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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

أبطال أرامكو السعودية
مصدر إلهام للجميع
أع ــرب رئي ــس أرامك ــو الس ــعودية ،كبي ــر إدارييه ــا
التنفيذيي ــن ،المهن ــدس أمي ــن حس ــن الناص ــر ،ع ــن
تقديـــره لموظفـــي الشـــركة ،الذيـــن يعملـــون علـــى
تعزيـــز مكانتهـــا ،بوصفهـــا شـــركة الطاقـــة الرائـــدة
على مستوى العالم.

وفـــي ظـــل ِ ّ
تفشـــي فيـــروس كورونـــا المســـتجد
( )COVID-19حـــول العالـــم ،فـــإن اســـتمرارية
األعم ــال تُعــ ُّد تحد ًي ــا حقيق ًي ــا لمختل ــف الصناع ــات
والقطاعات.
وخــال االجتمــاع الهاتفــي األســبوعي مــع أعضــاء

خطوات متواصلة لحماية
الموظفين و ُأسرهم
صفحة ٥

تعيينات في منصب نائب الرئيس
أعلنـت أرامكـو السـعودية عـن عـدد مـن التعيينـات فـي منصـب نائـب الرئيـس التـي
أقرها مجلس اإلدارة في اجتماعه السابق ،وذلك بد ًءا من األول من أبريل المقبل.
ّ
حيث ُعين األسـتاذ نبيل الدبل نائ ًبا للرئيس للموارد البشـرية في أرامكو السـعودية،
والسـيد فيرغـس ماكلويـد نائ ًبـا للرئيـس لعالقـات المسـتثمرين ،واألسـتاذ عبـداهلل
المنصـور نائ ًبـا للرئيـس لخطـوط األنابيـب والتوزيـع والفـرض ،واألسـتاذ نبيـل النعيـم
نائ ًبـا للرئيـس لخدمـات أحيـاء السـكن فـي أرامكو السـعودية ،و السـيد أوليفييـه ثوريل
نائ ًبـا للرئيـس للكيميائيـات ،واألسـتاذ عالـي الزهرانـي نائ ًبـا للرئيـس للسلامة واألمـن
الصناعي.

صفحة ٢

اإلدارة التنفيذيـــة ،أوضـــح الناصـــر أن موظفـــي
أرامك ــو الس ــعودية يعمل ــون عل ــى م ــدار الس ــاعة ،م ــن
أجـــل ضمـــان اســـتمرارية األعمـــال بشـــكل آمـــن،
والمحافظ ــة عل ــى الصح ــة والس ــامة ف ــي مراف ــق
الشركة وأحيائها السكنية.

وقـــال الناصـــر" :إن هـــذه األزمـــة الصحيـــة تُعـــ ُّد
تجربـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى العالـــم،
وعلين ــا جمي ًع ــا أن نتفاع ــل م ــع التط ــورات المع َّق ــدة
والسريعة".
صفحة ٣
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القافلة األسبوعية

أرامكو السعودية تعلن عن تعيينات في منصب نائب الرئيس

نبيل الدبل

فيرغس ماكلويد

القافلة األسبوعية
الظهــران  -أعلنــت أرامكــو الســعودية عــن عــدد مــن
أقرهــا
التعيينــات فــي منصــب نائــب الرئيــس التــي َّ
مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه الســابق ،وذلــك بــد ًءا مــن
األول من أبريل المقبل.

نبيل الدبل
ُعيــن األســتاذ نبيــل الدبــل نائ ًبــا للرئيــس للمــوارد
البشــرية فــي أرامكــو الســعودية .وكان الدبــل قــد شــغل
منصــب المديــر التنفيــذي للمــوارد البشــرية منــذ 1
ديســمبر 2018م ،بعــد أن كان قــد شــغله بالوكالــة قبــل
ذلك.
وقبــل أن يتبــوأ هــذا المنصــب ،كان الدبــل يشــغل
منصــب المديــر العــام للتدريــب والتطويــر منــذ ينايــر
2015م ،بعــد أن شــغل هــذا المنصــب بالوكالــة فــي العــام
الذي سبقه.
وكمديــر عــام لدائــرة التدريــب والتطويــر ،عمــل الدبــل
علــى مهمــة تصميــم وإطــاق برامــج التعليــم والتدريــب
والتطويــر الخاصــة بالقــوى العاملــة الصناعيــة واإلدارية
والمهنية في الشركة.
شــغل الدبــل منصــب العضــو المنتــدب فــي شــركة
أرامكــو لمــا وراء البحــار فــي مدينــة الهــاي عاصمــة
هولنــدا ،وذلــك فــي الفتــرة مــن شــهر مايــو عــام 2011م
إلــى شــهر أبريــل عــام 2014م ،مع مســؤولية إســتراتيجية
تتضمــن اســتثمارات المشــاريع المشــتركة ألرامكــو
َّ
الســعودية فــي مجــال التكريــر والتوزيــع ،ودعــم
المشــاريع ،وأنشــطة إدارة سلســلة التوريــد فــي جميــع
أنحــاء أوروبــا ،ومنطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ،
وإفريقيــا وأمريكا الجنوبية ،والشــرق األوســط باســتثناء
المملكة.
وكان الدبــل الحاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي
الهندســة الكهربائيــة من جامعــة نورثروب ،فــي الواليات
المتحــدة األمريكيــة ،وماجســتير إدارة أعمــال مــن
جامعــة هــول فــي المملكــة المتحــدة ،قــد بــدأ مســيرته
المهنيــة كمهنــدس اتصــاالت فــي أرامكــو الســعودية عــام
1991م ،ليشــغل بعــد ذلــك منص ًبــا إشــراف ًيا ،قبــل أن
يُصبح اختصاصي هندسة عام 1998م.
وفــي شــهر يونيــو عــام 2002مُ ،ســمي مديــ ًرا إلدارة
هندســة االتصــاالت والدعــم الفنــي .وقــد تولــى الدبــل
طــوال ســنوات ســيرته المهنيــة فــي الشــركة مناصــب
إداريــة فــي إدارات مختلفــة ،مثــل مصفــاة رأس تنــورة،
والخدمات االستشارية ،وتخطيط المرافق.
فــي أغســطس 2006م ،تــم تعيينــه مديــ ًر ا إلدارة
التفتيــش ليشــغل هــذا المنصــب حتــى انتقالــه إلــى
شركة أرامكو لما وراء البحار في عام 2011م.
أكمــل الدبــل عديــ ًدا مــن برامــج القيــادة التنفيذيــة،
بمــا فــي ذلــك البرنامــج التنفيــذي للجامعــة مــن المعهــد
الدولي للتطوير اإلداري في لوزان في سويسرا.

فيرغس ماكلويد
تــم تعييــن الســيد فيرغــس ماكلويــد نائ ًبــا للرئيــس
لعالقــات المســتثمرين بعــد أن كان ســابقًا المديــر
التنفيذي للدائرة نفسها.
انضــم ماكلويــد إلــى أرامكــو الســعودية فــي مايــو
2017م ،كأول رئيس لعالقات المستثمرين في الشركة.
بــدأ ماكلويــد مســيرته المهنيــة فــي صناعــة الطاقــة،
كمتــدرب إداري مــع شــركة شــل فــي عــام 1982م ،قبل أن

عبداهلل المنصور

ينتقــل إلــى الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية فــي لندن
عام 1986م مع شركة جيه هنري شرودرز واغ.
تــرأس ماكلويــد أبحــاث األســهم العالميــة للنفــط
والغــاز لــدى بنــك دويتشــه وود ماكينــزي فــي أدنبــره مــن
عــام 1990م حتــى عــام 2000م ،حيــث قــاد فري ًقــا مــن
المحلليــن فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا وآســيا ،وعمل
على عدد من االكتتابات العامة األولية (.)IPOs
بعــد فتــرة مــن إدارتــه لشــركته االستشــارية الخاصــة،
عــاد ماكلويــد إلــى صناعــة الطاقــة فــي عــام 2002م،
رئيســا لعالقــات المســتثمرين فــي شــركة
عندمــا ُع ّيــن
ً
بــي بــي ،ليشــغل هــذا المنصــب لمــدة  11عا ًمــا ،عمــل
خاللهــا علــى عــدد مــن المعامــات التجاريــة الكبــرى
والمشــاريع المشــتركة ومشــاريع االندمــاج ،كمــا كان
مسـ ً
ـؤول عــن إنشــاء منظمــة الــذكاء التنافســي لشــركة
بي بي.
رئيســا لإلســتراتيجية
ــن
ي
ع
2011م،
عــام
فــي
ُّ
ً
والتخطيــط لشــركة بــي بــي ،وذلــك مــن أجــل إعــادة
تعريــف إســتراتيجية شــركة بــي بــي ،بعــد التســرب
النفطي في خليج المكسيك عام 2010م.
مــن عــام  2013إلــى 2016م ،كان هــو المستشــار
التنفيــذي لشــركة رولــز رويــس بــي إل ســي ،لعالقــات
المستثمرين والتواصل اإلستراتيجي.
حصــل ماكلويــد علــى درجــة البكالوريــوس فــي
السياســة واالقتصــاد والفلســفة مــن جامعــة أكســفورد
فــي المملكــة المتحــدة ،كمــا أنــه عضــو فــي الجمعيــة
البريطانية للمحللين الماليين المعتمدين.

عبداهلل المنصور
ُعيــن األســتاذ عبــداهلل المنصــور نائ ًبــا للرئيــس
لخطــوط األنابيــب والتوزيــع والفــرض ،حيــث كان يشــغل
قبلهــا منصــب المديــر التنفيــذي للدائــرة نفســها منــذ
ديسمبر 2018م.
وقبــل أن يتقلّــد هــذا المنصــب ،عمل المنصــور مدي ًرا
عا ًمــا لخطــوط األنابيــب منــذ ينايــر 2017م ،كمــا عمــل
قبلهــا مديـ ًرا إلدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت منــذ
شــهر نوفمبــر 2013م .وقبــل انتقالــه إلــى إدارة تخطيــط
وتنظيــم توريــد الزيــت ،عمــل المنصــور مدي ـ ًرا لتجزئــة
ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع منــذ عــام 2012م،
وذلك عقب عمله كمدير إلدارة صيانة الفرض.
مهندســا
التحــق المنصــور بالشــركة فــي عــام 1993م
ً
فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت ،بعــد حصولــه
علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة
التطبيقيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن
في عام 1990م.
وقــد شــغل المنصــور عدي ـ ًدا مــن الوظائــف المهنيــة
والقياديــة خــال مســيرته الوظيفيــة مــع الشــركة،
تضمنــت عملــه مستشــا ًرا لتحســين األداء ،ومحلّـ ًـا فــي
إدارة التخطيط المؤسسي.
ُعيــن عبــداهلل المنصــور عــام 2002م مشــرفًا عا ًمــا
لقســم تخطيــط الفــرض فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم
توريــد الزيــت .وعقــب شــهر مايو مــن عــام 2003م ،تقلّد
المنصــور عديــ ًدا مــن المناصــب ،حيــث عمــل مشــرفًا
عا ًمــا لقســم الزيــت فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
الزيــت  ،ومديــ ًرا للتســويق فــي إدارة التســويق والزيــت
الخــام ،وناظـ ًرا إدار ًيــا ألعمــال اإلنتــاج في شــدقم ضمن
إدارة اإلنتاج شمال الغوار.
وفــي يوليــو 2010م ،أصبــح مديــ ًرا ألعمــال فرضــة
رأس تنــورة ،قبــل تعيينــه مدي ـ ًرا إلدارة صيانــة الفرضــة
في يوليو عام 2011م.

نبيل النعيم

أوليفييه ثوريل

وخــال مســيرته المهنيــة ،شــغل المنصــور منصــب
المديــر بالوكالــة لــكل مــن مصفــاة ينبــع ،وإدارة مبيعــات
النفــط الخــام وتســويقه ،وإدارة التوزيــع فــي المنطقــة
الوسطى.
وقــد أتــم المنصــور عديــ ًد ا مــن برامــج القيــادة
التنفيذيــة ،بمــا فــي ذلــك برنامــج التطويــر التنفيــذي في
المعهــد الدولــي للتطويــر اإلداري ،وبرنامــج اإلدارة
المتقدمة.
ّ

نبيل النعيم
ُعيــن األســتاذ نبيــل النعيــم نائ ًبــا للرئيــس لخدمــات
أحيــاء الســكن فــي أرامكو الســعودية ،بعد أن كان يشــغل
منصــب المديــر التفيــذي للدائــرة منــذ ينايــر 2018م.
كمــا يشــغل النعيــم حال ًيــا منصــب كبيــر اإلدارييــن
التقنيين في الشركة.
وكان النعيــم قبــل تعيينــه فــي هــذا المنصــب ،مدي ـ ًرا
عا ًمــا لتطويــر الصفقــات منــذ ينايــر 2018م ،حيــث كان
ً
مســؤول عــن تنفيــذ المشــاريع المشــتركة ،وأعمــال
االندمــاج واالســتحواذ ،وإســناد األعمــال والصفقــات مع
الغير ،وغير ذلك من الصفقات.
ولــدى النعيــم أكثــر مــن  26ســنة مــن الخبــرة فــي
قطاعــات النفــط والغــاز ،والطاقــة المتجــددة،
والصناعــات المرتبطــة بالكهربــاء ،وإدارة االســتثمار،
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
رئيســا ألرامكــو آســيا ،كبيـ ًرا
فــي يوليــو 2015مُ ،عيــن
ً
ُ
إلدارييهــا التنفيذييــن ،حيــث أنيطــت بــه مهمــات إدارة
أعمــال أرامكــو الســعودية واإلشــراف عليهــا فــي منطقــة
آســيا والمحيــط الهــادئ ،باإلضافــة إلــى شــغله منصــب
رئيــس مجلــس إدارة أرامكــو آســيا-اليابان ،وأرامكــو
آســيا-كوريا ،وأرامكــو آســيا-الهند ،وأرامكــو آســيا
سنغافورة.
كمــا عمــل النعيــم فــي مجلــس إدارة شــركة إس-أويــل
الكوريــة ،وشــوا شــيل اليابانيــة ،وفريــب الصينيــة ،كمــا
أنه اآلن عضو في مجلس إدارة شركة مرافق.
كمــا عمــل النعيــم فــي إطــار منصبــه كرئيــس لشــركة
أرامكــو آســيا مــع عــدة هيئــات صينيــة لتوقيــع مذكــرات
تفاهــم واتفاقيــات إطاريــة أثنــاء زيــارة الرئيــس شــي
جيــن بينــغ للمملكــة العربية الســعودية في ينايــر 2016م،
وزيــارة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
عبدالعزيز للصين في مارس 2017م.
وشــغل النعيــم مناصــب إداريــة فــي األعمــال الدوليــة،
وحمايــة البيئــة ،والتخطيــط العــام ،وأعمــال التكريــر،
وأنظمــة الطاقــة ،والخدمات الهندســية ،والشــراء وإدارة
سلســلة التوريــد فــي أرامكــو الســعودية .وشــغل كذلــك
مهمــات مديــر إدارة تحليــات االقتصــاد والطاقــة فــي
المملكــة ،ومديــر إســتراتيجية الطاقــة فــي المملكــة،
ورئيــس بحــوث الطاقــة فــي مركــز الملــك عبــداهلل
للدراسات والبحوث البترولية.
ويحمــل النعيــم درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة
الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن،
ودرجــة الماجســتير فــي التخصــص نفســه مــن جامعــة
تكســاس إيــه آنــد إم .وحصــل كذلــك علــى درجــة
الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة ســلون لألعمال
في معهد ماستشوستس للتقنية.

أوليفييه ثوريل
تــم تعييــن الســيد أوليفييــه ثوريــل نائ ًبــا للرئيــس
للكيميائيــات ،حيــث شــغل ســابقًا منصــب المديــر

عالي الزهراني

التنفيــذي للدائــرة نفســها منــذ ينايــر 2018م ،عندمــا
انضم إلى أرامكو السعودية.
انضــم ثوريــل إلــى شــركة شــل فــي فرنســا فــي عــام
1990م بعــد تخرجــه ،وشــغل مناصــب مختلفــة فــي
قطــاع المــواد الكيميائيــة فــي التصنيــع ،والمبيعــات
والتســويق ،وسلســلة التوريــد  ،وكمديــر عــام دولــي
للشركة في فرنسا وهولندا ولندن حتى عام 2006م.
ثــم قــاد أعمــال قاعــدة النفــط العالميــة ،بعــد ذلــك،
تولــى منصــب نائــب الرئيــس للتوريــد والتوزيــع وخطوط
األنابيــب فــي شــركة شــل ألمريــكا الشــمالية ،ومقرهــا
فــي هيوســتن .وعلــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة،
قــاد ثوريــل أجــزا ًء مختلفــة مــن شــركة شــل للمــواد
الكيميائيــة كنائــب رئيــس للوســاطة العالميــة ،ثــم نائــب
رئيــس شــركة شــل آســيا للمشــاريع وتطويــر األعمــال
الجديدة ،ومقرها في سنغافورة.
تخــرج ثوريــل فــي عــام 1988م مــن إكــول بوليتكنيــك
(العلــوم واالقتصــاد) ويحمــل درجــة الماجســتير فــي
التمويــل مــن جامعــة باريــس داوفيــن .كمــا أنهــى ثوريــل
شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة فــي
كلية إنسياد عام 2002م.

عالي الزهراني
تــم تعييــن األســتاذ عالــي الزهرانــي نائ ًبــا للرئيــس
للســامة واألمــن الصناعــي ،بعــد أن عمــل فــي منصــب
المديــر التنفيــذي للســامة واألمــن الصناعــي منــذ
يناير 2019م.
وكان الزهرانــي قــد شــغل منصــب المديــر العــام
ألعمــال األمــن الصناعــي فــي يوليــو 2016م ،بعــد أن
نجــح فــي االضطــاع بمهــام ومســؤوليات مديــر عــام
أعمال األمن الصناعي بالوكالة منذ عام 2015م.
أيضــا مهــام المديــر العــام
كمــا تولــى الزهرانــي ً
للشــؤون العامــة بالوكالــة ،بعــد أن تولــى عديــ ًدا مــن
المناصــب علــى مســتوى مديــر إدارة ،منهــا مديــر
إدارتَــي صيانــة وأعمــال معامــل بقيــق ،كمــا شــغل ســابقًا
منصــب مديــر إدارة صيانــة حقــن ميــاه البحــر ،بعــد أن
شغل منص ًبا إشراف ًيا في اإلدارة نفسها.
واســتهل الزهرانــي مســيرته المهنيــة فــي أرامكــو
مهندســا فــي
الســعودية عــام 1991م حيــث عمــل
ً
مجموعــة هندســة الصيانــة وتحليــل األعطــال ،وذلــك
بعــد أن حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي هندســة
النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
أكمــل الزهرانــي عــدة مهمــات فــي مرافــق مختلفــة
فــي بقيــق ،وكذلــك فــي إدارة هندســة الصيانــة ،قبــل أن
ينضــم إلــى إدارة مســاندة نظــم هندســة األعمــال ،حيــث
شــغل فيهــا الح ًقــا منصــب المشــرف والناظــر اإلداري،
إلــى أن ترقــى للعمــل كمســاعد للمديــر التنفيــذي
ألعمــال النفــط فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة فــي
يناير2007م.
برنامجــا
فــي عــام 1994م ،كان الزهرانــي قــد أكمــل
ً
تدريب ًيــا فــي التطويــر لــدى شــركة إميرســون
المتخصصــة فــي تصنيــع اإللكترونيــات ونظــم التحكــم
بالواليات المتحدة األمريكية.
المتقدمــة فــي
كمــا أكمــل الزهرانــي برنامــج اإلدارة
ّ
كليــة إنســياد إلدارة األعمــال عــام 2011م ،كمــا شــارك
فــي البرنامــج التجــاري الثقافــي اآلســيوي فــي الصيــن
عام 2012م.
وفــي عــام 2019م ،أصبــح الزهرانــي عضــ ًوا فــي
مجلــس إدارة الشــركة الســعودية الوطنيــة للخدمــات
األمنية.

القافلة األسبوعية

 ٢٦مارس ٢٠٢٠

3

أمين الناصر :أبطال أرامكو السعودية مصدر
إلهام للجميع
أمين الناصر ،وأعضاء من إدارة الشركة ،خالل زيارة قاموا بها
مؤخرا إلى عدد من مرافق الشركة .الناصر أكد أن ردود
ً
األفعال التي أظهرها الموظفون خالل الهجمات التي
استهدفت منشآت الشركة العام الماضي ،هي نفسها التي
ُيظهرها موظفو أرامكو السعودية في الوقت الراهن ،من أجل
االستجابة لمخاطر فيروس كورونا المستجد ،مضيفً ا بقوله:
«موظفونا ،في جميع مرافق الشركة ،لديهم حماس كبير
لتحقيق النجاح في ظل الوضع الراهن أكثر من أي وقت
مضى».

سكوت بالدوف
الظهــران  -أعــرب رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر
إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصر ،عن
تقديــره لموظفــي الشــركة ،الذيــن يعملــون علــى تعزيــز
مكانتهــا ،بوصفهــا شــركة الطاقــة الرائــدة علــى مســتوى
العالم.
ِّ
تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد
وفــي ظــل
( )COVID-19حــول العالــم ،فإن اســتمرارية األعمــال تُع ُّد
تحد ًيا حقيق ًيا لمختلف الصناعات والقطاعات.
وخــال االجتمــاع الهاتفــي األســبوعي مــع أعضــاء
اإلدارة التنفيذيــة ،أوضــح الناصــر أن موظفــي أرامكــو
الســعودية يعملــون علــى مــدار الســاعة ،مــن أجــل ضمــان
اســتمرارية األعمــال بشــكل آمــن ،والمحافظــة علــى
الصحــة والســامة فــي مرافــق الشــركة وأحيائهــا

السكنية.
وقــال الناصــر« :إن هــذه األزمــة الصحيــة تُع ـ ُّد تجربــة
فريــدة مــن نوعهــا علــى مســتوى العالــم ،وعلينــا جمي ًعــا أن
نتفاعل مع التطورات المعقّدة والسريعة».
وأضــاف الناصــر« :إننــي فــي غايــة الســعادة ،نظـ ًرا ألن
أســرة أرامكو الســعودية بأجمعها تنســق جهود االســتجابة
لمســاندة أبطالنــا الكثيريــن ،الذيــن يبقــى عملهــم ضرور ًيا
من أجل إمداد العالم بالطاقة بشكل موثوق وآمن».
وســلَّط الناصــر الضــوء علــى تفانــي مق ّدمــي العنايــة
الصحيــة فــي مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي مــن
أجــل مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد ،إلــى جانــب
الجهــود المضنيــة التــي يبذلهــا الموظفــون العاملــون فــي
الميــدان ،فــي المعامــل والمصافــي ،وفــي مختلــف مناطــق
األعمــال البحريــة ،وفــي شــبكات خطــوط األنابيــب
والفُرض.

موج ًهــا خطابــه إليهــم« :أريــد أن أقــول
وقــال الناصــرِّ ،
لكــم ،إن مــا تقومــون بــه هــو أمــر ال يُمكــن تقديــره علــى
اإلطــاق .أنتــم مصــدر إلهــام بالنســبة لجميع أفراد أســرة
أرامكو السعودية».
وأ َّكــد الناصــر أنــه بينمــا يمضــي الموظفــون فــي أداء
أعمالهــم ،فــإن الشــركة تبــذل قُصــارى جهدهــا مــن أجــل
توفيــر بيئــة آمنــه وصحيــة للجميــع ،مــن خــال تعزيــز
الجهــود المكثفــة للتعقيــم ،وتطبيــق البرتوكــوالت الصحيــة
واختبارها بشكل مستمر.
ومضــى الناصــر فــي حديثــه ليؤكــد أن أولويــة أرامكــو
الســعودية تتم َّثــل فــي موظفيهــا وأفــراد أُســرهم ،مشــي ًرا
إلــى أن روح الفريــق تم ِّثــل أمــ ًرا ال غنــى عنــه مــن أجــل
تخطــي هــذه األزمــة ،وأن النجــاح فــي ذلــك يعتمــد بشــكل
كبيــر علــى ســلوكيات األفــراد تجــاه النظافــة الشــخصية
والســامة ،والمحافظــة علــى مســافة آمنــة مــع اآلخريــن

واالهتمام بهم.
وقــال الناصــر« :إن قــوة مبــدأ أخالقيــات العمــل فــي
شــركتنا ،والمرونــة والثبــات الراســخين فــي الثقافــة
الســائدة بيننــا ،مــن شــأنها أن تســاعدنا بشــكل هائــل فــي
هــذا الوقــت ،وقــد شــاهدت ذلــك عندمــا قمــت بزيــارة
معاملنــا ومرافقنــا مؤخـ ًرا ،إذ كانــت روح زمالئنــا وثباتهــم
أم ًرا مله ًما حقًا».
وأشــار الناصــر إلــى أنــه رأى ،خــال زيارتــه األخيــرة،
أوجــه تشــابه كثيــرة فــي ردود األفعــال مــع تلــك التــي
أظهرهــا موظفــو الشــركة أثنــاء اســتجابتهم للهجمــات
التــي اســتهدفت بقيــق وخريــص فــي ســبتمبر الماضي من
أجل إعادة اإلنتاج بالكامل.
وقــال الناصــر« :موظفونــا ،فــي جميــع مرافــق الشــركة،
لديهــم حمــاس كبيــر لتحقيــق النجــاح فــي ظــل الوضــع
الراهن أكثر من أي وقت مضى».

اطلع المهندس أمين الناصر على عديد من االحتياطات التي تتخذها الشركة لمواجهة فيروس كوفيد -19في مرافق الشركة في جميع أنحاء المملكة ،بما فيها المناطق النائية ومناطق األعمال البحرية.
ّ
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ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

ﺧﻼل ﻫﺬه اﻷوﻗﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺄﺧﺬ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ وﻧﺸﺠﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع
اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ
ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻠﻌﺐ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻚ

اﺳﺘﺨﺪم
اﻟﺴﻼﻟﻢ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ

اﺗﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو
اﺣﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎي ﺗﺸﺎرت

ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ

اﻃﻠﺐ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻻ ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻹﺣﺮاج ﻣﻦ
إﺧﺒﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺄﻧﻚ ﺗﻤﺎرس
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي

اﻗﺾ وﻗﺘﻚ
ِ
ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت
وﺟﻬﺎ
ﻣﻔﻴﺪة
ً
ﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل

ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻏﻴﺮ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ
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يتم تعقيم مناطق ألعاب األطفال داخل الحي السكني بصورة مستمرة ،ويهدف ذلك إلى حماية األطفال من الفيروسات التي يمكن أن تنتشر عبر اللمس أو االحتكاك المباشر.

خطوات متواصلة لحماية الموظفين وأفراد ُأسرهم
يقـوم موظفـو إدارتـي خدمـات المكاتـب وأحيـاء السـكن ،بجهـود حثيثـة
لتعقيم كل ما يمكن أن يلمسـه الموظف أو أفراد أسـرته ،حيث تهدف هذه
القدر اهلل.
الجهود الحتواء فيروس كوفيد  19وعدم انتشاره َّ

واحدة من أفضل الطرق لمنع انتشار الفيروس هو ضمان أن الزمالء وعمال المقاولين ال تظهر عليهم أي
عالمة على اإلصابة بالمرض ،لذا ،بدأ هذا األسبوع قياس درجة حرارة العاملين القادمين للعمل في
منطقة المكاتب المركزية ،وإعادة أي شخص يعاني من ارتفاع رفع درجة الحرارة ،والتي تُعد واحدة من
عالمات اإلصابة بالفيروس.

تتضمن زجاجة شخصية
تنتقل فرق خدمات المكاتب من حجرة إلى حجرة داخل منطقة المكاتب المركزية في الظهران لتوزيع أدوات السالمة ،التي
ّ
من مطهر اليد وكمامة للوجه ،وتحمل شعار (اتخذ االحتياطات ،كن آمنًا).

مقعدا في محطة الحافالت القريبة من منطقة المكاتب المركزية .المقاعد هي واحدة من المناطق الحرجة التي تركز عليها أطقم التنظيف  ،حيث ُيعتقد أن فيروس كوفيد -19يبقى على هذه األسطح لبعض الوقت .كما يتم تعقيم األسطح التي
يعقم
عامل ّ
ً
تتعرض لالستخدام المستمر خاصة أزرار المصاعد.
تصوير :أحمد العيتاني
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العمل من المنزل..
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ممهد نحو استمرارية التم ُّيز في أداء األعمال
ٌ
طريق َّ
السالمة واألمن واستمرارية األعمال

امتدادا لجهود الشركة
ً
لزيادة التباعد الجسدي ،تم
توجيه بعض الموظفين
للعمل من المنزل .وقد ط ّور
قسم تنمية المهارات
القيادية في إدارة الموارد
عددا من
البشرية ً
التوصيات ،بما في ذلك
االتصال اإللكتروني
المنتظم الذي يؤكد على
التعاون بين أفراد الفريق،
والتأكد من القيام بالتمدد
كل فترة خالل جلسة
العمل.

مايكل آيفز
خالل األزمة الراهنة لجائحة فيروس كورونا المسـتجد
( ،)COVID-19تبـذل أرامكـو السـعودية ،عبـر جميـع الفرق
واإلدارات فيهـا ،قصـارى جهدهـا من أجـل المحافظة على
سلامة الناس وصحتهم ،سواء أكانوا في مرافق العمل ،أم
في المرافق السكنية التابعة لها ،أم في منازلهم.
هـذه األزمـة فريـدة مـن نوعهـا؛ إذ لـم يسـبق ألي منـا أن
مـر بمثلهـا سـابقًا ،والشـركة تفعـل كل مـا بوسـعها لحمايـة
جميع أفراد أسرة أرامكو السعودية.
وبالنسـبة لكثيـر مـن الموظفيـن ،يبقـى الذهـاب إلـى
مرافـق األعمـال أمـ ًرا ضرور ًيـا؛ ويشـمل ذلـك ،علـى سـبيل
المثـال ،مق ّدمـي الرعايـة الصحية في مركـز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ،الذين يُع ّدون خط الدفاع األول في مواجهة
الفيـروس ،وموظفـي الشـركة العامليـن فـي جميـع مرافـق
أعمالهـا ،مـن أجـل ضمـان اسـتمرار إمـداد موثـوق للطاقـة
لجميع عمالء الشركة في أنحاء العالم.
وألن المحافظـة علـى مسـافة آمنـة مـع اآلخريـن سلا ٌح
فاعـل فـي المعركـة أمـام فيـروس كورونـا ،فـإن عـدد

إضـــاءة

محمد العداربة

mohammad.adarbeh@aramco.com

هيئة التحرير

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوّعة تعبّر عن آراء كتّابها.

الموظفيـن الذيـن يعملـون مـن منازلهـم فـي ازديـاد ،بمـا
يتوافـق مع تعليمـات الجهات الحكومية المختصـة ،وقد تم
توجيـه مديـري اإلدارات مـن أجـل التأكـد مـن أن خطـط
استمرارية األعمال تضع الموظفين ً
أول.
ويأتـي عمـل الموظفيـن مـن المنـزل بعـد حصولهـم على
موافقـة اإلدارات ،التـي تتأكـد مـن ضمـان توفيـر األدوات
الضروريـة للموظفيـن ألداء أعمالهم .وفـي أغلب الحاالت،
يشـمل الحـد األدنـى مـن هـذه األدوات أجهـزة الكمبيوتـر
المحمولة ،المزودة بخاصية الشبكة االفتراضية الخاصة،
التي تمكن من وصول آمن إلى شبكة الشركة.
وفـي حـال عـدم التأكـد مـن توفـر االحتياجـات التقنيـة
الالزمـة ،يُنصـح الموظفـون بمناقشـة ذلـك مـع مـزودي
خدمـات أجهـزة الكمبيوتـر فـي اإلدارات .وتشـمل األدوات
المتاحـة برنامـج سـكايب لألعمـال ،الـذي يتوفر
اإلضافيـة ُ
ِّ
اآلن علـى أجهـزة الكمبيوتر المحمولة في الشـركة ،ويمكن
من عقد االجتماعات الهاتفية والمرئية عبر اإلنترنت.
ومـن خلال توفـر كل هـذه األدوات الرقميـة بيـن أيـدي
المسـتخدمين ،ومع القيام بالتحضيرات الالزمة ،سيتمكن
الموظفون من العمل من منازلهم بكل يسر وسهولة.

قبـل بـدء العمـل مـن المنـزل ،مـن الضـروري بالنسـبة
للموظفين اتخاذ الخطوات التالية:
■تأكـد مـن قدرتـك علـى الوصـول بشـكل آمـن إلـى شـبكة
الشـركة ،بمـا يتضمـن امتلاكك لجهـاز كمبيوتـر محمـول
مـزود بـأداة الشـبكة االفتراضيـة الخاصـة ،وبرنامـج
سـكايب لألعمـال ،باإلضافـة إلـى قدرتـك علـى الوصـول
إلى األدوات األخرى التي تحتاجها ألداء أعمالك.
■تأكـد مـن حصولـك علـى موافقـة إدارتـك علـى عملك من
بُعد.
■اتخـذ التدابيـر الالزمـة لضمـان أن بيئـة العمـل مـن بُعـد
التي تعمل فيها آمنة وصحية.
■سـواء أكنـت تعمل مـن المنـزل أم من مقر العمـل ،احرص
علـى اتباع إجراءات التعقيم المنصـوح بها ،باإلضافة إلى
العمـل باإلرشـادات الصحيـة حـول كيفيـة المحافظة على
مسافة آمنة مع اآلخرين.

قيادة فرق العمل عن ُبعد
لمسـاعدة موظفينـا علـى التك ّيـف مـع أماكـن العمـل
االفتراضيـة ،كان قسـم تنميـة المهـارات القياديـة فـي إدارة
الموارد البشـرية يبحث في أفضل الممارسـات العالمية من
مؤسسـات مثـل هارفـاد و معهـد ماساتشوسـتس للتقنيـة
لتطويـر جلسـة نقـاش عبـر اإلنترنـت تسـمى قيـادة فريـق
العمـل االفتراضـي .وينصـح الخبـراء فـي أماكـن العمـل
االفتراضية ،المهنيين والقادة باتباع بعض الخطوات لزيادة
فعالية وكفاءة العمل من المنزل.
أوالً ،تأكـد مـن عـدم انخفـاض اإلنتاجيـة خلال هـذه
الفتـرة ،حيـث يرغـب الموظفـون فـي البقاء مشـغولين بغض
النظـر عـن موقـع عملهـم .لذلـك ،يجـب أن يبـدأ اليـوم مـن
خلال اجتمـاع موجز لفريـق العمل من خلال مكالمة فيديو
عبـر برنامـج سـكايب لألعمـال لمناقشـة خطـة اليـوم .ففـي

أسطورة جسوم
كا نــت مد ر ســتنا تبعــد مســا فة ثال ثــة
كيلومتــرات عــن بيتنــا ،وكان فتيــة الحــي
الفرحيــن بحقائبهــم الجديــدة العابريــن إلــى
وأزواجــا،
المســتقبل ،أمثالــي ،يمشــون جماعــات
ً
ولــم أكــن أعلــم لمــاذا يتجمعــون هكــذا! وعندمــا
بحــي غريــب ،هاجمنــا طــاب مدرســة
مررنــا
ّ
العمالقــة كمــا كان ينعتهــا الرفــاق .أمــا لمــاذا
العمالقــة؟ فذلــك ألنهــا متوســطة ومدرســتنا
ابتدائيــة .واشــتبك القــوم ،وتعالــت الصيحــات،
ونالنــي يومهــا مــا نالنــي مــن الــركل وقليــل مــن
اللكــم هنــا وهنــاك ،إال أن مــن مآثــر هــذا اليــوم
أننــي اســتطعت أن أم ّيــز أقواهــم ،ولــم أعــرف
اســمه ولكننــي دعوتــه (جســوم) لبســطة فــي
جسمه سيحسن استغاللها ال شك!
علــي تغييــر الطريــق
فقلــت فــي نفســي ،إن
ّ
فــو ًرا ،فمــن الواضــح أنــه إعصــار ال يصمــد فــي
وجهــه شــيء .وبــدأت رحلتــي مــع جســوم الــذي
ال يشــق لــه غبــار! ،فأينمــا رآنــي هاجمنــي
وضربنــي ،وأحيا ًنــا يســطو علــى شــطيرة الزعتــر
فــي حقيبتــي! ولكثــرة العــراكات اليوميــة غيــر
المتكافئــة ،أصبــح األمــر عاد ًيــا ،فــا بــأس مــن
وجبــة لكــم صباحيــة ،ث ـ ّم الجــري إلــى المدرســة
بقيــة المســافة .قاتلــك اهلل يــا جســوم! ألــم
تمــل؟ ألــم تشــعر بالشــفقة؟ أي حــظ ســيء هــذا
أن تكون في طريقي؟

ً
مســتعجل يلتهــم
كنــت أتخيلــه فــي بيتــه
اللقمــة تلــو اللقمــة ،ور ّبمــا ال ينتظــر ليشــرب
الشــاي حتــى يبــرد ويضــع نصــف رجــل فــي
بنطالــه ،ويكمــل ارتــداء مالبســه فــي الشــارع
حتــى ال تفوتــه رياضتــه الصباحيــة .كنــت أراه
صباحــا متحف ـزًا منتظ ـ ًرا يقــول
بكامــل نشــاطه
ً
فــي خاطــره :مــن هنــا أم مــن هنــا يأتــي؟ وأنــا
ٍآت لحتفــي يوم ًيــا .مـ ّـرت علــى معاركــي الفاشــلة
ســنتين كاملتيــن وجســوم جعلنــي أكــره المدرســة،
والتعليم والشارع ،وحتى شطيرة الزعتر!
وفــي ليلــة ظلمــاء ،لــم أنــم وأنــا أفكــر بظلــم
جســوم ،وأحـ ّدث نفســي بتعلــم فنــون القتــال ،ثـ ّم
أمتطــي صهــوة حصــان وأنقــض علــى جســوم
فأجهــز عليــه! وفــي الصبــاح لــم أتنــاول فطــوري
ولم آخذ شطيرة جسوم!
وبــدأت أح ـ ّدث نفســي بحديــث الليــل ،وأننــي
ال محالــة ميــت فــي هــذا اليــوم ألننــي ســأقاتل
ذلــك الفتــى حتــى النهايــة ،كرهــت الدنيــا مــن
خاللــه .لــم يغــب منظــره عــن مخيلتــي وال لحظــة
طــوال الطريــق حتــى رأيتــه هنــاك .بــدا لــي
بجســمه العمــاق مــن بعيــد ،وعندمــا دنــوت
منــه ،كان يبتســم بمكــر وتكتيــك عالييــن ليظهــر
ثقــة كبيــرة تــدب الرعــب فــي الخصــوم! كنــت
أحمــل فــي يــدي اليمنــى حقيبــة جلديــة مــأى
بالكتــب والدفاتــر .وكعــادة جســوم إذا رآنــي،

مـكان العمـل االفتراضي ،قـد يكون الوقـت المطلوب لتنفيذ
أيضا إجراء مكالمة فيديو أخرى
المهام أقصر ،لذا يمكنك ً
أيضا،
فـي نهايـة اليـوم لمعرفة التقدم الـذي أحرزه الفريـقً .
مـن المهـم أن ترتـدي مالبـس العمـل العادية عنـد العمل من
المنـزل ،فهـذا سيرسـل رسـالة قويـة إلـى عقلـك مفادهـا أن
الوقت قد حان للعمل.
ثان ًيـا ،يجـب علـى الموظفيـن ضمـان مشـاركتهم الفردية.
مـن المفهـوم أن فـرص التعـاون بيـن أعضـاء الفريـق تكـون
ضعيفـة نظـ ًرا ألن الموظفيـن ليسـوا في مـكان واحـد ،ولكن
ال يـزال مـن المهـم عقـد جلسـات العصـف الذهنـي أو
تحديثـات المشـروع أو المراجعـات ،حيـث سـيؤدي ذلك إلى
ضمـان بقـاء الجميـع علـى اتصـال والتركيـز علـى المهـام
الرئيسـة .كما يجـب أن تحتفي وتُق ّدر العمـل الجيد ،خاصة
أن ذلك تم من خالل العمل من المنزل.
أخيـ ًرا ،من المهم ضمان سلامة الجميع .فعندما ال نرى
بعضـا كل يـوم ،فمـن السـهل أن ننسـى التأكـد مـن
بعضنـا ً
صحـة الموظفيـن ورفاهيتهـم ،لـذا ،حـ ّدد موعـ ًدا لمكالمـة
فيديـو عبـر برنامـج سـكايب مـع كل فـرد مـن أفـراد الفريـق
على حدة ،لمدة خمس دقائق للتحقق من سالمتهم والتأكد
من أنهم في حالة جيدة.
وفـي مـكان العمل االفتراضـي ،ال نتجول كثيـ ًرا ،لذا تأكد
من االبتعاد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتمدد بشكل
دوري .وإذا كان أي موظـف يرغـب فـي مواصلـة تطويـره
المهنـي خالل هذه الفترة ،فسـيقدم مركـز التطوير القيادي
عديـ ًدا مـن برامج التطوير المهني ليـوم واحد عبر اإلنترنت
لمعالجـة أفضـل الممارسـات فـي مـكان العمل .فحتـى أثناء
العمل من المنزل ،لديك فرصة متميزة لتطوير عملك.
وبغـض النظـر عـن موقـع العمـل ،تلتـزم أرامكو السـعودية
بضمـان سلامة ورفاهيـة كل الموظفيـن وعائالتهـم
ومجتمعهـم .ومن خالل اتباع اإلرشـادات المناسـبة ،بما في
ذلـك اإلجراءات الفردية بشـأن النظافة والسلامة والتباعد
الجسـدي ،وسـوف نبـذل قصـارى جهدنـا لحمايـة أنفسـنا
واآلخرين حولنا

يســير نحــوي لتقصــر المســافة بســرعة فهــو ال
يريــد أن يض ّيــع دقيقــة مــن نشــوة نصــره
الصباحــي .وعندمــا دنــا منــي علــى مســافة
االشــتباك ،وعلــى طريقــة رمــي القــرص ،ضربتــه
بحقيبتــي الممتلئــة علــى وجهــه مباشــرة ،فلــم
يتوقــع أو يتخيــل فــي كوابيســه أن يحــدث مثــل
هــذا الشــيء .المفاجــأة أنــه راح يصيــح ويبكــي!
فلــم أصــدق عينــاي فجســوم يبكي...جســوم
يبكــي أخيــ ًرا! لــم أرحــم بــكاءه فيــوم المظلــوم
علــى الظالــم أشــ ّد .المفارقــة أن جســوم صــار
إذا رآنــي يغيــر الطريــق ،وإذا أتيحــت لــي
الفرصــة أخــذت شــطيرة الزعتــر خاصتــه،
ودارت عليك الدوائر يا جسوم!
التنمــر ليســت ظاهــرة مدرســية فقــط! بــل
تراهــا بصــورة أو بأخــرى فــي أماكــن عديــدة! إن
المشــاعر التــي تصيــب المعتــدى عليــه والضيــق
الــذي ينهــش صــدره قــد يوصلــه إلــى كــره
الحيــاة ،أو أن «خنجــ ًر ا يطعــن قلبــه وينهــي
حياتــه» علــى حــ ّد تعبيــر الفتــى األســترالي،
الــذي يبلــغ التاســعة مــن عمــره ويتعــرض للتنمــر
بشــكل يومــي بســبب شــكله الهزيــل ألنــه يعانــي
مــن بــطء فــي النمــو .فمــن ال يَرحــم ال يُرحــم،
فالتنمــر قــد يكــون بنظــرة أو كلمــة ال تلقــي لهــا
َ
بــال فتشــ ّوه إنســا ًنا بري ًئــا يحتــاج لســنين حتــى
يتعافى!

القافلة األسبوعية
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تمكين تقنيات الذكاء االصطناعي
في محاربة الكورونا

مـع انتشـار فيـروس الكورونـا المسـتجد فـي
وخصوصـا
أنحـاء العالـم ،بـدأت شـركات التقنيـة،
ً
الصينيـة منهـا ،اسـتحداث أدوات وتقنيـات مبنيـة
علـى الـذكاء االصطناعـي والحوسـبة السـحابية
لمواجهـة الفيـروس ،وتشـمل تلـك التقنيـات
اسـتخدام األقمـار االصطناعيـة ،والروبوتـات،
وطائـرات الـدرون ،والتطبيقـات الذكيـة المبنيـة
علـى تحليـل البيانـات الضخمـة وتقنيـات الثـورة
الصناعيـة الرابعـة .وهـذه بعـض األمثلـة علـى
استخدام تلك التقنيات لمواجهة الفيروس:

األشعة تحت الحمراء
أعلنـت الصيـن عـن نشـر حساسـات تعمـل
باألشـعة تحـت الحمـراء فـي محطـات السـكك
الحديديـة والمطـارات إلجـراء مسـح للـركاب
واكتشـاف المصابيـن بارتفـاع فـي درجـة الحـرارة.
وتسـتخدم الحساسـات الـذكاء االصطناعـي
لتوجيههـا نحـو جبـاه المسـافرين وقيـاس درجـات
حرارتهـم .وال يزيـد معـدل خطـأ هذه الحساسـات
علـى  0.05درجـة مئويـة .وعنـد رصـد المصابيـن
بالحمـى يتـم منعهـم مـن السـفر وعزلهـم حتـى
يخضعـوا لمزيد مـن الفحوصات ومعرفـة إن كانوا
مصابين بالفيروس الجديد أم ال.

تتبع مسارات المصابين
طـ ّورت شـركتان صينيتـان (أوهيـو  )360و(هـو
شـوجار تيـك) منصـة تحتـوي علـى بيانـات
المصابيـن ومسـارات تنقالتهـم باسـتخدام الـذكاء
االصطناعي والبيانات الضخمة .ويمكن استخدام
هـذه المنصـة لمعرفـة إن كان الشـخص قد سـافر
بصحبـة أحـد المصابيـن علـى متن أي وسـيلة نقل
عامـة مـن خالل إدخـال بيانـات رحالتهـم ،ومن ثم

مقارنتهـا فـي المنصـة مـع بيانـات رحلات
المصابيـن .وتـم اسـتخدام هـذه المنصـة أكثـر من
 21مليون مرة خالل يومين من إطالقها.

خدمات الدردشة
تسـتخدم مدينـة شـنغهاي روبوتـات الدردشـة
للتخاطـب مـع سـكان المدينـة ،وتوجيـه بعـض
األسـئلة لهـم وتحليـل إجاباتهـم وتحديـد الحـاالت
التـي تحتـاج إلـى العـزل ،ومـن ثـم إرسـال بياناتهـم
إلـى المستشـفيات فـي المدينـة لمتابعـة حالتهـم.
ويمكـن لهـذه الروبوتات إجـراء  200مكالمة خالل
 5دقائـق ،والتـي قـد تسـتغرق مـن سـاعتين إلـى
ثلاث سـاعات إن تـم عملهـا بواسـطة اإلنسـان.
أيضـا أن تصنـف
وتسـتطيع روبوتـات الدردشـة ً
المعلومـات التـي تجمعهـا وتصـدر تقاريـر يوميـة
توضح معدل انتشار الفيروس.

محركات البحث
تعطـل المالييـن مـن السـكان فـي الصيـن الذين
كانـوا خـارج مدنهـم عنـد إعلان السـلطات منـع
السـفر وإقفال الحدود بين المدن ،وامتنعت أغلب
الفنادق من اسـتقبالهم خوفًا من حملهم للفيروس
فأصبحـوا بلا سـكن .وهنـا أعلـن محـرك البحـث
الصيني (سـوجو) عن خدمة مسـتحدثة لمسـاعدة
هـؤالء األشـخاص ،بإرشـادهم إلـى الفنـادق التـي
تقبـل اسـتضافتهم أو الفنـادق التـي اسـتضافت
غيرهـم .وانضـم إلى هذه الخدمـة  453فند ًقا في
جميع أنحاء الصين.

روبوتات التنظيف
بـدأت الصيـن باسـتخدام الروبوتـات ً
بـدل مـن

عمـال النظافـة لتنظيـف األماكـن وتقديـم الطعـام
للمصابيـن المعزوليـن فـي أجنحتهم .ويهـدف هذا
اإلجـراء إلـى الحـد مـن انتشـار الفيـروس وحمايـة
العامليـن مـن اإلصابـة .وتعمـل هـذه الروبوتـات
ألكثـر مـن ثالث سـاعات متواصلة ،وتنظـف أماكن
المصابيـن بكفـاءة ،وتسـتخدم المطهـرات ومـواد
التعقيم بفاعلية أكبر.

طائرات دون طيار
تسـتخدم السـلطات الصينيـة طائـرات مسـيرة
بال طيار للبحث عن األشـخاص الذين ال يرتدون
أقنعـة واقيـة ،وتتضمـن الطائـرات كاميـرات
ومكبـرات صـوت .وتحلّـق فـي األجـواء الصينيـة
خاصـ ًة المناطـق النائيـة ،لترصـد كاميراتهـا أي
شـخص يسـير فـي الشـارع دون ارتـداء قنـاع ٍ
واق،
ليتـم محادثتـه السـلك ًيا عبـر مكبـرات الصـوت
وحثـه علـى ارتداء قنـاع ٍ
واق أو العـودة إلى منزله.
وتسـهم هـذه الطائرات فـي مراقبة أماكن واسـعة
وإرشـاد النـاس دون االقتـراب منهم من ًعا النتشـار
الفيروس.

تطبيقات الهواتف الذكية
طـورت السـلطات الصينيـة برنامـج (ووهـان
مايكـرو نيبرهـود) ،والـذي يقـوم بتحديـد موقـع
مسـتخدمه بدقـة بواسـطة األقمـار االصطناعيـة،
ويقـ ّد م المسـتخدم بياناتـه إلـى المؤسسـات
الصحيـة والحكوميـة فـي المدينـة .وعندما تظهر
عليـه أي مـن أعـراض المـرض ،يبلّـغ هـذه
المؤسسـات مـن خلال التطبيـق فيق ّيـم األطبـاء
حالتـه ويرسـلون إليـه سـيارة إسـعاف ومتطوعين،
أيضـا إرسـال متطوعيـن آخرين إلـى المنزل
ويتـم ً
لتطهيره وتعقيمه.

فيروس كورونا يصل إلى الحاسب الشخصي

اسـتغل مخترقـو الحواسـيب حالـة الذعـر التـي
اجتاحت سـكان العالم من فيروس كورونا كوسـيلة
لقر صنـة ا لبيا نـا ت ا لشـخصية لكثيـر مـن
مسـتخدمي اإلنترنـت ،مـن خلال إرسـال بريـد
إلكترونـي يحتـوي علـى روابـط خبيثـة ،وجعلهـا
تبـدو وكأنهـا نشـرات توعويـة ومعلومـات حـول
فيروس كورونا الجديد.
وتزعـم رسـالة البريـد اإللكترونـي أن الفيـروس
انتشـر بشـكل كبيـر ،وأن البريـد يحتـوي علـى
تعليمـات مهمـة لتفـادي العـدوى ،لتحفـز المتلقـي
علـى فتح الملف المرفق .وتتيـح الملفات المرفقة
للمخترقيـن الدخـول إلـى الحاسـب ،وسـرقة
البيانات الشخصية.

وإلضفـاء المصداقيـة علـى رسـائل البريـد
اإللكترونـي ،قـام المخترقـون بإضافـة توقيـع فـي

نهاية الرسـالة مصحو ًبا بعنـوان بريدي ،باإلضافة
إلى رقم هاتف وفاكس وهمي.
وأفـاد محللـو األنظمـة بـأن قراصنـة اإلنترنـت
يسـتخدمون أخبـار فيـروس كورونـا هـذه األيـام،
الـذي تتناوله وسـائل اإلعالم بشـكل يومـيُ ،
كطعم
الصطياد ضحاياهم.
وتشـير التقاريـر إلـى أنـه حتـى اآلن ،تـم رصـد
العشـرات مـن الملفـات المفخخـة ،ونظـ ًرا لـرواج
الموضـوع المتـداول فـي وسـائل اإلعلام ،ومـع
اسـتمرار قلـق الكثيريـن بشـأن صحتهـم ،فـإن
الملفـات الضـارة التـي تزعـم توعيـة العامة بشـأن
كيفيـة حماية أنفسـهم من مخاطر فيـروس كورونا
ستزداد بشكل كبير.

تطبيق جديد من فيسبوك
ملشاركة الصور

أطلق فيسبوك تطبيق «هوبي»  Hobbiكمنافس لتطبيق
 Pinterestالمتخصص في نشر الصور ،ليتيح للمستخدمين
مشاركة الصور ومقاطع الفيديو.
و يُــمــكــن تطبيق هــوبــي لمستخدميه مــن تخزين الصور
وترتيبها ،وكذلك تنظيم الصور في مجموعات ذات موضوع
معين ،مثل :الفن والسفر ،والهوايات الرياضية ،وغيرها .كما
يمتاز التطبيق بإمكانية إنشاء مقاطع فيديو لمشاركتها مع
الحسابات األخرى.
وال يحتوي التطبيق الجديد على كثير من أدوات التحكم
وخيارات التحرير ،فهدف التطبيق هو تخزين الصور ونشرها
بشكل مبسط ،مقارنة بالتطبيقات األخرى مثل إنستجرام.
ويُع ُّد «هوبي» التطبيق الثالث الذي نشره فريق التطوير في
فيسبوك خالل فترة وجيزة ،حيث تم نشر برنامج الدردشة
 ،Bumpوتطبيق الموسيقى االجتماعي  Auxمنذ بداية
السنة.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن تطبيق «هــوبــي» متاح منذ الشهر
الماضي لنظام أبل فقط ،وسيتم اإلعالن عن نسخة األندرويد
قري ًبا.

إطارات ذكية بتقنية الجيل
الخامس

أعلنت شركة بيريللي لــإطــارات عن نجاح تجربتها في
مشاركة المعلومات حول حالة الطريق التي تجمعها إطاراتها
الذكية عبر شبكة الجيل الخامس  ،5Gإذ كشفت الشركة عن
ابتكارها الجديد كأول نظام متق ّدم لمساعدة السائق بواسطة
إطارات المركبة.
وأطلقت شركة بيريللي اسم سايبر تاير ( )CyberTireعلى
التقنية الجديدة ،وكشفت أثناء اإلعــان عن التجربة كيف
استطاعت مركبة مجهزة بإطاراتها الجديدة المز ّودة بأجهزة
استشعار متصلة بشبكة الجيل الخامس إرســال المعلومات
المتعلقة بمخاطر حــاالت فقدان السيطرة في المساحات
المغمورة بالمياه إلى سيارة أخــرى في الخلف .وأسهم في
نجاح التجربة السرعة الكبيرة التي توفرها شبكات الجيل
الخامس لالتصال بين األجهزة.
وأعلنت الشركة أن اإلصــدار القادم سيعمل على تزويد
السيارة ببيانات أخرى مهمة كعدد الكيلومترات المقطوعة،
ووزن الحمولة في المركبة ،وحاالت المخاطر المحتملة على
ً
ووصــول إلــى انخفاض مستوى احتكاك اإلطــارات
الطرق،
بالطريق ،وبالتالي ،انخفاض مستوى السيطرة على السيارة.
كما وستمكن هــذه المعلومات السيارة من تكييف أنظمة
التحكم وأنظمة مساعدة القيادة ،األمــر الــذي سيسهم في
تعزيز مستويات السالمة والراحة واألداء بشكل كبير.
وفي وقت سابق ،أعلنت الشركة عن إطارات ذكية مصممة
لحلبات السباق ،مــزودة بأجهزة االستشعار لتعمل بمثابة
مهندس سباقات حقيقي ولكن بشكل افتراضي ،إذ إنها تراقب
ضغط اإلطارات ودرجة حرارتها في الوقت الحقيقي ،وتجمع
هذه المعلومات مع بيانات القياس عن بعد لتقديم مؤشرات
واقــتــراحــات للسائق حــول كيفية تحسين األداء على حلبة
السباق.
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حديث األلوان:

هدف الحياة

فضل بن سعد البوعينني *

أرامكو السعودية
 ..والتحديات

ولدت الفنانة فاطمة النمر عام 1984م ،وفي رصيدها حتى اآلن أربعة معارض شخصية ،وقد شاركت في عديد من المعارض والملتقيات الجماعية داخل وخارج
عديدا من الجوائز ،من بينها المركز األول في جائزة الفن المعاصر ،وجوائز عديدة من قبل وزارة الثقافة .شاركت الفنانة النمر في مدينة
المملكة ،كما حازت
ً
الملك عبداهلل الرياضية في جدة بمجموعة من اللوحات التي تبرز على نحو خاص عنصري اإلثارة والحماس في كرة القدم.

السودوكو
قاعدة اللعبة

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

مدير قسم النشر بالوكالة:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالرحمن أبوالجدايل
محمد العداربة ،ميثم ضياء الموسوي ،مصلح
جميل الخثعمي ،سارة مطر ،عوض العنزي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

تحديـات كبـرى واجهتهـا أرامكو السـعودية خلال الفتـرة الماضيـة ،بد ًءا
من اسـتهداف منشـآتها النفطيـة في بقيق وخريـص ،مـرو ًرا بمرحلة الطرح
العـام ،وإنتهـا ًء بوقـف العمـل باتفـاق أوبـك +ومـا تبعـه مـن تراجـع أسـعار
النفط.
قـد يكـون االسـتهداف التخريبـي الـذي طـال معامـل النفـط فـي بقيـق
وخريـص مـن أشـد التحديـات ،وأكثرهـا تعقيـ ًد ا ،لتداخالتـه األمنيـة
والسياسـية والتشـغيلية ،وهـو أمـر يفـوق قـدرات أكبـر الشـركات العالميـة،
غيـر أن موثوقيـة أرامكـو السـعودية تجلّـت فـي تجـاوز تلـك المرحلـة بأقـل
األضـرار ،بـل أزعم أنهـا ح ّولت األزمـة إلى فرصـة إلثبـات قدراتهـا الفائقة
في التعامل مع األزمات المعقدة ،وبكفاءة عالية.
لـم يكـن التحـدي األمني مسـتق ً
ال بذاته ،بـل ارتبـط بأهم مراحـل أرامكو
السـعودية التحوليـة ،مـن الملكيـة الحكوميـة الخاصـة إلـى الطـرح العـام
ودخـول مسـاهمين جـد ًدا فـي الشـركة .كان مـن المتوقـع أن تنعكـس عملية
االسـتهداف التخريبيـة سـل ًبا علـى الطرح العـام من جهـة ،والتقييـم النهائي
للشـركة مـن جهـة أخـرى ،وهـو مالـم يحـدث ،حيـث نجحـت الشـركة فـي
طرحهـا العـام ،وحصلـت علـى تقييـم مهـم مـن المسـتثمرين الرئيسـين،
ساعد على المضي ق ّدما في طرحها لالكتتاب.
تسـببا في عـدم توصل
اإلنتـاج
كمـا أن أزمـة كورونـا ،ومتطلبـات خفـض
ّ
أوبـك +إلـى إتفـاق وانسـحاب روسـيا ،ومـا أعقبـه مـن إجـراءات حكوميـة
لرفـع اإلنتـاج .وقد م ّثـل انخفاض أسـعار النفط إلى مسـتويات أقـل من 30
دوال ًرا للبرميـل ،أي بنسـبة انخفـاض تقـ ّدر بــ  ،%50تحد ًيـا فـي اإليـرادات
واألربـاح المتوقّـع توزيعها مسـتقب ً
ال ،غيـر أن المركز المالي القـوي ألرامكو
السـعودية ،وتحوطهـا ،وقدرتهـا علـى التعايـش مـع متغيـرات األسـعار
سـيمكنها مـن تجـاوز األزمـة كمـا فعلـت مـع التحديـات السـابقة .قـد تكـون
المـرة األولـى التـي تواجـه فيهـا الشـركة أزمـات األسـعار بصفتهـا شـركة
ّ
مدرجـة فـي سـوق المـال ،مـا يعنـي تعرضهـا لضغـوط أكبـر كانـت مسـتترة
قبـل الطـرح العـام ،مـا يسـتوجب التعامـل معهـا برؤيـة مختلفـة وإدارة أكثـر
ً
ارتباطـا بالقطـاع الخـاص واألسـواق المالية منها إلـى المنظومـة الحكومية
السـابقة ،وهـو مـا أحسـب أن الشـركة بـدأت فـي ممارسـة تلـك الرؤيـة
المتوافقة مع معايير ومتطلبات الشركات المدرجة في سوق المال.
الحديـث عـن األوضـاع الماليـة هـو مـا يهـم السـوق والمسـاهمين ،لـذا
شـ ّدد رئيس أرامكو السـعودية وكبير اإلدارييـن التنفيذييـن ،المهندس أمين
حسـن الناصـر ،فـي تصريحاتـه األخيـرة علـى حرصـه لإلبقـاء علـى
العمليـات وقـوة األوضـاع الماليـة بالرغـم مـن تأثيـر فيـروس كورونـا علـى
الطلـب العالمـي واألسـعار .كمـا أن طمأنتـه المسـاهمين أوالً واألسـواق
ثان ًيا بأن الشـركة قادرة على االسـتمرار في ظل أسـعار شـديدة االنخفاض
للنفـط ،وألجـل طويـل ،سـيكون لـه التأثيـر اإليجابـي علـى الشـركة والسـوق
واالقتصاد وثقة المستثمرين.
التحديـات البيئيـة مـن أهـم التحديـات التـي تواجههـا الشـركة ،إال أن
ابتكاراتهـا سـاعدت علـى خفـض االنبعاثـات الضـارة .فهـي تتمتـع بمعـدل
ً
ٍ
معـدل من
متـدن وقريـب مـن الصفر فيمـا يتعلـق بإحـراق الغاز وهـي األقل
حيث كثافة الكربون الناتج عن أعمال التنقيب واإلنتاج.
ولعلـي أختـم بنتائـج أرامكـو الماليـة ،وهـي محصلـة العمـل االسـتثنائي
للعـام 2019م ومـا تضمنـه مـن تحديـات كبيـرة ،لـم تؤثـر سـل ًبا علـى النتائـج
الماليـة ،بـل عـزّزت قوتهـا الماليـة وموثوقيتهـا العالميـة ،حيـث حققـت
الشـركة صافـي دخـل قـدره  330.7مليـار ريـال لعـام 2019م ،وهـي بذلـك
تتفـوق علـى جميـع شـركات النفـط العالميـة .كمـا أنهـا التزمـت بتوزيـع
األربـاح التـي أعلنـت عنهـا وبقيمـة  274.4مليـار ريـال ،برغـم المتغيـرات
االقتصاديـة والحاجـة لالحتياطيـات الماليـة لمواجهـة الظـروف .وهـو أمـر
مهـم لحملـة األسـهم ،وللموثوقيـة الماليـة التـي تعـزّزت بـاإلدارة الماليـة
الحصيفـة التـي أكـدت خفـض اإلنفـاق الرأسـمالي لعـام 2020م اسـتجابة
لظـروف السـوق الحاليـة ،وعـدم الحاجـة لالقتـراض برغـم نسـبة الديـن
المنخفضـة جـ ًدا مقارنـة بحقـوق المسـاهمين .تحديـات مختلفـة نجحـت
أيضـا فـي اسـتثمارها وتعزيـز
أرامكـو السـعودية فـي تجاوزهـا ،ونجحـت ً
موثوقيتها العالمية.
* كاتب اقتصادي

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

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

