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 من العاملين في حقل خريص هم دون ســـن الثالثين. 
ل فرصـــًة وتحدًيا في  هـــذا التدفق للكوادر الشـــابة يشـــكِّ

الوقت نفسه.
صفحة ٨ و٩ صفحة 13-11 الثورة الصناعية الرابعة

خريص..
فرصة لألجيال

صفحة ٨ و٩

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية
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إخواني وأخواتي موظفي وموظفات أرامكو السعودية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

إنه لمن دواعي سروري، ونحن في هذه األيام الفضيلة، على أعتاب عيد األضحى 
المبارك، وبالدنا العزيزة تستقبل ضيوف الرحمن، أن أنتهز هذه الفرصة ألتمنَّى لكم 

، أن يتقّبل  جميًعا إجازة سعيدة تقضونها مع أسركم وأحبائكم، سائاًل المولى، عزَّ وجلَّ
مّنا جميًعا صالح األعمال.

ه  وبينما يتوافد الحجيج من مشارق األرض ومغاربها على أرض المملكة، أودُّ أن أنوِّ
في هذه المناسبة السعيدة بجهود العاملين في الشركة لتلبية ارتفاع الطلب على 

الوقود في موسم الحج، بكفاءة وموثوقية. كما ال يفوتني التذكير بضرورة االلتزام 
بإجراءات السالمة، وأن تكونوا كما عودتمونا مثااًل يُحتذى به في التقّيد بأنظمة 

المرور على الطرقات، خاصة في هذه األيام التي يكثر فيها التنّقل بين المدن لزيارة 
األهل واألقارب واألصحاب، وذلك لتفادي وقوع أي حوادث مؤسفة قد تفسد الفرحة 

التي طالما ارتبطت بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوبنا جميًعا.
وانطالًقا من دور الشركة الرائد في مجال المواطنة، وحرصها على تقديم ما هو 

ممتع ومفيد في مثل هذه المناسبات لموظفيها ولسائر أفراد المجتمع، يواصل مركز 
الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء( تقديم عدٍد من األنشطة والفعاليات الملهمة، 

التي أدعوكم، بصحبة أفراد أسركم، لالستفادة منها واالستمتاع بها، لما لها من أثر 
إيجابي في استشعار فرحة العيد وتعزيز جودة الحياة.

وختاًما، أدعو اهلل أن يوفق جميع منسوبي الشركة الذين يؤدون فريضة الحج هذا 
م بالشكر لجميع  العام، وأن ييسر لهم، ويتقبَّل منهم. كما أغتنم هذه الفرصة ألتقدَّ

العاملين من رجال األمن الصناعي والمشّغلين وجميع اإلخوة واألخوات الذين هم على 
رأس العمل في إجازة العيد، ولكم جميًعا على ما تبذلونه من جهود مخلصة وما 
تقومون به من عمل دؤوب، مما يجعل شركتنا في صدارة الشركات الرائدة على 

مستوى العالم.
دمتم سالمين غانمين، وكل عام وأنتم وأفراد أسركم بألف خير.

أمين حسن الناصر
رئيس الشركة، كبير إدارييها التنفيذيين

اختصاصي نقل المعرفة في النظم 
الميكانيكية، عبدالرحمن الربيعة، )يمين(،  

يقوم بتدريب مهدي المطرود على إحدى 
المضخات الميكانيكية كجزء من جهود 

نقل المعرفة التي تتم داخل أكاديمية 
خريص للصيانة.

في

معالي وزير 
الطاقة يشيد 
باستعدادات 

أرامكو السعودية 
ملوسم الحج

م خالصة تجربة  عبداهلل جمعة يقدِّ
أربعة عقود من العمل في الشركة 

للجيل الجديد

صفحة ٢

صفحة ٥

هذا العدد

مجلس اإلدارة يناقش عدًدا 
من املشاريع واملبادرات 

استمعت إدارة أرامكو الســـعودية إلى موجز حول اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي ُعقد األسبوع 
الماضي، وذلك أثناء االتصال األســـبوعي في الظهران. ومن أهم محاور االجتماع أن لجنة التدقيق 

استعرضت التقرير المالي األولي للشـــركة وصادقت عليه. كما عقدت لجنة المخاطر والصحة والبيئة 
اجتماًعا مماثاًل لمناقشة عدٍد من البنود.

وعّين المجلس األستاذ خالد هاشـــم الدباغ نائًبا أعلى للرئيس للمالية واالستراتيجية والتطوير.
صفحة 3



2
  القافلة األسبوعية

كنـت أطمـح بتغييـر المجتمـع... واآلن أطمـح 
أالَّ يغيرني!

تقـول سـوزان عليـوان فـي أحـد كتبهـا: »نبـدأ 
الرحلـة بشـعار سـأغيِّر العالم، ثم فـي منتصفها 
نـدرك أن أقصـى ما بوسـعنا أالَّ يُغيِّرنـا العالم«. 
األرض  هـذه  فـي  واسـتخلفنا  علينـا  اهلل  َمـنَّ 
إلصالحهـا وإعمارهـا وتغييـر مـا يمكـن تغييـره 
لصالح اإلنسـان، وليـس لمجرد العيش والسـعي 
المسـتمر لجلـب الـرزق وتوفيـر أسـس الحيـاة 
مـن مـأكل ومسـكن. ولطالما سـمعنا عبـارة »كن 
أنـت التغييـر الـذي تريـد أن تـراه فـي العالـم، 
تغييـر  مـن  تتمكـن  لكـي  نفسـك  بتغييـر  وابـدأ 
هـذه  زالـت  ومـا  كانـت  حولـك«.  مـن  العالـم 
وتُثيـر  مشـاعرنا  تدغـدغ  وغيرهـا  رة  لعبـا ا
لقـدرات،  ا محـدود  بشـر  ولكننـا   ، حماسـنا
وكأفـراد، ال تقـع علـى عاتقنـا مسـؤولية إعـادة 
كيـد  لتأ با لكننـا  و  ، كملـه بأ لـم  لعا ا تشـكيل 
مسـؤولون عـن مهمـة كبيـرة وحيويـة تتمثـل فـي 
نـراه  بمـا  وتهذيبهـا  أنفسـنا  صياغـة  إعـادة 

مالئًما لنا وللمجتمع من حولنا.
فـإذا اسـتطعنا تغييـر أنفسـنا بشـكل إيجابـي 
عمـاًل  ب  يتطلَـّ حتًمـا  وذلـك  األفضـل،  نحـو 
وتُكـّرس  الجهـود  فيـه  تُبـذل  وكبيـًرا  مسـتمًرا 
األوقـات، فإننـا بذلـك سـوف نؤثـر إيجاًبـا علـى 

العالـم الصغيـر الـذي نعيـش فيـه والبيئـة مـن 
حولنا بشـكل مباشر وغير مباشـر، وهذا التغيير 
البسـيط يُوّلـد بـدون شـك سلسـلة متتابعـة مـن 
والتأثيـرات  المتتاليـة،  والتطـورات  النتائـج 
هـذا  عـن  نجمـت  التـي  والمتواتـرة  المتبادلـة 
الحـدث األول الـذي بدأنـاه نحـن، والتـي يفـوق 
حجمهـا بمراحـل مـا أردنـا إحداثـه فـي البدايـة، 
وربما بشـكل لم نتوقعـه ولم يتوقعه أحـد، بل من 
الممكـن أن تتأثـر بيئـات أخـرى من ذلـك التغيير 
فيهـا  تتراكـم  بمراحـل  يمـر  أن  بعـد  البسـيط 
األحـداث لنحصـل فـي النهاية علـى تغيـر نوعي، 

أبعد ما يكون عن التوقع. 
ال تسـتغرب مـن وصول آثـار بعض األعمـال أو 
األفـكار اإليجابيـة التـي تمارسـها فـي حياتـك 
اليوميـة فـي مجتمعـك المهنـي أو االجتماعـي، 
إلـى مواقـع أخـرى فـي هـذا العالـم، والتـي تبعـد 
عنـك آالف الكيلومتـرات. إن صيـرورة الحيـاة 
تُثبت بشـكل مدهـش أن جميع األحـداث اليومية 
فـي العالـم مترابطـة أو تتأثـر ببعضهـا بعًضـا 
وقـرارات  أفـكار  نتـاج  إنهـا  بـل  مـا،  بشـكل 
وتصرفـات فرديـة وجماعيـة في مواقـع مختلفة، 
لإلنسـانية،  مفيـدة  بقوالـب  النهايـة  فـي  تُنتـج 
مشـّكلًة موجـات تسـتمر بالتحـرك واالرتطام بال 

توقف حتى تصل إلى وجهتها. 

وكفـرد بسـيط في هـذا العالـم، فإن لـك بعض 
التأثيـر على واحـدة أو بعض من هـذه الموجات، 
عليـك؟  الموجـات  تلـك  تأثيـر  مـدى  مـا  لكـن 
خاصـة عندمـا تأتـي بشـكل يتعـارض ويتصـادم 
مـع قناعاتـك التـي تأصلـت فـي نفسـك؟ مـا مـن 
شـك أن هناك حاجـات متبادلة بيـن المجتمعات 
اإلنسـانية فـي جميـع بقـاع األرض، وما من شـك 
أن اإلنسـان يسـعى دائًمـا للتواصـل مـع أخيـه 
عالقـة  لبنـاء  مختلفـة  مواقـع  فـي  اإلنسـان 
يحققـون مـن خاللهـا االحتياجـات المشـتركة. 
تؤثـر وتتأثـر  العمليـة فإنـك  وفـي خضـم هـذه 

إيجاًبا أو سلًبا بما يجري في العالم من حولك.
نفـي  إلـى  دائًمـا  البشـر  يميـل  أن  يحـدث 
السـلوك الفـردي إذا حـدث أن خالـف مـا هـو 
سـائد فـي المجتمـع مـن قيـم ومبـادئ، وعـادات 
وتقاليـد، دون التوقـف قليـاًل مـع هـذا السـلوك 
الفـردي لتقييمـه فيمـا إن كان صائًبـا أم خاطًئـا، 
فيكفـي أنـه خالـف الجماعـة ولـم يسـاير الركب! 
أمـا إذا حـدث أن ارتطمـت بـك واحـدة مـن تلـك 
الموجـات الكبيـرة أو الصغيـرة مسـتقباًل، التـي 
قـد تختلـف أو تتفـق معهـا، فقـف أمامهـا قليـاًل، 
واسـتجمع أفـكارك وعواطفـك لتقييمهـا، تنفـس 
مبادئـك وارتكـز عليهـا، ثـم ازفـر هـذه الموجـة 

بعيًدا أو تقبَّلها بصدر رحب.

من أين يبدأ التغيير؟
هنوف يوسف السليم 

hanoof.alseleem@aramco.com
هيئة التحرير

إضــــاءة

ب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في  ترحِّ
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبِّر عن آراء ُكتَّابها.

وزير الطاقة يشيد باستعدادات أرامكو السعودية 
ملوسم الحج

جـــدة - أشـــاد معالـــي وزيـــر الطاقـــة والصناعـــة 
والثـــروة المعدنيـــة، المهنـــدس خالـــد بـــن عبدالعزيز 
الفالـــح بالجهود الكبيرة التي تبذلها أرامكو الســـعودية 
لإلســـهام فـــي إنجـــاح موســـم الحـــج للعـــام الجـــاري 
١4٣٩هــــ، بعـــد أن رفعـــت مســـتوى مبيعاتهـــا مـــن وقود 
الطائرات مـــن ٥0 ألف برميل يومًيـــا إلى أكثر من ٨0 
ألـــف برميل يومًيـــا لتزويد طائرات الحجـــاج في مطار 

الملك عبدالعزيز بجدة بالوقود.
ِقبـــل كبيـــر  لـــدى اســـتقباله مـــن  لـــع الفالـــح  واطَّ
اإلدارييـــن التنفيذيين بالنيابة، النائـــب األعلى للرئيس 
عبدالرحمـــن  أحمـــد  األســـتاذ  الفنيـــة،  للخدمـــات 
األنابيـــب  التنفيـــذي لخطـــوط  والمديـــر  الســـعدي، 
عبـــداهلل  األســـتاذ  بالوكالـــة،  والفـــرض  والتوزيـــع 

المنصـــور، علـــى اســـتعدادات الشـــركة وجاهزيتهـــا حامد العطاس
المنتجـــات  مـــن  المتزايـــدة  االحتياجـــات  لتغطيـــة 

البترولية، وخاصة وقود الطائرات.
وشـــهد اللقـــاء عرًضا بعنـــوان »اســـتعدادات أرامكو 
الســـعودية لموســـم حج ١4٣٩هـ«، وآخر عن »مشـــاريع 
لدعـــم  والمســـتقبلية  الحاليـــة  الســـعودية  أرامكـــو 
احتياجـــات مكـــة المكرمـــة«، وُســـلّط الضـــوء على ما 
ره الشـــركة من مختلف المنتجـــات النفطية، دعًما  توفِّ
لجهـــود المملكـــة في خدمـــة ضيوف الرحمـــن وحجاج 

بيت اهلل القادمين من مختلف بقاع العالم.
وأشـــار مديـــر إدارة التوزيع فـــي المنطقـــة الغربية، 
األســـتاذ عبداهلل الغامدي، إلـــى أن المنطقـــة الغربية 
تشـــهد هـــذه الفترة حركـــة نشـــطة، تزامًنا مع موســـم 
الحج، تتمثل فـــي توفير مختلف المنتجـــات البترولية. 
وأكـــد أن معالي وزير الطاقـــة والصناعة أبدى ارتياحه 

مجّمع لتخزين املشتقات في ينبع

ح عبـــداهلل الغامـــدي عـــن  مـــن جهـــة أخـــرى، صـــرَّ
إمكانيـــة تنفيـــذ مشـــاريع مســـتقبلية تتمثل في إنشـــاء 
مجّمع بأعلى المواصفات العالمية لتخزين المشـــتقات 
النفطية فـــي ينبع في ظل وجود ثالث مصاٍف رئيســـة 
حالًيـــا هي: )ينبع، وياســـرف، وســـامرف( ومن ثم ضخ 
هـــذه المشـــتقات عبر خطـــوط أنابيـــب متكاملة تربط 
بيـــن ينبع وجـــدة، إضافـــة إلى توســـعة محطة شـــمال 
جدة، وزيادة القـــدرة فيها من ١64 ألًفـــا إلى ٣4٢ ألف 
برميـــل يومًيـــا، األمـــر الـــذي سيُســـهم  فـــي تعزيـــز 
صعيـــد  علـــى  منطقـــة  ألكبـــر  الوقـــود  إمـــدادات 
االســـتهالك، وتضم مكـــة المكرمة، وجـــدة، والطائف، 

والباحة، والقنفذة.

بعـــد اّطالعه على الجهـــود المبذولة من قبـــل أرا مكو 
الســـعودية فـــي تغطيـــة كل احتياجـــات الســـوق مـــن 
منتجات البتـــرول، وخاصة وقود الطائـــرات في مطار 
الملـــك عبدالعزيـــز بجـــدة ومطـــار األميـــر محمد بن 
عبدالعزيز فـــي المدينة المنّورة. وأشـــار الغامدي إلى 
أن حجـــم المبيعـــات ازداد بنســـبة ٢0% عـــن معـــدل 
االســـتهالك اليومـــي، لتزويـــد طائـــرات الحجـــاج في 
هذيـــن المطاريـــن، وتتـــم تلبيتـــه من خـــالل التخطيط 

واالستعداد المسبق.
وأضـــاف أن أرامكـــو الســـعودية تعمل على مـــدار ٢4 
ســـاعة لتغطيـــة احتياجـــات الســـوق فـــي منطقتـــي مكة 
المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة، حيث إن موســـم الحج يُعدُّ 
من المواســـم الحيوية التي ترتفع فيها نســـبة اســـتهالك 
المشـــتقات النفطية، مؤكًدا على أن إدارة التوزيع جاهزة 

لتلبية أية زيادة قد تطرأ في المستقبل.

المهندس خالد الفالح، ويبدو 
على يمينه، أحمد السعدي 

وعدد من مسؤولي إدارة 
التوزيع في المنطقة الغربية، 

وشؤون أرامكو السعودية، حيث 
أشاد معاليه بالجهود الكبيرة 
التي تبذلها أرامكو السعودية 

لإلسهام في إنجاح موسم 
الحج
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أرامكو السعودية ووكالة تشجيع التجارة واالستثمار الكورية 
عان مذكرة تفاهم توقِّ

سـيئول، كوريـا الجنوبيـة - وّقعـت أرامكـو السـعودية، 
مؤخـًرا، مذكـرة تفاهـم شـاملة مـع وكالـة تشـجيع التجـارة 
واالستثمار الكورية )كوترا( بهدف تسهيل التعاون التجاري 
ع مذكرة التفاهم  الوثيق في إطار رؤية المملكة ٢0٣0، ووقَّ
كلٌّ مـن النائـب األعلـى للرئيـس للخدمـات الفنيـة، األسـتاذ 
أحمـد عبدالرحمـن السـعدي، ورئيـس وكالـة كوترا، السـيد 

كوون بيونغ أوه.
التفاهـم، ستنشـأ مجموعـات عمـل  وبموجـب مذكـرة 
مشـتركة بيـن أرامكـو السـعودية ووكالـة كوتـرا مـن خـالل 
الشـركات التابعـة للطرفيـن، وذلـك بهـدف التعـاون فـي 
مجـاالت التجارة واالسـتثمار وتنمية الموارد البشـرية. كما 
سيشـمل التعاون بناء قنوات اتصال، وتحديد المسـتثمرين 
الحالييـن والمحتمليـن ومسـاندتهم، ووضـع برامـج تدريـب 
المـوارد البشـرية وتطويرهـا، والمشـاركة فـي اسـتضافة 

الندوات وورش العمل والمنتديات والمعارض.
»التعـاون  السـعدي:  أحمـد  قـال  الصـدد،  هـذا  وفـي 
المشـترك بيـن أرامكـو السـعودية وكوتـرا إلنشـاء منصـة 

السـتثمار الشـركات الكوريـة فـي المملكـة، لخدمة سلسـلة القافلة األسبوعية
التوريد في أرامكو السـعودية، سيساعد على تعزيز القدرة 
التنافسية للشركات الكورية في المملكة العربية السعودية 
ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيُسهم 
فـي تحقيـق األهـداف طويلـة األمـد لبرنامـج تعزيـز القيمة 
المضافـة اإلجماليـة لقطـاع التوريـد )اكتفـاء( فـي أرامكـو 

السعودية ورؤية المملكة ٢0٣0«.
بـدوره، قـال السـيد كـوون: »تأمـل العديـد مـن الشـركات 
الكوريـة المشـاركة فـي مشـاريع أرامكـو السـعودية، وإذا 
زت كوتـرا وأرامكـو السـعودية التواصـل المتبـادل فيمـا  عـزَّ
بينهمـا ووسـعتا مـن تعاونهمـا، فـإن ذلـك سـيمثل نموذًجـا 
يحتذى به للشـراكة وسـيقوي من حضور الشركات الكورية 

الجنوبية في المملكة العربية السعودية«.
وتُعـد كوتـرا، التي تمّولها الحكومـة الكورية الجنوبية من 
خـالل وزارة التجارة والصناعـة والطاقة الكورية الجنوبية، 
أعمـال  توسـيع  تسـاند  التـي  العالميـة  لألعمـال  منصـًة 
الشـركات الكوريـة الجنوبيـة في الخـارج. كما توّفـر الوكالة 
المسـاندة في مجال البنية التحتية التجارية واالسـتثمارية 

من خالل مكاتبها الـ ١٢4 المنتشرة في ٨4 دولة.

األستاذ أحمد السعدي والسيد كوون 
بيونغ أوه، يعرضان مذكرة تفاهم 
شاملة ُوّقعت، مؤخًرا، بين أرامكو 
السعودية وكوترا، حيث سيتعاون 

الجانبان بموجب مذكرة التفاهم في 
مجاالت التجارة واالستثمار والموارد 

البشرية.

مجلس اإلدارة يصادق على التقرير املالي األولي 
ويناقش عدًدا من املشاريع واملبادرات 

مجلس اإلدارة ُيعيِّن خالد الدباغ في منصب النائب 
األعلى للرئيس للمالية واالستراتيجية والتطوير

الظهـــران - اســـتمعت إدارة أرامكو الســـعودية يوم 
األحـــد ١ ذو الحجـــة ١4٣٩هـ )١٢ أغســـطس ٢0١٨م(، 
إلـــى موجز حول اجتمـــاع مجلس إدارة الشـــركة الذي 

ُعقد األسبوع الماضي.
لتنفيذييـــن،  ا رييـــن  اإلدا كبيـــر  عـــن  بـــة  لنيا وبا
اســـتعرض النائب األعلـــى للرئيس للخدمـــات الفنية، 
األســـتاذ أحمـــد عبدالرحمن الســـعدي، أهـــم محاور 
االجتمـــاع أثنـــاء االتصـــال األســـبوعي فـــي الظهران. 
اجتمعـــت  لتدقيـــق  ا لجنـــة  ن  أ لســـعدي  ا كـــر  ذ و
للشـــركة  األولـــي  لـــي  الما التقريـــر  واســـتعرضت 

وصادقت عليه. 

الظهــران - أصــدر مجلــس إدارة أرامكــو الســعودية 
قــراًرا بتعييــن األســتاذ خالــد هاشــم الدبــاغ فــي منصــب 
النائــب األعلــى للرئيــس للماليــة واالســتراتيجية والتطوير 

اعتباًرا من ١ سبتمبر٢0١٨م.
وشــغل الدبــاغ منصــب مراقــب الحســابات فــي الشــركة 
منــذ ينايــر ٢0١٢م، حيــث توّلــى المســؤولية عــن األنشــطة 
المحاســبية العالميــة ألرامكو الســعودية وإصــدار التقرير 
المالــي الســنوي للشــركة، واضطلــع بــدور أميــن حفــظ 
الســجالت الماليــة فــي الشــركة، حيــث كان مســؤواًل عــن 
الداخليــة.  الضوابــط  عمــل  منظومــة  كفــاءة  ضمــان 
الدبــاغ مهمــات عملــه فــي توفيــر معلومــات  ويباشــر 
األعمــال التجاريــة وتقديــم الخدمــات االستشــارية، وهــو 
مســؤول عــن وضــع برامــج أداء الشــركة واســتدامتها. كما 
التشــغيلية  الموازنــة  إعــداد  عمليــات  علــى  يُشــرف 
والرأســمالية الســنوية وتقييــم االســتثمارات المقترحــة 

للشركة. 
ــن  ــاغ فــي منصــب أمي ــن الدب ــر ٢0١0م، ُعي وفــي أكتوب

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

واجتمعـــت كذلك لجنـــة المخاطر والصحـــة والبيئة 
لمناقشـــة عـــدٍد مـــن البنـــود، واســـتمعت لتقريريـــن 
لين حـــول »أهم المخاطر التي تواجه الشـــركة«،  مفصَّ
األول يتعلـــق بالتغّيـــر المناخـــي، واآلخـــر بالحـــوادث 
الصناعيـــة الكبيـــرة، كمـــا راجعـــت اللجنـــة بعـــد ذلك 
إجـــراءات إدارة األزمـــات، والتعافـــي مـــن الكـــوارث، 

واستمرارية األعمال وجاهزيتها.
وعّين المجلس األســـتاذ خالد هاشـــم الدبـــاغ نائًبا 

أعلى للرئيس للمالية واالستراتيجية والتطوير.
واســـتمع أعضاء مجلس اإلدارة كذلك لعرٍض حول 
أحـــدث التطـــورات المتعلقـــة بعـــدد مـــن المعامالت، 
والمبـــادرات، والمشـــاريع التـــي تعكـــف الشـــركة على 

تنفيذها في الوقت الراهن.

الخزينــة بعــد أن شــغل منصب المديــر التنفيــذي بالوكالة 
لدائــرة الخزينــة منــذ فبرايــر ٢0١0م. ومنــذ ســبتمبر 
٢00٨م، كان يعمــل مديــًرا إلدارة تحليــل األعمــال فــي 
ــو ٢00٨م،  دائــرة التخطيــط العــام. وقبــل ذلــك فــي يوني
للتســويق  بالوكالــة  التنفيــذي  المديــر  منصــب  شــغل 

واإلمداد وتنسيق المشاريع المشتركة.
ومــن المناصــب التــي شــغلها الدبــاغ أيًضــا منصــب 
مديــر إدارة تســويق ومبيعــات النفــط الخــام فــي أرامكــو 
ــر ومســاندة  ــرة تطوي ــذي لدائ ــر التنفي الســعودية، والمدي
اإلدارييــن  وكبيــر  والرئيــس  المشــتركة،  المشــاريع 
البتــرول الســعودي العالميــة فــي  التنفيذييــن بشــركة 
المتحــدة األمريكيــة،  الواليــات  نيويــورك فــي  مدينــة 
والمديــر العــام لشــركة البتــرول الســعودي المحــدودة فــي 

العاصمة اليابانية طوكيو. 
كذلــك عمــل الدبــاغ عضــًوا بمجلــس إدارة كلٍّ مــن 
يــر  للتكر ن  جيــا فو كة  شــر و  ، شــيل ا  شــو كة  شــر
والبتروكيميائيــات، وشــركة لوبريــف، وشــركة ســوميد، 
وعمــل أيًضــا فــي منصــب نائــب رئيــس شــركة ســينوبك 

سينمي برودكتس كومباني.

واعتمـــد المجلـــس التقريـــر المالي األولـــي وراجع 
تقارير الوضع المالي والمسؤولية لمنتصف العام.

واتخـــذ المجلـــس بعـــد ذلـــك عـــدة قـــرارات تتعلق 
التكريـــر  قطـــاع  فـــي  الســـعودية  أرامكـــو  بتوســـع 
والمعالجة والتســـويق، ومـــن بين ذلـــك التصديق على 
اتفاقية التطوير المشـــترك لمشـــروع توسيع ساتورب 
والتصميميـــة  الهندســـية  األعمـــال  تمويـــل  وطلـــب 
األوليـــة، والموافقـــة علـــى حيـــازة حصـــص الملكيـــة 
المتبقيـــة فـــي أرالنكســـيو، وهـــو مشـــروع مشـــترك 
للكيميائيـــات المتخصصـــة فـــي هولنـــدا بيـــن أرامكو 
الســـعودية وشـــركة النكســـيس، والـــذي أُطلـــق عـــام 
٢0١6م. كمـــا وافق المجلـــس أيًضا علـــى طلب تمويل 

لتوسيع إنتاج الكيميائيات في شركة موتيفا.

ــس إدارة كلٍّ مــن شــركة  ــاغ عضــًوا فــي مجل وكان الدب
أرامكــو الســعودية لمشــاريع الطاقــة، ومركــز أرامكــو 
أرالنكســيو  ومشــروع  األعمــال،  لريــادة  الســعودية 
ــس إدارة بشــركة  المشــترك. وشــغل منصــب عضــو مجل
ــة وهــو رئيــس ســابق  أرامكــو لتجــارة المنتجــات البترولي
للجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. ويشــغل 
الدبــاغ حالًيــا منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة 
ــغ  ــع بنغران ــي مجم ــي المشــاريع المشــتركة ف صــدارة وف
أرامكــو  بهــا  تُســهم  التــي  والبتروكيميائيــات  للتكريــر 
الســعودية مــع شــركة بترونــاس فــي ماليزيــا. وإضافة إلى 
مجلــس  فــي  الســعودية  أرامكــو  الدبــاغ  يُمّثــل  ذلــك، 
محافظــي معهــد أعضــاء مجالــس اإلدارات فــي دول 

مجلس التعاون الخليجي.
درجــة  علــى  حاصــل  الدبــاغ  أن  بالذكــر  جديــر 
البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة من جامعــة توليدو 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وأكمــل عــدًدا مــن 
برامــج القيــادة التنفيذيــة، ومنهــا برنامــج كبــار المديريــن 
المملكــة  فــي  لألعمــال  لنــدن  كليــة  فــي  التنفيذييــن 

خالد هاشم الدباغالمتحدة.

زيارة مركز أبحاث
وبعـد اجتمـاع المجلـس، قـام أعضـاء مجلـس اإلدارة 
بزيـارة »مركـز أبحـاث شـركة إيـه بـي بـي« فـي بـادن فـي 
سويسـرا، وهـو أكبـر مركـز أبحـاث تابـع لشـركة إيـه بـي 
بـي. كمـا اسـتعرض أعضـاء المجلس،أيًضـا، عـدًدا مـن 
بـي  بـي  إيـه  شـركة  تقـوم  التـي  التقنيـة  االبتـكارات 

بتطويرها.  
وقال السـعدي: »عّبر المجلس عن سـعادته بالتقارير، 
والعـروض، واإلحاطـات، وأعـرب عـن تقديـره لجهـود 
الشـركة وإنجازاتنـا بفضـل جهـود موظفينـا«، مؤكـًدا أن 
المجلس »سـيواصل اهتمامه ومسـاندته لخطط الشركة 
وبرامجهـا التـي تدفعنـا إلـى األمـام كجـزء مـن عمليـة 

التحّول المستمرة في الشركة«.
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الدمــام - دّشــن صاحــب الســمو الملكــي، األميــر أحمــد 
ابــن فهــد بــن ســلمان، نائــب أميــر المنطقــة الشــرقية، 
مســاء الخميــس ١٣ ذو القعــدة ١4٣٩هـــ )٢6 يوليــو ٢0١٨م( 
مهرجــان صيــف الشــرقية ٣٩، الــذي نُظــم برعايــة كريمــة 
ــن  ــف ب ــن ناي ــر ســعود ب مــن صاحــب الســمو الملكــي األمي
عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية، فــي الواجهــة البحرية 
ــم رعــاة  ــرة تكري ــام.  وفــي فق ــام لمــدة عشــرة أي فــي الدم
لمشــاركتها  الســعودية  أرامكــو  تكريــم  تــم  المهرجــان، 
الفاعلــة عــن طريــق لجنــة الســالمة المروريــة فــي المنطقــة 
الشــرقية كأحــد الداعميــن للمهرجــان، وإســهامها فــي رفــع 
نســبة الوعــي المــروري لــدى زوار المهرجــان مــن خــالل 
ــة،  برامــج المحــاكاة وغيرهــا فــي خيمــة الســالمة المروري
وقــد تســلَّم الجائــزة نيابــة عــن أرامكــو الســعودية مدير عام 

دائرة الشؤون الحكومية، األستاذ خالد خليفة الملحم. 

طرق غير تقليدية
المنطقــة  فــي  المروريــة  الســالمة  لجنــة  وحرصــت 

صالح الغامدي

الشــرقية، التابعــة ألرامكــو الســعودية، خالل مشــاركتها في 
المهرجــان علــى االبتعــاد عــن اســتخدام الطــرق التقليديــة 
فــي التوعيــة بخطــورة الحــوادث المروريــة وعــدم االلتــزام 
بقواعــد الســياقة اآلمنــة، حيــث احتــوت خيمــة الســالمة 
المروريــة علــى عــدة برامــج ذات طابــع ترفيهــي، وتوعــوي، 
األمــان،  بحــزام  اإلقنــاع  بجهــاز  كالمشــاركة  وتعليمــي، 
وســيارة محــاكاة االنقــالب، والبرنامــج التعليمــي )قيادتــي(. 
ومــن البرامــج العمليــة أيًضــا وجــود ركــن مخصــص لدائــرة 
أعمــال األمــن الصناعــي فــي أرامكــو الســعودية للمســاعدة 
فــي تدريــب الــزوار، وخاصــة النســاء، علــى كيفيــة تغييــر 

اإلطارات بطريقة آمنة مع عرض مرئي.
اســتخدام  مــرة  وألول  تــم  التقنيــة،  يخــص  وفيمــا   
الشاشــة التفاعليــة، التــي مــن خاللهــا اســتطاعت اللجنــة 
فــي خيمــة الســالمة المروريــة الربــط مــا بيــن الواقــع 
والعالــم الرقمــي مــن خــالل اســتقبال المشــاركات عبــر 
حســاب اللجنــة )فــي تويتــر( لإلجابــة عــن األســئلة اليوميــة 
لرفــع الوعــي المــروري لــدى شــريحة كبيــرة مــن النــاس مــع 
ســحب يومــي علــى جوائــز قيمــة. وبعــد االنتهــاء مــن 
الســحب وإعــالن الفائــز، يتــم عــرض ســؤال اليــوم التالــي 
إلعطــاء وقــت كاٍف ألكبــر شــريحة لالســتفادة والمشــاركة 

في المسابقة.
اللجنــة ضمــن  التــي حرصــت عليهــا  البرامــج  ومــن 
الفعاليــات، برنامــج )قيادتــي(، وهــو برنامــج مجانــي يمكــن 
اســتخدامه بســت لغــات، وهــي العربيــة، واإلنجليزيــة، 
ومتــاح  واألوردو،  والهنديــة  والفلبينيــة،  واإلندونيســية، 
للجميــع علــى شــبكة اإلنترنــت، حيــث يحتــوي علــى عشــرة 
برامــج عبــارة عــن حصــص توعويــة، منهــا علــى ســبيل 
المدينــة وخارجهــا،  القيــادة داخــل  المثــال، أساســات 
والقيــادة ليــاًل، وكيفيــة التعامــل مــع األجــواء الماطــرة 
والضبــاب، والحــرص علــى اتبــاع أصــول الســالمة فــي كل 
الحــاالت. ولضمــان الفائــدة مــن إكمــال البرنامــج هنــاك 
شــرط الجتيــازه، وهــو أن يحصــل الشــخص علــى ٨0% من 
البرنامــج، وقــد لوحــظ تفاعــل  درجــات االختبــار فــي 
الجمهــور مــع فكــرة البرنامــج وارتفــاع نســبة تســجيلهم 

وخاصة النساء.

أهمية حزام األمان
وللتعــرف علــى مــدى فاعليــة المشــاركة، اســتمع 

أعضــاء لجنــة الســالمة المروريــة النطباعــات الجمهــور 
وا  بتجــارب  حــول الفعاليــات  خاصــة مــن الذيــن مــرُّ
المحــاكاة. يقــول محمــد المــري، الــذي يعمــل  مهندًســا 
فــي إحــدى الشــركات: »لســت ممــن يهتــم بربــط حــزام 
األمــان داخــل المــدن، ولكن فقــط على الطرق الســريعة 
خــارج المــدن، ألن الســرعة داخــل المدينــة محــّددة، لذا  
أشــعر بعــدم أهميتــه، واليــوم مــع تجربــة حــزام األمــان  
وبســرعة ٢0 كــم فقــط، لــم أتوقــع  أن تكــون الصدمــة 
بهــذه القــوة، فمــا بالنــا بمــن يتجــاوز ١٢0 كــم، ويحــدث 
ر اهلل. شــكًرا ألرامكــو الســعودية  لهــم  مكــروه ال قــدَّ
علــى هــذه التجربــة، وبــإذن اهلل ســأكون ممــن يربــط 

حزام األمان في كل مكان داخل المدينة وخارجها«.
ــة: »أحــرص  ــي تعمــل معلِّم ــد العجمــي الت ــول هن وتق
علــى التقيــد بحــزام األمــان، ولكــن دائًمــا أجــد صعوبــة 
ــوم  ــاع زوجــي واألوالد بربــط حــزام األمــان. الي فــي إقن
ــان  ــاع بحــزام األم ــاز اإلقن ــة لجه ــد مشــاهدة التجرب بع
حرصــت علــى إقنــاع زوجــي أن يجــرب الجهــاز. بعــد 
ذلــك ســمعت مــن جميــع أفراد األســرة مــا يبشــر بالخير 

حيث اتفق الجميع على أهمية ربط حزام األمان«.
 ويقــول الطالــب الجامعــي عبــداهلل الشــمري: » كّل 
مــرة أســمع أو أشــاهد برامــج توعويــة خاصــة عــن حزام 
األمــان، أشــعر أن هنــاك نوًعــا مــن المبالغــة فــي األمــر، 
حتــى وقــع لــي حــادث كــدت أن أدفــع حياتــي ثمًنــا 
التجربــة الخاصــة  اليــوم شــاهدت  لتهــّوري حينهــا، 
بجهــاز اإلقنــاع بحــزام األمــان، وجّربــت مركبــة محــاكاة 
االنقــالب واســتمعت لشــرح حــول الخســائر البشــرية 
والماديــة، ومــع األســف صدمتنــي األرقــام، فهــل يعقــل 
أن نكــون مــن بيــن الــدول األكثــر خســائر بشــرية نتيجــة 

للحوادث المرورية؟«.
الجمهــور،  علــى  المحــاكاة  تأثيــر  مــدى  وحــول   
حرصــت لجنــة الســالمة المروريــة علــى إجراء اســتبيان 
لــكل مــن شــارك فــي تجربــة حــزام األمــان ومحــاكاة 
ومركبــة  الجهــاز  فاعليــة  مــدى  لقيــاس  الحــادث 
المحــاكاة، وكانــت النتيجــة أن أكثر مــن ٩٥% مّمن مّروا 
بالتجربــة قــد اقتنعــوا بربــط حــزام األمــان وســوف 
يســهمون فــي نشــر الوعــي بيــن أقربائهــم وزمالئهم، من 
وقــوة  االنقــالب  صعوبــة  حــول  تجاربهــم  خــالل 
االصطــدام وهــذا اإلســهام مــن أهــم أهــداف مثــل هــذه 

المهرجانات. 

سمو األمير أحمد بن فهد بن سلمان، خالل زيارته لجناح 
لجنة السالمة المرورية المقام على هامش مهرجان صيف 

الشرقية 39.

ار أمام مركبة محاكاة االنقالب التي شهدت إقبااًل كبيًرا  الزوَّ
على تجربتها والتعرف عن قرب على أخطار السرعة العالية 

خالل السياقة.
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يف »برنامج اإلرث القيادي« اجلديد الذي أطلقته دائرة التدريب والتطوير

عبداهلل جمعة يقّدم خالصة تجربة أربعة 
عقود من العمل في الشركة للجيل الجديد

الظهـران - ُعـرف عـن أرامكـو السـعودية حرصهـا الدائـم 
علـى توفير أفضل وأحدث وأشـمل برامج التدريب والتطوير 
لموظفيهـا مـن جميـع المسـتويات وعلـى مختلـف األصعـدة، 
وقـد كانـت إحـدي أولوياتهـا والتـزال فـي هـذا السـياق، هـي 
اكتشـاف ذوي المواهـب والقـدرات المميـزة علـى امتـداد 
دهـم بالمهـارات  قطاعـات ونطاقـات أعمـال الشـركة لتزوِّ
المطلوبـة ليصقلـوا قدراتهـم ويرتقـوا فـي السـلم المهنـي 

والوظيفي إلى أرفع المناصب.
وفـي هـذا السـياق، أطلقـت دائـرة التدريـب والتطويـر، 
مؤخـًرا، برنامجهـا الجديـد الذي يحمل اسـم »برنامـج اإلرث 
القيـادي«، الـذي يهـدف السـتلهام العبـر والـدروس وعصـارة 
التجارب الطويلة والغنية التي يكتنز بها من سـبق لهم تسـنم 
مناصب قيادية رفيعة في أرامكو السعودية، أو من ال يزالون 
ر  يحتلـون تلـك المناصـب، وذلك لتكوين ثـروة معرفيـة ال تقدَّ
بثمن يغتني بها ويسـتفيد منها الجيل الجديد من الموظفين 
والمهنيين، ممن يحدوهم الطموح ليصبحوا قادة المستقبل.  
وقـد عقـدت أولـى حلقـات هـذا البرنامـج يـوم اإلثنيـن 
الماضـي ٢ ذي الحجـة ١4٣٩هــ )١٣ أغسـطس ٢0١٨م( فـي 
قاعة البالزا في الظهران، وكان أول ضيوفه الرئيس األسبق 
ألرامكو السـعودية، األسـتاذ عبـداهلل بن صالح جمعـة، الذي 
كان علـى قمـة الهـرم الوظيفي في الشـركة لما يقـرب من ١4 
عاًمـا رئيًسـا وكبيًرا لإلدارييـن التنفيذيين، والـذي يحمل في 
4١ عاًمـا قضاهـا موظًفـا فـي الشـركة قبـل  جعبتـه خبـرة 

تقاعده نهاية عام ٢00٨م.
كان البرنامـج عبـارة عـن لقـاء مفتـوح مـع الضيـف الكبيـر 
أداره كلٌّ مـن المديـر العـام لدائـرة الشـؤون العامـة بالوكالـة، 
األستاذ فهد الضبيب، وغريغ نوكس، من الشؤون التنظيمية، 
وقـد تضمن اللقاء ثالثة محـاور هي صناعة القائد والتعامل 

مع التحديات وأثر القائد على مؤسسته. 

بدايات متواضعة ومؤثرات أولى
فـي البدايـة تحـّدث جمعـة عـن بداياتـه المتواضعـة وعـن 
األثـر الكبيـر للشـخصية األكثـر تأثيـًرا فـي سـنوات حياتـه 
األولـى، وهـي والدتـه، التـي كانـت مؤمنـة إيماًنـا ال يتزعـزع 
بأهميـة التعليـم، وكذلـك عـن تأثيـر أخيـه المرحـوم جبـر 
جمعـة، الـذي كان متعـدد المواهـب والقـدرات وكان قارًئـا 
نهًمـا، وهـو األمر الذي اكتسـبه منه األسـتاذ عبـداهلل جمعة، 
الذي انتقل بعد ذلك للحديث عن بداية انضمامه للعمل في 
الشـركة فـي مجـال الترجمـة، بعـد تخرجـه فـي الجامعـة 
األمريكيـة في بيروت متخصًصا في العلوم السياسـية، وكان 
قبـل ذلـك قـد عمـل فـي الشـركة مراسـاًل لمـدة عاميـن حين 

كان في المرحلة الثانوية. 

عبدالوهاب أبو زيد وهنوف السليم

ق لمـا لالتسـام بالجديـة واإلخـالص فـي العمـل  كمـا تطـرَّ
والتواضـع مـن أهميـة ودور كبيريـن فـي أن يحظـى الموظـف 
السـلم  فـي  وتدرًجـا  معرفـة  سـبقوه  مـن  وعنايـة  برعايـة 
الوظيفـي، وضـرب لذلـك عـدًدا مـن األمثلـة واألسـماء التـي 
أخـذت بيده وسـاعدته وهو في مسـتهل حياتـه الوظيفية في 
الشـركة، ومـن بيـن هـؤالء بكـر عبـاس فـي قسـم الترجمـة، 
وجـون أنتونـي سـيبيني، وعضـو مجلـس إدارة الشـركة وأحـد 
رؤسـائها السـابقين، جـون كيلبـر، ومعالـي المهنـدس علـي 

النعيمي. 
التوفيـق والمـزج بيـن  ق جمعـة ألهميـة  بعـد ذلـك تطـرَّ
الجانبيـن العملـي المحـض من جهـة، والجانب اإلنسـاني من 
جهـة أخـرى، وأهميـة ذلك في إحـداث النقلة مـن اإلدارة إلى 
القيـادة بمفهومهـا األشـمل واألكثـر إحاطـة، وهو األمـر الذي 
كانـت الشـركة، كمـا يـرى، تفتقـر إليـه رغـم مـا تتمتـع بـه مـن 
م فـي الجوانـب التقنيـة والعمليـة فـي كل مـا لـه  تفـوق وتقـدُّ

مساس بمختلف األعمال التي تديرها.

سر النجاح
وحين سـؤاله عن السـر وراء نجاحه في الجمع بين تمتعه 
النـاس  مـن  قريًبـا  تجعلـه  التـي  الشـخصية  بالكاريزمـا 
واضطـراره التخـاذ قـرارات صعبـة أحياًنـا، قـال إنـه حـرص 
دائًمـا علـى أن يحيـط نفسـه بفـرق عمـل تتمتـع بالكفـاءة 
العاليـة، وهـو مـا سـاعده فـي التغلـب علـى مـا عـّده البعـض 
»نقطـة ضعـف« لديـه كرئيـس للشـركة، لكونـه لـم يـأت مـن 
خلفيـة هندسـية تخصصيـة كمـا جـرت العـادة لـدى رؤسـاء 
شـركات النفط والغاز الكبرى. وفي هذا السـياق شبَّه جمعة 
نفسـه بقائـد الفرقة الموسـيقية الذي تضـم فرقته مجموعة 

مـن العازفيـن البارعيـن الذيـن لـن يسـتطيع تحقيـق النجـاح 
بدونهم.

وأشـار جمعـة إلـى بعض األوقـات والتجـارب الصعبة التي 
مـرت بهـا الشـركة فـي عهـده، معبـًرا عـن إيمانـه أن مـا يبـدو 
»فشـاًل« فـي ظاهـره مـا هـو إال »نجـاح متخـٍف«؛ بمعنـى أننـا 
نتعلـم مـن تجاربنـا الفاشـلة مـا يجعلنـا نتالفاهـا ونتحاشـى 
ق جمعـة أيًضـا إلـى بعـض  حدوثهـا فـي المسـتقبل. وتطـرَّ
القـرارات الصعبـة التـي اضطـر التخاذهـا حيـن كان رئيًسـا، 
مشـدًدا علـى ضـرورة أن يكـون القائـد علـى أهبـة االسـتعداد 
المعلومـات  مـن  متـاح  هـو  مـا  بـكل  متـزوًدا  موقـف،  لـكل 

والخبرات. 
وبسـؤاله عـن الـدور الـذي لعبـه فـي قيـادة الشـركة فـي 
مرحلـة التحـّول التـي مـرت بهـا لتكـون شـركة طاقـة متكاملة 
بعـد أن ظلـت لعقـود طويلـة شـركة تصـدر النفـط الخـام إلـى 
العالـم، أشـار جمعـة مـرة أخـرى إلـى الـدور المحـوري الـذي 
لعبـه فريـق العمـل ودرجـة التواؤم واالنسـجام بين أفـراده في 
إنجـاز كثيـر مـن المشـاريع التـي كانـت »جديـدة« علـى أعمال 
التكريـر والمعالجـة  الشـركة، خاصـة فيمـا يتعلـق بقطـاع 
والتسـويق، ومـا ارتبط به من مشـاريع مشـتركة داخل الوطن 

وخارجه.

إخراج الجني من القمقم
ورّكـز جمعـة علـى مـا لالبتكار وتشـجيعه مـن دور مهم في 
تحقيـق التقـدم الـذي أنجزته الشـركة فـي السـنوات األخيرة 
علـى وجـه الخصـوص، وربـط ذلـك بفكرتـه المتمحـورة حول 
مـا يعبِّـر عنـه مجازًيـا بــ )إخـراج الجني مـن القمقـم(، ويعني 
بذلك تحقيق موظفي الشركة أقصى إمكاناتهم وما يتمتعون 
بـه مـن طاقـات. وتحـدث عـن تشـجيع الموظفيـن علـى طـرح 
األفـكار الجديـدة عبـر »نظـام إدارة األفـكار«، الـذي أطلقتـه 
الشـركة، وخصصتـه السـتقبال األفـكار الجديـدة التـي وصل 

عددها إلى 60 ألف فكرة خالل عشرة أعوام. 
وعـن مقولتـه الشـهيرة بـأن »عملنـا هـو إسـعاد اآلخريـن«، 
أورد جمعة قصة الفتاة البرازيلية التي سـألته مسـتنكرة بعد 
محاضرة له في جامعة سـاو باولو إن كان سـعيًدا بالعمل في 
شـركة نفـط، فأجابهـا إنـه يشـعر بالسـعادة حيـن يشـاهد 
األطفـال الذيـن يركبـون حافلـة تقلهـم إلـى المدرسـة فـي 
الصبـاح ألنـه يعلـم أن صناعـة النفـط هـي التـي جعلـت ذلـك 
ممكًنـا. وحيـن يذهب إلى المستشـفى ويـرى المواليد الجدد 
فـي الحاضنـات ويعلـم أن صناعـة النفـط هـي التـي جعلـت 
ذلك ممكًنا، فإن السـعادة تغمـره، وأضاف قائاًل: »حين أعلم 
أنـِك ركبـِت إحـدى الطائـرات فـي طريقـك لزيـارة والديك أو 
أحدهما، وأنا متيقن أن صناعة النفط هي التي جعلت ذلك 
ممكًنا، فإن السعادة تغمرني. وحين أنظر إليك وأنِت مغطاة 
مـن رأسـك حتـى قدميـك بمـا نسـبته ٩٥% مـن المنتجـات 

النفطية، فإن السعادة تغمرني«. 

حتمية التعلم الذاتي
وحـول سـؤاله عـن النصيحـة التـي يوجهها للجيـل الجديد 
مـن  الصناعـة  تشـهده  ومـا  التقنيـة  مـع تصاعـد موجـات 
تطـورات متتابعـة، قـال جمعـة إن أكثـر مـا يجـب أن يوليـه 
الجيـل الجديـد اهتمامه هو التعلم المسـتمر، والتعلم الذاتي 
علـى وجـه الخصـوص لمواكبـة المسـتجدات خاصـة في ظل 

توفر الوسائل التقنية التي تسهل ذلك وتجعله متاًحا. 
وامتـداًدا للحـوار المفتـوح، كانـت هنـاك فقـرة مخصصـة 
ألسئلة الحضور الذي كانت الهيمنة فيه للشباب من موظفي 
وموظفـات الشـركة، وكان أحـد تلـك األسـئلة عـن دور المـرأة 
في مجال عمل يهيمن عليه الذكور، وكان مما قاله جمعة إن 
التقنيـات الحديثـة قـد كانـت عامـل تغييـر كبيـر وحاسـم فـي 
إتاحـة المجـال للمـرأة للدخـول فـي مناطـق عمـل لـم يكـن 

يُتصور سابًقا إمكانية دخولها إليها. 
وقـد كان جمعـة حريًصـا علـى تذكيـر الجيـل الجديـد مـن 
موظفـي الشـركة بـأن كل واحد منهم هو بمثابـة »حلقة وصل 
بسـوق الطاقة، وأن الشـركة تسـتمد قوتها من قوة كل واحدة 
مـن تلـك الحلقـات بـدون اسـتثناء«، داعًيـا إياهـم السـتغالل 
مها ويتيحها لهم الوطـن اآلن، في  الفـرص الواسـعة التـي يقدِّ
ظـل التغيـرات اإليجابية الجديدة التي يمرُّ بها، مذكًرا إياهم 
بالمسـؤولية التـي تقـع علـى عاتـق كل واحـد منهـم فـي بنـاء 

مستقبل هذا الوطن الذي لم يبخل علينا بشيء.
وقبيـل اللقاء المفتـوح، ألقى المدير العـام لدائرة التدريب 
ب فيها  والتطويـر، األسـتاذ فيصـل الحجـي، كلمة موجـزة رحَّ
بالضيـف، وقـال إن البرنامج الجديد يهـدف للموازنة ما بين 
الجوانـب التقنيـة والمهـارات القياديـة، وقـال: »فـي الوقـت 
الـذي يسـعى فيـه برنامـج نقـل المعرفـة للتأكـد مـن امتـالك 
موظفينـا الشـباب المهـارات التقنيـة المطلوبـة، فـإن برنامـج 
اإلرث القيادي يوفر المهارات التي يحتاجون إليها ليصبحوا 

قادة أفضل«.
وعلـى هامـش البرنامج، التقت )القافلة األسـبوعية( عدًدا 
مـن الحضور، ومن بينهم سـحر اطفيف، مـن إدارة الخدمات 
الفنيـة لدائـرة خدمـات أحيـاء السـكن، التـي قالـت: »شـعرت 
ـت دعوتـي لهـذا البرنامـج، وذلك  بالحمـاس الشـديد حيـن تمَّ
لعلمـي أنـي سأتشـرف بلقـاء األسـتاذ عبـداهلل جمعـة، فقـد 
كنـت دائًمـا مـن المتابعـات والمعجبـات بالخطابـات الملهمـة 
التـي يلقيهـا حـول العالـم مـن خـالل مشـاهدتها عبـر تطبيـق 
اليوتـوب، وأما اسـم الحـدث فهو يليق به تماًما، فقد شـعرت 
ونصائحـه  واسـتماعي ألحاديثـه  بجلوسـي  باإللهـام  حًقـا 

المتعلقة بالعمل بشكٍل خاص، والحياة بشكٍل عام«.
أمـا  أنـس الحارثي، من إدارة مشـتريات المشـاريع، فقال: 
»أكثـر ماشـد انتباهي في حديث األسـتاذ عبـداهلل جمعة هو 
حيـن ذكـر أن القـادة مـن الممكن لهـم أن يشـقوا طريقهم من 
الصفوف الخلفية، ويصلوا عنان السماء بنجاحهم. كما أنهم 
ال يقتصـرون علـى تخصصـاٍت أو شـهادات معينـة، ولكـن 
الخـواص القياديـة موجودة بداخل كل فـرٍد منا، وعلينا فقط 
أن نتمسـك باإلصـرار لنصل إلى عمق اإلبـداع الذي بداخلنا 

م به خطواٍت إلى االمام«. ونتقدَّ
وفـي تصريـح خـاص لــ )القافلة األسـبوعية(، قال األسـتاذ 
هـذا  فـي  بمشـاركتي  جـًدا  سـعيد  »أنـا  جمعـة:  عبـداهلل 
البرنامـج، وأن أكـون أول المتحدثيـن فيـه. وال شـك أنـه يبني 
النجاحـات  مـن  مضـت  عاًمـا  لثمانيـن  يمتـد  تاريـخ  علـى 
والتجـارب. نحـن دائًمـا بحاجـة للتجديـد ولألفـكار الجديـدة 
والـرؤى فيمـا يتعلـق بكيفية التدريـب. ولكن األمر الـذي أريد 
التركيـز عليـه هـو أال نكتفـي بتوفيـر التدريـب، بـل أن نحـض 
شـباب وشابات الجيل الجديد ونشجعهم على االعتماد على 
أنفسـهم فـي عملية التعلـم، فالتعليم والتثقيـف الذاتيين على 
قـدر كبيـر مـن األهميـة، ألن الشـركة ال تسـتطيع أن توّفر كل 
شـيء فـي هـذا الزمـن الـذي تتسـارع متغيراتـه بوتيـرة غيـر 

مسبوقة«.

عبداهلل جمعة يجيب عن أسئلة كلٍّ من فهد الضبيب وغريغ نوكس، اللذين يبدوان إلى جانبه على المنصة، ويبدو جانب من 
الحضور الذي غلب عليه الشباب من موظفي وموظفات الشركة.               تصوير: مؤيد القطان

فيصل الحجي يقّدم الكلمة 
االفتتاحية والتعريفية 

بالبرنامج الجديد.

سحر اطفيفأنس الحارثي

عبداهلل جمعة متحدًثا في أول لقاءات البرنامج، الذي يهدف 
الستلهام عصارة التجارب الطويلة والغنية التي يكتنز بها 

من سبق لهم تسنم مناصب قيادية رفيعة في أرامكو 
السعودية، أو من ال يزالون يحتلون تلك المناصب.
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أرامكو السعودية شريك استراتيجي في »هاكاثون 
الحج«.. األكبر عاملًيا

جميع األصعدة، وشـــهدت المســـابقة التي تُنظم للمرة 
األولى في السعودية منافســـًة قوية. وجاءت استضافة 
المملكة العربية الســـعودية للحدث العالمي اســـتكمااًل 
لدورهـــا فـــي خدمـــة ضيـــوف الرحمـــن، حيـــث ناقش 
المشـــاركون أفضـــل الممارســـات والحلـــول مـــن أجل 
تقديم ابتـــكارات وأفـــكار وتطبيقات ذكيـــة ضمن أكبر 

تحٍدّ تقني على اإلطالق في الشرق األوسط. 
وجـــذب جنـــاح أرامكـــو الســـعودية المشـــاركين في 
الحدث العالمي وســـلّط الضوء على مســـيرة الشـــركة 
في دعـــم التنمية االقتصادية الشـــاملة، مما يصّب في 
مصلحة دعم الطاقات الشـــابة وتحقيـــق رؤية المملكة 

.٢0٣0
واســـتهدف »هاكاثـــون الحـــج« اســـتقطاب العقـــول 
الرائدة في مجـــال البرمجـــة، البتكار الحلـــول التقنية 
التي تُســـهم في إثراء وتحســـين تجربة الحجاج، حيث 
تأتـــي هـــذه المبـــادرة في إطـــار التـــزام المملكـــة على 
تحفيـــز البيئـــة االبتكاريـــة والوصـــول إلـــى الريـــادة 

اإلقليمية والعالمية في مجاالت التقنية.
أربـــع  متـــه  قدَّ الـــذي  »ترجمـــان«  ج مشـــروع  وتـــوَّ
ســـعوديات بالجائـــزة األولـــى وقيمتهـــا مليـــون ريـــال 
ـــر تطبيًقـــا إلكترونًيـــا يعمـــل علـــى  ســـعودي، إذ يوفِّ
الترجمـــة الفوريـــة للمعلومـــات واللوحـــات اإلرشـــادية 
بمجـــرد المســـح الضوئـــي، فيمـــا نـــال المركـــز الثاني 
مشـــروع )محفظة الحـــاج( من مصر بقيمـــة ٥00 ألف 
ريـــال، نظـــًرا لتقديم حلـــول رقمية للدفع عبـــر تطبيق 
دون الحاجـــة لحمـــل النقـــود أو البطاقـــات االئتمانية، 
وحصـــل تطبيـــق )رؤى( مـــن الجزائـــر علـــى المركـــز 
الثالث، وهـــو موقع تواصـــل اجتماعي للحجـــاج يخدم 

النصوص والتصوير والعروض المرئية.

السعوديات قادمات
وشـــكرت قائدة فريـــق »ترجمان«، ســـماهر الهذلي، 
عبر)القافلة األســـبوعية(، كل من دعمها وســـاندها 
لتحقيق هذا اإلنجاز الســـعودي الـــذي أكد للعالم قدرة 
ْء مكانـــة بارزة في  وكفاءة النســـاء الســـعوديات على تبَوُّ

مختلـــف المجاالت، مشـــيرًة إلـــى أن الفريـــق قد عمل 
بجـــد علـــى مـــدى الشـــهور الماضيـــة لتحقيـــق هـــذا 
اإلنجـــاز الكبير، ونجح في جـــذب األنظار منذ اللحظة 
األولـــى، وجـــاء اختيـــاره للفـــوز بالمركـــز األول تتويًجا 
لجهـــد طويـــل وعمـــل كبيـــر لفريـــق ســـعودي نجح في 
تقديـــم رؤية شـــاملة مـــن خالل مشـــروع يحمـــل قيمة 
مضافة للحجـــاج، مؤكدة أن فوز فريق مكـــّون من أربع 
فتيات ســـعوديات فـــي »هاكاثون الحـــج« يعكس الدعم 

الكبير الذي تلقاه المرأة والثقة التي تستحقها.
م معالـــي المستشـــار بالديـــوان الملكـــي رئيس  وقـــدَّ
مجلـــس إدارة االتحـــاد الســـعودي لألمـــن الســـيبراني 
والبرمجـــة والدرونـــز، األســـتاذ ســـعود بـــن عبـــداهلل 
القحطاني، شـــكره لخـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز، وولـــي عهده صاحب الســـمو 
الملكـــي، األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
علـــى الدعـــم الالمحـــدود الـــذي يقدمونـــه للشـــباب 
واهتمامهـــم البالـــغ بدعـــم المبدعيـــن ونقـــل المعرفة، 
مؤكًدا أن أســـتضافة المملكة ألكبر هاكاثون في تاريخ 
المنطقة من خـــالل مســـابقة »هاكاثون الحج«، يبرهن 
على أنهـــا أصبحت إحـــدى الـــدول الرئيســـة الداعمة 

بكل قوة للتقنيات الحديثة بكافة أنواعها.

صناعة التاريخ
وشـــهد الحـــدث، تســـجيل »هاكاثـــون الحـــج« فـــي 
موســـوعة غينيس لألرقـــام القياســـية محطًمـــا بذلك 
الرقـــم القياســـي الســـابق البالـــغ ٢٥67 الـــذي حققته 
الهنـــد؛ إذ بلـــغ عدد المشـــاركين فـــي هاكاثـــون الحج 
 ٢٩٥0 العربيـــة الســـعودية  الـــذي تنظمـــه المملكـــة 

مطوًرا. 
وشـــملت المنافســـة في »هاكاثون الحج« القطاعات 
المحيطة بموســـم الحـــج وخدماته وتحدياتـــه، بما في 
ذلك األغذية والمشـــروبات، والصحة العامة، والحلول 
الماليـــة، والنقـــل، وإدارة الحشـــود، والتحكم في حركة 
المرور، وترتيبـــات الســـفر واإلقامـــة، وإدارة النفايات 

والمخلفات، واإلسكان، وحلول التواصل.

جـــدة - فـــازت أربـــع ســـعوديات فـــي أكبـــر حـــدث 
عالمي يجمع مبرمجي الكمبيوتـــر ومطوري ومصممي 
المنصـــات الرقميـــة والتطبيقـــات الذكية الـــذي نُظم، 
مؤخـــًرا، على الصعيـــد الدولـــي، ونجحن فـــي تحقيق 
المركـــز األول بيـــن ٢٩٥0 متســـابًقا مـــن ٥0 دولـــة 
تنافســـوا علـــى »هاكاثـــون الحـــج«، بتنظيـــم االتحـــاد 
الســـعودي لألمـــن الســـيبراني والبرمجـــة والدرونـــز، 
الســـعودية،  أرامكـــو  مـــن  اســـتراتيجية  وشـــراكة 
واســـتضافت الحـــدث مدينة جـــدة، وذلك لمـــدة ثالثة 

أيام في خطوة تهدف إلى دعم المبدعين.
كمـــا رســـم المشـــاركون مالمح اإلبـــداع واالبتـــكار 
لمســـتقبل واعد ومشـــرق، وســـط تفـــوق الســـعوديات 
ليثبتـــن جدارتهـــن بالدعـــم الكبيـــر الـــذي تلقينه على 

حامد العطاس فريق »ترجمان« النسائي السعودي الفائز بالجائزة األولى في  
»هاكاثون للحج« وقيمتها مليون ريال سعودي، وهو عبارة عن 

تطبيق إلكتروني يعمل على الترجمة الفورية للمعلومات 
واللوحات اإلرشادية بمجرد المسح الضوئي.

تقنية جديدة الستخالص الكبريت في حقل الفاضلي  

ـم معمـل الغاز في حقـل الفاضلي وإدارة  الفاضلـي - نظَّ
أسـاليب التصنيـع والمراقبـة، مؤخـًرا، دورة تدريبيـة لمـدة 
يوميـن حـول وحـدة معالجـة الغـاز المتخلـف، وهـي تقنيـة 
جديـدة لتحسـين كفـاءة اسـتخالص الكبريـت فـي وحـدة 

استخالص الكبريت في الفاضلي.
بـدأ البرنامـج بكلمـة افتتاحيـة مـن رئيـس قسـم تطويـر 

ـب القافلة األسبوعية معمـل الغـاز فـي الفاضلـي، خالـد الخضيـر، الـذي رحَّ
بالحضـور وأعـرب عـن خالـص امتنانـه إلدارة أسـاليب 
التصنيـع والمراقبـة لتنظيمهـا لهـذا البرنامـج التدريبـي. 
وقـال الخضيـر: »إن اسـتثمار أرامكـو السـعودية فـي هـذه 
التقنيـة هـو خيـر شـاهٍد علـى التـزام الشـركة تجـاه البيئـة 
أشـار  كمـا  والعالـم«.  السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي 
الخضيـر إلـى أن التدريـب يعـدُّ جـزًءا مـن إدارة المعرفـة 
نهـج  وهـو  الهندسـية،  والخدمـات  التشـغيل  دوائـر  بيـن 

تعاونـي ومتكامـل إليجـاد األصـول الفكريـة فـي الشـركة، 
وجذبهـا واسـتخدامها لتعزيـز األداء على مسـتوى الدوائر. 
واختتـم كلمتـه بتشـجيع جميـع الحاضريـن علـى المشـاركة 
الفاعلـة فـي هذا الحدث واالسـتفادة منه. وشـملت الدورة 
واألعمـال  والسـالمة  التصميـم  موضوعـات  التدريبيـة 
مهـا ثالثـة مـن الخبـراء المتخّصصيـن فـي  والصيانـة، وقدَّ
وحـدة تشـكيل الكبريـت في الشـركة، وحضرها المشـغلون 
الغـاز  أعمـال  مرافـق  مختلـف  مـن  التصنيـع  ومهندسـو 

ومصافي أرامكو السعودية.
ويُمثـل معمـل الغـاز فـي الفاضلـي، وهـو قيـد اإلنشـاء 
حالًيـا، أول وحدة في الشـركة تُجهز بهذه التقنية الجديدة 
وحـدة  ل  تحـوِّ حيـث  الكبريـت،  اسـتخالص  مجـال  فـي 
اسـتخالص الكبريـت انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكبريـت إلـى 
الهيدروجيـن  كبريتيـد  غـاز  تحويـل  لعمليـة  ثانـوي  منتـٍج 
السـام المرتبـط بالغاز الطبيعي إلى كبريت منصهر يتسـم 

بخطورٍة أقل، وفائدة أكثر من الناحية االقتصادية.
كمـا أن وحـدة معالجـة الغـاز المتخلف سـتمّكن الشـركة 
مـن تحقيـق نسـبة تتجـاوز ٩٩.٩% فـي كفـاءة اسـتخالص 
الكبريـت وتقليـل التأثيـر الضـار علـى البيئـة المحيطـة. 
وعـالوًة علـى ذلـك، ستسـتوفي معامـل الوحـدة متطلبـات 
العامـة  للهيئـة  التابعـة  الجديـدة  التنظيميـة  القواعـد 
لألرصـاد وحمايـة البيئـة، التـي تسـمح بحـد أقصـى قـدره 
انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكبريـت.  ٣ مـن  600 ملجـم/م 
وبإنشـاء وحـدة معالجـة الغـاز المتخلـف فـي الفاضلـي، 
تبعـث أرامكـو السـعودية رسـالًة واضحـًة علـى التزامهـا 
بحمايـة البيئـة باإلضافـة إلـى المجتمعـات التي تبنـي فيها 

مرافقها.

م جلسة تدريبية حول وحدة معالجة الغاز المتخلف. جاكوبوس كوتز من وحدة معالجة الغاز في إدارة أساليب التصنيع والمراقبة يقدِّ
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األحياء السكنية في أرامكو السعودية تحتفل بالعيد 
عة في فعاليات متنوِّ

الظهران - كل عام وأنتم بألف ألف خير.. »عسـاكم من 
عّواده«

فـي العيـد، الـذي ال يخلـف موعـده كل عـام، يسـتريح 
المتعبـون مـن روتيـن العمـل، والحيـاة اليوميـة، والبُعـد عـن 
األحبـة، فهـو الكرنفـال السـنوي الـذي تلتقـي فيـه األسـر، 

بعيدها وقريبها لالستمتاع بأجوائه األسرية السعيدة. 
أرامكـو السـعودية تحتفـي بالعيـد أيًضـا علـى طريقتهـا 
الخاصـة، التـي تهتـم بجميـع الموظفيـن وأفـراد أسـرهم، 
األجـواء  تهيـئ  حتـى  المختلفـة،  وأعمارهـم  بميولهـم 
الترفيهية، والمفيدة، والممتعة التي تُرضي جميع األذواق.

العيد في الظهران
يحـرص المشـرفون علـى فعاليـات العيـد فـي الظهـران 
علـى مشـاركة الموظفين وأسـرهم برامج وفعاليات مسـلية 
ومفيدة تمثل الثقافة السعودية، وتركز على إبراز المواهب 
الوطنية في مختلف مجاالت الثقافة والفنون. كما يحرص 
المنظمـون على ابتـكار فعاليـات تُنّمي لدى المتلقي، سـواًء 
أكان صغيـًرا أم كبيًرا، اإلبداع والشـغف بالمعرفة بأسـلوب 

ترفيهي. 
تبدأ فعاليات العيد، التي تبنَّت شعار »األرض السعيدة«، 
يـوم األربعـاء الذي يوافق ثاني أيام عيد األضحى المبارك، 
وتسـتمر لثالثـة أّيـام مـن السـاعة الرابعـة عصـًرا حتـى 
السـاعة الحاديـة عشـرة مسـاًء فـي حديقـة طريـق الملـك. 
ع الفعاليـات بيـن العـروض المسـرحية، والعـروض  وتتنـوَّ
الموسـيقية، والفنـون السـعودية، واأللعـاب والمنافسـات 
المسـلية للصغـار علـى المسـرح، باإلضافـة إلـى منطقـة 
الواقـع االفتراضـي، والعـروض الكوميديـة، وعديـد مـن 

العروض األسرية واأللعاب اإللكترونية األخرى. 
كمـا تتوافـر أثنـاء عـرض الفعاليـات المختلفـة، عربـات 
م الوجبات الشـهية. ولمزيد من  وأكشـاك الطعـام التي تقـدِّ

MyCommunity App المعلومات يمكنكم زيارة موقع

رأس تنورة
ـم قسـم خدمـات السـكن والترفيـه فـي رأس تنـورة  يُنظِّ
فعاليـات عيـد األضحـى المبـارك علـى شـواطئ ومرافـق 
السـكن فـي أيام عيـد األضحى المبـارك. حيث جّهز قسـم 
خدمـات السـكن والترفيـه فعاليـات وألعاب مائيـة في ثاني 
أيـام العيـد فـي سـاحة األلعـاب المائيـة الجنوبيـة، حيـث 
يسـتمتع األطفـال باأللعـاب المائيـة المختلفـة كالزحليقـة 

المائية والترامبولين.  
ولمزيـد مـن البهجـة لألطفـال، قـام المنّظمـون بتزييـن 
بيـت الشـاطئ بصـور وألـوان وبالونـات ولوحـات وتصاميـم 

وسـتُعرض محمد العداربة  الخضـراء.  والغابـة  السـنافر  عـن  مختلفـة 
الفعاليـات فـي مرافق رأس تنـوره المختلفة بمـا فيها قاعة 
والسـاحات  نجمـة،  ومسـرح  ومكتبـة  البيضـاء،  الرمـال 

الخارجية. 
ولـن تقتصـر الفعاليات علـى داخل القاعات، بل سـتكون 
هنالـك مجموعـة مختـارة منهـا فـي الهـواء الطلـق، مثـل 
عـرض الليـزر، ورقـص األطفـال، ومسـابقات مختلفـة، فـي 
حيـن يسـتمتع األطفـال باأللعـاب المختلفـة علـى جانـب 
الشـاطئ. وحـرص المنظمـون علـى توفيـر أنشـطة متنوِّعة 

ليستمتع بها جميع أفراد األسرة الواحدة.
وفي فناء بيت الشاطئ، سوف يتوافر عديد من أكشاك 
الطعـام للضيـوف لالسـتمتاع باألطبـاق الشـهية المختلفـة، 
أنشـطة  ركـن  ُجّهـز  البيضـاء،  الرمـال  قاعـة  فـي  بينمـا 
لألطفـال إلـى جانـب األلعـاب األخـرى، كمـا سـيتم عـرض 

فيلم »قرية السنافر« على الشاشة طوال اليوم.
وفـي مسـرح حـي نجمـة سـيتم تقديـم عـرض مسـرحي 
كوميـدي بعنـوان »هـروب السـنافر«، حيـث تلتقـي األسـر 
لمشاهدة العرض الحي للمسرحية واالستمتاع بالموسيقى 
المصاحبـة لهـا، باإلضافـة إلـى جنـي الفوائـد التربويـة 
والتعليميـة للعـرض التـي تهـم جميـع أفـراد األسـرة. سـيتم 

عرض المسرحية ثالث مرات خالل فترة أيام العيد. 
م مكتبة نجمـة برنامًجا  وباإلضافـة إلـى كّل ذلـك، سـتقدِّ
ـا لألطفـال يحتـوي علـى نشـاطات يدويـة وتلويـن،  خاّصً
وعمـل ورسـم األقنعـة، والرسـم علـى المالبـس، باإلضافـة 
إلى توفير كشك داخل المكتبة اللتقاط الصور واالستمتاع 
مـع األطفـال اآلخريـن، وسـتبدأ الفعاليـة فـي تمام السـاعة 

الخامسة مساًء.

بقيق
ـم إدارة خدمـات أحيـاء السـكن فـي بقيـق احتفـاالت  تُنظِّ
عيـد األضحـى فـي حديقـة الغـزالن يـوم الخميـس، ١٢ ذو 
٢0١٨م(، حيـث أعـّدت  ١4٣٩هــ )٢٣ أغسـطس  الحجـة 

مجموعـة مـن الفعاليـات واألنشـطة التـي تناسـب جميـع 
أفراد األسرة، وتستمر من الساعة ٥ إلى ١١ مساًء.

محبو التراث والفنون المحلية سـيكونون على موعد مع 
فرقـة محليـة ألداء الرقصات والموسـيقى التراثية. كما تم 
إعـداد مجموعـة كاملـة مـن األنشـطة الترفيهيـة تناسـب 
جميـع األذواق واألعمـار، بمـا فـي ذلـك ألعـاب األطفـال 
المختلفـة وتجهيـز ركـن خـاص بهـم لممارسـة ألعـاب تنمي 
معارفهـم وتوسـع مداركهـم. كمـا وّفـرت اللجنـة المنظمـة 
وركـوب  والمهـر،  الخيـل،  ركـوب  مثـل  أخـرى  نشـاطات 
خشـبة  علـى  تنافسـية  ألعـاب  إلـى  باإلضافـة  الجمـال، 
المسـرح لألطفـال والكبـار، وعروض لشـخصيات كرتونية، 
المنظمـة  اللجنـة  ـرت  وفَّ كمـا  الجوائـز،  والسـحب علـى 

للمحتفلين بالعيد وجبات وعصائر متنّوعة.

العضيلية 
وفي العضيلية، أعّد قسـم خدمات أحياء السـكن جدول 
رة فـي عيـد األضحـى تبـدأ  أعمـال كامـاًل لألنشـطة المقـرَّ

يوم الثالثاء ٢١ أغسطس في حديقة النافورة.
العضيليـة  فـي  السـكن  أحيـاء  خدمـات  قسـم  وجّهـز 
مجموعـة مـن األنشـطة المختـارة لتضفي علـى المحتفلين 
بالعيـد، البهجـة والسـرور، تبـدأ مـن السـاعة 6 إلـى ١0 

مساًء.
المائيـة،  القـوارب  عـرض  العيـد  فعاليـات  تشـمل   
والرياضـات المائيـة المختلفـة، وقلعـة القفـز ، واأللعـاب 
الكوميديـة،  والفقـرات  األميـرة،  اإللكترونيـة، وصالـون 
والسـحب على جوائز متنوِّعة، ومسـابقات خاصـة بالكبار، 
وكشك التصوير الفوري، باإلضافة إلى كثير من المفاجآت 

األخرى .
كمـا  سـيكون هنـاك لقاء وتجمـع اجتماعي للتعـارف من 
السـاعة ٨ إلـى السـاعة ١0 صباًحـا، حيـث سـتُّقدم فيـه 
العصائر والقهوة، وسيعقد في مركز الشباب، وفي المركز 

االجتماعي.

ع فعاليات عيد األضحى في أحياء السكن في مناطق  تتنوَّ
أعمال أرامكو السعودية لتتناسب مع أعمار  وميول جميع 

الفئات العمرية من أفراد األسرة الواحدة
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خريـــص - فـــي بيئة عمـــل مليئـــة بالتحديـــات، يحظى 
الموظفـــون الشـــباب بفرصـــة االطـــالع علـــى آليـــة عمل 
الصمـــام الكـــروي المســـتخدم فـــي مرافق إنتـــاج النفط، 
فيما يشـــرح المدرِّب الخبير كيفيـــة تحديد األعطال عند 
حدوثهـــا.  وفـــي مقصـــورة عمـــل أخـــرى، يقـــوم مالحظ 
أشـــغال بتدريـــب الفنييـــن بشـــكل عملـــي على اســـتخدام 
أجهزة التحليـــل الختبار مســـتويات الرقـــم الهيدروجيني 
فـــي المـــاء. وعلـــى بُعـــد بضـــع خطـــوات، يتعلـــم فّنيـــون 
آخـــرون تفاصيـــل األنظمـــة الكهربائيـــة بينمـــا تســـتخدم 
مجموعة أخرى جهـــاز كمبيوتر محمول لمحـــاكاة مراقبة 
أحـــد الحقـــول الذكيـــة وفـــق توجيهـــات مـــن المـــدرِّب 

الميداني المتمرس في مجال الحقول الذكية.
هـــذه هـــي أكاديميـــة خريـــص للصيانـــة، التي ُشـــيدت 
كجـــزء من مبـــادرة تـــم إطالقهـــا مؤخًرا مـــن ِقبـــل إدارة 
أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة بهدف 
االرتقـــاء بعمليـــة نقـــل المعرفـــة إلـــى آفـــاق جديـــدة.  
وباإلضافـــة إلـــى الجهـــود التـــي تبذلهـــا إدارة اإلنتاج في 
خريـــص منذ عقد من الزمـــن لتدريب موظفيها الشـــباب 
علـــى اســـتخدام المعـــدات والتقنيـــات المســـتخدمة في 
ميـــدان عملهم، فقـــد اتخذت اإلدارة خطـــوة كبيرة عندما 
دمجـــت جميـــع األنشـــطة التدريبيـــة الخاصـــة بهـــا فـــي 
أكاديميـــة واحـــدة، ممـــا ســـاعد الموظفين علـــى مواكبة 
التقنيـــات المتخصصـــة الموجودة فـــي معاملهـــم. ويأتي 
إنشـــاء هـــذه األكاديميـــة فـــي إطـــار االســـتراتيجية التي 
تتبناهـــا أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبية 
بإنشـــاء مراكـــز لنقـــل المعرفـــة فـــي عديـــد مـــن مناطق 

األعمال.
وأكـــد مديـــر إدارة اإلنتاج في خريص، األســـتاذ محمد 
الصويـــغ: »إن هدفنـــا هو تســـريع وتطويـــر المعرفة لدى 
جميع الفنِّيين الشـــباب واالرتقاء بمهاراتهم إلى مســـتوى 
نهـــم من أداء المهمات الميدانيـــة الصعبة بمفردهم«.  يُمكِّ
وأضـــاف الصويـــغ: »تمثـــل األكاديمية تجســـيًدا اللتزامنا 
ببنـــاء قـــوى عاملة في مجـــال الصيانـــة تتميـــز بالموهبة 
والبراعة والقـــدرة على تلبيـــة احتياجات العمـــل حاضًرا 
ومســـتقباًل. وســـوف تعمـــل األكاديميـــة علـــى ســـد فجوة 
الكفاءة بين الموظفين ذوي الخبـــرة ونظرائهم المبتدئين 
في هذا المجـــال عن طريق نقل المعرفـــة وتقديم أفضل 
الممارســـات والمهـــارات علـــى نحـــو مســـتدام.  كمـــا 
سيســـاعد التدريـــب العملـــي والجلســـات النظريـــة التي 
مهـــا األكاديمية علـــى تعزيـــز معرفتهـــم واالرتقاء بها  تقدِّ
إلى مســـتوى عاٍل من المهـــارة والبراعة فـــي أقصر وقت 

ممكن«.

تدفق املوظفين الشباب: 
التحدي والفرصة

إن الدافـــع األقـــوى وراء االهتمـــام الكبير الـــذي توليه 
إدارة اإلنتاج فـــي خريص لنقل المعرفة هـــو التحاق عدد 
كبيـــر مـــن الموظفين الشـــباب للعمـــل، في الوقـــت الذي 
يوشـــك فيه الموظفون األكثـــر خبرة علـــى التقاعد. ففي 
الوقـــت الحالـــي، 70% من العاملين فـــي خريص هم دون 
ســـن الثالثين، وعديـــد منهم ال تتعـــدى خبرتهـــم العملية 
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حـــدود المعرفة األوليـــة. ولذلك تـــدرك إدارة اإلنتاج في 
ل فرصًة  خريـــص أن هذا التدفـــق للكوادر الشـــابة يشـــكِّ

وتحدًيا في الوقت نفسه.
ويُضيـــف الموظفون األصغر ســـًنا علـــى العمل طاقًة 
شـــابة مفعمـــة بالنشـــاط والحمـــاس، باإلضافـــة إلـــى 
ميولهـــم إلى اســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة على نطاق 
واســـع فـــي مجـــال عملهـــم. أمـــا التحـــدي فيكمن في 
افتقارهـــم إلـــى الخبـــرة فـــي اإلجـــراءات واألعمـــال 
المتبعة، إلى جانب عدم معرفتهم بأســـاليب اســـتخدام 
المعـــدات والتقنيـــات ذات التصميمـــات الخاصة، التي 
قـــد ال يكـــون لها نظيـــر في العالـــم.  كمـــا أن االلتحاق 
بالـــدورات التدريبيـــة فـــي مراكـــز التدريـــب الصناعي 
التابعـــة للشـــركة قـــد يســـتغرق فتـــرات زمنيـــة طويلة، 
وأحياًنـــا قـــد تكـــون المعدات فـــي خريص علـــى درجة 
عاليـــة من التخصـــص، بحيث ال تتوفـــر دورات تدريبية 
خاصـــة باســـتعمالها. كمـــا أن تركيـــز جميـــع برامـــج 
التدريـــب على الصيانـــة فـــي أكاديمية واحدة ســـيمنح 
هـــؤالء الموظفيـــن الجدد خبـــرة وتدريًبـــا عمليين على 
أيـــدي فنييـــن وخبراء في المجال نفســـه، مما ســـيكون 

له األثـــر األكبر في ســـد الفجـــوة المعرفية والتســـريع 
بعمليـــة التعلـــم. ويتضمـــن جوهـــر نقـــل المعرفـــة على 
حقيقـــة أن من بين هؤالء الموظفين الشـــباب ســـيخرج 
القـــادة الذين ســـيتولون إدارة الشـــركة مســـتقباًل، وأن 
أفضـــل الســـبل لتهيئتهـــم تكـــون بتزويدهـــم بالمهارات 
ليكونوا قادرين على تشـــغيل منشـــأة مثـــل خريص التي 
تبلـــغ طاقتها اإلنتاجيـــة ١.٢ مليون برميـــل يومًيا.  هذا 
الجيل الشـــاب هو من ســـيتولى زمام األمـــور ويضطلع 
بمواقع المســـؤولية حين ترفع إدارة اإلنتاج في خريص 
من قدرتهـــا اإلنتاجية إلى ١.٥ مليـــون برميل من النفط 
الخـــام العربي الخفيـــف يومًيا، وتنـــوُّع أعمالها بإدخال 

معمل جديد للتوليد المزدوج. 
وتعـــدُّ أكاديميـــة خريـــص للصيانـــة مجرد مثـــال واحد 
على نشـــاطات نقـــل المعرفة فـــي خريص. أما بالنســـبة 
للموظفيـــن المهنييـــن المنضميـــن حديًثـــا، فتطبـــق إدارة 
اإلنتـــاج في خريـــص وإدارات أعمـــال الزيت فـــي منطقة 
األعمـــال الجنوبية األخرى برنامًجا قائًمـــا على المناهج، 
ببرنامـــج  الملتحقيـــن  للموظفيـــن  تـــم تطويـــره حديًثـــا 
التطويـــر المهنـــي، باإلضافـــة إلـــى عديـــد مـــن فـــرص 

سكوت بالدوف

تمثِّل األكاديمية 
تجسيًدا اللتزامنا ببناء 

قوى عاملة في 
مجال الصيانة تتميَّز 
باملوهبة والبراعة 

والقدرة على تلبية 
احتياجات العمل 
حاضرًا ومستقباًل

محمد الصويغ

محمد الصويغ

بين عرًضا في أحد الفصول الدراسية في أكاديمية خريص للصيانة حول مخطط الكابالت في محطة فرعية لمضخة كهربائية غاطسة.   م للمتدرِّ مالحظ أشغال الصيانة والمشرف على برنامج نقل المعرفة في خريص، عبدالرحمن الفقيه، يقدِّ
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ومهمـــات العمـــل ســـواًء فـــي المشـــاريع أم فـــي أعمـــال 
المعامل.

أكاديمية خريص للصيانة
لضمان تفرغ المشـــاركين بالكامل لدراســـتهم، وتجنُب 
صـــرف انتباههم عـــن أعمالهـــم اليوميـــة، لم يتم إنشـــاء 
األكاديميـــة داخـــل المنطقـــة الصناعية فـــي خريص، بل 
فـــي منطقـــة المبانـــي الســـكنية والمكاتب، مقابـــل مبنى 
اإلدارة فـــي خريص. وتضـــُم األكاديمية أربـــع ورش عمل 
ومناطـــق للتطبيـــق العملـــي تـــم تخصيصهـــا بنـــاًء علـــى 
المعـــدات  أن  كمـــا  اختصاصييـــن.  خبـــراء  توصيـــات 
المســـتخدمة فـــي كل ورشـــة عمل مشـــابهة تماًمـــا لتلك 
العمـــل  ورش  وتُعنـــى  الميـــدان،  فـــي  تُســـتخدم  التـــي 

بموضوعات مثل:
األعمـــال الميكانيكيـــة: ففـــي هـــذه الـــورش، يتـــدرَّب 
المشـــاركون علـــى اســـتخدام الصمامـــات والمضخـــات 

والمعدات الدوارة، وعلب التروس.
أنظمـــة مراقبـــة األعمـــال: يتعلـــم المتدربـــون كيفيـــة 

التعامـــل مـــع صمامـــات التحكـــم بالضغـــط وصمامـــات 
ضبـــط التدفـــق باإلضافة إلـــى أجهزة تحليل األكســـجين 

والماء والغاز.
بـــون كيفيـــة فتـــح  المنافـــع الكهربائيـــة: يتعلـــم المتدرِّ
وإصـــالح محـــركات المضخـــات والصمامـــات العاملـــة 
تـــزود  التـــي  بالمحـــركات  التحكـــم  ومراكـــز  بمحـــرك 

المضخات بالكهرباء، والمحوالت الصغيرة.
الحقـــول الذكية: هـــذا النظام المبتكر الذي يســـتخدم 
االستشـــعار والتحكـــم عن بُعـــد لجميع اآلبـــار في منطقة 
خريـــص، يتتبـــع معـــدالت إنتـــاج كل بئـــر ونســـب محتوى 
المنتجات، باإلضافـــة إلى الضغط ودرجـــة الحرارة. وتم 
إدخـــال هـــذا النظام ألول مـــرة إلى الشـــركة في خريص، 
ومن بعض المعدات المســـتخدمة هنـــا، صمامات ضبط 

التدفـــق المتحكـــم بها عن بُعـــد، وهي موجـــودة فقط في 
بـــون كيفية تشـــغيل هذا  خريـــص. وهكـــذا يتعلـــم المتدرِّ
توقـــع  وكيفيـــة  المبتكـــر،  الذكـــي  الميدانـــي  النظـــام 

المشكالت وتحديدها وإصالحها عند حدوثها.

جولة ميدانية داخل األكاديمية
ثـــم اصطحبنـــا مالحـــظ أشـــغال الصيانة والمشـــرف 
علـــى برنامج نقـــل المعرفـــة فـــي خريـــص، عبدالرحمن 
الفقيـــه، فـــي جولـــة ميدانيـــة فـــي األكاديميـــة بمعداتها 

التقنية المتطورة، وفصولها الدراسية.  
وقال الفقيه: »نحن نســـتعين بالموظفيـــن ذوي الخبرة 
لتبـــادل المعرفـــة وإعـــداد الموظفين األصغر ســـًنا حتى 
نحافظ علـــى اســـتمرارية تشـــغيل مرافقنا واالســـتمرار 
بـــأداء مهمتنـــا األســـاس وهـــي إمـــداد زبائننـــا بالنفط. 
ونحـــن نقـــوم بتدريب موظفينـــا الجدد منـــذ افتتاح حقل 
خريـــص، ولكن مع إنشـــاء هذه األكاديميـــة، قمنا بتوحيد 
جميـــع برامجنـــا التدريبيـــة تحـــت مظلـــة واحـــدة لنقـــل 
المعرفة، حيـــث يتولى التدريب متخصصـــون ذوو معرفة 

وخبرة«.
كما يتم تدريـــب الموظفين في خريـــص على المعدات 
التـــي سيســـتخدمونها فعلًيـــا فـــي الميـــدان وفـــق برامج 
تدريبيـــة ُصممـــت خصيًصا لهـــذه الغايـــة. وعندما تُطرح 
دورات تدريبيـــة جديـــدة تُعلـــم األكاديمية جميـــع إدارات 
الشـــركة التـــي يمكن لموظفيها االســـتفادة منهـــا. وهناك 
ر تقديمهـــا خـــالل  حالًيـــا 40 دورة تدريبيـــة مـــن المقـــرَّ
الفتـــرة مـــن شـــهر يوليـــو إلى ديســـمبر مـــن هـــذا العام، 
مة من  إضافة إلـــى الـــدورات التدريبيـــة الخاصـــة المقدَّ
شـــركات تصنيع المعدات حـــول التحديثات المســـتقبلية 

لألجهزة أو البرامج.

املدرِّبون املعتمدون
اختصاصـــي نقل المعرفة لنظم التحكـــم في األعمال، 
عبدالرحمـــن النجرانـــي، يَُكـــرِّس وقتـــه لتعليـــم موظـــف 
شـــاب طريقـــة تحليـــل نســـب الرقـــم الهيدروجينـــي في 
عيِّنات الميـــاه، ليوضح لنا أهـــداف األكاديمية في تزويد 
الموظفين الشـــباب بالتجربـــة العملية. وقـــال النجراني: 
»كل هـــذه المعـــدات تعمـــل. لذلك، حين نطلـــب من أحد 
المشـــاركين اســـتخدام جهـــاز تحليـــل االنبعاثـــات فإنـــه 
يســـتخدم الجهـــاز نفســـه الموجـــود فعلًيا فـــي الميدان، 
بيـــن فـــي ورشـــة عمـــل كهذه،  الفـــرق أنـــه بوســـع المتدرِّ
التعلـــم بـــكل تـــأٍن وأمـــان دون التأثيـــر علـــى إنتاجيـــة 

المعمل«.
نـــة  الصيا أشـــغال  مالحـــظ  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
واختصاصـــي نقـــل المعرفـــة بالحقـــول الذكية ، ســـامي 
الهبـــوب أن ميزة ورش العمـــل التي تُنظم فـــي األكاديمية 
ـــن المتدّربين من االطـــالع على  الجديـــدة هـــي أنهـــا تمكِّ

عمـــل معـــدات مراقبـــة األعمـــال عـــن كثـــب. وقـــال »في 
الميدان، عادة ما تكون المعدات مجمعة وال نســـتطيع أن 
نرى مـــا بداخلهـــا. ولكن هنـــا، تكـــون المعـــدات مفككة، 
حيـــث يمكـــن للمتـــدرِّب، خـــالل تلقيـــه الشـــرح، أن يقف 

بنفسه على آلية عملها«.
كما يقـــوم عبدالمجيـــد الربيعـــي بتدريب المشـــاركين 
علـــى األنظمة الميكانيكية، ويشـــمل مجـــال تدريبه جميع 
المعـــدات التي ســـيجدها الفني الميكانيكـــي في الحقل، 
مثـــل: الصمامـــات والمحـــركات والمضخـــات والمعـــدات 
الـــدوارة وعلـــب التـــروس. وقـــد تـــم فتـــح كل مـــن هـــذه 
الصمامـــات أو المضخـــات أو علـــب التـــروس لتمكيـــن 
بيـــن مـــن رؤيـــة طريقة عملهـــا من الداخـــل. وقال  المتدرِّ
الربيعـــي: »لقـــد قمنـــا بذلك ليتمكـــن الفني مـــن رؤية ما 
يحـــدث داخـــل المضخـــة وهـــي تعمـــل، حتى يتســـنى له 

تصور مكان حصول المشكالت وكيفية حلها«.
أمـــا ســـلطان الغامـــدي فيوضـــح لمتدربيـــه تعقيـــدات 
األنظمـــة الكهربائيـــة، مثـــل اللفـــات داخـــل محـــركات 
المضخـــات والصمامـــات العاملـــة بمحـــركات، ومراكـــز 
التحكم بالمحركات والمحـــوالت الصغيرة. وقال الغامدي 
شـــارًحا: »كل هـــذه األجهزة التـــي تراها هنـــا مماثلة لما 
ســـيراه فنيُّو الكهرباء مـــن أجهزة في المعمـــل عندما يتم 
اســـتدعاؤهم إلصالح جهـــاز تعطل. هنا فـــي األكاديمية، 
بيـــن أعطااًل معيَّنـــة، مثل فصل  ســـنضع بين أيدي المتدرِّ
ســـلك أو توصيله في المكان الخطـــأ، ونزودهم بالمعرفة 

الالزمة لتحديد أسبابها«.

املعرفة قوة
ُصممـــت هـــذه النشـــاطات بنـــاًء علـــى مبـــدأ أن القوة 
تكمـــن في المعرفـــة، وأن جيل الموظفين الشـــباب يحتاج 
إلـــى القيـــم والخبـــرات الصحيحـــة لضمـــان اســـتمرار 

التشغيل اآلمن لمرافق اإلنتاج في خريص.
وتعمـــل إدارة اإلنتـــاج فـــي خريص على إرســـاء االتجاه 
الصحيح بما يتماشـــى مع قيم الســـالمة المعمول بها في 
الشـــركة وذلـــك بتطبيـــق برامـــج التطويـــر المهنـــي، ومن 
ضمنهـــا برنامـــج تأثيـــرات الســـياقة اآلمنة.  فمـــع تبني 
ســـلوك إيجابي تجاه الســـالمة، ســـوف يُدرك الموظفون 
الشـــباب مدى اعتزاز الشـــركة بجميع موظفيها وحرصها 

على سالمتهم وسالمة المجتمع بصورة عامة.
د إدارة اإلنتـــاج فـــي خريص علـــى أهميـــة قيمة  تشـــدِّ
ع موظفيها  المواطنـــة فـــي الشـــركة ولذلـــك فهـــي تشـــجِّ
دائًمـــا علـــى المشـــاركة فـــي العمـــل التطوعـــي، ذلك أن 
دورهـــم فـــي المجتمـــع ال يقتصـــر علـــى العمـــل وإعالـــة 
ى ذلـــك ليجعـــل منهـــم قـــوًى إيجابية  أســـرهم، بـــل يتعـــدَّ
ونماذج يحتـــذى بها فـــي مجتمعاتهم. وتشـــير إحصاءات 
إدارة اإلنتـــاج في خريص إلى وجـــود توجهات إيجابية في 
موضوع الســـالمة، األمـــر الذي يدل علـــى التأثير العميق 

لقيم الشركة على موظفيها.

بين في البرنامج تفاصيل لوح تحكم يحاكي لوحات التحكم الحقيقية التي  سلطان الغامدي )يمين الصورة(، اختصاصي نقل المعرفة لألنظمة الكهربائية، يوضح لهيثم الخليف أحد المتدرِّ
سيعمل عليها فنّيو الصيانة في وحدة المنافع في إدارة اإلنتاج في خريص.

تصوير: أحمد العيتاني

بين عرًضا في أحد الفصول الدراسية في أكاديمية خريص للصيانة حول مخطط الكابالت في محطة فرعية لمضخة كهربائية غاطسة.   م للمتدرِّ مالحظ أشغال الصيانة والمشرف على برنامج نقل المعرفة في خريص، عبدالرحمن الفقيه، يقدِّ
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  القافلة األسبوعية

بأكثر من 8 مليارات دوالر يف مدينة جازان االقتصادية
أرامكو السعودية و»إير بروداكتس« و»أكوا باور« 
تؤّسس مشروًعا مشترًكا للتغويز وإنتاج الكهرباء

الظهران - أعلنت كل من أرامكو الســـعودية، وشركة 
إير بروداكتس، وشـــركة أكوا باور، فـــي يوم األحد ١ ذو 
الحجـــة ١4٣٩هــــ )١٢ أغســـطس ٢0١٨م(، عـــن توقيع 
وثيقـــة شـــروط لتأســـيس مشـــروع مشـــترك للتغويـــز 

وإنتـــاج الكهربـــاء فـــي مدينـــة جـــازان االقتصادية في القافلة األسبوعية
السعودية.

وســـتنتقل ملكيـــة أصـــول التغويـــز ومرافـــق إنتـــاج 
الكهربـــاء والمنافـــع المرتبطـــة، من أرامكو الســـعودية 
إلـــى المشـــروع المشـــترك، مقابـــل أكثـــر مـــن ثمانيـــة 
مليـــارات دوالر، وذلك فور بدء التشـــغيل فـــي ٢0١٩م، 

حيث ســـيقوم المشـــروع المشـــترك بتشـــغيلها بموجب 
عقٍد مدته ٢٥ عاًما، ولقاء رسم شهري ثابت. 

وبموجـــب هـــذه الوثيقة، ســـتزّود أرامكو الســـعودية 
المشـــروع المشـــترك باللقيم، الذي بدوره ســـيُنتج لها 
الكهربـــاء والهيدروجيـــن وغير ذلك مـــن المنافع. ومن 
المقـــرر أن تمتلك »إيـــر بروداكتس« حصـــة تبلغ ٥٥% 
علـــى األقـــل فـــي المشـــروع المشـــترك، فيمـــا تملـــك 

أرامكو السعودية و»أكوا باور« الحصة المتبقية. 
ويأتي المشـــروع دليـــاًل على أهمية نموذج الشـــراكة 
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص فـــي تشـــييد مرافق 
البنية التحتيـــة الحيوية وتشـــغيلها فـــي المنطقة. كما 
ســـيعمل هذا االئتالف على زيادة فـــرص العمل، ونقل 
أحـــدث التقنيـــات إلـــى المملكـــة، وتمكيـــن المواهـــب 

الوطنية من توظيف هذه التقنية ألول مرة.

زيادة الطاقة التكريرية 
وســـيخدم المشـــروع المشـــترك الفرضـــة ومصفاة 
أرامكـــو الســـعودية في جـــازان التي تهدف إلـــى تكرير 
النفـــط الخام الثقيل والمتوســـط، إلنتاج غـــاز البترول 
البنزيـــن  ومـــادة  واألســـفلت  والكبريـــت  المســـال 
والبارازايليـــن، وزيـــادة الطاقـــة التكريريـــة للشـــركة 

بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.
وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح النائـــب األعلـــى للرئيس 
للتكريـــر والمعالجة والتســـويق في أرامكو الســـعودية، 
األســـتاذ عبدالعزيز القديمي قائاًل: »سيؤدي المشروع 
المشـــترك للتغويـــز وإنتـــاج الكهربـــاء دوًرا محورًيا في 
تحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي لمشـــاريعنا العمالقـــة فـــي 
ز مـــن دور المصفـــاة ومحطـــة  جـــازان، حيـــث ســـيعزِّ
الكهربـــاء المتكاملة العاملـــة بتقنيتي التغويـــز والدورة 
المركبـــة للوقود، وسيســـاعد في إحداث تحول شـــامل 
جـــازان  مدينـــة  تهيئـــة  طريـــق  عـــن  المنطقـــة  فـــي 
االقتصاديـــة لجذب مزيد مـــن االســـتثمارات األجنبية 

المباشرة وزيادة مشاركة القطاع الخاص«.
مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة إيـــر 
بروداكتس ورئيســـها، كبير إدارييها التنفيذيين، السيد 
ســـيفي قاســـمي: »إنـــه لموضـــع فخـــر لشـــركة إيـــر 
بروداكتـــس أن تُمنَـــح هـــذه الفرصـــة الفريـــدة لزيـــادة 
مشـــاركتها فـــي هـــذا المجمع العمـــالق بالشـــراكة مع 
أرامكـــو الســـعودية، أكبـــر شـــركة نفـــط فـــي العالـــم، 
وشـــركة أكوا بـــاور، أكبـــر شـــركة إلنتـــاج الكهرباء في 
الشرق األوســـط. وقد اشـــترت شـــركة إير بروداكتس 
فـــي وقت ســـابق من العـــام الحالـــي بـــراءات االختراع 
العائدة لشـــركة شـــل والخاصـــة بتقنيـــة التغويز، وهي 
التقنيـــة األســـاس لمرفـــق التغويـــز فـــي جـــازان. وفي 
ســـياق البنـــاء على مـــا حققناه مـــن نجاح في مشـــروع 
)لـــو آن( العائـــد لنا فـــي الصيـــن، فإن هذا المشـــروع 
ز بدرجـــة أكبـــر مـــن مرتبـــة  المشـــترك الجديـــد يعـــزِّ
الصدارة التي تحتلها شـــركة إيـــر بروداكتس في مجال 
توريد غـــاز التصنيع لكبريات الشـــركات حـــول العالم. 
ر الثقـــة التـــي ال تـــزال أرامكو الســـعودية  ونحـــن نقـــدِّ
تولينـــا إياهـــا، والتـــي تجلّـــت فـــي البداية في ترســـية 
وحـــدة فـــرز الهـــواء علـــى شـــركتنا، واآلن في توســـيع 

نطاق أنشطة اإلمداد في جازان«.
أّما رئيـــس مجلس إدارة شـــركة أكوا باور، األســـتاذ 
محمد أبونيان، فقال: »تلتزم شـــركة أكوا باور بتوســـيع 
نطـــاق تطبيـــق نموذج الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العام 
والخـــاص وإدخاله إلى قطـــاع الكهرباء، وتـــؤدي »أكوا 
ـــا في قطـــاع الكهربـــاء فـــي المملكة،  بـــاور« دوًرا مهّمً
ـــب بالفرصـــة التـــي أُتيحت لهـــا للمســـاعدة في  وترحِّ
تحقيق مزيـــد من التطويـــر لممر جـــازان االقتصادي. 
وعـــالوة على ذلك، فـــإن تعاوننا مع شـــركتين رائدتين، 
وهمـــا أرامكـــو الســـعودية وإيـــر بروداكتـــس، إنمـــا هو 
نتيجة مباشـــرة إلدراكنا لضرورة ابتـــكار هياكل جديدة 

كجزء من رؤية المملكة ٢0٣0«.

نبذة عن شركة إير بروداكتس
شـركة إيـر بروداكتـس )الرمـز فـي بورصـة نيويـورك: APD( هـي شـركة عالميـة 
رائـدة فـي مجال الغـازات الصناعية، تعمل منـذ أكثر من 7٥ عاًمـا، وتتمثل أعمالها 
األساس في مجال الغازات الصناعية في توفير الغازات الجوية وغازات المعالجة 
ومـا يرتبـط بهـا مـن معـدات ألسـواق التصنيـع، التـي تشـمل قطاعـات التكريـر 
والبتروكيميائيـات والمعـادن واإللكترونيات واألغذية والمشـروبات. كما تُعدُّ شـركة 
إيـر بروداكتـس أيًضا أكبر مورد في العالم لتقنيات ومعدات معالجة الغاز الطبيعي 

المسال.
وقـد بلغـت مبيعـات الشـركة خـالل السـنة الماليـة ٢0١7م، مـا مقـداره ٨.٢ مليار 
دوالر، حققتهـا مـن أعمـال مسـتمرة فـي خمسـين دولـة، وتبلـغ القيمـة السـوقية 
الحاليـة للشـركة نحـو ٣٥ مليـار دوالر، ويوجـد حالًيـا نحو ١٥000 موظـف بخبرات 
متنوِّعة يجمعون بين الحماسـة والكفاءة وااللتزام ويسـتمدون الحافز من هدف إير 
بروداكتـس األسـمى المتمثـل في إيجاد حلـول مبتكرة تفيد البيئة وتعزز االسـتدامة 

وتعالج التحديات التي يواجهها العمالء والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.airproducts.com

نبذة عن شركة أكوا باور
شـركة أكـوا بـاور هـي مطوِّر ومسـتثمر ومشـغِّل لمجموعـة من محطـات الكهرباء 
والميـاه المحـالة، ولديهـا حالًيـا وجـود فـي عشـر دول في مناطق الشـرق األوسـط، 
وشـمال وجنوب إفريقيا، وجنوب شـرق آسـيا. ولدى الشـركة محفظة مشـاريع تبلغ 
قيمتهـا االسـتثمارية أكثر مـن ٣0 مليار دوالر أمريكي، ولديهـا إمكاناٍت لتوليد أكثر 
مـن ٢7 غيغـاواط من الكهرباء، وإنتـاج ثالثة ماليين متر مكعب في اليوم من المياه 
المحـالة التـي يُسـلَّم معظمهـا بالجملـة إلـى مؤسسـات المنافـع العامـة والشـركات 
الصناعيـة الكبـرى بموجـب عقـود شـراء إنتـاج طويلـة األجـل مبرمـة وفـق نمـوذج 
الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخاص، ونمـوذج االمتيـاز، ونموذج تعهيـد خدمات 
بـاور مملوكـة لجهتيـن سـعوديتين همـا صنـدوق  المنافـع العامـة. وشـركة أكـوا 
االسـتثمارات العامة والمؤسسـة العامة للتقاعد، ومؤسسة التمويل العالمية )عضو 

في مجموعة البنك الدولي(، إلى جانب سبعة اتحادات سعودية.
وتتمثـل رسـالة الشـركة فـي توفيـر الكهربـاء والميـاه المحـالة بصـورة موثوقـة 
وبأفضـل تكلفـة اقتصاديـة، وبذلـك تُسـهم فـي التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة 
للمجتمعـات والـدول التي تسـتثمر فيها وتخدمها. وتسـعى الشـركة لتحقيق النجاح 

من خالل االلتزام بقيم السالمة ورعاية اإلنسان واألداء في تشغيل أعمالها.
ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.acwapower.com

سيعزِّز املشروع املشترك من دور املصفاة ومحطة الكهرباء املتكاملة، وسيساعد 
في إحداث تحول شامل في املنطقة عن طريق تهيئة مدينة جازان االقتصادية لجذب 

مزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة وزيادة مشاركة القطاع الخاص
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الثورة الصناعية الرابعةالثورة الصناعية الرابعة
»الثورة الصناعية الرابعة« هي التسمية 
التي أطلقها المنتدى االقتصادي العالمي 

في دافوس، سويسرا، في عام ٢0١6م، 
على الحلقة األخيرة من سلسلة الثورات 
الصناعية، التي هي قيد االنطالق حالًيا.
وكما أحدثت الثورات الثالث السابقة 

التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر، 
تغييراٍت كبيرًة على حياتنا، تمثَّلت بتطّور 

الحياة الزراعية البدائية التي استمرت 
نحو عشرة آالف سنة، إلى حياة تعتمد 

التقنية على المستويين الفردي 
والمجتمعي. ها نحن على شفا ثورٍة 
تقنيٍة )جديدة( ستغيِّر بشكل أساس 
الطريقة التي نعيش ونعمل ونرتبط 

بعضنا بالبعض اآلخر بها. »إن حجم 
التحوُّل ونطاقه وتعقيداته، سيكون 

مختلًفا عما شهدته البشرية من قبل«، 
يقول كالوس شواب، المؤسس والرئيس 

التنفيذي للمنتدى.

االقتصاد والحياة قبل الثورة الصناعية
كانت الحيـــاة قبل الثـــورة الصناعية متشـــابهة تقريًبا 
حـــول العالم، وكانـــت مختلفة تماًمـــا عما نعرفـــه اليوم. 

ويمكن تلخيص أبرز مقوماتها ومالمحها بما يأتي:
•  كان معظم النـــاس يقيمون في األريـــاف، في تجمعاٍت 

صغيرٍة، ويتمحور وجودهم حول الزراعة.
•  كان اإلنتاج الزراعي في أغلب األحيان فردًيا.

•  كان النـــاس ينتجـــون الجـــزء األعظـــم مـــن غذائهـــم 
ومالبسهــــم وأثاثهــــم وأدواتهــــم، وحتى بيوتهــــم كانوا 
يبنونهـــا بأياديهـــم بمـــا يتوفـــر لهـــم فـــي الطبيعة من 

حولهم.
•  كانت صناعة األدوات والســـلع تتم فـــي المنازل أو في 

ورش حرفيٍة صغيرة باستعمال أدوات يدوية.
•  لم تكن هنـــاك طرقات كما نعرفها اليـــوم، وكان ركوب 
الحيوانـــات أو اســـتعمالها لجر العربات وســـيلة النقل 

البري الوحيدة.
•  كان طحن الحبوب لصنع الخبز يتم بواســـطة مطاحن 
يدوية فـــي المنازل، وأحياًنا بواســـطة طواحين الهواء. 
وكانـــت النواعير تســـتعمل لنقل المياه مـــن األنهار إلى 

اليابسة.
•  كان الحصان أســـرع وســـيلة نقـــل علـــى األرض، وكان 

بالكاد يستطيع قطع ١00 ميل في اليوم.
•  كان التواصـــل بيـــن المناطـــق والتجمعـــات الســـكنية 

صعًبا جًدا، وكان تناقل األخبار يتم عبر المسافرين.
•  كانت أنشطة الحيـاة بطيئـــــة جًدا وتقتصر على النهار 

فقط.
•  كان التعليم يقتصر على قلٍة من األغنياء.

وكمـــا قرأنا في روايات جين أوســـتن وتشـــارلز ديكنز 
وغيرهمـــا، كانـــت حيـــاة أغلـــب الســـكان فـــي بريطانيا 
مثاًل، وهي مهـــد الثـــورة الصناعية األولى، عماًل شـــاًقا 

طوال الوقت، ومعركًة مستمرًة ضد الجوع والمرض.

الثورات الصناعية الثالث السابقة
ـــز كل واحـــدة مـــن الثـــورات الصناعيـــة الثـــالث  تتميَّ
الســـابقة باختـــراق تقنـــي أو علمـــي كبير، 
أحـــدث نقلة فـــي أنمـــاط االقتصاد 
ة  لحيـــا ا فـــي  ثـــم   ، ج نتـــا إل ا و
االجتماعيـــة والفرديـــة، وعالقـــة 
اإلنســـان بالطبيعـــة واألشـــياء على 

مستوى العالم بأجمعه.

1- الثورة الصناعية األولى
تُعد هـــذه الثورة انقطاًعـــا كبيًرا عن تاريـــخ طويل من 
نمـــط حيـــاٍة وإنتـــاٍج وعالقـــاٍت بدائيـــة اســـتمرت آلالف 
الســـنين، إلى أحواٍل أخـــرى مختلفة، وقـــد حصلت بفعل 
ك البخاري فـــي الربع األخيـــر من القرن  اختـــراع المحرِّ
الثامن عشـــر، وهو آلٌة تســـتخدم قوة البخـــار ألداء عمٍل 
ميكانيكـــي بواســـطة الحـــرارة. وكانـــت النتائـــج الثـــالث 

الكبرى لذلك:
علـــى طاقـــة  الواســـع  االعتمـــاد  مـــن  كبيـــر  ل  •  تحـــوُّ
الحيوانـــات والجهـــد العضلي للبشـــر والكتلـــة الحيوية 
للطاقـــة )الحطـــب وغيـــره(، إلـــى اســـتخدام الطاقـــة 
الميكانيكيـــة والوقود األحفـــوري، كالفحم الحجري في 
ذلـــك الوقـــت. ونتج عـــن ذلـــك أن بـــدأت اآلالت التي 

تعمل بالبخار تحل محل اليد العاملة.
•  أدت هـــذه االختراقـــات الكبيـــرة، مـــن منظـــور ذلـــك 
الزمـــان، إلى نمو كبيـــر في صناعات الفحـــم والحديد 

وسكك الحديد والنسيج.
•  أدى التوســـع في هـــذه الصناعات الكبيـــرة إلى تدهور 
نمط اإلنتاج التقليدي الســـابق في األريـــاف، والهجرة 
منهـــا، فبدأنـــا نشـــهد في هـــذه الفتـــرة توســـع المدن 

وتقسيم العمل.

2- الثورة الصناعية الثانية
أحدثتهـــا الكهربـــاء واإلنتـــاج الشـــامل فـــي خطـــوط 
التجميع في أواخر القرن التاســـع عشـــر. وتميَّزت بأنها 
فتحـــت األبواب أمام كثير من االكتشـــافات واالختراعات 

الكبيرة األخرى. ومن أبرز معالمها:
ك االحتـــراق الداخلي الذي أحـــدث ثورة  •  ظهـــور محـــرِّ

في صناعة النقل، كالسيارات والطائرات وغيرها.
•  حلول البترول كمصـــــدر أســـاس للطاقة محل أنواعها 

األخرى.
•  إنتاج الســـلع االســـتهالكية بكميـــات كبيرة، ونشـــوء ما 

يعرف بالمجتمع االستهالكي.

3- الثورة الصناعية الثالثة
أحدثتها الرقمنـــة )Digitization( والمعاِلجات الدقيقة 
واإلنترنت وبرمجة اآلالت والشـــبكات في النصف الثاني 

من القرن العشرين، ومن مميزاتها:
•  ظهـــور الكمبيوتـــر الـــذي أحـــدث ثـــورًة فـــي تخزيـــن 

المعلومات ومعالجتها.
•  برمجـــة اآللة ورقمنتهـــا، ما جعلها تحلُّ شـــيًئا فشـــيًئا 

محل اليد العاملة.
ى هذا إلى تراجـــــع كبيـر في مستــوى دخل األفراد في  •  أدَّ

مة ابتداًء من ثمانينيات القرن العشرين. الدول المتقدِّ
•  أحدث انتشـــار شـــبكة اإلنترنت فـــي كل أنحـــاء العالم 

ثورة في عالم االتصاالت.
ى التطور في خـــوادم )Servers( الكمبيوتر وقدراتها  •  أدَّ
المعلومـــات  تخزيـــن  علـــى  باســـتمرار  المتناميـــة 
ومعالجتهـــا إلـــى صعود المنصـــات الرقميـــة العمالقة 
)فايســـبوك، تويتـــر، غوغل..الـــخ(، وانتشـــار مواقـــع 
التواصـــل االجتماعيـــة التـــي أثـــرت علـــى العالقـــات 

االجتماعية التقليدية.

النتائج األساسية للثورات السابقة:
•  انخفاض أســـعار الســـلع االســـتهالكية وزيـــادة جودتها 
نتيجة القيمة المضافـــــة التي أدخلتها اآللة في عملية 

اإلنتاج.
•  الطلب الكبير علـــى اليد العاملة، الذي اســـتمر بالنمو 
منـــذ الثـــورة الصناعية األولـــى حتى الربـــع األخير من 

القرن العشرين.
•  أدى هـــذا إلـــى زيـــادة مداخيل فئـــات معظم الشـــرائح 

االجتماعية وزيادة قوة شرائها.
•  إن التناقض بين ارتفاع أســـعار العمالة وانخفاض أســـعار 
نتيجـــة  ارتفـــاع اإلنتاجيــــة وذلـــك  إلـــى  مـــرده  الســـلع 

االبتكارات التكنولوجية والعلمية المتواصلة دون انقطاع.
•  ســـمح ذلـــك بتوســـع كبيـــر فـــي حجـــم المســـتهلكين، 
وتمّكـــن معظم ســـكان الكرة األرضية من شـــراء ســـلع 

لم تكن لتخطر على بالهم والتمتع بها.
•  شـــهدت هذه الفترة هجـــرات كبيرة، مـــن األرياف إلى 
المـــدن، ومـــن الـــدول المتأخـــرة إلـــى المتقدمـــة، لـــم 

يسبق لها مثيل في ضخامتها عبر التاريخ.

فريق تحرير القافلة
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4- الثورة الصناعية الرابعة
تنطلـــق الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة مـــن اإلنجـــازات 
الكبيـــرة التـــي حققتهـــا الثـــورة الثالثـــة، خاصـــة شـــبكة 
اإلنترنت وطاقـــة المعالجة )Processing( الهائلة، والقدرة 
علـــى تخزيـــن المعلومـــات، واإلمكانـــات غيـــر المحدودة 
للوصـــول إلـــى المعرفـــة. فهـــذه اإلنجـــازات تفتـــح اليوم 
خـــالل  مـــن  محـــدودة  ال  احتمـــاالت  أمـــام  األبـــواب 
االختراقـــات الكبيـــرة لتقنيات ناشـــئة في مجـــال الذكاء 
االصطناعي، والروبوتات، وإنترنت األشـــياء، والمركبات 
ذاتية القيـــادة، والطباعة ثالثيـــة األبعاد، وتقنيـــة النانو، 
والتقنيـــة الحيويـــة، وعلم المـــواد، والحوســـبة الكمومية، 

وسلسلة الكتل )Blockchain(، وغيرها.
بعبارٍة ســـهلة: الثـــورة الصناعية الثالثـــة تمثِّل الرقمنة 
البســـيطة، أما الرابعة فتمثِّل الرقمنـــة اإلبداعية القائمة 
على مزيـــٍج مـــن االختراقات التقنيـــة المتفاعلـــة تكافلًيا 

عن طريق خوارزميات مبتكرة.

مميزاتها
•  دمـــج التقنيات المادية والرقميـــة والبيولوجية، وطمس 

الخطوط الفاصلة بينها.
•  علـــى الرغـــم مـــن اعتمـــاد هـــذه الثـــورة علـــى البنيـــة 
التحتيـــة وتقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الثالثـــة، إال أنها 
تقترح طرًقـــا جديدًة تماًما، بحيث تصبـــح التكنولوجيا 
جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن المجتمـــع وحتـــى من أجســـامنا 

البشرية كأفراٍد، مثل:
  المـــدن الذكيـــة وارتبـــاط حركـــة الفـــرد والمجتمع 

بالشبكة وتكنولوجيا الفضاء الخارجي.
 تقنيات التعديل الجيني.

  التعلـــم المتعمـــق لآللة واألشـــكال الجديـــدة للذكاء 
االصطناعي.

  مقاربـــات جديدة للحوكمة تعتمد على طرق تشـــفير 
.)Blockchain( مبتكرة مثل سلسلة الكتل

•  اندمـــاج أكبر للخيـــارات الفرديـــة والجماعيـــة للناس، 
بحيث:

لمصمميـــن  وا لباحثيـــن  ا رات  خيـــا تكـــون    لـــن 
والمخترعين هي فقط ما يطّور التقنيات الجديدة.

  يصبـــح المســـتثمرون والمســـتهلكون والمواطنـــون 
الذيـــن يتبنـــون ويســـتخدمون هـــذه التقنيـــات فـــي 

الحياة اليومية شركاء في صنعها وتطويرها.

مؤسســـاتهم تمتلك نفوًذا كبيًرا على العوامل الحاسمة 
مثل التعليم واالستدامة والحراك االجتماعي.

املهارات املستقبلية
في دراســـة للمنتدى االقتصادي العالمـــي حول التغير 
فـــي الطلـــب على عشـــر مهـــاراٍت أساســـيٍة بيـــن واقعها 

عام٢0١٥م وبين المتوقع لعام ٢0٢0م، تبين التالي:

الترتيبالمهارة
٢0١٥

الترتيب
٢0٢0

١١اجتراح الحلول

٢٥التنسيق مع اآلخرين

٣4إدارة األفراد

4٢التفكير النقدي

٥٩التفاوض

-6الرقابة على الجودة
7٨توجيه الخدمات

٨7صنع القرار

-٩االستماع الفعال
١0٣اإلبداع

6-الذكاء العاطفي

١0-المرونة اإلدراكية

خطر اختفاء الوظائف
هناك قلـــق يخيم في كل مكان حـــول اختفاء الوظائف 
لصالح الروبوتات والذكاء االصطناعي. فهل من أســـاس 
لهـــذا الخوف؟ وما هي نســـبة هذه الوظائـــف التي يمكن 

أن تقوم بها اآللة؟
يجـــدر هنا االنتبـــاه إلى حقيقٍة صعبٍة، وهي أن نســـبة 
الوظائـــف التـــي اختفت مـــن الصناعـــة والزراعة، خالل 
الثـــورة الصناعيـــة الثالثة، اســـتوعبها قطـــاع الخدمات. 
فهل ســـيظهر قطاٌع ال نعرفه اليوم يســـتطيع أن يستوعب 

ع؟ مئـات مالييـن العاطليــن من العمل كما هو متوقَّ
في كل األحـــوال تمّكننـــا جولة على بعض الدراســـات 

من مالحظة التالي:
•  هنـــاك تفـــاوت ملحـــوظ في اإلحصـــاءات بين دراســـة 

وأخرى حول نسبة الوظائف القابلة لالختفاء.
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تقنيات جديدة متوقعة
في اســـتطالٍع أجراه المنتدى االقتصـــادي العالمي مع 
٨00 مـــن المديريـــن التقنييـــن والخبراء فـــي تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت عـــام ٢0١6م، حول التكنولوجيات 
ٍل متوقٌع حدوثها بحلول ســـنة  ل نقطة تحـــوِّ التـــي ستشـــكِّ

٢0٢٥م تبيَّن أن:

النسبة المئوية التكنولوجيا المتوقعة حدوثها
للذين يتوقعون

91.2%ألبسة تصلنا باإلنترنت

86.5%أول روبوت صيدلي في الواليات المتحدة

أول سيارة يتم إنتاجها بطابعة ثالثية 
84.1%األبعاد

إنتاج ٥% من سلع استهالكية بطابعة 
81.1%ثالثية األبعاد

78.8%اتصال ٩0% من سكان العالم باإلنترنت

١0% من مجمل السيارات في أمريكا 
78.2%ذاتية القيادة دون سائق

زراعة كبد مصنوع بطابعة ثالثية 
76.4%األبعاد

أول مدينة يسكنها أكثر من خمسين 
63.7%ألًفا دون إشارات مرور

أول روبوت يشارك في مجلس إدارة 
45.2%شركة

مدى استعداد املؤسسات 
الحالية للتكيف

بمـــا أن التغييـــر التـــي ســـتحدثه الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة كبير الحجـــم والنوعية، يبرز ســـؤال حيوي حول 
مـــا إذا كانت المؤسســـات القائمـــة حالًيـــا وإداراتها هي 

فعاًل مهيئة للتعامل معه؟
في اســـتطالع أجرتـــه مؤسســـة ديلويت، وســـألت فيه 
١600 مديـــر تنفيـــذي فـــي ١٩ بلـــًدا حـــول اســـتعدادهم 
للتعامـــل مـــع الثـــورة المنطلقـــة، جـــاءت النتيجـــة علـــى 

الشكل التالي:
•  ١4% مـــن المســـتجيبين فقـــط كانـــوا علـــى ثقـــة بـــأن 
التغييـــرات  مـــن  لالســـتفادة  مســـتعدةٌ  مؤسســـاتهم 

المرتبطة بالثورة الرابعة.
•  ٢٥% فقـــط كانوا على ثقـــٍة بأن لديهم القـــوى العاملة 
والمهـــارات المطلوبـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن معظمهم 
يقولـــون إنهم يبذلـــون قصـــارى جهدهـــم لتدريب قوى 

عاملة مناسبة.
•  يعتقـــد ٨7% مـــن المديرين أن قطاع األعمال ســـيكون 
له تأثيـــٌر أكبر مـــن الحكومـــات على المســـتقبل الذي 

سيكون أكثر مساواة واستقراًرا.
•  يعتقـــد ٢٥% فقـــط من الذين شـــملهم االســـتطالع أن 

لقد خطت اململكة 
خطوات كبيرة، وهي 
تستثمر بشكل كبير 
في التقنية لتنويع 

اقتصادها بعيًدا عن 
االعتماد على النفط.

موريسيو زوازوا، مدير كيرني

مميزات 
الثورات 

الصناعية 
املتالحقة

1784 - الثورة 
الصناعية األولى:

• امليكانيكا
• ماكينة البخار

1870 - الثورة 
الصناعية الثانية:

• خطوط اإلنتاج
• إنتاج الكميات

1969 - الثورة 
الصناعية الثالثة:
• تشغيل آلي

• إلكترونيات

اليوم - الثورة 
الصناعية الرابعة:

• إنترنت األشياء 
والبيانات الضخمة

• التكنولوجيات الحيوية
• األمن السيبراني
• الذكاء االصطناعي

اململكة تواكب الثورة الصناعية الرابعة 
بمركز لالبتكار ومنصة  »رقمي«

تكثر مؤخًرا ورش العمل والملتقيـــات في المملكة للتعريف 
بالثورة الصناعيـــة الرابعة ومدى إمكانية االســـتفادة منها في 

دفع االقتصاد الوطني ُقدًما.
وترى بعض الدراســـات واألبحاث المقّدمة في ورشـــة عمل 
نهايـــة العام الماضي بيـــن مجموعة أبحاث ســـعودية مع »إي. 
تـــي. كيرنـــي«، وهي مؤسســـة استشـــارية فـــي مجـــال اإلدارة 

ـــر فرصـــة  االســـتراتيجية، أن الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة توفِّ
إلضافـــة تريليون ريال إلى اقتصـــاد المملكة. ومن الواضح أن 
الجهـــات الحكوميـــة تولي الموضـــوع أهمية بالغـــة إذ أطلقت 
مدينة الملـــك عبدالعزيز للعلـــوم والتقنية فـــي العام الماضي 
)١٩ســـبتمبر ٢0١7م(،  »مركـــز االبتـــكار للصناعـــة الرابعـــة«؛ 
لمواكبـــة »الثورة الصناعية الرابعة« الـــذي يحتوي على نموذج 
لمصنـــع المســـتقبل، وهـــو مصنـــع ذكـــي يعتمـــد علـــى دمـــج 
األنظمـــة اإللكترونيـــة الماديـــة بالتصنيع. وفـــي ١٢ مارس من 
العام الجـــاري أطلقـــت وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات 

االســـتراتيجية الجديدة لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
فـــي الســـعودية ومنصـــة »رقمـــي« التي تهـــدف إلـــى التحوُّل 
الرقمـــي نحـــو حكومـــة بـــال ورق ووزارات بـــال زيـــارات، إلى 
جانـــب تحفيـــز مجتمع رقمـــي ومـــدن رقمية وصحـــة رقمية 
وتعليـــم رقمي وصـــواًل إلـــى اقتصاد رقمـــي يعتمـــد البيانات 
والـــذكاء االصطناعـــي. وقـــد أكـــد وزيـــر االتصـــاالت وتقنية 
المعلومات الســـعودي، المهندس عبداهلل الســـواحة، أن هذه 
الثـــورة الصناعية الرابعة ســـتكون ممّكًنا أساســـًيا في تحقيق 

رؤية المملكة ٢0٣0م.
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•  اســـتخلصت دراســـة أجريت في جامعة أكســـفورد عام 
٢0١٣م، وشملــــت 70٢ وظيفـــة مختلفـــة فـــي أمريـــكا، 
اآلالت ستســـتطيع القيـــام بنحو 47% منهـــا في العقد 

أو العقدين المقبلين.
•  في دراســـة أخرى أجرتها منظمة التعـــاون االقتصادي 
في عام ٢0١٥م، وشـــملت ٣4 دولـــة معظمها من الدول 
الغنيـــة، تبّين أن هنـــاك 14% من الوظائـــف في بلدان 
المنظمـــة معرضٌة لخطٍر كبيـــر، و32% معرضٌة لخطٍر 
أقـــل. وخلصت الدراســـة إلـــى أن ٢١0 مالييـــن وظيفة 

في ٣٢ دولة معرضٌة للخطر.
مة  •  تشـــير مقارنة اختفـــاء الوظائف بين الـــدول المتقدِّ
والـــدول النامية، إلـــى أن الوظائف في الـــدول النامية 
مة.  معرضـــٌة لخطٍر أكبـــر من تلك فـــي الـــدول المتقدِّ
فجمهورية ســـلوفاكيا قد تخســـر ضعف الوظائف التي 
الجنوبيـــة ستخســـر  وكوريـــا  النرويـــج.  ستخســـرها 
وظائف أقـــل من كنـــدا، ألن إدارة اإلنتـــاج مختلفٌة بين 
مة منذ اآلن في مســـألة األتمتة  البلدين، فاألولى متقدِّ

عن كثيٍر من الدول.
•  في دراســـة حديثة لجامعة أكســـفورد وشـــركة مورغن 
ســـتانلي، تبين أن أكثر الوظائـــف عرضة لالختفاء هي 

على هذا النحو:

االحتمالالوظيفة

98%الوسطاء الماليون

96%موظفو االستقبال والمعلومات

94%المساعدون القانونيون وشبه القانونيين

92% باعة التجزئة

89%سائقو التاكسي والسائقون الموظفون

اس األمن 84%حرَّ

81%الطباخون وموظفو الوجبات السريعة

77%السقاة

58%المستشارون الماليون

48%مبرمجو الكمبيوتر

11%المراسلون الصحافيون

7%الموسيقيون والمغنون

4%المحامون

احون 0.4%األطباء والجرَّ

0.4%المعلمون االبتدائيون

التعليم والثورة الرابعة

ع االقتصاديون وعلماء المســـتقبليات بشـــكل جيد  توقَّ
دة بخطر االختفـــاء. لكنهم لـــم يكونوا  الوظائـــف الُمهـــدَّ
كذلك بالنســـبة إلى الوظائف التي ســـتظهر، بسبب تعلق 
ذلـــك بواقـــع التعليم ومســـتقبله، الـــذي يجـــب أن يأخذ 

بعين االعتبار الحقائق التالية:
•  إن النظـــام التعليمـــي الحالـــي قائـــم علـــى االقتصـــاد 
الصناعـــي الذي هـــو حالًيا آخـــٌذ باألتمتـــة، وعليه أن 

يلحق بالتطورات الحاصلة والمرتقبة.
•  »نحن ال نســـتطيع تعليـــم أوالدنا أن ينافســـوا اآلالت«، 

كما يقول جاك ما مؤسس مجموعة »علي بابا«.
•  إن وظائـــف المســـتقبل ســـتكون تلك التي ال تســـتطيع 

اآللة القيام بها.
•  مـــن الممكـــن أتمتـــة العمـــل وأنســـنة الوظائـــف، مـــن 
خالل ثالثة مجاالت رئيســـة ســـيبقى البشـــر يتغلبون 

فيها على اآللة في المدى المنظور، وهي:
-  الشـــؤون الخالقة، مثل االكتشـــاف العلمـــي والكتابة 

اإلبداعية وريادة األعمال.
-  العالقـــات االجتماعيـــة التفاعليـــة، ألنـــه لـــن يكون 
للروبوتات في المدى المنظـــور نوع الذكاء العاطفي 
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الذي يتمتع به البشر.
-  البراعـــة البدنيـــة والحركـــة الرياضيـــة، فاإلنســـان 
مفطـــور منـــذ القدم علـــى تســـلق الجبال والمشـــي 

الطويل والسباحة والرقص.
•  قيام النظام القديـــم على »حقائق تقابلهـــا إجراءات«، 
أما النظــــام الذي هو قيــد التشّكــــل حالًيا فيقوم على 

»إبــداع المعرفة المطابقة الجتراح الحلول«.
•  تســـتطيع اآلالت الذكية الحلول محل أساتــــذة النظام 
التعليمـــي القديـــم إذا اســـتمر كمـــا هـــو، والمطلـــوب 
تحولـــه. ولن يكـــون األمر ســـهاًل. فالكتب المدرســـية 
والجامعيـــة متجذرة منذ أواخر القرن التاســـع عشـــر، 
وأصبحت عتيقـــًة ألنها تُعـــد التدريس مجـــرد إيصال 
المعرفـــة مـــن خـــالل توجيهات، بـــداًل مـــن تصميمها 

وإبداعها.
•  يقـــول ألفين توفلير في كتابه »صدمات المســـتقبل«: 
»إن األمييـــن فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين لـــن 
يكونـــوا أولئك الذيـــن ال يعرفـــون القـــراءة والكتابة، 
ولكـــن أولئـــك الذيـــن ال يســـتطيعون التعلـــم، أو ال 
يســـتطيعون التخلـــي عما تعلمـــوه، أو ال يســـتطيعون 

إعادة التعلم«.

تأثيراتها االجتماعية
علـــى الرغـــم من أننـــا ال نزال فـــي بداية هـــذه الثورة 
وال نعـــرف بالتحديـــد تأثيراتهـــا، إال أن هنـــاك ثالثـــة 

مجاالٍت تثير قلق المراقبين، وهي:
• الالمساواة الناتجة خاصة عن:

  فقـــدان فرص العمـــل. إذ إن اعتمادنا األســـاس في 
نشـــاطنا االقتصادي على المنصـــات الرقمية، يزيد 

من فقدان فرص العمل.
  اعتمـاد الوظائـف الباقيــة على مهارات عالية جًدا.
• األمن وفقدانه الناتج أساًسا عن الالمساواة والبطالة

  يشـــير تقرير المنتدى االقتصادي لعام ٢0١6م، إلى 
أن الالمســـاواة هـــذه معطوفـــة علـــى عالم شـــديد 
الترابـــط، سينتـــــج عنهــــا تفتـــٌت وفصــــٌل عنصرٌي 
ز نشـــاط المنظمـــات الخارجة عن  واضطـــراٌب تعزِّ

أطر الحكومات والدول.
  إن الجمـــع بين العالـــم الرقمي والتقنيات الناشـــئة، 
يغيِّر الفضـــاء االســـتراتيجي للصراع، حيث يوســـع 
الوصـــول إلـــى التقنيـــات المؤذية والمضـــرة ويخلق 

ســـاحات صراع جديـــدة ويجعـــل مســـألة الحوكمة 
أصعب وأصعب.

  إضافة إلى البـــــر والبحـــــر والجـــــو، هناك مســـرح 
ء  لفضـــا ا هـــو  ع  للصـــرا جديـــــد  تيجي  اســـترا

اإللكتروني.
  ســـيكون الدمـــاغ فـــي المســـتقبل مســـرًحا جديـــًدا 
للصراعـــات حســـبما يقـــول جايمـــز جيوردانـــو من 
كليـــة الطب فـــي جامعة جـــورج تـــاون، ويضيف أن 
تقنيـــات الســـيطرة علـــى األدمغـــة لن تقتصـــر على 
الالعبيـــن الدولييـــن بـــل علـــى اآلخريـــن أيًضـــا، 

والمسألة هي متى؟
  صعوبـــة التوصـــل إلـــى اتفاقيـــاٍت ومعاييـــر للحلول 
الســـلمية مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ســـوف 

تفاقم الوضع.
• الهوية ومسألة االنتماء

  بـــدأت الهوية تتعـــرَّض لتأثيـــرات كبيرة فـــي الثورة 
الثالثـــة، من خـــالل االعتمـــاد الكبير عـــل منصات 
رقميـــة محـــدودة )مثـــل فايســـبوك، تويتر…إلـــخ(. 
وتشير الدراســـات إلى أن عشًرا من هذه المنصات 
ســـتواصل اســـتقطابها للناس في الثـــورة الصناعية 

الرابعة، وتفرض أعراًفا وسلوكيات مختلفة.
المجـــال  فـــي  خاصـــًة  الناشـــئة،  التقنيـــات    إن 
البيولوجـــي، ستتوســـع أكثر فـــي الثـــورة الصناعية 
الرابعة، وســـتطرح أســـئلة جديـــدة حـــول معنى أن 
نكون بشـــًرا، حيـــث ســـتصبح األدوات التكنولوجية 
جـــزًءا ال يتجـــزأ من داخلنـــا وتغير عمـــًدا من نكون 
علـــى مســـتوى تركيبنـــا الجينـــي. ومـــن المتوقع أن 

تصبح هذه متاحًة خالل جيل واحد فقط.
•  ســـتبرز انقســـامات جديـــدة، ألن المهـــارة ســـتكون فـــي 
الثـــورة الرابعـــة أهـــم مـــن الرأســـمال المـــادي. ولذلـــك 
بيـــن منخفـــض  العمـــل بشـــكل حـــاد  سينقســـم ســـوق 
المهـــارة/ منخفـــض األجـــر وعالـــي المهـــارة/ مرتفـــع 

األجر، وسيفاقم ذلك الصراعات االجتماعية.
وتفســـر هذه الظاهرة التـــي بدأت عملًيـــا مع مراحل 
نضـــج الثـــورة الثالثـــة فـــي الربـــع األخيـــر مـــن القـــرن 
العشـــرين، لماذا انخفضت مداخيل غالبية الســـكان في 
مـــة: إنها التكنولوجيا، طلـــب مرتفع على  البلدان المتقدِّ
الذيـــن هـــم فـــوق ومنخفـــض علـــى الذيـــن هـــم تحت ، 

والنتيجة فراغ الوسط.
وفـــي هذا الصدد، يقـــول رفائيل رايـــف رئيس جامعة 
»إم أي تـــي«: »إن كل موجـــة تكنولوجيـــة ســـابقة أنتجت 
وظائـــف أكثر مما دمـــرت، وحققت مكاســـب مهمًة على 
صعيـــد المعيشـــة ومتوســـط العمـــر المتوقـــع، وإنتاجية 

عالية ونمًوا اقتصادًيا كبيًرا. أما اليوم فالكل قلق«.
ختاًمـــا، فـــي مســـتهل التعريـــف بجـــدول األعمـــال 
العالمـــي للمنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي لعـــام ٢0١6م، 
طـــرح عضـــو اللجنـــة التنفيذية ورئيـــس لجنـــة االبتكار 
والمجتمع نيكوالس دايفز أســـئلة كبيـــرة نافذة، تختصر 
بالفعل كل التراث الفلســـفي واألدبـــي والفني الذي رافق 
مراحـــل الثـــورة الصناعيـــة منـــذ انطالقها، وهـــي: »هل 
التقنيـــات التـــي تحيـــط بنـــا هـــي مجـــرد أدوات يمكننا 
تعريفهـــا، وفهمهـــا واســـتخدامها بشـــكل واٍع لتحســـين 
حياتنـــا؟ أم إنها أكثر مـــن ذلك؟ هل هـــذه التقنيات هي 
أشـــياء جبارة قـــادرة علـــى التأثير علـــى إدراكنـــا للعالم 

وعلى تغيير سلوكنا، وتغيير معنى أن نكون بشًرا؟«.

)Blockchain( سلسلة الكتل
لسلســـلة الكتل أهميـــة قصوى في مســـتقبل الثـــورة الصناعيـــة الرابعة وفي 
حياتنا اليومية. وســـتكون العامود الفقري في مجـــاالت عديدة، منها التعامالت 
الماليـــة والســـجالت الطبيـــة وغيرهـــا. وإن اقتصـــر اســـتعمالها فـــي الوقـــت 
الحاضـــر على العمـــالت الرقمية مثـــل »البيتكويـــن« وغيرها. فما هي سلســـلة 

الكتل؟
حالًيـــا، إذا أخذنـــا التعامـــالت المالية مثاًل للشـــرح، فإن معظمهـــا يتم اليوم 
عبـــر البنك الذي هو بمثابة وســـيط موثوق بـــه عرًفا فقط. والبلوكتشـــاين التي 

هـــي قاعدة بيانات موزعـــة على عدة أجهزة كمبيوتر ســـتقوم من اآلن 
وصاعًدا بهذه المهمة:

•  إذا أراد شـــخص تحويـــل أمـــوال إلـــى شـــخص آخـــر، تُعـــد هذه 
المعاملة »كتلة« على الشبكة.

•  توزع هذه الكتلة على كل فريق على الشبكة ليوافق عليها.
•  عنـــد موافقـــة الجميـــع، تضاف هـــذه الكتلـــة إلى السلســـلة، حيـــث تصبح 

شفافة ويتعذر التالعب بها.
•  بعد ذلك تنتقل األموال إلى الشخص اآلخر.

ـــدة بحيث يمكن االطـــالع عليها وليس  •  كل كتلـــة مشـــفرة بطريقة خاصة ومعقَّ
تعديلها.

.)Blockchain( من المتوقع خالل عشر سنوات أن يتم جمع الضرائب عبر   •
•  تزوير المعامالت المالية سيصبح محدوًدا جًدا.

•  تحويل األموال ســـيصبح ســـهاًل جًدا من أي مكان إلى آخر، ومســـتقاًل عن 
المؤسسات المالية.

•  إن سلســـلة الكتـــل هـــذه هـــي بحكـــم التعريـــف 
افة وآمنة. مستقلة وشفَّ
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القائد اإلداري.. نحو نمط قيادي مبتكر

كيف تؤلِّف كتابك األول

خمس سيدات صنعن تاريخ الطيران

تشـــهد حركة النشـــر فـــي العالـــم العربي، مؤخـــًرا، كثافة في 
ترجمـــة الروايـــات العالميـــة، أال يمكـــن أن يضعنـــا هـــذا أمـــام 

سؤال الجودة؟
بغـــّض النظر عن مســـألة الجودة فإّن فعل الترجمة نفســـه 
عالمـــة صحّية فـــي مواجهـــة االنغـــالق والتقوقـــع والهوّيات 
المفتونـــة بالنظـــر إلـــى المـــرآة، لذلـــك فـــإّن فـــي الترجمـــة 
تأسيًســـا جديـــًدا للذات يقـــوم علـــى معرفة اآلخـــر والتجذر 
في الخارطة اإلنســـانية ال »الُهَووّية« المغلقة. أليســـت الهوية 
فعال متجـــدًدا واكتســـاًبا ال مجـــّرد معطى جاهز ســـلًفا؟ أّما 
ليســـت مجـــّرد أحـــداث  الروايـــة فإّنهـــا حســـب تصـــّوري 
وشـــخصّيات وحكايـــة، إّنها مـــاّدة ُمعتصرة مـــن آالف الكتب 

ومئات التجارب.  
ماهـــو معيـــار تقييـــم القـــارئ حتـــى يمّيـــز بيـــن الترجمـــات 

المختلفة للكتاب نفســـه وهو ال يعرف األصل؟ 
يُعيدني ســـؤال الجـــودة فـــي الترجمة وســـؤال األصل إلى 
نقطتيـــن رئيســـتين تتعلّـــق األولى بفعـــل الترجمة نفســـه وال 
شـــيء أكثر شـــبًها بالترجمة حســـب رأيي من الكتابة بيدين، 
يـــٌد أولـــى تتعلـــق بالنـــّص األصلـــي واإللمـــام بالثقافـــة التي 
ينتمـــي إليهـــا بأمثالهـــا واســـتعاراتها ورؤاهـــا فضـــاًل علـــى 
معجمها وســـننها اللغوّي، ويٌد ثانية هي أشـــبه بيد البســـتاني 
الذي ســـيزرع ذلـــك النص فـــي تربة جديـــدة ومنـــاخ جديد، 
لنـــا  مـــون  باليـــد األولـــى فيقدِّ هنـــاك مترجمـــون يعملـــون 
نصوًصـــا غيـــر قابلـــة للقـــراءة عربّيًـــا، وهنـــاك مترجمون ال 
ـــا عربّيًـــا متيًنا  مـــون لنـــا نّصً يهتمـــون للنـــص الُمنطلـــق فيقدِّ

لكنه مغاير لمواقف الكتاب األصلي وأسلوبه.
أّمـــا عن معيـــار القارئ في ظـــل جهله باألصـــل فإّنه يبقى 
مقصـــًدا صعب المنـــال، وإن كنُت أعتبر متانـــة اللغة وخلوها 
مـــن األخطـــاء معيـــاًرا مـــن المعايير يمكـــن أن أضيـــف إليه 
معيـــار التشـــابه واالختـــالف. فـــإذا كان أســـلوب الرواية هو 
نفســـه مهمـــا اختلفت األســـماء والتجـــارب، فإننـــا إزاء عمل 
المترجـــم ال الكاتـــب، وفـــي هـــذه الحـــال تصبـــح الترجمـــة 

حجاًبا.
ما هي معاييـــر اختيار الكتب للترجمة؟

هنـــاك معاييـــر كثيـــرة نحتكـــم إليهـــا فـــي اختيـــار العمـــل 
الُمترجـــم، ويمكن اختزالها هنا في معيارين أســـاس، المعيار 
الثقافـــي والمعيـــار الفني. المعيار األّول يضعنا ضمن ســـؤال 
»مـــا اّلـــذي يمكـــن أن يضيفـــه هـــذا الكتـــاب إلـــى الثقافـــة 
العربيـــة؟« هـــل يقـــّدم رؤيـــة للعالم تختلـــف عـــن التصّورات 
الســـائدة فـــي الثقافـــة العربيـــة؟ هـــل هو قـــادر علـــى إثراء 
معارفنا بالـــذات وبالعالـــم؟ أم هو مجّرد استنســـاخ لمفاهيم 
مكّرســـة في ثقافتنـــا؟ إّن هذا المعيـــار هو الـــذي دفعنا إلى 
ترجمـــة روايـــات كثيـــرة، مثـــل روايـــة »حيـــث تركـــت روحي« 
للكاتب الفرنســـي جيـــروم فيـــراري، ففي هـــذه الرواية يعيد 
الفرنســـي  المســـتعِمر  بيـــن  العالقـــة  معالجـــة  تـــب  لكا ا
والمســـتعَمر الجزائـــري مـــن زاويـــة نظـــر جديدة هـــي زاوية 
الجاّلد اّلـــذي يعترف بما اقتـــرف من جرائـــم، الجاّلد الذي 
يديـــن ذاتـــه ويقّدمهـــا عاريـــًة دون مســـاحيق. أّمـــا المعيـــار 
الفّنـــي فإّنـــه مرتبط بأســـاليب الكتابـــة الجديـــدة التي يمكن 
أن تثـــري ذائقتنـــا الفنيـــة، وتبرز لنا أشـــكااًل فـــي الكتابة لم 
نعهدهـــا في األدب العربـــي، وهذا من شـــأنه أن يفتح أعيننا 
علـــى تجـــارب جديـــدة تثـــري أفـــق انتظارنـــا وتوّســـع مـــن 

رصيدنا الفني. 

الترجمة عالمة صحية 
ومعيار القارئ
صعب املنال

شوقي العنيزي
شاعر تونسي وصاحب دار نشر 

مسكيلياني

م الكتـــاب للمهتمين بالموضوعـــات التي تتصل  قدَّ
بالقيـــادة كل النظريـــات التـــي تتعلّق بأنمـــاط القائد 
والقيـــادة الفاعلـــة. مســـلًِّطا الضـــوء علـــى الصفات 
التي يكتســـبها الفرد الذي يعد نفســـه ليكـــون قائًدا 
مـــن خـــالل الخبـــرة والممارســـة، وتلـــك الســـمات 
ل عنصـــًرا فاعاًل فـــي مهاراته  الداخليـــة التـــي تُشـــكِّ

القيادية.
ثم عـــرض المؤلِّـــف البحـــوث التي ُعنيـــت بتطوير 
خصائـــص القيادة وربطها بالـــذكاء العاطفي، مقدًما 
تصوراتـــه الشـــخصية عـــن األنمـــاط القياديـــة التي 
ترتبـــط بهـــذا النوع مـــن الـــذكاء، حتى تكـــون الروح 
القياديـــة حـــاًل لألزمـــات التـــي نعيشـــها اليـــوم على 

المستويات االقتصادية واالجتماعية والمالية.
فصـــول الكتـــاب األربعـــة بعـــد تعريفهـــا لمعنـــى 
القيـــادة وتحديـــد الفروقـــات بيـــن اإلدارة والقيادة؛ 
طرحـــت النظريات المتعلقة بالقيـــادة، والفجوة بينها 
وبيـــن الممارســـات العمليـــة فـــي وقتنـــا الحالـــي. 

كمـــا يتضح من عنوانـــه، يُعدُّ محتوى الكتاب مناســـًبا 
لكل مـــن يحلم بالتأليـــف، أو لديه فكرة لمشـــروع كتاب 
أو روايـــة شـــائقة، نـــواة الكتـــاب كانـــت فكـــرة خطـــرت 
مهـــا أحـــد  للمؤلِّـــف أثنـــاء وجـــوده فـــي محاضـــرة قدَّ
األشـــخاص عن كتابـــه األول، ففّكـــر الكاتـــب أن هناك 
كثيـــًرا مـــن العقـــول التي تجد فـــي تأليف كتـــاب عملية 

معقدة ال يفهمونها.
نشـــر الكاتـــب قبـــل بدايـــة التأليـــف اســـتبياًنا عبـــر 
وســـائل التواصل االجتماعـــي عن مـــدى صعوبة تأليف 
كتـــاب، شـــارك فيـــه ٢000 شـــخص. أكـــدت نتيجـــة 
االســـتبيان أن عـــدم اإللمـــام بطريقـــك أو خطـــوات 
التأليف والنشـــر هي العائق رغم وجود الفكرة والرغبة 
فـــي النشـــر. فقســـم الكتـــاب لفصـــول أربعـــة بخطوط 
عريضـــة تؤطـــر رحلـــة المهتميـــن ابتـــداًء مـــن الكتابـــة 

للتأليف ثم النشر والتسويق.
يتحـــدث الفصـــل األول  عـــن فـــن الكتابـــة ويوضـــح 
الفرق بين الكتابة اليومية التي نمارســـها في المدرســـة 
أو من خالل مواقع التواصل االجتماعية، وبين أُســـلوب 
الكتابـــة المحتـــرف الـــذي ســـيتخذه مؤلـــف الكتـــاب 
لتحقيـــق غايتـــه، وإيصـــال فكرتـــه، كـــون التأليـــف هو 

يحكـــي الكتاب قصـــة من التاريـــخ تعود بنـــا لفترة 
ما بيـــن الحربين العالميتيـــن، حينما تغّيـــرت موازين 
العالـــم. وبدأت مجموعـــة من الســـيدات األمريكيات 
بالمطالبـــة بحـــق قيـــادة الطائرة، حيـــث حصلن على 
رخصة الطيران وهو األمـــر الذي جعلهن األمريكيات 
فـــي  الطائـــرات وشـــاركن  قـــدن  اللواتـــي  األوائـــل 
ســـباقات الموت التي يُعـــد المتســـابقون فيها أبطااًل 
فـــي مدنهـــم وقراهم، وتجـــاوزن ذلـــك لتحقيـــق رقم 
عالمـــي بتحطيمهـــن الرقـــم القياســـي الـــذي حققـــه 

الرجال قبلهن.
القصـــة تـــروى بأســـلوب ســـردي يشـــبه الروايات 
التـــي نقرأهـــا لكنهـــا هـــذه المـــرة حقيقـــة بأحداثها 
وأبطالهـــا. نتعـــرف مـــن خالل فصـــول الكتـــاب على 
خمس ســـيدات أمريكيات من الجيل الـــذي ظهر في 
نهايـــة العشـــرينيات مـــن القـــرن الماضي الـــذي بدأ 
يطالـــب بالتغييـــر بعـــد أن تغّيـــرت أدوار المـــرأة في 

تلك الحقبة. 
يتعـــّرف القـــارئ على قصـــة نضال الســـيدات في 
عالـــم الرجـــال من أجـــل الحصـــول على حـــق قيادة 
الطائـــرات فـــي الرياضـــة التـــي وعلـــى الرغـــم مـــن 
شـــعبيتها إال أنهـــا تُعـــد مـــن أخطـــر الرياضـــات في 

مه الكاتب  باإلضافة إلـــى المبحث الجديد الـــذي قدَّ
فيما يخص القائد الفاعل.

الكتـــاب يحتوي علـــى عديد من االختبـــارات التي 
تُمّكـــن القـــارئ المهتـــم مـــن تقييـــم نفســـه وتحديد 
األنمـــاط القياديـــة التـــي تتواجـــد فـــي شـــخصيته 
وبالتالـــي العمل علـــى تعزيز بعضهـــا وتطوير البعض 

اآلخر. 
م د. جابـــر برنامـــج  فـــي الفصـــول األخيـــرة يقـــدِّ
تدريبـــي مقترًحـــا إلعـــداد القائـــد الفاعـــل، يهتـــم 
بغـــرس الوعـــي المالـــي واالســـتراتيجي والمهني من 

خالل التدريب والتطبيق.
ويؤكـــد الكتـــاب أنـــه ال توجـــد وصفة واحـــدة قابلة 
للتطبيق في كل منظمة ومؤسســـة، لذلـــك تبرز أهمية 
الوعـــي بحاجة المنظمة نفســـها وطبيعـــة العاملين بها 
وخلفياتهـــم لمعرفة نمـــط القائد المناســـب إلدارتها. 
الكتاب يشـــتمل على كثيـــر من الجـــداول التي تلخص 

معلوماته وتعرضها على هيئة مقارنات. 

مســـؤولية ورســـالة أكبر بكثير من مجـــرد رص للكلمات 
وسرد للقصة.

ــم المهتـــم بالتأليف  ومـــن خالل هـــذه الفصـــول يتعلَـّ
د هدفـــه منها،  أنـــواع الكتابـــة ومهاراتهـــا وكيـــف يحـــدِّ
وكيف يســـتحضر من ســـيقرأ نصوصـــه أثنـــاء الكتابة، 
ليكونوا جزًءا منه ويستشـــعروا الرســـالة الموجهة إليه. 
ويُقّدم في هذا الفصل خمس عشـــرة نصيحة لتحســـين 
مســـتوى الكتابة، تبـــدأ بالتفكيـــر ككاتب والصبـــر اثناء 
رحلة الكتابـــة وتنتهي باختيار الوقت المناســـب للكتابة. 
ثم يعـــرج على ذكر موانع الكتابة ليضـــع الكاتب الجديد 
فـــي مواجهـــة كل مـــا يمنعـــه مـــن الكتابـــة، كـــي يضـــع 

النقاط على الحروف ويبدأ رحلته الخاصة.
ف علـــى مراحل عمليـــة التأليف من تخطيط  ثم يتعرَّ
وبحث عـــن الفكرة والبـــدء بالكتابة، ثم اختيـــار العنوان 
وتحديـــد الجـــدول الزمني وهـــو يســـتعرض كل مرحلة 

بكثير من التفاصيل. 
النشـــر  عـــن  ث  يتحـــدَّ األخيريـــن  الفصليـــن  وفـــي 
والتســـويق ويتطّرق الختيار طريقة النشـــر واإلجراءات 
القانونية، ويمثـــل الكتاب مرجًعا شـــاماًل للمبتدئين في 

كل ما يتعلق بالكتاب، سيجده القارئ بين سطوره.

ذلـــك الوقـــت، حيـــث كانـــت تُنظـــم فعاليـــات هـــذه 
الســـباقات علـــى مـــدى أيـــام يشـــارك بهـــا الرجـــال 

فقط. 
من خـــالل قصص الخمـــس ســـيدات؛ روث إلدر 
ثـــادن  وأميليـــا إيرهـــارت وروث نيكولـــز ولويـــس 
وفلورينـــس كلينجينســـميث؛ نتعرف علـــى صراعهن 
ضـــد توقعات األســـرة وضغوطـــات المجتمـــع الذي 
ينظـــر إليهـــن كمتمـــردات، كانت الســـيدات يواجهن 
ســـخرية اإلعالم والصحافة من رغبتهـــن في قيادة 
الطائرات فضاًل عن المشـــاركة في هذه السباقات 
يتحليـــن  أن  مـــن  أقـــل  بنظرهـــم  كـــن  الخطـــرة 
بالشـــجاعة والقوة الكافية للمشـــاركة في ســـباقات 

من هذا النوع. 
عنوان الكتـــاب هو Fly Girls وهـــو المصطلح الذي 
يطلـــق علـــى الفتيـــات المتمـــردات فـــي تلـــك الفترة 
ومنهـــن اللواتـــي قررن أن يقـــدن الطائـــرات. يحكي 
الكتاب القصـــة من بدايتهـــا في نهاية العشـــرينيات 
حتـــى النصـــر الـــذي حققتـــه إحـــدى الســـيدات - 
فـــي أحـــد ســـباقات  فـــي فوزهـــا  ثـــادن-  لويـــس 
الطائـــرات الخطـــرة فـــي عـــام ١٩٣6م وتحطيمهـــا 

للرقم العالمي آنذاك. 
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السودوكو
اللعبة قاعدة 

تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خــــــانــــــات صــــغــــيــــرة عــلــى 
الـــــالعـــــب إكـــــمـــــال الـــشـــبـــكـــة 
بواسطة األرقام من 1 إلى 9، 
شرط استعمال كل رقم مرة 
ــدة فــقــط فـــي كـــل خط  ــ واحــ
أفقي وفي كل خط عمودي 
وفــــي مـــربـــع مـــن الــمــربــعــات 

التسعة.
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* حل العدد الماضي

والمفكريـــن  الفالســـفة  بيـــن  ظاهـــر  اختـــالف  ثمـــة 
والعلماء في تعريف الســـعادة، وال يوجـــد بينهم توافق في 
وجهـــات النظر واآلراء رغـــم كونها غاية يســـعى لتحقيقها 
والظفـــر بهـــا كافـــة النـــاس، ورغـــم أنهـــا تُعـــد أساًســـا 
النفســـية  والدراســـات  البحـــوث  مـــن  لكثيـــر  ومنطلًقـــا 

واإلنسانية على المستويين األكاديمي وغير األكاديمي.
ف الســـعادة اصطالًحا على أنها »فـــرح، ابتهاج، أي  تُعرَّ
فها  كلُّ مـــا يُدخـــل البهجـــة والفـــرح علـــى النفـــس«، ويعرِّ
الباحـــث جميـــل صليبا فـــي )المعجم الفلســـفي( بوصفها 
»الرضا التام بما تنالـــه النفس من الخيـــر«. ومن الناحية 
الفلســـفية، نجـــد أنهـــا حالة مـــن اإلرضـــاء التـــام للذات. 
وهذا المفهوم هو محـــور هذه المقالة، حيث إن الســـعادة 
ث عنها اليـــوم أضحـــت غائمـــة المالمح في  التـــي نتحـــدَّ
مجتمـــع تهيمن عليـــه ثقافـــة االســـتهالك، واالبتعـــاد عن 
المعانـــي اإلنســـانية بالدخـــول إلـــى مجتمـــع رقمـــي يُدار 
بشـــكل افتراضـــي، وتســـيطر عليه حيـــاة تلك المشـــاهد 
اليوميـــة التـــي أصبحنـــا نتلقاهـــا بشـــكل ال إرادي عبـــر 

وسائل التواصل االجتماعي.
يرى الفيلســـوف األمريكـــي جوزيف كامبـــل أن »الطريق 
للشـــعور بالســـعادة هو أن ترّكز ذهنك على تلك اللحظات 
التي شـــعرت فيها بأقصـــى ســـعادة، عندما كنت ســـعيًدا 
حًقـــا. ولعـــل مـــا قالـــه كامبـــل يأتـــي فـــي ســـياق رؤيـــة 
»البهجـــة« والفرح التـــي تخص الفرد وحـــده؛ تلك اللحظة 
التـــي كان فيها ســـعيًدا ليس مـــن خالل اآلخريـــن، بل من 

أعماقه، وبالطريقة التي شعر فيها بالفرح. 
والمالحـــظ أن إنســـانيتنا اليـــوم أصبحت مســـتلبة من 
وصنـــع  العيـــش  لقمـــة  توفيـــر  خلـــف  الركـــض  خـــالل 
اللحظـــات الجميلـــة لمـــن هـــم قريبـــون مّنـــا، ولكننـــا لم 
نتســـاءل يوًما عن ماهية السعادة التي ننشـــدها أو نبحث 
عنها نحن، متمســـكين بأن ســـعادتنا تأتي مـــن خالل فرح 
اآلخريـــن بمـــا نقّدمه لهم، وال شـــك أن في ذلـــك إجحاًفا 

للذات التي أصبحت مقّسمة ومتشظية.
مـــن جانـــب آخـــر، ياُلحـــظ خـــالل الســـنوات العشـــر 
الماضية انتشـــار المذاهب الروحية ورياضـــة اليوغا التي 
تهـــدف إلى »دمـــج العقـــل والجســـد ضمن وحـــدة واحدة 
ُمتجانســـة، وتعنـــي وحـــدة الفكر«، وهـــي قريبـــة لمرحلة 
التأمـــل، ولكـــن ليـــس بمفهومهـــا الدينـــي، فـــي محاولتها 
لربط اإلنســـان بالبحـــث عن لحظـــات الســـعادة بداخله. 
لذا نحـــن بحاجة لتلـــك الدقائـــق التي نســـتطيع الجلوس 
فيها مـــع ذواتنـــا واســـتحضار لحظـــات الفـــرح الحقيقية 
واســـتعادتها بشـــكل يومي كي يبقى األثر الجميل حاضًرا، 
نســـتعيده فـــي اللحظـــات التي نشـــعر فيهـــا أننـــا بحاجه 
لتلك المشـــاعر واألحاســـيس، التـــي تبعث الفـــرح وتكون 
مصدًرا للســـعادة التي نســـعى لهـــا ونلهث وراءها بشـــكل 

دائم.
ختاًمـــا، الســـعادة ال تُعطـــى إنمـــا تأتـــي وتنبعـــث مـــن 
نشـــاط اإلنســـان الذي يقـــوم بـــه عندمـــا يكون حـــًرا من 

قيود واقعه.

البحث عن السعادة

* كاتب وشاعر سعودي

عبدالوهاب العرّيض * من الذاكرةحديث األلوان:

الفنان أحمد الخزمري من مواليد مدينة الباحة عام 1966م. كان عضًوا في عدد من الجمعيات واللجان والمؤسسات الفنية، ومن بينها بيت الفنانين 
التشكيليين بجدة، الذي ترأس لجنة العالقات العامة واإلعالم فيه، وجمعية الثقافة والفنون بجدة، وجمعية الثقافة والفنون بالباحة، والجمعية 

السعودية للفنون التشكيلية ) جسفت ( بجدة، ولجنة الفنون الجميلة بالغرفة التجارية بجدة، ولجنة تجميل محافظة جدة بأمانة محافظة جدة. 
كما كان عضًوا مؤسًسا لمجموعة )مسار( التشكيلية بجدة عام 2001م. 

تتمثل مشاركته في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة في عملين يحمالن عنوان )من الذاكرة(، يقّدم من خاللهما المخزون البصري لبعض 
األماكن التي لها دور كبير في إبراز البيئة السعودية وتراثها، وأيًضا إظهار الطبيعة البكر بأسلوب تأثيري يعكس جمالها وما تتمتع به من أرض خصبة 

لها شفافيتها ورونقها األخاذ.

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



 29 فعالیة تنتظرکم في #عید_إثراء 
ابتداًء من ثاني أیام عید األضحی املبارك

املکتبة
           • رحلة الشتاء والصیف 

              
• طریق الحریر  

                       
• ابن بطوطة  

            
• وقت القصة  

• بین جدران املکتبة   
                     

• صندوق الظالل       

• حکایا مساء الجمعة    

                               
                  

متحف الطفل 
           • رسائل العید في متحف الطفل 

                     
• الخراف املبتهجة    

                        
• الفسیفساء                           

                    
• ثالثاء الطفل   

املتحف
           • السفر عبر الزمن 

 
• مرحًبا بکم في إثراء     

                    
• مقدمة إلی الهندسة اإلسالمیة      

                        
• جولة وصل ما وراء القلم    

      
• جولة تاریخ املعروضات     

                   
                         

    

املسرح
• أوتار ممتدة من املغرب إلی الظهران  

               

السینما 
• مکة في مکة  

• یوم في الحرم       

• بالل: بطل لساللة جدیدة    

• الرحلة إلی مکة                              

• مغامرة أبطال إثراء  
                         

• وسطي                 
           

 
 

          

معرض الطاقة
           • صّمم دیناصورك    

• عرض علمي مع د. دیناصور                       
                        

• السیر مع الدیناصورات  
                                                     

           • عرض الترولي    

مختبر األفکار 
           • ممکنات األشیاء

  
           • إعادة الحیاة إلی املدینة    
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