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29 يوليو ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

فهــي  محبــة،  بــا  الحيــاة  لهــذه  معنــى  ال 
وحدهــا مــا يجعــل هــذا الكوكــب قابــًا للعيــش، 
ويجعــل الوجــود مبــرًرا ومستســاًغا. فــي كل 
ــل موضــع للحــب، موســيقى تطــرب  شــيء جمي
لهــا الــروح، وبهجــة تضــيء لنــا الطريــق باتجــاه 
ســعادة مشــتهاة. هــذه الكراهيــة التــي تلــف 
ال  والصراعــات  الحــروب  وتشــعل  العالــم، 
ينبغــي أن تنســينا أن الحيــاة تنمــو بالمحبــة. 
تضيــق بنــا الظــروف، وتتكالــب علينــا الصعــاب، 
وال نتخلــى عــن متســع صغيــر نمــرر مــن خالــه 

مشاعر الحب لآلخرين.
صــور المحبــة ال تُحصــى فــي هــذا الوجــود، 
ســتجدها تحيــط بــك دون أن تراهــا أحياًنــا، 
عليــك فقــط أن تعتنــي بصفــاء قلبــك لتــرى، 
ــا  ــا اســتطال به ــة الحــب، مهم ــكل نفــس ذائق ف
التعــب والهــم والخــوف فــي محطــات الحيــاة، 
فيــد اهلل التــي تمتــد إليــك فــي العثــرات هــي 
محبــة، وابتســامة أبيــك رغــم التعــب محبــة، 
ــة،  ــرة محب ــك الصغي ــى تفاصيل وســهر أمــك عل
والمــدرس الــذي قطــع المســافات ليهبــك العلــم 
هــو نافــذة مشــرعة علــى المحبــة،  ودعــاء أخ 
لحظــات  مــن  لحظــة  هــي  الغيــب  فــي  لــك 

الحب.

بالمحبــة ترتــوي الــروح وتزهــر األمنيــات. 
ــن أســاؤوا ويســيؤون  ــكل الذي ــر ل جــّرْب أن تغف
فــي  لــذي  ا القلــب  جمــال  لتعكــس  إليــك، 
داخلــك، فهنــاك منابــع المحبــة التــي قــد تجــف 
كلمــا تعــودت علــى الكراهيــة. افتــح مغاليــق 
فيــه،  النبيلــة  المعانــي  تصقــل  وأنــت  قلبــك 
فــي  الفجــر  يصافــح  كمــن  النــاس  وصافــح 
ســاعة االنبــاج، وتذكــر بأننــا فــي هــذا العالــم 
مرايــا ألخاقنــا التــي بهــا يكــون العالــم  إمــا 

بستاًنا أو داًرا خراًبا.
لقــد عبرنــا األمــس وفــي دفاترنــا حكايــات 
كثيــرة عــن هوامــش الكراهيــة، خذلنــا الوقــت 
وهــو يحبســنا بيــن عناويــن تدفعنــا الشــتهاء 
المواجهــة مــع اآلخريــن. تخاصمنــا كمذاهــب 
يــخ  ر لتا ا علــى  صمنــا  تخا  ، ت عــا جما و
هــذه  بيــن  لقلــب  ا وقســمنا   ، فيــا لجغرا وا
الخرائــط البليــدة، فــكان أن ضاعــت فســحة 
الحــب التــي ترتخــي عندهــا الــروح. بتنــا فــي 
صــراع مفتــوح علــى أكثــر مــن دائــرة، قبــل أن 
يرشــدنا الوقــت ثانيــة إلــى المعنــى األســمى 

واألجمل في هذا الوجود.
هــذا ليــس درًســا فــي المثاليــة، لكنــه درس 
القــوة،  أوهــام  األوهــام،  مــن  التخلــص  فــي 

التــي تنشــأ مــن  تلــك  والتفــرد، واالنتصــار، 
ــن  ــة وترويجهــا. لقــد ســرق الذي ــح الكراهي مدي
روجــوا لهــا مــن ســنيننا أجملهــا، وجعلــوا مــن 
كل  جرفــوا  ألخدوعاتهــم،  صــدى  أرواحنــا 
البســاتين الجميلــة التــي كنــا نعمرهــا ببراءتنــا، 
ــل أن تســور بســرديات الخــوف المضاعــف،  قب
بنــا  ماجــت  دورتهــا  األيــام  بنــا  دارت  كلمــا 
علــى  ورمتنــا  والمواقــف،  األفــكار  ســفينة 

سواحل التفاسير المريبة.
فــي طريــق  الفــرح  تنثــر  المحبــة  وحدهــا 
الحيــاة، فــا تصــِغ لصــوت البــارود، وصــوت 
قنديــًا  قلبــك  مــن  واجعــل  المحرضيــن، 
تســتضيء بــه فــي ليــل الظلمــات، خــذ منــه مــا 
يهبــك حــب النــاس، وحــب الخيــر، وحــب الحــب 
الــذي لــه القــدرة علــى قلــب معانــي األشــياء، 
ــور لــوال ذلــك الحــب الــذي  فمــا كنــت لتــرى الن
كان يســري فــي روح أبويــك، واســتحال فرًحــا 
يمشــي علــى رجليــن؛ تنســى أمــك تعــب الحمــل 
فــي  العمــر  أبــوك ركــض  والــوالدة، وينســى 
ســاحات العمــل، ألجــل أن يهبــاك أفًقــا مــن 
بطيــن  معجوًنــا  أفًقــا  واألمنيــات،  األحــام 
نكــون  فــإن األصــل هــو أن  المحبــة. لذلــك 

غصًنا جميًا لشجرة ترتوي بالحب.

وصية للعابرين الجدد من جسر الحياة
إضـــاءة

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

أثير السادة
atheer.sadah@aramco.com

قسم المالية وإدارة األداء في 
منطقة األعمال الشمالية

ز في  اإلعالن عن الفائزين بجوائز التميُّ
السالمة المرورية لعام 2020م

أعلـــن برنامـــج الســـامة المروريـــة فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، مؤخـــًرا، عـــن أســـماء الفائزيـــن بالمرحلـــة 
للســـامة  التميُّـــز  جائـــزة  مـــن  الثانيـــة  الســـنوية 

المرورية لعام 2020م.
وتأتـــي هـــذه الجائـــزة فـــي إطـــار الجهـــود التـــي 
تبذلهـــا أرامكـــو الســـعودية لتعزيـــز الســـامة كإحـــدى 
قيـــم الشـــركة علـــى مســـتوى األعمـــال واألفـــراد علـــى 
حـــد ســـواء. وقـــد أســـهم برنامـــج الســـامة المروريـــة 
فـــي هـــذا الصـــدد فـــي تطويـــر عديـــد مـــن مبـــادرات 

السامة المرورية، ومن بينها هذه الجائزة.
وهنـــأ نائـــب الرئيـــس للســـامة واألمـــن الصناعـــي، 
ـــم  ـــن بوصفه ـــع الفائزي ـــي، جمي ـــي الزهران األســـتاذ عال
مثـــااًل يُحتـــذى بـــه فـــي هـــذا الجانـــب، وإلســـهامهم 
كأفـــراد فـــي تحقيـــق الســـامة المروريـــة، التـــي تُعـــد 

ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
روح  الجهـــود تجســـد  »هـــذه  الزهرانـــي:  وقـــال 
بيـــن جميـــع موظفـــي أرامكـــو الســـعودية  التعـــاون 

وإداراتها«.
وأضـــاف الزهرانـــي: »نســـير هـــذا العـــام فـــي االتجـــاه 
الصحيـــح مـــع انخفـــاض اإلصابـــات الخطـــرة. ونحـــن 
ـــذل  ـــى االســـتمرار كمنظومـــة وكأفـــراد فـــي ب بحاجـــة إل
مزيـــد مـــن الجهـــد فيمـــا يتعلـــق بالســـامة، وأن نســـتمر 
فـــي التشـــجيع علـــى تعزيـــز هـــذا األداء لغايـــة الوصـــول 

إلى مستوى التجنُّب الكامل للحوادث«.

إقباٌل أكبر على المشاركة
ومـــن خـــال تســـليط الضـــوء علـــى موظفـــي الشـــركة 
ومتدربيهـــا عبـــر جميـــع أنحـــاء المملكـــة، إلـــى جانـــب 
ز  تعـــزِّ الســـامة،  فـــي جوانـــب  ـــزة  المميَّ اإلدارات 
الجوائـــز ممارســـات القيـــادة اآلمنـــة وتشـــجع علـــى 

تغيير سلوكيات القيادة.
ـــًزا ضمـــن فئتيـــن:  ـــار 25 فائ ـــم اختي وفـــي كل عـــام يت
مـــن يبلغـــون مـــن العمـــر 30 عاًمـــا أو أقـــل، ومـــن 

داليا درويش

تجـــاوزت أعمارهـــم 30 عاًمـــا. كمـــا يتـــم كذلـــك اختيـــار 
خمـــس إدارات بنـــاء علـــى معـــدل المشـــاركة فـــي 

المنافسة.
وتقيـــس معاييـــر الجائـــزة التـــزام المشـــاركين تجـــاه 
ـــد الشـــخصي، مـــن  ـــى الصعي ـــة عل ـــادة اآلمن ثقافـــة القي
حيـــث عـــدم ارتـــكاب أي مخالفـــات مروريـــة خـــال 
العـــام المنصـــرم، مشـــفوًعا بتقريـــر مـــن اإلدارة العامـــة 
ـــادة ســـارية  ـــم رخصـــة قي ـــى تقدي للمـــرور، باإلضافـــة إل
ـــدوري  ـــب تســـجيل، وســـجل للفحـــص ال ـــول، وكتي المفع

للمركبة.
وقـــد تقـــدم للمشـــاركة أكثـــر مـــن 2500 شـــخص مـــن 
95 إدارة، وهـــو مـــا يمثـــل زيـــادة بنســـبة 100% عـــن 
أعـــداد العـــام الماضـــي، حيـــث خضـــع المشـــاركون 
ـــي  ـــار كتاب ـــى اختب ـــة، اشـــتملت عل ـــار دقيق ـــة اختي لعملي

وآخر عملي أجرتهما إدارة التدريب الصناعي.

االحتفاء باإلنجازات
وتماشـــًيا مـــع التدابيـــر االحترازيـــة المتخـــذة مـــن 

قبـــل أرامكـــو الســـعودية لضمـــان ســـامة موظفيهـــا 
خـــال الجائحـــة، اقتصـــر حفـــل توزيـــع الجوائـــز علـــى 
المشـــاركين الفائزيـــن ومديـــري اإلدارات  التـــي حققـــت 
ــج الســـامة  ــدم برنامـ ــاركة. وقـ ــى معـــدالت المشـ أعلـ
المروريـــة شـــكًرا خاًصـــا إلدارة التدريـــب الصناعـــي 
العملـــي  التدريـــب  تقديـــم  فـــي  إســـهامها  نظيـــر 

للمشاركين.
التـــي حققـــت أعلـــى  وكانـــت اإلدارات الخمـــس 

معدالت المشاركة لهذا العام كالتالي:
■  إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار.

األعمـــال  لمنطقـــة  الفنيـــة  المســـاندة  ■  إدارة 
الشمالية.

■  إدارة اإلنتاج في الشيبة.
■  مركز األبحاث المتقدمة في إكسبك.

■  إدارة منع الخسائر.
ـــه االفتتاحيـــة خـــال الحفـــل، قـــال رئيـــس  وفـــي كلمت
قســـم برنامـــج الســـامة المروريـــة، عبـــداهلل الراجحـــي: 
»اجتمعنـــا هنـــا لتكريمكـــم واالحتفـــال بالتزامكـــم بـــإرث 

الشركة الراسخ في إعاء قيمة السامة«.

الفائزون يقولون كلمتهم
أعربـت ُعـا آل أبازيـد، مـن إدارة تطويـر األيـدي 
العاملـة المحليـة، عـن سـعادتها بـأن تكـون مـن بيـن 
مشـاركتين فازتـا بالجائـزة لهـذا العـام. وقالـت: »أنـا 
فـي  عملـت  لقـد  االختيـار.  علـي  يقـع  بـأن  فخـورة 
أرامكو السـعودية لعشـر سـنوات، وإنه ألمر محفز أن 

يتم تكريمي ضمن الفائزين«.
وقـال زيـاد بادغيـش، مـن إدارة مشـاريع ضغـط 
الغـاز: »أنـا ممتـن جـًدا الختيـاري ضمـن الفائزيـن، 
نظـًرا ألن السـامة إحـدى أهـم القيـم علـى مسـتوى 
الشـركة. لـم أكـن أتوقـع أن يتـم اختيـاري مـن بيـن 

2500 مشارك، وأنا فخور بذلك«.
وقـال عايـض الدوسـري، مـن إدارة أعمـال األمـن 
الصناعي فـي منطقة األعمال الجنوبية: »إنها واحدة 
مـن أغلـى لحظـات الفخـر بالنسـبة لـي أن أكـون مـن 
السـامة  لبرنامـج  التميُّـز  بجوائـز  فائـًزا   25 بيـن 

المرورية«.
الهندسـة  إدارة  مـن  شـيخون،  تركـي  وتحـدث 
ومشـاريع المـوارد غيـر التقليديـة، عن فـوزه بالجائزة 
قائـًا: »لقـد اسـتمتعت بالمشـاركة فـي البرنامـج فـي 
جميـع مسـتوياته. خـال تسـع سـنوات منـذ التحاقـي 
بأرامكـو السـعودية، لـم أتلـق أي مخالفـة مرورية على 
اإلطـاق. وأنـا آمـل أن يكـون مثـل هـذا النـوع مـن 

التكريم محفًزا لبقية الموظفين للمشاركة«.

من اليمين: عبداهلل الراجحي، وعال آل أبازيد إحدى الفائزات، وعالي الزهراني، خالل توزيع الجوائز.

وأضـــاف قائـــًا: »أثبتـــت عديـــد مـــن الدراســـات 
الدوليـــة أن أكثـــر مـــن 93% مـــن مجمـــوع الحـــوادث 
ســـببها الســـلوك البشـــري. وبـــإدراك ذلـــك، يمكـــن 
ـــي  ـــا نســـتثمر ف ـــة مـــن حـــوادث الســـيارات. دعون الوقاي
ــة  ــة كأولويـ ــادة اآلمنـ ــى القيـ ــة علـ ــا بالمحافظـ التزامنـ

من أجل الحد من الحوادث«.
مـــن جانبهـــا، قالـــت خلـــود الدوســـري، مـــن برنامـــج 
الســـامة المروريـــة: »هـــذه الجائـــزة تحفزنـــا جميًعـــا 
علـــى دفـــع عجلـــة التغييـــر؛ أن نكـــون ذلـــك التغييـــر، وأن 

نلهم اآلخرين ليكونوا جزًءا منه«.
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احتفاٌل بالعيد في إثراء
واألحياء السكنية

خـــالل احتفـــاالت عيـــد األضحـــى المبـــارك، اســـتقبلت األحيـــاء الســـكنية فـــي أرامكـــو الســـعودية الـــزوار عبـــر 
مرافقهـــا المختلفـــة. كمـــا احتفـــى مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء( بالعيـــد راســـًما بهجـــة 
هـــذا العـــام تحـــت شـــعار )طـــرق الحـــج(، ليســـلط الضـــوء علـــى الطـــرق التـــي ســـلكها الحجـــاج نحـــو الديـــار 
المقدســـة، وعلـــى التقاليـــد المختلفـــة المرتبطـــة باســـتقبالهم عنـــد عودتهـــم إلـــى أوطانهـــم. وقـــدم المركـــز باقـــة 

متنوعـــة مـــن األنشـــطة والفعاليـــات الثقافيـــة مـــن بينهـــا برامـــج ذات صلـــة بمناســـك الشـــعيرة المقدســـة، كمـــاء 
زمـــزم ورحلـــة كســـوة الكعبـــة إلـــى مكـــة المكرمـــة. واخُتتمـــت فعاليـــات العيـــد بنجـــاح مـــن خـــالل عرضيـــن 
ه، باإلضافـــة إلـــى نشـــاطين تفاعلييـــن لألســـرة اســـتضافهما متحـــف الطفـــل.  مهمـــا نصيـــر شـــمَّ موســـقيين قدَّ

وقد شهد المركز على مدار أربعة أيام حضور أكثر من 5600 زائر.
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الحي السكني بالظهران .. يواصل تقديم خدماته 
السكنية والترفيهية لما يقارب 13 ألف شخص 

منذ أكثر من 80 عاًما

الظهـــران - العيش داخـــل الحي الســـكني في أرامكو 
الســـعودية تجربـــة ثرية ال تُنســـى كمـــا يصفها ســـكانه. 
فمن الشـــواء في الفنـــاء الخلفي والســـباحة في الصباح 
الباكـــر إلى مباريـــات التنـــس وأوقات الشـــاي في ملعب 
الغولـــف. فكل من جـــرب العيش في أحـــد أحياء أرامكو 
الســـكنية ال بـــد أن يتشـــارك هـــذه الرابطة االســـثنائية 
التـــي تتكـــون نتيجـــة العمـــل والعيـــش بجانـــب نفـــس 

األشخاص.

خبرة تتجاوز الثمانين عاًما
دعمـــت أرامكـــو الســـعودية منـــذ أكثـــر مـــن 80 عاًما 
نمط الحياة المفعم بالنشـــاط للعائات فـــي كافة أنحاء 
العالـــم في أحيائها الســـكنية الفريدة التي تتســـم باألمن 
والســـامة. فمن المـــدارس وأماكن الترفيـــه إلى صاالت 
الطعـــام واألســـواق التجاريـــة، وضعت أرامكو الســـعودية 
نصـــب عينيها خلـــق روح المجتمـــع لكافـــة قاطني الحي 
الســـكني  بمختلف أعمارهم وهواياتهـــم ، وقد كان حجر 
األســـاس لهذه التجربة الرائعة هو مســـتويات المعيشـــة 

عالية الجودة التي وفرتها الشركة لموظفيها. 
فأكبـــر حي ســـكني فـــي الظهـــران تطور منذ إنشـــائه 
فـــي أربعينيات القـــرن الماضي تطوًرا كبيـــًرا ويضم اآلن 
مـــا يقارب 13٬000 فرد. هذا التطور يتماشـــى مع التزام 
أرامكـــو الســـعودية بتحســـين البنيـــة التحتيـــة والمرافق 
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الترفيهية للموظفين باستمرار. 
تتمتـــع أرامكـــو الســـعودية بخبـــرة ممتدة لعقـــود يُعول 
عليهـــا لجعـــل تجربـــة العيـــش في الحـــي الســـكني آمنة 
ومريحـــة وممتعـــة. إذ ال يشـــغل أي مـــن المقيميـــن فـــي 
الحـــي الســـكني بالـــه، فطلبـــات الصيانـــة تلبـــى فـــوًرا 
وبفاعليـــة. إذ يمكنهم تقديم الطلبات بســـهولة بالتحدث 
إلى مركـــز رعاية العمـــاء لخدمات الحي الســـكني على 
مـــدار 24 ســـاعة، الذي حقق رقًما قياســـًيا فـــي التعامل 
مع المكالمات تفـــوق به على المعاييـــر العالمية. وعاوة 
على ذلك، فاز قســـم الصيانة بالظهران بجائزة الشـــركة 

للصيانة والموثوقية. 

أسلوب حياة عصري ومريح
الحي الســـكني بالظهران مهيأ اليـــوم على أكمل وجه 

للموظفيـــن  ومريـــح  عصـــري  حيـــاة  نمـــط  لتوفيـــر 
وعائاتهـــم، حيـــث بإمـــكان األطفـــال االســـتفادة مـــن 
المرافـــق التعليميـــة عاليـــة المســـتوى التـــي توفرهـــا 
مـــدارس أرامكـــو الســـعودية للمغتربيـــن كمـــا يمكنهـــم 
االســـتمتاع بالعديـــد مـــن ســـاحات اللعـــب الموزعة في 

الحي السكني. 
كما أن هنالـــك العديد من المرافـــق الرياضية داخل 
الحـــي الســـكني المتاحـــة طـــوال العـــام، مثـــل بـــرك 
الســـباحة وأنديـــة اللياقـــة البدنيـــة، والتنـــس، وماعب 
السكواش، والبيســـبول، وكرة القدم، والكريكت، وميدان 

الغولف الكبير الذي يضم 18 حفرة.
ويمكـــن للســـكان أيًضـــا االســـتمتاع برياضة المشـــي 
داخـــل المســـاحات الخضـــراء ذات المناظـــر الطبيعية 
الجميلـــة، أو الذهـــاب فـــي نزهـــة إلـــى بركة البـــط، أو 

استكشاف مسارات المشي التي أنشئت مؤخًرا. 
يقـــول الناظر اإلداري لقســـم خدمات أحياء الســـكن 
فـــي الظهـــران، لـــؤي المـــداح: »يتمتـــع الحي الســـكني 
بالظهـــران إلـــى جانب ميـــزة األمـــن والســـامة، بوفرة 
المناظر الطبيعيـــة التي تجعل منه مكانـــاً ممتعاً للعيش 
فيه، يحيـــط بـــك األصحـــاب والعائلة الذين يشـــتركون 

مًعا  بكونهم »جزًءا من أرامكو السعودية«.
الســـعودية لموظفيهـــا وعائاتهـــم  أرامكـــو  وتتيـــح 
ممارســـة هواياتهم وشـــغل أوقات فراغهم، حيث وفرت 
المـــوارد لدعـــم مـــا يزيـــد علـــى 50 مجموعـــة يديرها 
الموظفون بأنفســـهم ابتـــداء بنـــوادي الكتـــب والحياكة 
إلى معـــارض الموســـيقى وماعـــب الكريكـــت. إضافة 

لذلك، شـــجعت أرامكو الســـعودية مشـــاركة السكان في 
القضايـــا البيئية من خال برنامج إعـــادة التدوير الذي 
نُفـــذ علـــى أعلـــى المســـتويات، واســـتضافة فعاليـــات 

التوعية بترشيد استخدام الماء والطاقة.
ويتمتـــع الحـــي الســـكني بمركـــزي تمويـــن كبيريـــن 
ومتجريـــن صغيرين لتلبيـــة احتياجات الســـكان، مزودة 
بخدمـــات أخرى مثل مركـــز للبريد، وخدمات للغســـيل، 
والحاقة، وصيدلية، وصالـــون تجميل، ومتجر رياضي، 
ومحـــل لبيـــع الزهور، ومحـــل للهدايا، إضافـــة إلى عدد 
مـــن أكشـــاك بيـــع األكل، ومطاعـــم الوجبـــات الخفيفة، 

ومحات القهوة.

خدمات إضافية جديدة 
تتطلـــع أحيـــاء ارامكـــو الســـكنية المســـتقبلية فـــي 
النصـــف الثاني مـــن عـــام 2021م إلـــى تدشـــين مرافق 
أخـــرى إضافيـــة للترفيـــه فـــي مرتفعات الجبل، تشـــمل 
مياديـــن للرياضـــة ونـــوادي اللياقـــة البدنيـــة، وبركـــة 

سباحة، وسوبرماركت، ومركًزا للحي السكني. 
فضـــًا عـــن ذلـــك، يجـــري التخطيـــط لمزيـــد مـــن 
التحســـينات في البنية التحتية، كما أن برنامج المدينة 
الذكية ســـيعزز التقنية لتقديم خدمـــات أفضل للعماء. 
هـــذه الخطـــوات مـــن شـــأنها ضمـــان ماءمـــة أحيـــاء 
أرامكـــو الســـعودية الســـكنية للمســـتقبل، بتوفيـــر نمط 
حياة عالـــي الجودة لكافـــة أفراد الحي الســـكني خال 

السنوات العديدة القادمة.
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بالتوافق مع رؤية اململكة وبرنامج اكتفاء .. 

برنامج )ُصنع في السعودية(
ُيبرز إنجازات االستثمارات المحلية والتصنيع

احصل على الجرعة الثانية من لقاح كوفيد- 19

يتوافــق برنامــج )ُصنــع فــي الســعودية(، الــذي أُطلــق 
مطلــع عــام 2021م، توافًقــا تاًمــا مــع إســتراتيجية التوطيــن 
القيمــة المضافــة  لتعزيــز  الســعودية  أرامكــو  وبرنامــج 
اإلجماليــة لقطــاع التوريد فــي المملكة )اكتفــاء(. وفي إطار 
التصنيــع  أعمــال  بيئــة  ولدعــم   ،2030 المملكــة  رؤيــة 
العامــة  تعزيــز  فــي  البرنامــج  هــذا  يُســهم  المحليــة، 
بهــا،  التجاريــة، ووضــع معاييــر جــودة عاليــة وموثــوق 

ويساعد في تفضيل المنتجات المحلية.
ومنــذ إطــاق برنامج اكتفــاء عــام 2015م، حققــت أرامكو 
الســعودية إنجــازات كبيــرة فــي مجــال التوطيــن، ووفرت في 
الوقــت نفســه بيئــة قويــة ومســاندة لألهــداف االقتصاديــة 
الطموحــة التــي تســتهدفها رؤيــة المملكــة 2030. ونظــًرا 
ألنهــا أكبــر شــركة فــي المملكــة ومحــرك رئيــس لاقتصــاد 
الســعودي، تضطلــع أرامكــو الســعودية بالمســؤولية المناطة 
بهــا تجــاه تحقيــق هــذه الرؤيــة. وقــد نجحــت الشــركة لغايــة 
اآلن فــي اســتقطاب حوالــي 500 اســتثمار بقيمــة إجماليــة 
تلــك  بعــض  آتــت  وقــد  دوالر.  مليــار   6.5 علــى  تزيــد 
االســتثمارات أكلهــا بالفعــل وأســفرت عــن تصنيــع منتجــات 

جديدة ومبتكرة محلًيا.

منافع توطين التصنيع
ويتــرك توطيــن التصنيــع أثــًرا كبيــًرا علــى االقتصــاد 
ــا  ــى تأســيس مرافقه ــث يشــجع الشــركات عل ــي، حي الوطن
الصناعيــة فــي المملكــة، ليُســهم فــي صنــع آالف الوظائــف 
للمواطنيــن الســعوديين، وتحقيــق عوائــد جديــدة لتحفيــز 
ــات  النمــو االقتصــادي فــي المملكــة. وبينمــا تواصــل الهيئ
الحكوميــة، والشــركاء الصناعييــن مثــل أرامكــو الســعودية، 
جهودهــا فــي تحفيــز التوطين، تتنامــى منافع وجود سلســلة 
إمــداد مســتدامة علــى نحــو أكبــر، ممــا يعــزز مــن الكفــاءة 
ــف، ويُحســن  ــف ويخفــض التكالي ــر الوظائ ــة، ويوف والمرون
مواعيــد تســليم البضائــع وتنفيــذ الخدمــات ضمــن القطــاع 

الصناعي الحيوي في المملكة.
وفــي هــذا الصــدد، قــال مديــر إدارة التنميــة الصناعيــة 
ــي: »نحــن  والتوريــد اإلســتراتيجي، األســتاذ عبــد اهلل الثعل
فــي أرامكــو الســعودية نفتخــر باإلنجــازات التــي حققهــا 
برنامــج اكتفــاء فــي مجــال االســتثمارات المحليــة، وبتوافقه 
التــام مــع رؤيــة المملكــة 2030 وغيرهــا مــن المبــادرات 

الحكومية«.
وأضــاف قائــًا: »بســبب حجــم األعمــال فــي أرامكــو 
الســعودية، نضطلــع بــدور محــوري فــي توطيــن تصنيــع 
البضائــع فــي المملكــة. كثيــر مــن الســلع والخدمــات تــم 
توطينهــا بفضــل الجهــود التــي بذلتهــا الشــركة، كمــا تُصِنّــع 
عديــد مــن المصانــع التــي افتتحت مؤخــًرا منتجــات مبتكرة 

لألسواق المحلية والخارجية«.

سكوت بالدوف

طريٌق مختصر لتوفير االحتياجات
قائــًا:  الســياق نفســه  فــي  الثعلــي حديثــه  وواصــل 
»التوطيــن يخــدم الشــركة عبــر الحــد مــن مخاطــر اإليقــاف 
الكامــل للمرافــق نتيجــة عــدم توفــر القطــع الرئيســة عنــد 

الحاجة إليها«.
وقــد تَجســد أوضــح مثــال لهــذه الفائــدة بعــد الهجمــات 
اإلرهابيــة علــى خريــص وبقيــق فــي عــام 2019م، حيــث أدى 
ــا إلــى إعــادة تشــغيل  توفــر القطــع واآلالت المصنعــة محلًي
مرافــق األعمــال فــي وقــت وجيــز. وبصــورة مشــابهة، أســهم 
ــي  ــد19- ف ــروس كوفي ــي خــال جائحــة في ــع المحل التصني
توفيــر البضائــع والخدمــات عندمــا كان التنقــل أمــًرا صعًبــا 

أو مستحيًا.
وقــال الثعلــي: »بدأنــا نــرى سلســلة اإلمــداد المحلية تنمو 

ـــز  ـــز هوبكن ـــز جون ـــات وزارة الصحـــة، يســـرُّ مرك  تماشـــًيا مـــع توجيه
أرامكـــو الطبـــي أن يعلـــن عـــن توفـــر مواعيـــد الجرعـــة الثانيـــة مـــن 
ــتحقين  ــم المسـ ــراد عائاتهـ ــعودية وأفـ ــو السـ ــي أرامكـ ــاح لموظفـ اللقـ
للعـــاج مـــن جميـــع الفئـــات العمريـــة المســـتهدفة بالتطعيـــم ممـــن تلقـــوا 
الجرعـــة األولـــى مـــن لقـــاح كوفيـــد- 19 فـــي مركـــز جونـــز هوبكنـــز 

أرامكو الطبي.

إذا كنـــت مســـجًا للحصـــول علـــى الرعايـــة فـــي مركـــز جونـــز هوبكنـــز 
أرامكـــو الطبـــي، فيمكنـــك حجـــز موعـــدك عـــن طريـــق تطبيـــق مـــاي 
تشـــارت أو االتصـــال بمركـــز االتصـــال الخـــاص بنـــا علـــى الهاتـــف رقـــم 

4444-305-800 لحجز موعد.
يمكنـــك معرفـــة المزيـــد عـــن لقاحـــات كوفيـــد- 19 ومواعيـــد الجرعـــة 

.JHAH.com/CV19-Vax الثانية عبر زيارة الموقع

ــاج. كمــا أســهم  ــا ومســتداًما مــن اإلنت ــا مهًم وتحقــق حجًم
برنامــج اكتفــاء فــي تحقيــق التحــول فــي طريقــة التواصــل 
مــع المورديــن، مــن خــال إعطائهــم الثقــة للمبــادرة فــي 

توطين البضائع والخدمات بمستوى متزايد من التعقيد«.
ــي الوقــت الراهــن، نحــدد الفــرص  ــي: »ف وأضــاف الثعل
المســتقبلية ضمــن برنامــج اكتفــاء ونعــزز االســتثمار فــي 

حتى اليوم، حقق 
التوطين النتائج التالية:

■  468 اسـتثماًرا بإنفـاق رأسـمالي يبلـغ 6.5 مليـار 
دوالر.

■  170 فرصة بحجم سوق سنوي يبلغ 14 مليار دوالر.
ًقـا مـن 19 دولـة، بقيمـة 1.2 مليار  ■  93 اسـتثماًرا محقَّ

دوالر، أسفرت عن توفير 5600 وظيفة مباشرة.

النائب األعلى للرئيس 
للخدمات الفنية، األستاذ 

أحمد السعدي، أثناء زيارته 
لالطالع على خط إنتاج 

جديد تابع لشركة 
)يوكوغاوا(، التي تعد أحد 

موردي الشركة الذين أنشؤوا 
مرافق للتصنيع داخل 

المملكة. وتسعى أرامكو 
السعودية من خالل توطين 

شبكة اإلمداد التي تخدم 
أعمالها إلى دعم جهود 

المملكة في صنع فرص عمل 
جديدة، كما تستفيد الشركة 

من ذلك في تعزيز قدرتها 
على توفير المواد والخدمات 

الرئيسة متى ما دعت إليها 
الحاجة.

إنتاج قضبان التسليح الالمعدنية٢معمل إلنتاج أنابيب اللدائن الحرارية الُمقواة1

معمل إلعادة تبطين محركات الحفر٤خدمات تسجيل خصائص اآلبار عن طريق األسالك٣

تصنيع حواجز العزل٦تصنيع معدات التكسير٥

أول معمل في المركز الرقمي٨تصنيع شواحن البطاريات٧

تصنيع المعدات المرتبطة بُشعل الغاز١٠أكبر مرفق للتكسية٩

تصنيع الصمامات سريعة الفتح والقفل١1

قائمة بالمنتجات المصنعة في المملكة للمرة األولى

هــذه المجــاالت. كمــا نــدرس إنفاقنــا اإلجمالــي ومقــدار مــا 
يمكننــا شــراؤه مــن داخــل المملكــة، ونركــز كذلــك علــى 
الفجــوة المتمثلــة فــي كل شــيء اعتدنــا اســتيراده فــي 
الســابق مــن الخــارج. ومــن خــال تحديــد هــذه الفجــوة، 
نعــرض الفــرص االســتثمارية فــي المملكــة للمســتثمرين 

المحليين والخارجيين«.
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األسرة

ضيف لألسرة

التقـت )القافلة األسـبوعية( بالبروفيسـورة سـامية 
العمودي، وهي مؤِسسـة مبادرة التمكين الصحي، ورئيسة 
وحـدة التمكيـن الصحـي والحقـوق الصحيـة بكليـة الطـب 
في جامعة الملك عبدالعزيز، واستشارية النساء والوالدة. 
كما أنها إحدى أهم مؤسسي مركز التميُّز لرعاية مرضى 
سـرطان الثـدي، والرئيسـة التنفيذيـة السـابقة لـه. وسـبق 
للعمـودي أن أصيبـت بمـرض السـرطان ونجـت منه بحمد 
اهلل، فدونـت تجربتهـا فـي كتـاب. فـي هـذا اللقـاء نلقـي 

الضوء على تجربتها ورؤيتها لما حدث لها.
• مررِت بتجربة قاسـية حين أصبِت بمرض السـرطان، 
وخـالل رحلتـك دونـِت كتاًبـا حـول تجربتـك. تـرى مـا كان 

الهدف؟
التـي تؤكـد إصابتـي  العينـة  نتيجـة  عندمـا اسـتلمت 
بسـرطان الثـدي، كان أول رد فعـل صـدر مـن بعـض مـن 
حولـي قولهـم لـي: »اآلن أصبـِت، وعلينـا أن نكتـم الخبـر، 
فـا داعـي ألن يعـرف مـن حولـك بهـذا«. كان هـذا غريًبـا 
علـي، وسـألت نفسـي إن كان ما أصابني مرًضـا أم وصمة 
عـار؟ ولمـاذا هـذا التعتيـم والخـوف مـن أن يعـرف أحـد؟ 
وشـعرت حينهـا أن هـذا أمـر غير مبـرر، بل يزيـد الضغط 

على المصاب حينما يخاف أن يطلع أحًدا على إصابته.
وفـي الوقـت نفسـه، أدركـت حجـم الجهـل والخـوف 
فشـعرت  السـرطان،  مـرض  تجـاه  الخاطئـة  واألفـكار 
بمسـؤوليتي الطبية والشـرعية واإلنسانية في كسر حاجز 
الصمـت والخـروج بقصتي للعلن، لتمكين المجتمـع وإزالة 
الخـوف ودعـم المصابيـن، فبـدأت فـي نشـر قصتـي فـي 
عمـودي األسـبوعي فـي صحيفـة المدينـة آنـذاك عـام 
2006م، وكتبـت مـا يقـارب ثاثيـن مقالـة تطرقـت فيهـا 
لثنايـا تجربتـي خطـوة بخطوة، فا شـيء أقوى مـن المثال 

الحي في نشر الوعي والتمكين.
بمـرض  العالـم  حـول  النسـاء  مـن  عديـٌد  ُتصـاب   •

السرطان، ما رسالتك لهن؟
رسـالتي للنسـاء أال ينتظرن حتى يُصبن بالسرطان، بل 
يبـدأن بالوقايـة والفحـص المبكـر. وفـي حالـة سـرطان 
الثـدي أنصـح السـيدات بعمـل أشـعة الماموغـرام من سـن 
األربعين بشـكل سـنوي. أما من لديهن عوامل خطورة، أي 
تاريـخ أُسـري قـوي لسـرطان الثـدي، فهنـا يبـدأ الفحـص 
الفحـص  هـذا  مـن  والهـدف  الحالـة.  حسـب  مبكـًرا 
واالكتشـاف المبكريـن هـو أن يتـم التشـخيص فـي مراحـل 
أوليـة، حتـى يصبـح العـاج أكثـر سـهولة، وتبقـى نسـبة 
الشـفاء عالية مقارنة بما لو تأخر التشـخيص إلى مراحل 

متقدمة.
• هـل مـرض أحـد األبويـن يمكـن أن يضعـف روابـط 

األسرة نتيجة إصابة أحد أركانها؟
مـن تجربتـي وتجـارب اآلخريـن فـإن اإلصابـة تقـوي 
العاقة بين أطراف األسـرة، وتظهر المشـاعر التي قد ال 
نراهـا فـي األحـوال العادية. كما يحدث تبـادل لألدوار في 
األسـرة، فيشـعر الزوج بالمسـؤولية أكثر ويتعاطف األبناء، 
الرضـا  تقـوي  إيمانيـة  تجربـة  إلـى  اإلصابـة  وتتحـول 
األبنـاء وصابتهـم  تربيـة  فـي  حتـى  وتتبلـور  والصبـر، 

وإدراكهم لألزمات.
• ماهـي التحديـات التـي يواجههـا مريـض السـرطان 

تحديًدا؟
مريـض السـرطان ال يـزال يفتقـد للمعلومـة التـي تزيـد 
مـن تمكينـه الصحـي، وتسـاعده علـى اتخـاذ قراراتـه. وال 
تـزال هنـاك معتقـدات خاطئـة يتناقلهـا المصابـون بهـذا 
المـرض، وتؤثـر علـى نفسـية المريـض وتعاونـه وانتظامـه 

في أخذ العاج.
مثـًا، هنـاك أشـخاص يعتقـدون أن العـاج الكيمـاوي 
قاتـل ويرفضونـه، وينتهـي بهـم األمـر إلـى انتشـار المـرض 
ووصولـه إلـى درجـة متقدمـة غيـر قابلـة للعـاج. وهنـاك 
أيًضـا جهـل بعـض النسـاء بحقوقهـن الصحيـة فـي حالـة 
التشـخيص،  فـي معرفـة  الحـق  أهمهـا  ومـن  اإلصابـة، 
وحقهـن فـي عـدم إخبـار اآلخريـن، وأيًضـا حـق المصابـة 
وحدهـا فـي اإلذن الطبـي والتوقيع بالموافقـة على العاج 
الكيمـاوي أو اإلشـعاعي، وهـذا الحقـوق  الجراحـي أو 
تخصهـا وحدهـا إن كانـت عاقلـة بالغـة وال يمتلكهـا أحـد 

غيرها.

مريض السرطان في حاجة 
للمعلومة الصحيحة

أبوان جديدان؟.. سالمة الطفل بين أيديكما

البروفيسورة سامية العمودي

حٌب غير مشروط ألطفالنا

فوائده بشـكل جلي. فقط ثابر واسـتمر وافعل الشيء 
األمـر  لهـذا  أن  األفضـل ألطفالـك، حينهـا سـتجد 
عطـاًء  أكثـر  شـخًصا  سـتصبح  كمـا  رائًعـا،  تأثيـًرا 

ومحبة في جميع عاقاتك.
ولتسـاعد نفسـك فـي تقديم الحب غير المشـروط 

ألطفالك، تذكر هذه األمور:
■  أنهـم أطفـال ويميلـون للتصـرف بمـا يناسـبهم 

كأطفال.
■  أن عديـًدا مـن السـلوكيات الطفوليـة مزعجـة 

بعض الشيء.
■  إذا قمـت بـدورك وأحببتهـم بالرغم من سـلوكهم 
عـن  ويتوقفـون  ينضجـون  فسـوف  الطفولـي، 

طرقهم الطفولية.
■  إذا أحببتهـم عندمـا يرضونـك فقـط، أو عبـرت 
عـن حبـك لهـم فقـط فـي هـذه األوقات، فسـوف 
يدمـر  وهـذا  محبوبيـن.  غيـر  أنهـم  يشـعرون 
صورتهـم الذاتيـة، ويتسـبب فـي قلـة تقديرهـم 

ألنفسهم، ويقلل من شعورهم باألمان.
ينظـرون  فسـوف  شـرط  دون  أحببتهـم  ■  إذا 

بإيجابية إلى أنفسهم عند الكبر.

المشـروط، وهـو أن تحـب الطفـل ليـس مـن أجـل مـا 
يفعـل فقـط، بـل بغـض النظـر عمـا يفعلـه أو ال يفعله. 
وهـذا النـوع من الحب يمكنه أن يمنع مشـكات عدة، 
محبـوب  غيـر  بأنـه  الطفـل  وشـعور  االسـتياء  منهـا 

وشعوره بالذنب والخوف وعدم األمان.
معظـم اآلبـاء واألمهـات يحبـون أطفالهـم، ولكـن 
قليـًا منهـم يعـرف كيـف يوصـل هـذا الشـعور بشـكل 
دون  يحبـون  كيـف  اآلبـاء  يتعلـم  وحينمـا  مناسـب. 
شـروط، سـوف يجعلـون أطفالهـم يعرفـون إلـى أي 
ينبغـي أن نحـب  مـدى هـم محبوبـون فعـًا. ولهـذا 
الطفل بغض النظر عن شـكله أو إمكانياته أو قدراته 

أو إعاقته، وأن نحبه با توقعات مستقبلية.
كمـا يفتـرض بنـا أن نعطـي ونظهـر الحـب ألطفالنا 
طـوال الوقـت، حتـى عندمـا تكـون تصرفاتهـم سـيئة. 
يعتقـد  كمـا  الطفـل  إفسـاد  إلـى  يـؤدي  ال  هـذا  كل 
البعـض، بـل يـؤدي إلـى جعـل خـزان حبـه ممتلًئـا، مما 
الوالديـن دون  توجيـه  مـع  التجـاوب  يسـاعده علـى 

امتعاض.
وقـد تجد من الصعوبة أن تقدم حًبا غير مشـروط 
األمـر سـترى  تمـارس هـذا  ولكـن عندمـا  لطفلـك، 

أّيًـا مـا كانـت لغـة الحـب التـي يفهمهـا طفلـك بشـكل 
أفضـل، فهـو يحتـاج إلـى أن يتـم التعبيـر عنهـا بطريقـة 

واحدة دون قيد أو شرط.
وهنـاك أمـور ينبغـي أخذهـا فـي الحسـبان قبـل تعلـم 
لغـة حـب األطفـال، أولهـا أن لـكل طفـل طريقـة خاصـة 
إلدراك الحـب. وثانيهـا أن لـكل طفـل لغـة يفضلهـا مـن 
بيـن لغـات الحـب، ألنهـا تشـعره أنـك تحبـه. لكـن بقيـة 
اللغـات سـوف تفيـده أيًضـا. لـذا، ينبغـي أن تتعلـم أن 
تتحـدث هـذه اللغـات مـع طفلـك، حتـى يصبـح شـخًصا 
معطـاًء ومحًبـا ومسـؤواًل، حيـث إن جميـع جوانـب تنمية 
الطفـل تتطلب أساًسـا من الحب. أما األمـر الثالث فإن 

كل طفل يتحدث بلغة مختلفة عن األطفال اآلخرين.
والتحـدث بلغـة الحـب المائمـة لطفلـك ال يعنـي أنـه 
لـن يتمـرد الحًقـا، ولكـن يعنـي أنـه سـيعرف أنـك تحبـه، 
وهـذا يبعـث فيـه الشـعور باألمن واألمـل دوًمـا. فالطفل 
الـذي يشـعر بأنـه محبـوب حًقـا وأنـه محـل اعتنـاء، هـو 
فقـط مـن يسـتطيع أن يقـدم أفضـل مـا لديـه. ومـا لـم 
نتحدث بلغة الحب التي يسـتخدمها أطفالنا فلن يشـعر 

بها الطفل لألسف.

خزان العاطفة والقيم
ومـن أجـل إشـعار أطفالنـا بالحـب، هنـاك ضـرورة 
قصـوى لمـلء خـزان طفلـك العاطفـي والقيمـي يوًما تلو 
اآلخـر. فحتـى لو لم يسـتخدم الكفل هـذا المخزون في 
واآلداب  القيـم  تلـك  فإنـه سـيحتاج  نفسـها،  اللحظـة 
عندمـا يكبـر. نحن مسـؤولون عـن تعزيز حصـة أطفالنا 
ونموهـم العقلـي والعاطفـي، فاالحتياجـات العاطفيـة 
والمـأوى  كالطعـام  الجسـدية  الحاجـات  بقـدر  مهمـة 

والملبس.
وكل طفـل لديـه خـزان عاطفـي يـزوده بالوقـود فـي 
جميـع مراحـل حياتـه، مثـل السـيارة بالضبـط، حيـث 
يجـب إعادة ملء الخـزان ألنه يجف بين الحين واآلخر. 
والطفـل بخـزان عاطفـي فـارغ يصبـح معرًضـا لمشـاكل 

مرحلة المراهقة.

حٌب غير مشروط
السـبيل إلـى مـلء خـزان الطفـل هـو الحـب غيـر 

مـــن اللحظـــات األكثـــر جمـــااًل وإثـــارة فـــي حيـــاة أي 
زوجيـــن، هو انتظـــار مولودهمـــا الجديد. ولكـــن مع هذه 
اإلثـــارة والترقـــب تأتي مســـؤوليات عديـــدة، أهمها تهيئة 
المنزل لقـــدوم هذا المولود الجديد، كاختيار ســـرير آمن 

للطفل على سبيل المثال.
كمـــا أن هنـــاك أمـــوًرا أخـــرى يجـــب علـــى الزوجيـــن 

االهتمـــام بها فيمـــا يرتبط بســـامة الطفل بشـــكل عام. 
وفيمـــا يلي ســـوف نقـــوم برصد بعـــض أهم األمـــور التي 

يجب على الوالدين العناية بها:
■  تأكـــد مـــن اختيـــار أعمـــدة غيـــر متباعـــدة حينما 
تختار ســـريًرا لطفلـــك الجديد، حيـــث يفترض أن 
تكـــون األعمدة متقاربـــة لتمنع طفلك مـــن االنزالق 

بينها أو الوقوع.
■  احـــرص أن تبعـــد ســـرير طفلـــك عـــن أي أســـاك 
كهربائيـــة، وأبعد األســـاك القريبة منـــه التي يمكن 

أن تلتف حول رقبته.
باألدويـــة  واحتفـــظ  الســـموم،  مـــن  ■  احـــِم طفلـــك 
والفيتامينـــات ومـــواد التنظيف وغيرهـــا في خزائن 
مقفلـــة، أو فـــي مـــكان ال يمكـــن لألطفـــال الوصول 

إليه.
■  بمجـــرد أن يبـــدأ طفلك بالوقـــوف، عليـــك أن تقوم 
بإزالـــة الدمـــى والوســـائد مـــن ســـريره، فاألطفـــال 
أذكيـــاء ومـــن الممكـــن أن يســـتخدموها ليتســـلقوا 

السرير فيتعرضون لإلصابة.
■  فـــي فتـــرة وجيـــزة، ســـترى طفلـــك يأخـــذ خطواته 
األولـــى. وبمجرد أن يبـــدأ طفلك بالوقوف، ســـيبدأ 
بالوقوع. لـــن تســـتطيع أن تمنع كل عرقلـــة أو تعثر، 
ولكن يمكنـــك أن تمنع اإلصابات الخطيـــرة. فمثًا، 
قم بإبعـــاد األشـــياء غيـــر الضرورية التي قـــد تعيق 
حركـــة الطفـــل، واســـتخدم بوابـــات األطفـــال عنـــد 

أعلى الدرج وأسفله.
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برنامج علوم البيانات والتعلم اآللي يساعد 
في تحفيز إستراتيجية التحول الرقمي

حظـي البرنامـج التدريبـي لعلـوم البيانـات والتعلـم اآللـي، 
الـذي يُعقـد علـى مـدار عشـرة أسـابيع، باإلشـادة بوصفـه 
خطـوة أخـرى إلـى األمـام ضمـن رحلـة التحـول الرقمـي فـي 

أرامكو السعودية.
وخـال البرنامـج، يسـتعرض حوالـي 40 عالًما مـن علماء 
البيانـات سـبع وحـدات تغطـي موضوعـات مختلفـة، مثـل 
وتطبيـق  البيانـات،  وتحليـل  اآللـي،  التعلـم  نمـاذج  تطويـر 

النماذج، والمناهج العملية لمشاريع علوم البيانات.
ـم برنامـج التدريـب بواسـطة شـركة )كرايـون(،  وقـد ُصمِّ
الشـريك اإلسـتراتيجي للتحوُّل الرقمي والذكاء االصطناعي 
فـي أرامكـو السـعودية، وذلـك بهـدف توسـيع نطـاق التدريـب 
علـى علـوم البيانـات عبـر اإلنترنـت مـع توفير محـاكاة عملية 

تستند إلى الواقع.
وفـي أول دورة للبرنامـج، انخـرط المشـاركون في سلسـلة 
مـن المحاضـرات والتطبيقـات العمليـة، كمـا حظـوا بفـرص 

التدريب التي قدمها لهم خبراء البيانات.

التحول الرقمي
وخـال ترحيبـه بالمشـاركين فـي البرنامـج، أوضـح كبيـر 
مسـؤولي التحـول الرقمـي، األسـتاذ نبيل النعيـم، أنه حريص 
علـى توفيـر الدعـم المباشـر لرؤيـة الشـركة الطموحـة فـي 

مجال التحول الرقمي.
وقـال النعيـم: »يتمثـل أحـد األهـداف الرئيسـة للتحـول 
الرقمـي فـي التعجيل بتنميـة المواهـب في المجـال الرقمي، 
ولقـد نشـطنا فـي ذلـك مـن خـال االسـتفادة مـن البرامـج 
المستضافة ذات الصلة، وفرص التعليم اإللكتروني، وبرامج 

أخرى مثل هذا البرنامج«.
وأضـاف قائـًا: »تم تحديد التعلم اآللي بوصفه أحد أكثر 
المهـارات المطلوبـة فـي العقـود المقبلـة. ومـن خـال إكمـال 

هـذا التدريـب، أنـا واثـق من أن المشـارك يسـتفيد مـن رحلة إميون هيوسنت
التحـول الرقمـي فـي أرامكـو السـعودية، كما يوسـع مـن آفاق 

مسيرته المهنية«.
2018م، تمـت المصادقـة علـى إسـتراتيجية  وفـي عـام 
المجلـس  قبـل  مـن  السـعودية  ألرامكـو  الرقمـي  التحـول 
ـن ذلـك إنشـاء برنامـج طمـوح  اإلسـتراتيجي للشـركة. وتضمَّ
للتحـول الرقمـي تتمثـل رؤيتـه فـي جعـل أرامكـو السـعودية 
شـركة عالميـة رائـدة فـي مجـال الطاقـة الرقميـة، وبالتالـي 
تعظيـم القيمـة للمسـاهمين، وقيـادة االبتـكار الرقمـي فـي 

القطاع على مستوى العالم.

سد ثغرات الكفاءة
المهنيـة  األكاديميـة  رئيـس  قـال  نفسـه،  السـياق  وفـي 
للخدمات الفنية، فهد الدوسري، إن إعادة التقييم المستمرة 
لمخـزون مهـارات الشـركة مـن شـأنه أن يسـاعد فـي تحديـد 
ثغـرات الكفـاءة. وأضـاف: »يُقـاس النجـاح مـن حيـث مـدى 
قدرتنـا علـى التكيف مع التغيرات في بيئـة األعمال، والقدرة 
علـى إعادة تشـكيل مهاراتنا بسـرعة، وتعزيز هـذه المهارات، 

وتوزيع الموظفين عبر جميع أنحاء الشركة«.
مـن جانبهـا، أسـهمت مستشـارة التدريـب والتطويـر فـي 
إدارة الـذكاء االصطناعـي وتحليات البيانـات التابعة لدائرة 
لتقديـم  بـدور محـوري  المطلـق،  الرقمـي، عبيـر  التحـول 
البرنامـج للمشـاركين. وقالـت المطلـق: »هـذا التدريـب هـو 
جـزء مـن خطـة طويلـة األمـد لتطويـر قـدرات قويـة فـي علـم 
البيانات في الشركة. وتهدف الخطة إلى جعل هذا التدريب 
عنصـًرا رئيًسـا فـي الخطـط المسـتقبلية للتطويـر الوظيفـي 

في هذا المسار في أرامكو السعودية«.

آراء المشاركين
ورصد البرنامج انطباعات إيجابية من المشـاركين، حيث 

قالت المهندسـة رهام يوسـف، من إدارة الذكاء االصطناعي 
وتحليـل البيانـات: »طـوال األشـهر العشـرة الماضيـة، كنـت 
أكـرس بعـض الوقـت للغـوص فـي الـذكاء االصطناعـي. وقـد 
كنـت محظوظـة ألن اإلدارة التـي أنتمـي إليهـا تُعنـى بهـذا 
الشـأن، حيـث عقـدت شـراكة مـع شـركة )كرايـون( إلطـاق 
هـذا التدريـب المكثـف علـى الـذكاء االصطناعـي علـى مدار 

ثاثة أشهر«.
وأضافـت رهـام: »ال يقتصـر التدريـب علـى تعزيـز الوعـي 
بالمفاهيـم التقنيـة للـذكاء االصطناعـي، التـي يمكـن العثـور 
عليهـا فـي أي دورة أخـرى، ولكنـه يعرضنـا أيًضـا لتجـارب 
ورؤى وأسـاليب قيِّمـة إلدارة مشـروعات الـذكاء االصطناعي 

والتعلم اآللي«.

إدارة  فـي  نظـم  وهـو محلـل  الذكيـر،  وقـال مسـاعد 
»لقـد  المعلومـات:  تقنيـة  دائـرة  فـي  العمـاء  عاقـات 
منحتنـي إدارة مشـروعات التعلـم اآللي نظرة شـاملة حول 
دورة حيـاة هـذه المشـروعات، مـن البدايـة وحتـى مرحلـة 
التطبيـق والتشـغيل، مـع التركيز على تقديـم تجربة عملية 

ضمن هذا المجال«.
وأضـاف قائـًا: »سـتؤدي هـذه المعرفة الواسـعة والعملية 
الدوائـر األخـرى فـي  المشـاركة مـع  إلـى تعزيـز مسـتوى 
الشـركة، كجزء من الدور الذي أؤديه في اإلدارة، حيث نعمل 
مـع هـذه الدوائـر لتحديـد الحلـول التـي تائـم مبادراتهـا 
اإلسـتراتيجية، انطاًقـا مـن إدراكنـا لتنامـي أهميـة التعلـم 

اآللي في المشهد التقني اليوم«.

إطالق خدمة السكة الحديدية بين األحساء وبقيق

ــل والمعـــدات  ــات النقـ ــران - أطلقـــت إدارة خدمـ الظهـ
بالتعـــاون مـــع أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال 
الجنوبيـــة والشـــؤون الحكوميـــة، وســـيلة نقـــل جديـــدة 
للموظفيـــن الذيـــن ينتقلـــون مـــن األحســـاء إلـــى بقيـــق 
باســـتخدام القضبـــان الحديديـــة مـــع رحلـــة مجدولـــة 
جديـــدة، مخصصـــة لموظفـــي أرامكـــو الســـعودية، حيـــث 
بـــدأت الخدمـــة فـــي 25 يوليـــو 2021 وستســـتمر لفتـــرة 

تجريبية مدتها ثاثة أشهر.
قـــال المديـــر التنفيـــذي للخدمـــات الصناعيـــة، األســـتاذ 

فهـــد العبدالكريـــم: »تُعـــد خدمـــة النقـــل بالقطـــار التـــي تـــم القافلة األسبوعية
تقديمهـــا حديًثـــا، وســـيلة نقـــل بديلـــة أكثـــر موثوقيـــة 

وماءمة وصديقة للبيئة لموظفي أرامكو في بقيق«.
ويمكـــن للموظفيـــن والمقاوليـــن المؤهليـــن، ركـــوب 
ـــة  ـــق واســـتخدام خدم ـــن األحســـاء وبقي ـــل بي القطـــار للتنق
ــة  ــو الخاصـ ــة أرامكـ ــح بطاقـ ــال مسـ ــن خـ ــات مـ الحافـ
بهـــم عنـــد مكتـــب الصعـــود، كمـــا ســـيتمكن الـــركاب مـــن 
اســـتخدام منطقـــة مخصصـــة لوقـــوف الســـيارات فـــي 
محطـــة قطـــار الهفـــوف، وســـيتم نقلهـــم عنـــد الوصـــول 

إلى بقيق عبر الحافات إلى مكاتبهم.
تقلـــل خدمـــة القطـــار مـــن رحلـــة التنقـــل إلـــى حوالـــي 35 

دقيقـــة ممـــا يوفـــر فـــي المتوســـط 40 إلـــى 60 دقيقـــة مـــن 
إجمالـــي وقـــت التنقـــل، وســـوف يســـتقل الـــركاب القطـــار 
ــق  ــاء وبقيـ ــي األحسـ ــن فـ ــار الحاليتيـ ــي القطـ ــن محطتـ مـ
وســـيتم تقديـــم وجبـــات خفيفـــة مجانيـــة لجميـــع الـــركاب 
مقدمـــة مـــن إدارة خدمـــات األحيـــاء الســـكنية فـــي منطقـــة 

األعمال الجنوبية.
وقـــال مديـــر إدارة خدمـــات النقـــل والمعـــدات، األســـتاذ 
ـــات خـــال  ـــات والبيان ســـعد الشـــمراني: »ســـنجمع التعليق
األشـــهر الثاثـــة األولـــى مـــن الخدمـــة لقيـــاس الطلـــب 
واســـتخدام هـــذه البيانـــات لتحســـين الخدمـــة«، كمـــا 
تعتـــزم إدارة خدمـــات النقـــل والمعـــدات علـــى توســـيع 

ــة إلـــى مناطـــق أخـــرى عنـــد االســـتخدام الناجـــح  الخدمـ
للنقل بالقطار.

يُعـــد تقديـــم خدمـــة الســـكة الحديديـــة كخيـــار للتنقـــل 
ـــك  ـــدات وذل ـــل والمع ـــة إدارة خدمـــات النق جـــزًءا مـــن مهم
بتوفيـــر خدمـــات نقـــل ومعـــدات موثوقـــة وآمنـــة وفاعلـــة 
مـــن حيـــث التكلفـــة ومتكاملـــة مـــع اإلســـهام فـــي االقتصـــاد 
المحلـــي، وتأتـــي هـــذه الخدمـــة فـــي وقـــت حاســـم حيـــث 
أطلقـــت المملكـــة، مؤخـــًرا، إحـــدى ركائـــز رؤيـــة 2030، 
والخدمـــات  للنقـــل  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية  وهـــي 
اللوجســـتية التـــي تهـــدف إلـــى توســـيع النقـــل بالســـكك 

الحديدية في جميع أنحاء المملكة.

إقبال كبير من موظفي الشركة على استخدام القطار منذ اليوم األول لتشغيل الخدمة.

ُتعد خدمة النقل 
بالقطار وسيلة 
نقل بديلة أكثر 

موثوقية ومالءمة 
وصديقة للبيئة 

لموظفي أرامكو 
في بقيق

فهد العبدالكريم
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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.

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.
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* حل العدد الماضي

مًعا...نصنع الفرق

كان للمرأة في رؤية 2030 نصيب من الثقة السامية والتمكين، وذلك لإليمان بقدراتها، فأطلقت المرأة السعودية طاقاتها الفكرية 
والعلمية والثقافية، وحتى الرياضية لتتمكن من تمثيل المملكة عن جدارة واستحقاق في كثير من المحافل الدولية. مشاركة 

المملكة بأكبر وفد في تاريخها في أولمبياد طوكيو هذا الصيف دليل على أن مكانها كان شاغًرا طوال الفعاليات السابقة، كيف ال 
وهي النصف اآلخر الذي يعّدل دفتي القارب فال يغرق بل يتقّدم مبحًرا نحو الهدف. يًدا بيد، والحاجة للجميع، فما كان ينقص 

الوفود السابقة اكتمل اليوم بأبهى صورة بمشاركة الشقيقات السعوديات اللواتي لّوحن براية المملكة في سماء طوكيو. هنيًئا 
للرياضية السعودية ياسمين الدباغ، التي حملت لواء المملكة، جنًبا إلى جنب مع البطل األوليمبي علي رضا، ليشاهد العالم الراية 

ثابتة وسامقة وجميلة! فالوطن بخير ما دامت المرأة بخير!

ل فـــي  ل األوَّ عاقتـــي بالقريـــة هـــي ذاتُــــها عاقتـــي بالتشـــكُّ
الـــرأس حتـــى نهايـــة مرحلـــة  مختبـــر الحيـــاة منـــذ مســـقط 
ـــة المراحـــل حبـــٌل ســـريٌّ ال ينقطـــع  الطفولـــة التـــي يربطهـــا ببقيَّ
حتـــى آخـــر لحظـــة مـــن لحظـــات العمـــر. هـــذا يعنـــي أنَّ عاقتـــي 
بالقريـــة هـــي عاقتـــي بالبئـــر األولـــى التـــي اســـتقيُت منهـــا 
أحامـــي، وصنعـــُت فيهـــا وجدانـــي، واكتســـبُت منهـــا البنـــاء 
اإلنســـانيَّ الحقيقـــيَّ فـــي حياتـــي. لذلـــك، كلُّ شـــيٍء حقيقـــيٍّ فـــي 
أيِّ مرحلـــٍة مـــن مراحـــل العمـــر يُشـــِعُرني بطفولتـــي، ويعيدنـــي 
إليهـــا حيـــث إنَّنـــا نحـــن البشـــر نــــهاجر عـــن الحقيقـــة عندمـــا 
نهاجـــر عـــن الطفولـــة، وكلُّ أعمالنـــا يشوبــــها شـــيء مـــن الزيـــف؛ 
ومهمـــا حاولنـــا أن نتصنَّـــع البـــراءةَ فـــي غيـــر أواِنــــها، فلـــن تأتـــي 

بحجم البراءة األولى.  
ــي  ــود بـ ــٌق يعـ ــو طريـ ــعر هـ ــي أنَّ الشـ عـ ــتطيع أن أدَّ ــذا أسـ وهكـ
إلـــى الطفولـــة، ومســـقط الـــرأس، والقريـــة، والحقيقـــة فـــي 
ـــي  ـــش معان ـــل، وأعي ـــى طف ل إل ـــي أتحـــوَّ ـــب ك ـــا أكت ـــي. إذْن، أن حيات
ـــا،  ته ـــا وأزقَّ ـــي وحواريه ـــَكِك قريت ـــى ِس دا، وأعـــود إل ـــي مجـــدَّ طفولت
وإلـــى ماعـــب كـــرة القـــدم، والمســـاجد، واألصدقـــاء األوائـــل، 

والمدراس، والحقول، وكلِّ العناصر التي تكوِّن القرية.
ل   عاقتـــي بقريتـــي هـــي كذلـــك عاقتـــي باإلحســـاس األوَّ
بســـحر العالـــم ومفارقاتـــه المأســـاوية، فالعالـــم بمقـــدار مـــا هـــو 
ـــات المأســـاة  ـــل وســـاحر، هـــو مأســـاويٌّ أيضـــا، وأعظـــم تجليَّ جمي
يكمـــن فـــي الفقـــد، ســـواًء فـــي فقـــِد األصدقـــاء أو األهـــل أو مـــا 
نملـــك، أو فـــي فقـــِد القـــدرة علـــى تحقيـــق ذواتنـــا، وهـــذا يجعلنـــا 
النقـــص  نكمـــل  كـــي  واألحـــام  بالخيـــاالت  نســـتعين  دائمـــا 
الوجـــوديَّ الـــذي يســـبِّبه هـــذا الفقـــد. عاقتـــي بقريتـــي هـــي 
عاقتـــي بأصـــِل الوجـــود، بغـــضِّ النظـــر عـــن كـــون الوجـــود ذاتـــه 
ــعراء  ــفة والشـ ــه الفاسـ ــا قالـ ــاف مـ ــى اختـ ــًة، علـ ــًة أو نقمـ نعمـ
ـــا  ـــب، وعلين ـــن الغي ـــة م ـــنَّ الوجـــود هـــو هديَّ ـــي هـــذا المجـــال. لك ف
أن نعـــرف كيـــف نحافـــظ علـــى هـــذه الهديَّـــة. ولذلـــك، أنـــا أُديـــن 
للقريـــة بوصفـــي أُديـــن للمـــكان الـــذي اْســـتَْقبَلُْت فيـــه أعظـــَم 

هديَّة يمكن أن أستلَمها وهي الحياة.
عاقتـــي بقريتـــي هـــي ذاتُــــها عاقتـــي بمامحـــي وصورتـــي 
أخـــذُت  فأنـــا  ؛  الطفولـــيِّ لها  تشـــكُّ فـــي  وجوهـــري وطباعـــي 
مامحهـــا، وهويَّتهـــا، وســـحنَة رملهـــا، وتضاريـــَس جغرافيتهـــا، 
ـــاك  ـــح هن ـــه أصب ـــي أنَّ ـــا، وهـــذا يعن ـــداوةَ حقوله ـــا، ون ـــَة مائه وطبيع
مـــا يشـــبه التماهـــي الكامـــل بينـــي وبينهـــا، فالقريـــُة أنـــا وأنـــا 
ــك؟ يشـــبه الســـؤال:  ــل تحـــبُّ قريتـ القريـــة. لذلـــك، الســـؤال: هـ

هل تحبُّ نفسك؟ 
ــاء  ــروح وصفـ ــراء الـ ــي بثـ ــها عاقتـ ــي ذاتُــ ــة هـ ــي بالقريـ عاقتـ
الوجـــدان؛ أْي العاقـــة التـــي تنبـــع مـــن العمـــق، وتنظـــر إلـــى 
ــاُن  ــا اإلنسـ ــأ إليهـ ــة التـــي يلجـ ـ ــَة الروحانيَّ ــا خزانـ القريـــة بوصفهـ
ـــى،  ـــر منهـــا مبًن ـــى أكث ـــا معًن ـــُة هن ة؛ فالقري ـــه المـــادَّ كلمـــا رانـــت علي
لـــْت إلـــى مدينـــٍة. القريـــة  مهمـــا طغـــت عليهـــا الحداثـــة وتحوَّ
ـــها وجرحهـــا ووفائهـــا وحبهـــا وعطائهـــا  عميقـــٌة فـــي فرحهـــا وحزنـ
ـــا  ـــي معانيه ـــٌة ف ـــم اإلنســـانية. هـــي عميق ـــى القي ـــا ينتمـــي إل وكلِّ م
ـــة وكبيـــرةٌ فـــي هـــذه القيـــم؛ بينمـــا كمدينـــٍة، هـــي كبيـــرةٌ  الداخليَّ
ـــة فقـــط، ألن المـــدن صحـــاري تتيـــه فيهـــا  فـــي مبانيهـــا الخارجيَّ
ــه  ــارج ذاتـ ــان فيبقـــى يعيـــش خـ ــع اإلنسـ ــانية، ويضيـ ــم اإلنسـ القيـ
ـــْن  ـــَع ومـــا أشـــَقى َم باحثـــا عنهـــا دون جـــدوى؛ فمـــا أفقـــَر ومـــا أَْضيَ

ال قريَة له!

القرية خزانُة الروح
جاسم الصحيح *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* شاعر سعودي. 


