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صفحة ٢ و٣

ز  أرامكو السعودية تحصد جوائز التميُّ
والجودة واالستدامة محلًيا وعالمًيا

ا ... �ن مع�ي ��ج ًر� �أ اس �� �ن ا ��� �ن �ق �ج لا�قٌ .. �� �ج �ق �زُ �� أ
و��� �ج ا و��� ��نَّ اأ ��

تهيئة قادة اليوم لمواجهة 
تحديات المستقبل

صفحة ٦ و٧

صفحة 4 و5

أرامكو السعودية تجلب خدمات غوغل 
صفحة ٩السحابية إلى المملكة

بُجُزره الصناعية االثنتين والعشرين، ُيَعدُّ مشروع 
منيفة حجَر أساٍس في التطوير المحكم والمتقن، في 

الوقت الذي يحافظ فيه على البيئة ويوفر حلواًل 
ز:  ابتكارية ناجعة. وقد فاز المشروع بـ »جائزة التميُّ

التحول في قطاع التنقيب واإلنتاج« من خالل حفل 
جوائز بالتس للطاقة العالمية.

تزامًنا مع اليوم العاملي للغة العربية
 مركز "إثراء" ومجلة "القافلة" ُيصدران كتاب

"المعلقات لجيل األلفية"



أرامكو السعودية ُتكرَّم بجائزتين من جوائز بالتس للطاقة العالمية 
ضمن حفل ُعقد افتراضًيا من مدينة نيويورك األمريكية

أرامكو السعودية تحصد جوائز الملك عبدالعزيز والملك خالد وبالتس

¹. جائزة اإلنجاز مدى الحياة
موظفـــو أرامكو الســـعودية هـــم أعظـــم أصولها؛ وفي 
هذا اإلطـــار، فـــإن جائـــزة اإلنجاز مـــدى الحيـــاة، التي 
ها األســـتاذ داود الـــداود، تســـلِّط الضـــوء علـــى  تســـلمَّ

االبتكار المؤسسي والفردي والقيادة واألداء المتفوق.
الـــداود، الذي يتمتع بــــ 37 عاًما من الخبـــرة اإلدارية 
والتقنيـــة عبـــر سلســـلة القيمـــة الهيدروكربونيـــة، هـــذه 
الجائـــزة نظير إنجازاته المتنّوعة مع أرامكو الســـعودية، 
وهـــو مـــا يعكـــس كفـــاءة قيـــادات الشـــركة ونموذجهـــا 

المتمّيز في إدارة أعمالها وتطوير أداء موظفيها.
وبهذه المناســـبة، قـــال الـــداود: »يشـــرفني الحصول 
على هـــذه الجائـــزة المرموقـــة، وأودُّ أن أشـــكر بالتس، 
ولجنـــة التحكيـــم، والمنظميـــن وجميـــع المشـــاركين في 
هـــذا الحـــدث. كمـــا أودُّ أن أشـــكر زمالئي فـــي أرامكو 
الســـعودية على دعمهـــم وتفانيهم وتشـــجيعهم، الذي ما 
كنـــت ألتمكن بدونه مـــن التحـــدث إليكم اليـــوم. أخيًرا، 
أودُّ أن أتوجـــه بالشـــكر ألفـــراد أســـرتي علـــى صبرهم 

ومثابرتهم«.
وتَُعـــدُّ الجائـــزة التـــي حصـــل عليهـــا الـــداود مثـــااًل 
واضًحا على كلٍّ مـــن الكفاءة الفردية والجـــدارة المهنية 
التـــي تزخر بهـــا أرامكـــو الســـعودية، كما تجّســـد جهود 
الشـــركة الدؤوبـــة فـــي تطويـــر بيئـــة عمـــل يشـــّكل روح 

حلواًل ابتكارية ناجعة.
ولطالمـــا أظهـــرت أرامكـــو الســـعودية بصـــورة جليـــة 
التزامهـــا بحماية البيئـــة، وخفض االنبعاثـــات، وتقنيات 
االستخراج األكثر أماًنا، واالســـتثمارات في التقنية، في 

الوقت الذي تحقق فيه فوائد اقتصادية.
وأثناء تســـلمه الجائـــزة نيابة عن الشـــركة، قال مدير 
إدارة أعمـــال إتمـــام اآلبـــار بمنطقة األعمال الشـــمالية، 
األســـتاذ عبدالرحمن الغامدي: »ال شـــك في أن مشروع 
منيفـــة اســـتثنائي؛ فهو يجمع بيـــن اإلبـــداع، والتصميم، 
والبراعـــة الهندســـية التـــي تتمتـــع بهـــا الشـــركة لتقديم 
حلول لما يبدو مســـتحياًل. إنه انتصار عالمي للهندســـة 

والطبيعة والروح اإلنسانية«. داود الداود

6 إدارات في أرامكو السعودية تفوز بجائزة 
الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة

تكريم أرامكو السعودية والمشروع المشترك )لوبريف( في جائزة الملك خالد لالستدامة

الظهران - فازت ســـت إدارات في أرامكو السعودية 
بجائزة الملك عبدالعزيز للجـــودة التي أعلنت الفائزين 
بجوائزهـــا لدورتهـــا الخامســـة يـــوم اإلثنيـــن 6 جمادى 
األولى 1442هـ )21 ديســـمبر 2020م(. ويتم تنظيم هذه 
الجائـــزة برعاية كريمة مـــن خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، حفظه اهلل، 
وتكّرم فيهـــا منشـــآت القطاعين العـــام والخاص نظير 
تميزهـــا المؤسســـي بما يعـــزز القـــدرة التنافســـية في 

هذه القطاعات وجودة خدماتها.
وشـــملت اإلدارات الفائـــزة فـــي أرامكو الســـعودية كاّلً 
من: إدارة خطوط األنابيب شـــرق - غـــرب، وإدارة معمل 
الغـــاز فـــي الحويـــة، وإدارة اإلنتاج فـــي خريـــص، وإدارة 
مصفاة ينبع، وإدارة ورش الخدمـــات الميكانيكية، وإدارة 
أعمـــال الكمبيوتر. كما فاز بالجائزة أيًضا شـــركة أرامكو 
الســـعودية توتال للتكريـــر والبتروكيميائيات )ســـاتورب(، 
وهي مشـــروع مشـــترك بيـــن أرامكو الســـعودية وشـــركة 
مصفاة توتال الســـعودية، وشـــركة ينبع أرامكو ســـينوبك 
للتكرير المحدودة )ياســـرف(، وهي مشروع مشترك بين 
أرامكـــو الســـعودية وشـــركة ســـينوبك سينشـــري برايـــت 

كابيتال إنفستمنت )أمستردام( بي في.
وتعليًقـــا علـــى الفـــوز بهـــذه الجوائـــز، قـــال رئيـــس 
أرامكو الســـعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس 
أمين حســـن الناصر: »أهنـــئ كل المنشـــآت التي فازت 
بهـــذه الجائـــزة المرموقـــة، فهـــي بمثابـــة الشـــهادة لها 
بأنها من بين أفضل المنشـــآت من نوعهـــا على النطاق 
العالمـــي. كمـــا أهنـــئ أخـــي معالـــي الدكتـــور ســـعد 

الظهـــران - نجحـــت كلٌّ مـــن إدارة حقـــن ميـــاه البحـــر 
أرامكـــو  فـــي  الغربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  التوزيـــع  وإدارة 
الســـعودية، وكذلك المشـــروع المشـــترك لزيوت األساس 
)لوبريـــف(، في الوصول إلى قائمة المنشـــآت األعلى أداًء 
فـــي مجال االســـتدامة، وذلك فـــي إطار واحـــدة من أرفع 

الجوائز في المملكة.
قـــدرة  لالســـتدامة  خالـــد  الملـــك  جائـــزة  وتقيـــس 
المؤسســـات علـــى تحقيـــق الميـــزة التنافســـية، من خالل 
فـــي األعمـــال  تطبيـــق أفضـــل ممارســـات االســـتدامة 
التجاريـــة، مـــع اإلســـهام فـــي الوقـــت نفســـه فـــي تحقيق 

األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية في المملكة.
وكانت مؤسســـة الملك خالد قد أعلنت بشـــكل رسمي، 
ـــًرا، عن قائمـــة المؤسســـات التـــي احتلـــت المراتب  مؤخَّ

العشر األولى ضمن جائزة الملك خالد لالستدامة.
ولـــم يتـــم القيـــام بزيـــارات ميدانية إلـــى المواقـــع هذا 
م حفـــل توزيع  العـــام بســـبب جائحة كورونـــا، كما لـــن يُنظَّ

الجوائز للسبب نفسه.
جديـــٌر بالذكـــر أن تكريـــم الفائزيـــن بهذه الجائـــزة يتم 
تحت رعاية خادم الحرمين الشـــريفين، الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل.

استدامة المياه الجوفية
وفي هـــذا الصدد، قال مديـــر إدارة حقن ميـــاه البحر، 
األســـتاذ صالح الجعيدان: »الوصول إلى قائمة المنشـــآت 
األعلـــى أداًء ضمـــن هذه الجائـــزة دليٌل علـــى فاعلية أُُطر 
العمـــل التـــي وضعتها قيـــادة أرامكـــو الســـعودية، كما أنه 
دليـــٌل على تبنـــي موظفـــي إدارة حقن المياه لهـــذه األُطر، 

وبنائهم عليها ضمن سياق أعمالنا الفريد من نوعه«.

القافلة األسبوعية

القصبـــي، رئيـــس المؤسســـة الســـعودية للمواصفـــات 
والمقاييـــس، على المحافظـــة على معاييـــر رفيعة جًدا 
لهـــذه الجائـــزة التـــي تتبـــع أفضـــل الممارســـات فـــي 
العمليـــة التنظيمية وآليـــات التحكيـــم والتقييم، خاصة 
وأنها تحمل اســـم المؤســـس الملـــك عبدالعزيز )طّيب 
اهلل ثـــراه( وتحظـــى بالرعايـــة الكريمـــة لهـــا مـــن قبل 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود )حفظه اهلل( مما يدل علـــى األهمية الكبيرة 
للجائزة، ودورها الرائد في دعم وتشـــجيع المؤسســـات 
الوطنيـــة علـــى التمّيـــز ورفـــع معـــدالت الجـــودة فـــي 

أعمالها، وربط اســـم المملكة بعالمـــة الجودة في كافة 
المجاالت«. 

وسام فخر وشرف
وأضـــاف الناصـــر: »بالنســـبة لنـــا فـــإن حصول ســـت 
منشـــآت ومشـــاريع مشـــتركة تابعة ألرامكو على الجائزة 
يُعّد وســـام فخر وشـــرف، ويدفعنا للمحافظة على أفضل 
أداء تشـــغيلي، وتقديـــم نموذٍج رائـــٍد في التطـــّور والتمّيز 
المؤسســـي في جميع قطاعات الشـــركة، واالستمرار في 
تحقيـــق منجزاتنـــا وأهدافنـــا بأعلـــى معاييـــر الكفـــاءة 
والجـــودة، وال بـــد أن أشـــكر فـــي هـــذا المقـــام موظفي 
وموظفات الشـــركة عبر األجيال الذين قدمـــوا وما زالوا 
يقدمـــون نماذج وطنيـــة مضيئة فـــي الجـــودة والموثوقية 
والتفاني في العمل واإلنجاز ممـــا جعل العالمة التجارية 
ألرامكـــو مقترنـــة دائًمـــا بالجـــودة والموثوقيـــة، وهـــذه 

مسؤولية كبيرة نسأل اهلل أن يوفقنا دائًما على أدائها«.
وتأتـــي هذه الجوائز تجســـيًدا لتميُّـــز إدارات أرامكو 
الســـعودية فـــي جميـــع مناحـــي بيئـــة العمـــل، ونجـــاح 
الشـــركة فـــي غـــرس ثقافـــة التمّيـــز والجـــودة بوصفها 
إحدى قيمها األســـاس، وتأكيًدا للمســـتويات العالية من 
الكفـــاءة بين موظفيهـــا وإداراتهـــا، بما يؤكـــد جدارتهم 
بحصـــد مثـــل هـــذه الجوائـــز علـــى كافـــة المســـتويات 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة. كمـــا يمّثل الفـــوز بهذه 
الجائـــزة خطوًة أخـــرى في مســـيرة أرامكو الســـعودية 
نحـــو تحقيـــق رؤيتهـــا بـــأن تصبـــح الشـــركة الرائـــدة 
والمتكاملـــة عالمًيا في مجال الطاقـــة والكيمائيات، ما 

ينعكس على األداء التشغيلي لكافة مرافقها.

أمين الناصر

إميون هيوسنت

وتُشـــغِّل إدارة حقـــن مياه البحـــر محطة معالجـــة مياه 
البحـــر فـــي الُقريَّة وشـــبكة خطـــوط األنابيـــب المرتبطة 

بها.
وتمثِّـــل محطـــة المعالجة هـــذه إنجـــاًزا كبيًرا للشـــركة 
والقطـــاع ككل، حيـــث إنهـــا تُســـهم فـــي توفير اســـتهالك 
الميـــاه الجوفيـــة بصـــورة كبيرة من خـــالل معالجـــة مياه 
البحر وحقنهـــا لدعم إنتاج النفط والغـــاز. وتُعادل الطاقة 
الســـنوية القصـــوى لتوفير اســـتهالك الميـــاه الجوفية من 
خـــالل المحطـــة إجمالـــي االســـتهالك الســـنوي للميـــاه 

الجوفية في هذا القطاع في المملكة.
وقـــال الجعيـــدان: »لطالمـــا كانـــت االســـتدامة مبـــدًءا 
رئيًســـا فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرار، ســـواًء كان ذلـــك في 

األعمـــال أو الصيانـــة أو الهندســـة. ومـــن خـــالل معالجة 
ميـــاه البحر لدعم إنتـــاج النفط والغاز فـــي العقود األربعة 
الماضية، حافظت إدارة حقن مياه البحر باســـتدامة على 

موارد المياه الجوفية الشحيحة لألجيال القادمة«.

تعزيز المبادرات الُمستدامة
وفـــي معـــرض حديثـــه حـــول الوصـــول إلـــى قائمـــة 
المنشـــآت األعلـــى أداًء ضمن الجائـــزة، قال مديـــر إدارة 
التوزيع فـــي المنطقة الغربية، األســـتاذ عبداهلل الغامدي، 

د االلتزام المستمر بالتميُّز والتحوُّل. إن ذلك جسَّ
ـــد هـــذا النجـــاح التـــزام جميع  وقـــال الغامـــدي: »يجسِّ

المســـؤولين والموظفيـــن فـــي إدارة التوزيع فـــي المنطقة 
الغربيـــة وتفانيهم، بهـــدف تحقيق أهداف برنامـــج التميُّز 
التشـــغيلي فـــي أرامكـــو الســـعودية، ورؤيـــة اإلدارة في أن 
تصبـــح موزًعا بمواصفـــات عالميـــة للمنتجـــات البترولية 

عالية الجودة«.
وأضـــاف: »وضعـــت إدارة التوزيع في المنطقـــة الغربية 
االســـتدامة في قلب أعمالها من خالل تعزيز الممارسات 
المســـؤولية  تراعـــي  والتـــي  المســـتدامة،  والمبـــادرات 
األعمـــال  برامـــج  مجـــاالت  جميـــع  فـــي  االجتماعيـــة، 

والتواصل«.
وتدير إدارة التوزيع في المنطقـــة الغربية مرافق أعمال 
تمتـــد من تبـــوك في شـــمال المملكـــة وصواًل إلـــى نجران 

فـــي الجنوب الغربـــي مـــن المملكة. وتُشـــغِّل هـــذه اإلدارة 
عشـــرة مســـتودعات للمنتجات البترولية، وُفرضتين، وأربع 
قواعـــد جويـــة، وثالثـــة مواقـــع إســـتراتيجية، كمـــا تتولَّى 

أعمال الصيانة في هذه المرافق.
كما تُلبِّـــي إدارة التوزيع في المنطقـــة الغربية 58% من 
رة في  إجمالـــي الطلـــب علـــى المنتجـــات البترولية المكـــرَّ
المنطقـــة الغربية، إضافـــًة إلى توفير الخدمات الرئيســـة 
ر كذلـــك الدعم الرئيس  للهيئات الحكوميـــة الكبرى. وتوفِّ

للمواسم الدينية الرئيسة المتمثلة بالحج والعمرة.

االهتمام بالبيئة 
والمسؤولية االجتماعية

من جانبه، قال رئيس شـــركة أرامكو الســـعودية لزيوت 
األســـاس )لوبريـــف(، كبير إدارييهـــا التنفيذيين، األســـتاذ 
طارق النعيم، إن االســـتدامة هي إســـتراتيجية رئيسة في 
الشـــركة، التي تمتلك أرامكو الســـعودية حصـــة تبلغ %70 

منها.
وقـــال النعيـــم: »تُعد زيوت األســـاس مـــن الفئـــة الثانية 
والمنتجـــات الثانوية الجديدة، من قبيـــل الديزل المحتوي 
علـــى نســـبة فائقـــة االنخفاض مـــن الكبريت، غيـــر ضارة 
بالبيئـــة، حيـــث إنهـــا تنتـــج كميـــة أقـــل مـــن االنبعاثـــات 

الكبريتية«.
وأضاف قائـــاًل: »يدعم برنامج المســـؤولية االجتماعية 
فـــي الشـــركة المجتمعـــات المحليـــة، ويتواصـــل معها من 

خالل عدة برامج فريدة من نوعها«.
وحول الوصول إلى قائمة المنشـــآت األعلى أداًء ضمن 
الجائـــزة، قـــال النعيـــم: »يُعـــد هـــذا التكريـــم فـــي غايـــة 
األهميـــة للشـــركة والموظفين؛ نظًرا ألنه يرســـل رســـائل 
مفادهـــا أن شـــركة لوبريـــف تهتـــم بموظفيهـــا وبالمجتمع 

والبيئة، وهذا في واقع األمر هو جوهر االستدامة«.

حصل نائب رئيس أرامكو السعودية ألعمال الزيت في منطقة األعمال الشمالية، األستاذ داود الداود، على جائزة اإلنجاز مدى الحياة، فيما حصل مشروع منيفة التابع للشركة 
على »جائزة التميُّز: التحول في قطاع التنقيب واإلنتاج«.

الفريق والتعاون أبرز مالمحها.
وقد نجحت أرامكو الســـعودية فـــي تطوير هذه البيئة 
مـــن خـــالل توفيـــر األدوات التـــي تمّكـــن موظفيهـــا من 
تحويـــل األفـــكار اإلبداعيـــة إلـــى واقـــع، وتشـــجيع كل 
موظـــف لدى الشـــركة علـــى تحســـين مســـتواه المعرفي 
وإثـــراء مهاراتـــه من خـــالل التدريـــب الداخلـــي وبرامج 

التطوير.
وتقدم هـــذه البرامج، التي تشـــمل التدريـــب المهني، 
الشـــهادات  برنامـــج  الجامعيـــة،  الشـــهادة  وبرنامـــج 
الجامعيـــة المتقدمـــة، قـــادة مســـتقبليين، علـــى غـــرار 

الـــداود، يســـاعدون الشـــركة فـــي التصـــدي للتحديـــات 
الراهنة، وإنجاز أهدافها اإلستراتيجية المستقبلية.

₂. منيفة في الصدارة
وقـــد جـــاء فـــوز مشـــروع منيفـــة بــــ »جائـــزة التميُّز: 
التحـــوُّل فـــي قطـــاع التنقيـــب واإلنتـــاج«، بعـــد دخولـــه 
مضمـــار التنافـــس مـــع ســـبعة مشـــاريع أخـــرى. ويَُعـــدُّ 
مشـــروع منيفـــة، بجزره الصناعيـــة االثنتين والعشـــرين، 
حجَر أســـاٍس فـــي التطوير المحكـــم والمتقـــن، واإلدارة 
واإلنتـــاج مـــن خامـــس أكبـــر حقـــل نفـــط على مســـتوى 
العالم، في الوقـــت الذي يحافظ فيه علـــى البيئة ويوفر 

أرامكو السعودية تكّرم 13 مصّنًعا محلًيا في حفل توزيع جوائز الجودة 2020

الظهـــران - كّرمـــت أرامكـــو الســـعودية، يـــوم األربعاء 
الماضي 2 جمادى األولى 1442هـ )17 ديســـمبر 2020م(، 
13 مصّنًعا ســـعودًيا متمّيًزا، وذلك فـــي حفل توزيع جوائز 
جـــودة المصّنعيـــن المحلييـــن لعـــام 2020م، والـــذي يتم 
تنظيمـــه للعام الثالـــث علـــى التوالي، حيث جـــاء التكريم 
نظيـــر تقديمهـــم منتجات عاليـــة الجودة علـــى الرغم من 

تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.
وتســـعى أرامكـــو الســـعودية، مـــن خـــالل سياســـاتها 
ومنظومـــة أعمالهـــا وعبـــر برنامج اكتفـــاء وبرامـــج مثل 
جوائـــز جـــودة المصّنعيـــن المحليين 2020، لرفع نســـبة 
المحتـــوى المحلـــي بحيـــث تكـــون الســـلع والمنتجـــات 
والمعدات التـــي تنتجها المصانع الســـعودية التي تتعامل 
مـــع الشـــركة على درجـــة عالية مـــن الجودة والتنافســـية 
بالمعاييـــر العالميـــة. وقد تعاونـــت الشـــركة وعملت يًدا 
بيـــد مـــع المصّنعيـــن المحليين لنشـــر ثقافة الجـــودة من 
جانبين: الجانـــب األول تأهيلهم والعمـــل معهم لتمكينهم 
من تطويـــر وتطبيق نظم الجودة بمســـتويات تمّيز عالية، 
والجانب الثاني ضمـــان توفر قـــدرات مرتفعة لديهم في 
المـــوارد البشـــرية فـــي الجوانـــب التقنيـــة والتشـــغيلية 

واإلدارية.
التنفيـــذي  المديـــر  قـــال  التكريـــم،  حفـــل  وخـــالل 
للخدمـــات الهندســـية بالوكالـــة فـــي أرامكو الســـعودية، 

األســـتاذ جميل البقعـــاوي: »تعكس هـــذه الجوائز حرص القافلة األسبوعية
أرامكـــو الســـعودية علـــى اإلســـهام فـــي تطويـــر قطـــاع 
الصناعـــات الوطنـــي، وجعله أكثر تنافســـية بحيث يصبح 
شـــعار )صنـــع فـــي الســـعودية( عالمـــة تجاريـــة مفضلة 

وتحظى بثقة العمالء حول العالم«.
وأشـــار البقعـــاوي خالل كلمتـــه إلى تفانـــي المصنِّعين 
المحليين، والتزامهم بالجودة مـــن خالل المحافظة على 
المعاييـــر العالية، وكذلـــك ضمان تدفق اإلمـــدادات دون 
انقطاع علـــى الرغم من التحّديات التـــي فرضتها جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد، مؤكـــًدا أن هـــذا المســـتوى 
العالـــي من الموثوقيـــة والمرونـــة في الصناعـــة المحلية 
هـــو مـــا يدعـــم األهـــداف الوطنيـــة المنشـــودة لتنميـــة 

المحتوى المحلي.
وأضـــاف البقعـــاوي أن أرامكـــو الســـعودية قامت هذا 
العـــام بتقييـــم أداء الجودة لمئـــات المصّنعيـــن المحليين 
الُمعتمديـــن، وتم اختيـــار 13 فائًزا، مع وجـــود عديد ممن 
يمكن أن نفخـــر بهم عبر قاعدة الموردين لدى الشـــركة، 
مشـــجًعا المصّنعيـــن بالنظـــر إلى هـــذه الجوائـــز كنظام 
ألفضل الممارســـات التي تســـلط الضوء على التحســـين 
والنجـــاح وتبّنـــي التمّيـــز التشـــغيلي والجودة فـــي جميع 
مراحـــل أعمالهـــم، مشـــيًرا إلـــى أن التكامـــل فـــي العمل 
يخلـــق قطاًعا صناعًيا محلًيا على مســـتوى عالمي، األمر 
الذي لـــن يفـــي باألهـــداف الوطنية المنشـــودة لسلســـلة 
توريد مرنة فحســـب، بل ســـيجعل »صنع في الســـعودية« 

عالمة فخر لكل مواطن سعودي. 
الجديـــر بالذكـــر أن هذا الحدث يوفـــر منصة ألرامكو 
الســـعودية والجهـــات الداعمـــة الرئيســـة فـــي قطـــاع 
التصنيع لتعزيز التمّيز والجـــودة في مختلف الصناعات. 

وتســـعى الشـــركة مـــن وراء ذلك إلى اإلســـهام فـــي إبراز 
منتجات وطنيـــة عالية الجودة، وتشـــجيع المنافســـة بين 
المصّنعيـــن الوطنييـــن لزيـــادة الكفـــاءة، وكذلـــك رفـــع 
مســـتوى توطيـــن الوظائـــف في مجـــال الجـــودة بالقطاع 

الصناعي، والنهوض بالصناعة المحلية واالرتقاء بها. 
وقد اقتصر الحضور على ممثلي الشـــركات المصّنعة 
واإلجـــراءات  للتعليمـــات  تطبيًقـــا  وذلـــك  ئـــزة،  الفا
االحترازيـــة، في حين تم البث المباشـــر للحفل ألكثر من 

200 مشارك من القطاع الصناعي.
وضّمت الشركات الفائزة بجوائز هذا العام ما يلي: 

فـــي قطـــاع الشـــركات الكبـــرى، فـــاز بالمركـــز األول 
الشـــركة العربيـــة لتغليف األنابيـــب، أما المراكـــز التالية 
فكانت من نصيب: الشـــركة الســـعودية الحديثة لصناعة 

عدد من الفائزين بجوائز جودة المصّنعين المحليين لعام 2020م خالل الحفل الذي كرمت أرامكو السعودية فيه 13 
مصّنًعا سعودًيا متمّيًزا.

الكابـــالت، وشـــركة مصنـــع الزامـــل للمكيفات، وشـــركة 
مصنع آسيا للحديد، وشـــركة القحطاني لصناعة تغليف 

األنابيب.
وفـــي قطـــاع الشـــركات المتوســـطة والصغيـــرة، فـــاز 
بالمركز األول شـــركة مصنع الصمامات الصناعية، فيما 
حصل علـــى المراكز التاليـــة كلٌّ من: مصنع شـــركة ارني 
فيتنجـــز الشـــرق األوســـط، والشـــركة المميـــزة ألعمـــال 
البترول والغاز، وشـــركة تيكو الشـــرق األوســـط للكهرباء 

والمعدات، وشركة عبداهلل فؤاد امبالوي المحدودة.
كما تم تكريـــم ثالثة مصّنعين شـــهدت أعمالهم تطوًرا 
ملحوًظـــا فـــي االرتقـــاء بالجـــودة وهـــم: شـــركة هانيويل 
الزامـــل للحديـــد  المحـــدودة، شـــركة  العربيـــة  تركـــي 

القابضة، وشركة مصنع بن زقر للمواد العازلة.
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لعـــل ابتســـامة الحـــت علـــى شـــفتيك حينما 
تبادر إليك معنـــى عنوان هذه المقالـــة، أو ربما 
ك ما التبس عليـــك منه، وفي  كنت ال تزال تُفـــكِّ
هذه الحالة، فأنـــا مديٌن لك بتوضيـــح قد يرفع 

عنك غامض المعنى في هذا العنوان.
»حلقـــي  نفســـها  هـــي  ِلمنـــي«  يُؤ »َحلجِيـــه 
يؤلمنـــي«، لكـــن الكلمـــة األولـــى هنـــا منطوقـــة 
باللهجـــة الحســـاوية األثيـــرة لدى أهلهـــا، حيث 
انقلبـــت القـــاف جيًمـــا، وأفصحت يـــاء الملكية 
عـــن نفســـها بجرســـها المـــدوي متبوعـــة بهـــاء 

السكت.
وبتعبيـــر آخـــر، هـــذه الكلمـــة هـــي زواج غير 
تقليـــدي، بيـــن »حلقـــي يؤلمني« مـــن الُفصحى، 
و«َحلْجِيـــه يعوَرنِْيـــه« مـــن اللهجـــة الحســـاوية 
الدارجـــة؛ وإن بـــدا لـــك هـــذا الـــزواج ُمتكلًَّفـــا 
وغيـــر متكافئ حينمـــا تقـــرؤه، فإنه لـــم يبُد لي 
كذلـــك حينما ســـمعت الكلمة ألول مـــرة من فم 
صاحبها الكهل البســـيط، الذي كان يشكو ألمه 

بطريقته الخاصة!
بنظري، مثل هـــذا الزواج بنحو مـــا، قد يكون 
بعـــض مـــا تحتاجـــه اللغـــة العربيـــة لكـــي تُحلِّق 
ـــها الدافئ فوق قمـــة لغات  بجناحيهـــا إلـــى ُعشِّ
العالـــم: الُفصحـــى جنـــاح األدب الرفيـــع والعلم 
الدقيـــق والفنـــون األصيلـــة، والعاميـــة جنـــاح 
الحيـــاة اليوميـــة والتـــراث والفنـــون الشـــعبية 

المتنوِّعة.

ونحن نحتفـــي بالعربية فـــي يومهـــا العالمي، 
لنـــا أن نتذكـــر أن لغتنـــا الرائعة ال يليـــق لها أن 
تكون حبيســـة أكوام الُكتُب من القـــرون األوائل، 
د القواعـــد النحويـــة  كمـــا أنهـــا ليســـت مجـــرَّ
واإلمالئيـــة التـــي تمـــأ الصفحـــات، وإنما هي 
كائـــٌن حي يتـــوق إلـــى الحركـــة واالبتـــكار، وقد 

يقتله التقييد بأصفاد الزمن الماضي.
لهـــا أن تحتفـــظ  بُـــدَّ  اللغـــة ال  ال شـــكَّ أن 
بقوامهـــا الُمميَّز حتـــى ال تذوب هويتهـــا، وهذا 
ما حرص عليه علمـــاء العربية قديًمـــا وحديًثا، 
حيث أرســـوا فـــي كتبهم رواســـي علومهـــا. لكن 
ـــة أيًضا ال تـــكلُّ من النمو مســـتفيدة  اللغة الحيَّ
دة، حتـــى تُصبح لغة  مـــن روافد الحيـــاة المتعـــدِّ
خطاب معبِّرة، يســـتطيع الفرد البشـــري العادي 
ث بها عن أي شـــأن من شـــؤون حياته،  أن يتحدَّ

دون أن يضطر إلى االستعانة بأحد!
وحتـــى تحيـــا اللغـــة العربيـــة، ال بُـــد لهـــا من 
جناحيهـــا مًعا؛ ألُق الماضـــي وعبقريته وجماله، 

وحيوية الحاضر وانطالقه نحو الجديد.
مجامـــع اللغـــة بذلـــت وما تـــزال تبـــذل، قدر 
اســـتطاعتها، ُجهوًدا من أجل تعريـــب ما يحتاج 
إليـــه اإلنســـان العربـــي المعاصر فـــي لغته من 
علـــوم وليـــدة وفنـــون وحضـــارة، أدمنَّا بأســـف 

استيرادها من غرب األرض وشرقها.
لكـــن مـــا يســـترعي االنتباه هنـــا هـــو مبادرة 
المعجـــم التاريخـــي للغة العربيـــة، التـــي تبنَّاها 

مجمع اللغة العربية بالشـــارقة، بإشـــراف اتحاد 
أُطلقـــت  حيـــث  العربيـــة،  اللغويـــة  المجامـــع 
األجـــزاء الثمانيـــة األولـــى منـــه في شـــهر ربيع 
األول الماضـــي، بهـــدف التأريخ لمفـــردات لغة 
الضـــاد والتغيُّـــر فـــي مدلوالتهـــا عبـــر القـــرون 

الماضية.
هذه المبادرة، قـــد تُعيدنا إلـــى الموقد األول 
الذي تشـــتعل من خالله اللغة وهو االســـتعمال، 
ولعلَّها تُبـــرز االبتكار الـــذي يتحلَّى به اإلنســـان 
العربـــي العـــادي، وهـــو يتفاعـــل مع لغتـــه األم، 
بعيـــًدا عـــن معاجـــم اللغـــة الجامـــدة، التي هي 
نـــات لمدلـــوالت لُغويـــة كانت  فـــي أصلهـــا مدوِّ

قيد االستعمال في آن ما!
كما تجدر اإلشـــارة إلـــى مبادرة أخـــرى تأتي 
والحديـــث  القديـــم  بيـــن  المـــزج  فـــي ســـياق 
لالحتفـــاء باللغة العربيـــة الخالـــدة، وهي كتاب 
الـــذي تصـــدره  األلفيـــة«،  »المعلَّقـــات لجيـــل 
أرامكـــو الســـعودية عبـــر ذراعيهـــا الثقافيَيـــن، 

مركز إثراء ومجلة القافلة.
م نخبـــة الشـــعر العربـــي  فهـــذا الكتـــاب يقـــدِّ
الجاهلـــي، فـــي قالب حديـــث يأمل مـــن خالله 
أن يخاطـــب الجمهور العربـــي المعاصر، بل وأن 
العالمـــي مـــن خـــالل  إلـــى الجمهـــور  ينطلـــق 
اإلنجليزيـــة،  اللغـــة  إلـــى  المحتـــوى  ترجمـــة 
المهيمنـــة علـــى االســـتعمال حتـــى إشـــعار آخر 

نرجو نحن »العرب« أال يكون بعيًدا.

"َحلْجِيه ُيؤِلُمني"!
إضـــاءة

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

ميثم الموسوي
maytham.musawi@aramco.com

هيئة التحرير

تزامًنا مع اليوم العاملي للغة العربية
 مركز "إثراء" ومجلة "القافلة" ُيصدران كتاب

"المعلقات لجيل األلفية"

الظهـــران - بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للغـــة العربية، 
يســـتعد مركز »إثـــراء« ومجلـــة »القافلة« إلصـــدار كتاب 
تحـــت عنـــوان »المعلقـــات لجيل األلفيـــة«، فـــي 2 يناير 
٢٠٢١م، يتنـــاول شـــرًحا للمعلقـــات العشـــر وتاريخهـــا 
األدبـــي، إضافـــًة إلى تســـليط الضوء على حياة شـــعراء 

المعلقات ومنزلتهم الفنية باللغتين العربية واإلنجليزية.
ويأتـــي إصـــدار كتـــاب »المعلقـــات لجيـــل األلفيـــة«، 

المكـــّون مـــن 500 صفحـــة، كنتـــاج للمشـــروع الثقافـــي القافلة األسبوعية
المشـــترك مـــع مجلـــة القافلـــة الصـــادرة عـــن أرامكـــو 
الســـعودية، الـــذي أُعلـــن عنه فـــي اليـــوم العالمـــي للغة 
العربيـــة العـــام الماضي، حيث رّكز الشـــرح فـــي الكتاب 
على معانـــي القصيدة ورســـالتها اإلنســـانية، إلى جانب 
اختيـــاره ألهـــم األخبـــار المتعلقـــة بالقصيـــدة وأبياتهـــا 
والداللـــة الفنية لـــكل بيت، إضافـــًة إلى إبـــراز اللمحات 
الفنيـــة واإلنســـانية العربيـــة والعالمّية فـــي المعلّقة عبر 
تفســـير النـــص فـــي ســـياقه التاريخـــي، وربـــط قصص 
المعلقـــات باألدب العالمـــي، وتفســـيرها رمزًيا في ضوء 

الواقع المعاصـــر بلغة تتناســـب مع مســـتويات المتلقين 
المتنوعة.

كمـــا يُســـهم الكتـــاب فـــي إبـــراز أحـــد أهـــم األعمال 
اإلبداعيـــة في تاريخ الشـــعر العربـــي وتقريبها من ذائقة 
األجيال الجديـــدة للمحافظة علـــى ديمومتها، واالحتفاء 
بالقيم اإلنســـانية والجمالية والفلســـفية التـــي تتضمنها 
والِقيَـــم  المعلقـــات  بقصائـــد  متمثلـــة  العربيـــة  اللغـــة 
الجمالية التـــي يحتويها الكتاب، عالوة على استكشـــاف 
ثقافـــة الجزيرة العربيـــة وتاريخها، وحياة اإلنســـان فيها 

منذ آالف السنين.

على اليمين: غالف 
كتاب »المعلقات لجيل 
األلفية«.. وإلى اليسار 

تغريدة مركز إثراء 
احتفاًء بصدور الكتاب 
م معالي وزير  التي تكرَّ

الثقافة صاحب السمو 
األمير بدر بن عبداهلل 

بن فرحان آل سعود 
بإعادة تغريدها.

امسح رمز االستجابة 
السريعة لمشاهدة اإلعالن 
عن تدشين الكتاب وموعد 
حفل اإلطالق 
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الظهـــران - نّظـــم مركز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمـــي )إثراء( احتفـــااًل باليوم العالمي للغـــة العربية، 
عبـــر سلســـلة مـــن الفعاليـــات والبرامج المتنوعـــة التي 
تهدف إلـــى تعزيـــز اللغة العربيـــة والنهوض بهـــا ثقافًيا 
وفكرًيـــا ومعرفًيـــا، وذلـــك يومـــي 3 و4 جمـــادى األولى 
1442هـ )18 و19 ديســـمبر 2020م(، ويأتي احتفال اليوم 
العالمـــي للغـــة العربيـــة؛ تزامًنـــا مـــع احتفـــال منظمـــة 
نت  اليونســـكو فـــي يوم 18 ديســـمبر من كل عـــام، وتضمَّ
الفعاليـــات برامـــج ثقافيـــة وترفيهيـــة تفاعليـــة ودورات 
تدريبية تســـتهدف مختلف الفئات العمريـــة من الزّوار، 
إضافـــًة إلـــى مجموعـــة مـــن األنشـــطة المعرفيـــة التي 
تســـلِّط الضوء على الخـــط العربي وأنواعه تماشـــًيا مع 
مبـــادرة »عـــام الخـــط العربـــي« التـــي أطلقتهـــا وزارة 
الثقافـــة، إلـــى جانب تقديـــم تجارب متنوعـــة تركز على 
الخط العربي وتشـــكيله من خالل رســـم لوحة جدارية، 
وتقديـــم نماذج كتابيـــة للـــزّوار، والتي تأتي تماشـــًيا مع 
رؤيـــة المركـــز فـــي تنميـــة جوانـــب اإلبـــداع والتجديـــد 
المســـتمر في الفكـــر واألدب والثقافة واالبتـــكار، ودعم 
جهود المملكة في ســـعيها الحثيث نحـــو تحقيق التنمية 

االجتماعية والثقافية والمعرفية.

الحائط التفاعلي 
وقـــّدم البرنامـــج دورة تحت عنوان »الخـــط القرآني« 
حيـــث أنـــه يحظـــى باإلعجـــاب نظـــًرا لكونه شـــكاًل من 
أشـــكال الفنون، إلـــى جانب تضمنه ألنـــواع متعددة؛ بما 
فيهـــا الخـــط العربـــي والفارســـي والعثماني. وقـــد بلغ 
الخـــط العربي ذروته بعد تطـــوره وتنقيحه عبر القرون، 
األمـــر الذي يعكـــس مـــدى تركيـــز الفنانين المســـلمين 
يتعلـــم  حيـــث  القرآنيـــة،  واألشـــكال  الهندســـة  علـــى 
المشـــاركون مـــن خـــالل هـــذه الـــدورة فـــن الخطـــوط 
الهندســـية الدقيقـــة والمتوازنـــة لكل حرف وشـــكل من 

أشكال الفن القرآني. 
ـــن البرنامج عرًضـــا أدائًيا مباشـــًرا تحت  كمـــا تضمَّ
عنوان "الحائـــط التفاعلي" يركز علـــى تصاميم الخط 

مركز "إثراء" يحتفل باليوم العالمي 
للغة العربية بفعاليات متنوعة 

ضمـــن ثالثـــة مســـتويات تختلف مـــن حيـــث الصعوبة، 
كمـــا حظـــي الـــزّوار بجلســـة تفاعليـــة خاصـــة للخـــط 

العربي مع فناني الخط وتقديم نماذج مكتوبة للزّوار. 

كليلة ودمنة
وألهـــم البرنامـــج رّواده الصغـــار مـــن خـــالل روايـــة 
القصـــص المتنوعة، حيث يعـــود ابن المقفـــع في كتابه 
»كليلة ودمنـــة« ليقص علـــى األطفال مـــن وراء صندوق 
الظل القصص الفلســـفية التي يتخللهـــا تمثيل كوميدي 
من خـــالل أصـــوات الحيوانـــات والطيور، والتـــي تمتلئ 
بالحكمـــة المدهشـــة لعقـــول األطفـــال، وتخلـــق بيئـــة 

تفاعلية عبر تعليمهم من خالل حكاية القصص.
جديـــٌر بالذكـــر أن مركز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمـــي )إثـــراء( يهدف إلـــى إثراء المجتمع الســـعودي 
عبـــر تقديـــم مبـــادرات وبرامـــج نوعيـــة لكافة شـــرائح 
المجتمـــع، مســـتندًة على خلـــق محتوى معرفـــٍي متمّيٍز، 
وتقديم تجـــارب واســـعة للـــزّوار تركز علـــى أهمية دور 
اللغـــة العربيـــة فـــي مختلـــف األقســـام، حيـــث تحتـــوي 
المكتبـــة على 51 عاموًدا نُقش عليها أبيات لـ 51 شـــاعر 
عربـــي من مختلـــف العصـــور واألزمان، بمختلـــف أنواع 
الخـــط العربـــي، إضافـــة إلـــى تنظيـــم مجموعـــة مـــن 
األنشـــطة التـــي تعـــزز اللغـــة العربيـــة، مثل األمســـيات 

الشعرية وإقامة 16 فعالية لتوقيع الكتب. 

العربي، حيـــث تفاعل الـــزّوار مع عـــرض فنانة الخط 
العربـــي علـــى اللوحـــة الجداريـــة، ومشـــاركتها فـــي 
المشـــروع الفني النهائي من خالل اســـتخدام عناصر 
الخط العربـــي، إضافًة إلى مســـابقة »نقاط وحروف« 
التـــي تعمل علـــى اختبار القـــدرة المعرفيـــة من خالل 
قراءة اللغة العربية من دون نقاط وتشـــكيل؛ ليشـــكلها 
الـــزّوار ويضعـــوا النقـــاط علـــى الحروف، إلـــى جانب 
عنـــوان  تحـــت  أخـــرى  مســـابقة 
»حرف بحـــرف« التي تعمل 
قـــدرة  اختبـــار  علـــى 
حيـــث  مـــن  الـــزّوار 
الحرفيـــة   التهجئـــة 
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لحكمةالرؤية الجيدةالمهاراتالتواصلاالستراتيجيةا الفريقالقرارات  النجاحعمل 

استدامة أكثر  لمستقبل  القيادي  ر  التطوُّ برامج  من  متكاملة  باقة 
لطالما أدركت أرامكو الســـعودية الـــدور المهم الذي 
تُســـهم بـــه القيـــادة فـــي تحقيـــق التميُّـــز والنجـــاح، 
وباألخـــص في بيئة عمـــل متغيرة وزاخـــرة بالتحديات، 
حيث يمـــر قطاع الطاقة بتحول شـــامل نحو مســـتقبل 

أكثر استدامة.
ـــق إدارة تطويـــر الكفاءات  وعلى هـــذا الصعيد، تنسِّ
اإلداريـــة والمهنيـــة في أرامكـــو الســـعودية، بالعمل مع 
الشـــركاء داخـــل الشـــركة وخارجهـــا، الجهـــود لتطوير 
قـــادة اســـتثنائيين يُلهمـــون مـــن حولهـــم، ويتطلعـــون 

للمستقبل على جميع األصعدة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول مديـــر إدارة تطويـــر 
الكفـــاءات اإلداريـــة والمهنيـــة، الســـيد كولن ســـلومن: 
»نحـــن نتعامـــل مـــع مشـــهد ســـريع التغيُّـــر فـــي قطاع 
الطاقـــة، وأمامنـــا تحديـــات كبيـــرة. وبينمـــا تســـتمر 
أرامكـــو الســـعودية فـــي النمـــو، فإنهـــا أيًضـــا تمتلـــك 

خطًطا طموحة للمستقبل«.
ويضيـــف ســـلومن: »لكـــي نواجـــه هـــذه التحديـــات 
ونحقـــق أهدافنا، هناك حاجـــة إلى تطويـــر قادة على 
الذهنـــي  باالســـتعداد  يتمتعـــون  األصعـــدة  جميـــع 
نهم من تحفيز األفـــراد والفرق،  والمهـــارات، التـــي تمكِّ

وقيادة الدوائر نحو تحقيق رؤية الشركة«.
كما تتبنَّى الشـــركة رؤية واســـعة وشـــمولية ال تنظر 
إلـــى القيـــادة كمنصب فحســـب، ولكن كســـلوك أيًضا. 
فالقيادة فـــي مفهومها العام تُعنى بتحفيـــز الفرق نحو 
تحقيـــق هـــدف مشـــترك، لكن ذلـــك يتطلـــب أن يتمتع 
ـــل المســـؤولية تجـــاه  جميـــع الموظفيـــن بذهنيـــة تحمُّ
ســـلوكهم القيادي، مع تركيزهم المســـتمر على أهداف 

أرامكو السعودية الطموحة.
م إدارة تطوير الكفاءات  ولترســـيخ هذه الذهنية، تقدِّ
اإلداريـــة والمهنية مجموعة شـــاملة مـــن برامج تطوير 

القـــادة، باإلضافة إلى خدمات تقييم وتدريب تســـاعد ميثم الموسوي
ز  علـــى إبراز اإلمكانـــات القيادية، وتدعـــم النمو، وتحفِّ

األداء المميَّز.

فرص تطوير عالية الجودة
ويتمثَّـــل أحد العناصر الرئيســـة لتطويـــر القادة في 
أرامكو الســـعودية، علـــى كافة المســـتويات، في برامج 
مهـــا مركز القيادة، الـــذي افتُتح في  التطويـــر التي يقدِّ

شهر سبتمبر من عام 2010م في رأس تنورة.
وعلى مدى الســـنوات العشـــر الماضية، استفاد من 
هـــذه البرامـــج أكثـــر مـــن 130 ألـــف مشـــارك، حيـــث 
اســـتطاعوا مـــن خاللهـــا إظهـــار إمكاناتهـــم وصقـــل 

المهارات القيادية الرئيسة.
م المركـــز برامـــج عالميـــة جاهـــزة، وأخـــرى  ويقـــدِّ
مة حســـب االحتيـــاج بهدف تطويـــر مجموعة من  مصمَّ
الكفـــاءات، التـــي يحتـــاج إليهـــا القـــادة علـــى كافـــة 

المستويات.
يقـــول الناظـــر اإلداري لقســـم التطويـــر القيـــادي 
بالوكالـــة، برادلي بروســـتر: »مهمتنا فـــي مركز القيادة 
هـــي تطوير القـــادة مـــن خـــالل تقديم فـــرص تدريب 
بطـــراز عالمي، تكـــون بمثابـــة شـــرارة تُحـــدث تغييًرا 

أكبر في مكان العمل«.
مرتبطـــة  البرامـــج  جميـــع  أن  بروســـتر  ويوضـــح 
يطبقهـــا  بحيـــث  مـــة  ومصمَّ األعمـــال،  باحتياجـــات 
المتـــدرب فـــور عودتـــه إلـــى عملـــه. ويضيـــف قائـــاًل: 
»نطلـــب من المشـــاركين تطبيـــق ما تعلموه مـــن أدوات 
ومفاهيـــم، ونريدهـــم أن يكونـــوا قادرين علـــى تحديد 
حجـــم تأثيـــر البرنامـــج علـــى عملهـــم، حتـــى يمكنهم 

إدراك القيمة التي يضيفونها إلى األعمال«.
م مركز القيـــادة نوعين مـــن برامـــج التطوير،  ويقـــدِّ
ز برامج التطوير  هما البرامج المهنية والقياديـــة. وتركِّ

المهني علـــى مجموعة مـــن المهارات المحـــددة، التي 
تســـاعد الموظفيـــن علـــى »قيـــادة أنفســـهم« وتحقيـــق 
النجاح المهني. وتشـــمل المهارات المستهدفة كاّلً من 

إدارة الوقت والتفكير النقدي وإدارة المشاريع.
وفي هـــذا الجانـــب، يُعـــدُّ برنامـــج العادات الســـبع 
للنـــاس األكثـــر فاعليـــة، لســـتيفن كوفـــي، أحد أشـــهر 

برامـــج التطويـــر المهنـــي حيـــث يجـــري تقديمـــه في 
أرامكو السعودية منذ حوالي 20 عاًما.

ـــا برامج التطويـــر القيادي، فتســـتهدف مجموعة  أمَّ
متنوعـــة مـــن المهـــارات المطلوبـــة لقيادة الفـــرق نحو 
تحقيـــق األهـــداف المشـــتركة، كمشـــاركة الموظفيـــن 
والعمل الجماعـــي والتواصل. كما تشـــمل أيًضا برامج 

مخصصـــة لبعـــض األدوار اإلداريـــة، بهدف مســـاعدة 
الموظفيـــن المؤهلين علـــى النهوض بهـــذه األدوار، من 
قبيـــل برامـــج التطويـــر القيـــادي لمشـــرفي الوحدات 

ورؤساء األقسام.
للتحســـين  مـــة  المقدَّ البرامـــج  جميـــع  وتخضـــع 
باســـتمرار، للتأكد مـــن أنهـــا ذات صلـــة بموضوعاتها 

وممتعـــة ومبنية علـــى تفاعل المتـــدرب، باإلضافة إلى 
تشـــجيعها على التطبيق الفوري للمعرفـــة. ويُطلب من 
المشـــاركين تقديم آرائهم بعد كل جلســـة، حيث تُؤخذ 
هـــذه اآلراء بعيـــن االعتبـــار بـــكل جدية عنـــد مراجعة 

البرامج من حيث الجودة.

التطوير القيادي.. رحلٌة مستمرة
وباإلضافة إلـــى البرامج المهنيـــة والقيادية، هنالك 
م بالشـــراكة مـــع كليات  البرامـــج التنفيذيـــة، التـــي تُقدَّ
إدارة األعمـــال العالميـــة، مثـــل هارفـــارد وســـتانفورد 
وكليـــة لنـــدن لألعمـــال، والتـــي تســـتهدف القـــادة في 

المستوى التنفيذي.
م إدارة تطويـــر الكفـــاءات  وإلـــى جانـــب ذلـــك، تقـــدِّ
اإلداريـــة والمهنيـــة أيًضا خدمات تســـاعد على تطوير 
القادة، لضمان تلبية احتياجات القيادة اإلســـتراتيجية 

عبر مختلف دوائر أرامكو السعودية.
وتتكامل هـــذه الخدمات والبرامـــج المقدمة بعضها 
مـــع بعـــض، لضمـــان أن يكون قـــادة أرامكو الســـعودية 
الحاليين والمســـتقبليين أكثر مرونة وثقـــة وقدرة على 

قيادة فرقهم لتحقيق األهداف المرجوة.
أرامكـــو  فـــي  التطويـــر اإلداري  يقـــول أخصائـــي 
الســـعودية، الدكتـــور بـــول فـــان كاتويـــك: »التطويـــر 
القيـــادي ليس مجرد حـــدث أو مجموعة من األحداث، 
بل هو فـــي حقيقة أمره رحلة مســـتمرة. وهناك حاجة 
إلى إنشـــاء مراكز تميُّز قويـــة تصنع بأجمعهـــا الرحلة 
الصحيحـــة للفـــرد ليصبـــح من خاللهـــا القائـــد الذي 

تحتاج إليه الشركة«.
مهـــا إدارة تطوير  وتُعـــدُّ خدمات التقييـــم التـــي تقدِّ
الكفـــاءات اإلداريـــة والمهنيـــة أحـــد أكثـــر إســـهاماتها 
المؤثـــرة في هذا الصدد، وقد اســـتفاد كثيـــر من كبار 
القـــادة في الشـــركة من إحـــدى تلك الخدمـــات خالل 

القيادة في األوقات العصيبة
فرضت الجائحة نمًطا جديًدا من الحياة 

ضمن ظروف صعبة غير مسبوقة. وفي هذا 
السياق، سعت إدارة تطوير الكفاءات اإلدارية 
والمهنية إلى التكيف مع الوضع الجديد، لكي 
تستطيع االستمرار في توفير التطوير القيادي 
المالئم لهذه األيام العصيبة، وذلك من خالل 

تحويل عديد من برامجها إلى بيئة تعلم 
افتراضية عن بُعد.

وقد وجد عديٌد من الموظفين أنفسهم في 
ظروف صعبة، بينما وجد آخرون متسًعا أكبر 

مت  من الوقت لتطوير أنفسهم. ولذلك، ُقدِّ
سلسة من الندوات التفاعلية عبر اإلنترنت 

ت موضوعات ذات صلة  للمرة األولى، حيث غطَّ
بالبيئة الجديدة، مثل القيادة في األوقات 

الصعبة، وتعزيز المرونة على الصعيد 
الشخصي.

مت ثالثة برامج بشهادات  إلى جانب ذلك، ُقدِّ
معتمدة لتمكين الموظفين من استثمار أوقاتهم 

في التطوير الذاتي لمهاراتهم القيادية، 
ولمساعدتهم على التعامل مع الواقع الجديد 

في بيئة األعمال والحياة عموًما، وهي: برنامج 
القيادة الذاتية، وبرنامج القيادة الذاتية 

المتقدمة، وبرنامج القيادة واإلدارة ألصحاب 
المناصب القيادية.

ن كٌل من هذه البرامج الثالثة ورش  ويتضمَّ
مها مركز القيادة، إلى جانب  عمل عن بُعد يُقدِّ

وحدات تدريب من )المرشد اإلداري لكلية 
هارفارد لألعمال(، وذلك بهدف تمكين 

قياس االستعداد للقيادة

شاركين
آراء الم

ي برامج مركز القيادة
ف

مسيرتهم القيادية.
ويهـــدف التقييـــم إلـــى قيـــاس مســـتوى اســـتعداد 
المشـــارك للنهوض بأعباء منصـــب إداري معين، وذلك 
بنـــاًء على نمـــوذج خـــاص بأرامكـــو الســـعودية للكفاءة 

القيادية.
تقـــول مستشـــارة تطويـــر الكفـــاءات اإلداريـــة فـــي 
اإلدارة، الدكتورة ُســـها البحيصـــي: »ال يقيس النموذج 
يقيـــس قدرتـــه  ولكـــن  التعليميـــة،  الفـــرد  مؤهـــالت 

واستعداده ليكون قائًدا ضمن مستوى ُمعين«.
وتبيِّن ُســـها أن هنـــاك مجموعة من الكفـــاءات التي 
يتعيـــن علـــى القائد المســـتعد للنهـــوض بـــدور قيادي 
ـــن إظهارهـــا فـــي بيئـــة العمـــل. وتُســـتخدم أدوات  معيَّ

عديـــدة لقيـــاس االســـتعداد، بما فيهـــا »محـــاكاة ليوم 
عمـــل فـــي حيـــاة قائـــد«، باإلضافـــة إلـــى االختبارات 

والمقابالت وغيرها.
التدريـــب  تُســـتخدم خدمـــات  مـــن جانـــب آخـــر، 
اإلرشـــادي مع المدرب كأداة تُسهم في صقل القدرات 
القياديـــة نحـــو تحفيـــز أداء األعمـــال. وتُعـــد هـــذه 
الخدمـــات عنصًرا رئيًســـا في رحلة التطـــور، حيث أن 
عديـــًدا مـــن القـــادة شـــاركوا فيهـــا خـــالل مســـيرتهم 

المهنية القيادية.
ويعمـــل المدربـــون المعتمدون مـــع المشـــاركين من 
خـــالل جلســـات تفاعليـــة توجيهيـــة مـــن أجـــل تحقيق 

أهداف األعمال الُمعتمدة من قبل دوائرهم.

نموذج الكفاءة القيادية
رته أرامكو السعودية وتمتلك حقوقه الفكرية.   طوَّ

  تتمحور جميع نماذج الكفاءة حول أربعة عوامل رئيسة، هي: التفكير 
من منظور األعمال، وإشراك المعنيين، والتنفيذ لتحقيق النتائج، 

والمساءلة الذاتية.
  يشمل كل عامل رئيس مجموعة من الكفاءات الخاصة بالسلوكيات 

التي يجب إظهارها على مستوى القيادة المستهَدف.
  يستخدم النموذج أدوات تقييم تشمل االختبارات والمقابالت 

الشخصية والمحاكاة، لتقييم جاهزية الشخص لمستوى القيادة 
المستهَدف.

الموظفين من تصميم رحلة التعلم التي 
يفضلونها. ومن شأن هذا أن يسمح للمشاركين 

بمزيد من المرونة من أجل تسريع تطوُّرهم، 
وإكمال البرامج بما يناسب أوقاتهم خالل مدة 

تمتد لـ 180 يوًما.
إضافة إلى ذلك، تم إطالق برنامج قيادي 

جديد بالتعاون مع جامعة كورنيل بعنوان »تعزيز 
المرونة والصحة للقادة في القطاع الصناعي«، 

من أجل إعداد القادة للتحديات الجديدة 
ولمستويات التوتر غير المسبوقة التي تسببت 

بها الجائحة.
ز البرنامج الجديد على الحاجة إلى بناء  ويركِّ

المهارات، التي يُمكن بواسطتها للقادة في 
القطاع الصناعي تعزيز المرونة والصحة، 

ومساندة الموظفين في قيادة الفرق بفاعلية 
خالل األوقات الصعبة.

التطوير القيادي 
أثناء الجائحة

برنامًجا لمركز 
القيادة انتقلت 
إلى بيئة تعلم 

افتراضية

جلسة عن بُعد 
تم عقدها حول 

مجموعة متنوعة 
من الموضوعات

موظف شاركوا 
في هذه 
الجلسات

أكثر منحوالي

قة  برامج مصدَّ
بشهادات أُطلقت 
لتنمية المهارات 

القيادية 
للموظفين

مشارًكا التحقوا 
بهذه البرامج، 

ونجح 780 منهم 
في إتمامها 

بنجاح

الفرصة في وقتها المناسب
قالت ابتهال العمر، الحاصلة على درجة الدكتوراه في هندسة النظم التشغيلية، 

ومحللة النظم في إدارة هندسة أنظمة الطاقة، إنها استثمرت فرصة التعلم عن 
بُعد إلكمال برنامج القيادة الذاتية المتقدمة، لتسارع من خطواتها نحو تحقيق 

خطة التطوير المستهدفة.
وأوضحت ابتهال أن أجزاء البرنامج المختلفة يتكامل بعضها مع بعض، وأنها 
مرتبطة دائًما بمتطلبات العمل. وقالت: »تساعدك المهارات التي تطوِّرها على 

قيادة نفسك، باإلضافة إلى قيادة الفرق وتحفيزها. كما تساعدك أيًضا في أن 
تنقل لآلخرين رؤية الشركة بما يُسهم في تشكيل ثقافة العمل«.

وأضافت ابتهال: »جاءت الفرصة في وقت مثالي، فقد تمكنت من تطبيق 
مهارات االجتماع عن بُعد على الفور ألتواصل بفاعلية مع الزمالء عبر اإلنترنت«.

وأشارت ابتهال إلى أنها افتقدت روح التفاعل والمشاركة داخل الصف 
التقليدي، إال أنها أشادت بما بذله المدربون من جهد للمحافظة على تفاعل 

المشاركين.

الذكاء العاطفي لتحسين العالقات
شـؤون  إدارة  فـي  البشـرية  المـوارد  مستشـار  سـليمان،  سـليمان  يقـول 
الموظفيـن، إن شـيًئا مـا يتغيـر بداخلـه إلـى األبـد كلمـا شـارك فـي أحـد برامـج 

مركز القيادة.
ويضيـف سـليمان: »علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، أحدثـت دورة العـادات 
السـبع للنـاس األكثـر فاعليـة نقلـة نوعيـة بالنسـبة لـي، حيـث كانـت المـواد التي 

درسناها عملية، وأُتيحت لنا الفرصة لتطبيق ما تعلمناه خالل وقت الدورة«.
كمـا يوضـح سـليمان أن المهـارات المكتسـبة مـن هـذه البرامـج هـي مهـارات 

حياتية يمكن تطبيقها بشكل يومي، على الصعيدين المهني والشخصي.
ويضيـف سـليمان: »علمتنـي مهـارة الـذكاء العاطفـي أن أُديـر عالقاتي بشـكل 

أفضل داخل بيئة العمل، وخارجها مع األسرة واألصدقاء«.

التطوير الذاتي
محمـد الخويلـدي، مهنـدس الصيانـة فـي إدارة هندسـة صيانـة اآلبـار، 
م عـن بُعد الذي أطلقـه مركز القيـادة، ويقول إن  انضـم إلـى البرنامـج المقدَّ

مت له نقلة نوعية. التجربة قدَّ
ويضيـف الخويلـدي: »لقـد أعجبتنـي فكـرة ذاتيـة التعليـم فـي البرنامـج، 
وقـد اسـتغرقني إكمالـه حوالـي خمسـة أشـهر بسـبب طبيعـة عملـي، الـذي 

يتضمن تقديم الدعم ألجهزة الحفر«.

ويوضـح الخويلـدي أن المعرفـة والمهـارات والكفـاءات التـي يمكـن أن 
يطورها المشـارك من مثل هذه البرامج، تسـاعده بشـكل يومي في التعامل 

مع التعقيدات التي يواجهها في عمله.
كمـا أعـرب الخويلـدي عـن رغبتـه فـي تنميـة الكفـاءات المكتسـبة بشـكل 
أكبـر فـي المسـتقبل، قائاًل: »لـو كان من الممكـن العودة بالزمن إلـى الوراء، 

لكنت بادرت إلى اغتنام فوائد هذا التطور في وقت أبكر«.

اعرف جمهورك
قالـت ِصبـا المغلـوث، محللـة النظـم فـي مركـز التنقيـب وهندسـة البترول )إكسـبك(، إن 
دهـا  البرنامـج القيـادي المقـدم عـن بُعـد، سـاعدها علـى صقـل مهـارات التواصـل، وزَوّ

بنصائح لفهم جمهورها بشكل أفضل.
وتضيـف صبـا: »من الضروري أن تفهـم جمهورك؛ لكي تسـتطيع التواصل معه بفاعلية. 
كمـا يسـاعدك التواصـل الفاعـل علـى التفاعـل مـع فريقـك، وتحفيزهـم لتحقيـق األهـداف 

المطلوبة«.

وتوضـح صبـا أنهـا طبَّقـت عديـًدا مـن تلـك المهـارات مـن خـالل دورهـا كرئيسـة لفريـق 
التواصل الطالبي في جمعية مهندسي البترول فرع المملكة.

ت مـن قدرتنا على تنظيـم البرامـج والحضور فيها  تقـول صبـا: »نظـًرا ألن الجائحـة حـدَّ
فعلًيـا، فقـد سـاعدتني المهـارات التـي اكتسـبتها، كما سـاعدت فريقي علـى تصميم برامج 
ناجحـة وتقديمهـا عـن بُعـد، ومـن ضمنهـا المخيـم الصيفـي للطاقـة لجمعيـة مهندسـي 

البترول لعام 2020م، المنظم بالتعاون مع دائرة هندسة البترول والتطوير«.

التعلم من خالل التطبيق
يقـول أيمـن خـالف، مهندس الموثوقية في إدارة التوزيع في المنطقة الوسـطى، إن برنامج 

القيادة الذاتية المتقدمة عن بُعد كان فريًدا من نوعه.
ق لمجموعة متنوعة  م بهـا البرنامج، حيث تطرَّ يقـول خـالف: »أعجبتني الطريقة التي ُصمِّ

من الموضوعات بطريقة موجزة تصل مباشرة إلى صلب كل موضوع«.

ويضيـف خـالف: »ُقدمت ورش العمـل بطريقة تحوِّل المعرفة إلى طريقة تفكير ومجموعة 
مـن األدوات، وذلـك مـن خـالل الجلسـات التفاعليـة وتطبيقـات األعمـال، لالسـتفادة مـن 

المخرجات التعليمية في مواقف العمل الواقعية«.
ويوضـح أيمـن أن القـوة الحقيقيـة للمهـارات المكتسـبة تتضـح عندمـا تجتمـع سـوًيا لتُبـرز 

الحس القيادي في الفرد.
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إدارة المشاريع البحرية في أرامكو السعودية تطلق 
مبادرة لقطاع الصناعات البحرية

الظهـــران - يعانـــي قطـــاع اإلنشـــاءات البحريـــة من 
نقص فـــي األيـــدي العاملة الماهـــرة أدى إلـــى تحديات 
أمـــام زيـــادة معـــدالت الســـعودة، وقيـــم برنامـــج تعزيز 
القيمة الُمضافة اإلجمالية لقطـــاع التوريد في المملكة 
)اكتفاء( في مشـــاريع أرامكـــو الســـعودية البحرية. ولم 
يكـــن التدريب المتوفر فـــي المناطق البرية كافًيا لســـد 
ز هـــذا التحدي إدارة المشـــاريع  هذا النقـــص. وقد حفَّ
البحريـــة علـــى إطـــالق مبـــادرة بفريـــق مكـــون مـــن 12 
مقـــاواًل ومعاهـــد محليـــة من أجـــل وضع خطـــة تدريبة 
ومناهـــج تعليميـــة مالئمـــة للطبيعـــة المميـــزة لذلـــك 

القطاع الصناعي.
ومـــن شـــأن هـــذه الجهـــود أن تعـــزز ســـعودة األيدي 
العاملـــة فـــي قطـــاع اإلنشـــاءات البحريـــة توافًقـــا مـــع 
مســـؤوليات المواطنـــة في أرامكـــو الســـعودية وأهداف 
وغايـــات رؤيـــة المملكـــة 2030 التـــي تســـعى جاهـــدًة 
لتوفيـــر الُفـــرص العادلـــة لأيـــدي العاملة الســـعودية، 

وإلى تطوير مهارات محلية لسوق العمل. 
وفـــي إطـــار هـــذه المبـــادرة، قـــادت إدارة المشـــاريع 

البحريـــة جهـــود ثمانيـــة مقاوليـــن كانـــت الشـــركة قـــد القافلة األسبوعية
تعاقـــدت معهـــم بمقـــاوالت طويلـــة األجـــل إلـــى جانب 
أربعـــة معاهد محلية حائـــزة على اعتمـــاد دولي، لوضع 
مناهج دراســـية وخطـــط تدريبية ضمـــن برنامج مكثف 
لمـــدة عاميـــن مخصـــص لقطـــاع الصناعـــات البحرية 
باســـتخدام مهـــارات نظريـــة وعمليـــة. وســـيحصل فيه 
المتـــدرب في نهايـــة فتـــرة البرنامج على شـــهادة دبلوم 

متوافقة مع المعايير الدولية. 
كمـــا التحق فـــي أول دفعة مـــا يقرب مـــن 340 طالًبا 
متخصًصا فـــي الحرف الرئيســـة مثل اللحـــام البحري، 
وأعمـــال الرافعـــات البحريـــة، والتخصص فـــي المجال 
البحـــري. ســـوف يشـــمل العـــام األول تعليًمـــا مكثًفـــا 
للمهارات الفنية الرئيسة، فيما ســـتتضمن السنة الثانية 
تدريًبـــا مكثًفـــا أثنـــاء العمل مـــع المقاوليـــن المحددين، 

تحت إشراف فريق من إدارة المشاريع البحرية.   
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكـــن للطـــالب المتفوقيـــن 
الحصول علـــى شـــهادة البكالوريوس من خـــالل تمديد 
دراســـتهم لمـــدة أربعـــة أعـــوام فـــي المعاهـــد المحلية 
المرموقـــة مثـــل: المعهـــد التقنـــي الســـعودي لخدمات 
البتـــرول، واألكاديميـــة الوطنيـــة البحريـــة، والمعهـــد 

الوطنـــي لتقنيـــة الفحص وضمـــان الجـــودة. وألول مرة 
فـــي قطـــاع المناطـــق البحرية فـــي المملكة، سيشـــمل 
البرنامج تدريب ومنح شـــهادات لحوالـــي 20 طالبًة في 
تخصصات رئيســـة مثل إدارة السالمة البحرية وغيرها 

من الجوانب التقنية. 

خطة طموحة 
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال نائـــب الرئيـــس إلدارة 
المشـــاريع، األســـتاذ عبدالكريم الغامدي: »لدى أرامكو 
الســـعودية خطط طموحة لتطوير حقـــول النفط والغاز 
البحريـــة، فمـــن خـــالل عملنـــا يـــًدا بيـــد مـــع مقاولينا 
والمعاهـــد المحلية، ســـنضمن أن تحقق هـــذه المبادرة 
أهـــداف برنامج اكتفاء، وأهداف الســـعودة التي تســـعى 
إلـــى توفيـــر مســـارات وظيفيـــة واعـــدة في مشـــاريعها 

لأيدي العاملة السعودية الماهرة«.
وقد أســـفرت هـــذه المبـــادرة حتـــى اآلن عـــن توقيع 
مذكـــرة تفاهم مـــع ثمانية مقاولين: شـــركة اإلنشـــاءات 
البترولية الوطنية الســـعودية )100 طالًبا( والرســـن أند 
توبـــرو وســـب ســـي 7 )60 طالًبـــا( وماكديرمـــوت )30 

طالًبا( والزامـــل للخدمات البحريـــة )50 طالًبا( و جنى 
للخدمات البحريـــة )30 طالًبا( والمبـــرل )20 طالًبا( و 

شركة سايبم )20 طالًبا( وشركة سابورا )20 طالًبا(.  
وقـــال مديـــر عـــام إدارة مشـــاريع التنقيـــب واإلنتاج، 
األســـتاذ فهـــد العمـــاري: »تحظـــى أرامكـــو الســـعودية 
بشـــراكة طويلة المـــدى مع مورديها في سلســـلة التوريد 
العالميـــة، وهـــو مـــا ســـيضمن تمكيـــن األيـــدي العاملة 
الســـعودية من الحصـــول على فرص مجزية من شـــأنها 
دعـــم نمو الطلـــب عليهـــم فـــي الشـــركة، باإلضافة إلى 

دعم قطاع اإلنشاءات البحرية على مستوى العالم«. 
أُقيـــم حفل افتتـــاح البرنامج برعاية إدارة المشـــاريع، 
مؤخـــًرا، حيـــث كـــّرم مديـــر إدارة المشـــاريع البحريـــة، 
األســـتاذ عبدالعزيـــز الدليجان، أثناء مراســـم االحتفال 
الحضور من المعاهد المحلية والمقاولين المشـــاركين، 
مـــع  توافًقـــا  المبـــادرة  هـــذه  »تأتـــي  معلًقـــا:  وقـــال 
المســـؤوليات االجتماعيـــة الملقـــاة علـــى عاتـــق أرامكو 
الســـعودية، وســـنعمل مـــع شـــركائنا لضمـــان تمكيـــن 
أهداف الســـعودة فـــي الشـــركة وبرنامج تعزيـــز القيمة 
المضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد فـــي المملكـــة 

)اكتفاء(«. 

بهدف حتسني األداء واالستدامة
الشركة تنفذ مشاريع بارزة بتطبيق برنامج الريادة في الطاقة

ف  وفًقـــا لمجلـــس المبانـــي الخضـــراء العالمـــي، تُعـــرَّ
المباني الخضراء بأنها المبانـــي التي يحول تصميمها أو 
إنشـــاؤها أو عملهـــا دون اآلثـــار الســـلبية علـــى البيئـــة 
ــل من هـــذه اآلثـــار، أو تعـــود بآثار  والمنـــاخ، أو أنهـــا تقلِـّ

إيجابية عليهما.
وقد أعـــدَّ مجلس المبانـــي الخضراء العالمـــي برنامج 
 ،)®LEED( الريادة فـــي مجال الطاقـــة والتصميم البيئـــي
وهـــو برنامـــج تصنيـــف للمباني، يســـتهدف تطويـــر أبنية 
تتمتع بمســـتوى عـــال مـــن األداء واالســـتدامة في شـــتى 

أنحاء العالم.
ويشـــارك فـــي برنامـــج الشـــهادات هـــذا مئـــات مـــن 
المتطوعيـــن، وآالف األطراف المعنية مـــن مختلف أنحاء 

العالم ممن يمثلون جميع شرائح قطاع المباني.

أفضل المعايير وأحدث 
اإلستراتيجيات

ويســـتند البرنامج إلى أفضـــل المعاييـــر المعروفة في 
هـــذا القطـــاع، وأحـــدث إســـتراتيجيات كفـــاءة الطاقـــة 
والميـــاه، وتطويـــر المواقع المســـتدامة، واختيـــار المواد، 

والجودة البيئية الداخلية.
ويســـعى القائمون علـــى البرنامج إلى الحـــد من التغير 

محمد الوظائفي

المناخي العالمـــي، واالرتقاء بصحة األفراد وســـالمتهم، 
وحماية مصـــادر الميـــاه وإنعاشـــها، والنهـــوض بخدمات 
النظام البيئي، وتعزيز التنـــوع الحيوي وحمايته وتجديده، 
وتحســـين دورات مصادر المواد المســـتدامة والمتجددة، 
وبناء اقتصـــاد أكثر محافظة على البيئـــة، وتعزيز العدالة 

االجتماعية والبيئية، وجودة حياة المجتمعات.

باكورة المشاريع في المملكة
ويُعـــدُّ برنامـــج الريـــادة في مجـــال الطاقـــة والتصميم 
البيئي حالًيـــا المعيار الدولـــي الرائد للمبانـــي الخضراء 
على مســـتوى العالم، حيث يُســـتخدم فيما يزيد على 135 

دولة.
وقد اضطلعت أرامكو الســـعودية بـــدور مهم في تطوير 

بعض أكبـــر المشـــاريع البـــارزة المعتمـــدة فـــي المملكة. 
ومـــن بين هـــذه المشـــاريع، تبـــرز جامعة الملـــك عبداهلل 
للعلـــوم والتقنيـــة، ومركـــز الملـــك عبـــداهلل للدراســـات 
والبحوث البترولية )كابســـارك(، ومركز الملك عبدالعزيز 
الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء(، كأمثلـــة واضحـــة للمبانـــي 
الخضـــراء فـــي المملكة، في حيـــن يعدُّ برج المـــدرا أكبر 

مبنى مكاتب معتمد في هذا المجال حتى اآلن.
كمـــا بـــدأ مركـــز االبتـــكارات المتقدمـــة فـــي أرامكـــو 
الســـعودية )LAB7(، الـــذي انطلقـــت أعمال إنشـــائه هذا 
العـــام، يحصـــد بعـــض النقـــاط المرتبطـــة بالتصميـــم 
المســـتدام، وهو يســـير وفق الجـــدول الزمنـــي المقرر له 

للحصول على الشهادة عند اكتماله.
ويتمثَّـــل الدرس المســـتفاد من المشـــروعات الســـابقة 
في أن الحصول على شـــهادة المبانـــي الخضراء يجب أال 

لقطة موسعة لمركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث 
البترولية )كابسارك(، الذي ُيعدُّ باإلضافة إلى مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(، وبرج المدرا في أرامكو 

السعودية، من بين األمثلة الواضحة للمباني الخضراء التي 
ذتها أرامكو السعودية عبر مشاريعها. نفَّ

يكـــون أمـــًرا ثانوًيا، بـــل ينبغـــي أن يكون جـــزًءا من نطاق 
عمل المشروع وهدًفا إلزامًيا فيه.

منافع المباني الخضراء
تضع برامـــج تصنيف المباني الخضـــراء إطاًرا محكًما 
للحـــد مـــن االنبعاثـــات الكربونيـــة مـــن المبانـــي، وتكرم 

المميَّزين في هذا المجال تكريًما عالمي المستوى.
وهنـــاك عديـــٌد من أمثلـــة المحافظـــة علـــى البيئة من 
واقـــع أعمـــال أرامكـــو الســـعودية الصناعية بشـــكل عام، 
ل نســـبة قليلة من  ورغـــم أن المباني غير الصناعية تشـــكِّ
ممتلكات الشـــركة، إال أن المباني الخضـــراء تنطوي على 
منفعة فريدة، فهي تُفَهم بســـهولة أكبـــر خارج إطار قطاع 
النفـــط والغـــاز، حيـــث يمكـــن تعريـــف جمهـــور أوســـع 
بإنجـــازات الشـــركة في هـــذا المضمار من خـــالل نطاق 
أوســـع من القنوات، إذ يمثِّل ذلك مؤشـــًرا على التوجهات 

اإلستراتيجية الجديدة.
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الظهران/أوســـلو - وقعـــت شـــركة أرامكو الســـعودية 
للتطوير التابعة ألرامكو الســـعودية وشـــركة كوجنايت أي 
إس )كوجنايـــت( اتفاقيـــة لتأســـيس مشـــروع مشـــترك 
بيـــن  للرقمنـــة  اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  مـــن  كجـــزء 

الشركتين. 
وبموجـــب هـــذه االتفاقية، ســـتقوم أرامكو الســـعودية 
وشـــركة كوجنايـــت بتأســـيس شـــركة جديـــدة ترّكز على 
الرقمنة في الســـعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيـــا بشـــكل عـــام. وســـيقوم المشـــروع المشـــترك 
بتطوير وتوزيع ونشـــر حلول رقميـــة متقدمة للعمالء في 
مختلف القطاعـــات، بما فـــي ذلك قطاع النفـــط والغاز 

والطاقة الكهربائية والمنافع والتصنيع والشحن.  
ومـــن شـــأن هـــذه الحلـــول تمكيـــن التحـــّول الرقمـــي 
للشـــركات فـــي اإلنتاج وتحســـين المخرجـــات والصيانة 
التنبؤيـــة ورقمنـــة القـــوى العاملـــة ومعاييـــر الســـالمة 
المتقدمـــة، إضافة إلى خفض البصمـــة البيئية لأعمال 
الصناعيـــة، وغير ذلك مـــن الحلول المبتكرة. وســـيكون 
بمقـــدور المشـــروع المشـــترك الجديـــد االســـتفادة من 
منصـــة كوجنايـــت الرائدة للبيانـــات الصناعيـــة، وكذلك 
مـــن منتـــج »كوجنايـــت داتـــا فيوجـــن« بصفتـــه التقنيـــة 

القافلة األسبوعية

الرئيســـة للشـــركة، إلى جانب االســـتفادة مـــن القدرات 
الســـحابية األكثر تطوًرا الســـتضافة البيانـــات والتحليل 
والـــذكاء االصطناعي. ويُتوقع أن يتم تشـــغيل المشـــروع 

اســـتيفاء جميـــع  بعـــد  2021م،  عـــام  فـــي  المشـــترك 
الموافقات التنظيمية المطلوبة.

للرئيـــس  األعلـــى  النائـــب  قـــال  المناســـبة  وبهـــذه 

للخدمـــات الفنية في أرامكو الســـعودية، األســـتاذ أحمد 
عبدالرحمن الســـعدي: »تبّنت أرامكو السعودية برنامًجا 
طموًحـــا للتحـــّول الرقمـــي بهـــدف التحـــّول إلى شـــركة 
الطاقـــة الرائدة رقمًيا على مســـتوى العالم، ما ســـيؤدي 
إلـــى تعظيـــم القيمـــة للمســـاهمين. ويضع الشـــركة في 
مركز الصـــدارة عالمًيا فـــي االبتكار الرقمـــي في قطاع 
الطاقة. ويهدف المشـــروع المشـــترك مع كوجنايت إلى 
إنشـــاء حلـــول رقميـــة وبرمجيـــة متطـــورة وشـــاملة في 
المملكـــة، والتـــي من شـــأنها تعظيـــم المحتـــوى المحلي 
واإلســـهام فـــي نمـــو الناتـــج الوطنـــي وإيجـــاد الوظائف 
وتســـريع تطوير الكفاءات في المجاالت الرقمية وتعزيز 

مرونة الشركة«. 
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة آكـــر، 
ورئيس مجلس إدارة كوجنايت، الســـيد أويفيند إريكسن: 
»نحـــن ملتزمـــون بتحقيق نجـــاح باهر في هذه الشـــراكة 
اإلســـتراتيجية مـــع أكبر شـــركة نفط وغـــاز متكاملة في 
العالـــم.  كمـــا نؤمـــن بـــأن خبـــرات أرامكـــو الســـعودية 
التشـــغيلية العريقة، بالتضافر مع سجل شـــركتنا الرائد 
فـــي تطويـــر ونشـــر البرمجيـــات الصناعيـــة الرقميـــة، 
التجـــاري  النجـــاح  لتحقيـــق  قوًيـــا  دافًعـــا  سيشـــكالن 
للمشـــروع المشـــترك وتطوير التحّول الرقمي في مجال 

الصناعات ذات األصول الضخمة«.

أحمد السعدي خالل توقيع االتفاقية بين أرامكو السعودية وشركة كوجنايت أي إس والتي سيتم بمقتضاها تأسيس مشروع 
مشترك كجزء من الشراكة اإلستراتيجية للرقمنة بين الشركتين

أرامكو السعودية وكوجنايت تؤسسان 
مشروًعا مشترًكا لتسريع الرقمنة الصناعية 

أرامكو السعودية تجلب خدمات غوغل السحابية إلى المملكة

الظهـــران - أعلنت شـــركة أرامكـــو الســـعودية للتطوير 
)أرامكـــو  الســـعودية  العربيـــة  الزيـــت  لشـــركة  التابعـــة 
الســـعودية( يـــوم اإلثنيـــن 6 جمـــادى األولـــى 1442هـ )21 
ديســـمبر 2020م(، عـــن عقـــد شـــراكة مـــع شـــركة غوغل 
لتقديم الخدمـــات الســـحابية )غوغـــل كالود( ذات األداء  
والســـرعة العالييـــن لعمـــالء المؤسســـات فـــي المملكـــة 

العربية السعودية. 
وســـتتم إضافة المملكة لشـــبكة مناطق منصات غوغل 
التحالـــف  اتفاقيـــة  مـــن  كجـــزء  العالميـــة  الســـحابية 
عتهـــا الشـــركة مـــع غوغـــل كالود  اإلســـتراتيجي التـــي وقَّ
الشـــهر الجـــاري، وســـتقوم غوغـــل كالود بدورها بإنشـــاء 
وتشـــغيل منطقـــة خدمات ســـحابية جديدة فـــي المملكة، 

فيما ســـيتم إنشاء شـــركة جديدة لتوفير الحلول الخدمات القافلة األسبوعية
الســـحابية للعمالء، مع التركيز علـــى قطاع األعمال داخل 

المملكة.
الجديـــدة،  الســـحابية  الخدمـــات  وســـتمّكن منطقـــة 
الشـــركات والمنظمـــات فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة من 
تعظيـــم وجودها الســـوقي، مـــع توفير منتجـــات وخدمات 

رقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية.
المتزايـــد علـــى  التعـــاون مـــن الطلـــب  ويفيـــد هـــذا 
الخدمات الســـحابية فـــي المملكة، حيث مـــن المتوقع أن 
تصل الفرص الســـوقية إلى نحـــو 10 مليارات دوالر بحلول 
عام 2030م. ومـــع تزايد االعتماد علـــى خدمات اإلنترنت 
خـــالل جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد »كوفيـــد-19«، 
فقد تضاعفت وتيـــرة التحّول نحو الحلـــول الرقمية. ومن 
شـــأن نشـــر خدمـــات غوغـــل الســـحابية )غوغـــل كالود( 

والبنيـــة التحتية فـــي المملكة، توفير حلـــول قوية وموثوقة 
وذات جـــودة عالية لتلبيـــة الطلب المتزايـــد على خدمات 

تقنية المعلومات والخدمات السحابية. 
وبهذه المناســـبة قال نائـــب الرئيس األعلـــى للخدمات 
الفنية في أرامكو الســـعودية، األســـتاذ أحمد عبدالرحمن 
الســـعدي: »نحن نعيش في عالم تلعـــب فيها البيانات دوًرا 
رئيًســـا، ومـــن الضـــروري أن توّفر الشـــركات بنيـــة تحتية 
آمنـــة لحمايـــة بياناتهـــا، إضافة إلـــى األدوات التـــي تمّكن 
تلك الشـــركات من االســـتفادة القصوى من تلك البيانات. 
ومن شـــأن جلب غوغل كالود إلـــى المملكة أن يوفر فوائد 
كبيـــرة آنًيا ومســـتقبلًيا. وبهذه المناســـبة، نتقدم بالشـــكر 
إلى وزارة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات على دعمها لهذه 
المبـــادرة، حيـــث يعتمـــد مســـتقبل تحـــّول ونمـــو قطـــاع 
األعمـــال فـــي المملكة علـــى قدرته علـــى االســـتفادة من 

الخدمات السحابية«.
مـــن جانبه قال الرئيس التنفيذي لغوغل كالود، الســـيد 
تومـــاس كوريان: »نحن ملتزمون بمســـاعدة الشـــركات في 
تحديـــث وتســـريع تحّوالتهـــا الرقميـــة باســـتخدام غوغل 
كالود. وبموجـــب هذه االتفاقية، ســـتتوفر حلـــول وتقنيات 
غوغـــل كالود المبتكـــرة للعمالء والشـــركات العالميين في 
خدمـــة  مـــن  لتمكينهـــم  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

المستهلكين النهائيين بشكل أفضل«.
تقـــدم غوغـــل كالود لعمالئهـــا حلـــواًل متعـــددة تشـــمل 
الـــذكاء االصطناعي والتحليـــالت الذكيـــة وإدارة البيانات 
واألمـــن والبنيـــة التحتيـــة وتحديـــث التطبيقـــات. كما أن 
غوغـــل كالود تقـــدم هذه الخدمـــات على مســـتوى العالم، 
في الوقت الذي تســـتخدم فيـــه الطاقة المتجددة بنســـبة 

100% لتشغيل عملياتها«.
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بصيرتك الواعية ... سالمتك
ما زال كوفيد - 19 يمث�ل تهديًدا.. فال تتهاون في حماية نفسك

صحتك

 Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

تبرَّع بالدم.. ُتسهم في إنقاذ حياة

خمسة مفاهيم خاطئة حول النشاط البدني

كل ثـــالث ثواٍن يحتاج شـــخص ما إلى الـــدم في جميع أنحـــاء العالم، فيما 
يتم التبرع بما يقرب من 120 مليون وحدة دم كل عام.

هنـــاك حاجـــة دائمة إلـــى التبـــرع بالدم بشـــكل دوري من قبل األشـــخاص 
األصحاء، لضمـــان توفر الدم اآلمن الســـتخدامه في إنقاذ حياة األشـــخاص 
الذيـــن يفقـــدون كميات كبيـــرة من الـــدم عند تعرضهـــم للحـــوادث، أو خالل 
العمليـــات الجراحيـــة، أو مـــن يتلقون عالجات لمـــرض الســـرطان، أو أولئك 
الذيـــن يعانـــون مـــن فقـــر الـــدم المنجلـــي، حيـــث يحتاجـــون باســـتمرار إلى 

عمليات نقل دم.
وينبغـــي أن يكـــون التبـــرع بالـــدم أمًرا مســـتمًرا طـــوال العـــام، ألن الدم ال 

يمكن تخزينه إال لفترة محدودة قبل استخدامه.
وفـــي هـــذا الصـــدد، التقينـــا بمديـــر بنك الـــدم في مركـــز جونـــز هوبكنز 
أرامكـــو الطبـــي، عقيـــل العتيبي، الـــذي شـــاركنا خبرته حـــول كيفيـــة التبرع 

بالدم من خالل المركز.

لماذا نتبرع بالدم؟
التبـــرع بالـــدم هـــو فعل إنســـاني يُســـهم فـــي إنقـــاذ األرواح، حيـــث يمكن 
لوحـــدة دم واحدة إنقاذ ثالثة أشـــخاص بالغين، أو ما يصل إلى ســـتة أطفال 

حديثي الوالدة!

ما هي فصيلة الدم المطلوبة للتبرع؟
فصيلة الـــدم األكثر احتياًجـــا إلى التبرع هـــي فصيلة O، وهـــي فصيلة دم 
 A متوافقـــة مع جميـــع فصائل الدم األخـــرى، ويليهـــا بعد ذلك فصيلـــة الدم

.Bو

كيف يمكننـــي أن أصبح متبرًعا بالـــدم في مركز جونـــز هوبكنز 
أرامكو الطبي؟

بإمكانـــك أن تصبـــح متبرًعـــا بالـــدم إذا كان لديـــك بطاقـــة هوية نشـــطة 
)بطاقة أرامكو الســـعودية، أو الهويـــة الوطنية، أو اإلقامة، أو جواز الســـفر(. 
ويُشـــترط أيًضا أن تتمتـــع بصحة جيـــدة، وأال يقل عمرك عـــن 17 عاًما، وأال 
يقـــل وزنـــك عـــن 50 كيلوغراًمـــا، باإلضافـــة إلى عـــدم تبرعك بالـــدم خالل 

األسابيع الثمانية الماضية.

وللتســـجيل للتبرع بالـــدم في مركز جونـــز هوبكنز أرامكـــو الطبي، يمكنك 
االتصـــال علـــى 6770-870-13-966+، أو علـــى 6638-870-13-966+، أو 
تعبئـــة النمـــوذج المتوفـــر في صفحـــة التبرع بالدم علـــى الموقـــع اإللكتروني 

https://www.jhah.com/ar/news-events/events/blood-donation :للمركز

مـــا هي إجـــراءات التبـــرع بالـــدم من خالل بنـــك الدم فـــي مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي؟

عنـــد وصولـــك إلى بنـــك الدم فـــي مركز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبي، 
ســـوف تجيب أواًل على اســـتبيان لتقييم صحتـــك وقدرتك علـــى التبرع. وإذا 
كنـــت مؤهاًل للتبرع، ســـيتم توجيهك بعد ذلك للجلوس على كرســـي، وســـوف 
تُعطى كـــرة الضغط، فيما يتم ســـحب 450 مليلتًرا من الدم منك باســـتخدام 

معدات جديدة معقمة وأحادية االستخدام.
وبعـــد التبرع بالدم، ســـوف يُطلـــب منك االســـترخاء وتناول وجبـــة خفيفة 

للتأكد من أنك في حالة جيدة، ليُسمح لك بعد ذلك باالنصراف.
عمليـــة التبـــرع بالـــدم يتـــم إجراؤهـــا ومراقبتهـــا مـــن قبل طاقـــم تمريض 

مؤهل، أو من قبل الفنيين في بنك الدم، وتستغرق حوالي 20 دقيقة.

ما هـــي كمية الدم التـــي يمكنني التبـــرع بها في جلســـة واحدة؟ 
وكم مرة يمكنني التبرع؟

يمكنـــك التبرع بــــ 450 مليلتًرا من الدم في جلســـة واحـــدة، والتبرع بذلك 
مرة كل ثمانية أسابيع.

هل يؤثر التبرع بالدم سلًبا على صحتي؟
يُعـــد التبرع بالدم فعـــاًل آمًنا، وال يوجـــد خطر علـــى المتبرعين األصحاء، 
بـــل إنه يُســـهم في حـــرق بعـــض الســـعرات الحراريـــة، ألن الجلســـة الواحدة 

للتبرع بالدم تستهلك ما يصل إلى 650 سعرة حرارية.

هل من اآلمن التبرع بالدم أثناء جائحة كوفيد - 19؟
التبـــرع بالـــدم خالل فترة تفشـــي جائحـــة كوفيـــد19- أمٌر آمـــن تماًما في 
المرافـــق التابعة لمركز جونـــز هوبكنز أرامكو الطبي، حيث يتـــم اتباع تدابير 

صارمة للوقاية من العدوى.

ما هي بعض المبـــادئ التوجيهية العامة للســـالمة والصحة عند 
التبرع بالدم؟

• ال يمكـــن التبرع بالدم بالنســـبة ألي شـــخص دون ســـن 17 عاًمـــا، أو من 
يعاني مـــن نقص الوزن )وزن أقل مـــن 50 كيلوغراًمـــا(، أو المصاب بأمراض 

معدية أو بفقر الدم.
• يُنصـــح المتبرعـــون بتجنـــب التبرع بالـــدم عندمـــا يعانون مـــن الجوع أو 
الجفـــاف. ويجب شـــرب كميـــات كافية مـــن الماء، وتنـــاول وجبة جيـــدة قبل 
التبـــرع بســـاعتين. كمـــا ينبغي شـــرب الماء بعـــد التبـــرع لتعويض الســـوائل 

المفقودة.
• تنـــاول الفاكهة أو اشـــرب كوًبا مـــن عصير الفاكهة لمنع انخفاض نســـبة 
الســـكر في الـــدم. هـــذا الفعل صحـــي أكثر مـــن تنـــاول وجبات دســـمة بعد 

التبرع بالدم.

• تنـــاول وجبات صحيـــة ومتوازنـــة وغنيـــة بالبروتين والحديـــد والعناصر 
الغذائية األخرى قبل التبرع بالدم وبعده.

• مارس نشـــاًطا منتظًما لتقوية جسمك وتحســـين الدورة الدموية. تجنَّب 
ممارسة الرياضة، وخاصة التمارين الشاقة، بعد التبرع بالدم مباشرة.

ن على التنفس العميق. • تمرَّ
• تجنَّـــب الكحـــول والتدخين، النشـــط والســـلبي منه، ألنهما ال يســـاعدان 

جسمك على تكوين خاليا دم جديدة.
ــل من تنـــاول الكافايين، ألنه يقلـــل من امتصاص الحديد، ويســـتنزف  • قلِـّ
ســـوائل الجســـم، وقد يؤدي إلى الجفاف. من األفضل اســـتبدال المشروبات 

منزوعة الكافايين بالمشروبات التي تحتوي على الكافايين.
• ال تبادر إلى قيادة السيارة لمسافات طويلة بعد التبرع بالدم.

• إذا شـــعرت بالـــدوار أثنـــاء التبـــرع أو بعده، فأبلـــغ فني بنك الـــدم، وأبِق 
رأســـك منخفًضا أثناء جلوســـك على كرسي التبرع، واشـــرب كمية كافية من 
المـــاء )حوالـــي كوبين(. مـــن المهم عـــدم ترك كرســـي التبرع واإلســـراع إلى 

الوقوف.
ر دائًما أنه ال توجد بدائل للدم البشري، لذا بادر إلى التبرع اليوم. تذكَّ

حقائق حول التبرع 
بالدم

من اآلمن تمامًا التبرع بالدم خالل فترة تفشي جائحة 
كوفيد-19 في المرافق الطبية مثل المرافق التابعة لمركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطّبي، حيث يتم اتباع تدابير صارمة 
للوقاية من العدوى.  

هناك حاجة دائمة للتبرع بالدم بشكل دوري من األشخاص األصحاء، لضمان توفر 
الدم اآلمن لالستخدام إلنقاذ حياة األشخاص الذين يفقدون الكثير من الدم عند 
تعرضهم للحوادث، أو خالل العمليات الجراحة، أو ممن يتلقون عالجات لمرض 

السرطان، أو للذين يعانون من فقر الدم المنجلي، حيث يحتاجون إلى عمليات نقل 
دم بشكل دوري. 

عملية التبرع 
بالدم تستهلك 

حوالي 650 من 
السعرات 

الحرارية في 
الجسم. 

يمكن لوحدة دم 
واحدة إنقاذ حياة ثالثة 

بالغين، أو ما يصل 
إلى ستة أطفال 

حديثي الوالدة.

هناك حاجة دائمة 
للتبرع بالدم بشكل 

دوري، ألن الدم 
قابل للتخزين لفترة 

محدودة قبل 
استخدامه.

تبرع بالدم في جاها
   للمزيد من المعلومات عن كيفية التبرع بالدم في جاها، قم بزيارة صفحة

JHAH.com التبرع بالدم على موقعنا اإللكتروني  

حقائق حول الت�ع بالدم

من ا من �اماً الت�ع بالدم خ�ل ف�ة تف� جائحة كوفيد-19 � ا�رافق 

الطبية مثل ا�رافق التابعة �ركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، حيث يتم 

اتباع تداب� صارمة للوقاية من العدوى.  

هناك حاجة داªة للت�ع بالدم بشكل دوري من ا£شخاص ا£صحاء، لض�ن توفر الدم ا من 

ل�ستخدام ´نقاذ حياة ا£شخاص الذين يفقدون الكث� من الدم عند تعرضهم للحوادث، أو خ�ل 

العمليات الجراحة، أو ممن يتلقون ع�جات �رض ال·طان، أو للذين يعانون من فقر الدم 

ا�نج¾، حيث يحتاجون إ¼ عمليات نقل دم بشكل دوري. 

عملية الت�ع بالدم 

تستهلك حوا¿ 

650 من السعرات 

الحرارية � 

الجسم. 

Åكن لوحدة دم واحدة 

 ،Æإنقاذ حياة ث�ثة بالغ

أو ما يصل إ¼ ستة أطفال 

حديثي الوÊدة.

هناك حاجة داªة 

للت�ع بالدم بشكل 

دوري، £ن الدم قابل 

للتخزين لف�ة محدودة 

قبل استخدامه.

ت�ع بالدم � جاها
  للمزيد من ا�علومات عن كيفية الت�ع بالدم � جاها، قم بزيارة صفحة الت�ع بالدم ع�

JHAH.com موقعنا ا�لك�و�  

ممارســـة النشـــاط البدنـــي بانتظـــام هـــو جـــزء مهـــم مـــن 
المحافظة على صحتك. يشـــعر األشـــخاص النشطون بتحسن 

من الناحية الصحية ويعيشون لفترة أطول.
ويمكـــن للتماريـــن أن تســـاعد فـــي المحافظـــة علـــى وزن 
صحـــي، كمـــا يمكنها أن تُســـهم أيًضا فـــي الوقايـــة من مرض 
الســـكري ومشـــكالت القلب وبعض أنواع السرطان. إلى جانب 
ـــف التمارين من مشـــاعر القلـــق والتوتر  ذلـــك، يمكـــن أن تخفِّ
واالكتئـــاب خـــالل هـــذه األوقـــات العصيبـــة. ويحتـــاج معظـــم 
البالغيـــن إلـــى 30 دقيقـــة علـــى األقـــل مـــن النشـــاط البدني 

المعتدل، لمدة خمسة أيام في األسبوع.
ويواجـــه عديـــٌد مـــن األشـــخاص تحديـــات عنـــد محاولـــة 
االلتـــزام بروتيـــن رياضـــي، كمـــا تنتشـــر كثيـــر مـــن المفاهيم 
ق إلى بعضها  الخاطئة حول ممارســـة النشـــاط البدني، نتطـــرَّ

حها: فيما يلي ونصحِّ
المفهـــوم األول: ال ربـــح مـــن غير ألـــم؛ ولالســـتفادة من 

النشاط البدني، يجب أن تشعر باأللم أثناء التمرين وبعده.
التصحيح: يجـــب أال تكـــون التمارين مؤلمـــة. األلم الحاد 
عندمـــا تتحـــرك هو عالمـــة يخبرك جســـمك مـــن خاللها أن 
هناك أمـــًرا خاطًئا. وقد يعني ألم العضـــالت أثناء التمرين أو 

بعده أنك آذيت نفسك.
التماريـــن  المفهـــوم الثانـــي: إذا كنـــت تحافـــظ علـــى 

الرياضية، يمكنك أن تأكل ما تريد.
أن  يعنـــي  للرياضـــة ال  التصحيـــح: مجـــرد ممارســـتك 
بإمكانـــك اتخـــاذ نظام غذائـــي غير صحي يحتوي على نســـبة 
رت اختياراتـــك للطعام غير الصحي  عاليـــة من الدهون. إذا برَّ
بالتزامـــك بالتمارين الرياضية، فقد ال يتمكن النشـــاط البدني 
مـــن التخلُّص مـــن الســـعرات الحرارية التي تحتويهـــا األطعمة 

التي تتناولها.
المفهوم الثالث: إذا لم أســـتطع ممارســـة الرياضة يومًيا، 

فال فائدة منها.

التصحيـــح: يوصـــي معظـــم مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة 
بممارســـة البالغين للنشـــاط البدني المعتدل لمـــدة 30 دقيقة 
ل بعض  على األقـــل، خالل خمســـة أيام فـــي األســـبوع. ويفضِّ
األشـــخاص تقســـيم التدريبات إلى تمارين عالية الكثافة لمدة 

10 دقائق.
المفهـــوم الرابع: علـــيَّ االنضمام إلـــى صالـــة رياضة أو 
شـــراء معدات باهظـــة الثمن أو التـــدرُّب مع مدرب شـــخصي 

للوصول إلى أهدافي بالنسبة للياقة البدنية.
التصحيـــح: ال يجـــب أن تكون ممارســـة التماريـــن مكلفة. 
هناك عديـــد من األنشـــطة التي تُحـــرق الســـعرات الحرارية، 

والتي يمكنك القيام بها بال كلفة، مثل المشي.
المفهوم الخامس: ممارسة الرياضة مملة.

التصحيح: مـــن الطبيعي أن تتعب أو أن تمـــل من التمرين 
المتكـــرر يوًمـــا بعـــد يـــوم، خاصـــًة عندمـــا تمـــارس الرياضة 

بمفردك. لكن ال يجب أن تكون التمارين مملة.



الخميس ٩ جمادى األولى 144٢هـ، ٢٤ ديسمبر 20٢٠م

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
 ،2052101150 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  م/8 وتاريـخ 
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، 

ورأس مالها 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: 
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:

عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

ضحكة الدنيا التقط صورة:

يقولون إن الشجاع ليس ذلك الشخص الذي ال يخشى شيًئا، بل إن الشجاعة هي أن تتمكن من التغلب على مخاوفك عبر مواجهتها، وأن 
تتغلب على آالمك وتهزمها. ويقولون إن األمل هو أن ترى في قلب المحنة منحة، وفي قلب المشكلة حاًل. وأن ترى في األزمة فرصة وفي 

الشدائد اختباًرا.
في هذه الصورة التي التقطها الزميل نعيم المطوع، المهندس في إدارة المشروعات، نقرأ البراءة بأسمى معانيها مبتسمة متألئة تختصر 

كل معاني الجمال، نرى لوحة ملهمة للطاقة البشرية التي تتحدى جميع الصعوبات.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

اللون في الفنِّ التشـــكيلي مثل المفـــردة اللغوية في 
القصيـــدة، فكمـــا أن الشـــاعر يســـتطيع أن يبعث في 
ـــام  مفـــردة مـــا روًحا مـــن خـــالل الســـياق، فإن الرسَّ
لديه القدرة نفســـها علـــى بعث معاٍن جديـــدة في لون 
ما حين يســـكبه فـــي اللوحـــة ممتزًجا بألـــوان أخرى، 

أو منعزاًل عنها.
اللون األصفـــر أخـــذ دالالت كثيرة، فعلمـــاء النفس 
ينظرون إليـــه أحياًنـــا نظـــرًة إيجابية، فهو يـــدل على 
التفاؤل، وهـــو عالمة على اإلبداع والـــدفء، كما أنهم 
ينظـــرون نظـــرة أخرى ســـلبية لهـــذا اللـــون، فهو يدل 
عندهـــم علـــى اإلحبـــاط والغضـــب، ويشـــعرون إزاءه 
بالقلـــق؛ ولهاتيـــن النظرتيـــن أســـباب، منهـــا اختالف 
ثقافـــة كل حضـــارة ومجتمـــع وتجربة كل فـــرد، ومنها 

أثر السياقات األخرى.
ـــامون، فلهم معجمهـــم الخاص  ا الشـــعراء والرسَّ أمَّ
ل  ـــامين بالذكـــر، فقـــد يشـــكِّ باأللـــوان، وأخـــصُّ الرسَّ
اللون الواحـــد عند فنَّان تشـــكيلي معيـــن تجربة فنية 
متكاملة تختلف عن التفســـير العلمي للـــون؛ ألن هذه 
ـــام حين  التجربـــة ترتبـــط بأحاسيســـه أكثـــر، فالرسَّ
يســـكب لوًنا ما، أو يعتمـــد لوًنا ما في جميـــع لوحاته 
فهـــو يضفـــي علـــى هـــذا اللـــون شـــيًئا من إحساســـه 
ومزاجـــه وأفـــكاره، وبالتالي يصبـــح اللـــون واحًدا من 
تنهُّداته، وكل مـــا يعتمل في داخله مـــن أحالم موءودة 

وأفراح مؤجلة.
ســـعيد  محمـــد  لأديـــب  النـــص  هـــذا  ولنتأمـــل 
الصـــكار، حيـــث اســـتطاع أن يتمثَّـــل ألوانـــه، وينـــوب 
عنها فـــي لوحتـــه التشـــكيلية، حين يتحـــدث عن هذه 
التجربـــة فـــي شـــكل قصـــة طريفـــة عـــن )لواعـــج 
األصفـــر( في مجموعتـــه القصصية التـــي تحمل هذا 
ث عن نفســـه في هـــذه الحياة  العنـــوان، وكأنه يتحـــدَّ

عندما تزجُّ به في غربة ال تنتهي؛ يقول:
ة، لـــم تكن بـــه رغبة  »جـــاء األصفر علـــى حيـــن ِغرَّ
فـــي المجـــيء، كان َضِجـــًرا مثـــل حصـــان ِجـــيء بـــه 
لتحســـين النســـل؛ فهـــو يـــدري أنَّـــه يســـتطيع بلفتـــة 
واحـــدة أن يغيِّـــر مالمح األلـــوان؛ ينقلها مـــن الصفاء 
إلى ضده، مـــن البـــراءة إلـــى ضدهـــا، أو يوقفها بين 

بين.. ويدري أن اللعبة لم تكن في صالحه دائًما«.
ـــدات؛ ولكـــن  هكـــذا تصبـــح لأصفـــر لواعـــج وتنهُّ

لماذا اختار األصفر من بين األلوان؟
أألنَّ األزرق يجعلـــه بـــارًدا حيـــن يمتزج بـــه؟ أم ألنَّ 
ــل مـــن وهجـــه؟ كمـــا هـــو واقـــع النظرة  األحمـــر يقلِـّ
التشـــكيلية، أم أنَّ األصفـــر هـــو المعـــادل الشـــعوري 

للكاتب؟

لواعج األصفر
حسن الربيح *

* شاعر وكاتب سعودي 

السودوكو
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
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.

7 5 9 2
6 7 1

9 8
9 4 1 7

5 4 9 1
8 7 9 4

3 6
8 6 5
3 2 1 9

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

* حل العدد الماضي



Badge No:

123456
Expiry Date:

12/31/2025

Employee موظف
Name Last Name

االسم العائلة

قف أمام خلفية 
بيضاء متجانسة

التقط صوًرا جتريبية 
للتأكد من اإلضاءة والظالل

يجب على جميع موظفي الشركة حتديث 
صورة بطاقاتهم الشخصية قبل إصدار 

البطاقات اجلديدة. بإمكانك القيام بذلك 
من خالل تطبيق mySecurity وبدون زيارة 
مكتب األمن الصناعي للبطاقات الشخصية. البطاقات بنفسك

برنامج تبديل

myHome      
ملعلومات أكثر، إذهب 

إلى 

التقط لنفسك 
أفضل صورة

Industrial
Security

األمن
الصناعي

واستلم بطاقة أرامكو السعودية الجديدة 
من أقرب جهاز خدمة ذاتية قبل 31 ديسمبر 2020.




