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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

تسليط الضوء على
التقدم املتسارع في
ُّ
برنامج املوارد غير
التقليدية في الشركة

صفحة ٤

أرامكو السعودية
تشارك في احتفال
تكريم الشركاء في
وادي الظهران للتقنية

ملتقى املجلس االستشاري
للقادة الشباب..

«أرامكو السعودية التي
سترثونها ستكون أكبر،
وأكثر تن ُّو ًعا ،وأكثر عاملية،
تقد ًما من الناحية
وأكثر ُّ
التقنية ،وأكثر ربحية من أي
وقت مضى»

رئيس أرامكو السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس
يتحدث مع أعضاء المجلس االستشاري
أمين حسن الناصر،
َّ
للقادة الشباب في دورته الحالية ،وهم من اليمين إلى
اليسار :ليلى الحمود ،وخالد الخضيري ،وعبداهلل العومي،
نظمه
وأحمد الشهراني ،وذلك خالل الملتقى الذي ّ
مؤخرا في الظهران.
المجلس االستشاري للقادة الشباب
ً
تطرق الناصر لمساعي أرامكو السعودية في تطوير
وقد ّ
وعرج على إستراتيجية الشركة
القيادة المستقبلية للشركةّ ،
بخصوص الشباب ،وأجاب عن أسئلتهم.

صفحة ٣

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
75.19

75.74

74.02

$ 72.59

أقرأ..

(تصوير :يارا زياد)

كتب تتفاعل
مع البشر

70.60

٠٨/٠٣ 08/10 08/24 08/٣١ 09/07

صفحة 2

صفحة  ٦و٧

٦٠

دراس ــة أجراه ــا المجل ــس االستش ــاري للقادة الش ــباب،
أثب ــت عبره ــا جدارته ف ــي البحث ع ــن إجاب ــات مبتكرة
ألس ــئلة صعب ــة كتل ــك الت ــي تتع َّل ــق بتغيي ــر ج ــداول
المناوب ــات ،وتحس ــين نظ ــام إدارة األداء ،والس ــامة
المرورية ،وإيجاد طرق جديدة في إشراك الشباب.
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النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية يشارك
في املناسبة السنوية لتكريم الشركاء في وادي الظهران للتقنية

محمد القحطاني يلقي كلمته خالل المناسبة السنوية
لتكريم الشركاء في وادي الظهران للتقنية ،حيث أكد أن
أرامكو السعودية تفخر بالعالقات اإلستراتيجية التي تجمعنا
بالشركات العاملة في واحة العلوم بوادي الظهران للتقنية،
حيث يتضح دور أرامكو السعودية وإسهامها في تعزيز
العالقات الهادفة إلى دعم وتنويع االقتصاد الوطني.

إضــــاءة

مبارك الهاجري

mubarak.alhajri@aramco.com

أعمال األمن الصناعي

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

القافلة األسبوعية
الظهـــران  -شـــارك النائب األعلـــى للرئيـــس للتنقيب
واإلنتـــاج في أرامكو الســـعودية ،األســـتاذ محمـــد يحيى
القحطانـــي ،يـــوم اإلثنيـــن  30ذو الحجـــة 1439هــــ (10
ســـبتمبر 2018م) ،في المناسبة الســـنوية لتكريم الشركاء
فـــي وادي الظهـــران للتقنيـــة .وألقـــى القحطانـــي ،الذي
يشـــغل منصب رئيس اللجنة االستشـــارية لشـــركة وادي
الظهـــران للتقنيـــة ،كلمة رئيســـة بعنوان «إحـــداث النقلة
في وادي الظهران للتقنية».
وقـــال القحطانـــي« :نفخـــر بالعالقات اإلســـتراتيجية
التـــي تجمعنا بالشـــركات العاملة في واحـــة العلوم بوادي
الظهـــران للتقنيـــة ،حيـــث يتضـــح دور أرامكو الســـعودية
وإســـهامها في تعزيز العالقات الهادفة إلـــى دعم وتنويع
االقتصاد الوطني بما ينســـجم مع رؤيـــة المملكة .2030
ويُســـهم وادي الظهران للتقنية في تعزيز جهودنا البحثية
محل ًيـــا وتحديـــد متطلبات الشـــركة التقنية علـــى المدى
الطويـــل ،كما يُســـهم في الوصـــول إلى الكـــوادر المؤهلة
ويوفـــر الخدمـــات والبنيـــة التحتيـــة للبحـــوث والتطوير،
باإلضافة إلى تعزيز ثقافة االبتكار في المملكة».
مـــن جهتـــه أعرب مديـــر جامعـــة الملك فهـــد للبترول
المكلـــف ،ورئيس مجلـــس إدارة شـــركة وادي
والمعـــادن ُ
الظهـــران للتقنية،الدكتـــور ســـهل عبدالجـــواد ،في كلمته
خـــال الحفـــل عـــن رضـــاه تجـــاه حجـــم النمو الســـريع
والمؤثـــر الـــذي تحققـــه الشـــراكات فـــي وادي الظهران

للتقنيـــة ،إلى جانب تعزيز مســـتوى التعـــاون في مجاالت
البحـــث والتطويـــر التـــي تحقـــق فوائـــد كبيـــرة علـــى
الصعيدين التقني واالقتصادي.
وتع ّهـــد الدكتـــور عبدالجـــواد باســـتمرار الجامعة في
دعمهـــا لـــوادي الظهـــران للتقنية فـــي تأدية رســـالته في
إطـــار التعـــاون الهـــادف بيـــن القطاعيـــن الصناعـــي
واألكاديمي.
ويُعـــد وادي الظهـــران للتقنية ،منظومـــة متكاملة من
مراكز تطوير البحـــوث الوطنية والدوليـــة الرائدة التي
تهـــدف النتقـــال المملكـــة إلـــى اقتصـــاد قائـــم علـــى
المعرفـــة من خـــال تعزيز نقـــل التقنيـــة لتطوير حلول
محليـــة مخصصـــة لتلبيـــة االحتياجـــات الحاليـــة
والمســـتقبلية لصناعـــة الطاقـــة محل ًيـــا ،وإقليم ًيـــا،
وعالم ًيا.
كمـــا يهـــدف وادي الظهـــران للتقنيـــة إلـــى إنشـــاء
شـــركات جديدة قائمة على المعرفـــة واالبتكار ،وإجراء
البحـــوث اإلســـتراتيجية والتطبيقيـــة التـــي تـــؤدي إلى
تســـويق تقني فاعل ،وتســـريع نمو قاعدة ريادة األعمال
فـــي المملكـــة .واألهـــم مـــن ذلك هـــو تعزيـــز القدرات
التقنيـــة لـــدى الكوادر الوطنية الشـــابة مـــن خالل خلق
فرص عمل مبنية على المعرفة الجيدة.
ً
وفاعل
وتُعد أرامكو الســـعودية شري ًكا إســـتراتيج ًيا
في مشـــروع وادي الظهران للتقنية منذ إنشـــائه ،حيث
تعمـــل بشـــكل وثيـــق وإســـتراتيجي وعلـــى مســـتويات
متعـــددة مع جامعة الملك فهد للبتـــرول والمعادن ،التي
ِّ

تستضيف هذه المنظومة المزدهرة.
ويعمل جميع الشـــركاء الوطنييـــن والدوليين في هذا
المشـــروع مـــن أجـــل تنســـيق التعـــاون الـــذي سيســـهم
بشـــكل فاعل وملمـــوس في تحقيـــق الرؤيـــة واألهداف
اإلســـتراتيجية لـــوادي الظهـــران للتقنيـــة ،وذلـــك مـــن
خالل البحـــوث التعاونيـــة ،وتطوير التقنية ،واإلســـراع
في تســـويق التقنيـــات المبتكرة لتحفيـــز االبتكار وخلق
الوظائف ،ودفع النمو في القطاعـــات المبتكرة القائمة
على التقنية الجديدة.
و ا ُختتمـــت المناســـبة بتكريـــم شـــركة هاليبرتـــون
كأفضـــل الشـــركات أدا ًء فـــي وادي الظهـــران للتقنيـــة،
وشـــركة بيكـــر هيـــوز التابعة لجنـــرال إلكتريـــك ،كأكثر
الشـــركات تحســـنًا من بيـــن الشـــركات العشـــر العاملة
ضمـــن تقييم وادي الظهـــران للتقنية لعـــام 2017م .وقد
حضر المناســـبة عدد مـــن المســـؤولين التنفيذيين في
أرامكو الســـعودية ،ومســـؤولين من جامعـــة الملك فهد
للبتـــرول والمعـــادن ،وعـــدد مـــن كبـــار التنفيذييـــن
والمهنيين من الشركات الوطنية والدولية.
الجديـــر بالذكـــر أن شـــركة وادي الظهـــران للتقنيـــة
أنشـــئت عـــام 2010م بموجـــب مرســـوم ملكـــي ،لتعمـــل
كشـــركة تابعـــة مملوكـــة لجامعة الملـــك فهـــد للبترول
والمعادن لإلشـــراف علـــى األعمال المتعلقـــة بمنظومة
وادي الظهـــران للتقنيـــة .ويوجـــد حال ًيـــا  16شـــركة
ســـعودية وعالميـــة تعمـــل فـــي واحـــة العلـــوم بـــوادي
الظهران للتقنية.

الدكتور سهل عبدالجواد يلقي كلمته في المناسبة السنوية التي ن ُِّظمت لتكريم الشركاء في وادي الظهران للتقنية.

األمن والسالمة مسؤولية الجميع
علّمتنـــا أرامكو الســـعودية أن األمن والســـامة
كل فرد على
مســـؤولية الجميـــع ،فعندما يحافـــظ ُّ
أمنـــه الذاتـــي ،ويتخذ كافـــة احتياطات الســـامة
أينمـــا حـــل ،ويحـــرص على مراعـــاة اتبـــاع أصول
األمـــن والســـامة ،التـــي تُعـــد مـــن المقومـــات
الرئيســـة للحيـــاة ،فـــإن المجتمع بأســـره ســـينعم
باألمن والسالمة.
ُعرف األمـــن بأنه االطمئنـــان الذي
ويمكـــن أن ن ّ
ينتـــج عن الثقـــة بالمحيـــط الذي تعيـــش فيه ،في
حيـــن يرتبط مفهـــوم الســـامة بالمحافظـــة على
األرواح والممتلـــكات والبيئة .وال خـــاف على أن
األمـــن واالســـتقرار مـــن أعظـــم النعم التـــي ينعم
اهلل بهـــا علـــى عبـــاده ،حيـــث تعـــم الطمأنينة في
النفوس وتغشـــاها الســـعادة .كما أنـــه ال غنى لنا
عـــن الســـامة فـــي كل شـــؤون حياتنـــا اليوميـــة؛
فالســـامة تُعنى بالمحافظة على ســـامة وصحة
اإلنســـان ،وذلـــك بتوفيـــر بيئـــات آمنـــة خالية من
مســـببات الحوادث أو اإلصابات .ويســـعى كل من
األمن والســـامة إلى تحقيـــق بيئـــة مريحة ،ليس

فقـــط أثنـــاء القيـــادة أو علـــى الطرق ،بـــل في كل
عمـــل ونشـــاط فـــي كل مـــكان وزمـــان .والبد من
ً
منوطا به لنشـــر الوعي
التأكيـــد أن لكل منـــا دو ًرا
بهذيـــن المفهوميـــن الحيويين ،ســـوا ًء فـــي المنزل
أو في مكان العمل أو الدراسة.
ومـــع بدايـــة عـــام دراســـي جديـــد ،يلتحـــق فيه
مالييـــن ا لطـــا ب و ا لطا لبـــا ت بمد ا ر ســـهم
ومعاهدهـــم وكلياتهم ،ال بد لنا من توعية ســـائقي
الســـيارات وحافالت المـــدارس بأهميـــة االلتزام
بأنظمـــة الســـامة المروريـــة ،مـــع الحـــرص على
خصوصـــا حـــول المـــدارس،
ســـامة المشـــاة
ً
وكذلـــك التأكيد على التـــزام الطـــاب والطالبات
أثنـــاء ركـــوب المركبـــة على ربـــط حـــزام األمان،
وعـــدم تـــرك المقعـــد إلـــى أن تتوقـــف المركبـــة
تما ًمـــا ،وااللتـــزام بالهـــدوء وعدم اإلزعـــاج لكيال
يتســـببوا باإلربـــاك للســـائق .وال يفوتنـــا أن نذ ّكر
أيضا ،بتجنـــب التزاحم
بناتنـــا وأبناءنا الطـــابً ،
وأخـــذ الحيطـــة والحـــذر أثنـــاء الصعـــود إلـــى
الحافلة والنزول منها ،مع عدم التدافع.

ومـــن المســـلمات بهـــذا الشـــأن أنـــه يقـــع على
األســـرة عـــبءُ تثقيـــف األبنـــاء منذ الصغـــر على
أهميـــة األمـــن والســـامة ،وكذلك الحـــرص على
تدريبهم على اتباع وســـائل الســـامة واألمان في
كل مـــا يقومون بـــه من أعمـــال ،وكذلـــك توعيتهم
بطريقة طلب المســـاعدة عبر االتصـــال بخدمات
الطـــوارئ عند الضـــرورة ،ووضع األرقـــام المهمة
في مـــكان واضـــح ومعـــروف للجميع فـــي البيت،
وتدريبهـــم مـــن خـــال حـــاالت طـــوارئ مفترضة
مختلفـــة إلـــى أن يطمئـــن الوالـــدان إلـــى قـــدرة
أبنائهم على التصرف في مثل هذه الحاالت.
كما يُستحســـن اللجوء إلـــى طرح أســـئلة مبنية
علـــى مواقـــف مفترضة ،كأن تســـأل أبنـــاءك« :ما
الـــذي ينبغي عليكـــم فعله إذا تعرضتـــم لألذى؟ أو
ماذا تفعلون في حال ســـماع صوت إنذار كاشـــف
الدخـــان؟» ،وغيـــر ذلـــك مـــن األســـئلة والمواقف
ممكنـــة الحـــدوث ،كـــي يكونـــوا علـــى أهبـــة
االســـتعداد للتعامـــل األمثـــل معهـــا ،لتجنيبهـــم
التعرض للخطر أو الوقوع فيما ال يحمد عقباه.
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في الملتقى الذي ّ
نظمه المجلس االستشاري للقادة الشباب
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يطلعون على إستراتيجية الشركة
الشباب َّ
لتطوير قيادتها املستقبلية

جانيت بن هيرو

الظهـــران  -تحـــ ّدث رئيـــس أرامكـــو الســـعودية ،كبيـــر
إدارييهـــا التنفيذيين ،المهندس أمين حســـن الناصر ،خالل
الملتقى الذي ّ
نظمه المجلس االستشـــاري للقادة الشـــباب،
في نســـخته الخامســـة ،عن مســـاعي أرامكو السعودية في
تطويـــر القيـــادة المســـتقبلية للشـــركة ،وعن إســـتراتيجية
الشـــركة بخصوص الشـــباب ،وأجاب عن أســـئلة الموظفين
الشباب.
حريصا خالل الملتقـــى الذي ن ُِّظم في
الناصر
كان
وقـــد
ً
الظهران األســـبوع الماضي على إيصال عدد من الرســـائل
المهمة ألكثر من  400من الموظفين الشـــباب في الشركة،
ومـــن بينهـــا أن التعامل مع خيبـــات األمل يزيدنـــا قوة ،وأن
أمر ال غنى عنه.
التعلم ممن هم أكثر خبرة ٌ
وتعـــرض الناصـــر لجانـــب مـــن مســـيرة حياتـــه المهنية
َّ
مهندســـا شـــا ًبا يعمل كمشـــغل ويرأســـه موظف
عندما كان
ً
«قدم
أقل منـــه في الدرجـــة الوظيفية ،وقال بشـــأن ذلـــكَّ :
لي رئيســـي في ذلـــك الوقـــت بعـــض النصائـــح الحكيمة»،
وأضـــاف« :إذا كنـــت تريـــد أن تتعلَّـــم ،وترتقـــي إلى منصب
أعلى كمنصب مالحظ أشـــغال أو رئيس وحـــدة ،فعليك أن
تل َّم بكل تفاصيل العمل ،وأن تكســـب ثقة األشـــخاص الذين
ستقودهم يو ًما ما».

مفتاح النجاح
أيضا على أهميـــة المثابرة فـــي الحياة
وشـــ ّدد الرئيـــس ً
المهنيـــة ،موج ًهـــا نصحـــه للقـــادة الشـــباب بضـــرورة تعلم
أفضل الطرق ألداء الوظائف المسندة إليهم.
وأ ّكـــد الناصـــر للموظفين الذين هم في ســـن الخامســـة
والثالثيـــن أو أقـــل ،ممـــن حضـــروا الملتقـــى ،أن التعلـــم
المســـتمر مهـــم جـــ ًدا ،وأن الصبـــر مـــن الخصـــال المهمة
للنجاح .وأضـــاف ً
قائل« :إذا كنت تريـــد التفوق في وظيفة
ُّ
مـــا ،فعليـــك التحلِّـــي بالصبر حيـــال تعلم أي مهـــارة كانت،
كما أنـــه يمكن للمـــرء أن يكون شـــغوفًا بعمل مـــا مهما بدا
ذلك العمل رتي ًبا».
واســـتطرد في حديثه عن الشـــغف بوصفه إحدى الطرق
التـــي يمكن للموظف الشـــاب مـــن خاللها إضافـــة القيمة،
«حتـــى أثناء أداء األعمال البســـيطة ،إذ إن ذلك يُســـهم في
صقلك بطريقة مختلفة».
وتحـــ ّدث الناصـــر عـــن أهميـــة التفاهم واالنســـجام بين
الرئيس ومرؤســـيه ،وقـــال« :ال يمكن ألي رئيـــس أن يتق ّدم
وظيف ًيا في هذه الشـــركة ما لم يُحســـن فريقه تأدية العمل
المـــوكل له .كما ال يمكن لفريقه أن يُحســـن تأدية العمل ما
حريصا على
لم يحفّز هـــذا الرئيس أعضاء فريقه ويكـــون
ً
معاملتهم بشكل جيد».
وعندمـــا ُســـئل الناصر عـــن كيفيـــة تحقيق التـــوازن بين
العمـــل والحياة ،أشـــار إلى عدد مـــن األمـــور المهمة ،ومن
بينهـــا التفكيـــر اإليجابـــي ،وممارســـة التماريـــن ،وتنـــاول
الطعـــام الصحـــي ،والقابليـــة «لالنقطـــاع» للحصـــول علـــى
قسط وافر من النوم.

إستراتيجية للشباب

ٍ
موظف
موجها حديثه ألكثر من 400
المهندس أمين الناصر
ً
شاب" :أرامكو السعودية التي سترثونها ستكون أكبر ،وأكثر
تقدما من الناحية التقنية ،وأكثر
تنو ًعا ،وأكثر عالمية ،وأكثر
ً
ُّ
يتحدث خالل
ربحية من أي وقت مضى" .وكان الناصر
َّ
نظمه المجلس االستشاري للقادة الشباب
الملتقى الذي ّ
مقدما شيئًا من رؤاه وخالصة تجاربه
مؤخرا في الظهران،
ً
ً
المثلى التي يمكن للموظفين الشباب
فيما يتعلق بالطريقة ُ
شخصيا
أن يشقوا طريقهم المهني بما يعود بالنفع عليهم
ً
وعلى شركتهم بشكل عام .وتبدو في الصورة إلى جوار الرئيس
ليلى الحمود ،وهي إحدى منسقات المجلس االستشاري
للقادة الشباب ،حيث أدارت جلسة األسئلة واألجوبة مع رئيس
الشركة ،الذي أجاب عن عدد من األسئلة حول موضوعات
مهمة متن ِّوعة وتحديات ُملِ َّحة تواجه الشركة.

ً
قائـــا إن أرامكو الســـعودية كانت
الوطنـــي ،حيـــث أوضـــح
شـــركة رائـــدة عالميـــة في قطـــاع واحـــد فقط ،هـــو قطاع
التنقيب واإلنتاج.
وقـــال الناصـــر« :قري ًبـــا ســـنصبح مـــن بيـــن الشـــركات
الرائـــدة فـــي أربعـــة قطاعـــات أخـــرى ،أال وهـــي التكريـــر
والتســـويق ،والكيميائيـــات ،وزيـــوت التشـــحيم األســـاس،
سنوســـع كثيـــ ًرا رقعتنـــا الجغرافية
والغـــاز العالمـــي .كمـــا
ّ
ونعمـــل أكثـــر ممـــا مضـــى فـــي عـــدد أكبـــر مـــن الـــدول،
خصوصـــا في آســـيا .ونخطط لنصبح أحـــد ر َّواد الصناعة
ً
العالمييـــن للتقنيـــات اإلســـتراتيجية التي من شـــأنها تغيير
قواعـــد اللعبة ،بما فـــي ذلك التقنيـــات التي ســـتمد الثورة
الصناعية الرابعة بالطاقة».
وقـــال كبيـــر اإلدارييـــن التنفيذيين للموظفيـــن الذين هم
في مســـتهل حياتهم المهنية إنهم سيســـاعدون على امتداد
مســـيرة هـــذه األعمـــال فـــي تحقيـــق طموحـــات المملكـــة
الهائلـــة مـــن خـــال رؤيـــة المملكـــة  ،2030مختت ًمـــا كلمته
بالتأكيـــد علـــى أنـــه «ليس هنـــاك أفضـــل من هـــذا الوقت
للشـــباب في أرامكـــو الســـعودية؛ فالفـــرص المتاحة لجيل
األلفيـــة ولمـــن هم أصغر ســـنًا تتعاظـــم بوتيرة لـــم يتخيلها
أبناء جيلي أب ًدا».

آراء الحضور
عبـــر حضـــور الملتقى ،الـــذي تضمن جلســـة حوار
وقد ّ
مفتـــوح ،عن شـــكرهم وتقديرهم لرئيس الشـــركة ومنظمي
الملتقـــى .وقـــال ســـعود الفالـــح ،مـــن إدارة مشـــتريات
المشـــاريع« :كانت الجلســـة التي عقدت لطرح األسئلة على
كبيـــر اإلداريين التنفيذييـــن ثرية بالمعلومـــات؛ فقد ق ّدمت
لنا األســـئلة التـــي ُطرحت واإلجابـــات التـــي تلقيناها فه ًما
أفضل التجاهات الشـــركة وأهدافها المســـتقبلية .كما أنها
ق ّدمـــت تصو ًرا جيـــ ًدا عـــن طريقة تفكيـــر كبيـــر اإلداريين
التنفيذيين ونهجه في العمل في الشركة».

وقال ماريفيك ســـوليتو ،مـــن إدارة األعمال البحرية« :إن
تفاعـــل اإلدارة العليـــا مـــع الموظفين في المرتبـــات األدنى
مهـــم للغاية ،فهو يكســـبهم الثقة بـــأن اإلدارة تقف إلى
أمر
ٌ
ٌ
جانبهـــم بالفعـــل وتســـاند احتياجاتهم كأفراد ،وتُســـهم في
تطور حياتهم المهنية في أرامكو السعودية».

دور جوهري
يُذكـــر أن المجلـــس االستشـــاري للقـــادة الشـــباب قـــد
تأســـس في عـــام 2011م ،ويقـــوده مجلس استشـــاري مؤلف
مـــن  16موظفًا شـــا ًبا ،تمتـــد عضويـــة ٍّ
كل منهم  18شـــه ًرا،
ويشـــ ّكل المجلس حلقة وصـــل بيـــن اإلدارة والموظفين من
الشباب في الشركة.
ويعمـــل المجلس من خـــال أربعة مســـارات عمل ،وهي:
الدراســـات المتعلقـــة بالمجلـــس ،والخدمات االستشـــارية،
وإشـــراك الشـــباب ،واســـتمرارية المجلـــس ،علـــى بحـــث
التحديـــات الكبيـــرة التي تواجههـــا الشـــركة ،والتي تحظى
باهتمام خاص لدى الموظفين الشباب.
وقد أثبـــت المجلس جدارتـــه ،عبر أكثر من  60دراســـة
أجراهـــا خالل فتراتـــه الخمس الســـابقة ،فـــي البحث عن
إجابـــات مبتكرة ألســـئلة صعبـــة كتلـــك التي تتعلـــق بتغيير
جداول المناوبات ،وتحســـين نظام إدارة األداء ،والســـامة
المرورية ،وإيجاد طرق جديدة في إشراك الشباب.
ومـــن الحلول التـــي ط ّورهـــا المجلس تأســـيس أكاديمية
أرامكو الســـعودية للســـياقة ،وإعداد إســـتراتيجية تشغيلية
لمختبـــر األفـــكار فـــي مركز إثـــراء ،والتعـــاون مـــع الموارد
البشرية في تشكيل فريق عمل إلدارة األداء.
ومـــع اقتراب انتهاء عضوية المجلس االستشـــاري الحالي
في شـــهر نوفمبر ،فإنه يمكـــن للموظفين الراغبيـــن بالتق ُّدم
لطلـــب العضويـــة فـــي المجلـــس زيـــارة الموقـــع اإللكتروني
للمجلس على الرابط التالي http://ylab.aramco.com.sa :أو
عبر البريد اإللكتروني Exchange.Aramco.com.sa

ليس هناك أفضل
من هذا الوقت
للشباب في أرامكو
السعودية؛ فالفرص
املتاحة لجيل األلفية
وملن هم أصغر
س ًنا تتعاظم بوتيرة
لم يتخيلها أبناء
أبدا.
جيلي ً
أمين الناصر

وبهدف المســـاعدة في تحقيق طموح أرامكو الســـعودية
فـــي أن تصبح شـــركة رائـــدة عالم ًيا فـــي قطاعـــي الطاقة
المتكاملـــة والكيميائيـــات ،أعلـــن كبير إدارييهـــا التنفيذيين
عـــن إســـتراتيجية للشـــباب مؤلفة مـــن جزأين همـــا إعداد
الكفاءات الشـــابة للشـــركة ،وإعداد الشـــركة للجيل القادم
من خالل تعزيز مشاركة الموظفين.
وتوجـــه الناصر بالحديث إلى الموظفين الشـــباب ً
قائل:
«أرامكـــو الســـعودية التي ســـترثونها ســـتكون أكبـــر ،وأكثر
تنوعـــا ،وأكثر عالميـــة ،وأكثر تقد ًمـــا من الناحيـــة التقنية،
ً
وأكثر ربحية من أي وقت مضى».

تطلع نحو الريادة في أربعة
قطاعات أعمال

وســـلّط الناصـــر الضـــوء علـــى كيفيـــة تطـــ ُّور الشـــركة
بالتـــوازي مـــع رؤيـــة المملكـــة  ،2030وبرنامـــج التحـــ ُّول

أحد المشاركين ،من بين أكثر من  400مشارك ،الذين
حضروا ملتقى المجلس االستشاري للقادة الشباب ،يشارك
في جلسة األسئلة واألجوبة .وقد تأسس المجلس االستشاري
للقادة الشباب في عام 2011م ،ويقوده مجلس استشاري مؤلف
شهرا ،ويشكّ ل
من  16موظفً ا شا ًبا ،تمتد عضوية كلٍّ منهم ً 18
المجلس حلقة وصل بين اإلدارة والموظفين من الشباب في
الشركة.
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مؤتمر تقنيات الموارد غير التقليدية في هيوستن

التقدم املتسارع في
تسليط الضوء على ُّ
برنامج املوارد غير التقليدية في الشركة

أسهمت أرامكو السعودية في إثراء جلسات الميكانيكا
الجيولوجية عن البرنامج التقني الخاص بمؤتمر تقنيات
الموارد غير التقليدية .وترأس جانق هان جلستين عن
الميكانيكا الجيولوجية.

ترأس املهنيون من
أرامكو السعودية
نصف جلسات
امليكانيكا
الجيولوجية تقري ًبا.

رعت أرامكو السعودية مؤتمر تقنيات الموارد غير التقليدية
منذ المؤتمر االفتتاحي ،وهي مشارك رئيس في المعرض.

قدم علي المؤمن سلسلة من األوراق البحثية المتعلقة
َّ
متعدد المراحل وتقنيات التحفيز.
بالتكسير
ِّ

شارك أحمد المبارك في رئاسة جلسة عن الميكانيكا
الجيولوجية التي تركِّ ز على التطبيقات.

سوزان قونزاليز

وشـــارك رئيـــس وحـــدة هندســـة اإلنتـــاج في شـــمال
الجافورة في إدارة أعمال إنجاز اآلبار وهندســـة اإلنتاج،
علـــي المؤمـــن ،فـــي رئاســـة جلســـة بعنـــوان «الميكانيكا
الجيولوجيـــة :مـــن المختبر إلـــى الحقل» ،وقدم سلســـل ًة
من أربع أوراق بحثية لدراســـة التكســـير متعدد المراحل
وتقنيات التنشيط.
فـــي حيـــن شـــارك قائـــد فريـــق التكامـــل للطبقـــات
التحتيـــة مـــن إدارة أصـــول المـــوارد غيـــر التقليديـــة
المســـتجدة ،أحمـــد المبارك ،في رئاســـة جلســـة بعنوان
«مـــن الحفـــر إلـــى التنفيـــذ :تطبيقـــات الميكانيـــكا
الجيولوجيـــة» ،وتطرقـــت أوراق الجلســـة إلـــى تحســـين
اإلنتاج باســـتخدام تعليـــم اآلالت ،واعتمـــاد نهج لتصميم
اإلنجـــاز المرحلـــي ،وتنفيـــذ خطـــوات الحفـــر المعتمدة
على الهندسة.
وتناولـــت األوراق البحثيـــة الفنيـــة التي أعدهـــا باحثو
مركـــز األبحـــاث المتق ِّدمـــة فـــي إكســـبك ،وباحثـــون من
مركـــز أبحـــاث أرامكو فـــي هيوســـتن ،موضوعـــات مثل
االســـتعاضة عـــن الميـــاه العذبة بميـــاه البحر للتكســـير
بضغط الســـوائل ،وســـوائل التكســـير للتطبيقـــات عالية
الحـــرارة ،ووضـــع نمـــاذج التكســـير الهيدروليكـــي فـــي
السجيل.
ِّ

هيوســـتن  -شـــاركت أرامكـــو الســـعودية فـــي مؤتمـــر
تقنيـــات المـــوارد غيـــر التقليديـــة الـــذي ُعقـــد ،مؤخ ًرا،
وســـلّط الضـــوء علـــى التقـــدم المتســـارع فـــي برنامـــج
المـــوارد غيـــر التقليديـــة فـــي الشـــركة ،وتبـــادل أفضل
الممارســـات والتركيز علـــى التقنية الحديثـــة في أعمال
التكسير الهيدروليكي.
تختلـــف عمليتا الحفـــر واإلنتاج حســـب اختالف أنواع
الســـجيل أو الكربونات
المكامن غيـــر التقليدية ومكامن
ِّ
أو الحجـــر الرملي قليـــل النفاذية ،عن الحفـــر التقليدي.
وتتم ّيـــز الصخـــور غيـــر التقليديـــة بخصائـــص فريـــدة،
لذلـــك تتضافر جهود الفـــرق غير التقليدية مـــع الخبراء
فـــي مجـــال الميكانيـــكا الجيولوجيـــة ،والجيولوجيـــا
والجيوفيزياء ،وأعمال الحفر ،وإنجاز اآلبار ،والتنشـــيط
واإلنتاج وهندسة المكامن.
وقـــال المستشـــار فـــي هندســـة البتـــرول مـــن قطـــاع
التنقيـــب واإلنتاج في شـــركة خدمات أرامكـــو في مدينة
هيوســـتن األمريكية ،جانـــق هان« :عندما تـــرى أن نجاح
أساســـا علـــى تقنيتي الحفر
الثـــورة غير التقليدية يعتمد
ً
األفقـــي والتكســـير الهيدروليكـــي ،تُـــدرك حينهـــا أهمية
إشـــراك الميكانيـــكا الجيولوجية ومجـــاالت علوم األرض
األخـــرى» .عمل هان عضـــ ًوا في اللجنـــة التقنية لمؤتمر
تقنيات المـــوارد غير التقليدية ،وترأس جلســـتين فنيتين
عن الميكانيكا الجيولوجية.
وأصبـــح هذا الموضوع البرنامـــج األضخم لهذا العام،
ٍ
عرضا
جلســـات ،و45
موضوعا ،وعشـــر
حيث تضمن 14
ً
ً
فن ًيـــا .وتـــرأس المهنيون مـــن أرامكـــو الســـعودية نصف
جلسات الميكانيكا الجيولوجية تقري ًبا.

التقنية ضرورية
فـــي حيـــن أن التقنيـــة ضروريـــة لزيـــادة اإلنتـــاج
والتحســـين والحد مـــن المخاطر واتخاذ قـــرارات جيدة
ً
ارتباطا
فـــي األعمـــال ،إال أنها ترتبـــط بطبيعـــة الحـــال
وثيقًا مـــع أحدث التقنيـــات .وبتجميع المشـــغلين كميات
هائلة مـــن البيانات من آالف اآلبـــار ،يصبح دمج مختلف

التخصصـــات والتحليـــات ضرور ًيـــا ،إذا لـــم يعد هناك
السجيل.
مجال لعملية «التجربة والخطأ» في حقول
ِّ
وعلّق مســـاعد وزير الطاقة األمريكي لشـــؤون الطاقة
األحفوريـــة ،ســـتيف وينبـــرغ ،فـــي الجلســـة االفتتاحيـــة
العامـــة بعنـــوان «ثـــورة الســـجيل  -لنبـــدأ العمـــل بجـــد
وإصـــرار» على توفر تحليـــات البيانـــات الضخمة وتعلم
اآلالت للمســـاعدة فـــي الحصـــول على آليات أســـرع في
تلقـــي المرئيـــات حتى يمكـــن اتخـــاذ القرارات مباشـــرة
عنـــد فوهـــة البئـــر ،فهذه هـــي األســـاليب التي تســـتفيد
منها أرامكو السعودية.
وشـــارك في هـــذا المؤتمر مديـــر إدارة أعمـــال إنجاز
اآلبـــار وهندســـة اإلنتـــاج ،األســـتاذ إبراهيـــم األرناؤوط،
وأجـــرى زيـــارة متابعـــة للتنقيـــب واإلنتـــاج فـــي شـــركة
خدمـــات أرامكو لمناقشـــة أفضل الممارســـات المتعلقة
بتقنية التكســـير الهيدروليكـــي والتعاون بهدف تحســـين
إنتاج اآلبار األفقية.
وكان من بيـــن الحاضرين كبيـــر اختصاصيي التنقيب
في قســـم التنقيـــب والتقييـــم للموارد غيـــر التقليدية في
المنطقـــة الشـــرقية ،أحمـــد الحكمي .وفي عـــرض قُدم
للموظفيـــن في مركـــز أبحـــاث أرامكو في هيوســـتن بعد
مؤتمـــر تقنيات المـــوارد غير التقليديـــة ،أوضح الحكمي
بإيجـــاز التقدم الذي أُحرز لتســـريع عملية اإلنتاج ،معر ًبا
عـــن تقديـــره لإلســـهامات التـــي ق ّدمهـــا الباحثـــون مـــن
شبكة البحوث والتطوير العالمية في الشركة.
ويُر ِّكـــز برنامـــج أرامكـــو غيـــر التقليـــدي فـــي حوض
الســـجيل المخصص لالســـتخدام
الجافـــورة علـــى غـــاز
ِّ
المحلـــي فـــي المملكـــة مـــع الغـــاز الطبيعي المســـتخدم
لتوليد الطاقة ،والمكثفات كلقيم للبتروكيميائيات.

إعداد خريطة «املنطقة املثالية»
ُطبقـــت العديـــد مـــن التطـــورات التقنيـــة فـــي حوض
الجافـــورة مـــن حيـــث التحليـــل الســـيزمي وتحليـــات
الخصائـــص إلعداد خريطـــة «المنطقة المثاليـــة» .وقال
المبارك« :لقـــد نجحت الجافورة بفضـــل فريقنا المتنوع
قـــدم كثي ًرا من التجـــارب والمعرفـــة» .وأوجز أحد
الذي َّ
المشـــاركين فـــي المؤتمـــر األمر بقولـــه :األمر كلـــه يبدأ
بالصخور.
يشـــار إلـــى أن قطـــاع التنقيـــب واإلنتـــاج فـــي شـــركة
خدمات أرامكو قد اســـتضاف موظفي أرامكو السعودية
بمســـاندة من خدمـــات التوظيف والشـــؤون العامة .ويُعد
مؤتمر تقنيـــات الموارد غير التقليدية جهـــ ًدا تعاون ًيا بين
جمعيـــة مهندســـي البتـــرول ،والجمعيـــة األمريكيـــة
لجيولوجيـــي البتـــرول ،وجمعيـــة جيوفيزيائيـــي التنقيب.
وحظيـــت أرامكو الســـعودية بتقديـــر من الجهـــات نظير
مشاركتها المستمرة في البرنامج ورعايتها الماسية.
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اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
اجتماعا تحت شعار:
تعقد
ً

«التآزر الوطني نحو كفاءة استخدام الطاقة»
القافلة األسبوعية

الريـــاض  -عقـــدت اللجنـــة التوجيهيـــة إلدارة الطاقة في
أرامكـــو الســـعودية ،مؤخـــ ًرا ،االجتمـــاع الثالـــث فـــي مدينـــة
الملـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنية في الرياض تحت شـــعار
«التـــآزر الوطنـــي نحـــو كفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة» .وتهدف
اللجنـــة التوجيهيـــة إلدارة الطاقـــة التابعـــة للشـــركة إلى دفع
عجلـــة تنفيـــذ سياســـة تحســـين أداء الطاقـــة فـــي أرامكـــو
الســـعودية ( )INT-10وتعزيز أداء الشـــركة فـــي مجال الطاقة
في المرافق الصناعية وغير الصناعية على ح ّد سواء.
وتـــرأس االجتماع رئيـــس مجلس اللجنـــة التوجيهية إلدارة
الطاقة ،كبيـــر المهندســـين بالوكالة فـــي أرامكو الســـعودية،
األســـتاذ جميل البقعـــاوي ،حيث حضـــر أعضاء مـــن اللجنة
الذيـــن يمثلون بدورهـــم إدارات أعمال الغـــاز ،وأعمال الزيت
في منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة ،وأعمال الزيت فـــي منطقة
األعمـــال الشـــمالية ،والتكرير المحلي ،وتجزئة ســـوائل الغاز
الطبيعـــي ،وخطوط األنابيـــب ،والتوزيع والفـــرض ،باإلضافة
إلـــى تخطيـــط وهندســـة الشـــبكات الكهربائيـــة ،وأســـاليب
التصنيـــع والمراقبـــة ،وتخطيـــط المرافـــق والخدمـــات
االستشـــارية والتخطيـــط ،وإدارة األداء والتحليـــل المحلـــي،
وخدمات المنافع والمرافق.

التعاون في تقنية الطاقة وإجراءاتها
ناقـــش ٌّ
كل مـــن البقعـــاوي ونائـــب رئيـــس مدينـــة الملـــك
عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنية ،األســـتاذ أنس الفـــارس ،ونائب
مديـــر معهـــد بحـــوث الميـــاه والطاقـــة فـــي مدينـــة الملـــك
عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة ،عبـــداهلل الســـبيعي ،فـــرص
وتطـــرق الســـبيعي إلى
التعـــاون المتاحـــة وتبـــادل المعرفـــة.
ّ
عديـــد مـــن المبـــادرات التـــي يُقيمهـــا معهـــد بحـــوث المياه
والطاقـــة ،بما في ذلـــك الطاقة الشمســـية ،وتقنيـــة التبريد،
وتخزيـــن الطاقة ،وتحلية وإعادة اســـتخدام المياه ،والشـــبكة
الكهربائيـــة الذكيـــة ،وتحويـــل النفايـــات إلـــى طاقـــة ،ووضع
النماذج والمحاكاة.

عرضا لجميل البقعاوي (على
يقدم ً
عبداهلل السبيعي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض ،يسار الصورةِّ ،
يسار السبيعي) وأعضا َء آخرين من اإلدارة في أرامكو السعودية في مختبر الجهد المتوسط في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية .وركَّ ز العرض على أنظمة األلواح الشمسية الضوئية في المباني العامة مثل المساجد .وكان البقعاوي قد ترأس
مؤخرا ،في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
اجتماع اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة في أرامكو السعودية ُعقد،
ً

وتُلـــي ذلك بجولـــة في مختبـــرات قرية الطاقة الشمســـية
تعـــرف المشـــاركون مـــن خاللها علـــى عمـــل الدائرة،
حيـــث ّ
التـــي تُع ُّد المصنـــع الحكومي الوحيد لأللواح الشمســـية ،في
أيضـــا جولـــ ًة فـــي مختبر
المملكـــة .كمـــا
تضمنـــت الزيـــارة ً
ّ
للموثوقيـــة الشمســـية وهـــو المختبـــر األول مـــن نوعـــه فـــي
منطقـــة الشـــرق األوســـط ،القـــادر علـــى اختبـــار المنتجات
الشمســـية الضوئية تحت ظـــروف اختبار محـــ ّددة ،ومتنوعة،
خصيصـــا لمحـــاكاة البيئـــة
المصممـــة
والبروتوكـــوالت
ً
ّ
ً
ً
حافـــا من األبحاث
ســـجل
الصحراوية .كما أن للمختبرات
والتطويـــر في مجـــال الطاقة الشمســـية ،وســـاعدت معدات
االختبـــار الخاصة بها في ضمـــان مراحل دورة حيـــاة المنتج
ألكثـــر مـــن  20عا ًمـــا فـــي البيئـــات القاســـية فـــي الشـــرق
األوسط.

وناقـــش أعضـــاء اللجنـــة التوجيهيـــة إلدارة الطاقـــة فـــي
أرامكـــو الســـعودية أداء كفـــاءة الطاقـــة فـــي الشـــركة خالل
الربـــع الثانـــي من عـــام 2018م ،ورؤيـــة الطاقـــة الجديدة في
أرامكو السعودية واستراتيجيتها.

عروض الطاقة
ومـــن إدارة أســـاليب التصنيـــع والمراقبـــة ،أشـــار خلـــف
العتيبي إلى نتائج مؤشـــرات األداء الرئيســـة لكفاءة استخدام
الطاقـــة في أرامكو الســـعودية خـــال الربع الثانيُ ،م ً
ســـلطا
الضـــوء علـــى التـــزام اإلدارات بتحســـين أداء الطاقة-كمـــا
ٍ
عـــدد من مبـــادرات المحافظة علـــى الطاقة التي
يتضـــح في
نفذت خـــال الربـــع الثاني-وتشـــتمل هـــذه المبـــادرات على

االســـتغالل األمثل للمعمل واالســـتغناء عن المعـــدات الزائدة
عـــن الحاجة وتحســـين كفـــاءة التوليـــد المـــزدوج والمراجل،
باإلضافة إلـــى تقليل البخار المهدر بفعـــل التكثف ،وإصالح
أدوات احتجاز البخار المعطوبة ،واالســـتعاضة عن المعدات
التي تفتقر إلى الكفاءة.
قـــدم راكـــش رضاكريشـــنان ،مـــن إدارة
مـــن جهة أخـــرىَّ ،
عرضـــا عـــن
تخطيـــط وهندســـة الشـــبكات الكهربائيـــة،
ً
«إســـتراتيجية الطاقـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية ونمـــاذج
األعمال» ،حيث ســـلّط الضوء على إطار تنفيذ اإلستراتيجية
الـــذي ير ِّكز على تحســـين توليد الطاقـــة الداخليـــة الحالية،
وتطويـــر األعمـــال مـــن خالل االســـتثمار فـــي أعمـــال إعادة
الهيكلـــة ومصادر الطاقـــة المتجـــددة والتقليدية باســـتخدام
أفضل الممارســـات في المنافـــع .وأوضح العـــرض أن قطاع
الطاقـــة يتطـــور بســـرعة فائقـــة ،ويتطلـــب أن تكـــون المنافع
ً
وتكامـــا ،وأن الفـــرص متاحة ،لكنها ســـتتطلب
أكثـــر مرونة
إعـــادة هيكلة ودمـــج لتكون قـــادرة علـــى المنافســـة وتحقيق
القيمة والنمو المستقبلي.
وشملت العروض األخرى:
قدمها أمين
• آخر المســـتجدات عن بنود العمل الســـابقة َّ
اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة ،معن إسكندر.
قدمه أيمن
باالقتـــداء
• تقريـــ ًرا حول وضـــع أداء القيـــادة
َّ
يوسف ،من قســـم أنظمة الطاقة في إدارة أســـاليب التصنيع
والمراقبة.
ً
• مناقشة ترأسها أمير ســـعيد ،من إدارة التخطيط وإدارة
األداء ،حـــول العمليـــة الراهنة في حســـاب إيـــرادات الطاقة،
وكيـــف يمكـــن لـــإدارات المنتجة للطاقـــة أن تتلقـــى الحافز
المالي إلنتاج مزيد من الطاقة خالل مبادرات الكفاءة.
من جهته ،شـــكر البقعاوي مدينة الملـــك عبدالعزيز للعلوم
ّ
المنظمين وجميع
والتقنية الســـتضافتها لالجتماع ،كما شكر
الحضـــور .وأعرب عـــن ســـروره برؤيـــة التقدم الذي شـــهده
وشـــجع األعضاء على المشـــاركة في
برنامج كفـــاءة الطاقة،
ّ
االجتماعات القادمة من خالل تبادل أفضل الممارسات.
ً
وإجمـــال ،كان االجتمـــاع مثمـــ ًرا ،وأســـفر عن بنـــود عمل
رئيسة لمساندة برنامج الطاقة في الشركة.

أرامكو السعودية تتعاون مع عمليات الخفجي
املشتركة إلطالق برنامج التوعية بأخالقيات العمل
وحيد القحطاني
الخفجـــي َّ -
نظمـــت أرامكـــو الســـعودية وعمليـــات
الخفجي المشـــتركة حملـــة أخالقيات العمـــل في مبادرة
توعوية استمرت لثالثة أيام.
وتُعـــد عمليـــات الخفجي المشـــتركة جهة عمـــل تمثل
تعاو ًنـــا بيـــن شـــركة أرامكـــو ألعمـــال الخليج والشـــركة
الكويتيـــة لنفـــط الخليج ،التي طلبت من قســـم مســـاندة
المشاريع المشـــتركة التابع للموارد البشـــرية في أرامكو
الســـعودية ،المشـــا َركة فـــي مراجعـــة مبادرتهـــا للتوعية
بأخالقيات العمل ومســـاندتها في إطالقهـــا .وقد تبادل
برنامج التوعية بأخالقيات العمـــل في عمليات الخفجي
المشـــتركة األفكار بشـــأن أفضـــل الممارســـات في هذا
المجال كما تط ِّبقها أرامكو السعودية.
وقاد قسم مساندة المشاريع المشـــتركة التابع للموارد
البشـــرية جهود أرامكو الســـعودية في هـــذا الصدد ،إلى
جانـــب مكتب أخالقيـــات العمل فـــي الشـــركة ،والتدقيق
الداخلـــي ،ودائرة الشـــراء واإلمداد .وعمـــل فريق أرامكو
الســـعودية على تنظيم تقديم برنامـــج التوعية بأخالقيات
العمـــل لـــإدارة التنفيذية لعمليـــات الخفجي المشـــتركة
والناظريـــن والموظفيـــن وكذلـــك المقاوليـــن واأليـــدي
العاملـــة اإلضافيـــة ،حيـــث بلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي
البرنامج ما يقرب من  2200مشارك.
ٍ
جلســـات علـــى مـــدى ثالثـــة أيـــام في
و ُعقـــدت أربـــع
الخفجـــي ،وضعـــت فيهـــا عمليـــات الخفجي المشـــتركة
أهدافهـــا وتوقعاتهـــا لتقديـــم جلســـات توعويـــة ثريـــة

وحيد القحطاني

جارود بيبر

بالمعلومـــات حـــول «أخالقيـــات العمـــل ومدونـــة قواعد
الســـلوك» لتثقيـــف الموظفيـــن حـــول قضايـــا مثـــل
الســـلوكيات الموروثـــة ،والمســـائل التـــي ال ينبغـــي
ممارســـتها ،وكيفية إجـــراء المراجعة الذاتيـــة من وجهة
نظـــر أخالقيـــة .كما جـــرى التأكيـــد على أهميـــة مدونة
قواعد السلوك.

أخالقيات العمل
بـــدأت الحملـــة بكلمـــة رئيســـة ألقاهـــا رئيس شـــركة
أرامكـــو ألعمـــال الخليـــج ،كبيـــر اإلدارييـــن التنفيذيين،
ٍ
عروض
األســـتاذ عازب القحطانـــي .وأعقب ذلـــك أربعة
حملـــت هـــذه العناويـــن« :أخالقيـــات العمـــل» و«مخاطر
لموردي
االحتيال وضوابطها» ،و«مدونة قواعد الســـلوك
ّ

أرامكـــو الســـعودية» ،و«مســـاندة المـــوارد البشـــرية
للمشاريع المشتركة».
وقـــدم ثالثة متحدثيـــن من شـــركة أرامكو الســـعودية
َّ
عروضا خالل فتـــرة البرنامج .فقد شـــارك جارود بيبر،
ً
ٍ
من إدارة االلتزام في الشـــركة ،بعرض عنوانه «أخالقيات
العمـــل فـــي الشـــركة» طـــرح فيـــه أفـــكا ًرا حـــول أهمية
القيـــادة األخالقية ،وكيفيـــة اتخاذ القـــرارات األخالقية
والسيناريوهات التي تؤدي إلى انتهاكات أخالقية.
ثـــم ق ّدم العـــرض الثانـــي رئيـــس مجموعـــة الخدمات
االستشـــارية للتدقيـــق الداخلي فـــي أرامكو الســـعودية،
وحيد القحطاني ،بعنوان «أخالقيـــات العمل واالحتيال».
وتحدث عـــن تعريف االحتيال والمخاطر والوســـائل التي
معرجا علـــى قيمة
تحافـــظ على بيئـــة عمـــل أخالقيـــة،
ً
االلتزام باألخالقيات.
وقـــ ّدم محمـــد العبدالهـــادي ،مـــن فريق االلتـــزام في
عرضـــا بعنـــوان «مدونـــة قواعد
إدارة سلســـلة اإلمـــداد،
ً
تطـــرق فيه إلى
الســـعودية».
أرامكـــو
لمـــوردي
الســـلوك
ّ
ّ
جوانـــب مهمة عـــن مدونة قواعد الســـلوك مثـــل التعرف
علـــى التعـــارض فـــي المصالـــح وتفاديـــه ،وإدارة وظائف
سلســـلة اإلمـــداد المهمـــة والحساســـة ،وقنـــوات تقديم
البالغات واالستفسارات.
ومـــن المقرر أن يتعـــاون فريـــق أرامكو الســـعودية مع
فريـــق عمليـــات الخفجـــي المشـــتركة تعاو ًنـــا وثيقًـــا في
األشـــهر القادمة إلعداد مبـــادئ توجيهيـــة لوثيقة مدونة
قواعد الســـلوك لموظفي عمليـــات الخفجي المشـــتركة
لتوقيعها وقبولها واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

قدم محمد العبدالهادي ،من فريق االلتزام في إدارة سلسلة
ّ
عرضا بعنوان "مدونة قواعد
اإلمداد في أرامكو السعوديةً ،
وتطرق العبدالهادي إلى
لموردي أرامكو السعودية".
السلوك
ّ
ّ
جوانب مهمة عن مدونة قواعد السلوك مثل التعرف على
التعارض في المصالح وتفاديه ،وإدارة وظائف سلسلة اإلمداد
المهمة والحساسة ،وقنوات تقديم البالغات واالستفسارات.

أقرأ
6

كتب
تتفاعل
مع البشر

القافلة األسبوعية

الظهـــران  -في تلـــك القاعات الفســـيحة داخل مركز
الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي (إثـــراء) تحـــ َّول
المـــكان إلـــى خليـــة نحـــل ال تهـــدأ ،فتيـــات وفتيـــان في
حركة دائبـــة ،يســـتمعون ويناقشـــون ،يقـــرؤون ويد ِّونون،
يف ِّكرون ويتســـاءلون ،يتأملون ويتخيلون ،وال يضيع شـــيء
من هـــذا هباء .في أيديهـــم كتب ورقيـــة ،وأجهزة لوحية،
يمكنـــك في بعـــض األوقات أن تلمح أحدهـــم وقد انتحى
ملخصا
مندمجا مع كتـــاب يقرؤه أو يُج ِّهـــز
ركنًـــا قص ًيـــا
ً
ً
لكتاب قـــرأه ،يجمعهـــم طموح واحـــد ،هو الفـــوز بجائزة
مسابقة «أقرأ» الذي ِّ
ينظمها مركز «إثراء».
وعندمـــا يحـــل يـــوم  14ســـبتمبر ســـيكون جميـــع
المتســـابقين علـــى موعـــد مـــع حصـــاد أيـــام طويلة من
القـــراءة والتعلـــم ،وذلـــك عندمـــا يحتفـــل مركـــز الملـــك
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي «إثـــراء» بمـــرور خمســـة
أعوام على بدء المســـابقة الوطنية للقـــراءة «أقرأ» ،التي
تُعـــ ُّد واحدة مـــن أهم مبـــادرات المركـــز الثقافيـــة .لكن
الجميـــع ســـيكون فائـــزًا ،فمـــن لـــم يفز فـــي المســـابقة
سيكون قد فاز بقراءته لهذه الكتب المم َّيزة.
وفـــي  14ســـبتمبر ،ســـيقول الجميـــع «أقرأ» ،وســـوف
تتفاعـــل الكتب مع البشـــر ،وهم يحتفلون بمرور خمســـة
أعـــوام علـــى أداء «أقـــرأ» ،ونهوضهـــا بدور ثقافـــي كبير
علـــى المســـتوى الوطنـــي ،وذلك ضمـــن منظومـــة العمل
الثقافي السعودي.
ومنـــذ بدايـــة نســـختها األولى فـــي 2013م إلـــى اليوم،
كانت «أقـــرأ» وال تزال ،واعيـــ ًة بمقتضيـــات المهمة التي
ُدشّ ـــنت مـــن أجلهـــا ،فهـــي منـــذ أطلَّـــت علـــى المشـــهد
الثقافـــي الســـعودي ،وهي تســـعى إلـــى تحفيز وتشـــجيع
أفـــراد المجتمـــع ،خاصة األطفـــال والشـــباب ،لالهتمام
بالقـــراءة ،وتســـليط الضوء علـــى ثقافة القـــراءة وتطوير
الملكـــة النقدية ومهـــارات الخطابة لـــدى مجتمع القراءة
المحلي.

صناعة الوعي
الكتاب غواية ال يمكنك أن تهرب من أسرها،
والقراءة هي التي تهب للروح السكينة ،بل
وتجعلنا نشعر أننا لسنا بمفردنا في هذا
العالم .إن الكتب الجيدة كاألصدقاء المقربين،
نادرة نسب ّيًا ،لكنهم مخلصون ويهبونك
وتوسع آفاقك،
السعادة .الكتب تفتح عقلك،
ّ
وتُلهمك لتُحدث التغيير في حياتك ً
أول وفي
أيضا .ويقول الكاتب والناقد
العالم من حولك ً
السعودي محمد العباس« :القراءة تُع ِّمق
إحساسنا بالوجود ،وتثرينا إنسان ًّيا وترفع
منسوب آدميتنا».

وتهدف «أقـــرأ» ،كحدث ثقافي مهم ،إلـــى إلهام وإثراء
مليونـــي شـــاب وفتـــاة بحلـــول عـــام 2020م ،ســـع ًيا نحو
تحفيـــز مهـــارات التفكيـــر اإلبداعـــي ،والتـــذوق الفنـــي
والثقافي كجـــزء من رؤية إثـــراء في بناء مســـتقبل واعد
قائـــم علـــى اقتصـــاد المعرفـــة .وتواكـــب المســـابقة مـــا
نصـــت عليـــه رؤيـــة  2030مـــن دعـــم إرثنـــا التاريخـــي
واالهتمـــام بالثقافـــة التي تُع ّد من مقومـــات جودة الحياة
ودعـــم الفـــرص الثقافيـــة حتـــى تتـــواءم مـــع الوضـــع
االقتصـــادي المزدهـــر الـــذي نعيشـــه ،وتتوافـــق مـــع ما
أعطتـــه الرؤيـــة مـــن مســـاحة كبيـــرة لبرامـــج الثقافـــة،
والمشـــروعات الثقافيـــة بوصفهـــا ركيزة مهمـــة للتنمية،
وصناعة الوعي.

غرس املعرفة
إنـــه احتفـــال بالكتـــاب والقـــارئ م ًعـــا ،إذ إن شـــغف
التحـــدي وروح المنافســـة هما أكثر المحفـــزات لصناعة
اإلبـــداع والتحليـــق باألهـــداف والطموحـــات ،وإبـــراز
الطاقـــات الشـــبابية ،ولـــذا فـــإن «أقـــرأ» هـــي مســـابقة
القـــراء والقارئـــات للحصـــول علـــى لقب
تنافســـية بيـــن
ّ
قارئ وقارئة العام.
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وتؤكد «أقـــرأ» على مكانة الكتاب والقـــارئ ،حيث إنها
تســـتمد أهميتهـــا من أهميـــة القـــراءة التي تســـاعد في
تكوين شـــخصية الفرد وتوســـيع مداركـــه ،وتنمية خياله،
ً
فضـــا عـــن دورهـــا في
وتحديـــد اتجاهاتـــه ومواقفـــه،
غـــرس المعرفـــة والعلـــوم ،وزيـــادة معرفتـــه بالثقافـــات
المختلفة ،وإكســـابه مهارة التعلُّم الذاتـــي ،إضافة إلى أن
القـــراءة تعينـــه على التجول فـــي عقول اآلخريـــن وتؤدي
إلى تكوين جيل واع ومثقف يخدم وطنه وأمته.

 50ألف مشارك ومشاركة
و 1000ساعة تدريبية

اســـتهدفت المســـابقة في نســـختها األولى عام 2013م
شـــباب وفتيـــات المنطقـــة الشـــرقية ،فيما اشـــتملت في
نســـختها الثانيـــة فـــي عـــام 2014م علـــى جميـــع مناطق
وضمت في نســـختها عام 2015م مشـــاركات من
المملكة،
ّ
المقيميـــن ،وقـــد وصل عدد المشـــاركات في المســـابقة
عـــام 2016م إلى أكثـــر من  14ألفًا ،وقد نتـــج عن كل ذلك
أكثـــر مـــن  50ألـــف مشـــارك ومشـــاركة خـــال خمـــس
ســـنوات ،وأكثر من  1000ســـاعة تدريبية ،ومشـــاركة 24
كات ًبـــا مـــن جميـــع الـــدول العربية ،وإنتـــاج ثمانيـــة أفالم
مصاحبة لعروض المشاركين.
وتســـتهدف مســـابقة قـــارئ العـــام طـــاب وطالبـــات
المراحـــل المتوســـطة والثانويـــة والجامعية ،حيـــث يُق ِّدم
المشـــارك فيهـــا مراجعـــة لكتـــاب مـــن اختيـــاره ،يحكي
عبرهـــا تجربته الملهمـــة ،ويتم فرز المشـــاركات الختيار
نخبـــة تتأهـــل للمشـــاركة فـــي ملتقـــى «أقـــرأ» اإلثرائي،
الـــذي يُقـــ ِّدم محاضـــرات ثقافيـــة وورش عمـــل إبداعية
ودورات تجريبيـــة يُعـــ ُّد فيها المشـــارك محتـــوى العرض
الختامي عن فكـــرة معينة يختارها ،ويقـــوم بالبحث فيها
مـــن خالل عـــدة مصـــادر لعرضها فـــي الحفـــل الختامي
بشكل إبداعي.
وكان لمح ِّبـــي ومحترفـــي صناعـــة األفـــام القصيـــرة
وأفالم األنمـــي الكرتونية في المملكة فرصة المشـــاركة
من خالل كاميرا الفيديو ،والرســـوم المتحركة بمشـــاهد
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ومقاطـــع تع ِّبر عن الشـــغف بالقـــراءة والكتـــاب في إطار
فني ملهم .ونُظمت هذه المسابقة عام 2014م.

قصة النجاح
ولـ«أقـــرأ» رحلـــة طويلة مـــن النجـــاح ،فقد اســـتمرت
مســـيرتها في نشـــر ثقافة القـــراءة للمجتمع عـــن طريق
مســـارات متنوعة إليصـــال هـــذه الثقافة ألكبر شـــريحة
ممكنـــة ،وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي :كانت ســـنة 2013م
مرحلـــة تجريبيـــة فـــي المنطقـــة الشـــرقية وشـــارك
بالمســـابقة  2453مشـــار ًكا ،وفـــي عـــام 2014م نُظمـــت
المسابقة على مســـتوى المملكة بمشاركة  5850مشار ًكا،
وفي عام 2015م نُظمت المســـابقة على مستوى المواطن
والمقيم وشـــارك بها  6060مشـــار ًكا ،أما في عام 2016م
فكانـــت مســـابقة تدويـــر مواهب «أقـــرأ» ،التي يتـــم فيها
اختيـــار المشـــاركين كمشـــرفين فـــي الســـنوات المقبلة،
حيث شارك فيها  14057مشار ًكا.

رحلة «أقرأ»
ومنـــذ بدايتهـــا ،حرصـــت «أقرأ» علـــى معاييـــر وآليات
ترشـــيح متعـــ ِّددة ونوعيـــة ،مـــن تقديـــم قـــراءة مم ّيـــزة
للمشـــارك في موقع المســـابقة الرســـمي ،ليترشـــح منهم
 180مشـــار ًكا ،ومـــن ثـــ ّم يترشـــحون إلـــى المقابـــات
الشخصية في ثالث مدن رئيســـة هي :الرياض ،والدمام،
وجدة ،حيث يتم اختيار  40مشـــار ًكا ومشـــاركة ،لينضموا
للملتقى اإلثرائي لمدة ثالثة أســـابيع فـــي مدينة الظهران
فـــي المنطقـــة الشـــرقية ،ليتفاعلـــوا فـــي برنامـــج ثقافي
مكثـــف ،مـــا بيـــن ورش عمـــل ،ومحاضـــرات ،ومناظـــرات
ونـــدوات ،وعـــروض أفـــام ،ومســـرحيات ،وحفـــات
موســـيقية ،حيـــث تتركـــز فـــي جوانـــب القـــراءة ،والكتابة
اإلبداعيـــة ،والمنهجيـــة البحثية ،والملكـــة النقدية ،ليقفوا
آخـــر الملتقى أمـــام لجنة متخصصـــة أكاديميـــة وثقافية،
تختـــار عشـــرة منهـــم ،ليتنافســـوا فـــي الحفـــل الختامي،
الذي يزدان بنخب من المســـؤولين في أرامكو الســـعودية،

والمســـؤولين الحكومييـــن ،والمثقفيـــن الســـعوديين،
والخليجييـــن ،والعرب ،وحتـــى العالمييـــن ،وجمهور يزداد
كل عـــام ،فـــي حضـــور صنعتـــه المســـابقة ،ونجومهـــا من
المبدعين ،والمبدعات الشباب.

السنة الخامسة
ومـــا يم ّيـــز مســـابقة القـــراءة الوطنيـــة «أقـــرأ» فـــي
ص ّممـــت بعناية فائقـــة لتق ِّدم
نســـختها الخامســـة ،أنهـــا ُ
للمشـــاركين والمشـــاركات تجربة فريدة صانعـــة للتح ُّول
فـــي الجوانـــب المعرفيـــة والشـــخصية ،وقد شـــارك في
مســـابقة «قارئ العام» خالل الســـنوات األربـــع الماضية
أكثر مـــن  30ألف طالب وطالبة من كافـــة أنحاء المملكة
العربيـــة الســـعودية ،حيـــث انطلقـــت هـــذه النســـخة من
البرنامـــج بفعاليـــات جديـــدة تُقـــدم طوال العام وتشـــمل

منتدى للقـــراءة ،ومحاضـــرات ثقافية ،وأنشـــطة معرفية
متنوعـــة ،كما ســـتطرح هذا العام منافســـة بين المدارس
من أجـــل تحفيز الطـــاب علـــى القـــراءة ،باإلضافة إلى
منافســـات عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي تمنـــح
الطـــاب الفرصـــة لعـــرض إبداعاتهـــم في مجال نشـــر
بالقـــراء الشـــباب من
القـــراءة ،والتـــي تهـــدف لالحتفاء
ّ
خالل عدد مـــن الفعاليات المبتكرة حـــول القراءة وعالم
الكتب.

الق ّراء النجوم

وتشمل قائمة أســـماء الفائزين خالل الخمس سنوات
فـــي مســـابقة قـــارئ العـــام ،حـــوراء القيصـــوم ،ومحمد
المشـــرف فـــي عـــام 2013م ،وفي عام
الجغيمـــان ،وفهد
ّ
2014م فـــاز من المرحلـــة الجامعية ،مرتضـــى البحراني،
وهـــو طالب في قســـم علوم الكمبيوتر فـــي جامعة الملك
فهـــد للبتـــرول والمعـــادن ،وحاز لقـــب «قارئ العـــام» في
عام 2014م ،من خالل مشـــاركته كتـــاب «رحلتي الفكرية»
للدكتـــور عبدالوهاب المســـيري ،ومن المرحلـــة الثانوية،
فـــاز أمجـــاد المكين ،ومـــن المرحلـــة المتوســـطة ،فازت
أريـــج القرنيـــز ،وفـــي عـــام 2015م ،فـــاز مـــن المرحلـــة
الجامعية ،عبداهلل المشـــوح ،ومن مرحلـــة التعليم العام،
شـــروق شخشـــير ،وفي عـــام 2016م ،فازت مـــن المرحلة
الجامعية ،شـــروق الزهراني ،ومن المرحلـــة الثانوية ،فاز
أســـيد عاجـــز ،وأمجـــاد الغامـــدي ،ومـــن المرحلـــة
المتوسطة ،فازت تاال المال.

آراء بعض املشاركين في املسابقة
وتشـــمل أســـماء المرشـــحين لعـــام 2018م ،أصال ــة
كنتيج ــة 22( ،ســـنة) التـــي تقـــول عن المســـابقة« :أحب
القـــراءة ،وأطمـــح أن أكـــون باحثـــة فـــي مجـــال الخدمة
قرب
االجتماعيـــة ،وأحب العمـــل التطوعي ،أبي هـــو من ّ
القـــراءة إلـــى قلبـــي ،كمـــا أحب القـــراءة في مجـــال علم
النفـــس واألدب والشـــعر والرواية ،فالقراءة بالنســـبة لي
هـــي البصيـــرة ،أخرجتنـــي القراءة مـــن الح ّيـــز الضيق،
وسهلت علي التعامل مع الناس».

تس ــنيم عبدالمنع ــم 16( ،سنة) تقول« :أسكن الرياض،
وأنـــا مهتمـــة بالطبـــخ وألعـــاب الفيديـــو ،والقـــراءة فـــي
الروايـــات الخياليـــة والبوليســـية ،وللقـــراءة فضـــل فـــي
حياتـــي؛ فهي نقلتنـــي إلى أماكـــن كثيرة ،وســـقتني بحور
العلم وأنا على مقعد السيارة».
خل ــود إبراهي ــم 23( ،ســـنة) تقـــول عـــن المســـابقة:
«درســـت القانون ،وأطمح أن أُســـهم في اقتراحات تسهل
حيـــاة النـــاس وتحفـــظ مصالحهم ،وأنـــا مهتمـــة بالفنون
اليدوية ،وتشـــكيل المنحوتـــات الخزفية ،وعلى المســـرح
أشـــارككم موضـــوع الخلـــود الـــذي شـــغل الكثيـــر فـــي
الماضي والحاضر».
س ــارة الطي ــار 16( ،ســـنة) :تقـــول« :مهتمـــة بالفنـــون
والمتاحـــف والرســـم بشـــكل خـــاص ،مشـــاركتي تتمحور
حـــول الفن والجمال ،وأثـــره الكبير علينـــا ،فخورة لكوني
ً
وجميل».
عرضا ممت ًعا ،ومثر ًيا،
معكم ،وأتمنى للجميع
ً
س ــامي البطاط ــي« ،بدايتـــي مـــع القـــراءة كانـــت عـــن
طريـــق معلمـــي الـــذي أهدانـــي كتا ًبـــا فـــي المرحلـــة
االبتدائيـــة .أحب االختراعات ،وأعتبـــر القراءة جز ًءا من
حياتي ،وسأســـتعرض في مشـــاركتي معكم خوف الناس
من العدم».
عب ــد اهلل الممتن 13( ،ســـنة) يقول« :القـــراءة تعني لي
المتعـــة ،وأحب القـــراءة بـــكل أنواعها ،والخيـــال العلمي
بوجـــه أخص ،ولمشـــاركتي معكـــم على المســـرح نصيب
مـــن الخيـــال والخـــوف والفضـــول ،ســـأنقلكم فيهـــا إلى
عوالم مختلفة».
عذب ــة الش ــعيبي 16( ،ســـنة) وعـــن المســـابقة تقـــول:
«أعيـــش في األحســـاء ،مهتمـــة باإللقـــاء والكتابة واألدب
والشـــعر ،القـــراءة بالنســـبة لي شـــغف وحيـــاة ،وكان لها
الـــدور الكبير في حياتي وصقل شـــخصيتي ،تجربتي مع
«أقـــرأ» خالـــدة فـــي ذهنـــي ،ســـوا ًء مـــع األشـــخاص،
واألماكن ،والذكريات ،وألخصها فـــي ثالثة أحرف ،وهي
(أثر)».
م ــاذ الن ــن 16( ،ســـنة)« :أحـــب القـــراءة مـــن الصغر،
ومشـــاركتي ســـتكون بعنوان «الآللئ واألصـــداف» ،والتي
أجيب فيها عن سؤال هل الجوهر أهم من المظهر؟».
مه ــا الج ــار تقـــول« :أعيـــش فـــي رأس تنـــورة ،أدرس
الزراعـــة ومهتمـــة بالطب وعوالمـــه ،أحب الكتـــب لقلبي
«حيـــاة فـــي اإلدارة» للراحـــل غـــازي القصيبـــي ،أحـــب
التصوير والرســـوم البيانيـــة ،والبرمجـــة ،وتجربة «أقرأ»
هـــي تجربـــة العمـــر ،وســـعدت جـــ ًدا أن أكون فيهـــا وأن
أراكم على المسرح».
ن ــواف العتيب ــي يقول« :والدتي هي مـــن جعلت القراءة
جـــز ًءا مني ،ومن مكتبتها أحببت الكتـــب ،والقراءة واجب
علينا وليســـت هوايـــة ،فنحن أمـــة «أقرأ» .أجمـــل أماكن
القـــراءة بالنســـبة لي ،هي شـــاطئ المدينة فـــي الجبيل،
ومكتبة منزلنا الجميلة».
الجديـــر بالذكر أن مركـــز الملك عبدالعزيـــز الثقافي
العالمـــي (إثراء) يســـعى للتم ُّيـــز في المملكـــة في مجال
صناعـــة الثقافـــة واإلبـــداع ،وذلـــك مـــن خـــال تطويـــر
وتقديـــم منتجـــات معرفية مبتكـــرة ،باإلضافـــة إلى خلق
القيمـــة المضافـــة المســـتهدفة مـــن خـــال عالقاته مع
الشـــركاء والز ّوار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات
اإلبداعيـــة والثقافيـــة ،حيث يشـــارك ببرامجـــه ومرافقه
المتنوعة فـــي تطوير أســـاليب جديدة حاضنـــة لإلبداع،
وذلك من أجـــل دعم وإبـــراز المواهب الوطنيـــة في بيئة
محفِّـــزة علـــى إنتـــاج وتبـــادل المعرفـــة ،بشـــكل يحتـــرم
التنوع ،ويعزّز المفاهيم المختلفة في العلوم والفنون.
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إنجاز جديد لطالب برنامج اإلعداد الجامعي

يط ِّبق الطالب مهاراتهم في الرياضيات والعلوم في نادي
الروبوتات في كلية برنامج اإلعداد الجامعي .وللسنة الثانية
معدالت الطالب في برنامج اإلعداد
على التوالي ،وقد فاقت َّ
المعدالت العالمية بكثير .كما فاقت نتائجهم ما
الجامعي
َّ
حققوه من رقم قياسي في عام 2017م.

القافلة األسبوعية
الظهـــران  -للمـــرة الثانيـــة ،يحقـــق طـــاب أرامكـــو
الســـعودية في برنامج اإلعـــداد الجامعي إنجـــازًا مم َّيزًا،
حيث لـــم يكتفـــوا بتجـــاوز نتائجهـــم متوســـط المعدالت
العالمية للســـنة الثانية علـــى التوالي فـــي اختبار تحديد
المســـتوى المتق ِّدم لعام ٢٠١٨م فحســـب ،بـــل إن نتائجهم
تلك قـــد فاقت مـــا حققـــوه من رقم قياســـي فـــي األداء
عام ٢٠١٧م.
ويتيح هـــذا البرنامج الـــذي تعترف بـــه الجامعات في
جميـــع أنحاء العالم كمقياس للتفـــوق األكاديمي للطالب،
فرصـــة االلتحاق بـــدورات علـــى المســـتوى الجامعي في
المرحلـــة الثانويـــة ،أو فـــي مرحلـــة مشـــابهة لمـــا قبـــل
الجامعـــة .وال يكتســـب الطـــاب الذيـــن يشـــاركون فـــي
برنامج تحديد المســـتوى المتقدم مهارات على المستوى
أيضـــا مـــن
الجامعـــي فحســـب ،بـــل يُم ِّكنهـــم البرنامـــج ً
اكتســـاب ســـاعات جامعية وإعفاء من بعـــض المواد قبل
االنضمـــام إلـــى الجامعـــة .وتُحـــدد درجة الطالـــب من 1
إلـــى  ،5حيث تمثل الدرجة  5أعلى مســـتوى من اإلنجاز.
ويشـــار إلى أن حوالـــي  2.7مليـــون طالب مـــن المدارس
الثانويـــة األمريكية قـــد أ ّدوا اختبارات تحديد المســـتوى
المتقدم في عام 2018م.

أفضل الدرجات من أكبر مركز
اختبار في املنطقة

فـــي هـــذا العـــام ،أدى  272طال ًبا في برنامـــج اإلعداد

الجامعـــي  563اختبـــا ًرا فـــي ثماني مـــواد مختلفـــة ،مما
يســـلط الضوء على حقيقة أن برنامـــج اإلعداد الجامعي
هو أكبـــر مركز اختبـــار لتحديـــد المســـتوى المتق ِّدم في
الشـــرق األوســـط .فمن خالل  563اختبـــا ًرا ،حصل 286
طال ًبا علـــى  5وهي أعلى درجة ،وتمثـــل  %51من مجموع
الطـــاب ،وحصـــل  %84منهـــم علـــى درجـــة  4أو أعلى.
وعـــاوة علـــى ذلـــك ،كانـــت درجـــات أكثر مـــن  %97من
اختبار تحديد
المستوى المتقدم

متوسط الدرجات
العالمي لعام 2017

االختبـــارات  3درجـــات أو أكثـــر ،وهـــي الدرجـــة التـــي
يُوصـــي بهـــا المجلـــس األمريكـــي للتعليـــم كحـــد أدنـــى
الكتســـاب ســـاعات جامعية .وتمنـــح أكثر مـــن  %90من
الكليـــات في الواليـــات المتحدة األمريكيـــة والكليات في
أكثـــر مـــن  60دولة أخـــرى ســـاعات جامعية أو مســـتوى
متقد ًمـــا فـــي الجامعـــة أو كليهمـــا على أســـاس درجات
اختبار تحديد المستوى المتقدم.
وباإلضافـــة إلـــى حصولهم علـــى أعلـــى الدرجات في
تاريـــخ برنامـــج اإلعـــداد الجامعـــي ،تجاوز طـــاب هذا
أيضا المعدالت العالمية فـــي جميع المواد المهمة
العـــام ً
لتخصصاتهم المســـتقبلية .في هذا العـــام ،درس طالب
برنامـــج اإلعـــداد الجامعـــي المـــواد التاليـــة :حســـاب
التفاضل والتكامـــل (أ-ب) ،وحســـاب التفاضل والتكامل
(ب-ج) ،والكيمياء ،وعلوم الكمبيوتـــر ،واالقتصاد الكلي،
واالقتصـــاد الجزئي ،والفيزيـــاء (الميكانيـــكا) ،والفيزياء
(الكهرباء والمغناطيسية).
وقـــال أســـتاذ الرياضيـــات فـــي برنامـــج اإلعـــداد
الجامعـــي ،وليـــام أكاد« :نجاح طالبنا هو ثمـــرة قدراتهم
الرياضيـــة الطبيعية واالجتهـــاد .مهمتنا هـــي التأكد من
المواءمـــة بيـــن القـــدرة واالجتهـــاد بمـــا يكفـــل تحقيـــق
النتائج الجيدة».
وأضـــاف أســـتاذ الكيميـــاء فـــي برنامـــج اإلعـــداد
الجامعـــي ،ريمونـــد مونتيـــري« :هـــذه النتائج أكثـــر إثارة
لإلعجاب نظ ًرا ألن اختبارات تحديد المســـتوى المتق ِّدم
تفتـــرض الكفـــاءة فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة للناطقيـــن بها
وعـــاد ًة ما يؤديها الطالب األوائل في أي مدرســـة معينة،
بينما فـــي برنامج اإلعـــداد الجامعي ،يتطلـــب من جميع
الطـــاب التقـــدم مرتيـــن الختبـــار تحديـــد المســـتوى
المتقدم».
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متوسط الدرجات
اإلعداد في متوسط الدرجات
برنامج لعام  2017العالمي لعام 2018
الجامعي

حساب التفاضل والتكامل (أ-ب)

2.93

4.16

2.94

4.50

حساب التفاضل والتكامل
(ب-ج)

3.78

4.83

3.74

4.79

الكيمياء

2.67

3.38

2.80

3.85

علوم الحاسوب

3.15

4.23

3.18

4.38

االقتصاد الكلي

2.89

4.63

2.96

4.68

االقتصاد الجزئي

3.26

4.70

3.21

4.62

الفيزياء (الميكانيكا) (ج)

3.71

4.33

3.55

4.45

الفيزياء (ج) (الكهرباء
والمغناطيسية)

3.49

4.39

3.61

4.57

نجاح منتدى الحوية للسالمة للمقاولين واملوردين
رائد املعيويد

الحويـــة َّ -
نظمـــت إدارة معمـــل الغـــاز فـــي الحويـــة،
مؤخ ًرا ،منتدى الســـامة للمقاوليـــن والموردين ،حيث تم
تســـليط الضوء على عدد من الموضوعـــات ذات العالقة
بالســـامة .وافتتح هذا المنتدى ،مديـــر إدارة معمل الغاز
في الحوية ،األســـتاذ راشد الدوســـري ،بحضور عدد من
أعضـــاء إدارة معمل الغـــاز في الحويـــة ،وإدارة المقاولين
والمورديـــن .وكان الهدف من المنتدى تثقيـــف المقاولين
والمورديـــن حول قضايـــا الســـامة المختلفة ،ومناقشـــة
القضايا المتعلقة بأصول السالمة داخل وخارج العمل.
ودعـــت إدارة معمـــل الغـــاز فـــي الحويـــة عـــد ًدا مـــن
اإلدارات المختلفـــة في الشـــركة ،التـــي زودت المقاولين
والمورديـــن بالمعلومـــات الضروريـــة لضمـــان ســـامتهم
وأمنهـــم .حيـــث شـــارك ممثلـــون عـــن ٍ
كل مـــن إدارات
التدريب ومنـــع الخســـائر .ويتمثل الهدف األســـاس لهذا
المنتـــدى في توفيـــر بيئة معيشـــية آمنة من خـــال الحد
مـــن الحـــوادث المحتملـــة والمؤثـــرة على الســـامة .كما
أتـــاح هـــذا المنتـــدى الفرصـــة لتوعيـــة الحضـــور برقـــم
االتصـــال الجديـــد للحـــاالت الطارئـــة داخـــل أرامكـــو
عوضـــا عن الرقم القديـــم  .110وقد
الســـعودية ،وهو 911
ً
حضـــر المنتـــدى أكثـــر مـــن  400زائـــر مـــن المقاوليـــن
والموردين.

متوسط الدرجات في
برنامج اإلعداد
الجامعي لعام 2018
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انطال ًقا من دعمها للباحثين الشباب في مناطق أعمالها

جائزة أرامكو آسيا للطاقة تسـ ِّلط الضوء
على االستدامة وريادة األعمال
تشنغ سو

بكيـــن  -اجتمع المرشـــحون لــــ «جائزة أرامكو آســـيا
للطاقـــة» ،المتأهلون من الصين ،وســـنغافورة ،وماليزيا،
والفلبيـــن ،وكوريـــا الجنوبية ،للمشـــاركة في المســـابقة
النهائيـــة فـــي العاصمـــة الصينيـــة بكيـــن بعد عـــام من
المنافســـة المحتدمـــة ،واالختيـــار الدقيـــق ،وتقييـــم
المشروعات االبتكارية للباحثين.
ودعمت أرامكو الســـعودية هذا البرنامج المبتكر في
عـــام 2017مُ ،
وط ِّور ونُفِّـــذ بالتعاون بين شـــركتي أرامكو
آســـيا و منظمـــة إناكتـــس  -وهـــي منظمة غيـــر ربحية
إللهـــام الطـــاب إلحداث أثـــر إيجابـــي فـــي العالم من
وص ِّممت
خالل اإلنجـــازات في مجـــال ريادة األعمـــالُ .
جائـــزة الطاقـــة لدعم الجيـــل القادم مـــن رواد األعمال
في منطقة آســـيا والمحيط الهادئ مـــن خالل تزويدهم
بالمـــوارد والخبـــرات الالزمـــة البتـــكار حلـــول تتســـم
باإلبداع.
واســـتقطبت المســـابقة النهائية أكثر مـــن  150طال ًبا
جامع ًيا ،ومستشـــارين أكاديميين وخبـــراء في الصناعة،
مـــع حضـــور إدارة أرامكـــو آســـيا كأعضـــاء فـــي لجنـــة
التحكيم ومراقبين للحدث.

برنامج يتك َّون من ثالث
مراحل ديناميكية

أطلـــق البرنامـــج فـــي أكتوبـــر 2016م تحـــت عنـــوان
«االســـتدامة من أجـــل الطاقـــة والبيئة وتغيـــر المناخ»،
حيث اســـتفاد منـــه أكثر مـــن  199ألف طالـــب من طلبة
المرحلـــة الجامعية للبكالوريوس والدراســـات العليا من
 380جامعـــة فـــي الصين وســـنغافورة وكوريـــا الجنوبية
وماليزيـــا والفلبيـــن ،كمـــا ســـاعدهم على إيجـــاد حلول
لتحديات االستدامة والبيئة.
مبتكرة
ّ
وتُعد منطقة آســـيا والمحيط الهـــادئ في القلب من
االبتـــكار التقنـــي فـــي العالـــم .وينطبـــق ذلـــك ،بصفـــة
خاصـــة ،علـــى الصيـــن ألنهـــا تحتضـــن ريـــادة األعمال
واالبتـــكار علـــى نطـــاق واســـع فـــي مواجهـــة التغيرات
الكبيرة التـــي تقودها الثورة الصناعيـــة الرابعة .وتعتقد
أرامكـــو الســـعودية أن االبتـــكار يربـــط بيـــن النـــاس
واألفـــكار والطاقـــة لتحقيـــق اإلمكانـــات القصـــوى
لمواردنـــا ،مما يزيد مـــن فوائدها إلتاحـــة الفرص ،كما
أن االبتـــكار القائـــم علـــى المعرفـــة يُعد أحـــد العناصر
الرئيسة في رؤية المملكة .2030
وتعمـــل أرامكـــو الســـعودية ،بالتوازي مع ســـعيها إلى
تحقيـــق الرؤيـــة االقتصاديـــة الثاقبـــة للمملكـــة العربية

الســـعودية علـــى المدى الطويـــل ،علـــى المحافظة على
وجودهـــا المتنامي فـــي منطقة آســـيا والمحيط الهادئ
وتُســـهم في النجاح المســـتقبلي للمنطقة .كما يســـتفيد
األفراد والمجتمعات من أنشـــطتها التجاريـــة وخبراتها
مـــن خـــال وضـــع اإلســـتراتيجيات ودعـــم االســـتدامة
والسياسات البيئية في البلدان المضيفة.
ٍ
أجـــزاء فـــي إطار
وتـــم تقســـيم البرنامـــج إلـــى ثالثة
صمم المشـــروع (أ) الـــذي يحمل عنوان
متكامل .حيث ُ
«الحـــل المبتكـــر» ،لتمكيـــن الطـــاب الجامعييـــن فـــي
منطقة آســـيا ،والمحيط الهادئ من تطوير المشروعات
المواتيـــة لالبتكار واالســـتدامة لقضايـــا الطاقة والبيئة
وعلـــم البيئـــة .وتـــرأس مركـــز األبحـــاث فـــي بكين في
أرامكـــو الســـعودية المشـــروع (ب) ،بعنـــوان «البحـــوث
التقنية» ،حيث شـــارك فيه طالب الدراســـات العليا في
الصيـــن من أجل بـــدء دراســـات بحثية لتطبيـــق تقنيات
وحلـــول جديدة في ثالثـــة مجاالت رئيســـة للبحث ،هي
هندســـة المكامـــن ،والجيوفيزيـــاء ،والجيولوجيـــا .أمـــا
مســـمى «مســـابقة جائزة
المشـــروع (ج) ،الـــذي حمـــل
َّ
أرامكـــو آســـيا للطاقـــة فـــي منطقـــة آســـيا والمحيـــط
الهـــادئ» ،فقـــد ُدعيـــت مـــن خالله الفـــرق الفائـــزة من
الدول الخمس المشـــاركة في المشـــروع إلـــى العاصمة
الصينية بكين للجولة النهائية.

ربط الطاقة واألفكار
فـــاز فريـــق طـــاب جامعـــة شـــمال الصيـــن للطاقة
الكهربائيـــة ،بالجائـــزة الكبرى لمســـابقة منطقة آســـيا
والمحيـــط الهـــادئ ،بتصميمـــه المبـــدع لنظـــام توليـــد
الطاقـــة التكميليـــة الكهروضوئيـــة باســـتخدام الغـــاز
الحيـــوي ،الـــذي يســـاعد المزارعيـــن علـــى توفيـــر
الكهرباء.
«نتقدم بخالص شـــكرنا ألرامكو
وقـــال رئيس الفريق:
َّ
آســـيا على هـــذه الفرصـــة وهـــذا التكريـــم .ونأمل في
نتقـــدم لألمـــام ،وأن نتـــرك بصمتنـــا من
المســـتقبل أن
َّ
أجل عالم أكثر استدامة».
وحـــازت جامعة كوااللمبـــور في ماليزيـــا على المركز
الثانـــي .وقال أحد أعضاء الفريق« :اســـتمتعنا برحلتنا
إلـــى الصيـــن ،وتعلَّمنـــا كثي ًرا مـــن الطالب فـــي منظمة
إناكتـــس في منطقـــة آســـيا والمحيط الهـــادئ من أجل
تحسين عملنا».
وفـــي المســـابقة الصينيـــة الوطنيـــة فـــي مشـــروع
«البحـــوث التقنيـــة» ،تأهلت ســـبع فرق للجولـــة النهائية
وحصـــل فريـــق الدراســـات العليـــا فـــي جامعـــة جنوب

غـــرب الصيـــن للبتـــرول علـــى لقـــب البطولة بمشـــروع
بعنـــوان «بحث فـــي الســـوائل متناهية الصغـــر المتباينة
والرفيقة بالبيئة من أجل تعزيز استخالص النفط».
وأوضـــح مقـــدم عـــرض الفريـــق معلقًـــا« :تلقينـــا
اقتراحـــات وتعليقـــات ق ّيمـــة مـــن الخبـــراء فـــي مجال
الصناعـــة في لجنـــة التحكيـــم ،التـــي أثـــرت معلوماتنا
وأعمالنا البحثية المستقبلية».
وقال مدير مركـــز األبحاث في بكين ،األســـتاذ خالد
الرفيعـــي ،معلقًـــا على مســـار عمـــل «البحـــوث التقنية»
الـــذي يقوده المركـــز« :نحن راضون تما ًمـــا عن تصميم
ونتائج هـــذا البرنامج ،حيث شـــ ّكل منص ًة مهمة لطالب
الدراســـات العليا الشـــباب في الصين لعـــرض قدراتهم
البحثية في مجـــاالت اهتمامات المركز ،مثل :هندســـة
المكامـــن ،والجيوفيزياء ،والجيولوجيـــا ،كما عزز تنمية
مثل هذه المجاالت على المدى الطويل».
وقال مديـــر إدارة الشـــؤون العامة في أرامكو آســـيا،
األســـتاذ وليد الهالل« :عملت فرق الشـــؤون العامة في
جميـــع أنحاء منطقة آســـيا والمحيط الهـــادئ على نحو
وثيق وســـلس مع منظمة إناكتس في البلدان الخمســـة،
للتأكـــد من أن خطـــة التصميم والتنفيذ لهذا المشـــروع
الضخم للمســـؤولية االجتماعية في الشـــركة ،تتماشـــى
إلـــى حد كبير مع األعمال األســـاس ألرامكو الســـعودية
فـــي المنطقة ومعايير االختيار إلســـتراتيجية التبرع في
الشركة وقياس األثر واالستدامة».
ً
أتقـــدم بخالـــص شـــكري
قائـــا« :أو ُّد أن
وأضـــاف
َّ
وتقديـــري لفرق الشـــؤون العامة لدينا فـــي جميع أنحاء
واضحا،
آســـيا على جهودهم الكبيرة التي أحدثـــت أث ًرا
ً
ملموســـا ،ووع ًيا جل ًيـــا بين الطـــاب والباحثين
وفر ًقـــا
ً
الشباب في المنطقة».
مـــن جهتهـــا ،أشـــادت رئيـــس منظمـــة إناكتـــس فـــي
الصيـــن ،الســـيدة جانيـــت شـــانبرج ،بـــدور أرامكـــو
الســـعودية الالفـــت بالدعـــم والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي
الحدث ،مضيف ًة« :تُع ُّد المســـؤولية االجتماعية ألرامكو
الســـعودية جـــز ًءا ال يتجـــزأ من كيـــان الشـــركة .ومثلت
منصـــة
مغـــزى
هـــذه المســـابقة
ً
ً
خاصـــا ألنهـــا شـــ ّكلت ّ
للطـــاب مـــن خمســـة بلـــدان ليتشـــاركو ويتعاونـــوا مع
بعضـــا .إن هـــذا النوع مـــن التعاون ومشـــاركة
بعضهـــم ً
األفـــكار مهـــم جـــ ًدا فـــي بيئتنـــا العالميـــة فـــي الوقـــت
الحاضر».
وبعـــد انتهـــاء المســـابقةُ ،دعـــي جميـــع المشـــاركين
للقيـــام بجولـــة فـــي مرافـــق مركـــز األبحاث فـــي بكين،
ٍ
معلومـــات موجزة حول أحدث
قدم لهـــم الباحثون
حيث ّ
المشروعات البحثية التي ينفذها المركز.

إحدى المتسابقات من فريق الدراسات العليا في جامعة
تقدم نتائج أبحاث فريقها إلى
جنوب غرب الصين للبترول ِّ
لجنة التحكيم وغيرهم من المنافسين خالل المسابقة
الصينية الوطنية في مشروع «البحوث التقنية».

فريق طالب جامعة شمال الصين للطاقة الكهربائية،
الفائزون بجائزة أرامكو آسيا للطاقة في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ ،في صورة جماعية مع أعضاء من إدارة
أرامكو آسيا ومنظمة إناكتس.
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مصفاة ينبع تحتفل باليوم العاملي لألردوينو
عيسى الجهني ،خبير تقنية األردوينو خالل ورشة العمل التي
أقيمت لشرح هذه التقنية الجديدة .حضر هذه الورشة
مجموعة من مهندسي مصفاة ينبع المهتمين بهذه التقنية.

ياسر احلربي
ينبـــع  -احتفلـــت إدارة مصفـــاة ينبـــع ،ممثلـــة بقســـم
االبتـــكار ،مؤخـــ ًرا ،باليـــوم العالمـــي لألردوينـــو وهو يوم
ً
عالمـــي يُ ّ
احتفـــال بالظهـــور األول لهـــذه
نظـــم ك ّل ســـنة

التقنيـــة؛ حيـــث يجتمـــع المهتمـــون بتقنيـــة األردوينـــو
لمشاركة خبراتهم والتعلّم من خبرات اآلخرين.
واألردوينـــو لـــوح تطويـــر إلكترونـــي مبنـــي علـــى عتاد
مـــادي «هـــارد وير» وعتـــاد برمجي «ســـوفت وير» ســـهل

االســـتعمال والتعلّـــم ،ويمكـــن اســـتعماله مـــن ِقبـــل
المحترفين ،والمبتدئين على حد ســـواء .ويُســـتخدم في
مجاالت متع ِّددة حســـب الخصائص المضافة على اللوح
اإللكتروني.
هـــذه التطويـــرات تُم ّكـــن األردوينـــو مـــن التفاعـــل مع
البيئـــة المحيطة به عـــن طريق قراءة المدخالت ،ســـواء
ٍ
حســـاس ضـــوء ،أم ضغطـــة زر ،كما يمكنه
أكانت
بشـــكل ّ
قـــراءة مدخـــات علـــى صيغـــة رســـالة تويتـــر وغيرهـــا
الكثيـــر ،ومن ث ّم تحويلها إلى مخرجات حســـب البرمجة،
على ســـبيل المثـــال ،إلى تشـــغيل محرك ،أو شاشـــة ،أو
نشـــر رســـالة ويـــب ،وغيرهـــا الكثيـــر مـــن طـــرق تفاعل
األردوينو مع المدخالت.
وقـــد قـــ ّدم الخبير في هـــذه التقنية ،عيســـى الجهني،
ورشـــة عمل مكثفـــة لطريقة عمل تقنية األردوينو ،شـــرح
من خاللهـــا ،طريقة عمـــل اللوح اإللكترونـــي (األردوينو)
وأجزائه الدقيقة .حضر الورشـــة مجموعة من مهندسي
مصفاة ينبع المهتمين بهذه التقنية.
هدفـــت الورشـــة لتعزيز طـــرق االســـتفادة مـــن تقنية
األردوينـــو في تطبيـــق بعض األفـــكار المبتكـــرة في بيئة
العمل ،كما اقترح الحضور عد ًدا من األفكار لالســـتفادة
من تقنية األردوينو وتطبيقها في الشركة.

 ...وتس ِّلط الضوء على أهمية إدارة املعرفة

محمود ذويب

فرحين سيت

ياسر احلربي
ينبع  -اســـتضافت إدارة مصفاة ينبـــع ،فريق إدارة
المعرفـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية ،وذلـــك في ورشـــة
عمل بعنوان «المعرفة الهندســـية» ،حيث شـــارك فيها
موظفـــو قطاع التكريـــر المحلي وتجزئة ســـوائل الغاز
الطبيعـــي ،وكان الهدف مـــن انعقاد هذه الورشـــة هو
التعريـــف ببرنامـــج إدارة المعرفـــة بصفـــة عامة ،كما

نواف الفوزان

عبداللطيف الشامي

تضمنـــت الورشـــة عـــدة اقتراحـــات مـــن الموظفيـــن
َّ
إلضافـــة عدد مـــن التحســـينات علـــى عمليـــة التم ُّيز
التشـــغيلي رقـــم  ،12.5حيـــث يُتوقـــع أن تُســـهم هـــذه
التحســـينات في تســـريع وتيرة التط ُّور داخل الشـــركة
من خالل تنفيذ هذه الحلول المبتكرة.
الجديـــر بالذكر ،أن هـــدف هذه الورشـــة تبلور في
تنوير الموظفيـــن بخطة العمل الجديـــدة لفريق إدارة
المعرفة ،والتي تســـاعد في إنشـــاء األصـــول الفكرية

للشركة وتنظيمها وســـهولة الوصول إليها واالستفادة
منها ،واســـتخدامها مـــن ِقبل موظفي الشـــركة لتعزيز
األداء التشـــغيلي والتنظيمي .وأتاحت الورشـــة فرصة
مم َّيـــزة للموظفيـــن للتفاعل مـــع فريـــق إدارة المعرفة
بشكل مباشـــر .أما فريق إدارة المعرفة فقد ساعدوا
بدورهم المشـــاركين في ورشـــة العمل في فهم أفضل
لسياســـات وأنظمـــة إدارة المعرفة ،إلى جانب شـــرح
المهـــارات واألدوات إلنشـــاء مبادرات تحســـن وتطور
األعمال.
وقدم محمـــود ذويب لمحة عامة عـــن برنامج إدارة
َّ
المعرفـــة ،باإلضافـــة إلـــى السياســـات واألنظمـــة
قدمـــت
والممارســـات .وأمـــا فرحيـــن ســـيت ،فقـــد َّ
وقـــدم نواف
عرضـــا عـــن أداة البحث المســـتخدمة،
ً
َّ
عرضـــا عـــن إدارة المعرفة كعنصـــر التم ُّيز
الفـــوزان
ً
التشغيلي.
كما مثلَّـــت ورشـــة العمل ،التـــي كانت بتنســـيق من
ياســـر الحربـــي ،ثقاف ًة ترتكـــز على اســـتخدام نماذج
ً
مثـــال يُحتذى به
التم ُّيز التشـــغيلي لتصبـــح المصفاة
من النواحي التشغيلية ،لتحقق األهداف المرسومة.
كرم مديـــر إدارة مصفاة ينبع،
وفي ختـــام الفعاليةّ ،
األســـتاذ عبداللطيف الشـــامي ،فريـــق إدارة المعرفة
لجهودهـــم الكبيـــرة فـــي توعيـــة المشـــاركين بأهمية
«نقـــل المعرفـــة» كجزء مـــن الرحلـــة المســـتمرة نحو
تحقيق التم َّيز التشغيلي.

ورشة عمل تناقش األداء الوظيفي في معمل الغاز في الحوية
عبداهلل القاسم
الحويـــة  -ســـع ًيا لدفـــع عجلـــة المعرفـــة فـــي شـــتَّى
مرافـــق أرامكو الســـعودية وتبادل الخبـــرات بين إدارات
الشـــركةَّ ،
نظـــم معمـــل الغاز فـــي الحوية التابـــع ألعمال
الغاز فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة ،وبالتنســـيق مع
إدارة شـــؤون الموظفيـــن بالظهران ،مؤخ ًرا ،ورشـــة عمل
تثقيفية بعنوان «األداء الوظيفي».
شـــهدت الورشـــة مشـــاركة واســـعة للموظفيـــن
والمســـؤولين اإلدارييـــن فـــي المعمـــل ،ون ُِّظمـــت برعاية
مديـــر إدارة معمـــل الغـــاز فـــي الحوية ،األســـتاذ راشـــد

وليد حريري يشرح أهم حقوق الموظفين و ُأسس تقييمهم،
والهدف من كل تقييم خالل ورشة العمل.

الدوسري .وافتتح الورشـــة اختصاصي الموارد البشرية
في إدارة شـــؤون الموظفين ،وليد حريري ،حيث اســـتهل
كلمته بشـــرح أهـــم حقـــوق الموظفين وأ ُســـس تقييمهم،
والهدف مـــن كل تقييم .كما طـــرح المتح ِّدثون عد ًدا من
الموضوعـــات ذات الصلـــة ،ثـــم أتيحـــت الفرصـــة
للمشـــاركين فـــي الورشـــة لمناقشـــة الموضوعـــات
المطروحـــة في حـــوار مفتوح بيـــن الموظفيـــن ومق ِّدمي
العـــروض والمحاضـــرات .حضـــر الورشـــة موظفون من
إدارة أعمـــال األمـــن الصناعـــي ،وإدارة الوقايـــة مـــن
الحريـــق ،إلـــى جانـــب عـــدد مـــن مســـؤولي إدارة معمل
الغاز في الحوية ،ورؤساء األقسام والوحدات.
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كمبيوتر

تعرف على قانون  GDPRالجديد

ال بـــد أنـــك قد الحظـــت فـــي اآلونـــة األخيـــرة ظهور
رســـائل تطلب منـــك الموافقة على شـــروط االســـتخدام
المحد ثـــة عنـــد اســـتخدامك لتطبيقـــات التواصـــل
َّ
االجتماعـــي ،وســـبب ظهـــور هذه اإلشـــعارات هـــو نظام
 GDPRالمحدث ،فما هو هذا النظام؟
تُعد الالئحـــة العامة لحمايـــة البيانـــات GDPR General
 Data Protection Regulationقانو ًنـــا أوروب ًيا جدي ًدا لحماية
البيانـــات ،وقـــد دخل ح ِّيـــز التنفيـــذ في شـــهر مايو من
عـــام 2018م .وهـــو باختصـــار نظـــام جديـــد فـــي قانون
االتحاد األوروبي يختص بحمايـــة البيانات والخصوصية
لجميـــع األفراد داخـــل االتحـــاد األوروبي ،ويهـــدف هذا
القانـــون إلى تحســـين وتوحيد طريقة الحمايـــة والتعامل
أيضـــا بتصدير البيانات
مع البيانات الشـــخصية ،ويتعلق ً
الشخصية خارج االتحاد األوروبي.
وهنـــاك حقائـــق يجب معرفتهـــا حول الالئحـــة العامة
لحمايـــة البيانـــات األوروبيـــة ،حتى نســـتطيع فهـــم هذا
القانون ،وال نقع في إشـــكاليات مســـتقبلية .هذه اللوائح
مهمـــة لجميـــع الجهـــات أو المواقـــع اإللكترونية ،ســـواء
أكانـــت تجاريـــة أم خدميـــة ،والتـــي تتعامـــل مـــع بيانات
األفراد داخل إطار دول االتحـــاد األوروبي ،أ ّيًا كان موقع
المقدمة لها.
الخدمة أو الجهة
َّ

أسئلة شائعة ومفاهيم مهمة
حول نظام ()GDPR

• على من يتم تطبيق هذا النظام؟
يتـــم تطبيقـــه فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم علـــى جميع
الجهـــات والشـــركات أو المواقع اإللكترونيـــة ،التي تق ِّدم
بضائـــع أو خدمـــات ،أو تســـتهدف ،أو تعالـــج البيانـــات
الشخصية لمواطني دول االتحاد األوروبي.
• ما الذي يترتب على المخالفة؟
عنـــد مخالفـــة هـــذا القانـــون ،قد يتـــم تغريـــم الجهة
المخالفـــة التي انتهكت هذه اللوائح مـــا بين  %2إلى %4
من قيمـــة عائداتهـــا الســـنوية ،أو  20مليون يـــورو( ،يتم
تطبيـــق أي الرقميـــن أعلى فـــي حينه) .ويمكـــن أن تؤدي
المخالفـــات المتكـــررة لألنظمـــة والفشـــل فـــي معالجة
القضيـــة إلى فرض غرامـــات أعلى تصل إلـــى  40مليون
يورو.
• ما تعريف البيانات الشخصية؟
تم توســـيع تعريـــف البيانات الشـــخصية ،حيـــث يُنظر
بموجب هذه السياســـة إلى أي بيانات يمكن استخدامها
لتحديـــد الفـــرد بوصفها بيانات شـــخصية .وهي تشـــمل
المعلومات الجينيـــة أو العقلية أو الثقافية أو االقتصادية
أو االجتماعية.
• ما أهمية الموافقة على جمع البيانات؟
تـــم التشـــديد علـــى قواعـــد وآليـــات الحصـــول علـــى
موافقـــة صحيحـــة الســـتخدام المعلومـــات الشـــخصية،
حيـــث تحتـــاج الجهـــات المعنيـــة (الشـــركات أو المواقع
اإللكترونيـــة ،أو حتـــى األفراد) إلى التأكد من اســـتخدام
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لغة بســـيطة عنـــد طلـــب الموافقة علـــى جمـــع البيانات
الشـــخصية ،وتحتاج إلـــى أن تكون واضحة بشـــأن كيفية
استخدام هذه المعلومات.
• حقوق األفراد
يجب تزويـــد األفـــراد بمعلومات عادلة وشـــفافة حول
طريقة معالجة واســـتخدام بياناتهم الشـــخصية .ولنكون
أكثر تحدي ًدا ،سيكون لكل فرد الحقوق التالية:
الحـــق فـــي أن يكون علـــى علم بمـــا يتـــم التعامل بهفي بياناته الشخصية.
 حق الوصول إلى البيانات الشخصية. الحق في تصحيح البيانات الشخصية. الحق في الحذف واإللغاء.الحـــق في تقييـــد وتحديد طريقة معالجـــة البياناتالشخصية.
 قابلية نقل البيانات الشخصية. الحق في االعتراض.الحقوق المتعلقـــة باتخاذ القـــرارات اآللية وتحديدمالمح الملف الشخصي.
• فترة االحتفاظ بالبيانات
تطبيق مبـــدأ تقليل فتـــرة االحتفاظ بالبيانـــات ،الذي
يتطلب مـــن المنظمات عـــدم االحتفـــاظ بالبيانات لفترة
أطـــول من الـــازم ،وعدم تغييـــر اســـتخدام البيانات من
الغـــرض الذي تـــم تجميعها مـــن أجله في األصـــل ،وفي
الوقـــت نفســـه حـــذف أي بيانـــات بنـــاء علـــى طلـــب
المســـتخدم ،وهـــذا يعنـــي أن الجهـــات يجـــب أن تحصل
علـــى موافقة جديدة قبـــل أن تتمكن من تغييـــر الطريقة
التي ستستخدم فيها البيانات التي تم جمعها.
• االلتزام باإلعالن
يجـــب اإلعـــان واإلبـــاغ فـــي حالـــة حـــدوث اختراق
للبيانات الشـــخصية التي من المحتمـــل أن يكون لها آثار

ما هو تكديس بيانات االعتماد؟

ارتفاعا كبي ًرا فـــي عمليات اختراق
يشـــهد العالم حال ًيا
ً
أنظمـــة األمـــن اإللكتروني ،حيـــث زاد معـــدل االختراقات
ليصـــل ألكثر مـــن عمليـــة ناجحة أســـبوع ًيا على مســـتوى
الشـــركات .ويُعـــد خـــادم قاعـــدة البيانـــات غيـــر المؤ َّمن،
أحد األشـــياء المفضلة لـــدى المخترقين ،وذلـــك ألنه يتم
فـــي مثـــل هـــذا النوع مـــن الخـــوادم تخزيـــ ُن جميـــع أنواع
البيانـــات ،مثـــل األســـماء والعناويـــن وكلمـــات المـــرور
وغيرهـــا ،والتـــي يمكـــن أن تكـــون مفيـــدة للقراصنـــة في
الهجمات المستقبلية.
وقد تســـلل القراصنة على م ِّر الســـنين إلـــى عديد من
قواعـــد البيانـــات الضخمة ،وفـــي بعض األحيـــان تمكنوا
من ســـرقة ماليين الســـجالت فـــي المرة الواحـــدة ،ولكن
مـــا الـــذي يفعلـــه القراصنـــة بكلمـــات مـــرور مالييـــن
المستخدمين بعد قيامهم باالختراق؟
يبرز أحدث تقرير لشـــركة  Shape Securityالمتخصصة
نوعـــا مـــن الهجمـــات
فـــي مجـــال األمـــن اإللكترونـــي ً
اإللكترونيـــة ،يُعـــرف باســـم تكديـــس بيانـــات االعتمـــاد
 .credential stuffingوفـــي هـــذا النـــوع مـــن الهجـــوم ،يقوم
المختـــرق بتحميل قاعـــدة بيانات تحتوي علـــى أكبر عدد
ممكن من أســـماء المســـتخدمين وكلمات المرور الخاصة
بهـــم ،ثم يتم إدخال هذه البيانات فـــي أداة اختراق مؤتمتة
الختبارهـــا علـــى مجموعـــة واســـعة مـــن مواقـــع الويـــب

إعداد :رائد الشيخ

صوت

والتطبيقـــات المحمولـــة ،وكلمـــا زاد عدد كلمـــات المرور
التـــي يحصل عليها المخترق ،كلمـــا زادت احتمالية العثور
على كلمة المرور الخاصة بحسابك أو تطبيقك.
ويُعـــد هـــذا النـــوع مـــن الهجمـــات اإللكترونيـــة األكثر
انتشـــا ًرا ،فوفقًا لتقرير (شـــيب ســـيكيورتي) ،يم ّثل حوالي
 %90مـــن جميـــع محاوالت تســـجيل الدخول علـــى مواقع
التجـــارة اإللكترونيـــة مـــن هـــذه الهجمـــات ،وليـــس مـــن
متسوقين يسجلون الدخول بحساباتهم الخاصة.
أنواعا أخرى مـــن المواقع
وتســـتهدف هـــذه الهجمـــات
ً
أيضـــا ،إذ إن مواقـــع خطوط الطيـــران تأتي فـــي المرتبة
ً

ضارة علـــى الفرد مـــن حيـــث المعلومات الشـــخصية أو
المالية ،إلخ .ويشـــمل ذلك إبالغ ســـلطة حماية البيانات
المحليـــة بواقعة انتهـــاك البيانات في غضون  72ســـاعة
مـــن اكتشـــافها .وهذا يعنـــي أن على الجهـــات أن تضمن
امتالكهـــا للتقنيـــات واإلجـــراءات التـــي ســـتمكنها مـــن
اكتشاف خرق البيانات واالستجابة له.
• توسيع إطار المسؤولية
تم توســـيع إطـــار المســـؤولية عن هـــذه البيانـــات وما
يترتـــب عليهـــا خـــارج نطـــاق المتحكـــم بالبيانـــات ،ففي
الماضـــي ،كانـــت الجهـــة التي تتحكـــم فـــي البيانات هي
فقـــط المســـؤولة عن أنشـــطة معالجـــة البيانـــات ،ولكن
بموجـــب هـــذا القانون الجديد ،ســـتمتد المســـؤولية إلى
جميـــع المنظمـــات التـــي تمـــس أو تتعامل مـــع البيانات
الشخصية.
• مسؤول حماية البيانات ()DPO
يجـــب علـــى جميـــع الجهـــات المعنيـــة بمعالجـــة
ً
محددة
مســـؤول أو جهة
المعلومات الشـــخصية أن تع ّين
َّ
لحمايـــة البيانـــات (“ ،)Data Protection Officer “DPOوذلك
عندمـــا تتطلب المراقبة المنتظمـــة لموضوعات البيانات
على نطاق واسع لألنشطة الرئيسة.
• تقييم التأثير
يجب على الجهة التي تتحكم في البيانات الشـــخصية
أو تديرهـــا مراقبـــة وتقييم متـــى ما كان هنـــاك مخاطر
خـــرق للخصوصية ،من أجـــل تقليل تلـــك المخاطر التي
يتعـــرض لهـــا األفـــراد وأصحـــاب تلـــك البيانـــات .وهذا
َّ
يعنـــي أنه قبـــل أن تتمكن أي جهة من البدء في مشـــاريع
تتضمن معلومات شـــخصية ،ســـيكون عليها إجراء تقييم
َّ
مخاطـــر الخصوصية والعمـــل مع الجهة الــــمسؤولة عن
حمايـــة البيانـــات لضمـــان التزامهـــم بهـــذه السياســـات
ضمن جميع مراحل المشاريع.

ً
مســـؤول عن
الثانيـــة ،حيـــث يُعد هجوم تكديـــس البيانات
حوالـــي  %60من عمليات تســـجيل الدخول .ثـــم تأتي في
المرتبـــة الثالثـــة المواقـــع البنكيـــة بنســـبة  ،%58ثـــم في
المرتبة الرابعة مواقع الفنادق بنسبة .%44
وجاء فـــي التقرير أن هـــذا النوع من الهجـــوم يمكن أن
ال بنســـبة  ،%3وقـــد ال يبدو األمـــر وكأنه عدد
يكـــون فاع ً
كبير مـــن أعمال تســـجيل الدخـــول الناجحـــة ،ولكن هذه
النســـبة تشـــير إلى أن هناك  30ألف محاولة ناجحة لكل
مليون محاولة.
وتتســـبب هـــذه الهجمـــات في تكبيـــد كبرى الشـــركات
التجارية خســـائر كبيـــرة ،حيث إن هذا النـــوع من الهجوم
يكلِّـــف قطـــاع التجـــارة اإللكترونيـــة حوالي ســـتة مليارات
دوالر فـــي الســـنة ،في حين تخســـر الصناعـــة المصرفية
حوالـــي  1.7مليار دوالر ســـنو ًيا .كما أن الفنادق وشـــركات
أيضـــا لتلـــك الهجمات،
الطيـــران همـــا هدفـــان رئيســـان ً
حيـــث تتم ســـرقة مـــا قيمتـــه  700مليون دوالر مـــن نقاط
الوالء  loyalty pointsكل عام.
ومـــن أكثـــر االختراقـــات شـــهرة بهـــذه الطريقـــة هـــو
اختـــراق شـــركة  Equifaxالعاملـــة فـــي مجـــال خدمـــات
االئتمان االســـتهالكي ،وقد شـــمل االختراق سرقة بيانات
إيقاعا
 145مليـــون عميل ،وتُعـــد أكبر حـــوادث االختـــراق
ً
للضرر في الواليات المتحدة األمريكية.

"تعرف ِّ
تهكر
الواتساب؟"

اتصـــل بـــي أحـــد األصدقـــاء في الســـاعة
الثانية بعـــد منتصـــف الليل ليســـألني إن كان
بإمكانـــي «تهكيـــر شـــركة الواتســـاب» لكـــي
أصلح ما أفسده صاحبه!
ومـــع أنـــي كنـــت أســـتطيع تجاهـــل طلبـــه
الغريـــب واالعتـــذار منه بـــكل بســـاطة ،إال أن
الفضـــول دفعني ألن أســـأله عما حـــدث على
وجـــه التحديـــد ،ألنـــه ال يمكـــن حـــدوث مثل
«جلـــب فيها
هـــذه الحادثـــة إال وخلفهـــا قصة ُ
العيد»!
قـــال لـــي« :تواصل معـــي أحد األشـــخاص
فـــي الواتســـاب وطلـــب منـــي إعطـــاءه الرمز
الـــذي أرســـل لهاتفـــي الجـــ َّو ال ،فأعطيتـــه
الرقم ،ظنًا مني أنه أمر عادي!».
قلـــت لـــه« :ال يوجد مـــا أفعلـــه لـــك َّإل أن
تفعـــل مثل مـــا فعله مـــن «نصب» عليـــك ،ألن
الرمز المرســـل لـــم يوضـــع عب ًثا ،فقـــد ُوضع
لضمان عدم وصول أي شـــخص للحســـاب إال
صاحـــب الجـــ َّوال نفســـه .فيـــا عزيـــزي ،مـــا
فعلتـــه مع صاحبـــك كمثل الذي أهـــدى مفتاح
بيته لغريب على طبق من ذهب!».
ولتوضيـــح القصـــة بتفاصيل أكثـــر دقة ،ما
حصل هو كالتالي:
 -1فتـــح المختـــرق الواتســـاب وســـجل
خروجه ،ثم كتب رقم جوال الضحية.
 -2لدواعي التأكيد ،يُرســـل الواتســـاب رمز
تأكيد للجوال المســـجل للتأكـــد من صالحية
الطلب.
 -3وصـــل الرمـــز للضحيـــة ،فتواصـــل معه
المهاجم ونجح بإقناعه بإعطائه الرمز.
والســـؤال المهـــم هنـــا هو مـــا الـــذي ينبغي
تعـــرض لمثـــل هذا النـــوع من
فعلـــه علـــى من َّ
االختـــراق لكي يســـترجع حســـابه؟ فيمـــا يلي
سأســـرد الخطـــوات التـــي يجـــب اتباعها في
هذه الحالة:
 -1أعد تثبيـــت التطبيق من جهـــازك بنفس
رقمك.
 -2قـــم فـــو ًر ا بتفعيـــل خاصيـــة التحقـــق
بخطوتين (تحت قائمة إعدادات الواتساب).
فـــي بعـــض الحـــاالت ال يمكنك اســـترجاع
حســـابك حتـــى وإن تـــم تطبيـــق الخطـــوات
المذكـــورة ،وفـــي هـــذه الحاله يتوجـــب عليك
التواصـــل مـــع شـــركة الواتســـاب مـــن خـــال
البريـــد اإللكترونـــي Support@whatsapp.com
لتطلـــب منهـــم تعطيـــل حســـابك ،وتزويدهـــم
برقمك المربوط بحســـاب الواتســـاب بصيغته
الدولية.
ســـبب كتابتـــي لهـــذا المقالـــة هو تســـليط
الضوء على هذه المشـــكلة النتشـــارها وتكرار
حدوثهـــا ،وقـــد يطلـــب المهاجم مبالـــغ مادية
لمـــن ليـــس لديـــه معرفـــة تقنيـــة عـــن كيفية
استعادة حسابه.
ِّ
ختا ًمـــا ،ال يســـتطيع أحـــد أن «يهكـــر
الواتســـاب» إال إذا ســـاعده صاحب الحســـاب
نفسه ،فاحذروا من الوقوع في الفخ!
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دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

الخميس  3محرم 1440هـ 13 ،سبتمبر 2018م

صدور العدد الجديد من الزميلة مجلة "القافلة"
الظهـــران  -صـــدر العـــدد الجديد مـــن مجلة
ً
حافـــا
القافلـــة لشـــهري يوليـــو /أغســـطس،
بمقـــاالت عديدة فـــي أبـــواب المجلـــة المتن ِّوعة.
ففـــي «الرحلـــة م ًعا» كتـــب محمد الدمينـــي ،كلمة
تنـــاول فيهـــا لمحـــات مـــن بدايـــة مجلـــة القافلة
وتاريخهـــا ،وختمهـــا بـــوداع أعلـــن فيـــه مغادرتـــه
للمجلـــة بتقاعـــده مـــن العمـــل ،مؤكـــ ًدا أن األمل
معقـــود على الزمـــاء الذين ســـيديرون دفتها في
المرحلة المقبلة ،وسيحملونها إلى أرض جديدة.

بمقالـــة بانوراميه بعنوان «من خليـــل الرواف إلى
 18أبريـــل 2018م  ..حكايـــة الســـعوديين مـــع
الســـينما» تناولـــت فيهـــا مســـيرة الســـينما منـــذ
التجارب األولى وحتى اليوم.
كمـــا طرحـــت مقالة أخـــرى مفهوم ســـلوكيات
الجماهيـــر ،وكيـــف قرأهـــا المفكرون مـــن لوبون
إلـــى بورخيـــس .حيـــث حقّقـــت نظريـــات العالم
الفرنســـي غوســـتاف لوبـــون المتعلقـــة بســـلوك
نجاحـــا باهـــ ًرا فـــي
الجماهيـــر وســـيكولوجيته
ً
مجـــال علـــم النفـــس االجتماعي ،وال تـــزال حتى
يومنا هذا مرج ًعا أساســـ ًيا ومه ًمـــا لعلماء النفس
واالجتمـــاع وصنـــاع القـــرار ،وكل مـــن يبحث في
سبل التأثير على الجماهير وتوجيه وعيها.
وتنتقل بنا زاوية «فرشـــاة وإزميـــل» إلى الفنانة
التشـــكيلية الصينيـــة «بـــان شـــياولين» مديـــرة
األعمـــال الناجحـــة والمناضلـــة النشـــيطة ،التي
تُســـهم فـــي برامـــج التبـــادل الثقافـــي الدولـــي،
وتحضـــر بانتظـــام في أهـــم الوســـائل اإلعالمية
الموجهة لتســـويق مظاهر الثقافـــة الصينية عبر
العالم.
أمـــا زاويـــة «فنـــان ومـــكان» ،فتصحبنـــا إلـــى
حديقـــة الفنان االنطباعي الفرنســـي كلود مونيه،
في قرية جيفري.
وتســـتعيد المجلة في زاويـــة «ذاكـــرة القافلة»
تحقيقًـــا بقلم جوزف صدقي ،بعنـــوان «بيروت...
هذه اللؤلؤة على شـــاطئ المتوســـط» الذي نُشـــر
فـــي العـــدد الثالث من شـــهر ربيع اآلخـــر 1374هـ
(ديســـمبر 1954م) .وفـــي موضـــوع «ســـينما
ســـعودية» ،تحـــت بـــاب أدب وفنـــون ،تســـتضيف
القافلـــة في هذا العـــدد الناقدة الســـينمائية أمل
الجمـــل ،التـــي كتبـــت عـــن ِفلـــم «المحـــارب
العربي» ..بين هويته ومقارنته بفلم «وجدة».

جلسة نقاش
خصصـــت المجلـــة محطتهـــا األولـــى لســـرد
نتائج جلســـة النقاش التي عقدتهـــا ،مؤخ ًرا ،عن
الفضـــاء الســـيبراني ومخاطـــر االســـتخدام
اإللكتروني .وشـــارك في هذه الجلســـة مجموعة
شـــرحا عـــن الفضاء
قدموا
مـــن المتخصصيـــنَّ ،
ً
الســـيبراني ،وناقشـــوا مخاطر التواصل في هذا
الفضـــاء الواســـع ،وكيفيـــة حدوثهـــا .ووضعـــت
الورشـــة االحترازات والتوصيات التي ال يستغني
عنهـــا أي فـــرد يتعامـــل مـــع هـــذا الفضـــاء فـــي
قدمت للحضـــور عد ًدا من
عصرنا الراهـــن ،كما َّ
اإلجراءات والنصائح.

الخيال البصري والحطام املداري
قدمـــت الباحثة
وفـــي بـــاب «علـــوم وطاقـــة»َّ ،
فالنتينـــا شيرنشـــيفا ،مقالـــة علمية عـــن الخيال
البصـــري ،تضم عـــد ًدا مـــن المعلومـــات البحثية
والنظريـــة التي تُشـــير إلى قـــدرة اإلنســـان على
الخيـــال ،وعـــن اختالف هذه القدرة من شـــخص
إلى آخر.
أيضـــا ،نقـــرأ مقالـــة عـــن
وفـــي هـــذا البـــاب ً
الحطـــام المـــداري ،فكمـــا أن للتقنيـــة وجههـــا
أيضـــا مخاطـــر لـــم تكـــن فـــي
المشـــرق ،فلهـــا ً
الحســـبان ،ممـــا يضعهـــا تحـــت دائـــرة الضـــوء؛
وهـــذا هـــو حـــال الحطـــام المـــداري الـــذي بات
يشغل العلماء ويؤرقهم.
ونتابـــع موضوعات هـــذا البـــاب العلمية ،حيث
نقـــرأ مقالـــة بعنوان «نفـــق الجاذبية» ،تســـتعرض
فكـــرة خيالية مفادهـــا :ماذا لو ُحفـــر نفق يخترق

األرض مـــن جهـــة ويخـــرج مـــن الجهـــة المقابلة.
وفـــي مقالة أخرى ،نقرأ عن اســـتخراج المياه من
الهـــواء بالطاقة الشمســـية ،حيث يواجـــه العلماء
تحديات كبيرة متعلقة بندرة المياه العذبة.

حياتنا اليوم
يأخذنـــا بـــاب «حياتنـــا اليـــوم» إلـــى مقالتين:
األولـــى تصحبنا في جولـــة مع الفـــن العام خارج
أســـوار المتاحـــف .هـــذا الفـــن الذي أســـهم في
تشـــكيل فهـــم الجمهـــور وتوقعاته للفنـــون العامة
من خالل الشـــواهد التاريخية التي بقيت طاغية
فـــي شـــوارع المـــدن وســـاحاتها العامـــة ،والتـــي
غال ًبـــا مـــا اتخذت تســـميتها منهـــا .أمـــا المقالة
الثانيـــة فتتنـــاول أحـــد جوانـــب علـــم االقتصاد؛
باعتبـــار أن االقتصـــاد ليـــس لغـــزًا وفهمـــه ليس
ً
مبسطا لهذا العلم.
معضلة ،وتق ِّدم تعريفًا
كمـــا زارت «عيـــن وعدســـة» فـــي هـــذا العدد
مدينـــة «ورزازات» ،وهـــي مدينة تقـــع في أقصى
جنـــوب المغـــرب ،وتعكس مـــا يزخر بـــه المغرب
من تنوع عمراني ،ورث عـــن الحضارات القديمة
ً
أصيل.
ترا ًثا تخطيط ًيا ومعمار ًيا

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خـ ـ ــانـ ـ ــات ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ع ـلــى
ال ـ ــاع ـ ــب إكـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ـب ـك ــة
بواسطة األرقام من  1إلى ،9
شرط استعمال كل رقم مرة
واحـ ـ ــدة ف ـقــط ف ــي ك ــل خط
أفقي وفي كل خط عمودي
وفـ ــي م ــرب ــع م ــن ال ـمــرب ـعــات
التسعة.

اســـتعراضا مصحو ًبـــا
قـــدم تقريـــر القافلـــة
ً
َّ
بالصـــور والرســـومات التوضيحيـــة عـــن الرمـــل
واســـتخداماته وتركيبته .بينما ختـــم العدد بملف
جال مـــع القطار ،بمحـــاور عديـــدة ،متحد ًثا عن
تاريخـــه ،وبدايـــات اختراعـــه وصناعتـــه ،وكيفية
تزايد االعتماد عليه.

واحة اآلداب والفنون

السودوكو
قاعدة اللعبة

الرمل والقطار

اســـتُعرضت قصـــة الســـينما فـــي الســـعودية
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جاسم الصحيح *

أرامكو ..الشركة
العص َّية على التقاعد

مــا بين العامين  1980و2011م ،تمت ُّد مساح ُة عمري
العملي في أرامكو السعودية..إنـها واح ـ ٌد وثالثون عا ًما
ِّ
ـأت نــشــأةَ
قضيتها بــيــن مــعــامــل ال ــزي ــت والـــغـــاز ،ون ــش ـ ُ
المنضبطين على ك ِّل األصعدة ،تحت ظالل هذه الشركة
انسحبت من بين دخان المعامل
المحكومة باالنضباط ،ث َّم
ُ
وهدير مكائنها إلى منطقة الراحة والهدوء في العمر ،ظ ًّنا
منِّي أنني تقاعدت .ولكنني بعد عدة سنوات من تقاعدي
أن أرامكو ال يمكن التقاعد منها
المب ِّكر المزعوم،
اكتشفت َّ
ُ
خصوصا بالنسبة للموظفين الــذيــن عملوا فيها
أبـ ـ ًد ا،
ً
ٍ
وتفان ،وسالت دماؤهم في شرايينها وأوردتـها،
بإخالص
وحقَّقوا أحالمهم وطموحاتـهم وذواتـهم عبر مناصبها
لحوم
الوظيف َّية المتع ِّد دة ،وتقلَّبوا فــي نعمائها ونبتت
ُ
وتشربوا في
أكتافهم من خيراتـها ..واأله ّم من ك ِّل ذلك:
َّ
كينونتهم أفكا َرها وأسرا َرها والمبادئَ التي شحنت أجيالَـها
بروح الحياة الجديدة.
أن أرامكو السعودية ليست مجرد شركة
نعلم جمي ًعا َّ
إلنــتــاج النفط والــغــاز ،وإنــمــا هــي جامع ٌة عريقة لتكوين
اإلنسان تكوينًا حضار ًيا حدي ًثا ملتز ًما بالقيم ،التي ال يمكن
التنازل عنها ،وال تنتهي صالحيتها مع تقادم العهد الزمني.
ً
أجيال عديدة من موظفيها على
خرجت هذه الشركة
وقد َّ
ٍ
إن كل متقاعد منها هو في حقيقة
مدى عقود طويلة ،حيث َّ
األمر خ ِّري ٌج في هذه الجامعة الحياتية ،وليس متقاع ًدا،
عما تفرضه علينا مصطلحات اللغة.
ِّ
بغض النظر َّ
لقد استطاعت أرامكو السعودية من خالل وجودها على
ُلغي المسافة بين الشعارات التي تتبنَّاها
أرض الواقع أن ت َ
صدقت في ذلك عبر العمل
والحقيقة التي تعيشها ،وقد
ْ
الجا ّد في تطبيق رؤاها ومناهجها ورسالتها ،ولم تلجأ إلى
الــدعــايــات العقيمة واللغة الفارغة مــن الجوهر .وهــذه
المؤسسية هي التي
المصداقية الكبرى في حياة أرامكو
َّ
زرعت اإليمان في قلوب العاملين بـها ح َّتى تح َّولت تعاليمها
ٍ
ثقافة للحياة االجتماعية العا َّمة،
وقيمها ومبادؤها إلى
وليس للحياة المهن َّية فقط.
لذلك ،فإن التقاعد من أرامكو السعودية يعني التوقف
عن ممارسة العمل الوظيفي فحسب ،وال يعني أن نتقاعد
من القيم والمبادئ التي زرعتها أرامكو في حياتنا اليومية،
أصبحت جز ًءا ال يتج َّزأ
وتشربتها أرواحنا وأذهاننا ح َّتى
ْ
َّ
من سلوكنا اإلنساني في إدارة الحياة؛ التقاعد بالنسبة لنا،
نحن منسوبي أرامكو السعودية ،ال يعني أن نتقاعد من
قيمة االلتزام باألنظمة ،ومن مبدأ استثمار الوقت ،ومن
الحلم المستمر بتحقيق ال ــذات ،ومــن المعنى السامي
للتنافس في بناء الحياة ،ومــن كـ ِّل رسالة وقيمة ومنهج
وحلم وقاعدة.
كانت أرامكو السعودية تنثر بذورها في مساحة أ َّيامنا
األيام وربت وأنبتت داخلنا حيا ًة ناضجة.
حتى اهت َّزت تلك
ُ
ِّ
ولــو حــدث أ ْن تخلَّينا عن كـل ذلــك ،سنكون قد تقاعدنا
بالفعل ،وإال فإنَّنا نبقى عاملين في حقول الشركة المعرفية
جد واجتهاد ،وإ ْن تركنا العمل في حقول
واإلنسانية بك ِّل ٍّ
الزيت والغاز؛ لتتأكد وترسخ في أذهاننا وفي وجداننا أن
أرامكو السعودية تبقى شركة َع ِص َّي ًة على التقاعد.
* شاعر وكاتب سعودي

* حل العدد الماضي
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