أرامكو السعودية تحتفي باالبتكار في
اليوم العالمي للملكية الفكرية

الخميس  ١٧رمضان 144٢هـ ٢٩ ،أبريل 20٢١م

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها
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أرامكو السعودية تفوز بجائزة دولية
نظير االستجابة لكوفيد19-
رضا العباس

فـازت أرامكـو السـعودية ،مـن خلال إدارة حقـن ميـاه
البحـر التابعـة ألعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال
الجنوبيـة ،مؤخَّ ًرا ،بجائزة دولية نظير اسـتجابتها لجائحة
كوفيد.19-
وتسـلَّمت الشـركة جائزة العام ألفضل استجابة للتعامل
مـع فيـروس كوفيـد 19-والتعافـي منـه ،التـي منحهـا إياهـا
المعهـد الدولي للتعافي من الكـوارث ،خالل مؤتمر التم ُّيز
في المرونة الذي َّ
نظمه عبر الواقع االفتراضي.
ويقـع المعهـد الدولـي للتعافـي مـن الكـوارث فـي مدينـة
نيويـورك ،وهـو معهـد غير ربحـي للتعليم واالعتمـاد ،يق ِّدم
العـون لعديـد مـن المنظمـات حـول العالـم فـي كيفيـة
االستعداد للكوارث والتعافي منها.
وقد سـلَّطت الجائزة الضوء على جهود إدارة حقن مياه
البحر في التعامل مع الجائحة بنجاح ،من خالل الطريقة
صممت وك َّيفت بها أعمالها الفريدة.
التي َّ

التفوُّ ق على المنافسين

وكانـت شـركة (أيـه تـي أنـد تـي) المنافـس النهائـي
ألرامكـو السـعودية فـي هـذه الجائـزة ،وهي شـركة متعددة
الجنسـيات تُعـد األكبـر فـي قطـاع االتصـاالت فـي العالـم.
كمـا كان مـن ضمـن المشـاركين فـي هـذه الجائـزة بنـك
أمريـكا ،وخطـوط (جيـت بلـو) الجويـة ،وشـركة (نورثـروب
غرومـان) لمقـاوالت الدفـاع والطيران ،وشـركة (والغرينز)

للصيدلة ،وشـركة (إرنسـت أند يونغ) في الشـرق األوسـط
وشـمال إفريقيا للمحاسـبة والتدقيق المالي ،وشركة (إس
أيه آي غلوبال) للتأمين.
وفـي هـذا الشـأن ،قـال مديـر إدارة حقـن ميـاه البحـر،
األسـتاذ خالد الجامع ،إن اسـتمرارية أعمال اإلدارة خالل
الجائحـة كانت أمـ ًرا ضرور ًيا بالنسـبة ألرامكو السـعودية.
وأوضـح ً
قائلا« :إنـه أمـر بالـغ األهميـة ،فنحـن نضـخ مياه
البحر ،لنساعد في استخراج النفط».
وفـي إطار حديثه عن الجائزة ،قال الجامع« :إنها تُعزى
إلـى التبنـي المبكـر إلرشـادات الشـركة وتكييفهـا لتلبيـة
احتياجاتنـا ،باإلضافـة إلـى الجهـود الحثيثـة مـن فريـق
اإلدارة الراميـة إلـى المحافظـة علـى اسـتمرارية األعمـال،
وتمكين فريق عمل متخصص لالستجابة لكوفيد.»19-

التركيز على األفراد

وكان حجر األساس في نهج المحافظة على استمرارية
األعمال وتعزيز المرونة خالل الجائحة يتم َّثل في التركيز
على األفراد ،ويشـمل ذلك التركيز على الصحة والسالمة
واألمن والبيئة ،باإلضافة إلى تعزيز مشاركة الموظفين.
واسـتثمرت إدارة حقـن ميـاه البحـر فـي تدريـب ِفرقهـا

العاملـة ،مـن خلال اعتمادها لمنسـق اسـتمرارية األعمال
وبقيـة فريـق العمـل ،وكذلـك عبـر التشـجيع علـى إكمـال
الـدورات التـي تق ِّدمهـا منظمـة الصحـة العالميـة عبـر
اإلنترنت.
َّ
كمـا ركـزت الجهـود علـى عنصـر التعاطـف مـن خلال
برنامـج لصحـة الموظفين ومشـاركتهم ،ومراعـاة ظروفهم
واسـتيعابها ،سـواء أثنـاء الحجـر الكامـل ،أو عنـد اإلصابـة
بكوفيـد ،19-أو عنـد التعامل مـع من لديهم ظروف صحية
موجـودة مسـبقًا ،أو مـن يُعـد حضورهـم ضرور ًيـا لتشـغيل
مرافـق أعمـال اإلدارة المتعـددة والمنتشـرة عبـر مناطـق
جغرافية مختلفة.
أيضـا لوحـة رقميـة
وطـ َّورت إدارة حقـن ميـاه البحـر ً
لمراقبة الحاالت النشطة في اإلدارة ،ومعرفة المخالطين
لهم ،وحالة تعافيهم.
إلى جانب ذلك ،اسـتُفيد من التح ُّول الرقمي في تزويد
المرافـق بخصائـص تحكـم عـن بُعـد ،تم ِّكـن مـن تشـغيل
المعـدات الخاصـة بإحـدى المنشـآت مـن منشـأة مجـاورة
إذا دعت الحاجة لذلك .كما م َّكن التح ُّول إلى االجتماعات
االفتراضيـة الموظفيـن المقيميـن فـي أنحـاء المملكـة مـن
العمل من منازلهم.

ٌ
مثال رائد
وتضمنـت الجهـود عقـد اجتمـاع افتراضـي أسـبوعي
َّ
للإدارة حـول كوفيـد ،19-لمناقشـة المسـتجدات فيمـا
يتصـل بالمرونـة واسـتمرارية األعمـال ،ومشـاركة أحـدث
التعليمات الصحية ،باإلضافة إلى توجيه اإلرشادات فيما
يرتبـط بصحـة الموظفيـن ومشـاركتهم فـي ظـل هـذه
الجائحة.
وقـال قائـد فريـق العمـل المختـص بكوفيـد 19 -فـي
اإلدارة ،أحمـد أورفلـي« :أثبـت هـذا المنهـج فائدتـه
لموظفينا ،وفاعليته الستمرارية أعمالنا ،ومن الواضح أنه
ً
مثـال رائـ ًدا يسـتحق جائـزة مـن منظمـة عالميـة
يم ِّثـل
متخصصـة فـي مجـال اسـتمرارية األعمـال والتعافـي مـن
الكوارث».
ركَّ ـزت اسـتجابة إدارة حقـن ميـاه البحـر
للجائحة على:
■ تمكين فريق العمل.
■ إجراء تدابير توعوية.
■ تعزيز برنامج صحة الموظفين ومشاركتهم.
محددة لالستجابة.
■ إنشاء تدابير
َّ
■ إدارة تدابير المرونة.

ٌ
مبادرة تسعى لتغيير ألواح التحميل الخشبية
إلى منصات بالستيكية
ً
حتمل واستدامة..
بدي ٌل أكثر

محمد بشار ،وفارس الكردي ،وسعد اخلزمي

قامـت أرامكو السـعودية ،مؤخ ًرا ،بتوزيـع أكثر من 7500

منصـة تحميـل بال سـتيكية علـى مر ا فـق أ عما لهـا
ومسـتودعاتها ومنصاتهـا النفطيـة ،فـي إطـار إسـتراتيجية
الشـركة لتعزيـز اسـتخدام المـواد الالمعدنيـة فـي قطـاع
جانب من استخدامات
المنصات البالستيكية في
المنصة البحرية في
السفانية.

التعبئـة والتغليـف ،حيـث تسـعى لتغييـر  %40مـن ألـواح
التحميل الخشبية التقليدية بحلول عام 2028م.
وفـي الوقـت الراهن ،يجري اسـتعمال منصـات التحميل
البالسـتيكية هـذه ضمـن مرافـق أعمـال الحفـر وصيانـة
اآلبار ،ومستودعات إدارة خدمات المواد ،ومنصات النفط
التابعة إلدارة إنتاج المنطقة المغمورة في السفانية.

ٌ
بديل مستدام

ويُعـد قطـاع التغليـف بالبالسـتيك أكبر مسـتخدم نهائي
للمنتجـات البتروكيميائيـة في العالم .وتُعـد هذه المنصات
البالسـتيكية مـن ضمن مـواد التغليف الصلبـة ،وهي تتم َّيز
بمزايـا عديـدة مقارنـة باأللـواح الخشـبية ،مثـل متانتهـا
وقابليتهـا إلعـادة االسـتخدام ،وقدرتها الكبيـرة على تحمل
األوزان الثابتـة والمتحركـة ،ومقاومتهـا للمـواد الكيميائيـة،
وأدائهـا الممتـاز في الظروف البيئية القاسـية ،مما يجعلها
معمرة واقتصادية بالنظر إلى تكاليف دورة استخدامها.
ويُمكـن صنـع هـذه المنصـات من مـواد بالسـتيكية معاد
تدويرهـا ،ولهـذا ،فهـي بديـل مسـتدام لأللـواح الخشـبية،
وبالتالـي تدعـم جهـود الشـركة فـي التحـ ُّول نحـو االقتصاد
الدائري.
وقـد بـدأ البرنامـج الخـاص بتعزيـز االسـتفادة مـن هـذه
المنصـات بتشـجيع الجهـات المعنيـة علـى اسـتعمالها ،من
خلال سلسـلة مـن الـورش التـي تنظمهـا إدارة الخدمـات
االستشارية ،بالتعاون مع إدارة التطوير الصناعي والتوريد
اإلستراتيجي.
أعد فريق الدعم مسـتن ًدا لمواصفات التغليف (MS
كما َّ
 ،)05 -8314بعـد تعـاون وثيـق مـع الهيئـة السـعودية
للمواصفـات والمقاييـس والجـودة ،وذلـك بهـدف تطويـر

مواصفات مالئمة لالستعمال المحلي.
واختـارت الشـركة عد ًدا من المنتجـات المحلية لتخضع
الختبـارات التجـارب فـي مسـتودع إدارة خدمـات المـواد
بالظهـران ،بهـدف ضمـان أن تكـون بدائـل مناسـبة لأللواح
الخشبية.

ِّ
متعددة
تطبيقات

وحـد د فريـق العمـل ثالثـة أنـواع رئيسـة للمنصـات
َّ
الالمعدنيـة ،وهـي :النـوع الخـاص بالخدمـة الصناعيـة
الشـاقة ،والنـوع الخـاص بالخدمـة البتروكيميائية الشـاقة،
والمنصـات المقاومـة االنسـكابات ،آخـ ًذا فـي الحسـبان
االسـتخدام المنشـود ،ومـواد اإلنشـاء ،وبُنيـة التصميـم،
واألبعاد الهندسية ،وسعة الحمولة.
كمـا ُحـ ِّدث نظام المشـتريات الخاص بالشـركة لتسـهيل
تعميم استخدام هذه المواد.
وفي هذا الصدد ،أ َّكد المنسـق في قسـم هندسة المواد
الالمعدنية ،وليد العتيبي ،أن هذه التطبيقات تبرهن تعدد
استخدامات هذه المنصات البالستيكية.
وقـال العتيبـي« :إن نجـاح االسـتخدام المبدئـي لهـذه
البدائـل يم ِّهـد الطريـق أمـام اسـتخدامات أكثـر لهـا فـي
األعمال البرية والبحرية ألرامكو السعودية».
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يف اليوم العاملي للسالمة والصحة يف العمل..

السالمة في أرامكو السعودية  ..رحلة ال تنتهي
ريتشارد بارتلت ،وآدم كري
الظهـران  -نـدرك جمي ًعـا أن السلامة ليسـت مجـرد
مجموعـة مـن القوانيـن التـي يجـب اتباعهـا فـي الحيـاة
الشـخصية أو في العمل ،بل هي رحلة مسـتمرة ال تنتهي.
ويوافـق يـوم  28أبريـل اليـوم العالمـي للسلامة والصحـة
فـي العمـل ،وهو تذكير بأهمية أن تكون السلامة جز ًءا ال
يتجزأ من الحياة.
فالسلامة ليسـت مجموعـة مـن السـلوكيات الجاهـزة التـي
تُطبـق بحذافيرهـا بغـض النظـر عـن المتغيـرات والظـروف
المحيطـة ،بـل هـي عمليـة مسـتمرة ال تنتهـي .وال شـيء يُبـرز
الحاجـة إلـى مراجعـة وتقييـم ممارسـات السلامة والصحـة
أكثر من الطريقة التي تكيف بها العالم مع جائحة كوفيد.19-

حماية الجميع

وبينمـا يواجـه العالـم أحـد أكبـر التحديـات الصحيـة،
فـإن االحتفـال بهـذا اليـوم يركـز االهتمـام علـى الجهـود
المبذولـة لهزيمـة هـذه الجائحـة مـع المحافظـة علـى بيئة
عمل تحمي الجميع.
وعبـر تاريخهـا الـذي دام  87عا ًمـا ،تبنـت أرامكـو
نهجـا للسلامة سـمح لهـا بالتصـدي للتحديـات
السـعودية ً
مـرارا وتكـرا ًرا مـع تغيـر طبيعـة العمـل والتقنيـة ،لتغيـر
الطريقـة التـي يعمـل بهـا النـاس ،وإحـداث التنميـة
الصناعية ثورة في مسار العالم.
كمـا شـهدت الممارسـات اآلمنـة ،وفهـم دور األيـدي
العاملـة فـي عمليـة السلامة وتعاملهـم مـع المعـدات
والرقابـة اإلدارية ،تغيرات كبيـرة منذ وصول أول مهندس
متخصص في السالمة للشركة في عام 1940م.

الشمول والمشاركة

كان التركيـز منص ًبـا فـي ذلـك الوقـت علـى إدارة
التواصـل بيـن األشـخاص واآلالت .وقـد تـم توصيـل ذلـك
مـن خلال اسـتخدام مهندسـي السلامة فـي الشـركة
ملصقـات بسـيطة مرسـومة باليـد .ومـع مـرور  81عا ًمـا
بـات مـن الواضـح أن نهـج أرامكـو السـعودية أصبـح أكثـر
شـموالً وفاعليـة من خلال اجتماعات السلامة المنتظمة
باإلضافـة إلـى تعييـن قيـادات للسلامة واالحتفـال
بنجاحات السالمة.
ً
شـوطا كبيـ ًر ا فيمـا يخـص
ومـع أن الشـركة قطعـت
تطويـر السلامة لموظفيهـا ،فمـا زالـت تواجـه تحديـات
عد يـد ة متعلقـة با لسلا مة  .و قـد تقد مـت ا لتقنيـة
المسـتخدمة لتجعـل أماكـن العمـل أكثـر أما ًنـا مـن خلال
الحـد مـن حاجـة األشـخاص إلـى وضـع أنفسـهم فـي
مواقف خطرة.

االلتزام بالسالمة

وبينمـا تحتفـل أرامكـو السـعودية باليـوم العالمـي
للسلامة والصحـة فـي العمـل ،يتـم تذكيـر الموظفيـن
والمقاوليـن بأنـه قـد تتغيـر األسـواق وتتطـور الممارسـات
التجارية وتتقدم التقنية؛ إال أن شـي ًئا واح ًدا سـيظل ثابتًا،
أال وهو التزام الشركة بالسالمة.
وتح ــدث مدي ــر إدارة من ــع الخس ــائر ،األس ــتاذ غس ــان
أبوالفــرج ،عــن أهميــة اليــوم العالمــي للســامة والصحــة
ً
قائـــا« :تتيـــح لنـــا هـــذه المناســـبة فرصـــة
فـــي العمـــل
للتفكي ــر ف ــي أهمي ــة إدارة الس ــامة كج ــزء م ــن أعمالن ــا،
حيـــث إن الوقايـــة مـــن اإلصابـــات المرتبطـــة بالعمـــل

السالمة رحلة مستمرة ال تنتهي ،وهذه الصورة تُظهر بعض تفاصيل بداية تلك الرحلة في الشركة ،حيث يظهر بعض موظفي
رئيسا لتعزيز السالمة.
الشركة مرتدين بعض أدوات الوقاية ،التي تُعد ركنًا ً

واألم ــراض والح ــوادث المميت ــة ليس ــت خي ــا ًرا ،ب ــل ه ــي
جـــزء أســـاس ال يتجـــزأ مـــن قيـــم أرامكـــو الســـعودية
واســـتدامتها التشـــغيلية .ومـــن خـــال تعزيـــز الوعـــي

بالســـامة ،فإننـــا نُذكـــر أنفســـنا بالعمـــل الـــدؤوب
المطلـــوب لضمـــان عـــودة كل موظـــف ومقـــاول إلـــى
منازلهم بأمان في كل يوم».
بهدف ترسيخ ثقافة
السالمة بين الموظفين،
استخدمت الشركة
ملصقات السالمة
إليصال رسائل مهمة
عبر اإلبداع البصري.
وكانت هذه الملصقات
في بداياتها بسيطة
لتتطور
مرسومة باليد
َّ
شيئًا فشيئًا مع مرور
الوقت.

ِّ
إستراتيجية (النطاق األخضر) تعزز األمن
والسالمة في مشاريع المنشآت القائمة
محمد مكاوي ،وعبدالعزيز عنبري

يتســـبب فـــي ُّ
تعطـــل
يمكـــن لضعـــف التخطيـــط أن
َّ
المش ــاريع لفت ــرة طويل ــة ،ال س ــيما عندم ــا يتعلَّ ــق األم ــر
بتوس ــعة مراف ــق األعم ــال القائم ــة وتجديده ــا؛ وم ــن هن ــا
تنشـــأ أهميـــة إســـتراتيجية (النطـــاق األخضـــر) ،التـــي
تبنَّتهــا أرامكــو الســعودية لتالفــي األضــرار المحتملــة فــي
مثل هذه األحوال.
وتبنَّـــى فريـــق إدارة المشـــاريع فـــي الشـــركة مفهـــوم
(النط ــاق األخض ــر) ليت ــم تطبيق ــه ،مؤخَّ ـ ـ ًرا ،م ــن خ ــال
مشـــاريع التوســـعة التـــي تُنفِّذهـــا إدارة مشـــاريع زيـــادة
اإلنتاج في المرجان والظلوف في منطقة تناقيب.

وتســـاعد هـــذه اإلســـتراتيجية علـــى استكشـــاف
المـــوارد والتحديـــات اللوجســـتية ،مـــع المحافظـــة فـــي
الوق ــت نفس ــه عل ــى األم ــن ،وعل ــى اس ــتمرارية أعم ــال
تش ــغيل المراف ــق وموثوقيته ــا ،وذل ــك م ــن خ ــال إزال ــة
العوائـــق التـــي ترتبـــط عـــادة بالمشـــاريع والمنشـــآت
القائمة.
وف ــي ه ــذا الص ــدد ،ق ــال مدي ــر إدارة مش ــاريع زي ــادة
اإلنت ــاج ف ــي المرج ــان والظل ــوف بالوكال ــة ،األس ــتاذ ب ــدر
بورش ــيد« :ه ــذه الطريق ــة ِّ
ترش ــد التكالي ــف ،كم ــا أنه ــا
تس ــاعد عل ــى تعزي ــز بيئ ــة عم ــل آمن ــة ،م ــن خ ــال إزال ــة
كافـــة المخاطـــر المحتملـــة فيمـــا يرتبـــط بالمرافـــق
القائمة التي تكون قيد التشغيل».

تعزيز األمن والسالمة

ويس ــتخدم فري ــق إدارة المش ــاريع س ــياج فص ــل مؤق ًت ــا،
معـــ َّز زًا بنظـــام لرصـــد محـــاوالت االقتحـــام خاضـــع
للمراقبـــة مـــن قبـــل مركـــز ضبـــط األمـــن الخـــاص
بالمنطق ــة .إل ــى جان ــب ذل ــك ،يُس ــتفاد م ــن نظ ــام خ ــاص
بتصريح ــات الدخ ــول لضم ــان أن الدخ ــول إل ــى المنطق ــة
يقتصـــر علـــى مـــن يُســـمح لـــه بذلـــك .كمـــا تشـــمل
احتياطـــات الســـامة األخـــرى أنظمـــة الكشـــف عـــن
تس ــربات الغ ــاز ،وأجه ــزة لتحدي ــد األف ــراد الذي ــن يُش ــتبه
في إصابتهم بفيروس كوفيد.19-
وتشـــمل فوائـــد ســـياج الفصـــل الخـــاص بالنطـــاق

األخضـــر تحســـين عمليـــة إصـــدار تفاويـــض العمـــل،
وتطوي ــر ق ــدرات االس ــتجابة للط ــوارئ ،وتعزي ــز س ــامة
أعمــال التشــغيل فــي المعامــل ،حيــث يكــون طاقــم العمــل
ً
معزول عن مرافق التشغيل.
في المشروع
وبتطبيـــق مفهـــوم (النطـــاق األخضـــر) فـــي مشـــاريع
زيـــادة اإلنتـــاج فـــي المرجـــان والظلـــوف ،مـــن خـــال
التعـــاون الوثيـــق بيـــن ٍّ
كل مـــن فريـــق إدارة المشـــاريع،
وأعم ــال األم ــن الصناع ــي ،وإدارة من ــع الخس ــائر ،ف ــإن
مــن المأمــول أن يُســفر ذلــك عــن تحســين أداء المشــروع،
والمحافظ ــة عل ــى معايي ــر األم ــن والس ــامة ،واإلس ــهام
ف ــي اس ــتمرار أعم ــال التش ــغيل للمنش ــآت القائم ــة دون
معوقات.
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أرامكو السعودية تحتفي باالبتكار في اليوم
العالمي للملكية الفكرية
سكوت بالدوف

تزامنًـا مع اليـوم العالمي للملكيـة الفكرية ،عقد مجلس

اجتماعـا افتراض ًيا في 26
االبتـكار فـي أرامكـو السـعودية
ً

أبريـل الجـاري ،وذلـك بهدف اسـتعراض إنجازات الشـركة
فـي مجـال االبتـكار وتسـجيل بـراءات االختـراع ،بمـا يعـزِّز
مـن صورتهـا كجهـة رائـدة علـى صعيـد التقنيـة فـي قطـاع
الطاقة.
جـاء االجتمـاع تحـت مسـمى (يـوم الملكيـة الفكريـة فـي
أرامكـو السـعودية) ،وتر َّكـز حـول كيفيـة إضفـاء الصفـة
تضمـن ب ًثـا مباشـ ًرا عبـر
التجاريـة علـى األفـكار ،حيـث
َّ
منصـة (شـاهد) ،وشـمل كلمـات رئيسـة ألعضـاء مـن
اإلدارة ،واحتفـا ًء بتقنيـات مختارة وملكيات فكرية أُضفيت
عليهـا الصفة التجارية ،كما اسـتعرض أفضل الممارسـات
في هذا الشأن.

جانب من
المشاركين في (يوم
الملكية الفكرية في
أرامكو السعودية)،
الذي هدف إلى إبراز
االبتكار ،وناقش
أفضل الممارسات
إلضفاء الصفة
التجارية على
الملكيات الفكرية.

تقدم واسع
ٌ

وقـال كبيـر المهندسـين ،ورئيـس مجلـس االبتـكار فـي
أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ جميـل البقعـاوي ،إن الشـركة
أحـرزت تقد ًمـا كبيـ ًرا على هـذا الصعيد منذ عـام 2001م،
حيث أنشأت آنذاك برنامجها المؤسسي لالبتكار.
وعلى مدى العقدين الماضيين ،زادت أرامكو السـعودية
علـى نحـو مذهـل مـن عـدد بـراءات االختـراع ،التـي تؤثـر
مباشـرة فـي كفاءة أعمالها وربحيتهـا ،وتُبوِ ّ ئها موق ًعا رائ ًدا
بين قادة االبتكار على مستوى العالم.
وقـال البقعـاوي« :إننـا جمي ًعـا فخـورون بـأن أرامكـو
السـعودية تحتـل موقـع الريـادة بيـن أقرانها مـن حيث عدد
بـراءات االختـراع الممنوحـة مـن قبـل المكتـب األمريكـي
لبـراءات االختراع؛ ففي عام 2020مُ ،منحت الشـركة 683
بـراءة اختـراع مـن قبـل هـذا المكتـب ،وهـو ما يفـوق جميع
شركات النفط األخرى العالمية».
كمـا أوضـح البقعـاوي أن محفظـة بـراءات االختـراع
توسـعت خلال السـنوات السـت
الخاصـة بالشـركة
َّ
الماضيـة ،لتشـمل أكثـر مـن  2000بـراءة اختـراع ممنوحـة
مـن المكتـب األمريكـي لبـراءات االختـراع ،مشـي ًرا إلـى أن
التركيـز علـى تسـجيل بـراءات االختـراع يسـير جن ًبـا إلـى
جنب مع ثورة االبتكار التي تشهدها الشركة.
وقـال البقعـاوي« :بعـد مضي  20عا ًما ،نجنـي اآلن ثمار

ريادةٌ على صعيد االبتكار
في 2020م ،حازت أرامكو السعودية أكبر
عدد من براءات االختراع الممنوحة من
قبل مكتب االختراعات األمريكي بين جميع
صنفت كأكثر
شركات النفط العالمية ،كما ُ
الشركات ابتكا ًرا في منطقة الشرق
األوسط وإفريقيا من قبل مجموعة بوستون
االستشارية.

تج ُّنب
التجمعات
وسيلتنا
للنجاة

وصولنـا إلـى أداء غيـر مسـبوق علـى صعيـد االبتـكار
المؤسسـي .فعلى سـبيل المثال ،شـهد العـام الماضي رغم
ظـروف الجائحـة مسـتوى مشـاركة بلـغ  %60فـي هـذا
المجال ،وهو ما يتجاوز المسـتوى الذي تُشـير إليه أفضل
الممارسـات علـى صعيـد القطـاع ،والـذي يبلـغ  .%30كمـا
تـم تطبيـق أكثـر مـن تسـعة آالف فكـرة مبتكـرة علـى أرض
الواقع ،وإحراز قرابة نصف مليار دوالر من القيمة».
وقـد نجـح هـذا األداء المم َّيـز علـى صعيـد االبتـكار فـي
جـذب االنتبـاه إليـه علـى مسـتوى القطـاع .وفـي عـام
صنِّفت أرامكو السـعودية كأكثر الشـركات ابتكا ًرا
2020مُ ،
فـي منطقـة الشـرق األوسـط وإفريقيـا ،مـن قبـل مجموعة
بوسـتون االستشـارية في تقريرها السنوي ألكثر الشركات
ابتكا ًرا.
هـذه اإلنجـازات جـاءت نتيجـة القـرارات اإلسـتراتيجية
المتخـذة علـى هـذا الصعيـد ،والتحلـي بـروح القيـادة،
والمثابـرة علـى العمـل الجـاد ،لتم ِّكـن الشـركة مـن تبـ ُّوء

683
براءة اختراع
أحرزتها الشركة
في 2020م

موقـع ثابـت يسـاعدها علـى تجـاوز التحديـات التـي قـد
كل فكـرة مبتكرة يق ِّدمها
تعترضهـا في المسـتقبل .وتُسـهم ُّ
أحـد موظفي أرامكو السـعودية في إثبـات أن أعظم موارد
الشركة يتمثّ ل في طاقاتها البشرية.

التقنيات وأفضل الممارسات

تضمنا
وأعقـب كلمـة االفتتاح للحـدث عرضان رئيسـان
َّ
إنجـازات الشـركة علـى صعيـد الملكيـة الفكريـة واالبتكار،
وهما:
■(الملكيـة الفكريـة فـي أرامكـو السـعودية :الرحلـة
قد مـه مديـر إدارة إسـتراتيجيات
واإلنجـازات)َّ ،
وتخطيط التقنية ،األستاذ بشير دبوسي.
■(برنامـج االبتـكار المؤسسـي :نحـو تحقيـق التم ُّيـز)،
قدمـة رئيـس قسـم إدارة التقنيـة فـي إدارة التم ُّيـز
َّ
التشغيلي ،يوسف الغامدي.

>2000

%60

>٩٠٠٠

~500

براءة اختراع
ُمنحت للشركة
خالل األعوام
الست الماضية

مستوى
المشاركة على
صعيد االبتكار
المؤسسي في
الشركة

فكرة ُمبتكرة
تح َّولت إلى واقع

مليون دوالر من
القيمة أسفرت
عنها هذه
األفكار

فلننه الوباء
ِ
خذ اللقاح

أيضـا احتفـا ًء بتسـع تقنيـات
كمـا
تضمـن االجتمـاع ً
َّ
ُ
مختـارة أضفيـت عليهـا الصفـة التجاريـة ،حيـث شـملت
العـروض التـي أشـارت إلـى القصـص الناجحـة فـي هـذا
الصدد ما يلي:
■عـرض بعنـوان (تقنيـة التحليـل بموجـات الصـوت
قدمـه المستشـار الجيولوجـي األعلـى مـن
الكاملـة)َّ ،
مركـز األبحـاث المتق ِّدمـة فـي إكسـبك ،كريسـتوفر
أيادينو.
■عـرض بعنـوان (المحفـزات الكيميائيـة كان-إكـس)،
قدمـه عالـم األبحـاث مـن مركـز البحـوث والتطويـر،
َّ
عمر كوسيولو.
قدمـه المستشـار
■عـرض بعنـوان (ال ُعقَـد المتكاملـة)َّ ،
الهندسـي األعلـى فـي إدارة أسـاليب التصنيـع
والمراقبة ،سليمان الماضي.
إلـى جانـب ذلـك ،اسـتعرض االجتمـاع عـد ًدا مـن أفضل
الممارسـات التـي ط َّو رتهـا دوائـر الشـركة فيمـا يتصـل
بإضفـاء الصفـة التجاريـة علـى الملكيـات الفكريـة ،مـن
خالل عرضين هما:
■أفضـل الممارسـات فـي مجـال تطويـر إسـتراتجية
إلضفـاء الصفـة التجاريـة علـى الملكيـات الفكريـة،
قدمـه رئيـس وحـدة التنسـيق التقني فـي إدارة التم ُّيز
َّ
التشغيلي ،مازن السادات.
■أفضـل الممارسـات فـي مجـال إضفـاء الصفـة
قدمـه أخصائـي
التجاريـة علـى الملكيـات الفكريـةَّ ،
العلـوم مـن إدارة إسـتراتيجيات وتخطيـط التقنيـة،
إريك توني.
واختُتـم االجتمـاع بجلسـة نقـاش شـارك فيهـا مق ِّدمـو
العروض إلبداء آرائهم واإلجابة عن أسئلة المشاركين.
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في مقهى المعرفة ..الحوار يثمر أفكارًا مبتكرة
أحمد عبداملعطي

َّ
نظــم قســم تطويــر األيــدي العاملــة التابــع لدائــرة أعمــال
الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية ،مؤخَّ ـ ًرا ،سلســلة من
جلســات مقهــى المعرفــة ،حيــث أمضــى الموظفــون أكثر من
 20ســاعة مــن الحــوار ،وأثمــر ذلــك عــن توليــد أكثــر من 30
فكرة مبتكرة.
وقــد حـ َّـددت أرامكــو الســعودية طريقــة فاعلــة يســتطيع
مــن خاللهــا الموظفــون والمقاولــون العمــل م ًعــا مــن خــال
أربــع ســلوكيات رئيســة ،هــي :الحــوار ،والتمكيــن ،والتعــاون،
واتخــاذ القــرار .وتتداخــل هــذه الســلوكيات بعضهــا مــع
بعــض بنحــو يجعــل تعزيــز إحداهــا داع ًمــا للســلوكيات
األخــرى .وال يقتصــر دور الحــوار علــى فتــح أبــواب التعبيــر
عــن النفــس ،بــل يتعــداه إلــى مســاعدة النــاس علــى صنــع
تحول في حياتهم.
وقــد أنشــأ مستشــار األعمــال ،ديفيــد غورتيــن ،مــا يُعرف
بمقهــى المعرفــة ليكــون وســيلة يمكــن مــن خاللهــا جمــع ثلــة
مــن الموظفيــن فــي حــوارات مفتوحــة وإبداعيــة حــول
موضــوع مــن اهتماماتهــم المشــتركة ،وذلك بغرض مشــاركة
المعرفــة وتبــادل األفــكار ،باإلضافــة إلــى تعميــق الفهــم
بكافــة الشــؤون المرتبطــة بالموضــوع .وفــي نهايــة المطاف،
ينبغــي أن يــؤدي النقــاش إلــى تعزيــز االبتــكار وتجويــد
صناعة القرار.

ٌ
منصة للنقاش

وقــد أطلــق القســم أول مقاهــي المعرفــة فــي مدينتــي
بقيــق والمبــرز ،حيــث التقــى الموظفــون فــي مجموعــات
صغيــرة يديرهــا أحدهــم ،للتأكــد مــن حصــول الجميــع علــى

فرصــة للحديــث دون قيــود .واســتثمرت الجلســات أكثــر من
المشــجع
 20ســاعة فــي مشــاركة المعرفــة ،وكان الجــو
ِّ
داف ًعــا للمشــاركين لتوليــد أكثــر مــن  30فكــرة ،األمــر الــذي
تــم تعزيــزه بلجنــة مختصــة لجمــع هــذه األفــكار وتطويــر
خطط العمل.
وقــال موظــف وحــدة التدريــب المختــص بالمعامــل،
عبدالرحمــن الدوغــان« :لقــد أعطانــا مقهــى المعرفــة
فرصــة رائعــة للتفكيــر بإبــداع ،والحديــث الهــادف لنســتطيع
تطويــر أعمالنــا اليوميــة ،وتعزيــز مســتوى المشــاركة
والرضا».

ٌ
بيئة مختلفة

ومــا يجعــل مقهــى المعرفــة مختل ًفــا عــن األنمــاط األخرى
مــن اجتماعــات األعمــال هــو الجــو الفريــد الــذي يوفــره،
حيــث يفتــح األبــواب للمشــاركين للتفاعــل عبــر حــوارات
بنــاءة ،والعمــل مــن أجــل تحقيــق هــدف مشــترك يعــود بالنفع
على كل مشارك بشكل خاص ،وعلى الشركة بشكل عام.
وقــال موظــف وحــدة تقييــم األعمــال وضمــان الجــودة،
هشــام الصويــغ« :أعجبتنــي المبــادئ التــي يرتكــز عليهــا
المقهــى ،مثــل المســاواة بيــن جميــع المشــاركين ،وأن نتائــج
اللقــاء ليســت محــددة ســلفًا ،وأننــا نتفاعــل فــي مجموعــات
صغيــرة .لقــد منحنــا ذلــك أجــواء مختلفــة لمشــاركة أفكارنا
من منطلق مغاير».

الدعم اإلداري

وقــال مشــرف وحــدة تنســيق التخطيــط والتدريــب،
مشــاري الجعفــري« :شــعرت أن أعضــاء فريقــي كانــوا

سعت جلسات مقهى المعرفة إلى إثارة حوار بناء يجني ثمار العقول ،فأسفرت عن تسجيل عدد من األفكار المبتكرة القابلة
للتنفيذ ،بما يعود بالنفع على المشاركين والشركة.

متحمســين للمشــاركة فــي المقهــى .لقــد كانــت لديهــم
الفرصــة للحديــث فــي فــرق صغيــرة دون حضــور اإلدارة،
لكــن كل أفكارهــم تــم توثيقهــا ومشــاركتها معنــا مــن خــال
مدير المقهى».
وقــال الناظــر اإلداري للمــوارد البشــرية فــي قســم تطوير
األيــدي العاملــة ،عبداللطيــف العديــل« :إننــا نتمتــع بجــو

مشــجع ومحفــز فــي دائــرة أعمــال الزيــت فــي منطقــة
األعمــال الشــمالية ،وهــذا يحثنــا علــى صنــع جو مشــابه في
أقســامنا ووحداتنــا .لقــد أعجبنــي إقبــال موظفــي القســم
علــى المشــاركة وإبــداء آرائهــم ،وقــد بدأنــا بالفعــل فــي
تطبيــق بعــض األفــكار التــي ســتضيف قيمــة للشــركة
وللدائرة».

كيف تجعل من شهر رمضان فرصة لبدء حياة صحية
روان الناصر

خال من التدخين
رمضان ٍ

الظهـران  -يمثل شـهر رمضان المبـارك فرصة ممتازة
لجعـل نمـط الحيـاة أكثـر صحـة ،ويسـعى مركـز جونـز
هوبكنـز أرامكـو الطبـي لمسـاعدتك علـى جعـل هـذه
التغييرات في نمط حياتك مستدامة وممتعة.

التدخيـن إدمـان وعـادة ،واسـتبدال هـذه العـادة بأخـرى
صحيـة سيسـاعدك علـى التخلـص منهـا واإلقلاع عـن
التدخيـن بشـكل نهائـي ،و يُعـد شـهر رمضـان المبـارك
فرصـة ممتـازة لتحقيـق ذلـك ،ففـي شـهر رمضـان يحـرم
المدخنـون أنفسـهم مـن التبـغ لمدة  15سـاعة مـن الصيام
كل يوم.
اجعـل رمضان فرصة لـك لإلقالع عن التدخين واطلب
المسـاعدة مـن المتخصصيـن ،واحصـل علـى الدعـم مـن
األسـرة واألصدقـاء ،وأعـد النظـر فـي اسـتخدام وسـائل
المساعدة لإلقالع عن التدخين.

التمارين الرياضية:
■أثناء سـاعات الصيـام ،اختر تماريـن القلب واألوعية
الدمويـة خفيفـة الشـدة ،أي المشـي لمـدة 45 -20
دقيقة قبل اإلفطار.
■أثنـاء الصيـام ،تجنـب األنشـطة الشـاقة مثـل الجـري
ورفـع األثقال ،قـد يؤدي ذلك إلـى الجفاف واإلرهاق
وانخفاض ضغط الدم.
■الوقـت المثالـي لممارسـة الرياضـة هو بعـد اإلفطار
بحوالـي سـاعتين ،قـد يشـمل ذلـك تماريـن المقاومة
ذات الشـدة المعتدلـة لمـدة أقصاهـا  60دقيقـة ،أو
التدريـب المعتـدل إلـى الشـديد لمـدة ثالثـة أيـام في
األسبوع.

أنشطة أخرى قد تساعد على اإلقالع عن التدخين:
■اكتـب مـا ال يقل عن خمسـة أسـباب تدفعـك لإلقالع
عن التدخين.
■ضـع قائمـة باألطعمـة والمشـروبات التـي تحفـزك
على التدخين مثل القهوة أو الحلويات ،ثم تجنبها.
■الحصـول علـى قسـط ٍ
كاف مـن النـوم ،ألن قلـة النوم
تجعـل مقاومـة الرغبـة الشـديدة فـي التدخيـن أكثـر
صعوبة.
لمزيـد مـن المعلومـات حـول برنامـج اإلقلاع عـن
التدخيـن فـي مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي ،أرسـل
بري ًدا إلكترون ًيا إلى SmokingCessation@JHAH.com

القوة والحركة

مـن المهـم االسـتمرار فـي ممارسـة الرياضـة خلال
شـهر رمضان المبـارك ،وذلك لمسـاعدتك في المحافظة
على صحتك العاطفية والجسدية.

خيارات الطعام الصحي

قـد يكـون رمضـان فرصـة مناسـبة إلنقـاص الـوزن ،إذا
كان هـذا هـو الهـدف بالنسـبة لـك ،فإنـه الوقت المناسـب
للبـدء حيـث يقيـد الصيام فتـرة األكل بحوالي  10سـاعات
في اليوم.
لمساعدتك في إنقاص الوزن اتبع النصائح التالية:
■ابـدأ فطـورك بالتمـر والماء ثـم تناول شـوربة خفيفة
وسـلطة ،سـتجعلك هذه الطريقة تشـعر بالشـبع عند
تنـاول سـعرات حراريـة أقـل ،وتسـاعدك علـى إدارة
اسـتهالكك للطعـام وتقليـل إجمالـي السـعرات
الحرارية التي تتناولها.
■اتخـذ قـرا ًر ا واع ًيـا باسـتبدال األطعمـة المقليـة
والدهنيـة الغنيـة بالسـعرات الحرارية التـي يمكن أن
تـؤدي إلـى زيـادة الـوزن ،بأطعمـة غنية باألليـاف مثل
الخضـراوات .حافـظ علـى الخضـراوات المفضلـة
لديك طازجة في الثالجة.
■األكل ببـطء يمنـح جسـمك الوقت الكافي الستشـعار
أنـك أكلـت كميـة كافيـة مـن الطعـام ،وهذا يسـاعدك
على تجنب اإلفراط في األكل.

مسار المشي في مركز جونز
هوبكنز أرامكو الطبي

يؤمـن مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي ببنـاء بيئـة
شـاملة تركـز علـى الفـرد وتدعـم الصحـة والرفاهيـة.
كخطـوة إلـى األمـام لتحقيـق ذلـك ،قـدم المركـز مسـار
مشـي الجبـل المحسـن .يقـع مسـار المشـي فـي مركـز
جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي الظهـران ،مقابـل مبنـى
المستشفى الرئيس.
أرضيات مسار المشي المطاطية:
■يمكـن للكرسـي المتحـرك وعربـة األطفـال السـير
عليها بسهولة.
■تمتص الصدمات لدعم الظهر وراحة القدم.
■مقاومة االنزالق للسالمة.
■معلَّمـة بعالمـات المسـافة حتـى تتمكـن مـن تتبـع
لياقتك.

الدليل اإلرشادي
للصحة النفسية

السالمة ً
أوال
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إعداد :سارة مطر

كيف تشتري بطارية مناسبة لسيارتك؟
فــي المناخــات الحــارة ،تتلــف بطاريــات الســيارات
أســرع مــن المناخــات المعتدلــة ،ويمكــن لبطاريــات
الســيارات أن تتلــف خــال  18شــه ًرا إلــى ســنتين فــي
المناخــات الحــارة ،حيــث تصــل درجــة الحــرارة فــي
الصيــف إلــى أكثــر مــن  40درجــة مئويــة علــى مــدى
أشــهر .ولكــن أينمــا كنــت ،فــي وقــت مــا ســتضطر
إلــى اســتبدال البطاريــة ،ولذلــك ،مــن المهــم معرفــة
مــا تبحــث عنــه أثنــاء التســوق لشــراء بطاريــة جديدة،
ولذلــك عليــك أن تأخــذ فــي الحســبان حجــم
البطارية وتاريخ صنعها وسعتها.

نوعها

اشــتر البطاريــة المناســبة مــن حيــث الحجــم
لطــراز وصناعــة ســيارتك ،راجــع دليــل المالــك الــذي
يحدد في العادة النوع المناسب للشراء.
اختــر دائ ًمــا البطارية المناســبة الحتياجاتــك أثناء
القيــادة .ابحــث عــن بطاريــة بضمــان حيــاة طويلــة،
فــإذا كنــت تقــوم بعــدة رحــات قصيــرة خــال اليــوم،
بمــا أن الرحــات القصيــرة ال تتيــح للبطاريــة وقتًــا
كاف ًيــا إلعــادة الشــحن ،فالبطاريــة ذات الحيــاة
الطويلة هي األفضل لتلك الرحالت القصيرة.

عمرها

حــاول أن تشــتري بطاريــة أُنتجــت خــال األشــهر
الســتة الماضيــة ،وغال ًبــا مــا يُحفــر تاريــخ الصنــع
على غطاء البطارية أو يطبع على شريط الصق.
تحقــق دائ ًمــا مــن ســعة البطاريــة التــي تتســوق لها،
حيــث إن الســعة االحتياطيــة تقيــس المــدة التــي
يمكــن للبطاريــة أن تســتمر فيهــا بالعمــل ،عبــر

اســتخدام طاقتهــا فقــط ،لــذا ،فمــن المهــم معرفــة
هذه المدة في حالة فشل مولد السيارة.

متى تستبدلها

تحقــق مــن مؤشــر البطاريــة بشــكل دوري ،حيث إن
بطاريــات الســيارات تتلــف فــي درجــات الحــرارة
العاليــة أســرع مــن المناخــات البــاردة .وتذكــر أن
اســتغراقك وق ًتــا أطــول لتشــغيل المحــرك ،قــد يــدل
علــى أن بطاريــة ســيارتك تفقــد شــحنتها وســتتلف
قري ًبــا ،وستســاعدك هــذه الدالئــل والنصائــح أثنــاء
التســوق علــى شــراء البطاريــة الصحيحــة قبــل نفــاد
بطاريتك السابقة.

السالمة في العمل

ا ال ر تفـــا ع فـــي د ر جـــة
الحـــرارة هـــذه األيـــام يؤدي
إلـــى العطش ،وفقـــدان كمية
كبيـــر ة مـــن ا لســـو ا ئل .
وللمحافظـــة على ســـامتك
وســـامة العامليـــن معـــك
خـــال شـــهر مضـــان ينبغي
مراعاة ما يلي:
قدر ٍ
■احـــرص على أخـــذ ٍ
كاف مـــن النوم لتجنب اإلرهـــاق أثناء النهـــار ،ويُفضل
تنـــاول الســـحور متأخـــ ًرا وتجنـــب األكالت المحتويـــة علـــى نســـبة كبيـــرة من
البهارات أوالملح .
■يجب أن تتجنب أشـــعة الشـــمس الحارة والحرارة الزائدة من المعدات واآلالت
واألفـــران .وتســـتطيع في حالـــة الضرورة التبرد بالماء ،ورشـــه على مالبســـك
ٍ
قسط من الراحة عند التعب.
وأخذ
■تجنَّب النوم تحت المعدات واآلالت والمعدات الثقيلة ،والناقالت ،والســـيارات،
والمنصـــات ،وبيـــن الصناديـــق فـــي المســـتودعات ،وتحت
وفـــوق الســـقاالت،
ّ
الطاوالت.
■يجب أن تنســـق مـــع طبيبك األوقات المناســـبة لتنـــاول أدويتـــك ،وكذلك األكل
المناســـب لـــك في شـــهر رمضـــان المبـــارك ،ومـــن المهـــم كذلـــك أن تتجنب
االنفعال والتسرع.
■تجنَّـــب التعـــرق الزائـــد ،فإنه يـــؤدي إلى جفـــاف المـــريء والمعـــدة ،وفي ذلك
خطـــر كبير على صحتك وســـامتك ،كما يُنصـــح بعدم اإلكثار مـــن أكل اللحوم
فإنها توهن الجسم وترهق جميع أجهزته وخالياه.

االنتظــار إلــى حيــن توقــف البطاريــة تما ًمــا عــن
العمــل ،حيــث ال يمكنــك تشــغيل ســيارتك ،ال يُعــد
الخيار األمثل.

متى تستخدم بطاريتك؟

تســتخدم البطاريــة غال ًبــا عنــد بدء تشــغيل محرك
الســيارة ،فهــي توفــر الطاقــة لتشــغيل المحــرك
وتشــغل أي جهــاز إلكترونــي .عندمــا ال يكــون
المحــرك فــي وضــع التشــغيل ،متــى مــا بــدأت
المركبــة بالعمــل ،تأتــي الطاقــة مــن المولــد ،وتُشــحن
بطاريــة الســيارة كذلــك مــن المولــد أثنــاء عمــل
المحرك.

نصائح السياقة في
شهر رمضان

■ا لحصـــو ل علـــى ا لنـــو م
ا لكا فـــي  ،و مما ر ســـة
الرياضة الخفيفة كالمشـــي
بانتظـــام ،وتنـــاول وجبـــة
الســـحور فـــي موعدهـــا.
فهي تمنح الجســـم الطاقة
لمـــد ة ســـت ســـا عا ت
وتواصـــل تزويـــده بهـــا إلى
وقت العصر.
■ال تقد مركبتك إذا شعرت بالتعب أو النعاس.
■إذا شعرت بالنعاس خالل القيادة ،فتوقف على جانب الطريق ونم ً
قليل.
■يجب التحلّي بالصبر والحذر والهدوء تجاه مستخدمي الطريق.
■ابدأ رحلتك في وقت مب ّكر قبل ساعات الزحام.
■احترس من السائقين المنهكين على الطريق ،وما يمكن أن يقوموا به.
■حاول استخدام وسائل النقل العامة.
■انتبـــه لـــك ّل إشـــارات المـــرور واتبـــع القواعـــد ،وتجنـــب االنتقـــال المفاجـــئ بين
المسارات ،وابق في حالة تأهب ور ّكز على أسلوب القيادة الدفاعي.
■هنـــاك ثالثة أمـــراض تؤثر علـــى الصائم خالل القيـــادة وهي الســـكر ،والضغط،
والكلـــى ،ويجـــب على من هو مصـــاب بهذه األمـــراض أن يحذر أثنـــاء القيادة في
رمضان.

سالمة األطفال
في رمضان

يكـــون األطفـــال أكثر عرضة للحـــوادث داخل
المنـــزل ،وذلـــك لفـــرط الحركـــة ،وعـــدم تقدير
خطـــورة األمـــور ،باإلضافـــة إلـــى الرغبـــة فـــي
التجربـــة والفضـــول الـــذي قـــد يُشـــكل خطـــ ًرا
كبيـــ ًرا عليهم .وفي شـــهر رمضـــان ،تصبح األم
ً
انشـــغال بشـــؤون المنـــزل وإعـــداد وجبتي
أكثر
الفطـــور والســـحور ،لذلـــك فـــإن األطفـــال
يحتاجـــون إلـــى رعاية خاصـــة ألنهـــم ،غال ًبا ،ال
يصومـــون ويقومـــون بنشـــاطاتهم اليوميـــة دون
تغييـــر .و يُنصـــح با تّبـــاع اإلرشـــادات التاليـــة
للمحافظة على سالمة أطفالك:
■الحرص علـــى إبعادهم عن أي أدوات حا ّدة
تتســـبب فـــي
(أدوات المطبـــخ) يمكـــن أن
ّ
إحداث جروح أو إصابات مختلفة للطفل.
■االنتباه الشـــديد أثناء تنـــاول الطعام وعدم
إعطائهـــم الشـــوكة والســـكين إال بعـــد
تدريبهـــم التدريب المناســـب عليها ،وعدم
تركهم دون مراقبة.
بعضا
■منـــع األطفال من مطـــاردة بعضهـــم ً
بين قطع األثاث في الغرف والممرات.
■عـــدم الســـماح لألطفـــال بتنـــاول أكلهـــم
وشـــربهم فـــي ٍ
أوان وأكـــواب قابلة للكســـر
كالزجاج ً
مثل.
■إبعاد القطع المعدنيـــة والنقود عن متناول
األطفال.
■تجنـــب وضـــع األثـــاث وخاصـــة الكراســـي
والطـــاوالت قريبة من النوافذ والشـــرفات
كي نتفادى سقوط األطفال منها.
■التأكـــد مـــن أن رفـــوف الكتـــب ،والتلفـــاز
مثبتة جي ًدا
وغيرها من األشـــياء الثقيلـــةّ ،
جرهـــا ،مما قد
حتى ال يســـتطيع الطفـــل ّ
يتسبب في سقوطها عليه.
■ترتيـــب قطع األثاث بطريقـــة جيدة ،بحيث
ال توضع في الممـــرات أو في مجال حركة
الطفل ،واالستغناء عن الزائد منها.
■ال يجـــب ترك األلعاب داخل الســـرير حتى
ال يقـــف الطفـــل عليهـــا ،إذ إن الطفـــل قد
يســـتعملها للوقـــوف عليهـــا للخـــروج مـــن
السرير.
■إبقاء الســـرير بعي ًدا عن النوافـــذ ،والزينة
واللوحـــات المعلّقـــة علـــى الحيطـــان،
وتجهيـــزات التدفئـــة ،والمفروشـــات التـــي
يمكن تســـلقها ،وحبـــال الســـتائر ،وغيرها
من األشـــياء التـــي يمكن أن تهدد ســـامة
الطفل.
■عدم الســـماح للطفل بالوقوف في كرســـي
األكل ،أو أن يخرج منه بمفرده.

حديث األلوان :قوة االندفاع

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية

عبر أرامكو اليف من هنا

الخميس  ١٧رمضان 144٢هـ ٢٩ ،أبريل 20٢١م

متعب القحطاني *

اإلصالح الفوضوي
وعامل الوقت!

الفنانة عليا قصير من مواليد
مدينة جدة .شاركت في عدد من
المناسبات والمهرجانات
والفعاليات الجماعية الفنية
المحلية ،من بينها معرض
الفنون الجميلة ،ومعرض بنات
الريح للخيل العربي ،ومهرجان
الزيتون ،ومعرض فرشاة فنانة.
تتناول أعمالها المعروضة في
مدينة الملك عبداهلل الرياضية
في جدة ،لعبة كرة القدم بشكل
رئيس ،حيث تدمج بين قوة
االندفاع والحرية والثقة وروح
المنافسة بطرق متنوعة في
لوحاتها التي ننشر اليوم
إحداها.

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
صـغـيــرة ،أو مــن  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 ،2052101150
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية،
ورأس مالها  60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

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

كلنـا نالحـظ الزيـادة المفاجئـة فـي أعـداد المصليـن فـي المسـاجد عنـد
دخـول شـهر رمضـان المبـارك مـن كل عـام ،ومسـارعة النـاس إلـى عمـل
الخيـرات ،كقـراءة القـرآن وتقديـم الصدقـات ،والحـرص علـى صلاة
والتهجـد وصلـة األرحـام وغيرهـا مـن الطاعـات .ومنـا مـن يضـع
التراويـح
ّ
لنفسـه قائمـة طويلة من العـادات السـلوكية التي سـيتركها ،وأخـرى يريد أن
يتعـ ّود عليهـا لتكـون جـز ًءا مـن شـخصيته ،وكأنـه ينتظـر هـذا الشـهر لــ
«فرمتة» شخصيته!
ومـا نـكاد نلـج الثلـث األخيـر مـن رمضـان حتـى يقـ َّل الزحـام وتتثاقـل
وتض ُعـف الهمـم وتفتـر العزائـم ،ويبـدأ السـباق نحـو األسـواق
األرجـل َ
لالسـتعداد ليـوم العيـد .ومـا هـي إال أيـام حتـى ننسـى شـي ًئا فشـي ًئا تلـك
العهود التي أخذناها على أنفسنا ونعود لما كنا عليه وكأن شي ًئا لم يكن!
ويأتـي السـؤال :لـ َم كان هـذا التغ ّيـر المفاجـئ نحـو الطاعـات والمسـابقة
أيضـا؟ إنه
إلـى فعل الخيـرات؟ ثـم ِلـ َم كان هـذا النكـوص والتراخي السـريع ً
بالتأكيـد عائـد ألسـباب مختلفـة .ولكنـي أرى أن مـن أهـم تلك األسـباب هو
«الفوضويـة» فـي محاولـة إصلاح الـذات وتأهيلهـا وفعـل الخيـرات وعـدم
التخطيط لذلك.
يعـرف أهـل الرياضـة مـن المهتميـن والمتابعيـن أن الالعـب المحتـرف
يتحـر ك كثيـ ًر ا داخـل
وخصوصـا فـي كـرة القـدم ،ليـس مـن
الذكـي،
ً
ّ
المسـتطيل األخضـر؛ بـل من يعرف كيـف يتحرك ،ويسـتطيع أن يـوزع جهده
وخصوصـا
وطاقتـه علـى مـدار الشـوطين ويتعاطـى مـع لياقتـه باحتـراف -
ً
من كان عائ ًدا بعد انقطاع  -ليوظفها بشكل فاعل أثناء المباراة.
أمـا مـن يتحـرك بعشـوائية وتخبـط ليلحـق بالكـرة ،دون أن يأخـذ بعيـن
االعتبـار مسـتوى لياقتـه أو خطـة اللعـب التـي ألزمـه المـدرب بهـا ،فهـو ال
يسـلم غال ًبـا مـن اإلصابـة التـي تحرمـه مـن مواصلـة اللعـب ،أو علـى أقـل
تقديـر ،يخسـر مخزونـه اللياقـي فـي بدايـة المبـاراة فلا ينتفـع منـه فريقـه
في ما بقي من الوقت.
ضربـت هـذا المثـال لتقريـب الصـورة فقـط ،فالواحـد منّـا ينبغـي أن
ُ
يخطـط  -قبـل رمضـان -كيـف يقبـل علـى الطاعـات أثنـاء شـهر الصـوم،
وكيـف يوظـف هـذا اإلقبـال ويسـتغل هـذه األجـواء فـي عمليـة اإلصلاح
والترميـم التـي ينـوي خوضهـا خلال «الـدورة التدريبيـة» ،التـي تسـتمر
ثالثين يو ًما.
إننـا أكثـر النـاس درايـة بخفايـا نفوسـنا ومواطـن ضعفنـا وقصورنـا،
وكذلـك مواطـن الخيـر فينـا ونقـاط قوتنا ،بـل نحـن أعلم مـن غيرنـا بحدود
«لياقتنـا» وقدرتنـا علـى التغييـر .لذلـك فإنـي أرى أن «الوعـي بالـذات» هـو
طـوق النجـاة ،وسـر النجـاح فـي عمليـة التصحيـح .وعلـى الواحـد منّـا أن
خصوصـا إذا أراد تهذيبهـا وتقويمهـا
يكـون ذك ًيـا فـي تعاملـه مـع ذاتـه،
ً
تمـل سـري ًعا وتنـزع إلـى مـا كانـت تألفـه مـن الطبـاع
وتدريبهـا؛ فـإن النفـس ُّ
والممارسات.
وعلينـا أن نؤمـن كذلـك بــ «الوقـت» كعنصـر مهـم فـي مسـألة التغييـر
واإلصلاح .فليـس مـن الواقعيـة فـي شـيء اعتقادنـا أننـا نسـتطيع إحـداث
تغييـر جـذري بيـن عشـية وضحاهـا ،وأننـا سننسـلخ مـن طبائعنـا وعاداتنـا
السـيئة بمجـرد أننـا قررنـا ذلـك .إن اإلصلاح والتغييـر علـى المسـتوى
الفـردي يحتـاج إلـى وقـت ٍ
كاف ليتجـذّر في النفـوس .فلا تعتقـد لوهلة أنك
قـادر علـى «إعـادة خلـق نفسـك» مـن جديـد فـي لحظة! بـل إنـك تحتـاج إلى
وقـت طويـل وتعامـل ذكـي وحذر فـي الوقت نفسـه للوصـول إلـى مبتغاك في
ٍ
«انقالب إصالحي» يعيد تشكيلك من جديد.
إحداث
وال تتعجـل النتائـج أبـ ًدا! بـل أعـط التغييـر وقتـه ،وتحـرك فـي «خطتـك
أرضـا قَطـ َع وال
نبـت الـذي ال ً
كالم ِّ
اإلصالحيـة» علـى مهـل ،حتـى ال تكـون ُ
ظه ًرا أبقى.
ِ
ـس على ذلـك ،محـاوالت اإلصلاح والتغييـر علـى مسـتوى المجتمعات
وق ْ
أو المنظمـات ،فإنـه البـد لهـا مـن التخطيـط الدقيـق والعمـل الـدؤوب ،وأن
تأخـذ حقهـا مـن الوقـت لتترسـخ وتصبـح جـز ًءا مـن ثقافـة المجتمـع أو
المنظومة.
همسة:
«كل النـاس يفكـرون فـي تغييـر العالـم ،لكـن ليـس منهـم مـن يفكـر فـي
تغيير نفسه».
* مدير قسم النشر
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