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كلمة الرئيس التنفيذي

خالل الربع المن�صرم �شهد قطاع توزيع منتجات الوقود
في دولة الإمارات العربية المتحدة محطة تاريخية تمثلت
بقرار حكومتنا الر�شيدة بتحرير الأ�سعار في م�سعى منها
لحماية مواردنا وحفظها للأجيال القادمة.
وتعد دولة الإمارات اليوم من بين قائمة الأف�ضل على
م�ستوى المنطقة والعالم فيما يتعلق بمعدل الإنفاق على
المحروقات مقارن ًة مع الدخل اليومي للفرد .ويرجع ذلك للأ�س�س االقت�صادية المتينة
التي �أر�ستها قيادتنا وتوجيهاتها التي تن�ص على توفير بيئة تناف�سية جاذبة تتميز بانعدام
ال�ضرائب على الدخل والم�ستهلكين وهذا ما ميزها عن بقية الدول وجعلها محط �أنظار
الجميع.
وقد واكبت �أدنوك للتوزيع بجاهزية تامة هذا القرار الحكيم لتلبية احتياجات الجمهور
لمنتجات الوقود المختلفة بف�ضل مرافق البنية التحتية ذات الم�ستوى العالمي التي تتميز
بها ،كما �صرحنا عقب �إعالن وزارة الطاقة ب�أن �أدنوك للتوزيع ت�سعى �إلى ت�سخير هام�ش
الربح الب�سيط بعد تحرير الأ�سعار لإ�ضافة  125محطة خدمة �أخرى لتلبية كافة احتياجات
الجمهور في الدولة.
و�إيماناً من ال�شركة ب�ضرورة مكاملة الجهود وتعزيز م�ساعي اال�ستدامة البيئية واالقت�صادية ،قمنا �أي�ضاً بت�سليط ال�ضوء على خيارات الوقود
البديلة التي توفرها «�أدنوك للتوزيع» للمركبات الثقيلة والخفيفة من خالل م�شروعنا الرائد والطموح لتزويد وقود الغاز الطبيعي للمركبات
في الدولة .كما �أعلنا خطة تو�سيع رقعة انت�شار هذا الم�شروع وزيادة عدد محطات الخدمة التي تزود هذا الوقود الذي يعد واحداً من �أنظف
البدائل المتاحة و�أكثرها �أماناً وفائدة مقارنة مع م�صادر الطاقة الأخرى.
وفي �إطار هذا التوجه عينه نحر�ص على تطوير خدماتنا المقدمة عبر �شبكة محطات الخدمة في جميع �أنحاء الدولة بما ين�سجم مع ر�ؤية دولة
الإمارات للتحول نحو الحكومة الذكية .وقد �أنجزت ال�شركة حملة �شاملة هدفت لح�صر بيع ا�سطوانات الغاز الم�سال بال�سعر المدعوم في �إمارة
�أبوظبي وفقاً لح�ص�ص �شهرية محددة بتاريخ � 1أكتوبر ،وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة والتي راعت فيها ال�شركة ا�ستفادة �أكبر �شريحة من
الم�ستحقين من خدمات ومنتجات ال�شركة.
وتكللت جهود فريق العمل في هذا الربع بالتتويج بجائزة «�أف�ضل عالمة تجارية للعام  »2015على م�ستوى دولة الإمارات العربية المتحدة
عن قطاع محطات الخدمة في �إطار «جوائز العالمات التجارية العالمية» ،وذلك �ضمن احتفالية خا�صة عقدت في لندن بالمملكة المتحدة.
وكانت �أدنوك للتوزيع قد فازت �أي�ضاً بجائزة «�أف�ضل قيادي �صاحب ت�أثير في مجال الت�سويق» على م�ستوى �آ�سيا ،وجائزة «�سوبر براند» على
م�ستوى دولة الإمارات �أي�ضاً .وي�سرنا �أن ننال هذه التكريمات العالمية خالل العام  2015لتعزيز ح�ضور عالمتنا التجارية في المحافل العالمية
المتخ�ص�صة.
�إن نيل هذه التكريمات يعد بمثابة حافز جديد لنا للمحافظة على الثقة التي يمنحها لنا عمال�ؤنا والت�أكيد على التزامنا
الرا�سخ بتقديم خدمات ومنتجات تركز بالمقام الأول على م�صالحهم ،الأمر الذي يعك�س المكانة التي تتمتع بها �أدنوك
للتوزيع ك�شركة وطنية مدركة وواعية لدورها الحيوي في ال�سوق المحلي.

عبد اهلل �ســــالم الظــــاهري
الرئي�س التنفيذي
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جائزة «أفضل العالمات
التجارية للعام  »2015على
مستوى دولة اإلمارات عن
قطاع محطات الخدمة.
نالت �شركة «�أدنوك للتوزيع» جائزة «�أف�ضل عالمة تجارية
للعام  »2015على م�ستوى دولة الإمارات العربية المتحدة
عن قطاع محطات الخدمة في �إطار «جوائز العالمات
التجارية العالمية» التي نظمها منتدى �أ�صحاب العالمات
التجارية العالمي (،)World Branding Forum
وهي منظمة عالمية غير ربحية متخ�ص�صة في تطوير
معايير العالمات التجارية للم�ستهلكين والمجتمع.
وجاء تكريم �شركة «�أدنوك للتوزيع» نظر ًا لتميزها في
ت�سويق المنتجات البترولية والخدمات الم�ساندة على
م�ستوى دولة الإمارات .وقد ت�سلم الجائزة المرموقة
عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة في
احتفال خا�ص عقد م�ؤخر ًا بقاعة «�ستيت �أبارتمنت�س» في
ق�صر «كين�سنجتون» بلندن ،المملكة المتحدة.

نــوال عبدالكريم المنهالي
لبنـ ـ ـ ــى محمد المه ـ ـ ـ ـ ـي ــري
�إبت�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الزعـ ـ ـ ــابي
لو�شيانا بالكويل
�إيـمان عبد الوهاب
عاطف بدر الدين
�أ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف عـبد اهلل
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 .2015
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

موضوع الغالف
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تكريم عالمي يعكس ثقة العمالء من قبل ’جوائز العالمات التجارية العالمية‘

«أدنوك للتوزيع» تنال جائزة «أفضل العالمات
التجارية للعام  »2015على مستوى دولة اإلمارات
عن قطاع محطات الخدمة
نالت �شركة «�أدنوك للتوزيع» جائزة «�أف�ضل عالمة جتارية للعام  »2015على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة عن قطاع حمطات
اخلدمة يف �إطار «جوائز العالمات التجارية العاملية» التي نظمها منتدى �أ�صحاب العالمات التجارية العاملي (،)World Branding Forum
وهي منظمة عاملية غري ربحية متخ�ص�صة يف تطوير معايري العالمات التجارية للم�ستهلكني واملجتمع.
وجاء تكريم �شركة «�أدنوك للتوزيع» نظر ًا لتميزها في ت�سويق المنتجات البترولية والخدمات الم�ساندة على
م�ستوى دولة الإمارات .وقد ت�سلم الجائزة المرموقة عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة في
احتفال خا�ص عقد م�ؤخر ًا بقاعة «�ستيت �أبارتمنت�س» في ق�صر «كين�سنجتون» بلندن ،المملكة المتحدة.
معلق ًا على نيل هذا التكريم� ،صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»:
«توا�صل «�أدنوك للتوزيع» تعزيز مكانة عالمتها التجارية بف�ضل التزامنا الرا�سخ بتقديم خدمات ومنتجات
تركز بالمقام الأول على م�صالح عمالئنا الأوفياء .كما تت�سع دائرة م�س�ؤوليتنا لت�شمل الم�ساهمة الفاعلة بدعم
التنمية االجتماعية واالقت�صادية الم�ستدامة عم ًال بر�ؤية قيادة دولة الإمارات الر�شيدة ،الأمر الذي يعك�س
المكانة التي تتمتع بها «�أدنوك للتوزيع» ك�شركة وطنية مدركة وواعية لدورها الحيوي في ال�سوق المحلية».
آفــــــاق العدد الثامن 2015
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و�أ�ضاف الظاهري« :نحن نعمل ب�شكل وثيق في
«�أدنوك للتوزيع» على �ضمان �صحة و�سالمة
موظفينا وحماية البيئة وااللتزام ب�أعلى المعايير
العالمية في �أداء �أعمالنا اليومية .وي�سرنا �أن
ننال هذا التكريم العالمي الذي يعد بمثابة حافز
جديد لنا للمحافظة على الثقة التي يمنحها لنا
عمالئنا ولتعزيز ح�ضور عالمتنا التجارية في
المحافل العالمية المتخ�ص�صة».
وتعد «جوائز العالمات التجارية العالمية» من�صة
بارزة لتكريم ح�ضور ومكانة العالمات التجارية
على م�ستوى العالم .وتمنح جوائزها �إلى فئتين
هما فئة الجوائز العالمية التي يتم منحها �إلى
العالمات التجارية ذات الح�ضور العالمي ،في
حين �أن الجوائز الوطنية يتم منحها �إلى العالمات
التجارية التي تحقق ح�ضور ًا متميز ًا في بلدانها.
وكانت «�أدنوك للتوزيع» ،ممثلة بدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي ،قد نالت �أي�ض ًا في �شهر
8
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هذا التكريم العالمي يعد بمثابة
حافز جديد لنا للمحافظة
على الثقة التي يمنحها لنا
عمالئنا ولتعزيز ح�ضور عالمتنا
التجارية في المحافل العالمية
المتخ�ص�صة
�أغ�سط�س المن�صرم جائزة مرموقة في مجال
الت�سويق من «مجل�س �أ�صحاب العالمات التجارية
العالمي  ،»2015حيث نالت جائزة �أف�ضل قيادي
�صاحب ت�أثير في مجال الت�سويق» على م�ستوى
�آ�سيا ،وذلك خالل حفل خا�ص عقد ب�سنغافورة
ح�ضره نخبة من الخبراء والمخت�صين في
القطاع.

كما ح�صدت «�أدنوك للتوزيع» �أي�ض ًا في �شهر
يونيو من العام  2015على جائزة «�سوبر براند
الإمارات» التي يمنحها «مجل�س �سوبر براندز»
الهيئة العالمية الم�ستقلة المعنية بتقييم العالمات
التجارية ،وذلك نظر ًا لتميز �أداء ال�شركة في
ت�سويق وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في
دولة الإمارات وعلى م�ستوى المنطقة والعالم.

THIS IS TO CERTIFY THAT

أخبار أدنوك للتوزيع

عبد اهلل الظاهري :قرار حكيم يعزز من تنافسية االقتصاد الوطني

«أدنـــوك للتــوزيع» تواكب تحــرير أسعار الوقود
في دولة اإلمارات
علق عبداهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» على �إعالن �أ�سعار الوقود
ل�شهر �أغ�سط�س عقب حترير الأ�سعار قائ ً
ال»:على الرغم من حترير الأ�سعار ال تزال دولة الإمارات العربية املتحدة من بني قائمة الدول
الأف�ضل على م�ستوى املنطقة والعامل فيما يتعلق مبعدل الإنفاق على املحروقات مقارن ًة مع الدخل اليومي للفرد .ويرجع ذلك للأ�س�س
االقت�صادية املتينة التي �أر�ستها قيادتنا الر�شيدة وتوجيهاتها التي تن�ص على توفري بيئة تناف�سية جاذبة تتميز بانعدام ال�ضرائب على
الدخل وامل�ستهلكني وهذا ما مييز دولة الإمارات عن بقية الدول ويجعلها حمط �أنظار اجلميع.
و�أ�ضاف الظاهري حول الأ�سعار الجديدة المعلنة
اليوم« :تم اعتماد نتاج متو�سط الأ�سعار العالمية
للوقود مع �إ�ضافة التكلفة الت�شغيلية وهام�ش ربح
ب�سيط .ويتيح هذا القرار ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»
تعزيز نهجها التو�سعي في دولة الإمارات العربية
المتحدة ،لتلبية االحتياجات المتنامية للعمالء
ومواكبة النمو ال�سكاني والعمراني الم�ستمر الذي
ت�شهده الدولة في كافة مناطقها .كما ت�سمح لنا
�أي�ض ًا بتطوير م�ستويات خدمة العمالء و�أن نح�سن
من التجربة الإجمالية التي نقدمها للجمهور من
خالل محطاتنا ومرافقنا ومراكز خدماتنا».
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و�أ�شار الظاهري �إلى �أن تراجع �أ�سعار الديزل
بن�سبة  %29بنا ًء على الأ�سعار الجديدة وتوحيدها
في جميع المحطات كان قرار ًا �صعب ًا وي�شكل
تحدي ًا حقيقي ًا على كاهل �أدنوك للتوزيع �إال �أنها
وافقت عليه تما�شي ًا مع مقت�ضيات الم�صلحة
العامة المتمثلة في دعم االقت�صاد الوطني
وتعزيز القدرة التناف�سية للدولة ،حيث �سي�شكل
انخفا�ض الأ�سعار عام ًال �إيجابي ًا ومحفز ًا
لالقت�صاد الوطني ،نتيجة ت�أثير ذلك على
خف�ض قيمة التكلفة الت�شغيلية لمجموعة وا�سعة
من القطاعات الحيوية مثل ال�صناعة ،النقل،
ال�شحن ،الموا�صالت وغيرها.

وختم الظاهري« :مع الإعالن الجديد عن �أ�سعار
الوقود اليوم ،ت�ؤكد �أدنوك للتوزيع عن جاهزيتها
التامة وجاهزية طواقمها المدربة لتلبية
احتياجات الجمهور لمنتجات الوقود المختلفة
وذلك بف�ضل مرافق البنية التحتية ذات الم�ستوى
العالمي التي تتميز بها ،وحالي ًا تمتلك �أدنوك
للتوزيع  386محطة تعمل حالي ًا في متخلف �أنحاء
الدولة كما ت�سعى ال�شركة �إلى ت�سخير هام�ش
الربح الب�سيط عقب تحرير الأ�سعار لإ�ضافة
 125محطة خدمة �أخرى لتلبية كافة احتياجات
الجمهور في الدولة».

AT SEA

WITH VOYAGER AND
OTHER PRODUCTS
ON THE ROAD

IN THE AIR

أخبار أدنوك للتوزيع

أدنوك للتوزيع» تكرم شركاءها االستراتيجيين
من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في
المناطق الشمالية لدولة اإلمارات
نظمت �شركة برتول �أبوظبي الوطنية للتوزيع «�أدنوك للتوزيع» حف ً
ال خم�ص�صاً لتكرمي �شركائها من اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية
يف املناطق ال�شمالية لدولة الإمارات العربية املتحدة نظراً مل�ساهماتهم الفاعلة يف دعم �إجناز �أعمال وم�شاريع ال�شركة اال�سرتاتيجية.

و�شهد الحفل الذي �أقيم في �إمارة عجمان
المهند�س ال�شيخ �سالم بن �سلطان بن �صقر
القا�سمي ،رئي�س دائرة الطيران المدني ب�إمارة
ر�أ�س الخيمة ،والعميد ال�شيخ را�شد بن �أحمد
المعال ،القائد العام ل�شرطة �أم القيوين ،كما
ح�ضره عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي لل�شركة ،بالإ�ضافة �إلى نخبة من
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كبار الم�س�ؤولين في الدوائر والإدارات المحلية
والجهات �شبه الحكومية من �إمارات ال�شارقة
وعجمان و�أم القيوين ور�أ�س الخيمة والفجيرة
وممثلين عن �شركة «�أدنوك للتوزيع».
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»�« :إن حفلنا
اليوم ي�أتي بمثابة مبادرة مبا�شرة نعبر فيها عن

امتناننا وتقديرنا للدعم الذي يقدمه �شركا�ؤنا
من �أجل �إنجاز �أعمالنا وم�شاريعنا اال�ستراتيجية
بكل كفاءة ونجاح .ونحن ن�سعى �إلى تر�سيخ
�أوا�صر التعاون المتبادل انطالق ًا من توجيهات
قيادتنا الر�شيدة في دولة الإمارات الرامية �إلى
تعزيز تناف�سية قطاع الأعمال في الدولة ككل وفي
المناطق ال�شمالية منها على وجه التحديد».

أخبار أدنوك للتوزيع

و�أ�ضاف الظاهري« :ن�ؤكد في �شركة «�أدنوك للتوزيع»
حر�صنا البالغ على تعزيز �سبل التعاون المثمر بيننا
لدعم النمو واالزدهار وتر�سيخ م�سيرة التنمية
الم�ستدامة في كل الجوانب االقت�صادية واالجتماعية
و�صو ًال �إلى تحقيق �أجندتنا الوطنية المتكاملة .كما
�أننا لن نوفر �أي جهد لتعزيز منظومة ال�شركاء
ودعمها للإرتقاء بمنهجية العمل الم�ؤ�س�سي بيننا
في �إطار توجهات حكومة دولة الإمارات للإرتقاء
بالخدمات ب�شكل نوعي».
ومن �أهم الم�شاريع اال�ستراتيجية التي نفذتها
«�أدنوك للتوزيع» في المناطق ال�شمالية للدولة �إعادة
افتتاح وت�شغيل محطات الخدمة المتوقفة عن العمل
في المناطق ال�شمالية� ،ضمن �إطار اتفاقيتي تحويل
الأ�صول واال�ستحواذ مع �شركة «�إينوك» وم�ؤ�س�سة
«�إمارات» من �أجل تخفيف الأعباء على العمالء
والم�ستفيدين من خدماتنا على امتداد �أرجاء
الدولة.
وكانت �شركة «�أدنوك للتوزيع» قد �أتمت اال�ستحواذ
ب�شكل كامل على كافة محطات م�ؤ�س�سة «�إمارات»
في المناطق ال�شمالية من الدولة ،وقد تكللت جهود
ال�شركة في �شهر يونيو المن�صرم ب�إعادة افتتاح
محطة الدار في �إمارة ال�شارقة ،وهي المحطة
الأولى التي تم افتتاحها و�إعادة ت�شغيلها وفق هوية
و�شعار «�أدنوك للتوزيع» في �إطار اتفاقية نقل الأ�صول
الموقعة مع �شركة «�إينوك» والتي تن�ص على نقل
�أ�صول  25محطة خدمة خارج نطاق العمل وت�شغيلها
في �إمارة ال�شارقة.
آفــــــاق العدد الثامن 2015
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أخبار أدنوك للتوزيع

«أدنوك للتوزيع» تنشـــر الوعـــي حول المميــزات
االقتصادية والبيئية ألنواع الوقود التي توفــرها
عبر محطــاتها للخدمة
�أعلنت «�أدنوك للتوزيع» عن حر�صها على ن�شر الوعي بني اجلمهور والعمالء يف دولة الإمارات حول خ�صائ�ص �أنواع الوقود املتكاملة
املتوفرة عرب �شبكة حمطاتها للخدمة والتي متتاز بدرجة عالية من اجلودة وذات م�ستويات خمتلفة من االوكتني ،وذلك يف م�سعى من
ال�شركة لإر�شاد العمالء ال�ستخدام نوع الوقود الذي يتوافق مع متطلبات مركباتهم.
وتوفر «�أدنوك للتوزيع» منتجات الوقود �سوبر ،98
خا�ص � ،95إي بل�س  ،91بالإ�ضافة �إلى منتجات
الديزل �صديق البيئة ،والغاز الطبيعي الم�ضغوط
للمركبات .وفيما يتعلق بوقود الغازولين (�سوبر
 ،98خا�ص � ،95إي بل�س  ،)91تحتاج المحركات
الحديثة �إلى كميات محددة من �إ�ضافات االوكتين
وبذلك ت�ساعد منتجات �أدنوك للتوزيع المتكاملة
جميع المركبات على العمل ب�أف�ضل �أداء ممكن مع
تخفي�ض م�ستويات الغازات المنبعثة منها.
وفي هذا ال�سياق� ،صرح عبد اهلل �سالم الظاهري،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :من
14
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ال�ضروري جد ًا العودة �إلى دليل مالك ال�سيارة
عند �شرائها لمعرفة نوع الوقود المنا�سب واختيار
نوعية الوقود وفق ًا لما يو�صي به الم�صنع.
وبالمجمل ف�إن معظم م�صنعي ال�سيارات يو�صون
بالوقود من معدل  91اوكتين .ومن المفيد معرفة
�أن ا�ستخدام رقم االوكتين المرتفع (�سوبر )98
ل�سيارة محركها يتطلب �ضغط ًا منخف�ض ًا ،ال ي�ؤدي
�إلى توليد طاقة �أكبر وال يجعل محرك ال�سيارة
�أنظف خالف ًا لل�شائع».
و�أ�ضاف« :ولذا نن�صح العمالء با�ستخدام نوع
الوقود المنا�سب ل�سياراتهم .وتتطلب ال�سيارات

الريا�ضية والفاخرة ا�ستخدام نوع الوقود عالي
االوكتين (�سوبر  .)98ولذلك قامت �أدنوك
للتوزيع في العام  2006ب�إطالق ثالثة �أنواع من
الوقود لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين
في دولة الإمارات المختلفة .كما �أن الفرق
بين وقود �إي–بل�س ( 91ال�ضغط المنخف�ض)،
وخا�ص ( 95ال�ضغط المتو�سط) و�سوبر 98
(عالي ال�ضغط) يعود �إلى اختالف معدل
االوكتين .وكلما زاد المعدل كلما عال ترتيب
االوكتين».

أخبار أدنوك للتوزيع

لضمان مطابقتها للشروط والمعايير المحددة

حملة شاملة للتحقق من دقة قراءات عدادات
الوقود في أبوظبي بالتعاون بين مجلس
أبوظبي للجودة والمطابقة و«أدنوك للتوزيع»
�أطلق جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة بالتعاون مع �شركة �أدنوك للتوزيع يف بداية العام احلايل
حملة �شاملة للتحقق الدوري من جميع عدادات الوقود امل�ستخدمة يف حمطات اخلدمة التابعة
لها يف �إمارة �أبوظبي بهدف �ضمان التجارة العادلة من خالل مطابقة العدادات للموا�صفات
واملعايري اخلا�صة بها ح�سب اللوائح الفنية املعتمدة.
وتهدف الحملة نحو تغطية جميع محطات الخدمة
التابعة ل�شركة �أدنوك للتوزيع في كل من مدينة
�أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية وبلغ عدد
المحطات التي تم التحقق من عداداتها  82محطة
طوال فترة الحملة .وكان عدد العدادات التي تم
التحقق منها في هذه المحطات قد �شمل1960
عداد ًا للوقود جميعها مطابقة لال�شتراطات
واللوائح الإلزامية.
وا�ستخدم مجل�س �أبوظبي للجودة والمطابقة
مركبات تم ت�صميمها ب�شكل خا�ص يتنا�سب مع
احتياجات تنفيذ هذه الخدمة طبقا لأف�ضل
الممار�سات الدولية مع مراعاة �شروط ال�صحة
وال�سالمة العامة ،وبالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام
معايير قيا�س حجمية تحمل �شهادات معايرة

عالمية.
وقال خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في �شركة «�أدنوك للتوزيع»:
«تحر�ص �شركة «�أدنوك للتوزيع» ب�شكل دوري على
اتخاذ جميع الإجراءات التي من �ش�أنها �أن ت�ضمن
�أعلى معايير الخدمة المقدمة لعمالئنا .وعليه،
نعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومنها
«مجل�س �أبوظبي للجودة والمطابقة» لتعزيز ثقافة
جودة الخدمات و�سالمة الم�ستهلك».

خالد هادي  -نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق والإت�صال الم�ؤ�س�سي

آفــــــاق العدد الثامن 2015
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أخبار أدنوك للتوزيع

«أدنوك للتوزيع» تحصد جائزة آسيوية مرموقة
في مجال التسويق
ح�صدت �شركة «�أدنوك للتوزيع» ،ممثلة بدائرة الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي ،جائزة مرموقة يف جمال الت�سويق من «جمل�س �أ�صحاب
العالمات التجارية العاملي .»2015

وقد ت�سلم خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة
الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي ممث ًال ل�شركة
«�أدنوك للتوزيع» جائزة «�أف�ضل قيادي �صاحب
ت�أثير في مجال الت�سويق» ،وذلك خالل حفل
خا�ص عقد ب�سنغافورة ح�ضره نخبة من الخبراء
والمخت�صين في القطاع.
وتعد جوائز �أف�ضل القيادات �أ�صاحب الت�أثير في
مجال الت�سويق ،من�صة متميزة تجمع المخت�صين
في هذا المجال لت�سليط ال�ضوء على �أبرز
الإنجازات والممار�سات الإبداعية والمبتكرة التي
حققتها الم�ؤ�س�سات على م�ستوى �آ�سيا.
16
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معلق ًا على هذا الإنجاز� ،صرح خالد هادي ،نائب
الرئي�س للت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي لدى �أدنوك
للتوزيع« :نحن فخورون ب�أن يتم تكريمنا بنيل
هذه الجائزة المرموقة والتي تعد من التكريمات
المتخ�ص�صة التي ت�ؤكد على القيمة الم�ضافة
التي تقدمها �شركة «�أدنوك للتوزيع» للجمهور
والعمالء .كما ي�ؤكد هذا التكريم على �أن حمالتنا
وم�شاريعنا المنفذة تعتمد �أحدث الممار�سة
العالمية المتخ�ص�صة».
و�أ�ضاف هادي« :من �ش�أن هذه الجائزة �أن
تحفزنا في دائرة الت�سويق واالت�صال الم�ؤ�س�سي

على المزيد من الإبداع واالبتكار في �أداء �أعمالنا
اليومية ،التي تحظى بمتابعة وثيقة ودعم من
القيادة العليا ل�شركة �أدنوك للتوزيع والرئي�س
التنفيذي ،الأمر الذي ي�سمح لنا بتطوير م�ؤ�شرات
الأداء ب�شكل م�ستمر .ونحن نهدف بالمح�صلة
�إلى تح�سين �سوية الخدمات المقدمة للجمهور
في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعك�س
التزامنا ك�شركة وطنية رائدة وم�ساهم رئي�سي
في دفع عجلة التنمية االقت�صادية واالجتماعية
في البالد».

أخبار أدنوك للتوزيع

«دائرة عمليات الطيران» تنال جائزة أفضل مزود
للوقود من قِ َبل طيران االتحاد
ح�صلت دائرة عمليات تزويد وقود الطائرات يف �أدنوك للتوزيع على جائزة «�أف�ضل مزود للوقود» من قبل «طريان االحتاد» ،حيث ت�سلم
اجلائزة حممد الأن�صاري ،مدير �إدارة عمليات تزويد الوقود لقطاع الطريان املدين على اجلائزة خالل حفل خا�ص نظمته �شركة االحتاد
للطريان ل�شركائها.
وتعد هذه اجلائزة الإ�ضافة الأحدث �إىل �سل�سلة التكرميات التي حت�صدها الدائرة بف�ضل الت�صميم الذي يتميز به فريق العمل لتطوير
�أف�ضل املنتجات واخلدمات .وتلبي «�أدنوك للتوزيع منذ العام  1982احتياجات �أكرث من  200عميل �إقليمياً ودولياً يف القطاعني املدين
والع�سكري ،من منتجات وخدمات عالية املعايري ُتو َّزع من خالل من�ش�آت متطورة ،كما حتافظ ال�شركة على �أعلى معايري ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ك�أولوية يف جميع �أعمالها.
آفــــــاق العدد الثامن 2015
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خدمات ومنتجات

عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» يتفقد مركز �إ�صدار بطاقات رحال �إ-غاز في المبني الرئي�سي لل�شركة

«أدنوك للتوزيع» تنظم بيع اسطوانات الغاز المسال
بالسعر المدعوم في إمارة أبوظبي بواسطة بطاقات
بدء من تاريخ  1أكتوبر
رحال إ – غاز
ً
�أجنزت �شركة «�أدنوك للتوزيع» حملة �شاملة هدفت حل�صر بيع ا�سطوانات الغاز امل�سال بال�سعر املدعوم يف �إمارة �أبوظبي وفقاً حل�ص�ص
�شهرية حمددة بتاريخ � 1أكتوبر ،وذلك عقب انتهاء املهلة املمنوحة والتي راعت فيها ال�شركة ا�ستفادة �أكرب �شريحة من امل�ستحقني من
خدمات ومنتجات ال�شركة.
وتبلغ الح�ص�ص ال�شهرية المحددة من قبل
�شركة �أدنوك للتوزيع ل�شراء ا�سطوانات الغاز
الم�سال بال�سعر المدعوم بوا�سطة بطاقات
�إ-غاز  150درهم �إماراتي للأ�سر المواطنة و70
درهم للمواطنين الأفراد في حين �أن الح�ص�ص
18
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ال�شهرية للأ�سر المقيمة تبلغ  70درهم و 40درهم
للأفراد المقيمين.
وبعد تاريخ � 1أكتوبر� ،ستوا�صل ال�شركة ب�إ�صدار
البطاقات للم�ستحقين مع تطبيق ر�سوم قدرها
 50درهم .كما يتطلب من العمالء �شحن ر�صيد

ا�ستخدام �أولي وقدره  100درهم ،يتم ا�ستخدامه
ل�شراء ا�سطوانات الغاز الم�سال بال�سعر المدعوم.
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :بد�أت �أدنوك

خدمات ومنتجات

هذه الخطوة في
إطار مساعي «أدنوك
للتوزيع» المستمرة
إلى تطوير جميع
خدماتها المقدمة
عبر شبكة محطاتها
في جميع أنحاء
الدولة وبما ينسجم
مع رؤية دولة
اإلمارات للتحول نحو
الحكومة الذكية
والمدن والخدمات
الذكية لتحسين
موثوقية الخدمات
وسهولة الحصول
عليها.

للتوزيع بتاريخ � 1أكتوبر تنظيم بيع ا�سطوانات
الغاز الم�سال بوا�سطة بطاقة رحال �إ-غاز بهدف
تح�سين موثوقية الخدمات و�سهولة الح�صول
عليها من قبل الجمهور .ونحن نحر�ص على
الدوام على تطوير خدماتنا المقدمة عبر �شبكة
آفــــــاق العدد الثامن 2015
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محطاتنا في جميع �أنحاء الدولة بما ين�سجم مع
ر�ؤية دولة الإمارات للتحول نحو الحكومة والمدن
الذكية».
�أما بالن�سبة للم�ستندات الأ�صلية المطلوبة من
المواطنين فت�شمل على بطاقة الهوية الإماراتية،
وخال�صة القيد (للأ�سر المواطنة) ،و�إثبات محل
الإقامة (وثيقة �أو �أخر فاتورة من هيئة كهرباء
ومياه �أبوظبي� ،أو �شهادة توثيق �أ�صلية) .وتبلغ
�صالحية بطاقة �إ – غاز خم�س �سنوات للمواطنين
عند منحها.
و�أما المقيمين من الأ�سر والأفراد ف�إن الم�ستندات
المطلوبة هي بطاقة الهوية الإماراتية و�صورة عن
الإقامة (للزوجة والأبناء للأ�سر) و�إثبات محل
�إقامة (وثيقة �أو �أخر فاتورة من هيئة كهرباء
ومياه �أبوظبي �أو �شهادة توثيق �أ�صلية) وذلك
عام
لإ�صدار بطاقة رحال �إ–غاز �صالحة لمدة ٍ
واحد.
وتعد جميع بطاقات رحال �إ–غاز قابلة للتجديد
ويتم �إ�صدارها مجان ًا لأول مرة ،في حين يدفع
العميل  50درهم ًا لتعديل البيانات فيها �أو
ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف .ويقت�صر ا�ستخدام
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لقد اعتمدت
الشركة استراتيجية
مرنة تراعي
احتياجات العمالء
ومتطلباتهم خالل
فترة السماح وذلك
حرص ًا على استفادة
أكبر شريحة ممكنة
للجمهور من
خدمات ومنتجات
الشركة.

البطاقات على �شبكة محطات الخدمة داخل
�إمارة �أبوظبي ،فيما يتم تجديد البطاقة عبر
تقديم الطلب المخ�ص�ص لذلك من خالل �أي
مركز من مراكز رحال.
وكانت �شركة «�أدنوك للتوزيع» وفي �إطار حر�صها
على تقديم المزيد من الت�سهيالت وتخفيف
الإجراءات للعمالء بهدف للتعامل مع حجم
الطلب المرتفع على بطاقة �إ-غاز .قد قامت
بتعزيز محطات الخدمة ال�ستقبال طلبات
الجمهور و�إ�صدار بطاقات رحال �إ-غاز ،وذلك
حر�ص ًا منها على راحة العمالء واخت�صار �أوقات
االنتظار.
كما قامت بزيادة عدد موظفي طواقم الدعم
العاملة على ا�ستقبال طلبات الجمهور من الموقع
الإلكتروني ودرا�ستها و�إ�صدار البطاقات ،كما
تم تمديد عدد فترات عملهم (نوبات العمل)
�أي�ض ًا .ويقوم موظفي خدمة العمالء بالنظر �إلى
الحاالت اال�ستثنائية ك ٌل على حدة ومعالجتها بما
يكفل م�صالح الم�ستفيدين وذلك ل�ضمان ا�ستالم
الطلبات ومعالجتها و�صو ًال �إلى �إ�صدار البطاقات
الجديدة ب�أ�سرع وقت ممكن.

خدمات ومنتجات

حرص ًا منها على
راحة العمالء
واختصار أوقات
االنتظار عززت
«أدنوك للتوزيع»
محطات الخدمة
ضمن شبكتها
في إمارة أبوظبي
الستقبال طلبات
رحال إ –غاز وإصدار
البطاقات

رحال �إ
ويتوفر ت�سجيل العمالء و�إ�صدار بطاقات َ
 غاز من خالل جميع مراكز رحال بما في ذلكالمقر الرئي�سي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» ومركز
�شارع المطار ومركز م�صفح ومركز مدينة خليفة
ومركز منطقة العين ومركز الغربية في مدينة
زايد ،وكذلك عبر  139محطة خدمة منت�شرة في
مناطق �إمارة �أبوظبي كافة منها  81محطة في
مدينة �أبوظبي و 39محطة في العين و 19محطة
في المنطقة الغربية.
ويمكن لحامل بطاقة رحال �إ–غاز ا�ستخدامها
ب�شكل �سهل و�سريع و�آمن ل�شراء ا�سطوانات الغاز
من محطات الخدمة بال�سعر المدعوم .ويمكن

�إتمام عملية الت�سجيل عبر الموقع الإلكتروني
لل�شركة «�أدنوك للتوزيع» وعنوانه
 ،www.adnocdistribution.aeويلي ذلك
ا�ستالم ر�سالة ن�صية ق�صيرة تدعو الم�ستفيد
لزيارة �أقرب مركز رحال �أو محطة خدمة لت�سليم
الم�ستندات الأ�صلية وا�ستالم البطاقة الخا�صة
به.
وتعتزم «�أدنوك للتوزيع» �أي�ض ًا تنظيم مبيعات
ا�سطوانات الغاز لعمالئها التجاريين من خالل
دائرة المبيعات التجارية المتخ�ص�صة في
ال�شركة وذلك خالل مرحلة الحقة من �إطالق
الم�شروع.
ويمكن للعمالء الم�ستحقين الراغبين في الح�صول
على المزيد من المعلومات عن الخدمة الجديدة،
التوا�صل مع ال�شركة على الهاتف المجاني
� 800300أو من خالل الموقع االلكتروني
لل�شركة.

يمكن للعمالء
المستحقين
الحصول على المزيد
من المعلومات عن
الخدمة الجديدة،
التواصل مع الشركة
على الهاتف
المجاني  800 300أو
من خالل الموقع
االلكتروني للشركة.
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مارسيلو فيغيروا،

نائب الرئيس  -دائرة الغاز الطبيعي

إرساء دعائم
البنية التحتية
عنوان المرحلة
القادمة للدائرة
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تت�صف دائرة الغاز الطبيعي في �أدنوك
للتوزيع بطبيعة غير اعتيادية نوعاً ما،
حيث �أنها مخ�ص�صة لبناء و�إدارة م�شروع
توزيع الغاز الطبيعي في �إمارة �أبوظبي
لخدمة قطاعات مختلفة ومجوعة وا�سعة
من العمالء بما ذلك توزيع الغاز للمنازل
بالإ�ضافة �إلى القطاعات التجارية .كما
�أن حيزاً هاماً مما تقوم به الدائرة اليوم
هو تقديم وقود الغاز الطبيعي الم�ضوط
للمركبات الثقيلة منها والخفيفة ب�صفته
وقوداً �صديقاً للبيئة و�أكثر جدوى اقت�صادياً.
«�آفاق» خا�ضت مع مار�سيلو فيغيروا في
تفا�صيل �أهم الم�شاريع التي تعمل عليها
الدائرة حالياً فكان لنا الحوار التالي.

الموارد البشرية – عامل
رئيس للنجاح في قطاع
توزيع الغاز الطبيعي

يقول مار�سيلو فيغيروا�« :إن الموارد الب�شرية
هي العامل الرئي�سي للنجاح في �أي م�ؤ�س�سة.
وكذلك الحال في قطاع توزيع منتجات وقود
الغاز الطبيعي ،حيث يت�صف هذا القطاع
بتعقيدات تقنية كما ينطوي على جوانب هامة
ت�شمل التعامالت التجارية مع الجهات المعنية،
والعدد الهائل من العمالء �ضمن �شرائح مختلفة.
وعليه ،ف�إن بناء فريق العمل الم�ؤهل والمطلع هو
من المقومات الرئي�سية ال�ستدامة العمل .واليوم
ت�ضم دائرة الغاز الطبيعي  83موظف ًا وهذا الرقم
يزداد با�ضطراد مع تو�سع �أعمال الدائرة».

تحت الضوء

وتت�ألف الدائرة حالي ًا من خم�س �إدارات رئي�سية
هي �إدارة الهند�سة والم�شاريع والتي تعد م�س�ؤولة
ب�شكل رئي�سي عن الجوانب التقنية والهند�سية
والت�صميم وتنفيذ الم�شاريع .و�إدارة العمليات
وال�صيانة التي تتولى ،عقب جهوزية الم�شاريع،
والإ�شراف على تنفيذ العمليات و�صيانة الأ�صول،

تضم دائرة الغاز
الطبيعي حاليًا
 83موظفًا
ونحن نحرص
على تطوير
األعمال بالتوازي
مع بناء كوادرنا
البشرية.

و�إدارة المبيعات وخدمة العمالء التي تركز على
ال�ش�ؤون التجارية وتقوم ب�شكل رئي�سي ب�إدارة
�ش�ؤون العمالء والتوا�صل معهم .بالإ�ضافة �إلى
�إدارة خدمات الغاز الطبيعي والتي تقدم كافة
�أ�شكال الدعم للإدارات الأخرى في الجوانب
التقنية ،بالإ�ضافة �إلى دائرة الجودة وال�صحة
وال�سالمة والبيئة».

ويقول مار�سيلو «لقد �أ�ضافت الدائرة م�ؤخر ًا �إدارة
للجودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة ،حيث يحظى
دورها ب�أهمية عظمى في �أعمال التوزيع ،حيث �أن
�سالمة وموثوقية الخدمات يجب �أن يتم مراعاتها
منذ المراحل الأولى لتنفيذ �أي م�شروع .ونحن في
�أدنوك للتوزيع حري�صون دائم ًا على تعزيز ثقافة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ب�شكل �أكبر في جميع
جوانب �أداء الأعمال».
تنسيق الدائرة مع الجهات
المعنية

�إن تطوير قطاع توزيع وقود الغاز الطبيعي يتطلب
التوا�صل مع عدد من الجهات المعنية وبناء
عالقات متينة معها بما في ذلك البلدية والدفاع
المدني ،وهيئة الإمارات للموا�صفات والمقايي�س،
بالإ�ضافة �إلى العديد من المطورين العقاريين
الذين نقوم ب�إر�ساء عالقات قوية معهم منذ
المراحل الأولى لم�شاريع تطوير وتحديد البنية
التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي.
يقول مار�سيلو« :تعمل الدائرة على التن�سيق مع
عدد من المطورين العقاريين في م�شاريعهم
العقارية منذ مراحل تخطيطها الأولى لتقديم
الم�شورة والخبرة و�ضمان �أن م�شاريع البنية
التحتية التي يتم تطويرها تلتزم بالمعايير
الهند�سية المعتمدة ،بالإ�ضافة �إلى معايير الجودة
وال�سالمة».
«وتقوم دائرة الغاز الطبيعي بعد ذلك ب�إدارة
البنية التحتية التي ي�ؤ�س�سها المطورون العقاريون
و�إدماجها �ضمن �شبكة �أدنوك للتوزيع ،وذلك
لتوحيد العمليات و�أعمال ال�صيانة وتقديم
الخدمات تحت مظلة واحدة».
البنية التحتية لتوزيع
الغاز الطبيعي – الحالية
والمستقبلية

تقوم �شركة �أدنوك للتوزيع ب�إدارة عمليات �شبكة
الغاز الطبيعي في �إمارة �أبوظبي منذ العام ،2013
في حين �أن نظام تحويل الغاز �ضمن ال�شبكة تتم

�إدارته من قبل �شركة «جا�سكو».
ي�شرح مار�سيلو حول الو�ضعية الحالية للبنية
التحتية لوقود الغاز الطبيعي« :نقوم اليوم
بت�شغيل �شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي بطول
 45كيلومتر ،بالإ�ضافة �إلى �شبكة لمحطات
تزويد وقود الغاز الطبيعي للمركبات ت�ضم 22
محطة .وتقدم هذه البنية التحتية خدماتها لما
يزيد عن  1700من عمالئنا من ال�سكان ،و79
من عمالئنا التجاريين ،بالإ�ضافة �إلى 3600
�سيارة تعمل بوقود الغاز الطبيعي� .أما الم�شاريع
ال�سكنية الحديثة مثل جزيرتي المارية والريم،
فعلى الرغم من �أن البنية التحتية ل�شبكة الغاز
الطبيعي قد تم �إن�شا�ؤها م�سبق ًا� ،إال �أن العمالء
يتم تزويدهم حالي ًا بوقود الغاز الطبيعي البديل
وهو مزيج من الغاز الطبيعي الم�سال والهواء
وي�شابه الغاز الطبيعي كبديل م�ؤقت �إلى حين ربط
هذه المناطق ب�شبكة الغاز الطبيعي».
«وعند توفر �أنابيب الغاز الطبيعي �سيكون علينا
ربطها مع البنية التحتية المتوفرة ،وقد قمنا
با�ستالم وت�شغيل �شبكة جزيرة المارية لتزويد
الغاز الطبيعي البديل ،وخالل الأ�شهر القادمة
وفي �إطار �سيا�ستنا الم�ستمرة ال�ستالم البنية
التحتية للغاز الطبيعي و�إدماجها �ضمن �شبكتنا،
�سن�ضيف ما يقارب  7000عميل �سكني �إلى قاعدة
عمالئنا ،وهذه من الخطوات الأولية فقط في
تطوير قاعدة عمالئنا».
«وفي الوقت عينه ،تعكف �أدنوك للتوزيع حالي ًا
على بناء البنية التحتية لربط حدائق الراحة مع
جزيرة يا�س وجزيرة ال�سعديات وجزيرة الريم
و�صو ًال �إلى جزيرة �أبوظبي .و�سيتم بدء العمل
ب�أنبوب توزيع الغاز بين هذه المناطق في العام
 ،2017وعند �إنجازه �سي�سمح لنا بالو�صول �إلى
قاعدة عمالء �ضخمة والم�ساعدة على تحويلهم
من وقود الغاز الطبيعي البديل ،والغاز الطبيعي
الم�سال والكهرباء �إلى الغاز الطبيعي».
آفــــــاق العدد الثامن 2015
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سيتم بدء
العمل بأنبوب
توزيع الغاز
في العام
 .2017وهذا ما
سيسمح لنا
بتزويد الغاز
الطبيعي إلى
معظم مناطق
أبوظبي

و�أ�ضاف مار�سيلو« :وبغر�ض تحقيق هذه الخطة،
قمنا بالإعالن عن مناق�صة �أعمال الهند�سة
والإن�شاءات لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 14
كيلومتر لو�صل هذه المناطق ،ومن المقرر �إنجاز
الأعمال الإن�شائية في العام  .2016ولقد و�صلنا
اليوم �إلى المرحلة النهائية من الت�صميمات
الهند�سية ل�شبكة �أبوظبي التي يبلغ طولها ما يزيد
عن  600كيلومتر ،والتي �ستكون اللبنة الرئي�سية
لم�شروع توزيع الغاز الطبيعي».
24
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الغاز الطبيعي المضغوط
للمركبات

و�أ�ضاف مار�سيلو« :يعد وقود الغاز الطبيعي
الم�ضغوط من �أنواع الوقود الهامة في قطاع
توزيع منتجات الغاز الطبيعي ،ويمكن �أن يلعب
دور ًا محوري ًا في خف�ض الب�صمة البيئة للمركبات
في الدولة .وحول العالم ،يعد وقود الغاز
الطبيعي للمركبات من �أبرز �أنواع الوقود البديل
االقت�صادية والنظيفة ،كما يتم تزويد �أكثر من
 20مليون مركبة بهذا الوقود».

«وفي دولة الإمارات ،يعد وقود الغاز الطبيعي
الم�ضغوط �أرخ�ص بن�سبة تتراوح من � %45إلى
 %50مقارنة مع وقود الغازولين والديزيل .وفيما
يتعلق بالبنية التحتية لهذا الوقود ،قمنا لليوم
بتجهيز  22محطة للخدمة بمرافق تزويد الغاز
الطبيعي الم�ضغوط للمركبات .ونحن حالي ًا في
طور �إ�ضافة  5محطات �إ�ضافية مع نهاية العام و9
محطات خالل العام القادم .كما نعمل على �إنجاز
البنية التحتية للتغذية الخا�صة بـ  34محطة خدمة
لتزويد وقود الغاز الطبيعي الم�ضغوط للمركبات،
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بحلول العام
 ،2020سيصل
إجمالي عدد
محطات
الخدمة التي
تزود وقود
الغاز الطبيعي
للمركبات إلى
 70محطة

�إلى �أن حجم انبعاثات الكربون ال�صادرة عنها
�ضمن هذه ال�شريحة هو �أكبر بكثير من المركبات
الخفيفة».
«وفي هذا الإطار لقد قمنا ببدء م�شروع تجريبي
مع م�ؤ�س�سة الإمارات للموا�صالت لتحويل وحدات
نقل لتعمل بمزيج من الديزل والغاز الطبيعي.
وي�أتي هذا الم�شروع عقب تنفيذ م�شروع تجريبي
ناجح في العام  2014ي�شمل تحويل  47حافلة تابعة
ل�شركة «تكرير» لتعمل على الوقود المخ�ص�ص
للغاز الطبيعي».
مستقبل وقود الغاز
الطبيعي للمركبات

يقول مار�سيلو« :عند توفر وقود الغاز الطبيعي
ف�إنه يحظى دائم ًا بالأف�ضلية �ضمن خيارات الوقود
المتاحة لأي دولة كانت وذلك نظر ًا للخ�صائ�ص
البيئية واالقت�صادية التي يتمتع بها هذا الوقود».
وفي الدرجة الأولى ،ي�سهم وقود الغاز الطبيعي
بزيادة فعالية ا�ستهالك الطاقة من خالل
ا�ستبدال �أنواع الوقود ال�سائلة الأقل كفاءة مثل
الديزل والغازولين وغيرها .كما �أن الكهرباء
تعد �أي�ض ًا من �أنواع الوقود الأقل كفاءة من الغاز
الطبيعي .فحينما نفكر بال�سيارات الكهربائية �أو
ال�سيارات الهجينة ،فيجب علينا �أن نفكر بب�صمة
الكربون بالمجمل ،وذلك يعود �إلى �أن ال�سيارات
الكهربائية يجب �أن يتم �شحنها بالكهرباء وفي

وبذلك �سيرتفع العدد الإجمالي للمحطاتنا التي
تزود هذا الوقود �إلى  70محطة بحلول العام
 .2020وبالتوازي مع ذلك ،نقوم بتقييم الفر�ص
المتاحة لتزويد اال�ساطيل التي تت�ألف من �أعداد
كبيرة من المركبات ،الأمر الذي ي�سهم في تطوير
�سوق هذه ال�شريحة وتعزيز نوعية الخدمات
المقدمة».
«�أما فيما يتعلق بتطوير الأعمال لوقود الغاز
الطبيعي الم�ضغوط ،فقد بد�أنا بفئة المركبات
الخفيفة �إال �أننا نواجه تحديات حالي ًا في فئة
المركبات الثقيلة� ،أي حافالت النقل وال�شاحنات.
ومع �أن فئة المركبات الخفيفة ت�ضم عدد ًا �أكبر
من الوحدات� ،إال �أن ال�شريحة الأهم من وجهة
النظر البيئية هي فئة المركبات الثقيلة ،نظر ًا
آفــــــاق العدد الثامن 2015
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تحت الضوء

هذه المنطقة يتم �إنتاج الكهرباء ب�شكل عام
بوا�سطة الغاز الطبيعي ،الأمر الذي يبرز م�شاكل
تتعلق بكفاءة ا�ستهالك الطاقة ،ولذا ف�إن االعتقاد
ال�سائد ب�أنه في حال كانت ال�سيارات كهربائية فهي
�صديقة للبيئة بمعدل  ،%100هو اعتقاد مغلوط.
وعليه ،يمكن �أن يتم تحويل الغاز الطبيعي ب�شكل
مبا�شر �إلى ال�صناعات والقطاعات المتخ�ص�صة
والمراكز التجارية والتبريد المركزي عو�ض ًا عن
توليد الكهرباء ل�شحن ال�سيارات والحد من �ضياع
الطاقة الناجم عن نقلها وتوزيعها ف�ض ًال عن كلف
اال�ستثمار في محطات و�شبكات توزيع الطاقة
الكهربائية».
«وحالي ًا على �أر�ض الواقع ،ف�إن جميع ال�شروط
المطلوب توافرها في �إمارة �أبوظبي لتطوير �شبكة
توزيع الغاز الطبيعي متواجدة ،كما نتمتع بدعم
حكومي وا�سع ،ولذا �أنا �أثق ب�أن هذا الم�شروع
يمتلك م�ستقب ًال مزدهر ًا و�سينطوي على فر�ص
كثيرة لتعزيز االقت�صاد المحلي».
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بدأنا مشروع
تجريبي مع
مؤسسة
اإلمارات
للمواصالت
لتحويل وحدات
نقل للعمل
بمزيج من
الديزل والغاز
الطبيعي
نبذة عن مارسيلو

ان�ضم مار�سيلو فيغيروا �إلى �شركة �أدنوك للتوزيع
في فبراير من العام الجاري لي�شغل من�صب نائب
الرئي�س – دائرة الغاز الطبيعي .وهو مهند�س
�صناعي �أكمل تعليمه في الأرجنتين ،وح�صل على
ماج�ستير �إدارة الأعمال من جامعة ديل�سفادور
وجامعة ديدي�ستو بالأرجنتين �أي�ض ًا ،و�أكمل
درا�سته العليا في المملكة المتحدة.
وقد عمل طوال حياته في مجال قطاع الطاقة
بمختلف مفا�صله طوال  25عام ًا .وقد بد�أ حياته
العملية في �أكبر م�شاريع الطاقة في �أمريكا
الجنوبية ،م�شروع ميترو غاز ،حيث ق�ضى – 12
 13عام ًا في مجال العمليات وال�ش�ؤون التجارية.
كما يمتلك خبرة في منطقة �آ�سيا با�سفيك
حيث عمل كرئي�س �إقليمي لـ «مجموعة بي جي»
في الفلبين وبعد ذلك انتقل �إلى ال�صين حيث
�شملت م�س�ؤولياته كافة �أعمال �سال�سل القيمة في
الغاز الطبيعي الم�سال ،ومن ثم عاد �إلى �أمريكا
الجنوبية ليعمل كنائب رئي�س لـ «مجموعة بي

جي» في الأوروغوي حيث قام بالإ�شراف على
�شركة توزيع للغاز وم�شاريع االكت�شاف في المياه
العميقة .ومن ثم حط رحاله في �شركة «�أدنوك
للتوزيع» مدفوع ًا برغبة قوية للعمل في منطقة
ال�شرق الأو�سط.
يوم لمارسيلو خارج أدنوك
للتوزيع

مار�سيلو رجل عائلي ،ي�ستمتع بق�ضاء �أوقات
الفراغ مع الأ�صدقاء وق�ضاء الأوقات مع �أطفاله.
وهو مولع بريا�ضة كرة القدم� ،ش�أنه كمعظم �أبناء
بلده في الأرجنتين.

مشاريع توسعية

افتتاح محطة «المزرع» للخدمة في إمارة
رأس الخيمة
�أعلنت �شركة «�أدنوك للتوزيع» عن افتتاح حمطة «املزرع» للخدمة على �شارع ال�شيخ حممد بن زايد ،بجانب خمرج  119يف �إمارة ر�أ�س
اخليمة .وذلك يف �إطار نهج ال�شركة التو�سعي يف املناطق ال�شمالية وحر�صاً منها على تلبية احتياجات عمالئها املتزايدة.
وتم افتتاح المحطة بح�ضور ال�شيخ �أحمد بن �صقر
القا�سمي ،رئي�س دائرة الجمارك والموانئ في
�إمارة ر�أ�س الخيمة ،رئي�س هيئة المنطقة الحرة،
رئي�س هيئة ر�أ�س الخيمة لال�ستثمار ،وعبد اهلل
�سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أدنوك
للتوزيع» وكبار الم�س�ؤولين في ال�شركة ونخبة من
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ال�ضيوف .وت�ضم المحطة الجديدة  5جزر لتعبئة
الوقود منها جزيرة م�ستقبلية مخ�ص�صة لتزويد
وقود الغاز الطبيعي ،كما تت�ضمن م�سار منف�صل
مخ�ص�ص لل�شاحنات .ويبلغ العدد االجمالي
لم�ضخات الوقود في المحطة  10م�ضخات.
وت�ضم المحطة �أي�ض ًا م�سجد ومرافق متجر واحة

�أدنوك ومخبز ومطعم للوجبات ال�سريعة.
و�ص َرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع»« :نحن نحر�ص
على تقديم المزيد من المرافق وتعزيز نهجنا
التو�سعي وزيادة �شبكتنا المتنامية من محطات

مشاريع توسعية

الخدمة في المناطق ال�شمالية لدولة الإمارات
لمواكبة النمو االقت�صادي والعمراني الذي ت�شهده
الدولة».
و�أ�ضاف الظاهري�« :ست�سهم محطة «المزرع»
للخدمة في �إمارة ر�أ�س الخيمة برفع كفاءتنا
وقدراتنا الإدارية والت�شغيلية ،حيث �أن ا�ستحداث
وتطوير المزيد من المرافق ي�سهم بتلبية الطلب
المتزايد على منتجات وخدمات ال�شركة بما
يتما�شى مع �أهدافنا اال�ستراتيجية وبما ين�سجم
مع متطلبات واحتياجات العمالء والجمهور بجعل
مراكز خدماتنا ومحطاتنا �أقرب �إليهم».
يذكر �أن «�أدنوك للتوزيع» توا�صل نهجها التو�سعي
وتهدف للو�صول بعدد محطاتها على م�ستوى
الدولة �إلى  507محطة خدمة وفق ًا لخطة
 .2015/2016ومن �ش�أن افتتاح محطة «المزرع»
�أن يعزز �شبكة «�أدنوك للتوزيع» من محطات
الخدمة في المناطق ال�شمالية ،وقد وظفت
ال�شركة �إمكانياتها وخبراتها لتزويد المحطة
بمرافق وخدمات تلبي احتياجات عمالئها على
�أتم وجه ممكن.
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مشاريع توسعية

افتتاح محطة «الشبهانة» للخدمة في
المنطقة الغربية
افتتحت �شركة «�أدنوك للتوزيع» حمطة ال�شبهانة للخدمة يف ال�سلع باملنطقة الغربية بهدف تلبية الطلب املتزايد على خدمات حمطات
�أدنوك للتوزيع يف املنطقة الغربية.
وافتتح المحطة كل من �سعيد محمد الر�صا�ص
المن�صوري ،المدير التنفيذي لإدارة �ش�ؤون
المواطنين في ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة
الغربية ،وعبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» بح�ضور كبار
الم�س�ؤولين من �شركة «�أدنوك للتوزيع» ونخبة من
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المدعويين.
وتحتوي محطة ال�شبهانة للخدمة على  4جزر
لتزويد الوقود مزودة بـ  8م�ضخات ،بالإ�ضافة
�إلى جزيرتين لتزويد الوقود للمركبات الثقيلة
تحتوي على �أربعة م�ضخات لوقود الديزل .كما
يمكن لعمالء المحطة الجديدة اال�ستفادة من

خدماتها المقدمة على مدار ال�ساعة من تبديل
الزيت وتوزيع مجموعة وا�سعة من مختلف �أنواع
المنتجات البترولية مثل الزيوت وا�سطوانات
الغاز الم�سال بالإ�ضافة �إلى متجر واحة �أدنوك
ومطعم للوجبات ال�سريعة.
و�صرح عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س

مشاريع توسعية

التنفيذي ل�شركة «�أدنوك للتوزيع» « :ي�أتي افتتاح
محطة ال�شبهانة في �إطار حر�صنا الم�ستمر
على رفع كفاءتنا وقدراتنا الإدارية والت�شغيلية
وا�ستحداث وتطوير المزيد من المرافق بما
يتما�شى مع �أهداف ال�شركة اال�ستراتيجية في
تلبية احتياجات العمالء والجمهور في كافة �أنحاء
دولة الإمارات العربية المتحدة».
و�أ�ضاف الظاهري« :ت�سعى �أدنوك للتوزيع �إلى
تعزيز �شبكتنا المتنامية من محطات الخدمة،
وذلك بهدف مواكبة النمو االقت�صادي والعمراني
الذي ت�شهده المنطقة الغربية ونظر ًا لتزايد
الطلب على منتجات ال�شركة وخدماتها ذات
ال�سوية المرتفعة».
وتدير «�أدنوك للتوزيع» حالي ًا في المنطقة الغربية
�شبكة وا�سعة من محطات خدمة ال�سيارات
المجهزة ب�أحدث التكنولوجيا للتزود بالوقود
وغ�سيل المركبات الأوتوماتيكي وتبديل �إطارات
المركبات وتبديل زيت المحركات .كما توفر
ال�شركة مجموعة من الب�ضائع في متجر واحة
�أدنوك ،بالإ�ضافة �إلى مراكز الفح�ص الفني في
المنطقة الغربية التي تتوافر بها خدمة فح�ص
وت�سجيل ال�سيارات.
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مشاريع توسعية

إعادة افتتاح محطة السمحة بعد إنجاز أعمال
الصيانة الدورية
قامت �شركة «�أدنوك للتوزيع» ب�إعادة افتتاح حمطة اخلدمة الواقعة على طريق دبي � -أبوظبي مبنطقة ال�سمحة وذلك بعد �إجناز �أعمال
ال�صيانة العامة الدورية لهذه املحطة ومرافقها.
و�شملت �أعمال ال�صيانة التي �أجرتها «�أدنوك
للتوزيع» تحديث البنية التحتية والمعدات الخا�صة
بمحطة ال�سمحة للخدمة وذلك في �إطار جهود
ال�شركة المتوا�صلة لتطوير �شبكتها من محطات
الخدمة ﻭتحديثها وتطويرها بما يواكب الطلب
المتزايد على الخدمات والمنتجات التي تقدمها
ال�شركة لجمهور العمالء.
و�صرح خالد هادي ،نائب الرئي�س لدائرة الت�سويق
واالت�صال الم�ؤ�س�سي في «�أدنوك للتوزيع»« :نحن
نحر�ص على تعزيز البنية التحتية لمحطات
الخدمة �ضمن �شبكة محطاتنا للخدمة بما
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يلبي الطلب المرتفع من الجمهور على منتجات
ال�شركة وخدماتها ذات ال�سوية المرتفعة ،ونهدف
�إلى الو�صول بها �إلى �أعلى الم�ستويات والمعايير
العالمية .وي�أتي افتتاح محطة ال�سمحة للخدمة
بعد انتهاء فترة ال�صيانة لي�سهم برفع جاهزية
�شبكة محطاتنا لمواكبة االحتياجات المتغيرة من
عمالئنا �سوا ًء للمنتجات البترولية �أو الخدمات
الأخرى».
و�أ�ضاف هادي« :ت�سعى «�أدنوك للتوزيع» �أي�ض ًا
�إلى تعزيز تجربة العمالء وتطوير الخدمات
المقدمة للجمهور .كما تم خالل فترة ال�صيانة

تعزيز تجهيزات ومعدات و�أنظمة ال�صحة والبيئة
وال�سالمة بما ي�ضمن �صحة و�سالمة م�ستخدمي
المحطات والمجتمع ككل».
وتقدم محطة ال�سمحة لجمهور المتعاملين
خدمات �شاملة بما فيها المنتجات البترولية،
ووقود الغاز الطبيعي للمركبات ،وخدمات واحة
�أدنوك ،وغ�سيل ال�سيارات ،وتبديل الزيت ،وبيع
ا�سطوانات الغاز ،كما تتوفر في المحطة �أي�ض ًا
نموذج طلبات الح�صول على بطاقة �إ-غاز،
ومرافق المطاعم والوجبات ال�سريعة ،ومرافق
غ�سيل ال�سيارات.

صحة وبيئة وأمن وسالمة

دائـرة الصحــة واألمن والسـالمة والبيئـة تكرم
كوادر دائرة التسويق واالتصال المؤسسي
كرمت دائرة ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ممثلة مبحمد املفلحي ،نائب الرئي�س لدائرة ال�صحة والأمن وال�سالمة والبيئة كوادر
دائرة الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي الذين �أ�سهموا يف دعم و�إجناز مبادرات وم�شاريع الدائرة.
و�أ�شاد المفلحي بالتعاون والتن�سيق بين الدائرتين
وبروح فريق العمل الواحد بهدف االرتقاء بم�ستوى
الوعي ال�صحي والبيئي والأمني لدى جميع
العاملين في ال�شركة على ال�صعيد الداخلي.
كما �أثنى المفلحي على نجاح المبادرات التي
ا�ستهدفت الجهات المعنية والجمهور الخارجي
لما فيه تعزيز �إلتزام �أدنوك للتوزيع بجوانب
ال�صحة والأمن وال�سالمة �سوا ًء عند �أداء �أعمال
ال�شركة اليومية وحر�ص ًا على �صحة و�سالمة
المجتمع ككل في دولة الإمارات.
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صحة وبيئة وأمن وسالمة

تكريم موظف من محطة األبراج بإمارة
أم القيوين في إطار برنامج «عين الصقر»
مت تكرمي املوظف �شابيك �شاهل من حمطة االبراج يف امارة �أم القيوين (رقم املحطة  ) 875نظراً ملالحظاته القيمه ،ويف �إطار برنامج
«عني ال�صقر» لل�سالمة والأمان الهادف �إىل حت�سني نوعية بيئة العمل يف 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 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.

آفــــــاق العدد الثامن 2015

35

تقنية المعلومات

أدنوك للتوزيع تطلق تطبيقًا جديدًا لخدمة العمالء
•تطبيق مجاني يتوفر بلغتين ويمثل خطوة جديدة في االستراتيجية الرقمية
للشركة

�أطلقت �شركة �أدنوك للتوزيع ر�سمياً تطبيقها
املجاين املخ�ص�ص للم�ستهلكني والذي يتوفر
حالياً مل�ستخدمي الهواتف املتحركة العاملة
بنظامي IOSو�أندرويد .ومن خالل ت�صميمه
�سهل اال�ستعمال وما يوفره من جمموعة
متنوعة من الوظائف املفيدة ،يتيح التطبيق
للمقيمني وزوار دولة الإمارات الو�صول �إىل
�أقرب حمطة �أدنوك ،مركز «�سالمة» خلدمات
الفح�ص الفني� ،أوتو�سريف ،واحة �أدنوك
� ،365أو مركز رحال خلدمات البطاقات .وقام
عبد اهلل �سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أدنوك للتوزيع ،ب�إطالق التطبيق
اجلديد بح�ضور عدد من كبار م�س�ؤويل
ال�شركة.
36
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وي�ضم التطبيق خدمات تعتمد على تحديد
المواقع ،وخريطة �سهلة اال�ستخدام لمواقع
التجزئة ومنافذ البيع والمرافق ،حيث يعر�ض
معلومات �شاملة للم�ستهلكين �أينما كانوا،
ويت�ضمن ذلك معلومات محدثة وقوائم متعددة
وخيارات بحث ،وخدمة العمالء على مدار اليوم،
بالإ�ضافة �إلى �آخر الم�ستجدات والعرو�ض ،وي�أتي
هذا التطبيق مكم ًال للموقع الإلكتروني الر�سمي
الذي �أعيد �إطالقه �أي�ضا ًفي وقت �سابق.
وقال عبد اهلل �سالم الظاهري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أدنوك للتوزيع« :لقد ا�ستقبلنا عام 2015
ب�إطالق موقعنا الإلكتروني المحدّث www.
 adnocdistribution.aeويمثل هذا التطبيق
خطوة جديدة في ا�ستراتيجيتنا الرقمية».

وقنواتها الذكية للتوا�صل مع العمالء وال�شركاء
على نحو م�ستمر».

�سعي ًا �إلى تعزيز وتو�سيع ح�ضورها في عالم
التكنولوجيا الرقمية.

و�أ�ضاف« :وت�أتي ر�ؤية ال�شركة وتركيزها على
خدمة الم�ستهلك تما�شي ًا مع توجيهات القيادة
الر�شيدة ب�ش�أن تعزيز مكانة البالد كمركز عالمي
لالبتكار والتكنولوجيا الذكية .و�سوف توا�صل
�أدنوك للتوزيع العمل على تطوير بنيتها التحتية

و�سيتم قريب ًا تدعيم التطبيق الجديد والموقع
الإلكتروني ل�شركة �أدنوك للتوزيع بمجموعة كاملة
من قنوات الإعالم االجتماعي .كما تخطط
ال�شركة لإطالق المزيد من المنتجات م�ستقب ًال

وتدعو �أدنوك للتوزيع العمالء والموردين
والجمهور لتحميل التطبيق الجديد مجان ًا للبقاء
على اطالع م�ستمر ب�أحدث المعلومات حول كافة
منتجاتها وخدماتها من خالل الرابط التالي:
.mobileapp.adnocdistribution.ae
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التطبيقات المتنقلة ومدى
استفادة أدنوك للتوزيع منها
زاوية واحة التكنولوجيا يكتبها:

علي عبدالعزيز أل علي
نائب الرئيس – دائرة تقنية المعلومات

ا�ستكما ًال ملا بد�أناه يف العدد ال�سابق� ،سوف �أتطرق يف هذا العدد �إىل �إحدى املحاور التكنولوجية املهمة التي عر�ضناها يف العدد املا�ضي
وبالتحديد �إىل املحور الثالث (التطبيقات املتنقلة) ،ولكن ب�شكل تف�صيلي مع بيان مدى ا�ستفادة �أدنوك للتوزيع من التطبيقات املتنقلة
(.)Mobility
38
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وللتذكير ف�إن التطبيقات المتنقلة يق�صد
بها الو�صول �إلى المعلومات و�إجراء العمليات
با�ستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية
وبمعنى �آخر �إنجاز الأعمال خارج نطاق المكتب
و�أثناء التنقل .وكما ا�سلفنا ،ف�إن التطبيقات
المتنقلة لي�ست بجديدة ولكن طريقة و�سرعة
تطور التكنولوجيا في هذا المجال من ناحية
وتو�سع ال�شركات جغرافياً و�إقليمياً من ناحية
�أخرى تحتم على ال�شركات التفكير جدياً
باال�ستثمار في هذا المجال وذلك لإنجاز
االعمال ب�شكل �أ�سرع وخف�ض الم�صاريف
الت�شغيلية .ولكن في المقابل هناك بع�ض
التحديات والمخاطر التي تواجهها ال�شركات
عند اعتماد هذا النوع من التطبيقات �سوف
�أتطرق �إليها في نهاية المقال.
بد�أت التطبيقات المتنقلة منذ عدة �سنوات
وكانت حينها ت�ستخدم في المرا�سالت
الإلكترونية والح�صول على بع�ض البيانات
للمخولين فقط� .أما الآن ومع تطور البنية
التحتية وتو�سع ا�ستخدام الحو�سبة ال�سحابية
و�إنت�شار الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية،
فقد بد�أت ال�شركات تطبيق هذه الحلول وتوفير
البرامج للموظفين بحيث يمكنهم �إجراء
الأعمال اليومية من �أي مكان حتى و�إن كانوا
خارج الدولة.
و�إذا نظرنا �إلى �أدنوك للتوزيع فن�ستطيع �أن نرى
ثالث م�ستويات بحيث يمكن تطبيق الحلول
المتنقلة كل ح�سب موقعه.
الم�ستوى الأول هي الإدارة العليا ،ونق�صد بها
الرئي�س التنفيذي ونواب �أول الرئي�س ونواب
الرئي�س والتطبيقات المنا�سبة لهذا الم�ستوى
تتمثل في الح�صول على التقارير التحليلية
الآنية التي تخولهم �إتخاذ القرارات المنا�سبة
في الوقت المنا�سب ،وكذلك الموافقات على
الإجازات والأمور المتعلقة بالم�شتريات

والفواتير و�أخيراً الإطالع على محا�ضر
الإجتماعات والبت فيها �إن لزم الأمر.
�أما الم�ستوى الثاني فنق�صد بهم موظفين
المكاتب والذين يق�ضون معظم �أوقاتهم
بالعمل على الأجهزة والبرامج لإنجاز الأعمال
�سوا ًء فيما يتعلق بخدمات موظفين ال�شركة
�أو عمالء ال�شركة بالإ�ضافة �إلى الموردين
وال�شركاء� .شخ�صياً �أعتقد ب�أن هذه الفئة،
ونظراً لطبيعة عملها ،ف�إن التطبيقات التنقلية
�سوف تكون تكميلية ولي�ست �أ�سا�سية.
و�أخيراً الم�ستوى الثالث وهم الموظفين
المتنقلين نظراً لطبيعة العمل وهم مندوبي
المبيعات ،ومهند�سي ال�صيانة ،و�ضباط الأمن
وال�سالمة ،وموظفين الدعم الفني و�أخيراً
�سائقي �شاحنات الوقود .هذا الم�ستوى �سيعتمد
م�ستقب ً
ال اعتماداً كلياً على التطبيقات المتنقلة
نظراً لطبيعة العمل وتو�سع ال�شركة جغرافياً
ومثال على ذلك ب�إمكان مهند�س ال�صيانة
زيارة محطات الخدمة وت�سجيل الأعطال �آنياً،
وبعدها يقوم التطبيق با�ستحداث طلب �صيانة
في المكتب الرئي�سي و�إعطاء الأمر للم�ستودع
بتجهيز قطع الغيار المنا�سبة وبعد الإنتهاء
�أخذ التوقيع الإلكتروني من �ضابط المحطة
ليقوم التطبيق ب�إغالق الطلب.
وقبل الختام �أود �أن �أو�ضح بع�ض التحديات التي
تواجه التطبيقات المتنقلة .ولعل �أول و�أهم
تحدي يتعلق ب�أمن المعلومات حيث �أن الأجهزة
المتنقلة ترتبط بالمبنى الرئي�سي عن طريق
الإنترنت وقد تكون عر�ضة للإختراق� .أما
التحدي الثاني فيكمن في تغطية ال�شبكة عن
طريق مزودي الخدمة .والتحدي الثالث يتعلق
بالأجهزة والمحافظة عليها وخ�صو�صاً عندما
يتعلق بتطبيقات الم�ستوى الثالث.
وختاماً ،فقد بد�أت دائرة التقنية ونظم
المعلومات فعلياً بتجهيز البنية التحتية

للتطبيقات المتنقلة وهي في مراحلها الأخيرة
وكذلك طورت عدد ال ب�أ�س بها من البرامج
المتنقلة منها  BIللإدارة العليا وكذلك تطبيق
 HHTلإدارة متاجر واحة �أدنوك .وفي القريب
العاجل �سوف تعلن عن تطبيقات جديدة بدورها
�ستواكب التطور في هذا المجال وت�سهل عمليات
ال�شركة المتنوعة.

التطبيقات
المتنقلة
يقصد بها
الوصول إلى
المعلومات
وإجراء
العمليات
باستخدام
األجهزة
اللوحية
والهواتف
الذكية
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«بطل الكارتنغ اإلماراتي» يتوقف
في محطة «أدنوك للتوزيع»
راشد الظاهري يحل ضيفًا على «آفاق»
ا�ستطاع البطل ال�صغري را�شد الظاهري،
البالغ من العمر �سبع �سنوات �أن يحفر
ال تتخلى عن
ا�سمه يف تاريخ ريا�ضة �سباق ال�سيارات
حلمك ،فإن اإلحالم يف دولة الإمارات العربية املتحدة
عندما �أ�صبح �أ�صغر �إماراتي على
قد تتحقق
الإطالق يفوز يف �سباق الكارت الر�سمي
على ال�ساحة الدولية ،وت�أتي رعاية
«�أدنوك للتوزيع» للبطل ال�صغري را�شد،
40
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انطالقاً من التزامها ك�شركة وطنية
رائدة حتر�ص على رعاية كافة جوانب
التنمية ال�شاملة للمجتمع يف دولة
الإمارات العربية املتحدة�« .آفاق» التقت
را�شد �أثناء توقفه يف حمطتها للخدمة
بجزيرة يا�س وحاورته حول تطلعاته
امل�ستقبلية.

مقابلة خاصة

بداية تعلق راشد برياضة
سباق السيارات

في العام  ،2011وفي عمر الثالثة فقط ،قام
را�شد بزيارته الأولى �إلى المنطقة المخ�ص�صة
لفريق «فيراري» �أثناء �سباق جائزة �أبوظبي
الكبرى للفورمال  ،1وكان م�أخوذ ًا بهذه التجربة
المميزة وبمتابعة تجهيزات وا�ستعدادت الفريق،
واال�ستماع �إلى �أ�صوات المحركات عن قرب.
وقد الحظ �أع�ضاء فريق فيراري هذا ال�شغف
لدى را�شد ودعوه ليدخل �إلى منطقتهم ،ومن
حينها �أدرك را�شد �أن م�ستقبله في عالم �سباقات
ال�سيارات.
وقد قام را�شد بتجربته الأولى في عالم �سباقات
الكارتينغ في يناير من العام  ،2013وخالل
�صيف العام الذي تاله ،خ�ضع لتدريب مكثف في
ايطاليا ،وتلى ذلك م�شاركته االولى في �سباق
بتاريخ � 4أكتوبر في م�ضمار العين ،في الجولة
االفتتاحية لتحدي روتاك�س ماك�س الإمارات
ل�سيارات الكارتينج.
أهم إنجازات راشد

يعد را�شد �أ�صغر �سائق �سباقات عربي يفوز
ب�سباق على حلبة دولية ،حيث ح�صل على لقب
«ك�أ�س بيرل �إيزي كارت « في �إحدى جوالت بطولة
�إيطاليا الوطنية للكارتنج على الم�ضمار الدولي
لحلبة كا�ستيليتو دي براندوزو بجنوب ميالن.
كما حقق البطل الإماراتي را�شد الظاهري للمرة
الثانية على التوالي المركز الأول عن فئة ال�صغار،
في �سباق دبي المفتوحة ل�سيارات الكارتنغ ،الذي
�أقيم في حلبة دبي كارتدروم ،محطم ًا بذلك
الرقم القيا�سي ال�سابق له ب�أقل  3ثوان عن العام
الما�ضي.
ً
وي�شارك را�شد حاليا في بطولة ايطاليا الوطنية،
حيث تعتبر ال�سباقات الإيطالية من �أقوى �سباقات
الكارتينغ في العالم.
مشاركات حالية

حقق را�شد الظاهري انت�صارات مبهرة في حلبة
جاردا الجنوبية ال�شهيرة للكارتنغ في مدينة لوناتو

الإيطالية ،معزز ًا بذلك فر�صته بالو�صول �إلى
ال�صدارة في بطولة �أكاديمية بارولين المعروفة
بمناف�ساتها القوية.
�شارك في ال�سباق مجموعة من الأوالد ما بين  7و
� 10سنة من العمرحيث كان را�شد �أ�صغرهم �سن ًا.
�أدي را�شد مهمته بكل جدارة حيث حقق �أ�سرع لفة
في ال�سباق و�أعلى النقاط وحقق الإنت�صار وعزز
فر�صته في الفوز بالبطولة على الرغم من غيابه
عن الجولة االفتتاحية لبطولة �أكاديمية بارولين
حيث كان دون ال�سابعة من عمره وبذلك لم يكن
م�ؤه ًال بالم�شاركة الإَ عندما بلغ ال�سابعة مع بداية
الجولة الثانية.
طموحات مستقبلية

يقول را�شد �أريد �أن �أكون مت�سابق ًا ناجح ًا وبط ًال
في ريا�ضة الفورموال 1 -لكي �أرفع علم دولة
الإمارات العربية على من�صات التتويج في
بطوالت عالمية.

كلمة من راشد لشركة
أدنوك للتوزيع

�أو ًال ي�سعدني �أن �أتقدم بالتهنئة لأدنوك للتوزيع
بفوزها بجائز �أف�ضل عالمة تجارية للعام 2015
على م�ستوى دولة الإمارات عن قطاع محطات
الخدمة في �إطار جوائز العالمات التجارية
العالمية.
وثاني ًا �أود �أن �أ�شكر �أدنوك للتوزيع على رعايتها
الكريمة لي واهتمامها وهذا ما ي�شجعني �أن �أبذل
كل ما في و�سعي لكي �أحقق حلمي بالفوز ببطولة
الفورمال 1-و�أرفع علم الإمارات عالي ًا �شامخ ًا
في المحافل الدولية و�أنا فخور ب�أن �أكون �سفير ًا
ل�شعار «�أدنوك للتوزيع» في هذه المحافل.
و�أرجو �أن �أكون قدوة لل�شباب المواطنين ودائماً
�أتذكر مقولة �أنزو فيراري« :ال تتخلى عن
حلمك ،ف�إن الإحالم قد تتحقق».

يعد راشد أصغر
سائق سباقات
عربي يفوز بسباق
على حلبة دولية،
حيث حصل على
لقب «كأس بيرل
إيزي كارت « في
إحدى جوالت
بطولة إيطاليا
الوطنية للكارتنج
على المضمار
الدولي لحلبة
كاستيليتو دي
براندوزو بجنوب
ميالن
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يوم من حياة موظف

إبراهيـم محي الدين الشـيباني،
مشـرف تزويـد وقـود
•اال�سم� :إبراهيـم محى الدين ال�شـيبانى
•الجن�سية :الإمارات
•البيانات ال�شخ�صية:متـزوج و�أب لثـالثة �أبنـاء
•العم ــر 27 :ع ــام
•المهنة :محلل �أبحاث الت�سويق
•تاريخ بدء العمل مع ال�شركة2008 :

من بين الأق�سـام التابعة لدائرة عمليات
تزويد الطائرات ،يبـرز فريـق العمـل الخـا�ص
بعمليات تزويـد الطـائرات فى �أبوظبـي،
42
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حيـث يتميـز عملهـم بالحـرفية والدقـة وذلك
مواكبـة لمتطلبـات عملهـم فى مجال خـدمة
خطـوط الطيـران المختلفـة فى مطـار
�أبوظبي الدولـي ،ويعمـل فى هـذا المجـال
مجمـوعة من الكـودار الوطنيـة التى اهتمـت
�أدنـوك للتوزيـع بتدريبهـا وتطـويرها بما
يتما�شى مع التقنيـات الحـديثة المتجددة
ب�إ�سـتمرار ،وقـد كان لمجلة «�آفـاق» هـذا
الحـديث مع �أحـد العنا�صر المجتهدة فى
فريق العمل.

هـل لديكـم خبـرة ســابقة
قبـل اإللتحـاق بالعمـل فى
شـركة أدنـوك للتوزيع ؟

بعـد الدرا�سـة التحقـت مبا�شـرة ب�أدنـوك للتوزيـع،
فقـد احت�ضنتنـي ال�شـركة واهتمـت بتطـوير
مهـاراتي وتدريبـي على �أحـدث الم�ســتويات.
حــدثنا عن رحلتـك العمليـه
فى أدنوك للتوزيع؟

بد�أت العمـل فى العـام  2008كمتـدرب وذلك
لمـدة �ســنة ون�صـف ،وبعـد الإنتهـاء من فترة
التدريب بنجـاح تم تثبيتـي فى وظيفـة مزود وقود
طائرات ،ومنـذ حينهـا �صممـت على �إلتـزام الجــد
والمثـابرة فى �أداء مهـام وظيفتـي فتقـدمت فى

يوم من حياة موظف

عملـى وترفعـت من وظيفـة مـزود وقـود طـائرات
حتى و�صلـت �إلى وظيفتـى الحاليـة «م�شـرف تزويد
وقـود».
ماهـى طبيعـة عملـك
كمشـرف تزويد وقـود؟

طبيعـة عملى تتلخ�ص فى الإ�شــراف على عمليـات
التزويـد بم�سـتودع وقـود الطـائرات فى ا�ســتقبال
الوقـود عن طـريق �شــاحنات النقل ومن ثـم
فح�صـه وتخـزينه هـذا بالإ�ضـافة �إلى الإ�شــراف
والقيـام بعمليـات التزويـدفي �ســاحة الطـائرات
وبع�ض المهـام الإداريـة والمكتبيـة الأخـرى.
ماهى األسـس الالزمـة
لتحقيـق النجـاح فى العمـل
من وجهـة نظـرك ؟

�أرى �أن تحقيـق النجـاح يتـم �أو ًال من طــرف
الموظـف ،حيث يجـب �أن يكـون مخل�صـ ًا فى عملـه

و�أن يلتـزم بقواعـد و�ســيا�سة ال�شـركة بالإ�ضـافة
�إلى الإجتهـاد والتفـانى فى العمـل .وثاني ًا يعود
النجاح �إلى ال�شــركة التي تقـوم بتكثيـف دوراتهـا
التدريبية لتطـوير مهـارات الموظـف الذهنيـة
والعمليـة .وقـد لم�ســنا جميعـ ًا اهتمـام �أدنـوك
للتوزيـع بموظفيهـا وتوفيـر �أف�ضـل الـدورات
التدريبيـة فى مجـال العمـل و�أي�ضـ ًا فى مجـال
التطـوير ال�شـخ�صي.
هـل واجهتـك مواقـف
صعبــة خــالل العمــل؟

فى �أ�سـرة �أدنـوك للتوزيـع لم نواجـه �أيـة مواقـف
�صعبــة فى العمـل  ،وذلك بف�ضـل وجـود م�ســئولين
قيـاديين على �أعلـى م�ســتوى.

�إن بيئـة العمـل فى �أيـة م�ؤ�س�سـة التخلـو من
التحـديات وعلى ال�شــباب مواجهـة هـذه التحـديات
اى كانت بالت�سـلح بالمعـرفة والتحلـى بال�صبـر
والإ�صــرار على �إثبـات الوجـود والعمـل ب�إحترافيـة
و�إخـال�ص لإكت�سـاب ثقـة الم�ســئولين والنهـو�ض
بم�ســتوى العمــل.
هل لديـك هـوايات معينــة ؟
أو تميـزت فى رياضـة مــا؟

هـواياتى هى ال�ســفر وال�ســياحة و�إكت�شــاف ماهـو
جـديد  ،و�أمـا بالن�ســبة للريا�ضـة فهـى ريا�ضـة
كمـال الأج�ســام.
ماهى طــموحاتكم وكيـف

برأيكـم ماهى التحـديات

تـرى المســتقبل بإذن اهلل ؟

التى قـد يواجههـا الشـباب

طمـوحاتى هى التقـدم خطــوة بخطــوة �إلى الأمـام
للو�صــول �إلى �أعلـى المنا�صــب ب�إذن اهلل.

المواطنون فى بيئـة العمل؟
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مشاركات الموظفين

أثر الفساد اإلداري
على التميز المؤسسي

ت�شري التقارير العاملية �إىل تفوق دولة الإمارات
امللحوظ يف جماالت �شتى حتى باتت تناف�س
كربيات الدول يف تقدمها وحازت على املراتب
الأوىل بني الدول العربية والإ�سالمية جميعها،
ويعود الف�ضل بعد اهلل �إىل قيادتنا احلكيمة
وحكومتنا الر�شيدة التي تهتم وت�سعى جاهدة
لبناء الإن�سان الإماراتي املنتج واملبدع يف
املجاالت املختلفة ،وتوفر كافة االحتياجات
والإمكانات يف �سبيل حتقيق الغايات املرجوة
عمال بنهج ال�شيخ زايد بن �سلطان رحمه اهلل
باين الإمارات وم�ؤ�س�س نه�ضتها حيث قال“ :
الرجال هي اللي ت�صنع امل�صانع ،الرجال هي
اللي ت�صنع �سعادتها ،الرجال هي اللي ت�صنع
حا�ضرها وما�ضيها وم�ستقبلها ،ال امل�صانع” ،
�إ�شارة منه �إىل �أهمية دور الإن�سان املتكامل يف
�صناعة احل�ضارة وخدمة الإن�سانية.
ويف خطوة لتفعيل هذا النهج ،وقبل نحو عامني،
�أعطى �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد مهلة �سنتني
للجهات احلكومية وامل�س�ؤولني لتنفيذ م�شروع
احلكومة الذكية ،وقد وعد امل�س�ؤولني الذين
ال يحققون الهدف �أن يقيم لهم حفل وداع مع
نهاية تلك املدة ،وبعد انق�ضائها اطلع �سموه
على التقرير النهائي حول التحول الذكي يف
اخلدمات احلكومية فكانت النتيجة مبهرة
حيث بلغت ن�سبة التحول الذكي  96.3%ثم
ذكر �سموه �أن مهلة العامني مل تكن �سيفاً على
رقاب فرق العمل بل ممار�سة �إدارية وقيادية
طبيعية لو�ضع جدول زمني طموح وحد زمني
لكل هدف.

بقلم :خالد عبدالسالم الحوسني
مهندس أول تخطيط ،دائرة المشتريات والعقود
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ن�ستخل�ص مما �سبق حر�ص القيادة احلكومية
على ت�شجيع ومكاف�أة امل�س�ؤولني الناجحني
واتخاذ االجراءات الالزمة مع امل�س�ؤولني
املق�صرين يف �أداء مهام عملهم على الوجه
املطلوب  ،ذلك �إنه ال ميكن للمنظمة �أن حتقق
�أهدافها وطموحاتها يف ظل �أجواء تعم فيها

مشاركات الموظفين

املمار�سات الفا�سدة التي ت�شكل عائقاً للنمو
والتطوير امل�ؤ�س�سي والتي تكبد ال�شركات
اخل�سائر املادية واملعنوية ،لذا كان لزاماً �شرح
هذه املمار�سات وا�ستعرا�ض عدد من العالمات
وال�صفات التي يت�صف بها امل�س�ؤول الفا�سد يف
كل امل�ستويات واملجاالت حتى ميكننا جتنبها،
كما قال ال�شاعر قدميا:

عرفت الشر
ال للشر لكن
ّ
يه ****
لتوق ِ
ومن ال يعرف
الشر من الخير
فيه
يقع
ِ
وقبل ا�ستعرا�ض �صفات امل�س�ؤول الفا�سد ،جتدر
الإ�شارة ب�أن التعريف املب�سط للف�ساد هو “كل
ما هو �ضد ال�صالح ،وهو كذلك انتهاك النزاهة
والعدل وهو التغري من احلالة املثالية املطلوبة
�إىل حالة �أقل بكثري” .ويف هذا ال�سياق �س�ألت
عدداً من الأ�صدقاء والزمالء عرب برامج
التوا�صل االجتماعي واملقابالت ال�شخ�صية عن
العالمات التي يت�صف بها امل�س�ؤول الفا�سد ،
فانهالت الإجابات املختلفة منهم ،و�س�أنقل لكم
بع�ضاً منها عن ماهية امل�س�ؤول الفا�سد� .أنه
باخت�صار ال�شخ�ص الذي:
•لديه �أجندة خا�صة وي�ستغل من�صبه
لتحقيق م�صاحله ال�شخ�صية ويقدمها

على امل�صلحة العامة
•يقبل الر�شاوى املادية واملعنوية وميتهن
الكذب يف قوله ومياطل ويهمل يف �أداء
عمله ويتمل�ص من امل�س�ؤوليات املنوط بها
•يعزف على وتر الوطنية وخدمة الوطن
واملواطنني ،بينما هو يف واقع الأمر يحارب
�أفكارهم وتطلعاتهم وطموحاتهم
•يطبق ويف�سر �سيا�سات ال�شركة ح�سب هواه
ومراده
•يتحيز ملوظف دون �آخر يف تقييم �أدائهم
لأ�سباب خمتلفة منها (م�صالح خا�صة
 ،عالقات  ،انطباعات �أولية ،تف�ضيالت
�شخ�صية � ...إلخ)
•ي�ستقطب املقربني والأ�صدقاء على ح�ساب
املوظفني �أ�صحاب الكفاءة واخلربة مما
ي�ؤدي لوجود ثغرات يف العمل قد ت�ؤدي
لعواقب وخيمة
•ال يخالط النا�س وينطوي على ذاته
ويجمع حوله بطانة فا�سدة غري نا�صحة
تقلب احلقائق وتغ ّيبه عن واقعه املحيط
به
•يتبنى النمط الإداري الدكتاتوري حيث
يفر�ض �آراءه و�أفكاره على مر�ؤو�سيه دون
م�شاورتهم �أو ا�ستعرا�ض �آرائهم
•يقوم برتقية وتزكية املوظفني املقربني
لديه حتى لو كانوا �أقل كفاءة على
ح�ساب املوظفني املنتجني املبدعني  ،غري
املقربني ،مما يت�سبب يف حالة �إحباط عامة
يف املنظمة
•ين�سب �أفكار و�أعمال ومبادرات مر�ؤو�سيه
لنف�سه
•ال يكلف نف�سه عناء تطوير نف�سه وتطوير
مر�ؤو�سيه مما يقود �إىل حالة من التخلف
الإداري مقارنة باملناف�سني
•يراقب املوظفني لك�شف �أخطائهم
وعرثاتهم ،ال لتوجيههم وتطويرهم
وتنمية مهاراتهم

•يف كثري من الأحيان يكون �سلبيا ويدير
الأمور بطريقة تقليدية غري �إبداعية
مما ي�ؤدي �إىل ّ
تعطل امل�صالح وت�أخر
االجراءات
•يفتي ويحكم فيما ال يعلم كي يبدو مبظهر
اخلبري
•تنعدم لديه �صفات الأمانة وال�صدق
فيقابلك بوجه ويقابل غريك بوجه �آخر
طبقاً للم�صلحة ال�شخ�صية
هذه ،عزيزي القارئ بع�ض من الأمثلة ال�سلوكية
التى يجب علينا كموظفني م�س�ؤولنيٌ ،
كل فى
جمال عمله� ،أن نبتعد عنها و نراجع �أنف�سنا
ون�س�ألها  :يا ترى كم من هذه ال�صفات تنطبق
علينا نحن؟ وكيف لنا �أن نتخل�ص من عاداتنا
وممار�ساتنا الإدارية ال�سيئة التي تن�شر الف�ساد
الإداري يف ج�سد املنظمة؟ وكيف ن�ستطيع
حماربة الف�ساد واملف�سدين بالطرق القانونية
امل�شروعة ؟
�إن العالقة بني بيئة العمل ال�صحية والإبداعية
وبني الف�ساد الإداري هي عالقة عك�سية فكلما
قل الف�ساد يف املنظمة حت�سنت بيئة العمل وزاد
الإبداع وتوفرت الفر�ص لأ�صحاب الطموح
والتطلعات والعك�س �صحيح ،لذا فالق�ضاء على
ظاهرة الف�ساد الإداري هي م�س�ؤولية اجلميع.
وختاماً � ،أبعث حتية �شكر وتقدير لكل م�س�ؤول
ي�سعى جاهداً يف تهيئة البيئات املحفزة للأداء
املتميز ويعمل على تطوير نف�سه والآخرين
ويغر�س القيم الإيجابية لتحقيق ر�سالة املنظمة
ور�ؤيتها.
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سـكابــرا

بقلم :حارب الظاهري
تم نشر هذا المقال للمرة األولى في جريدة االتحاد
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مساهمات الموظفين

«�سكابرا»  ..مدينة جميلة دائم ًا،
مقرونة بالبحر وال�ساحل ،مت�صلة
بالمدن الريفية المجاورة ،ك�أنما
تحملها قوارب الحياة �إلى �أنماط
مختلفة من ال�سمات التاريخية ،وما
يميزها هو �أنها ت�شتهر لدى البريطانيين
«بالف�ش والجب�س» طعام ًا تختلف لذته
عن �سائر المدن البريطانية .هذه
المدينة حملتني �إليها الزيارة في
�أوج العمر ،ومنها كانت رحلة �صيفية
�سياحية ممزوجة بدرا�سة اللغة.
ومن الم�صادفات الجميلة �أن معلمي
ديفيد كان يقطن بنف�س الحارة ،فكنا
في وقت الفراغ ن�ستر�سل في الم�شي
بين الممرات والأ�سواق والمكتبات
ومعالم المدينة ،وكان حديثنا ين�صب
على العالقة بين الح�ضارتين العربية
والبريطانية ،ول�صغر �سني ذاك الوقت
�إال �أنني �أدركت ما ي�صبو �إليه من درا�سة
حية للمعلم على الطالب لي�ست�شف
حياتنا و�سلوكنا اليومي .وجدت في
داخله ا�ستاذ ًا ومعلم ًا ومثقف ًا يعكف
على نف�سه في مدينة جميلة و�صغيرة
بعيد ًا عن المدن ال�صاخبة وال�ساخرة
من الغرباء ،ومن منطلق ال�صداقة بين
الطالب واال�ستاذ قرر دعوتي و�صديق ًا
لي يدعى من�صور لزيارة مدينة مجاورة
لق�ضاء العطلة الأ�سبوعية ،وحين حان
يوم ال�سبت ،وجاء موعد االنطالق في
الرحلة التي كان من المقرر �أن تبد�أ
في التا�سعة �صباح ًا ،تفاج�أ الجميع،
اال�ستاذ والعائلة ب�أنني لم �أ�صح ولم

التزم بالموعد  ..وبدت الده�شة على
وجوههم و�أمطروني باال�سئلة.
بعد االنتهاء من االعتناء بنف�سي ذهبت
ب�صحبة ال�سيدة كيث ،فقال المعلم:
الوقت لدينا مهم .قلت� :أعلم ذلك.
قال :لماذا لم ت�صح ح�سب الموعد؟
قلت :لم �أعلم ب�أن لديك �سيارة خا�صة،
ف�ضحك الجميع ،ف�أجاب :هذه �سيارتي،
وتحرك بها م�سافة �إلى خلف المجمع
ال�سكني و�أوم�أ لي ب�إ�صبعه قائ ًال :نحن ال
نمتلك بترو ًال مثلكم ،لذا نحن وغالبية
البريطانيين ال ن�ستعمل �سياراتنا �إال
للم�سافات الطويلة ،وجرى النقا�ش
حول هذا المو�ضوع �إلى �أن اقتربنا
من محطة البترول ،فقال ديفيد :من
�سيدفع قيمة البنزين؟ ف�أجبته �سريع ًا:
�أنا ،و�أخرجت مئة جنيه ا�سترليني،
ف�ضحك و�أعادها �إلي ،ودفع هو ،ولما ر�أى
ده�شتي قال :تعلم �أنني قر�أت كثير ًا عن
كرم العرب ،و�أحببت �أن �أت�أكد من ذلك
فقلت له� :أنا �أي�ض ًا لم �أتعلم منك اللغة
فقط ،بل تعلمت الكثير حول ال�سمات
الثقافية لكل �شخ�صية.
�أ�سوق هذه الق�صة بمنا�سبة ما حدث
من تحرير �أ�سعار البنزين لفائدتها
في ترتيب الحياة من خالل الموازنة
ال�شهرية ..كما �أنها �صورة ح�ضارية
تعك�س كيف يعلم المرء حقوقة
الذاتية بعيد ًا عن ن�سج الخيال.
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