
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٣٠ شعبان 144١هـ، ٢٣ أبريل 20٢٠م

ز التشغيلي جوائز الرئيس للتميُّ
لعام 2020م

ز في  تميُّ
ز تقدير التميُّ

رسالة الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
بمناسبة شهر رمضان المبارك

يحـل علينـا غـًدا بـإذن اهلل شـهر رمضـان الكريم، شـهر البركـة والرحمة والغفران. ويطيب لي باألصالة عن نفسـي، ونيابة عن 
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٢٣ أبريل ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

ز  جوائز الرئيس للتميُّ
التشغيلي لعام 2020م

مايكل آيفز

ز ز في  تقدير التميُّ تميُّ
االستجابة لكوفيد ١٩

فـي  يكمـن  بالتميُّـز  »التزامنـا 
صميـم جيناتنـا وقيمنـا الرئيسـة 
منـذ  ية  د لسـعو ا مكـو  ا ر أ فـي 
تأسيسـها. بهذه المناسبة، أود أن 
جميًعـا  الشـركة  موظفـي  أشـكر 
هـم  د عتما ا و مهـم  ا لتز ا علـى 

ممارسة التميُّز«

األستاذ أحمد السعدي
النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية

التميُّـز  إلـى  يُنظـر  حيـن  »فـي 
أحياًنـا علـى أنـه القيـام بأشـياء 
عادية بشـكل جيد للغاية، إال أنني 
أتذكـر فـي كثيـر مـن األحيـان أننـا 
فـي أرامكو السـعودية، نجحنا في 
القيـام  علـى  القـدرة  اكتسـاب 
جيـد  بشـكل  اسـتثنائية  بأشـياء 
للغايـة؛ وهـذا مـا يظهـر جلّيًـا فـي 
جوائز الرئيس للتميُّز لهذا العام«

األستاذ محمد القحطاني 
النائب األعلى للرئيس للتنقيب واالنتاج

ليـس  بـه  نقـوم  فيمـا  »التميُّـز 
مهًما ألرامكو السعودية كمؤسسة 
فحسـب، بـل للعالـم بأسـره أيًضـا 
نظـًرا للـدور القـوي الـذي تلعبـه 
قـة  لطا ا ق  سـو فـي  كة  لشـر ا
2019م  العالميـة. لقـد كان عـام 
عاًمـا تاريخًيـا واسـتثنائًيا، تـم فيه 
وثباتهـا  الشـركة  مرونـة  اختبـار 
وتفوقها، وقد مّكـن التميُّز أرامكو 
السـعودية من التعامل بفاعلية مع 

هذه الظروف الصعبة«
األستاذ نبيل المنصور
النائب األعلى للرئيس، والمستشار القانوني العام،

وأمين سر مجلس اإلدارة 

في حين أن العديد من الشركات حول العالم 
تعاني من صعوبات في اسمترار أعمالها أثناء 

جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19(، إّل أن 
أعمال أرامكو السعودية ما زالت مستمرة بجهود 

ز موظفيها، رجاًل ونساًء، مما يجعلنا بدورنا  وتميُّ
ز نستمر في الحتفاء بنجاحهم في تحقيق التميُّ

المهندس أمين الناصر
رئيس الشركة، كبير إدارييها التنفيذيين

الظهـــران - ِاحتفـــى رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة، هـــذا األســـبوع باإلنجـــازات 
البـــارزة علـــى مســـتوى الشـــركة، وذلـــك بتقديـــم جوائـــز 

الرئيس للتميُّز التشغيلي لعام 2020م.
ــركات  ــن الشـ ــد مـ ــن أن العديـ ــي حيـ ــر: »فـ ــال الناصـ وقـ
ـــا  ـــات فـــي اســـمترار أعماله ـــي مـــن صعوب ـــم تعان حـــول العال
أثنـــاء جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد )كوفيـــد - 19(، إاّل 
أن أعمـــال أرامكـــو الســـعودية مـــا زالـــت مســـتمرة بجهـــود 
وتميُّـــز موظفيهـــا، رجـــااًل ونســـاًء، ممـــا يجعلنـــا بدورنـــا 

نستمر في االحتفاء بنجاحهم في تحقيق التميُّز«.
ـــز لهـــذا العـــام افتراضًيـــا، ألول  وقـــد ُمنحـــت جوائـــز التميُّ

مرة، فيما يمثِّل االستفادة القصوى من التقنية.

االبتكار: قلب ثقافة شركتنا
احتفـــت فئـــات الجوائـــز الخمـــس، باإلنجـــازات البـــارزة 
ــا أوضـــح الناصـــر،  لخطـــط الشـــركة طويلـــة المـــدى؛ وكمـ
فـــإن الفائزيـــن بجوائـــز هـــذا العـــام يجســـدون روح االبتـــكار 
التـــي تكمـــن فـــي صميـــم الثقافـــة المؤسســـية فـــي أرامكـــو 
ـــا  ـــم مـــن تفوقن ـــكار هـــو جـــزء مه ـــا: »االبت الســـعودية، مضيًف
العـــام كشـــركة، ومـــع تطـــور الطاقـــة، ســـنحتاج إلـــى أفـــكار 
أكثـــر ابتـــكاًرا للبقـــاء فـــي المقدمـــة«. وذكـــر الناصـــر أن 
هـــذه الجوائـــز تحتفـــي يثقافـــة متأصلـــة جـــًدا فـــي الشـــركة، 

أال وهي السعي إلى التميُّز.
وشـــملت فئـــات الجوائـــز الخمـــس هـــذا العـــام، الســـامة، 
والمشـــاريع  البيئـــة،  وحمايـــة  والموثوقيـــة،  والصيانـــة 
المشـــتركة، والتميُّـــز التشـــغيلي. وقـــال الناصـــر إن جميـــع 
ـــا المســـتمر،  ـــي نجاحن ـــهم ف ـــي تُس ـــة، فه ـــات مهم هـــذه الفئ

وضرورية الستدامتنا على المدى الطويل.

السالمة منهٌج دائم
معمــل  هــي:  إدارات،  ألربــع  التميُّــز  جائــزة  ُقدمــت 
اســتخاص الغــاز الطبيعــي المســال فــي الحويــة، ومصفــاة 
ينبــع، ومعمــل الغــاز فــي الخرســانية، ومعمــل الغــاز فــي 
د الناصــر علــى ضــرورة أن نتذكــر دائًمــا أن  حــرض. وشــدَّ
ــل هــي شــخص،  ــة أو الوفــاة ليســت مجــرد رقــم؛ ب اإلصاب
وأســرة هــذا الشــخص التــي مــن الممكــن أن تتأثــر إلــى 
ــا  ــى مبادئن ــًدا عل ــن نســاوم أب ــد. وأضــاف الناصــر: »ل األب
لضمــان الســامة، وحمايــة موظفينــا تبقــى علــى رأس 
أولوياتنــا، ويظــلُّ التميُّــز فــي الصحــة والســامة مطلوًبــا 

فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، يمثلهـــا األســـتاذ فهـــد أكثر من أي وقت مضى مع جائحة فيروس كورونا«.
المليك.

أمـــا فـــي اإلدارات الخدميـــة، فقـــد ُمنحـــت الجائـــزة إلـــى 
إدارة هندســـة اإلنتـــاج فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، 
إدارة  فيمـــا حصلـــت  المـــري.  األســـتاذ حمـــد  يمثلهـــا 
ـــي، يمثلهـــا األســـتاذ  ـــى المركـــز الثان التدريـــب الصناعـــي عل

أحمد أبو راس.

ز التشغيلي جائزة التميُّ
ــار  ــغيلي، أشـ ــز التشـ ــة التميُّـ ــزة لفئـ ــليم الجائـ ــاء تسـ أثنـ
الناصـــر إلـــى أن تطبيـــق التميُّـــز عبـــر الشـــركة هـــو أحـــد 
ــين أداء  ــا تحسـ ــن خالهـ ــن مـ ــي يمكـ ــة التـ ــرق الرئيسـ الطـ
األعمـــال، وزيـــادة ميزتنـــا التنافســـية علـــى المـــدى الطويـــل، 
ـــن  كمـــا أن مؤشـــر التميُّـــز التشـــغيلي فـــي الشـــركة تحسَّ
ـــن المســـتمر  ـــذ عـــام 2015م، وهـــذا التحسُّ بنســـبة %85 من

كان أحـــد العوامـــل الرئيســـة التـــي ســـمحت للشـــركة بـــأن 
ــع مختلـــف  ــل مـ ــة للتعامـ ــد الحاجـ ــة عنـ ــة وثابتـ ــون مرنـ تكـ

الدورات االقتصادية والسوقية.
وفـــي مرافـــق التشـــغيل، ُمنحـــت الجائـــزة إلـــى إدارة 
اإلنتـــاج علـــى اليابســـة فـــي الســـفانية، يمثلهـــا األســـتاذ 
منصـــور الدوســـري. فيمـــا ذهبـــت مرتبـــة الشـــرف الثانيـــة 
بالمشـــاركة إلـــى إدارة معمـــل الغـــاز فـــي البـــري، يمثلهـــا 
ـــاز  ـــار النفـــط والغ ـــي، وإدارة حفـــر آب ـــد الحارث األســـتاذ خال
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ 

ز ز في  تقدير التميُّ تميُّ
االستجابة لكوفيد ١٩

»لطالمـا كان التميُّـز التشـغيلي 
محورًيـا فـي كيفيـة إدارة أعمالنـا، 
وهـي حقيقـة لـم تكـن أكثـر أهمية 
فـي أي وقـت مضـى إذ نمـارس 
بيئـة أعمـال مليئـة  فـي  أعمالنـا 
نحـن  األيـام.  هـذه  بالتحديـات 
فخـورون جـًدا بـكّل موظفينا، فهم 
لمضنيـة  ا د  لجهـو ا ن  لـو يبذ
وسـمعة  ثقافـة  علـى  للمحافظـة 
الشـركة العالميـة فـي التميُّـز فـي 

جميع جوانب عملهم«
األستاذ عبدالعزيز القديمي 
النائب األعلى للرئيس للتكرير
والمعالجة والتسويق

»نطمـح إلـى تحقيـق التميُّز في 
بـه وهـو جـزء مـن  نقـوم  مـا  كل 
تأسـيس  منـذ  وعقليتنـا  ثقافتنـا 
التعـاون  روح  وتمكننـا  الشـركة، 
مـن  ية  د لسـعو ا مكـو  ا ر أ عبـر 
مسـتوى  أعلـى  علـى  المحافظـة 
مـن التميُّز فـي الوفـاء بالتزاماتنا 
أهنـئ  لـذا،  دائًمـا.  وأهدافنـا 
ه  هـذ لدعـم  موظفينـا  جميـع 

القيمة األساس«
األستاذ خالد الدباغ
النائب األعلى للرئيس للمالية
واالستراتيجية والتطوير

»هنـاك التـزام عميـق بالتميُّـز 
في كافـة الوظائف المسـاندة في 
الشـركة. إن الخدمـات الحيويـة 
لهـا  أعما تعضـد  لشـركة  ا فـي 
تحقيـق  فـي  وتسـهم  لرئيسـة  ا
النجاح، وهـي تعتمد على الكفاءة 
والخبـرة والحـرص علـى التميُّـز 
الذي نلمسه في جميع موظفينا«

األستاذ نبيل الجامع 
النائب األعلى للرئيس للتشغيل
وخدمات األعمال بالوكالة

المهندس أمين 
الناصر، وأعضاء إدارة 

أرامكو السعودية، 
ز  يحتفون بالتميُّ

ضمن خمس فئات 
اعتمدتها جائزة 
ز  الرئيس للتميُّ

التشغيلي لهذا العام 
2020م، وشملت 

مجاالت السالمة، 
ز التشغيلي،  والتميُّ

وحماية البيئة، 
والصيانة والموثوقية، 
والمشاريع المشتركة.

تصوير: بريجيدو 
الكيدي

جائزة حماية البيئة
ز جائـــزة الرئيـــس لحمايـــة البيئـــة حـــس المســـؤولية  تعـــزِّ
ـــز فـــي حمايـــة البيئـــة  وتحتفـــي بـــاإلدارات نظيـــر أدائهـــا المتميِّ
ـــى األســـتاذ  ـــة إل ـــزة هـــذه الفئ والصحـــة. وخـــال تقديمـــه جائ
خالـــد الغامـــدي مـــن إدارة تشـــغيل معامـــل بقيـــق، واألســـتاذ 
عبـــداهلل الطويرقـــي مـــن إدارة األعمـــال البحريـــة، أشـــار 
الناصـــر إلـــى أن حمايـــة البيئـــة لطالمـــا كانـــت جـــزًءا مهًمـــا 

من أعمال الشركة طوال تاريخها.
ــل  ــا األفضـ ــز ألنهـ ــى جوائـ ــاث إدارات علـ ــازت ثـ ــا حـ كمـ
فـــي إدارة الغـــازات الدفيئـــة، وهـــي معمـــل الغـــاز فـــي واســـط، 
مثلـــه األســـتاذ أحمـــد الغامـــدي. وإدارة تشـــغيل معامـــل بقيـــق، 
مثلهـــا األســـتاذ خالـــد الغامـــدي. ومصفـــاة ينبـــع، مثلهـــا 

األستاذ عبداللطيف الشامي.
وخـــال تقديمـــه للجوائـــز، أوضـــح الناصـــر أنـــه ال ينبغـــي 
ــود  ــز جهـ ــا تعزيـ ــب علينـ ــل يجـ ــوُّر، بـ ــن التطـ ــا التوقـــف عـ لنـ
ــة،  ــؤوليتنا االجتماعيـ ــز مسـ ــة، وتعزيـ ــى البيئـ ــة علـ المحافظـ
وجهـــود الحوكمـــة، مـــن أجـــل تلبيـــة توقعـــات المجتمـــع فـــي 

العقود القادمة.

ز في الموثوقية التميُّ
أثنـــاء تســـليم جوائـــز هـــذه الفئـــة إلدارة اإلنتـــاج فـــي جنـــوب 
الغـــوار، وإدارة الصيانـــة فـــي مصفـــاة رأس تنـــورة، وإدارة 
خدمـــات الـــورش الميكانيكيـــة، وإدارة اإلنتـــاج فـــي خريـــص، 

ـــز فـــي الصيانـــة والموثوقيـــة هـــو  أشـــار الناصـــر إلـــى أن التميُّ
مـــا يميِّـــز الشـــركة حًقـــا. وقـــال الناصـــر: »لقـــد أثبتنـــا ذلـــك 
األمـــر فـــي العـــام الماضـــي بعـــد الهجمـــات علـــى بقيـــق 
ـــم  وخريـــص وشـــيبة وخـــط األنابيـــب شـــرق-غرب، وكان العال

بأجمعه يراقب، لكننا ُعدنا وظهرنا أقوى من قبل«.

ز مًعا التميُّ
فـــي األوقـــات العصيبـــة، تكـــون الشـــراكات ذات أهميـــة 
أكثـــر مـــن أي وقـــٍت مضـــى، وتحتفـــي جائـــزة التميُّـــز فـــي 
المشـــاريع المشـــتركة بهـــذه المشـــاريع التـــي تمّثـــل جـــزًءا 
ــال  ــن خـ ــا مـ ــم نموهـ ــا تدعـ ــركة، ألنهـ ــال الشـ ــا ألعمـ حيوًيـ

خلق قيمة وتشجيع االبتكار.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال الناصـــر: »مشـــاريعنا المشـــتركة 
مـــا هـــي إاّل امتـــداد لمهمـــة أرامكـــو الســـعودية فـــي ســـعيها 
ــز  ــا: »تُنجـ ــة«، مضيًفـ ــوق للطاقـ ــورد األول والموثـ ــون المـ لتكـ
هـــذه المهمـــة مـــن خـــال المشـــاريع المشـــتركة داخـــل 
المملكـــة، وأيًضـــا المشـــاريع المشـــتركة الدوليـــة، مثـــل 
المشـــروع المشـــترك )فريـــب جـــي فـــي( فـــي فيوجيـــان 

الصين، التي تعد إحدى الفرق الفائزة اليوم«.
كمـــا قـــال الناصـــر: »يجـــب أن نســـتخدم هـــذا الوقـــت 
لصقـــل مهاراتنـــا وقدراتنـــا وأعمالنـــا، وأن نعمـــل علـــى 
الخـــروج أقـــوى مـــن هـــذه األزمـــة. لقـــد فعلنـــا ذلـــك فـــي 
ــرة  ــك مـ ــل ذلـ ــتطيع فعـ ــا نسـ ــن أننـ ــق مـ ــا واثـ ــي، وأنـ الماضـ

أخرى«.

ز 2020م اإلدارات الفائزة يف جائزة الرئيس للتميُّ
ز في السالمة جائزة التميُّ

فــي  الطبيعــي  الغــاز  ســوائل  اســتخاص  ■  إدارة 
الحوية

■  إدارة مصفاة ينبع
■  إدارة معمل الغاز في الخرسانية

■  إدارة معمل الغاز في الحرض

ز التشغيلي جائزة التميُّ
■  حصلــت إدارة اإلنتــاج علــى اليابســة فــي الســفانية، 
يمثلهــا األســتاذ منصــور الدوســري، علــى المركــز 
األول لفئــة جائــزة التميُّــز التشــغيلي فــي منشــآت 

تشغيل الهايدروكربونات. 
■  وحصــل علــى المركــز الثانــي كلٌّ مــن إدارة معمــل 
الغــاز فــي البــري، يمثلهــا األســتاذ خالــد الحارثــي، 
منطقــة  فــي  والغــاز  الزيــت  آبــار  حفــر  وإدارة 

األعمال الجنوبية، األستاذ فهد المليك.
أما بالنسبة إلدارات الخدمات:

منطقــة  فــي  اإلنتــاج  هندســة  إدارة  ■  فحصلــت 
ــة، يمثلهــا األســتاذ حمــد المــري،  األعمــال الجنوبي

على المركز األول.
■  حصلــت إدارة التدريــب الصناعــي، يمثلهــا األســتاذ 

أحمد أبو راس، على المركز الثاني.

ز البيئي جائزة التميُّ
■  حصلــت إدارة تشــغيل معامــل بقيــق، يمثلها األســتاذ 
ــة األداء  ــى أفضــل أداء عــن فئ ــد الغامــدي، عل خال

البيئي المميَّز لمرافق األعمال.
يمثلهــا  البحريــة،  األعمــال  إدارة  حصلــت  ■  كمــا 
األســتاذ عبــداهلل الطويرقــي، علــى أفضــل أداء عــن 

فئة األداء البيئي المميَّز، إلدارات الخدمات.
■  وحصلــت إدارة اإلنتــاج فــي رأس تنــورة، يمثلهــا 
األســتاذ نايــف الســلمي، علــى جائــزة أفضــل إدارة 
البيئــي  لــأداء  المســتمر  التطويــر  فــي  تشــغيل 

لمرافق األعمال.
■  حصلــت إدارة معمــل الغــاز فــي واســط، يمثلهــا 
األســتاذ أحمــد الغامــدي، علــى أفضــل أداء فــي 

إدارة االحتباس الحراري عن فئة أعمال الغاز.
■  حصلــت إدارة تشــغيل معامــل بقيــق، يمثلها األســتاذ 
إدارة  فــي  أداء  أفضــل  علــى  الغامــدي،  خالــد 

االحتباس الحراري عن فئة  أعمال اإلنتاج.

األســتاذ  يمثلهــا  ينبــع،  مصفــاة  إدارة  ■  حصلــت 
عبداللطيــف الشــامي، علــى األداء األفضــل فــي 
إدارة االحتبــاس الحــراري عــن فئــة المصافــي 

وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي.

ز في الصيانة  جائزة التميُّ
والموثوقية

اإلدارات التشغيلية
■  المركــز األول: إدارة اإلنتــاج فــي جنــوب الغــوار، 

يمثلها األستاذ عادل بن دهيش.
■  المركــز الثانــي: إدارة الصيانــة فــي مصفــاة رأس 

تنورة، يمثلها األستاذ عبدالسام السيف.
لــورش  ا خدمــات  إدارة  الخدمــات:  ■  إلدارات 

الميكانيكية، يمثلها األستاذ عبداهلل الغامدي. 
■  ألفضــل إدارة تطويــر الخدمــات: إدارة اإلنتــاج فــي 

خريص، يمثلها األستاذ محمد الصويغ.

ز في  جائزة التميُّ
المشاريع المشتركة

■  جائــزة الرئيــس للتميُّــز فــي المشــاريع المشــتركة 
والبيئــة،  والســامة  الصحــة  فــي  أداء  ألفضــل 
وأيًضــا أفضــل أداء فــي توافــر األصــول واألداء 
التشــغيلي: مصفــاة ياســرف، يمثلهــا كبيــر اإلداريين 

التنفيذيين لياسرف، األستاذ محمد نغاش.
■  جائــزة الرئيــس للتميُّــز فــي المشــاريع المشــتركة 
ألفضــل تحســن فــي مجــاالت الصحــة والســامة 
والبيئــة: مصفــاة ســامرف، يمثلهــا كبيــر اإلدارييــن 

التنفيذيين لسامريف، األستاذ عثمان الغامدي.
■  جائــزة الرئيــس للتميُّــز فــي المشــاريع المشــتركة 
ألفضــل تحســن فــي توافــر األصــول: شــركة صدارة 
ــذي لصــدارة،  ــس التنفي ــا الرئي ــات، يمثله للكيميائي

األستاذ فيصل الفقير.
■  جائــزة الرئيــس للتميُّــز فــي المشــاريع المشــتركة 
ألفضــل أداء، واألفضــل تطــوًرا فــي كثافــة الطاقــة: 
ــن  ــن التنفيذيي ــر اإلداريي ــا كبي ــب، يمثله شــركة فري

لفريب، السيد جوست إيمين .
■  جائــزة الرئيــس للتميُّــز فــي المشــاريع المشــتركة 
عــن التميُّــز التشــغيلي، المركــز الثاني: شــركة إس-
أويــل، يمثلهــا كبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن إلس-

أويل، األستاذ حسين القحطاني.
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المرونة والجاهزية.. مفتاح الموظفين للمحافظة 
على استمرارية األعمال

الظهـران - يعمـل جـون جونسـون حفـاًرا ضمـن فريـق 
جهـاز الحفـر رقـم 910 فـي حقـل قبـة الدمـام، وقـد أصبـح 
أمامـه اآلن مهمـة يوميـة جديـدة يقـوم بهـا قبـل أن يشـغِّل 
وحـدة الحفـر، فـي بدايـة نوبـة عملـه التـي تمتـد إلـى 12 
مـن  مصنوًعـا  أبيًضـا  ا  ًز قفـا يرتـدي  فبينمـا  سـاعة؛ 
الباسـتيك، يسـتخدم جـون محلـواًل مطهـًرا لمسـح األزرار 

والمقابض في لوحة التحكم وتعقيمها.
هـذا اإلجـراء ليـس إال واحـًدا مـن عـدة تدابيـر اتخذتهـا 
أرامكـو السـعودية، ودائرة الحفر وصيانـة اآلبار التابعة لها، 
فـي مواجهـة جائحـة فيـروس كورونـا )COVID-19( عبـر 
جميـع مرافق أعمالها، وذلـك بهدف حماية صحة موظفينا 
ل خطة اسـتمرارية األعمال  ومقاولينـا وعافيتهـم، بينما تُفعَّ

للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية القصوى الثابتة.
يقـول نائـب الرئيـس للحفـر وصيانـة اآلبـار، األسـتاذ 
المؤسـفة،  األوقـات  هـذه  »لمثـل  الرشـيد:  عبدالحميـد 
موظفيهـا  تميُّـز  فـي  االسـتثمار  علـى  الشـركة  تحـرص 
وأنظمتهـا لضمان مرونة االسـتجابة، باإلضافة إلى وضعها 

خطًطا للحاالت الطارئة«.
ويضيف الرشـيد: »هـذا ليس أول حـدث مربك يواجهنا، 

وبالطبع لن يكون األخير؛ وأنا فخور بالشركة وبموظفينا«.
وفـي السـياق ذاتـه، قـال المديـر العـام ألعمـال الحفـر 
وصيانة اآلبار، األسـتاذ عمر الحسيني: »لدينا سجل حافل 
ـد يشـهد علـى وفائنـا بالتزاماتنـا نحـو عمائنـا بشـكل  مؤكَّ
موثـوق، ونحـن نتخـذ اإلجـراءات الازمـة للمحافظـة علـى 

ذلك«.
لـد  خا األسـتاذ  لحفـر،  ا مهندسـي  كبيـر  ويوضـح 
العبدالقادر، أن جاهزية الشـركة تؤتي ثمارها في مثل هذه 
فوائـد  اآلن  نقطـف  »إننـا  قائـًا:  الصعبـة،  األوقـات 
استثماراتنا اإلستراتيجية، وذلك في الحلول التقنية وتنمية 

المواهب وتبادل المعرفة«.
مـن جانبـه قـال مديـر إدارة خدمـات الحفـر وصيانـة 
تـه يعتمـد علـى  اآلبـار، األسـتاذ نايـف الغافـل، أن األمـر برمَّ
اسـتثمار الشـركة فـي موظفيهـا، مضيًفـا بقولـه: »تجنـي 
الشـركة أربـاح اسـتثمارها فـي رأس المـال البشـري فـي 
الوقـت الراهـن؛ موظفونا متمكنـون وملتزمون كلًيـا، فخال 
هـذه المحنـة الصعبـة، هـا هـم يُثبتـون وجودهـم، ويعملـون 

بجد من أجل الشركة والوطن«.
كمـا أشـار الغافـل إلـى أن الموظفيـن يمثلـون عنصـًرا 
حاسـًما لنجـاح اسـتجابة الشـركة، حيـث إننـا نعتمـد علـى 
الموظفيـن فـي اتخـاذ اإلجـراء المناسـب علـى نحـو سـريع 

ل سير األعمال. ومتناسق لتفادي احتمال تعطُّ

التمكين من خالل التوعية
هـذا األمـر الضروري يعني تعزيـز الوعي لدى الموظفين 
حـول كيفيـة حمايـة أنفسـهم. وفـي مجـاالت مثـل الحفـر 
وصيانة اآلبار، استعانت الشركة بعدد من الموظفين الذين 
تـم اعتمادهـم مـن مركـز جونـز هوبكنـز أرامكو الطبـي، من 
أجـل تعزيـز الوعـي بيـن زمائهـم، باإلضافة إلـى عملهم مع 

المقاولين لنشر التوعية الازمة بين موظفيهم.
ويقـول مشـرف أعمـال مسـاندة الحفـر، األسـتاذ حاتـم 
السـقاف: »في الوقت نفسـه، يُلزم الموظفـون بتعبئة نموذج 
اإلفصـاح بشـأن فيـروس كورونـا المسـتجد، كمـا يجـري 
تطبيـق الفحـص الصحـي للموظفيـن عنـد بوابـات الدخـول 
إلـى المكاتـب ومرافق األعمال، بواسـطة ماسـحات حرارية 

تعمل باألشعة تحت الحمراء.

مشرف العمري

األماميـة فـي منصـات الحفـر، وترابطهـم فـي مثـل هـذه 
األوقات الصعبة«.

وتقـوم الشـركة بمتابعـة تنفيـذ تدابيـر مواجهـة فيـروس 
كورونا المسـتجد في كل أعمالها، بما يتماشـى مع تعليمات 
وزارة الصحة، باإلضافة إلى تقديمها كامل الدعم لمقاولي 

الحفر فيما يرتبط بهذا الشأن.
األماميـة  الخطـوط  موظفـو  يلتـزم  ذلـك،  جانـب  إلـى 
بالمحافظـة علـى المسـافة اآلمنـة للتواصـل؛ فعلـى سـبيل 
المثـال، قـام فريـق العمـل فـي مسـتودع العـدد واألدوات في 
تناقيـب بتقليـل عـدد األشـخاص فـي اجتماعـات السـامة، 
كمـا غيَّـروا مـكان االجتمـاع، بحيـث يمكـن تـرك مسـافة 

مترين بين جميع المشاركين في هذه االجتماعات.

تحديث خطط االستجابة واالستعداد
ومـن أجـل التعامـل مـع فيـروس كورونـا المسـتجد، فقـد 
ب األمـر تحديـث خطـط االسـتجابة للحـاالت الطارئة.  تطلَـّ
فعلـى سـبيل المثال، أُعدت سـفينة مجهـزة طبًيا مخصصة 
لنقـل العاملين المشـتبه فـي إصابتهم بالفيـروس من أجهزة 
األعمـال  إدارة  ذتهـا  نفَّ مبـادرة  البحريـة، ضمـن  الحفـر 

البحرية.
كمـا تـم تحديـد الموظفيـن الرئيسـين ذوي طبيعـة العمل 
المكتبية، وتزويدهم بأجهزة كمبيوتر محمولة، ليتمكنوا من 
العمـل عـن بُعـد إذا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك. وقـد نسـقت 

الشركة مع الموردين التخاذ إجراءات مماثلة.
ونظـًرا لعـدم قـدرة بعـض الموظفيـن علـى الحضـور إلـى 
العمل بسـبب التدابير الوقائية لمنع انتشـار الفيروس، مثل 
تعليـق الرحـات الدوليـة، فقـد أُنشـئت لوحـة معلومـات 
لمتابعـة توفـر الموظفيـن، باإلضافـة إلـى التأكـد مـن توفـر 
الموظفيـن والمعـدات فـي جميـع شـركات الخدمـات بشـكل 
يومـي. وتُسـتخدم لوحـة المعلومـات إلعـادة توزيـع أعبـاء 
العمـل والحصـص السـوقية بيـن شـركات الخدمـات، وفًقـا 
ـر المـوارد؛ وبذلـك يمكـن ضمـان  لمسـتوى الجاهزيـة وتوفُّ

االستمرار في تحقيق أهداف الحفر.
للوجسـتية  ا الخدمـات  دعـم  شـعبة  رئيـس  وقـال 

واالتصـاالت، بلـج العتيبـي، إنـه عندمـا أعلنـت الجهـات 
المختصـة منـع التجـول فـي المملكـة، عملـت إدارة خدمات 
الحفـر وصيانة اآلبـار مع دائرة الشـؤون الحكومية من أجل 
للموظفيـن  للسـماح  الازمـة  التصاريـح  علـى  الحصـول 
ـل إلـى العمـل ومواقـع أجهـزة الحفـر، من  والمقاوليـن بالتنقُّ
أجل ضمان اسـتمرارية األعمال. وفي غضون خمسـة أيام، 
تـم إصـدار 3500 تصريـح لموظفـي دائـرة الحفـر وصيانـة 

اآلبار ومقاوليها.

الصمود أمام األزمة
وبينمـا تؤثِّـر جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد علـى 
ساسـل التوريـد العالميـة، نجـد أن أعمـال الحفـر فـي 
الشـركة في وضع آمن، حيث تمتلك الشـركة مخزوًنا وفيًرا 
نهـا مـن الصمـود أمـام هـذه األزمـة. على سـبيل المثال،  يمكِّ
تمتلـك الشـركة 2000 مثقـاب حفـر، تكفـي لسـنة كاملة من 
أعمـال الحفـر، باإلضافـة إلـى كميـة مـن طين الحفـر تكفي 
لمـدة سـتة أشـهر. يُضـاف إلـى ذلـك، القـدرة علـى إعـادة 
ل  تدويـر الطيـن بواقـع 100,000 برميـل يومًيـا، ممـا يقلِـّ

التكاليف ويُسهم في حماية البيئة.
كمـا يـُوزَّع المخـزون بـذكاء علـى كافـة أعمـال الحفـر وذلك 
لرقمنـة  ونظـًرا  التكاليـف.  وترشـيد  الرقمنـة  طريـق  عـن 
المـواد  طلـب  المباشـرين  للمسـتخدمين  يمكـن  المخـزون، 
إلكترونًيـا مـن مواقعهـم فـي منصـات الحفر، كمـا يمكن تعقب 
شـاحنات التسليم عبر نظام تحديد المواقع العالمي )جي بي 

إس(، مما يضمن الكفاءة وتسليم المؤن في الوقت المحدد.
وألن الضغوط على ساسـل اإلمداد ليسـت بجديدة في 
قطـاع النفـط والغـاز، فقـد عملـت أرامكـو السـعودية بشـكل 
مـع شـركات  إسـتراتيجية  بنـاء عاقـات  علـى  اسـتباقي 
التصنيـع الرئيسـة، بـل إنهـا كانـت سـبًبا فـي جـذب بعضهـا 
إلنشـاء مرافـق لهـا فـي المملكـة. وتُسـهم هـذه الجهـود فـي 

تعزيز المرونة ضمن سلسلة اإلمداد.
وفي هذا الصدد، يقول السـيد ديفيد أرنولد، المستشار 
األزمـة  لهـذه  »اسـتعدادنا  الحفـر:  فـي هندسـة  األعلـى 

العالمية واستجابتنا لها ليس لهما نظير«.

د يشهد على وفائنا بالتزاماتنا نحو عمالئنا  لدينا سجل حافل مؤكَّ
بشكل موثوق، ونحن نتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على ذلك

عمر الحسيني

ولحسـن الحـظ، فـإن التحـوُّل الرقمـي قـد شـمل معظـم 
بصـورة  إجراؤهـا  يُمكـن  التـي  اللوجسـتية  اإلجـراءات 
إلكترونية، مما يقلِّل من التعامات المباشرة مع الموردين.

كيميائيـة صديقـة  مـواد  تُسـتخدم  ذلـك،  جانـب  إلـى 
لإلنسان، تحتوي على مركبات مضادة للفيروسات ذات أثر 
طويـل األمـد، مـن أجـل تعقيـم المكاتـب وأماكـن العمـل فـي 
دائـرة خدمـات الحفـر وصيانـة اآلبـار، كمـا يتـم التأكـد مـن 

ر معقمات األيدي والصابون في جميع هذه المرافق«. توفُّ

االحتياطات في الخطوط األمامية
وال تقـل االحتياطـات التـي يتـم اتخاذهـا فـي مرافـق 
التشـغيل، كمنصـات الحفـر، صرامـة عـن تلـك التـي تجـري 
فـي المكاتـب، حيـث يقـوم المسـؤول عـن الشـؤون الصحيـة 
فـي المنصـة بقيـاس درجـة حـرارة المتواجديـن فـي الموقع 
وتسـجيلها مرتيـن يومًيـا، باإلضافة إلى قيامـه بالتحقق من 
وجـود أي أعـراض للمرض. كما يتوجب علـى كل من يدخل 
موقـع الحفـر أو يغـادره قيـاس درجة حرارته ويتم تسـجيلها 

كذلك.
وقـال مديـر إدارة حفـر آبـار الزيـت والغـاز فـي منطقـة 
األعمـال الجنوبيـة، األسـتاذ فهـد المليـك: »فـي حيـن تظـلُّ 
سـامة وصحـة موظفينـا دائًمـا علـى رأس أولوياتنـا، فقـد 
ُسـررت جـًدا برؤيـة مـدى التـزام موظفينـا فـي الخطـوط 

يبدأ جون جونسون، الذي يعمل 
حفاًرا في منصة الحفر رقم 

910 في حقل قبة الدمام، نوبة 
عمله، التي تمتد إلى 12 ساعة، 

بمسح أزرار ومقابض وحدة 
التحكم في جهاز الحفر 

وتعقيمها باستخدام محلول 
مطهر. وهذا ليس إال مثااًل 
واحًدا من بين االحتياطات 
العديدة التي اتخذتها دائرة 

الحفر وصيانة اآلبار في أرامكو 
السعودية في مختلف أعمالها 

لحماية صحة وعافية موظفيها 
ومقاوليها.

فهد الحارثي، مساعد مشرف الحفر، في قسم التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، األول من اليمين، يقود اجتماع السالمة بينما تحافظ الطواقم على التباعد االجتماعي. وهو 
تصوير: حاتم عويضة مثال على قيام موظفي الخطوط األمامية والمقاولين بتغيير السلوك كإجراء احترازي ضد كوفيد 19.       

االستجابة لكوفيد ١٩
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 نصائح لتخزين الطعام بأمان وتجنب هدر
الطعام خالل شهر رمضان

ضع الطعام 
المتبقي من 

الوجبة في 
حاويات مناسبة 

واكتب التاريخ 
عليها عند 

تخزينها

 احرص على
 تخزين

 المنتجات
 الغذائية

 بشكل صحيح
في منزلك

تأكد دائمًا من 
تاريخ صالحية 

المواد المشتراة 
وابحث عن 

المنتجات اللتي 
ليس لها فترات 
صالحية أو ذات 

الصالحية 
الطويلة، كالحليب 

الطويل األجل

 قم بإعداد
 قوائم

 التسّوق
 مسبقًا

 استعمل األطباق
 واألكواب الصغيرة

 الحجم  ألنها ستحتوي
 على كميات اصغر من

 الطعام وبالتالي
 ستقلل من ضياع

 الطعام ويمكن
 للحاضرين وضع

 كميات إضافية حسب
 الرغبة. كما أن

 األطباق الصغيرة
 مناسبة لألطفال
ومرضى السكري

االستجابة لكوفيد ١٩

زمائــي وزمياتــي األعــزاء موظفــات وموظفــي 
الشركة، السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ــم،  ــإذن اهلل شــهر رمضــان الكري ــا غــًدا ب يحــل علين
شــهر البركــة والرحمــة والغفــران. ويطيب لــي باألصالة 
عــن نفســي، ونيابــة عــن إدارة الشــركة، أن أتقــدم  
إليكــم وألفــراد عائاتكــم بأطيــب التهانــي والتبريــكات. 
غيــر أن رمضــان هــذا العــام لــن يكون كمــا اعتدنــا عليه 
فــي األعــوام الســابقة، فمــا زالــت جائحــة كورونــا 
)كوفيــد19-( تتفشــى فــي دول العالــم، مثيــرة أجــواء 
قاتمــة مــن القلــق واألوقــات العصيبــة. ولقــد اضُطررنــا 
ــد.  ــع جدي ــع واق ــف م ــا، والتكي ــر نمــط حياتن ــى تغيي إل
وتعديــل  مختلــف،  بشــكل  التفكيــر  إلــى  اضُطررنــا 
خططنــا لتتــاءم مــع مــا يقتضيــه الوضــع مــن إجــراءات 

وقائية صارمة لمكافحة انتشار الجائحة. 
وال شــك أن شــهر رمضــان يرتبــط بتقاليــد رائعــة 
وأحاســيس عميقــة ننتظرهــا بشــوق، لمــا فيها مــن فعل 
الخيــرات، وزيــادة فــي النفحــات الروحانيــة عنــد ارتيــاد 
المســاجد، واجتمــاع األســرة حــول مائــدة اإلفطــار 
الشــهية، وصلــة الرحــم والتكافــل االجتماعــي. ولكــن 
الظــروف الراهنــة ســتحتم علينــا البقــاء فــي بيوتنــا، 
فلــن نتمكــن مــن إقامــة موائــد اإلفطــار و)الغبقــات( مــع 

األقــارب واألصدقــاء والجيــران، وال االبتهــاج بأجــواء 
الشــوارع واألســواق فــي ليالــي رمضــان. وال يســعنا فــي 
مثــل هــذه الظــروف إال اســتغال وســائل التواصــل 
ــا التقنيــة، بمــا فــي ذلــك أن  المتنوعــة التــي تتيحهــا لن
أقاربنــا  مــع  بُعــد  عــن  افتراضــي"  "افطــار  نتنــاول 
وأحبتنــا، وكلنــا تضــرع ورجــاء بــأن يُعجــل المولــى عــز 
وجــل بزوال هــذه المرحلــة الحرجة. ورغــم الصعوبات، 
يظــل رمضــان كريًمــا وســيتيح لنــا هــذا العــام فرصــة ال 
مثيــل لهــا للتقــرب مــن المولــى عــز وجــل، وشــحن 
ــا اإليمانيــة، وتجديــد الــذات واالعتــدال فــي كل  طاقتن
شــيء بمــا فــي ذلــك االلتــزام ببرنامــج غذائــي يحافــظ 
علــى صحــة وتــوازن البــدن والعقــل، ويعــزز قدرتنــا على 

الحركة والنشاط واالطاع والقراءة.
وإذا نظرنــا إلــى أســرة عمــل أرامكــو الســعودية 
خــال شــهر رمضــان المبــارك، فنحــن نعتــز بنمــاذج 
مضيئــة وتضحيــات كثيــرة يقدمهــا فــي هــذه الظــروف 
الصعبــة العديــد مــن أبطــال الشــركة ممــن يعملــون 
بعيــًدا عــن عائاتهــم ولفتــرات ممتــدة، ســواًء كانــوا فــي 
معامــل ومنشــآت تقــع فــي مناطــق بعيــدة بــًرا أو بحــًرا ، 
أو كانــوا يديــرون مصالــح الشــركة التجارية ومشــاريعها 
الشــمالية  وأمريــكا  وأوروبــا  آســيا  فــي  المشــتركة 

أيضــا  أشــيد  كمــا  العالــم.  فــي  مختلفــة  ومناطــق 
بزمائنــا وزمياتنــا الذيــن يعملــون بجــد واجتهــاد مــن 
التقنيــة، ويســهمون فــي  التســهيات  منازلهــم عبــر 
نجــاح الشــركة. أنــا أيًضــا ســعيد بعــودة الكثيــر مــن 
العامليــن وأفــراد عائاتهــم والطلبــة المبتعثيــن برعايــة 
أرامكــو الســعودية إلــى أرض الوطــن ولــّم  شــملهم مــع 
عائاتهــم. أيًضــا، كمــا هــو معلــوم، تســتند أعمــال 
أرامكــو علــى منظومــة كبيــرة مــن األفــراد والمؤسســات 
مــن المقاوليــن والمورديــن الذيــن هــم عنصــر مهــم 
ــول  ــم بحل ــارك له ــم وأب لنجــاح الشــركة، وأود أن أهنئه
الشــهر الفضيــل. كمــا أود أن أقــدم تحيــة خاصــة 
لأبطــال العامليــن فــي الصفــوف األماميــة فــي مركــز 
جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، ولــكل من ســاندهم فهم 
خــط الدفــاع األول، ودورهــم مهــم وكبيــر فــي مواجهــة 
الجائحــة والتغلــب عليهــا بــإذن اهلل. ومــن المهــم أن 
نلتــزم جميًعــا بتنفيــذ مــا يوصــون بــه مــن ســلوكيات 
صحتنــا  علــى  للمحافظــة  زيــة  احترا وإجــراءات 

الجسدية والنفسية.  
ــات  ــن والموظف ــوه بالموظفي ــام أود أن أن ــل الخت وقب
الذيــن ســاهموا فــي حملــة التبــرع بســال الخيــر التــي 
أطلقتهــا الشــركة، والتــي حملــت شــعار "بقــاؤك فــي 

المنــزل ضمــان لســامتك". هــذه الحملــة التــي أطلقتها 
واأليتــام  والمحتاجيــن  الفقــراء  لمســاعدة  الشــركة 
ــل  ــغ مماث ــرع بمبل ــا بالتب واألرامــل، وتقــوم الشــركة فيه
لــكل تبــرع يقــوم بــه الموظــف.  وأود أن أنتهــز هــذه 
الفرصــة فــي هــذا الشــهر الكريــم الــذي تتضاعــف فيــه 
ــأن  ــرع ب ــه فرصــة التب ــم تتســن ل ــة ألحــث مــن ل المثوب
يســارع فــي المســاهمة في هــذه الحملــة المباركــة. إنها 
طريقــة بســيطة لكنهــا قويــة للتواصــل والتراحــم، فهــذا 
هــو الوقــت الــذي يمكننــا فيــه جميًعــا أن نتقــدم لدعــم 
مجتمعاتنا، ومملكتنا والعالم الحتواء جائحة كورونا.   
وكلــي ثقــة بــأن رمضــان هــذا العــام ســتكون لــه ذكرى 
االجتماعــي  التباعــد  مــن  الرغــم  فعلــى  خاصــة، 
وإجــراءات الُعزلــة المنزليــة، فــإن قيــم المحبــة وروح 
األخــوة والتعــاون التــي تســود فــي رمضــان ســتقربنا من 
بعضنــا البعــض أكثــر مــن ذي قبــل، وســتأتي بــإذن اهلل 
ــا  بعــد زوال الجائحــة أيــام مشــرقة لنــا جميعــا ولوطنن
ــم أجمــع. وأدعــو اهلل عــز وجــل أن يمــن  ــز وللعال العزي

عليكم وعلى عائاتكم بالصحة والسامة والعافية.
 

أمين بن حسن الناصر
الرئيس، كبير اإلداريين التنفيذيين

رمضان مبارك

في شهر الخير والرحمة.. نحمد اهلل على نعمه 
وندعوه بزوال الجائحة
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خال زيارته ملركز القيادة التابع للشؤون احلكومية يف أرامكو السعودية..

الناصر ُيشيد باللتزام الراسخ في إطار جهود 
ة أصعدة يات جائحة كورونا على عدِّ التصدي لتحدِّ

علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي فــي تقديــم الخدمــات 
الضروريــة فــي وقتهــا المناســب، لضمــان اســتمرارية 
األعمــال علــى مســتوى المملكــة ككل، وتقديــم الدعــم 

للموظفين وأُسرهم في ظل الظروف الحالية«.
ــل فــي توجيــه  ويقــوم مركــز القيــادة بــدور محــوري يتمثَّ
االتصــاالت مــع الجهــات الحكوميــة للتعامــل مــع القضايــا 
المتعلقــة بالفيــروس، مــن قبيــل تعليمــات منــع التجــوُّل، 
وتصاريــح التنقــل، وإرشــادات الحجــر الصحــي للموظفيــن 

وأفراد أُسرهم.
ويراقــب المركــز التغييــرات فــي األنظمــة والتعليمــات 
أجــل ضمــان  مــن  المبــادرة  بزمــام  ويتوقعهــا، ويأخــذ 
االلتــزام بهــا، والحــدِّ مــن أي آثــار قــد تطــال أعمــال 

الشركة.
ــل المركــز، الــذي يعمــل فيــه ســتة موظفيــن خــال  ويمثِّ
نوبــة العمــل الواحــدة، إدارات الشــؤون الحكوميــة فــي 
المناطــق الشــرقية والوســطى والغربيــة، إضافــة إلــى إدارة 

خدمات شؤون أرامكو السعودية والشؤون التنظيمية.
ويتولَّــى كٌل مــن ممثلــي مركــز القيــادة فــي الشــؤون 
الحكوميــة فــي المناطــق الثــاث مســؤولية ضمــان توافــق 
اســتجابة إداراتهــم مــع أهــداف فريــق العمــل، إضافــة إلــى 
إطــاع المركــز علــى آخــر المســتجدات بشــكل فــوري، 
والســعي نحــو اســتمرارية األعمــال ومعالجــة القضايــا 

بصورة مائمة.
إلــى جانــب ذلــك، تعمــل الشــؤون الحكوميــة مــع الجهات 
ــن  ــة لمســاعدة الموظفي ــة المختصــة فــي المملك الحكومي
وأفــراد أُســرهم والطــاب فــي العــودة مــن الــدول التــي 
تأثَّــرت بفيــروس كورونــا المســتجد. ويعمــل ممثلو الشــؤون 
ــات المختصــة لمســاندة مــن يخضــع  ــة مــع الهيئ الحكومي

للحجر الصحي.
وخــال هــذا األســبوع، كثَّــف المركــز اهتمامه علــى أربع 
ــل الموظفيــن والمــواد أثنــاء  نــت تنقُّ قضايــا ســاخنة، تضمَّ
ســاعات منــع التجــول، وإعــادة الموظفيــن األجانــب الذيــن 
انتهــت خدمتهــم إلــى بادهــم، وإعــادة موظفــي الفصــل 8 
و14 وأفــراد أســرهم إلــى الوطــن، باإلضافــة إلــى إعــادة 

الموظفين من مختلف أنحاء العالم.

الســعودية، كبيــر  أرامكــو  الظهــران - شــهد رئيــس 
إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، عــن 
الشــؤون  دائــرة  موظفــو  يبذلهــا  التــي  الجهــود  كثــب 
الحكوميــة علــى مــدار اليــوم، فــي مركــز القيــادة الــذي أُعدَّ 
مــن أجــل تقديــم المســاعدة لموظفــي الشــركة وأفــراد 
أُســرهم، بينمــا يــؤدِّي فــي الوقــت نفســه دوًرا رئيًســا فــي 

استمرارية األعمال في أرامكو السعودية.
ــًرا، مركــز القيــادة التابــع للشــؤون  وزار الناصــر، مؤخَّ
ــن عــدًدا  ه بالظهــران، فــي وفــد تضَمّ ــة فــي مقــرِّ الحكومي
مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، حيــث كان فــي اســتقبالهم 

المدير العام للشؤون الحكومية، األستاذ خالد الملحم.
م الناصــر شــكره لموظفــي الشــؤون  وخــال الزيــارة، قــدَّ
الحكوميــة فــي المناطــق الشــرقية والوســطى والغربيــة مــن 

مــن إميون هيوسنت كثيــًرا  ـب  تتطلَـّ علــى ســامة موظفينــا وصحتهــم، 
ــة، فــي  الُجهــد والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختصَّ
وقــت يتــرك فيــه تفشــي الفيــروس آثــاره علــى الطريقــة 
ــر فــرق األعمــال فــي  الُمعتــادة ألداء األعمــال؛ لــذا تفكِّ
إيجــاد  أجــل  مــن  وتتكيَّــف  الشــركة بطريقــة مختلفــة، 

الحلول المناسبة«.

العمل على مدار اليوم
مــن جانبــه، قــال المديــر العــام للشــؤون الحكوميــة، 
األســتاذ خالــد الملحــم: »كمــا قــال رئيــس الشــركة، كبيــر 
اإلدارييــن التنفيذييــن، يعمــل كثيــر مــن موظفــي أرامكــو 
الســعودية علــى مــدار اليــوم لضمــان اســتمرارية األعمــال 

أثناء هذه األزمة«.
وأضــاف الملحــم: »تشــارك الشــؤون الحكوميــة بفاعليــة 

األوقــات  هــذه  خــال  بإنجازاتهــم  ُمشــيًدا  المملكــة، 
االستثنائية بالنسبة للجميع على الصعيد العالمي.

فــي  الحكوميــة  الشــؤون  موظفــي  مــن  عــدد  وكان 
المنطقتيــن الوســطى والغربيــة قــد شــاركوا خــال الزيــارة 

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.

الكفاءات تصنع النجاح
ث الناصــر إلــى الموظفيــن، قائــًا:  وخــال الزيــارة تحــدَّ
»األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــؤون الحكوميــة فــي أرامكــو 
الســعودية، تُظهــر بجــاء أن المكــوِّن الرئيــس للنجــاح ال 
ــه  ــل إن ــة؛ ب ــات التقني ات وال فــي اإلمكان يكمــن فــي الُمعــدَّ
ــل هــذه األوقــات،  ــا. وخــال مث ــاءة موظفين ــل فــي كف يتمثَّ

فإن صفات مثل التعاطف هي ما يُمكن أن يُعوَّل عليه«.
وأضــاف الناصــر: »أولويتنــا، التــي تتمثَّل فــي المحافظة 

تقوم دائرة الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بتشغيل 
ه هذا  مركز القيادة على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع، ويوجِّ

المركز االتصاالت مع الهيئات الحكومية لمعالجة القضايا 
د، مثل تعليمات منع  المتعلقة بفيروس كورونا المستجِّ

التجول وتصاريح التنقل، وإرشادات الحجر الصحي 
للموظفين وأفراد أسرهم، كما يراقب التغييرات في األنظمة 
عها، ويسعى نحو ضمان االلتزام بها والحدِّ  والتعليمات ويتوقَّ

من آثارها المترتبة على أعمال الشركة.
تصوير: حاتم عويضة

االستجابة لكوفيد ١٩

تكريم عمال الحدائق والمرافق في الحي 
السكني وتوزيع حقائب مواد غذائية

الظهـران - علـى مـدى السـنوات األربـع الماضيـة، أصبح 
تقليـًدا سـنوًيا لقاطنـي الحـي السـكني فـي الظهـران تكريـم 
عمـال الحدائـق والمرافـق العامليـن فـي الحـي السـكني، 

فـي أليسون هوكر الكشـافة  وفتيـات  الظهـران،  فـي  النسـاء  وجماعـة 
الظهـران، يتـم التعاون لتجهيز حقائب تحتـوي كل منها على 
أغذيـة وأدوات صحيـة غيـر قابلـة للتلـف، ألكثـر مـن 1،420 

عامًا.
هـذا العـام، وبسـبب القيـود المفروضـة علـى الحركـة، تم 
عمـل ترتيبـات مـع المقاوليـن لتوزيـع الحقائب مباشـرة على 
العمال في أماكن إقامتهم المختلفة مع قدوم شهر رمضان.

في مهمة للمساعدة
جـزء مـن مهمـة زادك واألكاديميـة السـعودية للطهـي، 
ينطـوي على »تطوير المبـادرات المتعلقة باألغذية المنتجة 
محلًيـا، وعـدم الهـدر، وعـادات األكل الصحيـة«. مـع كـون 
األعمـال الخيريـة ركيـزة مـن ركائـز المؤسسـة، فـإن دعـم 
أهدافهـا.  مـع  ينسـجم  الحدائـق  عمـال  تكريـم  مشـروع 
تأسسـت زادك واألكاديمية السـعودية للطهي من ِقبل نسـاء 
سـعوديات، وتؤكـد رانيا معا، وهي مهتمـة بالعمل الخيري، 
ومؤسسـة زادك أن رؤيـة المؤسسـة الشـاملة هـي التأثيـر 
اإليجابـي علـى التغييـر فـي صناعـة األغذيـة فـي المملكـة، 
ومعالجـة قضايـا مثل التغذية الصحيـة والتعليم التحفيزي، 
والتدريـب ومبـادرات الرعايـة. وتتعـاون زادك مـع المـدارس 
والشـركات ومؤسسـات المجتمـع المختلفـة لتحقيق أقصى 

قدر من التأثير.

نظرة أوسع للطالب
بمسـاهمة كل من مايك بوتوتشـاك، ولينا الشعار، وأبريل 
كينـري، شـجعت مـدارس المغتربيـن فـي أرامكـو السـعودية 
الطاب على المسـاهمة في هذا المشروع من خال دمجه 
فـي األهـداف المطلـوب تحقيقها لكل مسـتوى دراسـي، وتم 
إطـاق المشـروع في المدرسـة اإلعدادية لعـام 2019م، ومع 
مـن  والعديـد  الطـاب  مجلـس  قـام  األهـداف،  تحقيـق 
المتطوعيـن اآلخريـن مـن نـادي« األيـادي المتطوعـة« بجمع 

العناصر الغذائية وفرزها في 500 حقيبة.
قال مايكل سـميث، المشرف على مدارس المغتربين في 
أرامكـو السـعودية: »يتعلم طابنـا الكثير من هذا المشـروع، 
والتعاطـف هـو أحـد قيمنـا وسـلوكياتنا الرئيسـة كمدرسـة، 
والعمـل علـى دعـم العمـال يسـاعد شـبابنا علـى النظـر إلـى 
العالـم بطريقـة أوسـع. فمـن خـال مـا يقومـون بـه مـن عمل 
خيـري ، يمكنهـم رؤيـة خطـوات عملية تحقق نتائج ملموسـة 

عندما يعملون مًعا لجعل العالم مكاًنا أفضل.
وأضـاف سـميث: »مثـل هـذه التجـارب التـي يتعـرض لهـا 
الشباب هي التي ستغيرهم إلى األبد وتساعدهم على رؤية 
أنـه يمكنهم إحداث فـرق إيجابي في حياة اآلخريـن«. وقال: 
»الهـدف الرئيـس ألي مدرسـة هـو تعليـم القـراءة والكتابـة 
والرياضيـات والعلـوم، لكـن مشـاريع مثـل هـذه تعطـي جميع 

المواد التي يتم تعلمها صلة وثيقة بالحياة والمجتمع«.

آمًنـا  مكاًنـا  وجعلـه  الحـي  علـى  الحفـاظ  فـي  لجهودهـم 
وممتًعا.

بمبادرة وتنسيق من قبل مؤسسة زادك وأكاديمية الطهي 
السـعودية، وهـي مجموعـة تمثـل مـدارس أرامكـو السـعودية 
ألبنـاء الموظفيـن المغتربين، وجماعة التبـادل في الظهران، 

على شجرة عرض من الورق المقوى، 
أرسل طالب مدرسة أرامكو السعودية 

رسائل تقدير شخصية للعمال.

العمال ممتنون بعد استالم حقائبهم.
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اكتشف العديد من األفكار امللهمة 

استثمر وقتك أثناء جلوسك بالمنزل في التطوير المهني

فــي  الجلــوس  يكــون  أن  الممكــن  مــن  الظهــران - 
المنــزل بســبب الوضــع الحالــي لتفشــي فايــروس كورونــا 
المســتجد )Covid-19(، مقلًقــا إلــى حــٍد مــا، ولكــن مــن 
ــزل،  ــك فــي المن ــق أقصــى اســتفادة مــن وقت أجــل تحقي
فــإن االســتثمار فــي تطويــرك المهنــي مــن خــال التعلــم 
عــن طريــق اإلنترنــت، قــد يكــون من أفضــل الممارســات، 
ســواءٌ كان بإلقــاء نظــرة عامــة ســريعة أو دراســة أكثــر 
ــا لموضــوع مــا، فمــن المحتمــل أن تجــد بالضبــط  تعمًق
مــا تبحــث عنــه مــن بيــن مجموعــة كبيــرة مــن خيــرات 

التعلم عالية الجودة المتاحة عبر اإلنترنت.
بمهامــك  مرتبــط  تدريــب  عــن  تبحــث  كنــت  إذا 
الوظيفيــة هنــا فــي أرامكــو الســعودية، فــإن أفضــل مــكان 
للبــدء هو مجموعة واســعة مــن دورات التعلــم اإللكتروني 
التــي يقدمهــا قســم خدمــات وحلــول التعلــم فــي إدارة 
التدريــب والتطويــر. وتســتغرق العديــد مــن الــدورات 
التدريبيــة أقــل مــن ســاعة واحــدة إلكمالهــا، وهــي طريقة 
ممتــاز لتنميــة تعلمــك أثنــاء بقائــك علــى رأس العمــل. 
ويمكــن لجميــع موظفــي الشــركة الوصــول إلــى نظــام 
التعلــم )LMS( عبــر األيقونــة الموجــودة علــى  إدارة 
أو  الســعودية،  أرامكــو  لموقــع  اإللكترونيــة  البوابــة 

ببساطة: كتابة
https://learning.aramco.com.sa

فــي متصفــح الويــب. كمــا أن جميــع نتائــج دورات 
التعليــم اإللكترونــي المكتملــة بنجــاح ســتظهر فــي ســجل 

التدريب الخاص بك.

االستفادة لجميع أفراد األسرة 
التعلــم  أيًضــا،  والتطويــر  التدريــب  إدارة  توفــر 
اإللكترونــي ألفــراد عائلتــك، بحيــث يمكنــك خــال فتــرة 
وجــودك فــي المنــزل االســتفادة مــن هــذا الوقــت للتعلــم 

معهم، من خال الدخول على الرابط التالي:
https://worldofonlinelearning.aramco.com.
/sa

المــواد  إلــى  للوصــول  األســرة  أفــراد  وتســجيل 
التعليمية، بما في ذلك:

رينيه فان هويستني

■  Skillsoft: منصــة فريــدة تحتــوي علــى أكثــر مــن 
بالهاتــف  التصفــح  ســهلة  تدريبيــة  دورة   350
ــي  ــدورات الت ــد مــن ال الجــوال، ومــن ضمنهــا العدي
 ITIL، تقــدم اعتمــادات للشــهادات المهنيــة مثــل 

.Lean Six Sigmaو PMI، PMBOK
■  Glow: التــي تُوّفــر أكثــر مــن 60 دورة متخصصــة، 
ــى  ــز عل ــع دورات ترك ــر، م ــل األصغ تســتهدف الجي
الموضوعــات األكاديميــة، وأُضيفــت مؤخــًرا، دورات 
 ،)Covid-19( ــا المســتجد متعلقــة بفايــروس كورون

وذلك لسامة وأمن عائلتك.
■  Open Sesame: يســمح ألفراد أســرتك بالوصول 
إلــى مكتبــة ضخمــة تضــم أكثــر مــن 2000 دورة 
تدريبيــة عبــر اإلنترنــت تغطــي مجموعــة كبيــرة مــا 
بيــن موضوعــات التطويــر المهنــي، إلــى موضوعــات 
متخصصــة مثــل الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات. 
وهنــاك بعــض مــن الموضوعــات اختيــرت خصيًصــا 
ــة  ــة، المقابل ــة اإلنجليزي ــا اللغ ــك، منه ــراد عائلت ألف

الشخصية وكتابة السيرة الذاتية.
■  edX: محتــوى هــذه المنصــة يشــمل علــى دورات 

ل  مجــا فــي  قــة  مرمو ليــة  و د معــات  جا مــن 
التكنولوجيــا، العلــوم، العلــوم اإلنســانية، الماليــة، 
اإلدارة واللغــات، باإلضافــة إلــى محتــوى خــاص 

بالصناعة.
بالنســبة ألي موظــف يكمــل دورة فــي Skillsoft أو 
 ،edX لـــ أرامكــو  أو تســجيل دخــول   OpenSesame
فستُســّجل الــدورة التــي تــم اجتيازهــا بنجــاح تلقائًيــا فــي 

سجل تدريب الموظفين.

برامج التطوير المهني ليوم واحد 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيقدم مركــز القيــادة العديــد 
بتنســيق  واحــد  ليــوم  المهنــي  التطويــر  برامــج  مــن 
افتراضــي لمعالجــة أفضــل الممارســات في مــكان العمل 
االفتراضــي. إنــه لوقــٌت رائــع لمواصلة تطويــرك المهني، 

حتى وأنت في المنزل.
ــي  ــر المهن ــى التطوي ــرة أُضيفــت إل ــة ومثي ــزة حديث مي
 Harvard لــى  إ الوصــول  وهــي  اإلنترنــت،  عبــر 
ManageMentor، حيــث إنــه يعــد مــن أكثر مــواد تطوير 

المجموعــة  تشــمل  الطلــب.  عنــد  الموثوقــة  القيــادة 
إدارة  علــى  المعروضــة  الموضوعــات  مــن  الواســعة 
التغييــر، أساســيات التمويــل والتدريــب. وتقيــس مرحلــة 
ــام البرنامــج فهمــك للموضــوع والقــدرة  ــم فــي خت التقيي
علــى تطبيــق مفاهيــم جديــدة وســيناريوها محــددة. 

للتفاصيل، قم بزيارة الموقع التالي:
https://sharek.aramco.com.sa/
orgs/30004206/Pages/HBS-Project.aspx
ــر  ــرة عب ــة المتوف ــدورات الضخم ــد البحــث عــن ال يُع
الطبيعيــة  التاليــة  الخطــوة   ،»MOOC« أو  اإلنترنــت 
الكتشــاف خيــارات التطوير المهنــي. MOOC هي دورات 
غيــر  مشــاركة  إلــى  تهــدف  اإلنترنــت  عبــر  تدريبيــة 
ــوي  ــب، تحت ــر الوي ــوح عب ــا مفت محــدودة، والوصــول إليه
الــدورات علــى مــواد تدريبية تقليديــة، مثــل المحاضرات 
الــدورات  مــن  العديــد  توفــر  أنهــا  كمــا  والقــراءات، 
التفاعليــة والمناقشــات مــن أجــل دعــم التفاعــل بيــن 
ــة  الطــاب واألســاتذة، باإلضافــة إلــى التعليقــات الفوري

على االختبارات والواجبات.

أشهر منصات التعلم عن بعد 
أُسســت edX مــن قبــل هارفرد وMIT في عــام 2012م، 
وتتواجــد فيهــا أغلــب الجامعــات العالميــة والشــركات 
الرائــدة، وأكثــر مــن 20 مليــون ُمتعلــم، وتوفــر المنصــة 
الوصــول إلــى أكثــر مــن 2500 دورة تدريبيــة تتضمــن 
موضوعــات شــائعة، بمــا فــي ذلــك الهندســة وعلــوم 
الحاســب وإدارة األعمــال. ويهــدف هــذا الموقــع  إلــى 
دعــم المتعلميــن فــي كل مرحلــة مــن مراحــل حياتهــم 
ــة مــن دخــول ســوق العمــل إلــى الترقيــات  ــة، بداي المهني

واكتشاف اهتمامات جديدة.
وفًقــا لمســح نتائــج Coursera Learner لعام 2019م، 
فــإن %87 مــن األشــخاص الذيــن يحرصــون علــى التنمية 
كالترقيــة  وظيفيــة،  مزايــا  علــى  يحصلــون  المهنيــة، 
منصــة  تفتخــر  واعــد.  جديــد  عمــل  أو  والزيــادة 
مســتخدم  مليــون   45 مــن  أكثــر  بوجــود   Coursera
يشــاركون فــي دورات تـُـدّرس مــن ِقبــل كبــار المعلميــن من 
جامعــات وشــركات عالميــة بمــا فــي ذلــك جامعــة يــال 

.IBMوجامعة بنسلفانيا، وشركة قوقل و

زار رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، موظفي 
إدارة مصفـاة ينبـع، ومعمـل تجزئـة سـوائل  الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع، يـوم الخميـس 16 أبريـل 
٢٠٢٠م، كجـزء مـن دعمـه المسـتمر لمرافـق وأعمـال أرامكـو السـعودية في جميع أنحـاء المملكة 
في ضوء جائحة كوفيد 19. تضمنت زيارة الناصر غرف التحكم في كال المرفقين، كما تضمنت 
الزيارة نقاشات مع موظفي الخطوط األمامية بشأن أهمية االبتعاد الجسدي وقواعد النظافة 
الشخصية. وشكر الناصر الموظفين على صمودهم المستمر في مواجهة التحديات الكبيرة. 

الناصر يزور مرافق 
الشركة في ينبع 
ويشيد بالموظفين

االستجابة لكوفيد ١٩
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ــت الطائــرات التــي ترعاهــا  د أن حطَّ الظهــران - بمجــرَّ
أرامكــو الســعودية رحالهــا فــي مطــار الملــك فهــد الدولــي 
فــي الدمــام، وذلــك فــي وقــت قصيــر بعــد ُمنتصــف الليــل 
مــن الخامــس عشــر مــن أبريــل، تنفَّس مــا يزيد علــى 200 
مــن طــاب وموظفــي الشــركة الُصعــداء؛ فأخيــًرا، هــا هي 

أرض الوطن تحتضنهم جميًعا.
د، كان  ومنــذ بدايــة أزمــة فيــروس كورونــا المســتجِّ
الطــاب الذيــن ترعاهــم أرامكــو الســعودية فــي أنحــاء 
العالــم، يراقبــون ســير األمــور، بينمــا أخــذت خيــارات 
رت  الســفر تضيــق أمامهــم شــيًئا فشــيًئا. وحينمــا قــرَّ
المملكــة تعليــق الرحــات الدوليــة مؤقًتــا عبــر مطاراتهــا، 
فــي إطــار الجهــود الحثيثــة لمواجهــة الجائحــة، كانــت 
الرغبــة فــي العــودة إلــى الوطــن ال تــزال تــراود كثيــًرا مــن 

أولئك الطاب.

رعاية موظفينا في أرجاء العالم
لطالمــا وضعــت دائــرة التدريــب والتطويــر أولويتهــا 
األولــى المتمثلــة فــي موظفينــا نصــب عينيهــا، حتــى قبــل 
بدايــة هــذه األزمــة. وحينمــا ألقــت الجائحــة بظالهــا، 
ــنت الدائــرة فريًقــا لوضــع خطــط العمــل، والبقــاء على  دشَّ
تواصــل مــع الطــاب، وتلبيــة احتياجاتهــم مــن المــؤن، 
رحــات  بشــأن  والتنســيق  أســئلتهم،  علــى  واإلجابــة 

عودتهم إلى المملكة متى ما سنحت الفرصة بذلك.
للتدريــب  العــام  المديــر  قــال  ذلــك،  علــى  وتعليًقــا 
ــز  ــا مــن مرك ًث ــر، األســتاذ فيصــل الحجــي، متحدِّ والتطوي
التابــع  المســتجد  كورونــا  فيــروس  بشــأن  المســاندة 
للدائــرة: »هــذه الجهــود لــم تبــدأ اليــوم، بــل كانــت البدايــة 
عندمــا استشــعرنا اآلثــار التــي يُمكــن أن يتركهــا فيــروس 

كورونا على أوضاع طابنا«.
ــن  مــة، تتضمَّ رنــا خطــة منظَّ وأضــاف الحجــي: »طوَّ
أربعــة مســتويات للعمــل تأخــذ بعيــن االعتبــار االحتياجات 
الفرديــة للطــاب، كمــا قمنــا بتوزيــع مواردنــا علــى امتــداد 
أجــل رعايــة طابنــا وضمــان  مــن  والعالــم،  المملكــة 

سامتهم«.
وفــي الوقــت الحالــي، ترعــى أرامكــو الســعودية أكثــر 
مــن 2000 طالــب يدرســون فــي الجامعــات والكليــات 
ومعاهــد التدريــب حــول العالــم. اختــار أكثــر مــن 1000 
أرامكــو  تواصــل  المملكــة؛ حيــث  إلــى  العــودة  طالــب 
الســعودية العمــل مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة، إلــى 
جانــب الخطــوط الجويــة الســعودية، مــن أجــل تحقيــق 

ذلك.

وال تبــدو مهمــة متابعــة آالف مــن الطــاب والمتدربيــن 
فــي بقــاع بعيــدة من العالــم أمــًرا هيًِّنــا؛ ففي مركــز اإلدارة 
يعمــل فريــق مــن  التدريــب والتطويــر،  لدائــرة  التابــع 
الموظفيــن علــى مــدار 24 ســاعة طــوال أيام األســبوع، من 
أجــل اإلجابــة علــى أســئلة الطــاب عبــر خــط المســاعدة 

وتلبية احتياجاتهم.
ويصــف عبــداهلل عبدالفتــاح، عضــو فريــق التنفيــذ فــي 
التدريــب والتطويــر، عــدًدا مــن األدوات التقنيــة التــي 
فهــا الدائــرة إلبقــاء األمــور تحــت الســيطرة فــي ضــوء  توظِّ
األحــداث المتســارعة، والبقــاء علــى تواصــل مــع الطــاب، 
م أحــدث  ومــن بينهــا منصــة متابعــة الموقــع، التــي تقــدِّ
المعلومــات حــول أماكــن تواجــد جميــع الطــاب، مــن 
ــم  ــات مواقعه ــن الطــاب مــن إرســال إحداثي خــال تمكي

عبر تطبيق خرائط )قوقل(.
إلــى جانــب ذلــك، يســتخدم الفريــق منصــة طلبــات 
ــن جميــع الراغبيــن بالعــودة إلــى المملكة  العــودة، التــي تمكِّ
مــن التســجيل عبرهــا، وتقديــم المعلومــات الشــخصية 
التــي تخصهــم وتخــص ذويهــم. ومــن بيــن قائمــة تضــمُّ 
أكثــر مــن 2000 شــخص، أعــرب 1467 منهــم عــن رغبتهــم 

في العودة إلى الوطن.
ويقــوم أفــراد مــن مركــز المســاندة بتفعيــل التواصــل 
الفــردي مــع الطــاب مــن خــال مكالمــات تلقائيــة مــن 
أجــل تزويدهــم بمعلومــات تُســاعدهم، باإلضافــة إلــى 
إجــراء عــدد مــن خدمــات االتصــال عبــر تقنيــة الفيديــو. 
ــرة مــن خــال هــذه  وقــد قــام مركــز المســاندة فــي الدائ
القنــوات وأدوات االتصــال المختلفــة بتنفيــذ أكثــر مــن 20 

ألف تواصل خال األيام الماضية.
مــن جانبهــا، قالــت دينــا النعيمي، عضــوة فريــق التنفيذ 
ــر، إن التواصــل ضــروري مــن  ــم والتطوي ــرة التعلي فــي دائ
أجــل تلبيــة احتياجــات الطــاب خــال هــذه األوقــات 
ــم  ــد عودته ــك بع ــي الخــارج، وكذل ــا هــم ف ــة بينم العصيب

إلى المملكة.
وتضيــف النعيمــي أن الدائــرة طــوَّرت دليــًا إرشــادًيا 
الطــاب خــال فتــرة  تُرشــد  يحتــوي علــى معلومــات 
الحجــر الصحــي التــي يجــب علــى كل واحــد منهــم أن يمــرَّ 

بها على مدى 14 يوًما.
ويشــرح الدليــل عمليــة الحجــر الصحــي، كما يقــدم لهم 
نصائــح مفيــدة حــول كيفيــة التعامــل مــع الضغــوط خــال 
هــذه الفتــرة. ويعضــد هــذا الدليــل عديــًدا مــن المــواد 
التوعويــة التــي تمــت مشــاركتها مــع الطــاب فــي الخــارج، 
مــن أجــل تهيئتهــم للتعامــل مــع هــذه الظــروف جســدًيا 

ونفسًيا.
تقــول النعيمــي: »نريــد لهــم أن يستشــعروا المســاندة 

الكاملة خال فترة الحجر«.

مشاعر سرور وارتياح
سوســن ملــك، التــي تــدرس علــوم الكمبيوتــر واإلدارة 
فــي لنــدن، كانــت مــن بيــن أوائــل العائديــن إلــى رحــاب 

الوطن على متن الرحات األخيرة.
وتصــف سوســن المشــاعر التــي انتابتهــا خــال الرحلــة 
بصعوبــة، بقولهــا: »كانــت مشــاعري مزيًجــا مــن الســعادة 
ــا،  والترقــب، والشــوق إلــى األهــل والوطــن. وعنــد وصولن
ن علينــا مشــقة الســفر،  ُغمرنــا باســتقبال وترحيــب هــوَّ

وهيمنت علينا مشاعر االنتماء واالطمئنان«.
لهــذا  بالفخــر النتمائــي  »أشــعر  وتضيــف سوســن: 
الوطــن العظيــم الــذي بــات لنا ســنًدا فــي أحلــك الظروف، 
كمــا أنــي فخــورة بانتمائــي ألرامكــو الســعودية، التــي تضــع 

منسوبيها على رأس أولوياتها«.
الهندســة  يــدرس  لــذي  ا بــس،  حا إبراهيــم  ــا  َمّ أ
ــة  ــد الصعوب ــة فــي جامعــة مانشســتر، فقــد أكَّ الميكانيكي
الــذي  للغمــوض  نظــًرا  البدايــة  فــي  اعترضتــه  التــي 
اتصفــت بــه األمــور، مشــيًرا إلــى األهميــة البالغــة للدعــم 
متــه لــه الشــركة فــي تجــاوز هــذه المصاعــب.  الــذي قدَّ
ــث  ــا، حي ــاه كان مهًم ــذي تلقين ــم: »الدعــم ال ــول إبراهي يق
إنــه يُشــعرك بأنــك لســت وحــدك فــي مواجهــة هــذه 

الظروف العصيبة«.
ينــا إرشــادات  ويضيــف إبراهيــم: » منــذ وقــت مبكــر، تلقَّ
توعويــة حــول مــا يجــب علينــا فعلــه لحمايــة أنفســنا 
واآلخريــن، كمــا أجــرت المشــرفة األكاديميــة اجتماًعــا 
عبــر تقنيــة الفيديــو معنــا مــن أجــل بعــث االطمئنــان بيننــا، 

والتأكيد على ما يتم بذله بصدد إعادتنا إلى المملكة«.
وبتذكــر الصعوبــة التــي مــرَّ بهــا، تبــدو فرحــة إبراهيــم 
مضاعفــة بوصولــه إلــى أرض الوطــن، حيــث يقــول: »كانت 
ــى المملكــة،  ــت إل ــي عندمــا وصل مشــاعر الفرحــة تتملكن
وقــد أشــاع خبــر وصولــي الراحــة والبهجــة بيــن أفــراد 
أســرتي. هــذه الفرحــة تمتــزج بالفخــر عندمــا أنظــر 
لإلجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة وأرامكــو الســعودية 

للتعامل مع الفيروس وحماية الناس«.
وقــد عبَّــرت نجــوى العفالــق، التــي تــدرس الهندســة 
الكيميائيــة فــي جامعــة مانشســتر، عــن مشــاعر ارتيــاح 

وسرور تُشبه مشاعر بقية زمائها.
تقــول نجــوى، وهــي تتذكــر كيــف ســارت األمــور فــي 
الفتــرة الماضيــة: »لقــد كانــت فترة فــي غايــة الصعوبة، ال 
ســيما أن هــذه الســنة هــي ســنة التخــرج، وكان أمامــي 

ج في وقت قريب«. تسليم مشروع التخرُّ
ــدى الوصــول  ــرام ل ــا يُ ــر م ــى خي ــدت عل لكــن األمــور ب
إلــى أرض الوطــن بالنســبة إلــى نجــوى، التــي أشــارت إلــى 
أنهــا لــم تكــن قــادرة علــى تمييــز مشــاعرها خــال رحلــة 
العــودة بقولهــا: »كان األمــر أشــبه بالصدمــة بالنســبة 

إلي«.
ــا إلــى الدمــام، مضــت  وتضيــف نجــوى: »عندمــا وصلن
ــي أجــرى الفحــوص  ــاك طاقــم طب األمــور بيســر، كان هن

الازمــة للقادميــن، وتــم تعقيــم حقائــب الســفر، كمــا جرى 
ترتيــب نقلنــا إلــى الفنــدق التبــاع تعليمــات الحجــر مــن 

الجهات المختصة«.
ويقــول ســلطان الحربــي، وهــو مديــر مشــاريع يعمــل 
فريقــه ضمــن برنامــج تطويــر حقــل الجافــورة، إنــه يشــعر 
بالراحــة واالمتنــان إزاء وصولــه إلــى أرض الوطــن برفقــة 

أُسرته..
والتعــاون  الجهــد  مــن  »كثيــر  ســلطان:  ويضيــف 
المتواصليــن تــم بذلهمــا مــن أجــل التنســيق بيــن عديد من 
اإلدارات فــي أرامكــو الســعودية بشــأن التوعيــة المطلوبــة، 
واإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا، كمــا تطويــر عــدد مــن 
الخيــارات المحتملــة لضمــان ســامة الموظفيــن وذويهــم، 

والتأكد من استمرارية األعمال كذلك«.
أمــا جابــر الذكيــر، وهــو مهنــدس مشــاريع يعمــل ضمــن 
مصفــاة  فــي  الهيدروجيــن  فائــض  اســتثمار  مشــروع 
ســامرف، فقــد أعــرب عــن فخــره بــأن يكــون مواطًنــا 

سعودًيا يعمل في أرامكو السعودية.
يقــول جابــر: »أشــعر بالفخــر العميــق عندمــا أرى كل 
التدابيــر والتنظيمــات التــي يتــم اتخاذهــا فــي المملكــة من 
إلــى  النــاس، خصوًصــا عندمــا أقارنهــا  أجــل حمايــة 

استجابة عديد من الدول األخرى«.
مــت لنــا هــذه الشــركة  ويضيــف جابــر: »لطالمــا قدَّ
اًل، وأنــا  دعًمــا عظيًمــا، وهــي تضــع موظفيهــا وأُســرهم أوَّ
فــي غايــة االمتنــان لــكل هــذا الدعــم، ال ســيما فــي مثــل 

هذه األوقات الصعبة«.
ــه، أشــاد مشــعل الجامــع، وهــو مهنــدس فــي  مــن جانب
إدارة الهندســة وإدارة المشــاريع للمــوارد غيــر التقليديــة، 
بالجهــود المبذولــة مــن أجــل حمايــة موظفــي أرامكــو 

السعودية في الخارج.
المملكــة  فــي  األزمــة  بدايــة  »منــذ  مشــعل:  يقــول 
المتحــدة، وفــي ظــل االنتشــار الســريع للفيــروس، كان 
عندنــا مخــاوف تجــاه اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا مــن 
وحمايــة  لحمايتنــا  هنــاك  المســؤولة  الجهــات  قبــل 

زمائنا«.
ــو الســعودية وشــركة  ــف مشــعل: »اتخــذت أرامك ويضي
أرامكــو فيمــا وراء البحــار جميــع التدابيــر الازمــة مــن 
ــه الموظفيــن  أجــل ضمــان ســامتنا، بمــا فــي ذلــك توجي
بُعــد،  بالعمــل عــن  ممــن ال يســتلزم عملهــم الحضــور 
وتقديــم أدوات الحمايــة الازمــة مــن الفيــروس، بــل وحتى 
المحافظــة علــى مســافة آمنــة بيــن الــركاب خــال رحلــة 

العودة إلى المملكة«.
جديــٌر بالذكــر، أن هــذه الرحــات تُعــدُّ األولــى مــن بيــن 
عديــد مــن الرحــات يجــري التنســيق بشــأنها إلعــادة 
جميــع الراغبيــن بذلــك، فــي حيــن تُبقــي دائــرة التدريــب 
والتطويــر عينيهــا مفتوحتيــن، مــن خــال مركــز المســاندة 
بشــأن فيــروس كورونــا المســتجد، مــن أجــل ضمــان بقــاء 
2000 طالــب ترعاهــم أرامكــو  أكثــر مــن  احتياجــات 

السعودية على رأس أولوياتها.

االستجابة لكوفيد ١٩

أرامكو السعودية تضاعف جهودها لتسهيل 
عودة موظفيها وطالبها إلى أرض الوطن

سكوت بالدوف، وميثم املوسوي

في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وصل عدد من الطالب والطالبات الذين ترعاهم أرامكو السعودية إلى أرض الوطن، حيث 
قامت الطواقم الطبية بفحصهم فور وصولهم.                تصوير أحمد العيتاني

مشعل الجامع

نجوى العفالق إبراهيم حابس

جابر الذكير

سوسن ملك

سلطان الحربي



برامج متميزة جلعل وقت البقاء يف املنزل مثمًرا

»إثراء« يطلق  15 برنامًجا رمضانًيا عبر بوابته 
الرقمية »إثراء التواصل«

الظهـران - يسـتعد مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي »إثـراء« إلطـاق حزمـة برامجـه الجديـدة عبـر 
بوابتـه الرقميـة »إثـراء التواصـل«، والتـي تأتـي اسـتكماال 
لمبـادرة »# إثـراء_ معـك« التـي أطلقهـا المركـز مؤخـرا 
تماشـًيا مـع اإلجـراءات االحترازيـة المجتمعيـة التـي قامت 
بهـا المملكـة تحـت شـعار« كلنـا مسـؤول« لمواجهـة جائحـة 
كورونـا » كوفيـد 19« والتـي تحـث علـى التباعـد االجتماعي 
وااللتـزام فـي البقـاء فـي المنـازل ضمـن سلسـلة جهـود 

متخذة للحد من انتشار هذا الوباء.
ويهـدف المركـز عبـر برامجـه الجديـدة إلـى مشـاركة 
جمهـور إثـراء ُعزلتهـم المنزليـة ببرامـج ذات قيمـة وثـراء 
معرفـي وفكـري، ليجمع »إثـراء« أفـراد المجتمع في منصة 
واحـدة، وذلـك عبـر أكثـر مـن 15 برنامـج متنـوع فـي سـبيل 

تقديم تجربة ثقافية معرفية لكافة أفراد المجتمع.
وتحتـوي البرامـج الجديـدة أكثـر مـن 50 برنامج تفاعلي 
علـى  والتدريـب  القصـص،  سـرد  فـي  يتمثـل  لأطفـال 

التصميـم، والرسـم والجلسـات التعليمية العميقـة، ودورات القافلة األسبوعية
تعليميـة وفنيـة وإبداعية، كمـا من المقـرر أن يطلق المركز 
قريًبـا منصـة تعليميـة خاصـة باألطفـال، تتضمـن تقديـم 
200 محتـوى تعليمـي متنـوع يُسـهم فـي تنميـة شـخصية 
األطفـال وتطويـر اإلبـداع وحـس االبتـكار لديهـم وتوسـيع 

آفاقهم المعرفية.
كمـا سـينقل المركز جميـع ورش العمل التـي كانت تنظم 
داخـل أسـوار المركـز إلـى العالـم الرقمـي، والتـي يصـل 
عددهـا  إلـى أكثـر مـن 50 ورشـة عمـل، إلـى جانـب تنظيـم 

ندوات وحلقات نقاش تفاعلية مع جمهور إثراء.  
فيمـا تنطلـق خـال  األسـبوع الجـاري سلسـلة نـدوات 
)ثقافـة كوفيـد - 19( و هـو برنامـج حـواري مباشـر يتنـاول 
األبعـاد الثقافيـة لأزمـة الحاليـة مـن عـدة نواحـي، حيـث 
سـيلقي الضـوء علـى تداعيـات وبـاء كورونـا )كوفيـد - 19( 
مـن وجهـات نظـر المبدعيـن فـي مجـال األدب والسـينما 
وعلم االجتماع والفنون والموسـيقى وغيرها، كما سيتمكن 
الجمهور من المشـاركة في الحوار من خال طرح األسـئلة 

عن بعد في البث المباشر.

وتتضمـن باقـة برامـج »إثـراء« الجديـدة برنامـج »تعـّرف 
علـى بطلـك« وهـو عبـارة عـن جلسـات تفاعلية مباشـرة مع 
مـع  للتواصـل  والمشـاهير  العالمييـن  الصناعـة  خبـراء 
الجماهيـر وخلـق نقاشـات ثاقبـة حـول مجـاالت مختلفـة، 
مثـل العلوم والتكنولوجيا والسـينما واألزياء والرياضة. كما 
يتـاح للجمهـور فرصـة لقـاء أبطالهـم فـي بيئـة افتراضيـة، 

واالستماع إلى كلمات الحكمة والتحفيز للمتحدثين.

زوايا مضيئة 
كمـا يحلّـق »إثـراء« بجمهـوره نحـو مسـاحات رحبـة مـن 
التأمـل  عبـر برنامـج »زوايـا مضيئـة« مـع األسـتاذ محمـد 
السـعوي ليضـيء زوايـا أُهِملـت فـي حياتنـا، كانـت بحاجـة 
لمراعاتهـا وتأملهـا والنظـر فيهـا بشـكل جـدي ومختلـف، 
حيـث تتنـوع المواضيـع بيـن اإللهـام و الِعبر تـارة وبين الفن 
والتاريـخ تـارة أخـرى، مـن بيـن ذلـك مواضيـع اإلنسـان 
والهوية،عمارة األرض وحماية توازنها، االختراع والرفاهية، 

إلى جانب تأمل أن الجمال يكمن في كل شيء.

للجميـع  مجاًنـا  الرقميـة  العضويـة  إثـراء  قـدم  كمـا 
لاسـتفادة مـن آالف الكتـب الرقميـة والصوتيـة باللغتيـن 
العربية واإلنجليزية والتي اسـتفاد منها حتى اآلن أكثر من 
500 شـخص، كمـا تسـتمر عـدد مـن البرامـج التـي أُطلقت 
مؤخـًرا والتـي القـت صـدى لـدى الجمهـور حيـث اسـتمع 9 
آالف شـخص  إلـى برنامـج  بودكاسـت »مًعـا مـع أمـي« و 
بودكاسـت »مـاذا لـو؟«، ويـروي بودكاسـت »معـا مـع أمـي« 
عـدًدا مـن القصـص الموجهـة لأطفـال يسـتلهمون منهـا 
معـاٍن عظيمـة و يجربـون أنشـطًة مختلفة وفريـدة، ويتناول 
بودكاسـت »ماذا لو؟« عدد مـن المواضيع المختلفة ويطرح 
التـي يتـم اإلجابـة عليهـا عـن طريـق  مجموعـة األسـئلة 

قصص معلوماتية تثري المستمع.

9
االستجابة لكوفيد ١٩القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ 
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تنّوعت أساليب الشركات والمؤسسات في كيفية التأقلم لظروف 
كورونا  أن حدثت من قبل، سببها ظهور فيروس  لم تسبق  جديدة 
المستجد وسرعة انتشاره. كل ذلك استدعى أخذ اإلجراءات السريعة 
والصارمة للسيطرة على انتشار هذا الوباء والمحافظة على أرواح 
الناس. وبالنظر للوتيرة المتسارعة في التغيرات، عمدت العديد من 
الشركات والمؤسسات لتفعيل مبدأ العمل عن بعد. بالطبع، الشركات 
التحتية  البنى  طبيعة  حيث  مــن  مستعدة  كانت  التي  والمؤسسات 
والتطبيقات السحابية لم تعاني الكثير، مقارنة بمن كانوا يرفضون هذا 

المبدأ السحابي.
بشكل عام، هناك ثاث ركائز مهمة لتمكين بيئة العمل عن بعد، 
وهي: الموظفون، واألدوات، واإلجــراءات. سأسلط الضوء من خال 
تجربتي على األدوات التي قد تساعد في تهيئة بيئات العمل وتفعيل 

العمل عن بعد:
■  تمكين البيئة المكتبية السحابية: يحتاج الموظفون الستخدام 
البرامج المكتبية إلعداد وتحرير المستندات والملفات والنصوص 

الرقمية، ومشاركتها من أي مكان أو أي جهاز بكل سهولة ويسر.
■  مشاركة الملفات وتخزينها: إن استخدام برامج التخزين السحابية 
يبسط من عملية مشاركة الملفات، ويضيف ميزات أخرى، كميزة 
إلى  باإلضافة  بُعد،  الفريق عن  بين أعضاء  والــدعــم  التعاون 
التغييرات للملفات، وغيرها من الخصائص  االحتفاظ بسجل 

المهمة.
■  األمن السحابي: يمّكن تطبيق حلول السحابة المدارة من وجود 
تحديثات أمنية محدثة على جميع أجهزة الموظفين أينما كانوا، 
وامكانية متابعة التحديثات األمنية الازمة على األجهزة وحمايتها 
اثناء  الويب  فلترة  وكذلك  الخبيثة،  والبرامج  الفيروسات  من 
التصفح ومنع المستخدمين من الوصول الى الصفحات الغير 
موثوقة والتي قد تسبب اختراقا لأجهزة. أضف إلى ذلك المسح 
الخاص بالبريد االلكتروني الــذي يكون أســاًســا ضمن باقات 
ــول الرسائل  ــك لمنع وصـ الــخــدمــات األمــنــيــة السحابية، وذلـ
اإللكترونية الخبيثة الوهمية التي قد تسهل االختراق أو االحتيال.

■  الماحظات والمهام: هناك برامج بسيطة تعمل بتوافق تام مع 
نظام البريد االلكتروني لتسجيل المهام الخاصة لمتابعتها وترتيب 
الخطط  إتــمــام مهامهم حسب  الجميع  األولــويــات. ويستطيع 

الموضوعة لهم ومن ثم تحسين األداء في بيئة العمل عن بعد.
■  التحكم باألجهزة المحمولة: قد تكون األجهزة المحمولة عرضة 
للسرقة أو الضياع، ولذلك من الضروري تفعيل البرامج الخاصة 
بالتحكم بتلك األجهزة واقفالها، أو مسح بياناتها عن بعد عند 
الحاجة. وتتيح هذه البرامج وضع قيود على تثبيت التطبيقات 

وحلول موحدة إلدارة األجهزة المحمولة وحمايتها.
■  تشفير األجهزة: عندما يتحول الطاقم للعمل عن بعد، ستظهر 
تحديات ومخاطر جديدة البد من أخذها بعين االعتبار، مثل 
فقدان األجهزة أو سرقتها أو محاولة العبث بها، فلذلك يمكن 
بــرامــج تشفير خاصة بحيث تضمن عــدم إمكانية  اســتــخــدام 

استخدام الجهاز من قبل شخص غير مصرح له.
■  وسائل التواصل المرئي: تكاد تكون هذه أهم نقطة في موضوعنا 
وذلك نظًرا ألهمية التواصل سواء المرئي أو المسموع، وتتوفر 
 ، MS Teams العديد من البرامج المخصصة لذلك مثل برنامج
وتوفر مثل هذه التطبيقات باقة كاملة من خدمات الملتيميديا 
مثل مــشــاركــة الملفات والــعــمــل عليها اثــنــاء االتــصــال، عمل 
والــصــورة، عقد االجتماعات،  بالصوت  الجماعية  المكالمات 
التواصل مع الموردين والزبائن، وغيرها من الخدمات التي تسهل 

العمل عن بعد.
ونحب أن نختم بالتنبيه على أهمية توفير مساحة مخصصة في 
المنزل يتوفر فيها ركن مكتبي مخصص يساعد الموظف على التركيز 
بشكل أفضل أثناء تأدية عمله، ويهيئ الموظف نفسًيا لتقديم أفضل ما 

لديه في بيئة العمل عن بعد.

العمل عن بعد
د. فيصل أحمد الناصر

استشاري في مجال تقنية المعلومات

تخفيض سرعات اإلنترنت ملواجهة 
ضغط »كورونا«

فــي ظــل الحجــر المنزلــي، والتــزام النــاس بيوتهم للحــد من انتشــار فيروس 
كورونــا، أعلنــت بعــض المواقــع عــن تخفيــض دقــة بثهــا للمقاطــع المرئيــة فــي 

جميع أنحاء العالم، وذلك لتسهيل حركة تدفق البيانات على اإلنترنت.
 ،p480 وأفــاد موقــع يوتيــوب عــن تخفيــض دقــة مقاطــع الفيديــو إلــى دقــة
ولكــن يمكــن للمســتخدمين رفــع الدقــة إن أرادوا، ولكــن الدقــة المحــددة 

ستكون القياسية إال إذا تم رفعها من قبل المشاهد.
وقامــت شــركة فيســبوك أيًضــا بخفــض دقــة بــث الفيديــو علــى منصاتهــا 
التابعــة لهــا مثــل موقــع فيســبوك وإنســتجرام التابعة لهــا لتفادي المشــاكل في 
البــث، مــع تفشــي فيــروس كورونا المســتجد الــذي أجبــر الكثيرين علــى البقاء 
فــي منازلهــم، أو إلــى العمــل مــن المنــزل. وأفــاد مســؤول فــي شــركة فيســبوك 

أن الخطوة ستستمر طالما كانت هناك مخاوف من تعطل شبكة اإلنترنت.
وتــم تقليــل دقــة الفيديوهــات فــي بــاديء األمــر فــي بلــدان محــددة بعــد أن 
طلــب منظمــوا اإلتصــاالت وخدمــات الشــبكات فــي البلــدان األوروبيــة مــن 
شــركات البث الرئيســة، مثل: نتفليكس، وأمــازون، ويوتيوب، وديزنــي، وأمازون 
تخفيــض دقــة مقاطــع الفيديــو فــي اإلتحــاد األوروبــي لتفــادي احتمــال تعطــل 
اإلنترنــت، مــع بقــاء الماييــن مــن النــاس فــي منازلهــم والعمــل منهــا، أو قضــاء 
وقــت أطــول علــى اإلنترنــت، ولكــن تــم تمديــد هــذا الطلــب مــن قبــل شــركات 

البث لجميع أنحاء العالم.
ويشــير مقدمــوا خدمــات اإلتصــاالت فــي العالــم الى ارتفــاع حاد فــي حركة 
البيانــات، ممــا أجبــر المنظميــن علــى إصــدار قوانيــن اســتباقية قبــل انقطــاع 
اإلنترنــت. ويســعى المنظمــون أن يكــون اإلنترنت قادًرا علــى خدمة القطاعات 
الحيويــة المهمــة أواًل، مثــل الرعايــة الصحيــة، والتعلــم عبــر اإلنترنــت، 

حاسبات فائقة السرعة ألبحاث كورونا
أعلنـت شـركة IBM عـن عزمهـا إلتاحـة الوصـول إلـى الحوسـبة العاليـة 
األداء High Performance Computer مـن قبـل الباحثيـن، لتوفيـر طاقـة 
حاسـوبية هائلـة، وذلـك لتسـريع ايجـاد المرّكبـات الازمـة لمعالجـة فيـروس 

كورونا المستجد.
ويمكـن ألجهـزة الحاسـب العماقـة حل الحسـابات وإجـراء التجـارب التي 
قـد تسـتغرق شـهوًرا أو سـنوات إذا أجريـت علـى أنظمـة الحاسـب التقليدية. 
أمـا النظـام الجديـد، فيربـط 16 نظاًمـا حاسـوبًيا فائـق السـرعة مـع بعضهـا 
البعـض، والمتواجـدة حاليـا فـي المراكـز الوطنيـة والعديـد مـن الجامعـات، 

وشركات مثل أمازون، وجوجل، ومايكروسوفت وغيرها.
واسـتخدم الباحثـون الحاسـب العمـاق حتـى االن لفحـص 8 آالف مركب، 
وتحديـد 77 مركًبـا هـي أكثـر احتمـااًل أن ترتبـط بالبروتيـن الرئيـس لفيروس 
كورونـا، وتجعلـه غيـر قـادر علـى االلتصـاق بالخايـا المضيفـة فـي جسـم 

اإلنسان، ويمكن تجربة هذه المركبات بهدف تطوير عاج للفيروس.
وتعتمـد فكـرة الحوسـبة فائقـة السـرعة علـى ربـط األجهـزة المكتبيـة 
التقليديـة بواسـطة اسـتخدام شـبكات الحاسـب، بحيـث تكـون قـوة الحاسـب 
الضخـم عبـارة عـن مجمـوع قـوى الحاسـبات المكتبيـة المرتبطـة ببعضهـا 
 Parallel البعض، والتي تُشّغل بالتزامن لتنفيذ عملية واحدة، أو ما يعرف بـ

.Computing

صوتكمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

وقطاعــات األمــن وغيرهــا. والجديــر بالذكــر أن بــث الفيديــو عبــر اإلنترنــت 
يمثل نحو ثلثي حركة مرور البيانات على الشبكات الثابتة والمتنقلة.

ــت شــركة االتصــاالت الســعودية STC عــن  ــي، أعلن ــد المحل ــى الصعي وعل
النمــو الهائــل الســتخدام اإلنترنــت فــي الســعودية خــال الفتــرة الماضية على 

النحو التالي:
■  المنصات التعليمية: 1000%

■  طلب العمل عن بعد للقطاعات المختلفة: 1128%
■  الطلب على منصات األلعاب: 256%

■  الطلب على المحتوى التلفزيوني: 132%
■  المنصات الصحية: 177%.

■  تطبيقات التواصل االجتماعي: 73%.
■  تطبيقات التعليم والصحة: 70%

فيروس اخر يستغل أزمة كورونا
فــي ظــل اســتمرار العالــم فــي متابعــة أخبــار فيــروس كورونــا المســتجد، 
يســتغل قراصنــة العالــم اإلفتراضــي والشــبكات الوضــع الراهــن إلطــاق 
فيــروس جديــد، يعمــل علــى ارســال رســائل نصيــة قصيــرة SMS مزيفــة 

مرتبطة بموضوع كورونا.
ــه  ــه اســم Ginp بمجــرد تنزيل ــق علي ــذي يطل ــد ال ــروس الجدي ويقــوم الفي
 ،Coronavirus Finder  علــى هاتــف الضحيــة، بفتــح صفحــة ويــب بعنــوان
تّدعــي وجــود أشــخاص بالقــرب مــن المســتخدم مصابيــن بالفيــروس. 
ــا مــن المــال، مــن أجــل  ويطلــب الموقــع مــن المســتخدم الضحيــة دفــع مبلًغ
معرفــة مــكان هــؤالء المصابيــن، وعنــد الموافقــة يتــم فتــح صفحــة الســداد، 
إال أن إدخــال تفاصيــل البطاقــة المصرفيــة ال يــؤدي إلــى تحصيــل المبلغ من 
المصابيــن  عــن  معلومــات  أيــة  تلقيــه  إلــى  وال  الضحيــة،  المســتخدم 
المزعوميــن، لكــن الــى ســرقة بيانــات الضحيــة ورقــم بطاقــة االئتمــان 
الُمدخــل، وقــد بــدأ انتشــار هــذا الفيــروس أواًل فــي إســبانيا، إال أنــه انتشــر 

في عدة دول أخرى.
ويعمــل قراصنــة اإلنترنــت علــى اســتغال األزمــة الصحيــة العالميــة 
الناجمــة عــن تفشــي وبــاء كورونــا المســتجد، وذلــك بشــن هجمــات تصيــد، 

وإنشاء برمجيات خبيثة.

ويوصــي الخبــراء باتبــاع التدابيــر التاليــة لتقليــل خطــر التعــرض لهجــوم 
الفيروس الجديد، أو أي برامج خبيئة بشكل عام:

■  تجنب تنزيل التطبيقات إال من متاجر الجهاز الرسمية.
■  تجّنــب النقــر علــى الروابــط المشــبوهة وتقديــم معلومــات حساســة، 

مثل كلمات المرور أو معلومات بطاقة االئتمان.
■  تفعيــل جميــع خيــارات الحماية األســاس علــى الهاتف وعــدم تعطيل أي 

منها قدر اإلمكان.

االستجابة لكوفيد ١٩
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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 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.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

جميل الخثعمي، سارة مطر، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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.

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

4 6 7 3 9
1 3 5 7 8

7 8 9 6 5
8 9 1 3 7 6

5 7 9 1
1 7 3 8 9

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

* حل العدد الماضي

كارمنحديث األلوان:

ولدت الفنانة سيما عبدالحي في القطيف عام 1981م، وهي خريجة ماجستير في التصميم الداخلي، وقد أقامت معرضها الشخصي األول عام 2009م، ولها 
العديد من المشاركات الخارجية مثل بينالي آسيا الخامس عشر في بنغالديش 2012م. كما أن لها مشاركات في كل من من التشيك وكازاخستان وتركمنستان 
والبحرين والكويت وقطر ومعارض محلية في أنحاء المملكة، وحصلت على العديد من الجوائز. تمثل حضور الفنانة في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في 

جدة في سلسلة تتكون من ست لوحات تحمل عنوان معزوفة القدر، هذه واحدة منها، وهي مستوحاة من رواية كارمن، إحدى أهم الروايات الكالسيكية في تاريخ 
األدب العالمي، والتي ألفها الكاتب الفرنسي بروسبير مريميه.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

يواجـه العالـم هـذه األيـام تحدًيا من نـوع جديد وفريد، وذلك بسـبب انتشـار 
فايـروس كورونـا  المسـتجد )covid-19(، ونظـًرا لهـذا االجتيـاح العالمـي لهـذا 
الوبـاء الخطيـر والسـريع فـي آن مًعـا؛ كان لزاًمـا على العالـم أجمع إيجـاد طرق 
وآليـات للتعامـل مـع هـذا التحـدي غيـر المسـبوق الـذي تواجهـه البشـرية فـي 
هـذا العصـر الحديـث، وذلـك للتخفيـف مـن اآلثـار السـلبية المترتبـة عليـه مـن 
الجانـب الصحـي فـي المقـام األول مـع االهتمـام بصحتنـا العقليـة و رفاهيتنـا 

النفسية.
ولعـل من أبـرز هذه المتغيـرات التـي فرضها هـذا الفيروس ضـرورة التباعد 
الجسـدي بيـن أفـراد المجتمـع، فأغلقـت المـدارس والجامعـات والمطاعـم 
والخاصـة  الحكوميـة  الجهـات  مـن  كثيـر  وشـرعت  التجاريـة،  والمجمعـات 
باالنتقـال إلـى نظام العمـل عن بعـد وذلك لتقليـل التجمعـات داخل بيئـة العمل، 
وبالتالـي تقليـل فـرص انتشـار هـذا الفايـروس. وهنـا عـدد مـن الوقفـات حـول 

بعض اآلثار النفسية المترتبة على العمل عن بعد وآلية التعامل معها.
بدايـة؛ قـد تكـون تجربـة العمـل عـن بعـد معتـادة عنـد البعـض، ولكنهـا تعتبر 
مـن التجـارب الجديـدة لكثيـر مـن الموظفيـن، فالبعـض قـد يـرى أنهـا تجربـة 
جديـدة ورائعـة وأنهـا فرصـة ستسـاهم فـي تحسـين اإلنتاجيـة لديـه، وتقلـل من 
عوامـل التشـتت التـي قـد تكـون موجـودة فـي بيئـة العمـل المكتظـة بالموظفين، 
كمـا أنها قـد تكون أقل إجهـاًدا من العمـل المكتبـي، وتوفر الوقت الـذي يقضيه 
الموظـف فـي التنقـل من وإلـى العمـل، إضافـة إلـى أنهـا فرصـة لتجنـب بعـض 

الزماء المزعجين واالحتكاك بهم بشكل مباشر.
بالمقابـل يـرى البعـض أن العمـل مـن المنزل أكثـر صعوبـة بسـبب أن المنزل 
مليـئ بالمشـتات التـي اليواجههـا فـي العمـل كاألطفـال ومتطلبـات األسـرة، 
بالعزلـة واالنفصـال عـن اآلخريـن اجتماعيـا ومهنًيـا.  الشـعور  إلـى  إضافـة 
والبعـض يـرى أنـه يصعـب عليـه أن يبقـى متحمًسـا طـول الوقـت مـع الشـعور 

بعدم اليقين إذا ماكان يؤدي عمله بالشكل الصحيح أم ال.
كل هـذه المخـاوف تضـاف إلـى القلـق والتوتـر الناجـم عـن األخبـار التـي 
يسـمعها الموظف بشـكل مسـتمر عن هـذا الفيروس ومدى انتشـاره وأثـره، مما 

يجعل البعض يعيش حالة من القلق والضغط النفسي.
وهنـا يبـرز تسـاؤل مهـم ، كيـف يسـتطيع الموظـف أن يحافـظ علـى صحتـه 
النفسـية  وسـط كل مـا يعصـف بـه مـن توتـرات؟ اإلجابـة عـن هـذا السـؤال 
بالرؤسـاء  بالموظـف نفسـه، وجـزء متعلـق  تتكـون مـن جزئيـن، جـزء متعلـق 

والمدراء.
فمن األمور التي تساعد الموظف في ذلك ما يلي: 

■  المحافظـة علـى روتيـن وجـدول زمنـي بحيـث يكـون هنـاك وقـت لبـدء 
وانتهاء العمل.

■  التحلـي بالمرونـة فـي هـذا الجدول مـع تخصيص أوقـات وفتـرات محددة 
للراحة.

■  المحافظـة علـى العـادات الصحيـة مـن ممارسـة الرياضـة وتنـاول الطعـام 
الصحي وأخذ قسط كاٍف من النوم.

■  التأمل وممارسة الهوايات والنشاطات الممتعة.
أمـا المـدراء فلهـم دور مهـم فـي تعزيـز الصحـة النفسـية للموظفيـن، فمـن 
المهـم إدراك أن هـذا الوضـع غيـر مسـبوق، فـا نتوقـع أن يكـون أداء الموظـف 
مـن المنـزل كمـا هـو عليـه فـي مقـر العمـل أو فـي الظـروف العاديـة، وبالتالـي: 

نتوقع من المدراء:
الموكلـة  والمهـام  العمـل  بأوقـات  يتعلـق  فيمـا  المرونـة  مـن  ■  المزيـد 
قابلـة  وأهـداف  واقعيـة  زمنيـة  وفـق جـداول  تكـون  بحيـث  للموظفيـن، 
للتحقيـق، مراعيـن فـي ذلـك الضغـط النفسـي الـذي يمـر بـه الموظـف 
وسـعيه لتلبيـة االحتياجـات األسـرية الملحـة فـي ظـل القيـود المتعلقـة 

بتقييد الحركة في أوقات محددة.
والرسـائل  بالكلمـات  وتشـجيعهم  علـى موظفيهـم  واالطمئنـان  ■  السـؤال 

المحفزة والمشجعة بين فترة وأخرى.
وأخيـًرا، تعتبـر  تجربة العمل مـن المنزل من التجـارب الجديدة علـى الكثير 
مـن القطاعـات واألفـراد، فلـو اسـتثمرناها بالشـكل الصحيـح سـيكون لهـا أبلـغ 

األثر على الفرد والمنشأة.

ست دعامات نفسية 
للعمل من المنزل

د. محمد املقهوي *

* استشاري الطب النفسي، ورئيس قسم اإلدمان بمجمع األمل بالدمام 
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