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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

انطالقة نحو آفاق جديدة وتغيير جذري لتجربة املستهلكني

قري ًباّ ..
محطات وقود متكاملة في
اململكة تحمل شعار أرامكو السعودية
فـي المسـتقبل القريب ،سـيدخل السـائق بسـيارته إلى
محطـات الوقـود التابعـة ألرامكو السـعودية فـي المملكة،
حيـث تنتظـره تجربـة جديـدة كل ًيـا ،فمضخّ ـات الوقـود
حديثـة ،وذاتيـة الخدمة إذا اختار السـائق ذلـك ،مع توفّر
خيـار الدفـع باسـتخدام البطاقـة االئتمانيـة ،أو بطاقـة
الخصـم مـن الرصيـد (مـدى) .كمـا سـتتوفر متاجـر
مالئمـة ،ومطاعـ َم سـتقدِّم خيـارات كثيـرة ومتن ِّو عـة
للمأكوالت.
وبمثـل التغ ّيـرات التـي تشـهدها المملكـة بالتوافـق مـع
رؤيـة المملكـة  ،2030فمـن األرجـح أن يكـون إنشـاء
محطـات الوقـود التـي تحمـل العالمـة التجاريـة ألرامكـو
السـعودية أسـرع مـن المتوقـع ،وأن يكـون لهـا تأثيـر كبيـر
علـى مسـتوى توقّعـات العملاء مـن المقيميـن والزائريـن
للمملكة لعمليات شراء الوقود.
هـذه الخطـوة أضحـت واق ًعـا مـن خلال إنشـاء شـركة
ريتلكـو التابعـة والمملوكـة بالكامـل ألرامكـو السـعودية.
وباإلضافة إلى تحسـين تجربة المسـتهلكين في محطات
الوقـود ،سـوف تقـوم ريتلكـو بإنشـاء نموذج عمل مسـتدام
ومربـح لتحقيـق التكامـل خلال سلسـلة اإلمـداد للمـواد
الهيدروكربونية.

سيشهد المواطنون والمقيمون وزوار المملكة قري ًبا إنشاء محطات وقود تحمل اسم أرامكو السعودية ،حيث ُصممت لتوفير
مستوى جديد من خدمة العمالء ،وذلك من خالل إنشاء شركة ريتلكو التابعة والمملوكة بالكامل ألرامكو السعودية ،والتي
أنشئت لتوفير خدمات بيع الوقود بالتجزئة .ويقول نائب رئيس أرامكو السعودية للتسويق والمبيعات وتخطيط االمداد،
تقدمها بجودة عالية
األستاذ أحمد السبيعي ،إن هذه المحطات
ستقدم للعمالء خدمات متميزة ،باإلضافة إلى المنتجات التي ِّ
ِّ
ومستقرا ألرامكو السعودية
جديدا
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في إطار نموذج أعمال مربح ومستدام ،يوفر
ً
ً
ً

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
53.42

55.84

$ 59.95 59.07

51.34

12/28 01/04

12/21

12/14

12/07

تسمية عالي
الزهراني
ومسفر
الزهراني
مدي َرين
تنفيذي َّين

صفحة ٣

صفحة  ٦و ٧

11000

عالي الزهراني

مسفر الزهراني

محط ــة وق ــود عل ــى مس ــتوى العال ــم ف ــي الوالي ــات
المتح ــدة والياب ــان وكوري ــا الجنوبي ــة والصين يش ــملها
عم ــل أرامك ــو الس ــعودية ف ــي خدم ــات بي ــع الوق ــود
بالتجزئة من خالل ش ــراكاتها مع كبرى شركات النفط
أه َل الش ــركة للدخول
العالمي ــة في تل ــك البلدان ،مم ــا َّ
بثق ــة كبي ــرة إل ــى الس ــوق الس ــعودي ،وتقدي ــم أفض ــل
الممارسات من جميع أنحاء العالم.

 ١٠يناير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية
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فازت بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة

أرامكو السعودية تواصل حصد جوائز رفيعة في قطاع
شركات اإلنتاج الكبرى

في الصورة اليمنى ،صاحب السمو الملكي ،األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ،أمير الرياض (وسط) ُ ،يسلِّم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة (الفئة الذهبية) لسليمان البرقان ،والذي فاز بها
معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع .وفي الصورة اليسرى يتسلّم خالد الغامدي ،مدير إدارة تشغيل معمل بقيق ،جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالنيابة عن معمل بقيق .وفي اليسار
من الصورتين معالي وزير التجارة واالستثمار ،ماجد بن عبداهلل القصبي.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -أعلنــت جائــزة الملــك عبدالعزيــز للجــودة
عــن فــوز معمــل أرامكــو الســعودية لتجزئــة ســوائل الغــاز
الطبيعــي فــي ينبــع ،ومعامــل الشــركة فــي بقيــق ،عــن
قطــاع شــركات اإلنتــاج الكبــرى .وجــاء التتويــج خــال
حفــل الجائــزة فــي دورتهــا الرابعــة التــي عقــدت يــوم
اإلثنيــن  ١جمــادى األولــى 1440هـــ ( ٧ينايــر 2019م) فــي
الريــاض ،برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،حفظــه اهلل،
وبحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بندر
ابن عبدالعزيز آل سعود ،أمير منطقة الرياض.
وجــاء حصــول معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعي في
ينبــع علــى جائــزة المســتوى الذهبــي لعــام 2018م نظيــر
جهــود الموظفيــن فــي تطويــر نظــم تجزئــة ســوائل الغــاز
الطبيعــي ،وأنظمــة الســامة ،والتطبيــق الشــامل
إلســتراتيجية الشــركة فــي التم ّيــز التشــغيلي ،حيــث حقــق

إضــــاءة

محمد خليفة الدوسري

mohammed.dossary.16@aramco.com

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

المعمــل النتيجــة األعلــى فــي هــذا المجال حتــى اآلن على
مستوى أرامكو السعودية.
وبهــذه المناســبة ،قــال نائــب الرئيــس للتكريــر وتجزئــة
ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي أرامكــو الســعودية ،األســتاذ
ســليمان البرقــان« :يُع ـزّز هــذا اإلنجــاز موثوقيــة المعمــل
وموظفيــه ،وداللــة علــى التم ّيــز التشــغيلي وكفــاءة األداء»،
مشــي ًرا إلــى «أن اهتمــام الشــركة بثقافــة التم ّيــز والحرص
علــى تطبيــق أعلــى مســتويات الجــودة يُســهم فــي حصــد
الجوائــز الرفيعــة مثــل جائــزة رئيــس أرامكــو الســعودية
للتم ّيــز التشــغيلي لعــام 2018م ،ويؤكــد جــدارة موظفينــا
فــي تطويــر أنشــطة التكريــر والغــاز الطبيعــي مــن خــال
تبنّي أنظمة السالمة والتقنية والبحث واالبتكار».
وفــي الســياق نفســه ،يعكــس فــوز معامــل بقيــق بجائــزة
الملــك عبدالعزيــز للجــودة فــي قطــاع شــركات اإلنتــاج
الكبــرى ،كفــاءة األداء المتم ّيــز لموظفيهــا ،وهــو مــا م ّهــد
لهــا الطريــق لتكــون األفضــل بيــن نظيراتهــا مــن
المؤسسات والشركات.

عملك وطموحك مهم
يعتقد بعض الموظفين أن طبيعة عمله ليس
باألهمية التي تتساوى ً
مثل مع وظيفة المسؤول
الكبير أو المدير في المنشأة التي يعمل فيها،
فتراه يــزدري وظيفته ويعتقد أن عمله الحالي
أق ّل أهمية من عمل غيره.
هــنــا أو ّد أن أق ــول ل ــه« :عــمــلــك فــي منتهى
األهــمــيــة» ،ولــيــس مــهـ ًمــا فــقــط ،عــنــدمــا نــرى
منظومة العمل وهيكلها فــي أي منشأة نجد
هناك تسلسل هرمي وظيفي يتفرع إلى أن يصل
إلى الوظائف النهائية في الهرم الوظيفي ،هذه
النهاية ال تعني أبـ ًدا أنك أقل أهمية أو عملك
يُــعـ ُّد فــي الوظائف الدنيا ،واإلجــابــة عــن هذا
االعتقاد ببساطة لو أن عملك غير مهم لما
أُنشئت تلك الوظيفة من األســاس ،بل أقول إن
عملك مهم في أي موقع أنت تعمل فيه.
أنا أؤيد وأتفق أن ك ّل شخص طموح لديه من
األحالم والطموحات الوظيفية الكثير ،وهذا من

حقه طب ًعا ،بــل أقــول لــه استمر فــي تحقيقها
واجعل سقف طموحاتك دائ ًما عال ًيا وأكثر مما
أنــت تخطط لــه ،وفــي النهاية يــكــون التوفيق
بمشيئة اهلل تعالى.
أكــتــب هــذا المقال ونــحــن فــي بــدايــة السنة
الجديدة التي من المفترض أن يراجع ك ّل واحد
منا ما حققه خالل السنة الماضية ،وأين وصل
فــي تحقيق أهــدافــه الــتــي تعكس طموحاته
الوظيفية والعملية.
مع بداية ك ّل سنة جديدة يكون هناك تأكيد
من رئيس شركة أرامــكــو السعودية من خالل
رسالة يوجهها إلى ك ّل الموظفين والموظفات
يشكرهم على جهودهم ويؤكد أهمية وظيفة كل
شخص يعمل في الشركة ويشكره بحرارة على
ما قام به من جهود خالل السنة السابقة ،وهذا
مما ال شك فيه يحفز الموظف على بذل مزيد
م ــن الــجــهــد ويــشــعــره ب ــال ــوالء لــهــذه الــشــركــة

وتعلي ًقــا علــى فــوز معامــل بقيــق بالجائــزة ،قــال نائــب
الرئيــس ألعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة
فــي أرامكــو الســعودية ،األســتاذ خالــد البريــك« :تؤكــد
هــذه الجائــزة تم ّيــز منشــآت أرامكــو الســعودية فــي
أعمالهــا التشــغيلية ،والتزامهــا بأقصــى معاييــر الجــودة
والكفــاءة .وهــي إضافــة نوعيــة تحفّــز لبــذل مزيــد مــن
الجهــد لتطويــر األداء ،ومواكبــة أحــدث مســتجدات
التقنيــة ،واالبتــكار فــي معالجــة المــواد الهيدروكربونيــة،
إضافــة إلــى التق ّيــد بأنظمــة الصحــة والســامة والبيئــة
حتــى تنفــذ أعمالهــا بطريقــة موثوقــة وف ّعالــة ،بمــا يؤهلهــا
ٍ
لمزيد من اإلنجازات».
يُشــار إلــى أن معامــل أرامكــو الســعودية فــي بقيــق
تتكـ ّون مــن ثــاث مناطــق عمــل رئيســة :هــي معمــل النفــط
الخــام ،ومعمــل الغاز المســال ،ومعمــل المنافع المســاندة.
وتواصــل معامــل بقيــق ســعيها إلــى الحصــول علــى شــهادة
االعتــراف بحلــول عــام 2020م كأحــد الــرواد العالمييــن
في مجال معالجة المواد الهيدروكربونية.

العمالقة التي نفتخر بها جمي ًعا.
في الشهر األخير من السنة الماضية 2018م،
كان هناك تركيز على كيف نستطيع أن نجعل
الشركة أكثر قوة ،وبالتالي سوف تحوز وتؤكد
على ثقة وقناعة العالم فــي تعاملها المحلي
مما هي عليه حال ًيا وهو المطلوب
والدولي أكثر ّ
من ك ّل موظف وموظفة أن يسهم ،بل أن يعمل
على تحقيق هذا الطموح الذي تسعى الشركة
ـضــا ،وهــو كما
لتأكيده وترسيخه وتحقيقه أيـ ً
ذكــرت موجود ومحقق ولكن الطموح يجب أال
يتوقف بــل يتجدد ويـ ــزداد و يُ ــحــ ّد ث ،وكذلك
يتوافق مع رؤيــة المملكة والقيادة في تحقيق
رؤيتها .2030
أعــود ألذ ّك ــر أن عملك مهم فتفانى وأتقنه
وأبدع وابرع فيه ،وإذا استطعت أن تطوره إلى
األفضل فأنت وصلت إلى مرحلة ما بعد اإلتقان
وسوف تصل إلى ما تصبو إليه.

القافلة األسبوعية  ١٠يناير ٢٠١٩

تسمية عالي الزهراني ومسفر الزهراني مدي َرين تنفيذي َّين
القافلة األسبوعية
الظهــران  -أصــدرت أرامكــو الســعودية قــرا ًرا بتســمية
عضويــن مــن اإلدارة العليــا بالشــركة لمنصــب مديــر
تنفيــذي ،وهمــا األســتاذ عالــي محمــد عالــي الزهرانــي
مديــ ًرا تنفيذ ًيــا للســامة واألمــن الصناعــي ،واألســتاذ
مســفر أحمــد مســفر الزهرانــي مدي ـ ًرا تنفيذ ًيــا للتنقيــب،
وذلك اعتبا ًرا من  1يناير 2019م.

عالي محمد عالي الزهراني
شــغل عالــي الزهرانــي منصــب المديــر العــام ألعمــال
األمــن الصناعــي فــي يوليــو 2016م ،بعــد أن نجــح فــي
االضطــاع بمهــام ومســؤوليات مديــر عــام أعمــال األمــن
الصناعي بالوكالة منذ عام 2015م.
أيضــا مهــام مديــر عــام الشــؤون
وتولــى الزهرانــي ً
العامــة بالوكالــة بعــد أن تولــى عــدة مناصــب علــى مســتوى
مديــر إدارة ،منهــا مديــر إدارتَــي صيانــة وأعمــال معامــل
بقيــق ،كمــا شــغل ســابقًا منصــب مديــر إدارة صيانــة حقــن
ميــاه البحــر بعــد أن شــغل منص ًبــا إشــراف ًيا فــي نفــس
اإلدارة.
واســتهل الزهرانــي مســيرته المهنيــة فــي أرامكــو
مهندســا فــي مجموعــة
الســعودية عــام 1991م حيــث عمــل
ً
هندســة الصيانــة وتحليــل األعطــال ،وذلــك بعــد أن حصــل
علــى شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة النظــم مــن جامعــة
الملك فهد للبترول والمعادن.
وفــي عــام 1994م ،تلقــى تدري ًبــا لمــدة  18شــه ًرا لــدى

شــركة إميرســون المتخصصــة فــي تصنيــع اإللكترونيــات
ونظم التحكم بالواليات المتحدة األمريكية.
وبعــد عودتــه مــن التدريــب ،شــغل الزهرانــي عــدة
مناصــب فــي مرافــق مختلفــة فــي بقيــق ،وكذلــك فــي إدارة
هندســة الصيانــة ،قبــل أن يشــغل منصــب المشــرف
والناظــر اإلداري إلدارة مســاندة نظــم هندســة األعمــال،
إلــى أن ترقــى للعمــل مســاع ًدا لنائــب الرئيــس ألعمــال
النفط في المنطقة الجنوبية في يناير2007م.
واجتــاز الزهرانــي عــد ًدا مــن برامــج اإلدارة التنفيذيــة
وشــارك فــي برنامــج اإلدارة المتقدمــة فــي كليــة إدارة
األعمــال فــي «إنســياد» عــام 2011م ،كمــا شــارك فــي
البرنامــج التجــاري الثقافــي اآلســيوي فــي الصيــن عــام
2012م.
وفــي عــام ُ ،2016ع ّيـ َن الزهرانــي النائــب األول للرئيــس
للجمعيــة األمريكيــة الدوليــة لألمــن الصناعــي فــي الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،وهــي كبــرى جمعيــات المهنييــن
المتخصصين في اإلدارة األمنية على مستوى العالم.

مسفر أحمد مسفر الزهراني
شــغل مســفر الزهرانــي منصــب مديــر دائــرة التنقيــب
بالوكالة قبل أن يشغل هذا المنصب الجديد.
وشــغل الزهرانــي ســابقًا منصــب المديــر العــام لتنميــة
مــوارد التنقيــب فــي مــارس 2013م ،بعــد أن شــغل منصــب
مدير إدارة التنقيب في المناطق.
والتحــق الزهرانــي بالعمــل فــي أرامكــو الســعودية عــام
1982م ،بعــد الحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس في علوم

الجيولوجيــا مــن جامعــة الملك ســعود
بالريــاض .واســتهل مســيرته المهنيــة
جيولوج ًيــا فــي وحــدة جيولوجيــا
مواقــع اآلبــار ،ثــم عمــل فــي عــدة
أ قســا م قبــل أ ن يصبــح كبيــر
المستكشــفين فــي إدارة التنقيــب فــي
المنطقة الجنوبية في يوليو 1998م.
وفــي عــام 2004م ،شــغل الزهرانــي
منصــب مديــر إدارة تحديد خصائص
المكامــن بالوكالــة قبــل أن يشــغل
منصب المدير في العام التالي.
واســتمر فــي العمــل لــدى إدارة
تحديــد خصائــص المكامــن حتــى عام
عالي الزهراني
2010م ،حينهــا شــغل منص ًبــا قياد ًيــا
فــي إدارة مشــاريع التنقيــب واإلنتــاج،
ليتولــى إدارة مهــام مشــاريع أرامكــو الســعودية المشــتركة
في مجال التنقيب واإلنتاج للغاز.
وفــي أغســطس 2011مُ ،ســمي الزهرانــي مدي ـ ًرا إلدارة
التنقيــب فــي المناطــق ثــم مديــر إدارة التنقيــب فــي
المنطقــة الشــرقية فــي العــام نفســه ،قبــل تكليفــه بالعمــل
في إدارة تنمية موارد التنقيب في 2013م.
وحضــر الزهرانــي خــال مســيرته المهنيــة فــي أرامكــو
الســعودية عــد ًدا مــن برامــج اإلدارة التنفيذيــة فــي كليــة
ســلون لــإدارة فــي معهــد ماستشوســتس للتقنيــة ،وبرنامج
األعمــال إلعــداد المســؤولين التنفيذييــن فــي كليــة «تــك»
لألعمــال فــي دارتمــاوث فــي واليــة نيــو هامشــاير ،وفــي
مركز أكسفورد لإلدارة في جامعة أكسفورد.
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مسفر الزهراني

اليوم الهندسي ملجمع مصفاة جازان يركز على تبادل
املعرفة والسالمة

عدد كبير من الحضور في اليوم الهندسي الذي عقده مجمع مصفاة جازان ور ّكز على تبادل المعرفة والتأكيد على ثقافة السالمة.

محمد أرشد نك
جــازان  -تواصــل إدارة مجمــع مصفــاة جــازان إتاحــة
الفــرص لموظفيــه لتطويــر أفكارهــم وتقديــم التدريــب
لهــم مــن حيــن آلخــر لتحقيــق التطــور المســتدام .ومــن
هــذا المنطلــقُ ،عقــد يــوم هندســي ،مؤخـ ًرا ،لطــرح عــدد
مــن المفاهيــم المصممــة لتقديــم الــدروس المســتفادة
للموظفين وتوسيع مداركهم.
تصــد ر موضــوع الســامة فعاليــات اليــوم
وقــد
ّ
الهندســي ،وذلــك تزامنًــا مــع فكــرة توجيــه التفكيــر
الجماعــي للموظفيــن مــن مرحلــة بنــاء المعمــل إلــى
تشغيله.

تن ُّوع القوى العاملة

ســلَّط مديــر إدارة هندســة مصفــاة جــازان ،األســتاذ
هشــام شــاه ،الضــوء علــى تنــ ُّوع القــوى العاملــة فــي
جــازان ،حيــث يتشــكل موظفوهــا مــن  19جنســية مختلفــة
ــــ ويتفــرد كل منهــم بخلفيــة ثقافيــة متميــزة ،ومســتويات
متفاوتة من الخبرة العملية.
باإلضافــة إلــى كــون  % 55مــن موظفيهــا تحــت ســن الـــ

 ،35وقــال شــاه إنــه «بإمــكان الحضــور فــي هــذا اللقــاء
االســتفادة من المعارف العملية للمهندســين المتمرســين
وتسريع عملية تعلمهم».
شــجع الحضــور علــى اغتنــام الفرصــة للتعــرف
كمــا
ّ
علــى أفــكار جديــدة مــن شــأنها أن تحســن األداء،
واالطــاع كذلــك علــى أفضــل أســاليب تبــادل المعرفــة،
باإلضافة إلى توفير التكلفة والحد من الخسائر.
أيضــا إلــى التأكيــد علــى أهميــة
ويهــدف هــذا اليــوم ً
ترســيخ نظــام التحفيــز واســتدامته بتكريــم الموظفيــن
المتميزيــن فــي اإلدارة علــى إســهاماتهم المتعلقــة
بالسالمة واألعمال.
كمــا نوقــش موضــوع التم ّيــز التشــغيلي ،حيــث ر ّكــز
النقــاش تحديــ ًدا علــى مواصلــة الســعي الســتحداث
أفكار وأساليب جديدة تعزّز مستوى األداء.
وعلــق شــاه علــى الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه
اســتمرارية التواصــل داخــل الشــركة .قائـ ًـا« :أؤمــن بأنــه
لكــي تعمــل أي شــركة بسالســة وفاعليــة فالبــد لهــا مــن
تيســير ســبل التواصــل بيــن مختلــف مســتويات اإلدارة
والموظفين».

هشام شاه يسلِّط الضوء على القوى العاملة المتن ِّوعة
مؤخرا في جازان.
والشابة خالل اليوم الهندسي الذي أقيم
ً

ثقافة السالمة

شــدد شــاه علــى أهميــة التركيــز المســتمر فــي
كمــا ّ
الوقــت الــذي تنتقــل فيــه مصفــاة جــازان إلــى مرحلــة
التشغيل.
ً
وأضــاف قائــا« :يتطلــب عملنــا عنايــة خاصــة ،وهــذا
األمــر مــن وجهــة النظــر الهندســية يُع ـ ُّد مهمــة حساســة
للغايــة» وأضــاف« :ســنتعامل مــع مــواد هيدروكربونيــة،
ومــواد قابلــة لالشــتعال ،كمــا ســنتعامل مــع درجــات
عاليــة للحــرارة والضغــط .وبالنظــر ألن هــذه المــرة
األولــى التــي ســيتم تشــغيل فيهــا المعــدات بعــد عمليــة
البنــاء فإننــا بحاجــة إلــى كل مــا يعيننــا علــى القيــام
بعملنا بأمان».
كمــا دعــا شــاه إلــى مواصلــة العمــل الجماعــي،
وااللتــزام بأخالقيــات العمــل ،وأشــار إلــى أهميــة التعاون
بيــن «مهندســي جــازان وشــركائنا فــي األعمــال والصيانة
لتحقيق الكفاءة في العمل».

توجيه تفكير املوظفين
كان مــن بيــن الموضوعــات التــي ُطرحــت فــي اليــوم
الهندســي لمصفــاة جــازان ،هــو مفهــوم «تغييــر طريقــة

التفكيــر» الــذي يســتهدف االنتقــال إلــى إطــار تفكيــر
مع ّيــن بالســلوك الســليم إلنجــاز العمــل علــى أكمــل وجــه
مــن ناحيــة الســامة وفعاليــة التكلفــة .كمــا تمت اإلشــارة
إلــى أن الخطــوة األولــى إلتمــام أي مهمــة تكمــن فــي
إدراك وتقييــم درجــة المخاطــر ،ومــن ثم اتخــاذ إجراءات
للتخفيف من حدتها.
وشـ ّـدد شــاه علــى «أن إجــراءات التخفيــف مــن حــدة
المخاطــر ذات الطابــع الوقائــي تســتلزم مناقشــات حــول
الســامة ،وتقاريــر صباحيــة موجــزة ،باإلضافــة إلــى
ملخــص عــن اليــوم الســابق ،وتطبيــق كافــة إجــراءات
الســامة التــي تشـ ّكل جــز ًءا ال يتجــزأ مــن قيمــة ورســالة
الشركة األساسية».
قــد م خالــد الحربــي،
وفــي إطــار هــذا الحــدثّ ،
عرضــا للموظفيــن عــن إحــدى
الموظــف فــي المصفــاة،
ً
أفضــل ممارســات الصناعــة المســماة بـــ «كايــزن» ،وهــي
كلمــة يابانيــة لفلســفة العمــل التــي تســعى إلــى التحســين
المستمر.
وفــي ختــام اليــومُ ،كـ ِّرم  75موظ ًفــا مــن مجمــع مصفــاة
جــازان نظيــر إســهاماتهم وإنجازاتهــم المتميــزة فــي
إعــداد خطــط تشــغيل المعمــل وجاهزيتــه فــي األشــهر
التسعة الماضية.

 ١٠يناير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية
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لقطة جماعية للموظفين المشاركين في أول نادٍ للكتاب في أرامكو السعودية أنشيء بالتعاون بين إدارة خطوط األنابيب في الظهران ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

بالتعاون مع إثراء:

ناد للكتاب في أرامكو السعودية
خطوط األنابيب تنشئ أول ٍ
القافلة األسبوعية
الظهــران « -اتبــع شــغفك نحــو الضــوء ،وصــادق
الكتــاب» ،هــذه هــي الشــرارة األولــى التــي أطلقتهــا إدارة
خطــوط األنابيــب فــي الظهــران لموظفيها ،فقــد افتتحت
اإلدارة أول نـ ٍ
ـاد للكتــاب فــي أرامكــو الســعودية بالتعــاون
مــع مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي (إثــراء).
وتهــدف هــذه الشــراكة لنشــر ثقافــة القــراءة وتعزيزهــا
بيــن موظفــي اإلدارة وتشــجيع الموظفيــن علــى مواصلــة
تطويرهم الشخصي والمهني على حد سواء.
لــم تكــن الدعــوة التــي تلقاهــا الموظفــون عبــر البريــد
اإللكترونــي تقليديــة ،بــل كانــت اإلدارة تريــد أن تلفــت
انتبــاه موظفيهــا تجــاه الفــرص الثمينــة ،بإســتثمار الوقــت
والســعي نحــو اتســاع مفهــوم العقــل المعرفــي ،وتطلــب
ممــن لديــه الرغبــة فــي تطويــر أدواتــه الفكريــة
باالنضمام إلى نادي الكتاب.
وقــد بــدأ حفــل افتتــاح النــادي بحضــور مديــر عــام
خطــوط األنابيــب ،األســتاذ محمــد الهطالنــي ورئيــس
مكتبــة إثــراء ،طــارق الخواجــي .وقــد بــدأ الهطالنــي
شــد د فيهــا علــى أهميــة
المناســبة بكلمــة ترحيبيــة
َّ
القــراءة للنجــاح فــي الحيــاة ،كمــا شــجع جميــع
المشــاركين علــى المشــاركة الفعالــة فــي نــادي الكتــاب
ونشــر عــادات القــراءة لزمالئهــم ومجتمعهــم .وتحــدث
ً
قائــا« :إننــا حريصــون
إلــى «القافلــة األســبوعية»
علــى تطويــر قــدرات موظفينــا ،ليــس فقــط مــن خــال
تدريبهــم بشــكل مهنــي ،إنمــا نريــد أن يســعوا بشــكل
حثيــث إلــى توســعة دائــرة معارفهــم» .وأضــاف« :العصف
الذهنــي الــذي قامــت بــه اإلدارة ســع ًيا إلــى إيجــاد أفضل
األدوات إلثــراء حيــاة الموظفيــن العمليــة والشــخصية

ُصممت «المكتبة» لتكون محور ًا للتعلّم الفردي والجماعي
والتبادل المفتوح لألفكار من خالل ما يفوق المليون كتاب

قادنــا إلــى أن نجتمــع اآلن لنتحـ ّـدث عــن أهميــة وجــود
اقتباســا
أيضــا
الكتــاب فــي حياتنــا» .وشــارك الهطالنــي ً
ً
لمقولــة مــن جــورج آر .مارتــن قــال فيهــا« :القــارئ يعيــش
ألــف حيــاة قبــل أن يمــوت  ،ومــن ال يقــرأ يعيــش حيــاة
واحدة فقط».

تنويع عادات القراءة
ـجع
وقــد أشــاد خواجــي بمبــادرة نــادي الكتــاب بمــا يشـ ّ
األفــراد إلــى تنويــع عــادات القــراءة التــي يمكــن أن تحفــز
فهــم الموظفيــن لإلبتــكار واإلبــداع .هــذا وتســاعد
أيضــا فــي تطويــر الــذكاء العاطفــي
القــراءة الواســعة ً
وتعزيــز قــدرة الموظــف علــى إدارة التفاعــل الشــخصي
مع اآلخرين.
وتقــول قائــدة مجموعــة المــوارد البشــرية فــي اإلدارة،
نــورة الشــمري« ،يأتــي الهــدف مــن وجــود النــادي
لالجتمــاع بالموظفيــن وتطوير وعيهم ســوا ًء فــي تثقيفهم
فــي أداء مهــام أعمالهــم أو فــي فكرهــم الشــخصي».
ولذلــك أسســت اإلدارة «لجنــة المــوارد البشــرية» وذلك
برئاســة أســامة المصبــح ،مديــر خطــوط األنابيــب
بالمنطقــة الجنوبيــة .حيــث تعمــل اللجنــة علــى إيجــاد
بدائــل متن ِّوعــة ومختلفــة ومطــورة للتقرب مــن الموظفين
وحثهــم علــى التغييــر ،وقــد ســعت اللجنــة بشــكل حثيــث
حتــى خرجــت الفكــرة نحــو النــور وذلــك بالتعــاون مــع
قســم المكتبــة فــي مركــز إثــراء» .وأضافــت الشــمري أن
مبــادرة نــادي الكتــاب أتــت انطال ًقــا مــن اعتمــاد اإلدارة
على إستراتيجية أرامكو السعودية لتطوير المواهب».
ويدعــو النــادي لجلســة قراءة شــهرية تنظمها مرشــدة
النــادي بشــاير الربيعــة مــن قســم إدارة األنابيــب ،وذلــك

لضمــان اســتمرارية النــادي وفــق األهــداف المرجــوة.
ويقــوم مرشــد النــادي باختيــار وتوزيــع الكتــاب المحــدد
علــى المشــاركين مــن كل شــهر قبــل كل جلســة لتبــادل
األفــكار ومناقشــة األفــكار المطروحــة فــي الكتــاب .كمــا
تتيــح الفرصــة للمشــاركين فــي النــادي لالســتفادة مــن
تقنيــات الشــركة لحضــور اإلجتمــاع أو مــن خــال توفيــر
وسائل االتصال عن بُعد للمشاركة.
وقــد كانــت الجلســة تفاعليــة للغايــة ،فقــد تبــادل
المشــاركون األفــكار واإلقتراحــات لتعزيــز النــادي
والمســاعدة فــي تحقيــق أهدافــه .وأخيــر اً ،اختتــم
الهطالنــي الحــدث بتشــجيع المشــاركين وغــرس عــادات
القــراءة بيــن العامليــن فــي خطــوط األنابيــب ،بــل وكافــة
أفــراد المجتمــع .وأعلنــت لجنــة المــوارد البشــرية فــي
خطــوط األنابيــب عــن توزيــع أول كتــاب لشــهر ينايــر
على جميع المشاركين.

عن مكتبة (إثراء)
صممــت «المكتبــة» لتكــون محــوراً للتعلــم الفــردي
ُ
والجماعــي والتبــادل المفتــوح لألفــكار مــن خــال مــا
يفــوق المليــون كتــاب مــا بيــن مطبــوع ورقمــي تغطــي
معظــم مجــاالت المعرفــة وموزعــة علــى أكثــر مــن 10
آالف ّ
رف ،والتــي تــم تصنيفهــا بنظــام «الكونغــرس»
األمريكية ونظام «ديوي العشري».
وتتســم مكتبــة «إثــراء» بوفــرة الكتــب التــي يصــل
عددهــا إلــى ربــع مليــون كتــاب مطبــوع ،و 10آالف مــادة
رقميــة تعتمــد علــى نظــام األكــواد الممغنطــة (ماســح
المعلومــات) ،الــذي يقــوم بعــرض المعلومــات العامــة عن
الكتاب في عدد من الشاشات اإللكترونية المتوفرة.
ومــن جانــب التصميــم تقــع المكتبــة علــى امتــداد 4
طوابــق بمســاحة تقـ ّـدر بـــ  8000متــر مربــع ،فــي تصميم
بانورامــي اعتمــد علــى فكــرة أنــه كلمــا تــم الصعــود إلــى
األعلــى تختفــي الضوضــاء ليصبــح آخــر طابــق منطقــة
هادئة للدراسة والبحث.
كمــا تحتــوي المكتبــة علــى  51عامــو ًدا يحمــل لوحــة
مضــاءة بطريقــة خاصــة نُقشــت عليهــا أبيــات لـــ 51
شــاع ًرا عرب ًيــا مــن مختلــف العصــور واألزمــان ،بمختلــف
أنــواع الخــط العربــي ،ويأتــي مــن ضمنهــم الشــاعر
الراحــل محمــد الثبيتــي -رحمــه اهلل ،-والشــاعر جاســم
الصحيح.
الجديــر بالذكــر أن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي
العالمــي (إثــراء) يهــدف إلــى دعــم جهــود المملكــة فــي
التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة ،مركــزاً بشــكل خــاص
ص ّممــت
علــى اإلبــداع فــي المجــاالت المعرفيــة ،حيــث ُ
المكتبــة لتكــون محــور اً للتعلــم الفــردي والجماعــي
والتبــادل المفتــوح لألفــكار ومســاحة اجتماعيــة تحتضن
مجتمــع القــراء فــي المملكــة .إذ تتكامــل فكــرة هــذه
المبادرة مع رؤية .2030
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املتقدمة في إكسبك يك ِّرم
مركز األبحاث
ِّ
خريجي برنامج الشهادات الجامعية العليا
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كلمة خريجي برنامج تطوير األبحاث
عبدالرحمن الشهيل
الدكتـوراه فـي الجيوفيزيـاء من جامعـة دلفت للتقنية،
المتقدمة في إكسـبك
هولنـدا« :لقد آمن مركز األبحاث
ِّ
بنـا واسـتثمر فـي تعليمنـا فـي أرقـى الجامعـات حـول
العالـم .وهـذا الحفل بمثابة فرصة لرؤيـة إنجازنا وثمرة
ٍ
سـاعات وسـاعات مـن العمـل الشـاق التـي ولـت بمجـرد
حصولي على شهادتي .كما أنه فرصة للتطلع لمستقبل
تصـاغ فيـه أبحاثنا على هيئة تقنيـات لتخدم احتياجاتنا
في مجال عملنا».
عبدالمحسن العلي
الدكتـوراه فـي الجيوفيزيـاء مـن جامعـة أوكالهومـا،
الواليـات المتحـدة األمريكيـة« :يلعـب برنامـج تطويـر
األبحـاث والدعـم اإلداري المسـتمر دو ًرا حاسـ ًما فـي
خلـق بيئـة بحثيـة فريـدة سـوف تحـدث ثـورة فـي قطـاع
النفط».

المتقدمة في إكسبك
المهند الهشبول الحاصل على درجة الماجستير (يتوسط الصورة) مع والده أثناء تكريمه من إدارة مركز األبحاث
ِّ
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برنامج تطوير األبحاث

المتقدمــة فــي إكســبك مؤخ ـ ًرا
الظهــران  -اســتضاف مركــز األبحــاث
ِّ
فــي قاعــة صالــة الخليــج فــي الظهــران حفــل تكريــم خريجــي برنامــج
الشهادات الجامعية العليا ،وإنجازاتهم واسهاماتهم.
حضــر الحفــل  18مــن خريجــي برنامــج الشــهادات الجامعيــة العليــا
وذووهــم ومرشــدوهم باإلضافــة إلــى القيــادات فــي مركــز األبحــاث
المتقدمــة فــي إكســبك .حيــث يشـ ّكل خريجو برنامــج الشــهادات الجامعية
ِّ
العليــا جــز ًءا مــن البرنامــج التطويــري علــى مســتوى اإلدارات ،وبرنامــج
تطويــر األبحــاث المكلــف بتطويــر الباحثيــن المبتكريــن ذوي التحفيــز
الذاتــي والمســتقلين الذيــن ســوف يحققــون الريــادة فــي مجالهــم ،وإجــراء
أبحــاث متق ّدمــة وتيســير التطــور التقنــي .ورغــم احتــدام المنافســة علــى
المتقدمــة فــي إكســبك يضــم 47
مســتوى الشــركة إال أن مركــز األبحــاث
ِّ
ملتح ًقــا فــي برنامــج الشــهادات الجامعيــة العليــا فــي طــور إتمــام درجــة
الماجستير والدكتوراه ليصبحوا خبراء متخصصين في مجالهم.
المتقدمــة فــي إكســبك،
رحــب مديــر مركــز األبحــاث
ِّ
فــي بدايــة الحفــلّ ،
األســتاذ علــي المشــاري بالحضــور وشـ ّدد علــى أهميــة مواءمــة األهــداف
التطويرية للموظفين مع رؤية اإلدارة وأهدافها اإلستراتيجية.
«وقــال المشــاري إن الملتحقيــن ببرنامــج الشــهادات الجامعيــة العليــا
هــم صفــوة الصفــوة فــي الشــركة ،وهــم قــادة التقنيــة فــي الشــركة
ً
مســتقبل ،وإنــه فخــور جــ ًدا بهــذه الدفعــة مــن الخريجيــن وواثــق بــأن
البحــوث والتطويــر للتنقيــب واإلنتــاج فــي أرامكــو الســعودية فــي ٍ
أيــد
أمينة.
ولطالمــا كانــت أرامكــو الســعودية رائــدة فــي تطويــر القــوى العاملــة
المتقدمــة فــي إكســبك
واســتخدام التقنيــة .لذلــك يطمــح مركــز األبحــاث
ِّ
لتطويــر تقنيــات متخصصــة خــال العقديــن المقبليــن وذلــك لتحقيــق
أهدافــه المتعلقــة بالتنقيــب واإلنتــاج فــي زيــادة اكتشــاف المــوارد النفطيــة
واستخالصها من المكامن في حقول اإلنتاج الرئيسة.

المتقدمـة فـي إكسـبك األولويـة لالسـتثمار فـي
يعطـي مركـز األبحـاث
ِّ
الطاقـات البشـرية أمثـال المهندسـين ،والعلماء ،وعلمـاء األرض ،فالمركز
يسـعى أن يجعـل منهـم خبـراء تقنييـن مختصيـن ،فهـم يـزودون الشـركة
لحـة لهـا
الم ّ
بالخبـرات التقنيـة المتق ّدمـة فـي المجـاالت ذات الحاجـة ُ
لتسـيير أعمالها .ويقول تقي اليوسـف ،حاصل على درجة الماجستير في
الهندسة الجيولوجية من جامعة بيركلي في الواليات المتحدة األمريكية،
إن برنامـج الشـهادات الجامعيـة العليـا م ّهـد الطريـق إلحـداث ثـورة جعلت
مـن المفاهيـم بعيـدة المـدى عناصـر فاعلة في قيـادة التحـول االقتصادي
والتقني في شركتنا.
مـا يميـز هـذا البرنامج هـو خطته للتطـور الوظيفي ،والتعلم المسـتمر.
ً
واضحـا يخضـع لمراحـل
هيـكل
حيـث يمتلـك برنامـج تطويـر األبحـاث
ً
محـ ّد دة ،كمـا يوفـر خارطـة طريـق لتحقيـق النمـو المهنـي وتطويـر
الملتحقيـن بالبرنامـج .كمـا يضـم برنامـج تطويـر األبحـاث  47ملتحقًـا
خـارج المملكـة (يواصـل معظمهـم دراسـاتهم العليـا) باإلضافـة إلـى 76
ملتحقًا داخل المملكة يواصلون دراستهم في مختلف مراحل البرنامج.
ِ
اُ
خصيصا لإلشـراف
سـتحدثت لجنـة للمراجعـة الفنيـة ولجنـة للتوجيه
ً
علـى الحوكمـة اإلداريـة والفنيـة لبرنامـج تطويـر األبحـاث .وتتألـف لجنـة
المراجعـة الفنيـة مـن كبـار الباحثيـن مـن مختلـف التخصصـات ،والتـي
أساسـا لتيسـير التدريب وتقديم المسـاعدة والدعـم والمالحظات
تهـدف
ً
للمتدربيـن .كمـا تتابـع تقـدم المشـاركين ،وتراجـع الخطـط التنمويـة،
باإلضافـة إلـى تقديـم المالحظـات البنـاءة مـع تحديـد مجـاالت تخصـص
جديدة .بينما تضم لجنة التوجيه مديري اإلدارات وكبار التقنيين.
يجمـع البرنامـج بيـن الباحثيـن الشـباب والمرشـدين المؤهليـن الذيـن
يوجهونهـم خلال تقدمهـم فـي البرنامـج .ويشـرف كل فريـق تقنـي
متخصـص فـي مجـاالت التركيـز الخاصـة بـه ،علـى فريـق مـن الملتحقيـن
ببرنامـج تطويـر األبحـاث .حيـث تمثـل مجـاالت التركيـز هـذه خرائـط
طريـق فرديـة لألهـداف والغايـات القصيـرة والمتوسـطة وبعيـدة المـدى
المتقدمـة فـي إكسـبك .ويُطلب مـن كل ملتحـق بالبرنامج
لمركـز األبحـاث
ِّ
توضيـح كيفيـة تماشـي تخصصـه مـع خارطـة الطريـق الخاصـة بالفريـق
ومجال تركيزه.
يجـدر بالذكـر أن الملتحقيـن ببرنامـج الشـهادات الجامعيـة العليـا مـن
المتقدمـة فـي إكسـبك
برنامـج تطويـر األبحـاث التابـع لمركـز األبحـاث
ِّ
تخرجـوا فـي أفضـل الجامعـات في العالـم ،بما فيهـا سـتانفورد ،وبيركلي،
وتكسـاس إيـه انـد إم .ولهـم سـجالتهم المضيئـة ،ومـا ينشـر عنهـم فـي
(المح ّكمـة) ،باإلضافـة إلـى طلبـات بـراءات االختـراع التـي
المجلات
ُ
تق ّدمـوا بهـا ،والجوائـز المرموقـة التـي حـازوا عليهـا .وتشـمل متطلبـات
التخـرج لبرنامـج تطويـر األبحـاث مـا يلـي :قيـادة فـرق تقنيـة متعـ ّددة
التخصصـات ،البحـوث الداخليـة ،االنتشـار والتطبيـق في الميدان ،ونشـر
بحـوث تقنيـة ،وبـراءات اختـراع ،والمشـاركة فـي الجمعيـات والفعاليـات
المهنيـة .حيـث يُهيـأ خريجـو برنامـج تطويـر األبحـاث ليصبحـوا خبـراء
مختصيـن ومتمكنيـن فيمـا يتعلـق بإجـراء البحـوث الرائـدة ،وقيـادة الفـرق
التقنية أثناء المشاريع التقنية التي تحتاج لمختلف التخصصات.
وقـد ّ
نظمـت لجنـة الباحثيـن الشـباب المسـؤولة عـن تنظيـم فعاليـات
ُ
التطويـر المهنـي حفـل تكريـم الخريجيـن .حيـث أ نشـئَت هـذه اللجنـة
لتقديـم مالحظـات للجنـة التوجيه باإلضافـة إلى تبني المبـادرات الرامية
لتحسـين برنامـج تطويـر األبحـاث ،وتعزيـز أدائـه .كمـا تشـمل مبـادرات
اللجنـة فعاليـة هاكاثـون ،واليـوم المفتـوح لمركـز األبحـاث المتق ّدمـة فـي
إكسـبك ،والتطـوع المجتمعـي ،وبرنامـج الخطابـة ،وورش الكتابـة التقنيـة،
باإلضافـة إلـى نشـر الوعـي بالثـورة الصناعيـة الرابعـة ،ومنبـر مركـز
األبحاث المتق ّدمة في إكسبك ،وتكريم المواهب ،وتبادل الخبرات.

مروة سنان تتسلّم جائزتها من علي المشاري.

أحمد الغريبي
الــماجستير فـي الجيولوجيـا مـن جامعـة أدياليـد،
أستراليا« :لقد شجعني برنامج تطوير األبحاث على أن
اتخـذ الخطوة األولى في رحلة طويلـة ألر ّد الدين لبلدي
علـى اسـتثمارها الضخـم الـذي ق ّدمتـه لـي مـن خلال
أرامكو السعودية .وسأمضي قد ًما في رحلتي بمساعدة
ودعم عائلتي ،وأصدقائي ،ومرشدي ،وزمالئي».

زهير اليوسف
الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تكساس إيه
انـد إم ،الواليـات المتحـدة األمريكيـة« :يعـد برنامـج
تطويـر األبحـاث خطـوة مهمـة إلنتـاج أبحـاث عاليـة
الجـودة واسـتخدام تقنيـات متق ّدمـة ستسـهم فـي نهايـة
المطاف في تحقيق األهداف بعيدة المدى للشركة».

نوف الجابري
الدكتـوراه فـي الهندسـة الكيميائيـة المتق ّدمـة مـن
جامعـة الملـك عبداهلل للعلوم والتقنيـة ،المملكة العربية
السـعودية« :أحـد األمـور العديـدة التي أحبهـا في مركز
المتقدمـة فـي إكسـبك هـو دعـم اإلدارة العليـا
األبحـاث
ِّ
المسـتمر ،وذكاؤهـا فـي تنفيـذ األعمـال .حيـث تؤمـن
اإلدارة بمواهبهـا الشـابة وتشـجعها وتمكنهـا وتدعمهـا.
فأسـلوب اإلدارة هـو السـبب وراء التزامـي وتخطـي
التوقعات».
معتز أبو السعود
الدكتـوراه فـي هندسـة مـوارد الطاقـة مـن جامعـة
سـتانفورد ،الواليات المتحدة األمريكية« :استثمار مركز
المتقدمة في إكسـبك في موارده البشـرية أمر
األبحاث
ِّ
رائع .فنحن كخريجين ممتنون لبرنامج تطوير األبحاث
علـى هـذه الفرصـة المجزيـة .فهـي بمثابـة حافـز قـوي
يدفعنـا للمسـاهمة اإليجابيـة فـي أرامكـو السـعودية
والمملكة العربية السعودية».
بندر غسال
الدكتـوراه فـي الجيولوجيـا مـن جامعـة آخـن للتقنيـة
المتقدمـة فـي
بألمانيـا« :لقـد أتـاح لنـا مركـز األبحـاث
ِّ
إكسـبك فرصـة تعليميـة على مسـتوى عالمـي ،وقد حان
دورنا لتسخير ما تعلّمناه في ابتكار تقنيات جديدة».

زهرة المرهون
الماجسـتير فـي هندسـة البتـرول مـن جامعـة واليـة
لويزيانـا ،الواليـات المتحـدة األمريكيـة« :لطالمـا كانـت
أرامكـو السـعودية جـز ًءا ال يتجـزأ مـن حياتـي المهنيـة
والشـخصية .واليـوم ،أصبحـت فر ًدا يملـك خبرات جمة
بفضـل التعليـم والتدريـب المقـ ّدم مـن أرامكو السـعودية
المتقدمة في إكسبك».
ومركز األبحاث
ِّ

محمود أبوغبن
الــدكتوراه فـي هندسـة البتـرول مـن كليـة كولـورادو
للمعـادن ،الواليـات المتحـدة األمريكيـة« :لقـد منحنـي
برنامج الشـهادات الجامعية العليا التابع لمركز األبحاث
المتقدمـة فـي إكسـبك فرصـة الحصـول علـى درجتيـن
ِّ
علميتيـن ،واالسـتفادة مـن الخبـرات والمعـارف مـن
مختلـف أنحـاء العالم .كما سـاعدتني دراسـات الدكتوراه
علـى التخصص في تقنيات الحفر الجديدة للتنقيب عن
المـوارد غيـر التقليديـة وإنتاجهـا باإلضافـة إلـى تقنيـات
الحفر العميق التي نطبقها يوم ًيا في أرامكو السعودية».
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ّ
محطات خدمات متكاملة في جميع أنحاء
سكوت بالدوف

تصور تخيلي لتصميم محطات الوقود بالتجزئة من الداخل.

الظهـــران  -فـــي المســـتقبل القريـــب ،ســـيدخل بالتجزئ ــة عالم ًي ــا من ــذ عق ــود م ــن خ ــال ش ــراكاتها
الســائق بســيارته إلــى محطــات الوقــود التابعــة ألرامكــو علـــى مســـتوى العالـــم مـــع كبـــرى شـــركات النفـــط
الس ــعودية ف ــي المملك ــة ،حي ــث تنتظ ــره تجرب ــة جدي ــدة العالميـــة .وتُعـــد «موتيفـــا» فـــي الواليـــات المتحـــدة،
كل ًي ــا ،فمضخّ ــات الوق ــود حديث ــة ،وذاتي ــة الخدم ــة إذا و«شوا-ش ــيل» ف ــي الياب ــان ،و«إس أوي ــل» ف ــي كوري ــا
اختــار الســائق ذلــك ،مــع تو ّف ــر خيــار الدفــع باســتخدام الجنوبيـــة ،و«فوجيـــان» و«ســـينوبيك» فـــي الصيـــن
البطاق ــة االئتماني ــة ،أو بطاق ــة الخص ــم م ــن الرصي ــد أمثلـــة علـــى حضـــور أرامكـــو الســـعودية فـــي مجـــال
(مـــدى) .كمـــا ســـتتوفر متاجـــر مالئمـــة ،ومطاعـــ َم خدم ــات بي ــع الوق ــود بالتجزئ ــة م ــع وج ــود أكث ــر م ــن
 1 1٫000محطـــة عاملـــة علـــى مســـتوى العالـــم.
ســتقدم خيارات كثيــرة ومتن ّوعة للمأكوالت.
وبمث ــل التغي ــرات الت ــي تش ــهدها المملك ــة ه ــذه األي ــام ووضع ــت ه ــذه التجرب ــة العالمي ــة الش ــركة ف ــي مكان ــة
التــي تتوافــق مــع رؤيــة المملكــة  ،2030فمــن األرجــح أن تؤهله ــا للدخ ــول بثق ــة كبي ــرة إل ــى الس ــوق الس ــعودي،
يكـــون إنشـــاء محطـــات الوقـــود التـــي تحمـــل العالمـــة وتقديـــم أفضـــل الممارســـات مـــن جميـــع أنحـــاء
التجاري ــة ألرامك ــو الس ــعودية أس ــرع م ــن المتوق ــع ،وأن العالم.
تقـــدم ريتلكـــو تجربـــة نوعيـــة للعمـــاء،
وعندمـــا
يك ــون له ــا تأثي ــر كبي ــر عل ــى مس ــتوى توقع ــات عملي ــات
ّ
شـــراء الوقـــود مـــن العمـــاء المقيميـــن والزائريـــن وتوفــر أنــواع وقــود عاليــة الجــودة ،وخدمــات متميــزة
للعم ــاء عل ــى مس ــتوى ج ــودة عالم ــي؛ فس ــوف ترف ــع
للمملكة.
وتقـــد م خدمـــات راقيـــة
وبمناس ــبة تأس ــيس ش ــركة ريتلك ــو التابع ــة والمملوك ــة بذلـــك ســـقف المعاييـــر،
ّ
بالكامـــل ألرامكـــو الســـعودية والهادفـــة إلـــى توفيـــر للعمالء من كافة شــرائح المجتمع.
ومـــن جهتـــه ،ذكـــر كبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن
خدم ــات بي ــع الوق ــود بالتجزئ ــة ،يق ــول نائ ــب الرئي ــس
لشـــركة ريتلكـــو ،األســـتاذ محمـــد
للتســـويق والمبيعـــات وتخطيـــط
القحطانـــي ،أن أحـــد العوامـــل
اإلمـــداد فـــي أرامكـــو الســـعودية،
الرئيس ــة والمهم ــة لنج ــاح ريتلك ــو
ر ئيـــس مجلـــس إ د ا ر ة ر يتلكـــو ،
ســـيكون تركيزهـــا علـــى العمـــاء،
األســـتاذ أحمـــد الســـبيعي« :إن
دون أن يقتصــر ذلــك علــى تحقيــق
أرامك ــو الس ــعودية ستنش ــئ نم ــوذج
توقع ــات العم ــاء فق ــط ،ب ــل رف ــع
عمـــل مســـتدام ومربـــح لتحقيـــق
مس ــتوى توقعاته ــم الت ــي يطمح ــون
التكامــل مــن خــال سلســلة اإلمــداد
إليهـــا فـــي محطـــات الوقـــود فـــي
للمـــواد الهيدروكربونيـــة» وأضـــاف:
المملكـــة .وقـــال« :نحـــن نســـعى
«س ــوف تط ــور ريتلك ــو أعماله ــا ف ــي
لالنتقـــال والتحـــ ُّو ل كل ًيـــا فـــي
قطاع ــي خدم ــات وق ــود المركب ــات
مفهــوم محطــات بيــع الوقــود لــدى
والطي ــران ،حي ــث س ــتق ّدم للعم ــاء
ا لعمـــا ء ممـــا يعر فو نـــه عـــن
خدمـــات متميـــزة ،باإلضافـــة إلـــى
أحمد السبيعي
ا لمحطـــا ت ا لتقليد يـــة ا آل ن
المنتجــات عاليــة الجــودة فــي إطــار
نم ــوذج أعم ــال مرب ــح ومس ــتدام ،يوف ــر إي ــرا ًدا جديـ ـ ًدا باعتبارهـــا مكا ًنـــا للتوقـــف والحصـــول علـــى خدمـــة
ومغادرتهـــا ســـري ًعا ،إلـــى وجهـــة للخدمـــات يقدرهـــا
ومســتق ًرا ألرامكو السعودية».
المســـافرون علـــى الطـــرق الســـريعة الرئيســـة أثنـــاء
تواجدهـــم علـــى الطريـــق ذاهبيـــن إلـــى أعمالهـــم أو
عائديـــن إلـــى بيوتهـــم» ،وأضـــاف القحطانـــي« :وال
ش ــك أن التركي ــز عل ــى الج ــودة وخدم ــة العم ــاء ه ــو
تعم ــل أرامك ــو الس ــعودية ف ــي خدم ــات بي ــع الوق ــود األمـــر الـــذي يمكـــن أن تضيفـــه ريتلكـــو إلـــى قطـــاع

التح ُّول كل ًيا في مفهوم
محطات بيع الوقود

ما يقرب من

ما يقرب من

مليون
لترا من الوقود يتم
ً
استهالكها يوم ًيا في
المملكة

محطة وقود تعمل في
جميع أنحاء المملكة

83.2

8000

ما يقرب من

6.5

مليون
مركبة في المملكة

البيـــع بالتجزئـــة فـــي المملكـــة ،فهـــذا مســـتوى مـــن
الخدمــة ،ال يُمثــل هد ًفــا ألرامكــو الســعودية فحســب،
ب ــل ه ــو ه ــدف المملك ــة م ــن خ ــال رؤي ــة  2030الت ــي
ر ّكــزت على جودة الحياة».

القيمة التي تق ّدمها
الشركة إلى العمالء

تتماشـــى إســـتراتيجية خدمـــات بيـــع الوقـــود
بالتجزئـــة مـــع رؤيـــة  2030تما ًمـــا ومـــع أهدافهـــا
لتحس ــين ج ــودة الحي ــاة لس ــكان المملك ــة .وس ــيحقق
دخـــول أرامكـــو الســـعودية إلـــى قطـــاع بيـــع الوقـــود
بالتجزئ ــة تأثيـ ـ ًرا إيجاب ًي ــا ف ــي إيج ــاد ف ــرص العم ــل
المجزيــة للمواطنيــن ،وإتاحــة الفــرص لفتــح المتاجــر
الصغيــرة ،ومضخــات الوقــود ،والمطاعــم ،والمحــات
األخــرى الموج ــودة ف ــي محطــة الوقــود .ومــع إضافــة
قط ــاع بي ــع الوق ــود بالتجزئ ــة عل ــى المس ــتوى المحل ــي
إلـــى مجموعـــة أعمالهـــا ،ستتوســـع سلســـلة اإلمـــداد
للمــواد الهيدروكربونية.
وبينمـــا تتذبـــذب أســـعار النفـــط الخـــام اســـتنا ًدا
إلــى األحــداث التــي تنقلهــا األخبــار ،ومنــاخ السياســة
العالميـــة ،وظـــروف الســـوق ،سيســـتمر نمـــو الطلـــب
علــى وقــود المواصــات فــي االزديــاد بشـ ٍ
ـكل مضطــرد
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم .كمـــا أن تبـــ ّوء أرامكـــو
الســـعودية لمكانتهـــا فـــي قطـــاع تجزئـــة الوقـــود
سيســمح لهــا بتنويــع مخاطــر الســوق وإيجــاد مصــادر
إيرادات جديدة.
وحينمـــا تـــزاول ريتلكـــو أعمالهـــا واضعـــة نصـــب
عينيه ــا مب ــدأ أس ــاس ،وه ــو «العالق ــات المتمي ــزة م ــع
العمـــاء هـــي التـــي تصنـــع الفـــرص الحقيقيـــة فـــي
قط ــاع محط ــات الوق ــود»؛ فيمكنه ــا حين ــذاك تحس ــين
جـــودة الخدمـــات المتوفـــرة للمواطنيـــن والزائريـــن
للمملك ــة بوتي ــرة س ــريعة .ول ــن تقتص ــر الفائ ــدة م ــن
هــذا المســتوى الراقــي مــن الخدمــات علــى بنــاء ثقــة
العمـــاء وكســـب والئهـــم فحســـب ،وإنمـــا ســـيوفر
فـــرص عمـــل جديـــدة فـــي سلســـلة المطاعـــم عاليـــة
الجـــودة ومحـــات التســـويق ،ومغاســـل المركبـــات
وورش المركبات.

القافلة األسبوعية  ١٠يناير ٢٠١٩

7

املستهلكني

ء اململكة تحمل شعار أرامكو السعودية
واألهــم مــن ذلــك ،فحينمــا تتقيــد محطــات الوقــود
الت ــي تعم ــل تح ــت اس ــم أرامك ــو الس ــعودية بمعايي ــر
الجــودة نفســها التــي تطبقهــا أرامكــو الســعودية علــى
أعماله ــا ومرافقه ــا ،ف ــإن الش ــركة س ــتقدم س ــمعتها
العريق ــة المحافظ ــة عل ــى التم ّي ــز إل ــى قاع ــدة أكب ــر
مــن العمــاء القاطنين في المملكة.
وبفضـــل توفيـــر وقـــود عالـــي الجـــودة وخدمـــات
مهني ــة متمي ــزة وتحس ــين خدم ــة العم ــاء؛ س ــتصبح
قدم الوقــود الموثوق في المملكة.
ريتلكــو ُم ِّ

الخطوات األولى للتأسيس
ق ــد تب ــدو فك ــرة الدخ ــول إل ــى مج ــال بي ــع الوق ــود
وخصوص ــا
بالتجزئ ــة خط ــوة بس ــيطة لش ــركة نف ــط،
ً
ألكبـــر شـــركات النفـــط فـــي العالـــم ،إال أن أرامكـــو
الس ــعودية حرص ــت غاي ــة الح ــرص عل ــى ضم ــان أن
دخولهـــا إلـــى شـــريحة العمـــاء فـــي قطـــاع التكريـــر
ومربحـــا.
ناجحـــا
والمعالجـــة والتســـويق ســـيكون
ً
ً
وكانــت الخطــوة األولــى هــي إنشــاء شــركتها الجديــدة
ريتلكــو لتكــون مســؤولة عــن كافــة أنشــطة بيــع الوقــود
بالتجزئــة في المملكــة وتعيين مجلس إدارتها.
أساس ــا
ا
يق ــول القحطان ــي« :يمث ــل التدري ــب ج ــز ًء
ً
مــن خطــة العمــل ،وهــو العامــل المهــم للنجــاح .ونحــن
بص ــدد التواص ــل م ــع مراك ــز التدري ــب ،وس ــنضمن أن
موظفينـــا لديهـــم المهـــارات المهنيـــة ومهـــارات
التواصـــل الالزمـــة ،ومنهـــا التركيـــز علـــى رضـــا
العميـــل .فـــإذا ُد ربـــوا تدري ًبـــا جيـــ ًد ا فســـيفهمون
العمـــل ،وســـيعملون علـــى تحقيـــق أربعـــة أهـــداف
تجع ــل ريتلك ــو مختلف ــة ع ــن غيره ــا وترتق ــي ف ــوق أي
منافســـة ،تتضمـــن« :الرفاهيـــة» حيـــث الراحـــة،
وتجديـــد النشـــاط ،وإنعـــاش العمـــاء ومركباتهـــم،
نموذجـــا
و«الريـــادة» وهـــي تجربـــة مبتكـــرة تُمثـــل
ً
يُحتـــذى مـــن اآلخريـــن ،و«خدمـــات مميـــزة» وتعنـــي
العمـــل علـــى تقديـــم خدمـــات مميـــزة لكافـــة أفـــراد

ـتقدم جميــع هــذه الخدمــات
وقطاعــات المجتمــع ،وسـ َّ
المدربيـــن
الموظفيـــن
خـــال
بأفضـــل المعاييـــر مـــن
ّ
والتقنيـــة المســـتخدمة ضمـــن هـــدف «التم ّيـــز فـــي
الخدمة».
وســـتصبح ريتلكـــو الشـــركة الوطنيـــة الرائـــدة فـــي
خدم ــة العم ــاء ف ــي قط ــاع الوق ــود ،وس ــتكون مركــزًا
للتميـــز يُحتـــذى بـــه فـــي تبنـــي أفضـــل الممارســـات
واالتجاهـــات الحديثـــة فـــي مجـــال بيـــع الوقـــود
بالتجزئـــة .كل هـــذا ســـيدعم أرامكـــو الســـعودية
لتعزي ــز مكانته ــا التجاري ــة محل ًي ــا وعالم ًي ــا م ــن خ ــال
إنش ــاء نق ــاط تواص ــل م ــع عم ــاء وق ــود التجزئ ــة م ــن
المقيمي ــن عل ــى أرض المملك ــة ،والزائري ــن له ــا م ــن
جميــع أنحاء العالم.
وم ــع م ــرور الوق ــت ،ووج ــود محط ــات بي ــع الوق ــود
بالتجزئـــة التـــي تحمـــل العالمـــة التجاريـــة ألرامكـــو
نموذجــا إيجاب ًيــا مــن
الســعودية ،فــإن ريتلكــو ســتصنع
ً
نمـــاذج المنافســـة فـــي المملكـــة ،فـــي ظـــل وجـــود
منافس ــين محترفي ــن ومس ــتعدين للتناف ــس م ــع نم ــوذج
عمـــل مربـــح ومســـتدام مـــن أجـــل تحســـين مســـتوى
خدماتهـــم .وهـــو مـــا ســـيعود فـــي نهايـــة المطـــاف
بالنفــع علــى العمالء في المملكة.

وقود املركبات والطائرات
يش ــمل نش ــاط العم ــل األس ــاس ف ــي ش ــركة ريتلك ــو
قســـمين :قســـم وقـــود الطائـــرات ،وقســـم وقـــود
المركب ــات .أم ــا فيم ــا يتعل ــق بقس ــم وق ــود المركب ــات
منهج ــا
عل ــى الصعي ــد المحل ــي ،ف ــإن ريتلك ــو س ــتنتهج
ً
مرحل ًي ــا لتوس ــيع نط ــاق ش ــبكتها للمحط ــات المحلي ــة
لبيــع الوقــود بالتجزئــة لتغطيــة كافــة أنحــاء المملكــة،
وم ــن المق ــرر توفي ــر محط ــات الوق ــود ذات الخدم ــات
األكثـــر علـــى تقاطعـــات الطـــرق الســـريعة الرئيســـة،
حي ــث س ــتقدم فيه ــا مجموع ــة كامل ــة م ــن الخدم ــات،
بمـــا فـــي ذلـــك خدمـــات الطعـــام والتســـوق فـــي

المقرر أن تنشئها أرامكو السعودية
تص ّور تخيلي لتصميم محطات الوقود بالتجزئة التي من
ّ
المقدمة للعمالء.
في مدن المملكة لرفع مستوى الخدمة
ّ

نسعى لالنتقال والتح ُّول كل ًيا في
مفهوم محطات بيع الوقود لدى
العمالء مما يعرفونه عن املحطات
التقليدية اآلن باعتبارها مكا ًنا للتوقف والحصول على
سريعا ،إلى وجهة للخدمات يقدرها
خدمة ومغادرتها ً
املسافرون على الطرق السريعة الرئيسة أثناء تواجدهم
على الطريق ذاهبين إلى أعمالهم أو عائدين إلى
بيوتهم.

محمد القحطاني

المحــات والمتاجــر المالئمــة وغيرهــا مــن المرافــق.
أمـــا محطـــات الوقـــود التـــي تقـــع داخـــل المـــدن،
فســـتولي االهتمـــام الشـــديد نفســـه مـــن ناحيـــة
النظاف ــة واالهتم ــام بالتفاصي ــل األخ ــرى ،ف ــي حي ــن
ســتحوي عدد أقل من الخدمات.
ومـــن شـــأن إضافـــة قطاعـــات أعمـــال جديـــدة أن
تجع ــل أرامك ــو الس ــعودية عل ــى اتص ــال مباش ــر م ــع
العميــل النهائــي وجلــب تحديــات جديــدة بــكل تأكيــد،
إال أنه ــا ستس ــاعد الش ــركة عل ــى اس ــتخالص كام ــل
القيمـــة مـــن كل مكـــ ِّو ن مـــن مكونـــات المـــواد
الهيدروكربونيــة مــن لحظــة خروجهــا مــن البئــر حتــى
وصولها للعميل.
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أمير منطقة جازان ُيك ِّرم أرامكو السعودية إلسهامها
في إنشاء مركز رعاية لذوي االحتياجات الخاصة
حامد العطاس

األمير سلطان بن سلمان
آل سعود يشهد تكريم
أمير منطقة جازان
ألرامكو السعودية،
ويتسلّم درع التكريم،
سليمان الجارد.

ج ــدة  -ك ـ ّـرم أمي ــر منطق ــة ج ــازان ،صاح ــب الس ــمو
الملك ــي ،األمي ــر محم ــد ب ــن ناص ــر ب ــن عب ــد العزي ــز آل
س ــعود ،أرامك ــو الس ــعودية إلس ــهامها ف ــي إنش ــاء مرك ــز
رعايـــة األطفـــال المعوقيـــن ،وذلـــك بحضـــور رئيـــس
مجلـــس إدارة جمعيـــة األطفـــال ذوي االحتياجـــات
الخاص ــة ،صاح ــب الس ــمو الملك ــي ،األمي ــر س ــلطان ب ــن
س ــلمان ب ــن عبدالعزي ــز آل س ــعود ،ونائ ــب أمي ــر منطق ــة
جـــازان ،صاحـــب الســـمو الملكـــي ،األميـــر محمـــد بـــن
عبدالعزيز آل سعود.
ج ــاء ذل ــك خ ــال تدش ــين س ــموهما ،للمرحل ــة األول ــى
لمبنــى مركــز رعايــة األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة
بمنطق ــة ج ــازان ف ــي حف ـ ٍـل ش ــهد حض ــو ًرا كبيـ ـ ًرا م ــن
ممثلــي عديــد مــن الجهــات والشــركات والمســؤولين فــي
المنطق ــة .وسـ ـلّم األمي ــر محم ــد ب ــن ناص ــر آل س ــعود،
درع التكريـــم لمديـــر الشـــؤون الحكوميـــة فـــي أرامكـــو
الســـعودية بالمنطقـــة الغربيـــة ،األســـتاذ ســـليمان بـــن
عبـــداهلل الجـــارد .وألقـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي،
األمي ــر س ــلطان اب ــن س ــلمان آل س ــعود كلمت ــه الت ــي ق ــال
فيه ــا إن منطق ــة ج ــازان تحظ ــى بمكان ـ ٍـة خاص ــة لدي ــه

شـــخص ًيا؛ لمـــا لهـــا مـــن قيمـــة إنســـانية كبيـــرة ،وبمـــا
يتم ّيــز بــه أبناؤهــا بأنهــم أهــل علــم وثقافــة وأدب ،الف ًتــا
إلـــى أنهـــا كانـــت أول منطقـــة زارهـــا بعـــد رحلتـــه إلـــى
الفضــاء ،ومشــي ًرا إلــى أن افتتــاح المركــز الحــادي عشــر
جســـد حجـــم الثقـــة
للجمعيـــة فـــي منطقـــة جـــازان يُ ِّ
والمصداقي ــة الت ــي تحظ ــى ب ــه الجمعي ــة ف ــي المجتم ــع
علــى مــدى أكثــر مــن ثالثيــن عا ًمــا ،ويعــود ذلــك إلــى مــا
تميـــزت بـــه مـــن أمانـــة ومنهجيـــة ُمحكمـــة فـــي األداء
المالــي واإلداري ،وبتبنيهــا لقضيــة اإلعاقــة علــى صعيــد
الوط ــن حت ــى توج ــت مس ــيرتها بتأس ــيس مرك ــز المل ــك
ســـلمان ألبحـــاث اإلعاقـــة ،وإصـــدار النظـــام الوطنـــي
لرعايـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ،ونظـــام الوصـــول
الش ــامل ،ونش ــر مراك ــز الرعاي ــة ،إضاف ــة إل ــى عش ــرات
المبادرات األخرى.
وتجـ ـ َّول س ــمو أمي ــر ج ــازان ،برفق ــة األمي ــر س ــلطان
اب ــن س ــلمان آل س ــعود ،بي ــن أقس ــام المرك ــز المختلف ــة
الت ــي تت ــوزع عل ــى مس ــاحة  10آالف مت ــر مرب ــع ،والت ــي
م ــن المتوق ــع أن تقـ ـ ّدم خدماته ــا لم ــا يق ــرب م ــن 200
طفـــل شـــهر ًيا ،كمـــا اســـتمعا إلـــى تفاصيـــل الخدمـــات
التـــي يق ّدمهـــا المركـــز فـــي مجـــاالت التعليـــم والعـــاج
والتأهيل لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.

األحياء السكنية تطلق حملة «كن آم ًنا» لسالمة املقاولين
الحمايــة مــن الحرائــق ،واألمــن الصناعــي ،وجونــز
هوبكنــز أرامكــو للرعايــة الصحيــة .كمــا تعاونــت خدمــات
أيضــا مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
المجتمــع ً
لتطويــر محتــوى الحملــة حيــث يقومــون بتثقيــف
المقاولين حول حقوقهم المهنية.
واهتــم منظمــو الحملــة بالســعي للتأكــد مــن قــدرة
موظفــي المقــاول علــى فهــم رســائل الســامة .ولهــذا
الســبب ،تــم تقديــم عــروض الســامة بأربــع لغــات
مختلفة :اإلنجليزية والعربية والهندية والفلبينية.
ركــزت الحملــة علــى تعزيــز القواعــد الثمانيــة إلنقــاذ
الحياة:
•الحصول على تصريح عمل صالح عند اللزوم
•تحقق من العزل قبل بدء أي عمل
•الحصــول علــى تصريــح قبــل الدخــول إلــى مــكان
ضيق
•معــدات الحمايــة مــن الســقوط المطلوبة عنــد العمل
على ارتفاعات
•اتّباع جميع قواعد السالمة المرورية
•الحصــول علــى تصريــح قبــل البــدء فــي أنشــطة
التنقيب
•اســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية المطلوبــة
لعملك
•ضع نفسك في مكان آمن

محمد السقاف يقوم
بتجربة إطفاء حريق
افتراضي باستخدام
طفاية الحريق في
المعرض المقام خالل
حملة كن آمنًا التي
أقامتها إدارة أحياء
السكن في الظهران
لموظفي المقاولين.

سكوت بالدوف
الظهــران  -اختتمــت إدارة خدمــات أحيــاء الســكن فــي
الظهــران عــام 2018م بحملــه تهــدف إلــى رفــع مســتوى
الوعــي بالســامة بيــن المقاوليــن الذيــن يعملــون فــي
منطقة الظهران.
وقــد وصــل عــدد موظفــي شــركات المقاوليــن
المشــاركين فــي حملــة ســامة المقــاول «كــن آم ًنــا» لعــام
2018م التــي تــم إطالقهــا فــي نهايــة ديســمبر الماضــي،
مــا يقــرب مــن  12ألــف موظــف مــن جميــع شــركات
المقــاوالت فــي الحــي الســكني فــي الظهــران .وافتتــح
إطــاق الحملــة النائــب األعلــى للرئيــس لخدمــات
التشــغيل واألعمــال ،األســتاذ محمــد الســقاف ،والمديــر
التنفيــذي لدائــرة خدمــات أحيــاء الســكن ،األســتاذ نبيــل
النعيــم ،ومديــر إدارة خدمــات أحيــاء الســكن فــي
الظهــران ،األســتاذ مشــعل الخالــدي ،وقد حضــر االفتتاح

عــدد مــن رؤســاء اإلدارات واألقســام الذيــن شــاركوا فــي
عديد من عروض السالمة والمحاكاة.
كمــا شــارك فــي هــذه الحملــة وزارة العمــل ممثلــة فــي
عبــد الرحمــن المقبــل ،المديــر العــام لفــرع وزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة فــي المنطقــة الشــرقية ،وعــدد مــن
موظفي الوزارة.
وقــال مشــعل الخالــدي« :معظــم أعمالنــا تتــم مــن
خــال المقاوليــن ،ومعظــم اإلصابــات تحــدث منهــم»،
وأضــاف قائـ ًـا« :هــذا هــو الســبب فــي أن طريقــة هــذا
البرنامــج الشــامل هــي إعدادهــم نفســ ًيا ،وضمــان أن
جميــع المتعاقديــن الذيــن يعملــون فــي مجتمعــات أرامكــو
لديهــم األدوات كلّهــا ،والمعرفــة التــي يحتاجونهــا للقيــام
بعملهم دون ضرر والعودة إلى ديارهم بأمان».
وشــارك فــي الحملــة التــي ترعاهــا إدارة خدمــات
أحيــاء الســكن فــي الظهــران عديــد مــن اإلدارات المعنيــة
بالســامة ،مثــل إدارة الحــد مــن الخســائر ،وإدارة

عروض متن ّوعة

كمــا ُق ّد مــت عــروض حــول النظافــة الشــخصية
والســكنية ،ومحــاكاة الواقــع االفتراضــي ،وأجهــزة محاكاة
القيــادة ،وأجهزة محــاكاة التصادم والتحــوالت ،والعروض
التــي قــام بهــا أفــراد الطاقــم الطبــي مــن جونــز هوبكنــز
للرعاية الصحية لتقديم اإلسعافات األولية.
فــي خيمــة منفصلــة ،كان المشــاركون قادريــن علــى
تعلــم قواعــد الســامة األربع مــن الحرائق وهــي (اإلنقاذ،
واإلنــذار والتنبيــه ،محاصــرة الحريــق ،واإلطفــاء أو
الهــروب) ،كمــا تمــت مراجعــة االســتخدام الســليم
لطفايــات الحريــق ،وإجــراءات اســتخدام طفايــات
الحريق.
كمــا تم ّكــن ســائقو المقــاول مــن تجربــة اختبــار ســيارة
االنقــاب وجهــاز اإلقنــاع بحــزام األمــان ،باإلضافــة إلــى
حلقــات تعليميــه كاملــة مــن برنامــج اإلشــارات المروريــة
التابع إلدارة األمن الصناعي والسالمة.
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المكرمين .وقد افتتح نائب الرئيس لتقنية المعلومات ،األستاذ
جمع من ضيوف
عاما من الخدمة
نظمت دائرة تقنية المعلومات حف ًال
ّ
المستمرة في الشركة .وذلك بحضور جميع مديري إدارات تقنية المعلومات و ٌ
تكريميا لعدد من موظفيها ممن أكملوا  35و ً 40
ً
ّ
ّ
كرم النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية ،األستاذ أحمد السعدي الموظفين على إنجازاتهم خالل خدمتهم في الشركة .وأعرب السعدي
يوسف العليان ،الحفل بكلمة ترحيبية
للمكرمين أشاد من خاللها بجهودهم المبذولة طوال سنين خدمتهم في الشركة .كما ّ
ّ
المكرمين.
وقدم لهم التهاني بهذه المناسبة ،كما التقطت الصور التذكارية مع جميع
بكلمته الختامية عن سعادته لتكريم منسوبي تقنية المعلوماتّ ،
ّ
ً
عددا من
نظمت إدارة خدمات أحياء السكن في ينبع
ّ
كرمت فيه ً
احتفال َّ
المكرمين  15موظفً ا،
الموظفين بجوائز الخدمة ،حيث بلغ عدد الموظفين
ّ
وكان ذلك بحضور كلٍّ من المدير التنفيذي لخدمات أحياء السكن ،األستاذ
نبيل النعيم ،ومدير إدارة خدمات أحياء السكن لمنطقتي األعمال الشمالية
والغربية ،األستاذ نادر الدوحان ،وقد شكر النعيم الحضور على قدومهم كما
المكرمين خالل سنوات عملهم في
أشاد من خالل كلمته التي ألقاها بجهود
ّ
المميز  ،و أشار إلى
الوظيفي
األداء
الشركة وحثهم على االستمرار على ذات
ّ
الجدد .كما
ضرورة نقل خبراتهم وتجاربهم العملية واإلدارية لكل الملتحقين ُ
أكد فيها أن هذا التكريم هو بمثابة التقدير واالمتنان من
ألقى الدوحان كلمة ّ
ُثمن فيها جهودهم
الشركة لموظفيها من خالل تنظيم هذه المناسبات التي ت ّ
عاما من الخدمة
وإنجازاتهم .وكان الموظفون
المكرمون إلكمالهم ً 30
ّ
المستمرة هم :أحمد الصيدالني ،ومحمد بازهير  ،وعدنان كمال .أما عتيق
عاما من الخدمة المستمرة ،وتم تكريم نزار
الجهني فتم تكريمه إلكماله ً 20
قباني الذي أكمل  15عام ًا من الخدمة ،وسعود فهمي الذي أكمل  10أعوام من
الخدمة .باإلضافة إلى جون سيب ،وسلمان بخش ،وأحمد أبو صابر ،وعطية
مدني ،وعلي الشهري ،وماجد الحربي ،ومحمد الصيدالني ،وأحمد الزهراني،
وإبراهيم إسالم وقد أكمل ً
كل منهم  5أعوام من الخدمة المستمرة في
الشركة.

كرمت دائرة السالمة واألمن الصناعي  41موظف ًا من موظفيها
َّ
في إدارات أعمال األمن الصناعي ومنع الخسائر والوقاية من
الحريق في منطقة األعمال الوسطى نظير خدمتهم في
الشركة لما يزيد على  25و  30سنة ،وكان ذلك بحضور المدير
التنفيذي لدائرة السالمة واألمن الصناعي آنذاك ،األستاذ بدر
القدران ،ومدير عام دائرة أعمال األمن الصناعي آنذاك،
األستاذ عالي الزهراني ،ومدير إدارة منع الخسائر ،األستاذ
عبداهلل الغامدي ،ومدير إدارة الوقاية من الحريق ،األستاذ
غسان أبو الفرج ،ومدير إدارة الخدمات المساندة ألعمال األمن
الصناعي ،األستاذ عادل الوهيب ،ومدير إدارة أعمال األمن
الصناعي في المنطقة الشمالية ،األستاذ جابر السهيمي،
ومدير إدارة أعمال األمن الصناعي في المنطقة الوسطى،
قدم القدران شكره للموظفين
األستاذ محمد السبيعي .وقد ّ
على عطائهم المستمر ،مطال ًبا الجميع بمواصلة العمل بروح
الفريق الواحد لخدمة الشركة ،والنهوض بمستوى األداء
الوظيفي لتحقيق أفضل النتائج والتطلعات التي تسعى
القيادات العليا في الشركة لتحقيقها .فيما أشار الزهراني على
أن الحرص على تكريم الموظفين وتقديم الشكر لهم على
جميعا في خدمة
أمر يدعو للفخر كوننا
ً
جهودهم الجباره هو ٌ
الوطن ً
أول ثم في خدمة الشركة.

نظمت إدارة تطوير مشروع رابغ ً
عاما من الخدمة المستمرة،
حفل
ّ
تكريميا لموظفيها في رابغ ،حيث تم تقديم جوائز الخدمة لـ  22موظفً ا في اإلدارة من قِ َبل المدير التنفيذي لتطوير مشروع رابغ ،األستاذ ناصر المهاشير ،اثنان من الموظفين كانا قد أكمال ً 35
ً
وثمانيةً
وأربعةٍ
وموظف واحد أكمل عشر سنوات من الخدمة ،وأربعةٍ منهم كانوا قد أكملوا  5سنوات من الخدمة المستمرة.
عاما،
20
أكملوا
منهم
وثالثة
ا،
عام
25
أكملوا
منهم
الخدمة،
من
ا
عام
30
أكملوا
منهم
ٌ
ً
ً
ً
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كتب
العنوان :ضد المكتبة
المؤلف :خليل صويلح
الناشر :دار أثر للنشر والتوزيع
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات136 :
ردمك978-194-78-3603-7 :

إعداد :مشاعل العمري

حديث عن الكتب واملكتبات
عنـوان الكتـاب قد يكون غري ًبا بعض الشـيء ،كل قارئ
سـيتوقف ليسـأل لمـاذا نكـون «ضـد المكتبـة؟» البـد أن
هنـاك ً
خللا ما ،لن يتالشـى تأثيـر عنوان الكتـاب إال بعد
تصفحـه الكتشـاف مكنوناتـه وتفاصيلـه .فالكتـاب مقسـم
لــ 103مقـاالت ،أو مقاطـع ،إن جـاز التعبيـر ،فـي مجملهـا
حديـث عـن الكتـب والمكتبـات ،يتحـدث فيهـا عـن كيـف
يمكـن للكتـب أن تكـون جسـ ًرا لعوالـم أخـرى ،ولكنهـا فـي
الوقـت نفسـه عب ًئـا أثنـاء التنقلات فـي الحيـاة غيـر
المسـتقرة ،وكيـف لوجودهـا فـي المنـزل أن يكـون طو ًقـا
للنجـاة ،لكنـك تتمنـى لـو أن لهـا أجنحـة لتحمـل نفسـها
أثنـاء االنتقـال مـن منزل آلخـر ،كل هذا وأنـت ترزح تحت
القراء غير المستقرين.
وطأة ثقلها ،إنه شـعور يعرفه كل َّ
وفـي إحـدى المقـاالت يتحـدث الكتـاب عـن الكتـب التـي
ينفـر منهـا القـارئ ،وتلك التي تجذبه مـن أول نص رافعة
القبعـة احترا ًمـا لل ُكتَّـاب الذيـن يختـارون عباراتهـم
االستهاللية ليجذبوا القارئ ويدهشونه.
الكتـاب بمقاطعـه ومقاالتـه المتن ّوعـة يشـفي فضـول

مر بها مختلف ال ُكتَّاب ،غابرييل غارسـيا
القـراء بمواقف َّ
َّ
ماركيـز ولحظـة دهشـته مـن مسـخ كافـكا ،مكتبـة إمبريتو
إيكـو ،كارلـوس زافـون والنبـرة البوليسـية فـي ظـل الريـح،
والنصائـح التـي ق ّدمهـا ميلان كونديـرا فـي كتبـه وحثـه
للكتَّـاب ألن يغوصـوا فـي النفـس البشـرية وطباعهـا،
إيزابيـل اللينـدي والواقعيـة السـحرية« ،وليمـة» أنسـي
الحـاج ،ولمـاذا تـرك محمـود درويـش الحصـان وحيـ ًدا؟
وتوقعات تشارلز ديكنز العظيمة.
مسـيرة القـارئ مـع هـذا الكتـاب مليئـة باألسـماء
والمعلومـات والتفاصيـل ،فهـو المكتبـة الضخمـة التـي
يحلـم بهـا كل قارئ ،والكتاب بصفحاته الــ  ١٣٦يُعد وجب ًة
دسـمة سـينتقل بعدهـا القـارئ النهم ليتبـع خارطة الكتب
المذكـورة فيـه ،أو يعيـد التفكير بتلك التي قرأها سـابقًا.
كمـا كتـب على الغلاف الخلفي« :نحـن نحتاج إلـى الكتب
التـي تقوم بتغيير مصائرنا» ،إنه دورك اآلن أن تكتب عن
الكتـب التـي غ ّيـرت حياتـك ،وإن لـم تتغ ّيـر حياتـك فهـذه
أيضا فكرة لطيفة للكتابة.
ً

كيف تتعامل مع ضغوطات
الحياة؟
العنوان:الحد من الضغط
النفسي
المؤلف:ليندا ليرهوبت  -بترا
مايبرت
المترجم :محمد مشكاف
الناشر :دار الخيال
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات288 :
ردمك978-995-35600-6-7 :

الضغـط النفسـي موضـوع قـد يمـس الجميـع فـي
عالمنـا المعاصـر ،يسـعى الجميـع للبحـث عـن طـرق
للتخفيـف مـن ضغوطـات الحيـاة والوصـول لمسـبباتها
للحـد مـن تأثيرهـا .وفـي كتـاب «الحـد مـن الضغـط
النفسـي» ،يسـعى المؤلفـان مـن خلال أجـزاء الكتـاب
وفصولـه لوضـع خطـة ونصائـح تسـاعد علـى التخفيـف
مـن وطـأة الضغـط والوصـول للسلام الداخلـي
واالستمتاع بالحياة.
الجزء األول بفصوله الثالثة يبدأ بشـرح الوعي الكلي
ومبـدأ  MBSRوهـو عبـارة عـن منهـج مـوزع علـى ثمانيـة
أسـابيع تتراوح جلسـاته ما بين سـاعتين ونصف السـاعة
إلـى ثلاث سـاعات ،يتزامـن مـع تدريـب علـى الوعـي
الكلـي ،ويتعلـم المتد ِّربون مهـارات متعددة ،منهـا التعامل
مـع آالمهـم بوعـي أكثـر ،وبالتالـي الحـد مـن تأثيرهـا
عليهـم .ويركـز الفصـل الثالـث على شـرح معنـى الضغط
النفسـي وربطـه بالتحديـات الحياتيـة التـي تواجهنـا
جمي ًعـا ،مـع إضافة تمارين يقول الكتاب إنها قد تسـاعد
علـى االسـترخاء والتفكيـر بوعـي بـكل الضغوطـات التـي
يواجهها الفرد.

الجـزء الثانـي مـن الكتـاب يقـ ِّدم منهـج  MBSRبفصـول
مقسـمة لثمانيـة أسـابيع ،ويبـدأ بمحاولـة وضـع األسـس
قبل استكشـاف المنهج ،وذلك بشـرح ما سيواجه القارئ
وكيـف يهيـئ نفسـه لخـوض التجربـة ويحـاول مسـاعدته
لوضـع توقعـات معقولـة مـن مخرجـات المنهـج .وتلـك
األسـابيع الثمانيـة تبـدأ باستكشـاف الوعـي الكلـي ،ثـم
محاولـة شـرح كيفيـة فهـم العالم مـن حولنا ،ثـم الحضور
الذهنـي والتعرف على الضغوطـات وهل هي ردة فعل أم
واع والعنايـة بالذات،
اسـتجابة واعيـة ،ثم تكويـن تواصل ٍ
ثـم يختتـم باألسـبوع الثامـن ،وهـو المضـي قد ًمـا بعـد
التعامل مع كل تلك الضغوطات في األسابيع السابقة.
يحتـوي الكتـاب علـى صفحـات فيهـا تسـاؤالت
وملخصـات تسـاعد علـى فهـم التفاصيل المذكـورة ،وقد
تكـون تسـاؤالت خطـرت علـى ذهـن القـارئ أثنـاء قـراءة
بعـض األفـكار واألجـزاء ،وألن الكتـاب يُعـ ُّد دسـ ًما ،فـإن
القـر اء محتـوى
وجـود هـذه الملخصـات يُبسـط علـى
َّ
الكتـاب ،ويعطيهـم خيـار التوقـف فـي األجـزاء التـي
يفضلون االستزادة منها.

كيف يمكن لعشر دقائق أن
تحسن من حياتك؟
ُّ
Title: Mind Time
Author: Michael Chaskalson
-Megan Reitz
Publisher: Harper Thorsons
Pages: 192
ISBN: B07565HQB3

يحــاول الكتــاب فــي فصولــه الثمانية أن يشــرح أهمية
العقــل لضبــط إيقــاع حيــاة اإلنســان ،مــاذا يمكنــك أن
تفعــل لعقلــك فــي عشــرة دقائــق؟ يقــول مؤلفــا الكتــاب
إنــك تحتــاج إلــى عشــر دقائــق يوم ًيــا لعقلــك ،أن تمــارس
تماريــن معينــة ستحســن مــن أداء عقلــك وستشــاهد
نتائجها الحقًا على حياتك وعملك.
الفصـل األول يشـرح فيـه الكتـاب مفهـوم  AIMوهـي
الحـروف الثالثة التي تشـير إلى كلمـات مفتاحية ثالث،
وهـي ،Allowing - Inquiry – Meta-awareness :التـي مـن
خلال مفهـوم هذه الكلمات ستسـمح للعقل بقبول واقعه
وفهـم محيطه ،واالسـتعداد لما هـو ُمقبل من خالل فهم
اللحظة الراهنة.
بعــد شــرح الكلمــات المفتاحيــة والمفاهيــم التــي
ستســاعد الشــخص بــأن يحســن مــن واقعــه وقــدرات
عقلــه ،يشــرح الفصــل الثانــي كيــف تتعلــم  AIMوتعيــد
ترتيــب أفــكارك وعقلــك ليتأقلــم مــع فكــرة قبــول الواقــع

وفهــم المحيــط ،فتماريــن التأمــل التــي ينصــح بهــا
الكتــاب أثبتــت فاعليتهــا حتــى مــن خــال التجــارب
والدراســات التــي أجريــت علــى عقــل اإلنســان الــذي
يمارســها ،وبحســب مؤلفــا الكتــاب ،فــإن هنــاك دراســة
علميــة أجرتهــا جامعــة هارفــرد أكدت أن تماريــن التأمل
تزيــد قــدرة العقــل فــي المناطــق الخاصــة بالحــواس.
وهــذا الكتــاب يذكــر تلــك التماريــن التــي ينصــح بهــا
بشكل ُمفصل ويربط أهميتها بالقدرة العقلية.
أمــا بقيــة الفصــول ،مــن الثالــث حتــى الســادس،
فتركــز علــى أهميــة تخصيــص عشــر دقائــق مــن التأمــل
ـواح عــدة ،مثــل العالقــات
لتحســين حيــاة الشــخص مــن نـ ٍ
االجتماعيــة ،والشــعور بالســعادة والنجــاح الوظيفــي،
والصحــة الجســدية والنفســية بشــكل عــام .بينمــا يتناول
الفصــان األخيــران أهميــة هــذه التماريــن لتحقيــق
التــوازن المطلــوب بيــن العمــل والحيــاة ،خاص ـ ًة حينمــا
يواجه اإلنسان ظروفًا صعبة.

ثريا بترجي

ناشرة كتب أطفال ومهتمة بتطوير المحتوى
الفكري الثقافي لألطفال باللغة العربية

ُكتب األطفال..
هموم ومبادرات

•كيف نحفِّ ز أطفالنا على القراءة؟
• من واقع خبرتي ،أالحظ أن الوعي تط ّور أكثر من السابق
فيما يخص القراءة مع األطفال باللغة العربية ،وذلك مقارن ًة
بالسنوات الخمس الماضية ،ومــن المهم أن يكون هذا
ً
مرتبطا بالوعي ،بمعنى ّ
أل نضع خطة تحفيزية
التحفيز
واحــدة ونفترض أنها تنطبق على الجميع ،كما يجب أن
نعرف الطفل معرف ًة جيدة ونتفهم أفضل الطرق المحفزة
له .وفي نادي القراءة الخاص بدار كادي ورمادي ،الحظنا
أن طرق التحفيز متن ّوعة ومختلفة مقارن ًة بالسابق.
ـوج ــه
•ه ــل ت ــوج ــد ف ـع ــال ـي ــات ك ــاف ـي ــة ت ـح ـت ـفــي ب ــال ـك ـت ــاب ال ـم ـ ّ
لألطفال؟
• في مجتمعنا ال يوجد اهتمام كـ ٍ
ـاف ،ولكن تم تنظيم بعض
المبادرات والفعاليات في العالم العربي ،وقد حاولنا إنشاء
مبادرات ،مثل تحدي القراءة ،ومسابقات عن أفضل الكتب
العربية لألطفال ،وتكريم للكتاب والرسامين ،ومحاولة
تسليط الضوء من خالل اإلعالم على أدب األطفال الذي
يحتاج إلى مزيد من االهتمام.
•ماهي عوائق التأليف والنشر لألطفال محل ًيا؟
• هناك مجموعة من العوائق ،بعضها يخص ما قبل الطباعة،
مثل عدم اهتمام الك َّتاب بتطوير كتاباتهم حتى يتنافسوا مع
أقرانهم في العالم العربي .وفي لجنة مراجعة النصوص في
دار كــادي ورمــادي ،نضطر أحيا ًنا بأن نتعاون مع ال ُك َّتاب
بشكل مستمر لتطوير النص قبل أن نبدأ في مرحلة التدقيق
اللغوي والمراجعة والتحرير .كما نحاول تطوير الصياغة
وزيادة العمق والتشويق في القصة لتناسب الطفل .العائق
الثاني هو قلة عدد الرسامين وازديــاد الطلب عليهم .بعد
ذلك يأتي غياب االهتمام باإلخراج الفني للكتاب .أما عوائق
مرحلة الطباعة ،فأهمها هو عدم وجود مطابع محلية تقدم
خــيــارات مختلفة فيما يخص الطباعة لألطفال بأسعار
منافسة ،فهي غال ًبا ماتكون أغلى ثمنًا مقارنة بالكتب
األخ ــرى العتمادها على الــرســومــات واأللـ ــوان ،وبالتالي
نضطر للطباعة بالخارج ،وهذه تكلفة إضافية أخرى من
ناحية الوقت والمال ،وهي أكبر معضلة يواجهها أي ناشر؛
ألن تكلفة شحن الكتب تُعد باهظة الثمن مما يعيق تطور
النشر .وآخر عائق في هذه المرحلة هو التوزيع .لقد تطور
التوزيع في الوقت الحالي ،إال أن قنوات التوزيع الكبيرة
تتطلب تكلفة أعلى ،وبالتالي يضطر الناشر إلى رفع سعر
الكتاب حتى يغطي تكاليفه.
•ما سبب ارتفاع أسعار كتب األطفال في الدور المتخصصة؟
• ال أوافق الرأي في هذا التعميم؛ فكل ناشر لديه جمهوره
المستهدف ،وهناك بعض الناشرين ترتكز رؤيتهم على أن
ينتجوا كتب أطفال على مستوى عـ ٍ
ـال من الجودة الفتقار
العالم العربي لها ،وكل ناشر يختار ويدرس المطلوب منه.
لكن يجب أن نتساءل ،هل هــذا النوع من الكتب العالية
الجودة تخدم القراءة في العالم العربي؟ ألنه في المقابل
هــنــاك نــاشــرون هدفهم هــو إنــتــاج كتب أطــفــال كتابتها
ورسوماتها ممتازة ،وطباعتها جيدة ،بسعر متوسط ،فيكون
اإلقبال على هذه الكتب كبي ًرا .وفي تصوري أن األطفال ال
يهتمون بكون الطباعة على مستوى ٍ
عال من الجودة بقدر
اهتمامهم بأن تكون الرسومات بسيطة وطريفة ،وأسلوب
الكتابة يالمس أرواحهم البريئة ويضحكهم .لكن يجدر بنا
أيضا أهمية الطباعة الجيدة حتى يعيش الكتاب
ّأل ننسى ً
لسنوات دون أن يتضرر.

القافلة األسبوعية  ١٠يناير ٢٠١٩

إعادة تعريف الكيلوغرام
حسن اخلاطر
يُعــد الكيلوغــرام وحــدة دوليــة لقيــاس الكتلــة والتــي
تُعـ َـرف بأنهــا مقــدار مــا يحتويــه الجســم مــن مــادة فــي
صورهــا الثــاث المختلفــة المألوفــة علــى كوكــب األرض
وهــي الصلبــة والســائلة والغازيــة ،والتــي تتكــون بدورهــا
مــن مجموعــة مــن الــذرات وهــذه الــذرات تُبنــى مــن ثالثــة
أنــواع مــن الجســيمات وهــي اإللكترونــات والبروتونــات
والنيترونــات ،وتتألــف البروتونــات والنيترونــات مــن
جســيمات تُسـ ّـمى كــواركات ووجودهــا ال مــراء فيــه وهــو
مــا تب ّينــه لنــا تجــارب المســرعات ،والجســيمات األوليــة
تكتسب كتلتها نتيجة التفاعل بينها وبين مجال هيجز.

النظام الدولي للوحدات ()SI
هنــاك ســبع وحــدات أســاس تــم اختيارهــا بدقــة
متناهيــة مــن قبــل الهيئــة الدوليــة لــأوزان والمقاييــس،
تشــمل ا لو حــد ا ت ا لميكا نيكيــة ا لثــا ث  :ا لمتــر ،
والكيلوغــرام ،والثانيــة ،إضافــة إلــى أربــع وحــدات أخــرى
وهــي :الكالفــن ،والمــول ،واألمبيــر ،والشــمعة .وهــذه
الوحــدات تقيــس ســبع كميــات فيزيائيــة أســاس مرتبــة
علــى التوالــي :الطــول ،والكتلــة ،والزمن ،ودرجــة الحرارة،
وكميــة المــادة ،والتيــار الكهربائي ،وشــدة اإلضــاءة .وهذه
الوحــدات نســتخدمها كوحــدات مرجعيــة ومعياريــة
عندما نقوم بقياس كمية مجهولة.
ومــع التق ـ ّدم العلمــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين،
ســيعتمد العلمــاء علــى وحــدات أكثــر دقــة ومرتبطــة
بثوابــت فيزيائيــة كونيــة فــي ســعيهم للحصــول علــى
معاييــر أفضــل للقيــاس مثــل ثابــت بالنــك ،وســرعة
الضــوء ،وشــحنة اإللكتــرون ،وثابــت الجاذبيــة ،والعلمــاء
بالفعــل قــد خطــوا نحــو هــذا االتجــاه بشــكل جزئــي فــي
وحدتــي الطــول والزمــن بربطهمــا بثوابــت فيزيائيــة،
فالثانيــة التــي تقيــس الزمــن كانــت تعتمــد فــي بدايتهــا
علــى دوران األرض حــول محورهــا وحــول الشــمس ،ومنــذ
عــام 1967م ،أصبحــت وحــدة الزمــن أكثــر دقــة مــن
الســابق ،حيــث إنهــا تعتمــد علــى تــردد ذري مرتبــط
بنظيــر ذرة الســيزيوم  133 -وهــذا مــا يعــرف بالســاعة
الذريــة وهــي دقيقــة بدرجــة فائقــة ،حيــث تــم إعــادة
تعريــف الثانيــة بأنهــا عبــارة عــن الزمــن الــذي تســتغرقه
ذرة السيزيوم  133 -لعمل  9192631770ذبذبة.
وإذا انتقلنــا للمتــر الــذي يقيــس الطــول فقــد اعتمــد
علــى ســبيكة مصنوعــة مــن البالتيــن وااليريديــوم وذلــك
بوضــع عالمتيــن عليهــا فــي ظــروف محــ ّددة ،وهــذه
الســبيكة محفوظــة بالمكتــب الدولــي لــأوزان والمقاييس
الموجــود فــي فرنســا ،إال أن العلمــاء يســعون إلــى قيــاس
أكثــر دقــة فقامــوا بإعــادة تعريــف المتــر علــى أنــه
المســافة التــي يقطعهــا الضــوء فــي الفــراغ خــال فتــرة
زمنيــة مقدارهــا  299792458مــن الثانيــة ،وهــذا يعنــي أن
تعريــف المتــر خــرج مــن النطــاق المــادي الــذي يتأثــر
بالعوامــل المحيطــة بــه كالضغــط ودرجــة الحــرارة
والعوامــل األخــرى مــع مــرور الزمــن إلــى قيمــة ثابتــة
وغير قابلة للتغيير.

الكيلوغرام املعياري
عبــارة عــن ســبيكة أســطوانية مصنوعــة مــن البالتيــن
وااليريديــوم بنســبة  % 90بالتيــن و % 10ايريديــوم،
محفوظــة بالمكتــب الدولي لــأوزان والمقاييــس الموجود
فــي فرنســا ( )BIPMومقدارهــا واحــد كيلــو جــرام أي
 1000جــرام ،ذات أبعــاد محـ ّددة ،حيــث يكــون ارتفاع هذه
األســطوانة  39ملــم وقطرهــا كذلــك ،وحوافهــا ذات زوايــا
محــ ّددة لمقاومــة التــآكل ،وكثافتهــا عاليــة جــدا 21500
كيلوغــرام لــكل متــر مكعــب ،وفــي ظــروف فيزيائيــة
محــددة ،وتــم اختيــار هــذه الســبيكة تحديـ ًدا للخصائــص
االســتثنائية التــي تتم ّيــز بهــا كمقاومتهــا للصــدأ والكثافــة
العاليــة التــي تتمتــع بهــا وخمولهــا الكيميائــي وقــوة
صالبتهــا ومتانتهــا إضافــة إلــى امتالكهــا لمعامــل تمــدد
طولــي أقــل عنــد تعرضهــا لدرجــة الحــرارة مقارنــة
بغيرها من السبائك.

الكتلة املعيارية تفقد من كتلتها!
فــي آخــر عمليــة فحــص ،الحــظ العلمــاء أن الكتلــة
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المعياريــة فقــدت مــن كتلتهــا  50ميكروجرا ًمــا! منــذ
وضعهــا وتعريفهــا األول فــي عــام 1889م ،قبــل 129
ْ
عا ًمــا ،وهــذه كميــة قليلــة وغيــر ملحوظــة وتســاوي
تقريبــا كتلــة حبــة رمــل! حيــث إن الميكــرو جــرام جــزء
مــن المليــون مــن الجــرام ،بمعنــى أن كتلتهــا أصبحــت
 999.99995جــرام ،وهــذا يعنــي أن التعريــف المعيــاري
صحيحــا مــن الناحيــة العلميــة!
للكيلوغــرام لــم يعــد
ً
لذلــك قــرر العلمــاء إعــادة تعريــف الكيلوغــرام
باســتخدام الثوابــت الطبيعيــة بـ ً
ـدل مــن جســم مــادي،
وقــد تــم اإلعالن بشــكل رســمي عــن ربــط الكتلــة بثابت
بالنــك بـ ً
ـدل مــن الكيلوغــرام ،حيــث صـ َّوت العلمــاء فــي
فرنســا صبــاح يــوم الجمعــة  16نوفمبــر 2018م علــى
هــذا الحــدث العالمــي ،وســيكون فــي حيــز التنفيــذ يــوم
 20مايو 2019م ،ليتزامن مع اليوم العالمي للقياس.

ثابت بالنك
اقتــرح العلمــاء ربــط الكتلــة بوحــدة قيــاس أســاس
فــي فيزيــاء الكــم وهــي ثابــت بالنــك باســتخدام جهــاز
يســمى تــوازن كيبــل ( ،)Kibble balanceويمكــن للعلمــاء
مــن خالله ربط كتلة الجســم بالقوة الكهرومغناطيســية
وذلــك بقيــاس ســرعة الملــف ومقــدار التيــار والجهــد
الكهربائــي ،وبهــذه الطريقــة نســتطيع قيــاس الكتلــة
بدقــة متناهيــة مــن دون اللجــوء إلــى الجســم المــادي
وذلــك عــن طريــق اســتخدام قوانيــن فيزيائيــة محــددة
كقوانيــن الحــث الكهرومغناطيســي ،أي أن تــوازن كيبــل
يقــوم بموازنــة الكتلــة بقــوة كهرومغناطيســية تنتــج
عندمــا يتــم تشــغيل تيــار كهربائــي مــن خــال ملــف
ســلك متحــرك مغمــور فــي مجــال مغناطيســي ،بمعنــى
أننــا مــن خاللــه نســتطيع أن نعــرف قيمــة ثابــت بالنــك
بواســطة كتلــة معروفــة تما ًمــا أو يمكننــا قيــاس كتلــة
غيــر معروفــة إذا كانــت قيمــة ثابــت بالنــك معروفــة
تما ًما.
وثابــت بالنــك هــو ظاهــرة معروفــة فــي فيزيــاء الكم،
ولــه قيمــة صغيــرة جــ ًدا مــن الطاقــة وغيــر صفريــة
ومحــددة بدقــة متناهيــة ممــا يجعــل الطاقــة تنتقل على
كمــات ،ذلــك أن القيمــة الصفريــة تعنــي أن
شــكل ّ
الطاقــات مســتمرة ومتصلــة وســتفقد معــادالت فيزيــاء
الكــم دورهــا وتتحــول إلــى المعــادالت الكالســيكية،
وقيمــة ثابــت بالنــك تســاوي وحــدة ثابــت بالنــك هــي
وحــدة الطاقــة وهــي الجــول مضروبــة فــي وحــدة الزمن
أيضــا
وهــي الثانيــة ،ويمكننــا التعبيــر عــن هــذه الوحــدة ً
بداللــة الكتلــة فتكــون وحــدة ثابــت بالنــك عبــارة عــن
كيلوغــرام متــر مربــع علــى الثانيــة ،وعلــى هــذا فــإن
الكتلــة مرتبطــة بالطاقــة الكهرومغناطيســية ،ومــن هــذا
المبــدأ يتــم ربــط كميــة الطاقــة التــي يحملهــا الفوتــون
مــع تــردد الموجــة الكهرومغناطيســية ،وطاقــة الفوتــون
تتناســب طرديــا مــع تــردد المجــاالت المغناطيســية
والكهربائيــة المتذبذبــة للموجــة ،بحيــث إن طاقــة
الفوتــون تســاوي ثابــت بالنــك مضرو ًبــا فــي تــردد
الموجــة ،ويرتبــط كل مــن طــول الموجــة والتــردد
بســرعة الموجــة ،وبهــذا يمكــن الربــط بيــن الطاقــة
والطــول الموجــي ،حيــث إن الطاقــة تتناســب عكســ ًيا
مع الطول الموجي.

السبيكة المصنوعة من البالتين واإليريديوم للمتر المعياري ،وهي محفوظة في المكتب الدولي لألوزان والمقاييس في فرنسا.

للعلمــاء مثــل التــآكل أو الزيــادة والنقصــان بســبب تغيــر
درجــة الحــرارة أو تفاعلهــا مــع جســيمات دون ذريــة،
إضافة إلى تعرضها للفقدان أو السرقة!
إن وحــدة الكيلوغــرام هــي جــزء مــن حياتنــا اليوميــة،
وإذا اختلــت وحــدة القيــاس للكتلــة ،فهــذا يســبب
ً
اختــال فــي كل الصناعــات واالســتخدامات العلميــة
المباشــرة وغيــر المباشــرة ،التــي تعتمــد علــى قيــاس
الكتلــة عمل ًيــا ،إال أن هــذا التغيــر لــن يســبب خســارة
اقتصاديــة لنــا ولــن يؤثرعلــى اســتعماالتنا اليوميــة التــي
ال تعتمــد علــى دقــة قيــاس الكتلــة بشــكل كبيــر ،مثــل
شراء واحد كيلوغرام من الفواكه وما شابه ذلك.
لكــن هــذا التغيــر ســيكون فــي غايــة األهميــة فــي
التطبيقــات العمليــة فــي األبحــاث والصناعــات التــي
تعتمــد علــى القيــاس الدقيــق مثــل فيزيــاء الجســيمات،
والفيزيــاء النوويــة ،وتقنيــة النانــو ،والطــب ،وعلــم
الفضــاء ،وغيرهــا مــن العلــوم الدقيقــة ج ـ ًدا .وكمثــال
علــى ذلــك فزيــادة كتلــة قليلــة تقــاس بالميكروغــرام في
وقــود التصنيــع النــووي مــن اليورانيــوم  235 -أو
البلوتونيــوم  ،239 -ســيولد طاقــة كبيــرة ،ومثــل هــذه
التأثيرات يجب أن نأخذها بعين االعتبار.

الفرق بين الكتلة والوزن
الكتلــة هــي مقــدار مــا يحتويــه الجســم مــن مــادة
وتقــاس بوحــدة الكيلوغــرام ،أمــا الــوزن فهــو مقــدار
القــوة التــي يجــذب بهــا الكوكــب الجســم ويقــاس بوحدة
النيوتــن ،فقــوة جــذب األرض لألجســام تقــل كلمــا
ارتفعنــا عــن ســطحها نتيجــة ضعــف الجاذبيــة وقــوة
الجــذب تتناســب عكس ـ ًيا مــع مربــع المســافة بينهمــا،
وهــذا يعنــي أن الجســم يــزن أســفل الجبــل أكثــر مما لو
كان في أعاله بينما كتلته ثابتة ال تتغير!

األثر املستقبلي
إن مــا قــام بــه العلمــاء مــن ربــط الكتلــة بثابــت بالنك
يمثــل إنجــا زًا علم ًيــا كبيــ ًر ا فــي القــرن الحــادي
والعشــرين فقــد وصلــوا إلــى دقــة أكثــر لقيــاس الكتلــة
بعيــ ًد ا عــن التغيــرات التــي تطــرأ علــى الســبيكة
المعدنيــة مــع مــرور الزمــن والتــي تســبب قل ًقــا كبي ـ ًرا

السبيكة األسطوانية للكيلوغرام المعياري ،وهي محفوظة في المكتب الدولي لألوزان والمقاييس في فرنسا.
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الصبح إذا تنفس
التقط صورةُ :

خميس الصلطي *

مهمة نقل التاريخ البشري
لألجيال  ..إلى أين؟!

السحب مكانًا للشمس القادمة بقوة من الشرق ،فالصبح إذا تنفس ،تتنفس معه كائنات الكون ،ويسعى كل منها
في الصباح ،تخلع السماء عباءتها الرمادية ،تفسح ُ
لرزقه المكتوب .الزميل بشار العبدالجبار من إدارة حلول األعمال الذكية التقط هذه اللقطة المذهلة للحظات الصباح الباكر في مدينة مونترو السويسرية التي
شموخا.
تشتهر ببحيرتها الممتدة على مد البصر ،وجبالها التي تزيدها ثلوج الشتاء
ً

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

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

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

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،هنوف يوسف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

ال أنكر قـ ً
ـول ،أن مسألة نقل التاريخ البشري لألجيال في
المستقبل من األمــور المؤرقة لي ،فكثي ًرا ما تحاصرني هذه
الفكرة وبصور شتى ،في ظل هيمنة اآلراء واألحــداث الواقعة
وتناقضاتها هــنــا وهــنــاك ،مـ ــرو ًرا بــتــداخــل األفــكــار النقية
ونقيضها ،التي جاءت جراء الصراعات األيديولوجية للشعوب
في الوقت الراهن ،مع سطوة النوافذ والمؤسسات المعنية
بالواقع اإلعالمي في عالمنا المترامي من شرقه إلى غربه،
مـ ــرو ًرا بجنوبه إلــى شــمــالــه ،خــاصــة وإنــهــا تــوصــل أفكارها
بطريقتها التي تناسب أجندتها ومعتقداتها.
في ظل هذه الظروف الشائكة ،تُــرى كيف سيصل التاريخ
اإلنساني البشري بكل أطــره وتوجهاته الثقافية والتاريخية
والسياسية واالقتصادية مرو ًرا باإلنجازات البشرية الظاهرة
ولو بعد حين إلى األجيال في المستقبل ،تلك األجيال التي
ستأتي بعد مائة سنة أو يزيد ،ومن خالل وجهة نظري هنا
أعني األجيال العربية على وجه الخصوص ،فالوضع الحالي
لنقل هذا التاريخ ال يُطمئن ألن تصل الصورة بكامل حقيقتها
دون تهشم زاوية من زواياها على أقل تقدير.
قد يطرح سائ ٌل أسئلته المشروعة والمباشرة ،لماذا كل هذا
التشاؤم في مسألة نقل التاريخ البشري لألجيال ،لماذا القلق
في وقتنا الراهن ونحن نمتلك وسائل متاحة أكثر دقة وسهولة
وفــي متناول الجميع مــن خــال مــا تــوفــره التقنية وتطورها
اليومي .هنا أقول ليس األمر كما يعتقد السائل ولكن أذهب
إلى الجانب النوعي لهذا التاريخ الذي قد يخالطه التضليل
ٍ
أحيان كثيرة.
والتحريف في
ِ
ٍ
في إشـ ٍ
ـارة علمية إلى كتاب (العبر) البن خلدون ،نرى ثمة
نقاط مهمة أشــار إليها هذا الكتاب فيما يتعلق بماهية نقل
التاريخ البشري ،فهو أي (التاريخ) يُصنف ضمن العمليات
األكثر تعقي ًدا في الحياة ،خاصة تلك التي تمر من مجتمع إلى
ٍ
عصر آخــر أو من خــال مرحلة إلى
مجتمع ومــن عصر إلــى
ثمة قواعد يجب اتباعها
مراحل أخرى ،فالكتاب يشير إلى أن ّ
في مسألة نقل التاريخ بما في ذلك البناء الروائي الخبري على
سبيل المثال ،فهو محل اهتمام من قبل الملوك والسالطين
أيضا،
مــرو ًرا بالجمهور والعلماء وذوي االختصاص والجهلة ً
وألن التاريخ هو عبارة عن ملكية جماعية وذاكرة إنسانية غير
محجور عليها حسبما يورد كتاب ِ
(العبر) ،فأرى أن يتم نقله
بصور واقعية أكثر نزاهة بعي ًدا عن المغالطات أو تقييم ذوات
البشر ألجل مصالح تخدم فئات بعينها دون األخرى.
أتــوقــع أن على المؤسسات الرسمية والــخــاصــة المعنية
بالتوثيق في البلدان العربية ،أن تعمل بجد لحفظ تاريخها
الحقيقي الحالي مع المحاولة على تصويب ما فات من هذا
تاريخ الماضي الذي أصابته شوائب العقول وأهواء العواطف،
وبصور تخلو من سطوة المغالطات ،وأن تستغل ما تقدمه
التقنية بما يخدم صالح أجيالها ولو بعد مائة عام على سبيل
الحصر ،فاألمر ضبابي وغير واضح الرؤية ،وربما القادم أكثر
مر
قتامة من اآلن .فما خلّفه اإلرث اإلنساني البشري على ّ
يرسخ إال
العصور من نقل األخبار بأوجه على غير حقيقتها ال ّ
التضليل الذي ي ّولد الحقائق المشوهة ،خاصة وأن لألجيال
ح ّقًا علينا في معرفة ما هو ٍ
ماض وكيف كان اآلبــاء يفكرون
قبلهم ،وما هي إنجازاتهم وما تحقق في أزمانهم وأيامهم.
* كاتب وإعالمي عماني

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

cw@exchange.aramco.com.sa

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

