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صفحة ٦ و٧

نّوه رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر،  خالل زياراته الرمضانية للعاملين في مختلف مرافق الشركة، بأن موظفي أرامكو السعودية هم أكثر ما 
يمّيزها كرائد عالمي لصناعة النفط والغاز، حيث شّدد على هذا األمر عند مخاطبته الموظفين في مرافق كل من المرجان والخرسانية والرياض وينبع والعضيلية وبقيق ورأس تنورة.

»إن الهتمام الفردي لكل موظف بالتفاصيل يُسهم يف محافظة الشركة 
على دورها كمورِّد موثوق«

أعضاء اإلدارة يزورون مرافق الشركة 
خالل شهر رمضان المبارك

الفئات الرئيسة
لتحقيق أهداف العمل

إخوانـي وأخواتي موظفي وموظفات أرامكو السـعودية،
السـام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يسـّرني أن أهنئكم وأفراد أسـركم الكريمة، بمناسـبة قرب حلول عيد الفطر 
المبـارك، سـائًا المولى القدير أن يتّم علينا الشـهر الكريـم بالخيرات، وأن يتقّبل 

منـا ومنكـم صالح األعمال؛ وأسـأله تعالى لكم جميًعا أياًما سـعيدة في إجازة العيد، 
تمضونهـا بيـن أهلكم وأحبتكم؛ مسـتلهمين فيها قيـم التواد والتراحم والتواصل 
المسـتمدة من ثقافتنا العربية واإلسـامية.  وبالنسـبة لموظفي الشـركة الذين 

سـيكونون علـى رأس العمـل أثناء إجازة العيد، فإني أشـكرهم على ما يبذلون من 
جهود في خدمة الشـركة والوطن.

ول يفوتنـي التنويـه بما عودنـا عليه مجموعة من موظفي وموظفات الشـركة أثناء 
إجـازة العيـد من مد جسـور التراحم عبر زيارة المرضى ودور المسـنين والعطف 

علـى المحتاجيـن إلحداث أثر إيجابي في نفوسـهم وعلى المجتمع بأسـره.
وفي هذا السـياق، أودُّ أن أشـيد بما قام به نحو 20 ألف موظف وموظفة بالتبرع 

للصناديـق الثاثـة التي أطلقتها الشـركة ألول مـّرة، في رمضان هذا العام، وهي: 

الصنـدوق الجتماعـي والصنـدوق الطبي والصندوق التعليمـي، التي يندرج تحتها 
عـدٌد مـن البرامج الخاصة والفئات المسـتهدفة من ذوي الدخل المحدود.

لقـد كان تسـابقكم للتبـرع لهذه الصناديق محلَّ تقدير وغبطة وسـرور، ول 
يُسـتغرب منكـم التسـابق لفعل الخير ونفـع مجتمعكم بكل الصـور الممكنة وبمختلف 

مناسـبات الخيـر والعطاء، األمر الـذي يبعث على فخر الشـركة بموظفيها باعتبارهم 
قـدوات في الفعـل الجتماعي اإليجابي والمؤثر.

وبمـا أن إجـازة العيـد تزداد معها حركة المواصـات والتنقل بين المدن، فا بد 
من تذكر أهمية التقّيد بأصول السـامة. كما أود اإلشـارة إلى أن مركز الملك 
م فعاليات ثقافية وترفيهية مناسـبة  عبدالعزيـز الثقافـي العالمي )إثراء( سـيقدِّ

لألسـر بدًءا من ثاني أيام العيد.  
تقّبـل اهلل صيامكـم وقيامكـم، وأعاد اهلل عليكـم العيد أعواًما عديدة وأنتم 

وأحباؤكم بأتم الصحة والسـعادة.
أمين حسن الناصر

الرئيس، كبير اإلدارييـن التنفيذيين
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٣٠ مايو ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

تعزيــز  علــى  الكبــرى  الشــركات  تحــرص 
عامتهــا التجاريــة وبنــاء ســمعتها، لــذا تعمــل 
لتحقيــق  أوجــه  عــدة  علــى  الشــركات  تلــك 
المســتوى المنشــود. أحــد أهــم تلــك األوجــه 
هــو الــدور الجتماعــي والــذي يُفّعــل مــن خــال 
مبــادرات يعــود نفعهــا علــى المجتمــع. تتعــدى 
لمســؤولية  ا فــي  لشــركات  ا بعــض  جهــود 
دور  ألداء  موظفيهــا  حــث  إلــى  المجتمعيــة، 
فاعــل فــي المجتمعــات التــي يعيشــون ويعملــون 
فيهــا. يعكــس هــذا الــدور ثقافــة المســؤولية 
الجتماعيــة ويرســم صــورة حســنة عن الشــركة 

التي يمثلونها. 
ومــن تلــك الجهــود برامــج مماثلــة العطــاء، أو 
مضاعفــة التبرعــات والتــي تقــوم بهــا علــى 
ســبيل المثــال، أرامكــو الســعودية وفًقا لشــروط 
لموظفيهــا  تّيســر  حيــث  محــددة.  ومعاييــر 
التبــرع لجهــات خيريــة غيــر ربحيــة وتقديــم مــا 
يثبــت ذلــك، عندهــا تقــوم الشــركة بمكافــأة 
الموظــف مــن خــال تقديــم مبلــغ مقابــل مــا 
ا  يــًر تقد لجهــة  ا ت  لــذا لموظــف  ا مــه  قدّ
لمشــاركته وحرصــه. وعلــى النســق نفســه، تتيح 
أيًضــا بعــض الشــركات لموظفيهــا تقديــم مــا 
فتقــوم  تطوعيــة،  بأعمــال  قيامهــم  يثبــت 

الشــركة بالتبــرع لتلــك الجهــات نظيــر عــدد 
الســاعات التــي تطــّوع بهــا الموظــف. تطمــح 
الشــركات إلــى زيــادة عــدد المشــاركين فــي مثل 
هــذه البرامــج لتثبــت رفعــة مســتوى موظفيهــا، 

وقدر اهتمامهم وتوافقهم مع أهدافها.
مــن  النــوع  هــذا  علــى  الشــركات  تحــرص 
تشــير  حيــث   ، ظفيــن لمو ا مــع  عــل  لتفا ا
اإلحصــاءات إلــى أن 88% مــن أصحــاب العمــل 
يعتقــدون أن برامــج التفاعــل المؤثــرة تســاعد 
فــي جــذب الموظفيــن والمحافظــة عليهــم. كمــا 
أن 65% مــن أعلــى الشــركات فــي اإليــرادات 
حســب قائمــة مجلــة »فورتشــن« تقــّدم برامــج 
مماثلــة العطــاء. وتختلــف الشــركات فــي مقــدار 
مــا تقّدمــه نظيــر تبــرع موظفيهــا فمنهــا مــن 
ــد  ــرع الموظــف، وأخــرى تزي ــة تب تكتفــي بمماثل
علــى ذلــك. كمــا تختلــف الشــركات فــي تحديــد 
للموظــف  يمكــن  والــذي  األعلــى،  الســقف 
مجمــوع  ويقــّدر  الســنة.  فــي  بــه  لتبــرع  ا
التبرعــات التــي تُقــّدم مــن خــال برامــج مماثلة 
العطــاء مــن اثنيــن إلــى ثاثــة مليــارات دولر 

سنوًيا.
ــة  ــى مفهــوم مماثل ــة التــي تقــوم عل مــن األمثل
حمــات  الســعودية،  أرامكــو  فــي  العطــاء 

التبرعــات فــي شــهر رمضــان. حيــث دأبــت 
الشــركة -ومنــذ زمــن- علــى جمــع تبرعــات 
الموظفيــن وفــي نهايــة الحملــة تقــوم الشــركة 
ــي  ــرز الحمــات الت ــغ. ومــن أب ــة المبل بمضاعف
عمــل عليهــا بجــد واجتهــاد زمــاء ســبقوني فــي 
لحقيبــة  ا « حملــة  نــت  كا طنــة  ا لمو ا قســم 
ــة  ــة المعرفــة«، وحمل ــة »هدي المدرســية«، وحمل
»أريــد أن أســمع«. كذلــك تقــوم الشــركة مــن 
فــي  التبرعــات  بمضاعفــة  آخــر  إلــى  وقــت 
حــول  أخــرى  إنســانية  مســاعدات  حمــات 

العالم. 
ــة  هــذا العــام أطلقــت أرامكــو الســعودية حمل
تُتيــح للموظــف عــدة خيــارات لكــي  جديــدة 
يتبــرع لمــا هــو أقــرب إلــى نفســه. هــذه البرامج 
ــة فــي  ــال لتجســيد قيمــة المواطن ــر مث هــي خي
جهــود  تتضافــر  حيــث  الســعودية،  أرامكــو 
الموظــف والشــركة مًعــا لنشــر المنفعــة. إن 
ــذي  ــغ ال ــاس بالمبل نجــاح هــذه الحمــات ل تُق
ــا. وهــذا  ــدد المشــاركين فيه ــل بع ــه، ب ــم جمع ت
لموظفيــن  ا م  اهتمــا مــدى  يعكــس  لعــدد  ا
بالبرامــج المجتمعيــة، وحرصهــم علــى التفاعــل 
معهــا. كمــا أنــه مؤشــر للقائميــن علــى هــذه 

البرامج لاستمرار في العمل بها وتطويرها.

مماثلة العطاء في شهر الخير 
إضـــاءة

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

أحمد عبدالرحمن الفاضل
ahmed.alfadhel@aramco.com

قسم المواطنة

خالد العبدالقادر مديًرا تنفيذًيا للمصادر غير 
التقليدية ومحمد الشمري مديًرا تنفيذًيا ومدقًقا 

عاًما ألعمال التدقيق الداخلي

العبدالقـادر،  األسـتاذ خالـد  تسـمية  تـم   - الظهـران 
واألسـتاذ محمـد الشـمري فـي منصـب المديـر التنفيـذي 
لكل من المصادر غير التقليدية وأعمال التدقيق الداخلي، 

وذلك اعتباًرا من 1 يونيو 2019م.

القافلة األسبوعية 

خالد العبدالقادر
يتولـى العبدالقـادر، منصـب المديـر التنفيـذي للمصادر 
غيـر التقليديـة بعـد أن أمضى خمسـة أعوام ونصـف العام 

مديًرا عاًما مكلًّفا في اإلدارة نفسها. 
عمـل العبدالقادر، سـابًقا، مديًرا عاًمـا في منطقة إنتاج 
كمـا شـغل  2012م.  عـام  ديسـمبر  منـذ شـهر  السـّفانية 
العبدالقـادر مناصـب ُعليا عّدة خال مسـيرته المهنية في 
أرامكـو السـعودية. فقـد ُكلّف بالعمل نائًبـا للرئيس ألعمال 
الزيـت فـي منطقـة األعمـال الشـمالية، وعمل قبلهـا مديًرا 
إلدارة  أعمـال اإلنتـاج فـي جنـوب الغـوار، ومديـًرا لمعمـل 
الغاز في حرض، كما عمل أيًضا مديًرا لمشروع خريص. 

حصل العبدالقادر على شهادة البكالوريوس والماجستير 
فـي الهندسـة اإللكترونيـة مـن جامعـة توليـدو فـي الوليـات 

المتحّدة األمريكية. 
التحـق العبدالقـادر بالعمـل فـي أرامكـو السـعودية عـام 
المـواد، ومـن بعدهـا أصبـح  1979م فـي وحـدة مراقبـة 
مهندًسـا في قسـم هندسـة المـواد. تـّم تكليـف العبدالقادر 
بعـدٍد مـن المهمـات والمناصب أثناء مسـيرته في الشـركة، 
فقـد عمـل ناظـًرا مسـاعًدا لقسـم اإلنتـاج فـي عيـن دار، 
وناظـًرا لقسـم اإلنتـاج فـي شـدقم، وناظـًرا ألعمـال الزيـت 
فـي عيـن دار، كمـا عمـل أيًضـا ناظـًرا فـي منطقـة إنتـاج 
بقيـق، وناظـًرا لقسـم أعمـال الزيـت فـي عـدد مـن مرافـق 
الشـركة في كّل من إدارة اإلنتاج في المنطقة الوسـطى في 

المملكة، وشدقم، وعين دار، وبقيق، والمبرز.
الجديـر بالذكـر أن  العبدالقادر قد حصل على عدد من 
الـدورات المتخصصـة فـي القيادة خـال مسـيرته المهنية 
مـع أرامكـو السـعودية، ومنهـا دورة برنامـج تطويـر اإلدارة 
التنفيذيـة، في المعهد العالمي للتطويـر اإلداري في مدينة 

لوزان السويسرية. 

محمد الشمري 
تم تسمية األستاذ محمد الشمري، مديًرا تنفيذًيا ومدقًقا 
عاًما ألعمال التدقيق الداخلي في أرامكو السـعودية، بعد أن 

أمضى فترة ثمانية أشهر في منصب المدقق العام.
وقـد شـغل الشـمري فـي فتـرة سـابقة منصـب مديـر إدارة 
العقـود فـي أرامكو السـعودية منذ أغسـطس 2012م. وخال 
حياتـه المهنيـة، شـغل الشـمري عـدًدا مـن المناصـب رفيعـة 
المسـتوى فـي الشـركة، حيـث عمـل مراجًعـا عاًمـا بالوكالـة، 
كما عمل أيًضا مديًرا تنفيذًيا لدائرة الشـراء وإدارة منظومة 
اإلمـداد بالوكالـة، باإلضافـة إلى عمله مديـًرا تنفيذًيا لدائرة 

تقنية المعلومات بالوكالة.
كان الشـمري قـد شـغل سـابًقا منصـب مديـر األعمـال 
والمشـتريات والمخزون، وهو المنصب الذي تقلّده في شهر 
 SAP نوفمبر عام 2010م. كما شـغل منصب مدير تطبيقات
2000م. وحصـل الشـمري علـى درجـة  منـذ أكتوبـر عـام 
البكالوريـوس فـي هندسـة النظـم مـن جامعـة الملـك فهـد 

للبترول والمعادن.
انضـم إلـى الشـركة فـي عـام 1986م فـي قسـم خدمـات 
مسـتخدمي الكمبيوتر قبل أن يصبح محلًا ألنظمة معالجة 
مـن  مجموعـة  ليتقلّـد  ُرّشـح  كمـا  اإللكترونيـة.  البيانـات 
تطبيقـات  إلدارة  مديـًرا  عمـل  بالوكالـة، حيـث  المهمـات 
الكمبيوتـر قبـل أن يصبـح متخصًصـا فـي تطبيقـات نظـام 
معالجـة البيانـات اإللكترونيـة، وذلـك مـع فريـق تطبيقـات 

الكمبيوتر، قبل أن ينتقل لقسم مستودع بيانات األعمال.
كمـا حصل الشـمري على عدد من الـدورات التدريبية في 
القيادة خال مسيرته المهنية في أرامكو السعودية، بما في 
ذلـك برنامـج آسـيا لألعمـال والثقافـة، وبرنامـج اقتصاديات 
النفـط، والبرنامـج التنفيـذي الجامعـي مـن المعهـد الدولـي 

لتطوير اإلدارة.

محمد الشمريخالد العبدالقادر
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خال الحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني ملؤمتر التقنيات البحرية

أرامكو السعودية تستعرض دمجها االبتكار 
والتقنية مع برامج رأس المال الجريء

هيوسـتن - جاءت مشـاركة أرامكو السـعودية في مؤتمر 
التقنيـات البحريـة منسـجمة مـع شـعاره، أل وهـو »قطـع 
المسـافات«، حيـث يسـتعد قطـاع الطاقـة البحريـة للعقـود 
الخمسـة المقبلـة المليئـة بالنمـو والتطـور. كمـا أبـرزت 
المشاركة من جديد في هذا المؤتمر المرموق استثمارات 
أرامكو السـعودية طويلة المدى، وشـراكاتها، والتطور الذي 
أحرزتـه علـى الصعيـد التقنـي، ممـا مّكنهـا مـن السـتمرار 

في أداء دورها كشركة عالمية رائدة في توريد الطاقة.
ويُعـرف المؤتمـر ببرنامجـه الفنـي القـوي، حيـث قّدمـت 
أرامكـو السـعودية أوراًقـا بحثيـة في جلسـتين، همـا: التنبؤ 
بالتـآكل والتحـات، والمراقبـة وتخفيـف المخاطـر والمـواد 

الذكية.

مكافحة آثار التآكل
اآلبـار  إنجـاز  أثنـاء عمليـة  التـآكل  أن  المعـروف  مـن 
البحريـة قد يؤدي إلى مشـكات كبيرة تؤثر على سـامتها 
وتسـتدعي أعمال صيانة مكلفة. وفي هذا السـياق، أوضح 
ممثلو أرامكو السعودية ألعمال الزيت في منطقة األعمال 
الشـمالية طريقـة اسـتخدام اإليبوكسـي المعـّزز بالزجـاج 
غيـر المعدنـي لحمايـة معـدات إنجـاز اآلبـار مـن مجموعـة 
مـن العناصـر المسـببة للتـآكل فـي الورقـة البحثيـة التـي 
حملـت عنـوان »تخفيـف التـآكل بفاعليـة باسـتخدام أنابيب 
اإليبوكسـي المعـّززة بالزجـاج فـي آبـار اإلنتـاج والحقـن 

البحرية«.

إسمنت ذكي وحل ذكي
وأسـهمت أرامكـو السـعودية أيًضـا، بورقـة بحثيـة فـي 
جلسـة المـواد الذكيـة تـدرس اسـتخدام المـواد المضافـة 
لإلسـمنت، لتعديـل أو تحسـين قوتـه ومقاومتـه لفقـدان 
السـوائل أو تسـرب الغـاز لتحسـين أداء البئـر. وقـّدم مركز 
مواد وتقنيات موانع التسرب المبتكرة في جامعة هيوستن 
ورقـة بعنـوان »وصـف خصائـص اإلسـمنت الذكـي المعـدل 
وتصلبـه  الجـودة  لمراقبـة  بوتاديـن  السـتايرين  ببوليمـر 
الغـاز  وتسـربات  السـوائل  فقـدان  ومكافحـة  لكشـف 

باسـتخدام نماذج الفيبولناندان«، كمثال لعديد من مشاريع سوزان قونزالس
التعاون التقني األكاديمي ألرامكو السعودية حول العالم.

الرمل السعودي وتكسيره
في الجلسـة نفسـها، أبرزت ورقة حملت عنوان »سـواند 
للتكسـير  المرّكـب  الدقيـق  بالراتنـج  المغلّفـة  الشـروخ 
الهيدروليكـي« تغليـَف الرمـل المحلـي فـي المملكـة لغـرض 
التكسـير فـي مكامـن الغـاز غيـر التقليديـة. وتـؤدي زيـادة 
القـوة الميكانيكيـة للرمـل إلـى تطويـر رمـل سـعودي قـوي 
بدرجـة كافيـة لسـتخدامه كسـواند الشـروخ فـي أعمـال 
التكسـير الهيدروليكي، لدعم تطويـر الغاز المحلي للموارد 

غير التقليدية.

التقنية: من المختبر إلى الحقل
مـن جانـب آخـر، ُقّدمـت سلسـلة مـن العـروض داخـل 
الجناح التابع للشـركة وحظيت بإقبال كبير. وقد أوضحت 
هـذه العـروض المكّملـة لـألوراق الفنيـة كيف تنقل الشـركة 
التقنيـات مـن شـبكتها العالميـة لألبحـاث والتطويـر إلـى 
ميادين العمل. كما ُعرضت خمسة موضوعات فئًة جديدًة 
من السوائل الحمضية الهجينة لتنشيط المكامن، وتطوير 
أداة استشـعار غيـر مثبتـة فـي قـاع البئـر تحلُّ محـلَّ عملية 
تسـجيل خصائـص اآلبـار التقليديـة، وتقويـة إسـمنت آبـار 
النفـط، والحفـر باإلسـمنت، وأخيـًرا العمـل مـع سـوائل 

التكسير عالية الحرارة.
جديـر بالذكـر أن مؤتمر التقنيـات البحرية الدولي يُعقد 
بوليـة تكسـاس األمريكيـة  سـنوًيا فـي مدينـة هيوسـتن 
تقديـًرا لمكانة المدينـة كمركز عالمي للطاقـة، حيث تضمُّ 
أكثـر مـن 5000 شـركة مرتبطـة بالطاقـة. ويُشـار فـي هـذا 
الصـدد إلـى أنـه توجـد آثـار بعيـدة المـدى علـى الصناعـة 
لستثمارات أرامكو في الحقول البحرية، وأعمال التطوير، 
والتفاقيـات طويلـة األجـل مـع مقاولـي مشـاريع الحقـول 

النفطية مثل الظلوف والمرجان والسفانية والبري.
واسـتحوذت اتفاقيـات الشـراكة والتعـاون التـي تّمـت 
مؤخـًرا، مثـل المشـروع المشـترك مـع الشـركة العربيـة 
لصناعـة الحفـارات ومرفـق األنابيـب المركبـة الـذي ينتـج 
أنابيـب  ذلـك  فـي  بمـا  للتوصيـل،  وقابلـة  مرنـة  أنابيـب 

الخطـوط عاليـة الضغـط، وأنابيـب قيعـان اآلبـار، وأنابيـب 
التغليـف، على انتباه مراقبي الصناعـة، حيث تعمل أرامكو 
السـعودية لتصبـح رائـًدا عالمًيـا فـي تطبيقات المـواد غير 

المعدنية.

االستثمار في االبتكار
أرامكـو  لشـركة  المنتـدب  العضـو  د  شـدَّ جهتـه،  مـن 
المتحـدة  الوليـات  فـي  الطاقـة  لمشـاريع  السـعودية 
األمريكيـة، السـيد جيـم سـليدزك، علـى القيمـة واألهميـة 
اإلسـتراتيجية ألعمال الشـركة أثناء الستثمار، وذلك أثناء 
مشـاركته فـي حلقة نقـاش بعنوان »قيـادة اسـتثمارات رأس 

للمناطـق  العميقـة  الميـاه  فـي  لابتـكار  الجـريء  المـال 
المغمـورة«، وقـال: »إن منظومـة البحـث والتطويـر ضخمة. 
وغالًبـا مـا تتطلـع الشـركات إلـى دمـج البتـكار والتقنية مع 

برامج رأس المال الجريء«.
يُشـار إلى ما قّدمه ممثلو شـركة خدمات أرامكو التابعة 
ألرامكـو السـعودية فـي هيوسـتن مـن دعـم لهـذا المؤتمـر، 
بحضـور ممثليـن مـن قطاعـات التنقيـب واإلنتـاج، والشـراء 
والخدمـات اللوجسـتية، والشـؤون العامـة، فضـًا عن عدد 

من الباحثين المقيمين في الوليات المتحدة األمريكية.
مـن جانب آخر، شـهد مؤتمر هـذا العام حضور أكثر من 
60 ألف شـخص، ومشـاركة أكثر من 2000 شـركة من 40 

دولة.

عن مؤتمر التقنيات البحرية

جيم سليدزك يشارك في 
حلقة نقاش بعنوان »قيادة 

استثمارات رأس المال 
الجريء لالبتكار في المياه 

العميقة للمناطق 
المغمورة«، مركًزا فيها على 

القيمة واألهمية 
اإلستراتيجية ألعمال 

الشركة أثناء االستثمار.

النائب األعلى للرئيس 
للخدمات الفنية، األستاذ 

أحمد عبدالرحمن السعدي 
)يسار(، مع رئيس شركة 

خدمات أرامكو، كبير 
إدارييها التنفيذيين، 

األستاذ باسل أبو الحمايل، 
أثناء تجوالهما وتجاذبهما 
أطراف الحديث مع عديد 
من العلماء والباحثين في 

أجنحة المعرض المصاحب 
للمؤتمر.

أكثر من 350 عرًضا تقدميًيا، تستفيد 
من املعرفة اجلمعية لـ 13 جمعية، وتغطي 
موضوعات تبدأ من ثقب البئر حتى اجلزء 

العلوي منها وكل ما ميتد بينهما.

أكثر من 500000 قدم مربعة هي 
مساحة العرض الذي ضم ابتكارات رائدة، وأكثر من 

د رائد للمنتجات واخلدمات يف  2000 مورَّ
مكان واحد، ويف زمان واحد.

أكثر من 60000 من املهنيني 
يف مجال الطاقة من أكثر من ١٠٠ بلد.

أكثر من 100 متحدث 
يتطرقون لالبتكارات املتوقعة خالل 

اخلمسني عاًما القادمة.

ُصنف مؤمتر التقنيات البحرية 
يف املرتبة 27 وفق شبكة

 )ذا تريد شو نيوز(

أكثر من 300 صحافـي من كافة 
أرجاء العالم حضروا فعاليات املؤمتر.
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شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الموظفين وأفراد أسرهم، 
حيث كان الهدف األساس من تنظيمها التوعية اإليجابية 

للكبار والصغار واالرتقاء بفهمهم ووعيهم فيما يتعلق 
بالتطبيق األمثل والتقيد بأنظمة وأصول السالمة في العمل 

والمنزل.

»كلنا واحد« فعالية أعمال األمن الصناعي في جدة

إثراء يستضيف معرض )مفازات الروح( للرسام النرويجي 
العالمي الراحل إدفارد مونك

ـــا واحـــد«  ـــة »كلن ـــي ســـتتحقق مـــن خـــال فعالي ـــة الت اإليجابي
هـــو إنشـــاء مجتمـــع متماســـك وواٍع بدوراألمـــن والســـامة 
الصناعيـــة والحمايـــة الفرديـــة مـــن خـــال أنشـــطة تناســـب 
ــن  ــا مـ ــبيعي: »انطاًقـ ــال السـ ــة. وقـ ــات العمريـ ــع الفئـ جميـ
ذلـــك الهـــدف، تواصلنـــا مـــع الجهـــات المختصـــة لكـــي 
ـــث شـــاركت إدارة  ـــة، حي ـــن هـــذه الفعالي ـــا ضم يشـــاركوا معن
الوقايـــة مـــن الحريـــق، ليتـــم تقديـــم األســـاليب المثلـــى فـــي 
مواجهـــة الحرائـــق والنصائـــح بتوخـــي الحـــذر وتطبيـــق 

التدابير الوقائية«. 

األنشطة المتنّوعة 
تضمنــت الفعاليــة عــدة أنشــطة خاصة باألمن والســامة، 
بدايــة مــن دخــول المشــاركين للفعاليــة، وخاصــة األطفــال 

الذين استمعوا لشرح توعوي حول أهمية هذه الفعالية. 

فــي  الصناعــي  األمــن  أعمــال  إدارة  نّظمــت  جــدة - 
المنطقــة الغربيــة، مؤخــًرا، فعاليــة اليوم المفتــوح لموظفيها 
وأفــراد أســرهم، بمجمــع أرامكــو الســكني فــي منطقــة 
الرحــاب بجــدة، تحــت عنــوان )كلنــا واحــد( إيماًنــا منهــا 
التواصــل الجتماعــي علــى مختلــف األصعــدة  بأهميــة 
ونشــر ثقافــة المعرفــة والوعــي بــكل مــا يخــص األمــن 
والســامة إنطاًقــا مــن روح المواطنــة، حيــث بلــغ عــدد 
المشــاركين فــي الفعاليــة 500 شــخص مــن موظفــي اإلدارة 

وأفراد أسرهم.

الجانب اإليجابي
وقـــد أّكـــد مديـــر إدارة أعمـــال األمـــن الصناعـــي فـــي 
ــبيعي، أن األهـــداف  ــتاذ بـــدر السـ ــة، األسـ ــة الغربيـ المنطقـ

تضّمنتهــا هناء بخاري التــي  العمليــة  األنشــطة  مــن ضمــن  وكان 
باســتعانة  المركبــة  لفحــص  تجريبــي  عــرض  الفعاليــة، 
الــكاب األمنيــة. كذلــك عــرض تمثيلــي لكيفيــة التعامــل مــع 
نشــوب حريــق فــي المطبــخ واألســاليب اآلمنــة والســليمة 

إلخماد ذلك الحريق. 
كمــا تضّمنــت الفعاليــة مشــاركة توعويــة بعنــوان: »حياتك 
أثمــن مــن رســالة« هدفهــا تعليــم الصغــار والكبــار ســلوكيات 
القيــادة اآلمنــة. وقــد تنوعــت أنشــطة الفعاليــة، حيــث 
ر  األعمــا جميــع  تناســب  ترفيهيــة  نشــطة  أ تضّمنــت 

ومسابقات وجوائز قيمة تم توزيعهاعلى المشاركين. 
كان الهــدف األســاس مــن تنظيــم فعاليــة اليــوم المفتــوح 
»كلنــا واحــد« التوعيــة اإليجابيــة للكبــار والصغــار والرتقــاء 
بفهمهــم ووعيهــم فيمــا يتعلــق بالتطبيــق األمثــل والتقيــد 
بأنظمــة وأصــول الســامة فــي العمــل والمنــزل وفــي أي 

عمل أو نشاط نقوم به. 

انطالًقا من قيمة المواطنة.. الشركة تنشر 
ثقافة التعلم بالترفيه في إفطار رمضاني بجدة

ــا يــوم األحــد 21  جــدة - نّظمــت أرامكــو الســعودية إفطــاًرا رمضانًي
ــى  ــو 2019م(، راســمًة البســمة والبهجــة عل رمضــان 1440هـــ ) 26 ماي
وجــوه أكثــر مــن 100 طفــل وطفلــة مــن أبنــاء الجمعيــات الخيريــة، حيــث 
عاشــوا لحظــات مــن المتعــة والســعادة فــي مدينــة األلعــاب »كيدزانيــا« 
فــي مدينــة جــدة.  ونشــرت الفعاليــة ثقافــة التعلــم بالترفيــه للمشــاركين 
وســط أجــواء جميلــة ورائعــة هدفــت إلــى دمــج هــذه الفئــة الغاليــة علــى 
قلوبنــا جميعــا ومســاعدتها علــى النخــراط مــع المجتمــع، والتفاعل مع 
زماءهــم خــال شــهر رمضــان الفضيــل. وشــهد الحفــل حضــور مديــر 
إدارة الشــؤون الحكوميــة فــي أرامكــو الســعودية فــي المنطقــة الغربيــة، 
األســتاذ ســليمان الجــارد، ومســاعد مديــر عــام فــرع وزارة العمــل 
والتنميــة الجتماعيــة فــي منطقــة مكــة المكرمــة محســن القحطانــي، 
اللذيــن حرصــا علــى اللتقــاء مــع أبنــاء الجمعيــات، ومشــاركتهم ألعاًبــا 
ــة  ــم مــن خــال أدوار واقعي ــن اإللهــام والمــرح والتعل ــة تجمــع بي تعليمي
التعريــف  عــن  الموجــودة، فضــًا  المهــن  مــع  المختلفــة  لألعمــار 
باإلســعافات األوليــة واإلنقــاذ والتاجــر الصغيــر، بمشــاركة عــدد مــن 
المتطوعيــن والمتطوعــات. وقــّدم المحتفــى بهــم شــكرهم ألرامكــو 
الســعودية علــى مبادرتهــا بتنظيــم اإلفطــار الجماعــي الــذي يُجســد 
الوفــاء  فــي  الجتماعــي  والتاحــم  المواطنــة  صــور  مــن  صــورة 
الدعــم  إلــى  التــي تحتــاج  الفئــات  تجــاه  بمســؤوليتها الجتماعيــة 

والمساندة في هذا الشهر الكريم.

حامد عطاس

سليمان الجارد ومحسن القحطاني وعدد من مسؤولي أرامكو السعودية ووزارة العمل والتنمية االجتماعية يتوسطون أبناء الجمعيات الخيرية المشاركة في حفل اإلفطار 
الرمضاني في جدة.

القافلة األسبوعية

الملـــك عبدالعزيـــز  الظهـــران - يســـتضيف مركـــز 
الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء( فـــي ثانـــي أيـــام عيـــد الفطـــر 
المبـــارك، ٢ شـــوال ١٤٤٠هــــ الموافـــق )5 يونيـــو 2019م(، 
ـــك تحـــت  ـــارد مون ـــان النرويجـــي الراحـــل إدف ـــرض الفن مع
عنـــوان "مفـــازات الـــروح"، وذلـــك ألول مـــرة فـــي الشـــرق 
األوســـط بالتعـــاون مـــع متحـــف مونـــك فـــي النرويـــج، 
ــم. و  ــنوهيتا للتصميـ ــركة سـ ــة، وشـ ــر القابضـ ــركة آكـ وشـ
يقـــّدم المعـــرض 40 قطعـــة فنيـــة مميـــزة تُعـــرض فـــي 
خمســـة أجنحـــة تعكـــس تقلبـــات المشـــاعر اإلنســـانية، 
وهـــذه األجنحـــة هـــي "الحـــزن" و"الحـــب" و"اليـــأس" 
ـــرز  ـــروح". وتضـــم هـــذه األجنحـــة أب ـــم ال و"الوحـــدة" و"معال
أعمـــال الفنـــان، مثـــل "الطفـــل المريـــض" و"الصرخـــة". 
ويســـتمر المعـــرض حتـــى يـــوم الثاثـــاء 4 محـــرم 1441هــــ 

)3سبتمبر 2019م(.
ويُعـــد الرّســـام المعاصـــر إدفـــارد مونـــك، صاحـــب 
لوحـــة "الصرخـــة"، أحـــد أعظـــم الرّســـامين العالمييـــن. 
وخاًفـــا لعـــدد مـــن الفّنانيـــن المعاصريـــن المتجهيـــن إلـــى 

التجـــّرد، احتفـــظ مونـــك بالمعالـــم الطبيعيـــة والرســـومات 
ــة  ــات التقليديـ ــذه الفئـ ــر هـ ــة. وعبـ ــات محوريـ كموضوعـ
ـــا  ـــر رمزًي ـــه أن يعّب ـــف يمكن ـــك كي للرســـم، استكشـــف مون

عن خبرته الموضوعية بالعالم.
ــاري  ــي والحضـ ــراء" الثقافـ ويعكـــس المعـــرض دور "إثـ
فـــي رعايـــة اإلبـــداع ونشـــر المعرفـــة والتواصـــل بيـــن 
المملكـــة والعالـــم، حيـــث يســـعى المركـــز لوضـــع معاييـــر 
جديـــدة للتميـــّز فـــي المملكـــة فـــي مجـــال صناعـــة الثقافـــة 
ــرة،  ــة مبتكـ ــات معرفيـ ــم منتجـ ــر وتقديـ ــداع؛ لتطويـ واإلبـ
إضافـــة إلـــى خلـــق القيمـــة المضافـــة المرجـــّوة مـــن خـــال 
عاقاتـــه مـــع الشـــركاء والـــزّوار، وذلـــك عبـــر تحفيـــز 
فـــي المجتمعـــات اإلبداعيـــة والثقافيـــة،  الســـتدامة 

وتعزيز المفاهيم المختلفة في العلوم والفنون.
ـــي  ـــدة ف ـــة الفري ـــُة المعماري ـــرَض التحف وتحتضـــن المع
ـــراء"  ـــذة "إث ـــدُّ ناف ـــي تُع ـــرى"، الت ـــا، "القاعـــة الكب تصميمه
علـــى العالـــم، ونقطـــة اتصـــال "إثـــراء" مـــع الثقافـــات 
األخـــرى، وذلـــك مـــن خـــال إقامـــة المعـــارض والفعاليـــات 
واســـتضافة المناســـبات الثقافيـــة والمؤتمـــرات الرســـمية 

لوحة ) الصرخة(من جميع أنحاء العالم.



سعًيا لتحسني األداء املؤسسي واحلوكمة ومنع الحتيال

الضوابط الداخلية تعّزز قدرة أرامكو 
السعودية على تحقيق أهدافها

الظهـــران - نشـــرنا مـــن قبـــل سلســـلة مقـــالت عـــن 
ــة  ــهر التوعيـ ــش شـ ــى هامـ ـــك علـ ـــي وذل ـــق الداخل التدقي
ـــة  ـــال كيفي ـــي هـــذا المق ـــي، وســـنناقش ف ـــق الداخل بالتدقي

تحقيق الفائدة القصوى من الضوابط الداخلية.
ــي  ــة فـ ــط الداخليـ ــزام بالضوابـ ــا اللتـ ــارس جميعنـ نمـ
حياتنـــا اليوميـــة؛ فمـــن خـــال اللجـــوء للمنطـــق، نعمـــد 
ـــات الشـــخصية،  ـــن المقتني ـــل تأمي ـــور عـــدة مث ـــام  بأم للقي
ومقارنـــة إيصـــالت الدفـــع بكشـــوف بطاقـــات الئتمـــان، 
وادخـــار النقـــود لفتـــرة مـــا بعـــد التقاعـــد، وتخصيـــص 
ــرف  ــى الصطاحـــي، فتُعـ ــا بالمعنـ ــة للســـفر. أمـ ميزانيـ
الضوابـــط الداخليـــة بأنهـــا إجـــراءات تُتخـــذ لتعزيـــز قـــدرة 
مؤسســـة مـــا علـــى تحقيـــق أهدافهـــا، مثـــل اللتـــزام 
علـــى  والمحافظـــة  بالقوانيـــن،  والتقّيـــد  بالميزانيـــة، 

األصول، واستخدام الموارد بفاعلية وكفاءة.
الســـعودية  أرامكـــو  تســـتخدم  نفســـها،  وبالطريقـــة 
الضوابـــط الداخليـــة لضمـــان قيـــام كل دائـــرة بتحقيـــق 
أهدافهـــا بطـــرق فاعلـــة تحقـــق القيمـــة للعمـــاء والشـــركاء 
ـــذي  ـــم. فـــي الوقـــت ال ـــف أنحـــاء العال فـــي المملكـــة ومختل
ـــة  ـــط الداخلي ـــي الضواب ـــق الداخل ـــه إدارة التدقي ـــق في تطب
ــا اليوميـــة، يضطلـــع كل موظـــف بـــدوره فـــي  فـــي أعمالهـ

اإلسهام في الضوابط الداخلية.

أفكار مغلوطة عن الضوابط الداخلية
األفـــكار  مـــن  كثيـــر  الداخليـــة  بالضوابـــط  تحيـــط 
المغلوطـــة، ولعلكـــم ســـمعتم عـــن بعضهـــا، وفيمـــا يلـــي 

بعض تلك األفكار المغلوطة:
•  »الضوابـــط الداخليـــة تتعلـــق بالجانـــب المالـــي. ومـــا 
ـــة  ـــرة مراقب ـــق دائ ـــى عات ـــه يقـــع عل ـــا فعل يتوجـــب علين
الحســـابات أو المدققيـــن الداخلييـــن«. أمـــا واقـــع 

األمـــر فيخبرنـــا أن اإلدارة المعنيـــة هـــي الجهـــة أيان غريفز
ـــع  ـــة. ولكـــن الجمي ـــا الداخلي المســـؤولة عـــن ضوابطه
فـــي الشـــركة يتحملـــون مســـؤولية ضمـــان كفايـــة 

الضوابط الداخلية وفاعليتها.
نفســـها  األنظمـــة  هـــي  الداخليـــة  بـــط  •  »الضوا
واإلجـــراءات«. والصحيـــح أن األنظمـــة واإلجـــراءات 
هـــي مجـــرد نـــوع واحـــد مـــن الضوابـــط. ويمكـــن أن 
تشـــتمل الضوابـــط الداخليـــة علـــى الموافقـــات، 
وضوابـــط  التحليلـــي،  واإلحصـــاء  والتدقيقـــات، 
تطبيقـــات تقنيـــة المعلومـــات، والرقابـــة، ومواكبـــة 

هيئات التنظيم والعتماد.
•  »بعـــد وضـــع الضوابـــط الداخليـــة مباشـــرًة، لـــن يكـــون 
دقيقـــة«.  غيـــر  تقاريـــر  أو  احتيـــال  أي  هنـــاك 
والحقيقـــة أن الضوابـــط الداخليـــة توّفـــر ضمانـــة 
أهـــداف  لتحقيـــق  مطلقـــة،  وليســـت  معقولـــة، 
ــتحيل أو  ــد يسـ ــالت، قـ ــم الحـ ــي معظـ ــال. ففـ األعمـ
ــيارة،  ــود سـ ــإذا كنـــت تقـ ــار، فـ يتعـــذر تافـــي األخطـ
ـــة،  ـــة الوقائي ـــع جهـــودك فـــي إجـــراء الصيان فـــإن جمي
وتوخـــي مهـــارات القيـــادة الحســـنة، واســـتخدام نظـــام 
الماحـــة لتحديـــد المواقـــع، ستســـاعد فـــي ضمـــان 

وصولك إلى وجهتك في الوقت المحدد.
•  »قضـــاء الوقـــت فـــي متابعـــة الضوابـــط الداخليـــة 
ُوِظفنـــا  الـــذي  باألعمـــال  القيـــام  مـــن  ســـيمنعنا 
ألدائهـــا«. لألســـف، تســـتخدم عديـــد مـــن الهيئـــات 
أســـلوب »قائمـــة التحقـــق« لوضـــع الضوابـــط الداخليـــة 
لألعمـــال  إضافيـــة  أنشـــطة  إدخـــال  خـــال  مـــن 
القائمـــة. واألجـــدى، هـــو أن تســـعى تلـــك الهيئـــات إلـــى 

دمج الضوابط الداخلية في إجراءات أعمالها.

أهداف الضوابط الداخلية
غالًبـــا مـــا تكـــون أهـــداف العمـــل عاليـــة المســـتوى، وترّكـــز 

ــا تكـــون  ــاج، بينمـ ــادة اإلنتـ ــل زيـ ــة، مثـ علـــى النتائـــج النهائيـ
أهـــداف الضوابـــط الداخليـــة ذات مســـتوى أقـــل، وغالًبـــا مـــا 
ـــات.  ـــاج للمواصف ـــة اإلنت ـــل ضمـــان مطابق ـــة، مث تكـــون جزئي
ويمكـــن للضوابـــط الداخليـــة مســـاعدة مؤسســـة مـــا علـــى 

تحقيق أهداف العمل في الفئات الرئيسة التالية:
• الكفاءة والفاعلية في األعمال.

•  المحافظة على األصول.
•  اللتزام بالقوانين واألنظمة.

•  الموثوقية وصحة المعلومات.
• الحوكمة.

• النسجام بين اإلستراتيجيات واألعمال.
فـــي مقالـــة ســـبق نشـــرها فـــي العـــام الماضـــي تحـــت 
عنـــوان، »مـــا يتوجـــب فعلـــه وتجنبـــه فـــي إدارة المخاطـــر«، 
تتعلـــق  لمســـألة  الفريـــدي  منصـــور  الزميـــل  تطـــرق 
باســـتخدام المخاطـــر لوضـــع خطـــط العمـــل. وخطـــط 
العمـــل هـــذه هـــي الضوابـــط أو »إجـــراءات الســـتجابة 
للمخاطـــر« للتخفيـــف مـــن المخاطـــر الكبـــرى. ويمكـــن 
إلجـــراءات الســـتجابة للمخاطـــر المـــزج بيـــن أي مـــن 
اإلســـتراتيجيات األربـــع الرئيســـة التاليـــة: خـــذ )ل تفعـــل 
شـــيًئا(، حـــِوّل )أعـــط المســـؤولية لشـــخص آخـــر(، تعامـــل 
)واجـــه الخطـــر مباشـــرة(، وأوقـــف )إيقـــاف أي نشـــاط 

يحفز الخطر(.
وبصـــرف النظـــر عـــن اإلســـتراتيجيات المتبعـــة، يجـــب 
أن تتعامـــل إجـــراءات الســـتجابة للخطـــر مـــع الخطـــر 
الـــذي جـــرى تحديـــده بمســـتوى مقبـــول مـــع األخـــذ بمـــا 

يلي بعين العتبار:
الفاعليـــة: هـــل يرتكـــز المعيـــار، الُمعـــد للحـــد مـــن 
الخطـــر كمـــا ينبغـــي، علـــى درجـــة تحمـــل الخطـــر للجهـــة 

المعنية؟
الكفـــاءة: هـــل يســـمح الضابـــط الداخلـــي للنظـــام أو 

العملية بأداء العمل كما هو مطلوب؟
ـــل  ـــى الخطـــر المحتم ـــاًء عل الكلفـــة مقابـــل المنفعـــة: بن

ودرجـــة تحمـــل الجهـــة المعنيـــة للخطـــر، مـــا هـــي الكلفـــة 
المعقولة للحد من الخطر؟

مراقبة وتقييم الضوابط
الضوابــط  مــن  كاملــة  مجموعــة  وجــود  مجــرد  إن 
الداخليــة ل يضمــن تحقيــق أهــداف العمــل. فهــل تُطبــق 
الضوابــط بالفعــل؟ وهــل تعمــل الضوابــط بالطريقة نفســها 
التــي ُصممــت لهــا؟ إن الطريقــة الوحيــدة لمعرفــة ذلك هي 
التحقــق. ويعتمــد القيــام بالتحقــق وعــدد مــرات القيــام بــه 
علــى عــدة عوامــل، بما فيهــا حجــم الخطر على المؤسســة، 
وفيمــا إذا كانــت هنــاك ضوابــط تعويضيــة، أو تكميليــة، أو 
تخفيفيــة فــي مــكان آخــر، إضافــًة إلــى المــوارد الازمــة 

لمراقبة الضوابط وتقييمها، ومعالجة مواطن الخلل.

تحسين األداء المؤسسي والحوكمة
لمعرفـــة مزيـــد عـــن الضوابـــط، تقـــود لجنـــة المؤسســـات 
أطـــر  مـــن خـــال وضـــع  الفكريـــة  الجهـــود  الراعيـــة 
وتوجيهـــات شـــاملة حـــول إدارة المخاطـــر المؤسســـية، 
والضوابـــط الداخليـــة، ومنـــع الحتيـــال لتحســـين األداء 
المؤسســـي والحوكمـــة، والتقليـــل مـــن مـــدى الحتيـــال فـــي 

المؤسسات. 
إضافـــًة إلـــى ذلـــك، تقـــّدم خطـــة الشـــركة )رقـــم ســـي 
بـــي - 20(، الضوابـــط اإلداريـــة، وتوجيهـــات مؤسســـية 

حول تطبيق الضوابط والمحافظة عليها. 
لمعرفـــة كيـــف يمكـــن أن نســـاعدك فـــي إدارة الحوكمـــة 
ــى  ــة، يُرجـ ــط الداخليـ ــية، والمخاطـــر، والضوابـ المؤسسـ
التواصـــل مـــع مجموعـــة الخدمـــات الستشـــارية فـــي 

أرامكو السعودية على البريد اإللكتروني:
AuditAdvisoryservices@exchange.aramco.com.sa

أو اتصل على الرقم )966138747568(. 
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القافلة األسبوعية

أمين الناصر يتحدث مع الموظفين في مصفاة رأس تنورة ، خالل زيارة اإلدارة العليا لمرافق الشركة في شهر رمضان. وقد أكد 
الناصر ضرورة المحافظة على الصحة العامة خالل الشهر الكريم ، وكذلك على اليقظة المستمرة في جميع األوقات. 

تصوير: مؤيد القطان

ط الضوء خالل كلمته التي ألقاها على المجاالت  أمين الناصر يصافح عدًدا من موظفي معمل الغاز في العضيلية، حيث سلَّ
تصوير عبداهلل الشمري ذات األولوية ألرامكو السعودية للمحافظة على قدرتها التنافسية.    

أمين الناصر ، وعن يمينه النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج، األستاذ محمد القحطاني، والمدير التنفيذي للموارد البشرية، األستاذ نبيل الدبل ، أثناء اجتماعهم مع موظفي إدارة اإلنتاج في حقل مرجان البحري. وقد أعرب الناصر عن تقديره للجهود 
تصوير عبدالعزيز المعيويد الكبيرة التي يبذلها الموظفون ، وخاصة أولئك الذين يعملون في المناطق النائية.             

النائب األعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق، األستاذ عبدالعزيز  القديمي ، الثالث من اليسار، ونائب الرئيس للتكرير 
وتجزئة سوائل الغاز  الطبيعي، األستاذ سليمان البرقان، )األول من اليسار(، يستمعان لشرح حول تقنيات الفحص اآللي التي 

يستخدمها موظفو ينبع، وذلك خالل زيارة اإلدارة العليا لمرافق الشركة في شهر رمضان.

الظهـــران - نـــّوه رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر 
ــر،   ــن الناصـ ــن حسـ ــن، المهنـــدس أميـ ــا التنفيذييـ إدارييهـ
خـــال زياراتـــه الرمضانيـــة للعامليـــن فـــي مختلـــف مرافـــق 
ــي  ــأن موظفـ ــارك، بـ ــان المبـ ــهر رمضـ ــركة خـــال شـ الشـ
أرامكـــو الســـعودية هـــم أكثـــر مـــا يمّيزهـــا كرائـــد عالمـــي 
لصناعـــة النفـــط والغـــاز، حيـــث شـــّدد علـــى هـــذا األمـــر 
ــن فـــي  ــه الموظفيـ ــد مخاطبتـ ــه الخصـــوص عنـ علـــى وجـ
المرجـــان والخرســـانية والريـــاض وينبـــع والعضيليـــة 

وبقيق ورأس تنورة.
وقـــال الناصـــر: »مـــا كان ألدائنـــا المتفـــوق أن يكـــون 
ـــا لـــول وجـــود أشـــخاص يعملـــون بتفـــاٍن فـــي الحقـــول  ممكًن
والمعامـــل فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة«. كمـــا أوضـــح 
للموظفيـــن مـــا اســـتجد حـــول إســـتراتيجية الشـــركة مـــع 
مضيهـــا فـــي تحقيـــق خططهـــا التنمويـــة فـــي مجالـــي 
التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق، والغـــاز؛ مســـلًطا الضـــوء 
الســـعودية  ألرامكـــو  األولويـــة  ذات  المجـــالت  علـــى 

للمحافظة على قدرتها التنافسية.
وأشـــار الناصـــر إلـــى أن »العالـــم يتغّيـــر مـــن حولنـــا 
وســـوف يـــزداد تعقيـــًدا فـــي المســـتقبل، لذلـــك نحـــن 

بحاجـــة إلـــى العمـــل بجـــد لبقـــاء أرامكـــو الســـعودية فـــي 
الصـــدارة«. وتحـــّدث كذلـــك عـــن المخاطـــر التـــي يتعّيـــن 
ــر  ــن القصيـ ــى المدييـ ــا علـ ــتعداد لهـ ــركة السـ ــى الشـ علـ
والطويـــل، وحـــثَّ الموظفيـــن علـــى المحافظـــة علـــى 

الجاهزية التشغيلية في جميع األوقات.

إشادة بالتزام وإسهامات الموظفين
وكان الناصـــر وأعضـــاء آخـــرون مـــن اإلدارة العليـــا 
والتنفيذيـــة فـــي الشـــركة قـــد زاروا عـــدًدا مـــن مرافـــق 
الشـــركة خـــال شـــهر رمضـــان المبـــارك للتعبيـــر عـــن 
تقديرهـــم لمـــا يظهـــره الموظفـــون مـــن التـــزام وإســـهامات، 
خاصـــة وأن كثيـــًرا منهـــم يعملـــون فـــي مرافـــق نائيـــة بعيـــًدا 
عـــن أســـرهم. وفـــي إشـــارة إلـــى أن أرامكـــو الســـعودية 
تنتـــج برميـــًا مـــن أصـــل كل ثمانيـــة براميـــل مـــن النفـــط 
ـــي  ـــوي ف ـــن دور حي ـــك م ـــى ذل ـــب عل ـــا يترت ـــم، وم ـــي العال ف
ـــر الشـــركة  القتصـــاد العالمـــي، أعـــرب الناصـــر عـــن تقدي
ـــن يســـهمون فـــي هـــذا النجـــاح كل  ـــن الذي لجهـــود الموظفي

يوم.
وأشـــار الناصـــر إلـــى مـــا يترتـــب علـــى أســـعار النفـــط 
الزدهـــار  علـــى  تنعكـــس  كبيـــرة  آثـــار  مـــن  العالميـــة 

أعضاء اإلدارة يزورون مرافق الشركة خال شهر رمضان املبارك

الناصر: موظفو أرامكو السعودية هم مصدر قوتها التي تعزز
دورها كمورِّد موثوق للطاقة في العالم

أمين الناصر يتحدث مع الموظفين في مصفاة رأس تنورة ، خالل زيارة اإلدارة العليا لمرافق الشركة هناك.
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أمين الناصر في لقطة مع عدد من رجال اإلطفاء وأعمال األمن الصناعي في بقيق خالل زيارة اإلدارة العليا الرمضانية 
تصوير محمد آل الشيخ لمرافق الشركة المختلفة.      

أمين الناصر وعدد من المسؤولين التنفيذيين في لقطة جماعية مع موظفي مصفاة الرياض خالل زيارة اإلدارة العليا لمرافق الشركة.

مرجان

بقيق

العضيلية
الرياض

الخرسانية

ينبع

رأس تنورة

تســـتمر فيـــه أرامكـــو الســـعودية مســـيرتها، لتصبـــح أكبـــر 
قـــة  لطا ا عـــة  لصنا ملـــة  متكا لميـــة  عا كة  شـــر

والبتروكيميائيات.

السالمة دائًما.. داخل العمل وخارجه
ومـــع مضـــي أرامكـــو الســـعودية فـــي مســـيرتها نحـــو 
التوســـع والتحـــول، كانـــت رســـالة الناصـــر إلـــى الموظفيـــن 
هـــي المحافظـــة علـــى الســـامة دوًمـــا داخـــل مـــكان العمـــل 
وخارجـــه، حيـــث تســـتمر الشـــركة فـــي إيـــاء الســـامة 

المرورية أهمية قصوى.
كمـــا ســـلّط الناصـــر الضـــوء علـــى جهـــود الشـــركة التـــي 
تبذلهـــا للتصـــدي للتحديـــات المختلفـــة، ومـــن بيـــن ذلـــك 
والمواطنـــة،  بالبيئـــة،  والهتمـــام  المناخـــي،  التغّيـــر 

والمبادرات المجتمعية.
ــن  ــدة عـ ــق بعيـ ــي مناطـ ــم فـ ــر: »إن عملكـ ــال الناصـ وقـ
الظهـــران ل يعنـــي أنكـــم لســـتم فـــي القلـــب ممـــا نقـــوم بـــه، 
ــاد  ــم الجـ ــى عملكـ ــرام علـ ــر والحتـ ــا كل التقديـ ــم منـ فلكـ
وتفانيكـــم وإخاصكـــم فـــي مســـاعدة أرامكـــو الســـعودية 
علـــى المحافظـــة علـــى مكانتهـــا الرائـــدة فـــي صناعـــة 

الزيت والغاز«.

والســـتقرار القتصـــادي لـــدول العالـــم، وقـــال إن العمـــل 
الـــذي يقـــوم بـــه موظفـــو أرامكـــو الســـعودية فـــي هـــذا 
المجـــال يُعـــد »أمـــًرا بالـــغ األهميـــة«، مشـــيًرا إلـــى أن 
الهتمـــام الفـــردي لـــكل موظـــف بالتفاصيـــل يُســـهم فـــي 
ــة  ــورِّد موثـــوق للطاقـ ــا كمـ ــة الشـــركة علـــى دورهـ محافظـ
فـــي العالـــم، كمـــا يضمـــن حصـــول العالـــم علـــى الطاقـــة 

التي يحتاجها.
وقـــال الناصـــر، إن ســـمعة الشـــركة فـــي اللتـــزام الدائـــم 
بتوفيـــر الطاقـــة للعمـــاء والمعنييـــن ســـتزداد بالمضـــي 
ـــا مـــع شـــروع أرامكـــو الســـعودية فـــي التوســـع بصـــورة  قدًم
ـــا  ـــر والمعالجـــة والتســـويق، منوًه ـــي ســـوق التكري ـــرة ف كبي
ــت  ــاج الزيـ ــتمراُر إنتـ ــك، اسـ ــاح ذلـ ــروط نجـ ــن شـ ــأن مـ بـ
والغـــاز وأنـــواع اللقيـــم األخـــرى مـــن مختلـــف مرافـــق 
ـــاٍن  ـــكل أم ـــة ب ـــع أنحـــاء المملك ـــاج فـــي جمي ـــب واإلنت التنقي

وموثوقية.
وحـــرص رئيـــس الشـــركة علـــى تذكيـــر الموظفيـــن بـــأن 
الطلـــب علـــى الطاقـــة والمنتجـــات المرتبطـــة بهـــا ســـوف 
الســـكان  عـــدد  نمـــو  ارتفـــاع  مـــع  بالزديـــاد  يســـتمر 
واســـتمرار عجلـــة التطـــور علـــى المســـتوى العالمـــي فـــي 
ـــات  ـــى أن اســـتخدام التقني ـــب، مشـــيًرا إل المســـتقبل القري
ـــا فـــي الوقـــت الـــذي  الحديثـــة حـــال ظهورهـــا ســـيكون مهًم

أعضاء اإلدارة يزورون مرافق الشركة خال شهر رمضان املبارك

الناصر: موظفو أرامكو السعودية هم مصدر قوتها التي تعزز
دورها كمورِّد موثوق للطاقة في العالم

أمين الناصر يتحدث مع الموظفين في مصفاة رأس تنورة ، خالل زيارة اإلدارة العليا لمرافق الشركة هناك.
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أجواء رمضانية مختلفة يف مرافق معاجلة الغاز غير التقليدي 

150 موظًفا في طريف يعيشون النهار الرمضاني 
األطول في المملكة 

طريف -  في أقصى شمال المملكة، وفي أرض تكتسي 
بالنفـل والنوار، وعلى بعـد 1540 كم من العاصمة الرياض، 
تقـع مدينـة طريـف الوادعـة التـي ارتبـط اسـمها تاريخًيـا 
بخـط أنابيـب )التابايـن(، الـذي كان سـبًبا فـي اسـتقرار 
كثيـر مـن البـدو الرحـل فيهـا مطلـع السـتينيات مـن القـرن 
المدينـة  هـذه  مامـح  تشـكل  فـي  وبالتالـي  العشـرين، 

الصغيرة حجًما، والكبيرة أثًرا. 
فـي أيـام شـهر رمضـان المبـارك، كان لــ )القافلـة 
السـعودية  أرامكـو  موظفـي  مـع  موعـد  األسـبوعية( 
العاملين في مرافقها هناك، حيث تسـدل الشمس ستارها 
متأخـرة جـًدا عـن باقـي مـدن المملكـة. إنـه أطـول نهـار 
الثاثـة  ذو  التميمـي،  أديـب  المشـّغل  يعرفـه  لرمضـان 
والعشـرين عاًمـا، الـذي يقبـض علـى تمـرة اإلفطـار أثنـاء 
قيامـه بعملـه فـي إحـدى معامـل معالجـة الغـاز في مشـروع 
وعـد الشـمال فـي طريـف شـمالي المملكـة، كمـا يقبـض 
طـوال سـاعات العمـل المضنيـة علـى روح متوثبـة لإلنجـاز 
وأداء بمهماتـه الوظيفيـة على أكمل وجـه، مدفوًعا بتعطش 

كبير للتعلم واكتساب الخبرة والمعرفة.

رحلة مضنية..أهمية استثنائية
فـي مبنـى وحـدة التحكـم الـذي يبعـد عـن قلـب مدينـة 
طريف قرابة 30 كيلومتًرا وعند السـاعة السادسـة مسـاًء، 
وقبـل سـاعة ونصـف مـن موعـد اإلفطـار حسـب التوقيـت 
فـي  بـاردة  نسـمات  تنسـاب  طريـف،  لمدينـة  المحلـي 
الصحـراء، وفـي الوقـت نفسـه يتحقـق فريـق مـن فنيـي 
الصيانـة مـن السـتعدادات النهائيـة للمغـادرة فـي رحلـة 
تسـتغرق سـاعتين تقريًبـا، ينسـلُّ فيهـا الفريـق إلـى عمـق 
الصحـراء قاطًعـا طرًقـا غيـر معبـدة للوصـول إلـى ثاثـة 
معامـل لمعالجـة الغـاز تعمـل علـى مـدار السـاعة وتنتشـر 
علـى نطـاق جغرافي يصل قطـره إلى 250 كيلومتًرا شـمال 

وشرق مدينة طريف، وصوًل إلى بلدة حزم الجاميد. 
الرحلـة  إن  البناقـي،  مطـر  التشـغيل،  مشـرف  يقـول 
الفريـق  وإن  اسـتثنائية،  أهميـة  علـى  تنطـوي  المضنيـة 
يأخذهـا على أعلى درجات الجديـة. ويضيف البناقي، ابن 
مدينـة طريـف الـذي يعمـل فـي مشـروع إدارة أعمـال الغـاز 
غير التقليدي في وعد الشمال منذ عامين، أنه يمضي 12 
سـاعة مـن العمـل فـي نهـار رمضـان. ويؤكـد البناقـي الـذي 
وطـأت قدمـاه المشـروع قبـل 30 يوًمـا من تدشـين أول بئر 

عوض الفياض

برامج متنوعة وبيئة محفزة
وأوضح الشهري أن هناك برنامًجا خاًصا ينطلق بعد ساعة 
اإلفطـار يشـمل فقـرات رياضية وثقافيـة وشـعرية ومحاضرات 
عـن التغذيـة فـي رمضـان وعـن إجـراءات السـامة فـي مواقـع 
محفـزة  بيئـة  تشـكيل  علـى  »نعمـل  قائـًا:  وأضـاف  العمـل، 
للموظفيـن فـي رمضـان، حيث يغيب بعضهم عن أسـرهم طوال 
الشـهر أو أليـام طويلـة. كمـا يتـم تعديـل وقـت انطـاق سـاعات 

العمل إلى وقت مبكر لتجنب األجواء الحارة أيًضا«.
وأمـام شاشـات متفرقة ومليئة بالرسـوم البيانيـة في مبنى 
أعمال التحكم والسيطرة لمنظومة إنتاج الغاز غير التقليدي، 
يمضي فؤاد الرويلي دقائق اإلفطار بسـكينة وهدوء وانتظار، 
ريثمـا يتنـاول زمـاؤه وجبـة اإلفطار في صـورة تعّبر عـن روح 
التعـاون والمسـؤولية. يقول الرويلي الذي يعمل في المشـروع 
منـذ ربيـع 2016م إن مراقبـة مرافـق المعالجـة عبـر أحـدث 
األنظمـة وعبـر كاميـرات تعمـل على مـدار السـاعة  أمر غاية 
فـي األهميـة. ويضيـف الرويلـي المشـرف علـى فريـق فنيـي 
الصيانـة أن سـاعة اإلفطـار وتبديـل نوبـات العمـل تحظـى 
بنفـس أهميـة باقـي أوقـات العمـل، ويشـيد الرويلـي بالـروح 
المعنوية العالية لزمائه وارتفاع اإلنتاجية في شهر رمضان. 
ويوضـح الرويلـي قائـًا: »صحيـح أن البعـض يعانـون جـراء 
التأقلـم مـع قضـاء الشـهر الكريـم بعيـًدا عـن األسـرة، لكـن 
خدمـات اإلسـكان تُعطـي انطباًعـا مختلًفـا للموظفيـن. ومـا 
يُقـّدم فـي هـذا العـام مـن خدمـات يفـوق بمراحـل السـنوات 
الماضية، حيث تُعد وجبات اإلفطار والسحور بطريقة متقنة 

ومنظمة. ل شيء ينقصنا على اإلطاق«.

العمل على مدار الساعة
ثاثة مرافق لمعالجة الغاز غير التقليدي تعمل على مدار 
السـاعة إلمـداد محطـة الكهربـاء الجديـدة التابعـة للشـركة 
السـعودية للكهربـاء فـي طريـف، ومعمـل تركيـز الفوسـفات 
التابـع لشـركة معـادن فـي مدينة وعـد الشـمال الصناعية في 

المنطقة الشـمالية. كما يجري العمل على قدم وساق إلنشاء 
مرفقيـن جديديـن لمعالجـة الغـاز لتدشـينها قبيـل انتهـاء عام 
2019م، حيث نجحت أرامكو السـعودية باسـتكمال أول معمل 
إلنتـاج الغـاز غيـر التقليـدي منتصـف 2018م، بطاقـة تُقـدر 

بنحو 80 مليون قدم مكعبة قياسية يومًيا. 
وكل ذلـك نتيجـة جهـود يقودهـا مهندسـون وفنيـون سـعوديون 
يعملـون فـي ظـروف قاسـية. وفـي رمضـان يمضـي مهنـدس 
المشـاريع، نجيـب البخيتـان، الـذي انضـم إلـى فريـق العمـل فـي 
طريـف منـذ 2016م، جـزًءا مـن وقتـه بالحصـول علـى عـدد مـن 
شـهادات التدريـب عبـر شـبكة اإلنترنـت. ويقـول البخيتـان: »فـي 
هـذا الشـهر سـأنهي شـهادة فـي الجـودة مـن أحـد أهـم المعاهـد 
األمريكيـة. وأعتقـد أن ذلـك هـو أفضـل اسـتثمار لشـهر رمضـان 
خصوًصا في هذا المكان البعيد جًدا عن أسرتي في األحساء«.

من جانبه، يقول مهندس أنظمة التحكم، خالد إسـماعيل، 
إنـه يعمـل فـي إدارة مشـاريع الغـاز غيـر التقليـدي منـذ تسـعة 
أشـهر، وإن رمضـان 2019م يشـهد تغّيـرات هائلة في مسـتوى 
الخدمـات المقدمـة فـي السـكن المؤقـت، ويضيـف: »ارتفـع 
عـدد الموظفيـن بشـكل كبيـر هـذا العـام، حيـث كان العـدد ل 
يتجـاوز 50 موظًفـا، بينما اليوم يجتمع أكثـر من 200 موظف 
فـي هـذا السـكن المؤقـت. وفـي سـاعات اإلفطـار والسـحور 
يكتـظ المطعـم وصالـة الرياضة والمسـجد بكثير مـن الوجوه 
المألوفـة، وكثيـر مـن األنشـطة أصبحـت تُنظـم هنـا، وأجـواء 

مختلفة و مبهجة في المساء«.
وعنـد السـاعة العاشـرة مسـاء تنسـاب مـن غرف اإلسـكان 
المؤقـت أعـداًدا كبيرة من الموظفين إلـى ملعب كرة الطائرة، 
وإلـى النـادي الرياضـي الذي يتوسـط منطقة اإلسـكان، حيث 
يُحيون هؤلء الموظفين مساءات شهر رمضان بمزاولة أنواع 
مختلفة من الرياضة بإشـراف مدرب خاص. يقول المشـرف 
على خدمات اإلسكان المؤقت، صاح الظاهري، إن البرامج 
المعـّدة للموظفيـن فـي رمضـان تُضفـي أجـواًء مـن المـرح 
والرتيـاح، ويضيـف بقولـه: »لبـد مـن التأكـد بــأن الموظفيـن 
يحظـون بـكل الخدمات التي تمنحهم القدرة على التركيز في 

أداء مهماتهم دون أي منغصات. هذا هو هدفنا الرئيس«.

غـاز غيـر تقليـدي فـي طريـف أن سـاعات العمـل تمضـي 
بسـرعة فائقـة، ويضيـف بقولـه: »خـال األحد عشـر عاًما 
التـي سـبقت انتقالـي إلـى طريـف، قضيـت 11 مـن شـهور 
رمضان في بقيق بعيًدا عن أسـرتي ومسـقط رأسي. كانت 
تجربـة صعبـة، لكـن بعـد انتقالـي إلـى هـذه اإلدارة مطلـع 
مايـو 2017م، ورغـم مرورنـا بظـروف مختلفـة وتحديـات 
صعبـة، فإننـي شـهدت فـي شـهر رمضـان بنـاء المعامـل 
وأعمـال التركيـب وبواكيـر أعمـال التدشـين لثاثـة معامـل  
لمعالجـة الغـاز غيـر التقليـدي. رمضـان قبـل عاميـن كان 
مختلفـا تماًمـا، وهذا المبنى الذي نجتمع فيـه اآلن لم يكن 

موجوًدا أصًا«.
مـن جانبـه، أّكـد رئيس قسـم التشـغيل فـي إدارة أعمال 
الغـاز غيـر التقليـدي، سـلطان الشـهري، الـذي انضـم إلـى 
فريـق العمـل فـي طريـف مطلـع شـهر مـارس مـن العـام 
الماضـي، أن نهـار رمضـان فـي طريـف يُعـد األطـول فـي 
المملكـة مـن حيـث سـاعات الصيـام، التـي تصـل إلـى مـا 
يقـرب مـن 15 سـاعة ونصـف السـاعة فـي بدايـة الشـهر 
الكريم. ويضيف الشـهري أن تضاريس المنطقة تزيد من 
معامـل  أن  كمـا  العمـل،  فـرق  تواجـه  التـي  التحديـات 
اسـتخراج الغـاز ومعالجتـه تمتـد علـى مسـاحات واسـعة 

ومتفرقة.
 150 يبلـغ عـدد موظفـي أرامكـو السـعودية أكثـر مـن 
موظًفا يقطنون في سـكن مؤقـت بالقرب من مبنى التحكم 
الرئيـس، إلـى جانـب 50 مـن موظفـي المقاوليـن. وقبيـل 
دقائق من أذان المغرب، يتجمع عشـرات منهم في الخيمة 
الرئيسـة فـي تقليـد يومي لتنـاول وجبـة اإلفطار فـي أجواء 

تسودها مشاعر التكافل واأللفة. 

في خيمة تتوسط السكن المؤقت يجتمع عشرات الموظفين لتناول اإلفطار في أجواء ودية.

يؤكد خالد إسماعيل، أن هناك تغّيرات هائلة في مستوى 
الخدمات المقدمة في السكن المؤقت، خاصة خالل شهر 

رمضان.

انضم نجيب البخيتان، إلى فريق العمل في طريف منذ عام 
2016م، وهو حريص على استغالل وقت فراغه بعد العمل في 

الحصول على شهادات تعليمية عبر اإلنترنت. 

يقطع مطر البناقي وفريقة 
أكثر من 170 كيلومتًرا 

للوصول إلى أحد المعامل.

صالح الظاهري: تحرص إدارة 
السكن على تأمين برامج 
مالئمة لروحانية رمضان.

فؤاد الرويلي يعمل على منح 
زمالئه وقًتا مناسًبا لإلفطار 

وأداء مهماتهم.

يمارس الموظفون ألعاًبا رياضية مختلفة في المساء ضمن برنامج صحي تشرف عليه 
العيادة الطبية في السكن.

تصوير: عبداهلل الشمري

يقع السكن المؤقت لموظفي أرامكو في خدر 
الصحراء المتاخمة لطريف و مشروع وعد الشمال.
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أحمد احلمادي

رمضان الفلسطيني ..
بين الماضي والحاضر

األسرة الفلسطينية، التي أشغلت شبكاُت التواصل 
أفراَدهـا عـن بعضهـم، كحـال األسـر فـي سـائر الدول 
ليعيـد شـملها مـن جديـد،  يأتـي رمضـان  العربيـة، 
تحديًدا وقت اجتماع األسـرة على اإلفطار، وإن ظلت 
الهواتـف الذكيـة قـرب أياديهـم، وأعينهـم نحـو شاشـة 

التلفاز.
ولفلسـطين طقـوس فـي رمضان تسـتعد لها األسـر 
قبـل أيـام مـن حلـول الشـهر الفضيـل، سـواء بالزينـة 
المعـدة خصيًصـا لهـذه األجواء ومسـتوحاة من معاني 
الشـهر، أم اإلضـاءة التـي إن رآهـا المـرء فـي غيـر 
الشـهر  فـي  يسـتعذبها  كمـا  يسـتعذبها  ل  رمضـان 

المبارك.
صحيـح أن تغيـر مناحـي الحيـاة، وتطـور أنمـاط 
العيـش، وانهمـاك الكثيريـن فـي وظائفهـم وأشـغالهم، 
وتكاثـر الهمـوم، كلهـا أمـور قـد غّيـرت مـن طريقـة 
احتفـاء الفلسـطينيين بشـهر الصيـام؛ إل أن طقوًسـا 
معينـة ظلـت ثابتـة رغـم المتغيـرات. فـأول يـوم مـن 
رمضـان هو الذي يجمع األسـرة الممتـدة- إن كان في 
ذلـك قـدرة اقتصاديـة- وعـادة إمـا عنـد بيـت الجـد 
والجدة إن كان عندهما من األسرة من يعيش معهما، 
األشـقاء  يُدعـى  حيـث  األكبـر،  الشـقيق  عنـد  أو 

والشقيقات مع أزواجهم وأبنائهم.
تفّضل األسرة الفلسطينية في أول يوم من رمضان 
عـادة الطبـق، أو األطبـاق التقليديـة، كالمقلوبـة، أو 
القـدرة، أو المحاشـي، وبعضهـم »يتطـرف« فـي جعـل 
»المسـخن« فاتحـة أطبـاق رمضـان رغـم ثقـل األكلـة 
علـى المعـدة وهـي خاويـة. إل أن الطبـق الرئيـس ل 
ينعم بمسـاحة المائدة وحده، فمعه السـلطة اليومية- 
التـي ل إفطـار مـن دونهـا- برفقـة الشـوربات، خاصـة 

العـدس، وتزيـن  أو  الفريكـة  أو  الشـعيرية،  شـوربة 
وأنـواع  األسـرة،  ميـول  بحسـب  عصائـر  المائـدة 
المخلـات، وحبـات التمـر الضروريـة لبـدء الصائـم 

إفطاره.
لعـل مـا يُميِّـز األسـر الفلسـطينية أنهـا ل تنتظـر 
»جلـي وتنظيـف« األواني بعد فتـرة معقولة من الراحة 
عقـب اإلفطار، إنما مباشـرة إلى المطبـخ وكأن واجًبا 
عليهـا قـد ُحـدد بزمـن ل يجوز تجـاوزه، علـى األخص 
العامـات  وجـود  فيهـا  تنتشـر  ل  فلسـطين  أن 
المسـاعدات فـي المنـازل؛ فاألسـرة نفسـها تشـتري 
وتطبـخ وتـأكل »وتجلـي«، وتفضـل السـتعداد للطقـس 
الثانـي مـن يوم رمضـان بعد طقـس اإلفطار وقـد أُدى 

واجب التنظيف.
وتـؤدى صـاة المغـرب بعـد النتهـاء مـن اإلفطـار، 
حيـث يبـدأ الطقـس الثانـي الـذي يسـتمر حتـى بـدء 
صـاة العشـاء والتراويـح، لكـن مـن دون اإلثقـال علـى 

بالشـهر  خاصـة  مأكـولت  مـن  أُعـد  بمـا  المعـدة 
المبارك، وذلك ألن بعد صاة التراويح ل يوجد وقت 
كاٍف إلشـغال المعـدة مـن جديد؛ لذلـك يكون الطقس 
الثانـي عـادة فـي شـرب القهـوة أو الشـاي بالنعنـاع، 
وربمـا بعـض حبـات الفاكهـة. أمـا المتعجـل للحلويـات 
الخاصـة فيتذوق ولو جزًءا يسـيًرا منها قبل التراويح، 
ويكـون هـذا الطقس عادة أمام شاشـة التلفاز لمتابعة 

البرامج والمسلسات المفضلة.
بعـد التراويـح ينقسـم الفلسـطينيون إلـى قسـمين، 
فمنهـم مـن يفّضـل العـودة إلـى البيـت لمتابعـة برامـج 
ومسلسـات رمضـان والسـتمرار في إشـغال المعدة، 
ومنهـم مـن يفضـل الخروج إلى مقـاٍه اسـتعدت ألجواء 

ليالي رمضان، حيث يلتقي األصدقاء.
ـة مامـح رمضانيـة لـم تجّبها ثـورة التقنية  بيـد أن ثَمَّ
الحديثـة، وتطـور الحيـاة؛ فرمضـان فـي فلسـطين ل 
تكتمـل أجـواؤه مـن دون القطايـف التـي يفضلها بعضهم 
بالجبنة أو القشـطة، وبعضهم بالمكسـرات. وإلى جانب 
القطايف، هناك »السحلب« وهو الحليب الساخن الذي 
يُعـد بطريقـة خاصة، حتى صارت مقـاٍه مخصصة به ل 

يمكن المرور جانبها من دون التوقف لشربه.
أمـا السـحور فيمكـن القـول إن فيـه مـا تغيـر مـن 
الوجبـات، ومـرد ذلـك إلـى طبيعـة الحيـاة والوضـع 
القتصـادي الـذي بـات يحتـم علـى الفلسـطيني أن 
يسـتيقظ مبكًرا كل صباح سـاعًيا في مناكب وظيفته، 
فأصبـح سـحور كثيـر مـن الفلسـطينيين قبـل نومهـم، 
بعـد أن كان قبل عقود بعد منامهم يمارسـون طقوًسـا 
خاصـة بهـذه الوجبة التي يفضلونها خفيفة بعد مرور 

»المسحراتي« على قدميه من جانب كل بيت.
غّيـب تطـور الحيـاة »المسـحراتي«، وغـاب معـه 
واحـد مـن أهـم معالـم رمضـان الـذي يبقـى شـهًرا 

للصيام مهما اختلفت، أو تغيرت طقوسه.

محمد أبوعبيد

ع المواطنُة والتنوُّ
في العطاء المستمر

ل يقتصــر معنــى المواطنــة لــدى أرامكــو الســعودية علــى 
مبــادرات فعــل الخيــر، وإنمــا يشــمل التصــرف بصــورة 
تهــدف إلــى تســخير مــا لدينــا مــن طاقــة ومــوارد هائلــة 
ــى أن  ــن عل ــدة إليجــاد فــرص تســاعد اآلخري ــرات فري وخب
يحدثــوا أثــًرا إيجابًيــا فــي مجتمعاتهــم، وقســم المواطنــة 
أخــذ يواكــب التطــورات والعطــاء. ولــو تطرقنا بشــكل ســريع 
إلــى مراحــل تطــور برنامــج المواطنــة والعطــاء في الســنوات 
الماضيــة والــذي بــدأ بحمــات توزيــع الحقيبــة المدرســية، 
ــة  ــة أداة تقني ــادرة وأصبحــت الحقيب ــم تطــورت هــذه المب ث
عرفــت بــ»هديــة المعرفــة« وبعدهــا جــاءت حملــة »أريــد أن 
أســمع«.. فالتنــّوع فــي العطــاء هــذا العــام أصبــح يواكــب 

العطاء للمجتمع. 
والتنــّوع فــي العطــاء يُعــدُّ فرصــة رائعــة تأخــذ أبعــاًدا 
إنســانية وذاتيــة مــن حيــث مشــاركة الموظفيــن والموظفــات 
فــي هــذا العمل اإلنســاني، ومــن هنــا أرى أن المواطنــة تبدأ 
بالشــعور باآلخريــن ومعاناتهــم! وبالطبــع هــؤلء الذيــن هــم 

جزء مهم من مجتمعنا، سواء أكانوا أبناء أم بنات وطننا.
إن هــذه الســواعد فــي حاجــة إلينــا اآلن، ونحــن قــادرون 
ــم، ول  ــى جانبه ــوف إل ــى مســاعدتهم والوق ــد عل وهلل الحم
ننســى أن الســعي إلــى عمــل الخيــر ينعكــس فــوًرا علــى 
صاحبــه ويجــده فــي حياتــه اليوميــة، فعندمــا تبــدأ فــي 
الســعي أو حتــى مجــرد التفكيــر فــي إســعاد ومســاعدة 
اآلخريــن، فإنــك تكــون قــد اختــرت الطريــق إلــى ســعادتك 
قبــل ســعادتهم. وهنــاك كثيــر مــن األمثلــة التــي نســمع ونقرأ 
عنهــا عــن أصحــاب الثــروات الذيــن نتفاجــأ بأنهــم يتبرعــون 
ــر مــن ثرواتهــم، وعندمــا يُســألون عــن الســبب  بمقــدار كبي
وراء ذلــك، تكــون إجابتهــم أنهــم ســعداءُ بالقيــام بهــذا العمل 
واألخــذ بهــذه الفكــرة ومشــاركة مجتمعهــم فــي تــرك بصمــة 

إنسانية حضارية في حياة اآلخرين.
ونحــن فــي مجتمعاتنــا اإلســامية نعتــز بقيمنــا؛ إذ يحثنــا 
ــا علــى مســاعدة بعضنــا بعًضــا، وهــذه  ديننــا الحنيــف دائًم
تُعــدُّ فرصــة ثمينــة مــن أجــل اســتثمارها والســعي إلــى 
الخيــر  إلــى فعــل  المبــادرة  توظيفهــا، وتوضيــح أهميــة 
ألبنائنــا وخصوًصــا الصغــار منهــم؛ حتــى نغــرس فيهــم قيــم 

ُحــب الخيــر والعمــل الصالــح الطيــب والمبــادرة بفعلــه مــن 
دون تردد أو انتظار المقابل.

فعنــد اكتســاب المــرء الخبــرات والمهــارات المختلفــة 
للعطــاء فــي مهنتــه، سيشــعر بالســعادة فــي أنــه ينقلهــا إلــى 
أصدقائــه وأســرته إلنجــاز أعمالهــم المطلوبــة، وهــذا أقــل 
شــيء يمكــن أن نُســهم بــه فــي هــذه المبــادرة األخاقيــة 

الحضارية!
مــن هنــا جــاء التنــّوع فــي العطــاء كنظــرة مســتقبلية، 
حيــث يســتطيع الموظفــون والموظفــات للمــرة األولــى أن 

يختــاروا المجــال الــذي يريدون التبــرع فيه، بإتاحة الشــركة 
ــدرج تحــت هــذه  ــث ين ــة ومتنّوعــة، حي ــق عام ــة صنادي ثاث
الصناديــق عــدد مــن البرامــج الخاصــة والفئات المســتهدفة 
الصنــدوق  كاآلتــي:  وهــي  المحــدود  الدخــل  ذوي  مــن 
الجتماعــي، والصنــدوق الطبــي، والصنــدوق التعليمــي. 
ودعــم  األيتــام  كفالــة  يشــمل:  الجتماعــي  فالصنــدوق 
األرامــل ودعــم أســر الســجناء. والصنــدوق الطبــي ويشــمل: 
مســاندة مرضــى الســرطان، وأجهــزه قيــاس الســكر وأجهزة 
غســيل الكلــى. امــا الصنــدوق التعليمــي فيشــمل: المــواد 

التعليمية والبرامج الصيفية والبرامج التعليمية.
وممــا ل شــك فيــه أن النظــرة الجديــدة فــي التنــّوع 
للعطــاء تبــدأ بغــرس مفهــوم المواطنــة للجيــل الجديــد نحــو 
العطــاء وبــذل الجهــد فــي ذلــك بــا مقابــل، حتــى يشــعر 
بتحمــل المســؤولية نحــو نفســه ودوره فــي مجتمعــه. وهــذا 
وحياتــه  لعملــه  أيًضــا  فــي عطائــه  يؤثــر  ســوف  األمــر 
يبــدأ  مــن هنــا  الشــخصية.  تكامــل  وبنــاء  الجتماعيــة، 

اإلحساس بالمواطنة والتنّوع في العطاء. 

رمضان بنكهة حجازية

هنوف السليم

يُعـدُّ رمضـان ضيًفـا عزيـًزا علـى قلـب كل مسـلم، وغالًبـا مـا يبـدأ التحضير 
لهـذا الشـهر الكريـم قبـل أسـابيع مـن حلولـه. وممـا لشـك فيـه، أن الشـعوب 
تختلـف فـي عاداتهـا وتقاليدهـا فـي الحتفـاء بهـذا الشـهر، وإن جمعهـا صوت 
المدفـع ونـداء المسـحراتي، إل أن أجـواء رمضـان في باد الحرميـن لها طعٌم 
خـاص لوجـود الحرميـن الشـريفين فيهـا، وتحديـًدا لمـن كان قريًبـا منهمـا. 
لـه طعمـه ونكهتـه  اثنـان علـى أن رمضـان الحجـاز  ولهـذا، فأنـه ليختلـف 
الخاصة، التي تستشـعرها في كل ركن وحارة وشـارع وبيت. ولسـهولة الوصول 
إلـى الحرميـن الشـريفين فـي هـذه الديـار، فإنـه مـن النـادر أن تجـد َمـن يفوِّت 
فرصـة أداء العمـرة فـي رمضـان، خاصـًة أن العمـرة في هـذا الشـهر لها فضٌل 
فة، ويـؤدي  كبيـر يفـوق أي شـهٍر غيـره، فمنهـم مـن يذهـب إلـى الكعبـة المشـَرّ
مناسـك العمـرة صائًمـا، ومـن ثـَمّ يفطـر بـ»فكـوك الريـق« وهـو الرطـب ومـاء 
زمـزم، وبعـد صـاة المغرب يعود إلى المنزل؛ ليجد السـفرة التـي تحتوي على 
والشـوربة  البـري،  بالسـمن  بالطحينـة  والفـول  بالبصـل،  المبخـر  الفـول 
والسمبوسـة المضفـرة، والبـف الفرنـي، والدقـة )ملـح المدينـة(، والدقـس، 
وعيـش اللحـم. وبعد راحة قصيـرة، يجتمع الرجال بعد صـاة التراويح وتجهز 
صوانـي الحلويـات الرمضانيـة ومشـروب الشـاي. حتـى العاقـات الجتماعيـة 
يحكمهـا هـذا الشـهر الكريـم، فتتبـدل أماكن اللقـاء وأوقاته، ومـا إن تثبت رؤية 
هـال شـهر رمضـان المبـارك حتـى تبـدأ األجـواء الروحانيـة تتسـلَّل شـيئاً 
فشـيئاً، لتعـمَّ جميـع األنحاء، حينها يبدأ النـاس في تقديم التهانـي والتبريكات 
بالشـهر العظيـم عنـد أهـل الحجـاز؛ فتزدحـم الشـوارع، وتعلـق الفوانيـس عنـد 
األبـواب، وتتفقـد ربات البيوت أغراض رمضان؛ من أجل المأكولت الحجازيَّة 
التـي ل غنـى عنهـا علـى أي سـفرة حجازيَّـة. ومـن المشـروبات التـي ليمكـن 
السـتغناء عنهـا لـدى الحجازييـن، مشـروب »السـوبيا« الـذي يُعـّد مـن ركائـز 
المائـدة الرمضانيـة والـذي قليـًا مايُصنـع فـي المنـزل لصعوبـة إعـداده، وقـد 
انتشـر مـن جمهوريـة مصـر قديًمـا، إلـى الحـواري واألزقـة المكيـة فتوارثـوا 
صناعتهـا، ومـن ثـم إلـى المناطـق المجـاورة لمكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة 

حتى أصبح مشروبهم األساس في رمضان.

Social Donation
صندوق التبرع االجتماعي

Double your impact to help underprivileged families
and individuals in social crisis. 

ضاعف أجرك بالمساهمة في مساندة المحتاجين
من األفراد واألسر.

Orphans
Widows
Prisoners’ Families

األيتام
األرامل

أسر السجناء Donate Now
تبرع اآلن

Medical Donation
صندوق التبرع الطبي

Double your impact to help families and individuals 
with serious medical needs.

Blood Sugar Monitoring Devices
Dialysis Machines
Cancer Patients Support

ضاعف أجرك بالتبرع لمساعدة األسر واألفراد ذوي االحتياجات
الطبية الماسة.

أجهزة قياس السكر
أجهزة غسيل الكلى

مساندة مرضى السرطان Donate Now
تبرع اآلن

Donate Now
تبرع اآلن

Education Supplies
Summer Programs
Educational Programs

المواد التعليمية
البرامج الصيفية

البرامج التعليمية

Educational Donation
صندوق التبرع التعليمي

Double your impact with support for education initiatives, 
to help underprivileged families and individuals with 
educational needs.

ضاعف أجرك بمساندة المبادرات التعليمية الهادفة 
لمساعدة المحتاجين.
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٣٠ مايو ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

في هذا العصر الــذي يشهد تحّول عديد من جوانب 
الحقيقي  العالمين  إلــى مزيج يصعب فصله من  الحياة 
الرقمي  العالم  في  بياناتنا  باتت خصوصية  والرقمي، 
موضوًعا يشغل تفكيرنا. والسؤال الذي يطرح نفسه هل 
نثق في مــزّودي الخدمات الرقمية، وهل يحرصون نفس 
الحرص للمحافظة على خصوصيتنا؟ قد تكون الثقة في 
وكلما  لها  الرقمية هي مفتاح مهم لستخدامنا  التقنية 
زادت الثقة كلما ُفتحت أبواب جديدة لدخولها إلى حياتنا 

بشكل أعمق.
ولإلجابة عن هذا السؤال، نبدأ أوًل بالتفريق بين أمن 
البيانات وخصوصيتها، فإن »أمن البيانات« يعني حماية 
البيانات من أي عملية استحواذ أو تعديل أو مسح دون 
البيانات« فتعني جمع  صاحية مقننة، أما »خصوصية 
واستخدامها  وحفظها  معينة  جهة  أو  لــفــرد  البيانات 
وإمكانية مشاركتها مع جهات أخرى حسب ضوابط متفق 
عليها مع مصدر هذه البيانات، علًما أن أمن البيانات يُعّد 
الركيزة األساس للخصوصية، وتعكس الخطوة األولى مدى 
إدراكنا بمفهوم الخصوصية الــذي يتمحور حول الوعي 
كيفية  ثــم  ومــن  البيانات،  جمع  وكيفية  ماهية  بمعرفة 

استخدامها أو مشاركتها مع جهات أخرى.
قد ل يعلم البعض أنه يتم جمع البيانات بشكل خاص 
عن طريق التطبيقات المتوفرة على هواتفنا الذكية، وتعمل 
للحوسبة  عالمية  منصات  خــال  مــن  التطبيقات  هــذه 
السحابية توفرها شركات كبيرة مثل مايكروسوفت. وتضع 
كل من هذه الشركات سياسات خصوصية خاصة بها، كما 
سياسات  يــضــعــون  المختلفة  التطبيقات  مــطــوري  أن 
الخصوصية، فمثًا هناك سياسة خصوصية لستخدام 
لستخدام  سياسة خصوصية  وهناك  الذكية  الهواتف 
تطبيق الواتساب على تلك األجهزة، من هنا يُمكن فهم 
األمن  بموضوعات  يتعلق  فيما  حالًيا  الشرس  التنافس 
والخصوصية والشفافية والمتثال وحرصهم الكبير على 
تصميم وبناء أنظمتهم وفًقا للمعايير الدولية للخصوصية.

ويتراوح استخدام البيانات من العمليات التسويقية إلى 
»تجميع البيانات« وهي عملية جمع بيانات للشخص، وهي 
قد ل تكون حساسة إل عندما يتم جمعها من مصادر 
مختلفة وربطها منطقًيا، كأن يتم تجميع بيانات أساس من 
أو  مالية،  ومعلومات  اجتماعي  تواصل  وبيانات  موقع، 
صحية، أو متعلقة بالعمل، ليتم تكوين سجل متكامل عن 

الشخصية.
 وتكمن الخطورة في استخدامها لتخاذ قرارات تخص 
الشخص دون معرفته، وتُعد هذه العمليات من التعدي على 
بها،  معرفتنا  أو  سماحنا  عــدم  حالة  فــي  خصوصيتنا 
ومجدًدا يأتي السؤال هل ستكون الخصوصية مستقبًا 

أمًرا غير مهم أم أمر بالغ األهمية؟
 في اعتقادي أنها ستصبح أكثر أهمية وتعقيًدا بسبب 
ظهور تقنيات الذكاء الصطناعي وخصوًصا الخدمات 
اإلدراكية، ومنها التعرف على الوجه، والحالة المزاجية، 
والصوت وغيرها. لذلك بادرت بعض الدول ومنها التحاد 
ــي لــوضــع قــوانــيــن حماية الخصوصية وتــبــادل  ــ األوروبـ
المعلومات الشخصية لمواطنيها، لذلك تقع المسؤولية 
أوًل على المستخدم بأن ل يشارك بياناته الشخصية على 
والسياسات  القوانين  ــم على  ثَّ ــن  وم اإلنــتــرنــت،  شبكة 

المنظمة.

الحوسبة السحابية..
هل تحفظ خصوصيتنا؟

د. ممدوح النجار
نائب الرئيس للتقنية الوطنية بشركة

مايكروسوفت العربية.. الرياض

تقنيات الذكاء الصناعي 
للمحادثات اآللية

الفرق بين الحاسبات الكميَّة والتقليدية

تؤكـد توقعـات خبـراء تقنيـة المعلومـات أن عـام 2019م سـوف يشـهد تحـول 
تقنيـات الـذكاء الصناعي بشـكل تدريجي ليصبح لها تأثير ملمـوس في حياتنا، 
ومـن أهـم تطبيقـات تقنيات الذكاء الصناعي هو أجهزة الـرد اآللي أو ما يعرف 
بــChatbot، حيـث تنوعـت حلـول المحادثـات المعتمـدة علـى الـذكاء الصناعـي 
لتشـمل برامـج المحادثـات النصيـة والصوتيـة، والتعـرف على الـكام، ومعالجة 
اللغات الطبيعية والمسـاعدات الصوتية، وتقنيات التعرف على الوجه، وغيرها 
مـن الوظائـف األخـرى. ومـن المتوقـع أنـه فـي عـام 2019م سـوف تتطـور هـذه 
المنصـات وتصبـح أكثر انتشـاًرا مع توقع وجود حواسـب متقّدمـة، تقوم بتحليل 

البيانات الضخمة بشكل أسرع.
وتسـاعد برامـج المحادثـات التـي تعتمـد علـى الـذكاء الصناعـي الشـركات 
لتوفيـر محادثـات شـخصية مؤتمتـة علـى نطـاق واسـع، حيـث تكمـن فائـدة هذه 
التطبيقـات فـي قدرتهـا على إكمـال المحادثات والمناقشـات مثل اإلنسـان على 
مـدار السـاعة دون توقـف، حيـث يمكـن أن تسـاعدك منصـات المحادثـات التي 

تعتمد على الذكاء الصناعي في عملها في كل شيء تقريًبا.
وهـذه بعـض الدلئـل واألمثلة لنمو مجالت المحادثـات اآللية المعتمدة على 

الذكاء الصناعي:

تطبيقات المراسلة الفورية
تطـورت تطبيقـات المراسـلة مثـل واتسـاب وفيسـبوك وماسـنجر وتيليجـرام 
وغيرهـا فـي العاميـن الماضيين، كما سـيزداد هـذا التطور، حيث سـيصل عدد 
مستخدمي تطبيقات المراسلة إلى ما يقرب 2.48  مليار مستخدم بحلول عام 

2021م. 
ومعظم هذه التطبيقات تتيح للشركات بناء روبوتات الدردشة التفاعلية على 
منصاتهـم، ولذلـك  سـيكون لـدى الشـركات فرصـة للتواصـل مـع عمائهـا مـن 

خال تطبيقات المراسلة عند التواصل مع العميل.

ل يـكاد يمـر يـوم إل وهنـاك اكتشـاف أو تطور جديـد في عالم التقنيـة، بدًءا 
من تقنيات الذكاء اإلصطناعي التي يبني عليها البشر آمالهم من أجل تحسين 
مسـتوى الحيـاة، إلـى تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي سـتغير مفهـوم 
الصناعـات وسـبل األتمتـة بمجملهـا. ومـن جهـة أخـرى، تعمـل الشـركات علـى 
تطويـر جيـل جديـد مـن الحواسـيب لخدمـة تلـك المجـالت، وهـي الحواسـيب 
الكميَّـة )أو الكموميـة( أو مـا يُعـرف بــ Quantum Computers. هـذا النـوع 
الجديد من الحواسيب يمكن أن يكون أقوى من أي حاسب آلي صنعه اإلنسان 
حتـى اآلن بماييـن المـرات. ولفهـم طريقـة عمـل الحاسـب الكمـي، يجـب أن 

نستوعب طريقة عمل الحاسب التقليدي ليتسنى لنا المقارنة بينهما.
يعمـل الحاسـوب العـادي بالعتمـاد علـى نظـام ثنائـي، ليـس لـه إل احتمالين 
فقـط، وهمـا »0« أو »1«،  فعندمـا ترسـل اإلشـارة الكهربائية إلـى المعالج، يقوم 
المعالـج بوصـل الدائـرة الكهربائيـة لينتج عنـه الرمـز »1«، أو يفصلها لينتج عنه 
الرمـز »0«، وهـو مـا ينتـج عنـه خانة واحـدة من البيانـات تعرف بـ »البـت«. ويتم 
إنتـاج تلـك اإلشـارات بشـكل تسلسـلي علـى شـكل مجموعـات منها، ليتـم تكوين 
األكـواد وانتـاج البيانـات. ويقـوم المعالـج بتحليـل هـذه البيانـات عبـر معـادلت 
رياضيـة، مثـل الجمـع والطـرح، ومعـادلت رياضيـة أخـرى أكثـر تعقيـًدا تعـرف 

بالخوارزميات.
ويقوم الحاسب اآللي بمعالجة البيانات، أو تخزينها عبر أداة الترانسيستور، 
وهي دوائر كهربيائية دقيقة جًدا تُستخدم في حفظ هذه اإلشارات التي تكون 
علـى شـكل 1 أو 0. ومـع ازديـاد سـرعة المعالـج، يتـم معالجـة أو تخزيـن 
الماييـن مـن البيانـات فـي الثانية الواحـدة، وهذه ببسـاطة طريقة 
معظـم  فـي  حالًيـا  المسـتخدم  التقليـدي  المعالـج  عمـل 

أجهزتنا.
اختراعـات  أهـم  مـن  الترانسيسـتور  ويُعـد 
القـرن الماضـي علـى اإلطـاق، ويحتـوي 
شـريحة  علـى  المتطـور  المعالـج 
سـيليكون بحجـم السـنتيمتر 
المربـع ويضـم ماييـن 

صوتكمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

وقـد قـام تطبيـق واتسـاب بخطـوة مماثلـة من أجـل خدمـة األعمـال التجارية 
من خال إطاق منصة WhatsApp Business  التي تتيح لألنشطة التجارية 

التعامل مع العماء بسهولة وسرعة.

تقنيات البحث الصوتي
تشـير األبحاث إلى أن حوالي 50%  من جميع عمليات البحث في اإلنترنت 
سـتكون عبـارة عـن عمليـات بحـث صوتيـة بحلـول عـام 2020م، كما ارتفـع عدد 

أجهزة المساعدات الصوتية بشكل كبير خال العام الماضي.

نمو المساعدات الرقمية
نمـت المسـاعدات الرقميـة - مثـل أمـازون أليكسـا Amazon Alexa  أو 
جوجـل هـوم Google Home - والتـي تُسـتخدم حالًيـا للحصـول علـى آخـر 
األخبـار، أو تشـغيل الموسـيقى، أو كأجهـزة تحكـم فـي المنـزل. وسـوف يسـتمر 
تطويـر هـذه المسـاعدات الرقميـة خـال هـذا العام، ممـا يُعطي المسـتخدمين 

فرًصا كبيرة لاستفادة من ذلك. 

اعتماد الشركات على المحادثات اآللية
بدأت المؤسسات والشركات  في العتماد على منصات الدردشة التفاعلية 
لتحسـين كفـاءة أقسـام خدمـة العمـاء، وهـذا هـو أحـد التطبيقـات األسـاس 
للمحادثـات المبنيـة على تقنيـة الذكاء الصطناعي. وستسـتمر تلـك الروبوتات 
فـي التطـور خـال هـذا العـام، حيـث يمكـن لروبوتـات المحادثـة التفاعليـة 
مسـاعدة الشـركات والبنـوك والجهـات التجاريـة فـي تقديـم تجربـة محادثـات 
متكاملة، كتصميم الرد اآللي بالكامل استناًدا إلى حالت التصالت المتوقعة.

الترانسيسـتورات التـي تقـوم بتخزين رمٍز واحـٍد في كل ترانسيسـتور، ولكن مع 
تقـدم التقنيـة والسـتخدامات التـي نعتمـد فيهـا علـى الحواسـيب، زادت كميـة 
المعلومـات التـي نحتـاج إلـى تخزينهـا، وهـذه يعني مزيـًدا من األصفـار واآلحاد 
مـن  مزيـد  إلـى  الحاجـة  يعنـي  وهـذا  إليهـا،  المعلومـات  تحويـل  يتـم  التـي 
الترانسيسـتورات. وكلمـا زادت درجة تعقيد المشـكلة المراد تحليلهـا، زاد عدد 
الخطوات التي يحتاجها الحاسـوب وعدد األصفار والحاد، وبالتالي زاد حجم 
الوقت المسـتغرق لحل هذه المشـكلة. ولتزال هناك كثير من المشـكات التي 
تحتاج إلى قوة حوسـبة ووقت أكثر مما يسـتطيع أي حاسـب توفيره حتى اليوم، 

كعلوم المناخ والروبوتات والذكاء اإلصطناعي.

ة  كيف تعمل الحوسبة الكميَّ
Quantum Computing؟

نظريـة الكـم هـي فـرع مـن فـروع الفيزيـاء الـذي يتعامـل مـع عالـم الـذرات 
والجزيئـات، وفكرة الحوسـبة الكميَّة تقوم على اإلسـتفادة مـن القدرات الفائقة 
للجسـيمات الذريـة، لقدرتهـا على التشـكل على هيئـة أكثر من حالـة واحدة في 
أي وقـت، نظـًرا للطريقـة التـي تتصـرف بهـا تلـك الجسـيمات. وهنـا، يمكـن 
السـتفادة مـن هـذه الخاصيـة  في القيـام بالعمليات بسـرعة أكبـر وبطاقة أقل 

من الحواسيب التقليدية.
تعتمـد الحوسـبة الكموميـة علـى »Qubits«، وهـو اختصـار للكوانتـم بـت 
Quantum Bits، والـذي يمكـن تخزيـن كثير من المعلومات فيـه، أكثر من 1-0 
كمـا هـو الحـال فـي »Bits« التـي تعمـل بهـا الحواسـيب التقليديـة، حيـث أن 
Qubits يمكـن أن يكـون 0 أو 1 أو 0،1 أو عـدد ل نهائـي مـن األرقـام والقيـم بين 
الصفـر والواحـد. ولذلـك، فيمكـن تمثيـل وحـدة البيانـات بعـدد ل نهائـي مـن 
الطـرق للخانـة الواحـدة، وبمـا أن الحاسـوب الكمـي سـوف يتمكـن مـن تخزيـن 
عـدة أرقـام فـي وقـت واحـد، فإنـه يسـتطيع القيـام بمعالجـة هـذه األرقـام مـرة 
واحـدة بـدًل مـن معالجتهـم على شـكل سلسـلة مـن العمليـات المتتاليـة كما في 

الحاسب التقليدي.
وعلـى الرغـم مـن من تصنيع كثير من الشـركات حواسـيب كميـة إّل أنها تُعدُّ 
فـي مرحلـة التجـارب، فلـم يثبـت أي حاسـوب مـن هذه الحواسـيب بعـد كفاءته، 
حيـث أنهـا بعيدة إلى الن عن التصنيع التجاري، إما لحجمها الضخم أو قصر 
المـدة الزمنيـة لتخزيـن البيانـات، ولكـن المحـاولت مـن جانـب كبـرى شـركات 
التقنيـة مثـل آي بـي إم و قوقـل مـا زالت مسـتمرة للتفـوق في هـذا المجال، 

والذي سيؤدي إلى تغيير العالم التكنولوجي كما عرفناه حتى اآلن.
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مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، هنوف يوسف السليم،

ميثم ضياء الموسوي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
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

والممارسـات  المواقـف  مـن  كثيـر  فـي  تأملنـا  خـال  مـن 
الحياتيـة اليوميـة، نكتشـف أن كثيـًرا مـن الطاقـات اإليجابيـة 
الكامنـة داخلنـا تصبـح مبعثـرة، حتـى أن كثيـًرا مـن الطاقـات 
الخّاقـة تنسـرب فـي مسـارات تفقـد، ربمـا، طريـق العـودة إلـى 
يقـول  بداخلنـا.  الـذي  اإلنسـاني  العمـق  األول، وهـو  منبتهـا 
الفيلسـوف اليونانـي سـقراط مـا معنـاه إن اإلنسـان الذكـي هـو 
الـذي يتعلـم مـن كل شـيء ومـن كل أحـد، واإلنسـان العـادي هـو 
من يتعلم مـن تجاربه. أما الغبـي فهو الذي يّدعـي المعرفة بكل 

شيء.
وليـس مـن الخفي أن اإلنسـان فـي زماننـا أصبح أكثر تشـتيًتا 
مـن الماضـي، إذ أسـهمت وسـائل التواصـل الحديثـة فـي زيـادة 
تهميشـه، وبعـده عـن الجوهـر الـذي بداخلـه، وأصبحـت تلـك 
الوسـائل عامـًا رئيًسـا فـي بنـاء الفـرد، إذ يعتمـد علـى مـا يتـم 
اسـتقباله، وإعـادة تدويـره دون التفكـر فـي العمـق، فأصبحـت 
المسـؤولية تقـع علـى كاهـل الكّتـاب والمفكريـن فـي إعـادة هذا 

التوجيه إلى مساراته الحقيقية.
يقـول إيريـش فـروم فـي كتابـه )فـن الوجـود(: »إن انقسـام 
الطاقـات يضعفهـا جميًعـا، مهمـا كان اتجاههـا«، األمـر الـذي 
يحتـم علينـا التركيـز داخـل العمـق الـذي نريـد أن نبلغـه وأن 
نكونـه، دون أن نجعـل األحـداث التـي تمـر وتتكـرر تؤثـر علينـا 
التـي ننشـدها  السـعادة  لفهـم معنـى  السـعي  سـلًبا، ونحـاول 
متحاشـين  جميلـة  أشـياء  مـن  الحيـاة  تحملـه  بمـا  ونسـتمتع 
السـلبية التـي يثيرهـا غبـار مـن هـم حولنـا؛ إذ أننـا نمتلـك تلـك 
اإلمكانـات التـي تجعلنـا أكثـر سـعادة وتفـاؤًل بالحيـاة. وعلينـا 
أيًضـا عدم وضع العقبات أو الرضوخ لمشـاعر الخـوف والتردد 
أمـام اسـتقبال الجمـال فـي الحيـاة. وكل ذلـك لـن يأتـي إل مـن 
خـال النضبـاط الذاتـي وإثـارة األسـئلة الداخليـة والسـعي 
للحصول على إجابات تتناسـب مع ذواتنا، وعدم اسـتعارة ذوات 

اآلخرين والركض في مضمار أحامهم عوًضا عن أحامنا.
ومـا بين فـن الوجـود والحيـاة، هناك مرحلـة مـن التأمل نحن 
بأمـس الحاجـة إليها حينمـا نبدأ يومنـا. ويتأتى ذلـك من خال 
تنظيـم سـاعات هـذا اليـوم كـي ل يتحـّول إلـى طاقـة مهـدورة، 
فحينمـا تتبعثـر الحالـة اإليجابيـة، سـنجد أنفسـنا متجاهليـن 
ألحامنـا وأفكارنـا، وسنكتشـف علـى حيـن غـرة أننـا فـي حالـة 

سباق مع الزمن والوقت والناس المحيطين بنا.
علينـا اسـتيعاب النقـاط المهمـة فـي حياتنـا ومـا نمـر بـه مـن 
انتكاسـات وتحـّولت، كـي نتمكـن من إتقـان »فـن الحيـاة«، الذي 
يعنـي الرغبـة فـي الوصـول إلى قـرارات صائبة بشـأن مـا نريده 
ومـا نحلم، ونرغب، ونسـعى جاهدين لتحقيقه. لـذا يركز علماء 
النفـس دائما على ضـرورة الوعـي بمكامن الضعـف والقوة التي 

بداخلنا، كي ننتصر على األولى، ونقوي األخرى.
نعـود لـ»الطاقـة المهـدورة«، التـي يجب اللتفـات لهـا، وتغذية 
اإليجابيـات مـن خـال أنـاس يمنحوننـا القـوة، وعبـر قـراءات 
إيجابيـة فـي معانـي الحياة التـي نريدها ألنفسـنا؛ تلـك المعاني 
التـي تجعلنـا نضفـي علـى حياتنـا معنـى، دون تبديـد الوقت في 
السـؤال  بـث روح  السـلبية، مـع محاولـة  المشـاعر  اسـتقبال 
والطمـوح فيمـن حولنا، كي نسـتطيع التركيـز على تجنـب الهدر 
بكافـة معانيـه وأبعـاده، والذهـاب لترجمـة الحيـاة فـي قوالـب 
معنويـة إيجابيـة نسـتطيع معهـا التعـرف علـى أفضـل المعانـي 

القابلة للتحقيق في حياتنا.

الطاقات المهدورة
عبدالوهاب العرّيض  * أبواب السماء  التقط صورة:

تهفو إليها أفئدة المسلمين من كل بقاع األرض، 
تتمنى رؤيتها، أو ربما يتشبثون بأستارها، يدعون رب 
السماوات أن يغفر ويرحم ويجيب الدعوات ويقضي 

الحاجات، وفي شهر رمضان المبارك، حيث أبواب 
السماء مفتوحة للدعاء واالستجابة، يتدفق الماليين 

عليها يقّدمون الرجاء والطاعة.
هذه الروحانيات العظيمة رصدها الزميل عبداهلل 

سعيد الناصر، فني اآلالت الدقيقة في قسم الصيانة 
في معمل الغاز في البري، خالل زيارته لمكة والتقط 

فة. هذه الصورة لباب الكعبة المشرَّ

كما تأخذ السالمة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

* شاعر وكاتب سعودي

كل عام وأنتم بخير
األســـبوعية(  )القافلـــة  م  تتقـــدَّ
لجميـــع موظفـــي الشـــركة بالتهنئـــة 
بمناســـبة قرب حلـــول عيـــد الفطر 
الســـعيد، أعـــاده اهلل عليكـــم بـــكل 

خير.




