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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

رئيسا لمجلس إدارتها
ترحب بمعالي األستاذ ياسر الرم ّيان ً
أرامكو السعودية ّ
األخوة واألخوات موظفي وموظفات أرامكو السعودية،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يسـرني الترحيب برئيس مجلس إدارة أرامكو السـعودية
الجديـد ،معالـي األسـتاذ ياسـر بـن عثمـان الرم ّيـان ،عضو
مجلـس الشـؤون االقتصاديـة والتنميـة ،ومحافـظ صنـدوق
االستثمارات العامة.
ويتمتـع معاليه بخبرة تفوق الخمسـة وعشـرين عا ًما من
العمـل في عدة هيئات ومؤسسـات مالية رئيسـة بالمملكة.

كمـا يشـغل معاليـه منصـب مستشـار لـدى األمانـة العامـة
لمجلس الوزراء.
معالي األسـتاذ الرم ّيان حاصل على درجة البكالوريوس
فـي المحاسـبة مـن جامعـة الملـك فيصـل ،وأكمـل برنامـج
اإلدارة العامـة فـي كليـة هارفـارد لألعمـال فـي بوسـطن
بالواليات المتحدة األمريكية.
وبهـذه المناسـبة ،أتوجه باألصالة عن نفسـي ونيابة عن
كافـة منسـوبي الشـركة بجزيـل الشـكر لمعالـي المهنـدس
خالـد بـن عبدالعزيـز الفالـح ،وزيـر الطاقـة ،لقـاء مـا ق ّدمه

مـن توجيهـات سـديدة وجهـود مم َّيـزة طـوال فتـرة رئاسـته
لمجلـس إدارة الشـركة والتـي شـهدنا فيها مزيـ ًدا من النمو
والتحـ ُّول .كمـا أدعـو المولـى عـز وجـل أن يوفـق معالـي
األستاذ الرم ّيان في رئاسة مجلس إدارة الشركة ،ومواصلة
النجـاح خلال الفتـرة المقبلـة والتي نتطلع فيهـا لمزيد من
التطور للشركة وتوسعها.

أمين حسن الناصر
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القافلة األسبوعية

تعزي ًزا لتبادل املعرفة بني موظفي الشركة

سهل الوصول إلى الخبراء
نظام تجريبي جديد ُي ّ
جانيت بينهيرو

الظهـران  -هـل سـبق أن خطر في ذهنك سـؤال تقني أو
غيـر تقنـي ،لكنـك لـم تسـتطع العثـور علـى خبيـر لإلجابـة
عنه؟
(اسـأل خبيـ ًر ا) ،هـو نظـام تجريبـي جديـد يهـدف
لمساعدتك في الحصول على إجابات سريعة لهذه األسئلة
الصعبـة ،وقـد أُطلـق هـذا النظـام ،مؤخـ ًرا ،علـى الشـبكة
الداخليـة (اإلنترانت) ألرامكو السـعودية ،ويعمل فيه خبراء
ُمختـارون مـن موظفـي الشـركة ،وهـو طريقـة ذكيـة لتبـادل
المعرفة بين الموظفين في بيئة تخضع للمراقبة.
وقد ط َّورت إدارة المسـاندة الهندسـية هذا النظام بدعم
من مجلس إدارة المعرفة في الشركة .يقول المدير السابق
إلدارة المسـاندة الهندسـية ،األسـتاذ خالـد العنـزي ،إن
النظـام يقـ ِّدم إجابـات الخبراء لشـتى األسـئلة التقنية وغير
التقنيـة ،ويحتفـظ باإلجابـات ليسـتفيد منهـا الجميـع.
ويضيـف العنـزي« :يمكننا جمي ًعـا تبادل المعرفـة من خالل
هـذا النظـام الـذي يحتفـظ باألسـئلة واألجوبـة ،ممـا يوفـر
منب ًعا ال ينضب من المعارف في مجال عملنا».

يع ّزز من التعاون بين
الموظفين والخبراء
في الشركة

خبيرا
اسأل
ً

يوفر طريقة سريعة
للحصول على إجابة
لألسئلة التقنية

يبني قاعدة واسعة
من المعرفة

ُيسهم في االستغالل
األمثل ألوقات وجهود
خبراء الشركة

يوحد طريقة
ّ
السؤال واإلجابة

ُيسهم في تطبيق أفضل
إجراءات األعمال

ٌ
وصول سريع إلى خبير مطلع
منـذ إطلاق نظـام (اسـأل خبيـ ًرا) التجريبـي فـي وقـت
سـابق مـن هذا العـام ،انضم إليـه  91مسـتخد ًما طرحوا 67
ً
سـؤال ،أُجيـب عنهـا بــ  133إجابـة .وضـم النظـام فـي
انطالقتـه التجريبيـة خبـراء مـن خمـس إدارات فـي أرامكـو
السـعودية ،هـي :إدارة تطويـر الكفـاءات اإلداريـة والمهنيـة،
وإدارة الخدمـات االستشـارية ،وإدارة تقنيـة الحفـر ،وإدارة
هندسة أنظمة الطاقة ،وإدارة التفتيش.
واحتـوى النظـام التجريبـي علـى عديـد مـن مجـاالت العمل
تخصصا استحدثتها اإلدارات الخمس
تضمنت 23
ً
األسـاسَّ ،
المشـاركة ،بما في ذلك سـوائل الحفر ،ومعاينة المشـاريع من
حيث الجوانب الميكانيكية ،والمواد المعدنية وغير المعدنية.
وتقـوم اإلدارات المشـاركة بترشـيح الخبـراء ،فيما يسـير
العمـل فـي النظـام التجريبي بصـورة هادئة ،مع مؤشـر أداء

إضـــاءة

أمين حمود قاسم

ameen.qasem@aramco.com

خدمات أمن الشركة

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.

تطويـر الكفـاءات اإلداريـة والمهنيـة ،نظـام (اسـأل خبيـ ًرا)
فـي يوليـو ،تلقـى ر ًدا فـي اليـوم التالـي .وحـول تجربتـه فـي
اسـتخدام النظـام ،يقـول أالهـار« :هـذه طريقـة ممتـازة
للتعـاون مع خبراء الشـركة بشـكل مباشـر .لقـد تمكنت من
توجـه مباشـر ًة إلـى
اتخـاذ قـرار واع ومـدروس ألن سـؤالي ّ
خبير متخصص في المجال ،وتلقيت إجابة دقيقة وحديثة
في غضون  24ساعة».
وإلــى ذات االتجــاه ذهــب عبــداهلل النعيمــي ،مهنــدس
الحفــر فــي إدارة هندســة صيانــة اآلبــار ،حيــث أكــد أن
االســتجابة كانــت ســريعة ج ـ ًدا عقــب طــرح الســؤال فــي
(اســأل خبي ـ ًرا) .يقــول النعيمــي« :تلقيــت اإلجابــة بشــكل
ً
بــدل مــن عنــاء ترتيــب
مريــح وخــال وقــت قياســي.
اجتمــاع مــن أجــل الحصــول على إجابــة ،أســتخدم النظام

لإلجابة عن األسئلة مدته يومان.
تعليقًـا علـى هـذا النظـام ،قالـت حصـة السـلطان ،وهـي
محللـة نظـم أعمـال فـي وحـدة إدارة المعرفـة فـي إدارة
المسـاندة الهندسـية ،إن (اسـأل خبيـ ًرا) ظهر بعـد أن درس
فريـق أحـدث الممارسـات لإلجابـة علـى األسـئلة التقنيـة
للموظفيـن .وأضافـت السـلطان »:يلغـي (اسـأل خبيـ ًرا)
األسـاليب القديمـة مثل الهاتف ورسـائل البريـد اإللكتروني
للحصـول علـى إجابـات الخبـراء ،ويبنـي قاعـدة معرفيـة
لألسئلة واألجوبة».

سهولة االستخدام
وعندمـا جـرب إيـان أالهـار ،وهـو مستشـار فـي إدارة

ُح ّطاب الليل
يتخبــط فــي كالمــه ويَخلـ ُ
ـط
ـرب مــن
تَصــفُ العـ ُ
ّ
بالســمين بأ ّنــه «حاطــب ليــل» ،وهــو الــذي
الغـ ّ
ـث ّ
يحتطــب فــي ظلمــة الليــل وال يتب ّيــن مــا تقــع
ـوام تنهــش
عليــه يــده ،ور ّبمــا كان بيــن الحطــب هـ ٌّ
أو تلــدغ .وال تخلــو المجتمعــات قدي ًمــا وحدي ًثــا
ـارق بســيط بيــن ّ
مــن ُح ّطــاب الليــل ،مــع فـ ٍ
حطاب
والجــدد ،أال وهــو أداة
الليــل القدمــاء
ُ
االحتطاب.
فأســا ،أ ّمــا
الحاطــب قدي ًمــا كان يحمــل
ً
ّ
الحطــاب الجــدد فيحملــون هواتــف حديثــة
«ذك ّيــة» ،ربمــا كانــت أشــ ّد قط ًعــا مــن الفــؤوس
الحــا ّد ة .فتجــ ُد حاطــب الليــل متك ًئــا فــي
ا ل ّد يو ا نيــة أ و ا لمقهــى  ،ر ا ف ًعــا « فأ ســ ُه »
اإللكترونــي ،و يــداه ال تك ّفــان عــن تمريــر إشـ ٍ
ـاعة
ٍ
بفضيحــة مــن
بالواتــس مــن هنــا ،والتغريــد
هنــاك .يتلــ ّذ ذ هــو بقهوتــه ،بينمــا يصطلــي
آخرون بنار األكاذيب التي ينشرها.
وعــادةُ حاطــب الليــل الضــارة هــذه قــد تأخ ـ ُذ
ً
الحاطــب
أشــكال أكثــر تدميــ ًرا ،عندمــا يُشــعل
ُ
النــار فيمــا جمعــه مــن أعــواد -بجهـ ٍـل أو عمــد-
ٍ
قــذف
فيتحــ ّول مــن مجــرد نقــلِ األخبــار إلــى
صريــح للنّــاس فــي أعراضهــم ،أو كيــلِ
االتهامــات الكيديــة لهــم لتلطيــخ ســمعتهم دونمــا

ٍ
دليــل يُذكــر .ولربمــا ته ّدمــت بيــوت ،وتف ّككــت
أُســر ،وخســر أنــاس وظائفهــم وســمعتهم جـ ّـراء
هذه األقاويل.
وأل ّن عديــداً مــن الحكومــات  -إلــى جانــب
منظمــات عالميــة وشــركات كبــرى مثــل أرامكــو
الســعودية -تُــدركُ مــدى خطــورة هــذا النــوع مــن
االتهامــات الكاذبــة علــى حيــاة وإنتاج ّيــة الفــرد
والمجتمــع ،فقــد عالجتهــا ً
أول :مــن خــال سـ ّـن
بحــق ك ّل مــن ي ّتهــم
قوانيــن وأنظمــة رادعــة
ّ
النــاس بالباطــل صيانــ ًة ألعــراض النــاس،
ً
وحفظــا لحقوقهــم .ولــذا نجــ ُد علــى ســبيل
المثــال أ ّن المــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة
تنــص علــى
جرائــم المعلوماتيــة الســعودي
ّ
العقوبــة بالســجن مــدة تصــل إلــى ســنة ،وغرامــةٍ
تصــل إلــى  500ألــف ريــال لــكل مــن يســتخدم
الخاصــة ،أو
التقنيــة للمســاس بحرمــة الحيــاة
ّ
التشــهير باآلخريــن وإلحــاق الضــرر بهــم .وثان ًيــا:
بإنشــاء قنــوات تواصــل ،مثــل خطــوط الهاتــف
الســاخنة والبريــد اإللكترونــي ،لإلبــاغ عــن
مخالفــات الفســاد المعتبــرة قانو ًنــا بشــتى
أنواعهــا ،والتعامــل معهــا وفقًــا لألنظمــة
واإلجــراءات الم ّتبعــة ،بمــا يكفــ ُل خصوصيــة
المبلّغ.
وسالمة ُ

لطــرح الســؤال وتلقــي اإلجابــة فــي وقــت يناســب جــدول
أعمالــي ،كمــا تُحفــظ المعلومــات ليســتفيد منهــا
الجميع».
ويقـول خالـد سـعيد الغامـدي ،الـذي يعمـل مشـرفًا فـي
إدارة هندسـة أنظمـة الطاقـة ،بصفتـه مسـتخد ًما ومنسـقًا
للنظام ،إن طريقة اسـتخدام نظام (اسـأل خبيـ ًرا) واضحة
وسـهلة .ويضيف الغامدي« :النظام سـهل االستخدام ،وقد
أعجبنـي تصميـم واجهـة النظـام ،وتلقيـت اإلجابـة عـن
سؤالي في وقت قصير».

الشفافية اإلحصائية
ويصـف خالـد سـالم الغامـدي ،وهـو أخصائـي هندسـي
في إدارة التفتيش ،نظام (اسأل خبي ًرا) ،بأنه فكرة ممتازة،
ألنـه يمكـن أن يحتفـظ بالمعلومـات لسـنوات .ويضيـف
الغامـدي« :إن إحـدى مزايـا النظـام الجديـد هـو النقـاش
التقنـي ،كما أنه يتسـم بالشـفافية اإلحصائيـة ،حيث يظهر
فيـه عـدد األسـئلة التـي تتلقاهـا كل إدارة ،واألجوبـة التـي
تُدلى بشأنها».
ويرى مجلس إدارة المعرفة في الشركة الذي يتك َّون من
أكثـر مـن  26مديـ ًرا مـن مختلـف اإلدارات فـي الشـركة،
ويرأسـه كبيـر المهندسـين ،المديـر العـام لدائـرة الهندسـة
فـي الشـركة ،أن هـذا النظـام قابـل للتطبيـق علـى نطـاق
أوسع في أرامكو السعودية.

هل ترغب في المشاركة؟
يمكنـك زيـارة https: //askexpert/Pages/Home.
 aspxدون الحاجـة لمغـادرة مكتبـك ،لتطلـب مـن الخبيـر
المتخصص في أرامكو السعودية أن يطلعك على ٍ
جزء من
خبرته الواسعة.
كمـا يمكـن لجميـع إدارات أرامكـو السـعودية طلـب
المشـاركة فـي نظـام (اسـأل خبيـ ًرا) ،عـن طريـق إرسـال
طلب إلى:
AskExpertAdmins@Exchange.Aramco.com.sa.

أ ّمــا مــن ناحيــة مــا يجــدر بال َمـ ِ
ـرء َعمل ـ ُه حيــال
ما يسمع ويقرأ من إشاعات وأخبار فأمران:
•تصـ ّـرف كرجــل اإلطفــاء :فاإلشــاعة تبــدأ
ٍ
حاطــب الليــل،
بنــار صغيــرة يُشــعلها
ُ
صــب الزيــت علــى
ونشــرها هــو بمثابــة
ّ
َ
عنــدك
النــار .لــذا فمــن الحكمــة أن تقــف
و ال تتجــا و ز َك فتُصبــح حر يقًــا يــأ كل
ـت أن
األخضــر واليابــس.
خصوصــا إذا علمـ َ
ً
دوافــع نشــر اإلشــاعة أو الفضيحــة عــاد ًة مــا
الجهل والحسد والكراهية.
تدور بين َ
تحقــق :هــذا مثــلٌ
•ال بــأس أن تثــق ..ولكــن ّ
ّ
ـب
ـ
يتوج
ـه
ـ
ن
أ
ـاطة
روسـ ّـي األصــل ،ويعنــي ببسـ
ّ ُ
التحقّــق مــن األخبــار حتــى مــع ثقتنــا فــي
ناقلهــا ،بالــذات إذا كنّــا بصــدد اتخــاذ
ٍ
قــرارات قــد تكــون مصيريــ ًة بنــا ًء عليهــا.
وكــم مــر ًة نكتشــف أن بعــض مــا ينقلــه لنــا
األقربــاء واألصدقــاء -غال ًبــا عــن جهــل
عض ـ ُه أو كلّــه ،ولربمــا
منهــم -ليــس دقي ًقــا بَ ُ
الضــرر
كان ذلــك بعــد فــوات األوان ووقــوع ّ
علــى األبريــاء .ولــذا جــاء فــي اآليــة الكريمــة
عــن التحقّــق مــن األنبــاء (فتب ّينــوا أن
تصيبــوا قو ًمــا بجهالــة فتصبحــوا علــى
مافعلتم نادمين).
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ّ
نظمه قسم خدمات الصيانة يف أرامكو السعودية على مدار خمسة أيام

برنامج تدريب مك ّثف
لتعزيز ثقافة الموثوقية المستدامة
القافلة األسبوعية
الخب ــر  -تح ــت رعاي ــة إدارة صيان ــة المعام ــل ف ــي
بقيـــق ،عقـــد قســـم خدمـــات الصيانـــة فـــي أرامكـــو
الس ــعودية ،مؤخــ ًرا ،ورش ــة العم ــل الخامس ــة لبرنام ــج
التدريـــب المكثـــف علـــى الموثوقيـــة لمســـاعدة إدارة
الخطـــوط األماميـــة ومنســـوبيها فـــي مناطـــق إدارة
التشـــغيل والخدمـــات علـــى تعزيـــز ثقافـــة مســـتدامة
للموثوقية داخل دوائرهم.
وش ــهد البرنام ــج التدريب ــي ،ال ــذي اس ــتمر لخمس ــة
أيــام فــي الخبــر ،تغييـ ًرا فــي طريقــة البرامــج المعتــادة،
حيــث شــارك رؤســاء الوحــدات فــي هــذه الجلســة بـ ً
ـدل
م ــن رؤس ــاء األقس ــام لغ ــرس ثقاف ــة الموثوقي ــة بص ــورة
أشــمل داخــل أرامكــو الســعودية .وت ـ ّم اختيــار الرؤســاء
التخصصـــات
بعنايـــة لتغطيـــة نطـــاق واســـع مـــن
ّ
المتن ِّوعة في مجاالت الصيانة والتشغيل والهندسة.
ويهـــدف برنامـــج التدريـــب إلـــى تحســـين ســـجل
الشـــركة القـــوي فـــي مجـــال الصيانـــة وخلـــق ثقافـــة
موثوقيـــة أكثـــر شـــمولية بهـــدف تحســـين إجـــراءات
العم ــل ،وخف ــض التكالي ــف ،والعم ــل بأقص ــى ق ــدر م ــن
اإلنتاجيــة والفاعليــة .ومــن خــال ورشــة العمــل ،حظــي
المش ــاركون م ــن مختل ــف المج ــاالت بفرص ــة لمناقش ــة
وعـــرض الواقـــع الحالـــي للموثوقيـــة ،ووضـــع حلـــول
عمليـــة لتحســـين ثقافـــة الموثوقيـــة بشـــكل عـــام فـــي
مجاالت أعمالهم.
ٌّ
وقـــد حضـــر ورشـــة العمـــل كل مـــن نائـــب الرئيـــس
للخدمـــات الصناعيـــة ورئيـــس مجلـــس الصيانـــة
بأرامكـــو الســـعودية ،األســـتاذ عبدالحكيـــم القوحـــي،
ومديـــر إدارة صيانـــة المعامـــل فـــي بقيـــق ،األســـتاذ
س ــامي الحوي ــس ،باإلضاف ــة إل ــى مدي ــر خدم ــات إدارة
األعمـــال اإلنشـــائية ،األســـتاذ عبدالرحمـــن صالـــح
الفقيه.

الموثوقية مسؤولية الجميع
وأ ّك ــد القوح ــي خ ــال إح ــدى جلس ــات النق ــاش عل ــى
أهميــة مشــاركة فــرق متعـ ِّـددة التخصصــات فــي ورشــة
العم ــل لغ ــرس ثقاف ــة الموثوقي ــة بش ــكل كام ــل ونش ــر

عرضا حول
قدم رمضان الزهراني ،من قسم هندسة أنظمة الطاقة في أرامكو السعوديةً ،
ّ
التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات في تنفيذ الموثوقية ،واإلجراءات أو الخطوات التي
مؤثرا.
يمكن اتخاذها لرأب أي ثغرات ،وضمان توفر األدوات المناسبة لتطبيق الحلول تطبيقً ا
ً

مب ــدأ (الموثوقي ــة مس ــؤولية الجمي ــع) .كم ــا ش ـ ّـدد عل ــى
أهميـــة اتبـــاع نهـــج إســـتراتيجي لتنفيـــذ الموثوقيـــة،
يقـــوم علـــى تكريـــس الجهـــد والوضـــوح اإلســـتراتيجي
ّ
المنظ ــم .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،يع ــد اإلط ــار
والهي ــكل
الزمنـــي المعقـــول ضرور ًيـــا للمحافظـــة علـــى ثقافـــة
الموثوقية.
قـــدم الحويـــس آرا ًء قيمـــة مـــن
وخـــال الجلســـةَّ ،
واقـــع خبرتـــه الواســـعة حـــول أهميـــة التعـــاون بيـــن
تخصصـــات دوائـــر الشـــركة لإلســـهام فـــي
مختلـــف
ّ
تحقيــق الهــدف العــام المتمثــل فــي إنجــاز أعمــال آمنــة
وموثوقـــة .كمـــا اقتـــرح أن تتضمـــن ورشـــة العمـــل
تنوع ــا بحي ــث تتحق ــق أهمي ــة
ش ــاغلي وظائ ــف أكث ــر
ً
الموثوقيـــة علـــى مختلـــف مســـتويات دوائـــر الشـــركة.
ومـــن جهتـــه تحـــدث الفقيـــه عـــن األثـــر اإليجابـــي
لحض ــور مث ــل ه ــذا البرنام ــج ،مش ــي ًرا إل ــى أن ــه حض ــر
البرنام ــج التدريب ــي الثان ــي للموثوقي ــة وكي ــف س ــاعد
ذلـــك فـــي توســـيع أفـــق الترويـــج لثقافـــة الموثوقيـــة
وتنفيذها.

سالم البرقان ،مستشار في قسم هندسة خدمات الصيانة ،يؤكد على أهمية ثقافة الموثوقية
ويوضح للمشاركين كيف يمكن اإلسهام في تعزيزها.
في الشركة
ّ
تصوير :نادية بو عبيد

تحدي طريقة التفكير الحالية
وتح ــدث محاض ــر ال ــدورة فري ــد كمف ــر ع ــن مفه ــوم
الموثوقيـــة ومـــاذا يعنـــي لـــكل مشـــارك عنـــد تطبيقـــه
داخـــل دوائرهـــم المعنيـــة .وأكـــد ضـــرورة «تحـــدي
طريقـــة التفكيـــر الحاليـــة والتعامـــل مـــع الموثوقيـــة
كأولوي ــة داخ ــل دوائره ــم» .وتمك ــن المش ــاركون عل ــى
مـــدار األيـــام الخمســـة مـــن التفاعـــل مـــع عـــدد مـــن
تضمنــت الصيانــة
الخبــراء فــي مختلــف التخصصــات،
َّ
االســـتباقية والصيانـــة الدوريـــة والتفتيـــش وتقنيـــات
الصيانــة والموثوقيــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وذلــك
إلثـــراء مســـتواهم المعرفـــي الحالـــي ورفـــع مســـتوى
إدراكهـــم لمـــا شـــهدته هـــذه المجـــاالت مـــن تطـــورات
تضمن ــت ورش ــة العم ــل جلس ــة تفاعلي ــة
مؤخــ ًرا .كم ــا
َّ
قدمتهـــا إدارة الطاقـــة البشـــرية حـــول التـــوازن بيـــن
َّ
الحي ــاة المهني ــة والش ــخصية .واتف ــق المش ــاركون عل ــى
الفائ ــدة البالغ ــة للبرنام ــج ف ــي تعمي ــق فهمه ــم ألهمي ــة
الموثوقيـــة والطـــرق المتعـــددة لدمجهـــا فـــي مـــكان
العمل.

حظي المشاركون
بفرصة لمناقشة
وعرض الواقع الحالي
للموثوقية ،ووضع
حلول عملية لتحسين
ثقافة الموثوقية
بشكل عام في
مجاالت أعمالهم

أكد فريد كمفر ،محاضر ورشة العمل الخامسة ،الحاجة إلى
تحدي طريقة التفكير الحالية ،وإعطاء األولوية للموثوقية
داخل دوائر الشركة.

جانب من المشاركين في برنامج التدريب أثناء استماعهم بعناية للعروض المقدمة.

حمزة علي كندواال ،مهندس صيانة من قسم خدمات الصيانة
ً
مستهل إياه
قدمه
بأرامكو السعودية ،أثناء العرض الذي ّ
عما تعنيه الموثوقية لهم؟
بسؤال المشاركينّ :
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على مساحة  ٣٨كيلومت ًرا مرب ًعا بني رمال الصحراء..

محمية خريص ..واحة التن ُّوع البيئي

جانيت بنهيرو

النائب األعلى للرئيس
للتنقيب واإلنتاج،
األستاذ محمد
القحطاني ،يحضر
افتتاح منطقة
المسطح المائي
الصناعي في خريص
العام الماضي.

خريــص  -ينحــدر طائـ ٌـر أبيــض صغيــر ببراعــة مــن
ســماء الصيــف الملتهبــة لصحــراء الدهنــاء الكبيــرة في
الجزيــرة العربيــة ،ليهبــط بلطــف بالقــرب مــن بركة ماء
متأللئة في الصحراء الوسطى في المملكة.
وفــي رحلــة تمتــد لثالثــة آالف كيلومتــر مــن شــمال
شــرق أوروبــا إلــى إفريقيــا ،يختــار طائــر مالــك الحزيــن
الصغيــر المهاجــر التوقــف علــى بحيــرة صناعيــة
جديــدة مســاحتها  8آالف متــر مربــع ،ممتلئــة بالميــاه
الضروريــة الســتدامة الحيــاة لمجموعــة متن ِّوعــة كبيــرة
من الطيور المهاجرة واألنواع المحلية المقيمة.
هــذا المســطح المائــي موجــود داخــل خريــص ،أحــد
أكبــر مرافــق إنتــاج النفــط فــي العالــم ،حيث تقــع هناك
محميــة تبلــغ مســاحتها  38كيلومتــ ًر ا مرب ًعــا توفــر
المــأوى لتن ـ ُّوع حيــوي كبيــر يتحمــل ظــروف الصحــراء
القاسية.

خريص

للتنوع الحيوي
منطقة مهمة
ُّ
تقــع ثالثــة حقــول نفــط ،هــي خريــص وأبــو جفــان
ومزاليــج ،علــى بُعــد  160كيلومتـ ًرا جنوب شــرق الرياض،
أسفل الرمال الصخرية لخريص في الجنوب.
ويحمــي ســياج يبلــغ ارتفاعــه ثالثــة أمتــار خريــص
مــن رعــي المواشــي ،مثــل اإلبــل واألغنــام .وعندمــا
ينتهــي حــر الصيــف وتبــدأ األجــواء المعتدلــة فــي
الشــتاء ،يظهــر النــدى نتيجــة انخفــاض الحــرارة ممــا
يحــ ّول النباتــات الهشــة فــي خريــص إلــى مســاحات
طبيعية خضراء.
وبعــد إجــراء إدارة حمايــة البيئــة لمســح مفصــل
للتنــ ُّوع الحيــويُ ،عرفــت خريــص علــى أنهــا منطقــة
تنـ ُّوع حيــوي مهمــة ،حيــث تو ّفــر النباتــات الكثيفــة البكر
نوعــا مــن
فــي الموقــع موطنًــا لمــا ال يقــل عــن ً 22
النباتــات ،و 42طائــ ًرا ،وثالثــة أنــواع مــن الزواحــف
وسبعة أنواع من الثدييات.
ومــن بيــن الجواهــر الثمينــة فــي الكنــز الطبيعــي

أرامكو السعودية تحمي البيئات الطبيعية وتنميها
التنوع البيئي التابعة للشركة
محميات
ُّ
تنوع بيئي غني
مناطق تابعة للشركة ذات ُّ

لخريــص هــو العــدد الكبيــر مــن الطيــور التــي تســتخدم
الموقــع كنقطــة للراحــة فــي هجراتهــا .وبحســب إدارة
حمايــة البيئــة فــإن أكثــر مــن  100نــوع مــن الطيــور
تســتخدم الموقــع خــال العــام ،بينمــا قــد تكشــف
المســوحات اإلضافيــة وجــود عــدد أكبــر مــن الطيــور
المهاجرة في المنطقة.

زيادة مساحة الحماية
وقــد ســ ّيجت إدارة اإلنتــاج فــي خريــص مســاحة

إضافيــة تُقـ ّـدر بثالثيــن كيلومتـ ًرا لتوفيــر الســكن لعمــال
اإلنشــاء الذيــن عملــوا فــي برنامج توســيع الموقــع الذي
أُنجــز العــام الماضــي ،األمــر الــذي أ ّدى إلــى تجــدد
حيــوي تدريجــي فــي المنطقــة .وقــال المنســق البيئــي
فــي إدارة اإلنتــاج فــي خريــص ،عايــض الهاجــري ،إن
التنــ ُّوع الحيــوي فــي هــذه المنطقــة اإلضافيــة يجــري
تقييمــه ،بهــدف ضمهــا إلــى المنطقــة المحميــة الحالية
التي تبلغ مساحتها  38كيلومت ًرا مرب ًعا.
وقــال صهيــب الحــاج حســين ،وهــو مهنــدس تصنيــع
فــي إدارة حمايــة البيئــة« :عــادت الحيــاة إلــى الرمــال

مــرة أخــرى خــال أشــهر قليلــة بعــد تشــييد ســياج
التوســعة فــي عــام 2017م ،حيــث نمــت األعشــاب
والنباتات األخرى بعد بدء الرمال في الثبات».
ومــع وجــود عــدد كبيــر مــن األعشــاب الكبيــرة،
أصبــح باســتطاعة جــذور كل شــجيرة الحــد مــن حركــة
الرمال الصفراء في المنطقة.

االستخدام المستدام للموارد
بحكــم موقعها الجــاف ومواردها المائيــة المحدودة،

للتنوع الحيوي
المسطح المائي ..مرك ٌز
ُّ
تضم خريص ،التي بدأت اإلنتاج في عام 2009م ،أحد أكبر مساحات األراضي التي تخضع
لرعاية أرامكو السعودية .ويحكم إجراء الشركة الهندسي رقم  359تحديد المناطق التي
عال أو قيمة بيئية والتي تحتاج حماية وإدارة خاصة.
تنوع حيوي ٍ
تحتوي على ُّ

وبالتعـاون مـع إدارة حمايـة البيئـة ،قامـت إدارة اإلنتـاج
فـي خريـص بإعـادة تأهيـل جـزء مـن منطقتهـا المسـيجة
مـن خلال إنشـاء ثالث برك مـاء براقة ،تحتـوي على أكثر
مـن  120شـجيرة محليـة ،وثالثـة أبـراج لتعشـيش الطيـور،
وملجأيـن حجرييـن صغيريـن طبيعييـن ،األمـر الـذي ح ّول
المنطقة إلى مركز للتن ُّوع الحيوي في خريص.
ويوضـح مديـر إدارة اإلنتـاج فـي خريـص ،األسـتاذ
محمـد الصويـغ ،أن المسـطح المائـي الصناعـي أُنشـئ
لحمايـة موارد المنطقة البيئية واألنواع المسـتوطنة فيها،
وتجـري اسـتدامة األشـجار باسـتخدام الميـاه المعالجـة
من معمل معالجة مياه الصرف الصحي.
ويضيـف الصويـغ« :مـع اسـتمرار النمـو فـي أعمالنـا،
يـزداد التزامنـا نحـو تحقيق بيئة مسـتدامة ،حيـث تواصل
أرامكـو السـعودية وأعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال
الجنوبيـة بـذل جهـود كبيـرة ،وتوفير مـوارد هائلـة إلطالق

مبـادرات متع ِّددة فـي كافة أرجاء المملكة ،للمسـاعدة في
حماية بيئتنا الطبيعية والمحافظة عليها».
وأشـار الصويـغ إلـى أن التـزام اإلدارة بالمحافظـة على
البيئـة كان جـز ًء ا حيو ًيـا مـن سياسـتها البيئيـة .يقـول
الصويـغ« :جـرى التركيـز بشـكل كبير في األعـوام األخيرة
علـى جـودة الهواء والمحافظة على الميـاه الجوفية ،األمر
الـذي أ ّدى إلـى إحـداث أثـر إيجابـي مـن خلال تطبيـق
مبـادرات مثـل اسـترداد غـاز الشـعالت ومعمـل التناضـح
العكسي لتحلية مياه البحر».
وحـول السـياق العـام لهـذه الجهـود ،أوضـح الصويـغ:
«ازداد هـذا االلتـزام للمحافظـة علـى التنـ ُّوع الحيـوي فـي
خريـص علـى مدى األعـوام ،فـي الوقت الـذي تواصل فيه
أرامكـو السـعودية جهودهـا المسـتمرة للعنايـة بالنباتـات
والحيوانـات فـي المملكـة ،وذلـك بمـا يتلاءم مـع رؤيـة
المملكة العربية السعودية .»2030
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ي في قلب المملكة
زراعة آالف األشجار في الصحراء
وضمــن المبــادرة التــي أطلقتهــا أرامكــو الســعودية
لزراعــة مليــون شــجرة لتقليــل حركــة الرمــال
والتصحــر ،تعتــزم إدارة اإلنتــاج فــي خريــص زراعة 15
ألف شجرة محلية خالل عام 2019م.
وبيــن رمــال الصحــراء فــي عديــد مــن الطــرق فــي
الموقــع ،تخــرج صفـ ٌ
ـوف مــن نباتــات الســدر والطلــح
تتحدى ظــروف الجفــاف ،وتنمو
والغــاف البريــة ،التــي
َّ
أوراقها وأغصانها وجذورها لتمنح الحياة للمحيط.
وإضافـ ًة إلــى تعزيــز التنـ ُّوع الحيــوي المحلــي ،تقلّــل
األشــجار المزروعــة مــن انبعاثــات الكربــون ،وتمنــع
انجراف الرمال للشوارع ،وتوفر الظل الطبيعي.
وتقــوم اإلدارة فــي خريــص بتقييــم أثــر التقنيــات
المختلفــة لزراعــة األشــجار علــى اســتهالك الميــاه
ومعدل النمو ،وخفض التكاليف على مرحلتين.
فخــال المرحلــة األولــى ،التــي ُطبقــت فــي عــام
2015م ،جــرى اختبــار تقنيــة بوليمــرات عاليــة
االمتصــاص علــى  3400شــجرة ،األمر الــذي أدى إلى
توفير  %50من استهالك مياه الري.

وشــجعت النتيجــة اإليجابيــة للمرحلــة األولــى إدارة
اإلنتــاج فــي خريــص للعمــل مــع إدارة حمايــة البيئــة
ومركــز األبحــاث المتق ِّدمــة فــي إكســبك للمضــي فــي
تتضمــن تجربــة أربــع تقنيــات
المرحلــة الثانيــة ،التــي
َّ
مختلفــة علــى  400شــجرة ،لقيــاس مــدى المحافظــة
علــى الميــاه ومعــدل النمــو ،ومــن المتوقــع ظهــور نتائج
التجربة بنهاية عام 2019م.
يقــول المديــر العــام إلنتــاج الزيــت فــي منطقــة
األعمــال الجنوبيــة ،األســتاذ فهــد العبدالكريــم« :تثبت
مبــادرة خريــص للتنـ ُّوع الحيــوي االلتــزام الراســخ نحــو
االســتدامة البيئيــة ،التــي ســتبقى جــز ًءا أصيـ ًـا فــي
إدارتنــا ومصالحنــا الوطنيــة والحوافــز المؤسســية
والمسؤوليات االجتماعية».
ويضيــف العبدالكريــم« :تشــتمل المبــادرة علــى
تطبيــق تقنيــات لمســاندة إجــراءات المحافظــة علــى
الميــاه ،مثــل تجــارب تقنيــة الزراعــة التــي يجــري
تطبيقها في خريص».

تســعى اإلدارة فــي خريــص دائ ًمــا إلطــاق مبــادرات
للمحافظــة علــى الميــاه ،ضمــن التــزام أرامكــو
الســعودية بالمحافظــة علــى الميــاه الجوفيــة فــي
المملكة من أجل األجيال القادمة.
وتخطــط اإلدارة لوقــف اســتخدام الميــاه الجوفيــة
غيــر المخصصــة للشــرب فــي أعمالهــا ،مــن خــال
إنشــاء مرفــق للتناضــح العكســي لميــاه البحــر يوفر 60
ألــف برميــل مــن الميــاه فــي اليــوم ،حيــث مــن المقــرر
أن يبدأ تشغيله مطلع عام 2020م.
التنوع البيئي المحلي ،واإلسهام
تعتزم إدارة اإلنتاج في خريص زراعة  15ألف شجرة محلية خالل عام 2019م ،لتعزيز
ُّ
في تثبيت انبعاثات الكربون ،ولتقليل حركة الرمال على الطرق ،وتوفير ظالل طبيعية وارفة.
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إعداد :شيماء الجمال

في سبيل موسم دراسي جديد حافل باملثمر واملفيد
اإلهمال في
إعطاء الجسم
الراحة الكاملة
ينعكس سل ًبا
على صحة
الطالب النفسية
والجسدية،
وذلك وفقً ا
لعديد من
الدراسات الطبية
والنفسية التي
تناولت العالقة
بين التحصيل
الطالبي
والحصول على
القدر الكافي
من النوم

ش ــأنه زي ــادة ق ــدرة الط ــاب عل ــى التركي ــز والتحصي ــل
الدراسي.
وش ـ ّـدد خي ــري عل ــى أهمي ــة حص ــول الطال ــب عل ــى
وجبــة تشــمل قط ًعــا مــن الفاكهــة أو الجبــن األبيــض مــع
الخبــز ،والحــرص علــى اإلكثــار مــن شــرب الميــاه خــال
فترات متقطعة من اليوم ،حوالي كل ثالث ساعات.
كمـــا يجـــب االبتعـــاد عـــن الوجبـــات المكونـــة مـــن
اللح ــوم المصنع ــة مث ــل قط ــع البرج ــر ،واالبتع ــاد ع ــن
تن ــاول المعجن ــات الت ــي تصي ــب الط ــاب بس ــوء الهض ــم
الس ْمنة.
وأمراض ُّ

التصدي للتنمر

يُع ـ ُّد موس ــم الدراس ــة واح ـ ًدا م ــن أه ــم الفت ــرات ف ــي
حي ــاة الط ــاب واألس ــرة عل ــى ح ـ ٍـد س ــواء ،فم ــع بداي ــة
ه ــذا الموس ــم يج ــب مواجه ــة عدي ــد م ــن األم ــور الت ــي
يتوق ــف عليه ــا األداء الدراس ــي للط ــاب ،إل ــى جان ــب
تشـــكيل هويـــة األبنـــاء النفســـية واالجتماعيـــة .وفيمـــا
يل ــي سنس ــتعرض ف ــي ه ــذا الموض ــوع بع ــض النصائ ــح
التربويـــة المهمـــة ،التـــي يمكـــن تطبيقهـــا مـــن أجـــل
موسم دراسي ناجح ومفيد.

ضبط ساعات النوم لزيادة
التحصيل الدراسي
ق ــد ال ي ــدرك كثي ــر م ــن األس ــر أن المش ــكالت الت ــي
يعان ــي منه ــا أبناؤه ــا م ــع بداي ــة كل موس ــم دراس ــي ق ــد
تشــترك فــي ُمســبب واحــد أال وهــو قلــة عــدد ســاعات
الن ــوم .اإلهم ــال ف ــي إعط ــاء الجس ــم الراح ــة الكامل ــة
ينعكـــس ســـل ًبا علـــى صحـــة الطـــاب النفســـية
والجســـدية ،وذلـــك وفـــق مـــا أعلنـــه عديـــد مـــن
الدراســـات الطبيـــة والنفســـية التـــي تناولـــت العالقـــة
بيـــن التحصيـــل الطالبـــي والحصـــول علـــى القـــدر
الكافي من النوم.

وبحس ــب م ــا ج ــاء ف ــي المجل ــة الرس ــمية لألكاديمي ــة
األمريكيـــة لطـــب النـــوم -تُعـــرف اختصـــا ًرا بمجلـــة
النــوم -فــإن األطفــال الذيــن تقــل عــدد ســاعات نومهــم
بحوالـــي  ٥٥دقيقـــة لمـــدة  ٦أيـــام ،يصبحـــون أكثـــر
عرضـــة لإلصابـــة بأعـــراض فـــرط الحركـــة ونقـــص
التركيز.
وال يمكـــن ضبـــط مواعيـــد النـــوم لـــدى األطفـــال
بشــكل مفاجــئ .لــذا ،فإننــا ننصــح بضبــط النــوم بشــكل
تدريج ــي ،بحي ــث يص ــل الطف ــل إل ــى ع ــدد الس ــاعات
األمثل مع بداية موسم الدراسة.

اإلعداد الصحيح لحافظة الطعام
عنـــد ترتيـــب حافظـــة الطعـــام الخاصـــة بالطفـــل،
يجـــب اختيـــار العناصـــر الغذائيـــة الصحيـــة ،التـــي
تضمـــن للطفـــل الحصـــول علـــى حصـــص متســـاوية
وكافي ــة م ــن معظ ــم العناص ــر الغذائي ــة النافع ــة أثن ــاء
اليـــوم الدراســـي .ووفقًـــا لمـــا قالـــه الدكتـــور محمـــد
الس ـ ْـمنة،
خي ــري ،استش ــاري التغذي ــة العالجي ــة وع ــاج ُّ
أن اختيـــار عناصـــر غذائيـــة مناســـبة ،تتنـــ َّوع مـــا بيـــن
البروتي ــن والنش ــويات وعصائ ــر الفاكه ــة الطبيعي ــة ،م ــن

م ــن جه ــة أخ ــرى ،تُع ــد ظاه ــرة التنم ــر خاص ــة بي ــن
ط ــاب الم ــدارس م ــن أكث ــر المش ــكالت إث ــارة لإلزع ــاج
والقلــق لــدى األســر والتربوييــن .ويمكــن تعريــف التنمــر
بأن ــه عملي ــة ممنهج ــة م ــن إلح ــاق الض ــرر النفس ــي أو
يتعـــرض لـــه حوالـــي  ٪٣٥مـــن
الجســـدي ،وهـــو أمـــر
َّ
طـــاب المرحلـــة االبتدائيـــة و ٪٣٦.٤مـــن طـــاب
المرحلـــة األســـاس ،بحســـب دراســـات أجريـــت فـــي
الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ،فيم ــا ال توج ــد دراس ــات
رسمية حتى اآلن عن التنمر في الوطن العربي.
ويؤثـــر التنمـــر علـــى مســـتوى األداء الدراســـي
للط ــاب ،كم ــا ي ــؤدي لعدي ــد م ــن المش ــكالت النفس ــية
التي قد تصل إلى التفكير في االنتحار.
ويق ــول األب المؤس ــس لألبح ــاث ح ــول التنم ــر ف ــي
المـــدارس النرويجـــي دان ألويـــس :إن الســـبب األكبـــر
لتفش ــي ظاه ــرة التنم ــر ه ــو ع ــدم معالجته ــا بالش ــكل
الصحي ــح م ــن البداي ــة .وله ــذا ،فإنن ــا ننص ــح بتش ــجيع
الط ــاب عل ــى مش ــاركة تجاربه ــم ف ــي ح ــال تعرضه ــم
للتنمـــر والتنســـيق لعـــاج هـــذه المشـــكالت علـــى
صعيدين:
•الصعي ــد األس ــري :م ــن خ ــال التدري ــب المناس ــب
لألســـرة ألطفالهـــا لكيفيـــة االســـتعداد النفســـي
والجسدي في حال التعرض للتنمر.
• والع ــاج المدرس ــي :م ــن خ ــال تكثي ــف مواجه ــة
حـــاالت التنمـــر وتدريـــب المعلميـــن علـــى المواجهـــة
الصحيحة لهذه الظاهرة.

العادات العشر لألسر األكثر سعادة
األســرة هــي المك ـ ّون األســاس للمجتمــع الســعيد ،وال
يمك ــن أن يك ــون المجتم ــع س ــعي ًدا دون أن تك ــون األس ــرة
قويــة ومترابطــة وســعيدة هــي األخــرى ،ومــن هنــا يأتــي
اهتم ــام المختصي ــن والباحثي ــن بمعرف ــة أس ــرار األس ــر
السعيدة.
ونســـتعرض مـــن خـــال هـــذا الموضـــوع  ١٠عـــادات
لألســـر األكثـــر ســـعادة ،مـــن خـــال مجموعـــة مـــن
الدراس ــات النفس ــية واالجتماعي ــة الت ــي أجري ــت عل ــى
مجموعـــة مـــن األســـر فـــي عديـــد مـــن المجتمعـــات
الحديثة.
•االســتيقاظ المبكــر :يُعــد االســتيقاظ المبكــر أحــد
أفضـــل العـــادات التـــي يجـــب أن يحـــرص أفـــراد
األســـرة عليهـــا .فالدراســـات األمريكيـــة الحديثـــة
تؤك ــد أن األس ــر الت ــي تحاف ــظ عل ــى ه ــذه الع ــادة
يشـــعر أفرادهـــا بالســـعادة بنســـبة  ٪٧٧مقارنـــة
باألســـر التـــي ال تحافـــظ علـــى عـــادة االســـتيقاظ
المبكر.
•تن ــاول األس ــرة الطع ــام بحض ــور جمي ــع أفراده ــا
س ــو ًّيا :عل ــى الرغ ــم م ــن صعوب ــة المحافظ ــة عل ــى
هـــذه العـــادة فـــي مجتمعاتنـــا المعاصـــرة ،لكـــن
أطبــاء علــم االجتمــاع فــي جامعــة بوســطن أعلنــوا،
مؤخـــ ًرا ،أن تنـــاول األســـرة للطعـــام مـــع بعضهـــم
بعضا يدعم قيم التعاون والسعادة في األسرة.
ً
•الخ ــروج ف ــي عط ــات جماعي ــة :بغ ــض النظ ــر ع ــن
ن ــوع الم ــكان وكلف ــة المك ــوث في ــه ،م ــن المه ــم أن
بعض ــا،
يك ــون جمي ــع أف ــراد األس ــرة م ــع بعضه ــم ً
وأن يقومـــوا فـــي مثـــل هـــذه العطـــات بممارســـة

األنشـــطة الجماعيـــة ،التـــي تقربهـــم مـــن بعضهـــم
بعضا.
ً
•القي ــام باألنش ــطة الجماعي ــة :مهمـــا كانـــت هـــذه
األنشـــطة بســـيطة أو غيـــر مهمـــة ،ولكـــن بمجـــرد
اتح ــاد أف ــراد األس ــرة م ــن أج ــل القي ــام بنش ــاط م ــا
مث ــل ممارس ــة لعب ــة جماعي ــة كك ــرة الق ــدم ،ف ــإن
أفـــراد األســـرة يتعلمـــون كيفيـــة التعـــاون والعيـــش
بسعادة كفريق واحد.
خصصــوا بعــض الوقــت ألنفســكم :ال يعنــي أن تكــون
• ّ

فــي أســرة ســعيدة أن تكــون ك ّل األوقــات واألنشــطة
لألس ــرة فق ــط ،فتخصي ــص بع ــض الوق ــت للنف ــس
كفي ــل بزي ــادة ش ــعور الف ــرد بالس ــعادة ،ول ــو كان ــت
األس ــرة ه ــي ق ــوام المجتم ــع فالف ــرد الس ــعيد ه ــو
أساس األسرة السعيدة.
•احتــرام التقاليــد األســرية :مــن الضــروري علــى كل
ف ــرد م ــن أف ــراد األس ــرة أن يحت ــرم تقالي ــد أس ــرته،
مث ــل الت ــزام األس ــرة بالقي ــام بالزي ــارات فيم ــا بي ــن
أفرادهـــا فـــي مواعيـــد محـــددة ،وغيرهـــا مـــن

التقالي ــد الت ــي ي ــؤدي احترامه ــا لش ــعور كل أف ــراد
األسرة بالسعادة والقبول في المجتمع.
•فــن إدارة المشــكالت :م ــن األم ــور المهم ــة أن يتعلّ ــم
أف ــراد األس ــرة طريق ــة حـ ـ ّل المش ــكالت الخاص ــة
بهـــم ،حيـــث تـــؤدي طـــرق معالجـــة المشـــكالت
القائمـــة علـــى النقـــاش المســـتمر والوصـــول
لوجه ــات نظ ــر متقارب ــة لحــ ّل المش ــكالت بس ــهولة
وسرعة.
•تقديــم الدعــم النفســي والمعنــوي :ال يش ــعر أف ــراد
األس ــرة أنه ــم ف ــي أس ــرة حقيقي ــة وس ــعيدة دون أن
يقـ ّـدم أفرادهــا الدعــم النفســي والمعنــوي لبعضهــم
بعضـــا .ال يتوقـــف الدعـــم النفســـي علـــى ترديـــد
ً
عبــارات المواســاة فحســب ،بــل إن المجهــود الــذي
يبذلــه كل فــرد مــن أفــراد األســرة يؤثــر فــي النهايــة
على شعور األفراد بالسعادة والتقدير المعنوي.
•مجموعــات التواصــل االجتماعــي :تكويــن مجموعــة
اتصــال علــى برامــج التواصــل االجتماعــي الحديثــة
مثـــل الـــ «واتـــس آب» وغيرهـــا مـــن التطبيقـــات.
فمث ــل ه ــذه التطبيق ــات تزي ــد م ــن ش ــعور األس ــرة
بالترابط والتواصل.
•ممارس ــة األنش ــطة الفني ــة م ــع أف ــراد األس ــرة :مـــن
الممت ــع أن تنظ ــم األس ــرة نش ـ ً
ـاطا فن ًي ــا معي ًن ــا ،إذا
أي م ــن أف ــراد أس ــرتها يتمت ــع بموهب ــة فني ــة،
كان ّ
كإلقــاء الشــعر أو أداء دور مــا إلحــدى المســرحيات،
أمـــا إذا كان أفـــراد األســـرة ال يتمتعـــون بهـــذه
المواه ــب ،ف ــا أجم ــل م ــن قض ــاء أمس ــية م ــع ِفل ْــم
جيد يناسب أذواق أفراد األسرة.

القافلة األسبوعية
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يتناول زيارة امللك فيصل إلى بريطانيا عام 1919م

(ول َِد ً
ملكا) ..يصل إلى صاالت السينما
ُ
المحلية نهاية سبتمبر
مصلح اخلثعمي

تسـتعد صاالت السينما في المملكة العربية السعودية
لعـرض الفلـم السـينمائي ( ُو ِلـ َد ملـ ًكا) وذلـك فـي نهايـة
شـهر سـبتمبر الجـاري .يتنـاول ِ
الفلْـم زيـارة الملك فيصل
ابـن عبدالعزيز آل سـعود ،رحمه اهلل ،إلـى بريطانيا حين
كان بعمـر الثالثـة عشـرة عـام 1919م ،مبعو ًثـا مـن والـده
الملـك عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن آل سـعود ،طيـب اهلل
ثـراه .ويصنـف ِ
الفلْـم مـن أفلام الدرامـا التاريخيـة ،وتـم
تصويـره بيـن لنـدن والعاصمـة السـعودية ،الريـاض ،وهـو
من إنتاج مشترك (سعودي ،إنجليزي ،وإسباني).
الكاتـب الرئيـس ِ
للفلْـم الروائـي السـعودي بـدر
السـماري ،أحـد موظفـي أرامكـو السـعودية فـي إدارة
تخطيـط المنشـآت ،ومؤلـف روايتـي (بـن طـراق)
و(ارتيـاب) ،تحـ ّدث لـ(القافلـة األسـبوعية) حـول
تجربتـه فـي كتابـة ِ
الفلْـم ،فقال« :فـي صيف عـام 2015م،
التقيت بالمنتج اإلسـباني أندريـس غوميز ،الحائز جائزة
ُ
األوسـكار ،والـذي كان يحلـم بإنتـاج ِفلْـم عـن الملـك
فيصـل ،واتفقنـا أن قصـة زيـارة الملـك فيصـل لبريطانيـا
مناسـبة لتجسـيدها فـي عمـل سـينمائي ،ثم تولّـى المنتج
عـرض فكـرة ِ
الفل ْم علـى أبناء الملك فيصـل الذين دعموا
الفكـرة ،لنبـدأ بعـد ذلك في البحث عـن المصادر والنظر
فيهـا .وبعدهـا بـدأت بكتابـة ِ
الفلْـم مـع الكاتـب اإلسـباني
ري لوريجـا ،ثـم انضـم إلينـا الحقًـا الكاتـب البريطانـي
هنري فتزهربرت».
وعـن تفاصيـل قصة ِ
الفل ْم ،قال السـماري« :القصة هي
عن رحلة شـاقة لفتى في عمر الثالثة عشـرة من الرياض
إلـى بريطانيـا فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب العالميـة األولـى
مبعوثـاً لوالـده الملـك عبدالعزيـز ،رحمـه اهلل ،ولتلبيـة

دعـوة لقـاء الملـك جـورج الخامـس ،ومـا حدث خلال تلك
الزيـارة ومـا تـم إنجازه إسـتراتيج ًيا ،ومن ثـم تأثيرها على
الملـك فيصـل الـذي أثبـت أنـه ُو ِلـ َد ملـ ًكا مـن خلال مـا
حـدث أثنـاء تلـك الزيـارة ،ثـم قيادتـه لرحلـة التنميـة
والتطوير في بالده حين تسنّم سدة الملك بالفعل».
وعـن كواليـس اإلنتـاج ،ذكر السـماري أن ِ
الفل ْم اسـتغرق
أكثـر مـن ثلاث سـنوات مـن بدايـة االطلاع علـى الوثائـق
والمصـادر التاريخيـة والكتابـة حتـى أصبـح جاهـ ًز ا
للعـرض ،وشـارك فيـه أكثـر مـن ثمانيـن سـعود ًيا فـي كافة
مراحل اإلنتاج.
واختتـم السـماري حديثـه باإلشـارة إلـى أن ِ
الفلْـم ،بهذا
اإلنتـاج الضخـم ،يجـيء في الوقت المناسـب في ظل رؤية
المملكـة  ،2030التـي تدعـم الثقافـة والفنـون بشـكل ال
محـدود ،ولعـل هـذا ِ
الفلْـم يؤسـس لمرحلـة جديـدة فـي
السـينما السـعودية فـي ظـل انتشـار دور العـرض اآلن،
خصوصـا فـي مجـال الدرامـا
ويرتقـي بصناعـة السـينما
ً
التاريخيـة ،ويعـرض حقبـة مهمـة مـن تاريـخ هـذه البلاد
المباركة».
يُشـار إلـى أن مـن قـام بـأداء دور الملـك فيصـل هـو
الممثـل الشـاب عبـداهلل علـي ،فـي حيـن لعـب دور الملـك
عبدالعزيـز الممثل راكان عبدالواحد ،باإلضافة إلى طفل
سـعودي م َّثـل شـخصية الملـك فيصـل فـي عمـر الثامنـة.
ويشـترك عـدد مـن الممثليـن فـي بطولـة ِ
الفلْـم ،مـن بينهم
هيرميونـي كورفيلـد ،وإد سـكرين ،ولورانـس فوكـس،
وجيمس فليت.
وفي بيان لمؤسسـة الملـك فيصل الخيرية بعد العرض
الخـاص ِ
للفلْـم قـال األميـر تركـي الفيصـل« :بالفعـل
الفيصـل ُو ِلـ َد ملـ ًكا ،واسـتطاع -رحمـه اهلل -لفـت أنظـار
العالـم في سـنوات عمره األولى ،وتصـدى لتحديات كبيرة

بدر السماري

ألجـل شـعبه وأمتـه ،وتنبـأ لبلـده بمسـتقبل باهـر .فقـد
تربـى فـي بيـت علـم ،ونهـل العلـم والسياسـة مـن والـده

الملـك المؤسـس عبدالعزيـز ،وم ّثَـ َل والـده وبلـده فـي
عديد من المؤتمرات والمناسبات المهمة».

استخراج المياه من الهواء
بالطاقة الشمسية
أمني جنيب
تتعرض كمياتها
يواجه العالم تحديات كبيرة تتعلق بندرة المياه العذبة .فمن جهةّ ،
المحـدودة للتناقـص بسـبب التبخـر الناتـج عـن ازدياد حـرارة األرض ،وبسـبب تلوث
مصادرها ،ومن جهـــة أخرى ،يزداد الطلـب عليها بفعل زيادة السكان .أي إننا نواجه
مشكل ًة مزدوج ًة وصعبة؛ طلب متزايد على كميات الميـاه العذبة المتناقصة.
والحلول التقنية والعلمية المتاحة حال ًيا لمواجهة هذه المشكلة الخطرة ،هي إما
جزئيـة أو مكلفـة ،كتحليـة ميـاه البحـر ،أو إنهـا تتطلّـب طاقـ ًة إضافيـ ًة تفاقـم مـن
ً
حلول جديدة واعدة تلوح في األفق ،وقد تنجح
المشكالت البيئية العالمية .غير أن
في مستقبل قريب بسد نقص المياه العذبة في العالم.

محاوالت قديمة
المقترحة لحل المشـكلة الوجودية
ويُعد اسـتخراج المياه من الهواء أحد الحلول ُ
لنقص المياه ،وهي تقنية قديمة يعود تاريخ االستفادة منها إلى حضارات سابقة في
التاريخ ،بينها شـعوب اإلنكا في القارة األمريكية ،لكنها تحتاج إلى نسـبة رطوبة في
الهواء تقارب  %100حتى تصبح فاعلة ومجدية.
ومـع التقنيـة الحديثـة ،ظهـرت عديـد مـن مولـدات الميـاه مـن الهـواء .والمبـدأ
الفيزيائي األسـاس الذي تعمل هذه األنظمة الحديثة على أساسـه هو أنها تخفّض
درجـة حـرارة الهـواء لتكثيف الماء .لكن هذه األنظمة الحديثة جميعها يتم تشـغيلها
بواسطة الكهرباء المكلفة ،إذ يبلغ استهالك الكهرباء فيها ثالثة أضعاف ما تتطلبه
تحلية مياه البحر ،كما أنها تحتاج إلى مضخات ومكابس يمكن أن تُتلف مع الوقت.

حل واعد
وبعد جهود بحثية متواصلة عبر عقدين من الزمن ،تم ّكن باحثون من جامعة إم آي

تي وجامعة بيركلي األمريكيتين ،من تحقيق إنجاز تقني بتحويل الرطوبة في الهواء
إلـى ميـاه عذبـة بطريقة عملية ،فقـد ط َّور هـؤالء العلماء تقنية قائمة على اكتشـاف
علمي كان قد حقّقه منذ عشرين عا ًما البروفيسور عمر ياغي من جامعة بيركلي في
كاليفورنيا ،السـتخراج المياه من الهواء بالطاقة الشمسـية فقط ،من دون أي تكلفة
إضافية.
ويقـ ّدر العلمـاء أن الغلاف الجـوي للأرض يحتـوي علـى  13000تريليـون لتـر من
المياه على شكل بخار في الهواء .وتعادل هذه الكمية نحو  %10من مياه البحيرات
العذبة على األرض .ولذلك ،فإنها تُعد مور ًدا ضخ ًما.

حاصد المياه
تتألّف هذه التقنية من جهاز على شـكل صندوق صغير ،أُطلق عليه اسـم حاصد
الميـاه ،يمكـن حملـه ونقله إلى أي مكان على الكرة األرضيـــة ،وباستطاعتــه تأميــن
ميـاه الشــرب النظيفـة ألسرة كاملة ،حتى في الصحـارى الجافة ،حيث تصل نسبــة
الرطوبة إلى  .%8ومن المعروف أن المناطق الجافة وشبه الجافة تش ّكل  %41.3من
اليابسة ،وهي في تزايد بسبب ظاهرة التصحر ،ويسكنها  %36.5من سكان العالم
وهو ما يعادل  2.1مليار نسمة.
ويحتـوي الصنـدوق علـى مسـكبة من حبيبات ،تُسـمى اإلطـار المعدنـي العضوي،
وهي على شكل بلورات مجهريـة مفتوحـة على الهواء المتصاص الرطوبة ،وموضوعة
ٌ
شـفاف مـن األعلـى ومـن
فـي مكعـب بالسـتيكي حجمـه حوالـي قدميـن مكعبتيـن،
مفتوحا ً
ليل ليتدفَّق الهواء إلى اإلطار ،ثم يُغطى في
الجوانب .ويُترك الجزء العلوي
ً
الصبـاح عندمـا تشـرق الشـمس ليسـخن ،تما ًما مثل بيـوت الخضار البالسـتيكية أو
خارجا من اإلطار إلى المكثف .وبعد ذلك يكون الصندوق
الدفيئة ،ليطرد الرطوبة
ً
جاهزًا الستيعاب الرطوبة من الهواء ً
ليل مرة أخرى.
نُشر في مجلة القافلة عدد يوليو/أغسطس 2018م
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التقط صورة :نافورة األلوان

حسن آل عامر *

الفن والخروج من
سجن الذات!

عد المتنزه من أكبر المتن ّزهات في المنطقة
وي ُّ
األلعاب النارية في متنزه الملك عبداهلل البيئي ،كانت إحدى فعاليات عيد األضحى لهذا العام في األحس ــاءُ .
الشرقية ويأتي من ضمن سلسلة اإلنشاءات الخدمية التي تسعى أمانة األحساء في تأمينها للمقيمين في المدينة وزائريها .التقط الصورة الموظف نعيم
المطوع أثناء استمتاعه بفعاليات عيد األضحى مع أسرته.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

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:
جمشيد محمود دين
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.

منــذ أيــام كنــت أتصفــح تطبيــق (تويتــر) ،ولفــت نظــري
تغريــدة طلبــت صاحبتهــا مــن متابعيهــا أن يرشــحوا لهــا عمـ ًـا
روائ ًيــا أو كتا ًبــا علم ًيــا تشــعر معــه باالندمــاج النفســي والتفاعــل
الحقيقــي حتــى النهايــة .يبــدو طلبهــا أمــ ًرا طبيع ًيــا ويحــدث
بــررت بــه
كثيــ ًرا ،لكــن المثيــر فــي األمــر هــو الســبب الــذي َّ
طلبهــا ،إذ قالــت الســيدة« :أريــد كتا ًبــا يخرجنــي مــن الحالــة
النفســية الســيئة التــي أوصلتنــي لهــا وســائل التواصــل
االجتماعــي ،كتا ًبــا يحلــق بــي فــي عالــم المعرفــة اإلنســانية
العميقة ،كتا ًبا يعالج نفسي».
هــذه الحالــة مــن التوتــر النفســي يشــعر بهــا الجميــع عنــد
المبالغــة فــي التعامــل مــع وســائل التواصــل االجتماعــي
وخصوصــا تلــك التــي تضــج بالصراعــات واألحــداث
الحديثــة،
ً
المؤلمــة .فهــل التعاطــي مــع الفنــون الراقيــة والقــراءة للمتعــة
الذاتية عالج مناسب؟
فــي عــام 1886م نشــر الروائــي األوكرانــي الروســي فالديميــر
كورولينكــو رائعتــه (الموسـ ٍ
ـيقي األعمــى) ،وهــي روايــة تُعــد مــن
األعمــال الخالــدة فــي األدب الروســي .والروايــة تحكــي قصــة
فتــى أعمــى يتعلَّــم الموســيقى منــذ صغــره فــي محاولــة للبحــث
عــن الســعادة .وعلــى الرغــم مــن عــدم تحقيــق الســعادة الكاملــة
التــي ينشــدها هــذا الصبــي األعمــى وعائلتــه وذلــك لبقــاء شــبح
ظلمــة العيــون والســواد الالمتناهــي الــذي يطــارده فــي كل
مــكان ،إال أن براعتــه فــي تعلــم الموســيقى حققــت لــه شــهرة
وســعادة مــن نــوع خــاص ،كانــت أقــرب إلــى العــاج النفســي
الذي يحتاجه.
فالشــك أن قــراءة روايــة إنســانية كهــذه الروايــة أو الروايــات
الســاخرة والمذهلــة للروائــي البرتغالــي أفونســو كــروش مثــل
(هيــا نشــتر شــاع ًرا) ،و (الرســام تحــت المجلــى) ،أو قصــص
الكاتــب التركــي الســاخر عزيــز نيســين قــد تُســهم بشــكل كبيــر
فــي خــروج القــارئ مــن حــاالت التوتــر وربمــا ترمــم المــزاج
السيئ له.
وهنــاك وجــه آخــر للصدمــة النفســية اإليجابيــة التــي يحدثهــا
التفاعــل مــع الفنــون واآلداب ،وهــي حالــة االندمــاج والدهشــة
المؤديــة إلــى اســتقبال رســالة العمــل الفنــي واإليمــان بهــا،
فهنــاك شــواهد كثيــرة علــى أعمــال فنيــة خالــدة أ ّثــرت بشــكل
مباشــر علــى المتلقيــن منــذ قــرون عــدة وحتــى عصرنــا
الحاضر في السينما والفن التشكيلي والتصوير والنحت.
ولــو نظرنــا لمــا تُحدثــه لوحــة فنيــة شــهيرة مثــل «الصرخــة»
للفنــان النرويجــي إدفــار مونــك ،مــن دهشــة وربمــا خــوف فــي
نفــس المتأمــل لهــا ،ألدركنــا البعــد النفســي للفــن .حيــث يعلــق
الدكتــور شــاكر عبدالحميــد فــي كتابــه (عصــر الصــورة) ،علــى
قائــا« :لوحــة الصرخــة ُوجهــت لتصويــر ذلــك
هــذه اللوحــة
ً
األلــم الخــاص بالحيــاة الحديثــة ،وقــد أصبحــت أيقونــة دالــة
على العصاب والخوف اإلنساني».
وبقــدر مــا يكــون الفــن معبــ ًرا وصاد ًمــا وربمــا مثيــ ًرا للقلــق
النفســي ،فهــو فــي بعــده اآلخــر «عــاج نفســي» ،حيــث بــدأ
اســتخدامه مــن قبــل األطبــاء النفســيين منــذ عقــود ،حيــث
يُطلــب مــن المريــض التعبيــر عمــا بداخلــه مــن خــال الرســم،
فتظهــر خــال اللوحــة انفعاالتــه النفســية ،ممــا يخفــف مــن
الضغــط الداخلــي الــذي يعانيــه ويســاعد الطبيــب فــي
تشخيص الحالة.
* قاص وإعالمي سعودي

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
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