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صفحة ٦ و٧

خوذٌة ذكية تساعد يف احلماية من في
كوفيد-19

ًرا، من ثالث  متت االستفادة، مؤخَّ
ر  خوذات ذكية عالية التقنية، توفِّ
فحًصا عالي الدقة لدرجة حرارة 

املوظفني واملقاولني يف مشروع توسعة 
احلوية، وذلك بهدف السيطرة على 

فيروس كوفيد-19.

صفحة ٥

جتربة عملية الستخالص معرفة 
اخلبراء املختصني قبل مغادرتهم 

الشركة
دشنت »مجموعة إدارة املعرفة«، 

التابعة لـ»إدارة حلول وخدمات التعلم« 
جتربة عملية جديدة تضمن بها أن 
تستطيع دوائر الشركة استخالص 

معارف اخلبراء املختصني ومعلوماتهم 
املهمة قبل رحيلهم. 

صفحة ٥

آلية صناعة القرارات يف زمن 
اجلائحة

ندوة تفاعلية عبر اإلنترنت نظمتها 
شبكة جمعية تنمية املواهب يف منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
وبدعم من دائرة التدريب والتطوير 
يف أرامكو السعودية، ناقشت التغير 

احلاصل يف آلية صناعة القرار بسبب 
اجلائحة.

صفحة ٨

عدت إلى املكتب؟ اتبع هذه النصائح 
يجب أن نتبع عدًدا من القواعد بعد 
العودة للعمل يف املكاتب، على رأس 
هذه النصائح أال تُسبب إحراًجا لك 

ولزمالئك يف املكتب، لذا ارتِد كمامة 
الوجه يف جميع األوقات، والتزم 

بالتباعد اجلسدي. 

صفحة ١٠

هذا العدد

المنتدى االقتصادي العالمي يكرِّم 
معمل خريص بوصفه منارة للتقنية

صفحة ٢ و٣

في أرامكو 
السعودية.. تستمر 
قصص النجاح جياًل 

في دورته السابعة..بعد جيل..
تعرفوا على المجلس 

االستشاري للقادة 
الشباب 



تقنيات املستقبل تشغِّل أكبر حقل ذكي للنفط يف العالم..

المنتدى االقتصادي العالمي يكرِّم     معمل خريص بوصفه منارة للتقنية
جنيــف، سويســرا - حظيــت البنيــة التحتيــة الذكيــة 
لمعمــل خريــص فــي أرامكــو الســعودية باإلشــادة خالل 
األســبوع الجــاري، عندمــا اختــار المنتــدى االقتصــادي 

العالمي المعمل كمنشأة تصنيع رائدة.
وجــاء اختيــار خريــص بوصفهــا منــارة تصنيــع، نظير 
الثــورة  تقنيــات  تطبيــق  فــي  ــق  تحقَّ الــذي  النجــاح 
مــن  مجموعــة  بركــب  لتلحــق  الرابعــة،  الصناعيــة 
المنشــآت الرائــدة علــى مســتوى العالــم، التــي نجحــت 
رة علــى صعيــد  فــي تبنــي تقنيــات التصنيــع المتطــوِّ

واسع.
وفــي بيــان لــه، أشــار المنتــدى االقتصــادي العالمــي 
ــزام أرامكــو  ــي فــي إطــار الت ــى أن هــذا اإلنجــاز يأت إل
الســعودية بتعزيــز مرونــة أعمالهــا، حيــث تــم تطويــر 
ــا متصــاًل  حقــل النفــط فــي خريــص ليكــون حقــاًل ذكًي

عبر شبكة تواصل فاعلة.

بالتحكــم جانيت بينهيرو  األمــر  هــذا  »ســمح  البيــان:  وأضــاف 
ــا، وتشــغيل المعــدات وخطــوط األنابيــب  باألعمــال آلًي
ومراقبتهــا عــن بُعــد، ممــا نتــج عنــه تحســين إنتــاج 
ــزى مــا ال يقــل عــن %15 ــث يُع ــار، حي النفــط مــن اآلب
مــن اإلنتــاج إلــى تقنيــة إنجــاز أعمــال اآلبــار الذكيــة 

لوحدها«.

ن اإلنتاج الرقمنة تحسِّ
وتخــوض أرامكــو الســعودية غمــار رحلــة ترمــي إلــى 
أن تصبــح مــن خاللهــا شــركة الطاقــة الرائــدة فــي 

مجال رقمنة األعمال على مستوى العالم.
ــى  ــة مــن أجــل الوصــول إل وتســتثمر الشــركة التقني
نمــط تشــغيل أعلــى من حيــث الكفــاءة، وأكثــر محافظة 

على البيئة ومعايير السالمة.
وفــي هــذا الصــدد، قــال نائــب الرئيــس ألعمــال 
الزيــت فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة، األســتاذ خالــد 

البريــك: »لــم يعــد اعتنــاق التحــوُّل الرقمــي خيــاًرا، بــل 
أصبــح ضــرورة ملحــة إلطالــة عمــر المعــدات، وتعزيــز 

التنمية، ووضع اللبنات لبناء معامل المستقبل«.
وأضــاف البريــك: »بــدأت الدائــرة بتبنــي تقنيــات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة بشــكل إســتراتيجي، مــن 
خــالل التركيــز علــى البحــوث عاليــة الجــودة، وتطبيــق 
رة داخلًيــا، فــي إطــار رحلتنــا نحــو  التقنيــات المطــوَّ
ل الرقمــي. كمــا تســتمر الدائــرة فــي تعزيــز  التحــوُّ
تنافســيتها وريادتهــا فــي قطــاع النفــط والغــاز مــن 
إلــى  واالســتناد  التقنيــات  أحــدث  اســتثمار  خــالل 

موردنا البشري األكثر قيمة«.
ومــن أجــل تحقيــق هــذه الرؤيــة، اعتمــد فريــق العمل 
فــي خريــص إســتراتيجية بعيــدة المــدى، تســتهدف 
مســاندة األعمــال الرئيســة مــن خــالل التحــوُّل إلــى 
معمــل رقمــي ذكــي، عبــر التركيــز علــى رقمنــة أعمــال 
التشــغيل والصيانــة، مــن أجــل تطوير الكفــاءة، وتحقيق 

األهداف المرتبطة بالبيئة والسالمة.

وتُبــرز هــذه الجائــزة نجــاح أرامكــو الســعودية، فــي 
ــى نطــاق  ــة الرابعــة عل ــورة الصناعي ــات الث ــي تقني تبن
واســع، وكذلــك فــي تطويــر تقنيــات تُســهم بشــكل 

رئيس في إعادة تشكيل المعايير الصناعية.
هــذه الجائــزة جــاءت كتكريــم لــكل فــرق العمــل فــي 
خريــص، باإلضافــة إلــى فــرق العمــل في كلٍّ مــن إدارة 
منطقــة  فــي  الزيــت  ألعمــال  التقنيــة  المســاندة 
التصنيــع  أســاليب  وإدارة  الجنوبيــة،  األعمــال 
ل  للتحــوُّ الســعودية  أرامكــو  ومكتــب  والمراقبــة، 

الرقمي.

رحلة الموارد الهيدروكربونية
وخــالل جلســة تحكيــم افتراضيــة عقدهــا المنتــدى 
االقتصــادي العالمــي علــى مــدار يــوم كامــل خــالل 
شــهر يونيــو الماضــي، اســتعرض فريــق مــن إدارة 
اإلنتــاج فــي خريــص حكايــة الرحلــة الرقميــة للمــوارد 

حقالن.. أحدهما حقيقي 
واآلخر افتراضي

حقـل خريص ليـس مجرد حقل نفط واحـد؛ فباإلضافة 
إلـى الحقـل الحقيقـي، هنـاك حقـل تقنـي آخـر مـواٍز هـو 

بمثابة توأم للحقل الحقيقي.
وينبـض قلـب التـوأم الرقمـي فـي غرفـة تحكـم مركزيـة 

تقع في منشأة المعالجة المركزية في خريص.
وداخـل المركـز العصبـي للحقـل، تنتشـر البيانـات عبـر 
الشاشـات، ممـا يتيـح المجـال لمراقبـة األعمـال إلكترونًيـا 

في جميع زوايا الحقل للمراقبة والتنبؤ والتشخيص.
وبلمسـة زر واحـدة فقـط، يمكـن إصـدار خوارزميـات 
مة إليقاف أعمال البئر الذكية، أو بدئها أو تقليلها أو  متقدِّ

زيادتها.

التقنية الذكية       المستقبلية في حقل خريص
تُعزى زيادة إنتاج آبار النفط بنسبة ال تقل   عن 15٪ إلى تقنية إجناز اآلبار الذكية

آبار ذكية
تـم تجهيـز كل بئـر فـي حقـل خريـص النفطـي بأجهـزة 
استشـعار ذكيـة فـي قـاع البئـر، وصمامـات للتحكـم فـي 

التدفق، ومضخات كهربائية غاطسة.
ومـن خـالل تحليـالت البيانـات الضخمـة، يصبـح إنتـاج 
النفط والغاز من اآلبار أقل استهالًكا للطاقة، ويتم تحديد 
األعطال المحتملة بشكل أفضل، وتحسين إدارة المكامن.

األرقـام تتحدث عن نفسـها؛ زيادة بنسـبة 15٪ في إنتاج 
االسـتجابة  وقـت  فـي   ٪100 بنسـبة  وتحسـن  النفـط، 

الستكشاف األخطاء وإصالحها.
قدم الفريق التقني من إدارة اإلنتاج في خريص عرًضا تقديمًيا أمام لجنة تحكيم المنتدى االقتصادي العالمي حول كيفية 

قيام خريص بتطوير مبادرات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقها في جميع أعمالها، من خالل تبني حلولها عبر السلسلة 
بأكملها، بداية من باطن حقل النفط وانتهاًء بالمنشآت النفطية.

مرافق ذكية 
في خريص

قبـل عشـرة أعـوام، اسـتثمرت أرامكـو السـعودية بحكمـة فـي 
تطويـر أكبـر حقـل نفـط ذكي علـى مسـتوى العالم في خريـص، التي 
ن  تحتضـن أيًضا إحدى أكبر مرافق إنتـاج النفط في العالم. وتتضمَّ
مرافـق األعمـال هنـاك معـدات صناعيـة وأجهـزة يتـم التحكـم بهـا 
اآللـة،  م  وتعلـُّ الصناعـي،  الـذكاء  تقنيـات  إلـى  باإلضافـة  آلًيـا، 

وتحليالت البيانات الضخمة.

الحقل
■  تبلـغ مسـاحته 6000 كيلومتـر مربـع، 

على امتداد 150 كيلومتًرا.
إلـى  كيلومتـًرا   150 بُعـد  علـى  ■  يقـع 

الجنوب الشرقي من الرياض.

اإلنتاج
■  يضمُّ أحد أكبر مرافق إنتاج النفط في العالم.

■  بدأ اإلنتاج بالسعة الكاملة للمرافق في 10 يونيو 2009م.
■  بدأ اإلنتاج على نطاق تجريبي عام 1963م.

ن خمس وحدات رئيسة للنفط. ■  يتضمَّ
ن مرفًقا لضخ المياه. ■  يتضمَّ

ن مرفًقا للتوليد المزدوج للطاقة. ■  يتضمَّ

المنتجات
ز. ■  النفط الخام المركَّ

■  الغاز الطبيعي.
■  سوائل الغاز الطبيعي.
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تقنيات املستقبل تشغِّل أكبر حقل ذكي للنفط يف العالم..

المنتدى االقتصادي العالمي يكرِّم     معمل خريص بوصفه منارة للتقنية
الهيدروكربونيــة، بــدًءا مــن باطــن حقــل النفــط فــي 
خريــص، وانتهــاًء بمرافــق المعالجــة فــي المعمــل ومــا 

بعدها.
وأوضــح مديــر إدارة اإلنتــاج فــي خريــص، األســتاذ 
ــف أســلوب  محمــد الصويــغ، كيــف أن الفريــق وظَّ
القصــص فــي شــرح أعمــال اإلنتــاج والمعالجــة للنفط 
للمنتــدى  التابعــة  التحكيــم  لجنــة  إلقنــاع  والغــاز، 
االقتصــادي العالمــي، حيــث تــم اســتعراض عــدد مــن 
ــن العــرض حديًثــا حــول  دراســات الحــاالت. وتضمَّ

تطوير وتطبيق عدد من التقنيات، من بينها:
ر بأعمــال التشــغيل  ــم المتطــوِّ -  أول نظــام للتحكُّ
فــي حقــل نفــط تقليــدي، وذلــك بهــدف ترشــيد 
اســتهالك الطاقــة فــي مضخــات اآلبــار، عبــر 

الضبط اآللي لعوامل التشغيل فيها.
-  االســتفادة مــن تقنيــات الروبــوت فــي تحســين 
ســالمة األعمــال، عبــر التخلــص مــن أعمــال 
وترشــيد  كبيــر،  بشــكل  لســقاالت  ا نصــب 

خفــض  مــع  نــة  الصيا لمــوارد  االســتخدام 
التكاليف وتحسين الكفاءة.

يســتهدف  كــي  ذ لحــل  خلــي  لدا ا يــر  لتطو -  ا
فــي  كوقــود  الغــاز  مــن  القصــوى  االســتفادة 

معدات إنتاج البخار.
-  تطبيــق نظــام إدارة لخطــوط األنابيــب، مــن أجــل 
بات فيهــا علــى مــدار الســاعة،  كشــف التســرُّ
بواســطة جهــاز استشــعار معتمــد علــى األليــاف 

البصرية.

برنامج «منارات التصنيع»
االقتصــادي  المنتــدى  أطلــق  2018م،  عــام  فــي 
أجــل  مــن  التصنيــع«  »منــارات  برنامــج  العالمــي 
مســاعدة المنشــآت الصناعيــة على تجــاوز التحديات 

العملية التي تعيق تبني تقنيات المستقبل.
ويوافــق جميــع أعضاء هــذه الشــبكة الُمختــارة على 

مشاركة المعرفة مع بقية منشآت التصنيع.
وحتــى اآلن، تــم تكريــم 54 منشــأة حــول العالــم 
بوصفهــا منــارات لتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
وذلــك بهــدف مســاعدة بقيــة منشــآت التصنيــع علــى 
تطبيــق هــذه التقنيــات، وتبنــي الحلــول المســتدامة، 

والتطوير الشامل للقوى العاملة.
وفــي شــهر ينايــر مــن عــام 2019م، أصبــح معمــل 
ــى  ــاز عل ــل للنفــط والغ ــة أول معم ــي العثماني ــاز ف الغ
مســتوى العالــم يتــم تصنيفــه كمنــارة تصنيــع مــن قبــل 

المنتدى االقتصادي العالمي.
وكان معمــل الغــاز فــي العثمانيــة واحــًدا مــن بين 16
منشــأة صناعيــة تــم اختيارهــا مــن بيــن قائمــة مبدئية 
ــت 1000 منشــأة حــول العالــم، وقــد تــم تكريمــه  ضمَّ
مــة  المتقدِّ التحليــالت  فــي توظيــف  رائــد  كمعمــل 
الوقــت  تقليــص  أجــل  مــن  الصناعــي،  والــذكاء 
الُمســتغرق للتفتيــش، وترشــيد التكاليــف، وتعزيــز 

السالمة.

تحول قطاع الطاقة في 
أرامكو السعودية في 
الثورة الصناعية الرابعة

تكريم «منارات التصنيع» في 
المنتدى االقتصادي العالمي

2019م: العثمانية
2020م: خريص

التصنيع المتطور: تخفِّف تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة من آثار الصناعة على البيئة، 
وبالتالي تجعل العالم أكثر استدامة، وتسهم في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي 
دتها منظمة األمم المتحدة. حدَّ

التقنية الذكية       المستقبلية في حقل خريص
تُعزى زيادة إنتاج آبار النفط بنسبة ال تقل   عن 15٪ إلى تقنية إجناز اآلبار الذكية

التعلم اآللي لترشيد 
استهالك غاز الوقود

باستخدام التحليالت التنبؤية والتعليمية للتعلم اآللي، 
طور حقل خريص نظامه الخاص لترشيد استهالك غاز 
الوقود في معدات إنتاج البخار، وهو فكرة تم تسجيلها 

في المكتب األمريكي لبراءات االختراع.
وأسهم هذا التطبيق للتقنية في توفير كمية كبيرة من 

غاز الوقود سنوًيا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
بنسبة ٪8. 

كفاءة الطاقة من خالل 
التحكم في التدفق

تتغيـر سـوائل حقـول النفـط بشـكل كبيـر عندمـا يتـم 
التدفـق  القـدرة علـى ضبـط  الشـروع باسـتخدامها. إن 
المعقـد للهيدروكربونـات بـذكاء مـن خالل البئـر يحمل في 
طياتـه وفـورات هائلـة فـي كفـاءة الطاقـة، ومزايا فـي جودة 

المنتج.
وفـي حقـل خريـص، اسـتُخدم أول »تحكـم متقـدم فـي 
ل مـن اسـتهالك الطاقـة مـن  المعالجـة« فـي العالـم، ليقلِـّ
خـالل اإلدارة الفاعلـة للمضخـات الغاطسـة الكهربائيـة 

الموجودة داخل البئر.
وأدى نشـر التحكـم المتقـدم فـي المعالجـة إلـى توفير 7

ميغاوات سنوًيا من الطاقة المستخدمة.

تقليل المخاطر والتكاليف
تُسـهم التقنيـة فـي تعزيـز السـالمة فـي خريـص، فبـداًل 
مـن الوقـوف علـى السـقاالت إلجـراء أعمـال التفتيـش فـي 
فـي خريـص  الموظفـون  يسـتخدم  الشـاهقة،  المنشـآت 
الروبوتـات والطائـرات بـدون طيـار إللقـاء نظـرة فاحصـة 

على ما يحتاج إلى صيانة.
كمـا أدى ذلـك أيًضا إلـى تقليل تكلفة أعمال السـقاالت، 

وتحسين إنتاجية القوى العاملة.

الكشف الذكي عن التسرُّب 
في خطوط األنابيب

على مدار السـاعة من كل يوم، تفتش المستشـعرات بال 
كلـل عـن وجـود تسـربات فـي خطـوط األنابيـب، واكتشـاف 
الوقـت  وفـي  الدقيقـة  مواقعهـا  فـي  األعطـال  وتحديـد 

المناسب دون تأخير.
وتوفـر شـبكة الكاميـرات بعيـدة المـدى والحراريـة رؤيـة 
ميدانيـة للحقـل، لضمان اتخاذ القرار المناسـب في جميع 

الظروف.
ويعنـي الحـدُّ مـن التسـربات التخفيـف مـن انبعاثـات 
الغـازات، وقـد أسـهمت هذه التقنية في تحسـين السـالمة، 
والكشـف آنًيـا عـن تسـربات الهيدروكربونـات، وتحسـين 

األداء البيئي بعد االستجابة الفورية.

فوائد التقنية
■  فوائد مالية

- حفظ الطاقة.
- خفض تكاليف الصيانة.

■  فوائد تشغيلية
- تحسين الموثوقية.

- خفـض كبيـر لوقـت االسـتجابة 
التشغيلية.

■  المرونة
خـالل  مـن  فاعلـة  تشـغيلية  مرونـة   -

خمس وحدات رئيسة إلنتاج النفط.
بنسـبة  اإلنتـاج  اسـتدامة  ضمـان   -

.%100

■  الموظفون
- االسـتفادة مـن الرقمنـة فـي 

تقليل األعمال الميدانية.

التقنية
■  أكبر حقل ذكي للنفط في العالم.

■  التحكـم عن بُعد في حقل خريـص الضخم للنفط، وأكثر 
من 500 بئر تابع له.

■  تقنية الروبوت ألداء أعمال التفتيش اليومية.

■  الذكاء الصناعي التخاذ القرارات المفصلية.
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عبدالمنعم الشريك، أول موظف في أرامكو السعودية ينضم 
إلى زمالة الجمعية المرموقة للرواد العالميين في علم 

التآكل وهندسته. 

عن أبحاثه حول البودرة السوداء

عاِلم من أرامكو السعودية يحصد جائزة زمالة 
الجمعية الوطنية لمهندسي مكافحة التآكل

الظهـــران - حـــاز المستشـــار األعلـــى والباحـــث في 
مركـــز البحـــوث والتطويـــر فـــي أرامكـــو الســـعودية، 
عبدالمنعم شـــريك، الجائزة الســـنوية المرموقة لزمالة 
إذ  التـــآكل،  لمهندســـي مكافحـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــة 
يشـــترط الحصـــول علـــى الجائـــزة أن يســـهم الباحـــث 
ويتـــرك أثـــًرا فـــي مجتمـــع مكافحـــة التـــآكل ككّل، وفي 
المؤسســـة التـــي يعمل فيهـــا المرشـــح للجائـــزة. وتُعد 
هـــذه الجائـــزة األولـــى مـــن نوعها التـــي يحصـــل عليها 

موظف في أرامكو السعودية.  
وقـــد حاز الشـــريك هـــذه الجائزة بســـبب إســـهاماته 
المســـتمرة المتميـــزة فـــي بحث )فهـــم مصـــدر البودرة 
الســـوداء، وتطـــور العلـــم المتعلـــق بتشـــكيله، وتنفيـــذ 
إســـتراتيجيات للتحكم في البودرة الســـوداء في خطوط 

أنابيب الغاز(.

رحلة التمّيز
انضـــم الشـــريك إلـــى مركـــز البحـــوث والتطوير في 
أرامكو الســـعودية في عام 2004م كباحث مختبر أعلى 
من قطاع الفـــوالذ الكندي، حيث ابتـــدأت رحلته عندما 
دعـــاه أحد زمالئه في مركز البحـــوث والتطوير لحضور 
اجتمـــاع لمناقشـــة موضـــوع البـــودرة الســـوداء نظـــًرا 
لخلفيته فـــي مجال الفـــوالذ. وكانـــت البودرة الســـوداء 
فـــي ذاك الوقـــت مقبولـــة بشـــكل كبيـــر داخـــل أرامكو 
الســـعودية كقشـــور فوالذيـــة )منتـــج ثانـــوي مـــن عملية 
صنع الفوالذ(، وذلك لتشـــابه البودرة الســـوداء وقشـــور 

الفوالذ في التركيب.
وتُشـــكل البـــودرة الســـوداء خطـــًرا علـــى أنابيب نقل 

الغاز، إذ تؤثـــر على أعمال األنابيـــب والعمالء على حدٍّ رميا رحمن 
ســـواء وذلك بخفـــض التدفـــق، وتقليل كفـــاءة الضاغط 
ممـــا يؤدي إلـــى زيـــادة النفقـــات الماليـــة والتشـــغيلية. 
ورّبمـــا األكثـــر خطـــورة هـــو أنهـــا تشـــكل أيًضـــا خطًرا 

كبيًرا على الصحة والبيئة. 
وفي ذلـــك اليوم قبـــل 15 عاًما، علم الشـــريك عندما 
كان جالًســـا فـــي االجتمـــاع أن قشـــور الفوالذ لـــن تنتج 
تلك الكميـــات الكبيرة من البودرة الســـوداء في خطوط 
الغـــاز ذات الخدمـــة الطويلـــة نظًرا لخلفيتـــه في مجال 
الفوالذ. حيـــث تمثل التحدي آنذاك فـــي تحديد طبيعة 

البودرة السوداء ومصدرها.
وقد قاد الشـــريك دراســـة بحثية لمدة خمسة أعوام؛ 
انتهـــت إلـــى أن البودرة الســـوداء تنتج عن تـــآكل داخلي 
فـــي خطـــوط األنابيـــب وذلـــك بســـبب كثافـــة الرطوبة 
المائيـــة، ووجـــود األكســـجين داخلهـــا. وباإلضافـــة إلى 
ذلك فقـــد حّددت الدراســـة مصدر الماء واالكســـجين، 
مبينـــًة أفضـــل ممارســـات اإلدارة التـــي تتــــألف مـــن 
مجموعة طـــرق تحكم عديدة وطـــرق اإلزالة في أعمال 

التكرير والمعالجة والتسويق. 
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه قبـــل بحـــث الشـــريك 
الموســـع، ُعرف كبريتيد الحديد الثنائي بشكل عام في 
القطـــاع علـــى أنـــه النـــوع الوحيـــد للبـــودرة الســـوداء 
الموجـــودة داخـــل خطـــوط انابيـــب نقـــل الغـــاز. ولكن 
إنجـــازه الجديـــد فـــي التعـــرف علـــى شـــكل معيـــن من 
أكســـيد الحديد كشـــكل جديـــد للبـــودرة الســـوداء غّير 
طريقـــة تعامل القطـــاع وإدارتـــه للبودرة الســـوداء. وقد 
أثـــر ذلـــك علـــى طريقـــة أرامكـــو الســـعودية فـــي إدارة 
البـــودرة الســـوداء مـــن خـــالل اّتبـــاع المعاييـــر وأفضل 
الممارســـات والتقنيـــات والحلـــول الهندســـية في داخل 

الشركة والقطاع بوجه عام.

أفضل الممارسات والمعايير 
ويُعـــّد عبدالمنعم الشـــريك المؤســـس والرئيس لكّل 
من مجموعتـــي التبادل التقني للبودرة الســـوداء الدولية 
واإلقليمية للجمعية الوطنية لمهندســـي مكافحة التآكل. 
وهمـــا منصتـــان لمشـــاركة المعلومـــات وتبادلهـــا، ومن 
المتوقـــع أن تطـــورا أفضـــل الممارســـات والمعاييـــر 

الجديدة في القطاع.  
البـــودرة  فـــي  الشـــريك خبيـــًرا عالمّيًـــا  وباعتبـــار 
الســـوداء، تمـــت دعوتـــه كمتحدث رئيـــس عـــن البودرة 
الســـوداء فـــي المؤتمـــرات العالميـــة وورش العمل، كما 
تـــرأس وشـــارك فـــي تـــرأس النـــدوات حـــول البـــودرة 
الســـوداء المقامة خالل مؤتمرات الجمعيـــة. وكتب 40 
ورقـــة علمية ومقالة عـــن البودرة الســـوداء وألف فصال 
في كتاب بعنوان »البودرة الســـوداء فـــي خطوط أنابيب 
نقـــل الغـــاز«، باإلضافـــة إلـــى أنـــه ُمحـــرر لكتابيـــن: 
)اتجاهـــات فـــي أبحـــاث وتقنيـــات التـــآكل فـــي قطـــاع 
الزيـــت والغاز: اإلنتاج والنقل( و)التآكل تحت الرواســـب 
أو حولها فوق الســـطح المعدنـــي(. ويُعد أيًضا ناشـــًطا 
فـــي عـــدة جهـــات مثـــل: الجمعيـــة الوطنية لمهندســـي 
مكافحة التـــآكل وجمعية مهندســـي البتـــرول والجمعية 
األمريكيـــة للمهندســـين الميكانيكييـــن، وهـــو عضو في 
لجـــان تقنيـــة ورئيـــس فـــي العديـــد مـــن المؤتمـــرات 

الدولية. 
وقـــال في هذا الصدد: »إنه لشـــرف عظيـــم أن أكون 
زمياًل في الجمعية الوطنية لمهندســـي مكافحة التآكل. 
ولقـــد أثمر تركيزي على البودرة الســـوداء بـــرد الجميل 
ألرامكو الســـعودية، والصناعة ككّل، ومـــن الرائع معرفة 
أن جهودي تـــّم االعتراف بهـــا من قبـــل الجمعية، حيث 

أنها جهة مكافحة التآكل العالمية«.

عشـــنا جميًعـــا ظروًفـــا اســـتثنائية مـــع جائحـــة 
كوفيـــد - 19 التـــي أثـــرت علـــى الجميـــع وغّيـــرت 
المعتـــاد وســـلوكنا  نمـــط حياتنـــا  مـــن  كثيـــًرا 
اليومـــي. كانـــت تجربـــة جديـــدة وغيـــر مســـبوقة 
عالمًيـــا بـــكل مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن معنـــى. 
عايشـــنا هـــذه الجائحـــة فـــي أوج ارتفـــاع عـــدد 
ــاض  ــر وانخفـ ــن تغيـ ــك مـ ــع ذلـ ــا تبـ ــا، ومـ حاالتهـ
فـــي عـــدد الحـــاالت المصابـــة فـــي مملكتنـــا 
وهلل  الســـطور،  هـــذه  كتابـــة  حتـــى  الحبيبـــة 
ــاض  ــتمر باالنخفـ ــوه أن تسـ ــذي ندعـ ــد، الـ الحمـ
بالدنـــا  عـــن  الجائحـــة  هـــذه  تـــزول  أن  الـــى 

والعالم أجمع. 
قضاهـــا  شـــهور  أربعـــة  مـــن  أكثـــر  وبعـــد 
مـــن  لعمـــل  ا فـــي  والموظفـــات  الموظفـــون 
منهـــم  محـــددة  نســـبة  باســـتثناء  منازلهـــم، 
ــم  ــع أعمالهـ ــم مـــن مواقـ ــأداء أعمالهـ ــتمروا بـ اسـ
المختلفـــة فـــي الشـــركة، نعـــود بحـــذر الـــى مواقـــع 
أعمالنـــا ومكاتبنـــا مـــع التزامنـــا التـــام باتبـــاع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة المحـــددة 
كل موظـــف وموظفـــة حتـــى  مـــن  والمطلوبـــة 
نتجـــاوز هـــذه الظـــروف الصحيـــة االســـتثنائية 

ونحن بخير وسالمة. 
ثمـــة أمـــور كثيـــرة واجهناهـــا وعشـــناها مـــع 
هـــذه الجائحـــة، والمهـــم فـــي األمـــر أن نكـــون قـــد 

ـــي  ـــا ف ـــا ويفيدن ـــا ينفعن ـــا م ـــا واســـتفدنا منه تعلمن
ــي  ــياق، تعجبنـ ــذا السـ ــي هـ ــة. وفـ ــا المقبلـ حياتنـ
دائًمـــا فكـــرة كيـــف أتعلـــم وأســـتفيد مـــن أي 
مشـــكلة فـــي حياتـــي وليـــس التوصـــل إلـــى حلهـــا 
ــى  ــا الـ ــر دائًمـ ــا أن أنظـ ــه هنـ ــا أعنيـ ــب. مـ فحسـ
الجوانـــب اإليجابيـــة، وكيـــف أحـــّول أي أمـــر 
ـــد أن  ـــرة. وأعتق ـــة مثم ـــى تجرب ـــه إل شـــائك أواجه
معظمنـــا اســـتوعب وأدرك الجوانـــب اإليجابيـــة 
التـــي جنيناهـــا وحصدناهـــا مـــع تفشـــي هـــذه 

الجائحة.
ــي  ــياء التـ ــم األشـ ــن أهـ ــري، مـ ــة نظـ ــن وجهـ مـ
جنيناهـــا هـــي أننـــا بدأنـــا نتعلـــم ونعتـــاد علـــى 
الصبـــر فـــي كل أمـــور حياتنـــا، مـــع جنوحنـــا 
ـــر مـــن  ـــا نركـــض أكث للهـــدوء والســـكينة بعـــد أن كن
ــا  ــا. أيًضـ ــن أهدافنـ ــر مـ ــق كثيـ ــوب لتحقيـ المطلـ
تعلمنـــا االلتـــزام واتبـــاع النظـــام فـــي كل أمـــور 
منظميـــن  الجميـــع  نـــرى  فأصبحنـــا  حياتنـــا؛ 
الذهـــاب  التباعـــد حيـــن  لتعليمـــات  ومتبعيـــن 

لشراء احتياجاتهم اليومية الضرورية.
بأنفســـنا،  أكثـــر  نعتنـــي  أن  كذلـــك  تعلمنـــا 
وأعنـــي العنايـــة الشـــخصية بالتحديـــد، وبدأنـــا 
نالحـــظ قلـــة وانخفـــاض األمـــراض المعتـــادة 
ومـــا  واألنفلونـــزا  الـــزكام  مثـــل  والموســـمية 
ـــر ناجـــم عـــن ســـلوكنا الصحـــي  شـــابهها، وهـــو أم

ـــب  ـــي تجن ـــه ف ـــا ب ـــذي ســـاعدنا التزامن ـــي ال اليوم
كثيـــر مـــن األمـــراض المرتبطـــة بالفيروســـات 

على اختالف أنواعها. 
ـــد  ـــر مـــن ذي قبـــل عن ـــه أكث ـــا نالحـــظ وننتب وبتن
ذهابنـــا إلـــى الطبيـــب كيـــف أنـــه يبـــادر فـــور 
ـــى  ـــك أو حت ـــك والكشـــف علي ـــن معاينت ـــاء م االنته
مالمســـته األدوات فـــي عيادتـــه لغســـل يديـــه 
فـــوًرا بالمـــاء والصابـــون أو المعقـــم. ويؤكـــد 
تنظيـــف  ضـــرورة  هـــذا  تصرفـــه  أو  ســـلوكه 
وبالطريقـــة  باســـتمرار  تعقيمهمـــا  أو  اليديـــن 
التـــي تعلمناهـــا خـــالل هـــذه الجائحـــة مـــن أجـــل 
تجنـــب كثيـــر مـــن األمـــراض المعديـــة بســـبب 
ـــي  ـــن األســـطح، وبالتال ـــر م ـــن لكثي مالمســـة اليدي

مالمسة الوجه.
الحيـــاة  أن  أحـــد هـــو  فيـــه  يجـــادل  مـــا ال 
ـــرت بعـــد كورونـــا، وأصبحنـــا نســـمع ونقـــرأ أن  تغّي
الحيـــاة بعـــد جائحـــة كورونـــا ليســـت كمـــا كانـــت 
قبلهـــا، وســـوف نشـــاهد كثيـــًرا مـــن التغّيـــرات فـــي 
حياتنـــا والعالـــم مـــن حولنـــا بعـــد نهايـــة هـــذه 
ــاح  ــاف اللقـ ــع واكتشـ ــة للجميـ ــة المفاجئـ الجائحـ
هـــذا  لعـــالج  والفاعـــل  والمناســـب  الـــالزم 

المرض.
ــد  ــن ومقاعـ ــى أماكـ ــع الـ ــًدا للجميـ ــوًدا حميـ عـ

أعمالهم!

العودة إلى مقاعد العمل
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.

محمد خليفة الدوسري
mohammed.dossary.16@aramco.com

إدارة المحاسبة المالية

تشكل البودرة السوداء خطًرا 
على أنابيب نقل الغاز، كما 
أنها تمثل خطًرا كبيًرا على 

الصحة والبيئة
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خوذٌة تساعد 
في الحماية من 

الفيروس
تحديـد  فـي  المتمثـل  للتحـدي  اسـتجابة   - الحويـة 
كورونـا  بفيـروس  إصابتهـم  يُحتمـل  الذيـن  األشـخاص 
ـًرا، مـن ثـالث  المسـتجد وعزلهـم، تمـت االسـتفادة، مؤخَّ
ـر فحًصـا عالـي الدقـة  خـوذات ذكيـة عاليـة التقنيـة، توفِّ
لدرجـة حـرارة الموظفيـن والمقاوليـن فـي مشـروع توسـعة 

الحوية.
هـذه الخـوذة الذكيـة قـادرة علـى إجـراء فحـص سـريع 
لعديـد مـن الموظفيـن، سـواء فـي مكاتـب العمـل أو فـي 

الميدان، ومن مسافة آمنة تصل إلى خمسة أمتار.
 

أحدث التقنيات
وبفضل أحدث التقنيات، يمكن للخوذة تحديد الموظف 
أو المقـاول المصـاب بحمـى شـديدة، حتـى وإن كان بيـن 
حشـد يصـل إلـى 200 شـخص، كمـا أن لها خاصيـة إنذار. 
وقـد ُوزِّعـت الخـوذات الثـالث علـى موظفيـن رئيسـين مـن 
األمـن الصناعـي، وفريـق إدارة المشـروع، وفريـق السـالمة 

في الموقع.

حـول ذلـك، قـال مديـر إدارة معمـل الغـاز فـي الحويـة، إميون هيوسنت
ر جهـود الفريـق فـي  األسـتاذ راشـد الدوسـري، إنـه يقـدِّ

االستفادة من هذه التقنية في الموقع.
وأضـاف الدوسـري: »تسـاعد الخـوذة فـي الكشـف عـن 
درجـة حـرارة جميـع العامليـن دون الحاجـة إلـى االقتـراب 
منهـم، كمـا أنهـا قـادرة علـى فحـص عديـد مـن األشـخاص 
فـي الوقت نفسـه، وتحديـد أولئك الذين يعانـون من ارتفاع 

في درجة الحرارة«.
 

المراقبة اآلنية
وتتميَّز الخوذة الذكية أيًضا بشاشة كمبيوتر مرئية تلوح 
لعيـن واحـدة مـن مرتـدي الخـوذة، وهـي تطبيـق متصـل 
بجهـاز كمبيوتـر يعمل فـي المكتب تسـمح بالمراقبـة اآلنية 

للكشف.
وقـد قـام فريق العمل باالسـتفادة مـن الخـوذات الثالث، 
حيـث تُسـتعمل اثنتـان داخـل الموقـع، وواحـدة عنـد بوابـة 
األمـن الصناعـي؛ وتسـمح األخيـرة بقـراءة درجـة الحـرارة 
البوابـة  السـيارات عبـر  والـركاب، عندمـا تمـر  للسـائق 

األمنية.

تجربة عملية الستخالص معرفة الخبراء 
المختصين قبل مغادرتهم الشركة

ــعودية  ــو السـ ــي أرامكـ ــل فـ ــبه العمـ ــران - يشـ الظهـ
سلســـلة طويلـــة مـــن اللقـــاء والـــوداع، يفـــارق فيهـــا 
الموظفـــون بعضهـــم بعًضـــا إمـــا بالتقاعـــد أو االســـتقالة 

أو بتكليفهم في مناصب جديدة في الشركة. 
ولطالمـــا كان احتمـــال خســـارة الشـــركة لعقـــود مـــن 
المعرفـــة، هاجًســـا حاضـــًرا وُملًِّحـــا علـــى الـــدوام، 
فهـــي خســـارة قـــد تـــؤدي إلـــى وقـــوع أخطـــاء وضيـــاع 
ـــى  ـــون عل ـــن الجـــدد يعمل فـــرص، خاصـــة وأن الموظفي
مـــن  ومعرفـــة  معرفتهـــم  بيـــن  مـــا  الفجـــوة  ســـّد 

سبقوهم. 
ولهـــذا الســـبب تقـــوم »مجموعـــة إدارة المعرفـــة« ، 
ــة  ــم« بتجربـ ــات التعلـ ــول وخدمـ ــة لــــ »إدارة حلـ التابعـ
بهـــا أن تســـتطيع دوائـــر  عمليـــة جديـــدة تضمـــن 
الشـــركة اســـتخالص معـــارف الخبـــراء المختصيـــن 

ومعلوماتهم المهمة قبل رحيلهم.

وقت كاٍف لنقل المعرفة
يمكـــن تطبيـــق تجربـــة اســـتخالص المعرفـــة علـــى 
الخبـــراء المختصيـــن الذيـــن تبقـــى علـــى رحيلهـــم ســـتة 
أســـابيع علـــى األقـــل، ولكـــن معرفـــة الشـــركة برحيـــل 

شخص ما مبكًرا يزيد من فاعلية العملية أكثر. 
اكتشـــفت مجموعـــة إدارة المعرفـــة أن الخبـــراء عادة 
»ال يعلمـــون مـــا يعلمـــون«. أو بتعبيـــر آخـــر، ال يدركـــون 
مـــدى عمـــق معرفتهـــم وأنـــه ال يـــزال علـــى اآلخريـــن 
فـــي نفـــس مجالهـــم اكتســـاب هـــذه المعرفـــة. وتركـــز 

ـــى أســـلوب أرشد أحمد ـــة االســـتخالص الشـــامل للمعرفـــة عل عملي
الســـتخالص  الممنهجـــة  الشـــخصية  المقابـــالت 
المعرفـــة مـــن الخبـــراء المغادريـــن لضمـــان عـــدم 

فقدان المعلومات المهمة. 
ــي  ــل معرفـ ــي أصـ ــة هـ ــة النهائيـ ــتكون المحصلـ وسـ
ـــه مجموعـــة إدارة  ـــى أصـــول الشـــركة، طورت يُضـــاف إل
المعرفـــة، ولكنـــه ُمعتمـــد مـــن الدائـــرة التـــي يغادرهـــا 
الخبـــراء وتعـــود ملكيتـــه لهـــا. وحينهـــا تســـتطيع اإلدارة 
ــه  ــتفادة منـ ــتخدامه واالسـ ــادة اسـ ــه وإعـ ــول إليـ الوصـ
فـــي تهيئـــة مـــن يعقبهـــم مـــن المكلفيـــن بتنفيـــذ مهمـــات 

مشابهة أو مماثلة. 
كان وليـــد نعمـــة أول موظـــف تطبـــق عليـــه هـــذه 
العمليـــة، وكان يقـــود فريـــق االبتـــكار فـــي إدارة الحلـــول 
والخدمـــات التعليميـــة قبـــل تقاعـــده، وقـــد أبـــدى 

إعجابه بهذه التجربة. 
وقـــال: »عندمـــا ُعرضـــت الفكـــرة علـــّي ألول مـــرة لـــم 
أكـــن أعـــرف مـــا الـــذي يجـــب أن أقولـــه وال مـــن أيـــن 
ســـأبدأ. إال أن أســـلوب المســـؤول ودعمـــه يّســـر لـــي 
البدايـــة، وانتهـــت المقابلـــة بالملـــف الـــذي جـــرى 
ــرة  ــة جديـ ــا كانـــت تجربـ ــد أرى أنهـ ــداده. وبالتأكيـ إعـ

باالهتمام«. 
وقـــال مديـــر إدارة حلـــول وخدمـــات التعلـــم، األســـتاذ 
ــل  ــي يرحـ ــة التـ ــة المهمـ ــي، إن المعرفـ ــداهلل غبانـ عبـ
بهـــا الموظفـــون ذوو الخبـــرة عندمـــا يتقاعـــدون أو تتـــم 
ترقيتهـــم، تُعد خســـارة اســـتثمارية إال إذا كان باإلمكان 
االحتفـــاظ بهـــذه المعرفـــة. وأضـــاف أن » عمليـــة 
تلـــك  مـــن  تقلـــل  ونقلهـــا،  بالمعرفـــة  االحتفـــاظ 

المخاطرة إلى مستوى مقبول«. 

مجموعة إدارة المعرفة في إدارة حلول وخدمات التعلم، ُتجري تجربة عملية جديدة لضمان استخالص دوائر الشركة للمعارف 
والمعلومات المهمة من الخبراء المختصين قبل مغادرتهم الشركة.

قريًبا 
بناًء على نجاح التجارب السـابقة في تطبيق البرنامج، واسـتجابة للطلب عليه، تخطط مجموعة إدارة المعرفة 
اآلن للتوسـع فـي البرنامـج لمناطـق إدارية أخرى. ويشـمل ذلك تقديم دروس متقدمة في اسـتخالص المعرفة في 

إطار منهج تدريب المتدرب. 
للمزيـد مـن التفاصيـل عـن اسـتخالص المعرفـة، يمكـن التواصـل مـع مجموعـة إدارة المعرفـة عبـر البريـد 

kmg@exchange.aramco.com.sa اإللكتروني



هكذا تحدثوا ..
أعضاء املجلس االستشاري للقادة الشباب يتحدثون يف السطور القادمة

عن آرائهم يف القضايا امللحة

إيالف أحمد
عالم مختبر، مركز البحوث 
والتطوير

حمد الشهاب
مهندس تخطيط، إدارة 
تخطيط المرافق

هالة الهاشمي
 محلل التخطيط وإدارة 
األداء في إدارة الموارد 
البشرية 

»إن توفير الطاقة وجعلها في 
متناول اليد بشكل آمن، 
سينعكس على مختلف 

المجتمعات في العالم، حيث 
ستكون أكثر ازدهاًرا وأقل 
عرضة للوقوع في مشاكل 

الفقر، وهو األمر األول 
واألكثر أهمية في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة الـ 
17 لألمم المتحدة«.

»بينما تتنوع مصادر الطاقة 
عالمًيا، من المدهش أن نرى 

آفاًقا جديدة وفرًصا 
مستحدثة للعمل، مما يعني 
زيادة الحاجة إلى المهارات 

والمواهب الجديدة«.  

»لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، نحتاج إلى 

التعاون مًعا، من أجل تسريع 
ثقافة التقنيات الرقمية 

القابلة لالنتشار من خالل 
سلسلة القيمة العالمية«.

»نحن بحاجة للعمل على 
حلول ناجحة في عملية تحول 

الطاقة، وفي ذات الوقت 
علينا أن نكون واقعيين بشأن 

استمرارية دور الوقود 
األحفوري«. كريستينا فاسكويز 

محلل دراسات السوق في 
إدارة التحليل العالمي

إدارة تحول الطاقة

محمد المري
مهندس في مركز البحث 
والتطوير

وسام الزامل
أخصائي في إدارة أمن 
المعلومات

محمد بنجاري
مستشار قانوني

»ينتج العالم الكثير من 
البيانات، ويملك السيطرة في 
التحول الرقمي وتسخير هذه 

البيانات، من أجل توفير 
القيمة االقتصادية، ومكافحة 

تحديات االستدامة التي 
نواجهها«.

»يعتبر التحول الرقمي حافًزا 
مهًما من أجل التنمية 

االقتصادية، حيث لمسنا ذلك 
أثناء مررونا بأشد األوقات 

صعوبة وحرًجا أثناء جائحة 
فيروس كورونا المستجد«.

»بينما يشرع العالم في 
التحول الرقمي، تظل هناك 

فجوة رقمية تتسع بين الدول 
المتقدمة والدول النامية، 

ويُعد تعليم المهارات الرقمية 
حجر الزاوية للشروع في سد 

هذه الفجوة«.

»في ظل إنترنت األشياء 
الصناعي، والذكاء 

االصطناعي ذي البيانات 
الضخمة، سيحدد التحول 

الرقمي من سيقود الصناعة 
في السنوات القادمة«. عبدالعزيز السويلم

أخصائي هندسة البترول 
في إدارة وصف ومحاكاة 
المكامن

التحول الرقمي

محمد الخالد
مهندس، معمل الغاز في 
البري، وحدة التفتيش

ماريا عبد اللطيف
مستشار تنظيم األداء في 
إدارة االستشارات 
التنظيمية

عبد اهلل جبر
مخطط صيانة، إدارة 
مصفاة رأس تنورة

»مما ال شك فيه أن الصحة 
والسالمة على رأس أولوياتنا، 

خاصة أثناء تفشي وباء 
فيروس كورونا المستجد، 

حيث سيواصل  العالم 
الحديث في التعلم واالبتكار، 

للحد من طغيان هذا 
الفيروس واستعادة االزدهار 

االقتصادي، وتقليل اآلثار 
السلبية على المجتمع«.

»من المهم أن يتسم العالم 
بالشفافية، والعمل على توثيق 

ارتباط بعضنا ببعض، لكي 
نكون مستعدين ألي أزمة 

مستقبلية، فمشاركة المعرفة 
حتًما ستمكننا من االستفادة 

من الدروس الماضية، وأن 
نكون أكثر اهتماًما بأمن 

األفراد والمجتمعات«. 

 »لقد أوقف فيروس كورونا 
المستجد العالم بشكل 

مؤقت، لكن قدرتنا الطبيعية 
على الصمود والبقاء وحدت 
البشرية بطريقة استثنائية، 

وآمل أن تستمر روح التعاضد 
واالندماج والتعاطف التي 

شهدناها«.

»لقد سلّط وباء فيروس 
كورونا المستجد الضوء على 

األهمية الجوهرية لتلبية 
احتياجاتنا بشكل مستدام، 
دون المساس باحتياجات 

البشر المستقبلية«. عبداهلل كردي
مهندس تصنيع، إدارة الدعم 
الفني في منطقة األعمال 
الشمالية

تأثير كوفيد-19 

حسن محمد الزين
 عالم في إدارة
حماية البيئة، وحدة صحة 
البيئة

أحمد عبدالجبار
مشرف الحفر،
قسم هندسة حفر الغاز، 
منطقة إدارة الحفر وصيانة 
اآلبار

أسامة المطوع
مهندس في إدارة هندسة 
أنظمة الطاقة

»تُعد معالجة تغير المناخ 
جزًءا ال يتجزأ من نجاح 

األمم المتحدة في تحقيق 
أهدافها الـ 17 للتنمية 

المستدامة، والتي تتصدى 
للتحديات البيئية 

واالجتماعية واالقتصادية 
العالمية«.

»تتطلب معالجة أهداف 
التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة تعاوًنا عالمًيا، كما 
أن تحسين كفاءة الطاقة 

الصناعية طريقة معروفة 
وفاعلة من حيث التكلفة، 

وذلك من أجل تقليل 
مستويات االنبعاثات في 

العالم بسرعة«.

»تتعامل أعين الشباب في 
العالم مع تغير المناخ على 

محمل الجد لحماية مستقبل 
أسرهم وأصدقائهم«.

»يتغير مناخ األرض ونحن 
بحاجة إلى تحسين استخدام 

موارد كوكبنا بما في ذلك 
التفكير بعناية في سلوكياتنا 

االستهالكية«.

زياد محمد الغامدي، 
محلل نظم تقنية المعلومات 
في إكسبك

ر المناخي التغيُّ
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يف أرامكو السعودية.. تستمر قصص النجاح جياًل بعد جيل..

في دورته السابعة..تعرفوا على المجلس 
االستشاري للقادة الشباب

الظهـــران - يهيمـــن جيـــل التســـعينيات وجيـــل األلفّيـــة 
ـــة الســـعودية  ـــة العربي ـــي المملك ـــداد الســـكاني ف ـــى التع عل
الـــذي يبلـــغ عـــدده 34 مليـــون نســـمة. وفـــي هـــذا الشـــهر 
اختـــارت أرامكـــو الســـعودية 16 موظًفـــا مـــن دوائرهـــا 
المختلفـــة تحـــت ســـن الــــ 35 عاًمـــا ليعملـــوا فـــي المجلـــس 

االستشاري للقادة الشباب في الشركة.
 بـــدأ األمـــر فـــي عـــام 2011م حيـــن أدركـــت أرامكـــو 
الســـعودية، أكبـــر شـــركة متكاملـــة للنفـــط والغـــاز فـــي 
العالـــم، أن أعمالهـــا تنطلـــق مـــن دولـــة تتزايـــد فيهـــا نســـبة 
الشـــباب. وتبًعـــا لذلـــك تـــم تأســـيس المجلـــس االستشـــاري 
للقـــادة الشـــباب لالســـتفادة مـــن إشـــراك الشـــباب فـــي 

إستراتيجية الشركة. 
ويعمـــل المجلـــس االستشـــاري للقـــادة الشـــباب كحلقـــِة 
وصـــٍل بيـــن إدارة أرامكـــو الســـعودية وموظفيهـــا الشـــباب 
مـــن خـــالل مســـارات عمـــل مشـــاركة الشـــباب، والدراســـات 

المتعّمقة، والخدمات االستشارية. 
وقـــد كانـــت مســـاعي المجلـــس واضحـــة فـــي قيـــادة 
التغييـــر، والتحـــول المتســـارع، كمـــا قـــّدم وجهـــات النظـــر 
الشـــابة مـــن خـــالل دعـــم مبـــادرات مثـــل تحـــول المـــوارد 
التكريـــر  قطـــاع  فـــي  التجزئـــة  ومشـــروع  البشـــرية، 
والمعالجـــة والتســـويق، والتحـــول الرقمـــي. كمـــا ســـّهل 
الرســـائل  إليصـــال  الالزميـــن  والتواصـــل  الدعـــم 
بشـــكل  الشـــباب  لموظفيهـــا  للشـــركة  اإلســـتراتيجية 

ملحوظ. 
ســـتعمل المجموعـــة الجديـــدة المؤلفـــة مـــن أربعـــة 
أعضـــاء متفرغيـــن للعمـــل و12 عضـــًوا بتفـــرغ جزئـــي ألداء 
مهمـــات إضافيـــة لمهمـــات العمـــل الموّكلـــة إليهـــم فـــي 
ــهًرا  ــدة 18 شـ ــباب لمـ ــادة الشـ ــاري للقـ ــس االستشـ المجلـ

القادمة.
وقـــال عبدالقـــادر عاللـــي، وهـــو عضـــو ســـابق فـــي 
يـــر  لتصو ا ة  ر ا د إ فـــي  ئـــي  يا فيز جيو و لمجلـــس  ا
رؤيـــة  تمتلـــك  الســـعودية  أرامكـــو  إن  الجيوفيزيائـــي، 
المجلـــس  »يقـــّدم  وأضـــاف:  لمســـتقبلها،  واضحـــة 
االستشـــاري للقـــادة الشـــباب الخدمـــات االستشـــارية 
ــول  ــعودية حـ ــو السـ ــي أرامكـ ــتراتيجيات فـ ــس اإلسـ لمجلـ
اإلســـتراتيجيات واالبتـــكار والموظفيـــن والسياســـات، 
ـــع ذلـــك مـــن حـــرص  ـــر. وينب فضـــاًل عـــن التدريـــب والتطوي
أرامكـــو الســـعودية علـــى أن يشـــمل مســـتقبلها أصـــوات 

موظفيها الشباب«. 

حس المنافسة 
فـــي وتيـــرة زمنيـــة ثابتـــة تتكـــرر كل 18 شـــهًرا، يحضـــر 
ســـتون مرشـــًحا مـــن بيـــن مئـــات الموظفيـــن المتقدميـــن 
ــا ليكونـــوا ضمـــن أعضـــاء المجلـــس  تحـــت ســـن 35 عاًمـ
االستشـــاري للقـــادة الشـــباب، حيـــث يحضـــرون برنامًجـــا 
ـــا لعـــدة أيـــام ويعملـــون كفـــرق ويمثلـــون أمـــام لجنـــة  أكاديمًي

مـــن الحـــكام ويناقشـــون حلـــواًل لبعـــض أهـــم المســـائل جانيت بينهيرو 
اإلدارية في الشركة. 

ومـــن خـــالل قيامـــه بالتحكيـــم علـــى مـــدى يوميـــن، 
يصـــف مديـــر إدارة التخطيـــط اإلســـتراتيجي، خليـــل 
ــه:  ــوم بقولـ ــددة اليـ ــادة المتعـ ــات القيـ ــاووط، احتياجـ األرنـ
»مثـــل أي دائـــرة، نبحـــث عـــن أعضـــاء يتحلـــون بصفـــات مثـــل 
التفكيـــر الثاقـــب، ويتســـمون بحـــس المبـــادرة وااللتـــزام 
بقيمنـــا. إن أرامكـــو الســـعودية شـــركة عالميـــة كبيـــرة وهـــي 

بحاجة لمجموعة واسعة من القياديين الموهوبين«. 
ــاح  ــون النجـ ــة لقيادييـــن يصنعـ وأضـــاف: »نحـــن بحاجـ
ـــة  ـــب مواءم ـــا يتطل ـــو م ـــا، وه ـــع قطاعـــات أعمالن ـــي جمي ف
أفضـــل أنمـــاط المعرفـــة والمهـــارات لمختلـــف احتياجـــات 

األعمال«. 
ومـــن ضمـــن أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم لهـــذه الســـنة مديـــر 
إدارة مســـاندة أنظمـــة المـــوارد البشـــرية، هيثـــم البلـــوي، 
ــا  ــاج، ريمـ ــوع واالندمـ ــم التنـ ــي قسـ ــة فـ ــرة اإلداريـ والناظـ
صيـــام، والمستشـــار فـــي إدارة القـــرارات المســـاندة 

ومجموعة األعمال، هيثم الساعاتي. 
الثانيـــة أميـــن الخزينـــة  التحكيـــم  وتتضمـــن لجنـــة 
المســـاعد، نـــواف الدبـــل، والمديـــرة العامـــة لشـــركة 
ــي إدارة  ــة فـ ــي، والمحللـ ــيال الرويلـ ــة، شـ ــة القابضـ وصايـ
رزان  الجديـــدة،  لألعمـــال  اإلســـتراتيجي  التخطيـــط 

الجندلي.

أماكن عمل جيل األلفّية 
وجيل ما بعد 1995

تتزايـــد أعـــداد جيـــل األلفيـــة - الذيـــن ولـــدوا بيـــن فتـــرة 
الثمانينيـــات والتســـعينيات- مـــع الجيـــل الـــذي ولـــد بعـــد 
1995 فـــي أماكـــن العمـــل حـــول العالـــم بشـــكل  عـــام 
ــة إلـــى أن كال  ــات الدوليـ متزايـــد. وقـــد خلصـــت الدراسـ
ــتركة  ــل المشـ ــن العوامـ ــر مـ ــي كثيـ ــاركان فـ ــن يتشـ الجيليـ

مثل أسواق العمل األقل قابلية للتنبؤ. 
وألن أبنـــاء جيـــل مـــا بعـــد 1995م قـــد نشـــأوا فـــي 
الرقمـــي  بالجيـــل  يعرفـــون  فإنهـــم  الرقمـــي،  العصـــر 
الحقيقـــي. كمـــا يعـــرف هـــذا الجيـــل بكونـــه ديناميكًيـــا 

وذكًيا ومدفوًعا بالتأثير. 
لكـــن الشـــباب فـــي المملكـــة يختلفـــون عـــن أقرانهـــم فـــي 
الـــدول األخـــرى؛ حيـــث الحظـــت دراســـة أُجريـــت فـــي عـــام 
2014م فـــي المملكـــة إلـــى مـــا تتســـم بـــه األســـرة مـــن 
مركزيـــة فـــي حيـــاة الشـــباب الســـعودي. ومـــن هـــذا 
المنطلـــق يأتـــي ميـــل بعـــض الشـــباب الســـعوديين للنظـــر 
للنمـــاذج االقتصاديـــة للمملكـــة بالمقارنـــة مـــع الـــدول التـــي 

تحافظ على تراثها الثقافي مثل اليابان. 
وتبًعـــا لكـــون جميـــع أعضـــاء المجلـــس االستشـــاري 
للقـــادة الشـــباب تحـــت ســـن 35 عاًمـــا، فإنهـــم جميًعـــا 
ــد 1995م.  ــا بعـ ــل مـ ــة وجيـ ــل األلفيـ ــت جيـ ــون تحـ يندرجـ
وتذكـــر ســـارة شـــبيب، وهـــي عضـــو ســـابق فـــي المجلـــس 
االستشـــاري للقـــادة الشـــباب ومحللـــة فـــي إدارة التخطيـــط 

اإلســـتراتيجي، أن كال الجيليـــن يمتلـــكان منظـــوًرا مختلًفـــا 
حـــول الوظائـــف وكيفيـــة تعريـــف النجـــاح فـــي الحيـــاة وفـــي 
العمـــل، وتقـــول:« فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، ولكـــن ربمـــا 
بشـــكل أوضـــح فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، لـــدى 
الجيـــل الشـــاب موقـــف إيجابـــي تجـــاه تكامـــل التقنيـــة فـــي 
مـــكان العمـــل وترتيبـــات العمـــل المرنـــة. ومـــن المحتمـــل أن 
يكـــون ذلـــك هـــو ســـبب ارتيـــاح الجيـــل الشـــاب مـــع 

االضطرابات في ثقافة العمل بسبب كوفيد19-«. 

أسس المجلس االستشاري للقادة الشباب في عام 2011م كحلقة وصل بين إدارة الشركة والموظفين الشباب. وقد ُعقدت جلسات 
التحكيم التابعة للمجلس السابع بصورة آمنة في المقر الرئيس في الظهران، مؤخًرا، باتباع إجراءات التباعد والعمل عن بعد.

مثل أي دائرة، نحن 
نبحث عن سمات مثل 
التفكير الثاقب، وأعضاء 
يتسمون بحس المبادرة 

وااللتزام بقيمنا. إن 
أرامكو السعودية شركة 

عالمية كبيرة وهي 
بحاجة لمجموعة واسعة 

من القياديين 
الموهوبين

خليل االرناؤوط

المجلس االستشاري للقادة الشباب
للمزيـد مـن المعلومات عن المجلس االستشـاري 

للقادة الشباب، يرجى زيارة الموقع
http://ylab.aramco.com.sa

أو عبر البريد اإللكتروني
YLAB@exchange.aramco.com.sa
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ندوة افتراضية بدعم من دائرة التدريب والتطوير

آلية صناعة القرارات
في زمن كوفيد-19

لقـــد غّيـــرت جائحـــة كوفيـــد-19 الطريقـــة  الظهـــران -
التـــي تُـــدار بهـــا األعمـــال حـــول العالـــم، وينبغـــي علينـــا 
ـــم ونعمـــل بهـــا. وبالرغـــم مـــن  تغييـــر الطريقـــة التـــي نتعلّ
ليـــس  القـــرار حـــول كيفيـــة فعـــل ذلـــك  أن اتخـــاذ 
بالمهمـــة الســـهلة، إال أنـــه ُمهـــمٌّ للنجـــاح فـــي بيئـــة عمـــل 

متسمة بالتسارع والديناميكية للمضي قدًما. 
كانـــت هـــذه بعـــض المواضيـــع الرئيســـة التـــي ُطرحـــت 
ــبكة  ــا شـ خـــالل نـــدوة تفاعليـــة عبـــر اإلنترنـــت نظمتهـ
جمعيـــة تنميـــة المواهـــب فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
التدريـــب  دائـــرة  مـــن  وبدعـــٍم  إفريقيـــا،  وشـــمال 

والتطوير في أرامكو السعودية.

 سيناريوهات المستقبل 
والتوقعات الممكنة

تـــرأس األســـتاذ بكليـــة األعمـــال بجامعتـــي يـــورك 
وليـــدز، جيـــف جولـــد، النـــدوة التـــي رّكـــزت بشـــكل 
خـــاص علـــى جائحـــة كوفيـــد-19 ومســـتقبل التعلـــم 
م جولـــد خـــالل النـــدوة استشـــراًفا  والتنميـــة. وقـــدَّ
فيـــه  تشـــترك  ونهًجـــا  المســـتقبل،  لســـيناريوهات 
ـــة للنظـــر  ـــي تســـتخدم أســـاليب مختلف التخصصـــات الت
فـــي ســـيناريوهات المســـتقبل طويلـــة األجـــل الممكنـــة، 
والمعقولـــة، والمحتملـــة، والمفضلـــة، إذ أّكـــد علـــى 
ـــم مـــن  ضـــرورة تطويـــر التفكيـــر النقـــدي ومهـــارات التعل

أجل االستعداد لمستقبل العمل.
 وأشـــار جولـــد إلـــى اســـتحالة توقـــع المســـتقبل بشـــكل 
كامـــل، إذ قـــال إن تحديات المســـتقبل تشـــبه المشـــكالت 
المســـتعصية التـــي ال يمكـــن تخفيـــف وطأتهـــا مـــن 
خـــالل الحلـــول المجربـــة ســـابًقا. ويكمـــن الهـــدف مـــن 

تطويـــر القافلة األسبوعية فـــي  المســـتقبل  ســـيناريوهات  استشـــراف 
اإلســـتراتيجيات مـــن خـــالل عمليـــة تعلـــم صارمـــة 
ـــرت جائحـــة  ـــد غي ـــة. ولق ـــات العصيب لالســـتجابة لألوق
كوفيـــد-19 احتياجـــات األعمـــال تغييـــًرا كبيـــًرا؛ ممـــا 
أدى إلـــى دفـــع الشـــركات إلـــى البحـــث عـــن ُطـــرق بديلـــة 
مـــج  لبرا ا و لمنتجـــات  ا لتقديـــم  ة  معهـــود وغيـــر 

والخدمات. 
وأضـــاف جولـــد إن مفتـــاح النجـــاح يكمـــن فـــي عـــدم 
التهـــرب مـــن مناقشـــة القضايـــا واالتجاهـــات التـــي 
ســـتؤّثر علـــى طريقـــة رؤيتنـــا للعمـــل وتفســـيره، وأدائـــه 
فـــي ضـــوء التقـــدم التقنـــي. وفـــي الوقـــت نفســـه، تفاعـــل 
اإلنســـان مـــع اآللـــة أصبـــح أكثـــر تعقيـــًدا ممـــا نـــراه 
التركيـــز  بأعيننـــا وسيســـتمر حتـــى يصبـــح محـــور 

األساس في العمل المستقبلي. 

أرامكو السعودية.. 
مختلفة ومتميزة

التفكيـــر فـــي  وأضـــاف جولـــد: »يمكـــن لتطويـــر 
ســـيناريوهات المســـتقبل أن يمّيـــز الشـــركات مـــن خـــالل 
إنشـــاء  إعـــادة  فـــي  االســـتباقي  التعلـــم  اســـتخدام 

االحتماالت والتنمية في المستقبل والنظر فيها.
ــركات  ــتخدمت الشـ ــد اسـ ــال، فقـ ــبيل المثـ ــى سـ وعلـ
الناجحـــة التعلـــم بالعمـــل لتحديـــد ومعالجـــة المشـــكالت 
الّصعبـــة مـــن خـــالل إشـــراك الِفـــرق التـــي تجتمـــع 
بانتظـــام عـــن طريـــق المنصـــات االفتراضيـــة، والتـــي 
تطـــرح أســـئلة نقديـــة عـــن التحديـــات الحاليـــة وتضـــع 

حلواًل منطقية لها. 
كمـــا يتعلـــم أعضـــاء الفريـــق عـــدم رفـــض األفـــكار 
المفاجئـــة التـــي تبـــدو غيـــر مرّجحـــة لكنهـــا قابلـــة 
للتطبيـــق حيـــث يخوضـــون فـــي نقاشـــات مـــن أجـــل 

اتخـــاذ القـــرارات الصعبـــة. وقـــد نتـــج عـــن التعلـــم 
ــدرات  ــد القـ ــا تحديـ ــن فيهـ ــة يمكـ ــج عمليـ ــل نتائـ بالعمـ

وأفكار األعمال الجديدة لمواصلة تطويرها.
ــه  ــوي، أنـ ــة إلينـ ــي، مـــن جامعـ ــيكا لـ وأضافـــت جيسـ
يمكـــن دمـــج ســـيناريوهات المســـتقبل والتوقعـــات فـــي 
برامـــج تطويـــر المواهـــب وجعـــل الموظفيـــن يعملـــون 
علـــى وضـــع ســـيناريوهات مســـتقبلية واســـتخدامها 
ــركات  ــتطاعت الشـ ــت: »إذا اسـ ــم. وقالـ ــادر للتعلـ كمصـ
تنفيـــذ ذلـــك، قـــد تكـــون الفوائـــد كبيـــرة عندمـــا تنتهـــي 

جائحة كوفيد-19«.       
ومـــن إدارة البرامـــج والشـــراكات األكاديميـــة فـــي 
أرامكـــو الســـعودية، قـــال أحمـــد حســـنين إن النـــدوة 
التفاعليـــة عبـــر اإلنترنـــت قـــد أوضحـــت كيـــف يمكـــن 
ـــي خطـــط  ـــات ف ـــج ســـيناريوهات المســـتقبل والتوقع دم
األعمـــال باإلضافـــة إلـــى كيـــف تبـــدو بيئـــة التشـــغيل 
ـــا: »يمكـــن أن  المســـتقبلية وكيـــف نتفاعـــل معهـــا. مضيًف
ــتراتيجًيا لمســـاعدة  ــرًكا إسـ تكـــون هـــذه الطريقـــة محـ
ـــل أرامكـــو الســـعودية لالســـتعداد  ـــرى مث الشـــركات الكب

للتغيرات المستقبلية«.  

 اإلنسان مقابل اآللة
بعـــد اختتـــام النـــدوة التفاعليـــة عبـــر اإلنترنـــت، 
أســـئلة  علـــى  جولـــد  جيـــف  البروفيســـور  أجـــاب 
التحـــول  أهميـــة  علـــى  شـــّدد  حيـــث  المشـــاركين، 
الجوهـــري فـــي طريقـــة تفكيرنـــا مـــن أجـــل تبنـــي 
أســـاليب حيـــاة وعمـــل جديـــدة فـــي عصـــر مـــا بعـــد 
ـــى األســـئلة حـــول  ـــه عل ـــد-19. وفـــي أجوبت جائحـــة كوفي
مـــا إذا كانـــت اآلالت ســـتحل محـــل البشـــر، أشـــار إلـــى 
أن اآلالت مجـــرد أدوات ولكـــن البشـــر هـــم الذيـــن 

يملكون القدرة على التعلم واإلبداع.   

التأقلم والتطور
تقنیات جدیدة ألوضاع جدیدة

التفکیر مع الصندوق      
اللعب مع النجاح

حلقة جديدةاخر اصدار

مفتاح النجاح 
يكمن في عدم 
تفادي مناقشة 

القضايا 
واالتجاهات التي 
تؤثر على رؤيتنا 

للعمل وتفسيره 
وأدائه في ضوء 

التقدم التقني

جيف جولد

غيرت جائحة كوفيد-19 احتياجات األعمال تغييًرا كبيًرا؛ مما أدى إلى دفع الشركات 
إلى البحث عن ُطرق بديلة وغير معهودة لتقديم المنتجات والبرامج والخدمات.



خذ فترة راحة كل ساعة للوقوف 
والتمدد أو المشي حول البيت 

تناول وجبات صحية ووجبات خفيفة طوال 
اليوم للحصول على العناصر الغذائية 

والفيتامينات التي تحتاجها لمساعدتك على 
التركيز والشعور بالنشاط

قلل من المشتتات التقنية األخرى مثل 
الهواتف المحمولة، أو أجهزة اآلي باد أو 

أي شيء آخر

احصل على قسط كاٍف من النوم، إذ إنك 
قد تحتاج 7-9 ساعات في الليلة للمحافظة 

على نشاطك

تأكد من أن مكان دراستك هادئ ومريح
ي دروسك التعليمية عن ُبعد لتلقِّ

اترك مسافة  كافية بينك وبين الشاشة. ال تجلس 
بالقرب من شاشة الكمبيوتر لتجنب إجهاد العين

احرص على الجلوس السليم وتأكد من 
أنك تجلـس مسـتقيم الظهـر أثناء 

مشاهدة دروسك التعليمية عن ُبعد

كيف تحافظ على صحتك وتركيزك أثناء فترة التعلم عن ُبعد
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صحتك

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت

www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي 

تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco 
Healthcare
•  LinkedIn: Johns Hopkins Aramco 

Healthcare (JHAH)
•  YouTube: JHAH

لتقديم المقترحات والتعليقات، الرجاء إرسال رسالة إلى 
البريد اإللكتروني:

Layal.Khatib@JHAH.Com

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.

اختر موعدك المفضل

عدت إلى المكتب؟

كورونـا،  لجائحـة  المسـتمر  تقييمنـا  علـى  بنـاًء 
رعايتـك  تلقـي  خيـار  اآلن  لـك  نقـدم  أن  يسـعدنا 
جونـز  مركـز  إلـى  حضـورك  خـالل  مـن  الصحيـة 
نـوع  الطبـي. يمكنـك اآلن اختيـار  أرامكـو  هوبكنـز 
الموعـد المفضـل لديـك، سـواء أكان موعـد فيديـو أم 
مكالمـة هاتفيـة مناسـبة لوضعـك أم زيـارة مباشـرة 

إلحدى عياداتنا.
كيـف يمكننـي حجـز موعـد فـي عيـادات الرعايـة 

األولية؟
يمكنـك حجـز موعـد حضـوري، أو موعـد فيديو أو 
هاتـف، باسـتخدام منصـة )مـاي تشـارت(، أو عـن 
طريـق االتصـال بالرقـم 4444-305-800، واختيـار 

الرقم 1 للمواعيد.
لمزيـد مـن المعلومـات حـول خيـارات المواعيـد، 

يُرجى زيارة الموقع عبر استخدام الرمز التالي:

بينمـا نواصـل اتخـاذ االحتياطـات الالزمـة للحـد 
مـن انتشـار فيـروس كوفيـد-19، سـتالحظ تغييـرات 
واإلجـراءات  معنـا،  مواعيـدك  حجـز  كيفيـة  فـي 
التـي نتخذهـا فـي مرافقنـا. إن مرضانـا  الوقائيـة 
وموظفينـا ومجتمعنـا هم أهـم أولوياتنـا، ويجب علينا 
بـذل كل مـا فـي وسـعنا للمحافظـة علـى سـالمتهم 

وصحتهم.
نشـكرك علـى مسـاعدتنا فـي االلتـزام بالتباعـد 

الجسدي في مناطق االنتظار والممرات.

اتبع هذه النصائح لحماية الجميع
ال تُسـبب إحراًجـا لـك ولزمالئـك فـي المكتـب. كـن  ■
زميـاًل مسـؤواًل، وارتـِد كمامـة الوجـه فـي جميـع األوقـات، 

والتزم بالتباعد الجسدي.
علـى المكتـب الـذي نعمـل فيـه جراثيم أكثـر من مقعد  ■
المرحـاض، ممـا يعني أن عديـًدا من العامليـن في المكاتب 
قـد يتعرضـون لخطـر اإلصابـة بالفيـروس بسـبب المكاتـب 

المتسخة. حافظ على نظافة مكتبك ويديك!
تجنَّـب اإلصابـة بالفيـروس أثنـاء اسـتراحة القهـوة.  ■
تجنَّب وضع يديك على األسطح في المناطق العامة؛ يمكن 

أن تنتشر الجراثيم بسهولة من السطح إلى الشخص.
المصاعـد المزدحمـة تعرضـك أنـت واآلخريـن لخطر  ■
اإلصابـة. التـزم بالعـدد الموصـى بـه مـن األشـخاص لـكل 
اإلمـكان،  قـدر  المصاعـد  اسـتخدام  وتجنـب  مصعـد، 

واستخدم الدرج كتمرين رياضي.

إذا اسـتخدمت المصعد، فتأكد من الضغط على الزر  ■
بمنديـل ورقـي للمحافظـة علـى يديك خاليـة مـن الجراثيم. 
وإذا اسـتخدمت إصبعـك أو يـدك، فاسـتخدم معقـم اليدين 

بعد الضغط على الزر.
للمسافة دور كبير في الحد من انتشار العدوى. اتخذ  ■
االحتياطـات الالزمـة، واتـرك مسـافة متريـن بينـك وبيـن 

اآلخرين لسالمتك ولسالمتهم.
يُعـدُّ التمسـك بالدرابزيـن عنـد صعـود الـدرج أحـد  ■
أصـول السـالمة المهمـة. ومـع ذلـك، فـإن الدرابزيـن هـو 
سـطح مشـترك، ويمكـن أن ينشـر الجراثيـم بسـهولة. عـوِّد 
نفسـك أن تبقـي يـدك فـوق الدرابزيـن دون لمسـه، حتـى 

تتمكن من اإلمساك به إذا تعثرت.
اصنـع بيئـة تشـجع علـى تحمـل المسـؤولية. شـجع  ■
اآلخريـن ليخبـروك إذا كنـت تفعـل شـيًئا غيـر آمـن، كلمـس 
وجهـك. قـد يشـجعهم ذلـك علـى أن يطلبـوا منـك أن تفعـل 

الشيء نفسه معهم.
ال تنس األلفات الثالثة إليقاف العدوى: البس كمامة،  ■

واغسل أو عقم يديك، واترك مسافة بينك وبين اآلخرين.
للمزيد من المعلومات، يُرجى استخدام الرمز التالي:

??
!

  ارتِد الكمامة بنفسك، ال تنتظر أن يطلب أحد منك استخدامها

عسر الهضم..
أسبابه وأعراضه وعالجه

يُصـاب كلُّ شـخص تقريًبـا بُعسـر الهضـم فـي وقـت 
الهضـم هـو شـعور باالنزعـاج  مـن األوقـات. وُعسـر 
قـد  كمـا  البطـن،  مـن  األعلـى  القسـم  فـي  والحرقـة 
التجشـؤ  فـي  رغبـة  أو  القلـب،  فـي  يصاحبـه حرقـة 
وإحسـاس باالنتفـاخ، أو شـعور بشـيء مـن الغثيـان، بـل 

يمكن أن يشمل ذلك التقيؤ أيًضا.
وقـد يحـدث ُعسـر الهضم بسـبب تنـاول كميـة زائدة 
مـن الطعـام، أو بسـبب األكل السـريع، أو تنـاول أطعمـة 
غنيـة بالدسـم، أو األكل فـي ظل الشـدة النفسـية. ومن 
ي التدخيـن، واسـتخدام بعـض  الممكـن أيًضـا أن يـؤدِّ
األدويـة، والتعـب والتوتُّـر المسـتمر إلـى حـدوث ُعسـر 
الهضـم أو تفاقمـه. وفـي بعـض األحيـان، يكون السـبب 
كالقرحـة  الهضمـي،  الجهـاز  فـي  هـو وجـود مشـكلة 

مثاًل، أو االرتجاع الَمِعدي المريئي.
ويُعرف ُعسـر الهضم باسـم )انزعـاج المعدة( أيًضا، 
وهـو ليـس مرًضـا مـن األمـراض، بـل هـو مجموعـة من 

األعراض.
ال يوجـد فـي ُعسـر الهضـم الخفيف أيُّ سـبب يدعو 
يستشـير  أن  المريـض  علـى  لكـن  عـادة؛  القلـق  إلـى 
الطبيـب إذا اسـتمرَّ ألكثـر مـن أسـبوعين، كمـا أنَّ عليـه 

االتصال بالطبيب فوًرا إذا رافقه ألم شديد.

األعراض
بُعسـر  المصابيـن  األشـخاص  معظـم  لـدى  يظهـر 

الهضم واحد أو أكثر من األعراض التالية:
ـر خـالل  ■ الشـعور باالمتـالء سـريًعا فـي وقـت مبكِّ
وجبـة الطعـام. ال يكـون المـرء قـد تنـاول قسـًما كبيـًرا 
مـن وجبتـه، لكنـه يشـعر باالمتـالء، أو يعجـز عـن إنهـاء 

طعامه.
■ شـعور مزعـج باالمتـالء بعـد الفـراغ مـن تنـاول 
ـا  الطعـام، وقـد يسـتمرُّ هـذا الشـعور زمًنـا أطـول ممَّ

يجب.
■ ألـم فـي القسـم األعلـى مـن البطـن، حيـث يشـعر 
المـرءُ باأللـم فـي المنطقة الواقعة بين أسـفل األضالع 

رة. والسُّ

■ شـعور بالحرقة في أعلى البطن؛ قد يشـعر المرء 
رة. بحرارة مزعجة أو بحرقة بين األضالع والسُّ

وهنـاك أعـراض أخـرى أقـل شـيوًعا، تشـمل الغثيان 
أو التقيـؤ أو الشـعور باالنتفـاخ، حيـث يشـعر الُمصـاب 

بانتفاخ معدته وتصلبها.
وفـي بعـض األحيـان، يُصـاب بعـض األشـخاص بمـا 
يُسـمى )حرقـة القلـب( عندمـا يصابـون بُعسـر الهضم. 
لكنَّ حرقة القلب وُعسـر الهضـم حالتان مختلفتان. إن 
حرقـة القلـب هـي ألـم أو شـعور بالحرقـة فـي وسـط 
الصـدر. وقـد ينتشـر هـذا اإلحسـاس إلـى الرقبـة أو 

الظهر، سواًء بعد الطعام أو خالل تناول الطعام.
إذا  الفـور  المـرء أن يستشـير الطبيـب علـى  علـى 
ترافـق األلـم مـع نقـص وزن غيـر مقصـود، أو فقـدان 
ر، أو تقيؤ مع دم، أو براز أسـود،  للشـهية، أو تقيؤ متكرِّ

أو أرق، أو صعوبة في البلع تتفاقم وتزداد تدريجًيا.
كمـا أن علـى المرء التمـاس الرعاية الطبيـة العاجلة 
ق، أو ألـم صـدري  إذا ظهـر لديـه ِقَصـر نفـس، أو تعـرُّ
ينتشـر إلـى الفـك أو الرقبـة أو الـذراع، أو ألـم صـدري 

يظهر في حالة اإلجهاد أو التوتُّر.

أسباب عسر الهضم
هنـاك أسـباب كثيـرة محتملـة لُعسـر الهضـم. وهـو 
فـي أغلـب األحيـان ناتـج عـن بعـض عـادات الحيـاة 
أو  المـرء  يأكلـه  مـا  إلـى طبيعـة  اليوميـة، باإلضافـة 
مشـكالت  عـن  ناتًجـا  يكـون  أن  يمكـن  كمـا  يشـربه. 

هضمية أخرى.

األسباب الشائعة لُعسر الهضم
■ اإلكثار من الطعام.

■ األكل السريع.
■ األطعمة الغنية بالدهون أو الشحوم.

■ كثرة التوابل في الطعام.
■ كثرة تناول الكافيين.
■ كثرة تناول الكحول.

■ كثرة تناول الشوكوالتة.
■ كثرة تناول المشروبات الغازية.

العالج
أمـًرا  نمـط حيـاة صحـي  اختيـار  يكـون  أن  يمكـن 
مفيـًدا للوقايـة مـن حـاالت ُعسـر الهضـم الخفيفـة. 
يجـب تنـاول وجبـات صغيـرة الحجـم كثيرة العـدد. كما 

يجب مضغ الطعام جيًدا وعلى نحو بطيء.
علـى المريـض أن يتجنـب كل مـا يثيـر ُعسـر الهضـم 
أو  مشـروبات  أو  أغذيـة  هنـاك  كانـت  وإذا  عنـده، 
سـلوكيات معينـة يمكـن أن تتسـبَّب لـه  ُعسـر الهضـم، 

فإن على المريض أن يتجنَّبها.
كمـا علـى المريـض أن يحافـظ علـى وزن صحـي؛ 
فزيـادةُ الـوزن يمكـن أن تسـبب ضغًطـا علـى البطـن، 
وهـذا الضغـط يمكـن أن يؤثـر فـي المعـدة، فيجعـل 

الحمض الموجود فيها يصعد إلى المريء.
التماريـن الرياضيـة قـادرة علـى مسـاعدة المـرء فـي 
ـل إلـى عملية  المحافظـة علـى الـوزن الصحـي، والتوصُّ
هضـم أفضـل. ويمكـن أن تكـون التماريـن الرياضيـة 
بسـيطة، كالمشـي اليومـي مثـاًل، وعلـى المريـض أن 
يحـاول ممارسـتها مـدة تتـراوح مـن نصـف سـاعة إلـى 

ساعة كاملة في معظم أيام األسبوع.
إضافـة إلـى ذلك، على المرء أن يحـاول إبعاد التوتر 
والضغـوط النفسـية عن حياته اليوميـة، وخاصة خالل 
ليب  أسـا يمـارس  أن  وعليـه  لوجبـات.  ا وقـات  أ
االسـترخاء، كالتنفـس العميق والتأمـل واليوغا. كما أنَّ 
بأشـياء  القيـام  فـي  الوقـت  بعـض  يقضـي  أن  عليـه 

يستمتع بها، باإلضافة إلى نيل قسط وافر من النوم.
مـن الممكـن أن تنجـح التغييـرات الصحيـة في نمط 
الحيـاة فـي الوقايـة من حاالت ُعسـر الهضـم الخفيفة. 
وإذا لـم يكـن تغييـر نمـط الحيـاة مفيـًدا فـي تخفيـف 
ُعسـر الهضـم، فمـن الممكـن اللجـوء إلـى اسـتخدام 
ًمـا بحيـث  األدويـة. ويكـون معظـم هـذه األدويـة مصمَّ
ل حموضـة المعـدة، ويسـاعد علـى انتقـال الطعـام  يقلِـّ

من المعدة إلى األمعاء الدقيقة.
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في مطبخ ألف ليلة وليلة
لذكـر الطعـام ووصفـه فـي أي عمـل أدبـي دالالت خاصـة، 
وغالًبـا مـا يكون ذلك لتعزيز صدقيـة البيئة الحاضنة لمحتوى 
ـاد والباحثيـن مـن تصـّور  هـذا العمـل. وهـذا مـا يُمّكـن النَقّ
األحـوال االجتماعية في تلك البيئـة. أما في »ألف ليلة وليلة«، 
فللطعـام أدوار ووظائـف تتجـاوز التوثيـق، لتسـهم فـي تعزيـز 
الفانتازيـا ومكانـة األلغاز التي تصنع الفرق بين النص السـاذج 
سـريع التلـف والنـص الحسـاس الصالـــح لحيـاة أطـول. إن 
مسـتوى الطعـام مـن الفخامـة والبسـاطة يكشـف مسـتويات 
الغنـى والسـلطة، وتحُوّالت األيام باألبطـال. ولكنه ينطوي على 

ما هو أكثر من ذلك.
ـال:  ـال والثـالث بنـات »قالـت المـرأة للحَمّ فـي حكايـة الحَمّ
هـات قفصـك واتبعنـي، وتوقفـت أمـام فكهانـي، واشـترت منـه 
تفاًحـا شـامًيا وسـفرجاًل عثمانًيـا، وخوًخـا ُعمانًيـا، وياسـميًنا 
حلبًيا، ونيوفًرا دمشقًيا، وخياًرا نيلًيا، وليموًنا مصرًيا، وأُترًجا 

سلطانًيا، ومرسيًنا ريحانًيا.. إلخ«.
يمكن لهواة اسـتخالص الوثيقة االجتماعيـة من كتب األدب 
ال مرآة يطالعون فيها صورة البذخ  أن يتخـذوا من قفـص الحَمّ
البغـدادي فـي العصـر العباسـي، وشـكل األسـواق، وحركـة 
التجـارة بيـن مـدن المنطقـة. لكـن الطعام لـم يُقدم فـي الليالي 

لغرض التوثيق، بل لكونه جزًءا من السرد.
فعلـى وجـه العمـوم، تقـوم وفـرة الطعـام فـي »ألـف ليلـة 
وليلـة« بدور أسـاس فـي توفير هذه المتعـة للمحرومين من 
المسـتمعين/ القـّراء. وهـذه هـي الوظيفـة األبسـط التـي 
يقوم بها الطبخ في الليالي. لكَنّ هناك وظائف أخرى أهم 

من ذلك.
فالبـذخ الـذي يبـدو مـن مشـتريات المـرأة المتسـّوقة يثيـر 
فضولنـا. هل تتسـَوّق لبيت تاجـر بالغ الثراء، هل تتسـَوّق لبيت 
أننـا بصـدد حفـل كبيـر، مـا طبيعتـه؟ مـا  الخليفـة؟ واضـح 

المناسبة؟ أال يوحي هذا النهم بحفل بهيج؟
إن مستوى الطعام من الفخامة والبساطة يكشف مستويات 

الغنـى والسـلطة، وتحُوّالت األيام باألبطـال. ولكنه ينطوي على 
ما هو أكثر من ذلك.

ففـي قصـة ملـك الجزائـر السـود، جـاء فـي الحديـث عـن 
الزوجـة الخائنـة، أنهـا تـأكل »عظـام فئـران مطبوخـة«! فهـل 
تبتغي هذه القصة تحقير المرأة أم الكشـف عن غرابة النفس 

البشرية وقدرتها على التواطؤ؟
وفـي بعـض الحكايـات يتقـّدم الطعام ليصبـح رافعة سـردية 

م الحل أللغازها. رئيسة، تدفع بتطِوّر الحكاية وتقِدّ

الرمان العجائبي
ان ثمًرا على الموائد وشـجًرا  تُكثـر »ألـف ليلة« من ذكر الُرَمّ
فـي البسـاتين ومجـاًزا ألشـياء أخـرى. وهـذا طبيعـي فـي نـص 

يتمشى ذهاًبا وإياًبا بين خيال الجنة والواقع.
فقـد عاشـت الفتـاة العابـدة فـي قصـة عبـداهلل بـن فاضـل 
ثالثـة وعشـرين عاًمـا لـم تـأكل فيهـا شـيًئا سـوى ثمـرة رمـان 
واحـدة نيئـة تطرحهـا كل يـوم شـجرة عجيبـة. فـي القصـة 
يحـاوالن  اللذيـن  غـدر شـقيقيه  إلـى  الرجـل  هـذا  ض  يتعـَرّ
التخلص منه بالقتل خالل سـفرهم المشترك للتجارة وفي كل 
ة يتعـَرّض لمغامـرات عجيبـة ينجـو بعدهـا. وفـي إحـدى  مـَرّ
مغامراتـه يدخـل إلـى مدينـة ممسـوخة لكفرهـا، ولـم يبـق منها 
قـت فـي دعـوة اإلسـالم التـي  علـى قيـد الحيـاة سـوى فتـاة صَدّ
حملهـا إلـى المدينـة الشـيخ أبـو العباس الخضـر، وقـد زرع لها 

تلك الرمانة العجيبة التي أثمرت في التّو واللحظة.

ثالث تفاحات قاتلة
وتسـتأثر التفاحـة، ثمـرة الغوايـة والشـقاء، بـدور البطولـة 
فـي الليلـة التاسـعة عشـرة. فكانـت الدافـع إلـى إثـارة الشـك 
المبـرر والقتـل. تبدأ الحكايـة بالعثور على جثـة صبية داخل 
الخليفـة هـارون  ويأمـر  صنـدوق أخرجتـه شـبكة صيـاد. 
الرشـيد وزيـره جعفـر بحـل لغز مقتـل الصبية. وبعد سلسـلة 

طويلـة مـن األحـداث المشـّوقة، نعـرف أن قاتـل المـرأة هـو 
زوجهـا، وابـن عمهـا فـي الوقـت نفسـه. قتلهـا بسـبب الغيـرة 

والشك في وفائها له.
كانت الزوجة الشابة مريضة، واشتهت التفاح؛ فخرج الزوج 
فـي رحلـة بحـث شـاقة عـن التفـاح.. وأيـن فـي غيـر بسـتان 
الخليفة يمكن أن تتحقق المعجزة؟! البسـتان على مسـيرة يوم 
وليلـة فـي الذهـاب ومثلهـا فـي العـودة. يتحمـل الـزوج العاشـق 
عنـاء الرحلـة وخطـورة المغامـرة، ويعـود بالتفاحـات الثـالث 
األخيـرة التـي كان مـن المفتـرض أن تبقـى علـى أشـجارها من 
أجل الخليفة. وقد حصل عليها باستعطاف الحارس ورشوته.

تؤسـس الرحلـة لعقـدة القصـة، وتجعـل الشـك فـي سـلوك 
الزوجـة مقبـواًل، عندمـا يتركها زوجهـا ويخرج إلـى دكانه ويرى 

تفاحـة بيـد عبـد يمـر مـن أمامـه. وألنـه متيقـن من عـدم وجود 
تفاح في المدينة إال الثالث التي حملها من بعيد، سأل العبد: 
مـن أيـن لـك بهـذه التفاحـة؟ فأجابـه أنهـا مـن امـرأة قالـت إن 
زوجهـا جلـب لهـا ثالًثا من بسـتان الخليفة بالبصـرة، دفع فيها 

ثالثة دنانير!
  وينطلق الشاب إلى بيته غاضًبا ليقتل زوجته ويضعها في 
الصنـدوق. وبعـد هـذا االعتـراف مـن القاتـل، يبـدأ الوزيـر فـي 
البحث عن العبد الستكمال الحكاية. وباستجواب هذا األخير 
يعترف بأنه خطف التفاحة من طفل في الشـارع، وكان الطفل 
يتمسـك بتفاحتـه، مسـتعطًفا العبـد بقصـة عنـاء والـده فـي 

الحصول على التفاحات.
نشر في مجلة القافلة عدد يوليو/ أغسطس 2020م

الفن في زمن الذكاء االصطناعي
بعدمـــا اقتحـــم الـــذكاء االصطناعي مجـــاالت العلوم 
على اختالفها، هـــا هو يطرق باب الفـــن، المجال الذي 
ظـــّل حتـــى األمـــس القريـــب حصًنـــا إلبداعـــات عقـــل 
اإلنســـان دون غيره، حســـبما اعتقـــد ويعتقـــد كثيرون. 
فظهـــرت أعمـــال فنيـــة يقـــال إنهـــا »اُنِتجـــت بواســـطة 
الـــذكاء االصطناعـــي«. ولكـــن ما هي نســـبة إســـهامات 
ًـــا  الذكاء االصطناعـــي في هذه األعمال؟ هل حّل تمامــ
فـــي  ذلـــك  يمكنـــه  هـــل  أو  الفنـــان؟  عبقريـــة  محـــل 

المستقبل؟
شـــهد المعـــرض الدولـــي الخامـــس لألعمـــال الفنية 
والعلميـــة في بكيـــن خالل العـــام الماضي عـــرَض أكثر 
مـــن 120 عمـــاًل فنًيا، أبدعهـــا نحو 200 فنـــان من أكثر 
مـــن 20 دولـــة. وأظهـــرت تلـــك األعمـــال استكشـــافات 
دة لمجال الـــذكاء االصطناعي، بما في  الفنانيـــن المتعِدّ
ذلك موضوعات مثل حدود اإلدراك البشـــري، والنموذج 
الفنـــي لالبتـــكار التقنـــي واالبتـــكار التعاونـــي للتقنيـــة 

والفن.
ويُشـــار فـــي هذا الســـياق إلـــى قصـــة لوحـــة الفنان 
إدمونـــد دي بيالمي التي بيعـــت في دار المـــزاد العلني 
»كريســـتيز« في نيويورك، في أكتوبر 2018م، بمبلغ 432

ألـــف دوالر، بوصفهـــا أول عمـــل فنـــي أنتجـــه الـــذكاء 
االصطناعـــي وتم بيعه في مزاد علنـــي، علًما أنها لفنان 
غيـــر معـــروف ولم يُســـمع به مـــن قبـــل. فهـــذه اللوحة 
أُنتجت بواســـطة خوارزميـــة )أو نظام رياضي( تســـتند 
إلى سلســـلة بيانات، مســـتمدة من 15 ألـــف لوحة فنية، 
مرســـومة بيـــن القرنين الرابع عشـــر والعشـــرين. ولكن 
هل يُعـــُدّ هذا الفن فّنـــا حقيقًيا؟ وهل يُعامـــل مثل الفن 

الحقيقي والواقعي الذي اعتدنا عليه؟

اإلبداع الفني مختلففريق مجلة القافلة
أوضحت الفنانة التشـــكيلية لولوة الحمـــود أن اآلراء 
حـــول عالقـــة الفـــن بالـــذكاء االصطناعـــي متباينـــة. 
وأشـــارت إلى تجربة ســـبقت لوحة إدموند دي بيالمي، 
وطالـــت أعمال الرســـام الهولندي رامبرانـــت، حين قام 
فريـــق مـــن الخبـــراء بإدخـــال كثيـــر مـــن لوحـــات هذا 
الرســـام الهولنـــدي إلـــى الكمبيوتـــر، وأنتجـــوا لوحـــة 
جديـــدة بأســـلوب الفنـــان الهولنـــدي؛ وكأن رامبرانـــت 

نفسه هو الذي رسمها بعد وفاته بحوالي 350 سنة.
والذي حصـــل أن جهـــاز الكمبيوتـــر جمـــع البيانات، 
ودرس أســـلوب رامبرانت، فاكتشـــف األنمـــاط التي كان 
دة، مثل مالمح الوجه  يرســـم بها بعض الصفات المحـــَدّ
والعينيـــن، وطريقته في رســـم المناطـــق الُمضاءة وتلك 
التـــي فـــي الظـــل وغير ذلـــك مـــن التفاصيل، ثم أنشـــأ 
خوارزميـــات تُعلّـــم اآللـــة كيفيـــة إنتـــاج صـــورة جديدة 

بأسلوب رامبرانت الفريد.
يمكـــن  أداة  الـــذكاء االصطناعـــي  »إن  وأضافـــت: 
اســـتخدامها بمـــا أننـــا عاصرنـــاه، وشـــهدنا إمكاناتـــه. 
واســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي فـــي الفـــن ال يُلغـــي 

الفنـــان وال يُقلـــل مـــن مكانتـــه. والحق أن إنتـــاج هذا 
مـــن  كامـــل  فريـــق  عمـــل  هـــو  الفـــن 

المبرمجيـــن، والمخرجيـــن الفنييـــن، 
وغيرهم، وليس عمل فنان واحد«.

وانتهت الحمود في هذا السياق، 
إلـــى أّن الفنـــان فـــي إنتاجـــه لهـــذا 
الفن يتخذ أدوات وأســـاليب كثيرة، 
وليـــس معنـــى ذلـــك أن المبرمـــج 
أخـــذ أو ســـيأخذ دور الفنـــان. إذ 
محـــدٌد.  منطـــٌق  لإلبـــداع  ليـــس 
واإلبداع البشـــري تحديـــًدا يختلف 

عن اإلبـــداع التقنـــي مهما بلغـــت قدرات هـــذا األخير، 
ومهما احتوت بياناته.

التأثير في المتلقي 
مـــن جهتها قالت الفنانـــة والباحثة في فلســـفة تعليم 
الفنـــون بجامعة بوســـطن فوز الجميـــل، إن الصفة التي 
تمِيّـــز العمـــل الفنـــي عـــن األعمـــال العاديـــة واألشـــياء 
الطبيعيـــة هي بحســـب المفكر اإلنجليـــزي كاليف بيل: 
»الشـــكل الدال«، وهـــو مجموعـــة الخطـــوط، واأللوان، 
والتناســـق والتجانس، وحتى األشـــياء الكامنة في داخل 
اإلنســـان: كاإلحســـاس، والرقة، والهيبة، والجمال. وهو 
كمـــا يعّرفـــه بيل نفســـه »الكيـــف الـــذي يمِيّـــز األعمال 
الفنيـــة عـــن األعمـــال العاديـــة، أي النمـــط، الطريقـــة، 

وأسلوب تنظيم العناصر الحسية للعمل الفني«.
وأضافت أّن هـــذه العناصر عندمـــا تجتمع في عمل 

مـــا، وتنعكس علـــى المتلقـــي لـــه، تُحّقق مـــا يُعرف في 
فلســـفة الفن بـ: »االنفعال الجمالـــي«، وبالتالي يمكن أن 

نطلق عليه مسّمى »الفن«.
نشر في مجلة القافلة عدد يوليو/ أغسطس 2020م 

عزت القمحاوي
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
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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

فوضى تجريديةحديث األلوان:
شارك الفنان حسين آل 

إسماعيل في عدد من 
المعارض والمهرجانات 

والمناسبات الفنية 
المختلفة، وأقام معرضه 

الشخصي األول بعنوان 
(إطار) في جمعية الثقافة 

والفنون بالدمام عام 
2013م. يوظف آل إسماعيل 
في عمله الذي يزين جدران 

وممرات مدينة الملك 
عبداهلل الرياضية في جدة، 
والمكون من لوحتين، هذه 

إحداها، مفهوم الفوضى 
والقانون الخاص به مع 

نظرية أثر الفراشة حتى 
يثبت أن الثوابت الفيزيائية 
يمكن أن تكون غير متوقعة 

وتحتمل نتائج قد تكون 
مدمرة ومن هنا جاء اإللهام 

في صنع تجريد لوني في 
صفة فوضوية غير متوقعة.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

يقـول علمـاء الوعـي إن اإلنسـانية اليـوم تمـرُّ بمرحلـة يقظـة عاليـة، 
بـدأت فـي عـام 2012م وستسـتمر حتـى عـام 2050م. أمـا مرحلـة القمـة 
بالنسـبة لهـذه المرحلـة فتمتـد بيـن عامـي 2017 و2030م، بمعنـى أننـا 
اآلن فـي أوج تسـارع الوعـي فـي تاريـخ اإلنسـانية، وبالتالي فـإن الدروس 
التـي سـتأتينا مـن النظـام الكونـي سـتكون أكثـر وأكثـر بحيـث تجعلنـا 
نحـرز مزيـًدا مـن التطـور فـي مسـارات الوعـي المختلفـة. ولعـل وبـاء 

كوفيد -  19هو شاهد حي على ما نقول. 
وليـس مـن المبالغـة القـول إن القـرن الحـادي والعشـرين أحـد أهـم 
القـرون فـي تاريـخ البشـرية لجهـة تطـور الوعـي اإلنسـاني وتضاعـف 
أنمـاط المعرفـة المتعـددة فيـه. وإذا كان القـرن الواحـد يسـاوي 100
عـام، فـإن القـرن الحـادي والعشـرين سـيوازي لوحـده مجمـوع 20 قرًنـا؛ 
بمعنـى أن القـرن 21 سـيتكون مـن ألفـي عـام، مـن منظـور التطـور الهائـل 

الذي سيشهده. 
ولعـل مـا يدعونا لرسـم صـورة متفائلة عن المسـتقبل هـو أن أغلب ما 
تقـوم بـه اإلنسـانية علـى مسـتوى التقـدم التقني يهـدف لخدمة اإلنسـان؛ 
فنجـد التقنيـة مثـاًل رفعـت مسـتوى الصحـة فـي العالـم وتدخلـت فـي 
علـى  والقضـاء  جهـة،  مـن  تعديلهـا  يمكـن  بحيـث  البشـرية  الجينـات 
األمـراض من جهـة أخرى. مـن جانب آخر، ستسـهم الروبوتـات في جعل 
حياتنـا أكثـر راحـة، إذ أصبـح بوسـعك التحكـم فـي كل شـيء بضغطـة زر 

واحدة. 
يقـول المديـر التنفيـذي وكبيـر الباحثيـن فـي معهـد دافينشـي، توماس 
فـري، إن أكثـر مـن مليـاري وظيفـة سـتختفي بحلـول العـام 2030، وعلـى 
النـاس البـدء بالتفكيـر فـي وظائـف جديـدة. نعـم! إن دخـول التقنيـات 
المتطـورة والـذكاء االصطناعـي وإنترنـت األشـياء لـن يكـون بديـاًل عـن 
اإلنسـان، ألن خلـف كل هـذه التقنيـة سـوق عمـل كبيـرة تحتـاج الـذكاء 
البشـري وعقـواًل إبداعيـة متجـددة. ولعـل هـذا كلـه يبيـن أهميـة وجـود 
علـى  النقـاش  فـي  تركيزهـا   جـل  تكـرس  عالميـة  ومنظمـات  معاهـد 

مستقبل التعليم. 
وإذا مـا شـئنا رسـم سـيناريو التعليـم الحديـث، فإنـه سـيبدأ كالتالـي: 
يجلـس الطالـب علـى كرسـيه فـي المنـزل ويربـط الحـزام ويلبـس نظـارة 
وهنـاك سيسـتقبله  لمدرسـتة  وينطلـق    ،)VAR( االفتراضـي  الواقـع 
الروبـوت مرحًبـا بـه فـي أول يـوم دراسـي، ويأخـذ منـه بعـض البيانـات 
ويجمعهـا فـي حسـابه الموحـد الـذي يحمـل كلَّ مراحـل تطـوره الدراسـي 
منـذ أن دخـل الروضـة ويتجـول معـه داخـل المدرسـة، ثـم يُدخلـه فصلـه 
الرقمـي المناسـب لقدراتـه والموضوعـات التـي يميـل إليهـا، ويتصفـح 
مابيـن  المحتـوى  فـي  التنـوع  علـى  القائمـة  الرقميـة  الطالـب منصتـه 
النصـوص المكتوبـة والصـور ومقاطـع الفيديـو ويتفاعـل مع معلمـه وبقية 

زمالئه الطالب افتراضًيا من خالل الشبكات االجتماعية. 
سـيكون بإمـكان الطالب بنظارتـه االفتراضية أن يسـافر للماضي وهو 
يـدرس التاريـخ، ويتنقـل للمـدن وهـو يـدرس الجغرافيـا، ويدخـل مصانـع 
نوويـة وهـو يـدرس الفيزيـاء، ويذهـب للمصانـع الكيميائيـة وهـو يـدرس 

الكيمياء. 
وإذا كان النظـام التعليمـي التقليـدي يرتكـز علـى الطالـب والمعلـم 
والمدرسـة فـإن النظـام التعليمـي الرقمـي سـيضاف لـه األسـرة كجـزء ال 

يتجزأ من العملية التعليمية. 
التعليـم اليـوم فـي المملكـة يسـير فـي االتجـاه الصحيـح عبـر منصاتـه 
الرقميـة الجديـدة. وقريًبـا جـًدا، وبأسـرع ممـا توقعنـاه ربمـا، سـيجلس 
نظارتـه  ويرتـدي  الحـزام  ويربـط  كرسـيه  علـى  السـعودي  الطالـب 

االفتراضية ويسافر للمستقبل. 

السفر إلى 
المستقبل 

علي الشرميي *

* كاتب سعودي. 


