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والذي يستخدم التقنية الرائدة في 
االشتعال عبر ضغط الوقود، وهو ما 

ق كفاءة عالية في استخدام  يحقِّ
الوقود وبانبعاثات أقل. وهو المحرك 

رته أرامكو السعودية  الذي طوَّ
بالتعاون مع شركة اشاتيه.
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١ نوفمبر 2018    القافلة األسبوعية

 ، تأسيسـها منـذ   ، لسـعودية ا مكـو  ا ر أ ُعرفـت 
باهتمامهـا بتدريـب وتطويـر موظفيهـا. وكان ذلـك 
أحـد شـروط اتفاقيـة االمتيـاز بيـن شـركة سـتاندرد 
أرامكـو  أولـت  حيـث  السـعودية،  والحكومـة  أويـل 
السـعودية اهتماًمـا بالًغـا بهـذا الجانـب، بـدًءا مـن 
التشـجيع علـى مواصلـة التعليـم فـي مدرسـتها فـي 
بـدأوا  قـد  كانـوا  لمـن  الظهـران  فـي  الوقـت  ذلـك 
دراسـتهم األوليـة حينهـا. وكذلـك األخـذ بيـد مـن لـم 
حتـى  وتدريبـه  بتعليمـه  باإلسـراع  الدراسـة  يبـدأ 
التعليـم.  فـي  سـبقوه  الذيـن  أقرانـه  مـع  يتسـاوى 
وكانـت الفرصـة كبيـرة من خالل تشـجيعهم وتسـهيل 

األمور لهم لمواصلة تعليمهم.
الموظفيـن  بعـض  تجـد  أنـك  المفارقـات  ومـن 
السـعوديين في ذلـك الوقت يتحدثـون ويكتبون باللغة 
اإلنجليزيـة ويفهمونهـا بينمـا ال يجيـدون قـراءة اللغـة 
العربيـة وكتابتهـا، وذلـك ألنهـم تعلمـوا فـي مدرسـة 
اإلنجليزيـة  باللغـة  بالتدريـس  تقـوم  التـي  أرامكـو 

بحسب طبيعة عملها ومتطلباتها الوظيفية.
اهتمـت أيًضـا أرامكـو السـعودية بجانـب االبتعـاث 
لموظفيهـا السـعوديين إلـى خـارج المملكـة إلكمـال 
تعليمهـم الجامعـي، وهـو األمر الـذي اليزال مسـتمًرا 
إلـى اليـوم، للحصـول علـى أعلـى الدرجـات العلميـة 

في مختلف التخصصات.

يكـون  السـعودية،  أرامكـو  مزايـا  نذكـر  وعندمـا 
الفرصـة  وإتاحـة  لتعليـم  با واالهتمـام  التدريـب 
مـة مزايـا هـذه الشـركة الوطنيـة  للتطويـر فـي مقدِّ
مـن  لموظفيـن  ا ئهـا  بنا بأ تهتـم  لتـي  ا لعظيمـة  ا

الجنسين.
التـي  المنّوعـة  التوظيفيـة  البرامـج  أيًضـا  نـرى 
تتيحها الشـركة للطلبة السـعوديين لاللتحـاق بها من 
خريجـي الثانويـة العامـة، وخريجـي الجامعـات، كمـا 
أنهـا تتيـح من ضمـن برامجهـا المشـاركة فـي تدريب 
يشـّكل  مـا  وهـو  الصيفيـة،  اإلجـازة  الطلبـة خـالل 
مشـاركة مهمة مـن جانبهـا ألبنائنا الطلبـة في قضاء 
مـن خـالل  التدريـب  فـي  وقـت فراغهـم  مـن  جـزء 

مراكزها.
كمـا أننـا شـاهدنا فـي الفتـرة األخيـرة اهتماًمـا 
كبيـًرا مـن قطاعـات األعمـال فـي الشـركة بإنشـاء 
والتطويـر  التدريـب  فـي  متخصصـة  أكاديميـات 
علـى  للحصـول  تهـا  وموظفا موظفيهـا  وتشـجيع 
الشـهادات االحترافيـة المتخصصـة التـي تحتاجهـا 
أصبـح  حتـى  المختلفـة،  أعمالهـا  قطاعـات  فـي 
موظـف أرامكو السـعودية متمّيًزا فـي تدريبه المهني 

واالحترافي النوعي، فضاًل عن تعليمه األكاديمي. 
تشـمل جهـود الشـركة فـي هـذا المجـال إتاحـة 
لـدورات  ا حضـور  الموظفيـن  لبعـض  الفرصـة 

التدريبيـة الخارجيـة وليـس فقـط داخـل مراكزهـا 
ا ألنـه يتيـح الفرصـة  التدريبيـة، وهـذا مفيـد جـّدً
الشـركة،  أعمـال  إطـار  خـارج  الخبـرات  لتبـادل 
مـع  االحتـكاك  خـالل  مـن  المعـارف  واكتسـاب 
خـر  آ علـى  الطـالع  ا عـن  فضـاًل   ، يـن آلخر ا
تطويـر  فـي  تفيـد  التـي  العالميـة  المسـتجدات 
بيئـة  لتغييـر  الموظـف  حاجـة  ننسـى  وال  العمـل. 
أدائـه  علـى  ًبـا  إيجا ذلـك  ينعكـس  حتـى  العمـل 
وإنتاجيتـه. وهنـا أود أن أشـير إلـى ضـرورة إتاحـة 
للتدريـب  الموظفيـن  مـن  أكبـر  لعـدد  الفرصـة 

الخارجي ألهميته كما ذكرت.
إن االسـتثمار فـي التدريـب فـي غايـة األهميـة، 
هـذه  تؤيـد  العالـم  وجامعـات  مراكـز  مـن  وكثيـر 
الحقيقـة. وفـي هـذا السـياق ال بـد مـن اإلشـارة إلـى 
أن أرامكـو السـعودية قد سـبقت كثيًرا من الشـركات 
العالميـة، منـذ تأسيسـها، فـي تبنـي برامـج التدريـب 
والتطويـر، ولعلنـا ال نبالـغ حيـن نقـول إنهـا األفضـل 

في هذا المجال.
هنيًئـا لنـا نحـن الموظفيـن والموظفـات باهتمـام 
الشـركة بتدريبنـا وتطويرنـا وتوسـيع آفـاق تفكيرنـا 
مة ومتفوقـة، حتى صار يُشـار إلينا  إلـى مرحلـة متقدِّ
بالبنـان لمـا نتسـم بـه مـن الكفـاءة العالية سـواء أكان 

ذلك على الصعيد المحلي أم الصعيد العالمي.

80 عاًما من التدريب والتطوير املستمرين
إضــــاءة

ترّحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعّبر عن آراء ُكتَّابها.

محمد خليفة الدوسري
mohammed.dossary.16@aramco.com

إدارة المحاسبة المالية

هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الجنوبية 
ُتعّزز التعاون التقني مع رّواد خدمات الطاقة

مــت إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة  العضيليــة - نظَّ
األعمــال الجنوبيــة، مؤخــًرا، ورشــة عمــل فــي قاعــة الــدرة 
فــي العضيليــة لمناقشــة أعمــال التدخــل لصيانــة وإتمــام 

اآلبار باستخدام التقنيات السلكية.
وقــد شــارك فــي الورشــة أكثــر مــن 70 متخصًصــا فــي 
هندســة إنتــاج الزيــت والغــاز مــن أرامكــو الســعودية 
الموضوعــات  مــن  عــدد  نُوقــش  حيــث  وشــلمبرجير، 
المتعلقــة بمراقبــة ســالمة اآلبــار وأعمــال إتمــام ثقــوب 
اإلنتــاج وتقنيــات نقــل وتشــغيل األدوات بأســفل البئــر. 
ــاج فــي منطقــة األعمــال  وقــال مديــر إدارة هندســة اإلنت
الجنوبيــة، األســتاذ حمــد محمــد المــري: »إن أرامكــو 
ــم فــي اعتمــاد  اد فــي العال ــروَّ ــّد مــن بيــن ال الســعودية تُع
واســتخدام التقنيات المبتكرة ذات األغراض المناســبة«. 
وأضــاف المــري قائــاًل: »إن الهــدف مــن هــذه الورشــة هو 
تعزيــز التعــاون وتبــادل المعرفــة«. ويصــف إستشــاري 
هندســة البتــرول ومشــرف هندســة اإلنتــاج بــاإلدارة، 
جــواد إبراهيــم التمــار ورشــة العمــل قائــاًل: »هذه الورشــة 
تُعــّد واحــدة مــن سلســلة مــن البرامــج التقنيــة التــي 
تنظمهــا اإلدارة كل عــام لخدمــة إحتياجــات هندســة 
اإلنتــاج فــي أرامكوالســعودية«. وقــد حضــر ورشــة العمــل 
مديــر إدارة أعمــال إتمــام اآلبــار فــي منطقــة األعمــال 

الجنوبية، األستاذ نايف سعود الشمري.

ز على التقنية  هندسة اإلنتاج تركِّ
تقــّدم اإلدارة خدمــات تقنيــة داعمــة ألعمــال إنتــاج 
الزيــت والغــاز مــن الحقــول الواقعــة فــي منطقــة األعمــال 
الجنوبيــة. ومــن ضمــن المجــاالت التقنيــة التــي تعنــى بهــا 
وتحســين  اآلبــار،  ســالمة  علــى  المحافظــة  اإلدارة، 
إنتاجهــا، وعمــل التصاميــم الالزمــة ألعمــال إتمامهــا 
وصيانتهــا. كمــا تُعــّد التحديــات المســتجدة خصوًصا في 
لتحفيــز  مصــدًرا  المتقــادم،  اإلنتــاج  ذات  الحقــول 
مهندســي البتــرول فــي اإلدارة علــى زيــادة ابتكاراتهــم 
ــر  ــاون أكث ــى تع ــة، ممــا أدى إل ــة وآمن ــول فاعل إليجــاد حل
مــي  نشــاًطا هــذا العــام بيــن إدارة اإلنتــاج وعــدد مــن مقدِّ
الخدمــات البتروليــة المتخصصــة، بهــدف تطبيــق بعــض 

عماد عباد العباد

التقنيات الجديدة لخدمة اإلنتاج في تلك الحقول. 
اإلنتــاج  هندســة  ومشــرف  التقنيــة  منســق  وقــال 
بــاإلدارة، ســوراجيت هالــدار: »إن الجهــود المبذولــة 
الســتطالع تقنيــات جديــدة هــذا العــام، نجحــت فــي 
إيجــاد عــدد مــن التقنيــات الواعــدة التــي يمكــن توظيفهــا 
تكلفــة  وتقليــص  فوريــة،  حلــول  إليجــاد  فــي حقولنــا 
التشــغيل، خصوًصــا فيمــا يتعلــق بتقنيــات جــر األســالك 
فــي اآلبــار األفقيــة ذات الحفــرة المفتوحــة، وأدوات 
النبــض لتطبيقــات تحفيز إنتــاج اآلبار، واســتخدام أدوات 

جديدة لمكافحة التآكل«.
كمــا أكــد المشــرف العــام لقســم هندســة اإلنتــاج فــي 
جنــوب الغــوار، ســعد مناحــي المطيري أنه مــن الضروري 
لتلبيــة  المالئمــة  األغــراض  ذات  التقنيــة  اســتعمال 

احتياجات العمل.

التعاون التقني مستمر في 2018
وكانــت إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال 
مــت منــذ مطلــع عــام 2018م، حوالــي 20  الجنوبيــة قــد نظَّ
نشــاًطا للتــداول التقنــي، التــي شــملت عقــد عــدد مــن 

لمــا يقــرب مــن 50 مهندًســا ناقشــوا خاللهــا موضوعــات 
تتعلــق بقــدرة األنابيــب الملتويــة علــى الوصــول فــي اآلبــار 
ــة، والتقنيــات المتقّدمــة لوحــدة المركــز،  ــة الطويل األفقي
تطبيقــات العــوازل الميكانيكيــة، وتقنيات ضــخ األحماض 
ــد  ــة، وخدمــات القيــاس عــن بُع فــي العالجــات الكيميائي

في تطبيقات تحسين إنتاجية اآلبار .
وفــي الســياق نفســه نُظمــت، مؤخــًرا، ورشــة عمــل فــي 
ــزت علــى معالجــة إنتاجيــة  قاعــة الــدرة فــي العضيليــة، ركَّ
آبــار الغــاز، شــارك فيهــا مــا يقــرب مــن 55 مهندًســا 
ــات  ــاس الذبذب ــة وقي ناقشــوا اســتخدام الســوائل الرغوي

الزلزالية الصغيرة في تطبيقات التصديع الصخري. 
وقالــت مهندســة البتــرول فــي إدارة هندســة اإلنتــاج 
فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة، فاطمــة محمــد الكيــادي، 
مفيــدة  التقنيــة  األنشــطة  هــذه  فــي  مشــاركتها  إن 
خصوًصــا للمهندســين الشــباب، فهــي تُســهم فــي تأهيلهم 
وتقييــم  المتقّدمــة  الهندســية  التقنيــات  مــع  للتعامــل 
إســتخدامها فــي مجــاالت العمــل. وقــد نتــج عــن هــذه 
الجهــود التعاونيــة لهــذا العــام إجــراء اختبــارات ميدانيــة 
لعشــرات مــن تقنيــات إنتــاج آبــار الزيــت والغــاز وآبــار 

حقن المياه.

حمد المري أكد في كلمته أن أرامكو السعودية من الشركات 
الرائدة في العالم في اعتماد واستخدام التقنيات المبتكرة.

متها إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الجنوبية، لمناقشة أعمال التدخل  جانب من المشاركين في ورشة العمل التي نظَّ
لصيانة وإتمام اآلبار باستخدام التقنيات السلكية.

الميدانيــة،  والزيــارات  العمــل،  وورش  االجتماعــات 
وغيرهــا مــن األنشــطة التــي أتاحــت لمهندســي اإلدارة 
مختلــف  مــن  واختصاصييــن  خبــراء  مــع  لتفاعــل  ا
المنظمــات الرائــدة فــي صناعــة النفــط والغــاز، وتتمحــور 
هــذه األنشــطة حــول أهــداف تبــادل المعرفــة والخبــرات 

في مختلف موضوعات هندسة البترول. 
وكجــزء مــن هــذا البرنامــج، زار مديــر إدارة هندســة 
اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة، يرافقــه عــدد مــن 
أعضــاء اإلدارة، منشــآت شــركتي شــلمبرجير وهاليبرتون 
التعــاون  لتعزيــز  للتقنيــة، وذلــك  الظهــران  فــي وادي 
التقنــي بيــن أرامكوالســعودية والشــركات الرائــدة فــي 
خدمــات صناعــة النفــط والغــاز. تخلل الزيارة اســتعراض 
مــة فــي المملكــة وجولــة لبعــض  لعــدد مــن التقنيــات المقدَّ
المختبــرات المحليــة ومناقشــة الجهــود القائمــة إلجــراء 
إختبــارات ميدانيــة لعــدد مــن التقنيــات. كمــا تــم عقــد 
عــدد مــن النــدوات التقنيــة مــن ضمنهــا تلــك التــي نُظمــت 
فــي العضيليــة فــي بدايــة العــام الحالــي، والتــي ناقشــت 
عــدًدا مــن التطــورات فــي تقنيــات األنابيــب الملتويــة 
م  ألعمــال التدخــل إلتمــام وصيانــة اآلبــار، حيــث قــدَّ
اختصاصــي مــن شــركة بيكــر هيــوز عرًضــا خــالل النــدوة 
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الشركة تستضيف منتدى املرأة اخلليجية يف الظهران

م  أمين الناصر: أكاديمية مهنية خاصة باملرأة تقدِّ
صة بحلول نهاية العام برامج متخصِّ

ورشة عمل عن سمات القيادة في إدارة األمن الصناعي 
باملنطقة الوسطى

الظهـران - اسـتضافت أرامكـو السـعودية يـوم اإلثنيـن 20 
صفـر 1440هـ )29 أكتوبـر 2018م( في مركز بالزا للمؤتمرات 
بالظهـران، أعمـال الـدورة العاشـرة لمنتـدى المـرأة الخليجية 
تحـت شـعار »تعزيـز فـرص المـرأة فـي المسـتقبل«. ويمّثـل 
المنتدى منصة إسـتراتيجية ذات أهميـة عالية تهدف لتعزيز 
السياسـات الراميـة إلـى التطويـر المهنـي للمـرأة فـي مجلـس 

التعاون لدول الخليج العربية.
المـرأة  المنتـدى إطـالق شـعار ورسـالة منظمـة  وشـهد 
الخليجيـة هـذا العـام، فـي ظـل تعزيـز الحوار حـول التغيـّرات 
المهمـة، التـي تشـهد تحسـين التطويـر المهنـي للمـرأة، حيـث 
نوقـش األثـر االقتصـادي للتنـوُّع ومشـاركة المـرأة فـي مـكان 
العمل في المنتدى الذي استقطب أكثر من 300 مشارك من 

28 شركة.  
وأعلـن رئيس أرامكو السـعودية، كبيـر إدارييها التنفيذيين، 
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، خـالل كلمتـه االفتتاحية عن 
خطـط الشـركة إلنشـاء أكاديميـة تدريـب خاصـة بالمـرأة. 
ـن بنهايـة العـام أكاديميـة مهنيـة وفنيـة  وقـال: »سـوف نُدشِّ
خاصـة بالمـرأة تُقدم برامج متخصصة فـي تقنية المعلومات 
واللوجسـتيات والخدمـات التجاريـة والماليـة والكثير غيرها، 
بمـا فـي ذلـك برنامـج متطـّور فـي مجـال األمـن السـيبراني. 
وأتوقـع هيمنـة تامـة للنسـاء في هـذا المجال خالل السـنوات 

القادمة«.

دعم رؤية 2030
وفـي تأكيـد علـى أن مـن أهـم مـا يـدور مـن نقـاش علـى 
السـاحة الخليجيـة هـو كيفيـة تعزيـز مشـاركة المـرأة، أشـار 
المنتـدى  إليهـا  التـي خلـص  النتائـج  إحـدى  إلـى  الناصـر 
االقتصـادي العالمـي الـذي نُظـم، مؤخـًرا، فـي دافـوس، التـي 
أكـدت اتسـاع الفجـوة االقتصاديـة بيـن الجنسـين فـي عـام 

2017م ودعا إلى سّد هذه الفجوة. 
ويـدرج برنامـج التحـوُّل الوطنـي الطمـوح للمملكـة العربيـة 
السـعودية المتمثـل فـي رؤيـة المملكـة 2030 ضمـن خططـه 
زيـادة نسـبة مشـاركة المـرأة فـي القـوى العاملة مـن 22% إلى 

30% بحلول العام 2030. 
وقـال الناصـر في حديثه عن صناعة البتـرول: »إننا نواجه 
تحدًيـا فـي المفاهيـم، إذ تُمثـل النسـاء أقـل مـن 20% مـن 

مجموع األيدي العاملة في قطاع الزيت والغاز«.
ولتضييـق فجـوة المشـاركة االقتصاديـة بيـن الجنسـين، 

مـت إدارة أعمـال األمـن الصناعـي فـي  الريـاض - نظَّ
المنطقة الوسـطى، ورشـة عمل بعنوان )جودة القيادة(، على 
مـدى يومـي األربعاء والخميس 15و16 صفـر 1440هـ )24 و25 
بفنـدق ماريـوت  2018م( وذلـك فـي قاعـة مـكارم  أكتوبـر 
الريـاض، بحضـور عـدد مـن المسـؤولين فـي إدارة أعمـال 
األمن الصناعي في المنطقة الوسطى، باإلضافة لمشاركين 

من إدارتي منع الخسائر والوقاية من الحريق.
وقـد أكـدت ورشـة العمـل سـمات القيـادة األسـاس التـي 
يجـب على كل قائد الحصول عليها وخاصة القادة الشـباب. 
كمـا ركـزت على فهـم المسـؤولية والتمكيـن والمشـاركة وبناء 
الثقة وإدارة األداء والتوقعات، باإلضافة لتوضيح أهمية دور 
االندمـاج والمشـاركة بيـن المسـؤولين والموظفيـن لتطويـر 
وتحسـين بيئـة العمـل مـن أجـل أداء أفضل. وتضمنت ورشـة 
العمـل عقـد عـدد مـن الجلسـات لتبـادل الخبـرات ورفـع 
مسـتوى القيـادة لـدى المسـؤولين، والنقـاش حـول إمكانيـة 

جانيت بن هيرو

أحمد الشمري

اقتـرح الناصر إسـتراتيجية مزدوجة تجمـع ما بين »التوظيف 
عبـر التواصـل والجهـود الموجهـة« وكذلك »ما بعـد التوظيف 

لدعم التطور الوظيفي للمرأة«.

التوظيف عبر التواصل والجهود املوجهة 
الكفـاءات  اسـتقطاب  علـى  المنافسـة  الناصـر  وصـف 
النسـائية بأنهـا »صعبـة للغايـة« وقـال إن أرامكـو السـعودية 
سـنوات،  لعـدة  تواصـل مخصصـة  برامـج  فـي  اسـتثمرت 
وشـاركت علـى نطـاق واسـع فـي إنشـاء عديـد مـن معاهـد 
التدريـب الوطنيـة الجديـدة لتطويـر جـودة التدريـب الفنـي 
والمهنـي فـي المملكـة. وبالحديـث عـن اسـتراتيجية »مـا بعـد 
التوظيـف«، ذكـر الناصـر أن الشـركة دعمـت مشـاركة المـرأة 
والنهـوض بهـا مـن خـالل مجموعـة واسـعة مـن البرامـج مثـل 

برنامج اإلرشاد والتدريب على القيادة.  

دعم مشاركة األيدي العاملة 
النسائية في اململكة

وطلب رئيس أرامكو السـعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، 
مـن الحضـور أن يعـودوا بالذاكـرة إلـى صبـاح يـوم 24 يونيـو 
2018م، عندمـا خـرج عديـد من النسـاء إلى طرقـات المملكة 
كسـائقات يحملـن رخـص قيـادة السـيارات ألول مـرة، قائـاًل: 
»كونـي أب وابـن وزوج، هـذا اليـوم جعلنـي، كمالييـن مـن 

الرجال السعوديين، أشعر بالفخر«. 
وأضـاف قائـاًل: »ولكن األهم من ذلك كله، وبصفتي رئيس 
أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، فقد ألهمني هذا 
اليـوم التاريخـي لمسـتقبل بالدنـا. إن هـذا اليـوم مثَّـل إقـراًرا 
بأمـر طالمـا عرفنـاه كقـادة لألعمـال في السـعودية، وهـو أنه 
للنهـوض باقتصادنـا، ال بـد لنـا أواًل مـن النهـوض بأيدينـا 

العاملة، وأعني بذلك جميع األيدي العاملة«. 
 واختتـم الناصـر كلمتـه بدعـوة قـادة األعمـال، والصناعـة، 
واألكاديمييـن بتمكيـن المـرأة وإتاحـة الفرصـة لهـا لإلنجـاز 
قائـاًل: » لـن ننجح بشـكل كامل حتى نتيح الفرصـة لكل امرأة 
لتصبـح جـزًءا حيوًيـا وفاعـاًل ومسـاوًيا ضمـن قوانـا العاملـة، 

حيث يمكنها تحويل طموحاتها المهنية إلى واقع«. 

الفوائد االقتصادية للتنوع
ثـم ألقـى المديـر التنفيـذي للمـوارد البشـرية بالوكالـة، 
األسـتاذ نبيـل الدبـل، كلمـة أكـد فيهـا أهميـة التنوُّع فـي مكان 

زيادة مستوى الجودة لدى الموظفين.
مـن جانبـه، أكـد مديـر إدارة أعمـال األمـن الصناعـي فـي 
المنطقة الوسـطى، األسـتاذ محمد السـبيعي، أن الهدف من 
تنظيم هذه الورشـة هو تحسـين جـودة أداء فريـق اإلدارة في 
عـدة عناصـر أهمهـا فهـم مبـدأ المسـؤولية وتطبيقاتهـا، 
ومهـارة بنـاء  الثقـة لـدى الموظفيـن، ومهـارات التفويـض 
والتمكيـن وإعطـاء الصالحيـات، والقـدرة علـى اسـتخدام 
وتطبيق برنامج الشـركة إلدارة أداء الموظفين بشكل أفضل، 
وهـو مـا سـينعكس بشـكل إيجابي علـى بيئـة العمل فـي إدارة 
أعمال األمن الصناعي في المنطقة الوسطى، والوصول بها 

إلى مستويات أعلى من التمّيز التشغيلي. 
وقال السـبيعي إن فريق تطوير الموارد البشـرية في إدارة 
السـالمة واألمـن الصناعي يقـّدم لنا فرًصـا حقيقية لتطوير 
قدراتنـا والتعامـل األمثـل مـع تلـك التحديـات التـي نواجههـا 
كقـادة. وشـّدد السـبيعي علـى أن ورشـة العمـل كانـت مثمـرة، 
لذا سـيتم تنظيم سلسـلة مـن ورش العمل في مناطـق اإلدارة 

المختلفة لتشمل أكبر عدد ممكن من الموظفين.

ع فقـط لكونـه السـلوك  العمـل، قائـاًل: »أنـا ال أدعـو للتنـوُّ
السـليم، بـل ألنه عين الصواب في عملنـا«. مضيًفا: »اآلن هو 

الوقت المناسب لتحقيق ذلك«. 
كمـا استشـهد الدبـل بدراسـات حديثـة عـن تأثيـر المـرأة 
ضمـن األيـدي العاملـة، داعًيا شـركات النفط والغـاز إلى بذل 
مزيـد لدعم المرأة. وأضاف الدبل: »إن دعم التنوُّع في مكان 
العمـل، وخاصـة دعـم مشـاركة المـرأة، قـد يكـون له أثـر كبير 
علـى النتائـج النهائيـة التـي نتوخاهـا. وقـد تبّيـن مـن بحـث 
أجرته منظمة كتاليست على الشركات ضمن قائمة فورتشن 
ألكبـر 500 شـركة تجاريـة، إن الشـركات التـي تضـم مجالـس 
إداراتهـا ثـالث نسـاء أو أكثـر، كانـت عائـدات مبيعاتهـا أعلـى 
مـن غيرهـا بنسـبة 42%، وعائـدات حقـوق المسـاهمين فيهـا 

أعلى بنسبة %53«.
وأشـار الدبـل إلـى دراسـة أجرتهـا مجلـة هارڤـارد بيزنس 
ريڤيو وجدت أن الشركات ذات التنوُّع حققت عائدات أعلى 
بنسـبة 19% لالبتـكار. كمـا أثبتـت دراسـة أجرتهـا جامعـة 
شـيكاغو أن فريـق العمـل المتنـوُّع يسـجل عائـدات أعلـى 

بنسبة %6.
كان مـن بيـن المتحدثيـن مديـر رأس المـال البشـري لرؤية 
المملكـة 2030 الدكتـور علمـان المطيـري، ونائبـة وزير العمل 

والتنمية االجتماعية، الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح.
الكفـاءات اإلداريـة  إدارة تطويـر  بعـد ذلـك أدار مديـر 

عدد من المشاركين في 
متها  ورشة العمل التي نظَّ

إدارة أعمال األمن الصناعي 
في المنطقة الوسطى عن 

جودة القيادة.

أكد أمين الناصر  في كلمته االفتتاحية أن أرامكو السعودية 
سوف تستمر  في دعم التطوير المهني والقيادي للمرأة، 

وستضاعف جهودها مدعومة بما توفره رؤية المملكة 2030 
من أهداف طموحة وطاقة محفزة حيال زيادة مشاركة المرأة 

على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.

والمهنيـة، السـيد كولن سـلومان، حلقـة نقـاش ضمـت أربعـة 
محاوريـن: الدكتـورة فاطمـة باعثمـان، أسـتاذ مسـاعد فـي 
الـذكاء االصطناعـي فـي جامعة الملـك عبدالعزيـز، وخافيير 
والتطويـر فـي مجموعـة  المواهـب  سانشـيز فيريـر مديـر 
المهيـدب، وريـكاردو سـانتوس، مديـر المـوارد البشـرية فـي 
شـركة شـلمبرجير، و سوالف السمدان، مستشار في الموارد 

البشرية في أرامكو السعودية.

سد الفجوة بين الجنسين 
يُذكـر أن منظمـة المـرأة الخليجيـة هي تكتـل يجمع ما بين 
شـركات خدمات النفط والغاز، والشـركات الوطنيـة والدولية 
بمـا فـي ذلـك الشـركات االستشـارية، وتقنيـة المعلومـات، 
والمؤسسـات  الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات  والتصنيـع، 
األكاديميـة بهـدف مشـاركة أفضـل الممارسـات نحـو تعزيـز 

توظيف المرأة وتطورها المهني.
مـن جانبهـا، ذكـرت رئيـس قسـم تطويـر المـرأة وتعزيـز 
التنـوُّع، الّمه الخيـال، أّن منظمـة المـرأة الخليجيـة أُنشـئت 
بهـدف تبادل المعلومات المتعلقة بتنمية المرأة بحيث يتمكن 
المشـاركون مـن مسـاعدة المرأة على تحقيـق أقصى قدر من 

مهاراتها وقدراتها وأدائها في شركاتهم. 
وقالـت »لقـد نمـت المنظمـة اليـوم متجـاوزة ذلـك ونهـدف 
د التوجهات  إلى أن تصبح عاماًل يغير من قوانين اللعبة ويحدِّ
فـي المنطقة وخارجهـا، فمن خالل منظمة المرأة الخليجية، 
ل أعضاؤها شراكات مهمة بهدف تسهيل فرص التعاون  يشـكِّ

وتبادل المعرفة حول توظيف المرأة واستبقائها وريادتها«.
وأضافـت قائلـة: »إن تحقيـق التـوازن بيـن الجنسـين أمـر 
أسـاس ألي شـركة، وتعمـل منظمة المرأة الخليجيـة على زرع 
بـذور الفـرص للكفـاءات النسـائية فـي المنطقـة، كمـا يـؤدي 
المنتـدى دوًرا مهًمـا خاصـة فـي هـذه المرحلـة التحولية التي 

تمر بها المملكة«.

أرامكو السعودية
يُذكر أن أرامكو السـعودية قد أنشـأت قسـم تطوير المرأة 
وتعزيـز التنوُّع بهدف وضع المعاييـر وزيادة التنوُّع على جميع 
مسـتويات الشـركة. ومـن بيـن كل ثـالث منح دراسـية خارجية 
ألرامكو السـعودية تكون منحة واحـدة من نصيب الموظفات، 
حيـث ترعـى الشـركة حالًيـا قرابة 300 شـابة سـعودية يتابعن 
دراسـتهن فـي مجـال العلـوم والتقنيـة والهندسـة وغيرهـا مـن 

التخصصات حول العالم. 
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يف ظل الدور احملوري ألرامكو السعودية يف مجاالت االبتكار والتعاون

االتحاد الخليجي للتكرير يناقش تطوير قطاع التكرير 
واملعالجة والتسويق ويرسم مالمح مستقبله

البحريــن - شــهدت مملكــة البحريــن توافــد عديــد مــن 
الخبــراء والــرّواد علــى مســتوى العالــم فــي قطــاع التكريــر 
والمعالجــة والتســويق، الــذي يشــهد تطوًرا مســتمًرا، وذلك 
ــي لالتحــاد الخليجــي  لحضــور المؤتمــر والمعــرض الدول
للتكريــر، والتعــرف علــى الــدور الرئيــس لهــذا القطــاع فــي 

نمو صناعة الطاقة.
ــى 16  ــرة مــن 14 إل ــام، خــالل الفت ــة أي ــى مــدار ثالث وعل
صفــر 1440هـــ ) مــن 23 إلــى 25 أكتوبــر 2018م(، كان 
ألرامكــو الســعودية دور محــوري فــي المؤتمــر الحافــل 
بالجلســات الفنيــة، وحلقــات النقــاش، وفــرص التواصــل 
فــي مركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات، 
وبحضــور أكثــر مــن 2500 موفــٍد مــن أكبــر 300 شــركة 

عالمية في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. 
َدشــن المؤتمــر والمعــرض المصاحــب لــه نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء البحرينــي، ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة 
آل خليفــة. وتحــت شــعار »نحــو قطــاع تنافســي للتكريــر 
والتعــاون  االبتــكار  خــالل  مــن  والتســويق  والمعالجــة 
الموضوعــات  مــن  عــدًدا  المؤتمــر  ناقــش  والتقنيــة«، 
وحلقــات  النــدوات،  خــالل  مــن  بالصناعــة  المتعلقــة 
النقــاش، والعــروض، التــي أظهــرت نهًجا مشــترًكا لالبتكار 

في الصناعة، والتعاون، والتطوير الفني. 
حضــر المؤتمــر وزيــر النفــط البحرينــي، معالــي الشــيخ 
محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، ووزيــر النفــط والكهربــاء 
والمــاء الكويتــي، معالــي األســتاذ بخيــت شــبيب الرشــيدي، 
باإلضافــة إلــى اثنيــن مــن قــادة أرامكــو الســعودية فــي 
أعمــال التكريــر والمعالجــة والتســويق، وهمــا كلٌّ مــن 
النائــب األعلــى للرئيــس للتكريــر والمعالجــة والتســويق 
األســتاذ  للتكريــر،  الخليجــي  االتحــاد  رئيــس  ونائــب 
عبدالعزيــز محمــد القديمــي؛ ونائــب الرئيــس للتكريــر 

وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، األستاذ سليمان البرقان.
كانــت أرامكــو الســعودية الراعــي الرئيــس للمؤتمــر، 
حيــث شــارك 23 ممثــاًل مــن قطاعــي التكريــر والمعالجــة 
والتســويق، والكيميائيــات فــي الشــركة، وقــّدم 11 منهــم 
م حفل  عروًضــا خــالل الجلســات الفنيــة الخاصة. كمــا نُظِّ
جوائــز التمّيــز للمــرأة القياديــة بالتزامــن مــع المؤتمــر 

والمعرض الدولي لالتحاد الخليجي للتكرير.
ــد  ــاح الفــت للنظــر عن وقــد كان ألرامكــو الســعودية جن
مدخــل المعــرض، شــهد جولــة كبــار الشــخصيات فــي 

أرجائه بُعيد حفل االفتتاح مباشرة.

خبرات هائلة
افتتــح البرقــان المؤتمــر باإلشــادة بالخبــرات الهائلــة 
للمشــاركين فــي المؤتمــر، وقــال: »أودُّ أن أغتنــم هــذه 
الفرصــة ألشــكر الشــركات المؤسســة لالتحــاد الخليجــي 

للتكريــر، وهي أرامكو الســعودية، وشــركة البتــرول الوطنية إميون هيوسنت
الكويتيــة، وشــركة نفــط البحريــن، وشــركة بتــرول أبوظبــي 
الوطنيــة، علــى تركيزهــا المســتمر علــى النجــاح طويــل 

المدى لصناعتنا«.
هــو  للتكريــر  الخليجــي  االتحــاد  أن  بالذكــر  جديــر 
مؤسســة غيــر ربحيــة تهــدف إلــى توحيــد جهــود الشــركات 
الرئيســة فــي مجــال التكريــر والمعالجة والتســويق لتطوير 
هــذا القطــاع مــن صناعــة الطاقــة. كمــا يشــّكل االتحــاد 
منصــة لتبــادل المعرفــة واستكشــاف أفضــل الممارســات، 
المعنيــة  األطــراف  إشــراك  إلــى  ســعيه  عــن  فضــاًل 

اإلقليمية والدولية عبر مجموعة من التخصصات.
وأضــاف البرقــان: »جــاء موضــوع هــذا العــام، )نحــو 
قطــاع تنافســي للتكريــر والمعالجــة والتســويق مــن خــالل 
االبتــكار والتعــاون والتقنيــة(، فــي الوقــت المناســب«، 

مستعرًضا رؤيته لمستقبل الصناعة. 

تغيير غير مسبوق
وقــال البرقــان: »كما نعلــم جميًعا، تشــهد صناعة الزيت 
بكافــة أبعادهــا تغّيــًرا غيــر مســبوق، حيــث تعمــل التقنيــة، 
واالبتــكار، وقــوى التحويــل األخــرى علــى تغييــر طريقــة 
ــاج المنتجــات البتروليــة ومعالجتهــا، وأولئــك الذيــن ال  إنت
يســتطيعون مواكبــة ذلــك التغييــر ســوف يتخلفــون عــن 

الركب لسوء الحظ«.
واســتطرد قائــاًل: »لحســن الحــظ، تُعــد شــركات الطاقة 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي طليعــة مواكبــي 
التغييــر، بفضــل جهودهــا فــي تطويــر تقنيــات جديــدة 
إلحــداث نقلــة فــي أعمالهــا فــي مجــال التكريــر والمعالجة 
والتســويق. فعلــى ســبيل المثال، تســتهدف التقنيــة الرائدة 
أرامكــو  فــي  كيميائيــات  إلــى  الخــام  النفــط  لتحويــل 
الســعودية نســبة 70% مــن معــدالت تحويــل النفــط الخــام 
إلــى المــواد الكيميائيــة النفطيــة، وذلــك مــن خــالل تقليص 
خطــوات التكريــر الوســيطة فــي عمليــة التحويــل التقليــدي 

للنفط الخام«.
التقنيــات  واختتــم حديثــه بقولــه: »ال شــك فــي أن 
المتعلقــة بالتكريــر والمعالجــة والتســويق وبالكيميائيــات 
يمكــن أن تضيــف ميــزة تنافســية كبيــرة وأفضليــة قّيمــة 

للمنتجات«.

جلسات فنية
وضمــن فعاليــات المؤتمــر، ُعقــدت جلســات فنيــة حــول 
ثالثــة مجــاالت تتعلــق بالرقمنــة، واالبتــكار والتقنيــة، 
هــذه  فــي  المشــاركين  بيــن  مــن  وكان  والتحســينات. 
الجلســات مــن أرامكــو الســعودية كلٌّ مــن يامينــج جيــن، 
ــر  ــر أعمــال التكري وهــو أخصائــي علمــي فــي فريــق تطوي
فــي الشــركة، وأحمــد آل كبيــش، وهــو مهنــدس صيانــة، 

ومحمــود  تشــغيل،  مهنــدس  وهــو  الحربــي،  والبــراء 
الكحلوت، وهو مهندس تشغيل في مجمع للنفط الخام.

وتحــدث محمــود إبراهيــم، وهــو مهنــدس عمليــات 
ــر فــي  فــي وحــدة هندســة التشــغيل فــي معمــل التكري
رأس تنــورة، عــن موضــوع »نحــو كفــاءة وربحيــة الطاقة: 
إطــالق اإلمكانــات الكاملــة للتكســير الهيدروجينــي مــن 
خــالل التعديــالت التشــغيلية«، فــي حيــن قــّدم برابهاس 
منــدال، وهــو أخصائــي هندســي، عرًضا عن األســاليب 
المبتكــرة للزيــادة المتدرجــة للطاقــة التكريريــة. أمــا  
حســن أبــو الســعود، وهــو مهنــدس عمليــات، فقــد 
اســتعرض مســيرة محطــة تحليــة الميــاه فــي معمــل 

تكرير في رأس تنورة نحو التمّيز التشغيلي.
وتوّلــى الدكتــور باســم أبــو الســعود، األســتاذ المســاعد 
فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، إدارة جلســة 
فنيــة إلــى جانــب الدكتــور ناصيــرو توكــور، وهــو مستشــار 
هندســي فــي أرامكــو الســعودية، وقــال أبــو الســعود إن 
المؤتمــر أتــاح فرصــة فريــدة جمعــت الخبــراء فــي مجــال 

التكرير والمعالجة والتسويق تحت سقف واحد.
وأضــاف: »فيمــا يتعلــق بهــذه الجلســات، أعتقــد أنهــا 
فرصــة رائعــة للقــاء أشــخاص مــن مختلــف القطاعــات 
ــى التقنيــات  لمعرفــة مــا لديهــم مــن جديــد، واالطــالع عل
الجديــدة، خاصــة مع األحــداث االقتصادية حولنــا. أعتقد 
أنــه ال يمكنــك العثــور علــى مــكان أفضــل يجتمــع فيــه هــذا 
القــدر مــن الخبــرات، حيــث يمكــن للجميــع التواصــل 

وتحقيق المنفعة المتبادلة«.

صناعة متنامية
مــن جهتــه، قــال معالــي الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل 
خليفــة مخاطًبــا الحضــور: »كمــا تعلمــون، تُعــد صناعــة 
ــن لنصبــح  ــة ونحــن نعمــل جاهدي ــر صناعــة متنامي التكري
مركــًزا للتمّيــز. ويســعى االتحاد الخليجــي للتكرير لتحقيق 
هــذا الهــدف بغــض النظــر عــن التحديــات الماثلــة أمامنــا. 
ويتمثــل هــدف القطــاع فــي تحقيــق مســتويات عاليــة مــن 
توفــر المنتجــات والمحافظــة علــى الســالمة وجاهزيــة 
التشــغيل لمعاملنــا. كمــا أننــا نهــدف إلــى تحســين العوائــد 
منتجاتنــا  أن  مــن  والتأكــد  الماليــة  األهــداف  وبلــوغ 

ومواصفاتنا مواكبة للمستجدات دائًما«. 
وأضــاف قائــاًل: »هناك تطويــر مســتمر للصناعة، حيث 
اســتثمر الكثيــر فــي التقنيــة وســيؤتي ذلــك االســتثمار أُكله 
قريًبــا. وســيكون اســتقطاب المهندســين الشــباب فــي هذا 
ــا  ــة كم ــق التقني ــى تطبي ــة إل ــة، إضاف القطــاع خطــوة مهم
بــدوره  يحــاول  للتكريــر  الخليجــي  واالتحــاد  أســلفنا. 

اإلسهام في الجمع بين كافة الخبرات في الصناعة«. 
مــن جانــب آخــر، رّكــزت جلســة نقــاش بعنوان »مســتقبل 
الوقــود« علــى الطلــب علــى المنتجــات واقتصادياتهــا، 
والتوقعــات المســتقبلية لهــا. وكان إلى جانــب البرقان على 
المنصــة النائــب األعلــى للرئيــس ورئيــس قســم الطاقــة 
والمــوارد الطبيعيــة فــي شــركة إتــش آي إس ماركيــت، 
الســيد ديفيــد ويــت،  والرئيس وكبيــر اإلداريين التنفيذيين 
لشــركة أكســنس، الســيد جيــن ســانتيناك، والنائــب األعلى 
للرئيــس ألعمــال التكريــر والبتروكيميائيــات فــي شــركة 

توتال، السيد فرانسوا قوود. 
وذكــر البرقــان إن الهــدف الرئيــس لالتحــاد الخليجــي 
ــرات واألفــكار،  ــادل المعرفــة والخب ــل فــي تب ــر يتمث للتكري
وقــال: »بحلــول عــام 2050م، ســيزداد تعــداد ســكان العالــم 
بنحــو بليونــي نســمة، مــا ســيجعل الصناعــة أمــام تحــد 
لتلبيــة النمــو فــي الطلــب علــى الطاقــة. واألهم مــن ذلك أن 
نســبة الطبقــة الوســطى مــن هــؤالء الســكان ســوف تتركــز 
فــي الهنــد وآســيا. وأعتقــد أن مــا سنشــهده فــي المســتقبل 

هو تركيز الصناعة على الكفاءة العالية لتلبية الطلب«. 
مــن جانبــه، ســلّط ديفيــد ويــت الضــوء علــى أهميــة 
التقنيــة واالبتــكار، فــي حين قــال جين ســانتيناك إن جميع 
األشــكال المختلفــة للطاقة ســتكون ضروريــة لتلبية الطلب 
فــي المســتقبل، أمــا فرانســوا قــوود فقــد قــال إننــا »نحتــاج 

إلى مصادر غير مكلفة للطاقة لتلبية الطلب«. 

كان جناح أرامكو السعودية في المعرض المصاحب للمؤتمر 
محط أنظار واهتمام كثير من زوار المعرض والمشاركين في 

فعاليات المؤتمر

أكد األستاذ 
سليمان البرقان 

في كلمته أن 
شركات الطاقة في 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

ُتعّد في طليعة 
مواكبي التغيير، 

بفضل جهودها في 
تطوير تقنيات 

جديدة إلحداث 
نقلة في أعمالها 

في مجال التكرير 
والمعالجة 
والتسويق.

وزير النفط 
البحريني، معالي 
الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة.

تشهد صناعة الزيت 
بكافة أبعادها تغّيرا 

غير مسبوق، حيث 
تعمل التقنية، 

واالبتكار، وقوى 
التحويل األخرى على 

تغيير طريقة إنتاج 
املنتجات البترولية 

ومعالجتها، وأولئك 
الذين ال يستطيعون 
مواكبة ذلك التغيير 
سوف يتخلفون عن 

الركب

سليمان البرقان
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ر املشهد في ملتقى جائزة  املرأة تتصدَّ
التمّيز للمرأة القيادية في البحرين

البحريـن - تأكيـًدا للتنـوُّع في قطـاع الطاقـة، انطلق ملتقى 
جائزة التميَّز للمرأة القيادية في البحرين، الذي ُعقد برئاسة 
أرامكـو السـعودية، وبحضـور معالـي وزيـر النفـط فـي مملكـة 
البحريـن الشـيخ محمد بـن خليفـة آل خليفة، والنائـب األعلى 
للرئيـس للتكريـر والمعالجـة والتسـويق فـي أرامكو السـعودية، 
األسـتاذ عبدالعزيـز القديمـي، والمديـر التنفيـذي للتكريـر 
وتجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي، األسـتاذ سـليمان البرقـان، 
األعمـال  وخدمـات  للهندسـة  للرئيـس  األعلـى  والنائـب 
وبرئاسـة  الغانـم،  غانـم  عبـداهلل  األسـتاذ  )المتقاعـد(، 
االختصاصية في التمّيز المسـتمر في أرامكو السـعودية، ريم 

الغانم.
وقـد أّكـد مسـتوى الدعـم العالـي الـذي حظـي بـه الملتقـى 
ع بيـن الجنسـين فـي هـذا  التـزام أرامكـو السـعودية بالتنـوُّ
القطـاع، حيـث ُعقـد الملتقـى بالتزامـن مـع مؤتمـر ومعـرض 
االتحـاد الخليجـي للتكريـر والمعالجـة والتسـويق فـي المـكان 
نفسـه. إذ كانـت الرسـالة واضحـة للجمهـور، الـذي تفاعـل 
بشـكل الفـت، وهـي أن مشـاركة المـرأة فـي قطـاع الطاقـة 
ل قيمـة مضافة سـتنعكس على  سـتزداد بشـكل كبيـر، وستشـكَّ

هذا القطاع.

التطوير
تأسـس ملتقـى جائـزة التمّيـز للمـرأة القياديـة فـي عـام 
2013م، ويهـدف إلـى تمكين وإشـراك وتطوير الكـوادر المهنية 
النسـائية فـي قطـاع الطاقـة مـن خـالل ورش عمـل مركـزة 
ونـدوات فـي مجـال الريـادة والتواصـل. وُكرمـت مهندسـات 
رائـدات فـي هـذا القطـاع فـي حفـل توزيـع جوائـز خـاص نُظم 
في السـاحة المحيطة بفندق فور سـيزونز فـي البحرين. وقد 
)سـابًقا(  السـعودية  أرامكـو  فـي  المهندسـين  كبيـر  ُكرمـت 
األسـتاذة نبيلـة التونسـي بتسـلمها جائـزة »أسـطورة ملتقـى 
جائزة التمّيز للمرأة القيادية«. وكانت التونسـي أول عضو من 

الشركة ينضم إلى اللجنة المنظمة للملتقى.
وأشـار سـليمان البرقـان خـالل نـدوة عقدهـا ملتقـى جائزة 
التمّيـز للمـرأة القياديـة تحـت شـعار »التنـوع بيـن الجنسـين 
والتقـدم« إلـى أن الزمـن يتغيَّـر فـي المنطقـة وعلـى مسـتوى 
العالـم، وأن علـى المـرأة أن تتطلـع إلـى األفضـل وأن تحقـق 
أحالمهـا فـي المجـال المهنـي فـي هـذا القطـاع الـذي هيمـن 
عليـه الذكـور بشـكل تقليدي. وقـال إنه كان من الضـروري ردم 

الهوة بين الجنسين.
وأضـاف: »علينـا أن نكـون واضحيـن، فالمجتمـع هـو الـذي 
يحـدد فـي كثيـر من األحيـان ما يُمكن للمـرأة القيام بـه وما ال 
يمكنهـا القيـام بـه. وفـي عديـد مـن المجتمعـات، تُثنـى المـرأة 
فـي سـن مبكـرة عن السـعي إلى تحقيـق األفضـل ويُطلب منها 
أال تتحـدى ذاتهـا. كمـا يُطلـب منهـا أال تتدخـل فـي أعمـال 

الرجال أو أال يكون لها وضعها الخاص بها«.
واسـتطرد البرقـان قائـأًل: »فـي المملكـة، وعديـد مـن دول 
المنطقـة، تتلقـى نسـاؤنا الدعـم إلبـراز كل مـا لديهـن مـن 
إمكانـات. ففـي عـام 2013م، علـى سـبيل المثـال، عيـن خـادم 
الحرميـن الشـريفين )آنـذاك( الملـك عبـداهلل بن عبـد العزيز 
آل سـعود، رحمه اهلل، 30 امرأة يتمتعن بمسـتوى تعليمي عاٍل 
ـن  فـي مجلـس الشـورى ألول مـرة فـي تاريـخ البـالد. وقـد مكَّ
ذلـك التعييـن التاريخـي المـرأة مـن المشـاركة فـي المجلـس 
الذي كان يُسـيطر عليه الرجال بالكامل في الماضي، وهو ما 

مّثل حينها انتصاًرا واضًحا لجهود تطور المرأة«.

إميون هيوسنت

ع مصدر قوة  التنوُّ

وأكد البرقان أن التنوُّع في أرامكو السـعودية هو مصدر قوة 
بالنسبة لها، وقال: »لهذا السبب سعت الشركة طوال السنوات 
العشـر الماضيـة جاهـدة إلى مضاعفـة عدد الموظفـات لديها. 
اليـوم  المتحدثيـن هنـا سيناقشـون  مـن  أن عديـًدا  وأعتقـد 
بتفصيـل أكثر أهمية مسـاعدة الرجال والنسـاء على العمل مًعا 
بشـكل فاعـل لخلـق ثقافـة العمـل المنتـج. وخالصـة القـول إن 
المؤسسـة التـي يهيمـن عليهـا الذكـور بشـكل كامـل قـد تولـد 

شعوًرا لدى المرأة بأنه ال مكان لها في مثل تلك المؤسسة«.
وفي كلمته، أثنى عبدالعزيز القديمي على النسـاء العامالت 
وجميـع  الغانـم  بجهـود  أشـاد  كمـا  السـعودية.  أرامكـو  فـي 
المشـاركين فـي تنظيـم ملتقـى جائـزة التمّيـز للمـرأة القياديـة. 
ع يـؤدي إلـى أداء أعلـى مـع عائـد  وكشـف القديمـي أن التنـوُّ
إضافـي بنسـبة 53% علـى حقـوق المسـاهمين، باإلضافـة إلـى 
زيـادة االبتـكار بنسـبة 19% باإلضافـة إلـى هامـش ربـح صـاٍف 

بنسبة %6.
وأضاف القديمي: »هل كنا نتخيل أن التنوُّع يعني مزيًدا من 
اإلنتاجيـة؟ فعندمـا تنظـر إلـى الشـركات التـي لديهـا تنـوع فـي 
فـي   %19 بنسـبة  االبتـكار  مـن  مزيـًدا  لديهـا  فـإن  قيادتهـا، 
أعمالهـا«، موضًحـا أن التنـوُّع يجلـب معـه القيـم، وهـو أمر مهم 

لألعمال التجارية.
واسـتطرد القديمـي قائـاًل: »أعمـل فـي أرامكـو السـعودية 
منـذ سـنوات عديـدة، ومـا أريد أن أقولـه هو أنـه عندما يكون 
لدينـا نسـاء عامـالت زميـالت، فإنهـن يتمتعـن بـذكاء وقـوة 
كبيـرة وموهبـة«. وأشـار القديمـي إلـى أن 76% مـن النسـاء 
العامـالت في صناعة النفط والغـاز هن من الحاصالت على 
شـهادة جامعيـة، بينمـا تبلـغ النسـبة 40% فقط مـن نظرائهن 

الذكور.
وقـال إن هـذه الصناعـة لـم تكـن ترّحـب كثيـًرا بعمل المـرأة، 

وأنها تخلفت عن غيرها من الصناعات من حيث التنوُّع.
وقـال القديمـي: »إن أعلـى نسـبة مشـاركة للمـرأة هـي فـي 
الرعايـة الصحيـة، ثـم فـي نهايـة القائمـة صناعة النفـط والغاز 
بنسـبة تبلـغ حوالـي 22%. وفـي منطقتنـا فـإن 10% فقـط مـن 

قوتنا العاملة من النساء«.
كما أشـار إلى أنه على الصعيد العالمي، من بين 190 رئيس 

دولة، هناك تسـع نسـاء فقط في هذا المنصب. وعلى مسـتوى 
قـادة مؤسسـات األعمـال فـإن النسـبة تـراوح بيـن 15% و%16 

فقط من النساء.
وتسـاءل القديمـي »لمـاذا لدينـا عـدد أقـل مـن النسـاء؟«، 
وأضـاف قائـأًل: »ثلثا كبـار المديريـن الذكور لديهـم أطفال، في 
حيـن أن ثلـث مديـرات اإلدارة العليـا لديهـن أطفـال. هـذا عـن 
التـوازن بيـن العمـل والحيـاة. ومـن واقـع تجربتـي، تمثـل النسـاء 
فرصـة لصناعتنـا للمضـي قدًمـا«. وقـال القديمـي إن الرجـال 
يصعـدون فـي ُسـلّم األعمـال التجاريـة وسـلم الشـركات بشـكل 

أسرع بكثير.
ـه القديمـي نصائح للنسـاء في الملتقى قائاًل: »بالنسـبة  ووجَّ
للنسـاء العامـالت فـي قطـاع الطاقـة، ضعـي نفسـك دائًمـا فـي 
مكانهـا الصحيـح، وحاولـي فهـم ميزتـك التنافسـية«. وأضـاف: 
»وأخيـًرا، اسـتمري فـي طموحـك وسـعيك وال تتراجعي، سـوف 
تواجهيـن تحديـات مختلفـة، ولكـن بحكـم تجربتـي المتواضعـة، 
فـإن مـا الحظته هو أن النسـاء فـي العمل يتمتعن بحـس قيادي 

عاٍل وأنهن يكتشفن زاويا مختلفة في العمل«.
واختتـم القديمـي مالحظاتـه بتشـجيع النسـاء الحاضـرات 
علـى تقييـم خياراتهـن والسـعي إلـى الحصـول علـى المعرفـة 

واالستفادة من تجارب وخبرات اآلخرين.
وقـال: »إن المملكـة تسـعى )مـن خـالل رؤية المملكـة ٢٠٣٠( 

إلى رفع نسبة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى %30«.
كمـا عرضـت نـدوة ملتقـى جائـزة التمّيـز للمـرأة القياديـة 
حلقـات نقـاش تضمنـت مشـاركات مـن الدكتـورة عبيـر العليان، 
وهي مهندسة بترول عليا في مركز األبحاث المتقدمة إكسبك 
فـي أرامكـو السـعودية؛ واألسـتاذ نبيـل الدبل، المديـر التنفيذي 
للمـوارد البشـرية بالوكالة في أرامكو السـعودية، واألسـتاذة مي 
المزينـي، مديـرة مجموعـة البحـوث واالستشـارات فـي إدارة 

شؤون أرامكو السعودية.

أسلوب انضباطي
وقال الدبل إن أرامكو السـعودية طورت »أسـلوًبا انضباطًيا« 
وضعنـا  »لقـد  قائـاًل:  وأشـار  المـرأة.  تمكيـن  إلـى  يهـدف 
إسـتراتيجيات توظيـف محددة بهـدف توظيف وتدريـب الكوادر 
النسائية الموهوبة والمتميزة والمحافظة عليها. ورفعنا مؤخًرا 

مـن نسـبة توظيـف النسـاء إلـى أكثـر مـن 20% مـن بيـن جميـع 
الموظفيـن الجـدد، وهنـاك سـبب وجيـه يدعونـا لالعتقـاد بـأن 

هذه النسبة سترتفع خالل السنوات القادمة«.
إلـى أن إسـهام المـرأة فـي االقتصـاد  وأشـارت المزينـي 
العالمـي سـيصل إلـى 27 تريليـون دوالر بحلـول عـام 2025م، 
وقالـت إن المشـاركة االقتصادية األكبر للمـرأة تزيد من القدرة 

على االبتكار، وبالتالي ترفع من نسبة الربحية المضافة.
وقّدمـت ريـم الغانـم، رئيسـة ملتقـى جائـزة التمّيـز للمـرأة 
أرامكـو  فـي  البشـرية  المـوارد  قيـادات  وإحـدى  القياديـة 
السـعودية، شـرًحا عـن القيـم األسـاس المرتبطـة بالفعاليـة. 
حيـث قالـت الغانـم: »تعمـل النسـاء فـي مختلـف المجـاالت 
التقنيـة والقياديـة وغيـر التقنية في قطـاع النفط والغـاز. وفي 
هـذه المنطقـة، يحاول ملتقـى جائزة التمّيز للمـرأة القيادية أن 
يمّثـل هـذا الصـوت مـن خـالل نـدوة رياديـة وبرنامـج جوائـز 
لتكريم النساء على إسهامهّن في قطاع النفط والغاز، وتقديًرا 
للدعـم الـذي حصلـت عليـه هـؤالء النسـاء مـن داعميـن وقـادة 
ذكور في مؤسسـاتنا وفي األنظمة البيئية والبيئات التي يعملن 

فيها«.

ندوة ريادية 
وقالـت الغانـم: »كان إسـهام أرامكـو السـعودية مذهـاًل خالل 
السـنوات الخمس الماضية، فقد لعبت الشـركة دوًرا ريادًيا في 
ضمان تطور ملتقى جائزة التمّيز للمرأة القيادية إلى المستوى 
الـذي وصـل إليـه اليـوم. واليـوم فـي هـذه النـدوة الرياديـة نحـن 
نعّبـر عـن أهميـة دور المـرأة فـي قطـاع النفـط والغـاز فـي 
المنطقـة، كمـا أننـا نعّبـر عـن أهمية تمثيل النسـاء ومشـاركتهن 

كرائدات في المجالين الفني والميداني«.
وأضافـت: »كمـا نسـلّط الضـوء علـى أهميـة البيئـة الشـاملة 
في مؤسسـاتنا، فنحـن نتعلم من بعضنا بعًضا. وتتعـاون أرامكو 
السعودية مع عديد من المؤسسات مثل جامعة الملك عبداهلل 
للعلـوم والتقنيـة كشـريك أكاديمـي، وشـركة سـابك كشـريك 
البتـرول الوطنيـة  سـعودي صناعـي، فـي حيـن يمثـل شـركة 
الوطنيـة  أبوظبـي  بتـرول  وشـركة  بابكـو،  وشـركة  الكويتيـة، 
)أدنـوك( والعديـد مـن المؤسسـات األخـرى أعضـاءٌ لهـم فـي 

لجنة ملتقى جائزة التمّيز للمرأة القيادية«.

عبداهلل الغانم، الرابع من اليمين، يتسلم جائزة تكريم ابنته ريم الغانم، األولى من اليسار، وذلك من وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الثاني من اليسار، وذلك بحضور 
عبدالعزيز القديمي، الثالث من اليمين، وسليمان البرقان، الثاني من اليمين، ومستشارة المشاريع الخارجية في إكسون موبيل، بينار يلمظ

موظفو وموظفات أرامكو السعودية 
احلائزون على جوائز امللتقى

احتفـى ملتقـى جائـزة التمّيز للمرأة القيادية بالنسـاء الالتي أظهـرن مهارات في 
االبتـكار والقيـادة والموهبـة فـي المجـال األكاديمـي ومجـاالت األعمـال فـي قطـاع 

الطاقة، وبالمؤسسات والرجال الذين دعموا إنجازاتهن.
وكانـت الجوائـز التـي تسـلمها موظفـو وموظفـات أرامكـو السـعودية فـي الملتقى 

على النحو التالي:
جائـزة أسـطورة الملتقى: نبيلة التونسـي، وجائـزة النجم الصاعد: سـارة العامر، 
وجائزة المرأة الرائدة في الصناعة والتمّيز: العنود الربيعة وعبير العليان، وجائزة 

الموظفين المثاليين: إياد البصراوي.

إياد البصراويعبير العليانالعنود الربيعةسارة العامرنبيلة التونسي



الظهــران - افتتــح مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
يُعــد أحــد األقســام  الــذي  »إثــراء«،  العالمــي متحــف 
الرئيســة بالمركــز، وذلــك فــي الفتــرة مــن 14 إلــى 15 صفر 
2018م( بحضــور مديــرة  24 أكتوبــر  1440هـــ )23 إلــى 
متحــف مقاطعــة لــوس أنجلــوس للفنــون، الدكتــورة لينــدا 
كومــاروف، حيــث يأتــي هــذا االفتتــاح كجــزء مــن أنشــطة 
ــن مجموعة  موســم اإلبــداع المتنّوعــة »تنويــن«، التي تتضمَّ
التــي قّدمهــا متحدثــون  العمــل، والعــروض  مــن ورش 
متخّصصــون مــن مختلــف أنحــاء العالــم؛ بهــدف إحــداث 
أثــر إيجابــي فــي المجتمــع مــن خــالل تعزيــز المعرفــة 
ــات حــول  ــف الثقاف ــع مختل ــداع والتواصــل م ــة اإلب ورعاي

العالم.
وخــالل الحفــل، ُعرضــت أفــالم وثائقيــة تــم إنتاجهــا 
خصيًصــا لهــذا الحــدث، تُظهــر مراحــل تحضيــر وإنشــاء 
معــارض المتحــف، وخطــوات تركيــب »الغرفــة الدمشــقية« 
المتحــف  تزويــد  تــم  للجمهــور، كمــا  إتاحتهــا  وإعــادة 
مــة؛ لشــرح مكوناتهــا مــن  بوســائل عــرض تقنيــة متقدَّ

خــالل اســتخدام الوســائط المتعــّددة، باإلضافــة إلــى القافلة األسبوعية 
الخــط  أمســية شــعرية يتخللهــا اســتعراض جماليــات 

العربي أمام الزّوار.
ــري:  ــي المطي ــراء«، األســتاذ عل ــز »إث ــر مرك ــال مدي وق
ــزة  ــراء«، وهــو ركي ــات »إث ــّد المتحــف أحــد أهــم مكون »يُع
أســاس فــي تحقيــق أهــداف المركــز، والمتمّثلــة فــي نشــر 
ــوى  ــق التواصــل الحضــاري ودعــم المحت ــة وتحقي المعرف
ــر  ــى اســتقطاب أكب ــث يســعى »المتحــف« إل ــي، حي الوطن
عــدد مــن الــزّوار لالطــالع علــى المعــارض والبرامــج 
التفاعليــة المتنّوعــة«، مضيًفــا: »تترّكــز مهمــة المركز على 
القطــاع  هــذا  فــي  وتطويريــة  تعليميــة  برامــج  تقديــم 
المتنامــي بالمملكــة، باإلضافــة إلــى تعريــف الــزّوار بروائع 
الطبيعيــة؛  والعلــوم  واإلســالمية،  المعاصــرة،  الفنــون 
للوصــول إلــى مجتمــع االبتــكار والمعرفــة واإلبــداع، والتــي 

تصب جميعها في سياق رؤية 2030«.

جوالت تعريفية 
وفــي ختــام الحفــل، تــم اصطحــاب الحضــور فــي جولــة 

تعريفيــة داخــل المتحــف فــي رحلــة حــول المعــارض التــي 
والثقافــات  الســعودية  الثقافــة  علــى  الضــوء  تســلّط 
العالميــة، إذ يتكــّون المتحــف، الــذي تبلــغ مســاحته 6000 
متــر مربــع، مــن 4 معــارض؛ يرّكــز كل منهــا علــى نطــاق 
معّيــن، ويســتعرض أفــكاًرا جديــدة مــن التعبيــر والفهــم 
بــدًءا مــن الفــن  الثقافــي، حيــث ينطلــق فيهــا الزائــر 
الســعودي المعاصــر، ثــم الهويــة والتــراث الســعودي، 
وانتهــاًء  اإلســالمية،  والحضــارة  الفــن  بكنــوز  مــروًرا 

بالتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة العربية.
كمــا يعــرض »فنــون« أفضــل األعمــال اإلبداعيــة فــي 
مجــاالت الفنــون والتصميــم عنــد الفنانيــن الســعوديين 
والعــرب، أمــا »أجيــال« فهــو يصل الزائــر بالتــراث الثقافي 
القرنيــن  خــالل  وتحوالتــه  الســعودي  والحضــاري 
المنصرميــن، ويســلّط معــرض »كنــوز« الضــوء علــى الفــن 
اإلســالمي وكنــوزه خــالل أربعــة عشــر قرًنــا، وختاًمــا، 
يأخــذ »رحــالت« الزائــر فــي جولــة إلــى التاريــخ الطبيعــي 
العربيــة مــن خــالل عــروض  والبشــري فــي الجزيــرة 

تفاعلية شِيّقة.
فــي  المعاصــر  الفــن  التركيــز علــى مشــهد  وســيتم 

ضمن فعاليات موسم اإلبداع »تنوين«

متحف »إثراء« يفتح أبوابه للزّوار بأربعة معارض فنية
للفنانيــن  الفنيــة  والرؤيــة  األوســط،  الشــرق  منطقــة 
ــى العالــم، باإلضافــة إلــى إلهــام  الســعوديين وتأثيرهــا عل
الــزوار فــي تكويــن صلة مــع الفنــون اإلســالمية وتحفيزهم 
علــى دراســتها مســتقباًل مــن خــالل رحلــة التخطيــط 
لمعــرض األعمــال المســتعارة مــن متحــف مقاطعــة لــوس 

أنجلوس للفنون.
ــز الثقافــي  ــك عبدالعزي ــر بالذكــر أن مركــز المل الجدي
ــراء المجتمــع الســعودي  ــى إث ــراء( يهــدف إل العالمــي ) إث
بمصــدر معرفــي هائــل، ودعــم األفــراد فــي مجــاالت 
الفنــون والعلــوم واالبتــكار، كــي يصبحــوا رّواًدا للمملكــة 
فــي مســيرة التحــّول إلــى االقتصــاد المعرفــي، كمــا يقــوم 
العــروض  للّزائــر مــن خــالل  بتقديــم تجــارب واســعة 
منّصــًة  تُعــد  التــي  المحليــة،  والمؤتمــرات  والنــدوات 
لإلبــداع، تُجمــع فيهــا المواهــب للتعلّــم ومشــاركة األفــكار 
لكافــة شــرائح المجتمــع ومختلــف الفئــات العمريــة تعزيًزا 
يتوافــق مــع رؤيــة  بمــا  المجتمــع  الحيــاة فــي  لنوعيــة 

المملكة 2030.

ختام ناجح ..
ألول مواسم تنوين

ــن( األول بنجــاح،  الظهــران - مــع انتهــاء موســم )تنوي
أثبــت مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء( 
تفوقــه فــي إطــالق العنــان لالبتــكار واإلبداع فــي المملكة 
العربيــة الســعودية، حيــث اســتقطب تنويــن، وهــو االســم 
الــذي أُطلــق علــى الفعاليــة الســنوية التــي اســتمرت علــى 
مــدار 17 يوًمــا، آالف الــزوار للتجــول فــي المعــارض 
وحضــور العــروض، واالســتماع إلــى حــوارات أصحــاب 
أفضــل العقــول فــي العالــم، والمشــاركة فــي ورش العمــل 
فــي  للجماهيــر  كمنصــة  تنويــن  وُصّمــم  والفعاليــات. 
أفــكار جديــدة  لتجربــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

والتفاعل مع االبتكارات المستقبلية.

نجاح كبير
وقــد شــهد تنويــن تقديــم أكثــر مــن 60 متحدًثــا عالمًيا 
ــم المــواد،  معارفهــم حــول موضوعــات مختلفــة، مثــل عل
ــة الســعودية، والصناعــة،  والموضــة فــي المملكــة العربي
والتواصــل، وإســتراتيجيات العالمــة التجاريــة ألصحــاب 
والرياضــة  واإلســالمي،  الرقمــي  والفــن  المشــاريع، 
ومســتقبل  والميــاه،  المحيطــات  وحمايــة  والتقنيــة، 

الرعاية الطبية.
وبهــذه المناســبة، قــال مديــر مركــز الملــك عبدالعزيــز 
الثقافــي العالمــي )إثــراء(، األســتاذ علي المطيــري: »لقد 
حقــق الموســم نجاًحــا كبيــًرا، وشــهدنا حضــور شــريحة 
العمــل خبــراءُ  قــّدم ورش  النــاس، حيــث  كبيــرة مــن 
المشــاركين  تعليقــات  وكانــت  معروفــون،  عالميــون 
مشــجعة للغايــة. لقــد كان بالفعــل موســًما مليًئــا باإلبــداع 

واالبتكار«. 

املشاركون يعّبرون عن إعجابهم
إعجابهــم  مبديــن  ذلــك،  المشــاركون  أّكــد  وقــد 
بالعــروض، وقــال إكــرام ُعــال، الــذي يعمــل فــي إدارة 

القافلة األسبوعية

6
١ نوفمبر 2018    القافلة األسبوعية



التحليــل المحلــي فــي أرامكــو الســعودية: » إن حضورنــا 
أنــه  فريــدة. صحيــح  تجربــة  للحــوارات  واســتماعنا 
يمكنــك االســتماع إلــى موضوعــات مماثلــة علــى موقــع 
يوتيــوب، لكنــك لــن تتمكــن مــن طــرح األســئلة ومناقشــة 

األفكار«. 
وقــال عــال، الــذي حضــر معظــم الحــوارات التــي 
شــهدها تنويــن: »لقــد أضفــت برامــج موســم اإلبــداع 
طابًعــا خاًصــا علــى المنطقــة الشــرقية. وعلــى الرغم من 
أن هــذه هــي المــرة األولــى التــي يُقّدمــون شــيًئا فيهــا مــن 

هذا القبيل، إال أنهم قّدموا عماًل جيًدا للغاية«.

ورش العمل
لمســاعدة  عمــل  ورشــة   45 مجموعــه  مــا  وُقــّدم 
المهنييــن والطــالب علــى اكتســاب مهــارات جديــدة، 
وتلقــي التدريــب لتعزيز مســاعيهم واهتماماتهــم المهنية. 
وغّطــت ورش العمــل والنــدوات مجموعــة واســعة مــن 
التصميمــي،  التفكيــر  ذلــك  فــي  بمــا  الموضوعــات، 
وتصميــم المنتجــات، وإســتراتيجية التســويق، وريــادة 

األعمال، والعالمات التجارية، واالرتجال المسرحي. 
ــوان  ــت ناتســاي تشــيزا، مقّدمــة ورشــة عمــل بعن وقال
»الســعودية بعــد النفــط« وإحــدى المتحدثــات فــي تنويــن: 
»أحــب أن أرى كيــف يتعامــل النــاس مــن خلفيــات مختلفة 
ــّوع األفــكار التــي  ــر الطبيعــة، وتن مــع التقنيــات التــي تغّي

يمكننا أن ننهلها من مجموعة واسعة من الناس«.
وقالــت تشــيزا، وهــي رائــدة فــي مجــال التصميــم 
الحيــوي حيــث أمضــت ثمانيــة أعــوام في تطوير أســاليب 
جديــدة للتصنيــع الحيــوي للعناصــر الحيــة، إن ذلــك جزء 

من إيجاد حلول مبتكرة للمشكالت الشائعة. 
وقــال غيــث الغامــدي، وهــو مهنــدس كيميائــي حضــر 
نظــًرا  إنــه  النفــط«،  بعــد  »الســعودية  عمــل  ورشــة 
فــإن  المملكــة،  فــي  الحاليــة  للتحديــات االقتصاديــة 

االقتصاد المستدام هو الطريق نحو المستقبل.
وأردف قائــاًل: »لــدي رغبــة فــي تعلــم مزيــد عــن 
االقتصــاد المســتدام. كمــا أنــه يمكننــي نشــر مــا أتعلمــه 

فــي  الوعــي  العمــل مــن األفــكار وزيــادة  مــن ورشــة 
المجتمــع. إن توفــر الوعــي سيســاعد في تطويــر التفكير 

النقدي وإيجاد الحلول في مرحلة الحقة«. 
كان مــن بيــن حضــور ورشــة العمــل تلــك أيًضــا رينــاد 
العمــودي، وهــي طالبــة بجامعــة األميــر محمــد بــن فهــد، 
وقالــت: »يتحدثــون عــن المــواد التــي يمكننــا اســتخدامها 
ــذا الموضــوع«،  ــة به ــا مهتم ــة مســتقباًل. وأن ــي المملك ف
مشــيرة إلــى أن هــذه هــي المــرة األولــى التــي تحضــر 
مــن  جامعــي  تكليــف  مــن  كجــزء  عمــل  ورشــة  فيهــا 

أستاذتها.
يُشــار أيًضــا إلــى مجموعــة مــن العــروض الترفيهيــة 
والتعليميــة، التــي اجتذبــت الحشــود مــن جميــع األعمــار، 
واشــتملت علــى األلعــاب النارية، وعــرض كيميائــي مبهر، 
ومجموعــة عــروض موســيقية تفاعليــة، وأخــرى لعــروض 
خيــال علمــي حيــة. وكان العــرض األكثــر شــعبية فــي 
تنويــن هــو عــرض فرقــة ســالفا الثلجــي مــن روســيا، 
الــذي يــدور حــول مجموعــة صغيــرة مــن المهرجيــن 

الذين يحاولون العثور على طريقهم في الثلج.
وقالــت فــرح كلســنر، وهي طالبــة في الصف الســادس 
مــن مدرســة الظهــران المتوســطة بعــد أن شــاهدت 
العــرض: »إنهــا نهايــة ســعيدة. وأنــا أحــب النهايــات 
الســعيدة. يمكنــك فهــم القصــة مــن المؤثــرات الصوتيــة، 
وحــركات وتفاعــل المهرجيــن. لســت بحاجــة إلــى ســماع 
ــرة مــن الشــبه  ــى درجــة كبي ــوه. هــذا العــرض عل مــا قال

بما تعلمته في مادة المسرح في المدرسة «.
وقالــت رامــا ماردينــي، وهــي طالبــة فــي المرحلــة 
الثانويــة تبلــغ مــن العمــر 15 عاًمــا: »إنــه عــرض مناســب 
إنهــا  األعمــار.  مــن مختلــف  األســرة  أفــراد  لجميــع 

كوميديا موسيقية تحتوي على كثير من اإلثارة«. 

الفن والتاريخ
واشــتملت المتاحــف فــي المركــز على معــارض خاصة 
عــن فــن الخــط العربــي، والفــن اإلســالمي، وتاريــخ 
المملكــة العربيــة الســعودية، ُعــرض فيهــا 25 مجســًما 

خاًصــا بتنويــن أنجزهــا فنانــون محليــون وآخــرون مــن 
أنحــاء العالــم، ممــا أتــاح للزائريــن إشــباع حواســهم 

والتفاعل مع األعمال المعروضة.
وقالــت نــور الدبــاغ، رئيــس قســم الفنــون البصريــة فــي 
الهيئــة العامــة للثقافــة، وإحــدى المتحدثــات فــي تنويــن: 
»يُعــد المعــرض فــي إثــراء مثااًل علــى أن التــراث والثقافة 
المحليــة يمكــن أن يكونــا ُمعّبريــن بطرق جديــدة ومبتكرة 

ينجزها مصممون مبدعون«. 
وبوســعنا القــول إن تنويــن قــد غــرس بــذرة لإلبــداع 
فــي إثــراء، الــذي يُعــد مكاًنــا للتعلــم، وتبــادل اإلبــداع 

والثقافة والمعرفة داخل المملكة.
وقــال ياســر باصفــار، الــذي زار إثــراء مــرات عديــدة: 
»إن إثــراء صــرٌح فريــد وجــذاب بصرًيــا. إنه َمْعلــم حديث 
فــي المملكــة ... مــكان يمكننــا مــن خاللــه مشــاركة 

المعرفة وتبادل األفكار والثقافة«.

وقالــت كاجيــا بيــرز، وهــي أم لولديــن من فرنســا: » إن 
األطفــال بحاجــة إلــى مــكان كهــذا يجمــع مــا بيــن الثقافــة 
والتاريــخ واإلبــداع والتعلــم. وهــو مهــم جــًدا فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية. لقــد أعجبــت كثيــًرا بالموظفيــن 
يتحدثــون  الذيــن  المركــز  فــي  الشــباب  الســعوديين 
اإلنجليزيــة بطالقــة ويبذلــون قصــارى جهدهــم فــي مــد 

يد العون للزوار«.
وعّبــر آخــرون أيًضــا عــن إعجابهــم بإمكانــات األجيــال 
الشــابة فــي المملكــة، ممــن يتوقــون إلــى التعلــم ودفــع 

المملكة إلى األمام في مسيرة تنميتها.
وقــال ميغيــل أرايــز جارســيا، أحــد المتحدثيــن فــي 
تنويــن، ومهنــدس العمــارة التراثيــة مــن إســبانيا: »رأيــت 
إلــى تعلــم كل شــيء. إن أعظــم  أناًســا هنــا يتوقــون 

إمكانات المملكة تتمثل في شعبها«.
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بعد حصوله على وسام وجائزة فينكس األمريكية

إدارة الوقاية من الحريق ُتكرِّم معتق السبيعي
بقيــق - كّرمــت إدارة الوقايــة مــن الحريــق الموظــف 
معتــق الســبيعي، مــن وحــدة إطفــاء شــدقم، على مــا قّدمه 
مــن مهنيــة وشــعور عــاٍل بالواجــب أثنــاء ابتعاثــه إلــى 
أمريــكا لتبــادل الخبــرات المهنيــة مــع نظرائــه مــن رجــال 

اإلطفاء هناك عندما أنقذ حياة مواطن أمريكي.
مــن جهتــه أعــرب مديــر ادارة الوقايــة مــن الحريــق، 
واعتــزازه  فخــره  عــن  الفــرج،  أبــو  غســان  األســتاذ 
ــد أن  بالموظــف معتــق الســبيعي، وبقيــة زمالئــه، كمــا أّك
مــا قــام بــه معتــق غيــر مســتغرب الســيما وأن مثــل هــذه 
القيمــة تغــرس فــي رجــال إطفــاء أرامكــو الســعودية مــن 
اليــوم األول الــذي يحملــون فيــه شــرف هــذه المهنــة 

العظيمة. 
قــّدم الجائــزة الناظــر اإلداري لقســم الوقايــة مــن 
الحريــق فــي منطقــة بقيــق، رجــب الزهرانــي، الــذي قــال 
ــو الســعودية،  ــع أرامك ــل م ــي العم ــا تنخــرط ف ــه عندم إن
تبهــرك الثقافــة الســائدة فــي الشــركة حتى تصبــح واحًدا 
م بــك العمــل تســتوعب هــذه الثقافــة  منهــا، وكلّمــا تقــدَّ
اإلنســانية وتتجرعهــا بــل وتعشــقها. وأضــاف قائــاًل: 
»هكــذا هــي شــخصية أرامكــو الســعودية حيثمــا عملــت، 
وحيثمــا حــّل أبناؤهــا، يتفاعلــون بإيجابيــة مــع كّل مــا 

يحيط بهم«.

مــن جهتــه، نــّوه رئيــس وحــدة الوقايــة مــن الحريــق فــي محمد العداربة
شــدقم، عيــد الهاجــري، إلــى أن الســبيعي هــو أحــد 
رجــاالت دائــرة الوقايــة مــن الحريــق فــي وحــدة إطفــاء 
شــدقم الذيــن نفخــر بهــم، وهــم خيــر مــن يمّثــل ثقافــة 

الشركة في كل المحافل والمواقف.
كان معتــق الســبيعي، علــى موعــد فــي أرض بعيــدة 
ليترجــم مــا تعلّمــه فــي أرامكــو الســعودية إلــى حقيقــة 
ــه إنســانيته إلــى التصــرف بحكمــة  إنســانية، عندمــا دعت
وهــدوء ومســؤولية كبيــرة إلنقــاذ نفــس بشــرية، ال تربطــه 
بــه غيــر اإلنســانية التــي ال تعــرف الحــدود. ففــي 19 ذي 
الحجــة 1439هـــ )29 أغســطس 2018م(، كان في الواليات 
مــن  والتعلــم  الخبــرات  لتبــادل  األمريكيــة  المتحــدة 
ممارســات وخبــرات زمالئــه ضمــن برنامــج االبتعــاث 
الخــاص للعمــل فــي أكثــر محطــات اإلطفــاء ازدحاًمــا فــي 
البرنامــج  يُعــد  حيــث  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
الوحيــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بهــذه الكيفيــة، 
فــي لحظــة كان معتــق هــو المعلــم، ليــس فقــط لمــن هــو 

بينهم هناك، بل لنا جميًعا. 
يقــول الســبيعي: »لفــت انتباهــي وجــود رجــل مســن فــي 
عليــه،  األرض مغشــًيا  علــى  الجولــف ســاقًطا  ملعــب 
فهرعــت ألجــده فــي حالــة إغمــاء. نظــرت للرجــل جيــًدا 
وشــعرت أنــه يحتــاج إلــى إنعــاش قلبــي ورئــوي، كمــا كانــت 
تظهــر عليــه عالمــات الســكتة القلبيــة، بــدأت بإنعــاش 

القلــب والرئتيــن، بمــا تعلمتــه حتــى منحــه اهلل فرصــة 
أخــرى للحيــاة«. وأضــاف قائــاًل: »التصــرف الصحيــح في 
الوقــت المناســب، ودون ارتبــاك هــو مــا كنــُت أملكــه 
حينهــا، وبطبيعــة الحــال التدريــب المســبق الــذي تلقيتــه 

على الحاالت المشابهة«. 
ــر 2018م  ــي مــن أكتوب ــوم الثان ــد تفاجــأ الســبيعي ي وق
بمناداتــه علــى منصــة التكريــم بشــكل خــاص بعــد إنهائــه 
الــدورة التــي أتّمهــا بنجــاح، وكان التكريــم بحصولــه علــى 
وســام وجائــزة فينيكــس األمريكيــة التــي قّدمهــا لــه رئيس 
خدمــات الطــوارئ الطبيــة فــي مقاطعــة كوليــر، بــروس 
كاســتينو، كمــا حصــل أيضــا علــى وســام النســر األمريكــي 
الــذي يُمنــح بشــكل اســتثنائي لألعمــال البطوليــة. يقــول 
الســبيعي: »كنــت قــد نســيت مــا قمــت بــه مــن عمــل، وفــي 
الحقيقــة أنــا قّدمــت واجبــي تجــاه ذلــك الرجــل، ولكــن 
عندمــا ُكّرمــت فــي ذلــك اليــوم انتابتنــي مشــاعر فخــر 
واعتــزاز لكونــي أحــد منســوبي أرامكــو الســعودية«. كمــا 
كان حضــور الرابطــة الدوليــة لرؤســاء مكافحــة الحرائــق 
)IAFC(، باإلضافــة إلــى منســوبي شــركة خدمــات أرامكــو 
فــي أمريكا، ومشــاركة موظفيــن ورؤســاء دائــرة مقاطعــة 
نيبلــز العظمــى فــي واليــة فلوريــدا األمريكيــة، ذا أثــر 
كبيــر علــى نفــس الســبيعي، الــذي كان ســعيًدا بالحفــاوة 
المواقــف  فــي  التصــرف  نتيجــة حســن  تلقاهــا  التــي 

الصعبة.
شولت كينغمان مدير محطة اإلطفاء الكبرى للمقاطعة 

يقّدم وسام النسر األمريكي للسبيعي تقديًرا لعمله البطولي.

معامل بقيق تفوز بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة

بقيــق - تــّم اإلعــالن عــن فــوز معامــل بقيــق بجائــزة 
الملــك عبدالعزيــز للجــودة فــي قطــاع شــركات اإلنتــاج 
بالتمّيــز  تُعنــى  التــي  الجائــزة،  هــذه  وتنّظــم  الكبــرى، 
والجــودة، تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين، الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل.
ــت  ــال الزي ــس ألعم ــب الرئي ــال نائ ــذه المناســبة، ق وبه
ــد البريــك:  ــة، األســتاذ خال فــي منطقــة األعمــال الجنوبي
»إن الفــوز بهــذه الجائــزة المرموقــة يُعــّد إنجــاًزا كبيــًرا 
نفخــر بــه، كمــا أنــه يعكــس التــزام إدارات أعمــال الزيــت 

في منطقة األعمال الجنوبية بالتمّيز والجودة.القافلة األسبوعية
يُذكــر أن رحلــة الجائــزة مــّرت بمراحــل تقييــم مختلفــة 
مــن ِقبــل قيــادة معامــل بقيــق، والتخطيــط اإلســتراتيجي، 
واألداء التنظيمــي، والمــوارد البشــرية، ورضــا العمــالء، 
واإلجــراءات والمنتجــات، والشــراكات والمــوارد، وأخيــًرا، 
التقييمــات الميدانيــة التــي تبعهــا مقيمــون دوليــون فــي 

المرحلة النهائية.
وعلـّـق مديــر إدارة أعمــال معامــل بقيــق، األســتاذ خالــد 
الغامــدي، قائــاًل: »جــاء هــذا الفــوز نتيجــة لــألداء المتميَّــز 
بالتميــز  المســتمر  التزامهــم  ومــدى  بقيــق  لموظفــي 
بيــن  األفضــل  لنكــون  الطريــق  مّهــد  ممــا  التشــغيلي، 

المؤسسات والمنظمات المشابهة لنا«.
وأضــاف مديــر إدارة صيانــة معامــل بقيــق بالوكالــة، 
األســتاذ ســامي الحويــص،: »يُعــّد الفــوز بهــذه الجائــزة 
ــز، كمــا  ــة نحــو التمّي نتيجــة لســنوات مــن العمــل فــي رحل
ــت فــي  ــز  إدارات أعمــال الزي ــا نتيجــة مباشــرة لتركي أّنه

منطقة األعمال الجنوبية على تعزيز األداء والتمّيز«.
الجديــر بالذكــر أنه تم إنشــاء جائــزة الملــك عبدالعزيز 
الجائــزة  تمنــح  إذ  ملكــي،  مرســوم  بموجــب  للجــودة 
للمؤسســات التــي تُمــارس أداًء ممّيــًزا، وتّتبــع معاييــر 
ــع الجوائــز  جــودة عاليــة، ومــن المقــّرر تنظيــم حفــل توزي

في الرياض خالل شهر ديسمبر 2018م.

أعضاء من إدارة معامل بقيق مع الفريق الذي عمل بتمّيز أّهله للحصول على المركز الفائز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

إن الفوز بهذه الجائزة 
املرموقة ُيعّد إنجازًا 

كبيًرا نفخر به، كما أنه 
يعكس التزام إدارات 

أعمال الزيت في 
منطقة األعمال 
الجنوبية بالتمّيز 

والجودة

خالد البريك
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مركز التطوير القيادي ُيكرِّم 33 موظًفا تميَّزوا 
في 34 دورة تدريبية 

رأس تنـورة - نّظـم قسـم التدريـب المهنـي واإلداري فـي 
مركـز التطويـر القيـادي فـي رأس تنـورة، فـي 2 صفـر 1440هـ 
)11 أكتوبـر 2018م(، احتفـااًل لتكريـم 33 فائـًزا مشـارًكا في 34 
دورة تدريبيـة مختلفـة فـي عـام 2018م، وذلـك لمـا بذلـوه مـن 
جهـد ممّيـز فـي تطبيـق ما تعلمـوه في كل ورشـة فـي أعمالهم 
المختلفـة، ممـا عكـس األثـر اإليجابـي الـذي أحدثـوه فـي 
زمالئهـم، وتطبيـق مـا تلّقـوه مـن تدريـب فـي مركـز التطويـر 

القيادي ببرامجه المهنية المختلفة تطبيًقا عملًيا.
وقـد تمّيز هـذا العام بأن الموظف محمد الفاهومي، الذي 
يقود فريق تطوير السياسات واألنظمة والقوانين واإلجراءات 
لتتماشـى مـع األنظمـة فـي العالـم، قـد تكـّرر فـوزه بالجائـزة 
للمـرة الثانيـة بعـد حصولـه علـى جائـزة مشـابهة فـي عـام 
2015م، كمـا اسـتطاعت الموظفـة نـوف الجلعـود، التـي تعمـل 
مشـرفة فـي أمـن المعلومـات فـي إدارة الطيـران، أن تفوز هي 
األخـرى بجائزتيـن فـي العـام نفسـه عـن دورتيـن تقّدمت لهما 

في مركز التطوير القيادي.

أهمية التعلم املستمر 
وفـي كلمتـه التـي ألقاهـا بهـذه المناسـبة، نـّوه مديـر مركـز 
التطويـر اإلداري بالوكالـة، جويـل هايـس، إلـى أهميـة التعلـم 
المسـتمر الذي سـيؤدي حتًما لتطور وارتقاء مسـتمرين. وفي 
معـرض حديثـه، اسـتعرض هايـس قصـة فتـًى جـاء مـن بيئـة 
متواضعـة أظهـر حماًسـا ورغبة شـديدةً فـي التعلـم واالرتقاء، 
فبـذل قصـارى جهـده وطـّور مهاراتـه، وتعلـم مـن أقرانـه ومـن 
عمـل معهـم جميًعـا. فقـد انضـم للعمـل فـي الشـركة فـي سـن 
الثانية عشـرة فقط، وظل في عملية تعليم وتطوير مسـتمرين 
الفتـى  هـذا  التنفيـذي!  ومديرهـا  رئيسـها  أن أصبـح  إلـى 
األسـطورة هـو معالـي المهنـدس علـي النعيمـي الـذي أصبـح 
فيمـا بعـد وزيًرا للبتـرول والثـروة المعدنية فـي المملكة. وفي 
عمـر الــ 81 سـنة، قـام بتأليـف كتـاب تحـّدث فيـه عـن قصـة 
المسـتمر،  والتعلّـم  الجـاد،  بالعمـل  لخّصهـا  بارعـة  نجـاح 
واإلبـداع فـي المهمات الموكلة إليه، وهذا مؤشـر على أن لكل 
مجتهـٍد نصيـب. وأضـاف هايس: »فـي هذا اليوم نُكـّرم كوكبة 
مـن موظفـي أرامكـو السـعودية المجتهديـن مـن الذيـن عملـوا 
بجـد، وأبدعـوا فـي تطبيـق مـا تعلمـوه كمؤشـر لالسـتيعاب 
العميق للدورات في ورش العمل التي حضروها حتى يصنعوا 
الفـرق فـي عملهم، ويوظفوا ما تعلموه أثناء التدريب ليكون ذا 

أثر مهني إيجابي، ويجّسد إبداًعا حقيقًيا«.
ومـن إدارة التطويـر المهني واإلداري، قّدم برادلى بروسـتر 
كلمـة رّكـز فيهـا علـى اإلبـداع الـذي هـو سـر البقـاء للشـركات 
الصغيـرة والكبيرة على حّد سـواء. وأشـار برادلي إلى دراسـة 
عالميـة سـألت 1500 مـن رؤسـاء شـركات عالميـة عـن أهـم 
صفة في القيادة الناجحة، فكانت اإلجابة الُمجمع عليها هي 
كالرؤيـة  األخـرى  المواصفـات  إلـى  باإلضافـة  اإلبـداع، 
اإلسـتراتيجي،  الهـدف  لتحقيـق  واالنضبـاط  الصحيحـة، 
وغيرهـا. وقـال أحـد الرؤسـاء التنفيذييـن فـي مقابلـة إنـه في 
غضـون خمـس سـنوات مقبلـة، سـتكون 50% مـن الدخول من 
مصـادر غيـر موجـودة اليـوم، لذلـك علـى الشـركات واألفـراد، 

دائًما، التفكير خارج الصندوق.
وفـي معـرض حديثه عـن أهميـة اإلبـداع، وعدم إلقـاء ذلك 
علـى اآلخريـن، كـون أرامكـو السـعودية فيهـا عشـرات اآلالف 
مـن الموظفيـن، قـال: »فكـروا بطريقة أن الشـركة ليـس لديها 
سواك، وأنت الوحيد القادر على عمل المستحيل في التطور 
والتقّدم على كّل المستويات في التقنية، والموارد، والموازنة، 
والقـوى البشـرية وكل شـيء«. كما أّكد برادلـي أن التركيز أواًل 
هـي  التـي  المباشـرة  ومسـؤولياتك  مهماتـك  إتقـان  علـى 
األسـاس، ثـّم عليـك أن تتـرك مـن وقتـك 20% للعمـل علـى 
أفـكار جديـدة ومختلفـة، سـتؤدي بالنهايـة إلى العمـل بطريقة 

مبدعة.
وفـي لقـاء مـع »القافلة األسـبوعية« قـال برادلـي: »نحن 
نُكـّرم موظفيـن وموظفـات عملـوا بجـد علـى تنفيـذ المهمات 
أيًضـا،  لكننـا  العمـل،  منهـم علـى صعيـد ورش  المطلوبـة 
مهـم لمـا قـد يحدثونـه مـن أثـر إيجابـي فـي بيئـة العمـل  نكرِّ

التي يتبعون لها«.
وأضاف أن المكّرمين اليوم قد أظهروا لفريق التقييم أنهم 
طّبقـوا مـا تعلموه أثنـاء التدريب فـي أعمالهم بطريقة سـتعود 
بالفائـدة علـى بيئة وطريقـة إنجاز األعمال في الشـركة. وعن 

محمد العداربة 

عمـل الفريـق قـال: »لقـد كان فريـق عمـل كبيـر وراء كل مكـّرم 
فـي هـذا اليوم، وال ننسـى المدرِّبين المحترفيـن الذين قّدموا 
التدريـب النوعـي لهـم، باإلضافـة إلـى زمالئهـم فـي العمـل 
الذيـن قّدمـوا لهـم الدعـم والتسـهيالت للوصـول إلـى منصـة 

التكريم، وهذا دليل على أهمية ونجاح العمل الجماعي«.

قصص نجاح
كما التقت »القافلة األسبوعية« بمجموعة من المكّرمين 
الذيـن عّبـروا عـن سـعادتهم بالتكريـم. يقـول المهنـدس وليـد 
باجهمـوم، مـن مشـروع تحويـل النفـط الخـام إلـى كيميائيـات: 
»إن التكريـم فـي هـذا اليوم قـد أثلج صدري وغمرني بسـعادة 
كبيـرة، ألننـي شـعرت أن مـا أقـوم بـه مـن جهـد هـو محـط 
تقديـر. فهـذه الـدورات التـي نتلقاهـا فـي مركـز القيـادة فـي 
رأس تنـورة هـي نتـاج خبـرات كبيـرة، ومعـّدة بطريقـة تخـدم 
المؤسسات في القيادة. لقد تلقيت دورة في القيادة الظرفية 
جعلنـي أتعامـل مـع أحـد الموظفيـن عندمـا شـعرت أنـه قـد 

المطلـوب  المسـتوى  إلـى  ألرفعـه  أدائـه  مسـتوى  تراجـع 
باستخدام المهارات واألدوات التي تعلمتها في الدورة«. 

أما آالء الشـهاب، من قسـم خدمات النقل والمعدات، التي 
تعمـل مشـرفة فـي وحـدة مركـز الخدمـات فقالـت: »إن هـذه 
الـدورات التـي نتلقاها هي خطـوة لترقية المـرأة إلى مناصب 
قياديـة مـن أجـل تأهيلهـا وتمكينهـا مـن تبـّوؤ مناصـب قياديـة 
أكبـر. وأضافـت قائلـة: »لقد ُرّشـحت من قبـل اإلدارة لحضور 
برنامـج تدريـب النسـاء الشـابات، الـذي امتد لخمسـة شـهور، 
لتقييـم وتعزيـز وتطويـر الموظفـات األقـوى أداًء، وهـذا بحـّد 
ذاتـه تكريـم مـن نـوع خـاص«. لـم تكـن آالء تعلـم أن المهمـة 
الختاميـة للـدورة كانـت منافسـة، بـل فعلـت مـا عليهـا، ولهـذا 

السبب تفاجأت، وعّبرت عن فرحة غامرة بالتكريم. 

تجربة عظيمة 
فاطمـة النملـة التي تعمل في الموارد البشـرية، ومنوط بها 
توظيـف المواهـب والمحافظة عليها، تحّدثـت عن قصتها مع 

الجائـزة، قالـت: »لقـد كانـت تجربـة عظيمـة عندمـا تطّبـق ما 
تتعلمـه علـى مقاعـد الـدرس فـي مواقـف حقيقيـة، وتالحـظ 
الفـرق فـي النتائـج«. تهـدف فاطمـة إلـى أن تجعل بيئـة العمل 
مريحـة وفاعلـة، ليؤدي الموظفـون أعمالهم مـن دون ضغوط، 
لذلـك قامـت بعمل اسـتبيان للمجموعة التي تعمـل معها حتى 
تقـف علـى احتياجـات الفريـق ومطالبـه. وبنـاًء علـى تحليلهـا 
لالسـتبيان، اسـتطاعت أن تحل مشـكلة من مشـكالت الفريق 
وتتجاوزهـا بشـكل مـرن، دون التأثيـر علـى الموظفيـن الذيـن 
أظهروا تحّسـًنا وزيـادة في اإلنتاجية. كما قامت فاطمة بعمل 
تدريـب للفريـق علـى المهـارات المختلفـة التـي تعلمتهـا أثنـاء 

ورشة العمل. 
المهنـدس فـي قسـم وصف المكامـن، علي القنيـص، أيًضا 
كانـت الجائـزة دفعة معنويـة كبيرة له في عمله، واسـتطاع من 
خـالل الـدورة التـي أثـرت خبراتـه القياديـة أن يتعامـل مـع 
بشـكل  والمهـارات  الثقافـة  فـي  ع  متنـوُّ فريـق  فـي  زمالئـه 
احترافـي. وكانـت خطتـه فـي العمـل أن يزيـد اللقـاءات التـي 
كانـت عبارة عن مشـاركة وتعليـم المهارات التـي يتمّيز بها كّل 
مـن  مجموعـة  بالنهايـة  كانـت  حتـى  حـدة،  علـى  موظـف 
ومهّمـات  مجـاالت  فـي  عـّدة  مهـارات  يتقنـون  الموظفيـن 

مختلفة.
أمـا آرام اليحيـى، مـن خدمـات الصيانـة العامـة بالشـركة، 
فقـد قّدمـت دعًمـا كبيـًرا لبرنامـج )سـتيمانيا( وذلـك بالتأثير 
على الفتيات السعوديات الشابات بشكل إيجابي يخدم العمل 
من خالل تبنيها لفكرة القيادة بالنموذج والقدوة الحسـنة في 
التعامـل، وحماسـها نحـو  مسـارها المهنـي، ووجودهـا أثنـاء 
تعليم الفتيات. فقد ظهر الحماس بين الطالبات لزيادة نسبة 
مشـاركتهن في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. 
إن تأثيـر آرام  مـن خـالل قيامهـا بـدور القـدوة سـوف يحفـز 
ويزيـد مـن انخـراط مزيـد مـن الموظفـات فـي التخصصـات 

العلمية المنطوية تحت مظلة ستيمانيا.

إثراء التجارب 
أمـا حسـن الزيـن، الـذي يعمـل فـي إدارة حمايـة البيئـة، 
ـز فـي عملـه علـى الصحـة العامـة وسـالمة الطعـام، التي  ويركِّ
وأسـرهم  السـعودية  أرامكـو  موظفـي  حمايـة  فـي  تسـهم 
باإلضافـة للمقاوليـن، كمـا يقـوم بعمليـة تقييـم بيئيـة شـاملة، 
ويترّكز عمله أيًضا على تقييم ماء الشرب وضمان مواصفات 
قياسـية. يقول الزين إن الـدورة التي تلقاها زادت من معرفته 
فـي مسـاره المهنـي حيـث ال يـزال موظًفـا متدرًجـا PDP وأن 
المركـز والمدّربيـن مؤهليـن وممتعيـن جـًدا. يقـول: »حريـص 
ا على التسـجيل في مزيد من الدورات في مركز التدريب  جّدً
والتطويـر القيـادي، ألنـه فـي أيـام بسـيطة تثـري تجربتـك 

كثيًرا«. 
عبـداهلل سـالم، الـذي يعمـل مهندًسـا مشـرًفا ألكثـر مـن 
وحـدة فـي المنطقـة المغمـورة فـي السـفانية هـو أيًضـا عمـل 
واجتهـد وأثـرت فيه الدورة تأثيًرا كبيًرا. يقول: »تعلّمت أن كل 
شـيء يحتـاج لمهـارات محـددة إلنجـازه، والجميـل أن هـذه 
المهـارات تسـتطيع تعلمهـا مهمـا كانـت معّقـدة«. يعمـل سـالم 
مـع فريـق كبيـر ومتنـّوع الثقافـات، لذلـك كانـت دورة حـّل 
المشـكالت مثـل الوصفة السـحرية التي سـاعدته في تخطي 
كثير من المواقف والعقبات في العمل. يضيف سالم: »ممتن 
لمركـز التطويـر اإلداري ومـا يقّدمـه مـن دورات متخصصـة 

ومفيدة«. 

أكد جويل هايس على أهمية التعلم المستمر واإلبداع في كلمته التي ألقاها بمناسبة التكريم.

صورة تجمع المكرمين في الدورات التدريبية في لقطة تذكارية بعد حفل تكريمهم.

آرام اليحيىعبداهلل ساموليد باجهموم

برادلى بروستر حسن الزين علي القنيص فاطمة النملة
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االتصال في زمن وسائل اإلعالم الحديثة

حاالت حرجة يواجهها األطباء

كيف تكسر القواعد؟ 

•  من خالل تجربتك في التدريب على الكتابة اإلبداعية، هل 
يمكنك تلخيص العوائق التي يواجهها الُكّتاب؟  

العائق األكبر الذي يقف في وجه من يود أن يبدأ بالكتابة، 
هو الهوس بالكمال، فكثير من هؤالء لديهم صورة ذهنية عن 
الشكل المثالي لما سيكتبونه، ولكونهم متشبعين بما قرأوه 
سابًقا، فإنهم يعمدون إلى مقارنته بما ينتجونه من كتابات، 
إذا لم يرتق ما كتبوه  للمواصلة  وبالتالي يكون ذلــك عقبة 
للمستوى الــذي اعتادوا على قراءته. وكثير منهم يواجهون 
صعوبة لكونهم على أعلى درجــات التركيز لمعرفة إلى أين 
تتجه نصوصهم. من خالل مالحظتي وتجربتي، فإن كثيًرا 
ممن يبدؤون الكتابة يفقدون التركيز على الهدف. صحيح أن 
لديهم فكرة لقصة يعرفونها جيًدا، لكنهم ال يعرفون الطريقة 
األفضل لسردها. فحينما يبدؤون يجدون أمامهم سًدا عالًيا، 

أو طريًقا غير واضحة المعالم. 
ما أقترحه دائًما قبل الكتابة هو أن يبحث الكاتب ويعطي 
نفسه وقًتا كافًيا حتى يتعّرف على ما سيقوله. الهدف هنا 
معرفة الفكرة؛ فإذا لم تعرف كيف تلخص فكرتك في جملة، 
لن تعرف كيف تحكيها وال كيفية سردها بالتفاصيل. الوضوح 
هو المفتاح األساس. والنقطة األخرى التي أود إضافتها هي 
أنني أعتقد أن مجتمعنا لم يتعّود بعد بأن يتعامل مع مشاعره 
بحرية، رغم كونها أحد الجوانب واألبعاد المهمة للكتابة، التي 
ينبغي إطالق العنان لها ليتم إفراغها والتخلص من عبئها. وما 
هو متحقق في الواقع هو أننا نجد كثيًرا من التحفظ لدى 
كثير من الناس حين يريدون التعبير عما في أنفسهم، وحين 

تحدوهم الرغبة للغوص في العالم الداخلي الخاص بهم. 
•  هل يمكنك أن تحكي لنا تجربتك مع النشر الذاتي؟ هل 

تفضلينه على النشر التقليدي؟
النشر الذاتي يحتاج لعمل جاد وتسويق للكتب، كما يحتاج 
للتحلي بالصبر، واألهم هو أن تعرف اإلستراتيجية الخاصة 
لــدى الكاتب الوقت والمعرفة  بالتسويق للكتب، فــإذا كــان 
الالزمة سيكون بالتأكيد الطريقة المثالية للنشر. بالنسبة لي 
فــي تجربتي الخاصة لــم يكن لــدي الــوقــت أن أعمل على 
التسويق لكتابي ولم يكن لدي الصبر الكافي. ال أستطيع أن 
أقــول إنها تجربة ناجحة، وأعتقد أن دور النشر التقليدية 
أفضل بالنسبة لي اآلن ألنهم سيتكفلون بكل هذه التفاصيل 

التي ليس لدي وقت لها. 
ــى مــدونــة شخصية،  •  فــي رصــيــدك مــؤلــفــان، بــاإلضــافــة إل
وجميعها مكتوبة باللغة اإلنجليزية، لماذا اخترت الكتابة 

بهذه اللغة؟ 
أكتب باللغة اإلنجليزية ألنني ومنذ صغري جذبتني الكتب 
بتلك اللغة. كنت منبهرة بالحبكة وطريقة السرد فيها بعد 
مقارنتها بالكتب العربية التي تسنى لي االطالع عليها. وهذا 
تفضيل شخصي بحت، ففي الحقيقة ال أستطيع تقييم الكتب 
اإلنجليزية  باللغة  المكثفة  بالقراءات  تأثرت  لقد  العربية. 
ووجدت نفسي أميل للكتابة في إطارها، سواء في كتبي أو في 
مدونتي الشخصية، والتي أتمنى أن تصل إلى العالم العربي 
بشكل أكبر، وإن كان هناك كثير من قّراء مدونتي من العالم 
العربية،  باللغة  مسلسل  كتابة  على  أعمل  وحالًيا  العربي. 

واللهجة الحجازية تحديًدا، وهي تجربة ممتعة جًدا لي.
أنا أكتب ألعّبر عن نفسي بطريقتي وأسلوبي، وال أحاول 
تغيير طريقة كتابتي أو أتقصد الوصول إلى جمهور معيَّن، إذ 

إن تحري الصدق مع الذات هو هدفي وغايتي.

أكتب ألعّبر عن نفسي 
بطريقتي وأسلوبي

مرام طيبة
مخرجة وكاتبة سيناريو ومدربة 

للكتابة اإلبداعية. صدر لها 
كتابان باللغة اإلنجليزية هما 
 The Road to و The Weathernose

.Elephants

قـد تبـدو كلمـة االتصـال ذات داللـة واضحـة ومباشـرة، 
لكنهـا مـن المفاهيـم التـي كتبـت عنهـا كثيـًرا من الدراسـات 
ووضعـت حولها كثيًرا مـن النظريات، وبعض تلك النظريات 
متجـّدد ومتطـّور مـع تطـّور مفهـوم االتصـال والدراسـات 

المتعلقة به وتأثير وسائل اإلعالم الحديثة عليه. 
ويُعـّد االتصـال أحـد أهـم الممارسـات اإلنسـانية التـي 
مـن خاللهـا يتشـّكل فكـر اإلنسـان وتتشـّكل آراؤه وتجاربه. 
وبعـد أن كان االتصـال محـدوًدا ألزمنـة طويلـة، توسـعت 
آفاقـه وتعـّددت قنواتـه، فـكل مـا يفعلـه اإلنسـان خـالل 
أنشـطته اليوميـة يتضّمـن نوًعـا مـن التواصـل، سـواء أكان 
بشـكل مباشـر أم مـن خـالل اسـتخدامه لوسـائل اإلعـالم 

الجديدة، فهو إما مرسل أو مستقبل. 
في هذا الكتاب الضخم بفصوله األحد عشـر، حرصت 
بتعريـف  تبـدأ  أن  علـى  المزاهـرة  هـالل  منـال  الكاتبـة 
ثَـمَّ  ومـن  وذكـر خصائصـه.  واصطالًحـا  لغـة  االتصـال 
وضّحـت للقـراء أنواعـه علـى أسـس وتصنيفـات مختلفـة. 
الوظائـف  يشـمل  الحديـث  كان  التاليـة  الفصـول  وفـي 
األسـاس لالتصـال وأهدافـه التـي تتنـوع بيـن األهـداف 
بينهـا،  والفروقـات  واالجتماعيـة  والترويجيـة  التعليميـة 
واألهـم هـو الطريقـة التـي يمكـن مـن خاللهـا تقييـم نجـاح 
االتصـال مـن فشـله، والمعوقـات التـي قـد تؤدي إلى فشـل 
عمليـة االتصـال. حتـى هـذا الجزء مـن الكتـاب، يمكن ألي 

كتـاب »حالـة حرجـة« مـن الكتـب خفيفـة الظـل التـي 
يمكـن قراءتها في يوم واحد، وربما في جلسـة واحدة، إذ 
يجعـالن  الواقعـي  وطابعـه  القليـل  عـدد صفحاتـه  إن 

القارئ متلّهًفا لمعرفة نهاية كل قصة. 
يقّدم الدكتور نافع الياسـي، طبيب األطفال اإلماراتي، 
للقـّراء قصًصـا يمـر بهـا كل يـوم هـو وزمـالؤه األطبـاء؛ 
الطـوارئ.  المستشـفى وغـرف  فمسـرح األحـداث هـو 
وهذا الكتاب هو المؤلف الثاني لطبيب األطفال الشـاب، 
فكتابـه األول الـذي كان بعنـوان »مريـض لـن أنسـاه«، بـدأ 
علـى صفحـات مواقـع التواصـل االجتماعـي بوسـم كان 
يكتـب فيـه الطبيـب قصًصـا يصـف مـن خاللهـا مشـاعره 
كلمـا مـّرت عليـه حادثـة أّثـرت فيـه لمريـض رحـل عـن 
البسـيطة أو تـرك المستشـفى وهـو ينعـم بالشـفاء التـام، 
فـي  بـه حكاياتـه  الـذي حظيـت  الكبيـر  التفاعـل  وبعـد 
بسلسـلة قصصيـة  فكـر  االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 
مسـتوحاة مـن واقعـه الـذي يعيشـه كل يـوم، هـو وزمـالؤه 

األطباء.
كتـاب »حالـة حرجـة« يـدور فـي الفلـك نفسـه ليتعـّرف 
القـّراء مـن خاللـه علـى حيـاة الطبيـب، وإن كان ذلـك 
بشـكل غير مباشـر، إال أنه يمكننا أن نستشف، من خالل 

مـاذا تفعـل حينمـا تريـد تطوير العمـل الخـاص بك، أو 
حيـن ترغـب فـي تطويـر نظرتك إلـى التسـويق الرقمي أو 
أي مجـال إبداعـي؟ الطريقـة األسـهل دائًمـا هـي البحث؛ 
شـركات  عـن  شـبيهة  مجـاالت  عـن  بالبحـث  تبـدأ  أن 
وكيانـات سـبقتك بالخبـرة لمعرفـة أفضـل الممارسـات 
وأنجحهـا، ولكـن هل توقفت يوًما للتفكيـر بأفضل الطرق 
بالنسـبة لـك أنـت؟ هـل فكـرت يوًمـا أن تعـرف مـا هـي 
الحلـول  مـن  تكـون  ال  قـد  التـي  الممارسـات  أفضـل 
لتحقيـق  األفضـل  سـتكون  ولكنهـا  عليهـا،  المتعـارف 
األهـداف المنشـودة من خـالل العمل الذي تقّدمه، سـواء 
أكان إسـتراتيجية للتسـويق أم طريقة إدارة عملك أم غير 

ذلك؟
فـي هـذا الكتاب يقـّدم المؤلف مجموعـة من القصص 
والنصائـح التـي تؤهلـك لتفكـر بشـكل إبداعـي فـي مجال 
التسـويق الرقمـي واألعمـال، وأن تضـع معارفك السـابقة 

جانًبا. 
ربمـا يكـون الكتـاب موجًهـا لمـن لديـه خلفية فـي إدارة 
كبيـرة  فـي شـركات  العمـل  نتيجـة  والتسـويق  األعمـال 
تقليديـة، ليكـون نسـخة جديـدة مـن نفسـه ال يشـبه فيهـا 
أي شـركة أخـرى فـي مجالـه، ليجـد مكانـه بيـن الكـم 

الهائل من المنافسة.
الكتـاب مقسـم إلى سـبعة فصـول، تبدأ بمحاولة شـرح 
الواقـع وإعطـاء القـارئ األدوات الالزمـة ليهـدم كل مـا 

بعـد ذلـك نجـد أن  ثـم  قـارئ االسـتفادة منـه وقراءتـه، 
الكتـاب يبـدأ فـي التعمـق أكثـر فـي المفاهيـم والنظريـات 
التـي تكّونـت حـول موضـوع الكتـاب، وهذا الجـزء يمكن أن 
بدراسـات  والمهتميـن  لباحثيـن  ا دقيـق  بشـكل  يعنـي 

االتصال.
الفصـول التـي تعمقـت فـي مفهـوم االتصـال تبـدأ مـن 
الفصـل الـذي يبـدأ بدراسـة تأثيـر وسـائل االتصـال علـى 
الجمهـور عامـة، حيـث تبـدأ الكاتبـة مـن تعريـف وظائـف 
اإلعـالم وتنهـي الفصـل بالحديـث عـن وسـائل االتصـال 
الجماهيريـة واسـتخداماتها. القسـم األخيـر مـن الكتـاب 
يتنـاول كل نظريـة علـى حـدة، مـن الشـرح والتفنيـد، وهـي 
بحسـب طريقـة سـردها فـي الكتـاب: نظريـات اسـتخدام 
البوابـة،  حـارس  ونظريـة  اإلعـالم،  لوسـائل  الجمهـور 
ونظريـات التأثيـر المباشـر والمعتـدل والمحـدود لوسـائل 
ونظريـات  التراكميـة،  التأثيـرات  ونظريـات  اإلعـالم، 
المعرفـة مـن وسـائل اإلعـالم، وأخيـًرا نظريـات التقمـص 

الوجداني.
الكتـاب بشـكل منفصـل  ختاًمـا، يمكـن قـراءة فصـول 
لالسـتفادة من بعـض النقاط التي تهم القـارئ أو الباحث. 
الالفـت للنظـر هو اشـتمال الفهرس على تفاصيـل الكتاب 
وهـو األمـر الـذي سيسـهل علـى الباحثيـن مـن الوصـول 

للنقاط التي يحتاجون للتعمق بها. 

التفاصيـل البسـيطة التـي يقدمهـا فـي قصصه، مشـاعره 
تجـاه مرضـاه، وحبـه لمهنتـه فتوثيقـه لهـذه القصـص مـا 

هو إال دليل على ذلك. 
للطابـع  ويجنـح  ومباشـر،  واضـح  الكتابـة  أسـلوب 
القصصـي البسـيط، إذ ال نجـد فيـه كثيـًرا مـن السـرد 
الكاتـب  لنـا  يقدمهـا  التـي  التفاصيـل  وإنمـا  المطـول، 
بالقـدر الـذي نحتاجه. ومـن خالل بعض القصـص، يمّرر 
الكاتـب بعـض المعلومـات الطبيـة المفيـدة، ويمكـن لـكل 
قصـة أن تكـون باًبـا للتوعيـة، فهـي حيـن تتحـدث عـن 
سـلوك سـلبي أو مفاهيم خاطئة منتشـرة تقف سـبًبا وراء 
وجود مريٍض ما في المستشـفى، فإنما تسـعى من خالل 
القـّراء وتنبيههـم  لـدى  الوعـي  إلـى رفـع مسـتوى  ذلـك 
لتحاشـي الوقوع في مثل تلك السـلوكيات أو ما يشـابهها. 
وغيـر خـاٍف أن األسـلوب القصصـي هـو الوسـيلة األمثـل 

التخاذ العظة والعبرة. 
ورغـم صغـر حجم الكتـاب وقلة عـدد صفحاته، إال أنه 
ملـيء بالمشـاعر المختلطـة التـي قـد يواجههـا القـّراء، 
فتـارة نبتسـم مـع قصـة مريـض، وتـارة نحـزن علـى آخـر. 
المتعـّددة لحيـاة  األمـر مـن األوجـه  وهـي فـي حقيقـة 

األطباء والطبيبات. 

الجاهـزة  البيضـاء  الورقـة  مثـل  ويكـون  تعلمـه سـابًقا، 
لتمتلئ بأفكار جديدة وحلول إبداعية لمشـكالت تقليدية 
قديمـة، ومـن ثَمَّ ترّكز الفصول التاليـة على معرفة الذات 
ودراسـة المجـال الـذي تعمـل بـه، وبعـد ذلـك محاولـة 

التعرف على جمهورك المستهدف.
يقـّدم  القـارئ،  يحتاجهـا  التـي  األسـس  وضـع  بعـد 
الفصـل األخيـر خالصـة وعصـارة الكتـاب: كيـف تبـدأ 
بطريقتـك الخاصـة محطًمـا كل القواعـد القديمـة فـي 
عالـم األعمـال والمجاالت اإلبداعيـة، التي لم تعد تجدي 
نفًعـا؟ الكتـاب ُمقـّدم بطريقـة قصصيـة مشـوقة وأسـلوب 
مـرح يتنـاول موضوعات التسـويق واألعمال بشـكل جديد 
للقـّراء  إيصالـه  يحـاول  مـا  يطّبـق  الكاتـب  وكأن  كلًيـا، 

والمهتمين. 
وضـع  فـي  نـزو  كو أ جـاي  لكتـاب  ا لـف  مؤ عمـل 
إسـتراتيجيات للتسـويق الرقمـي لعـدد مـن الشـركات مـن 
ة  لشـهير ا لشـركات  ا مـن  ومجموعـة  غوغـل  بينهـا 
 ،»Unthinkable Media « األخرى، قبـل أن يؤسـس موقـع
ذات  عـن  بودكاسـت  سلسـلة  خاللـه  مـن  يقـّدم  الـذي 
وتفاصيـل  الرقمـي  بالنشـر  تهتـم  ونشـرات  الموضـوع، 
إبداعيـة أخرى، كما يسـعى البودكاسـت الخـاص بأكونزو 
لتسـليط الضـوء علـى قصـص نجـاح خاصـة بأشـخاص 
كسـروا القواعـد ونجحـوا بالوصـول بطريقتهـم الخاصـة 

إلى جمهورهم المستهدف. 
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بيًتــا ريفًيــا  ر أن يبنــي  لنفتــرض أن شــخًصا مــا قــرَّ
للراحــة، وبــدأ يتخيَّــل محيطــه الخارجــي: درٌج يصلــه 
بمدخلــه المرتفــع قليــاًل، نخلــٌة بجانبــه، حديقــٌة صغيــرة 
علــى الجانــب اآلخــر، مجموعــة مــن الــورود قبلــه، بركــة 
ميــاه فــي الوســط.. وقبــل االسترســال، أراد أن يتخيلهــا 
جميًعــا ليــرى اتســاقها، فوجــد أنــه ال يســتطيع ذلــك. 
ــل جانًبــا واحــًدا، اثنيــن أو ربمــا ثالثــة  فبإمكانــه أن يتخيَّ
ــل جانًبــا إضافًيــا اختفــى جانــب  مًعــا، ولكنــه كلمــا تخيَّ

آخر.

فهل قدرتنا على الخيال 
البصري محدودة؟ وملاذا؟

تؤكــد الدراســات العلميــة الحديثــة فــي علــم الدمــاغ 
واألعصــاب أن قدرتنــا علــى الخيــال البصــري هــي بالفعــل 
محــدودة. وقــد بينــت اختبــارات عديــدة، أنهــا ناتجــٌة عــن 
كمــا  الدمــاغ.  فــي  البصــر  لمنطقــة  العصبــي  التكويــن 
أظهــرت أيًضــا، أن هــذه المحدوديــة تــؤدي بدورهــا إلــى 
انحيــازات عديــدة تشــوه رؤيتنــا الموضوعيــة. فتصبــح 
ــر  ــة بكثي ل ــى الدمــاغ، محمَّ ــا إل ــي تنقلهــا عيونن الصــورة الت
مــن العوامــل الذاتيــة، كوضعنــا العاطفــي أو المبالغــة فــي 
ــا ألشــياء  توقعــات معيَّنــة. وفــي أحيــان أخــرى، تعطــي وزًن
ــة  ــة، كأولوي ــد الرؤي ــى حســاب أشــياء أخــرى عن ــة عل معيِّن
الحــدود بيــن األشــياء علــى األلــوان، أو اللــون األحمــر علــى 
األشــكال  بوضــوح  إليــه  تشــير  ذلــك،  وغيــر  األخضــر 

العديدة من الخداع البصري.
والحــال أن الخيــال البصــري يلعــب دوًرا أساســًيا فــي 
ــد الفــردي واالجتماعــي. ويســهم فــي  ــى الصعي ــا عل حياتن
عاليــة  اإلدراكيــة  الوظائــف  مــن  عــة  متنوِّ مجموعــة 
المســتوى، بمــا فــي ذلــك ترميــز األشــياء فــي الذاكــرة 
واســترجاعها عنــد الطلــب، خاصــًة فــي مجــال األعمــال 
الفنية واألدبيــــة، وفهم اللغـــة وحتى التواصـــل االجتماعي. 
وتؤثــر محدوديتــه ســلًبا علــى هــذه النشــاطات، وتعيــق مــا 

يمكننا إنجازه في الحياة اليومية.
أول العلمــاء الذيــن بــدأوا البحــث فــي هــذا المجــال هــو 
العالــم فرانســيس غالتــون فــي أواخــر القــرن التاســع 

عشر.

»عين العقل«
إن القــول العربــي المأثــور، »عيــن العقــل« هــو تعبيــر 
اليــوم علمًيــا لدراســة الخيــال البصــري فــي  يُســتعمل 
الدمــاغ. ولطالمــا تكهــن العلمــاء أن فعــل الخيــال البصــري 
يوظــف الدوائــر الكهربائيــة نفســها فــي الباحــات التــي 
تُســتخَدم عنــد اســتعمال أعيننــا الجســدية، وتــم دعــم 
المســح  بواســطة عمليــات  الــرأي الحًقــا  هــذا  صحــة 

الدماغية.
ــه عندمــا  ــى ذلــك، أن والدليــل عل

ننظــر إلــى شــخص مــا 
عــن قــرب، علــى 

ســبيل 
المثــال، 

تصبــح شــبكٌة معينــٌة مــن مناطــق الدمــاغ نشــطة، بمــا فــي 
ذلــك المناطــق التــي تعالــج اإلشــارات األوليــة مــن أعيننــا، 
ومــن بينهــا المناطــق األكثــر تطــوًرا، والتــي تتعــرف علــى 
الوجــوه الفرديــة. وعندمــا نغلــق أعيننــا ونتخيــل وجًهــا مــا، 
فــإن أجــزاء الدمــاغ التــي تتلقــى إشــارات مــن العينيــن 
ف علــى الســمات  تصبــح نائمــة، لكــن المناطــق التــي تتعــرَّ
يؤكــد  ممــا  أخــرى،  مــرًة  تضــيء  الفــرد،  د  تحــدِّ التــي 

الفرضية العلمية حول نفس الشبكات العصبية.
لكــن  الصرفــة،  البصريــة  بالناحيــة  ـق  يتعلَـّ مــا  هــذا 
الخيــال البصــري يســّخر وظائــف دماغيــة أكثــر مــن ذلــك. 
فالمعلومــات البصريــة المنقولــة مــن العينين تتــم معالجتها 
فــي الفــص القذالــي، الواقــع فــي الناحيــة الســفلية مــن 
خلفيــة المــخ، علــى شــكل تمثيــل لألشــياء المنقولــة. وفوقــه 
ــه فــي  ــل وظيفت ــي تتمث مباشــرة، يقــع الفــص الجــداري الت
تنســيق المعلومــات الحســية وتكاملهــا مــع الحــواس كافــة، 

ومنها البصر.
إن الخيــال البصــري هــو الجســر الــذي يربــط اإلدراك 
مــن  أســاٌس  جــزء  وهــو  البصــري،  بالتمثيــل  الحســي 
المعرفــة البشــرية. وهــذا الربــط بالــذات، هــو فــي الوقــت 
نفســه مــا يســبب هــذه المحدوديــة فــي الخيــال. وعلــى 
الرغــم مــن وجــود قــوة معالجــة هائلــة فــي دماغنــا، فإنهــا 
تصبــح محــدودة للغايــة بســبب اختنــاق اإلدراك الحســي 
بالتمثيــل البصــري. وأثبــت ذلــك اختبــار أُجــري فــي جامعة 
جنــوب ويلــز الجديــدة. إذ ُطلــب مــن عــدة مشــاركين تَذُكــر 
مــا رأوه فــي ســبع صــوٍر ُعرضــت عليهــم. فتبيــن أن خيالهم 
البصــري كان محــدوًدا عنــد تخيلهــم أكثــر مــن ثــالث أو 
ــن أيًضــا أن درجــة التوهــج للصــورة  أربــع صــور. وتبيَّ

المتخيلة، تقل مع زيادة الصور المطلوب تخيلها.
هنــاك أدلــٌة كثيــرة علــى أن مــا نــراه ليــس انعكاًســا 
ــم الخارجــي بواســطة حواســنا،  ــا ومباشــًرا للعال موضوعًي
بــل تمثيــاًل ذهنًيــا لــه، تغذيــه وتؤثِّــر فيــه تجاربنــا العاطفيــة 

وغيرها
ويقــول فريــق البحــث نفســه، إنــه مــن المحتمــل أن يكــون 
ــج بهــا  ــي يعال ــة أيًضــا، الطريقــة الت ســبب هــذه المحدودي
الدمــاغ المعلومــات المنقولــة إليــه. إذ تمــر المعلومــات 
مــن  متعاقبــة  بمراحــل  أيًضــا،  والحســية  البصريــة، 
المعالجــة فــي طبقــات مــن اللحــاء فــي قشــرة الدمــاغ 
البصريــة، وفي القشــرة الحســية. وتتم معالجــة المعلومات 
األساســية أواًل ومــن ثــم معالجــة المعلومــات األكثــر تطــوًرا 
مثــل التعــرف علــى الصــورة، بمســح مــن األعلــى إلــى 
أســفل. وتختلــف هــذه األولويات بين المعلومـــات البصريـــة 

والحسيـة، مما ينتـج عنه محدوديـة في الخيال البصري.
ــه ضــرورٌي  ــدو أن ــى أســفل، يب ــى إل هــذا النقــل مــن أعل
بيــن الخاليــا  التشــابك  نقــاط  للتحكــم بإطــالق  أيًضــا 
العصبيــة فــي المناطــق البصريــة مــن الدمــاغ. ويمكننــا أن 
نفكــر فــي هــذا التالعــب مــن أعلــى إلــى أســفل كرســم 
خرائــط للصــور التــي نريــد تخيلهــا. عندمــا نتخيــل صــوًرا 
ــة  ــرز أهمي ــا تب ــددة )ومــن هن ــط متع ــق خرائ ــددة، نخل متع
الحــدود(، هــذه الخرائط تتنافــس على المســاحة البصرية 
فــي الدمــاغ. ويضيــف فريــق البحــث مــن جامعــة ويلــز، أن 
هــذه المنافســة بيــن الخرائــط المتعــددة، ربمــا 
هــي أيًضــا أحــد األســباب األساســية 

المسؤولة عن حدود قدرتنا.
طلــب غالتــون مــن زمالئــه 
أن  العلمــي  المجــال  فــي 
ة  ئــد ما فــي  ا  و ــر يفكِّ
اإلفطــار الخاصــة بهم 
ويصفــوا لــه حيويــة 
انطباعاتهــم. تبيــن 
ه  هــذ ن  أ لــه 
تباينــت  القــدرة 

بشكٍل ملحوظ

القدرات 
متفاوتة

وتبيِّــن األبحــاث 
ــة، أن  ــة الحديث العلمي
الخيــال  علــى  قدرتنــا 
مــن  تتفــاوت  البصــري 
وأول  آخــر.  إلــى  شــخص 
العلمــاء الذيــن بــدأوا البحــث فــي 

هــذا المجــال هــو فرانســيس غالتــون فــي أواخــر القــرن 
التاســع عشــر، عندمــا نشــر بحًثــا حــول »إحصــاءات الصور 
الحيويــة  مــن  المختلفــة  الدرجــات  لتحديــد  الذهنيــة 
واإلشــراق، أو درجــة توهــج الصــور فــي الخيــال، التــي 
يتمتــع بهــا األشــخاص المختلفــون«. فطلــب مــن زمالئــه في 
ــدة اإلفطــار الخاصــة  المجــال العلمــي أن يفكــروا فــي مائ
ــه أن هــذه  ــة انطباعاتهــم. وتبيــن ل ــه حيوي بهــم، ويصفــوا ل
القــدرة تباينــت بشــكل ملحــوظ. فبعــض األفــراد يمكنهم أن 
يرســموا صــورة ذهنيــة رائعــة تقــارب المشــهد نفســه، 
قاتمــًة  يســتحضروا صــورة  أن  يمكــن  اآلخــر  والبعــض 
للغايــة، وكانــت المفاجــأة أن بعضهــم ال يتذكــر شــيًئا علــى 

اإلطالق.
يشــير علمــاء األعصــاب والدمــاغ اليــوم إلى عــدم القدرة 
هــذه بتســميتها »أفانتزيــا«، أو تعميــة. والتعبيــر مؤلــٌف مــن 
»أ« ومعناهــا فــي اللغــة اليونانيــة »مــن دون«، و»فانتزيــا« 
ومعناهــا »القــدرة علــى تشــكيل صــوٍر ذهنيــة«. وتشــير 
2% مــن  اإلحصــاءات إلــى أن هــذا »المــرض« يصيــب 
مجمــل النــاس. ومــا يثيــر الغرابــة أن الصــور تحضــر لهؤالء 

في أحالمهم، لكنها تغيب في الخيال اإلرادي.
ويقــول أخصائــي األعصــاب آدم زيمــام مــن جامعــة 
إكســتير، الــذي صــاغ تعبيــر »أفانتزيــا« عــام 2015م، إن 
الذيــن يعانــون منهــا، ربمــا هــم قــادرون علــى تشــكيل صــور 
بصريــة، لكنهــم ال يمتلكــون إمكانيــة الوصول الواعــي إليها، 

إنهم يفتقرون إلى الخيال البصري.
مهمــة التعليــم األســاس هــي التحفيــز والتدريــب علــى 
التخيـــل البصـــري وتكويـــن الصــــور وتوليد أشكال تمثيلية، 

لفظية وصورية.
وبعــد اســتبيانات عديــدة، تبيــن للباحثيــن أن درجــة 
الَزهــو للصــورة فــي مناطــق الدمــاغ البصريــة تتفــاوت بيــن 
فــإن هنــاك درجــات متفاوتــة  شــخص وآخــر. وهكــذا 
بتكويننــا  مرتبطــة  البصــري  الخيــال  علــى  لقدرتنــا 
البيولوجـــي. وبمــا أن األبحـــاث العلميـــة حــول موضــوع 
ــال البصــري هــي فــي بدايتهــا، هنــاك حاجــٌة لتأكيــد  الخي

هذه النتائج بواسطة أبحاث أخرى.
وإذا مــا تــم تثبيــت هــذه الحقائــق، يضيــف زيمــام، يمكننا 
تحديــد الطــالب الذيــن يعانــون مــن التعميــة، وإذا اتضح أن 
هــذه الحالــة تؤثــر علــى قدرتهــم علــى التعلــم، ســيصبح مــن 

الممكن عندئٍذ وضع إستراتيجيات تعليمية بديلة لهم.
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في األدب والفن
بيــن الفــن والخيـــال البصـــري عالقــة حميمــة رافقتهمــا 
1895-1975م،  باكتيــن،  ميخائيــل  ويــرى  القــدم.  منــذ 
الفيلســوف وعالــم الســيميوطيقا الروســي، أن الطريقــة 

التي نرى بها األشياء تعكس تفكيرنا حول العالم.
فيــودور  الكبيــر  الكاتــب  لشــاعرية  تحليلــه  فخــالل 
دستويفســكي، طــّور مقاربــة جماليــة بصريــة أطلــق عليهــا 
د األصــوات البصريــة«. ويظهــر ذلــك جلًيــا فــي رواية  »تعــدُّ
»األبلــه«، التــي تكشــف األبعــاد البصريــة لتعــّدد األصــوات 
ــات  ــًة مــن وجه ــدو مختلف ــد دستويفســكي: الصــورة تب عن

نظٍر مختلفة.
كمــا اشــتُِهر فالديميــر نابوكــوف 1899-1977م الروائــي 
الروســي-األمريكي، ومؤلِّــف الروايــة الشــهيرة »لوليتــا«، 
ككاتــٍب ذي »حــس مرافــق«، أي إن الحــروف والكلمــات 
عنــده تولــد خيــااًل بصرًيــا مواكًبــا. وهــو يقــول: »أنــا ال 
ــر بالصــور«. حتــى إنــه اعتبــر أن  ــر بأيــة لغــة، أنــا أفكِّ أفكِّ
أعمالــه الروائيــة يمكــن تصورهــا كفــنٍّ بصــري، ورواياتــه 

يمكن تخيلها بصرًيا »مجرد صورة في الصورة«.

في السينما واملسرح
الروســي  الفنــان  ــز  ميَّ الســينما،  والدة  مــع  باكــًرا، 
1863-1938م، الــذي يُعــدُّ  قســطنطين ستانسالفســكي 
لمســرحي  ا للتمثيــل  ئيســين  لر ا لمؤسســين  ا حــد  أ

والسينمائي الحديث، بين الخيال والتخيل.
ــا  ــال البصــري هــو االســتعانة بذاكرتن ــه، إن الخي فبرأي
التــي وقعــت عليهــا عيوننــا منــذ  الصــور  الســتحضار 
تفتحــت. بينمــا التخيــل هــو نقــل الصــورة الحقيقيــة إلــى 
المســرح بعــد تحويلهــا إلــى مــا يعادلهــا مــن صور شــاعرية 
بواســطة الخيــال المبــدع. وكان ستانسالفســكي يعتقد أن 
هــذا ال يشــكل فقــط خلفيــة الفنــون جميعهــا، بــل الخلفيــة 
التــي شــحذت مخيلــة العلمــاء والمكتشــفين فــي معظــم مــا 

أنجزوه.
المأثــور،  قولــه  فــي  أينشــتاين  ألبــرت  ذلــك  وأكــد 
»الخيــال هــو كل شــيء. إنــه العــرض المســبق لمفاتــن 

الحياة المقبلة«.
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قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
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هنوف يوسف السليم
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يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

تراهن الهيئة العامة للترفيه على إعادة قيمة الترفيه في 
لــه طابع  بــإقــرار برنامج  سلم األولــويــات التنموية وذلـــك 
التخطيط واالستدامة. فمنذ تأسيسها وهي مهتمة بإرساء 
خطة واضحة ذات طابع إستراتيجي إلشاعة ثقافة الفرح، 
وتمديد مساحة الفنون في الفضاء المجتمعي. وهو رهان 
يتحدى قدرتها على التعامل الجاد والواقعي مع مستوجبات 
2030، وذلــك على مستويين:  ــة  اللحظة ومــع مرئيات رؤي
مستوى ثقافة الصالون، الذي يأخذ حيًزا كبيًرا من خطط 
المغلقة،  الثقافية  المراكز  في حفالت  يتمثل  كما  الهيئة، 

ومستوى ثقافة فنون الشارع التي تحظى باهتمام أقل.
الــريــاض وجود  ثقافية( في  )نغمات  أّكــدت فعالية  لقد 
االستعداد الفني لتحريك آلة الفرح المتكلّسة، وانتفاء وهم 
الممانعة االجتماعية، وإثبات أن الفن مطلب شعبي بما هو 
جزء ال يتجزأ من الحياة. كذلك كان لـ)شارع الفن( في أبها 
صداه من البهجة. حيث استطعم الناس الحّس المهرجاني 
الهواء  في أروع صــوره من خــالل المراسم المفتوحة في 
إلى جانب متوالية من  المناسبة،  الطلق. كما شّكلت هذه 
المهرجانات المتفرقة في جميع أنحاء المملكة والعروض 
المؤكدة  للفنون،  االنتصار  المختلفة، حالة من  المسرحية 
ــى كــافــة أشــكــال الترفيه  بــدورهــا على حــاجــة المجتمع إل
ــفــرح. وهــي مناسبات تـــؤدي فــروضــهــا جــهــات مختلفة  وال
بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أو عبر 
جهود أهلية. ولكنها مع األسف حاالت وقتية تنتهي بانتهاء 
المناسبة. وكأنها مصممة لكسر حدة التحفظ االجتماعي 

فقط.
في معظم مدن العالم توجد شوارع دائمة للفن، يؤدي فيها 
يمكن  أمر  وهو  العفوية.  بمنتهى  الفنية  رسالتهم  الفنانون 
التشجيع عليه في عدد من المدن السعودية. حيث يمكن أن 
يشّكل ذلك االحتشاد للفنانين فرصة كبيرة، ال لتطوير الفن 
الناس  لتثقيف  بل  فحسب،  الفنانيين  من  أجيال  وتخريج 
وتصعيد المزاج الفني. بمعنى تحويل الفن بكل أشكاله إلى 
َمــلــكــة عــامــة. وهـــي مهمة ليست عــلــى تــلــك الــدرجــة من 
الصعوبة. تماًما كما هو الحال بالنسبة للموسيقى، التي ال 
الغناء  لمحبي  مشاعة  مساحة  إيــجــاد  مــن  أكــثــر  تتطلب 
مع  المباشر  والتماس  مواهبهم  عــن  للتعبير  والموسيقى 
الجمهور، من دون أي مضايقات أو حسابات بيروقراطية. 
وهذا اتجاه تم اعتماده في كل أنحاء العالم بمقتضى لحظة 
ما بعد الحداثة؛ أي إخــراج الفنون بمختلف أداءاتــهــا من 
الصالونات والمتاحف والغرف المغلقة إلى الشارع، وإشعار 

كل فرد في المجتمع بالتعبير عن حقه في الفن.
وال شك أن إصــرار الهيئة العامة للترفيه على البدء من 
الصفر بتجهيز البنية التحتية للترفيه، سواء بتشييد المدن 
الترفيهية من خالل التعاقد مع الشركات الكبرى، أو ببناء 
مجمع ملكي للفنون إلى جانب منظومة من المراكز الثقافية 
تجهيز  أو  النوعية،  الغنائية  الحفالت  بتنظيم  أو  الفنية، 
صاالت للسينما، يعكس رغبة أكيدة لتوطين مفهوم الترفيه. 
إال أن ذلك ال يمنع أن تتحرك بموازاة تلك الجهود فكرةُ 
وليس  للفنون  منتًجا  الفرد  التي تجعل من  الــشــارع،  فنون 
ــراء سيحد بشكل  اإلجـ ذلــك  أن  كما  لها.  مجرد مستهلك 
الفن  قيمة  ويؤكد على  والترفيه،  الفن  نخبوية  تلقائي من 

المعجون بماء الحياة.

الفن املعجون بماء الحياة
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أثر الفراشة حديث األلوان:
شارك الفنان حسين آل 

إسماعيل في عدد من 
المعارض والمهرجانات 

والمناسبات الفنية المختلفة، 
وأقام معرضه الشخصي األول 

بعنوان )إطار( في جمعية 
الثقافة والفنون بالدمام عام 

2013م. يوظف آل إسماعيل في 
عمله الذي يزّين جدران 

وممرات مدينة الملك عبداهلل 
الرياضية في جدة، والمكون 
من لوحتين هذه إحداهما. 
وتجسد اللوحة مفهوم أثر 

الفراشة، حيث يمكن لحركة 
جناح الفراشة أن تخلق 

إعصاًرا مدمًرا وفق ما يقوله 
العلماء. ومن هنا جاء اإللهام 

في صنع تجريد لوني من 
خال هذه اللوحات ُيعّبر عن 

هذه الفكرة.

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

الناصر يؤّكد على تحري الحذر وأخذ الحيطة خالل موسم األمطار
شــهدت أرجــاء كبيــرة مــن بالدنــا الحبيبــة خــالل األيــام 
الماضيــة موجــة مــن أمطــار الخيــر والبركــة، غيــر أن موجــة 
األمطــار تلــك كانــت مصحوبــة بالريــاح العاصفــة واألجــواء 
المضطربــة، وهــو مــا يمكــن أن يشــّكل عوامــل خطــورة علــى 
النــاس وعلــى مرافقنــا علــى حــد ســواء. وخــالل االجتمــاع 
ــو الســعودية،  ــس أرامك ــع إدارة الشــركة، حــثَّ رئي األســبوعي م
كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، 
جميــع موظفــي الشــركة علــى تحــري الحــذر وأخــذ الحيطــة فــي 
الوقــت الــذي يُتوقــع فيــه مزيــد مــن التقلــب فــي األحــوال الجوية 
ــا مــا قــد  ــا نــدرك جميًع ــة. وقــال الناصــر إنن ــام المقبل فــي األي
يترتــب علــى األجــواء العاصفــة مــن آثــار علــى منازلنــا، ومكاتبنا، 
وأماكــن عملنــا، مؤكــًدا علــى أولويــة الســالمة وأهميــة أن نكــون 

علــى أهبــة االســتعداد، ســواء أكان ذلــك داخــل أماكــن العمــل أم 
خارجهــا. وأضــاف قائــاًل: »ينبغــي أن نظــل متيقظيــن وعلــى أتــم 
االســتعداد بإجــراءات االســتجابة الســريعة لتحاشــي وقــوع 
إصابــات لموظفينــا أو تعــرض مرافقنــا للضــرر«. وتوّجه الناصر 
إلدارة منــع الخســائر بطلــب تعزيــز إجــراءات التفتيــش علــى 
مرافــق الشــركة للتأكــد مــن كونهــا آمنــة مــن الناحيــة التشــغيلية، 
مؤكــًدا علــى ضــرورة االســتعداد بإجــراءت تخفيــف الضــرر 

واتخاذ التدابير الالزمة عند الضرورة.
كمــا حــثَّ الناصــر مديــري اإلدارات علــى تذكيــر فــرق العمــل 
فــي إداراتهــم باتخــاذ االحتياطــات الالزمــة، ســواء أكان ذلــك 
داخــل أماكــن العمــل أم خارجهــا، وعلــى وجــه الخصــوص أثنــاء 

تشغيل اآلالت أو قيادة المركبات. 


