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ــة  ــى اللغــة باعتبارهــا حاضن ــًرا مــا ينظــر إل كثي
للهويــة ورحًمــا لهــا، ومدافًعــا وذاًبــا عــن حياضهــا. 
يحــدث ذلــك لــدى كافــة أمــم األرض وشــعوبها، 
فاللغــة هــي الوعــاء الجامــع للثقافــة بمفهومهــا 
نــه مــن مكونــات وعناصــر،  الشــامل بــكل مــا تتضمَّ
وهــي اآلصــرة التــي تربــط بيــن المتحدثيــن بهــا 

والالهجين بلسانها. 
وقــد درجــت العــادة علــى أن يتحــدث كل ذوي 
ــات  ــا أفضــل وأجمــل اللغ ــم بوصفه ــة عــن لغته لغ
ــث  ــك الحدي ــا يكــون ذل ــا م ــًزا، وغالًب وأكثرهــا تمّي
مرتبًطــا بكثيــر مــن مشــاعر االعتــزاز والزهــو 
والفخــر. وال شــك أننــا نحــن العــرب - شــأننا 
شــأن أمــم األرض كافــة - نعتــز ونفخــر بلغتنــا 
العربيــة، وأّنــى لنــا أاّل نفخــر بهــا وهــي لغــة القرآن 
الكريــم، الكتــاب الخالــد الــذي يحتــوي بيــن دفتيــه 

على رسالة السماء األخيرة إلى األرض. 
غيــر أن فخرنــا الحقيقــي بلغتنــا واعتزازنــا بهــا 
ينبغــي أن ينعكــس فيمــا نفعلــه لهــا وألجلهــا وليــس 
فيمــا نقولــه عنهــا. فعلــى الرغــم ممــا شــهدناه، 
ــن أنشــطة  ــي كل عــام م ــام، وف ونشــهده، هــذا الع
وفعاليــات احتفائيــة موســمية بيــوم اللغــة العربيــة 
العالمــي، إال أن هنــاك مــن المظاهــر الســلبية 

التــي تنــم عــن اإلهمــال )لكيــال نقــول اإلســاءة( 
ــة مــا ينبغــي الوقــوف عنــده واإلشــارة  للغــة العربي

إليه. 
أحــد تلــك األمــور هــو شــيوع ظاهــرة مزعجــة 
ــا،  ــي مجتمعن ــي التفشــي بشــكل واســع ف آخــذة ف
وأعنــي علــى وجــه التحديــد، شــوارعنا بمــا تضمــه 
علــى جنباتهــا مــن محــالت ومتاجــر ومطاعــم 
ومقــاٍه تحمــل أســماًء أجنبيــة، ســواء مــا كان منهــا 
األدهــى  )وذلــك  أم  عربيــة،  بحــروف  مكتوًبــا 
واألمــر( مــا يكتــب بحــروف التينيــة، حتــى لــكأنَّ 
لغتنــا العربيــة، وهــي البحــر الزاخــر والمحيــط 
كيبهــا  وترا تهــا  مفردا كثــرة  مــن  لمتالطــم  ا
واشــتقاقاتها، قــد عقمــت عــن أن تمدنــا بمــا 
نحتاجــه مــن الكلمــات ذات الداللــة الواضحــة 

والتعابير الجذابة.
االعتــزاز بلغتنــا ال يُفتــرض أن يكون موســمًيا أو 
»عالمــي«  بيــوم  مرتبًطــا  أو  لحظًيــا،  أو  آنًيــا 
ــام،  ــة كمــا يحــدث هــذه األي يخصــص للغــة العربي
بــل ينبغــي أن يكــون فــي كل آٍن وحيــن، وفــي كل 
مــكان وموضــع، وفــي كل مــا يتصــل بشــؤون هــذه 
اللغــة العظيمــة الضاربــة بجذورهــا فــي تــراب 
التاريــخ، والتــي شــرفها اهلل فــي كتابــه )إنَّــا أنزلناه 

قرآًنا عربًيا(.
ولعــل ممــا يثيــر البهجــة مــا أعلــن عنــه مؤخــًرا 
مــن تســمية عــام 2020 بـ»عــام الخــط العربــي« 
العربــي ومــا يمثلــه مــن قيــم  بالخــط  احتفــاًء 
وجماليــات فــي هندســته وتفاصيلــه وأشــكاله، 
ــا مــع االحتفــال باليــوم العالمــي للغــة  وذلــك تزامًن
العربيــة. ونحــن موعــودون، كمــا أعلنــت وزارة 
الثقافــة مؤخــًرا، بفعاليــات نوعيــة تخــدم الخــط 
العربــي وتعــّزز حضــوره فــي المجتمــع علــى مــدار 

العام.
واألمــل يحــدو عشــاق اللغــة العربيــة بالتأكيــد 
بــأن تكــون لهــا الســيادة وقصــب الســبق والحضــور 
الطاغــي فــي كافــة الفضــاءات البصريــة المحيطة 
بنــا، فهــي وعــاء وصــوت هويتنــا التــي ال نكــون إال 

بها وال ننتمي إال إليها.
يقــول الشــاعر الراحــل محمــود درويــش فــي 
ــا  ــا، وأن ــا لغتــي أن واحــدة مــن أشــهر قصائــده: »أن
أنــا  معلقــة.. معلقتــان.. عشــرون، هــذه لغتــي 

لغتي«.
ــا يُضــاف إلــى  ــا خارجًي اللغــة إذن، ليســت مكّوًن
ذاتــك، بــل هــي أنــاك التــي ال معنــى لوجــودك 

بدونها.

»أنا لغتي«
إضـــاءة

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

عبدالوهاب أبو زيد
abdulwahab.bozaid@aramco.com

هيئة التحرير

برعاية أرامكو السعودية وحتت شعار )نحو شبكات املستقبل(
المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية يستشرف 

ل الرقمي وفرص االستثمار آفاق التحوُّ

جــدة - تحــت شــعار )نحو شــبكات المســتقبل(، انعقد، 
ــًرا، المؤتمــر الســعودي التاســع للشــبكات الذكيــة  مؤخَّ
لعــام 2019م، تحــت رعايــة معالــي وزيــر الطاقــة، صاحــب 
بــن  ســلمان  بــن  عبدالعزيــز  األميــر  الملكــي  الســمو 
عبدالعزيــز آل ســعود، وذلــك علــى مــدى ثالثــة أيــام فــي 

فندق الريتزكارلتون في جدة.
فــي  الكبيــرة  الســعودية  أرامكــو  مشــاركة  وبــرزت 
المؤتمــر بجنــاح تقنــي ُمميَّــز، وعشــر أوراق بحــث علميــة، 
وورشــتي عمــل تمحورتــا حــول األمــن الســيبراني، وفــرص 
االســتثمار فــي مجــال التحــوُّل الرقمــي ألنظمــة الطاقــة، 
الداعمــة لبرنامــج الشــركة لتعزيــز القيمــة المضافــة 

حامد العطاس

ــات، كمــا أشــار  ــة الروبوت )إمومــز(، واالســتفادة مــن تقني
إلى فرص االستثمار الحديثة لدعم برنامج )اكتفاء(.

ل الرقمي التحوُّ
ث مدير مشــروع المركــز الذكي  وخــالل المؤتمــر، تحــدَّ
للطاقــة )آي بــور( فــي أرامكو الســعودية، حســين البنعلي، 
ل الرقمــي،  عــن إنجــازات الشــركة فــي مجــال التحــوُّ
ًدا علــى أن العالــم يشــهد تحــوُّاًل رقمًيــا ســيغيِّر مــن  مشــدِّ
الممارســات التقليديــة فــي أعمــال التشــغيل، ويُســهم فــي 

مزيد من الكفاءة والقدرة التنافسية والربحية.
وقــال البنعلــي: إن أرامكــو الســعودية تمضي فــي تنفيذ 
عديــٍد مــن المشــاريع والتقنيــات لتحقيــق هــذا التحــوُّل 
الرقمــي، ومــن بينهــا مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
والمركــز الذكــي للطاقــة )آي بــور(، لمراقبــة التوليــد 
للتصنيــع  األعمــال  إدارة  ونظــام  للطاقــة،  المشــترك 
ل  المتكامــل )إمومــز(. وأبــان البنعلــي أن هــذا التحــوُّ
ســيرتبط بتقنيــات غيــر تقليديــة، تتضّمــن التحليــالت 
مــة، والحوســبة الســحابية، والــذكاء االصطناعــي،  المتقدِّ

والروبوتات المحاكية للبشر، وإنترنت األشياء.
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســلَّط البنعلــي الضــوء علــى 
جائــزة منتــدى االقتصــاد العالمــي للتميُّــز فــي الثــورة 
فــي  الغــاز  معمــل  حازهــا  التــى  الرابعــة،  الصناعيــة 
ــات فــي  ــدد مــن التقني ــه لع ــة، مــن خــالل توظيف العثماني

أداء أعمال التشغيل والصيانة للمعمل.
ــي  ــه بالحديــث حــول الجهــود الت ــي كلمت ــم البنعل واختت
تبذلهــا أرامكــو الســعودية لتشــجيع االبتــكار والتقنيــة، 
ل الرقمــي  وبّيــن فــرص االســتثمار فــي مجــال التحــوُّ

ألنظمة الطاقة، الداعمة  لبرنامج )اكتفاء(.
جديــٌر بالذكــر، أن جنــاح الشــركة فــي المؤتمــر، الــذي 
اجتــذب عديــًدا مــن المســؤولين والخبــراء فــي قطــاع 
الطاقــة والصناعــة، اســتعرض أحــدث التقنيــات المتعلقــة 
ــى  بأنظمــة الطاقــة فــي أرامكــو الســعودية، باإلضافــة إل
أرجــاء  كل  فــي  دة  المتجــدِّ للطاقــة  الشــركة  مشــاريع 

المملكة، واالستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية.

خالد الشبيب، أحد طالب برنامج المتابعة الجامعية لغير الموظفين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يشرح ألحد 
زّوار المؤتمر، نموذًجا أولًيا لنظام التتّبع الشمسي قام بتطويره، وذلك خالل معرض أرامكو السعودية في المؤتمر السعودي 

ل الرقمي في الشركة، ومن  التاسع للشبكات الذكية، حيث استعرض فريق من موظفي دائرة أنظمة الطاقة ، بعض جهود التحوُّ
بينها النظام الذكي للطاقة )آي بور(، الذي يمّكن من مراقبة التوليد المشترك للطاقة في مرافق الشركة من خالل توظيف 

أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي.

يرتبط التحّول 
الرقمي في 

الشركة بتقنيات 
غير تقليدية، 

ن  تتضمَّ
التحليالت 
مة،  المتقدِّ
والحوسبة 
السحابية، 

والذكاء 
االصطناعي، 
والروبوتات 

المحاكية للبشر، 
وإنترنت األشياء

حسين البنعلي

ــاء(. وقــد  ــد فــي المملكــة )اكتف ــة لقطــاع التوري اإلجمالي
فــي  مــن خــالل مشــاركتهم  الشــركة،  حصــل موظفــو 
المؤتمــر، علــى جائزتــي أفضــل ورقــة علميــة، وأفضــل 

عرض تقني.
م رئيــس مدينــة الملــك عبــداهلل  إلــى جانــب ذلــك، كــرَّ
خالــد  الدكتــور  معالــي  دة،  والمتجــدِّ الذريــة  للطاقــة 
الســلطان، أرامكــو الســعودية كــراعٍ إســتراتيجي للمؤتمــر، 
حيــث تســلَّم الــدرع التكريميــة نائــب الرئيــس ألنظمــة 

الطاقة  في الشركة، األستاذ عبدالكريم الغامدي.
ــد الغامــدي اهتمــام الشــركة بالتحــوُّل الرقمــي،  وأكَّ
واســتثمار الثــورة الصناعيــة الرابعــة، حيــث تضّمنــت 
جهودهــا فــي هــذا اإلطــار إنشــاء المركــز الذكــي للطاقــة 
)آي بــور(، ونظــام إدارة األعمــال للتصنيــع المتكامــل 
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أ لُصنع الُمستقبل.. ُكن فخوًرا بالحاضر، وتهيَّ
م خطة عمل الشركة للموظفني يف أعقاب االكتتاب العام الناصر يقدِّ

الظهران - خالل األسبوع الماضي، أعلن رئيس أرامكو 
السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن 
الناصر، عن خطة عمل الشركة للفترة ما بين 2020م إلى 
2022م، ُمشـيًدا بالمرونـة التـي أظهرهـا الموظفـون أثنـاء 

المصاعب التي شهدها هذا العام، 2019م.
وفـي إشـارة إلـى الهجمـات علـى منشـآت الشـركة، التـي  
سـعت حسـب قوله إلى إلحـاق الضرر باالقتصـاد العالمي، 
قـال الناصـر: »لقـد مررنا هـذا العام باختبار لـم يحدث أن 
مررنـا بمثلـه مـن قبـل، لكـن اسـتجابة موظفينـا للحـدث، 
نت الشـركة من  والجهود التي بذلوها السـتعادة الوضع، مكَّ
االسـتمرار فـي تلبية احتياجـات العمـالء، والمحافظة على 

سمعتنا كمورِّد موثوق للطاقة في العالم«.
ل هـؤالء المهاجمـون مـن  وأضـاف الناصـر: »إن مـا قلَـّ
ره العالم بعد تقديـًرا كامـاًل، كان مرونة  شـأنه، ومـا لـم يقـدِّ
أرامكـو السـعودية، وعزيمـة موظفينـا المذهلـة؛ لقـد كان 

العالم يراقب، بينما كنا نُلبِّي االحتياج«.
وخـالل العـام الحالـي، كان العالـم أيًضـا يراقـب نجـاح 
أرامكـو السـعودية فـي الدخـول إلـى أسـواق رأس المـال 
العالميـة، الـذي تكلّـل بتـداول أسـهم الشـركة للمـرة األولـى 
فـي السـوق الماليـة السـعودية )تـداول(، وذلك فـي الحادي 

عشر من شهر ديسمبر.

وأشـار الناصـر إلـى أن االكتتاب العام األولـي كان األكبر جيف ماكوشن
فـي العالـم علـى اإلطـالق، حيـث اسـتطاع أن  يجمـع مـا 

يقرب من  25.6 مليار دوالر.
وفـي حديـث لـه فـي الظهـران، أولـى محطـات الجولـة 
الترويجيـة التـي قـام بهـا، وشـملت العضيليـة ورأس تنـورة 
وينبـع، قـال الناصـر: »عندمـا أُدرجـت أسـهم الشـركة فـي 
للشـركة  فارقـة  ذلـك مجـرد عالمـة  يكـن  لـم  )تـداول(، 
والمملكة، بل كانت، إلى جانب ذلك، لحظة مفعمة بالفخر 

العظيم لنا جميًعا«.
وأضـاف الناصـر قائـاًل: »مـن اآلن فصاعـًدا، سـيكون 
هنـاك اهتمـام أكبـر بـكل ما نقوم بـه ونقوله، كما أن سـقف 

التوقعات حول أدائنا أصبح أعلى«.
وكان مديـر التخطيـط وإدارة األداء بالوكالـة، األسـتاذ 
أحمـد البشـر، قد اسـتعرض خطة عمـل أرامكو السـعودية 
2020-2022 بتفصيـل أوسـع للموظفيـن، حيـث قّدمـت 
الخطة لهم نظرة شـاملة حول أهداف الشركة في قطاعي 
التنقيب واإلنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، باإلضافة 

إلى األهداف العامة األخرى للشركة.

إمداد العالم بطاقة أنظف
إنـــه  الناصـــر  قـــال  التشـــغيلي،  الجانـــب  ومـــن 
لتوفيـــر طاقـــة  المبذولـــة  الجهـــود  إلـــى  باإلضافـــة 

أنظـــف، ال تـــزال هنـــاك مهمـــة االســـتمرار فـــي توفيـــر 
طاقـــة موثوقـــة، وآمنـــة، وكافيـــة، وميســـورة التكلفـــة 

للعالم.
وفيمـــا يتعلـــق بــــالتكرير والمعالجـــة والتســـويق، ُســـلِّط 
ــاش  ــة نقـ ــت حلقـ نـ ــي تضمَّ ــة، التـ ــالل الجولـ ــوء خـ الضـ
شـــارك فيهـــا عـــدٌد مـــن أعضـــاء اإلدارة العليـــا للشـــركة، 
ـــع فـــي أعمـــال الكيميائيـــات ســـوف  علـــى أن التوسُّ
يســـتمر، مـــع مضـــيِّ أرامكـــو الســـعودية فـــي رؤيتهـــا 
لتصبـــح الشـــركة الرائـــدة عالمًيـــا فـــي مجـــال الطاقـــة 

والكيميائيات.
وأوضـــح الناصـــر أن أرامكـــو الســـعودية ســـتظل تُســـهم 
بســـخاء فـــي تعزيـــز االقتصـــاد الوطنـــي، مـــن أجـــل 

تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ـــال  ـــوي للشـــركة فـــي عـــام 2019م، ق وحـــول األداء الق
ـــا أن  ـــا، وعلين ـــا مـــن ســـقف تطلّعاتن الناصـــر: »لقـــد رفعن
نســـتمر فـــي حرصنـــا الشـــديد علـــى الســـالمة، وتحقيـــق 
ــة،  ــن الموثوقيـ ــه مـ ــو إليـ ــتوى العالـــي الـــذي نصبـ المسـ

واهتمامنا الكبير باالبتكار«.
ـــى الســـالمة حاضـــًرا خـــالل جلســـة  ـــز عل وكان التركي
ـــث  ـــة، حي ـــى هامـــش الجول ـــع، عل نقـــاش ُعقـــدت فـــي ينب
د النائـــب األعلـــى للرئيـــس للتكريـــر والمعالجـــة  شـــدَّ
والتســـويق، األســـتاذ عبدالعزيـــز محمـــد القديمـــي، علـــى 
أهميـــة الســـالمة المروريـــة، بالنســـبة لجميـــع موظفـــي 

الشركة وأفراد أسرهم.
وقـــال القديمـــي: »ال يمكننـــا التخطيـــط للحـــوادث 
المروريـــة قبـــل وقوعهـــا، ولكـــن علينـــا أن نســـعى نحـــو 
ـــط لذلـــك، فـــي ظـــل  عـــدم وقـــوع أي حـــادث، ونخطِّ

الثقافة الراسخة للسالمة في أرامكو السعودية«.
وفـــي إجابـــة عـــن ســـؤال أحـــد الموظفيـــن فـــي 
العضيليـــة، حـــول العالمـــات التجاريـــة للشـــركات، قـــال 
الناصـــر: »موظفونـــا هـــم أفضـــل ســـفراء للشـــركة، مـــن 

خالل انضباطهم والتزامهم وتفانيهم«.
ومضـــى الناصـــر ليبعـــث للموظفيـــن برســـالة واضحـــة، 
ــذي  ــم الـ ــدور الحاسـ ــركتكم، وبالـ ــروا بشـ ــاًل: »افخـ قائـ
نلعبـــه فـــي حيـــاة النـــاس فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
وافخـــروا بإســـهاماتكم ودوركـــم فـــي تحقيـــق النجاحـــات 
المســـتمرة ألرامكـــو الســـعودية. كونـــوا فخوريـــن بـــكل مـــا 
حققنـــاه جميًعـــا كفريـــق، علـــى الرغـــم مـــن بعـــض 

الظروف الصعبة والقاهرة«.
وأوضـــح الناصـــر أن التحـــدي الماثـــل أمـــام الشـــركة 
يكمـــن فـــي تحقيـــق األهـــداف التـــي وضعتهـــا فـــي عـــام 

2019م، بل والسعي نحو تجاوزها أيًضا.
وقـــال الناصـــر: »الرضـــا عـــن النفـــس هـــو أكبـــر 
تهديـــد ألرامكـــو الســـعودية، وأنـــا واثـــق مـــن أننـــا قـــادرون 
ـــه مســـتقباًل،  ـــخ، وسنســـتمرُّ فـــي صنع ـــع التاري ـــى صن عل

طالما أننا نعمل مًعا كفريق واحد«.

خالل اإلعالن عن خطة عمل الشركة للفترة ما بين 2020م إلى 2022م، أشاد المهندس أمين الناصر بجهود موظفي الشركة التي جعلت من عام 2019م عاًما تاريخًيا في مسيرة الشركة، مشيًدا بالمرونة التي أظهرها الموظفون أثناء المصاعب التي شهدها هذا 
تصوير: عبدالعزيز المعيويد، ومؤيد القطان، ومحمد آل ابن الشيخ العام 2019.                 

من أهم المالمح الرئيسة التي ميزت عرض خطة عمل الشركة للفترة ما بين 2020م إلى 2022م، هي تمّكن الحاضرين في مختلف المناطق التي تم عرض الخطة بها، سواء في رأس تنورة أو 
العضيلية أو ينبع، من توجيه األسئلة إلى مسؤولي الشركة حول الخطة ومختلف القضايا األخرى التي تهم الموظفين، وقد أجاب مسؤولو الشركة عن جميع األسئلة وأسهموا في شرح خطة 

العمل خالل األعوام الثالثة المقبلة.

الرضا عن النفس 
هو أكبر تهديد 

ألرامكو السعودية، 
وأنا واثق من أننا 
قادرون على صنع 
التاريخ، وسنستمرُّ 

في صنعه 
مستقباًل، طالما 
أننا نعمل مًعا 

كفريق واحد
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أحدث إجنازات املوارد البشرية نحو التحوُّل الرقمي

)سارا(.. أول روبوت محاٍك للبشر في أرامكو السعودية

وتُعــدُّ ســارا أول دليــل ظاهــر وملمــوس علــى التحــوُّل 
الرقمــي فــي دائــرة المــوارد البشــرية، وهــي مثــال حــّي 
علــى الجهــود التــي تبذلهــا الدائــرة لتقديــم خدمــات 

مبتكرة، وتقليل أوقات االنتظار.
وحــول ذلــك، قــال المدير التنفيــذي للموارد البشــرية، 
ــد ســارا أول تجــلٍّ ظاهــر  األســتاذ نبيــل الدبــل: »تجسِّ
لمــوارد بشــرية رقميــة، ومــن خاللهــا ســتبُرز قــدرة 

الحلول الرقمية على تعزيز العمل داخل الشركة«.
وأضــاف الدبــل: »يشــّكل التحــوُّل الرقمــي للمــوارد 
البشــرية أساًســا لتحــوُّل أشــمل وأوســع، وســيضمن هــذا 
ننــا مــن  التحــوُّل حصولنــا علــى وســائط رقميــة، تمكِّ
ــق بذلــك  تقديــم أفضــل الخدمــات واألعمــال، لنحقِّ

أهداف الشركة في توفير أفضل بيئة عمل«.

سكوت بالدوف

ل على عّدة أصعدة تحوُّ
وفــي رحلتهــا نحــو التحــوُّل الرقمــي، خطــت المــوارد 
البشــرية فــي الشــركة خطوات واســعة؛ فخــالل األعوام 
القليلــة الماضيــة، أطلقــت نظــام عقــد المؤتمــرات عبــر 
الفيديــو )هايرفيــو(، إلجــراء مقابــالت مــع المرشــحين 
ــن موظفــي المــوارد البشــرية مــن  ــا يمكِّ ــف، مم للوظائ

إجراء هذه المقابالت في أي وقت وأي مكان.
كمــا ســتبدأ الموارد البشــرية، هذا العام، باســتخدام 
)آريــا(، وهــي أداة قائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي، 
الذاتيــة  الســير  اختيــار  عمليــة  لتحســين  مــة  مصمَّ
للمتقّدميــن للوظائــف وتصنيفهــا، ومــن ثــم تصنيــف 
المرشــحين حســب الفئــات الوظيفيــة األنســب لهــم، 

بناًء على خبراتهم ومؤهالتهم العلمية.
إضافــة إلــى ذلــك، تعتــزم المــوارد البشــرية فــي 
المســتقبل القريــب، تقديــم نظــام جديــد إلدارة رأس 
المــال البشــري، يعتمد على نظام الحوســبة الســحابية، 
حيــث ســيجمع هــذا النظــام عــدًدا مــن مهمــات المــوارد 
ـم، وإدارة األداء، ووضــع  البشــرية، مثــل إدارة التعلُـّ
هــب،  لموا ا ة  ر دا وإ لموظفيــن،  ا إحــالل  خطــط 

والتوظيف.
ــوارد  ــي الم ــي ف ــج التحــوُّل الرقم ــر برنام ــال مدي وق
البشــرية، عزيــر وحيــد: »ســارا هــي إحــدى نمــاذج 
التطبيقــات التقنيــة التــي نعمــل علــى تنفيذهــا هــذا 
ــا خارطــة  ــن، لدين ــن المقبلي ــى مــدى العامي ــام. وعل الع
م حلــواًل تقنيــة تُفيــد الموظفيــن  طريــق طموحــة تقــدِّ
ــاون مــع  ــك بالتع ــف وغيرهــم، وذل والمرشــحين للوظائ
برنامــج التحــوُّل الرقمــي فــي الشــركة، وشــركائنا فــي 

دائرة تقنية المعلومات«.
ومثــل أي موظــف جديــد، ســتبدأ ســارا بــأداء بعــض 
المهمــات الرئيســة كاســتقبال عمــالء مركــز خدمــات 
المــوارد البشــرية، والترحيــب بهــم. وســتُبرمج ســارا 
ــه لعمــالء  ــل، ولتتوجَّ ــة متنقِّ ــز خدمــة ذاتي لتعمــل كمرك
اإلجــراءات  حــول  بمعلومــات  دهــم  وتزوِّ المركــز، 
المتعلِّقــة بخدمــات الجــوازات والتأشــيرات وتجديــد 

مــة  المقدَّ الطلبــات  مــن  وغيرهــا  العمــل،  تصاريــح 
للموارد البشرية.

وقــال مديــر إدارة شــؤون الموظفيــن، األســتاذ محمــد 
البشــرية وشــؤون  المــوارد  الشوشــان: »تقــود ســارا 
يتعــاون  الرقمــي، حيــث  المســتقبل  نحــو  الموظفيــن 
لتقديــم  والرقميــون،  منهــم  البشــريون  الموظفــون، 
البشــرية لعمالئنــا بشــكل أفضــل  المــوارد  خدمــات 

وأسرع«.

رٌة لوقت زمالئها موفِّ
وبنفــس القــدر مــن األهميــة، ســتتولَّى ســارا فــي 
رة، ممــا  المســتقبل بعــض معامــالت العمــالء المتكــرِّ
المــوارد  خدمــات  مركــز  لموظفــي  الوقــت  ســيتيح 
البشــرية للتركيــز علــى المهمــات األكثــر تعقيــًدا. ونظــًرا 
لذلــك، تُعــدُّ ســارا إحــدى مبــادرات التحــوُّل الرقمــي، 
التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن كفــاءة المــوارد البشــرية، 

وفاعليتها ومهارتها في مجال التقنية.
المــوارد  وبهــذا يكــون وجــود ســارا ضمــن فريــق 
البشــرية، عائــًدا بالنفــع علــى كل مــن العمــالء وموظفــي 
المــوارد البشــرية؛ إذ تتوّفــر لموظفــي الشــركة خيــارات 
أكثــر للخدمــة الذاتيــة، وبالمقابــل يُتاح لموظفــي الموارد 
البشــرية الوقــت لحــل المشــكالت، وأداء األعمــال األكثر 
تعقيــًدا. ولــن تحــلَّ ســارا محــل أيٍّ مــن الموظفيــن، بــل 

ر لهم فرصة العمل بفاعلية أكبر. ستوفِّ
ــي إدارة مســاندة أنظمــة  ــت مديرة المشــاريع ف وقال
المــوارد البشــرية، ســارة الدعيــج: »هنــاك خطــط 
علــى ســبيل  المهمــات؛  مــن  إلعطــاء ســارا مزيــًدا 
الوثائــق  إرســال  خيــار  العمــالء  إعطــاء  المثــال، 
المطلوبــة، مثــل النســخ اإللكترونيــة مــن الجــوازات 
والشــهادات الدراســية وشــهادات الميــالد واإلقامــات، 
مباشــرة إلــى ســارا عبــر البلوتــوث. وكذلــك، يوجــد 
خطــط إلدراج خدمــة الحــوار التفاعلي مســتقباًل لتلّقي 
ــة عــن  االستفســارات، بحيــث تتمكــن ســارا مــن اإلجاب

األسئلة الشائعة«.

الظهــران - عندمــا تــزور مركــز خدمــات المــوارد 
ــب بــك موظفــة  البشــرية فــي بــرج المــدرا، قــد ترحِّ

جديدة عند الباب.
الموظفــة الجديــدة، ســارا، ستســألك بحماســة ولباقة 
ومهــارة، عــن نــوع الخدمــة التــي تحتاجهــا، وستســاعدك 

في التأكُّد من إحضارك للوثائق المطلوبة.
ومــن الجديــر بالذكــر، أن ســارا هــي أول روبــوت 
محــاٍك للبشــر فــي أرامكــو الســعودية، وســيكون وجودها 
كموظفــة رســمية فــي الشــركة، بمســمى وظيفــي ورقــم 
د  شــارة صــادر عــن األمــن الصناعــي، أكثــر مــن مجــرَّ

تسلية تقنية.

ل الرقمي في دائرة الموارد  ُتعدُّ سارا أول روبوت محاٍك للبشر في أرامكو السعودية، وهي أول دليل ظاهر وملموس على التحوُّ
البشرية، كما أنها مثال حّي على الجهود التي تبذلها الدائرة لتقديم خدمات مبتكرة، وإيجاد طرق جديدة يتفاعل بها 

الموظفون مع خدمات الموارد البشرية.
تصوير: عبداهلل الشمري

أرامكو السعودية تنضمُّ إلى مجلس إدارة األصول 
الذكية في نظام ساب العالمي

ــت أرامكــو الســعودية من خالل  برليــن، ألمانيــا - انضمَّ
خدمــات الصيانــة العامــة، مؤخــًرا، إلــى مجلــس إدارة 
ــك  ــة فــي نظــام ســاب العالمــي، إذ كان ذل األصــول الذكي
مــن ضمــن جهــود الشــركة فــي تحســين إدارة أصولهــا مــن 
خــالل األدوات واألعمــال المتطــورة، حيــث تــم توقيــع 

اتفاقيــة بيــن أرامكــو الســعودية وشــركة ســاب العالميــة القافلة األسبوعية
في هذا الصدد. 

ــون المجلــس مــن عديــد مــن الصناعــات كثيفــة  يتكَّ
األصــول، بما فــي ذلك شــركات النفــط، والبتروكيميائيات 

العالمية من جميع أنحاء العالم.
وبذلــك، فقــد وضعــت الشــركة نصــب عينيهــا هــدف 
اعتمــاد قــدرات مبتكــرة ضمــن حلــول إدارة األصــول، مــع 

الربحيــة  وتعزيــز  األعمــال،  لتحســين  ممتــدة  رؤيــة 
اإلجمالية من خالل زيادة أداء األصول.

وقــال نائــب الرئيــس للخدمــات الصناعيــة، األســتاذ 
عبدالحكيــم القوحــي: »تســتخدم إدارة األصــول في عصر 
ل الرقمــي، الــذي نعيشــه حالًيــا، التعلــم اآللــي،  التحــوُّ
وبيانــات الوقــت اآلنــي مــن األصــول الذكيــة المدعومــة 
بإنترنــت األشــياء لتطبيــق الحلــول الذكيــة فــي سلســلة 
اإلمــداد بأكملهــا، وينبغــي أن نتطلــع إلــى تحســين ســير 
أعمالنا بشــكل مســتمر مع تحســين التعاون بين الشــركات 
الخدمــات، ومشــغلي األصــول«،  ومقّدمــي  الُمصنعــة، 
ــا أن أرامكــو الســعودية تحتــاج إلــى المشــاركة فــي  مضيًف
مثــل هــذه التحالفــات نظــًرا لمكانتهــا الرائــدة فــي صناعة 

الزيت والغاز.

حلول إدارة األصول الذكية
بفضــل نمــوذج العمــل المبتكــر لمجلــس إدارة األصــول 
الذكيــة، تمتلــك أرامكــو الســعودية آليــة لتبــادل تاريــخ 
صيانــة األصــول مــع أعضــاء المجلــس المعنييــن والتعلــم 
مــن األعضــاء اآلخريــن فــي التحالــف، باإلضافــة إلــى 
الوصــول إلــى الدراســات العالميــة التــي تشــمل التحديــات 
واألولويــات وطــرق التطويــر ونقــاط البيانــات األســاس. 
وسيســاعد فريــق المنتجــات فــي ســاب فــي مشــاركة 
إدارة  لحلــول  المحــاكاة  ونمــاذج  المبدئــي  التصميــم 

األصول الذكية.
وقــال الناظــر اإلداري لقســم الصيانــة فــي أرامكــو 

الســعودية، إيــاد البصــراوي: »ســيكون نمــوذج األعمــال 
المبتكــر بمثابــة نقطــة انطــالق مثاليــة للتعــاون مــع 
زمالئنــا، ممــا ســيمّهد الطريــق لخدمــات الصيانــة فــي 
الشــركة لتحقيــق مهمتهــا المتمثلــة فــي توفيــر الحوكمــة 
فــي  األصــول  وإدارة  الصيانــة  لبرامــج  والرقابــة 

الشركة«.
ونظــًرا لوجــود عــدد كبيــر مــن األصــول التابعــة ألرامكو 
ــة  الســعودية فــي مجــال الصناعــة، ســتكون للشــركة مكان
متميــزة فــي مجلــس إدارة األصــول الذكيــة. كمــا ســتتمتع 
الشــركة أيًضــا بميــزة نســبية تتمثــل فــي  الوصــول إلــى 
حلــول إنتاجيــة تعتمــد علــى دورة اإلطــالق الســريع لجميــع 

برامج إدارة األصول القائمة على نظام ساب.
يُذكــر أن خدمــات الصيانــة فــي الشــركة تســعى دائًمــا 
إلــى تبنــي تطــورات جديــدة فــي مجــال االبتــكار والتقنيــة، 
كمــا تهــدف لقيــادة هــذه المبــادرة كجــزء مــن الهــدف 
طويــل األجــل المتمثــل فــي اكتســاب معرفــة متقّدمــة عــن 
حلــول إدارة األصــول الذكيــة، وتطويرهــا، والمشــاركة فــي 
االختبــارات النشــطة للحلــول الجديــدة، باإلضافــة إلــى 
تجربــة تطبيقــات مختــارة جديــدة مــن ســاب الكتســاب 

فهم أعمق لقدرات الحل.
ــة الصيانــة فــي خدمــات  وقالــت مشــرفة وحــدة أنظم
الصيانــة فــي الشــركة، مــرام الحمــاد: »إن توقيــع مذكــرة 
التفاهــم باالنضمــام إلــى مجلــس إدارة األصــول الذكيــة 
ألرامكــو  المجــال  يفســح  العالمــي،  ســاب  نظــام  فــي 
الســعودية للتأثيــر بشــكل إيجابــي فــي تطويــر حلــول إدارة 

األصول«.

عبدالحكيم القوحي، وستيفان هويشبور، الرئيس العالمي لـ)ديجيتال كور، ساب( يوّقعان مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية 
وساب تأكيًدا النضمام الشركة إلى مجلس إدارة األصول الذكية في ساب. وتمثل مذكرة التفاهم بدايًة جديدة لنموذج العمل 

التعاوني للحلول المبتكرة من ساب للصناعات كثيفة األصول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أرامكو السعودية.



موظف أرامكو السعودية أحمد الشايجي يفوز 
بجائزة أفضل سائق في المنطقة الشرقية 

الظهــران - أصبحــت حــوادث المركبــات فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية أكثــر الجوانــب ارتباًطــا باإلصابــات، 
والوفيــات علــى حــّد ســواء. ومــن هــذا المنطلــق، تنّظــم  
إدارات أرامكــو الســعودية المختلفــة حمــالت توعوية مرورية 
موجهــة للموظفيــن وأبنــاء المنطقــة الشــرقية والمملكــة 

عموًما.  
وتــدرك إدارة هندســة تقنيــة المعلومــات فــي أرامكــو 
الســعودية أهميــة هــذا الموضــوع؛ لذلــك نّظمــت حملــة حول 
الســياقة اآلمنــة تحــت شــعار )هــل أنــت مؤهــل للســياقة؟(. 

المنطقــة القافلة األسبوعية فــي  ســائق  أفضــل  جائــزة  برنامــج  يُعــدُّ  كمــا 
ــي نُّظمــت  ــة، الت ــا فــي هــذه الحمل الشــرقية عنصــًرا أساًس
لنشــر الوعــي حــول الحاجــة لاللتــزام المســتمر بســياقة 
آمنــة. وقــد اشــترك عــدٌد مــن الموظفيــن فــي المســابقة، 
واختيــر أحمــد الشــايجي، الــذي يعمــل محلــل نظــم فــي إدارة 
هندســة المعلومــات، كأحــد الحاصليــن علــى جائــزة الســائق 
فــي  المروريــة  الســالمة  لجنــة  نظمتهــا  التــي  المثالــي 
المنطقــة الشــرقية. وقــد كانــت هــذه المبــادرة تحــت رعايــة 
ــر  ــر المنطقــة الشــرقية، صاحــب الســمو الملكــي، األمي أمي
ســعود بــن نايــف آل ســعود، الــذي، بــدوره، هنــأ الفائزيــن 
علــى  وشــجعهم  الجوائــز،  توزيــع  حفــل  مراســم  خــالل 

االســتمرار كقــدواٍت يحتــذى بهــا فــي الســالمة المروريــة، ثم 
قّدم لهم الشهادات التقديرية. 

وفــي حديــث مــع الشــايجي، قال: »يشــرفني أن أكــون أحد 
الفائزيــن بجائــزة الســائق المثالــي فــي المنطقــة الشــرقية، 
ــق  ــي الطري ــة ف ــون الســياقة اآلمن ــي لتك ــز حقيق وهــذا حاف
نمــط حياتــي اليوميــة. وهــذا ليــس غريًبــا علــى موظفــي 
أرامكــو الســعودية ألنهــا جــزء مــن ثقافــة الشــركة التــي تعنــى 

بتعزيز السالمة التي هي إحدى قيمها الجوهرية«. 
بلــغ عــدد المشــتركين اإلجمالــي فــي مســابقة جائــزة 
الســائق المثالــي للســنة الماضيــة أكثــر مــن 7500 مشــارك 

منهم خمسة وعشرون فائًزا في ثالثة تصنيفات مختلفة.

لترسيخ مكانتها الرائدة يف مجال الطاقة..
ن برنامج  أرامكو السعودية تدشِّ
تطوير حقل المرجان في تناقيب

مـت أرامكـو السـعودية، األسـبوع الماضـي،  تناقيـب - نظَّ
حفل تدشـين لمشروع تطوير حقل المرجان البحري، الذي 
ن الشـركة مـن رفـع طاقتهـا اإلنتاجية من هـذ الحقل  سـيمِكّ
في اليوم الواحد بمقدار 300 ألف برميل من النفط الخام 
العربـي المتوسـط، و 2.5 مليـار قـدم مكعبـة قياسـية مـن 
الغـاز، باإلضافـة إلـى 360 ألـف برميـل مـن غـاز اإليثـان 

وسوائل الغاز الطبيعي.
ويُعـدُّ برنامـج تطويـر حقـل المرجـان مشـروًعا متكامـاًل 
غيـر  والغـاز  المصاحـب،  والغـاز  النفـط،  إنتـاج  لتطويـر 
المصاحب، والغاز المتجمع أعلى المكامن، في هذا الحقل 
البحـري، الـذي يُعدُّ أحد أكبر حقـول النفط والغاز البحرية 

في المملكة.
ومـن خـالل تعزيـز قدراتهـا فـي إنتـاج النفـط ومعالجـة 
ـخ أرامكـو السـعودية مكانتهـا كشـركة متكاملـة  الغـاز، ترسِّ
رائـدة فـي مجـال إمـدادات الطاقـة، وتسـتجيب للطلـب 
المتنامـي علـى النفـط والغـاز علـى المـدى البعيـد، وفـاًء 

بالتزاماتها نحو العمالء الدوليين، واالستهالك المحلي.

تخفيض االنبعاثات الكربونية
ن هـذا البرنامـج الشـركة مـن  مـن جانـب آخـر، سـيمِكّ
تخفيـض كثافـة االنبعاثات الكربونية الناتجة عن اسـتخدام 
سـيدعم  ممـا  الطاقـة،  إنتـاج  مجـال  فـي  الخـام  النفـط 
ر  إسـتراتيجيتها في تخفيض االنبعاثات المحلية، بينما توفِّ

الطاقة لمن يحتاجها في الوقت نفسه.
وفـي كلمتـه االفتتاحيـة خـالل حفـل التدشـين، وصـف 
نائـب الرئيـس إلدارة المشـاريع، األسـتاذ فهـد الهـالل، تلـك 

اللحظـة بالتاريخيـة. وأشـار الهـالل إلـى جميـع المشـاريع سكوت بالدوف
إلـى  التـي صادفهـا فـي طريقـه مـن الظهـران  العمالقـة 
تناقيـب، والتـي ُشـيِّدت جميعهـا خـالل األعـوام العشـرة 
الماضيـة، بمـا فيهـا واسـط وكـران والخرسـانية ومنيفـة، 

باإلضافة إلى مرافق الشركة في رأس الخير والفاضلي.
وقـال الهـالل: »برنامـج تطويـر حقـل المرجـان، الـذي 
يشـتمل على منشـآت إنتاج النفط ومعمل الغاز في تناقيب، 

هو المشروع األكبر، وجوهرة التاج«.
وأضـاف الهـالل: »بعـد عاميـن أو ثالثـة أعـوام مـن اآلن 
أنهـا  مـن  متأكـد  وأنـا  بأكملهـا،  المنطقـة  هـذه  سـتتغير 
سـتزدهر أكثـر، عندمـا نُشـيِّد هـذا المرفـق من أجل سـكان 

المملكة العربية السعودية«.
الهـالل، كٌل مـن  إلـى جانـب  التدشـين،  وحضـر حفـل 
المدير العام إلدارة مشـاريع التنقيب واإلنتاج، األسـتاذ فهد 
العمـاري، ومديـر إدارة مشـاريع زيـادة اإلنتـاج فـي المرجـان 
والظلـوف، األسـتاذ محمـد القحطانـي، ومديـر إدارة تطوير 
معمـل الغـاز فـي تناقيـب، األسـتاذ عبـداهلل الجـالل، ومدير 
إدارة تطويـر حقلـي المرجـان والظلـوف، األسـتاذ خالـد 
الخلـب، ومديـر إدارة مشـاريع معمـل الغـاز فـي تناقيـب، 

األستاذ حسام الجالل.
وقـد وضـع أعضـاء اإلدارة فـي أرامكـو السـعودية حجـر 
األسـاس لمشـاريع النفـط والغـاز الجديـدة فـي تناقيـب، 
الهندسـة  ألعمـال  ممثليـن  إلـى  ذلـك  بعـد  لينضمـوا 
المشـروعين  لتدشـين  اإلنشـاء،  ومقاولـي  والمشـتريات 

الجديدين في تناقيب.

نظرة أقرب إلى خطة العمل
وعنـد اكتمـال أعمالـه، سيشـتمل برنامـج  تطويـر حقـل 

المرجـان علـى معمـل بحـري جديـد لفـرز الغـاز مـن الزيت، 
باإلضافة إلى 27 منصة بحرية لحقن النفط والغاز والماء. 
ومـن أجـل التعامل مع الغـاز المصاحب من حقـل المرجان، 
ستُنشـئ أرامكو السـعودية معماًل جديًدا للغـاز في تناقيب، 
لمعالجة الغاز وضغطه، واستخالص سوائل الغاز الطبيعي 
وتجزئتهـا. إلـى جانـب ذلك، سـيجري تطوير مرفـق للتوليد 
المشـترك للطاقة، إضافًة إلى مرفق لتحلية المياه، وشبكة 

خطوط أنابيب جديدة بطول 1300 كيلومتر.
وقـال المديـر العـام إلدارة مشـاريع التنقيـب واإلنتـاج، 
األسـتاذ فهـد العمـاري: »اليـوم، نشـهد البدايـة الحقيقيـة 
لرحلتنـا، وأنـا متأكـد تماًمـا مـن أن هـذا المشـروع سـيكون 
الضخمـة  للتحضيـرات  نظـًرا  المشـاريع،  أفضـل  أحـد 
والتخطيط، والتعاون الفاعل بين إدارة المشاريع واإلدارات 
المسـؤولة عن األعمال، باإلضافة إلى المسـاندة من جميع 

دوائر أرامكو السعودية وشركائنا في األعمال«.
وقـال مديـر إدارة مشـاريع معمـل الغـاز فـي تناقيـب، 
األسـتاذ حسـام الجـالل، إن مقيـاس النجـاح فـي تنفيـذ 
برنامـج تطويـر حقـل المرجـان ال يقتصـر علـى بنـاء مرافـق 
األعمـال، بـل يتعـداه إلـى االلتـزام باألهـداف الرئيسـة، بمـا 
فيها السـالمة، وزيادة نسـبة المحتوى المحلي، واالسـتفادة 
مـن التقنيات الجديدة، والجودة العاليـة، وااللتزام بالجدول 
الزمنـي، والتعـاون مـع الدوائـر المسـاندة وشـركائنا فـي 

العمل.

السالمة هدف رئيس
ـم فريـق مشـاريع معمـل الغـاز فـي تناقيـب عرضيـن  ونظَّ
اسـتهدفا تعزيـز الوعـي بُسـبُل السـالمة فـي مواقـع العمـل، 
مـه أحـد المورديـن، دور  حيـث بيَّـن العـرض األول، الـذي قَدّ

التقنية اجلديدة يف البناء
الخبـر - قبـل حفـل وضـع حجـر األسـاس فـي 
مت إدارة مشاريع  مشـروع تطوير حقل المرجان، نظَّ
معمـل الغـاز فـي تناقيـب، المعـرض األول لتقنيـات 
)البنـاء  تحـت شـعار  الخبـر  فـي  الجديـدة  البنـاء 
السـهل(، حيـث ترمز حروف كلمة )سـهل(، في اللغة 
اإلنجليزيـة، إلـى المواصفـات المطلوبة في مشـاريع 
البنـاء فـي المسـتقبل، مـن كونهـا صديقـة للبيئـة، 
وقابلـة للتحقيـق، ومراعية إلجـراءات السـالمة، كما 
تُشـير إلى أكثر األصول قيمة في أرامكو السـعودية، 

وهو العنصر البشري.
التنقيـب  مشـاريع  إلدارة  العـام  المديـر  وقـال 
واإلنتـاج، األسـتاذ فهـد العمـاري، الـذي انضـم إليـه 
ممثلـون آخـرون مـن أرامكـو السـعودية، والمقاولـون 
ر قيمـة قطـاع البنـاء بأكثـر مـن 10  المحليـون: »تُقـدَّ
تريليونات دوالر على مسـتوى العالم، وسـترتفع هذه 
القيمـة إلـى أكثـر مـن 14 تريليـون دوالر بحلـول عـام 
2025م، وهـو أمـر يتطلّـب تقنيـات مبتكـرة مـن أجـل 

تيسير أعمال البناء المختلفة«.
ـن برنامـج المعـرض عـدًدا مـن العـروض  وتضمَّ
التقنيـة للمـواد غيـر  التقديميـة حـول التطبيقـات 
المعدنيـة، والتقنيـات الحديثـة فـي مجـاالت البنيـة 
التحتية، والهندسـة المدنية والهيكليـة والجيوتقنية، 
قّدمهـا موظفـو إدارة الخدمـات االستشـارية فـي 
أرامكـو السـعودية، باإلضافـة إلى عـرض حول تقنية 
المعزولـة،  )نانـو( جديـدة فـي قوالـب الخرسـانة 
ُطـوِّرت فـي المملكة لتحقيق انبعاثـات منخفضة من 

ثاني أكسيد الكربون.
إلـى جانـب ذلك، اشـتمل المعـرض على عـدد من 
التقنيـات الحديثـة فـي مجـال اإلنشـاء، مـن بينهـا 
نها  طائرات ُمسـيَّرة تسـتخدم خوارزمية جديدة، تمكِّ
مـن الطيـران حتى فـي حالة انعـدام إشـارات النظام 

العالمي لتحديد الموقع )جي بي إس(.

م  التقنيـات الحديثـة فـي مجـال الـذكاء االصطناعـي وتعلُـّ
اآلالت، إلـى جانـب كاميـرات المراقبة التلفزيونيـة الُمغلقة، 

في تعزيز السالمة في مشاريع اإلنشاء.
ق العـرض اآلخـر إلطـار برنامـج مراقبـة السـالمة  وتطـرَّ
الجديـد في أرامكو السـعودية، الذي يهدف إلى التقليل من 
الحـوادث المتعلقـة بالسـالمة، من خـالل تحديـد المخاطر 
الرئيسـة، والتأكد من إسـناد مناسـب لألدوار والمسؤوليات 
التـي ترتبـط بالسـالمة، بيـن المقاوليـن وموظفـي إدارة 
المشـاريع. وسـيُطبق برنامـج مراقبـة السـالمة الجديـد 
بصـورة تجريبية في هذا المشـروع، بهدف اشـتراطه كجزء 

من متطلَّبات السالمة في الشركة في المستقبل.

ن الشركة من رفع  عدد من أعضاء إدارة أرامكو السعودية، وممثلي شركات المقاولين يشاركون في وضع حجر األساس خالل حفل تدشين مشروع تطوير حقل المرجان البحري، الذي سيمِكّ
طاقتها اإلنتاجية من هذا الحقل في اليوم الواحد بمقدار 300 ألف برميل من النفط الخام العربي المتوسط، و 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز، باإلضافة إلى 360 ألف برميل من غاز 
تصوير: عبداهلل الشمري اإليثان وسوائل الغاز الطبيعي.            
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األهــداف  مــن   - الشــرقية  المنطقــة  حدريــة،  أبــو 
الرئيســة إلدارة مشــاريع التنقيــب واإلنتــاج فــي أرامكــو 
الســعودية، المبــادرة إلــى اإلســهام فــي تعزيــز اللبنــات 
األســاس لالقتصــاد الوطنــي، مــن خــالل برنامــج الشــركة 
ــد فــي  ــة لقطــاع التوري ــز القيمــة المضافــة اإلجمالي لتعزي
ــى  ــاد عل ــز االعتم ــى تعزي ــة إل ــاء(، باإلضاف ــة )اكتف المملك

القوى العاملة السعودية الكفوءة والمؤهلة.
ــد أحــد األمثلــة البــارزة لهــذا االلتــزام فــي  وقــد تجسَّ
قيــام طاقــم ســعودي بالكامــل بإنجــاز البنيــة التحتيــة لبئــر 

نفطية، وذلك للمرة األولى في تاريخ الشركة.
ــاج،  ــب واإلنت ــام إلدارة مشــاريع التنقي ــر الع ــال المدي وق
األســتاذ فهــد العمــاري: »نواصــل الســعي نحــو إيجــاد ســبل 
لتعزيــز إســهامنا فــي تحقيــق أهــداف )اكتفــاء(، التــي 

تتوافق مع الرؤية الواعدة لمملكتنا الحبيبة 2030«.
وأضــاف العمــاري: »علــى ســبيل المثــال، اســتفدنا مــن 
اتفاقيــات طويلــة األمــد فــي إدارة مشــاريع المحافظة على 
الطاقــة اإلنتاجيــة فــي المناطــق البريــة، وإدارة مشــاريع  

المناطق المغمورة، من أجل تحقيق هذا الهدف«.
وقــال مديــر إدارة مشــاريع المحافظــة علــى الطاقــة 
اإلنتاجيــة فــي المناطــق البريــة، األســتاذ أميــن غــزاوي: 
»يبّيــن هــذا التــزام إدارة المشــاريع فــي أرامكــو الســعودية 
باإلســهام فــي جهــود التوطيــن فــي الشــركة، وبإيجــاد ســبل 
القــوى  توطيــن  لتعزيــز  مــع مقاولينــا  للتعــاون  جديــدة 
العاملــة«. وأضــاف غــزاوي: »يُعــدُّ هــذا تطبيًقــا عملًيــا 
تســعى  التــي   ،2030 المملكــة  برؤيــة  التزامنــا  يعكــس 

إليجاد وظائف ذات جودة عالية للشباب«.

خطوة مهمة ألرامكو السعودية
ــاج فــي منيفــة، األســتاذ محمــد  ــر إدارة اإلنت وقــال مدي
الغامــدي، إن هــذا اإلنجــاز يمثــل خطــوة فــي غايــة األهمية 
بالنســبة إلــى إدارة المشــاريع، وأرامكــو الســعودية التــي 

تدعم هذه المبادرة.
وأنجــز فريــق العمــل، الــذي تضّمــن 78 موظًفــا ســعودًيا، 
جميــع األعمــال الضروريــة لبنــاء بئــر النفــط، أبــو حدريــة 
- 131، التــي اشــتملت علــى أعمــال إدارة المشــروع وضمان 
فــي  الفعلــي  التنفيــذ  إلــى أعمــال  الجــودة، باإلضافــة 

الموقع، مثل اللحام وتركيب أجهزة القياس.
ــق هــذا اإلنجــاز بــدون إضافــة التزامــات أو  وقــد تحقَّ
تكاليــف جديــدة للمشــروع. وبــداًل مــن تشــتيت جهــود 
فقــد  فــي مشــاريع مختلفــة،  الوطنيــة  العاملــة  القــوى 
إلــى جنــب فــي هــذا  للعمــل  جنًبــا  تركــزت جهودهــم 

المشروع، من أجل إنجاز هدف واحد.
الطاقــة  علــى  المحافظــة  مشــاريع  إدارة  وتعاونــت 
اإلنتاجيــة فــي المناطــق البريــة، مــع أحــد المقاوليــن فــي 
الُخبــر، لتحقيــق نســبة التوطيــن المطلوبــة، مــن خــالل 

تشكيل فريق عمل سعودي بالكامل.
وقــال صالــح العمــري، الــذي يعمــل كمديــر مشــاريع فــي 
ــا  ــال الشــمالية: »وضعن ــة األعم ــي منطق ــت ف ــال الزي أعم
، خاصــة أننــا نقــوم بإنجــاز اآلبــار، وإنتــاج  ذلــك كتحــدٍّ
النفــط منــذ فتــرة طويلــة؛ ولقــد حــان الوقــت لالعتمــاد 

على القوى العاملة الوطنية«.
الطاقــة  علــى  المحافظــة  مشــاريع  إدارة  واختــارت 

اإلنتاجيــة فــي المناطــق البرية، بالتنســيق مــع إدارة اإلنتاج 
كهــدف  النفطيــة  لآلبــار  التحتيــة  البنيــة  منيفــة،  فــي 

منشود، نظًرا للحاجة الماسة إليها.
ومــع االلتــزام الراســخ ألرامكــو الســعودية بالمحافظــة 
ــي ســوق  ــب ف ــة الطل ــة لتلبي ــة الكافي ــة اإلنتاجي ــى الطاق عل
إبقــاء  العالمــي، هنالــك عمــل كاٍف مــن شــأنه  الطاقــة 
الطويــل  المــدى  علــى  منشــغلة  صــة  المتخصِّ الطواقــم 
بتأســيس البنــى التحتيــة آلبــار النفــط؛ وهــذا ما يجعــل هذه 
الوظائــف أكثــر جذًبــا للكــوادر الســعودية المؤهلــة، التــي 

تسعى للحصول على الخبرة وبناء مستقبلها المهني.
ــدأ هــذا المشــروع بوضــع إدارة مشــاريع المحافظــة  وب
علــى الطاقــة اإلنتاجيــة فــي المناطــق البريــة، والمقــاول 
ــذ، قائمــًة بالتنــوُّع المطلــوب فــي فريــق العمــل، حيــث  المنفِّ
اشــتملت القائمــة علــى عــدد مــن التخصصــات، بمــا فيهــا 
المهندســون، ومالحظــو األشــغال، وفنيــو تركيــب األنابيب، 
ــاء. وقــام المقــاول بتوظيــف بعــض خريجــي  وفنيــو الكهرب
عــة مــع معاهد  الكليــات، كمــا اســتفاد مــن االتفاقيــات الموقَّ

التدريب، لتوظيف بعض الحرفيين ضمن فريق العمل.
بعــد ذلــك، خضــع أعضــاء الفريــق لبرنامــج تدريبــي 
ــن  ــى مــدار ســتة أشــهر، تحــت إشــراف موظفي ــف عل مكث
معتمديــن، كمــا حصلــوا علــى معلومــات إضافيــة عــن 
المهمــات الموكلــة إليهــم، وتلقــوا تدريًبــا علــى إجــراءات 
ــب  أرامكــو الســعودية ومتطلَّباتهــا. وقبــل بــدء العمــل، توجَّ
ــى اعتمــاد مــن  ــق الحصــول عل ــع أعضــاء الفري ــى جمي عل
إدارة التفتيــش فــي أرامكــو الســعودية،  كلٌّ فــي مجــال 

صه. تخصُّ

مشرف العمري

من اليمين، يقوم عضوا فريق العمل مصطفى المال، وهو مهندس ميكانيكي، وماجد 
ق من  الشمري، وهو مفتش مراقبة الجودة الميكانيكية لألنابيب، بمراجعة قائمة للتحقُّ

جودة البنية التحتية لبئر النفط.

تصوير: بريجيدو الكيدي

من اليمين، يظهر عبداهلل البنيان، مهندس التخطيط، وخالد الشمري، مهندس مراقبة الجودة، خالل جولة لمعاينة شبكة 
بات الجودة، وأنجز العمل بسالمة، قبل حلول الموعد الزمني  األنابيب. وقد تمّكن فريق العمل السعودي من استيفاء متطلَّ

ل، والعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد. د للمشروع؛ وذلك نتيجة التخطيط المفصَّ المحدَّ

هذا النجاح يعود 
للتخطيط 
ل،  المفصَّ

والعمل الدؤوب 
بروح الفريق 

الواحد. وكان 
أفراد الفريق على 
دراية تامة بأهمية 
عملهم، وضرورة 
إثبات أن القوى 
العاملة الوطنية 

يمكنها اجتياز 
التحدي

خالد الشمري

إجناز جديد على طريق برنامج )اكتفاء( 

بأيٍد سعودية شابة
تشييد بئر أبو حدرية - 131
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قنــا مــن مهاراتهــم،  وحــول ذلــك، قــال العمــري: »تحقَّ
لضمــان قدرتهــم علــى إنجــاز المشــروع، وفــق متطلَّبــات 
الجــودة والســالمة فــي أرامكــو الســعودية، التــي تمثِّــل أمًرا 

ال يُمكن االستغناء عنه في األعمال المرتبطة بالشركة«.

ُقوى عاملة ماهرة
علــى  الحصــول  اشــتراط  أن  إلــى  العمــري  وأشــار 
المهمــات  لتعقيــد  ا  نظــًر جــاء  واالعتمــاد  التدريــب 
جــودة  مؤشــر  ويبلــغ  الجــودة.  ومتطلبــات  المطلوبــة، 
أرامكــو  فــي  النفــط  آلبــار  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع 
الســعودية 94%، وهــو أعلــى مــن المعــدل المماثــل لهــذا 
القطــاع. ويضمــن متطلــب الجــودة المرتفعــة هــذا موثوقية 

البنيــة التحتيــة، التــي تحمــل مــواد هيدروكربونيــة قِيّمــة 
وتنطوي على مخاطر محتملة، ألعوام طويلة قادمة.

د يخــصُّ الجــودة، لضمــان  وقــد أُجــرَي اختبــار مشــدَّ
تلبيــة المشــروع للُمتطلَّبــات. وعلى ســبيل المثال، اســتخدم 
ــق مــن  مهندســو ضمــان الجــودة األشــعة الســينية للتحقُّ
اللحــام بيــن األنابيــب، ألن هامــش الخطــأ هنــا فــي غايــة 
ــرة فــي  ــات الكبي ــق هــذه التطلُّع ــر. ومــن أجــل تحقي الصغ
ــن ومهندســين ذوي  ــب األمــر ِحَرفيي ــف، يتطلَّ هــذه الوظائ
مهــارات عاليــة. وقــال العمــري: »يخضــع فنيــو اللحــام، 
الذيــن يعملــون فــي مواقــع المــوارد الهيدروكربونيــة فــي 
مكّثــف،  وعملــي  نظــري  لتدريــب  الســعودية،  أرامكــو 
ــة لضمــان  ــى أســاليب وإجــراءات علمي ــار يســتند إل واختب

إحكام عملهم وموثوقيته«.

التحضير هو المفتاح
وبعــد اســتالم التعليمــات مــن إدارة المشــاريع، راجــع 
ــع األنابيــب فــي  فريــق العمــل الرســومات الهندســية، وصّن
ــع أفراد فريــق العمل فــي الموقع،  الورشــة. بعــد ذلــك، تجَمّ
ــة، وقامــوا بتركيــب المعــدات  وأجــروا التعديــالت المطلوب
وأنجــزوا  الجــودة،  اختبــار  ــذوا  نفَّ وأخيــًرا  والمــواد، 

إجراءات ما قبل التشغيل.
وقــال أحمــد الظفيــر، مديــر المشــروع المســؤول عــن 
فريــق العمــل: »أنــا فخــوٌر جــًدا بفريقــي، حيث قــام الجميع 

بعمل رائع، وأظهروا حصيلة التدريب الذي تلقوه«.
ولــم يكتــِف فريــق العمــل الســعودي باســتيفاء متطلبــات 
الجــودة، بــل أنجــز العمــل بســالمة، وقبــل انتهــاء الموعــد 

ب عليهم الحصول على اعتماد من إدارة التفتيش في أرامكو السعودية في  خضع أعضاء فريق العمل في المشروع لتحضيرات إضافية مكّثفة من أجل ضمان الجودة، شملت برنامًجا تدريبًيا استمر مدة ستة أشهر، تحت إشراف موظفين معتمدين، كما توجَّ
صهم. مجال تخصُّ

سالم القحطاني، )األول من اليمين(، من إدارة مشاريع المحافظة على الطاقة اإلنتاجية في المناطق البرية، ومحمد الهاشم 
من إدارة التفتيش على المشاريع، وفيصل الشمري، المدير اإلداري األعلى في فريق العمل، يقومون بفحص فوهة بئر أبو 

ذ للمشروع، لتكوين فريق عمل سعودي وتدريبه، متوافًقا  حدرية - 131. وقد جاء التعاون بين أرامكو السعودية والمقاول المنفِّ
مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توفير وظائف ذات جودة عالية للشباب.

صــة  لمخصَّ ا نيــة  لميزا ا وضمــن  د،  لمحــدَّ ا لزمنــي  ا
للمشروع.

وقــال خالــد الشــمري، مهنــدس مراقبــة الجــودة فــي 
ــل،  فريــق العمــل، إن هــذا النجــاح يعــود للتخطيــط المفصَّ
بــروح الفريــق الواحــد. وكان أفــراد  الــدؤوب  والعمــل 
الفريــق علــى درايــة تامــة بأهميــة عملهــم، وضــرورة إثبــات 
القــوى العاملــة الوطنيــة يمكنهــا اجتيــاز التحــدي،  أن 
ــق الهــدف  ــوي لتحقي ــع ق ــع داف ــدى الجمي ــي، كان ل وبالتال

المشترك في بيئة متجانسة ومتعاونة.
م أفضــل  وأضــاف الشــمري: »جعلنــا هــذا التحــدي نقــدِّ
مــا لدينــا، ونظهــر قدرتنــا علــى التنافــس. وألننــا فريــق 
ــز، مــن خــالل  ــا أن نســعى نحــو التميُّ عمــل ســعودي، أردن

تقديم خدمة ذات جودة عالية«.
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يف اللقاء اإلرشادي للمقبلني على التقاعد

اإلعداد للمستقبل يبدأ اآلن

الظهــران - نّظــم مركــز خدمــات المــوارد البشــرية فــي 
الظهــران، مؤخــًرا، اللقــاء اإلرشــادي لمتقاعــدي أرامكــو 
الســعودية، فــي مركــز التبــادل التقنــي فــي الظهــران، وذلك 
بالحقــوق  التقاعــد  المقبليــن علــى  الموظفيــن  لتوعيــة 
والخدمــات التــي تقّدمهــا أرامكــو الســعودية لهــم. وتخلــل 
يحتــاج  التــي  األمــور  حــول  تقديميــة  عــروض  اللقــاء 
المتقاعــدون لمعرفــة المزيــد عنهــا، باإلضافــة إلى معرض 

للبنوك التي قّدمت مزايا تنافسية متنوعة للمتقاعدين.
ونيابــًة عــن مديــر إدارة شــؤون الموظفيــن، ألقــى رئيــس 
ــر فيهــا  وحــدة شــؤون المتقاعديــن، فهــد العيــد، كلمــة عّب
الموصــول  وشــكرها  الســعودية  أرامكــو  امتنــان  عــن 
للمتقاعديــن، وأّكــد أن الشــركة حريصــة علــى مــّد وتعزيــز 
جســور التواصــل معهــم لمــا قّدمــوه، وأســهموا بــه مــن 
فصــول فــي قصــة نجــاح الشــركة، حيــث تــرك كّل موظــف 
بصمتــه الواضحــة علــى مــا تحقــق مــن إنجــازات حتــى 
بلغــت أرامكــو الســعودية مكانتهــا الحاليــة كشــركة عالميــة 
ــد أن  ــد العي ــات. وأّك ــدة فــي مجــال الطاقــة والكيميائي رائ
هــذه هــي الــروح التــي كانــت وال تــزال تُشــكل المحــرك 
الرئيــس للشــركة، التــي تعــّول عليهــا فــي كتابــة فصــول 

جديدة من قصة نجاحها. 

العروض المقّدمة غطت 
تساؤالت المتقاعدين

كان ممثــل جمعيــة المتقاعديــن فــي المنطقــة الشــرقية، 
فــاروق المصــري، أول مــن قــّدم عرًضــا عــن الجمعيــة، 
وتحــدث فيــه عــن أبــرز النقــاط التــي تهــّم المتقاعديــن 
يــر  بتطو مهــا  هتما ا و  ، لمســتمر ا لجمعيــة  ا كســعي 

، محمد العداربة وشذا العتيبي لصحيــة ا و  ، لمعيشــية ا و  ، قيــة لحقو ا جــات  االحتيا
واالجتماعيــة، والترفيهيــة، كذلــك العمــل علــى االســتفادة 
مــن خبــرات المتقاعديــن، وتجســيد روح التواصــل وَعقــد 
اللقــاءات بيــن المتقاعديــن فــي أنحــاء المملكــة، باإلضافــة 

إلى تقديم االستشارات القانونية لهم.
كمــا قــّدم ممثــل مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، 
عبدالرحمــن المطيــري، عرًضــا حــّث فيــه المتقاعديــن 
الصحــة  علــى  للمحافظــة  عــادات صحيــة  تبنــي  علــى 
والتمتــع بالحيــاة. مؤكــًدا علــى تبنــي ســبع عــادات صحيــة 
حــث المتقاعديــن علــى االلتــزام بهــا، وهــي: الحركــة 
ــوازن  ــذاء المت ــا رياضــة المشــي، والغ والنشــاط وخصوًص
الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الخضــار والفواكــه، وشــرب 
كميــة كافيــة مــن المــاء، واإلقــالع عــن التدخيــن، والجلــوس 
بطريقــة صحيحــة، والنــوم بشــكل كاٍف، وأخيــًرا وهــي 
األهــم أن يتعامــل اإلنســان مــع ضغوطــات الحيــاة والتوتــر 

ل األمور أكثر مما تحتمل.  بشكل عقالني، وأاّل يُحمِّ
مــن جهتــه، تحــدث حســام الســلمان عــن مبــادرة أرامكــو 
الســعودية )ادخــار( الموّجهــة لموظفــي أرامكــو الســعودية 
الســعوديين، واســتعرض ممثــل برنامــج أرامكــو الســعودية 
للســالمة المروريــة، فرحــان الشــمري، واقــع الحــوادث 

المرورية في المملكة.
أمــا فــي نهايــة اللقــاء فقــد تحــّدث ممثــل وحــدة شــؤون 
المتقاعديــن، علــي العلــي، عــن الخدمــات التــي تقدمهــا 

وحدة شؤون المتقاعدين.

ماذا يقول المتقاعدون
مــن إدارة التوزيــع ومشــاريع الفــرض، كان الموظــف 
حســين الكابــه، وبعــد مضــي 37 عاًمــا علــى أول يــوم دخــل 
فيــه أرامكــو الســعودية، يحــّدق فــي زمالئــه غيــر مصــّدق 

أنــه وصــل إلــى هــذا اليــوم، ويقــول: »األيــام ســريعة لكنهــا 
مليئــة باإلنجــازات ومحطــات نجــاح كثيــرة«. يتذكــر الكابــه 
ــة ســنة 1982م  ــات المتحــّدة األمريكي ــى الوالي ــاث إل االبتع
لدراســة الهندســة، ويقــول: »ال مــكان يضاهــي أرامكــو 
الســعودية، ولــو يعــود بــي الزمــن مــرة أخــرى ســتكون هــي 
الوجهــة األولــى واألخيــرة، فقــد قّدمــت لــي وألســرتي 
ــّن  ــل لك ــام المقب ــه ســيغادر الشــركة الع ــول إن ــر«. يق الكثي
مهندســتين فــي أرامكــو الســعودية ســتكمالن مــا بــدأه، 
وهمــا ابنتــاه مهندســة البتــرول فاطمــة الكابــه، والمهندســة 
الكيميائيــة الزهــراء الكابــه. ويضيــف: »أقــول لبناتــي وكّل 
ــن  ــّدر المجتهدي الزمــالء أن الشــركة تدعــم المواهــب وتق
عليهــم  شــريفة  منافســة  ميــدان  وهــي  المبدعيــن، 

استثمارها بمهنية كبيرة«.   
وعلــى الجانــب اآلخــر، كانــت بثينــة الخضراء، مــن إدارة 
مكتــب إدارة المشــاريع، التــي ال ترُكــن للصمت أبــًدا عندما 
يتعلــق األمــر بالســالمة، فقــد وقفــت أثنــاء تقديــم عرضــي 
الســالمة والصحــة أكثــر مــن مــرة، وتكلمــت بصــوٍت جهيــٍر 
عــن نقــاط مهمــة فــي الســالمة، والصحــة، كأن الســالمة 
أخــذت بوجدانهــا، فما فتئــت تقّدم النصائــح كاألم الرؤوم. 
بمــلء عاطفتهــا، كانــت تتحــّدث عــن أهميــة مقعــد الطفــل 
فــي الســيارة، وأن األم التــي تحتضــن طفلهــا بــدل وضعــه 
فــي مقعــده الخــاص ترتكــب خطــًأ فادًحــا، فهــي ال تحميــه 

عرضت مجموعة من البنوك المزايا والخدمات التي يمكن للمتقاعدين االستفادة منها.                تصوير: نادية بوعبيد 

القافلــة  لـــ  حديثهــا  وفــي  للخطــر.  تُعّرضــه  بــل 
التــي  الطويلــة  الســاعات  »إن  قالــت:  األســبوعية، 
نقضيهــا فــي العمــل، قــد تســبب إصابــات بالغــة لليديــن 
ــك فــإن الجلســة الصحيحــة فــي كرســي  واألعصــاب، لذل
المكتــب، واســتخدام لوحــة المفاتيــح بالطريقــة الصحيحة 
ــًة: »ليــس  ــى الصحــة«. مضيف ــح المحافظــة عل هــي مفاتي
لــدي هــوس بالســالمة إطالًقــا، ولكننــي ال أقبل أي ســلوك 
أو خــارج  للخطــر داخــل  يعــرض ســالمتي وســالمتهم 

أرامكو السعودية«.  
مــع  األســبوعية  لقافلــة  ا حديــث  وعنــد 
المستشــارة فــي وحــدة الحلــول الوظيفيــة، فــي قســم 
التطويــر الوظيفــي، آمــال نجــم، تحدثــت عّمــا ســتقوم بــه 
بعــد التقاعــد، أال وهــو اإلســهام فــي األعمــال التطوعيــة، 
وأبرزهــا تقديــم االستشــارات للموظفيــن الشــباب داخــل 
وخــارج أرامكــو الســعودية. وعّبــرت آمــال عــن رغبتهــا 
تلــك، ألنهــا تريــد رّد الجميــل ونقــل خبراتها إلــى األجيال 

القادمة.
ُمثنــى الحقيــل، مــن إدارة مســاندة األمــن الصناعــي، 
عّبــر عــن شــكره وامتنانــه للعمــل لمــدة 38 عاًمــا مــع 
أســرة أرامكــو الســعودية، وقــال إن تجربتــه مــع الشــركة 
صقلــت  التــي  والمواقــف  بالخبــرات  مليئــة  كانــت 

شخصيته.

حسين الكابه مثنى الحقيل آمال نجم بثينة الخضراء

تحت األضواء

م نائب الرئيس لشؤون الشركة، األستاذ نبيل الجامع، كاّلً من عبدالعزيز الصالح، وخلوفة العمري إلكمالهما 40 عاًما من الخدمة  ًرا، بعدد من موظفيها ممن أكملوا 25 عاًما فأكثر من الخدمة المستمّرة في الشركة، حيث كرَّ احتفت شؤون أرامكو السعودية، مؤخَّ
المستمرة؛ وحمد الجائع، ويوسف داوود، اللذين أكمال 35 عاًما من الخدمة المستمرة.  

وضّمت قائمة َمْن أكملوا 30 عاًما من الخدمة كاّلً من: محمد الدوسري، وطارق األحمد، وحميدي القحطاني، وخالد الغامدي، وسامي المهنا، وطه خياط، وصالح الهاجري، وضيف اهلل القحطاني، وسامي العتيق، وعوض الفرج، ومحمد آل الحارث، ومحمد 
د، وصالح الغامدي، وفرحان العقيل. العبداللطيف، وسمير العبدالمحسن، وسامي السعيِّ

أّما المكّرمون الذين أكملوا 25 عاًما من الخدمة المستمّرة فهم: فهد الضبيب، وعبدالعزيز السفالن، ومتعب القحطاني، وأديب العميري، وعلي الموسى، وعادل القحطاني، وسناء الدوسري، )25 عاًما(.                  تصوير: مؤيد القطان 
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أول هاكاثون للصيانة في أرامكو السعودية 
يستثمر مواهب المهندسين الشباب

مــت إدارة صيانــة المعامــل فــي بقيــق،  بقيــق - نظَّ
ــًرا، أول  بالتعــاون مــع قســم خدمــات الصيانة العامــة، مؤَخّ

هاكاثون للصيانة على مستوى أرامكو السعودية.
ل أكثــر مــن 75 مشــترًكا، مــن 31 إدارة فــي  وقــد شــكَّ
يات  أرامكــو الســعودية، 15 فريًقــا لوضــع حلــول لســتة تحدِّ

تقنية، ترتبط باألعمال اليومية في إدارات الشركة.
وكان الدافــع وراء تنظيــم هــذه الفعاليــة تحقيــق أهداف 
إســتراتيجية، تتمثَّــل فــي تحقيــق الريــادة فــي تطويــر 
التقنيــة واالبتــكار، باإلضافــة إلــى تطويــر المواهــب تحــت 

شعار )كن موظًفا ممّيًزا(.
مهــا المؤسســات  وتُعــدُّ فعاليــة الهاكاثــون، التــي تُنظِّ
أفضــل  إحــدى  مســتمّر،  بشــكل  وغيرهــا  األكاديميــة 
الممارســات لتبــادل المعرفــة وتحفيــز االبتــكار، حيــث 
ــول  ــى حل ــل إل ــن أجــل التوصُّ ــا المشــاركون م ــع فيه يجتم

يات التي تواجههم. ابتكارية للتحدِّ
وفــي إطــار حديثــه حــول هاكاثــون الصيانــة، قــال مديــر 
ســامي  األســتاذ  بقيــق،  فــي  المعامــل  صيانــة  إدارة 
الحويــس: »فــي ســياق ســعينا لتحقيــق أفضــل النتائــج، 
يــات الجديــدة،  ـى بالمرونــة فــي التعامــل مــع التحدِّ نتحلَـّ
ونشــجع علــى االبتــكار واإلبــداع والتنــوُّع الفكري، وترســيخ 

روح العمل الجماعي، والتواصل المنفتح«.
وقــد اســتهدف الحــدث المهندســين والفنييــن الشــباب، 
لحــل  األفــكار،  وتبــادل  فــرق  فــي  العمــل  أجــل  مــن 
يــات المتعلقــة بالصيانــة والموثوقيــة، ومــن بينهــا  التحدِّ
أداء معــدات التشــغيل، وموثوقيــة األعمــال، والصيانــة 
الدوريــة الشــاملة والتفتيــش، وأجهــزة القيــاس، وكفــاءة 

الصيانة، واستثمار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

يات وجًها لوجه أمام التحدِّ
وقــد جــاء تنظيــم هــذا الحــدث تحــت شــعار )ثــورة 
هــذه  لمواجهــة  حلــول  توفيــر  أجــل  مــن  الصيانــة(، 

يات من خالل تعزيز التميُّز واالبتكار. التحدِّ

صيــن عروًضــا تعريفيــة حــول القافلة األسبوعية م ســتة خبــراء متخصِّ وقــدَّ
يــات التقنيــة التــي تواجــه إداراتهــم، وكيــف يمكــن  التحدِّ

للمشاركين المساعدة في إيجاد حلول لها.
متشــعبة  نقاشــها  جــرى  التــي  يــات  التحدِّ وكانــت 
نــت مشــكلة ســوء األحــوال الجويــة  الموضوعــات، فتضمَّ
أثنــاء أعمــال الصيانــة الدوريــة والتفتيــش، وموثوقيــة 
فــي  التســربات  كشــف  وأنظمــة  التــروس،  صناديــق 
الصمامــات،  والتنبــؤ بأعطــال أجهــزة القيــاس. وأُتيحــت 
الخبــراء  مــن  التوضيــح  طلــب  فرصــة  للمشــاركين 
صيــن عنــد الحاجــة، مــع توفيــر وثائــق توضيحيــة  المتخصِّ

ترتبط بهذه الموضوعات.
ي الــذي ســيعمل عليــه،  وبعــد أن اختــار كل فريــق التحــدِّ
كان أمــام الفــرق يومــان اثنــان، لتحديد المشــكلة، والبحث 

عن حلول لها، ومن ثَمَّ التأكُّد من نجاعة هذه الحلول.
العــرض  إعــداد  فــي  األخيــرة  الخطــوة  وتمثَّلــت 
ــول المقترحــة  ــرق الحل ــث اســتعرضت الف ــي، حي التقديم
يــات أمــام لجنــة التحكيــم، وذلــك فــي اليــوم الثالــث  للتحدِّ
مــن الهاكاثــون. وخــالل ســبع دقائــق، قــّدم كل فريــق حلواًل 
رة مــن أجــل  ــى عــدد مــن األســاليب المتطــوِّ اعتمــدت عل

يات. مواجهة هذه التحدِّ
وكانــت األفــكار التــي ُطرحــت علــى مــدى األيــام الثالثــة 
للهاكاثــون إبداعيــة ومبتكــرة، واســتعرض مــن خاللهــا 
المشــاركون أعمــااًل علــى مســتوى عــال مــن الجــودة، 

رتها الفرق خالل مدة وجيزة. طوَّ
وقــد اســتند التقويــم واختيــار الفائزيــن علــى أربعــة 
معاييــر، هــي: اإلبــداع، ومهــارات العــرض، ومــدى جــدوى 
الفــرق  مــت  وُكرِّ العملــي،  للتطبيــق  وقابليتهــا  الفكــرة، 
ــل  ــى الدرجــات، مــن قب لت أعل ــي ســجَّ ــى الت ــة األول الثالث
لقســم  اإلداري  والناظــر  الحويــس،  ســامي  األســتاذ 

خدمات الصيانة العامة، إياد البصراوي.
ــة  ــع لرؤي ــا أتطلَّ ــا وأن وقــال البصــراوي: »جئــت إلــى هن
المهنييــن قادريــن على تحديد مشــكالت الصيانــة، وتبادل 
األفــكار حولهــا للتوصــل إلــى حلــول مبتكــرة وإبداعيــة، 
وهــذا مــا وجدتــه علــى أرض الواقــع، مّمــا أشــعرني بقــدر 

كبير من الرضا«.

وأضــاف البصــراوي: »ســأغادر هــذا المــكان وأنــا 
أحمــل التزاًمــا، وهــو أن يكــون هاكاثــون الصيانــة علــى 
مســتوى الشــركة، جــزًءا مــن الفعاليــات الســنوية التــي 
مهــا قســم خدمــات الصيانــة العامــة، بعد هــذا النجاح  ينظِّ
المهنــي مــن  التفاعــل  رأيتــه، ومســتوى  الــذي  الكبيــر 

الشباب المشارك«.

مشاركة الموظفين الشباب
مــة علــى مشــاركة الباحثين  وقــد حرصــت اللجنــة المنظِّ
الشــباب فــي مبــادرات مثــل التبــادل المعرفــي، وتطويــر 
المهــارات التقنيــة والشــخصية، وتحســين مــكان العمــل 

ليصبح أكثر مالءمة لتطلعات جيل الشباب.
الهاكاثــون ورشــتا عمــل حــول  وقــد ُعقــدت خــالل 
)منهــج التفكيــر( و )التفكيــر النقــدي وحــل المشــكالت(، 
النفــس  بعلــم  ـق  تتعلَـّ مختلفــة  جوانــب  تناولتــا  حيــث 

البشري.
م ورشــة العمــل، فريــد كمفــر: »التغييــر  وقــال مقــدِّ
ــذا،  ــس العكــس. ل ــى الخــارج، ولي ــن الداخــل إل يحــدث م
ابــدأ بنفســك فغّيرهــا، قبــل أن تحــاول التأثيــر علــى 
اآلخريــن وتغييرهــم. ابــدأ بنفســك وقيادتها، قبــل أن تقود 

اآلخرين«.

أحد الفرق الخمسة عشر، 
التي تعاملت مع مجموعة 

يات العمل،  عة من تحدِّ متنوِّ
وهو يناقش الحلول 

المحتملة، أثناء أول 
هاكاثون للصيانة على 

مستوى الشركة، ُعِقد في 
ًرا. وخالل يومين  بقيق مؤخَّ
اثنين، كان على الفرق إيجاد 

يات،  حلول لهذه التحدِّ
واستعراضها أمام 

المحكمين خالل سبع 
دقائق.

أرامكو السعودية ُتطلع المقاولين على خططها 
وتطلعاتها لتحقيق أهداف التوطين بأفضل الطرق

الظهـران - عقـدت إدارة النقـل وخدمـات المعـدات فـي 
أرامكـو السـعودية، مؤخـًرا، اجتمـاع أول لجنـة توجيهيـة 
للتوطين لتحسين جهود مقاولي الشركة في تعزيز األيدي 

العاملة المحلية.
وتركـز اللجنـة بشـكل رئيس على تعزيـز البيئـة التعاونية 
بين المقاولين لتبادل أفضل الممارسـات وتحديد مجاالت 
التحسـين. وقـد أتـاح هـذا االجتمـاع للمقاوليـن فرصـة 
مـن حيـث  يواجهونهـا  التـي  التحديـات  بعـض  لمناقشـة 
اسـتدامة األيدي العاملة السعودية، وباألخص في التدريب 

والتطوير.
وحضـر االجتماع مدير إدارة النقـل وخدمات المعدات، 
األسـتاذ سـامي العجمـي، ورئيـس لجنـة التوجيـه بـإدارة 
النقـل وخدمات المعدات، عبدالرحمـن العرفج، باإلضافة 
إلـى ممثلـي الخدمـات الصناعيـة وأعضـاء إدارة تطويـر 
البشـرية  المـوارد  ومديـري  المحليـة  العاملـة  األيـدي 
النقـل  إدارة  فـي  التوطيـن  فريـق  وأعضـاء  للمقاوليـن 

وخدمات المعدات.
»االستثمار في األيدي العاملة 

السعودية المحلية«
وقـال العجمـي فـي كلمتـه االفتتاحيـة: »يسـعدني أن 
أشـهد هـذا االهتمـام الكبيـر فـي اسـتثمار األيـدي العاملـة 

السعودية المحلية، وخاصة جيل الشباب«.

القافلة األسبوعية

وشـجع العجمـي مديـري المـوارد البشـرية للمقاوليـن 
على مواصلة تحديد مجاالت تحسين أداء التوطين بشكل 
عـام، مؤكـًدا أن رؤيـة إدارة النقـل وخدمـات المعـدات ال 
األيـدي  لتوطيـن  المـدى  بتحقيـق هـدف قصيـر  تكتفـي 
العاملـة، فيما سـلط العرفج من جانبـه الضوء على التأثير 
الكبيـر نسـبًيا لمقاوالت الشـحن فـي إدارة النقل وخدمات 

المعدات على أداء اإلدارة من حيث التوطين.
وروى العرفـج عـدًدا من قصص النجاح التي شـغل فيها 

الموظفـون فئـات وظائـف مختلفـة بعـد حصولهـم علـى 
التدريـب والتطويـر. وشـدد العرفـج علـى أهميـة االمتثـال 
لمؤشـرات األداء الرئيسـة للتوطين )وخاصة عنصر تنفيذ 
الخطة الوظيفية(، وحث المقاولين على استكشاف جميع 

السبل الممكنة لحل مشكلة انخفاض األداء.
وقـّدم أعضـاء فريـق التوطيـن عرًضـا تقديمًيـا غنّيًـا 
بالمعلومـات يوضـح األداء الحالـي إلدارة النقـل وخدمـات 
المعدات من حيث التوطين، وكذلك التوقعات المسـتقبلية 

من المقاولين في مجال تطوير موظفيهم.
المحليـة  العاملـة  األيـدي  إدارة تطويـر  وقـّدم ممثلـو 
عرًضـا تقديمًيـا حـول إحصائيـات التوظيـف فـي جميـع 
أنحـاء المملكـة، باإلضافـة إلـى إرشـادات عـن التوافـق مـع 
متطلبـات التوطيـن. كمـا تحدثـوا بشـيء مـن االسـتفاضة 
عـن مـا يعـرف بميثـاق التوطيـن الداخلـي الجديـد. وكانـت 
الزيـارات الميدانية التي أجروها قد مثلت أحد المجاالت 
اللقـاء  الضـوء عليهـا خـالل  تـم تسـليط  التـي  الرئيسـة 
للتأكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة لموظفي المقاولين 
مـن السـعوديين. وأشـاروا إلـى أنه سـيقام، بناًء علـى نتائج 
ذلـك، حفـل لتوزيـع جوائـز التوطيـن سـنوًيا وفًقـا ألداء 

المقاولين قياًسا على معايير محددة.
التعاون مع معاهد التدريب

وقـد ُدعيـت أربعـة معاهـد تدريبيـة معتمـدة مـن أرامكـو 
السـعودية لحضـور اجتمـاع اللجنـة، حيـث قـّدم كل معهـد 
تدريـب خدماتـه للمسـاعدة في رفع مسـتوى كفـاءة األيدي 
العاملـة السـعودية. وقد أبدت معاهـد التدريب رغبتها في 
المعـدات  وخدمـات  النقـل  إدارة  مقاولـي  مـع  التعـاون 
لمتطلبـات  وفًقـا  جديـدة  تدريبيـة  مناهـج  لتصميـم 

المقاولين.
تجدر اإلشارة إلى أن عديًدا من المقاولين بذلوا جهوًدا 
إضافية لوضع ساللم الوظائف السعودية وبرامج التدريب 
المهنـي وبرامـج تكريـم الموظفين ومنحهـم الجوائز لتوفير 

بيئة عمل أفضل للسعوديين من موظفيهم.

ُدعيت أربعة معاهد تدريبية معتمدة من أرامكو السعودية لحضور اجتماع اللجنة، وفي الصورة مسؤول المعهد التقني السعودي 
لخدمات البترول يستعرض الخدمات التي يقدمها المعهد للمساعدة في رفع مستوى كفاءة األيدي العاملة السعودية.

ُتعدُّ فعالية 
الهاكاثون، إحدى 

أفضل الممارسات 
لتبادل المعرفة 
وتحفيز االبتكار، 

حيث يجتمع فيها 
المشاركون من 

أجل التوّصل إلى 
حلول ابتكارية 
يات التي  للتحدِّ

تواجههم
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القواعد الذهبية في إدارة صراعات األبناء

المنيماليزم.. طريقة سهلة للتخلص من الكراكيب

سارة مطر 

مــن الطبيعــي أن تحــدث المشــاجرات بيــن األبنــاء، 
ــا« جســدية  ــدأ »حروًب ــث تب ــب، حي ــاء اللع ــا أثن وخصوًص
إذا كان عمــر األبنــاء  إلــى حــروب كالميــة،  وتتحــول 
ــا،  ــم بعًض ــن بعضه ــم بالتخاطــب، والتفاهــم بي يســمح له
ــة إذا  ــح يومي ــاء تصب ــن األبن والخالفــات والصراعــات بي
كان عمــر األبنــاء متقارًبــا، فيصبــح الشــجار علــى أبســط 
وأتفــه األمورجــزًءا روتينًيــا مــن كل يــوم، ولكــن مــن يشــعر 
بالضجــر والغضــب هــي األم، ألنهــا األقــرب إلــى أبنائهــا 
ــواًل  ــا أن نضــع حل ــا يمكــن لن ــر وجــوًدا معهــم، وهن واألكث

مفيدة لألم في حّل شــجار األبناء:
•  ينبغــي لــألم أال تتدخــل وتراقــب شــجار أبنائهــا مــن 
يصبــح  بعيــًدا  البقــاء  فــي  نجحــت  وكلمــا  بعيــد، 

األطفــال أكثــر إبداًعا في حل نزاعاتهم.
•  إذا تفاقــم شــجار األبنــاء بحيــث يمكــن أن يــؤذي 
تتدخــل  أن  األم  علــى  فيجــب  اآلخــر،  أحدهمــا 
بحــزم، وتطلــب منهمــا أن يجلســا علــى مقعديــن 
متقابليــن أو متجاوريــن، وتخبرهمــا بأنهمــا ســوف 
نشــأ  الــذي  الخــالف  يســّويان  عندمــا  ينهضــان 

بينهما.
•  يجــب غــرس بــذور التواصــل اإليجابــي بيــن األبنــاء، 
فبــداًل مــن أن تقــول لهــم: أال تســتطيعون االتفــاق 
ــا،  ــك مًع ــه يمكنكــم حــل ذل ــم أن ــًدا، قــل: أعل ــا أب مًع
دائًمــا؟  تتشــاجرون  لمــاذا  تقــول:  مــن أن  وبــداًل 
فلتقــل: لــدي ثقــة أنكــم ســتجدون حلــواًل. فعندمــا 
يســمعك أبنــاؤك دائًمــا تؤكــد مقدرتهــم علــى النجــاح 

والتوصــل لحلول، فســوف يميلون لتصديقك.
•  يجــب تشــجيع األبنــاء علــى إدارة صراعاتهــم مــع 

شيماء الجّمال

ال يــكاد يخلــو منــزل مــن األشــياء التــي ال يســتعملها 
أحــد مــن أفــراد األســرة، وعلى الرغــم مــن هــذا، يصــر 
الجميــع علــى االحتفــاظ بهــا! يطلــق البعــض علــى هــذه 
ــًزا كبيــًرا مــن  األشياء اســم )الكراكيــب( وهــي تشــغل حّي

المنزل وتفسد منظره العام وتسبِّب التوتر والقلق.  
نتعــرف مــن خــالل هــذا المقال عــن )المينيماليــزم( 
وهو أســلوب حيــاة ظهــر مؤخــًرا، ويعتمــد علــى التخلّــص 
مــن الكراكيــب، باإلضافــة لعديــد مــن األفــكار الذكيــة 

األخرى لحياة أكثر سعادة وراحة.
 

ما هو المنيماليزم؟
التجــرد أو  المينيماليــزم أو)Minimalism( يعنــي 
وأســلوب حيــاة  فلســفة  وهــو  األشــياء،  مــن  التقليــل 
ــن خــالل  ــى تبســيط الحياة إلى أقصــى حــّد م يهدف إل
يمكــن  مــا  كّل  عــن  واالســتغناء  االســتهالك  ترشــيد 
االســتغناء عنــه مــن )كراكيــب(، والعمــل طــوال الوقــت 
علــى االســتفادة مــن كافــة مــوارد المنزل إلــى الحــد 
األقصــى. وال تتوقــف فلســفة الـــمينيماليزم عند ترشــيد 
االســتهالك فحســب، بــل تســلِّط الضــوء علــى كيفيــة 
تطويــع مفهــوم المنيماليزم لتقليــل الكراكيــب فــي منازلنا 

ودعم العيش ببساطة.

طرق المنيماليزم المختلفة
هنــاك عديــد مــن طرق المنيماليزم، التــي يمكــن مــن 
التــي  المنــزل،  فــي  الكراكيــب  تقليــل حجــم  خاللهــا 
ليــزم  المنيما خالل »دليــل  مــن  معكــم  نســتعرضها 

المختصر على اإلنترنت مثل:
طريقــة لعبــة المينيماليــزم التــي تعتمد على االســتغناء 
عــن قطعــة واحــدة مــن الكراكيــب يومًيــا فــي المنــزل، 
وفــي اليــوم الثانــي يتــم االســتغناء عــن قطعتيــن، وفــي 

األسرة

بعــض، وعــدم التدخــل إال حينمــا ال يكــون الحــوار 
ممكًنا بينهم.

وحتــى يكتســب األبنــاء القــدرة علــى التفــاوض فيمــا 
بينهــم، ويتمكنــوا مــن الوصــول إلــى حلــول مرضيــة، يجــب 

تعليمهم القواعد التالية:
•  دفــع األبنــاء للتعبيــر عــن مشــاعرهم بوضــوح، ويجــب 
تعليمهــم اســتخدام العبــارات التــي تبــدأ بالضميــر 
)أنــا(، لكــي يتعلــم األبنــاء أنــه عنــد التعبيــر عــن 
غضبهــم يجــب أن تكشــف كلماتهــم عــن مشــاعرهم، 
ــان ألن... أو أشــعر  ــا غضب ــاًل: أن فيقــول أحدهــم مث

باأللم ألن... أو أنا أحزن عندما تقوم بـ... .
•  تجنــب العبــارات الهجوميــة التــي تبــدأ بالضميــر 
أنــت، فالعبــارات التــي تبــدأ أثنــاء النزاع هــي عبارات 
تحمــل معنــى االتهــام وإلقــاء اللــوم، مثــل: أنــت أحمق، 
ــي، فهــذه  ــأ بمشــاعري، أو أنــت ظلمتن أو أنــت ال تعب
العبــارات يعّدهــا الطــرف اآلخــر هجوًمــا علــى ذاتــه، 
فيقــوم مدافًعــا عــن نفســه، وتضييــع قضيــة التفاوض 

ويتحول لشجار.
•  علّــم ابنــك أن يكــون محــدًدا، وأن يتنــاول الموقــف 
الحالــي فقــط، فعندمــا ينشــب النــزاع دعــه يرّكــز فــي 
ينحصــر  وأن  الحاليــة،  المشــكلة  عــن  الحديــث 
النقــاش فــي القضيــة التــي بيــن يديــه وأال يقحــم أي 

مواقف سابقة.
حديثــه  وليكــن  موضوعًيــا  يكــون  أن  ابنــك  •  علّــم 
مقتصــًرا علــى القضيــة أو العــدوان الــذي تعــرَّض لــه 

وليس على الشخص في حد ذاته.
•  ادعــم ابنــك ألن يعــرض وجهــة نظــره ومشــاعره 
بوضــوح، وأال يفتــرض أن الطــرف اآلخــر يــدرك مــا 

في داخله.

تماًمــا. ومــع مــرور الوقــت نقــوم بفتــح مــا نحتاجــه فقــط 
ــور  ــا هــي األم ــًدا م ــا ســنعلم تحدي ــق. عنده ــن صنادي م
التــي نحتاجهــا، ومــا هــي األمــور التــي ال نحتاجهــا. لكــن 
لعــّل الســؤال األهــم اآلن هــو مــا هــي األمــور التــي يمكــن 

القيام بها بكّل الكراكيب غير المستخدمة لدينا؟ 

رها المنيماليزم أفكار جديدة يوفِّ
ــم مــن  ــدة عــن حاجتك ــب الزائ ــع الكراكي ــم بي •  يمكنك
ــارف،  ــاء والمع ــت أو لألصدق خــالل متاجــر اإلنترن
ــة، فضــاًل  ــة إضافي ــدة مادي ويحقــق هــذا األمــر فائ

عن التخلّص من الكراكيب.
ــى تخليصكــم  ــد مــن الشــركات عل ــوم عدي •  تعمــل الي

القابلــة  الزيــوت  مثــل  العضويــة  المخلفــات  مــن 
المطبــخ،  مخلفــات  باقــي  أو  التدويــر،  إلعــادة 
والزجاجــات البالســتيكية مقابــل المــال أو مقابــل 
وأغذيــة  بســلع  اســتبدالها  يمكــن  التــي  النقــاط 

خفيفة.
ــى حاجتكــم مــن كراكيــب  ــّرع بمــا يزيــد عل ــد التب •  يُع
واحًدا مــن أفضــل األمــور التــي يمكــن القيــام بهــا 

إلسعاد اآلخرين.
•  تنتشــر اليــوم عديــد مــن الفيديوهــات علــى موقــع 
يوتيــوب، تُعلِّــم المشــاهدين كيفيــة إعــادة اســتخدام 
الكراكيــب بأشــكال جديدة مثل اســتعمال بالســتيك 
تثبيــت  بعــد  للزراعــة  كوعــاء  الميــاه  قــارورة 

الديكورات الالزمة عليه.

اليــوم الثالث يتــم االســتغناء عــن ثــالث قطــع وهكــذا. 
كمــا أن هنــاك وســيلة أســهل للتخلـّـص مــن الكراكيــب في 
المنــزل مــن خــالل الطريقــة الثانيــة وهي: التخلّــص مــن 
ــا حتــى تختفــي الكراكيــب مــن  قطعــة واحــدة فقــط يومًي

المنزل تماًما.
ــة  ــم اّتباع طريق ــرط فيمكنه ــم المف ــو التنظي ــا محب أم
يمكــن  لطريقــة  ا هــذه  وفــي   ، األربعة يــق  د لصنا ا
والثانــي  لالســتعمال،  األول  تحضير أربعة صناديــق. 
للتبــرع، والثالــث للتخلــص أو إعــادة التدويــر، والرابــع 
للقطــع التي ال تســتطيعون اتخــاذ قرار بشــأنها. ولمحبي 
فــي  »االنتقــال  طريقــة  اســتخدام  يمكنكــم  الحســم 
ــا فــي  ــزم«، وهــي كالتالي: ســنقوم بجمــع كّل م المنيمالي
ــزل  ــن المن ــال م ــا ســنقوم باالنتق ــور كأنن ــن أم ــزل م المن
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: محمد العداربة، سارة مطر، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل 

الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

السودوكو
قاعدة اللعبة
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

قوة االندفاع حديث األلوان:

الفنانة عليا قصير، من مواليد مدينة جدة، وقد شاركت في عدد من المناسبات والمهرجانات والفعاليات الجماعية الفنية المحلية، من بينها معرض الفنون 
الجميلة، ومعرض بنات الريح للخيل العربي، ومهرجان الزيتون، ومعرض فرشاة فنانة. تتحدث أعمالها المعروضة في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة، 

عن كرة القدم بشكل رئيس، حيث تدمج بين قوة االندفاع والحرية والثقة.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

يشــهد العالــم اليــوم عــدًدا مــن التحــّوالت غيــر المســبوقة فــي 
هــذه  فرضــت  وقــد  واالجتماعــي،  االقتصــادي  المجاليــن 
المرحلــة  طبيعــة  مــع  تتناســب  جديــدة  مفاهيــم  التحــّوالت 
الراهنــة، حيــث تمــرُّ بعــض األســواق االقتصاديــة بمجموعــة مــن 
األســواق  مــن  ا  عــدًد هنــاك  أن  كمــا  الُملّحــة،  التحّديــات 
واالقتصاديــات الناشــئة التــي تشــّكل عالًمــا جديــًدا، حــدوده 

الكرة األرضية، ورأسماله اإلبداع والفكر والتقنية. 
وقــد بــات معروًفــا أن االقتصــاد العالمــي أصبــح يعتمــد بشــكل 
متزايــد علــى مــا يُعــرف باقتصــاد المعرفــة؛ االقتصــاد الــذي 
ــا  ــي أنفــس م ــه اإلنســان، ويســتثمر ف ــا يمتلك ــى أثمــن م ــوم عل يق
تمتلكــه الشــعوب. إنــه يســتثمر فــي اإلنســان نفســه، ليجعــل منــه 
طاقــة مبدعــة، وقــوة محركــة لعجلــة التقــّدم، بمــا يوّفــر حيــاة 

الرفاه للمواطنين.
ــة اآلن تنتمــي لهــذه  ــات الشــركات والمؤسســات الدولي إن كبري
الفئــة، وتعمــل فــي مجــال إنتــاج المعرفــة والعلــوم، فلــم تعــد 
الشــركات العمالقــة تلــك التــي تنتــج البضائــع الماديــة خفيفــًة 
كانــت أم ثقيلــًة، فمــن يمتلــك المعرفــة اآلن بوســعه أن يمتلــك 
العالــم، وبوســعه أن يتخــذ القــرارات الصائبــة التــي تعــود عليــه 

وعلى مؤسسته أو أمته بالنفع، وتحقق له التميُّز والريادة. 
وتتطلــب إعــادة هيكلــة االقتصاديــات العالميــة لتتكيــف مــع 

اقتصاد المعرفة مراعاة ثالثة أمور: 
أواًل: أن توّفــر مســتوى متميــًزا مــن الخدمــات التعليميــة فــي 
ــر  ــم النظامــي وغي ــم المختلفــة، وبمــا يشــمل التعلي مراحــل التعلي
النظامــي، وإتاحــة مصــادر التعلــم، وتوفيــر درجــة معينــة مــن 
عــن  بعيــًدا  التعليميــة،  الخدمــات  بهــا  تُقــّدم  التــي  الجــودة 
لــدى الطــالب قدراتهــم  تنّمــي  التــي ال  التلقينيــة،  األســاليب 

ومهاراتهم الشخصية، وال تحفزهم على اإلبداع واالبتكار.
ثانًيــا: توفيــر بنيــة تحتيــة مرتكــزة علــى تقنيــة المعلومــات 

واالتصاالت، بما يسّهل عملية نقل وتبادل المعارف والعلوم.
ثالًثــا: تشــجيع اإلبــداع واالبتــكار، والتفكيــر بشــكل غيــر نمطــي 
)خــارج الصنــدوق(، وتقديــم حلــول ابتكاريــة للمشــكالت التــي 
االبتــكارات  لتســجيل  نظــم  ووضــع  اليــوم،  مجتمــع  تواجــه 
ووضــع  الفكريــة،  أصحابهــا  حقــوق  وحمايــة  واالختراعــات، 

الحوافز والجوائز لتشجيع أصحاب االبتكارات والمخترعات. 
إن هــذه الرؤيــة الجديــدة لــدور اقتصــاد المعرفــة فــي حيــاة 
الشــعوب واألمــم مــن شــأنها أن تنقــل كثيــًرا مــن المجتمعــات 
التقليديــة لمصــاف األمــم الناهضــة، كمــا أن مــن شــأنها أن 
تُســهم فــي التقــارب اإلنســاني، وتعمــل علــى ردم الهــوة بيــن 
الثقافــات المتباينــة؛ إذ ســتعمل علــى إعــادة تعريــف اإلنســان 
والتركيــز علــى الجانبيــن الفكــري واإلبداعــي لديــه، حيــث يعلــو 
رأس المــال البشــري فــوق أي نــوع آخــر مــن رؤوس األمــوال 

المادية. 
ويُذكــر فــي هــذا الســياق أن األســواق الخليجيــة تُعــد جــزًءا مــن 
األســواق الناشــئة، التــي تحــاول اللحــاق بركــب األســواق العالميــة 
القائمــة علــى اقتصــاد المعرفــة، حيــث قطعــت المملكــة العربيــة 
الســعودية، علــى ســبيل المثــال، أشــواًطا الفتــة علــى طريــق 
االنخــراط فــي هــذا النمــط مــن االقتصــاد الــذي يعيــد رســم 

مالمح العالم كما لم نعرفه من قبل.

نحن.. واقتصاد 
المعرفة

د. رضا عبدالواجد أمني *

* أكاديمي وكاتب مصري


