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٢٣ يناير ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

كان أول مــا شــاهدته فــي الســينما ِفلْم الرســالة، 
الــذي أخرجــه وأنتجــه الفنــان العالمــي مصطفــى 
العقــاد، ولعــب دور البطولــة فيــه الفنــان المصــري 
بــن عبدالمطلــب،  بــدور حمــزة  عبــداهلل غيــث، 
والفنانــة الســورية منــى واصــف التــي لعبــت دور 
هنــد بنــت عتبــة، وكنــت حينهــا فــي العاشــرة مــن 
عمــري. ولمــن لــم يشــاهد هــذا الِفلـْـم الكبيــر، فإنــه 
يتحــّدث عــن تاريــخ الدعــوة منــذ بدايتهــا إلــى يــوم 

فتح مكة العظيم وإنشاء دولة اإلسالم. 
بمجــرد انتهائنــا مــن مشــاهدة ِفلْــم الرســالة، 
اشــتعلت الحــروب بيننــا وبيــن الحــارات المجــاورة، 
ومشــهد حمــزة، أســد اهلل، عندمــا يلطــم أبــا جهــل 
فــي البيــت الحــرام كان يلهــب حماســي ويحيــي 
»حمــزة« القابــع بيــن ضلوعــي! خصوًصــا عندمــا 

قال: »رّدها علّي إن استطعت!«.
فــي الحــارة، وفــي المــكان المخصــص للعــب 
)حرجــة البيــر(، وهــو المــكان الــذي كان يتوســط 
البيــوت التــي تحيــط بــه علــى شــكل مســتطيل فــارغ 
مــن أي بنــاء حينهــا، وكانــت تتوســطه بئــر مــاء 
قديمــة. كّنــا قــد أعددنــا العــدة، وجهزنــا الســيوف، 
والتــروس، والرمــاح التــي كنــا نصنعهــا مــن الســوار 
إغــالق صناديــق  يحكــم  كان  الــذي  الحديــدي، 
كثيــًرا،  متاحــة  كانــت  وهــذه  الكبيــرة،  الشــاي 

»جاهــزون«  نحــن  ومعنوًيــا  لوجســتًيا  ولذلــك 
للمعركة. 

وإذا  مقاتــل،  آخــر  تجهيــز  فــي  نحــن  وبينمــا 
بهجــوم ال يقــل مباغتــة عــن التفــاف خالــد بــن 
الحــارة  أحــد،  فــي غــزوة  الرمــاة  الوليــد علــى 
قنــا، وتعيــث  »الفوقــة« تضــرب بــال رحمــة، وتُفرِّ
والعتــاد،  الجنــود  وتغنــم  الفســاد،  بأســلحتنا 
ويالحقــون فلــول جيــش الحــارة »التحتــة«، وأخيــًرا 
هــول  كان  بالكامــل!  األرض  علــى  يســيطرون 
المقاتلــون  فهــرب  احتمالــه  يمكــن  المفاجــأة ال 
لبطــش  ا مــن  يعصمهــم  مــأوى  لــى  إ جميعهــم 

والتنكيل. 
فــي لحظــة  أســد اهلل  أكــون  أن  انتهــى حلــم 
العــدو  بقــدرات  الخاطئــة  وحســاباتي  غفلــة، 
القتاليــة. تجمــع الجيــش مــن جديــد وشــاهدنا 
بفريــق  حــاّل  اللذيــن  والخســائر  الدمــار  حجــم 
ــة  ــت لحظــة انكســار وهزيم ــوح، فكان ــا الطم حارتن
ــاذا  ــن أخــي قاســم؟ م ــن أي ــت أذكرهــا. ولك ــا فتئ م
حــّل بــه؟ هــل طالتــه يــد الغــدر؟ جــاء الخبــر أن 
قاســم أســير، وقاســم حينهــا ال يقــل رتبــة عنــي، 
وكان مــن الممكــن أن يكــون خالــد بــن الوليــد علــى 
أقــل تقديــر! قررنــا أن نباغتهــم فالتففنــا عليهــم 
لنــرى مــاذا حــل بخالــد... أقصــد قاســم. يــا لهــول 

مــا رأينــا! ال أســتطيع أن أحتمــل مــا أراه! قاســم 
ملقــى علــى األرض وقــد وضعــوا علــى صــدره 
ــح »أحــٌد أحــٌد!« ال  كومــة مــن األحجــار، وهــو يصي
بــالل الحبشــي فجــأة،  إلــى  أدري كيــف تحــّول 
ــم الرســالة  ــن ِفلْ ــره م ــا تذك ــدو أن هــذا م ــن يب ولك
لــم أجــد تفســيًرا منطقًيــا لمــاذا   حينهــا. كنــت 
ــي أعتقــد أن تكلفــة  ــر حراســة، لكنن تركــوه مــن غي
وهربنــا،  األحجــار  عنــه  رفعنــا  كبيــرة.  األســر 
والهــروب سياســة »متحرًفــا لقتــال أو متحّيــًزا إلــى 

فئة«!  
ــى اهلل  رضــي اهلل عــن صحابــة رســول اهلل ـ صلّ

عليه وسلم ـ أجمعين!
فــي الحقيقــة، هكــذا تؤثــر الســينما فــي حيــاة 
النــاس، وهكــذا يتأثــر المتلقــون بمــا يشــاهدون. 
لذلــك، وبعــد انتشــار صناعــة هــذا الفــن كالنــار 
فــي الهشــيم، وكثــرة المعــروض مــن خــالل مئــات 
المحطــات الفضائيــة، أو عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي المختلفــة، ال بــد ألربــاب األســر أن 
ومناقشــتهم،  أبنائهــم  لتوعيــة  الجــرس  يقرعــوا 
هــذه  ألن  يشــاهدون  فيمــا  مشــاركتهم  وحتــى 
المقاييــس ســتنعكس،  بــكل  الصناعــة الضخمــة 
حتًمــا، علــى ســلوك المشــاهدين. وختاًمــا، قــل لــي 

ماذا تشاهد، أقْل لك من أنت!

»غزوة أحد« في الحارة
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.

محمد العداربة
mohammad.adarbeh@aramco.com

هيئة التحرير

مركز أبحاث أرامكو السعودية في بكين.. روابط 
بحثية قوية حول العالم

بكيــن - حصــل مركــز أبحــاث أرامكــو الســعودية فــي 
بكيــن، مؤخــًرا، علــى جائــزة التعــاون الدولــي فــي العلــوم 
والتقنيــة للصناعــات البتروليــة والكيميائيــة مــن اتحــاد 

صناعة البترول والكيميائيات الصيني.
وتهــدف هــذه الجائــزة إلــى تعزيــز التعــاون البحثــي في 
مــع  ئيــة  لكيميا وا لبتروليــة  ا الصناعــات  مجــاالت 
الجامعــات والمؤسســات البحثيــة الصينيــة. وقــد تســلَّم 
بكيــن،  فــي  الســعودية  أرامكــو  أبحــاث  مديــر مركــز 
األســتاذ عبدالعزيــز المهيــدب، الجائــزة نيابــًة عن شــركة 
ــي قاعــة الشــعب  ــم ف ــال أُقي ــو آســيا، خــالل احتف أرامك
الكبــرى فــي بكيــن، بجمهوريــة الصيــن الشــعبية. وبهــذه 
المناســبة قــال رئيــس شــركة أرامكــو آســيا، األســتاذ أنور 
الحجــازي: »نحــن فخــورون بهــذا اإلنجــاز، الــذي يُظهــر 

التزامنــا فــي العمــل مــع الشــركاء فــي الصيــن لتطويــر القافلة األسبوعية
تقنيــات عاليــة التأثيــر، تُقلــل التكلفــة وتخلــق مميــزات 

بيئية عظيمة«.
ويُعــد مركــز أبحــاث أرامكــو الســعودية فــي بكيــن، 
الــذي أُســس فــي عــام 2015م، جــزًءا مــن شــبكة أرامكــو 
الســعودية العالميــة لمراكــز األبحــاث والمكاتــب التابعــة 
للتصــدي  حلــول  تطويــر  علــى  تعمــل  التــي  للشــركة 

للتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز الطبيعي.
وأشــار المهيــدب إلــى العمــل الــدؤوب الــذي يقــوم بــه 
ــراء  ــة مــع الخب ــة قوي ــاء روابــط بحثي مركــز األبحــاث لبن
فــي الصيــن، وتشــكيل تعــاون إســتراتيجي مــع أفضــل 
المؤسســات البحثيــة والشــركاء الصناعييــن، بهــدف 
مجالــي  فــي  للتحديــات  متطــورة  حلــول  اســتحداث 
والتســويق.  والمعالجــة  والتكريــر  واإلنتــاج،  التنقيــب 
وأضــاف المهيــدب: »إن هــذه الجائــزة تُظهــر جــودة 

تعاوننــا فــي مجــال األبحــاث، وكذلــك قــدرة العلمــاء 
والباحثين لدينا«.

العمل مع الشركاء 
على حلول الطاقة 

باإلضافـة إلى ذلك، أكمل مركز األبحاث التابع لشـركة 
أرامكـو السـعودية مشـاريع بحثيـة متعـّددة مـع الجامعـات 
الرائـدة والشـركاء فـي مجـال الصناعـة، باإلضافـة إلـى 
اسـتضافة عديد من الطلبة الخريجين للتدريب الصيفي. 
وقـد تـم، مؤخـًرا، تكريم عديد مـن الباحثين علـى بحوثهم 

والتميُّز الفني، بما في ذلك:
•  يوكاي صن الحاصل على جائزة منطقة شـمال آسـيا 
والمحيـط الهـادئ فـي مجـال تقييـم التكوينـات مـن 

قبل جمعية مهندسي البترول العالمية.
•  يوجيـن ليـو الحاصل على جائزة منطقة شـمال آسـيا 
والمحيـط الهادئ في هندسـة الحفر من قبل جمعية 

مهندسي البترول العالمية.
ليـو »تحسـين دقـة الصـور  لـو  •  اختيـار ورقـة بحـث 
 »CHP السـيزمية باسـتخدام لوحـة األفـق المشـترك
مجـال  فـي  المضيئـة  النقـاط  إحـدى  باعتبارهـا 

الجيوفيزياء، ونشرت في مجلة »ذا ليدينغ إيدج«.
•  اختيـار ورقـة البحـث بعنـوان »تقديـر السـرعة قـرب 
السـطح عـن طريق انعـكاس االنتقـال الزمنـي الكامل 
للوصـول  الموجـي  واالنعـكاس  المصـدر  للمجـال 
المبكـر«، التـي اشـترك فـي كتابتهـا ليـو وسـونغ هـان 
ويـي لوه ، السـتالم  جائزة تقديـر ألفضل ورقة بحث 
جمعيـة  مـن   ، 2018م م  لعـا ء  يـا فيز لجيو ا فـي 
جيوفيزيائيـي االستكشـاف. وتحصـل أربعـة أبحـاث 
فقـط مـن بين أكثر مـن 400 ورقة بحث منشـورة في 
الجيوفيزياء كل عام على هذا التكريم من الجمعية.

•  زيـوان كـي الحاصـل علـى جائـزة الملصـق المتمّيـز 
لجمعيـة الكيميائييـن الصينييـن فـي النـدوة الوطنيـة 

السابعة عشرة للغرويات واألسطح البينية.

م جائزة التعاون الدولي  األستاذ عبدالعزيز المهيدب، يتسلَّ
في العلوم والتقنية للصناعات البترولية والكيميائية من 

السيد لي شوشينغ، رئيس االتحاد الصيني لصناعة البترول 
والكيميائيات، خالل االحتفال الذي ُأقيم في قاعة الشعب 

الكبرى في بكين. 

يقوم مركز 
األبحاث بعمل 

دؤوب لبناء 
روابط بحثية 

قوية مع الخبراء 
في الصين، 

وتشكيل تعاون 
إستراتيجي مع 

أفضل 
المؤسسات 

البحثية والشركاء 
الصناعيين

عبدالعزيز المهيدب



المجلس االستشاري للقادة الشباب يعقد 
االجتماع السادس مع رئيس الشركة

الظهــران - عقــد رئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر 
إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، 
ــًرا، اجتماعــه الســنوي العــام، مــع 350 مــن الموظفين  مؤخَّ
الشــباب، فــي إطــار ســعي المجلــس االستشــاري للقــادة 
الشــباب )واي الب( لتعزيــز المشــاركة مــع الشــباب فــي 

الشركة.
وتضّمــن االجتمــاع نقاًشــا مفتوًحــا، اســتمر علــى مــدى 
ســاعتين، وشــمل موضوعــات متنوِّعــة، مــن بينهــا: مســيرة 
الناصــر مــع الشــركة وبداياتهــا، وآراؤه حــول القيــادة، 
وتغيُّــر المنــاخ، وإدارة األزمــات فــي أعقاب الهجمــات التي 
اســتهدفت منشــآت الشــركة فــي بقيــق وخريــص فــي 

سبتمبر الماضي.

»أنتم تصنعون مستقبل الشركة«
ــه  ــاًل: »إن ــد الناصــر دور الشــباب فــي الشــركة، قائ وأكَّ
وقــت ممّيــز ألرامكــو الســعودية، والفضــل يعــود إليكــم. 
ومــن خــالل حماســكم وجهودكــم، ســتصنعون مســتقبل 

الشركة«.
وأضــاف الناصــر: »أرامكــو الســعودية تمتلــك تاريًخــا 
يمتــدُّ ألكثــر مــن 8٠ عاًمــا، ومــع ذلــك، فهي شــركة ال تزال 
فــي أوج شــبابها ونموهــا«، مشــيًرا إلــى أن نســبة 70% من 

موظفي الشركة ال تزيد أعمارهم عن 35 عاًما.
وخــالل النقــاش المفتــوح، أشــار الناصــر إلــى بدايــات 
مســيرته المهنيــة كموظــف شــاب، حيــث ألــمَّ بجوانــب مــن 
العمــل  ـم أهميــة  الميــدان، وتعلَـّ التشــغيل فــي  أعمــال 

الجماعي، ودوره الكبير في تحقيق النجاح.
بعــض  أداء  فــي  الناصــر عــن خبراتــه  ث  تحــدَّ كمــا 
الوظائــف، التــي علــى الرغــم مــن أنهــا بــدت لــه رتيبــة فــي 
حينهــا، إال أنهــا ســاعدته علــى رؤيــة الصــورة األشــمل، 
ج فــي تســنُّم المناصــب اإلداريــة، حتــى  بينمــا كان يتــدرَّ
أصبــح الحًقــا الرئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن لُكبرى 

الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.
الناصــر وّجــه نصيحتــه إلــى المهنييــن الشــباب، قائــاًل: 
وأظهــروا  اإليجابيــة،  النتائــج  تحقيــق  فــي  »اســتمروا 

شغفكم من خالل أي دور تؤدونه«.
وقــد أبــدى عــدد مــن المشــاركين ســرورهم بطبيعــة 
ــذي اتســم بالشــفافية والوضــوح. وقــال ســالم  النقــاش ال
ســحاري، مــن إدارة حقــن ميــاه البحــر، الــذي حضــر هــذا 
فرصــة  لــي  تســّنت  »لقــد  األولــى:  للمــرة  االجتمــاع 
االســتماع إلــى رئيــس أرامكــو الســعودية، وهــو يتفاعــل 
أعطانــي  وقــد  الشــركة،  فــي  الشــباب  مــع  ويتجــاوب 
ث عــن رحلتــه فــي مجــال العمــل  اســتماعي لــه وهــو يتحــدَّ

دافًعا قوًيا لتحقيق النجاح«.

تحقيق التغيير من خالل الشباب
ــن االجتمــاع عروًضــا توعويــة حــول موضوعــات  وتضمَّ
مــن شــأنها أن تســاعد المهنييــن الشــباب علــى فهــم توجــه 
ــي العــام،  الشــركة بشــكل أفضــل، مــن قبيــل الطــرح األول
وإســتراتيجية الشــركة، ورســالة المجلــس االستشــاري 

للقادة الشباب.

وقــد أُنشــئ المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب فــي شايستا خان
ــل جســًرا يصــل بيــن  عــام 2011م، كمجموعــة مســتقلة تمثِّ
أرامكــو  فــي  التنفيذيــة  واإلدارة  والشــابات،  الشــباب 
الســعودية. ويُعــدُّ المجلــس قنــاة تواصــل فاعلــة تتيــح 
للشــباب فرصــة مشــاركة آرائهــم فــي قضايــا معّقــدة 
ترتبــط بالشــركة، ليُســهموا بذلــك فــي صياغــة األهــداف 

اإلستراتيجية لها.
وعلــى مــدى 18 شــهًرا، يعمــل مجموعــة مــن القــادة 
صــات، علــى  الشــباب، مــن مختلــف اإلدارات والتخصُّ
رصــد اهتمامــات وتســاؤالت الشــباب، وإشــراكهم بفاعليــة 
م المجموعــة خدمــات  ل الشــركة. كمــا تقــدِّ فــي تحــوُّ
استشــارية لمجلــس اإلســتراتيجية فــي أرامكــو الســعودية 
فــي مجــاالت مختلفــة، منهــا: اإلســتراتيجية، واالبتــكار، 

واألفراد والسياسات، والتدريب والتطوير.
التواصــل  تعزيــز  علــى  أيًضــا،  المجلــس،  ويحــرص 
الفاعــل، مــن خــالل القنــوات المباشــرة واالفتراضيــة، 
ومــن بينهــا هــذا االجتماع الســنوي مع الرئيــس، باإلضافة 

إلى إصداره لنشرة فصلية.
ــه  ــس فــي دورت ــي، عضــو المجل وقــال عبدالقــادر عالل
السادســة: »مــن خــالل تضميــن آراء الشــباب فــي عمليــة 
إصــدار القــرارات، يســعى المجلــس إلــى تمكيــن التغييــر، 
وتخطــي بعــض مــن أهــم التحديــات التــي تعتــرض طريــق 

الشركة«.
كمــا ســلَّط عاللــي الضــوء على هــدف هــذه المجموعة، 
أال وهــو تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الشــركة، وبنــاء 

عالقات لزيادة التأثير وتحسين الفاعلية.
ــة مــن خــالل بعــض  ــي: »نشــارك بفاعلي وأضــاف عالل
الرقمــي،  ل  التحــوُّ اللجــان االستشــارية، مثــل مجلــس 

ولجنة تنفيذ وتخطيط المحافظ االستثمارية«.
مهــا  نظَّ التــي  الفعاليــات  إحــدى  إلــى  إشــارة  وفــي 
ــًرا، قــال عاللــي: »الهاكاثــون الرقمــي الذي  المجلــس، مؤخَّ
ــى أرض  ــه وضــع األفــكار عل ــا، ألن ــا كان ناجًح ُعقــد قريًب
الواقــع. هــذه المبــادرات توّفــر منصــة لتحويــل األفــكار 

إلى واقع ملموس«.
ــم المجلــس أكثــر مــن 20 اســتطالًعا  وحتــى اليــوم، نظَّ
50 خدمــة استشــارية، كمــا  موســًعا، ومــا يزيــد علــى 
مــن  ألًفــا   30 وأنشــطته  فعالياتــه  مــن خــالل  شــارك 

الشباب في الشركة.

كن عضًوا في الفريق
تؤمــن غــادة العامــر، وهــي مهندســة فــي إدارة أســاليب 
التصنيــع والمراقبــة، أن النقــاش المفتــوح بيــن الرئيــس 
والشــباب فــي الشــركة هــي مبــادرة ناجحــة. وعلــى الرغــم 
ــذ ســتة أشــهر فقــط، إال  ــت بالشــركة من ــا التحق ــن أنه م
أنهــا أشــارت إلــى أن التجربــة كانــت مفيــدة لهــا، لفهــم 

الشركة وإستراتيجياتها.
أمــا ســارة الموســى، وهــي محللــة ألمــن المعلومــات 
التحقــت حديًثــا بــإدارة حقــن ميــاه البحــر، فأوضحــت أن 
ــة الناصــر عــن  ــد ســماعها أجوب ــا، بع ــث كان ملهًم الحدي

أسئلة الشباب في الشركة.
وقــال أحمــد مــراد، وهــو مهنــدس مــن إدارة الوقايــة من 
الحريــق، إن أهــم جــزء فــي االجتمــاع هــو طــرح األســئلة 
ث عــن الشــركة  والتواصــل مــع الناصــر، عندمــا تحــدَّ

وتوجههــا. ويأمــل مــراد بــأن يصبــح عضــًوا فــي المجلــس 
نه ذلــك مــن »وضــع بصمتــه فــي  القــادم، حيــث ســيمكِّ
الشــركة«. وقــال مــراد: »إنهــا فرصــة عظيمــة للتطــور، كما 

أنها فرصة للعمل مع فريق يصنع التغيير في الشركة«.

التسجيل متاح في واي الب 7
وفــي الوقــت الحالــي، يجــري تنافــس شــديد، للحصــول 
علــى عضويــة المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب، مــن 
خــالل تعبئــة طلــب التســجيل عبــر اإلنترنــت، حيــث إن 
ذلــك متــاح ألي موظــف يقــل عمــره عــن 35 عاًمــا، بغــض 
ــه، وجنســيته،  ــع عمل ــة، وموق ــه الوظيفي النظــر عــن درجت

وجنسه.
حلــول  مــع  التســجيل  طلبــات  اســتالم  وســيتوقف 
ليتــم بعدهــا  2020م،  ينايــر   ٢٦ الليــل، مــن  منتصــف 
منهــم   60 المرشــحين، حيــث ســيُدعى  مــع  التواصــل 
ــس فــي  ــة المجل ــالت شــخصية فــي أكاديمي إلجــراء مقاب
شــهر مــارس. وبعــد قضــاء ثالثــة أيــام مكثفــة يخضــع 
منهــم   16 ســيُختار  للمالحظــة،  المرّشــحون  خاللهــا 
لعضويــة المجلــس، ليمثِّلــوا الصــوت الجماعــي للشــباب 

في أرامكو السعودية خالل 18 شهًرا مقباًل.
ولمزيــد مــن المعلومــات عــن المجلــس االستشــاري 

للقادة الشباب، وعن كيفية التقديم، نرجو زيارة:
https://pj1.aramco.com.sa/ylab/ui/applications

في كلمته، أّكد 
الناصر دور الشباب 
في الشركة، قائاًل: 

»إنه وقت ممّيز 
ألرامكو السعودية، 

والفضل يعود إليكم. 
ومن خالل حماسكم 

وجهودكم، ستصنعون 
مستقبل الشركة«.

تصوير: مؤيد 
القطان

عبدالقادر عاللي

مه المجلس  هالة الوجداني، وأحمد مراد، كانا من بين عدد من شباب أرامكو السعودية الذين طرحوا أسئلتهم على الناصر حول موضوعات مهّمة ترتبط بالشركة، خالل اللقاء الذي نظَّ
االستشاري للقادة الشباب، واّتسم النقاش فيه بالشفافية والوضوح.

سارة الموسى غادة العامرسالم سحاري

إن أرامكو 
السعودية تمتلك 
تاريًخا يمتدُّ ألكثر 

من 8٠ عاًما، ومع 
ذلك، فهي شركة 

ال تزال في أوج 
شبابها ونموها، 

حيث إن نسبة %70 
من موظفي 

الشركة ال تزيد 
أعمارهم على 35 

عاًما

أمين الناصر
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متها خطوط األنابيب واملوارد البشرية والتدريب والتطوير نظَّ

ندوة حول مستقبل األعمال وتهيئة قادة الغد

ر أشعة الشمس  إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار تسخِّ
إلضاءة طبيعية في العضيلية

ـــدور محـــوري  ـــع العنصـــر البشـــري ب ـــر - يضطل الخب
فـــي تحقيـــق التمّيـــز فـــي جميـــع جوانـــب العمـــل. ومـــن 
ـــع  ـــق اســـتضافت خطـــوط األنابيـــب والتوزي هـــذا المنطل
والفـــرض، بالتعـــاون مـــع المـــوارد البشـــرية والتدريـــب 
ـــز الموظفيـــن، وهـــي  ـــر، مؤخـــًرا، نـــدوة عـــن تمي والتطوي
تُعـــّد األولـــى مـــن نوعهـــا، حيـــث اجتمـــع موظفـــو الشـــركة 
إلـــى جانـــب ممثليـــن مـــن جهـــات مشـــاركة ومؤسســـات 
أكاديميـــة علـــى مـــدار يوميـــن متتالييـــن، لمناقشـــة 

القضايا الرئيسة في مجال تنمية الكوادر.  
وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر التنفيـــذي للمـــوارد 
البشـــرية، األســـتاذ نبيـــل الدبـــل: »إن إعـــداد الموظفيـــن 
ــة  ــة منبثقـ ــتراتيجية رئيسـ ــادرة إسـ ــي مبـ ــتقبل هـ للمسـ
عـــن إســـتراتيجية التحـــّول المحّدثـــة للمـــوارد البشـــرية«. 
ـــع أن  ـــن المتوق ـــه م ـــرون أن ـــدرك كثي ـــاًل: »ي وأضـــاف قائ
ـــي عـــن مـــا  ـــى التخل ـــة الرابعـــة إل ـــورة الصناعي ـــؤدي الث ت
يقـــرب مـــن 75 مليـــون وظيفـــة، ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه 

العضيليـــة - أنهـــت إدارة اإلنتـــاج فـــي جنـــوب الغـــوار، 
ــّور  ــمى بالمنـ ــد، يسـ ــاءة جديـ ــام إضـ ــب نظـ ــًرا، تركيـ ـ مؤخَّ
ــا فـــي  ــة لهـ ــة التابعـ ــة الصيانـ األنبوبـــي، وذلـــك فـــي ورشـ
ــن  ــة، مـ ــر الطاقـ ــام بتوفيـ ــذا النظـ ــمح هـ ــة. ويسـ العضيليـ
خـــالل دخـــول ضـــوء النهـــار الطبيعـــي إلـــى داخـــل المبنـــى،  
كمـــا أنـــه يلغـــي الحاجـــة إلـــى وجـــود نظـــام إضـــاءة تقليـــدي 

خالل اليوم.
تحســـين  إلـــى  الجديـــد  اإلضـــاءة  نظـــام  ويهـــدف 
ــود  ــب وجـ ــه ال يتطلَـّ ــث إنـ ــة، حيـ ــتهالك اإلدارة للطاقـ اسـ
إمـــداد كهربائـــي، كمـــا أنـــه يُســـهم فـــي توفيـــر بيئـــة عمـــل 
أفضـــل فـــي الـــورش، مـــن خـــالل التخلـــص مـــن الحـــرارة 

الناتجة عن اإلضاءة التقليدية.

ر األنبوبي؟ كيف يعمل  جهاز المنوِّ
يعمـــل النظـــام مـــن خـــالل خطـــوات بســـيطة نســـبًيا، 
بـــة فـــي أعلـــى النظـــام ضـــوء  حيـــث تلتقـــط قبـــة مركَّ
الشـــمس الطبيعـــي، ليتـــم توجيهـــه وعكســـه بواســـطة 
أنبـــوب، ومـــن ثـــمَّ توصيلـــه مـــن خـــالل مـــوزِّع ضوئـــي، 
ق أشـــعته فـــي أنحـــاء الورشـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن  يفـــرِّ
م فوائـــد  بســـاطته مـــن الناحيـــة العمليـــة، إال أنـــه يقـــدِّ

اقتصادية وبيئية إيجابية للغاية.

شايستا خان

محمد املهيني

ــر  ــو أمـ ــرى، وهـ ــة أخـ ــون وظيفـ ــر 133 مليـ ــيتم توفيـ سـ
ينطـــوي علـــى عديـــد مـــن الصعوبـــات واإليجابيـــات علـــى 
ـــا  ـــوا بأنن ـــم أن تثق ـــل: »عليك حـــد ســـواء«. وأضـــاف الدب

بدأنا بالفعل بالتخطيط واإلعداد لمستقبل العمل«.

إطالق عدد من المبادرات
وخـــالل النـــدوة تـــم الحديـــث عـــن أهـــم المبـــادرات 
التـــي ســـيتم إطالقهـــا، والتـــي تترّكـــز علـــى المـــوارد 

البشرية، وهي كالتالي: 
•  بنـــاء الشـــراكات مـــع أفضـــل جامعـــات األعمـــال 
لتدريـــب الموظفيـــن الشـــباب )غالبيـــة الموظفيـــن 

في أرامكو السعودية دون سن 35 عاًما(.
•  استقطاب أفضل الكوادر إلى الشركة والبلد.

•  بنـــاء الشـــراكات مـــع شـــركات النفـــط والغـــاز مـــن 
خـــالل المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي لضمـــان 
التنـــّوع  تعـــّزز  مســـتقبلية  إســـتراتيجية  تبنـــي 
ـــد  ـــن المـــرأة، وتزي ـــرة تمكي ع وتي ـــاج، وتســـرِّ واالندم

من مشاركة الموظفين.
وقـــال الدبـــل: »مـــن الرائـــع أن نـــرى خطـــوط األنابيـــب 
والتوزيـــع والفـــرض تقـــود مبـــادرة فـــي غايـــة األهميـــة 
المهـــارات  فكـــوادر  الموظفيـــن،  بتطويـــر  تُعنـــى 

الصناعية تمثل غالبية موظفينا«.
وأشـــار المديـــر العـــام للتدريـــب والتطويـــر، األســـتاذ 
فيصـــل الحجـــي، إلـــى التطـــور المســـتمر الـــذي تشـــهده 
ــة  ــل دائمـ ــات العمـ ــع احتياجـ ــجم مـ ــا ينسـ ــرة، بمـ الدائـ
ــر  ــب والتطويـ ــرة التدريـ ــعى دائـ ــال: »ستسـ ــر، وقـ التغيـ
لتحقيـــق أهـــداف طموحـــة جـــًدا علـــى صعيـــد التنـــّوع 

واالندماج«.

تطوير الموارد البشرية ورؤية 2030
ـــب،  ـــام لخطـــوط األنابي ـــر الع ـــد المدي ـــه، أّك مـــن جانب
ـــة  ـــه لـ)القافل ـــي، فـــي حديث األســـتاذ محمـــد الهطالن
ــركة،  ــروة الشـ ــم ثـ ــن »هـ ــبوعية( أن الموظفيـ األسـ
وأن تنميتهـــم حاضـــرة علـــى مســـتوى اإلنتـــاج واألعمـــال 

والســـالمة، فأرامكـــو الســـعودية فخـــورة بوضـــع المـــوارد 
البشرية على قائمة أولوياتها«.

ــة  ــود لجنـ ــل جهـ ــور بفضـ ــدوة النـ ــرت النـ ــد أبصـ وقـ
المـــوارد البشـــرية التابعـــة لخطـــوط األنابيـــب، التـــي 
تشـــّكل جـــزًءا مـــن الحملـــة واســـعة النطـــاق، التـــي تبنتهـــا 
للنهـــوض  والفـــرض  والتوزيـــع  األنابيـــب  خطـــوط 

بمهارات الموارد البشرية. 
ـــًرا مـــن مختلـــف إدارات  ـــة مـــن 77 خبي وتتألـــف اللجن
علـــى  الجميـــع  يعمـــل  حيـــث  ووحداتهـــا،  الشـــركة 
ــاالت  ــي مجـ ــن فـ ــن العامليـ ــر الموظفيـ ــاء بتطويـ االرتقـ
الهندســـة والصيانـــة والعمليـــات فـــي خطـــوط األنابيـــب. 
ومـــن خـــالل البحـــث والتحليـــل والمقارنـــة علـــى نطـــاق 
واســـع، وضعـــت اللجنـــة مجموعـــة واســـعة مـــن برامـــج 
تطويـــر الموظفيـــن، التـــي كانـــت موضـــوع عـــدد مـــن 

الشروح التي ُقدمت في الندوة.
ــي  ــب فـ ــوط األنابيـ ــر خطـ ــح مديـ ــه، أوضـ ــن جانبـ مـ
منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، ورئيـــس لجنـــة المـــوارد 
البشـــرية لخطـــوط األنابيـــب، األســـتاذ أســـامه المســـبح، 
ــي  ــاح لموظفـ ــي تتـ ــى التـ ــة األولـ ــي الفرصـ ــذه هـ أن هـ
لمناقشـــة  والفـــرض،  والتوزيـــع  األنابيـــب  خطـــوط 
قضايـــا المـــوارد البشـــرية مـــع الخبـــراء المحلييـــن 

والدوليين.
وقـــال المســـبح: »توفـــر النـــدوة منبـــًرا لموظفـــي 
أرامكـــو الســـعودية والجهـــات المشـــاركة والمؤسســـات 
لتبـــادل أفضـــل الممارســـات وقصـــص  األكاديميـــة 
النجـــاح واالطـــالع علـــى التحديـــات والحلـــول التـــي 

ستعدُّ االقتصاد والمملكة لرؤية المملكة 2030«.

إعداد القادة
كان مـــن بيـــن المواضيـــع التـــي نوقشـــت خـــالل 
النـــدوة، اآلليـــة التـــي يتـــم مـــن خاللهـــا تفعيـــل تعلّـــم 
التدريـــب  مجـــال  فـــي  التقنـــي  والتقـــّدم  التقنيـــة 
والتطويـــر، وأفضـــل الممارســـات فـــي التدريـــب المهنـــي، 

وأهمية تمكين شباب المملكة.
يُذكـــر أن جســـي البيير، الـــذي يعمـــل فـــي دائـــرة 
المـــوارد البشـــرية، قـــد أدار دّفـــة حلقـــة النقـــاش 
ــؤال التالـــي: »كيـــف  ــي رّكـــزت علـــى السـ ــة التـ الختاميـ

نعد قادة الغد؟«.

على مدار يومين، التقى 
موظفو أرامكو السعودية 

بممثلي الجهات 
المشاركة والمؤسسات 

األكاديمية، لمناقشة 
قضايا رئيسة حول 

تنمية الكوادر البشرية، 
ز  في ندوة عن تميُّ

الموظفين، ُتعدُّ األولى 
من نوعها. وخالل 

الندوة، تحدث عمران 
منير، من إدارة حلول 
وخدمات التعّلم، عن 

آخر التطورات في تقنية 
التعّلم اإللكتروني.

تصوير: حبيب الحداد

ع الضوء موزِّ

أنبوب عاكس

عازل

قبة

ى تركيـــب 12 وحـــدة مـــن  ـــة، أدَّ فمـــن الناحيـــة االقتصادي
ر األنبوبـــي، بـــداًل مـــن 12 وحـــدة مـــن  وحـــدات المنـــوِّ
مصابيـــح الهاليـــد المعدنـــي بقـــوة 475 واط، إلـــى توفيـــر 
ـــوواط فـــي الســـنة.  ـــغ حوالـــي 25 ألـــف كيل فـــي الطاقـــة يبل
إلـــى جانـــب ذلـــك، أّدى النظـــام إلـــى خفـــض تكاليـــف 
التكييـــف بنســـبة 15% فـــي الورشـــة، نتيجـــة للتخلـــص مـــن 

الحرارة الناتجة عن المصابيح التقليدية.
ــة  ــف الصيانـ ــض تكاليـ ــا أن تنخفـ ــع أيًضـ ــن المتوقـ ومـ
األخـــرى، نظـــًرا ألن اســـتعمال نظـــام اإلضـــاءة التقليـــدي 
ســـيكون ضئيـــاًل للغايـــة. وفـــي الوقـــت نفســـه، مـــن المتوقـــع 
أن يـــؤدي تركيـــب هـــذا النظـــام، بـــداًل مـــن 12 وحـــدة مـــن 
المصابيـــح الكهربائيـــة، إلـــى توفيـــر حوالـــي 18 طًنـــا 

تقريًبـــا مـــن انبعاثـــات الكربـــون ســـنوًيا، وهـــو مـــا يعـــادل 
زراعة 292 شجرة.

وتعتـــزم إدارة اإلنتـــاج فـــي جنـــوب الغـــوار اســـتثمار هـــذه 
التقنيـــة فـــي جميـــع ورش الصيانـــة التابعـــة لهـــا، ومـــن 
ــف  ــة 200 ألـ ــي الطاقـ ــورات فـ ــاوز الوفـ ــع أن تتجـ المتوقـ

كيلوواط في السنة نتيجة لذلك.

قبل 
مصباح الهاليد المعدني

شدة الضوء: 57 لُكس
الحرارة الصادرة:  83 درجة مئوية

بعد 
المنّور األنبوبي

 شدة الضوء: 500 لُكس
الحرارة الصادرة: 37 درجة مئوية
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نحو أعمال أمنية تواكب العصر الرقمي..

)آي سيكيورتي(..مركز  تدريب حديث 
في أكاديمية أعمال األمن الصناعي

الظهــران - افتتحــت إدارة مســاندة أعمــال األمــن 
ــًرا، مركزهــا الجديــد، آي ســيكيورتي، في  الصناعــي، مؤخَّ
أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي، حيــث تســعى مــن 
خاللــه نحــو  تجديــد جميــع أعمالهــا، وتحويــل أســاليب 
التعليــم التقليديــة إلــى أســاليب جديــدة وعمليــة ومتطــوِّرة 

ومبتكرة.
وبهــذه المناســبة، قــال مديــر إدارة مســاندة أعمــال 
األمــن الصناعــي، األســتاذ عــادل الوهيــب: »فــي عصرنــا 
قــع  لوا وا قــع  لوا ا ة  محــاكا تقنيــات  ومــع  الرقمــي، 
االفتراضــي، بإمــكان المتدربيــن أن يكونــوا فــي بيئــة 

تسمح لهم بالمشاركة في مواقف تحاكي واقع الحياة«.

مة أعمال أمنية متقدِّ
مهــا  ومــع توفــر برامــج تدريبيــة معتمــدة عالمًيــا، يقدِّ
مدّربــون مؤهلــون، وفــي بيئــة تعليــم مدعمــة بالتقنيــة 
م  الحديثــة، يســتخدم المركــز أســلوًبا رقمًيــا متكامــاًل، يقدِّ
مــن خاللــه تدريًبــا تفاعلًيــا ومبتكــًرا، يعتمد علــى الفصول 

الدراسية، إلى جانب التدريب العملي.
وقــال مشــرف أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي، 
محمــد الغامــدي: »نحــن نجهــز القــوى األمنيــة العاملــة من 
ســت أكاديميــة  أجــل حمايــة أرامكــو الســعودية. وقــد تأسَّ
أعمــال األمــن الصناعــي لتوفــر برامــج تدريبيــة فاعلــة 
تُســهم فــي تطويــر موظفــي األمــن، مــن حيــث المعرفــة 
والمهــارات والقــدرة علــى التصــرف والقــدرات الجســدية، 
مــن أجــل المحافظــة علــى المرونــة فــي دائــرة أعمــال 

األمن الصناعي«.
تتضّمــن  لدراســية،  ا الفصــول  لــى  إ فــة  وباإلضا
ــاع  ــات للدف ــى تدريب ــة، يشــتمل عل ــا للّياق ــة نادًي األكاديمي
ــار، وعــدد  عــن النفــس، باإلضافــة إلــى حقــل إلطــالق الن
األمــن  أعمــال  تحاكــي  التــي  التدريــب،  مناطــق  مــن 
المختلفــة ألرامكــو الســعودية. كمــا تعــرض شاشــات لمــس 
رتهــا  طوَّ قصيــرة  تعليميــة  فيديوهــات  التقنيــة  عاليــة 
األكاديميــة، تشــرح مختلــف أعمــال األمــن الصناعــي، 

ن أسئلة تفاعلية في ختامها. وتتضمَّ
دت مشــرفة التدريــب التــي  وفــي هــذا الصــدد، شــدَّ
شــاركت فــي أعمــال تأســيس المركــز، هيفــاء الفجحــان، 
علــى أهميــة توظيــف تقنيــات وأنظمــة المحــاكاة ذات 
ــن  ــة م ــة العامل ــوى األمني ــن الق ــي تمّك ــي، الت ــذكاء العال ال

الحصول على تدريب شامل ومتكامل.

داليا درويش

التدرُّب من خالل محاكاة الواقع
يتوفــر  للمتدربيــن فــي األكاديميــة عديــد مــن التجــارب 
التعليميــة، التــي تحاكــي أعمــال األمــن الصناعــي فــي 

الشركة، وهي:
■  مركــز الــزوار: يضــمُّ مكتًبــا يســتعرض كيفيــة إصــدار 
بطاقــات أرامكــو الســعودية وملصقــات المركبــات، 
باإلضافــة إلــى كيفيــة اســتخراج الــزوار للملصقــات 
اإللكترونيــة للســيارات، كمــا يحتــوي علــى بوابــة 
أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي، التــي تحاكــي 
حيــث  الظهــران،  فــي  الشــركة  بوابــات  أعمــال 
ــرددات الالســلكية، فــي  ــد الت ــة تحدي تســتخدم تقني
المركبــات  لوحــات  يقــرأ  متكامــل  تقنــي  نظــام 

ويربطها مع الملصقات الرقمية.
مفهــوم  يســتعرض  الدخــول:  محــدودة  ■  البوابــة 
د  الحمايــة المكّثفــة، الــذي يعتمــد نظاًمــا أمنًيــا متعــدِّ
ــر هــذا  الطبقــات لمنــع التســلل مــن الخــارج. ويوفِّ
الشــركة،  لمرافــق  إســتراتيجية  حمايــة  النظــام 
فعندمــا تفشــل إحــدى طبقــات الحمايــة فــي العمــل، 

ر الطبقات األخرى الحماية الالزمة. توفِّ
ب مشــغلو خــط  يتــدرَّ 911 للطــوارئ: وفيــه  ■  مركــز 

الطــوارئ علــى مراقبــة مرافق الشــركة عبر شاشــات 
المراقبــة، واالســتجابة للحــاالت الطارئــة الُمبلــغ 
عنهــا، مــن خــالل اســتخدام االتصــاالت الالســلكية 
وخطــوط االتصــال المباشــرة، إلرســال أقــرب وحــدة 
اســتجابة للموقــع. ويســتغرق مركــز الطــوارئ 30 
ــذي  ــي ال ــار العالم ــن المعي ــل م ــرد، وهــو أق ــة لل ثاني

يبلغ دقيقة واحدة.
علــى  هــذه  المحــاكاة  منطقــة  تشــتمل  ■  الطيــران: 
تدريــب عملــي للقــوى األمنيــة العاملــة، ليخوضــوا 
مطــارات  فــي  الصناعــي  األمــن  أعمــال  تجربــة 
ــق مــن بطاقــات الهويــة  الشــركة، ومــن ضمنهــا التحقُّ
للمســافرين، وحمايــة مرافــق المطــارات، وفحــص 

األمتعة، و تفتيش المسافرين.
■  محــاكاة القيــادة: يحاكــي أعمال القيــادة في مركبات 
األمــن الصناعــي، مــن خــالل مجموعــة مــن األمثلــة 
التــي تختبــر قــدرات المتدربيــن وســرعة تفاعلهم مع 
الحــوادث، منــذ اســتالمهم تقريــر الحادثــة مــن مركز 
الطــوارئ، وحتــى وصولهــم إلــى موقــع الحادثــة. 
والوقــت المســتغرق لالســتجابة هــو أقــل مــن خمــس 
دقائــق،  وهــو أقــل مــن معيــار األداء العالمــي فــي 

هذا الجانب.

■  التقنيــة: يتــدرَّب جميــع موظفــي القــوى األمنيــة على 
خصائــص واســتخدامات التقنيــات الحديثــة، التــي 
لتقنيــة،  ا ليــة  عا قبــة  لمرا ا ميــرات  كا ــن  تتضمَّ
والطائــرات المســيَّرة وتقنيــات التشــويش عليهــا، 
يمكــن  التــي  االستشــعار  أجهــزة  إلــى  باإلضافــة 
اســتخدامها كاحتيــاط أمنــي، خصوًصا فــي المناطق 

محدودة الدخول.
ــدان  ــة مي ــن هــذه المنطق ■  حقــل إطــالق النــار: تتضمَّ
إطــالق النــار االفتراضــي، وجهــاز محــاكاة إطــالق 
النــار، الــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن 250 خيــاًرا، 
ــل  ــب وردة الفع ــارات التصوي ــج حــول مه م نتائ ــدِّ ويق
والحكــم والدقــة. إلــى جانــب ذلــك، تضــمُّ األكاديميــة 
ــن فــي وحــدة األســلحة، يقومــون بدورهــم  أخصائيي
األســلحة  أنــواع  علــى  األمــن  قــوى  تدريــب  فــي 

المختلفة واستخداماتها.
مــت أكاديميــة )آي ســيكيورتي( لتحافــظ على  لقــد ُصمِّ
اســتمرارية أعمــال األمــن، مــن خــالل اســتخدام أســلوب 
متكامــل يتضمــن موظفيــن مؤهليــن، وأعمــااًل شــاملة، 
والمتدربيــن  األمــن  بقــوى  ــب  لترحِّ عاليــة،  وتقنيــات 
أحــدث  تســتثمر  تعليــم  رحلــة  فــي  إليهــا  ــوا  لينضمُّ

التقنيات.

توّفر األكاديمية تدريًبا لموظفي القوى األمنية من خالل عدد من التجارب التي تحاكي الواقع، ومن بينها: جهاز محاكاة القيادة الذي يختبر قدرات المتدربين، وسرعة تفاعلهم مع الحوادث، 
وقارئ لوحات المركبات، وفحص األمتعة في منطقة محاكاة الطيران، وتقنية الطائرات المسّيرة.

مركز 911 للطوارئ الذي يتضمن شاشات 
مراقبة لالستجابة لحاالت الطوارئ.

تصوير: يارا زياد
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»قيادة المستقبل«..إنجازات واعدة في الملتقى 
السنوي للمهنيين الشباب بأعمال الغاز

العضيليــة - تحــت شــعار »قيــادة المســتقبل« وبحضــور 
أكثــر مــن 170 مشــارًكا مــن المهنييــن الشــباب، نّظمــت 
إدارة المســاندة الفنيــة والتخطيــط ألعمال الغــاز، مؤخًرا، 
الملتقــى الســنوي للمهنييــن الشــباب بأعمــال الغــاز لعــام 
2019م، وذلــك فــي مبنــى البــالزا للمؤتمرات فــي الظهران 
برعايــة وحضــور كلٍّ مــن المديــر العــام ألعمــال الغــاز فــي 
ــي،  منطقــة األعمــال الشــمالية، األســتاذ جمعــان الزهران
األعمــال  فــي منطقــة  الغــاز  العــام ألعمــال  والمديــر 
الجنوبيــة، األســتاذ وائــل الجعفــري، وعــدد مــن مديــري 
الغــاز، ومســؤولي إدارات  وأعضــاء اإلدارات بمعامــل 

مقّدمي خدمات التطوير المهني والموارد البشرية.
متنّوعــة  فعاليــات  الملتقــى  برنامــج  تضّمــن  وقــد 
الفاعلــة  والمشــاركات  اإلنجــازات  علــى  اشــتملت 
مــدة  خــالل  التخــرج  حديثــي  الشــباب  للمهندســين 
تطويرهــم المهنــي. واحتــوى البرنامــج أيًضا علــى عروٍض 
أخــرى تهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــباب 
إلــى  علــى المســتويين المعرفــي والعملــي، باإلضافــة 
ومقّدمــي  الشــباب  للمهندســين  تقنــي  فنــي  معــرض 

الخدمات.
وبهــذه المناســبة، ألقــى مديــر إدارة المســاندة الفنيــة 
والتخطيــط ألعمــال الغــاز، األســتاذ فيصــل اليعيــش، 
كلمــة ترحيبيــة قــال فيهــا: » شــباب اليــوم هــم قــادة 
المســتقبل، وأنتــم بالفعــل قــادة مســتقبل هــذه الشــركة 
العظيمــة. لقــاء اليــوم فرصــة لنــا جميًعــا لتوســيع قدراتنــا 
لنكــون أكثــر إبداًعــا، ليــس مــن خــالل اســتخدام التقنيــة 
المتقّدمــة فحســب، بــل كذلــك عبــر معالجــة المشــكالت 
نجاحــات  لتحقيــق  الطريــق  وتمهيــد  نواجههــا،  التــي 

كبرى«.
 وأكــد اليعيــش أهميــة األخــذ بزمــام المبــادرة فــي 
ــر المهنــي والشــخصي مــن خــالل المشــاركة فــي  التطوي

توفــر عادل سلطان مــن  واالســتفادة  المهمــة  الميدانيــة  األنشــطة 
الخبــراء، وقــراءة المجــالت والدوريــات المتخصصــة، 
والمشــاركة الفاعلــة فــي المؤتمــرات، والتعــرف علــى 

معالم الثورة الصناعية المتسارعة.

عروض تقنية متنّوعة
قــّدم عبدالعزيــز  التقنيــة،  العــروض  وفــي مســتهل 
الصوفــي، مــن معمــل الغــاز بواســط عرًضــا عــن »قصــة 
نجــاح تقنيــة إلحــدى المضخــات المعّززة بمعمل واســط«، 
أســهمت باختصــار كثيــر مــن الوقــت والجهــد بمعالجــة 
إحــدى مشــكالتها المتكــررة باســتخدام أحــدث التقنيــات 

المتطورة. 
وفــي عــرض تقنــي آخــر بعنــوان »نظــام مراقبــة ســالمة 
فيصــل  قــّدم  الحــوادث«،  عــن  واإلبــالغ  العمليــات 
الشــمراني، مــن معمــل الغــاز بالعثمانيــة، عرًضــا تحــّدث 
فيــه عــن فاعليــة هــذا النظــام المطــور لتتبــع ســالمة 
العمليــات التشــغيلية والحــوادث والتأكــد مــن معالجــة 
مشــكالتها بشــكل اســتباقي وفــي وقــت محــّدد لتحاشــي 

وقوع الخسائر في األرواح أو المعدات. 
ــى الحضــور ورفــع  ــر عل ــي أكب ــاء نشــاط تفاعل وإلضف
بــول  بــإدارة الطاقــة البشــرية، قــّدم  مســتوى وعيهــم 
بورجيــس، مــن إدارة تطويــر الكفــاءات اإلداريــة والمهنيــة، 
عرًضــا حــول »إدارة الطاقــة البشــرية«، أوضــح فيــه 
أهميــة التعــرف علــى تفاعــالت الجســد المختلفــة وكيفية 
إدارتهــا والتحكــم بهــا بفاعليــة، وأهمهــا الضغــط والتوتــر، 
ــة بســيطة وذات  ــة ممارســة نشــاطات رياضي وعــن أهمي
وقــت قصيــر إلعــادة شــحن الجســد بالطاقــة، ومــن ذلــك 
أخــذ لحظــات توقــف قصيرة وممارســة نشــاطات اإلطالة 

باليدين أو الرقبة أو الرجلين. 
ثــم تلــى ذلــك قصــة نجــاح ملهمــة أخــرى عــن »فــن 
تطويــر ورقــة عمــل مؤتمــر«، قّدمهــا المهنــدس بمعمــل 

الغــاز فــي البــري، مكي حســن، الــذي أطلــع الحضــور بكّل 
فخــٍر علــى الخطــوات الفاعلــة التــي أســهمت فــي تميــزه 
وتميــز ورقــة عملــة للفــوز بأفضــل ورقــة مؤتمــر فــي 
االجتمــاع الدولــي لمصنعــي ومنتجــي الغــاز بــدول الخليــج 

للعام 2019م الذي أقيم بدولة الكويت.

تطبيق التقنيات الجديدة
بعــد ذلــك، قــام كلٌّ مــن جمعــان الزهرانــي ووائــل 
ــاز  ــال الغ ــي أعم ــري اإلدارات ف ــة مدي ــري، بصحب الجعف
بجولــة فــي المعــرض التقنــي، الــذي شــمل مشــاركة كافــة 
معامــل الغــاز التابعــة ألرامكــو الســعودية لعــرض تجــارب 
ومواهــب وإنجــازات المهنييــن الشــباب فــي مختلــف 
المجــاالت، التــي شــملت تطبيــق التقنيــات الجديــدة، 
باإلضافــة إلــى أفضــل الممارســات فــي األعمــال اليوميــة 

والمشاريع المميزة التي ُكلّفوا بها. 
علــى  العــروض  الحضــور  اســتأنف  الجولــة،  وبعــد 
مســرح الملتقــى بعــرض ونشــاط تفاعلــي آخــر بعنــوان 
»تصميــم التفكيــر«، بهــدف تطويــر طــرق التفكيــر عبــر 
وســائل وأدوات علميــة بســيطة قّدمهــا بطريقــة ممتعة كلٌّ 
مــن كريســتيان ريتينــج ومالك الشــريف، مــن إدارة تطوير 

الكفاءات اإلدارية والمهنية. 
تلــى ذلــك تقديــم عبــداهلل الغــزال، مــن إدارة أســاليب 
التصنيــع والمراقبــة، عرًضــا ُملهًمــا بعنــوان »تطبيقــات 
الثــورة الصناعيــة فــي مجــال أعمــال الغــاز«، حيــث ســلّط 
الضــوء علــى الجهــود التــي تبذلهــا أرامكــو الســعودية 
لتمهيــد الطريــق لمواكبــة هــذه التطــورات المتســارعة في 
مجــال التقنيــات الحديثــة حــول العالــم، كمــا قــّدم  بعــض 
ــة فــي  ــة حــول الممارســات واالســتخدامات الحالي األمثل

الشركة لبعض تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. 
ثــم قــّدم جــارود بييبــر، مــن مكتــب أخالقيــات األعمــال 
بالشــركة، محاضــرة قصيــرة بعنــوان »الوعــي بأخالقيــات 
العمــل«، ألقــى فيهــا الضــوء علــى قواعــد الممارســات 
األخالقيــة ومعاييــر أرامكــو الســعودية متضمًنــا آخــر 

المستجدات األخيرة الخاصة باالكتتاب. 
وفــي نهايــة الملتقــى، ُعقــدت حلقــة نقــاش برئاســة 
ــي، وبمشــاركة كّل مــن األســتاذ  ــان الزهران األســتاذ جمع
وائــل الجعفــري، وعــدد مــن مديــري اإلدارات، حيــث 
الشــباب  للمهنييــن  الفرصــة  النقــاش  حلقــة  أتاحــت 
بالتحــدث عــن الصعوبــات والتحديــات التــي واجهوهــا 

للتعرف على سبل تذليلها وتخطيها.
ــي: »نحــن  ــان الزهران ــال جمع ــى، ق ــام الملتق ــي خت وف
ســعداء بمــا شــاهدناه مــن مســتويات عاليــة فــي الكفــاءة 
واإلنجــازات لمهندســينا الشــباب الذيــن عكســوا لنــا 
ــة  ــة وفاعل ــول ذكي مســتقباًل واعــًدا مــن خــالل إيجــاد حل
لمشــكالت وتحديــات نواجههــا علــى أرض الواقــع. إن 
ــال  ــي قطــاع أعم ــا ف ــن جميًع ــا فخوري ــر يجعلن هــذا األم
ــي  الغــاز بمهندســينا الشــباب لتركيزهــم والتزامهــم العال

بتطوير عملهم ولمبادراتهم المتميزة«.

ال بد من األخذ 
بزمام المبادرة 

في التطوير 
المهني 

والشخصي من 
خالل المشاركة 

في األنشطة 
الميدانية المهمة 
واالستفادة من 

توفر الخبراء، 
والمشاركة 
الفاعلة في 
المؤتمرات، 

والتعرف على 
معالم الثورة 

الصناعية 
المتسارعة

فيصل اليعيش

جانب من نقاش المهنيين الشباب أثناء المشاركة بأحد 
العروض بعنوان "تصميم التفكير"، الذي يهدف لتطوير طرق 

التفكير عبر وسائل وأدوات علمية.

راكان برناوي، وعثمان 
عبدالرحمن، أثناء تقديم 

جدول أعمال الملتقى 
السنوي للمهنيين الشباب 
بأعمال الغاز لعام 2019م، 

الذي أقيم تحت شعار 
"قيادة المستقبل"، بحضور 

أكثر من 170 مشارًكا من 
المهنيين الشباب.

تصوير: أحمد العيتاني



يوم في حياة طّيار هيلوكوبتر في أرامكو السعودية

مصلح اخلثعمي

الحــرارة  الرابعــة صباًحــا ودرجــة  إنهــا  تناقيــب - 
ــع  ــا هــو متوق ــة، كم ــى 11 درجــة مئوي ــة تشــير إل الخارجي
فــي هــذا الوقــت مــن الســنة.  وفــي مبنــى 130 داخــل 
الحــي الســكني فــي تناقيــب يــرن منبــه إليقــاظ بســام 
ــر فــي أرامكــو الســعودية، حيــث  ــار الهيلوكوبت ــه، طي فالت
ينتظــره يــوٌم حافــٌل بعديــد مــن المحطــات واألماكــن 

والوجوه.
يعمــل فالتــه مــع أرامكــو الســعودية منــذ عــام 2010م، 
وفــي عــام 2015م اّنضــم إلــى إدارة الطيــران ليتخــرج فــي 
عــام 2018م مــن جامعــة شــمال داكوتا بالواليــات المتحدة 
ــه  ــع زمالئ ــه م ــل فالت ــرف، يعم ــار محت ــة. وكطي األمريكي
الطياريــن فــي مطــار أرامكــو الســعودية فــي تناقيــب 
لتشــغيل 50 رحلــة يومًيــا، تصــل إلــى أكثــر مــن 65 موقًعــا 
لينقلــوا مــا يقــرب مــن 800 راكــب إلــى الحقــول المغمــورة 

ويعيدوهم منها.  
ــا معــه  ومــن غرفــة بســام فــي الحــي الســكني، انطلقن
لتوثيــق يومــه بــدًءا مــن تجهيــز نفســه للعمــل، لتأخــذه 
إلــى المطــار، حيــث يبــدأ اســتعداده  ســيارة الطاقــم 

لرحلتــه األولــى بمراجعــة ســجل إشــعارات الطياريــن، ثــم 
خطــة الطيــران فــي مكتــب ترحيــل الطائــرات. وبعــد ذلك 
يتجــه إلــى صالــة الطياريــن للتــزود بمعــدات الطيــار، التي 
تشــمل ســترة النجــاة وجهــاز الرحلــة اللوحــي الذكــي 
الغــاز،  تســربات  وكاشــف  الطيــران،  ســماعة  وطقــم 

وبالتأكيد كوب القهوة. 
عنــد الخامســة مســاًء، يعــود بســام إلــى الحــي الســكني 
إلــى صالــة التماريــن  إّمــا بالذهــاب  ليمضــي مســاءه 
الرياضيــة أو لقــاء األصدقــاء أو تزجيــة الوقــت فــي 

غرفته مع أدوات الرسم وآلة العزف »الجيتار«.

وبعــد أن قضينــا المســاء بصحبــة بســام، ودعنــاه عنــد 
ــة مســاًء، بعــد أن عايشــنا يومــه الــذي جّســد قيــم  الثامن
المتمثلــة فــي الســالمة  أرامكــو الســعودية األســاس، 
والموثوقيــة والتمّيــز، وهــي القيــم التــي تدعــم أعمــال 

الطيران في أرامكو السعودية كل يوم. 

تصوير: حسن المبارك

7
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٣ يناير ٢٠٢٠ 

شريطان من الصور يستعرضان محطات من يوم بسام فالته بدًءا من الصباح الباكر في غرفته داخل الحي السكني وحتى عودته مساًء مختتًما يومه على أنغام الجيتار.

طارق الذيب، مرّحل جوي أعلى، يعمل في غرفة الترحيل في 
مطار تناقيب. 

جبر الشمراني وبسام فالته يستعدان للطيران بطائرتهما 
المروحية أوجستا 139 من مطار تناقيب باتجاه أحد الحقول 

المغمورة.

خالل اليوم يمضي بسام بعض الوقت للراحة في استراحة الطيارين بمطار تناقيب ويظهر معه في الصورة زمياله منصور 
العواجي، طيار هيلوكوبتر )في الوسط( وعبداهلل فقيه.
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إطالق مفهوم عصري جديد لبيئة العمل المشترك 
في تخطيط وتصميم قاعات المكاتب في الشركة

الظهــران - دّشــنت إدارة خدمــات المكاتــب فــي أرامكــو 
ــم  ــط وتصمي ــًدا لتخطي ــا جدي الســعودية، مؤخــًرا، مفهوًم
قاعــات المكاتــب، وذلــك بإنجازهــا مشــروًعا إلعــادة 
تصميــم وتنفيــذ مكاتــب إدارة عالقــات المســتثمرين، 
حيــث حولــت منطقــة مكاتــب الموظفيــن فيهــا من مســاحة 

عمل تقليدية إلى بيئة متطورة وديناميكية وذكية.
وجــاءت النتائــج اإليجابيــة لهــذا المشــروع بعــد تطبيــق 
المســاحات  وتصميــم  تخطيــط  فــي  جديــد  مفهــوم 
ــة يعــرف باســم »العمــل المشــترك«، وهــو مفهــوم  المكتبي
ــى اختــالف  ــرى عل ــم الشــركات الكب ــرف فــي عال ــات يُع ب

أنواعها.
وبإطــالق هــذا المفهــوم فــي تصميــم المكاتــب لبيئــات 
العمــل فــي أرامكــو الســعودية؛ أخــذت بعــض إدارات 
الشــركة بزمــام المبــادرة، وقّدمــت نســخة مــن مفهــوم 
العمــل المشــترك فــي بيئــات عملهــا، يمكــن رؤيتهــا حالًيــا 

فــي المجمــع الشــمالي الثالــث وبــرج المــدرا ومبنــى البــرج جيهان مفتي
فــي الظهــران. ونتيجــة لذلــك، الحظــت قطاعــات األعمال 
المســتفيدة مــن تطبيــق هــذا المفهــوم الجديــد زيــادة 

كبيرة في تعاون الموظفين وتحسًنا في األعمال.

تصميم عصري حديث
وكانــت الفكــرة قــد بــدأت بمبــادرة فــي العــام الماضــي، 
إدارة  المســتثمرين مــن  حيــث طلبــت دائــرة عالقــات 
ــة بمــا  ــا الحالي ــد قاعــات مكاتبه ــب تجدي خدمــات المكات
ــة يتناســب ودورهــا  ــة وعصري ــر حداث ــًرا أكث يعكــس مظه
كواجهــة مهمــة للشــركة. وبعــد سلســلة اجتماعــات؛ اقتــرح 
التقليديــة،  المكاتــب  االبتعــاد عــن فكــرة  المصممــون 
المعروفــة بأثاثهــا المكتبــي الثابــت فــي مكانــه والمســاحة 
المكتبيــة المقســمة إلــى مقصــورات، واالســتعاضة عــن 
ذلــك، بفكــرة جديــدة ومبتكــرة تحمــل معهــا طابًعــا جديــًدا 

وحيوًيا.

وعلــى إثــر ذلــك، بــدأت إدارة خدمــات المكاتــب فــي 
إعــادة تصميــم المســاحات المكتبيــة إلدارة عالقــات 
رفاهيــة  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  المســتثمرين 
الموظفيــن لتزويديهــم ببيئــة العمــل المثلــى، وتخصيــص 
مناطــق لالجتماعــات الهاتفيــة، واالجتماعــات المرئيــة 
ونشــاطات  وظائــف  لدعــم  والتعــاون  االفتراضيــة، 

العمل. 

بيئة تساعد على التعاون
وقــد تــم اختيــار أثــاث عصــري غيــر تقليــدي لتعزيــز 
شــعور األُلفــة والمتعــة فــي جــو مــن العمــل الجــاد. كمــا 
أضافــت اإلدارة أيًضــا أثاًثــا ذكًيــا يمكــن تعديــل ارتفاعاتــه 
الوقــوف كميــزة إضافيــة  أثنــاء  العمــل  ليعطــي خيــار 

صحية ومريحة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إيــالء البيئــة مزيــًدا مــن 
ــات،  ــل النفاي ــاءة اإلضــاءة، وتقلي ــث كف ــن حي ــام، م االهتم

وإضافــة النباتــات والميــاه الجاريــة كعــوازل لتحســين 
جــودة الهــواء. كمــا تــم إنشــاء مناطــق مســاندة مهمــة 
الخاصــة  لالجتماعــات  وصالــة  للمؤتمــرات  كقاعــة 

الصغيرة وغرفة للتخزين.
وحــول ذلــك التحســين الــذي تــم إدخالــه علــى بيئــة 
فــي  المســتثمرين  إدارة عالقــات  قــال مديــر  العمــل، 
»لقــد الحظنــا أن  المملكــة، األســتاذ خالــد األحمــد: 
مســاحة العمــل المشــترك المفتوحــة داخــل القاعــات 
تســاعد األشــخاص علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات. كما 
أن التصاميــم الجديــدة زادت مــن إنتاجيــة الفريــق، حيــث 
وعقــد  أفضــل  بشــكل  التواصــل  مــن  ذلــك  مّكنهــم 

اجتماعات ومناقشات سريعة«.
 تجــدر اإلشــارة إلــى أن التصاميــم الذكيــة والحيويــة 
لقاعــات المكاتــب التــي تــم تنفيذهــا لــم تخلــق مســاحة 
إضافيــة تســتوعب مناطــق  المســاندة فحســب، بــل حّولت 
تلــك القاعــات بالكامــل إلــى مســاحة مكتبيــة متطــورة 

وطورت بيئة العمل بأكملها.

بدأت إدارة خدمات المكاتب 
في إعادة تصميم مساحة 

مكتب عالقات المستثمرين 
مع مراعاة رفاهية الموظفين 

لتزويدهم ببيئة األعمال 
المثلى، وإنشاء مناطق 
لالجتماعات الهاتفية 
واالجتماعات المرئية 

االفتراضية.

حامد العطاس

ــًرا،  ــم قســم تقنيــة المعلومــات فــي جــدة، مؤخَّ جــدة - نظَّ
الشــركة  فــي مجمــع  الهوائيــة(  اجــة  الدرَّ )يــوم  فعاليــة 
جــدة  دّراج  فريــق  مــع  بالتعــاون  جــدة،  فــي  الترفيهــي 
الصحــة  تعزيــز  الفعاليــة  اســتهدفت  حيــث  التطوعــي، 
الموظفيــن،  بيــن  التعــاون والمشــاركة  العامــة، وتطويــر 
األنشــطة  ممارســة  عبــر  التنافــس  علــى  وتحفيزهــم 
الرياضيــة المتنّوعــة، وذلــك وفــي إطــار الجهــود لتعزيــز 

جودة الحياة عبر نشر الوعي الرياضي.
نــت الفعاليــة إجــراء تماريــن اإلحمــاء، ليتــم بعدهــا  وتضمَّ
ــدأ  ــكل مشــارك، ويب اجــة والخــوذة المناســبة ل ــار الدرَّ اختي
المشــاركون فــي ممارســة رياضــة الدراجــة الهوائيــة فــي 

مضمار ملعب كرة القدم.
علــى مراعــاة  والمشــاركون  مــون  المنظِّ وقــد حــرص 
قواعــد الســالمة أثنــاء الفعاليــة، من خــالل االلتــزام بارتداء 
الخــوذة دائًمــا، وتــرك مســافة مناســبة بيــن الدراجيــن، 
وعــدم اســتعمال الجــوال أثنــاء التمريــن، باإلضافــة إلــى 
وأخــذ  متوازنــة،  بكميــات  المــاء  شــرب  علــى  الحــرص 

استراحة كافية في حال الشعور باإلرهاق. 
ـل  وأوضــح مســؤول الفعاليــة، محمــد باســليمان، محلِـّ
األنظمــة فــي قســم تقنيــة المعلومــات فــي جــدة، وعضــو 
فريــق دّراج جــدة، فوائــد ممارســة الدراجــة الهوائيــة، ومــا 
تعــود بــه مــن طاقــة إيجابيــة علــى ممارســها، وإســهامها فــي 
د علــى أهميــة  المحافظــة علــى لياقــة الجســم، كمــا شــدَّ
ــر مــن الروتيــن  ــق عــادات وهوايــات رياضيــة ممتعــة تغيِّ خل

اليومي للموظف.
ــد الناظــر اإلداري لقســم تقنيــة المعلومات  مــن جانبــه، أكَّ
فــي جــدة، فايــد العدوانــي، حــرص أرامكــو الســعودية علــى 
تحفيــز موظفيهــا علــى ممارســة الرياضــة بــكل أنواعهــا، 
واالســتفادة مــن مرافــق الشــركة فــي هــذا اإلطــار، ونقــل 

هذه الثقافة إلى كل أفراد األسرة واألصدقاء.

يف إطار اجلهود لتعزيز جودة احلياة..

م فعالية يوم الدرَّاجة الهوائية تقنية المعلومات في جدة تنظِّ

مها قسم  اجة الهوائية(، التي نظَّ استهدفت فعالية )يوم الدرَّ
تقنية المعلومات في جدة، بالتعاون مع فريق دّراج جدة 
التطوعي، تعزيز الصحة العامة، وتطوير التعاون والمشاركة 
بين الموظفين، وتحفيزهم على التنافس عبر ممارسة 
األنشطة الرياضية المتنّوعة.
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إعادة الحياة ألشجار الغاف في الربع الخالي

فرصة املوظفني للتألق يف »مسابقة املواهب«

برنامج تحفيزي في إدارة التفتيش يمنح الموظفين 
فرصة اكتشاف وتطوير قدراتهم الخفية

الشــيبة - هــل ســمعت يوًمــا بنبــات يســمى »الغــاف«؟ أو 
مــررت يوًمــا بمنطقــة يقــال لهــا الغويفــات ولــم تعــرف مــاذا 

تعني؟
يُعــد نبــات الغــاف مــن األشــجار التــي يتــراوح طولهــا بين 
ــرف أشــجار الغــاف أيًضــا بأغصانهــا  ــار، وتُع 3 إلــى 5 أمت
ــات الغــاف فــي  ــرة. ويتواجــد نب الشــائكة وزهورهــا الصغي
الظــروف المناخيــة شــديدة الجفــاف بنســبة هطــول أمطــار 
النباتــات  15 ســم ســنوًيا، وهــو مــن  بـــ منخفضــة تقــدر 
واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  المحليــة 
العربيــة المتحــدة وُعمــان والمناطــق القاحلــة األخــرى 

المشابهة. 

تقنية بيئية جديدة وسط الصحراء
ولمســاعدة النباتــات علــى االزدهــار فــي بيئــة قاســية 
مثــل الربــع الخالــي؛ اســتُخِدم فــي حقــل الشــيبة نظــام رّي 
مبتكــر يســمى  الصنــدوق المائــي أو الصنــدوق ويعمــل 
ــة للنبــات ألول مــرة فــي أرامكــو الســعودية. حيــث  كحاضن
ُصممــت الصناديــق لتخزيــن المــاء وتجميــع ميــاه األمطــار 

وتكثيف بخار الماء الموجود في الهواء في حجرتها. 
وبمجــرد أن تنمــو جــذور النبتــة وتتعمــق فــي األرض 

الظهـران - ضمـن جهـود إدارة التفتيـش لتعزيـز مشـاركة 
الموظفيـن وزيـادة تفاعلهـم مـع بيئـة العمـل وفـرص التطويـر، 

نّظمت، مؤخًرا، »مسابقة المواهب« للمرة األولى.
إلـى منـح موظفـي اإلدارة الفرصـة  وهدفـت المسـابقة 
إلظهـار مـا لديهـم مـن مواهب بعيـًدا عـن أجواء العمـل، حيث 
تعرض  المسـابقة تحدًيا أمام المشـارك فيها للخروج بأفكار 
مـن   مجموعـة  فـي  تغييـرات  إحـداث  شـأنها  مـن  مبتكـرة 
المجـاالت مثل، أفضل مقدم عـروض وأفضل مصور وأفضل 
مصمم عروض تقديمية. وحظي الفائزون من كل فئة بتكريم 
مـن اإلدارة، واألهـم مـن ذلـك، فرصـة توظيـف مهاراتهـم 

لإلسهام في المشاريع والفعاليات المستقبلية.  

الموظفون يعتلون المنصة
موظفيهـا  أغلـب  فـإن  اإلدارة،  أعمـال  لطبيعـة  ونظـًرا 
ينتشـرون فـي مناطـق أعمـال الشـركة فـي أرجـاء المملكـة. 
ولذلـك كان أحـد األهـداف الرئيسـة للمسـابقة هـو إعطـاء 
الموظفيـن الذيـن ال يعملـون مـع اإلدارة بشـكل مباشـر ويومي 
فرصـة لمشـاركة قدراتهـم ومواهبهم مـع اإلدارة. وال شـك أن 
وجود فرصة كهذه مّكن اإلدارة من اكتشاف مواهب موظفيها 

المتعددة.
وحملـت المسـابقة طابًعـا غيـر رسـمي ليتمكـن الحضـور 
والمشـاركون مـن االسـتمتاع واالنخـراط فـي الفعاليـة، حيـث 
ُخصـص وقـت محـدد لـكل مـن المشـاركين لعـرض مواهبهـم 
بحسـب المعاييـر التـي اختاروهـا. ومـن ثـم قّيمتهـم لجنـة 
معاييـر  باسـتخدام  أعضـاء  خمسـة  مـن  مكونـة  تحكيـم 
التصنيـف. وُمنـح الحاصلـون علـى أعلـى نتيجـة مـن كل فئـة 

على جوائز في نهاية المسابقة.

آراء المشاركين
مـن جانبـه، شـارك زاكـي الغريافـي، مـن فريـق المـوارد 
البشـرية، في المسـابقة ضمن فئة أفضل مصـور، وعلق على 
الفعاليـات بقولـه: »أبهرتنـي جـًدا فكـرة إقامـة مسـابقة كهذه، 

وسعدت كثيًرا بالمشاركة في الفعالية التحفيزية«. 
التشـغيلي  التمّيـز  فريـق  مـن  أمـا عبدالرحمـن خيـاط، 
وااللتـزام، فقـال: »كانـت المسـابقة مشـوقة للغاية، ولـم أتوقع 

محمد لزيق

القافلة األسبوعية

وتجــد مصــدًرا للمــاء فباإلمــكان إزالــة الصنــدوق. ومــن 
المتوقع تعبئة الصندوق كل ستة أشهر. 

ويحظــى نبــات الغــاف بأكثــر مــن ذلــك االهتمــام فــي 
ــع، تضافــرت جهــود  ــوٍم مشــمٍس رائ حقــل الشــيبة، ففــي ي
ــة لزراعــة  ســكان منطقــة حقــل الشــيبة، مؤخــًرا، فــي حمل

١٠٠ شتلة لشجرة الغاف في صحراء الربع الخالي. 
ــة للتشــجير  ــي الشــيبة حمل ــاج ف ــادت إدارة اإلنت ــد ق وق
لالعتنــاء بهــذه النبتــة، نّظمهــا فريــق »حيــاة« التطوعــي. 
وشــارك عشــرات المتطوعيــن مــن كل األقســام والوحــدات 
التابعــة لــإلدارات المختلفــة فــي منطقــة الشــيبة فــي هــذه 
الفعاليــة. وتــم التشــجير فــي محميــة الحيــاة الفطريــة فــي 
الشــيبة ومجمــع الشــيبة الســكني والصناعــي. وكان هــدف 
الحملــة نشــر الوعــي البيئــي بيــن ســكان الشــيبة وزيــادة 

سعة المحمية وتحسين الغطاء النباتي في المنطقة. 

»حياة« .. حد من الهدر 
وتوسيع التشجير 

ــم فريــق حيــاة التطوعــي حملــة التشــجير؛ وقد أســس  نظَّ
الفريــق مديــر إدارة اإلنتــاج فــي الشــيبة، األســتاذ خالــد 
الجامــع، كإحــدى مبــادرات إدارة حمايــة البيئــة فــي عــام 
2019م، وهــي منصــة تطوعيــة لــكل الموظفيــن والمقاوليــن 
ــر اســتباقية للمحافظــة  فــي منطقــة الشــيبة التخــاذ تدابي

عنـد اسـتالم الدعـوة أنهـا سـتحقق هـذا النجـاح. مسـابقة 
المواهـب طريقـة ممتـازة السـتعراض مواهـب الموظفيـن 

الخفية وإكسابهم الثقة«.
وأكد مدير اإلدارة، األسـتاذ بدر بوسـبيت أن هذا النوع من 
الفعاليـات يعكـس التـزام الشـركة بتعزيـز مشـاركة موظفيهـا 
وتحسـين التواصـل معهـم. وعّبر عـن اعتـزازه باسـتعانة إدارة 
التفتيش بخبرات موظفيها ومواهبهم لتحقيق أقصى درجات 

النجاح واإلسهام في االرتقاء بأداء أعمالها بشكل فاعل.

تأكيد استمرارها
وفـي ختـام المسـابقة، ُفتـح البـاب للمشـاركين والحضـور 
لطـرح آرائهـم ومالحظاتهـم. وتبع ذلك حفـل تكريم لالحتفاء 
بالفائزيـن وجميـع المشـاركين فـي المسـابقة، حيـث كانـت 
مـن  ومشـجعة  إيجابيـة  المبـادرة  هـذه  عـن  االنطباعـات 
المشـاركين والحضـور، ممـا أدى إلعـالن إدارة التفتيـش على 
إثـر ذلـك عـن اعتزامها عقد هذه المسـابقة سـنوًيا، لمـا رأته 
فـي مثـل هـذه الفعاليـات مـن أداة قيمـة لتعزيـز مشـاركة 

الموظفين.

علــى بيئــة أكثــر أماًنــا ونظافــة وصحــة فــي الشــيبة. ويقــود 
فريــق حيــاة عبدالعزيــز المديفــر،  وهــو أحــد المواهــب 
الشــابة بــإدارة اإلنتــاج فــي الشــيبة.  واختــار الفريــق اســم 
ــي الشــيبة  ــن أجــل للوصــول  بالحــّي الســكني ف ــاة« م »حي

عضو من فريق »حياة« في 
الشيبة يثبت أداة الصندوق 

التقني لتخزين الماء 
وتجميع مياه األمطار 

وتكثيف بخار الماء 
الموجود في الهواء في 

حجرتها. وقد ُطِبقت 
التقنية مؤخًرا ألول مرة في 

أرامكو السعودية.

عبدالمحسن الموسى، يشرح فكرة مسابقة المواهب للمشاركين من إدارة التفتيش، ضمن مبادرتها لتحفيز موظفيها واستكشاف قدراتهم المتنّوعة. 

زاكي الغريافي، 
المشارك في فئة 

أفضل مصور، 
يشرح تفاصيل 

الصورة التي 
شارك بها في 

مسابقة 
المواهب في 

إدارة التفتيش.

تصوير: حسن 
المبارك

إلــى المفهــوم الكامــل لالكتفــاء الذاتــي والمســؤولية البيئيــة 
الكاملــة. وتتمثــل مهمــة الفريــق فــي قيــادة وتوجيــه تطلعــات 
الســكان فــي الشــيبة بتقليــل الهدر وتوســيع نطاق التشــجير 

وتحسين الرفاه العام للحي السكني في الشيبة.
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إعداد: صالح حنيتم الغامدي

القيادة اآلمنة في فصل الشتاء
الظهــران - القيــادة الوقائيــة، وتوخــي الحــذر أمــران 
مطلوبــان فــي جميــع فصــول الســنة، ولكــن مــع فصــل 
الشــتاء، وفــي موســم األمطــار البــد مــن زيــادة الحــرص 
الظــروف  ألن  الالزمــة،  االحتياطــات  وأخــذ جميــع 
المحيطــة بالمركبــة فــي األجــواء الماطــرة والضبابيــة 
متغيــرة، ومنهــا تقلــص مــدى الرؤيــة. كمــا أن هنــاك 
قبــل  مــن  لهــا  االنتبــاه  مــن  البــد  مهمــة  مالحظــة 
الســائقين، وهــي خطــورة الطــرق مــع بدايــة هطــول 
األمطــار. فهنــاك تظهــر بعــض العوامــل التــي تؤثــر علــى 
قيــادة الســيارة، وتصعــب الســيطرة عليهــا، ونــودُّ أن 

نذّكر السائقين ببعض النصائح التالية:
•  الحــرص علــى عــدم الخــروج فــي األجــواء الماطــرة 

إال للضرورة.
•  تشــغيل إضــاءة المصابيــح األماميــة حتــى يتمكــن 

قائدو المركبات األخرى من رؤيتك.
•  قبــل انطالقــك، قــم بضغــط المكابــح وتركهــا عــدة 

مرات لتقوم بتدفئتها لتعمل بشكل فاعل.  
•  أثنــاء القيــادة، ال تقــم بضغــط المكابح بقوة وبشــكل 
الســيطرة علــى  يفقــدك  قــد  ذلــك  مفاجــئ ألن 

المركبة.
•  خفــف مــن ســرعتك عندمــا تجــد الشــارع أمامــك 

تغطيه المياه.  
•  حــاول تجّنــب تجمعــات الميــاه أثنــاء القيــادة مهمــا 
تتفاجــأ  أن  الممكــن  مــن  ألنــك  كانــت صغيــرة، 
انحراًفــا  يُســبب  قــد  ممــا  الميــاه،  فــي  بغــزارة 

مفاجًئا للمركبة.
•  مــن الضــروري تفقــد إطــارات الســيارة قبــل بــدء 
موســم األمطــار، فــإن اإلطــارات الممتازة تســاعدك 

على السيطرة والتحكم بالسيارة بطريقة جيدة.
•  قبــل موســم األمطــار، يجــب تفقــد عمــل ماســحات 
الزجــاج، والتأكــد مــن مــدى فاعليتهــا، وتغييرهــا 

في حال وجود أي مشكلة.
•  تخفيــف الســرعة فــي األجــواء الممطــرة، ألنــه كلمــا 
علــى  الســيطرة  صعبــت  كلمــا  الســرعة  زادت 

المركبة.
•  تــرك مســافات آمنــة بيــن الســيارات أطــول مــن تلك 
التــي نتركهــا فــي األيــام العاديــة، ممــا يســاعد فــي 
تجنــب أخطــار االصطــدام بالمركبــات فــي حــال 
التوقــف أو ظهــور أي عائق مفاجــئ، فمن المعروف 
أن إمكانيــة إيقــاف المركبــة خــالل المطــر أقــل 

منها على األرض الجافة.
•  امســك مقــود الســيارة بيديــك االثنتيــن وابتعــد عّما 

قد يشتت انتباهك مثل الجّوال أو حتى الراديو.
•  التأكــد مــن صالحيــة األنــوار الخلفيــة واألماميــة 

واجعلها مضاءة أثناء األمطار واألجواء الضبابية.
•  عنــد التنــزه والتخييــم، يجــب اختيــار المــكان اآلمــن 
والمناســب والبعــد عــن بطــون األوديــة ومجــاري 

السيول. 

•  الحــرص علــى عــدم تكــّون بخــار الماء علــى الزجاج 
النوافــذ  بفتــح  وذلــك  الرؤيــة  يحجــب  ال  حتــى 
للتهويــة أو تشــغيل مكيــف الهــواء البــارد وتوجيهــه 

إلى الزجاج األمامي للمركبة.

القيادة في الصحراء
 القيــادة فــي الصحــراء فــي الشــتاء، وخصوًصــا لياًل، 
ال تخلــو مــن المتعــة وخاصــة فــي األجــواء الماطــرة، 
ولكنهــا فــي الوقــت نفســه قــد تكــون خطــرة لمــن يجهــل 
طبيعتهــا. علــى ســبيل المثــال، إن مســاحات الرمــال 
ــال  ــن الرم ــر تماســًكا م ــا أكث ــى أنه المتموجــة تشــير إل
ــح  ــون األصفــر الفات ــأن الرمــل ذا الل الناعمــة، وتذكــر ب
ــون  ــر خشــونة مــن الرمــل ذي الل يكــون بشــكل عــام أكث
الذهبــي األحمــر وتكــون القيــادة عليــه أســهل، وعليــه 
يجــب معرفــة الفــرق بيــن أســطح الرمــال المختلفــة فــي 

الصحراء.
مرتفعــات الكثبــان الرمليــة تحمــل اتجاهــات يجــب 
المركبــة معرفتهــا، والبعــد عــن الحفــر  علــى قائــد 
الموجــودة أســفلها، ألن تلــك المنحــدرات أســفل الكثبان 
وبيــن التــالل الكبيــرة مناطــق تجمــع الرمــل الناعــم 
ــى التــالل المجــاورة. وهــذا التجمــع  ــر مــن أعل المتطاي
يشــكل خطــورة علــى الســائق مــن الصعــب الخــروج منــه، 
وفــي حالــة الدخــول إلــى تلــك المناطــق يجب علــى قائد 
المركبــة أال يتوقــف بــل يواصــل متابعــة القيــادة للخــروج 
اختيــار  يجــب  التوقــف  وعنــد  الحفــرة،  مــن  نهائًيــا 
اتجــاه  فــي  المركبــة  تكــون  بــأن  المناســب  المــكان 
المنحــدر، بحيــث يســهل االنطــالق ولتجنــب المفاجئــات 
أو التصــادم مــع مركبــات أخــرى يجــب أن تكــون المركبة 
فــي مــكان واضــح حتــى ال يرتطــم بــك ســائق آخــر خلف 
الكثبــان. أمــر مهــم جــًدا، أثنــاء القيــادة علــى التــالل 
الرمليــة تــوخ الحــذر مــن وجــود هاويــة نتيجــة جــرف 
الكثبــان الرمليــة مــن قبــل بعــض المقاوليــن دون وجــود 

أي تنبيه.

ال تغتر بقوة المركبة 
ذات الدفع الرباعي 

علــى الرغــم مــن تكــرار تحذيــرات المديريــة العامــة 
للدفــاع المدنــي - وفًقــا لمــا يــرد مــن الهيئــة العامــة 
لألرصــاد وحمايــة البيئــة مــن تقلبــات جويــة مختلفــة 
وأمطــار رعديــة - علــى الجميــع توخــي الحــذر مــن 
المخاطــر المحتملــة فــي مثــل هــذه الحالــة واالبتعــاد 
عــن أماكــن تجمع الســيول وعــدم المخاطــرة والمجازفة 
ــا، إال  ــم فيه ــة والتخيي ــور األودي بأنفســهم وأســرهم بعب
أننــا نجــد مــن يغامــر بنفســه، ومنهــم مــن يغامر بأســرته 
ــر مــن  ــاع للتحذي ــة دون االنصي بالعبــور مــن تلــك األودي
قبــل الدفــاع المدنــي، ومــع األســف الشــديد هنــاك مــن 
مــن  وزادت  الرباعــي  الدفــع  ذات  ســيارته  غرتــه 

غطرسته ونسي بأن قوة السيل الهادرة ال ترحم.

تأكد من
سالمة اإلطارات

أزل الماء المتراكم على 
الزجاج الجانبي والمرايا 

حتى تتضح الرؤية

ُقد بأقل من السرعة  
المسموح بها وزد 

المسافة اآلمنة

ابتعد عن ما قد يشغلك 
أثناء القيادة

أشعل المصابيح 
األمامية حتى في 

وضح النهار

نصائح لقيادة آمنة أثناء هطول األمطار

هذه الصفحة برعاية السالمة املرورية
برنامج أرامكو السعودية 

للسالمة المرورية

ز للسالمة المرورية جائزة التميُّ
للعام 2019

يسـر برنامـج أرامكـو السـعودية للسـالمة المروريـة أن 
يعلـن عـن جائـزة التمّيـز للسـالمة المروريـة للعـام 2019م 
أرامكـو  ومتدربـات  ومتدربـي  وموظفـات،  لموظفـي 
السـعودية. ترتكـز هـذه الجائـزة علـى السـجل المـروري 
للمشـاركين والمشـاركات للعـام 2019م بحسـب الشـروط 

الموضحة في هذا اإلعالن.
فتـرة التسـجيل فـي هـذه المسـابقة هـي مـن 20 ينايـر 
حتى 9 فبراير 2020م عن طريق رابط التسجيل للجائزة 
التسـجيل، سـيتم  نافـذة  إغـالق  وبعـد  أدنـاه.  الموضـح 
كين  ر للمشـا عمليـة  و يـة  ير تحر ت  ا ر ختبـا ا ء  ا جـر إ
والمشـاركات. وسـيتم تكريـم الفائزيـن والفائزات بحسـب 
الفئـات العمرية )30 سـنة وأقل، و31 سـنة وأكثر(، كما أن 

فـي  األعلـى  النسـبة  ذات  اإلدارات  سيشـمل  التكريـم 
مشاركة موظفيها.

مالحظـة: جميـع معلوماتـك المدخلـة سـتكون سـرية، 
وستسـتخدم لغرض الجائزة فقط. كما أنه سيتم اإلعالن 

عن جائزة مماثلة لعام 2020م.
لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول على:

https://sharek.aramco.com.sa/
orgs/30002963/30019555

ثم الضغط على:
Traffic Safety Excellence Award
فـي يسـار الصفحـة، أو التواصـل مـع فـارس الثميـري 

)AYEDFN( أو فادي العايد )ALTHOMFA(

التسـجيل وإرفـاق نسـخ مـن المتطلبـات المذكـورة أعـاله خالل الفتـرة من 20 ينايـر حتى 9 فبرايـر 2020م عن 
طريق الدخول على نفس رابط التسجيل للجائزة.

- اجتياز اختبار تحريري.
- اجتياز اختبار عملي.

تذكر دائًما أن سالمتك هي اهتمامنا األول.
نتمنى للجميع قيادًة آمنًة وأن تكونوا أحد الفائزين.

يجب أن تكون المتطلبات التالية سارية المفعول:
- فحص دوري. - تأمين.    - رخصة قيادة سعودية.  

- استمارة تسجيل للمركبة التابعة لك أو المفوض بقيادتها.
-  يجب أال تكون لديك أية مخالفة مرورية أو إشعار مروري داخل الشركة أو مخالفة مرورية خارج الشركة 

خالل الفترة من تاريخ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م. )يمكن الحصول على كيفية استخراج نسخة من 
أبشر لسجل المخالفات المرورية بالدخول على رابط التسجيل للجائزة الموضح في هذا اإلعالن(

-  يجب أن تكون قد أكملت برنامج تطوير السائقين الخاص بالشركة )DIP( أو حصلت على شهادة بإكمال 
برنامج قيادتي للتوعية المرورية لـ)فئة المركبات الخفيفة(

www.Qyadati.com

شروط المشاركة



الخميس ٢٨ جمادى األولى 144١هـ، ٢٣ يناير 20٢٠م

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.

5 6 2 4 1
9 1 6 2

4 1 9 7 6 5
7 8 5 3
3 4 9 5 2

9 5 6 3 1 7
8 4 3 6 2 1

6 9 8
1 8 4 3 6 5

6 8 4 7 9 3 5 1 2
2 1 5 6 4 8 3 7 9
9 3 7 5 2 1 4 6 8
3 5 6 2 8 7 9 4 1
4 9 1 3 6 5 2 8 7
7 2 8 9 1 4 6 3 5
8 6 9 4 7 2 1 5 3
1 4 3 8 5 9 7 2 6
5 7 2 1 3 6 8 9 4

* حل العدد الماضي

يعتقــد البعــض أن آحــاد النــاس فــي عالــم الشــمال المتقــّدم يتفوقــون 
ــف فــي قدراتهــم الفكريــة  علــى آحــاد النــاس فــي عالــم الجنــوب المتخلّ
والعلميــة واألخالقيــة ألســباب جينيــة وراثيــة. وهــي رؤيــة عنصريــة فــي 
جانــب منهــا، رّوجهــا المســتعمر كــي يجعــل مــن عــبء »الرجــل األبيــض« 
أن يقــود غيــره مــن أهــل التخلــف قهــًرا عبــر االســتعمار المســلح، أو 

معنوًيا عبر االنبهار الثقافي. 
ولكــن جوهــر قضيــة التقــّدم والتخلــف يرتبــط فــي األصــل بقضيــة 
»المؤسســية« أكثــر منــه بالقــدرات الذاتيــة آلحــاد النــاس، فــال توجــد 
حضــارة أو ديانــة أو فلســفة تحــض علــى الرذيلــة أو تمّجــد االنحطــاط. 
ولكــن تتفــاوت الحضــارات والمجتمعــات والــدول فــي قدرتهــا علــى أن 
تحــّول المبــدأ إلــى قاعــدة، والفضيلــة إلــى قانــون، واألخــالق إلــى 

مؤسسات. 
الحقيقــة أن العبقريــة تكمــن فــي »المؤسســية«، وفــي األمــر تفصيــل. 
ــى  ــه المــرء عل ــل يســتعين ب ــدأ نبي ــدأ الشــورى. هــو مب ــاًل مب ولنأخــذ مث
ضعــف رأيــه وقصــر نظــره. ولكنــه يظــل مبــدًءا يأخــذ بــه الحكيــم ويغفــل 
عنــه األرعــن. ولكــن مــاذا لــو وضعنــا أسًســا ضابطــة ال يجــوز مخالفتهــا 
أو تجاهلهــا فــي عمليــة صنــع القــرار علــى كافــة األصعــدة ومختلــف 

المستويات.
ــون وقاعــدة مؤسســية ضابطــة ال يجــوز  ــى قان ــدأ إل ــا يتحــّول المب هن
المؤسســة؟  تعنــي  المؤسســية  ولكــن هــل  االتفــاق علــى مخالفتهــا. 
المؤسســة )institution( شــرط ضــروري ولكنــه ليــس كافًيــا للمؤسســية 

.)institutionalism(
للموضــوع  لمــادي  ا نــب  لجا ا وجــود  يعنــي  لمؤسســة  ا وجــود 
ــم تحكــم بقواعــد مؤسســية،  )hardware(، ولكــن هــذه المؤسســة إن ل
فالحقيقــة أنهــا أولــى بــأن توصــف بأنهــا مجــرد تشــكيل أو هيئــة أو 

منظمة أو أي اسم آخر. 
المؤسســية الحقــة تخلــق الثقافــة الخاصــة بهــا التــي تتــالءم مــع 
أهــداف المؤسســة. هــذه الثقافــة هــي الــروح )software(، التــي تجعــل 
ــه  ــم من ــا يتعل ــا عملًي ــكالم الرســمي المكتــوب واللوائــح الموثقــة تطبيًق لل

الجميع ويلتزمون به. 
وهنــاك مســؤولية خاصــة علــى اآلبــاء المؤسســين للمؤسســة فــي 
تطبيــق هــذه الــروح حتــى تظــل قيًمــا حيــة وتمثيــاًل مباشــًرا لقيــم 
المؤسســة. وعليهــم أن يعطــوا الَمثــل والقــدوة فــي أن قواعــد المؤسســية 
فــوق األفــراد، وأي اســتثناءات ال بــد أن تكــون وفًقــا لقواعــد مؤسســية، 

ال بد كذلك أن تُحترم. 
فلــوال أن الرئيــس األمريكــي األول )جــورج واشــنطن(، احتــرم الدســتور 
التشــريعية  المؤسســة  لمطالــب  وانصــاع  فــي صنعــه  شــارك  الــذي 
)الكونجــرس( فــي عــدد مــن القضايــا لربمــا كانــت الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة اليــوم ليســت ببعيــدة عــن أي نظــام حكــم غيــر ديمقراطــي فــي 
ــه، أن يســتمر  ــا عــن الضغــوط علي ــوال أن الرجــل رفــض، رغًم ــم. ول العال
ــدأ »البقــاء فــي المنصــب لمــدة  ــن، لمــا كان مب ــالده بعــد مدتي ــا لب حاكًم
محــددة« معمــواًل بــه فــي أي مــكان فــي العالــم اآلن، ســواء فــي مجــال 

السياسة أو اإلدارة أو االقتصاد. 
ولكــن هــل مــن الممكــن أن تدخــل ثقافــة المجتمــع فــي صــراع مــع 
قواعــد المؤسســية؟ اإلجابــة يقيًنــا نعــم. المؤسســية وجــدت لتغيــر 
المؤسســيون  ويــرى  المؤسســة.  مــع  المتعامليــن  لنــاس  ا ثقافــة 
)institutionalists(، أي أولئــك الذيــن يــرون أن العالــم تقــدم فــي 
جوهــره بســبب قــدرة المؤسســات علــى تغييــر ثقافــة النــاس ومــن ثــم 
أدائهــم وســلوكهم، أن البشــر كمــا الســوائل يأخــذون شــكل اإلنــاء )أي 
األطــر المؤسســية( التــي يعيشــون فيهــا. ولهــذا نفهــم كيــف كانــت ثقافــة 
الصينييــن قبــل دينــج تاســو بينــج، الــذي غّيــر ثقافــة الصينييــن مــن 
ــوا عليــه منــذ تبنــي مــاو تــس تونــج  الفكــر الشــيوعي الصــرف الــذي ترّب

للشيوعية ليصبحوا اآلن أكبر آلة رأسمالية تعمل في العالم. 
عالــم الشــمال ال يوجــد فيــه عباقــرة فقــط. وعالــم الجنــوب ال يوجــد 
فيــه كســالى فقــط. عالــم الشــمال فيــه »مؤسســية« تكافــئ الناجــح 
وتشــجعه وتعاقــب الفاشــل وتلفظــه. وعالــم الجنــوب ال يــزال يعيــش فــي 
عالــم مــا قبــل »المؤسســية« الحقيقيــة. الخالصــة إذن هــي عنــوان هــذا 

المقال. 

العبقرية في 
المؤسسية

د. معتز باهلل عبدالفتاح  * ضجيج ساحرالتقط صورة:

بحر ومركب ورّبان، وحكايات ال تنتهي عن بحارة أشّداء وبحر ال يرحم. ألهمت هذه اللقطة الموظف حسين األسود، من إدارة المشاريع في المنطقة المغمورة، 
عندما كان واقًفا على شاطئ مدينة الجبيل الساحر يشاهد البحر الذي صالحته المراكب رغم ضجيجها.

* أستاذ العلوم السياسية وكاتب مصري

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان


