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٢٤
ســـاعة في اليـــوم وعلـــى مـــدار األســـبوع ُيتيحهـــا تطبيق 
التنقيـــب  لمهندســـي   )AramcoLink App( لنـــك  أرامكـــو 
واإلنتـــاج لمتابعـــة ومراقبـــة أعمـــال الحفر أينمـــا كانوا، 
وهـــو نظـــام للتمثيـــل المرئي المباشـــر للبيانـــات خاص 
بمراقبـــة أعمـــال التنقيـــب واإلنتـــاج المتعلقـــة بالحفـــر 

أطلقته تقنية المعلومات مؤخًرا.
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زار وفد من أعضاء مجلس الشورى أرامكو السعودية في 
مقرها الرئيس في الظهران الخميس الماضي. وقد 
أتيح ألعضاء الوفد الزائر التعرف على جوانب مختلفة 

من أعمال أرامكو السعودية.
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١٤ فبراير ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

إدارة منع الخسائر وسينوبك تناقشان سالمة موظفي املقاولين 

الظهــران - اســتضافت إدارة منــع الخســائر فــي 
أرامكــو الســعودية، مؤخــًرا، وفــد قــادة الســامة مــن 
شــركة تشــاينا بتروكيميــكال كوربوريشــن )ســينوبك(، 
ــة  ــي إطــار عاق ــن نوعــه ف ــث م ــاع هــو الثال ــي اجتم ف
مــر  علــى  الطرفيــن  بيــن  ومســتمرة  مثمــرة  عمــل 

السنين.
وكان وفــد ســينوبك، الــذي يرأســه مديــر الصحــة 
تشــنغ  الســيد  ســينوبك،  فــي  والبيئــة  والســامة 
قــد طلــب عقــد االجتمــاع لمشــاركة  تشــاينجكينج، 
الخبــرات والــدروس المســتفادة المرتبطــة بموضوعات 
ســامة موظفــي المقاوليــن، باإلضافــة إلــى االطــاع 

على نتائج محادثات االجتماعين السابقين.
الجديــر بالذكــر أن أرامكــو الســعودية تعمــل مــع 
مراقبــة  فيهــا  تُعــد  مشــاريع  عــدة  علــى  ســينوبك 
ــك أعمــال  الســامة مــن األمــور األســاس، بمــا فــي ذل
الحفــر ومصفــاة ينبــع وأعمــال ســينوبك فــي جميــع 

أنحاء جمهورية الصين الشعبية. 
ــع الخســائر، األســتاذ عبــداهلل  ــر إدارة من وقــال مدي
الغامــدي، فــي كلمتــه التــي ألقاهــا فــي بدايــة االجتماع: 
»علــى الرغــم مــن أننــا قــد نتعامــل مــع المشــكات مــن 
ــا هــدف واحــد،  ــه يجمعن وجهــات نظــر مختلفــة، إال أن
وهــو إنجــاز أعمالنــا بطريقــة آمنــة، والتأكــد مــن عــودة 

منازلهــم القافلة األسبوعية إلــى  ومقاوليهــا  الشــركة  موظفــي  جميــع 
سالمين«.

كمــا اغتنــم الغامــدي الفرصــة لدعــوة أعضــاء الوفــد 
إلــى مؤتمــر أرامكــو الســعودية المقبل لســامة األعمال 

المزمع عقده في عام 2020م.

نظرة إدارة منع الخسائر
ــد فيصــل، مــن إدارة  وخــال االجتمــاع، تحــدث مهن
منــع الخســائر، عــن هيــكل إدارة منــع الخســائر ودورهــا 
أنحــاء  الشــركة فــي مختلــف  وأثرهــا علــى أعمــال 
لمراقبــة  مختلــف  هيــكل  لوجــود  ونظــًرا  المملكــة. 
الســامة فــي ســينوبك، كان الحضــور يتوقــون إلــى 
معرفــة مزيــد عــن عاقــات إدارة منــع الخســائر مــع 
والجهــات  الشــركة  وإدارات  الحكوميــة  الجهــات 
المعنيــة، وكيــف تحافــظ إدارة منــع الخســائر علــى 
اســتقاليتها عــن الكيانــات األخــرى، مــع توفيــر الدعــم 

الفاعل للسامة في الشركة.
ووجــه الســيد تشــاينجكينج ســؤااًل عــن كيفيــة عمــل 
ــزام بمعاييــر الســامة فــي  ــا لضمــان االلت األقســام مًع
الصناعــة والشــركة، ليجيب خبــراء إدارة منع الخســائر 
ــران  ــي الظه ــة ف ــة الثاث ــن أن األقســام المركزي مؤكدي
وتعليمــات  الســامة،  إدارة  بنظــام  وتلتــزم  تطّبــق 
الســامة العامــة، والمعاييــر الهندســية، وتوفــر كذلــك 

الدعم لجميع مكاتب المناطق في منع الخسائر.

سالمة املقاولين
ــا  ــذي يعمــل اختصاصًي  وقــال جيوفــري جوزفــي، ال
فــي إدارة منع الخســائر، إن ســامة موظفــي المقاولين 
تُعــد مــن األمــور التــي توليهــا كلتــا الشــركتين أهميــة 
خاصــة، وأشــار إلــى أن مجــرد وجــود قواعــد مكتوبــة ال 

تكفي لضمان السامة في مواقع العمل.
وممارســات  المقاوليــن  تأهيــل  مناقشــة  وعنــد 
الســامة فــي الموقــع، اتفقــت إدارة منــع الخســائر مــع 
وفــد ســينوبك علــى أنــه تحــد مســتمر. وقــال جوزفــي: 
»عنــد العمــل مــع المقاوليــن، ال يشــكل األداء الجيــد 
للســامة الفعــل الصائــب الــذي ينبغــي عملــه، بــل أيًضا 

المنطلق السليم ألداء األعمال«. 
وفــي نهايــة االجتمــاع، قــّدم الســيد تشــاينجكينج، 
شــكره إلدارة منــع الخســائر علــى حســن الضيافــة 

وعلى الموضوعات التي تمت مناقشتها.
كمــا دعــا خبــراء إدارة منــع الخســائر إلــى زيــارة 
ــي المســتقبل،  ــًا: »ف ــن قائ ــي الصي شــركة ســينوبك ف
نأمــل فــي اســتمرار التعــاون والتواصــل بيننــا لمناقشــة 
بــإدارة  ودراســة جميــع الموضوعــات ذات العاقــة 

سامة موظفي المقاولين«.

عبداهلل الغامدي من أرامكو السعودية )الصورة إلى يسار( وتشنغ تشاينجكينج من شركة سينوبك، يتحدثان عن السالمة خالل زيارة قام بها وفد شركة سينوبك إلى إدارة منع الخسائر في الظهران. وكان الهدف من االجتماع هو تبادل الخبرات والدروس 
المتعلقة بإدارة سالمة موظفي المقاولين واالطالع على نتائج محادثات االجتماعين السابقين.              

تصوير: مصلح الخثعمي

على الرغم من أننا 
قد نتعامل مع 
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ومقاوليها إلى 
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دافـــوس، سويســـرا - ثمـــة إجـــراءات تُتخـــذ للحـــد 
بالســـرعة  ليســـت  لكنهـــا  المناخـــي  التغّيـــر  مـــن 
الكافيـــة. كان هـــذا هـــو االنطبـــاع الـــذي توّلـــد إّبـــان 
المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي الـــذي ُعقـــد الشـــهر 
الماضـــي، وخّيـــم موضـــوع التغّيـــر المناخـــي علـــى 
ـــي  ـــة رفيعـــة المســـتوى، الت كواليـــس النقاشـــات الدولي

دارت على مدى أيامه األربعة.    
ـــة،  ـــرز اإلخباري ـــة رويت ـــى، أجـــرت وكال وللمـــرة األول
تويتـــر حـــول  اســـتطاعات عبـــر حســـابها علـــى 
ــرز  ــاؤل رويتـ ــد تسـ ــاس. وعنـ ــدى األسـ ــا المنتـ قضايـ
عـــن القضيـــة العالميـــة األكثـــر إلحاًحـــا واألجـــدر 
ــة 62 %  ــت إجابـ ــوس، كانـ ــي دافـ ــاش فـ ــرح للنقـ بالطـ
مـــن المشـــاركين الذيـــن بلـــغ عددهـــم 286 ألـــف 

شخص هي التغّير المناخي.
وقالـــت كرســـتينا فيقوريـــس، وهـــي دبلوماســـية 
ــر  ــة باريـــس للتغيـ ــود اتفاقيـ ــادت جهـ ــتاريكية قـ كوسـ
المناخـــي عـــام 2015م: »ســـيبدأ االنخفـــاض فـــي 
االنبعاثـــات الكربونيـــة بعـــد عـــام 2030م عندمـــا تبلـــغ 
مـــن   % 60 انبعاثاتهـــا مجتمعـــة  تمّثـــل  دولـــة،   57
ــب  ــدأ عقـ ــا وتبـ ــة، ذروة انبعاثاتهـ ــات العالميـ االنبعاثـ
ذلـــك باالنخفـــاض«. وذكـــرت فيقوريـــس، محـــذرة مـــن 
أن ذلـــك ليـــس ســـريًعا بمـــا يكفـــي، أن العالـــم بحاجـــة 
اليـــوم إلـــى بلـــوغ أقصـــى انبعاثاتـــه بحلـــول عـــام 

2020م وخفضها بنسبة 50 % بحلول عام 2030م. 
وقّدمـــت فيقوريـــس رؤيتهـــا للجهـــود المبذولـــة علـــى 
مســـتوى العالـــم، حيـــث أقـــرت بالجهـــود المبذولـــة 
ـــث  ـــاء، وتحدي ـــة، والتشـــغيل بالكهرب ـــد الطاق ـــي تولي ف
النقـــل، كمـــا أقـــرت بتحفـــظ الجهـــود المبذولـــة فـــي 
ـــة  ـــل، ولكنهـــا قالـــت إن الجهـــود المبذول مجـــال التموي
فـــي مجـــاالت اســـتخدام األراضـــي، والزراعـــة، وإزالـــة 
الغابـــات، والتحـــول الصناعـــي، والمبانـــي والمـــدن 

التزال دون المطلوب.       

مبادرة شركات النفط والغاز 
بشأن املناخ تسترعي االهتمام

 ودعـــت رئيســـة شـــركة أوكســـيدنتال بتروليـــوم 
ــى  ــوب، إلـ ــي هولـ ــن، فيكـ ــا التنفيذييـ ــرة إدارييهـ وكبيـ
مزيـــد مـــن التعـــاون قائلـــًة إنـــه يصعـــب علـــى شـــركة 
واحـــدة إحـــداث تأثيـــر كبيـــر، ولكـــن بتضافـــر الجهـــود 
يمكـــن تحقيـــق أثـــر ملمـــوس. كمـــا وصفـــت هولـــوب 
الداعميـــن  التنفيذييـــن  المديريـــن  كبـــار  التـــزام 
ـــه  ـــاخ بأن ـــاز بشـــأن المن ـــادرة شـــركات النفـــط والغ لمب

أمر يستوجب االهتمام. 
وأشـــارت هولـــوب إلـــى أن المســـاهمين والموظفيـــن 
وجميـــع األطـــراف فـــي شـــركة أوكســـيدنتال يؤيـــدون 
جميًعـــا اإلنفـــاق لجعـــل األمـــور تمضـــي بوتيـــرة أســـرع، 
ودعـــت إلـــى انتهـــاج أســـاليب للحـــد مـــن التغيـــر 

المناخـــي مثـــل االســـتخاص المحســـن للنفـــط بثانـــي 
ــيد  ــي أكسـ ــة ثانـ ــون، وقالـــت: »إن كميـ ــيد الكربـ أكسـ
الكربـــون المتطلبـــة لحقنهـــا فـــي مكمـــن النفـــط أكبـــر 
بكثيـــر ممـــا يتولـــد فعلًيـــا مـــن اســـتهاك برميـــل 

النفط«.
ـــة عـــن ســـؤال حـــول قـــدرة المرافـــق الحاليـــة  وإجاب
فـــي العالـــم والبالـــغ عددهـــا 18 مرفًقـــا الســـتخاص 
ــر  ــداث أثـ ــى إحـ ــه علـ ــتخدامه وتخزينـ ــون واسـ الكربـ
ـــد جـــزًءا  ـــق تُع ـــوب إن هـــذه المراف ـــت هول ســـريع، قال
ــئلة  ــذه األسـ ــل هـ ــى مثـ ــة علـ ــل، وإن اإلجابـ ــن الحـ مـ
المتجـــددة  الطاقـــة  مصـــادر  تتضمـــن  أن  يجـــب 
وتُشـــغل  تُصنـــع  التـــي  الكهربائيـــة،  والســـيارات 
ـــات  ـــكار تقني ـــى ابت ـــة إل ـــة المتجـــددة، باإلضاف بالطاق

متقدمة للحد من االنبعاثات.  

جميعنا مسؤولون
وانســـجاًما مـــع القـــول بـــأن التغيـــر المناخـــي 
ــري  ــة النيجيـ ــر الماليـ ــال وزيـ ــة، قـ ــؤولية جماعيـ مسـ
الســـابق نقـــوزي أوكنجو-إويـــا إنـــه يجـــب علـــى 
الجميـــع توخـــي الحـــذر والنظـــر فيمـــا يمكنهـــم أن 
يســـهموا بـــه، فـــي حيـــن أشـــارت معالـــي وزيـــرة 
المناجـــم والطاقـــة الكولومبيـــة، فرننـــدا ســـواريز إلـــى 
ــى  ــاد علـ ــن االعتمـ ــتهلكين للتوقـــف عـ ــع المسـ أن دفـ
ـــة  ـــة مـــن ناحي ـــوري مســـألة صعب ـــود األحف ـــواع الوق أن

علـــم االقتصـــاد الســـلوكي، قائلـــة: »يبـــذل النـــاس 
جهـــوًدا كبيـــرة للحـــد مـــن آثـــار التغيـــر المناخـــي 

لكنهم يقودون سياراتهم كل يوم«. 
وخاطـــب عالـــم التاريـــخ الطبيعـــي الشـــهير ديفيـــد 
أتنبـــورو، الـــذي يبلـــغ مـــن العمـــر 92 عاًمـــا القـــادة 
العالمييـــن المشـــاركين فـــي المنتـــدى مناشـــًدا إياهـــم 
»بتجـــاوز الشـــعور بالذنـــب واللـــوم ومباشـــرة المهمـــات 

العملية التي بين أيدينا«.   

األثر االقتصادي
ــرة  ــاش األخيـ ــة النقـ ــز حلقـ ــادة أن ترّكـ ــرت العـ جـ
فـــي المنتـــدى علـــى التوقعـــات االقتصاديـــة، إال أن 
مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولـــي، كريســـتين القـــارد، 
ـــاه بإحـــدى  ـــًة إي ـــر المناخـــي واصف ـــت عـــن التغّي تحّدث
أكثـــر القضايـــا التـــي تواجـــه االقتصـــاد العالمـــي 

إلحاًحا.    

مصـــدر المعلومـــات هـــو الســـجل الرســـمي لوقائـــع 
المنتـــدى التـــي نُشـــرت علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لـــدورة 
ـــوس،  ـــي داف ـــام 2019م ف ـــدى االقتصـــادي العالمـــي لع المنت

وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أرامكو السعودية.

القافلة األسبوعية

تصورات مستقبلية   
املناخ.. قضية عاملية
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أرامكو السعودية تدّشن أعمال املشروع املشترك 
لتصنيع أجهزة الحفر العربية 

أعمـال  لتدشـين  رئيسـة  خطـوة  فـي   - الخيـر  رأس 
المشـروع المشـترك لتصنيع أجهـزة الحفر محلًيـا، عقدت 
أرامكو السـعودية وشـركة ناشـونال أويـل ويل ڤاركـو )إن أو 
ڤـي(، مؤخـًرا، االجتمـاع األول لمجلس إدارة شـركة تصنيع 

أجهزة الحفر العربية.
العربيـة حديثـة  الحفـر  أجهـزة  تصنيـع  شـركة  وتُعـد 
التأسـيس، مشـروًعا مشـترًكا بيـن شـركة إن أو ڤـي )التـي 
تملك حصة 70 % من أسـهم المشـروع المشـترك( وأرامكو 
السـعودية. وتضمنـت النقـاط الرئيسـة في االجتمـاع األول 
للشـركة تعييـن كبـار المسـؤولين فـي الشـركة، والموافقـة 

على إستراتيجية العامة التجارية للشركة.
ويهـدف هـذا المشـروع المشـترك إلـى تصنيـع معـدات 
وأجهـزة الحفـر ومرافق لتقديـم خدمات ما بعـد البيع ذات 
المسـتوى العالمـي فـي رأس الخيـر علـى بعـد 80 كيلومتًرا 
شـمال الجبيل. وسـيكون المرفق الحديث والمتكامل قادًرا 
على إنتاج عشر منصات حفر في السنة لتقديم الخدمات 
في الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا. وسـوف تكون شـركة 
تصنيـع أجهـزة الحفـر العربيـة، التـي تمتد مسـاحتها ألكثر 
مـن 500 ألـف متر مربع، أضخم منصة فـي الوقت الراهن 

ألجهزة ومعدات الحفر، ومرافق خدمات ما بعد البيع.
بجميـع  مـزوًدا  الصناعـي  المجمـع  هـذا  وسـيكون 
اإلصـاح،  وخدمـات  والتدريبيـة  الهندسـية  اإلمكانـات 
باإلضافـة إلـى كفاءة متعددة الوظائف وتصميم مرن لتلبية 

متطلبات السوق والتقدم التقني.
ويحتـوي مركز التصنيـع والخدمات المتكامل على مبنى 
للمكاتـب مكـّون مـن طابقيـن، ومسـتودع، وسـاحة لتخزيـن 
المـواد األوليـة، وورشـة تصنيـع، وورشـة لـآالت والتركيب، 
وأعمـال الطـاء، وسـاحة تركيـب معـدات الحفـر، وورشـة 

تصليح، ومنطقة للتوسع المستقبلي.

مزيد من فرص العمل للسعوديين
كمـا إّنـه مـن المتوقـع أن يوفـر المجمـع الصناعـي 1100 
فرصـة عمـل محليـة فـي تخصصـات متعـددة ولمسـتويات 
مختلفـة من الخبـرات، وذلك كجـزء من التزامه بالسـعودة. 
باإلضافـة إلـى ذلك، سـيتضمن مركـز تدريب على مسـتوى 
عالمـي تـم تجهيـزه باسـتخدام أحـدث المعـدات وأجهـزة 

شايستا خان 

المحاكاة لتوفير التدريب الازم. 
وسـوف يدعـم هـذا المشـروع المشـترك لتصنيـع أجهزة 
الحفـر العربيـة، االلتـزام الـذي أُعلـن، مؤخـًرا، مـن شـركة 
أرامكـو السـعودية نابـورس لخدمـات الحفـر، المتمثـل فـي 

شراء أجهزة الحفر محلًيا.
ومـن المقـرر أن تكتمـل أعمـال البناء خـال عامين. كما 
أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المرفق بحلول عام 2020م 
بالعمـل علـى تصنيـع أول جهـاز حفـر، والمقـرر أن يتـّم 
تسـليمه عـام 2021م. أمـا بحلول عـام 2025م فمـن المتوقع 
أن تعمـل شـركة تصنيع أجهـزة الحفر العربيـة على تصنيع 
55 جهـاز حفـر بـري، واإلسـهام بصـورة الفتـة في السـعودة 

وتوفير منتج محلي.

تعزيز التوطين
وقـال نائـب الرئيـس للحفـر وصيانـة اآلبـار فـي أرامكـو 
السـعودية، رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع أجهزة الحفر 

»نحـن سـعداء  الرشـيد:  العربيـة، األسـتاذ عبدالحميـد 
الحفـر  أجهـزة  لتصنيـع  المشـترك  المشـروع  بتدشـين 
العربيـة، الـذي يشـّجع علـى توطيـن قطـاع تصنيـع أجهـزة 
الحفـر، وتعزيـز السـعودة، وتطويـر القـدرات المحليـة بمـا 
يتوافـق مـع رؤيـة المملكـة 2030، ومبـادرة برنامـج تعزيـز 
القيمـة المضافـة اإلجمالية )اكتفـاء( التي أطلقتهـا أرامكو 

السعودية«.
وقـال رئيـس أنظمـة أجهـزة الحفـر فـي شـركة )إن أو 
ڤـي(، عضـو مجلـس إدارة المشـروع المشـترك لتصنيـع 
أجهـزة الحفـر العربية، السـيد جو روفيـج،: »نحن جاهزون 
لانتقـال إلـى المرحلة التالية في مشـروعنا المشـترك مع 
أرامكـو السـعودية، مما يجعلنا أقرب إلـى البدء في تصنيع 
أجهـزة حفـر عالية المواصفـات، ومعدات حفـر في أحدث 
مرافـق التصنيـع والتركيـب فـي المملكـة. ويعمـل المشـروع 
بـذل الجهـود لتحقيـق أهـداف برنامـج  المشـترك علـى 
)اكتفـاء( التـي تعـد جـزًءا مـن سلسـلة اإلمـداد العالميـة 

للتصنيع في شركة )إن أو ڤي(.«

االستفادة من املوارد
والجدير بالذكر أّنه سـوف يسـتفيد المشـروع المشترك 
مـن إنفـاق ومـوارد أرامكـو السـعودية، وسـوف يُسـهم فـي 
إنشـاء أعمـال تضيـف مصـادر جديـدة لتحقيـق األربـاح 
للشـركة، باإلضافـة إلـى تحسـين تكلفـة وفاعليـة سلسـلة 
اإلمـداد. وهـذا بـدوره يوفـر فـرص االسـتثمار ذات القيمـة 
الماليـة والتشـغيلية، مـع توطيـن إمـداد المـواد والخدمـات  
الختصـار الوقـت المسـتغرق فـي إنجـاز األعمـال وتقليـل 

التكاليف.
يُذكـر أن )إن أو ڤـي( شـركًة متعددة الجنسـيات ومقرها 
في مدينة هيوسـتن، بوالية تكسـاس فـي الواليات المتحدة 
األمريكيـة. وهـي تُمـارس أعمالها في أكثر مـن 1200 موقع 
فـي سـت قـارات، حيـث تُعـّد )إن أو ڤـي( شـركة رائـدة فـي 
توفيـر المعـدات والمسـتلزمات المسـتخدمة فـي أعمـال 
الحفـر وإنتـاج النفـط والغـاز، وخدمـات حقـول النفـط، 
وخدمـات تكامـل سلسـلة اإلمـداد لقطـاع النفـط والغـاز 

للتنقيب واإلنتاج.
وتعمـل شـركة )إن أو ڤـي( في المملكة منـذ أكثر من 40 
عاًمـا، وقامـت بضـخ اسـتثمارات كبيـرة فـي البنيـة التحتية 

المحلية، وتدريب وتشغيل الموظفين السعوديين.

سعداء بتدشين 
املشروع املشترك 
لتصنيع أجهزة الحفر 

العربية الذي يشّجع 
على توطين قطاع 
تصنيع أجهزة الحفر، 
وتعزيز السعودة، 
وتطوير القدرات 

املحلية بما يتوافق 
مع رؤية اململكة 
2030، و مبادرة 

برنامج تعزيز القيمة 
املضافة اإلجمالية 

)اكتفاء( التي 
أطلقتها أرامكو 

السعودية

عبد الحميد الرشيد

يؤكد عبدالحميد الرشيد أن المشروع المشترك الجديد 
يهدف إلى تصنيع معّدات وأجهزة للحفر ومرافق لتقديم 

خدمات ما بعد البيع ذات مستوى عالمي.

سوف يعمل المشروع المشترك لتصنيع أجهزة الحفر 
العربية على تصنيع أجهزة الحفر البرية وإنشاء مرافق 

لتقديم خدمات ما بعد البيع ذات مستوى عالمي في رأس 
الخير. ويوضح هذا التصوير الفني تخطيط المرفق الذي 

ستمتد مساحته إلى 500 ألف متر  مربع.
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لمــن  حــد  عنــد  يقــف  اإلنســان ال  طمــوح 
يملــك مهــارات مهنيــة عاليــة، ومــن المرجــح أن 
يمّكنــه هــذا الطمــوح مــن التنقــل بحريــة كاملــة 
النفــس  فــي  بالثقــة  مدعًمــا  الوظائــف  بيــن 
بهــا.  مرتبطــة  أخــرى  إيجابيــة  وخصائــص 
فــي  الشــخص  هــذا  يســتمر  أن  واألغلــب 
مســيرته المهنيــة بــا صعوبــات كبيــرة، ولكــن 
ــاس،  ــدى بعــض الن ــر الوظيفــي ل منحــى التطوي
وفــي مرحلــة مــا مــن مراحــل حياتهــم، قــد 
يتعــرض لثبــات المســتوى لفتــرة طويلــة، ممــا 
يؤثــر علــى إنتاجيتهــم، خصوًصــا إذا مــا وضعنا 
ــار عــدم إدراكهــم لحاجتهــم الملحــة  فــي االعتب

الكتساب مهارات جديدة.
فــي المقابــل، هنــاك شــخص آخــر يمتلــك 
أي  لشــغل  تؤهلــه  التــي ال  المهــارات  بعــض 
لحقيقــة  مــدرك  فهــو  بهــا،  يحلــم  وظيفــة 
يتــردد  فتــراه  المحــدودة؛  مهاراتــه  مســتوى 
كثيــًرا فــي طلــب النقــل لشــغل وظيفــة أعلــى 
يرغــب بشــدة فــي أدائهــا، وهــذه هــي نقطــة 
التحــول التــي يمكــن أن تغّيــر حقيقــة مســتقبله 

المهني.
فالرغبــة الشــديدة واالندفــاع همــا أقــوى 
ــاة  ــر منحــى المنعطفــات فــي حي الدوافــع لتغيي
أي شــخص. إنهمــا محــركان يدفعــان باإلنســان 
الــذات  )تحــدي  والتحــدي  المغامــرة  نحــو 
بالدرجــة األولــى(، وذلــك مــن أهــم مقومــات 
تُحّفــز  جديــدة  مهــارات  واكتســاب  النجــاح 

وتعمل على تطوير الذات بسرعة فائقة.
الشــخص  بهــا  يقــّرر  التــي  اللحظــة  وفــي 
قبــول التحــدي لتطويــر مهاراتــه المهنيــة ورفــع 
وزيــادة  مداركــه  لتوســيع  التعليمــي  مســتواه 
مؤهاتــه، فقــد يُحقــق إنجــاًزا صعًبــا، فيُغّيــر 
فقــط  ليــس  و  ، كلهــا تــه  حيا منعطــف  بــه 
مســتقبله الوظيفــي. فقــد يكتســب الشــخص 
كثيــر مــن الخبــرة والمعرفــة فــي فتــرة وجيــزة، 
ــه مــن القفــز واالنتقــال مــن مســتوى  ممــا يمّكن
إلــى آخــر بمهنيــة عاليــة ومفاجئــة، يحقــق مــن 
خالهــا إنجــازات متعــّددة وإنتاجيــة ذات جــودة 
لديهــم  الذيــن  بهــا علــى  يتفــوق  قــد  ممّيــزة 

المؤهات العالية المتسمة بنمطها الثابت.

ــة  ــّددة حــول إنتاجي ــراءات متع ــن خــال ق وم
أشــخاص يتمتعــون بمهــارات عاليــة وآخريــن 
محــدودي المهــارات، اتضــح أن فــرق اإلنتاجيــة 
تغييــر  عنــد  خاصــة  بينهــم،  شاســًعا  يكــون 
محــدودي  لألشــخاص  الوظيفــي  المنحــى 
قفــزات  بدورهــم يحققــون  فهــم  المهــارات؛ 
يتمتعــون  الذيــن  أولئــك  مــن  أعلــى  إنتاجيــة 
فــي حياتهــم  بنمــط واحــد  بمهــارات عاليــة 
ــك القفــزات كان مصدرهــا الوعــي  ــة. تل المهني
الــاإرادي بالدفــع نحــو تحقيــق رغبــة فــي أداء 
عمــل مــا تدعمهــا الثقــة بالنفــس لتثبــت لمــن 
حولهــا قدرتهــا علــى التفــوق علــى ذاتهــا وتغييــر 

مستقبلها بشكل الفت.
إْن تابعنــا رغباتنــا وســاندنا غيرنــا فــي إبــداء 
وذاتنــا،  ذاتهــم  لتحقيــق  المخفّيــة  رغباتهــم 
االســتمرارية  بــع  طا اإلنجــازات  فســتتخذ 
العاليــة دون آفــاق تحدهــا لترقــى وتســمو نحــو 
تملــك  هــل  هــو:  هنــا  والتســاؤل  األفضــل. 
الرغبــة لتحويــل النقــص إلــى دافــع تغيِّــر بــه 

نمط حياتك المهنية؟

نقص مهاراتك طريقك نحو النجاح املهني!
إضــــاءة

في  الموظفين  بمشاركة  األسبوعية  القافلة  ترحب 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعّبر عن آراء كّتابها.

كفاح العواودة
kifah.awawdeh@aramco.com

إدارة الموارد البشرية

إدارة التفتيش تعقد سلسلة من ورش العمل مع 
أمانة الشرقية عن نظم إدارة الجودة الشاملة

الظهـران - انطاًقـا مـن حـرص أرامكـو السـعودية على 
نقـل المعرفـة والخبـرة، وكجـزء مـن رؤيتهـا فـي المسـؤولية 
االجتماعية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، نّظمت 
إدارة التفتيـش ورشـة العمـل التعاونيـة الثالثـة لعـدٍد مـن 
المهندسـين واالستشـاريين العامليـن فـي أمانـة المنطقـة 
الشـرقية، باإلضافـة إلـى عـدٍد من ممثلي المجلـس البلدي 
بالمنطقـة، ناقشـت نُظـم أرامكو السـعودية فـي إدارة جودة 

المشاريع اإلنشائية.
جـاءت ورشـة العمـل فـي إطـار خطـة التعـاون وتبـادل 
الحكوميـة  السـعودية، والجهـات  أرامكـو  بيـن  الخبـرات 
المختلفـة،  وضمـن حـرص أمانـة المنطقـة الشـرقية علـى 
االطـاع علـى أحـدث الطـرق والتقنيات المتبعـة في مجال 

متابعة وتفتيش جودة المشاريع اإلنشائية.

نظام إدارة الجودة 
المبنـى  فـي  والثانيـة  األولـى  العمـل  ورشـة  ُعقـدت 
الرئيـس فـي أمانـة المنطقـة الشـرقية فـي الدمـام، حيـث 

بـدأت ورش العمـل بمقدمـة عـن أرامكـو السـعودية وإدارة يوسف ريس
التفتيـش، أعقبهـا عـرض مرئـي تفصيلـي بعنـوان »نظـام 
إدارة الجـودة الشـاملة فـي مشـاريع أرامكـو السـعودية 
التفتيـش  هندسـة  وحـدة  مشـرف  قّدمـه  اإلنشـائية«، 
للمشـاريع، يوسـف الريس. تضمن العرض شرح متطلبات 
الجـودة فـي المشـاريع االنشـائية، ومؤشـرات قيـاس أداء 
المقـاول فـي مختلـف مراحـل المشـروع، التـي تتضمـن 
التصميـم، والمشـتريات، والبنـاء، وقوائـم وخطـط تفتيـش 
األنشـطة االنشـائية، باإلضافة إلى أنظمة مراقبة الجودة 
 )QMIS( اإللكترونيـة، مثـل نظـام إدارة معلومـات الجـودة
ونظـام إدارة المشـاريع الشـامل )EPM(، الـذي انطلـق فـي 

منتصف العام الماضي.
تضمنـت ورشـة العمل الثانيـة زيارة ميدانيـة ألحد أكبر 
المشـاريع اإلنشـائية التـي تُشـرف عليهـا أمانـة المنطقـة 
الشـرقية، حيـث تمـت مناقشـة نظـام األمانـة فـي تتبـع 
جودة المشـروع، ومشـاركة بعض المسـائل التي من شأنها 
اإلسـهام فـي تطويـر مسـتوى جـودة المشـاريع اإلنشـائية. 
واختُتمت الزيارة بمناقشـة خطة عمل األمانة المستقبلية 
فـي  المشـاريع  جـودة  إدارة  نظـام  وتطويـر  لتحسـين 

المنطقة.

أدوات إدارة الجودة اإللكترونية 

كمـا اسـتضاف فريـق إدارة التفتيش في مشـروع توسـعة 
الظهـران - 2 ورشـة العمـل الثالثـة بحضـور 15 مـن ممثلـي 
إدارة التفتيـش فـي أمانـة المنطقـة الشـرقية باالضافة إلى 
ممثلـي المجلـس البلـدي فـي المنطقـة. انطلقـت ورشـة 
العمـل بمقّدمـة عـن المشـروع ألقاهـا مديـر الجـودة فـي 
عملـي  تطبيـق  ذلـك  تلـى  الشـمري.  غديـر  المشـروع، 
السـتخدام أدوات إدارة الجـودة اإللكترونية ونقاش تفاعلي 
قاده محمد الصهيل من قسم تفتيش المشاريع المجتمعية 
والعامـة، واختُتمـت الزيـارة بعـرض مرئـي بعنـوان »جـودة 
مصانـع الخرسـانة الجاهـزة فـي أرامكـو السـعودية »ألقـاه 
ثامر البقمي من وحدة تفتيش مصانع الخرسانة الجاهزة، 

ومختبرات الفحص في أرامكو السعودية.
وفي ختام ورش العمل أشاد الحضور باألنظمة واألدوات 
المتطـورة التـي تّتبعهـا أرامكـو السـعودية لمراقبـة وضمـان 
أميـن  وكيـل  وأشـاد  اإلنشـائية،  المشـاريع  فـي  الجـودة 
المنطقة، المهندس عصام الما، ورئيس المجلس البلدي، 
األسـتاذ محمـد آل دايـل، بنسـبة التوطيـن العاليـة التـي 

وصلت إليها إدارة التفتيش في مجال توظيف المفتشين.

عدد من المهندسين واالستشاريين العاملين في أمانة 
المنطقة الشرقية، باإلضافة إلى عدد من ممثلي المجلس 
البلدي بالمنطقة، وممثلي أرامكو السعودية خالل زيارتهم 

مشروع توسعة الحي السكني في الظهران.
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برنامج 10 سنوات خاض فيه القحطاني والناجم والغامدي مشاريع ومهام وبرامج دراسات عليا

3 مهندسين محترفين على منّصة تكريم هندسة 
البترول والتطوير

الظهــران - فــي حفلــه الســنوي؛ اســتضاف قســم هندســة 
البتــرول والتطويــر، مؤخــًرا، خريجــي البرنامــج المكثــف 
لتطويــر تقنيــي هندســة البتــرول. الخّريجــون هــم: غــازي 
القحطانــي، وعبــداهلل الناجــم، وطــارق الغامــدي، وهــم 
متخصصــون فــي هندســة البتــرول، يعملون فــي إدارة وصف 
ومحــاكاة المكامــن. وجــاء التكريــم بعــد عشــرة أعــوام 
قضوهــا فــي برنامــج تطويــر تقنيــي هندســة البتــرول الــذي 
شــمل مشــاريع فنيــة ومهمــات عمــل وبرامــج الدراســات 
العليــا. ويحمــل كل منهــم درجــة الدكتــوراة فــي هندســة 
البتــرول التــي تتماشــى مــع تخصصاتهــم فــي برنامــج تطوير 

تقنيي هندسة البترول.
نائــب  ترأســه  تكريــم  الفعاليــة بحفــل  وقــد اختتمــت 
ناصــر  األســتاذ  والتطويــر،  البتــرول  لهندســة  الرئيــس 
ــر  النعيمــي وكبيــر مهندســي البتــرول ورئيــس برنامــج تطوي
تقنيــي هندســة البتــرول، األســتاذ وليــد الملحــم وأعضــاء 
اللجنــة التوجيهيــة للبرنامــج، وهــم: األســتاذ خالــد زيــن 
العابديــن، واألســتاذ علــي الشــهري، واألســتاذ ناجــي العمير، 
م  واألســتاذ عدنــان كنعــان، واألســتاذ ماجــد العتيبي. وقــد ُكرِّ
األعضــاء الحاليــون والســابقون للجنــة المراجعــة الفنيــة 

إلسهاماتهم في هذا البرنامج.

البرنامج
برنامــج تطويــر تقنيــي هندســة البتــرول افتتــح فــي عــام 
1997م، ويســتهدف تزويــد العلمــاء والمهندســين بفــرٍص 
ــراء تقنييــن معروفيــن فــي  ليطــّوروا أنفســهم ويصبحــوا خب
مجالهــم، بمــا يتماشــى مــع احتياجــات العمــل الحاليــة 
ــن البرنامــج أرامكــو الســعودية مــن  والمســتقبلية. كمــا يُمّك
هندســة  تخصصــات  فــي  المختصيــن  الخبــراء  تطويــر 

البترول.

تجسير هوة الخبرات
خــّرج البرنامــج، منــذ تأسيســه، 41 مهنًيــا يخدمــون إدارة 
هندســة البتــرول والتطويــر والشــركة فــي كل القطاعــات 
الفنيــة واإلداريــة المختلفــة. وأثنــاء افتتاحه فّعاليــة التكريم؛ 
هنــأ وليــد الملحــم الخريجيــن علــى تحقيــق هــذا اإلنجــاز. 
ــة مــن مرشــحي برنامــج  ــج ثاث ــوم بتخري وقــال »نحتفــل الي
تطويــر تقنيــي هندســة البتــرول ونشــيد بــكل مــن أســهم فــي 

تطويرهم«.
ــز  ز باســتمرار التميَّ ــَزّ ــى أن البرنامــج يُع ــه الملحــم إل ونّب
أرامكــو  ويمّكــن  البتــرول،  هندســة  مجــال  فــي  الفنــي 
ــة والمســتقبلية،  ــات الحالي ــة التحدي ــن مواجه الســعودية م
القــدرات  تــم صقــل  وأضــاف »خــال فتــرة البرنامــج، 
والمهــارات الفنيــة للمشــاركين. فالبرنامــج يوفــر عمليــة 

منهجيــة لتجســير هــوة الخبــرة، بنقــل المعرفــة والخبــرات القافلة األسبوعية
مــن كبــار المهنييــن المعروفيــن إلــى الشــباب الطموحيــن 
ذوي الموهبــة، إلــى جانــب أنــه يفــي بالمتطلبــات األســاس 

للعمل«.

مراحل البرنامج
ــا  ــة م ــدة للبرنامــج: مرحل ــزات الفري تشــمل بعــض المميَّ
قبــل القبــول التي تمنــح المتقّدميــن الجدد فرصــة الحصول 
علــى التوجيــه واإلرشــاد مــن لجنــة المراجعــة الفنيــة التابعــة 
لبرنامــج تطويــر التقنييــن ومنســق البرنامــج قبــل التســجيل 
ــا  ــول، وفيه ــد القب ــا بع ــة م ــم تتلوهــا مرحل فــي البرنامــج. ث
متطلبــات  لهــا  مســتويات  ثاثــة  إلــى  البرنامــج  يتــدرج 
الفنيــة  والتقاريــر  المشــاريع  هــي:  ًمــا،  تما موضحــة 
والمطبوعــات، وبراءات االختــراع، وتدريس دورة متخصصة 

وغير ذلك.
وتتولــى لجنة المراجعة الفنية بإجــراء التصديق والتقييم 
المكثــف، قبــل أن ينتقــل المرشــح مــن مســتوى إلــى آخــر في 
البرنامــج. وفــي المرحلــة النهائيــة للبرنامــج، يُطلَــب مــن 
المرشــح تنفيــذ مشــروع فنــي يبرهــن فيــه علــى اكتســابه 
أعلــى مســتويات الخبــرة خــال فتــرة البرنامــج وتأهلــه 

للتخرج.

لجنة املراجعة
تضــم لجنــة المراجعــة الفنيــة أعضــاًء مــن قائمــة طويلــة 
مــن  تخصــص  وكل  البتــرول،  هندســة  تخصصــات  مــن 
ويخضــع  دورًيــا،  يُراجــع  التقنييــن  تطويــر  تخصصــات 
لتحديــث كــي يتماشــى وأفضــل المعاييــر مــع التحديــات 

الحالية والمستقبلية واحتياجات الشركة.
وأكــد الملحــم: »أحــثُّ أكبر عدد من المهندســين الشــباب 
البرنامــج  لهــذا  الموهوبيــن والمهنييــن علــى االنضمــام 

الفريد من نوعه وااللتزام بمتطلباته والتخرج بتفوق«.

غازي القحطاني
المحــاكاة  نمذجــة  مجموعــة  فــي  القحطانــي  يعمــل 
المتقّدمــة. وقــد التحــق بالبرنامــج عــام 2007م ليتخصــص 
فــي تحســين أداء اآلبــار المعقــدة ونمذجتهــا. ويشــتمل عمله 
ــة،  ــار األفقي ــواع المختلفــة مــن اآلب ــى فهــم ونمذجــة األن عل
واآلبــار متعــّددة األفــرع، والتقنيــات المســتقبلية ألنــواع 
اآلبــار، بحيــث يطّبــق تقنيــات التحليــل للتعامــل مــع تأثيــر 

الغموض وإنجاز اآلبار واالستخاص في الحقول.
أدى عمــل القحطانــي الطويــل فــي هــذا المجــال إلــى 
تطويــره خوارزميــات متعّددة لتحســين تموضع اآلبــار. وذلك 
مــا جعــل منــه المتحــّدث البــارز فــي الموضــوع والرائــد فــي 

المبادرات اإلبداعية لتحسين التموضع المعني.

وخــال المــدة التــي قضاهــا القحطانــي فــي برنامــج 
تطويــر تقنيــي هندســة البتــرول؛ حصل علــى براءتــي اختراع 
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، لعملــه فــي مجــال نمذجة 
وتحســين اآلبــار المعقــدة، ولنشــره اثنــي عشــر بحًثــا فــي 
ــَد فريــق أو  ــة والمؤتمــرات. كمــا عمــل قائ المجــات العلمي
عضــًوا رئيًســا فــي خمــس عشــرة دراســة متكاملــة عــن 
ــرول،  ــة مهندســي البت ــرؤس جمعي المكامــن، وشــارك فــي ت
وفــي اللجــان التوجيهيــة لعــدٍد مــن ورش العمــل المهنيــة 

للشباب.
يقــول القحطانــي: »عّرفنــي برنامج تطوير تقنيي هندســة 
البتــرول إلــى مجتمــع رائــع مــن المتخصصيــن، وحظيــت 
بفرصــة تجربــة بيئــة عمــل مختلفــة تُحيــط بهــا تحديــات 
مختلفــة. وزاد البرنامــج مــن قدراتــي فــي المجــاالت الفنيــة 

وغير الفنية«.

عبداهلل الناجم
أمــا الناجــم فيعمــل فــي مجموعــة المحــاكاة فــي منطقــة 
األعمــال البحريــة الشــمالية. وقــد تخصــص فــي تطبيقــات 
تقنيــة تبســيط طــرق العمــل. ويشــمل عملــه تطويــر برنامــج 
يُســمى »أدوات تحليــل معلومــات تبســيط طــرق العمــل«، 
)اختصــاًرا STRAIT(، يعــّزز التطبيقــات الهندســية المختلفــة 
للمكمــن بهــدف التحليــل الفاعــل القائــم علــى تبســيط طــرق 

العمل إلدارة غمر الماء للحقول الضخمة.
ويكتســب عمــل الناجــم أهميتــه؛ مــن كونــه علــى درجــة 
عاليــة مــن التكامــل، فــي ظــل وجــود البنيــة التحتيــة الحالية، 
ــن مــن الوصــول الســلس إلــى مجّمعــات المحــاكاة  كمــا يُمّك
لمجموعــات هندســية مختلفــة. ويتكــون البرنامــج مــن ســتة 
أنظمة لســير العمل القائم على التبســيط الفاعل والســريع. 
ويُتوقــع منــه أن يُضيــف قيمــة كبيــرة لعمــل هندســة البترول، 
مــن خــال تمكيــن اإلدارة االســتباقية للمكامــن عــن طريــق 
ــار المتوســطة  النمــاذج المســتقلة وتحديــد موقــع حفــر اآلب

في الحقل. 
وتحــّدث الناجــم عــن المــدة التــي أمضاهــا فــي البرنامــج 
قائــًا: »ســاعدتني هــذه المــدة فــي توجيــه وظيفتــي فــي 
االتجــاه الصحيــح، مــن خــال العاقــات االجتماعيــة التــي 
تشــّكل الركيــزة األســاس للتعلم. وســاعدني حضــور الندوات 
الرســمية والتطــوع فــي  الرســمية وغيــر  واالجتماعــات 
المؤتمــرات المحليــة لجمعيــة مهندســي البتــرول، وفعاليــات 
التبــادل الفنــي لهندســة البتــرول، والربــط الشــبكي علــى 
التواصــل مــع أشــخاص يشــاطرونني االهتمــام نفســه. لقــد 

جعلني البرنامج أندمج في مجتمع التطبيق والممارسة«.
وأضــاف قائــًا: »كنــت محظوًظــا بالحصــول علــى خطــة 
تطويــر ممتــازة أثنــاء حضــور البرنامــج، فقــد ســاعدتني فــي 
رســم أهدافــي وصقــل تركيــزي وتخطيــط اهتماماتــي، 

واإلضافة إلى مهاراتي«.

طارق الغامدي
يعمــل الغامدي في وحــدة الخصائــص الطبيعية للصخور 
التابعــة لقســم وصــف المكامــن، وقــد تخّصــص فــي نمذجــة 
شــبكة المســام القائمــة علــى المجموعــات الســتخاص 
ــر  ــه تطوي ــة. ويشــمل عمل ــة قوي ــة بتروفيزيائي ــواع صخري أن
أداة تحّســن خصائــص المكمــن بدقــة عاليــة بدمــج علــم 

األرض مع البتروفيزياء. 
وقــد أُنجــز ذلــك بإجــراء تحليــل مخبــري جوهــري خــاص 
وأتمتــة التحكــم بجــودة البيانــات، ونشــر تقنيــة تجميــع 
نــات  لبيا ا تفعيــل  فــي  ة  ا ألد ا عد  تســا و نــات.  لبيا ا
البتروفيزيائيــة فــي نمــاذج جيولوجيــة ثاثيــة األبعاد بنســبة 

يقين أعلى.
وأكــد الغامــدي أن الدعــم الــذي تلقــاه خــال مدتــه 
ــه بشــكل واضــح..  ــة ومهارات ــه الفني ز معرفت ــة؛ عــزَّ التدريبي
وقــال: »إنهــا فرصــة تعلــم رائعــة لــكل مهنــي يعمــل فــي 
هندســة البتــرول، كــي يتقــن تخصًصا مــا«. وأضــاف »تلقيت 
ــة  الدعــم مــن الشــخص المســؤول عــن توجيهــي، ومــن لجن
المراجعــة الفنيــة، ومــن اإلدارة العليــا. وعليــه، وقــع االختيار 
ــّي لاشــتراك فــي عــدد مــن المشــاريع والمهمــات التــي  عل

حّسنت معرفتي الفنية ومهاراتي تحسيًنا كبيًرا«.

برنامج ُيعزّز التمّيز 
الفني وُيمّكن 

أرامكو السعودية 
من مواجهة 

التحديات الحالية 
واملستقبلية

وليد امللحم

 تكريم كلٍّ من عبداهلل الناجم، وغازي القحطاني، وطارق 
الغامدي، المتخصصين في هندسة البترول، على إنهاء 

البرنامج المكثف لتطوير تقنيي هندسة البترول.
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انطباعات الزّوار 
عن الفعالية

مـــن مجمـــع األميـــر ســـعود بـــن نايـــف التعليمـــي، 
اعتبـــر الطـــاب أن اللقـــاء هـــو تجربـــة ثريـــة 
ــد  ــم، فقـ ــرهم وأصدقائهـ ــا ألسـ ــيتحّدثون عنهـ سـ
أجابـــت عـــن كثيـــر مـــن التســـاؤالت التـــي كانـــت 
ــد الطـــاب:  ــول أحـ ــوع، يقـ ــول الموضـ ــم حـ لديهـ
»أجـــاب المحاضـــرون عـــن كّل األســـئلة التـــي 
ــى  ــت اآلن إلـ ــري، وعرفـ ــي خاطـ ــول فـ ــت تجـ كانـ
أيـــن وصلـــت المملكـــة فـــي هـــذا التحـــّول«.  كمـــا 
ـــره توربيـــن واحـــد مـــن  ـــر عـــن دهشـــته لمـــا يوّف عّب
ـــه مـــن الممكـــن أن  ـــل أن ـــم يكـــن يتخي ـــاء، فل الكهرب
يكفـــي 2000 منـــزل. وقـــال: »لقـــد أّثـــر هـــذا 
ـــي لتخّصصـــي الجامعـــي، اآلن  ـــاء فـــي خيارات اللق

أنا عازم على دراسة هذا المجال الحيوي«. 
ــال  ــه قـ ــن جهتـ مـ
الفيزيـــاء  مـــدرس 
س  ر ا مـــد فـــي 
ــة،  الظهـــران األهليـ
ئـــق  فا ذ  ســـتا أل ا
ن  كا  ، ي ر د لقـــا ا
اللقـــاء ممتًعـــا، إذ 
الطـــاب  تفاعـــل 
ألســـئلة  ا ح  بطـــر
الذكيـــة التـــي تنـــّم 
فهـــم عميـــق  عـــن 
للطاقـــة المتجـــّددة، 

الطاقـــة  أنظمـــة  إدارة  مبـــادرة  شـــكر  كمـــا 
ـــى إتاحـــة الفرصـــة للطـــاب إلثـــراء  المتجـــّددة عل
هـــذا  فـــي  المتخصصيـــن  ولقـــاء  معلوماتهـــم 

المجال. 
س  ر ا مد من  و
فهد  لملك  ا جامعة 
ن  د لمعا ا و ل  و للبتر
قال أحمد الزهراني: 
عن  علمت  »عندما 
مج  نا بر و ة  ر يا لز ا
ي  لد ن  كا  ، م ليو ا
ح  الستيضا لشغف  ا
بعض المعلومات عن 
 ، لمتجددة ا لطاقة  ا
هيم  لمفا ا فة  معر و
أن  يعتقد  كان  إنه  وأضاف  تُحّيرني«.  كانت  التي 
الطاقة المتجددة مستخدمة بشكل محدود، وأنه لم 
ير توربيًنا غير ذلك النموذج الُمصّغر المعروض في 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. يقول: »اليوم 
فقط، عرفت أنه على أرض المملكة، وفي طريف 
لينتج  الرياح  مواجهة  في  توربين  يقف  تحديًدا، 

الطاقة التي تزّود المنازل بالكهرباء«.

للتعريف بالطاقة املستدامة ولصناعة قادة يف هذا املجال

إدارة أنظمة الطاقة املتجّددة تستضيف طالًبا من 
مدارس املنطقة الشرقية

الظهــران - عندمــا تــرى الشــباب يتوجهــون صباًحــا إلى 
ــدرك أن هــذه هــي  ــم، تُ مدارســهم، وجامعاتهــم، وأعماله
ــي تدفــع  ــة فــي الشــباب، والت الطاقــة المتجــّددة الحقيقي

وتتجّدد جيًا بعد جيل، تعلم أّن الخير مقبل.
 لـم يصبـح التوّجه إلـى الطاقـة المتجّددة مسـألة بيئية 
فقـط، بـل حاجـة واسـتثمار حقيقـي سـيعود علـى المملكة 
بالخيـر، ويوّفـر عشـرات اآلالف مـن فـرص العمـل فـي 
التخّصصـات والمهـن كافـة. ومـن هـذا المنطلـق، نّظمـت 
إدارة أنظمـة الطاقـة المتجـددة فـي أرامكو السـعودية يوم 
الخميـس 2 جمـادى اآلخـرة 1440هــ )7 فبرايـر 2019م( 
لقـاًء توعوًيا لطاب مدارس المنطقة الشـرقية دعت إليه 
المتجـددة،  بالطاقـة  للتعريـف  مـدارس مختلفـة  خمـس 
هـذا  فـي  الرغبـة  لديهـم  مّمـن  الطـاب  إلهـام  بهـدف 
المجـال. وقـد بلـغ عـدد الطاب فـي هـذا اللقـاء أكثر من 

100 طالب. 
ــة،  ــى عــدة عــروض تقديمي  وقــد اشــتمل البرنامــج عل
وكيفيــة  ومصادرهــا،  المتجــددة،  بالطاقــة  للتعريــف 
االســتفادة منهــا، باإلضافــة إلــى نشــاطين تفاعلييــن، قــام 
الطــاب فيهمــا بتركيــب وتشــغيل توربيــن يعمــل بالريــاح، 
ــم  ــا بطــرح آرائه ــوا فيه ــل قام ــي ورشــة عم والمشــاركة ف
ــم.  ــي العال ــة المتجــددة ف ــات مصــادر الطاق حــول تطبيق
كمــا قــام الطــاب بجولــة فــي معــرض الطاقــة فــي مركــز 
الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء(، تعرفــوا 
خــال زيارتهــم علــى تاريــخ وتفاصيــل صناعــة الطاقــة في 

المملكة.

محمد العداربة وسلمان اليامي

الداخليـة ألعمـال أرامكـو السـعودية بهـدف تنويـع مصادر 
بنـاء  ذلـك  ومـن  البيئـة،  فـي حمايـة  واإلسـهام  الطاقـة 
الملـك  معهـد  مـن  كل  فـي  الشمسـية  الطاقـة  مشـاريع 
عبـداهلل للدراسـات البتروليـة وجامعـة الملـك عبـداهلل 
للعلـوم والتقنيـة ومحطـة التوزيـع فـي تبـوك، إضافـة إلـى 
تطبيقـات الطاقة الشمسـية في المبانـي المكتبية وحقول 
ومرافـق  األنابيـب  والغازيـة وخطـوط  النفطيـة  اإلنتـاج 
االتصـاالت، وكشـف الغامـدي أن أرامكـو السـعودية قـد 
وضعـت خطـة اسـتراتيجية تفصيليـة ألكثـر مـن 50 مـن 
المشـاريع والفـرص المجديـة السـتغال الطاقـة النظيفـة 
فـي تطبيقـات أعمـال الشـركة وهـي قيـد التنفيـذ بحسـب 

األولوية.
كفـاءة  ورفـع  موثوقيـة  لتعزيـز  الجهـود  هـذه  تهـدف 
الشـبكة الكهربائيـة التـي تمـد مرافـق الشـركة بالطاقـة. 
ولمـا تمثلـه هـذه المرافـق من أهميـة قصـوى للمملكة فإن 
اسـتثمار أرامكـو السـعودية فـي مجـال الطاقـة المتجـددة 

ينعكس على االقتصاد الوطني بشكل مباشر ومؤثر.
وأضـاف الغامـدي: »تعـّد أرامكـو السـعودية مـن رواد 
المسـتثمرين بالطاقـة المتجـددة داخـل المملكـة العربيـة 
السـعودية، ونـرى ذلـك فـي مبنـى )المـدرا( فـي الظهـران 
الـذي يـزّود بالطاقـة عـن طريـق األلـواح الشمسـية، وهـي 
أكبـر مبنـى يُـزود بالطاقـة المتجـددة فـي المملكـة العربية 
السـعودية«. وأشـار الغامدي إلى أن أرامكو السعودية تُعّد 
مـن أول المسـتثمرين فـي التوربيـن الهوائـي فـي محافظـة 
طريـف ينتج ما يقـرب من 2 غيغا واط تُغذي 2000 منزل 
بالطاقـة. وختـم الغامـدي كلمتـه مخاطًبـا الطـاب: »أنتـم 
الطاقـة المتجـّددة الحقيقيـة التـي تُجّسـد رؤيـة المملكـة، 
واآلن لدينـا ثاثـة مصـادر طاقـة مسـتدامة: الشـمس، 

والرياح، وأنتم«.

املستقبل واعد باتجاهين 
وفـي لقـاء لــ )القافلـة األسـبوعية( مـع مديـر إدارة 
أنظمـة الطاقـة المتجـّددة، 
الحربـي،  محمـد  األسـتاذ 
ء  لقـا نـه  أ وصـف  لـذي  ا
»المسـتقبل الواعـد«، قـال: 
ومشـرق  واعـد  »مسـتقبل 
فقـد   ، مملكتنـا ينتظـر 
الطـاب  أسـئلة  أبهرتنـي 
ة  د لمتجـّد ا قـة  لطا ا عـن 
وأصبحـت أكثـر يقيًنـا. إن 
مثل هؤالء الشـباب سـيكون 
لهـم شـأن فـي اسـتثمارات 
فـي  واعـد  فالمسـتقبل  ولذلـك  المتجـّددة،  الطاقـة 
اتجاهيـن: االسـتثمار بالطاقـة المتجـّددة، وهـؤالء الفتيـة 

الموهوبون«.
وأّكـد الحربـي علـى أن المملكـة قـد حباهـا اهلل بموارد 

غيـر نفطيـة في مجال الطاقـة المتجددة على مـدار العام 
فعلًيـا  المملكـة  بـدأت  وقـد  لريـاح،  وا الشـمس  فـي 
باالسـتثمار بالطاقة الشمسـية في سـكاكا، ومشروع دومة 
الجنـدل لطاقـة الريـاح. وأضـاف قائـًا: »أنشـأت أرامكـو 
السـعودية أول توربيـن للرياح في طريـف، باإلضافة ألكبر 
المواقـف  الشمسـية علـى مظـات  الطاقـة  مشـروعات 

بحجم 10 ميجاواط«. 
هـذا وقـد أكد رئيس قسـم هندسـة المشـاريع في إدارة 
هـذا  أن  القحطانـي،  وليـد  المتجـددة،  الطاقـة  أنظمـة 
البرنامـج مسـتمر السـتقطاب مـدارس أخـرى مـن مـدن 
المملكـة المختلفـة. وذلـك للحـرص علـى توعيـة الطـاب 
بالتعريـف بالطاقـة المتجـددة حيـث أن البرنامـج حظـي 

على ردود فعل إيجابية. 

الغامدي يتفاعل مع أداء الطالب الذين يحاولون تجميع نموذج توربين يعمل بالرياح. 

إداريو أنظمة الطاقة المتجّددة آثروا الجلوس بين الطالب الذين أبهروا الحضور بدقة أسئلتهم وعمقها.

أرامكو السعودية رائدة 
في الطاقة املتجّددة

الطاقـة،  الرئيـس ألنظمـة  نائـب  كلمتـه، رحـب  وفـي 
األسـتاذ عبدالكريـم الغامـدي، بالطـاب الذيـن وصفهـم 
بصّنـاع المسـتقبل، مؤكـًدا أن برنامـج الطاقـة المتجـّددة 
هـو األول من نوعه كجزء من إسـهامات أرامكو السـعودية 

لخدمة المجتمع.
وقـد تحـّدث الغامـدي عـن أهميـة الطاقـة المتجـّددة 
وكيـف أصبحـت حديـث العالـم فـي كل منصـات اإلعـام 
المختلفـة، وأن المملكـة أعـّدت الخطـط لزيـادة حجـم 
االسـتثمار فـي برامـج الطاقـة المتجـددة، بعـد أن كانـت 
ا فـي الماضـي، إذ تسـعى لجعلهـا أهـم ركائـز  قليلـة جـّدً
الطاقـة. ويتوّقـع أن تُنتـج المملكـة فـي عـام 2023م مـن 
الطاقـة المتجـددة ما يقرب مـن 23 جيجا واط، وأن يصل 
عـام 2030م إلـى مـا يقـرب مـن 60 جيجا واط، الـذي يُعّد 
جـزًءا كبيـًرا مـن اسـتثمارات المملكـة فـي الطاقـة. كمـا 
تُخّطـط المملكة أن تسـتثمر في تصنيع األلواح الشمسـية 
والتوربينـات الهوائيـة، كما أن هناك خطًطا قيد الدراسـة 

إلنتاج الطاقة )الجيوحرارية( من أعماق األرض. 
كمـا أشـار الـى توجهـات شـركة أرامكـو السـعودية نحـو 
خلـق المبـادرات التـي مـن شـأنها تفعيـل الرؤيـة والتعجيـل 
فـي تحقيـق مبـادرات التحـول االسـتراتيجي فـي المملكة. 
كمـا أكـد علـى المزايـا التنافسـية لتطبيـق مصـادر الطاقة 
المتجـددة كجـزء متكامـل مـن أعمالنـا، مما سـيخلق قيمة 
للمملكـة والشـركة. وقـد ركـز الغامـدي علـى دور أرامكـو 
السـعودية فـي اسـتغال الطاقة المتجددة فـي التطبيقات 

فائق القادريمحمد الحربي

أحمد الزهراني
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شايستا خان

الظهران -  تتطلــع أرامكــو الســعودية لتمكيــن موظفيهــا مــن تنفيذ أعمالهم بســرعة أكبر وفاعليــة أكثر وكفــاءة أعلى في عالم اليــوم الذي 
 يتجه بسرعة نحو االرتقاء باإلنتاجية وتيسير تنفيذ األعمال واالستفادة من الخدمات عن ُبعد. 

ومن هذا المنطلق، أطلقت تقنية المعلومات مجموعة من التطبيقات وأدوات تنفيذ األعمال واالستفادة من الخدمات عن 
ُبعد بمزايا مفيدة تساعد المستخدمين على تنفيذ أعمالهم بصورة عملية من أي مكان وفي أي وقت.

تعزيًزا ملسيرة التحول الرقمي يف الشركة

تقنية املعلومات ُتطلق مجموعة
من التطبيقات اآلمنة التي ترتقي باإلنتاجية 

وُتيّسر تنفيذ األعمال بكفاءة

بذلت تقنية املعلومات جهوًدا كبيرة لالرتقاء ببنيتنا التحتية وتعزيز الوضع 
األمني العام ألرامكو السعودية، ونحن اليوم في وضع يسمح لنا 
بتقديم مجموعة جديدة من تطبيقات األعمال اآلمنة، التي يمكن 

استخدامها عن بعد بما يكفل تحقيق التوازن الصحيح بين األمن وسهولة 
االستخدام، فهي أساس ملسيرة التحول الرقمي في أرامكو السعودية

يوسف العليان
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تعزيًزا ملسيرة التحّول الرقمي يف الشركة

تقنية املعلومات ُتطلق مجموعة من التطبيقات اآلمنة 
التي ترتقي باإلنتاجية وُتيّسر تنفيذ األعمال بكفاءة

الفنيــة،  للخدمــات  للرئيــس  األعلــى  النائــب  وكان 
األســتاذ أحمــد عبدالرحمــن الســعدي، قــد هّنــأ إدارة 
تقنيــة المعلومــات، فــي إحــدى حماتهــا األخيــرة، علــى 
الجهــود التــي بُذلــت للخــروج بــأدوات ابتكاريــة تعــود 
بعظيــم الفائــدة علــى الشــركة، فقــال: »أُدرك أن هــذا 
االبتــكار ســيمّكننا مــن قطــع شــوط كبيــر فــي النهــوض 
بأعمــال الشــركة، واالرتقــاء بالفاعليــة، وإتاحــة تنفيــذ 
األعمــال واالســتفادة مــن الخدمــات عــن بُعــد«، مضيًفا أن 
الهــدف العــام مــن منتجــات تقنيــة المعلومــات هــذه يتمّثــل 
ــي  ــة وســهلة االســتخدام وف ــة وآمن ــر أدوات ذكي ــي توفي ف
متنــاول الجميــع، األمــر الــذي سيســاعد الموظفيــن علــى 
أداء مهّمــات أعمالهــم اليوميــة مــن أي مــكان وفــي أي 

وقت. 
مــن جهتــه، قــال نائــب الرئيــس لتقنيــة المعلومــات، 
األســتاذ يوســف العليــان: »بذلــت تقنيــة المعلومــات جهوًدا 
ــي  ــز الوضــع األمن ــة وتعزي ــا التحتي ــاء ببنيتن ــرة لارتق كبي

وغيرهــا مــن مــواد التوعيــة المعروضــة حالًيــا فــي مختلف 
أنحــاء الشــركة، علــى حملــة تعريفيــة شــاملة تتواصــل فــي 

جميع مناطق الشركة الرئيسة.

اإلصدار الثالث من موقع بوابة 
)myhome( ماي هوم

ُطــرح موقــع بوابــة مــاي هــوم )myhome( للمــرة األولــى 
عــام 2003م، ويشــتمل اإلصــدار الثالــث الجديــد منــه على 
لجميــع  واحــد  مــكان  فــي  ة  عــدَّ أدوات  توفــر  مزايــا 

احتياجات العمل. 
وتعليًقــا علــى ذلــك، قــال 
فــي  إدارة تطبيقــات  مديــر 
الشــركة، األســتاذ عبدالعزيــز 
»يقــّدم اإلصــدار  الشــافي: 
بوابــة  موقــع  مــن  الجديــد 
عــة  مجمو  )m y h o m e (
متكاملــة مــن األدوات التــي 
فــي  ميها  مســتخد تُمّكــن 
أرامكــو الســعودية مــن تكويــن 
تصــور أوضــح عــن الدوائــر 

ــوم االطــاع  ــات بإمكانكــم الي ــا. وقــد ب ــون فيه ــي يعمل الت
علــى االمتثــال، وســجات الســامة، والمركــز المالــي، 
واحتياجــات المــوارد البشــرية فــي الدوائــر التــي تعملــون 
فيهــا بمجــرد ضغطــة واحــدة. واالســتفادة مــن اإلصــدار 
الثالــث مــن موقــع بوابــة مــاي هــوم )myhome( المتكاملــة 
الجديــدة ليُمّكــن قياديــي أرامكــو الســعودية مــن تكويــن 
ــا؛  ــا، ومهماته تصــور أوضــح حــول دوائرهــا، وفــرق عمله
نهــم مــن المســاندة فــي عمليــة صنــع قــرارات  فهــي تُمكِّ
األعمــال، وترشــيد المــوارد، ومراقبــة األداء لتحقيــق 

مؤشرات األداء الرئيسة المستهدفة«. 
وســيتمّكن موظفــو الشــركة مــن تخصيــص الصفحــة 
األولــى علــى موقــع بوابــة مــاي هــوم )myhome( بحيــث 
تشــتمل علــى الوظائــف األكثــر ارتباًطــا بأعمالهــم، فعلــى 
ســبيل المثــال بوســع المســتخدم إنشــاء تبويــب مخصــص 
ــا  ــف والتطبيقــات التــي يتكــرر اســتخدامها. وفيم للوظائ
فــي  الموجــودة  اإلنتاجيــة  أدوات  مــن  يلــي مجموعــة 

 :)myhome( اإلصدار الثالث من موقع بوابة ماي هوم
•  أداة وورك فلــو إنبوكــس )Workflow Inbox(: تقــّدم أداة 

 )Workflow Inbox( صنــدوق الــوارد لخطوات ســير العمــل
الجديــدة تجربــة محســنة للمســتخدم تتمّيــز بالبســاطة 
والتصميــم المنســق حســب احتياجــات المســتخدم، 
اتخــاذ  فــي  وتشــتمل علــى تقاريــر متطــورة وتُســهم 
ــى خطــوات  ــن االطــاع عل ــرارات المدروســة. ويمك الق
ســير العمــل والموافقــات التــي ال تــزال قيــد النظــر فــي 
مــكان واحــد، وكل ذلــك مــن خــال تصفــح شاشــة 
واحــدة، وبذلــك أصبــح مــن الســهل تفويــض الموافقات، 
وإضافــة المراجعيــن، وتجنــب تصعيــد بنــود العمــل إلــى 
مســتوى أعلــى. وتضــم أداة )Workflow Inbox( مزايــا 
عــن  المســؤولين  مثــل ماحظــات  إضافيــة جديــدة 
الموافقــات، والوثائــق المســاندة المرفقــة، ونمــاذج 

الماحظات.
•  أداة ســمارت تــراك )SmartTrack(: وهــي أداة جديدة لتتبع 
ومراقبــة المهمــات واألنشــطة المهمــة علــى مســتوى 
الدوائــر، فهــي تســاعد دوائــر الشــركة علــى معرفــة 
مســتوى التقــدم فــي ســير األعمــال، والتخطيــط لــه، 
أيًضــا، لوحــة  لــإدارة،  وتتبعــه. وتوفــر هــذه األداة 
بيانــات تجمــع البيانــات وتعرضهــا مــن مســتويات إداريــة 
عديــدة؛ فهــي تتمّيــز بالوضــوح، وتُعــزز التعــاون، وتمّكــن 
ــكل  ــات الخاصــة ب ــة مــن عــرض البيان األطــراف المعني
منهــم، وتوّفــر لمســتخدميها طريقــة ســهلة لمراقبــة 
التقــدم المنجــز فــي العمــل. ولتشــجيع الشــفافية علــى 
 )SmartTrack( جميــع المســتويات، فقــد أُتيحــت أداة

لجميع الموظفين. 
•  أداة مــاي تيــم )myTeam(: تمنــح هــذه األداة إدارة أرامكو 
علــى  لاطــاع  ســهلة  وصــول  إمكانيــة  الســعودية 
الموظفيــن، فضــًا عــن ســجل شــامل كل  ســجات 
موظــف بعينــه، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتعلقــة 
والمؤهــات  الوظيفيــة،  والدرجــة  األداء،  بســجل 
وحالــة  والتطويــر،  التدريــب  وســجات  التعليميــة، 
الترقيــة. وتوفــر هــذه األداة أيًضــا إمكانــات بحــث 
متقدمــة، وخاصيــة المقارنــة، وتقاريــر تحليليــة. وهــذه 
األداة متاحــة للهواتــف الذكيــة لتيســير إمكانيــة الوصول 

إلى سجات الموظفين في الشركة. 
•  أداة مــاي لتــرز )myLetters(: تُلبــي هــذه األداة الحاجــة 
المتناميــة إلرســال رســائل العمــل بيــن الدوائــر بكفــاءة 
عاليــة. ومــن خــال اســتغنائها عــن الطريقــة الورقيــة 
أرامكــو  دوائــر  تمّكــن  األداة  هــذه  فــإن  المعتــادة، 

العــام ألرامكــو الســعودية، ونحــن اليــوم فــي وضــع يســمح 
لنــا بتقديــم مجموعــة جديــدة مــن تطبيقــات األعمــال 
اآلمنــة، التــي يمكــن اســتخدامها عــن بُعــد بمــا يكفــل 
تحقيــق التــوازن الصحيــح بين األمن وســهولة االســتخدام، 
أرامكــو  فــي  الرقمــي  التحــول  لمســيرة  أســاس  فهــي 
الســعودية. ونحــن علــى ثقــة بــأن إحــداث األثــر فــي 
التحــول الرقمــي المســتقبلي عبــر االبتــكار - مــن خــال 
االســتغال األمثــل لتقنيــات التمكيــن األســاس ضمــن 
سلســلة القيمــة والســعي لبلــوغ مكانــة رفيعــة علــى خارطــة 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة - ســيكفل قيــام أوجــه التعــاون، 
ورفــع مســتوى الكفــاءة، وتبــوُّء أرامكــو الســعودية مرتبــة 
رائــدة فــي المنافســة علــى الســاحة العالميــة. وتأتــي هــذه 
ــن  ــاون المثمــرة بي ــود التع ــرة بفضــل جه اإلنجــازات الكبي
تقنيــة المعلومــات وشــركائنا فــي مختلــف إدارات الشــركة 

وأقسامها«. 
وتشــتمل حملــة تقنيــة المعلومــات، إلــى جانــب الافتات 

األستاذ أحمد السعدي يّطلع على أحد التطبيقات الجديدة لتنفيذ األعمال واالستفادة من الخدمات عن ُبعد، وذلك في إحدى 
حمالت تدشينها التي عقدت مؤخًرا في الظهران. ومن المتوقع أن يسهم إطالق اإلصدار الثالث من موقع بوابة )ماي هوم( 

والتطبيقات الجديدة في تعزيز أداء األعمال واالرتقاء باإلنتاجية في كل نطاقات األعمال بالشركة. وقد صرح السعدي بقوله: 
"ُأدرك أن هذا االبتكار سيمّكننا من قطع شوط كبير في النهوض بأعمال الشركة، واالرتقاء بالفاعلية، وإتاحة تنفيذ األعمال 

واالستفادة من الخدمات عن ُبعد". ويظهر إلى جانب السعدي الناظر اإلداري لقسم ذكاء األعمال وتطبيقات الجوال، عبداهلل 
الزهراني، وهو يقّدم شرًحا عن التطبيق.

الفريق الذي يقف وراء إطالق التطويرات الجديدة في لقطة تذكارية مع األستاذ يوسف العليان. وكانت تقنية المعلومات قد أطلقت مجموعة من التطبيقات وأدوات تنفيذ األعمال واالستفادة من الخدمات عن بعد بمزايا مفيدة تساعد المستخدمين على 
تنفيذ أعمالهم بصورة عملية من أي مكان وفي أي وقت.

عبدالعزيز الشافي
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ــة إلنشــاء  ــة اإللكتروني ــن اســتخدام الصيغ الســعودية م
رســائل العمــل، واعتمادهــا، وتوقيعهــا، وتتبعهــا. ويمكــن 
اســتخدام هــذه األداة علــى تطبيــق للهواتــف النقالــة، 
وهــي مدمجــة أيًضــا فــي صنــدوق الــوارد الخــاص 
دوائــر  يُمّكــن  الــذي  األمــر  العمــل،  بخطــوات ســير 
الشــركة مــن مراجعــة الخطابــات، واعتمادهــا، وإتمامها 
مــن أي مــكان؛ فالتطبيــق يُحّســن المراســات من خال 
االســتغناء عــن الخطــوات اليدويــة، والحد مــن التكاليف 

ذات الصلة. 
ولاطــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول اإلصــدار 
ــد،  ــة مــاي هــوم )myhome( الجدي ــع بواب ــث مــن موق الثال

يُرجى زيارة الموقع التالي:
https://myhome.aramco.com.sa/irj/portal

تقنيات تنفيذ األعمال واالستفادة 
من الخدمات عن ُبعد

مــن  واالســتفادة  األعمــال  تنفيــذ  تقنيــات  تخــدم 
الخدمــات عــن بُعــد أكثــر مــن 23 ألــف مســتخدم مســجل 
ــن  ــى الموظفي ــف إدارات الشــركة، باإلضافــة إل فــي مختل

الموكلين بمهمات عمل خارج الشركة. 
ــى  ويقــول أبوبكــر بادويــس، الــذي يعمــل مستشــاًرا أعل
فــي أنظمــة المعلومــات فــي إدارة أعمــال الكمبيوتــر ويقود 
برنامــج تقنيــات األعمــال والخدمــات عــن بعــد فــي تقنيــة 
اليــوم أن نقــّدم تقنيــات عديــدة  المعلومــات: »يســرنا 
شــتى  احتياجــات  لتلبيــة  بعــد  عــن  األعمــال  لتنفيــذ 
المســتخدمين وتمكينهــم مــن أداء أعمالهــم، ســواء أكانــوا 
فــي مرافــق الشــركة أم فــي منازلهــم أم فــي رحلــة ســفر. 
وســتُحِدث إمكانــات تنفيــذ األعمــال واالســتفادة مــن 
الخدمــات عــن بُعــد تغييــًرا جذرًيــا فــي الطريقــة التــي 
نمــارس بهــا أعمالنــا، وذلــك بفضــل التقنيــات الخاصــة 
الخبــراء،  والمســتخدمين  الشــركة،  إلدارة  المصممــة 
والموظفيــن، والمســتخدمين فــي األحيــاء الســكنية، بمــن 

فيهم أفراد أسر الموظفين«. 
وســتعود هــذه التقنيــات بفوائــد كبيــرة وجذريــة علــى 
األعمــال والمســتخدمين، بمــا يكفــل االرتقــاء بإنتاجيتهــم 
وكفاءتهــم فــي العمــل، وتمكينهــم مــن تنفيــذ أعمالهــم مــن 
أي مــكان وفــي أي وقــت. وتشــتمل تقنيــات تنفيــذ األعمال 

واالستفادة من الخدمات عن بُعد على ما يلي: 

مــن  المســتخدمون  ســيتمّكن  المحمــول:  •  الكمبيوتــر 
خــال تقنيــة الكمبيوتــر المحمــول مــن التمتــع بإمكانيــة 
االســتخدام الكامــل المماثلــة الســتخدام الكمبيوتــر 
المكتبــي مــن أي مــكان وفــي أي وقــت؛ فــكل مــا اعتــدت 
علــى تنفيــذه باســتخدام كمبيوتــرك المكتبــي ســوف 
تتمّكــن مــن تنفيذه اآلن باســتخدام كمبيوتــرك المحمول 
الجديــد. وهــذه التقنيــة مــزودة أيًضــا بميــزة إمكانيــة 
الدخــول إلــى الجهــاز بطريقــة ســهلة وآمنــة تعتمــد علــى 

التعرف على مامح الوجه أو بصمة اإلصبع. 
ــن هــذه  •  موبايــل وورك ســبيس )Mobile Workspace(: تُمّك
التقنيــة المســتخدمين مــن الوصــول الســهل واآلمــن إلــى 
أجهزتهــم  مــن خــال  رئيســة  50 خدمــة  مــن  أكثــر 
الشــخصية أو أجهــزة الشــركة التــي تعمــل بنظــام )iOS(؛ 
إذ يســتطيع المســتخدمون، على ســبيل المثــال، الدخول 
إلــى بريدهــم اإللكترونــي باســتخدام تطبيــق بوكســر 
)Boxer(، وزيــارة مواقــع اإلنترنــت مــن خــال تطبيــق 
)Web App(، والعمــل علــى الوثائــق مــن خــال تطبيــق 
أيًضــا  المســتخدمون  ويســتطيع   .)Content App (
اســتخدام تطبيــق )myhome( لمعالجــة خطــوات ســير 
العمــل، وعــرض قســائم الرواتــب أو خطابــات التعريــف 
طائــرات  علــى  طيــران  رحــات  وحجــز  الوظيفيــة، 
الشــركة، وعــرض معلومــات أفــراد األســرة، وعــرض 
الســجل المهنــي، وبرنامــج إدارة األداء، وغيــر ذلــك 
تطبيــق  خــال  مــن  المســتخدمون  ويســتطيع  كثيــر. 
الســامة )safety app( اإلبــاغ فــوًرا عــن الحــوادث التــي 
وقعــت أو التــي أوشــكت أن تقــع دون الحاجــة ألن يكونوا 
فــي مكاتبهــم، علًمــا أن تطبيقــات الشــركة منفصلــة عــن 
علــى  المحافظــة  أجــل  مــن  الشــخصية  التطبيقــات 

الخصوصية وحماية محتوى العمل. 
•  التطبيقــات الميدانيــة الصناعيــة: تســاعد تطبيقــات 
الهواتــف الذكيــة الموظفيــن الميدانييــن فــي تحســن 
تســهيل  فــي  تُســهم  إذ  كبيــًرا،  تحســيًنا  اإلنتاجيــة 
المعامــات، واالســتغناء عــن النمــاذج الورقيــة، وإدخــال 
البيانــات مباشــرة، وتحســين الدقــة، واالســتغناء عــن 

التنقل غير الازم بين المواقع الميدانية والمكاتب.
النقالــة  األجهــزة  علــى  الشــاحنات  معاينــة  •  تطبيــق 
)Mobile Truck Inspection(: تحــّول هــذه األداة عمليــة 
معاينــة الشــاحنات الحاليــة إلــى عمليــة إلكترونيــة. 
وتخــدم مســتودعات منتجــات البتــرول التابعــة ألرامكــو 
معاينــة  وتُعــد  يومًيــا،  الشــاحنات  آالف  الســعودية 
أمــن األعمــال،  الشــاحنات خطــوة أساًســا لضمــان 
وتطبيــق الهاتــف الذكــي هــذا ســيمّهد الطريــق أمــام 
تنفيــذ المعاينــة دون الحاجــة للنمــاذج الورقيــة، فضــًا 
عــن إدخــال النتائــج مباشــرة فــي نظــام ســاب )SAP( مــن 
ال الــذي يكــون مــع الموظف المســؤول عن  الجهــاز الجــوَّ

المعاينة.
 Mobile( تطبيــق صيانــة المعامــل علــى األجهــزة النقالــة  •
Plant Maintenance App(: تمّكــن هــذه األداة موظفــي 
الصيانــة مــن أداء أعمــال الصيانــة باســتخدام األجهــزة 
التــي يحملونهــا معهــم مباشــرة وإدارة أوامــر الصيانــة 
وخارجهــا  العمــل  مواقــع  فــي  الوقائية/االســتباقية 
ت  مــا لمعلو ا نظــم  ئــط  ا خر وظيفــة  م  ا ســتخد با

الجغرافية/نظام تحديد المواقع العالمي.
•  تطبيــق أرامكــو لنــك )AramcoLink App(: وهــو نظــام 
للتمثيــل المرئــي المباشــر للبيانــات خــاص بمراقبــة 
أعمــال التنقيــب واإلنتــاج المتعلقــة بالحفــر، ويُتيــح هــذا 

النظــام لمهندســي التنقيــب واإلنتــاج متابعــة األعمــال 
علــى مــدار الســاعة ومراقبــة أعمــال الحفــر أينمــا كانــوا 

وفي أي وقت.
 Easy( تطبيــق الحافــالت الســهل علــى األجهــزة النقالــة  •
bus Mobile Application(: ســيمّكن هــذا التطبيــق الجديــد 
مســتخدميه مــن االطــاع علــى أكثــر مــن 6000 مــن 
والتخطيــط  الســعودية  أرامكــو  حافــات  مســارات 
لتنقاتهــم بفاعليــة، ويســاعد التطبيــق المســتخدمين 
أيًضــا فــي معرفــة مواقــع مواقــف الحافــات وبرامــج 
الحافــات ومواعيدهــا. ويســتطيع المســتخدمون مــن 
خــال متغيــرات ذكية معرفة المســار األمثــل لرحاتهم، 
أســر  ألفــراد  أيًضــا  متوفــرة  األداة  هــذه  أن  علًمــا 

الموظفين. 
وباإلضافــة إلــى أدوات تنفيــذ األعمــال واالســتفادة مــن 
بالحوســبة  أدوات خاصــة  ثمــة  بُعــد،  عــن  الخدمــات 

السحابية، وهي: 
يســتطيع   :)Cloud Drive( الســحابي  البيانــات  •  مخــزن 
ــة  ــع بمرون ــات الســحابي التمت مســتخدمو مخــزن البيان
أكبــر فــي تخزيــن وثائقهــم، وتحريرهــا، ومشــاركتها مــن 
أي كمبيوتــر مكتبــي أو كمبيوتــر محمــول أو هاتــف ذكــي 

مزود بهذه الخدمة. 
•  الطباعــة الســحابية )Cloud Print(: تشــتمل هــذه األداة 
علــى طريقــة مبتكــرة ومناســبة وآمنــة لطباعــة الوثائــق 
علــى أي طابعــة متصلــة بالشــبكة باســتخدام بطاقــة 

إثبات الشخصية الصادرة عن أرامكو السعودية. 
ــال  ــذ األعم ــات تنفي ــات حــول تقني ــد مــن المعلوم لمزي
واالســتفادة مــن الخدمــات عــن بعــد، يُرجــى زيــارة الموقــع 

التالي:
http://Mobility

اإلصدار الثالث من موقع بوابة ماي هوم )myhome(، وتقنيات تنفيذ األعمال واالستفادة من الخدمات عن ُبعد، بما يزخران به من خدمات جديدة مطورة، كانا على مرأى من الجميع في حفل أقيم مؤخًرا إلعالن بدء الخدمات الجديدة في كل أنحاء الشركة.
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تكّون الفريق المشارك من عشر إدارات مختلفة من أرامكو 
السعودية، وأكثر من عشر جهات حكومية، عملوا جميًعا 

إلنجاح التمرين على حوادث انسكاب الزيت وسط البحر. 

جــازان - بعــد أكثــر مــن ثاثــة أشــهر مــن التجهيــزات 
والتدريبــات والعمــل الجماعــي المكثــف بيــن عشــر إدارات 
مــن أرامكــو الســعودية وأكثــر مــن عشــر جهــات حكوميــة، 
عملــت جميعهــا تحــت ســقف طمــوٍح واحــد، بــدأت أول 
تجربــة حية غير مســبوقة لاســتجابة لحوادث انســكابات 
الزيــت فــي عــرض البحــر وتلــوث البيئــة البحريــة، حيــث 
شــهدت جــازان، بحرهــا ويابســها، فعاليــات التمريــن علــى 
مــدى يوميــن متتاليــن فــي 16-17 جمــادى األولــى 1441هـــ، 
)22-23 ينايــر 2019م(، وقــد بــدأت الفعاليــة بعــدٍد مــن 
وتماريــن  الفنيــة،  والنقاشــات  المكثفــة،  العمــل  ورش 
المحــاكاة التــي دارت رحاهــا فــي إحــدى القاعــات المغلقة 
فــي اليــوم األول، لينتهــي اليــوم بوضــع الخطــة النهائيــة 

التي سوف تُطبق فعلًيا في اليوم التالي.

يوم التمرين 
غــادرت الســفينة مرســى جــازان عنــد الســاعة الحادية 
عشــرة مــن صبــاح يــوم األربعــاء، وهو ثانــي أيــام التدريب، 
متجهــة نحــو البحــر حيــث ترســو هنــاك ثــاث ســفن 
ضخمــة محملــة بالزيــت، متموضعــة بهــدوء فــي موقــع 
يبعــد عــن الشــاطئ بضعــة كيلومتــرات، لكــن الهــدوء لــم 
العبــارة وعلــى متنهــا  يــدم طويــًا، فبمجــرد وصــول 
الطاقــم المشــارك فــي التجربــة، حتــى انطلقــت أولــى 
ــة المشــاركة،  ــا الواســطات البحري ــي نفذته المهمــات الت
وذلــك بمحاصــرة بقعــة الزيــت االفتراضيــة، تلــى ذلــك 
أعمــال الســحب اآلليــة وإجــراءات إخمــاد الحرائــق، 
واســتمرت تماريــن إخــاء ســفن الشــحن الثــاث، ولــم 
تلبــث الجهــود فــوق ســطح البحــر باالنتهــاء حتــى أطلــت 
مــن الســماء طائرتيــن شــاركتا فــي التجربــة، طائــرة كبيرة 
الحجــم مــن طــراز بوينــج 727، وهــي خاصــة بــرش المــواد 

اإلطفــاء، وأضــاف: »هــذه التجربــة تُعــدُّ األولــى مــن نوعهــا 
اســتعداد جميــع  أظهــرت  وقــد  جــازان،  منطقــة  فــي 
الجهــات المشــاركة وقــد انعكســت ورش العمــل إيجاًبــا 

على تنفيذها«. 

حرس الحدود .. يؤّمن مسرح األعمال
كذلــك أشــار مديــر البحــث واإلنقــاذ والســامة فــي 
العقيــد  جــازان،  منطقــة  فــي  الحــدود  حــرس  قيــادة 
وفــق  تعمــل  التجربــة  أن  القحطانــي،  ســالم  عبــداهلل 
الخطــة الوطنيــة لمواجهــة ومكافحــة الكــوارث البحريــة 
التــي أُطلقــت باألمــر الســامي فــي عــام 1426هـــ، وأكــد 
القحطانــي أن قيــادة حــرس الحــدود تأخــذ هــذه التجربــة 
بأقصــى درجــات الجديــة، حيــث إنــه ال يمكــن التنبــؤ 
بوقــوع الحــوادث فــي الميــاه اإلقليميــة للمملكــة أو الميــاه 
الدوليــة، مضيًفــا أن التواصــل مــع أرامكــو الســعودية بــدأ 
ــي  ــة الت مبكــًرا مــن أجــل وضــع الخطــة الخاصــة بالتجرب
تــم تنفيذهــا فــي الميــاه اإلقليميــة للمملكــة عبــر ســبع 
دوريــات بحريــة لإســهام فــي إجــراءات اإلخــاء، ويُضيف 
متــن  علــى  والعامليــن  الــركاب  نقــل  »تــم  القحطانــي: 
الســفينة إلــى منطقــة اإلخــاء المحــددة ســلًفا، وبأقصــى 

سرعة ممكنة«.

الطيران يكافح الحريق 
مــن جانبــه، أوضــح مديــر إدارة األعمــال البحريــة فــي 
أرامكــو الســعودية، األســتاذ خالــد المحســن، أن هــذا 
التمريــن يشــكل جــزًءا أصيــًا مــن أعمالنــا للتأكــد مــن 
اســتعدادنا لحــاالت الطــوارئ، وأكــدَّ الغامــدي أن هــذا 
التمريــن يُعــُد األول مــن نوعــه، قياًســا علــى ضخامــة 
المشــاركة الحكوميــة التــي تصــل إلــى أكثــر مــن عشــر 
جهــات حكوميــة، إلــى جانــب عشــر إدارات مــن أرامكــو 

ــى ســطح البحــر، وأخــرى عوض الفياض ــت المنســكب عل المشــتتة للزي
ــا تابعــة ألســطول أرامكــو الســعودية، وهــي  أصغــر حجًم
مخصصــة ألعمــال محاصــرة الحرائــق، بينمــا حملــت 
الســفينة أكثــر مــن 200 مشــارك فــي التجربة مــن إدارات 
الحكوميــة  لجهــات  ا ومختلــف  لســعودية  ا رامكــو  أ
ــت  ــي تكلل ــة الت ــى التجرب المشــاركة، لينســدل الســتار عل

بنجاٍح متوقع.

القوحي: التجربة ناجحة
وفــي لقــاء خــاص بـ)القافلــة األســبوعية(، أكــدَّ نائب 
الصناعيــة، األســتاذ عبدالحكيــم  للخدمــات  الرئيــس 
القوحــي، أن هــذه التجربــة تمثــل أهميــة قصــوى ألرامكــو 
الســعودية، وذلــك لكونهــا تأتــي فــي ظــروف حساســة 
تشــهدها منطقــة جنــوب البحــر األحمــر، إضافــة إلــى 
االهتمــام الــذي توليــه إدارة الشــركة والجهــات الحكوميــة 
ــذي نجــده  ــة الســعودية، ال الرســمية فــي المملكــة العربي
يتمثــل فــي المشــاركة القويــة والدعــم الكبيــر مــن مختلــف 
لمختلــف  والعســكرية،  المدنيــة  الحكوميــة،  الجهــات 
فعاليــات هــذه التجربــة الميدانيــة. وأضــاف القوحــي أن 
التمريــن يُعــدُّ جــزًءا مــن سلســلة متصلــة مــن التجــارب 
الميدانيــة التــي تقــوم بهــا أرامكــو الســعودية بصــورة 
دوريــة فــي مختلف مناطــق أعمالهــا، الختبار اســتعدادات 
الفــرق المعنيــة، والتأكــد مــن جاهزيتهــا ومــن فاعليــة 
األجهــزة والمعــدات المســتخدمة، ومؤكــًدا علــى امتنانهــم 
للمشــاركة الفاعلــة مــن الجهــات الحكوميــة. وأوضــح 
القوحــي أن التجربــة ســلطت الضــوء علــى عــدة نقــاط 
مهمــة، يأتــي علــى رأســها التأكيــد علــى الحاجــة الماســة 
لتحديــث الخطــة الوطنيــة لاســتجابة للكــوارث البحريــة 
حــرس  قطــاع  عليهــا  يُشــرف  التــي  المملكــة،  بميــاه 
الحــدود، وذلــك لضــرورة توضيــح التداخــل بيــن هــذه 
الخطــة والخطــة الوطنيــة لمكافحــة تلــوث البيئــة البحرية 

بالزيــت والمــواد الضــارة األخــرى فــي الحــاالت الطارئــة، 
التــي تشــرف عليهــا الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة 
البيئــة، وأضــاف القوحــي أن الفرضيــة أفضــت إلــى 
للكــوارث  لاســتجابة  خطــة  بإنشــاء  توصيــة  تقديــم 

البحرية في المياه الدولية المجاورة.
بحــوادث  الســعودية  أرامكــو  اهتمــام  مــدى  وعــن 
انســكابات الزيــت فــي البحــر، شــددَّ القوحــي أن أرامكــو 
ــة،  ــة البيئ ــا حماي ــة قصــوى لقضاي ــي أهمي الســعودية تُول
وفــي هــذه الحالــة، البيئــة البحريــة، مضيًفــا: »تهتــم 
أرامكــو الســعودية بســامة البيئــة البحريــة وكافــة مناطق 
أعمــال الشــركة، كمــا تعمــل لجنــة مختصــة لدراســة 
التأثيــرات الضــارة والســلبية لحــوادث انســكاب الزيــت 
فــي البحــر«. وجديــٌر بالذكــر أن أعضــاء اللجنــة العليــا 
المعنيــة بحــوادث انســكابات الزيــت هــم نــواب رئيــس 
أرامكــو الســعودية ومديــرو اإلدارات المعنيــة، حيــث تعمل 
اللجنــة علــى التأكــد مــن تزويــد جميــع منشــآت ومشــاريع 
ــزات الخاصــة  ــة بالتجهي ــى الســواحل البحري الشــركة عل
بمنــع انســكاب الزيــت، وكذلــك تدريــب الكــوادر البشــرية 
ــل،  ــة مــع أي حــادث مــن هــذا القبي للتعامــل بكفــاءة عالي
وذلــك مــع وجــود خطــط محدثــة لاســتجابة الفاعلــة 
لتلــك الحــوادث. ويــرأس هــذه اللجنــة، نائــب الرئيــس 

للخدمات الصناعية.

الدفاع املدني يدعم 
التجربة من اليابسة 

ــي فــي منطقــة  ــاع المدن ــر الدف ــه، أشــاد مدي مــن جانب
ــي  ــي محمــد وهــاس باالســتعدادات الت ــواء عل جــازان، الل
أظهرتهــا فــرق أرامكــو الســعودية المشــاركة فــي التجربــة، 
وأوضــح أن مهمــة الدفــاع المدنــي تركــزت علــى دعــم 
التجربــة فــي اليابســة، وأن الدفــاع المدنــي معنــي بأعمــال 
اإلنقــاذ خــارج البحــر وتقديــم المســاندة فــي إجــراءات 
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شارك في التمرين أربع سفن عمالقة محملة بالزيت، 
باإلضافة إلى الطائرات المجهزة لالستجابة النسكاب الزيت، 

في أضخم تمرين على سطح ماء البحر في جازان.   

الســعودية، وأضــاف: »هــدف هــذا التمريــن هــو التأكد من 
كافــة االســتعدادات لمواجهــة الكــوارث وتدريــب كافــة 

العاملين في هذه القطاعات«.

محطة جازان .. تغذي الجنوب 
المنطقــة  فــي  التوزيــع  إدارة  مديــر  د  شــدَّ بــدوره، 
الغربيــة، األســتاذ عبــداهلل الغامــدي، علــى أن محطــة 
ــدات وفــرق  ــة المع ــع المنتجــات، وفــرت كاف جــازان لتوزي
هــذه  فــي  لانخــراط  اللوجســتية  األعمــال  مســاندة 
التجربــة منــذ بداياتهــا، وأوضــح الغامــدي أن محطــة 
جــازان لتوزيــع المنتجــات البتروليــة تعــد العمــود الفقــري 
الجنــوب  مناطــق  فــي  البتروليــة  المشــتقات  إلمــداد 
الســعودية، ابتــداًء مــن جــازان، وصــواًل إلــى أبهــا ونجــران، 
وانتهــاًء بآخــر نقطــة حدوديــة فــي الســليل، ويضيــف: 
ــى  ــوف عل ــة للوق ــة مضاعف ــة أهمي »تكتســب هــذه التجرب
االســتعدادات لمواجهــة أي طــارئ، حيــث توفــر المحطــة 
يومًيــا مــا يتــراوح بيــن 70 و 80 ألــف غالــون، وتنقــل عبــر 

البحر ما يوازي 70 ألف غالون إلى محطة توزيع أبها. 

موظفو أرامكو السعودية.. 
األكثر تأهياًل

فــي  الحكوميــة  الشــؤون  إدارة  مديــر  قــال  ختاًمــا، 
المنطقــة الغربيــة، األســتاذ ســليمان الجــارد: »كشــفت 
الحكوميــة  الجهــات  بيــن  كبيــر  تناغــم  عــن  التجربــة 
العســكرية والمدنيــة المشــاركة، وأنهــا األولــى مــن نوعهــا 
فــي منطقــة جــازان، وقــد كشــفت عــن المعاييــر الصارمــة 
للســامة فــي بيئــة أعمــال أرامكــو الســعودية، وعــن جــودة 
التدريــب الــذي يحظــى بــه موظفــو الشــركة، ممــا انعكــس 

إيجاًبا على نجاح هذه التجربة«.
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30 من أعضاء مجلس الشورى يزورون أرامكو 
السعودية ويتعرفون على برامجها

الظهــران - زار وفــد مــن أعضــاء مجلــس الشــورى 
أرامكــو الســعودية فــي مقرهــا الرئيــس فــي الظهــران، 
وذلــك يــوم الخميــس الماضــي 2 جمــادى اآلخــرة 1440هـــ 
)7 فبرايــر 2019م(. وكان الوفــد الــذي ضــم 30 عضــًوا من 
مختلــف اللجــان فــي المجلــس، قــد التقــى رئيــس أرامكــو 
الســعودية، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن 
حســن الناصــر، باإلضافــة إلــى عدٍد مــن قيادات الشــركة. 
ــى جوانــب  ــر التعــرف عل وقــد أتيــح ألعضــاء الوفــد الزائ
مختلفــة مــن أعمــال أرامكــو الســعودية وإســتراتيجية 
الشــركة للنمــو خــال األعــوام المقبلــة. كانــت البدايــة فــي 
مركــز التبــادل التقنــي، حيث ُعقدت جلســة حــوار مفتوحة 
مــع إدارة أرامكــو الســعودية، قــّدم خالهــا ممثلــون مــن 
إدارات مختلفــة فــي الشــركة خمســة عــروض مرئيــة، 
ألقــت الضــوء علــى جوانــب مختلفــة مــن أعمــال الشــركة، 
الســعودية،  البشــرية  المــوارد  تنميــة  فــي  ودورهــا 
لشــركة  ا وخطــط  ء،  لــألدا لرئيســة  ا لمؤشــرات  وا
يليــة  لتحو ا ت  عــا لصنا ا فــي  ســع  للتو لمســتقبلية  ا
إلــى عــرض أخيــر حــول  والبتروكيميائيــة، باإلضافــة 
لقطــاع  اإلجماليــة  المضافــة  القيمــة  تعزيــز  برنامــج 
التوريــد )اكتفــاء(، المتعلــق بتعزيــز المحتــوى المحلــي فــي 

أعمال الشركة. 

تطوير املهارات الفنية
وعــن دور الشــركة فــي تعزيــز دورهــا فــي دعــم برامــج 

المســؤولية االجتماعيــة وخطــط توطيــن الوظائــف فــي القافلة األسبوعية
قطــاع النفــط والطاقــة والصناعــات، أوضــح الناصــر أن 
أرامكــو الســعودية، وبالشــراكة مــع المؤسســة العامــة 
للتدريــب التقنــي والمهنــي أنشـــأت 18 مركــًزا لتطويــر 
المهــارات الفنيــة لأليــدي العاملــة الســعودية، ممــا أســهم 
فــي تخريــج 42 ألــف شــاب وشــابة تــم تأهيلهــم للعمــل فــي 

قطاعات صناعية يتم تطويرها منذ خمسة أعوام. 
وأشــار الناصــر إلــى أن هــذه المراكــز تتــوزع علــى عــدد 
مــن مختلــف مناطــق المملكــة، وأنــه مــن المتوقــع أن يصــل 
ألــف طالــب   300 إلــى  عــدد خريجــي هــذه المعاهــد  
وطالبــة، خــال األعــوام العشــرة المقبلــة، ســينخرط 

معظمهم في سوق العمل السعودي.

مصدر فخر لكّل مواطن
مــن جانبــه، أكــد معالــي الدكتــور صالــح الشــهيب، نائــب 
ــة المعلومــات فــي  ــة النقــل واالتصــاالت وتقني رئيــس لجن
مجلــس الشــورى الســعودي أن أرامكــو الســعودية هــي 
ــي  ــروض الت ــكل مواطــن ســعودي، وأن الع مصــدر فخــر ل
ُقّدمــت ألعضــاء الشــورى تعكــس عمــًا مذهــًا والتزاًمــا 
عالًيــا فــي تطبيــق مؤشــرات تقييــم األداء، وأثنــى الشــهيب 
علــى تجربــة أرامكــو الســعودية فــي برنامــج اكتفــاء، ودعــا 
إلــى أن يتحــول البرنامــج الــذي ترعــاه الشــركة إلــى مثــال 
يُحتــذى فــي تعزيــز المحتــوى المحلي في كافــة القطاعات 
الحكوميــة والخاصــة. كمــا ثّمــن دور أرامكــو الســعودية 
المســؤولية االجتماعيــة،  فــي دعــم برامــج  التاريخــي 
خصوًصــا فــي مجالــي التعليــم والصحــة، وبرامــج التمكين 

التي تامس مختلف شرائح المجتمع.
أمــا د. فوزيــة أبــا الخيل، عضــو لجنة الثقافــة واإلعام 
والســياحة واآلثــار فــي مجلــس الشــورى، فقالــت إنهــا 
تشــعر بالفخــر والزهــو بإنجــازات أرامكــو الســعودية، 
ودورهــا الوطنــي الرائــد، وأّكــدت أنهــا تســعى إلــى إعــداد 
وزارة  لحــث  الشــورى  فــي مجلــس  وتقديمهــا  توصيــة 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى استنســاخ برنامــج 

اكتفــاء واعتمــاد نســخة خاصــة منــه للــوزارة، وذلــك لدعــم 
الشــباب الســعودي الــذي يحقــق نجاحــات واســعة فــي 

المجاالت التقنية.
نــوره الشــعبان، عضــو لجنــة االقتصــاد والطاقــة،   
قّدمــت شــكرها ألرامكو الســعودية على حفاوة االســتقبال 
ومــا تضمنتــه الزيــارة مــن شــرح واٍف للتطــورات التــي 
تشــهدها كافــة قطاعــات أرامكــو الســعودية. وأضافــت 
الشــعبان، التــي عملــت قبــل عشــر ســنوات فــي إدارة 
المشــاريع فــي أرامكــو الســعودية، أنهــا لمســت كثيــر مــن 
إلــى  لهــا  زيــارة  التــي تحققــت منــذ آخــر  اإلنجــازات 
الشــركة، خاصــة فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي العقــول 
البشــرية وبرامــج تطويــر المهــارات وتعزيــز األداء عــن 

طريق مراكز التدريب، وبرامج اإلرشاد الوظيفي. 
وثّمنــت الشــعبان التطــور الــذي شــهده برنامــج تطويــر 
القــادة فــي أرامكــو الســعودية مــن خــال ضــخ مهــارات 
جديــدة، لتحقيــق الرؤيــة اإلســتراتيجية للشــركة، وتطويــر 
المناصــب القياديــة. وختاًمــا شــّددت علــى دور أرامكــو 
الســعودية فــي دعــم وتمكيــن المــرأة الســعودية، خصوًصــا 
موظفــات  لتحديــد  الناشــئة  القياديــة  المــرأة  برامــج 

يتميزن بمهارات قيادية ممّيزة وواعدة.
وكان وفــد الشــورى قــد ختــم زيارتــه ألرامكــو الســعودية 
بجولــة شــملت مركــز تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت، 
ومركــز كمبيوتــر التنقيــب وهندســة البتــرول، إضافــة إلــى 
زيــارة أخيــرة إلــى مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي، تعــّرف مــن خالهــا وفــد مجلــس الشــورى علــى 
الســعودية،  أرامكــو  إنجــازات  مــن  مختلفــة  لمحــات 
وخططهــا المســتقبلية وفلســفة العمل فــي مختلف إدارات 

وقطاعات الشركة.

المهندس أمين حسن الناصر في لقطة جماعية مع أعضاء مجلس الشورى أثناء زيارتهم لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.

تصوير: مصلح الخثعمي وعبداهلل الشمري

أعضاء مجلس الشورى أثناء زيارتهم لمركز تخطيط وتنظيم توريد الزيت في الظهران.

عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات الدكتورة 
سامية بنت عبداهلل بخاري بمعية ابنها عبداهلل بخاري الذي يعمل في مركز 

تخطيط وتنظيم توريد الزيت.

أعضاء مجلس الشورى لدى زيارتهم لمركز التطوير المهني للتنقيب واإلنتاج يّطلعون على األنواع المختلفة من الصخور من التكوينات الجيولوجية في المملكة.
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مركز األبحاث املتقّدمة يف إكسبك..

تكريم املشاركين في املرحلة األولى من برنامج الخطابة

الظهـران - كـّرم مركـز األبحـاث المتقّدمـة فـي إكسـبك 
المشـاركين في المرحلة األولى من برنامج الخطابة خال 
حفل التخرج الذي ُعقد، مؤخًرا، تحت شـعار »شكًرا مركز 
األبحـاث المتقّدمـة فـي إكسـبك«، حيـث اجتـاز 15 باحًثـا 
شـاًبا البرنامـج بنجـاح، وحصلـوا علـى شـهادة رسـمية مـن 

أندية الخطابة الدولية. 
فـي  العامـة  العاقـات  مديـرة  العبـاد،  أبـرار  وقالـت 
المنطقـة 79 التابعـة ألندية الخطابة الدوليـة والجيولوجية 
فـي فريـق تقنيـة الجيولوجيا في مركـز األبحـاث المتقّدمة 
فـي إكسـبك: »إننا نعمل فـي فرق متعّددة الجنسـيات حيث 
يصبـح التواصـل أمًرا مهًمـا. ويمثل برنامـج الخطابة مكاًنا 
يتعلم فيه الباحثون الشباب كيفية التواصل بفاعلية لتعزيز 

التعاون بين مختلف التخصصات«.

برنامج الخطابة
وبرنامـج الخطابـة هـو أحد برامـج التطويـر العديدة في 
لجنـة  طّبقتـه  إكسـبك،  فـي  المتقّدمـة  األبحـاث  مركـز 
الباحثيـن الشـباب التابعـة لبرنامـج تطويـر الباحثيـن ليتيح 
الجمهـور،  أمـام  للتحـدث  مناسـبة  فرصـة  للموظفيـن 
والتدريـب علـى القيـادة. ويسـتغرق البرنامـج المكثـف 16 
ساعة، ويلتقي المشاركون أسبوعًيا لممارسة مهاراتهم في 
التواصـل والقيـادة مـن خـال الخطـب المعـدة مسـبًقا، 
والخطب االرتجالية، وجلسـة تقييم يقـّدم فيها المتحدثون 

والمرشدون من ذوي الخبرة الماحظات البّناءة.
أدار المرحلـة األولـى مـن برنامـج الخطابـة التابع لمركز 
األبحـاث المتقّدمـة فـي إكسـبك، كلٍّ مـن أبـرار العبـاد، 
والمنسـقة المسـاعدة فـي برنامـج الخطابـة والجيولوجيـة 
في مركز األبحاث المتقدمة في إكسـبك لمى أبو السـعود. 
لقـاءات  خـال  رئيسـة  أدوار  ثاثـة  المشـاركون  وأدى 
البرنامـج، حيـث اضطلعـوا بـدور المنظميـن والمراقبيـن 
والمتحدثيـن. ويتمكـن المنظمـون مـن تطويـر مهاراتهـم 
القياديـة مـن خـال وضـع الترتيبـات لعقـد لقـاء ناجـح، 
والتأكد من جاهزية أجندة اللقاء، وإسناد جميع المهّمات، 

واالهتمام باألمور اللوجستية.
أمـا المراقبـون فيمارسـون مهاراتهـم االسـتماعية مـن 
خـال اإلنصـات لـكل متحـّدث. ثـم يقّدمـون تقاريـر حـول 
الوقـت والقواعـد اللغويـة وعـدد حـاالت التلكـؤ والهمهمـة 
وترديـد كلمـة »يعني« وعـدد األصوات. ويتمـرن المتحدثون 
علـى ارتجـال الخطـب أثنـاء جلسـة »الخطـب االرتجاليـة«، 
والخطب المعدة مسـبًقا، حيـث يتعلمون كيفية بناء خطاب 

القافلة األسبوعية

يعتمـد علـى عوامل مؤثرة، مثـل الجمهور والوقـت والغرض 
من الخطاب.

ويتضّمـن البرنامـج أربعـة مرشـدين هم: مهـدي أبو علي 
من قسـم تقنية الجيولوجيا، وفرود هيفينغ من قسـم تقنية 
اإلنتـاج، وعبيـر العليـان ومحمـود أبوغبـن مـن قسـم تقنيـة 
لـكل واحـد مـن  بّنـاءة  الحفـر. وقـدم هـؤالء ماحظـات 
المتحدثيـن، متحدث مع التركيز على وضعياته الجسـدية، 
وصوته، وقدراته على تبادل النظرات، واستخدامه للمنبر، 

والتعامل مع التوتر.

حفل التخرج
وفـي حفـل تكريـم الباحثيـن المشـاركين الخمسـة عشـر 
الذيـن اجتـازوا البرنامـج بنجـاح، الـذي كان تحـت شـعار 
ألقـى  المتقّدمـة فـي إكسـبك«،  »شـكًرا مركـز األبحـاث 
المشـاركون عـدًدا مـن الخطـب. منهـا واحـدة ألقاهـا إيـاد 
العلـي بعنوان »نتـاج مركز األبحاث المتقّدمة«، تحّدث فيها 
عـن المقّومـات التـي جعلـت منـه باحًثـا مبتكـًرا. وكانـت 
الخطبـة الثانيـة بعنـوان »ذكرياتـي«، ألقتهـا جنـى الجنـدان 
وسـلّطت الضـوء فيها علـى اللحظات المميـزة التي قضتها 
فـي اإلدارة، وتشـعر باالمتنـان تجاههـا. وألقـت مـروة آل 
إسـماعيل خطبتهـا »القـوة الخارقة« التـي تحدثت فيها عن 
كيفيـة إسـهام »برنامـج الخطابـة« فـي تطويـر مهاراتهـا فـي 
التحـدث. كمـا ألقـى أحمـد الغريبـي خطبـة بعنـوان »ليـس 

لتلقيـه  امتنانـه  عـن  أعـرب  حيـث  أقولـه«،  مـا  لـدي 
الماحظات البّناءة من مرشده ومدربه في نادي الخطابة، 
مهـدي أبـو علي. وأخيًرا ألقت أبـرار العباد خطبتها بعنوان 
»نجحنـا«، وأوجـزت فيهـا رحلـة برنامـج الخطابـة، وأكـدت 
أهميـة التواصـل المتبـادل الـذي أسـهم فـي نجـاح هـذا 

البرنامج.
ترأسـت جلسـة الخطـب االرتجاليـة مـروة آل إسـماعيل 
حيث شـارك فيها المرشـدون وكبار التقنيين. وأجاب كبير 
التقنييـن فـي فريق تقنية إعـداد النماذج الحاسـوبية أحمد 
الـزواوي عـن السـؤال »مـا الـذي يجعـل زميلـك فـي العمـل 
شخًصا توّد العمل معه؟« فأوضح أهمية المعرفة والتفكير 

بأساليب مختلفة واحترام الوقت والدقة في المواعيد. 
وعندمـا ُسـئل كبيـر التقنييـن فـي فريـق تقنيـة اإلنتـاج، 
غيثـان المنتشـري: »أيهمـا أسـوأ: أن تفشـل أو أاّل تحـاول 
أبـًدا«، تضمـن جوابـه تشـديًدا علـى أهميـة الفشـل ومـدى 
التشـويق عنـد الحصـول على نتائـج غير متوقعـة كباحثين. 
وأضـاف المنتشـري أن عديـًدا مـن االختراعات جـاءت من 
حـاالت الفشـل إذا تمعنـا فـي خفايـا األمـور. كما قـّدم علي 
المؤمـن مـن قسـم التقنيـات الجيوفيزيائية بعـض النصائح 
الصباحية مثل: الذهاب إلى العمل مبكًرا لتجنب االزدحام 

المروري، وسلوكيات السياقة الموترة في الطريق.
كمـا شـارك مدير مركـز األبحـاث المتقّدمة في إكسـبك 
األسـتاذ علـي المشـاري فـي الخطبـة االرتجاليـة. وعندمـا 
ُسـئل عـن مـدى صحة القـول إن » العبرة ليسـت في فحوى 

القـول بـل فـي كيفيـة التعبيـر عنـه«، أجـاب بمثـل توضيحي 
مـن اإلدارة حول أهمية طريقة عرض المبتكرين لتقنياتهم 
الجديدة، للتأثير على عملية اتخاذ القرار، واالسـتفادة من 
التقنيـات. فالتقنيـة التـي تُقـدم جيـًدا تُفهـم بشـكل أفضـل 
وتحظـى بالقبـول، وفـي المقابـل يمكـن ألفضـل األفـكار أن 

تفشل إذا لم تُشرح جيًدا. 

تكريم خاص للذين تمّيزوا
وتأكـد لـكل مـن حضـر هـذا الحفـل أن جميـع الذيـن 
قّيمـة  مهـارات  تعلمـوا  الخطابـة  برنامـج  فـي  شـاركوا 
وحسـّنوها. كما أظهر بعضهم قدًرا أكبر من االلتزام. ولذا 
حرصـت اإلدارة علـى تكريم أحمد الغريبي لحضوره جميع 
الجلسـات، وكانـت مـروة آل إسـماعيل أكثـر المشـاركين 
تطـوًرا فـي المسـتوى، وحصـل محمـد بـن جبير علـى أعلى 
نسـبة مشـاركة فـي الخطـب االرتجاليـة، وتلقـى محمـود 

أبوغبن تكريًما على ما قّدمه من مساندة للبرنامج.
كمـا اسـتفاد المشـاركون أيًضـا مـن هـذا البرنامـج، فـي 
توسـعة نطاق عاقاتهم، وتحسـين لغتهم اإلنجليزية، وتعلم 
التفكيـر والتفاعـل السـريع، وتقديـم الماحظـات البّنـاءة 
وتلقيهـا، واألهـم مـن ذلـك الشـعور باألمـان النفسـي عنـد 
التحـدث، والتعلـم مـن األخطـاء التـي يرتكبونهـا. وتكمـن 
الخطوة التالية في تقييم وتطوير مستوى البرنامج لتنفيذه 

في جميع أقسام مركز األبحاث المتقّدمة في إكسبك.

إدارة التوزيع في املنطقة الغربية تستضيف عدًدا من الطالب املتميزين

ــدُّ  أبهــا - بهــدف تعزيــز الشــراكة المجتمعيــة، التــي تُع
إحــدى ركائــز شــركة أرامكــو الســعودية، قامــت إدارة 
التوزيــع فــي المنطقــة الغربيــة، بالتنســيق مــع إدارة التعليم 
الطــاب  مــن  عــدد  باســتضافة  عســير  منطقــة  فــي 
المتميزيــن فــي المرحلــة الثانويــة مــن مدارس عــدة برفقة 

مشرفيهم لزيارة مرافق أرامكو السعودية في أبها. 

وقــد تــّم خــال الزيــارة تقديــم بعــض المحاضــرات يحيى األحمري
التوعويــة فــي الســامة ومجــال حمايــة البيئة، كمــا ُقّدمت 
الطاقــة،  اســتهاك  ترشــيد  عــن  توعويــة  محاضــرة 
باإلضافــة إلــى عــرض توعــوي عــن كيفيــة أداء اختبــار 

جودة المنتجات البترولية قبل توزيعها إلى العماء.
ــات  وكان فــي اســتقبال الطــاب الناظــر اإلداري لعملي
التشــغيل فــي أبهــا، مشــعل أحمــد الشــيخ، الــذي رافــق 
الــزّوار فــي جولــة علــى مرافق الشــركة، إذ تعــرف الطاب 

علــى طبيعــة أعمــال الشــركة. وفــي نهايــة اللقــاء، قــّدم 
مديــر مكتــب اإلشــراف التربــوي بــإدارة التعليــم فــي أبهــا 
كلمــة شــكر وعرفــان إلــى أرامكــو الســعودية علــى هــذه 
الدعــوة والتــي كان لهــا األثــر التربــوي الجميل فــي وجدان 
الطــاب، والقــت استحســان الجميــع. وأضــاف قائــًا: 
»آمــُل أن يكــون فــي المســتقبل تنســيق زيــارات أخــرى 
وأرامكــو  التعليمــي  القطــاع  بيــن  الشــراكة  لتعزيــز 

السعودية«.

علي المشاري يتوسط المشاركين الذين أنهوا برنامج الخطابة الذي ُيعدُّ أحد برامج التطوير العديدة في مركز األبحاث المتقّدمة في إكسبك.
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حملة مهنتي: هل لديك فكرة عن مسار حياتك املهنية؟ 

الظهــران - أطلــق قســم تطويــر الكفــاءات الوظيفيــة 
الشــركة  الســعودية حملــة علــى مســتوى  أرامكــو  فــي 
اســتهدفت جميــع موظفيهــا لتســليط الضوء علــى خدمات 
المــوارد البشــرية التــي توفرهــا الشــركة. ومــن جانبهــا، 
قالــت الناظــر اإلداري لتطويــر الكفــاءات الوظيفية، نجوى 
األزيمــع: »تهــدف هــذه الحملــة إلــى تثقيــف الموظفيــن 
وتمكينهــم مــن استكشــاف األســاليب التــي قــد تســاعدهم 
علــى إدارة وتطويــر أدائهــم الوظيفــي، وتزوِّدهــم بمعلومات 

عن الفرص المتاحة لهم«. 

إثراء املسيرة املهنية 
التــي  بالخدمــات  الموظفيــن  لتوعيــة  الحملــة  جــاءت 
تقّدمهــا لهــم إدارة المــوارد البشــرية فــي أرامكــو الســعودية، 
وتحديــد  األداء،  واستشــارات  المهنيــة،  كاالستشــارات 
الكفــاءات، وفــرص التطــور الوظيفــي، وإجــراءات تبــادل 
داخــل  المحتملــة  الشــواغر  عــن  واإلعــان  الوظائــف، 
الشــركة، التــي تُثــري كًا مــن الشــركة والمســيرة المهنيــة 
للموظفيــن. وقــد القــت الحملــة نجاًحــا واســًعا، حيــث طلــب 
عديــد مــن الدوائــر فــي الشــركة تنظيــم معــارض مماثلــة 
لموظفيهــا، بعدمــا لمســت تلــك الدوائــر أن هــذه الحملــة 

تقّدم لموظفيها المعلومات ضمن بيئة عمل مهنية. 

القافلة األسبوعية

إلــى  المهنيــة  مســيرتهم  بدايــة  مــن  الموظفيــن  لجميــع 
التقاعــد، حيــث تهــدف إلــى بنــاء قــوى عاملــة منتجــة ومرنــة 
المهنيــة  المشــورة  وتُتيــح  والمشــاركة.  للتكيــف  وقابلــة 
العمــل، ممــا  ولبيئــة  لذواتهــم  أفضــل  فهًمــا  للموظفيــن 
يجعلهــم أكثــر قــدرًة وكفــاءة علــى اتخــاذ قــرارات مهنيــة 
وتعليميــة وحياتيــة، باإلضافــة إلــى التأقلــم مــع تغّيــر مــكان 
يُمكــن  حيــث  العمــل.  وضغوطــات  والتنقــات،  العمــل، 
للموظفيــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى جلســة ســرية 
فرديــة لاستشــارة المهنيــة، حجــز موعــد مــن خــال موقــع 

.)My Career( مهنتي اإللكتروني
كمــا قّدمــت مجموعــة االستشــارات الوظيفيــة، ألول مــرة 
ــة،  فــي الشــركة، جلســة استشــارة لمجموعــة اإلدارة المهني
حيــث أتاحــت هــذه الجلســة للموظفيــن فرصــة للتفكيــر فــي 
النمــاذج  أفضــل  علــى  والتعــرف  الوظيفــي،  تطورهــم 
والممارســات الدوليــة فــي مجــال اإلدارة الوظيفيــة. وقــد 
دّون المشــاركون فــي نهايــة الجلســة، التــي اســتمرت لمــدة 
ســاعتين، خطــط عمــل فرديــة تهــدف للتقــدم فــي مســيرتهم 
ــن مــن  ــكل الموظفي ــّدم هــذه الجلســات اآلن ل ــة. وتُق المهني
الدرجــة 11-14 الذيــن تصــل خبرتهــم العمليــة إلــى خمــس 

سنوات من العمل المستمر في الشركة. 
كمــا ســلّط المعــرض الضــوء علــى رؤيــة إدارة تطويــر 
ــورة«، وهــو عــرض  ــة ن ــة مــن خــال »رحل ــاءات اإلداري الكف
تطويــر  لقســم  التنظيمــي  الهيــكل  علــى  الضــوء  يُســلّط 
الكفــاءات الوظيفيــة بمختلــف وحداتــه، ومهماتــه الرئيســة، 
الــذي يهــدف إلــى تثقيــف موظفــي أرامكــو الســعودية علــى 

الخدمات التي يقّدمها القسم. 

ع والشمول التنوُّ
قــّدم ممثلو قســم تطويــر المــرأة وتعزيز التنــوع واالنتماء، 
أرامكــو  فــي  والشــمول  التنــوع  حــول  تمهيدًيــا  عرًضــا 
الســعودية. كمــا تمــت مناقشــة المزايــا والتحديــات لتنميــة 
قــوى عاملــة متنوعــة وشــاملة، ممــا أعطــى الحضــور فهًمــا 
أعمــق لألهميــة الكبيــرة لهــذا الموضــوع، ليــس للشــركة 

فحسب، بل للتطور الوظيفي لكل موظف فيها أيًضا. 

 )My Career( موقع مهنتي اإللكتروني
ــى  ــي )My Career( عل ــي اإللكترون ــع مهنت ــم إطــاق موق ت
مســتوى الشــركة فــي شــهر أبريــل 2018م، ويُمثــل هــذا 
الموقــع نتــاج تعــاون امتــد لثــاث ســنوات بيــن إدارة المــوارد 
البشــرية، وتقنيــة المعلومــات، واالتصــال المؤسســي، وبيــن 

الخبراء المتخصصين في الشركة. 
لموظفيــن  ا خدمــة  بهــدف  لموقــع  ا ُصمــم  وقــد 
إلــى  الوصــول  تعزيــز ســهولة  مــن خــال  ورؤســائهم، 
كفاءاتهــم  لتطويــر  والمــوارد،  واألدوات،  المعلومــات، 
فهــم أفضــل لجميــع  إتاحــة  إلــى  باإلضافــة  المهنيــة، 

ــن  ــو الســعودية. ويُمك ــي أرامك ــي ف ــب التطــور المهن جوان
الدخــول للموقــع اإللكترونــي بــكل يســر وســهولة من خال 
لشــركة  ا موقــع  علــى  لمتــاح  ا  ، تــي« »معلوما ر  خيــا
ــك الدخــول  ــح ل ــة تُتي ــة بواب ــذي يعــد بمثاب ــي، ال اإللكترون

إلى ثاثة أقسام فرعية أخرى، هي: 
•  األداء، الــذي يمتــد لمــا هــو أبعــد مــن برنامــج إدارة 
األداء، ويهــدف إلــى توســيع نطــاق تفكيــر الموظفيــن 

ومعارفهم في هذا المجال.
•  التطويــر، الــذي يســعى إلى الجمــع بين جميــع األدوات 
والمــوارد فــي بيئــة تنمويــة غنيــة ومتنّوعــة فــي أرامكــو 
ــرص المتاحــة  ــن الف ــد م الســعودية، واستكشــاف عدي

للموظفين والرؤساء.
•  الفــرص، وهــو مجــال يختــص بتعلــم جميــع األدوار 
المختلفــة فــي الشــركة، التــي تُســهم فــي نجاحهــا. 
يُمكــن للموظفيــن والرؤســاء رفــع مســتوى معرفتهــم 
بالدوائــر األخــرى، والبحــث عــن الفــرص الوظيفيــة. 
حيــث تتفــرد كل دائــرة بسياســاتها ومبادئهــا بشــأن 

المرونة الوظيفية، لتلبية احتياجات العمل. 

أدلة إرشادية للموظفين والرؤساء
يوجــد فــي مطلــع كل قســم فيديــو تعريفــي ُمنتــج داخلًيــا، 
باإلضافــة إلــى دليليــن إرشــاديين أحدهما موجــه للموظفين 
واآلخــر للرؤســاء. كمــا توجــد مجــاالت تهــم فئــات معينة من 

الموظفين، كالمشاركين في برنامج التطوير المهني. 
كذلــك يوجــد عديــد مــن المزايــا األخــرى الجديــرة 
بالذكــر، كالروابــط الســريعة إلــى أســئلة البريــد اإللكترونــي 
وطلبــات الدعــم، وطريقــة ســهلة لحجــز موعــد استشــارة 
مهنيــة، ووســيلة إلضافــة األحــداث المهمــة، والمواعيــد 
بريــدك  تقويــم  إلــى  األداء،  إدارة  لبرنامــج  النهائيــة 
اإللكترونــي بضغطــة زر واحــدة. إضافــة إلــى ذلــك، يحتــوي 
موقــع مهنتــي اإللكترونــي )My Career( علــى إجابــات لعديــد 
ــق بالتطــور  ــي تواجــه الشــركة فيمــا يتعل ــات الت مــن التحدي
الوظيفــي. كمــا يجــري العمــل علــى عديــد مــن التحســينات. 
ومــا زلنــا نعمــل لنحقــق األفضــل، لــذا نوصــي الموظفيــن 
بترقبهــا، والتأكــد مــن متابعــة الفــرص المتاحــة، مــن خــال 

االستمرار في زيارة الموقع. 

تطوير القيادة الذاتية 
الجديــر بالذكــر أن فريــق التطويــر القيــادي قــد طــّور 
برنامًجــا جديــًدا حســب الطلــب والموقــع، أُطلــق عليــه اســم 
»قيــادة الــذات«، يســتهدف الموظفيــن عبــر ورش عمــل حول 
التطويــر الذاتــي تُقــدم لهــم فــي أماكــن عملهــم، ويعمــل 
القــادة الذاتيــون فــي مختلــف مســتويات الشــركة. وتُشــجع 
ورشــة العمــل الحاليــة لبرنامــج »قيــادة الــذات« الموظفيــن 
علــى تحمــل المســؤولية تجــاه حياتهــم المهنيــة، وســلوكهم، 
ــة. كمــا ألهمــت  ــام لحياتهــم المهني ونتائجهــم، والمســار الع
التعلــم،  أنشــطة  المشــاركين علــى تطبيــق  العمــل  ورش 
ــاء المهــارات والتواصــل مــع نظرائهــم. والجديــر  وأدوات بن
ذكــره هــو أن القيــادة الذاتيــة تتطلــب التزاًمــا مــن الموظفين 
لتحديــد مــا يريدونــه مــن الحيــاة، ولعمــل مــا يلــزم للحصــول 
ــي  ــاعد هــذه الورشــة الت ــا تُس ــج المنشــودة. كم ــى النتائ عل
تســتغرق نصــف يــوم المشــاركين علــى اســتيعاب األركان 
انتقــاء  الذاتيــة، كمــا تســاعدهم علــى  للقيــادة  األربعــة 
خيــارات مجديــة وفاعلــة قبــل اتخاذهــم إجــراءات للوصــول 

إلى المكان المنشود. 

تجربة الحملة 
لقيــت الحملــة أصــداًء حســنة أثنــاء دوراتهــا التــي أجريت 
فــي جميــع أنحــاء المملكــة، حيــث عّبــر المشــاركون عــن 
ســعادتهم لوجــود مثــل هــذا النظــام الداعــم للموظفيــن فــي 
الشــركة. كمــا حضــر الحملــة عديــد مــن أعضــاء اإلدارة 
العليــا، ومنهــم المديــر التنفيــذي للمــوارد البشــرية، األســتاذ 
الــذي قــال: »أتاحــت الشــركة للموظفيــن  نبيــل الدبــل، 
عديــًدا مــن األدوات التــي مــن شــأنها أن تُعــّزز تطورهــم. 
وهدفنــا هــو التواصــل مــع الموظفيــن ومشــاركتهم هــذه 
األدوات مــن خــال الخدمــات المتعــّددة المتاحــة عبر موقع 

 .»)My Career( مهنتي اإللكتروني
كمــا حضــر نائــب الرئيــس لشــؤون أرامكــو الســعودية، 
األســتاذ نبيــل عبــداهلل الجامــع، حملــة مهنتــي الميدانيــة 
فــي مركــز األبحــاث المتقّدمــة فــي إكســبك، حيــث قــال: 
»إن رفــع مســتوى الوعــي بالتطــور الوظيفــي هــو التمكيــن 

الحقيقي«. 

3300 موظف زاروا الحملة

زار ممثلــو الحملــة كٌل مــن بقيــق، والريــاض، والعضيليــة، 
ورأس تناقيــب، ومنيفــة، وحــرض، والبــري، والحويــة، وينبع، 
وجــدة، ومعمــل الغــاز فــي شــدقم، وواســط، والشــيبة، 
3300 موظــف  وجــازان. وحضــر الحملــة مايقــرب مــن 
مشــارك فــي ورش العمــل المصاحبــة للحملــة، والتقــوا 
بالعامليــن فــي قســم تطويــر الكفــاءات الوظيفيــة خــال 
الحملــة، التــي اســتمرت لمــدة شــهر فــي كل مــن هــذه 

المواقع. 
وقــد كانــت الخطــة مبدئًيــا أن تُطلــق الحملــة لمــدة 
أســبوع واحــد، في المواقع الرئيســة في المنطقة الشــرقية، 
ــع  ــى المجم ــدرا، ومبن ــى الم ــارات لمبن ــن زي ــى أن تتضم عل
فــي الظهــران، ومركــز األبحــاث المتقّدمــة فــي إكســبك، 
ورأس تنــورة. والجديــر بالذكــر، أن الحملــة قــد أضافــت 
قيمــًة كبيــرة مــن خــال ورش العمــل التفاعليــة التــي أثــرت 
ــة إيجــاد الفــرص  المعــارف، وثقفــت الموظفيــن حــول كيفي
ذات المنفعــة المتبادلــة لهــم شــخصًيا وللشــركة. ممــا دفــع 

اإلدارة لكي تتوجه بهذه الحملة إلى مواقع عمل أخرى.

استشارات وظيفية
وأثنــاء الحملــة، قدمت مجموعــة االستشــارات الوظيفية، 
المشــورة المهنيــة كخدمــٍة عالميــة المســتوى، وهــي متاحــة 

أعداد من الموظفين في مبنى المدرا في الظهران يستمعون لعرض من تقديم مستشار في تطوير الكفاءات الوظيفية، إعجاز 
حسين، حول أساليب تساعد الموظفين على إدارة وتطوير أدائهم وتزويدهم بالفرص المتاحة لهم. كما غّطت حملة مهنتي 

الميدانية عديًدا من المناطق األخرى، وهي: العضيلية ورأس تناقيب ومنيفة وحرض والبري والحوية وينبع وجدة ومعمل الغاز 
في شدقم وواسط والشيبة وجازان.

حضر الحملة أكثر من 3300 موظف مشارك في ورش العمل المصاحبة للحملة، والتقوا بالعاملين في قسم 
تطوير الكفاءات الوظيفية خالل الحملة التي استمرت لمدة شهر في عدة مواقع. وقد لقيت الحملة أصداًء 

حسنة، مما أثرى معرفة الموظفين بعديد من األدوات التي تقّدمها الشركة لدعم التطور الوظيفي.
تصوير:بريجيدو الكيدي
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كيف تخطو خارج منطقة الراحة؟

حديقة لكل قارئ

ملاذا يجب أن نعيش؟

•  متى قررت تحويل التجارب التي تعيشها بشكل يومي 
إلى كتاب؟

بدأت القصة في عام 2015م تقريًبا عن طريق موقع 
التواصل االجتماعي تويتر، إذ كتبت تغريدة في هاشتاق 
»مريض لن تنساه«، وكان كل طبيب يكتب إحدى القصص 
التي عاشها أثناء ممارسته لعمله. واحدة من القصص 
التي عايشتها لفتت االنتباه وأعاد تغريدها ألف شخص 
تقريًبا، وهذا ما جعلني أنتبه لكون القّراء يهتمون بهذه 
الموضوعات والقصص، مما منحني دفعة معنوية للبدء 
بالكتابة. قبل ذلك لم يكن لدي أي دافع للكتابة، وكان 
بعًضا،  القصص جاذبة بعضها  وتوالت  البداية،  تويتر 
وبعد عام كامل من الكتابة أصبح لدي 24 قصة كافية 
لتكون مؤلَّفي األول »مريض لن أنساه«. وألن التفاعل كان 
قوًيا من القّراء، فإن ذلك ألهمني وشجعني على أن أتبع 

تلك المجموعة بكتاب ثاٍن سميته »حالة حرجة«. 
•  قلت بأنك لم تفكر بكتابة القصص قبل تويتر، ولكن 
هــل كــانــت عــالقــتــك بــالــكــتــابــة بشكل عـــام قــديــمــة قبل 

تأليفك للمجموعات القصصية؟
أيــام  قوية منذ  بـــدأت  عــام  بالكتابة بشكل  عاقتي 
الدراسة، وكنت متميًزا فيها. صحيح أنها سابًقا لم تتعَد 
كتبت مجموعة من  أنني  إال  للمدرسة،  الكتابة  حاجز 
القصص بعد ذلك. ولكن تغير اهتماماتي وقلة التفاعل 
مع الكتابة في ذلك الوقت دفعا بي للتوجه لهوايات أخرى 
مختلفة مثل التصوير الفوتوغرافي، ونسيت الكتابة بشكل 
كامل في فترة دراسة الطب، ولكن فترة العمل تزامنت مع 
كتابتي على موقع التواصل االجتماعي تويتر فعاد الحنين 

القديم للكتابة من خاله وعدت من جديد لممارستها. 
•  هــل تجد تفاعاًل مــن الــقــّراء عــن مؤلفاتك، ســواء عن 
طــريــق تويتر أو مــعــارض الــكــتــاب؟ هــل يتساءلون عن 

األشخاص في قصصك وعن مصيرهم؟
أغلب الــقــّراء في معارض الكتاب يحضرون للتوقيع 
فقط دون أن يعرفوا محتوى الكتاب في كثير من األحيان. 
ربما في العام األول كانت معظم التساؤالت تأتيني في 
لقاءاتي مع القّراء عن محتوى الكتاب، فكنت أشرح لهم 
قـــّراء مواقع  الكتاب وهــدفــه، ولكن  تجربتي ومحتوى 
التواصل االجتماعي )تويتر أو انستغرام( كانت تساؤالتهم 
تأتي دائًما عن القصص وعن تفاصيلها ومــاذا حصل 
بنهايات  أكتبها  الــتــي  القصص  بعض  ألن  ألبــطــالــهــا، 
للوصول لمخّيلة  أتعمد فعل ذلك  كنُت  مفتوحة، حيث 
الـــقـــّراء، وهـــذا مــا شحذ فضولهم، وبــالــتــالــي تصلني 

تساؤالتهم واستفساراتهم. 
وألنني لم أقــّدم مجموعة قصصّية ثالثة، فقد كانت 
تساؤالتهم عّما إذا كانت هناك مجموعة قصصية قادمة، 
روائــي مختلف عن  التركيز على عمل  ولكنني فضلت 
المجموعات القصصية. لم أود أن أكتب شيًئا لمجرد 
أنني وجــدُت تفاعًا من الــقــّراء. ربما لن يكون العمل 
الروائي بمستوى المجموعة القصصية، ولكنه بالنسبة 
لي أهم والرسالة التي يحملها أهم مما قّدمته سابًقا، 
علًما أن هــذا العمل الــروائــي سيرى النور في نوفمبر 

المقبل، بمشيئة اهلل.

تويتر كان بوابتي 
للكتابة

نافع الياسي
طبيب إماراتي أصدر حتى اآلن 
كتابين هما »مريض لن أنساه« 

و»حالة حرجة«.

أو  اإلبـداع  علـى  تشـجعنا  لعبـارات  دائًمـا  نسـتمع 
التغييـر، وغالًبا ماتكون مقترنة بعبـارة »اخرْج من منطقة 
الراحـة!« حتـى تتمكـن مـن دفـع نفسـك لمراحـل مختلفـة 
لـم تعتدهـا مـن قبل وخـوض غمار تجـارب جديـدة. ولكن 
ماهـي منطقـة الراحـة؟ ومـا المـدى الذي تحتـاج لتخطيه 
خـارج هـذه المنطقـة؟ وهـل لهـذه المنطقـة تأثيـر خطـر 
علـى اإلنسـان؟ وهـل حًقـا تبـدأ الحيـاة حينمـا تخـرج مـن 
التفاصيـل  هـذه  كل  لنفسـك؟  وضعتهـا  التـي  الحـدود 
سـتجدها فـي الكتـاب الـذي يقـول غافـه الخلفـي: »هذا 
الكتـاب عبـارة عن دليل عملي مركـز يعالج مفهوم منطقة 

الراحة، ألول مرة في العالم العربي«. 
إلـى  الكتـاب  محتـوى  داود  الكاتبـة صبرينـة  تقّسـم 
مقـاالت قصيـرة فـي خمسـة فصـول تُطلـق عليهـا اسـم 
»الخطـوات«، وهـو مـا يجعـل موضـوع الكتاب أكثـر قابلية 
للفهـم، ومن شـرح األفكار أكثـر وضوًحا. وتحـاول الكاتبة 
مـن خـال المقدمـة طـرح عـدد مـن األسـئلة منهـا: هـل 
أنـت محـدود القـدرات؟ أم تنقصـك الجـرأة واإلرادة؟ أم 
هـو خـوف مـن فكـرة التغييـر فـي حـد ذاتهـا؟ الهـدف مـن 
هـذه التسـاؤالت هـو أن يكـون القـارئ صريًحـا مـع نفسـه 
ليكـون ذلـك األسـاس الـذي يحتاجـه كل شـخص إلحداث 
نقلـة نوعيـة في حياته، فمن أجل البـدء بالتغيير يجب أن 

هنـاك كثيـر مـن الكتـب التـي تتنـاول القـراءة، وتتحدث 
عـن الكتـب التـي أّثـرت فـي مسـيرة الكاتـب، حيـث يلتقـي 
بيـن  باأللفـة  فيشـعر  يشـبهه،  بمـن  الشـغوف  القـارئ 
صفحـات تلـك الكتـب ومـا تزخـر بـه مـن تفاصيـل. ومـا 
يقّدمـه لنـا عبدالواحـد األنصـاري مـن »حدائـق روائيـة« 
يمّثـل أحـد تلـك الكتـب، وإن يكـن مقتصـًرا علـى جانـب 
واحـد، وهـو قراءاتـه الخاصـة للسـرد العالمـي الحديـث، 
األمـر الـذي يطـرح عديـًدا مـن التسـاؤالت التـي تشـّجع 
القـارئ لقـراءة تلـك الروايـات، أو ربمـا إعـادة قراءتهـا 
برؤيـة مختلفة. يتنـاول األنصاري، كما يقول على الغاف 
الخلفـي مـن كتابـه، »كيـف تقتحـم األفـكار والقناعـات 
أسـوار الحيـاد وتعيـد فتلهـا علـى هيئـة أمـراس ملتفة من 
الحبـال الكّتانّيـة. وكيـف يمكـن للخبـرة والتجربـة والقيـم 
الحيـاة  تصـّور  طرائـق  اختيـار  فـي  فيصـًا  تكـون  أن 

ومعالجتها في اللوحات الروائية«. 
الكتـاب مقسـم إلـى أربعة فصـول، يُطِلق عليهـا الكاتب 
اسـم »حدائق«، مقدًما قراءاته لعناوين مختلفة من روائع 
الروايـات، وتحتـوي تلـك الفصـول علـى نصـوص منقولـة 
مـن الكتـب، يفّضـل الكاتـب إضافتهـا دون تعديـل حتـى 
يُلقـي الضـوء علـى الترجمـة ومسـتوياتها، كمـا يوضح في 

قـد يوحـي حجـم كتـاب »التنويـر اآلن: قضيـة العقـل 
والعلوم واإلنسانية والتقدم« بعدد صفحاته الـ 556 بأنك 
أمـام قـراءة معقـدة وطويلـة، وإن كنـت ممـن ال يعبـأ بعـدد 
الكلمـات، فقد تجد العنوان واسـًعا ويسـتوعب عديًدا من 
المجـاالت، وربمـا تتسـاءل: هل سـيكون مـن الصعب علّي 
هضـم كل مـا سـيذكره سـتيفن بينكـر فـي كتابـه؟ لكـن 
ممتعـة،  وقراءتـه  سـلس،  كتـاب  أنـه  هـي  المفاجـأة 
والمعلومـات المذكـورة فيـه قـد تجعلـك تتسـاءل بحـق، 
وتعيـد النظـر فـي كثير مـن قضايـا الزمن المعاصـر. كما 
أن الكتـاب يحمـل قـدًرا كبيًرا من التفاؤل بشـكل أو بآخر 
بهـذا الزمـن الذي نقـرأ فيه عن التداعي والتغّير السـلبي 

الذي يحدث حولنا.
يُقّسـم الكاتب الكنـدي األمريكي سـتيفن بينكر الكتاب 
إلى ثاثة أقسـام، ويتحدث في القسـم األول عن األسـئلة 
كأداة لتحريـك العقـل، حيـث يوضـح أنـه تلقـى عديـًدا من 
التسـاؤالت التـي وصفهـا بالغريبـة، لكنه يؤكد فـي الوقت 
نفسـه أنـه ال يوجـد سـؤال غبـي؛ يوجـد تسـاؤالت أحدها 
يقـود لآخـر، حتـى يصـل إلـى سـؤال تلقـاه مـن إحـدى 
الطالبـات، وكان باًبـا للتفكير المتشـعب، هذا السـؤال هو 

يعـرف الشـخص مّنـا موقعه الحالـي لينطلق إلـى ما يريد 
تحقيقه.

 تحـاول الكاتبة إيصـال المعلومات واألفكار من خال 
العلميـة،  والمـادة  القصـة  بيـن  الـذي يجمـع  األسـلوب 
وتتحـدث الخطـوة األولـى فـي الكتـاب عـن الراحـة التـي 
يجـد المـرء نفسـه حبيًسـا لهـا، وتكـون هـي العائـق الذي 
يتشـّكل ضد التغيير، الـذي يتطلب بذل الجهد والحركة. 
مـن خـال هـذه الخطـوة، تُعـّرف الكاتبـة معنـى »منطقـة 
الراحـة« بكونهـا الحالـة النفسـية والسـلوكية للسـهولة 
واأللفـة والحيـاد. هـذه المنطقـة تُعطـي اإلنسـان اإليحاء 
بأنـه يتحكـم بمحيطـه وبالتالـي يبقـى فـي مكانـه ثابًتـا، 
كمـا تشـرح المناطـق الثـاث التـي يعيـش بهـا اإلنسـان 
)الراحـة والتعلـم والذعـر(، وتأثيـر كل واحـدة منهـا علـى 

حياته.
وأسـس  التغييـر  عـن  تتحـدث  التاليـة  الخطـوة  فـي 
النجـاح، مـن خـال تعريـف النجـاح ومتطلباتـه، واالبتـكار 
بقيـة  وفـي  المرحلـة.  هـذه  تخطـي  بعـد  يأتـي  الـذي 
منهـج  وتكويـن  العقبـات  تقّبـل  عـن  تتحـدث  الخطـوات 
للحيـاة وتبنـي السـلوكيات الجديـدة، كل ذلـك مـن أجـل 
حيـاة جديـدة مليئـة بالتحديـات والمغامـرة التـي تنتهـي 

بالتغيير والتطّور.

كتابه. 
ونسـتطيع القـول إن الكتـاب يقـّدم قّصـة واحـدة طويلة 
متسلسـلة تتنقـل بيـن عناويـن السـرد العالمـي الحديـث، 
حديقـة  وتـارة  برتغاليـة  حديقـة  فـي  أننـا  نجـد  فمـرة 
إسـبانية، لننتقـل بعدهـا إلـى حديقـة بريطانية ثـم كورية، 
وغيرهـا مـن الحدائـق الفكريـة والسـردية بشـكل سـلس 
وممتـع. نقرأ فـي هذا الكتاب فتتداخـل قصص الروايات 
التـي قرأتهـا سـابًقا بشـكل قـد ال يخطـر علـى بالنـا مـن 

قبل.
 يحـاول األنصـاري وينجـح فـي كتابـه فـي دعـوة القراء 
إلـى حدائقـه؛ إذ نقـرأ فيهـا عـن لويـس سـبولفيدا، ونعود 
لماركيـز وروايـة »سـاعة نحـس« و»مائـة عـام مـن العزلة«، 
ونقـرأ عـن »شـجرتي شـجرة البرتقـال الرائعـة«، لنمر في 
نزهتنـا علـى »خلـود« ميـان كونديـرا و»كائـن ال تحتمـل 
و»مـارواه  إسـماعيل«  »برتقـال  عـن  نقـرأ  ثـم  خفتـه«، 
المغربـي«، وغيرهـا مـن األسـماء والروايـات والروائع. لم 
يبـق هنـا إال أن أقـول محذرة لمن لم يقـرأ بعض العناوين 
المذكـورة فـي الكتـاب: ربمـا هنـاك تفاصيـل قـد تحـرق 
عليـك األحـداث، أمـا إذا كنـت ال تمانع فأتمنـى لك وجبة 

قرائية فاخرة! 

ببسـاطة: »لمـاذا يجـب علـّي أن أعيـش؟«. بعـد المقّدمـة 
معنـى  عـن  يتحـدث  األسـئلة،  منزلـة  فيهـا  يرفـع  التـي 
التنويـر، ويوّضح أنـه ال يوجد تعريف محّدد لهذه الكلمة. 
وتتوإلـى بعـد ذلـك المعلومـات التاريخيـة واالسـتنتاجات 
التـي  البحـوث  خـال  مـن  الكاتـب  إليهـا  توّصـل  التـي 

أجراها والتدقيق في البيانات التي تمّكن من جمعها.
يُلقـي الكتـاب، الـذي يقـول بيـل جيتـس إنـه الكتـاب 
المفضـل لديـه حالًيـا، الضـوَء علـى حالـة التنويـر التـي 
نعيشـها فـي عصرنـا اليـوم، والتـي ألقـت بظالهـا علـى 
الحيـاة المعاصـرة لتغيرهـا لألفضـل بـرأي الكاتـب. فـي 
الحقيقـة ال توجـد أي طريقة مختصرة يمكن من خالها 
وصـف محتـوى الكتـاب. لكـن لـكل مـن هـو مهتـم بفكـر 
بينكـر، سـتكون قراءة هـذا الكتاب ممتعـة، ورحلة حقيقة 
للخـوض في جوانب علمية وإنسـانية متعـددة با تعقيد، 
حيـث يقـّدم الكاتـب كل هـذا العمق بشـكل بسـيط، وبلغة 
سـهلة ممتنعـة، مقسـًما كل قسـم إلـى فصـول قصيـرة 
أوقـات متفرقـة، كوجبـات خفيفـة  يمكـن قراءتهـا فـي 
للعقـل بيـن الحين واآلخر، لكنها سـتكون حتًمـا ثقيلة في 

قيمتها. 
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السودوكو
اللعبة قاعدة 

تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

ه مــن تجارب  تــقــوم األمـــم والــشــعــوب على إرث تستمدُّ
ومــواقــف مــدّونــة بوسائل مختلفة، تـُـدعــى تــاريــًخــا، وربما 
أساطير، والفرد جزء من ذلك؛ إذ هو من يقوم بهذا الفعل، 
التاريخ أو  أو يكون جــزًءا من حكاية أو قصة دخلت كتب 

األساطير حسب تصنيفها.
كثيًرا، فنحن، كما يقول  بــدور اإلرث  تقوم  إن القصص 
الروائي البرتغالي أفونسو كروش، »نتشّكل من الحكايات«؛ 
فاإلنسان مصيره الموت، بينما القصص تقاوم فعل الموت 
بالسرد والقص والحكايات والذكريات. وهكذا كانت شهرزاد 
البطولة  ظلت  ولــذلــك  بالقصص،  للموت  مقاومتها  فــي 
ما  كل  مقاومة  اإلنسان في ظل  بها  يتشبث  التي  الوسيلة 
يخشاه ويخافه، فـ ) زيوس( في اإللياذة يرى أن ال أتعس من 
اإلنسان، المخلوق الــذي يزدهر كوريقات الشجر، يتباهى 

بجنسه، وفي لحظة يهوي فتذروه الرياح.
بينما  بموتها،  ــزول  ت التي  الحية  المخلوقات  قــدر  ذلــك 
اإلنسان يقاوم تلك التعاسة التي يجدها )زيوس( بذات الفعل 
حين جعل منه أسطورة خالدة بخلود )اإللياذة(، فيعود كلما 

تم استعادتها.
إن فعل القص باٍق ال يزول، فالذكريات وسيلتنا الستعادة 
من نحب، وعيش قصصهم، غير مبالين أحياًنا بدرجة صدق 
الرواية، فحسبها أن تعيدنا للحظة سالفة، لحظة نحبسها 
كصورة فوتوغرافية، ننظر إليها غير مكتفين بإطارها، إذ 
نصنع اإلطار بأنفسنا، ونلّونه بما يناسبنا، فتلك هي الوسيلة 

التي نقاوم بها تلك التعاسة الزيوسية.
يعيشها  التي  الفريدة  والمتعة  البطولة،  حياة  بعد  هــل 
ذلــك سيكترث  بعد كل  باسمهم، هل  يُهتف  األبــطــال حين 
التي  )الكتب  روايـــة  فــي  راسكولنيكوف  المستعار  البطل 
أم  كانت حقيقية  ما  إذا  الذكريات  بتلك  والـــدي(  التهمت 

زائفة؟! 
إنه يــدرك أن األعــوام كفيلة بإعادة النظر في حقيقتها 
تحت أضواء مختلفة، عندها سيسترجع ونسترجع ذكرياتنا 
ونراها من زوايا مختلفة، زوايا تناسب لحظة استعادتنا لتلك 

الذكريات. لذلك استمتع بالذكرى، ودع التفاصيل!
 

إطار 
 يقنعنا الفنان إبراهيم الحساوي في أدائه لدور )بو ناجي( 
الحمود  بــدر  للمخرج  أن تكون ال أحــد(  فــي فلم )فضيلة 
بمأساته في فقد ولده، ويصغي لمشعل المطيري الذي يؤدي 
دور )بو محمد( فيصغي )بو ناجي( لقصة فقد )بو محمد( 
البنه في مكة المكرمة، وتظل الدهشة مّدخرة لنهاية الفلم 
حين يركب )بو ناجي( السيارة، ويسأله سائقها عن اسمه، 

فيجيبه )بو محمد(!
لم يكن من قبل )بو ناجي(، ولن يدوم )بو محمد(، فما هو 
إال حالة تبدل ذكريات بمرور الوقت، ولو كان بمقدار رحلته 

بالسيارة إلى محطة الحافات، وعودته ثانية.
إن المرء أحوج ما يكون إلى من يصغي إليه، فالقيمة لمن 
إليك  بمن يصغي  أبـــًدا  تفرط  فــا  ــا،  وزًنـ للذكريات  يقيم 

ويستحثك لقول المزيد.

ثمن الذكريات

* قاص وناقد سعودي

ر * د. محمد البشيِّ

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


