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عنوان

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

الناصر ألكادميية املجلس االستشاري للقادة الشباب يف دورتها الثامنة:

عقول الجيل الشاب تصنع مستقبل
أرامكو السعودية

صفحة 3

ضمن (سلسلة لقاءات املديرين التنفيذيني)..

تسليط الضوء على أهمية بناء فريق عمل متنوع

بالتنوع تحظى بأنماط
وطرق مختلفة
للتفكير ،وذلك يساعد
على التخلص من
النقاط العمياء ،أو
العمل على معالجتها
على األقل

صفحة 2

افتتاح متنزه جديد
في الحي السكني
بالظهران صمم
بمفهوم يعزز
االستدامة
صفحة 4
انضم لعشرات اآلالف من
متصفحي أرامكو اليف واحصل
على آخر أخبار الشركة

حماية البيئة تطلق
برنامجً ا لدعم صحة
موظفي المقاولين
صفحة 4

جاين فريسر

 25نوفمبر  ٢٠٢١القافلة األسبوعية

2

ضمن (سلسلة لقاءات املديرين التنفيذيني)..

كبيرة اإلداريين التنفيذيين لـ (سيتي قروب)
تؤكد ضرورة بناء فريق عمل متنوع

جاين فريسر ،خالل
حديثها أثناء جلسة
ضمن (سلسلة
لقاءات المديرين
التنفيذيين) ،الذي
أكدت فيه أهمية
التنوع في بناء فرق
العمل ،كما تطرقت
إلى دور القيادة التي
تراعي مشاعر
الموظفين في جعل
شركة (سيتي قروب)
على ما هي عليه
اليوم.

روان الناصر
الظهـــران  -بالرغـــم مـــن آثـــار جائحـــة كورونـــا
الســـلبية علـــى العالـــم ،إال أن كبيـــرة اإلدارييـــن
التنفيذييـــن لشـــركة ســـيتي قـــروب ،جايـــن فريســـر،
وج ــدت م ــا يس ــتحق التمس ــك ب ــه أثن ــاء ه ــذه الجائح ــة
العالمي ــة؛ أال وه ــو الج ــرأة عل ــى ممارس ــة نم ــط جدي ــد
من القيادة دون التنازل عن التم ُّيز.
وأوضح ــت فريس ــر ،أثن ــاء اس ــتضافتها ف ــي أح ــدث
جلســة ضمــن (سلســلة لقــاءات المديريــن التنفيذييــن)،

إضـــاءة

ناجي عوض

nagy.awad@aramco.com

هيئة التحرير

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

أنهـــا الحظـــت خـــال الجائحـــة أن الموظفيـــن بـــدؤوا
يش ــعرون باإلره ــاق نتيج ــة تس ــرب العم ــل إل ــى أوقاته ــم
الشـــخصية ،ممـــا دفعهـــا إلـــى تبنـــي ثقافـــة عمـــل
جدي ــدة ،وذل ــك بمن ــع مكالم ــات الفيدي ــو أي ــام الجمع ــة،
وتشـــجيع الموظفيـــن علـــى وضـــع حـــدود صحيـــة،
والسماح بجداول عمل مرنة.

البحث عن أفضلية تنافسية

وبوصفهــا أول امــرأة تشــغل منصــب كبيــرة اإلدارييــن

التنفيذيي ــن لش ــركة (س ــيتي ق ــروب) ،وأول ام ــرأة تق ــود
مؤسســـة ماليـــة كبـــرى فـــي الواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة ،تعلـــم فريســـر مـــدى صعوبـــة بنـــاء فريـــق
عم ــل يتص ــف بالتن ــوع ،حي ــث أش ــارت ضم ــن حديثه ــا
إل ــى أن النس ــاء ف ــي مج ــال األعم ــال غال ًب ــا م ــا يج ــدن
أنفســـهن فـــي عزلـــة ،وأكـــدت ضـــرورة تمكينهـــن فـــي
بيئـــة العمـــل بطريقـــة منصفـــة ،وأنـــه يجـــب علـــى
الشــركات التــي تقــوم بالتوظيــف أال تفـ ّوت الفــرص وأن
تنتب ــه لمس ــألة االنحي ــاز غي ــر الواع ــي ،وكي ــف يمك ــن
لها أن تؤثر على قراراتها.
وقال ــت فريس ــر« :بالتن ــوع يمك ــن أن تحظ ــى بأنم ــاط
وطـــرق مختلفـــة للتفكيـــر ،وذلـــك يســـاعدك علـــى
التخلـــص مـــن النقـــاط العميـــاء ،أو العمـــل علـــى
معالجتها على األقل».
وحي ــن ُس ــئلت ح ــول اإلرث ال ــذي ت ــو ّد أن تترك ــه ف ــي
الشــركة التــي تقودهــا ،قالــت فريســر إن ذلــك ســيكون
م ــن خ ــال نق ــل الش ــركة بنج ــاح إل ــى قال ــب حدي ــث،
موضحـــة أن التحـــول الرقمـــي يغيـــر الكثيـــر مـــن
الصناعـــات ،حيـــث تطمـــح ألن تســـتفيد مـــن هـــذه
التطــورات فــي جعــل الشــركة ،التــي يربــو عمرهــا علــى
 200عام ،مواكبة ومتكيفة مع كل جديد.

أهمية المهارات االجتماعية

ويتألـــف برنامـــج (سلســـلة لقـــاءات المديريـــن
التنفيذييـــن) مـــن جلســـات شـــهرية تركـــز علـــى
الموضوعـــات المتداولـــة مثـــل االســـتدامة واالبتـــكار

قطرة الزيت  ...والتوازن
كان للكا تــب الكبيــر توفيــق الحكيــم مقــال
أســبوعي فــي صحيفــة األهــرام المصريــة فــي
ثمانينيــات القــرن الماضــي .وفــي صــدر المقــال،
ا لــذي كنــت أوا ظــب علــى قراء تــه ،كان يضــع
الحديــث النبــوي الشــريف الــذي يقــول« :إذا
قامــت الســاعة وفــي يــد أحدكــم فســيلة ،فــإن
استطاع أن يغرسها ،فليغرسها».
عندمــا بــدأت حياتــي العمليــة ،فهمــت قيمــة
العمــل ومعنــى أن تقــوم بأقصــى جهــد حتــى لــو
شــعرت باإلحبــاط مــن عــدم رؤيــة نتائــج فوريــة
لمــا تقــوم بــه .لــذا ،آمنــت أن العمــل ليــس مجــرد
و ســيلة لكســب العيــش ،بــل هــو شــرف وأ ثــر
تتركه بعدك.
لذلــك ،ال أفهــم حتــى اآلن لمــاذا يشــكو بعــض
النــاس مــن العمــل إلــى درجــة أن يقــوم مــن النــوم
بتثا قــل ،ثــم يتحــرك و هــو يشــعر فــي قــرارة
نفســه أنــه يتفضــل علــى العمــل .وأثنــاء ســاعات
الــدوام ،يتفنــن فــي تضييــع الوقــت ،وقــد يبحــث
عــن األ عــذار والمبــررات للخــروج مبكـ ًـر ا أو
الغيــاب .ال يجــد فــي نفســه رغبــة لفعــل أي
شــيء لصا لــح العمــل ا لــذي يتقا ضــى عليــه
أجـ ًـرا ،وقــد يذهــب بعــض هــؤالء إلــى إبــرام كثيــر
مــن لقــاءات األصدقــاء فــي المقاهــي والمطاعــم
في أوقات العمل.

كثيــرة هــي الصعو بــات فــي أما كــن العمــل،
و هــذه طبيعــة األ شــياء ،لكــن أحســب أن
االستســام لهــذه العوا مــل لــن يز يــدك إال
ً
وكرهــا للعمــل ،وســيجعل وجــودك فــي
إحباطــا
ً
العمــل قطعــة مــن العــذاب .إذا كنــت غيــر قــادر
علــى تحويــل هــذا اإلحبــاط إلــى دأب وســعي،
فاتــرك العمــل وابحــث عــن غيــره لتجــد نفســك
فيــه ،بــل ربمــا يجــد أحدهــم فــي عملــك الــذي
تكره فرصة ماسية.
علــى الجانــب اآلخــر ،يعشــق البعــض عملهــم
لدر جــة تتجــاوز المنطــق ،بــل قــد يحــزن فــي
إ جــازة نها يــة األ ســبوع ،وال يبــدد حز نــه إال
قدو مــه إ لــى العمــل والجلــوس إ لــى المكتــب
الخا لــي مــن النــاس والعمــل فــي أي شــيء.
عرفــت صديقً ــا ال يغــادر المكتــب إال فــي الليــل
ويأتــي بعــد شــروق الشــمس بقليــل ،وكان يــود لــو
تتــاح لــه فرصــة النــوم فــي المكتــب فهــي مجــرد
ســاعات معــدودة قبــل العــودة مــن جديــد .مثلــه،
قــد ينســى أســرته وحياتــه الخاصــة ألن أوقاتــه
الفضلــى هــي التــي يقضيهــا فــي العمــل .وليــس
لــه أصدقــاء أو معــارف أو حتــى ذكريــات خــارج
حــدود الشــركة .أصيــب هــذا الصد يــق بعــد
تقاعــده بحالــة اكتئــاب شــديدة ،ولــم تفلــح معــه
جميــع الطــرق والو ســائل الطبيــة ،ثــم نبــذه

والتح ــول الرقم ــي وغيره ــا ،يحضره ــا ويش ــارك فيه ــا
قــادة وخبــراء مرموقــون علــى مســتوى عالمــي قادمــون
م ــن ش ــركاء عالميي ــن ،مث ــل كلي ــة هارف ــارد لألعم ــال،
وكلية لندن لألعمال ،وكلية وارتون.
وكانـــت المتحدثـــة األولـــى فـــي انطالقـــة السلســـلة
هـــي البروفيســـورة ،لينـــدا غراتـــون ،مـــن كليـــة لنـــدن
لألعمـــال ،حيـــث شـــاركت خبراتهـــا وآراءهـــا حيـــال
«مســـتقبل العمـــل» ،وهـــي تعمـــل حال ًيـــا فـــي منصـــب
بروفيســـور للممارســـات اإلداريـــة فـــي كليـــة لنـــدن
لألعمـــال ،حيـــث تقـــود البرنامـــج األبـــرز فـــي العالـــم
حـــول المـــوارد البشـــرية« :إســـتراتيجيات المـــوارد
البشرية في تحويل الشركات».
وخ ــال الجلس ــة ،ناقش ــت غرات ــون كي ــف يمك ــن
لعوام ــل مهم ــة ،م ــن قبي ــل الديموغرافي ــة والتقني ــة
والعولمـــة والمجتمـــع ومـــوارد الطاقـــة ،أن تقـــوم
بش ــكل مس ــتمر بتغيي ــر الطريق ــة الت ــي نعم ــل به ــا.
وأش ــارت إل ــى أن أكث ــر م ــن ثل ــث وظائ ــف األعم ــال
ف ــي جمي ــع القطاع ــات الصناعي ــة يُتوق ــع أن تتطل ــب
مه ــارة ح ــل المش ــكالت المعق ــدة كإح ــدى المه ــارات
الرئيسة.
ووف ــق م ــا أش ــارت إلي ــه غرات ــون ف ــي حديثه ــا ،ف ــإن
مـــن المتوقـــع أن تـــزداد الحاجـــة إلـــى المهـــارات
االجتماعيـــة فـــي الوظائـــف المرتبطـــة بالصناعـــات
المختلفــة ،مــن قبيــل مهــارات اإلقنــاع والــذكاء العاطفــي
وتعليـــم اآلخريـــن ،بحيـــث يتجـــاوز الطلـــب عليهـــا
المهـــارات التقنيـــة ضيقـــة النطـــاق ،مثـــل البرمجـــة
وتشغيل المعدات والتحكم.

عاما.
أهله بعد أن نبذهم ألكثر من أربعين ً
تحقيــق التــوازن بيــن مــن يعشــقون العمــل
ومــن يكرهونــه ،يتمثــل فــي مغــزى هــذه القصــة.
أرســل أحــد الملــوك ولــده إلــى رجــل لكــي يعلمــه
ممــا أوتــي مــن الحكمــة التــي اشــتهر بهــا ،ولمــا
و صــل الشــاب و جــد الر جــل يقطــن فــي قصــر
ضخــم ولديــه ضيــوف كثيــرون .التقــاه أخيـ ًـرا
بعــد جهــد وطلــب منــه أن يقــوم بجو لــة فــي
القصــر حتــى ينتهــي مــن مقابلــة الضيــوف،
لكــن بشــرط أن يحمــل فــي يديــه ملعقــة بهــا
قطــرة زيــت ،وأن ينتبــه لهــا لكــي ال تســقط منــه،
جــال الشــاب القصــر وعينــه علــى قطــرة الزيــت
لكــي ال تســقط ،ثــم عــاد بعــد فتــرة إلــى الحكيــم
فســأله إن كان شــاهد معالــم القصــر وروعتــه
وتفاصيلــه ،فهــز الشــاب رأســه ناف ًيــا رؤيــة أي
شــيء ألن بصــره كان مركــزً ا علــى قطــرة الزيــت،
فطلــب منــه الحكيــم أن يجــول فــي القصــر مــرة
أ خــرى ومعــه الملعقــة نفســها بقطــرة الز يــت
ويشــاهد معالــم القصــر الفريــدة ،ولمــا عــاد بعــد
ســاعات ســأله الحكيــم أيــن قطــرة الزيــت فقــال
الشــاب« :ســقطت منــي» .هنــا قــال الحكيــم إن
هــذا هــو ا لــدرس ا لــذي أردت أن تتعلمــه:
«اســتمتع بحياتــك دون أن تســقط منــك قطــرة
الزيت».
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ضمن الدورة الثامنة من أكادميية املجلس االستشاري للقادة الشباب..

الناصر :عقول الجيل الشاب تصنع مستقبل
أرامكو السعودية
إميون هيوسنت

الظهـران  -دعـا رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر
إدارييهـا التنفيذييـن ،المهنـدس أميـن حسـن الناصـر،
المرشحين الـستين لعضوية الدورة المقبلة من المجلس
االستشـاري للقـادة الشـباب ،إلـى تعزيـز روح االبتكار في
الشركة ،لإلسهام في توجيهها نحو مستقبل مشرق.
وخلال الـدورة الثامنـة مـن أكاديميـة المجلـس
االستشـاري للقـادة الشـباب ،أبـدى الناصـر تشـجيعه
للمرشـحين الشـباب ،الذيـن يأملـون فـي االلتحـاق
بالمجلـس الـذي يضـم  16عضـ ًو ا ،مؤكـ ًد ا أن عقـول
الجيل الشاب تصنع مستقبل أرامكو السعودية.
وبعـد عمليـة اختيـار صارمـة شـملت  1000متقـدم،
نجح  60مشـار ًكا في الوصول إلى المرحلة النهائية من
التنافـس ،ضمـن األكاديميـة التـي ُعقـدت علـى مـدار
ثالثـة أيـام فـي مركز التطويـر المهنـي للتنقيـب واإلنتاج
وتضمنـت مواجهـة تحديـات مختلفـة
فـي الظهـران،
َّ
ترتبط بأعمال الشركة.

إستراتيجية االستثمار

وفـي اليـوم األول مـن األكاديميـة ،خاطـب الناصـر
المرشـحين لاللتحـاق بالمجلـس االستشـاري للقـادة
الشـباب ،متحد ًثـا إليهـم عمـا هـو متوقـع منهـم ،وعـن
الواقـع الجديـد الـذي تواجهـه الشـركات الكبـرى فـي
خضـم المشـهد العالمـي المتغيـر .كمـا أوضـح أن
إسـتراتيجية الشـركة االسـتثمارية سـوف تسـتمر فـي
النمو على مستوى العالم بوتيرة متسارعة.
وأشــار الناصــر إلــى أن جــودة القــوة العاملــة الشــابة
فــي أرامكــو الســعودية جعلتهــا َم َّ
حــط األنظــار .وقــال
فــي هــذا الصــدد« :نحــن نعتمــد عليكــم ،فبلوغكــم هــذه

المرحلــة يبرهــن علــى مــا تتحلــون بــه مــن قــدرات.
المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب يقــدم لنــا العــون،
ويرشــدنا إلى استشــراف مســتقبل الشــركة؛ ومســتقبلها
يعتمــد علــى طاقاتكــم ،فأنتــم ســتكونون القــادة فــي
نهايــة المطــاف ،ومــن بينكــم ســوف يكــون نــواب
الرئيــس ،وأعضــاء القيــادة العليــا ،وكبــار اإلدارييــن
التنفيذيين».

لدينا ُّ
تطلعات
عظيمة ،لكن ما
هو أهم من
ذلك أنكم
تمتلكون
الطاقات
والقدرات الالزمة
لتحقيق تلك
التط ُّلعات

الفرص والتحديات

وقـال الناصـر إن األعـوام الخمسـة الماضية شـهدت
ً
موضحـا أن المسـتقبل سـيكون مختلفًـا
تحـول كبيـ ًرا،
ً
تما ًمـا ،وأن التغيـرات قـد تتجـاوز مـا مـرت بـه الشـركة
على مدى أكثر من خمسة وثمانين عا ًما مضت.
وأض ــاف بقول ــه« :أنت ــم تعرف ــون جي ـ ًدا م ــا ينتظرك ــم
مـــن فـــرص ،كمـــا تدركـــون التحديـــات التـــي تواجههـــا
الشركة».
تطـرق الناصـر إلـى إعلان أرامكـو
آخـر،
جانـب
مـن
َّ
السـعودية عـن طموحهـا المتمثـل فـي بلـوغ الحيـاد
الصفـري فـي االنبعاثـات فـي النطاقيـن ( 1و )2بحلـول
عـام 2050م ،مبينًـا أن إنجـاز ذلـك إلـى جانـب تحقيـق
نمـو ٍ
ٍ
مـواز فـي أعمـال الشـركة سـيتطلَّب العقـول الن ِ ّيـرة
لقـادة المسـتقبل ،ومـن بينهـم المشـاركون فـي أكاديميـة
المجلس االستشاري للقادة الشباب.
وقـال الناصـر« :هـل يمكنكـم تحقيـق ذلـك؟ بالنظـر
إلـى التحديـات والفـرص التـي تنتظرنـا ،يتعيـن علينا أن
نفعـل ذلك علـى الصعيد المحلي ،وكذلـك على الصعيد
العالمـي» .وأضاف« :سـتكون هذه مهمـة بالغة األهمية،
ونحـن علـى ثقـة مـن أننـا نمتلـك اإلمكانـات لتحقيـق
ذلـك ،إلـى جانـب تنميـة اسـتثماراتنا وأعمالنـا .لدينـا
تطلُّعـات عظيمـة ،لكـن مـا هـو أهـم مـن ذلـك هـو أنكـم

أمين الناصر

تمتلكـون الطاقـات والقـدرات الالزمـة لتحقيـق تلـك
التطلُّعات».
كمـا أ َّكـد الناصـر فـي ختـام حديثـه أن التقنيـات
والشـراكات الجديـدة والناشـئة سـتلعب دو ًر ا كبيـ ًر ا

ً
رئيسـا
عاملا
ومتنام ًيـا فـي مسـتقبل الشـركة ،وسـتكون
ً
في تعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام.
جديـر بالذكـر ،أن التقديـرات تشـير إلـى أن أكثـر من
ٌ
ثلثي موظفي الشركة حال ًيا يبلغون  35عا ًما أو أقل.

أكاديمية (واي الب)  ..إبراز قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم
إميون هيوسنت

انطلـق المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب (واي الب)،
منـذ تأسيسـه قبـل عشـرة أعـوام ،فـي مسـيرته لتمكيـن
الموظفيـن الشـباب فـي أرامكـو السـعودية ،وتفعيـل دورهـم
واسـتنهاض هممهـم ،ليم ِّثـل بذلـك حلقـة الوصـل بيـن جيـل
األلفية الثانية وما بعدها من جهة ،واإلدارة العليا للشركة من
جهة أخرى.
ويسـعى المجلـس باسـتمرار إلـى تعزيز مشـاركة الموظفين
الشـباب فـي أرامكـو السـعودية فـي التصـدي للتحديـات التـي
تواجـه الشـركة وقطـاع الطاقـة والعالـم .ومـن خلال تنظيـم
األنشـطة الفعليـة واالفتراضيـة لتعزيـز المشـاركة ،يم ِّكـن
ً
فاعلا فـي إيجـاد حلـول
المجلـس الشـباب ليصبحـوا مـور ًدا
للقضايـا المهمـة ،وتقديـم األفـكار اإلبداعيـة التـي تدفـع
تطلعات أرامكو السعودية اإلستراتيجية إلى األمام.
ومـن خلال الدراسـة المتعمقـة لبعـض التحديـات الكبـرى
التـي تواجـه الشـركة ،والخدمـات االستشـارية والمبـادرات
المختلفـة ،يُسـهم المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب فـي
التصـدي لتلك التحديات ،بهدف دعم الشـركة في المحافظة
علـى ميزتهـا التنافسـية فـي القطـاع ،وتعزيـز مكانتهـا كبيئـة
مثالية للعمل.
وتوفـر أكاديميـة المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب
مسـاحة فريـدة للموظفيـن الشـباب دون سـن  35عا ًمـا ،الذين
يتطلعـون لمواجهـة التحديـات ،وصنـع آفـاق أرحـب لإلبـداع،
والمواظبة على العمل الدؤوب.
وفـي كل  18شـه ًرا ،يتنافـس مئـات الموظفيـن الشـباب
الراغبيـن فـي االنضمـام إلـى المجلـس .وبعـد الخضـوع
إلجـراءات عديـدة ،وخـوض مراحـل فـرز وتقييـم متنوعـة ،يتـم
اختيار 60
شـخصا فقط لدخول األكاديمية بعد عملية تقييم
ً
صارمـة وشـاملة ،حيـث تمتـد فعالياتهـا عـدة أيـام ،ويمكـن
وصفها بأنها «مخيم تدريب».

ٌ
فرصة لصنع الفارق

وتضمنـت فعاليـات األكاديميـة لهـذا العـام اللقـاء التفاعلـي
َّ
مـع رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن،
المهندس أمين حسن الناصر.
إلـى جانـب ذلـك ،اسـتضافت األكاديميـة متحدثيـن آخريـن
مـن إدارة الشـركة ،مـن بينهـم المديـر التنفيـذي ألعمـال الغـاز
في منطقة األعمال الجنوبية ،األسـتاذ وائل الجعفري ،ومدير
إدارة تطوير ومكافأة التنفيذيين ،السيد توماس بالمير.
وفـي كلمته االفتتاحية ،رحب الجعفري بأعضاء األكاديمية
الجـدد ،مشـي ًر ا إلـى الفائـدة التـي مـن شـأن المجلـس
االستشـاري للقـادة الشـباب أن يقدمهـا للشـركة بوجـه خاص،
وللمملكـة بشـكل عـام .وقـال فـي هـذا الصـدد« :تهانينـا لكـم،
لقـد اجتزتـم مرحلـة تقديـم الطلبـات والمقابالت الشـخصية،
واختياركم من بين ألف متقدم هو إنجا ٌز بحد ذاته».
كمـا أوضـح الجعفـري أن عمليـة التقييـم فـي األكاديميـة
كانـت علـى درجـة عاليـة مـن التنظيـم ،وأنهـا منحـت جميـع
المرشـحين فرصـ ًة إلضافـة القيمـة للإدارات التـي يعملـون
ضمنهـا ،مشـي ًرا إلـى أن برنامـج األكاديمية كان مكثفًـا للغاية،
وعلى قدر كبير من الجدية.
وأضـاف ً
قائلا« :إنهـا بمثابـة مركـز الختبـار قدراتكـم،
ليمنحكـم فرصـة صنـع الفـارق فيمـا يتجـاوز حـدود اإلدارات
التـي تعملـون ضمنهـا ،كمـا أنهـا تجربـة مركـزة مـن شـأنها أن
تدفعكـم إلى تطوير أنفسـكم مـن خالل العمل في فـرق؛ وهذا
أمر بالغ األهمية».
ٌ

خوض غمار التحديات

ويكمـن جوهـر األكاديميـة فـي التحديـات التـي يخوضهـا
المشـاركون ،الذيـن يعملون ضمن فرق تتولـى مهمات محددة،
وتتناول التحديات المرتبطة بأعمال الشركة.

كمـا ركـزت أكاديميـة المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب
فـي دورتهـا الثامنـة علـى مجـاالت ذات صلـة بقطـاع الطاقـة
والعالم .وجرى تشجيع المرشحين على الخروج بحلول بشأن
بعـض القضايـا اإلداريـة الكبـرى علـى صعيـد الشـركة ،ومـن
ضمنهـا االسـتدامة ،وتحسـين التكاليـف ،واإلسـتراتيجيات
المرتبطة بمختلف قطاعات األعمال.
وقال المدير التنفيذي لهندسـة البترول والتطوير ،األسـتاذ
وليد الملحم ،وهو عضو لجنة التحكيم لألكاديمية في دورتها
الثامنـة« :التحديـات التـي تتضمنهـا أكاديميـة المجلـس
االستشاري للقادة الشباب تشمل مجموعة واسعة النطاق من
أهـم مجـاالت التركيـز بالنسـبة للشـركة؛ ومـا أظهـره الشـباب
المشـاركون مـن قـدرة علـى التفكيـر الناقـد كان أمـ ًرا مثيـ ًرا
لإلعجـاب ،ال سـيما بالنظـر إلى العمق والتعقيـد التقني الذي
يكتنف هذه التحديات».
وتُعد أكاديمية المجلس االستشـاري للقادة الشـباب تجربة

تعليميـة مم َّيـزة للموظفيـن الشـباب الراغبيـن فـي بـذل جهـود
إضافيـة ،فـي محاولـة لوضـع حلول لبعـض التحديـات الكبرى
ً
فضل عن
التي تواجهها الشـركة .كما أن األكاديمية تتيح لهم
ذلـك االطلاع علـى نوعيـة المناقشـات التي تجري علـى أعلى
مسـتويات اإلدارة فـي الشـركة ،وبالتالـي إعدادهم للمسـتقبل،
ودفعهم للتفكير بمنطق الباحث عن النمو والتطوير.
مـن جانبـه ،قـال كبيـر مهندسـي الحفـر ،األسـتاذ فيصـل
النغيمـش ،وهـو عضـو لجنـة التحكيـم لألكاديمية فـي دورتها
الثامنـة ،والعضـو السـابق فـي (واي الب) فـي دورتـه األولـى:
«مـن أجـل أن تنجـح كقائـد شـاب فـي الشـركة ،يجـب أن
تكتسـب مجموعـة واسـعة مـن المهـارات؛ وأكاديميـة (واي
الب) وتجربـة عضويـة المجلـس فـي مجملهـا تضـع هـذه
المهـارات موضـع االختبـار .ومن بين هذه المهـارات المهمة:
المرونـة ،والتفكيـر الناقـد ،وكذلـك القدرة علـى العمل ضمن
الفرق بكفاءة».
في دورتها الثامنة،
شجعت أكاديمية
المجلس االستشاري
للقادة الشباب
المشاركين على
وضع حلول لبعض
القضايا اإلدارية
الكبرى على صعيد
الشركة ،كاالستدامة
وتحسين التكاليف
وإدارة المعرفة.
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بهدف زراعة  65ألف نبتة محلية..

افتتاح متنزه جديد في الحي السكني بالظهران
بتصميم يعزز االستدامة
داليا درويش

الظهـران -افتتحـت خدمـات أحيـاء السـكن المتنـزه
المركـزي الجديد ،مؤخ ًرا ،في شـمال شـرق ملعب الغولف
فـي الظهـران ،وذلـك فـي إطار سـعيها نحـو تحسـين جودة
وسالمة الحياة لموظفي أرامكو السعودية وأسرهم ،حيث
حرصـت الدائـرة علـى إنشـاء معلـم ترفيهـي اسـتثنائي
لتعزيز االستدامة البيئية للحي السكني في الظهران.
وال شـك أن هـذا المتنـزه المركـزي يعـد بتوفيـر جـو
جـذاب للمجتمع السـكني في الظهران ،ويبعث على شـعور
عميـق بالجهود المبذولة للمحافظة على البيئة ،من خالل
تبنـي مفهـوم المتنـزه الطبيعـي المسـتدام ذات ًيـا .وقـد تـم
إنجـاز المشـروع بنجـاح في غضون سـتة أشـهر مـن بدايته
رغم عديد التحديات التي واجهها فريق العمل فيه.

التزام باالستدامة
ٌ

وبهـذه المناسـبة ،قـال النائـب األعلـى للرئيـس للمـوارد
البشـرية والخدمـات المسـاندة ،األسـتاذ نبيـل الجامـع:
«إنهـا إضافـة فريـدة للحـي السـكني فـي الظهـران ،حيـث
وسـع الفريـق هـذه المسـاحة الصغيـرة فأصبحـت تضـم
مجموعـة كبيـرة مـن األنـواع النباتيـة األصليـة .ونعتقـد أن
هـذا يوفـر فرصـة عظيمـة لسـكان الحـي السـكني وزواره
لالسـتمتاع بمـكان جميـل ،ويعكس في الوقت نفسـه التزام
الشركة باالستدامة».
وتابـع الجامـع قولـه« :هـذه ليسـت سـوى البدايـة ،حيـث
سنشـهد مزيـ ًدا مـن المبـادرات واألنشـطة لجعـل األحيـاء
السـكنية نابضـة بالحيـاة ومزدهـرة؛ وسـوف يكـون هـذا
المتنزه بمثابة واحة طبيعية في وسط الظهران».
من جهته قال المدير التنفيذي لخدمات أحياء السكن،
األسـتاذ فهـد الضبيـب« :تشـكلت لدينـا علـى مـر السـنين

المسطح المائي في المتنزه المركزي الجديد حيث استطاعت أرامكو السعودية ،من خالل خبرتها الممتدة على مدى عقود ،أن
تح ّول الصحراء إلى واحات غ ّناء.

معرفـة وخبـرة فـي نقـل الميـاه مـن أجـل تحويـل الصحـراء
إلـى واحـة خضـراء ،وذلـك ضمـن خبـرة أرامكـو السـعودية
الواسـعة التـي تشـمل نقـل ومناولـة السـوائل مـن النفـط
والمياه».
وأضـاف ً
قائلا« :يُبـرز المتنـزه المركزي بالظهـران هذه
الخبـرة المعرفية ،فهو يم ِّثل مالذًا طبيع ًيا خال ًبا لتحسـين
مسـتوى عيـش الناس في المنطقة ،وتعزيـز جودة حياتهم.
وفـي غضـون ثالثـة أعـوام سـوف نـرى المنطقـة بأكملهـا
تعج بالحياة وتكتنفها األشجار».
وقـال المديـر العـام لخدمـات أحيـاء السـكن ،األسـتاذ
محمـد السـلطان« :توجـد عديـ ٌد مـن المبـادرات الخضراء
فـي المناطـق النائيـة ،ولكننـا أردنـا أن نأتـي بهـا إلـى هنـا
أيضـا فـي الحـي السـكني ،مـن خلال زراعـة  65ألـف نبتة
ً
محليـة أصليـة عنـد االنتهـاء مـن هـذا المشـروع» .وتندمـج
فـي هـذا المتنـزه وسـائل الترفيـه ،جن ًبـا إلـى جنـب مـع
المبادرة الخضراء.

تستهدف أكثر من  ٢٠٠ألف متعاقد..

وفـي السـياق نفسـه ،قـال مديـر إدارة خدمـات أحيـاء
السـكن فـي الظهـران بالوكالـة ،األسـتاذ فيصـل الجنـدان:
«على الرغم من أن خدمات أحياء السـكن لها تاريخ طويل
فـي مشـاريع البسـتنة وتصميـم الحدائـق ،إال أن المتنـزه
سـارة للحي السـكني في
المركـزي الجديـد يشـكل إضافـة ّ
الظهـران ،وهـذا مـن شـأنه أن يحسـن مـن جـودة حيـاة
قاطني الحي السكني».
وأضـاف ً
قائلا« :سـوف يصبـح المتنـزه المركـزي فـي
الظهـران حديقـة وارفـة الظالل في غضون بضع سـنوات،
ُثمـن األجيـال المقبلـة كل لحظـة قضيناهـا فـي
وسـوف ت ّ
تطوير هذا المكان الرائع».

نحو مجتمع أكثر اخضرارًا

ويهـدف إنشـاء هـذا المشـروع إلـى توفير مسـاحة رحبة
لقاطنـي الحـي السـكني ومرتاديـه ،فـي بيئـة متوازنـة بيئ ًيـا

ومسـتدامة تبرز أهمية المحافظـة على الموارد الطبيعية،
مع التأكيد على إعادة التدوير وإعادة االستخدام.
وقـد تـم تجهيـز هـذا المشـروع بحيـث يسـخِّ ر الطبيعـة
القائمـة دون التأثيـر علـى أي بنيـة تحتيـة ،فهنـاك جـدول
مائـي يتدفـق بحريـة بفعـل الجاذبيـة علـى امتـداد المتنزه
دون اسـتخدام أي أدوات ميكانيكيـة .كمـا يسـتخدم
المشـروع ميـاه الصـرف الصحـي المعالجـة ً
بـدل مـن
الميـاه العذبـة لتجسـيد إعـادة تدويـر المـوارد وإعـادة
استخدامها.
أيضا الطاقة الشمسـية ذات تكاليف
ويسـتخدم المتنزه ً
صنعـت كراسـي
الصيانـة المنخفضـة لإلضـاءة .وقـد ُ
الجلـوس المنتشـرة فـي جنباتـه مـن مـواد مسـتعملة ،كمـا
صنعـت صناديق إعادة التدوير من الخشـب المعاد تدويره
ُ
لتعزيز مفهوم اإلدارة البيئية للنفايات.
ويضـم التنـوع الحيـوي للمتنـزه المركـزي فـي الظهـران
حيوانـات محليـة كالسلاحف والضفـادع ،باإلضافـة إلـى
أسماك الجامبوزيا (سمكة البعوض) والتيالبيا (البلطي)،
التـي تتغـذى علـى البعـوض والحشـرات المائية ،ممـا يمنع
تكون اآلفات البيولوجية في المياه.
وتـم تحويـل مـا يزيـد علـى  250ألـف متـر مربـع مـن
األراضـي الوعـرة باسـتخدام أحـدث تقنيـات البسـتنة
الجافـة ،وفـق مفهـوم تصميـم الحدائـق بأقـل قـدر مـن
الحاجـة لميـاه الـري ،وذلـك للمحافظـة علـى مـوارد الـري
مـع توسـيع الغطـاء النباتـي ،والمحافظـة علـى الشـكل
الجمالي.
ومـن بيـن ما يزيـد على  ١٦ألف شـجرة وشـجيرة محلية
نوعا
جـرت زراعتهـا فـي المتنزه ،هناك مـا بين  10إلـى ً 12
مـن الزهـور األصليـة مـن شـبه الجزيـرة العربية .ويسـاعد
المتنـزه فـي الحـد من االنبعاثـات الكربونية ،كمـا أنه مورد
تعليمـي لتثقيـف الموظفيـن وأفـراد أسـرهم حـول مختلـف
أنواع النباتات.

حماية البيئة تطلق برنامجً ا لدعم صحة موظفي المقاولين
القافلة األسبوعية

الظهــران  -تُعــد األيــدي العاملــة للمقاوليــن ذات أهميــة
قصــوى بالنســبة ألرامكــو الســعودية؛ إذ يوجــد فــي جميــع
أنحــاء المملكــة أكثــر مــن  300حــي ســكني للمقاوليــن تؤوي
أكثــر مــن  200ألــف متعاقد لدعــم أعمال الشــركة .ولذلك،
فــإن رفاهيــة وصحــة موظفــي المقاوليــن تشــكل ضــرورة
ملحة ألداء أعمالهم.
وفــي هــذا اإلطــار ،يعمــل برنامــج صحــة ورفاهيــة
موظفــي المقاوليــن الــذي أطلقتــه دائــرة حمايــة البيئــة،
مؤخ ـ ًرا ،علــى تعزيــز الرفاهيــة ســوا ًء فــي مــكان العمــل أو
فــي الحــي الســكني مــن خــال البنــود الرئيســة التــي تشــمل
التعريــف بمتطلبــات االمتثــال ،والتدريــب ،والتقييمــات،
والمواد التوعوية ،والخدمات االستشارية.
وأ ّكــدت دائــرة حمايــة البيئــة أن تحســين صحــة ورفاهيــة
موظفــي المقاوليــن يوفــر عديـ ًدا مــن المزايــا علــى مســتوى
الفــرد والشــركة .ووفقًــا لذلــك ،فقــد حــددت أهــداف
البرنامــج لتشــمل الحــد مــن الحــوادث واإلصابــات ،والحــد
مــن تكاليــف الرعايــة الصحيــة ،وتحســين اإلنتاجيــة،
وتحســين المشــاركة ،وتعزيــز ســمعة الشــركة ،وإبــراز
المسؤولية االجتماعية للشركة.
ويشــمل دور دائــرة حمايــة البيئــة إطــاق وقيــادة هــذا
البرنامــج ،وتولــي التنســيق العــام بشــأنه ،ووضــع المعاييــر
وضمــان االمتثــال ،وتوفيــر التدريــب لممثلــي الشــركات،
وتنميــة المــوارد .وتعمــل حمايــة البيئــة مــع ممثلــي اإلدارات
المعنيــة الذيــن يتعاملــون مــع موظفــي المقاوليــن المعينيــن
لديهــم إلنشــاء شــبكة مــن ممثلــي شــؤون الصحــة والرفاهية
الرســميين وغيــر الرســميين ،ســوا ًء مــن داخــل أرامكــو
الســعودية أو مــن موظفــي المقاوليــن .وتُشــكل هذه الشــبكة
أساســا لضمــان وصــول برنامــج صحــة ورفاهيــة
عنص ـ ًرا
ً

موظفــي المقاوليــن إلــى كل موظــف مــن موظفــي المقــاول
في الشركة.
وجــاء العنصــر األســاس فــي إنشــاء شــبكة الدعــم
لموظفــي المقاوليــن ممثــ ً
ا فــي دورة مســاعدة أصحــاب
األزمــات النفســية التــي قدمتها حماية البيئة ،والتي شــملت
طــرح األســئلة عليهــم وإقناعهــم وإحالتهــم للمختصيــن فــي
هذا الشأن.
وتؤهــل هــذه الــدورة المنهجيــة المشــاركين فــي تقديمهــا
للكشــف عــن الســلوك الــذي قــد يكــون مدمــ ًرا للــذات،
وإقناعهــم باالمتنــاع عــن إلحــاق األذى بأنفســهم وإحالتهــم
إلى متخصص في العالج.

بداية قوية

وقــد التحــق بهــذه الــدورة حتــى اآلن مــا يزيــد علــى 250
موظ ًفــا مــن موظفي الشــركات والمقاولين ممــن يعملون في
مجــال العنايــة بصحــة موظفيهــم ورفاهيتهــم .وبوســع
الموظفيــن المؤهليــن الذيــن يعملــون مــع المقاوليــن
والمهتميــن بالحصــول علــى الــدورة التدريبيــة االطــاع على
مزيد من المعلومات من:
https://sharek.aramco.com.sa/orgs/30003644/
Pages/CWP.aspx
وقــد انطلقــت خدمــات البرامــج األخــرى المخصصــة
لدعــم الصحــة النفســية فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021م،
حيــث تشــمل خدمــة الخــط الســاخن والواتســاب علــى مدار
الســاعة طيلــة أيــام األســبوع لتقديــم المســاعدة والدعــم
الفورييــن للحــاالت الحرجــة .وســيتم تقديــم هــذه الخدمــة
باللغــات اإلنجليزيــة والعربيــة واألورديــة والهنديــة
والتاغالوغية والبنغالية والصينية.
وبالتزامــن مــع الخــط الســاخن المذكــور ،تــم إطــاق

تشكِّ ل رفاهية وصحة
عنصرا
موظفي المقاولين
ً
ضرور ًيا ألداء أعمالهم
على الصعيدين البدني
والنفسي.

منصــة لتقديــم المشــورة فــي مجــال الصحــة العقليــة عــن
طريــق الفيديــو ،وهــي متاحــة مــن خــال بوابــة علــى شــبكة
اإلنترنــت وكذلــك عــن طريــق تطبيــق علــى األجهــزة الذكيــة
بلغة الموظفين األصلية.

توسيع آفاق البرنامج

وبعــد إجــراء تجــارب مكثفــة وتطويــر البرنامــج بالتعــاون
مــع إدارة المشــاريع هــذا العــام ،تخطــط حمايــة البيئــة
لتدشــين البرنامــج فــي جميــع أنحــاء الشــركة فــي عــام
2022م .وسيشــمل ذلــك توســيع نطــاق دورة التدريــب علــى
مســاعدة أصحاب األزمات النفســية لتشــمل جميع الجهات
أيضــا تنفيــذ
المعنيــة المؤهلــة .وسيشــهد العــام المقبــل ً
خدمــات إضافيــة ،تتضمــن فعاليــات خاصــة بالتوعيــة
بالصحــة والرفاهيــة فــي جميــع األحيــاء الســكنية التابعــة
للمقاوليــن التــي تشــرف عليهــا أرامكــو الســعودية تتنــاول
التغيرات التي قد تطرأ على السلوك.

وســوف يتــم تقديــم هــذا العنصــر مــن خــال برامــج
صحيــة تهتــم بالصحــة النفســية وإدارة التوتــر وإدارة المهام
واإلقــاع عــن التدخيــن والنــوم والوقايــة مــن مــرض الســكر
وإدارة الوزن الزائد والنشاط البدني والتغذية والتأمل.
كمــا تتضمــن الخدمــات التــي يقدمهــا البرنامــج تقديــم
مــواد ومصــادر تثقيفيــة عبــر اإلنترنــت لدعــم الصحــة
النفســية والبدنيــة واالجتماعيــة لموظفــي المقــاول فــي
أرامكــو الســعودية .وســوف تتنــاول هــذه المــواد والمصــادر
أفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال ،حيــث سـتُقدم بلغــة
كل موظــف .وســيقوم البرنامــج بإجــراء مقابــات التقييــم،
وج ًهــا لوجــه أو عبر اإلنترنت ،الخاصــة بالصحة والرفاهية
فــي األحيــاء الســكنية للمقاولين التي تُشــرف عليهــا أرامكو
الســعودية .وتركــز هــذه التقييمــات علــى أداء البرنامــج
وتحديد مجاالت النجاح وفرص التحسين.
ومــع اقتــراب عــام 2021م مــن نهايته ،ســوف تعتمــد دائرة
حمايــة البيئــة علــى النجاحــات المتحققــة واإلنجــازات
المقدمة من أجل إطالقه على مستوى الشركة.

القافلة األسبوعية  25نوفمبر ٢٠٢١
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افتتاح المؤتمر الدولي للفن اإلسالمي برعاية أمير
المنطقة الشرقية في «إثراء»
القافلة األسبوعية

الظهـران  -افتتـح مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) ،المؤتمـر الدولـي للفـن اإلسلامي تحـت
سـجد :إبـدا ُع ِ
شـعار «ال َم ِ
الق َطـع والشّ ـكل وال َو ِظيفَـة» ،الذي
يقيمـه بالتعـاون مـع جائـزة عبداللطيـف الفـوزان لعمـارة
المسـاجد ،وذلـك يـوم الثالثـاء  18ربيـع الثانـي 1443هـ (23
نوفمبـر 2021م) ،فـي مدينـة الظهران ،وسـط حضـور رفيع
بالفـن اإلسلامي
المسـتوى مـن المسـؤولين والمختصيـن
ّ
والمعمـاري ،تحت رعاية كريمة من صاحب السـمو الملكي
أمير المنطقة الشـرقية سـعود بن نايف بن عبد العزيز آل
سـعود ،وبحضـور صاحـب السـمو الملكـي رئيـس مجلـس
أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المسـاجد ،األمير
سـلطان بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود ،الـذي أشـاد
خلال كلمتـه بالتحـدي الـذي أطلقـه «إثـراء» ،تحـت عنـوان
«مسجد المستقبل» والذي تم تخصيصه لطلبة الجامعات،
الفـن
حيـث يبحـث المؤتمـر علـى مـدى ثالثـة أيـام عناصـر
ّ
المعمـاري والقطـع األثريـة للمسـاجد وتط ّو رهـا عبـر
األزمان.

العناية بالمساجد

وأعـرب صاحـب السـمو الملكـي األميـر سـلطان بـن
سـلمان بن عبدالعزيز عن شـكره للدور التي تقدمه أرامكو
السـعودية ،متمثلـة فـي مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) ،واصفًـا الشـركة بأنهـا لـم تعـد شـركة
نفطيـة وإنمـا تسـعى لتحقيـق التنميـة الوطنيـة بكامـل
عناصرهـا ،وموج ًهـا التحيـة لجائـزة الفـوزان ،التـي بـدأت
تحقق مبادرات وإنجازات متتالية.
وأ َّكـد سـموه ضـرورة العنايـة بالمسـاجد مـن قبـل كافـة
أطيـاف المجتمـع ،والتـي تبـدأ مـن سـكان وأبنـاء الحـي؛
لجعـل المسـاجد منـارة خيـر الجتمـاع النـاس ،مشـد ًدا فـي
الوقـت ذاتـه علـى أهميـة تطويـر فنـاء المسـاجد واألماكـن
التـي تحيـط بهـا ،كما اسـتعرض سـموه التحـوالت العالمية
والمتغيـرات التـي تسـتوجب إبـراز دور المسـاجد التـي تُع ُّد
جـز ًءا ال يتجـزأ مـن منظومـة المسـتقبل .كمـا نـ َّوه إلـى أن
المؤتمـر يشـ ّد المشـاركين والمتابعيـن لمعرفـة الحقـب
اإلسلامية التـي أ ّثـرت علـى بنـاء المسـاجد بطـرق فنّيـة
موضحـا أن المسـاجد أماكـن للراحـة والسـعادة،
معماريـة،
ً
ومشـي ًرا إلـى أن المؤتمـر يعـد عبـارة عن زائـر عالمي ،ألنه
ومقـر ا أن
وضـع نصـب أعيننـا االهتمـام بالمتاحـف،
ًّ
مسـاجدنا تعـد متاحـف معماريـة .كمـا أشـار سـموه فـي
الوقـت ذاتـه إلـى مشـروع «العنايـة بالمسـاجد الخيريـة» ،ال

للفن
وأوضح الراشـد أن تنظيم المركـز للمؤتمر الدولي ّ
اإلسلامي يأتـي تماشـ ًيا مـع رؤيتـه فـي المحافظـة علـى
المسـاجد بوصفهـا جـز ًءا ال يتجـزأ مـن هويتنـا وثقافتنـا،
حيـث يبلـغ عـدد المسـاجد فـي العالـم نحـو  3.6مليـون
مسـجد ،وتشـكل العنصـر األسـاس والرئيـس فـي مختلـف
المجتمعـات والمـدن العربيـة واإلسلامية ،كمـا أنهـا باتـت
تشـ ِّكل رمـوزًا بصريـة للمـدن والبلـدان العربيـة والعالميـة.
كمـا ذكـر الراشـد أن هناك مسـج ًدا لـك ِّل  500مسـلم حول
العالـم ،مشـي ًرا إلى أن المسـاجد تلعـب دو ًرا مه ًمـا في بناء
ً
شـكل ومضمو ًنا
األجيـال ،مـن خالل تأثيرهـا على حياتهم
بأبعاد ثقافية واجتماعية مختلفة.

تعزيز الهويّة

األمير سلطان بن سلمان أثناء كلمته في المؤتمر الدولي
للفن اإلسالمي.

سـيما أن المسـاجد القديمـة لهـا أولويـة فـي العنايـة بهـا،
ناصحـا بزيـارة مواقع مؤسسـة مسـاجد الطـرق ،وذلك لما
ً
أولته من عناية كبيرة بمساجد االستراحات والطرق.

المحافظة على التراث

إلـى جانـب ذلـك ،أشـار سـموه إلـى دور المملكـة العربية
السـعودية في تطوير المساجد واالهتمام بإيصال رسالتها
والمحافظـة علـى تراثهـا ،منـذ تأسـيس الدولـة وحتى عهد
الملك سـلمان بن عبد العزيز ،حفظه اهلل .وأضاف ً
قائل:
«أشـرفت علـى العديـد مـن المسـاجد ،منها مسـجد الملك
عبدالعزيز الذي أنشأه الملك سلمان بن عبد العزيز ،أيده
اهلل ،كأول مسـجد بعد خروج المسـلمين من إسبانيا» .كما
اسـتعاد بعـض ذكرياتـه المرتبطـة بالصلاة فـي مركبـة
الفضـاءً ،
قائلا« :قمـت بـأداء الفـروض الخمـس جم ًعـا
وقص ًرا في مركبة الفضاء ،وتمكنت من ختم القرآن».

مسجد المستقبل

وكشـف مديـر مركز الملـك عبدالعزيز الثقافـي العالمي
(إثـراء) ،األسـتاذ عبـداهلل الراشـد ،عـن إطلاق تحـدي
«مسـجد المسـتقبل» لطلاب الجامعـات ،حيـث سـيتم
اإلعلان عنـه الشـهر المقبـلً ،
قائلا« :سـيكون التحـدي
فرصـة لكـي نـرى مسـاجد المسـتقبل فـي أعيـن الشـباب؛
لتحفيـز التفكيـر اإلبداعـي ،والرغبـة فـي الحصـول علـى
مخرجات تم ّثل نماذج مم ّكنة لمستقبل المساجد».

وأكـد الراشـد حـرص قيـادة المملكـة العربيـة السـعودية
الحكيمـة علـى تعزيـز الهوية الوطنيـة والعمرانية للمسـاجد
مـن خلال مشـروع األميـر محمـد بـن سـلمان لتطويـر
المساجد التاريخية ،الذي يُسهم في إبراز البعد الحضاري
للمملكـة ،وخلـق تـوازن بيـن عراقـة الماضـي وابتـكار
ً
متسـائل بقوله« :كيف سـتكون مسـاجد مدينة
المسـتقبل،
أوكسـاجون العائمـة فـي نيـوم؟ بـل كيـف سـتكون مسـاجد
المسـتعمرات الفضائيـة والقمـر والمريـخ؟ ونحـن نعيـش
عصر الفضاء ،وبيننا أمير الفضاء سلطان بن سلمان».

تطوّ ر المساجد

مـن جانبـه ،أكـد رئيـس اللجنـة التنفيذيـة لجائـزة
عبداللطيـف الفـوزان لعمـارة المسـاجد ،األسـتاذ عبـداهلل
عبداللطيـف الفـوزان ،أن دور الجائـزة يقـوم علـى عمـارة
المسـاجد والمحافظـة علـى هويتهـا ،ومـن منطلق جلسـات
المؤتمـر الـذي يُقـام بالشـراكة مـع مركـز «إثـراء» ،سـيكون
هنـاك جوانـب فريـدة وجلسـات ثر ّية ستسـلط الضـوء على
ً
استكمال لما تقوم به الجائزة منذ
أبعاد المسجد وتطوره،
أعوام.

أبعاد تاريخية

فيمـا أشـار إمام المسـجد النبوي ،فضيلة الشـيخ أحمد
الحذيفـي ،إلـى الـدور التاريخـي التـي قدمتـه المسـاجد،
ً
قائلا« :المسـاجد أصبحـت معالـم مـن حضارة المسـلمين
ومتاحـف تزهـو بهـا حضارتنـا» ،مبينًـا المسـيرة التاريخيـة
التـي قدمتهـا المملكـة العربيـة السـعودية ،باهتمامهـا
بالجانب الفنّي والثقافي للمساجد.

أصبحت المساجد
معالم من حضارة
المسلمين
ومتاحف تزهو بها
حضارتنا

الشيخ أحمد الحذيفي

إستراتيجية المتاحف

واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف السعودية،
الدكتـور سـتيفانو كاربونـي ،دور المتاحف فـي المملكة وما
تقدمـه مـن إنجـازات ،حيـث تـم إنشـاء هيئـة المتاحـف
كواحـدة مـن  11هيئـة فـي وزارة الثقافـة ،وهـذا يتماشـى مع
رؤيـة المملكـة  2030لدعـم القطـاع الثقافـي ،مبينًـا
اإلسـتراتيجية التي أطلقتها هيئـة المتاحف ،لبناء منصات
ثقافية متنوعة تثري زائريها ،مشي ًرا إلى أن «اإلستراتيجية
ستشـهد إعـادة تشـكيل المتاحف في الريـاض بما في ذلك
المتحـف الوطنـي ومتحـف قصـر المصمـك» .كمـا كشـف
عـن أنـه مـن المتوقـع أن يتـم توظيـف أكثـر مـن  16ألـف
شـخص بشـكل مباشـر فـي قطـاع المتاحـف بحلـول عـام
 2030م فـي الوقـت الـذي يصـل عـدد الموظفيـن الحاليين
إلى  700موظف.

املساجد ..مآالت
البهاء ومؤسسات
اجتماعية

الفن في مواجهة كوفيد ١٩-في معرض فني
جيم كوك

الظهــران  -نظمــت دائــرة التدريــب والتطويــر ،مؤخـ ًرا،
معرضــا فن ًيــا في مركــز التدريب الصناعي فــي الظهران،
ً
وذلــك بهــدف إتاحــة الفرصــة للمتدربيــن للتعبيــر عــن
مواهبهــم اإلبداعيــة وعواطفهــم التــي ارتبطــت بفتــرة
انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وباإلضافــة إلــى عــرض أعمــال المتدربيــن الفنيــة
المتعلقــة بمواجهــة فيروس كوفيــد ،١٩-ســيقدم المعرض
مسـ ً
تجســد رســائل اجتماعيــة
ـتقبل أعمــاالً فنيــة أخــرى
ّ
إيجابيــة ،وسيســتمر عــرض األعمــال الفنيــة فــي مركــز
التدريب الصناعي بالظهران.

الوحدة قوة

تحدثــت غــا الغامــدي ،إحــدى المتدربــات فــي مركــز
التدريــب الصناعــي فــي الظهــران ،والســرور يغمرهــا،
وهــي تصــف عملهــا الفنــي فــي المعــرض ،عــن الوقــت
والجهــد اللذيــن بذلت ُهمــا فــي إنجاز عملهــا الفنــي ،والذي
يُظهــر ممرضــ ًة تحمــل مجســ ًما للكــرة األرضيــة بيــن
يديهــا .وأضافــت بقولهــا« :يســعى العاملــون فــي المجــال
الصحــي لمســاعدة النــاس علــى التعافــي ،وأردت تلقــي

متدربون يناقشون مشروع
معا
ملصق عملوا عليه ً
ليعرض في المعرض الفني.
ُ

نوره أباحسين تشرح كيف
ُرتِ بت األعمال الفنية لتقديم
قصة سردية حول فيروس
كوفيد.١٩-

اللقــاح للقيــام بــدوري فــي مســاعدة العالــم علــى التعافــي
أيضا».
ً
أمــا مشــعل القحطانــي ،وهــو متــدرب فــي مركــز
التدريــب الصناعــي ،فقــد عمــل مــع فريق مــن المتدربين
اآلخريــن لتصميــم ملصــق اشــتمل علــى قصاصــات مــن
مطبوعــات الشــركة ،واســتخدمها لتصميم شــكل كمامة.
وقــال القحطانــي إن العمــل علــى المشــروع غ ّيــر نظرتــه
تجــاه بروتوكــوالت الســامة المتعلقــة بفيــروس
كوفيــد ،١٩-وأضــاف« :فــي البدايــة ،لــم أكــن أرى أن
الكمامــات علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة ،ولكــن بعــد
العمــل علــى المشــروع تعلمــت أن ارتــداء الكمامــة أمــر
ضروري لحماية نفسي واآلخرين».

وتُقــدم فــي المعــرض حال ًيــا األعمــال الفنيــة التــي
أنجزهــا المتدربــون خــال المســابقة اإلبداعيــة للتدريــب
والتطويــر فــي عامــي 2021-2020م؛ للتشــجيع على تلقي
اللقاح.
وقالــت نــوره أباحســين ،وهــي محللــة أعمــال فــي إدارة
التدريــب الصناعــي ،إن المســابقات والمعــارض الفنيــة
تقــوم بــدور تثقيفــي للمتدربيــن مــن خالل تشــجيعهم على
تطويــر قدراتهــم وتنميــة الوعــي االجتماعــي بشــكل عــام.
وأضافــت نــوره ،التــي لعبــت دو ًرا رائــ ًدا فــي إقامــة
المعــرض« :أســفرت المشــاركة فــي المســابقات عــن
إتاحــة المجــال لعديد مــن المتدربين لمعرفــة المزيد عن
فيــروس كوفيــد ١٩-وعــن كيفيــة اإلســهام فــي وقــف

الجائحــة باتبــاع توجيهــات صحيــة عامــة والحصــول على
اللقاح».
وقــد اعتمــدت نــوره علــى إبداعهــا الشــخصي لتنظيــم
بعــض األعمــال الفنيــة التــي اشــتمل عليهــا المعــرض،
لتوضــح كيــف كان العالــم يبــدو قبل هذه الجائحــة ،وكيف
بــدا فــي ذروة انتشــار الفيــروس ،وكيــف ســيبدو بعــد
مواجهة الجائحة واالنتهاء منها.
وقالــت نــور« :إلهــام المتدربيــن والموظفيــن لتحقيــق
اإلبــداع يقــدم فائــدة عمليــة تتمثــل بتعليمهــم لتســخير
خيالهــم ومرونــة تفكيرهــم لمواجهة التحديــات في أماكن
العمــل ،والنتيجــة النهائيــة هــي وجــود قــوى بشــرية أكثــر
إبداعا وقدرة على التكيف مع المتغيرات».
ً
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مبشاركة أكثر من  ٢٠٠٠موظف وموظفة ..

قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة
ِّ
ينظم حملة للتبرع بالدم
وليد الصيعري
الظهـران  -فـي إطـار مـا توليـه الشـركة مـن اهتمـام
بالمسـؤولية االجتماعيـةّ ،
نظـم قطـاع المـوارد البشـرية
والخدمـات المسـاندة فـي أرامكـو السـعودية عـد ًدا مـن
حملات التبـرع بالـدم فـي أنحـاء المملكـة ،بالتعـاون مع
عدد من الجهات الطبية ،وسـط متابعة واهتمام النائب
األعلـى للرئيس للموارد البشـرية والخدمات المسـاندة،
األسـتاذ نبيـل عبـداهلل الجامـع ،وذلـك لتوفيـر كافـة
اإلمكانات من أجل إنجاح الحملة.
وتأتي هذه الحمالت في سـياق المبادرات اإلنسـانية
التـي يقدمهـا القطـاع ،والتـي أتاحـت الفرصـة لجميـع
موظفـي الشـركة وأفـراد أسـرهم للمشـاركة فـي دعـم
بنـوك الـدم فـي المملكـة ،ممـا يُسـهم فـي تعزيـز
المسـؤولية االجتماعيـة وثقافـة العمـل الخيـري مـن
خلال نشـر الوعـي بأهميـة التبـرع بالـدم ،إضافـ ًة إلـى
تشـجيع الموظفيـن وأفراد أسـرهم علـى العطاء وخدمة
المجتمع.
وبلـغ عـدد الحملات التـي نظمهـا القطـاع فـي عـام
2021م حتـى اآلن نحـو  30حملـة أقيمـت فـي عـدد مـن
مـدن المملكـة (الظهران  -رأس تنورة  -أبها  -القصيم
 بقيـق  -الدمـام  -الريـاض  -شـدقم  -المبـرز -الجبيـل  -المدينـة المنـورة  -جـدة  -العضيليـة -
الحويـة  -تناقيـب) ،بالتعـاون مـع المستشـفيات التالية:
مستشـفى جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي ،ومستشـفى

حملة التبرع بالدم هي
أحد وجوه مساندة
المجتمع التي تمثِّل
قيمة من القيم األصيلة
لدى أرامكو السعودية.

الملـك فيصـل التخصصي بالرياض ،ومستشـفى الملك
فهـد التخصصـي بالدمـام ،ومجمـع الملـك فهـد الطبـي
العسـكري بالظهـران ،والمجمـع الصحـي فـي القصيـم،
ومستشـفى الملك عبدالعزيز بجدة ،ومستشـفى الوالدة
واألطفـال فـي أبهـا ،حيـث بلغ عـدد المتبرعيـن في هذه
الحملات نحـو 2375
متبرعـا ومتبرعـة ،وسـيطلق
ً
أيضا عـد ًدا من الحمالت خلال الفترة المقبلة
القطـاع ً
فـي عـدة مناطق ،وسـيتم اإلعالن عنها ليتسـنى للجميع

المشاركة في التبرع بالدم.

تأصيل قيمة المشاركة
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بـدأت آخـر الحملات التـي نظمهـا القطـاع فـي
أكتوبـر لمـدة  7أيـام ،وأقيمـت فـي مركـز التبـادل التقنـي
وبـرج المـدرا بالظهـران ،بالتعـاون مـع مجمـع الملك فهد
الطبـي العسـكري بالظهـران ،ومستشـفى الملـك فهـد

ً
إقبـال
التخصصـي بالدمـام ،حيـث شـهدت هـذه الحملـة
كبيـ ًرا مـن موظفي الشـركة ،إذ بلـغ عـدد المتبرعين نحو
متبرعا ،وتـم اسـتقبال نحـو 175
590
متبرعـا فـي يـوم
ً
ً
واحـد بتنظيـم مـن إدارة أعمال األمـن الصناعي بمنطقة
الظهـران ،فيمـا بلـغ عـدد الـكادر الطبـي المشـارك فـي
هذه الحملة  28موظفًا.
وحــول أهميــة هــذه المبــادرة اإلنســانية ،قال األســتاذ
نبيــل الجامــع« :لطالمــا أخذنــا مســؤوليتنا االجتماعيــة
علــى محمــل الجــد ،وخدمــة المجتمــع بــكل الســبل
المتاحــة هــي إحــدى أولوياتنــا ،فهــذه الحملــة تعمــل علــى
تعزيــز حــس التعــاون اإلنســاني ،ونأمــل أن تقــود هــذه
المبــادرة مــن القطــاع إلــى اتخــاذ مبــادرات مماثلــة مــن
شــأنها تأصيــل قيــم أرامكــو الســعودية المتمثلــة فــي
المشــاركة واالهتمــام لــكل مافيــه دعــم المجتمــع
ومساندته بكافة الوسائل».
مــن جهتــه ،أكــد نائــب الرئيــس للســامة واألمــن
الصناعــي ،األســتاذ عالــي الزهرانــي ،علــى دور القطــاع
فــي إقامــة مثــل هــذه المبــادرات تماشــ ًيا مــع الــدور
اإلنســاني والمســؤولية االجتماعية ،ولمساعدة المرضى
ودعــم جهــود بنــوك الــدم ،وكذلــك لتعزيــز ونشــر ثقافــة
التبــرع بالــدم وزيــادة وعــي األفــراد بهــذا الجانــب .كمــا
ق ّدم الزهراني شــكره لجميع الجهات الطبية لمشــاركتها
فــي هــذه الحمــات ،مشــي ًدا بالتفاعــل الكبيــر مــن
موظفــي الشــركة وأفــراد أســرهم ومبادرتهــم باإلســهام
في التبرع بالدم.

اعتماد تقنية السحب اآللي للكابالت في حقل المرجان
عبداإلله باجندوح ،وسالم آل كبيبه

لمراقبــة ســرعة الســحب وقوتهــا والتحكــم بهمــا .ويتكــون
النظــام مــن محــركات تعمــل بالتزامــن ،وبكــرات منفوخــة
بالهــواء ،ووحــدات تحكــم ،ولوحــات التحكــم فــي الطاقــة
الكهربائية ،ودوائر تلفزيونية مغلقة.

الســفانية  -يُعــد برنامــج أرامكــو الســعودية لزيــادة
اإلنتــاج فــي حقــل المرجــان أحــد أكبــر برامــج التطويــر
البحريــة فــي تاريــخ الشــركة ،ويمكــن اعتبــاره أضخــم
مشــروع تطويــر بحــري علــى مســتوى العالــم فــي الوقــت
الحالــي .وضمــن هــذا البرنامــج ،ســيتم إنشــاء مجمــع
صناعــي جديــد يضــم معمـ ًـا لفــرز الغــاز مــن الزيــت فــي
حقــل المرجــان البحــري ،حيــث ســيكون المجمــع البحــري
األضخم حج ًما واألعلى إنتاجية.

التقنية المتقدمة

البناء على نطاق ضخم

وســوف يتطلّــب إنشــاء معمــل فــرز الغــاز مــن الزيــت
البحــري أعمــا َل ٍ
بنــاء علــى نطــاق ضخــم فــي جميــع
الجوانــب والتخصصــات .كمــا ســيمتد المعمــل البحــري
الجديــد علــى مســافة كبيــرة تزيــد علــى  1.2كيلومتــر،
ً
رابطــا،
حيــث ســيضم  6منصــات رئيســة ،و 12جســ ًرا
ومســتويات أســطح متعــددة مــع معــدات معقــدة منتشــرة
في جميع أنحاء المرفق.
ويقــدر فريــق المشــروع أن الطــول اإلجمالــي للكابــات
فــي معمــل فــرز الغــاز مــن الزيــت هــذا ســيتجاوز 200
كيلومتــر ،وهــي مســافة تزيــد عــن المســافة بيــن الدمــام
والهفــوف ومــن منظــور بحــري ،تبلــغ عشــرة أضعــاف طول

تمثل تقنية سحب الكابالت بطريقة آلية واحدة من بين حزمة من التقنيات الجديدة ،التي يتم تسخيرها لتعزيز كفاءة أعمال
اإلنشاء ضمن مشروع زيادة اإلنتاج في حقل المرجان.

جسر الملك فهد تقري ًبا.
وقــد أدرك فريــق المشــروع التحديــات المرتبطــة
بالعمــل الــازم لســحب كميــات كبيــرة مــن الكابــات
وتركيبهــا فــي المنشــآت البحريــة .وتســتهلك أســاليب
ســحب الكابــات التقليدية/اليدويــة وق ًتــا طويـ ًـا ،ويمكــن
أن تــؤدي إلــى إطالــة الجــدول الزمنــي للمشــروع ،حيــث ال

أصبح استخدام التقنيات المتقدمة في
ً
ضرورة ال رفاهية .وسوف يكون
اإلنشاءات
معمل فرز الغاز من الزيت رقم  4أكبر مرفق
بحري تقوم أرامكو السعودية بتشييده

بدر بورشيد

يمكــن أن تبــدأ عديــد مــن النشــاطات قبــل إكمــال ســحب
الكابالت.

تجاوز التحديات

وبهــدف تجــاوز هــذه التحديــات ،اســتنفد الفريــق جهده
بح ًثــا عــن حلــول لهــا ،وبعــد التقييــم الدقيــقُ ،طرحــت
فكــرة تطبيــق نظــام آلــي لســحب الكابــات .وستُســتخدم
تقنيــة ســحب الكابــات الكهربائيــة الجديــدة فــي معمــل
فــرز الغــاز مــن الزيــت رقــم  ،4ومــن المتوقــع أن تُحــدث
تغييــ ًر ا جذر ًيــا فــي أعمــال ســحب الكابــات فــي
المستقبل.
ويُعــد النظــام اآللــي لســحب الكابــات طريقـ ًة متقدمــة
تســتخدم البكــرات الذكيــة فــي أعمــال ســحب الكابــات
بيــن المنصــات وعبــر الجســور ،ممــا يقلــل مــن مــدة
السحب مع ضمان سالمة الكابالت وإمكانية صيانتها.
ويتــم تشــغيل النظــام كهربائ ًيــا باســتخدام لوحــة تحكــم

وفــي هــذا الســياق ،قــال مديــر إدارة مشــاريع زيــادة
اإلنتــاج فــي حقلــي المرجــان والظلــوف ،األســتاذ بــدر
بورشــيد« :لقــد أصبــح اســتخدام التقنيــات المتقدمــة فــي
اإلنشــاءات ضــرور ًة ال رفاهيــة .وســوف يكــون معمــل فــرز
الغــاز مــن الزيــت رقــم  4أكبــر مرفــق بحــري تقــوم أرامكــو
الســعودية بتشــييده علــى اإلطــاق .كما ســيكون المشــروع
هائـ ًـا مــن كافــة الجوانــب ،وبالتالــي فإنــه ســيمثل تحد ًيــا
كبيــ ًرا .وإذا واصلنــا تنفيــذ المشــروع باتبــاع أســاليب
البنــاء التقليديــة ،فســوف نواجــه الفشــل .وهــذا هــو
الســبب الــذي يجعلنــا نتحــدى أنفســنا ومقاولينــا لجلــب
أفضــل تقنيــات اإلنشــاء وأكثرهــا تقد ًمــا ،والتــي مــن
شأنها أن تسمح لنا بالقيام بالعمل كما هو مطلوب».
وأضــاف بورشــيد« :إن التقنيــة اآلليــة لســحب الكابالت
هــي مجــرد واحــدة مــن عديــد مــن التقنيــات التــي قمنــا
بتطبيقهــا أو نقــوم بتطويعهــا لتُســتخدم فــي أعمــال
اإلنشــاء التــي نقــوم بهــا .وســوف يضمــن اعتمادنــا هــذه
التقنيــة وغيرهــا مــن التقنيــات االلتــزام بالجــدول الزمنــي
للمشــروع ،وتخفيــض التكاليــف ،وإتاحــة المجــال لنــا
لتنفيذ العمل بطريقة آمنة وأكثر إنتاجية».
ومــن المتوقــع أن تُســتخدم هــذه التقنيــة ألول مــرة فــي
تصنيــع المنصــات فــي عــام 2022م ،وســوف يســتمر ذلــك
حتى يكتمل سحب الكابالت في عام 2024م.
كمــا مــن المتوقــع أن يــؤدي اســتخدام التقنيــة اآلليــة
لســحب الكابــات إلــى زيــادة اإلنتاجيــة بشــكل كبيــر مــع
تقليــل القــوى العاملــة المطلوبــة لذلــك العمــل بنســبة
أيضــا إلــى تجنــب مخاطــر الســامة
 .%75وســيؤدي ذلــك ً
الكبيــرة ،حيــث إن عديـ ًدا مــن نشــاطات ســحب الكابــات
ستتم في البحر أو أثناء العمل على ارتفاعات عالية.
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تقنية

إعداد :رائد الشيخ

تقنية (ميتافيرس) ..اإلنترنت في َّ
حلة المستقبل

تكاثــر الحديث حول تقنية (ميتافيرس) خالل الشــهور
األخيــرة ،حتــى ُوصفــت بأنهــا التقنيــة التــي ستســتبدل
اإلنترنــت بشــكله الحالــي .كمــا تضاعــف االهتمــام بهــذه
صرحــت شــركة (فيســبوك) أنهــا تنــوي
التقنيــة بعدمــا َّ
التحول إلى شركة (ميتافيرس) في المستقبل.
وتتضمــن هــذه التقنية التحـ ُّول من التصفــح االعتيادي
َّ
علــى شاشــة الجــوال بح ًثــا عــن التطبيقــات التــي تريــد
فتحهــا ،إلــى الدخــول فــي عالــم افتراضــي لرؤيــة
التطبيقــات واألشــخاص ،كمــا تُشــير إلــى تطبيقــات
التجــ ُّول االفتراضــي ،كالتجــ ُّول فــي غرفــة المنــزل،
والســفر عبــر العالــم افتراض ًيــا للحصــول علــى إحســاس
مماثــل للزيــارات الواقعيــة ،إلــى جانــب عمليــات الســداد
بالعمــات االفتراضيــة ،التــي تُلغــي الحاجــة إلــى األمــوال
الحقيقية.

تطبيقات متعددة

ويمكــن تصــ ُّو ر أشــكال أخــرى مــن تطبيقــات
(ميتافيــرس) ،فالعبــو اإلنترنــت ســيكونون قادريــن علــى

الدخــول إلــى عالــم لعبــة مــا ،علــى ســبيل المثــال ،مــع
االطــاع فــي الوقــت نفســه علــى المســتجدات فــي شــبكة
(فيسبوك) ،باستخدام تقنية الواقع المعزَّز.
وقــد تُغ ِّيــر هــذه التقنيــة طبيعــة اســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي تغييــ ًرا جذر ًيــا ،وكذلــك الحــال
بالنســبة لالجتماعــات المرئيــة ،كمــا يمكــن اســتخدامها
كبديل لمكاتب العمل أو للفصول الدراسية.
ومــن الصعــب شــرح هــذه التقنيــة أو فهمهــا علــى وجــه
التحديــد ،ولعــل الســبب الرئيــس لذلــك هــو أنهــا غيــر
موجــودة حتــى اآلن .لكــن الوصــف البســيط لهــا هــو أنهــا
عالـ ٌـم افتراضــي متكامــل يعتمــد علــى شــبكة اإلنترنــت.
ولهــذا تبــدي شــركات التواصــل االجتماعــي والرقمــي
اهتما ًمــا كبي ـ ًرا بهــا ،وتتضمــن قائمــة المهتميــن شــركات
مثــل ( فيســبو ك ) و ( تو يتــر ) و ( ســنا ب شــا ت )
و(مايكروسوفت) ،وغيرها.
إلــى جانــب ذلــك ،بــدأ عــدد كبيــر مــن المســتثمرين
حــول العالــم فــي توجيــه اســتثماراتهم لهــذا المجــال ،كمــا
بــدأت الوظائــف المتعلقــة بــه بالظهــور فعل ًيــا علــى
منصات التوظيف ومن ضمنها موقع (لينكد إن).

ٌ
تقنية جديدة لشاشات
الهواتف المحمولة
تطـ َّور الهاتـف المحمـول بشـكل كبيـر منـذ ابتـكاره عـام
1973م ،إذ تحتـوي الهواتـف الذكيـة اليـوم علـى شاشـات
لمـس كبيـرة ،وكاميـرات ذات جـودة عاليـة ،إلـى جانـب
توظيفهـا لتقنيات عالية الدقة ،مثـل خاصية التعرف على
الوجه واستشعار الحركة وغيرها.
وقـد شـملت التطـ ُّورات المسـتمرة شاشـات الهواتـف
المحمولـة ،التـي تنقلـت بيـن تقنيـات عديـدة ،مـن قبيـل
تقنيات ( )TFTو( )LCDو( ،)IPSوغيرها.
وتتفـ َّوق الشاشـات الحديثـة علـى السـابقة مـن عـدة
جوانـب ،ومـن ضمنهـا سـرعة االسـتجابة ،ودقـة األلـوان،
ووضـوح زاويـة العـرض ،ودقـة العـرض ،باإلضافـة إلـى
معـدل التحديـث ،أو مـا يُعـرف بــ ( ،)Refresh Rateوهـو
َّ
عـدد المـرات التـي تقـوم فيهـا الشاشـة بتحديـث عـرض
البيانات في الثانية الواحدة.
معـد ل التحديـث ،زادت سـرعة عـرض
وكلمـا زاد
َّ
البيانـات ،وبالتالـي تظهـر مقاطـع الصـور المتحركـة
والفيديـو علـى نحـو أفضـل .لكـن التحديـث السـريع يزيـد
من استهالك البطارية بشكل كبير.

دقة عالية باستهالك أقل

ولحـل هـذه المعضلـة ،ظهـرت تقنيـة جديـدة لشاشـات
الهواتف المحمولة تعتمد على األكسـيدات متعددة البلورات
المصنعـة في درجـات حـرارة منخفضـة (Low-Temperature
 ،)Polycrystalline Oxideوالتي تُعرف اختصا ًرا بـ (.)LTPO

ِ
وتعـد هـذه التقنيـة بتغ ُّيـر كبيـر فـي شاشـات الهواتـف
المحمولـة ،حيـث إنهـا تسـمح باسـتخدام معـدل تحديـث
أعلـى ودقـة أفضـل ،مـن دون اسـتهالك كبيـر لعمـر
البطارية.
وتعتمـد التقنيـة الجديـدة علـى ضبـط معـدل التحديـث
بشـكل تلقائـي أثنـاء االسـتخدام ،مـن دون تدخـل
المسـتخدم ،وهـو مـا يعنـي االعتمـاد علـى معـدل تحديـث
منخفـض عنـد عـدم الحاجـة إليـه ،كمـا فـي حالـة قيـام
المستخدم باستعراض صور ثابتة ،أو قراءة مقالة ما.
وقد اسـتخدمت شـركة (آبل) هذه التقنية في سـاعاتها
الذكيـة الحديثـة ،لتسـمح لها باالنتقال بسـهولة بين معدل
تحديث يتفاوت بين  1و  60هرتز .كما اسـتخدمت شـركة
(سامسـونج) التقنيـة نفسـها فـي جواالتهـا الحديثة ،حيث
نجحـت فـي توفيـر الطاقـة فـي هواتفهـا الذكيـة بمـا يصل
إلـى  %16مـع اسـتخدام هـذه الشاشـات علـى أعلـى دقـة
متاحة.

(فيسبوك) تخوض غمار السباق

وتُعد شركة (فيسبوك) من بين أكبر المهتمين بهذه التقنية،
عالـم
حيـث سـلَّطت الضـوء علـى فكرتهـا واصفـة إياهـا بأنهـا
ٌ
افتراضـي يتكـ َّون مـن مجموعـة مـن المسـاحات االفتراضيـة،
التـي يمكـن للمسـتخدمين أن يكتشـفوها ،ويصنعـوا المحتـوى
ضمنها ،ويجتمعوا سو ًيا عبرها رغم تباعد أماكن وجودهم.
كمـا تصـف فيسـبوك نفسـها بأنهـا سـتكون «جزيـرة»
ضمـن هـذا العالم ،كما سـتوجد مئات من الجزر لشـركات
أخرى ،ومن ضمنها كافة وسائل التواصل المختلفة.
وقـد أعلنـت الشـركة بالفعـل عـن صنـدوق بقيمـة 50
مليـون دوالر للمسـاعدة فـي تطويـر (ميتافيـرس) ،وسـيتم
اسـتثمار الصنـدوق علـى مسـتوى العالـم فـي البرامـج
واألبحـاث ،وذلـك لضمان أن التقنية مبنية بطريقة شـاملة
وفاعلـة ،مـع التركيـز علـى التوافـق مـع الخدمـات األخرى،
باإلضافة إلى تعزيز الخصوصية واألمان.

مجال استخدام التقنية

عالمـه الخـاص بشـكل مصغـر .كمـا قـد يتطلَّـب الدخـول إلى
هذا العالم اسـتخدام منتجات وأجهزة مخصصة لذلك ،مثل
أيضـا
نظـارات الواقـع المعـزَّز والواقـع االفتراضـي ،وربمـا ً
مستشـعرات وأجهـزة يتـم تركيبهـا علـى اليديـن والقدميـن
لمحاكاة الحركة.
وضمـن هـذا العالـم الجديـد ،سـتتح َّول مواقـع اإلنترنـت
التقليديـة إلـى سـاحات ثالثيـة األبعـاد توفِّـر نشـاطات يمكـن
للـزوار ممارسـتها ،وذلـك إلـى جانـب الرسـوم والتصميمـات
ثالثية األبعاد للشخصيات واألغراض المختلفة.
ويعتقـد المتخصصـون أن هـذه التقنيـة سـتقدم مالييـن
الفـرص التجاريـة والربحيـة لملاك العالمـات التجاريـة
وأصحـاب األعمـال ،والعامليـن فـي مجـاالت التسـويق
والمبيعـات .وفـي ظـل وجـود تقنيـات مثـل شـبكة الجيـل
الخامـس والـذكاء االصطناعـي والواقـع المعزَّز ،مـن المتوقع
لتقنيـة (ميتافيـرس) أن تنمـو وتزدهـر بسـرعة ،وربمـا تكـون
النسخة الجديدة من اإلنترنت الذي نعرفه اليوم.
ويتوقـع الخبـراء أن عـدد مسـتخدمي التقنيـة سـيصل إلى
 58.9مليـون مسـتخدم داخـل الواليـات المتحـدة األمريكيـة
وحدها عند إطالقها للعامة.

رموز االستجابة السريعة
وطرق اختراقها
وقـد يسـمح هـذا العالـم لـكل مسـتخدم بإنشـاء وتصميـم

تُسـتخد م ر مـو ز ا ال سـتجا بة
السـريعة ،أو (  ،)QR Codesكأداة
رئيسـة لمشـاركة البيانـات مـن دون
الحاجـة إلـى االتصـال الفعلـي بيـن
األجهـزة ،حيـث تُتيـح هـذه التقنيـة
ً
وصـول فور ًيـا إلـى المعلومـات ،مثـل مواقـع الويـب ،كمـا
تم ِّكـن المسـتخدمين مـن تسـجيل الدخـول إلـى الشـبكات
الالسلكية من دون الحاجة إلى كلمة مرور.
ومـع مجـيء جائحـة كورونـا ،أصبحـت هـذه التقنيـة
تُسـتخدم بشـكل متزايـد فـي جميـع مجـاالت الحيـاة،
لتُصبـح نتيجـة النتشـارها هد فًـا لالسـتغالل مـن قبـل
مخترقـي اإلنترنـت ،مـن أجـل سـرقة البيانـات والتص ُّيـد
اإللكتروني.

طرق االختراق

وهنـاك عـدة طـرق يمكـن لمخترقـي اإلنترنـت مـن
خاللهـا االسـتفادة من رموز االسـتجابة السـريعة للوصول
إلـى أهدافهـم .وتتم َّثـل إحـدى تلـك الطـرق فـي اختـراق
موقـع الويـب الخـاص بالرموز ،السـتبدال رمز االسـتجابة
السـريعة برمـز آخـر مز َّيـف ،ليتـم اسـتخدامه مـن قبـل
الضحية دون علمه.
وعنـد اسـتخدامه ،يقـوم الرمـز المز َّيـف بتوجيـه
المسـتخدم إلـى عنوان الموقع المختـرق ،الذي يعمل على
جمـع بياناتـه أو طلـب بيانـات شـخصية منـه ،السـتغاللها

بعـد ذلـك فـي أغـراض مختلفـة ،مـن قبيـل التحكـم فـي
بريـده اإللكترونـي أو حسـابات التواصـل االجتماعـي
أيضا المسـتخدم
يوجـه الرمـز المز َّيف ً
الخاصـة بـه .وقـد ِّ
إلـى متجـر تطبيقـات مزيـف ،ليدفعـه إلـى تحميـل تطبيـق
يقوم بسرقة البيانات أو اختراق الخصوصية.
ومـن طـرق االختـراق األخـرى إنشـاء شـبكة واي فـاي
غيـر آمنـة ،والترويـج السـتخدامها كإنترنـت مجانـي.
وبمجـرد دخـول المسـتخدم يمكـن للمخترق االطلاع على
َّ
البيانات التي يتم مشـاركتها ،وسرقة معلومات الحسابات
الشخصية.

ُّ
تجنب الرموز الزائفة

في أغلب األحيان ،يصعب على المسـتخدمين اكتشاف
رمـوز االسـتجابة السـريعة المز َّيفة نظـ ًرا لصعوبة التمييز
المجـر دة ،لكـن هنـاك بعـض
بيـن األكـواد بالعيـن
َّ
االحتياطات التي يمكن اتخاذها لتجنُّب االختراق.
ويجـب علـى أصحـاب األعمـال إجـراء فحوصـات
منتظمـة علـى مواقعهـم وتطبيقاتهـم اإللكترونيـة ،وذلـك
للتأكـد مـن أن رمـوز االسـتجابة السـريعة والروابـط التـي
ُقـدم للمسـتخدمين سـليمة ،وأنهـا لـم تُسـتب َدل بأي شـكل
ت َّ
مـن األشـكال .أمـا بالنسـبة للمسـتخدم ،فيجـب عليـه
تجنـب اسـتخدام مثـل هـذه الرمـوز إذا كانـت مجهولـة
المصـدر ،كمـا يجـب معاينـة موقـع الويـب واسـم النطـاق،
قبل التأكيد على إكمال االنتقال إلى الموقع المراد.

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية

عبر أرامكو اليف من هنا

الخميس  20ربيع اآلخر 144٣هـ 25 ،نوفمبر 20٢١م

حلقة جديدة من بودكاست القافلة حول:

منصات التواصل االجتماعي
وتأثيرها على النفس والسلوك

ً
أهل بكم في حلقة جديدة ننطلق فيها نحو منصات التواصل االجتماعي ،وما
أحدثته من أثر على النفس والسلوك منذ انطالقها حتى وصولها للميتافيرس!
ونبحث ً
أيضا فيما وراء هذه المنصات ،ونحاول اإلجابة عن بعض التساؤالت؛ مثل
كيف غيرت شكل التواصل اإلنساني؟ وما األساليب التي تقوم عليها
الستقطاب أكبر عدد من المتابعين؟ وما تأثيراتها على ثقافة وسلوك األجيال
القادمة؟ وكيف يكون التعامل األمثل معها؟
بمشاركة كل من:
أ.عبدهللا الراشد ،مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالوكالة
د.مصطفى حجازي ،المفكر وعالم النفس
د.هيلة السليم ،أستاذة علم النفس االجتماعي بجامعة الملك سعود

استمع للحلقة عبر تطبيق شاهد أو عبر تطبيقات البودكاست.

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،
هنوف السليم ،لطيفة السماعيل ،شذا العتيبي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها
القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

د .عبداهلل املطيري *

الحراك الفلسفي
في المملكة

«السـاحة الثقافيـة فـي السـعودية فـي السـنوات األخيـرة تشـهد حيويـة
ـمعت هذه العبـارة من عدد
وحـراكً ا متصاع ًـدا فـي المجال الفلسـفي» ..س ُ
كبيـر مـن األشـخاص مـن داخـل المملكـة وخارجهـا ،كمـا أنهـا تتوافـق مـع
مـا أالحظـه شـخص ًيا .هـذا األمـر يمكـن رؤيتـه بوضـوح فـي النقاشـات
االجتماعيـة علـى و سـائل التوا صـل االجتما عـي ،وكذ لـك فـي كثا فـة
اإلقبـال علـى شـراء الكتـاب الفلسـفي فـي معـارض الكتـاب ،وكذلـك فـي
حركـة عـدد أكبـر مـن دور النشـر باتجـاه االهتمـام بالمنتج الفلسـفي على
مختلف أشكاله.
تنظيمـا واسـتمرارية
ـر
ث
أك
ـع
ب
طا
ـا
ه
ل
ـرات
ش
مؤ
ـع
م
ـق
ف
هـذا كلـه يترا
ً
تتمثـل فـي تجمعـات فلسـفية تأخـذ علـى عاتقهـا دراسـة الفلسـفة وإنتـاج
نصـوص فلسـفية تعكـس منطلقـات أصحابهـا .أتحـدث هنـا عـن «حلقـة
الريـاض الفلسـفية» ،التـي انطلقـت سـنة 2008م وال تـزال ،وكذلـك
«إيـوان الفلسـفة» فـي جـدة ،و«الحلقـة المعرفيـة» فـي الدمـام ،و«ملتقـى
السلام الفلسـفي» فـي نجـران ،ومؤ خ ًـر ا« ،جمعيـة الفلسـفة» ،التـي
انطلقت أواخر العام الماضي.
هـذه األنشـطة بـدأت تتحـرك باتجـاه اإلنتـاج العلمـي في الفلسـفة من
خلال محاضـرات وورش عمـل وحلقـات دراسـية وأبحـاث وكتـب هدفهـا
االنتقـال إلـى مسـاحة القـول الفلسـفي اإلبداعـي ،ممـا يجعـل التجربـة
الفلسـفية تتجـذر أكثـر باتجـاه القضايـا التـي يتناولهـا أصحابهـا .هـذا
الحـراك المحلـي وجـد لـه اسـتجابة أكبـر تمثلـت فـي مؤتمـر الريـاض
الدولـي للفلسـفة ،الـذي أعلنـت عنـه هيئـة األدب والنشـر والترجمـة،
مؤخ ًـرا .هـذا المؤتمـر ،الـذي سـيعقد مـن  8إلـى  10ديسـمبر 2021م،
يسـتهدف إقا مـة حـوار بيـن المشـتغلين بالفلسـفة مـن مختلـف دول
العالـم ،وهـو فرصـة للقـاء مباشـر هـذه المـرة بيـن المشـتغلين بالفلسـفة
فـي المملكـة ونظرائهـم مـن دول العالـم المختلفـة .ومـن المعـروف أن
المؤتمـرات أنشـطة معرفيـة واجتماعيـة ينتـج عنهـا فـي كثيـر مـن
األحـوال أعمـال مشـتركة كثمـرة للصداقـات والحـوارات التـي تولـد فـي
أروقة المؤتمرات.
يميـز التجربـة الفلسـفية السـعودية أنهـا تجربـة اجتماعيـة.
ولعـل مـا ّ
دائمـا فـي قلـب الحـراك االجتما عـي وتتحـرك
أعنـي هنـا أنهـا كا نـت ً
ألن تشـكّ ل
باتجـاه تشـكيالت اجتماعيـة باسـتمرار .هـذا برأيـي مهـم ج ًـدا َّ
«المجتمـع المعر فـي» أ سـاس فـي تطـور أي مجـال معر فـي .لـذا فـإن
«المجتمـع الفلسـفي السـعودي» مهـم ج ًـدا إلقامـة حـوار متبـادل وقـراءة
مسـتمرة لمـا ُيقـدم مـن أطروحـات .صحيـح أننـا ال زلنـا نعانـي مـن غيـاب
األقسـام الفلسـفية فـي الجامعـات المحليـة ،إال أن ذلـك هـو مـا تحـاول
النشاطات الفلسفية تعويضه حسب ما هو متوفر لها من إمكانات.
خصوصـا عنـد الشـباب هـو رأس المـال
الشـغف الكبيـر بالفلسـفة
ً
الحقيقـي للخبـرة الفلسـفية فـي السـعودية ،والجميـل أن هـذا الشـغف
تو لّـدت عنـه تشـكيالت اجتماعيـة مؤسسـاتية تحـاول أن تد فـع بتلـك
الطاقـات فـي طـرق إنتـاج معرفـي حقيقـي يسـتطيع أن يؤسـس لخبـرة
حقيقية تستمر مع الوقت.
المعنيـة بالمعرفـة والثقافـة
ـمية
س
الر
ـات
ه
الج
مـن جانـب آخـر ،فـإن
ّ
فـي السـعودية فاعـل مهـم فـي هـذا الحـراك؛ فقـد أطلقـت وزارة التعليـم،
مؤخ ًـرا ،مقـرر «التفكيـر الناقـد» ،ووزارة الثقافـة ممثلـة فـي هيئـة األدب
تعبـر مـن جهتهـا عـن روح الشـغف االجتماعيـة
والنشـر والترجمـة ّ
بالفلسـفة وتتفا عـل معهـا بغـرض تحويلهـا إ لـى مكتسـب اجتما عـي
ووطنـي ليصبـح راف ًـدا جدي ًـدا ومختلفً ـا للتنميـة العامـة التـي تسـعى
رؤية  2030إلى تحقيقها.
ربمـا أن مهمـة المشـتغلين بالفلسـفة فـي هـذا الفضـاء المفتـوح هـو
دفعهـا إلـى أن تكـون أكثـر صدقً ـا وحقيقيـة وتعبي ًـرا عـن القلـق المعرفـي
األسـاس .هـذا األمـر يتطلـب حالـة عاليـة مـن االنفتـاح علـى األفـكار
واألسـماء الجديـدة ومبادراتهـا بالتشـجيع والترحـاب ،وهـو مـا سـيثمر
الحقً ا عن نقد وحوار حقيقي ومبشّ ر.
* أستاذ فلسفة التربية في جامعة الملك سعود.

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

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

