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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

أرامكو السعودية ِّ
تركز على
التقنية والتنقيب واألحواض
العمالقة في مؤتمر الجمعية
األمريكية لجيولوجيي البترول
صفحة ٣

ً
ٌ
احتفال بانضمامها
كرنفال شعبي يز ِّين األحساء
لقائمة التراث العاملي..

تصوير :صالح آل شبيب

أحس ـ ـ ـ ُـاء يا أم ـ ـ ـ ـ َـي األحنى َو َيا بلـ ـ ــدي
تبقني مهـ ـ ـ َد احلضـ ـ ِ
ـرت
ـارات التي عبـ ـ ْ
وناســا يشــبهون بهــا
قــد طبـ ِـت ً
أرضــا ً

اهلل أنزلهـ ـ ـ ــا
األغنـ ـ ــى َو َي ــا آيـ ـ ـ ـ ــةً لـ ـ ــي ُ
عل ــى ثـ ـ ِ
مجدهـ ـ ــا وزه ـ ـ ــا
ـراك وأربـ ـ ــى ُ
نخ ـ ًـا ،ونخ ـ ًـا تس ــامت رفع ــةً و َب َه ــا

برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية ،رئيس مجلس التنمية السياحية في
المنطقة ،صاحب السمو الملكي ،األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ،وبحضور
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،صاحب السمو الملكي ،األمير سلطان
ابن سلمان بن عبدالعزيز ،وبحضور محافظ األحساء ،رئيس مجلس التنمية السياحية
في المحافظة ،سمو األمير بدر بن محمد بن جلوي ،وحضور رئيس أرامكو السعودية،

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
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$ 73.45 73.61

06/08 06/15 06/22 06/29 07/06

كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر ،تم االحتفال باعتماد ملف
محافظة واحة األحساء في المنطقة الشرقية من قبل لجنة التراث العالمي التابعة
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» موق ًعا ثقاف ًيا للتراث
المسجلة في المملكة،
اإلنساني العالمي ،لتصبح خامس المواقع التراثية العالمية
ّ
وصدر هذا القرار إ ّبان انعقاد اجتماع التراث العالمي الثاني واألربعين ،الذي ُعقد في

اللجنة التوجيهية
إلدارة الطاقة
تناقش
التوقعات
املستقبلية
املتجددة
للطاقة
ّ
صفحة ٤

مدينة المنامة ،عاصمة مملكة البحرين في الفترة ما بين  10إلى  20شوال ١٤٣٩هـ (24
يونيو إلى  4يوليو ٢٠١٨م) ،وكان ذلك برئاسة سعادة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة
رئيسة لجنة التراث العالمي لعام ٢٠١٨م ،رئيسة االجتماع الثاني واألربعين للجنة.

صفحة ٧ - ٥

١٢

نش ـ ً
يقدمها
مقس ــمة على ثالث فئات عمريةّ ،
ـاطا نوع ًياّ ،
مرك ــز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي خالل ش ــهري
مخيم إث ــراء الصيفي.
يولي ــو وأغس ــطس ضمن برنام ــج ّ
امنح أطفالك صيفً ا مليئًا بالنشاط المفيد والمرح:
www.ithra.com/summer

القافلة األسبوعية
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نائب أمير منطقة جازان يثني على مشروع
مدينة جازان للصناعات األساس والتحويلية
ناظر قسم التشغيل عبداهلل القرني من
شرحا
إدارة هندسة مصفاة جازانِّ ،
يقدم ً
لسمو األمير محمد بن عبد العزيز،
نائب أمير منطقة جازان ،عن أحد
أنظمة التحكم الحديثة العالمية
المستخدمة في تشغيل ومراقبة سير
أعمال المصفاة ،ويبدو إلى جواره كلٌّ
من سليمان الجارد ،وعبداهلل الدريبي،
وعبداللطيف العبدالهادي

ماشاهدته من
أعمال أرامكو
السعودية يفوق
الوصف
سمو األمير
محمد بن عبدالعزيز

إضــــاءة

أحمد خليفة الحمادي

ahmad.hammadi@aramco.com

إدارة مساندة االتصال المؤسسي

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوّعة تعبِّر عن آراء ُكتَّابها.

حامد العطاس
جــدة  -أشــاد نائــب أميــر منطقــة جــازان ،صاحــب
الســمو الملكــي ،األميــر محمــد بــن عبدالعزيز بــن محمد
ابــن عبدالعزيــز ،باإلنجــازات الكبيــرة التــي حققتهــا
أرامكــو الســعودية فــي تنفيذهــا لمشــروع مصفــاة جــازان
التي تُعد من أكبر وأحدث المصافي العالمية.
وعبــر خــال تفقده لمشــروع مدينة جــازان للصناعات
ّ
األســاس والتحويليــة ،يــوم األربعــاء  20ذو القعــدة
1439هـــ ( 4يوليــو 2018م) ،عــن ســعادته بحجــم العمــل

الــذي تقــوم بــه أرامكــو الســعودية ،مؤكـ ًدا أهميــة التعاون
بيــن مختلــف الجهــات لتســريع العمــل واإلنجــاز فــي
المدينــة ،وأتــى ذلــك تنفي ـذًا لتوجيهــات خــادم الحرميــن
الشــريفين ،الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود،
وصاحــب الســمو الملكــي ،األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز ،ولــي العهــد ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء،
وزيــر الدفــاع  -حفظهمــا اهلل  -وبمتابعــة مباشــرة مــن
صاحــب الســمو الملكــي ،األميــر محمــد بــن ناصــر بــن
عبدالعزيز ،أمير منطقة جازان.

مقد مــة مســتقبلي ســموه ،مديــر إدارة
وكان فــي
ّ
الشــؤون الحكوميــة فــي المنطقــة الغربيــة ،األســتاذ
ســليمان الجــارد ،ومديــر إدارة مشــروع مصفــاة جــازان،
األســتاذ عبــداهلل الدريبــي ،ومديــر إدارة تطويــر مدينــة
جــازان االقتصاديــة ،األســتاذ عبداللطيــف العبدالهــادي،
وعدد من مسؤولي إمارة جازان.
مــن جهتــه ،أكــد مديــر إدارة مشــروع المصفــاة ،أن
المشــروع ســيكون مــن أضخــم مشــروعات التكريــر التــي
أُنشــئت خــال الـــ  20عا ًمــا الماضيــة علــى مســتوى
العالــم ،وذلــك مــن حيــث الحجــم والتقنيــة المتقّدمــة في
إنشــائه ،وكذلــك لطاقتــه اإلنتاجيــة البالغــة أكثــر مــن
 400ألــف برميــل يوم ًيــا مــن الزيــت العربــي الثقيــل
والمتوســط لتوفيــر اللقيــم للصناعــات التحويليــة ،وتلبية
احتياجــات المنطقــة مــن المنتجــات النفطيــة المكـ َّـررة،
التــي مــن المتوقــع أن تدخــل مرحلــة التشــغيل فــي العــام
الحالي 2018م.
واطلــع نائــب أميــر منطقــة جــازان خــال جولــة
تفقديــة قــام بهــا علــى المشــروعات التــي تضمهــا
المدينــة باإلضافــة إلــى المصفــاة ،ومنهــا مشــروع مجمع
توليــد الطاقــة بالمدينــة الــذي يُعــد أول معمــل فــي
المملكــة لتحويــل ســوائل البتــرول الثقيلــة إلــى غــاز
منقــى نظيــف ،وذلــك بطاقــة أكثــر مــن  3900ميقــاواط،
ٍ
جودة واعتمادية عالية.
بطريقة اقتصادية ذات
ويحتــوي مشــروع تطويــر البنيــة التحتيــة لمدينــة
جــازان للصناعــات األساســية والتحويليــة علــى أرصفــة
الســتقبال الحاويــات والمــواد الســائبة ،وذلــك لتهيئــة
وتطويــر البنيــة التحتيــة لألراضــي الصناعيــة والســكنية
تضمن
وإنشــاء شــبكة الطــرق لجــذب المســتثمرين ،كمــا
ّ
أيضا.
المشروع إنشاء ميناء صناعي وتجاري ً
واختتــم ســم ّوه جولتــه بتفقــد مشــروع إنشــاء وتطويــر
شــاطئ بحــر محافظــة بيــش ،الــذي ،تــم تنفيــذه كأحــد
برامــج قســم المواطنة والمســؤولية االجتماعيــة ألرامكو
الســعودية فــي منطقــة جــازان ،معبــ ًر ا ســموه عــن
إعجابــه بمــا شــاهده عــن كثــب لجهــود الشــركة علــى
أرض الواقع.

املواطنة تبدأ بالشعور باآلخرين
ال يقتصـر معنـى المواطنـة مـن وجهـة نظـر
أرامكو السـعودية على مبـادرات فعل الخير فقط،
وإنما يشـمل تسـخير ما لدينا مـن طاقـات وموارد
وخبـرات فريـدة إليجـاد فـرص تسـاعد اآلخريـن
علـى أن يحدثـوا أثـ ًرا إيجاب ًيـا فـي مجتمعاتهـم
وحياتهـم الخاصة .ومن هنـا ،جاءت مبـادرة «أريد
أن أسـمع» ،ومـا احتوتـه مـن عبـارات تحفيزيـة
تالمـس الشـعور اإلنسـاني مثـل «تخـ َّل عـن كـوب
واحـد ألجلهـم!» فقـد كان العنـوان جاذ ًبـا ،كـون
االختيـار يهـدف إلـى إسـعاد اآلخريـن ،فـي مقابـل
سـماعات طبيـة لـك ّل طفـل يحتاج
اإلسـهام لشـراء ّ
إليهـا .وهـي بلا شـك فرصـة رائعـة تأخـذ أبعـا ًدا
إنسـانية وذاتيـة مـن حيـث مشـاركة الموظفيـن
والموظفـات بـأن يجـودوا بالمشـاركة بهـذا العمـل
اإلنساني.
هـذه هـي المواطنـة التـي تبـدأ بالشـعور
ومما ال شـك فيـه ،تُعد هذه
باآلخريـن ومعاناتهـمّ .
األجهـزة الطبيـة المتطـ ّو رة والدقيقـة باهظـة
تحمـل
التكاليـف ،وكثيـر مـن األسـر ال تسـتطيع ّ
ممن يعانـون من
دفـع هـذه المبالغ ،وهنـاك عديـد ّ
هذه المشكلة الصحية.

أيضـا إلـى توعيـة
كمـا تُشـير هـذه الحملـة ً
وخصوصـا فئـة الشـباب والشـابات
المجتمـع،
ً
واألطفـال ،وتنبههـم إلـى االسـتخدام الصحـي
لألجهـزة اإللكترونيـة المسـموعة بأنواعهـا ،وإلـى
ضـرورة العنايـة ،وبشـكل خـاص بحاسـة السـمع،
حيـث نشـا هد كثيـ ًر ا منهـم و بشـكل يو مـي
سـماعات األذن لالسـتماع ألجهـزة
يسـتخدمون ّ
مما يؤثر
األجهـزة،
مـن
وغيرها
والراديـو
الهواتـف
ّ
أيضـا .فقـد ثبـت طب ًيـا أن
علـى سـمعهم وحياتهـم ً
رفـع الصـوت ألقصـى حـد هـو أحـد أسـباب
الصمـم ،وضعـف السـمع لـدى شـريحة كبيـرة مـن
المرضـى .فهـؤالء هـم جيـل المسـتقبل مـن أبنـاء
الوطـن الذيـن نتمنـى لهـم أن ينعمـوا بالصحـة
والعافية.
إن التفكيـر فـي إسـعاد ومسـاعدة اآلخريـن هـو
بحـد ذاتـه سـعادة للمعطـي ً
أول وأخيـ ًرا ،وهنـاك
عديـد مـن النمـاذج التـي نسـمع أو نقـرأ عنهـا مـن
حولنا مـن أصحـاب الثروات علـى مسـتوى العالم،
الذيـن نتفاجـأ أنهـم يتبرعـون بمقـدار كبيـر مـن
ثرواتهـم للعمـل اإلنسـاني ،ويقولـون إن أسـعد
وأقـرب األعمـال إلـى قلوبهـم عندمـا يق ِّد مـون

لمجتمعاتهـم ويشـاركونهم لتـرك بصمـة فـي
حياتهـم ،باإلضافـة إلـى اآلخريـن مـن المحتاجيـن
في المجتمع.
ونحن فـي مجتمعاتنـا العربية واإلسلامية نعتز
بقيمنـا وتعاليـم ديننا ،الـذي يَ ُعـ ّد مسـاعدة بعضنا
بعضـا مـن المسـلمات ،باإلضافـة إلـى السـعي في
ً
مسـاعدة اآلخريـن ،وخاصـة فـي الجانـب
اإلنسـاني .وهذه المبادرات ،بال شـك ،تُعد فرصة
ثمينـة مـن أجـل اسـتثمارها والسـعي لتوظيفهـا،
وتوضيـح أهمية المبـادرة على فعل الخيـر ألبنائنا
خصوصـا الصغـار منهـم حتـى نغـرس فيهـم قيـم
ً
حـب الخيـر ،والعمـل الصالـح الطيـب ،والمبـادرة
بفعله دون تردد ،ودون انتظار المقابل.
وممـا ال شـك فيـه أن النظـرة الجديـدة للعطـاء
تبـدأ بغرس مفهـوم المواطنـة للجيـل الجديد نحو
العطـاء ،وبـذل الجهـد فـي ذلـك بلا مقابـل ،حتـى
يشـعر بتحمـل المسـؤولية نحـو نفسـه ،ودوره فـي
مجتمعـه .وهـذا األمـر سـوف يؤثـر فـي عطائـه
أيضـا في عملـه وحياتـه االجتماعية ،وبنـاء تكامل
ً
الشـخصية .مـن هنـا يبـدأ اإلحسـاس بالمواطنـة
والشعور باآلخرين.
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يف مؤمتر اجلمعية األمريكية جليولوجيي البترول

أرامكو السعودية ّ
تركز على التقنية والتنقيب
واألحواض العمالقة
هيذر أوكونور

سـولت ليـك  -اسـتضافت مدينـة سـولت ليـك بواليـة
يوتـا األمريكيـة ،المعروفـة بمحيطهـا الجيولوجـي الغنـي،
ا لمؤ تمـر و ا لمعـر ض ا لد و لـي للجمعيـة ا أل مر يكيـة
لجيولوجيـي البتـرول السـنوي لعـام 2018م تحـت عنـوان
«سـد الفجـوة بيـن األساسـات واالبتـكار» .وكان موقـع
المدينـة القريبـة مـن حـوض النهـر األخضـر ومـا يحتويـه
مـن كميـات وافـرة مـن الغـاز الطبيعـي منطلقًـا مالئ ًمـا
للحضـور الذيـن قدمـوا مـن أرامكـو السـعودية ،فشـاركوا
فـي رحلـة ميدانيـة قبل المؤتمـر ،أعقبها حضـور قوي في
الجلسـات الفنيـة والتكريـم والمعـرض .وكانـت الشـركة
الراعي الماسي للفعالية.

األحواض العمالقة
كانـت مشـاركة أرامكـو السـعودية البـارزة فـي العـرض
االفتتاحـي للمنتـدى الجديد الذي حمل عنوان «األحواض
العمالقة» ،والذي سـيصبح بدوره دعامة أسـاس للمعرض
السـنوي ،ويسـتهدف اسـتقطاب رؤى جديـدة عـن أحواض
فرصـا كبيـرة وقـدرات هائلـة
البتـرول تحمـل فـي طياتهـا
ً
على اإلنتاج بمرور الوقت.
ُعـر ف األحـواض العمالقـة أنهـا األحـواض التـي
وت ّ
أنتجـت خمسـة مليـارات برميـل مـن النفـط ،وتمتلـك
إمكانـات إلنتـاج خمسـة مليارات برميل أخـرى من النفط،
وأنظمـة نفطيـة متعـ ّددة فـي المجـال الجيولوجـي والبنيـة
التحتية لإلنتاج.
واسـتضافت الجلسـة فـي يـوم االفتتـاح مديـر إدارة
الخدمـات الفنيـة فـي التنقيـب ،األسـتاذ سـعيد الهاجـري،
عرضا بعنـوان «األحـواض واألنظمـة البترولية
الـذي قـ ّدم
ً
في الشرق األوسط».
فتحـد ث عـن األهميـة التاريخيـة وتطـور الصفيحـة
َّ
العربيـة ،بمـا في ذلك أحـواض البترول الرئيسـة والثقافة
االبتكاريـة ألرامكـو السـعودية التي تقود المراحـل المقبلة
فـي تحقيـق االسـتفادة القصـوى مـن هـذه األحـواض،
باإلضافـة إلـى إمكانـات البحر األحمر الواعـدة في المياه
الضحلـة والعميقـة علـى ٍ
حـد سـواء .وتطـرق إلـى جهـود
أرامكـو السـعودية فـي مجـاالت الطاقـة البديلة-طاقـة
الرياح والطاقة الشمسية-التي تسعى إليها المملكة.
وكـر م الهاجـري رائـدي الجيولوجيـا فـي أرامكـو
ّ
السـعودية اللذيـن تـركا أطيـب األثـر خلال مسـيرتهما
المهنيـة وذاع صيتهمـا فـي أوسـاط الجمعيـة األمريكيـة
لجيولوجيـي البتـرول ،وهمـا األسـتاذ علـي الحـواج ،الـذي
وافتـه المنيـة قبـل فتـرة وجيـزة ،وكان يشـغل منصـب
مديـر إدارة التنقيب في منطقـة الظهـران فـي أرامكـو
السـعودية واألسـتاذ عبـداهلل النعيـم ،الـذي توفـي في عام
2013م ،وكان يشـغل منصـب نائـب الرئيـس للتنقيـب فـي
أرامكو السعودية ،رحمه اهلل.
وقـال الهاجـري« :ال تكمـن أهميـة الجمعيـة األمريكيـة
أيضا
لجيولوجيـي البتـرول في جودة البرامج فحسـب ،بل ً
فـي جـودة الصداقـات التـي تنشـأ عبـر مختلـف المناطـق
الجغرافيـة والثقافات والشـركات» .ورأى أن «برنامج هذا
العـام امتـاز بقوتـه بالنسـبة ألرامكـو السـعودية ،إذ وقـع
االختيـار علـى متخصصيـن مـن شـركتنا لتقديـم عـدد مـن
األبحـاث والملصقـات .وقـد انعكـس ذلـك علـى قدراتنـا،
حيـث اتسـم محتـوى الجلسـات الفنيـة بالقـوة علـى نحـو
خاص».

األيوسـيني .وهـو أحـد أكبـر تراكمـات الرواسـب البحيرية
في العالم.
فقبـل مالييـن السـنين ،تشـ ّكلت سلسـلة مـن األحـواض
مـع تكـون جبـال الروكـي ،ثـم انجرفـت الترسـبات مـن
المرتفعـات وترسـبت فـي األحـواض .وكانـت هـذه
األحـواض تحتـوي علـى ميـاه عذبـة وتمتـاز بمنـاخ شـبه
اسـتوائي حسـبما دلّـت عليـه دراسـة أحافيـر األسـماك
والتماسـيح وبقايـا أصلات البـواء والنباتـات مثـل أشـجار
النخيل.
و يحتـوي تشـكيل النهـر األخضر على أكبـر احتياطيات
مـن السـجيل الزيتـي فـي العالـم .وعلـى عكـس المـوارد
التقليديـة التـي تحتـوي علـى الزيـت الصخـري ،يسـتخرج
الزيـت مـن السـجيل الزيتي باسـتخدام تقنيـات حرارية أو
التصفية التي تُعد غير اقتصادية في الوقت الحالي.

الجوائز
حـازت قرتشـن قيليـس ،جيولوجيـة فـي شـركة خدمات
أرامكـو ،وعضـو فـي الجمعيـة األمريكيـة لجيولوجيـي
البتـرول منذ فترة طويلـة ،جائزة العضوية الفخرية ،التي،
تمنـح لألفـراد الذين ،تم ّيزوا بخدماتهـم وتفانيهم في علم
ومهنـة جيولوجيـا البتـرول ،وهـي ثالـث أعلـى مراتـب
الجوائز في الجمعية.
ُووصفـت أثناء تسـليمها الجائـزة أنها «سـفيرة الجمعية
األمريكيـة لجيولوجيـي البتـرول التـي تعـزّز قيادتهـا التن ُّوع
وتتحـدى الوضـع الراهـن لتحقيـق الوعـد التنظيمـي
للجمعية».
أمـا قيليـس فقالـت« :يشـرفني أن ألقـى التكريـم مـن
الجمعيـة األمريكيـة لجيولوجيـي البتـرول وتمثيـل أرامكـو
السـعودية .وبصفتـي عضـو قديـم فـي الجمعيـة ،فإنـي
فخـورة بمـا نسـهم بـه كشـركة فـي الصناعـة مـن حيـث
القيادة التقنية ومساندة التم ّيز المهني المستمر».
و ُك ّرمت أرامكو السـعودية نظير كونها الراعي الماسـي
لجائـزة البرميـل اإلمبراطـوري «اإلمبريـال باريـل» ،وهـي
مسـابقة طلاب الدراسـات العليـا فـي الجمعيـة لتقييـم
األحـواض المسـتقبلية .وألقى أنور البعيجـي ،الجيولوجي
فـي إدارة تقييـم مـوارد التنقيـب والرئيـس المنتخـب
للجمعيـة األمريكيـة لجيولوجيـي البتـرول فـي منطقـة
الشـرق األوسـط ،كلمـة خلال حفـل توزيـع الجوائـز ،هنِّـأ
وشـجع الطلاب علـى المشـاركة
فيهـا جميـع المشـاركين
ّ
النشـطة والمسـاعدة فـي توجيـه فريـق جائـزة اإلمبريـال
باريل العام المقبل في مدارسهم.

علماء الجيولوجيا من أرامكو السعودية أثناء عملهم في الميدان قُ بيل حضورهم مؤتمر الجمعية األمريكية لجيولوجيي
معا جيولوجيي البترول من أرامكو السعودية وشركة خدمات أرامكو ،وذلك لحفر
البترول ،في رحلة ميدانية خاصة ،جمعت ً
واختبار عينات من األحجار واألحافير المترسبة من تشكيل النهر األخضر الفريد من نوعه في وايومنغ .ويبدو مدير إدارة
الخدمات الفنية في التنقيب ،سعيد الهاجري إلى يسار الصورة.

وكان البعيجي قد شـارك في منافسـة جوائز اإلمبريال
باريـل فـي عـام 2008م خلال فتـرة دراسـته لنيـل
الماجسـتير فـي الجيولوجيا في الكليـة الملكية في لندن.
وقـال للطلاب« :تهانينـا ،أنتـم جمي ًعـا فائـزون .أنصـح
جميـع الطلاب بـأال تتوقـف رحلتهـم هنـا .اسـتمروا فـي
المشـاركة ،وتطوعـوا لتكونـوا منسـقين لجوائـز اإلمبريـال
باريـل فـي مناطقكـم ومقاطعاتكـم ،ووجهـوا فريـق العـام
المقبـل فـي مدارسـكم ،فهـذا مـن شـأنه أن يحقـق تقد ًمـا
مه ًما في مسيرتكم المهنية».

املعرض
حظـي معـرض الشـركة بإقبـال كبيـر ،وكان مـن بيـن
زواره مهنيـون وباحثـون عـن عمـل ،باإلضافة إلـى الطالب
وتضمنـت العـروض التـي قُدمـت فـي األجنحة
المبتعثيـن.
َّ
عرضاواحـ ًد ا بعنـوان «تتبـع انتقـال الزيـت» ،ق ّد مـه
ً
قسـطنطين سـاندو ،وآخـر بعنـوان «تقنيـات المسـامية
الدقيقـة» ق ّد متـه لوريـن سـتاوت ،وكالهمـا مـن مركـز
أبحاث أرامكو السعودية في ديترويت.

رحلة ميدانية
وانضمـت مجموعـة مـن علمـاء الجيولوجيـا مـن أرامكو
السـعودية إلـى زمالئهـم مـن شـركة «تـي جـي إس» فـي
زيـارة إلـى محجـر وارفيلـد الواقـع بالقـرب مـن كمـرر،
وايومنـغ ،ويبلـغ ارتفاعـه  7300قـدم فـوق مسـتوى سـطح
البحـر ،وهـو موقـع معـروف بتجمـع أحافيـر األسـماك من
تشـكيل النهـر األخضـر ،الـذي يعـود إلـى العصـر

شهد جناح أرامكو السعودية المشارك في المؤتمر حضو ًرا الفتً ا ،ويظهر في الصورة ازدحام الزوار على جناح أرامكو السعودية.

وكان الحضـور القـوي للتقنيـة مـن الجوانب البـارزة في
مؤتمـر هـذا العـام .وقـال الهاجـري« :مـن جهـة ،ير ّكـز
البرنامـج كثي ًرا على تعميق فهم الطبقات بهدف اكتشـاف
أيضا مجموعة كبيـرة من العارضين
المزيـد .ولكـن هناك ً
الذين يُبدون وجهات نظرهم حول المستجدات التقنية».

املشاركة الفنية
إلـى ذلـك ،كان للشـركة حضـور فنـي الفـت فـي عديـد
مـن العـروض والملصقـات والبحـوث .وشـاركت سـوزان
أجـار ،الرائـدة فـي التقنيـة الجيولوجيـة فـي مركـز أرامكو
لألبحـاث فـي هيوسـتن ،ورئيـس الجمعيـة األمريكيـة
لجيولوجيـي البترول-ابتـكار الطاقـة ،كعضـو فـي اللجنـة
الفنية للمؤتمر.
جديـر بالذكـر أن دور أرامكـو السـعودية المسـتمر فـي
مسـاندة أجنـدة الجمعيـة فـي المعـرض السـنوي
والمؤتمـرات اإلقليميـة وذات الموضوعـات الخاصـة،
يُسـهم فـي صياغـة النقاش حول الصناعة ،كما أنه يشـ ِّكل
جز ًءا من التزام الشركة بقيادة هذه الصناعة.

القافلة األسبوعية
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اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة تناقش
املتجددة
التوقعات املستقبلية للطاقة
ّ
نبيلة التونسي تترأس االجتماع األول للجنة التوجيهية
للطاقة في الشركة والذي عقد تحت عنوان «التطلعات
المتجددة القابلة للتحقيق في
المستقبلية لمصادر الطاقة
ِّ
المملكة» ،حيث توجهت ،بوصفها رئيسة للجنة ،بالشكر إلى
جميع منسقي الطاقة في المناطق اإلدارية على أداء الشركة
القوي في كفاءة استهالك الطاقة في السنة الماضية،
المتميز في السنة القادمة.
وشجعتهم على مواصلة العمل
ّ
ويبدو إلى يسار التونسي نائب رئيس اللجنة ،محمد الحربي،
من إدارة تخطيط الشبكات الكهربائية.
تصوير :مؤيد القطان

القافلة األسبوعية
الظهـران  -عقـدت اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة في
اجتماعا في مبنـى المدرا في
أرامكـو السـعودية ،مؤخـ ًرا،
ً
الظهـران تحـت عنـوان «التطلعـات المسـتقبلية لمصـادر
الطاقة المتج ِّددة القابلة للتحقيق في المملكة».
وتسـعى اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة لتحفيز تطبيق
سياسـة تحسـين أداء الطاقة (آي.ن.ت )10 .في الشـركة،
وتعزيـز أداء الطاقـة في الشـركة للمرافق الصناعية وغير
الصناعية على ٍ
حد سواء.
وترأسـت االجتمـاع كبيـر المهندسـين فـي أرامكـو
السـعودية ،ورئيـس اللجنـة التوجيهيـة إلدارة الطاقـة،
األسـتاذة نبيلة التونسـي ،وحضره أعضاء اللجنة وممثلون
عـن مختلـف المناطـق اإلداريـة .وبعـد ترحيـب التونسـي
بالحضـور ،توجهـت بالشـكر إلـى جميـع منسـقي الطاقـة
فـي المناطـق اإلدارية على تحقيقهـم التم ّيز في األداء في
مجـال كفـاءة الطاقـة في السـنة الماضية ،وشـجعت فريق
الطاقـة علـى المحافظـة علـى األداء الرفيـع والكـفء
لتحقيق كفاءة الطاقة في السنة القادمة.

العروض التوضيحية
وقُدمـت عـدة عـروض أثنـاء االجتمـاع ،بمـا فـي ذلـك
مراجعـة ألداء الطاقـة في السـنة الماضية ،ق ّدمها موسـى
العمـري ،مـن إدارة أسـاليب التصنيـع والمراقبـة ،الـذي
ألقـى الضـوء علـى نتائـج مؤشـرات األداء الرئيسـة الكليـة
لكثافة استهالك الطاقة في الشركة.
وقـ ّدم العـروض ممثلـو المناطـق اإلداريـة ،ومـن بينهـم
أوالتونـدي أوناسـانيا ،مـن أعمـال الغـاز ،ومحمـد

الزهرانـي ،مـن التكريـر المحلـي وتجزئـة سـوائل الغـاز
الطبيعـي ،وعزمـت صديـق ،مـن أعمـال الزيت فـي منطقة
األعمـال الجنوبيـة ،ووسـيم أرشـد ،مـن أعمـال الزيـت في
منطقـة األعمـال الشـمالية ،ولـي شـينهيونج ،مـن خطـوط
األنابيـب والتوزيـع والفـرض؛ وأحمـد حـداد ،مـن خدمـات
أحياء السكن.
وعـرض ممثلـو المناطـق اإلداريـة نتائـج أداء كفـاءة
اسـتهالك الطاقة السـنوية ،بما في ذلـك نظرة عامة على
أداء الطاقـة ،وجهـود تحقيـق الكفـاءة فـي اسـتهالك
الطاقـة ،والنشـاطات األخـرى ذات العالقـة فـي مناطقهـم
اإلداريـة ،وكذلـك آخر التطورات المتعلقـة بتطبيق برنامج
إدارة الطاقة.
واشتملت العروض التوضيحية األخرى على ما يلي:
• «التطلعــات المســتقبلية للطا قــة واالقتصــاد فــي
العا لــم» ،وق ّد مــه محمــد مرســراحي ،مــن إدارة
التحليــل العالمــي فــي االســتراتيجية وتحليــل
األســواق .ور ّكــز العــرض على نمــو االقتصــاد العالمي
مفصــل للتطلعــات
وتنوعــه واشــتمل علــى تحليــل
ّ
المستقبلية للطاقة.
• «التطلعـات المسـتقبلية لالقتصـاد والطا قـة فـي
المملكـة» ،وق ّدمـه عابـد صابـر ،مـن إدارة التحليـل
المحلـي .واشـتمل العـرض علـى شـرح للتطـور
االقتصـادي في المملكة وأثـر األنظمة الجديدة على
االقتصـاد ،وكذلـك الطلـب علـى الطاقة في األسـواق
الداخلية.
المتجددة داخل الشـركة»،
الطاقة
مصادر
«تطبيقات
•
ِّ
وق ّد مـه خـرام دن ،مـن إدارة مصـادر الطاقـة
عرضـا عا ًمـا حـول تطبيقـات
المتجـ ِّددة .وقـ ّدم دن
ً
مصـادر الطاقـة المتج ِّددة في الشـركة واقتصادياتها

أيضا على معلومات حول
ونطاقها .واشـتمل العرض ً
االسـتثمار فـي قطـاع الطاقـة الخضـراء ،ومشـاريع
الطاقة المتج ّددة الحالية والمستقبلية.
• «أ ثـر ا سـتخدام ا لـواح الطا قـة الكهروضوئيـة علـى
تركيبة األسـواق المختلفة» ،وق ّدمه عمر كونش ،من
الخدمـات االستشـارية .وألقـى كونـش الضـوء علـى
أنظمـة الشـبكات الذكيـة ،وأنظمـة أسـواق الكهربـاء
ومشاركة الطاقة الشمسية في أسواق الكهرباء.
• «تطويـر خاليـا ألـواح الطاقـة الكهروضوئيـة عاليـة
الكفـاءة وقـدرات مختبـر الطاقـة الشمسـية» ،وق ّدمـه
أحمـد السـقاف ،مـن مركـز البحـوث والتطويـر.
وعـرض السـقاف اسـتراتيجية مركـز البحـوث
و ا لتطو يـر و خا ر طـة ا لطر يـق أل لـو ا ح ا لطا قـة
الكهروضوئيـة والشـراكة مـع جامعـة الملـك عبـداهلل
للعلـوم والتقنيـة لتنفيـذ مشـروع تطويـر السـيليكون
عالـي الكفـاءة ،وتنـاول كذلـك االسـتراتيجيات
المستقبلية لتسويق منتجات األلواح الكهروضوئية.
• «مقتـرح جائـزة المحافظـة علـى الطاقـة» ،وق ّد مـه
محمد عباس ،من إدارة أساليب التصنيع والمراقبة.
مقتـرح لجائـزة الرئيـس
عرضـا حـول
وقـ ّدم عبـاس
ً
ٍ
للتم ّيـز فـي مجـال الطاقـة ،وعـرض المعاييـر
واألهـداف المقترحـة مـن وراء رعايـة جائـزة رفيعـة
المستوى كهذه.
وفـي نهايـة االجتمـاع ،ق ّدمت التونسـي الشـكر ألعضاء
اللجنـة التوجيهيـة إلدارة الطاقـة ،وممثلـي المناطـق
اإلداريـة ،والمحاضريـن والضيـوف علـى مشـاركتهم،
وللمنظميـن علـى ترتيبهـم لمثـل هـذا اللقـاء المثمـر .كمـا
أيضـا علـى الموظفيـن الشـباب علـى إسـهامهم فـي
أثنـت ً
تحديث البوابة اإللكترونية لالبتكارات.

بدر العنزي

خدمـات أحياء السـكن ،وقسـم منع الخسـائر ،ومســؤولي
بنــك الــدم ،والمتبرعيــن علــى هــذه المبــادرة اإلنسـانية
التــي مــن شــأنها اإلسـهام فـي تفعيـل وغـرس قيـم العمل
التطوعي.
يُذكــر أن الحملـة جـاءت بالتعـاون مـع االختصاصييـن
التخصصـي
فـي بنـك الــدم فـي مستشـفى الملـك فيصـل
ّ
فـي الريـاض الذيـن ق ّدمـوا معلومــات ومــواد تثقيفيــة
للتعريــف بأهميــة التبــرع بالــدم ،وأطلعوا الزائريـن علـى
الفوائــد الصحيـّة التـي تعـود علـى المتبرعيـن والمرضـى
تبــرع عــدد كبيــر مــن موظفــي
علــى حــد ســواء .وقــد ّ
الشـركة فـي المنطقـة بالــدم ،بعــد مــلء االســتمارات
وتســجيل البيانـات الخاصـة بهـم ،وعمـل الفحوصـات
المبدئيـة للتأكـد مـن قابليتهـم للتبـرع .وبلـغ عـدد
المشـاركين فـي الحملـة مـا يقـرب مـن  100متبـرع .وفـي
ختام الحملةُ ،وزّعت الجوائز الرمزية على المتبرعين.

 100موظف يتب ّرعون بالدم في املنطقة الوسطى
الريـاض  -تحـت شــعار «كـن منقــذًا ...وأنقـذ حيـاة»،
ّ
نظـم قسـم تقنيـة المعلومـات فـي المنطقـة الوسـطى،
حملــة للتبــرع بالــدم فـي الريـاض ،فـي المبنـى اإلداري
نجـد ،وذلــك علــى مــدى يوميــن ،حيــث افتتـح الحملــة
الناظـر اإلداري لقسـم تقنيـة المعلومـات فـي المنطقـة
الوسـطى ،عبدالعزيـز السـياري ،ورئيـس قسـم شـؤون
الموظفيـن فـي المنطقـة الوسـطى ،فيصـل البسـيوني،
والناظـر اإلداري لقسـم خدمـات أحيـاء السـكن ،إبراهيـم
السويل .وألقـى السياري كلمـة بهـذه المناسـبة ،أ ّكـد فيهـا
أهميــة اإلسـهام فـي هذا العمــل اإلنسـاني واالجتماعـي،
مقد ًمـا كامـل شــكره وتقديــره لجميــع موظفــي اإلدارة،
وجميع األقسـام المسـاندة كإدارة أعمال األمن الصناعي
وإدارة شـؤون الموظفيـن ،وإدارة مصفـاة الرياض ،وقسـم
يظهر في الصورة الموظف طراد العنزي الذي شارك في
حملة التبرع بالدم في المنطقة الوسطى
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قلـــت لها
كنـــت
قالـــت نخيلـــك لـــي مـــا
ُ
ُ
الحـــب مشـــتبها
مـــن الغـــرام فصـــار
ُّ

ِ
مـــاؤك يحســـوني وصـــار فمـــي
ومـــال
ً
مســـها مـــا ٌء فبللهـــا
مـــة
غما
ّ

ومشـــت
األرض نحـــوي كفهـــا
ومـــد ِت
ُ
ْ
ّ
تـــراب زادنـــي ولهـــا
خطـــاي فـــوق
َ
ٍ

هوى
كأنها لـــي غـــدت وحـــدي لفـــرط
ً
ُ
غـــدوت لهـــا
أصابنـــا أو كأن وحـــدي
ُ
فتـــى
درجـــت
ولـــدت وفيهـــا قـــد
منهـــا
ُ
ً
بـــكل ر فّ ِ
ـــة ر و ٍح منـــه أ ثملهـــا
أمـــي األحنـــى َو َيـــا بلـــدي
أحســـاء يـــا
ُ
َ
ً
اهلل أنزلهـــا
آيـــة لـــي
األغنـــى َو َيـــا
ُ
ِ
ما خالـــط
هوى
فيـــك ذات
الشـــك قلبي
ُّ
ً
يـــب فأ َّو لهـــا
و ال  ،تملّكـــه ر
ٌ
مـــلء دمي..تبقيـــن فـــوق فمي
تبقيـــن
َ
األيـــام أجملهـــا
لحنـــا يصـــوغُ مـــن
ً
ِ
ِ
عبرت
الحضـــارات التـــي
مهـــد
تبقيـــن
ْ
َ
ِ
مجد هـــا وزهـــا
ثـــراك وأربـــى
علـــى
ُ
ً
قاطبـــة
األرض
تجـــف
نبعـــا
ُ
ُّ
تبقيـــن ً
ِ
عنـــك ســـها
الجـــدب
يجـــف  ،كأن
وال
ُّ
َ
ِ
وناســـا يشـــبهون بها
أرضـــا
قـــد
طبـــت ً
ً
ً
ً
ً
وب َهـــا
ونخـــا تســـامت
نخـــا ،
رفعـــة َ
ِ
ُ
ُ
تحيـــل دمـــي
أشـــياء
عنـــك
تقـــول لـــي
ً
وقلـــت لهـــا
بـــت نشـــوانًا
ُ
ـــه ًدا ،وكـــم ُّ
َش ْ

قص ُ
ـــرت فيـــه وال
مـــن القصائـــد مـــا ّ
ِ
شـــأو ،وكيـــف! وها
يدانيـــك فـــي
شـــعر
ٍ
ٌ

ِ
ِ
ٌ
مطرقـــة
منـــك
القصائـــد خجلـــى
كل
أمام مـــا
ـــق لها!
َ
وح َّ
فـــاض مـــن ُح ٍ
ســـنُ ،
عبدالوهاب أبو زيد

القافلة األسبوعية
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األمير سعود بن نايف يطلق عدة مشاريع لتأهيل مواقع األحساء التراثية

ً
ٌ
احتفال
كرنفال شعبي يز ّين األحساء
اإلنسان في األحساء
َّ
تمكن من املحافظة على
املوروث الوطني ،وشغف
أهل املنطقة بتاريخها
أسهم بشكل واضح بمنح
عدا تاريخ ًيا
املنطقة ُب ً
ملموساَّ ،
مكنها من
ً
الحصول على اعتراف
ُمستحق
سمو األمير سعود بن نايف
لـ(القافلة األسبوعية)

تنوعا ثر ًيا
األحساء تمتلك ً
ً
وهائل يتراوح بين ميناء
العقير وواحات نخيل ال
تنتهي ،وعمارة ،وقصور
تاريخية ،وطرق تجارة وحج..
وهنا في األحساء نجد أيضً ا
التراث اإلنساني والثقافي
واألدبي
سمو األمير سلطان بن سلمان
لـ(القافلة األسبوعية)

د ،.تماضر الرماح ،نائب وزير العمل
والتنمية االجتماعية في جولة
للتعرف على أعمال فنية في فناء
سوق القيصرية قبل بدء الحفل.

عددا من مشاريع الهيئة الوطنية للتراث والسياحة تزامنًا مع
األمير سعود بن نايف افتتح ً
االحتفال.

عوض العنزي
األحســاء  -تشــابكت فــي واحــة األحســاء يــوم األحــد
الماضــي َســعف ثالثــة مالييــن نخلـ ٍـة باســقة لتظلــل أعناق
عشــرات األلــوف مــن أهالــي الواحــة المحتفليــن بمناســبة
تســجيل الواحــة علــى قائمــة التــراث العالمــي فــي منظمــة
اليونيســكو مطلــع األســبوع الماضــي فــي مشــهد تاريخــي،
ضج وســط محافظــة األحســاء بالفرح الطاغــي واالعتزاز
بالمنجــز الوطنــي ،وكان ذلــك وســط حضــور حكومــي
وشــعبي ،ومشــاركة مــن ممثلــي منظمــة اليونيســكو للعلــم
والثقافة ،وسفراء دول خليجية وعربية.
برعايــة كريمــة مــن أميــر المنطقــة الشــرقية ،ورئيــس
مجلــس التنميــة الســياحية فــي المنطقــة ،صاحــب الســمو
الملكــي األميــر ســعود بن نايــف ،وبحضور صاحب الســمو
الملكــي ،ورئيــس الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث
الوطنــي ،األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز،
وحضــور رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا
التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر.

الع ْرس األحسائي
القيصرية احتضنت ُ
وعلــى وقــع ارتفــاع الســيوف العربيــة األصيلــة فــي

األمير سلطان بن سلمان شهد افتتاح أول نُزُ ل تراثي سياحي في المملكة.
تصوير :صالح آل شبيب

فضــاءات ســوق القيصريــة ،وتعالــي أصــوات األناشــيد
والعرضــة الوطنيــة التــي دوت فــي قلــب واحــة األحســاء
النابــض بالحيــاة والتــراث والحضــارة ،تُّوجــت األحســاء
باحتفــال مهيــب كعــروس تلــج فــي قائمــة التــراث العالمــي
ً
ٍ
طويل.
انتظار دام
والتابع لمنظمة اليونسكو بعد

افتتاح أول ُن ُزل تراثي
كرنفــا ٌل أطـ َّـل منــذ الســاعة الســابعة مســا ًء بتوقيــت حــي
الكــوت التاريخــي فــي األحســاء ،الــذي كان علــى موعــد مع
والدة أولــى تجل َّيــات هــذا الحــدث التاريخــي ،حيــث شــهد
الحــي افتتــاح أولــى النــزل الســياحية التراثيــة فــي
الســعودية ،النــزل الــذي يجــاور بيــت البيعــة ،والحاضــر
بصالبــة فــي الضميــر الســعودي ،وإلــى جانبــه ،قصــر
إبراهيــم التاريخــي وســوق القيصريــة الطاعــن فــي القــدم،
حيــث أعلنــت األحســاء والدة أول مشــروع وطنــي للنــزل
الســياحية ،بتدشــين األميــر ســعود بــن نايف فنــدق الكوت،
تزامنًــا مــع االحتفــال الحســاوي الكبيــر .وفــي تصريــح
خــاص بـ(القافلــة األســبوعية) ،أكــد أميــر المنطقــة
الشــرقية ،األميــر ســعود بــن نايــف ،أن اإلنســان فــي
األحســاء ،تم َّكــن مــن المحافظــة علــى المــوروث الوطنــي،
وأن شــغف أهــل المنطقــة بتاريخهــا حــال دون تشــويه

األماكــن التاريخيــة وتراثهــا المعمــاري ،وأســهم بشــكل
ملموســا ،مكنَّهــا مــن
واضــح بمنــح المنطقــة بُعـ ًدا تاريخ ًيــا
ً
الحصول على اعتراف ُمستحق من منظمة اليونيسكو.
وشـ َّـدد األميــر ســعود بــن نايــف علــى أن أهــل األحســاء
تشــبثوا بجذورهــم رغــم ســيل التطــورات التــي يمــر بهــا
العالــم اآلن ،وأضــاف ســموه أن الملــك عبدالعزيز -رحمه
اهلل -كان ُمح ًبــا لألحســاء ،وكــذا هــو الحــال للملــوك
الذيــن أتــوا مــن بعــده -رحمهــم اهلل -إلــى عهــد ســيدي
خــادم الحرمين الشــريفين ،الملك ســلمان بــن عبدالعزيز،
وناســا
أرضــا
حفظــه اهلل ،حيــث كانــوا ُمحبيــن لألحســاء ً
ً
وترا ًثــا ،كمــا نـ َّوه األميــر ســعود بــن نايــف ،علــى أن مزيـ ًدا
مــن المشــاريع التنمويــة والتطويريــة ســترى النــور قري ًبــا،
وعلــى تكامــل وتضافــر الجهــود ،ســتضمن األحســاء
ً
مســتقبل واعــ ًدا للمنطقــة الشــرقية فــي ظــل اهتمــام
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان ،ووضعــه حجــر
األســاس قبــل عــام لعـ ٍ
ـدد كبيــر مــن المشــاريع العمالقــة
فــي مــدن المنطقــة ،والتي ســتكون ملموسـ ًة للمواطن على
المدى القريب والبعيد على حدٍّ سواء.

مستقبل واعد للسياحة في األحساء

بـ( القافلــة

مــن جانبــه ،وفــي حديــث خــاص
شــدد صاحــب الســمو الملكــي ،رئيــس
األســبوعية)،
َّ
الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي ،األمير ســلطان
ابــن ســلمان بــن عبدالعزيز ،أن األحســاء اســتحقت فوزها
بالســباق الــذي جــرت فصولــه فــي مملكــة البحريــن فــي
العشــرة أيــام األخيــرة مــن شــهر يونيــو الماضــي ،وأنــه
ينعكــس علــى الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث كمســؤولية
ً
أعمــال كثيــرة ســترى النــور
كبيــرة ،مؤكــ ًدا أن هنــاك
ٌ
قري ًبــا ،ومضي ًفــا« :هــذا جــزءٌ بســيط جـ ًدا ،وهنــاك فريــق
عمــل ســيقدم خطــة متكاملــة لســمو أميــر المنطقــة
الشــرقية ،األميــر ســعود بــن نايــف ،للتطويــر والتجــاوب
مع مالحظات ومتطلبات اليونيسكو».
وتحــول هــذا اإلنجــاز وتســجيل األحســاء علــى قائمــة
َّ
هيئــة التــراث العالمــي إلــى طاقــة لتحفيــز المســتثمرين،
أكــد ســموه ،أن أهــل األحســاء مشــهورون
حيــث
َّ
بالمبــادرات ،وأنــه واثــ ٌق مــن أن وجــود ٍ
بيئــة مناســبة
لالســتثمار وقطــاع األعمــال ســيمثل فرصــة أخــرى
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بانضمامها لقائمة التراث العاملي

عشرات األلوف من أهالي األحساء شاركوا على مدى يومين في احتفالية انضمام األحساء لقائمة التراث العالمي.

للمشــاركة فــي بنــاء البــاد ،وهــو األمــر الــذي أســهم فيــه
القطاع الخاص منذ عقود.
وأوضــح ســمو األميــر ســلطان بن ســلمان ،أن األحســاء
مقبلــة علــى نهضــة كبيــرة جــ ًدا فــي مجــال الســياحة،
وأضــاف« :هنــا نشــهد نهضــة اقتصاديــة مكللــة بالعديــد
مــن فــرص العمــل ،وبالــذات فــي مجــال تطويــر األعمــال،
تنوعــا ثر ًيــا وهائـ ًـا يتــراوح بيــن مينــاء
فاألحســاء ،تمتلــك ً
تاريخــي كمينــاء العقيــر ،وصحــراء تمتــد حتــى االلتحــام
بالربــع الخالــي ،وواحــات نخيــل ال تنتهــي ،والعمــارة
والقصــور التاريخيــة وطــرق التجــارة والحــج ،وهنــا نجــد
أيضــا التــراث اإلنســاني والثقافــي واألدبــي فــي
ً
األحســاء» .واســتطرد ســموه« :اليــوم فــرص العمــل هــي
التحــدي األكبــر لالقتصــاد الوطنــي ،حيــث أصبحــت

الدولــة اليــوم تَ ُعــ ّد الســياحة الوطنيــة أحــد القطاعــات
الرئيســة الرائــدة إلنتــاج فــرص العمــل ،والدولــة اآلن
ـب فــي تطويــر الســياحة
أسســت هيئــات جديــدة كلهــا تصـ ُ
والتــراث الحضــاري ،واألحســاء وأهلهــا مقبلــون علــى
نهضة حضارية كبيرة».

األحساء  ..تفاعل بين
اإلنسان والطبيعة

وكان رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا
التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر ،قــد صــرح
إبــان اإلعــان عــن اعتمــاد ملــف محافظــة واحــة األحســاء
مــن قبــل لجنــة التــراث العالمــي التابعــة لمنظمــة

«اليونيســكو» موق ًعــا ثقاف ًيــا للتــراث اإلنســاني العالمــي:
« ُعرفــت األحســاء علــى مــر التاريــخ بحضاراتهــا العريقــة
التــي تعــود آلالف الســنين ،ونخيلهــا المعطــاءة وعيونهــا
تعبــر عن
الســخية وأنظمــة الــري القديمــة والحديثــة التــي ّ
تحــوالت تفاعــل اإلنســان مــع البيئــة ،ومواقعهــا األثريــة،
ممــا أكســبها ُعمقًــا ثقاف ًيــا فريــ ًدا جعلهــا تســتحق هــذا
اإلنجــاز الــذي سيســهم بنقلهــا إلــى أجيالنــا القادمــة،
وتعريــف العالــم بجــزء مهــم مــن بعدنــا الحضــاري ودورنــا
البارز في العالم اإلنساني».
مــن جانبــه ،أكــد الســفير والمنــدوب الســعودي الدائــم
فــي منظمــة اليونيســكو ،الدكتــور إبراهيــم البلــوي ،فــي
حديــث مــع «القافلــة األســبوعية»« :أن تســجيل لجنــة
التــراث العالمــي لموقــع واحــة األحســاء ،الــذي يُعــد

خامــس موقــع ســعودي يتــم تســجيله علــى القائمــة ،ينبثــق
مــن قــوة ومكانــة المملكــة العربيــة الســعودية ،التــي تزخــر
في مواقع أثرية وتاريخية ،تمتد إلى آالف السنين».
و شـ َّـدد الســفير البلــوي ،علــى أن واحــة األحســاء هــي
المثــال الناجــح علــى مســتوى العالــم لتمكــن اإلنســان مــن
التك َّيــف مــع آخــر تغ َّيــر مناخــي حــدث فــي األرض،
مضي ًفــا« :كانــت الجزيــرة العربيــة قبــل ســبعة آالف ســنة
أرضــا خضــراء ومناخً ــا رط ًبــا ،وبالتغ َّيــر المناخــي ،تح َّولت
ً
إلــى صحــراء وتمكــن اإلنســان مــن العيــش ،وهــذه الواحــة
أهــم شــاهد فــي العالــم علــى التك ُّيــف مــع هــذا التغ ُّيــر
المناخــي ،إذ أوجــد بيئــة مناســبة للعيــش واإلنتــاج ،وهــذه
الواحة هي مهد الحضارات في الجزيرة العربية»
وأشــار البلــوي إلــى القيمــة االســتثنائية التــي حظــي بها
ملــف واحــة األحســاء الــذي نافــس فــي ســباق اليونيســكو
األخيــر وأســهم بشــكل واضــح فــي جــذب دعــم غيــر
محــدود مــن أعضــاء الــدول الممثليــن فــي المنظمــة،
وحســم كثيــ ًرا مــن األصــوات لصالــح الملــف الســعودي،
مؤكـ ًدا علــى وجــود هــذه الواحــة الخصبــة الغ َّنــاء منــذ مــا
قبــل النفــط ،وأن المملكــة أخــذت قــرا ًرا اســتراتيج ًيا منــذ
عــام 1932م بنقــل كل صناعــة النفــط بعي ـ ًدا عــن الواحــة
رغم وجود أكبر حقل نفط في العالم فيها.
ووســط األجــواء االحتفاليــة ،وبحضــور محافــظ
األحســاء ،رئيــس مجلــس التنميــة الســياحية فــي
المحافظــة ،األميــر بــدر بــن محمــد بــن جلــوي ،أطلــق
األميــر ســعود بــن نايــف ،عــد ًدا مــن مشــاريع الهيئــة
الوطنيــة للتــراث والســياحة فــي مجــال التــراث العمرانــي
والمتاحــف فــي محافظــة األحســاء ،شــملت عــد ًدا مــن
مشــاريع الترميــم والتأهيــل للمواقــع التراثيــة ،وعلــى
رأســها كان «تأهيــل وتطويــر وســط مدينــة العيــون
التراثيــة ،وعــدد مــن المبانــي التراثيــة بواحــة األحســاء»،
إضافـ ًة إلــى تطويــر وتأهيــل وترميــم عشــرة مواقــع تراثيــة
هــي :مشــروع قصــر إبراهيــم ،ومشــروع قصــر صاهــود،
ومشــروع قصر خــزام ،ومشــروع قصر محيرس ،ومشــروع
المدرســة األميريــة ،ومشــروع بيــت البيعــة ،ومشــروع
مســجد جواثــا ومشــروع عيــن نجــم ،ومشــروع مبانــي
منطقــة العقيــر التاريخيــة ،ومشــروع مدينــة العيــون
التاريخية.
وباإلمــكان التعــرف إلــى مزيــد مــن المعلومــات حــول
هــذه األماكــن مــن موقع هيئــة الســياحة والتــراث والوطني
والمواقع المتخصصة األخرى.
وعددا من ممثلي
وشعبيا
شهد الحفل حضو ًرا رسم ًيا
ً
ً
المنظمات الدولية واإلقليمية وسفراء دول مجلس التعاون
الخليجي.
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تركي ًزا على االبتكار للتم ّيز التشغيلي

معرض في ينبع وورشة عمل في الظهران

التميز التشغيلي في أول ورشة
يتحدث عن
عادل الدوالب
َّ
ّ
عمل ضمن سلسلة ورش العمل المصممة لمراجعة وتحسين
تقنية المعلومات األساس وإجراءات األعمال في الشركة.
تصوير :حسن المبارك

عدد من مسؤولي إدارة مصفاة ينبع يستمعون إلى محمد أبابطين من مركز البحوث والتطوير التابع ألرامكو السعودية في جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية ،أثناء شرحه لكيفية عمل
مؤخرا ،في ينبع.
الروبوتات اآللية أثناء تفحص األنابيب البحرية خالل معرض االبتكار لعام  2018الذي ن ُِّظم،
ً

القافلة األسبوعية

"يجب أن ننظر إلى
برنامج التم ّيز
التشغيلي كفرصة
ذهبية لتحقيق
مستويات أعلى من
التم ّيز".
يوسف العليان

الظهـران ،وينبع  -يحتل مفهـوم االبتكار مكانة محورية
فـي برنامـج أرامكـو السـعودية للتم ّيـز التشـغيلي ،وهذا ما
تجلـى فـي فعاليتيـن مختلفتين ن ُِّظمتا ،مؤخـ ًرا ،في ك ّل من
معرضـا ضخ ًمـا لالبتـكار،
ينبـع والظهـران .األولـى كانـت
ً
والثانية ورشة عمل حول تقنية المعلومات.

معرض االبتكار في ينبع لعام 2018
ابتكار األفكار وتطبيقها

فقـد َّ
معرضا بعنوان «معرض
نظمت إدارة مصفاة ينبـع
ً
االبتـكار لعـام 2018م» ،بهـدف جمـع أصحـاب العقـول
الن ّيـرة وتعزيـز ثقافة االبتـكار في دوائر الشـركة ،وحضره
 500موظـف مـن مختلف اإلدارات والدوائر ،وقُدم خالله
عرضـا فن ًيا لبحث سـبل تنفيذ االبتـكارات في
أحـد عشـر
ً
عديد من األعمال.
وأتـت هـذه الفعاليـة ضمـن سـياق المبـادرة الجديـدة
لتبـادل المعرفـة في مجـال التم ّيز التشـغيلي في الشـركة،
المندرجـة تحـت القسـم الثانـي عشـر مـن دليـل التم ّيـز
التشـغيلي والمعنـون «االبتـكار ،والتعلـم والتطويـر
المسـتمر» ،إلتاحـة الفرصـة للخبـراء فـي مختلـف
التخصصـات لالجتمـاع وتعزيـز الروابط ما بينهـم وتبادل
خبراتهم.

تعزيز السالمة واملسؤولية
ضـم المعـرض ثمانيـة أجنحـة عرضـت نمـاذج أوليـة،
وعروضـا مرئية لحلول االبتكار تناولت عد ًدا من القضايا
ً
المزمنة.
وبـدأت هـذه الفعاليـة بعـرض عـن السلامة اسـتهدف
زيـادة الوعي بالسـياقة الوقائية وأسـاليبها ،ثم ألقى مدير
إدارة مصفـاة ينبع ،األسـتاذ عبداللطيف الشـامي ،بصفته
رئيـس وقائـد جهـود مصفاة ينبـع لدعم األفـكار المبتكرة،
تطـرق فيهـا إلـى أهميـة ثقافـة
كلمتـه االفتتاحيـة التـي
ّ
االبتكار وتأثيرها على تطوير مرافق الشـركة الذي يُسـهم

بدوره في خدمة المملكة.
تم ّيـزت العـروض بإيجازهـا وتركيزهـا علـى نقـاط
التحسـين ،فلـم تسـتعرض األفـكار فحسـب ،بـل أبـرزت
صلتهـا بالسلامة وبتجنـب التكاليـف وتحقيـق اإليـرادات.
وشـارك مق ّدمـو العـروض مـن شـتى الخلفيـات والمرافـق
فـي هـذه الفعاليـة التـي شـهدت حضـو ًرا بـارزًا مـن إدارة
مصفـاة الريـاض ،وإدارة اإلنتـاج جنـوب الغـوار ،وإدارة
حقـن ميـاه البحـر ،وإدارة معمـل الغـاز فـي البـري ،وإدارة
معمـل الغـاز فـي شـدقم ،وإدارة المسـاندة الفنيـة فـي
منطقـة األعمال الشـمالية ،وإدارة مصفاة ينبع ،باإلضافة
إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية شل.
وقـد أعربـت إدارة مصفـاة ينبـع عـن خالـص تقديرهـا
لجميـع المقدميـن علـى عروضهـم لمـا تم ّيـزت بـه مـن
قدرات فنية تحفّز على االبتكار والتغيير.

ورشة عمل تقنية املعلومات
ّ
تركز على االبتكار والتم ّيز

وفـي الظهران-عقـدت ،مؤخـ ًرا ،أول ورشـة عمل ضمن
سلسـلة سـتعقد هـذا العـام لمراجعـة وتحسـين تقنيـة
المعلومات األساس وإجراءات األعمال في الشركة.
وأكملـت ورشـة العمـل األخيـرة دورة مراجعـة سـنوية،
واسـتخدمت نتائـج تقييمـات الشـركة لتحديـد فـرص
تحسـين األعمال األسـاس وإجراءات أعمال الشـركة وفق
المتطلبـات المنصـوص عليهـا فـي الدليـل الموحـد للتم ّيز
التشغيلي لتقنية المعلومات.
وتحـدث فـي الجلسـة االفتتاحيـة نائـب الرئيـس لتقنيـة
المعلومـات ،األسـتاذ يوسـف العليـان ،الـذي أكـد أن تنفيذ
برنامـج التم ّيـز التشـغيلي حقـق وفـورات كبيـرة فـي
التكاليـف في مجـال تقنية المعلومات فـي العام الماضي.
وقـال« :يجـب أن ننظـر إلـى برنامـج التم ّيـز التشـغيلي
كفرصة ذهبية لتحقيق مستويات أعلى من التم ّيز».

رحلة نحو التم ّيز

فمنـذ بـدء تقنيـة المعلومـات رحلتهـا نحـو التم ّيـز

قبـل أكثـر مـن عاميـن ،تم ّكنـت إداراتهـا مـن تجـاوز
أهدافها.
وفـي هـذا الصـدد ،يقـول مديـر إدارة تطبيقـات أعمـال
الشـركة ،األسـتاذ عـادل الـدوالب ،إن نجـاح تقنيـة
المعلومات تحقق من خالل تأسيس شراكات استراتيجية
مـع إدارة التم ّيـز التشـغيلي وإدارة االستشـارات التنظيمية
حساسـا مـن إجـراءات تقنيـة
لتسـهيل  20إجـرا ًء
ً
المعلومات.
وأثنـى الـدوالب علـى موظفـي تقنيـة المعلومـات
اللتزامهـم العالـيً ،
قائلا إنـه أتـاح اإلصـدار األول مـن
إجـراءات أعمـال الشـركة الموحـدة والقياسـية فـي عـام
2016م فـي الدليـل الموحـد للتم ّيـز التشـغيلي لتقنيـة
المعلومـات .وقـال« :اآلن ،وبعـد أن حققنـا التوافـق فيمـا
بيننـا وأصبحنـا نتحـ ّد ث اللغـة نفسـها ،يمكننـا تبـادل
المعلومـات بشـأن أفضـل ممارسـاتنا وقصـص نجاحنـا
لتحسين أعمالنا في جميع إدارات تقنية المعلومات».
ورأى رئيـس الخدمـات الفنية في قسـم مسـاندة التم ّيز
التشـغيلي مريـع القحطاني ،أن تسـهيل االجـراءات العامة
فـي تقنيـة المعلومـات أتـاح اتسـا ًقا فـي خطـوات العمـل
عبـر بنيتهـا التحتيـة الخاصـة بنشـر خدماتهـا وأظهـر
ً
«اسـتغالل عميقًـا لنظـام التم ّيـز التشـغيلي فـي إدارة
األنشطة اليومية وتنفيذها».

القياس والتقييم
مـن جهتـه ،لفـت ممثـل التم ّيـز التشـغيلي فـي تقنيـة
المعلومـات ،أحمـد الزهرانـي ،إلـى أن فـرق تقنيـة
المعلومات أجرت جلسة قياس داخلية لتبادل المعلومات
بشـأن أفضـل ممارسـاتها لتحقيـق مسـتوى أعلـى مـن
األداء .وقـال إنـه من المقرر أن تخضع خمس إدارات في
تقنيـة المعلومات لتقييمات الشـركة في التم ّيز التشـغيلي
لهـذا العـام .كما أن تقنية المعلومات ستسـتضيف منتدى
التم ّيـز التشـغيلي كمنصة لدوائر أرامكو السـعودية عالية
األداء ،لتبـادل المعلومـات بشـأن أفضـل ممارسـاتها
ورحلتهـا الناجحـة للفـوز بجوائـز الرئيـس للتم ّيـز
التشغيلي.
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رجال اإلطفاء في أرامكو السعودية يشاركون
في إخماد حريق في وقت قياسي ودون إصابات

تركي الشهري :تكللت جهود جميع الفرق بالنجاح في
عبداهلل الحربي :عمل الفريق بالتعاون مع الدفاع
المدني وإطفائية قاعدة الملك فيصل إلخماد الحريق .هذه المهمة بسبب التفاهم بيننا والعمل كفريق واحد.

حامد العطاس
ثمـن مديـر منشـآت األسـطول الغربـي ،العقيـد
جـدة َّ -
مهنـدس عمـر الغامدي ،الجهود المشـتركة التي أسـهمت
فيهـا فـرق إطفـاء الدفـاع المدنـي وقاعـدة الملـك فيصـل
البحريـة فـي جدة و أرامكو السـعودية في إطفـاء الحريق
الـذي نشـب مؤخـ ًرا علـى متـن إحـدى السـفن فـي جـدة،
وأثنـى علـى سـرعة اسـتجابتها بطريقـة مهنيـة عاليـة
أثبتـت جـدارة رجالهـا وتدريبهـم العالـي ،و إنهـاء الحريـق
بدون إصابات.
وبعـد تقييـم حالـة الحريـق ،تـم رسـم خطـة بديلـة
للتعامـل معـه ،حيـث ،تم ّكن كافة رجـال اإلطفاء من جميع
الفـرق مـن التعـاون والوصـول إلـى مصـدر الحريـق
والسـيطرة عليـة بشـكل تـام فـي فتـرة قياسـية .وفـي هذا
اإلطـار ،اسـتجاب رجـال إطفاء أرامكـو السـعودية لتقديم
المسـاعدة فـي قاعـدة الملـك فيصـل البحريـة فـي جـدة
فـي وقـت قياسـي ،وأسـهموا فـي السـيطرة علـى الموقـف
وإنهـاء األزمـة دون تسـجيل أيـة إصابـات أو وفيـات،
وحـدث ذلـك بعـد أن تفاعلت فرق اإلطفاء بسـرعة فائقة
واحترافيـة عاليـة مـع نـداء مديـر منشـآت األسـطول
الغربي ،حيث شاركت في إخماد النيران المندلعة.

مفخرة للوطن
وأشـاد مدير إدارة الوقاية من الحريق ،األسـتاذ غسان
أبـو الفـرج ،بالجهود المشـتركة لجميع فـرق اإلطفاء التي
أسـهمت فـي إخمـاد الحريـق ،حيـث قـال« :إن رجالنـا
البواسـل ،هـم مفخرةُ هذا الوطن» .أحـرزت إدارة الوقاية
مـن الحريـق تقد ًمـا جيـ ًدا وحافظـت علـى روح الفريـق

حاتم األزوري :تعلّمنا في الشركة حفظ األرواح وحماية
الممتلكات.

والتعـاون بيـن أفراد فريقها ،وأدخلت تحسـينات قوية في
األداء ،حيـث بـدأ برنامـج إعـادة التنظيـم االسـتراتيجي
لدينـا فـي تحقيق النتائـج اإليجابية .وتُعد هذه المشـاركة
نموذجـا مشـرفًا لمـا توصـل إليـه موظفـو اإلطفـاء فـي
ً
الشـركة مـن تجهيـز وتدريـب عالييـن لرجـال أكفـاء
شـغوفين بمهنتهـم ليصبحـوا بذلـك محـط ثقـة ومصـدر
أمـان .حيـث أسـهموا سـابقًا بتلبيـة نـداء الواجـب لعديـد
من طلبات االستغاثة والعون من خارج الشركة».
وقـ ّدم الناظـر اإلداري لقسـم اإلطفـاء فـي المنطقـة
الغربيـة ،محمـد الحارثـي ،جزيـل الشـكر للفريـق الـذي
قـاده عبـداهلل الحربـي ،وشـارك فيـه ٌّ
كل مـن حاتـم
األزوري ،وعمـر الحمضـي ،وماجـد الزهرانـي ،وتركـي
الشـهري ،وحاتـم منيـاوي ،وماجـد محمـد الزهرانـي،
ورعد الصلبي.

صورة ابداعية
والتقـت (القافلـة األسـبوعية) المشـاركين فـي إخمـاد
الحريـق من أرامكو السـعودية ليتحدثـوا عن دورهم الذي
أسـهموا بـه فـي إطفـاء الحريـق ،حيـث قـال قائـد فريـق
«توجهنـا مباشـرة لموقـع
اإلطفـاء ،عبـداهلل الحربـي:
ّ
ٍ
الحـدث ونحـن نعلـم أننـا أمام مهمـة وطنية وتحـد جديد،
وبعـد جمـع المعلومـات الكافيـة عـن الحريـق ،وبالتشـاور
مـع نائـب مديـر األسـطول الغربـي ،تـم رسـم الخطـة
المناسبة للسيطرة على الحريق والتقليل من األضرار».
ومـن جهتـه ،قـال رئيـس فرقـة اإلطفـاء حاتـم األزوري:
«مـن منطلـق رؤيـة إدارة الوقايـة مـن الحريـق فـي أرامكـو
السـعودية بحفـظ األرواح وحمايـة الممتلـكات ،تمكنـا
جمي ًعـا من السـيطرة علـى الحريق ،وبعـد وصولنا للموقع

ماجد الزهراني :من المهم التحلّي
ونطبق قيمة
بالمسؤولية تجاه عملنا
ّ
المواطنة.

رعد الصلبي :ساعدتنا الكاميرا الحرارية
سهل علينا
على تحديد مصدر النار مما ّ
التعامل معها.

وتقييـم الوضـع وجمع المعلومـات ،بدأنا بتنظيـم صفوفنا
لتطبيـق الخطـة المرسـومة لنـا ،وتحديـد مصـدر النـار
باستخدام الكاميرا الحرارية».

تحديات كبيرة
وأشـار عضو الفريق ،عمـر الحمضي ،إلى أن كل حالة
طارئـة أو فرضية حريق يشـارك فيها تضيـف إلى خبرته
الممتـدة ألكثـر من  14عا ًما في إدارة الوقاية من الحريق،
مشـي ًرا إلـى أن هـذه الحادثـة حملـت كثي ًرا مـن التحديات
التي اسـتفاد منها على المسـتوى الشخصي ،حيث أكدت
الحادثة ضرورة التواصل بين فرق الدخول والقائد.
وأضـاف ماجـد الزهرانـي ً
قائلا« :إن المواطنـة هـي
قيمـة مـن قيـم أرامكـو السـعودية التـي يتحلّـى بهـا جميـع
موظفي الشركة».
ويؤكـد حاتـم منيـاوي ،أن هـذه هـي المـرة األولـى التـي
يشـارك بهـا في إطفاء حريق من هـذا النوع ،وبفضل اهلل
ثـم بجهـود زمالئه من جميـع الفرق ،فقد أُنجـزت المهمة
بنجاح وفي ٍ
وقت مثالي».
ويؤكـد ك ٌل مـن تركـي الشـهري ورعـد الصلبـي ،أن
العزيمـة واإلصـرار كانتـا مـن أهـم عوامـل النجـاح فـي
مهمتهـم ..والتـي برهنـت علـى أن الحـرص علـى سلامة
األفراد هو أولوية قصوى لكافة الفرق».

نموذج
مشاركتنا
ٌ
توصل إليه
مش ِّرف ملا ّ
رجال اإلطفاء في
الشركة من تجهيز
وتدريب عاليين لرجال
أكفاء شغوفين
بمهنتهم ليصبحوا بذلك
محط ثقة ومصدر أمان
غسان أبو الفرج

نظمنا صفوفنا
حاتم منياويّ :
كثيرا مما تعلمناه
وطبقنا ً
ّ
للتغلب على الحريق.

رجال إطفاء أرامكو السعودية الذين عملوا مع رجال الدفاع المدني وقاعدة الملك فيصل كفريق واحد واستطاعوا إخماد
الحريق في جدة.
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مستقبل التعليم والتدريب عن
ُبعد
أصبــح التدريــب عــن بُعــد مــن األمــور التــي يهتــم بهــا
كثيــر مــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ،مثــل
المــدارس والمعاهــد والجامعــات ومراكــز التدريــب،
وذلــك مــع التقــدم العلمــي الهائــل الــذي يشــهده العالــم
وأيضــا مــع
اليــوم ،خاصـ ًة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات،
ً
زيــادة اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي التعليــم
والتدريــب .وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة اهتما ًمــا
متزايــ ًدا فــي تقديــم التدريــب والتطويــر مــن خــال
اإلنترنــت .وأصبــح هنــاك كثيــر مــن الجامعــات
اإللكترونيــة والمراكــز التدريبيــة التــي تقــ ّدم برامــج
للتعليم عن بُعد وبرامج مماثله للتدريب عن بُعد.
والتعليــم عــن بُعــد هــو أحــد طــرق التعليــم الحديثــة
نســب ًيا ،ويعتمــد مفهومــه األســاس علــى وجــود المتعلم أو
المتــدرب فــي مــكان يختلــف عــن مــكان المصــدر الــذي
قــد يكــون فيــه الكتــاب أو المعلــم أو حتــى مجموعــة
الدارســين .وهــو نقــل برنامــج تعليمــي مــن موضعــه فــي
حــرم مؤسســة تعليميــة مــا إلــى أماكــن متفرقــة جغراف ًيا.
ويهــدف إلــى جــذب تالميــذ أو طــاب ال يســتطيعون
تحــت الظــروف العاديــة االســتمرار فــي برنامــج تعليمــي

تقليــدي للمؤسســة التعليميــة .أمــا التدريــب عــن بُعــد
فهــو أســلوب حديــث ومتطــور يعتمــد علــى اســتخدام
وتوظيــف مختلــف وســائل وتقنيــات االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات فــي تقديــم البرامــج التدريبيــة
للمتدربيــن عــن بُعــد إلكســاب وتنميــة المعــارف
والمهــارات بطريقــة متزامنــة أو غيــر متزامنــة ،وبشــكل
مــرن وميســر فــي كل مــكان ضمــن ترتيبــات تنظيميــة
وإدارية خاصة.
يهــدف هــذا الكتــاب فــي فصولــه االثنــي عشــر إلــى
إلقــاء الضــوء علــى فكــرة التعليــم عــن بُعــد ،وذلــك مــن
حيــث التعريــف والخصائــص واألهمية والفوائــد واألنواع
والمتطلبــات والمميــزات والتحديــات ،وكذلــك التعــرف
علــى أســلوب التدريــب عــن بُعــد بوصفــه مدخـ ًـا لتنميــة
المــوارد البشــرية وتطويــر العمليــة التدريبيــة ،مــن خــال
توضيــح مفهــوم التدريــب عــن بُعــد وخصائصــه وأهدافــه
ومراحــل تطبيقــه والمميــزات والتحديــات .ويختتــم ٍ
بعدد
مــن التوصيــات والمقترحــات التــي يمكن االســتفادة منها
فــي دعــم ثقافــة التعليــم عــن بُعــد والتدريــب وزيــادة
فرص نجاحهما.
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إن العالــم المرئــي قديــم ،ولكــن الكهربــاء أقــدم منــه،
إذ إنهــا تواجــدت بــكل نشــاط وقــوة وعملــت دون توقــف
منــذ بدايــات ظهــور الطاقــة والمــادة بعــد االنفجــار
العظيــم .وحتــى إن كان اإلنســان قــد احتــاج إلــى بضعــة
آالف مــن الســنوات بعــد ظهــور حضاراتــه المعروفــة
لكــي يكتشــف هــذه الكهربــاء ،فإنــه فــي مجــرد قرنيــن
فقــط ،وبعــد اكتشــاف أليســاندرو فولطــا ألول بطاريــة
كهربائيــة بدائيــة ،كان قــد ابتكــر مــا لــم يكن مــن الممكن
تخيل ـ ُه مــن قبــل .فأصبحــت هنــاك هواتــف وتلغرافــات
ومصابيــح كهربائيــة ،ووســائل نقــل عامــة ســريعة،
ومذيا ٌع وتلفا ٌز وحاسوب.
يتنــاول هــذا الكتــاب فــي فصولــه الخمســة قصــة
االســتفادة مــن الكهربــاء ،وشــخصيات المخترعيــن
الكبــار فــي مجالهــا ،ويوضــح التفاصيــل الحيويــة ،بــل
الصــ َدف أحيا ًنــا ،التــي قادتهــم إلــى اكتشــافات
حتــى ُ
مبهــرة ،كــون أن الحيــاة الشــخصية للمختــرع وطبيعــة
شــخصيته تــؤدي دو ًرا مه ًمــا فــي توجيهــه نحــو اكتشــاف
الجوانــب الخفيــة فــي ظاهــرة مــا والقانــون الــذي

يحكمهــا ،وإمكانيــة تطبيقهــا وتحويلهــا إلــى أجهــزة بالغة
األهمية في الحياة اليومية للبشر.
ويعــرض الكتــاب مــا حــدث فــي قرنيــن منــذ اســتفادة
البشــرية مــن الكهربــاء .وينظــر الجــزء األول فــي
الباحثيــن الفكتورييــن الذيــن ألقــوا بضــع نظــرات
خاطفــة قليلــة األهميــة علــى الكهربــاء ومــع ذلــك ابتكروا
أجهــزة لــم يكــن مــن الممكــن تخيلهــا مــن قبــل .وفــي
القــرن التاســع عشــر فتــح اثنــان مــن أعظــم العلمــاء فــي
إنجلتــرا البــاب أمــام نطــاق كهربائــي أوســع ،حيــث
توصــا إلــى أن الكهربــاء التــي تمــر خــال األســاك ال
تتحــرك عبرهــا بنفســها ،بــل هنــاك شــيء آخــر ،وهــو
اندفــاع مختــرق لموجــات غيــر مرئيــة تندفــع عبرهــا.
وفــي القــرن العشــرين فُتــح البــاب أكثــر ،واســتطاع
أخيـ ًرا قلــة مــن علمــاء الفيزيــاء النظر مباشــرة فــي وجه
توصــل إليــه الباحثــون كان أن الــذرات
الكهربــاء ،إذ مــا ّ
داخلنــا ال تشــبه حقًــا نظ ًمــا شمســية مصغــرة ،مــع
إلكترونــات تــدور مثــل كواكــب مصغــرة حــول شــمس
بالغة الصغر.
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لقــد قــادت التقنيــة والتوســع فــي فــرص التعليــم إلــى
تعريــض النــاس للكثيــر مــن المعلومــات ،أكثــر مــن أي
ٍ
زمــن مضــى ،إال أن هــذه المكاســب التــي حققهــا
أيضــا فــي تعزيــز موجــة ظهــرت
المجتمــع قــد ســاعدت ً
بيــن النــاس تتعلــق فــي مســاواة فكريــة مضللــة أعاقــت
المناقشــات المســتنيرة بينهــم عــن الكثيــر مــن المســائل
والقضايا.
ً
فمثــا ،يدعــي الجميــع اليــوم معرفتهــم بــكل شــيء
تقري ًبــا ،فمــن خــال تصفحهــم الســريع فــي مواقــع
اإلنترنــت ،ومنهــا الويكيبيديــا ،يعتقــد غيــر المتخصصين
منهــم أنهــم قــد أصبحوا علــى قدم المســاواة مــع األطباء
والدبلوماســيين .وأصبــح يُنصــت إلــى أصواتهــم جميعها،
وحتــى األكثــر ســخافة منهــا ،بجديــة وكأنهــا رأي خبــراء،
وأي ادعــاء معاكــس لهــذه اآلراء يُنظــر إليــه علــى أنــه
متحيز.
يتضمــن هــذا الكتــاب ســتة فصــول ،هــيِ :ان ِْدثــار
ّ
الخبــراء ،والخبــراء والمواطنــون ،والحــوار أصبــح
ض ِن ًيــا ،والتعليــم العالــي والعمــاء دائ ًمــا علــى حــق،
ُم ْ
ودعنــي أبحــث عنــه فــي غوغــل ،وكيــف جعلــت منّــا

المعلومــات الفائضــة كســالى ،وجيــل الصحافييــن الجدد
والكثيــر منهــم ،وعندمــا يخطــئ الخبــراء ،والخالصــة
عن الخبراء والديموقراطية.
ويوضــح المؤلــف ،فــي هــذا الكتــاب كيفيــة تطــور هــذا
الرفــض للخبــراء ،ويعــزو أســباب الرفــض إلــى ثالثــة
عوامــل أساســية ،وهــي :التوســع الهائــل فــي شــبكة
اإلنترنــت ،وظهــور نمــوذج رضــا العمــاء فــي مرحلــة
التعليــم العالــي ،وتحــول حرفــة األخبــار إلــى آلــة ترفيــه
تعمــل علــى مــدار األربــع والعشــرين ســاعة ،إضافــة إلــى
ٍ
تأثير أقل.
عوامل أخرى ذات
ومثـ ًـا يذكــر الكتــاب أن مــن مفارقــات هــذه الظاهــرة،
أن نشــر المعلومــات علــى نحــو متزايــد وديموقراطــي
ً
بــدل مــن التركيــز علــى تكويــن جمهــور متعلــم ،صنــع
َّ
المطلعيــن ،وكذلــك المتذمريــن،
عــد ًدا كبيـ ًرا مــن النــاس
والمســتنكرين لإلنجــاز الفكــري ،وعندمــا يعتقــد النــاس
العادييــن أنــه ال أحــد يعــرف أكثــر مــن أي شــخص آخــر،
فــإن المؤسســات نفســها معرضــة لخطــر الوقــوع إمــا في
االتجــاه الشــعوبي أو التكنوقراطيــة ،أو فــي أســوأ
مزيج من االثنين م ًعا.
الحاالت ،تقع في
ٍ

د .محمود قدوم

أستاذ مساعد في قسم اللغة
العربية ،جامعة بارطن ،تركيا

«اإلمتاع واملؤانسة»
ألبي ح ّيان التوحيدي

يَل َْح ُ
ظ القارئ في كتاب أبي َح َّيان التوحيدي ف ََرادة
في التَعبير ،و َرصانة في التركيب ،و َمهارة في صياغة
صنُوف ال ُعلُوم
األفكار ،سانَده في ذلك ُكلّه ت َْطوافه بين ُ
بس ٍ
صره و َما َس َبقهِ ،م ّما َو َسم َكتابا ِته ِ
مات
والفُنون في َع ْ
عقل َّية وذهن ّية امتاز بها عن ُمعاصريه و ُمنافسيه؛ حيث
عاضد في أدائه اللغوي بين األدب والفلسفة بأسلوب
َ
ساحرَ ،جـ َعـ َل المؤ ّلفين يُلقِّبونه بـ«فيلسوف األدبــاء
عباس« :ق ّل أن نجد
وأديب الفالسفة» .يقول إحسان ّ
بين أدباء العرب ّية َمن كان يعرف حدود طريقته الفن ّية
كأبي ح ّيان؛ ألنّه كان فنا ًنا ناق ًدا عارفًا باألصول التي
تقوم عليها طريقته ،مؤمنًا بفنّه واع ًيا بمقدار الجهد
ال ــذي يبذله الــمــرء حتى يصبح كــاتـ ًبــا مــتــمـ ّيـزًا في
«إن الكالم
أسلوبه» .وفي هذا يقول التوحيدي نفسهّ :
ال يستجيب لك ّل إنسان ،وال يصحب ك ّل لسان ،وخطره
كثير ،ومتعاطيه مغرور ،وله إباء كإباء الحرون ،وزهو
كزهو الملك ،وخفق كخفق البرق ،وهــو يتس ّهل مرة
ويتوعر ِمرا ًرا».
ّ
ورغم ذلك كلّه إال أنّه عانى في عصره -حاله كحال
الكثيرين من األدبــاء والشعراء في ذلك الزمان -من
شظف العيش وضيق الحال ،الذي ألجأه إلى ِحرفة
«الــوراقــة» التي أ ْودت بعمره وبصره ،فشَ كا ذلك في
رســالـ ٍـة َحزينة خَ تم بها كتابَه «اإلمــتــاع والمؤانسة»،
موج ًها إياها إلى صديقه أبي الوفاء ،المهندس الذي
كان له فضل تقريبه من الوزير أبي عبداهلل العارض،
يقول« :خلّصني أيها الرجل من التكفف ،أنقذني من
لبس الفقر ،أطلقني من قيد الضر ،اشترني باإلحسان،
اعتدني بالشكر ،استعمل لساني بفنون المدح ،اكفني
مؤونة الغداء والعشاء .إلــى متى الكسيرة اليابسة،
والقميص المرقع ...إلى متى التأدم بالخبز والزيتون؟
واهلل بح الحلق ،وتغير الخلق؛ اهلل اهلل في أمــري؛
اجبرني فإنني مكسور ،اسقني فإنني صــد ،أغثني
فإنني ملهوف ،شهرني فإنني غفل ،حلني فإنني عاطل.
قد أذلني السفر من ٍ
بلد إلى بلد ،وخذلني الوقوف على
باب ،ونكرني العارف بي ،وتباعد عني القريب منّي».
أ ّما كتابه «اإلمتاع والمؤانسة» فهو من أهم الكتب
وضع فيه أبو ح ّيان ُعصارة
األدبية في التراث العربيَ ،
ِفكره وقــراءاتــه وذوب قلبه وعقله ،يُطلعنا فيه على
الح ّكام واألمــراء ،و َمجالس الشعراء واألدباء،
سياسة ُ
وحــوار ال ُعلماء والفُقهاء ،وإنشاء المناطقة والبلغاء،
بأسلوب بديع فريد ع ّز نظيره ،يجعلك تُعيد النظر
المرة بعد المرة في هذا السفر النفيس دون ملل أو
سأم.
و َقــد ُس ِّمي بذلك؛ أل ّنــه يجمع مسامرات أبي حيان
التوحيدي مع الوزير أبي العارض ،حول أهم المسائل
في ذلك العصر ،في العقائد ،والفلسفة وعلم المنطق،
بمختلف علومها من
والصوفيات والروحانيات ،واللغة ُ
صــرف ونحو وبالغة وغيرها ،واألدب بأقسامه من
خطب ورســائــل ومــقــوالت وأشــعــار ،واإلنــســان واألمــم
والشعوب وأحوالها ،واألخ ــاق والسجايا والطبائع،
خصص
والحيوانات ،و َقد َ
صنَّفه في ثمان وثالثين ليلةّ ،
كل ليلة لقضية واحدة ،يشرع فيها بذكر حادثة َجرت أو
تمس الحاجة إلى َطرح وجهات النظر
قضية أعضلتُّ ،
حولها ،ويختم أبو ح ّيان تلك الليلة بعبرة أو ُطرفة أو
مجموعة من األبيات الشعرية.
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عودة األلعاب املائية في تالل الظهران

بشاير خوجه
الظهــران  -إن ارتفــاع درجــة الحــرارة خــال شــهري
يوليــو وأغســطس ،ال يعنــي عــدم إمــكان أطفالــك اللعــب
فــي الهــواء الطلــق ،فمــن المهــم اختيــار األنشــطة
الخارجيــة المناســبة ،مثــل األلعــاب المائيــة التــي تُتيــح
لهــم االســتمتاع بســاعات مــن المــرح فــي الشــمس
والبحــث عــن الظــل .فاأللعــاب المائيــة هــي واحــدة مــن
أفضــل الطــرق إلبقــاء األطفــال متحمســين ومبتهجيــن،
كمــا أنهــا وســيلة رائعــة للترفيــه عــن مجموعــة كبيــرة مــن
األطفال أثناء تعليمهم مهارات بناء الفريق.
وتُعــد لعبــة «ســبالش آنــد ســبراي» المائيــة هــي أول
مبــادرة لأللعــاب الصيفيــة ،قُدمــت ألول مــرة مــن إدارة

خدمــات أحيــاء الســكن فــي الظهــران ،فــي شــهر يوليــو
مــن العــام المـــــاضي ،خــال العطلــة الصيفيــة لمــدة
محــدودة ،ونظ ـ ًرا لإلقبــال الكبيــر مــن األســر واألطفــال،
تم ،تمديدها حتى شهر أغسطس القادم.
وفــي العــام الماضــي تضمنــت الحديقــة المائيــة،
عديـ ًدا مــن األنشــطة بمــا فيهــا البالونــات المائيــة القابلــة
للنفــخ ،والقــاع ،والمنزلقــات المائيــة ،والمسدســات
المائيــة ،حيــث قــدم قســم خدمــات الترفيه مئــات البنادق
والبالونــات المائيــة لألطفــال للعــب بهــا ،وبلــغ عــدد
الزائريــن أكثــر مــن المتوقــع ،بالرغــم مــن أن الحــرارة
كانــت مرتفعــة ،ولكــن األطفــال كانــوا ال يتوقفــون عــن
القــدوم ،واالســتمتاع مــع أســرهم باأللعــاب فــي الهــواء
الطلق ،وتناول األنواع المختلفة من اآليس كريم.

«كونــك أم لثالثــة أطفــال تعيــش فــي المملكــة ،فمــن
الصعــب دائ ًمــا البقــاء خــال الصيــف» ،هــذا مــا قالتــه
إحــدى األمهــات ،التــي ســبق لهــا أن اصطحبــت أطفالهــا
لهــذه الفعاليــة العــام الماضــي ،وأضافــت« :إن مثــل هــذا
النــوع مــن الفعاليــات يُبقــي أوالدي مســتمتعين وســعيدين
خــال الصيــف» .وأوضحــت مشــاعل العقيــل ،منســقة
المهرجــان فــي قســم خدمــات الترفيه« :إن قســم خدمات
الترفيــه بحــث عــن ألعــاب مائيــة جديــدة تجــذب األطفــال
مــن مختلــف األعمــار» .فيمــا أكـ ّد مشــرف خدمــة الترفيه
ً
قائــا« :إن فــي
فــي تــال الظهــران ،خالــد الخالــدي،
المــكان منقذيــن ُمدربيــن ،ونراقــب الســامة فــي موقــع
الفعاليــة لضمــان أن كل شــيء آمــن مــع التأكيــد علــى
تجنــب اإلصابــات» .وقــال لــؤي فــارس ،وهــو أحــد رواد
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مبــادرة األلعــاب المائيــة «ظــل أطفالــي يلعبــون طــوال
اليــوم ،وطلبــوا منــي إحضارهــم مــرة أخــرى فــي نهايــة
األسبوع المقبل».
إن الحــرارة الشــديدة خــال شــهري يوليــو وأغســطس
تتطلــب أن يلهــو األطفــال بــرذاذ المــاء واالنتعــاش ،وفــي
هــذا العــام يُقــدم قســم خدمــات الترفيــه وق ًتــا رائ ًعــا لهــم،
حيــث تتوفــر مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة المائيــة
تتضمــن ألعــاب لألطفــال ذوي اإلحتياجــات الخاصــة
لمختلف األعمار.
شــاركونا المــرح فــي حديقــة تــال الظهــران للترفيــه
نهايــة كل أســبوع خــال يوليــو وأغســطس وســبتمبر مــن
الساعة الخامسة مسا ًء إلى الثامنة.

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت
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ﻣﺨﯿﻢ

آن الصافي *

العالم في كهف

إﺛﺮاء اﻟﺼﯿﻔﻲ

اﻣﻨﺢ أﻃﻔﺎﻟﻚ ﺻﯿﻔﴼ ﻣﻠﯿﺌﴼ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﳌﻔﯿﺪ واﳌﺮح
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﻣﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ إﻟﯽ اﻟﺨﻤﯿﺲ

ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ 9:00 :ص –  1:00م
أو
اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺴﺎﺋﯿﺔ 2:00 :م –  6:00م

 14 - 13 ، 12 – 10 ، 9 – 6ﺳﻨﻮات

ﻣﺮﮐﺰ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ )إﺛﺮاء(  -اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 9 - 6 :ﺳﻨﻮات
 1اﳌﻌﺮﻓﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 12 - 10 :ﺳﻨﻮات

 2اﻹﺑﺪاع

 9:00ص – 1:00م

 3اﻻﺑﺘﮑﺎر

 2:00م – 6:00م

 13 – 02ﯾﻮﻟﯿﻮ

 2:00م – 6:00م

 30ﯾﻮﻟﯿﻮ –  10اﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

 4اﻻﺑﺘﮑﺎر
 9:00ص – 1:00م

 13 – 02ﯾﻮﻟﯿﻮ

اﻟﻠﻐﺔ | إﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

 30ﯾﻮﻟﯿﻮ –  10اﻏﺴﻄﺲ
اﻟﻠﻐﺔ | إﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 14 - 13 :ﺳﻨﻮات
 5ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم

 6اﻟﺪراﻣﺎ
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 9:00ص – 1:00م

 9:00ص – 1:00م
 27 - 16ﯾﻮﻟﯿﻮ

 9:00ص – 1:00م

 9ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم

اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

 27 - 16ﯾﻮﻟﯿﻮ

 27 - 16ﯾﻮﻟﯿﻮ

اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

 11اﻟﻔﻦ اﳌﺮﺋﻲ

 10اﻟﺪراﻣﺎ

 2:00م –  6:00م

 9:00ص – 1:00م

 27 - 16ﯾﻮﻟﯿﻮ

 27 - 16ﯾﻮﻟﯿﻮ

اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

اﻟﻔﻦ اﳌﺮﺋﻲ

 8اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

 12اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

 2:00م –  6:00م

 2:00م –  6:00م

 2:00م –  6:00م

 27 - 16ﯾﻮﻟﯿﻮ

 27 - 16ﯾﻮﻟﯿﻮ

 27 - 16ﯾﻮﻟﯿﻮ

اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

ﺳﺠﻞ ﻃﻔﻠﻚ اﻵن!
ّ

اﻟﻠﻐﺔ | ﻋﺮﺑﯿﺔ

 1,500رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

www.ithra.com/summer

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خـ ـ ــانـ ـ ــات ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ع ـلــى
ال ـ ــاع ـ ــب إكـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ـب ـك ــة
بواسطة األرقام من  1إلى ،9
شرط استعمال كل رقم مرة
واحـ ـ ــدة ف ـقــط ف ــي ك ــل خط
أفقي وفي كل خط عمودي
وفـ ــي م ــرب ــع م ــن ال ـمــرب ـعــات
التسعة.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر:
هيثم خليل الجهيران
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،سارة مطر ،عوض العنزي،
هنوف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

في األسبوعين األخيرين تص ّد رت األخبار بمنصات
تطبيقات التواصل االجتماعي والصحف والمجالت
والقنوات الفضائية قصة أطفال فريق كرة القدم والذين
تراوحت أعمارهم بين  11و 16عا ًما برفقة مدربهم ،الذين
علقوا في كهف بتايالند بتاريخ  23يونيو 2018م وانتهت
بإنقاذ جميع األطفال ومدربهم في  10يوليو 2018م ربما
تابع معظمنا تفاصيل هذه القصة الدرامية والتي لن
نفاجأ بتناولها في نصوص روائــيــة وأفــام سينمائية
قادمة ،وكذلك قد تأتي ضمن دراسات نفسية وفلسفية
تتخذ هذه القصة كمرجع مستقب ً
ال ،فهي بحق نادرة وبها
تفاصيل تجعلها من الموضوعات التي ال تنسى.
ماذا لو أن الزمن تغ ّير في هذه القصة ،فلنتخيل بين
يدينا آلة التحكم في الزمن واختفى  12طف ً
ال مع شخص
راشــد في كهف و غمرته مياه األمــطــار بشكل يصعب
خروجهم منه ،كيف لو أن الحدث نفسه كان قبل 1000
عام ؟  500عام؟  100عام؟  50عــام؟ من سيعلم بهذه
القصة حينها؟ إذا كان هناك من سيعلم بها ،فمتى وكيف
سينتشر الخبر؟ كيف ستكون نهاية هــذه القصة مع
معطيات كل حقبة؟ على أحسن االفتراضات لو أنه تم
إنقاذ جميع األطفال ومدربهم كيف سيصاغ الخبر للعامة
وكيف سينتقل مــن مكان آلخــر ،وكــم هــي الــمــدة التي
سيستغرقها؟
نحن اآلن في نهاية العقد الثاني من األلفية الثالثة ،لم
يعد العالم قرية صغيرة كما كان يشاع قبل عقود مضت
وليس حتى بحجم الكهف الــذي شغل الجميع بقصته
التي انتهت باألمس ،بل أصبح العالم بحجم ميناء ساعة
الــيــد بــســبــب تــقــنــيــات الــتــواصــل الــحــديــثــة والــقــنــوات
الفضائية .هذه التقنيات اختصرت الزمن بشكل مدهش
ووف ــرت لنا كثي ًر ا مــن التفاصيل والمعلومات وبصيغ
متن ِّو عة وبالتالي نجد أن أدوات هــذا العصر عــودت
أدمغتنا على استيعاب آليات وأحداث ونظم تواصل ما
عرفها اإلنــســان قبل ســنــوات وعــقــود قلة مــضــت .إن
التعاطف الوجداني العالمي مع أحــداث إنسانية كهذه
تحسب لحاضرنا وأدواته والكم والكيف المعرفي الذي
يصلنا.
هذه القصة ما كانت خاتمتها سعيدة لوال الشفافية
التي تعاملت بها حكومة تايالند مع الصحافة واإلعالم.
مما حرك عدة دول وجدت في خبراتها ،ومهارات فرق
مدربة لديها القدرة على تقديم الدعم العملي المالئم،
مما فتح الباب للتعاون مع حكومة تايالند إلنقاذ أرواح
الصغار وقائدهم بتوقيت مناسب.
هنيئاً ألطفال الكهف ومدربهم ،فلقد وجهت لهم الفيفا
دعوة لحضور مباريات النهائي لكأس العالم في  15يوليو
2018م ،قد يتع ّذر سفرهم حالياً لحجزهم في المشفى
للرعاية ولكن بالطبع سينصب اهتمامهم يومها مع
المشجعين الحاضرين والمتابعين عبر الشاشات ،لمن
سيذهب الكأس في هذا الدوري.
* روائية وأديبة

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

cw@exchange.aramco.com.sa

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

