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خريج ــا ه ــم الدفع ــة األول ــى م ــن المرك ــز الوطن ــي
ً
للتدر ي ــب اإلنش ــائي ف ــي النعير ي ــة ف ــي تخصص ــات
مختلفة في مجاالت اإلنش ــاءات الصناعية بما يتوافق
م ــع رؤي ــة المملك ــة  .٢٠٣٠والمرك ــز ه ــو كي ــان تدريب ــي
مس ــتقل غي ــر ربح ــي ،وثم ــرة ش ــراكة اس ــتراتيجية بي ــن
أرامك ــو الس ــعودية والمؤسس ــة العامة للتدري ــب التقني
التميز».
والمهني «كليات
ّ

القافلة األسبوعية
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أرامكو السعودية ُت ّ
مكن موظفاتها من
«سق بنفسك»
استخدام خدمات ُ
شايثستا خان
الظهـــران  -بعـــد أقـــل مـــن أســـبوع علـــى إصـــدار
رخص قيادة الســـيارات للنســـاء في المملكة ،أصبحت
ريـــم الغامـــدي ،التي تعمل كمستشـــارة ضمـــان جودة
فـــي إدارة التخطيـــط واألداء لخدمـــات التشـــغيل
«ســـق
واألعمـــال ،أول موظفـــة تســـتفيد مـــن خدمات ُ
قدمـــة لموظفـــي أرامكـــو الســـعودية من
الم ّ
بنفســـك» ُ
إدارة النقل.
وبصفتهـــا مستشـــارة لضمـــان الجـــودة ،فقد توجب
على ريـــم الغامدي القيـــام بزيارات للمواقـــع وااللتقاء
قدمة
الم ّ
بالجهـــات المعنية ،وضمـــان تلبية الخدمـــات ُ
لمعاييـــر الجـــودة .أمـــا فـــي الســـابق ،فقد كانـــت ريم
تضطـــر لالعتمـــاد علـــى ســـائقها الشـــخصي إلنجاز
زيارات المواقع ،أو االســـتعانة بخدمة ُســـق بنفســـك،
التي كانت تتطلب تعيين ســـائق لهـــا ،وقد كان اإلعداد
لذلك يســـتغرق ما بين ساعة إلى  24ســـاعة ،وأحيا ًنا
قـــد ال تتوفر هـــذه الخدمة علـــى وجه الســـرعة ،وفي
حـــاالت االجتماعـــات والزيارات غيـــر المتوقعة ،كانت
ريـــم تضطـــر لتكليـــف زمالئهـــا الموظفيـــن بحضـــور
االجتماعات نيابة عنها أو إيصالها إلى الموقع.

مهارات السياقة الوقائية

المقدمة في منطقة المكاتب المركزية ،حيث قالت« :العملية
ريم الغامدي ،أول موظفة تستفيد من خدمات «سق بنفسك»
ّ
تصوير :يارا زياد
				
سهلة للغاية ،والسيارات ُمصانةٌ بشكل جيد ،وسهلة التشغيل».

إضــــاءة

أريج نولي

areej.nouli@aramco.com

إدارة الشؤون الحكومية في جدة
ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوّعة تعبّر عن آراء ُكتَّابها.

وبعـــد حصـــول ريـــم الغامـــدي علـــى رخصتهـــا
الســـعودية ،واســـتطاعت أن تكمـــل برنامـــج تحســـين
القيـــادة واالختبـــار علـــى الطريـــق ،الـــذي ُعقـــد على
مـــدى يومين ،أصبـــح بإمكانها االســـتفادة من خدمات
«ســـق بنفســـك» ،والجاهزية للقيام بزيارة المواقع في
ُ
منطقة ُمجمع الصناعات الخفيفة.
وقالت الغامـــدي« :أخـــذت أرامكو الســـعودية زمام
القيـــادة فـــي تمكينـــي ،وإتاحـــة الفرصة لي بـــد ًءا من
تعلّـــم قيـــادة الســـيارة وحتـــى االعتمـــاد علـــى الـــذات
والتغلب على الصعوبات اللوجســـتية فـــي العمل .وكان
تقدمـــه إدارة التدريب
برنامـــج قيـــادة الســـيارة الـــذي ّ
ً
وفاعل في تطوير مهارات الســـياقة
والتطوير مفيـــ ًدا
الوقائيـــة .ومـــع بـــدء النســـاء فـــي الســـعودية قيـــادة
تطـــر ق الشـــرح
المركبـــات للمـــرة األولـــى ،فقـــد
ّ
للســـلوكيات المتوقع مواجهتها ،إلى جانـــب أننا تعلمنا
كيـــف بإمكاننـــا توقـــع ســـلوكيات الســـائقين اآلخرين
والتصرف حيالها».

وأضافـــت« :أنـــا معجبـــة بحقيقـــة أن أرامكـــو
الســـعودية طبقـــت قواعـــد وصالحيـــات اســـتخدام
المركبات على النســـاء والرجال بالتســـاوي .وبالتالي،
فإننـــا اليـــوم يمكـــن لنـــا االعتماد علـــى أنفســـنا ،إلى
جانـــب شـــعورنا بالتســـاوي فـــي حقـــوق العمـــل ،مما
يجعلنـــي أشـــعر بالفخر بالشـــركة وبســـرعة مواكبتها
للتغيرات».
وأوضحـــت ريـــم أن عمليـــة تقديم طلب اســـتخدام
«ســـق بنفســـك» فـــي الشـــركة عمليـــة ســـهلة
خدمـــة ُ
للغايـــة ،فكل مـــا عليـــك القيام بـــه هو أن تصـــل إلى
«ســـق بنفســـك» ،الواقع خـــارج البوابـــة  34في
وحدة ُ
منطقـــة المكاتـــب المركزيـــة ،بعدها يمكنـــك أن تقود
الســـيارة ،وتفعيـــل خاصيـــة مراقبـــة الســـامة فيها.
وقالـــت« :حقيقـــة أن ســـامتي التي تتمثـــل في ربط
المقـــررة يتـــم
حـــزام األمـــان وااللتـــزام بالســـرعة
ّ
متابعتهـــا ،تدفعني إلى المحافظة علـــى تطبيق جميع
قوانيـــن الســـامة أثنـــاء قيـــادة الســـيارة» ،وأضافت:
«الســـيارات ُمصانة بشكل جيد وســـهلة التشغيل ،كما
يوجـــد مواقـــف ُمخصصة لهـــا ،وأنا أقوم باســـتخدام
المقدمـــة مـــن الشـــركة لتلبيـــة متطلبـــات
الخدمـــات ُ
العمل وأشعر بالسالمة واألمان».
وتشـــجع الغامدي النســـاء في الشـــركة على إظهار
ّ
مـــدى اســـتعدادهن واالســـتفادة مـــن خدمـــات «ســـق
بنفســـك» بانتظـــام لتلبيـــة متطلبـــات العمـــل اليومية،
وقالـــت« :تقـــوم أرامكـــو الســـعودية بتوفيـــر جميـــع
المـــوارد والخدمـــات التـــي نحتاجها .وعندمـــا تغادر
النســـاء المقاعـــد الخلفية في الســـيارات ،فـــإن هذا
مختلـــف تما ًمـــا .فأنـــت تقـــود ســـيارة أرامكو
وضـــ ٌع
ٌ
الســـعودية ،والشـــركة واثقـــة مـــن أنك ســـائق يراعي
الســـامة والمســـؤولية ،وهـــذا ينعكـــس علـــى صورة
نموذجا
أرامكـــو الســـعودية ويشـــجعني على أن أكـــون
ً
للموظفين اآلخرين في الشركة».
ولتلبيـــة الحاجـــات الشـــخصية للتنقـــل ،تـــم توفير
خدمة الســـيارات الشـــخصية (إي كار) ،مؤخ ًرا ،حيث
يمكن لجميع موظفي الشـــركة استخدامها ،وهذه أول
خدمة الســـتخدام الســـيارات بصورة تشاركية وتعتمد
ً
بديل
علـــى مبدأ الدفع عند االســـتخدام ،والتـــي تُعد
ذك ًيا الســـتئجار الســـيارات الذي يُعد مكلفًـــا ،وتتوفر
هـــذه الخدمـــة حال ًيـــا فـــي عـــدد مـــن مواقـــع أعمال
الشركة في الظهران.

الهندسة االجتماعية خطرٌ محدق على جهازك
إن تــطــور التقنية ال يضمن لــك الحماية
الكاملة ،فكما أكد أشهر مخترقي األجهزة في
العالم ،كيفن مثنيك« :حتى إذا ابتكر مطورو
الــنــظــم األمــنــيــة نــظــا ًمــا فــاعـ ًـا ومــنــيـ ًعــا ضد
الــبــرامــج الخبيثة وال يمكن اخــتــراقــه ،فإنه
ســيــظــل مــع ذل ــك مــرهــو ًنــا بــطــريــقــة تعاطي
المستخدم معه .وألن كل شيء يتمحور حول
المستخدم نفسه ،ألن كثي ًر ا من المخترقين
والقراصنة حول العالم يعتمدون على العنصر
البشري ،أو المستخدم ،فهو الحلقة األضعف
عند إرادة اختراق األجهزة ،وهو ما بات يُعرف
اآلن بالهندسة االجتماعية».
إن الهندسة االجتماعية باختصار شديد،
ه ــي الــتــاعــب بــالــبــشــر وخ ــداع ــه ــم بــهــدف
الحصول على المعلومات والبيانات واختراق
األنظمة .وإن ضحاياها ي ــزدادون يو ًما بعد

ي ــوم ...ذلــك ألن ممارستها أصبحت شائعة
ومتداولة بكثرة هذه اإليــام ،إذ ال تحتاج إلى
ٍ
خبرة متكاملة في مجال القرصنة إلتقانها.
من المهم حماية أنفسنا من الوقوع في فخ
ومصيدة القراصنة .ومــن الــضــروري تجنب
إفشاء المعلومات والبيانات الشخصية مع
ٍ
جهات غير رسمية مهما كانت .وبالرغم من
سهولة االمتناع عن القيام بذلك ،فإن كثي ًرا من
المستخدمين يغفلون عن هذه النصيحة .كما
ـضــا عــدم فتح مرفقات
أنــه مــن الــضــروري أيـ ً
الرسائل التي تصل عبر البريد اإللكتروني من
أشخاص مجهولين ،فهذه تُعد من أنجح الطرق
لقرصنة األجــهــزة والــحــصــول على البيانات
الشخصية ،وذل ــك مــن خــال انــتــحــال هوية
الشركات الكبرى واستخدام سمعتها القوية
لخداع الناس.

وينصح الخبراء والمختصون ،بتأمين هاتفك
الذكي وحاسوبك المحمول ببرامج مكافحة
الــفــيــروســات الــقــويــة ،الــتــي تــكــافــح رســائــل
وصــفــحــات الــتــصــيــد ،وتــحــد مــن المخاطر
المحدقة في هذا الخصوص.
وعلى الرغم من كل الحذر ،تبقى الهندسة
االجتماعية نــاجــحــة ،وذل ــك ألنــهــا تستهدف
الــجــانــب الــنــفــســي ل ــإن ــس ــان ،بــاســتــخــدام
المحفزات األساس للسلوك ،ونقاط الضعف
كالخوف ،والفضول ،والحماس .فال يقتصر
األمـ ــر عــلــى حــرصــك وذكـــائـــك ،فــقــد خُ ــدع
الكثيرون .لذا ،تأكد من اتباعك للممارسات
األمنية الصحيحة واإلرش ــادات المق ّدمة لك
حتى ال تقع في الفخ وتندم بعد فوات األوان
وتقع فريسة في مصيدة المخترقين في نهاية
المطاف.
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إدارة منع الخسائر ُتطلق حملة توعية
بقواعد املحافظة على الحياة

يقدم
ياسر بن فهيد ،مهندس في إدارة منع الخسائر في ينبعّ ،
عرضا عن "حملة قواعد المحافظة على الحياة" إلى رئيس
ً
الشركة ،كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس أمين حسن
الناصر ،وعدد من المديرين التنفيذيين ،خالل جولة متابعة
قواعد وأصول السالمة في ينبع .وقد ركّزت هذه الحملة على
ثماني قواعد في السالمة ،أثبتت أثرها الفاعل في الحماية
من حوادث الوفاة.
تصوير :عبدالعزيز المعيويد

سكوت بالدوف
الظهـران  -أطلقـت إدارة منـع الخسـائر ،مؤخـ ًرا ،حملـة
جديـدة تهـدف إلـى التوعية ٍ
بعدد ُمحدد مـن قواعد وأصول
السلامة المتبعة في أرامكو السـعودية .وتأتي هذه الحملة
بهـدف تحقيـق التم ّيـز فـي العمـل والتحسـين المسـتمر،
وتطبيقًـا ألولويـات أرامكـو السـعودية فـي تقيـد موظفيهـا
بقواعـد وممارسـات السلامة األكثـر أما ًنـا فـي مجـال
عملهم ،التي ال تتأتى إال باتباع الموظفين التعليمات بدقة.
وقـد انطلقت «حملـة قواعد المحافظة علـى الحياة» يوم
ٍ
عـرض ُق ِّدم
األحـد  17شـوال 1439هــ ( 1يوليـو 2018م) ،في
إلـى أعضـاء اإلدارة التنفيذيـة المشـاركين في جولـة متابعة
قواعد وأصول السالمة في ينبع.
وتُر ِّكـز هـذه الحملـة علـى ثمانـي قواعـد فـي السلامة،
ً
فاعل فـي الحماية من حـوادث الوفاة -ال
ثبـت أن لهـا أثـ ًرا
ّ
سـمح اهلل -فـي مـكان العمـل ،وفـي الوقـت نفسـه ،تُذكـر
الحملـة الموظفيـن والمشـرفين بـاألدوار المنوطـة بهـم
لضمان بيئة عمل آمنة.

عدم االمتثال لقواعد مح ّددة

ويقـول مديـر إدارة منـع الخسـائر بالوكالـة ،األسـتاذ نادر
الرافعـي« :طـورت أرامكـو السـعودية مجموعـة شـاملة مـن
القواعـد والتعليمـات لضمـان تنفيـذ أنشـطة العمـل بأمـان،
وبعـد مراجعـة متعمقـة للحـوادث السـابقة ،تب َّيـن أن سـبب
معظـم الحـوادث المميتـة هـو عـدم االمتثـال لثمانـي قواعد
مح ّددة نُطلق عليها اسم قواعد المحافظة على الحياة».
ويُضيـف الرافعـي ً
قائلا« :هـذه القواعـد ليسـت جديـدة،
بـل هـي جزء ال يتجزأ من أنظمة السلامة في الشـركة منذ
حرصـا منـا علـى االلتـزام بقيـم
سـنوات عديـدة .إال أنـه
ً
السلامة فـي الشـركة ،فنحـن نشـعر أنـه مـن الضـروري
تسـليط الضـوء والتركيـز على هـذه األنظمة للتأكـد من أننا
جمي ًعـا نعلـم مـا هـو متوقـع منـا أثنـاء ممارسـة أعمالنـا
بصفتنا موظفين ومشرفين».
ومـن الجديـر بالذكـر ،أن االلتـزام بهـذه القواعـد يُعـد
ً
طبق
شـرطا مـن شـروط التوظيف فـي أرامكو السـعودية ،ويُ ّ
علـى كل مـن الموظفيـن والمقاوليـن لضمـان السلامة فـي

القواعد الثمان للمحافظة على الحياة

• القاعدة األولى :الحصول على تصريح عمل ساري المفعول عند اللزوم.
• القاعدة الثانية :التحقق من تفاصيل العزل قبل البدء بأي عمل.
• القاعدة الثالثة :الحصول على إذن قبل الدخول إلى األماكن المحصورة.
• القاعدة الرابعة:اسـتخدام معـدات الحمايـة مـن السـقوط عنـد العمـل مـن األماكـن
المرتفعة.
• القاعدة الخامسة :اتباع جميع قواعد السالمة المرورية.
• القاعدة السادسة :الحصول على إذن قبل البدء في أنشطة التنقيب.
• القاعدة السابعة :استخدام معدات الحماية الشخصية المطلوبة للعمل.
• القاعدة الثامنة :التموضع في مكان آمن.

مواقع العمل ،وعلى الطرق ،وفي منازل الموظفين.

القواعد الثمان للمحافظة على الحياة
• القاعـدة األولـى :الحصـول علـى تصريـح عمـل سـاري
المفعول عند اللزوم.
•القاعـدة الثانيـة :التحقق من تفاصيل العزل قبل البدء
بأي عمل.
•القاعـدة الثالثـة :الحصـول علـى إذن قبل الدخـول إلى
األماكن المحصورة.
•القاعـدة الرابعـة :اسـتخدام معـدات الحمايـة مـن
السقوط عند العمل من األماكن المرتفعة.
•القاعـدة الخامسـة :اتبـاع جميـع قواعـد السلامة
المرورية.
•القاعـدة السادسـة :الحصـول علـى إذن قبـل البـدء في
أنشطة التنقيب.
•القاعـدة السـابعة :اسـتخدام معـدات الحمايـة
الشخصية المطلوبة للعمل.
•القاعدة الثامنة :التموضع في مكان آمن.
وتبقـى السلامة هـي األولوية األولـى ألرامكو السـعودية،
ومـع ذلـك ،ال تـزال الحقائـق تُشـير إلـى وقـوع إصابـات

ووفيـات مـع األسـف .لـذا ،تُعـ ّد هـذه الحملـة فرصـة جيـدة
لـكل مـن الموظفيـن والمشـرفين لتنسـيق جهودهـم حـول
قواعـد السلامة ،تلـك القواعـد التـي أدى عدم االلتـزام بها
بدقـة إلـى حـدوث أكثـر مـن  % 90مـن حـاالت الوفـاة علـى
مـدى السـنوات العشـر الماضية ،إذ من خلال التركيز على
الـدروس مـن الحوادث السـابقة واالسـتفادة منها ،سـيتمكن
موظفو أرامكو السعودية من اتخاذ قرارات أكثر أما ًنا.
ومـن أهـم مـا تمـت اإلشـارة إليـه خلال هـذه الحملـة هو
ضـرورة اسـتخدام صالحيـة إيقـاف العمـل فـي أرامكـو
السـعودية ،التـي تُمكـن جميـع الموظفيـن والمقاوليـن مـن
إيقـاف أي نشـاط فـي أي وقـت ،إذا اعتبـرت ظـروف العمل
غيـر آمنـة .كمـا أن أحـد األخطـار التـي تواجهنـا أثنـاء
ممارسـة أعمالنـا اليوميـة ،هـي أننـا قـد نتسـاهل بشـأن
المخاطـر المحدقـة .لـذا ،تُذكرنـا «قواعـد المحافظـة علـى
الحيـاة» عـن كيفيـة إجـراء تحسـينات كبيـرة ،كمـا أنهـا
تشـجعنا علـى تجديـد التزامنـا بأخـذ احتياطـات السلامة
ّ
علـى محمـل الجـد .فأرواحنـا وأرواح زمالئنـا الموظفيـن
تعتمد على هذا االلتزام.
لمزيـد مـن المعلومـات عـن «قواعـد المحافظـة علـى
الحياة» ،يُرجى الضغط على الرابط التالي:

https://sharek.aramco.com.sa/orgs/30001886/Campaigns/
LifesavingRules/index.html

هذه القواعد ليست
جديدة ،بل هي جزء
ال يتجزأ من أنظمة
السالمة املطبقة
في الشركة منذ
سنوات عديدةّ .إل
أن حرصنا الشديد
بااللتزام بقيمة
السالمة في أرامكو
السعودية ،دفعنا
إلى ضرورة تسليط
الضوء على هذه
األنظمة والتركيز
عليها
نادر الرافعي
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تخرجي الدفعة األولى من املركز الوطني للتدريب
اإلنشائي في النعيرية
يظهر في الصورة التذكارية الخريجون يتوسطهم كلّ من
محافظ النعيرية ،إبراهيم الخريف ،وأحمد السعدي.
قدم كل ما احتاجوه في
وقد ذكر أحد الخريجين أن المركز ّ
المجال األكاديمي والمهني ونصح زمالءه باالستمرار بالتعلم
واالستفادة من الخبرات في مواقع العمل.
تصوير :صالح آل شبيب

محمد الشهري
النعيريــة  -بحضــور كل مــن ســعادة محافــظ النعيريــة،
األســتاذ إبراهيــم محمــد الخريــف ،والنائــب األعلــى
للرئيــس للخدمــات الفنيــة ،األســتاذ أحمــد عبدالرحمــن
الســعدي ،ومديــر عــام دائــرة المشــاريع بأرامكــو
الســعودية ،رئيــس مجلــس أمنــاء المركز الوطنــي للتدريب
اإلنشــائي ،األســتاذ حســن جمعــان الزهرانــي ،تــم تخريــج
 178شــا ًبا مــن الدفعــة األولــى مــن المركــز فــي النعيريــة
ٍ
تخصصــات مختلفــة فــي مجــاالت اإلنشــاءات
فــي

الصناعيــة ،وهــي األمــن والســامة المهنيــة ،والكهربــاء،
واألجهزة الدقيقة ،وتركيب األنابيب واللحام.
والمركــز هــو كيــان تدريبــي مســتقل غيــر ربحــي ،وهــو
ثمــرة شــراكة اســتراتيجية بيــن أرامكــو الســعودية
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي «كليــات
التم ّيز».
وبهــذه المناســبة ألقــى مديــر المركــز ،األســتاذ طــارق
عامــر العامــر ،كلمــة بهــذه المناســبة مثمنًــا الجهــود
المبذولــة مــن محافــظ النعيريــة ،واإلدارات الحكوميــة
بالمحافظــة ،وكذلــك الشــركاء المؤسســين ،والشــركات

والمدر بيــن والخريجيــن وأوليــاء
للمتدر بيــن
الراعيــة
ّ
ّ
أمورهــم ،فــي ســبيل تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن
إنشــاء هــذا المركــز المتخصــص فــي قطــاع اإلنشــاءات
الصناعيــة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة  .2030وأشــار
فــي كلمتــه إلــى إخــاص وكفــاءة الشــباب الســعودي خالل
تســعة أشــهر مــن التدريــب فــي هــذا المركــز ،وحرصهــم
علــى إتقــان العمــل على أكمــل وجه وأخــذ الخبــرة العملية
الالزمة من قبل مشغل التدريب العالمي بالمركز.
ـدرب ،فهــد العجمــي:
وفــي كلمــة الخريجيــن قــال المتـ ّ
«قــ ّدم المركــز كل مــا نحتاجــه فــي المجــال األكاديمــي

المتدر بيــن باالســتمرار
ناصحــا الزمــاء
والمهنــي»،
ً
ّ
بالتعلم واالستفادة من الخبرات في مواقع العمل.
كمــا نــال العــرض التعريفــي عــن برامــج المركــز
واألنشــطة الالصفيــة الــذي قُــدم أثنــاء مراســم الحفــل
استحسان الحضور.
وفــي ختــام الحفــلُ ،ق ّدمــت الــدروع التذكاريــة إلــى
محافــظ النعيريــة والشــركاء المؤسســين ،وكذلــك تس ـلّم
المتفوقــون دروع التم ّيــز مــن ِقبــل ســعادة المحافــظ،
وأحمد السعدي ،وحسن الزهراني.

توزيع الغربية تعقد ملتقى التم ّيز التشغيلي في جدة

حضور كبير من إدارات الشركة مما أسهم في إنجاح الملتقى

حامد العطاس
ً
حلـــول واقعيـــة
ومختصـــا
قـــدم  25خبيـــ ًرا
جـــدة َّ -
ً
لتحســـين تم ّيـــز األداء التشـــغيلي في أرامكو الســـعودية
ســـع ًيا لتحقيق أفضل النتائج ومواكبة لرؤية الســـعودية
 ،2030خـــال ملتقـــى التم ّيز التشـــغيلي للعـــام 2018م
الـــذي ُعقـــد ،مؤخـــ ًرا ،بالمركـــز االجتماعـــي ألرامكـــو
الســـعودية في جدة علـــى مـــدى يومين ،ونظمتـــه إدارة
التوزيـــع فـــي المنطقـــة الغربيـــة ،حيـــث شـــهد الملتقى
تقديم  15ورقة عمل ،بهدف نشـــر ثقافـــة إدارة المعرفة
وتبادل أفضل الممارســـات في برنامج التم ّيز التشغيلي
بين اإلدارات المختلفة.
وقد أشـــاد مدير إدارة التوزيع فـــي المنطقة الغربية،
األســـتاذ عبـــداهلل الغامـــدي ،خـــال تدشـــينه للملتقى

بأهميـــة الحدث الـــذي يستشـــرف آفاق تطويـــر التم ّيز
التشـــغيلي لعـــام 2018م ومناقشـــة أفضل الممارســـات
والخبـــرات بيـــن الموظفيـــن ،مشـــي ًرا إلـــى أن اإلدارة
حقّقـــت نتيجـــة إيجابيـــة فـــي تقييـــم األداء الداخلـــي
المنتهـــي فـــي ديســـمبر 2017م ،بلغت  3٫١٢مـــن  4مما
يُعد إنجـــازًا فري ًدا ،ولفـــت إلى أن الملتقـــى يُعد فرصة
فاعلة لتبـــادل المعـــارف والخبـــرات بطريقـــة منهجية،
ومواكبـــة المســـتجدات فـــي برنامـــج التم ّيز التشـــغيلي
واإلســـهام فـــي اســـتمرارية التم ّيـــز خـــال التقييمـــات
المقبلة لإلدارة.
وأكد الغامـــدي أن أرامكو الســـعودية مهتمة بالتركيز
علـــى فئـــة الشـــباب ليُســـهموا بدورهـــم فـــي تطويـــر
كفاءاتهم واكتســـاب الخبرات في مجـــال عملهم في ظل
بيئة عمل محفزة لتبادل المعرفة.

تحدث نواف الفوزان من قســـم إدارة المعارف
بينمـــا َّ
والمصادر الهندســـية عـــن مفهوم عمليـــة إدارة المعرفة
الجديد بعد دمج عمليتين ســـابقتين فـــي برنامج التم ّيز
التشغيلي ،هما الدروس المســـتفادة ومشاركة المعرفة،
إذ تطرق إلى كيفية تحليل وتطوير األدوار الرئيســـة في
كل إدارة تشغيلية بالشـــركة وصناعة أفضل الممارسات
مســـتعرضا أمثلة واقعية لعدة إدارات
في إدارة المعرفة
ً
تحدث حول مؤشـــرات األداء
طبقت هـــذا المفهوم .كما ّ
التـــي تعتمـــد عليها أرامكـــو الســـعودية في تقييـــم أداء
إدارة المعرفـــة بالشـــركة ،مبينًـــا أن المشـــاركة فـــي
ملتقيـــات إدارة المعرفـــة ينعكـــس إيجا ًبـــا علـــى كل من
المحاضـــر والمتلقي إبرازًا للفائدة المنعكســـة على كال
الطرفين ،وتجســـي ًدا الهتمام الشـــركة بإثـــراء محتواها
المعرفي.
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لم بال ذراعين
تقنية النانو ُ ..ح ٌ
مانع آل زمانان *
«هنـا تقنيـة النانـو التـي ال حـدود لهـا إ ّال فـي أفكارنـا»،
كانـت هـذه هـي الجملـة االفتتاحيـة مـن حلقـة البرنامـج
التلفزيونـي العلمـي ديسـكفري نيـوز فـي العـام 2009م،
عندما كنت أشـاهدها بعد قضاء يوم طويل في مدرسـتي
المتوسـطة ،أثـارت الحلقـة فضولـي حيـال تقنيـة النانـو
وقدرتهـا علـى تحسـين حياتنـا ،إذ كان لهـذه الجملـة وقـ ٌع
علـي وأطلقـت العنـان الهتمامـي المتزايـد بهـذا
كبيـر
ّ
المجال.
زاد شـغفي بتقنيـة النانـو مـع تقدمـي فـي المراحـل
الدراسـية ،وكان جهـاز الكمبيوتـر بفضائـه الواسـع ،هـو
الطريقـة الوحيـدة إلشـباع فضولـي حـول مـا بـدا لـي
كالسـحر .خضـت تحد ًيـا خلال محاولتـي ألروي عطشـي
الدائـم للمعرفـة فـي مجـال تقنيـة النانـو والمجهـول ،حتى
التقيـت بالدكتـور زيـن يمانـي ،المديـر المؤسـس لمركـز
التم ّيـز البحثـي لتقنيـة النانو بجامعـة الملك فهـد للبترول
والمعادنعندما كنت في األول الثانوي.
فـكان الدكتـور يمانـي هـو مـن دعمنـي وحفزنـي علـى
متابعـة شـغفي ومعرفـة مزيـد عن تقنيـة النانو ،سـوا ًء كان
فـي المختبـر أم فـي المكتـب ،حينهـا تعلمـت أن العقبـات
التـي تحـول بيـن نمـو ونجـاح أي تقنيـة ،تعتمـد إلـى حـد
كبيـر علـى توفـر المـواد ،وبمـا أن كل فـرع مـن فـروع
الهندسـة يعتمـد علـى عجائـب علـوم المـواد بطريقـة أو
بأخـرى ،فقـد بـت مقتن ًعـا بتركيـز دراسـتي الجامعيـة على
مواد العلوم والهندسة.
وبعـد تخرجـي فـي مدرسـة الظهـران الثانويـة عـام
2013م ،التحقـت ببرنامـج االبتعـاث الجامعـي لغيـر
الموظفيـن فـي أرامكو السـعودية ،من أجـل الحصول على
شـهادة البكالوريـوس مـن الخـارج ،وتـم قبولـي لدراسـة
هندسـة البتـرول .فكانـت رغبتـي فـي االنضمـام إلـى
أرامكو السـعودية إلى جانب شـغفي بتقنية النانو هما من
رسـما مسـاري الوظيفـي ،الـذي تمثـل فـي تـرك بصمتـي
فـي صناعـة البتـرول مـن خالل هندسـة مواد نانـو جديدة
وتحسين المواد الموجودة حال ًيا.
كنـت أبحـث عـن الفرصـة لربـط الواقـع الغريـب لمـواد
النانـو ،مـع احتياجـات البحـث والتطويـر فـي صناعـة
البتـرول .وعندمـا تحدثـت للمـرة األولـى مـع مديـر إدارة
مركـز إكسـبك لألبحـاث المتقدمـة آنـذاك ،حـول تغييـر

تخصصـي مـن هندسـة البتـرول إلـى علـوم وهندسـة
تردد.
المواد ،وافق على طلبي دون أي ّ
وكمـا تجـذب تقنيـة النانـو اهتمامـي بشـكل كبيـر،
يجذبنـي كذلـك واقـع أننـا نعيـش فـي عصـر أصبـح فيـه
الخيـال العلمـي جز ًءا من حياتنـا اليومية .ولقد عملت في
جامعـة واليـة بنسـلفانيا علـى برنامـج بحثـي ،لتحسـين
أجهـزة االستشـعار الدقيقـة الحجـم لقيـاس ورصـد تلـوث
الهـواء ،أعطتنـي هـذه المحاولـة لمحـة بوجـود وضـع أكثر
اسـتقاللية مـن الدراسـة ،ونظـرة خاصـة لما يُسـمى بعالم
النانو .وشـاركت في مسـابقة لحل أحد التحديات الكبرى
فـي القـرن الحادي والعشـرين ،حيث كنت جـز ًءا من فريق
مـن الطلاب ينافسـون فر ًقـا أخـرى حـول مشـروع بحثـي
لمـدة أربعـة أشـهر .كان مشـروع فريقـي هـو تصميـم مواد
ثنائيـة األبعـاد متخصصـة فـي الخاليـا الشمسـية ،لجعـل
مشـاريع الفضاء الشمسـية مجدية ماد ًيا ،وهذا المشـروع
لـه صلـة باألبحـاث الجاريـة الممولـة من وكالة ناسـا .وقد
ونجاحـا كبيـ ًرا،
تلقـى مشـروعنا ردود فعـل إيجابيـة جـ ًدا
ً
وتمكنـت كذلـك مـن استكشـاف النمذجـة والمـواد
الحاسـوبية وتطبيقها على المشـاريع الهندسية في العالم
الحقيقي.
وازداد شـغفي بتقنيـة النانـو واإليمـان بقدرتهـا علـى
تحويـل صناعـة البتـرول بشـكل كبيـر ،عنـد انضمامـي
لفريق تقنية هندسـة المكامن في مركز إكسـبك لألبحاث
المتق ّد مـة ،مـن خلال مهمـة عمـل صيفيـة فـي يونيـو
2017م ،وخلال هـذه المهمـة ،التحقـت بفريـق التدخـل
واالستشـعار الموضعـي فـي مشـروع يهـدف إلـى تعزيـز
اسـتخالص النفط باسـتخدام تقنية النانو داخل الشـركة،
تسـمى نانوسـيرفاكتانتس .وقـد أعـددت مجموعـة مـن
تركيبـات نانوسـيرفاكتانت فـي ميـاه البحـر ،الختبـار
ومقارنـة أدائهـا تحـت ظـروف المكامـن ،بهـدف تحديـد
أكثر الصيغ كفاء ًة وأدا ًء كعامل للتخفيف بمياه البحر.
وقـد حالفنـي الحظ بالعمل جن ًبـا إلى جنب مع الخبراء
الفنييـن ،واكتسـاب الخبـرة المباشـرة مـن العلمـاء ذوي
المكانـة العالميـة ،ومرافـق البحـوث الحديثـة فـي وطنـي.
وسـاعدني هـؤالء الخبراء بكل محبة علـى تطوير مهاراتي
ووجهـات نظـري بشـكل ملمـوس ،وأصبـح بإمكانـي تعلـم
مهـارات والتعـرف علـى أدوات وتقنيـات جديـدة ،وخـوض
تحديـات جديـدة .وفـي نهاية المهمـة ،زاد فضولـي بتقنية
النانـو أكثـر مـن أي وقـت مضـى ،حيـث شـهدت بشـكل

يظهر مانع آل زمانان ،المتخصص في علوم وهندسة المواد ،وهو ُيجري بعض التجارب في المختبر لتطوير معارفه وتعزيز
مهاراته.

مباشـر كيفية توسـيعها ألدوات هندسـة البترول ومعارفها
وممارساتها المتاحة حال ًيا في أرامكو السعودية.
ويقـول الكاتـب األمريكـي روبـرت فروسـت« :أعطتنـي
المسـاحة التـي أحتـاج» ،عندمـا ُسـئل عـن سـبب تفضيلـه
لكتابـة قصائـده علـى كراسـي مـن دون ذارعيـن ،وأظـن أن
فروسـت كان بحاجـة إلـى مسـاحة كافيـة لنظـم قصائـده،
كمـا احتجـت أنا إلى البيئة المناسـبة لتطوير وتطبيق علم
المـواد النانويـة التـي بـدأت أتعلمهـا منذ أن وعيـت عليها،
وليس هناك أفضل من مركز إكسـبك لألبحاث المتق ّدمة
كبيئـة مثاليـة لتحقيـق ذلـك« ،ذلـك الكرسـي عديـم
الذراعيـن» هـو ملهمـي لتطويـر وتوسـيع نطـاق شـغفي
بتقنيـة النانـو .ولقـد عقـدت العـزم علـى إحـداث فـرق في
صناعـة البتـرول مـن خلال اإلسـهام بفاعليـة فـي االبتكار
والتطـورات التقنيـة فـي هـذا المجـال الرائـع للبحـث
للسنوات المقبلة.
* برنامج االبتعاث الجامعي لغير الموظفين في تقنية هندسة المكامن
المتقدمة
مركز إكسبك لألبحاث
ّ

إدارة التوزيع في املنطقة الوسطى تك ِّرم املوظفين املتم ّيزين
المتميزون الذين كرمتهم إدارة التوزيع في
الموظفون
ّ
المنطقة الوسطى في الحفل السنوي الذي نظمته في
الرياض.

حمد العنزي
الريـاض ّ -
نظمـت إدارة التوزيـع فـي المنطقـة الوسـطى
فـي الريـاض ،يـوم الثالثـاء  26شـوال  1439هــ ( 10يوليـو
ً
حفلا لتكريـم الموظفيـن المتم ّيزيـن فـي أداء
2018م)
أعمالهـم خلال العـام  .2018 - 2017وهـي مناسـبة يتـم
االحتفاء بها سنو ًيا في خطوة تهدف إلى تحفيز الموظفين
نحو أداء أفضل ،واإلسهام في مجاالت السالمة واالبتكار،
ورفـع الموثوقيـة ،وخفـض التكاليـف وزيـادة الكفـاءة،
واإلسهام الفاعل من اإلدارات المساندة.
بـدأ الحفـل بكلمـة مـن مديـر إدارة التوزيـع فـي المنطقة
الوسـطى ،األسـتاذ فهـد الصالحـي ،حيث شـكر الموظفين
المتم ّيزيـن وحثهـم علـى بـذل مزيـد مـن الجهـود للبقـاء في
القمـة .ثـم تلـى ذلـك تسـليم شـهادات الشـكر مـع الهدايـا

المكرميـن وعددهـم  23موظفًـا ،تـم
العينيـة للموظفيـن
ّ
تكريمهم لقاء ٍ
عدد من اإلنجازات المتم ّيزة.
ففـي مجـال تطويـر الموظفيـنُ ،ك ّـر م عبدالرحمـن
المنصـور ،ومحمـد العتيبي نظير حصولهما على شـهادات
متقدمـة فـي الهندسـة .وفـي مجـال االبتـكار وابتـكار حلول
جديدة ترفع من كفاءة أداء األعمالُ ،ك ّرم عبداهلل العتيبي،
وأحمد الواكد ،ووليد العنزي ،وسـعود العتيبي .وفي مجال
رفـع موثوقيـة تشـغيل المعـداتُ ،ك ّـرم خالـد الزيـد ،وعـادل
الفـواز ،وخالد العتيبي .وفي مجال السلامةُ ،ك ّرم عبداهلل
الحزيمـي وحمـد السـعدون .وفـي مجـال رفـع كفـاءة نظـام
(ُ ،)TMSك ّـرم وقـار خـان .وفـي مجـال الطاقـةُ ،ك ّـرم زيـاد
الخلـف .وفـي مجـال توفيـر الميزانيـةُ ،ك ّـرم أحمد بـن نوح،
وفـواز الحربـي إلسـهامهما فـي ٍ
عـدد مـن المبـادرات .وفـي

مجـال التشـجيع علـى تبنـي السـلوكيات األساسـية األربعة،
ُك ّـرم حاكـم المطيـري لتطبيقـه السـلوكيات فـي رفـع كفـاءة
العمـل .وفـي مجـال فـرق العمـل المتخصصـةُ ،ك ّـرم محمد
المسـلم ،وعبـداهلل النفيعـي ،ومحمـد البـراك ،وثامـر
المالكي ،وسالم السالم ،وعبدالمجيد الذويبي إلسهاماتهم
الفاعلـة فـي إنجـاح برنامـج تطويـر الموظفين الشـباب بما
يخلـق ً
المدربيـن علـى أعلـى
جيلا جديـ ًدا مـن الموظفيـن
ّ
مسـتويات المعرفـة .كماُ ،ك ّـرم المهندس فهـد الحصار من
إدارة منـع الخسـائر كجـزء مـن شـركاء النجـاح الذيـن لهـم
إسهامات في مسيرة إدارة التوزيع.
و فـي السـنوات الماضيـة ،تم ّكنـت إدارة التوزيـع فـي
المنطقة الوسطى من تكريم العشرات من موظفي اإلدارة،
وإتاحـة أجـواء مـن التنافـس اإليجابـي طوال شـهور السـنة،

ممـا أسـهم بشـكل كبيـر فـي تحسـين األداء ورفـع نسـبة
المبادرات التي يق ّدمها الموظفون ،حيث شـهدت السنوات
الماضيـة مبـادرات ّ
خلقـة ،مـن أهمهـا تقديـم عـدد مـن
الموظفيـن أفـكا ًر ا إبداعيـة وتطويريـة ،تـم اعتمادهـا
وأسـهمت فـي إصلاح المضخـات دون الحاجـة إلـى نقلهـا
خارج الموقع وتحمل تكلفة إضافية ،كما شملت االبتكارات
فـي السـنة الماضية تحديـ ًدا ،تطوير أحـد الموظفين فكرة
أسـهمت بعـد تطبيقها في تحسـين أداء نظـام فصل الزيت
عـن المـاء ،وخفـض تكاليـف الصيانـة ،وشـملت األفـكار
ّ
الخلقـة التـي اعتمـدت فـي السـنوات الماضيـة اسـتخدام
جهـاز اختبـار االهتـزاز المتنقـل فـي محطـات القصيـم
والسـليل إلجراء تقييـم االهتزازات دون الحاجـة إلى وجود
فني اختصاصي.

القافلة األسبوعية
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تكرمي الشركة لتم ّيزها يف السالمة واالبتكار ،واتفاقية لترويج روبوت
الفحص واملراقبة يف املياه الضحلة

باحثو أرامكو السعودية يستعرضون ً
حلول
مبتكرة في مؤتمر التقنيات البحرية
القافلة األسبوعية

عبداهلل المعجل من إدارة مركز البحوث والتطوير في أرامكو
يقدم ورقةً بحثية عن الحلول الكيميائية
السعوديةِّ ،
منخفضة التكاليف لإلنتاج المستدام .

عبدالرحمن بن عمر من أرامكو السعودية ،يناقش ورقةً
بحثية عن تقنيات الحفر المتناهية في الصغر خالل مؤتمر
التقنيات البحرية السنوي الخمسين ،حيث تم تقديم أكثر
تقنيا هذا العام.
من ً 350
عرضا ً

قــدم ممثلــون عــن أرامكــو الســعودية
هيوســتن َّ -
وشــركة خدمــات أرامكــو التابعــة لهــا فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،خــال مؤتمــر التقنيــات البحريــة
الســنوي الخمســين الــذي ُعقــد فــي مدينــة هيوســتن
بواليــة تكســاس األمريكيــة ،حلـ ً
ـول مبتكــرة تُســهم فــي
متقدمــة للحفر في
خفــض تكاليــف اإلنتــاج ،وابتــكارات
ّ
المناطــق البحريــة ،وتــ ّم تكريــم باحثيــن مــن أرامكــو
السعودية في مجالي السالمة واالبتكار.
وجمــع المؤتمــر الــذي يُعــد أحــد أكبــر المؤتمــرات
والمعــارض العالميــة فــي مجــال الطاقــة ،مبتكريــن
يســعون لالرتقــاء بتقنيــات التنقيــب البحري عــن النفط
والغــاز .يُذكــر أن مؤتمــر التقنيــات البحريــة الســنوي،
انطلــق فــي عــام 1969م ،وشــارك فيــه هــذا العــام 2797
شخصا.
ً
و ُعقــد المؤتمــر هــذا العــام تحــت شــعار «قطــع
المســافات» ،بهــدف تعزيــز االتجــاه نحــو المرونــة
والقــدرة علــى التكيــف فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه
قطــاع اإلنتــاج فــي المناطــق البحريــة إلــى التعافــي مــن
خــال تطويـ ٍـر حقــول جديــدة ومشــاريع طــال انتظارهــا
وتمت الموافقة عليها في خليج المكسيك.
وكشــركة راعيــة ،أســهمت أرامكــو الســعودية بعــدة
طــرق مــن خــال عــرض تقنيــات متقدمــة وأعمــال
بحــث وتطويــر مبتكــرة تُعالــج أكبــر التحديــات التــي
وقــد م ممثلــون عــن أرامكــو
تواجــه هــذا القطــاع.
ّ
الســعودية ،وشــركة خدمــات أرامكــو التابعــة لهــا فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،أورا ًقــا بحثيــة خــال
البرنامــج الفنــي لمؤتمــر التقنيــات البحريــة .واشــتملت
الموضوعــات التــي ُطرحــت علــى التطــورات الماديــة،
والحلــول الكيميائيــة منخفضــة التكاليــف لإلنتــاج

الباحثان محمد السيد ،وفينج ليانج ،يتحاوران مع المشاركين في المؤتمر قبل تقديم عروضهما التقنية.

المســتدام وابتــكارات التقنيــات المتناهيــة الصغــر
للحفر في المناطق البحرية.
وعــرض باحثــون مــن مركــز أبحــاث خدمــات أرامكــو
وقدمــوا
فــي هيوســتن ،التطــورات فــي تقنيــة اإلنتــاجّ ،
تفاصيــل حــول المشــاريع والمبــادرات فــي جنــاح
الشــركة فــي المعــرض التــي حــازت اهتمام المشــاركين
وعــزّزت ســمعة الشــركة بوصفهــا جهــة رائــدة فــي
التنقيــب واإلنتــاج .وقــال مديــر إدارة األبحــاث

والتطويــر فــي شــركة خدمــات أرامكو ،األســتاذ أشــرف
الطحينــي« :كان إدراج أبحاثنــا فــي البرنامــج الفنــي
بمثابــة مكافــأة حيــث أظهــر التقــدم الــذي حققــه مركــز
هيوستن».
و تُعــد هيوســتن مقــ ًر ا ألكبــر منشــأة لألبحــاث
والتطويــر فــي مجــال التنقيــب واإلنتــاج تابعــة ألرامكــو
الســعودية خــارج المملكــة العربيــة الســعودية .ويجــري
حال ًيــا فــي المملكــة تطبيــق أو تجربــة بعــض ابتــكارات
المســار الســريع للتقنيــة وأعمــال التطويــر البحثيــة
التــي قــام بهــا الباحثــون مــن موظفــي الشــركة فــي
الظهــران ،وفــي شــبكة األبحــاث والتطويــر العالميــة
التابعة ألرامكو السعودية.
وناقشــت إحــدى الجلســات الحواريــة التــي ضمــت
مســؤولين تنفيذييــن مــن مختلــف قطاعــات الصناعــة
المتجددة
موضوعــات التحـ ُّول فــي الطاقــة ،والمصــادر
ّ
والدعــوة لتخفيــض انبعاثــات الكربــون .وقــد حفــز
االرتفــاع األخيــر فــي أســعار الطاقــة نشــاط شــركات
اســتخراج النفــط والغــاز الصخرييــن األمريكيــة ،حيــث
المصممــة
عــرض مشــاركون منتجاتهــم وخدماتهــم ُ
لهذا القطاع.

تكريم أرامكو السعودية

موظفو أرامكو السعودية وشركة خدمات أرامكو المشاركون في مؤتمر التقنيات البحرية الذي ُعقد في هيوستن هذا العام.

وخــال المؤتمــر تــم تكريــم باحثَيــن مــن مركــز
المتقدمــة في الظهــران ،بجائزتين
«إكســبك» لألبحــاث
ّ
قدمتهمــا «هــارت
ـة
ـ
الهندس
ـي
ـ
ف
ـز
ـ
ي
التم
مرموقتيــن فــي
ّ
ّ
إنيرجي» ،وهي شركة نشر رائدة في مجال الطاقة.
وكانــت الجائــزة األولــى تكري ًمــا ألرامكــو الســعودية
علــى إســهامها فــي تحســين الصحــة والســامة والبيئة،
مــن خــال مشــروع تحســين اســتخالص الزيــت
باســتخدام واحتجــاز ثانــي أكســيد الكربــون مــع وجــود
ُعــرف عمليــة اســتخالص
برنامــج مراقبــة شــامل .وت َ
الكربــون واحتجــازه أنهــا اســتخالص غــاز ثانــي أكســيد
الكربــون الــذي ينبعــث مــن المرافــق الصناعيــة الكبــرى
مثــل محطــات الطاقــة الكهربائيــة ،وتخزينــه ،واحتجازه
تحــت األرض ومنــع وصولــه إلــى الغــاف الجــوي .ويُعد
المشــروع جــز ًءا مــن اســتراتيجية إدارة الكربــون العامــة
فــي أرامكــو الســعودية الهادفــة إلــى التعامــل مــع
التحديــات البيئيــة العالميــة بطريقــة فاعلــة والتقليــل
من انبعاثات الكربون.
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التميز في الهندسة
أشرف الطحيني (في المنتصف) ،وهو يتسلّم جائزتين مرموقتين في
ّ
مقدمتين من «هارت إنيرجي» ألرامكو السعودية من ممثليها راس الس وبيجي ويليامز.

ويقــوم المشــروع الــذي بــدأ العمــل فيــه عــام 2015م،
باحتجــاز ثانــي أكســيد الكربــون فــي معمــل ســوائل
الغــاز الطبيعــي فــي الحويــة ،وبعــد ذلــك يُنقــل عبــر
األنابيــب لمســافة  85كيلومت ـ ًرا إلــى حقــل العثمانيــة.
وفــي حقــل العثمانيــة ،يُحقــن ثانــي أكســيد الكربــون
ويُســتخلص أو يُخــزن فــي خزانــات تحــت ضغـ ٍـط عـ ٍ
ـال
لتعزيز استخالص النفط.
وكانــت الجائــزة الثانيــة ،لكاميرا الحفــر (،)DrillCam
وهــي عبــارة عــن نظــام آنــي متكامــل للتصويــر ووضــع
التنبــؤات المســتقبلية يُر ّكــب عنــد مثقــب الحفــر وفــي
المنطقة المحيطة بالبئر.

جذب جناح أرامكو السعودية المشارك في مؤتمر التقنيات البحرية المئات من الزوار الذين اطلعوا على التقنيات المتطورة التي تستخدمها الشركة.

وقــال مصطفــى العلــي ،وهــو كبيــر التقنييــن فــي
فريــق أبحــاث تقنيــة الجيولوجيــا فــي مركــز األبحــاث
المتقدمــة فــي إكســبك« :إن هــذا النظــام يســتخدم
ّ
متعــددة ،فــي قــاع البئــر وعلــى
قياســات فيزيائيــة
ّ
الســطح ،إلنتــاج صــورة آنيــة محيطيــة عنــد مثقــب
الحفــر ،وهــذا يشــبه مــا يــراه الطبيــب عنــد اســتخدام
جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية».
ويتيــح نظــام «كاميــرا الحفــر» التوجيــه األرضــي
المتحكــم بــه مــن خــال النطــاق المنتــج فــي المكمــن،
كمــا يتيــح التنبــؤ بفقــدان دوران طيــن الحفــر ،ومناطــق
الحفــر الخطــرة ،بمــا لــه مــن أثــر تجــاري كبيــر علــى

االكتشاف واالستخالص وتقليل التكلفة.
ومــن اإلنجــازات األخــرى ألرامكــو الســعودية فــي
المؤتمــر ،توقيــع اتفاقيــة جديــدة لشــركة تطويــر
منتجــات األبحــاث مــع شــركة «تيليدايــن ماريــن» لترويج
التقنيــات الجديــدة التــي ُطــورت فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .وأرامكــو الســعودية هــي عضــو مؤســس فــي
شركة تطوير منتجات األبحاث.
وقــد أتيحــت الفرصــة لــزوار المعــرض لمشــاهدة
فيديــو حــول التــزام أرامكــو الســعودية بالبيئــة
والمجتمعــات التــي تخدمهــا حــول العالــم ،ودعمهــا
لهيئــات غيــر ربحيــة فــي هيوســتن مثــل مؤسســة

«جلفســتون بــاي» ،بمــا فــي ذلــك مســاندتها فــي جهــود
اإلغاثــة والتطــوع أثنــاء إعصــار «هارفــي» ،أحــد أكثــر
األعاصيــر كلف ـ ًة ودمــا ًرا فــي تاريــخ الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،الــذي ضــرب واليــة تكســاس فــي أغســطس
2017م.
ً
وكان جنــاح الشــركة فــي المعــرض ،مكانــا لعقــد
لقــاءات بيــن طاقــم التوظيــف فــي أرامكــو الســعودية
وخبــراء فــي مجــال التنقيــب واإلنتــاج ،كمــا أتــاح
المجــال لموظفــي أرامكــو الســعودية لزيــارة أجنحــة
مشــاركة وعقــد جــوالت مــن الحــوار والتبــادل المعرفــي
مع الشركات والزمالء في صناعة الطاقة.

اتفاقية لتروجي تقنية التفتيش باستخدام الروبوت
شـهد مؤتمر التقنيات البحرية الـ( )50الذي ُعقد في
مدينة هيوسـتن بوالية تكساس األمريكية ،عرض روبوت
الفحـص والمراقبـة فـي الميـاه الضحلـة ،وهـي تقنيـة
ُطـورت محل ًيـا فـي أرامكـو السـعودية .و ُعـرض روبـوت
الفحـص والمراقبـة فـي الميـاه الضحلـة أثنـاء المؤتمـر
المتحكـم
لتأكيـد إمكانيـة التشـغيل الالسـلكي للمركبـات ُ
بهـا عـن بُعـد فـي الميـاه الضحلـة التـي يصـل عمقهـا
لعشـرة أمتـار .ويزيـد روبـوت الفحـص والمراقبـة فـي
المياه الضحلة سـرعة فحص األنابيب ويحسن فاعليتها
ويقلل من نسبة المخاطر المتعلقة بالسالمة.
وتعمـل أرامكـو السـعودية مـع شـركة تطويـر منتجـات
األبحـاث ،التـي تتعـاون مـع شـركة «تيليدايـن» ،وهـي مـن
المتحكـم بهـا عـن بُعـد،
رواد صناعـة مركبـات التفتيـش ُ
لترويج روبوت الفحص والمراقبة في المياه الضحلة.
وقـد أسـس التحالـف السـعودي للبحـوث المتق ّدمـة،
شـركة تطويـر منتجـات األبحـاث كمحـرك للتطويـر
والترويـج التجـاري .وأرامكو السـعودية هـي من األعضاء
المؤسسـين لهـذا التحالـف الـذي يتألـف مـن مؤسسـات
رائـدة فـي القطاعيـن العـام والخـاص .ويشـمل الشـركاء
االسـتراتيجيون اآلخـرون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنيـة وجامعـة الملك عبداهلل للعلـوم والتقنية ،وتقنية
(الشـركة السعودية لتطوير التقنية واالستثمار) ،وجامعة
الملك فهد للبترول والمعادن.

الروبوت يحقق إنجا ًزا
وكان النجـاح األول بموجـب اتفاقيـة التعـاون الفنـي
للترويج لمركبات الفحص التي تعمل تحت سـطح البحر
وتُشـغّل عـن بُعـد ،والتـي أُبرمـت مـع شـركة «تيليدايـن»،
إرسـاء عقـد تطويـر سـيدمج جهـاز استشـعار فريـد مـن
نوعـه صممتـه وطورتـه أرامكـو السـعودية فـي مركبـة
ُمتحكم بها عن بُعد.
وقـال كبيـر اإلدارييـن التقنييـن فـي أرامكو السـعودية،
األسـتاذ أحمـد الخويطـر« :نحـن متحمسـون للتعـاون مع
تيليدايـن فـي تطويـر تقنيـة متقدمـة لمجابهـة التحديات
التـي تفرضهـا أعمـال فحـص ومراقبـة خطـوط األنابيب
في المياه الضحلة .وستخفّض هذه التقنية كلفة فحص

من اليمين ،عبدالمحسن المجنوني ،كبير اإلداريين التنفيذيين لشركة تطوير منتجات األبحاث ،ومايك ريد ،رئيس شركة تيليداين مارين ،يوقّ عان اتفاقية تعاون فني للترويج لمركبات فحص
تعمل تحت سطح البحر وتشغل عن ُبعد .ويظهر في الصورة( :وقوفً ا) كلُّ من :سيف السيف ،رئيس قسم التسويق التجاري للتقنية ،واستراتيجية التقنية والتخطيط ،متعب المتعب ،نائب رئيس
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لالبتكار والشؤون الصناعية؛ وأشرف الطحيني ،ومشعل الحربي ،نائب رئيس شركة تطوير منتجات األبحاث لالستراتيجية والتخطيط.

البنية التحتية تحت الماء».
ويمكـن ألجهـزة االستشـعار تقديـم قـراءات لقيـاس
السـمك بالموجـات فـوق الصوتيـة وقياسـات فولطيـة
ُ
الوقايـة الكاثوديـة بخطـوة واحـدة ،مما يُقلل مـن تكاليف
الفحص ألنابيب المياه الضحلة ،ويقلل مخاطر السالمة
عنـد الفحـص ويُسـ ّهل فحـص المقاطـع التـي يصعـب
الوصول إليها.
وقـام بتطويـر هذه التقنيـات في البدايـة أعضاء فريق
سلامة الشـبكة فـي مركـز األبحـاث والتطويـر .وأتـاح
التعـاون مـع شـركة «تيليدايـن» إدخـال تحسـينات فـي
مجـال الموثوقيـة وفـرص الترويـج التجـاري علـى النطاق

الدولـي لهـذه القـدرات الخاصـة بمركبـات التفتيـش
المتحكم بها عن بعد.
ُ
وتُم ّكـن هـذه التقنية أرامكو السـعودية مـن التعامل مع
جانـب مـن التحديـات الكبيـرة التـي تواجههـا .وقـد كان
فحـص األنابيـب فـي الميـاه الضحلـة بالتحديـد ينطـوي
علـى مشـكالت ،وذلـك ألن إجـراءات الفحـص الحاليـة
يقـوم بهـا غواصـون موصولـون بسـفينة إسـناد أو سـفينة
مسـاندة الغطـس باسـتخدام حبـل تزويـد باألوكسـجين
واتصـال .ويُسـتخدم هـذا الحبـل لتوصيـل األوكسـجين
للغـواص وتأميـن االتصـال معـه ونقـل إشـارة البـث
التلفزيوني الحي.

وقـد يصبـح مـن الصعـب أحيا ًنـا أو حتـى المسـتحيل
لسـفينة مسـاندة الغـوص اإلبحـار فـي الميـاه الضحلـة
بسـبب مخاطـر االرتطـام بقـاع البحـر أو العوائـق تحـت
الميـاه ،وبالتالـي تُسـتخدم الطـرق البديلـة لفحـص
األنابيـب فـي الميـاه الضحلـة ،بمـا فـي ذلـك اسـتخدام
قـوارب مطاطيـة .ولكـن هـذه األسـاليب بطيئـة جـ ًدا
مقارنـ ًة بالتفتيـش فـي الميـاه العميقـة .ويسـاعد روبـوت
الفحـص والمراقبـة فـي الميـاه الضحلـة فـي فحـص
األنابيـب فـي الميـاه الضحلـة بأمـان وفاعليـة وفـي ذات
الوقـت يخفـض الزمـن المسـتغرق وكلفـة التفتيـش فـي
المياه الضحلة بشكل كبير.

القافلة األسبوعية
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ً
طفل من أبناء جمعية «إنسان» بالرياض ..
مبشاركة 170

أرامكو السعودية ُت ّ
نظم برنام ًجا تثقيف ًيا
ترفيه ًيا تحت شعار « ُحب الوطن ..عمل»
عبداهلل املعيذر
الريـاض ّ -
نظمت إدارة الشـؤون الحكومية في المنطقة
برنامجـا تثقيف ًيـا
الوسـطى ،خلال األسـبوع الماضـي،
ً
ترفيه ًيـا علـى مدى يوميـن ،في المدينة التعليميـة في حياة
مول بالرياض ،شـارك فيه  170من أطفال جمعية «إنسـان»
لرعاية األيتام.
ويهـدف البرنامـج بشـكل رئيـس إلـى تعزيز مفهـوم «حب
الوطـن ..عمل» مـن خالل تدريب األطفـال ،الذين تراوحت
ٍ
عـدد مـن المهـارات
أعمارهـم بيـن  6و  12عا ًمـا ،علـى
الحياتيـة ،لتعزيـز االعتمـاد على النفس وبعض السـلوكيات
اإليجابيـة لديهـم ،وشـحذ هممهـم لخدمـة الوطـن فـي
مختلف المجاالت.
وقـد خـاض األطفـال عـدة تجـارب مـن خلال ممارسـة
العمـل فـي مدينـة مصغّـرة احتـوت علـى مستشـفى ،ومركز

أطفال جمعية (إنسان) لرعاية األيتام يتنقلون بين أنشطة
برنامج (حب الوطن  ..عمل) التوعوية ،والشاملة على
المبسطة ألعمارهم ،والهادفة لوضع
المهارات الحياتية ُ
بصمةً إيجابية على سلوك األطفال وتع ّزز مفهوم العمل من
أجل الوطن.

إطفـاء ،ومدرسـة للتدريـب علـى القيـادة ،ومركـز للشـرطة،
ومبنى لإلذاعة والصحافة ،ومتجر لبيع البضائع وغيرها.
كمـا شـمل البرنامـج فعاليتيـن لتعزيـز مفهـوم «حـب
الوطـن ..عمـل» ،حيـث كانـت األولـى عبـارة عـن مسـابقة
ُجسـد هـذا المفهـوم ،شـارك فيهـا جميـع
أجمـل رسـمة ت ّ
األطفـال بالرسـم والتلويـن ،وكانـت فرصـة لهـم للتعبير عن
حبهم لوطنهم عبر رسومات وأعمال فنية جميلة ،فيها من
البـراءة واألمل الشـيء الكثيـر .أما الفعاليـة الثانية ،فكانت
وضـع األطفـال لبصماتهـم علـى خريطـة المملكـة العربيـة
السعودية متعهدين بأن يكونوا مواطنين صالحين يخدمون
وطننا الحبيب ،تعبي ًرا عن انتمائهم وحبهم له.
وقـد اسـتمع األطفال المشـاركون لكلمـة من مديـر إدارة
الشؤون الحكومية في المنطقة الوسطى بالوكالة ،األستاذ
عبـر فيهـا عـن سـعادته
متعـب فرحـان القحطانـي ،التـي ّ
وفريقه الذين بذلوا جهو ًدا لتنسـيق هذا البرنامج بااللتقاء

بهـم ،كمـا شـكر القائمين على جمعيـة «إنسـان» الهتمامهم
الكبيـر ورعايتهـم ألبناء الجمعية .كذلك سـلّط الضوء على
مفهـوم «حـب الوطـن ..عمـل» ،مؤكـ ًدا علـى أهميـة تعزيـز
مفهوم االنتماء والحب لهذا الوطن منذ الصغر ،باستخدام
لغـة بسـيطة حتـى يصل المعنـى للصغـار ضار ًبـا لهم بعض
األمثلة الحية والسلوكيات الحياتية اليومية.
من جهته ،قال وكيل مدير الشـؤون الحكومية ،هشـام آل
الشيخ« :إن أرامكو السعودية ومن خالل برامجها التوعوية
والتثقيفيـة المختلفـة التـي تق ّدمهـا للمجتمـع حريصة على
أن تتـرك بصمـة إيجابيـة علـى الشـرائح المسـتهدفة مـن
برامجها ،وأن يكون لها األثر المستدام بعد ذلك .وهذا ما
أكـده لنـا المشـرفون المشـاركون معنـا من جمعية «إنسـان»
كرسـت مفهوم العمل من أجل الوطن
بأن هذه الفعالية قد ّ
بشـكل مبسـط ومفهـوم لـدى األطفـال ،ممـا سـيكون لـه
ً
مستقبل بإذن اهلل».
التأثير الكبير على سلوكهم
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برامج التدريب الصيفي  ..جسرٌ مع ّبد يربط
واقع ملموس
إلى
لها
و
ويح
بأحالمهم
الطلبة
ّ
ٍ

إيراف داوودُ « :أتيحت لي الفرصة أن أرى بعيني كل ماتعلمته
حتى اآلن ،وساعدني ذلك على الربط بين الدراسة األكاديمية
والممارسة المهنية».

«رد الجميل للوطن وأرامكو السعودية سوف
عماد العيسىُ :
يكون بعد تخرجنا وعودتنا من الجامعة بإذن اهلل».
تصوير :يارا زياد

عبدالرحمن الدوسري »:وجدت نفسي أط ِّبق ما يقرب من
داعما
 %30مما تعلمته في حياتي األكاديمية ،وهذا ُيعد ً
لحياتي المهنية بعد التخرج».

محمد السيد« :ساعدني البرنامج على تنظيم جميع برامجي
اليومية بما فيها أوقات النوم والقراءة واألنشطة األخرى».

هنوف السليم

ٍ
بشـكل كبيـر عمـا صورته له سـنوات الجامعـة ،وقد
تختلـف
تكون من جهة أخرى ،سب ًبا للعزم على تحقيق هذا الطموح
ٍ
عـدد مـن طلاب
والوصـول إليـه ،وهـذا مـا لمسـناه فـي
برنامج التدريب الصيفي لدى أرامكو السعودية.
تتيـح الشـركة لمـن تنطبـق عليهـم الشـروط مـن طلاب
المرحلـة الثانويـة والجامعيـة عـد ًدا مـن برامـج التدريـب
ٍ
بمسـارات مختلفـة وبمـا يناسـب اهتمامـات
الصيفـي
الطالـب المتقـ ّدم لهـذا التدريـب ،وهـو برنامـج مخصـص
للطلبـة السـعوديين فـي المرحلتيـن الجامعيـة والثانويـة،
والمنتظميـن فـي دراسـتهم ،بنـا ًء علـى حاجـة إدارات
الشـركة ،وذلـك بهـدف تعريفهـم ببيئـة العمـل فـي أرامكـو
السـعودية ،وتزويدهـم بالمعرفـة والمهـارات الوظيفيـة
إلعدادهـم لمسـتقبلهم الوظيفـي .وتمتـد فتـرة البرنامـج
لثمانيـة أسـابيع خلال إجازة الصيـف السـنوية ،وقد أولت
الشـركة اهتما ًمـا كبيـ ًر ا وعنايـة فائقـة بملتحقـي هـذا
البرنامـج إلكسـابهم شـتى المهـارات الالزمـة فـي هـذه
الفترة الزمنية القصيرة نسب ًيا.
وقـد التقـت (القافلـة األسـبوعية) بأحـد ملتحقـي هـذا
البرنامج مع فريق األخبار الصحفية المحلية ،عبدالرحمن
الدوسـري ،وهـو طالـب يـدرس فـي جامعـة مملكـة البحرين
الشـقيقة ،وعلـى أعتـاب التخـرج فـي السـنة المقبلـة مـن
مسـار اإلعلام والعالقـات العامـة ،حيث أشـاد عبدالرحمن
بأهميـة االلتحـاق بمثـل هـذه البرامـجً ،
قائلا « :ألرامكـو
السـعودية سـمعتها فـي مسـاندة ودعـم الشـباب السـعودي
ممـا دعانـي لتتبـع أخبـار الشـركة ً
أول بـأول ،ومـا ذاع عنهـا
أمـر التمسـته حقًـا عنـد التحاقـي بهـذا التدريـب ،حيـث
ٌ
وجـدت االسـتقبال بترحيـب مـن الجميـع بـدون اسـتثناء،

الظهـران  -يُلقَّـن الطلاب منـذ سـن الخامسـة وحتـى
ً
هائلا مـن المعلومـات النظريـة
كمًـا
مقتبـل العشـرينيات ّ
خلال فتـرة دراسـتهم األكاديميـة ،التـي بدورهـا تُشـكلّ
ٍ
مجـال مع ّيـن ،ولكـن هـل تعـد هـذه
معرفتهـم وتصبهـا نحـو
المعلومـات كافيـة لتأهيلهـم لمسـتقبلهم ولسـوق العمـل؟
وكيف تتم ترجمة هذا الكم المعلوماتي إلى واقع ملموس؟
بسـيطا فقـط ممـا يتعلمـه
يتفـق الخبـراء علـى أن جـز ًءا
ً
الطالـب فـي المراحـل الدراسـية يتـم تطبيقـه فـي المجـال
العملـي ،وأن الخبـرة والممارسـة قـد تعـود بالنفـع علـى
الطالب أكثر من حشـو رأسـه بما بين دفتي كتاب ،وتطويقه
والناشـر والمعلـم أن يتعلـم ،دون
علـى مـا أراد منـه الكاتـب
ُ
وضـع اعتبـار الختالفات ومهـارات الطلاب الفرديـة ،وبات
معروفًـا أن االستكشـاف والتجربـة الحسـ ّية إلـى جانـب
الخبـرة العمليـة هـي التـي تُكـ ّو ن الشـخصية وتصقـل
المهـارات .كما تتيح الخبرة التطبيقية للطالب القدرة على
التفكيـر بطريقـة خاصـة ،والتعبيـر عـن أفكارهـم بأسـاليب
يبتكرونهـا بأنفسـهم ،وبهـذا نكـون علـى موعـد مـع ٍ
جيـل
ومتفـاوت باهتماماتـه وقدراته
مسـتقبلي شـغوف بمـا يعمـل
ٌ
ومواهبـه ..ال جيـل ُطبـع بطابـع واحـد ويسـد فجـو ًة واحـدة
من احتياجات البلد ،حتى تكدست هذه الفجوة بالخريجين
وبنسب البطالة ،دون النظر يمن ًة ويسرة للمجاالت الواسعة
التي قد يبدع فيها الفرد وينف ُع فيها وينتفع منها.
ومـن المهـم جـ ًدا الحصـول علـى هـذه الخبـرة فـي وقـتٍ
مبكـر ،وقبـل تحديـد المسـار الجامعـي ،حتـى يُتـاح للطالـب
التجربة الحسـ َّية لما رسـمته له طموحاته وأمانيه ،التي قد

عوامل النجاح الوظيفي
خلال األسـبوع الفائـت ،جمعنـا لقـاء تعريفـي ٍ
بعـدد من
الطلاب والطالبات الجامعيين الذيـن انضموا للعمل معنا
كمتدربيـن أثنـاء فتـرة الصيـف .وكان مـن ضمـن الفقرات،
ّ
جلسـة عصـف ذهنـي سـريعة ناقشـنا فيهـا أهـم عوامـل
النجاح الوظيفي ،وتطرقنا أثناء حديثنا إلى بعض العوامل
التـي نـرى أنهـا تسـاعد كثيـ ًرا فـي أن يتقـ ّدم الشـخص في
مجـال عملـه ،وسـتختصر عليـه الوقـت والجهـد بـإذن اهلل،
ونشـير هنـا إلـى ٍ
ٍ
بشـكل
عـدد منهـا فـي السـطور التاليـة
مقتضب.
ويعرفـه
يأتـي «االنضبـاط» فـي مقدمـة تلـك العوامـلّ ،
السـيد براين تريسـي فـي كتابه معجـزة االنضبـاط الذاتي
«ً »The Miracle of Self discipline
نقلا عـن كاب مايـر الـذي
التقـاه برايـن فـي بدايـة حياتـه المهنيـة وسـأله عـن أهـم
مبـادئ النجـاح ،فأجابـه مايـر بأنـه «االنضبـاط الذاتـي»
وعرفه له بقوله« :أن تُحمل نفسـك على أن تفعل ما يجب
ّ
عليـك فعلـه ،عندمـا يجـب عليـك أن تفعلـه ،سـواء أعجبك
ذلـك أم لـم يعجبـك» .بمعنـى أن تفعـل مـا يقتضيـه األمـر
للنجـاح ،سـواء أعجبـك ذلـك أو كان مرهقًـا لـك وال ترغب
بفعله.
ثان ًيا« ،التعلّم المسـتمر» ومداومة البحث والسـؤال .إن
غالبيـة الناجحيـن في وظائفهـم يدركون أن عمليـة التعلّم
رحلـة طويلـة ،وليسـت محطـة وصـول تقـف عندهـا

بتسـلمك الشـهادة الجامعيـة أو غيرهـا مـن الدرجـات
مسـتح»،
مسـتكبر وال
العلميـة .وقدي ًمـا قيل« :ال ينا ُل العل َم
ٍ
ٌ
فمـن رأى أن مكانتـه الوظيفيـة ال تسـمح له بالسـؤال أو أن
صورتـه قـد تهتـز أمـام اآلخريـن عنـد سـؤالهم عـن شـيء،
فقـد أخطـأ خطـ ًأ كارث ًيـا سـيكلفه كثيـ ًرا .علـى المـدى
البعيـد .كمـا أنـه ال حيـاء فـي العلـم والسـؤال والبحـث عـن
المعلومـة ،فلا تخجـل مـن أن ينظـر لـك أحدهـم نظـرة
ٍ
انتقـاص أو ازدراء ،فالوقـت كفيـل أن يجعلـه يـرى نتائـج
أسئلتك وبحثك الدؤوب عن المعرفة.
ومـن عوامـل النجـاح الوظيفـي المهمـة «الحـرص علـى
بنـاء وتعزيـز العالقـات الجيـدة مـع اآلخريـن» .إن امتلاك
الموظـف لشـبكة عالقـات جيـدة بزمالئـه ورؤسـائه
ومرؤوسـيه يعـزّز مـن فـرص حصولـه علـى الدعـم الـذي
يحتاجـه لينجـز مهماتـه على أكمـل وجه ،سـوا ًء احتـاج إلى
معلومـة أم تقريـر أم توصيـة أم مسـاعدة  ...إلـخ .أضـف
إلـى ذلـك ،أن الموظـف حيـن تربطـه بمـن حولـه عالقـات
جيـدة مبنيـة علـى االحتـرام والتقديـر المتبـادل ،فـإن ذلـك
يخلـق بيئـة صحيـة للعمـل واإلنجـاز واإلبـداع ،بعيـ ًدا عـن
بيئـات العمـل السـلبية الطـاردة التـي ينتشـر فيهـا القيـل
والقال وتص ّيد األخطاء.
إن «العمل بروح الفريق الواحد» واإليمان الراسـخ أن ما
يسـتطيع الفريـق تحقيقـه أعظـم بكثيـر ممـا يسـتطيعه

شـخص بمفـرده ،وأن اإلنسـان مهمـا أوتـي مـن مهـارات
متعـددة يظـل مقيـ ًدا بمحدوديـة الوقـت والقـدرات ،هـو من
عوامـل النجـاح التـي ينبغـي العمـل بهـا ومراعاتهـا .إن
الناجحيـن ال يبحثـون عـن أمجـاد شـخصية وال يج ّيـرون
النجاحات ألشخاصهم ،بل لكياناتهم .النرجسيون ال مكان
لهـم في فـرق العمل الناجحة ،فهم قد تضخمت عندهم الـ
«أنا» حتى نسوا «نحن» وسقطت من قواميسهم.
أخيـ ًرا وليـس آخـ ًرا ،ليكن هدفـك دائ ًما «اإلتقـان وليس
مجـرد اإلنجـاز» .فكثير من الموظفين قد ينجـزون العمل،
ولكـن القليـل منهـم مـن يسـتطيع إتقانـه ،فكـن دائ ًمـا مـن
هـؤالء القلـة .ال يكـن هدفـك أن تصـل لتوقعـات رؤسـائك،
بـل أن تتجـاوز توقعاتهم .متى مـاكان هدفك إتقان ما تقوم
بـه ،فإنـك سـتبذل مزيـ ًدا مـن الجهـد والوقـت فـي العمـل
والبحث واالنضباط والتعلم المستمر وبناء عالقات متينة
مع اآلخرين وتعزيز روح الفريق الواحد مع زمالئك.
ومـا هي إال مسـألة وقـت ،حتى تبدأ بحصاد مـا بذرت،
وتجنـي أطيـب الثمـار وتحقـق النجاحـات تلـو النجاحـات،
بإذن اهلل.
متعب القحطاني
مدير إدارة الشؤون الحكومية بالوكالة
في المنطقة الوسطى
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ٍ
وفضـول
واالسـتعداد لإلجابـه عـن كل مـا لـدي مـن أسـئلة
عـارم يتعلـق بالشـركة وطبيعة أعمالها المتشـعبة ..والشـك
أن الخبـره العمليـة تختلـف تما ًمـا عمـا تعلمنـاه فـي سـنوات
الجامعـة ،حيـث وجـدت نفسـي أطبـق مـا يقـرب مـن %30
أساسـا
ممـا تعلمتـه فـي حياتـي األكاديميـة ،والـذي يعـد
ً
وداع ًما لما سأطبقه بعد التخرج في حياتي المهنية».
ومـن فريـق متابعـة أخبـار وسـائل التواصـل االجتماعـي،
كان محمـد السـيد ،خريـج جامعـة األمـام محمد بن سـعود
اإلسلامية فـي المسـار نفسـه ،حيـث أكـد ذلـك بقولـه:
«أرامكـو السـعودية طمـوح المرحلـة الثانويـة بـل منـذ
ٍ
وبتوجيـه ودعـم مـن الوالدين ،تشـجعت أن انضم
الطفولـة،
لهـذه التجربـة الرائعـة التـي أسـتطيع مـن خاللهـا تطويـر
ً
وفعل
خبراتـي ورفع مسـتوى معرفتي فـي مجال دراسـتي.
فقـد وجـدت فـي هـذه التجربـة عديـ ًدا مـن المزايـا ومنهـا
تنظيـم جميـع برامجـي اليوميـة بمـا فيهـا أوقـات النـوم
والقراءة واألنشـطة األخرى ،إضافة إلـى ترتيب األولويات،
وقضـاء اإلجـازة بمـا يعـود بالنفـع علـي شـخص ًيا وعلـى
الشـركة ،حيـث قـ ّدم لـي زمالئـي فـي العمـل عديـ ًدا مـن
النصائح واإلرشـادات التي اسـتفدت منها على المسـتويين
الشخصي والعملي».
أما إدارة التنقيب ،فكان لها برنامجها الصيفي الخاص،
بمسـاريه العلمـي واإلداري ،حيـث التقـت ( القافلـة
متدربيها في مجـال الجيولوجيا،
األسـبوعية) بطالبين مـن
ّ
والملتحقيـن ببرنامـج التـدرج الجامعـي ألرامكـو السـعودية،
واللذيـن انضمـا للتدريـب الصيفـي بكامـل طوعهمـا
واختيارهمـا رغم أنهمـا في أولى مراحلهمـا الجامعية ،لكن
يفضالن
شـغفهما الشـديد وميولهما لعلم األرض جعالهما ّ
قضـاء وقـت إجازتهمـا فـي عيـش حلـم المسـتقبل ،حيـث
أشـادا بالتنظيـم الـذي وجـداه أثنـاء التحاقهمـا بالتدريـب،
وجهـود فريـق العمـل القائـم علـى تدريبهمـا ،الـذي زادهمـا
شـغفًا وتعلقًـا بمجالهمـا وببيئـة العمـل ،كمـا أكـدا أنهمـا لـو
خيـرا فإنهمـا سـوف يكـررا هـذه التجربـة دون أيـة تـردد،
وسـعت آفاقهمـا نحـو مجالهمـا وجعلتهمـا أكثـر
فالتجربـة ّ
وعبـرت إيـراف
إدرا ًكا لمـا يتعلمـا داخـل أسـوار الجامعـةَّ ،
داوود ،طالبـة السـنة األولـى فـي جامعـة ليـدز البريطانيـة،
عـن حجـم الفائده التي تلقتهـا خالل فترة تدريبهـا ،بقولها:
«هنـاك حت ًمـا اختالف شـديد بيـن عملي هنا ودراسـتي في
الخـارج ،حيـث أُتيحـت لـي الفرصـة أن أرى بعينـي كل
ماتعلمتـه حتـى اآلن ،وربمـا أكثـر ،وسـاعدني ذلـك علـى
الربـط بيـن األمريـن ،والتصـور لمـا أنـا مقبلـة عليـه بعـد
ٍ
سـنوات قليلـة ،كمـا أن الرحلات الميدانيـة هنـا اختلفـت
تما ًما عن تلك التي نقوم بها في الجامعة ،التي كانت عام ًة
وسـطحية بسـبب كوننـا مجـرد طلبـة مبتدئيـن ،وزاد عمـق
هـذه التجربـة مـن ثقتـي باختيـاري بمجالـي وطموحـي،
ويمكننـي القـول إننـي سـأعود إلـى الجامعـة ٍ
بثقة أكبـر هذه
السنة».
وأما عماد العيسى ،طالب السنة التحضيرية من جامعة
ليفربول البريطانية ،فكان من القلة الذين اختاروا بطوعهم
أن يقوموا بهذه التجربة قبل أن يبدأ حتى بسنوات الدراسة
كمًا ً
هائل
قرار انصب في محله وأضاف له ّ
الفعليـة ،وهـذا ٌ
مـن الثقـة باختيـاره لتخصصـه الجامعـي وزاده عز ًمـا
الحلم والمضي فيه قد ًما رغم
وإصـرا ًرا على الوصول لهذا ُ
المخـاوف التـي اجتاحتـه كونه لم يبـدأ بالدراسـة بعد .وقد
أُعجـب عمـاد بالشـخصيات القياديـة التي أمضت عشـرات
السـنوات فـي خدمـة الشـركة فـي نفـس مجـال تخصصـه،
وكان احتكاكـ ُه مباشـ ًرا بهـم أثنـاء فتـرة تدريبـه ،حيـث صنع
معارفـه داخل الشـركة وانتهل من حكمتهـم وواقع تجربتهم،
وأضـاف عماد« :اليـوم ،مضى على وجودي أسـبوعان فقط
اتباعا لبرنامج الثمانية أسابيع الذي كان
في هذا البرنامج
ً
تحـت تنظيـم إدارة المـوارد البشـرية ،حيـث اطلعنـا علـى
معارف وخبرات القائمين على البرنامج وبُ ِّسط لنا إذ بدأنا
مـن األسـاس ثـم تعمقنـا فـي المجـاالت المهنيـة والعمليـة
األكثـر تعقيـ ًدا ،ومنهـا الرحلات االستكشـافية الميدانيـة،
وختا ًمـا بزيـارة مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي.
ويعـد هـذا البرنامـج تمهيـ ًدا ولمحـ ٌة مختصـرة لسـنوات
الجامعـة ولمـا بعـد الجامعة من حيـاة مهنيـة وعملية ،حيث
ُرسـمت لنا الصـورة الكاملة لمجالنا التطبيقـي ،وقُدمت لنا
المعلومـات علـى أكمـل وجـه ،ور ُد الجميـل للوطـن وأرامكـو
السـعودية سـوف يكـون بعـد تخرجنـا وعودتنـا مـن الجامعة
بإذن اهلل».

القافلة األسبوعية
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السالمة الوقائية
نصائح ملدرِّبي تعليم قيادة السيارات

إعداد :سارة مطر

المـدرب بتعليـم القيـادة لآلخريـن ،يجـد
عندمـا يقـوم
ّ
نفسـه قلقًـا كمـا لـو كان هـو الـذي يتعلمها ألول مـرة .ربما
انعكاسـا لتصرفـات المتعلـم الجديـد ،وفـي
يكـون ذلـك
ً
طريقة إمسـاكه للمقود بذعر ومحاولته القيادة بسالسـة.
المدرب مواجهة هذا التحدي ،ومسـاعدة
لـذا ،يجب على
ّ
السـائق الجديـد علـى القيـادة بأمـان .أمـا الخطـر األكبـر
والحقيقـي فهـم السـائقون اآلخـرون علـى الطـرق ،لذلـك
فـإن تعليـم أسـاليب القيـادة الوقائيـة يحافظ على سلامة
السائق الجديد.
وكـون السـائق الجديـد راك ًبا من قبل ،فهـذا ال يعني أنه
كان منتب ًها لتفاصيل سـلوكيات القيادة الجيدة ،لذا ،فقبل
بعضـا من الوقت
ركـوب السـيارة مع السـائق الجديد ،خذ ً
لمناقشـته فـي أسـس القيادة وكيفيـة تطبيقهـا ،واقرأ معه
دليـل تعليـم القيـادة وناقشـه به ،كمـا يجب عليـك التحدث
معـه عـن المخـاوف التـي يشـعر بهـا السـائق الجديـد قبـل
مواجهتهـا ،إلى جانب وضع خطة للمهارات التي يحتاجها
السـائق الجديـد قبـل الشـروع فـي القيـادة علـى الطريـق،
أيضا التحدث معه عن التصرفات غير المسـموح
وعليـك ً
بهـا قانون ًيـا مـن إدارة المـرور ،التـي يتـم تجريمهـا،
كاسـتعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة ،وإرسـال الرسائل
النصية ،وغيرها من التصرفات التي تشتت االنتباه.

افحص املركبة
قبـل بـدء التدريـب للمـرة األولـى ،حـاول مسـاعدة
السـائق الجديـد علـى فحـص المركبة ،كفحـص اإلطارات
علـى سـبيل المثال ،ومعرفة مكان غطـاء الوقود ،والتحقق
مـن الزيـت وسـوائل المحـرك األخـرى ،وذلـك حتـى يتعلـم
السـائق مـا يجـب التحقـق منـه وكيـف يمكنـه االعتنـاء
بالمركبـة .وبعـد ركـوب المركبـة ،أكمـل الفحـص واطلـب
مـن السـائق أن يتفكـر في األسـس ،كمـكان دواسـة الوقود
والمكابـح ،وكيفيـة تعديـل المرايـا والمقعـد والمقـود
وأهمية ربط حزام األمان.
اطلـب منـه التـدرب علـى ذلـك لتصبـح تلـك الخطـوات
عـادة ،وتحـدث عـن أهميـة كل خطـوة .واجعـل خطـوات
الفحـص تلـك جـز ًءا مـن كل رحلـة ،وعنـد بـدء المحـرك،
راجـع مؤشـرات لوحـة القيـادة وتعرف على كل مؤشـر وما
يعنيه.
وال تنسـى التحـدث عـن أهميـة األضـواء ،واألصـوات
التـي قـد يسـمعها السـائق أثنـاء القيـادة ومـا يمكنـه فعلـه
حيالهـا .فقـد تتطلـب أضـواء المحرك أو الزيـت الوامضة
إجـراءات فوريـة لمنـع تلـف المحـرك ،وقـد يعنـي صـوت
الطقطقة السـريعة إلشـارة االنعطـاف أن األضواء بحاجة
إلـى اسـتبدال ،وتذكـر أن معرفـة كيفيـة االسـتجابة لتلـك
اإلشارات أمر أساس لمنع اإلصابة بالذعر.

االستعداد للطريق

بعـد تغطيـة أسـس التعامـل مـع المركبـة ،فقـد حـان
الوقـت للقيـادة علـى طـرق ذات حركـة مـرور خفيفة .ضع
خريطة للطرق التي سـيقود عليها السـائق وشاركها معه.
أخبـره بوجهتكمـا وكيفيـة الوصـول إليهـا ،وتفـادي إجـراء
تغييـرات فـي التوجيـه علـى األخـص فـي اللحظـات
األخيـرة .كـن علـى علـم بالمخاطـر المحتملـة ،وعايـن
الطريـق أمامـك لتحـذر السـائق الجديـد مـن المخاطـر
المحتملة بهدوء.
ال تتوقـف عـن إعطـاء التعليمـات ،بـل غ ِّيـر نـوع
التعليمـات لتتماشـى مـع الوضع الحالـي .تحدث عن ذلك
قبـل وبعـد التدريـب وليـس أثنـاءه ،واسـأل بعـض األسـئلة
مثل «ماذا سـتفعل إن بدأت سـيارة متوقفة أمامنا بالسير
مـع حركـة المـرور؟ وعنـد التوقـف عنـد عالمـة قـف ،أين
عليـك النظر للتحقق من المخاطر؟ وما المشـكالت التي
قـد تواجهـك فـي التقاطعـات وكيـف يمكنـك التعامـل
معهـا؟» مثـل هـذه األسـئلة للسـائق سـتمكنه مـن التفكيـر
في ردة فعله قبل أن يواجه ذلك الموقف.

ابدأ بالصغير
ً
طويل ،وتعلـم القيادة ال
تعلـم المشـي قد يسـتغرق وقتًا
يختلـف عـن ذلـك كثيـ ًرا .لـذا ،ينبغـي أن يتعلـم السـائق
الجديـد ً
أول فـي موقـف سـيارات مفتـوح وفـارغ وليـس به
مشـاة ،ممـا يسـمح لـه بذلـك تعلـم أسـس تشـغيل المركبـة
وإيقافهـا بسالسـة ،والتوقـف وإعطـاء حـق المـرور،
واالعتيـاد علـى وضـع اليديـن فـي موضـع السـاعة 3
والسـاعة  ،9كمـا لـو كان المقـود وجه السـاعة .السـائقون
ذو الخبـرة قـد اعتـادوا علـى وضـع أيديهـم فـي موضـع
السـاعة  2والسـاعة  ،10لكـن التحديثـات األخيـرة لـم تعد
تنصـح بذلـك ،وهنـاك العديـد مـن أسـاليب القيـادة التـي
قـد تغيـرت ،لـذا احـرص علـى مراجعـة دالئـل القيـادة
الحديثة قبل تعليم سائق جديد.
وهـذا هـو الوقـت المناسـب للتـدرب علـى التعامـل مـع
الحـاالت الطارئـة ،حيـن يصـل السـائق لسـرعة مناسـبة،
اطلـب منـه الكبـح بشـكل مفاجـئ ،ممـا سيسـمح لـه ذلـك
بالتـدرب علـى توجيـه المركبـة أثنـاء الكبـح وسـيجعل
اهتزاز المكابح مألوفًا له.
ضـع قائمـة باألسـس ،مثـل أحقيـة المـرور والتوقـف
جان ًبـا للسـماح بمـرور مركبـات الطوارئ والتوقف .شـارك
هـذه القائمـة مع السـائق الجديد ،وبعد كل جلسـة تدريب
ناقـش مـا تعلمـه منـك وكيـف كان التدريـب .وتجنـب
اسـتخدام التعليقـات االنتقاديـة وامتـدح تصرفاتـه
السـليمة ،وتجنـب االسـتجابة بانفعـال لألخطـاء ،خاصـة
أثناء وجودك في المركبة.

سؤال وإجابة

؟

س :حال ًيـا أ قـوم علـى تدر يـب الراغبيـن فـي
قيـادة السـيارة ،هـل مـن نصا ئـح يمكـن
االستفادة منها؟

ج :يجـب عليـك قبـل أن تبـدأ بتعليـم
القيـادة للسـائقين الجـدد ،أن تحـرص على
اتبـاع كافـة القوانيـن المحليـة الخاصـة
بتدريـب السـائقين .كمـا يجب عليـك أن تحصل
علـى تصريـح لتعليـم قيـادة السـيارات ،أو يمكنـك
التسـجيل فـي مدرسـة تعليـم القيـادة .وتذكـر أن هنـاك
اختالفًـا بيـن المتطلبـات بحسـب اختلاف المـكان ،ففي
بعـض الـدول مثـل أسـتراليا ،تطلـب منـك تدوين سـاعات
التدريـب علـى كتـاب موقـع ،ودول أخـرى كالواليـات
المتحـدة األمريكية تطلب منـك رخصة أو تصريح لتعليم
القيـادة ،ووجـود سـائق مرخـص فـي المركبـة فـي جميـع
األوقـات ،بينمـا تطلـب ألمانيـا مـن السـائقين تلقـي
التدريـب مـن مدرسـة مرخصـة لتعليـم القيـادة ،لـذا،
يتطلـب منـك أن تتأكـد مـن حصولـك علـى كل األوراق
والرخص التي تشـترطها إدارة المرور في بلدك ،قبل أن
تبدأ بتدريب السائقين الجدد.

التحديات الصعبة
القيـادة ألول مـرة فـي طريـق مزدحـم مثـل الطـرق
السـريعة قد يخيف السـائق الجديد ،فلا تجرب ذلك إال
بعـد التـدرب لسـاعات كافيـة على طـرق غيـر مزدحمة أو
فـي مواقـف السـيارات .حيـن يكـون السـائق مسـتع ًدا،
جـرب القيـادة فـي األوقـات الهادئـة مـن اليـوم ،كالتدريب
علـى إجـراءات الدخـول فـي حركـة المـرور والتجـاوز،
والتحقـق مـن منطقـة انعـدام الرؤيـة ،والقيـادة بسـرعات
أعلـى ،وإبقاء مسـافة آمنة بينك وبيـن المركبات األخرى،
من دون التوتر الذي قد يسببه ازدحام ساعة الذروة.
تحد
إن تعلُّـم القيـادة في أوقات مختلفـة من اليوم ،هو ٍّ
يسـبب التوتـر .فالقيـادة فـي وقـت الغـروب
آخـر قـد
ّ
والشـروق قـد يشـ ّكل خطـورة مـا ،بينمـا يُمكـن للسـائق
الجديـد التكيف مع ومضات الضـوء المفاجئة وانخفاض
تعـر ض السـائق
الرؤيـة .أمـا القيـادة فـي الليـل فقـد ّ
لمخاطـر يصعـب رؤيتها ،كالحيوانات العابـرة في الطريق
أو المشـاة الذيـن تصعـب رؤيتهـم ،لهـذا ،عليـك تعلّـم
السـائق الجديـد تخفيـف سـرعته ،وأن يخطـط للمخاطر
المحتملة.
قـد يسـتغرق بنـاء الثقـة الكافيـة للقيـادة علـى الطريـق
بعضـا مـن الوقـت ،فلا تسـتعجل السـائق المتـدرب،
ً
فمجـرد امتالكـه لرخصـة قيـادة ال يعنـي أنـه مسـتعد
للقيـادة علـى الطريـق ،بـل عليـك أن تتحلـى بالصبـر ،وأن
تأخـذ الوقـت الكافـي لتعليـم السـائق الجديـد أسـاليب
القيادة الوقائية.
المصدر :مجلة أضواء على السالمة  -إدارة منع الخسائر

نود لك سالمتك

هل أنت مستعد؟

مـدر ب قيـادة السـيارات قبـل أن يقـود
عزيـزي
ّ
السـائق الجديـد علـى الطريـق ،ينبغـي أن تكـون
واثقًـا مـن معرفتـه لتحديـات القيـادة ومسـؤولياتها،
فهنـاك بعـض األسـئلة التـي البـد أن تكـون إجابتهـا
«نعم»:
•هـل حصـل السـائق علـى التدريـب الكافـي وفـي
ظـروف متن ّو عـة؟ وهـل هـو واثـق فـي معظـم
الحاالت؟
•هـل يسـتطيع السـائق التحقـق مـن المخاطر على
الطريـق؟ وهـل مـارس ذلـك لمـدة كافيـة لتصبـح
عـادة؟ وعند تحـري المخاطر ،هل بإمكانه اتخاذ
قرار سريع وهادئ؟
•هـل يربـط السـائق حـزام األمـان دائ ًمـا؟ وهـل
يفعل ذلك مباشرة من دون تذكير؟
•هـل يتفـادى السـائق اسـتخدام الهاتـف الجـوال،
وتغييـر محطـة الراديـو ،وال يُظهـر أي مـن
التصرفـات التي تسـبب االنشـغال أثنـاء القيادة؟
وهـل يعـرف مـدى خطـورة االنشـغال أثنـاء
القيادة؟
•هل يتفادى السائق السرعة والقيادة العدوانية؟
•هـل يعـرف السـائق ماهيـة القيـادة الوقائيـة؟
ومدى أهميتها؟
•هـل يعـرف السـائق قوانيـن القيـادة المحليـة
وكيفية االستجابة لسيارات اإلسعاف والطوارئ؟

خرافات القيادة

•يعتقـد البعـض أنهـم إذا تعرضـوا ألي نـوع مـن
حـوادث السـيارات ،ولـم يكونـوا رابطيـن حـزام
األمـان ،فـإن فرصهم فـي البقاء علـى قيد الحياة
سـتكون أفضـل ألنهـم سـيُقذفون خـارج السـيارة،
بـدل سـحبهم مـن حطـام السـيارة الحقًـا .أمـا
الواقـع فيقـول غيـر ذلـك ،فأنـت حينمـا تقـذف
خـارج السـيارة أثنـاء حـادث االصطـدام ،فمـن
تتعـر ض إلصابـة خطيـرة أو أن
المرجـح أن
ّ
ّ
تتوفـى ،فمـن ضـرب الخيـال أنـك سـتُقذف مـن
المقـام بأمـان
خلال لـوح الزجـاج ،وينتهـي بـك ُ
على عشب ناعم!
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هل يمكن التحكم في مناخ األرض؟
حسن اخلاطر

األمــر الــذي يعنــي أن التحكــم فــي المنــاخ ســمة مــن
سمات الحضارات المتق ِّدمة.

نتيجــة التغيــر المناخــي الــذي يلعــب اإلنســان دو ًرا
رئيســا فــي حدوثــه ،بتنــا نعيــش اليــوم فــي عالــم تتزايــد
ً
فيــه الكــوارث الطبيعيــة ،وتتَّخــذ طاب ًعــا أعنــف ممــا
عرفنــاه فــي الســابق .فهــل ســنتم َكن فــي المســتقبل مــن
إدارة منــاخ األرض وتعديلــه إلــى الشــكل األفضــل؟ وهــل
ســنمتلك يو ًمــا تقنيــات علميــة متطـ ِّورة قــادرة علــى تحفيز
طاقــات الطبيعــة ،وترويــض الكــوارث المناخيــة الطبيعية؟
ومــاذا يمكــن أن يحــدث لــو اســتخدم الســاح المناخــي
في حروب المستقبل؟

أقمار صناعية للتحكم في املناخ

االستمطار الصناعي
حــاول اإلنســان منــذ القــدم اســتنزال المطــر ،وكانــت
هنــاك عــدة محــاوالت لــم تســلك المنهــج العلمــي،
واســتخدمت المدافــع لذلــك .ففــي بدايــات القــرن التاســع
عشــر اســتخدم المدفــع إلطــاق النــار فــي الســماء مــن
أجــل التأثيــر علــى المنــاخ وإخــال التــوازن فــي الغــاف
يتســبب بــدوره فــي ســقوط المطــر .وحظيــت
الجــوي،
َّ
نظريــة االرتجــاج هــذه بعــد ذلــك بقبــول شــعبي ،مــن دون
وجود أدلة علمية تدعمها.
فــي عــام 1946م ،تحققــت نقطــة تحــ ّول فــي هــذا
المجــال ،عندمــا تم َّكــن العالــم الكيميائي فنســنت شــايفر،
الــذي كان يعمــل فــي شــركة «جنــرال إلكتريــك» ،مــن تلقيح
الســحب وزرع البــذور الجليديــة ،مســتخد ًما الثلج الجاف،
وهــو عبــارة عــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي الحالــة
الصلبــة .وبعــد هــذا النجــاح بفتــرة وجيــزة ،اكتشــف باحث
آخــر يعمــل فــي الشــركة نفســها وهو بيرنــارد فونيغــوت أن
يوديــد الفضــة يمكــن اســتخدامه بفاعليــة فــي تبذيــر
الســحاب إلنتــاج الثلــج والمطر ،ذلــك أن التركيــب البلوري
ليوديــد الفضــة يتشــابه مــع الثلــج الطبيعــي ،حيــث يتــم نثر
يوديــد الفضــة فــي الغــاف الجــوي بواســطة المولــدات
األرضيــة أو الطائــرات أو الصواريــخ ،فيكـ ّون نــواة تتنامــى
حولهــا الســحب إلنتــاج المطر .وهناك مشــاريع مســتقبلية
واعــدة فــي اســتخدام هــذه التقنيــة ،والغــرض منهــا توفيــر
الميــاه والقضــاء علــى الجفــاف الــذي يد ِّمــر المحاصيــل
الزراعية في بقاع كثير من العالم.
وتشــير الدراســات العلميــة إلــى أن الطلــب علــى المــاء
ســوف ينمــو بنســبة  %25بحلــول عــام 2030م ،وقــد
اعتبــر أنــدرو ليفريــس الرئيــس التنفيــذي لشــركة داو
للكيميائيــات أن المــاء ســيكون بتــرول القــرن الحــادي
والعشــرين ،وهنــاك تخــوف حقيقــي مــن ارتفــاع ســعر
المــاء فــي المســتقبل ،ويــرى عديــد مــن العلمــاء أن حروب
المســتقبل ســتكون علــى الميــاه! فكيــف الحصــول علــى
مزيد من المياه لدرء هذه األخطار؟

يتســبب بــدوره فــي ارتفــاع
االمتصــاص الجــوي الــذي
َّ
درجــة حــرارة األرض .وهنــاك قلــق كبيــر نتيجــة نمــو كمية
ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف الجــوي بوتيــرة
متســارعة .وإذا اســتمر هــذا االرتفــاع فســتكون عواقبــه
وخيمــة .ولكـ َّـن هنــاك حلـ ً
ـول مقترحــة تتــدرج مــن أشــكال
بســيطة إلــى أنظمــة مع َّقــدة لتنظيــف الغــاف الجــوي مــن
ثانــي أكســيد الكربــون .فالحلــول البســيطة مرتبطــة
بســلوكنا فــي التعامــل مــع الكهربــاء وترشــيد اســتهالكنا
لهــا ،والتوســع فــي اســتخدام الطاقــة المتج ـ ِّددة كالطاقــة
الشمســية وطاقــة الريــاح .وهنــاك أنظمــة مع َّقــدة منهــا:
إنشــاء الغابــات االصطناعيــة إلزالــة ثانــي أكســيد الكربون
مــن الغــاف الجــوي ،وتســميد المحيطــات بالحديــد
لتحفيــز نمــو العوالــق النباتيــة التــي تمتــص ثانــي أكســيد
الكربــون ،ودفــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي صخــور
البازلــت ،واالســتفادة مــن ثانــي أكســيد الكربــون وتحويلــه
إلــى طاقــة .ولربمــا نجــد فــي المســتقبل القريــب محطات
توليــد كهربــاء تعمــل علــى ثانــي أكســيد الكربــون بـ ً
ـدل مــن
البخــار .فهنــاك رؤى مســتقبلية تســير فــي هــذا االتجــاه.
ولنتخيــل مــاذا يمكــن أن يحــدث لــو أننــا تم َّكنــا مــن تحويــل
التلوث إلى طاقة!

تنظيف الغالف الجوي

تبريد كوكب األرض

يلعــب غــاز ثاني أكســيد الكربــون دو ًرا كبيـ ًرا في مفعول

إن التحكــم فــي الشــعاع الشمســي وتقليــل حــرارة

الشــمس سيســهم بشــكل مباشــر في تبريد كوكب األرض،
وســيوازن بينهــا وبيــن تزايـــد ثانــي أكســيد الكربــون فــي
الغــاف الجــوي .وهنــاك حلــول مقترحــة منهــا :نثــر
الكبريــت فــي الغــاف الجــوي لعكــس أشــعة الشــمس،
وهــذه تــم تطبيقهــا مــن قبــل الطبيعــة .ففــي عــام 1991م،
انفجــر بــركان بيناتوبــو قاذ ًفــا كميــة هائلــة مــن الكبريــت
فــي الغــاف الجــوي ،وكانــت النتيجــة مدهشــة فــي خفض
درجــة حــرارة األرض .ومــن ضمــن الحلــول المقترحــة
وضــع مرايــا عمالقــة فــي الفضاء لعكس أشــعة الشمــــس،
أو مظـــات عمالقــة توضــع فــي الفضــاء للتقليــل مــن
أشــعة الشــمس ،وال شــك أن مثــل هــذه الحلــول معقَّــدة
وباهظــة التكلفــة وتفــوق تقنياتنــا الحاليــة .لكــن مثــل هــذه
األفكار غير مستبعدة في المستقبل.

مقياس الحضارات املتق ِّدمة

فــي عــام 1964م ،وضــع عالــم الفيزيــاء الروســي
مقياســا للحضــارات الفضائيــة
نيكــوالي كارداشــيف
ً
المتق ِّدمــة علــى أســاس ســيطرتها علــى الطاقــة فــي ثــاث
فئــات .وذهــب إلــى أن الفئــة األولــى هــي الحضــارة التــي
تحصــد طاقتهــا مــن الشــمس وتط ـ ّوع الــزالزل والبراكيــن
ولهــا القــدرة علــى التحكــم فــي المنــاخ ،والفئــة الثانيــة هي
التــي تســتمد طاقتهــا الكاملــة مــن النجــوم ،أمــا الفئــة
الثالثــة فهــي التــي تســتمد طاقتهــا مــن المجــرة بكاملهــا.

أرضــا خصبــة لك ّتــاب الخيال
شـ َّكل التح ُّكــم فــي المنــاخ ً
العلمــي .وكمثــال علــى ذلــك تســتخدم «ســتورم» وهــي
شــخصية خياليــة مــن شــخصيات ِفلْــم الخيــال العلمــي
«إكس-مــن» ســيطرتها علــى المنــاخ إلنتــاج األعاصيــر
والعواصــف الثلجيــة والبــرق وغيرهــا مــن الظواهــر .وفــي
ِفلْــم الخيــال العلمــي الحديــث «جيوســتورم» الــذي صــدر
فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام الماضــي ،تــم اســتخدام
األقمــار الصناعيــة للتحكــم فــي المنــاخ .فمــاذا لــو تح ـ َّول
الخيال العلمي إلى حقيقة؟
لنتخ ّيــل أننــا امتلكنــا القــدرة علــى الســيطرة والتحكــم
فــي الطقــس وتغييــر الظــروف المناخيــة فــي أي بقعــة مــن
األرض بواســطة األقمــار الصناعيــة .إن وجــود مثــل هــذه
األقمــار الصناعيــة أعقــد ممــا نتصــور ،ســتكون أنظمتهــا
معقَّــدة جــ ًدا ومــز َّودة بتقنيــات متق ِّدمــة جــ ًدا لتوليــد
الموجــات الكهرومغناطيســية ذات الطاقــة العالية ومدافع
ليزريــة ومدافــع الميكروويــف ،تكــون بدورهــا قــادرة علــى
تغييــر المنــاخ مــن خــال التحكــم بالعوامــل األســاس
كدرجــة الحــرارة .فتغيــرات بســيطة فــي درجــة الحــرارة
ً
مثــا قــادرة علــى تخفيــف شــدة األعاصيــر وتغييــر
مســارها .إذ إن التغيــرات البســيطة تــؤدي إلــى نتائــج
كبيــرة ،وهــذا مــا يعــرف بنظريــة الفوضــى ،وبإمــكان
األقمــار الصناعيــة االفتراضيــة تكويــن الســحب وتوليــد
الصواعــق والبــرق باســتخدام المدافــع الليزريــة .وهنــاك
أبحــاث وتجــارب علميــة واعــدة فــي اســتخدام أشــعة
الليزر في هذا المجال بالذات.
وعلــى الرغــم مــن أن وجــود أقمــار صناعيــة مســتقبلية
قــادرة علــى التحكــم فــي المنــاخ عمليــة مكلفــة ومحفوفــة
بالصعــاب ومع َّقــدة ج ـ ًدا ،إال أنهــا ليســت مســتحيلة .بــل
هــي ممكنــة مــن الناحيــة النظريــة .وفــي هــذا يقــول عضــو
مجلــس اإلدارة فــي الشــركة العاملــة فــي مجــال الفضــاء
“ ”OHB System AGأندريــاس ليندينتــال« :إن النــاس
يك ِّرســون أبحاثهــم علــى أشــعة الليــزر ذات الكفــاءة العالية
التــي يمكــن وضعهــا فــي المــدار .بالنســبة لي ،هي مســألة
وقـ ٍـت ليــس أكثــر» .وامتالكنــا لهــذه األقمــار الصناعيــة في
المســتقبل القــادرة علــى التحكــم فــي المنــاخ ،ســيحقِّق
قفــزة تقنيــة عظيمــة ،وهــذا يعنــي أن حضارتنــا البشــرية
ستكون ضمن الصنف األول من الحضارات المتق ِّدمة!
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القراءة ..آلة لتنشيط
الفكر

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

الخميس  ٦ذو القعدة 1439هـ 19 ،يوليو 2018م

معلومة
ماذا لو أصبح الهواء النقي سلعة؟

وسام بشير

إذا أصبــح الهــواء النقــي ســلع ًة ،فــإن حاجــ ًة
إنســانية أساســية ال يمكن للحيـــاة االســتمرار من
دونهــا ،ســتصبح شــي ًئا يشــترى ويبــاع ،ولــن يكــون
الهــواء ســلعة ذات ســعر فــي الســوق ،حتــى
ـاعا فــي الطبيعــة ،ويبــدو أن هــذا مــا
نفتقــده مشـ ً
نحــن ذاهبــون إليــه .وســيكون الهــواء بذلــك
العنصــر األخيــر مــن عناصــر الطبيعــة المختلفــة
التــي تســلعت ،بعــد أن أصبحــت األرض والمــوارد
الطبيعيــة واألشــجار والصخــور والتربــة وغيرهــا
ســلعة تشــترى وتبــاع ،وبعــد أن التحقــت بهــذه
العناصــر الحيويــة ،الميــاه النظيفــة الصالحــة
للشــرب كســلعة معبــأة تشــترى وتبــاع فــي
األســواق منــذ فتــرة غيــر بعيــدة ،أي منــذ
منتصف القرن العشرين.
ولربمــا سنشــاهد قري ًبا إعال ًنا يقــول« :تذكروا
ذلــك اليــوم الــذي ســخر فيــه النــاس مــن الميــاه
المعبــأة فــي زجاجــات ،الهــواء يســير علــى نفــس
الطريــق  -ســارعوا إلــى توظيــف أموالكــم فــي
شــركتنا» .وســيرافق ذلــك إعالنــات جميلــة جـ ًدا
تضفــي بعــض الــروح علــى هــذه الصناعــة ،كأن
نــرى فــي كل مــكان مناظــر طبيعيــة َّ
خلبــة مــع
عبــوة هــواء تعلــن ً
مثــا 50 :نَف ًَســا مــن الهــواء
العليــل بعشــرين دوال ًر ا .وســتصبح المناطــق
النائيــة النظيفــة محــط تنافــس الشــركات
العالميــة إلنشــاء مــا يعــرف بالزراعــة الهوائيــة
(هــذا التعبيــر دخــل قاموس التــداول فعل ًيــا) التي
ستصبح صناعة جديدة.
وسنشــاهد شــركات جديــدة تظهــر وتســ ّوق
لعبــوات هــواء نقــي .فقــد بــدأت حدي ًثــا شــركة
بريطانيــة صاعــدة اســمها «إيثــار» بعــرض
ترويجــي لجــرات هــواء زجاجية يســتوحي شــكلها
ـي طــرازًا تراث ًيــا مــن الريــف البريطانــي،
الخارجـ ُ
حيــث ُجمــع الهــواءُ مــن المــروج البريــة والتــال
أيضا شــركة كندية
التــي تلفحهــا الريــاح .وهنــاك ً

صاعــدة هــي «فايتاليتــي إيــر» التــي تحصــد
هواءهــا مــن جبــال روكــي الكنديــة الشــمالية،
وتضغطهــا فــي علــب تنــوي بيــع الواحــدة منهــا
بحوالــي  23دوال ًرا كند ًيــا .وتتطلــع الشــركتان إلى
الســوق الصينــي واليابانــي لتبيــع منتجاتهــا.
ويقــول مؤســس الشــركة الكنديــة« ،إذا ظلــت
الصيــن تبــدو كمــا هــي اآلن (مــن ناحيــة التلوث)،
فبإمكاني رؤية الهواء النقي يصبح سلعة».
إذا أصبــح الهــواء النظيــف ســلعة ،فســيكون
مــادة يســتعملها المحظوظــون للتم ّيــز عــن
اآلخريــن ،كمــا يحصــل اآلن فــي مــدن شــانغهاي
الصينيــة ونيودلهــي الهنديــة .حيــث أصبــح تنشــق
الهــواء النقــي مــن عالمــات المكانــة االجتماعيــة
التــي يتباهــى بهــا األغنيــاء فــي الفنــادق
والمدارس المخصصة لهم.
وستنتشــر اإلعالنــات والدعايــة حــول األماكــن
النظيفــة مــن التلــوث أو الحفــات التــي توفِّــر
لر َّوادهــا جرعــات مــن الهــواء النقــي بيــن فينــة
وأخرى.

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خـ ـ ــانـ ـ ــات ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ع ـلــى
ال ـ ــاع ـ ــب إكـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ـب ـك ــة
بواسطة األرقام من  1إلى ،9
شرط استعمال كل رقم مرة
واحـ ـ ــدة ف ـقــط ف ــي ك ــل خط
أفقي وفي كل خط عمودي
وفـ ــي م ــرب ــع م ــن ال ـمــرب ـعــات
التسعة.
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إذا أصبــح الهــواء النقــي ســلعة ،فــإن الثــروة
تصبــح معادلــة للصحــة ،أو علــى األقــل هــي
الســبيل للوصــول إليهــا .وهكــذا ســتظهر
مفــردات جديــدة :فكمــا راج تعبيــر «الفجــوة
اإللكترونيــة» ،بيــن القادريــن علــى اســتخدام
اإلنترنــت واآلخريــن الذيــن ال يســتطيعون،
ســيظهر تعبيــر «فجــوة التلــوث» ،بيــن القادريــن
علــى تنشــق الهــواء النقــي والذيــن يتنشــقون
الهــواء الملــوث الذين ســيرتفع احتمــال إصابتهم
بالربــو وســرطان الرئــة وأمــراض القلــب
وغيرها.
إذا أصبــح الهــواء ســلعة ،يكــون التحايــل علــى
المســتهلك قــد بلــغ الــذروة ،كمــا يكــون التلــوث
قــد بلــغ الــذروة وحرمنــا مــن مشــاهدة القمــر
والنجــوم وانبثــاق الفجــر والمناظــر الطبيعيــة
َّ
الخلبــة ،كمــا هــو الحــال فــي ميــدان تيــان آن
ميــن فــي الصيــن حال ًيــا .ولربمــا توجــب علينــا
آنــذاك شــراء صــور المناظــر الطبيعيــة مــن
العالم االفتراضي للتمتع بجمالها الساحر.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر:
هيثم خليل الجهيران
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،سارة مطر ،عوض العنزي،
هنوف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

كل العمليات التي يقوم بها العقل عند التفكير هي محض قراءة
وتحليل لما وقع أثره على الدماغ ،ويُعد الدماغ المشغل لهذه اآللة
والعمليات ،وعندما بحثنا في معاجم اللغة عن معنى الفكر،
وجــدنــاه يتمحور حــول تشغيل العقل في المعلوم للوصول إلى
المجهول ..مما يدعوني لتشبيه التفكير بالتنفس ،وكالهما
كنبضات القلب ،فالعقل يعمل كما تعمل الرئة وعضلة القلب دون
إرادة أو توقف ،ولكن نستطيع إدارة هذه العملية بشكل مختلف،
فكما يمكننا أخــذ شهيق وإخــراج زفير عند ممارسة الرياضة
ً
مثل ،أو زيادة نبضات القلب عن طريق حمل أثقال أو مضاعفة
جهد معتاد ،فكذلك الجهد الــذي يبذله الجسم عند التفكير
ونتنفس
حينما نود التمعن والتبحر في موضوع ما فنزي ُد عل ًما
ُ
معرفة ،أو أمام مشكلة معينة بحيث نُجهد الدماغ ليجد لها ً
حل
ونخرجها من جوفنا كما الزفير تما ًما .وعلى النقيض تما ًما
عندما ننزعج من التفكير في موضوع ما ،فنقوم بتشتيت التفكير
عبر إغراق النظر والسمع في أمور أخرى نساعد فيها أنفسنا
على الخروج من تلك الدائرة المرهقة.
بهذا ندرك أننا نستطيع إلى حد ما تسييس عقولنا ،وهذا عينه
مناط المسؤولية التي يُحاسب عليها العاقل .فالعقل ميدان
ً
ماثل أمــام عينيك
الحياة وكما تخطط في ذاك الميدان تــراه
وتقف عليه بأقدامك  ..فاهلل سبحانه وتعالى خلقنا باستعدادات
ومؤهالت كاملة تصل بنا إلى حقيقة الموجودات ،وعلى رأس تلك
الحقائق ،حقيقة كونه الخالق المبدع لكل الموجودات والغيبيات،
ونجد أن التعايش مع معطيات الحياة عن طريق التفكير فيه متعة
وتلذذ ،فتحليل أحداث الساعة يوصلنا لقناعة ورضا وقدرة على
التحكم ،وربما يساعدنا في الوصول إلى منابر الحكمة ،حيث
يستطيع الجميع أن يكونوا حكماء إذا ما سألوا اهلل أن يؤتيهم
إياها ،وفتح اهلل عليهم فتوح العارفين فيلهمهم كيف يستعملون
مصباح البصيرة الموجود بعقولهم ،فيتمكنوا من إنارة حيواتهم
حتى يبلغ سناها كل من جاورهم أو ط ّل عليهم وحمل أثرهم ً
حمل
أمينًا...
وهذا العلم يأخذنا لمعرفة أن الكون يسير بنظام مع َّين ،وهذه
المعرفة بدورها توصلنا ألهمية وضع التخطيط التفكيري قبل
الميداني ،فمن يرد الوصول لهدف مع ّين فعليه القيام بدراسة كل
األمور المحيطة بهذا الهدف ويضع احتماالت النجاح والفشل،
فاالستعداد يقي اإلنسان من الغرق في االستفهامات القاتلة
والمعطلة عن الوصول إلى الهدف .ولكن األمور الواضحة تساعد
على النجاح حتى في حيثيات الفشل ،فنخرج بدراسة واضحة عن
كيفية التمكن من معرفة الوضع الفاشل والسبل المؤدية له،
فيكون كمؤشر الخطر الذي يوضع على لوحات التنبيه فوق أي
موضع غير آمن ،وهكذا في الحياة الفكرية ،تستطيع من بعد كل
تجربة أن تم ّيز الوضع غير السليم فتتخذ حذرك وتلوذ للمسار
اآلمن.
كما يختلف الناس في نظرتهم للفشل ،فما يبدو لي عتب ٌة فاشلة
قد تسمو بغيري إلى طريق نجاحه ،إذ كل إنسان لديه استعدادات
فطرية يختلف فيها عن غيره من باب التفاضل الواقع بين البشر،
وهذا الوضع هو المؤدي الختالف العلوم والمهن ،لنكون مجتم ًعا
ً
متكامل يحتاج فيه كل فرد لآلخر ،وفي فصول الدراسة نقوم
بالتغذية المهمة التي تساعدنا على تبني المشكالت المقبلة
بوعي وقدرة على تخطي كل المراحل التي قد تصعب على الغير.
ً
جهل جدي ًدا ،وإثباتًا آخر بأن الغد
كل يوم جديد يكشف لنا
ٍ
ُ
سيحملنا بصفة جاهلين .فقوله تعالى (وفوق كل ذي علم عليم)
يثبت لنا هذه الحقيقة ،وبكل مجلس علم نجد التفاوت واقع ،وأن
مخزون كل فرد من العلم ال يشابه من يجالسه البتة ،ولهذا يبقى
اإلنسان بحاجة دائمة لالستماع أكثر من التحدث ،وللقراءة أكثر
من الكتابة ،ويُمكننا تخيل المخ البشري بجزئه المختص بتخزين
الــمــعــلــومــات أن ــه كــشــجــرة تــحــتــاج إل ــى رعــايــة دائــمــة بالسقيا
والتشذيب ،بحيث أن عدم السقيا يؤدي لتوقفه عن النمو ،وعدم
التشذيب سيفقده جمال مظهره وسينمو بــصــورة مــؤذيــة لمن
يجاوره..
* مؤلفة في الفكر والفلسفة

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم وذلك عبر البريد اإللكتروني:

cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف 013 876 ٠٤٥٧

