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مواكبة حركة التطور والتحول التي يعرفها االقت�صاد
العاملي وما ميثله ذلك من حتديات”
�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان

كلمة العدد
متكنت �شركة �أبوظبي للتوزيع خالل الربع الأول من العام
احلايل من حتقيق العديد من الإجنازات التي تدعم من
م�سريتها كم�ؤ�س�سة ت�سعى نحو التميز والريادة ووفق ًا لتوجيهات
قيادتنا الر�شيدة،،،
ومتثلت �أوىل هذه الإجنازات يف عقد اتفاقيات مع عدد من كربيات ال�شركات
العقارية ،مثل �شركة “�أبوظبي التجاري للعقارات” و�شركة “اخلليج الأول العقارية” ،مُتكن هذه ال�شركات من
�إمتام معامالت تو�صيل خدمات املياه والكهرباء للم�ست�أجرين اجلدد وهذا ي�شكل نوافذ جديدة تطل من خاللها
�شركة �أبوظبي للتوزيع على عمالئها ،ويجري العمل على عقد مثل هذه االتفاقيات مع املزيد من ال�شركات العقارية
يف الإمارة.
متثل الإجناز الثاين يف اكتمال العمل يف حمطة دملا لتحلية املياه التي تعمل بنظام ال�ضغط الأزموزي وهي بذلك
تعترب اخلطوة الأوىل يف م�سار ال�شركة للتحول نحو هذه النوع من املحطات يف املناطق النائية التابعة لها لأنها
�صديقة للبيئة واقت�صادية.
وتوا�صلت �أي�ض ًا م�سرية ال�شركة للتو�سع يف الأنظمة احلديثة ل�سداد فواتري املياه والكهرباء والتي وجدت رواج ًا
كبري ًا بني عمالئها و�ساهم يف ذلك جملة اجلوائز القيمة التي ر�صدتها ال�شركة للذين يقومون ب�سداد فواتريهم
عرب هذه الو�سائل وتكللت هذه اجلوائز بال�سحب على �سيارة قيمة.
و�أود هنا الإ�شادة بجهود كافة العاملني بال�شركة وح�سن تعاونهم الأمر الذي كان له الدور الكبري يف الدفع مب�سرية
ال�شركة للأمام.
وتقبلوا فائق ال�شكر والتقدير،،،

						
						

م .حممد بن جر�ش
املدير العام ل�شركة �أبوظبي للتوزيع
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ذكريات

م�سجد الو�سوا�س واختبار ذكاء و�أم �أحمد براتب  30روبية
�صياح القبي�سي:
ال�شيخ زايد كان حري�ص ًا على م�صلحة املواطن وعلى املتابعة الدقيقة لكل الأن�شطة التي تقوم بها الدائرة

يتمتع �صياح مو�سى القبي�سي ،الوكيل الأول ال�سابق لدائرة املياه والكهرباء ب�أوظبي،
كغريه من �أبناء جيله الذين عا�شوا يف كنف ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رحمه اهلل،
ب�صفتي االعتماد على الذات والإ�صرار مكنته من �صعود �سلم النجاح خطوة بخطوة حتى
�أ�صبح اليوم رجل الأعمال الذي ي�شار �إليه بالبنان .يتحدث القبي�سي يف هذا اللقاء حول
ذكرياته منذ �أن قدم �إىل �أبوظبي وهو �صغري ال�سن ليعي�ش مع �أ�صدقائه يف عري�ش يف
�شارع حمدان �إىل �أن �أ�صبح مهند�س ًا ثم انطلق �إىل دنيا املال والأعمال.

�أم احمد:
ثم يف نف�س تلك الفرتة تعرفت على �شخ�ص هندي فعر�ض على االنتقال جلزيرة دا�س للعمل كعامل
لنظافة الغرف مقابل  180روبية فوافقت وذهبت جلزيرة دا�س على منت طائرة بثالث �إطارات كنا

ق�صة البداية..
�أنا �أ�سمي �صياح مو�سى القبي�سي ولدت يف منطقة ليوا وح�ضرت لأبوظبي يف عام
 1964وكان عمري نحو � 15سنة تقريب ًا ومل يكن يل �أي معارف فيها و�أقمت يف م�سجد
الو�سوا�س ب�شارع خليفة ،بالقرب من بنك �أبوظبي التجاري“ ،وكنت �أنام و�أتناول طعامي
يف امل�سجد و�أنطلق منه يومي ًا للبحث عن عمل”.

اختبار ذكاء (:)IQ
ويف �أحد الأيام تقابلت مع �شخ�ص �أيرلندي �أ�سمه ال�سيد ديلي ،علمت �أنه تويف قبل �أربع
�سنوات فقط ،و�أخربته ب�أين �أبحث عن عمل فطلب مني �أجراء اختبار ذكاء ()IQ
وجنحت فيه فعر�ض علي فر�صة للدرا�سة يف معهد التدريب التابع ل�شركة البرتول
الربيطانية  BPعلى �أن ي�صرف يل  30روبية هندية يف ال�شهر فوافقت على ذلك.
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نطلق عليها ا�سم “�أم �أحمد”.
ويف دا�س ظللت �أعمل يف
جمال نظافة الغرف وح�صلت
على فر�صة للدرا�سة يف معهد
التدريب اخلا�ص ب�شركة
البرتول الربيطانية فكنت
�أعمل يف النهار و�أدر�س بالليل
وذلك ملدة �سنتني.

العودة لأبوظي:
وثم قابلت ال�سيد ديلي مرة
�أخرى وعر�ض علي العودة
لأبوظبي وااللتحاق مبركز
التدريب التابع لل�شركة فوافقت
و�سكنا مع جمموعة من
الأ�صدقاء يف عري�ش كان على
�شارع حمدان وكنا نذاكر درو�سنا بالليل على �ضوء امل�صباح الكهربائي الذي يعمل من املولد اخلا�ص
مبحل را�شيد عوي�ضة وعندما يتم �إيقاف املولد نلج�أ للدرا�سة على �ضوء فانو�س يعمل بالغاز �إىل �أن
تخرجت منه يف عام  1966ب�شهادة .CITY F GILT

منحة درا�سية:
ويف عام  1966حت�صلت �أنا والأخوة وفرج بن حمودة وعبداهلل نا�صر على منحة لدرا�سة الهند�سة يف
بريطانيا وكنا بذلك �أول دفعة من الطالب من �أبناء �أبوظبي تذهب للدرا�سة باخلارج .ودر�ست الهند�سة
امليكانيكية يف جامعة ويلز� ،سوانزي  University of Wales Swanseaوعدت �أنا يف عام
 1974حيث وا�صلت العمل يف �شركة البرتول الربيطانية.
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الدائرة:

يف عام ُ 1976طلب مني العمل كمدير فني للكهرباء بدائرة املياه والكهرباء ثم كوكيل للدائرة
وذلك حتت قيادة �سمو ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان .والدائرة كانت �صغرية وتقوم ب�إنتاج املياه
والكهرباء ونقلهما وتوزيعهما يف كافة �أنحاء �إمارة �أبوظبي التي بد�أت تكرب ب�شكل مطرد و�سريع .وكان
للمرحوم �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد ت�صور ًا كبري ًا للإمارة وتطورها وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية وكان
ذلك ي�أخذ وقت ًا طوي ًال ويف �أغلب الأحيان ال يتالءم مع اخلطط التي تنفذها الإمارة وهذا اجلهد ي�شل
كل الدوائر والوزارات خا�صة التي تعمل يف جمال اخلدمات الأ�سا�سية ،مما كان يتطلب من كافة
امل�سئولني يف الدائرة العمل املتوا�صل لتحقيق هذه الطموحات وتوفري الإنتاج الكايف.

�إنتاج ونقل وتوزيع:
ويقول القبي�سي“ :ر�أت الدائرة يف ذلك الوقت �أن مقت�ضيات تطوير العمل يف القطاع تتطلب العمل
على دعم اجلوانب الثالثة للعمل فيه ،وهي الإنتاج والنقل والتوزيع ،ف�إغفال �أي جانب من هذه
اجلوانب قد ي�ؤدي حلدوث خلل ي�شمل كافة اجلوانب”.

مياه وكهرباء:
وحول الإجنازات التي قامت بها الدائرة خالل عمله فيها ،يقول القبي�سي“ :متكنت الدائرة من
و�ضع خطة ملدة ع�شرين �سنة مع توفري االعتمادات املالية الالزمة لها وذلك لتنفيذ عدد من امل�شاريع
الهامة منها �إن�شاء مقطرات يف حمطات �أبوظبي املكونة من توربينات بخارية ومقطرات ،وحدات
من �شركة �سيدم الفرن�سية ،واملرف�أ يف املنطقة الغربية وحمطتي �أم النار ال�شرقية والغربية وحمطة
والطويلة (�أ) والطويلة (ب) املكونة من توربينات غازية من �إنتاج �شركة جرنال �إلكرتيك الأمريكية
وت�شتمل على توربينات بخارية ومقطرات تنتج  12مليون جالون يف اليوم وهي اكرب مقطرات يف
العامل يف ذلك الوقت وقد مت اختبارها لت�ستمر يف العمل لفرتة طويلة ،بالإ�ضافة ملحطتي العني
وبني يا�س واليا�سات ومقطرات متحركة تعمل يف اجلزر و�إ�ضاءة الطرق ،مثل طريق �أبوظبي -دبي
و�أبوظبي العني والعني دبي.

خطوط:

طاقة �شم�سية:

ومت خالل هذه الفرتة �أي�ض ًا �إن�شاء خط لنقل الكهرباء بني �أبوظبي والعني بطاقة  220كيلوواط ف�ض ًال
عن �شبكات بطاقة  11و 33و 132كيلوفولت مع حمطات التحويل على �أن تكون اخلطوط الناقلة دخل
املدينة �أر�ضية ،رغم تكلفتها العالية ،و�أن تكون اخلطوط خارج اجلزيرة هوائية.

يفتخر القبي�سي مبحطة تقطري املياه التي كانت تعمل بالطاقة ال�شم�سية يف منطقة �أم النار�“ .أن�ش�أت
هذه املحطة بوا�سطة �شركة يابانية خالل فرتة ال�سبعينات وهي بذلك تكون �أول حمطة من نوعها يف
الدولة ومن اال�ست�شاريني الذين عملوا فيها �أذكر “مكتب الدكتور حممود على ال�ساعي لال�ست�شارات
الهند�سية والت�صاميم”.

ومت �أي�ض ًا متديد خط لنقل املياه املحالة من �أبوظبي للعني بقطر  18بو�صة ،بد ًال عن اخلط الذي
كان قطر  9بو�صات لنقل املياه من العني لأبوظبي �إ�ضافة خلط �آخر من الطويلة للعني بطاقة تبلغ 40
مليون جالون يف اليوم.

درا�سة:

�ضخ:

�إدارات منف�صلة:
وي�ضيف القبي�سي“ :ومع تو�سع العمل يف الدائرة جل�أنا لإن�شاء �إدارة منف�صلة للجزر و�أخرى ملدينة
العني و�ضواحيها وتتوىل الدائرة يف �أبوظبي الإ�شراف عليهما وتوفري احتياجاتهما وذلك يف ظل
املتابعة الل�صيقة من رئي�س الدولة والإ�شراف املبا�شر لرئي�س الدائرة والذي كان يتابع العمل يف هذه
الإدارات وي�صدر التعليمات ب�ش�أنهما بنف�سه.

تقييم:
وي�ضيف القبي�سي �أن الدائرة جل�أت لال�ستعانة مبجموعة من بيوت اخلربة واال�ست�شاريني العامليني
�شهدت فرتة منت�صف ال�سبعينات �أي�ض ًا تعيني جمل�س الكهرباء الربيطاين لتقييم �أداء الأق�سام
املختلفة بالدائرة ،وب�شكل خا�صة احل�سابات وكيفية ح�ساب تكلفة املياه والكهرباء وهو الأمر الذي
�ساعدنا كثري ًا على تطوير الأداء بالدائرة.

تدريب:
و�أن�ش�أت الدائرة مركز تدريب يف �أم النار لتطوير الكوادر املواطنة وهو املركز الذي خرج الكثري من
الكوادر املواطنة التي عملت يف كافة املجاالت الفنية والهند�سية والإدارية واملالية وحمطات النقل
والتوزيع بالدائرة حتى �أن �أحدهم ترقى يف العمل حتى �أ�صبح مدير ًا ملحطة �أم النار ال�شرقية والغربية
وهو عبداجلليل خوري.

وجل�أت الدائرة �أي�ض ًا لال�ستعانة ب�شركة كهرباء طوكيو و�شركة الكهرباء الربيطانية لتقييم الأمور
الفنية للدائرة وقد ا�ستفادت من ذلك كثري ًا يف تطوير موا�صفاتها“ ،وعلى �ضوء ذلك مت يف بداية
العام  1990التعاقد مع �شركة بكتل “ ”Bechtelلتقييم ما مت من تطور يف عامل الدائرة ودرا�سة
احتياجات الدائرة ملدة ع�شر �سنوات قامة من  1990وحتى  2000مع �إعادة التقييم كل �أربع �سنوات.

منوذج:
ويقول“ :وعندما تو�سعت الدائرة يف �إن�شاء حمطاتها تطلب ذلك درا�سة قوة وحتديد تيارات املياه
وا�شتملت هذه الدرا�سة على و�ضع منوذج حي  Life Modelمبنطقة �أم النار لقيا�س قوة وحتديد
م�سار تيارات املياه وذلك على �ضوء التغريات الكثرية التي حدثت فيها نتيجة لعمليات احلفر الكبرية
التي �شهدها اخلليج العربي يف ذلك الوقت بهدف حتديد املواقع الأف�ضل لقيام �أي حمطات لتحلية
املياه يف امل�ستقبل”.

خمترب:

وقامت الدائرة �أي�ض ًا ب�إن�شاء خمترب كامل يحدد ما ميكن �إ�ضافته للمياه املقطرة وذلك بعد الت�شاور
مع ق�سم ال�صحة بالبلدية ويقوم ب�إعداد كافة الدرا�سات املتعلقة باملياه.

ال�شيخ زايد:

يقول القبي�سي“ :كان ال�شيخ زايد حري�ص ًا على م�صلحة املواطن وعلى املتابعة الدقيقة لكل الأن�شطة
التي تقوم بها الدائرة ودائم ًا ي�ؤكد على �أهمية تقدمي �أف�ضل اخلدمات ملواطني الإمارة واملقيمني فيها،
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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مقابلة

و�أذكر �أنه �شخ�صي ًا �أمرنا ببناء حمطة املرف أ� يف املنطقة الغربية والتي �شكلت نقلة كبرية يف �إنتاج املياه
والكهرباء بالإمارة”.

فخر:

�شخ�صيات:
ويتذكر القبي�سي العديد من ال�شخ�صيات التي عملت معه يف الدائرة منهم ال�شيبة خمي�س الظاهري
و�سعيد عتيق والدكتور دروي�ش حممد خمي�س القبي�سي واملهند�س حبيب احمد ،باك�ستاين اجلن�سية
والأ�ستاذ حممد عثمان عبا�س� ،سوداين اجلن�سية ،وعمل الأخري كم�ست�شار قانوين للدائرة ملدة 18
�سنة.

يفخر القبي�سي مبا قامت به الدائرة بف�ضل توجيهات املرحوم �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان و�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي حينها ،والإ�شراف املبا�شر لرئي�سها �سمو
ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان مما كان له كبري الأثر يف تطوير العمل فيها ب�شقيه املياه والكهرباء.

قطاع الكهرباء اليوم:

ومن ال�شركات اال�ست�شارية يذكر �شركة “المري” و”مكتب الدكتور حممود على ال�ساعى لال�ست�شارات
الهند�سية والت�صاميم” و”مريز �آند ماكالين” و”موت�س” و”مت ماكدونالد “”Mott
 MacDonaldو”بنكول و�شركاه”.

جوانب �أخرى

ا�ست�شاريون:

وحول ر�ؤيته لقطاع املياه والكهرباء اليوم ،يقول القبي�سي�“ :شهد القطاع اليوم تطور ًا كبري ًا وذلك
بف�ضل توجيهات قيادتنا الر�شيدة واجلهود الكبرية التي يبذلها العاملون فيه” ،وي�ضيف“ :واحلمد
اهلل الكهرباء مل تنقطع عندنا لفرتة طويلة ،اهلل يقويهم كل زمان له دور ورجال”.

رجل �أعمال:
يعمل �صياح القبي�سي الآن كرجل �أعمال وتتعدد �أن�شطه من التجارة و�شركات الطريان وال�سياحة
وال�سفريات وت�أجري اليخوت وغريها من الأن�شطة.

هوايات:

يع�شق �صياح القبي�سي ريا�ضة امل�شي التي ميار�سها ب�صورة يومية من ال�ساعة  6حتى  8م�ساء ًا ف�ض ًال
عن �صيد الأ�سماك.

�أ�سرته:
تزوج القبي�سي يف عام 74ولديه ولد واحد وبنات وكلهم يعملون معه يف �إدارة ا�ستثماراته و�أعماله
اخلا�صة.
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ق�سم تخطيط الكهرباء �أبوظبي:
ي�ضطلع ق�سم تخطيط الكهرباء ،التابع لدائرة �إدارة الأ�صول ،ب�أعمال تو�سيع وتقوية �شبكة الكهرباء على خمتلف م�ستويات
اجلهد ،وذلك ملقابلة كافة االحتياجات العمرانية والتنموية احلالية وامل�ستقبلية مبدينة �أبوظبي وكال من املنطقة ال�شرقية
والغربية بالإ�ضافة �إىل اجلزر التابعة لها ،ووفق ًا لـ “خطة �أبوظبي  ”2030و”الر�ؤية االقت�صادية .”2030

وتقول املهند�سة �آ�سيا حممد الهدابي ،مدير الق�سم“ ،مت �إن�شاء
الق�سم فعليا يف عام  2006وهو يتكون من ثالث �شعب هي
“التخطيط” و”التطوير” و”حتليل ال�شبكة” .ويتم العمل بالتن�سيق
مع اجلهات احلكومية واخلا�صة للتخطيط للم�شاريع والتو�سعات
املطلوبة ب�شبكة الكهرباء حتى تتمكن من تلبية كافة املتطلبات
املتوقعة على زيادة الأحمال”.
ويقوم الق�سم �أي�ض ًا بو�ضع اخلطة اخلم�سية لل�شركة“ :وهي عبارة
عن ر�ؤية م�ستقبلية للخم�س �سنوات القادمة تتناول منو الأحمال
وتوقعات امل�شاريع امل�ستقبلية وو�ضع امليزانية اخلا�صة بتنفيذها”

ح�سب الهدابي .وتقول“ :ثم نقوم برفع هذا التقرير �إىل “مكتب
التنظيم والرقابة” لإجازته .وبناء عليه يتم و�ضع توقعات ميزانية
امل�شاريع خالل ال�سنة التالية و يتم رفعها �إىل “املجل�س التنفيذي”
لإجازتها ب�صورة نهائية واعتماد امليزانيات اخلا�صة بها”.
وت�ضيف الهدابي“ :نقوم �أي�ض ًا بدرا�سة معامالت الأداء احلالية
لل�شبكة وهي عبارة عن �إح�صائيات عن الأ�صول املتوفرة من �أجهزة
وكيبالت وم�ستوى �أدائها ومدى موافقة حجم الأحمال عليها مع
املعايري الت�شغيلية واالقت�صادية” .كما مت م�ؤخرا تو�سعة مهام
الق�سم لت�شمل الإ�شراف على اجلوانب اال�ست�شارية لأي م�شروع
يتم �إطالقه بغر�ض درا�سة ,وتو�سيع �أو تدعيم ال�شبكة قبل حتويل
امل�شروع املعني لدائرة امل�شاريع بال�شركة ملرحلة التنفيذ،
ح�سب الهدابي.
وحول امل�شاريع اجلاري درا�ستها حالي ًا ،تقول
الهدابي“ :نقوم الآن بدرا�سة  133م�شروع ًا
تطويريا تتوزع يف كافة املناطق اجلغرافية التي
تغطيها ال�شركة ومن �أكربها منطقة امل�صفح
ال�صناعية وميناء خليفة ،ف�ض ًال عن عملنا ب�صورة

يف �سطور:
املهند�سة �آ�سيا حممد الهدابي

امل�ؤهالت:
بكالريو�س يف الهند�سة الكهربائية ،جامعة الإمارات
ماج�ستري يف �إدارة الأنظمة الهند�سية ،اجلامعة الأمريكية
بال�شارقة

اخلربات املهنية:
متدربة ،مهند�سة تخطيط ،مهند�سة تخطيط �إ�سرتاتيجي ،كبري
مهند�سي التخطيط الإ�سرتاتيجي ،رئي�سية وحدة التخطيط
الإ�سرتاتيجي ثم مدير ق�سم تخطيط الكهرباء.

الهوايات:
الر�سم بالألوان الزيتية والقراءة وال�سفر.

م�ستمرة مع �أكرب �شركات التطوير العقاري بالإمارة و ب�صورة
خا�صة م�شاريع �إ�سكان املواطنني وذلك للت�أكد من توفري م�ستلزمات
البنية التحتية ل�شبكات الكهرباء ولتجنب حدوث �أي ت�أخري يف
تنفيذها وذلك وفق ًا للتوجيهات ال�صادرة عن املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي”.
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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�إمداد املناطق النائية ب�أف�ضل خدمات املياه والكهرباء
حمطات جديدة �صديقة للبيئة واقت�صادية

�أبوظبي :حتر�ص �شركة �أبوظبي للتوزيع على تقدمي �أف�ضل اخلدمات لعمالئها يف املناطق
النائية التي تقع يف نطاق عملها وذلك وفق ًا للنهج الذي خطاه ،املغفور له ب�إذن اهلل ،ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،وحتقيق ًا للتوجيهات احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة ووفق ًا لـ”خطة
�أبوظبي  ”2030و”الر�ؤية االقت�صادية .”2030
يقوم “ق�سم املناطق اخلارجية” التابع لل�شركة ب�أعمال الت�شغيل وال�صيانة للعديد من
حمطات �إنتاج وتوزيع املياه والكهرباء التي تقوم بخدمة اجلزر وغريها من املناطق
النائية التابعة لل�شركة ف�ض ًال عن الوحدات االحتياطية واملتحركة ملقابلة احلاالت الطارئة
واالحتفاالت واملنا�سبات التي تقام يف املناطق التي تقع خارج نطاق ال�شبكة.

اجلزر واملناطق النائية:
ويقول املهند�س حممد م�شيط املزروعي ،مدير ق�سم املناطق اخلارجية“ :يقوم الق�سم
بت�شغيل و�صيانة ت�سع حمطات لتحلية املياه تنت�شر يف اجلزر التابعة لإمارة �أبو ظبي �سواء
يف �أق�صى الغرب ،مثل جزيرة اليا�سات وجزيرة اجلرنني ،وكذلك يف ال�شرق ،مثل جزيرة
ر�أ�س غراب بالإ�ضافة �إىل وحدة التحلية العائمة والتي ميكن اال�ستعانة بها عند وجود
م�شكلة يف �إمداد احدى اجلزر باملياه” .وي�ضيف املزروعي“ :يقوم الق�سم �أي�ض ًا بت�شغيل
و�صيانة خم�س حمطات لتوليد الكهرباء يف مناطق غري مت�صلة بال�شبكة ،ف�ض ًال عن ت�شغيل
و�صيانة  92حمطة احتياطية يف �أماكن حيوية كامل�ست�شفيات والق�صور وبع�ض املباين
احلكومية وت�شغيل و�صيانة عدد  17مولد متحرك لدعم ال�شبكة �إثناء عمليات الإ�صالح
وال�صيانة”.
ويت�ضح من ذلك �أن اجلهات امل�ستفيدة من خدمات الق�سم هي جهات حيوية ومهمة وكذلك
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ بالتايل نحر�ص نحن على تقدمي �أف�ضل اخلدمات والتي تتنا�سب
مع اجلهات التي نخدمها ،ح�سب املرزوعي .وي�ضيف “تقوم الور�ش التابعة للق�سم بتقدمي
10
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خدماتها للأق�سام الأخرى يف ال�شركة يف حالة طلب منها ذلك”.

حمطة دملا:

وفيما يتعلق بامل�شاريع التي قامت ال�شركة بتنفيذها م�ؤخر ًا ،يقول املزروعي
“قمنا م�ؤخر ًا بافتتاح حمطة لتحلية املياه يف جزيرة دملا تعمل بنظام التنا�ضح
العك�سي ( )Reverse Osmosis ROهي الأكرب من نوعها يف املنطقة
الغربية حيث تتكون من �أربع خطوط كل خط بطاقة �إنتاجية تبلغ � 700ألف
جالون يف اليوم وبطاقة �إجمالية للمحطة تبلغ  2,7مليون جالون من املياه
عالية اجلودة ووفق ًا ملوا�صفات هيئة ال�صحة العاملية ومكتب التنظيم واملراقبة
ويتم مراقبة جودة املياه ب�صورة م�ستمرة عرب �إر�سال عينات للمخترب املركزي
ل�شركة �أبوظبي للتوزيع”.
وتخدم املحطة �أكرث من ع�شرة �آالف ن�سمة ،نحو  2400م�شرتك ،هم جملة
�سكان جزيرة دملا.

مكونات:
تتكون املحطة من املكونات الأ�سا�سية التالية:
 وحدة معاجلة �أولي ـ ـ ـ ــة م�ضخة ذات �ضغط عال جممع �أغ�شية وحدة معاجلة نهائية � -أخريةومتر املياه خالل مرحلة املعاجلة الأولية عرب ممرات �ضيقة لإزالة العوالق
ومنع تر�سب الكائنات احلية ومنوها على الأغ�شية .وت�شمل املعاجلة الكيميائية
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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لت�صفية املياه و�إ�ضافة حام�ض �أو مواد كيميائية �أخرى لها ملنع
الرت�سيب.

يف جميع الأماكن التي تتوفر فيها مياه غري �صاحلة لل�شرب.
وي�ضيف“ :كما �أنها ال تلوث البيئة البحرية والهواء”.

ويقول املزروعي“ :ثم متر املياه على م�ضخة ذات �ضغط عايل،
يرتاوح ما بني � 54إىل  80بار ًا ( 1160-783رطل على البو�صة
املربعة) ،التي توفر ال�ضغط الالزم لعبور املياه من خالل الأغ�شية
وحجز الأمالح”.

ومن مزاياها الأخرى �أنها تنتج املياه املحالة خالل �أقل من ربع
�ساعة من بدء عملية ت�شغيلها ،بينما ت�صل هذه املدة �إىل �أربع
�ساعات يف الوحدات احلرارية.

ويتكون جممع الأغ�شية من وعاء �ضغط وغ�شاء ي�سمح ب�ضغط
املاء عليه كما يتحمل الغ�شاء فارق ال�ضغط فيه .والأغ�شية ن�صف
املنفذة ت�سمح مبرور املاء العذب وحجز الأمالح  .ولي�س هناك
غ�شاء حمكم �إحكام ًا كام ًال يف طرد الأمالح  ،ولذلك توجد بع�ض
الأمالح يف املياه املنتجة
�أما املعاجلة النهائية فهي ت�شمل تعديل معدل احلمو�ضة والتعقيم
و�إ�ضافة بع�ض املواد الكيماوية مثل مادة كلوريد الكال�سيوم ومادة
بيكربونات ال�صوديوم  .وذلك بحيث تلبي خ�صائ�ص مياه ال�شرب
وكذلك متطلبات املحافظة على ال�شبكة من الت�آكل.

وحدات قدمية:
تتكون حمطات التحلية القدمية املوجودة يف جزيرة دملا من وحدة
حتلية حرارية تعمل بنظام التبخري متعدد املراحل مت تركيبها
واختبارها عام  1995بطاقة ا�سمية  1مليون جالون لكل يوم
وميكنها حاليا �إنتاج � 870ألف جالون يف اليوم“ .وقد مت �إيقافها
�أخريا مع االحتفاظ بها كوحدة احتياطية جاهزة للعمل يف حال

الطوارئ وذلك الرتفاع تكلفة �إنتاج املياه بوا�سطتها وللحد من
التلوث البيئي الناجت عن احرتاق وقود الديزل �أو الذي قد يحدث
نتيجة لت�سرب وقود الديزل �إثناء عملية نقله �إىل اجلزيرة” ح�سب
املزروعي.
وحدة حتلية تعمل بنظام التنا�ضح العك�سي (Reverse
 (Osmosis ROتتكون من �أربع خطوط كل خط ميكن �أن
ينتج � 350ألف جالون يف اليوم وقد مت توريدها يف عام 2002

بوا�سطة الدائرة اخلا�صة للمرحوم �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن
�سلطان طيب اهلل ثراه ومت ت�سليمها ل�شركة �أبو ظبي للتوزيع عام
 2006وقامت ال�شركة بتطوير هذه الوحدة لت�صبح املياه املنتجة
مطابقة ملتطلبات مياه ال�شرب املو�صفة من منظمة ال�صحة العاملية
وكذلك مكتب التنظيم والرقابة.

امل�ستقبل:

وحول اخلطط امل�ستقبلية للق�سم ،يقول املزروعي “ :نعمل على
ا�ستبدال جميع وحدات التحلية احلرارية ووحدة التحلية العائمة
احلرارية ،والتي تعمل جميعها بوقود الديزل ،بوحدات �أخرى تعمل
بالتنا�ضح العك�سي لالنخفا�ض تكاليف �إنتاج املياه وكذلك هناك
م�شاريع �أخرى قيد التنفيذ خا�صة باملولدات االحتياطية وكذلك
زيادة عدد املولدات املتحركة مبا يتنا�سب مع التو�سعات احلالية يف
ال�شبكة”.

اقت�صاد وبيئة:
وميتاز هذا النوع من املحطات عن املحطات الأخرى العاملة يف
الإمارة بقلة ا�ستهالكها للطاقة وبالتايل انخفا�ض تكاليف الت�شغيل
حيث تبلغ  5,5درهم لكل  1000جالون بينما تبلغ يف الوحدات
احلرارية والتي ت�ستعمل وقود الديزل  160درهم لكل �ألف جالون
�أي �أنها توفر مبلغ ًا ي�صل �إىل �أكرث من  60مليون درهم �سنوي ًا،
وهي كذلك ال حتتاج �إىل بنية حتتية كبرية مع �إمكانية ا�ستخدامها
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�أخبار

�أبوظبي للتوزيع ُتطلق ر�سائل للعمالء يف حلة جديدة
�أطلقت �شركة �أبوظبي للتوزيع ر�سائل للعمالء يف حلة جديدة با�ستخدام برنام ج �Customer Communications Man

 agement Softwareاخلا�ص ب�شركة “بتني باوز �سوفت وير”  Pitney Bowes Softwareالأمريكية العاملية .ومت ت�صميم

الربنامج اجلديد لي�ستوعب كافة الر�سائل الورقية والإلكرتونية املوجهة للعمالء عرب قوالب �إلكرتونية جاهزة مما

ميكن من تعديل �شكل وحمتوى كل ر�سالة ب�سهولة وي�سر ح�سب مقت�ضيات العمل.

وت�أتي الباقة اجلديدة من املكاتبات بت�صاميم مبتكرة وجذابة وت�شمل  41من الر�سائل التي توجهها
ال�شركة لعمالئها حيث ميكن توجيهها ب�صورة �شخ�صية لكل عميل وت�ضمينها خمتلف العرو�ض التي
تقدمها ال�شركة �أو من جهات �أخرى وميكن �إر�سالها يف �شكل الكرتوين �أو ورقي ،ح�سب رغبة العميل.
وتقوم �شركة �أبوظبي للتوزيع ب�إ�صدار نحو � 30ألف ر�سالة �شهرية لعمالئها مثل ر�سالة ترحيب و�أخرى
للتنبيه ب�ضرورة �سداد الفواتري ور�سائل خلو الطرف وغريها من الر�سائل ،بالإ�ضافة �إىل ك�شف
احل�ساب التي ت�صدر للجهات �صاحبة احل�سابات الرئي�سية لدى ال�شركة والبالغ عددهم نحو 600
عميل .ويقوم النظام اجلديد بو�ضع ختم ال�شركة وتوقيعات امل�سئولني فيها ب�صورة �أوتوماتيكية على
الر�سالة مما ي�سهل على العمالء عملية التوا�صل مع ال�شركة ويخت�صر الوقت واجلهد ،كما �أنه مُيكن
ال�شركة من اال�ستجابة للرغبة املتنامية لدى عمالئها ال�ستقبال الر�سائل املوجهة لهم عرب الو�سائل
الإلكرتونية ،مثل الر�سائل الن�صية الق�صرية والربيد الإلكرتوين ،ويدعم من توجه ال�شركة نحو تبني
و�سائل �صديقة للبيئة.
وبهذه املنا�سبة قال املهند�س حممد بن جر�ش ،مدير عام �شركة �أبوظبي للتوزيع “ :ي�أتي هذا امل�شروع
كجزء ال يتجز�أ من �إ�سرتاتيجية �إمارة �أبوظبي الهادفة لتطوير قطاع املياه والكهرباء بهدف تقدم
�أف�ضل اخلدمات يف هذا املجال” .و�أ�ضاف“ :ي�سرنا يف �شركة �أبوظبي للتوزيع مراجعة كافة الت�صاميم
اخلا�صة بالر�سائل التي نبعثها للعمالء حتى تُ�صبح �أكرث خ�صو�صية وذلك كجزء من �إ�سرتاتيجية
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ال�شركة لالهتمام �أكرث بعمالئها والعمل على راحتهم وتقدمي خدمات متميزة لهم”.
وقال تريي تاي�سياير ،املدير الإقليمي ل�شركة “ بتني باوز �سوفت وير” يف ال�شرق الأو�سط “ :نحن �سعداء
بتوجه �شركة �أبوظبي للتوزيع ال�ستخدام احللول التي نوفرها يف جمال التوا�صل مع العمالء ولرفع
م�ستوى الوعي لديهم جتاه ق�ضايا حماية البيئة” .و�أ�ضاف:
“ �إن املرونة العالية التي يتميز بها برناجمنا Customer
Communications Management Software

�سيمكن �شركة �أبوظبي للتوزيع من تطوير الر�سائل املوجهة
لعمالئها والتحكم فيها ب�سهولة وي�سر وجعلها �أكرث
خ�صو�صية”.
وكانت �شركة “ بتني باوز �سوفت وير” قد قامت بت�صميم
فواتري املياه والكهرباء اجلديدة التي �أطلقتها �إمارة �أبوظبي
خالل العام املا�ضي وتهدف ب�شكل �أ�سا�سي لتوفري معلومات
للم�ستهلكني حول حجم اال�ستهالك لديهم وذلك عرب
ر�سومات وا�ضحة ومب�سطة ومت الرتويج لها من خالل حملة
�إعالمية جاءت حتت �شعار “الأخ�ضر و�أحمر”.

تو�صيل خدمات املياه والكهرباء عرب �شركتي “�أبوظبي
التجاري للعقارات” و “اخلليج الأول العقارية”
�أطلقت �شركة �أبوظبي للتوزيع خدمة ُتتيح للم�ست�أجرين اجلدد لدى �شركتي
“�أبوظبي التجاري للعقارات” و”اخلليج الأول العقارية” تو�صيل خدمات املياه

والكهرباء دون احلاجة ملراجعة �أفرع �شركة �أبوظبي للتوزيع خلدمة العمالء.

مُوتكن هذه اخلدمة من تكملة كافة الإجراءات اخلا�صة باحل�صول على خدمات املياه والكهرباء ،مبا فيها �سداد قيمة ر�سوم التو�صيل
والت�أمني ،مع �إجراءات ا�ستئجار العقار مما يوفر كثري من اجلهد والوقت بالن�سبة لعمالء �شركة �أبوظبي للتوزيع .وقد �أكمل اجلانبان
كافة �إجراءات الربط الإلكرتوين بينهما مما يتيح توفري خدمة متميزة و�سريعة و�آمنة ت�شكل �إ�ضافة حقيقية للخدمات املتميزة املقدمة
من ال�شركتني.
وقال املهند�س حممد بن جر�ش ،مدير عام �شركة �أبوظبي للتوزيع“ :ت�أتي هذه اخلدمة اجلديدة �ضمن التوجهات العامة لقيادتنا
الر�شيدة ووفق ًا لـ”خطة �أبوظبي  ”2030الهادفة لتوفري �أف�ضل اخلدمات ل�سكان الإمارة من املواطنني واملقيمني فيها على حد
�سواء” .و�أ�ضاف بن جر�ش“ :هذه اخلدمة جاءت كخطوة �أوىل تليها �إ�ضافة معامالت �أخرى لقائمة خدماتنا التي ميكن �أدا�ؤها عرب
ال�شركتني ،مثل �إ�صدار براءة الذمة ،وغريها من الإجراءات اخلا�صة باخلدمات التي نقدمها”.
وقال“ :وقع اختيارنا على هاتني ال�شركتني لتقدمي هذه اخلدمة ملا تتميز به من �سمعة كبرية باعتبارها من كربيات �شركات العقارات
يف �إمارة �أبوظبي مما ي�سهل علينا التوا�صل عربها مع هذا العدد الكبري من العمالء”.
وت�سعى �شركة �أبوظبي للتوزيع للدخول يف مثل هذه االتفاقيات مع املزيد من ال�شركات العقارية يف الإمارة.
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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اليوم الثقايف العائلي

و�ضع �إ�سرتاتيجية للحد من ال�سرقة والتخريب يف حمطات الكهرباء ب�أبوظبي

باملخت�صر

كرة قدم

�أبوظبي 20 :فرباير  :2013تعمل �شركة �أبوظبي للتوزيع بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،ق�سم �إ�سرتاجتية

الوقاية من اجلرمية ،على و�ضع �إ�سرتاتيجية تهدف للحد من ظاهرة ال�سرقة والتخريب التي تتعر�ض لها حمطات

الكهرباء يف مدينة �أبوظبي واملناطق التابعة لها.

وقامت ال�شركة خالل العام املا�ضي بفتح عدد  19بالغ ب�سرقة كابالت و�أ�سالك ت�أري�ض وغريها من
املعدات من مواقعها املختلفة وتقدر قيمة امل�سروقات ب�أكرث من  21مليون درهم مما ي�شكل خ�سائر
كبرية لل�شركة ،ف�ض ًال عن تعري�ض �صحة و�سالمة من قام بال�سرقة والتخريب والعاملني لدى ال�شركة
و�شركات املقاوالت للخطر ،حيث نتج عن هذه العمليات حالة وفاة �شخ�ص واحد يف املنطقة الغربية
خالل العام املا�ضي .كما �أنها تت�سبب يف والت�أثري على �سمعة ال�شركة وجودة اخلدمات التي تقدمها
حيث تت�سبب يف بع�ض حاالت انقطاع الكهرباء الغري مربجمة.
ويقدر عدد حمطات الكهرباء اخلا�صة بال�شركة ب�أكرث من � 15ألف حمطة يتوزع الكثري منها يف مناطق
نائية ت�صعب مراقبتها و�أخرى تقع يف مواقع �سكينة ت�شهد ح�ضور ًا كثيف ًا للأطفال واملراهقني الذين ال
يرتددون يف تخريب هذه املحطات واملعدات التي فيها.
و�أتفق اجلانبان على حث �شركات املقاوالت لاللتزام بالبنود الواردة يف �شروط التعاقد معها والتي
تن�ص على حتملها م�س�ؤولية الإطالع بحماية مواقع امل�شاريع واملعدات التي فيها خالل مرحلة التنفيذ
والت�سليم ،مثل و�ضع رجال �أمن و�أجهزة مراقبة ،وذلك بالتن�سيق مع ال�شرطة.
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وت�شتمل املقرتحات املقدمة من اجلانبني رفع تو�صيات با�ستحداث غرامات وعقوبات تُفر�ض على
املتعاملني باخلردة ،الذين يتجاهلون القواعد املتعلقة ب�شراء اخلردة ،مثل جمع معلومات كافية عن
الباعة ،ف�ض ًال عن تدريب تعليم جتار اخلردة على التعرف على املعادن التي رمبا تكون قد �سرقت من
مرافق الكهرباء ،ف�ض ًال عن زيادة التعاون بني القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي وال�شركات التابعة لهيئة
مياه وكهرباء �أبوظبي يف هذا الأمر.

�ساعة الأر�ض 2013

جاءت م�ساهمة �أبوظبي للتوزيع يف �ساعة
الأر�ض  2013بجملة من الفعاليات املتميزة والتي ت�ؤكد اهتمام
ال�شركة بق�ضايا البيئة وو�ضعها ك�أولوية ق�صوى يف كافة �أن�شطتها
املختلفة وذلك يف الفرتة من  17وحتى  23مار�س
اجلاري.

ويجرى و�ضع الإ�سرتاتيجية بالتعاون مع �شركة العني للتوزيع و�شركة �أبوظبي للنقل والتحكم (تران�سكو)
ومكتب التنظيم والرقابة

نال فريق ق�سم الإمداد كا�س الدورة الثانية
لكرة القدم التي �أقيمت مبالعب نادي
اجلزيرة الريا�ضي ب�أبوظبي.

نظم ق�سم العالقات العامة اليوم
الثقايف العائلي للعاملني بال�شركة وذلك
يف اجلمعة املوافق  29مار�س اجلاري بنادي �ضباط القوات
امل�سلحة ب�أبوظبي و�سط ح�ضور كبري من العاملني يف ال�شركة
و�أ�سرهم يتقدمهم املدير العام املهند�س حممد بن جر�ش.

طاقة نظيفة
مدينة الرت�شيد

�ساهمة ال�شركة يف فعاليات “مدينة الرت�شيد
النموذجية” التي نظمتها هيئة مياه وكهرباء
ال�شارقة يف الفرتة من  24فرباير حتى الأول من
مار�س املا�ضي مبنطقة الق�صباء.

�شاركت �شركة �أبوظبي للتوزيع �ضمن جناح “هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي”
يف �أعمال الدورة الثانية من منتدى دبي العاملي للطاقة “ويتك�س ” 2013
الذي ينظم هذا العام يف مركز دبي التجاري العاملي حتت �شعار “طاقة
نظيفة لتنمية م�ستدامة”.

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

عامل الفلك والريا�ضيات الذي اكت�شف خبايا الكون

ن�ش�أته..

ولد جاليليو يف مدينة بيزا الإيطالية 15-فرباير  ،1564لأب يعمل يف باملو�سيقى ومن
�أ�سرة فقري و�أن من عائلة من النبالء،له �سبع �إخوان هو �أكربهم.
يف �سن العا�شرة تقريب ًا بد�أت مهارات جاليليو العلمية تت�ضح‘�أتقن اللغة �أالتينية
واليونانية القدمية ب�سرعة بالإ�ضافة �إىل مهاراته يف العزف على بع�ض الآالت
املو�سيقية مثل العود.و�أدرك �أبوه انه رزق بطفل نابغ و�أراد �أن يوفر له �أف�ضل تعليم
ممكن ليكون طبيب ًا للأمراء والنبالء.

جاليلو يف الدير:

يف �سن � 11سنة اللتحق بدير فالومربوزا در�س الريا�ضيات واملنطق والعلوم والر�سم
والأدب بالإ�ضافة للعلوم الدينية وكان من املتوقع �أن ي�صبح ق�سي�س ًا يف �سن  ،15لكن
�أباه ظل م�صرا على �أن يكون ابنه طبيب ًا.

وتنفيذ ًا لرغبة والده،عاد �إىل بلدته بيزا مره �أخري وهو يف � 17سنة
ليبد�أ درا�ساته الطبية ولكنه �سرعان ما �شعر بامللل وعدم الر�ضا
لأ�سباب عديدة.

كانت ت�ستخدم لرفع املاء من الرتبة وقام جاليلو بتطوير تلك
الرافعة وجعلها تدار بح�صان واحد و�صارت �أكرث فعالية من رافعة
�أر�شميد�س.

وا�ستطاع لأول مره ر�ؤية بع�ض ال�صور ال�سماوية التي تر�سمها النجوم
�أو الكوكبة وا�ستطاع حتديد الكوكبة التي تر�سم برج اجلوزاء �أو
كوكبة اجلبار وحدد عدد جنومها بخم�سمائة جنم.

ويف �سن  21عام ًا ترك جاليلو درا�سة الطب دون احل�صول على
�أية درجة علمية ،ويف  1589ا�ستطاع احل�صول على درجة معلم
للريا�ضيات يف جامعة بيزا.
االخرتاعات الأوىل:

 1603ابتكر �أ�ؤل مقيا�س حرارة بدائي �آخذ ًا فكرته عن مناق�شات
دارت خالل القرن الأول قبل امليالد يف الإ�سكندرية،حاول ا�ستغالل
الفكرة يف �إعداد جهاز لقيا�س حرارة ج�سم الإن�سان كان يف �صورة
قنينة لها عنق زجاجي طويل ورفيع.

يف �سن � 19سنة،و�أثناء وجوده يف �إحدى كنائ�س بيزا،ا�سرتعى
انتباه جاليلو حركة م�صباح مربوط ب�سل�سة يتدىل من �سقف
الكني�سة ويت�أرجح على اجلانبني،واخذ يتابع تلك احلركة البندولية
الكت�شاف اخرتاع �أخر وهو �آلة ملبتاعة نب�ض الإن�سان pulsilogia
.

عرف جاليلو �أن اجلنود يواجهون �صعوبة يف توجيه بنادقهم
البدائية نحو الهدف ب�شكل دقيق،وانتهي �إىل اخرتاع ما عرف
با�سم البو�صلة احلربية والهند�سية.

ق�ضى جاليلو �سنواته الأخرية حمبو�س ًا داخل م�سكنة ،ومنعت
زيارته.وزاد مر�ضه،فقد �أ�صابته عدوي �شديدة ب�إحدى عينية �أدت
لفقدانه الب�صر بها وانتقلت �ألعدوي �إىل العني الأخرى ف�أ�صبح
كفيف ًا.
ويف �أواخر �سنة  1942تدهورت �صحة جاليلو ب�شكل بالغ حتى توفى
يف 8-يناير من ال�سنة التالية . 1943

البحث عن وظيفة:

جاليليو والبندول:

ميزان جاليلو:

اخرتع جهاز مبثابة ميزان �أطلق عليه  la bilancettaبحيث
ميكن با�ستخدامه تقدير وزن ج�سم يف الهواء وكذلك يف املاء
.من املفرو�ض �أن يزن �أي ج�سم يف املاء وزن ًا �أقل بالن�سبة لوزنه
يف الهواء.
�إن مقارنة التوازن بني وزن الأج�سام يف الهواء ووزنها يف املاء ميكن
�أن يفيد يف ك�شف مدى نقاء املعدن الذي يدخل يف �صناعة احللي
واملجوهرات وبالتايل يفيد يف اكت�شاف �أعمال التزييف.

امل�ضخة املائية:

ابتكر �أر�شميد�س م�ضخة بدائية �أطلق عليها ا�سم لولب حيث
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جاليليو ومقا�س احلرارة:

جاليلو والبو�صلة احلربية:

جاليلو ميوت حمبو�ساً داخل منزلة:

منظار جاليلو:

و�سط بحوث وقراءات جاليلو الفلكية،جاءه خرب من هولندا ذكر �أن
�شخ�صا ما ابتكر �أداة ميكنها تكبري الأج�سام مبعدل بثالث مرات.
ويف �سنة  1611ظهر اخرتاع جاليلو حيث ا�ستطاع جتهيز منظار
لتكبري الأج�سام بحوايل ثماين مرات وطوره �إىل خم�س ع�شرة مرة
�أو �أكرث.
وبذلك املنظار �أ�ستطاع جاليلو �أثناء ظلمة الليل ر�ؤية �أ�شياء كثرية
لأول مرة على �سطح القمر ،وت�صحيح مفاهيم واعتقادات �سابقة
خاطئة ارتبطت بالقمر.
اكت�شف انه هناك حياة ت�ضاري�سية على �سطح القمر و�أن القمر
لي�س له �إ�ضاءة ذاتية لكن ذكر �أن �ضور القمر �ضوء ثانوي مبعني �أن
الأر�ض تعك�س �ضوء ال�شم�س �إىل القمر.
جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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نقول مربوك
ق�صـــة

عـــائلتنا تكبـــر

متميزون:

نبارك للزميل عبد العزيز عبد املنعم عبد العزيز� ،إدارة كهرباء املنطقة
الغربية ،بقدوم الفار�س اجلديد “ادم” جعله اهلل من الذرية ال�صــاحلة.

الف مربوك
زواج:

ادم

زواج مبارك.

نتقدم بالتهنئة للزميل الدكتور املهند�س
م ــاجد ح�سيــن احمد الكثريي ،مدير
�إدارة امل�ش ــاريع ،مبنا�سبة ح�صوله على
�شهادة الدكتوراه يف “ الفل�سفة يف برنامج
الإ�سرتاتيجية و�إدارة امل�شاريع” من كلية
م ــاجد ح�سيــن احمد
ا�سكيما لإدارة الأعمال ،فرن�س ــا.
الكثريي

�ألف مب ــروك
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نقول مربوك للزمالء حممود فتحي اخلطيب و�أمين �أحمد يو�سف
و�سامل �آل علي� ،إدارة امل�شاريع ،الختيارهم كموظفني متميزين
بالإدارة.

يتعر�ض العاملون بق�سم االت�صال اخلا�ص ب�شركة �أبوظبي للتوزيع للكثري من املواقف املحرجة مع بع�ض العمالء املت�صلني
بهم والتي ي�صلح البع�ض منها لي�صبح م�سرحيات كوميدية هزلية ،ولكنها يف نف�س الوقت تك�سر روتني العمل ومتنحهم
ر�صيد ًا ال ين�ضب من “احلكاوي” امل�ضحكة:

�ألف مربوك

• ات�صلت �سيدة ت�س�أل عن �سبب قطع الكهرباء عن منزلها ،وعندما �أخربتها �أنها مل ت�سدد الفاتورة
قالت :طب �شو �أ�سوي احلني عيايل مالب�سهم غري مكوية وم�ش قادرين يروحوا املدر�سة؟
• ات�صل رجل و�أخذت مكاملته وقت ًا طوي ًال ن�سبي ًا ظل يكرر خاللها يل “يا بنتي يا بنتي” وكنت �أنا املتحدث معه!

نال الزميل املهند�س ر�شيد مهدي
الربيكي ،كبري املهند�سني ببني يا�س
واخلتم ،درجة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال من جامعة �أبوظبي مبعدل يفوق
ال3.5

نهيان را�شد علي:

ماج�ستري:

نبارك لزميلن ــا علي نا�صر امل�صعبي،
ق�سم خدمة العمالء ،مبنا�سبة زواج
ابن ـ ــه طاي ــع

دكتوراه:

حممود فتحي اخلطيب

�أمين �أحمد يو�سف

تفوق:

قامت �أ�سرة مدر�سة املتنبي الثانوية
بنني مبنح الزميل طه حممد عطية،
�إدارة امل�شاريع ،درع التفوق العلمي
مبوقع العمل على ح�سن تربيته ورعايته
لأبنائه وذلك للتفوق الأكادميي البنه
حممد ،ال�صف العا�شر.

�ألف مربوك

مالب�س غري مكوية وليايل قمارية

�ألف مربوك

ر�شيد مهدي الربيكي

عالقات العامة:

نبارك للزميلني عبداهلل بن عبود العدوي،
دائرة خدمة العمالء ،ومطلق الهمامي ،ق�سم
املوارد الب�شرية ،مبنا�سبة تخرجهما من كلية
الإمارات للتكنولوجيا ق�سم العالقات العامة

الف مربوك

عدنان حممد:

• ات�صلت �سيدة لتطلب منا �إطفاء �إنارة الطرقات يف املنطقة التي تقيم فيها وب�س�ؤالها ملاذا؟
قالت :الدنيا “قماري” واجلو رومان�سي حلو و�أبغى �أقعد على البحر مع ربيعاتي؟
• ات�صل رجل لي�س�أل عن ال�سبب وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء لديه فقلت ال�سبب هو ت�شيغل �أجهزة التكييف لفرتة
طويلة خالل ف�صل ال�صيف.
فقال� :شو �أ�سو احلني� ،أجمع عيايل كلهم يف غرفة واحدة و�أ�شغل مكيف واحد؟
• ات�صل رجل حوايل ال�ساعة � 3صباح ًا ليقول :انتم �شركة ما ت�ستحون على وجوهكم احلني علبة الكيبل مبطلة
وواحد من العيال راح يلعب داخلها؟

نيفني رم�ضان �سرحان:

• ات�صل رجل لي�س�أل عن كيفية �سداد الفواتري عرب اجلهاز الإلكرتوين ،وعندما �أر�شدته باخلطوات �س�أل عن كيف
ميكن له �إدخال امل�ستندات اخلا�صة به يف اجلهاز؟

عدنان:

عبداهلل بن عبود
العدوي

• ظل رجل يت�صل ب�شكل يومي� ،أحيان ًا �أربع �أو خم�س مرات يف اليوم ،وي�س�أل عن عدنان ليبلغني �أن عمود �إنارة
عطالن يف منطقتهم ويحتاج لإ�صالح و�إذا مل ت�صلحوه �سوف �أك�سره! وللتخل�ص من م�ضايقاته �أخربته �أنه مت
نقلي للمنطقة الغربية “ف�ضرب خط” �إىل هناك لي�س�أل عني!

• ات�صل رجل يف وقت مت�أخر من الليل ليقول� :أنتم م�ش �شركة املياه والكهرباء؟ تعال ولع يل ليت الغرفة!!

�أحمد املنهايل:

• ات�صلت �سيدة لت�س�أل عن �سبب انقطاع الكهرباء لديها ومبراجعة ح�سابها ات�ضح �أن هنالك ثالثة �أ�شخا�ص
يحملون نف�س اال�سم ،ت�شابه �أ�سماء ،ولديهم ح�سابات مع ال�شركة،
هنا تركت مو�ضوع االنقطاع جانب ًا و�أ�صبحت تبحث عن احتماالت �أن
يكون زوجها “عملها من وراها”.

هارون:

ات�صل لي�س�أل عن الر�سالة الإلكرتونية التي بعثناها عن �ساعة
الأر�ض
املت�صل� :شو �أ�سوى احلني؟
هارون� :أطفئ الأنوار الغري �ضرورية خالل �ساعة
الأر�ض.
املت�صل :يعني �إذا وقفت الثالجة الأكل ما
بيخرتب! يعني اللحم يكون على م�س�ؤوليتك؟
هارون :ال� ،أطفئ الأنوار الغري �ضرورية فقط
والغري م�ستخدمة مثل نور احلمام واملطبخ.
املت�صل :يعني �أمت طول الليل �أطفئ الليتات،
لي�ش �أنا ما عندي �شغل؟
هارون� :أطفئ مرة واحدة ملدة �ساعة فقط.
املت�صل� :إنزين ،و�إذا طفيت فلو�س الفاتورة
بتن�شال عني؟
وانتهت املكاملة بال�س�ؤال عن عيد الأم وعيد
الأب.

جملة داخلية ربع �سنوية ت�صدر عن �أبوظبي للتوزيع
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�ضع الأرقام يف املكان املنا�سب ,الهدف هو ملء ال  9*9مربعات

ب�أرقام بحيث �أن كل عمود و�صف ومربع من املربعات الت�سعة

حتتوي على الأرقام من واحد �إىل الت�سعة دون تكرار.

نوادر جحا
ماذا لو كنت مرتديه!

---منت�صف الليل على �صوت غريب خارج نافذة
ا�ستيقظ جحا
غرفته ف�شاهد �شبح ًا غريب ًا خارج الغرفة.

----

ف�صاح جحا :من هناك؟

ا----عليه �أحد �أخذ قو�سه و�سدد �سهم ًا �أ�صاب
وعندما مل يرد

ال�شبح وعاد جحا للنوم بعد �أن �أطم�أن �أنه �أبعد �شر هذا ال�شبح
الغريب عنه.

ويف ال�صباح اكت�شف جحا �أنه ال�سهم �أ�صاب

جلبابه الأبي�ض الذي كان معلق ًا ليجف وخرقه.
فقال“ :ماذا كان �سيحدث لو �أنني كنت

مرتديه! احلمد هلل الذي �أجناين من
موت حمقق”.
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Editorial ADDC has successfully attained a
number of achievements during the Q1 of this
year bolstering its efforts to be an entity of excellence
and in keeping with the directives of our visionary leadership. The
first accomplishment was striking deals with two leading property companies in Abu
Dhabi, namely Abu Dhabi Commercial Properties (ADCP) and First Gulf Properties
(FGP) enabling the two entities to provide utility connection services to their
customers without the need to visit any of ADDC’s customer service centers. Plans
are in the pipeline to finalize similar agreements with other major real estate players
in the emirate.
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Reverse osmosis (RO) desalination plant has been established recently in Delma
Island Delma, a one further step in the company’s efforts to shift to eco-friendly and
cost-effective water desalination plants in the remote areas and islands.
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“The UAE’s development strategy is based
on a balanced approach, activating all
available potentials without exception. More
importantly, this strategy has undertaken
to catch up with the development and
transformation of the global economy and
all the challenges involved.”
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan

The new water and electricity bill payment methods are gaining more momentum
with our customers, thanks to the lucrative prizes we have dedicated to our customers
who use them that included a draw on a luxury car.
Finally I would like to say thank you to all our staff whose efforts and dedication were
of great help in pushing the company’s wheel ahead.
Thank you

Eng. Mohammed bin Jarsh
ADDC Managing Director

ADDC Quarterly Internal Newsletter

3

Reminisces

Waswasi mosque, IQ test, Um Ahmed for just
30 Indian Rupees
Sheikh Zayed was very keen on providing the people with their needs and used to follow the
WED’s activities relentlessly
Sayyah M. Mossa Al Qibaisi, the former First-Undersecretary of Abu Dhabi Water
and Electricity Department (WED), is a man with exceptional self-reliance and
persistence qualities that motivated him to climb the ladder of success step by
step until he became the prominent businessman of today. Al Qibaisi shared with
us in this interview the memories of his life starting from living in a barasti (Arish)
in Hamdan Street ending with an engineer turned entrepreneur.

The beginning;
My name is Sayyah M. Mossa Al Qibaisi and I was born in Liwa area and I came
to Abu Dhabi in 1964 at the age of 15. I stayed at Al Waswasi Mosque in Khalifah
Street, just next to the Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) premises where I used
to spend the night, have my food and start looking for a job.

IQ Test;
One day I met an Irish man called Mr. Dealy whom I told that I am looking for a job
and he directed me to do an IQ test in which I passed and he offered me a job with
BP for just 30 rupees.

Um Ahmed;
Meanwhile, I met an Indian man who offered me a job of cleaner in Das Island for
189 Indian Rupees and I accepted his offer and went to Das Island on propellerpowered aircraft we used to call it “Um Ahmed”. In Das Island I was offered job to
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barasti (Arish) in Hamdan Street where we used to do our homework in the evening
under the light of an electric lamp powered by the generator of the shop of the
businessman Rashid bin Awaidah or use our own oil lantern until we were graduated
with City F Gilt certificate in 1966.

Scholarship;
In the same year, 1966, me and my friends Faraj bin Hammoudah, Abd Allah Nassir
Ali were the first local people to be offered scholarships to study engineering in
the UK. I studied mechanical engineering in the University of Wales Swansea and
graduated in 1974 and rejoined BP in Abu Dhabi.

WED;
In 1976 I have been appointed as the Technical Director of the Water and Electricity
Department (WED) and then as First Undersecretary of the same department under
Sheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan, then Chairman of WED. The department
was the sole producer and distributor of water and electricity across the emirate
which was rapidly expanding. The late Sheikh Zayed got a very ambitious vision for
developing the emirate and providing its residency with basic services of high quality.
However, the pace of work was very slow and incompatible with the ambitions of
the emirate’s people. To cope with this, WED staff used to work around-the-o’clock
to fulfill these aspirations.

Production, transmission and distribution;

work in housekeeping in the morning and study in the Training Centre of BP in the
evening and that lasted for two years.

Back to Abu Dhabi;
Then I met Mr. Dealy again and he asked me to come back to Abu Dhabi to join
the training centre of BP there. In Abu Dhabi I lived with a group of my friends in a
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Al Qibaisi added; “In its pursuit to improve the whole sector, the department deemed
it necessary to improve the three parts of its work, production, transmission and
distribution. And ignoring any one of the three sides undeniably would had had its
impact on all of them”.

Water and electricity;
As for the achievements of the WED during his tenure, he said; “WED adopted a 20
years plan for the execution of a number of projects including the establishment
of plants in Um Al Naar, East and West, Al Ain, Bani Yas, Al Marfa and the largest of

them in Taweelah A and B. In the later we were able to install the largest desalination
units worldwide then, each of which with the total capacity of 12 MG per day. We
were very determined on having power and desalination units in each of these
stations. In addition we procured a mobile desalination unit to provide Abu Dhabi’s
islands with water”.

Training;
WED also established a training centre at Umm Annar area to provide technical,
engineering, administrative and financial training to the UAE nationals who joined
the department’s sections and units. One of them is Abd Al Jaleel Khori who was
later promoted to be the director of Umm Annar East and West plants.

Grids and networks;

Desalination;

We also established a 220 KV transmission line from Abu Dhabi to Al Alin
besides 11,33 and 132 KV networks, with underground lines inside Abu Dhabi
island, although they were expensive and overhead lines outside it besides main
substations, he said. This is in addition to installing lighting systems on Abu DhabiDuabi, Abu Dhabi-Al Ain and Abu Dhabi-Dubai highways, he said.

Pumping;
A 18-inch line for water transmission from Abu Dhabi to Al Ain was also established
to replace the old 9-inch line from Al Ain to Abu Dhabi besides one more line from
Al Taweelah to Al Ain with the total capacity of 4o MGs per day.

Separate departments;
Al Qibaisi added; “To meet the expansion of the WED works, we decided to establish
a separate department for the islands and remote areas and one for Al Ain and its
dependencies with the main office in Abu Dhabi to plan and supervise all their
works with close supervision of the late Sheikh Zayed and the direct follow-up of
WED chairman”.

Evaluation;
WED also contracted a number of international consultants, including the UK
Electricity Council, to evaluate the performance of its different sections and
units, particularly the accounts department which was of a great importance for
improving the department as whole.

Al Qibaisi is proud that department during his tenure established a solar-powered
water desalination unit in Umm Annar area. “This facility was established by a
Japanese company in the 1970s as the first-of-its-kind in UAE and I recall that
one of the consultants companies that worked on it was “ Dr. M.H. Ali El-Saie
(CONSULTING ENGINEERS)”.

Studies;
“We contracted Tokyo Electric Power Co. and the British Electricity Co. to conduct
a technical evaluation study of the WED, which was very helpful in improving our
work”. Based on this study, we hired Bechtel Corporation in 1990 to evaluate what
we have so far achieved and to estimate our needs for the following ten years,
from 1990 to 2000, to be revised every four years,” he said.

Life Model;
“Since the department’s activities have expanded tremendously we established
a Life Model at Umm Annar area to study the water course in light of the huge
dredging works that took place in the gulf at that time so as to decide the best
locations for any future water desalination plants,” he said.

Laboratory;
In association with the Abu Dhabi Municipality, a fully equipped water lab was also
established. “This lab used to do studies about desalinated water,” he said.
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Sheikh Zayed;

Consultants;

Al Qibaisi recalls, “Sheikh Zayed was very keen on providing the people, locals and
expats alike, with their needs he used to follow-up all the department’s activities
and I recall that he personally ordered us to establish AL Marfaa plant that was a
turning point in the production of water and electricity in the emirate”.

Al Qibaisi recalls that they used to hire a number of prominent consultancy
companies such as Lahmeyer International, Dr. Ali Elsaie Consulting Engineers and
others.

Pride;

“Al Shaibah Khamees Al Dhahiri, Saeed Ateeq, Dr. Derwish Mohammehd Khamis Al
Qibaisi, Eng. Sarhan Al Sarhani, Eng. Ahmed Saeed Al Miraiki, Eng. Hassan Al Nassay,
Eng. Habeeb Ahmed of Pakistan, Mohammed Othman Abas of Sudan, the later
worked as WED Legal Advisor for 18 years, are just few to say of those who worked
with me,” he said.

Thanks to the directives of the late Sheikh Zayed, H.H. Sheikh Khalifah bin Zayed,
then Abu Dhabi Crown Prince, and Sheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan, the
department managed successfully to improve the water and electricity sector
tremendously, he said.

Personalities;

Water and Electricity today;
“I see that the water and electricity sector has gone very great strides, thanks to our
visionary leadership and the dedication of those who work in it”. Adding; “Thanks
God, we have not experienced water or electricity disconnection for a long time”.
Personal life

Businessman;
Al Qibaisi works now as a businessman and has a group of companies that work in
trade, travel, tourism and yacht rental, etc.

Hobbies;
He enjoys trekking and practices it from 6 to 8 PM daily besides fishing.

Family;
He got married in 1974 and has one son and a number of daughters and all of them
joined their father’s businesses.
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The Electricity Planning Department (EPD)
Abu Dhabi; the Electricity Planning Department (EPD), of the Asset Management Directorate (AMD), is tasked
with doing planning for expansion works of the electricity network to continue meeting the requirements of the
current and future development plans in Abu Dhabi, the Western Region, the Eastern Region and the islands as per
“Plan Abu Dhabi 2030” and “Economic Vision 2030”.
Eng. Aseya M. Al Haddabi, EPD Manager, said “The
department, which was established in 2006, has
three sections “Electricity Engineering & Studies
Section” “Electricity Network Development
Section” and “Electricity Network Strategy &
Planning Section” and works closely with different
government and private entities in planning the
network expansion projects so as to cope with the
projected power loads”.
The department also prepares; “the company’s five-

year planning statement that covers the projected
power loads, future projects and their financial
plan,” she said. Adding; “After obtaining the RSB
approval we prepare financial plan for the next
year and refer it to the Executive Council for final
endorsement”.
Al Haddabi added; the section also prepares the
parameters of the existing assets, i.e. statistics about
the performance level of the cables, transformers
and substations, etc and whether the loads meet the
optimal operational and cost-effective standards”.
Recently the department took over the
duty of managing the consultancy
services works of any project before
being transferred to the Projects
Directorate for execution, she said.
As for the current projects, she said;
“we are currently in the planning stage
of some 133 projects to take place
across the company’s working areas,
the foremost of them are the one in

In brief; Aseya Mohammed Al Haddabi
Qualifications; BSc in Electrical Engineering, UAE University
Master Degree in Engineering Systems Management,
AUS
Career; Developee , Planning Engineer, Strategic Planning
Engineer, Senior Strategic Planning Engineer Head of
Strategic Planning Unit and finally Electricity Planning
Department Manager.
Hobbies; She enjoys oil painting, reading and traveling

Mussaffah Industrial area and in Khalifa Industrial
Zone Abu Dhabi (KIZAD). We are also working in
association with a number of the leading real estate
developers in designing the infra-structures of the
electricity networks of the new residential projects
for UAE nationals so as the to be commissioned on
time in keeping with the directives of Abu Dhabi
Executive Council.
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Providing the remote areas with utilities
of high quality
New environment-friendly and cost-effective desalination and
power plants
Abu Dhabi; ADDC is very keen on providing its customers in remote areas with utility services of
high quality in keeping with the directives of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and the
emirate’s visionary leadership and in line with “Plan Abu Dhabi 2030” and “Economic Vision 2030”.
The “Remote Areas Department” (RAD) of ADDC is responsible
of operation and maintenance works of a number of water and
electricity production and distribution plants that serve Abu Dhabi’s
islands and remote areas. The department also has mobile units
to meet the demand for water and electricity in emergency cases
and events that take place in areas uncovered by the company’s
networks.

Islands and remote areas;
Eng. Mohammed Mushait Al Mazrouei, RAD Manager, said; “RAD
runs water desalination plants in nine of Abu Dhabi’s islands, such
as Al Yassat and Jernain islands to the west and Ras Gurab Island in
the east this is besides a mobile unit to deal with emergency cases”.
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“The department also operates five power plants in areas that are
uncovered by ADDC’s networks besides we have 92 reserve power
plants in some vital facilities like hospitals, palaces and other
government establishments together with 17 mobile generators
to support the network during maintenance and repair cases,” he
added.
This indicates that the department serves strategic government
entities and members of the royal family this why we are very
keen on providing services of high quality to cater for the needs
of our highly-esteemed customers, Al Mazrouei said. Adding; “Not
only this, but also our workshops extend hand of help to other
departments of ADDC,” he added.
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Delma Plant;
As for the projects implemented by ADDC in the
remote areas recently, he said; “We have recently
inaugurated a reverse osmosis (RO) desalination
plant in Delma Island. The plant has four desalination
units with the total installed capacity of 2,7 MIGD to
serve the island’s total population, which accounts
for 10 thousand. It produces water of high quality as
per the standard of the World Health Organization
(WHO) and the Regulation and Supervision Bureau
(RSB) and tested on daily basis by ADDC’s Central
Laboratory”.

Components;
The plant has the following four basic components;
• Pretreatment Unit
• High pressure pump
• Membranes unit
•
Post treatment unit
In the Pretreatment Unit we remove plankton and
other particles from water and add acid and some
other chemical components to avoid sedimentation.
“The high pressure pump, from 54 to 80 bar, pumps
water through the membranes to extract salt,” he
added.
The semi-permeable membranes component has
pressure unit to pump water through the semipermeable membranes to extract salt.
The final treatment unit adjusts acidity, sterilizes
water and adds some chemical components, such
as Calcium Chloride Sodium bicarbonate, to make it
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have the test of drinking water and to protect the
network against corrosion.

Eco-friendly and cost-effective;
The new plant is eco-friendly as it uses less energy
and cost-effective, as it produces 1000 IG with
the cost of AED5.5, compared for AED160 for the
thermal plants. “It is annual running cost is less
by AED60 million to compared to the old thermal
plant, besides its infrastructures are cheap and could
be used in any place that has no freshwater,” he
said. Adding; “The new plant is electricity powered
so it eliminates the risk of polluting the marine
environment that might have been caused by the
operations of transporting Gas Oil to the old plant
from the mainland”.

Unlike the thermal unit that needs at least 4 hours
after operation to produce desalinated water, the
new plant needs only quarter an hour.

Old plants;
Delma Island has two old desalination plants,
thermal one that has been installed in 1995 with the
total capacity of 1 MIGD, now 0.87 MIGD. “We keep
this plant as a stand-by to cover the island’s needs
in emergency cases because it is not cost-effective
and pose real environmental hazards because of
gas emissions and the potential cases of diesel leak
while being transported from the mainland,” he
said.
The department of the late Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan installed anther reverse osmosis plant

in 2002 that has four production units with each is
0.35 MIGD. “This plant was handed over to ADDC
in 2006 and since that time we have enhanced this
plant to produce water of high quality that meets
the standards of the WHO and the RSB,” he added.

Future plans;
“Plans are in the pipeline to replace all our floating
distiller-powered thermal desalination units with
RO ones. We also have projects to increase our
stand-by and mobile generators to meet the needs
of our increasing network,” he said.
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ADDC launches new customer communications suite
Abu Dhabi Distribution Company (ADDC) is pleased to announce the launch, in the second quarter of 2013, of a personalised
and impactful customer communications programme which uses relevant and time sensitive messages, driven by Customer
Communications Management Software, from Pitney Bowes Software. The new software, designed to engage customers across all
print and digital interactions, makes it easy to create, modify and generate personalised messages where pre-defined templates and
rules-based logic automate the workflow to dynamically add to or update the content.
The new release provides more innovative and engaging designs for customer
letters and statements, some 41, which can be personalised with targeted
offers and experiences and delivered through the customer channel of choice.
ADDC issues around 30,000 letters per month to its customers, such as Supply
activation welcoming letters, Payment collection reminders and account
clearance letters, together with a further 600 corporate statements to its key
account customers.. The system-generated stamps and signatures will make the
customer experience with the company more engaging. In addition, as more
customers are opting for paperless communication the e-messaging application
will enable ADDC to use email or text messaging for these communications. This,
in itself, further underpins ADDC’s desire to ‘go green’.
Eng. Mohammed bin Jarsh, ADDC Managing Director said; “The project is part
and parcel of the strategy of the Emirate of Abu Dhabi to improve its water and
electricity sector with the ultimate goal of providing customers with best in class
services”. He also added; “ADDC is very pleased to revise its communications
messages to make them more personalised as a part of our general strategy
to be a more customer-focused entity”. “The new messages are also aimed at
making the day-to-day business of our customers with us more hassle-free and
appealing,” he added.
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“We are delighted that ADDC is using our solutions in this innovative way and helping
customers to become environmentally aware. The scalability of our Customer
Communications Management software will enable the company to develop its
communications further (accessing customer data, modifying messages on the fly
with real-time updates, enhancements and
personalisation) in either print or digital
format to deliver highly engaging content as
well as company efficiencies,” said Thierry
Teisseire, Regional Director, Pitney Bowes
Software.
Pitney Bowes Software has previously
enabled the utility sector in Abu Dhabi
Emirate to introduce a new design for
utility bills which provide customers with
an opportunity to view their consumption
bands to benchmark their water and
electricity usage: through easy to understand
graphics that were launched in the ‘Red and
Green’ campaign, last year.

ADCP and FGP to provide utilities
connection services
Abu Dhabi Distribution Company (ADDC) launched a new service
allowing its customers to do all formalities of getting utilities
connection with Abu Dhabi Commercial Properties (ADCP) and
First Gulf Properties (FGP) without the need to visit any of ADDC’s
customer services centers.
The new service enables ADCP’s and FGP’s new tenants to get water and electricity connection and pay all
the related fees, including the deposit, together with the tenancy contract, thus saving them a lot of time
and energy. The two entities have completed all formalities and network connection procedures so as to
provide a save, hassle-free and fast service that would constitute a real addition to their services.
Eng. Mohammed bin Jarsh, ADDC Managing Director, said; “We initiated this service in keeping with the
directives of our visionary leadership and “Plan Abu Dhabi 2030” aimed at providing the residency of Abu
Dhabi with the best services”. Adding; “Plans are in the pipeline to expand this facility by adding more of our
transactions, such as issuance of clearance certificates, etc”.
“We have opted for teaming-up with ADCP and FGP in this regards because they are two of the main
property companies in the Emirate of Abu Dhabi thus enabling us to get closer to this large number of our
customers,” he said.
ADDC is also working on contracting more real estate companies to provide these services, he said.
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Get-together;

ADDC to be more vigilant about theft and
vandalism
ADDC, in association with the Crime Prevention Department, of Abu Dhabi Police General Directorate,
formulated a strategy to protect the company’s assets against theft and acts of vandalism.
ADDC has reported to the police some 16 cases of theft of cables, earthing wires
besides some other equipment from its substations over the last year that worth
more than AED 21 million. Not only this, these acts also endanger the safety of
the perpetrators, ADDC’s and contractors’ staff. They also have serious impacts
on ADDC’s network performance and services, as they cause unplanned power
outage cases.
ADDC has more than 15 thousand substations the great part of which are
located in remote and deserted areas that are frequently visited by delinquent
youngsters who don’t hesitate to commit thievery and sabotage.
The two parties also called upon contractors to adhere to the clauses of the
contracts awarded to them regarding applying security and safety measures
in their respective work sites during implementation through commissioning
stages.
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In brief
Football;

Earth Hour;

The football team of the Supply
Department won the cub of the 2nd
Soccer Championship organized by
the PR Section at Al Jazeerah Club.

The PR Section organized gettogether day in Armed Forces
Officers’ Club on Friday, 29 March that has
been attended by a large number of ADDC’s
employees, includeding Eng. Mohammed bin
Jarsh, MD, and their families

ADDC participated in the Earth Hour 2013 with a
variety of programs to highlights its commitment
towards environment protections efforts. The events
took place from March 17 to 23.

They are also planning to submit proposals to the competent authorities to increase
fines and other punishments in place against scrap traders for not obtaining enough
information about scrap vendors. Scrap traders should also be educated on how
to identify items that might have been stolen from power substations, ADDC
demanded. The strategy has been prepared in association with Al Ain Distribution
Company (AADC), Transco and RSB.

Clean Energy;
Conservation;
ADDC participated in the
Model Conservation City event organized
by Sharjah Electricity and Water Authority
(SEWA) in the period from February 24 to
March 1 at Al Qasba in Sharjah.

ADDC participated in The Water, Energy, Technology,
and Environment Exhibition, or Wetex 2013, organised
Dubai International Convention and Exhibition Centre
(DICEC)
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Inventors

Galileo Galilee
Early life;
Galileo was born in Pisa, Italy, the first of six
children of Vincenzo Galilei, a famous lutenist,
composer, and music theorist. Galileo became
an accomplished lutenist himself and would
have learned early from his father a healthy
scepticism for established authority, the value of
well-measured or quantified experimentation,
an appreciation for a periodic or musical measure
of time or rhythm, as well as the

In Jesuit monastery;
At age eleven, Galileo was sent off to study
in a Jesuit monastery, at his father’s urging,
After four years, Galileo had announced to his
father that he wanted to be a monk. This was
not exactly what father had in mind, so Galileo
was hastily withdrawn from the monastery. In
1581, at the age of 17, he entered the University
of Pisa to study medicine, as his father wished.
Except for mathematics, Galileo Galilei was
bored with university.

Pendulum;
In 1581, when he was studying medicine,
he noticed a swinging chandelier, which air
currents shifted about to swing in larger and
smaller arcs. It seemed, by comparison with his
heartbeat, that the chandelier took the same
amount of time to swing back and forth, no
matter how far it was swinging and created
Pulsilogia for monitoring heartbeats.

La Bilancetta;
Galileo invented a device called La Bilancetta
(“The Little Balance”) for determining specific
body weight while on water and air.
He also included a description of a hydrostatic
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balance that determined the precise
composition of an alloy of two metals.

Water pump;
Based on Archimedes’ Law of the Lever and Law
of Buoyancy, Galileo invented a horse-powered
water pump.

Thermoscope;
In 1603 he created a thermoscope (forerunner
of the thermometer) made of a sealed
glass cylinder containing a clear liquid and
several glass vessels of varying densities. As
temperature changes, the individual floats rise
or fall proportion to their respective density.

at the moon, discover the four satellites of
Jupiter, observe a supernova, verify the phases
of Venus, and discover sunspots. His discoveries
proved the Copernican system which states
that the earth and other planets revolve around
the sun

Death;
Galileo spent his last years under house
arrest due to differences with the church. He
went completely blind in 1638 and became
extremely ill until his death in Januray8, 1943.

Compass;
Galileo invented geometrical and military
compass to aid solders aim their guns
accurately.

Telescope;
Galileo made his first telescope in 1611, modeled
after telescopes produced in Netherlands that
could magnify objects three times. He created
a telescope that could magnify objects fifteen
times. With this telescope, he was able to look
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Congratulations

Entertrainment

Story

Un-ironed clothes, full moon romantic night and secrete wives
Our family GROWS BIGGER

Models;

Our colleague Abd Al Azeez Abd Al Moneim, Power
Department Western Region, got a new bundle of joy (Adam)
Congratulations

The Projects Department selected our colleagues
Mahmoud Fathi Al Khatib, Ayman Ahmad Yousef and
Salim Al Ali as the model role employees.

Wedding;
Tayye, the son of our colleague Ali Nassir
Al Musabie, Customer Service Directorate,
tied the knot.
Congratulations

Dr. Eng. Majid Al Khathiri,
Director of the Power Projects
Department, finished PhD
in Strategy and Project
Management, from Skema
Business School, France.

Congratulations
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Adam

Dr. Eng. Majid Al
Khathiri

Adnan Mohammed;
Ayman Ahmad

Al Mutnabi Secondary School
honored
our
colleague
Mohammed
Taha
Attyah,
Projects Department, at his
workplace
following
the
academic excellence of his son
Ali, G10.

Congratulations

Mahmoud Al Khatib

A lady enquired why power has been disconnected from her house and I told her that
she has unsettled bill.

Ahmed Al Minhali;
A lady enquired about the reason behind the power outage from her house, checking
the account I discovered that there are three people who share the same name of her
husband, so she became no longer interested in enquiring about the power outage and
started “investigating” about her husband’s secrete wives!
Haroon;

She said; then, what should I do regarding my children’s un-ironed cloths, they will be
unable to go to school today?

A man required more clarifications about the SMS we send to our customers to
encourage them to take place in the Earth Hour.

Congratulations

A telephone conversation with a man took a little longer time during which he used to
call me politely “my daughter” repeatedly. (Adnan is a male name)

He said; what are you intending me
to do?

MBA;

A man used to call me every day in name, sometimes five times per day, to report a
faulty street light post in his area! threatening that he will destroy it if we don’t come
and fix it! And to get rid of this nuisance, I told him that I have been moved to the
Western Region, a few days later he called just to tell me that he went to the Western
Region to see me but I was not available there!

Haroon; to put all the non-essential
lights in your house off during the
Earth Hour

Our colleague Rasheed Mahdi Al
Kathiri, Senior Engineer, Baniyas &
Khatim Field Operations, graduate
with MBA from Abu Dhabi
University.

Congratulations

Distinction;

PhD;

20

The staff of ADDC’s Customer Call Centre (CCC) sometimes receives calls from
customers comic enough to be turned into scenarios of funny dramas. These telephone
calls are sources of unlimited laughter and amusement. Here we present some examples;

A man called at midnight and said; am I peaking to the utilities company?
I said; yes
He said; can you please put my room light on?
Rasheed Al Kathiri

Congratulations

She said; It is a full-moon romantic night and I want to sit with my female friends on
the beach side!
A man complained about the high utilities bill he received, I told him this is summer
during which time people usually put ACs on for a long time.

Haroon; No, please put them off for
just one hour.

He said; then, should I gather all my family members in one room to use one AC?

He said; OK, if I put the lights off
are you going to stop sending me
utilities bills?

A man called at 3 PM and said; you utilities company people aren’t you ashamed of
yourself! We have a switchgear box here open and a kid got inside.
Abd Allah bin
Abood Al Adoi

Hroon; no, please put off only
the non-essential lights, like the
bathroom and kitchen lights
He said; you want me to spend all
the night putting the lights off, do
you think that I don’t have other
works to do?

A lady requested the street lights in her area to be put off, I said why?

PR;
Our colleagues Abd Allah bin Abood
Al Adoi, CS Directorate, and Mutlaq
Al Hamami, HR Department,
have been graduated from the PR
Department of the Emirates College
of Technology.

Nhyan Rashid Ali;

He said; If I put the (Fridge) off all
the food inside will be spoilt, can
you take the responsibility if the
“meat” become rotten?

Niveen Ramadan Sarhan;
A man enquired about how to use the e-kiosk machine and I explained that to him
step by step. Then he called me latter to say that he is unable to insert copies of his
documents inside the machine!!

The long-conversation ended
with enquiries about the dates of
Mother’s day and Father’s Day!!

ADDC Quarterly Internal Newsletter

21

Complete the grid with the help
of below words

Hodja

1

2

A Close Call
One night Nasreddin awoke, thinking he had heard a strange noise
outside his window. Looking out, he saw a suspicious white figure.

3

“Who goes there?” shouted the Hodja.
Hearing no reply, Nasreddin reached for his bow, set an arrow to the
string, took aim, and shot in the direction of the mysterious figure.
Satisfied that the intruder now would do
him no harm, Nasreddin returned to bed
and slept until dawn.

4
5
6

By morning’s light he examined the scene
outside his window, only to discover his
own white shirt hanging on the clothesline
and pierced by the arrow that he had shot
during the night.
“That was a close call,” murmured the
Hodja. “My own shirt, shot through by an
arrow! What if I had been wearing
it at the time!”

7

Across
1. Plant a Garden 3. Ride Bike 5. Eat fresh and Local food 7. Use Renuable shopping bags
Down
2. Recycle cans, glass and plastic 3. Use energy saving light Bulbs 4. Use natural sunlight to
dry Clothes 6. Use less hot Water, this help to conserve energy
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