
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١ ربيع اآلخر 144١هـ، ٢٨ نوفمبر 201٩م

800
أرامكـــو  فهـــا  ُتوظِّ الكربـــون،  أكســـيد  ثانـــي  مـــن  ألـــف طـــن 
ن للنفط في  الســـعودية، في مشروع االســـتخالص الُمحسَّ
حقـــل العثمانية، في واحدة من بين مبـــادرات عديدة تقوم 
ل لالقتصـــاد الدائـــري، من  بهـــا الشـــركة، فـــي ضـــوء التحـــوُّ
خـــالل الحـــّد مـــن االنبعاثـــات الكربونيـــة، وإعـــادة تدويرها 

وإزالتها. صفحة ١١

سباق الجري 
الخيري 

السنوي 
يطفئ 

شمعته الـ 
24 في الخبر

التطوُّع..
جسر الشباب نحو اإلنجاز وتحقيق الذات

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية
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اهتمام أرامكو السعودية 
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صفحة ٧
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من أعظـــم الهدايـــا والهبـــات أن تُقـــّدم ما 
ينفـــع النـــاس بـــا مقابـــل تنتظـــره أو ثمـــن 
تطلبـــه! وحيـــث إن نشـــر العلـــم فضيلـــة حّث 
عليهـــا الدين اإلســـامي، وبمـــا أن زكاة العلم 
هـــي أن تعلّمـــه لغيرك، كما أشـــار إلـــى ذلك 
كثير مـــن العلمـــاء، فمن الحري بنـــا أال نبخل 

بالعلم والمعرفة وأال نستأثر بهما ألنفسنا.
الغربـــي خـــال  العالـــم  فـــي  ومـــا رأيتـــه 
دراســـتي هنـــاك أن التعليـــم لديهـــم يحظـــى 
بانتشـــار واســـع علـــى مختلـــف المســـتويات، 
وفـــي شـــتى المجاالت؛ ممـــا أّدى إلـــى نهضة 
علمية واســـعة عبر منصـــات تعليمية مفتوحة 
دئ  لمبـــا ا يـــر  تطو مـــن  لمتلقـــي  ا تمّكـــن 
والمفاهيـــم األســـاس فـــي جميـــع المجـــاالت 
لتمّيـــز  ا لـــى  إ مجتمعـــه  ليقـــود  لتعليميـــة  ا

والتطوير المتسارع على كافة األصعدة.
وعلـــى شـــبكة اإلنترنـــت، يوجـــد كثيـــر من 
المنصـــات المجانيـــة، ومـــن أشـــهرها، علـــى 
 )Coursera( ســـبيل المثال، منصة كورســـيرا
الشـــهيرة التـــي تُمّكـــن المتعلم من التســـجيل 

عـــن بُعـــد فـــي الجامعـــات الممّيـــزة العريقة 
مثـــل هارفـــارد وســـتانفورد. وتمنحهم فرصة 
عظيمة لاســـتفادة من خبرات المتخصصين 
فـــي المجـــاالت الدقيقـــة، وتمنحهـــم أيًضـــا 
فرصـــة االلتحاق ببعـــض المواد التـــي تُدرَّس 
بالجامعـــة والتســـجيل بها عـــن بُعـــد كطالب 
منتظـــم يســـتطيع المشـــاركة وحـــّل الواجبات 
الدرجـــة  علـــى  والحصـــول  واالختبـــارات، 
المســـتحقة فـــي نهايـــة المـــادة، ولكنهـــا ال 
تمنحـــه كشـــف درجـــات وال شـــهادة حضور، 
وإنما تقـــوم فكرتهـــا على مســـاعدة الباحثين 
عن العلم فـــي تطويـــر مهاراتهـــم، وقدراتهم، 
ورفـــع مســـتوى التعليم فـــي بادهم، وتســـعى 
هـــذه الجامعـــات عبـــر المنصـــات التعليميـــة 
إلـــى رفع مســـتوى العلـــم ونشـــر المعرفة بين 

الناس.
ونرى، مؤخـــًرا، ما قامت به بعـــض المواقع 
العربية مـــن محاولة تطويـــر المحتوى العربي 
الـــذي ال يزال محـــدود اإلمكانـــات في جميع 

مراحله التعليمية.

كما أن هنـــاك جهوًدا عربيـــة لبناء منصات 
تعليمية مفتوحة، ومن أشـــهرها منصة )رواق 
العربيـــة(، حيـــث تســـعى هـــذه المنصـــة إلى 
تطويـــر المحتوى العربـــي واإلســـهام في نقل 
المعرفة بشـــكّل ممّيز وبســـيط لجميـــع أبناء 

الوطن العربي. 
وبـــا شـــك، فـــإن الجامعـــات فـــي البـــاد 
العربيـــة لديهـــا عديد مـــن الكفـــاءات العلمية 
المؤهلـــة مـــن الحاصليـــن على شـــهادات في 
تخصصـــات نـــادرة، وهـــذا العلـــم ال يُكتفـــى 
بتســـجيله وتدوينـــه علـــى أوراق بحثيـــة، ومن 
ثّم الحصـــول على جوائـــز محليـــة أو عالمية 
فقـــط ألنه ال يُعـــّد نجاًحـــا إال علـــى الصعيد 
النجـــاح  يتأتـــى  الشـــخصي الضيـــق، فيمـــا 
خـــال  مـــن  العلـــم  نشـــر  عبـــر  الحقيقـــي 
مـــا  وهـــو  المجانيـــة؛  العلميـــة  المنصـــات 
يســـتحق أن يُصّنـــف ضمـــن قائمـــة النجـــاح 
علـــى صعيـــد المجتمعيـــن المحلـــي والعربي، 

بل ولربما العالمي أيًضا.

المعرفة بوصفها صدقة جارية
إضـــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
ما يطرح فيها من أفكار متنّوعة تعّبر عن آراء كّتابها.

مرزوق فالح
marzoog.alotaibi@aramco.com

إدارة معمل تجزئة سوائل الغاز 
الطبيعي في الجعيمة

3 جلسات للملتقى ناقشت قضايا صناعة السياحة ..
أمير المنطقة الشرقية يكّرم أرامكو السعودية لحصولها على 

جائزة الملتقى العربي الثاني لألمن السياحي باألحساء

األحســاء - كــّرم صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود 
ــوم  ــر المنطقــة الشــرقية ي ــز أمي ــن عبدالعزي ــف ب ــن ناي اب
األربعــاء 23 ربيــع األول 1441هـــ )20 نوفمبــر 2019م(، 
أرامكــو الســعودية لحصولهــا علــى جائــزة الملتقــى العربي 
الثانــي لألمــن الســياحي، الــذي تنظمــه المنظمــة العربيــة 
للســياحة بالتعــاون مــع مجلــس وزراء الداخليــة العــرب 
تحــت رعايــة ســموه، خــال الفتــرة مــن 23 إلــى 24 ربيــع 
األول 1441هـــ )20 إلــى 21 نوفمبــر 2019م( فــي محافظــة 

األحساء.
ــم تحــت عنوان  وشــارك فــي فعاليــات الملتقــى الــذي نُظِّ

»الســياحة واألمــن رافــدان للتنميــة«، عــدد مــن كبــار القافلة األسبوعية 
ــام واألمــن  المســؤولين ووزراء الســياحة وقــادة األمــن الع

السياحي على المستوى العربي.
وتعليًقــا علــى هــذا التكريــم، قــال نائــب الرئيس لشــؤون 
ــل الجامــع: »يعكــس هــذا  أرامكــو الســعودية، األســتاذ نبي
فــي  بالتنميــة  الســعودية  أرامكــو  اهتمــام  التكريــم 
القطاعــات الحيويــة، ومنهــا القطــاع الســياحي بوصفــه 
أحــد روافــد التنميــة المهمــة، ومصــدًرا مــن مصــادر تنويــع 
االقتصــاد. وقــد شــهدت عــدة مواقــع تراثيــة وســياحية 
طفــرة تنمويــة كبيــرة، ومنهــا محافظــة األحســاء، التــي 
تحظــى بدعــم ســمو أميــر المنطقــة الشــرقية لتطويــر 
منظومتهــا الســياحية، خاصــة أنهــا عاصمــة الســياحة 

العربيــة لعــام 2019م، إضافــة إلــى إقرارهــا ضمــن قائمــة 
التراث العالمي«.

يُشــار إلــى أن الملتقــى تضّمــن ثــاث جلســات، ناقشــت 
عــدًدا مــن القضايا التــي تتعلــق بصناعة الســياحة، ومنها: 
أمــن وســامة المطــارات، واألحســاء مــا بيــن الســياحة 
والتــراث، والتجربــة األوروبيــة لتأميــن المناطق الســياحية 
مــن المنظــور األوروبــي، واألمــن الســياحي ومــدى فاعليتــه 
العربيــة،  للســياحة  األمنيــة  التهديــدات  فــي مواجهــة 
إضافــة إلــى األمــن الســياحي بالوطــن العربــي، وأمــن 
المواقــع التراثيــة واألثريــة ومعاييــر األمــن والســامة 
فيهــا، ومتطلبــات األمــن والســامة فــي المرافــق األثريــة 

والسياحية.

يعكس هذا 
التكريم اهتمام 

أرامكو 
السعودية 

بالتنمية في 
القطاعات 

الحيوية، ومنها 
القطاع 

السياحي بوصفه 
أحد روافد 

التنمية المهمة، 
والذي أصبح 

مصدًرا من مصادر 
تنويع االقتصاد

نبيل الجامع

األمير سعود بن 
نايف، لدى 

تسليمه جائزة 
الملتقى العربي 

الثاني لألمن 
السياحي 

لألستاذ نبيل 
الجامع، ويبدو 

في الصورة 
األمير بدر بن 

محمد بن جلوي 
محافظ 
األحساء.
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متها إدارة مساندة األمن الصناعي عبر حملة نظَّ

يًدا بيٍد لبيئة عمل أكثر أماًنا
الظهـــران - نّظمـــت إدارة مســـاندة األمـــن الصناعـــي، 
مؤّخـــًرا، حملـــة للســـامة تحـــت شـــعار )مًعـــا لبيئـــة أكثـــر 
أماًنـــا(، بهـــدف تعزيـــز وعـــي المقاوليـــن حـــول الســـامة، 
وذلـــك فـــي أكاديميـــة أعمـــال األمـــن الصناعـــي فـــي 

الظهران.
وشـــارك فـــي الحملـــة 95 شـــخًصا يمثلـــون أكثـــر مـــن 25 
شـــركة، للتركيـــز علـــى تعزيـــز الســـامة فـــي بيئـــة العمـــل، 
والتأّكـــد مـــن معرفـــة المقاوليـــن بإجـــراءات الســـامة 

وتعليماتها.
اإلدارات  أجنحـــة  علـــى  بجولـــة  الحملـــة  وبـــدأت 

المشـــاركة، وهـــي: إدارة أعمـــال األمـــن الصناعـــي فـــي القافلة األسبوعية
الظهـــران، وإدارة منـــع الخســـائر، وإدارة الوقايـــة مـــن 
الحريـــق، وبرنامـــج الســـامة المروريـــة فـــي أرامكـــو 

السعودية، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
وتعـــّرف المشـــاركون فـــي الحملـــة علـــى الخدمـــات 
مـــة فـــي دائـــرة األمـــن الصناعـــي، مثـــل  األمنيـــة المقدَّ
إصـــدار المخالفـــات المروريـــة، إلـــى جانـــب نصائـــح ترتبـــط 
بالســـامة ومنـــع الخســـائر، كمـــا ُوّزعـــت عليهـــم منشـــورات 

السامة المرورية، وخدمات الرعاية الصحية.
ـــر إدارة مســـاندة األمـــن الصناعـــي، األســـتاذ  وألقـــى مدي
عـــادل الوهيـــب، كلمـــًة افتتاحيـــة أّكـــد فيهـــا أهمّيـــة الســـامة 

في جميع جوانب العمل.

خالل الحملة، 
أعرب عادل 
الوهيب عن 

تقديره للمقاولين 
بقوله: »لطالما 

كانت السالمة 
أساس أعمالنا في 
أرامكو السعودية، 

ولم نكن لنستطيع 
المحافظة على 
سالمة أعمالنا 

لوال شركاؤنا من 
المقاولين«.

آفاق جديدة في الكيمياء..
الخويطر يسّلط الضوء على االقتصاد الدائري منخفض الكربون 

في المؤتمر والمعرض الدولي للكيمياء في الصناعة

المنامــة - تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس مجلــس الــوزراء فــي 
المؤتمــر  الماضــي،  ُعقــد، األســبوع  البحريــن،  مملكــة 
والمعــرض الدولــي الحــادي عشــر للكيميــاء فــي الصناعــة 

)كيمندكس( لعام 2019م.
الفــرع  نّظمــه  الــذي  العــام،  هــذا  مؤتمــر  وتمحــور 
لجمعيــة  التابــع  الكيميــاء،  لعلــوم  العالمــي  الســعودي 
الكيميــاء األمريكيــة، حــول )صنــع حلــول تقنيــة رائــدة مــن 

خال مواد مبتكرة(.
وتضّمــن المؤتمــر خمســة موضوعــات رئيســة، هــي: 
المــواد المبتكــرة فــي المــدن والصناعــات المســتقبلية، 
ــر  ــدة فــي مجــال التكري ــول الرائ والتحــوُّل الرقمــي، والحل
التنقيــب  فــي مجــال  التقنيــة  والحلــول  والكيميائيــات، 
الكربــون  منخفــض  الدائــري  واالقتصــاد  واإلنتــاج، 

واستدامته.
وقــد جــرت مناقشــة هــذه الموضوعــات مــن خــال 
ثــاث حلقــات نقــاش جمعــت مســؤولين تنفيذييــن بارزيــن، 
باإلضافــة إلــى خمــس كلمــات رئيســة، و120 عرًضــا تقنًيــا، 
ومــا يقــرب مــن 100 ملصــق بحثــي، وأكثــر مــن 35 جلســة 

تقنية في مختلف التخّصصات.

االقتصاد الدائري منخفض الكربون
وخــال حلقــة نقــاش رئيســة خــال المؤتمــر، تحــّدث 
كبيــر اإلدارييــن التقنييــن فــي أرامكــو الســعودية، ورئيــس 
المجلــس االستشــاري التنفيــذي للمؤتمــر، األســتاذ أحمــد 
الخويطــر، عــن رؤيــة قطــاع النفــط والغــاز حــول مفهــوم 

االقتصاد الدائري منخفض الكربون.
وعــّرف الخويطــر مفهــوم االقتصــاد الدائــري منخفــض 
ــل التحــوُّل مــن نمــوذج خطــي تُســتخَدم  الكربــون بأنــه يمّث
ــُص منهــا، إلــى نســق دائــري يعتمــد  فيــه المــواد، ثــم يُتخلّ

على خفض االستهاك، وإعادة االستخدام والتدوير.
ولتدويــر الكربــون، يجــب اســتخاص انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون الناشــئة مــن احتــراق الهيدروكربونــات، 
وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا، بتحويلهــا إلى صــور أخرى 

من الطاقة، إلتمام دورة الكربون بكفاءة.
ــدور  ــة ال ــى أهمّي ــك، شــّدد الخويطــر عل ــب ذل ــى جان إل
الــذي يضطلــع بــه النفــط والغــاز فــي دعــم االقتصــاد 
العالمــي، مــن خــال الطاقــة التــي تــزّود المصانــع وحركــة 
النقــل، وتُســهم فــي نمــو المجتمعــات وازدهارهــا. وأشــار 
الطاقــة  مصــادر  مــن  االســتفادة  أن  إلــى  الخويطــر 

المتجــّددة مــن شــأنها أن تحّقــق أثــًرا إيجابًيــا فــي هــذا مشرف العمري
اإلطــار، قائــًا: »بــدون هــذه الطاقــة الخاليــة مــن الكربون، 

لن يكون بمقدورك إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون«.
ــا  م خيــاًرا مهّمً وذكــر الخويطــر أن هــذا المفهــوم يُقــدِّ
لتحقيــق تــوازن بيــن احتيــاج المجتمــع وحمايــة البيئــة، وأن 
االعتمــاد علــى مجــرد تقليــل االنبعاثــات وإعــادة تدويرهــا 

ال يُعدُّ كافًيا في هذا الصدد.
وقــال الخويطــر إّنــه يمكــن إزالــة الكربــون باتبــاع الطــرق 
التقليديــة، كزراعــة الغابــات، أو عــن طريــق الوســائل 
الصناعيــة، ذاكــًرا أن الهــدف هــو تحقيــق توازن بيــن معّدل 
وإعــادة  خفضهــا  ومعــّدل  الكربــون،  انبعاثــات  إنتــاج 

تدويرها وإزالتها.

محاكاة الطبيعة
وقــال الخويطــر: »يُعــدُّ تحقيــق التــوازن الكربونــي أمــًرا 
مــن صميــم الطبيعــة. لــذا، فــإن كلَّ مــا يتطلّبــه األمــر 
لضمــان تناغــم نظمنــا االقتصاديــة مــع الطبيعــة، هــو 
اســتعادة هــذا التــوازن الكربونــي؛ وهــذا مــا تقــوم بــه 
ــن  ــارات الســنين. ونحــن نســعى ألن نتمكَّ ــذ ملي األرض من

من محاكاتها في ذلك«.  
أرامكــو  مبــادرات  علــى  الضــوء  الخويطــر  وســلَّط 
الســعودية فــي إطــار التحــوُّل لاقتصــاد الدائــري، مــن 
ــره  ــون، وإعــادة تدوي ــي أكســيد الكرب خــال الحــّد مــن ثان
المبــادرات  الشــركة عــدًدا مــن  ــذت  نفَّ وإزالتــه. وقــد 
لتخفيــض االنبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عــن أعمالهــا، 
بــدًءا مــن الثمانينيــات، عندمــا قامــت بخفــض تدريجــي 
ت بالقضــاء  الت حــرق الغــاز الطبيعــي، وتعهــدَّ ســنوي لمعــدَّ
إلــى  باإلضافــة  2030م،  عــام  بحلــول  بالكامــل،  عليــه 

تطبيقها لبرنامج شامل إلدارة الطاقة.
وإلــى جانــب هــذه األعمــال، تتعــاون أرامكــو الســعودية 
كات الســيارات، مــن أجــل رفــع  مــع شــركات تصنيــع محــرِّ
تقليــل  علــى  أقــدر  وجعلهــا  كات،  المحــرِّ هــذه  كفــاءة 
االنبعاثــات الناتجــة عــن اســتخدام الوقــود الهيدروكربوني،  
كمــا تعمــل الشــركة مــع عــدد مــن الشــركاء لتطويــر تقنيــات 
فــي  توظيفهــا  يُمكــن  وتخزينــه،  الكربــون  الســتخاص 
غ ثانــي أكســيد الكربــون  الســيارات والشــاحنات، حيــث يُفــرَّ
فــي محطــات تعبــة الوقــود، حتــى يُعــاد تدويــره إلــى صــورة 

أخرى من صور الطاقة.
وتتمّثــل آخــر التطــوُّرات فيمــا يتعلــق بهــذا البرنامج، في 
ــف فــي الشــاحنات  نجــاح تجربــة أُجريــت علــى تقنيــة تُوظَّ
الثقيلــة، الســتخاص وتخزيــن 45% مــن ثانــي أكســيد 

الكربون المنبعث من عادم المحّرك.

وفيمــا يتعلَّــق بإزالــة ثانــي أكســيد الكربون، تقــوم أرامكو 
الســعودية باحتجــاز 800 ألــف طــن مــن ثانــي أكســيد 
ــا لتحســين اســتخاص النفــط  ــون ســنوًيا، وتوظيفه الكرب
فــي حقــل العثمانيــة. كمــا تختبــر الشــركة، أيًضــا، خيــارات 
ــي أكســيد  ــة ثان ــا إزال ــون، مــن بينه أخــرى الحتجــاز الكرب

الكربون مباشرًة من الهواء على نطاق صناعي.

أحمد الخويطر يتحّدث عن االقتصاد الدائري، الذي يعتمد على خفض االستهالك وإعادة االستخدام والتدوير، خالل حلقة 
نقاش رئيسة، في المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للكيمياء في الصناعة.

تصوير: أحمد العيتاني

ث الخويطــر، أيًضــا، عــن المشــاريع البحثيــة  وقــد تحــدَّ
م  ة ألرامكــو الســعودية، التــي تهــدف إلــى إحــراز تقدُّ المســتمرِّ
فــي الكيميــاء وعلــوم المــواد، لتمكيــن التحويــل المباشــر 
خفــض  فــي  ذلــك  ليُســهم  كيميائيــة،  مــواد  إلــى  للنفــط 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، واســتخاصه وتخزينــه 

بكفاءة، وتحقيق مستوى أعلى من إعادة تدوير الكربون.

إلـــى جانـــب ذلـــك، تضّمنـــت الحملـــة ثاثـــة عـــروض 
توعويـــة، تناولـــت ســـلوكيات القيـــادة اآلمنـــة، وأســـس حفـــظ 
األرواح فـــي بيئـــة العمـــل، واإلجـــراءات األمنيـــة فـــي أرامكـــو 

السعودية.
واختتـــم المديـــر العـــام لدائـــرة أعمـــال األمـــن الصناعـــي، 
ــا  ــكر فيهـ ــة شـ ــة بكلمـ ــتاذ عبـــداهلل الغامـــدي، الحملـ األسـ
المقاوليـــن علـــى التزامهـــم بالســـامة، وقـــال: »تهـــدف هـــذه 
ــي  ــن فـ ــي والمقاوليـ ــن الصناعـ ــن األمـ ــة بيـ ــة القويـ العاقـ
أرامكـــو الســـعودية، إلـــى أن تجعـــل منهـــا مـــكان عمـــل آمـــن؛ 
ـــا  ـــك، فإّنن ـــن دون مشـــاركتكم. لذل ـــق م ـــن يتحّق ـــر ل وهـــو أم
نحّثكـــم علـــى اســـتدامة هـــذه العاقـــة، ونتطلّـــع الســـتمرار 

دعمكم المعتاد«.

ُيمثل مفهوم االقتصاد الدائري منخفض 
ل من نموذج خطي  الكربون التحوُّ

ُتستخَدم فيه المواد، ثم ُيتخّلُص منها، إلى 
نسق دائري يعتمد على خفض االستهالك، 

وإعادة االستخدام والتدوير

أحمد الخويطر
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ال تنتظر.. وابدأ باالبتكار!
دائرة أعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية 

تعرض البرنامج المتكامل لالبتكار »إنوفيشن بلس«

بقيـــق - وصلت رحلة االبتكار فـــي دائرة أعمال الزيت 
فـــي منطقة األعمـــال الجنوبيـــة إلى نقطـــة محورية، في 
اآلونة األخيـــرة، بإقامتها معرض الحتضـــان االبتكارات، 

وتكريم المبتكرين لعام 2019م.
وأقيـــم المعـــرض الـــذي نُظـــم برعايـــة نائـــب الرئيس 
ألعمـــال الزيت فـــي منطقة األعمـــال الجنوبية، األســـتاذ 

خالد البريك، تحت شعار )ال تنتظر، وابدأ باالبتكار(.
وتحّدث أربعة متحدثين رئيســـين من شـــركات التقنية 
البـــارزة، ومركـــز أرامكـــو الســـعودية لريـــادة األعمـــال 
)واعـــد(، و11 عارًضـــا مـــن مـــزودي التقنيـــة وحاضنـــات 
ومحفـــزات األعمـــال، باإلضافـــة إلـــى مشـــاركة إحـــدى 
المـــدارس، عرضـــوا جميًعـــا أســـاليبهم المختلفـــة فـــي 

احتضان األفكار اإلبداعية.
كما قـــام 11 فريـــق عمل من دائـــرة أعمـــال الزيت في 
التـــي  بعـــرض أفكارهـــم  الجنوبيـــة  منطقـــة األعمـــال 
تحتضنهـــا الدائرة منـــذ مطلع العـــام، وحققـــت وفورات 
ســـنوية تقّدر بمايين الـــدوالرات، باإلضافـــة إلى تقديم 
طلبات للحصـــول على عديد من بـــراءات االختراع. وفي 
ختام المعـــرض، كّرمـــت إدارة أعمال الزيـــت في منطقة 
األعمـــال الجنوبيـــة العارضيـــن والفـــرق المشـــاركة مـــن 

الدائرة.
وقـــد شـــهد المعرض إقبـــال مئـــات الزوار، بمـــا فيهم 

طاب المدارس.

بـــدأت رحلة دائـــرة أعمال الزيت فـــي منطقة األعمال القافلة األسبوعية 
الجنوبيـــة لابتكار منذ ســـنوات عديدة بمشـــاركة فاعلة 
مـــن موظفيها في نظام االبتكار في الشـــركة. وتتماشـــى 
هـــذه الرحلة مع رؤية المملكة 2030، حيث تســـعى دائرة 
أعمال الزيـــت في منطقـــة األعمال الجنوبية باســـتمرار 
إلى تبّني أحـــدث االتجاهات العالمية فـــي تقنيات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة المعمـــول بهـــا، وتطبيقها لتحســـين 
اســـتخدام المـــوارد، وتزويـــد الموظفين بأفضـــل تدريب 

وأدوات متوّفرة.
بيـــن موظفيهـــا،  االبتـــكار  ثقافـــة  تحفيـــز  ولزيـــادة 
والحصول علـــى الفوائد المرجـــوة منهـــا، تضّمنت رحلة 
دائـــرة أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة 
لابتـــكار عديـــًدا مـــن المراحل الرئيســـة، بمـــا في ذلك 
توثيق مبـــادرات الموظفين فـــي مجال االبتـــكار، وتنظيم 
المعـــارض، باإلضافـــة إلـــى تنظيـــم مســـابقات االبتـــكار 

السنوية.

البرنامج ُمصّمم الحتضان االبتكارات
أدركـــت دائـــرة أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمال 
الجنوبيـــة أيًضـــا فـــي وقـــت مبكـــر أن نظـــام االبتـــكار 
الحالـــي، بخطواتـــه المتعـــّددة، يمكن دعمه بشـــكل أكبر 
للوصـــول إلى األهداف بالســـرعة المطلوبة اليوم. لذلك، 
ولتحويـــل أداء الدائـــرة إلـــى المرحلـــة التالية، اســـتمرت 
رحلـــة االبتكار فـــي عـــام 2019م، مع تطوير، ونشـــر نهج 

مختلـــف لتســـريع عمليـــة التقييـــم للتنفيذ، أُطلـــق عليها 
اسم البرنامج المتكامل لابتكار أو إنوفيشن بلس.

وتُعـــّد االبتـــكارات المطـــورة منهًجا متكامـــًا مصمًما 
الحتضان االبتـــكارات حتى اكتمالهـــا، وتبّنيها على نطاق 
والتســـويق،  االختـــراع،  بـــراءات  وتســـجيل  أوســـع، 
والترخيـــص من خـــال اســـتخدام الحضانـــة المتكاملة، 
وهي عمليـــة سلســـة لتوفير الدعـــم والمعرفـــة والموارد 

لبدء العمل على فكرة في بدايتها قابلة للتطوير.
يرّكز هذا النهـــج على زيادة المشـــاركة مع الموظفين، 
وتعزيـــز ثقافـــة االبتـــكار، وتســـريع الوصول إلـــى النتائج 
المرجوة، وترســـيخ هذا المفهوم. يحاكـــي المفهوم فكرة 
البرنامـــج التلفزيونـــي »شـــارك تانك«، الـــذي من خاله 
يقـــوم األفـــراد بعـــرض أفكارهم علـــى أصحـــاب رؤوس 

المال في محاولة إلقناعهم باالستثمار.
اختـــارت دائـــرة أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمال 
الجنوبيـــة هـــذا النهـــج لجعـــل التجربـــة أكثـــر جاذبيـــة، 
ولتغذيـــة روح المنافســـة بيـــن اإلدارات المختلفـــة. ُصّمم 
ل فريق مـــن الخبراء إلشـــراك  هـــذا النهـــج بحيـــث يُشـــكَّ

مقّدمي األفكار من الدائرة، ثم ترتيب األفكار المقّدمة.

تشجيع االبتكار
في بداية عـــام 2019م، ُطلب من أقســـام دائرة أعمال 
الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة تقديـــم أفضل 
فكرتيـــن مكتملتيـــن للفحـــص األولـــي. اشـــتملت األفكار 
علـــى مجـــاالت عديـــدة كالثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، 
وتحســـينات األعمـــال، وأنشـــطة الصيانة، مـــن بين أمور 

أخرى.
مـــت إدارات أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة  بالتالـــي قدَّ
األعمـــال الجنوبيـــة 40 فكـــرة، وخـــال هـــذه المرحلـــة، 
جـــرى عمـــل دقيـــق لفحـــص األفـــكار المقّدمـــة بهـــدف 
إخـــراج أفضلها إلـــى النور. وأخيـــًرا، وقـــع االختيار على 

19 فكرة لانتقال إلى المرحلة التالية من التقييم.
وفي وقت ســـابق مـــن هـــذا العـــام، كانت فـــرق دائرة 
أعمـــال الزيـــت فـــي منطقة األعمـــال الجنوبيـــة حريصة 
علـــى عـــرض أفكارها علـــى لجنة الخبـــراء، التـــي لديها 
خبرة مشـــتركة ألكثر من 130 عاًما. وتـــم اختيار أعضاء 
اللجنـــة من مختلف مجـــاالت الخبرة والتي شـــملت رأس 
المال االســـتثماري، والتســـويق، وريادة األعمال. وســـّجل 
الفريق مدى جاهزيـــة األفكار، وفي المحصلـــة النهائية، 
تـــم دعـــوة أفضـــل 11 فريًقـــا لحضور يـــوم كامـــل تدريبي 

حول حضانة األعمال.
كمـــا قـــّدم مستشـــارون مـــن إدارة التطويـــر اإلداري 
والمهنـــي وإدارة اإلســـتراتيجية التقنيـــة، باإلضافـــة إلى 
إدارة التخطيط، جلســـة تدريبية لمدة يـــوم، بهدف زيادة 
معرفـــة الفـــرق بالمراحل المختلفـــة لتطـــور االبتكار من 

البداية حتى التسليم الفعلي للمنتج النهائي.
وطـــوال هـــذه الرحلـــة، عملـــت إدارة اإلســـتراتيجية 
التقنية جنًبا إلـــى جنب مع المبتكرين من خال تســـهيل 
جلســـات الحضانة الفردية لتســـريع الوصول إلى النتائج 
المرجـــوة، بما في ذلك استكشـــاف إمكانـــات الترخيص 

والتسويق.

محمد عبدالمحسن، يقّدم 
عرًضا بعنوان )الحلول الذكية 

لمراقبة األداء(، لعدد من أعضاء 
اإلدارة في دائرة أعمال الزيت في 

منطقة األعمال الجنوبية، 
يتقّدمهم األستاذ خالد البريك. 

م هذا النظام، الذي تم  ويقدِّ
تطويره داخلًيا، حلواًل مبتكرة 
من خالل ترتيب األفكار حسب 
أولويتها، باإلضافة إلى توفير 

النصائح التشخيصية.

تسعى دائرة أعمال 
الزيت في منطقة 
األعمال الجنوبية 
إلى تبنِّي أحدث 

االتجاهات العالمية 
في تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة، 

وتطبيقها لتحسين 
استخدام الموارد، 

وتزويد الموظفين 
بأفضل تدريب 
وأدوات متوّفرة

تستمع فرق أعمال دائرة أعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية إلى عرض ثالثي األبعاد إلحدى األفكار أثناء التدريب على 
حضانة االبتكار.

ار لمشاهدة بعض أكثر جهود الشركة إبداًعا. ويبدو في الصورة عدد من طالب مدارس أرامكو  شهد المعرض إقبال مئات الزوَّ
السعودية أثناء زيارتهم للمعرض.



5
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ 

يف مؤمتر اجلمعية األمريكية لألمن الصناعي يف الشرق األوسط 

التقنية لمواجهة التحّديات األمنية

البحريــن - تحــت رعايــة الفريــق أول ركــن، معالي الشــيخ 
راشــد بــن عبــداهلل آل خليفــة، وزيــر الداخليــة فــي مملكــة 
البحريــن، ُعقــد فــي المنامــة، مؤخــًرا، المؤتمــر التاســع 
للجمعيــة األمريكيــة لألمــن الصناعــي حــول األمــن فــي 
لــه، بحضــور  الشــرق األوســط، والمعــرض المصاحــب 

متخّصصين في األمن من مختلف أنحاء العالم.
وقــد خلــص المؤتمــر، الــذي يُعــدُّ حدًثــا مهنًيــا عالــي 
المســتوى فــي قطــاع األمــن، إلــى أن التطــوُّرات التقنيــة قــد 

قت تحوُّاًل في المشهد األمني في العالم. حقَّ
المســؤولين  كبــار  مــن   28 المؤتمــر مشــاركة  وشــهد 
الحكومييــن، وقــادة قطــاع األعمــال، وخبــراء األمــن، مــن 
النظــر ضمــن عشــرة  ووجهــات  الخبــرات  تبــادل  أجــل 
الحساســة،  التحتيــة  البنيــة  حمايــة  تضّمنــت  محــاور، 
وتطبيــق تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة كعناصــر تمكين، 

واألمن في مجال الثقافة والضيافة، واألمن السيبراني.
ويُعــدُّ هــذا المؤتمــر الوحيــد مــن نوعــه فــي الشــرق 
األوســط، الــذي يديــره المســؤولون عــن تشــغيل المرافــق 
الحساســة ومالكوهــا، بمــا فــي ذلــك أرامكــو الســعودية، 
وشــركة أرامكــو الســعودية توتــال للتكريــر والبتروكيميائيــات 
والشــركة  )ساســرف(،  مصفــاة  وشــركة  )ســاتورب(، 
الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك(، وشــركة صــدارة 
وشــركة  للكهربــاء،  الســعودية  والشــركة  للكيميائيــات، 

االتصاالت السعودية.
وقــد عرضــت الجهــات المشــاركة، مــن خــال المعــرض 
المصاحــب للمؤتمــر، أحــدث المنتجــات والتقنيــات في هذا 

اإلطار، مثل الطائرات المسيَّرة، والحماية البحرية.

تعزيز األمن
وفــي كلمــة رئيســة خــال االفتتــاح الرســمي للمؤتمــر، 
ث المديــر التنفيــذي للســامة واألمــن الصناعــي فــي  تحــدَّ
أرامكــو الســعودية، والنائــب األعلــى للرئيــس للمنطقــة 12 
التابعــة للجمعيــة األمريكيــة لألمــن الصناعــي، األســتاذ 
عالــي الزهرانــي، عــن أهــّم التطــوُّرات الحديثــة المتعلقــة 

باألمن.
وقــال الزهرانــي إن التهديــدات الكبيــرة الُمســتّجدة، 
م التقني، والتحــوُّل في  وجوانــب الخطــر، إضافــًة إلــى التقــدُّ
لمهنييــن  ا يــات  ولو أ ة  ر صــدا تحّتــل  األمــن،  مجــال 

المتخّصصين في قطاع األمن.
وأضــاف الزهرانــي: »لهــذا يُعقــد مؤتمــر هذا العــام تحت 
ز األمــن(، حيــث  شــعار )الثــورة الصناعيــة الرابعــة تُعــزِّ
ــي يمكــن أن  ــة، الت ــة الحديث ــى التطــوُّرات التقني ســنركِّز عل

تواجه األخطار والتهديدات األمنية، اآلخذة في التطوُّر«.
ر تقنيــات الثــورة الصناعيــة  وقــال الزهرانــي إن تطــوُّ
وأجهــزة  الســيبرانية-المادية،  األنظمــة  مثــل  الرابعــة، 
ى  إنترنــت األشــياء، والــذكاء الصناعــي، وتعلُّــم اآلالت، قد أدَّ

إلى تحوُّل نوعي كبير وملموس في قطاع األمن.

دور محوري
األعــوام  فــي  التقنيــة  الزهرانــي: »ستســتمّر  وقــال 

المقبلــة فــي اإلســهام بــدور إيجابــي ومحــوري، فــي كلِّ إميون هيوسنت
جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك األمن«.

ًرا: »إلــى جانــب هــذه الصــورة  وأضــاف الزهرانــي محــذِّ
المشــرقة، فــإن هنــاك جانًبــا آخــر مظلًمــا، حيــث إن هــذه 
التقنيــات إذا وقعــت فــي األيــدي الخطــأ ألصحــاب النوايــا 
ــرة«.  ي إلــى نتائــج مدمِّ الســيئة، فإنهــا يمكــن أن تــؤدِّ
واستشــهد الزهرانــي لذلــك بالهجمات الخطيــرة األخيرة، 
التــي اســتهدفت البنيــة التحتيــة الحساســة فــي قطــاع 

الطاقة.
وأوضــح الزهرانــي أنــه مــع وجــود هــذه المخاطــر 
والتطــوُّرات التقنيــة، فــإن الحديــث حــول إدارة المخاطــر 
ــة قصــوى،  ــرة ومتقلِّبــة قــد أصبــح ذا أهمّي فــي بيئــة متغيِّ
ــب علينــا أن ننظــر لألمــن ال كمفهــوم ُمجّرد،  قائــًا: »يتوجَّ
بــل كممارســة عمليــة ذات قيمــة  أو كمركــز تكاليــف، 

مضافة، وعنصر تمكين لتحقيق النموِّ االقتصادي«.
التعــاون المســتمر بيــن جميــع  وقــال الزهرانــي إن 
لين  األطــراف، مــن حكومــات وجهــات تنظيميــة ومشــغِّ
ــة  ــادة للقطــاع، هــو أمــر ضــروري لمواجه ــات وق ومجتمع
يــات الجديــدة، التــي تواجــه العالــم الــذي تقــوده  التحدِّ

التقنية الحديثة.

ل مسيرة التحوُّ
وألقــى المديــر العــام ألعمــال األمــن الصناعــي فــي 
أرامكــو الســعودية، األســتاذ عبــداهلل الغامــدي، كلمــًة 
ــا حــول  م عرًض ــدَّ ــر، وق ــث للمؤتم ــوم الثال ــي الي رئيســة ف
)مســيرة التحــوُّل( علــى مــدى األعــوام، فــي مجــال األمــن 

في أرامكو السعودية.
فــي  الصناعــي  األمــن  هــدف  إن  الغامــدي  وقــال 
الشــركة هــو جعــل أرامكو الســعودية المــكان األكثــر أماًنا 
للعيــش والعمــل، مضيًفــا أن الشــركة تُنجــز هــذا الهــدف، 
الموظفيــن  علــى  يرتكــز  متكامــل  منهــج  خــال  مــن 

أحــدث  وتطبيــق  الشــاملة،  واإلجــراءات  المؤهليــن، 
التقنيات.

يُشــار إلــى أن أول دائــرة لألمــن فــي أرامكــو الســعودية 
ســت فــي عــام 1973م، ومنــذ ذلــك الحيــن اســتمّرت  قــد أُسِّ
ــع فــي  هــذه الدائــرة فــي النمــو والتطــوُّر لتواكــب التوسُّ

أعمال الشركة.
وقــال الغامــدي إن األمــن الصناعــي ال يمكــن اختزالــه، 
ــوم  ــع ليق ــي موق ــس ف ــرٍد يجل ــي ف ــي، ف ــت الحال ــي الوق ف
ــف  بأعمــال التفتيــش، بــل إنــه دائــرة عاليــة التقنيــة، توظِّ
عديــًدا مــن النظــم الهندســية والعلميــة ألداء عملهــا بأقــل 

تكلفة.
ثرواتنــا  أهــمُّ  هــم  »موظفونــا  الغامــدي:  وأضــاف 
وأثمنهــا، ونحــن نوليهــم أقصــى اهتمــام بــدًءا مــن مرحلــة 
االختيــار، ونســعى ألن نضمــن لهــم التدريــب المائــم، 
والتطويــر المســتمّر، طــوال عملهــم فــي الشــركة، ونرى أن 
االســتثمار فــي تطويــر الموظفيــن هــو مفتــاح نجاحنــا، 

م كبير وتحسين في األعمال«. حيث يؤدِّي إلى تقدُّ
التــي  للتقنيــات  أمثلــة  للحضــور  الغامــدي  م  وقــدَّ
تســتخدمها دائــرة األمــن الصناعــي فــي أرامكــو الســعودية 
فــي الوقــت الحالــي، قائــًا إن الشــركة ســتواصل الســعي 
للحصــول علــى أحــدث المنتجــات التقنيــة، وتطبيقهــا  

للبقاء في المقّدمة.
إلــى جانــب ذلــك، ســلَّط الغامــدي الضــوء علــى أعمــال 
تقييــم المخاطــر وإدارتهــا، لتحديــد الحمايــة المطلوبــة 
للمرافــق، مبّيًنــا أنهــا ضروريــة لجميــع دوائــر األمــن 
ــى التعــاون مــع الســلطات  ــة عل م أمثل الصناعــي، كمــا قــدَّ
المحليــة وقــوات األمــن الحكوميــة، الــذي قــال إنــه فــي 

غاية األهمية لنجاح دائرة األمن الصناعي.
ــد الغامــدي فــي ختــام كلمتــه، أن دائــرة األمــن  وقــد أّك
الصناعــي تــؤدِّي دوًرا كبيــًرا فــي األمــن، وتحقيــق رؤيــة 
ــن  ــف للمواطني ــر الوظائ المملكــة 2030، مــن خــال توفي

السعوديين، وتمكين النساء العامات في هذا القطاع.

رات الحديثة المتعلقة  ث عن أهم التطوُّ عالي الزهراني، يتحدَّ
باألمن، في كلمته الرئيسة خالل المؤتمر التاسع للجمعية 
األمريكية لألمن الصناعي حول األمن في الشرق األوسط، 

الذي شهد مشاركة 28 من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة 
قطاع األعمال، وخبراء األمن.

تصوير: عبدالعزيز المعيويد

شاركت أرامكو السعودية في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح استعرضت فيه أمثلة للتقنيات التي تستخدمها دائرة األمن 
الصناعي في الوقت الحالي.

ر تقنيات  إن تطوُّ
الثورة الصناعية 

الرابعة، مثل 
األنظمة 

السيبرانية-
المادية، وأجهزة 
إنترنت األشياء، 

والذكاء 
الصناعي، وتعلُّم 

ى  اآلالت، قد أدَّ
ل نوعي  إلى تحوُّ

كبير وملموس 
في قطاع األمن

عالي الزهراني
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يف منتدى اجلودة السنوي..

الجودة حجر األساس للتمّيز والتطوير

الظهــران - شــارك مــا يزيــد علــى 400 مهنــي وخبيــر 
مــن عــدد مــن الجهــات الخارجيــة، وأكاديميــات الشــراكة، 
ــر أرامكوالســعودية، مؤخــًرا، فــي منتــدى  وعــدد مــن دوائ
الجــودة الســنوي الرابــع الــذي أقامتــه دائــرة التدريــب 
والتطويــر فــي أرامكــو الســعودية. وكان منتدى هــذا العام، 
الــذي حمــل شــعار )الجــودة لدفــع عجلــة التمّيــز(، قــد أّكد 

أهمية الجودة لكافة اإلدارات العاملة في الشركة. 

الخبراء يتدارسون مناهج الجودة 
حتــى قبيــل انطــاق المنتــدى، كان الخبــراء المختصون 
قــد بــدأوا بعــرض منهجيــات ومفاهيــم الجــودة التــي 
تتبعهــا إداراتهــم لتحقيــق التمّيــز، ومــن بيــن هــؤالء كلٌّ مــن 
ــار؛  ــة اآلب ــا غــازي، مــن إدارة خدمــات الحفــر وصيان داني
الســعودي  التقنــي  المعهــد  مــن  المقهــوي،  وإبراهيــم 
ــال  ــرول؛ وناصــر شــريف، مــن مشــروع أجي لخدمــات البت

لتملك البيوت؛ ومحمد حنتول، من مصفاة الرياض.
ــول وخدمــات  ــي، مــن إدارة حل كمــا قــّدم محمــد العتيب

التعلــم، لمحــة عامــة حــول شــبكة جمعيــة تنميــة المواهــب مارك فلتشر
ــة الشــرق األوســط وشــمال  ــر فــي منطق ــم والتطوي للتعلي

إفريقيا. 
ــن مــدى  وكان منتــدى هــذا العــام قــد بــدأ بمحــاكاة تبّي
التغيــر الــذي طــرأ علــى أســاليب التدريس داخــل الفصول 
الدراســية مــن جيــل لجيــل، فمــن فصــول دراســية تقليديــة 
إلــى فصــول تتبنــى نهًجــا متكامــًا مبنًيــا علــى التقنيــة 
يجعــل مــن المتعلــم محــوًرا للعمليــة التعليميــة باســتخدام 

أجهزة اآليباد وأحدث التقنيات األخرى. 

ثالث حلقات رئيسة في 
سلسلة الجودة 

الكلمــة االفتتاحيــة للمنتــدى ألقاهــا مدير عــام التدريب 
والتطويــر، األســتاذ فيصــل الحجــي، مســلًطا خالهــا 
الضــوء علــى أهــم مــا طــرأ مــن تحســينات علــى دائــرة 
التدريــب والتطويــر علــى مــر العقــود، بــدًءا مــن إنشــاء 
التدريــب  إلــى  وصــواًل  1944م  عــام  الجبــل  مدرســة 
الحديــث، مــروًرا بالتعليــم التمهيــدي ألفــراد التشــغيل مــن 

الشباب السعودي، والتدريب المهني لقادة المستقبل. 

الجــودة  لمفهــوم  وصفــه  خــال  الحجــي  ولّخــص 
التدريــب والتطويــر،  دائــرة  فــي مخرجــات  المتأصــل 
ــل  الحلقــات الثــاث الرئيســة لسلســلة الجــودة، التــي تمّث
ــل  ــث يمّث ــق النجــاح. حي ــة األســاس لتحقي القــوى المحرك
اســتقطاب ثــروة بشــرية ذات كفــاءة عاليــة وتطويرهــا 
ــاء  واســتبقائها الحلقــة األولــى للسلســلة. ويليهــا حلقــة بن
الحلقــة  أمــا  الجــودة.  معاييــر  وفًقــا ألعلــى  األصــول 
األخيــرة فتُعنــى بتشــغيل وصيانــة هــذه األصــول وفًقــا 
ألفضــل مؤشــرات األداء الرئيســة الخاصــة بالجــودة. 
واســتطرد الحجــي فــي حديثــه بالتأكيــد علــى أهميــة 

تطوير األفراد لتحقيق الجودة داخل المنشأة. 

الفشل يفتح آفاًقا أوسع 
التنفيذييــن  المســؤولين  كبيــر  أســهب  جانبــه،  مــن 
للجمعيــة األمريكيــة للجــودة، المتحــدث الرئيــس وليــام 
تــروي، فــي حديثــه عــن الفشــل اإليجابي والفشــل الســلبي 
والفــرق بينهمــا، وضــرب بعــض األمثلــة الشــهيرة لحــاالت 
فشــل أصبحــت دروًســا مســتفادة نتعلــم منها؛ حيــث ناقش 
ــذي بنــى جســر بروكليــن،  ــغ، ال كيــف أمضــى جــون روبلين
ــي أســباب فشــل الجســور  ــي البحــث ف ــة ف ــه المهني حيات
وليــس فــي البحــث في أســباب نجاحهــا، مســتخدًما بذلك 
لتافــي  مــن أي مشــروع ســابق  المســتفادة  الــدروس 

حدوث نتيجة مماثلة مع جسر بروكلين. 
كمــا رّكــز تــروي أيًضــا علــى الحاجة لقــادة قادريــن على 
التصــدي والنهــوض فــي وجــه الفشــل؛ قــادة تتطلــع إليهــم 
ــى الموقــف والمضــي  ــة الســيطرة عل ــم كيفي فرقهــم لتتعل

قدًما. 

مناقشة الجودة والتمّيز 
في مجاالت متعّددة

أدارهــا  نقــاش  المنتــدى بحلقــة  اختتمــت فعاليــات 
مستشــار التدريــب والتطويــر، عبدالرحمــن درباشــي؛ 
حيــث انضــم جــاراهلل الغامــدي، مــن هيئــة تقويــم التعليــم 
والتدريــب للحجــي، وتــروي، وبيروميــن فــي حلقــة النقاش، 
الموضوعــات،  مــن  عــدد  علــى  الضــوء  التــي ســلّطت 
وشــارك فيهــا كلُّ عضــو مــن األعضــاء بجانــب مــن خبراته 
وأفضــل الممارســات التــي يمكــن تطبيقهــا علــى مســتوى 
المنشــآت واألعمــال. وتمكــن الحضــور، فــي إطــار أعمــال 
ــراء حســب  ــى الخب الجلســة، مــن طــرح أســئلة تهمهــم عل

مجال اختصاص كلٍّ منهم واهتماماته. 

فيصل الحجي، يصف الحلقات الثالث الرئيسة لسلسلة 
الجودة للتدريب والتطوير، خالل منتدى الجودة السنوي 

الرابع الذي عقدته دائرة التدريب والتطوير في أرامكو 
السعودية. يجدر بالذكر أن الحجي كان واحًدا من بين عدد 

من المسؤولين والخبراء المختصين الذين شاركوا في 
المنتدى.

وليام تروي، يشرح الفرق بين الفشل اإليجابي والفشل 
السلبي وإسهامه في التحسين المستمر، وذلك خالل إحدى 

جلسات المنتدى. وقد أبرز منتدى هذا العام، الذي كان تحت 
شعار "الجودة لدفع عجلة التمّيز"، أهمية الجودة لكافة 

اإلدارات.

استقطاب ثروة 
بشرية ذات 
كفاءة عالية 

لتدريبها 
وتطويرها، 

واستبقائها هي 
الحلقة األولى 

األهم في 
سلسلة الجودة 

التي ُتمّثل 
القوى المحركة 
لتحقيق النجاح.

 
فيصل الحجي

د  فن الحركة.. المؤتمر السنوي الخامس متعدِّ
التخصصات لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

500 مشـارك مّثلـوا المؤسسـات  الخبـر - أكثـر مـن 
الطبيـة، المحليـة والدولية، فـي المؤتمر السـنوي الخامس 
متعـّدد التخصصـات لمركـز جونـز هوبكنز أرامكـو الطبي، 
الـذي ُعقـد، مؤّخـًرا، فـي فنـدق المعيبـد فـي الخبـر. وقـد 
نُّظـم مؤتمر هذا العـام، برعاية كل من مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي، ومركز جونز هوبكنز ميديسن من الواليات 
المتحـدة األمريكيـة، تحـت شـعار )فـن الحركـة.. اسـتعادة 
الوظيفـة والمحافظـة عليهـا فـي أمـراض الجهـاز العضلـي 

الهيكلي(.
وتُعـدُّ أمـراض الجهـاز العضلـي الهيكلـي مـن بيـن أهـم 
أسـباب اإلعاقـة فـي المملكة العربيـة السـعودية. وفي هذا 
م الحاضـرون كيفيـة تحسـين جـودة  المؤتمـر الدولـي، تعلَـّ

تها. إدارة حاالت الجهاز العضلي الهيكلي، وفاعليتها ودقَّ
وافتتـح الرئيـس التنفيـذي لمركـز جونـز هوبكنـز أرامكو 
المؤتمـر، مرّحًبـا  الدكتـور دانييـل ريجامونتـي،  الطبـي، 
المؤتمـر وتوجيهاتـه. وقـال  أهـداف  بالحضـور، ومبّيًنـا 
ريجامونتـي: »تتمّثـل رؤيـة مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو 

الطبـي فـي أن يصبـح رائـًدا إقليمًيـا فـي جميـع جوانـب القافلة األسبوعية
الرعاية الصحية«.

وأضـاف ريجامونتـي: »اسـتضافتنا لهـذا المؤتمـر للمـرة 
الخامسـة، مع شـريكنا مركز جونز هوبكنز ميديسن، يُثبت 
أننـا على الطريـق الصحيح؛ حيث تجتمـع العقول العظيمة 
فـي مجـال الرعايـة الصحيـة، لتخلـق فرصـة ثمينـة لتبـادل 

المعرفة الطبية، ومشاركتها في هذا اإلطار«.

تبادل المعرفة بين أهلها
وعلـى مـدى ثاثـة أيـام، اسـتمع الحضـور لمجموعـة من 
صيـن الذيـن تحّدثـوا حول التطوُّرات الرئيسـة في  المتخصِّ
الهيكلـي، كمـا تضّمـن  العضلـي  الجهـاز  أمـراض  مجـال 
المؤتمر ملصقات بحثية، ومناقشـات علمية، ومحاضرات، 
ـزت حـول كيفيـة دمـج أحـدث األسـاليب  وورش عمـل تركَّ
الجراحيـة وغيـر الجراحية الُمسـتخدمة في عـاج الجهاز 

العضلي الهيكلي.
م خبـراء محليـون ودوليـون عروًضـا تقديميـة خال  وقـدَّ
المؤتمـر، وكان مـن بينهـم رئيـس قسـم جراحـة العظـام في 

مجيـب  الدكتـور  الطبـي،  أرامكـو  هوبكنـز  مركـز جونـز 
منظري، كما شـارك كلٌّ من الدكتور جيمس فيك والدكتور 
جوناثـان فورسـبيرج، وهمـا أخصائيـان مميَّـزان مـن مركـز 

جونز هوبكنز ميديسن، بمحاضرتين رئيستين فيه.
إلـى جانـب ذلـك، شـارك جيكـوب بـوري، أحـد مراجعـي 
مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي، مـع الحضـور قصـة 
فقدانه لرجله، ورحلته نحو الشـفاء. وكان جيكوب قد عاد 
مـن  أسـبوعين  بعـد  البدنيـة  اللياقـة  تدريـب  فـي  لعملـه 
الحـادث، ونجـح فـي السـير لمسـافات طويلـة بعـد ثاثـة 
أشـهر ونصـف الشـهر، فيمـا قـام بالتزلـج علـى الثلـج بعـد 

الحادث بسبعة أشهر.
مـي  وكان الهـدف مـن المؤتمـر هـو تقديـم فرصـة لمقدِّ
احـي العظـام، والمعالجيـن  الرعايـة الصحيـة، وخاصـة جرَّ
الفيزيائيين، وأطباء الروماتيزم، وأطباء األسرة المعالجين، 
مـع  والتواصـل  العلـم،  القائمـة علـى  الممارسـات  م  لتعلُـّ

الزماء الدوليين المتخّصصين في مختلف المهن.
دة  وقـال الدكتـور منظـري: »إن الرعايـة المتكاملـة ومتعدِّ
التخصصـات للعضـات والعظـام هـي حلـم يتحـّول إلـى 

حقيقة«.
شارك السيد جيكوب بوري، أحد مراجعي مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي، قصة فقدان رجله ورحلته للشفاء.



إطالٌة على املاضي..
صفحات مجّلة )اليف( شاهدة على تاريخ السالمة 

في أرامكو السعودية
الظهـران - عـودةً بالذاكـرة إلى عـام 1945م، عندما كان 
المتحـدة  الواليـات  فـي  جديـد  منـزل  تكلفـة  متوسـط 
4600 دوالر أمريكـي، وكان معـّدل الرواتـب  األمريكيـة 
السـنوي 2400 دوالر، وكانـت الحـرب العالميـة الثانيـة في 
أواخـر أيامهـا؛ حينهـا كانـت المجـات تعيـش عصرهـا 
آنـذاك معروفـة بتميُّـز  الذهبـي، وكانـت مجلـة )اليـف( 

مقاالتها المصوَّرة، وشمولية موضوعاتها.
منـذ ذلك الوقـت، بدأ النهـج المبتكر ألرامكو السـعودية 
التوعيـة بالسـامة، مـن خـال سلسـلة مـن  فـي مجـال 
الملصقـات التعريفية بالسـامة، التي وجـدت طريقها إلى 

قلب  صفحات تلك المجلة المرموقة.
وفـي عـام 1949م، ظهـرت أرامكـو السـعودية فـي تقريـر 
موّسـع نُشـر علـى صفحـات مجلـة )اليـف(، سـلّط الضـوء 
علـى حجم أعمال الشـركة، ونهجها في التوعية بالسـامة 
بيـن العـدد المتنامـي مـن موظفيهـا. وتُعـدُّ تلـك المقـاالت 
ـرة فـي مجـال  شـاهًدا تاريخًيـا علـى جهـود الشـركة المبكِّ

السامة.
1936م  بيـن عامـي  أسـبوعًيا  المجلـة تصـدر  وكانـت 
و1972م، وفـي أعـداد خاصـة علـى فتـرات غيـر منتظمـة 

لغاية عام 1978م، وكمطبوعة شهرية لغاية عام 2000م.
أرامكـو  فـي  الخسـائر  منـع  إدارة  ومؤّخـًرا، حصلـت 
السـعودية علـى نسـخ أصلية مـن المجلة، من أجـل توزيعها 
كهدايـا، وعرضهـا فـي أماكن بـارزة داخل الشـركة. وتحمل 

إدارة منـع الخسـائر علـى عاتقهـا 
المسـؤولة،  السـامة  ثقافـة  إرث 
التي أُرسيت أُسسها منذ البدايات 

األولى للشركة.

مسيرٌة تعليميةإميون هيوسنت

وبهذه المناسـبة، قال مدير إدارة منع الخسائر، األستاذ 
غسـان أبـو الفـرج، إن اإلدارة تعمـل علـى مشـروع لتوثيـق 
مسـيرة الشـركة التثقيفيـة فـي مجـال السـامة، علـى مدى 

األعوام الثمانين الماضية.
وأوضـح أبـو الفـرج: »سـمعت أن أرامكـو السـعودية قـد 
ظهـرت فـي مقـال نُشـر فـي مجلـة )اليـف(، فـي أربعينيـات 
القـرن الماضـي، وأن ذلك المقال بالتحديد ناقش موضوع 
السـامة. وعلـى الرغـم مـن أن هـذا األمـر ال يُعـدُّ شـيًئا 
جديـًدا بالنسـبة إلـى الشـركة، فإن مـا اسـتوقفني هو فكرة 
السـامة، خاصـًة خـال فتـرة كانـت فيها معظم الشـركات 

ال تركِّز على السامة، كما هو الحال اآلن«.
 وقال أبو الفرج: »عندما تأّكدنا أن المقال كان قد نُشر 
فعًا، بدأنا البحث من أجل الوصول إلى النسـخة األصلية 
منه؛ ومن حسن الطالع، استطعنا الحصول على 12 نسخة 
المتحـدة  الواليـات  فـي  للمجـات  مـوّزٍع  مـن  أصليـة 

األمريكية«.

السالمة أولوية منذ البداية
وعـرض المقـال، الـذي نُشـر فـي عـام 1945م، بعـض 
ـرة المتعلقـة بجوهـر ثقافـة السـامة فـي  الملصقـات المبكِّ
الشـركة، التـي أصبحـت شـركة طاقـة عماقـة، وعامـل 

تمكين رئيس لاقتصاد في المملكة.
ومنذ البداية، مثَّلت السامة أولوية بالنسبة إلى أرامكو 

التـي  الملصقـات هـذه،  السـعودية، وقـد سـعت سلسـلة 
اشـتملت على صـور لموظفي الحفر في مواقـع العمل، إلى 
توعيـة الموظفيـن فـي بدايـات الشـركة حـول المخاطـر 
يات التي قد يواجهونها على أرض الواقع. وشرحت  والتحدِّ
السـامة  السـليم ألدوات  االسـتخدام  الملصقـات  تلـك 

اتها للتقليل من المخاطر. ومعدَّ
وقـال أبـو الفـرج: »لـدى أرامكـو السـعودية تاريـخ طويـل 
ومشرِّف عندما يتعلَّق األمر بسامة موظفينا. ويمكن تتّبع 
ذلـك فـي البدايـات األولـى للشـركة فـي أواخـر ثاثينيـات 
القـرن الماضـي، وذلك في وقت كان فيه تخّصص هندسـة 

السامة في بداياته«.
فـت شـركة   وأوضـح أبـو الفـرج: »فـي عـام 1940م، وظَّ
الزيـت العربيـة األمريكيـة أول مهنـدس سـامة متخّصص، 
ف بغـرس ممارسـات السـامة فـي العمـل لـدى  حيـث ُكلِـّ
القـوى العاملـة الُمسـتجّدة، التي شـهدت تطـوًُّرا متسـارًعا. 
قت الشـركة أيًضـا انخفاًضا  وفـي غضـون تلـك الفتـرة، حقَّ

الت تكرار الحوادث«. كبيًرا في معدَّ
وأضـاف أبـو الفرج: »لم يتغيَّر شـيء كثيٌر بعد مضي 80 
عاًمـا، فالتزامنـا ببيئـة العمـل اآلمنـة ال يـزال هـو أسـاس 
عملنـا، كمـا ال يـزال سـجلُّنا فـي مجـال السـامة فـي هـذا 
القطـاع مـن بيـن األفضـل علـى مسـتوى العالم. ومـن خال 
رهـا الثـورة الصناعيـة  تبنـي تقنيـات سـامة جديـدة توفِّ
أكثـر  وجعلهـا  أعمالنـا  لتحسـين  دائًمـا  نسـعى  الرابعـة، 

سامة«.

مثاٌل عالمي
وعـدَّ أبـو الفـرج أرامكـو السـعودية مثـااًل عالمًيـا يجّسـد 
أفضـل الممارسـات فـي مجـال السـامة الصناعيـة فـي 
الوقـت الحالـي، وقـال: »مـن األهميـة بمـكان العـودة لمثـل 
تلك المقاالت، إلدراك أن الشـركة حتى في بداياتها، كانت 
رائدة فيما يتعلَّق بأفضل الممارسـات في مجال السـامة، 

والتوعية بها«.
للتفكيـر  المسـتند  النهـج  الفـرج: »ذلـك  أبـو  وأضـاف 
بالمسـتقبل، هـو الـذي أرسـى أسـس ثقافـة السـامة ذات 
المواصفـات العالميـة، التـي تبـُرز اليـوم بشـكل واضـح فـي 
مـة فـي مجـال التوعيـة  أرامكـو السـعودية. نحـن فـي المقدِّ
بالسـامة، فـي كّل مـا يتعلّق بأعمالنـا، سـواًء أكان ذلك في 
الحمايـة  ات  لمعـدَّ السـليم  االسـتخدام  موظفينـا  تعليـم 
ألفـراد  توعويـة  فعاليـات  اسـتضافة  أم  الشـخصية، 

مجتمعاتنا«.
وأشـار أبـو الفـرج إلـى أن هـذه النافـذة علـى الماضـي 
ـر لنـا إطالة رائعة على مسـيرة السـامة في الشـركة،  توفِّ
التـي ال تـزال مسـتمّرة فـي وقتنـا الحاضـر. وأضـاف: »كان 
السـعي للتحسـين المسـتمر أساًسـا فـي عمـل الشـركة، 
وبينما نستمرُّ نحن في البناء على ثقافة السامة المميَّزة، 

تتحّقق النتائج المنشودة«.
ث أبو الفرج،  وحول مسـتقبل السامة في الشـركة، تحدَّ
قائـًا: »سـنواصل التركيـز علـى الجوانـب المهّمـة، بمـا في 
ذلـك الريـادة فـي مجـال السـامة، وتحسـين األعمـال، 
والتوعية بالسـامة واالبتكار والتقنية؛ حيث سيضمن هذا  
إلدارة منـع الخسـائر تحقيـق رؤيتهـا المتجسـدة فـي تعزيـز 

التميُّز في السامة«.

التزامنا ببيئة 
العمل اآلمنة ال 
يزال هو أساس 

عملنا، كما ال 
نا في  يزال سجلُّ
مجال السالمة 

في هذا القطاع 
من بين األفضل 

على مستوى 
العالم. ومن 

خالل تبني 
تقنيات سالمة 

رها  جديدة توفِّ
الثورة الصناعية 
الرابعة، نسعى 
دائًما لتحسين 

أعمالنا وجعلها 
أكثر سالمة

غسان أبو الفرج

7
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ع ُنشر في عام 1945م. ساعدت هذه الملصقات الشركة، في بداياتها األولى، على التوعية بأهمّية السالمة بين موظفي الشركة الُجدد. وقد وجدت هذه الملصقات طريقها إلى قلب صفحات مجلة )اليف( المرموقة، في مقال موسَّ
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من خال برنامج ُمصمم لطاب التدّرج املهني

ترسيخ ثقافة التطّوع في نفوس 
الشباب

جــدة - أثبــت برنامــج التطــوع لطــاب برنامــج التــدّرج 
ــة  ــه الحالي ــن بصورت ــّدم للمتدربي ــات يُق ــذي ب ــي، ال المهن
مــع بدايــة هــذا العــام تحــت برنامــج التميُّــز التشــغيلي 
المعنــي بالمســؤولية االجتماعيــة فــي إدارة التدريــب 
ــب األكاديمــي  ــة عــن التدري ــل أهمي ــه ال يق الصناعــي، أن
الــذي يتلقــاه الطــاب داخــل الفصــول. فبينمــا يقــّدم 
المهــارات  علــى  التدريــب  للطــاب  التــدرج  برنامــج 
األكاديميــة والمهنيــة الازمــة لضمــان نجــاح الطــاب فــي 
وظائفهــم المســتقبلية التــي تهيئهــا لهــم أرامكو الســعودية 
فــي مســارات مختلفــة، يتيــح برنامــج التطــوع فرًصــا 
تطوعيــة نوعيــة خــارج أســوار مراكــز التدريــب تثــري 
القياديــة،  مهاراتهــم  وتعــّزز  االجتماعيــة،  تجاربهــم 
وتعلّمهــم روح العمــل الجماعــي، وتفتــح لهــم المجــال 

لتقديم المساعدة لمجتمعاتهم المحلية.
هــذا البرنامــج الفريــد مــن نوعــه، أثمــر عــن 34 فعاليــة 
تطوعيــة منــذ مطلــع العــام الحالــي، شــارك فيهــا آالف 
الطــاب المتدربيــن فــي عــدد مــن مراكــز التدريــب التابعة 
ــال  ــا ن ــة. كم ــدن المملك ــي م ــب الصناعــي ف إلدارة التدري
الخدمــة  مبــادرات  كإحــدى  تقديــر  شــهادة  البرنامــج 
ــي  ــة ف ــز الشــرق األوســط للطاق ــة ضمــن جوائ المجتمعي
دبــي 2019م. وتمحــورت موضوعــات برنامــج التطــوع حول 
الطــاب  شــارك  حيــث  والبيئــة.  والصحــة  الســامة 
المتطوعــون فــي حمــات لدعــم صحــة المجتمــع عــن 
طريــق التبــرع بالــدم والتوعيــة بأهميــة الغــذاء الصحــي 
الوعــي  زيــادة  أجــل  ومــن  وجبــات صحيــة.  وتقديــم 
بالســامة المروريــة، تــم تنظيــم زيــارات للمستشــفيات، 
وهــي زيــارات مــن شــأنها تقديــم الدعــم االجتماعــي 
للمرضــى واالتعــاظ بالــدروس المســتفادة ممــن تعرضــوا 

لحــوادث مروريــة مؤســفة. كمــا تضّمنــت موضوعــات 
البيئــة ِطــاء المنــازل فــي بعــض المناطــق العامــة، وزراعة 

األشجار، وصيانة السواحل والمساجد.

تدريس التطّوع
ونظــًرا ألهميــة قيــم الشــركة وتأثيرهــا علــى شــخصية 
المتدربيــن وحياتهــم المهنيــة، فقــد عملــت إدارة التدريــب 
الصناعــي مــع مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي 
الجديــد  الرســمي  التطــوع  برنامــج  لتطويــر  »إثــراء« 
ــّدم بالفعــل فــي المنهــج  ــا أن المفهــوم يُق للمتدربيــن، علًم

الدراسي لطاب التدرج المهني.
وبذلــك يكــون برنامــج إدارة التدريــب الصناعــي قــد 
أعــدَّ الطــاب للوفــاء بمســؤوليات المواطنــة فــي الشــركة 
عندمــا يحيــن وقــت التحاقهــم بأرامكــو الســعودية. كما أن 
البرنامــج يعتمــد علــى إجــراء مقابــات نوعيــة متعمقــة مع 
مجموعــة واســعة مــن األشــخاص الذيــن لديهــم معرفــة 
مباشــرة بالمجتمــع، وذلــك لجمــع المعلومــات وتقديــم 
نظــرة ثاقبــة حــول طبيعــة المشــكات وتقديــم أفضــل 
ــا برنامــج التطــوع فــي ســبيل  ــهم به طريقــة يمكــن أن يُس
مجتمــع أفضــل. كمــا أضافــت إدارة التدريــب الصناعــي 
البرنامــج، حيــث  آليــة عمــل  تقديــر المخاطــر ضمــن 
يــدّرس مستشــارو الســامة مصــادر الخطــر المتعلقــة 
بســامة األنشــطة التطوعيــة قبــل القيــام بهــا لتقديــر 

المخاطر ودراستها ووضع خطط لمنع حدوثها. 
)القافلــة األســبوعية( رافقــت المتطوعيــن خــال 
الفعاليــة التطوعيــة األخيــرة لهــذا العــام، والتــي نظمهــا 
مركــز التدريــب الصناعــي فــي جــدة بزيــارة لمستشــفى 

العاطفــي  التأثيــر  عبداللطيــف جميــل ضمــن برنامــج 
وذلــك لهدفيــن رئيســين وهمــا توعيــة الطــاب بالســامة 
المروريــة مــن خــال عــرض حــاالت ضحايــا حــوادث 
مروريــة، وإلتاحــة الفرصــة للطــاب للتفاعــل االجتماعــي 
مــع مرضــى إعــادة التأهيــل وتقديــم الدعــم المعنــوي لهــم 
ومشــاركتهم وقــت فراغهــم مــن خــال القيــام بألعــاب 

جماعية وإقامة حفلة شواء في فناء المستشفى. 

أثر التطوع على النمو الشخصي
وتعليًقــا علــى فكــرة برنامــج التطــوع والمنشــأ الــذي 
انطلقــت منــه، قــال ناظــر األعمــال فــي إدارة التدريــب 
الصناعــي للمســؤولية االجتماعيــة فــي أرامكــو الســعودية، 
إبراهيــم عطيــة، قــال: »إن الرغبــة فــي مســاعدة اآلخريــن 
متجــذرة فينــا جميًعــا، فهــو جــزء مــن طبيعتنــا. ومــا نقــوم 
بــه فــي التدريــب والتطويــر هو خلق بيئــة دائمــة للمواطنة. 
وإن مــا نســعى لاســتفادة منــه هــو قــدرة العمــل التطوعــي 
علــى إحــداث التغييــر والتحــول، فضــًا عــن إســهامه فــي 

النمو الشخصي«.   
مــن جانبــه، قــال مستشــار التمّيــز التشــغيلي فــي إدارة 
فــي  نرّكــز   « دونســتون:  خالــد  الصناعــي،  التدريــب 
فعالياتنــا التطوعيــة علــى منهجيــة التحــول لتغييــر النفــس 
فــي مقابــل التعامــل لتغييــر اآلخريــن حتــى نتمكــن مــن 
التركيــز علــى كيفيــة تأثيــر التطــوع علــى المتطوعيــن 
أنفســهم. وبالتالــي فــإن العمــل التطوعــي التحويلــي يرّكــز 
بشــكل أكبــر علــى توجيــه مســار التغييــرات بحيــث يقــع 
التغييــر علــى المتطوعيــن أنفســهم. هدفنــا أن نصــل إلــى 
مــا هــو أبعــد مــن األحــداث الفرديــة.  فنحــن نخطــط 

مصلح الخثعمي
تصوير: حبيب الحداد 

آراء المتطوعين

»التطوع زادني خبرة في مجال القيادة والتواصل 
االجتماعي، إذ كانت البداية من حملة تطوع 

لمركز ذوي االحتياجات الخاصة، والتي منحتني 
الرغبة المستمرة للمشاركة في مزيد من حمات 
التطوع وجعلتني أؤمن أن اإلنسان متى ما جرب 
التطوع سيبدأ حالة تعود. وفي الواقع، التطوع 
أبسط مما يعتقد الكثيرون، وهذا ما أحاول أن 
أوضحه لآلخرين. وفي كل األحوال، فالتطوع 
دائًما ما يفيد المتطوع، إما باكتساب الخبرة 

الشخصية من التجربة نفسها أو من خال العمل 
مع اآلخرين«. 

عبدالعزيز سليمان منحي 

»كانت مشاركتي التطوعية األولى في برنامج 
نظافة الشاطئ تجربة مذهلة تعرفت خالها 

على معنى العطاء وقيمة العمل الجماعي، مما 
كان له األثر النفسي اإليجابي علّي. وشجعتني 
هذه التجربة للمشاركة في كل فعاليات التطوع 

التي أقامها مركز التدريب. كما أن هذه التجربة 
جعلتني أرى موضوع نظافة الشاطئ من زاوية 
أخرى، وفي المقابل كانت مشاركتي في فعالية 

توزيع إفطار صائم فرصة للقيام بواجبي كمسلم 
وكمواطن، ويمكنني اختصار تجربة التطوع بأنها 

غيّرت شخصيتي وسلوكي بشكل إيجابي«.
نواف عبداهلل الحربي 

»التطوع بالنسبة لي هواية وشغف ونشاط ممتع 
يمنحني الخبرة والمهارات التي تساعدني أن 

أكون جاهًزا للمساعدة. ويعود ُحب التطوع 
لوالدتي التي تدعم فكرة التطوع وتشجعني 

للمشاركة في حمات التطوع التي ينظمها مركز 
التدريب. وبعد تجربتي في عدد من فعاليات 

التطوع، بدأت مؤخًرا في دعوة زمائي للمشاركة 
والحظت األثر اإليجابي على الكثيرين«. 

عبدالعزيز زهير طرابيشي

»كنت أتوقع أن التطوع هو توزيع وجبات إفطار 
صائم فقط، ولكن تنوع الفعاليات قّدم لي 

الفرصة لتجربة نشاطات مختلفة أهمها التطوع 
في ملجأ الرياض للحيوانات، وهو ما علمني 
العمل الجماعي وااللتزام والرغبة في العمل 

الميداني. وأتمنى أن نرى فرًصا تطوعية أكثر 
في مدن المملكة خاصة في المناسبات الكبيرة 

مثل مواسم السعودية أو الجنادرية وغيرها. ولعل 
أحد أهم المحفزات للمشاركة في هذه الفعاليات 

هو دعم أفراد أسرتي لي ومامستهم للتأثير 
اإليجابي لمشاركاتي«.

عبدالعزيز سعد المبارك

إبراهيم عطية

خالد دونستون

بيتر جونز
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من خال برنامج ُمصمم لطاب التدّرج املهني

ترسيخ ثقافة التطّوع في نفوس 
الشباب

لنلهــم المتطــوع أن يتغيــر حتــى يــزداد انخراطــه فــي 
قضايا ذات اهتمام اجتماعي وجماهيري«.

وأضــاف مســاعد ناظــر التدريــب فــي ينبــع، نــواف 
2030 فــي  الشــريف، قائــًا: »تطلًعــا لرؤيــة المملكــة 
برنامــج تعزيــز الشــخصية الوطنيــة لتعزيــز روح التطــوع، 
وتطبيًقــا لقيــم شــركة أرامكــو الســعودية فــي المواطنــة 
لتهيئــة شــباب المســتقبل فــي مراكــز تدريــب الشــركة، 
لمســنا أهميــة صقــل مهــارات أبنائنــا المتدربيــن فــي إدارة 
التدريــب الصناعــي ودمجهــم باســتمرار فــي األعمــال 
ــا.  كمــا إننــا فــي إدارة  التطوعيــة لدعــم المجتمــع إيجابًي
الفــرص  لخلــق  جاهديــن  نعمــل  الصناعــي  التدريــب 
ــا  ــر مناهجن ــة والمناســبة، ونســعى لتطوي ــة اآلمن التطوعي

التدريبية وأساليب تقنين أعمال التطوع«.
أمــا رئيــس مركــز التدريــب الصناعــي فــي جــدة، بيتــر 
جونــز، فقــال: »اســتفاد المتدرجــون للغايــة مــن منحهــم 
شــعوًرا  التطــوع  عليهــم  أســبغ  فقــد  التطــوع،  فرصــة 
بالفخــر لقدرتهــم علــى دعــم أفــراد مجتمعهــم، وأعطاهــم 
التطــوع فرصــة تكويــن الصداقــات واإلســهام فــي تلبيــة 
احتياجــات اآلخريــن، وَمنَحهــم قــدًرا أكبــر مــن الثقــة 

بالنفس، وإحساًسا حقيقًيا باإلنجاز«. 
ولمــا تمّثلــه الصحــة والســامة مــن أهميــة وأولويــة فــي 
أرامكــو الســعودية، فــإن جميــع الفعاليــات التطوعيــة، 
حســبما ذكــر مهنــدس منــع الخســائر، عثمــان عقيلــي 
»تخضــع إلشــراف دقيــق يضمــن وجــود ممارســات فاعلــة 
للصحــة والســامة حتــى يتمكــن المتطوعــون مــن القيــام 
مــن  بأدنــى حــد  آمنــة  بيئــة  فــي  بفاعليــة  بأنشــطتهم 
المخاطــر علــى أنفســهم أو علــى الشــركة أو علــى مــن هــم 

خارجها«. 

»التطوع فتح عيني على أشياء جديدة. فعلى 
سبيل المثال، حين أسهمنا في المحافظة على 

نظافة شاطئ جدة، أصبحت أنظر لموضوع رمي 
النفايات بطريقة مختلفة جعلتني أتخذ قراًرا 

بتوعية من حولي بأهمية المحافظة على البيئة. 
كما أن العمل مع األطفال من ذوي االحتياجات 

الخاصة ساعدني على فهم طبيعة إعاقتهم 
واحتياجاتهم. كما يمكنني اآلن تدريب 

المتطوعين على طاء المنازل، باإلضافة إلى 
إسهامي كمتطوع مع الجمعية الخيرية. وأتمنى 
أن يكون التطوع جزًءا من عملي بعد التخرج«.

مشاري عبداهلل الغامدي 

»التطوع بالنسبة لي أسلوب حياة، إذ بدأت 
التطوع من عمر الحادية عشرة عن طريق 

االنضمام للكشافة األمريكية، وحين انضممت 
لبرنامج التدرج المهني أتى برنامج التطوع ليشبع 
شغفي بالعمل التطوعي، حيث شاركت في أغلب 
الفعاليات التطوعية. وما يميّز نشاطات التطوع 

هو التنوع في أفكارها بدًءا بالمحافظة على 
نظافة الشاطئ وحتى توزيع الطعام والتبرع بالدم 

والعمل في ملجأ الحيوانات األليفة. إن هدفي 
هو إعطاء انطباع جميل عن التطوع وتشجيع 

اآلخرين على تجربة التطوع«. 
جواد عوض الحربي 

»كانت فعالية توزيع إفطار صائم أكثر الفعاليات 
التي شدتني للتطوع، ففيها اكتساب األجر وتعلمُّ 

الصبر أثناء العمل. وباإلضافة إلى تجارب 
تطوعية أخرى متعلقة بالسامة. كما أن تجربة 
زراعة األشجار داخل مبنى مركز التدريب في 
رأس تنورة كانت التجربة األولى لي في مجال 

الزراعة. وكل تجربة تطوعية تطورني أكثر 
وتعلّمني أكثر وتجعلني شخًصا اجتماعًيا 

ومتعاوًنا. وبعد هذه التجارب، أحاول اآلن نقل 
تجارب التطوع التي تعلمتها لألصدقاء وأفراد 

أسرتي خال اإلجازات«.
عبداهلل شجعان العقيلي

»أول فرصة تطوع تتاح لي كانت مع أرامكو 
السعودية وكانت عبارة عن صيانة عدد من 
المساجد في ينبع، وكانت تجربة طيبة جًدا 

وذات أثر إيجابي على جميع المتطوعين. 
ومنحتنا شعوًرا جميًا بالمشاركة وطبقنا مبادئ 

السامة من خال وجود مسئوول السامة 
بالبرنامج. إن ذلك الشعور الجميل الذي لمسناه 
من أفراد المجتمع، بتشجيعهم والدعاء لنا، تجاه 

عملنا، نقلناه لزمائنا الذين ينتظرون بحماس 
فرص تطوعية جديدة«.

بدر حامد الزنبقي 

صور لعدد من فعاليات التطوع التي أقيمت هذا العام وتنّوعت موضوعاتها بين السالمة والصحة والبيئة، ومنها حملة التبرع بالدم وطالء المنازل ونظافة وصيانة الشواطئ والمساجد وحملة 
التطوع مع ملجأ الحيوانات.

األحياء األيتام
األسر الفقيرة

المحتاجة

األطفال ذوو 
االحتياجات 

الخاصة

الحيوانات 
المعرضة 

للخطر
الشباب

الفئات 
المستهدفة 

لبرنامج التطوع 
لعام 2019م

شراكة مع إثراء 
الثقافــي  الملــك عبدالعزيــز  مــع مركــز  وبالشــراكة 
العالمــي )إثــراء(، وذلــك ضمــن خطــة البرنامــج لعقــد 
شــراكات مــع الجهــات ذات االهتمــام ببرامــج التطــوع، 
تلّقــى مئــات الطــاب المتطوعيــن تدريًبــا تفاعلًيــا تمحــور 
حــول التفكيــر اإلبداعــي وبنــاء مهــارات العمــل الجماعــي 
الفريــق  أعضــاء  بيــن  الثقــة  وبنــاء  المشــكات  وحــل 
ــر  ــي ذك ــج التدريب ــادة. وحــول هــذا البرنام ــارات القي ومه
بــدر بالطيــور، مــن الخدمــات التطوعيــة مــن مركــز إثــراء: 
»نهــدف فــي إثــراء مــن خــال تدريــب المتطوعيــن الفاعــل 
إلــى تشــجيع الشــباب علــى التطــوع والبــذل للمجتمــع 
بــاألدوات  تزويدهــم  مــن خــال  ذلــك  مــن  وتمكينهــم 
والمهــارات الازمــة التــي تجعــل لتطوعهــم تأثيــًرا مثــل 
مهــارات التواصــل والعمــل الجماعــي وتقديــم العــروض 
خدمــة  لمبــادرات  التخطيــط  وكذلــك  التوضيحيــة، 
المجتمــع، بالشــراكة مــع إدارة التدريــب الصناعي بتدريب 
أكثــر مــن 1000 متــدرٍب فــي إدارة التدريــب الصناعــي في 

عام 2019م«.
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150 مشارًكا يستعرضون أحدث التقنيات يف جدة..

إدارة التوزيع في المنطقة الغربية ُتنّظم 
المنتدى الثاني للصيانة والموثوقية

جـــدة  - اســـتعرض 150 مشـــارًكا، مـــن مختلـــف 
إدارات أرامكـــو الســـعودية وخارجهـــا، أحـــدث التقنيـــات، 

حامد العطاس

ــذي  ــة، الـ ــة والموثوقيـ ــي للصيانـ ــدى الثانـ خـــال المنتـ
نّظمتـــه فـــي جـــدة إدارة التوزيـــع فـــي المنطقـــة الغربيـــة، 
أرامكـــو  بيـــن  التعـــاون  آفـــاق  فتـــح  بهـــدف  وذلـــك 
ديـــن، والتعـــرُّف علـــى  الســـعودية والمقاوليـــن والمورِّ
ة علـــى المســـتوى العالمـــي  آخـــر التطـــوُّرات المســـتجدِّ

في هذا المجال.
متحدثيـــن  تســـعة  المنتـــدى  فـــي  شـــارك  وقـــد 
رئيســـين، ناقشـــوا مـــن خالـــه ســـتة محـــاور، هـــي: 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، وتقنيـــات الصيانـــة، وأفضـــل 
الصيانـــة  مجـــال  فـــي  والمبـــادرات  الممارســـات 
نـــة  والصيا رة  اإلدا فـــي  لتميُّـــز  وا لموثوقيـــة،  وا
والموثوقيـــة، والتدقيـــق والتفتيـــش، باإلضافـــة إلـــى 
ــاة  ــي مصفـ ــة فـ ــة الدوريـ ــال الصيانـ ــاح أعمـ ــة نجـ قصـ

ينبع.
ز تعزيز ثقافة التميُّ

وخـــال كلمتـــه الرئيســـة فـــي المنتـــدى، قـــال مديـــر 
إدارة التوزيـــع فـــي المنطقـــة الغربيـــة، األســـتاذ عبـــداهلل 
ــتثمر فـــي عديـــد  الغامـــدي، إن أرامكـــو الســـعودية تسـ
نـــة  الصيا مجـــال  فـــي  عـــة  المتنّو البرامـــج  مـــن 
ــي  ــز فـ ــى التمّيـ ــة علـ ــل المحافظـ ــن أجـ ــة مـ والموثوقيـ
جميـــع أعمالهـــا التشـــغيلية، وتحقيـــق الريـــادة علـــى 

المستوى العالمي. 
وأشـــار الغامـــدي إلـــى أن هـــذا المنتـــدى يُعـــدُّ فرصـــة 
مواتيـــة لتبـــادل األفـــكار والمقترحـــات بيـــن المشـــاركين، 

ـــز فـــي الصيانـــة  وهـــو مـــا يُســـهم فـــي تعزيـــز ثقافـــة التميُّ
والموثوقيـــة، وضمـــان تحقيـــق المســـتوى المطلـــوب مـــن 

الموثوقية.
إلـــى جانـــب ذلـــك، أشـــار الغامـــدي إلـــى أن إدارة 
التوزيـــع فـــي المنطقـــة الغربيـــة حصلـــت علـــى المركـــز 
ـــز لعـــام 2018م، مـــن  ـــزة الرئيـــس للتميُّ ـــي فـــي  جائ الثان
خـــال فئـــة الصيانـــة والموثوقيـــة، وهـــو مـــا يعكـــس 
ر  التـــام، وحرصهـــا علـــى مواكبـــة التطـــوُّ التزامهـــا 

المستمّر في هذا الجانب.
ــن  ــدًدا مـ ــي المنتـــدى عـ ــاركون فـ ــد ناقـــش المشـ وقـ
الموضوعـــات، تضّمنـــت ُســـبُل االســـتفادة مـــن التقنيـــة 
ــة  ــة الصيانـ ــة، وأهمّيـ ــال الصيانـ ــودة أعمـ ــين جـ لتحسـ
ــل  ــرورة تفعيـ ــركة، وضـ ــق الشـ ــة لســـامة مرافـ الوقائيـ
مكتســـبات  علـــى  للمحافظـــة  الدوريـــة،  الصيانـــة 

الشركة، والتأّكد من سامة مرافقها.
ــرض  ــى معـ ــدى علـ ــتمل المنتـ ــر، اشـ ــب آخـ ــن جانـ مـ
مصاحـــب، شـــاركت مـــن خالـــه 15 شـــركة محليـــة 
وعالميـــة، كمـــا احتـــوى علـــى ركـــن ضـــمَّ بعًضـــا مـــن 
االختراعـــات التـــي قّدمهـــا موظفـــو إدارة التوزيـــع فـــي 
المنطقـــة الغربيـــة. وقـــد حظـــي المعـــرض بإقبـــال كبيـــر 
ار، واســـتعرض عديـــًدا مـــن  مـــن قبـــل المشـــاركين والـــزوَّ
التقنيـــات فـــي مجـــاالت الطاقـــة والغـــاز، والهندســـة 
العكســـية، وصيانـــة الموانـــئ، والتفتيـــش علـــى خزانـــات 
المنتجـــات البتروليـــة فـــي محطـــات التوزيـــع، وأنظمـــة 

التحكم، وأنظمة األمن واإلطفاء.

تكريم التمّيز..
فيصل المنصور يفوز بجائزة مهندس العام

دبــي - حصلــت إدارة مكتــب إدارة المشــاريع علــى جائــزة 
جديــدة مــن منظمة )كونستركشــن بيزنس نيوز( في الشــرق 
األوســط، إحــدى المنظمــات المرموقــة في المنطقــة، حيث 
تأتــي هــذه الجائــزة شــاهًدا علــى التــزام إدارة مكتــب إدارة 
ــا  ــة وتحســين خبراته ــا المعرفي المشــاريع بتوســيع قاعدته

التخصصية.  
وقــد فــاز فيصــل المنصــور، مــن إدارة مكتــب إدارة 
2019م، فــي حفــل  العــام  المشــاريع، بجائــزة مهنــدس 

الجوائز الذي عقد، مؤخًرا، في دبي.
االحتفاء بالتميز الفردي ومواطن القوة لدى الشركات 

بــدأ العمــل بجوائــز االبتــكار فــي مجــال البنــاء والتشــييد 

فــي عــام 2016م، وتُعــد إحــدى الفعاليــات الرائــدة فــي توزيع القافلة األسبوعية
الجوائــز لتكريــم إنجــازات المهنييــن فــي مجــال البنــاء 
والتشــييد فــي المنطقة، ســواء كانــوا أفراًدا يســعون للتمّيز، 
أم شــركات تفخــر بمواطــن قوتهــا، أم مشــاريع تحتفــل 

بنجاحها.
وتســتقطب هــذه الفعاليــة أصحــاب األداء العالــي فــي 
عــدد مــن مياديــن البنــاء والتشــييد فــي المنطقــة، وتعــّزز 
فــرص التواصــل، وتبــادل المعرفــة بينهــم، كمــا وتســاعد في 
ــز وتحفيــز المشــاركين لتحقيــق أفضــل  تعزيــز ثقافــة التمّي

النتائج.
وفــي خضــم حركــة النمــو المتســارع التي يشــهدها قطاع 
البنــاء والتشــييد ، تظــل إدارة مكتــب إدارة المشــاريع مركــًزا 

للتمّيز في كثير من المجاالت.

وبهــذه المناســبة قــال مديــر إدارة مكتب إدارة المشــاريع، 
ــي  ــكار ف ــزة االبت ــا بجائ ــدر بورشــيد: »إن تكريمن األســتاذ ب
البنــاء والتشــييد لــم يكــن إال تقديــًرا لجهــود موظفينــا 
المســتمرة لتحقيــق أعلــى المســتويات فــي إدارة مخاطــر 
المشــاريع وبرامــج الــدروس المســتفادة فــي مختلــف دوائــر 
مــن  النــوع  فــي هــذا  »المشــاركة  الشــركة«.  مضيًفــا: 
المســابقات والفــوز بجائــزة مرموقــة كهــذه، يعــّزز هويــة 
الشــركة وصورتهــا، وبالتالــي يعطيهــا ميــزة تنافســية فــي 

مواجهة نظرائها«.
ــه  ــزة بصفت ــى هــذه الجائ ــر أن المنصــور حصــل عل يُذك
الحاليــة كمشــرف مكلــف وقائــد لفريــق إدارة معلومــات 
المشــاريع، المســؤول عن إدارة معلومات المشــاريع وأعمال 

مخاطر المشاريع.

فيصل المنصور حاماًل جائزة مهندس العام التي تمنحها 
منظمة )كونستركشن بيزنس نيوز(.

ار، واستعرض عديًدا من التقنيات في مجاالت ذات صلة بالصيانة  15 شركة محلية وعالمية شاركت في المعرض المصاحب للمنتدى، الذي حظي بإقبال كبير من قبل المشاركين والزوَّ
والموثوقية.

عبداهلل الغامدي، خالل جولته في المعرض المصاحب 
للمنتدى.

تستثمر الشركة 
في مجال الصيانة 

والموثوقية من 
أجل المحافظة 
على التمّيز في 
جميع أعمالها 

التشغيلية، وتحقيق 
الريادة على 

المستوى العالمي
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برعايٍة من أرامكو السعودية ومشاركٍة واسعة من مختلف الفئات

سباق الجري الخيري السنوي يطفئ شمعته الـ 24 في الخبر

الخبـر - رعـت أرامكـو السـعودية فعاليـات سـباق الجـري 
السـنوي الخيـري الرابـع والعشـرين التـي أقيمـت يـوم السـبت 
26 ربيـع األول 1441هــ )23 نوفمبـر 2019م(، فـي الواجهـة 
البحريـة لكورنيـش الخبـر، بمشـاركة اآلالف من المتسـابقين 

والمتسابقات من جميع الفئات العمرية ومن ذوي الهمم.
وشـاركت الشـركة بفاعليـة فـي هـذا الحـدث باعتبارهـا 
الراعـي الباتينـي لـه، حيـث عـّززت بمشـاركتها مـن مفهـوم 
العمـل التطوعـي المنّظـم والعمـل الجماعـي ألفـراد المجتمع 
مـع الجهـات األخـرى لخدمـة المجتمـع، وهمـا المفهومـان 
اللـذان كانـا يغذيـان شـعار  المناسـبة »بالـذوق نرتقـي« سـعًيا 
إلـى إيجـاد جيـل جديـد متمّيـز مـن أبنـاء المجتمـع يمتلـك 
مسـتوى عالًيـا مـن اللياقـة البدنيـة والصحـة وثقافـة العمـل 

التطوعي والخدمة االجتماعية.
ومن أجل تحقيق ذلك، أشـركت أرامكو السـعودية في هذا 
المتطوعيـن  مـن  ا  عديـًد الخيـري  لرياضـي  ا الحـدث 
والمتطوعـات الذيـن عملـوا فـي مختلـف المهـام التنظيميـة 
واإلداريـة والدعـم اللوجسـتي والتوجيـه التوعـوي واإلرشـاد 
الصحي والبيئي والخدمات اإلسـعافية الميدانية للمشـاركين 
والمشـاركات من أجل سـامتهم ونجاحهم واسـتمتعاهم بهذه 

التجربة الرياضية.
وكان المتطوعـون قـد توزعـوا وهـم يرتـدون زًيـا موحـًدا 
واضًحـا فـي عـدة نقـاط مـن السـباق، وفـي نقطتـي البدايـة 
المتسـابقين، وتقديـم  والنهايـة، وذلـك لمسـاعدة وتوجيـه 
اإلسـعافات األولية عند الحاجة. كما شـارك المتطوعون في 
مسـاعدة ذوي االحتياجـات الخاصـة، وتوزيـع الميـاه علـى 

المتسابقين، وتوزيع الجوائز في نهاية الحدث. 
وبذلـك عـّززت الشـركة مـن خـال هـذا الحـدث فـرص 
المشـاركات التطوعيـة، فيمـا قّدمـت مجموعـة واسـعة مـن 
الخدمات اللوجستية األخرى للمشاركين، بما فيها الحافات 
لنقلهـم مـن مواقـع التجمـع إلـى نقطـة البدايـة ومـن نقطـة 
النهاية إلى مواقع التجمع، باإلضافة إلى الحافات الترددية، 

وصناديق إعادة التدوير ، ودورات المياه وغيرها.
تجـدر اإلشـارة إلـى أن جميـع الفئـات العمرية شـاركت في 
السـباق الذي امتد على مسـافة خمسـة كيلو متـرات، بما في 
ذلـك ذوو االحتياجـات الخاصـة، حيـث انقسـم السـباق إلـى 
لـذوي االحتياجـات  أكثـر مـن مرحلـة، إحداهـا ُخصصـت 
أمـا  للسـيدات،  أخـرى  فيمـا ُخصصـت مرحلـة  الخاصـة، 

المرحلة الثالثة فكانت لعموم المتسابقين.
وجوه من السباق

التقت )القافلة األسـبوعية( محمد القويز، وهو أكبر 
المتسـابقين سـًنا ) 74 عاًما(، الذي حصل على المركز األول 
مـا يقـرب مـن 10 مرات عن فئة كبار السـن، حيث شـارك في 
20 سـباًقا، مؤكًدا حرصه على المشـاركة بشـكل مسـتمر في 

أحمد احلمادي

هـذا السـباق الخيـري. وتعلّـم »أبو وليـد« الكثير من مشـاركته 
فـي السـباق، ولعل أبـرز ذلك المحافظة علـى اللياقة البدنية، 
ومعرفـة النـاس. وقـال: »أحاول مـن خال مشـاركتي أن أدعو 
الشـباب للمشـاركة والمحافظـة علـى صحتهـم واالبتعـاد عـن 

األجهزة اإللكترونية قدر المستطاع«.
كما كان لنا لقاء مع ريما ناصر، التي حصلت على المركز 
األول فـي الفئـة -16 29 عاًمـا  ضمـن سـباق السـيدات، التـي 
قالت: »سـعادتي ال توصف بالمشاركة«، وتحّدثت عن بدايتها 
فـي رياضـة الجـري التـي كانـت منـذ 8 سـنوات، حيـث كانـت 
تمارسـه فـي صـاالت الرياضـة، كمـا شـاركت فـي عديـد مـن 

سباقات الجري خارج المملكة.
الرابـع   الصـف  فـي  الغامـدي، وهـي طالبـة  أمـا شـاها 
االبتدائـي، فعّبـرت عـن حرصهـا علـى المشـاركة بحضـور 
والدتهـا التـي كانـت تشـجعها، وهـي تشـارك بحمـاس وطاقـة 
عاليـة وإيجابيـة، حيـث قطعـت السـباق البالـغ طولـه خمسـة 
كيلومتـرات فـي غضـون 38 دقيقـة، وقالـت إن ذلـك إنجـاز 

عظيم بالنسبة لها.
فيمـا خطفت ميار ذات األعوام السـبعة كثيًرا من األضواء 
عقـب إعـان اسـمها كأصغـر متسـابقة فـي سـباق الجـري 
السـر خلـف إصرارهـا علـى  البحـث عـن  ليبـدأ  الخيـري، 
المشـاركة بهذا السـباق رغم صغر سنها، وهو ما كشفت عنه 
والدتها، التي أكدت أن ذلك نابع من التحفيز على المشـاركة 
فـي األعمـال التطوعيـة الـذي كانـت تحظـى بـه منـذ أن كانت 

في الرابعة من عمرها.
وعّبـر ناصـر المخيمـر، الطالـب فـي الصـف الرابـع، عـن 
حرصـه علـى المشـاركة ألول مـّرة بحضـور والـده، الـذي كان 
يشـجعه علـى التحـدي. أمـا عبـداهلل الغـازي، وهـو مـن نـادي 
المنطقـة الشـرقية لـذوي الهمم، فقد فـاز بالمركـز األول عن 
فئـة ذوي االحتياجـات الخاصـة، وعّبـر لنـا عـن سـعادته بتلك 
المشـاركة وهي األولى له، متطلًعا إلى أن تكون له مشـاركات 

خارجية مستقبًا.

أهداف السباق
أكـد القائمـون علـى برنامـج السـباق السـنوي الخيـري أن 
الفعاليـات هدفـت إلـى تعويـد طـاب المـدارس والجامعـات، 
وكذلـك منسـوبي الشـركات والمؤسسـات الحكوميـة واألهلية 
الخيريـة،  األعمـال  فـي  التطوعـي  الجماعـي  العمـل  علـى 
واإلسـهام فـي النشـاطات االجتماعيـة الهادفـة. كمـا هدفـت 
إلـى التشـجيع علـى ممارسـة رياضـة الجـري أو المشـي ألنها 
تحافـظ علـى سـامة وصحـة الجسـم وفيهـا وقايـة لإلنسـان 
مـن كثيـر مـن األمـراض. وأسـهمت هـذه الفعاليات فـي تنمية 
المهـارات والمواهـب التنظيميـة واإلداريـة لـدى الطـاب مـن 
خـال أعمـال المسـاندة للحـدث. وشـجعت ذوي االحتياجات 
الخاصـة علـى المشـاركة فـي السـباق وغيـره مـن النشـاطات 

الجماعية والمجتمعية.

وكان أصحاب الهمم قد برزوا في هذا السباق، حيث جاء 
المشاركون من ذوي االحتياجات الخاصة من مراكز ومعاهد 
التربيـة الفكريـة، ومراكـز التأهيـل المهنـي، ومركـز التأهيـل 
فـي  المعاقيـن  وتأهيـل  بالدمـام، وجمعيـة رعايـة  الشـامل 
المنطقـة الشـرقية. وقـد شـوهد المتسـابقون وهـم يقّدمـون 
صـوًرا جميلة في التنافـس والتحدي الممزوج بالمتعة والهمة 

العالية.
وكانت المرحلة الخاصة بسـباق السـيدات قد انطلقت في 
التاسـعة صباًحـا فـي كورنيـش الخبـر، حيـث بلـغ فيهـا عـدد 
المشـاركات 751 مشـاركة. وقـد خصصـت اللجنـة المنظمـة 
للسـباق عـدًدا من الجوائـز  القّيمة للفائزيـن بالمراكز األولى 
مـن كل فئـة عمريـة، حيـث بلغـت قيمـة مجمـوع الجوائـز 180 

ألف ريال لعموم المشاركين. 
الجدير بالذكر أن هذا السـباق قد تمّيز بأخذ دور الريادة 
فـي طـرح ودعـم القضايـا المجتمعيـة المختلفـة والرسـائل 
الهادفـة علـى مـر السـنين مثـل العنـف األسـري، ومتازمـة 
داون، وأمـراض الـدم الوراثيـة، والفشـل الكلـوي، ومـرض 
منة عند األطفال،  السرطان، ومرض السكري، ومكافحة السُّ
ورعايـة العجـزة والمسـنين، ورعايـة األيتـام والمكفوفيـن، 
وغيرهـا. وبلـغ عـدد المتسـابقين فـي السـنوات األخيـرة إلـى 
أكثـر مـن 10 آالف متسـابق للعـام الواحـد فـي كافـة الفئـات 
العمريـة ابتـداء مـن دون 15 عاًمـا وحتـى فـوق 60 عاًمـا مـن 

كافة الجنسيات وكافة فئات المجتمع.

محمد القويز، وهو أكبر المتسابقين سًنا ) 74 عاًما(، يقف ما بين الدكتور عبداهلل الربيش، مدير جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، ومحافظ الخبر األستاذ سليمان الثنيان. وقد سبق 
للقويز الفوز بجائزة المركز األول ما يقرب من 10 مرات عن فئة كبار السن.
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جائزة العالم األخضر الذهبية تحطُّ في الجعيمة

الغــاز  ســوائل  تجزئــة  إدارة  حصلــت   - الجعيمــة 
الطبيعــي فــي الجعيمــة، مؤخــًرا، علــى جائــزة العالــم 
األخضــر لعــام 2019م - الفائــز الذهبــي، وذلــك عــن فئــة 

أفضل الممارسات البيئية األقل تكلفة.أحمد الرميح

األفضل للبيئة واألقل تكلفة
ويأتــي هــذا التكريــم كنتيجــة مباشــرة لجهــود اإلدارة 

فــي تطبيــق عــدٍد مــن أفضــل الممارســات للتقليــل مــن 
توليــد مخلفــات المــواد الكاويــة المســتهلكة، إضافــًة إلــى 
تجربتهــا لنــوع جديــد مــن المــواد الكيميائيــة الوســيطة 
بنظــام ميروكــس، التــي أثبتــت أنهــا أقــل تكلفــة وأكثــر 
كفــاءة. وقــد أّدت هــذه التحســينات فــي األعمــال إلــى 

تخفيــض المــواد المســتهلكة بنســبة 25% وتوفيــر كبيــر 
في التكاليف التشغيلية السنوية.

والمــواد الكاويــة المســتهلكة هــي مخلفــات صناعيــة 
تتولــد بكميــات كبيــرة مــن أنظمــة ميروكــس للمعالجــة 
التــي تســاعد فــي إزالــة الكبريــت مــن منتجــات تجزئــة 
هــذه  تطبيــق  خــال  ومــن  الطبيعــي.  الغــاز  ســوائل 
المبــادرات، أتاحــت إدارة تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي 
فــي الجعيمــة الفرصــة لجميــع المصافــي فــي أرامكــو 
الســعودية، ومرافــق تجزئــة ســوائل الغاز الطبيعــي لتعزيز 
خــال  مــن  أقــل  تشــغيلية  وبتكلفــة  أعمالهــا،  كفــاءة 
اســتخدام مــادة كيميائيــة وســيطة جديــدة معتمــدة مــن 
التصنيــع  أســاليب  إدارة  فــي  المركزيــة  الهندســة 

والمراقبة. 
وقــد ُســلمت الجائــزة فــي حفــل أقامتــه منظمــة العالــم 
األخضــر، مؤخــًرا، بحضــور ســعادة الســفير الســعودي في 

فيتنام، سعود السويلم. 
ومنظمــة العالــم األخضــر، التــي تتخــذ مــن المملكــة 
المتحــدة مقــًرا لهــا، هــي مجموعــة بيئيــة دوليــة غيــر 
ربحيــة تأسســت لتكريــم أفضــل الممارســات البيئيــة فــي 

العالم وتشجيعها. 
مــن الجديــر بالذكــر أن جوائــز جريــن أبــل البيئيــة 
العالميــة قــد انطلقــت ســنة 1994م، وأصبحــت واحــدة من 

أرفع حمات التكريم مكانًة في العالم.
وتُصنــف جوائــز العالــم األخضــر ضمــن أعلــى فئــة مــن 
جوائــز جريــن أبــل، التــي تكــرم جهــود الشــركات، والعمــل 
المتمّيــز للهيئــات فــي مجــال حمايــة البيئة. وجــرى إطاق 
هــذه الجوائــز بهــدف تحســين األداء البيئــي وتشــجيع 
االســتخدام الكفــؤ للمــوارد ومســاندة الهــدف األكبــر 

المتمثل بالتنمية المستدامة.

أبهــا - دشــنت أرامكــو الســعودية  معرضهــا البيئــي فــي 
أبهــا، وافتتحــه  مديــر إدارة التوزيــع في المنطقــة الغربية، 
األســتاذ عبــداهلل الغامــدي  فــي مجمــع الراشــد مــول 
لمــدة ســتة أيــام بهــدف نشــر ثقافــة التوعيــة بأهميــة 
المحافظــة علــى البيئــة والتعريــف بمبــادرات أرامكــو 
الســعودية فــي مجــال حمايــة البيئــة، مثــل مبــادرة زراعــة 
مليــون شــجرة مانغــروف )القــرم(، ومحميــة الشــيبة، 
ومبــادرة حمايــة طائــر العقعــق العســيري، ومحميــة أبــو 
علــي، ومحميــة منيفــة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن البرامــج 

والمشاريع التي تعزز المحافظة على البيئة.
كمــا احتــوى المعــرض علــى عديــد مــن أجهــزة العــرض 
المرئيــة لشــرح مبــادرات أرامكــو الســعودية المتعلقــة  
بالمحافظــة علــى البيئــة. وتضّمــن المعــرض أيًضــا قســًما 
خاًصــا يهــدف إلــى توعيــة المجتمــع بأهميــة ترشــيد 

صالح القرني

يهدف المعرض إلى نشر ثقافة 
التوعية بأهمية المحافظة على 

البيئة والتعريف بمبادرات أرامكو 
السعودية في مجال حماية البيئة

اســتهاك الميــاه. كمــا اشــتمل المعــرض علــى ركــن خاص 
لألطفــال، حيــث تــم تقديــم نشــاطات  خاصــة بهــم تشــمل 

شرًحا متكامًا عن الطاقة المتجددة ومصادرها.
وزار المعــرض عــدٌد مــن المســؤولين والقيــادات مــن 
المــدارس  طــاب  مــن  وعــدد  الحكوميــة  الجهــات 
والجامعــات، كمــا بلــغ إجمالــي عدد الــزوار أكثر مــن 9500 
زائــر فــي ســتة أيــام فقط مــن داخــل مدينــة أبهــا وخارجها، 
حيــث أبــدوا إعجابهــم بمــا تقّدمــه أرامكــو الســعودية مــن 
مبــادرات قّيمــة وبرامــج توعويــة وتثقيفيــة فاعلــة فــي شــتى 

المجاالت.
وفــي ختــام المعــرض، كــّرم الناظــر اإلداري ألعمــال 
التشــغيل فــي أبهــا، عدنــان الصبحــي، موظفــي أرامكــو 
الســعودية المشــاركين فــي هــذا المعــرض مــن مختلــف 
اإلدارات فــي المنطقــة الغربيــة، باالضافــة إلى المتطوعين 
ــر جهودهــم ودورهــم الفاعــل فــي هــذا  والمتطوعــات نظي

المعرض.

معرض للتوعية البيئية في مدينة أبها

م أعضاء اإلدارة في إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي وأعضاء الفريق مؤخًرا، )جائزة العالم األخضر لعام 2019م-الفائز الذهبي(، الدولية عن فئة أفضل الممارسات البيئية. من اليمين  تسَلّ
بخراج غارج، وحسين تنكو، ومشعل العتيبي، وإبراهيم الباهلي، )مدير إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة(، ومحمد الشهراني، )رئيس قسم العمليات(، وأحمد غزال، )رئيس قسم 

الهندسة(، وعبد اهلل الهاجري، )رئيس قسم الصيانة(، وجابر المكرمي، وعبداهلل حربة.

بعنوان )حياتك أكثر قيمة من رسالة نصية(..
م حملة للسالمة األمن الصناعي بالمنطقة الوسطى ينظِّ

الريــاض - إدراًكا ألهميــة دورهــا فــي التوعيــة بأهميــة ثقافــة القيــادة 
الوقائيــة لــدى موظفــي ومتدربــي أرامكو الســعودية، نظّمــت إدارة أعمال 
األمــن الصناعــي بالمنطقــة الوســطى حملــة عــن الســامة المروريــة 
والقيــادة الوقائيــة لطــاب ومنســوبي مركــز تدريــب األمــن الصناعــي في 
مدينــة الريــاض، مؤخــًرا، واســتمرت الحملــة لمــدة 3 أيــام تحــت عنــوان 

)حياتك أكثر قيمة من رسالة نصية(.
وشــهدت الحملــة فــي يومهــا الختامــي حضــور مديــر إدارة أعمــال 
األمــن الصناعــي بالمنطقــة الوســطى، األســتاذ محمــد الســبيعي، وعــدد 
مــن مشــرفي مركــز التدريــب  والطــاب المتدربيــن. وتفاعــل عــدد كبيــر 
ــرة  ــة مــن رســائل مؤث ــه الحمل مــن طــاب مركــز التدريــب مــع مــا قّدمت
ــة  ــر اســتخدام بعــض عــروض الفيديوهــات التوعوي ــة عب وطــرق تفاعلي

والبرامج التفاعلية وأجهزة المحاكاة.
واســتهدفت الحملــة الطــاب الجــدد المتدربيــن فــي مركــز تدريــب 

ــز ثقافــة الســامة أحمد الشمري األمــن الصناعــي، خاصــة فــي ظــل حاجتهــم لتعزي
بعــد رصــد بعــض الحــوادث المروريــة لهــم، وهــو مــا دفــع إدارة أعمــال 
األمــن الصناعــي للتركيــز علــى هــذه الفئــة مــن الشــباب، والســعي 
ــة فــي المســتقبل، كونهــم  ــادة ورفــع مســتوى ســامة القــوى العامل لزي
يُعــدون جــزًءا مــن مجتمــع أرامكــو الســعودية ومســتقبل الشــركة، وكان 
الهــدف الرئيــس هــو تذكيــر المتدربيــن بعــدم اســتخدام الهواتــف 
المحمولــة أثنــاء القيــادة، فهــو أحــد األســباب الرئيســة للحــوادث فــي 
الوقــت الحاضــر مــع وجــود حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــة  ــد المركب ــد يتســبب فــي انشــغال قائ ــا ق ــة مم ــات المختلف والتطبيق

عن الطريق.
وقــد شــّدد الســبيعي علــى أهميــة عــدم اســتخدام الجــوال أثنــاء 
ــا  القيــادة، لمــا يشــكله مــن خطــورة بالغــة علــى ســامة الجميــع، مطالًب
الشــباب بعــدم ممارســة هــذا الســلوك فــي جميــع األوقــات حتــى تصبــح 
ــن  ــادة م ــاء القي ــف أثن ــون اســتخدام الهات ــم، وأن يك ــة ســائدة لديه ثقاف

المحظورات البديهية.

تفاعل عدد كبير من طالب مركز التدريب مع ما قّدمته الحملة من عدة رسائل مؤثرة وطرق 
تفاعلية عبر استخدام بعض عروض الفيديوهات التوعوية والبرامج التفاعلية وأجهزة 

المحاكاة.
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في معرض الظهران السنوي للفنون الجميلة..

تجّليات الفن.. ومزيٌد من المواهب الفنّية
الظهـــران - عقـــدت جماعـــة الفنـــون الجميلـــة فـــي 
الظهـــران، مؤّخـــًرا، معـــرض الظهـــران الســـنوي الخامـــس 
ــة الديـــوان  ــة، وذلـــك فـــي قاعـ ــتين للفنـــون الجميلـ والسـ
فـــي الظهـــران، حيـــث اجتمـــع الفنانـــون مـــن األحيـــاء 
الســـكنية فـــي أرامكـــو الســـعودية لعـــرض أعمالهـــم الفنيـــة 

على مدار أربعة أيام.
ـــى للرئيـــس للتشـــغيل وخدمـــات  ـــب األعل وتحـــّدث النائ
األعمـــال، األســـتاذ محمـــد محســـن الســـقاف، فـــي كلمتـــه 
االفتتاحيـــة عـــن التطـــّور التاريخـــي للمعـــرض، قائـــًا: 
ــون  ــّد معـــرض الفنـ ــتين، يُعـ ــه الخامـــس والسـ ــي عامـ »فـ
هـــذا أقـــدم مـــن بعـــض المبانـــي والمرافـــق فـــي أرامكـــو 

السعودية«.
وكانـــت جماعـــة الفنـــون الجميلـــة فـــي الظهـــران، قـــد 
ــا  ــط، فيمـ ــاء فقـ ــة أعضـ ــام 1954م بثمانيـ ــي عـ ــدأت فـ بـ
ـــوم، أصبحـــت  ـــا األول عـــام 1955م. والي أقامـــت  معرضه

الجماعة تمّثل مجتمًعا قوًيا يضّم 400 عضو.
وقـــّدم الســـقاف شـــكره لـــكل مـــن أســـهم فـــي جماعـــة 
الفنـــون الجميلـــة فـــي الظهـــران، وقـــال: »مـــع اتســـاع 
رقعـــة الحـــدث أكثـــر فأكثـــر فـــي كّل عـــام، نتطلّـــع لرؤيـــة 

مزيد من المواهب الفنّية، وإسهاماتها المجتمعية«.
ـــا  ـــون ومعرضه ـــّد جماعـــة الفن وأضـــاف الســـقاف: »تُع
طاقاتهـــم  فيـــه  تتجلّـــى  للفنانيـــن،  محفـــًا  الســـنوي 
ـــم  ـــي بإنجازاته ـــن، وتحتف ـــم الفناني ـــي تدع ـــة، فه اإلبداعي

ألنهم يمثلون ركيزة مهمة في المجتمع«.
وقـــد اســـتعرض 72 فناًنـــا 450 عمـــًا فنًيـــا تحـــت 

.) شعار المعرض لهذا العام، الذي جاء بعنوان )تجلَّ

استكشاف تجّليات الفن
فـــي  الجميلـــة  الفنـــون  رئيســـة جماعـــة  وتؤمـــن 
ـــّد  ـــأن الجماعـــة تُع ـــة أمـــوال ســـميث، ب ـــران، الفنان الظه

مـــاًذا إبداعًيـــا لمجتمـــع الفنانيـــن. وكان لســـميث عمـــل شايستا خان
فنـــي مـــن الزجـــاج يمّثـــل األمـــل لعالـــم دّمرتـــه التغّيـــرات 
المناخيـــة، حيـــث تتماســـك فيـــه الطبيعـــة مـــن خـــال 
التـــوازن النباتـــي الرقيـــق. إلـــى جانـــب ذلـــك اســـتعرضت 
ســـميث عمـــًا فنّيًـــا لنائبـــة رئيســـة جماعـــة الظهـــران 
ــة  ــي منحوتـ ــل فـ ــور، يتمّثـ ــة تـ ــة، عائشـ ــون الجميلـ للفنـ
خزفيـــة دائريـــة تتحـــّول إلـــى شـــكل كـــروي، كتجـــلٍّ آخـــر 

يعكس شعار المعرض.
وبالنســـبة للفنانـــة الشـــابة، جـــود البطـــاط، فـــإن 
ـــاة الدعـــة، الستكشـــاف  ـــي الخـــروج مـــن حي ( يعن )تجـــلَّ
أفـــكار غيـــر تقليديـــة. وقـــد رســـمت جـــود، مســـتلهمًة 
فلســـفة جّدتهـــا التّواقـــة للمســـتقبل، فراشـــات براّقـــة 
نابضـــة بالحيـــاة، تنبثـــق مـــن رأس امـــرأة شـــابة. كمـــا 
قّدمـــت دالل الغيثـــي، وهـــي فنانـــة شـــابة أخـــرى، 
جديـــدة  لصيحـــات  الرصـــاص،  بقلـــم  رســـومات 
وعناصـــر مـــن الثقافـــة الشـــعبية، مثـــل شـــخصيات 

المسلسل الكرتوني )فتيات القوة(.
شـــارك  الـــذي  ميليفـــر،  إليريـــك  بالنســـبة  أمـــا 
ــنوات  ــون علـــى مـــدى السـ ــه فـــي معـــرض الفنـ بأعمالـ
( يعنـــي ظهـــور  الســـبع الماضيـــة، فقـــد قـــال أن )تجـــلَّ
مواهـــب جديـــدة، لذلـــك تمّيـــز معـــرض هـــذا العـــام 
بتنـــّوع أكبـــر فـــي الفنانيـــن. ويســـتطيع إيريـــك بضربـــات 
ســـريعة بالفرشـــاة، أن يحـــّول األفـــكار المجـــّردة إلـــى 

لوحاٍت فنية تأسر األنظار.

وسائط متنّوعة وأساليب مبتكرة
المعـــرض  الفنانيـــن روح  بعـــض  يتقّمـــص  بينمـــا 
بأعمالهـــم الفنيـــة، يستكشـــف البعـــض اآلخـــر أســـاليب 
فنيـــة إلنجـــاز أعمـــال فنيـــة مبتكـــرة. وقـــد ألهمـــت 
ــر  ــو بكـ ــاء أبـ ــة رجـ ــوان الطبيعـ ــة وألـ ــار الكريمـ األحجـ
فـــي  مـــادة صمغيـــة  فاســـتخدمتا  ســـكاك،  وهـــا 
الوســـيط المختلَـــط الـــذي اختارتـــاه، والـــذي يتكـــّون 

مـــن أصبـــاغ معدنيـــة ثاثيـــة األبعـــاد ومـــادة لّماعـــة 
ــا  ــًا فنًيـ ــه عمـ ــا منـ ــة، لتصنعـ وآللـــئ وخشـــب ومنحوتـ

أّخاًذا.
أّمـــا الفنانـــة غزالـــة شـــاجي، التـــي تعلّمـــت الفـــن 
بنفســـها، فنقعـــت ثمـــار الجـــوز )عيـــن الجمـــل( فـــي 
المـــاء، واســـتخدمت المـــادة المحايـــدة المتخلّفـــة عنـــه، 
مـــع طـــاء ذهبـــي مـــن عيـــار 24 قيـــراط، لتحصـــل علـــى 
ـــة  ـــة الخزفي ـــوان الفسيفســـاء التيموري ـــي أل ـــوان تحاك أل
مـــن القـــرن الخامـــس عشـــر الميـــادي. واســـتخدم 
الفنـــان كريســـتيان وارتـــون، الـــذي تـــدّرب علـــى يـــد 
ـــة،  ـــون الجميل ـــران للفن ـــة الظه ـــي جماع أحـــد مخضرم
ســـكاكين الرســـم لرســـم حقـــول زهـــرة الكاردينيـــا فـــي 

جوهانسبرغ.
وعـــن لوحتهـــا )العزلـــة(، تقـــول ســـما منصـــور فـــي 
أول ظهـــور لهـــا فـــي معـــرض الفنـــون هـــذا العـــام، إنـــه 
يجـــب علـــى الشـــخص االبتعـــاد قليـــًا والتحديـــق فـــي 
اللوحـــة، حتـــى يمكنـــه تـــذّوق هـــذا العمـــل الفنـــي كمـــا 
ـــن،  ـــخ الف ـــة الشـــغوفة بتاري يجـــب. وتصـــف ســـما الفنان
أســـلوب آال بريمـــا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر الميـــادي، 
الـــذي يعمـــد الفنـــان فيـــه إلـــى وضـــع طبقـــات مـــن 
ــو  ــابقة، وهـ ــة سـ ــات رطبـ ــى طبقـ ــب علـ ــاء الرطـ الطـ
فـــي  المتأنـــي  التقليـــدي  األســـلوب  عـــن  يختلـــف 
األعمـــال الفنيـــة، الـــذي كان أبطـــأ ويســـتغرق وقًتـــا 

أطول.
لطالمـــا كان معـــرض الفنـــون حدًثـــا جاذًبـــا فـــي 
أوســـاط أحيـــاء أرامكـــو الســـكنية، ويشـــهد علـــى ذلـــك 
عـــدد الـــزّوار الذيـــن ارتـــادوه هـــذا العـــام، الـــذي بلـــغ 

3800 زائر.
وشـــكرت أســـيل عـــواد، الرئيســـة المشـــاركة لمعـــرض 
دعمهـــم  علـــى  الســـكن  أحيـــاء  خدمـــات  الفنـــون، 
المتواصـــل للمعـــرض، قائلـــة: »فـــي كّل عـــام، يرتفـــع 
ـــة  ـــر. لقـــد اجتمعـــت اللجن ـــر فأكث ـــات أكث ســـقف التوقع

بكاملها لتنظيم معرض فنون مذهل وناجح«.

في العدد الجديد من مجلة القافلة

األمير خالد الفيصل يدعو لفكٍر عربّي جديد

الظهـــران - جـــاء مســـتقبل اللغـــة والفكـــر والـــذكاء 
االصطناعـــي فـــي مقدمـــة اهتمامـــات عـــدد نوفمبـــر/

ديســـمبر 2019م مـــن مجلـــة القافلة الذي صـــدر مؤخًرا 
هـــذه  عـــن  للحديـــث  مســـاحات  العـــدد  أفـــرد  حيـــث 
الموضوعـــات وجديدهـــا وآفاقها، إلى جانـــب عديد من 

الموضوعات األخرى.
وكان صاحب الســـمو الملكـــي األمير خالـــد الفيصل، 
د فـــي مقالة كتبها  رئيس مؤسســـة الفكر العربـــي، قد أكَّ
في هـــذا العدد، أهميـــة والدة فكر عربـــي تنويرّي جديد 
قـــادر على التأثيـــر اإليجابي في الوعـــي الثقافي العربي 

المعاصر، بل في المستقبل والمصير العربي.
مقالـــة الفيصل وبما تحملـــه من نظـــرة متعمقة تدعو 
قـــارئ القافلة، بـــل المواطـــن والمفكر واإلنســـان العربي 
عموًمـــا، أن يتأملهـــا ويحللهـــا ويســـتخلص منهـــا تلـــك 

األفكار الناجعة التي وصفها سموه في مقالته.

مستقبل اللغة بين الذكاء 
البشري واالصطناعي

كمـــا تحـــدث رئيـــس التحريـــر عـــن مســـتقبل الفكـــر 
ومســـتقبل اللغـــة فـــي عصـــر الـــذكاء االصطناعـــي في 
مقالتـــه االفتتاحيـــة، فقـــد أشـــار إلى مـــا جاء فـــي باب 
»جلســـة نقـــاش«، حيـــث نقـــرأ فيـــه وقائـــع النـــدوة التي 
نظمتهـــا المجلة في مقـــر النادي األدبي بجدة بمناســـبة 
االحتفـــال العالمي باللغـــة العربية الذي يصـــادف 18 من 
ديســـمبر من كل عام، وضمـــت نخبة مـــن المتخصصين 

فـــي اللغـــة والـــذكاء االصطناعـــي، بحضـــور جمـــع مـــن القافلة األسبوعية
الباحثيـــن والمهتميـــن، وكانـــت المحـــاور الرئيســـة فـــي 
النقـــاش: هـــل يمكـــن للـــذكاء االصطناعـــي أن يحاكـــي 
العمليـــات الذهنيـــة المعقـــدة التـــي يمـــر بهـــا الدمـــاغ 
البشـــري لتكوين اللغـــة وتفكيـــك رموزها؟ وهـــل بإمكان 
اآللـــة أن تحاكـــي البشـــر لغوًيا؟ ومـــا هو أثـــر ذلك على 

لغتنا العربية؟

تقرير القافلة: مؤتمرات »فكر« 
وتقارير التنمية الثقافية العربية

وبمناســـبة اســـتضافة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمـــي »إثـــراء«، فـــي الثانـــي مـــن ديســـمبر مـــن العام 
الجـــاري مؤتمـــر »فكر« الســـنوي الـــذي تعقده مؤسســـة 
الفكر العربي، يعـــرض تقرير القافلة لهـــذا العدد إيجاًزا 
عـــن تاريـــخ مؤتمـــرات فكـــر والمحـــاور التـــي تناولتهـــا، 
ولمحـــة عـــن تقاريـــر التنميـــة الثقافيـــة العربيـــة التـــي 
متها المؤسســـة، والتي صدر منها أحد عشـــر تقريًرا  قدَّ

حتى اليوم.

سينما سعودية.. ولد ملًكا
وســـلطت القافلة الضـــوء في هـــذا العدد علـــى الفلم 
الملحمـــي »ولـــد ملـــًكا«. حيث أجـــرت حواًرا مـــع مخرج 
ومنتـــج الفيلـــم، وكتـــب خالـــد ربيـــع عـــن أهميـــة الفلـــم 
والمرحلة التاريخيـــة التي رصدها، مســـلًطا الضوء على 
النواحـــي التي ال يعرفهـــا معظم الناس عـــن المغفور له، 
بـــإذن اهلل، الملك فيصل بن عبدالعزيـــز، فيما نقل الفلم 

خلفيات ومجريـــات أحداث زيارة الفيصـــل إلى بريطانيا 
عام 1919م.

الفالسفة في وادي السيليكون
ونطالـــع في »بـــاب علـــوم« موضوعين حديثـــي الطرح 
على مســـتوى اإلعام العام. في الموضـــوع األول، يجيب 
أميـــن نجيب عـــن تســـاؤل مفاده: مـــاذا يفعل الفاســـفة 
فـــي وادي الســـيليكون بجانـــب مديـــري غوغـــل وأبـــل 

ومايكروسوفت وفيسبوك وغيرها؟ 
أمـــا الكاتـــب يوســـف البنـــاي فيأخذنا مـــع الموضوع 
الثانـــي إلى تحليـــل الظاهرة التي أطلق عليهـــا: »الفعالية 

الامعقولة للرياضيات في الطبيعة والفيزياء«. 

طريق إلى القمر
أمـــا زاويـــة »العلـــم خيـــال« فهي تطـــرح ما يفكـــر فيه 
العلمـــاء من إنشـــاء طريق بين األرض والقمر على شـــكل 
كابل كربوني شـــبيه بفكـــرة »مصعد الفضـــاء«. فهل هذا 

ممكن؟ 

ملف العدد: الضمير
وتُختتـــم رحلـــة القافلـــة عنـــد باب ملـــف العـــدد وهو 
الضميـــر، الذي قيـــل الكثير عـــن دوره وأهميته في حياة 
اإلنســـان، حتى إن هناك من وضعه فـــي مرتبة أعلى من 
القانـــون، ووضع إماءاته فوق الواجبـــات. إنه غير مرئي 
وال ملمـــوس، ولكنـــه ســـلطة توجـــه وتحاكـــم، وأحـــكام 

الضميـــر قد تكون في غاية القســـوة، كمـــا يمكن الرتياح 
الضميـــر أن ينعكـــس ارتياًحا على الجســـم والـــروح، إنه 
صـــوت داخلـــي يخاطـــب النفـــس بصمـــت عنـــد التفكير 
باإلقـــدام على فعل قد يلحـــق أذى ما باآلخريـــن، وأيًضا 

عند ممارسة هذا الفعل، وبشكل خاص بعد ممارسته.
فمـــا هو مفهـــوم الضمير بـــدًءا من منظور الفاســـفة 
والمفكريـــن وعلمـــاء النفـــس، وصـــواًل إلى حضـــوره في 
تاريـــخ اآلداب والفنـــون. تنـــاول هـــذا الموضـــوع كلٌّ من: 
الدكتـــور بـــدر الديـــن مصطفـــى، والدكتـــور نورالديـــن 
الســـافي، واألديـــب يوســـف المحيميـــد، وبمشـــاركة من 

فريق التحرير.
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استعدوا لثورة الخدمات املصرفية املفتوحة ! 
ـــا  ـــي تســـعى إليه ـــكارات الت ـــة هـــي االبت ـــة المالي التقني
الشـــركات الماليـــة لتطويـــر األســـاليب الماليـــة التقليديـــة 
عنـــد تقديمهـــا للخدمـــات الماليـــة. وأفضـــل مثـــال لهـــذه 
التقنيـــة هـــو اســـتخدام الهواتـــف الذكيـــة فـــي الخدمـــات 
المصرفيـــة أو مـــا يعـــرف باســـم البنـــوك الخلويـــة، 
وكذلـــك خدمـــات االســـتثمار عبـــر الهاتـــف المحمـــول، 
ـــى جعـــل  ـــي تهـــدف إل ـــة المشـــفرة، الت والعمـــات الرقمي

الخدمات المالية في متناول المستخدمين كافة.
بـــدأت  الماليـــة،  التقنيـــات  هـــذه  خـــال  ومـــن 
تُعـــرف  جديـــدة  تقنيـــة  ثـــورة  بدعـــم  المصـــارف 
بالخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة، والمتوقـــع لهـــا أن 
البنكيـــة وأنشـــطة  المعامـــات  فـــي  تُحـــدث طفـــرة 

التحوُّل الرقمي. 
وتُعـــّرف الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة بأنهـــا 
والحســـابات  الماليـــة  المعلومـــات  لتبـــادل  طريقـــة 
وإتاحتهـــا بيـــن البنـــوك، واالســـتفادة مـــن المـــوارد 
برمجـــة  تقنيـــة  واجهـــات  خـــال  مـــن  المصرفيـــة 
التطبيقـــات، حيـــث ســـيتم مشـــاركة البيانـــات والعمليـــات 
كشـــركات  بنكيـــة،  غيـــر  أخـــرى  لشـــركات  البنكيـــة 
ــة  ــات المصرفيـ ــم العمليـ ــة، لتتـ ــي التقنيـ ــة فـ متخصصـ
عـــن طريقهـــم، بـــداًل مـــن إتاحتهـــا عـــن طريـــق البنـــوك 
فقـــط، ممـــا يـــؤدي إلـــى وضـــع العميـــل فـــي نطـــاق 
الســـيطرة والتحكـــم بوضـــع حســـابه البنكـــي بشـــكل 

مستقل عن البنك.
وللوصـــول للحالـــة الُمثلـــى لهـــذه التقنيـــة، يُعـــد بنـــاء 
البنيـــة التحتيـــة لخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة أمـــًرا 

)مدرسة(.. منصة 
إلكترونية تعليمية 

لكل األعمار
)مدرســة( هــي منصــة إلكترونيــة تعليميــة مجانيــة موجهــة للطلبــة من 
مرحلــة ريــاض األطفــال، وحتــى آخــر مرحلــة مدرســية فــي قطاعــي 
التعليــم الحكومــي والخــاص فــي الــدول العربيــة، كمــا تســتهدف الطلبــة 
غيــر المســجلين فــي أي شــكل مــن أشــكال التعليــم النظامــي، إلــى جانب 
أوليــاء األمــور، والمعلميــن، والمؤسســات التعليميــة المختلفــة، وكل 

الراغبين بالمعرفة.
أُطلقــت منصــة مدرســة Madrasa العــام الماضــي كإحــدى مبــادرات 
مؤسســة مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة، بهــدف توفيــر 
تعليــم بجــودة عالميــة لــكل طفــل عربــي، حيــث تســعى المنصــة إلــى 
االرتقــاء بآليــات التعليــم فــي الوطــن العربــي باســتخدام التقنيــة.  وتوفــر 
باللغــة  تعليمًيــا  المفتوحــة محتــوى  اإللكترونيــة  التعليميــة  المنصــة 
العربيــة فــي كافــة مــواد العلــوم والرياضيــات، لــكل المســجلين أينمــا 

كانوا.
وحتــى هــذا اليــوم، ســّجلت المنصــة أكثــر مــن 45 مليــون زيــارة 
لموقعهــا، واشــترك بهــا أكثــر مــن مليونــي شــخص، فيمــا شــهدت 

مسابقاتها اإللكترونية اليومية أكثر من 4 مايين مشاركة.
ــو تعليمــي، تشــمل مــواد  ــى 5000 فيدي ــا يصــل إل وتضــم المنصــة م
الفيزيــاء، والكيميــاء، واألحيــاء، والرياضيــات، والعلــوم العامــة. كمــا 
تضــم المنصــة تمرينــات وتطبيقــات فــي مختلــف المــواد العلميــة، 

كمناهج تكميلية للمقررات الدراسية التقليدية.
وأُنتجــت هــذه المناهــج ضمــن خطــة تعريــب، كأكبــر مشــروع ترجمــة 
علمــي مــن نوعــه، أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــة  ــوى تعليمــي للطلب ــب محت ــة وتعري ــي ســبتمبر 2017م لترجم ــوم ف مكت
العــرب، وشــارك فــي تنفيــذه المئــات مــن المتطوعيــن العــرب مــن 
مترجميــن، ومحّرريــن علمييــن، ومعلّقيــن صوتّييــن، ومصّممــي غرافيــك 
ومنتجيــن فنييــن، ومعلميــن، وذلــك تحــت إشــراف لجــان تربويــة وفنيــة 

مختصة.

التعليم من خالل اللعب
طرحــت منصــة مدرســة مبــدأ »التعليــم مــن خــال اللعــب« كطريقــة 

إضافيــة لتشــجيع الطــاب فــي العالــم العربــي علــى مواصلــة التحصيــل 
العلمــي، والتعلــم الذاتــي، وتحفيزهــم وتعزيــز روح التنافــس اإليجابــي 
لديهــم، وتنميــة قدراتهــم التفاعليــة مــن خــال الجمــع بيــن الفائــدة 

والمرح.
فيمكــن للطــاب المســجلين فــي المنصــة متابعــة كافــة الــدروس 
التعليميــة بالفيديــو، والتنافــس فيمــا بينهــم لكســب النقــاط مــن خــال 
المشــاركة وأثنــاء تفاعلهــم مــع محتــوى المنصــة، والتســابق الحتــال 
مراكــز متقدمــة فــي قائمــة »نجــوم مدرســة«، كمــا ينــال المتميــزون 

أوسمة رمزية.

كيف يمكنك المشاركة في مدرسة؟
يمكنــك تصفــح موقع مدرســة عــن طريق أجهــزة الكمبيوتــر المحمولة 
والمكتبيــة، واألجهــزة اللوحيــة، والهواتــف، حيــث يتوافــر تطبيــق مدرســة 
وكذلــك  بــاي،  قوقــل  متجــر  علــى  أندرويــد  نظــام  لمســتخدمي 
لمســتخدمي نظــام آي أو إس علــى آب ســتور. ويمكنــك إنشــاء حســاب، 
ــك، والبحــث  ــة الخاصــة ب ــم إنشــاء قائمــة الفيديوهــات التعليمي ومــن ث
عــن الفيديوهــات التعليميــة التــي تهمــك وإضافتهــا إلــى قائمتــك. كمــا 
ســيتيح لك التســجيل فرصة المشــاركة في مســابقة مدرســة، وســتصلك 
أيًضــا إشــعارات وتنبيهــات مســتمرة حــول الفيديوهــات والــدروس 

والمواد الجديدة التي تقدمها منصة مدرسة.
https://madrasa.org :ولدخول منصة مدرسة

أسرع كمبيوتر في العالم 
من قوقل

أعلنــت شــركة قوقــل أنهــا كســرت الرقــم العالمــي ألســرع كمبيوتــر فــي العالــم، مــن 
خــال اســتخدام جهــاز حاســب كمــي قــادر علــى حــل أعصــى المســائل المعقــدة خــال 
ــوى  ــا باســتخدام أق ــد تســتغرق آالف الســنين لحله ــاأن هــذه المســائل ق ــق، علًم دقائ

الحواسيب التقليدية الحالية.
ويتوقــع باحثــو قوقــل أن تُســهم أجهــزة الحاســب الكميــة فــي غضــون بضــع ســنوات 
علــى دفــع عجلــة التقــدم فــي مجــاالت مثــل الــذكاء االصطناعــي، وعلــوم البيانــات 

والبحث والبيانات الضخمة لحل المشكات المعقدة. 
ــم تســميته »ســيكامور«،  ــا، ت ــا دقيًق ــل معالًج ــرت قوق ــق هــذا اإلنجــاز، ابتك ولتحقي
يحتــوي 54 وحــدة كيوِبــت. ويبلــغ ســمك المعالــج الجديــد نحو عشــرة مليمتــرات، حيث 

تم صنعه من أجزاء من مواد األلومنيوم واإلنديوم بين شريحتين من السيليكون. 
واســتطاع الباحثــون فــي تجربتهــم ربــط وحــدات المعالجــة »الكيوبــت« ببعضهــا على 

شكل شبكة متداخلة، لتتبادل البيانات بينها بطريقة الفيزياء الكمية.
وتــم إعطــاء الحاســوب الكمــي مهمــة معقــدة، تتمثــل فــي التعــرف علــى األنمــاط 
المتكــررة فــي سلســلة مــن األرقــام العشــوائية. وقــد حــل الكمبيوتر المشــكلة فــي ثاث 
دقائــق و20 ثانيــة. وتفيــد التقديــرات أن المســألة ذاتها قد تســتغرق عشــرة آالف ســنة 

لكي يحلها أقوى كمبيوتر خارق من نوعه في العالم اليوم.
وأكــد فريــق الباحثيــن مــن قســم الــذكاء االصطناعــي فــي قوقــل أن هــذه الزيــادة 
الجذريــة فــي الســرعة مقارنــة مــع جميــع الخوارزميــات التقليديــة المعروفــة، هــي تحقق 
اختبــاري للتفــوق الكمــي لهــذه المهمــة الحوســبية المحــددة، ممــا يبشــر بإطــاق نمــوذج 

حوسبي ترقّبه العالم طويًا.

كيف تعمل الحوسبة الكمية 
نظريــة الكــم هــي فــرع مــن فــروع الفيزيــاء الــذي يتعامــل مــع عالــم الــذرات 
والجزيئــات، وفكــرة الحوســبة الكميــة تقــوم علــى االســتفادة مــن القــدرات الفائقــة 
للجســيمات الذريــة، لقدرتهــا علــى التشــّكل علــى هيئــة أكثــر مــن حالــة واحــدة فــي أي 
وقــت، نظــًرا للطريقــة التــي تتصــرف بهــا تلــك الجســيمات. وهنــا، يمكن االســتفادة من 
ــن الحواســيب  ــل م ــة أق ــر وبطاق ــات بســرعة أكب ــام بالعملي ــي القي ــة  ف هــذه الخاصي

التقليدية.
وعلــى الرغــم مــن قيــام كثيــر مــن الشــركات بتصنيــع حواســيب كميــة إال أنهــا تُعــد 
فــي مرحلــة التجــارب، فلــم يثبــت أي حاســوب مــن هــذه الحواســيب كفاءته بعــد ، حيث 
أنهــا بعيــدة إلــى اآلن عــن التصنيــع التجــاري، إمــا لحجمهــا الضخــم أو قصــر المــدة 
الزمنيــة لتخزيــن البيانــات، ولكــن المحــاوالت مــن قبــل كبــرى شــركات التقنيــة مثــل آي 
ــى  ــت مســتمرة للتفــوق فــي هــذا المجــال، وهــو مــا ســيؤدي إل ــي إم و قوقــل مــا زال ب

تغيير العالم كما عرفناه حتى اآلن. 

كمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

ــة  ــوك إلتاحـ ــع البنـ ــتُضطر جميـ ــطتها سـ ــا، وبواسـ مهًمـ
كافـــة المعلومـــات ألي شـــركة تقنيـــة ماليـــة مرخصـــة 
لتقـــدم الخدمـــات  البلـــد،  لذلـــك  المركـــزي  للبنـــك 

المصرفية المفتوحة.
وستســـّهل الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة عديـــًدا 
ـــى  ـــة الوصـــول إل ـــات لمســـتخدميها، كإمكاني ـــن الخدم م
بيانـــات الحســـابات المصرفيـــة مـــن عـــدة بنـــوك مختلفـــة 
عبـــر منصـــة موحـــدة، وإجـــراء المدفوعـــات والتحويـــات 
ـــر  ـــة عب ـــكل ســـهولة وفاعلي ـــة ب ـــن الحســـابات المختلف بي
تطبيـــق إلكترونـــي واحـــد فقـــط للعميـــل، واســـتخدام 
منصـــة واحـــدة الختيـــار أفضـــل البنـــوك والشـــركات 
التـــي تـــزود بالخدمـــات المصرفيـــة. وبمعنـــى آخـــر، 
ســـيتم تحريـــر الحســـاب البنكـــي مـــن ربطـــه ببنـــك 
معيـــن، ويكـــون افتراضًيـــا بيـــن البنـــوك باســـتخدام 
تطبيقـــات خارجيـــة للدخـــول علـــى تلـــك الحســـابات. 
ـــل  ـــن العمي ـــه، وبضغطـــة زر واحـــدة، ســـوف يتمك ـــا أن كم
مـــن االطـــاع علـــى التزاماتـــه ومجمـــوع أصولـــه ووضعـــه 

المالي في جميع البنوك.
هـــذا  بتبنـــي  الكبـــرى  البنـــوك  بـــدأت  وبالفعـــل 
البحريـــن اإلســـامي  بنـــك  المفهـــوم، حيـــث أعلـــن 
تدشـــين الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة، وذلـــك طبًقـــا 
لتوجيهات مصـــرف البحريـــن المركزي الهادفـــة إلـــى 
مـــع  الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك  جميـــع  ربـــط 
الشـــركات المتخصصـــة فـــي التقنيـــة الماليـــة، بهـــدف 
تقديـــم خدمـــات مصرفيـــة مركزيـــة لعمـــاء القطـــاع 

المصرفي.
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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 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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

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

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

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

المربعات التسعة.
* حل العدد الماضي

ذات مــّرة قلــُت لســيارتي الِمطــواع: »يمديــك توصلينــي ســاحل 
دتُهــا مــن جميــع الجهــات فوجدتهــا كأنمــا  الشــعيبة وترجعينــي؟«. تفقَّ

تقول لي: »ممكن«. قلت: »إذن لننطلق، وكل ما يلزمك حاصل«.
ــد  ــى خــط ســيرنا. ومــن عن ــا، ســلكنا الدائــري األقــرب إل وانطلقن
ســيل  مــع  انحرفنــا  الكعكيــة،  إلــى  المؤديــة  األخيــرة  اإلشــارة 
الســيارات يســاًرا، توّقفنــا مرتيــن؛ واحــدة فــي الطريــق بســبب حــادث 
مــروري، وواحــدة عنــد المحطــة. »أتحتاجيــن شــراًبا؟ هــواًء؟ زيًتــا؟ 

أنا حاضر«.
ــت:  ــة ســوا؟« قل ــى بطاق ــًا: »يبغ ــي عامــل المحطــة قائ ــرب من اقت
ال. قــال: »واحــد تانكــي؟ اثنيــن تانكــي؟« تذّكــرُت ســعر البنزيــن، 
فأجبتــه: »تانكــي واحــد«. ضغــط مســدس التعبئــة، فبــدأ العــّداد 
يحــّض بعضــه بعًضــا علــى ســرعة العمــل، وانصرفــُت إلــى تفّقــد 
لوحــة التحذيــرات فــي شاشــة )الطبلــون(، فلــم أجــد إال الصمــت 
طويلــة،  إجــازة  فــي  كلهــا  التحذيــرات  وكأن  اإلغضــاء،  وحســن 
باســتثناء إشــارتي ربــط الحــزام وتجــاوز الســرعة اآلمنــة. »100 
ريــال«، قــال لــي العامــل. نقدتُــه المبلــغ، ثــم اســتأنفت الســير. كل 
الــدور القابعــة علــى ضفتــي الطريــق الرئيــس منكفئــٌة إلــى الداخــل، 

بينما كل المحّات التجارية تسعى إلى الخارج.
»ومــا عننــا وعنــك.. مهمــا يجــي منــك«. قلــُت لســيارتي الِمطــواع: 
»يــا هــذه، أيتهــا اليابانيــة ســفعاء الخديــن، ألــم أقــل لــك مــا لنــا ومــال 
التفتيــش  نقطــة  إلــى  وصلنــا  كّنــا  العتيقــة؟«.  الراديــو  أغانــي 
الممسوســة بهــدوء روتينــي، ولكــن لــم يكــن لنــا بــد مــن مراعــاة 
خاطــر )المطبــات( المهترئــة، المحفوفــة بالبراميــل الباســتيكية؛ 
ــا تجاوزناهــا بســام، ومعهــا نقطــة التفتيــش  لهــا مــزاج صعــب، لكنن

المحروسة.
»وطالــت األيــام.. وعشــنا فيهــا أوهــام«. »ال، فــي هــذه الحــال ال 
بـُـّد أن نقــول كفــى تنغيًمــا لحزنــك القديــم، أأنــت ذاهــب للشــعيبة، أم 
لحزنــك العبثــي يــا رجــل؟ أغلقــه«. »لنغلقــه بأمــر مزاجــك المتقلــب. 
ألــم يكــن أولــى أن تكمــل االســتماع لألغنيــة؟«. »أبــًدا، أنــا طلبــت 

الساحل ولم أطلب أغنية عاتية التأثير!«
اتســع فضــاء البــر مــن حولــي. بعــد عشــرين دقيقــة يجــب أن أضــع 
عجلتَــي الســيارة اليُســراَوين علــى حافــة ُجــرف الســاحل. وفعلــُت، 
ــا إلــى جلبــة القواقــع واألصــداف، وهــي تدفــع يومهــا الجديــد  مصغًي

ناحية البحر، وتتعثَّر، وتتعثَّر، لكنها تعيد المحاولة تلو األخرى.
والزرقــة فــي عمــق البحــر ترتعــد مــن شــدة الصفــاء، ومــن تحتهــا 
يتفاخــر الَغــَرق بأســاليبه الكثيــرة فــي حــرق األنفــاس. المــوت فــي 
األعمــاق حفلــٌة أبديــة التشــّكل والتحــّول. الحمــد هلل أن المســافة 

بعيدة بيني وبين السيد الغرق في تلك النقطة المهيبة.
وفــي الصبــاح الباكــر تخلــو فتنــة الوقــت مــن أي إشــارة إلــى هــذه 
األمــور المرعبــة. قلــُت لســيارتي الِمطــواع: »أليــس كذلــك؟«. تذكــرُت 

أنني أطفأت المحرك.
وعلــى مســافة ال تبلــغ كيلومتــًرا، رأيــت مجموعــة صغيــرة مــن 
الصياديــن وقوًفــا، كأنمــا يتجادلــون حــول المفعــول الغذائــي لســمكة 
أو اثنتيــن، تخــّرب الشــباُك عليهمــا البحــر، بينمــا علــى المائــدة لهمــا 
ــا يتناقشــون حــول أي شــيء  ــا. ال أدري، ربم ــذة كلُّه ــه، والل ــق كلُّ الطب

آخر.
وعنــد هــذه النقطــة أردت أن تســتمر الحكايــة خمســة عشــر يوًمــا 
متواصــًا، لكــن كان هــذا األمــر مســتحيًا، ولذلــك همســُت لرفيقتــي 
الِمطــواع الصمــوت: »شــكًرا لــك، لــم تُفســدي علــي متعــة هــذه 

النزوة، واآلن لنعد إلى البيت بسام«.
ــوم، وكأننــي  ــة كلهــا تغــطُّ فــي الن ــُت البيــت، كانــت العائل ــا دخل ولّم

لم أخرج البتة.

على حافة ُجرف 
الساحل

عواض العصيمي  * بواكير الغيث التقط صورة:

بدايات المطر، وطالئع البرق في سماء القطيف! التقط هذه الصورة الموظف حسين األسود، من إدارة المشاريع في المنطقة المغمورة، وقد بللت حّبات المطر 
طرقات الكورنيش في المدينة وأنار البرق سماءها. 

* روائي وكاتب سعودي

1 6 7 5
5 2 1 7 3

4 7 5 9 8 1
4 6 8 7 1

9 3 1 6
6 9 4 1 3 2

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

6 4 8 2 3 9 7 5 1

3 7 5 1 8 6 9 4 2

9 2 1 4 7 5 6 3 8

5 6 3 8 9 4 1 2 7

7 1 9 6 2 3 5 8 4

4 8 2 7 5 1 3 6 9

1 5 4 9 6 2 8 7 3

8 9 6 3 4 7 2 1 5

2 3 7 5 1 8 4 9 6



االحتياجات المتنامية للطاقة تتطلب حلوًال حقيقية. وبما لدينا من احتياطيات
تكفي 50 عاًما أو أكثر، وخبرة في إدارة تلك االحتياطيات بأعلى كفاءة 

واستدامة، لدينا القدرة للوصول بالعالم إلى المستقبل.


