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»أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ«

ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ

كلمة الرئيس التنفيذي

ي�سعدني �أن �أقدم لكم العدد العا�شر من مجلة �آفاق ،الذي يجمع
بين دفتيه �أبرز �أخبارنا و�إنجازاتنا وم�شاريعنا التو�سعية خالل
الفترة الما�ضية ،حيث وا�صلت �شركة «�أدنوك للتوزيع» دورها
الرائد والمتميز في تقديم �أف�ضل الخدمات والمنتجات لعمالئنا
الكرام وفقاً لأعلى المعايير والموا�صفات العالمية المعتمدة.
وقد �شهد الربع الأول من العام  2016ترجمة فعلية ال�ستراتيجية التحول الذكي التي
تنتهجها �شركة «�أدنوك للتوزيع» بهدف توفير �أف�ضل تجربة ممكنة لعمالئنا الكرام من
خالل اعتماد التقنيات الذكية والحلول المبتكرة والآمنة ،حيث �أعلنا عن بدء تطبيق
خدمة تعبئة الوقود الذكية الذاتية (�أدنوك الذكية) بمرحلتها التجريبية في �إمارة
�أبوظبي والتي ت�ستمر خالل الفترة من  1مار�س حتى � 1أكتوبر .2016
و�إننا فخورون بدورنا الريادي في توظيف �أحدث التقنيات ومرافق الخدمة الذكية بما
لها من �أثر وا�ضح وملمو�س في �إثراء تجربة عمالئنا وتقديم خدمات �أكثر �أمناً وحيوية
لهم ف�ض ً
ال عن رفع م�ستوى الخدمات المقدمة.
كما حر�صنا خالل الربع الأول من العام الحالي على تفعيل خططنا التو�سعية والمتمثلة بتو�سيع �شبكة محطات �أدنوك الخدمية على امتداد
مناطق دولة الإمارات لتلبية حاجات التو�سع العمراني وتزايد الطلب على منتجات ال�شركة وخدماتها ذات الجودة العالية ،تما�شياً مع �سعينا
الدائم لتوفير خدمات �أقرب �إلى الجمهور وتخفيف الأعباء عنهم.
وكذلك قمنا خالل الفترة الما�ضية بالم�شاركة بفاعلية في العديد من الأحداث والفعاليات الرئي�سية وفي مقدمتها الدورة التا�سعة من القمة
العالمية لطاقة الم�ستقبل� ،إحدى الفعاليات الرئي�سية �ضمن «�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة» ،بهدف ا�ستعرا�ض تجربتنا ومبادرتنا و�إنجازاتنا في
مجال التنمية الم�ستدامة والحفاظ على الموارد البيئية من �أجل م�ستقبل الأجيال القادمة.
ختاماً� ،سنوا�صل خالل العام الحالي تعزيز التزامنا بتطبيق المزيد من المبادرات المبتكرة وتو�سيع �شبكة محطاتنا
في مختلف �أنحاء الدولة ف�ض ً
ال عن تعزيز دورنا ك�شركة وطنية رائدة.
ندعكم مع �صحفات هذا العدد المتجدد من مجلة «�آفاق» ال�ستعرا�ض �أبرز �إنجازات ال�شركة خالل الفترة الما�ضية.

�ســـعـيد مـبـــــارك الرا�شـــــدي
الرئي�س التنفيذي بالإنابة
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المحتويات

16
14

أخبار أدنوك للتوزيع

•«�أدنوك للتوزيع» ت�ستعر�ض مبادراتها
ال�صديقة للبيئة خالل م�شاركتها في �أ�سبوع
�أبوظبي لال�ستدامة
•«�أدنوك للتوزيع» الراعي البالتيني «لمعر�ض
�أبوظبي للطيران »2016
•كاراتيه �أدنوك للتوزيع يح�صد  28ميدالية
فى بطوالت الدولة المفتوحة
•دائرة م�صانع االنتاج الإنتاج تنظم يوم ًا
ترفيهي ًا لموظفيها
•حملة تبرع بالدم
•اجتماع �إدارة مبيعات قطاع الأعمال في
الإمارات ال�شمالية وموزعي المنتجات
الرئي�سية في المنطقة
•تكريم دائرة مبيعات قطاع الأعمال ك�أف�ضل
مورد لزيوت الت�شحيم والمنتجات الرئي�سية
•احتفالية خا�صة في «�أدنوك للتوزيع»
بمنا�سبة يوم الأم
•موظف من «�أدنوك للتوزيع» يفوز بم�سابقة
الت�صوير الفوتوغرافي ال�سنوية حول
اال�ستدامة
4
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خدمات ومنتجات

38

يوم في حياة موظف

•«�أدنوك للتوزيع» تمنح عن  48رابح ًا لجوائز
�إجمالية بقيمة  1.2مليون درهم

28

مشاريع توسعية

•«�أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة «ربدان»
للخدمة في منطقة الم�شرف ب�أبوظبي
•«�أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة الجيعة
للخدمة بمدينة العين
•«�أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة غابات بينونة
بالمنطقة الغربية لإمارة �أبوظبي

32

صحة وسالمة وأمن وبيئة

•مع ًا لأجل خدمة �سهلة ،و�سريعة ،و�آمنة
•تكريم موظفين من دائرة الغاز الطبيعي في
�إطار برنامج «عين ال�صقر»

36

تقنية المعلومات

•واحة التكنولوجيا
البيانات ال�ضخمة ()Big Data

•خلود ال�شحي،
�أخ�صائي تدريب

40

مشاركات الموظفين

•حارب الظاهري،
من القلب ،العزف على �ضفاف التاريخ
•خالد الحو�سني،
كيف نعزز االبتكار الم�ؤ�س�سي

نائب الرئي�س  -دائرة الت�سويق والإت�صال الم�ؤ�س�سي
ورئي ــ�س الت ـح ـ ــرير

خـ ــالد مح ــمد هـ ـ ـ ــادي

khalid.hadi@adnocdistribution.ae

مدير التحرير والإخراج الفني

�أمين عبد الرحمن نور الدين
هـيـئ ـ ــة الت ـح ـ ــرير
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«أدنوك للتوزيع»
تطلق المرحلة التجريبية
للخدمة الذكية الذاتية
في إمارة أبوظبي
�أطلقت �شركة «�أدنوك للتوزيع» خدمة تعبئة الوقود الذكية
الذاتية (�أدنوك الذكية) بمرحلتها التجريبية في �إمارة
�أبوظبي والتي تتوا�صل حتى تاريخ � 1أكتوبر من العام
الجاري .و�شملت المرحلة التجريبية للخدمة �أربع محطات
في جزيرة �أبوظبي ،وتتيح للمتعاملين تعبئة الوقود ب�شكل
ذاتي باال�ستفادة من �أحدث مخرجات التكنولوجيا ووفق ًا
لأ�ساليب �سداد مالية متنوعة عبر خدمة «محفظة �أدنوك»
الإلكترونية المبتكرة.
وب�إمكان المتعاملين خالل المرحلة التجريبية االختيار بين
الخدمة الكاملة �أو الخدمة الذاتية في �أي من المحطات
الأربع التي �سيتم تطبيق الخدمة الذكية الذاتية الجديدة
فيها.

نــوال عبدالكريم المنهالي
لبنـ ـ ـ ــى محمد المه ـ ـ ـ ـ ـي ــري
لو�شيانا بالكويل
�إيـمان عبد الوهاب
عاطف بدر الدين
�س ـ ـ ـ ـ ــالم �ش ـه ـ ـ ــادي
هـيـئ ــة التحـرير هم من موظفي

دائرة الت�سـ ــويق والإت�ص ــال المـ�ؤ�سـ�سي في �أدن ـ ــوك للتـ ــوزيع
مجلة «�آفــاق» مجلة ت�صدر عن �شركة بترول �أبوظبي الوطنية للتوزيع

«�أدنوك للتوزيع».
حقوق الطبع محفوظة .2016
تعتبر مجلة �آفــاق الم�صدر الر�سمي لأخبار �شركة �أدنوك للتوزيع.
وي�سمح بالإقتبا�س من المجلة ب�شرط ذكر الم�صدر.
للم�شاركة �أو الح�صول على المعلومات يمكن الإت�صال:
�ص.ب� 4188 .أبوظبــي  -الإمـ ــارات العربي ــة المتح ــدة
هاتف ،02 6959894 :فاك�س02 6722322 :
afaq.edit@adnocdistribution.ae
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«أدنوك للتوزيع» تطلق
المرحلة التجريبية
للخدمة الذكية الذاتية
في إمارة أبوظبي
•المرحلة التجريبية تتواصل حتى
 1أكتوبر
•الخــدمة الذكيـــة تنســـجـم مع
مبادئ رؤية أبوظبي  2030وتوجه
دولة اإلمــــارات للتحــــول نحـــــو
الحكومة والمدن الذكية
•أدنوك للتوزيع تتيح للمتعاملين
إمكانيـة االختيـــــار بين الخـــدمة
الذاتية أو الخدمة الكاملة
•جـــمـــع آراء المتــعــــامليـــــــــــن
ومالحظاتهم خــالل المرحـــــلـة
التجريبية
•تشجيع المتعاملين على فتـــــح
حساب في «محفظة أدنوك»
•حوافز تشجيعيــــة للمسجـليـــن
في «محفظة أدنوك»

آفــــــاق العدد العاشر 2016
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تهدف هذه
الخدمة الجديدة
إلى توفير أفضل
تجربة استخدام
للمتعاملين
من خالل اعتماد
أحدث التقنيات
الذكية

8

آفــــــاق العدد العاشر 2016

إطالق المرحلة
التجريبية
�أطلقت �شركة «�أدنوك للتوزيع» خدمة
تعبئة الوقود الذكية الذاتية (�أدنوك
الذكية) مبرحلتها التجريبية يف �إمارة
�أبوظبي والتي تتوا�صل حتى تاريخ 1
�أكتوبر من العام اجلاري .و�شملت املرحلة
التجريبية للخدمة �أربع حمطات يف
جزيرة �أبوظبي ،وتتيح للمتعاملني تعبئة
الوقود ب�شكل ذاتي باال�ستفادة من �أحدث
خمرجات التكنولوجيا ووفقاً لأ�ساليب
�سداد مالية متنوعة عرب خدمة «حمفظة
�أدنوك» الإلكرتونية املبتكرة.
وب�إمكان المتعاملين خالل المرحلة التجريبية
االختيار بين الخدمة الكاملة �أو الخدمة الذاتية
في �أي من المحطات الأربع التي �سيتم تطبيق
الخدمة الذكية الذاتية الجديدة فيها.
وتم �إطالق الخدمة في محطة ربدان للخدمة

الذكية� ،إحدى المحطات الأربعة التي ت�شملها
المرحلة التجريبية �ضمن جزيرة �أبوظبي ،وذلك
بح�ضور معالي الدكتور �سلطان �أحمد الجابر،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة بترول �أبوظبي الوطنية
«�أدنوك» وعبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ال�سابق ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،مدير
الت�سويق والتكرير في �شركة �أدنوك ،ونخبة من
كبار ال�ضيوف والمعنيين .وتمثل الخدمة الجديدة
خطوة هامة في م�سيرة تطوير القدرات الت�شغيلية
ل�شبكة �أدنوك للتوزيع ورفع كفاءتها.
وقال معالي الدكتور �سلطان �أحمد الجابر،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة (�أدنوك) « :تهدف
هذه الخدمة الجديدة �إلى توفير �أف�ضل تجربة
ا�ستخدام للمتعاملين من خالل اعتماد �أحدث
التقنيات الذكية ،ويتما�شى �إطالق هذه الخدمة
الإلكترونية الجديدة مع ا�ستراتيجية ر�ؤية �أبوظبي
 2030التي ت�ستهدف تحقيق التحول الرقمي
ال�شامل ،كما ت�ؤكد التزام (�أدنوك ) بتوظيف
�أف�ضل الممار�سات العالمية وتطوير �أدائها بما
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يلبي احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم».
و�أك ّد الجابر حر�ص �أدنوك على توفير خدمات
ع�صرية متكاملة عبر �شركة �أدنوك للتوزيع لتلبية
الطلب المتزايد على المنتجات البترولية المكررة
والخدمات الأخرى وفق ًا لخطة ا�ستراتيجية تعتمد
على �إن�شاء وتطوير بنية تحتية قادرة على ا�ستيعاب
التطورات العمرانية ال�ضخمة التي ت�شهدها �إمارة
�أبوظبي ودولة الإمارات».
وبدوره قال عبداهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ال�سابق ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،مدير
الت�سويق والتكرير في �شركة �أدنوك« :يتيح برنامج
’الخدمة الذكية الذاتية‘ للمتعاملين اال�ستفادة من
البنية التحتية المتطورة ومخرجات التكنولوجيا
الذكية لتعبئة الوقود ب�أنف�سهم ب�شكل �أ�سرع و�أ�سهل
و�أكثر �أمان ًا من خالل تجربة متجددة في كل مرة
يزورون فيها �إحدى المحطات الذكية .و�سوف
تعمل «�أدنوك للتوزيع» على درا�سة نتائج الم�شروع
التجريبي للخدمة وتجربة المتعاملين وتفاعلهم
على مدار ثمانية �أ�شهر ،وبنا ًء على النتائج التي
�سنخرج بها ن�أمل �أن نتو�سع في تقديم الخدمة
الذكية �ضمن �شبكة محطاتنا في �إمارة �أبوظبي
مع �إجراء التعديالت ال�ضرورية وفق ًا لنتائج
المرحلة التجريبية».
و�أ�ضاف الظاهري�« :إن ’�أدنوك للتوزيع‘ ملتزمة
بمبادئ ا�ستراتيجية �إمارة �أبوظبي 2030
وتوجهات قيادتنا الر�شيدة في دولة الإمارات
العربية المتحدة للتحول نحو المدن الذكية.
وفي هذا الإطار ،نعمل على توفير تجربة �شاملة
لمحطات الخدمة الذكية و�سنتخذ كافة الخطوات
الالزمة لجعل هذه العملية االنتقالية �سل�سة
ومجزية لعمالئنا و�شركائنا وجميع �أ�صحاب
الم�صلحة».
آفــــــاق العدد العاشر 2016
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خدمة ذاتية اختيارية
يمكن لعمالء «�أدنوك للتوزيع» تجربة الخدمة
الذاتية الذكية خالل المرحلة التجريبية حيث
يمكنهم عند تعبئة الوقود في �أي من المحطات
الأربع التي انطلق فيها الم�شروع االختيار بين
الخدمة الذاتية �أو الح�صول على الخدمة
الكاملة.
كما تحر�ص ال�شركة على معرفة �آراء المتعاملين
ومالحظاتهم بهدف تطوير الخدمة وتح�سينها
والعمل على تعميمها على �أو�سع نطاق ممكن.
و�سوف تعمل «�أدنوك للتوزيع» خالل المرحلة
التجريبية على �إجراء درا�سة وا�سعة عبر ا�ستبيانات
تف�صيلية .وبنا ًء على البيانات التي �سوف تجمعها
والنتائج التي يتم ا�ستخال�صها� ،ستعمل ال�شركة
على تطوير الخدمة الجديدة وتح�سينها بما يلبي
احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم بالإ�ضافة �إلى
التو�سع في تقديم الخدمة الذكية عبر مختلف
محطاتها في �إمارة �أبوظبي.
وللح�صول على �أف�ضل تجربة واال�ستفادة الق�صوى
10
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من الخدمات الجديدة ،ت�شجع �أدنوك للتوزيع
المتعاملين للت�سجيل وفتح ح�ساب على «محفظة
�أدنوك» الإلكترونية .وتتيح المحفظة الإلكترونية
للمتعاملين دفع قيمة الم�شتريات في المحطات
الذكية بثالثة �أ�ساليب دفع مختلفة وي�سيرة �إما
من خالل ال�شريحة الذكية التي يتم تركيبها على
فوهة خزان وقود ال�سيارة ويتم ربطها بح�ساب
«محفظة �أدنوك» �أو عبر بطاقة «�أدنوك بل�س»
�أو عبر بطاقة الهوية حيث يتم ربطهما بح�ساب
«محفظة �أدنوك» .وتهدف حلول الدفع الذكية
هذه لتوفير الأمن و�سهولة اال�ستخدام حيث تمكن
المتعامل من �إدارة ح�سابه من �أي مكان وفي �أي
وقت عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
ويمكن للمتعاملين الت�سجيل والح�صول على ح�ساب
في «محفظة �أدنوك» عبر زيارة الموقع الإلكتروني
(www.adnocdistribution.ae/
لل�شركة
 )smartواتباع خطوات ب�سيطة و�سهلة للت�سجيل،
وذلك للتمتع ب�أف�ضل المميزات لخدمة المتعاملين
بما في ذلك الإ�شراف الكامل على جميع

التعامالت المالية وتجنب اال�صطفاف بالطوابير
في المحطات التي ت�سجل معدالت ازدحام عالية.
كما يمكن للمتعاملين فتح ح�ساب «محفظة
�أدنوك» في �أي من مراكز البطاقات الذكية.

حملة توعية وجمع آراء
المتعاملين
وقد بد�أت �شركة «�أدنوك للتوزيع» ب�إطالق حملة
تثقيفية وتوعوية للجمهور للتعريف بالخدمة
الذكية وحث الجمهور وت�شجيعهم على الت�سجيل
الإلكتروني للح�صول على القيمة الم�ضافة التي
يقدمها ح�ساب «محفظة �أدنوك» الإلكتروني.
وتهدف ال�شركة لجمع �آراء المتعاملين بهدف
تطوير نوعية الخدمات والتو�سع في تقديمها حيث
�ستجري عمليات م�سح وا�ستق�صاء عبر ا�ستبيانات
تف�صيلية.
و�ستقوم ال�شركة مع بداية المرحلة التجريبية
بمنح حوافز للمتعاملين لتجربة الخدمة والتعرف
عليها ،بما في ذلك منح ال�شريحة الذكية (smart

موضوع الغالف

 )tagمجان ًا لأول  5000متعامل .كما �ستمنح �أي�ض ًا
بطاقات «�أدنوك بل�س» ب�شكل مجاني لأول 5000
متعامل ،وبالإ�ضافة �إلى الحوافز ال�سابقة �ستتيح
ال�شركة خالل المرحلة التجريبية لعمالئها تفعيل
وربط بطاقة الهوية مجان ًا.
و�أعلنت «�أدنوك للتوزيع» عن �أ�سعار بيع ال�شريحة
الذكية ( )smart tagوبطاقة «�أدنوك بل�س»،
التي تت�ضمنها «محفظة �أدنوك» .وتوفر «�أدنوك
للتوزيع» ال�شريحة الذكية ( )smart tagب�سعر
قدره 250درهم �إماراتي ،في حين توفر بطاقة
«�أدنوك بل�س» للمتعاملين ب�سعر قدره  50درهم.

المحطات التجريبية
ومراكز البطاقات
ومراكز الشرائح الذكية
وتقع محطات الخدمة الأربع التي ت�شملها المرحلة
التجريبية في جزيرة �أبوظبي ،وهي محطة ربدان

التي تقع في منطقة الم�شرف بمدينة �أبوظبي،
على �شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم،
ومحطة الن�صر الواقعة على �شارع ال�شيخ زايد
الأول ومحطة الزعفرانة الواقعة بالقرب من
جامعة خليفة ومحطة القناة على �شارع الخليج
العربي.
ويمكن للمتعاملين الح�صول على �إر�شادات
فورية حول مواقع المحطات التي تقدم الخدمة
الذكية الجديدة عبر �إدخال رقم المحطة
في تطبيق الهاتف المتحرك (mobileapp.
 ،)adnocdistribution.aeحيث تحمل
المحطات الأربع التي انطلقت فيها المرحلة
التجريبية الأرقام التالية – 162 :محطة ربدان،
 – 928محطة الن�صر – 752 ،محطة القناة،
 – 973محطة الزعفرانة.
كما توفر ال�شركة �أي�ض ًا  6مراكز لت�سجيل
المتعاملين على ح�سابات «محفظة �أدنوك» خالل
المرحلة التجريبية للخدمة الذكية في �إمارة

�أبوظبي .يقع المركز الأول على �شارع المطار
في محطة الظفرة للخدمة (رقم )930مقابل
الم�ست�شفى المركزي ،والمركز الثاني في محطة
مدينة خليفة (�أ) (رقم  ،)766والمركز الثالث
هو مركز جلوبال (مبنى �ضمان) الطابق الأول
في منطقة الم�صفح ،والمركز الرابع في �صالة
المبنى الرئي�سي لبلدية مدينة �أبوظبي ،والمركز
الخام�س في بهو المبنى الرئي�سي ل�شركة «�أدنوك
للتوزيع» في �أبوظبي والمركزين في �شارع ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان (�شارع ال�سالم �سابق ًا)،
والمركز ال�ساد�س مركز محطة ربدان للخدمة
بمنطقة الم�شرف ،مقابل مدار�س النه�ضة.
كما �ستخ�ص�ص ال�شركة خالل المرحلة التجريبية
مركز ًا واحد ًا لتركيب ال�شرائح الذكية (smart
 )tagعلى فوهة خزان الوقود في �سيارات
المتعاملين في محطة ربدان للخدمة بمنطقة
الم�شرف كما توفر المحطة خدمة الت�سجيل لفتح
ح�ساب «محفظة �أدنوك».

الدفع النقدي
و�ستوا�صل ال�شركة توفير خيار الدفع النقدي
ك�أحد خيارات ال�سداد المتاحة للمتعاملين في
محطات الخدمة في �إطار خدمة �أدنوك الذكية
الذاتية بمرحلتها التجريبية .ويتم ا�ستخدام
جهاز الدفع الذكي (المخ�ص�ص للدفع النقدي)
الذي تم تركيبه على جزر تعبئة الوقود وداخل
متجر واحة �أدنوك ح�صري ًا لقبول الدفعات
النقدية خالل المرحلة التجريبية لخدمة «�أدنوك
الذكية» .كما ت�ستمر ال�شركة �أي�ض ًا بقبول الدفعات
بوا�سطة البطاقات الم�صرفية خالل المرحلة
التجريبية �أي�ض ًا.
آفــــــاق العدد العاشر 2016
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معالي سهيل المزروعي
وزير الطاقة ،إ.ع.م
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معالي نورة الكعبي
وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
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استعراض المبادرات الصديقة للبيئة
خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة
ا�ستعر�ضت �شركة «�أدنوك للتوزيع» �ضمن م�شاركتها يف جناح جمموعة �شركات �أدنوك
يف الدورة التا�سعة من القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل� ،إحدى الفعاليات الرئي�سية �ضمن
«�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة» ،مبادرتها و�إجنازاتها يف جمال التنمية امل�ستدامة واحلفاظ
على املوارد البيئية من �أجل م�ستقبل الأجيال القادمة.
وت�شغل �شركة �أدنوك للتوزيع حالي ًا �شبكة لتوزيع
الغاز الطبيعي بطول  45كيلومتر ًا� ،إ�ضافة �إلى
�شبكة لمحطات تزويد وقود الغاز الطبيعي
للمركبات ت�ضم  25محطة في �إمارة �أبوظبي.
وتقدم البنية التحتية التابعة لل�شركة خدماتها
حالي ًا �إلى فئات عمالء متنوعة بما في ذلك
ال�سكان ،والعمالء التجاريين ،والمركبات التي
تعمل بوقود الغاز الطبيعي.
و�أكد عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي
ال�سابق ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،ومدير الت�سويق
والتكرير في �شركة �أدنوك ،على �أهمية من�صة
وتوفر «القمة العالمية لطاقة الم�ستقبل» من�صة
للعمل وااللتقاء بخبراء الطاقة المتجددة
والنظيفة وتبادل الخبرات والتجارب من مختلف
�أنحاء العالم ،والإطالع على �أحدث التقنيات
14
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والممار�سات بهدف بلورة حلول م�ستدامة في
مجال الطاقة ت�سهم في خلق م�ستقبل م�ستدام
للجميع.
وقد تبنت �أدنوك للتوزيع في خطوة غير م�سبوقة
في دولة الإمارات م�شروع ًا رائد ًا وخطة طموحة
تمثلت في طرح وقود الغاز الطبيعي وقود ًا بدي ًال
للمركبات في �إمارة �أبوظبي بحيث توفر محطات
�أدنوك �إلى جانب المنتجات البترولية وقود الغاز
الطبيعي وكذلك خدمة تحويل المركبات للعمل
بالغاز الطبيعي من �أجل بيئة نظيفة و�آمنة .وت�سعى
ال�شركة �إلى تعزيز هذا التوجه في �إطار م�ساعي
تعزيز اال�ستدامة من خالل تو�سيع رقعة انت�شار
هذا الم�شروع وزيادة عدد محطات الخدمة التي
تزود هذا الوقود.

تبنت أدنوك
للتوزيع في خطوة
غير مسبوقة في
دولة اإلمارات
مشروع ًا رائد ًا
وخطة طموحة
تمثلت في طرح
وقود الغاز
الطبيعي وقود ًا
بدي ً
ال للمركبات
في إمارة أبوظبي

أخبار أدنوك للتوزيع

«تبنت �أدنوك للتوزيع في خطوة غير م�سبوقة
في دولة الإمارات م�شروع ًا رائد ًا وخطة طموحة
تمثلت في طرح وقود الغاز الطبيعي وقود ًا بدي ًال
للمركبات في �إمارة �أبوظبي»
وتعمل ال�شركة على م�ضاعفة محطات وقود الغاز
الطبيعي في الأعوام الخم�سة المقبلة ،لتغذية
محركات المركبات التي تعمل بوقود الغاز في
جميع �أنحاء الدولة .وتتو�سع ال�شركة في محطات
توزيع وقود الغاز الطبيعي للمركبات لتبلغ 70
محطة في  ،2020عبر �إ�ضافة  34محطة في
مناطق عدة من الدولة ،لتلبية الطلب المتزايد
نتيجة ارتفاع �أعداد ال�سيارات التي تعمل بالغاز �أو
بمزيج من مختلف �أنواع الوقود.
ويعد وقود الغاز الطبيعي الم�ضغوط للمركبات
�أحد �أنظف �أنواع الوقود و�أكثرها �أمان ًا وفائدة
مقارنة مع م�صادر الطاقة الأخرى ،كما ي�سهم
ا�ستخدامه في دعم االقت�صاد الوطني وحماية
البيئة وخف�ض الب�صمة البيئية في �إطار توجهات
دولة الإمارات الرامية �إلى تحقيق التنمية
الم�ستدامة والمحافظة على الموارد من �أجل
�أجيال مقبلة.
آفــــــاق العدد العاشر 2016
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«أدنوك للتوزيع» الراعي البالتيني «لمعرض
أبوظبي للطيران »2016
�شاركت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» يف فعاليات معر�ض �أبوظبي للطريان  ،2016وذلك للدورة الرابعة
على التوايل كراعي بالتيني ،احلدث الفريد من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،والذي �أقيم خالل الفرتة من  8اىل  10مار�س يف
مطار البطني للطريان اخلا�ص يف �إطار فعاليات «�أ�سبوع �أبوظبي للطريان والف�ضاء حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
16
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وزار �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
ديوان ولي عهد �أبوظبي ،جناح �شركة «�أدنوك
للتوزيع» خالل زيارته لمعر�ض �أبوظبي للطيران
.2016
وخالل م�شاركتها في الدورة الرابعة من
معر�ض �أبوظبي للطيران ،ا�ستعر�ضت «�أدنوك
للتوزيع» المنتجات والخدمات التي تتوافق مع
�أف�ضل الموا�صفات والمعايير الدولية للطيران.
وت�شمل �أنواع الوقود التي توفرها  ،Jet A-1و
 ،JP– 8و ،AVGAS 100LLوتعد ال�شركة مزود ًا
ا�ستراتيجي ًا لمختلف �أنواع وقود الطيران التي
تتالئم مع جميع اال�ستخدامات.
وتحر�ص �شركة «�أدنوك للتوزيع» دائم ًا على
الم�شاركة في فعاليات «معر�ض �أبوظبي للطيران»
الذي يحظى بمكانة را�سخة ك�أحد �أهم الفعاليات
في �أجندة معار�ض الطيران الدولية ،وتولي
«�أدنوك للتوزيع» �أهمية ق�صوى لدعم ورعاية مثل
هذه الأحداث الهامة .وتحر�ص ال�شركة خالل
م�شاركتها على �إبراز التو�سع في العمليات وكذلك
الإطالع على كل ما هو جديد في مجال قطاع
الطيران.

وتقدم �شركة «�أدنوك للتوزيع» العديد من المنتجات
والخدمات �ضمن دائرتي «مبيعات الطيران»
و«عمليات الطيران»� ،إذ تعمل الدائرتان على
تلبية االحتياجات المتزايدة للعمالء لمنتجات
وخدمات عالية الجودة والكفاءة لوقود الطيران
وفق ًا لأدق ال�شروط والموا�صفات العالمية.
ومنذ العام  1982تلبي «�أدنوك للتوزيع» متطلبات
�أكثر من  200عميل �إقليمي ودولي في القطاعين
المدني والع�سكري بمنتجات عالية الجودة
يتم توزيعها عبر مرافق تزويد الوقود الحديثة
الخا�صة بها في �سبعة مطارات دولية في دولة
الإمارات هي مطار �أبوظبي الدولي ،ومطار
البطين الخا�ص ،ومطار العين الدولي ،ومطار
الفجيرة الدولي ،ومطار ال�شارقة الدولي ،ومطار
ر�أ�س الخيمة الدولي ،ومطار �آل مكتوم الدولي.
كما تعد «�أدنوك للتوزيع» �شريك ًا ا�ستراتيجي ًا
لمنظمة النقل الجوي الدولي (�إياتا) منذ يناير
من العام  .2011وفي �شهر مار�س من العام
نف�سه� .أ�صبحت ال�شركة ع�ضو ًا م�شارك ًا في
مجموعة التفتي�ش الم�شتركة ( .)JIGوح�صلت
«�أدنوك للتوزيع» في يناير  2014على ع�ضوية
الجمعية الدولية لثبات ومناولة وا�ستخدام الوقود
ال�سائل (.)IASH

نتطلع لالستفادة
من «معرض أبوظبي
للطيران» لتسليط
الضوء على المنتجات
والخدمات التي
تقدمها كل من دائرتي
«مبيعات الطيران»
و«عمليات الطيران»
في «أدنوك للتوزيع» ،إذ
تعمل الدائرتان على
تلبية احتياجات
عمالئنا المتزايدة
بمنتجات وتقديم
خدمات عالية الجودة
والكفاءة لوقود
الطيران وفق ًا ألدق
الشروط والمواصفات
العالمية

أخبار أدنوك للتوزيع

كاراتيه أدنوك للتوزيع يحصد  28ميدالية فى
بطوالت الدولة المفتوحة
حقق فريق الكاراتيه نتائج متميزة هذا العام بتحقيق العبي الفريق �إجناز مميز وح�صولهم على  28ميدالية متنوعة فى البطوالت
الر�سمية للدولة التي نظمها احتاد االمارات للتايكوندو والكاراتيه .
فقد حقق الالعبون  4ميداليات ذهبية10 ،
ميداليات ف�ضية 14 ،ميدالية برونزية.
وبذلك يحتل فريق �أدنوك للتوزيع المركز
الخام�س في الترتيب العام من
اجمالي  17فريق م�شارك على
م�ستوي الدولة وهو ما يعد
�إنجاز ًا رائع ًا وخا�صة لقوة
المناف�سات مع الأندية
الكبرى مثل النادي الأهلي ونادي ال�شباب
ونادي الن�صر .
وبرعاية كريمة من رئي�س النادي تم تكريم
الالعبين الحا�صلين على ميداليات فى حفل
عائلي بنادي ال�شركة ح�ضره ال�سيد  /حمدان
الزعابي رئي�س اللجنة الريا�ضية وبح�ضور �أولياء
�أمور الالعبين .
وقد قدم الالعبون في االحتفال عرو�ض ًا قتالية
18
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دائرة مصانع اإلنتاج
تنظم يومًا ترفيهيًا
لموظفيها
ّ
نظمت دائرة م�صانع الإنتاج يوماً ترفيهياً ملوظفيها
يف  12دي�سمرب  2015يف �صالة البولينج مبركز املارينا
التجاري ب�أبوظبي .وكانت بطولة البولينج والعديد
من الألعاب مثل تن�س الطاولة والبلياردو وكرة
القدم وكرة ال�سلة والرماية ،من �ضمن �أن�شطة اليوم
الرتفيهي الذي ا�ستقطب حوايل  100من موظفي
الدائرة.

متميزة في فنون لعبة الكاراتيه �أظهرت الم�ستوي المهاري المرتفع لالعبين.
و�أ�شاد رئي�س اللجنة الريا�ضية بالم�ستوي الفني المتميز لالعبين و�أكد على
�ضرورة اال�ستمرار فى تحقيق النتائج ورفع ا�سم �أدنوك للتوزيع فى المحافل
الريا�ضية ح�سب توجيهات ال�سيد الرئي�س التنفيذي .
جدير بالذكر �أن تدريب الفريق يتواله الكابتن  /ال�سيد عبد القادر وبا�شراف
فني من الزميل  /محمد عزازي الحكم الدولي ومقرر لجنة الحكام في اتحاد
االمارات للتايكوندو والكاراتيه.
آفــــــاق العدد العاشر 2016
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أخبار أدنوك للتوزيع

حملة تبرع بالدم
نظمت دائرة الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي حملة تربع بالدم بالتعاون
مع بنك الدم يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية ،وجرت احلملة بتاريخ
الأول من فرباير .2016

اجتماع إدارة مبيعات قطاع
األعمال في اإلمارات الشمالية
وموزعي المنتجات الرئيسية
في المنطقة

عقدت �إدارة مبيعات قطاع الأعمال يف الإمارات ال�شمالية اجتماعاً
مع موزعي املنتجات الرئي�سية يف املنطقة ،وذلك بهدف مناق�شة
�سبل زيادة حجم املبيعات وتقييم امل�شاريع اجلديدة.

تكريم دائرة مبيعات قطاع األعمال
كأفضل مورد لزيوت التشحيم
والمنتجات الرئيسية
كرمت وزارة الداخلية �شركة �أدنوك للتوزيع متمثلة بدائرة مبيعات قطاع الأعمال
ك�أف�ضل مورد لزيوت الت�شحيم واملنتجات الرئي�سية يف العام .2015
20
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احتفالية خاصة في
«أدنوك للتوزيع»
بمناسبة يوم األم
نظمت �شركة �أدنوك للتوزيع احتفالية خا�صة مبنا�سبة
يوم الأم ،واملر�أة العاملة.
وح�ضر االحتفالية عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ال�سابق لل�شركة ،ومدير الت�سويق والتكرير
يف �شركة �أدنوك.
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أخبار أدنوك للتوزيع

l Hosani

Khalid A

موظف من «أدنوك للتوزيع» يفوز بمسابقة
التصوير الفوتوغرافي السنوية حول االستدامة
فاز املوظف خالد احلو�سني من �شركة �أدنوك للتوزيع ،مهند�س �أول تخطيط ،دائرة امل�شرتيات والعقود ،بجائزة
تقديرية عن �صورة «الرتاث يعانق براءة الطفولة» يف م�سابقة �شركة �أدنوك للت�صوير الفوتوغرايف ال�سنوية حول
اال�ستدامة يف دورتها الثانية.
24

آفــــــاق العدد العاشر 2016

خدمات ومنتجات

ملت

ية ش

رويج

ت تغ

خدما

تمنح

ملة ت
وزيع»
ح
في ك للت
«أدنو
رهم
ون د
 1ملي
.2

26

آفــــــاق العدد العاشر 2016

يير زي

وت ا

لمحر

جوائز

بحًا ل

 48را

كات

إجما

لية ب

قيمة

خدمات ومنتجات

�أعلنت «�أدنوك للتوزيع» عن �أ�سماء
الرابحني للحملة الرتويجية التي �شملت
خدمات تغيري زيوت املحركات �ضمن
�شبكتها من حمطات اخلدمة التي بد�أت
من تاريخ  1دي�سمرب .2015
وتزامن �إطالق ال�شركة لهذه احلملة
مع احتفاالت اليوم الوطني الـ  44لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
وتم منح الجوائز ،التي �أطلقت في بداية �شهر
مار�س  ،2016لـ  48فائز تبلغ قيمتها  1.2مليون
درهم ،و�شملت الجوائز المقدمة للعمالء 4
�سيارات كاديالك ( )ATSطراز العام ،2015
�أما الجائزة الثانية فهي  44ق�سيمة �شرائية من
«هوم �سنتر» تبلغ قيمة الق�سيمة الواحدة � 15ألف
درهم.
وقال خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»:
«ت�أتي هذه الحملة الترويجية في �إطار التزامنا
المتوا�صل بتقديم خدمات متميزة لعمالئنا
الكرام ،حيث ت�سعى �شركة �أدنوك للتوزيع على
الدوام �إلى تقديم �أف�ضل الخدمات والمنتجات
في مجال تغيير زيوت المحركات وفق �أرقى
المعايير والموا�صفات العالمية ،كما نحر�ص
على طرح حمالت ترويجية مبتكرة ت�ضيف قيمة
حقيقية لعمالئنا ،ف�ض ًال عن تعزيز موقعنا في
ال�سوق ك�أكبر مزود للوقود وخدمات تغيير زيوت
المحركات بالتجزئة في منطقة الخليج العربي
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
كما هن�أ هادي الفائزين بالجوائز في هذه الحملة
متمنيا ً حظ ًا �أوفر لجميع الم�شاركين في المرات
القادمة.
وتدعو �شركة «�أدنوك للتوزيع» عمالئها لزيارة
الرابط الإلكتروني،win.adnocdistribution.ae :
�أو (� )#winwithAdnocأو االت�صال على الرقم
 800 300للمزيد من المعلومات حول �أ�سماء
الفائزين �أو الجوائز.
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مشاريع توسعية

افتتاح محطة «ربدان» للخدمة في منطقة
المشرف بأبوظبي
�أعلنت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» عن افتتاح حمطة «ربدان» التي تقع يف منطقة امل�شرف مبدينة �أبوظبي
على �شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ،بح�ضور عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،مدير
الت�سويق والتكرير يف �شركة �أدنوك ،ونخبة من امل�س�ؤولني يف ال�شركة وكبار ال�شخ�صيات.
وتحر�ص �شركة �أدنوك للتوزيع على توفير خدمات
�أقرب �إلى الجمهور وعلى تخفيف الأعباء عنهم
�أينما كانوا انطالق ًا من توجيهات قيادتنا
الر�شيدة بتوفير �أرقى م�ستويات الخدمة �إلى
جمهور المتعاملين ،ولذا تحر�ص على تعزيز
مرافقها وخدماتها وتوا�صل نهجها التو�سعي في
كافة مناطق دولة الإمارات.
و�سخرت «�أدنوك للتوزيع» �إمكانياتها وخبراتها
لتعزيز المرافق والخدمات التي توفرها محطة
28
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ربدان وذلك حر�ص ًا على تلبية النمو المتزايد على
خدمات ومنتجات ال�شركة الذي ت�شهده حالي ًا في
كافة �أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوفر محطة «ربدان» على غرار �سل�سلة محطات
�أدنوك خدمات متكاملة ت�شمل الخدمات البترولية
والخدمات الم�صاحبة على مدار � 24ساعة بما
في ذلك خدمة التزود بالوقود وخدمة الت�سوق من
متجر واحة �أدنوك والم�أكوالت ال�سريعة ومخبز،
بالإ�ضافة �إلى خدمات غ�سيل ال�سيارات وتبديل

الزيت وتوزيع ا�سطوانات الغاز الم�سال.
وتحتوي محطة «ربدان» للخدمة على  5جزر
لتعبئة الوقود ،منها جزيرتين لتعبئة وقود
الديزل وجزيرة لوقود الغاز الطبيعي للمركبات.
ويذكر �أن �شركة «�أدنوك للتوزيع» تعمل على زيادة
�إجمالي محطات توزيع الوقود �إلى ما يقارب
 510محطة خدمة في كافة �أرجاء دولة الإمارات
العربية المتحدة بحلول عام .2017

مشاريع توسعية
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مشاريع توسعية

«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة الجيعة للخدمة
بمدينة العين
�أعلنت «�أدنوك للتوزيع» عن افتتاح حمطة اجليعة للخدمة يف مدينة العني ب�إمارة �أبوظبي الواقعة يف منطقة اجليعة على �شارع دبي -
العني .وقد قام بافتتاح املحطة عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،مدير الت�سويق والتكرير يف
�شركة �أدنوك ،وبح�ضور كبار امل�س�ؤولني يف ال�شركة ونخبة من ال�ضيوف.
وي�أتي افتتاح محطة الجيعة في �إطار نهج ال�شركة
التو�سعي وحر�ص ًا على تلبية احتياجات عمالئها
المتزايدة .وت�ضم المحطة  9جزر لتعبئة الوقود
منها �أربعة جزر لتعبئة وقود الديزل وجزيرة
لتعبئة وقود الغاز الطبيعي للمركبات.
وي�أتي افتتاح محطة الجيعة في �إطار خطة
ال�شركة التو�سعية التي تهدف �إلى تعزيز �شبكتها
المتنامية من محطات الخدمة في مدينة العين،
ومواكبة النمو االقت�صادي والعمراني الذي ت�شهده
المنطقة ال�شرقية من �إمارة �أبوظبي.
وتحر�ص ال�شركة على الدوام على رفع كفاءتها
وقدراتها الإدارية والت�شغيلية وا�ستحداث وتطوير
30
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المزيد من المرافق لتلبية الطلب المتزايد على
منتجات وخدمات ال�شركة ،بما يتما�شى مع
�أهداف ال�شركة اال�ستراتيجية ،وما ين�سجم مع
متطلبات واحتياجات العمالء والجمهور بجعل
مراكز خدماتها ومحطاتها �أقرب �إليهم»
وتوفر محطة «الجيعة» على غرار �سل�سلة محطات
�أدنوك خدمات متكاملة ت�شمل الخدمات البترولية
والخدمات الم�صاحبة على مدار � 24ساعة بما في
ذلك خدمة التزود بالوقود ،وخدمة الت�سوق من
متجر واحة �أدنوك والم�أكوالت ال�سريعة ومخبز،
�إ�ضافة �إلى خدمات غ�سل ال�سيارات وتبديل الزيت
وتوزيع �أ�سطوانات الغاز الم�سال.

مشاريع توسعية

«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة غابات بينونة
بالمنطقة الغربية إلمارة أبوظبي
�أعلنت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» عن افتتاح حمطة «غابات بينونة» للخدمة وذلك يف املنطقة الغربية
لإمارة �أبوظبي .وقام بافتتاح املحطة �سعادة حممد حمد بن عزان املزروعي ،وكيل ديوان ممثل حاكم �أبوظبي يف املنطقة الغربية وعبداهلل
�سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ،مدير الت�سويق والتكرير يف �شركة �أدنوك ،وبح�ضور كبار امل�س�ؤولني
واملوظفني يف ال�شركة.

وقد وظفت «�أدنوك للتوزيع» �إمكانياتها وخبراتها
لتزويد محطة «غابات بينونة» بمرافق وخدمات
تلبي احتياجات عمالئها على �أتم وجه ممكن.
وتتميز المحطة الجديدة بموقعها اال�ستراتيجي
كما تحتوي على  5جزر لتعبئة الوقود منها جزيرة
لتعبئة وقود الديزل وجزيرة لتعبئة وقود الغاز
الطبيعي للمركبات .وتعد محطة «غابات بينونة»
الإ�ضافة الأحدث �إلى �شبكة «�أدنوك للتوزيع» من

محطات الخدمة في �إمارة �أبوظبي والمنطقة
الغربية.
وي�أتي افتتاح محطة غابات بينونة في �إطار
الر�ؤية التو�سعية لأدنوك للتوزيع التي تهدف �إلى
تعزيز �شبكتها المتنامية من محطات الخدمة
بهدف مواكبة النمو االقت�صادي والعمراني الذي
ت�شهده الدولة ونظر ًا لتزايد الطلب على منتجات
ال�شركة .وعليه ،تحر�ص ال�شركة على الدوام

على رفع كفاءتها وقدراتها الإدارية والت�شغيلية
وا�ستحداث وتطوير المزيد من المرافق بما
يتما�شى مع �أهداف ال�شركة اال�ستراتيجية.
وعلى غرار �سل�سلة محطات «�أدنوك للتوزيع»،
تقدم محطة غابات بينونة خدماتها من المنتجات
البترولية والخدمات الم�صاحبة على مدار 24
�ساعة ،بالإ�ضافة �إلى خدمة الت�سوق من متجر
واحة �أدنوك ،وخدمة تبديل زيت المحركات.
آفــــــاق العدد العاشر 2016
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صحة وسالمة وأمن وبيئة

معًا ألجل خدمة سهلة ،وسريعة ،وآمنة
قواعد السالمة لتعبئة الوقود بشكل ذاتي في
المرحلة التجريبية
•ارتد قفازات عند تعبئة الوقود
•ال تدخن
•أطفىء هاتفك المحمول
•أطفىء محرك مركبتك
•اضغط على زر خاص للمساعدة «عند الحاجة
للمساعدة» موجود على جهاز االتصال
•اتبع إرشادات السالمة حسب تعليمات عامل المحطة
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صحة وسالمة وأمن وبيئة

تكريم موظفين في إطــــار برنامج
«عين الصقر»
تم تكريم الموظف معز �أحمد قري�شي والموظف زولخيفر �أيوب من دائرة
الغاز الطبيعي ،نظر ًا لمالحظاتهم القيمة ،وفي �إطار برنامج «عين �صقر»
لل�سالمة والأمان الهادف �إلى تح�سين نوعية بيئة العمل في ال�شركة .ومجدد ًا
ن�شجع جميع الموظفين والموردين والعمالء على الإبالغ عن م�شاهداتهم
لأية ظروف غير �آمنة �أو مخاطر محتملة .ويمكن الإبالغ عن �أية م�شاهدات
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لظروف غير �آمنة من خالل نظام «عين ال�صقر» عبر �إر�سال ر�سالة ن�صية �إلى
الرقم  2080تت�ضمن كلمات (،)falcon<space>observation
�أو عن طريق البريد الإلكتروني �إلى العنوان،falconeye@adnoc-dist.ae :
�أو عبر تعبئة اال�ستمارة الإلكترونية �أو بطاقة الإبالغ.

زاوية واحة التكنولوجيا يكتبها:

علي عبدالعزيز أل علي
نائب الرئيس – دائرة تقنية المعلومات

القراء الأعزاء� ،أعود �إليكم جمددا وكلي �أمل �أن �أ�ضيف بع�ض املعلومات املتعلقة باملحور الثالث يف هذه ال�سل�سلة من
املقاالت ،وهي البيانات ال�ضخمة او الكبرية ( ،)Big Dataو�سن�شرح ماهي ،عنا�صرها ،حتدياتها وكيفية �إ�ستفادة �شركة
�أدنوك للتوزيع من هذا التطور التكنولوجي.
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تقنية المعلومات

م�صطلح البيانات الكبيرة �إنطلق في ال�سنوات
الأخيرة وخ�صو�صاً بعد التحول �إلى المعامالت
الرقمية ،وبالتحديد الآنية من ناحية وتطور
حقل المعلومات والبيانات من ناحية �أخرى،
لكن ما تعريف البيانات الكبيرة؟ لقد عرف
الخبراء هذا الم�صطلح تعاريف عدة ،ولكن
في نظري ال�شخ�صي ت�صب كلها في تعريف
واحد� ،أال وهو اال�ستفادة من البيانات التقليدية
والرقمية (الهيكلية وغير الهيكلية) في �إتخاذ
القرارات والتوجهات الم�سقبلية بعد تحليلها
وربطها با�ستخدام قواعد معينة تدار ب�أجهزة
فائقة ال�سرعة ،و�سوف نتطرق �إلى ذلك ب�شكل
تف�صيلي في هذا المقال.
بعدما عرفنا هذه التقنية المتطورة دعونا
نتحدث عن عنا�صرها والتي تنح�صر في
البيانات ،القواعد والخوارزميات ،الأجهزة
المتطورة والبرامج الم�س�ؤولة عن ربط
المكونات ببع�ضها البع�ض .العن�صر الأول هي
البيانات والق�صد منها كل معلومة لها معنى،
ويمكن الإ�ستفادة منها �سواء على المدى
الق�صير �أو الطويل حيث تتدرج من معلومات
عامة متداولة في و�سائل التوا�صل الإجتماعي
�إلى معلومة نوعا ما �سرية ويطلع عليها
المخولين فقط.
والعن�صر الثاني وهي القواعد والخوارزميات
ويق�صد بها كيفية ربط المعلومات للح�صول
على النتائج ،وكلما كانت هذه القواعد منطقية،
كلما ح�صلنا على نتائج �إيجابية ومثال على ذلك
ربط حالة الطق�س بعدد الحوادث في منطقة
معينة �آخذين بعين االعتبار ملف ال�سائقين
المروري حيث �أن الخوارزميات تعتمد على
الذكاء الإ�صطناعي نوعا ما في التحليل
وا�ستخراج النتائج.
�أما العن�صر الثالث فهي الأجهزة فائقة ال�سرعة
والتي تقوم بدور حيوي في �إجراء العمليات
وا�ستخال�ص النتائج ،و�أخيرا العن�صر الرابع
وهي البرامج الم�س�ؤولة عن ربط كل العنا�صر.

بالطبع ك�أي تقنية جديدة ،هناك بع�ض
التحديات قد تواجه ال�شركات منها على �سبيل
المثال ال الح�صر �إختيار الحل المنا�سب
وال�شركة المنتجة ،حيث التطور ال�سريع
والتقنية المتقدمة تجعالن من ال�صعب �إتخاذ
القرار المنا�سب وال�سريع .التحدي الثاني
يكمن في نق�ص الكوادر الفنية المتخ�ص�صة في
هذا المجال� .أماالتحدي الثالث (وهو الأهم)
فيتمثل في الجهة الم�س�ؤلة عن �إدارة الم�شروع
والتن�سيق بين كافة الأطراف قبل التطرق
�إلى الحلول التقنية .و�أخيرا التحدي الرابع
فهو �صحة ودقة البيانات الم�ستخدمة ومدى
الإعتماد عليها في �إتخاذ القرارات والتوجهات
الم�ستقبلية.
دعونا الآن نتطرق �إلى مدى �إ�ستفادة �أدنوك
للتوزيع من هذه التقنية .ك�أي �شركة لديها
الكثير من العمليات ،موظفين ،زبائن وتو�سعات
داخلية وخارجية ف�إن اتخاذ القرارات ال�سريعة
والمنا�سبة من �أولوياتها ،وبالتالي ف�إن التحليل
المنا�سب والتنب�ؤ نوعاً ما بالم�ستقبل من
�أولويات ال�شركة ،وبالتالي تقنية البيانات
الكبيرة ت�ستطيع لعب دوراً هاماً في خطط
ال�شركة الم�ستقبلية من ناحية وتطوير
الخدمات من ناحية �أخرى ،والأهم من ذلك
الإ�ستغالل الأمثل للموارد المالية �سواء
الر�أ�سمالية �أو الت�شغيلية.
و�أخيراً دعوني �أقدم لكم مثا ًال �صغيراً على
كيفية �إ�ستفادة �أدنوك للتوزيع من هذه التقنية،
لنفتر�ض �أننا ب�صدد بناء محطة خدمة جديدة
في منطقة ما ولكننا ب�صدد �إتخاذ بع�ض
القرارات المتعلقة بحجم المحطة ،الخدمات
المطلوبة ،الخطط الم�ستقبلية بالإ�ضافة �إلى
ر�أي الزبائن في الخدمات بعد ت�شغيل المحطة.
هنا تكمن فائدة تقنية البيانات الكبيرة حيث
تقوم بجمع المعلومات وتحليلها بنا ًء على
توجهات ال�شركة و�إقتراح ما هو منا�سب للرد

على كافة الإ�ستف�سارات ال�سابقة ،ولكن قبل
ذلك يجب الت�أكد من ربط كافة العنا�صر
ببع�ضها البع�ض �سواء عنا�صر داخلية ونعني
بها البيانات الداخلية �أو العنا�صر الخارجية
والمتعلقة بالجهات االخرى والتي لها دور قبل
و�أثناء بناء محطة الخدمة كدائرة البلدية،
�شركة الكهرباء ،النقل والمرور�.....،إلخ
وختاماً يجب �أن نعرف ب�أننا دخلنا ع�صر
المعلومات والبيانات الفعلية وب�أحجام كبيرة
جداً و�إذ لم ن�ستغلها في التحليل و�إتخاذ القرارات
المنا�سبة با�ستخدام تكنولوجيا متقدمة ف�سوف
ي�ستفيد منها مناف�سونا في ال�سوق.

مصطلح البيانات
الكبيرة إنطلق
في السنوات
األخيرة وخصوصًا
بعد التحول
إلى المعامالت
الرقمية من
ناحية وتطور
حقل المعلومات
والبيانات من
ناحية أخرى
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يوم من حياة موظف

خلود الشحي،
أخصائي تدريب

•اال�سم  :خلود ال�شحي
•الجن�سية :االمارات
•الوظيفة � :أخ�صائي تدريب
•تاريخ بدء العمل مع ال�شركة :دي�سمبر
2005
أين كنت تعملين قبل
التحاقك بالعمل بالشركة؟

قبل التحاقي ب�شركة �أدنوك للتوزيع ،كنت �أعمل
38
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في جريدة الإتحاد اليومية كم�ساعدة �إدارية في
دائرة الموارد الب�شرية ل�سنة واحدة ،وكانت من
بين مهامي الرئي�سية م�ساعدة المتخ�ص�صين في
الموارد الب�شرية ،ومدير الق�سم في �إعادة الهيكل
التنظيمي الجديد.
هل كنت تعملين في قسم
مختلف في الشركة؟

نعم ،فقد كانت وظيفتي الأولى في ق�سم �إدارة
الم�شتريات.

ماهي طبيعة عملك
كأخصائي تدريب؟

تتلخ�ص مهام عملي في النقاط التالية:
•تحليل االحتياجات التدريبية وتطوير
خطة التدريب للأعوام المقبلة
•التن�سيق والإ�شراف على الدورات
التدريبية
•عقد برامج توعوية
•�إدارة برامج التوجيه للموظفين الجدد
في ال�شركة

يوم من حياة موظف

حدثينا عن يوم مميز في
عملك أو حياتك؟

�أردت دائم ًا �أن �أ�سافر �إلى الواليات المتحدة
الأمريكية ،فتحققت �أمنيتي بال�سفر �إلى لو�س
انجلو�س في والية كاليفورنيا.
وباال�ضافة �إلى ذلك� ،سافرت �إلى جنوب �أفريقيا
في عام  ،2015كانت رحلة مده�شة وممتعة ،حيث
تعرفت على ثقافة البلد ،وع�شت تجربة البرية
أ�شخا�ص جدد ،وعالوة على ذلك،
وتعرفت على �
ٍ
قمنا �أنا وزوجي بتجربة «ال�ساليدر» في مدينة
ال�شم�س ،والذي يعتبر الأطول والأ�سرع على
م�ستوى العالم ،وم�سجل في مجموعة جيني�س
للأرقام القيا�سية ،ولم�سافة  2كيلو متر يكون
الراكب معلق ًا على كيبل ب�سرعة تتجاوز 120
كيلو متر في ال�ساعة ليتحرك من �أعلى �إلى �أ�سفل
الجبل ،وكانت حق ًا تجربة ال تن�سى.
كيف استفدت من كونك
جزء من فريق التدريب
ً
والتطوير في تنمية نفسك
على الصعيدين الشخصي
والمهني؟

كوني جزء من فريق التدريب والتطوير المهني،
فقد �أتيحت لي الفر�صة لإعادة �صياغة و�صقل
�شخ�صيتي لأكون �أكثر ب�ساطة و�صبر ًا في التعامل
مع �أنماط مختلفة من ال�شخ�صيات في نطاق
العمل وخارج العمل (مثل مقدمي خدمات
التدريب ،ومن�سقي الفنادق وغيرهم)..
وباال�ضافة �إلى ذلك� ،أعتبر نف�سي محظوظة في
العمل مع هذا الفريق فزمالئي هم كجزء من
عائلتي ،مما يجعل بيئة عملنا �صحية للغاية.

ماهي األنشطة االجتماعية
أو الثقافية التي قمت بها
في شركة أدنوك للتوزيع
بخالف واجباتك الوظيفية؟

�أنا حالي ًا ع�ضو في اللجنة الن�سائية.

ما أصعب أو أطرف المواقف
التي مررت بها خالل عملك؟

من �أ�صعب المواقف التي واجهتها كان التوفيق
بين الدرا�سة والعمل ،حيث كنت �أعمل من ال�ساعة
� 7:00صباح ًا حتى  03:00بعد الظهر ،وكنت
�أ�ضطر �إلى مغادرة عملي لأتجه مبا�شر ًة �إلى
الجامعة ،وكانت الدرا�سة تبد�أ من ال�ساعة 03:30
بعد الظهر حتى  09:00م�سا ًء في بع�ض الأحيان.
لكن لم �أمانع ذلك على االطالق لأني �أعتقد ب�أنه
دون التعليم �سيكون من ال�صعب تحقيق �أهدافنا
في الحياة.

برأيك ما هي التحديات التي
قد تواجه الفتيات اإلماراتيات
في بداية عملهن؟

واحدة من �أولوياتي ،و�ستكون دائم ًا كذلك،
حيث �أقول دائم ًا �أن اللياقة البدنية هي
ال�صديق ال�صدوق الذي لن يخذلني �أبد ًا.
•�أحب قراءة مجالت اللياقة البدنية في
�أوقات فراغي لتحديث معرفتي وتعلم �أ�شياء
جديدة في عالم اللياقة .و�أحب �أي�ض ًا تعلم
لغات مختلفة ،مثل الإ�سبانية والإيطالية
والتركية ،وق�ضاء وقتي مع عائلتي .و�أع�شق
ال�سفر كثير ًا.
•�إ�ضافة �إلى ما �سبق� ،أحب م�شاهدة البرامج
التلفزيونية الم�أخوذة عن ق�ص�ص واقعية.
ماهي طموحاتك وخططك
المستقبلية؟

�أنا �إن�سانة طموحة للغاية ولدي العديد من
الخطط الم�ستقبلية ،من بينها �إقامة خطوط
�إنتاج وم�شروع خا�ص بي .كما �أطمح �أن �أعمل
كمدربة �شخ�صية للياقة البدنية كي �أ�ساعد الجيل
الجديد من الفتيات على االهتمام بال�صحة
واللياقة البدنية واتباع نمط حياة �صحي.

�أعتقد �أن هناك العديد من التحديات التي
قد يواجهنها ومن بينها االنطواء كون بع�ضهن
خجوالت وغير قادرات على االختالط مع
زمالئهن �أو فريق عملهن ،و�أي�ض ًا التعامل مع
بع�ض العمالء الذين ي�صعب التعامل معهم.
وباال�ضافة �إلى ذلك ،يواجهن �أحيانا �صعوبات
في �إدارة الم�شاريع التي ت�سند �إليهن بدون
اعطائهن التدريب الكافي على �إدارتها .وعالوة
على ذلك ،فاتقان اللغة الإنجليزية يلعب دور ًا
كبير ًا في التوا�صل مع الآخرين وخا�ص ًة �إن كانت
تعمل في بيئة عمل متعددة الثقافات.
هل لديك هوايات معينة؟
كيف تقضي أوقات فراغك؟

•اللياقة البدنية هي �شغفي وقد كانت دائم ًا
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مشاركات الموظفين

كيف نـعـــزز االبتكـــار
المؤسســي
نعي�ش يف دولة الإمارات ع�صر املعرفة واالبتكار والتغيري ،وتعمل القيادة احلكومية اليوم ملرحلة ما بعد النفط ،ولقد �شهدنا فعاليات القمة العاملية للحكومات
التي �أقيمت يف �شهر فرباير ،والتي جتيب على �أ�سئلة الغد وحتديات امل�ستقبل والتي تعترب اليوم من�صة تنموية ومعرفية رئي�سية تخدم كافة حكومات العامل ،
وعلى �ضوء ذلك ينبغي على قيادات املنظمات اليوم �إدراك حجم امل�س�ؤولية املنوطة بهم وال�سعي نحو حتقيق ر�ؤية القيادة احلكومية الطموحة ،ويف هذه املقالة
�س�أجيب عن ال�س�ؤال املهم  :كيف نعزز االبتكار امل�ؤ�س�سي؟

بقلم :خالد عبدالسالم الحوسني
مهندس أول تخطيط ،دائرة المشتريات والعقود
40
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مشاركات الموظفين

•كان عام  2015هو عام االبتكار في
الإمارات ،وانق�ضاء ذلك العام ال يعني
�أن نتوقف عن ممار�سة الإبتكار في تطوير
�أعمالنا وتح�سين خدماتنا  ،ف�إن اللجنة
الوطنية لالبتكار – الم�س�ؤولة عن تنفيذ
اال�ستراتيجية الوطنية لالبتكار – ت�سعى
لجعل دولة الإمارات �ضمن الدول الأكثر
ابتكارا على م�ستوى العالم خالل ال�سنوات
القادمة و�صوال ليوبيل الإمارات الذهبي في
2021
•تتناف�س الدول والمنظمات في م�ؤ�شرات
االبتكار مثل م�ؤ�شر االبتكار العالمي The
 ، Global Innovation Indexلذلك يجب
�أن يكون قادة المنظمات على اطالع ب�أحدث
معايير و�آليات قيا�س الإبتكار و�أنظمة �إدارة
الإبتكار
•�إن�شاء �إدارة �أو لجنة تعنى بعن�صر االبتكار
ودعم المواهب حيث يتمحور دورها في
البحث عن المبدعين والموهوبين في
المنظمة ،ومن ثم تحفيزهم وتدريبهم
و�صقل مهاراتهم و�إمكاناتهم  ،وثم ن�شر
�أعمالهم عبر و�سائل المنظمة الإعالمية
المختلفة ،و�أخيرا تكريمهم على �إنجازاتهم
•�إدراج م�ؤ�شرات �أداء لالبتكار في الخطة
اال�ستراتيجية للمنظمة حتى يكون االبتكار
ذو �أولوية لقادة الفرق والإدارات  ،كما
ينبغي �إ�ضافة الكفاءات المتعلقة بالإبتكار
و�إدارة التغيير للموظفين والمديرين
•على القيادة العليا في المنظمات �أن تتمتع
بروح االبتكار و�أن تكون قادرة على الت�أقلم
مع المتغيرات الطارئة و�أن يكون لديها ر�ؤية
وا�ضحة حول المجاالت التي تنوي تنفيذ
االبتكارات من خاللها مثل  :الخدمات ،
العمليات  ،ال�سيا�سات  ،التكنولوجيا �إلخ
•من ال�ضروري �إثراء المحتوى االبتكاري على
ال�شبكة الداخلية (االنترانت) وفي مرافق
المنظمة حتى يكون االبتكار محط الأنظار
فير�سخ مفهومه في الذهن وي�صبح جزء ال
يتجز�أ من حياتنا العملية

•تخ�صي�ص يوم لإقامة فعاليات خا�صة
باالبتكار لتعزيز هذه القيمة لدى نفو�س
الموظفين  ،و�أي�ضا دعوة الموظفين
وت�شجيعهم لح�ضور الفعاليات التي تقام
في مختلف �أرجاء الدولة كالقمة العالمية
للحكومات
•ت�أ�سي�س جائزة لالبتكار تتكون من فئتين
الأولى فئة الموظف المبتكر والثانية فئة
الإدارة المبتكرة  ،وو�ضع معايير محددة
لتر�شيح واختيار الفائزين �أ�صحاب
اال�ستحقاق والجدارة بكل �إن�صاف و�شفافية
•توفير �آليات لتلقي الأفكار المتنوعة من
العاملين في المنظمة ومن ثم درا�سة
هذه الأفكار وتحديد مدى جدواها وعمق
�أثرها وثم تطبيق الأفكار المنا�سبة و�أخيرا
مكاف�أة
•الحر�ص على �صوت العمالء من خارج
المنظمة واال�ستماع القتراحاتهم �أو
مالحظاتهم  ،فهم قد يرون ما ال يراه من
في داخل المنظمة.
�إن معرفة مدى ر�ضى الموظفين عن م�ستوى
االبتكار و�أثره في المنظمة التي ينتمون لها �أم ٌر
�ضروري  ،ومن هذا المنطلق  ،قمت بت�أليف
اال�ستبيان ون�شرته في كتابي القيادة الإبتكارية
و�إدارة الأداء ،ويهدف هذا اال�ستبيان �إلى قيا�س
م�ستوى ر�ضى العاملين عن االبتكار في المنظمة
� ،إذا ما طبقنا هذا اال�ستبيان في منظماتنا
وا�ستخل�صنا النتائج ثم قمنا بمقارنة نتائج ال�سنة
الحالية مع �سابقاتها �سنتمكن من معرفة حجم
التغير الإيجابي �أو ال�سلبي الحا�صل ومعرفة
مواطن القوة والخلل في االبتكار �سواء على
م�ستوى الفرد �أو المنظمة.
يتكون هذا اال�ستبيان من  20نقطة  ،تغطي هذه
النقاط  4محاور رئي�سة هي :الفرد  ،الم�س�ؤول
المبا�شر  ،القيادة العليا  ،المنظمة.
•لدي �إدراك وت�صور مجمل عن مفهوم االبتكار
وقوانينه
•لدي طاقة �إيجابية كبيرة تحفزني على االبتكار

•لدي �إلمام بطرق ا�ستجالب الأفكار االبتكارية
المتنوعة
•لدي رغبة في تطوير طريقة �أدائي لمهام عملي
•لدي مرونة كافية للتعامل مع المتغيرات
والت�أقلم معها
•لدي القدرة على �إيجاد الحلول المبتكرة
للم�شكالت اليومية
•م�س�ؤولي المبا�شر متفتح ومتقبل للتطوير
والتجديد في العمل
•م�س�ؤولي المبا�شر ي�شجعني على االبتكار في
العمل
•م�س�ؤولي المبا�شر يكافئ الموهوبين
والمبتكرين
•م�س�ؤولي المبا�شر يدير التغيير واالبتكار بتميز
•م�س�ؤولي المبا�شر يقدر �أفكاري واقتراحاتي
ومبادراتي
•القيادة العليا في المنظمة تدعم االبتكار عبر
الأن�شطة والبرامج المختلفة
•القيادة العليا تعتبر قدوة في التحفيز على
االبتكار
•القيادة العليا لديها ر�ؤية وتوجه وا�ضح نحو
االبتكار
•القيادة العليا تكرم الموهوبين والمتميزين
والمبتكرين
•القيادة العليا تح�سن �إدارة التغيير وتتعامل مع
التحديات بابتكار
•المنظمة توفر لي ما احتاجه النجاز �أعمالي
بابتكار
•المنظمة تعتبر بيئة محفزة وم�شجعة على
العطاء واالبتكار
•المنظمة تمار�س طرق منهجية ال�ستقبال
ودرا�سة الأفكار
•المنظمة تعتبر متعاونة ومتكاتفة في تح�سين
جودة العمل

وختام ًا  ،يقول �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
را�شد -حفظه اهلل -مبينا �أهمية االبتكار في
�صناعة النجاحات« :نحن بحاجة لتحفيز روح
االبتكار في �شبابنا  ،و�صناعة بيئات محفزة له
في مجتمعنا  ،والدفع بقطاعاتنا ال�ستك�شاف
م�ساحات جديدة من �أجل تطوير اقت�صادنا».
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من القلب
العزف على ضفاف التاريخ
بقلم :حارب الظاهري
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على ال�ضفاف ال�شمالية من نهر الراين
هنا حيث لعب ريت�شارد فاغنر لعبة
الروليت ،وهنا حيث كتب الكاتب الرو�سي
دو�ستويف�سكي �أجمل ما كتب من روايات..
هنا حيث �ألف المو�سيقار يوهانز برام�س
ال�سمفونية الثالثة عام  .1883هنا مدينة
تحاور تاريخ الرومان وهجرة الرو�س
وكتابة حياة هتلر ونهاية حقب �سيا�سية
وبداية حقب �أخرى ،وال تزال تحتفظ
مدينة «في�سبادن» الألمانية برونقها
الجميل عا�صمة لمقاطعة ه�سين ،و�صوتاً
جمي ً
ال يعزف على ناي ال�سياحة ،وهي
تختزل من مبانيها تاريخاً ال مثيل له،
وتر�سم طبيعة �ساحرة وذات مدلول
ثقافي ينير هذا الإ�شراف على حقب
زمنية رائعة.
وال نن�سى ب�أن هذه المدينة الجميلة
هي مدينة الينابيع ال�ساخنة المعدنية
وال�شافية من ال�سقام؛ لذا يهتدي �إليها
ويفد لها ال�سائح من �أجل ال�شفاء ،وتبقى
والجبال ال�شاخ�صة التي تحت�ضن المدينة
بود و�أمان و�شفافية ،ولها من االخ�ضرار
ما لها ،ومن ردهات الطرقات والم�سافات
تكتب �أ�ساطير زمنية �أو ما ي�شملها
بمداد الحب عبر رونق الزمن �أو حياة
�أخرى تنبع منها جمالية المدينة التي
تطهرت من قالب الزمن الأر�ستقراطي
�أو لم تطهر تماماً ،ودالالت باقية كق�صر
القي�صر الذي �أحاله الزمن �إلى كازينو،
وجزء منه �أ�صبح مطعماً فاخراً.
لكن ما زالت الحدائق تحتوي المارة ،وما

زالت النوافير تر�سل رذاذها على الرغم
من رذاذ المطر الذي يهطل ويمار�س
تدفقه ،ثمة جبال تلف المدينة برداء
خ�ضل م�شبع ب�صور االخ�ضرار الممتزج
ببيا�ض الثلج الذي يغلف القمم لتمتزج
بنقاء الأنفا�س وا�شتهاء الأ�شجار التي
تبدو قامة من الخيال.
هذه المدينة ال�صغيرة الجميلة التي
يقطنها لفيف من العرب الذين وفدوا
�إليها منذ زمن بعيد ،ووفدت �إليها �أي�ضاً
جالية تركية تدل على ح�ضورهم ،حارتهم
ومطاعمهم المكت�سية بالمالمح التركية،
وفي الآونة الأخيرة لم تتجرد المدينة
من دالالت النازحين من حروب ال�شرق
الأو�سط ،باتوا ي�ستقرون في مفا�صل
هذه المدينة و�أ�سواقها و�شوارعها ،وبات
التاريخ الحديث يحتفي بالحياة من
جديد ،كما يحتفي «مالدينير» بيومه
ال�صباحي ،فمنذ عام 1895م والكوفي
�شوب هذا يظهر عطاءه على نحو ماثل
على وجوه الكبار من �سيدات في�سبادن
المحتفيات ب�صباحات جميلة ،يلب�سن لهذا
�أجمل ما تغتني الن�ساء من مالب�س �أنيقة،
ويح�ضرن �أفواجاً مكتملة ال منفردة،
وقبيل طلب القهوة وال�شاي �أو بعد
االنتهاء من الطلب يفتتحن ال�صحيفة
بحثاً في �صفحة �آخر الوفيات لربما ودعنا
�صديقة من رواد الكوفي ال�شوب القديم
الذي عاي�ش المدينة وعاي�شته وعرف
وجوه مرت من خالل ال�سنوات الطوال
ومر الزمن الجميل والحياة ما زلت على
رونق الحب.
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