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لمصفـــاة  اإلنتاجيـــة  الطاقـــة  هـــي  يومًيـــا،  برميـــل  آالف 
ساســـرف التـــي أعلنـــت أرامكـــو الســـعودية عن اســـتحواذها 
للتكريـــر  الســـعودية  العربيـــة  شـــل  شـــركة  حصـــة  علـــى 
المحـــدودة البالغـــة 50% في مشـــروع المصفاة المشـــترك 
فـــي مدينـــة الجبيـــل الصناعيـــة، وذلـــك باســـتثمار تقـــدر 

قيمته بنحو 631 مليون دوالر.  صفحة ٩
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ُصـّناع النجاح يحصدون جوائز الرئيس للتمّيز 2019
متّيزكم نهج أكثر من كونه معياًرا، فالتمّيز الذي 

تسعون لتحقيقه يوًما بعد يوم، والنتائج التي 
حققتموها جتعلنا على ثقة أننا نعمل يف بيئة 
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عماد صالح، من فريق إدارة الطاقة البشرية، ُيطلع زميله 
محمد آل غالب على النتيجة الجيدة الختبار قياس 

مستوى أول أكسيد الكربون. وهذه التقنية هي واحدة من 
بين عدة تقنيات تستخدمها إدارة الطاقة البشرية 

للمساعدة في تحسين مستويات الصحة الجسدية 
والنفسية لموظفي الشركة، بما في ذلك التخفيف من 

حدة التوتر الناجم عن ضغوط العمل.
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25 أبريل ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

عدد من الطالب يقومون بمراجعة اختبارات القدرات والتحصيل التي قّدمها برنامج التحضير لهذه االختبارات في مركز 
التدريب في الظهران التابع لدائرة التدريب والتطوير في أرامكو السعودية، كجزء من برنامج " الفرص الذهبية للتعّلم"، وهو 

البرنامج التدريبي الذي يقّدم ألبناء وبنات الموظفين في أرامكو السعودية الفرصة لتحضير أنفسهم لهذه االختبارات.

أرامكو السعودية ُتقّدم )الفرص الذهبية للتعّلم( 
ألبناء وبنات الموظفين للتحضير الختبار القدرات

الظهـــران - كان ســـعود الجهيمـــي واثًقـــا مـــن أن 
العمـــل الجـــاد والـــدؤوب، ســـيقوده حتًمـــا إلـــى النجـــاح، 
وهـــذا مـــا دفعـــه لحضـــور برنامـــج التحضيـــر الختبـــار 
القـــدرات المقـــّدم فـــي مركـــز التدريـــب فـــي الظهـــران 
أرامكـــو  فـــي  والتطويـــر  التدريـــب  لدائـــرة  التابـــع 
الســـعودية. ســـعود طالـــب بالصـــف الثانـــي الثانـــوي، 
ويأمـــل مســـتقبًل أن يعمـــل فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي، 
لـــذا، فهـــو يخطـــط لللتحـــاق بإحـــدى الجامعـــات فـــي 
الســـعودية، ثـــم إتمـــام دراســـاته العليـــا فـــي الخـــارج، 
ـــدرات  ـــار الق ـــن أن اختب ـــى الرغـــم م ـــول ســـعود: »عل ويق
صعـــب وفيـــه كثيـــر مـــن التحديـــات إاّل أنَّ هـــذا البرنامـــج 
التدريبـــي فـــي الحقيقـــة يُذيـــب كل هـــذه المخـــاوف، 
ويجعـــل الطـــلب أكثـــر اســـتعداًدا وأقـــل توتـــًرا. ويوضـــح 
المعلمـــون  البرنامـــج قائـــًل: »يقـــوم  الجهيمـــي دور 
بتدريبنـــا علـــى األســـئلة غيـــر المباشـــرة وكيفيـــة اإلجابـــة 
ــار. هـــذا البرنامـــج  ــارة فـــي االختبـ ــا بســـرعة ومهـ عنهـ

فرصة عظيمة لجميع الطلب«.
التدريـــب  أكـــد مديـــر عـــام دائـــرة  ومـــن جانبـــه 
»إن  قائـــًل:  الحجـــي،  األســـتاذ فيصـــل  والتطويـــر، 
ألرامكـــو الســـعودية تاريًخـــا حافـــًل فـــي تنميـــة المجتمـــع 
وتطويـــر المواهـــب، وفـــي هـــذا الســـياق تأتـــي مبـــادرة 

القافلة األسبوعية 
طالبـــات  ينافســـن  أن  اســـتطعن  األول  المســـتوى 
أشـــعر  يجعلنـــي  مـــا  وهـــذا  المتقـــدم  المســـتوى 

بالسعادة«. 
ــي  ــدّرس فـ ــي تُـ ــري، التـ ــار العامـ ــة انتصـ ــا المعلّمـ أمـ
إحـــدى مـــدارس الظهـــران المتوســـطة، فقـــد قالـــت إنهـــا 
ـــة  تشـــعر بالفخـــر للعمـــل فـــي هـــذا البرنامـــج تحـــت مظل
أرامكـــو الســـعودية، وأضافـــت: »والـــدي كان موظًفـــا 
ســـابًقا فـــي أرامكـــو الســـعودية وكذلـــك جـــّدي، لـــذا، 
فأنـــا أشـــعر بانتمـــاء حقيقـــي لهـــذه الشـــركة، وحينمـــا 
أســـمع بـــأي مشـــروع تنفـــذه أرامكـــو الســـعودية أشـــعر 
فـــي داخلـــي بـــأن مصيـــر هـــذا المشـــروع هـــو النجـــاح 

األكيد«. 

إعداد وتطوير الطالب والطالبات
ــى  ــديد، وحتـ ــال شـ ــي بإقبـ ــج التدريبـ ــي البرنامـ حظـ
ــال  ــة إكمـ ــن 1000 طالـــب وطالبـ ــر مـ ــتطاع أكثـ اآلن اسـ
البرنامـــج، ومـــن المعـــروف أن اختبـــارات القـــدرات 
والتحصيلـــي هـــي االختبـــارات الرســـمية فـــي المملكـــة 
ــات  ــول بالجامعـ ــروط القبـ ــن شـ ــرط مـ ــدة كشـ والمعتمـ
والجهـــات التعليميـــة، ويتـــم فـــي اختبـــار القـــدرات قيـــاس 
القـــدرة التحليليـــة واالســـتداللية لـــدى الطالـــب، وذلـــك 

مـــن خـــلل قيـــاس القـــدرة علـــى فهـــم المقـــروء، وإدراك 
علـــى  مبنيـــة  مســـائل  وحـــل  المنطقيـــة،  العلقـــات 
مفاهيـــم رياضيـــة، والقـــدرة علـــى االســـتنتاج، والقـــدرة 
علـــى القيـــاس. أمـــا اختبـــار التحصيلـــي )للتخصصـــات 
ــل الطـــلب  ــدى تحصيـ ــى مـ ــاس علـ ــم قيـ ــة( فيتـ العلميـ
فـــي مقـــررات المرحلـــة الثانويـــة فـــي األحيـــاء والكيميـــاء 

والفيزياء والرياضيات. 
)القافلـــة األســـبوعية( اســـتطلعت آراء الطـــلب 
والطالبـــات لمعرفـــة آرائهـــن فـــي البرنامـــج، فقالـــت 
ـــوي  ـــي الثان ـــة بالصـــف الثان ســـارة الحســـين، وهـــي طالب
»ســـاعدني البرنامـــج علـــى تحســـين وصقـــل مهارتـــي فـــي 
اللغـــة العربيـــة والرياضيـــات، وهـــي فرصـــة عظيمـــة 
األكاديمـــي«  مســـتواهم  لتحســـين  الطـــلب  لـــكل 
وأضافـــت: »أشـــعر أننـــي محظوظـــة لدخولـــي هـــذا 
البرنامـــج، فكثيـــر مـــن الطـــلب ليـــس لديهـــم مثـــل هـــذه 
الفرصـــة للتعلـــم مـــن هـــؤالء المعلميـــن والمعلمـــات 

المتميزين«.
وتقـــوم إدارة البرامـــج والشـــراكات األكاديميـــة بدائـــرة 
التدريـــب والتطويـــر، بتوفيـــر كافـــة احتياجـــات هـــذا 
البرنامـــج مـــن معلميـــن ومعلمـــات متمّيزيـــن ومناهـــج 
وغيرهـــا، لإلســـهام فـــي إعـــداد وتطويـــر القـــوى العاملـــة 

المستقبلية للشركة والمملكة.

أرامكو السعودية تستحوذ على حصة )شل( 
في مشروع مصفاة ساسرف المشترك

الظهران/الهــاي - أعلنــت أرامكــو الســعودية يــوم األحد 
ــى  ــل 2019م(، اســتحواذها عل 16 شــعبان 1440هـــ )21 أبري
ــر المحــدودة  ــة الســعودية للتكري حصــة شــركة شــل العربي
البالغــة 50 % فــي مشــروع مصفــاة ساســرف المشــترك في 
ــه  ــّدر قيمت ــك باســتثمار تق ــة، وذل ــل الصناعي ــة الجبي مدين

بنحو 631 مليون دوالر.
وتعليًقــا علــى هــذا االســتحواذ، قــال النائــب األعلــى 
أرامكــو  فــي  والتســويق  والمعالجــة  للتكريــر  للرئيــس 

»أســهمت القافلة األسبوعية القديمــي:  عبدالعزيــز  األســتاذ  الســعودية، 
الشــراكة مــع )شــل( فــي تحقيــق إنجــازات كبيــرة علــى 
مســتوى األداء وتوفيــر المنتجــات المكــّررة. وســتحصل 
أرامكــو الســعودية علــى الملكية الكاملة للمشــروع، وســتقوم 
بدمجــه فــي محفظــة أعمالهــا المتناميــة في قطــاع التكرير 
والمعالجــة والتســويق. وســتواصل )ساســرف( أداء دورهــا 
الرائــد فــي أعمالنــا فــي مجــال التكريــر والكيميائيــات، 

ونتطلع إلى تطوير أدائها وقدرتها على المدى الطويل«.
مــن جهتــه، قــال مديــر عمليــات التكريــر والمعالجــة 
والكيميائيــات فــي شــركة شــل، جــون آبــوت: »ظلــت مصفــاة 

ساســرف تمّثــل نموذًجــا لشــراكة طويلــة وناجحــة بيــن 
)شــل( وأرامكــو الســعودية، وقــد عملــت المصفــاة بموثوقية 
ــع، ونحــن فخــورون بمــا  ــا ســجل ســلمة رائ ــة، ولديه عالي
الماضيــة،  األربعــة  العقــود  مــدى  علــى  مًعــا  أنجزنــاه 
التجاريــة  الفــرص  مــن  مزيــد  استكشــاف  وســنواصل 

الجديدة«.
الســعودية  أرامكــو  خطــة  االســتحواذ  هــذا  ويدعــم 
ضمــن  مصافيهــا  ســعة  ورفــع  تطويــر  إلــى  الهادفــة 
إســتراتيجيتها طويلــة األمــد لتحقيــق النمــو فــي مجــال 

التكرير والمعالجة والتسويق.

وبالنســبة لشــركة شــل، فــإن البيــع يأتــي فــي إطــار جهود 
مســتمرة لتحســين مجموعــة أعمــال ومشــاريع التكريــر 
الخاصــة بهــا، وتحقيــق التكامــل مــع المراكــز التجاريــة 

وقطاع الكيميائيات.
ــع فــي وقــت الحــق  ــة البي ــز صفق ــع أن تُنَج ومــن المتوق

من هذا العام وفًقا لموافقة الجهات التنظيمية.
وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة للمصفــاة 305 آالف برميــل 
يومًيــا، ومــن المنتجــات الرئيســة المصّنعــة فيهــا غــاز 
ــا، والكيروســين، والديــزل، وزيــت  ــرول المســال، والنفت البت

الوقود، والكبريت.

)الفـــرص الذهبيـــة للتعلـــم( بحزمـــة واســـعة مـــن البرامـــج 
وبنـــات  ألبنـــاء  والتنـــّوع  الجـــودة  عاليـــة  التعليميـــة 
برنامـــج  هـــو  المبـــادرة  برامـــج  وأحـــد  الموظفيـــن، 
اإلعـــداد الختبـــارات التحصيلـــي والقـــدرات، الـــذي 
ـــا صفيـــة، كمـــا يشـــمل دروًســـا عبـــر  يتضّمـــن دروًسَ
شـــبكة اإلنترنـــت بطـــرق تدريـــس جديـــدة وفاعلـــة 
لتقييـــم  ا فـــي  لتطبيقـــات  ا حـــدث  أ مســـتخدمين 

واالختبارات«.

نخبة متمّيزة من المعّلمين 
والمعّلمات

ـــّدم  ـــري ُق ـــج التحضي ـــر، أن هـــذا البرنام ـــر بالذك جدي
ـــن مـــن  ـــات الموظفي ـــاء وبن ـــة أشـــهر ألبن ـــى مـــدى ثلث عل
ــث  ــف الثالـ ــة والصـ ــة الثانويـ ــات المرحلـ ــلب وطالبـ طـ
ـــزة مـــن معلّمـــي  المتوســـط، وقـــد تـــم اختيـــار نخبـــة متمّي
ومعلّمـــات وزارة التعليـــم المتمّيزيـــن ليقومـــوا بتدريـــس 
البرنامـــج، وأبـــدوا ســـعادتهم بالمشـــاركة بهـــذا العمـــل، 

كما أثنوا على أداء الطلب المشاركين. 
ـــدّرس بإحـــدى  ـــي تُ ـــور، الت ـــود باطي ـــول المعلمـــة خل تق
ــتوى المعرفـــي  ــر: »لقـــد أُعجبـــت بالمسـ مـــدارس الخبـ
ـــات  ـــى طالب ـــت: »حت ـــات«، وأضاف ـــدى الطالب ـــي ل والتفان

مستشار برنامج " الفرص الذهبية للتعّلم" يجيب عن استفسارات طالبين حول برنامج التحضير الختبار القدرات 
والتحصيلي، والذي يقّدم ألبناء وبنات الموظفين دروًسا صفية، وعبر شبكة اإلنترنت، بطرق تدريس جديدة وفاعلة 

مستخدمين أحدث التطبيقات في التقييم واالختبارات.



ُصـّناع النجاح يحصدون جوائز الرئيس للتمّيز لعام 2019
الناصر: ثقافة التمّيز تبني مستقباًل أكثر إشراًقا وقوًة ألرامكو السعودية

الظهـران - أكـد رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، فـي كلمـة ألقاهـا 
خـلل حفـل توزيع جوائز الرئيـس للتميز لعـام 2019م، أن ثقافة 
التمّيز التي تتقّدم بخطًى ثابتة »ستُسـهم في بناء مسـتقبل أكثر 

إشراًقا وقوة ألرامكو السعودية«.    
ويُنّظـم هـذا الحفـل كلَّ عام لتكريـم الدوائر األفضـل أداًء في 
مجـاالت السـلمة، والبيئـة، والصيانـة والموثوقيـة، ومشـاركة 
الموظفين، والتمّيز التشغيلي، والتمّيز في المشاريع المشتركة. 
وقـال الناصـر: »إنـه عـام تاريخـي بالفعـل ألعمالنـا ونأمـل أن 
يشـّكل نقطـة تحـّول لقطـاع النفـط والغـاز، وهو أمر علـى جانب 

كبير من األهمية«.    

أزمة االنطباعات
وأشـار الناصـر إلـى كلمـة ألقاهـا مؤخـًرا فـي أسـبوع البترول 
الدولي في لندن، تطّرق فيها لـ »أزمة االنطباعات« بشأن الدور 
الـذي يضطلـع بـه النفـط والغـاز فـي مزيـج الطاقـة العالمـي في 

المستقبل. 
وقـال الناصـر، ملمًحـا إلـى نقطـة التحـّول التـي وصـل إليهـا 
قطـاع النقـط والغـاز: »ثمـة انطبـاع خاطـئ مفـاده أن التقـّدم 
التقنـي، مثـل التقـّدم الـذي تشـهده مجـاالت مثـل السـيارات 

الكهربائيـة ومصـادر الطاقـة المتجـددة، سـيؤدي إلـى أفول نجم إميون هيوسنت
قطاع النفط والغاز«.

توزيع الجوائز
واسـتُهِّل حفل توزيع جوائز الرئيس للتمّيز لهذا العام بجائزة 
التمّيـز فـي السـلمة، التـي ظفـرت بهـا إدارة اإلنتـاج فـي جنـوب 
الغوار، والتي تسـلمها بالنيابة عن هذه اإلدارة مديرها، األسـتاذ 
عـادل بـن دهيـش. أمـا جائـزة التمّيـز فـي البيئـة فكانـت مـن 
نصيـب إدارة معمـل الغـاز فـي البـري، وتسـلّمها مديـر اإلدارة، 
األسـتاذ خالـد الحارثـي، فـي حيـن فـازت إدارة تجزئـة سـوائل 
الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع بجائـزة أفضـل إدارة للغازات المسـببة 
لظاهـرة االحتبـاس الحـراري ألعمـال التكريـر وتجزئـة سـوائل 
الغاز الطبيعي في الفئة نفسـها، وتسلّمها مدير اإلدارة، األستاذ 

محمد الغامدي. 
وحصـدت إدارة تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي الجعيمـة 
جائـزة الرئيـس للتمّيز في الصيانـة والموثوقية، وتسـلّم الجائزة 

مدير اإلدارة، األستاذ إبراهيم الباهلي.   
واشـتمل حفـل الجوائـز لهـذا العـام علـى فئـة جائـزة جديـدة 
ألول مـرة هـي جائـزة التمّيـز فـي مشـاركة الموظفيـن، وظفـرت 
بهـا إدارة التوزيـع فـي المنطقة الشـرقية، وتسـلّم مديـر اإلدارة، 
األسـتاذ عبـداهلل العجمـي هـذه الجائـزة بالنيابـة عـن هـذه 

اإلدارة.  
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وضمن الفئة نفسـها، فاز محمد الهاجري، من قسـم خطوط 
األنابيـب فـي بقيـق، بجائـزة رئيـس القسـم األكثـر تحفيـًزا علـى 

المشاركة. 
التمّيـز  إدارة  مديـر  سـلّم  التشـغيلي،  التمّيـز  وفـي مجـال 
التشـغيلي، األسـتاذ محمـد الزيـد، لمديـر إدارة تجزئـة سـوائل 
الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع، األسـتاذ محمـد الغامـدي، جائـزة 
الرئيـس للمرافق التشـغيلية، وهذه الجائزة واحـدة من بين عدد 

من الجوائز التي فازت بها هذه اإلدارة في الحفل.    
وفي مجال التمّيز في المشـاريع المشـتركة فازت »ساسرف« 
بجائـزة األداء األفضـل فـي الصحة والسـلمة والبيئـة وجاهزية 
حسـين  األسـتاذ  التنفيـذي،  رئيسـها  وتسـلّمها  األصـول، 

القحطاني. 

السعي للتمّيز 
خاطـب الناصـر الفائزيـن بالجوائـز قائـًل: »السـعي للتمّيـز 
عنصر أسـاس في مسـيرة أرامكو السـعودية لتصبح أبرز شـركة 
طاقـة وكيميائيـات متكاملـة في العالـم«. وتطرق فـي حديثه إلى 
الصعوبات المرتبطة بفئة كل جائزة، وقال إن الشركة لن تتمكن 
مـن تحقيـق هدفهـا اإلسـتراتيجي دون التركيـز علـى السـلمة 
التـي تقـّدر حياة اإلنسـان باعتبارها ال تقّدر بثمن، مشـدًدا على 
أن حمايـة البيئـة ال تتصّدر مكانة مهمة فـي قطاع النفط والغاز 
فحسـب، وإنمـا تفتـح مجـاالً أكبـر لمشـاركة النـاس فـي الجهـود 

التـي تبذلهـا الشـركة، ومشـيًرا إلـى الـدور المهـم الـذي تلعبـه 
الصيانـة والموثوقيـة باعتبارهمـا معيارين يضمنان عـدم تراجع 

الشركة عن مكانة الجهة الموثوقة التي تورِّد الطاقة للعالم.
 ولـم يغفـل الناصـر بالطبـع اإلشـارة إلـى الـدور المحـوري 
للتمّيـز التشـغيلي، الـذي يُطلق العنان لسـبل صناعـة النجاح في 
جميـع اإلدارات، كمـا أشـار إلـى ضـرورة توفـر منظومـة مشـاريع 
مشتركة مزدهرة تحقق فائدة جديدة في الشراكة وتدفع عجلة 

االبتكار. 
وأضاف رئيس الشـركة قائًل: »نعلـم أيًضا أننا لن ننجح دون 
مشـاركة كاملـة مـن الموظفيـن فـي جميـع اإلدارات وقطاعـات 
األعمـال. وإذا فاتنـا النجـاح فـي أي مـن هـذه المعاييـر فإننـا لن 

نحقق طموحنا األكبر«.
وتوّجـه الناصـر بحديثـه للدوائـر التـي فـازت بالجوائـز فقال: 
»تمّيزكـم نهـج أكثـر مـن كونـه معيـاًرا، فالتمّيـز الـذي تسـعون 
لتحقيقـه يوًمـا بعـد يـوم، والنتائـج التـي حققتموهـا تجعلنـا على 

ثقة أننا نعمل في بيئة متمّيزة«. 
كمـا حـّذر الناصـر من الركـون إلـى التقاعس، مؤكـًدا الحاجة 
إلـى »المحافظـة على مـا نتمتع به مـن حكمة وتواضـع«. واختتم 
حديثـه بتوجيـه الشـكر إلـى الفائزين نظيـر ما قّدمـوه من صورة 
متفائلـة للمسـتقبل، »ليـس ألرامكـو السـعودية فحسـب، وإنمـا 
للعالـم أيًضـا، فأنتـم تثبتـون لـه أن مـا يظنـه البعـض أفـواًل لنجم 
قطـاع النفـط والغاز إنما هو في الحقيقـة فجر لنقلة نوعية في 

هذا القطاع«.

ز لعام 2019م. تم تكريم عدد من  المهندس أمين الناصر، برفقة عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة خالل االحتفال بجوائز الرئيس للتميُّ
اإلدارات في الشركة في فئات السالمة والبيئة والصيانة والموثوقية ومشاركة الموظفين والتمّيز التشغيلي وتمّيز المشروع المشترك. 

تصوير: مؤيد القطان

الفائزون بجوائز الرئيس للتمّيز لعام 2019
ز في السالمة جائزة التميُّ

•  المركز األول: إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار
الغــاز  ســوائل  تجزئــة  إدارة  الثانــي:  •  المركــز 

الطبيعي في ينبع
• المركز الثاني مكرر: إدارة معمل الغاز في البري

فئة الدوائر المساندة
•  المركز األول: إدارة أعمال الكمبيوتر

•  المركــز الثانــي: إدارة أعمــال الكهربــاء فــي منطقــة 
األعمال الشمالية

ز في البيئة جائزة التميُّ
فئة الدائرة التشغيلية األفضل أداًء 

•  إدارة معمل الغاز في البري
ن فئة الدائرة التشغيلية مستمرة التحسُّ

•  مصفاة رأس تنورة
فئة دائرة الخدمات

•  إدارة أعمــال إنجــاز اآلبــار فــي منطقــة األعمــال 
الجنوبية

أفضــل إدارة للغــازات المســببة لظاهــرة االحتبــاس 
الحراري )أعمال الغاز(

•  إدارة معمل الغاز في حرض

أفضــل إدارة للغــازات المســببة لظاهــرة االحتبــاس 
الحراري )أعمال النفط(

•  إدارة اإلنتاج في المنطقة البحرية في السفانية
أفضــل إدارة للغــازات المســببة لظاهــرة االحتبــاس 

الحراري )التكرير وسوائل الغاز الطبيعي(
•  إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع

ز في الصيانة والموثوقية جائزة التميُّ
الدوائر التشغيلية:

•  المركــز األول: تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي 
الجعيمة

•  المركز الثاني: إدارة التوزيع في المنطقة الغربية
دائرة الخدمات

المركز األول: إدارة ورش الخدمات الميكانيكية
دائرة الخدمات األكثر تحسًنا 

األعمــال  منطقــة  فــي  األنابيــب  •  إدارة خطــوط 
الشمالية

ز في مشاركة الموظفين جائزة التميُّ
اإلدارة األكثر مشاركة

•  المركز األول: إدارة التوزيع في المنطقة الشرقية
•  المركز الثاني: إدارة مشاريع خطوط األنابيب

اإلدارة األكثر تحسًنا
•  المركز األول: إدارة مشاريع المملكة الخاصة

•  المركــز الثانــي: إدارة خدمــات شــؤون أرامكــو 
السعودية

رئيس القسم األكثر تحفيًزا على المشاركة
•  المركــز األول: محمــد الهاجــري، قســم خطــوط 

األنابيب في بقيق
•  المركــز الثانــي: عبدالعزيــز العــكاس، قســم صيانــة 

خطوط األنابيب في منطقة األعمال الجنوبية

ز التشغيلي جائزة التميُّ
المرافق التشغيلية

•  المركــز األول: إدارة تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي 
في ينبع

•  المركز الثاني: معمل الغاز في الحوية
•  المركــز الثالــث: إدارة صيانــة اآلبــار فــي منطقــة 

األعمال الشمالية
•  المركــز الرابــع: إدارة اإلنتــاج علــى اليابســة فــي 

السفانية
•  المركز الخامس: معامل بقيق

دوائر الخدمات
•  المركز األول: إدارة أعمال الكمبيوتر

•  المركز الثاني: إدارة ورش الخدمات الميكانيكية
•  المركز الثالث: إدارة خدمات المكاتب

•  المركز الرابع: إدارة الوقاية من الحريق
التصنيــع  أســاليب  إدارة  الخامــس:  •  المركــز 

والمراقبة

ز في المشاريع المشتركة جائزة التميُّ
والبيئــة  والســالمة  الصحــة  فــي  األفضــل  األداء 

وجاهزية األصول 
•  ساسرف

األداء األفضل في كثافة استهالك الطاقة 
•  إس-أويل

ز التشغيلي  المركز األول في التميُّ
•  ساتورب

والبيئــة  والســالمة  الصحــة  فــي  تحســًنا  األفضــل 
وكثافة استهالك الطاقة 

•  ساتورب
األفضل تحسًنا في جاهزية األصول

•  ياسرف
ز التشغيلي المركز الثاني في التميُّ

•  إس-أويل
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إدارة التنقيب تتفّقد سير األعمال في مختبر 
عّينات التنقيب في الظهران

الظهــران - زار وفــد مــن دائــرة التنقيــب، مؤخــًرا، 
ــى درب  ــد عل ــب الجدي ــات التنقي ــر عين ــاء مختب ــع بن موق
مــاك فــي منطقــة الصناعــات الخفيفــة فــي الظهــران. 
حيــث قــاد الجولــة المديــر التنفيــذي لدائــرة التنقيــب، 

األستاذ مسفر الزهراني،
بــدأ العمــل علــى المشــروع فــي شــهر أغســطس 2018م 
بالقــرب مــن بولفــار ملعــب الجولــف فــي الحــي الســكني. 
وخــلل هــذه الزيــارة قــّدم المهندســون مــن إدارة مشــاريع 
أحيــاء الســكن والمشــاريع العامــة فــي أرامكــو الســعودية 
المســتجدات حــول أعمــال الحفــر والتشــييد قبــل القيــام 

بجولة للوقوف على األعمال الجارية في الموقع.

دمج أعمال العّينات الصخرية
وســيعمل المرفــق الجديــد علــى تركيــز مهمــات مركــز 

مختبــر عينــات التنقيــب ودمــج أعمال العينــات الصخرية ناصر الناجي
ــة مواقــع  ــن ثلث ــا بي ــة وحفظهــا، والموزعــة حالًي الجوفي

داخل مجمع الصناعات الخفيفة بالظهران.
ويتضّمــن أرشــيف الصخــور عينــات مأخــوذة مــن أقدم 
آبــار التنقيــب مثــل بئــر الدمــام رقــم 7 )بئــر الخيــر(، 

وصواًل إلى أحدث آبار التنقيب وتطوير الحقول.
رئيســة  صخريــة  عينــات  مــن  العينــات  وتتألــف 
المتصلــة يصــل  الصلبــة  الصخــور  مــن  )أســطوانات 
طولهــا إلــى 120 قدًمــا( وقطــع صخــور )شــظايا صخــور 
ــات  ــر. وتخضــع هــذه العين ــرة جــًدا( ألعمــال الحف صغي
لمجموعــة واســعة مــن اإلجــراءات التحليليــة لإلجابــة 
عــن األســئلة المهمــة لقــدرة الشــركة علــى إمــداد العالــم 

بالطاقة، وتشمل بعض هذه األسئلة:
• ما هي المكامن الواعدة؟

• كم تبلغ كمية الزيت أو الغاز في المكمن؟
•  كمــا تبلــغ نســبة االحتياطيــات الهيدروكربونيــة التــي 

يمكن استخلصها؟

• أين يجب أن تحفر الشركة الحًقا؟

تاريخ المختبر
احتــل مختبــر عينــات التنقيــب فــي البدايــة موقــع 
العيــادة البيطريــة حالًيــا، وانتقــل فــي عــام 1982م إلــى 
مرفــق جديــد وحديــث فــي المبنــى رقــم 3170 فــي مجمــع 
يبعــد بضــع مئــات مــن  الــذي  الخفيفــة،  الصناعــات 

األمتار من موقع البناء الجديد على درب ماك.
ملحقــان  مبنيــان  اُســتخدم  األخيــرة  اآلونــة  وفــي 
لتوفيــر مســاحة تخزيــن إضافيــة للعينــات الصخريــة، 
باإلضافــة إلــى توفيــر مســاحة لتخزيــن العينــات، يضــم 
المبنــى رقــم 3170 بعــض أحــدث التقنيــات التحليليــة 
لمجهــر  وا لمحوســب،  ا لمقطعــي  ا يــر  لتصو ا مثــل 
اإللكتروني الماســح، واألشــعة الســينية الفلوريــة، وحيود 
للنبعاثــات  الطيفــي  والقيــاس  الســينية،  األشــعة 
البصريــة للبلزمــا المتولــدة بالحــث، والقيــاس الطيفــي 

عينــات  معالجــة  وكذلــك  بالحــث،  المتولــد  الكتلــي 
المقاطــع الدقيقــة وشــرائح حبــوب اللقــاح واألبــواغ 
والكائنــات العضويــة الدقيقــة فــي الصخــور، وعلــم 

األحافير المجهرية.
والســتيعاب أعــداد الموظفيــن والمعــدات والعينــات 
2016م  فــي عــام  التنقيــب  إدارة  المتزايــدة، أوصــت 

بإنشاء مبنى جديد لمختبر عينات التنقيب.
واختتــم وفــد الدائــرة زيارتــه إلــى مختبــر عينــات 
التنقيــب بجولــة فــي المرفــق الحالــي، حيــث قــّدم موظفو 
أحــدث  حــول  شــروًحا  الجيولوجيــة  األعمــال  إدارة 
المعــدة  والخطــط  التحليليــة  والتقنيــات  المختبــرات 

للمختبر الجديد.
جديــر بالذكــر، أن المرفــق الجديد سيشــمل الوظائف 
الحاليــة للمختبــر والتقنيــات الجديــدة والتخزيــن فــي 
المبنــى نفســه، عوًضــا عــن التخزيــن فــي ثلثــة مبــاٍن 
منفصلــة لدعــم أرامكــو الســعودية خلل الخمســين عاًما 

المقبلة.

صورة لنموذج مختبر عينات التنقيب الجديد بعد اكتماله.

يستمر البناء في موقع مختبر عّينات التنقيب الجديد الواقع على درب ماك في مجمع الصناعات الخفيفة بالظهران. وسوف 
يسهم المختبر الجديد بعد اكتماله في خدمة الشركة خالل الخمسين عاًما المقبلة.

تصوير: محمد آل ابن الشيخ

مسفر الزهراني وأعضاء إدارة التنقيب يتجّولون في موقع بناء مختبر عّينات التنقيب الجديد. وسوف يعمل المرفق الجديد 
على تركيز مهمات مركز مختبر عّينات التنقيب ودمج أعمال العّينات الصخرية الجوفية وحفظها، والموزعة حالًيا بين ثالثة 

مواقع داخل مجمع الصناعات الخفيفة بالظهران.
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يف فعالية اليوم املفتوح

إدارة المشاريع تحتفي بإنجازاتها، وترسم الطريق نحو المستقبل

الظهـران - اسـتضافت إدارة الخدمـات المسـاندة إلدارة 
المشـاريع فعالية اليوم المفتوح السـنوية إلدارة المشـاريع، التي 
نُظمـت ليـوم واحـد وتـم خللهـا تكريـم اإلدارات والمسـاهمين 
الرئيسـين فـي المنطقـة اإلداريـة إلدارة المشـاريع، وتقديـم 

عروض نهاية العام وتبادل أفضل الممارسات. 
ا  جسـدو لذيـن  ا للموظفيـن  دات  لشـها ا ُمنحـت  كمـا 

إستراتيجيات التميُّز التشغيلي على مدار العام الماضي.
وقـد تـرأس هذه المناسـبة، نائـب الرئيـس إلدارة المشـاريع، 
األسـتاذ فهـد الهـلل وحضرهـا المديـرون العامـون، ومديـرو 

اإلدارات والموظفون.

ز التشغيلي التمّيُ
وقـد افتتـح الفعاليـة مديـر عـام مشـاريع التكريـر والمعالجة 
والتسـويق، األسـتاذ حسـن الزهرانـي، وبهـذه المناسـبة، أثنـى 
على المشاركين الذي حققوا أهداف التميُّز التشغيلي للشركة، 
وتجاوزهـا المسـتويات المنشـودة خـلل العام الماضي، وشـّجع 

جميع اإلدارات على االستمرار في أداء عملهم الرائع.
وقـّدم نايـف السـبيعي مـن إدارة الخدمـات المسـاندة إلدارة 
المشـاريع، عرًضـا عـن رحلـة أرامكـو السـعودية الطويلـة نحـو 
تنفيـذ التميُّـز التشـغيلي، التـي بـدأت فـي عـام 2014م. وسـلَّط 
الضـوء علـى الجهـود التـي تبذلهـا إدارة المشـاريع مـن أجـل 
االسـتمرار فـي تحسـين عمليـة تنفيـذ التميُّـز التشـغيلي، وكيف 
تمكّنـت اإلدارة مـن تجـاوز األهـداف المحـددة للشـركة لعـام 

2018م.
وبفضـل وجـود 158 مدقًقـا مؤهـًل وأكثـر مـن 325 مسـؤواًل 
التميُّـز التشـغيلي، أثبتـت فـرق إدارة المشـاريع  مـن أعمـال 
التـام بالمحافظـة علـى أداء المشـاريع وتحسـينها  التزامهـا 
باسـتمرار مـن خـلل تبـادل أفضـل الممارسـات فـي التخطيـط 
الهـدف  لدعـم  المسـتفادة  الـدروس  وتطبيـق  والتنفيـذ، 
اإلسـتراتيجي ألرامكـو السـعودية، المتمثـل في أن تصبـح رائدة 

عالمًيا في مجال المواد الكيميائية والطاقة.
ثـم تحـدث رئيـس وحـدة التخطيـط والمسـاندة فـي إدارة 
مشـاريع خطوط األنابيب، وديع عسـلي، الذي قّدم شـرًحا حول 
الجهـود التي بذلتها إدارته لتحسـين الخطط التطويرية لجميع 
الموظفيـن وتعزيـز أسـاليب آداء األعمـال، وتشـجيع المبـادرات 
الجماعيـة والفرديـة، واالحتفـاء بإنجـازات األفـراد والفـرق فـي 
عـام 2018م. وقـد ُكرمـت إدارة مشـاريع خطـوط األنابيب نظير 

سجلها الحافل في تطبيق أفضل الممارسات.

تحسين القيمة
أمـا عمـر القحطانـي، ممثل إدارة مشـاريع تملـك البيوت في 
جنـوب الظهـران، فقد شـرح كيف مضت مسـيرة برنامج أجيال 
نحـو التميُّـز بتنفيـذه ممارسـات تحسـين القيمـة خـلل مرحلـة 

التصميم التفصيلي الذي أسفر عن تحقيق وفورات كبيرة.
كمـا اتخـذت إدارة التفتيـش مـن نموذج جـودة برنامج أجيال 
معيار مقارنة، واعتمدته في مشاريع البنية التحتية والمشاريع 
العامـة فـي المسـتقبل. وقـد أُعـدت مبـادرة داخليـة للتعلّـم 
اإللكترونـي ونُفـذت لجميـع أعمـال التميُّز التشـغيلي كجزء من 
تطويريـة  كأداة  التشـغيلي  بالتميُّـز  أجيـال  برنامـج  التـزام 

وتوعوية.
كذلك نفذت إدارة مشاريع تملك البيوت في جنوب الظهران 
برنامـج حوافـز للسـلمة لتحسـين ثقافـة السـلمة فـي إدارة 
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نظرة على الماضي وتطّلع للمستقبل
أحـد أعضـاء مجموعـة  السـنين،  اسـتعرض عمـر  كذلـك 
مسـاندة نائـب الرئيـس، أداء إدارة المشـاريع خلل عـام 2018م 
ومجاالت التركيز واألولويات وأهداف مؤشرات األداء الرئيسة 

لعام 2019م.
وعـرض رأفـت الشـريف مـن إدارة خدمـات مسـاندة إدارة 
المشروعات، مبادرة سعودة مقاولي اإلنشاء في إدارة المشاريع 
وأوضح الطريقة التي ُحددت بها المراحل الرئيسـة، باإلضافة 
إلـى مجـاالت التركيـز الرئيسـة، حيـث طـّور الفريـق مقياًسـا 
ز اإلجـراءات اإلدارية  لنظـام كفـاءة مؤشـر رفاهيـة العامـل، وعـزَّ
الداخليـة للسـعودة ممـا أسـهم فـي تقديـم مبـادرة السـعودة قبل 

عام من الموعد المقرر.
وقد سـعت المبادرة التي قادها مدير إدارة خدمات مسـاندة 
إدارة المشـاريع، األسـتاذ عبدالرحمـن الحميـدي، وترأسـها 
سـمير المنتـاخ، مـن إدارة خدمـات مسـاندة إدارة المشـروعات، 
إلـى تحسـين مسـتوى الرفاهيـة لأليـدي العاملة السـعودية لدى 
مقاولي اإلنشـاء إلكسـابهم مهارات حرفية أعلـى. وتضمن ذلك 
تحسـينات فـي عمليـة تدريـب السـعوديين وتوظيفهـم وإعـادة 
توزيعهـم. كمـا أنهـا تُسـهم فـي ضمـان توفيـر وظائـف موثوقـة 
ومسـتمرة لأليدي العاملة السعودية وفًقا لما ورد في األهداف 
2020 ورؤيـة  اإلسـتراتيجية لبرنامـج التحـول الوطنـي لعـام 

المملكة 2030.
وتحـدث بينسـون أبراهـام، مـن قسـم التخطيـط والتوظيـف 
فـي إدارة الخدمـات المسـاندة إلدارة المشـاريع، عـن التنوع في 
إدارة المشـاريع وبيانـات تركيبـة الموظفيـن، ثـم تطـرق إلـى 
عمليـة  فـي  الرئيسـة  المراحـل  ونمـوذج  الزمنـي  الجـدول 
استقطاب المواهب. كما نوقشت بالتفصيل إمكانات التوظيف 
والحركـة السـنوية لأليـدي العاملـة واألداء وإحصـاءات التقييم، 
ل  وسـلَّط الضـوء علـى مـوارد وحوافـز األيـدي العاملة. وقد شـكَّ
المنتدى فرصة لفريق التوظيف الستعراض إنجازاته والدروس 

المستفادة واالتفاق على خطة للمضي قدًما.
وأثنـاء تسـليط الضـوء علـى جهـود فريـق االمتثـال فـي إدارة 
الخدمـات المسـاندة إلدارة المشـاريع خـلل العـام الماضـي، 
أشـار معـاذ الغامـدي، عضـو الفريـق، إلـى الخطـوات الكبيـرة 
التـي اُتخـذت لتعزيـز ثقافـة االمتثـال فـي إدارة المشـاريع ليس 
فقـط من خـلل التعجيل بتلفي ملحظـات التدقيق الداخلي 
الجاريـة، وإنما أيًضا باسـتباق أعمال التدقيـق بإجراء مراجعة 
القصـور فـي  أوجـه  ذاتيـة للمتثـال، تسـاعد علـى تحديـد 
الضوابـط الداخليـة، وإتاحـة المجـال لتعزيـز هـذه الضوابـط 
قبل الموعد المحدد. وعمل قسم االمتثال على مراجعة منهج 
المخاطـر الكلـي للمتثـال ليأخـذ فـي االعتبـار المدخـلت 
الوظيفية المختلفة من التزاماته التشـغيلية ويوحدها، بما في 
ذلك وظيفة إدارة المخاطر في الشركة التي أُضيفت، مؤخًرا، 
وأعمـال المراجعـة الخاصـة اللزمة. واالسـتمرار في تحسـين 
الدعـم المقـدم، ويعمـل قسـم االمتثال سـنوًيا على تقييـم أدائه 
ومؤشـر رضـا عملئـه مـن خـلل عمليـة التميُّـز التشـغيلي، 
وحـدد بالفعـل المجـاالت التـي تحتـاج إلـى تحسـين فـي السـنة 

المقبلة.

النمو والتطوير الوظيفي
مـن جهتهـا، اسـتعرضت نـورة المنيـف مـن قسـم التدريـب 
إلدارة  المسـاندة  الخدمـات  إدارة  فـي  البشـرية  والمـوارد 

إدارات المشـاريع علـى اسـتمرار جهودهـا فـي مجـال الصحـة 
تتمتـع  المسـتوى  عالميـة  هيئـات  لتكـون  والبيئـة  والسـلمة 
بالسلسة والشفافية على جميع المستويات لتحقيق األهداف 
للمشـاريع  اآلمـن  التنفيـذ  نحـو  توجهنـا  التـي  التنظيميـة 

الرأسمالية وتحسين سلمة المقاولين.

تشييد الهياكل الفوالذية
ثـم قّدم مدير المشـروع، طارق الشـمري، عرًضـا عن أحدث 
التطـورات التـي حققتهـا إدارة مشـاريع مرافـق الزيت فـي العام 

الماضي.
وقـال الشـمري: »تعـد كونكسـتيك تقنيـة رائـدة بطريقـة غير 
تقليديـة لتشـييد الهيـاكل الفوالذيـة بأمـان مـع جـدول زمنـي 
وتكلفـة بنـاء مثالييـن«، مشـيًرا إلى اسـتخدام هذه التقنيـة ألول 
مـرة علـى مسـتوى الشـركة فـي مشـروع االسـتخلص الفائـق 
لإليثـان فـي معمـل الغـاز فـي العثمانيـة. وأضاف: »أجرى قسـم 
الهندسة المركزية مراجعة دقيقة لهذه التقنية، وأُضيفت بعض 
التغييـرات لضمـان السـلمة الكاملـة وفًقـا لمعاييـر أرامكـو 
السـعودية المعمـول بهـا. إذ تُصمـم وتُصّنـع تقنيـة كونكسـتيك 
الذيـن  المحلييـن،  السـعوديين  المورديـن  خـلل  مـن  حالًيـا 
يسـتوفون إسـتراتيجية الشـركة ورؤيـة 2030 لتوطيـن الصناعة 

في المملكة«.

تقنيات الخرسانة الخضراء
وقد ناقش رائد النجدي من إدارة مشـاريع خطوط األنابيب 
عمليـة التطبيـق الناجحـة لـكل مـن معمـل الخرسـانة الحجمـي 
وتقنيـات الخرسـانة الخضـراء، التـي سـوف تدعـم مشـاريع 
القيـود  إلغـاء  مـن خـلل  المسـتقبل  فـي  السـعودية  أرامكـو 
المعياريـة للمناطـق النائيـة وتوفيـر خرسـانة عاليـة الجـودة مـع 

خفض كبير للتكاليف في ميزانيات المشاريع. 
واسـتعرض أحمد الحربي من إدارة مشاريع المحافظة على 
طاقـة اإلنتـاج علـى اليابسـة رحلـة اإلدارة نحـو التميُّز فـي إدارة 
المشـاريع. فأُدخلـت تقنيـات مثل تقنيـة الحفر النفقـي وأنظمة 
الفـوالذ المبتكـرة فـي المشـاريع، ممـا حّسـن مـن الجـداول 
الزمنيـة والجـودة. ويعكـس فوز بعـض المشـاريع بجوائز وطنية 
ودوليـة االلتـزام الشـديد إلدارة المشـاريع لتحقيـق مسـتويات 

عالية من التميُّز.
واختتـم فهـد الهـلل هـذه المناسـبة بتسـليط الضـوء علـى 
التـزام اإلدارة بتقديـم الدعـم الكامـل للمشـاريع والمحافظـة 

عليها واستمرارها نحو تحقيق التميُّز.

المشـاريع، اإلنجـازات المهمـة التـي حققها القسـم خـلل العام 
الماضـي، بمـا فـي ذلـك نتائـج إسـتراتيجيته للنمـو والتطويـر 
الوظيفـي لموظفـي إدارة المشـاريع. حيـث حصـل اسـتطلع 
مشـاركة الموظفيـن الـذي بدأ في شـهر ديسـمبر الماضي على 
معدل استجابة بنسبة 86 % مما يدل على االهتمام الذي يولى 
إدارة  فـي  الكفـاءة  الموظفيـن. وسـجلت مسـتويات  لتطويـر 
المشـاريع عنـد 44 % فـي ديسـمبر مقارنـة ببدايـة أكتوبـر حيـن 
بلغت 35 %، مع دعوة قسم التدريب والموارد البشرية في إدارة 
إلـى  الحاجـة  إلـى  المشـاريع  إلدارة  المسـاندة  الخدمـات 
المحافظـة علـى هـذا الزخـم مـن خـلل جميـع برامـج التدريب 
الفنيـة. وقد اتضح ذلك من خلل ازدياد نسـبة المشـاركة التي 
فاقـت 400 % فـي الـدورات األسـاس إلدارة المشـاريع خـلل 

العامين الماضيين.
وقـدم كيرتـس قونتـر مـن إدارة الخدمـات المسـاندة إلدارة 
المشاريع، عرًضا عن السلمة سلَّط فيه الضوء على متطلبات 
العمل في المشاريع خلل السنوات الماضية، وجوانب الصحة 
والسـلمة والبيئـة، وتحليـل للتوجهـات. كمـا شـجع قونتر جميع 

مشاركون في فعاليات اليوم المفتوح إلدارة الخدمات 
المساندة إلدارة المشاريع يستمعون لعرٍض حول أنشطة 

التقييم المعيارية لنموذج الجودة في برنامج أجيال. وقد 
رحبت هذه الفعالية التي استمرت ليوم واحد باإلدارات 

والمساهمين األساس من مختلف أرجاء المنطقة اإلدارية 
إلدارة المشاريع لمشاركة أفضل الممارسات واإلشادة 

بجهودهم خالل العام الماضي.
تصوير: يارا زياد

ز التشغيلي إلدارة المشاريع خالل فعالية  كّرمت اإلدارة عدًدا من موظفي إدارة مشاريع خطوط األنابيب لتنفيذهم برنامج التميُّ
اليوم المفتوح إلدارة المشاريع. الصورة من اليمين: سلمان آل داوود، ومحمود يونس، وفهد الهالل، وعبد العزيز اليوسف، 

وحسن الزهراني. 

مشاري الدوسري، منسق تنظيم الفعالية، يقّدم موجًزا 
للنقاط األساس لمبادرة السعودة في إدارة المشاريع قبل 

انتقاله للحديث عن التوظيف. وناقش مع خبراء آخرين في 
إدارة المشاريع مجموعة متنّوعة من الموضوعات واألنشطة 

المتعلقة بالمنطقة اإلدارية.
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تخّلص من التوتر واقِطف ثمار الحياة

الظهــران - تُشــير كثيــر من األبحــاث واإلحصــاءات إلى 
ــر  ــة مــن التوت مــا يواجهــه الموظفــون مــن مســتوياٍت عالي
فــي عالــم اليــوم الــذي تتســارع فيــه األحــداث ويــزداد 
اتصــاالً وتعقيــًدا يوًمــا بعــد يــوم. ونظــًرا لمــا للرفــاه 
االجتماعــي مــن أهميــة كبيــرة، فــإن هنــاك اهتماًمــا دولًيــا 
ــاط  ــا أنم ــد تخلفه ــي ق ــدى الت ــدة الم ــار بعي ــا باآلث متنامًي

العمل على نوعية حياة المواطنين.
أثنــاء  وقــد أجمــع عــدد مــن قــادة العالــم 
مباحثاتهــم فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي 
فــي دافــوس مطلــع هــذا العــام علــى أنــه يجــب 
علــى الــدول معالجــة قضيــة الرفــاه االجتماعــي 

وليس فقط الرفاه االقتصادي للدول.
وبهــدف زيــادة الوعــي وإطــلق الحــوار 
حــول كيفيــة إدارة التوتــر، تنشــر »القافلــة 
ــًة حــول  ــدد مقال ــبوعية« فــي هــذا الع األس

إدارة التوتر وتحسين اإلنتاجية. 

ما هو التوتر؟
ف منظمــة الصحــة العالميــة التوتــر المرتبــط  تُعــرِّ
ــد  ــي ق ــه »االســتجابة النفســية والجســدية الت بالعمــل بأن
يبديهــا األشــخاص عندمــا يواجهــون مطالــَب وضغوًطــا 
متعلقــة بالعمــل ال تتوافــق مــع معرفتهــم وقدراتهــم، فضــًل 

عن اختبارها لقدرتهم على التأقلم«.
والتوتــر موجــوٌد فــي مجموعــة واســعة مــن ظــروف 
العمــل، وغالًبــا مــا يــزداد ســوًءا عندمــا يشــعر الموظفــون 
أنهــم يتلقــون قــدًرا ضئيــًل مــن الدعــم مــن رؤســائهم 

وزملئهم وأنهم ال يسيطرون على سير عملهم.
هنــاك قــدٌر معّيــن مــن التوتــر ال يمكــن تجنبــه وهــو 
متأصــل فــي عالــم األعمــال، كالتقيــد بالمواعيــد النهائيــة، 
ومؤشــرات األداء الرئيســة، والتوقعــات مــن الوظيفــة. 

ــم معــه شايستا خان ــر الــذي يمكــن التأقل ــوع مــن التوت ويُدعــى هــذا الن
»التوتــر المفيــد«، وهــو ضــروري للمحافظة على تنافســيتنا 
ومســاعدتنا فــي التعافــي وإعــادة شــحن طاقاتنــا. ويمكــن 
للتوتــر إذا أصبــح كبيــًرا جــًدا، ومفرًطــا أو ال يمكــن إدارتــه، 
أن يؤثر ســلًبا علــى إنتاجية الموظفيــن وأدائهم، وعلقاتهم 

الشخصية وعلى السلمة الجسدية والعقلية.

ثمن التوتر في مكان العمل
إضافــًة إلــى األثــر الكبيــر للتوتــر علــى المعنويــات 
واإلنتاجيــة، فقــد يظهــر التوتــر فــي أماكــن العمــل فــي 
صــورة التغّيــب عــن العمــل، ممــا يكلــف أصحــاب العمــل 
أمــوااًل كثيــرة. وطبًقــا لمســح شــمل 800 ألــف موظــف فــي 
أكثــر مــن 300 شــركة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
تضاعــف عــدد الموظفيــن الذين يأخذون إجــازات مرضية 
ثــلث مــرات بســبب التوتــر خــلل فتــرة أربــع ســنوات، 
وتغّيــب مــا يُقــدر بمليــون موظــف عــن أعمالهــم كل يــوم 
بســبب التوتــر. وبصــرف النظــر عــن أيــام العمــل الضائعــة، 
فقــد يكــون للتوتــر تأثيــر ســلبي متراكــم علــى مســيرة 
العمــل. كمــا يمكــن للتوتــر أن يكلــف الشــركات الكبيــرة 
مبالــغ طائلــة ســنوًيا، وذلــك كمصروفــات صحيــة، وتغّيــب 
وضعــف  ألعمالهــم،  الموظفيــن  وتــرك  العمــل،  عــن 

اإلنتاجية.

رأس المال البشري السليم 
تُعــد أرامكــو الســعودية شــريًكا رئيًســا فــي عمليــة 
التحــول فــي المملكــة. وفــي الوقــت الــذي نمضــي فيــه 
قدًمــا للتحــول إلــى مجتمــع حيــوي وحديــث، حســب رؤيــة 
المملكــة 2030، تطمــح أرامكــو الســعودية إلــى إيجــاد 

واستدامة قوة عمل تتمتع بالصحة والحيوية.
ومــن أجــل تحقيــق االنســجام مــع هــذه األهــداف وتعزيز 
الصحــة البدنيــة والنفســية لموظفــي أرامكــو الســعودية، 
يقــّدم فريــق إدارة الطاقــة البشــرية فــي إدارة التطويــر 
اإلداري والمهنــي، تدريًبــا شــامًل وحلــوالً وبرامــج تدريبيــة 
متنوعــة. تقــول خبيرة الموارد البشــرية وقائــدة فريق إدارة 
الطاقــة البشــرية، ســامانثا هورســمان: »تُقــر المؤسســات 
البحثيــة الرائــدة، مثــل هارفــارد بزنــس ريفيــو، وكليــة لندن 
لألعمــال، وكليــة كيلــوغ لــإلدارة، بوجــود علقــة بيــن زيــادة 
التوتــر  ومســتويات  األداء  )تحســن  الوظيفــي  الرضــا 

المنخفضة( ووجود قوة عاملة صحية وفاعلة«. 
ــات البشــرية  ــق إدارة الطاق ــز فري ــك، يرّك ــى ذل ــاًء عل بن
علــى تقديــم برنامــج توعيــة شــامل بالتوتــر مــن خــلل 
ــن  ــّدم مجموعــة م ــذي يق ــر ال ــن التوت ــص م ــج التخل برنام

الخدمات في مكان العمل، بما في ذلك:
1 - فحــوص تقييــم الصحــة فــي مــكان العمــل والتحكــم 
الجلســة  هــذه  تمّكــن  الالإراديــة:  الجســم  بوظائــف 
الموظفيــن مــن فهــم عوامــل التوتــر الرئيســة، وأهميــة 
توســيع القــدرات مــن أجــل العمــل فــي البيئــات عاليــة 
التوتــر، وإدارة عمليــة التعافــي بطريقــة إســتراتيجية. 
العمــل  مــكان  فــي  الصحــة  تقييــم  فحــوص  وتشــتمل 
والتحكــم بوظائــف الجســم اللإراديــة علــى قيــاس معــدل 
ضربــات القلــب، وضغــط الــدم، والــوزن، والطــول، ومؤشــر 
كتلــة الجســم، ونســبة الدهــون والمــاء، والدهون الحشــوية، 

ومعدل االستقلب األساس. 
2 - التقييــم واالستشــارة: تشــتمل هــذه الجلســة علــى 

استشــارات فرديــة لوضــع ملــف بمعلومــات الطاقــة مــع 
فريــق إدارة الطاقــة البشــرية فــي مراكــز الطاقــة. ويُطلــب 
مــن الموظفيــن الربــط بيــن مســتويات رضاهــم الحالية مع 
كل بُعــد )الرضــا الوظيفــي، والتطــور والنمــو المالــي، 
والصحــي والشــخصي والعلقــات الشــخصية( وذلــك على 
دوالب نظــري. وبعــد ذلــك يقومــون بالتوصيــل بيــن النقاط 
ورســم خــط إلنشــاء »ملف بمعلومــات الطاقــة«. وبنــاًء على 
ملــف معلومــات الطاقــة الخــاص بالموظــف، تُحــدد أولويــة 
أو أولويتــان، وتُوضــع أهــداف وخطــوات محــددة ويمكــن 
قياســها وتحقيقهــا. وتســاعد فحــوص تقييــم الصحــة فــي 
الجســم  بوظائــف  الــلإرادي  والتحكــم  العمــل  مــكان 
الموظفيــن فــي فهــم مســتويات التوتــر لديهــم وحالتهــم 

الصحية بصورة أفضل.
3 - ورش عمــل عنــد الطلــب: ويقــّدم فريــق إدارة الطاقــة 
البشــرية برامــج متعمقــة عاليــة القيمــة واألثر عنــد الطلب 
ــر  ــك، أو فريقــك. ويدي ــك، أو قســمك، أو وحدت فــي إدارت
الصحــة  برنامــج  همــا  مميزيــن  برنامجيــن  الفريــق 
 .leadWELL التنفيذية، وبرنامج جلســات القيادة الحسنة
ويقــّدم برنامــج القيــادة الحســنة حلــوالً تدريبيــة قياديــة 
متكاملــة تعمــل علــى إعــداد قــادة واعيــن، ومشــاركين 
ومرنيــن. ويتألــف البرنامــج من جلســات رئيســة تُســهم في 
إعــداد قــادة وفــرق يمكنهــم أداء أعمالهــم بفاعليــة، وإجراء 
دراســات علــى المخاطــر الصحيــة التــي تواجــه الموظفيــن 
ذلــك، واســتضافة  المترتبــة علــى  التكاليــف  وتحديــد 
العيــادات المؤقتــة، وربــط المخاطــر بأنمــاط الحيــاة، 
ومســاعدة الموظفيــن علــى تحقيق توازن ســليم بيــن العمل 
والحيــاة مــن خــلل التحــرك بصــورة أكبــر، واإلقــلع عــن 

التدخين، وتناول األطعمة الصحية. 
ويُقــارن األداء الوظيفــي بالبيانــات المعياريــة ويُربــط 
بمهــارات القيــادة فــي االســتجابة للظــروف غيــر المتوقعة، 
متزامنــة  بصــورة  المتعــددة  األعمــال  بيــن  والتنســيق 
والمحافظــة علــى التركيــز والتحمــل بالرغــم مــن الشــعور 
ــتخدم هــذه الجلســات  ــن. وتَس ــدم الراحــة وعــدم التيق بع
أيًضــا الرســوم البيانيــة ومهــارات المقابــلت التحفيزيــة 
لتحديــد مــدى اســتعداد الموظفيــن للتغييــر. وأخيــًرا، 
يســتطيع القائــد مــن خــلل اإلصغــاء الواعــي وأســاليب 
إعــادة التأكيــد وضــع قواعــد رئيســة لحياتهــم والتعهــد 

ببذل الجهود لتحقيق التغير المستدام. 
4 - جلســات التخيــل الموجــه أثنــاء اســتراحة الغــذاء: 
ــاء اســتراحة  ــب أثن ــى الطل ــاًء عل ــد هــذه الجلســات بن تُعق
الغــداء. وهنــاك ثلثــة أنــواع مــن الجلســات: جلســة تخيــل 
يمكــن إجراؤهــا فــي غرفــة مخصصــة للجتماعــات أو 
الخــارج، وخيــار  التأملــي فــي  العمــل، والمشــي  ورش 
التواصــل االفتراضــي بحيــث يمكــن للموظفيــن »العمــل« 
تلــك  فــي  للمشــاركين  ويمكــن  مكاتبهــم.  علــى  وهــم 
الجلســات تعلــم كيفيــة التخلــص مــن التوتــر بإيجابيــة مــن 
خــلل التنفــس بطريقــة صحيحــة وتقنيــات التخلــص مــن 
التوتــر، التــي تســاعد علــى تهدئة النشــاط الذهنــي وتعزيز 

األداء والتركيز والطاقة.
 لمزيــد مــن المعلومــات حــول برنامــج التخلــص مــن 
التوتــر وكيفيــة اســتخدام األدوات والتقنيــات للتخفيف من 
التوتــر، يُرجــى زيــارة موقــع إدارة الطاقــة البشــرية علــى 

شارك:
https://sharek.aramco.com.sa/cop/sawp/_
layouts/15/start.aspx#/SitePages/Community%20
Home.aspx or call the HEM Help Desk at 874-5924

ُيشّجع زوار مركز الطاقة على استخدام الساللم بشكل أكبر. أحد المشاركين يخضع لفحص تقييم الصحة في مكان 
العمل.

أحد المشاركين يرسم مخطط استشارة حول نمط الحياة. علي الربعان، أحد مدّربي إدارة الطاقة البشرية، يقّدم 
معلومات لمساندة أحد زمالئه خالل إحدى جلسات »إطالق 

الطاقة«، باستخدام تقنيتي التنفس وفحوص تقييم الصحة. 

أحد أعضاء فريق إدارة الطاقة البشرية يدير جلسة التحكم الالإرادي بوظائف الجسم ضمن برنامج التخلص من التوتر.
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المؤتمر األول لالستفادة من المواد الكيميائية 
منتهية الصالحية ودراسة إمكانية إعادة تدويرها 

الظهـــران - نّظـــم قســـم مســـاندة منصـــات الحفـــر 
مؤتمـــًرا، يُعـــد األول مـــن نوعـــه، يتمحـــور حـــول مناقشـــة 
االســـتفادة مـــن المـــواد الكيميائيـــة منتهيـــة الصلحيـــة، 
التـــي تُســـتخدم لمســـاندة أعمـــال الحفـــر والتنقيـــب، 
وذلـــك بإعـــادة تدويرهـــا الســـتخدامها مجـــدًدا. وانعقـــد 
المؤتمـــر فـــي مركـــز التبـــادل الفنـــي فـــي الظهـــران، يـــوم 
األربعـــاء 27 رجـــب 1440هــــ )3 أبريـــل 2019م(، حيـــث 
والمشـــغلين  المهندســـين  مـــن  عـــدد  فيـــه  شـــارك 
الكيميـــاء مـــن إدارات وأقســـام  فـــي  والمتخّصصيـــن 
مختلفـــة مـــن الشـــركة، إضافـــًة إلـــى مشـــاركة جميـــع 
مـــوردي الشـــركة للمـــواد الكيميائيـــة المســـتخدمة فـــي 
مســـاندة أعمـــال حفـــر اآلبـــار. وكان هـــدف المؤتمـــر 
األســـاس هـــو الحـــد مـــن األضـــرار البيئيـــة المترتبـــة علـــى 
عمليـــة التخلـــص مـــن هـــذه المـــواد، وتحســـين التواصـــل 
ــة  ــي عمليـ ــة فـ ــواد الكيميائيـ ــوردي المـ ــركة ومـ ــن الشـ بيـ
إضافـــة  الصلحيـــة،  تاريـــخ  مـــن  التحقـــق  إعـــادة 
للســـتفادة مـــن المـــواد الكيميائيـــة المنتهيـــة الصلحيـــة، 
ومناقشـــة الظـــروف البيئيـــة لتخزينهـــا، وطـــول مـــدة إعـــادة 
تدويرهـــا، كمـــا ناقـــش المؤتمـــر الحلـــول المقترحـــة 
لتجنـــب هـــدر المـــواد الكيميائيـــة منتهيـــة الصلحيـــة، 
ومشـــاركة تلـــك الحلـــول للوصـــول إلـــى أفضـــل الممارســـات 
لتفـــادي الهـــدر المتوقـــع للمـــوارد واألضـــرار البيئيـــة 

المترتبة على ذلك.

التغلب على الصعوبات
وقـــد افتتـــح المؤتمـــر ناظـــر قســـم مســـاندة منصـــات 
الحفـــر، علـــي ناصـــر المقبـــل، بكلمـــة شـــكر فيهـــا الجميـــع 
علـــى حضورهـــم ومشـــاركتهم، مشـــدًدا علـــى أهميـــة هـــذا 
المؤتمـــر ومـــدى تأثيـــره اإليجابـــي علـــى البيئـــة وعلـــى 
ــال لـــم  ــوارد فـــي حـ ــع للمـ ضـــرورة تجنـــب الهـــدر المتوقـ
يتـــم إعـــادة تدويـــر المـــواد الكيميائيـــة. وأشـــار إلـــى أهميـــة 
أخـــذ جميـــع اإلجـــراءات اللزمـــة للتغلـــب علـــى الصعوبـــات 
التـــي قـــد تُعيـــق عمليـــة االســـتفادة مـــن المـــواد الكيميائيـــة 

منتهية الصلحية.
وتحـــدث خالـــد المظفـــر مـــن قســـم منصـــات الحفـــر، 
ـــر  ـــة تدوي ـــي عملي ـــا ف ـــي يجـــب اتباعه عـــن اإلجـــراءات الت
ــق  ــواد، والتحقـ ــل المـ ــمل: فصـ ــة، وتشـ ــواد الكيميائيـ المـ
مـــن الخصائـــص الفيزيائيـــة، والتحقـــق مـــن الخصائـــص 

الكيميائيـــة، وكيـــف يمكـــن تفعيـــل هـــذه اإلجـــراءات حسني األسمري، وإميان العمري
وإعـــادة اســـتخدامها ضمـــن عمليـــة الحفـــر. كمـــا شـــرح 
الكميائيـــة  المـــواد  بيانـــات  نقـــص  المظفـــر مصـــادر 
انتهـــاء  أن  وأوضـــح  رئيســـة،  نقـــاط  إلـــى  وفصلهـــا 
الصلحيـــة ال يعنـــي نهايـــة المـــادة الكيميائيـــة، وأنـــه 
توجـــد حلـــول بديلـــة، مثـــل عمليـــة المعالجـــة وتغييـــر 
طبيعـــة المنتـــج، للوصـــول إلـــى نفـــس الكفـــاءة المطلوبـــة 

للمادة الكيميائية.
وذكـــر مشـــرف وحـــدة تنســـيق المـــواد بقســـم مســـاندة 
ـــر، أســـامة الصامـــل، أن الهـــدف الرئيـــس مـــن هـــذه  الحف
العمليـــة هـــو تجنـــب اآلثـــار البيئيـــة الســـلبية أو علـــى 
ــة  ــى آليـ ــل علـ ــى، والعمـ ــد األدنـ ــى الحـ ــا إلـ ــل تقليلهـ األقـ
مســـتدامة باالســـتفادة مـــن المـــوارد الطبيعيـــة ومراعـــاة 
التوافـــق البيئـــي، والظـــروف الخارجيـــة أثنـــاء دورة حيـــاة 
المـــادة وتوظيفهـــا بالطريقـــة المثاليـــة لتحقيـــق االســـتفادة 
ـــى  ـــا إل ـــا نســـعى أيًض ـــة، كم ـــادة الكيميائي ـــة مـــن الم الكامل
توفيـــر حلـــول مبتكـــرة إليجـــاد إجـــراءات معالجـــة أســـرع 
وأكثـــر فاعليـــة لتتـــم إعـــادة المعالجـــة وإعـــادة االســـتخدام 
بالشـــكل الســـليم ممـــا ســـيوفر علـــى الشـــركة مبالـــغ ماليـــة 

كبيرة. 
وقـــد تـــم خـــلل هـــذا المؤتمـــر مناقشـــة الصعوبـــات فـــي 
المنتهيـــة  الكيميائيـــة  المـــواد  تدويـــر  إعـــادة  عمليـــة 
الصلحيـــة، وأوضـــح ممثلـــو الشـــركة األســـباب التـــي 
تُبطـــئ عمليـــة إعـــادة تدويـــر المـــادة الكيميائيـــة، وغيرهـــا 

من المشكلت التي لها تأثير مباشر على العملية.

مختبرات معتمدة
ــواد  ــد المـ ــق المختـــص بتجديـ ــد الفريـ ــّرق قائـ ــا تطـ كمـ
الكيميائيـــة منتهيـــة الصلحيـــة، حســـين األســـمري، مـــن 
ــل  ــر، العوامـ ــاندة الحفـ ــم مسـ ــواد بقسـ ــيق المـ ــدة تنسـ وحـ
التـــي تعطـــل مـــن ســـرعة إنجـــاز هـــذا العمـــل، وأحدهـــا كان 
عـــدم وجـــود مختبـــرات معتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية إلعـــادة تدويـــر المـــواد الكيميائيـــة منتهيـــة 
ـــة  ـــواد الكيميائي ـــن الم ـــق م ـــادة التحق ـــد إع ـــة، وبع الصلحي
تكـــون مـــدة الصلحيـــة قصيـــرة جـــًدا، بحيـــث ال يتـــم 
ــون  ــذي تكـ ــت الـ ــي الوقـ ــتخدامها فـ ــا واسـ ــتفادة منهـ االسـ
فيـــه هـــذه المـــواد صالحـــة للســـتخدام، كمـــا تســـتغرق 
عمليـــة إعـــادة تدويـــر المـــواد الكيميائيـــة منتهيـــة الصلحيـــة 
وقًتـــا طويـــًل، ممـــا يـــؤدي إلـــى خســـارة هـــذه المـــادة فـــي 

نهاية المطاف قبل اكتمال عملية إعادة التدوير. 

ـــن قســـم مســـاندة  ـــي م ـــد القحطان ـــح الجلســـة فه وافتت
الحفـــر، وأدار النقـــاش المفتـــوح بيـــن جميـــع اإلدارات 
المشـــاركة مـــن أرامكـــو الســـعودية وجميـــع المورديـــن، 
والحلـــول  التحديـــات  عـــن جميـــع  النقـــاش  وتمحـــور 
الموصـــى بهـــا، كمـــا أتـــاح النقـــاش الفرصـــة لجميـــع 
المشـــاركين االســـتماع وإبـــداء الـــرأي، والتوصـــل إلـــى 
أصـــدر  وقـــد  والحلـــول.  التوصيـــات  مـــن  مجموعـــة 
المؤتمـــرون عـــدًدا مـــن التوصيـــات والحلـــول حســـب 
اإلمكانـــات المتوفـــرة، وقـــد تـــم طرحهـــا فـــي نهايـــة 
المؤتمـــر، وتلقـــت الدعـــم الكامـــل مـــن جميـــع المورديـــن 
ــر.  ــذا المؤتمـ ــن هـ ــوة مـ ــداف المرجـ ــى األهـ ــول إلـ للوصـ
ـــر  ـــي تؤث ـــن، الت ـــن ظـــروف التخزي ـــق م ـــا التحق وكان أهمه
فـــي ُعمـــر المـــواد الكيميائيـــة. كمـــا كانـــت هنـــاك توصيـــات 
ــهم  ــي تُسـ ــرار التـ ــات واألضـ ــل والتلفيـ ــال النقـ ــى أعمـ علـ
فـــي ســـرعة تلـــف المـــواد الكيميائيـــة. وفـــي ختـــام النقـــاش، 
ـــي تحمـــي  ـــى أن أحـــد أهـــم العوامـــل الت ـــع عل اتفـــق الجمي

أكد عبداهلل 
العتيبي أنه ال بد 

من المحافظة 
على الخواص 

الطبيعية للمواد 
الكيميائية 

للحصول على 
معدل األداء 

المطلوب.

أشار أسامة 
الصامل إلى إن 
الهدف الرئيس 

من هذه العملية 
هو تجنب اآلثار 

البيئية السلبية أو 
على األقل تقليلها 
إلى الحد األدنى، 
والعمل على آلية 

مستدامة 
باالستفادة من 

الموارد الطبيعية 
ومراعاة التوافق 

البيئي.

أوضح خالد 
المظفر أن انتهاء 

الصالحية ال يعني 
نهاية المادة 

الكيميائية، وأنه 
توجد حلول 

بديلة، مثل عملية 
المعالجة وتغيير 

طبيعة المنتج، 
للوصول إلى نفس 
الكفاءة المطلوبة 
للمادة الكيميائية.

أشار علي المقبل 
إلى أهمية أخذ 

جميع اإلجراءات 
الالزمة للتغلب 
على الصعوبات 

التي قد ُتعيق 
عملية االستفادة 

من المواد 
الكيميائية منتهية 

الصالحية.

لقطة إلحدى جلسات المؤتمر األول لالستفادة من المواد الكيميائية منتهية الصالحية، التي تستخدم لمساندة أعمال الحفر والتنقيب، وإعادة تدويرها، ومناقشة الظروف البيئية لتخزينها، وطول مدة إعادة تدويرها، كما ناقش المؤتمر الحلول المقترحة 
لتجنب هدر المواد الكيميائية منتهية الصالحية، ومشاركة تلك الحلول للوصول إلى أفضل الممارسات لتفادي الهدر المتوقع للموارد واألضرار البيئية المترتبة على ذلك.        تصوير: مصلح الخثعمي

المـــواد الكيميائيـــة وتُطيـــل مـــدة صلحيتهـــا هـــي ظـــروف 
ـــة  ـــا الرطوب ـــواد، ومنه ـــا هـــذه الم ـــن الموجـــودة فيه التخزي

ودرجة الحرارة.
كمـــا قـــال مســـاعد ناظـــر قســـم مســـاندة منصـــات الحفـــر 
ــد  ــة تُعـ ــواد الكيميائيـ ــي، إن المـ ــداهلل العتيبـ ــة، عبـ البحريـ
ـــي تســـاندنا  ـــر، الت ـــة الحف ـــي عملي ـــز األســـاس ف ـــن الركائ م
فـــي الحفـــر فـــي مختلـــف الظـــروف بكفـــاءة عاليـــة، حيـــث 
تتـــراوح درجـــة الحـــرارة فـــي اآلبـــار مـــن 40 إلـــى 60 درجـــة 
ـــا،  مئويـــة، وتكـــون علـــى عمـــق يصـــل إلـــى 7000 قـــدم تقريًب
أي مـــا يعـــادل 2100 متـــر فـــي باطـــن األرض، وتكمـــن أهميـــة 
المـــواد الكيميائيـــة الموجـــودة فـــي ســـائل الحفـــر بأنهـــا 
تُبـــرد معـــدات الحفـــر، وتســـيطر علـــى ضغـــط طبقـــات 
ـــج بعـــض التشـــققات الموجـــودة  ـــاء الحفـــر، وتعال األرض أثن
فـــي جـــدار البئـــر أثنـــاء الحفـــر. ولهـــذه األســـباب، فإنـــه ال 
بـــد مـــن المحافظـــة علـــى الخـــواص الطبيعيـــة للمـــواد 

الكيميائية للحصول على معدل األداء المطلوب.
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أعمال األمن الصناعي ُتدّشن حملة السالمة المرورية

بحضور ٢٨٠ موظًفا

التنقيب واإلنتاج يرسم معالم الطريق للسنوات المقبلة 

ــورة - أطلقــت إدارة أعمــال األمــن الصناعــي  رأس تن
الســلمة  حملــة  الشــمالية  األعمــال  منطقــة  فــي 
المروريــة، فــي يــوم الثلثاء 11 شــعبان 1440هـــ )١٦ أبريل 
2019م(، التــي اســتمرت لثلثــة أيــام متتاليــة، وذلــك فــي 
مركــز التدريــب الصناعــي فــي رأس تنــورة، بالتنســيق مــع 
عــدة جهــات مــن داخــل وخــارج الشــركة، وكانــت الجهــات 
المشــاركة مــن داخــل الشــركة هــي: لجنــة الســلمة 
المروريــة بالمنطقــة الشــرقية، وإدارة منــع الخســائر، 
التدريــب  ومركــز  الثقيلــة،  والمعــدات  النقــل  وإدارة 
الصناعــي فــي منطقــة األعمــال الشــمالية. أمــا الجهــات 
المشــاركة مــن خــارج الشــركة فهــي شــركة الطريــق 

اآلمن، وشركة اكسا للتأمين التعاوني.
األمــن  أعمــال  إدارة  مديــر  الحملــة  أطلــق  وقــد 
الصناعــي فــي منطقــة األعمال الشــمالية، األســتاذ جابر 
أحمــد الســهيمي، بحضــور كبيــر مــن موظفــي مختلــف 
اإلدارات فــي منطـــقة األعمــال الشــمالية، وبحضور عدد 
كبيــر مــن ُممثلــي مقاولــي الشــركة فــي منـــطقة األعمــال 
الشــمالية، باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر من طــلب ومدربي 
ل الجميــع فــي األركان  مركــز التدريــب الصناعــي. وتجــوَّ
كلمــة  الســهيمي  ألقــى  وبعدهــا  للحملــة،  المختلفــة 
للحضــور، التــي ذكــر فيهــا أهــداف الحملــة واألســباب 
الكامنــة وراء الحــوادث، واهتمــام الشــركة الكبيــر بقيمــة 
الســلمة، وحــثَّ الجميــع علــى االســتفادة مــن هــذه 
قاعــة  فــي  مســتمر  بشــكل  تُنَظــم  التــي  المبــادرات 

االجتماعات الكبرى في مركز التدريب الصناعي.
 واشــتملت الحملــة علــى ثلثــة أجــزاء رئيســة، وهــي: 
محاضــرات توعويــة مختلفــة للحضــور، ومعــرض تثقيفــي 
مصاحــب للحملــة، وأجهــزة الســلمة الخاصــة بلجنــة 
الســلمة المروريــة، وكان منهــا جهــاز مختــص باقنــاع 
يُحاكــي  وجهــاز  األمــان  أحزمــة  باســتخدام  الســائق 
حــوادث االنقــلب. وبالتزامــن مــع الحملــة، فقــد تــم فتــح 
ــز  ــز هوبكن ــز جون ــدم بالتنســيق مــع مرك ــرع بال ــاب التب ب

رأس تناقيــب - كجــزء مــن المســاعي المســتمرة لتوجيــه 
قطــاع التنقيــب واإلنتاج نحو أولويــات أعماله، عقــدت إدارة 
التنقيــب واإلنتــاج، مؤخــًرا، لقــاًء مفتوًحــا فــي رأس تناقيــب.
ــة األعمــال  ــت فــي منطق ــون مــن أعمــال الزي حضــره إداري
الشــمالية وأعمــال الغــاز وأكثــر مــن 280 موظًفــا، أطلــع 
النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب واإلنتــاج، األســتاذ محمــد 
يحيــى القحطانــي، الحضــور علــى التقــّدم الهائــل الــذي 
أحــرزه القطــاع فــي جميــع مؤشــرات األداء الرئيســة خــلل 
العــام الماضــي، كمــا اســتعرض محــاور خطــة العمــل لقطاع 

التنقيب واإلنتاج خلل الفترة 2019م - 2021م.
وأكــد القحطانــي أن التنقيــب واإلنتــاج ســيقّدم برنامًجــا 
تنموًيــا طموًحــا يســهم بشــكل أســاس فــي المحافظــة علــى 
أقصــى القــدرات المســتدامة فــي مجــال إنتــاج النفــط 

الخام، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الغاز.
وأضــاف القحطانــي خــلل شــرحه المفصــل للخطــة: 
»نرّكــز دوًمــا علــى تحفيــز أدائنــا الرائــد فــي هــذه الصناعة، 
للثــورة  الحديثــة  التقنيــات  مــن  االســتفادة  مــن خــلل 
الصناعيــة الرابعــة. كمــا أننــا نســتثمر فــي عديــد مــن 
المبــادرات واســعة النطــاق التــي مــن شــأنها أن تحقــق 
ــاز، واألهــم مــن  ــادة ألرامكــو الســعودية فــي مجــال الغ الري
ذلــك االســتمرار فــي التزامنــا بتعزيــز ســجلنا فــي مجالــي 

السلمة والبيئة«.

المشاركة وتبادل المعرفة
ومــن جانبــه، حــث نائــب الرئيــس ألعمــال الزيــت فــي 

عبداهلل احلربي

ماجد املبارك وزهير كعكي

أرامكــو الطبــي، وذلــك دعًما للمرضــى المحتاجيــن للدم، 
الذيــن يمثــل ُمصابــي الحــوداث نســبًة كبيــرة منهــم، 

وكذلك عمًل بقيمة المواطنة في الشركة .
ورّكــزت الحملــة هــذا العــام علــى فئتين أســاس، وهما: 
موظفــو المقاوليــن التابعــون إلدارات منطقــة األعمــال 
التدريــب  لمركــز  المنتســبون  والطــلب  الشــمالية، 
الصناعــي فــي رأس تنــورة، واُختتمت الحملة باســتقطاب 

الــداوود،  داوود  األســتاذ  الشــمالية،  األعمــال  منطقــة 
الحاضريــن علــى المشــاركة فــي الحــوار واالســتفادة مــن 
األدوات والمــوارد المتاحــة إلثــراء معارفهم، في حين شــّجع 
مديــر عــام دائــرة اإلنتــاج فــي الســفانية، األســتاذ علــي 
العجمــي، المشــاركين علــى تبــادل معارفهــم وخبراتهــم مــع 

فرقهم الميدانية ودعمهم في عملية تطورهم المهني.
ــى المشــاركين  ــا أســئلتهم عل وطــرح أكثــر مــن 20 موظًف
فــي حلقــة النقــاش، وشــارك فــي اللقــاء موظفيــن مــن جميع 
الرؤســاء  مــن  بــدًءا  األعمــال،  وقطاعــات  مســتويات 

مــا يقــرب مــن 1000 زائر مــن الفئــات المســتهدفة خلل 
انطلقتها.

الخــاص  التوعــوي  المعــرض  أن  بالذكــر  الجديــر 
بالحملــة اشــتمل علــى رســائل متعــّددة لتوعيــة الحضــور، 
ومنهــا توعيتهــم بالســرعات المســموح بها فــي كل منطقة 
عمــل أو فــي داخــل الحــي الســكني فــي منطقــة األعمــال 
الشــمالية، واآلثــار الســلبية مــن اقتنــاء قطــع الغيــار غيــر 

والموظفيــن الشــباب الذيــن كان مــن بينهــم مهندســون 
ومشغلون ميدانيون وموظفو صيانة.

ــة فــي إطــلع  وتحققــت أهــداف اللقــاء المفتــوح المتمثل
المشــاركين علــى خطــة العمــل 2019م - 2021م بنجــاح، 
وتطــرق أعضــاء إدارة التنقيــب واإلنتــاج إلــى اهتمامــات 
ــد مــن الموضوعــات. وانتهــى اللقــاء  ــن حــول عدي الموظفي
بفهــم الحاضريــن بصــورة أعمــق لخطــة العمــل لقطــاع 
التنقيــب واإلنتــاج، ودورهــم فــي اإلســهام فــي تحويلهــا إلــى 

واقع ملموس.

خالل فعاليات الحملة التي أطلقتها إدارة أعمال األمن الصناعي في منطقة األعمال الشمالية، تم عرض سيارة محاكاة االنقالب التي جّربها عدد من الزوار 

األصليــة للمركبــات، وكيفيــة اختيــار اإلطــارات المناســبة 
بحــرارة  تتمّيــز  التــي  بالمناطــق  الخاصــة  للمركبــات 
لمركبــات  با لخــاص  ا ميــن  لتأ ا ع  ا نــو أ و  ، طقســها
والتأميــن ضــد  الشــامل  التأميــن  بيــن  واالختلفــات 
الغيــر، وفوائــد أجهــزة التتبــع الخاصـــة بالـــمركبات، 
ومعـــدات الســـلمة الخـــاصة باسـتـخـــدام الدّراجــات 

النارية.

محمد القحطاني )في الوسط( يجيب عن سؤال خالل اللقاء المفتوح إلدارة التنقيب واإلنتاج في رأس تناقيب في حين يستمع 
إليه داوود الداوود )يمين( وعلي العجمي. وشارك اإلداريون الثالثة في حلقة النقاش التي بحثت عدًدا من الموضوعات الرئيسة 

المهمة حول مستقبل التنقيب واإلنتاج والشركة بصفة عامة.
تصوير: صالح آل شبيب

عبدالرحمن العمري يطرح سؤااًل على أعضاء اإلدارة في 
حلقة النقاش خالل اللقاء المفتوح في رأس تناقيب. حيث 
قام أكثر من 20 موظًفا من مختلف المهن والمستويات في 

الشركة بطرح أسئلة على أعضاء اإلدارة المشاركين في حلقة 
النقاش حول الخطط المستقبلية لقطاع األعمال.



)زادك( ُتكّرِم عّمال الحي السكني في الظهران
ــر  ــر مــن 1200 عامــل مقــاول نظي ــّرم أكث الظهــران - ُك
إســهاماتهم المســتمرة فــي الحــي الســكني فــي الظهــران، 
فــي حفــل نظمــه األســبوع الماضــي »زادك«، وهــو معهــد 
ــو  ــه طــلب مــدارس أرامك ــن خلل ــر ربحــي يتطــوع م غي
الســعودية العالميــة، حيــث تــم تنظيــم هــذه االحتفاليــة 
العمــال  لجهــود  تقديــًرا  التوالــي  علــى  الرابــع  للعــام 

المستمرة.

تبني القيم النبيلة
ينتمــي العمــال لشــركات مقــاوالت خدميــة مختلفــة 
اآلفــات،  ومكافحــة  البســتنة،  مثــل  خدمــات  تقــّدم 
والتخلــص مــن القمامــة والنفايــات، والمحافظــة علــى 
النظافــة بشــكل عــام فــي حــي الظهــران الســكني فــي 
أرامكــو الســعودية. وقالــت رانيــا معــل، مؤِسســة معهــد 
زادك )المعــروف ســابًقا باســم غــذاء مــن أجــل التغييــر(: 
»إن مشــاركة المتطوعيــن من مجتمعنــا، وخاصة الطلب، 
فــي مثــل هــذه الفعاليــات يســاعدهم علــى فهــم وتبنــي 
مثــل  الحيــاة،  مــدى  والمهمــة  األســاس  القيــم  بعــض 
االمتنــان، والرحمــة، وتقديــر األشــياء التــي نتمتــع بهــا 
بشــكل روتينــي فــي حياتنــا اليوميــة. وأقــل مــا يمكننــا فعله 
هــو اإلعــراب عــن تقديرنــا لألشــخاص الذيــن يعملــون 
ــع  ــرهم، لجعــل الحــي الســكني التاب ــًدا عــن أُس بجــد، بعي

ألرامكو السعودية مكاًنا نظيًفا وممتًعا للعيش فيه«.

إسهامات طالب المدارس
ــر أن هــذا الحفــل الســنوي يُنظــم عــادة  ــر بالذك الجدي

قبــل بدايــة شــهر رمضــان مباشــرة، وقــد ُطرحــت المبادرة جيسيكا ويرمر، وشايستا خان 
لتقديــر العمــال قبــل أربعــة أعــوام. ويســتعين الفريــق 
المنظــم بســكان الحــي الســكني فــي الظهــران، وطــلب 
مــدارس أرامكــو العالميــة، وكذلــك مخــزن التمويــن فــي 
الظهــران لتشــجيع ســكان الحــي الســكني علــى شــراء 
المــواد الغذائيــة والمســتلزمات األســاس، والتبــرع بهــا 

لدعم الجهود المبذولة إلنجاح هذه المبادرة.
وأضافــت رانيــا معــل قائلــة: »تـُـدرك أرامكــو الســعودية 
وتأكيــد  العمــال  لتقديــر  الحفــل  هــذا  تنظيــم  أهميــة 
تقديرهــا بدعمهــا لهــذه المبــادرة«. وأثناء الحفــل، تحدثت 
معــل مــع عمــال الحــي الســكني معربــة عــن تقديرهــا 

للجهود الكبيرة التي يبذلونها في أعمالهم.
قّدمــت كٌل مــن رانيــا معــل، وميســون حقــي، مــن ســكان 
الحــي الســكني فــي الظهــران، هــذه المبــادرة للتعبيــر عــن 
تقديــر ســكان الحــي لعمــال المقاوليــن، وتقوم حقــي، التي 
ســتغادر إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة قريًبــا بعــد 
قضــاء عشــر ســنوات فــي الظهــران، بــدور أســاس فــي 
تنســيق جهــود المتطوعيــن، ومــدارس أرامكــو الســعودية، 

والحي السكني بصفة عامة.

رد الجميل للمجتمع
مــن جهتــه قــال مايــكل بوتــوزاك، المــدرس فــي مدرســة 
الظهــران المتوســطة، إن هــذه المناســبة كانــت فرصــة 
لطــلب مــدارس أرامكــو الســعودية للقيام بدورهــم في رد 
الجميــل للمجتمــع. وأضــاف مخاطًبا العمــال: »إن طلبنا، 
وكذلــك غيرهــم مــن الســكان، يقــدرون التضحيــات التــي 
قدمتموهــا لتكونــوا هنــا تقديــًرا عظيًمــا. ونحــن نــدرك 

أنكم بعيدون عن أُسركم وهذا ليس باألمر السهل«.
وأضــاف بوتــوزاك: »لقــد اجتمعنــا هنــا للحتفــال بكــم 

مــا  كل  علــى  ونشــكركم  نقــّدر جهودكــم  فعــًل  ونحــن 
بذلتموه من جهود مضنية«.

بعــد ذلــك تنــاول 1200 عامــل طعــام الغــداء، وتســلّم كل 
منهــم حقيبــة مــن المــواد الغذائيــة، مثــل التمــر، والشــاي، 

والزيت، واألرز، والعدس والمستلزمات األساس.

إحداث تغيير في ثقافة الطعام
الحفــل  هــذا  وراء  تكمــن  التــي  الخيريــة  األعمــال 
الســنوي لتقديــر العمــال، هــي جزء مــن مبادرة المســؤولية 
ــر ربحــي  ــد ســعودي غي ــة لـــ»زادك«، وهــو معه االجتماعي

لفنــون الطهــي. إن هــدف زادك هــو إحــداث تغييــر فــي 
ثقافــة الطعــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خلل 
األكل  وتشــجيع  الطهــي،  علــى  تدريــب  دورات  تقديــم 
الصحــي، وعــدم إهــدار الطعــام، ودعــم منتجــي األغذيــة 

المحليين.
ويأتــي المعنــى الكامــن وراء اســم زادك مــن كلمــة »زاد« 
ــون  ــر »ك« لتك ــة الضمي ــام، وإضاف ــى الطع ــير إل ــي تُش الت
الكلمــة »زادك« أي: طعامــك. وابتــداًء مــن شــهر يونيــو 
2019م، ســوف تلتحــق دفعــة جديــدة مــن الرجــال والنســاء 
الســعوديين بأولــى البرامــج المقّدمــة مــن معهــد زادك، 

وبدء التدريب على فنون الطهي.
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عدد من العّمال من بين أكثر 
من 1200 عامل تابعين 

لشركات مقاوالت مختلفة 
تقّدم خدمات داخل الحي 

السكني في الظهران، 
يحصلون على حقائب 

تحتوي على أغذية ومواد 
أساس خالل حفل التكريم 

الذي نظمه معهد زادك.

لعب الطالب المتطوعون دوًرا رئيًسا في تنظيم هذا االحتفال الذي ُينظم للعام الرابع على التوالي. 

ُنفذت الفعالية بمساندة قاطني الحي السكني والطالب 
المتطوعين في مدارس أرامكو السعودية العالمية.

مة الحدث، في لقطة مع الطالب الذين ساعدوا في توزيع الحقائب على عديد من عمال المقاولين. رانيا معال، منظِّ تلقى العمال الذين حضروا حقيبة تحتوي على مواد غذائية، 
مثل التمور والشاي والزيت واألرز والعدس والمنتجات األساس.



10
25 أبريل ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

الدخول إىل مملكة النوم

الذهن اآللة.. قراءة فلسفية 
ل»سر اإلنسان«

غرق الحضارات

•  هل تكتبين ألجل تفسير تناقضات هذه الحياة؟
أدركـُت فـي سـن مبكـرة أن الكتابـة تجـد طريقهـا دوًمـا إلـى 
قلبـي، فبالحـروف كنـت أعّبـر عـن فرحتـي وعـن ُحزنـي وفـي 
أحيـان أبـدي بخط القلـم أسـفي واعتـذاري بعد موقـف طفولي 
شـقي. ال أعتقـد أني في تلـك المرحلة قـد فهمت الحيـاة لكني 
متأكـدة مـن أن شـغفي بالُجمـل وتراكيبهـا هـو العامل السـحري 
الـذي دفعنـي ومـازال يدفعنـي للسـتمرار فـي الكتابـة. الكتابـة 
تُشـبه الحيـاة كثيـًرا، إن لـم تكـن هـي الحيـاة بحـد ذاتهـا، فهـي 
كالقصـة تتسـع لكثير مـن الشـخصيات بمختلـف تراكيبهـا، كما 
تتسـع لعديـد مـن المواقـف واللحظـات والمشـاعر، التناقضـات 
هـي كل مايحيطنـا، فنحـن بطبيعـة الحـال نجمـع فـي دواخلنـا 
مركبـي الصـلح والفسـاد، المحبـة والكراهيـة، النـور والظـلم. 
هـذا التضاد بحـد ذاته يرسـم لوحة مـن التناغم الحياتـي الذي 
يتسـم بالجاذبيـة التامـة ألن يتـم تدوينـه علـى اختـلف مراحلـه 
ومواضعـه في ما قـد يرد فيه من مشـاهد صوريـة أو حركية أو 
حتـى حسـية. حقيقـًة يصعـب علـّي الفصـل بيـن مسـّمى الحياة 
والكتابـة، أجـد الكتابـة تُخلدنـا، ترسـم تاريخنـا، تلـّون أسـماءنا، 
تضـع النقـاط علـى حـروف قصصنـا وحكايتنـا، تنقلنـا عبـر 
الزمـن فـي رحلـة ال تنتهـي إال بانتهـاء حبـر ريشـة تناقضاتنـا. 
نعـم! قـد تكـون التسـمية »تناقضـات« نابعـة مـن واقـع أعيـش 
تفاصيلـه يوًمـا بيـوم وسـاعة بعـد أخـرى. ال أظـن أننـا نسـتطيع 
تغيير بعض الحقائق لكننا نسـعى للتعايش معها والتطوير منها 

لتكون مصدًرا جديًدا لإليجابية.
•  هل الحب هو السر في مجمل أعمالك؟

روايـة »حـب فـي الزحـام« كانـت العمـل األول الـذي قّدمنـي 
للقـّراء، وقـد أُخـذ علـّي العنـوان بصفـة الكاتبـة التـي تـروي 
قصًصـا عـن الحـب وحاالتـه. فـي الحقيقـة هـذا التأطيـر ال 
يخيفنـي البتـة. الحـب هـو التريـاق الـذي بـه نحيـا، أول صرخـة 
للوليد الذي ال يُسـكنها إال لمسـة حانية بعد رحلـة اندفاعه من 
حالـة الُسـكنى والهـدوء ليخـرج إنسـاًنا كامـًل إلى حالـة جديدة 
مـن الفوضـى واالنطـلق. الشـعور بالمحبـة محـرك أسـاس ألن 
تكون جـزًءا من الوطـن والعائلة. هو المفتاح الـذي يجعل قلوبنا 
الصغيـرة أكثـر رحابـة، وعقولنـا البسـيطة أكثـر إنتاًجا، هـو ماء 
الحيـاة الـذي يروينـا ويُعيدنـا إلـى الحيـاة. الحـب هـو الرابـط 
األول الـذي يربطنـا بنعمـة العيـش، هـو الحالـة الروحانيـة التـي 
تحملنـا للتعلـق والتعبـد، فالعبـادة حـب، والعطـاء حـب، والعمـل 

حب، كيف لنا أن نحيا دون تلك الكلمة السرية! 
• هل يمكن أن ينجح األدب في تفاعل البشر مع محيطهم؟ 
القصـة والروايـة هي تجسـيد للنفس البشـرية بـكل حاالتها. 
فـي مرحلـة كتابـة العمـل كل مـا نقـوم بـه حقيقـًة هـو أنسـنة 
الثوابـت  مـع  المتفاعـل  العنصـر  هـو  اإلنسـان  الحـرف. 
والمتغيـرات، وعلـى مـدار األزمنـة كانت القصـة دائًما المرشـد 
الـروح  جيـل.  بعـد  جيـًل  البشـرية  توارثتـه  الـذي  والدليـل 
اإلنسـانية ُخلقـت ُحـرة بأمـر ربهـا، لكننـا فـي خـوض زحـام 
مـن  بأغـلل  ونطوقهـا  نسـتعبدها  ومسـؤولياتها  الحيـاة 
االرتباطـات التـي تفرضهـا علينـا االلتزمـات المجتمعيـة، وهـي 
ليسـت إال أغـلاًل وهميـة نحيطهـا بهالـة مـن األهميـة لتكـون 
هـذة  فـي  تجاوزهـا.  مـن  أنفسـنا  نمنـع  حمـراء  خطوًطـا 
المجموعـة وفـي أعمالي السـابقة كنـُت أحـاول تسـليط الضوء 
علـى السـلم بوصفـه حالـة إنسـانية بحتـة، تبـدأ مّنـا لتعـود 
إلينـا. السـلم هو البـذرة التـي نُلقيها فـي باطن أيامنـا، ليظهر 
فـي سـلوكياتنا وتحوالتنـا وانطباعاتنا، هـو نوع مـن العمل على 

تصفية القلب والذات. 

الكتابة
تشبه الحياة

تهاني الهاشمي
كاتبة إماراتية. صدر لها روايات 
»حب في الزحام«، و»جرف هار«، 

و»يا سالم« و»وال كلمة«، ومجموعة 
قصصية بعنوان »تناقضات«.

حيـن يُترجـم كتـاب إلـى أكثـر مـن لغـة، ففـي ذلـك داللـة 
علـى تمّيـزه وأهميتـه، وحيـن تجـد علـى غلفـه العبـارة 
الشـهيرة: »مـن أكثـر الكتـب مبيًعـا فـي العالـم« فلبـد أن 
تتأكـد أنـه يسـتحق القـراءة. ذلـك كلـه ينطبـق علـى كتـاب 
»لمـاذا ننـام، اكتشـف طاقـة النـوم واألحـلم« تأليـف ماثيو 
ُووكـر أسـتاذ علـوم األعصـاب والفيزيولوجيـا فـي جامعـة 
بيركلـي، الـذي سـبق لـه التدريـس لسـنوات فـي جامعـة 

هارفارد العريقة. 
يستكشـف ُووكـر »هـذا الشـىء الغامـض الـذي ندعـوه 
نوًمـا«، ويحلـل تطـور نوم اإلنسـان علـى مدار حياتـه. فلكل 
ال  لذلـك  بهـا،  المرتبطـة  النـوم  مرحلـة عمريـة طريقـة 
يتسـاوى نـوم الطفـل الرضيـع مـع نـوم المراهـق. ويختلـف 
الشـاب فـي طريقـة نومـه عـن نـوم كبـار السـن. وينتقـد 
المؤلـف حالـة »اللمبـاالة االجتماعيـة تجـاه النـوم« علـى 
حـد تعبيـره، والتـي أرجعها إلـى تقصير تاريخـي من جانب 

العلم في توضيح ما يجعلنا في حاجة إلى النوم.

العالــم  يتمثــل  أن  البشــري  الذهــن  يســتطيع  كيــف 
الخارجــي؟ مــا التفكيــر، وهــل يمكــن دراســته علمًيــا؟ وهــل 
يفيدنــا أن نفكــر فــي الذهــن بوصفــه نوًعــا مــن اآلالت؟ 
أســئلة كبيــرة يطرحهــا الفيلســوف اإلنجليــزي المعاصــر 
المهــم  كتابــه  فــي  لنــدن  تيــم كريــن، األســتاذ بجامعــة 
ــذ  ــة من ــه إلــى العربي ــة« الــذي صــدرت ترجمت »الذهــن اآلل

أيام. 
الكتــاب يحمــل عنواًنــا فرعًيــا هــو »مقدمــة فلســفية 
لألذهــان واآلالت والتمثيــل الذهنــي«، لكنــه فــي الواقــع 
ألنــه  البحــت  الفلســفي  التنظيــر  عــن  يكــون  مــا  أبعــد 
واضحــة طريقــة عمــل  ولغــة  بشــكل ســلس  يســتعرض 
الذهــن البشــري التــي تقتــرب مــن أداء الحواســيب، ويدعــم 
التــي تؤكــد فرضياتــه أو  طرحــه باألمثلــة التوضيحيــة 

تنفيها.
يقتــرب الكتــاب كثيــًرا مــن العقــل أو »تــاج الخليقــة، بطــل 
يُمنــى طريــف  الروايــة الكونيــة« كمــا ســّمته مترجمتــه 
ــوم والرئيــس األســبق لقســم  ــي، أســتاذة فلســفة العل الخول
الفلســفة بكليــة اآلداب جامعــة القاهــرة فــي مقدمتهــا لــه. 
وســيتأكد القــارئ بنفســه كيــف حــاول المؤلــف علــى مــدار 

يبدو أن المفكر السياسي األمريكي صاموئيل هنتنجتون 
كان متفائـًل حيـن أشـار إلى أن العالم سيشـهد صداًما بين 
الحضارات حين نشـر كتابه، الذي حمل العنوان نفسـه منذ 
أكثـر مـن 26 عاًمـا، ألنـه سـيأتي بعده كاتـب آخر مثـل أمين 
معلـوف، اللبنانـي األصـل والمقيـم فـي فرنسـا، ليكـون أكثـر 
تشـاؤًما منـه بكثيـر، ألن الحضـارات فـي نظـره فـي طريقها 

ليس للصدام بل للغرق.
فقـد صـدر حديًثـا لمعلـوف، الـذي حـاز مـن قبـل جائـزة 
»جونكـور«، أرقـى جوائز فرنسـا األدبية عـن روايته »صخرة 
طانيـوس« عـام 1993م، كتاًبـا جديـًدا حمـل عنـوان »غـرق 
الحضـارات«، قّدم فيه قراءة رصينـة وتحليًل ثاقًبا ألوضاع 
العالم الراهنة وصراعاته التي تهدد البشـرية ككل. فالعالم 

حسب معلوف مجنون يسوده العنف واإلرهاب األعمى.
تفـكك  فيهـا  يؤكـد  التـي  أطروحتـه  الكتـاب  فـي  نقـرأ 
المصداقيـة  لـكل  أمريـكا  وفقـدان  األوروبـي،  االتحـاد 
األخلقيـة حتـى لـو ظلـت هـي القـوة األولـى عالمًيـا. يحلـل 
أميـن معلـوف، بنـوع مـن التأمـل العقلنـي، أبـرز القضايـا 
الشـائكة التـي تغلـف الكوكـب األرضـي وتزعـزع اسـتقراره. 
ويشـعر القـارئ بـأن المؤلـف، وهـو يقـّدم شـهادته من خلل 
السـرد الذاتـي، قـد انتابـه الخوف وسـيطرت عليه الخشـية 
مـن مصيـر يـزداد التعايـش فيـه بيـن البشـر تعقيـًدا، فهـو 

يعالـج المؤلـف بدقة ذلك الفعل الـذي ال نلتفت إليه وال 
نعيـره اهتمامنـا بمـا يكفي. فنحـن ننام فقط، وهـذا كل ما 
السـؤال  هـذا  أبـًدا  أنفسـنا  نسـأل  ال  لكننـا  األمـر  فـي 
البديهـي: لمـاذا ننـام؟ وال نـدرك هـل أخذنـا كفايتنـا مـن 
النـوم، ونسـتيقظ أحياًنـا مرغميـن لشـعورنا بحاجـة ماسـة 
لمواصلـة النـوم، لكننـا ال نسـتجيب لذلـك بسـبب ضغـوط 
الحيـاة المختلفـة. يعلن لنـا هذا الكتاب بـكل وضوح: النوم 
مسـألة خطيـرة للغايـة، ألنـك باختصـار إن كنـت تنـام أقـل 
سـيكون عمـرك أقصـر. يقـول ووكـر: »الُمحـزن أن مـا مـن 
نـوع آخـر مـن أنـواع الكائنـات، غيـر البشـر، يتعمـد حرمان 
نفسـه مـن النـوم مـن غيـر وجـود أي مكسـب يبـرر ذلـك«. 
فحالـة إهمـال النـوم »تُعـّرض كل مكـّون مـن مكونـات طيْب 
الحيـاة، إضافـة إلى ما ال يحصى من خيوط نسـيج الحياة 
االجتماعيـة إلـى التـآكل«. كان مـن الطبيعـي، إذن، كمـا 
يشـير الكتـاب إلـى أن منظمـة الصحـة العالميـة تَُعـدُّ قلـة 

النوم حالة وبائية منتشرة في جميع األمم الصناعية. 

مــا يقــرب مــن 400 صفحــة غطــت فصولــه الســتة فــك 
الدقيقــة  عملــه  طريقــة  ورصــد  العقــل  هــذا  طلســم 
والمدهشــة لكــن مــن خــلل تقديــم قــراءة فلســفية محكمــة 

لسر اإلنسان باعتباره كائًنا يُفكر.
ــن فــي  ــم كري لكــن مــا الطــرح األســاس الــذي يقّدمــه تي
كتابــه؟ إنــه يقــول باختصــار: ينبغــي التفكيــر فــي الذهن من 
ــة  ــه ظاهــرة طبيعي ــة الســببية؛ إن ــن اآللي ــوع م ــث هــو ن حي

تعمل بطريقة نظامية، مثلها مثل الكبد أو القلب. 
ــاب مــع الذهــن بشــكل مــادي بحــت، ال  وال يتعامــل الكت
يأخــذ فــي االعتبــار معطيــات الواقع الــذي يختلف مــن بيئة 
ألخــرى، لكنــه يؤكــد علــى أن الذهــن يُعالــج مــا يدركــه 
اإلنســان أًيــا كانــت بيئتــه معالجــة منهجيــة صارمــة تنتــج ما 
نســميه تفكيــًرا. البشــر، إذن، يعالجــون المعلومــات لكــن 
بطريقتهــم الخاصــة، لهــذا تختلــف أنمــاط التفكيــر مــن 
إنســان آلخــر، وفــي هــذا تحديــًدا ثمــة اختــلف واضــح بين 
ذهــن اإلنســان والحاســوب، فاألخيــر ال يكــون بوســعه 
التفكيــر علــى طريقــة البشــر حتــى لــو توفــرت لــه كل 
المعطيــات اللزمــة، ألنــه ينقصــه عنصــر حاســم فــي تلــك 

المسألة وهو الوعي.

يتسـاءل: »أيـن ذهـب عالـم أحلمنـا؟«، و»ماذا سـيكون عليه 
العالـم القـادم؟« و»مـا الـذي ينبغي علينـا أن نفعلـه؟«. ينتقد 
بعـض الخيـارات السياسـية التـي كان لهـا عواقـب فادحـة 
وأدت إلـى مـا يشـبه الفوضـى العالميـة. يعاتـب دواًل »خانت 
قيمهـا« ويسـتعرض مظاهر الخلل الجوهـري الذي أدى إلى 
مـن  جديـد  مـن  محـذًرا  البشـرية،  المجتمعـات  تدهـور 
»الهويـات القاتلـة« كمـا فعـل مـن قبـل فـي كتـاب نشـره مـن 
قبـل بالعنـوان نفسـه عـام 1998م، ويرفـض بشـدة كل أفـكار 

االنغلق.
يـرى معلـوف أن بعـض مظاهـر التقـّدم قـد تتحـّول إلـى 
نقيضهـا، فالتقـدم بمظاهره المختلفة قد يـؤدي في النهاية 
إلـى االغتـراب واالنعـزال، وقـد يتسـبب فـي مـا ُهـَو أَْسـَوأ، 
حيـث يسـاعد علـى ظهـور مـا سـّماه المؤلـف »االسـتبداد 
المقنـع«، الـذي ينتهز األذهان التي يغويهـا التقدم بمظاهره 

الخادعة فيسلبها وعيها.
يفـكك أميـن معلـوف فـي كتابـه كل األسـاطير المؤسسـة 
للتفـوق العرقـي والعنصـري، والمزاعـم األخلقيـة وإمكانية 
التجانـس والتناغـم الـذي يمكـن أن يوّحد بين الشـعوب. كل 
تلـك األسـاطير التـي جعلـت شـبح الغـرق، ليـس بالضـرورة 
الغـرق المـادي، لكـن بالتأكيـد الغـرق المعنـوي، يلـوح فـي 

األفق ليبتلع كل حضارات العالم.

العنوان: لماذا ننام، اكتشف طاقة 
النوم واألحالم

المؤلف: ماثيو ُووكر
ترجمة: الحارث النبهان

الناشر: التنوير
عام النشر: 2019م

عدد الصفحات: 510 صفحات
ردمك: ٢-٠٣٠-٨٢٨-٩٧٧-٩٧٨

العنوان: الذهن اآللة، مقّدمة 
فلسفية لألذهان واآلالت 

والتمثيل الذهني
المؤلف: تيم كرين

ترجمة: ُيمنى طريف الخوالي
الناشر: المركز القومي 

للترجمة
عام النشر: 2019م

عدد الصفحات: 391 صفحة
ردمك: ٣-١٢٩١-٩٢-٩٧٧-٩٧٨

 Le naufrage des :العنوان
civilisations

Amin Maalouf :المؤلف
Grasset :الناشر

عام النشر: 2019م
عدد الصفحات: 336 صفحة

ردمك: 978-2246852179

إعداد: د. أمين عبدالهاديكتب



11
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د. حذيفة أحمد اخلراط 

االلتهاب ... معركة تحت المجهر
تـدور فـي أجسـامنا - مـن دون أي إحسـاس منـا أو 
شـعور- الكثيـر مـن التفاعـلت والعمليـات المعقـدة، التـي 
يكشـف العلـم الحديـث النقـاب عنهـا بيـن فينـة وأخـرى، 
لتضـاف إلـى القائمـة الطويلـة مـن الحقائـق الخفيـة التـي 
يبطنهـا جسـم اإلنسـان، ومـا حـواه مـن عجائـب الخلـق 
الفسـيولوجية  الظواهـر  مفـردات  بيـن  ومـن  وأسـراره. 
الفريـدة التـي ال تـزال محـط أنظـار الباحثيـن حتـى يومنـا 
هـذا، يبـرز لنـا مصطلـح »االلتهـاب«، وهـي كلمـة ذائعـة 
الصيت، وتكاد تظهر على ألسـنتنا وألسـنة َمْن حولنا على 
نحو شبه يومي، إذ قلما نجد شخًصا من حولنا ال يستذكر 
تجربة إصابة جسمه بااللتهاب بأي شكل كان من أشكاله.

إن االلتهاب عملية فسيولوجية بالغة التعقيد، وتتحدث 
عنهـا سـطور المراجـع والقواميـس العلميـة بعديـد مـن 
ثمـة قواسـم  المتباينـة. إال أن  التعريفـات ذات الصيـغ 
مشـتركة تجمـع بيـن هـذه التعريفـات، لتفصح عمـا يصول 
ويجـول مـن معركـة حاميـة الوطيـس، تـدور رحاهـا فـي 
أنسجة أجسامنا، ونجحت عدسة المجهر في الكشف عن 
جانـب من أسـرارها بعد أن كانت لغًزا مـن األلغاز، عصًيا 

على الفهم واإلدراك.
وااللتهـاب ردة فعـل فسـيولوجية، وجـزء مـن منظومـة 
دفاعيـة كبيـرة، تقـدح زناَدهـا أجهـزةُ الجسـم، وتظهـر فـي 
صورة سلسـلة من التفاعلت المعقـدة التي تتوالى تباًعا. 
وهـو اسـتجابة طبيعيـة تبديهـا األنسـجة التي تهـّب للدفاع 
عـن أجسـامنا عقـب تعرضها ألي شـكل من أشـكال األذى 
- ومـا أكثرهـا- الـذي يعتـرض سـير الحيـاة الطبيعيـة، أًيا 

كان نوعه أو مصدره، بغية التخلص منه، وكبح جماحه.
وقد أفادتنا كثيًرا عدسة المجهر في كشف النقاب عن 
جوانـب كثيـرة مـن أغـوار عمليـة االلتهـاب المجهولـة التـي 
تتعاقب فصولها المسرحية في غيابات أجسامنا، من دون 
أن يكتب فصل تلك المسرحية األخير، وليس له أن يكتب 
طالمـا أن في الجسـد روًحا وحيـاة، وطالما أن في عروقه 

دًما يجري.

أسباب إصابة الجسم بااللتهاب
يتعـّرض جسـم اإلنسـان فـي أثنـاء حياتـه اليوميـة إلـى 
أشـكال عديـدة من الرضـوض واإلصابـات المختلفـة التي 
يتـراوح أثرهـا فـي صحـة أجسـامنا بيـن الخفيـف العابـر، 

والشديد المؤذي.
وقـد يعتقـد بعضهم أن إصابة أجسـامنا بااللتهاب ناتج 
عـن سـبب وحيـد هـو غـزو الجسـم بالميكروبـات ودخولها 
إلـى أجهزتـه، إال أن هذا من المفاهيم الخاطئة السـائدة. 
فحقيقـة األمـر أكبر مـن ذلك بكثيـر، إذ تكاد تكـون عملية 
االلتهاب جزًءا من أية إصابة تعترض طريق أجسامنا، وما 
مهاجمة تلك الكائنات الحية المجهرية ألنسـجة أجسامنا 
إال سـبًبا واحـًدا ضمـن قائمـة األسـباب الطويلـة المحفزة 

لحدوث االلتهاب.
يمكننـا عموًمـا تقسـيم أسـباب حـدوث االلتهـاب فـي 
ونعنـي  وأخـرى غيـر حيـة.  أسـباب حيـة،  إلـى  الجسـم 
أو  )كالبكتريـا  مجهـري  كائـن  دخـول  الحيـة  باألسـباب 
الفيروسـات مثـًل( إلـى الجسـم، وهـو السـبب الرئيـس 
لحدوث االلتهاب، وتسـبب هذه الكائنات الحية المجهرية 
-في العادة- التهاًبا حاًدا يستدعي تدخًل علجًيا سريًعا.

ما الذي يحدث تحت عدسة المجهر؟
تمر عملية االلتهاب بسلسلة من العمليات المعّقدة التي 

ينشأ عنها سيناريو حافل وغني باألحداث المتعاقبة التي 
تهـدف في المحصلة إلى حماية الجسـم من الضرر الذي 
يُتوقع حدوثه عقب تعرض النسيج إلى مسبب االلتهاب أًيا 

كان.
وتشـير األبحـاث إلـى أن وجـود مسـبب االلتهـاب هـذا 
يؤدي إلى إثارة النسـيج وإفراز بروتينات وأجسام مناعية، 
باإلضافة إلى تحرر وسائط كيميائية ذات طابع خاص في 
النسـيج المصاب. ويعقب ذلك مسلسل من األحداث يبدأ 
بتوسـع األوعيـة الدمويـة المفاجـئ، الـذي يصاحبـه تدفـق 
الـدم بكميـات كبيـرة نحو مسـرح األحداث، وزيادة تسـرب 
هـذا الدم عبر مسـامات الوعاء الدموي المتوسـعة حامًل 
ـر سـبب  معـه الخليـا المناعيـة المختلفـة، وهـو مـا يفسِّ
ظهـور العضـو الملتهـب باللـون األحمـر، وارتفـاع درجـة 
حرارتـه عنـد لمسـه، وزيـادة حجمـه، مقارنـة بحالـه قبـل 

حدوث االلتهاب.
وتـؤدي زيـادة حجـم النسـيج الملتهـب )أو تورمـه كمـا 
نهايـات  علـى  الضغـط  إلـى  العلميـة(  المراجـع  تسـميه 
األعصـاب المسـتقرة فـي منطقـة االلتهـاب وتحفيزهـا، 
تـه وفًقـا  ويترافـق ذلـك مـع ظهـور األلـم الـذي تختلـف ِحَدّ
لشدة االلتهاب، وما تشهده الساحة من صراع بين طرَفي 
النزاع. كما أن وراء تفاقم األلم سبًبا آخر هو تحرر بعض 
مـادة  مثـل  الملتهـب،  الوسـط  فـي  الكيميائيـة  المـواد 

»براديكينين« ومادة »هستامين«.
وسـرعان مـا تتفاعـل خليـا الـدم المناعيـة مـع مسـبب 
االلتهـاب بغيـة القضـاء عليـه، والحد من شراسـته وتأثيره 
الضـار في نسـيج الجسـم. وتأتي خليا الـدم البيضاء في 
رأس قائمة الخليا المناعية التي تدخل ساحة االلتهاب. 
ويلـي ذلـك إفراز مواد كيميائية مختلفـة بغية تجنيد مزيد 

من تلك الخليا، وجذبها نحو ميدان النزاع.
ولخليـا الـدم البيضـاء هـذه أشـكال ووظائـف متعـّددة، 
منهـا مـا يُسـّمى بالخليـا »البالعـة« )Phagocytes( التي 
تحيط بمسبب االلتهاب إحاطة السوار بالمعصم، فتفقده 
طاقته التخريبية، وقد ُعِرَفْت باسمها هذا لما تمتلكه من 
خـواص التهـام البكتريـا والميكروبـات األخـرى وحطـام 

الخليـا الميتـة، نظـًرا إلفرازهـا إنزيمـات خاصـة ومـواد 
المناعيـــة فـي هضـم  حمضيـة تسـاعدها فـي مهماتهـا 

مسببات االلتهاب تلك.
ويصحب السيناريو السابق حدوث عملية مناعية أخرى 
فريـدة مـن نوعهـا، وتسـهم فـي إنجـاح مسلسـل االلتهـاب 
هـذا، وتحقيق أهدافه، إذ يؤدي وجود الميكروبات ونواتج 
تحطـم الخليـا ومثيـرات االلتهـاب المختلفـة إلـى تحفيـز 
ئـي«  لكيميا ا ب  ا النجـذ ا « تدعـى  ئيـة  كيميا عمليـة 
)Chemotaxis( التـي يحـدث فيهـا جـذب خليـا الـدم 

البيضاء نحو هدفها المنشود، وهو النسيج الملتهب.
وهنـا يبـرز سـؤال يطـرح نفسـه بقـوة، وهـو: طالمـا أن 
عمليـة االلتهـاب سـرعان مـا تنشـط فـي أجسـامنا عقـب 
تعّرضها ألحد مثيرات االلتهاب التي ذكرت سابًقا، فلماذا 
إًذا يسوء أمر بعض الحاالت المرضية، وتظهر في الجسم 
أعـراض العدوى واإلصابة بااللتهابـات الناتجة عن دخول 
الميكروبـات فـي أجسـامنا؟ أال تكفـي تلـك التفاعـلت 
المعقـدة لوقايـة الجسـم مـن التأثيـرات الضارة لغـزو تلك 

الكائنات المجهرية؟
ولإلجابـة عـن تلك التسـاؤالت علينـا أن نـدرك أنه لوال 
تطـور تفاعـلت االلتهاب تلك التـي أوجدها الخالق تعالى 
في أجسامنا لفتك بنا أي كائن مجهري ينجح في اختراق 

أجسامنا مهما صغر حجمـه وضعفت قوته.
إًذا فتفاعلت االلتهاب ال غنى عنها في برنامج حماية 
أجسامنا ووقايته من كثير من األمراض، إال أن ما يحدث 
فـي بعـض األحيـان أن يهاَجم الجسـم بجرعـات عالية من 
الميكروبات الشرسـة التي تفوق قوتها قوة أجهزة الجسـم 
الخليـا  حاجـز  علـى  التحايـل  فـي  فتنجـح  الدفاعيـة، 

يه. كما أن إصابة الجسم ببعض األمراض  المناعية وتخطِّ
ذات الطابع الشديد يوهن جهاز المناعة، ويضعف قدراته 
الهجومية، وهو سـبب رئيس آخر تفشـل معه وسـائل دفاع 
الجسـم، فيغـدو حينهـا التأثيـر المناعـي لعمليـة االلتهـاب 
ضعيًفا وال يرقى إلى درجة من القوة التي يصمد بها أمام 
تلـك األحيـاء المجهريـة. ومـن أمثلـة األمـراض  هجـوم 
الموهنـة لصحـة الجسـم عموًمـا، ولصحـة جهـاز المناعـة 
المكتسـبة  المناعـة  نقـص  داء  الخصـوص:  وجـه  علـى 
بحـاالت سـوء  واإلصابـة  السـكري،  والـداء  المعـروف، 

التغذية.

نهاية المعركة
مـا أن تنتهـي المعركـة، وتضـع الحـرب أوزارهـا، وتفـرغ 
خليـا الـدم البيضـاء مـن مهامهـا الموكلـة إليهـا بمهاجمة 
مثيـر االلتهـاب الـذي دخـل النسـيج المصـاب، حتـى تظهر 
في سـاحة الوغى نتائج تترتب على طبيعة المواجهة التي 

دارت بين الطرفين.
وتعتمد نتيجة األمر هنا على نوع العدو الغازي، وطاقته 
التخريبيـة، وحجـم قواتـه مـن جهة، ومـدى فاعلية وسـائل 
الدفـاع وصمودها أمام األعداء مـن الجهة المقابلة. وثمة 
في النهاية سـيناريوهات مختلفة تفسـر لنـا نتائج الصراع 

النهائية.
والسـيناريو المحتمـل األول هـو تماثـل الجسـم للشـفاء 
التـام، وعـودة النسـيج الملتهب إلى سـابق عهـده الذي كان 
عليـه قبـل أن يصـاب بااللتهـاب. ويحـدث ذلـك فـي حـال 
انتصار مناعة الجسـم، ونجاحها في القضاء على مسـبب 
االلتهاب، وهنا يعود الوعاء الدموي الذي تمدد إلى وضعه 
الطبيعي، ويقل حجمه، ويقل معه تدفق الدم نحو الخليا 
التـي سـيعاد ترميمهـا مـن جديـد، لتسـتعيد وظائفهـا التي 

ُخلقْت من أجلها ثانية.
أمـا االحتمـال الثانـي فهـو أن يطـول أمـد االلتهـاب مدة 
أطـول مـن ذي قبـل، نتيجـة الشراسـة التـي يبديهـا مثيـر 
االلتهـاب القـوي، فتضعـف هنـا وسـائل دفاع الجسـم التي 
سترهقها المعركة قبل أن يكون النصر حليفها، لتنجح في 
النهايـة فـي القضـاء علـى سـبب االلتهـاب. ومحصلـة هذا 
السـيناريو أن يصاب النسـيج المتعافي بما يُْعرف بالتليف 
)fibrosis(، الـذي يمتاز بتكون ندبة في النسـيج المصاب 

تدل على ما دار تحته من معارك حامية الوطيس.
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يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.

9 7 2 3 1 5
1 5 7 6 8

6 9 4 2
5 7 4 9 8

8 2 4
4 2 3 8 1 5 6

5 9 1 3 7
1 3 6 7 9
7 9 6 3 1

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

* حل العدد الماضي

 ذات تواصــل علــى منصــة الفيســبوك، التفــُت لقــدرة أحــد 
األصدقــاء علــى اقتنــاص أفــكار ذكيــة يبنــي عليهــا عبــاراٍت 
مدهشــة. كان الصديــق، متوســط التعليــم، يعمــل فــي حقــل ال 
ــر المهتميــن بمتابعــة الحركــة  ــة. وهــو مــن غي يمــتُّ للثقافــة بصل
األدبيــة أو اإلبداعيــة أساًســا. ولكنــه كان فائــق اإلبهــار فــي 
كتابتــه، ويمتلــك قــدرة كبيــرة علــى إعــادة توظيــف المعــارف 
ــا فــي نصــوص نقاشــية  ــا، وإعــادة إنتاجه ــي يمتلكه ــة الت المختلف
ــرة  ــه المتناث ــه أن يحــّول حوارات ــن اقترحــُت علي ــة. وحي أو إبداعي
ــم يتحمــس للفكــرة، وقــال  ــى حائطــه ل ــة عل ــى نصــوص إبداعي إل
إن األمــر ليــس مهًمــا بالنســبة لــه، وإنــه ال يمتلــك الرغبــة فــي 

الكتابة!
ــأن  ــة ب ــة بريئ ــي قمــت بتجرب  وســأعترف فــي هــذا المقــام أنن
اقتبســت إحــدى عباراتــه، وأجريــت عليهــا تعديــًل بســيًطا جــًدا، 
علــى  ونشــرتها  الشــعرية،  الومضــة  يشــبه  مــا  إلــى  وحولتهــا 
حائطــي فــي الفيســبوك. وقــد نــال المنشــور إعجاًبــا كبيــًرا 
وتفاعــلت كثيــرة. وكان ذلــك مثــار مفاجــأة للصديــق، لكــن ذلــك 

لم يحّرك فيه جذوة الكتابة.
مــن  كثيــر  تجربــة  فــي  كمــا  الصديــق،  هــذا  تجربــة  فــي   
المبدعيــن العــرب والعالمييــن، فــإن اإلبــداع ال يحتــاج إلى دراســة 
أكاديميــة وشــهادة. فالشــهادات تمنحنــا األلقــاب لكنهــا ال تمنحنــا 
وكثــرة  حياتنــا.  مناحــي  لــكل  الكافيــة  المعــارف  بالضــرورة 
مثقفيــن،  تجعلنــا  لكنهــا ال  معلوماتنــا  فــي  ســتزيد  المعــارف 
بالمعنــى النقــدي للمثقــف، القــادر علــى توظيــف المعــارف فــي 
إنتــاج معــارف جديــدة أو بنــاء مواقــف نقديــة. والثقافــة تســاعدنا 
علــى الفهــم، لكنهــا ليســت الطريــق المباشــر للكتابــة اإلبداعيــة. 
ومــن المعــروف أن كًل مــن عبــاس محمــود العقــاد، ومحمــد 
الماغــوط، وحنــا مينــه لــم يكملــوا دراســتهم االبتدائيــة. ومــع ذلــك 
تحولــت كتاباتهــم إلــى مــادة أوليــة لدراســة حركــة اإلبــداع األدبــي، 
واعتبــر كل واحــد منهــم مجــدًدا فــي مرحلتــه ومجالــه واتجــاه 

كتاباته. 
ــن ذكاء نوعــي  ــداع م ــداع، إذن؟ يصــدر اإلب ــي اإلب ــن يأت ــن أي م
ــة  متعــّدد المجــاالت، فبعضــه ذاكــرة جيــدة، وبعضــه موهبــة لغوي
امتــألت بهــا الذاكــرة ألســباب مختلفــة قــد ال تكــون مقصــودة. 
ومنهــا ملــكات تركيبيــة فــي تفكيــك المعرفــة وإعــادة تشــكيلها فــي 
قوالــب جديــدة، ومنهــا قــدرة نقديــة علــى اقتنــاص األفــكار 
واأللفــاظ الثريــة، واجتنــاب اليابســة منهــا. واألهــم مــن كل ذلــك 
ــف  ــر عــن حــس فطــري يعــرف كي ــٍي يعّب ــلك ذكاٍء عاطف هــو امت
مهــارات  وتلــك  انتباهــه.  يلفــت  وكيــف  المتلقــي  علــى  يؤثــر 
ومواهــب فــي الغالــب تولــد مــع اإلنســان. ويقــوم هــو بــدوره 
بتنميتهــا واســتثمارها أو بإهمالهــا وإخمادهــا. وحيــن تصــدر 
تلــك المواهــب مــن كاتــب عكــف علــى اكتســابها وتنميتهــا ال 
ــا، واجتهــد فــي  تكــون، فــي الغالــب، بسلســة مــن امتلكهــا فطرًي
االعتنــاء بهــا. ويبقــى الجــدل التنظيــري فــي نظريــات اإلبــداع 

والذكاء متسًعا لكل اآلراء وفي ذلك َسَعة.
 لمــاذا يحجــم بعــض الموهوبيــن عــن الكتابــة؟ أحــد األســباب 
قــد يكمــن فــي الحواجــز النفســية التــي تعيــق انطــلق الــذات 
ومواجهتــا لآلخــر. أحياًنــا يكــون اآلخــر مهيمًنــا علينــا رقيًبــا علــى 
فكرنــا ووجداننــا، فنُؤثــر الســكينة واالنــزواء. البعــض يمتلــك 
طاقــة تعبيريــة هائلــة، تتبــّدد حيــن يشــعر بالخجــل أو القلــق مــن 
قيــوًدا  ويصبــح  يتكاثــر  واآلخــر  ومواقفهــم.  اآلخريــن  آراء 
مجتمعيــة، وســلطات اجتماعيــة، ينــأى المــرء بنفســه عــن الظهــور 

أمامها، فضًل عن مواجهتها.

صديقي الُمبدع 
الذي ال يكتب

د. انتصار البناء *

أعمال إبداعیة
فانوس من اإلبداع

تصمیم بطاقات املعایدة

ملخص ورش العمل

رمضانیات
الصغار

سجل طفلك اآلن!

عربي

األسبوع 1(4 أیام)

12:00 – 3:00 مساًء

عربي

12:00 – 3:00 مساًء

13 - 16 مایو

العمر 7 - 9  سنوات

األسبوع 3(4 أیام)

6 - 9 مایو

www.ithra.com/Ramadan-Days

العمر 7 - 9  سنوات

األسبوع 2(4 أیام)
إنجلیزي

12:00 – 3:00 مساًء

20 - 23 مایو

العمر 7 - 9  سنوات

عالمات مخبئة
في کوالیس األفالم

جلسة فواصل تحدید الکتب

کل ما له عالقة بالقمر
تحت ضوء القمر

اتبع القمر

علوم داخل فنون
فانوس من اإلبداع 2

مسرح العظماء

* كاتبة وناقدة من البحرين


