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مكتبات الترفيه يف الشركة..

روافد للمعرفة،
وعالم من المتعة
ٌ
والتفاعل

صفحة  6و7

ألف كت ــاب تحتويها مكتبات الترفيه في أرامكو الس ــعودية
الت ــي يبل ــغ عدده ــا  16مكتبة ،تت ــو َّزع في األحياء الس ــكنية
الرئيس ــة ف ــي الم ــدن ،وف ــي مراف ــق الش ــركة ف ــي المناط ــق
النائي ــة ،وص ـ ً
ـول إل ــى رم ــال الرب ــع الخال ــي ف ــي الش ــيبة،
وشاطئ الساحل الشرقي في منيفة.
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القافلة األسبوعية

من خالل «قوة الشباب» و«متكني التم ُّيز يف السالمة»

تحفز موظفيها على تحقيق
إدارة منع الخسائر ّ
الريادة في السالمة
الخســائر تتبنــى هــذا المبــدأ» .وأضــاف الزهرانــي قائـ ًـا:
«يج ــب علين ــا أن ن ــدرس الط ــرق الت ــي نس ــتخدمها للقي ــام
والبـــت فيمـــا إذا كانـــت
بأعمالنـــا حيثمـــا أمكـــن ذلـــك،
ّ
هنــاك فــرص لتحســين الطريقــة التــي نــؤدي بهــا أعمالنــا
وذلك لجعلها أكثر سالمة وفاعلية».
كمـــا هنـــأ أبـــو الفـــرج الحضـــور علـــى جهودهـــم
المتواصلـــة ،وح ّثهـــم علـــى مواصلـــة البحـــث عـــن طـــرق
إبداعية لجعل شركتنا أكثر سالمة.

تمكين التم ّيز في السالمة
ً
سؤال أثناء جلسة في اجتماع مشاركة
سيد علي يطرح
الموظفين الذي رعته إدارة منع الخسائر .واشتملت الفعالية
األولى من نوعها على عددٍ من الجلسات هدفت إللقاء الضوء
على االبتكار والتعاون بين موظفي إدارة منع الخسائر وفي
كافة أرجاء الشركة.
(تصوير :محمد آل ابن الشيخ)
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هيئة التحرير

ترحِّ ب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبّر عن آراء كتّابها.

القافلة األسبوعية
الظه ــران ّ -
نظم ــت إدارة من ــع الخس ــائر ف ــي أرامك ــو
اجتماع ــا لتعزي ــز مش ــاركة وانخ ــراط
الس ــعودية ،مؤخ ـ ًرا،
ً
الموظفيـــن فـــي الســـامة ،وذلـــك فـــي مركـــز التبـــادل
الفني في الظهران.
وتماشــ ًيا م ــع ه ــدف اإلدارة ،المتمث ــل بتعزي ــز الري ــادة
فـــي مجـــال الســـامة ،كانـــت الفعاليـــة فرصـــة مثاليـــة
للتواصـــل وتبـــادل المعرفـــة مـــع أعضـــاء اإلدارة العليـــا،
وحضـــور ك ّل مـــن المديـــر التنفيـــذي للســـامة واألمـــن
الصناع ــي ،األس ــتاذ عال ــي الزهران ــي ،ومدي ــر إدارة من ــع
الخسائر بالوكالة ،األستاذ غسان أبو الفرج.
وعبــر الزهرانــي عــن تقديــره لجهــود اإلدارة اإلبداعيــة
َّ
ً
قائـــا« :أرامكـــو الســـعودية
لتحســـين الســـامة بكفـــاءة،
تأسســـت علـــى االبتـــكار ،ويســـرني أن أرى إدارة منـــع

واش ــتملت أجن ــدة الفعالي ــة عل ــى مجموع ــة كبي ــرة م ــن
الموضوعـــات ،تراوحـــت بيـــن إلقـــاء نظـــرة عامـــة علـــى
اإلدارة وأهدافه ــا ،والجه ــود الت ــي تُب ــذل لتعزي ــز عملي ــات
إعداد التقارير.
وج ــرى التركي ــز بش ــكل خ ــاص عل ــى إط ــاق الرؤي ــة
الجديــدة إلدارة منــع الخســائر ،وهــي «تمكيــن التم ّيــز فــي
عدلــة المتمثلــة
الم َّ
مجــال الســامة» ،إضافـ ًة إلــى رســالتها ُ
«ف ــي دم ــج الس ــامة ف ــي األعم ــال وتحفي ــز الس ــامة ف ــي
األداء» ،الت ــي تر ِّك ــز عل ــى الش ــراكة م ــع الدوائ ــر لتوفي ــر
حلول السالمة الفاعلة على مستوى الشركة ككل.
كمـــا ق ّدمـــت المهندســـة فـــي إدارة منـــع الخســـائر،
والمشـــاركة فـــي برنامـــج التطويـــر المهنـــي ،نجـــاء بـــن
عرض ــا بعن ــوان مس ــيرة مهندس ــة ،وقال ــت في ــه:
محف ــوظ،
ً
فرص ــا كان ــت مج ــرد ُحل ــم
«ق ّدم ــت ل ــي أرامك ــو الس ــعودية
ً
بالنســبة لــي» .وأضافــت« :أدت مشــاركتي فــي مشــروعات
عل ــى مس ــتوى عالم ــي إل ــى تغيي ــر نظرت ــي ل ــدور الم ــرأة
فـــي مجـــال الهندســـة ،ولجميـــع القضايـــا المتعلقـــة
بالســامة التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد العمــل

نفق التنهدات
مــرة عــن
كنــت ياف ًعــا عندمــا
ُ
ُ
ســمعت ذات ّ
جســر التنهــدات ،وعرفــت حينهــا أنــه ذلــك
الجســر الــذي يبــث عليــه العاشــقين أنّاتهــم
خصوصــا أنــه
ومعاناتهــم وعذابــات قلوبهــم،
ً
يقــع فــي مدينــة البندقيــة الســاحرة! وعندمــا
ـدت أن ال عالقــة
ـرأت عــن هــذا الجســر وجـ ُ
قـ ُ
للعشــق بالموضــوع ،بــل إنــه جســر كان يربــط
بيــن الســجن وغــرف التحقيــق ،وحيــن عبــوره،
كان المحكومــون يبثُّــون تنهداتهــم علــى ضيــاع
الحريــة وشــمس المدينــة وأحبائهــم ،قبــل الــز ّج
بهم في غيابة الزنازين.
مســمى « نفــق
طلقــت
أ مــا أ نــا فقــد أ
ُ
ّ
التنهــدات» علــى النفــق الــذي يربــط منطقــة
المكاتــب المركزيــة بالمستشــفى ،الــذي يعبــره
المراجعــون للمستشــفى ،أثنــاء الــدوام ،مشــ ًيا
علــى األقــدام .ومــن تجربتــي ،فإننــي أزفــر فــي
هــذا النفــق عشــرات التنهــدات كلمــا عبرتــه،
بعــد زيــارة للطبيــب ،أو عمــل تحاليــل ،أو أشــعة
أو أي طارئ.
التقيــت أحــد األصدقــاء عائــ ًدا
ذات يــوم،
ُ
مــن المستشــفى فــي منتصــف النفــق ،وكان
يجـ ّـر قدميــه علــى األرض جـ ًّـرا ،ويتنهــد بصــوت
رويــت لــه
مرتفــع .لــم أســأله« :مــا بــك؟» ،بــل
ُ
قصتي مع الوهم قبل عشرين عا ًما.
زارنــي صديقــي الطبيــب فســألته عــن ألــم
بســيط أســفل ظهــري ،فقــال لــي« :هــل يصــل

األلــم إلــى ركبتيــك؟» فأجبتــه ال! فقــال« :ال
تخــف! ولكــن احــذر يــا صديقــي فـــ «الديســك»
مــرض شــائع هــذا األيــام» .بعــد هــذه المعلومــة
ألــم
العظيمــة صــرت أصحــو مــن نومــي علــى ٍ
فــي ركبتــي .وعندمــا قابلتــه ذات صدفة ســألته
ركبتــي،
عــن األلــم الــذي تجــاوز ظهــري إلــى
ّ
فســألني« :هــل تشــعر بــآالم فــي أصابــع
ً
قائــا« :ال تخــف،
قدميــك؟» فأجبتــه ال! فــرد
طالمــا لــم يصــل إلــى أصابــع قدميــك!» وبعدها
قدمي «بالسالمة».
وصل إلى
ّ
هاتفتــه ،فقــال لــي« :احضــر حـ ً
ـال!» ،فذهبت
مــن خوفــي علــى نفســي إلــى المستشــفى علــى
جنــاح الســرعة ،وهنــاك أخــذ يتفحصنــي تــارة
بمطرقــة وتــارة بالضغــط بيديــه ،ثــم رفــع
نظارتــه الســميكة فــوق رأســه ،وقــال« :عليــك
عمــل التحاليــل المخبريــة التاليــة ،ومــع األســف
النتيجــة بعــد أســبوع» .وخــال هــذا األســبوع،
كنــت ال أســتطيع الوقــوف ،وأنــام علــى لــوح
خشــبي حســب توجيهــات «ســت الحبايــب» أمــي
وتغيبــت عــن الــدوام ألننــي ال
رحمهــا اهلل،-ُ
أقــوى علــى الوقــوف ،طب ًعــا! «فأنــا موجــوع مــن
قدمي!».
ظهري حتى
ّ
بعــد أســبوع ،حملنــي أخوتــي إلــى مختبــر
المستشــفى .كانــت الممرضــة صاحبــة فراســة
ومخلصــة تحــب عملهــا ،فســألتني« :لمــن هــذه
النتائــج؟» أجبتهــا لــي! قالــت :مســتحي ّل !

في مواقع اإلنشاءات أو الحقول المختلفة».
ومن بين اإلنجازات األخرى لإلدارة التي ُسـلط الضوء
عليهـا كانـت نشـر قواعـد إنقـاذ الحيـاة فـي كافـة أرجـاء
الشـركة ،وأداة تقييـم جديـدة مخصصـة لمؤشـر المخاطر
فـي األبنية القائمة ،وإدخال تحسـينات على طرق تسـجيل
حوادث السالمة واإلبالغ عنها في الشركة.

البناء على السالمة من خالل
االبتكار والتفتيش الذاتي
بالنظـر إلـى المسـتقبل ،أطلـع محمـد الفـارس ،وأروى
الناصـر ،وهمـا مشـاركان فـي برنامـج التطويـر المهنـي،
اإلدارة علـى مبادرة «قوة الشـباب» التـي أطلقتها إدارة منع
الخسـائر ،مؤخـ ًر ا ،وتسـعى لتسـخير مواهـب الشـباب
لمواجهـة التحديـات التـي تواجـه اإلدارة فـي مجـاالت
تحسين األعمال ،والتوفير في التكاليف والتسويق.
واختتم االجتماع بحوار مفتوح وجلسـة تكريم ،شـهدت
تفاعـل موظفـي إدارة منـع الخسـائر مباشـر ًة مـع اإلدارة
لمناقشـة نجاحاتهـم ،والتحديـات التـي تواجههـم والفرص
الممكنة في المسـتقبل .وأجـاب الزهراني وأبو الفرج عن
ٍ
عـدد مـن األسـئلة والموضوعـات التـي اشـتملت علـى دور
التقنيـة فـي مسـتقبل السلامة وأهميـة المواهـب الشـابة
في السير بالشركة إلى األمام.
وفـي ختـام الفعاليـة ،قـال أبـو الفـرج« :كان االجتمـاع
رائ ًعا وسـيتبعه عديد مـن االجتماعات» .مؤ ّك ًدا أن أرامكو
السـعودية فـي بحـث دائـم عـن الفـرص للتواصـل مـع
موردها األهم ،أال وهم موظفوها ،ومثل هذه االجتماعات
هـي التـي تتيـح المجـال للتواصـل الحقيقـي ومناقشـة
األفكار».

ســأعيد هــذا الفحــص والنتيجــة بعــد ســاعة.
ولكــم يــا ســادة أن تتخيلــوا هــذه الســاعة
«الهيتشوكوكية» المرعبة.
عند مــا شــا هد طبيــب ا لعظــا م نتا ئــج
المختبــر ،راح يقلبهــا ذات اليميــن وذات
الشــمال ،وقلبــي يرتجــف بينمــا أراقــب تعابيــر
وجهــه المحايــدة تما ًمــا .قــالً :
أول :الفحــص
الســريري ج ّيــد ،فاختفــى فــو ًرا ألــم قدمـ ّـي .ثــم
أمعــن التحديــق باألشــعة وقــال إنهــا ســليمة،
فطــار ألــم ظهــري ،وأردف :ونتائــج المختبــر
أيضــا ،فشــعرت فجــأة أننــي أســتطيع
ســليمة ً
المشــاركة فــي األولمبيــاد! ع ـ ّدل جلســته علــى
ً
قائــا« :لكــن بمــا أن
الكرســي ،ثــم اســتطرد
األلــم أســفل الظهــر انتقــل إلــى الركبتيــن
ووصــل أصابــع قدميــك فيجــب أن يــراك
وخرجــت
شــكرت الطبيــب،
طبيــب باطنــي!».
ُ
ُ
مــن المستشــفى هار ًبــا مثــل عـ ّداء عنــد األمتــار
األخيــرة فلــم ألتفــت إلــى الــوراء! وكلمــا رآنــي
صديقــي صدفــة يســألني ذات الســؤال« :هــل
راجعت طبيب الباطني؟».
لــم أراجــع الطبيــب الباطنــي ،بــل راجعــت
حديــث نفســي لنفســي! فــي الحقيقــة ،كاد
الوهــم يقتلنــي! فإلــى جميــع األخــوة عابــري
«نفــق التنهــدات» ..رفقًــا بأنفســكم! والرجــاء
العــد «للعشــرة» قبــل أن يعصــف الوهــم
بقلوبكم ،تمهلوا وال تتنهدوا!

القافلة األسبوعية
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خالل مشاركة أرامكو السعودية يف مؤمتر تقنيات املوارد غير التقليدية

إستراتيجية االبتكار تصنع النجاح
سوزان غونزالس

دنفــر ،كولــورادو  -الصفحــات المقبلــة فــي مســتقبل
المــوارد غيــر التقليديــة لــن تتولــى كتابتهــا ســوى
الشــركات التــي تعمــل علــى تقليــص المــدة الزمنيــة
الالزمــة لــدورة االبتــكار ،وتنتهــج عقليــة ابتكاريــة أوســع
نطا ًقــا لتحقــق ميــزة تنافســية ،كمــا تصــب تركيزهــا فــي
الوقــت نفســه علــى المؤشــرات الماليــة .تلــك كانــت
الرســالة المحوريــة للجلســة االفتتاحيــة لمؤتمــر تقنيــات
المــوارد غيــر التقليديــة الــذي نُظــم هــذا العــام فــي دنفــر
في والية كولورادو األمريكية.
وكانــت أرامكــو الســعودية قــد عــزَّزت مــن حضورهــا
التقنــي منــذ مشــاركتها فــي المؤتمــر االفتتاحــي الــذي
انعقــد عــام 2013م ،وبينمــا كانــت ظاهــرة المــوارد غيــر
التقليديــة فــي ذلــك الوقــت مرتبطــة بأمريــكا الشــمالية،
أضافــت إليهــا الشــركة بُعـ ًدا دول ًيــا ،معلنــة عــن ســعيها وراء
المــوارد غيــر التقليديــة ،وبالتحديــد الغــاز الصخــري ،فــي
إطــار جهودهــا لمســاندة مبــادرة المملكــة للغــاز غيــر
التقليدي.
ولــم يــدع مؤتمــر هــذا العــام أدنــى مجــال للشــك فــي أن
جميــع الشــركات المشــغلة فــي هــذا القطــاع تتطلــع لتحقيق
تطرق المشــاركون فــي االجتمــاع العام
عوائــد ماليــة ،حيــث ّ
فــي المؤتمــر ،الــذي جــاء تحــت شــعار (الوضــع الراهــن
ـعي وراء القيمــة) ،إلــى زيــادة
للمكامــن غيــر التقليديــة :سـ ٌ
معــدالت اإلنتــاج ،وخفــض التكلفــة ،والتركيــز علــى كفــاءة
رأس المال لتعزيز التوازن المالي.
ومــن المعــروف أن آبــار المصــادر غيــر التقليديــة تواجــه
تحد ًيــا يتمثــل فــي االنخفــاض الحــاد فــي معــدالت اإلنتــاج
خــال فتــرة العمــر التشــغيلي ،وبالتالــي فــإن رفــع هــذه
المعــدالت إلــى الحــد األقصــى طــوال فتــرة التشــغيل أصبح
مسألة جوهرية.

تتصدر النقاش
ميكانيكا األرض
ّ
كان لموضــوع ميكانيــكا األرض ،مجــد ًدا ،نصيــب األســد
فــي النقاشــات ،إذ ُطــرح هــذا الموضــوع في عشــر جلســات
تقنيــة خــال المؤتمــر ،تــرأس ثال ًثــا منهــا موظفــو قطــاع
التنقيــب واإلنتــاج فــي أرامكــو الســعودية .وقـ َّـدم الباحثــون،
وعلمــاء الجيولوجيــا ،ومهندســو المكامــن فــي الشــركة
مجموعــة مــن البحــوث خــال الجلســات التــي ناقشــت
تقييــم التكوينــات المتق ِّدمــة ،وتثبيــت المــواد الداعمــة
للشروخ ،والتقنيات المبتكرة إلنجاز اآلبار ،والجيوفيزياء.
وعلــى الرغــم مــن أن الشــركات المشــغلة ،الصغيــرة
والمتوســطة ،فــي أمريــكا الشــمالية تُعــد رائــدة فــي مجــال

المــوارد غيــر التقليديــة ،إال أن بــزوغ نجــم النفط الصخري
علــى مســتوى عالمــي فــي عــدة دول كروســيا والصيــن
واألرجنتيــن والمملكــة العربيــة الســعودية قــد لفــت األنظــار
إليه.
يقــول كبيــر اختصاصيــي التنقيــب ،والناظــر اإلداري
بالوكالــة لقســم التنقيــب عــن المــوارد غيــر التقليديــة
وتقييمهــا وتطويرهــا فــي منطقة األعمــال الجنوبيــة ،أحمد
ً
قليــا فــي
المبــارك« :قــد يعتقــد البعــض أننــا تأخرنــا
الدخــول إلــى هــذا القطــاع ،إال أننــا تمكنّــا مــن التعلــم
بســرعة ،فبواســطة مــا نمتلكــه مــن مجموعــة شــاملة مــن
أدوات تســجيل خصائــص البئــر ،نســتطيع اختيــار أفضــل
المواقــع لآلبــار فــي المنطقــة المســتهدفة ،بينمــا تمكننــا
التقنيــات المحســنة للتكســير الهيدروليكــي مــن أن نكــون
فــي مصــاف النخبــة األولــى مــن اآلبــار األفضــل أدا ًء فــي
أمريكا الشمالية».
وأضــاف المبــارك أن تطبيــق مفهــوم الفريــق الواحــد
متعــ ِّدد التخصصــات منــذ البدايــة هــو مــا م ّكــن برنامــج
المــوارد غيــر التقليديــة فــي الشــركة مــن التطــور بهــذه
السرعة.
مــن جهتــه ،ب ّيــن مديــر إدارة حفــر آبــار الغــاز غيــر
التقليــدي ،األســتاذ فهــد البانــي ،أن أعمــال الشــركة فــي
هــذا المجــال قائمــة علــى قــدم وســاق ،حيــث تُراقَــب
باســتمرار عوامــل كفــاءة الحقــل ،والتشــغيل اآللــي ،وإدارة
خدمــات الحقــل ،مــع اقتــراب موعــد تســليم عــدة أجهــزة
حفــر آليــة عاليــة الكفــاءة مخصصــة الســتخراج الغــاز
الصخري.

الدعم الفني والمرئيات
يُقــ ِّد م موظفــو دائــرة التنقيــب واإلنتــاج فــي شــركة
خدمــات أرامكــو إلــى جانــب موظفي مركــز أبحاث الشــركة
فــي هيوســتن دعمهــم الفنــي ومرئياتهــم حــول األعمــال
القائمــة لبرنامــج الشــركة للمــوارد غيــر التقليديــة فــي
الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،كمــا يعمــل باحثــون مــن
هيوســتن وبوســطن بالتعــاون مــع عدد مــن الجهــات المعنية
فــي الظهــران لتطويــر تقنيــات جديــدة ومبتكرة وممارســات
أعمال فاعلة في مجال الموارد غير التقليدية.
ويم ّثــل مؤتمــر تقنيــات المــوارد غيــر التقليديــة نقطــة
لقــاء لهــؤالء الخبــراء والباحثيــن ،مــن جيولوجييــن وعلمــاء
جيوفيزيــاء ومهندســي مكامــن ،وذلــك للتصــدي للتحديــات
المصاحبة لإلنتاج غير التقليدي من النفط والغاز.
ويواصــل المؤتمــر التزامــه ببرنامجــه التقنــي المتق ـ ِّدم
بفضــل الجهــود المشــتركة لثــاث مــن أكبــر الجمعيــات
المهنيــة الرائــدة فــي مجــال النفــط والغــاز ،وهــي :جمعيــة

باحثون من مركزي أبحاث هيوستن وبوسطن ،يعملون جن ًبا إلى جنب مع عدد من الجهات المعنية في الظهران لتقديم
المساندة الفنية ألعمال الشركة في مجال التنقيب عن الموارد غير التقليدية وإنتاجها ،حيث يظهر في الصورة (من اليمين
إلى اليسار) :إبيشك كاشيناث ،وستيسي ألذو ،ومصطفى بصري ،ومحمد بوجعطيط ،وشانون إيتشمان.

مهندســي البتــرول ،والجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــي
البتــرول ،وجمعيــة جيوفيزيائيــي التنقيــب ،حيــث نتــج عــن
المؤتمــر  400بحــث وحضــره مــا يزيــد علــى 6000
شخص.
وتناولــت حلقــة النقــاش خــال المؤتمــر التقنيــات
المطــورة حدي ًثــا ،والــذكاء الصناعــي ،واســتثارة األنشــطة
الزلزالية بسبب التنمية المستدامة ،وسالمة اآلبار.
وســع مؤتمــر تقنيــات المــوارد غيــر التقليديــة
وقــد ّ
نطاقــه ليتخطــى مرحلــة المؤتمــرات المحليــة التــي كانــت
تُقــام فــي أمريــكا الشــمالية ،ويصبــح مؤتمـ ًرا دول ًيــا ،حيــث
مــن المقــرر أن ينعقــد المؤتمــر فــي منطقة آســيا والمحيط
الهــادئ فــي نوفمبــر المقبــل ،وتحدي ًدا فــي مدينة بريســبان
األســترالية ،احتفــا ًء بالمنتجيــن الجــدد ،واألحــواض
الجديدة للموارد غير التقليدية حول العالم.
جديــر بالذكــر ،أن أرامكــو الســعودية كانــت راع ًيا ماسـ ًيا
للمؤتمــر الــذي انعقــد مؤخ ـ ًرا ،حيــث تولــى موظفــون مــن
قطــاع التنقيــب واإلنتــاج فــي شــركة خدمــات أرامكــو
مســؤولية التنســيق والضيافــة ،كمــا ســاندهم موظفــون مــن
إدارة العالقــات العامــة ،وإدارة التوظيــف فــي شــركة
خدمات أرامكو.

أعمال الشركة في
تقنيات الموارد غير
التقليدية قائمة على
قدم وساق مع اقتراب
موعد تسليم أجهزة
حفر آلية عالية الكفاءة
مخصصة الستخراج الغاز
الصخري
فهد الباني

ورشة عمل مبعايير عاملية بجازان

الذكاء العاطفي والتفكير النقدي وإدارة الكفاءات أبرز محاورها

مستشار الكفاءات
الوظيفية ،خوسيه أغيالر،
أثناء تقديمه لجانب من
ورشة العمل التي ركَّ زت
على الذكاء العاطفي
والتفكير النقدي وإدارة
الكفاءات الوظيفية ،وذلك
في مجمع مصفاة جازان.

القافلة األسبوعية
جــازان  -قـ ّـد َم أعضــاء فريــق إدارة تطويــر الكفــاءات
القياديـــة وقســـم تطويـــر الكفـــاءات الوظيفيـــة فـــي
أرامك ــو الس ــعودية ورش ــة عم ــل بمعايي ــر عالمي ــة م ــن
خـــال تنظيـــم عـــدة دورات تدريبيـــة حـــول الـــذكاء
العاطفـــي والتفكيـــر النقـــدي وتطويـــر الكفـــاءات
الوظيفي ــة ،وذل ــك نتيج ــة التع ــاون ال ــذي ت ــم ،مؤخـ ـ ًرا،
مـــن قبـــل قســـم التخطيـــط والمـــوارد البشـــرية فـــي
ج ــازان م ــع الم ــدرب ب ــإدارة الكف ــاءات القيادي ــة ميلي ــس
بي ــرو ومستش ــاري الكف ــاءات الوظيفي ــة خوس ــيه أغي ــار،
وسيد يوسف سلطان ،إلدارة ورشة العمل.
وقال ــت إلي ــز جين ــي ،أخصائي ــة الم ــوارد البش ــرية
بج ــازان« :ت ــم تصمي ــم ه ــذه الورش ــة لتقوي ــة مجموع ــة
أيض ــا عل ــى المج ــاالت
مه ــارات موظفين ــا ،والتركي ــز ً

التـــي يمكننـــا مـــن خاللهـــا تطويـــر ثقافـــة التعلـــم
قـــدم كوليـــن
ومبـــادرات إشـــراك الموظفيـــن» .كمـــا َّ
ســـلومان ،مديـــر إدارة تطويـــر الكفـــاءات اإلداريـــة
والمهني ــة ،إل ــى جان ــب رئي ــس القس ــم ،راف ــع ش ــلبي،
أحـــدث مبـــادرات إســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية
يحـــدد الرؤيـــة الحاليـــة
لفريـــق إدارة جـــازان الـــذي
ِّ
والمستقبلية واالتجاه الواضح للموارد البشرية.
وقـــد لقيـــت هـــذه المبـــادرة الجديـــدة استحســـا ًنا
كبيـ ـ ًرا م ــن قب ــل فري ــق إدارة ج ــازان حس ــبما أوض ــح
هشـــام شـــاه مديـــر أعمـــال الهندســـة فـــي جـــازان
والـــذي قـــال« :تعـــد إدارة اإلســـتراتيجيات ومهـــارات
التواصــل العمــود الفقــري ألي مؤسســة حيويــة ،وهــي
أدوات ضروري ــة للغاي ــة لعملي ــات فاعل ــة وآمن ــة ،حي ــث
يســـتعد مجمـــع جـــازان للتشـــغيل التجريبـــي وبـــدء
التشغيل».
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القافلة األسبوعية

اإللهام وليد االبتكار..
مركز تقنية المعلومات المستقبلية في أرامكو
رفيع للمبتكرين
السعودية ..منب ٌر
ٌ

سكوت بالدوف
تصوير :نادية بوعبيد
الظهـــران  -يعكـــف أعضـــاء جمعيـــة بيئـــة االبتـــكار،
وهـــي جمعيـــة مهنيـــة لـــر َّواد األعمـــال والمخترعيـــن،
علـــى عـــرض بعـــض مـــن أحـــدث اختراعاتهـــم فـــي
معـــرض الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة فـــي مركـــز تقنيـــة
المعلومـــات المســـتقبلية فـــي الظهـــران .وتشـــتمل
صممـــت
االختراعـــات علـــى حلـــول وتقنيـــات واقعيـــة ُ
وجهــزت في المركــز وخضعت لالختبار فيه.
ُ
وقـــد نُظـــم المعـــرض بعـــد تضافـــر الجهـــود مـــن
جمعيـــة بيئـــة االبتـــكار ،ومركـــز تقنيـــة المعلومـــات
المســـتقبلية ،وإدارة التطويـــر اإلداري والمهنـــي،
ليســتقبل الزوار وحتى نهاية شــهر سبتمبر.

االبتكار ..رؤية المملكة
ومستقبل الشركة
ً
رئيســـا للمحافظـــة علـــى
عامـــا
أصبـــح االبتـــكار
ً
المي ــزة التنافس ــية ف ــي زمنن ــا المعاص ــر ،ال ــذي نش ــهد
فيـــه تغيـــرات تقنيـــة مســـتمرة ،وال تـــزال أرامكـــو
الســـعودية مســـتمرة فـــي بـــذل جهودهـــا فـــي مجـــال
تشـــجيع االبتـــكار فـــي بيئـــة العمـــل ،انطال ًقـــا مـــن
التزامه ــا بأح ــد األه ــداف اإلس ــتراتيجية الت ــي تش ــتمل
عليهـــا رؤيـــة المملكـــة  ،2030المتمثـــل فـــي تعزيـــز
االقتصـــاد الوطنـــي وتنويعـــه مـــن خـــال التقنيـــة
واالبتكار.
وتأم ــل الش ــركة م ــن خ ــال تش ــجيع كوادره ــا الش ــابة
المبتك ــرة والماه ــرة ف ــي مج ــال التقني ــة أن تتمك ــن م ــن
اســـتقطاب واســـتبقاء الكفـــاءات المتمرســـة ،التـــي
تمتلـــك الرغبـــة والمهـــارات التـــي تمكنهـــا مـــن تذليـــل
العقب ــات المس ــتقبلية .وف ــي ه ــذا الص ــدد تق ــول قائ ــدة
فريــق إدارة الطاقــة البشــرية فــي إدارة التطويــر اإلداري

أعضاء فريق إدارة الطاقة البشرية (من اليمين إلى اليسار)،
ليث عودة ،وسمر طه ،وراديكا فينود ،خالل مرحلة التخطيط
لمعرض الثورة الصناعية الرابعة في مركز تقنية المعلومات
تضمن اختراعات على حلول
المستقبلية في الظهران ،الذي
ّ
وجهزت في المركز وخضعت
وتقنيات واقعية ُصممت ُ
لالختبار فيه.

والمهنـــي ،ســـامنثا هورســـمان« :المعـــرض تجســـيد
لرغبــة أرامكــو الســعودية فــي االضطــاع بمكانــة رائــدة
عل ــى خريط ــة التقني ــة واالبت ــكار ،ولتحقي ــق ذل ــك ال ب ــد
تشـــجع االبتـــكار واألعمـــال
لنـــا مـــن ثقافـــة وذهنيـــة
ِّ
الريادي ــة ،والحقيق ــة أنن ــا جمي ًع ــا نتمت ــع بالق ــدرة عل ــى
االبتكار والتأثير إيجا ًبا في مســتقبل الشــركة».

غيداء الجنبي (يمينًا) ،تضع
ً
رباطا على ذراعها يستشعر
الحركات التي تقوم بها،
ويحاكيها على شاشة
كمبيوتر ،حيث تستطيع
غيداء باستخدام هذا
الرباط أن تفتح عالمات
التبويب على شاشة
الكمبيوتر الخاص بها
وإرسال األوامر إلى معدات
ميكانيكية ،فيما تشاركها
زميلتها وعد العسيري في
تقديم العرض للزائرين.

الروبوتات وأجهزة اإلنعاش والمزيد
أول مـــا تقـــع عليـــه عينـــك فـــي معـــرض الثـــورة
ويتقـــدم
الصناعيـــة الرابعـــة هـــو شـــيء يحـــ ّدق بـــك،
َّ
نح ــوك إللق ــاء التحي ــة .إن ــه روب ــوت التواص ــل التفاعل ــي
الـــذي يشـــغله عـــن بُعـــد ســـلطان الدريـــوش ،عضـــو
جمعيـــة بيئـــة االبتـــكار وطالـــب الدراســـات العليـــا فـــي
الهندســـة الصناعيـــة فـــي جامعـــة الملـــك ســـعود فـــي
الري ــاض ،حي ــث يس ــتطيع ه ــذا الروب ــوت تنفي ــذ ع ــدد
من مهمات العمل بالنيابة عن مشــغله البشــري.
يق ــول الدري ــوش« :الروب ــوت مجه ــز بمجس ــات لرؤي ــة
مـــن حولـــه واإلصغـــاء إليهـــم ،باإلضافـــة إلـــى شاشـــة
تم ِّك ــن الن ــاس م ــن رؤي ــة وج ــه مش ــغل الروب ــوت ،وه ــذا
يعنـــي أن الروبـــوت يســـتطيع حضـــور اجتمـــاع بالنيابـــة
ـرحا ،أو تجي ــب
عن ــك ،ويمكن ــك م ــن خالل ــه أن تق ـ ِّدم ش ـ ً
عن أســئلة المشاركين في االجتماع».
وتزيـــل حـــوراء الـــداوود ،خريجـــة قســـم الهندســـة
الصناعي ــة م ــن جامع ــة اإلم ــام عبدالرحم ــن ب ــن فيص ــل
فـــي الدمـــام ،الغطـــاء الخارجـــي لهاتفهـــا الجـــ َّو ال
لتكش ــف ع ــن جه ــاز ب ــث بحج ــم ُعمل ــة معدني ــة صغي ــرة،
صم ــم ليرس ــل نبض ــات بمق ــدار ً 720
فلط ــا م ــن الهات ــف
ُ
النقـــال عبـــر أقطـــاب تُثبـــت علـــى صـــدر المصابيـــن
بالنوبـــات القلبيـــة ،لتســـاعد فـــي إيقـــاف الرجفـــان

القلب ــي .ويأت ــي ه ــذا الجه ــاز ،ال ــذي يمك ــن حمل ــه ف ــي
غط ــاء هاتف ــك الج ــوال ،ف ــي إط ــار مش ــروع طلبت ــه إدارة
المشـــاريع لتوفيـــر أدوات مـــن شـــأنها أن تُســـهم فـــي
إنقــاذ حياة المصابين فــي المناطق النائية.
وأمـــام الكمبيوتـــر وقفـــت غيـــداء الجنبـــي ،طالبـــة
التصميـــم الصناعـــي فـــي جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمـــن
ً
رباط ــا م ــزو ًدا بمجس ــات عل ــى
اب ــن فيص ــل ،وه ــي تض ــع
ذراعه ــا اليمن ــى .وم ــع ارتف ــاع ذراع غي ــداء ف ــي اله ــواء
تحـــرك مؤشـــر الكمبيوتـــر إلـــى شـــريط األوامـــر فـــي
متصفـــح اإلنترنـــت ،بينمـــا فُتحـــت صفحـــة المتصفـــح
عندمـــا ضغطـــت بإصبعـــي الســـبابة والوســـطى علـــى
إبهامها.

أ ّم ــا زميلته ــا وع ــد العس ــيري ،طالب ــة نظ ــم معلوم ــات
الكمبيوت ــر ف ــي جامع ــة اإلم ــام عبدالرحم ــن ب ــن فيص ــل،
فش ــرحت فك ــرة االخت ــراع بقوله ــا« :يس ــتطيع الكمبيوت ــر
ق ــراءة النبض ــات الكهربائي ــة م ــن ال ــذراع ،وترجم ــة ه ــذه
الحـــركات إلـــى إشـــارات رقميـــة ،ونحـــن نعكـــف علـــى
اختب ــار ه ــذه التقني ــة بطل ــب م ــن مصف ــاة رأس تن ــورة،
فقـــد طلبـــوا ً
حـــا ذك ًيـــا يمكـــن تثبيتـــه علـــى أجســـام
العاملين في مرافق الشــركة».

تحويل األفكار إلى إشارات
يحـــ ّد ق ســـلطان الدريـــوش بإمعـــان فـــي شاشـــة
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نبيل بخاري ،يستعرض ابتكا ًرا يسمح بتحويل األفكار
إلى إشارات رقمية على الكمبيوتر ،وهي تقنية طلبتها
دائرة الحفر وصيانة اآلبار ،يمكن أن توفِّ ر للمشغلين في
ً
مستقبل ،طريقة أكثر أمانًا وسرعةً إلغالق
الميدان،
ً
مهما.
عامل
الوقت
يكون
حينما
الميكانيكية،
الصمامات
ً
شوق الحربي ،طالبة التصميم الصناعي في جامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل ،تقوم باستعراض البتكارها وهو عبارة
عن دمية عرض تشبه اإلنسانُ ،ص ّممت بقطع مخلفات
تبرع بها موظفو الشركة ،وذلك لرفع مستوى
إلكترونية َّ
الوعي حول إعادة التدوير.

أبرز محاور المعرض
سلّط معرض الثورة الصناعية الرابعة الضوء على عديد من الحاالت التي استفاد فيها المستخدمون من تقنيات
الثورة الصناعية الرابعة ،مثل الطباعة ثالثية األبعاد والروبوتات وتعلم اآلالت وإنترنت األشياء.

إنترنت األشياء
عدد من الحلول الجديدة
التي تنطوي على براءات
اختراع ونماذج أولية
متن ِّوعة من التصنيع اآللي،
بعضا من التطبيقات
تُبرز ً
المحتملة في إطار بيئة
األعمال ،في مجاالت
الربط بين العاملين،
ومنصات التفاعل البشرية
اآللية ،والصحة والسالمة
والبيئة.

الرجل اآللي
روبوت بحجم اإلنسان
صمم باستخدام
ُ
تقنية الطباعة ثالثية
وجهز بذراع
األبعادُ ،
وأصابع كاملة.

الروبوتات
روبوتات تواصل
تفاعلي تقابل الناس
وتحييهم ،وأخرى
تستعرض تقنيات
متن ِّوعة.

كمبيوت ــر محم ــول ،ويض ــع عل ــى رأس ــه جه ــازًا صغيـ ـ ًرا
يرس ــل إش ــارات م ــن دماغ ــه تدف ــع التصمي ــم الصغي ــر
لمجموع ــة م ــن المكعب ــات بعيـ ـ ًدا عن ــه ،لتأخ ــذ حج ًم ــا

المرآة الذكية
عرض لمرآة تفاعلية
باستخدام لوحة دوائر
إلكترونية من نوع
«رازبري باي»
ومساعد جوجل.

تراكيب من
المخلفات
اإللكترونية
نماذج فنية لدمى
عرض تشبه اإلنسان،
وإعادة تدوير لمخلفات
الشركة اإللكترونية.

أصغـــر علـــى الشاشـــة ،ومـــن ثـــم يقـــوم بســـحبها مـــرة
أخــرى ،وكل ذلك عن طريق دماغه.
يق ــول نبي ــل بخ ــاري ،م ــن إدارة تطبيق ــات الكمبيوت ــر:

أثافان درايراج ،يستعرض ابتكاره (المرآة الذكية) ،وهي عبارة عن شاشة كمبيوتر عاكسة
تستخدم تقنية التمييز الصوتي الستالم األوامر ،بحيث تُح ّول هذه األوامر من خالل
لوحة دوائر إلكترونية من نوع (رازبري باي) لتنفيذ األوامر حيث يمكنها استعراض النشرة
الجوية ،أو جدول أعمالك في ذلك اليوم.
أعضاء جمعية بيئة االبتكار يجمعون أنامل كف لذراع آليةُ ،صنعت بتقنية الطباعة ثالثية
األبعاد في مركز تقنية المعلومات المستقبلية ،حيث تعلَّم المشاركون الشغوفون بتقنيات الثورة
الصناعية الرابعة طرق كتابة برامجهم الخاصة بلوحات التحكم الحاسوبية من نوع (أردوينو)،
فيما ُأسندت لهم مهمة تقديم تطبيقات محتملة على أرض الواقع في البيئات الصناعية.

«يعمــل ســلطان مــن خــال دفــع التصميــم وســحبه علــى
تحوي ــل األف ــكار إل ــى إش ــارات رقمي ــة عل ــى الكمبيوت ــر».
ويش ــرح بخ ــاري الطريق ــة الت ــي يأخ ــذ به ــا ل ــوح دوائ ــر
كهربائي ــة م ــن ن ــوع (أردوين ــو) ه ــذه اإلش ــارات الرقمي ــة،
صمـــام ينقـــل
ليرســـلها إلـــى مفتـــاح ميكانيكـــي علـــى ّ
المـــاء مـــن خـــزان إلـــى آخـــر ،وهـــذا اختبـــار لتقنيـــة
طلبته ــا دائ ــرة الحف ــر وصيان ــة اآلب ــار ،يمك ــن أن توف ــر
للمش ــغلين ف ــي المي ــدان ،مس ـ ً
ـتقبل ،طريق ــة أكث ــر أما ًن ــا
الصمامـــات حينمـــا يكـــون الوقـــت
وســـرع ًة إلغـــاق
ّ
ً
عامل مه ًما.

المرآة الذكية ..صديق ُيعتمد عليه
يمكـــن أن تتحـــ ّو ل بعـــض االبتـــكارات بيـــن ليلـــة
وضحاه ــا إل ــى أجه ــزة ش ــائعة ف ــي كل من ــزل ،بم ــا ف ــي
ذلـــك المـــرآة الذكيـــة التـــي ط َّورهـــا أثافـــان درايـــراج،
وهــو اختصاصــي تطبيقــات ونظــم فــي تقنيــة المعلومــات
ف ــي أرامك ــو الس ــعودية .وتش ــبه الم ــرآة الذكي ــة شاش ــة
كمبيوتـــر عاكســـة تســـتخدم تقنيـــة التمييـــز الصوتـــي
الســـتالم األوامـــر ،بحيـــث تُحـــ ّول هـــذه األوامـــر مـــن
خ ــال لوح ــة دوائ ــر إلكتروني ــة م ــن ن ــوع (رازب ــري ب ــاي)
لتنفيذ الطلبات.
تقـــول مـــدى العبدالجبـــار ،خريجـــة تخصـــص

التصمي ــم الصناع ــي م ــن جامع ــة س ــان خوس ــيه س ــتيت
التـــي تعمـــل فـــي شـــركة للطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد فـــي
الدمـــام« :يمكنـــك أن تســـأل المـــرآة وأنـــت تنظـــف
أس ــنانك بالفرش ــاة ع ــن النش ــرة الجوي ــة ،أو ع ــن ج ــدول
أعمالــك في ذلك اليوم».
وثَ َّم ــة ابت ــكارات أخ ــرى مزج ــت التقني ــة بالف ــن ،فق ــد
افتخــرت مــدى بعــرض بعــض الحلــي التــي صنعتهــا مــن
المخلفـــات اإللكترونيـــة ،بمـــا فـــي ذلـــك المقاومـــات
والمكثفـــات القديمـــة وألـــواح الدوائـــر اإللكترونيـــة
المأخـــوذة مـــن عـــدادات مســـافات الســـير ومفاتيـــح
الســـيارات القديمـــة ،فيمـــا عرضـــت شـــوق الحربـــي،
طالبـــة التصميـــم الصناعـــي فـــي جامعـــة اإلمـــام
عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل ،علـــى الحاضريـــن نموذجيـــن
ص ّمم ــت بقط ــع مخلف ــات
لدم ــى ع ــرض تش ــبه اإلنس ــانُ ،
تبرع بها موظفو الشــركة.
إلكترونيــة ّ
ولنشـــر أصـــداء المعـــرض عبـــر اإلنترنـــت ،تضطلـــع
نـــوف القـــروي ،طالبـــة نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة،
وشـــروق العتيبـــي ،طالبـــة إدارة األعمـــال فـــي جامعـــة
اإلمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل ،بمهمـــة إدارة فريـــق
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ،الـــذي يســـعى إلـــى
التعريـــف بآخـــر ابتـــكارات جمعيـــة بيئـــة االبتـــكار،
والحمل ــة الخاص ــة بالح ــد م ــن المخلف ــات اإللكتروني ــة
وإعادة اســتخدامها وتدويرها.
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مكتبات الترفيه يف أرامكو السعودية..

روافد للمعرفة،
وعالم من المتعة والتفاعل
ٌ
ميثم الموسوي
تصوير :بريجيدو الكيدي
هـي موانـئ للمعرفة ،تتـوزّع على ك ّل بقـاع الجغرافيا في
الشـركة ،وحينمـا تدخـل إحداهـا تطالـ ُع بحـ ًرا مـن كتـب،
وبحاريـن هـم الموظفـون وأفـراد أسـرهم؛ مشـارب متن ّوعة
ّ
ّ
وحـب
لاع
باالط
شـغف
يجمعهـم
مختلفـة،
وأعمـار
ٌ
ٌّ
ٌ
الستكتشاف أسرار الكتب.
ال شـك أن القـارئ قـد أدرك ممـا تقـ ّدم مـن وصـف أن
الحديـث يـدور حـول مكتبات الترفيـه في أرامكو السـعودية،
التي حين تبحث عن تاريخها ،فستجد أنّها تكا ُد تكون بعمر
الشـركة العريقـة؛ ففـي عـام 1946م ،كانـت مكتبـة الترفيـه
األولـى تتر ّبـع فـي قلب الحي السـكني فـي الظهـران ،نابض ًة
بالحيـاة .ومنـذ ذلك الحيـن ،ضربت المعرفـة جذورها أينما
حـ ّل موظفو الشـركة ،حتى أضحى عدد مكتبـات الترفيه 16
مكتبة تض ّم خزائنها أكثر من  260ألف كتاب.
وبعيـ ًدا عن األحياء السـكنية الرئيسـة فـي المدن ،توجد
أيضـا ،بيـن رمـال الربـع الخالـي فـي
مكتبـات الترفيـهً ،
الشـيبة ،وقـرب السـاحل الشـرقي فـي منيفـة ،وفـي غيرها
مـن مرافـق الشـركة فـي المناطـق النائيـة ،حيـث يجـد
الموظفون فيها سلوة عن بُعدهم عن األهل واألصدقاء.

جمة
ماسة ،وفوائد ّ
حاجةٌ ّ
ومن البدايات ،كانت أرامكو السـعودية حريصة على م ّد
روافـد المعرفـة إلـى موظفيهـا وأسـرهم ومجتمعاتهـم ،كما
حرصت دائ ًما على أن توفّر لهم سبُل الرفاهية والخير ،إذ
إنّهـم جنـاح الشـركة الـذي تحلّـق بـه فـي السـماء .وقـد
ماسـة إلى واحات معرفة يفد إليها
ّ
تلمسـت الشـركة حاجة ّ
مرتـادو األحيـاء السـكنية ،لتكـون منـارة العقـول و ُمسـتراح

الكتب الجديدة التي تقتنيها مكتبات الترفيه كل شهر ،تبعث
والتغير في أرجائها.
الحركة
ّ

األفئدة ،فأنشأت مكتبات الترفيه.
تقـول جولـي سـكوت ،التـي تعمـل فـي مكتبـة الترفيه في
الظهران« :يأتي موظفو الشـركة مـن ك ّل أنحاء العالم ،وهم
علـى مسـتوى ٍ
عـال مـن الثقافـة والتعليـم ،وقـد أدركـت
الشركة مب ّك ًرا أنهم في حاجة للمكتبات».
تغـص بهـا الرفـوف ،باللغتيـن
وإلـى جانـب الكتـب التـي
ّ
العربيـة واإلنجليزيـة ،توفّـر مكتبـات الترفيـه مطبوعـات
أرامكـو السـعودية ومجموعـة مـن الصحـف اليوميـة ،كمـا
تحـرص علـى خدمـة كافـة الشـرائح ،فتوفّـر مـادة سـمعية
ومرئيـة متن ّوعـة لمـن يميل إلى االسـتماع أو المشـاهدة ،أو
ال يتم ّكن من القراءة.

تعج بهم غرف الدراسة فيها على مدار العام الدراسي ،حيث الهدوء
تمثّل مكتبات الترفيه الملجأ األمثل للطالب في الشركة ،إذ ّ
الباعث على التركيز ،وموارد العلم التي يحتاجون إليها في البحث.

ّ
واالطلاع ،تمثـل
محبـي المعرفـة
وكمـا أنّهـا مقصـد
ّ
تعج بهم
المكتبـات الملجـأ األمثل للطلاب في الشـركة ،إذ ّ
غـرف الدراسـة فيهـا علـى مـدار العـام الدراسـي ،حيـث
الهـدوء الباعـث على التركيـز ،وموارد العلـم التي يحتاجون
إليهـا فـي البحـث .أ ّمـا مراكـز األعمـال فيهـا ،فهـي عامـرةٌ
بأجهزة الكمبيوتر ،التي تسمح للباحث باستعمال اإلنترنت

لتتكامـل مصـادر المعرفـة المتوفـرة لديـه ،كمـا أنهـا قنـاةٌ
تم ّكن الزائرين من إنجاز أعمالهم.

عالم من الحركة والتفاعل
ٌ
وعلـى الرغـم من أن السـكون والثبات قد يبـدوان للوهلة

حب القراءة في األجيال الجديدة ،كما
من خالل جذب األطفال إليها ،تزرع مكتبات الترفيه ّ
تجتذب جميع أفراد األسرة ليستفيدوا منها.

تنظم أجنحة للكتاب في مواقع مختلفة
تحتفي مكتبات الترفيه بأسبوع المكتبة كلّ عام ،حيث ّ
تصوير :يارا زياد
						
من الشركة.

تخصص مكتبات الترفيه جان ًبا
شيقً ا حول الحيوانات في مكتبة الترفيه في الظهران ،حيث
يقدم لألطفال ً
محمد الشمري ،في الخامسة عشرة من عمرهّ ،
ّ
عرضا ّ
واسعا من جهودها في غرس شتالت المعرفة في األجيال الناشئة.
ً
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تغص بها الرفوف ،توفِّ ر مكتبات
إلى جانب الكتب التي ّ
الترفيه مادة سمعية ومرئية متن ّوعة لمن يميل إلى االستماع
أو المشاهدة ،أو ال يتمكّ ن من القراءة.

األولـى سـمة مكتبات الترفيه فـي أرامكو السـعوديةّ ،إل أن
عيـن المالحـظ تبصـر فيهـا الكثيـر مـن الحركـة والتغ ّيـر.
مخصـص لعـرض الكتـب
فعنـد المدخـل ،هنـاك مـكان
ّ
الجديـدة التـي تقتنيهـا المكتبـات ك ّل شـهر .وليـس اختيـار
هذه الكتب مقصو ًرا على العاملين في المكتبات ،بل يمكن
للجميـع اقتـراح كتـب ليروهـا بيـن أيديهـم متـى كان ذلـك
ممكنًا.
كمـا تنشـط بيـن جنبـات المكتبـات أنديـة الكتـاب،
محبـو القـراءة علـى مائـدة المعرفـة
حيـث يجتمـع
ّ
والمتعـة .وباإلضافـة إلـى ذلـك ،تحتفي مكتبـات الترفيه
بأسـبوع المكتبة ك ّل عام ،حيث ّ
تنظم أجنحة للكتاب في
مواقـع مختلفـة مـن الشـركة ،وتسـتضيف الكتّـاب
المرموقيـن فـي ورش عمـل تهـدف إلـى تعليـم مهـارات
الكتابة والتأليف.
وتم ّثـل األنشـطة التـي ّ
ٍ
وصـل
تنظمهـا المكتبـات حلقـة
يوضـح مشـرف وحـدة
بينهـا وبيـن مجتمـع الشـركة ،كمـا ّ
مكتبة الترفيه في الظهران ،تركي الهزاع .ويضيف الهزّاع:
«نسـتغل أسـبوع المكتبـة مـن أجـل الترويـج للمكتبـات

والقـراءةّ ،
وننظـم أنشـطة خاصـة فـي مكتباتنا ،كمـا نذهب
إلى ع ّدة أماكن في الشركة».
إلى جانب ذلك ،تستعين المكتبات بلجنتين استشاريتين
تضمـان مجموعـة مـن محبـي القـراءة فـي اللغتيـن العربيـة
ّ
واإلنجليزيـة ،ويقـ ّدم األعضـاء فيهـا المشـورة فيمـا يخـص
اختيـار الكتـب ،كمـا يُسـهمون فـي األنشـطة التـي ّ
تنظمهـا
المكتبات في الشـركة .باإلضافة إلى ذلك ،تفتح المكتبات
ذراعيها للمتط ّوعين من الموظفين وأفراد أسرهم.

حب القراءة لدى األجيال الجديدة
إذكاء ّ
وتخصـص مكتبـات الترفيـه جان ًبـا واسـ ًعا مـن جهودهـا
ّ
ّ
فتنظـم
فـي غـرس شـتالت المعرفـة فـي األجيـال الناشـئة،
برامـج القـراءة لألطفـال مـن مختلـف األعمـار علـى مـدار
العـام ،كمـا تشـارك فـي برنامـج العـودة إلـى المـدارس.
أن
وتشـير ميرنا رزق ،من مكتبة نجمة في رأس تنورة ،إلى ّ
هـذه الفعاليـات تم ّثـل قنـاة تواصل فاعلة مـع األُ َسـر .تقول
ميرنـا« :عندمـا يأتـي الطفـل إلـى هنـا ،تأتـي أسـرته معـه،

وبالتالـي يسـتفيد جميع أفرادها من المكتبـة» .أ ّما زميلتها
مصممـ ٌة
فاطمـة األنصـاري ،فقـد أوضحـت أن الفعاليـات
ّ
لتجـذب األطفـال إلـى الكتـب من خلال إظهار مـا فيها من
متعة وفائدة.
وإلـى جانـب االسـتمتاع بالفعاليـات التـي ّ
تنظمهـا
المكتبـات ،يشـارك األطفـال فـي تنظيمهـا .يقـول محمـد
الشـمري ،الـذي يبلـغ عمـره  15ربي ًعـا« :زيارتـي األولـى إلـى
المكتبـة كانـت وأنـا فـي الثامنـة مـن عمـري ،حيـث ق ّدمـت
عرضـا لألطفـال حـول الحيوانـات» .ويضيـف الشـمري،
ً
عرضـا مشـاب ًها لعرضـه األول ،أنّـه
الـذي قـ ّدم مؤخـ ًرا
ً
اسـتفاد مـن المكتبـة فـي االطلاع علـى الكتـب فـي مجـال
اهتمامه.

مشوق
وطريق
ُمتعة العمل،
ٌ
ّ
يتضمن
وعلـى الرغـم مـن أن العمل في مكتبـات الترفيه
ّ
كثيـراً مـن الجهـد فـي فهرسـة الكتـب وتصنيفهـا وانتقائهـا
وتوزيعها ،وتنظيم األنشـطة المكتبية ،والتفاعـل مع الز ّوار،

نور العليق ،من مكتبة نجمة في رأس تنورة ،تؤكد أنها اكتسبت ،إلى جانب المتعة ،خبرة كبيرة في التعامل مع العمالء من خالل عملها في المكتبة.

المتعة مضمونة .تقـول نور العليق،
يؤ ّكـد العاملون فيهـا أن ُ
من مكتبة نجمة في رأس تنورة« :تجربة العمل هنا ممتعة،
وقـد اكتسـبت مـن خاللهـا خبـرة كبيـرة فـي التعامـل مـع
العملاء» .أ ّمـا نـورة الكعبـي ،مـن مكتبـة الترفيـه فـي
«أحب
فعبرت عـن ذلك من زاوية أخرى ،بقولها:
ّ
الظهـرانّ ،
يتضمـن التعامـل مـع ثقافـات مختلفـة،
العمـل هنـا ألنّـه
ّ
يتضمـن كثيراً من
كما
األعمـار،
كافة
مـن
مختلفيـن
وأنـاس
ّ
القـراءة» .وتضيف الكعبي« :عندما يخبرنا اآلباء واألمهات
أن أبناءهم يرغبون في العودة إلى المكتبة ،نشعر بالسعادة
ونَ ُع ُّد ذلك إنجازًا كبي ًرا».
وما إن تعرف الطريق إلى هذه المكتبات ،حتى يجذبك
الحنيـن إليهـا مـدى العمـر .يقـول حسـن اليوسـف ،وهـو
ّ
موظـف متقاعـد ،تعـ ّود أن يـزور مكتبـات الترفيـه كلّمـا
أُتيحـت الفرصـة« :عندمـا أدخـل هنـا ،ألقـي نظـرة علـى
المسـتجدة ،وأبحـث عـن دواويـن الشـعر» .ويضيـف
الكتـب
ّ
ً
إن المكتبـة ليسـت
اليوسـف،
مالحظـا جاذبيـة المـكانّ ،
مجـرد كتـب مصفوفـة ،بل إن جميـع العناصـر تتكامل فيها
ّ
لتبعث النشاط في نفس القارئ.

الكاتبة مها الوابل ،تشارك في أنشطة مكتبات الترفيه التي
احتفاء بأسبوع المكتبة .تصوير :أحمد العيتاني
ن ُِّظمت
ً
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القافلة األسبوعية

ِّ
ينظمها مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي (إثراء)

«هل أنت مستعد؟»..

تجربة تعليمية جديدة مع العودة للمدارس

يهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من التحضير للسنة
ويتضمن
التزود بأهم المهارات الحياتية،
الدراسية عبر
ُّ
َّ
البرنامج مجموعة من ورش العمل التفاعلية ،وذلك خالل
ثالثة أسابيع بمركز إثراء.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -مــن أجــل ســنة دراســية مليئــة بالنجــاح
واإلنجــازاتّ ،
ينظــم مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي
العالمــي (إثــراء) ،برنامــج «هــل أنــت مســتعد؟» ،الــذي
يهــدف إلــى تمكيــن الطلبــة وأوليــاء األمــور والمعلميــن مــن
التحضيــر للســنة الدراســية عبــر التــزود بأهــم المهــارات
ويتضمــن البرنامــج مجموعــة مــن ورش العمــل
الحياتيــة،
َّ
التفاعليــة وذلــك خــال ثالثــة أســابيع بمركــز إثــراء ،بــد ًءا
مــن اليوم الخميــس  28ذو الحجة 1440هـ ( 29أغســطس
2019م).
يبــدأ البرنامــج أســبوعه األول بموضــوع (الــذكاء
العاطفــي) ،حيــث تخــوض العائلــة مغامــرة «الحيــاة
البريــة فــي المملكــة» ،فــي صالة رحــات بمتحــف إثراء،
حيــث تتس ـلَّم العائلــة حقيبــة مليئــة بعــدد مــن األنشــطة
واأللغــاز لتعيــش مــن خاللهــا رحلــة داخــل أجــزاء
المملكــة المختلفــة والمتن ِّوعــة فــي ثقافاتهــا وبيئاتهــا
الحيوانيــة ،ولكــون التغييــر ســمة الحيــاة ،فســيتمكن

تقبــل التغيــرات عبــر ورشــة «كل شــيء
الطــاب مــن ّ
جديــد» ،كاالنتقــال إلــى مدرســة جديــدة وبنــاء
الصداقــات مــرة أخــرى ،وتأتــي ورشــة «العــاج بالفــن»

ِ
ســلك طريــق االســترخاء
لتُم ّكــن المشــاركين مــن
والتواصل مع النفس.
ويتنــاول األســبوع الثانــي موضــوع (الصحة والســامة)،
حيــث تقــام ورشــة «رياضة الدمــاغ» التــي تعلِّم المشــاركين
مــن خــال اللعــب ،المحافظــة علــى الدمــاغ وتدريبــه علــى
التركيــز واالنتبــاه والهــدوء النفســي ،وعبــر ورشــة «اصنــع
وجبتــك المدرســية» يتشــارك األطفــال وأمهاتهــم فــي
صناعــة الوجبــة المدرســية الصحيــة والتعــرف علــى أنواع
األطعمة البديلة.
ويختتــم البرنامــج فــي األســبوع الثالــث بموضــوع
(الــذكاء المالــي) ،الــذي ير ِّكــز علــى ممارســة التدريــب
التفاعلــي واكتســاب مهــارات التعلــم بواســطة المــرح،
إضافــ ًة إلــى تحفيــز المتدربيــن علــى التعلــم الذاتــي
ومعرفــة الســبل لتحقيــق هــذا النــوع مــن التعلم ،وبأسـ ٍ
ـلوب
قصصـ ٍـي ممتــع يتعــرف األطفــال عبــر نشــاط «حكايــات
فــي حصالتــي» علــى المفاهيــم الخاصــة باألمــوال
والمصاريــف ،إضافــ ًة إلــى تعريفهــم مــن خــال نشــاط
«أبطــال مالــي» علــى عمليــة االدخــار وطــرق تجميــع
ٍ
أجواء حماسية ولعب تفاعلي ُم ٍ
سل.
النقاط ضمن
الجديــر بالذكــر أن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي
العالمــي (إثــراء) يســعى مــن خــال ورش العمــل المتن ّوعــة
بيــن العلــوم والفنــون إلــى تعزيــز رســالة المركــز فــي نشــر
المعرفــة ودعــم اإلبــداع والمبدعيــن والتواصــل مــع أحدث
مــا يق ِّدمــه العالــم مــن أســاليب تعليميــة حديثــة ،حيــث يتــم
تهيئــة فضــاء تعليمــي محفــز يلتقي فيــه المهتمــون بعضهم
بعضــاً ،ويشــاركون أفكارهــم وتجاربهــم مــع أصحــاب
الخبرات من أنحاء العالم.

يهتم البرنامج بتحفيز المتد ِّربين على التعلُّم الذاتي ومعرفة السبل لتحقيق هذا النوع من التعلُّم.

حملة للتبرع بالدم في
إدارة أعمال األمن الصناعي
بالمنطقة الغربية
عبدالكرمي األنصاري
جـدة  -فـي إطـار الجهود التـي تبذلها أرامكو السـعودية
فـي خدمة المجتمـعَّ ،
نظمـت إدارة أعمال األمـن الصناعي
في المنطقة الغربيةُ ،ممثلة بقسـم أعمال األمن الصناعي
بمناطـق شـمال جـدة للمـرة الثانيـة حملـة للتبـرع بالـدم
َّـاس َج ِمي ًعـا) يومـي
بعنـوان ( َو َمـ ْن أَ ْحيَ َ
اهـا َف َك َأ َّن َمـا أَ ْحيَـا الن َ
 22-21أغسـطس 2019م ،وذلـك بالتعـاون مـع إدارة

المختبـرات وبنـوك الدم بالمدينة المنـورة بهدف دعم بنك
الـدم بالمنطقـة .وقـد وصـل عـدد المتبرعين إلـى أكثر من
متبرعـا مـن موظفـي الشـركة ومقاوليها وبمشـاركة قوة
35
ً
أمـن المنشـآت بالمنطقـة .وتـم تكريـم الطاقـم الطبـي
المشـارك بقيـادة الدكتـور عمر علـي الحازمي ،مديـر إدارة
المختبـرات وبنـوك الـدم مـن قبـل ناظـر قسـم األمـن
الصناعـي ،محمد سـعيد شـفلوت ،نظير جهودهـم ودورهم
في إنجاح الحملة.

عدد من موظفي قسم أعمال األمن الصناعي بمناطق شمال جدة ،خالل تبرعهم بالدم أثناء الحملة.

القافلة األسبوعية
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يؤهلها إلصدار شهادات معتمدة عامل ًيا يف التخصصات األمنية املختلفة

اعتماد دولي ألكاديمية أعمال األمن الصناعي
حسني الشريف

الظهـــران  -احتفـــت أكاديميـــة أعمـــال األمـــن
الصناعـــي فـــي الظهـــران بحصولهـــا علـــى االعتمـــاد
الدولـــي مـــن قبـــل مجلـــس اعتمـــاد التعليـــم والتدريـــب
المســتمر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة (،)ACCET
ممـــا يؤهلهـــا إلصـــدار شـــهادات معتمـــدة عالم ًيـــا فـــي
التخصصـــات األمنيـــة المختلفـــة لموظفـــي أرامكـــو
الســـعودية ،والجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة المتعاونـــة
معها.
وخ ــال ه ــذه المناس ــبة ،س ـلّم مش ــرف وح ــدة ضم ــان
ج ــودة التدري ــب واألداء ف ــي دائ ــرة التدري ــب والتطوي ــر
فــي الشــركة ،محمــد صالــح الغامــدي ،شــهادة االعتمــاد
لرئيـــس أكاديميـــة أعمـــال األمـــن الصناعـــي فـــي
ـــرم فريـــق
الظهـــران ،محمـــد ســـعد الغامـــدي ،كمـــا ُك ّ
العمل الذي أسهم في تحقيق هذا اإلنجاز.
وح ــول آلي ــة الحص ــول عل ــى ه ــذا االعتم ــاد ،أوض ــح
رئيــس أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي فــي الظهــران،
أن العمـــل اســـتغرق أكثـــر مـــن عـــام ،جـــرى خاللـــه
اســتيفاء جميــع المتطلبــات الخاصــة باالعتمــاد ،وتقديــم
تقاريـــر حـــول أنشـــطة األكاديميـــة ،ومســـتندات تُثبـــت
التزامهـــا بمعاييـــر الجـــودة ،كمـــا نُظمـــت عـــدد مـــن
الزيـــارات التـــي قـــام بهـــا مجلـــس التعليـــم والتدريـــب
المســـتمر ( )ACCETإلـــى األكاديميـــة للتأكـــد مـــن
استيفاء المتطلبات.

محمد صالح الغامدي،
الثالث من اليمين ُيسلِّم
محمد سعد الغامدي،
الرابع من اليمين ،شهادة
االعتماد الدولي بحضور
فريق العمل الذي أسهم
في تحقيق هذا اإلنجاز.

جديــر بالذكــر ،أن أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي
تقـــدم عديـــ ًدا مـــن الـــدورات التدريبيـــة المتخصصـــة
ِّ
والمعتم ــدة ،عب ــر اس ــتخدام أجه ــزة المح ــاكاة الحديث ــة

والخاص ــة بال ــدورات األمني ــة والس ــامة العام ــة ،كم ــا
أنه ــا تو ِّف ــر التدري ــب عل ــى اس ــتخدام األس ــلحة الناري ــة
بمختلـــف أنواعهـــا ،وتقديـــم اإلســـعافات األوليـــة،

واس ــتخدام جه ــاز إنع ــاش القل ــب والرئتي ــن ،إل ــى جان ــب
دورات خاصـــة بفنـــون الدفـــاع عـــن النفـــس ،ورفـــع
مستوى اللياقة البدنية ،وفن التعامل مع الجمهور.

مع بدء العودة إلى المدارس،
تم افتتاح التسجيل!
بادر بتسجيل أبنائك في الفصول الدراسية المقبلة لدورات التحضير
الختبار القدرات العامة ،واالستفادة من أكثر من  2000مادة تعليمية
عبر شبكة اإلنترنت ،مق ِّدمة من منصة فرص التعلم الذهبية عبر
الموقع اإللكتروني للمنصة:

glow.aramco.com.sa

ينتهي التسجيل في
 3سبتمبر 2019م

موقع انعقاد البرنامج:
الظهران

للمزيـد مـن المعلومـات الرجـاء التواصـل مع مركـز العنايـة بالعمالء في
إدارة التدريب والتطوير عبر البريد اإللكتروني
TDCSC@Aramco.com

يبدأ التسجيل في برنامج
التحضير الختبار القدرات
في  26أغسطس

مقدمة من :منصة فرص التعلم الذهبية

وينتهي التسجيل في
 3سبتمبر

تبدأ الدورات في
 8سبتمبر

وتنتهي في 3
أكتوبر
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السالمة املرورية

هذه الصفحة برعاية
برنامج أرامكو السعودية
للسالمة المرورية

في سبيل موسم دراسي جديد بال حوادث
أيـــام قليلـــة تفصلنـــا عـــن عـــودة مالييـــن الطـــاب
والطالب ــات إل ــى مقاع ــد الدراس ــة بع ــد إج ــازة صيفي ــة
طويل ــة .ولم ــا للس ــامة المروري ــة م ــن أهمي ــة قص ــوى
فيم ــا يتعل ــق بالط ــاب والطالب ــات ،تب ــرز الحاج ــة إل ــى
وجـــود هنـــاك نهـــج تربـــوي يهـــدف إلـــى رفـــع الوعـــي
الم ــروري ف ــي جمي ــع المراح ــل الدراس ــية م ــن خ ــال
التوعيـــة المســـتمرة التـــي تبـــدأ مـــن لحظـــة خـــروج
الطالب من المنزل إلى حين عودته إلى البيت.
وتشـــير معظـــم اإلحصـــاءات المتعلقـــة بمخالفـــات
الســـير التـــي تحـــدث حـــول المـــدارس بشـــكل شـــبه
يومــي ،إلــى جهــل الطــاب بقواعــد المــرور العامــة .مــن
هنــا تتبيــن حتميــة االهتمــام بالتربيــة المروريــة ،ويصبــح
التقي ــد باألنظم ــة والقواني ــن المروري ــة م ــن األساس ــات
التــي تُســهم فــي حمايــة المجتمــع مــن أخطــار الحــوادث
المؤسفة.
والجديـــر بالذكـــر أن التوعيـــة المروريـــة ليســـت
ـكل دوره ف ــي
مقتص ــرة عل ــى الس ــائق فحس ــب ،ب ــل إن ل ـ ٍّ
نش ــرها واس ــتيعابها والعم ــل به ــا م ــن ط ــاب وأه ـ ٍ
ـال،
وجميـــع مـــن يســـتخدم الطريـــق ،فالســـامة غايـــة ال
يمكن وال ينبغي المساومة عليها أو االستهانة بها.
تحـــدث مديـــر برنامـــج الســـامة
وبهـــذه المناســـبة،
ّ
المروريـــة وأميـــن عـــام لجنـــة الســـامة المروريـــة،
عبـــداهلل الراجحـــي ،عـــن أهميـــة دور جميـــع شـــرائح
المجتمـــع فـــي الوعـــي المـــروري ،وضـــرورة التق ّيـــد
بجمي ــع قواني ــن الس ــير ،وق ــال« :نح ــن عل ــى مقرب ــة م ــن
ع ــام دراس ــي جدي ــد وخ ــال األس ــابيع القليل ــة المقبل ــة
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ســـنحتفل باليـــوم الوطنـــي ،وحتـــى ال يفســـد علينـــا
الفرح ــة ح ــادث م ــروري هن ــا أو هن ــاك ،ننص ــح جمي ــع
ســـائقي المركبـــات بالتقيـــد بجميـــع أنظمـــة الســـير،
وخصوصـــا الســـرعات المحـــددة علـــى الطرقـــات».
ً
مضي ًف ــا« :يج ــب أن يتكات ــف الجمي ــع للعم ــل م ًع ــا ،كم ــا
يج ــب توعي ــة أولي ــاء األم ــور والط ــاب أنفس ــهم حت ــى ال
نخســـر فلـــذات أكبادنـــا الذيـــن هـــم مســـتقبل أمتنـــا».
وأض ــاف قائ ـ ًـا إن هن ــاك خطــ ًرا كام ًن ــا يج ــب االنتب ــاه
لـــه والتحذيـــر مـــن الوقـــوع فيـــه ،وهـــو نســـيان بعـــض
خصوصـــا أنهـــم
الطـــاب النائميـــن فـــي الحافـــات،
ً
عائــدون مــن إجــازة صيفيــة طويلــة اعتــاد أغلبهــم فيهــا
عل ــى الس ــهر ،خاص ــة حي ــن نض ــع ف ــي اعتبارن ــا ارتف ــاع
درج ــات الح ــرارة ه ــذه األي ــام ،مم ــا ق ــد يتس ــبب ف ــي
قدر اهلل».
حدوث حاالت االختناق ،ال َّ
فـــي حيـــن أ ّكـــد رئيـــس قســـم الســـامة فـــي مـــرور
المنطقـــة الشـــرقية ،العقيـــد عبداللطيـــف العبيـــداهلل،
عل ــى أن س ــامة الط ــاب والطالب ــات تُع ــد أح ــد أه ــم
أولوي ــات اإلدارة العام ــة للم ــرور« ،حي ــث تق ــوم بتس ــخير
كافـــة إمكاناتهـــا اآلليـــة والبشـــرية لضمـــان انســـيابية
الحركـــة المروريـــة ووصولهـــم بأمـــان مـــن وإلـــى
الم ــدارس ،س ــواء أكان ــت تنقالته ــم ع ــن طري ــق النق ــل
المدرســـي ،أم الســـيارات الخاصـــة ،أم ســـي ًرا علـــى
األق ــدام ،وذل ــك م ــن خ ــال تكثي ــف الحض ــور الميدان ــي
فـــي الطـــرق الرئيســـة والمحليـــة ،باإلضافـــة إلـــى
المراقبة التلفزيونية المباشرة».
م ــن جهت ــه ،أش ــار مدي ــر ع ــام التعلي ــم ف ــي المنطق ــة

الش ــرقية ،الدكت ــور ناص ــر الش ــلعان ،إل ــى تبن ــي الدول ــة
لكثيــر مــن اإلجــراءات والتدابيــر التــي تضمــن الســامة
بصفــة عامــة ،والســامة المروريــة بصفــة خاصة .ومــن
بي ــن ذل ــك م ــا ُس ـ َّـن م ــن قواني ــن مروري ــة جدي ــدة ته ــدف
لبل ــوغ أعل ــى مس ــتويات الس ــامة المروري ــة ف ــي س ــبيل
المحافظــة علــى األرواح ومقـ ّـدرات المجتمــع واالقتصــاد

إعداد :صالح الغامدي

الوطنــي .وأضــاف قائـ ًـا« :ال يخفــى علينــا أن التشــارك
والتكام ــل ف ــي تحقي ــق الس ــامة المروري ــة مطل ــب مه ــم،
بـــل إنهـــا مســـؤوليتنا جمي ًعـــا فـــي كافـــة القطاعـــات،
وعلين ــا أن نعم ــل سو ًيا على إحـــ ــداث تغيي ــر يُس ــهم ف ــي
الحــــد مـــن الحوادث واألضرار الناجمة عنها».
ّ
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اليوم العاملي للتصوير

قصة «هدية فرنسا للعالم» التي
غ ّيرت وجه التاريخ
مصلح اخلثعمي

يحتفــل العالــم فــي شــهر أغســطس مــن كل عــام باليــوم
العالمــي للتصويــر ،بعــد أن قـ َّـررت منظمــات تصويــر فــي
العــام 2010م أن تحــ ِّد د يو ًمــا لالحتفــال بالتصويــر
الضوئــي ،وقُــ ِّرر لــه أن يكــون فــي التاســع عشــر مــن
أغســطس ليوافــق تاريخ إشــهار طريقة التصوير المســماة
«داقيروتايــب» خــال االجتمــاع المشــترك ألكاديميــة
العلــوم وأكاديميــة الفنــون الجميلــة فــي العاصمــة
الفرنســية باريــس فــي العــام 1839م ،وبذلــك يكمــل
التصوير هذا العام  180عا ًما من عمره المديد.
وتعــود قصــة إعــان اختــراع طريقــة التصويــر الضوئــي
للفتــرة التــي كان يعيــش العالــم حينهــا فــورة الثــورة
الصناعيــة ،وكان التنافــس بيــن الــدول الكبــرى فــي كل
المجــاالت ،ولكــن التنافــس بيــن فرنســا وبريطانيــا كان
علــى أشُ ــ ّده .حينهــا ،وجــدت الحكومــة الفرنســية فــي
طريقــة التصويــر التــي اخترعهــا الفرنســي لويــس داقيــرو
فرصــة نصــر جاهــزة وإثبــات لتقدمهــا الصناعــي والعلمي
لتشــتري حقــوق االختــراع وتنشــره للعامــة تحــت مســمى
«هدية فرنسا للعالم».
ولكــن العمــر الحقيقــي للتصويــر أبعــد مــن ذلــك.
فالمحــاوالت الجــادة البتــكار طريقــة للتصويــر تعــود

لسـ ٍ
ـنوات قبــل ذلــك التاريــخ .فــأول صــورة التقطــت كانــت
بواســطة الفرنســي جوزيــف نيبــس فــي العــام 1826م .فقد
ً
طــوال فــي محــاوالت اكتشــاف
أمضــى نيبــس ســنوات
وســائل ومــواد الســتغالل الشــمس والمــواد الحساســة
للضــوء ،ولكــن صورتــه التــي اســتغرقت ثماني ســاعات من
التعريــض ،وطريقتــه التــي سـ َّـماها «هيليوقرافــي» لــم تجد
النجــاح لتأخــذه األقــدار وشــغفه الدائــم بالتمكــن مــن
صناعــة صــورة بتعريــض أقصــر وبديمومــة أطــول ليلتقــي
بلويــس داقيــرو ليعمــا م ًعــا ،ولكن وفاتــه في العــام 1833م
أعطــت لويــس داقيــرو فرصــة ليواصــل تجاربــه وحيــ ًدا
ليصبح ً
بطل فرنس ًيا.
ولكــن جوزيــف نيبــس ليــس أســوأ ً
حظــا مــن  24عال ًمــا
ومخترعــا مــن مختلــف دول أوروبــا ا َّدعــوا أنهــم اخترعــوا
ً
التصويــر قبــل لويــس داقيــرو ،ولكنهــم لــم ينالــوا المجــد
والمــال ،إذ منــح إعــان ونشــر طريقــة «داقيروتايــب»
المجــد لفرنســا ،فــي حيــن منــح رات ًبــا تقاعد ًيــا للويــس
داقيرو من الحكومة الفرنسية.
ومنــذ نشــر طريقــة «داقيروتايــب» للعامــة ،أصبحــت
مهنــة التصويــر محصــور ًة علــى العارفين بأســرار الكيمياء
والمحاليــل ،وكانــت مهماتهــم تتمحــور حــول توثيــق الحيــاة
اليوميــة والتقــاط الصــور الشــخصية للناس الذيــن وجدوا
فــي الصــورة وســيلة أســهل وأقــل ثم ًنــا مــن توظيــف رســام

صورة ألحد شوارع باريس (يسار)،
التقطها الفرنسي لويس داقيرو في
العام 1839م.

ً
طوال في رسم صورة شخصية.
يمضي ساعات
وعبــر الزمــن ،تطـ َّورت أســاليب التصوير حتــى اختراع
فتحــا فــي صناعــة
الحســاس الرقمــي الــذي صنــع ً
ً
الكاميــرات الرقميــة لتصبــح الصــورة فعــا تلقائ ًيــا نقــوم
بــه كل يــوم عبــر أجهــزة الهواتــف ،لتنتــج البشــرية فــي
العقديــن الماضييــن مئــات المليــارات مــن الصــور التــي

يتــم تحميلهــا يوم ًيــا علــى مواقــع مشــاركة الصــور ومواقع
التواصل االجتماعي على اإلنترنت.
لقــد غيــر اختــراع التصويــر وجــه التاريــخ وفتحــت
ـكال جديـ ٍ
الكاميــرا المجــال ألشـ ٍ
ـدة مــن التواصــل والترفيــه
والتعبيــر الفنــي ،وبذلــك يصبــح اليــوم العالمــي للتصويــر
فرص ًة لالحتفال بعلم وفن وتاريخ التصوير الضوئي.

ماذا سنأكل في المستقبل؟
سعيد بوكرامي
مــا هــو التطــور الــذي ســيتبعه نظامنــا الغذائــي بحلــول
عـــام 2050م؟ مـــن يذكـــر لفظـــة مســـتقبل فـــإن فكـــره
يتوجـــه إلـــى التقنيـــات الجديـــدة ،ومـــن هنـــا يمكـــن
َّ
الحديـــث عـــن طابعـــات الطعـــام ثالثيـــة األبعـــاد ،أو
األجي ــال الجدي ــدة م ــن البروتين ــات الحش ــرية والطحلبي ــة
المصنّعة على شكل أقراص أو قطع بسكويت.

كم ــا يمك ــن الحدي ــث ع ــن هاج ــس مراع ــاة الجانبي ــن
الصحـــي والبيئـــي ،الـــذي أصبـــح حاضـــ ًرا بقـــوة فـــي
االبتـــكارات الغذائيـــة المســـتقبلية ،وكذلـــك عـــن إعـــادة
النظر في الممارسات االستهالكية والعادات الغذائية.

صيحة األطعمة الصحية
بـــدأت الشـــركات العالميـــة المصنّعـــة للطعـــام تهتـــم

بالمســـتهلكين الشـــباب المرتبطيـــن بعالـــم اإلنترنـــت،
الذيــن سيش ـ ّكلون غالبيــة المســتهلكين فــي عــام 2050م.
وق ــد الحظ ــت ه ــذه الش ــركات أن األجي ــال الش ــابة تب ــدي
اهتما ًمـــا متزايـــ ًدا باألغذيـــة الصحيـــة وكل مـــا يضمـــن
رفاههـــم العـــام ،ويتجلـــى ذلـــك فـــي إيالئهـــم اهتما ًمـــا
خاصــا لألغذيــة التــي لهــا وظائــف محـ َّـددة علــى الجســم
ً
والعقل.
وإذا كان الحدي ــث ع ــن صيح ــة «الس ــوبر أطعم ــة» ق ــد
تزايـــد منـــذ بضـــع ســـنوات ،فذلـــك يعـــود إلـــى تزايـــد
اهتمـــام المســـتهلك بهـــا ،وهـــي تنتقـــل مـــن مكـــون إلـــى
مكـ ـ ّون وف ًق ــا لفص ــول الس ــنة .وإذا حاولن ــا البح ــث ع ــن
نجـــم هـــذه المك ّونـــات فســـنجد فـــي المق ّدمـــة الكركـــم،
وه ــو أح ــد التواب ــل الت ــي يُق ــال إنه ــا تق ــي م ــن الس ــرطان،
حي ــث ازداد اإلقب ــال علي ــه بنس ــبة  %300ف ــي الس ــنوات
الخمس الماضية.
ويمكنن ــا أن نضي ــف إل ــى الكرك ــم م ــواد أخ ــرى تع ــرف
إقب ـ ً
ـال متزايــ ًدا لفوائده ــا الصحي ــة ،مث ــل :خ ــل التف ــاح،
وزيـــت األفـــوكادو ،والبطيـــخ المـــر ،وعصيـــر الفطـــر
الهن ــدي (الكفي ــر) ،وغيره ــا .وحال ًي ــا ،تس ــتثمر الش ــركات
التجاريـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وأوروبـــا
وبعـــض البلـــدان الصناعيـــة ،بســـرعة مذهلـــة هـــذه
العناصـــر فـــي منتجاتهـــا الحاليـــة والمزمـــع تصنيعهـــا
ً
مستقبل.

اللحوم البديلة
م ــن المتوق ــع أن يتضاع ــف إنت ــاج اللح ــوم بحل ــول ع ــام
2050م ،مقارنـــة بمـــا كان عليـــه الحـــال عـــام 2000م،
وفقًـــا لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة.
ويش ـ ّكل هــذا األمــر مشــكلة حقيقيــة أمــام الزراعــة التــي
م ــا فتئ ــت تش ــهد تقلّ ــص موارده ــا الحيواني ــة س ــنة بع ــد
أخـــرى .لهـــذا ،بـــدأت عـــدة شـــركات فـــي البحـــث عـــن
حل ــول بديل ــة للح ــوم .وق ــد ش ــهدنا من ــذ بض ــع س ــنوات
صناعـــة ناشـــئة قـــد تغ ِّيـــر بشـــكل جـــذري أنمـــاط
استهالكنا للغذاء في المستقبل.
ويب ــدو البدي ــل األول للّح ــم الحيوان ــي ف ــي الش ــريحة

اللحميـــة الصناعيـــة ،فقـــد صممـــت شـــركة مـــارك
بوســت بالفعــل شــريحة لحــم صناعيــة فــي عــام 2013م،
صنعـــت مـــن الخاليـــا الجذعيـــة لبقـــرة نمـــت فـــي
ُ
المختبـــر ،كمـــا أصبـــح مـــن الممكـــن فـــي الوقـــت
الحاض ــر ،صن ــع ألي ــاف عضلي ــة وجعله ــا تتقل ــص ف ــي
شـــريحة لحـــم ،القتراحهـــا فـــي المســـتقبل كأطعمـــة
جديدة لالستهالك.
أ ّمـــا البديـــل الثانـــي فهـــو اللحـــوم المصنوعـــة مـــن
النباتـــات ،وقـــد تم ّكنـــت شـــركة إمبوســـيبل فـــودز مـــن
تطوي ــر اللح ــوم م ــن الخض ــراوات للحص ــول عل ــى (برغ ــر
نباتـــي) بنســـبة  ،%100يحافـــظ بجاذبيـــة مرئيـــة علـــى
ش ــكل ش ــريحة لح ــم حقيقيـــة .وفـــي المضمـــار نفســـه،
بـــدأت الشـــركة األمريكيـــة بيوندميـــت بتســـويق
المس ــتحضرات النباتي ــة ذات المظه ــر والملم ــس وال ــذوق
القريــب ج ـ ًدا مــن لحــم الدجــاج أو لحــم البقــر المفــروم،
والتــي بــا ريــب ،ســتتربع مسـ ً
ـتقبل علــى عــرش األطعمــة
البديلة.

الغذاء في عصر البيانات
م ــن هن ــا يمك ــن الحدي ــث ع ــن عالق ــة مثم ــرة بي ــن
التقنيــة والغــذاء ،يُتو ّقــع لهــا أن تســفر فــي عــام 2050م
عـــن نتائـــج مذهلـــة .ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك إلـــى
االنتش ــار الكبي ــر للبيان ــات عب ــر اإلنترن ــت ،الت ــي يُمك ــن
االس ــتفادة منه ــا ف ــي التوفي ــق بي ــن الغ ــذاء والصح ــة،
وتحقيق الرفاهية والراحة.
وهن ــاك مجموع ــة ش ــركات كبي ــرة وش ــركات مبتدئ ــة
متقدم ــة ف ــي األس ــواق المتصل ــة
ب ــدأت تتخ ــذ مواق ــع
ّ
عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت التـــي يرتادهـــا المســـتهلك
تقـــدم الحلـــول الذكيـــة لر َّوادهـــا علـــى
بكثافـــة ،كمـــا
ّ
مســتوى احتياجاتهــم مــن الطعــام ونوعيتــه ،وذلــك وفــق
ميولهـــم الثقافيـــة ورغباتهـــم الشـــخصية ،ألن هـــذه
الش ــركات تمتل ــك بن ــو ًكا م ــن المعلوم ــات الرقمي ــة ع ــن
زبائنها الفعليين والمحتملين.
نُشر في مجلة القافلة عدد مايو/يونيو 2018م

القافلة األسبوعية
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التقط صورة :استعداد

معك في كل مكان

مازن العليوي *

السفر «أون الين»

الفنانة سعاد عبدالواحد
وخيك ،من مواليد المنطقة
الشرقية .حاصلة على
بكالوريوس تربية خاصة .لها
عديد من المشاركات المحلية
والدولية منذ عام 2006م،
وحاصلة على عدد من
الجوائز .أقامت معرضها
الشخصي األول (حكايا
إنسان) ،لذوي االحتياجات
الخاصة بالمنطقة الشرقية
تقدم الفنانة في
عام 2012مّ .
أعمالها الثالثة التي تزين
جدران وممرات مدينة الملك
عبداهلل الرياضية في جدة،
والتي تحمل عناوين التقاء
وحوار واستعداد على التوالي،
انطباعيا عن تفاعل
تعبيرا
ً
ً
وانغماس الالعبين في عيون
فنان ،فالعمل الفني هنا ُأسس
على موضوع الرياضة ،ولكن
بأسلوب وشخصية الفنان.
نشير إلى أن الصورة المنشورة
هنا هي للوحة (استعداد).

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر بالوكالة:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

هيئة التحرير :محمد العداربة ،ميثم ضياء
الموسوي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

مــع التطــور التقنــي المتشــعب ،لــم يعــد مســتبع ًدا أن ينجــز
العقــل البشــري أمــو ًرا لــم تكــن متخيلــة ذات يــوم ،فعندمــا
جعــل األديــب الفرنســي جــول فيــرن أبطــال روايتــه «مــن
األرض إلــى القمــر» ،التــي كتبهــا عــام 1865م ينطلقــون إلــى
مصممــة للرحلــة ،لــم يخطــر
القمــر باســتخدام طلقــة مدفــع
ّ
علــى بالــه أن يصــل اإلنســان إلــى القمــر فــي مركبــة فضائيــة
بعــد أكثــر مــن قــرن علــى كتابتــه للروايــة ،فــكان نيــل
أرمســترونج ،أول إنســان يمشــي علــى ســطح القمــر عــام
1969م .ومثــل ذلــك محــاوالت اإلنســان فــي الطيــران منــذ
ً
وصــول إلــى اختــراع أول طائــرة ،ثــم تطــ َّور الحــال
القــدم
إلى ما نشهده اليوم في هذا المجال.
األمريــن مــع هيمنــة
ـي
أمــا اإلعــام ،فالتقليــدي منــه يعانـ
ّ
اإلعــام الجديــد علــى الســاحة ،والصحافــة الورقيــة ،وإن
كانــت هــي األصــل واألســاس تلفــظ أنفاســها األخيــرة ،وهــو
أمــر مؤلــم ج ـ ًدا لمحبيهــا ومــن يعملــون فيهــا ،لكنهــا ُس ـنّة
الحيــاة ،والتطــور الــذي حــدث فــي أســاليب اإلعــام قــد
يغ ّيــب وســائل ألفناهــا وتابعنــا األخبــار والتحقيقــات
والتقاريــر مــن خاللهــا ،فيمــا اإلذاعــات التــي كانــت ذات يوم
جاذبــة للمســتمعين مازالــت صامــدة ومثلهــا التلفزيونــات..
غيــر أن المقبــل قــد يحمــل كثيــ ًرا مــن المفاجــآت ،ولــن
يبقــى أمــام اإلعــام التقليــدي إال خيــار المواكبــة ،أو
االستسالم والنهاية.
تطرقنــا إلــى التواصــل ،وتذ َّكرنــا الرســائل البريديــة
ولــو َّ
التــي كانــت فــي أفضــل أحوالهــا تصــل بعــد أكثــر مــن أســبوع
علــى إرســالها ،وقــد تصــل بعــد شــهور وربمــا ال تصــل أب ـ ًدا،
وكان األديــب يضــع قصيدتــه أو قصتــه أو مقالتــه مكتوبــة
بخــط اليــد فــي ظــرف بريــدي ،ويرســلها إلــى جهــة النشــر،
ويبقــى زمنًــا ينتظــر نشــرها أو ر ًدا مــن تلــك الجهــة علــى
قبــول النشــر مــن عدمــه .أمــا اليــوم فقــد تغ َّيــر الحــال ،وبــات
النــص اإلبداعــي يصــل إلــى الطــرف اآلخــر فــي أقــ ّل مــن
أيضــا حــال تواصــل
ثانيــة ،بــدل الشــهور الطويلــة .وهكــذا ً
بعضــا ،فبعــد ثــورة اإلنترنــت لــم يعــد
النــاس مــع بعضهــم ً
للرســائل الورقيــة وجــود ،إذ اختصــرت وســائل التواصــل
وتطبيقاتــه األزمنــة ،وباتــت الرســائل المرئيــة أو المســموعة
ٍ
ثــوان ،وغــاب ســحر الرســالة عــن
أو المقــروءة تصــل فــي
واقعنــا ،كمــا اختفــى «أدب الرســائل» مــن األنمــاط
اإلبداعية.
ثــورة التقنيــة لــن تح ّدهــا حــدود ،واإلنســان الــذي بلــغ هــذه
المســتويات مــن التقــ ُّدم فيهــا لــن يصعــب عليــه تطويرهــا
أكثــر وأكثــر ،ومــن اســتطاع الوصــول إلــى القمــر ،ســوف
يمضــي إلــى بقيــة الكواكــب المتاحــة لــه .وحيــن يصبــح كل
إنســان قــاد ًرا علــى أن يكــون إعالم ًيــا  -بغــض النظــر عــن
مســتواه  -بجهــاز هاتــف ،فيصــور ويكتــب وينشــر بمفــرده،
فالمســألة قــد تنضــج أكثــر .ومــن اختصــر زمــن وصــول
الرســالة الورقيــة إلــى اإلرســال اإللكترونــي ســيبحر بــه
العلــم إلــى شــواطئ أبعــد .فهــل نتخيــل أن يصبــح اإلنســان
قــاد ًر ا علــى أن يرســل نفســه «أون اليــن» عبــر جهــاز
«كمبيوتــر» ليســافر مــن بلــد إلــى آخــر؟ دعونــا نتخيــل أكثــر
مــن ذلــك ،فــا حــدود للتط ـ ُّور مــادام العقــل البشــري قــاد ًرا
على اإلبداع.
* كاتب وإعالمي سوري

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة ،فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
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