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١٨ فبراير ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

»إن فشـــلك فـــي التخطيـــط يجعلـــك تخطط 
للفشـــل«. هكذا يصـــف الكاتـــب ورجـــل الدولة 
األمريكي بنجامين فرانكليـــن )١٧٠٦-١٧9٠م( 
أهميـــة اإلعـــداد والتخطيـــط قبـــل البـــدء فـــي 
تنفيـــذ أي مشـــروع لضمـــان النجـــاح وتجنـــب 

الفشل.
ومـــع بداية كل عـــام، يتجـــدد النشـــاط ونبدأ 
العمـــل فـــي صياغـــة أهدافنـــا التـــي ســـنجتهد 
علـــى تحقيقهـــا خـــالل األشـــهر المقبلـــة. وبال 
شـــك، فإن هذه الجزئية مـــن التخطيط وتنظيم 
األهميـــة  مـــن  كبيـــًرا  قـــدًرا  تحمـــل  األفـــكار 
والفائـــدة. ولـــذا، يتوجـــب علينـــا أن نوليهـــا ما 
الذهنـــي  النشـــاط  مـــن  وتســـتلزمه  تســـتحقه 
وتحديـــد اإلطـــار الزمني علـــى نحـــو دقيق قدر 
اإلمكان لنتمكن مـــن ترتيب أفكارنـــا وصياغتها 

بشكل واضح والخروج بخارطة طريق فاعلة. 
ولعـــل هذا مـــا يعززه محـــرك البحـــث غوغل 
عن وجود اهتمـــام ورواج وقتي فـــي البحث عن 
مصطلحـــي »التخطيـــط«، و »األهـــداف« خالل 

األســـبوع األول من كل عام، ويذهـــب بريق هذا 
االهتمام ما إن ينشـــغل العالـــم بالعمل ويخوض 

في غماره.
وجميعنا يجزم أن العـــام ٢٠٢٠م كان فريًدا 
مـــن  ا  كثيـــًر تـــه  طّيا فـــي  وحمـــل  ومتقلًبـــا، 
المتغيـــرات والتحدّيات التي فرضتهـــا الجائحة 
الصحيـــة العالمية، التـــي النزال نواجـــه تبعاتها 
حتـــى يومنا هـــذا. والمتأمـــل جيـــًدا فيما حفل 
به العـــام الماضي مـــن أحداث، ســـيجد أن ثمة 
عاماًل لعـــب دوًرا مهًما وبارًزا فـــي تحديد مدى 

نجاح الخطط واألهداف، أال وهو »المرونة«. 
وبالعـــودة أيًضـــا إلـــى نتائـــج بحـــث غوغـــل، 
ســـنجد أن البحـــث عـــن هـــذا المصطلـــح قـــد 
تفشـــي  مـــع  فجائـــي  بشـــكل  شـــائًعا  أصبـــح 
الجائحة في شـــهر مـــارس الماضـــي؛ فالمرونة 
ال تعنـــي وجـــود عـــدد مـــن الخطـــط المعـــدة 
تـــم  وفرضيـــات  لمعطيـــات  وفًقـــا  مســـبًقا 
اســـتقراؤها، ولـــو أن هـــذا مفيٌد بحـــد ذاته، بل 
هي القدرة على التكيف واالســـتجابة لظرف أو 

تحٍد طـــارئ غير معد لـــه مســـبًقا، وتطويع تلك 
المعطيـــات  ضمـــن  فاعلـــة  لتكـــون  الخطـــط 
الجديـــدة، أو حتـــى تحويـــل هـــذا التحـــدي إلى 
فرصـــة جديدة. وهـــذا يتطلـــب فـــي الكثير من 
األحيان الخروج عـــن المألـــوف والتفكير خارج 

إطار أنماط التفكير المألوفة.
ويمكننـــا كذلـــك وصـــف »المرونة« علـــى أنها 
العامـــل المشـــترك لجميـــع قصـــص النجاح في 
٢٠٢٠م. ونستشـــهد هنـــا بمـــا واجهتـــه ســـوق 
النفط العالمـــي عموًما وأرامكو الســـعودية على 
وجه الخصـــوص من تحديـــات كثيرة، بـــدًءا من 
االنكمـــاش الحـــاد فـــي االقتصـــادات العالمية، 
وانخفـــاض الطلـــب علـــى النفط، ممـــا أدى إلى 
هبوط األســـعار، ومـــروًرا بالهجمـــات اإلرهابية 
علـــى عـــدد مـــن معامـــل اإلنتـــاج. إال أن هـــذه 
التحديات باتـــت جزًءا من قصـــص النجاح التي 
يكتبها عمالق الطاقـــة العالميـــة، لتّثبت مكانته 
باعتبـــاره، وعن جـــدارة، المورِّد األكثـــر موثوقية 

للطاقة في العالم.

ثنائية التخطيط والمرونة
إضـــاءة

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

عبداهلل حسن الضامن
abdallah.aldhamin@aramco.com

إدارة أعمال الكمبيوتر
في مركز إكسبك

أطلقته خدمات أحياء السكن لتطوير جودة وتنوُّع اخلدمات  

مركز رقمي حديث لخدمة الموظفين وُأسرهم

الظهـــران - في إطـــار الجهود المســـتمرة التي تبذلها 
خدمـــات أحياء الســـكن لتطوير جـــودة وتنـــوُّع الخدمات 
مها لموظفي الشـــركة، تم تدشـــين مركز جديد  التـــي تقدِّ

باسم )مركز خدمات أحياء السكن(.
ويقـــع المركـــز الجديد في الـــدور األرضي مـــن مبنى 
المجمـــع فـــي الظهـــران، وقـــد افتتحـــه النائـــب األعلـــى 
للرئيس للموارد البشـــرية والخدمات المســـاندة، األستاذ 

نبيل عبداهلل الجامع، في 4 فبراير 2021م.
وقد تـــم تصميم المركز وإنشـــاؤه في غضون شـــهرين 
مـــن خالل جهود فريـــق عمل داخلي، ليكون محـــوًرا ذكًيا 
لألعمـــال، ومركـــز تحكـــم يراقب ويحلـــل البيانـــات عبر 
مها الدائـــرة، بما  نطاق واســـع مـــن الخدمـــات التـــي تقدِّ
فـــي ذلـــك أنمـــاط االســـتهالك، ومـــدى رضـــا العمالء، 

ومقـــدار االســـتخدام للمرافـــق المختلفة، حيـــث تُراَقب مايكل آيفز
هذه المؤشرات باستمرار.

أحدث التقنيات
وباالســـتفادة من أكثر مـــن 220 مدخـــاًل ومخرًجا من 
البيانـــات، يســـتثمر المركـــز أحـــدث تقنيـــات العـــرض 
م صورة شـــاملة وآنيـــة لألعمال في خدمات  المرئي ليقدِّ

أحياء السكن.
وفـــي هذا الشـــأن، قـــال المديـــر التنفيـــذي لخدمات 
أحياء الســـكن، األســـتاذ فيصل الحجـــي: »تلعب خدمات 
أحيـــاء الســـكن دوًرا رئيًســـا فـــي تحســـين جـــودة الحياة 

لموظفي الشركة وأفراد أُسرهم«.
ز مـــن قدرة  وأضـــاف الحجـــي: »مركـــز التحكـــم يعـــزِّ
أعضـــاء اإلدارة فـــي خدمات أحياء الســـكن علـــى اتخاذ 

قـــرارات اســـتباقية مســـتندة إلـــى البيانات، من شـــأنها 
صنع أثر إيجابي بشأن رضا العمالء«.

وســـيكون مركـــز التحكـــم أيًضـــا بمثابة مركـــز إلدارة 
الحاالت الطارئة فـــي الظهران بالنســـبة لخدمات أحياء 
الســـكن، حيـــث يرتبـــط بشـــكل مباشـــر بـــكلٍّ مـــن إدارة 
تخطيـــط وتنظيم توريـــد الزيت، ومحطة إطفـــاء الحريق 

في الظهران.
إلى جانـــب ذلك، يتكامـــل المركز على أكمـــل وجه مع 
المركـــز الجديد لخط االتصـــال 939، الـــذي يتعامل مع 
طلبـــات الصيانـــة ألكثر مـــن 30 ألًفـــا مـــن القاطنين في 
األحياء الســـكنية للشـــركة عبر مختلف أنحـــاء المملكة، 
وتُتـــاح خدماته علـــى مدار 24 ســـاعة خـــالل جميع أيام 
األســـبوع، حيث يعمـــل فيـــه 25 موظًفا على االســـتجابة 

لما يقرب من 3000 مكالمة في األسبوع.
وســـيتم توســـعة نطاق العمل في مركز خـــط االتصال 

لتشـــمل أكثر مـــن 25 ألًفا من مســـتخدمي المكاتب التي 
تُديرها خدمات أحياء السكن.

وقـــال الحجـــي: »مركـــز العنايـــة بالعمـــالء، 939، هو 
ز مـــن قـــدرة مركـــز التحكـــم، حيث  عنصـــر رئيـــس يعـــزِّ

د احتياجات العمالء، ويتعامل معها«. يحدِّ
مـــن جانبه، قال مشـــرف خط االتصـــال 939، منصور 
الخليفـــي، إن التحســـينات الجديـــدة فـــي مركـــز خـــط 
االســـتجابة  أوقـــات  اختصـــار  إلـــى  ت  أدَّ االتصـــال 
ق على المعايير  لالتصاالت والتعامل مع الطلبـــات، لتتفوَّ
العالميـــة والمقاييـــس المرجعيـــة المعمول بهـــا في هذا 

المجال.

معرٌض لخدمات أحياء السكن
من جانب آخر، سيســـتقطب المدخـــل المميَّز لمركز 
خدمـــات أحيـــاء الســـكن أنظار زائـــري مبنـــى المجمع، 
حيث ســـيكون بمثابة معـــرض لخدمات أحياء الســـكن، 
يتكامل مـــع المركـــز، ويســـتعرض الجهود التي تســـاند 
بها الدائرة األهداف اإلســـتراتيجية للشـــركة، من خالل 
تقديـــم أفضـــل بيئـــة مناســـبة للعمـــل والعيـــش، بهدف 
اســـتقطاب أفضـــل الكفـــاءات البشـــرية والمحافظـــة 

عليها.
وتســـتعرض مجموعـــة مـــن شاشـــات العـــرض رحلة 
تطـــوُّر األحيـــاء الســـكنية فـــي الشـــركة، مـــن بداياتهـــا 
الصحراويـــة فـــي الظهـــران خـــالل ثالثينيـــات القـــرن 
لـــت فيـــه إلـــى  الماضـــي، وحتـــى الحاضـــر الـــذي تحوَّ
واحـــات تنتشـــر في مختلـــف أنحـــاء المملكـــة. كما يتم 
اســـتعراض إســـهامات الدائرة في مجـــال حماية البيئة، 
بما في ذلـــك المبـــادرات الحديثة التي تـــروِّج القتصاد 
الكربـــون الدائري، واحتجاز الكربون، واســـتدامة التنوع 

الحيوي.
وتماشـــًيا مـــع الرحلة المســـتمرة للتحـــوُّل الرقمي في 
الشـــركة، تعتـــزم خدمـــات أحياء الســـكن االســـتفادة من 
أحـــدث التقنيـــات لبناء منصـــة إلنترنت األشـــياء تتكامل 

مع المركز.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الحجـــي: »تثبيـــت وربـــط 
األجهزة الذكية وآالت االستشـــعار عبـــر مختلف المرافق 
فـــي خدمـــات أحياء الســـكن ســـيحوِّل أعمالنا، ويســـلِّط 
مزيًدا مـــن الضوء علـــى الطريقـــة التي يُســـتفاد بها من 

هذه المرافق، والتحسينات التي يمكن إجراؤها«.

أحمد كردي، من قسم التكامل لخدمات أحياء السكن، يستعرض مركز التحكم الذي أطلقته الدائرة، أمام األستاذ نبيل الجامع، وعدد من أعضاء اإلدارة.
تصوير: حاتم عويضة



3
القافلة األسبوعية      ١٨ فبراير ٢٠٢١ 

ل لقطاع التكرير والمعالجة  برنامج التحوُّ
والتسويق

»إننـــا نقف علـــى أكتـــاف العمالقـــة«؛ جـــاءت هذه 
الجملـــة فـــي معرض حديـــث للنائب األعلـــى للرئيس 
للتكرير والمعالجة والتســـويق، األســـتاذ محمد يحيى 
القحطاني، حول برنامج التحـــوُّل في أعمال القطاع، 
ونموذج التشـــغيل، اللذين ســـبق اإلعالن عنهما العام 

الماضي.
ومن خـــالل مشـــاركتهم فـــي الحـــدث عبـــر تقنية 
لـــع أعضاء فريـــق اإلدارة في  الواقـــع االفتراضي، اطَّ

القطـــاع مـــن مختلف أنحـــاء المملكـــة والعالـــم على مايكل آيفز
المعالم الرئيسة للبرنامج.

وقـــال القحطانـــي: »هـــذا التحـــوُّل هـــو فـــي غاية 
يـــات  تحدِّ نتجـــاوز  أن  أردنـــا  مـــا  إذا  الضـــرورة، 
المســـتقبل. وتطلُّعاتنـــا فـــي هـــذا الشـــأن مرتفعـــة 

السقف«.
وبعـــد عـــرض فيديـــو ملهـــم ســـلَّط الضـــوء علـــى 
الصورة الشـــاملة ألعمـــال قطاع التكريـــر والمعالجة 
والتســـويق، أوضـــح القحطانـــي للمشـــاركين مـــدى 
ارتباطـــه العميق بأعمال القطاع، مشـــيًرا إلى شـــعور 
انتابه يشـــبه شـــعور العودة إلـــى المنزل، بعـــد أعوام 
التنقيـــب واإلنتـــاج.  فـــي قطـــاع  طويلـــة أمضاهـــا 
واســـتذكر القحطانـــي نشـــأته بالقـــرب مـــن مصفاة 
رأس تنـــورة، التـــي كان والـــده قـــد اضطلـــع بمهمـــة 
ت 36 عاًما  إدارتهـــا، كجـــزء من رحلـــة مهنية اســـتمرَّ

في أرامكو السعودية.

تحقيق القيمة الُقصوى
ـــد القحطانـــي أن برنامـــج التحـــوُّل يحتِّم على  وأكَّ
جميـــع العامليـــن فـــي قطـــاع التكريـــر والمعالجـــة 
والتســـويق أن يحرصوا على أن تُنجـــز أعمال القطاع 

على نحو عالمي ومتكامل بحق.
وقـــال القحطاني: »ال بُـــد لنا مـــن أن نحصل على 
القيمـــة الُقصوى مـــن اســـتثماراتنا الضخمـــة، وهذا 
البرنامـــج ونمـــوذج التشـــغيل يمثِّـــالن الطريقـــة التي 

ق بها ذلك«. سنحقِّ
وأضاف قائـــاًل: »اإلمكانات الكامنة فـــي منتجاتنا 
الهيدروكربونية تتجـــاوز بمراحل نطاق الطاقة الخام، 

وحيـــث إن قطـــاع التكريـــر والمعالجة والتســـويق في 
الشـــركة يمثِّل أحد أكبـــر القطاعـــات المتكاملة على 
وجـــه األرض، يجـــب علينا أن نســـتفيد مـــن قيمة كل 
جزيء مـــن هـــذه المنتجات. وهـــذا ســـيتطلَّب ُجهًدا 

متكاتًفا منا جميًعا«.
وقـــال القحطانـــي: »لدينا ســـجل حافل بالســـالمة 
والموثوقيـــة، صنعه موظفـــون مقتـــدرون وطموحون. 
لكـــن، يجـــب علينـــا أن نعتـــرف بـــأن لدينـــا جوانـــب 
ـــن  تحتاج إلى التطوير. وبشـــكل رئيس، يجب أن نحسِّ
ل رأس المـــال الُمســـتثمر، وتوفير  العائـــد مـــن معـــدَّ

عوائد أفضل من خالل محفظة االستثمار لدينا«.

أربع ركائز للبرنامج
ويرتكـــز برنامج التحـــوُّل على أربع ركائز رئيســـة، 

هي:
■  التميُّز التشغيلي.

■ التوّجه التجاري، والتطوُّر التقني.
■  تحسين محفظة االستثمار وتنميتها.

■  التكامل مع شركة سابك.
ـــد البرنامـــج ضـــرورة أن تُنجز  وإلنجـــاز ذلك، يؤكِّ
األعمـــال بدقـــة متناهية وفـــق الخطـــط الموضوعة، 
كمـــا يجـــب النظـــر إلـــى كلِّ أصل مـــن األصـــول من 
خالل أعين المســـتثمرين. ومن خالل وضع الحوكمة 
محـــوًرا للعمل، ســـيتم تمكيـــن كل األصول مـــن تنمية 
األربـــاح، مـــن خـــالل نمـــوذج تشـــغيل يالئـــم الهدف 

ى، وبيئة عمل أفضل أداء. المتوخَّ
وأشـــار القحطاني إلى أن الشـــركة تمتلك أكثر من 
ع في أرجـــاء العالـــم، وعلى  20 أصـــاًل ضخًمـــا تتـــوزَّ

الرغـــم مـــن أن األعـــوام القليلـــة المقبلة قد تشـــهد 
بعـــض العوائـــق فيمـــا يرتبـــط بـــرأس المـــال، إال أن 
بإمكاننـــا فعـــل أمـــور هائلـــة مـــن خـــالل محفظـــة 
اســـتثمارنا المتنوعـــة والعالمية. وقـــال: »التكامل مع 
ســـابك، على ســـبيل المثـــال، يمثِّـــل فرصـــة لتطوير 

محفظتنا االستثمارية على نحو دوري متكرر«.

تمهيد الطريق أمام النمو
ولمســـاندة هـــذا التحـــوُّل، أُنشـــئت لجنة إشـــراف 
علـــى برنامـــج التحوُّل، يقودهـــا القحطانـــي وأعضاء 

اإلدارة التنفيذية في القطاع.
ويشـــتمل برنامج التحوُّل على ثالث مراحل رئيسة 

هي:
■  اســـتثمار اإلمكانات الكاملة لألعمال باستخدام 

منهج يعتمد على االهتمام بالمستثمرين.
■  تطويـــر خطط مرحليـــة لتحوُّل األصـــول وتوفير 

عوامل التمكين لقادة المجاالت المختلفة.
لقيمـــة  ا فيـــر  لتو ل  لتحـــوُّ ا خطـــط  ■  تنفيـــذ 

المستدامة.
ولتحقيـــق التحـــوُّل عبـــر جميـــع مفاصـــل قطـــاع 
التكرير والمعالجة والتســـويق، أشـــار القحطاني إلى 
أن كلَّ موظـــف فـــي القطاع لديـــه دوٌر يلعبـــه، كما أن 
الجميـــع لديهـــم فرصـــة التأثيـــر علـــى األربـــاح فـــي 
المجاالت المختلفة، واســـتثمار فـــرص هائلة للتطوُّر 

الذاتي والتنمية.
وقـــال القحطانـــي: »مـــن خـــالل الخطـــط قصيرة 
م العوائـــد والتدفقات  األمـــد وطويلة األمد التـــي تنظِّ
ـــن قطـــاع التكريـــر  الماليـــة، مـــن المتوقـــع أن يتمكَّ
والمعالجـــة والتســـويق مـــن تقديـــم قيمـــة إضافيـــة 
وتمهيد الطريـــق أمام النمو«. وعلـــى المدى القريب، 
سيشـــمل ذلك االســـتفادة من التحوُّل في االســـتثمار 
األمثل ألصول القطاع، وتحســـين األداء، واالســـتفادة 
القصـــوى مـــن قيمة شـــركة ســـابك والتكامـــل معها، 

وتوسيع نطاق األعمال التجارية.
أمـــا على المـــدى البعيد، فيشـــمل البرنامج تطوير 
األصـــول وتنميتها، وتحويـــل مزيد من النفـــط الخام 
إلـــى كيميائيـــات بحلـــول 2030م، واســـتثمار القيمـــة 
الماليـــة لعالمتنـــا التجاريـــة القوية عبـــر التكامل من 
خـــالل خدمـــات بيـــع الوقـــود بالتجزئـــة ومنتجـــات 

الزيوت األساس.
وقـــال القحطانـــي: »رغـــم ما يحيـــط ببيئـــة عملنا  
ــى بالكفاءة،  من مصاعـــب، إال أننا فريـــق ملتزم يتحلَـّ
ومًعـــا ســـنخلق قطاًعـــا رائـــًدا فـــي أعمـــال التكريـــر 
والمعالجة والتســـويق. ومـــا يبدو مســـتحياًل اآلن لن 

يكون كذلك حين يتحقق على أرض الواقع«.

يتمحـور التركيـز فـي برنامـج التحـوُّل علـى تعزيـز 
والتسـويق،  والمعالجـة  التكريـر  لقطـاع  التنافسـية 
خصوًصـا فيمـا يرتبـط بـاألداء المالـي وطـرق العمـل 

واإلمكانات.
وتشـمل النتائـج المتوخـاة ضمـن جوانـب التركيـز 

الثالثة هذه ما يلي:
■  تحسين النتائج التشغيلية بصورة جذرية.

■  تنمية هوامش الربح.
■  تحسين التكاليف الهيكلية.

■  تطويـر نمـوذج تشـغيل أكثـر مرونـة وتركيـًزا علـى 
الفائدة.

■  تبنِّي أفضل الممارسات.
■  تمكين طواقم العمل.

■  تحفيز فرص التطوير.
■  تحسين عملية اتخاذ القرار.

األستاذ محمد القحطاني، إلى جانب عدد من أعضاء اإلدارة 
في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، أثناء اجتماع ُعقد 
لع من خالله فريق اإلدارة على  عبر الواقع االفتراضي، اطَّ

ل في القطاع. مالمح برنامج التحوُّ

ل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لمحة عامة على برنامج التحوُّ

إجراء تقييم مستقل 1

التخطيط من المستوى 
األسفل إلى المستوى األعلى/

وضع خارطة طريق
٢

إلى أي مدى يمكننا أن نصل؟

استثمار اإلمكانات الكاملة لألعمال 
باستخدام منهج يعتمد على 

االهتمام بالمستثمرين

ق المطلوب.كيف يمكننا أن نصل؟ بالتكاتف نحقِّ

ل وتوفير عوامل  تطوير خطة للتحوُّ
التمكين لقادة المجاالت المختلفة

تحويل الخطط إلى أفعال، وتوفير 
القيمة المستدامة 

ل تحقيق التحوُّ ٣
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أرامكو السعودية تبدأ استخدام أحدث »صمام 
بيانات« لمنع تهديدات األمن السيبراني 

الســـيبراني  الحاجـــة لألمـــن  تتنامـــى   - الظهـــران 
باعتبـــاره ممّكًنا أساســـًيا للتحـــّول الرقمي، ومـــع توالي 
عمليـــات االختـــراق التـــي تهـــّدد هـــذا األمـــن عالمًيـــا 
وتضـــرب بعمـــق األجهـــزة وإنترنـــت األشـــياء وتغـــزو 
التقنيـــات الســـحابية، تعمـــل أرامكـــو الســـعودية بـــدأٍب 

للوصول لمستويات رفيعة لحماية األمن السيبراني. 
ومواصلـــة للـــدور الحيـــوي الـــذي تقـــوم بـــه أرامكـــو 
الســـعودية فـــي المحافظـــة علـــى تـــوازن إمـــداد العالم 
بالطاقـــة، فإنهـــا تبـــذل جهـــوًدا جبـــارة لتطويـــر البنيـــة 
التحتيـــة ألمـــن المعلومـــات لمنـــع أّي اختـــراق يمكن أن 
تنجم عنه آثـــار اقتصادية أو اجتماعيـــة وخيمة عالمًيا، 
وقـــد تُّوجت تلك الجهـــود أخيًرا بإطـــالق أول تقنية أمن 
معلومـــات يتـــم إنتاجهـــا محلًيـــا، تُعـــرف باســـم »صمام 
ضـــد  للشـــبكات  تحصيًنـــا  يؤّمـــن  الـــذي  البيانـــات« 
االختراقـــات الســـيبرانية ويفـــوق بدرجة عاليـــة تقنيات 

الحماية التقليدية.

نقلة تقنية نوعية
وتأتـــي تلك التقنيـــة نتيجة عمل مشـــترك بين أرامكو 
الســـعودية وشـــركة اإللكترونيات المتقدمـــة عقب توقيع 
اتفاقيـــة تطوير وتصنيـــع لصمام البيانـــات خالل أعمال 
الدورة الخامســـة لمنتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة 
الُمضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد فـــي المملكـــة 

)اكتفاء( في فبراير 2020م.
ويُعـــد جهـــاز »صمـــام البيانـــات« مـــن أهـــم أدوات 
تحصين األمن الســـيبراني للمنشـــآت الصناعية كمعامل 
الغاز والمصافي، حيث يقوم بحمايـــة المعلومات القّيمة 
واألنظمة الصناعية الحساســـة. وقـــد روعي في تصميم 

الجهاز سهولة التركيب والتهيئة والصيانة. 
ويمّثـــل تطوير وتصنيع الجهاز محلًيا بعقول ســـعودية، 
وتســـجيل أرامكو الســـعودية براءتي اختـــراع لدى مكتب 
االختـــراع  لبـــراءات  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
والعالمـــات التجاريـــة، نقلـــة نوعيـــة فـــي مجـــال أمـــن 

القافلة األسبوعية

المعلومـــات فـــي المملكـــة، وخطـــوة رائدة في مشـــروع 
توطيـــن التقنيـــات المتقدمة التـــي تلّبي حاجة األســـواق 

المحلية والعالمية.

خطوة إلى األمام
وقـــال النائب األعلـــى للرئيـــس للخدمـــات الفنية في 
أرامكو السعودية، األســـتاذ أحمد عبدالرحمن السعدي: 
»كانـــت أرامكـــو الســـعودية وال تـــزال ســـّباقة دائًمـــا في 
دعـــم المحتـــوى المحلـــي ســـواًء كان فـــي مبادراتهـــا 
ومشـــاريعها، أو أعمال التشـــغيل والخدمات. ومع العمل 
على تحقيق األهداف الوطنية المنشـــودة تتخذ الشـــركة 
اليـــوم خطـــوة إلـــى األمـــام تتمّثـــل فـــي إنتـــاج وتصنيـــع 
تقنيـــات متطـــورة في أمـــن الشـــبكات والبنيـــة التحتية، 
وذلك عبـــر التعاون مع شـــركة اإللكترونيـــات المتقدمة. 
وســـيكون إنتاج جهـــاز صمـــام البيانات محفـــًزا لتوطين 
التقنيـــات، ونقطة النطالق الكثير مـــن الفرص الواعدة، 
ومشـــجًعا للشـــركات لالســـتثمار فـــي دعـــم المحتـــوى 

المحلي«.
وأضاف الســـعدي: »يُعد جهـــاز صمـــام البيانات أداة 

مهمـــة لحماية الشـــبكات مـــن التهديـــدات الســـيبرانية، 
وتوفير أقصـــى درجات الحماية للشـــبكات الحساســـة. 
وهو أحد عوامـــل تمكين التحّول الرقمـــي الصناعي في 
المملكـــة، فقـــد تم تطويـــره وتصنيعـــه من قبـــل كفاءات 
وطنيـــة لتوفيـــر أفضـــل الحلـــول واألنظمـــة فـــي مجال 
األمـــن الســـيبراني. إضافـــة إلى ذلـــك، ومـــن أجل دعم 
المنتج المســـتدام، تـــم اعتمـــاد االقتصـــاد الدائري في 
مراحـــل تطوير الجهـــاز، بدًءا مـــن التصنيع إلـــى عملية 

الصيانة«.

سالمة األعمال
تضـــّم أرامكو الســـعودية مجموعـــة تقنيـــات متطورة 
تســـهم في إعادة تشـــكيل عملياتهـــا الرئيســـة، وتحدث 
نقلة نوعية فـــي تعزيز الكفـــاءة، وتمكين ريادة الشـــركة 
فـــي مجـــال التحـــّول الرقمـــي، إذ تســـتخدم الشـــركة 
الماليين مـــن أجهـــزة االستشـــعار وتطبيقـــات التحليل 
المتقدمة، التي تراقـــب بدّقة جميع المعدات الرئيســـة 
واألعمال األســـاس في مرافقها بجميـــع أنحاء المملكة. 
كمـــا تديـــر حلـــول الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة عمليات 
ضمان جـــودة وســـالمة األعمـــال، وإنشـــاء نظـــام بيئي 
وتعمـــل  المملكـــة،  فـــي  بالحيـــاة  نابـــض  لألعمـــال 
الحواســـيب العمالقـــة  التي تـــم تصنيعها محلًيـــا بأياٍد 
ســـعودية على تحليل بيانات التنقيـــب، كما تدير تقنيات 
الـــذكاء االصطناعـــي والطائـــرات بـــدون طيـــار - التي 
أصبحـــت جـــزًءا ال يتجزأ مـــن عمليات التشـــغيل - عن 
بعـــد وتتحكـــم فـــي عمليـــات القطاعـــات األســـاس في 
الشـــركة،  بينما تعمل الخدمات السحابية، التي جلبتها 
الشـــركة للملكـــة عبـــر اتفاقية مع شـــركة غوغـــل، على 
تقديـــم الخدمـــات الســـحابية التـــي تمّكـــن الشـــركات 
والقطاعـــات فـــي أنحـــاء المملكة مـــن تعظيـــم وجودها 
الســـوقي، مع توفير منتجـــات وخدمات رقميـــة بصورة 

أسرع وأكثر موثوقية.  
وبينمـــا تحتـــاج كل هـــذه التقنيات إلجراءات مشـــددة 
لتعزيـــز أمنهـــا وســـالمة أعمالهـــا، تدعم تقنيـــة »صمام 
البيانـــات« طموحـــات وجهـــود أرامكو الســـعودية في أن 

تصبـــح التقنية أساًســـا لمســـتقبل أعمالها فـــي صناعة 
النفـــط والغـــاز. وتضع الشـــركة التهديدات الســـيبرانية 
ضمـــن أعلـــى المخاطـــر التـــي يجـــب مواجهتهـــا عبـــر 
االســـتثمار في البنى األســـاس التي تضمن سالمة وأمن 
المعلومـــات واألعمال، لذلك فإن صمام البيانات ســـيتّم 
لتأميـــن  الصناعيـــة،  الشـــركة  فـــي مرافـــق  اعتمـــاده 
إســـتراتيجية التحوُّل الرقمـــي وإدارة الحلول والتحديات 

في مجال الطاقة.

توطين وتطوير التقنية
وبداًل عّما كان ســـائًدا في الســـابق من شـــراء الجيل 
األول مـــن تقنيـــة صمـــام البيانـــات واســـتيرادها مـــن 
الخـــارج، ستســـمح التقنية للشـــركة بـــأن تكون مســـهًما 
رئيًســـا في تطوير مجـــال تقنية المعلومـــات واالتصاالت 
الوطنـــي، الذي يتنامى مؤشـــره فـــي المملكة منـــذ العام 
2017م بنســـبة 64%، عبـــر تصميـــم الجيـــل الثانـــي من 

صمام البيانات.
وتم تطويـــر الجيل الثاني مـــن تقنية صمـــام البيانات 
محلًيـــا، بهدف حمايـــة البنية التحتية الحيويـــة للمملكة، 
والمشـــهد الصناعـــي المتنـــّوع، ولدعم تطويـــر التقنيات 
الرقمية المتنامية، وضمان نقـــل البيانات اآلمن، والحّد 
من الهجمـــات اإللكترونية في بيئة األعمـــال المعاصرة، 
بعدمـــا أصبحـــت التقنيـــات الرقميـــة عرضـــة للهجمات 
الســـيبرانية، واختراقـــات شـــبكات المعلومـــات، وتدمير 

البيانات من خالل عمليات التسلل اإللكتروني.
ويوّفـــر التصميـــم المبتكـــر للجيـــل الثاني قـــدرة على 
دعـــم تطبيقات متعـــددة، مما يجعله متفوًقـــا على معظم 
الحلول المطروحة في الســـوق، ومحفـــًزا لرواد األعمال 
لالســـتثمار فـــي المواهـــب المحليـــة لتطويـــر أفكارهـــم 
التقنيـــة إلـــى منتجـــات، ويفتـــح البـــاب إلنشـــاء منصـــة 
انطالق لفرص مســـتقبلية في مجال األمن الســـيبراني، 
ونشـــر المعرفة عالية التخصصية والقيمة في التصميم 
والتصنيع، وإصدار براءات االختراع، وتشـــجيع الســـوق 
المحلية على تطوير وتصنيـــع المنتجات التقنية لتحقيق 

االعتماد على الذات وتوفير التكاليف.

ط الضوء على استفادة شركة أرامكو  )فوربس( تسلِّ
السعودية لمشاريع الطاقة من تقنية سلسلة الكتل

أصدرت شـــركة )فوربـــس( قائمة بأفضل 50 شـــركة 
تتصدر مشـــهد تقنية سلســـلة الكتل )بلوك تشـــين( لعام 
2021م، حيـــث ســـلَّطت الضـــوء علـــى أنشـــطة أرامكـــو 
الســـعودية بوصفهـــا مـــن أوائل المســـتفيدين مـــن هذه 

التقنية.

وخـــالل العاميـــن الماضييـــن، نجحـــت الشـــركة فـــي القافلة األسبوعية
الموزعـــة،  البيانـــات  تقنيـــة قواعـــد  فـــي  االســـتثمار 
واســـتخدامها بما يكفل تحقيق النفع والفائدة لألعمال، 
فـــي إطـــار إســـتراتيجية الشـــركة المتســـارعة للتحـــوُّل 

الرقمي.
الســـعودية  أرامكـــو  أن  وذكـــرت مجلـــة )فوربـــس( 
استثمرت عام 2019م بواقع ســـتة ماليين دوالر أمريكي 
فـــي مشـــروع )داتـــا جمبـــو(، وهو مشـــروع ريـــادي في 
واليـــة تكســـاس األمريكيـــة، الســـتحداث منصـــة بتقنية 
ـــات في  سلســـلة الكتل تهـــدف إلـــى إدراج آالف المجسَّ
ـــق مـــن أداء األصول،  مصافـــي وحقـــول النفـــط، للتحقُّ
واالســـتفادة من مفهـــوم المقـــاوالت الذكية مـــع موردي 

الشركة.
الســـعودية  أرامكـــو  أن شـــركة  المجلـــة  وأضافـــت 
لمشـــاريع الطاقـــة اســـتثمرت العـــام الماضي خمســـة 
مالييـــن دوالر أمريكـــي فـــي منصـــة سلســـلة كتل 
)بلوك تشـــين( تُدعى فاكـــت )Vakt(، لتداول 
شـــحنات النفط والمنتجـــات البترولية. 
يُذكـــر أن الشـــركة لهـــا مكتبان في 

مدينتي لندن ولشبونة.
ئمـــة  قا تشـــتمل  و
علـــى   ) بـــس ر فو (
شـــركات رائدة 

في اســـتخدام تقنية سجالت الحســـابات الموزعة، وهي 
شـــركات تبلغ إيراداتهـــا أو تقييمها مليـــار دوالر أمريكي 

على األقل.
وتضـــم القائمـــة شـــركات بـــارزة، مثل كبرى شـــركات 
التقنيـــة، كشـــركة مايكروســـوفت، وشـــركة آي بـــي إم، 
وشـــركة أوراكل، ومجموعة سامســـونج الكورية، وشـــركة 
بوينـــغ العاملة في مجـــال الطيران والفضـــاء، باإلضافة 
إلـــى رواد الخدمـــات الماليـــة، مثـــل شـــركة جيـــه بـــي 
مورغـــان، وشـــركة إتـــش إس بـــي ســـي، وشـــركة فيزا، 
والبنـــك الصناعـــي التجاري الصينـــي، وشـــركة الطاقة 

)إكوينور(.

جني ثمار التقنية
وتُعـــد تقنيـــة سلســـلة الكتـــل )بلـــوك تشـــين( قاعـــدة 
بيانات مشـــفرة المركزية للمعلومـــات يتحكم بها أعضاء 
فـــي الشـــبكة، وتُســـمى الســـجالت الرقميـــة المباشـــرة 
بــــالُحزم، وتُربط حال اســـتكمالها جميًعا بعضها ببعض 
ضمـــن سالســـل رقميـــة، بحيـــث يمكـــن أن يشـــاهد أي 

شخص في الشبكة أي تغيير على أي سجل فوًرا.
وقـــد ظهرت هذه التقنية في قطـــاع الخدمات المالية 
عام 2009م لتعالج فجـــوة الثقة بين أطراف المعامالت، 
وأســـهمت فـــي الحـــدِّ مـــن تكاليـــف المعامـــالت وزيادة 

األمـــن، وتطـــوَّرت لدرجة تســـمح لهـــا بتتبـــع أي نوع من 
أنواع األصول ونقل الملكية.

وبحســـب ما أوردتـــه المجلة، فـــإن أرامكو الســـعودية 
تســـتخدم منصتَـــْي )بلـــوك تشـــين(، همـــا )إثيريـــوم( 

و)هايبرلدجر(.
ـــنت أرامكـــو الســـعودية مطلـــع العـــام الماضـــي  ودشَّ
منصة لتقنية )بلوك تشـــين(، حيث تســـمح هذه الشـــبكة 
القائمـــة على التصاريح الخاصة بالشـــركة بإعداد حلول 
معتمـــدة علـــى هـــذه التقنيـــة علـــى مســـتوى الشـــركة، 

وبالتعاون مع الشركاء.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أنجـــزت الشـــركة عـــدًدا مـــن 
تطبيقـــات )بلـــوك تشـــين( بنجاح، كمـــا أشـــاد القائمون 
علـــى المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي بإحـــدى قصـــص 
النجـــاح التـــي حققتها الشـــركة في هذا المجـــال، والتي 

تمثَّلت في التحقق اآللي من شهادات االعتماد.
وتواصـــل أرامكـــو الســـعودية االســـتفادة مـــن تقنيـــة 
)بلـــوك تشـــين(، وهناك أربعـــة تصورات جديـــدة تعكف 
الشـــركة على تنفيذها خالل عـــام 2021م، وهي: التحقق 
اآللـــي مـــن الفواتيـــر، وتتبـــع نقـــل عهـــدة المنتجـــات 
الهيدروكربونيـــة، وتأميـــن الســـجالت وتبـــادل الوثائـــق، 
وتوســـيع نطاق الـــدور الـــذي تضطلع به كجهة مشـــاركة 
في تأســـيس ائتالف سلســـلة توريد يُدعى )ترســـت يور 

سبالير(.



العالم أجمع احتفى قبل أيام باليوم العاملي لإلذاعة

إذاعة أرامكو السعودية تكمل 64 عاًما من 
البث وتصل إلى مليون مستمع

إذا قمـَت بتشـغيل الراديـو فـي أي مـكان مـن أرجـاء المنطقة 
الشـرقية، فمـن المحتمل أن تسـتمع ألحدث األغاني المنتشـرة 
حالًيـا علـى اسـتوديو 1 إف إم، أو ربمـا تناهـت إلـى سـمعك 
إيقاعـات موسـيقية آسـرة فـي برنامـج »وورلـد ميـوزك« علـى 

استوديو 2 إف إم.
مـن  خاليـة  بموسـيقى  المسـتمعين  القناتيـن  كلتـا  تـزود 
اإلعالنـات علـى مدار السـاعة، وبرامج معدة بعنايـة مع مراعاة 
مـا يفضلـه المسـتمعون ويميلون إليـه. تُبـث هاتان القناتـان إلى 
أكثـر مـن مليـون مسـتمع يومًيـا، ويرافق بثهمـا النـاَس للعمل كل 
الجـودة لألخبـار  يـوم صباًحـا حيـث تقدمـان خدمـة عاليـة 

والترفيه. 
أرامكـو  فـي  اإلذاعيـة  الخدمـات  وتوفيـر  تأسـيس  يعـود 
السـعودية إلـى عقـود طويلـة مضـت، وفـي حيـن يتـم االحتفـال 
باليوم العالمي لإلذاعة في 13 فبراير من كل عام، وبمرور أكثر 
مـن 110 أعـوام علـى انطـالق خدمـة الراديـو عالمًيـا، يصـادف 
هـذا العـام مـرور 64 عاًما على اإلطالق الفعلـي لقنوات أرامكو 

اإلذاعية.

تطور إذاعة أرامكو
قطعـت محطـات إذاعة أرامكو السـعودية شـوًطا طوياًل منذ 
بدايات إنشـائها في أواخر الثالثينيات من القرن الماضي. في 
ذلـك الوقـت، لم تكـن هناك محطـات إذاعية لكيلومتـرات عدة، 
وبنـاًء علـى طلـب موظفـي الظهـران والمقيميـن، تـم تشـغيل 
الموسـيقى على مكبـرات الصوت في بعـض المرافق الترفيهية 
فـي الحي السـكني التابع للشـركة بالظهـران. وبعد عـدة عقود، 
وفـي عـام 1957م تحديـًدا، بـدأت المحطـات البـث علـى الهـواء 

روان الناصر

علـى نطـاق األيـه إم، قبـل أن تتحـول إلـى اإلف إم فـي منتصـف 
السبعينيات.

وحـول تلـك البدايـات قـال المشـرف علـى خدمـات البـث 
اإلذاعـي في الشـركة، جيمـس بيكر، إن القنـوات اإلذاعية كانت 
فـي األصـل توفـر األخبـار وتقـدم ما تخفـف به مـن وطء الغربة 
لـدى الموظفيـن األجانـب وأفـراد أسـرهم أثنـاء سـنوات عملهم 
فـي الغربـة بعيـًدا عـن أوطانهـم، ومـن ثـم اتسـع نطـاق تغطيتهـا 
ليشـمل محيًطا أوسـع في منطقة الظهران والمناطق المجاورة 
لهـا. وأضـاف: »مـر وقت كانت تسـتخدم فيـه القنـوات اإلذاعية 
لبـث الصـوت الخـاص بالقنـاة التلفزيونيـة المملوكـة لشـركة 
أرامكـو باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة«. وذكـر أيًضـا أنـه عنـد 
انتهـاء بـث المحطـة التلفزيونية كل يـوم، تواصل قنـوات الراديو 

خدمتها ببث الموسيقى الغربية.
ولـم يكـن يعـرف الكثيـر مـن المسـتمعين أن تلـك القنـوات 
اإلذاعيـة تنتمـي إلـى أرامكـو حتـى عـام 2012م، عندمـا قـررت 
الشـركة وضـع عالمـة تجاريـة لتلـك القنـوات واالسـتفادة منهـا 
كمنصـة اتصـاالت للشـركة. وقـال بيكـر: »لقـد كانـت فرصـة 
ألرامكـو السـعودية لممارسـة دور قيـادي للمجتمـع وتقديم وجه 
جديـد لعالمـة أرامكو السـعودية التجارية، ففـي نهاية المطاف 
يقضـي المسـتمع معنـا يومًيـا وقًتـا أكثـر ممـا يقضيـه فـي أي 

منصة أخرى«.

محتوى جديد على مدار الساعة 
ربمـا كان هذا اإلحسـاس باالنتماء ألرامكو السـعودية هو ما 
أدى إلـى زيـادة أعـداد المسـتمعين خـالل السـنوات القليلـة 

الماضية.
مـن جانبـه، قـال رئيـس قسـم اإلنتـاج اإلعالمـي، أسـامة 
القاضـي: »تُظهـر اسـتطالعاتنا أن المسـتمعين السـعوديين 
والشـباب منهـم على نحـو خاص باتـوا يتابعون قنواتنـا أكثر من 
أي وقـت مضـى«. كان »توطيـن« هـذه القنـوات اإلذاعيـة علـى 
رأس قائمة مهام القسـم منذ البداية، إلى جانب اسـتطالع آراء 
المسـتمعين لمعرفـة المزيـد عـن اهتماماتهـم، وتقديـم عـروض 

جديدة وجذابة للجمهور على مدار اليوم.

وأضـاف القاضـي: »لقـد قمنـا بتحديـث كثيـر مـن المـواد 
الموسـيقية التـي نبثهـا، وحاولنـا أن نصبـح أكثـر معاصـرة فـي 
اسـتوديو 1، حيـث قمنا بتطوير جميع إعالنـات الخدمة العامة، 
ووظفنـا كتاًبـا محلييـن متميزيـن، وبدأنـا فـي توسـيع شـبكتنا 
وإضفـاء طابـع خاص علـى كل برنامج من برامجنـا«. في اآلونة 
األخيـرة، قـام الفريـق أيًضـا بتجديـد اسـتوديو 2 بالكامـل مـن 
الموسـيقى الكالسـيكية والجـاز، وعلـى مـدى السـنوات السـت 
الماضيـة تحولـت هذه القناة إلى واحدة من أفضل القنوات في 

المنطقة.
ومـن جانـب آخـر، قـال المقـدم فـي برنامـج اسـتديو 1 إف إم 
الصباحـي ومديـر اسـتوديو 2 إف إم، سـكوت بويـز: »كانـت 
مهمتنا إنشاء قناة تقدم لمستمعينا الموسيقى من جميع أنحاء 
العالم، ويسعدنا أن القناة لها هويتها الخاصة اآلن«. وبشكل أو 
للثقافـة  انعكاًسـا  اإلذاعيـة  المحطـات  اتجـاه  يمثـل  بآخـر، 
المتنامية والتنوع في أرامكو السـعودية. وفي هذا الصدد قال: 
»هنـاك دائًمـا شـيء جديـد لتتعلمـه عندمـا تتطلـع إلـى الخـروج 

من دائرتك الثقافية«.

شعور قوي باالنتماء للمجتمع
يُعد التعامل مع الجمهور جزًءا كبيًرا من العمل في اإلذاعة، 
حيث أشـارت مقدمة البرامج اإلذاعية ومديرة وسائل التواصل 
االجتماعـي، دانـة أبـو خمسـين، إلـى أنهـا تعمـل علـى إنشـاء 
اتصـال بّنـاء مع الناس عوًضا عن مجرد التحدث إليهم. لذلك، 
بـدالً من االكتفاء ببث معلومات حـول أوقات البرامج والفقرات 
الغنائيـة، عملـت على تحويل تركيز القناة لتصبح أكثر تفاعلية. 
»آل  برنامـج  اسـتضافة  فـي  حالًيـا  خمسـين  أبـو  وتشـارك 
ريكويسـت« مع لميس العبودي. بدورها كشـفت العبودي عن أن 
النـاس سـماعه عبـر  يريـد  يتكـون فقـط ممـا  العـرض  هـذا 
طلباتهـم التـي تصلنـا مـن خـالل وسـائل التواصـل االجتماعـي. 
وقالت: »ال شـك أنه يمنحنا شـعوًرا رائًعا ألنك كمقدم للبرنامج 
تلمـس مـن خاللـه بوضـوح أن هناك شـخًصا مـا منتبًها لسـماع 
برنامجـك بـكل تفاصيلـه، ونحـن بالتأكيـد ال نتعامـل مـع هـذه 

المسؤولية باستخفاف«.
قبـل جائحـة كورونا، بدأ هذا الثنائـي الديناميكي في تغطية 
أحـداث الشـركة، ومنهـا مناسـبات مركـز الملـك عبدالعزيـز 
الثقافي العالمي )إثراء(، وكذلك مهرجان الشـرقية للموسيقى، 
حيث أجرتا مقابالت مباشرة مع عدد من الفنانين المشاركين. 
وحـول ذلـك، قالـت أبو خمسـين: »هنـاك الكثير مـن الموهوبين 
في المجتمع ونريد أن نمنحهم فرصة لمشاركة مواهبهم معنا. 
وال شك أن تقديم فنانين محليين ناشئين هو بالتأكيد الخطوة 

التالية بالنسبة لنا«.

شيء جديد كل يوم
بسـبب  التـي صمـدت  الوسـائل  أقـدم  مـن  اإلذاعـة  تُعـد 
بسـاطتها وفاعليتهـا. ويؤكـد تلـك الحقيقـة بويـز بقولـه: »لقـد 
حافظـت اإلذاعـة علـى بقائهـا ألنهـا أعـادت قولبـة ذاتهـا بمـا 
يتناسـب مع احتياجات المجتمع، وتقديم ما يهمه من موسـيقى 
وأخبـار طقـس ومتابعـات؛ فالنـاس يريـدون أن يشـعروا وكأنـك 

جزء من مجتمعهم، وهذا ما نهدف إلى القيام به كل يوم«.

1930م - 1939م
البث عبر مكبرات الصوت

1957م
إطالق البث األرضي

1970م - 1979م
البث عبر موجات اإلف إم

1988م
اقتصار البث على محطتي راديو

2014م
التحول إلى عالمة تجارية

2017م
البث المباشر على نطاق عالمي

2019م
خاصية األوامر الصوتية

للوصول إلى البث

2020م
إطالق تطبيق بعالمة تجارية للشركة

محطات
في رحلة الراديو

صوٌر ألصوات يألفها المستمعون إلى محطات راديو أرامكو السعودية. من اليمين إلى اليسار: سكوت بويز، وأحمد الشرقي، ونادر 
الفصام، وماري كالير، وجيمس بيكر.

يعود تأسيس الخدمات اإلذاعية إلى عقود مضت، وقد مرت بتحوالت عديدة لتواكب المراحل الزمنية المختلفة، وهي اليوم 
شاهد لصمود البث بالراديو كوسيلة إعالمية مؤثرة.
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فهم حقيقة السالمة
■  بدأنـــا حديثنا معه بالســـؤال األكبـــر: ماذا 

تعني لك السالمة؟
فقـــال: ذات مرة، قال لي شـــخص ال يعمل في قطاع 
النفـــط والغـــاز إن الســـالمة هـــي ضمـــان اســـتمرارية 
العمـــل. لكننـــي أختلف معـــه تماًما؛ فال قيمة للشـــركة 
دون موظفيهـــا، وال شـــيء أهم من ســـالمتهم وســـالمة 

مجتمعاتنا.
د  إن أشـــدَّ ما أخشـــاه هو وقـــوع حادثة خطيـــرة تهدِّ
الســـالمة، فوقـــوع حادثـــة واحدة مـــن هـــذا القبيل، أو 
حالة وفـــاة واحدة، ال قّدر اهلل، هو خســـارة فادحة كان 
باإلمـــكان تفاديهـــا. الغالبيـــة الُعظمـــى مـــن موظفينـــا 
يعملـــون فـــي معامـــل ومرافـــق صناعيـــة، ولكن، ســـواء 
أكانـــوا يعملون في مثل هـــذه المواقع أم فـــي المكاتب، 

فسالمتهم هي أولوية قصوى ال تقبل النقاش.

خ الشركة ثقافة السالمة؟ ■  كيف ترسِّ
ال شـــك أن أهـــم أســـباب النجـــاح هـــو صنـــع ثقافة 
منفتحة نحو الســـالمة. ولن يتأتى لثقافة الســـالمة أن 
تترســـخ إال فـــي بيئة يشـــعر فيهـــا الموظفـــون بالقدرة 

على إبداء آرائهم.
لنتمكـــن مـــن تجنُّـــب المخاطـــر أو منعهـــا، يجب أن 
نعـــرف مـــا يحـــدث بالفعل فـــي الميـــدان، فـــي مرافق 

ومواقع األعمال وفي المكاتب.
البيئـــة المنفتحـــة والتعلم المســـتمر همـــا عنصران 
مهمـــان لتحقيـــق ذلك. كمـــا أن لإلبـــالغ عن مـــا يهدد 
الســـالمة دوًرا رئيًســـا لتحقيـــق التميُّـــز فـــي مجـــال 
الســـالمة، وال يقتصـــر ذلك على اإلبالغ عـــن الحوادث 
فحسب، بل يشـــمل المواقف التي كادت أن تُفضي إلى 

حوادث أيًضا.
ولهذا الســـبب، تعمل الشركة باســـتمرار على تسهيل 
اســـتخدام أنظمتها، لتشـــجيع الموظفين علـــى اإلبالغ، 
وتحويل بيئة الســـالمة فـــي أرامكو الســـعودية من بيئة 
صارمـــة، إلـــى بيئة تشـــجع علـــى اإلبـــالغ علـــى الفور 
ز االنفتاح فـــي التواصـــل. إلى  وبصـــورة دقيقـــة، وتعـــزِّ
جانـــب ذلك، فإن التعليم والدروس المســـتفادة في هذا 

السياق هي بالمثابة نفسها من األهمية.

عقول تؤمن بأهمية السالمة
■  ما الســـبب الـــذي يكمـــن وراء نجـــاح أرامكو 

السعودية في ترسيخ ثقافة السالمة؟
اإلجابة عن هذا الســـؤال تكمن فـــي كلمة واحدة، أال 
وهي التدريب؛ فنحن ال ندخر أي جهد لالســـتثمار في 
موظفينـــا، لضمـــان أنهم على قـــدر عاٍل مـــن التدريب، 
ولديهـــم المقـــدرة علـــى األخذ بزمـــام المبـــادرة إذا ما 

لزم األمر.
إن ثقافـــة الســـالمة تجـــري فـــي شـــراييننا وتشـــغل 
فكرنا. ومـــع ما يكتنـــف تشـــغيل مرافق النفـــط والغاز 
مـــن مخاطـــر جمـــة، إال أن موظفينـــا يعرفـــون كيفيـــة 
التعامـــل مـــع هـــذه المخاطـــر، وجهودهـــم محـــل فخر 
واعتزاز كبيرين بالنســـبة لي. وتتمتع أرامكو الســـعودية 
بخبـــرة ممتـــدة لعقـــود تمكننـــا مـــن ضمـــان ســـالمة 
موظفينـــا، إال أنـــه يجـــب علينـــا فعـــل ما هـــو أكثر من 
ذلك، فـــال يمكننـــا أن نركن إلـــى الرضـــا واالكتفاء بما 

حققناه.

■  أيـــن وصلت الشـــركة فـــي رحلتهـــا لتحقيق 
السالمة؟

تلـــك رحلة ليـــس لها نهايـــة، فاألمـــر يـــزداد تعقيًدا 
وإلحاًحا كلما توغلنا في المستقبل.

وحافـــاًل  مشـــرًفا  ســـجاًل  نمتلـــك  أننـــا  صحيـــٌح 
باإلنجازات في مجال الســـالمة، إال أن الســـقف يزداد 
ارتفاًعـــا مـــع مـــرور الوقـــت. األمـــر ال يقتصـــر علـــى 
مراقبـــة المخاطـــر الداخلية، بـــل هناك أيًضـــا أخطار 

وتهديدات خارجية تستلزم منا أن نكون مدركين لها.
لدينـــا ســـمعة تشـــهد بأننـــا أعلـــى منتجـــي الطاقـــة 
كفـــاءة، وهـــذه مكانـــٌة لـــم نبلغها فـــي يوم واحـــد، فقد 
اســـتغرقت منا ســـنوات طويلة مـــن العمـــل. وأي تهاون 
في معايير الســـالمة، ســـيلحق الضرر بموثوقيتنا، التي 
ق بهـــا فـــي مجـــال  هـــي أحـــد العوامـــل التـــي نتفـــوَّ

المنافسة.

ز ثقافة الســـالمة فـــي أرامكو  ■  ما الـــذي يميِّ
السعودية على مستوى العالم؟

إنـــه االلتـــزام، فنحـــن دائًمـــا نســـعى إلى صنـــع بيئة 
عمـــل على أعلى مســـتوى مـــن الســـالمة والكفـــاءة، إذ 
ليس من المســـتحيل الجمع بينهما. وأرامكو الســـعودية 
خيـــر مثـــال للعالـــم علـــى أن الســـالمة والربحيـــة ال 

تتعارضان.

ف مع الجائحة التكيُّ
■  كيف تؤثـــر جائحة كوفيـــد-19 على ثقافة 

السالمة في أرامكو السعودية؟
هذا ســـؤال مهـــم للغاية، فنحـــن نشـــهد ارتفاًعا في 

حاالت اإلصابة بالفيروس هذه األيام.
األوبئـــة تمثِّـــل أحد المخاطر الرئيســـة، وقـــد تعلمنا 
كثيـــًرا من هـــذه التجربـــة، خصوًصـــا في مجـــال إدارة 

مكافحة األمراض المعدية.
إنهـــا حتًما أوقات صعبة، حيث تســـتمر الجائحة في 
عـــزل الناس بعضهـــم عن بعـــض، إال أنني أعلـــم أيًضا 
دتنـــا من جانب آخـــر، فإذا نظـــرت حولك  أنهـــا قد وحَّ
ســـتجد قصًصـــا ملهمة يســـاعد فيهـــا النـــاس بعضهم 
بعًضـــا. كمـــا ينبغـــي أن أقـــول إن الجائحة قـــد جعلتنا 
أيًضـــا أكثـــر وعًيـــا، وأكثـــر اهتماًمـــا وعطًفـــا علـــى 

اآلخرين.
انتقـــل معظـــم  الجائحـــة،  ـــت عاصفـــة  حينمـــا هبَّ
موظفينـــا الذين يعملـــون فـــي المكاتب إلـــى العمل من 
المنـــزل بسالســـة. لكـــن جوهـــر عملنـــا هـــو اإلمـــداد 
بالطاقـــة، وإنتـــاج النفـــط والغـــاز والمنتجـــات والمواد 
الكيميائيـــة المكررة، وهـــذا أمٌر ال يمكـــن القيام به من 
المنـــزل. وتطلَّب ذلك وجـــود اآلالف مـــن موظفينا في 
الميـــدان عبـــر مختلـــف مرافـــق الشـــركة ومنشـــآتها، 
وقضاءهـــم فتـــرات طويلـــة بعيًدا عـــن أُســـرهم. كانت 
تلـــك تضحية كبيرة، لكنها ســـاعدت أرامكو الســـعودية 
على االســـتمرار في إنجـــاز أعمالها، فـــي حين توقفت 

معظم األعمال في العالم.
ومن أجل ضمـــان ســـالمة موظفينا وأفراد أُســـرهم، 
كان علينـــا أن نقـــوم بالعمـــل بشـــكل مختلـــف، ففرضنا 
احتـــرازات إضافيـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن عديـــًدا من 
المتطلبـــات واإلجراءات المعيارية للســـالمة التشـــغيلية 
كانـــت بمثابـــة إجـــراءات وقائيـــة ضـــد الفيـــروس. لقد 
رفعنا ســـقف إجراءاتنا االحترازية، وبالمثل، فإن ســـقف 

الناصر: قيمة الشركة تعتمد على موظفيها وال شيء أهم من سالمتهم وسالمة مجتمعاتنا
يف حديث موسع عن السالمة

جانيت بنهيرو
يؤكد تعريف السالمة لدى أرامكو السعودية على أنها كل ما من شأنه أن 

يحقق حماية أنفسنا، وحماية اآلخرين، وحماية مستقبلنا. وفي حين ُيعد 
وجود ثقافة شاملة للسالمة أمًرا ذا أهمية قصوى في قطاع النفط والغاز، 

فإن طبيعة األعمال الرئيسة ألرامكو السعودية، بما فيها إنتاج المواد 
الهيدروكربونية وتكريرها ونقلها، تنطوي على مخاطر محتملة مرتبطة 

بالسالمة؛ إذ يفرض التعامل مع منتجات الطاقة والمنتجات الكيميائية 
توخي أقصى درجات الحذر والِحيطة.

وبينما تفرض الجائحة والتحول الرقمي مخاطر جديدة في هذا 
الجانب، تبقى السالمة ركيزة رئيسة لتحقيق رؤية الشركة في التحول إلى 

أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم.
وفي هذا الشأن، ننشر حوارنا مع رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها 

التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، حيث يدور الحديث معه حول 
هذا الموضوع.

الصفوف األمامية للسالمة
فـي عـام 1982م، بـدأ المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، 
حديـث التخـرج آنـذاك، مسـيرته العمليـة فـي الشـركة 

ضمن الصفوف األمامية لفرق أعمال اإلنتاج.
د الناصـر منصـب رئيـس  وبعـد مضـي 33 عاًمـا، تقلَـّ
أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، فـي عـام 
2015م، ليقـود الشـركة علـى طريـق اإلنجـازات متجـاوًزا 

بها خالل ذلك عدة أزمات، إلى فضاءات النجاحات.

نحـو  التـي سـعى  العريقـة،  السـالمة  ثقافـة  وكانـت 
ترسـيخها موظفـو أرامكـو السـعودية األوائـل، هـي التـي 
سـاعدت الشـركة فـي التغلـب علـى التحديـات وتجـاوز 

تلك األزمات.
وأوضـح الناصـر أن تلـك الهمـة، إلـى جانـب االلتـزام 
تجـاه المحافظـة علـى ذلـك اإلرث واسـتمراره، مـا تـزال 
الشـركة  مرافـق  جميـع  فـي  ملمـوس  بشـكل  موجـودة 

ومنشآتها، وأنها لم تتزعزع منذ انضمامه إليها.
وقـال الناصـر: »كانـت اسـتجابتنا للهجمـات اإلرهابيـة 
التـي اسـتهدفت مرافـق الشـركة دليـاًل واضًحـا علـى أن 
السـالمة جـزء ال يتجـزأ مـن قيـم الشـركة، كمـا كانـت 
كبيـر  فخـر  مصـدر  وجاهزيتهـم  موظفينـا  اسـتجابة 
بالنسـبة لـي، ليـس ألننـا نجحنـا فـي التصـدي للهجمـات 
فحسـب، بل ألنني لمسـت من خاللها دأب موظفينا على 

التميُّز في جميع أعمالنا«.
الفريـق  هـذا  قيـادة  »يشـرفني  الناصـر:  ويضيـف 
العظيـم، ومـع أننـي أزاول عملـي من المكتب هـذه األيام، 
إال أننـي ال أزال فـي الميـدان. وفـي هـذا الشـأن، فـإن 
أصـول  لمراجعـة  الشـهرية  التنفيذيـة  اإلدارة  جولـة 
مـع  للتواصـل  الممتـازة  الوسـائل  مـن  هـي  السـالمة 

موظفينا«.



ل الوقـت المهـدر نتيجـة اإلصابـات، بالنسـبة لمجمـوع القـوى  ل اإلجمالـي لحـاالت اإلصابـة والمـرض التـي ُيمكـن رصدهـا، ومعـدَّ ُيظهـر الرسـم البيانـي والجـدول أدنـاه المعـدَّ
العاملة في الشركة، بما في ذلك المقاولون، خالل الفترة من 2015م إلى 2019م.
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ل الوقت المهدر نتيجة اإلصابات معدَّ

ل حاالت اإلصابة والمرض التي يُمكن رصدها معدَّ

7
القافلة األسبوعية      ١٨ فبراير ٢٠٢١ 

الناصر: قيمة الشركة تعتمد على موظفيها وال شيء أهم من سالمتهم وسالمة مجتمعاتنا
التوقعات مرتفـــع أيًضا ألننا أرامكو الســـعودية. هذا ما 
يتطلَّبـــه الوضـــع الراهـــن لكوفيـــد-19 منا. حيـــث ينبغي 
علـــى الجميع، علـــى كافة المســـتويات في الشـــركة، أن 
يدركـــوا تماًمـــا اإلجـــراءات التي يجـــب عليهـــم اتخاذها 
استناًدا إلى ســـيناريوهات المخاطر المتعددة الموضحة 
في بروتوكـــول االســـتجابة لكوفيـــد-19. وتبيـــن تجارب 
رة من  الـــدول األخرى فـــي مكافحة الســـالالت المتحـــوِّ
كوفيـــد-19 أنه ال يوجـــد مجال التخاذ حلول وســـطى أو 

الركون إلى الرضا واالكتفاء بما حققناه.
وال شـــك أن بُعدنـــا عن أُســـرنا، وعـــدم قدرتنا على 
القيـــام بمـــا اعتدنا فعلـــه، كالخروج مـــع األصدقاء إلى 
المقاهـــي أو ممارســـة أنواع معينـــة مـــن الرياضة، قد 
تكـــون لـــه آثـــاٌر ســـلبية علـــى أمزجـــة الجميـــع، إال أنه 
بالمقابل ال زال بإمكاننا تفقد آبائنا وأقاربنا باســـتمرار 

بفضل تقنيات االتصال عبر الفيديو.
وبطبيعتـــي المتفائلة دائًمـــا، أنا واثق مـــن أن حياتنا 
ســـتعود إلى طبيعتها شيًئا فشـــيًئا، وذلك في ظل توفر 
اللقاحـــات. لكـــن فـــي الوقـــت الراهـــن، علينـــا فعل ما 
بوســـعنا لتخطـــي هـــذه األزمـــة الصحيـــة، وعلينـــا أن 
ـــن بطبيعة  نتحلى بـــروح الفريـــق الواحد، وهـــذا يتضمَّ
الحـــال، التســـجيل من أجل أخـــذ اللقاح، ولهـــذا أطلب 
مـــن أولئك الذين لم يبـــادروا إلى التســـجيل حتى اآلن، 

أن يقوموا بذلك.

مستقبل السالمة
أن تحافـــظ علـــى  ■  كيـــف يمكـــن للشـــركة 
مســـتوى الســـالمة في الشـــركات المنتسبة 
لها وشـــركائها في المشـــاريع المشتركة، في 

وقت تشهد فيه نمًوا مضطرًدا؟
وتحقيـــق  الشـــركة  لنجـــاح  رئيـــس  عامـــل  النمـــو 
طموحاتها في المســـتقبل، فشـــبكتنا العالمية ستستمر 
في التوســـع خـــالل العقود القليلـــة المقبلة، ســـواء من 
خـــالل النمو الداخلي أو من خالل عقد الشـــراكات مع 

محفظتنـــا  تنويـــع  فـــي  نســـتمر  حيـــث  اآلخريـــن، 
االســـتثمارية. لكننا في غاية الوضـــوح فيما يخص هذا 
يقبـــالن  ال  أمـــران  والموثوقيـــة  فالســـالمة  األمـــر؛ 
التفـــاوض عندمـــا تريـــد أي جهـــة عقـــد شـــراكة مـــع 

أرامكو السعودية.

ر التقنية مستقبل السالمة؟ ■  كيف ستغيِّ
لقـــد كان للثـــورة الصناعيـــة الرابعة أثـــر عميق على 
البنيـــة التحتيـــة لقطاع النفـــط والغاز، لم يســـبق مثيله 

منذ ظهور محركات االحتراق.
وفـــي الوقت الراهـــن، تُتاح لنا فرصة االســـتفادة من 
تقنيات ما كان لنـــا أن نحلم بها قبل عقـــد من الزمان. 
وعلى ســـبيل المثـــال، فـــإن المـــدن والمعامـــل الذكية، 
نـــت مـــن ظهورهـــا تقنيـــات الثـــورة الصناعية  التـــي مكَّ
الرابعـــة، لديها القابلية ألن تكون أكثـــر أماًنا من المدن 

والمعامل التقليدية.
إن اســـتخدام مثـــل هذه التقنيـــات كان الســـبب وراء 
االحتفـــاء بمعمـــل الغاز فـــي العثمانيـــة ومعمل خريص 

كمنارتيـــن صناعيتيـــن مـــن قبـــل المنتـــدى االقتصادي 
العالمي.

وفي المقابل، هناك مخاطـــر جديدة ترتبط بالتقنية 
من قبيـــل الهجمـــات اإللكترونية. ومع ذلـــك، فأنا واثق 
مـــن أننـــا إذا أظهرنـــا التزاًمـــا بالســـالمة فـــي العالـــم 
الرقمي، بمـــا يضاهي التزامنا بها فـــي ميدان األعمال 
الصناعيـــة، فـــإن بإمكاننـــا إدارة هـــذه المخاطـــر، مـــع 
اســـتثمار الفوائـــد الهائلـــة الكامنـــة فـــي التحـــول نحو 

شركة أذكى وأكثر اعتماًدا على البيانات.

إدارة منع الخسائر تنال تقديًرا دولًيا عن 
مبادرات السالمة

م المعهد األمريكي للمهندســـين الكيميائيين،  كرَّ
ـــًرا، إدارة منـــع الخســـائر لقـــاء جهودهـــا في  مؤخَّ
النهـــوض بالســـالمة وتعزيـــز االندماج فـــي مكان 

العمل.
واختيـــرت مبادرتـــان مـــن مبـــادرات إدارة منـــع 
األمريكـــي  المعهـــد  ئـــزة  جا لنيـــل  الخســـائر 
للمهندســـين الكيميائييـــن، وذلك بعد منافســـة مع 
شـــركات  متهـــا  قدَّ مشـــاركة   100 مـــن  أكثـــر 

ومؤسسات عالمية رفيعة المستوى.
وكانـــت إحـــدى المبادرتين المختارتيـــن في فئة 
ســـالمة العمليـــات تحـــت عنـــوان: »تطويـــر نهـــج 
ـــب مبتكـــر لتخطيـــط اســـتخدام األراضـــي  مركَّ
الموجـــودة حول مرافـــق أرامكو الســـعودية«، فيما 
جـــاءت األخرى فـــي فئة التنـــوع واالندمـــاج تحت 

عنـــوان: »تصميـــم مالبـــس مقاومة للَّهـــب خاصة 
بالنساء«.

كمـــا كانـــت هنـــاك مبـــادرة ثالثـــة نجحـــت في 
الوصـــول إلـــى التصفيـــات النهائيـــة ضمـــن فئـــة 
نت جهوًدا لتعزيز التميُّز  ســـالمة العمليات، وتضمَّ

في كافة قطاعات الشركة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعـــرب مديـــر إدارة منـــع 
الخســـائر، األستاذ غســـان أبو الفرج، عن سعادته 
بهـــذا التكريم قائاًل: »نحن في غاية الســـرور لنيل 
هـــذا التقديـــر الجدير باإلشـــادة، من قبـــل معهد 

دة«. مرموق يضمُّ تحت مظلته جنسيات متعدِّ
جديـــٌر بالذكر أن جوائز المعهد العالمية تتَّســـم 
بالتميُّـــز، وتُعـــد مـــن أرقـــى الجوائـــز فـــي مجـــال 

الهندسة الكيميائية على مستوى العالم.

2019م2018م2017م2016م2015م
ل فحوصات الصحة للموظفين )فحص لكل 200 ألف ساعة عمل( 0.480.630.500.430.57معدَّ
ل الحوادث التي يُمكن رصدها )حادث لكل 200 ألف ساعة عمل( 0.130.140.120.140.14معدَّ

ل حاالت األمراض المهنية )حادثة لكل 200 ألف ساعة عمل( 0.0000.0020.0140.0030.008معدَّ
المعدل اإلجمالي لحوادث السالمة المرتبطة بالعمليات

)حادثة لكل 200 ألف ساعة عمل(
0.010.020.010.010.03

014100عدد حاالت الوفاة
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تزايدت
 نشاطاتنا على
 اإلنترنت في

اآلونة األخيرة

ـِ ... لماذا ال نستخدم ماي تشارت ل
الذهاب إلى المدرسةاستئجار سيارة

 طلب إعادة صرف األدوية
بعد نفادها حجز موعد ألخذ اللقاحاالطالع على نتائج االختبارات

التواصل مع األسرة واألحباء

تعرف على طبيبك مواعيد الهاتف أو الفيديو

المميزات:
• إرسال رسائل نصية إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك

• تحديثات مخصصة لمساعدتك على التركيز على ما هو مهم لصحتك
• وظيفة "بحث" سهلة االستخدام   

لستم من مستخدمي ماي 
تشارت بعد؟

سارعوا بالتسجيل اليوم. في حال الحاجة 
إلى مساعدة للتسجيل في ماي تشارت أو 

إذا كان لديكم أّي أسئلة، يرجى االتصال 
على الهاتف رقم: 4444-305-800 واتباع 

التوجيهات.
لمزيد من المعلومات حول األسئلة 

المتكررة وكيفية التسجيل 
واالطالع على الملفات 

اإلرشادية وقائمة تشمل 
كافة المميزات والخدمات 

المتاحة. 

تجنُّب التجمعات
وسيلتنا للنجـاة   

أطلقـــت وزارة الصحـــة، مؤخـــًرا، حملـــة توعويـــة جديـــدة تحت 
شـــعار »نتعـــاون مـــا نتهـــاون«، بمـــا يعكـــس التوجـــه الوطنـــي نحو 
تشـــجيع االلتزام الكامـــل بالتدابير االحترازية، بهدف منع انتشـــار 

فيروس كوفيد-19.
وتأتي هـــذه الحملـــة بعد ارتفـــاع حـــاالت اإلصابـــة بالفيروس، 
التـــي اســـتقبلتها وزارة الصحـــة خالل شـــهري ينايـــر وفبراير من 

العام الحالي.
ـــد هـــذا االرتفـــاع الضـــرورة الماســـة المتثـــال التعليمات،  ويؤكِّ

والتعاون بشأن اتباع سلوكيات الوقاية من العدوى، ويشمل ذلك:
■ تجنُّب التجمعات.
■ االلتزام بالتباعد.

■ لبس الكمامة.
■ تعقيم اليدين وغسلهما.

القافلة األسبوعية
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■  أخـــذ اللقـــاح ضـــد كوفيـــد-19، واالســـتمرار فـــي االلتـــزام 
بإرشادات مكافحة العدوى.

■ تحميل تطبيق )توكلنا( واستخدامه.
مـــن جانبه، يحثُّ مركـــز جونز هوبكنز أرامكـــو الطبي على دعم 
حملـــة وزارة الصحة، لوقف االرتفاع في حـــاالت اإلصابة بفيروس 

كوفيد-19.
وفي هـــذا الســـياق، قال قائـــد فريق كوفيـــد-19، ومدير قســـم 
مكافحـــة العدوى في مركـــز جونز هوبكنز أرامكـــو الطبي، الدكتور 
جعفـــر آل توفيـــق: »فـــي حيـــن أن هنـــاك عديـــًدا مـــن العوامـــل 
المحتملـــة، التي أســـهمت فـــي ارتفاع عـــدد اإلصابات، فـــإن الحل 
بســـيط للغايـــة. يجب أن نتبع إرشـــادات الوقاية مـــن العدوى، التي 

تها وزارة الصحة«. أقرَّ
وأضـــاف آل توفيـــق: »حافـــظ على ســـالمتك وســـالمة أحبائك 
إلـــى أن نتمكن من توســـيع نطـــاق برامج التطعيم ضـــد كوفيد-19، 

ليشمل ذلك الجميع وتتوقف هذه الجائحة«.
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شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية 
ترعى حفل جوائز طريق الحرير الجديد

خالل النســـخة الحادية عشـــرة من منتدى اإلمارات 
للطاقـــة، الذي ُعِقَد، مؤخًرا، افتراضًيا بمشـــاركة عدد 
مـــن األطـــراف المعنية البـــارزة في مجـــال الطاقة، تم 
اإلعـــالن عن الفائزيـــن بجوائز طريـــق الحرير الجديد 

للرؤساء التنفيذيين لعام 2020م.
مـــت الجوائـــز، التـــي انطلقـــت فـــي عـــام  وقـــد ُصمِّ
2017م، عـــن طريـــق الشـــراكة بيـــن حكومـــة الفجيـــرة 

وشـــركة أرامكو لتجارة المنتجـــات البترولية، لالحتفاء 
بقادة الصناعة الرائدين، الذين يقودون تحول أســـواق 
الطاقـــة عبـــر طريـــق الحرير الجديـــد، ذلـــك الطريق 
التجـــاري العريـــق، الـــذي يربط آســـيا بأفريقيـــا عبر 

منطقة الشرق األوسط.
وقـــال رئيـــس شـــركة أرامكـــو لتجـــارة المنتجـــات 
البتروليـــة، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، ورئيـــس لجنة 
اختيـــار الجوائز الدولية، األســـتاذ إبراهيـــم البوعينين: 
»فـــي صناعـــة الطاقة تحظـــى القيادة بأهميـــة قصوى، 
فنحـــن نعمـــل علـــى نطـــاق عالمـــي، ويمكـــن أن تؤثـــر 
مليـــارات  حيـــاة  علـــى  نتخذهـــا  التـــي  القـــرارات 

األشخاص«.
وأضـــاف البوعينيـــن: »الفائـــزون بالجوائـــز لعـــام 
2020م أظهـــروا نجاًحـــا مســـتمًرا فـــي اتخـــاذ القرار 

القافلة األسبوعية

الصحيـــح فـــي المواقـــف المهمـــة، كمـــا أن كاّلً منهم 
يمتلـــك رؤية وإســـتراتيجية، وقـــد نجحوا فـــي تعزيز 

ثقافة عمل راسخة، وبناء فرق ناجحة«.
نت قائمة الفائزيـــن كاّلً من: نيكي ويديواتي،  وتضمَّ

مـــن شـــركة )بارتامينـــا( اإلندونيســـية، عـــن قطـــاع 
التكريـــر؛ وكـــوال لـــي هـــوون، مـــن الهيئـــة البحريـــة 
والموانئ الســـنغافورية، عـــن قطاع الموانئ؛ وراســـل 
هاردي، من شـــركة )فيتول( الهولنديـــة لتجارة الطاقة 

والســـلع، عن قطـــاع التجارة؛ وكرســـتين مـــورش، من 
شـــركة )أودفجيـــل( للتنقيـــب عـــن النفـــط وخدمـــات 
اآلبار والهندســـة، عن قطاع الشـــحن؛ وروب نيجست، 

من شركة )في تي تي آي(، عن قطاع التخزين.

الفائزون أظهروا نجاًحا مستمًرا في 
اتخاذ القرار الصحيح في المواقف 

المهمـة، كما أن كالًّ منهم يمتلك 
رؤية وإستراتيجية، وقد نجحوا في 

تعزيز ثقافة عمل راسخة، وبناء فرق 
ناجحة

إبراهيم البوعينين

دعوة لاللتحاق ببرامج تدريبية للطلبة 
والطالبات السعوديين في المرحلة 

الثانوية لعام 2021م

يبدأ التسجيل يف ٢٢ فبراير 2021 وينتهي يف 1 مارس 2021. 

للتسجيل وملعرفة شروط التقدمي، ُيرجى مسح على رمز 

االستجابة السريع أدناه. 

برنامج طموح
مستقبلك بين يديك

أهدافه:
• تنمية مهارات الطلبة لتلبية متطلبات اجلامعات.

• تدريب املشاركني على االختبارات العلمية واللغوية                                                                                                                
  مثل SAT و IELTS ومهارات الثورة الصناعية الرابعة.

مدته:
خالل فصل الصيف، ويستمر 

على مدار العام الدراسي.

مدته:

برنامج التدريب الصيفي
مواهب اليوم إنجازات الغد 

أهدافه:
• تطوير قدرات الطلبة يف اللغة اإلنجليزية والعلوم. 

• تعزيز املهارات احلياتية وبناء الشخصية.
• التركيز على مبادئ السالمة والتوعية بمتطلبات                          

  القبول يف اجلامعات. 

• توفير مقدمة عامة الختبار اللغة اإلنجليزية
."IELTS" الدولي  

خالل فترة الصيف، ويستمر 

ملدة ثالث إلى أربعة أسابيع.
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كي ال تكون سمكة حمراء!

هل نولد عنصريين؟

فلسفة اللقاء بين البشر

ــردي النـــطـــالق مــســيــرتــك فـــي الــكــتــابــة  ــ ــة كــنــوع سـ ــروايــ ■  اخـــتـــرت الــ
اإلبداعية. هل هــذا االختيار مقصود؟ ولــمــاذا ابتعدت مثاًل عن 

القصة القصيرة جًدا التي صارت رائجة اآلن؟
الشكل األدبي هو من يختار مبدعه وتوقيت تشكله، وكل ما يفعله 
الكاتب هو االستجابة لزفرات قلمه ومنحه المساحة كي يدّون ما 
استفزه. لم أكن أخطط لكتابة الــروايــة، فقط وجــدت أنني أكتب 
مسلساًل رمضانًيا فكاهًيا وقمت بنشره في إحدى المنتديات وكان 
عبارة عن حكاية بسيطة تنتهي بنهاية الحلقة وهو ما يشبه القصة 
القصيرة والفرق أن األبطال والوعاء المكاني والزماني ال يتغيرون 
في كل الحلقات، ما يعني أنه جمع بين القصة القصيرة والرواية 
وأظنه كان النواة التي انطلقت منها لكتابة روايتي األولــى »حتًما 
ســأكــون«، ووجـــدت نفسي بعد ذلــك قـــادًرا على تــدويــن أكاذيبي 
وإلباسها ثوب الرواية. أما بالنسبة للقصة القصيرة فأنا ُمِقلٌّ بالفعل 
في كتابتها بسبب انبهاري الكبير بالكاتب الروسي العظيم أنطون 
تشيخوف وكذلك تلميذه يوسف إدريس ومحاولتي اقتفاء أثرهما 
وهو الحال نفسه مع القصة القصيرة جًدا التي أسس لها الروائي 
األمريكي إرنست همنغواي، في قصته الشهيرة »للبيع… حذاء طفل 
لم يلبس قط«؛ ففي ظني من ال يستطيع صنع هذه الكبسولة بالغة 

التأثير كهؤالء األفذاذ فعليه االبتعاد.  
■  تـــدور حــبــكــات روايـــاتـــك مثلما فعلت فــي »حــتــًمــا ســأكــون« و»زيـــف 
القصاص« في إطــار بوليسي يغلب عليه الطابع التشويقي، هل 

ترى أن مثل هذا التوجه بوسعه جذب القارئ أكثر؟ 
القالب البوليسي المبني على الغموض واإلثارة واالستفزاز للقارئ 
بالتأكيد يجذب عدًدا كبيًرا من القراء، وأنا من هؤالء الذين دفعهم 
حبهم لهذا األسلوب الكتابي لمطالعة جميع أعمال الروائية العالمية 
أجاثا كريستي، وفي سن مبكرة جًدا. ولعل هذا كان سبًبا في بدايتي 
مع الكتابة الروائية من الحكاية البوليسية، والفرق أنني اتخذتها؛ أي 
الجريمة، بقعة ضوء مفاجئة تعري مسرح الحياة وتظهر ما خفي من 

أمور ال يُلتفت إليها غالبا إال وقت المصائب.
ــاتـــك »مــقــتــل دمــيــة« احــتــفــيــت بــالــمــرأة فجعلتها  ■  فــي أحــــدث روايـ
بطلتك الرئيسة، هل ترى أن بوسع األديب تقديم حلول لقضايا 

مجتمعية عبر الخيال السردي؟
الكاتب الروائي المتمكن وعلى مدار التاريخ، كان له دور كبير 
وبــارز في تشخيص الواقع وتقديم الحلول، وهو ما عزز من دور 
الرواية وتأثيرها. ويحضرني هنا ما قاله عالم النفس النمساوي 
الشهير فرويد في اعترافه العجيب بإن كل فكرة خطرت له في علم 
النفس سبقه إليها الروائي الروسي العظيم دوستويفسكي، وأظن 
أننا نذكر جيًدا رواية »كوخ العم توم« للكاتبة األمريكية هيريت بيتشر 
ستو، التي ُعّدْت من أكثر األعمال األدبية تأثيًرا على حركة التحرر 
من العبودية في أمريكا؛ فالرواية اإلبداعية كما هو معلوم تحمل 
مضامين هادفة، وهي بالتالي ليست حكاية سطحية تسرد أحداًثا 

تفتقر للعمق. 
العامية.  اللهجة  ■  تتميز لغتك بالبساطة لكنك توظف أحياًنا 

كيف تحدد عالقتك باللغة الروائية؟
في الواقع أنا من أشد المناصرين للفصحى وأكره كثيًرا الكتابة 
بالعامية، ولكن قد نحتاج في كثير من األحيان للمرونة في التعاطي 
مع قناعاتنا، وهو ما كان مني في رواية »مقتل دمية«، عندما قررت 
في عدد قليل من األسطر استحضار العامية بغية إيصال إحساس 
ال تحسن الفصحى التعبير الصادق عنه. أما بالنسبة للغة البسيطة 
فهو نهج اتبعته لزيادة اتصالي بالقارئ الــذي ينفر من التراكيب 

اللغوية المعقدة.
■  نشرت روايتك »زيف القصاص« صوتًيا، كيف تقّيم هذه التجربة 
وفـــي رأيــــك هــل يمكن أن تحقق الــصــدى الــمــنــشــود مــن الــقــراءة 

الفعلية للرواية؟
هي مجرد تجربة جديدة اقتحمها كثير من الروائيين العالميين 
والــعــرب ويصعب تقييمها في الوقت الحالي، وإن كــان ال شيء 
يضاهي القراءة الفعلية التي تدخلك في أجواء العمل وتخلق روابط 

عميقة بينك وبين جميع مكوناته بدون وسطاء.

األدب يختار ُمبدعه 
والكاتب يستجيب

حامد أحمد الشريف
روائي سعودي صدر له ثالث روايات 

هي »حتًما سأكون«، و»زيف القصاص«، 
و»مقتل دمية«.

التـي  التطـورات  نقـدي  بشـكل  الكتـاب  هـذا  يبحـث 
أحدثتهـا الثـورة الرقميـة وتقنيـات التواصـل االجتماعـي، 
بحيـث صـارت تؤثـر بشـكل غيـر مسـبوق علـى تفاصيـل 
الكتـاب  اليوميـة بمختلـف جوانبهـا.  اإلنسـانية  الحيـاة 
بعنـوان »حضـارة السـمكة الحمـراء«، وهـو مـن تأليـف 
اإلعالمـي الفرنسـي وعميـد مدرسـة الصحافـة فـي كليـة 
العلـوم السياسـية بباريـس، برونـو باتينـو، وترجمـه إلـى 

العربية د. مصطفى حجازي. 
تقنيـة  المؤلـف مسـتخدمي  يشـّبه  الكتـاب  هـذا  فـي 
االتصـال الرقميـة في أهم تجلياتها وهي شـبكة اإلنترنت 
للتواصـل،  بمـا تتيحـه مـن تطبيقـات متعـددة ومتنوعـة 
بأسـماك الزينـة الحمراء التي ال يتعدى مـدى انتباهها 8 
ثـوان وتظـل تـدور بـال كلـل فـي حوضهـا الزجاجـي، وهـو 
يؤكـد فـي هـذا اإلطـار على حالـة التشـتت وعـدم التركيز 
التـي أصبحـت تسـيطر علـى معظـم مـن يسـتخدم هـذه 
التقنيـة؛ فجيـل األجهـزة الرقميـة بـدوره ال يتجـاوز مـدى 
انتباهـه 9 ثـوان، ودخـل مـن دون وعـي منـه فـي حالـة من 
»اإلدمـان« تسـتدعي فـي نظـره عالًجـا سـريًعا للحـد مـن 

تأثيراتها السلبية.
يشـير المترجـم فـي تقديمـه للكتـاب إلـى أن قيمتـه 
تتمثـل فـي أنـه يسـلط الضـوء علـى الجوانـب الخفيـة مـن 
تقنيـات التواصـل الرقمـي ويوفـر الوعـي بسـلبياتها كـي 
نطـور فـي النهايـة اسـتخدامنا لهـا لصالحنـا باالسـتفادة 

فقط من إيجابياتها.

يضـم هـذا الكتـاب مجموعـة مـن األبحـاث والدراسـات 
علميـة  مجـاالت  مـن  والخبـراء  األكاديمييـن  مـن  لعـدد 
متنوعـة بغـرض اإلجابـة علـى سـؤال واحـد رئيس هـو: هل 
نولـد عنصرييـن؟ وهـو السـؤال نفسـه الـذي ظهـر كعنـوان 
للكتـاب الـذي حـرره كل مـن جيسـون مـارش ورودولفـو 
منـدوزا دينتون وجيرمي آدم سـميث وترجمتـه إلى العربية 

جهاد الشبيني.
وتشـير مقدمـة الكتـاب إلـى أنـه يسـعى إلـى المسـاعدة 
علـى فهـم العلـم الناشـئ المعنـي بالتحيـزات العنصرية، إذ 
تتضمـن دراسـاته »نتائـج- توصـل إليهـا علـم األعصـاب- 
تكشـف عـن اآلليـات الدماغيـة وراء ردود أفعالنـا تجـاه 
األشـخاص المنتميـن إلـى أعـراق مختلفـة«، فقـد خلـص 
هذا العلم إلى أن التحيزات العنصرية توجد بشـكل راسـخ 
فـي مناطـق مـن دمـاغ اإلنسـان، وهـي تتحكـم فـي الغرائـز 
البشـرية. كمـا أنـه يسـتند فـي نقاشـه حـول آليـات التحيـز 
التي قد تسـيطر على تصرفات فئـات بعينها تجاه أطراف 
أخـرى تختلـف عنهـا فـي اللـون والعـرق علـى أحـدث مـا 
توصـل إليـه علـم النفـس اإليجابـي مـن نتائـج، وهـو العلـم 
الـذي يكشـف عـن »الطاقـات التـي يمكـن االسـتفادة منهـا 

لبناء مجتمع متعدد الثقافات على نحو أصيل«.
ويؤكـد محـررو الكتـاب أن العلـم، رغـم أهميـة دوره فـي 
تشـكيل مواقفنـا وسـلوكياتنا تجـاه مـن ينتمـون إلـى أعـراق 
أخـرى، لـم يكـن عامـاًل إيجابًيـا علـى الـدوام فـي مكافحـة 
التوجـه العنصـري، فبدايـة »مـن قياسـات محيـط الـرأس، 

البشـر  بيـن  اللقـاء  فـي مفهـوم  الكتـاب  هـذا  يبحـث 
مؤلفـه  يعتبـره  خصوصيتـه  لـه  أصيـاًل  فعـاًل  بوصفـه 
الفيلسوف الفرنسي شارل بيبن أساس الوجود اإلنساني 
ذاتـه. الكتـاب بعنـوان »فلسـفة اللقـاء«، ويَُعـدُّ امتـداًدا 
لمنهـج كاتبـه الـذي تبنـاه فـي إصداراتـه السـابقة التـي 
حاولـت أن تفـك شـفرات بعـض التصـورات والممارسـات 
السـائدة الخاصة بتفاعل اإلنسـان مع نفسه ومع محيطه 

وأهمها كتابه الذي صدر بعنوان »فضائل الخسارة«.
وفـي هـذا الكتاب، يناقش »بيبن« عبر عشـرات األمثلة 
مـن الكتابـات الفلسـفية واألعمال اإلبداعيـة في مجاالت 
فنيـة متنوعـة الطريقـة التـي تـم النظـر مـن خاللهـا إلـى 
فكـرة الِلقاء بين البشـر، بغـض النظر عن هدف مثل هذا 
اللقـاء وطبيعتـه. فاللقـاءات تتعـدد مـن حيـث تصنيفهـا، 
فثمـة لقـاء خـاص باالرتبـاط العاطفـي وهنـاك لقـاءات 
العمـل أو مقابـالت األصدقـاء، أو اللقـاء الـذي يجمـع 

البشر مًعا لحضور حدث بعينه والمشاركة فيه.
ويؤكـد الكاتـب علـى أن اللقـاء هـو مـا يميـز البشـر فـي 
حياتهم، فهو الفعل الذي يكشـف عن رغبتهم في اقتسـام 
وجودهـم مـع آخريـن عنهم بـداًل من االنطـواء على الذات 
الـذي يقّيـد حركـة اإلنسـان نحـو نمـوه الصحـي نفسـًيا 
اكتشـاف  تعيـد  مغامـرة  اللقـاء  أن  ويـرى  واجتماعًيـا. 

يضـم الكتـاب 11 فصـاًل قصيـًرا يناقـش فيهـا الكاتـب 
الرقميـة  التقنيـات  عمـل  بآليـة  ترتبـط  رئيسـة  فكـرة 
وتأثيراتهـا المتعـددة. يعالـج علـى سـبيل المثـال مسـألة 
تفتيـت االنتبـاه التـي صـارت تميـز مسـتخدم اإلنترنـت، 
حيـث يتسـارع انتقالـه بيـن المشـاهد المتتاليـة ويسـتغرق 
ينـة،  متبا ميـن  لمضا ئية  ا عشـو لعـة  مطا فـي  زمنًيـا 
ويسـتعرض أنماط »إدمان الشاشـة« التي تسـود المجتمع 
الرقمـي الـذي مـن شـأنه ترسـيخ حالـة مـن الهشاشـة 
العقليـة تفـرز أنواًعـا جديـدة مـن القلـق والخـوف وتعـدد 
الهويـات واألقنعـة للشـخص الواحـد بسـبب تعـدد وجـوده 
فـي مثـل هـذا المجتمـع بحيث يصعـب عليه تمييـز هويته 

الفعلية. 
وينتقـد باتينـو كذلـك مـا أسـماه »قرصنـة الدمـاغ« مـن 
إقنـاع  إال  لهـا  هـم  ال  التـي  الرقميـة،  المنصـات  قبـل 
المسـتخدم وإغرائـه بمنتجاتهـا والهيمنـة المطلقـة علـى 
وقتـه بحيـث ال يكـون باسـتطاعته الفـكاك مـن مالحقتهـا 

له.
ويحـرص المؤلـف فـي كتابـه علـى تقديـم ما يعـده حاًل 
للكفاح ضد كافة أشكال السيطرة على انتباه مستخدمي 
المنصـات الرقميـة، ومنـه اإلفـالت اإلرادي مـن التعـرض 
المسـتمر لهـا، أي التحـرر منهـا بتخصيـص وقـت يبتعـد 
فيـه اإلنسـان طواعيـة عنهـا، وشـرح كيفيـة التعامـل معهـا 
الصالـح  تحقيـق  علـى  يعمـل  الـذي  المالئـم  بالشـكل 

الشخصي للمستخدمين لها على اختالف فئاتهم.

ومروًرا بعلم تحسـين النسـل، ووصواًل إلى مناقشـات حول 
توزيـع معـدالت الـذكاء، فـإن العلـم كثيـًرا مـا يُسـهم ويدعم 
التمييـز«. لذلك فقد حان الوقت »لتجنيد أحدث األبحاث 

العملية في الحرب ضد العنصرية«.
يضم الكتاب ثالثة أقسـام رئيسـة يناقش كل قسـم منها 
مجموعـة مـن المفاهيـم المرتبطـة بالعنصريـة، فيعالـج 
والتفاوتـات  والقولبـة  التحيـزات  مسـألة  األول  القسـم 
التمييـز  عـن  الناتجـة  المجتمعـات  بعـض  فـي  الصحيـة 
العنصـري، ويسـتعرض كذلـك اآلثـار السـلبية للعنصريـة 
علـى العنصرييـن أنفسـهم والتـي تـؤدى فـي النهايـة ألن 
أثبتتـه  لمـا  لممارسـاتهم  أنفسـهم ضحايـا  هـم  يصيـروا 
الدراسـات مـن أن سـلوكهم العنصـري وإضمارهـم التحيـز 

يتسبب في الضرر بصحتهم. 
علـى  التغلـب  آليـات  فـي  فيبحـث  الثانـي  القسـم  أمـا 
التحيـز، ومنهـا كيفيـة التحـدث مـع األطفـال عـن الِعـرق، 
المـدارس ومواجهـة  التسـامح والمسـاواة فـي  وتشـجيع 

التحيز في أماكن العمل. 
وجاء القسـم الثالث من الكتـاب بعنوان »تقوية مجتمعنا 
الفرديـة  النمـاذج  بعـض  واسـتعرض  األعـراق«  متعـدد 
ألشـخاص ارتبطـوا مًعـا وكونوا عائـالت ناجحـة اجتماعًيا 
رغـم اختالفهـم العرقـي والثقافـي وهـو األمـر الـذي يؤكـد 
العنصريـة  النظـرة  تجـاوز  فـي  النجـاح  إمكانيـة تحقيـق 
الضيقة التي قد تتحكم في السـلوك اإلنسـاني بشكل بالغ 

الخطورة.  

اإلنسـان لنفسـه، فكل لقاء يحمل معنى بعينه يختلف عن 
غيـره، وهكـذا يمّثـل بشـكل أو بآخـر قيمـة تُضـاف إلـى 
شـخصية اإلنسـان. واللقـاء هـو »حركـة نحـو الخـارج« 
حسـب رؤيـة المؤلـف، وهـو »حاجـة نحـو التوجـه للغيـر« 
وهـو ال يتـم بشـكل اعتباطـي أو غيـر مقصـود وال يخضـع 
للصدفـة ألنـه يترجـم رغبـة ملحـة فـي الدخول فـي دائرة 
اآلخـر، الـذي يشـبهنا أو يختلـف عنـا، فمـن المسـتحيل، 
إذن، أن يصيـر اإلنسـان نفسـه إال بااللتقـاء بغيـره، ألنـه 
باختصـار يعتمـد علـى اآلخريـن لتأكيـد وجـوده الفـردي 

ذاته. 
ويتعـرف القـارئ خـالل الكتـاب علـى آليـة عمـل اللقـاء 
باختـالف نوعـه، والمواقـف التـي يولدهـا حسـب سـياقه، 
أفالطـون  مـن  بدايـة  الفالسـفة  تعريفاتـه عنـد  ويفهـم 
وأرسـطو، وعنـد علمـاء النفـس وفـي المعالجـات الروائية 
والسـينمائية وفي الموسـيقى والفنون التشـكيلية، ويدرك 
مـدى »التأثيـر المعنـوي القـوي« للقـاء ويسـاعده علـى 
االسـتعداد لـه السـتثماره بشـكل إيجابـي، فمـن خاللـه 
ينفتـح المـرء علـى العالـم، وعبـره قـد تتحقـق لـه حـاالت 
متفاوتـة مـن الفـرح الـذي ينتـج عـن اعتـراف غيـره بـه 
وبقيمتـه حيـن يلتقـي بـه، وإال سـيظل قابًعـا فـي مكانـه 

وتتعطل إمكانات نجاحه في الحياة بشكل عام.
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)نقش الصياد(.. نقٌش فريد من آثار العصر الحجري

لطالمـــا كان عالـــم الجيوفيزيـــاء، غيـــث الشـــايع، 
وجـــه  وعلـــى  وخبايـــاه،  العالـــم  بأســـرار  مفتوًنـــا 
الخصـــوص، اآلثـــار المدفونة فـــي صحـــاري المملكة 
العربية السعودية الواســـعة، والمحفورة على الصخور 

في تاللها وجبالها الشامخة.
غيث، الذي يعمل في قســـم التصوير الجيوفيزيائي 
ـــق، مؤخـــًرا، اكتشـــاًفا  فـــي أرامكـــو الســـعودية، حقَّ
مذهـــاًل؛ فخـــالل رحلـــة مـــع والده إلـــى مدينـــة تيماء 
القديمـــة، التـــي تقـــع علـــى بُعـــد 264 كيلومتـــًرا إلـــى 
الجنـــوب الشـــرقي مـــن تبـــوك، اكتشـــف غيث نقًشـــا 
فريـــًدا مـــن نوعه علـــى إحـــدى الواجهـــات الصخرية 

هناك.
وبعد إمعـــان النظر في النقش، بـــدأت تتضح معالم 
الرســـم األثـــري، الـــذي احتـــوى تفاصيل كثيـــرة تروي 
عديـــًدا من األســـرار عـــن صاحب األحفـــورة و طبيعة 

الحياة في ذلك الوقت.
ويُظهـــر )نقـــش الصيـــاد(، شـــخًصا يحمل قوًســـا، 
ويرتـــدي قبعـــة مزينـــة بريشـــة طويلـــة، باإلضافة إلى 

إزار من القماش يلفُّ الجزء السفلي من الجسم.
وقد بـــادر غيث إلى التواصل مع ســـاندرا أولســـن، 
وهـــي متخصصة فـــي مجـــال اإلنثروبولوجيـــا والتنوع 
ـــد له أن  البيئـــي، وأســـتاذة في جامعة كانســـاس، لتؤكِّ
عمـــر النقـــش ال يقل عن 6000 ســـنة، ومـــن المرجح 
أنه يعـــود إلى العصـــر الحجري. تواصـــل بعدها غيث 
مع هيئة التـــراث، التي وثَّقت االستكشـــاف وشـــاركت 

في التغطية اإلعالمية.

ع ُخطى المستشرقين تتبُّ
بمحـــض  يحـــدث  لـــم  األثـــري  االكتشـــاف  هـــذا 
الصدفـــة، حيـــث إن غيًثا كثيـــًرا ما كان يشـــد الرحال 
الستكشـــاف النقـــوش واآلثـــار فـــي أرجـــاء المملكـــة 
الة المستشـــرقين،  ودراســـتها، متتبًعـــا مســـارات الرحَّ
نوا  مثل تشـــارلز هوبـــر، وجوليـــوس أوتينغ، الذيـــن دوَّ

مالحظاتهم خالل رحالتهم في المنطقة.
وقـــال غيـــث: »بعـــد أن أكملنـــا رحلتنـــا لتتبـــع آثار 
أن  رنـــا  قرَّ إلـــى جـــدة،  مـــن عرعـــر  المستشـــرقين 
العـــال وتيمـــاء،  نستكشـــف المناطـــق القريبـــة مـــن 
المعروفـــة بطرقها الصعبـــة، والتي كانت فـــي يوم من 
األيام محطات لالســـتراحة والتجـــارة للقوافل القادمة 
مـــن الصيـــن وبالد فـــارس. لـــذا، كنـــا متيقنيـــن بأننا 

حتًما سنجد شيًئا جديًدا لم نره من قبل«.
وقد وجد غيـــث جميـــع العالمات التـــي كان يبحث 
عنهـــا، باإلضافـــة إلـــى كثير من اآلثـــار غيـــر المدونة 
فـــي الكتب القديمـــة. وقال غيـــث: »هنـــاك عديد من 

اآلثار التـــي تنتظر منا أن نكتشـــفها، وكل ما علينا هو روان الناصر
تدريب أعيننا لرؤيتها«.

السعي نحو اكتشاف جديد
ومـــا ســـاعد غيًثـــا فـــي رحالته هـــو حبـــه للمعرفة 
والتعمـــق في دراســـة تاريـــخ المنطقة. وقد نشـــأ هذا 
الفضـــول عنده منذ الصغر، حيـــث كان والده دائًما ما 
يشـــجعه على التعرف على أســـماء المناطق المختلفة 

قبل زيارتها.
وبعـــد الخـــوض فـــي عديـــد مـــن المغامـــرات مًعا، 
بـــدأت بقيـــة األُســـرة بالســـفر معهمـــا، وأصبحـــوا 
يســـتمتعون بتجربة التخييم تحت النجـــوم بعد التجول 
طوياًل في الواحات والصحاري، ســـعًيا وراء اكتشـــاف 

جديد.
وهنـــاك عـــدد ال يُحصى مـــن الكنوز األثريـــة، التي 
يمكـــن العثور عليها فـــي جميع أنحـــاء المملكة، والتي 
تعلمنا كثيًرا عـــن الثقافات والحضارات التي عاشـــت 

على األراضي التي نسكنها. 
وتجـــدر اإلشـــارة في هـــذا الصـــدد إلـــى أن قائمة 
اليونســـكو للتـــراث العالمـــي تضـــم خمســـة مواقـــع 
ســـعودية هـــي: جـــدة التاريخيـــة، وواحـــة األحســـاء، 
ومدائـــن صالح في العال، باإلضافـــة إلى حي الطريف 

في الدرعية، والفنون الصخرية في حائل.
واليـــوم، تقـــوم المملكـــة بالمحافظة علـــى المواقع 
التاريخيـــة واستكشـــافها، إلـــى جانـــب إعـــادة تأهيـــل 
المناطـــق ذات األهميـــة التاريخيـــة. وعلـــى أثـــر هذه 
الجهـــود، انضمـــت المملكة إلى لجنة التـــراث العالمي 

لليونسكو في عام 2019م.
وقد أعـــرب غيث عن ســـعادته باالكتشـــاف األخير 
شـــيًئا  ذلـــك  يضيـــف  أن  راجًيـــا  الصيـــاد،  لنقـــش 
للدراســـات الرامية إلى كشـــف مزيد من األســـرار عن 

الحضارات التي استوطنت هذه األرض قبلنا.

نقش الصياد، الذي اكتشفه الشايع 
محفوًرا على إحدى الواجهات 

الصخرية في منطقة تيماء، 
وُيعتقد أنه يعود إلى العصر 

حة  الحجري. وُتظهر الصورة الموضَّ
ز  شيًئا من معالم النقش، الذي يتميَّ

بتفاصيل فريدة قد تكشف بعض 
األسرار عن طبيعة الحياة في ذلك 

الوقت. 

عة التي يربو عمر بعضها على آالف السنين. وُتظهر الصورتان بعض هذه اآلثار المنحوتة على الصخر. تزخر المملكة باآلثار المتنوِّ

قة في أنحاء المملكة. وتظهر الصورة على اليمين نقوًشا أثرية لجمال في منطقة العال، ُيعتقد أنها قد تعود إلى أكثر من 3000 عام، بينما  نة في الكتب والمتفرِّ ع اآلثار المدوَّ حب المعرفة والشغف بالتعمق في دراسة تاريخ المنطقة قادا غيث الشايع إلى تتبُّ
على اليسار تظهر نقوش مشابهة في منطقة تيماء يزيد عمرها على 2500 عام.
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السودوكو
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
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ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
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

"جنة الدنيا"التقط صورة:

نوارا إليا هي مدينة تقع على تلة في المنطقة الوسطى من سريالنكا. والمدينة هي العاصمة اإلدارية لمنطقة نوارا إليا، وتتمتع المنطقة بمناظرها الطبيعية 
الخالبة وطقسها المعتدل. وهي تقع على ارتفاع 1868 متًرا عن سطح البحر، والموقع هو األكثر أهمية إلنتاج الشاي في سريالنكا.

الموظف حسين الدخالن، من إدارة التفتيش، التقط هذه الصورة بالقرب من بحيرة تتوسط تلك المدينة. ويطلق السكان المحليون على هذه البحيرة الواقعة 
بين مزارع الشاي في الجبال "جنة الدنيا" لجمالها األخاذ. أما األداة التي استخدمها اللتقاط هذه الصورة فهي كاميرا هاتفه اآلي فون.

يصـادف الثالـث عشـر مـن فبرايـر مـن كل عـام يـوم االحتفـال 
العالمـي بالراديـو. وقـد اختـارت المنظمـة الدوليـة للتربيـة والعلـوم 
والثقافـة )اليونسـكو( عنواًنـا الفًتـا يعكـس أهميـة اإلذاعـة وضـرورة 
اسـتمرار وجودها كوسـيلة تواصـل بين البشـر، وهو »إذاعـة متجددة 
لعالـم متجـدد«، وذلـك للتأكيـد علـى أن اإلذاعـة التـي لم تنهـزم أمام 
سـطوة التلفاز، لن تندحـر في مواجهـة عاصفة اإلنترنـت وملحقاتها 
مـن وسـائل الميديـا؛ حيـث تتميـز اإلذاعـة بمرونـة حضـور ال تتوفـر 
لـكل وسـائل االتصـال، فهي وسـيلة رخيصـة مقارنـة ببقية الوسـائل، 
وال تحتـاج إال إلـى الصـوت البشـري. كمـا أنهـا متاحـة للجميـع فـي 

كل زمان وكل مكان وتحت أي ظرف من الظروف. 
وفضـاًل عن ذلـك، تتمتع رسـالتها اإلخباريـة بمصداقيـة مقابل ما 
يُتـداول فـي وسـائل التواصـل االجتماعـي، ناهيـك عـن اإلحسـاس 

بطزاجة الطرح الذي تقدمه وَفْوِريَِّته.
 اإلذاعـة، ومنـذ ظهورهـا األول، اعتمـدت علـى حميميـة التواصـل 
مـع المسـتمعين، وكأنهـا تقّدم رسـالة شـخصية خاصة لكل مسـتمع، 
أو هـذا هـو الشـعور الـذي يتوّلـد لـكل محـب لإلذاعـة، فهـي وسـيلة 
تواصـل تؤسـس لعالقـة حـب وصداقـة بينهـا وبيـن الجمهـور، حيـث 
تسـتمتع رّبـات البيـوت باالسـتماع إلـى تمثيلياتهـن الصوتيـة المحببة 
الرجـال علـى متابعـة  المنـزل. كمـا يواظـب  وهـن يؤديـن فـروض 
اإلذاعـات اإلخباريـة فيمـا يشـبه الـوالء لهـذه المحطـة أو تلـك. وقـد 
يكـون هـذا الفصيـل مـن المسـتمعين مـن األمييـن، ولذلـك يجـدون 

في اإلذاعة مادتهم التثقيفية والترفيهية.
 حتـى بالنسـبة للقادريـن علـى القـراءة والكتابـة، ال يحتـاج سـماع 
الراديـو إلـى أي جهـد كمـا هـو الحـال فـي قـراءة الكتـب أو الصحف 

أو مشاهدة التلفزيون أو تصفح تطبيقات اإلنترنت. 
الراديـو ال يقـّدم وجبـة إعالميـة كاملـة االسـتواء، بالنظـر إلـى 
انعـدام الصـورة، وبالتالـي فهو يحرر خيال المسـتمع، ولذلك يسـميه 
أسـاتذة اإلعـالم »الوسـيلة العميـاء«. أمـا اإلحسـاس المتأتـي مـن 
مـا ضمـن  حـد  إلـى  فتبقيـه  مباشـر  بشـكل  تُبـث  مادتـه  كل  كـون 
يشـعر  حيـث  السـاخنة،  بالميديـا  عليهـا  يُصطلـح  التـي  الوسـائل 
المسـتمع بأنـه فـي قلـب اللحظـة، وأن الرسـالة التـي تصلـه تخاطـب 
عقلـه بالقـدر الـذي تخاطـب وجدانـه، بمـا فـي ذلـك البـث المباشـر 
الـذي يكفـل لإلذاعـة بُعـًدا تفاعلًيـا، وهـو األمـر الـذي تنبهـت لـه 
مـع  التواصـل  لتعزيـز  الحـي  البـث  هامـش  فوسـعت  اإلذاعـات، 
المسـتمعين، خصوًصا إذاعـات اإلف إم التي ترافق المسـتمعين في 
كل خطـوة مـن خطواتهم طـوال اليوم، سـواء عبر أغانيهـم المفضلة، 
فـي  إشـراكهم  أو  الفنيـة،  المنتجـات  مـن  بالجديـد  وموافاتهـم 

الدردشة والتصويت على موضوعات وقضايا يومية.
 اإلذاعـة تتغيـر بـذات اإليقـاع الـذي يتغيـر بـه العالـم، سـواء علـى 
المسـتوى التقنـي أو الموضوعـي، ولذلـك لـم تعـد اإلذاعـة تعتمـد 
علـى االسـتقبال عبـر جهـاز الراديـو التقليـدي الـذي تجـاوزه الزمـن 
إلـى الترانزسـتور ثـم إلـى البـث الرقمـي، كمـا أثبتـت قدرتهـا علـى 
المعرفيـة  الحاجـات  لتلبيـة  المجتمعيـة  التحـوالت  مـع  التكيـف 

والوجدانية للمستمعين. 
تابلـوه  تضميـن  عـن  تخلـت  قـد  السـيارات  كانـت مصانـع  وإذا 
السـيارات الحديثـة بمسـاحة لمشـغل إسـطوانات السـي دي كمـا 
تخلـت مـن قبل عن مشـغل الكاسـيتات، إال أنها لـم تتجرأ علـى إلغاء 
الراديـو، ألنهـا تعي تماًمـا أنها قـد تقطع الحبل السـري الـذي يربط 

السائق بالعالم.

الراديو.. وسيلة 
عمياء ُترينا الوجود 

محمد العباس *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* كاتب وناقد سعودي. 


