
صفحة ٦ و٧ تصوير: مصلح اخلثعمي

بقيق.. تعايش بين الطبيعة
واإلنسان والصناعة

كلنا مسؤول
ارتِد قناًعا للوجه في األماكن العامة 

السيطرة على كوفيد 19 بين أيدينا، ويجب علينا أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.

حافظ على مسافة 2 متر بينك
وبين اآلخرين في جميع األوقات

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٩ شوال 144١هـ، ١١ يونيو 20٢٠م



م لكن عبداهللا قام باملرور أيًضا على ثالثة آخرين من زمالئه قبل محمد، وجميعهم ملسوا جّواله. لم يُعِقّ
عبداهللا جّواله، ولم يَغِسل يديه.. ما قد يُعِرّض نفسه وزمالءه خلطر العدوى!

لذلك.. كن حذًرا يف كل وقت!

ألن األمر ال يتعلق بك وحدك.. بل يتعلق بسالمة كل فرد يف املجتمع.
إن سلوكياتك الشخصية اخلاطئة قد تُدّمر حياة أشخاص آخرين. لذا ينبغي استشعار حجم مسؤوليتك،

ليبقى جميع من حولك يف صحة وسالمة.

يف طريقه إلى مكتبه، قام عبداهللا باملرور على زميله محمد من أجل إطالعه على
الع.. آخر تطورات العمل من خالل مناولته اجلّوال. إنه من الرائع حًقا إبقاء الزمالء على اِطّ

أليس كذلك؟

لم ينقل لهم آخر تطورات
العمل.. فقط!

إدارة االتصال املؤسسي

saudiaramco.com/ar/covid    Helpdesk 87-COVID (013 872 6843)    JHAH 800-305-4444 (Option 3)

اغسل يديك اغسل يديك
جيًدا باستخدام املاء والصابون

ملدة 40 إلى 60 ثانية، أو باستخدام
معّقم اليدين ملدة 20 ثانية.

ال تلمس وجهك
جتّنب مالمسة عينيك،

أو أنفك، أو فمك.
حافظ على مسافة

من اآلخرين حافظ على
مسافة آمنة من اآلخرين

ال تقل عن مترين.
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ١١ يونيو ٢٠٢٠ 

ال تكن الحلقة األضعف في سلسلة سالمتنا
جـــاءت القـــرارات الحكوميـــة األخيـــرة بشـــأن تخفيـــف 
ـــرة لنـــا جميًعـــا فـــي ظـــلِّ  قيـــود منـــع التجـــول كعالمـــات مبشِّ
الجهـــود المســـتمرة لمكافحـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا . 
وبينمـــا كانـــت األشـــهر الماضيـــة تعـــجُّ بالضبابيـــة وعـــدم 
الوضـــوح، فـــإن هنـــاك حقيقـــة واحـــدة كانـــت ومازالـــت 
ــب  ــي مركـ ــا فـ ــر جميًعـ ــا نبحـ ــي أننـ ــان  وهـ ــة للعيـ واضحـ

واحد، فسالمة الجميع ترتبط بسالمة كل فرد منا.
ــب  ولذلـــك، فـــإن ســـالمتنا ورفاهيتنـــا كمجموعـــة تتطلَـّ
التزاًمـــا ومبـــادرة علـــى صعيـــد األفـــراد، مـــن أجـــل وقـــف 
ـــى األرواح وســـير العمـــل.  ـــروس والحفـــاظ عل انتشـــار الفي
ة السلســـلة هـــي بمقـــدار قـــوة  هنـــاك مثـــٌل يقـــول: إن قـــوَّ
أضعـــف حلقاتهـــا؛ ولذلـــك، مـــن أجـــل تأميـــن مســـتقبل 
آمـــن لنـــا جميًعـــا، مـــن الضـــروري أن ينهـــض كلُّ منـــا 
بالمســـؤولية علـــى الصعيـــد الشـــخصي، فيكـــون بـــدوره 

مسؤوًل عن أفعاله.
إذا أخـــذ كلُّ فـــرد منـــا هـــذه المســـؤولية علـــى محمـــل 
ــتمرار  ــه باسـ ــل يديـ ــه وغسـ ــة الوجـ ــد، وارتـــدى كمامـ الجـ
ــرة، فلـــن يكـــون هنـــاك  ــة الكبيـ ــات العامـ عـ وتجنَّـــب التجمُّ
ـــا  ـــة. هـــذه اإلرشـــادات تســـاعد كلَّ واحـــد من ـــة ضعيف حلق
ـــن  علـــى حمايـــة أحبائنـــا ومجتمعاتنـــا، كمـــا أنهـــا تمكِّ
ـــون  ـــن يعمل ـــة، الذي ـــة الصحي ـــي الرعاي م ـــن مقدِّ ـــا م زمالءن

ي. بكلِّ جد وإخالص، من مواجهة هذا التحدِّ

عودٌة حذرة بعادات جديدة
ــي  ــبَّاقة فـ ــا سـ ــعودية دائًمـ ــو السـ ــت أرامكـ ــا كانـ ومثلمـ

جهودهـــا لضمـــان الســـالمة فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــركة، 
ــق  يتعلَـّ فيمـــا  الصرامـــة  نفـــس  تطبيـــق  علينـــا  يجـــب 
بمكافحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد. ونتيجـــة لذلـــك، 
»العمـــل  إلـــى  العـــودة  رحلـــة  فـــي  نمضـــي  إذ  فإننـــا 
كالمعتـــاد«، فـــإن هنـــاك عـــادات كثيـــرة مـــن حياتنـــا 
»الطبيعيـــة« يجـــب أن تتغيـــر لنواكـــب هـــذا التحـــدي، وذلـــك 
فـــي ســـبيل ســـالمة وصحـــة أصدقائنـــا وأُســـرنا وزمالئنـــا. 
ومـــع بـــدء العديـــد منـــا فـــي  تعديـــل نمـــط حياتهـــم 
ـــي  ـــدة الت ـــح الســـلوكيات الجدي الشـــخصية، يجـــب أن تصب

تعلَّمناها عادات راسخة طويلة األمد.
ـــى  ـــة إل ـــدأ العـــودة اآلمن ـــال، عندمـــا نب ـــى ســـبيل المث فعل
مـــكان العمـــل، ســـنلتقي مجـــدًدا بعديـــد مـــن األشـــخاص 
الذيـــن لـــم تســـنح لنـــا فرصـــة رؤيتهـــم منـــذ أســـابيع أو 
أشـــهر؛ وعندهـــا ســـيكون مـــن المهـــم اعتمـــاد طـــرق 
جديـــدة إلظهـــار عاطفتنـــا والتعبيـــر عـــن مشـــاعرنا. إلقـــاء 
ـــن اتصـــاًل مباشـــًرا، مثـــل التلويـــح  التحيـــة بشـــكل ل يتضمَّ
ــع  ــي منـ ــهم فـ ــدر، سيُسـ ــى الصـ ــد علـ ــع اليـ ــفِّ ووضـ بالكـ

انتشار الفيروس.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحتضـــان يُعـــدُّ أمـــًرا ُمعتـــاًدا فـــي 
ــع  ــن مـ ــافة متريـ ــرك مسـ ــات، إل أن تـ ــن الثقافـ ــد مـ عديـ
تظهـــر  الشـــخصية  الجتماعـــات  وتجنُّـــب  اآلخريـــن 
لزمالئنـــا أننـــا نريـــد حمايتهـــم مـــن العـــدوى، تماًمـــا كمـــا 

هو الحال مع أُسرنا وأصدقائنا.
لـــم يســـبق لنـــا فيمـــا مضـــى أن اضُطررنـــا إلـــى اللتـــزام 
باإلرشـــادات الطبيـــة علـــى نحـــو يمتـــدُّ إلـــى كل جانـــب مـــن 
ـــا. اليقظـــة أمـــر  ـــاة أســـرنا وأصدقائن ـــا وحي ـــب حياتن جوان

ضـــروري، فســـالمة أُســـرنا وأصدقائنـــا وزمالئنـــا بيـــن 
أيدينـــا. يجـــب علينـــا جميًعـــا تغييـــر ســـلوكنا لحمايـــة 

بعضنا بعًضا.
 إن اعتمادنــا علــى بعضنــا البعــض يُظهــر بوضــوح كيــف 

مثلما كانت أرامكو السعودية 
اقة دائًما في جهودها لضمان  سبَّ

السالمة في جميع أعمال 
الشركة وخارجها، يجب علينا 

تطبيق نفس الصرامة فيما يتعلَّق بمكافحة 
فيروس كورونا المستجد. ونتيجة لذلك، فإننا 

إذ نبدأ  في رحلة العودة إلى »العمل 
كالمعتاد«، فإن هناك عادات كثيرة من حياتنا 
»الطبيعية« يجب أن تتغير لنواكب هذا التحدي

أننــا نبحــر جميًعــا فــي مركــب واحــد، ويُســهم فــي بنــاء 
سلسلة غير قابلة للكسر لمحاربة هذا المرض الفتاك.

نبيل الجامع
رئيس فريق عمل كوفيد - ١٩

يف حفل جوائز هارت إنيرجي..

ست جوائز ُتشيد بريادة أرامكو السعودية في 
تطوير تقنيات التنقيب واإلنتاج

برهنــت أرامكــو الســعودية علــى دورهــا القيــادي فــي 
تطويــر تقنيــات التنقيــب واإلنتــاج بحصولهــا علــى ســت من 
جوائــز التقديــر الخاصــة لالبتكار الهندســي، التــي تمنحها 
مؤسســة هــارت إنيرجــي، وهي مــن أفضل المؤسســات في 

هذا القطاع. 
وتُعــدُّ جوائــز التقديــر التــي تمنحهــا مؤسســة هــارت 
إنيرجــي، التــي تأسســت فــي عــام 1973م، أفضــل برنامــج 
للجوائــز الهندســية فــي قطــاع الطاقــة، وتحظــى باحتــرام 

واسع.
وتســلَّم عــدد مــن مهندســي الشــركة وعلمائهــا الجوائــز 
المرموقــة فــي فئــات التنقيــب وعلــوم األرض، ومثاقــب 
ــن للنفــط، والســتخالص  الحفــر، والســتخالص الُمحسَّ
ز للنفــط، وأعمال المعالجة، واألنظمــة الذكية وإدارة  الُمعــزَّ

المياه.

الجوائز
أربــع مــن التقنيــات الســت الفائــزة كانت منتجــات لمركز 
األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك، تتعامــل مــع تحديــات 
ميدانيــة فــي سلســلة القيمــة فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج، 
بمــا فــي ذلــك التنقيــب، وهندســة المكامــن، والحفــر 

واإلنتاج، كانت كما يلي:
راك  لســبايس  األرض  وعلــوم  لتنقيــب  ا ئــزة  ■  جا
)SpiceRack(: يقــوم مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي 
إكســبك، بالتعــاون مــع )ســيبيد جيوسوليوشــنز(، بتطوير 
حــل ابتكاري ذاتــي وعالي اإلنتاجيــة وذي جدوى، معتمد 
اعتمــاًدا كامــاًل علــى تقنيــة الروبوتــات، للحصــول علــى 

بيانات حول الذبذبات الزلزالية في قيعان البحار.
دة  ■  جائــزة مثاقــب الحفــر، وذلــك لمثاقــب األلمــاس متعــدِّ
البلــورات فائقــة القوة، والتي ل تحتاج لوســيط كيميائي، 
قويــة  حفــر  مثاقــب  لتطويــر  تســعى  تقنيــة  وهــي 

ومســتدامة، قــادرة علــى الحفــر فــي التكوينــات القاســية القافلة األسبوعية
والُمحكمــة. ويجــري تطويــر هــذه التقنيــة بالتعــاون مــع 

شركة )تشينغدو دونغوي تكنولوجي المحدودة(.
ــن للنفط  ■  جائــزة أعمــال المعالجة والســتخالص المحسَّ
للمعالجــات  وذلــك  للنفــط،  ز  المعــزَّ والســتخالص 
الكيميائيــة متناهيــة الصغر للمكامــن، وهي منصة تقنية 
تطبِّــق  وعمليــة،  اقتصاديــة  كفــاءة  وذات  مســتدامة 
المعالجــات الكيميائيــة فــي ثقــوب اآلبــار التــي تحتــاج 
د  ر ا لمــو ا مــن  مكا ق  عمــا أ فــي  لــك  ذ و لــك،  لذ

الهيدروكربونية.
■  جائــزة إدارة الميــاه، وذلــك لتقنيــة الفصــل الدقيق للمياه 
ــة  ــة، وهــي تقني عــن النفــط بواســطة الموجــات الصوتي
مبتكــرة تســتخدم قــدًرا أقل مــن الطاقة، وتحتــاج لتدخل 
أقــل لتقــوم بدقــة بفصــل النفــط عــن الميــاه فــي قــاع 
ــز علــى تخفيــض نســب المــاء  البئــر والســطح، وتركِّ

وكميات المياه الناتجة من المكامن القديمة.
ــا التقنيــة الخامســة الفائــزة فهــي تقنيــة )غمبونيت(،  أمَّ
وهــي منصــة تقنيــة طورتهــا شــركة )داتــا غمبــو(، وهــي 
ــا شــركة  ــكا تملكهــا جزئًي شــركة ناشــئة مقرهــا فــي أمري
أرامكــو الســعودية لمشــاريع الطاقــة، التــي تمثِّــل ذراع 
الجــريء. وحــازت  المــال  الشــركة لســتثمارات رأس 
التقنيــة علــى جائــزة األنظمــة الذكيــة تقديــًرا لمنصــة 
سلســلة الكتــل )بلــوك تشــين( التابعــة لهــا، التــي تتيــح 
ــذ العقــود والدفــع فــي قطــاع النفــط  ــة تنفي ــة أتمت إمكاني
والغــاز، ودمــج بيانــات إنترنــت األشــياء والعقــود الذكيــة 
عــة، واســتخدام شــبكة مــن  وســجالت الحســابات الموزَّ
ــع  ــول النفــط لألصــول وتتب المشــاركين فــي خدمــات حق

المواد.
ــن للنفط  كمــا منح البرنامج جائزة الســتخالص المحسَّ
ز للنفــط وأعمــال المعالجــة لنظــام  والســتخالص المعــزَّ
ــر هــذه التقنية، التــي كانت  )فايبرليــن( للتدخــل، حيــث توفِّ
ثمــرة للتعــاون بيــن مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك 
وشــركة )ويــل ســينس تكنولوجــي المحــدودة( المملوكــة 

جزئًيــا لشــركة أرامكــو الســعودية لمشــاريع الطاقــة، حلــوًل 
منخفضــة التكاليــف للحصــول علــى البيانــات مــن آبــار 
اإلنتــاج والحقــن، بــدون الحاجــة إلــى تدخــالت كبيــرة فــي 

سير األعمال.
جودة األبحاث واالستثمار

ــد هــذه الحلــول الفائــزة جــودة األبحــاث التي يقوم  وتجسِّ
بهــا مهندســو الشــركة وعلماؤهــا، وهي ثمرة لرؤية الشــركة 
والســتثمار طويــل المــدى فــي األبحــاث والتطويــر فــي 

قطاع التنقيب واإلنتاج.
وقــال مديــر مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك، 
األســتاذ أشــرف الطحينــي: »يُظهر هــذا التكريــم من خالل 
أرامكــو  دور  بوضــوح  المرموقــة  الجوائــز  هــذه  تلقــي 

 االبتكارات الفائزة وهي بالترتيب: مثاقب األلماس متعددة البلورات، وتقنية سبايس راك، وتقنية المعالجات الكيميائية 
متناهية الصغر للمكامن، وفي الصورة الثانية المبنى الجديد لمركز األبحاث المتقدمة في إكسبك.

الســعودية الرائــد فــي تقنيــة النفــط والغــاز، كمــا يُعــدُّ 
ــز مــن خــالل  ــى مــن التميُّ ــق مســتويات أعل ــًزا لتحقي محف
توفيــر حلــول متطــورة ألعمــال التنقيــب واإلنتــاج فــي 

الشركة«.
وتقــوم شــركة أرامكــو الســعودية لمشــاريع الطاقــة بصنع 
القيمــة مــن خــالل العتمــاد علــى المصــادر الداخليــة 

وبالتعاون مع الفرص الخارجية.
ــر الســتثمار فــي الشــركات الناشــئة، األســتاذ  وقــال مدي
ماجــد مفتــي: »مــن خــالل التعــاون مــع مركــز األبحــاث 
المتقدمــة فــي إكســبك، وغيــره مــن مراكــز التقنيــة فــي 
الشــركة، يمكننــا زيــادة إمكانيــة وصــول الشــركة للتقنيــة، مــن 
خــالل تعزيــز جهــود التطويــر عبــر الســتثمار فــي حقــوق 

الملكية«.
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إدارة الحفر وصيانة اآلبار تستعرض تجربتها 
المميزة في التدريب الرقمي عن ُبعد

للدفاع عن أنفسنا وأحيائنا السكنية وأعمالنا

العمل مًعا ضد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد

الظهــران - لــم تواجــه مرافــق أرامكــو الســعودية 
التدريبيــة علــى امتــداد تاريخهــا هــذا المســتوى مــن 
التعطــل الــذي طــال تدريــب اآللف مــن الموظفيــن 
بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد فضــاًل عــن 
قيــود التباعــد الجســدي التــي فرضــت إغــالق عــدد من 

مرافق التدريب التابعة للشركة.

الظهـــران - مـــع تفشـــي جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد )كوفيـــد - 19(، فإننـــا جميًعـــا نقـــف فـــي 
الخطـــوط األماميـــة لمجابهتـــه. وإننـــا مـــن خـــالل تمســـكنا 
بالمحافظـــة علـــى المســـافة اآلمنـــة، وغســـل أيدينـــا بشـــكل 
منتظـــم ومتكـــرر، وتحاشـــي التجمعـــات الكبيـــرة، فإنمـــا 
وأحيائنـــا  أنفســـنا  عـــن  الدفـــاع  فـــي  بذلـــك  نســـهم 
الســـكنية وأعمالنـــا مـــن فيـــروس أودى بحيـــاة مئـــات 

اآللف من األرواح على مستوى العالم.
إن المحافظـــة علـــى ســـالمة األشـــخاص وحمايتهـــم 
ــرة  ــوص دائـ ــه الخصـ ــى وجـ ــركة، وعلـ ــْت الشـ ــٌر درجـ أمـ
ــوض  ــه والنهـ ــام بـ ــى القيـ ــي، علـ ــن الصناعـ ــال األمـ أعمـ
ـــا  ـــا جنًب ـــه. ولكـــن عندمـــا يعمـــل أفـــراد األمـــن لدين بأعبائ
إلـــى جنـــب مـــع الموظفيـــن والمقاوليـــن وســـكان أحيـــاء 
ــؤولية الشـــخصية  ــمون المسـ ــكنية، ويتقاسـ ــو السـ أرامكـ
عـــن صحـــة وســـالمة الجميـــع، فـــإن ذلـــك يُعـــدُّ أفضـــل 

وسيلة للدفاع ضد انتشار الفيروس.
ـــات  ـــى المناوب وفـــي هـــذا الســـياق، يقـــول المشـــرف عل
حويـــزي  الصناعـــي،  األمـــن  عمليـــات  إدارة  فـــي 
ــإذن  ــة، بـ ــوط األماميـ ــي الخطـ ــنحقق فـ ــي: »سـ القحطانـ
اهلل، النجـــاح فـــي حمايـــة موظفـــي الشـــركة. ومـــن المهـــم 
لتحقيـــق ذلـــك التعـــاون الوطيـــد لموظفينـــا فـــي األحيـــاء 

السكنية وفي مرافق الشركة في كل أنحاء المملكة«. 

تحديات فريدة
منـــذ أول حالـــة تـــم اإلبـــالغ عنهـــا فـــي أواخـــر شـــهر 
فبرايـــر، ومـــع انتشـــار الفيـــروس، قامـــت أرامكـــو بتكييـــف 
لموظفيـــن  ا كل  يـــة  لحما لممارســـات  وا األعمـــال 
والمرافـــق. وأحـــد الطـــرق للقيـــام بذلـــك كانـــت مبـــادرة 
فحـــص الحـــرارة فـــي مواقـــع مختلفـــة، مـــن خـــالل 
الكاميـــرات الحراريـــة الخاصـــة التـــي تســـتطيع التعـــرف 

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

وقــد اســتجاب قســم التدريــب فــي اإلدارة لهــذا 
التحــدي مــن خــالل إعــداد سلســلة مــن النــدوات التــي 
تنظــم عبــر اإلنترنــت ودورات التعلــم اإللكترونــي التــي 
يمكــن المشــاركة فيهــا مــن ميــدان العمــل والمكتــب 
 400 والمنــزل. وشــارك حتــى اآلن مــا يزيــد علــى 
ــت،  ــر اإلنترن ــة عب ــدوات التدريبي ــك الن ــي تل موظــف ف
وبلــغ عــدد الذيــن اجتــازوا جلســات التعلــم اإللكترونــي 

عن بعد 6500 موظف وموظفة.
وفــي هــذا المقــام، تبيــن أن العقبــات تحولــت إلــى 
ــب  ــدة للتدري ــق بالطــرق الجدي فــرص للنمــو فيمــا يتعل

والتطوير.

التعلم اإللكتروني عن بعد
أعــد قســم التدريب فــي إدارة الحفر وصيانــة اآلبار، 
بمــا يتمتع بــه من إمكانيــة تنظيم دورات تعلــم إلكتروني 
ــدورات باســتخدام  ــة عــن بعــد، مجموعــة مــن ال داخلي
برنامــج مــن برامــج اإلعــداد الســريع لــدورات التعلــم 
شــركة  مــن  ليــن«  »ســتوري  يدعــى  اإللكترونــي 
ــم إلكترونــي عــن  أرتكيوليــت. ونظمــت ســت دورات تعل
بعــد واختبــارات إلكترونيــة منــذ إغالق مرافــق التدريب 
فــي إدارة الحفــر وصيانــة اآلبــار، حيــث أثبتــت تلــك 
الــدورات عــن بعــد نجاحهــا، وليــس أدل علــى ذلــك مــن 

عدد الموظفين الذين اجتازوا هذه الدورات.
وتتمثــل الفوائــد الرئيســة للتعلــم اإللكترونــي عــن بعد 
فــي اقتصادهــا مــن حيــث التكلفــة وإمكانيــة المشــاركة 
فيهــا علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع مــن أي 
مــكان وبالوتيــرة التــي تناســب المشــاركين. ويمكــن إلــى 

علـــى مـــن يشـــكون مـــن ارتفـــاع فـــي درجـــة حـــرارة الجســـم 
ــد  ــت واحـ ــي وقـ ــاس فـ ــن النـ ــرة مـ ــة كبيـ ــط مجموعـ وسـ

وبسالسة، دون تأخير أو اتصال مباشر.
ــّدة  ــن عـ ــدة مـ ــة واحـ ــوى طريقـ ــت سـ ــذه ليسـ ــن هـ لكـ
طـــرق ووســـائل طبقتهـــا أرامكـــو الســـعودية لحمايـــة 
النـــاس؛ حيـــث تتطلـــب التهديـــدات الســـتثنائية التـــي 

جانــب ذلــك، تتبــع التقــدم  الــذي يحــرزه المشــاركون 
فيهــا بســهولة، وتخزيــن المــواد التعليميــة علــى اإلنترنت 

للرجوع إليها في المستقبل.

ندوات عبر اإلنترنت 
ترتقي بالمعرفة

وتُعــد النــدوات التــي تنظــم عبــر اإلنترنت مــن أفضل 
الطــرق لالرتقــاء بالمعرفــة مــن خــالل التعلــم مباشــرة 
مــن الخبــراء المختصيــن، فهــي تســاعد الخبــراء علــى 
التواصــل مــع المشــاركين فــي الــدورات بمــا يكفــل بنــاء 

روابط التعلم وتعزيزها.
وبمــا أن هــذه النــدوات تعقــد علــى نحو حي ومباشــر 
مــع  التفاعــل  المشــاركين  علــى  يســهل  ذلــك  فــإن 
المدربيــن، وهــي باإلضافــة إلــى ذلــك توفــر مزايــا 
تفاعليــة يتســنى للمشــاركين اســتخدامها لطــرح أســئلة 

على المدرب.
يذكــر أن بعــض المنابــر المضيفــة تمنــح الراغبيــن 
ممــن تعــذرت عليهــم المشــاركة فــي الجلســة المباشــرة 

إمكانية إعادة تشغيل الندوة اإللكترونية عن بعد.
أكــد قســم التدريــب فــي إدارة الحفــر وصيانــة اآلبــار 
أن الجهــود الدؤوبــة واإلعــداد  الســريع لمنتجــات 
ــم عــن بعــد أمــر ل يقــدر بثمــن ليــس فــي الوقــت  التعل
الراهــن فحســب )ألنهــا تســاعد فــي الحفــاظ علــى 
اســتمرارية األعمــال( وإنمــا في المســتقبل أيًضــا، ألنها 
تســهم فــي بنــاء قنــوات تعلــم افتراضيــة عاليــة الجــودة، 
وتحافــظ عليهــا فــي مــكان العمل بمــا يضمن  اســتمرار 

مسيرة تعلم الموظفين دون انقطاع.

يشـــكلها فيـــروس كورونـــا اســـتجابة مرنـــة ومواكبـــة 
للتطـــورات. وقـــد تولـــى العاملـــون فـــي دائـــرة األمـــن 

الصناعي أدواًرا حاسمة في معركتنا ضد الفيروس.
تـــم  إلـــى جهـــود الفحـــص الحـــراري،  وباإلضافـــة 
تحســـين إجـــراءات التحكـــم فـــي الوصـــول لضمـــان 
المحافظـــة علـــى إبقـــاء مســـافات آمنـــة لوقـــف انتشـــار 

وبصــرف النظــر عــن ذلــك، فــإن أرامكــو الســعودية تظــل 
أن  حيــث  لكوادرهــا،  المهــم  التعليــم  بتوفيــر  ملتزمــة 
اإلغــالق لــم يمنــع الموظفيــن مــن مواصلــة مســيرة التعلــم. 
فعلــى ســبيل المثــال، وضــع الفريــق اإلداري فــي إدارة 
الحفــر وصيانــة اآلبــار ذلك علــى قائمــة أولوياتــه حتى وإن 
تعــذر حضــور التدريــب شــخصًيا لموظفــي تلــك اإلدارة، 
ومــن هنــا بــرزت  الحاجــة لتطويــر مجموعــة متنوعــة مــن 

حلول التعلم عن بعد ووضعها موضع التنفيذ.

الفيـــروس. كمـــا تنـــص اللوائـــح الجديـــدة، أيًضـــا، علـــى أن 
جميـــع الحافـــالت التـــي تصـــل إلـــى منشـــآت الشـــركة 
طاقتهـــا  مـــن   50% نســـبته  بمـــا  تعمـــل  أن  يجـــب 
الســـتيعابية بمـــا يضمـــن المحافظـــة علـــى المســـافة 

المناسبة بين الركاب.
وفيمـــا يتعلـــق بالمشـــاة، يتـــم المحافظـــة علـــى المســـافة 
اآلمنـــة مـــن خـــالل إجـــراءت خاصـــة بالطوابيـــر، تتضمـــن 
ــار  ــة، وتخصيـــص أكثـــر مـــن مسـ وضـــع عالمـــات أرضيـ

واحد للطوابير لتفادي الزدحام.

سالمة موظفي األمن
ـــة  كمـــا تتمســـك أرامكـــو الســـعودية بواجبهـــا فـــي حماي
ــول  ــا. ويقـ ــة موظفيهـ ــون بحمايـ ــن يقومـ ــن الذيـ الموظفيـ
العـــام لدائـــرة األمـــن الصناعـــي، األســـتاذ  المديـــر 
عبـــداهلل الغامـــدي: »كان أول وأهـــم أولويـــات دائـــرة 
ـــد مـــن ســـالمة رجـــال األمـــن   األمـــن الصناعـــي هـــو التأك
ــر  ــع الدوائـ ــل مـ ــبب كان العمـ ــذا السـ ــم. ولهـ ــكل دائـ بشـ
والـــوكالت الحكوميـــة األخـــرى حاســـًما فـــي وضـــع 
ـــن  ـــي تســـمح لرجـــال األم ـــر الســـالمة المناســـبة الت تدابي
بتحقيـــق التـــوازن بيـــن حمايـــة أصـــول الشـــركة وحمايـــة 

أنفسهم«.
ويضيـــف: »تـــم تعديـــل عديـــد مـــن اإلجـــراءات األمنيـــة، 
ـــل التحكـــم فـــي الوصـــول، وطـــرق التفتيـــش، وتســـجيل  مث
الـــزوار، لضمـــان المحافظـــة علـــى المســـافة اآلمنـــة 
ــكل  ــة بشـ ــرض للمالمسـ ــي تتعـ ــاط التـ ــن النقـ ــد مـ والحـ

كبير«.
كمـــا وّفـــرت أرامكـــو الســـعودية معـــدات الحمايـــة 
ـــكل رجـــل أمـــن فـــي  ـــل األقنعـــة والقفـــازات ل ـــة مث المطلوب
الميـــدان. عـــالوة علـــى ذلـــك، ولضمـــان معالجـــة مناســـبة 
للحـــوادث، تـــم الحصـــول علـــى معـــدات حمايـــة شـــخصية 
لـــة  ز عا ومالبـــس  للوجـــه  قيـــات  ا و مـــع  خاصـــة 

لسيناريوهات الطوارئ المحتملة.

قامت أرامكو بتكييف أعمالها وممارساتها للتعامل مع جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-( عبر عدة إجراءات 
مثل الفحص الحراري وبروتوكوالت التباعد الجسدي اآلمن.
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بالهتمـام  أجمـع  العالـم  التـزام  تجـدد   - الظهـران 
بقضايـا البيئـة يـوم الجمعة الماضي 5 يونيـو 2020م، لما 
يمثلـه هـذا التاريـخ مـن أهمية سـنوية عالميـة بوصفه يوم 
البيئـة العالمـي لألمـم المتحـدة والـذي يحـل هـذا العـام 
للمـرة السادسـة واألربعيـن منـذ بـدء الحتفـال بهـذا اليوم 

سنوًيا. 
وقـد جـاء الحتفـال بهذا اليوم العالمي للبيئـة هذا العام 
وأهميـة  البيولوجـي  التنـوع  ملـف  المـرة  هـذه  حامـاًل 
المحافظـة عليـه، وذلـك لمـا يوفـره مـن  فرصـة بالعنايـة 
بالتـوازن الطبيعـي للنباتـات والحيوانـات التـي تتشـارك 

األرض والهواء والماء معنا.

التنوع البيولجي ليس 
مرتبًطا بالغابات

ول شـك أن مسـتوى التنـوع البيولوجـي فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية يُعدُّ غنًيا بشـكل ملحـوظ، فيوجد هناك 
500 نـوع مـن الطيـور فـي المملكـة، باإلضافـة إلـى 117 من 
الثدييـات و107 مـن الزواحـف و8 أنـواع من الضفـادع و148 
نوًعا من الفراش و266 نوًعا من المرجان و1230 نوًعا من 
األسـماك، ومـا يقـرب مـن 300 إلـى 500 نـوٍع مـن الطيـور 
المهاجـرة، تطيـر مـن موطنهـا األصلـي فـي غرينالنـد، 
أوروبـا، آسـيا، الهنـد، أو أفريقيـا، ثـم تقـوم هـذه الطيـور 
برحلـة ملحميـة قـد يمتد طولهـا إلـى 15000 كيلومتـٍر عبر 
آسـيا كلها، مروًرا بالمملكة العربية السـعودية، وإلى جنوب 
أفريقيـا حيـث تقضـي فتـرة الشـتاء ، قبـل السـباق حرفًيـا 

إلى الشمال للتكاثر مرة أخرى.
ويالحـظ أن بعـض هذه الطيور صغيرة جـًدا، مثل طائر 
النقشـارة الـذي يـزن 10 غرامـات فقـط بمـا يعـادل ملعقـة 
صغيـرة مـن السـكر، والبعـض اآلخـر يُعدُّ مـن أكبـر الطيور 
علـى وجـه األرض بمـا يملكـه مـن أجنحـة ضخمـة يتجـاوز 

طولها 3.5 متر، مثل البجع األبيض الضخم.

سلوكنا نحو الطيور المهاجرة
وتـزور هـذه الطيـور المهاجـرة أرض الجزيـرة العربيـة، 

كريس بوالند

ممـا يحّتـم علينـا مسـاعدتها مـن خـالل منحهـا ممـًرا آمًنـا 
عبر هذه األرض الصحراوية الشاسـعة التساع. فبدًل من 
أن نصـوب بنادقنـا نحوهـا، يمكـن أن نصـوب عدسـات 
كاميراتنـا لنسـتمتع ونتعلـم ونتـدارس سـلوكها البيئـي ومـا 
تضفيـه علـى المحيط الصحراوي الـذي نعيش على أرضه 

من تنوع بيولوجي.
كل عـام يتكاثـر حوالي 27 مليـون زوج من الطيور ويوجد 
أكثـر مـن 200 نوع منها في المملكة. وهناك بالتأكيد عدد 
قليـل مـن األماكـن المالئمـة إلقامـة أعشـاش فيهـا ضمـن 
هـذا المنـاخ شـديد القسـاوة صيًفـا. ومـع ذلـك، تمكنـت 
الطيـور مـن التكاثـر بشـكل دائـم، مـن القمـم الحرجيـة فـي 
»جبال عسـير إلى الصحاري الرمليـة الممتدة في الجزيرة 

العربية، فال يوجد مكان خاٍل من الطيور.
وتقـدم الطيـور دليـاًل آخـر علـى قـدرة الحيوانـات علـى 
تحمـل المصاعـب الشـديدة فقـط لتربيـة صغارهـا، نظـًرا 
للتحديـات الكبيـرة التـي تواجههـا تربيـة صغارهـا فـي هذه 
البيئـة الصحراويـة. وكسـلوك بيئـي رشـيد نحـو المحافظة 
علـى هـذه الهجرات من الطيور إلى أرضنا، يجدر بنا نشـر 
الوعـي البيئـي العـام لمسـاعدة هـذه الطيـور مـن خـالل 
تفادي إزعاجها والعبث بأعشاشها، وترك كل شجرة ونبتة 

سليمة كلما أمكن ذلك.

ندرة المعلومات حول 
الفصائل الجديدة

العربيـة  المملكـة  فـي  البيولوجـي  التنـوع  ويصنـف 
السـعودية بأنه ل يزال غامًضا، إذ ل تزال األنواع الجديدة 
مـن الحيوانات قيد الكتشـاف، ولم يتم العثور على المزيد 
منها بشـكل ملحوظ. فعلى سـبيل المثال، اُكتشف، موخًرا، 
نوع جديد من الزواحف )المعروفة فقط باسـمها الالتيني 
منطقـة  فـي   )Tropiocolotes wolfgangboehmei
الثمامـة شـمال الرياض. ويمكن لنـا أن نتخيل فقط األنواع 
التـي لـم يتم اكتشـافها بعـد في عديد مـن المناطـق النائية 

األخرى في المملكة بأراضيها ومناطقها الشاسعة.

حيوانات خجولة
وتتسـم بعـض الحيوانات فـي المملكة العربية السـعودية 
بالغمـوض لدرجـة أنهـا لم تُشـاهد سـوى مـرة أو مرتين في 
التاريـخ. ومـن ذلـك أنه ل يُعرف نوع ثعبان يسـمى »الحنش 
الجـزري« إل مـن عينـة واحـدة تـم جمعهـا فـي عـام 1964م 
في جزيرة ساسـوه في أرخبيل فرسـان قبالة جازان. إذ لم 

يسبق رؤيته من قبل ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

المسؤولية البيئية في 
مواجهة خطر االنقراض

أخيـًرا، فـإن التنـوع البيولوجـي فـي المملكـة العربيـة 
السـعودية غيـر محّصـن بيئًيـا مـن الـزوال. فقـد تـم وضـع 
عـّدة أنـواع مـن النباتات والحيوانات لدينـا على أنها مهددة 
بالنقـراض. فالحيوانـات مثـل العقعـق العسـيري والنمـر 
العربـي قريبـة مـن خطـر النقـراض إلـى األبـد، كمـا حدث 

مع الغزال العربي والنعامة.
تواجـه الثدييات مصيًرا محفوًفـا بالمخاطر في أراضي 
الجزيـرة العربيـة، كما هو الحال في جميـع أنحاء الكوكب. 
فأكبـر 12 نوًعـا من الثِديَـات البرية في المملكـة إما مهددة 

بالنقراض أو منقرضة.
وقـد اختـارت األمـم المتحدة موضـوع التنـوع البيولوجي 
ليـوم البيئـة العالمـي لهـذا العـام ألن التنـوع البيولوجـي في 

العالم حالًيا يعيش في أزمة.

شواهد ألرامكو السعودية 
في حماية التنوع

التنـوع  تلتـزم أرامكـو السـعودية بحمايـة  مـن جهتهـا، 
البيولوجـي. وقـد تـم غرس أكثر من 2.2 مليون من أشـجار 
القـرم علـى طـول السـواحل، كمـا تتـم حالًيـا زراعـة مليـون 

شجرة صحراء محلية أخرى في الداخل.
وحـددت الشـركة 10 مناطـق لحمايـة التنـوع البيولوجـي 
تغطـي 977 كيلومتـًرا مربًعـا، مما يسـاعد علـى حماية أكثر 
مـن 500 نـوع مـن النباتـات والحيوانـات، بمـا فـي ذلـك 55 

نوًعا أو نوًعا فرعًيا فريًدا في شبه الجزيرة العربية.
وقـد تمـت إعـادة إدخـال ثالثـة أنـواع مهـددة بالنقراض 
إلـى محميـة الحيـاة البريـة الضخمـة للشـركة فـي شـيبة، 
وهـي المهـا العربـي، والغـزلن الرمليـة، والنعـام، وجميعهـا 

كانت تجوب المملكة بأعداد كبيرة.
ويمكن لكل واحد منا أن يسـاعد من خالل عدم القيادة 
فـوق النباتـات الصحراويـة، ول الصيـد، ول رمـي القمامة، 
بـل بزراعـة النباتـات األصليـة، ومعرفـة المزيـد عـن التنـوع 
البيولوجي الفريد الموجود في المملكة العربية السعودية، 
وإل فسـيكون الوقـت متأخـًرا جـًدا لـدرء خطـر النقـراض 

وتراجع ذلك التنوع.

العناية بكنز التنوع البيولوجي في أراضي 
المملكة يتجدد في اليوم العالمي للبيئة الـ 46

طائر ملك العقبان هو واحد من 
بين مئات الطيور التي يمكن 

العثور عليها في المملكة، 
وهناك ما يقرب من 300 إلى 

500 نوع من الطيور المهاجرة 
تطير من مواطنها األصلية من 

مختلف أرجاء العالم.
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بقيق.. تعايش بين الطبيعة واإلنسان والصناعة
جانيت بينهيرو

تصوير: مصلح اخلثعمي، وحسن املبارك

ق الساحل الشرقي للمملكة صحراء الدهناء  ُتطوِّ
الشاسعة، ذات الكثبان الرملية الحمراء، على شكل 

قوس بطول 1000 كيلومتر.
وتربط هذه الصحراء بين الصحاري الكبرى 

األخرى في المملكة، وهي صحراء النفود في 
الشمال وصحراء الربع الخالي في الجنوب.

ل  وتحت هذه المشاهد الصحراوية القاحلة، تتسلَّ
شبكٌة ممتدة من األنابيب، وداخل الفوالذ الكربوني 

ق النفط الخام بصورة آمنة؛ تلك  لهذه األنابيب يتدفَّ
النعمة العجيبة التي أنعم اهلل بها على هذه البالد.

دة عن منحدر  وتسحب الجاذبية األرضية، المتولِّ
طبعي شرقي االتجاه للصحراء نحو الخليج العربي، 

النفط الخام العربي الخفيف والخفيف جًدا، من 
دة ألرامكو السعودية إلى قلب المنطقة  معامل متعدِّ
الصناعية ذي األهمية العالمية في بقيق، حيث أكبر 
مرفق في العالم للنفط الخام المستقر يعمل منذ 
أكثر من سبعة عقود، وذلك على ُبعد 50 كيلومتًرا 

من ساحل الخليج العربي.

التوعية المجتمعية
فـي  الزيـت  ألعمـال  الرئيـس  نائـب  يقـول 
خالـد  األسـتاذ  الجنوبيـة،  األعمـال  منطقـة 
ـن عملـه اإلشـراف علـى  البريـك، الـذي يتضمَّ
أرامكـو  إن  بقيـق،  فـي  الـودودة«  »المدينـة 
السـعودية تعتـزم مشـاركة المجتمـع فـي عملهـا 
للمحافظـة على البيئـة في المدينة وتحسـينها، 
ه بيئـي مجتمعـي  وذلـك مـن خـالل إنشـاء متنـزَّ

داخل منطقة األرض الرطبة.
ويضيـف البريـك: »األرض الرطبـة فـي بقيق 
هـي إحـدى المناطـق الرطبـة الطبيعيـة األكثـر 
تنوًعـا، والتـي ل غنـى عنهـا، حيـث تسـتخدمها 
كثيـر من الطيور والثدييات والزواحف كمصدر 
للغـذاء والتكاثـر، وأيًضـا كمحطـة مـن محطـات 

هجرتها«.
ويقـول البريـك: »ترغـب أرامكـو السـعودية 
فـي نقل معرفتها البيئية وقيمهـا إلى المجتمع، 
الرطبـة،  األرض  لزيـارة  بدعوتهـم  وذلـك 
والسـتمتاع بها والطالع علـى ما فيها. كلٌّ منا 
يحتـاج لحمايـة البيئـة الطبيعيـة؛ فبدونهـا، لـن 

يبقى شيء للجيل القادم«.
حمايـة  مناطـق  البيئـي  ه  المتنـزَّ وسيشـمل 
دة، ومناطـق لالسـتجمام تتضمـن ممشـى  مشـدَّ
رياضيـة  ألعـاب  وصالـة  للجلـوس  ومنطقـة 

وملعًبا.

يقــول المنســق البيئــي فــي دائــرة خدمــات 
مــن  إنــه  الشــريف،  هيثــم  الســكن،  أحيــاء 

الضروري حماية النظام البيئي بأكمله.
 ، ء األحيــا علــم  قســم  خريــج  ويضيــف 
والحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي علــم 
البيئــة مــن جامعــة نيــو هافــن فــي الوليــات 
المتحــدة األمريكيــة: »معاييــر التشــغيل الُمثلــى 
ألرامكــو الســعودية تعنــي أننــا نديــر بعنايــة 
التأثيــرات الُمحتملــة علــى البيئــة، مــن أجــل 
حمايــة المــاء والهــواء واألرض التــي تحيــط 

بنا«.
ويقــول الشــريف: »علــى مــدى عقــود طويلــة، 
عالجــت معامــل بقيــق، ليــل نهــار، كميــات كبيــرة 
مــن النفــط الخــام، والنظــام البيئــي الصحــي 
فــي بقيــق هــو مؤشــر رئيــس لمــدى اهتمــام 
الشــركة بســعادة اإلنســان وســالمة الكوكــب 

الذي يقطن فيه«.

تعاُيش الموائل الطبيعية
فـــي األفـــق القريـــب لمعامـــل بقيـــق األربعـــة عشـــر 
النابضـــة بالحركـــة والحيـــاة، يمتـــدُّ مســـطح مائـــي جميـــل 
ـــي  ـــث تتأرجـــح أمواجـــه ف ـــو الســـعودية، حي ـــه أرامك تحمي
ـــة  ر بثالث ـــدَّ ـــوَّى عبـــر مســـاحة تُق ـــة، تتل ـــة هادئ مجـــاٍر مائي
ــل ظـــالل الكثبـــان الرمليـــة  كيلومتـــرات مربعـــة، لتتخلَـّ

والتالل في صحراء الدهناء.

ــر  ــو بســـاط أخضـ ــث ينمـ ــاء، حيـ ــاف المـ وعنـــد ضفـ
بديـــع، تعلـــو رمـــاَل الصحـــراء غابـــة زرعتهـــا الشـــركة منـــذ 
ه طبيعـــي حديـــث  40 عاًمـــا، فـــي حيـــن يزدهـــر متنـــزَّ
النشـــأة إلـــى جانـــب المنشـــآت الهندســـية المتألقـــة 

لمعامل بقيق.
وإلـــى جانـــب مناطـــق الحمايـــة والتأهيـــل الطبيعيـــة، 
يتعايـــش اثنـــان مـــن الُمجتمعـــات البشـــرية، همـــا مدينـــة 

بقيق والحي السكني التابع لمعامل بقيق.

سكان الصحراء
ويذكـــر أخصائـــي هندســـة الصيانـــة فـــي دائـــرة أعمـــال 
الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، المســـؤول عـــن 
ـــذ عـــام 2016م،  ـــة من الحـــزام األخضـــر والمنطقـــة الرطب
ناصـــر الجميـــل، أن دراســـة علميـــة أفـــادت أن مدينـــة 

المنطقة الرطبة تعجُّ بالحياة
ــع،  ــام الربي ــرة أحــد أي ــن ظهي ــت متأخــر م ــي وق ف
يستكشــف طائــر الغــواص الصغيــر بابتهــاج ســطح 
بركــة المنطقــة الرطبــة فــي بقيــق، ويغــوص فــي المــاء 
بحًثــا عــن مصــادر ســعادته الغامــرة مــن الطعــام. وفي 
األجــواء، تصــدح ســيمفونية مــن موســيقى الطبيعــة، 
أجنحــة  بطنيــن  الضفــادع  نقيــق  فيهــا  يمتــزج 

اليعاسيب وزقزقة العصافير.
واألرض الرطبــة، التــي تحــفُّ بهــا شــجيرات كثيفــة 
ــا  ــع، هــي جــزء ظاهــر طبيعًي مــن قصــب المــاء البدي
مــن المكمــن المائــي العريــق، الــذي تمتــد مياهــه 
ل بــكلِّ ســخاء  الصافيــة فــي مســاحات وزوايــا، لتشــكِّ

موائــل لعديــد مــن النباتــات والحشــرات والطيــور 
والثدييات والكائنات المائية.

ــن ســياج الحمايــة المحيــط بالمــكان الطائــر  ويمكِّ
الغــواص الصغيــر مــن أن يبحــث عــن طعامــه بحريــة 
الطيــور  نــوع مــن   200 أكثــر مــن  تامــة، بصحبــة 
المحليــة والمهاجــرة التــي اختــارت األرض الرطبــة 

كموطن لها.
ــح الجميــل أن أرامكــو الســعودية أقامــت  ويوضِّ
ــد أن اكتشــفت الشــركة  الســياج فــي عــام 2016م، بع
أن مخلَّفــات أعمــال اإلنشــاء كانــت تُرمــى بشــكل 

متزايد على ضفاف األرض الرطبة.

متنزَّه طبيعي 
حديث اإلنشاء

تحظـى الحياة النباتية والحيوانية المحلية المرنة 
إلـى  طريقهـا  وتجـد  بالحمايـة،  الصحـراء  فـي 
الزدهـار، وذلـك ضمـن منطقـة جديـدة مسـيجة فـي 

الحي السكني التابع لمعامل بقيق.
أرض  لـت  ُحوِّ 2019م،  عـام  منتصـف  ومنـذ 
صحراوية محمية تبلغ مساحتها 135 ألف متر مربع 
ـن مركـًزا للـزوار، وممشـى  ه طبيعـي، يتضمَّ إلـى متنـزَّ
يهـا المـاء  اًل، وبركـة ميـاه صناعيـة يغذِّ مراقبـة مظلَـّ

الُمعاد تدويره.
وهنـاك، ُزرعـت أكثـر مـن 2100 شـجرة محليـة، 
الغـزلن  المحليـة  الحيوانيـة  الحيـاة  تشـمل  فيمـا 
المحليـة، ونوًعـا  العربيـة، ونوعيـن مـن األسـماك 

واحًدا من السالحف المحلية.



7
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ١١ يونيو ٢٠٢٠ 

بقيق.. تعايش بين الطبيعة واإلنسان والصناعة

تعنــي النظــرة بعيــدة المــدى لألعمــال فــي 
أرامكــو الســعودية أنهــا تســتثمر بحكمــة فــي 

تصميم معاملها وتشغيلها.
فــي  الكربونيــة  وكانــت كثافــة النبعاثــات 
فــي عــام  للشــركة  التنقيــب واإلنتــاج  قطــاع 
2019م قــد بلغــت 10.1 كيلوغــرام مــن مكافــئ 
لــكل برميــل مكافــئ  ثانــي أكســيد الكربــون 

نفطي.
ويقــول المنســق البيئــي فــي معامــل بقيــق، 
عبــداهلل الحمــد، إن المرافــق جيــدة الصيانــة، 
والتطبيــق المســتمر للمعاييــر التشــغيلية الُمثلى 

يُسهم في انخفاض هذه النبعاثات.
ــة:  ــج الهندســة البيئي ــد، خري ــف الحم ويضي
»إن برنامــج إدارة انبعاثــات الغــازات المســببة 
لظاهــرة الحتبــاس الحــراري يدعــم التقريــر 
لإلرشــادات  وفًقــا  وذلــك  المتطلبــات،  عــن 

السائدة في قطاع الطاقة«.
ويقــول الحمــد: »بــدأت معامل بقيــق أعمالها 
فــي عــام 1947م، إل أن اســتخدامها ألحــدث 
التقنيــات والصيانــة المناســبة يُبقيهــا جديــدة، 
ل بهــا تجعــل البيئــة  كمــا أن الكيفيــة التــي تُشــغَّ

من حولها آمنة«.

بقيـــق تضـــمُّ ثالثـــة موائـــل: منطقتيـــن طبيعيتيـــن مـــن 
الكثبـــان الرمليـــة، ومنطقـــة رطبـــة، وحزاًمـــا أخضـــر 

صناعًيا.
ـــح الجميـــل، وهـــو أحـــد أبنـــاء المنطقـــة، أن  ويوضِّ
ــة مـــن الموائـــل  ــة فـــي بقيـــق هـــي واحـ ــة الرطبـ المنطقـ
ـــة  ـــة الجاف ـــة الصحراوي ـــع البيئ ـــن م ـــي تتباي الخاصـــة، الت

المحيطة بها.

ويضيـــف الجميـــل قائـــاًل: »يذكـــر األشـــخاص الذيـــن 
يرتـــادون المنطقـــة الرطبـــة أنهـــم يشـــعرون بالبهجـــة 

عندما يعانقون طبيعتها«.
ويقـــول الجميـــل: »الســـعوديون هـــم ســـكان الصحـــراء؛ 
ومـــن خـــالل تواصلنـــا مـــع بيئتنـــا المحيطـــة بنـــا، فإننـــا 

ل جذورنا الثقافية التقليدية«. نؤصِّ
ويضيـــف الجميـــل: »تعمـــل كلٌّ مـــن دائـــرة أعمـــال 

الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، وخدمـــات أحيـــاء 
الســـكن فـــي بقيـــق، وإدارة حمايـــة البيئـــة، مًعـــا لضمـــان 
إدارة ُمســـتدامة لهـــذه المنطقـــة الفريـــدة مـــن التنـــوع 
الحيـــوي؛ مًعـــا، ندعـــم هـــدف أرامكـــو الســـعودية فـــي 
حمايـــة البيئـــة وتعزيـــز إحـــدى القيـــم الرئيســـة للشـــركة 

وهي المواطنة«.

غابٌة فريدة
الجنوبــي  الرطبــة  األرض  جانبــي  علــى  تلــوح 
والغربــي عديــٌد مــن األشــجار، يعــود تاريــخ بعضهــا 
أرامكــو  موظفــو  ر  قــرَّ عندمــا  1979م،  عــام  إلــى 
ــة إنشــاء حــزام أخضــر  ــاء المنطق ــن أبن الســعودية م

من األشجار.
وداخــل هــذا المــالذ األخضــر الســاحر، تتســلَّل 
أشــعة شــمس الجزيــرة العربيــة الحالمــة إلــى األرض، 
التــي تفتــرش بســاًطا أخضــر طبيعًيــا مــن أوراق 
الشــجر المتســاقطة، وهــي بُقعــة مثاليــة بالنســبة 
لمشــرف التشــغيل مــن دائــرة أعمــال الزيــت فــي 

منطقة األعمال الجنوبية، سلطان اليامي.
وأطفالــي  ألُســرتي  »أتحــدث  اليامــي:  يقــول 
وأصدقائــي عــن حيويــة الحــزام األخضــر. تعيــش 
عديــد مــن الطيــور داخــل الغابــة، بعــد أن وضعــت 

إدارة حمايــة البيئــة أكثــر مــن 70 صندوًقــا لتكاثــر 
الحيوانات البرية في عام 2016م«.

ويضيــف اليامــي قائــاًل: »إننــي فخــور بمــا تقــوم بــه 
أرامكــو الســعودية مــن خدمــة للبيئــة، مــن خــالل 
عملنــا فــي رعايــة الغابــة وزراعــة مزيــد مــن األشــجار 

فيها«.
وكجــزء مــن برامــج أرامكــو الســعودية والمملكــة 
لزراعــة األشــجار، ُزرعــت أشــجار محليــة إضافية في 
ى  الحــزام األخضــر، تُــروى بنظــام ري جديــد يُغــذَّ
بالمــاء المعــاد تدويــره مــن محطــة تحليــة الميــاه 

بأحد أحياء السكن.
إلــى جانــب ذلــك، يُســتخدم المــاء المنتــج مــن 
معامــل بقيــق كمــاء للشــرب لموظفــي المعمــل، كمــا 

يمدُّ كذلك الحي السكني المجاور في بقيق.

بقيق

منطقة التنوع الحيوي في بقيق هي من ضمن أكثر 1200 
مـن كيلومتـر مربـع مربًعا من التنوع الحيوي السـاحر بين 

أحضان مناطق األعمال البرية في أرامكو السعودية.
ع البيئي التابعة للشركة  محميات التنوُّ

ع بيئي غني  مناطق تابعة للشركة ذات تنوُّ

1
نوع من 
األسماك

٦
أنواع من 
الزواحف

49أكثر من
نوًعا من 
الطيور

٤
أنواع من 
الثدييات

٣٤
نوًعا من 
النباتات األرض الرطبة

في بقيق
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لوصــف ظاهرتيــن  يحمــل مصطلحيــن  العنــوان 
وتــارة  مــن حولنــا،  تــارة نالحظهمــا  متناقضتيــن، 
أخــرى نعيشــهما نحــن، علــى المســتوى الفــردي، أو 

الجتماعي، وحتى المؤسسي.
البريطانــي  الكاتــب  اســتهل  1955م،  عــام  فــي 
الشــهير، ســايرل باركنســون، مقالتــه فــي صحيفــة 
اإليكونومســت بفكــرة أن »العمــل يتوســع ويتمــدد 
ليمــأل الوقــت المتــاح إلنجــازه«. فمثــاًل، إذا كانــت 
المهمــة تســتغرق فــي العــادة ســاعتين، فــي حيــن تــم 
فإنهــا ستســتغرق  لهــا،  ســاعات  أربــع  تخصيــص 
فعلًيــا أربــع ســاعات. تعكــس افتتاحيــة باركنســون 
بشــكل موجــز حصيلــة مالحظتــه خــالل الســنوات 
التــي قضاهــا علــى متــن ســفن البحريــة الملكيــة 
البريطانيــة. وتحمــل هــذه العبــارة انتقــاًدا ضمنًيــا 
تعكســه  لــذي  ا ة  ء لكفــا ا م  نعــدا ا أوجــه  ألحــد 
بيروقراطيــة اإلدارات الحكوميــة البريطانيــة التــي 
بــدأت تتفشــى فــي جميــع إداراتهــا. مــن ضمــن هــذه 
المالحظــات التــي وّثقهــا باركنســون هــي أن عــدد 
فــي  انخفــض  البريطانيــة  البحريــة  فــي  الســفن 
الفتــرة مــا بيــن 1914 و1928م، وترافــق ذلــك مــع 
انخفــاض فــي عــدد العمــال والضبــاط فــي البحريــة 
الملكيــة. وبالرغــم مــن ذلــك ظــل عــدد الموظفيــن 
الذيــن يتمســكون بحرفيــة اإلجــراءات  اإلدارييــن 
الروتينيــة يتضخــم بنســبة تقــارب ٦٪ ســنوًيا، وهــذه 

الزيــادة ل عالقــة لهــا بحجــم العمــل. فقــد كانــت 
اإلدارة تتوســع، رغــم انخفــاض حجــم العمــل الــذي 
يحتــاج لمديريــن، وتقلــص عــدد الموظفيــن المطلــوب 

إدارة شؤونهم.
الصــورة الحاليــة لقانــون باركنســون تتمثــل فــي 
معادلــة رياضيــة تصــف المعــدل الــذي تتســع بــه 
البيروقراطيــة بمــرور الوقــت. تــم تخصيــص جــزء 
كبيــر مــن المقالــة لملخــص المالحظــات العلميــة 
المزعومــة الداعمــة للقانــون، مثــل الزيــادة فــي عــدد 
حيــن  فــي  المســتعمرات  مكتــب  فــي  الموظفيــن 
تواصــل اإلمبراطوريــة البريطانيــة انكماشــها. وعــزى 
القــوة  باســتخدام قوتيــن:  النمــو  باركنســون هــذا 
مضاعفــة  يريــد  لــذي  ا المســؤول  هــي  األولــى 
المرؤوســين، وليــس المنافســين، والقــوة الثانيــة هــي 
المســؤولون الذيــن يعملــون مــن أجــل بعضهــم بعًضــا. 
وأشــار إلــى أن عــدد العامليــن فــي البيروقراطيــة 
ارتفــع بنســبة مــن 5 إلــى 7٪ ســنوًيا بغــض النظــر 
عــن أي اختــالف فــي حجــم العمــل )إن وجــد( الــذي 

يتعين القيام به.
وفــي المقابــل، عنــد محاولــة عــالج أو تفــادي 
تفشــي البيروقراطيــة، يقــوم الفــرد أو المؤسســة 
المخصصــة  الزمنيــة  الفتــرة  »تقنيــن«  بمحاولــة 
المعقــول  حــدود  فــي  وتقليصــه  معّيــن،  لمشــروع 
المتوقــع، ممــا يــؤدي فــي الكثيــر مــن األحيــان إلــى 

يقــل  ل  والــذي  الســتهتار  مصيــدة  فــي  الوقــوع 
خطــورة عــن بيروقراطيــة باركنســون. هــذا الظاهــرة، 
كمــا يصفهــا البروفســور دانيــال كانمــان فــي بحثــه 
المنشــور عــام 1979م، هــي تحّيــز البعــض فــي إظهــار 
ــالزم إلنجــاز  ــل مــن الوقــت ال ــد والتقلي التفــاؤل الزائ
مهمــة مــا. واعتبــره تحّيــًزا كــون الواحــد مّنــا يقــع فيــه 
بغــض النظــر عــن مــدى إلمامــه وخبراتــه الســابقة 
ــة. ول تنحصــر صــورة هــذا  فــي إنجــاز أعمــال مماثل
بــل حتــى فــي  التحّيــز فــي تقديــر الوقــت فقــط، 
تقديــر األمــوال الالزمــة إلنجــاز المشــروع. فعلــى 
أقــرت حكومــة  1958م  عــام  فــي  المثــال،  ســبيل 
أســتراليا مشــروع بنــاء دار األوبــرا الشــهيرة فــي 
مدينــة ســيدني وكان متوقًعــا أن يتــم النتهــاء مــن 
1963م. وبعكــس مــا كان  العــام  المشــروع بحلــول 
ــم النتهــاء مــن المشــروع إل فــي  ــم يت ــه، ل ــا ل مخطًط
ــا،  ــا كان متوقًع ــد ١٠ ســنوات مم ــام ١٩٧٣م، أي بع الع
وبتكلفــة باهظــة تجــاوزت عشــرة أضعــاف مــا كان 
قــد ُرصــد )مــن ٧ مالييــن دولر إلــى ١٠٢ مليــون 

دولر(.
إن فهــم واســتيعاب كال الظاهرتيــن وتأثيرهمــا، 
والعمــل علــى إيجــاد الحلــول المناســبة والفاعلــة 
ستســاعدنا بشــكل كبيــر فــي إنجــاز األهــداف – 
بغــض النظــر عــن حجمهــا وصعوبتهــا – فــي الوقــت 

المحدد وضمن الميزانية المرصودة.

قانون باركنسون وخطأ التخطيط
إضـــاءة

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

عبداهلل الضامن
abdallah.aldhamin@aramco.com

إدارة أعمال الكمبيوتر في إكسبك

بالرغم من التباعد.. يضل )إثراء( قريب منكم

)حوارات إثراء( تستضيف خبراء في مجاالت مختلفة عبر )يوتيوب(

الظهـــران - يعتـــزم مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
العالمـــي )إثـــراء( إطـــالق سلســـلة جديـــدة مـــن اللقـــاءات 
حيـــث  إثـــراء(،  )حـــوارات  عنـــوان  تحـــت  الرقميـــة، 
ن السلســـلة حـــوارات مباشـــرة وجلســـات ســـؤال  ســـتتضمَّ
وجـــواب، وذلـــك مـــع عـــدد مـــن صنـــاع المحتـــوى العالمييـــن، 
ـــن فـــي  صي ـــراء والمتخصِّ والشـــخصيات المشـــهورة، والخب

مجالت مختلفة.
وســـتعرض سلســـلة اللقـــاءات الجديـــدة حلقاتهـــا عبـــر 
قنـــاة مركـــز إثـــراء علـــى منصـــة )يوتيـــوب(، وذلـــك بـــدًءا 
مـــن الســـبت 13 يونيـــو 2020م، فـــي تمـــام الســـاعة الرابعـــة 
عصـــًرا، حيـــث يســـتضيف اللقـــاء الفتتاحـــي الممثـــل 

اإلنجليزي، إدريس إلبا.
مـــت هـــذه السلســـلة بهـــدف إثـــارة نقاشـــات  وقـــد ُصمِّ
ــم، مـــن خـــالل مـــدِّ  فكريـــة ثريـــة وتعزيـــز فـــرص التعلُـّ
جســـور التواصـــل بيـــن الجماهيـــر والخبـــراء، حيـــث ســـتُتاح 
مـــع خبـــراء  المباشـــر  التواصـــل  للمشـــاركين فرصـــة 

المجالت المختلفة عبر منصة اتصال افتراضية.
ي اللقـــاءات عـــدًدا مـــن المواضيـــع المختلفـــة،  وســـتغطِّ
واألفـــالم  المعماريـــة  والهندســـة  الطبيعيـــة  كالعلـــوم 
والتصميـــم واألزيـــاء، وستســـمح للجمهـــور فـــي منازلهـــم، 
عـــة مـــن الضيـــوف  إلـــى مجموعـــة متنوِّ أن يســـتمعوا 
المميَّزيـــن مـــن حـــول العالـــم، ويتعلَّمـــوا منهـــم، ويتفاعلـــوا 

معهم.

نخبٌة من الضيوفالقافلة األسبوعية
ـــزي  ـــان اإلنجلي ـــل والفن ـــاء األول، الممث ويســـتضيف اللق
ــد  ــوب( وأحـ ــدن غلـ ــزة )غولـ ــز بجائـ ــه، الفائـ ــى بـ الُمحتفـ
المرشـــحين لجائـــزة )إيمـــي(، إدريـــس إلبـــا، حيـــث يطـــلُّ 
علـــى جماهيـــر مركـــز إثـــراء عبـــر اإلنترنـــت فـــي جلســـة 
األفـــالم  مخـــرج  يديرهـــا  مباشـــرة،  وجـــواب  ســـؤال 

السعودي، علي السميِّن.
يونيـــو،   20 فـــي  تنعقـــد  التـــي  الثانيـــة،  الجلســـة 
الصيـــت،  ذائـــع  الفلكيـــة  الفيزيـــاء  عالـــم  تســـتضيف 
والكاتـــب والبـــارع فـــي مجـــال التواصـــل العلمـــي، األمريكـــي 

نيل ديغراس تايسون.
ـــا فـــي 27 يونيـــو، فيســـتضيف اللقـــاء األخيـــر لهـــذا  أمَّ
الشـــهر، كاّلً مـــن المهنـــدس المعمـــاري الرائـــد علـــى 
ـــم، والشـــريك المؤســـس لشـــركة )ســـنوهيتا(  مســـتوى العال
المســـؤولة عـــن تصميـــم األيقونـــة المعماريـــة لمركـــز 
إثـــراء، النرويجـــي شـــيتيل ترايديـــل ثورســـون، ورئيســـة 

المجموعة الستشارية لمركز إثراء، فاطمة الراشد.
ولمشـــاهدة سلســـلة اللقـــاءات الجديـــدة عبـــر البـــث 
المباشـــر، يمكـــن للجمهـــور الدخـــول إلـــى قنـــاة مركـــز 
ـــى )يوتيـــوب(، وذلـــك فـــي تمـــام الســـاعة الرابعـــة  ـــراء عل إث
عصـــًرا مـــن كل ســـبت خـــالل شـــهر يونيـــو الجـــاري، حيـــث 
ســـتُتاح لهـــم فرصـــة طـــرح أســـئلتهم عبـــر البـــث المباشـــر، 
أو مـــن خـــالل شـــبكات التواصـــل الجتماعـــي، باســـتخدام 

.)Ithratalks#( الوسم

کوفید-١٩
إصدار خاص

نعود بحذر

قد یحمل أحدنا الفیروس وال یعلم

اجعل ذلك واقًعا حقیقًیا

موکب العید من إثراء
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اختيارها.. يعكس ريادة أرامكو العاملية
غرتشن غيليس رئيًسا منتخًبا للجمعية األمريكية 

لجيولوجيي البترول

مسابقة التوستماسترز تنعقد عبر اإلنترنت..

أعضاء التوستماسترز يحتفون بالفائزين في 
المؤتمر السنوي للقطاع 79

الســعودية،  أرامكــو  مــن  غيليــس،  غرتشــن  انتُخبــت 
ــًرا، رئيســة للجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــي البتــرول،  مؤخَّ
حيــث ســتتولَّى غيليــس هــذا المنصــب فــي الفتــرة مــن 

2021م إلى 2022م.
وتعمــل غيليــس مستشــارة جيولوجيــة لــدى مكتــب شــركة 
أرامكــو األمريكيتيــن، وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل 

ألرامكو السعودية.
وتُعــدُّ غيليــس، وهــي عضــو فــي الجمعيــة منــذ عــام 
1990م، رابــع امــرأة يتــم التصويــت لهــا كرئيــس منتخــب في 
تاريــخ الجمعيــة الممتــدِّ علــى مــدار 103 أعــوام. وتعــدُّ 
الجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــي البتــرول حالًيــا إحــدى 
أكبــر الجمعيــات الجيولوجيــة فــي العالــم، حيــث تضــمُّ مــا 

يقرب من 30 ألف عضو من 129 دولة.
 

مساندة الجيل القادم من 
ُعلماء الجيولوجيا

ســت غيليــس نفســها لخدمــة مجتمــع ومجــال علــوم  وكرَّ
ــزة جهودهــا علــى إرشــاد الطــالب  األرض بامتيــاز، مركِّ
مــن  وغيرهــا  بالمــرأة  والنهــوض  الشــباب،  والمهنييــن 
المجــال،  هــذا  فــي  ضعيًفــا  تمثيــاًل  الممثَّلــة  الفئــات 

باإلضافة إلى دعم منشورات الجمعية ورسالتها العلمية.

الظهــران - لقــد كان عاًمــا تاريخًيــا بالنســبة إلــى 
أنديــة التوستماســترز )أنديــة الخطابــة( فــي المملكــة 
العربيــة لســعودية، القطــاع 79، حيــث انتقلــت المســابقة 
الســنوية للتوستماســترز فــي المملكــة لعــام 2020م إلــى 
الفضــاء اإللكترونــي أثنــاء نهايــة األســبوع الماضــي، 
وســط حضــور أكثــر مــن 300 عضــو، مــن أجــل الســتماع 
والمشــاركة وتشــجيع اآلخريــن عبــر التطبيــق اإللكترونــي 

لتقنية الفيديو )زوم(.
وكان الحــدث األبــرز هــو المســابقة الدوليــة للخطابــة. 
ففــي هــذا العــام، حصــل رفيــق أحمــد، مــن مركــز جونــز 
هوبكنــز أرامكــو الطبــي، علــى مرتبــة الشــرف األولــى في 
نــادي  مــن  القاســم،  نذيــر  حصــل  كمــا  المملكــة، 
المركــز  الســعودية، علــى  أرامكــو  فــي  توستماســترز 
الثانــي. ومــع هــذا الفــوز، ســينتقل رفيــق أحمــد إلــى 
التصفيــات النهائيــة رفقــة المتأهليــن مــن جميــع أنحــاء 
العالــم، للمشــاركة فــي المســابقة لتتويــج بطــل العالــم في 

التوستماسترز لعام 2020م.

عة تكريم الفائزين وأنشطة متنوِّ
ــن للمــرة األولــى خــالل  ــٌر مــن الفائزي ــاك كثي وكان هن
ــن كلمــات رئيســة ألقاهــا كلٌّ مــن  المؤتمــر، الــذي تضمَّ
رئيــس المؤتمــر، ومديــر القطــاع 79. كمــا ألقــى المديــر 
الســابق للقطــاع ومستشــار أنديــة التوستماســترز فــي 
ــا  ــد فيه ــة أكَّ ــو الســعودية، ســليمان الماضــي، كلم أرامك
أهميــة أنديــة التوستماســترز فــي المملكــة والــدور الــذي 
المنطقــة،  مســتوى  علــى  القــادة  صنــع  فــي  تلعبــه 

باإلضافة إلى أنها محرك للنمو والتميُّز.
كمــا عقــد منتــدى القطــاع 79 للســيدات العربيــات، 
برئاســة جميلــة أبــو لبــدة، أول منتــدى افتراضــي، تــم 

القافلة األسبوعية

سبل املاضي

العمليــة  وقــد عملــت غيليــس علــى مــدى مســيرتها 
ضمــن عديــد مــن لجــان الجمعيــة وترأســتها، بمــا فــي ذلك 
للمؤتمــر  التقنــي  البرنامــج  عــن  المســؤولة  اللجــان 
والمعــرض الســنوي للجمعيــة، ولجنــة منشــورات الجمعيــة، 
علــى ســبيل  المنتخــب  المحــرر  حيــث شــغلت منصــب 
المثــال، كمــا كانــت مســؤولة عــن الشــبكة النســائية فــي 
مجتمــع  بيــن  بالجمعيــة  العامــة  والتوعيــة  الجمعيــة، 

الجيولوجيين.
ــاء  ــس أمن ــس عضــًوا بمجل ــدُّ غيلي ــك، تُع ــب ذل ــى جان إل
ــي  ــرول، الت ــي البت ــة لجيولوجي ــة األمريكي مؤسســة الجمعي
تدعــم علــوم األرض مــن خــالل تمويــل المبــادرات التــي 
ــب مســاندة  ــى جان ــات إل ــى البيان تســتهدف المحافظــة عل

التطوير الوظيفي لعلماء الجيولوجيا.
وبهــدف دعــم الجيــل القــادم مــن علمــاء الجيولوجيــا فــي 
العالــم، عملــت غيليــس، مــع زمالئهــا الجيولوجييــن مــن 
أرامكــو الســعودية، كحكــم وكمتطوعــة ضمــن مســابقة 
األمريكيــة  للجمعيــة  باريــل  إمبيريــال  برنامــج  جائــزة 
لطــالب  دوليــة  مســابقة  وهــي  البتــرول،  لجيولوجيــي 
ــم بالتعــاون  الدراســات العليــا فــي مجــال علــوم األرض، تُنظَّ

مع المؤتمر السنوي للجمعية.
 

ق وتنمية الُفرص تعزيز التفوُّ
مــت الجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــي البتــرول  وقــد كرَّ

تخطيطــه وتنظيمــه وتنفيــذه وحضــوره مــن قبــل النســاء 
حــت أبــو لبــدة قائلــًة:  فقــط. وفــي هــذا الســياق، صرَّ
»هــذا مجــرد تأكيــد لمــا يمكــن أن تفعلــه المــرأة عندمــا 
ــط  يــات، وهــي تجربــة فريــدة من نوعها تنشِّ تواجــه التحدِّ

حياتنا وأفكارنا وتزيد من مهاراتنا«.
ــى  ــة األول ــك، ُعقــدت الجلســة التعليمي ــب ذل ــى جان إل
مــن قبــل الرئيــس الدولــي الســابق، محمــد مــراد، المقيــم 
فــي دبــي، الــذي قــال إن الجتمــاع عبــر اإلنترنــت هــو 
ــى مناقشــة  ق مــراد إل نهــا. كمــا تطــرَّ نعمــة يجــب أن نثمِّ
قيــم منظمــة التوستماســترز الدوليــة، وهــي النزاهــة 
والحتــرام والخدمــة والتميُّــز، وكيفيــة التفكيــر وتحســين 

أنفسنا.
وشــملت أبــرز األحــداث األخــرى، التــي اســتمرت علــى 
ألقاهــا  رئيســة  كلمــة  مــن:  كاّلً  أيــام،  ثالثــة  مــدى 
التوستماســترز، إد تايــت، ومســابقة الخطابــة العربيــة، 
وتكريــم  البنــرات،  لســتعراض  التقليــدي  والموكــب 
ــز، وإطــالق  الحاصليــن علــى لقــب التوستماســترز المميَّ
ــة  ــر مــن 70 مقال نــت أكث ــة اإللكترونيــة التــي تضمَّ المجل
ــي مواضيــع مختلفــة، باإلضافــة إلــى  مــن األعضــاء تغطِّ

اجتماع اللجنة التنفيذية للقطاع 79.
 

االنتخابات
نــت أبــرز األحــداث األخــرى اجتمــاع مجلــس  وتضمَّ
القطــاع 79، حيــث أُجريــت النتخابــات لختيــار مديــر 
القطــاع التالــي، ومديــر جــودة البرنامــج، باإلضافــة إلــى 
مناصــب رئيســة أخــرى. وقــد حصــل اثنــان مــن موظفــي 
أرامكــو الســعودية علــى أدوار قياديــة كبيرة، فتــم انتخاب 
رامــي الجــواد مديــًرا لجــودة برنامــج القطــاع 79، الــذي 
الجــواد  المقبــل، حيــث ســلَّط  العــام  ســيعمل خــالل 
الضــوء علــى خطــة كاملــة ســتجلب الجــودة إلــى آفــاق 

جديدة عبر جميع األندية التابعة للقطاع.

ــزة للجمعيــة عــام  غيليــس، فمنحتهــا جائــزة الخدمــة المميَّ
2011م، وجائزة الجمعية لألعضاء الفخريين عام 2018م.

لعلــوم  ا فــي  لماجســتير  ا درجــة  غيليــس  وتحمــل 
الجيولوجيــة مــن جامعــة تكســاس فــي أوســتن، ودرجــة 
البكالوريــوس فــي الجيولوجيــا مــن كليــة بريــن مــاور فــي 

بنسلفانيا.
وقــد أعربــت غيليــس عــن مشــاعرها بهــذا الحتفــاء، 
قائلــة: »إنــه لشــرف وامتيــاز عظيــم، أن أُصبــح الرئيــس 
المنتخــب للجمعيــة األمريكيــة لجيولجيــي البتــرول. أرغــب 
قتــه الجمعيــة فــي مجــال  ق الــذي حقَّ فــي تعزيــز التفــوُّ
جيولوجيــا الطاقــة، بُغيــة خدمــة مهنتنــا ومجتمعنــا العلمــي، 
المعاييــر  أعلــى  علــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  والمحافظــة 
األخالقيــة للممارســة المهنيــة؛ فهــذه المبــادئ األســاس ل 
تــزال تحتفــظ اليــوم بالقــدر نفســه مــن األهميــة التــي كانت 

عليها عندما تأسست الجمعية في عام 1917م«.
أرامكــو  شــركة  مكتــب  رئيــس  ـق  علَـّ نبــه،  جا مــن 
ــن، األســتاذ محمــد  ــا التنفيذيي ــر إدارييه ــن، كبي األمريكيتي
الشــمري، قائــاًل: »أودُّ أن أهنِّــئ غرتشــن نيابــًة عــن أرامكــو 
الســعودية، نظيــر تولِّيهــا منصــب الرئيــس المنتخــب لهــذه 
الجمعيــة ذائعــة الصيــت حــول العالــم. نحــن فخــورون 
بإنجازاتهــا ودعمهــا لمهمــة ورســالة الجمعيــة، المتمثِّلــة في 
تطويــر مجــال علــوم األرض، والتقريــب بيــن األفــراد لتعزيز 
النمــو والفــرص، األمــر الــذي يتماشــى أيًضــا مــع أهــداف 

الشركة«.

مــن جانــب آخــر، ســيعمل ســالم العبداللطيــف كمديــر 
لقســم )إم(، الــذي يغطــي جميــع أنديــة التوستماســترز 
فــي أرامكــو الســعودية. وقــال العبداللطيف: »القســم )إم( 
ز أكثــر  هــو أحــد أقــوى األقســام فــي المملكــة، وســنركِّ
علــى الجــودة وتوســيع قاعــدة عضويــة التوستماســترز 

حتى يستفيد منها الموظفون اآلخرون«.
وليــس هنــاك أدنــى شــك فــي أن المؤتمــر الســنوي 
حــدث  أنــه  علــى  دائًمــا  ــره  تذكُّ ســيتم   79 للمنطقــة 
المرنيــن  القــادة واألعضــاء  وذلــك بفضــل  تاريخــي، 
يــات لتنظيــم  والموثــوق بهــم، الذيــن تغلَّبــوا علــى التحدِّ

حدث ناجح وسط الظروف الحالية.
وكمــا قــال رئيــس منظمــة التوستماســترز العالميــة، 
ــار الشــغف تجــاه  ــون، خــالل المؤتمــر: »دع ن ــاك مين ديب

أرغب في تعزيز 
ق الذي حققته  التفوُّ
الجمعية في مجال 

جيولوجيا الطاقة ُبغية 
خدمة مهنتنا 

ومجتمعنا العلمي، 
والمحافظة في الوقت 

ذاته على أعلى 
المعايير األخالقية 
للممارسة المهنية

غرتشن غيليس

ــم  ــي تقــود العال ــل الشــعلة الت ــك مث التوستماســترز تجعل
مــن الظــالم إلــى النــور«؛ فــإن أعضــاء التوستماســترز في 
القطــاع 79، يســعون فــي الواقــع ليكونــوا النــور حتــى فــي 
داخــل  الدافــع  يخلــق  إن شــغفهم  اللحظــات.  أحلــك 
أنفســهم، ويســمح لهــم بنشــر اإليجابيــة بغــض النظــر عن 
ء  عضــا أ سيســتمر  كمــا   . جيــة ر لخا ا ف  و لظــر ا
التوستماســترز فــي صنــع أجيــال مــن القــادة فــي بيئــة 
وتعزيــز  الثقــة،  وتنميــة  الُخطــب،  كتابــة  ز  تعــزِّ آمنــة 

مهارات التواصل واإلحساس بالمجتمع.
ولمزيــد مــن المعلومــات حــول أنديــة التوستماســترز، 
www.toastmasters.يُرجــى زيارة الموقــع اإللكترونــي

org ، أو ابحــث عــن )Toastmasters( عبــر موقــع 
.)ShareK(





الخميس ١٩ شوال 144١هـ، ١١ يونيو 20٢٠م

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

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

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.
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* حل العدد الماضي

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

العـدد  هـذا  فـي  للمشـاركة  تلقيتهـا  التـي  الكريمـة  الدعـوة  مـع 
األسـبوعي مـن صحيفـة القافلـة األسـبوعية، وفـي خضـم البحث عن 
مقـال يليـق بمقـام هـذه الرصينـة، تلقيـت نسـخة مـن عـدد أخيـر مـن 
الصحيفـة، وكان أشـد مـا لفـت نظـري هـي تلـك الصـورة المصاحبـة 
لموضـوع رائـع عـن اليـوم العالمـي لحمايـة البيئـة  الذي صـادف هذا 
العـام يـوم الجمعـة الماضـي 5 يونيـو 2020، وفـي ثنايـاه كان  التميـز 
لصـورة ألحـد الطرقات فـي الحي السـكني التابـع ألرامكو السـعودية 
بمنطقـة العضيليـة، وعلـى الطريـق لوحـة تطالـب بتخفيـف السـرعة 

من أجل عبور حيوان الضب.
كانـت اللوحة لفتة ويبـدو لي أنها الدعـوة األولى عالمًيا لمسـاندة 
أثارتنـي وأسـعدتني هـذه الالفتـة وهـذه  المسـالم،  الحيـوان  هـذا 
اللفتـة البيئيـة واإلنسـانية ألنهـا أعادتنـي أعواًمـا إلـى الـوراء مـن 
خـالل مقالـة سـابقة كتبتهـا عـن هـذا الحيـوان الرائـع، وبـدا  لـي مـع 
الصـورة المطالبـة باحتـرام حقـوق الضـب، أن أسـتعيد بعًضـا مـن 
مآثـره السـابقة، وأزيد بمـا اكتشـفت حديًثا عن هـذا الصابـر المثابر 

على نهم و»شفاحة« بعضنا.
ليـس هنـاك حيـوان كالضـب قـد صبـر علـى  أن  لنعتـرف:  أول 
جورنـا وجشـعنا. فقـد كانـت حمـالت صيـد الضبـان موسـمية ول 
تنقطـع أبـًدا، وتبدأ مع بـوادر الحـرارة مثلما هو شـهرنا الحالي يونيو 
لتقتحـم بيئتـه إمـا بإغراقـه بالمـاء أو بدخـول أدوات الحفـر إلـى 
أو شـكمان  يـده  يدخـل  والبعـض  ركًضـا،  جحـره وحتـى مطاردتـه 

سيارته إلى مملكته ل تردعه لسعة عقرب ول تمنعه لشطة عكرة.
تلـك األفعـال التـي تمـارس مـع الضـب أحسـب أن لـو اطلـع عليهـا  
السـعودية  أرامكـو  سـكن  فـي  اللوحـة  اقتـرح  الـذي  العزيـز  األخ 
بالعضيلـة لتألـم كثيًرا مـن جور ما حـّل بهـذا المخلوق المسـالم، لكن 
لـم يكن باليـد حيلة حتـى وإن لم يستسـغ مطـارده أكله، بـل كان يفعل 
ليتمتـع بصيـده وتعذيبـه بالتسـلية واللهـو بـه. أمـا مطاردتـه وصيـده 
وانتـزاع عكرتـه ألكلهـا؛ فذلـك لـم يعـد إل لقلـة مـا زالـت حساسـية 
»قديمـك  مبـدأ  تحـت  الضـب،  إلـى  تدفعهـم  الجديـدة  األغذيـة 
نديمـك«، مـا فعلناه في هـذا الضب يدفعنـا لندعوا فيهـا كل ضب أن 
يسـامحنا علـى مـا فعلنـاه بأسـالفه، قـد يفعـل ذلـك، لكـن أجـزم بأنه 
لـن يسـتطيع أن يتسـامح مـع أصحـاب الشـاحنات الصغيـرة الممتلئـة 

التي تتباهى بما قتلت، وكأن الرحمة قد انتزعت من قلوبهم.
لـن أوغـل فـي قـراءة التاريـخ ومـا اسـتمر منـه تجـاه الضـب عبـر 
مراحـل الضطهـاد المسـتمرة إلـى اآلن، إل أننـي أرجـو أن يطلـع 
العابثـون بحياتـه علـى مكانتـه فـي الكثيـر مـن كتـب التـراث والذاكـرة 

الثقافية ألبناء شبه الجزيرة العربية.
فبالرغـم ممـا تعـرض لـه هـذا الحيـوان مـن حمـالت صيـد جائـر 
التـي  النـادرة  الحيوانـات  كأحـد  بقـي  أنـه  إل  التاريـخ،  مـر  علـى 
أعمـال  الناتجـة عـن  النقـراض  أمـام خطـر  الصمـود  اسـتطاعت 
اإلبـادة غيـر المسـؤولة التـي تعـرض لهـا، خاصـة وأنهـا تزامنـت مـع 
فتـرات التـزاوج السـنوية لهذاالمخلوق، حيث ينشـط فـي الخروج من 
ُجحـره فـي نفـس تلـك الفتـرة التـي تصـادف شـهري يونيـو ويوليو من 

كل عام.
التعايـش والتسـامح يبديهـا  الغرائـب أن هنـاك نوعـاً مـن  ومـن 
الضـب فـي مسـكنه مـع مخلـوق آخـر كالعقـرب األسـود، وهـو بذلـك 
يسـاعد فـي الحفـاظ علـى التنـوع البيولوجـي لبيئـة الصحـراء، ومـا 
لذلـك مـن أهميـة علـى صحـة وسـالمة البيئـة، األمـر الـذي جعـل 
منظمـة األمـم المتحـدة تتبناه كموضـوع وشـعار لليـوم العالمـي للبيئة 
لهـذا العـام، حيـث يتبـادل الضـب األدوار مـع العقـرب مـن خـالل 
توفيـره المسـكن والمـأوى، فيمـا يوفـر العقـرب الحراسـة واألمـن، 

لمواصلة دورهما في التوازن الطبيعي للبيئة.
األهـم فـي القـول أننـا لـن نغفـل الجانـب اإلنسـاني تجـاه البيئـة 
وربيبهـا الضـب الـذي تبنتـه أرامكـو السـعودية ومـا لهـذا األمـر مـن 
جوانـب أخالقيـة وبيئيـة عاليـة القيمـة، نرجـو أن ينتقـل تأثيرهـا إلى 
األراضـي التـي يعيـش فيهـا الضـب عبـر لوحـات تحذيريـة فـي كل 
مناطـق المملكـة، ل سـيما وأننـا فـي زمـن المحافظـة علـى البيئـة، 

ولعلها تزيدنا احتراما لهذا المخلوق الصابر.

حقوق الّضب؟!
مساعد العصيمي *

* مستشار إعالمي وكاتب صحفي سعودي في صحيفة الرياض 

في ربوع بالديالتقط صورة:
هذه الصورة التي 

تنطق باإلبداع 
التقطتها الزميلة  

إسراء قرطلي، رئيس 
مجموعة مركز 

االستجابة لالتصاالت 
في إدارة االتصال 

المؤسسي، في منطقة 
الربع الخالي خالل 

رحلة في عطلة نهاية 
األسبوع. الرحلة بدأت 

من مطار وادي 
الدواسر، إلى عروق 
بني معارض، مروًرا 

بمنطقة البحيرة 
الجافة )أبو بحر(، ثم 
إلى بئر متعب، ثم إلى 

ليلى، ثم إلى حوطة 
بني تميم.

تقول إسراء أن أهم ما 
تعلمته من هذه 

الرحلة هو التعايش 
مع الصحراء وتعّلم 

أبجديات البقاء، 
والمغامرة في أكبر 
صحراء رملية في 

العالم، واالستمتاع 
بصفاء السماء 

والنجوم، والمعلومات 
التي تم طرحها من 

ِقبل متخصصين في 
منطقة الربع الخالي، 

باإلضافة إلى قضاء 
كل فترة الرحلة بعيًدا 

عن وسائل التواصل 
االجتماعي والتفرغ 

لتأمل الطبيعة.
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