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ŦƸƸřĝƸƸĩĜ ŒƸƸƸŻĵŵĝťŤ şŵƸŬįĉ
ęįĔőƸĹťŤ ŽŤŴİŤē ŧŵżŤĔĖ

كلمة الرئيس التنفيذي

ي�سرني �أن �أ�ضع بين �أيديكم العدد الخام�س ع�شر من مجلة �آفاق والذي يقدم لمحة عن �آخر
م�شاريعنا ومبادراتنا التو�سعية ،و�إنجازات فريق العمل ،والمبادرات الجديدة والمميزة التي
يجري تنفيذها حالي ًا.
لقد �شهدنا في ال�شركة م�ؤخر ًا �إن�شاء «لجنة ال�سعادة والإيجابية» في خطوة ترمي �إلى خلق
بيئة داخلية داعمة تعزز م�ستويات ال�سعادة والر�ضا بين الموظفين ،وتعك�س التزام �أدنوك
للتوزيع برفاهية موظفيها الموهوبين والمخل�صين وتطورهم المهني في واحدة من �شركات
الطاقة الرائدة في العالم.
وفي هذا ال�سياق� ،شهد اليوم الدولي لل�سعادة الذي �صادف  20مار�س  2017مجموعة من
الفعاليات التي حظيت بم�شاركة وا�سعة من العمالء والموظفين وال�شركاء اال�ستراتيجيين
داخل �شركتنا وفي عموم �شبكة محطات الخدمة المنت�شرة في مختلف �أنحاء دولة الإمارات.
�إن التزامنا بتعزيز الإيجابية يعك�س الدر�س الرائع الذي تعلمناه من الراحل الكبير المغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان والذي قال «ثروتي هي �سعادة �شعبي» .ومن
خالل تحقيق ال�سعادة ون�شرها� ،سنوا�صل تكريم ذكراه الخالدة ون�ساهم في دعم م�سيرة
االزدهار في �إمارة �أبوظبي ودولة الإمارات ككل.
وبف�ضل الروح المعنوية العالية وجهودنا الجماعية لأ�سرة العمل ،توا�صل �أدنوك للتوزيع
ح�صد المزيد من االعتراف والتقدير من قطاع الطاقة وال�صناعات ذات ال�صلة .حيث
تلقت �أدنوك للتوزيع في مايو جائزة «�أف�ضل مورد لوقود الطيران» في ملتقى مجموعة
االتحاد للطيران للعمالء والموردين الذي عقد في فندق ريتز كارلتون �أبوظبي .و�أظهرت
هذا الجائزة مدى عمق وقوة �شراكتنا اال�ستراتيجية مع االتحاد للطيران و�سلطت ال�ضوء
على مكانة �أبوظبي كمركز دولي رائد للطيران المدني .حيث يدرك عمال�ؤنا اليوم �أنهم
ي�ستطيعون االعتماد على �أدنوك للتوزيع والتزامها با�ستخدام �أحدث التقنيات و�أف�ضلها ،مع
مراعاة المعايير ال�صارمة للبيئة وال�صحة وال�سالمة.
هذا وقد �شهدت الأ�سابيع القليلة الما�ضية �أي�ض ًا �إنجاز المرحلة الأولى من �شبكة �أدنوك
اك�سبر�س التي ت�ضم  10محطات وقود مبتكرة تم �إن�شا�ؤها في مواقع محددة لتقدم مفهوم ًا
جديد ًا للخدمة ال�سريعة والمب�سطة .وتعتبر �أدنوك اك�سبر�س �إنجاز ًا بارز ًا لفريق �أدنوك
للتوزيع ب�أكمله ،فهي تطبق �أف�ضل الممار�سات وتج�سد قيمنا الم�ؤ�س�سية والت�شغيلية المتمثلة
في المرونة واالبتكار والكفاءة والتميز في الخدمة.

�ســـعـيد مـبـــــارك الرا�شـــــدي
الرئي�س التنفيذي بالإنابة

�إن �سجلنا القوي في تعزيز �أداء فريقنا� ،إلى جانب الفوز بجوائز عديدة ،وا�ستكمال
م�شاريعنا الجديدة والطموحة التي ت�ستهدف ب�شكل �أ�سا�سي م�صلحة عمالئنا وراحتهم،
ي�ضعنا في مكانة متقدمة جد ًا تما�شي ًا مع �سعينا الم�ستمر �إلى تعزيز مكانة �أدنوك للتوزيع
ك�شركة رائدة عالمي ًا في مجال الطاقة .ونحن حري�صون على موا�صلة �إنجازاتنا المتميزة
خالل الفترة المتبقية من العام الحالي ت�أكيد ًا على التزامنا بالم�ساهمة في تحقيق ر�ؤية
�أبوظبي .2030
�أدعوكم لقراءة هذا العدد الجديد والتعرف على ما يقدمه من معلومات و�أخبار وم�شاركات
لموظفينا.
مع خال�ص تحياتي وتقديري
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 10أخبار أدنوك للتوزيع
•�أدنوك للتوزيع تحتفل باليوم الدولي لل�سعادة 2017
•دائرة الموارد الب�شرية تطلق �سل�سلة ور�ش عمل «الإيجابية في الحياة»
•�أدنوك للتوزيع ت�شارك في ملتقى الإعالم البترولي لدول مجل�س التعاون الخليجي في دورته الثالثة ب�أبوظبي
•اقت�صادية �أبوظبي و�أدنوك للتوزيع توقعان اتفاقية تعاون م�شترك
•�أدنوك للتوزيع تفوز بعقد تزويد �شركة الحفر الوطنية بمنتجات الزيوت وال�شحوم
•دائرة الموارد الب�شرية تنظم برنامج «فني �صيانة» للمجموعة الثانية من الفنيين في �أدنوك للتوزيع
•وفد �شركة النفط العمانية للت�سويق يطلع على م�شروع الغاز الطبيعي في امارة �أبوظبي
•�أدنوك للتوزيع تح�صد جائزة �أف�ضل مزود وقود طائرات من مجموعة االتحاد للطيران

المحتويات

 22خدمات ومنتجات
•�أدنوك للتوزيع تطلق المرحلة الثانية من م�شروع تطوير محطة خدمة «مدينة ال�ضباط» ب�أبوظبي
•زيوت «فويجر» ت�ستقطب اهتمـام ًا متــزايد ًا من �أبرز ال�شركات في المنطقة
 24تحت الضوء
•محمد الها�شمي  -مدير �إدارة تطوير �أعمال التجزئة
 28مشاريع توسعية
•في فترة زمنية قيا�سية� ...أدنوك للتوزيع ت�ستكمل المرحلة الأولى من �شبكة محطات وقود «�أدنوك �إك�سبر�س»
•محطة خدمة قطوف ..الإ�ضافة الجديدة في �شبكة �أدنوك للتوزيع في منطقة الرحبة ب�أبوظبي
•الربع الثاني � ،2017أدنوك للتوزيع تكثف جهودها التو�سعية في منطقة الظفرة ب�أبوظبي (المنطقة الغربية
�سابق ًا)
•ال�شركة تعزز تواجدها في �إمارة ر�أ�س الخيمة بافتتاح محطة بحرية جديدة
•محطة خدمة توازن داعم لوج�ستي للحركة ال�صناعية في مجمع توازن ال�صناعي ب�أبوظبي
 36أصحاب الهمم
•تقرير �صحافي الزميل �أكرم حمدان
 38صحتك هي قرارك
•كيمياء الم�شاعر  - 2الدكتورة �سلمى الحو�سني
 40صورة وتعليق
 44صحة وأمن وسالمة وبيئة
•�أدنوك للتوزيع تكرم الفائزين بجوائز برنامجها الداخلي لل�صحة وال�سالمة والبيئة
 46أخبار النادي
•فريق �أدنوك للتوزيع للرماية ي�شارك في بطولة �أبوظبي الثامنة للرماية في �أبوظبي
•«فريق المغامرين» يحقق نجاح ًا كبير ًا في �أولى �أن�شطته
•نادي ال�شركة ينظم البطولة الرم�ضانية الريا�ضية لأدنوك للتوزيع
 50تقنية المعلومات
•واحة التكنولوجيا  -علي �آل علي
 52مشاركات الموظفين
•مدينـة ال�شــارقـ ــة  -حارب الظاهري
•القيادة المت�سلطة  -خالد الحو�سني
•البوكيمون وبيئة العمل  -مح�سن ال�سماحي
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تقرير خاص

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

نــوال عبدالكريم المنهالي
هـيـئ ـ ــة الت ـح ـ ــرير

أدنوك للتوزيع ..مسيرة
متواصلة للعطاء يتوجها شهر
رمضان المبارك في عام الخير
وكجزء ال يتجزأ من المجتمع اإلماراتي ومؤسساته
التي ترسخت أسسها على مبادئ الخير والعطاء
ومساعدة المحتاج؛ تحرص أدنوك للتوزيع على
الوفاء بواجباتها ومسؤوليتها المجتمعية والتأكيد
على مدى اهتمامها بعمالئها وأنهم على
رأس قائمة أولوياتها سواء عند توفير الخدمات
والمنتجات عالية الجودة أو من خالل ما تقوم به
من مشاريع تعود بالخير والمنفعة على المجتمع.
ومنذ انطــالقة عـــام " 2017عـــام الخــير" باشــــرت
أدنوك للتوزيع وبالتنسيق المباشر مع شركة أدنوك
بتطوير وتعزيز استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية
المجتمعية لتتوافق مع محاور مبادرة عام الخير،
التي تبنت  3محاور أساسية لنجاحها ،شملت؛
ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات
القطاع الخاص ،وروح التطوع وبرامج التطوع
التخصصية ،وخدمة الوطن.

�إبراهيم محمد المرزوقي
لبنـ ـ ـ ــى محــمد المهـي ـ ــري
لو�ش ــيانا بالكويــل
حـن ـ ـ ــان الكثيـ ـ ـ ـ ــري
�إيـمان عبد الوهاب
فــاطمـ ـ ــة الزع ـ ــابي
عاطف بدر الدين
�أ�س ــامة الدقام�ســة
الت�صميم والإخراج الفني

�أمين عبد الرحمن نور الدين
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 .2017
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 6959621 :فاك�س02 6722322 :
afaq.edit@adnocdistribution.ae
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تقرير خـــاص

أدنوك للتوزيع ..مسيرة متواصلة للعطاء
يتوجها شهر رمضان المبارك في عام الخير
وكجزء ال يتجزأ من المجتمع اإلماراتي ومؤسساته التي ترسخت أسسها على مبادئ الخير والعطاء
ومساعدة المحتاج؛ تحرص أدنوك للتوزيع على الوفاء بواجباتها ومسؤوليتها المجتمعية والتأكيد
على مدى اهتمامها بعمالئها وأنهم على رأس قائمة أولوياتها سواء عند توفير الخدمات والمنتجات
عالية الجودة أو من خالل ما تقوم به من مشاريع تعود بالخير والمنفعة على المجتمع.
6

تقرير خـــاص

ومنذ انطالقة عام « 2017عام الخير» با�شرت
�أدنوك للتوزيع وبالتن�سيق المبا�شر مع �شركة
�أدنوك بتطوير وتعزيز ا�ستراتيجيتها الخا�صة
بالم�س�ؤولية المجتمعية لتتوافق مع محاور
مبادرة عام الخير ،التي تبنت  3محاور �أ�سا�سية
لنجاحها� ،شملت؛ تر�سيخ الم�س�ؤولية المجتمعية
في م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص ،وروح التطوع
وبرامج التطوع التخ�ص�صية في كافة فئات
المجتمع ،وخدمة الوطن في الأجيال الجديدة
ك�أحد �أهم �سمات ال�شخ�صية الإماراتية.
ويقول المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة ل�شركة �أدنوك للتوزيع« :كانت
دولة الإمارات وما زالت رائدة الخير والعطاء
على مر ال�سنين .و�سنوا�صل في �أدنوك للتوزيع
العمل بال هوادة للم�ساهمة في تعزيز هذا الإرث
الوطني ،ملتزمين بتوجيهات ور�ؤى قيادتنا
الحكيمة و�ساعين لتر�سيخ مكانة دولتنا �إقليمي ًا
وعالمي ًا».
هذا و�شهدت مبادرات ون�شاطات �أدنوك للتوزيع
في �شهر رم�ضان لعام  2017طابع ًا خا�ص ًا عك�س
الأجواء الروحانية المميزة التي ت�سود المجتمع
خالل هذا ال�شهر الف�ضيل ،حيث ركزت مبادرات
ال�شركة ون�شاطاتها المنطوية تحت مبادرات عام
الخير والم�س�ؤولية المجتمعية خالل �شهر رم�ضان
كال�سالمة على الطرقات ،التعاون مع م�ؤ�س�سات
دعم المجتمع المحلي ،حمالت �إفطار �صائم،
وغير ذلك من المبادرات.
مبادرة «ما يحلى رمضان اّإل

بسالمتكم»
على امتداد �أيام ال�شهر الف�ضيل� ،أطلقت �أدنوك
للتوزيع مبادرتها الرم�ضانية «ما يحلى رم�ضان
� اّإل ب�سالمتكم» التي هدفت �إلى تقديم الماء
والتمور في  50محطة خدمة من محطاتها على
الطرق الرئي�سية؛ لل�سائقين الذين �أدركهم موعد
العدد الخامس عشر 2017 -
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"كانت دولة اإلمارات
وما زالت رائدة الخير
الإفطار ،حيث امتازت حملة هذه العام بتقديم ال�شركة لن�صائح مرورية ب�صورة مبتكرة تحثهم
على االلتزام بقواعد وقوانين المرور في �سبيل اللحاق بموعد االفطار والو�صول �إلى وجهاتهم
ب�أمان.

السنين .وسنواصل

رحلة العمرة الثامنة ألصحاب الهمم
في الأيام الأواخر ل�شهر رم�ضان المبارك ،انطلقت �إلى الديار المقد�سة رحلة العمرة الثامنة
التي نظمتها �شركة �أدنوك للتوزيع لمجموعة من �أ�صحاب الهمم بالتعاون مع نادي خورفكان
للمعاقين ،حيث تكفلت ال�شركة ب�إتاحة الفر�صة �أمام  5من �أ�صحاب الهمم لأداء منا�سك العمرة
في �شهر رم�ضان المبارك ،وذلك ت�أكيد ًا على مكانة هذه الفئة المميزة ودورها في م�سيرة تطور
وتقدم دولة الإمارات.

العمل بال هوادة

الشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال

اإلنسانية
ك�شريك ا�ستراتيجي ،قدمت �أدنوك للتوزيع الدعم لمبادرة م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية الهادفة لقيام � 542أ�سرة مواطنة ب�إعداد  1.7مليون وجبة لم�شروع �إفطار
�صائم الذي تنفذه الم�ؤ�س�سة للعام العا�شر على التوالي خالل �شهر رم�ضان المبارك ،حيث
قدمت ال�شركة ما ال يقل عن � 8آالف ا�سطوانة غاز م�سال ب�أ�سعار رمزية للعائالت الم�شاركة في
هذه الحملة والبالغ عددها  545عائلة �إماراتية.
دعم حمالت إفطار صائم
تلتزم �أدنوك للتوزيع بت�سهيل مهام م�ؤ�س�سات العمل الخيري المدنية في دولة الإمارات للو�صول
�إلى جمهورها من خالل �شبكة محطات الخدمة التابعة لها والتي تعد مركز ا�ستقطاب ل�شريحة
كبيرة من �أفراد المجتمع وب�شكل يومي .وفي هذا ال�سياق ،فقد حر�صت ال�شركة على ت�سهيل
مهام كل من هيئة الأعمال الخيرية في عجمان ونادي مليحة الريا�ضي والثقافي في حمالتهما
لتوزيع وجبات �إفطار �صائم على روّاد محطات �أدنوك في كل من �إمارتي عجمان والفجيرة.
دعم حمالت جمع التبرعات الخيرية
�أتاحت �أدنوك للتوزيع �أمام مجموعة من م�ؤ�س�سات العمل الخيري في دولة الإمارات عر�ض
من�صاتها و�صناديقها الخا�صة لجمع التبرعات من �أفراد المجتمع المحلي عبر متاجر واحة
�أدنوك في محطات الخدمة ،كان �آخرها من�صات و�صناديق هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وهيئة
الأعمال الخيرية في عجمان ،والتي جرى توفيرها في المحطات خالل �أيام ال�شهر الف�ضيل.
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والعطاء على مر

في أدنوك للتوزيع
للمساهمة في

تعزيز هذا اإلرث

الوطني ،ملتزمين
بتوجيهات ورؤى
قيادتنا الحكيمة

وساعين لترسيخ

ً
إقليميا
مكانة دولتنا
ً
وعالميا".

سعيد الراشدي،
الرئيس التنفيذي باإلنابة

ŪƸƸšŤ ŧİƸƸƸŝŬ

ĚŨİĭŤē ěĔŉĩũŤ İŻİĤ ŧŵŲřŨ
ƻ
.śǙƸƸƸƸŉŬǙŤ ēĶűĔƸƸƸƸĤ
ŢƸƸƸżŝėĜ ęĶƸƸƸżũŨ ĚĖĴĥĜŴ

أخبار أدنوك للتوزيع

السعادة وااليجابية آلية أدنوك للتوزيع لتعزيز اإلنتاجية

أدنوك للتوزيع تحتفل باليوم الدولي للسعادة 2017
شاركت أدنوك للتوزيع العالم في االحتفال باليوم الدولي للسعادة الذي يصادف  20مارس من
كل عام ،حيث نظمت شركة "أدنوك للتوزيع" باقة متنوعة من الفعاليات الهادفة إلى االحتفال
مع عمالئها وشركائها االستراتيجيين بهذه المناسبة الدولية ،والمساهمة في تعزيز مستويات
السعادة وااليجابية عبر مختلف محطات الخدمة التابعة لها على امتداد دولة اإلمارات.
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وكانت ال�شركة قد �أعلنت عن ت�أ�سي�س لجنتها
الداخلية الخا�صة للإيجابية وال�سعادة مطلع
هذا العام تحت م�سمى لجنة «�أدنوك للتوزيع
لل�سعادة والإيجابية» ،والتي �أنيط بها العمل لتوفير
�أف�ضل بيئة عمل لموظفي ال�شركة وتعزيز والئهم
والتزامهم تجاه التوجهات اال�ستراتيجية لل�شركة
وتحقيق المواءمة وو�ضع الخطط الالزمة لتحقيق
ال�سعادة والإيجابية �ضمن مختلف الم�ستويات
الوظيفية ،وتقييم الأن�شطة الحالية ذات العالقة
ب�سعادة و�إيجابية الموظفين ،ف�ض ًال عن العمل
على تحديد معايير �أداء رئي�سية لقيا�س فعالية
�سعادة الموظفين واح�سا�سهم بالإيجابية.
وتعليق ًا على احتفاالت ال�شركة باليوم العالمي
لل�سعادة ،قال المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة �أدنوك للتوزيع:
«لم تكن مبادرات تحقيق ال�سعادة وا�ستثمارها
�إيجابي ًا في �سبيل �إثراء الحياة �أمر ًا م�ستحدث ًا على
م�ستوى دولة الإمارات ،فمنذ مطلع فجر اتحاد
�إماراتنا ال�سبعة ،ر�سّ خ والدنا الم�ؤ�س�س المغفور له
ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب
اهلل ثراه» المفهوم الجديد لل�سعادة على م�ستوى
الدولة  ،حين قال ’�إن ثروتي الحقيقية هي �سعادة
�شعبي‘ ،حيث قدم حينها للمجتمع تعريفي ًا جديد ًا
وغير تقليدي للثروة التي لطالما اقترنت بالمال
– وعرفها ب�صورة جديدة �أال وهي ال�سعادة
و�ضمان �سعادة �أبناء ال�شعب».

هدايا وخصومات لتعزيز

و�شركة المركزية لل�سيارات والمعدات ومركز
ليبرتي للعناية بال�سيارات.

محطات الخدمة:
حر�صت �أدنوك للتوزيع على ن�شر ال�سعادة
وااليجابية بين عمالئها من روّاد محطات الخدمة
من خالل توزيع الحلويات والهدايا الرمزية التي
تعبر عن التزام ال�شركة تجاههم وت�ؤكد �سعيها
لتعزيز م�ستويات ال�سعادة والوالء التي تربط
الطرفين .كما قدمت ال�شركة بالتعاون مع عدد
من المطاعم ومنافذ البيع المتواجدة في محطات
الخدمة خ�صومات مجزية لعمالئها حيث �شملت
قائمة المطاعم الم�شاركة ك ًال من :ماكدونالدز،
وبيرجر كنج ،وميري براون ،وبا�سكن روبنز
ودانكن دونت�س.

الفعاليات الداخلية
نظمت لجنة ال�سعادة وااليجابية في �أدنوك
للتوزيع جملة من الفعاليات الداخلية التي �شملت
محا�ضرة خا�صة بعنوان «ال�سعادة قراري» قدمها
�سعيد الخوري �أحد موظفي ال�شركة ،وتوزيع
�شعارات ونماذج التي تج�سد ال�سعادة واالبت�سامة،
ف�ض ًال عن توفير من�صة خا�صة لجمع التبرعات
لم�شاريع ومبادرات هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
لت�أكيد ارتباط العطاء بتحقيق ال�سعادة الذاتية.

السعادة وااليجابية في

وفي ال�سياق ذاته ،قدم عدد من ال�شركاء
التجاريين قائمة من الخ�صومات والعرو�ض
الخا�صة على عمليات �صيانة المركبات وقطع
الغيار لعمالء �أدنوك للتوزيع ،و�شملت قائمة
الم�شاركين في هذه المبادرة كل من �شركة
الفطيم ،و�شركة �ساند دان�س ،و�شركة الم�سعود،

نشر السعادة عبر منصات
التواصل االجتماعي
وفي بادرة هادفة لم�شاركة المجتمع المحلي
بفعالياتها الخا�صة باليوم الدولي لل�سعادة؛ �أطلقت
«�أدنوك للتوزيع» و�سم ًا خا�ص ًا (�#شارك_
االبت�سامة) وفلتر ًا م�ؤقت ًا خا�ص ًا بها على تطبيق
�سناب �شات ،وح ّثت موظفيها على ا�ستخدامه
وم�شاركة لحظاتهم ال�سعيدة عبر و�سائل االت�صال
االجتماعي.

فعاليات احتفال اليوم

العالمي للسعادة
نظمت ال�شركة حف ًال خا�ص ًا لتكريم �شركائها
وعمالئها التجاريين اال�ستراتيجيين في قطاعي
العمليات التجارية وقطاع الطيران ،حيث ك ّرم
نا�صر علي الحمادي ،نائب �أول الرئي�س لمجموعة
العمليات التجارية � 26شركة وم�ؤ�س�سة من عمالء
و�شركاء ال�شركة وفق ثالث فئات رئي�سية م�صنفة
وفق عدد �سنوات ال�شراكة.
العدد الخامس عشر 2017 -
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دائرة الموارد البشرية تطلق سلسلة ورش عمل

"اإليـجـــابيـــة في الحـــيـــاة"

ً
تنفيذا لمبادراتها الهادفة إلى توفير بيئة عمل مريحة ومعززة لسعادة الموظفين ،وكجزء من الخطة
التنفيذية لبرنامج أدنوك للسعادة والرفاهية ،باشرت دائرة الموارد البشرية تنفيذ سلسلة ورش
عمل تحت عنوان "اإليجابية في الحياة" ،تستهدف من خاللها كافة دوائر وإدارات شركة أدنوك
للتوزيع.
12
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ويكمن الهدف وراء تنفيذ �سل�سلة ور�ش العمل هذه
في ال�سعي لتعزيز ال�سلوك الإيجابي وم�ستويات
الرفاهية لدى موظفي ال�شركة ،والت�أكيد على �أن
الكوادر الب�شرية هي المكون الأكثر �أهمية �ضمن
موارد ال�شركة.
وت�ستند دائرة الموارد الب�شرية في ور�ش العمل
�إلى مجموعة من المحاور الأ�سا�سية ت�شمل
الجوانب ال�صحية والمهنية والفكرية والروحانية
والعاطفية واالجتماعية والبيئية ،وتقديم �شرح
تف�صيلي عن برنامج �أدنوك لل�سعادة والرفاهية،
والأنظمة الم�ستحدثة للتوا�صل الفعال بين موظفي
�شركات مجموعة �أدنوك.
هذا و�شهدت الور�شة الأولى اقبا ًال كبير ًا من
موظفي �أدنوك للتوزيع ،حيث تعرفوا على الخطوات
الالزمة لتعزيز ال�سلوك الإيجابي ،وكيفية تطبيق

تقنيات علم النف�س الإيجابي الذي يهدف �إلى
تح�سين فعالية االنتاج في مكان العمل.

الإيجابي والو�صول �إلى نتائج �إيجابية ،بالإ�ضافة
�إلى كيفية تطبيق تقنيات علم النف�س الإيجابي
الذي يهدف �إلى تح�سين فعالية االنتاج في مكان
العمل.

واإليجابية لفريق اإلدارة العليا

كما �شهدت ور�شة العمل الإعالن عن اطالق
برنامج «خلك دوم �إيجابي» كجزء من برنامج
�أدنوك لل�سعادة والرفاهية لموظفي �شركات
المجموعة ،حيث �شهدت ور�شة العم ــل اهتمام
الح�ضور بالم�شاركة الفعالة من خالل تقديم
اقتراحات و�أفكار مبتكرة لخــلق بيئة عمل �سعيدة
وخالقة يتخللها روح التعاون وال�شكر والتقدير
المتبادل.
وتعتزم دائرة الموارد الب�شرية موا�صلة تنظيم
�سل�سلة ور�ش العمل هذه حتى نهاية العام الجاري
�سعي ًا منها للو�صول �إلى �أكبر عدد ممكن من
موظفي ال�شركة على مختلف المواقع الجغرافية
والم�ستويات الوظيفية في ال�شركة.

ورشة عمل السعادة

في أدنوك للتوزيع
وكجزء من الخطة التنفيذية لبرنامج �أدنوك
لل�سعادة والرفاهية ،نظمت دائرة الموارد
الب�شرية ور�شة عمل «ال�سعادة والإيجابية» لفريق
الإدارة العليا لأدنوك للتوزيع ،بح�ضور المهند�س
�سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي
لل�شركة بالإنابة ونواب �أول الرئي�س التنفيذي
ونواب الرئي�س.
وخالل الور�شة تم تقديم ال�شرح التف�صيلي
والعملي عن الخطوات الالزمة لتعزيز ال�سلوك

العدد الخامس عشر 2017 -
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أدنوك للتوزيع تشارك في ملتقى اإلعالم
البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي في
دورته الثالثة بأبوظبي
شاركت أدنوك للتوزيع في فعاليات ملتقى اإلعالم البترولي لدول مجلس التعاون في دورته
الثالثة والذي استضافته وزارة الطاقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة "حفظه الله" ،وذلك تحت شعار "اإلعالم البترولي الخليجي واالتجاهات المستقبلية
للطاقة".
�شهد الملتقى ح�ضور رفيع الم�ستوى �ضم كل من
معالي �سهيل بن محمد فرج فار�س المزروعي
وزير الطاقة ،ومعالي الدكتور �سلطان بن �أحمد
�سلطان الجابر وزير دولة الرئي�س التنفيذي
14

لأدنوك ومجموعة �شركاتها ،والمهند�س �سعيد
مبارك الرا�شدي الرئي�س التنفيذي بالإنابة
ل�شركة �أدنوك للتوزيع ،وعدد من وزراء الطاقة
والبترول في دول مجل�س التعاون الخليجي.

وهدف الملتقى بدورته الثالثة �إلى تعزيز �صورة
قطاع النفط والغاز على ال�صعيد المحلي
والخليجي والدولي ،وتعزيز الثقافة البترولية
وتطويرها في الإعالم المحلي وقطاعي الإعالم

أخبار أدنوك للتوزيع

واالت�صال اال�ستراتيجي� .إ�ضافة �إلى بناء �شراكات
ا�ستراتيجية وتعزيز التوا�صل بين الجهات المعنية في
قطاع النفط والغاز محليا وخليجيا واقليميا من خالل
عقد وتنظيم ور�ش عمل ودورات تدريبية تخ�ص�صية
تهدف �إلى تمكين العاملين في مجال النفط وتطوير
مهاراتهم االت�صالية.
وعلى هام�ش الملتقى كرمت دولة االمارات االعالميين
الفائزين بجائزة الإعالم البترولي والتي تم طرحها
ك�إ�ضافة في هذه الدورة ،وذلك تكريما للإعالميين
الذين �ساهموا في �إثراء ال�ساحة الإعالمية وتركوا
ب�صمتهم في �إعالم قطاع النفط والغاز الخليجي.
الجدير بالذكر �أن ملتقى الإعالم البترولي الخليجي تم
تنظيمه للمرة الأولى في دولة الكويت ،فيما ا�ست�ضافت
الريا�ض الدورة الثانية ،وكانت الدورة الثالثة في
�أبوظبي.
العدد الخامس عشر 2017 -

15

أخبار أدنوك للتوزيع

اقتصادية أبوظبي وأدنوك للتوزيع توقعان
اتفاقية تعاون مشترك
وقعت دائرة التنمية االقتصادية – أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة بترول أبوظبي
الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" حددت بموجبها اإلطار التشغيلي المشترك بين الجانبين فيما
يتعلق بجميع إجراءات التراخيص والموافقات على االنشطة االقتصادية ذات العالقة في إمارة
أبوظبي ،بحيث تمنح "أدنوك للتوزيع" صالحية استخدام نظام اكسال االلكتروني التابع للدائرة
دون الحاجة إلى الربط المباشر لنظامي الجهتين معا.
وجرى توقيع االتفاقية بمقر مركز �أبوظبي
للأعمال بمقر دائرة التنمية االقت�صادية –
�أبوظبي ،حيث وقعها عن الجانبين �سعادة خليفة
بن �سالم المن�صوري وكيل الدائرة بالإنابة،
والمهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة ل�شركة �أدنوك للتوزيع وذلك
16

بح�ضور عدد من الم�س�ؤولين من كال الطرفين.
كما ن�صت االتفاقية على تو�سيع �أطر التعاون
الم�شترك بين الطرفين في �سبيل دعم المبادرات
والبرامج الداعمة لتحقيق الأهداف اال�ستراتيجية
لمركز �أبوظبي للأعمال التابع للدائرة ،بما فيها

التعاون الم�شترك في مجال التفتي�ش والرقابة
الم�شتركة لمواجهة الظواهر ال�سلبية ح�سب
اخت�صا�ص كل منهما.
و�أكد �سعادة خليفة بن �سالم المن�صوري وكيل
الدائرة بالإنابة عقب مرا�سم التوقيع �أن هذه

أخبار أدنوك للتوزيع

االتفاقية ت�أتي في �إطار الجهود التي تبذلها
الدائرة لتحقيق �أهداف ا�ستراتيجية التحديث
والتطوير لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في �إمارة
�أبوظبي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال
والذي يقت�ضي وجود تعاون فعال مع الجهات
الحكومية ذات ال�صلة االتحادية منها والمحلية.

التنمية االقت�صادية باعتبارها الجهة المخت�صة
ب�إمارة �أبوظبي لإ�صدار الرخ�ص االقت�صادية
بجميع �أنواعها و�أن�شطتها لكافة المتعاملين من
م�ستثمرين وغيرهم ومن �أجل تفعيل وتطوير تلك
الخدمة تم �إن�شاء مركز �أبوظبي للأعمال والذي
يقوم بدوره في تنظيم �سير العمل والتعامل مع
طلبات الرخ�ص االقت�صادية �إلكتروني ًا.

و�أو�ضح �أن االتفاقية تترجم م�ساعي وجهود
كل من الدائرة و�شركة �أدنوك للتوزيع لتحقيق
�أهداف ومحددات ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية
 2030من خالل التركيز على تفعيل محور
التنمية االقت�صادية �ضمن خطة �أبوظبي وخا�صة
في برامج بيئة تناف�سية مرنة لممار�سة الأعمال
وقطاع خا�ص فعال وفر�ص ا�ستثمارية رائدة
وقطاعات حيوية ت�سهم في التنوع االقت�صادي.

وفي تعليقه على توقيع هذه االتفاقية ،قال
المهند�س �سعيد مبارك الرا�شدي« :نلتزم في
�أدنوك للتوزيع بالم�ساهمة في تطوير بيئة العمل
الحكومي في �إمارة �أبوظبي وفق �أحدث اال�س�س
االدارية واللوج�ستية ،الأمر الذي كان دافع ًا رئي�س ًا
لنا لتعزيز العالقات التي تربطنا بدائرة التنمية
االقت�صادية عبر بوابة مركز �أبوظبي للأعمال».

و�أ�شار �سعادة خليفة المن�صوري �إلى �أن دائرة

و�أ�ضاف الرا�شدي« :يعتبر التحول بالأعمال نحو

من�صة الكترونية عام ًال �أ�سا�سي ًا في تح�سين
م�ستوى الخدمات المتبادلة وزيادة فعاليتها،
خا�صة في ظل ما ت�شهده مختلف وحداتنا
و�أعمالنا التجارية من تو�سع كبير .و�ست�ساهم
اتفاقية م�ستوى الخدمة هذه في توفير قناة
توا�صل مبا�شرة بين �أدنوك للتوزيع ودائرة
التنمية االقت�صادية – �أبوظبي وبالتالي تعزيز
�سرعة انجاز المعامالت ورفع م�ستويات الجودة
في التنفيذ».
وحددت االتفاقية الأدوار والمهام الرئي�سية
لكل طرف ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال ،وتقديم
خدمات عالية الجودة و�إيجاد نظام عمل يحقق
تب�سيط وت�سهيل وتطوير الإجراءات الالزمة
للح�صول على التراخي�ص االقت�صادية في الإمارة
من خالل النافذة الواحدة بحيث يتم من خاللها
التن�سيق مع الجهات المخت�صة.
العدد الخامس عشر 2017 -
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أخبار أدنوك للتوزيع

أدنوك للتوزيع تفوز بعقد تزويد شركة الحفر
الوطنية بمنتجات الزيوت والشحوم
ً
انطالقا من دورها في تلبية احتياجات القطاع المؤسسي الحكومي والخاص لمنتجات زيوت
ً
مؤخرا بعقد تزويد شركة الحفر الوطنية – إحدى شركات مجموعة
التشحيم ،فازت أدنوك للتوزيع
الجودة العالية والعالمية من زيوت وشحوم أدنوك لمدة  3سنوات ،وذلك
أدنوك – بمنتجاتها ذات
ّ
عقب فوزها بالمنافسة التي نفذتها شركة الحفر الوطنية لمجموعة من الشركات العالمية المختصة
في صناعة الزيوت والشحوم.

18

وبموجب العقد المبرم بين الطرفين� ،ستقوم
�أدنوك للتوزيع بتزويد �شركة الحفر الوطنية
بـ ( )4,942,080لتر من منتجات الزيوت
وال�شحوم وبمعدل ( )1,647,360لتر �سنوي ًا.

بالجودة والأ�سعار التناف�سية لمنتجات �أدنوك
للتوزيع ،ف�ض ًال عن �سعيها الد�ؤوب في موا�صلة
تعزيز �شبكة العمالء التجاريين ل�شركة �أدنوك
للتوزيع وتو�سيعها محلي ًا ودولي ًا.

ويعك�س هذا االنجاز الجهود المميزة لدائرة
مبيعات قطاع الأعمال في متابعة احتياجات
العمالء ،ودرا�سة معطيات ال�سوق فيما يتعلق

وتعليق ًا على االنجاز ،قال نا�صر علي الحمادي
نائب �أول الرئي�س لمجموعة المبيعات التجارية:
«نحن فخورون بتحقيق هذا االنجاز الجديد

الذي ي�ضاف �إلى قائمة االنجازات المميزة
ل�شركة �أدنوك للتوزيع في مجاالت قطاع ت�سويق
المنتجات البترولية محلي ًا ودولي ًا .لم يكن هذا
االنجاز ليتحقق لوال التزام كافة دوائر ال�شركة
ب�أرقى م�ستويات الجودة المعتمدة عالمي ًا في كافة
مراحل االنتاج والت�سويق والمبيعات».

أخبار أدنوك للتوزيع

دائرة الموارد البشرية تنظم برنامج "فني
صيانة" للمجموعة الثانية من الفنيين في
أدنوك للتوزيع
نفذت دائرة الموارد البشرية ممثلة بإدارة التدريب والتطوير المهني في أدنوك للتوزيع برنامج
"فني صيانة" للمجموعة الثانية من الفنيين العاملين في الشركة بالتعاون مع معهد أدنوك
ً
تحقيقا لما يتناسب مع المتطلبات الوظيفية في الشركة ،حيث تم تصميم هذا
الفني ،وذلك
البرنامج الفني بالتعاون بين دائرة الموارد البشرية ودائرة الصيانة ومعهد أدنوك الفني.

�شارك في البرنامج الذي امتد لأكثر من � 9شهور
 17فني ًا تدربوا على مبادئ ال�صيانة العامة
والتخ�ص�صات الكهربائية والميكانيكية والأجهزة
خالل الأ�شهر الأربعة الأولى ،في حين انتقلوا
�إلى مرحلة التدريب العملي والميداني المخت�ص
بممار�سة وتطبيق كافة العلوم والنظريات عملي ًا
في مواقع ال�شركة ومن�ش�آتها ،وذلك للتعرف عن

قرب على �آليات تنفيذ عمليات ال�صيانة ب�شكل
عملي ومحاكاة بيئة العمل .هذا واخت�صت المرحلة
الثالثة للدرا�سة والتدريب على التخ�ص�صات
الفعلية لوظائفهم.
والجدير بالذكر �أن �إدارة التدريب والتطوير
المهني تقوم بالتعاون مع باقي ادارات ال�شركة

�سنوي ًا بدرا�سة وت�صميم البرامج الوظيفية
وتطويرها بما يتنا�سب مع المتغيرات والمتطلبات
الوظيفية لجميع العاملين في ال�شركة وبيئة العمل
وت�أهيليهم لرفع م�ستوى جودة الأداء في الوظائف
التي ي�شغلونها.
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أخبار أدنوك للتوزيع

وفد شركة النفط العمانية للتسويق يطلع على
مشروع الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي
في إطار حرصها على تفعيل وتعزيز عالقاتها التجارية وتبادل الخبرات في مجال الوقود النظيف مع
دول مجلس التعاون في مجال الطاقة النظيفة ،استقبلت شركة "أدنوك للتوزيع" ممثلة بدائرة الغاز
ً
وفدا من شركة النفط العمانية للتسويق لالطالع على المشروع الرائد لتزويد المركبات
الطبيعي
بالغاز الطبيعي ،والذي تبنته الشركة ضمن مشاريع الطاقة النظيفة واالستدامة في عام .2005
وكان في ا�ستقبال الوفد العماني المهند�س جا�سم
�صالح ر�شيد مدير �إدارة الهند�سة والم�شاريع
للغاز الطبيعي والمهند�س مال اهلل الحمادي
مدير �إدارة ال�صيانة والعمليات للغاز الطبيعي.
واطلع الوفد في بداية الزيارة على هيكلة �شركة
�أدنوك للتوزيع وتاريخها العريق في ت�سويق وتوزيع
المنتجات البترولية ووقود الطائرات ووقود الغاز
الطبيعي وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي
ف�ضال عن دورها الفعال في مد �شبكة الغاز
الطبيعي في مدينة ابوظبي للمناطق ال�سكنية
20

وال�صناعية والتجارية.
وخالل الزيارة اطلع الوفد على ا�ستراتيجية
�أدنوك للتوزيع الت�سويقية لم�شروع الغاز الطبيعي و
التي ا�ستندت �إلى تفعيل وتعزيز وتبادل العالقات
التجارية مع ال�شركات والم�ؤ�س�سات الحكومية
والخا�صة في الدولة .وبعد ذلك تم مناق�شة
الجدوى االقت�صادية لوقود الغاز الطبيعي كونه
وقود اقت�صادي و�صديق للبيئة على و�سائل النقل
والموا�صالت من خالل االح�صائيات واالرقام
التي قدمتها دائرة الغاز الطبيعي الأمر الذي

يف�سر تحويل �أكثر من ( )5600مركبة للعمل
بالغاز الطبيعي في مراكز التحويل التابعة ل�شركة
�أدنوك للتوزيع.
وعلى هام�ش الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية
داخل محطتي ربدان ومدينة خليفة في �أبوظبي
للتعرف على م�شروع ون�شاط الغاز الطبيعي
للمركبات وعلى مراكز تحويل المركبات بالإ�ضافة
�إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها المحطتين.

أخبار أدنوك للتوزيع

أدنوك للتوزيع تحصد جائزة أفضل مزود وقود
طائرات من مجموعة االتحاد للطيران
حصدت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" جائزة أفضل مزود وقود طائرات
خالل فعاليات ملتقى مجموعة االتحاد للطيران للعمالء والموردين الذي جرى تنظيمه في أبوظبي،
حيث تسلم الجائزة المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة أدنوك للتوزيع
وبحضور عدد من مسؤوليها.
وتعليق ًا على هذه الجائرة ،قال المهند�س �سعيد
مبارك الرا�شدي« :نحن فخورون ب�شراكتنا
اال�ستراتيجية مع �شركة االتحاد للطيران – نظر ًا
لما تتيحه هذه ال�شراكة من دور ف ّعال لأدنوك
للتوزيع في تر�سيخ مكانة �أبوظبي كمركز رائد
لقطاع الطيران المدني �إقليمي ًا وعالمي ًا ،م�ستندة
في ذلك �إلى ما تعتمده من �أف�ضل التقنيات
المتخ�ص�صة في مجال خدمات عمليات الطيران
و�أكثر قواعد ال�صحة والأمن وال�سالمة والبيئة
قوة و�صرامة».

وكانت مجموعة االتحاد للطيران قد نظمت هذا
الملتقى الذي جمع �أكثر من  500من مورديها
المحليين والدوليين �سعي ًا منها لالعتراف
بجهودهم وت�شجيعهم على موا�صلة العمل وفق
�أرقى الممار�سات والتقنيات.
وخالل عام  ،2016بلغت قيمة اال�ستثمارات التي
نفذتها �أدنوك للتوزيع في قطاع عمليات الطيران
 1.5مليار درهم ،ا�ستهدفت من خاللها تو�سيع
وتح�سين محطات الخدمة وم�ستودعات الوقود
التابعة لها في دولة الإمارات ،الأمر الذي �شكل

دافع ًا �أ�سا�سي ًا لتعزيز مكانة دولة الإمارات على
خارطة خدمات قطاع الطيران العالمية.
وحققت �أدنوك للتوزيع خالل عامي 2014
و 2015نمو ًا بن�سبة  18%في �أعمالها بمجال
الطيران ،كما توا�صل ال�شركة الحفاظ على معدل
نمو ثابت ،الأمر الذي �شكل حجر الأ�سا�س لما
ح�صدته ال�شركة من جوائز و�ألقاب فخرية بما
في ذلك «�أف�ضل مزود لخدمات وقود الطيران»
من مطارات الأ�سواق النا�شئة في ال�شرق الأو�سط
في عام  ،2013و»�أف�ضل مورد وقود للطائرات»
في عام  2014من قبل االتحاد للطيران.
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أدنوك للتوزيع تطلق المرحلة الثانية من مشروع
تطوير محطة خدمة "مدينة الضباط" بأبوظبي
أطلقت أدنوك للتوزيع المرحلة الثانية من مشروع تطوير محطة خدمة "مدينة الضباط" الواقعة
على شارع الخليج العربي ،والذي يهدف إلى دعم قدرة المحطة لتلبية مستويات الطلب العالية
على مختلف الخدمات والمنتجات عالية الجودة التي تقدمها وذلك من خالل زيادة عدد مضخات
الوقود فيها.
المرحلة الأولى لم�شروع تطوير محطة خدمة
وتوا�صل المحطة خالل فترة تنفيذ المرحلة الثانية
ت�شمل المرحلة الثانية للم�شروع ا�ستبدال م�ضخات
«مدينة ال�ضباط» مطلع العام الجاري ،حيث
من الم�شروع تقديم خدمات تبديل الزيت ،وغ�سيل
الوقود الحالية بم�ضخات جديدة تتوافق مع �أعلى
هدفت المرحلة الأولى �إلى تو�سعة محطة الخدمة
�آلي لل�سيارات ،والم�أكوالت ال�سريعة ،ومتجر واحة
المعايير العالمية لناحية التقنيات ومعايير
و�إ�ضافة  6جزر �إ�ضافية ب�إجمالي  8م�ضخات،
�أدنوك ،بالإ�ضافة �إلى توفير ا�سطوانات الغاز
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،حيث �أعلنت ال�شركة
الم�سال ،حيث �سيكون ب�إمكان العمالء دخول
�إلى جانب  6م�ساحات �إيجارية لمقاهي ومطاعم
عن �إيقاف خدمات تعبئة الوقود التقليدي �سوبر
المحطة من خالل المدخل الأمامي للمحطة
للوجبات ال�سريعة ،ومن المخطط ا�ستكمال
 ،98وخ�صو�صي  ،95و�إي بل�س  91والديزل
الواقع على �شارع الخليج العربي.
ال�صديق للبيئة والغاز الطبيعي لحين ا�ستكمال
م�شروع التو�سعة بكافة مراحله في �شهر يوليو من
تجدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة كانت قد �أطلقت
عمليات التحديث.
العام الجاري.
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خدمات ومنتجات

ً
ً
متــزايدا من أبرز
اهتمـاما
زيوت "فويجر" تستقطب
الشركات في المنطقة
تعمل شركة أدنوك للتوزيع على تسويق زيوت المحركات الخاصة بها في منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي وخارجها ،حيث يتم تكرير هذه الزيوت تحت مظلة عالمة "فويجر" التجارية التابعة
للشركة بحيث تفوق أعلى المواصفات والمعايير الدولية.
وكونها �إحدى �أكثر العالمات التجارية الرائدة من
نوعها في العالم ،تتميز زيوت «فويجر» بتفوقها
على �أعلى الموا�صفات الدولية التي و�ضعها معهد
البترول الأمريكي ،وجمعية م�صنعي ال�سيارات
الأوروبية ،وجمعية �صانعي المعدات الأ�صلية.

العالم ،كما ي�شغل �أ�سطول ال�شركة حوالى ن�صف
عمليات الخدمة ال�شاقة في الطرق الوعرة ،حيث
يبلغ معدل الكيلومترات الذي ت�سجله كل �شاحنة
� 200ألف كيلومتر �سنوي ًا �ضمن ظروف تتطلب
�إجراءات �صيانة ب�أعلى م�ستوى.

�شاحنة ت�ستخدم زيت «فويجر بل�س
ت�سجيل مليون كيلومتر بدون ظهور زيادة �إجمالية
في ا�ستهالك الزيت وبدون الحاجة �إلى �إ�صالح
المحركات �إطالق ًا ،ما عدا عمليات ال�صيانة
الروتينية.

وت�ستقطب منتجات زيوت فويجر دعم ًا متزايد ًا
من قبل العمالء .فمث ًال ،يعد زيت فويجر
للمحركات البحرية  5100زيت ت�شحيم �أثبت بعد
خ�ضوعه الختبارات مكثفة ب�أنه قادر على الأداء
ب�شكل يوازي �أو يفوق المنتجات الرائدة الأخرى
في ال�سوق .كما �أكدت عمليات تقييم الأداء التي
�أجرتها �شركة ناقالت �أبوظبي الوطنية (�أدناتكو)
�أن زيوت المحركات البحرية  5100تتجاوز
جميع متطلبات جمعية �صانعي المعدات الأ�صلية
الخا�صة بمنتجات زيوت الت�شحيم .وبالنتيجة،
اعتمدت �شركة �أدناتكو ا�ستخدام هذا الزيت
لأ�سطول الناقالت الخا�ص بها.
من ناحية �أخرى ،يعك�س �أداء منتجات زيوت
«فويجر» لو�سائل النقل البرية ال�سمعة الطيبة
والمتنامية لهذه الزيوت من ناحية الموثوقية
والأداء المرموق .وتقوم م�ؤ�س�سة �سيف بن دروي�ش
التي تتمتع ب�سجل حافل من النجاح طوال 40
عام ًا ،بت�شغيل �أكبر �أ�سطول �شاحنات MAN
في منطقة دول مجل�س التعاون الخليجي ،حيث
ي�ضم �أ�سطولها �أكثر من � 690شاحنة .ويتم
ا�ستخدام �أ�سطول �شاحنات ال�شركة في �أجواء
�صحراوية قا�سية تعد من الأكثر �صعوبة في

وتتطلب ال�صيانة الفعالة لل�شاحنات ا�ستخدام
�أف�ضل �أنواع زيوت المحركات على الإطالق .وبعد
االختبار وتقييم الأداء ،اعتمدت م�ؤ�س�سة �سيف
بن دروي�ش ا�ستخدام زيوت «فويجر بل�س 15W-
 »40للحفاظ على �سال�سة حركة ال�شاحنات
وتقليل الأعطال .وقد وجدت ال�شركة �أنه خالل
خم�سة �أعوام من العمليات في ظل فترة ت�صريف
تبلغ  25000كيلومتر ،فقد ا�ستطاعت 14

�إن التجربة المميزة التي حظي بها �أولئك
العمالء تعك�س �صفات الجودة والموثوقية العالية
التي تتمتع بها منتجات زيوت «فويجر �أدنوك».
كما �أن �أبرز ال�شركات تتجه ب�شكل متزايد �إلى
اعتماد ا�ستخدام زيوت فويجر لأنها ت�ساعدهم
على خف�ض التكاليف الت�شغيلية والحفاظ على
الموثوقية و�ضمان ر�ضا العمالء.

»15W-40
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تحت الضوء

محمد عبد الرحمن
الهاشمي
تحقيق أفضل قيمة مضــافة لخدمـات ومنتجـــات
مبيعات التجزئة والعمل على تحقيق رضا عمالئنا
وتجـــاوز توقعـــاتهم – نعمــل على دراســة إضـافة
خدمات تستخدم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة
في محطات أدنوك الخدمية.
يعد قطاع مبيعات التجزئة من
أهم قطاعات األعمال في شركة
أدنوك للتوزيع ذلك نظرا لتواصله
المباشر مع شريحة واسعة
ومختلفة من المجتمع بصفة
مباشرة وشبه يومية من خالل
ما يقدمه من منتجات متنوعة
وضعت في متناول العمالء
وخدمات عالية الجودة صممت
احتياجاتهم
لتلبية
خصيصا
وتحقيق رضاهم وسعادتهم
حتى أصبحت محطات أدنوك
ومرافقها الخدمية نموذجا
مثاليا لمحطات الخدمة محليا
وعالميا االمر الذي استدعى
استحداث إدارة تطوير األعمال
بقطاع مبيعات التجزئة والتي
سنسلط عليها الضوء من خالل
هذه المقابلة مع السيد محمد
بلفقيه الهاشمي مدير إدارة
تطوير األعمال بقطاع التجزئة
في شركة أدنوك للتوزيع.
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بداية حدثنا عن تاريخ

ما هي المشاريع الحالية

انضمامك للعمل بشركة

التي تعمل عليها إدارة تطوير

التي شغلتها؟
التحقت للعمل ب�شركة �أدنوك للتوزيع في العام
 2014ك�أخ�صائي �أول مكتب �إدارة الم�شاريع
( )PMOبدائرة �إدارة اال�ستراتيجية والمخاطر
حيث كنت �أعمل على تطبيق نظام الأداء
الم�ؤ�س�سي الجديد لأدنوك ومجموعة �شركاتها
بالتن�سيق مع �أدنوك وكذلك تن�سيق خطة العمل
الم�ؤ�س�سية لأدنوك للتوزيع بالإ�ضافة �إلى تطوير
نظام �إدارة مبادرات اال�ستراتيجية وا�ستثمارات
ال�شركة بالتوازي مع نظام بطاقة الأداء المتوازن
وتخطيط الميزانية وخطة العمل.

جميع انحاء الدولة؟
تعمل �إدارة تطوير الأعمال حاليا على بناء منهجية
درا�سة الجدوى االقت�صادية للتو�سع الجغرافي
ل�شبكة محطات �أدنوك ومن�ش�آت قطاع التجزئة من
خالل زيارة المواقع المقترحة لإن�شاء المحطات
ودرا�ستها .ودرا�سة مدى فاعلية تلبية احتياجات
العمالء من الوقود من خالل تقليل االزدحام في
المحطات مع �ضمان زيادة المبيعات والربحية.

أدنوك للتوزيع والوظيفة

في العام  2016تم تعيينكم
مدير إدارة تطوير األعمال
بقطاع التجزئة ،حدثنا عن

الهيكل التنظيمي إلدارتكم

والمهام المناط بها؟
تعتبر �إدارة تطوير الأعمال بقطاع التجزئة
�إدارة جديدة تم ا�ستحداثها في قطاع التجزئة
بهدف دعم خطط عمل دوائر مبيعات التجزئة
في جميع �أنحاء الدولة ومتابعة م�ؤ�شرات �أدائها،
ودرا�سة جدوى ا�ستثمارات واعمال �أدنوك للتوزيع
ومبادراتها اال�ستراتيجية في قطاع التجزئة
ومتابعة تنفيذها وتوفير التكاليف الت�شغيلية
وبناء المحطات ،وكذلك مراجعة عمليات ت�شغيل
قطاع التجزئة وتطويره بما ي�ضمن تحقيق ونجاح
�أهداف ال�شركة .ويتبع الإدارة ق�سمين الأول ق�سم
�أخ�صائي تطوير الأعمال يخت�ص بدار�سة الفر�ص
اال�ستثمارية في تطوير �أعمال قطاع التجزئة،
بينما يعني ق�سم تطوير �شبكة المحطات بدرا�سة
الفر�ص اال�ستثمارية لإن�شاء و�إ�ضافة خدمات
ومنتجات في جميع محطات �أدنوك.

األعمال بقطاع التجزئة في

عالوة على درا�سة تطوير العمليات الت�شغيلية
لتقليل تكاليف الت�شغيل وزيادة مبيعات التجزئة،
وكذلك درا�سة ا�ستقطاب �شركاء لعمل خدمات
وبيع منتجات داخل محطات �أدنوك للتوزيع ف�ضال
عن درا�سة �أ�سعار منتجات قطاع التجزئة لتغطية
تكاليف االنتاج ودعم المبيعات بما يتنا�سب مع
�أ�سعار ال�سوق .كما تقوم الإدارة بدرا�سة العمليات
الت�شغيلية لواحات �أدنوك وو�ضع خطط تطويرية
لزيادة الربحية.
وما هي استراتيجية أدنوك
للتوزيع نحو قطاع التجزئة

وتحقيق رضا العمالء؟
تلتزم �أدنوك للتوزيع بتلبية احتياجات العمالء
ح�سب فئاتهم ومتطلباتهم وتحقيق ر�ضاهم بما
يخدم تحقيق الربحية .وفي هذا الإطار قامت
ال�شركة م�ؤخرا بطرح خدمة محفظة �أدنوك
الذكية والمتوفرة حاليا في ( )200محطة خدمة
مع العمل لتحويل جميع المحطات للعمل بالنظام
الذكي الذي تم اعتماده لتحقيق �أق�صى ر�ضا
للعمالء وتوفير و�سائل �أمنة و�سريعة للدفع داخل
المحطة للمنتجات �إلكترونيا وب�أحدث الو�سائل
التقنية من خالل ح�ساب �إلكتروني لكل عميل مما

ي�ساهم في ت�سريع عملية التزود بالوقود وت�سهيلها
وتقليل االزدحام وبناء قاعدة بيانات تف�صيلية
لكل العمالء تمكننا من تطوير الأعمال وبرامج
الوالء والعرو�ض الخا�صة لهم من حيث المنتجات
والخدمات المف�ضلة لهم في المحطات ف�ضال عن
دورنا الم�ستمر في تطوير الخدمات وتحقيق ر�ضا
العمالء.
ما هي أبرز التحديات التي
تواجه قطاع التجزئة اليوم

وبالتحديد محطات الخدمة؟
تناف�س اليوم محطات �أدنوك الخدمية محطات
عالمية بما تقدمه من منتجات وخدمات عالية
الجودة وبما يتما�شى مع تطلعات العمالء ،لذلك
فنحن نعمل با�ستمرار لتطوير تجربة خدمة
العمالء بحيث تتنا�سب مع التوجه اال�ستراتيجي
الجديد لزيادة الربحية وتقليل التكاليف� ،إ�ضافة
�إلى تعزيز العالمة التجارية لمحطات �أدنوك
ومنتجاتها وخدماتها في ال�سوق المحلية المفتوحة
خا�صة في ظل الركود االقت�صادي الحالي الذي
ت�شهده المنطقة .عالوة على ذلك نحن نعمل
با�ستمرار ال�ستحداث وا�ستقطاب وتطوير فر�ص
�أعمال ا�ستثمارية جديدة تعزيزا ال�سم �أدنوك
وتحقيقا ال�ستمرارية االعمال مع التزامنا التام
بالمحافظة على معايير �أدنوك لل�صحة وال�سالمة
والبيئة والأمن واال�ستدامة.
كيف تقيمون أداء قطاع
التجزئة العام الماضي
2016؟ وما هي أبرز

االنجازات؟
في العام � 2016شهد قطاع التجزئة تحول في
التوجه اال�ستراتيجي للقطاع بالرغم من التزام
القطاع بالتميز الت�شغيلي ولكن البد من التطوير
الم�ستمر ب�أقل التكاليف مع �ضمان الربحية وجودة
العدد الخامس عشر 2017 -
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الخدمات وتحقيق توقعات العمالء.
اما عن �أبزر انجازات قطاع التجزئة فقد تمثل
في طرح �أدنوك اك�سبر�س من خالل التن�سيق مع
دائرة الهند�سة والم�شاريع لو�ضع نموذج ت�صميم
لمحطة وقود توفر فقط خدمة تعبئة الوقود دون
الخدمات الم�ساندة الأخرى التي تعود عليها العمالء
في محطات �أدنوك الخدمية وذلك بهدف تلبية
احتياجات العمالء المتزايدة وت�سريع عملية التزود
بالوقود وتقليل االزدحام في المحطات من خالل
ا�ستغالل الأرا�ضي ال�صغيرة وم�ساحات مواقع �أقل
و�إن�شاء محطات وقود �أكثر.
كما حققنا نجاحا في �إن�شاء قاعدة بيانات لعمليات
ال�شراء وعدد ال�سيارات في المحطات االمر الذي
�سي�ساعدنا كثيرا في تحليل البيانات وتطوير
الخدمات �إ�ضافة �إلى تطبيق منهجية حديثة لإدارة
مزودي المنتجات في واحة ادنوك ،كما تم تقليل
التكاليف في بع�ض المحطات من خالل اغالق بع�ض
الجزر خالل الفترة الم�سائية.
ما هو دوركم نحو تحقيق

االستدامة والخدمة المجتمعية

في قطاع التجزئة بشكل عام

والمحطات الخدمية بشكل

خاص؟
الجدير بالذكر �أنه �إ�ضافة �إلى دورنا في تطوير
االعمال والفر�ص اال�ستثمارية وتحقيق الربحية �إال
�أننا ن�ضع اال�ستدامة في مقدمة اولوياتنا وهو ما يف�سر
عملنا في الوقت الحالي على درا�سة �إ�ضافة خدمات
ت�ستخدم م�صادر الطاقة النظيفة والمتجددة في
محطات �أدنوك الخدمية .و�أما فيما يتعلق بالخدمة
المجتمعية ف�إن محطات �أدنوك الخدمية المنت�شرة
في جميع �أنحاء الدولة والتي يرتادها العديد من
العمالء بمختلف فئاتهم يوميا تعد منبرا منا�سبا
لدعم كافة الحمالت الوطنية واالجتماعية المختلفة
التي ت�شهدها الدولة والم�ساهمة فيها.
26
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في فترة زمنية قياسية ...أدنوك للتوزيع
تستكمل المرحلة األولى من شبكة محطات
وقود "أدنوك إكسبرس"
كانت مدينة أبوظبي وضواحيها منذ مطلع العام الجاري على موعد مع استقبال مرافق حضارية
ً
نموذجا
وخدمية جديدة من ناحية الفكرة األساسية المرتبطة بها ،حيث طرحت شركة أدنوك للتوزيع
ً
ً
ومبتكرا لمحطات تعبئة الوقود تمثل في محطات أدنوك اكسبرس .وما يميز هذا النموذج
جديدا

عن غيره من نماذج محطات الخدمة في دولة اإلمارات ،هو حصر خدماتها بتعبئة الوقود فحسب
دون أية خدمات مصاحبة أخرى.
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ّ
د�شنت �أدنوك للتوزيع هذا النموذج المبتكر
لخدمة المناطق والطرقات الأكثر ازدحام ًا في
دولة الإمارات ،حيث كانت البداية عبر المرحلة
الأولى التي ا�ستهدفت مدينة �أبوظبي و�ضواحيها،
في حين �سيتبعها مجموعة �أخرى من المراحل
التي �ستلبي احتياجات المناطق المزدحمة في
الدولة بما يتما�شى مع المعطيات المحيطة
لناحية التنظيم الح�ضري وا�شتراطات البيئة
والأمن وال�سالمة التي ت�أتي على ر�أ�س �أولويات
�أدنوك للتوزيع.
وتمتاز محطات وقود «�أدنوك اك�سبر�س» بكونها
محطات خدمة م�صممة ب�شكل طولي ت�ضم كل
منها جزيرة واحدة مز ّودة بم�ضختين وبم�ساحة
�إجمالية  600متر مربع �أو ثالثة م�ضخات
وبم�ساحة �إجمالية  800متر مربع – وتقدمان
لروّادهما خيارات التز ّود باثنين من منتجات

الوقود هما �سوبر  98وخ�صو�صي � 95أو خ�صو�صي
 95و�إي بل�س .91
و�أعلنت ال�شركة عن ا�ستكمال المرحلة الأولى
من الم�شروع مع �إطالق العمليات الت�شغيلية في
المحطتين التا�سعة والعا�شرة في �شارع الفالح
ومدينة خليفة ب�أبوظبي ،حيث عبر المهند�س
�سعيد مبارك الرا�شدي ،الرئي�س التنفيذي بالإنابة
لـ «�أدنوك للتوزيع» عن هذا االنجاز بالقول:
«نحن فخورون للغاية با�ستكمال هذا الم�شروع
الحيوي ،الذي �أدخل �إلى دولة الإمارات ت�صور ًا
جديد ًا لعملية التزود بالوقود قائم ًا على ال�سرعة
والمرونة للعمالء ،وعلى التخطيط اال�ستراتيجي
طويل الأمد وتح�سين نوعية اال�ستثمارات لناحية
�أدنوك للتوزيع».

تمثل دعم لوج�ستي ل�شبكة محطات الخدمة
المتكاملة والمنت�شرة في مختلف مناطق الدولة.
وقال�« :سنوا�صل في �أدنوك للتوزيع العمل في
�سبيل تعزيز التواجد الجغرافي لمحطات �أدنوك
اك�سبر�س ،حيث تحمل خططنا التو�سعية المزيد
من المراحل الم�ستقبلية والتي �ستركز على
المناطق التي ت�شهد حاالت ازدحام على ما تقدمه
محطاتنا من منتجات وخدمات عالية الجودة».
وتتوزع محطات المرحلة الأولى من �شبكة �أدنوك
اك�سبر�س والتي ت�شمل  10محطات وقود على
�أكثر المناطق ازدحام ًا في مدينة �أبوظبي ،حيث
توزعت  5محطات منها �ضمن جزيرة �أبوظبي ،في
حين كانت ح�صة �ضواحي المدينة  5محطات.

و�أكد الرا�شدي �أن محطات �أدنوك اك�سبر�س

المحطات ضمن مدينة أبوظبي:
الموقع

عدد المضخات

خيارات الوقود

اسم المحطة

المقطع

�شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم في �أبوظبي،بالقرب من محكمة �أبوظبي االتحادية

 3م�ضخات

�سوبر  ، 98خ�صو�صي 95

الزاهية

�شارع الفالح ،خلف مبنى �شركة �أبوظبي للتوزيع

 3م�ضخات

خ�صو�صي � ،95إي بل�س 91

القرم

�شارع ال�شيخ زايد

م�ضختان

�سوبر  ،98خ�صو�صي 95

الخبيرة

�شارع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود

 3م�ضخات

�سوبر  ،98خ�صو�صي 95

الرو�ضة

�شارع دلما �ضمن المنطقة بين �شارع الخليج العربي و�شارع البطين في مدينة �أبوظبي

م�ضختان

�سوبر  ،98خ�صو�صي 95

المحطات ضمن ضواحي مدينة أبوظبي:
اسم المحطة

الموقع

عدد المضخات

خيارات الوقود

ال�شروق

مدينة �شخبوط

 3م�ضخات

خ�صو�صي � ،95إي بل�س 91

الرملة

مدينة �شخبوط

 3م�ضخات

خ�صو�صي � ،95إي بل�س 91

باب ال�شرق

مدينة محمد بن زايد

 3م�ضخات

خ�صو�صي � ،95إي بل�س 91

التجارية

مدينة محمد بن زايد

 3م�ضخات

خ�صو�صي � ،95إي بل�س 91

الراحة

مدينة خليفة

م�ضختان

خ�صو�صي � ،95إي بل�س 91
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الربـــع الثــــاني  ،2017أدنــــوك للتـــــوزيع تكثــــف
جهودها التوسعية في منطقة الظفرة بأبوظبي
ً
سابقا)
(المنطقة الغربية
إلى جانب محطات أدنوك اكسبرس ،شهد الربع الثاني من عام  2017افتتاح شركة أدنوك للتوزيع
مجموعة من محطات الخدمة كانت الحصة األكبر منها مخصصة لمنطقة الظفرة في أبوظبي (المنطقة
ً
سابقا) ،حيث كان عمالء الشركة على موعد مع بدء تقديم الخدمات في كل من محطة خدمة
الغربية
مطيالن ،ومحطة خدمة مرابع الظفرة ،إضافة إلى محطة ميناء جزيرة دلما البحرية المؤقتة.
• محطة خدمة مطيالن
ومن خالل موقعها الحيوي على الطريق الوا�صل
بين مدينة زايد و�أبو الأبي�ض �ستوفر محطة خدمة
مطيالن على مدار ال�ساعة خدمة التزود بالوقود
ب�أنواعه الثالثة �إي بل�س  ،91وخ�صو�صي ،95
و�سوبر � ،98إلى جانب وقود الديزل ال�صديق
للبيئة ،وذلك عبر  6جزر و 10م�ضخات قادرة
على خدمة  20مركبة ب�شكل متزامن .وتوفر
محطة خدمة مطيالن لروّادها منتجات وخدمات
عالية الجودة كتبديل الزيت لل�سيارات ،والت�سوق
في متجر واحة �أدنوك ،وم�ستودع لأ�سطوانات
الغاز الم�سال .هذا وتحتوي المحطة على م�سجد
وم�ساحات ا�ستثمارية مخ�ص�صة الفتتاح مطعم
للم�أكوالت ال�سريعة ،وتوفير جهاز �صراف �آلي،
في حين �ستقوم �أدنوك للتوزيع بتزويد المحطة
م�ستقب ًال بخدمة تزويد وقود الغاز الطبيعي
للمركبات.
• محطة خدمة مرابع الظفرة
تقع محطة خدمة مرابع الظفرة على طريق
طريف – ليوا وبمحاذاة مجمع مرابع الظفرة
ال�سكني ،حيث توفر لروّادها على مدار ال�ساعة
خدمة التزود بالوقود ب�أنواعه الثالثة �إي بل�س
 ،91وخ�صو�صي  ،95و�سوبر  ،98وذلك عبر 7
جزر و 15م�ضخة قادرة على خدمة  30مركبة
ب�شكل متزامن.
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وتوفر المحطة منتجات وخدمات م�صاحبة
عالية الجودة كتبديل الزيت لل�سيارات ،والت�سوق
في متجر واحة �أدنوك ،وم�ستودع لأ�سطوانات
الغاز الم�سال ،ف�ض ًال عن خدمة الغ�سيل الآلي
لل�سيارات .هذا وتحتوي المحطة على م�سجد
وم�ساحات ا�ستثمارية مخ�ص�صة الفتتاح مطعم
للم�أكوالت ال�سريعة ،وور�شة للعناية بالمركبات،
وجهاز ال�صراف الآلي ،في حين �سيتم تزويد
المحطة م�ستقب ًال بخدمة تزويد وقود الغاز
الطبيعي للمركبات.
• محطة ميناء جزيرة دلما

البحرية المؤقتة
التزام ًا منها بتلبية االحتياجات ال�ضرورية
لأ�صحاب المراكب البحرية وال�صيادين ،افتتحت
�شركة �أدنوك للتوزيع محطة ميناء جزيرة دلما
البحرية الم�ؤقتة والتي �ش ّيدت ب�صورة م�ؤقتة �إلى
حين تنفيذ م�شروع محطة بحرية متكاملة في
ميناء الجزيرة.
تقع المحطة الم�ؤقتة الجديدة داخل ميناء جزيرة
دلما الجديد ،وتوفر لأ�صحاب المراكب البحرية
وال�صيادين خدمات التز ّود بوقود خ�صو�صي 95
والديزل ال�صديق للبيئة على مدار � 16ساعة
يومي ًا ابتدا ًء من � 6:00صباح ًا وحتى 10:00
م�سا ًء.

مشاريع توسعية
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محطة خدمة قطوف ..اإلضافة الجديدة في
شبكة أدنوك للتوزيع في منطقة الرحبة
بأبوظبي
ً
تنفيذا لخطتها التوسعية الهادفة إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وخدماتها عالية الجودة
في مختلف مواقع دولة اإلمارات؛ افتتحت شركة أدنوك للتوزيع محطة خدمة "قطوف" أمام
عمالئها في منطقة الرحبة بالقرب من مالعب النجوم الذهبية.
وتوفر على مدار ال�ساعة خدمة التزود بالوقود
ب�أنواعه الثالثة �إي بل�س  ،91وخ�صو�صي ،95
و�سوبر � ،98إلى جانب وقود الديزل ال�صديق
للبيئة ،وذلك عبر  5جزر و 10م�ضخات قادرة
على خدمة  20مركبة ب�شكل متزامن .كما تقدم
محطة خدمة قطوف لروّادها منتجات وخدمات
32

عالية الجودة كتغيير الزيت لل�سيارات ،والت�سوق

هذا وت�ضم المحطة م�ساحات ا�ستثمارية

في متجر واحة �أدنوك ،وم�ستودع لأ�سطوانات
الغاز الم�سال ،والم�سجد ف�ض ًال عن خدمة الغ�سيل

مخ�ص�صة الفتتاح مطعم للم�أكوالت ال�سريعة،

الآلي لل�سيارات والتي تفتتح �أبوابها من ال�ساعة 6

�صباح ًا وحتى  10لي ًال

وور�شة للعناية بالمركبات ،وجهاز ال�صراف الآلي،
في حين يجري العمل حالي ًا على تزويد المحطة
بخدمة تزويد وقود الغاز الطبيعي للمركبات.

مشاريع توسعية

محطة خدمة توازن داعم لوجستي للحركة
الصناعية في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي

افتتحت أدنوك للتوزيع محطة خدمة "توازن" ،الواقعة على طريق العين سويحان وبالقرب من
ً
ً
لوجستيا للحركة الصناعية في
داعما
مجمع توازن الصناعي بأبوظبي ،إذ تمثل المحطة الجديدة
أبوظبي وتعد إضافة نوعية لشبكة الشركة خاصة فيما يتعلق بالموقع الجغرافي المتميز.
وتقدم المحطة الجديدة �أنواع الوقود الثالثة
�سوبر  ،98وخ�صو�صي  ،95و�إي بل�س � 91إلى
جانب الديزل ال�صديق للبيئة عبر  5جزر
مخ�ص�صة لخدمة المركبات ال�صغيرة و 3جزر
مخ�ص�صة لخدمة ال�شاحنات الكبيرة؛ ب�إجمالي
 13م�ضخة قادرة على خدمة  26مركبة ب�شكل

متزامن وعلى مدار ال�ساعة.
كما تقدم المحطة خدمات تبديل الزيت
والغ�سيل الآلي للمركبات ،وور�شة �صغيرة لت�صليح
المركبات ،وم�ستودع ا�سطوانات الغاز الم�سال،
�إ�ضافة �إلى الم�سجد وجهاز ال�صراف الآلي،

ومطعم للوجبات ال�سريعة والت�سوق من متجر
واحة �أدنوك .فيما تعمل ال�شركة حالي ًا على تفعيل
قدرة المحطة لتزويد روّادها بوقود الغاز الطبيعي
للمركبات م�ستقب ًال.
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الشركة تعزز تواجدها في إمارة رأس الخيمة
بافتتاح محطة بحرية جديدة

ً
مؤخرا محطة خدمة رأس الخيمة البحرية الواقعة على مرفأ
افتتحت أدنوك للتوزيع أمام عمالئها
رأس الخيمة وعلى شارع الكورنيش القديم .وتمتاز المحطة الجديدة بقدرتها على خدمة الصيادين
برية ،وتقدم
وأصحاب المراكب البحرية ،وأصحاب المركبات؛ حيث تشمل جزيرة بحرية واحدة وأخرى ّ
عبر  3مضخات خيارات متعددة من الوقود تشمل خصوصي  95وأي بلس  ،91باإلضافة إلى
الديزل الصديق للبيئة .كما توفر المحطة ّلروادها خدمات التسوق من متجر واحة أدنوك ومطعم
للوجبات السريعة.
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هذا وز ّودت المحطة البحرية الجديدة بر�صيف
بحري عائم مزود ّ
بك�شافات �ضوئية خا�صة
لالرتقاء بجودة تقديم الخدمة الليلية ،ويمتاز
هذا الر�صيف بت�صميمه الم�ستند �إلى مواد
مقاومة للحرائق وا�شتماله على �أدوات خا�صة
لمكافحة ا�شتعال النيران كطفايات الحريق .كما
ُز ِّود الر�صيف البحري بحواجز وممرات ال�سالمة
البحرية وفق ما تتطلبه معايير ال�صحة والبيئة
وال�سالمة المهنية المعتمدة.
وكباقي محطات الخدمة التابعة ل�شركة �أدنوك
للتوزيع ،فقد ز ّودت المحطتان الجديدتان ب�أحدث
تقنيات ال�صحة والأمن وال�سالمة والبيئة ،التي
من �ش�أنها تهيئة مناخ �آمن و�سليم لروّاد المحطة
والعاملين فيها والمنطقة المحيطة.
وفي تعليقه على �أداء الت�شغيلي والتو�سعي ،يقول
محمد ح�سن الزعابي ،نائب �أول الرئي�س لمجموعة
مبيعات التجزئة بالإنابة« :نعتمد في �أدنوك
للتوزيع خطة تو�سعية مبنية على تعزيز محاور
اال�ستدامة في مجتمع دولة الإمارات ،والو�صول
�إلى المواقع الأكثر قرب ًا لعمالئنا ،ومنحهم القيمة
الم�ضافة والطاقة الالزمة لحياتهم اليومية.
تمتد �شبكة محطات �أدنوك للتوزيع في مختلف
مواقع دولة الإمارات ،وت�ضم ما يزيد عن 447
محطة ،منها  100تخدم مجموعة من القطاعات
المتخ�ص�صة ،و 337محطة خدمة �إلى جانب 10
محطات وقود �ضمن �شبكة �أدنوك اك�سبر�س».
و�شدد الزعابي على حر�ص �أدنوك للتوزيع ممثلة
بمجموعة مبيعات التجزئة؛ على تقديم �أعلى
م�ستويات الخدمة للعمالء وااللتزام بمحاور
ال�صحة والأمن وال�سالمة والبيئة في عملياتها
الت�شغيلية لت�ضم من خالل ذلك �أعلى م�ستويات
الراحة والمرونة �أمام عمالئها في كافة
مرافقها.
ويقول الزعابي« :نعمل بكل جد لتلبية توقعات
عمالئنا فيما يخت�ص بخدماتنا ومنتجاتنا عالية
الجودة ،ون�ؤكد �أننا مهتمون للغاية بما يقدمه
عمال�ؤنا من �أفكار ومقترحات بناءة وهادفة �إلى
تعزيز جودة المنتجات وتطوير نوعية الخدمات».
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أكرم حمدان!

�أ�صحاب الهمم هو الم�سمى الجديد والر�سمي
الذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �ضمن ال�سيا�سة
الوطنية المتكاملة لتمكين ذوي االحتياجات
الخا�صة في الدولة.
وفي ذلك ع ّبر �سموه بالقول�« :إعاقة الإن�سان
هي عدم تقدمه وبقائه في مكانه وعجزه عن
تحقيق الإنجازات وما حققه �أ�صحاب الهمم في
مختلف المجاالت وعلى مدى ال�سنوات الما�ضية
من �إنجازات هي دليل على �أن العزيمة والإرادة
ت�صنع الم�ستحيل وتدفع الإن�سان �إلى مواجهة كل
الظروف والتحديات بثبات للو�صول �إلى الأهداف
والغايات».
�أكرم م�صطفى حمدان هو نموذج م�شرف ومثال
رائع على ق�ص�ص النجاح فقد تحدى �إعاقته
و�أثبت ب�أنه لي�س ب�أقل عن غيره كفاءة� ،أداء،
وقدرة على �أثبات الذات فهو اليوم يعتبر ع�ضوا
فعاال في �أدنوك للتوزيع حيث يعمل كم�س�ؤول
عالقات العمالء التجاريين والحكوميين.
المسيرة المهنية
با�شر �أكرم م�سيرته المهنية في عام 1982
حيث تنقل خاللها بين مجموعة من ال�شركات
الوطنية ك�شركة �أبوظبي لإن�شاء خطوط االنابيب
( ،)ADPICو�شركة �أبوظبي الوطنية للإن�شاءات
البترولية ( ،)NPCCو�شركة �أبوظبي ل�صناعات
الأ�سمدة ( .)FERTILوفي عام  2003ان�ضم
�إلى �أ�سرة �أدنوك للتوزيع بق�سم االدارة و�ش�ؤون
الموظفين في منطقة العين ،ومن ثم انتقل
�إلى �أبوظبي للعمل كم�س�ؤول عالقات العمالء
التجاريين والحكوميين.
مهام العمل
يعمل �أكرم بمركز التوا�صل مع العمالء
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( )800300حيث يبد�أ يومه با�ستالم ومتابعة
طلبات العمالء التجاريين والحكوميين لمختلف
منتجات المحروقات والزيوت ،ومن ثم فرزها
وتوزيعها ح�سب الموقع الجغرافي االقرب
للتو�صيل لتوفير الجهد والوقت .كما يقوم
با�ستالم المالحظات �أو ال�شكاوى التي قد ت�صل
من العمالء ،ومتابعة طلباتهم والعمل على حل
جميع م�شاكلهم.
التحديات المهنية
من وجهة نظر �أكرم ،ف�إن التحديات المهنية التي
يواجهها تتمثل في �ضرورة البقاء على اطالع وا�سع
وم�ستمر في كل ما يخ�ص العمالء في ال�شركة،
�سواء تغير �أ�سعار المحروقات ،وافتتاح المحطات
ومواقعها ،والمرافق والخدمات التي تقدمها كل
محطة� ،إلى جانب التحديثات المتعلقة بطرق
الدفع الذكية وغيرها لتبقى الم�صداقية والثقة
�صفة التعامل مع العمالء.

الهوايات
يهوى �أكرم لعب ال�شطرنج وكتابة ال�شعر ولديه
هوايات اخرى كان يود القيام بها لكن ا�صابته
ب�شلل االطفال تمنعه من ذلك.
مبادرة أصحاب الهمم
يعبر �أكرم عن ر�أيه بالمبادرة قائال «مبادرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم
دبي رعاه اهلل حكيمه لها معاني عميقة لأ�صحاب
الهمم وا�شكره عليها لأنها تج�سد وت�شجع وتزيد
روح المثابرة واال�ستمرارية في العطاء دون
نهاية»

شكر وعرفان
«�أ�شكر جميع �أفراد فريق عملي في مركز التوا�صل
مع العمالء لدعمهم وت�شجيعهم المتوا�صل،
واخ�ص بال�شكر مديرتي االخت الفا�ضلة /لبنى
المهيري وفقها اهلل والجميع .و�أتمنى ل�شركتي
ا�ستمرار النجاح والتوفيق وتطوير الو�سائل العملية
وال�سريعة لإنجاح مهامها وخا�صة ان مجال
ادنوك للتوزيع كبير جدا وواعد ب�آفاق �ضخمة
ولها �صلة كبيرة ومميزة في خدمة الزبائن كافة
والمجتمع».

التحدي مع الجمهور
يقول �أكرم «التحدي االخر هو في التعامل مع
الجمهور فطبيعة ات�صال العمالء لطلب الم�ساعدة
والخدمة التي ال تخلو من الع�صبية �أحيان ًا ،فيجب
التحلي بال�صبر وقوة التحمل في التعامل والقدرة
على ا�ستيعابهم وفهم الم�شكلة فت� ُأخر تو�صيل
الطلبيات قد يوقف عمله وم�صالحه وقد ي�ؤدي
لخ�سارته ال قدر اهلل ،فيجب العمل فور ًا لحلها
من خالل االت�صال بالمعنيين ومتابعة مو�ضوعه
واطالعه على ما يح�صل .وفي بع�ض الأحيان
يكون العميل هو المت�سبب في الم�شكلة ،فيجب
�أي�ض ًا اطالعه عليها لحلها ب�سرعة.
تزداد ثقة �أكرم بنف�سه �أكثر فاكثر عند نيل ر�ضى
الزبائن وتلبية ا�ستف�ساراتهم وخدمتهم و�أكد ب�أن
ال�صدق وتو�صيل المعلومة الدقيقة وحل م�شاكل
الآخرين يقوى الروابط واالحترام المتبادل.
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كيميـاء المشاعر
فقرة تعدها الدكتورة سلمى الحوسني مستشار الشؤون الطبية في شركة
أدنوك للتوزيع ،حيث تقدم لقرائها في هذا العدد من مجلة آفاق؛ الجزء الثاني
من مقالها كيمياء المشاعر.
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دعونا ن�ستكمل جولتنا التي نتعرف من خاللها على
�أهم الهرمونات التي ت�شكل مزاج الإن�سان وتقلباته
اليومية وكيف يمكن �إطالق �سحر هذه الهرمونات
للح�صول على ت�أثيرها:
الدوبامين
(هرمون التحفيز)
هرمون ذو ت�أثير كبير على الأحا�سي�س وال�سلوك،
وي�ساعد الإن�سان على البقاء يقظ ًا ومنتبه ًا ،وبالمثل
ف�إن الدوبامين مرتبط بالرغبة في العمل وتحقيق
النجاح عند وجود الحافز ،فذلك ال�شعور بالن�شاط
عندما يجبر المرء نف�سه على القيام بمهمة �صعبة
وزيادة التركيز واالنتباه ما هو �إال نتيجة لإفراز هذا
الهرمون العجيب ،كما يلعب دور ًا في ال�شعور بالمتعة
وال�سعادة والإدمان عن طريق �آلية المكاف�أة.
تعرف �آلية المكاف�أة على �أنها نظام دماغي يعمل على
�إن�شاء الحافز الغريزي للإن�سان للقيام ب�شيء ما
كالأكل وال�شرب وكل ما يحافظ على البقاء .يتكون
هذا النظام من مجموعة من الألياف الع�صبية ويكون
الناقل الع�صبي الأ�سا�سي فيها هو الدوبامين .وعند
تفعيل هذا النظام بوا�سطة �أحد الحوافز ف�إنه يعطي
�شعورا بالراحة وال�سكينة قد يكون نابعا من �إر�ضاء
الغريزة� ،أو ب�سبب تحقيق �شيء يعتبره الدماغ ذو
قيمة عالية كي ن�ستمر على قيد الحياة.
وهذا النظام مرتبط ب�شكل �أ�سا�سي ب�آلية الإدمان
�سواء على المخدرات �أو الأطعمة ال�سريعة �أو �أي
نوع من الأن�شطة التي يعتادها الج�سم ويعتبرها
ذات قيمة عالية ،فمثال تعمل بع�ض المخدرات على
تحفيز مركز المكاف�أة في الدماغ مما ي�سبب �إفراز
كميات كبيرة من الدوبامين تجعل الإن�سان يعي�ش
لحظات من ال�سعادة ،وبا�ستمرار تعاطي هذه المواد
المخدرة يقوم الدماغ بتخريب م�ستقبالت الدوبامين
لمنع ح�صول ذلك الت�أثير غير الطبيعي ،ومع تناق�ص
عدد تلك الم�ستقبالت ي�صبح الج�سم بحاجة لجرعة
�أكبر من المادة المخدرة للو�صول �إلى الإح�سا�س
المرغوب ،ومع مرور الوقت ين�سى ال�شخ�ص المدمن
طعامه و�شرابه حيث ال يمكنها �أن تثير مراكز المتعة
لديه بعد الو�صول لهذه المرحلة من الإدمان.

وكما �أن هذا الهرمون يلعب دورا �أ�سا�سيا في ج�سم
الإن�سان ،ف�إن انخفا�ضه قد ي�ؤدي �إلى ال�شعور بالبالدة
واالكتئاب وعدم االكتراث بالحياة ،كما �أن نق�صه
ي�سبب �أمرا�ضا عدة مثل الباركن�سون وانف�صام
ال�شخ�صية.
كيف نحصل على هرمون
الدوبامين؟
ي�ساعد تناول الأطعمة الغنية بالتايرو�سين مثل الجوز،
الأفوكادو ،الموز ،الفا�صوليا ،ال�سم�سم ،فول ال�صويا،
م�شتقات الحليب واللحوم والأ�سماك على �إنتاج هذا
الهرمون .كما �أن �أكثر ما يت�سبب في �إطالق الهرمون
هو تحقيق الفرد لمهام المرجوة و�سماعه للمديح
عند �إنجازها.
هناك خطوات ب�سيطة يمكن اتباعها ت�ساعد على
زيادة �إفراز هذا الهرمون ،مثال تق�سيم المهمة �إلى
مهام �صغيرة ي�ساعد على �إفراز الدوبامين عند �إنجاز
كل مهمة �صغيرة مما يحفز على اال�ستمرار على
النجاح ،هنئ نف�سك وكافئها عند �أي �إنجاز تقوم به
مما يعطي دفعة جيدة من الدوبامين تعطيك �شعورا
يمدك بمزيد من الطاقة.
األدرينالين
(هرمون مواجهة الخطر)
هو الهرمون الم�س�ؤول عن ردود الأفعال الج�سدية
مثل الهرب عند الإح�سا�س بالخطر� ،أو تنبيه الج�سم
في الوقت المنا�سب للقتال� ،إ�ضافة �إلى االنفعاالت
ال�شديدة كالخوف والغ�ضب ،حيث يعمل على رفع
�ضغط الدم وزيادة �ضربات القلب وتو�سع الأوعية
الدموية لإمداد الع�ضالت بمزيد من الأك�سجين
مما ي�ساعدها على التهي�ؤ لرد فعل �سريع ومنا�سب
للموقف .يتم حقن الأدرينالين في عمليات االنعا�ش
القلبي الرئوي ،وللتقليل من حدة ردود الفعل في
حاالت الح�سا�سية ونوبات الربو ال�شديدة.
يعطي الأدرينالين ال�شعور بالن�شاط والحياة ويتغلب
على الملل والرتابة وال�شعور بال�ضيق والركود ،وهذا
�سر �شغف البع�ض بالألعاب الخطرة في المالهي �أو

القفز من الطائرات �أو من �أماكن مرتفعة ،كما �أن
ارتفاعه ي�سبب �أعرا�ضا مختلفة مثل ت�سارع نب�ضات
القلب� ،ضيق التنف�س� ،صعوبة النوم ،زيادة التعرق،
ت�شو�ش في الر�ؤية� ،صداع و�ألم في ال�صدر .لذا ف�إن
من ال�ضروري الإلمام بكيفية التحكم في اندفاع
الأدرينالين ،حيث يمكن ال�سيطرة على م�ستوياته من
خالل محاولة التنف�س ببطء وبعمق� ،إهمال م�سبب
التوتر واالنفعال ،اال�سترخاء ،الح�صول على نوم
كاف ،ممار�سة الريا�ضة والهوايات التي ت�شعر المرء
بال�سعادة ،تقليل �شرب المنبهات ،تجنب التفكير في
�ضغوط العمل ومتطلبات الحياة وتناول غذاء �صحي.
الكورتيزول
يتم �إفرازه ا�ستجابة للإجهاد ويقوم ب�شكل �أ�سا�سي
بتنظيم م�ستوى الجلوكوز في الدم ،كما ي�ؤثر على
عملية الأي�ض ويقلل من تكوين العظم ويثبط جهاز
المناعة .يختلف تركيز الهرمون في الدم خالل
�ساعات اليوم حيث يكون في �أعلى م�ستوياته �صباح ًا
وينخف�ض م�ساء ،وقد ي�صيب هذا النظام ا�ضطرابا
عند الأ�شخا�ص الذين يعملون �ضمن مناوبات ليلية �أو
ينامون ب�شكل متقطع.
كما يزيد �إفرازه �أثناء التوتر وال�ضغوطات النف�سية
�أو البدنية �أو �أثناء المر�ض �أو التعر�ض ل�صدمات �أو
�إجراء عملية جراحية.
ارتفاع الكورتيزول ي�سبب ال�شعور بالقلق والقابلية
لزيادة الوزن ،وفي حال تقليل �إنتاج كمية الكورتيزول
ف�إن ذلك ينعك�س ب�شكل �إيجابي على الج�سم وي�ساعد
على اال�سترخاء والتوازن ،ويمكن تقليل �إنتاجه عن
طريق تقليل الم�شروبات التي تحتوي على الكافيين
كالقهوة والم�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة،
�إ�ضافة �إلى تقليل تناول ال�سكر المكرر والدهون
الم�شبعة وغير الم�شبعة المتواجدة بكثرة في الأطعمة
الجاهزة ،كما �أن ممار�سة تقنيات اال�سترخاء والت�أمل
كالجلو�س في غرفة هادئة ومظلمة و�إغالق العينين
من �أجل ا�سترخاء الدماغ وتخفيف توتر الع�ضالت
ي�ساعد على تخفي�ض م�ستوياته.
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صورة وتعليق

دار زايد للرعاية األسرية تكرم أدنوك للتوزيع لتنظيم مبادرة
السعادة هي العطاء بمناسبة يوم اليتيم العربي
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صورة وتعليق

جانب من دعم حمالت إفطار صائم على رواد محطات أدنوك
في كل من إمارتي عجمان والفجيرة
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صورة وتعليق

مبادرة رمضان
"ما يحلى رمضان إال بسالمتكم"
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صورة وتعليق

نادي أدنوك للتوزيع ينظم رحلة العمرة لموظفي الشركة
خالل شهر رمضان المبارك
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صحة وسالمة وأمن وبيئة

أدنوك للتوزيع تكرم الفائزين بجوائز برنامجها
الداخلي للصحة والسالمة والبيئة

نظمت شركة أدنوك للتوزيع حفل تكريم الفائزين بجوائز برنامجها الداخلي لجائزة الصحة والسالمة
واألمن والبيئة لهذا العام ،لتعلن بذلك عن اختتام الدورة األحدث من البرنامج الذي كانت قد
أطلقته ألول مرة في عام  .2013وترأس حفل التكريم المهندس سعيد مبارك الراشدي ،الرئيس
التنفيذي باإلنابة للشركة؛ وذلك بحضور عدد من أعضاء اإلدارة العليا وأصحاب المشاريع المشاركة
ومجموعة من موظفي الشركة.
44

وبلغ عدد الم�شاركات المقدمة في الدورة الأخيرة
للبرنامج  39م�شاركة توزعت �ضمن الفئات ال�ست
للبرنامج والتي ت�شمل فئة الرئي�س التنفيذي ،وفئة
العمليات ،وفئة ال�ش�ؤون الفنية ،وفئة مبيعات
التجزئة ،وفئة المبيعات التجارية ،وفئة ال�ش�ؤون
الإدارية؛ حيث تم اختيار الم�شاركات الفائزة من
خالل طرف ثالث م�ستقل خارجي.
وبهذه المنا�سبة� ،صرح المهند�س �سعيد مبارك
الرا�شدي« :ن�شهد عام ًا بعد عام تقدم ًا م�ستمر ًا
وزخم ًا قوي ًا في برنامجنا الداخلي لل�صحة
وال�سالمة والبيئة منذ �إطالقه في عام 2013
من حيث عدد الم�شاركات ونوعيتها ،الأمر الذي

ي�ؤكد مكانة �شركتنا كم�ؤ�س�سة رائدة في تطوير
ا�ستراتيجياتها الخا�صة في مجال ال�صحة
وال�سالمة والأمن والبيئة في مختلف المرافق
والم�شاريع التابعة لها ،ف�ض ًال عن التوعية بهذا
النوع من الق�ضايا وتنمية ثقافة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة».
وت�ضم الم�شاريع الفائزة بالمركز الأول
«ال�سالمة على الطريق بجانب الزيادة في كميات
الت�سليم» عن فئة العمليات ،و»محطات الخدمة
اال�ستراتيجية» عن فئة ال�ش�ؤون الفنية ،و»«فالكو»
ي�شارك في حمالت حماية البيئة وتعزيز ال�سالمة»
عن فئة الرئي�س التنفيذي ،و»�إجراءات م�شرفات

متاجر واحة �أدنوك في حاالت الطوارئ» عن فئة
مبيعات التجزئة ،و»�آلة الخدمة الذاتية والخدمات
الإلكترونية في ال�شبكة الداخلية» عن فئة ال�ش�ؤون
الإدارية.
بينما �ضمت قائمة الم�شاريع الو�صيفة «ا�ستبدال
عملية التغليف يدوي ًا بعملية �آلية» عن فئة
العمليات ،و»تزايد المبيعات مع توفير الطاقة» عن
فئة ال�ش�ؤون الفنية ،و»تعزيز الوعي باال�ستجابة
في حالة الطوارئ» عن فئة الرئي�س التنفيذي،
و»�إلغاء كبائن �أمين ال�صندوق والبدء با�ستالم
ر�سوم الفح�ص مبا�شرة داخل م�سار الفح�ص
الفني» عن فئة مبيعات التجزئة.
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فريق أدنوك للتوزيع
للرماية يشارك
في بطولة أبوظبي
الثامنة للرماية في
أبوظبي
شارك فريق أدنوك للتوزيع للرماية في
منافسات بطولة أبوظبي الثامنة للرماية
للرجال والسيدات التي أقيمت فعالياتها
نهاية شهر إبريل الماضي بتنظيم شركة
رماية الدولية بالتعاون مع نادي كراكال وشركة
توازن القابضة وتحت إشراف مجلس أبوظبي
الرياضي.
وشارك الفريق في النسخة الثامنة للبطولة
على مدى  7أيام إلى جانب  24فريقا يمثل
المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة
في الدولة ،حيث توج فريق الرماية للرجال
في هيئة اإلمارات للهوية بلقب النسخة
الثامنة لبطولة أبوظبي للرماية ،بينما أحرز
مركز االحصاء أبوظبي المركز األول عن فئة
السيدات.
الجدير بالذكر أن فريق أدنوك للتوزيع للرماية
يضم كل من راشد العلي وأحمد العلي
ومحمد جمعة وعبد الله السياري وسيد
عبد الله وأختر مهدي ونورة جمال وشريفة
العامري ونجاة سعيد وخلود الشحي وأمل
البادي وهنادي الزعابي.
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أخبار النـادي

"فريق المغامرين"
ً
ً
كبيرا في أولى أنشطته
نجاحا
يحقق

حقق فريق المغامرين في شركة أدنوك للتوزيع والذي يضم مجموعة موظفين جمعت بينهم
روح المغامرة والمنافسة والتحدي لخوض غمار أولى المغامرات التي نظمها الفريق وتمثلت
في "فعالية المشي وركوب الدراجات الهوائية على مضمار سباق الفورمال « »1في جزيرة ياس
بأبوظبي وذلك بمشاركة متميزة ألكثر من  40موظف في الفعالية الرياضية والصحية التي تخللتها
أجواء المرح والبهجة واأللفة بين الالعبين في الهواء الطلق واالستمتاع بصحبة األصدقاء.
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نـادي الشـركة ينظم

البطـــولة الرمضـــانيــة الرياضيــة
ألدنــوك للتـوزيـــع

نظم نادي أدنوك للتوزيع البطولة الرمضانية الرياضية التي تضم كافة
دوائر وإدارات الشركة في أجواء حماسيه ومنافسة شديدة بين الفرق
الرياضية المشاركة خالل شهر رمضان المبارك .وتنوعت المباريات
بين األلعاب الرياضية التي ضمت كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة
وتنس الطاولة والبولينغ والبلياردو (فردي وزوجي).
ويحرص نادي الشركة سنويا على تنظيم هذه الفعالية الرياضية
الرمضانية لجميع الموظفين ويهدف من خاللها الى تعزيز روح الترابط
والتواصل بين مختلف موظفي وافراد اسرة أدنوك للتوزيع في
أجواء من المرح والتنافس الشريف خارج نطاق العمل.
وتميزت البطولة الرمضانية بتنوعها ومشاركة كبيرة من موظفي
الشركة بمختلف دوائرهم وإداراتهم لتفريغ طاقاتهم واالستمتاع
بأوقات ممتعه تجمعهم ببعض .وكما كانت المنافسة على أشدها
بين الموظفين في إبراز مهاراتهم الرياضية ولياقتهم البدنية التي
تعبروا عنها بشكل حماسي في البطولة.
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المعلومة
وأمن المعلومات

زاوية واحة التكنولوجيا يكتبها:

علي عبدالعزيز أل علي
نائب الرئيس – دائرة تقنية المعلومات

50

تقنية المعلومات

يمكن وصف عالم تقنية المعلومات بأنه شبيه بعالم المحيطات،
ً
جدا ومتشعب ولكنه مثير ومميز ،وقد استخلصت منه
عميق
أن هناك عامل مشترك يربط بين كل من يستخدم التقنيات
الحديثة ،وهو اإلجراءات والخطوات الالزم اتخاذها لضمان حماية
المعلومات .سواء أكانت قديمة أو حديثة ،تتفاعل تلك التقنيات
مع المعلومات وفق ثالث مراحل أساسية ،وهي :إدخال البيانات
بأنواعها المختلفة كأرقام أو حروف ،معالجتها ومن ثم تقديمها
بالصورة المطلوبة على شكل معلومات مفيدة.
وخالل الأعوام الع�شرين الأخيرة� ،شهد قطاع
تقنية المعلومات تغيرات �سريعة ،وهو ما �أف�ضى
�إلى �إحداث تطور كبير في طريقة اال�ستفادة
من المعلومات ومعالجتها على م�ستوى الأفراد،
وال�شركات ،والم�ؤ�س�سات ،والمعاهد ،والمنظمات
والحكومات .و�أ�صبحت التقنيات الحديثة عن�صر ًا
رئي�سي ًا م�ؤثر ًا في مختلف نواحي حياتنا ،كما كان
لالنت�شار ال�شا�سع لو�سائل االت�صال االجتماعي –
وبدون �أية �ضوابط في بع�ض الأحيان – دور ًا في
انتاج كم هائل من البيانات والمعلومات تتراوح
في م�ستويات �أهميتها بين �أعلى قمم الهرم
و�أدناه.
بينما كان تخزين البيانات مقت�صر ًا على فئات
معينة من الم�ؤ�س�سات �أو الأفراد� ،أدى النمو الهائل
ل�شبكة االنترنت �إلى �أن ت�صبح المعلومات الآن
�أكثر تداو ًال ،ما يعني �أنها لم تعد تتمتع بم�ستويات
عالية من الأمان .ويمكننا �أخذ نظام المعامالت
المالية كمثال على ذلك� ،إذ كانت هذه المعامالت
تنجز �سابق ًا بالطريقة اليدوية والورقية التقليدية،
في حين تحولت في معظمها الآن �إلى معامالت
الكترونية .وكنتيجة لتزايد المخاطر المتمثلة
في محاوالت بع�ض الأفراد في اختراق منظومة
البيانات والح�صول على المعلومات بطريقة غير
�شرعية ،وجب علينا التركيز على �سبل حماية
المعلومات و�ضمان �أمنها.

العالم بمئات الآالف من الأجهزة في 100

�أ�سئلة كثيرة تدور في الأذهان وللإجابة عليها
يلزمني كتابة �أكثر من مقال .الأمر الذي �س�أحاول
تلبيته عبر الأعداد القادمة من مجلة �آفاق� .أما
في هذا العدد ف�سوف �أتطرق �إلى بع�ض الحقائق
والأخبار المتعلقة ب�أمن المعلومات:

دولة خالل فترة زمنية لم تتعدى � 48ساعة،
ُربما يكون �ضمن الأ�سو�أ والأ�شد خطورة
و�ضرر ًا بالم�صالح العامة والخا�صة في
تاريخ الإنترنت.
•تو ّقع خبراء تقنية المعلومات �أن ي�صل حجم
الإنفاق على تكنولوجيا �أمن المعلومات في
دولة الإمارات في عام � 2017إلى حوالي
 1.7مليار دوالر ( 6.2مليارات درهم) �أي
حوالي  28%من �إجمالي حجم الإنفاق على
�سوق تكنولوجيا المعلومات في الدولة الذي
من المتوقع �أن ي�صل �إلى  6.2مليارات دوالر
( 22.7مليار درهم) نهاية العام الحالي.
•ارتفع الطلب على المخت�صين في مجال
�أمن المعلومات من � 4%إلى  9%ما بين
عامي  2012و.2017
•هناك برامج خبيثة معدية مثل الديدان
والفيرو�سات ،هناك برامج خبيثة �صامتة
مثل ح�صان طروادة ،والبرامج الخلفية
والجذور الخفية و�أخيرا هناك برامج
لأغرا�ض ربحية كبرامج التج�س�س وبرامج
ت�سجيل نقرات لوحة المفاتيح.
•في �أواخر  2016احتلت ال�صين المرتبة
الأولى في ن�سبة الأجهزة الم�صابة بالبرامج
ال�ضارة تلتها تركيا وفي المرتبة الثالثة
كانت تايوان
•قدرت الخ�سائر المالية ب�سبب الجرائم
الإلكترونية في عام  2015عالميا قرابة
مليار دوالر �أمريكي عالمي ًا
•�أعلن موقع زوماتو المتخ�ص�ص في ت�صنيف
المطاعم والمقاهي والأندية عن �سرقة
معلومات  17مليون عميل م�سجل لديها.

•يعتقد خبراء �أمن المعلومات حول العالم
ب�أن الهجوم العالمي الذي تم عبر فيرو�س
الفدية (المعروف با�سم ،)Wanna Cry
والذي قدر عدد الأجهزة ال ُم�صابة به حول

وختام ًا �أن�صح قرائي الأعزاء ب�أخذ الحيطة
والحذر عند ا�ستخدام الأجهزة الذكية و�أجهزة
الحا�سب الآلي وخ�صو�ص ًا في الأماكن العامة حيث
�أن م�ستوى الخطر يزداد ب�سبب المترب�صين.

يمكننا تعريف �أمن المعلومات على �أنه العلم
الذي يحمي المعلومات من �أي خطر قد يهددها
وذلك من خالل توفير كافة الأدوات الالزمة
لحمايتها .وي�ستند �أمن المعلومات على ثالثة
عنا�صر �أ�سا�سية هي ال�سرية ،والتكاملية ،وتوافر
المعلومة حين طلبها.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ،ما دامت هناك
�ضوابط وقوانين وتقنيات متقدمة ل�ضمان �أمن
وحماية المعلومات ،فلم �أ�صبحت هذه الق�ضية
هاج�س الأفراد والم�ؤ�س�سات؟ ولم �أ�صبحت من
�أولويات مدراء التقنية و�أنظمة المعلومات؟ ولما
ت�صرف ال�شركات مئات الماليين لت�أمين وحماية
معلوماتها وبياناتها؟ وما دورنا ك�أفراد وموظفين
في الحفاظ على �سرية المعلومات ال�شخ�صية
والمهنية وحمايتها من �سوء اال�ستخدام؟
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مدينة
الشارقة
بقلم :حارب الظاهري
مدير إدارة مبيعات وقود الطيران في السوق العالمي
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ً
سنويا بتراثها ،وتموج ما بين التقاليد الثقافية
تحتفل الشارقة
والحضارية ،متوجة إرثها التاريخي بفنونها المبهرة والحاضرة ،نقشها
في األصالة والجمالية ،عنفوانها من مفردات الحياة الماضية من بحر
وبر وتفاصيل يومية ،جوهرها البيوت القديمة ،التي الزالت تتقابل مع
البناء الحديث المطل على البحر والصحراء ،أيام التراث نبشت الحياة،
كأن قطعة من القماش أزالت الركام عن مفردات أصيلة من مفردات
التراث.
مدينة على ضفاف الموج تجلس ،والنسمات تختلق فيها صباحات
ً
فرحا يسر الناظر ،وفي دعواتها للتراث وفعالياته السنوية،
خيالية ،تموج
ً
يفد إليها الزائر والمختص وممن بالثقافة متيما ،وبالتراث يدعو نحو
منهجية مكتملة النضج.
مدينة تسعى نحو الحلم بحريرها وعجبها وبكل مكوناتها الثقافية لذا
الناس تحيا فيها حياة الروض ،ويصغي البحر إليها وتستحضر الصحراء
فيها جمالية الشعر واللحن.
فمن يتصفح كتاب أيام الشارقة التراثية وفنونها ،بدأ بالمسار اليومي
بين ممرات من البيوت القديمة ،المطلية بالطين والرمل وصفاء
الذاكرة ،حيث تفوح منها رائحة الخبز المعجون بنكهة المكان والزمان،
ورائحة القهوة الممشوقة بالهيل ،ولون الحلوى يكتسي بالزعفران،
يرى الزائر ما تصنعه أيادي األمهات من اكالت شعبية ،وما يقدم من
فنون ومهن مختلفة تشعل الذاكرة بالماضي .وما يلفت من مهن
حياكة البراقع امام الصغيرات حتى يكبرن بما يليق بالتراث.
كل ما يبهر من أيام الشارقة روح المكان وتفاصيل الزمان ،وما يجعلك
تعيش الحياة القديمة وتفاصيلها الصغيرة والمنسية على اعتاب
الحياة ،لكن نسيجا من تلك الحياة يحضر من خالل أسراب الفنون
والمهن المختلفة ،والتي تشغل ذهن الزائر بان الحياة الزالت تحتفي
بماضيها.
ال يمكن مغادرة الساحة التراثية دون أن تغمرك المنسوجات اليدوية
بشيء من التأمل ،الذي يعيدك إلى زمن التوهج الحقيقي للحياة حين
ً
وكدا،
عناء
كان يستخرج الماء من مكونه األصيل ،وحين كنت ترى الحياة
ً
وصور للحياة لم تكن مخملية ناصعة البياض بل كانت جميلة تزهو
بالروح.
وكأن لم تغادر هذا الزمن الجميل دون أن تشرع في قطف من العزف
زهرة ،كانت تبدو الموسيقا غير عادية ،تتماهى ما بين الغرب والشرق،
وتعزف من كيان التراث لذة ال حدود لها ،هي من أصول الفن حيث
النبع يموج ما بين شتى البلدان ،ها هو التراث والثقافة قيمة من البناء
والذاكرة والعمق التاريخي ،تجسده الشارقة بأيامها.
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القيـــادة
المــتسلطة

بقلم :خالد عبدالسالم الحوسني
تنفيذي أول فعاليات ورعايات ،دائرة التسويق واالتصال المؤسسي
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يمارس القائد المتسلط ما يعرف بعلم الجهل
أو هندسة الجهل  Agnotologyوهو علم ُيعنى
بأساليب نشر الجهل بقصد وتعمد ،ويستخدمه
بعض أصحاب النفوذ من رؤساء الشركات للسيطرة
على االتباع وإغفالهم عن حقائق األمور ،وهذا
العلم يقوم على ثالث ركائز أساسية وهي كما
يلي:
•بث الخوف لدى اآلخرين عن طريق إثارة األفكار
المظلمة والمرعبة في عقول الموظفين
بأن مستقبلهم سيكون في ضياع حال عدم
انصياعهم لما يقول القائد المتسلط ،فبذلك
يتملك سلوكهم ومشاعرهم فيوجههم حيث
يريد
•إثارة الشكوك والريبة لدى الموظفين عن طريق
وسائل التواصل المتاحة ونشر اإلشاعات
حول األحداث الحاصلة بهدف إعادة تشكيل
توجهاتهم وقناعاتهم لتتناسب مع توجه القيادة
المتسلطة
•صناعة الحيرة عند الموظفين حتى يشعر الواحد
منهم أنه في متاهة أمام االختيارات المتعددة
المتفاوتة أمامه ولكي يتخلص من الضغوط
النفسية في العمل فإنه يلجأ إلى قبول أي
قرار يتخذه القائد المتسلط
وللقائد المتسلط صفات وسمات متعددة من
شأنها أن تؤثر سلبا على أداء المنظمة ،نذكر بعضا
منها:
•انعدام الشفافية والوضوح في تبادل
المعلومات ،واتخاذ القرارات في الغرف
المظلمة واتباع أجندات خفية لتحقيق غايات
شخصية
•صناعة األتباع مسلوبي الرأي واإلرادة ،بينما
القائد الحقيقي هو من يصنع من حوله قادة
ال اتباع
•عدم االكتراث الحتياجات الموظفين وعدم
ً
سلبا
تقدير ظروفهم الخاصة التي قد توثر
على أدائهم في العمل

•احتكار الصالحيات اإلداراية ،والمركزية في اتخاذ
القرارات وضعف القدرة على تفويض األعمال
للمرؤوسين
•عدم مشاركة المرؤوسين في بلورة وتنفيذ
القرارات التي قد تؤثر في بيئة عملهم من
قريب أو بعيد
•االفتراض المسبق أن الموظف مهمل بطبعه
وال يحب عمله ويراه عبء ثقيال يحاول أن يتجنبه
بقدر المستطاع
•الهيمنة والتسلط والسعي لمعاقبة الموظف
ظنا بأنه الدافع الرئيس للفرد على أداء العمل
•توريث الصفات السيئة للمرؤوسين حيث أن
الموظف المضطهد الذي يقبع تحت إدارة
سلطوية قد ينقل هذا الشعور ال إراديا إلى
من دونه
•الشك في تصرفات المرؤوسين وممارسة
وفرض الوصاية والمراقبة الشديدة
•عدم احترام قوانين العمل التي تحتم عليه
تقدير الموظف ومعاملته كإنسان وكفرد منتج
ومبدع ال كمجرد رقم أو أداة لتنفيذ المهام
واألعمال
•ضعف الثقة بينه وبين المرؤوسين مما يدفع
القائد المتسلط للتجسس على موظفيه
إن هذه الممارسات وغيرها تؤدي بال شك إلى
نشوء فريق عمل مسلوب اإلرادة واالختيار،
وفي الحقيقة هو ليس فريق بل مجموعة أناس
يلتقون كل صباح إلنجاز مهامهم بكل رتابة لتقليص
االعالم الحمراء من قائمة البريد االلكتروني ،بل
قد يتعدى تأثير االستخدام السيء للسلطة الى
حياة الموظف االجتماعية حيث تتأثر حالتة النفسية
ويصاب بالتوتر أو الالمباالة أو اإلجهاد مما ينعكس
على أداءه في العمل الذي بدوره يؤثرعلى األداء
العام للمنظمة.
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البوكيمـون
وبيئــة العمـل
يتبحر بين أمواج أمنياته ،فتــارة يمسك بيــد فتــــاة
أحالمه في حديقة ّ
غناء ُتسمع فيها أجمل أناشيد
لزقزقة العصافير ،وتارة أخرى يشعر بنشوة األمن
واألمان في بيتــه الكبيــــر ذي المســـاحات الكبيرة،
واألرضيات البيضاء التي تشبه قطعة جليد تشع
البيت بهجة ،هذا البيت الذي لطالما حلم ببنائه وهو
يتلمس األعمدة التي تســدل من حواليها ستائر
مزينة بأبهى األلوان .فجأة! يبدأ جرس الباب بالرنين
ً
مألوفا ،وكلما استمر بالرنين
وبصوت مزعج يبدو
تتهاوى أجزاء من البيت ،وكلما حاول الوصول إلى
الباب إليقاف الرنين شعر بأنه ال يستطيع الحراك،
ً
ً
وحلما يتالشى ،فما هو إال
سرابا
حتى صار البيت
بيت "األحالم".

بقلم

محسن السماحي
مدير خدمات التجزئة
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حينها يفتح عينيه روية ليتفاج�أ ب�أن الرنين ما
هو �إال زمجرة المنبه ،الذي اعتاد �سماعه يومي ًا
ليهدم �أحالمه الوردية التي تعتبر هي متنف�سه
الوحيد في زحام الحياة الواقعية التي تحمل
له بين طياتها الأعباء و�أحيان ًا الهموم ،حتى
�أنه قام بت�سمية المنبه بـ «هادم اللذات» .يقوم
حينها ومازال عقله من�شغ ًال ببقايا حلمه الجميل،
وج�سده في هذا العالم المزدحم ،وهو يتمتم
بمزيج من الكلمات ،بين الآمال بتحقيق تلك
الأحالم ،وبين الذم على ال�ضغط على زر «البداية
�أو « »Startليبد�أ بطلنا الذي �سمى نف�سه بـ «�آ�ش»
�أي بمعنى الرماد -ق�صته اليومية .وقد �سمينف�سه بذلك لأنه ي�شعر �أحيان ًا ب�أن من حوله ال
يعيرونه اهتمام ًا �سواء في الواقع �أو في �صفحات
مواقع التوا�صل االجتماعي الخا�صة به ،فهو ي�شعر
ب�أنه كالرماد المحترق الذي يتطاير مع ن�سمات
الهواء فيختفي ويتال�شى مع �أدراج الرياح.

بعد �أن و�صل �إلى مكتبه المتوا�ضع وفتح جهاز
الحا�سوب الخا�ص به� ،أخذ بتفح�ص بريده
الإلكتروني ،ليفاج�أ ببع�ض الر�سائل من �أحد
زمالئه �أر�سلها �إلى مديره المبا�شر ،وو�ضع
فيها �آ�ش مع زمالئه في العمل في خانة الن�سخة
الكربونية �أو الـ« ،»CCومحتوى هذه الر�سائل هي
عبارة عن �أعمال و�أفكار كانت لآ�ش ،ولأن من حوله
ال يعيرون لأفكاره و�أفعاله �أي اهتمام فلم يالحظوا
�أن هذه الر�سائل التي �أر�سلت من عدوه اللدود،
ومعروف ب�أنه غيور وح�سود قد �سرق �أفكاره ،بل
وبنى عليها بع�ضا من الأفكار التي قد �سرقها
�أي�ض ًا من زمالء �آخرين له ،ليخرج بخال�صة
ت�سمى بالن�سخة الذكية �أو ال copyالذكي .نوعية
هذا الغيور كثيرة في بيئات العمل ،ومثل هذه
الفئة همها الوحيد ال�صعود على ح�ساب زمالئهم
للو�صول �إلى القمة تمام ًا كلعبة (�سوبرماريو)
الذي يقفز على ر�ؤو�س خ�صومه لت�سلق في النهاية
�إلى �أعلى قمة ويبد�أ الجميع بالتهليل له ك�أ�صوات
الألعاب النارية وقت االحتفاالت.

تمام ًا ك�ألعاب الفيديو ،تبد�أ الق�صة ال�صباحية
لبطلنا المغوار بعد خروجه من منزله ب�سماع
الأنا�شيد والنغمات ال�صباحية في قنوات الإذاعة
التي اعتاد �سماعها يومي ًا ،تمام ًا ك�شارة البداية
في �ألعاب الفيديو ،ويبد�أ مرحلته الأولى بالتوقف
�أمام �إحدى المقاهي التي �أعتاد فيها �شرب قدح
من «الكرك» اللذيذ فيها لتكون زاده في هذا
اليوم.

�شعر �آ�ش ببع�ض ال�ضيق لأن هذا الأمر يتكرر عليه
ب�شكل �شبه يومي ،و�أحيان ًا ينغ�ص عليه ج ّل يومه،
ولكنه لم يكترث كثير ًا ،لأنه دائم ًا ما يجد �أفكار ًا
جديدة ليطور بها بيئة العمل من حوله ليرقى
ويترقى بالمن�ش�أة التي يعمل بها ،لتكون من�ش�أة
تكبر وتطور ب�سرعة كـ (ماينكرافت).

وما �أن ا�ستجمع كامل قواه العقلية ،يبد�أ �آ�ش بخو�ض
معركته اليومية في العمل ،فهو «موظف» ولكنه
في الحقيقة بطل خارق ،ك�شخ�صية (�سوبرمان)
ال�شهيرة ،الذي يعمل ك�صحفي ب�سيط في �إحدى
دور الن�شر .وبطلنا �آ�ش يقوم بالخو�ض في حياته
اليومية بمبارزة ال�شخ�صيات التي �سيقابلها �أم ًال
في الح�صول على بع�ض النقاط التي �ست�ؤهله في
الو�صول �إلى تحقيق �أحالمه ،ك�ألعاب المبارزة
(�ستريت فايترز ومورتال كومبات).

هذه المرة لم ي�ست�سلم �آ�ش للمنغ�صات وقرر
بال�ضغط على زر « »continueليكمل المرحلة
الأخيرة وذلك بالذهاب �إلى مديره �أو ما ي�سميه
هو بـ«الوح�ش الأخير» .ظل �آ�ش واقف ًا �أمام الباب
وقبل �أن يطرق الباب �سمع مديره يقوم بتوبيخ �أحد
الموظفين -كعادته -وتخيل وقتها ب�أن الموظف
قد حاول تفادي كرات النار التي تخرج من فم
مديره ،ولم ي�ستطع تفاديها جميعها حتى ا�ست�سلم
بال ـ « »GAME OVERكبقية زمالئه.

بعد انتهاء المعركة طرق �آ�ش الباب وهو يبلع ريقه
وبد�أ بال�سالم ب�صوت خافت ،لي�س احترام ًا بل
خوف ًا ب�أن ت�صيبه �أي�ض ًا كرة من كرات النار ،وبعد
�أن جل�س �أمام «الوح�ش الأخير» بد�أ �آ�ش بالحديث،
ولم ينتهي حتى من �أول جملة ,حتى قاطعه المدير
وبادر بامتداح نف�سه وب�إنجازاته وبر�ؤيته في
تكبير حجم �إمبراطوريته المزعومة ،بجمع �أكبر
عدد من التابعين له وكان �آ�ش يرمقه بنظرات
ا�ستغراب وهو يحدق بفم الوح�ش وهو يتحدث
حتى �إن باغته بكرة نار يقوم هو بتفاديها.
وبعد �أن �أنتهى هذا الوح�ش من الحديث� ،أراد �آ�ش
تو�ضيح مغزى زيارته له و�أراد �أن يبين له ب�أنه
�سي�ساهم في تطوير المن�ش�أة �أو الإمبراطورية
كما يظن مديره ،-ولم يكمل �آ�ش حديثه حتىا�ستوقفه مديره برمي كرة غريبة �أمام �آ�ش،
ن�صفها �أحمر والآخر �أبي�ض ،و�شعر �آ�ش ب�أن هناك
قوة غريبة تجذبه نحو الكرة وحاول التم�سك
بالكر�سي الذي كان يجل�س عليه ،ولكن قوة الكرة
كانت كافية بجذبه و�إدخاله فيها ،فالوح�ش الأخير
ال يحب من يجاريه وال يحب من يعاديه ،ودائم ًا
يبارز �أ�صحاب الأفكار الإبداعية ،فهو ال يريد �إال
�أفكار ًا محتكرة في كراته التي ترمز �إلى عقله،
�أفكار ًا تخ�صه هو ال تابعيه� .أ�صبح �آ�ش مع زمالئه
في خانة الـ «»GAME OVER
هنا �أيقن �آ�ش ب�أن معظم �ألعاب الفيديو قد �أخذت
فحواها من حياتنا اليومية فهي ال تختلف كثير ًا عن
الحياة التي نعي�شها ،و�أيقن حينها �أن اال�سم الذي
اختاره لنف�سه لم يكن له هو ،بل للوح�ش الأخير،
فهو يجمع تابعيه في كراته ويجعلهم تابعين له،
تمام ًا ك(�آ�ش كيت�شم) جامع البوكيمونات في
لعبة ال(البوكيمون) ال�شهيرة.
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