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كلنا مسؤول
ارتِد قناًعا للوجه في األماكن العامة

حافظ على مسافة مترين بينك
وبين اآلخرين في جميع األوقات

مع العودة بحذر ورفع القيود 
يجب أال نتقاعس في السيطرة على كوفيد - 19

متران

تقنية 
سعودية 

100٪ فكرًة 
وصناعًة 

لحماية البيئة 
في معامل 

اإلنتاج
صفحة ٢

يف عيد األضحى..نستلهم روح التضحية ونحافظ على 
سالمة ُأسرنا ومجتمعاتنا

وموظفــات  موظفــي  األعــزاء  وزميالتــي  زمالئــي 
الشركة، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

كل عــام وأنتــم بخيــر وصحــة وســعادة بمناســبة عيــد 
األضحــى المبــارك، أعــاده اهلل علينــا جميًعــا بالخيــر 
والبــركات. وبينمــا يتأهــب حجــاج بيــت اهلل الحــرام فــي 
هــذه األيــام الفضيلــة ليقفــوا علــى جبــل عرفــات راجيــن 
رحمــة اهلل وعفــوه، فإننــا نشــاركهم بقلوبنــا الدعــاء بــأن 
ــى عــزَّ  ــى المول ــل إل ــا مــن كل ســوء ونبته ــا وذوين يحفظن

وجَلّ أن تنتهي جائحة كوفيد - 19 قريًبا، بإذن اهلل. 
اســمحوا لــي أن أذكركــم بضــرورة أن نراعــي، فــي 
العــودة بحــذر  بعيــد األضحــى، ممارســات  احتفالنــا 
والتباعــد االجتماعــي، وأن نتجنــب التجمعــات، التــي 
أكــدت الجهــات الصحيــة أنهــا الوســيلة األخطر في نشــر 
الفيــروس وإصابــة أحبائنــا بــه وفقدانهــم - ال قــدر اهلل 
- فــي بعــض الحــاالت. لــذا، يجــب أن نســتمر وبقــوة فــي 

أداء دورنــا فــي منــع انتشــار هــذا المــرض مــن خــالل 
تقليــل هــذه التجمعــات، وأن نظــل يقظيــن مــن خــالل 
كافــة اإلجــراءات الوقائيــة كارتــداء أقنعــة الوجــه وغســل 

األيدي وتعقيمها.
وإنــي متفائــل بــأن األســوأ فــي هــذه الجائحــة قــد 
أصبــح خلفنــا، وأن مــا ينتظرنــا فــي المســتقبل هــو 
األفضــل، ســواء مــن ناحيــة تحســن ظــروف الســوق أو 
قــدرة واســتعداد العالــم علــى التعامــل مــع هــذه الجائحــة 
ومواجهتهــا والتعايــش معهــا. وممــا يدخــل الســرور إلــى 
النفــس أن موظفــي الشــركة كان لهــم عطــاء كريــم فــي 
التبــرع بمــا يقــرب مــن 6.5 مليــون ريــال ســعودي، وذلــك 
مــن خــالل حملــة ســالل الخيــر، التــي بــدأت فــي نهايــة 
شــهر مــارس الماضــي. وبعــد ذلــك حينمــا حــل شــهر 
رمضــان المبــارك، دشــنت الشــركة حملــة تبرعــات أخرى 
شــارك فيهــا مــا يقــرب مــن 10 آالف موظــف تبرعــوا 

بأكثــر مــن 5 مالييــن ريــال لدعــم المحتاجيــن.  وقــد 
ضاعفــت الشــركة تبرعــات الموظفيــن ليصبــح المجمــوع   
ــال اســتفاد منهــا آالف األشــخاص  ــون ري ــي 23 ملي حوال

واألسر في مختلف مدن ومناطق المملكة.
إن عيــد األضحــى قــد اشــتق اســمه مــن التضحيــة، 
ومــا أعظــم أن نضحــي فــي هــذا العيــد المبــارك بالتخلي 
عــن العــادات التــي يمكــن أن تزيــد مــن انتشــار فيــروس 
كورونــا بصــورة كبيــرة، وأن يشــجع بعضنــا بعًضــا ألخــذ 
ــل هــذه  ــى محمــل الجــد. وال شــك أن مث هــذا األمــر عل
التضحيــة ســيكون لهــا األثــر الوقائــي الكبيــر على أســرنا 
ومجتمعنــا. حفظكــم اهلل جميًعــا وحفــظ وطننــا وقيادتنــا 
الكريمــة، وجّمــل أيامكــم بالفــرح والســعادة، وكل عــام 

وأنتم بخير.
أمين بن حسن الناصر
رئيس أرامكو السعودية، كبير اإلداريين التنفيذيين
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ليــس مــن الســهل علــى مــن اعتــاد نمــط حيــاة 
اجتماعــي يغلــب عليــه التقــارب وتشــد أواصــره 
عــرى التواصــل الدائــم والترابــط القــوي أن 
يتخلــى عــن ذلــك النمــط مــن الحيــاة بيــن ليلــة 
وضحاهــا، فمــا بالــك إن اضطــر لفعــل ذلــك 
ألســابيع وأشــهر عديــدة، دون أن يلــوح فــي 
األفــق مــا يشــي بموعــد انقضائهــا وعــودة نهــر 

الحياة إلى مجراه كما كان. 
ولكــن للضــرورة الملحــة التــي تتأرجــح بيــن 
خطــي الحيــاة والمــوت كلمتهــا العليــا التــي ال 
ــا  ــًدا ونعيه ــا جي ــي إليه ــا أن نصغ ــا جميًع ــد لن ب
تمــام الوعــي ونخضــع تصرفاتنــا لمــا تمليــه 

علينا وتلزمنا به. 
ــر المتشــائمين ســوداوية  ــع أكث ــم يتوق ــا ل ربم
أن يحــدث مــا حــدث فــي ســيناريو جائحــة 
حبســت  التــي  المتتابعــة  وفصولهــا  كورونــا 
األنفــاس وعكســت ظاللهــا علــى كافــة أبعــاد 
الحيــاة الصحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 

كافة أرجاء العالم. 
الجزئــي  الحظــر  بتجربــة  جميًعــا  مررنــا 
الصحــي،  للحجــر  بعضنــا  وخضــع  والكلــي 
ــادق  ــك فــي المستشــفيات أو الفن ســواء كان ذل
أو البيــوت. وتســمرنا جميًعــا أمــام شاشــات 
التلفزيــون والهواتــف النقالــة يوًمــا تلــو اآلخــر 
ونحــن نترقــب ونســتمع إلــى أعــداد اإلصابــات 

يشــبه  فيمــا  المــدن،  مختلــف  فــي  اليوميــة 
الثيرمومتــر المتأرجــح الــذي يعلــو تــارة ويهبــط 

تارة وآمالنا تتأرجح معه هبوًطا وصعوًدا.
ومنــذ البدايــة، فيمــا يخــص التعامــل مــع هذه 
الدولــة،  قّدمــت  المســبوقة،  غيــر  الجائحــة 
فقهــا  ا مر بــكل   ، لصحــة ا ة  ر ا ز بــو ممثلــة 
هــو  مــا  البشــرية،  وكوادرهــا  وتجهيزاتهــا 
ــدر ممــن  ــم يب ــر، ول ــوب ومتوقــع منهــا وأكث مطل
فــي  األولــى  الخطــوط  فــي  ويقفــن  يقفــون 
ــوا  ــل كان ــر، ب مواجهــة هــذه الجائحــة أي تقصي
الواجــب  أداء  فــي  بــه  يُحتــذى  مثــااًل  وكــن 
لنــا  مشــرفة  بصــورة  واإلنســاني  لمهنــي  ا

جميًعا.
ولكــن نقطــة الضعــف فــي معركتنــا الضروس 
هــذه كانــت، لألســف الشــديد، وعينــا نحــن 
كمواطنيــن ومقيميــن بمــدى خطــورة وجديــة مــا 
نحــن فــي خضــم مواجهتــه. ولــم يكــن ذلــك 
ــة  ــى مســتويات اجتماعي ــا ومقتصــًرا عل مرتبًط
أو تعليميــة بعينهــا، بــل إن هــذا األمــر يــكاد 
ينطبــق علــى أغلــب فئــات المجتمــع، حتــى مــن 
يُتوقــع منهــم التحلــي بمســتوى أكبــر مــن الوعــي 

وااللتزام.
ــا  ــة تراجًع تراجعــت أعــداد الحــاالت المصاب
كبيــًرا فــي مــدن شــهدت تســجيل أعــداد كبيــرة 
مــن قبــل، وحــدث العكــس فــي مــدن أخــرى، لــم 

تســجل فيهــا أعــداد كبيــرة مــن قبــل، والســبب 
وراء حــدوث ذلــك كمــا أشــارت التحليــالت 
ــات  ــق التعليم ــي تطبي ــاون ف ــر هــو الته والتقاري
خــذ  أ و عــي  الجتما ا عــد  لتبا با مــة  ر لصا ا
ومــا  االعتبــار.  بعيــن  الصحيــة  المحاذيــر 
إلــى  تســلل  الملــل  أن  ذلــك؟  وراء  الســبب 
نفوســنا مــن أســلوب الحيــاة الجديــد )والمؤقت 
نصــم  أن  إلــى  بنــا  دفــع  ممــا  اهلل(  بــإذن 
ــداءات المتكــررة والمســتمرة  أســماعنا عــن الن
بمــدى أهميــة البقــاء متباعديــن جســدًيا عــن 
ــرى ونســمع عــن أفــراد  ــا ن ــا، فبتن ــا بعًض بعضن
أســر كبيــرة، يعيــش بعضهــم فــي مــدن مختلفــة، 
قبــل  يفعلــون  ا  نــو كا كمــا  مًعــا  يجتمعــون 
ــن  ــم يكــن وكأن شــيًئا ل الجائحــة، وكأن شــيًئا ل
بــة  اإلصا ضــد  محصنــون  وكأنهــم  يكــون، 
بالفيــروس القاتــل، وحجتهــم لفعــل ذلــك هــي 
أنهــم »ملــوا« و»زهقــوا«، متناســين أن عاقبــة 
هــذا الضعــف فــي تحمــل حالــة الملــل هــذه 
حتــى حيــٍن قــد تكــون تعريــض أنفســهم أو مــن 
يحبــون لمــا ال يُحمــد عقبــاه، ومــا ال يجــدي 

معه عض أصابع الندم.
لنتذكــر جميًعــا، خاصــة ونحــن مقبلــون علــى 
أيــام عيــد األضحــى المبــارك، أننــا ال نــزال فــي 
خضــم المعركــة مــع الجائحــة وأن موعــد وضــع 

أسلحتنا لمواجهته جانًبا لم يحن بعد.

»مّلينا! زهقنا!«
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.

رحلة جناح توطني بني والدة الفكرة وصناعتها يف اململكة 

تقنية سعودية 100% فكرًة وصناعًة لحماية 
البيئة في معامل اإلنتاج

الظهــران- بيــن االختــراع واالســتفادة منــه طريــق طويلــة 
وشــاقة. فبقــدر أهميــة الفكــرة الخالقــة والعنايــة بهــا تكون 
قابــل  شــكل  فــي  للبشــرية  يقدمهــا  مــن  جهــد  أهميــة 
لالســتفادة المباشــرة. وهــذه هــي رحلــة االختــراع: تبدأ من 
مجديــة  بصناعــة  وتنتهــي  وإبداعيــة  طموحــة  فكــرة 
اقتصادًيــا تجســد تلــك الفكــرة وتجعلهــا قابلــة لالســتخدام 
والتــداول بشــكل تجــاري مجــٍد. فقــد شــهد يــوم األربعاء 24 
ذو القعــدة 1441هـــ )15 يوليــو 2020م( تتويًجــا لتلك الرحلة 
ولســنوات طويلــة مــن العمــل، عندمــا احتفلــت أرامكــو 
الســعودية والشــركة المــوردة )زيكــو( بإنتــاج أول طــرف 
جهــاز تتــم صناعتــه فــي المملكــة يعمــل علــى إتمــام حــرق 
المضغــوط  الهــواء  تنتــج  تقنيــة  خــالل  مــن  الغــازات 
والمشــتعل الــذي اليبقــي شــيًئا مــن الغــازات الضــارة إال 

ويحرقها حتى يختفي الدخان.

مايكل آيفز

ــل  ــط للحــرق للعم ــي الضغ ــواء عال ــن اله ــرة نســبًيا م صغي
علــى إزالــة الدخــان، وهــو مــا يحقــق توفيــًرا كبيــًرا فــي 

مختلف األنظمة العاملة في مرافق اإلنتاج المختلفة. 
وتعتمــد فكــرة االبتــكار علــى ضــخ الهــواء، تحــت ضغــط 
مرتفــع، إلــى حلقــة توزيــع الهــواء، وهــي تشــبه درع الريــاح 
الموجــودة فــي الطائــرات، حيث يُكــّون االضطــراب الهوائي 
الــالزم للتشــغيل بــدون دخــان. يخلق تدفــق الهــواء المتزايد 
لهًبــا أكثــر ســخونة، ممــا يحــرق الشــوائب بداًل مــن إطالقها 
فــي البيئــة. وقــد تــم تركيــب طــرف االشــتعال بــدون دخــان 
بنظــام مســاعدة الضغــط العالــي ألول مــرة فــي معامــل 
الشــيبة فــي شــهر يونيــو عــام 2000م، وحتــى اآلن تــم 
تركيبــه فــي أكثــر مــن ٣٠ جهــاز ممــا أدى إلــى خفــض كبيرة 

في انبعاثات الغازات الدفيئة.
لكــن هــذا الطــرف كان يجــري تصنيعــه خــارج المملكــة، 
ــا إلــى جنــب مــع شــركة  لــذا عملــت أرامكــو الســعودية جنًب
تقنيــة االحتــراق زيكــو طــوال رحلــة توطيــن تصنيــع هــذا 
الطــرف داخــل المملكــة، وبلغــت ذروة الرحلــة عندمــا تــم 
تدشــين 5 آالف قــدم مربــع مــن منشــآت المصنــع الجديــد 
المدينــة  فــي  التصنيــع  وبــدء  زيكــو،  بشــركة  الخــاص 
ــم االحتفــال، مؤخــًرا،  ــث ت ــة بالدمــام، حي ــة الثاني الصناعي
بــأول جهــاًزا مــن هــذا النــوع تــم تصنيعه فــي المملكــة، وهو 
المضافــة  القيمــة  تعزيــز  برنامــج  ثمــار  أحــد  يُعــد  مــا 

اإلجمالية لقطاع التوريد في المملكة )اكتفاء(. 

توسيع اإلمكانات 
التصنيعية للموردين 

ــي  ــا هندســًيا عال ــاز هــو واحــد مــن 12 منتًج هــذا الجه
ــا فــي المملكــة  ــدء تصنيعه ــى ب الجــودة تمــت الموافقــة عل
كبيــر  وقــال  2020م،  عــام  مــن  األول  النصــف  فــي 
جميــل  األســتاذ  الســعودية،  أرامكــو  فــي  المهندســين 

البقعــاوي، فــي االحتفــال بهــذه المناســبة: »ســنعمل مــع 
شــركة زيكــو الشــرق األوســط وغيرهــا مــن المورديــن 
ــة  ــة األســواق المحلي ــة لخدم ــم التصنيعي لتوســيع إمكاناته

والدولية«.
واإلمــداد  الصناعــي  التطويــر  إدارة  مديــر  وقــال 
ــى  ــة إل ــي: »باإلضاف ــداهلل الثعل اإلســتراتيجي، األســتاذ عب
خلــق فــرص العمــل وتعزيــز االســتثمار، فــإن برنامــج اكتفــاء 
أعطــى الفرصــة لنقــل أحــدث التقنيــات وإنشــاء نظــام بيئي 
محلــي قــوي«. وأضــاف قائــاًل: »إننــا نعمــل دائًمــا بالشــراكة 
مــع موردينــا طــوال رحلــة التوطيــن في اكتفــاء، ويســعدنا أن 
ــا ألول مــرة فــي  ــع منتجاته ــرى شــركة زيكــو تقــوم بتصني ن

المملكة«.
وتشــتري شــركة زيكــو العديــد مــن المكونــات والمــواد 
الخــام مــن المورديــن المحلييــن، بمــا فــي ذلــك أوعيــة 
الضغــط، وتصنيــع البكــرات، ولوحــات التحكــم، والكابــالت 
المســتخدمة فــي تصنيــع خــط المعــدات الخــاص بهــا. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم الشــركة المصنعــة بتصديــر 

المواد ذات التقنية العالية إلى دول الشرق األوسط.
بالتماشــي مــع اكتفــاء، تلعــب إدارة المشــتريات وسلســلة 
التوريــد والخدمــات الهندســية دوًرا محورًيــا فــي تزويــد 
المســتثمرين والبائعيــن المحلييــن باالستشــارات الفنيــة 
هــذه  وتشــمل  البائــع.  تأهيــل  عمليــة  طــوال  والجــودة 
المشــاركة: مراجعات مخططات االســتثمار، واالستشــارات 

الفنية، والجودة، والتصنيع الفني، وتقييمات الجودة. 
برنامًجــا  أيًضــا  الهندســية  الخدمــات  أنشــأت  وقــد 
لضمــان الســماح للشــركات الناشــئة المحليــة التــي ليســت 
لديهــا خبــرة تصنيــع ســابقة ببيــع المنتجــات إلــى الشــركة 
فــي إطــار »مخططــات أوامــر المســار« لتقليــل المخاطــر 
التــي تتعــرض لهــا سلســلة توريــد الشــركة مــع تمكيــن 
البائعيــن مــن إنشــاء مرافــق التصنيــع المحليــة التــي يمكــن 

أن تنافس بنجاح مع موردين دوليين مشهورين.

والحاجــة أم االختــراع، فقــد كانــت لــدى الشــركة حاجــة 
غيــر  االنبعاثــات  لمشــكلة  فاعــل  حــل  إليجــاد  ملحــة 
المرغــوب فيهــا مــن شــعالت حــرق مــا يبقــى مــن الغــازات 
الضــارة وغيــر المجديــة اقتصادًيــا فــي نهايــة دورة اإلنتــاج 
فــي معاملهــا. وكان الهــدف هــو حــرق جميــع مــا يصــدر مــن 
وفًقــا   ،%100 بنســبة  الشــعالت  تلــك  مــن  غــازات 
ــة  ــا الشــركة فــي حماي ــي تتبعه لالشــتراطات الصارمــة الت
البيئــة، منــذ وقــت مبكــر، والتــي تعبــر عــن التزامهــا التــام 

بالحد من االنبعاثات الضارة.
ــكار  ــن االبت ــة م ــي هــذه التقني ــى ف ــدأت الخطــوة األول ب
نفســه، أي مــن فكــرة مهنــدس شــاب فــي أرامكــو الســعودية 
عــام 1999م. فقــد ابتكــر المهنــدس مــازن مشــهور تقنيــة 
نظــام مســاعدة الهــواء عالــي الضغــط الخالي مــن الدخان، 
وحصــل علــى الجائــزة الذهبيــة فــي مؤتمــر المخترعيــن 
الدولــي فــي جنيــف عــام 2006م عــن حلــه المبتكــر للحــد 
مــن االنبعاثــات. وكان االبتــكار عبــارة عــن حقــن كميــة 

عملت أرامكو السعودية 
جنًبا إلى جنب مع 

شركة تقنية االحتراق 
زيكو طوال رحلة 

توطين تصنيع هذا 
الطرف داخل المملكة، 

وبلغت ذروة الرحلة 
عندما تم تدشين 5 
آالف قدم مربع من 

منشآت المصنع 
الجديد الخاص بشركة 

زيكو، وبدء التصنيع 
في المدينة الصناعية 

الثانية بالدمام.

عبدالوهاب أبو زيد
abdulwahab.bozaid@aramco.com
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٩ يوليو ٢٠٢٠ 

القوحي خالل حفل التكريم الذي حضره المهندس أمين الناصر وعدد من أعضاء اإلدارة العليا بالشركة.

بعد 40 عاًما من العمل ومسيرة حافلة بالعطاء

عبدالحكيم القوحي يترجل ويحثُّ موظفي أرامكو 
ز السعودية على االستمرار في السعي للتميُّ

الظهـران - فـي ختـام مسـيرة حافلـة مـن العمـل والعطـاء، 
األسـتاذ  الصناعيـة،  للخدمـات  الرئيـس  نائـب  وداع  وفـي 
عبدالحكيـم القوحـي، أكـد المشـاركون فـي الحفـل الخـاص 
الـذي أقيـم بهـذه المناسـبة، علـى تفانيـه وخبرتـه وقيادتـه 
المثاليـة فـي جميـع المناصـب التـي تقلدهـا، وانعقـد التكريـم 
بحضـور رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، 
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، وعـدد مـن أعضـاء اإلدارة 
التنفيذيـة للشـركة، وذلـك فـي ضيافـة النائب األعلـى للرئيس 
لقطـاع المـوارد البشـرية والخدمـات المسـاندة، األسـتاذ نبيل 
عبداهلل الجامع، مع التزام جميع المشاركين بمراعاة وتطبيق 

التعليمات واإلرشادات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.
انضم القوحي إلى أرامكو السـعودية عام 1982م، حين كان 
فـي الثالثة والعشـرين مـن عمره، وفـي رصيده خبـرات ممتدة 
فـي قطاعات الشـركة المختلفة، بدًءا من إنتـاج النفط والغاز، 
إلـى أعمـال اإلنتـاج والتكريـر والتوزيـع، وخطـوط األنابيـب 
المـواد  ونقـل  اإلمـداد،  وتخطيـط  والتكريـر،  والُفـرض، 
الهيدروكربونيـة، والمشـاريع المشـتركة، وأخيـًرا، الخدمـات 

الصناعية التي ُعّين فيها نائًبا للرئيس عام 2015م.
وأشـاد الجامـع بإسـهامات القوحـي فـي أرامكـو السـعودية 

خالل مسيرته المهنية التي امتدت لما يقرب من 40 عاًما.
التأثير واإللهام

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، قال الجامع: »بينما 
كنـت أفكـر فيمـا سـأصف بـه عبدالحكيـم القوحـي، ظلّـت 
أثـًرا  تـرك  واإللهـام؛ فقـد  التأثيـر  كلمتـان همـا:  تراودنـي 
وانطباًعـا كبيريـن فـي أرامكـو السـعودية، واألشـخاص الذيـن 
عملـوا معـه. لقـد كان ذا دور بـارز فيمـا حققتـه الشـركة مـن 
نجاح، خاصة في السنوات األخيرة بوصفه عضًوا في اإلدارة 
التنفيذيـة، إذ قاد منظومـة الخدمات الصناعية، التي تحافظ 

القافلة األسبوعية

على استمرارية وتقّدم أعمال أرامكو السعودية«.
وأّكـد الجامـع قائـاًل: »بطريقـة أو بأخـرى، يتـم إنجـاز هـذا 
النـوع مـن المهمـات مـن وراء الكواليـس، حيـث يُقـاس النجـاح 
فيهـا مـن خـالل الموثوقية، والمرونـة، واالسـتمرارية، وفاعلية 
الُكلـف التشـغيلية. غيـر أن المحافظـة علـى الموثوقيـة تصبح 

تحدًيا كبيًرا عندما تحقق الشركة قفزات نمو متسارعة«. 

القيادة والدعم
وتابـع الجامـع بقولـه إن عديـًدا مـن فـرق العمـل واألفـراد 
الذيـن يواجهـون هـذه التحديـات قـد اسـتفادوا مـن قيـادة 

القوحي وتوجيهاته الحكيمة ودعمه الذي ال تهّزه الصعاب. 
مـن جهتـه، قـال القوحـي وهـو يسـتعيد فصـول مسـيرته 
المهنيـة: »أصنـف نفسـي فـي عـداد المحظوظيـن جـًدا؛ فقـد 
العمليـة  والخبـرة  بالمعرفـة  السـعودية  أرامكـو  غمرتنـي 
والحياتيـة. لقـد حظيـت بفرصـة العمـل فـي جميـع أعمـال 
أرامكـو السـعودية، مـن اإلنتاج، إلـى التكرير، إلـى التوزيع، إلى 
خطـوط األنابيب والُفرض، إلـى مصانع الغاز، وإدارة تخطيط 

وتنظيم توريد الزيت، والمشاريع المشتركة. 

وأضـاف قائـاًل: »فـي اآلونـة األخيـرة، أتيحـت لـي الفرصـة 
واألعمـال  الطيـران،  مـع  للعمـل  الصناعيـة  الخدمـات  فـي 
البحريـة، والنقـل، والصيانة. لذلك، كنـت محظوًظا للغاية في 
مسـيرتي المهنيـة، إذ تسـنى لـي المرور بمحطـات متنوعة في 

كافة قطاعات األعمال في الشركة«.

سعادة وامتنان
وقـال القوحـي: »لقـد كان شـرًفا وامتيـاًزا عظيميـن لـي أن 
خدمـت أرامكـو السـعودية، وعملـت في هـذا النـوع الممّيز من 
األعمال. أنا سـعيد جًدا وأثّمن المعرفة والخبرة التي قدمتها 

لي أرامكو السعودية من خالل سنوات العمل فيها«. 
وقـد أجمـل القوحـي نصيحتـه للجيـل القـادم مـن موظفـي 
الحثيـث  والسـعي  باإلخـالص  وقادتهـا  السـعودية  أرامكـو 
للتطويـر الذاتـي. مضيًفـا: »بالنسـبة للموظفيـن، أقـول إنكـم 
تعملـون لـدى أرامكـو السـعودية، الشـركة المنتجـة  للطاقـة 
المتكاملـة والمتنوعـة التـي تقـدم قيمـة إضافيـة للعالـم، وأنتم 

مسهمون رئيسون وأعضاء مهمون في هذا الصرح«.
أمـا الموظفـون مـن الشـباب، فتوجـه لهـم بقولـه: »بـادروا 

باقتنـاص الفـرص فـي كل مـا لـه عالقـة بتطويركـم الذاتـي. 
بجديـة  كبيـرة،  أم  كانـت  صغيـرة  مهمـة،  كّل  مـع  تعاملـوا 
واسـتفيدوا منهـا إلـى أقصـى حـد ممكـن. لتكـن طموحاتكـم 
عاليـة، وتعاملـوا مـع التحديـات بمهنيـة وإصـرار، وابحثـوا عن 

الفرص«.  
وأّكـد القوحـي قائـاًل: »لقـد أظهـرت هـذه الشـركة دائًمـا 
أعلـى مسـتويات المرونـة والبراعـة، والتطويـر، والمسـتقبل 
مليء بالفرص واالسـتثمارات. لن يتوقـف التحول أبًدا وكذلك 

سعينا للتميُّز. وهو ما ال يمكن تحقيقه إال على أيديكم«. 

التقدير
عندمـا ُسـئل أحـد الموظفيـن مـا الـذي سـتفتقده أكثـر فـي 
عبدالحكيـم القوحي، أجاب: »زياراته المتكررة لمواقع العمل، 

وإيماءاته الجميلة، ومصافحته لجميع الموظفين«.
يُذكـر أن القوحـي قد حصـل على بكالوريوس في الهندسـة 
الميكانيكيـة فـي جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن عـام 
جامعـة  فـي  التنفيذيـة  اإلدارة  ببرنامـج  والتحـق  1982م، 

بنسلفانيا عام 2005م.

إثر قيادته حتوالت كبيرة يف الصناعة حول العالم

المهندس أمين الناصر يفوز بجائزة عالمية لكبار 
التنفيذيين في صناعة الكيميائيات

الظهـران - فـاز رئيـس أرامكو السـعودية، كبيـر إدارييها 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، بجائـزة نادي 
كافالـر للكيميائييـن األمريكيـة المرموقة لعـام 2020. وقد 
تـم ترشـيحه لنيـل الجائـزة التـي ترعاهـا مؤسسـة خدمـات 
  )ICIS( المعلومـات والبيانـات السـلعية العالميـة المسـتقلة
المتخصصـة فـي دراسـات معلومـات وأسـعار السـلع حـول 
العالـم، وذلـك مـن قبـل 40 مـن نظرائـه الصناعييـن وكبـار 
التنفيذييـن فـي 40 شـركة وجهـة عالميـة مؤثـرة فـي قطاع 

الكيميائيات.
وسـتقدم الجائـزة إلـى المهنـدس أمين الناصـر في وقت 
الحـق من هـذا العام في حـدث افتراضي، سيشـمل مؤتمر 
فيديـو تنظمـه المؤسسـة بمشـاركة كبـار تنفيذيـي صناعـة 
البتروكيميائيات حول العالم والمنتسـبين للمؤسسـة، حيث 
سـتدور النقاشـات خـالل اللقـاء حـول إسـتراتيجية أرامكـو 
السـعودية وتوقعاتهـا واتجاهاتهـا الرئيسـة فـي صناعـات 

الطاقة والبتروكيميائيات.
ويجـري اختيـار الفائـز بجائـزة كافلـر بنـاء علـى تصويت 
نظرائـه الذيـن تتألـف منهـم قائمة أبـرز 40 رئيًسـا تنفيذًيا 
ومسـؤواًل رفيـع المسـتوى يحملـون عضوية المؤسسـة التي 
تقـدم تصنيًفـا عالمًيـا للقـادة الذيـن يحققـون أكبـر أثـر 
إيجابي لشركاتهم ومؤسساتهم وقطاع الكيميائيات. ويُنشر 
مقـال عـن الفائـز بالجائزة في مجلة كيميـكال بيزنس التي 

تصدرها مؤسسة »آي سي آي إس«.القافلة األسبوعية
وخـالل عمليـة اختيـار الفائـز بالجائـزة، دعـت مؤسسـة 
»آي سـي آي إس« ونـادي الكيميائييـن عـام 2019م جميـع 
المسـؤولين الذيـن تتألـف منهـم قائمـة 40 رئيًسـا تنفيذًيـا 
ومسـؤواًل رفيع المسـتوى في المؤسسـة للتصويـت الختيار 
ثـالث شـخصيات فـي اقتـراع سـري، بنـاء علـى اإلنجـازات 
الثـالث فـي أحـد  الشـخصيات  التـي حققتهـا  المتمّيـزة 
المجـاالت التاليـة أو جميعهـا، وتشـمل الربحيـة القيمـة 
للمسـاهمين، والقضايـا البيئيـة واالجتماعيـة والحوكمـة، 
وابتكار التقنيات، والمنتجـات، وإجراءات العمل، وصفقات 

مشاريع الدمج واالستحواذ.
وفـي تعليـق لـه بمناسـبة منـح الجائـزة، قـال جوزيـف 
تشانغ، محرر مجلة كيميكال بيزنس الصادرة عن مؤسسة 
)آي سـي آي إس(: »لقـد حقـق المهنـدس أميـن الناصـر، 
قفـزة كبيـرة فـي قطـاع البتروكيميائيـات باسـتحواذ أرامكو 
السـعودية علـى )سـابك( لقـاء 69 مليـار دوالر، وإقامـة 
مشـاريع ضخمـة علـى مسـتوى العالـم، والتطويـر الحالـي 
لتقنيـات تحويـل النفـط الخـام إلـى كيميائيـات. كمـا أن 
أنشـطة  السـعودية  أرامكـو  بـه  تـزاول  الـذي  المسـتوى 
مشـاريعها هـو مسـتوى غيـر مسـبوق وال تضاهيـه شـركة 
أخرى. وسـتخلق طموحات أرامكو السـعودية واستثماراتها 
فـي قطـاع الكيميائيـات عالمًيـا طفـرات كبيـرة فـي قطـاع 

البتروكيميائيات خالل السنوات المقبلة«.
تجـدر اإلشـارة إلـى أن قائمـة الفائزيـن سـابًقا بجائـزة 

كافلـر مـن مؤسسـة )آي سـي آي إس( ضمـت بـوب باتـل، 
الرئيس التنفيذي لشركة ليونديل بازل، وذلك عامي 2018 
و2019م، وكيرت بوك، الرئيس التنفيذي لشركة باسف في 
عـام 2017م، وجيـم راتكليـف، رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
الرئيـس  ليفريـس،  وأنـدرو  2016م،  عـام  فـي  إينيـوس 
التنفيـذي السـابق لشـركة داو كيميـكال فـي عـام 2015م، 
وجيم جالوجلي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ليونديل 
بـازل فـي عـام 2014م، وتشـارلز بانـش، الرئيـس التنفيـذي 

السابق لشركة بي بي جي في عام 2013م.
يشـار إلـى أن المهنـدس أمين الناصر، قد تصـّدر قائمة 
أقـوى 40 شـخصية تنفيذيـة فـي مجـال الكيميائيـات علـى 
المسـتوى العالمـي لعـام 2019م، وذلـك حسـب التصنيـف 
الـذي أعدتـه مجلـة )آي سـي آي إس كيميـكال بيزنـس(

المتخصصـة فـي مجـاالت الطاقـة والبتروكيميائيـات، فـي 
عددها الصادر يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019م.

وجـاء اختيـار المهنـدس أميـن الناصـر فـي صـدارة هـذا 
التصنيـف الدولـي مـن واقـع تأثيـره اإليجابـي فـي أداء 
الشـركة الـذي انعكـس على مجمل قطـاع الطاقـة العالمي، 
حيـث اتخـذت الشـركة مسـارات تقنيـة متقدمـة لتحويـل 
النفط الخام إلى كيميائيات ما أسهم في تعزيز االنضباط 

الرأسمالي، وتقليل النفقات التشغيلية.
وتفـوق المهنـدس الناصـر في هـذا التصنيـف على كثير 
من الرؤسـاء والمديرين التنفيذيين لكبرى شـركات الطاقة 
والبتروكيميائيـات العالميـة، حيـث ذكرت المجلـة أن رئيس 

أرامكـو السـعودية يقود برنامج اسـتثمار ضخم في الشـرق 
األوسـط وحـول العالـم سـيؤدي إلـى تحـّول كبيـر فـي قطاع 

البتروكيميائيات العالمي ابتداًء من عام 2025م.

أمين الناصر
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دد ققفف،،ااألألسسططححتتللممسس الال
ااألألسسططحح ححووللكك تتككوونن
ىى ققدد تتصصاابب ببععددوو..ممللووثثةة
ععنندد ممالالممسسةة 1199--ككووففييدد

للممسس ووممنن ثثممااألألسسططحح 
..ووججههكك

بسبب جائحة كوفيد - 19 وبهدف التعلم املستمر

ورشة عمل افتراضية تقدمها أرامكو األمريكيتين لمركز 
التطوير المهني للتنقيب واإلنتاج

إجناز مهم للسالمة وحل لتحد حقيقي

براءة اختراع لتحسين السالمة في طائرة الدرون 
الخاصة بفحص المنشآت الصناعية

هيوســتن - يقــدم العاملون فــي مجال التنقيــب واإلنتاج 
فــي األمريكيتيــن دورات لمركــز التطويــر المهنــي للتنقيــب 
واإلنتــاج التابــع ألرامكــو الســعودية فــي بيئــة تعليميــة 
افتراضيــة تماًمــا اســتجابة لقيــود الســفر المفروضــة 
بســبب كوفيــد - 19. أول مــا تــم تنفيــذه فــي هــذا اإلطــار 
كانــت ورشــة عمــل ناجحــة فــي تنميــة المهــارات، حيــث 
كانــت مدتهــا ثالثــة أيــام جمعــت بيــن جلســات البــث الحــي 

والمحاضرات المسجلة والقراءة والتمارين المستقلة.
ــاج  وقالــت المستشــار الجيولوجــي فــي التنقيــب واإلنت
ــة  ــب للجمعي ــس المرتق ــن، والرئي ــو األمريكيتي ــي أرامك ف
األمريكيــة لجيولوجــّي البتــرول للفتــرة مــن 2021 إلــى 
2022م، الســيدة جريتشــين جيليــس: »حظيــت ورشــة 
العمــل االفتراضيــة للتطويــر المهنــي للتنقيــب واإلنتــاج 
عنــوان:  تحــت  كانــت  والتــي  الســعودية  أرامكــو  فــي 
فعــل  بــردود  محسوســات«،  أصبحــت  »المجــردات 
إيجابيــة. وتضمنــت هــذه الورشــة عشــرة مهنييــن فــي 

التنقيب واإلنتاج«.

تلبية احتياجات التعلم 
بنظام تعليمي مركب 

ــا يغطــي الطــرق  ــا مركًب ــا تعليمًي واتبعــت الورشــة نظاًم

العضيليـة - حققـت أرامكـو السـعودية إنجـاًزا وخطـوة 
مهمـة فـي مجـال السـالمة خالل أعمـال الفحـص والمعاينة 
للمرافـق الصناعيـة، وذلـك عبـر تحسـين مالءمـة تقنيـة 
خـالل  السـالمة،  الشـتراطات  طيـار  بـدون  الطائـرات 
اسـتخدامها فـي مجاالت المراقبة والتفتيـش على المرافق، 

حيث  حازت هذه التحسينات على براءة اختراع، مؤخًرا.
وكشـف مبتكـر الفكـرة، سـعد الجبـر، مـن وحـدة التفتيش 
ومنـع التـآكل فـي إدارة اإلنتـاج في جنـوب الغـوار، أنه توصل 
يـر  تطو ة  فكـر لـى  إ
اشـتراطات السـالمة فـي 
تصنيـع الطائـرات بـدون 
طيـار مـن خـالل تطويـر 
تيـة  لصو ا لمحـوالت  ا «
 » طيسـية مغنا و لكهر ا
ه  هـذ فـي  كبـة  لمر ا
الطائـرات، عندمـا أدرك 
الشـائعة  التجهيـزات  أن 
االستخدام فيها يمكن أن 
ث  و حـد عنهـا  ينجـم 
اشـتعال فـي مرافـق إنتاج 
المـواد الهيدروكربونيـة حينمـا تحلـق بهـا الطائـرات بـدون 
طيـار فـوق تلك المرافق أو داخلهـا. كما يمكن لهذا التطوير 
فـي المحـوالت الصوتية الكهرومغناطيسـية  أن يسـاعد في 
قيـاس سـمك جـدار أنابيـب الفـوالذ الكربونـي فـي األسـفل 
بـداًل مـن الجانـب عندمـا تحلـق الطائـرات بالقـرب منهـا، 
حيـث يحـدث معظـم التـآكل عـادة فـي الجـزء السـفلي مـن 
األنابيـب، وبالتالـي تنتفـي الحاجـة إلـى تركيـب سـقاالت 

للفحص.

القافلة األسبوعية

حل حقيقي لتحد حقيقيالقافلة األسبوعية
مـن جانبـه، قـال مديـر إدارة اإلنتـاج فـي جنـوب الغوار، 
األسـتاذ عـادل دهيـش: »إن هـذه الفكـرة تعالـج التحديات 
الميدانيـة الحقيقيـة للشـركة، ونحـن سـعداء للغايـة ألنهـا 
حـازت علـى بـراءة االختـراع«.  وتكمن الخطـوة التالية في 
تطويـر النمـوذج األولـي والتجـارب الميدانيـة والتسـويق. 
وأضـاف دهيـش: »سيشـرف علـى التطبيق ويديـره مفتش 
مشـغل مـن ذوي الخبـرة لتتـم مراجعتـه الحًقـا مـن قبـل 
مهنـدس التـآكل قبـل تحميلـه إلـى برنامـج بيانـات ُسـمك 
لتحليلـه«. وقـال: »سـنحقق عبـر تجنـب  إدارة األصـول 
سـمك  قياسـات  علـى  للحصـول  السـقاالت  اسـتخدام 
الجـدار وفـورات كبيرة فـي التكلفة باإلضافة إلى تحسـين 
أصـول  سـيعزز  ممـا  التفتيـش،  مـن  التحقـق  عمليـات 
السـالمة الحاليـة لمثـل هـذه األنشـطة بشـكل أكبـر مـن 
خـالل عـدم وجـود مفتشـين وعمـال سـقاالت يتسـلقون 
األماكـن المرتفعـة،  وبوجـود طائـرات بـدون طيـار آمنـة 
بشـكل جوهـري للحـد مـن احتمـال حـدوث االشـتعال فـي 

حالة مواجهة تسرب غير مرغوب فيه«.
ومـن المتوقـع أن تطّبـق هـذه التقنيـة الحاصلـة علـى 
بـراءة اختـراع تطبيًقا واسـًعا فـي المصافي ومعامـل الغاز 
ومرافـق الزيـت والغـاز داخـل أرامكـو السـعودية باإلضافة 
وتكمـن  عالمًيـا.  المماثلـة  والغـاز  الزيـت  إلـى شـركات 
الخطـوة التاليـة فـي تحديـد جهاز تكامـل مناسـب لتطوير 
الصوتيـة  المحـوالت  دمـج  خـالل  مـن  أولـي  نمـوذج 
الكهرومغناطيسـية  خفيفـة الـوزن التـي طـّورت، مؤخـًرا، 
المنـاورة. وسـتكون  بـدون طيـار عاليـة  الطائـرات  فـي 
شـهادة  األمـان أساًسـا وخطـوة مسـتقبلية أخـرى لهـذا 

اإلنجاز.

سعد الجبر

المختلفــة التــي يتعلــم بهــا األشــخاص فــي بيئــة افتراضيــة 
تماًما.

وقالــت جيليــس فــي هــذا الصــدد: »إن أهــم جــزء فــي 
ورشــة العمــل هــو أن يقــوم كل طالــب بإعــداد ملخــص 
وعمليــة  المرئيــات  وهــذه  بشــأنه.  مرئياتــي  ألقــدم 
المراجعــة تقــدم بعًضــا مــن التفاعــل واالهتمــام الفــردي 
الــذي يقدمــه مركــز التطويــر المهنــي للتنقيــب واإلنتــاج«. 
وأضافــت: »فــي حيــن أنــه ال يمكــن الســفر إلــى الظهــران 
لعقــد ورشــة العمــل، فــإن طريقــة العــرض اإللكترونيــة 
هــذه فاعلــة وتوفــر نموذًجــا لتقديــم جلســات تدريــب 

أخرى على المدى القصير«.
ويركــز مركــز التطويــر المهنــي للتنقيــب واإلنتــاج علــى 
ــي تســعة  ــي الفاعــل ف ــاألداء الوظيف ــط ب ــب المرتب التدري
تخصصــات فــي هندســة البتــرول وعلــوم األرض. ويقــدم 
المنهــج الدراســي مســتويات متفاوتــة تتــراوح مــن مســتوى 
المبتدئيــن إلــى المســتوى المتوســط وحتــى المســتوى 
للموظفيــن،  تخصصيــة  دورات  إلــى  إضافــة  األعلــى، 
بحســب وظيفــة كلٍّ منهــم. ويشــترك فــي ورشــة العمــل 
المعنيــة بكتابــة ملخصــات للمؤتمــرات موظفــو التنقيــب 

واإلنتاج من جميع اإلدارات الوظيفية.
ويُعــد مركــز التطويــر المهنــي للتنقيــب واإلنتــاج واحــًدا 
مــن بيــن عديــد مــن االســتثمارات التــي تقــوم بهــا الشــركة 
فــي التطويــر المهنــي حيث يشــارك اآلالف مــن الموظفين 

في الدورات كل عام.
 تلقي جريتشين جيليس ورشة عمل افتراضية لمركز التطوير المهني للتنقيب واإلنتاج من منزلها في هيوستن. وتقول إن أول 

ورشة عمل افتراضية بالكامل للتطوير المهني للتنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية والتي كانت باسم «المجردات أصبحت 
محسوسات» حظيت بآراء إيجابية.
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في عيد األضحى المبارك ... نلتزم باإلجراءات 
الوقائية ونحمي أنفسنا وأحباءنا 

المشاركون في منتدى شركة أرامكو آسيا 
ز التقني والجودة  االفتراضي يناقشون التميُّ

ــا  ــذ أن بدأن ــاًل من ــا شــوًطا طوي الظهــران - لقــد قطعن
الرحلــة الطويلــة والصعبــة لحمايــة أنفســنا وأحبائنــا مــن 
فيــروس كورونــا المســتجد ) كوفيــد - 19(. لــم يكــن األمــر 
ســهاًل، لكننــا تمكننــا مــن تحقيــق الهــدف المتمثــل فــي 
المــرض وخروجــه عــن  تفشــي  مــن  حمايــة مجتمعنــا 
الســيطرة، القــدر اهلل. لقــد كنــا مبدعيــن فــي اكتشــاف 
ــاع  ــا دون أن نغفــل عــن اتب ــدة لممارســة حياتن طــرق جدي
اإلجــراءات االحترازيــة، فوجدنــا مثــاًل أن هنــاك طرًقــا 
متعــددة إللقــاء الســالم دون أن نضطــر للمصافحــة، وقــد 
تصرفنــا بمســؤولية مــن خــالل المحافظــة علــى نظافتنــا 
لتباعــد  ا علــى  والمحافظــة  ا  كثيــًر يدينــا  أ وغســل 
االجتماعــي بمســافة متريــن وارتــداء قنــاع كلمــا تركنــا 

منازلنا.
وبينمــا نقتــرب مــن عيــد األضحــى المبــارك، مــن المهم 
اإلجــراءات  اتبــاع هــذه  فــي  نســتمر  أن  لنــا  بالنســبة 
الوقائيــة للحــد مــن انتقــال كوفيــد - 19 فــي المملكــة. 

 180 عقـدت شـركة أرامكـو آسـيا بحضـور أكثـر مـن 
اليابـان وكوريـا الجنوبيـة والصيـن والهنـد  مشـارًكا مـن 
المنتـدى االفتراضـي  وسـنغافورة وجنـوب شـرق آسـيا، 

للجودة والتميز التقني لعام 2020م في 17 يوليو الجاري.
الجـودة  مجـاالت  فـي  المختصيـن  مـن  عـدد  اجتمـع 
والتقنية وإدارة المشـاريع، وعدد من المصّنعين اآلسيويين 
ومقدمـي الخدمـات مـن خـالل منصـة افتراضية لمناقشـة 
التحديات، وتبادل المعرفة، ومشـاركة أفضل الممارسـات، 
والدروس المستفادة حول مختلف قضايا التقنية والجودة.

ويُعد هذا المنتدى حلقة من سلسـلة من الفعاليات التي 
تُعقـد بانتظام في جميع أنحاء آسـيا لتعزيز فهـم المورِّدين 
األهميـة  ذات  األفـكار  ولتبـادل  المتطلبـات  ألحـدث 

المشتركة. 

بناء الثقة خالل جائحة كوفيد - 19 
كمـا سـعى المنتـدى االفتراضـي الـذي جـاء تحـت شـعار 
فهـم  تعميـق  إلـى  ديـن«  المورِّ أداء  فـي  التمّيـز  »تحقيـق 
المورِّديـن ألحـدث متطلبات الجـودة في أرامكو السـعودية، 
وترسـيخ التعـاون الوثيـق مـع شـركاء األعمـال، وضمـان 

روان الناصر

القافلة األسبوعية

ــى بالشــجاعة، اليقظــة  ــن وأن نتحل ــون يقظي ــا أن نك علين
التــي تتمثــل فــي اتخــاذ جميع اإلجــراءات الوقائيــة لحماية 
أنفســنا وَمــن حولنــا مــن العــدوى، والشــجاعة فــي أن 
نأخــذ زمــام المبــادرة وننصــح أحباءنــا باتخــاذ نفــس 
االحتياطــات، وأن يقومــوا بتغليــب صــوت العقــل، وأن 
يكونــوا قــدوة لآلخريــن فــي اتبــاع نفــس العــادات. إن 
لــه  يكــون  أن  يمكــن  االجتماعيــة  للضغــوط  الخضــوع 
تداعيــات خطيــرة، ليــس فقــط داخــل محيــط أســرتنا 

ولكن أيًضا لمجتمعنا والمملكة ككل.
ففــي شــهر يونيــو الماضــي، وبعــد أن قــررت الدولــة 
رفــع حظــر التجــول، وتخفيــف إجــراءات اإلغــالق العــام، 
بدأنــا فــي اســتعادة بعــض مظاهــر الحيــاة الطبيعيــة، مثــل 
ــاول القهــوة فــي  ــارة األســرة واألصدقــاء، والذهــاب لتن زي
الصبــاح، والتســوق ونحــن نرتــدي أقنعــة الوجــه وقفازاتنا. 
بحــذر،  النــاس حياتهــم  بعــض  اســتأنف  بينمــا  ولكــن 
تصــرف اآلخــرون بشــكل غيــر مســؤول وحضــروا تجمعات 
اجتماعيــة كبيــرة مــع األصدقــاء واألســرة، ممــا أدى إلــى 
زيــادة غيــر مســبوقة فــي مؤشــر اإلصابــة بالفيــروس فــي 

استمرارية العمل في ظل جائحة كوفيد - 19.
افتتـح عضـو مجلـس اإلدارة الُممِثـل ألرامكـو اليابـان، 
تبـادل  بالتشـديد علـى أهميـة  الجلسـة  العمـودي،  عمـر 
األفـكار حـول التقنيـة والجـودة للتكيـف مـع الممارسـات 
الحديثة في مجال األعمال والتصنيع، مشـدًدا على أهمية 
الجهـود التعاونيـة لتحقيـق األهـداف األسـمى ببلـوغ بيئـة 

عمل آمنة وتحقيق التميُّز التشغيلي.
وأكمـل نائـب الرئيـس للخدمـات الهندسـية والفنيـة فـي 
أرامكو آسـيا، محمد القحطاني، الحديث باإلشـارة إلى أن 
منصـة تبـادل المعرفة هذه بإمكانها أن تُسـهم في تحسـين 
الجـودة واألعمـال التقنيـة، وضمـان سـالمة المـواد، وتلبيـة 

توقعات العمالء.

رؤى في الجودة والتقنية
وقـدم المنتـدى مـن خالل عـدد مـن العـروض التقديمية 
أحـدث  قيمـة حـول  اإللكترونيـة، معلومـات  والنقاشـات 
متطلبـات الجـودة في أرامكو والمعايير العالمية التي تلتزم 

بها وتطبقها.
مـن جانبـه، ركـز رئيـس إدارة الجـودة فـي أرامكـو آسـيا، 
ياسـر الصبحـي، فـي عرضـه علـى مجموعـة متنوعـة مـن 
خدمـات التفتيـش، والتحديـات المرتبطـة بهـا، وخطـط 

الفترة التي أعقبت عيد الفطر.
ــى أن نحتفــل  ــة عل ــذ الطفول ــا من ــا اعتدن ــن أنن فــي حي
بهــذه المناســبات العظيمــة مًعــا وفــي تجمعــات أســرية 
كبيــرة، إال أنــه مــن الحكمــة التخطيــط مســبًقا لكيفيــة 
قضــاء هــذه األيــام مــع أحبائنــا، فيجــب أن نفكر فــي طرق 
مبتكــرة لتحيــة أفــراد أســرتنا مــع المحافظــة على مســافة 
متريــن بشــكل دائــم، وأن نكتفــي باالبتســامة والتحيــة مــن 
بعيــد بــداًل مــن المصافحــة والتقبيــل علــى الوجــه. يجــب 
ــف  ــار الســن داخــل األســرة ونخطــط كي ــر فــي كب أن نفك
ســيلتقي األعضــاء األصغــر ســًنا معهــم بأمــان ودون أن 
ــدة،  ــكار عدي ــاك أف ــم بالمــرض. هن يتســببوا فــي إصابته
حيــث يمكــن أن تأتــي األســر المختلفــة لبيــت األجــداد 
مــع  لتجمعــات،  ا علــى  للمحافظــة  منفصــل  بشــكل 
المحافظــة علــى المســافات وارتــداء أقنعــة الوجــه طــوال 
ــئ  ــا أن يهن ــا مزمًن ــل مرًض ــن لمــن يحم ــا يمك ــت. كم الوق

أحباءه وأفراد أسرته من خالل اإلنترنت. 
ليــس مــن الســهل اتخــاذ تدابيــر الســالمة هــذه. ولكــن 
هــذا هــو بالضبــط الســبب فــي أننــا يجــب أن نبــذل 

تخفيـف المخاطـر لجميع األعمـال في كافـة أنحاء منطقة 
آسيا والمحيط الهادي.

وتحـدث أدريـان وانـغ، مـن الخدمـات الهندسـية فـي 
أرامكـو بالصيـن، عن األعمال الهندسـية واألدوار الرئيسـة 

فريق إدارة الجودة الكوري ُيصغي باهتمام لعمر العمودي أثناء كلمته االفتتاحية في المنتدى االفتراضي للجودة والتميز التقني 
لعام 2020 والذي أقيم في 17 يوليو. وُيعد هذا المنتدى حلقة من سلسلة من الفعاليات التي ُتعقد بانتظام في جميع أنحاء آسيا 

دين ألحدث المتطلبات ولتبادل األفكار ذات األهمية المشتركة. لتعزيز فهم المورِّ

فـي دعـم أعمـال الشـركة، مثـل تقييـم الشـركات المصنعة، 
واالستكشاف التقني، ودعم المشاريع الرأسمالية.

كمـا قـدم هانـي بابـا، مـن شـركة أرامكـو الهنـد، عرًضـا 
بعنوان »تحسـينات الجودة وعملية تقلبات األسـعار«، حيث 
سـلط الضـوء خاللـه علـى سـيناريوهات مختلفـة ألخطـار 
تواجـه الجـودة، باإلضافـة إلـى العواقـب المترتبـة عليهـا، 

وخطط مواجهتها.
أمـا راشـد الهاجـري، مـن أرامكـو الصيـن، فقـدم »نظـرة 
عامة حول أداء الجودة للشركة المصنعة«، حيث استعرض 
بالتفصيـل مختلـف أدوات مراقبـة الجـودة، بمـا فـي ذلـك 
»مؤشـر جودة المورِّدين« و»عيوب المعدات«، باإلضافة إلى 
إشـكالية عـدم التقيـد بالمقاييـس وكيفيـة تالفيهـا بتطبيـق 

الممارسات الدولية.
وقدم راكان الوتيد، ممثل إدارة المشاريع، عرًضا بعنوان 
حقـل  فـي  اإلنتـاج  زيـادة  برنامـج  حـول  عامـة  »لمحـة 
المرجان«، حيث ناقش نطاق المشـروع ومتطلبات الشـركة 
ذات الصلة، كما أدار جلسة أسئلة وأجوبة حول المشروع.

المنتـدى بانضمـام عـدد مـن أعضـاء إدارة   واختتـم 
الجـودة والهندسـة، وعـدد مـن المختصيـن للمشـاركين في 
جلسة نقاش الستكشاف حلول للتحديات الملحة وللتعبير 

عن دعم الشركة الكامل للمصّنعين.

قصــارى جهدنــا. إن قبــول هــذه المســؤولية وأخذهــا علــى 
فــي  العــدوى  انتقــال  معــدل  مــن  يقلــل  الجــد  محمــل 
علــى  الضغــط  تخفيــف  علــى  ويســاعد  مجتمعاتنــا، 
العامليــن فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة الذيــن تحملــوا 
فرصــة  ويعطينــا  الماضيــة،  الشــهور  خــالل  الكثيــر 
لالحتفــال فــي العــام المقبــل بالطريقــة التــي اعتدنــا 

عليها، بالمصافحة والقبالت و العناق.
يقولــون إن التجــارب القاســية تجعــل المــرء يبتكــر 
أســاليب غيــر مســبوقة لمواجهتهــا والتكيــف معهــا، وفــي 
هــذه األزمــة اكتشــفنا قدراتنــا فــي األوقــات العصيبــة، 
فخــالل الحظــر الكلــي فــي عيد الفطــر الماضــي، حضرنا 
احتفــاالت مواليــد جــدد عبــر اإلنترنــت، وحفــالت زفــاف 
ــا  مــن خــالل برامــج االجتماعــات االفتراضيــة، بــل وأقمن
لــذا فإننــا مــع حلــول عيــد  حفــالت تخــرج للطــالب، 
األضحــى المبــارك، ســنجد أننــا قــادرون علــى تحقيــق 
هــذه المعادلــة الصعبــة مــن خــالل خبراتنــا الســابقة، 
الصحــة  وهــي  للعيــد،  هديــة  أفضــل  ونقــدم ألســرنا 

والسالمة. 

أكثر من 180 مشارًكا من كافة أنحاء آسيا انضموا للمنتدى االفتراضي للجودة والتميز التقني لعام 2020 والمقام في 17 يوليو لمناقشة التحديات، وتبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات، 
والدروس المستفادة حول مختلف القضايا المتعلقة بالتقنية والجودة.



عبر باقة متنوعة من الفعاليات داخل املركز وخارجه 

)إثراء( يعايد زواره بـ»لّفة ولّمة العيد« 

الظهــران - يســتعد مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي 
)إثــراء( لالحتفــاء بعيــد األضحــى المبــارك، تحــت شــعار »لّفــة ولّمــة 
ــات ألفــراد المجتمــع،  ــر باقــة متنوعــة مــن الفعالي ــد«، وذلــك عب العي
ــا،  ــدة مــن نوعه ــة فري ــة عائلي ــة تفاعلي ــزّوار تجرب ــث ســيخوض ال حي
وذلــك ضمــن ســياقات االحتفــال غيــر التقليديــة التــي يطــل بهــا 
)إثــراء( علــى زواره بشــكل دائــم، بمــا يتناســب مــع خصائــص التــراث 
الثقافــي واإلرث الحضــاري للمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك علــى 
مــدى ثالثــة أيــام بــدًءا مــن ثانــي أيــام العيــد فــي الفتــرة مــن 11 إلــى 13

ذو الحجة 1441هـ  )من 1 إلى 3 أغسطس 2020م(.
وتتضمــن برامــج عيــد األضحــى المبــارك لهــذا العــام سلســلة مــن 
األنشــطة والفعاليــات الداخليــة والخارجيــة، التــي تُعنــى كل واحــدة 
منهــا بإثــراء الزائــر بزخــم مــن المتعــة والبهجــة الممزوجــة بالفائــدة 
الثقافيــة بــكل أمــان، عبــر جدولتهــا بفتــرات زمنيــة متباعــدة وبأعــداد 
محــددة مــن الــزّوار تحقــق معهــا اشــتراطات التباعــد االجتماعــي 
ــرازات الوقائيــة ضــد جائحــة كوفيــد - 19 التــي  ــى االحت وتطبــق أعل

يشهدها العالم أجمع. 
وتأتــي فعاليــات »لّفــة العيــد« الخارجيــة، عبــر تخصيــص مســار 
للســيارات ثــري وملــيء بالمفاجــآت للــزّوار، حيــث تجــوب الســيارات 
فنــاء )إثــراء( بالمــرور بيــن محطــات متنوعــة تــوّزع معالــم البهجــة 
وتنقــل فرحــة العيــد عبــر »العرضــة الســعودية« كأيقونــة للتــراث 

الشعبي، وعدد من العروض التراثية والتفاعلية األخرى.القافلة األسبوعية
األنشــطة  مــن  عــدًدا  الداخليــة،  العيــد«  »لّمــة  تتضمــن  فيمــا 
والفعاليــات التــي تحــث الــزّوار علــى االستكشــاف عبــر منافســات 
ثقافيــة بــدًءا مــن رحلــة »الســبعة أميــال«، مــروًرا بالتعــرف علــى تاريــخ 
كســوة الكعبــة، وألوانهــا المختلفــة المســتخدمة علــى مّر الســنين، كما 
ســيتعرف  الزائــرون علــى تاريــخ تقاليــد »زمــزم« حيــث يلتقــون بأفــراد 
مــن عائــالت مكــة الزمازمــة الشــهيرة، الذيــن ورثــوا التقليــد مــن 
أســالفهم، وغيرهــا الكثيــر مــن األنشــطة العائليــة تحتضنهــا المكتبــة 
وغيرهــا مــن األقســام التــي تهــدف فــي مجملهــا إلــى إثــارة الفضــول 

الثقافي لدى الزائر.
كمــا يســتطيع زّوار المركــز حجــز تذاكــر العيــد الخاصــة بكل مســار 
ــي https://www.ithra.com، ويمكــن  ــراء اإللكترون ــر موقــع إث عب
للزائــر اختيــار مســار »لفــة العيــد« أو »لمــة العيــد«، حيــث يتطلــب 

الحضور الحجز مسبًقا.
الجديــر بالذكــر أن زّوار مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي 
ــه  ــز وفعاليات ــر برامــج المرك ــاد عب ــاء باألعي ــادوا االحتف ــراء(  اعت )إث
المختلفــة والمتنوعــة عبــر الســنوات الماضيــة، وكان آخرهــا احتفــال 
المركــز بعيــد الفطــر الماضــي وســط مشــاركة 100 ألــف شــخص مــن 
قاطنــي المنطقــة الشــرقية، حيــث تــم زيــارة  32 حًيــا ســكنًيا، فــي 
فكــرة  فريــدة مــن نوعهــا ومبــادرة هــي األولــى علــى مســتوى المنطقــة 
عبــر موكــب مــن الحافــالت المكشــوفة والمزينــة أطلقهــا المركــز، 

واتخذت من عبارة »قافلة فرح« شعاًرا لها.

للســيارات ثــري وملــيء بالمفاجــآت للــزّوار، حيــث تجــوب الســيارات 
فنــاء )إثــراء( بالمــرور بيــن محطــات متنوعــة تــوّزع معالــم البهجــة 
وتنقــل فرحــة العيــد عبــر »العرضــة الســعودية« كأيقونــة للتــراث 

فكــرة  فريــدة مــن نوعهــا ومبــادرة هــي األولــى علــى مســتوى المنطقــة 
عبــر موكــب مــن الحافــالت المكشــوفة والمزينــة أطلقهــا المركــز، 

واتخذت من عبارة »قافلة فرح« شعاًرا لها.

تأتي فعاليات »لّفة العيد« 
الخارجية، عبر تخصيص مسار 

للسيارات ثري ومليء 
بالمفاجآت للزّوار، حيث تجوب 
السيارات فناء )إثراء( بالمرور 

بين محطات متنوعة توّزع 
معالم البهجة وتنقل فرحة 

العيد عبر »العرضة 
السعودية« كأيقونة للتراث 

الشعبي، وعدد من العروض 
التراثية والتفاعلية األخرى

6
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اختبار االعتماد الهندسي عبر منصة )قياس( 
على اإلنترنت

الظهـران - للمـرة األولى في المملكة العربية السـعودية 
يُتـاح اآلن اختبـار االعتماد المهني في أساسـيات الهندسـة 
عبـر اإلنترنت على منصة المركز الوطني للقياس )قياس( 
لكل المهندسـين في المملكة. ويُعد هذا االختبار االعتماد 
الرئيـس الـذي تثـق بـه الشـركات والمؤسسـات األكاديميـة 
علـى حـد سـواء للتحقـق مـن مسـتوى الكفـاءة األسـاس 
فـي  معيـن  مجـال  فـي  بالعمـل  لـه  المرخـص  للمهنـدس 

الهندسة. 
وقـد أقامـت األكاديميـة المهنيـة للخدمـات الفنيـة مـع 
الهيئـة السـعودية للمهندسـين ومركـز قيـاس، الـذي يقـوم 
بإجراء اختبارات القبول للكليات السعودية، شراكة لتقديم 
االختبـار عبـر اإلنترنـت. حيـث وضعـت الهيئـة السـعودية 
للمهندسـين اختبـارات أساسـيات الهندسـة لالعتمـاد فـي 
نيكيـة  لميكا ا وهـي  رئيسـة  هندسـية  مجـاالت  سـت 
والكهربائيـة والمدنيـة والكيميائيـة والصناعيـة ومجـاالت 
هندسـية أُخـرى مـن خـالل فريـق يتكـون مـن متخصصيـن 
فـي مجـاالت هندسـية محـددة وآخريـن ذوي تخصصـات 
متعـددة ومصممـي االختبـارات وُكّتـاب اختبـارات ومهنييـن 
آخريـن. ويسـتغرق كل اختبـار سـت سـاعات للتأكـد مـن 
التغطية الدقيقة والشاملة للمعرفة األساس المطلوبة لكل 

مجال هندسي. 
 

الوقت المثالي لالختبار عبر اإلنترنت 
وينسـب كبير المهندسـين في أرامكو السعودية، األستاذ 
جميـل البقعـاوي، الفضـل للهيئـة السـعودية للمهندسـين 
ومركز قياس على بُعد نظرهما الذي كان عامل نجاح مهم 
فـي إتاحـة اختبـار أساسـيات الهندسـة عبـر اإلنترنـت فـي 
هـذا الوقـت الحـرج لـكل العالـم حتـى بالنسـبة للمراكـز 

األخرى التي تقدم هذا االختبار. 

ويضيـف البقعاوي قائـاًل: »لقد كانت األكاديمية المهنية القافلة األسبوعية
للخدمـات الفنيـة والهيئـة السـعودية للمهندسـين ومركـز 
قياس سـّباقين بشـكل اسـتثنائي في معالجة مشـكلة كيفية 
إجـراء اختبار أساسـيات الهندسـة فـي ظل هـذه الجائحة. 
حيـث مّكنـت شـراكاتنا، المهندسـين في كل أنحـاء المملكة 
مـن االسـتفادة مـن هـذا الخيـار البديـل اآلمـن والفاعـل 
لالختبـار. وهـو مثـاٌل آخـر علـى التـزام أرامكـو السـعودية 

بالتنمية البشرية«. 
وتحـدث نائـب الرئيـس للخدمـات الهندسـية والمسـؤول 
عـن برنامـج التحـول الرقمـي، األسـتاذ عبـداهلل البيـز، عن 
أهميـة التقنيـة في مواجهة تحديـات الوقت الراهـن قائاًل: 
»كان التحـدي هـو تحويل اختبار اعتماد معتـرف به عالمًيا 
وموثـوق، إلـى منصـة رقميـة مـع المحافظـة علـى سـمعة 
قيـاس  مركـز  منصـة  وأتاحـت  المرموقـة.  االختبـار 
لالختبـارات الفرصـة لنقل بروتوكـوالت االختبار إلى تقنية 
االصطناعـي  الـذكاء  قـوة  مـن  واالسـتفادة  المسـتقبل 
والمراقبـة المباشـرة لعمليـة االختبـارات لضمـان تحقيـق 
أساسـيات  شـهادة  اختبـار  فـي  وسـليمة  موثوقـة  نتائـج 

الهندسة«. 
قيـاس  اختبـار  فـي  األمنيـة  البروتوكـوالت  تتضمـن 
اسـتخدام نظـام آلـي بالكامـل للتحقـق مـن الهويـة، حيـث 
يطلق النظام تحذيرات في حالة وجود سـلوكيات مشـبوهة 
لكـي يقوم مراقبو كل جلسـة عن بُعد من خـالل الكاميرات 
بمراجعتها فنًيا. ويتمتع المراقبون المباشرون بصالحيات 
إداريـة علـى محطـات العمـل الخاصـة بالطلبـة طـوال فتـرة 
االختبـار، لضمـان محافظـة االختبـار عبـر اإلنترنـت علـى 
النزاهـة نفسـها المعروفـة عـن االختبـار التقليـدي الـذي 

يتواجد فيه المراقب بشخصه. 

استجابة قوية 
أرامكـو  لدعـوة  المهندسـين  مـن  المئـات  اسـتجاب 

السـعودية لحضـور اختبـار أساسـيات الهندسـة برعايـة 
الهيئة السـعودية للمهندسـين. وحضرت المجموعة األولى 
االمتحـان  138 جلسـة  البالـغ عددهـم  المهندسـين  مـن 
2020م.  يوليـو  الثانـي مـن  االفتراضـي االفتتاحـي فـي 
وسـوف يسـاعد هذا الحـدث المهم على أن يكـون االختبار 

متاًحا آلالف المهندسين حول المملكة.
ويتطلع النائب األعلى للرئيس الخدمات الفنية، األستاذ 

أحمـد عبدالرحمـن السـعدي، لشـراكة مسـتمرة مـع هيئـة 
المهندسـين السـعوديين ومـع مؤسسـات المملكـة األخـرى. 
ويقـول السـعدي: »هـذا مجـرد مثال آخـر على كـون أرامكو 
السـعودية شـركة وطنيـة تدعـم رؤيـة المملكـة 2030. لقـد 
جعلتنـا جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد - 19( 
نسـعى لبدائل مبتكرة للوضع الراهن، وأثبت شـركاؤنا عبر 

المملكة قدراتهم وأنهم أهٌل لهذا التحدي«.
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مهندًسا
من أرامكو السعودية

منطقة إدارية 

إدارة من كل أنحاء الشركة

المهنيون الشباب يشاركون في برنامج »تحفيز األفكار«

الظهران - كان المهنيون الشـباب من إدارة هندسة البترول 
والتطويـر فـي طليعـة الحضـور فـي فعاليـة ايندوجينـس 2020 
لجمعيـة مهندسـي البتـرول - فرع المملكـة العربية السـعودية، 
التي ُعقدت مؤخًرا. وقد ُصممت هذه الفعالية البارزة لتقديم 
تجربـة متكاملـة وشـاملة ومتطـورة للمهنييـن الشـباب ولجـان 
فـرع   - البتـرول  فـي جمعيـة مهندسـي  الطالبـي  التواصـل 

المملكة العربية السعودية.  
ويدعم مجلُس إدارة جمعية مهندسـي البترول ايندوجينس، 
وهـو برنامـج لـ«تحفيـز األفـكار«، يترأسـه نائـب الرئيـس إلدارة 
هندسـة البتـرول والتطويـر، األسـتاذ ناصـر النعيمـي، ويُعـد 
برنامًجـا لالرتقـاء باألفـكار المبتكـرة التـي يقدمهـا المهنيـون 
الشباب لمشاريع تساعد في التصدي للتحديات اإلستراتيجية 

التي تواجهها صناعة الطاقة. 
وقـد رّكـز برنامـج ايندوجينـس 2020 علـى أربـع تحديـات 
وتحسـين  والتطويـر،  اإلسـتراتيجية  رئيسـة:  إسـتراتيجية 
التشـغيل، والثـورة الصناعيـة الرابعـة والرقمنـة، واسـتدامة 
والمرشـدين  المختصيـن  الخبـراء  مـن  دعـٍم  ومـع  الطاقـة. 
الوظيفييـن، خاضـت الِفـرق المشـاركة التـي بلـغ عددهـا 12 
فريًقـا برنامًجـا مكثًفـا لمـدة ثمانيـة أسـابيع لتحويـل األفـكار 
SMART )محـدد وقابـل  إلـى مشـاريع سـمارت  اإلبداعيـة 
للقيـاس وللتحقيق وموثوق ومحـدد زمنًيا( في صناعة الطاقة. 
كمـا يعـزز البرنامـج أيًضـا من مهـارات المشـاركين فـي القيادة 

والتواصل.

تحفيز األفكار لتحقيق االزدهار
وفي نهاية البرنامج، رحب محمد النحاس، رئيس المهنيين 
الشـباب بجمعيـة مهندسـي البتـرول- فـرع المملكـة العربيـة 
السـعودية والمهنـدس فـي إدارة وصـف ومحـاكاة المكامـن، 

بالجميـع فـي هـذه الفعاليـة. وتحـدث أيًضـا عن أهميـة تمكين القافلة األسبوعية
الشـباب وتنفيـذ اإلسـتراتيجيات المسـتدامة التـي سـتمكن 
القطـاع الصناعـي مـن تحقيق االزدهـار العالمي. ثـم تلته صبا 
المغلـوث، رئيسـة التواصـل الطالبـي فـي جمعيـة مهندسـي 
البترول - فرع المملكة العربية السعودية والمهندسة في إدارة 
خدمـات تطبيقات هندسـة البترول، حيث سـلّطت الضوء على 
أهميـة التكامـل بيـن القطـاع الصناعـي والوسـط األكاديمـي 

الذي سيمّكن االبتكار والتحول الرقمي. 
وبعد ذلك عرضت الفرق المتأهلة للنهائي حلولها المبتكرة 
أمـام لجنـة مـن الخبـراء الفنييـن ذوي الخبـرة وقـادة الصناعة، 
إلى جانب أكاديميين من أرامكو السعودية وجامعة الملك فهد 
للبتـرول والمعـادن. وإلـى جانب اللجنـة، ضم الحضـور كاّلً من 
عبدالعزيـز الصفيـان، رئيـس المجلـس التنفيـذي فـي جمعيـة 
مهندسـي البترول - فرع المملكة العربية السـعودية، وأكثر من 

250 مهندًسا وطالًبا  من مختلف الشركات والجامعات.    

الِفرق الفائزة 
فـاز أعضـاء الفريـق المكـّون مـن: هالـة الصـادق وفاطمـة 
المـرزوق وأسـامة خشـيفاتى والبتـول حجيـج وهبـة النصـار 
فكرتهـم  علـى  الشـباب  المهنييـن  فئـة  فـي  األول  بالمركـز 
الميـاه  معالجـة  فـي  الناشـئة  التقنيـات  مـن  »االسـتفادة 
الفوائـد االقتصاديـة  المسـتدامة«، حيـث عـرض المشـروع 
والبيئيـة فـي اسـتخدام فصـل الموجـات الصوتيـة والفصـل 
الكهربي المائي السـتخدام المياه في أعمال التكسـير بضغط 

السوائل. 
وحـاز الفريق الطالبـي المكّون من: أحمـد محمود ومحمود 
السـيد وهانـي جمـال وباسـل الصقيـر، مـن جامعـة الملك فهد 
للبتـرول والمعـادن، علـى المركـز األول فـي فئـة الطـالب علـى 
العضـوي اإلجمالـي  الكربـون  »أتمتـة تقديـر كميـة  فكرتهـم 
باستخدام الذكاء االصطناعي واألدوات«؛ حيث يقلل المشروع 

مـن تكلفـة التحديـد الكمـي للكربـون العضـوي اإلجمالـي فـي 
المصـادر غيـر التقليدية مع المحافظة على مسـتويات الجودة 
لعصبيـة  ا لشـبكات  ا م  سـتخدا ا يـق  طر عـن  سـبة  لمنا ا

االصطناعية.  
وإلـى جانب التمثيل الكبيـر للفنيين والخبـراء والحكام، كان 
ألرامكـو السـعودية دور حيـوي فـي نجـاح البرنامـج، ابتـداًء مـن 
تنظيـم برنامج ايندوجينس حتى اسـتضافة الفعالية. واعتماًدا 
علـى نجـاح البرنامـج، تطمـح جمعيـة مهندسـي البتـرول - فرع 
المملكـة العربيـة السـعودية، إلى تطويـر البرنامـج ودمجه على 

نطاق أوسع، كجزء من هيئة بحثية عالمية للطاقة.

محمد النحاس، رئيس المهنيين الشباب في جمعية 
مهندسي البترول - فرع المملكة العربية السعودية، يلقي 

كلمته خالل فعالية برنامج ايندوجنس.

رّكز برنامج 
ايندوجينس 
2020 على 

أربعة تحديات 
إستراتيجية 

رئيسة: 
اإلستراتيجية 

والتطوير، 
وتحسين 

التشغيل، 
والثورة الصناعية 
الرابعة والرقمنة، 

واستدامة 
الطاقة
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معمار المساجد بين الشرق 
والغرب ..سؤال التقليد والحداثة

عبدالوهاب بن منصور

فـي مرتفعات األطلس التلّي، علـى ارتفاع 1260 متًرا عن 
سـطح البحـر وعلى بُعـد حوالي 400 كيلومتـر جنوب غربي 
العاصمـة الجزائريـة، تحتـل قلعـة بنـي سـالمة فـي منطقـة 
”وادي  ”تاَغـُزوت“، مكاًنـا حصيًنـا يشـرف علـى سـهول 
ثـالث  القلعـة  وفـي هـذه  والخصبـة.  الشاسـعة  التَّحـت“ 
مغـارات صـارت تَعـرف منـذ القـرن الرابـع عشـر الميـالدي 
بمغـارات ابـن خلدون، أو خلوة ابن خلدون، كما يحلو لبعض 
المهتمين بتاريخ ابن خلدون وحياته تسـميتها. أليس غريًبا 
أن يلجـأ ابـن خلـدون، وهـو اّلـذي عـاش وتنّقـل بيـن أهـّم 
المغـارات  هـذه  إلـى  واألندلسـية،  المغربيـة  الحواضـر 
المعزولـة ليَـدّون داخلهـا أحـد أعظـم الكتـب التـي عرفتهـا 

اإلنسانية؟
لثـالث سـنين  خلـدون  ابـن  اسـتضافت  التـي  المغـارة 
وعشـرة أشـهر تبعـد سـتة كيلومتـرات عـن مدينـة فرنـدة 
التابعة لوالية تيارت أو تيهرت، وتُعرف كذلك باسم تاهرت 
)عنـد بعـض المؤرِّخيـن( اّلذي يعنـي اللبوءة في لغـة البربر، 

أو تاغزوت.
تيهـرت هي إحـدى الحواضر اإلسـالمية القديمـة، بناها 
اإلمـام عبدالرحمـن بـن رسـتم، أّول ملوك الدولة الرسـتمية 

أسامة إبراهيم 
مقـام المسـجد فـي األرض، أيَّ أرض، وغايته تصبو إلى 
المسـجد صـورة  السـماء. ويختـزل مظهـر  السـماء، كلَّ 
اإلسـالم فـي عيـن غير المسـلم. إنه مـكان العبـادة الممّيز، 
لكـن قـد يبـدو غريًبـا حتـى علـى المسـلم، رؤيـة مبنًى ُحـوَِّل 
إلـى مسـجد، فـي حيـن أنـه لـم يكـن سـابًقا غيـر مخـزن أو 
مصنـع، كما تُسـتغرب رؤيُة الهالل معلًقا علـى برج مبنى ال 
إليـه إلقامـة  المصليـن  إال بسـعي  المـآذن عـادًة،  يشـبه 

الصالة أيام الجمع واألعياد.
فنتيجـة تأثـر المسـاجد ومعمارهـا بالبيئـات التـي بُنيـت 
فيهـا، ظهـرت بتصاميـم مختلفـة، محافظًة علـى جوهرها، 
إذ إن تصميم المسـاجد في أقاصي آسـيا يختلف عنه في 
أقاصـي المغـرب، كمـا أن مظهـر مسـاجد إسـطنبول ليـس 

هو نفسه الذي يبدو عليه مسجٌد في دمشق أو قرطبة.
ل نتيجـة لعوامـل عـدة،  إنهـا الحقيقـة التـي بـدأت تتشـكَّ
ليـس في الغرب فحسـب، بـل في كافة أرجـاء األرض وعبر 
التاريـخ، حيـث يوجـد المسـلمون وتوجـد معهـم المسـاجد 
التـي أّثـر معمارهـا فـي مختلـف البيئـات التـي وصـل إليهـا 
اإلسالم أو هاجر إليها مسلمون وأقاموا فيها، ال سيما في 

أيام قوة الدولة اإلسالمية.
فقـد تأثـر تصميـم بعـض المبانـي بمعمـار المسـجد من 
الخارج حتى بدا شـيء من الشـبه بينهما. كما تطوَّر معمار 
المسـاجد نتيجـة لعوامل مختلفـة، فاقتبس مـن البيئة ومن 
المعمـار األوروبـي القديم والحديث الكثير، وأصبح بعضها 
المسـاجد  هـذه  أخـذت  ثـم  األوروبيـة،  المبانـي  يشـبه 

بتصاميمها الحديثة رحلة عودتها إلى األصل.
ثمة من يرى أن األمر ال عالقة له بالجغرافيا، في عالم 
ر التاريخـي  طـوى الحـدود بيـن الشـرق والغـرب. فالتطـوُّ
ونظرائهـم  الغـرب  فـي  بالمعمارييـن  أدى  المنطقـي، 
مسـتغلين  جديـدة،  تصميمـات  ابتـكار  إلـى  الشـرقيين، 
التقنيـات الحديثـة وإمكاناتهـا الهائلـة، ممـا سـّهل البنـاء 

بجميع أبعاده قبل أن يتحوَّل مسجًدا ذا معمار فريد.

المساجد في أصقاع األرض
 لم يَُعد انتشار المساجد مقتصًرا على بالد المسلمين، 
وليـس مـن قبيـل المبالغـة القـول إنه تـكاد ال تخلـو دولة وال 
مدينـة فـي العالـم مـن مسـجد. وال يقتصـر األمـر علـى 

عام 160هـ وجعلها عاصمة دولته. وهي أول دولة إسـالمية 
مسـتقلة فـي المغـرب العربـي، وقـد وصفهـا المقدسـي فـي 
كتابه ”أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة األقاليم“، فقـال: ”هي 
ت بها األشـجار،  بلـح المغرب، قد أحدقت بها األنهار، والتفَّ
بهـا  العيـن، وجـل  البسـاتين، ونبعـت حولهـا  وغابـت فـي 

اإلقليم، وانتعش فيها الغريب، واستطابها اللبيب…“
ابـن  التـي كتبهـا عبدالرحمـن  مـة،   لقـد جـاءت المقدِّ
خلـدون فـي خلوته ببني سـالمة بعد انقطاعـه للتأمل بعيًدا 
عـن كل إغـراءات الحياة، فكًرا خالًصا وعلًمـا جديًدا يتميَّز 
األسـلوب  وسالسـة  التحليـل  وعمـق  المالحظـة  بدقـة 
ووضوحـه. وهـو مـا جعـل األنثروبولوجـي وعالـم االجتمـاع 
جـاك بيـرك )1910-1995م( المولـود بفرنـدة، يسـتقر بهـا 
ويحـاول فهـم تأثير الخلـوة في ابن خلـدون وكتاباته، خاصة 
وأن كتـاب العبـر بعدهـا لم يرق في مسـتواه اللغوي والعلمي 
لما وصلت إليه المقدمة. فبعد رحيله من قلعة بني سالمة 
افتقـد العاّلمـة الهـدوء الذهنـي، وربمـا، الحافـز النفسـي 

خاصة بعد استقراره في مصر.
ومغـارات بنـي سـالمة هـي عبـارة عـن ثـالث مغـارات 
متجـاورة، إحداهـا عبـارة عـن صحـن واحـد مجـاور لمغـارة 
أخـرى فيهـا ثـالث غـرف صغيـرة جانبيـة تتفرع عـن صحن 
ال تقـل مسـاحته عـن 12 متـًرا مربًعـا، يمكـن لزائرهـا أن 

ق األمـر  المصليـات والزوايـا الصغيـرة المنزويـة، بـل يتعلـَّ
بمسـاجد تقـع وسـط المـدن الرئيسـة، ولهـا مـآذن وقبـاب 

ضخمة، تجتذب مئات المصلين.
التقليـدي  الشـكل  تطويـر  فكـرة  ظهـرت  هنـا  ومـن 
للمسـاجد، ليتمازج مع المعمـار األوروبي والغربي، فيصبح 
أكثـر تواؤًمـا والمجتمـَع المحيـط، وأقـدر علـى التماهي مع 
مختلـف فئاتـه، ليسـهم ذلـك باختفـاء الملصقـات المعاديـة 
للمسـاجد ويتالشـى معهـا الخـوف مـن )أسـلمة الغـرب( 

ويلجم )اإلسالموفوبيا(.
فمـن البديهـّي أن تظهـر مطالبـة بانسـجام كل بنـاٍء مـع 
مـكان وزمـان إنشائــــه، ومراعــاة األبعـــاد االجتماعيـــة 
والسياسية والثقافية، وفوق كل ذلك بالتأكيـــد أن يستوفــي 

الشروط القانونيـة التي تتعلق بأنظمة البناء.
لكـنَّ أصواًتـا فـي أكثر من مدينـة أوروبيـة وغربية تعالت 
مطالبـًة بعـدم تقليـد مسـاجد دمشـق األمويـة، أو قرطبـة 
األندلسـية، أو القاهـرة الفاطميـة، أو إسـطنبول العثمانيـة، 
ورفـض البنـاء علـى منوالهـا فـي عاصمـة غربية فـي القرن 
الحادي والعشـرين، ألن تصاميم المسـاجد في تلك البقاع 
بنـاُت بيئتهـا، وسـتعّد جسـًما غريًبا عـن السـكان األصليين 
إذا نُقلـت كمـا هـي دون تعديـل، كما سيترسـخ على الجانب 
اآلخـر لـدى المسـلمين شـعوٌر بـأن هـذه المـدن أصبحـت 
بديـاًل عـن وطنهـم األصلـي، وأنهـم حيـن يدخلـون هـذه 
س  المسـاجد ينفصلـون عـن المجتمـع الغربـي، ممـا يكـرِّ

لديهم التقوقع على الذات والشعور بعدم االنتماء إليه.

مرونة اإلسالم في بناء المساجد
 مـن محاسـن اإلسـالم مرونتـه، إذ لـم يفـرض شـروًطا 
خاصـًة أو تصميًمـا محـدًدا لبناء المسـاجد، بقدر ما وضع 
د هويتهـا الجوهريـة أهمهـا الطهـارة  ضوابـط عامـة تحـدِّ
واتجـاه القبلة. وقد بقي المسـلمون المهاجـرون إلى الغرب 
لعقـود طويلـة راضيـن وقانعيـن بالصـالة فـي األقبيـة، وفي 

يتحرَّك داخلها بحرية، وتكفي لعدة أشخاص.
الصخـور،  مـن  تنبـع  مـاء  بقايـا عيـن  وعنـد مدخلهـا، 
وحسـب بعـض الروايـات فهـذه المغـارة كانـت مقـر سـكنه. 
أمـا المغـارة األخـرى التـي تبعد عـن األخريين بعـدة أقدام 
نزواًل، فتتكوَّن من صحن كبير يسـمح بالحركة واالستلقاء، 
وكانـت خلوتـه الخاصـة بالكتابـة والعبادة. وتطـل المغارات 
الشاسـعة  الّتحـت  وادي  سـهول  علـى  مباشـرة  الثـالث 
والخالبـة بمناظرهـا الجميلـة ومياههـا المتدفقـة. وتمنـح 
ا لطيًفـا أّيـام الحـّر الشـديد الـذي يمّيز منطقـة تيهرت  جـّوً
كلهـا فـي فصـل الصيـف. وأسـفل المغـارات مباشـرة مـن 
جهـة الغـرب، يوجـد حـوض مائـي وسـط الصخـور، تقـول 

عنه الروايات المحلية إنه كان مكان استحمام العاّلمة.
وعلـى الرغـم مـن اعتبـار قلعـة بني سـالمة موقًعـا وطنًيا 
منـذ عـام 1967م، إاّل أّنه يعانـي اإلهمال. فقد فقدت إحدى 
العوامـل  بفعـل  الصخـور  تـآكل  جـّراء  المغـارات سـقفها 
الطبيعية. واختلطت مياه الحوض المحاذي للمغارات بمياه 
الصـرف الصحـي المتدفقـة مـن منـازل تـّم بناؤهـا حديًثـا 
بقايـا وفضـالت  إلـى  الموقـع، إضافـة  بعيـًدا عـن  ليـس 
السـياح، اّلذيـن يـزورون المـكان بحًثـا عن المناظـر الخالبة 

وليس عن تأمل خلوة ابن خلدون.
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المبانـي التـي كانـت مخـازن أو مصانـع مهجـورة، معتقديـن 
أن بقاءهم في بالد الغرب مؤقت، ولم يحسـبوا أن عودتهم 
سـتطول، إلـى أن وجـدوا أنفسـهم أمـام حقيقـة ال بـّد مـن 
االعتـراف بهـا، مفادهـا أن هـذا الوطـن المؤقت تحـوَّل إلى 
وطـن بديـل ودائـم، وأنهـم سيعيشـون وأوالدهـم وأحفادهـم 
روا أن تصبـح لهم مسـاجد في  فـي هـذه البـالد. لذلـك، قـرَّ
األماكن الالئقة ببيوت اهلل، وأن ترتفع المآذن في أوطانهم 
المواطنـة  حقـوق  بـكل  فيهـا  يتمتعـون  التـي  الجديـدة 
وواجباتهـا، األمـر الـذي اسـتاء منـه غربيـون اعتـادوا وجود 
المسـلمين علـى هامـش المجتمـع. وهـذا مـا أدى وعوامـل 
أخـرى إلـى تطـور أسـلوب العيـش وأنمـاط السـلوك لـدى 
المسـلمين، مـن البيـت إلـى الحيـاة العامة، ومنها المسـجد 

في سبيل االندماج في المجتمع الجديد. 
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مناطق ساحرة يف اململكة ال يعرفها الكثيرون

واديا الديسة ولجب..
وجهتان لمحبي الطبيعة والمغامرات 

الســعودية بطبيعــة جغرافيــة فريــدة  العربيــة  المملكــة  تتميــز 
ومتنوعــة تحتضــن الكثيــر مــن المواقــع الســياحية الســاحرة. ورغــم 
مــا اشــتهرت بــه الســعودية مــن كثبــان رمليــة ومرتفعــات جبليــة 
وسلســلة طويلــة مــن الشــواطئ علــى ســاحلي الخليــج العربــي شــرًقا 
والبحــر األحمــر غرًبــا، إال أن هنــاك مناطــق مختلفــة بطبيعتهــا 
وســحرها الخــاص، ومنهــا األوديــة التــي تفــرض جغرافيتهــا أن تكــون 
ــاس. وفــي هــذا  ــر مــن الن ــا الكثي ــال ال يعــرف عنه ــن الجب ــة بي خبيئ
المقــال نســلط الضــوء علــى وادييــن مــن أجمــل أوديــة المملكــة، وادي 
الديســة ووادي لجــب. ورغــم عــدم معرفــة عديــد مــن النــاس بهذيــن 
الواديين، إال أنهما من أهم الوجهات لمحبي الطبيعة والمغامرات. 

وادي الديسة 
حيــن يقتــرب الزائــر مــن وادي الديســة الــذي يقــع فــي منطقــة 
تبــوك شــمال غــرب الســعودية، يشــعر أنــه فــي موقــع تصويــر ألفــالم 
ــك  ــاه، وذل ــا ويوت ــي أريزون ــي ُصــورت فــي واليت الغــرب األمريكــي الت
يعــود للتشــابه فــي أشــكال الجبــال وألوانهــا. وليــس مــن المبالغــة 
القــول انــه بوصــول الزائــر إلــى الديســة ســيخالجه شــعوٌر بالدهشــة 

ولذة الوصول إلى منطقة سعودية فريدة من نوعها.
ــوك  ــة تب ــوب غــرب مدين ــاء، جن ــع الديســة فــي محافظــة ضب وتق
وهــي عبــارة عــن مضيــق جبلــي يقــع بيــن سلســلة مــن الجبال. ويمكن 
ــوادي إمــا بالســفر جــًوا إلــى مطــار تبــوك ثــم االنطــالق  الوصــول لل
بــًرا لمســافة 150 كيلومتــر تقريًبــا أو عــن طريــق االنطالق مــن مدينة 
ضبــاء لمســافة 120 كيلومتــر، حيــث يســتمتع المســافر علــى أي مــن 
الطريقيــن بمشــاهدة عديــد مــن المناظر الخالبــة الجديــرة بالتوقف 

عندها.
وقبــل الوصــول إلــى الديســة بعشــرات الكيلومترات، تبــدأ عالمات 
ــال  الجمــال والروعــة فــي اإلعــالن عــن نفســها، حيــث تكشــف الجب
عــن ضخامتهــا وجمالهــا كلمــا اقتــرب منهــا الزائــر حتــى يصــل إلــى 
مدخــل الــوادي، حيــث تُشــاهد مياهــه ذهبيــة اللــون نتيجــة انعــكاس 
ألــوان الجبــال عليهــا. وعلــى ضفتــي الــوادي تتناثــر أشــجار النخيــل 

والقصب. 
 وتتميــز الديســة بطقســها الدافــئ خــالل الصيــف والمعتــدل 

ــزرع مصلح اخلثعمي خــالل الشــتاء، ممــا يجعلهــا منطقــة مناســبة للزراعــة، حيــث ي
أهــل المنطقــة فــي مزارعهــم التــي تتــوزع علــى جنبــات الطريــق 
ــوادي، الحمضيات والخضــراوات والمانجو. كمــا تحتــوي  المــؤدي لل
قريــة الديســة علــى الكثيــر مــن اآلثــار القديمــة التــي يعــود تاريخهــا 
إلــى العصــر النبطــي، بمــا فــي ذلــك عــدة مبــاٍن قديمــة توجــد عليهــا 

نقوش باللغة العربية. 
وكلمــة الديســة تعنــي الــوادي الكثيــف النخــل. وال غرابــة فــي هذا، 
فنخيــل الــوادي تغطــي مســاحات كبيــرة منــه وتُشــكل لــه هويــة 
خاصــة، ويجــد زوار الــوادي فــي النخيــل ظــالاًل وارفــة لتمضيــة 
نهاراتهــم تحتهــا بجانــب ميــاه الــوادي المتدفقــة طــوال الســنة، أمــا 
الجبــال المحيطــة بالــوادي فهــي مــن األماكــن المفضلــة والمناســبة 

لهواة تسلق الحبال. 

وادي لجب
ــى واٍد آخــر، ال يقــل  ــا، إل ــى جنوبه ومــن شــمال غــرب المملكــة إل
جمــااًل وفــرادة عــن وادي الديســة، وهــو وادي لجــب، الواقــع فــي 
الجــزء الشــرقي مــن جبــل القهــر التابــع لمحافظــة الريــث، التــي تبعد 
عــن مدينــة جيــزان 150 كيلومتــًرا تقريًبــا وتقــع بمنطقــة جــازان. 
ووادي لجــب عبــارة عــن صــدع فــي الجبــل بطــول يصــل إلــى 11

كيلومتــًرا ويُعــد مســاًرا لميــاه الســيول التــي تجــري فيــه حتــى تصــب 
في وادي بيش. 

ــوان  ــة وبأل ــة واألحجــام الضخم ــوادي بالصالب ــز صخــور ال وتتمي
مميــزة وذلــك نتيجــة تنوعهــا ومنهــا الجرانيــت والرخــام والبازلــت 
والصخــور الناريــة. ويتميــز جانبــا الجبــل اللــذان يحــدان الــوادي 
بالخضــرة الدائمــة فاألشــجار المعمــرة تنمــو علــى ارتفاعــات كبيــرة 
لتجعــل الــوادي يبــدو وكأنــه مزيــٌن بالحدائــق المعلقــة، التــي ال يمكــن 

الوصول لها بسبب حدة ارتفاع جانبي الجبل. 
ويعتبــر وادي لجــب وجهــة لمحبــي المغامــرات والمشــي علــى 
االقــدام، إذ يتميــز بظــالل أشــجاره وعــدم وصــول اشــعة الشــمس 
للــوادي اال لســاعات قليلــة عنــد منتصــف النهــار وذلــك بســبب ضيــق 
الــوادي وارتفــاع الجبــال المحيطــة بــه. ونظــًرا لوعــورة الــوادي فــإن 
المشــي هــو الوســيلة الوحيــدة لالســتمتاع بالمــكان، ويمكــن للســائر 
علــى األقــدام أن يســتمتع بالينابيــع والِبــَرك والشــالالت خــالل جولــة 

المشي في الوادي. 

تصوير: مصلح الخثعمي

وادي لجب

وادي الديسة
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Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

هل تعلم أن متوسـط عدد مرات لمسـك لوجهك يقترب من الـ 23 مرة بالسـاعة؟ وهل 
تعلـم إن لمسـك لوجهـك يمكـن أن يزيـد مـن خطـر إصابتـك بفيـروس كورونـا )كوفيد - 
19(؟ وقـد بتنـا نعـرف جميًعـا أن الفيـروس يتسـلل إلـى الجسـد مـن خـالل األنـف أو 

العينين أو الفم.
إليك بعض النصائح للتوقف عن لمس وجهك: 

■  عندمـا تشـعر بالرغبـة فـي لمـس وجهـك، حـاول أن تلمـس ذراعـك كبديـاًل عن لمس 
وجهك. 

■  أبق يديك مشغولتين بكرة الضغط مثاًل.

■  قلل من استخدامك للعدسات الالصقة.
■  اجعـل مـن عـدم لمـس الوجـه منافسـة. يمكنـك، علـى سـبيل المثـال، أن تمنـح طفلك 

مكافأة لعدم لمس وجهه.

أهم النصائح لكيفية التوقف عن لمس وجهك

كيف نتغلب على فيروس كورونا المستجد عبر 
تطبيق خطة »األِلفات الثالث«

ليال اخلطيب
مــع  التكيــف  وبحــذر  بشــكل جــّدي  نحــاول  بينمــا 
الوضــع الطبيعــي الجديــد، إال أننــا ال نــزال بحاجــة إلــى 
دمــج عــادات جديــدة فــي حياتنــا اليوميــة، ســواء فــي 
ــد  ــراد أســرتنا، أو عن ــا ألحــد أف ــاء زيارتن العمــل، أو أثن
الذهــاب لشــراء احتياجاتنــا اليوميــة مــن األغذيــة علــى 
أحــد  فــي  الطعــام  تناولنــا  أثنــاء  أو  المثــال،  ســبيل 
المطاعــم، إذ يجــب علينــا اتبــاع التدابيــر الوقائيــة للحــد 
ــد - 19(،  ــا المســتجد )كوفي ــروس كورون مــن انتشــار في
ســواء أكان ذلــك فــي محيطنــا األســري أم فــي المحيــط 

المجتمعي األوسع.

كيف نتغلب على (كوفيد - 19)؟
لالســتمرار فــي عيــش حيــاة طبيعيــة وآمنــة، وحمايــة 
ــروس، يجــب  ــن خطــر هــذا الفي ــا م ــن حولن أنفســنا وم
علينــا أن نجعــل مــن الــــ »األلفــات الثالث«جــزًءا مــن 
عاداتنــا اليوميــة فــي عالمنــا الطبيعــي الجديــد، وحينهــا 
ســنتمكن مــن المســاعدة فــي إيقــاف انتشــار )كوفيــد - 

.)19

اغسل يديك
يُصنــف فيــروس كورونــا المســتجد ضمن الفيروســات 
رذاذ  أو  قطــرات  تدخــل  وينتشــر حينمــا  التنفســية، 
يحتــوي علــى هــذا  الفيــروس داخــل جســمك، ســواء مــن 
خــالل أنفــك أو عينيــك أو فمــك، وغالًبــا مــا تكــون 

الوسيلة التي تنقل الفيروس إليك هي يداك.
أهــم  أحــد  بانتظــام،  اليديــن  غســل  يُعــد  لــذا، 
الممارســات التــي تســاعد علــى منــع انتشــار فيــروس 
كورونــا المســتجد، حيــث يُســهم ذلــك فــي تقليــل فــرص 
أثبتــت الدراســات  العــدوى لآلخريــن. وقــد  انتشــار 
العلميــة أن غســل اليديــن يقلــل مــن انتشــار أمــراض 
الجهــاز التنفســي، مثــل نــزالت البــرد بيــن عامــة الســكان 
بنســبة 21%، و يقلــل مــن اإلصابــة باإلســهال  بنســبة 

.%31
ــاء  ــك بالم ــروس، اغســل يدي وللحــد مــن انتشــار الفي
والصابــون لفتــرة تتــراوح مــا بيــن 40 إلــى60 ثانيــة علــى 
األقــل، وفــي حــال عــدم توفــر المــاء والصابــون، يمكنــك 
اســتخدام معقــم اليديــن الكحولــي وغســل يديــك مــا بين 

20 إلى 30 ثانية.
نصيحــة: تحقــق مــن ملصــق معقــم اليديــن، للتأكــد 

من أنه يحتوي على ما ال يقل عن 62% من الكحول.

البس كمامة
إن ارتــداء الكمامــة يمكنــه المســاعدة فــي منع انتشــار 

فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(، ووفًقــا لمــا 
أوردتــه وزارة الصحــة الســعودية، يجــب علــى الجميــع 
ارتــداء كمامــة قماشــية فــي جميــع األوقــات عنــد مغادرة 
المنــزل، أو عنــد الذهــاب إلــى منطقــة عامــة. وفيما يلي 

بعض النصائح العامة بهذا الشأن:
1 - قبــل وضــع كمامتــك القماشــية، اغســل يديــك 
بالصابــون والمــاء لمــدة تتــرواح مــا بيــن 40 إلــى 60
ــى 30 ــن 20 إل ــم يديــك مــا بي ــى األقــل، أو عّق ــة عل ثاني
ثانيــة، وتأكــد مــن أن الكمامــة تغطــي جانبــي وجهــك 

بشكل محكم.
2 - أثنــاء ارتــداء الكمامــة القماشــية، تجنــب لمــس 

الكمامة أو عينيك وأنفك وفمك.
3 - قبــل إزالــة الكمامــة القماشــية، اغســل يديــك 
بالصابــون والمــاء لمــدة تتــرواح مــا بيــن 40 إلــى 60
ــى 30 ــن 20 إل ــم يديــك مــا بي ــى األقــل، أو عّق ــة عل ثاني
ثانيــة، وتجنــب لمــس عينيــك وأنفــك. كــرر تنظيــف 

اليدين مرة أخرى فور إزالتك للكمامة. 
4 - يجــب عليــك غســل كمامتــك القماشــية آلًيــا بعــد 
ــة القماشــية فــي  ــث إن غســل الكمام كل اســتخدام، حي

الغسالة يكفي لتعقيمها بشكل آمن. 
شروط لبس الكمامة القماشية:

■  أن تتناسب مع جانبي الوجه والذقن.
■  أن تكــون مــزودة ومؤمنــة بخيــط يلتــف حــول األذن 

إلحكام ربطها.
■  أن تشــمل طبقــات متعــددة مــن القمــاش ولكــن دون 

أن تعيق التنفس.
■   أن تكــون قابلــة للغســل والتجفيــف دون تلــف أو 

تغيير في الشكل.
وقــد حــذرت إرشــادات وزارة الصحــة فيمــا يتعلــق 
بالكمامــة مــن أن ســوء اســتخدامها قــد يــؤدي إلــى زيــادة 
خطــر اإلصابــة بالعــدوى. لــذا، عليــك أن ال تســتخدم 
الكمامــة القماشــية لفتــرة طويلــة، وال تعــد اســتخدامها 
ال  أن  عليــك  يجــب  كمــا  غســيل.  دون  مــن  ولبســها 
تستخدمها لألطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.  

اترك مسافة
ــة  ــر الوقائي ــر التدابي ــد التباعــد الجســدي مــن أكث يُع
فاعليــة فــي إبطــاء انتشــار عــدوى فيــروس كورونــا 
المســتجد )كوفيــد - 19(، حيــث أثبــت أنــه يقلــل مــن 

خطر اإلصابة بـالفيروس بمقدار النصف.
أمــا المقصــود بالتباعــد الجســدي فهــو تــرك مســافة 
ــي  ــن ف ــن اآلخري ــك وبي ــن بين ــل عــن متري جســدية ال تق
عــدد  تقليــل  علــى  الحــرص  مــع  األوقــات،  جميــع 

األشخاص الذين تتواصل معهم عن كثب.
فــإذا كان هنــاك شــخص مصــاب بالفيــروس، ومــن 

ثالث أ 
إليقاف 
كوفيد-19

البس 
كمامة

اغسل أو 
عقم يديك

اترك مسافة بينك 
2 متروبين اآلخرين

تنتقــل  أن  فيمكــن  العطــاس،  أو  الســعال  أعراضــه 
القطــرات الناتجــة عــن ذلــك مــن فمــه أو أنفــه إلــى 
مســافة متريــن، ممــا ســيصيبك بالعــدوى إذا استنشــقت 
هــذه القطــرات، أو إذا هبطــت علــى فمــك أو عينيــك أو 

أنفك. 
كمــا يمكــن أن تنتقــل إليــك العــدوى مــن شــخص ال 
ــى  ــا يصــل إل ــي م ــث ال يعان ــه األعــراض، حي ــر علي تظه
50% مــن األشــخاص المصابين بـ)كوفيــد - 19( من أية 
أعــراض علــى اإلطــالق، و30% منهــم فقــط لديهــم 
أعــراض خفيفــة للغايــة، وقــد ال يدركــون أنهــم مصابــون 
بالفيــروس. لــذا، مــن األفضــل المحافظــة علــى مســافة 
متريــن بينــك وبيــن اآلخريــن فــي جميــع األوقــات، حتــى 

إن لم تكن متأكًدا من إصابة أي شخص من حولك.
ــى  ــة والمحافظــة عل ــر الوقائي إن اتخــاذ هــذه التدابي
التباعــد الجســدي، سيســاعد فــي الحــد مــن انتشــار 
العــدوى وعلــى حمايتــك وحمايــة أحبائــك ومجتمعــك. 
لتكــن ذا دور فاعــل فــي إتقــاذ األرواح من خــالل االلتزام 
باأللفــات الثــالث، ومًعــا ســيمكننا، بــإذن اهلل، التغلــب 

على هذا الوباء.
لمزيــد مــن المعلومــات الوقائيــة عــن فيــروس كورونــا 

المستجد )كوفيد - 19(، قم بزيارة 
https://www.jhah.com/ar/new-
coronavirus

الحياة الطبيعية بمفهومها الجديد 
تعني أننا يجب أن نتكيف 

ونتعايش بااللتزام المستمر عبر 
اتباع إرشادات وزارة الصحة، حيث 

يتوجب علينا االستمرار في 
المحافظة على نظافة اليدين، 

والتباعد الجسدي، ولبس 
الكمامة. علًما أن التكيف مع 

الطريقة الجديدة للحياة، سيسمح 
لنا جميًعا بالتغلب على موجة 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
.»)19 -

د. جعفر آل توفيق
مدير إدارة مكافحة العدوى واألمراض املعدية
ورئيس إدارة أزمة جائحة كوفيد - 19
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حافظ على مسافة
من اآلخرين حافظ على
مسافة آمنة من اآلخرين

ال تقل عن مترين.

جتنبوا التجمعات
سواء يف محيط العمل

أو يف محيط األسرة
واألصدقاء.

امات واقية يف األماكن ارتدوا كمَّ

لم يكن اللقاء لتبادل
أطراف الحديث.. فقط!

لذلك.. كن حذرًا يف كل وقت! خصوًصا خالل اإلجازات،
حيث مييل بعضنا إلى التهاون يف تطبيق اإلجراءات االحترازية.

إن سلوكياتك الشخصية اخلاطئة قد تُدّمر حياة أشخاص آخرين. لذا ينبغي استشعار حجم مسؤوليتك،
ليبقى جميع من حولك يف صحة وسالمة.



األربعاء ٨ ذو الحجة 144١هـ، ٢٩ يوليو 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
.013 876 هاتف ٠٤٥٧

مدير قسم النشر: 
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

الوفاء بالمتطلباتالتقط صورة:

ُتظهر هذه الصورة المنشورة في تقريٍر لعدد القافلة األسبوعية، الصادر قبل أكثر من 18 عاَما، جهود وحدة تعبئة الطائرات في إشارة إلى المنظومة المتكاملة 
التي تتميز بها أرامكو السعودية في هذا المجال، حيث نكتشف حجم التطور الهائل في هذا المجال، ونتعّرف على قدرات الشركة المتقدمة للوفاء بالمتطلبات 

واالحتياجات من المنتجات النفطية خالل فترة موسم الحج.

التقط صورة:

ُتظهر هذه الصورة المنشورة في تقريٍر لعدد القافلة األسبوعية، الصادر قبل أكثر من 18 عاَما، جهود وحدة تعبئة الطائرات في إشارة إلى المنظومة المتكاملة 

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

كشـفت دراسـة أجراهـا، مؤخـًرا، مركـز أسـبار للدراسـات والبحـوث 
بعنـوان »نحـو رؤيـة شـاملة إلسـتراتيجية وطنيـة للقـوة الناعمـة السـعودية« 
nation الوطنيـة  العالمـات  تمتلـك مجموعـة رئيسـة مـن  المملكـة  أن 
brands ذات التأثيـر والجاذبيـة الدوليـة، جاء في صدارتها كـون المملكة 
»مهبـط الوحـي وأرض الحرميـن الشـريفين« و»قيـادة العالـم اإلسـالمي«، 

إضافة إلى امتالكها »نموذًجا اقتصادًيا جذاًبا«. 
وتسـتند كل عالمـة وطنيـة مـن هـذه العالمـات الثـالث علـى مجموعـة 
مـن المقومـات ومصـادر القـوة الناعمـة الداعمـة لهـا؛ فكـون المملكـة 
مهبـط الوحـي وأرض الحرميـن الشـريفين يسـتند علـى حقائـق ثابتـة غير 
قابلـة للنزاع أو الجـدال، ومنهـا احتضانها للحرمين الشـريفين والمشـاعر 
المقدسـة، وإدارتهـا الناجحـة عامـا بعد عـام للحج، بمـا يتضمنـه ذلك من 
مـن  المليـارات  مئـات  عليهـا  أنفـق  التـي  الجبـارة  التوسـعة  مشـاريع 

الدوالرات. 
وتُعـد جميـع هـذه المقومـات والمصـادر داعًمـا قوًيـا لعالمـة »قيـادة 
العالـم اإلسـالمي« المسـتحقة للمملكـة، يضـاف إليهـا حقائـق أخـرى منها 
للـدول  المملكـة  مـن  المقـدم  الضخـم  واالقتصـادي  السياسـي  الدعـم 
الفلسـطينية،  القضيـة  مـع  المسـتمر  التاريخـي  ووقوفهـا  اإلسـالمية، 
واحتضانهـا ورعايتهـا لعديـد مـن المنظمـات اإلسـالمية، مثـل منظمـة 

التعاون اإلسالمي ورابطة العالم اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية.
دراسـة أسـبار التـي أعدهـا كاتـب هـذا المقـال تحدثـت عـن األهميـة 
أداة مهمـة لتحقيـق  الناعمـة وأنهـا أصبحـت  القـوة  القصـوى لتوظيـف 
أهـداف السياسـة الخارجية وحمايـة األمن الوطنـي للدول. ومفهـوم القوة 
الناعمـة تـم وضعـه للمـرة األولـى مـن قبـل جوزيـف نـاي، أسـتاذ العلـوم 
السياسـية بجامعـة هارفـارد، ويقصـد بـه القـدرة علـى الحصـول علـى مـا 
تريـد عـن طريـق الجاذبيـة بـداًل مـن اإلرغـام أو دفـع األمـوال، ويقابلـه 
مفهـوم القـوة الصلبـة الـذي يقصـد بـه اسـتخدام وسـائل القـوة العسـكرية 

واالقتصادية للتأثير في سلوك ورغبات كيان سياسي آخر. 
ويـرى نـاي أنه ليـس هنـاك ما يمنـع مـن أن تمثل مصـادر القـوة الصلبة 
فـي بعـض األحيـان مصـادر للقـوة الناعمـة، وذلـك عندمـا تتولـد الجاذبيـة 
واالسـتمالة مـن مصـادر اقتصاديـة أو عسـكرية، كأن يعجـب اآلخـرون 
بصـورة الدولـة كنمـوذج للنجـاح االقتصـادي أو بـدور الدولـة فـي تقديـم 
المسـاعدات اإلنمائيـة والتنمويـة ودعـم أهدافهـا، أو اإلعجـاب بالدولـة 
كنمـوذج للتفـوق العسـكري، أو كقـوة توظـف قدراتهـا العسـكرية ألغـراض 
إنسـانية مشـروعة. ويرتبـط بذلـك كلـه مفهـوم »القـوة الذكيـة« التـي تمزج 

بين مفهومي »القوة الناعمة« و»القوة الصلبة«.
المملكـة اليـوم تمتلـك نموذًجـا اقتصادًيـا جذاًبـا هـو بمثابـة عالمـة 
وطنيـة أسـاس يسـهم بجانـب العالمـات األخرى فـي تعزيـز صورتهـا دولًيا 
وتحقيـق أهدافهـا ومصالحهـا اإلسـتراتيجية. عالمـة وطنيـة تسـتند علـى 
مقومـات ومصـادر قـوة ناعمـة راسـخة وثريـة، منهـا علـى سـبيل المثـال: 
اسـتقرار سياسـي؛ وعالقات خارجية متينة ومتوازنة؛ وأنظمة وتشـريعات 
جيـدة؛ وعـدد سـكان وقـوة شـرائية واسـتهالكية مرتفعـة؛ وموقـع جغرافـي 
متميـز. وبجانـب كل ذلـك تقـف أرامكـو السـعودية شـامخة كقـوة سـعودية 
اقتصاديـة ناعمـة وصلبـة، وذكيـة فـي ذات الوقـت. قـوة ناعمـة بعالمتهـا 
التجاريـة األشـهر فـي مجالها، وقيمـة سـوقية هي األعلـى فـي العالم وفي 
تاريـخ البورصـات العالمية، واألكبـر إنتاًجا واألدنـى تكلفة إلنتـاج البرميل، 
وأعلـى الشـركات ربحيـة فـي العالـم، إضافـة إلـى مزايـا المرونـة واتـزان 

القرارات لما فيه مصلحة المملكة واستقرار األسعار عالمًيا. 
وهـي قـوة صلبـة بمواردهـا الماليـة الضخمـة التـي منحـت المملكـة 
وحمايـة  نفسـها  علـى  االعتمـاد  مـن  ومكنتهـا  عالميـة،  ومكانـًة  تأثيـًرا 
مصالحهـا وبنـاء قدراتهـا لمواجهـة أي أخطـار تواجههـا. وهـي قـوة ذكيـة 
بـكل مـا سـبق وبدورهـا الجلـي فـي كثيـر ممـا حققتـه المملكـة مـن نمـو 

ورخاء اقتصادي.

القوة الناعمة 
الصلبة 

د. سعود كاتب *

کل عام وأنتم بخیر
م )القافلـــة األســـبوعیة( لجميـــع موظفـــي  تتقـــدَّ
الشـــركة بالتهنئة بمناســـبة قرب حلول عيد األضحى 
المبارك، أعـــاده اهلل عليكم بكل خير وســـالمة. ونود 
التنويـــه إلى أن )القافلة األســـبوعیة( ســـوف تحتجب 
عن الصـــدور األســـبوع المقبـــل وتعاود الصـــدور في 

األسبوع الذي يليه. كل عام وأنتم بخير.

* دبلوماسي وكاتب صحفي 


