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بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية يف املجاالت املالية..

ز المالي والمحاسبي أرامكو السعودية تشارك في إطالق      أكاديمية التميُّ

كمـــا أعـــرب الرميـــان عـــن فخـــره بهـــذه الخطـــوة، 
التـــي تخـــدم القطـــاع المالـــي فـــي المملكـــة، مشـــيًرا إلـــى 
ــع لرؤيـــة خريجـــي هـــذه األكاديميـــة، التـــي  أنـــه يتطلَـّ
ســـتُثري القطاعـــات الماليـــة والمحاســـبية بكـــوادر 

وقيادات وطنية مؤهلة.
وأوضـــح الرميـــان أن األكاديميـــة تســـاند الجهـــود 
الراميـــة إلـــى تطويـــر شـــباب وشـــابات الوطـــن، ورفـــع 
فـــي  االبتـــكار  مـــن  وتمكينهـــم  مســـتوى مهاراتهـــم، 
القطاعـــات الماليـــة، ممـــا يُســـهم فـــي ازدهـــار االقتصـــاد 
وتســـريع وتيـــرة نمـــوه، بمـــا يتواكـــب مـــع التحـــوالت 
ـــة،  ـــرة الماضي قتهـــا المملكـــة فـــي الفت الكبـــرى التـــي حقَّ

في رحلتها نحو إنجاز مستهدفات رؤية 2030.
ــز  ــة التميُّـ ــأن أكاديميـ ــة بـ ــي ثقـ ــان: »كلـ ــال الرميـ وقـ
ستســـهم فـــي دعـــم عديـــد مـــن الجوانـــب الحيويـــة 
الواعـــدة، مثـــل المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة، 
وريـــادة األعمـــال، والقطاعـــات الماليـــة، وســـتكون 

إضافة فارقة بمشيئة اهلل«.

استثماٌر في مستقبل الوطن
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر: 
ــع ألن تكـــون أكاديميـــة التميُّـــز عالمـــة جديـــدة  »نتطلَـّ

مشـــرقة فـــي القطـــاع المالـــي بالمملكـــة، وإحـــدى 
ممكنات رؤية 2030 الطموحة«.

وأضـــاف قائـــاًل: »إنـــه إنجـــاز جديـــد يصنـــع فرًصـــا 
تطويريـــة للكفـــاءات الشـــابة، ليـــزود المملكـــة برأســـمال 
الماليـــة  مجـــاالت  فـــي  بثمـــن  ر  يُقـــدَّ ال  بشـــري 
األعمـــال  قطاعـــات  تحتاجهـــا  التـــي  والمحاســـبة، 

إلطالق إمكاناتها ومواصلة نجاحاتها«.
ـــه  ـــذي تُســـهم ب ـــدور ال ـــة ال ـــى أهمي وأشـــار الناصـــر إل
األكاديميـــة، قائـــاًل: »إننـــي علـــى قناعـــة بـــأن فـــرص 
بالواقـــع  المرتبطـــة  النوعـــي  والتأهيـــل  التدريـــب 
العملـــي، والمقدمـــة مـــن أرفـــع بيـــوت الخبـــرة العالميـــة، 
ـــي  ـــا يمكـــن أن نقدمـــه لالســـتثمار ف هـــي مـــن أفضـــل م
مســـتقبل الوطـــن، فهـــذا التأهيـــل النوعـــي هـــو مفتـــاح 
للفـــرص الوظيفيـــة المميـــزة، ومدخـــل إلـــى تحقيـــق 

النجاح المهني«.
الشـــركاء  إلـــى  بالشـــكر  الناصـــر  ـــه  توجَّ كمـــا 
الصـــرح  هـــذا  إلطـــالق  والداعميـــن  المؤسســـين 
بجهودهـــم  تجـــاوزوا  الذيـــن  ئـــد،  الرا التعليمـــي 
التحديـــات التـــي فرضتهـــا الجائحـــة، مشـــيًدا بجهـــود 
فريـــق الشـــركة علـــى صعيـــد تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز، 
ـــا النجـــاح للمقبوليـــن ضمـــن الدفعـــة األولـــى فـــي  وراجًي
األكاديميـــة،، ليكونـــوا رواًدا يُشـــار إليهـــم بالبنـــان فـــي 

المستقبل القريب.

وغيـــر ربحيـــة، فـــي إطـــار تعـــاون يُعـــد هـــو األول مـــن 
نوعـــه علـــى هـــذا الصعيـــد، حيـــث يضـــم نخبـــة مـــن 
المؤسســـات الماليـــة المحليـــة والعالميـــة، وقـــادة صناعـــة 

المال واألعمال.
وضمـــن جهودهـــا إلطـــالق األكاديميـــة، أبرمـــت أرامكـــو 
الســـعودية شـــراكات مـــع عـــدد مـــن البنـــوك والمؤسســـات 
الماليـــة، وهـــي: بنـــك )إتـــش إس بـــي ســـي(، وبنـــك 
)ســـيتي(، و)جيـــه بـــي مورغـــان(، ومجموعـــة )كيـــه بـــي إم 
وشـــركة  ســـاكس(،  )غولدمـــان  ومجموعـــة  جـــي(، 
)ديلويـــت(، وشـــركة )إيرنســـت أنـــد يونـــغ(، وشـــركة 
)مورغـــان ســـتانلي(، والبنـــك األهلـــي، والمؤسســـة العامـــة 

للتدريب التقني والمهني.

استقطاب المواهب والعقول
ـــف  ـــر مختل ـــاءات عب ـــا للكف ـــة خدماته م األكاديمي وتقـــدِّ
ـــث تســـتقطب أصحـــاب المواهـــب  قطاعـــات الوطـــن، حي

ز.. منجم الكفاءات في القطاع المالي أكاديمية التميُّ
والعقـــول الواعـــدة مـــن المهتميـــن بالقطـــاع المالـــي، 
لتحصيـــل  فيـــه،  والعمـــل  لالنخـــراط  والطامحيـــن 
ــات  ــات والممارسـ ــل التطبيقـ ــام بأفضـ ــارف واإللمـ المعـ
ــي  ــب فـ ــا يصـ ــاع، بمـ ــذا القطـ ــي هـ ــة فـ ــة العالميـ الماليـ
مصلحـــة الشـــركات والكيانـــات االقتصاديـــة المختلفـــة، 

وبما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة بوجه عام.
م األكاديميـــة مســـاًرا غيـــر مســـبوق ألصحـــاب  كمـــا تقـــدِّ
الطمـــوح، إذ تســـتقطب الموهوبيـــن الراغبيـــن والقادريـــن 
علـــى صنـــع األثـــر اإليجابـــي المباشـــر فـــي أعمالهـــم، 
بهـــدف إفـــادة مديـــري الشـــركات بالمملكـــة، الذيـــن 
ـــارزة فـــي  ـــة الب يتطلعـــون لشـــغل األدوار والمواقـــع القيادي

القطاع المالي الحيوي في المستقبل.
إي(  )آي  جامعـــة  فـــي  األعمـــال  كليـــة  وتقـــوم 
اإلســـبانية، التـــي تُعـــد أحـــد أشـــهر بيـــوت الخبـــرة 
ــتوى  ــى مسـ ــال علـ ــال واألعمـ ــال المـ ــي مجـ ــة فـ العلميـ
العالـــم، علـــى تشـــغيل األكاديميـــة، بمـــا مـــن شـــأنه أن 
ــة  ــارات التدريبيـ ــج والمسـ ــز البرامـ ــى تميُّـ ــس علـ ينعكـ

كان الســـابع مـــن أبريـــل 2021م شـــاهًدا علـــى إطـــالق 
أكاديميـــة التميُّـــز المالـــي والمحاســـبي، التـــي تســـتهدف 
تقديـــم برامـــج تعليميـــة عاليـــة الجـــودة لخريجـــي التمويـــل 
والمحاســـبة، وتنميـــة مهـــارات األجيـــال المقبلـــة لتلبيـــة 
االحتياجـــات متزايـــدة التعقيـــد للقطـــاع المالـــي فـــي 

المملكة.
ـــنت بهـــدف تطويـــر  وتســـعى األكاديميـــة، التـــي ُدشِّ
ليـــة  لما ا الت  لمجـــا ا فـــي  طنيـــة  لو ا ت  ا ء لكفـــا ا
ــن  ــا يبرهـ ــا ناصًعـ ــون نموذًجـ ــى أن تكـ ــتثمارية، إلـ واالسـ
علـــى التميُّـــز فـــي جميـــع جوانبـــه، وذلـــك مـــن خـــالل 
النظريـــة  ومعارفـــه  ومقرراتـــه  وأهدافـــه،  خططـــه 

وتطبيقاته العملية.

تعاوٌن فريد
ــذا  ــر هـ ــة تطويـ ــعودية بمهمـ ــو السـ ــت أرامكـ واضطلعـ
الكيـــان الفريـــد وتأسيســـه، ليكـــون أكاديميـــة مســـتقلة 

يتزامن تدشين األكاديمية 
مع ذكرى مرور خمسة 

أعوام على رؤية المملكة 
2030 وخارطة طريقها 
للمستقبل؛ التي تحقق 

تطلعاتنا، وتعكس قدرات 
المملكة. وسيكون لهذه 
األكاديمية دور فعال في 

إثراء القطاعات المالية 
واالستثمارية والمحاسبية، 

نظًرا لما تشهده المملكة 
من نهضة اقتصادية في 

ظل توجيهات موالي خادم 
الحرمين الشريفين، وسمو 

سيدي ولي العهد حفظهما 
هللا

معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان
محافظ صندوق االستثمارات العامة،
رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية

للمستفيدين من خدماتها.

نخبة الخبراء وأفضل 
مسارات التدريب

وتضـــمُّ األكاديميـــة برامـــج تعليميـــة وتدريبيـــة، يشـــارك 
فـــي تقديمهـــا نخبـــة مـــن الخبـــراء والمتخصصيـــن، 
ضمـــن مســـارات ُمختـــارة، وذلـــك وفًقـــا للممارســـات 
ـــر  ـــق معايي ـــا تطبِّ ـــة المســـتوى، كم ـــة رفيع ـــة العالمي المالي

ترشيح وقبول معتمدة الختيار المستفيدين.
وتجمـــع األكاديميـــة، مـــن خـــالل نموذجهـــا الجديـــد 
والمبتكـــر، خبـــرات فريـــدة تشـــمل الجوانـــب النظريـــة 
مـــة طرًقـــا مبتكـــرة  والتطبيقيـــة. وتنتهـــج البرامـــج المقدَّ
الفعلـــي  الحضـــور  بيـــن  وتمـــزج  التقنيـــة،  توظـــف 
واالفتراضـــي، لتمكيـــن الشـــباب والفتيـــات مـــن إضافـــة 

القيمة للشركات والقطاعات التي يعملون فيها.
الشـــامل،  التعليـــم  البرامـــج منهجيـــة  كمـــا تطبـــق 
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ع ألن تكون األكاديمية عالمة  نتطلَّ
جديدة مشرقة في القطاع المالي 

بالمملكة، وإحدى ممكنات رؤية 
2030 الطموحة. إنه إنجاز جديد يصنع 

فرًصا تطويرية للكفاءات الشابة، 
ليزود المملكة برأسمال بشري ال 

ر بثمن في مجاالت المالية  ُيقدَّ
والمحاسبة، التي تحتاجها قطاعات 
األعمال إلطالق إمكاناتها ومواصلة 

نجاحاتها

المهندس أمين حسن الناصر
رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين

خـــالل حفـــل ُعقـــد يـــوم األربعـــاء، 25 شـــعبان 1442 
ـــو الســـعودية فـــي  ـــل 2021م(، شـــاركت أرامك هــــ )7 أبري
إطـــالق أكاديميـــة التميُّـــز المالـــي والمحاســـبي فـــي 
ـــع  ـــه م ـــن نوع ـــو األول م ـــاون ه ـــي تع ـــاض، ف ـــة الري مدين
شـــركات المحاســـبة الرائـــدة والبنـــوك االســـتثمارية 

حول العالم.
فريـــًدا  إســـتراتيجًيا  تحالًفـــا  األكاديميـــة  وتُعـــد 
يســـتهدف توفيـــر إطـــار تعليمـــي حصـــري، اســـتناًدا 
ــرى  ــع كبـ ــة مـ ــة عالميـ ــراكات تدريبيـ ــج وشـ ــى برامـ علـ
كليـــات األعمـــال والشـــركات العاملـــة فـــي القطـــاع 
المالـــي، لبنـــاء قـــدرات خريجـــي الماليـــة والمحاســـبة 
المميَّزيـــن فـــي المملكـــة، وذلـــك مـــن أجـــل اإلســـهام فـــي 
ـــر  ـــة، وتوفي ـــي المنطق ـــة ف ـــات المالي ـــو الخدم ـــز نم تعزي
فـــي  العمـــل  ألصحـــاب  المهـــارة  عاليـــة  كفـــاءات 

القطاعين الخاص والعام.

الت الكبرى مواكبة التحوُّ
وفـــي مناســـبة إطـــالق األكاديميـــة، أعـــرب رئيـــس 
مجلـــس إدارة أرامكـــو الســـعودية، معالـــي األســـتاذ ياســـر 
بـــن عثمـــان الرميـــان، عـــن ســـعادته بتدشـــين هـــذه 
ـــة  ـــادرة، لتصبـــح جـــزًءا مـــن مســـيرة الشـــركة الحافل المب

بالمبادرات المميَّزة لخدمة هذا الوطن الطموح.



بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية يف املجاالت املالية..

ز المالي والمحاسبي أرامكو السعودية تشارك في إطالق      أكاديمية التميُّ
صرٌح ُيبصر النور

ـــد النائـــب األعلـــى للرئيـــس  إلـــى جانـــب ذلـــك، أكَّ
للماليـــة واإلســـتراتيجية والتطويـــر، األســـتاذ خالـــد 
هاشـــم الدبـــاغ، أن األكاديميـــة تنبثـــق مـــن صميـــم رؤيـــة 
لمواهـــب  العنـــان  إلطـــالق  تســـعى  التـــي   ،2030
المواطنيـــن وإمكاناتهـــم، وخلـــق مســـتقبل مزدهـــر 

لألجيال المقبلة.
مـــع  األكاديميـــة  »تتجـــاوب  ئـــاًل:  قا وأوضـــح 
مســـتهدفات )برنامـــج تنميـــة القـــدرات البشـــرية (، 
ــة؛ فمـــن خـــالل  ــة للرؤيـ أحـــد أبـــرز البرامـــج التنفيذيـ
الطلـــب  تلبيـــة  فـــي  تُســـهم  المميَّزيـــن،  خريجيهـــا 
المتزايـــد علـــى المواهـــب الســـعودية فـــي مجـــاالت 

التمويل والمحاسبة«.
ــام  ــي عـ ــت فـ ــرة انبثقـ ــى أن الفكـ ــاغ إلـ ــار الدبـ وأشـ
2019م، حيـــن ســـعت أرامكـــو الســـعودية إلـــى التعـــاون 
مـــع شـــركات المحاســـبة الكبـــرى والبنـــوك والمؤسســـات 
الماليـــة العالميـــة، بهـــدف دعـــم إنشـــاء وتأســـيس 
األكاديميـــة، حيـــث أدَّت االســـتجابة الفوريـــة مـــن جميـــع 
األطـــراف إلـــى أن يُبصـــر هـــذا الصـــرح النـــور خـــالل 

فترة وجيزة.
ـــت الفكـــرة  ل ـــاغ: »فـــي وقـــت قياســـي، تحوَّ ـــال الدب وق
إلـــى واقـــع رغـــم كل التحديـــات التـــي عاشـــها العالـــم، 
ـــوًدا  ـــة فرضـــت قي ـــى جائحـــة عالمي ـــذي اســـتيقظ عل ال

وأعباًء اقتصادية ومالية ال حصر لها«.

مصدٌر للموهوبين 
وأصحاب الكفاءات

مـــن جانبـــه، قـــال أميـــن الخزينـــة فـــي أرامكـــو 
لـــي  الما التميُّـــز  أكاديميـــة  ورئيـــس  الســـعودية، 
والمحاســـبي، األســـتاذ أشـــرف الغـــزاوي: »نأمـــل أن 
للموهوبيـــن أصحـــاب  األكاديميـــة مصـــدًرا  تكـــون 
ـــزة، وشـــريًكا فاعـــاًل فـــي تحقيـــق  الكفـــاءات المميَّ
مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030، خاصـــة مـــا يتعلـــق 
بتطويـــر القطـــاع المالـــي الســـعودي واالرتقـــاء بـــه 

ألبعد مدى«.
وأضـــاف قائـــاًل: »نحـــن أمـــام صـــرح بمواصفـــات 
عالميـــة فريـــدة، يَِعـــد بعديـــد مـــن الفـــرص ســـواء 
ــق  ــا يتعلـ ــة ككل، فيمـ ــركات أو المملكـ ــراد أو الشـ لألفـ
بتطويـــر القطـــاع المالـــي وتحويلـــه إلـــى قطـــاع مزدهـــر، 
ليُســـهم فـــي تعزيـــز المكانـــة االقتصاديـــة لوطننـــا 

الغالي بمشيئة اهلل«.
وأوضـــح الغـــزاوي أن األكاديميـــة تتيـــح الفرصـــة لمـــا 
والعلـــوم  المعـــارف  تلقـــي  د  مجـــرَّ مـــن  أبعـــد  هـــو 

النظريـــة، حيـــث تمكـــن المشـــاركين مـــن تحصيـــل 
الخبـــرات التطبيقـــة العمليـــة ومعايشـــتها، عبـــر تلقـــي 
التدريـــب المتخصـــص وبمســـتويات عالميـــة، علـــى 
أيـــدي نخبـــة مـــن خبـــراء القطـــاع المالـــي المحترفيـــن 
ـــة  ـــون فـــي الشـــركات العالمي ـــا، ممـــن يعمل ـــا ودولًي محلًي

العمالقة.
كمـــا أشـــار الغـــزاوي إلـــى أن األكاديميـــة تســـعى إلـــى 
مفهـــوم  يتجـــاوز  مفهـــوم عصـــري مختلـــف،  تبنـــي 
ـــق فـــي  ـــي راجـــت كفكـــرة وتطبي جامعـــات الشـــركات الت
تســـعينيات القـــرن الماضـــي، مـــن خـــالل احتضـــان 

قيادات المستقبل في القطاع المالي بالمملكة.

ــتمرار  ــاركين االسـ ــح للمشـ ــي، وتتيـ ــي والتجريبـ والتفاعلـ
فـــي التواصـــل مـــع الخبـــراء وقـــادة القطـــاع، مـــن خـــالل 
ــة  ــارات المتعلقـ ــة، واالستشـ ــات الحالـ ــدوات، ودراسـ النـ

بالمستقبل الوظيفي، والتدريب واإلرشاد.
وُســـتتاح للمشـــاركين فـــي األكاديميـــة فرصـــة دراســـة 
الماليـــة،  المحاســـبة  مجـــال  فـــي  العلـــوم  أحـــدث 
والمحاســـبة اإلداريـــة، والتقنيـــات الماليـــة، وأســـواق 
المـــال، واالندمـــاج واالســـتحواذ، والنمذجـــة الماليـــة، 
كمـــا  برامـــج مكثفـــة،  والتمويـــل اإلســـالمي، ضمـــن 
ســـيحظون بفرصـــة حضـــور فعاليـــات أســـبوع اإللمـــام 
ــة  ــكو األمريكيـ ــان فرانسيسـ ــي سـ ــة فـ ــات الماليـ بالتقنيـ
ــا  ــتانفورد، إلـــى جانـــب غيرهـ بالشـــراكة مـــع جامعـــة سـ

من جلسات التدريب ذات الصلة.
إلـــى أن برامـــج األكاديميـــة قـــد  تجـــدر اإلشـــارة 
ر أن تكمـــل  انطلقـــت مـــع تدشـــينها، حيـــث مـــن المقـــرَّ
الدفعـــة األولـــى مـــن المشـــاركين البرنامـــج التدريبـــي 

خالل مدة 6 أشهر.

توفر األكاديمية مصدًرا ذا قيمة عالية 
للكفاءات، وشريًكا فاعاًل في تحقيق األهداف 
الوطنية المنشودة، وذلك من خالل تأسيس 

قطاع مالي مزدهر في المملكة
األستاذ خالد هاشم الدباغ
النائب األعلى للرئيس للمالية واإلستراتيجية والتطوير
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ز لفتح اآلفاق األرحب نحو مرحلة جديدة من الشراكات  تأتي شراكتنا مع أكاديمية التميُّ
م األكاديمية، بالتعاون مع جامعة )آي إي( اإلسبانية ذائعة الصيت،  اإلستراتيجية. وتقدِّ
ًزا في المالية والمحاسبة، وفق أرفع المعايير العالمية، لتعزيز قدرات القوى  برنامًجا مميَّ

زة من  العاملة من الجنسين على حد سواء في المالية والمحاسبة، وإلعداد وتقديم نخبة مميَّ
قادة القطاع المالي في المستقبل

الدكتور أحمد بن فهد الفهيد
محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

هذه األكاديمية جاءت في وقتها تماًما، إذ يشهد القطاع المالي في المملكة تحوالت كبرى، 
تستهدف تحقيق التوازن واالستدامة المالية وتعزيز كفاءة اإلنفاق، وفق سياسات مالية 

منضبطة، تتسم بالشفافية والحوكمة والنزاهة والمسؤولية، في إطار جهود وزارة المالية 
لتمكين المملكة من أن تصبح ضمن أكبر 15 اقتصاًدا على مستوى العالم بحلول 2030م. 
يقيني أن تحقيق هذا الهدف الكبير يستلزم االستثمار في العقول والمواهب الواعدة في 

ز القطاع المالي، وهذا دور نعول فيه كثيًرا على أكاديمية التميُّ
معالي األستاذ محمد بن عبدهللا الجدعان
وزير المالية في المملكة

إننا أمام تحوالت نوعية كبرى تشهدها المملكة، منذ تجاوزت رؤيتها الطموحة 2030 مرحلة 
التخطيط إلى مرحلة التنفيذ وحصاد الثمار في مختلف القطاعات. ولهذا، يأتي هذا التوجه 

في خدمة الوطن من أرامكو السعودية عبر هذه األكاديمية، مواكًبا لهذه التحوالت، ومتجاوًبا 
مع تطلعات قيادتنا الحكيمة في االستثمار في البشر، أبناء وبنات هذا الوطن

معالي األستاذ محمد بن مزيد التويجري
المستشار في الديوان الملكي

تتخذ أكاديمية التمّيز 
المالي والمحاسبي 

من مركز الملك 
عبداهلل المالي 

بالرياض مقًرا لها.
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بهدف حتقيق حلول أكثر استدامة لقطاع البناء 

أرامكو السعودية ومعهد الخرسانة األمريكي يطلقان مركز 
تمّيز جديد للمواد الالمعدنية في قطاع البناء واإلنشاء

ومعهــد  الســعودية  أرامكــو  أعلنــت   - الظهــران 
الخرســانة األمريكــي يــوم الخميــس الماضــي 19 شــعبان 
1442هـــ )1 أبريــل 2021م(، إطــالق مركــز التمّيــز لمــواد 
البنــاء الالمعدنيــة )NEx(، الــذي يهــدف إلــى تطويــر 
البنــاء  قطــاع  فــي  المــواد  هــذه  اســتخدام  وتعزيــز 

واإلنشاء.
ويعمــل المركــز الــذي يتخــذ مــن المقــر العالمــي لمعهد 
الخرســانة األمريكــي مقــًرا لــه فــي مدينــة فارمنجتــون 
هيلــز بوالية ميتشــيغان فــي الواليات المتحــدة األمريكية، 
والمنتجــات  المــواد  اســتخدام  وتيــرة  تســريع  علــى 
الالمعدنيــة فــي اإلنشــاء، ممــا يعــزز دور المعهــد بوصفــه 
هيئــة رائــدة عالمًيــا ومصــدًرا لوضــع معاييــر متفــٍق عليها 
وتعميمهــا واعتمادهــا فيمــا يخــص تصميــم الخرســانة 

واإلنشاءات والمواد.
وتعليًقــا علــى إطــالق هــذا المركز، قــال النائــب األعلى 
للرئيــس للخدمــات الفنيــة، األســتاذ أحمــد الســعدي: 
»وضعــت الشــركة حلــواًل قائمــة علــى المــواد الالمعدنيــة 
ــن مــن  ــر مــن عقدي ــا ألكث ــا ضمــن نطــاق أعماله وطبقته
الزمــان، وتفــوق مزاياهــا البدائــل المعدنيــة، مــع تصّديهــا 
نفســه،  الوقــت  وفــي  واالســتدامة.  البيئــة  لتحّديــات 
تتجــاوز فــرص اســتخدامها فــي القطاعــات األخــرى 

قطاع النفط والغاز بكثير«.
وقــال رئيــس معهــد الخرســانة األمريكــي، جيفــري 
كولمــان: »ســتكون مهمــة المركــز التعــاون عالمًيــا فــي 
اســتخدام المــواد الالمعدنيــة فــي المبانــي مــن خــالل 
دفــع عجلــة البحــوث والتثقيــف والتوعيــة وتبّنــي التقنيــة. 

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

ــؤدي توســيع نطــاق إدخــال المــواد والمنتجــات  وســوف ي
االســتدامة  تحســين  إلــى  المبانــي  فــي  الالمعدنيــة 
واإلســهام فــي تخفيــض االنبعاثــات الكربونيــة، وتعــزز 

متانة المنشآت وعمرها االفتراضي«.
وأضــاف كولمــان: »تعمــل أرامكــو علــى تنســيق جهودها 
مــع رؤيتنــا لتلبيــة متطلبــات هــذا العالــم المتغيــر بفاعلية، 
وذلــك عــن طريــق وضــع معاييــر لتطويــر واســتخدام 
المــواد الالمعدنيــة فــي البنــاء واإلنشــاء، ويســعدنا فــي 
معهــد الخرســانة األمريكــي تلّقــي دعــم أرامكــو فــي 
التواصــل مــع األطــراف المعنيــة فــي هــذا القطــاع حــول 

العالم«.

مبادرة لتعزيز الريادة 
اســتخدام  ريــادة  فــي  الســبق  الســعودية  وألرامكــو 
المــواد الالمعدنيــة فــي مرافــق النفــط والغــاز للحــّد مــن 
المــواد، وتخفيــض تكلفــة  التــآكل وتقليــل وزن  تأثيــر 
اإلنشــاء والتشــغيل. وتمّثــل هــذه المبــادرة مــع معهــد 
أوســع  إســتراتيجية  مــن  الخرســانة األمريكــي جــزًءا 
مواردهــا  وتعزيــز  أســواق جديــدة،  لدخــول  للشــركة 
الهيدروكربونيــة وتقنياتهــا إليجــاد حلــول تعتمــد علــى 

المواد البوليمرية المتقدمة في مختلف القطاعات.
وقــد تزايــد اســتخدام المــواد الالمعدنية فــي قطاعات 
والبنــاء،  والغــاز،  الخــام  النفــط  فيهــا  بمــا  متعــددة، 
والطاقــة  والتغليــف،  والتعبئــة  الســيارات،  وصناعــة 
المتجــددة، بمــا لهــا مــن مميــزات تفــوق المــواد المعدنيــة، 
مثــل مقاومــة التــآكل، وخفــة الــوزن، وزيادة قــدرة التحمل، 

وانخفاض التكلفة، والكفاءة البيئية.
وكان معهــد الخرســانة األمريكــي قــد دأب علــى مــّر 
العقــود األربعــة الماضيــة، علــى جمــع أفضــل العقــول فــي 
الالمعدنيــة.  المــواد  تقنيــات  لتعزيــز  القطــاع  هــذا 
وســيعمل المركــز بمثابــة محّفــز لدمــج خبــرات تصــل إلــى 
40 عاًمــا لتســريع وتيــرة الجهــود المبذولــة فــي المــواد 
مــن  عــدد  وجــود  ظــل  فــي  وتقنياتهــا  الالمعدنيــة 

أكد أحمد السعدي أن أرامكو السعودية وضعت حلوًل قائمة 
على المواد الالمعدنية وطبقتها ضمن نطاق أعمالها ألكثر 

من عقدين من الزمان.
عــن  المنشــورة  والمواصفــات  والتقاريــر  اإلرشــادات 
اســتخدام هــذه المــواد فــي الخرســانة بمــا فيهــا البوليمــر 

المعزز باأللياف والخرسانة المعززة باأللياف.
ويخطــط المركــز لتوســيع نطاقــه ليشــمل اســتخدام 
المــواد الالمعدنيــة بديــاًل عــن مــواد اإلنشــاء األخــرى، 
مثــل المــواد الخاصــة بواجهــات المبانــي، واألســفلت، 
والتربــة. كمــا يتطلــع المركــز لجــذب مزيــد مــن الشــركاء 
وجهــات صناعيــة،  رائــدة،  أكاديميــة  مؤسســات  مــن 
وهيئــات فنيــة، والجهــات المختصــة بوضــع المعاييــر، 

والجهات المصنعة، والمهنيين.
لمعرفــة مزيــد مــن المعلومــات عــن مركــز )نكــس( 

للمواد الالمعدنية، يُرجى زيارة الموقع:
nonmetallic.org

)إثراء(.. أيقونٌة في عالم اإلنشاء
خـالل حفـل جوائـز التميُّـز فـي البنـاء الخرسـاني لعـام 2019م، الـذي 
مـه المعهـد األمريكـي للخرسـانة، حصـد مركـز الملـك عبدالعزيـز  نظَّ
الثقافـي العالمـي )إثـراء( جائزتيـن، لتكـون بذلـك المـرة األولـى التي يتم 
فيهـا ترشـيح منشــأة سـعودية ضمـن برنامـج الجوائـز العالمـي المرمـوق 

في هذا المجال.
وحازت أرامكو السـعودية علـى الجائزة األكثر أهمية من قبل المعهد، 
وهـي جائـزة التميُّـز الكلـي، كمـا أحـرزت المركـز األول عـن فئـة المبانـي 
متوسـطة االرتفـاع، التـي تخص المبانـي التي تضمُّ ما بيـن 4 طوابق و15 

طابًقا.
م هـذه الجوائـز رؤى المشـاريع اإلبداعيـة علـى صعيـد المجتمـع  وتُكـرِّ

العالمي المعني بالتصميم والبناء بالخرسانة.

وخـالل حفـل الجوائـز، أشـار رئيـس مراسـم الحفـل وأحـد مهندسـي 
ر  الخرسـانة الرائديـن، جـورج سـيجبريخت، إلـى أن مركـز )إثـراء( تصـدَّ

»أكثر المشاريع إبداًعا وإلهاًما«.
واسـتغرق إكمـال بنـاء المركـز عقـًدا مـن الزمـن، ويُعـد أحـد أكثـر 

اإلنجازات الهندسية تعقيًدا وتحدًيا في المنطقة.
وتصميمـه  هيكلـه  نظيـر  عالميـة  بشـهرة  )إثـراء(  مركـز  ويحظـى 
المميَّزيـن؛ فمنـذ افتتاحـه، صنَّفته مجلـة )تايم( واحًدا مـن ضمن أفضل 
100 مـكان يسـتحق الزيـارة فـي العالـم، كمـا حصـل فـي عـام 2019م على 
جوائـز لتميُّـزه فـي إنشـاء عالمتـه التجاريـة ضمـن حفـل جوائـز التحـوُّل 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

اختيار شيال الرويلي ضمن قائمة النساء األكثر تأثيًرا في قطاع الطاقة لعام 2021م

األستاذة شيال الرويلي

اُخِتيـــرت األســـتاذة شـــيال الرويلـــي، كبيـــرة اإلداريين 
التنفيذيين لشـــركة وصايـــة العالمية لالســـتثمار، إحدى 
الشركات التابعة ألرامكو الســـعودية، لتكون ضمن قائمة 
بأكثـــر 25 امـــرأة تأثيـــًرا في قطـــاع الطاقة لعـــام 2021م 

مـــن قبـــل مؤسســـة )هـــارت إنيرجـــي(، وذلك فـــي إطار 
برنامجهـــا الـــذي يســـلِّط الضوء علـــى إنجازات النســـاء 
الالتـــي أحدثـــن عالمـــة فارقـــة في هـــذا القطـــاع على 

الصعيد العالمي.

خبرات متنوعة
ومنـــذ انضمامها إلى أرامكو الســـعودية عـــام 1998م، 
قـــادت الرويلي عديًدا من المشـــاريع المهمة، من ضمنها 
إنشاء شـــركة وصاية، الشركة المســـؤولة عن استثمارات 
أت مناصب عديدة  الشـــركة لمعاشـــات التقاعد، كما تبوَّ
فـــي مجاالت التجارة، وإدارة االســـتثمار، واإلدارة المالية 

للمشاريع.
وعـــزت الرويلي الفضل فـــي تطوير خبراتهـــا القيادية 
إلـــى أرامكو الســـعودية، حيـــث أتاحت لها فرصـــة العمل 
الماليـــة،  اإلدارة  مجـــاالت  فـــي  عديـــدة  أدوار  فـــي 
واالســـتثمار، وإدارة المخاطـــر، والتخطيـــط، واقتصـــاد 

الطاقة.
وفي هذا الشـــأن، قالـــت الرويلـــي: »قليٌل مـــن الناس 
يحالفهم الحـــظ ليروا نتاج جهودهم بينمـــا هم ال يزالون 

على رأس العمل«.
ـــدت الرويلي فخرهـــا بالعمل كبيـــرة لإلداريين  كمـــا أكَّ
التنفيذييـــن فـــي شـــركة وصايـــة، قائلـــة: »لقـــد تطوَّرت 
وصاية من شـــركة صغيرة ناشـــئة إلى شـــركة استثمارية 
م  ذات ســـمعة حســـنة، وهي توظف فريًقا استثنائًيا، وتقدِّ

أداًء مالًيا ممتاًزا، ويحكمها مجلس إدارة عالي الكفاءة«.
وكانت الرويلـــي قد حصلت على شـــهادة البكالوريوس 
من جامعة الملك فيصل، وعلى شـــهادتي ماجســـتير في 
إدارة األعمـــال، من الجامعة األمريكية فـــي بيروت، ومن 
كليـــة )ســـلون( إلدارة األعمال في معهد ماساتشوســـتس 

للتقنية.
وخـــالل مســـيرتها المهنيـــة مـــع أرامكـــو الســـعودية، 
عملـــت الرويلـــي أمينـــة للصنـــدوق فـــي شـــركة خدمات 
أرامكـــو، كما اضطلعـــت بقيادة برنامج ادخـــار، وهو أول 
برنامـــج من نوعه في المنطقة. وقد أفـــاد هذا البرنامج 
أكثر مـــن 50 ألف موظف في الشـــركة، وحصل في عام 
2016م علـــى جائـــزة التميُّـــز واالبتكار، التـــي ترعاها كلٌّ 
إنفســـتمينت(، وجمعيـــة  آنـــد  )بنشـــنز  مـــن مؤسســـة 
إنفســـتمنت  إنستتيوشـــنال  كونتربيوشـــن  ينـــد  )ديفا

أسوسييشن(.

مزيٌد من التنوع واالندماج
إلـــى جانـــب ذلـــك، تحـــرص الرويلـــي علـــى تحفيـــز 
الجهود الراميـــة إلى تنميـــة المرأة وتمكينها، وتنشـــط 
في دعم تعزيـــز التنوع واالندماج على مســـتوى القطاع 
ككل، كمـــا تُســـهم بدورهـــا ضمـــن اللجنـــة التوجيهيـــة 
للتنـــوع واالندماج في أرامكو الســـعودية، حيث تســـاعد 
في تشـــكيل سياســـات الشـــركة في هـــذا الشـــأن، كما 
تدعـــو لتمكيـــن مزيـــد مـــن النســـاء مـــن تبـــوُّء األدوار 

القيادية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال نائـــب الرئيـــس للمـــوارد 
البشـــرية، األســـتاذ نبيل الدبل: »في أرامكو السعودية، 
نحـــن فخـــورون جـــًدا بالنســـاء العامالت عبـــر مختلف 

مجاالت أعمالنا في أرجاء العالم«.
وأضـــاف الدبل: »شـــيال الرويلـــي هي مصـــدر إلهام 
لموظفاتنـــا وموظفينا على حد ســـواء، ونمـــوذج يُحتذى 
بـــه على هـــذا الصعيد«، موضًحـــا أنها واحـــدة من بين 

عديٍد من النساء القياديات في أرامكو السعودية.
واختتـــم الدبـــل حديثـــه باإلشـــارة إلـــى أن التـــزام 
الشـــركة بدعم تعليم النســـاء، وبالتنمية المهنية للمرأة، 

يمتد إلى كل مرحلة من مراحل مسيرتهن المهنية.
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ضمن جولة السالمة يف تناقيب..

الناصر: التركيز المستمر على السالمة هو 
العنصر األهم في موثوقية إمداداتنا العالمية

إطالق تقنية التعرُّف على الوجه لتعزيز المعايير األمنية

يكتسـب إنتـاج الزيـت والغـاز فـي المنطقـة الشـمالية مـن 
أرامكـو  فـي ظـلِّ سـعي  أهميـة متزايـدة،  العربـي  الخليـج 
السـعودية لتعزيـز مكانتهـا الرائـدة كمـزود موثـوق للطاقـة 
علـى الصعيـد العالمـي، وهـو مـا يضـع تدابير السـالمة على 

رأس األولويات بالنسبة للشركة.
وفـي هـذا السـياق، اسـتعرض موظفـو الشـركة تدابيـر 
السـالمة المتخـذة فـي المنشـآت لضمـان سـالمة األفـراد 
والمجتمـع والبيئـة البحريـة الحساسـة، وذلـك ضمـن جولـة 
السـالمة التـي قامـت بهـا اإلدارة التنفيذيـة هـذا األسـبوع 

ضمن مرافق أعمال الشركة في السفانية وتناقيب.
وخـالل هـذه الجولة، أثنى رئيـس أرامكو السـعودية، كبير 
إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، علـى 
الجهـود التـي يبذلهـا موظفـو الشـركة مـن أجـل المحافظـة 

على السالمة في السفانية وتناقيب.
وقـال الناصـر: »علـى الرغـم مـن جميـع التحديـات التـي 
مررنـا بهـا بسـبب جائحـة كوفيـد-19، إال أننـا نجحنـا فـي 
تنفيـذ مشـاريع من قبيل تطوير مرافـق األعمال البحرية في 
تناقيـب، كمـا أن لدينـا القـدرة علـى تنفيـذ مشـاريع أكثـر. 
ـن مـا يتحلَّى بـه موظفو أرامكـو السـعودية من وعي  إننـي أثمِّ

ننا من األخذ بزمام القيادة«. وجاهزية، وهذا هو مكَّ
مـن جانـب آخـر، أشـار الناصـر إلـى برنامـج )شـريك(، 
الخـاص  القطـاع  شـركات  لدعـم  المملكـة  أطلقتـه  الـذي 
المحليـة، حيـث سـتلعب أرامكـو السـعودية دوًرا قيادًيـا فيـه، 

ق إلى الفرص التي سوف يصنعها هذا البرنامج. كما تطرَّ

جولة السفانية وتناقيب
وقـد كان فـي رفقـة الناصـر خـالل جولتـه فـي مرافـق 
األعمـال فـي السـفانية كلٌّ مـن نائـب الرئيس ألعمـال الزيت 
فـي منطقـة األعمـال الشـمالية، األسـتاذ داوود الـداوود، 
ونائـب الرئيـس للسـالمة واألمـن الصناعـي، األسـتاذ عالـي 
الزهرانـي، والمديـر التنفيذي للخدمات الهندسـية، األسـتاذ 
معتـز المعشـوق. كمـا رافـق الفريـق أثنـاء الجولـة المديـر 
التنفيـذي للخدمـات الصناعيـة، األسـتاذ فهـد عبدالكريـم، 
ومدير إدارة األعمال البحرية، األستاذ عبداهلل الطويرقي.

وانطلقـت الجولـة مـن مركـز التحكـم بإنتـاج الزيـت الخـام 
م مهندس الصيانة مـن إدارة اإلنتاج  فـي السـفانية، حيث قـدَّ
على اليابسـة في السـفانية، المثنى السرحاني، عرًضا حول 
التميُّـز التشـغيلي فـي أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال 

الظهـــران - تـــم إطـــالق تقنيـــة التعـــرُّف علـــى الوجه 
رســـمًيا في أرامكو الســـعودية، مـــن قبل النائـــب األعلى 
للرئيس للموارد البشـــرية والخدمات المســـاندة، األستاذ 

نبيل عبداهلل الجامع.
وبرفقة عـــدد من أعضـــاء اإلدارة الُعليا، قـــام الجامع 
ف علـــى الوجـــه  بزيـــارة لالطـــالع علـــى نظـــام التعـــرُّ
الُمســـتخَدم فـــي برج المـــدرا، والـــذي تم تطبيقـــه أيًضا 

في المنطقة المركزية بالظهران.
وتســـتفيد التقنيـــة الجديـــدة مـــن خوارزميـــات الذكاء 
االصطناعـــي فـــي مطابقة تفاصيـــل الوجـــه لألفراد في 
الموقع مـــع صورهم المحفوظـــة ضمن قاعـــدة البيانات 
ق  الخاصـــة بالنظام، لتتـــم بذلك عمليـــة التثبُّـــت والتحقُّ

من أحقيتهم بالدخول.

ل الرقمي تمكين التحوُّ
ويهدف النظام إلى تحســـين معاييـــر األمن، من خالل 

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

م مهنـدس منـع الخسـائر، عبدالرحمـن  الشـمالية، كمـا قـدَّ
العامـر، عرًضـا حـول البرنامـج الجديـد المتنقـل لتحسـين 

مراقبة الغاز، الذي يتم استخدامه في السفانية.
بعـد ذلـك، أعطـى األسـتاذ داوود الـداوود نبـذة تعريفيـة 
للفريـق حـول إسـهامات دائـرة أعمـال الزيـت فـي منطقـة 
األعمـال الشـمالية نحـو تحقيـق أهـداف الشـركة البيئيـة 
اإلسـتراتيجية. أعقـب ذلـك جولـة للفريـق فـي معمـل اإلنتاج 
علـى اليابسـة مـن حقـل الظلـوف، ثـمَّ جولـة أخـرى بالحافلـة 

في مرافق األعمال في السفانية.
دة  لـع الفريـق علـى المنشـآت المجـدَّ إلـى جانـب ذلـك، اطَّ
ـعة حديًثـا فـي الرصيـف البحـري فـي تناقيـب، حيث  والموَسّ
م ناظر أشـغال السـفن البحرية، مبـارك القحطاني، نُبذة  قـدَّ
ث  عن السـفينة البحرية ذات الرافعة )جنى 501(، فيما تحدَّ
محلـل التخطيـط واألداء في إدارة األعمـال البحرية، محمد 
مشـروع  بإتمـام  يتصـل  فيمـا  التطـورات  آخـر  عـن  حتـه، 

التوسعة البحرية في تناقيب.
فـي  التحكـم  إجـراءات  الجولـة بشـرح حـول  واختُتمـت 
تسـربات الزيـت البحريـة، اشـترك فـي تقديمـه مديـر قسـم 
محمـد صابـر،  العالميـة،  الزيـت  النسـكابات  االسـتجابة 

االعتمـــاد على مالمـــح الوجه كهويـــة ال يُمكـــن تزويرها، 
مما يســـتبعد احتمال إســـاءة اســـتخدام بطاقات الشركة 
ن من إجراء  للوصـــول إلى المرافق مقيَّدة الدخـــول، ويمكِّ

عملية نفاذ سلسة عبر المنشآت.
إلـــى جانـــب ذلـــك، يُضيـــف النظـــام قـــدرة التحليـــل 
بواســـطة الفيديـــو إلـــى الدوائـــر األمنيـــة التلفزيونيـــة 
ـــن بذلـــك مـــن تحليـــل أنمـــاط الســـلوك،  المغلقـــة، ليمكِّ
وتحديـــد ماهيـــة األشـــياء، وإجـــراء تحليـــالت األدلـــة 

الجنائية عند الحاجة إليها.
جديـــٌر بالذكر أن هـــذا المشـــروع جاء نتيجة تنســـيق 
كثيـــف بين دائرتـــي األمن الصناعـــي وتقنيـــة المعلومات 
في الشـــركة، ومن المتوقع أن يُســـتكَمل في غضون ستة 

أشهر.
وتســـتضيف قاعـــدة البيانـــات الخاصـــة بهـــذا النظام 
د  270 ألًفا مـــن موظفي الشـــركة والمقاوليـــن، وهي تمهِّ
الطريق أمام االســـتفادة مـــن عدد من مبـــادرات التحوُّل 
الرقمي، مـــن قبيل رقمنة مركز الـــزوار، ورقمنة بطاقات 

المقاولين.

ومنسـق مركـز التحكـم فـي التلـوث البحـري، قاسـم الدايـل. 
ث الخبيـر التقنـي فـي األعمـال البحريـة، مهنـد  كمـا تحـدَّ
آشـي، بشـكل مختصـر حـول االسـتعدادات التـي تقـوم بهـا 
إدارة األعمـال البحريـة لالسـتجابة للطـوارئ، وذلـك مـن 
اإلمكانـات،  وتعزيـز  األصـول،  واختيـار  التدريـب،  خـالل 

والتأكد من الموثوقية.
وفـي هـذا الصـدد، أثنـى المهنـدس أميـن الناصـر علـى 
إدارة  تبذلهـا  التـي  الطارئـة  للحـاالت  االسـتجابة  جهـود 

األعمال البحرية.

جولٌة بحرية
أُجريـت جولـة أخـرى للسـالمة  وعلـى الصعيـد نفسـه، 
بقيـادة النائـب األعلـى للرئيـس للتنقيـب واإلنتـاج، األسـتاذ 
ناصـر النعيمي، شـارك فيها كلٌّ مـن المدير التنفيذي للحفر 
وصيانـة اآلبـار بالوكالـة، األسـتاذ عمـر الحسـيني، والمديـر 
العـام لحمايـة البيئـة، األسـتاذ عمـر عبدالحميـد، ومديـر 

إدارة منع الخسائر، األستاذ غسان أبوالفرج.
وقـد قامـت المجموعـة بجولة إللقـاء نظرة عـن كثب على 

تدابيـر السـالمة فيمـا يخـص أعمـال اإلنتـاج فـي المنطقـة 
المغمورة من السفانية. 

وقـد كان فـي اسـتقبال الفريـق فـي معمل فصـل الغاز من 
الزيـت رقـم-2 في المرجان كٌلّ مـن المدير العام لإلنتاج في 
منطقـة السـفانية، األسـتاذ علي العجمي، ومديـر إدارة إنتاج 

المنطقة المغمورة في السفانية، األستاذ نايف السلمي.
وأعـرب النعيمـي عـن شـكره لدائـرة أعمـال الزيـت فـي 
منطقة األعمال الشـمالية نظير سجالت السالمة الممتازة، 

والمبادرات المحمودة في مجالي السالمة والبيئة.
ومـن هنـاك، زار الفريـق منصـة الوصلـة الفرعيـة رقـم-3 
فـي الحصبـة، حيـث كان فـي اسـتقبالهم مديـر إدارة إنتـاج 
الغـاز فـي منطقـة األعمـال الشـمالية، األسـتاذ عبدالرحمـن 
منطقـة  فـي  اإلنتـاج  هندسـة  إدارة  ومديـر  القحطانـي، 
األعمال الشمالية بالوكالة، األستاذ عبدالرحمن األحمري.

م منسـق أعمـال التشـغيل فـي منطقـة األعمـال  وقـد قـدَّ
الشـمالية، مانـع اليامي، عرًضا توعوًيا حول السـالمة، فيما 
والغـاز لقسـم  الزيـت  الناظـر اإلداري ألعمـال  اسـتعرض 
أعمـال التشـغيل فـي العربيـة والحصبـة، حسـن باوهـاب، 

إنجازات إدارة إنتاج الغاز في منطقة األعمال الشمالية.

خالل الجولة، أثنى المهندس أمين حسن الناصر على الجهود التي يبذلها موظفو الشركة من أجل المحافظة على السالمة في السفانية وتناقيب.
تصوير: حسن المبارك

تصوير: عبدالعزيز المعيويد



رحلة القرفة عبر القرون.. 
من الُعزلة في جزيرة سريالنكا حتى الشهرة العالمية

فـــي  لـــه  رحا الصنديـــد  يـــا  فيجا األميـــر  »حـــطَّ 
ســـريالنكا«؛ هكـــذا تذكـــر )الماهافامســـا(، القصيـــدة 
الملحميـــة لتاريـــخ ســـريالنكا، التـــي تعـــود إلـــى القـــرن 

الخامس الميالدي.
الروايـــة الشـــعرية تمضـــي لتشـــير إلـــى أن فيجايـــا ُطـــرد 
ـــا مـــن البـــالط الملكـــي الســـنهالي  ـــل 2600 ســـنة تقريًب قب
فـــي الهنـــد، ليخـــوض غمـــار المـــاء متجًهـــا إلـــى الجنـــوب 
ـــا نهـــر الغانـــج برفقـــة 700 جنـــدي. بعدهـــا حـــطَّ  عبـــر دلت
الجميـــع رحالهـــم علـــى الســـاحل الشـــمالي الغربـــي فـــي 
ـــى األرض،  ـــرة ســـريالنكا، حيـــث »جلســـوا متعبيـــن عل جزي

ت أيديهم من لمس التراب«. واحمرَّ
لهـــذا أطلـــق فيجايـــا علـــى المملكـــة التـــي أسســـها اســـم 
)ثامبـــا بانـــي(، أي )األيـــدي النحاســـية(. ويقـــول المـــؤرخ 
الســـريالنكي، دلهانـــي ديســـانياكي، الـــذي يعمـــل فـــي 
جامعـــة التـــروب األســـترالية، إن كلمـــة بانـــي يمكـــن أن 
اليانعـــة  إلـــى األوراق، خاصـــة األوراق  تشـــير أيًضـــا 
للفصيلـــة النباتيـــة )ســـيناموموم فييـــروم(، أو القرفـــة 

ن في ذلك الجزء من سريالنكا. الحقيقية، التي تتوطَّ
وفـــي كتابهـــا )نكهـــة التوابـــل(، تصـــف مريـــم ريشـــي 

هـــذه النباتـــات، قائلـــة: »هـــو نبـــات بســـيط دائـــم الخضـــرة، 
يصبـــح عنـــد زراعتـــه شـــجيرة، كمـــا يمكـــن أن يُصنـــف 
كشـــجرة أيًضـــا. وال تكمـــن القيمـــة الحقيقيـــة للقرفـــة فـــي 

أوراقها وإنما في لحائها الداخلي«.
وإلـــى جانـــب توابـــل أخـــرى، مـــن بينهـــا القرفـــة الصينيـــة 
ـــة أخـــرى مـــن القرفـــة  )ســـيناموموم  كاســـيا(، وهـــي فصيل
ــار  ــل التجـ ــن، نقـ ــونة تنبـــت فـــي جنـــوب الصيـ ــر خشـ أكثـ
ـــة إلـــى مصـــر عـــام 2000 قبـــل الميـــالد،  القرفـــة الحقيقي
ـــر الشـــرق األوســـط وشـــبه  ـــة عب ـــم التجاري خـــالل رحالته
المصـــدر  أمـــر  أبقـــوا  لكنهـــم  العربيـــة،  الجزيـــرة 

السريالنكي لهذه البضاعة النادرة سًرا بينهم.

قصٌة أسطورية
وبنـــاًء علـــى ذلـــك، ال يُســـتغرب مـــا ذكـــره المـــؤرخ 
ــا  ــل الميـــالد تقريًبـ ــام 430 قبـ اإلغريقـــي، هيـــرودوت، عـ
فـــي كتابـــه الـــذي يُدعـــى تاريـــخ هيـــرودوت، حيـــث قـــال إن 
ـــه الحصـــاد  ـــا إل ـــي نشـــأ فيه ـــة تنمـــو فـــي األرض الت القرف
اإلغريقـــي، ديونيســـوس، أي أنهـــا تقـــع فـــي مـــكان مـــا نحـــو 

الشرق، وأن حصادها كان في شبه الجزيرة العربية.
ـــون إن هـــذه  ـــرب يقول ـــرودوت أن التجـــار الع ـــر هي ويذك
األعـــواد الجافـــة، التـــي تعلَّمنـــا مـــن الفينيقييـــن 
تحملهـــا طيـــور  القرفـــة،  تُدعـــى  أنهـــا 
حيـــث  أعشاشـــها،  لـــى  إ كبيـــرة 
تســـتخدم الطيـــن فـــي إلصـــاق 
أجزائهـــا، وهـــي تســـتقر 
ت  ا ر منحـــد علـــى 
ـــة رفيعـــة ال  صخري
ي  أ يســـتطيع 

إنسان التسلق إليها.
ويســـتمر هيـــرودوت فـــي ســـرد القصـــة، قائـــاًل إن 
التجـــار كانـــوا يضعـــون قطًعـــا كبيـــرة مـــن لحـــوم الحيوانـــات 
ــور،  ــذه الطيـ ــاش هـ ــن أعشـ ــة مـ ــن قريبـ ــي أماكـ ــة فـ النيئـ
التـــي تُســـمى بطيـــور )ســـينامولوغوس(، أو طيـــور القرفـــة. 
يقـــول: »كانـــت الطيـــور تهبـــط، وتجمـــع هـــذه اللحـــوم 
الملقـــاة فـــي األســـفل، وتعـــود بهـــا إلـــى أعشاشـــها. لكـــن 
األعشـــاش لـــم تكـــن تحتمـــل أوزان هـــذه اللحـــوم، فتنهـــار 
وتســـقط لألســـفل، وبعـــد ذلـــك يقتـــرب منهـــا التجـــار 

العرب لجمع ما يريدونه«.

فوائد عديدة
وبعـــد مـــرور 500 عـــام تقريًبـــا، لـــم يأخـــذ عالـــم التاريـــخ 
الطبيعـــي والفيلســـوف الرومانـــي، بلينـــي األكبـــر، تلـــك 
»القصـــة األســـطورية« علـــى محمـــل الجـــد، فالتجـــار 
اختلقـــوا ذلـــك علـــى األرجـــح حتـــى تظـــل األســـعار مرتفعـــة، 
ــا فـــي  ــا. وقـــد كان بلينـــي مصيًبـ ومصـــدر البضائـــع خفًيـ
ر القرفـــة لندرتهـــا وللغمـــوض  ذلـــك، فالعالـــم كان يقـــدِّ
ـــكاد اســـتطاع  ـــك، بال ـــن ذل ـــى الرغـــم م ـــا. وعل ـــط به المرتب
ــط أو  ــض المتوسـ ــر األبيـ ــة البحـ ــي منطقـ ــخص فـ أي شـ
أوروبـــا أن يعـــرف مصـــدر القرفـــة لمـــدة ألـــف عـــام أخـــرى 

تقريًبا.
ــة  ــوف المخصصـ ــع الرفـ ــالزم جميـ ــة تـ ــع أن القرفـ ومـ
للتوابـــل فـــي يومنـــا الحاضـــر، حيـــث تُســـتخدم فـــي الغالـــب 
إلضفـــاء النكهـــة علـــى األطعمـــة والمشـــروبات، إال أن 
ــرى،  ــتخدامات أخـ ــة اسـ ــا مجموعـ ــر أن لهـ ــا يُظهـ تاريخهـ
كان أغلبهـــا يرتبـــط بالصحـــة، كمـــا يذكـــر ذلـــك جـــاك 

تيرنر في كتاب له بعنوان )التوابل.. تاريخ اإلغراء(.
وإلـــى جانـــب المصرييـــن، الذيـــن اســـتخدموها كعطـــر 
فـــي التحنيـــط، أشـــار العهـــد القديـــم إلـــى القرفـــة بوصفهـــا 
ــاس  ــتخدمها النـ ــا اسـ ــس، كمـ ــت التقديـ ــات زيـ ــن مكونـ مـ
مـــن الهنـــد إلـــى رومـــا ضمـــن طقـــوس حـــرق الموتـــى، فيمـــا 
ذكرهـــا الكتـــاب الضخـــم، )الحـــاوي فـــي الطـــب(، الـــذي 
ــالدي  ــرن الميـ ــي القـ ــرازي فـ ــا الـ ــن زكريـ ــد بـ ــه محمـ ألفـ
العاشـــر، موصًيـــا بهـــا ألنهـــا تُســـهم فـــي منـــع التعـــرق 

وتجنب الرائحة الكريهة.
وفـــي العصـــور الوســـطى، كان األطبـــاء المســـلمون 
واألورام  الجـــروح  عـــالج  فـــي  القرفـــة  يســـتخدمون 
والتقرحـــات، وكان لهـــم بذلـــك تأثيـــر علـــى األطبـــاء 
األوروبييـــن الحًقـــا، مثـــل الطبيـــب اإليطالـــي ماثيـــوس 
لـــه بعنـــوان  الـــذي أوصـــى فـــي كتـــاب  بالتياريـــوس، 

جيف كولر*
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رحلة القرفة عبر القرون.. 
من الُعزلة في جزيرة سريالنكا حتى الشهرة العالمية

)األدويـــة البســـيطة( باســـتخدام القرفـــة للمســـاعدة فـــي 
ـــب  ـــد والقل شـــفاء الجـــروح، وعـــالج أمـــراض المعـــدة والكب

وغيرها من األعضاء.
ويُشـــير المـــؤرخ الســـريالنكي ديســـانياكي إلـــى أن الكتـــب 
الطبيـــة، التـــي ألفهـــا الملـــك بوذاداســـا فـــي القـــرن 
مـــت شـــجرة القرفـــة  ـــع فـــي ســـريالنكا، قَدّ الميـــالدي الراب
الطـــب  وأن  طبيـــة،  ُعشـــبة  أو  شـــجرة  أنهـــا  علـــى 
ـــة الهنـــد، ال  ـــى منطق األيورفيـــدي، الـــذي تعـــود جـــذوره إل
يـــزال حتـــى اليـــوم يصـــف القرفـــة للمســـاعدة فـــي الهضـــم 

وصحة الفم.

نزاٌع على البضاعة النادرة
مالمـــح االرتبـــاط بيـــن ســـريالنكا والقرفـــة لـــم تظهـــر 
ـــب  ـــه )عجائ ـــي كتاب ـــالدي العاشـــر؛ فف ـــرن المي ـــي الق إال ف
الهنـــد(، يقـــول الرحالـــة الـــرام ُهرمـــزي: »ومـــن الجزايـــر 
جزيـــرة  البحـــر  فـــي  مثلهـــا  ليـــس  التـــي  الموصوفـــة 
َســـَرنْديب، وتُســـمى ســـهيالن ... وقشـــور أشـــجارها 
لســـهيالنية  ا فـــة  لقر ا هـــي  و  ، تفعـــة لمر ا فـــة  لقر ا

الموصوفة«.
أمـــا ابـــن بطوطـــة، الرحالـــة العالمـــي األشـــهر فـــي 
عصـــره، فوصـــل إلـــى الجزيـــرة عـــام 1344م، ودخـــل مدينـــة 
ــه،  ــا فيـ ــا بـــدا مبالًغـ ــا بوصـــف ربمـ ــة، حيـــث وصفهـ الـ بَطَّ
قائـــاًل: »جميـــع ســـواحلها مملـــوءة بأعـــواد القرفـــة. تأتـــي 

بها السيول فتجتمع بالساحل، كأنها الروابي«.
ـــذي ســـافر فـــي  ـــا هيرونيمـــو دي ســـانتو ســـتيفانو، ال أمَّ
أواخـــر القـــرن الميـــالدي الخامـــس عشـــر مـــن جنـــوى 
اإليطاليـــة، فأشـــار إلـــى أنـــه »بعـــد اإلبحـــار لمـــدة 26 
يوًمـــا، وصلنـــا إلـــى جزيـــرة كبيـــرة تُدعـــى ســـيالن، تُـــزرع 

فيها أشجار القرفة«.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإن أصـــول القرفـــة لـــم 
تُعـــرف علـــى نطـــاق واســـع قبـــل عـــام 1505م، وهـــو العـــام 
ـــا إلـــى  ـــت فيـــه عاصفـــة جرفـــت أســـطواًل برتغالًي الـــذي هبَّ
شـــواطئ ســـريالنكا. ومـــن هنـــاك، غـــادر البرتغاليـــون 
ـــا مـــن الُقرفـــة، التـــي  ـــا تقريًب ـــا مترًي حامليـــن معهـــم 26 طًن
ُســـرعان مـــا أثـــارت شـــهيتهم لمزيـــد منهـــا. وعلـــى مـــدى 
قـــرن مـــن الزمـــان منـــذ ذلـــك الحيـــن، ومـــن خـــالل اللجـــوء 
إلـــى القـــوة والتحالفـــات المحليـــة، ســـيطر البرتغاليـــون 
قـــد  والمســـلمون  العـــرب  كان  التـــي  التجـــارة،  علـــى 

احتكروها لعقود طويلة.
ــع  ــيالن مـ ــك سـ ــف ملـ ــان، تحالـ ــن الزمـ ــرن مـ ــد قـ وبعـ
الهولندييـــن لطـــرد البرتغالييـــن، ثـــمَّ انتـــزع البريطانيـــون 
الســـيطرة قبـــل نهايـــة القـــرن الميـــالدي الثامـــن عشـــر 
بقليـــل. ولكـــن بحلـــول عـــام 1800م، بـــدأت نباتـــات القرفـــة 
ـــى نطـــاق تجـــاري فـــي  ـــة الســـيالنية باالزدهـــار عل الحقيقي
ــا، وهـــي جـــزء مـــن إندونيســـيا  الهنـــد، وكذلـــك فـــي جافـ
ـــا.  ـــة شـــواطئ شـــرق إفريقي ـــي جـــزر سيشـــل قبال اآلن، وف
ونظـــًرا ألن القرفـــة لـــم تعـــد نـــادرة فقـــد انخفضـــت 

قيمتهـــا، وأصبحـــت مـــن التوابـــل الرئيســـة المتوفـــرة فـــي 
المتاجر على نطاق عالمي.

حصاُد القرفة
يحـــدث الحصـــاد مرتيـــن خـــالل العـــام، وذلـــك بعـــد 
الموســـمين الكبيـــر والصغيـــر للريـــاح فـــي ســـريالنكا، 
ــاج.  ــهيل اإلنتـ ــى تسـ ــة علـ ــة المرتفعـ ــل الرطوبـ حيـــث تعمـ
حينئـــذ، تُقطـــع أغصـــان القرفـــة التـــي يكـــون ُســـمكها 
بمقـــدار معصـــم اليـــد، ليقـــوم العمـــال المهـــرة بتقليمهـــا، 

وكشط القشرة الخارجية.
بعــد ذلــك، تُســتخدم ســكاكين حــادة فــي تفكيــك وإزالــة 
القشــرة الداخليــة الرقيقــة، التــي ال يزيــد ُســمكها عــن 
نصــف مليمتــر فــي كثيــر مــن األحيــان. وتُوضــع اللفافــات 
الرقيقــة بعضهــا داخــل بعــض لتشــكل أعــواًدا كثيفــة تشــبه 
الســيجار، ثـُـمَّ تُجفــف وتُفــرز وتُقطــع إلــى أطــوال محــددة، 
كمــا تُطحــن فــي بعــض األحيــان لتكــون مســحوًقا. وســواًء 
ــا رائحــة  ــإن له ــة، ف ــى شــكل أعــواد أم مطحون ــت عل أكان
عطريــة نفــاذة، ونكهــة دافئــة شــبيهة بالخشــب تجمــع مــا 

بين الرقة والحدة، ولها مذاٌق حلو.
وبينمـــا تُســـتخدم القرفـــة فـــي أوروبـــا وأمريـــكا كثيـــًرا 
فـــي صنـــع قوالـــب الحلـــوى والبســـكويت والحلويـــات 
والمشـــروبات الســـاخنة، يُضيـــف الطهـــاة فـــي ســـريالنكا 
ــخ  ــي المطبـ ــتخدامها فـ ــيع اسـ ــي يشـ ــة، التـ ــواد القرفـ أعـ

المحلـــي، إلـــى الســـمك بالـــكاري علـــى ســـبيل المثـــال. 
ـــًرا مـــا تُســـتخدم إلضافـــة النكهـــة  وفـــي أماكـــن أخـــرى، كثي
ألطبـــاق شـــهية، مثـــل طاجـــن الضـــأن المغربـــي، أو الـــرز 
البخـــاري التركـــي، وكذلـــك فـــي أطبـــاق اللحـــم الشـــرق 
أوســـطية، وفـــي مســـحوق الـــكاري، وخليـــط بهـــارات 

الماساال، وخليط البهارات الصينية الخمسة الرئيسة.
ومـــا نجـــده غالًبـــا علـــى رفـــوف المتاجـــر هـــذه األيـــام 
ـــات القرفـــة  ـــل نب ـــة الســـريالنكية، ب ليـــس القرفـــة الحقيقي
الصينيـــة الشـــبيهة بهـــا، الـــذي ينبـــت حالًيـــا فـــي جنـــوب 
الصيـــن، وفـــي أجـــزاء أخـــرى مـــن جنـــوب آســـيا، مثـــل 

الوس وفيتنام. وإنتـــاج هـــذه القرفـــة أســـهل وأرخـــص. 
ولحاؤهـــا الداخلـــي أغمـــق وأكثـــر صالبـــة وكثافـــة، وأحياًنـــا 
ــًدا بحيـــث يصعـــب ســـحقه أو  ــا جـ ــًيا أو كثيًفـ ــون قاسـ يكـ

طحنه يدوًيا باستخدام الهاون والمدقة.
لطالمـــا كانـــت القرفـــة جـــزًءا رئيًســـا مـــن الهويـــة 
الثقافيـــة لســـريالنكا، لكنهـــا اليـــوم واحـــدة مـــن أكثـــر 
ل عنصـــًرا رئيًســـا ضمـــن  التوابـــل انتشـــاًرا، وهـــي تشـــكِّ

قائمة المواد التي يستخدمها جميع الطهاة.

ف من مجلة أرامكو وورلد، عدد يناير/فبراير 2021م * منقول بتصرُّ
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حلل مشكلة تآكل األنابيب بسبب مياه البحر 

براءة اختراع ألرامكو السعودية لدمج المواد 
الالمعدنية وتقنية الطباعة ثالثية األبعاد 

فـي ابتـكار فريـد مـن نوعـه، تمكـن المهندسـون فـي إدارة 
الخدمات االستشـارية، من حل مشـكلة التآكل المزمنة بفعل 
ميـاه البحـر، وذلك بدمـج المواد الالمعدنيـة وتقنية الطباعة 
ثالثيـة األبعـاد، ممـا قـد يوفـر للشـركة مـا يقـارب 16 مليـون 

دوالر على مدى عشرين عاًما.
تكمن المشـكلة في نظام الترشـيح في محطـة مياه البحر 
التـآكل فـي األنابيـب الداخليـة  الُقريـة حيـث يحـدث  فـي 
للمرشـحات الرمليـة وأنابيـب الترشـيح الجانبيـة )أنابيـب 
جانبية أفقية صغيرة(- وهذا التآكل يعني دخول الرمال إلى 
شـبكة حقـن ميـاه البحار. حيـث أثر دخول الرمـال على عمل 
المرشـح ونظـام منـع التـآكل ممـا أدى إلـى تعطيـل النظـام 

بصور متكررة إلصالح التسربات.
وعجـزت التقنيات التقليدية إلنتـاج المواد الالمعدنية عن 
إنتـاج أنابيـب ترشـيح جانبية أو عمل شـقوق مباعـدة جانبية 
نظـًرا ألنهـا تُقـاس بالميكرومتـرات )مليـون جـزء مـن المتـر 

ومتناهية الصغر في حجمها(.

التفكير المبتكر
المفضـل  المـواد  هـي  الالمعدنيـة  المـواد  أصبحـت 
اسـتخدامها فـي تطبيقـات مختلفـة نظـًرا لمـا تتميـز بـه مـن 
تنـوع  و لوظيفيـة  ا تهـا  وقدر للتـآكل  ومـة  مقا خـواص 
اسـتخداماتها، كمـا تسـمح الطباعـة ثالثيـة األبعـاد التـي 
تسـتخدم المـواد الالمعدنيـة بطباعـة تصاميم فريـدة وتقدم 
مرونـة من المسـتحيل علـى الطـرق التقليدية تقديمها سـواء 

ميرزا بيج، وعبدالعزيز عسيري، وراكان بناء

من الناحية العملية أو النظرية.
كان الحـل هـو مـادة مزيـج مـن البولـي كربونـات ومـادة 
المناسـبة  سـتايرين  بوتاديـن  أكريلونتريـل  مـن  بوليمريـة 
للطباعـة ثالثيـة األبعاد والمتوافقـة من الناحيـة الميكانيكية 
مـع شـروط تشـغيل نظـام ترشـيح ميـاه البحـر فـي ظـروف 

مسببة للتآكل.
واسـتطاع المهندسـون صناعـة أنابيب ترشـيح جانبية من 
مـواد المعدنيـة بالطباعـة ثالثيـة األبعـاد بفتحـات ثقـوب 
وجـه  وعلـى  ميكـرون.   150 قطرهـا  بلـغ   الدقـة  شـديدة 
المقارنـة، يبلـغ قطـر شـعرة اإلنسـان مـا بيـن 40 إلـى 90 

ميكرون.
الدقيقـة  العكسـية  الهندسـة  مفهـوم  مـن  وباالسـتفادة 
لألنابيـب الجانبيـة المثقبـة الفوالذية، تم عمل نمـوذج ثالثي 

األبعاد وتحليله باسـتخدام تحليل الجزيئات المحددة للتأكد 
من ثبات الهيكل التركيبي.

وفورات ضخمة
تم فحص أبعاد النموذج األولي وقورنت مؤشراته الخاصة 
بتدفـق السـوائل مـع مؤشـرات أنابيـب الترشـيح الجانبيـة 

المصنوعة من المعدن بإجراء اختبار ضمان التدفق.
بعـد نجـاح المرحلـة الهندسـية، ُطبـع 90 أنبـوب ترشـيح 
جانبـي بالطباعـة ثالثيـة األبعـاد باسـتخدام 20 طابعـة فـي 

إحدى المرافق التجارية المحلية.
ويتوقـع مـن المواد الالمعدنية بفعـل قدرتها الممتازة على 
مقاومة التآكل، مقترنة بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد، توفير 

التفكير الذكي ُيسفر عن سجل مثالي للسالمة 
خالل أعمال االختبار والمعاينة في شدقم

شـدقم - خالل عام 2020م، عمل أكثر من 1150 موظًفا 
ومقـاواًل فـي إدارة اإلنتـاج فـي شـمال الغـوار علـى مـدار 
السـاعة وطيلـة أيـام األسـبوع، وذلـك إلجـراء ثـالث دورات 
مـن أعمـال االختبـار والمعاينـة فـي شـدقم، مـن دون وجود 
أي حوادث تتعلق بالسالمة، أو أي حاالت مسجلة لإلصابة 

بكوفيد-19.
ونجـح فريـق العمـل في إكمال هـذه الـدورات الثالث في 
معامـل فصـل الغـاز مـن الزيـت رقـم 1 و4 و5  فـي شـدقم. 
ـق هـذا اإلنجـاز الرائـع علـى صعيـدي الصحـة  وقـد تحقَّ
آنـذاك،  الرغـم مـن صعوبـة الظـروف  والسـالمة، علـى 
والصيانـة  التشـغيل  فريـق  العتمـاد  مباشـرة  كنتيجـة 
يُعـرف  الـذي  الذكـي،  اإلدارة  أسـلوب  علـى  والهندسـة 

اختصاًرا باسم )سمارت(.
ووفًقـا لهـذا األسـلوب، فقد تأكد فريـق العمل المرن من 
كـون جميـع األنشـطة محـددة، وقابلـة للقيـاس، ويمكـن 

تحقيقها، وواقعية أو ذات صلة، ولها إطار زمني.

احتياطات الجائحة
وتـم تنفيـذ مـا مجموعـه 438 مهمـة ضمـن إجـراءات 
جميـع  بهـدف ضمـان سـالمة  وذلـك  التشـغيل،  إيقـاف 
الالزمـة ذات  اتخـاذ االحتياطـات  المعنييـن مـن خـالل 
األهميـة القصـوى، ال سـيما فـي ظـل اسـتمرار جائحـة 

كوفيد-19.
نت االحتياطات المعتمدة ما يلي: وتضمَّ

■  مضاعفـة عـدد حافـالت النقـل ومواقـع الراحـة، امتثـااًل 
للقيود المتعلقة بالقدرة االستيعابية.

■  تركيـب أجهـزة قيـاس الحـرارة، ومعقمـات األيـدي التـي القافلة األسبوعية
تعمل بال لمس، عند مداخل المعامل الثالثة.

ـع القوى  ■  تقسـيم األنشـطة إلـى مناطق عمـل لتجنب تجمُّ
العاملة في منطقة واحدة في أي وقت من األوقات.
■  تقسيم أوقات الراحة على فترات لتجنب االزدحام.

■  تعييـن موظفيـن مختصيـن بالسـالمة، لضمـان اتخـاذ 
جميـع تدابيـر السـالمة والتباعـد االجتماعـي، وتنفيـذ 
إجـراءات الشـركة االحترازيـة الخاصـة بالجائحـة فـي 

جميع األوقات.
■  التأكـد مـن أن يكـون لـدى جميـع المقاوليـن فـي الموقـع 
إجـراءات إلدارة اسـتمرارية األعمـال فـي ظـل جائحـة 
كوفيـد-19، ممـا يضمـن وجـود قـوى عاملـة احتياطيـة 

خالل 24 ساعة في حالة حدوث العدوى.
■  اشـتراط أن يأتـي الموظفـون الرئيسـون واالحتياطيـون 
مـن مقـرات مختلفـة، لضمـان عـدم حـدوث اختـالط 

بينهم.
■  توصيـة المقاوليـن بإجـراء فحص كوفيد-19 مـرة واحدة 
بـدء كل دورة مـن أعمـال االختبـار  قبـل  األقـل  علـى 

والمعاينة.
■  عقـد جـوالت تدريـب للحـاالت الطارئـة فـي كل منشـأة، 
إجـراءات  يخـص  فيمـا  االسـتعداد  مـدى  لقيـاس 

كوفيد-19.

أفضل التدابير
واعتمـدت إدارة اإلنتـاج فـي شـمال الغـوار مجموعـة من 
أفضـل اإلجـراءات التي سـاعدت اإلدارة على تنفيذ دورات  

أعمال االختبار والمعاينة بأمان ونجاح.
وفـي إطـار الجهـود لتحقيـق متطلبـات برنامـج التجنُّـب 

الكامـل للنفايـات الصناعيـة، تـم اسـترداد جميـع الميـاه 
الزيتيـة مـن معـدات التشـغيل، وإعـادة تدويرهـا ضمـن 
منشـآت أخـرى للهيدروكربونـات فـي شـمال الغـوار. وقـد 
سـاعد ذلـك اإلدارة علـى االسـتفادة مـن كميـات كبيـرة مـن 

هذه المياه بدل التخلُّص منها.
باإلضافـة إلـى ذلـك، فقـد أُعيـد أيًضـا تدويـر مـواد 
التزييت المسـتخدمة في مضخات الحقن وضواغط الغاز 
في أنشطة صناعية أخرى، ما أسهم في خفض التكاليف.

التنظيف بالبخار
أعمـال  فاعليـة  لتحسـين  المبذولـة  الجهـود  وضمـن 
تنظيـف الرواسـب والميـاه الزيتيـة وإزالتهـا، جربَّـت إدارة 
اإلنتـاج فـي شـمال الغـوار حاًل جديـًدا في مجـال التنظيف 
بالبخار، من شـأنه أن يُسـهم في الحد من اآلثار المحتملة 

على البيئة.
وبـداًل مـن اسـتخدام الديزل، تـم اسـتخدام مركب مائي، 
ك  معتمـد علـى الصعيد الدولـي وفًقا لمعايير اآليـزو. ويفكِّ
هـذا المركـب بشـكل فاعـل الرواسـب فـي غضـون وقـت 
قصيـر، ممـا يقلـل مـن وقت العمـل داخـل الوعـاء، في حين 
تسـتغرق التقنية التقليدية المعتمدة على اسـتعمال الديزل 

ومزيل التشحيم عادةً وقًتا طوياًل.
تـم اختبـار تقنيـة متقدمـة جديـدة  إلـى جانـب ذلـك، 
مصممـة إلجـراء الفحـوص ثالثيـة األبعـاد عاليـة الجـودة 
ل ذلـك تفتيـش المعـدات الضيقـة، أو التي  بدقـة. وقـد سـهَّ
يصعـب الوصـول إليهـا، بهـدف المحافظـة علـى سـالمتها 
الميكانيكية. وقد اسـتُخدمت هـذه التقنية بالخصوص في 
فحـص المبردات الهوائيـة التي يصعب فحصها عادة، مما 
ر يوًما كاماًل من الزمن الذي تستغرقه أعمال التفتيش. وفَّ

طريقة اقتصادية التكاليف إلنتاج  أنابيب الترشيح الجانبية.
فـي  التقنيـة  لهـذه  النطـاق  واسـع  االسـتخدام  سـيوفر 
المرشـحات الرمليـة المتبقيـة مـا ال يقـل عـن 20 عاًمـا مـن 
الخدمـة مـع توفيـر متوقـع للتكاليـف يبلغ أكثـر مـن 16 مليون 

دوالر.

براءة اختراع 
أسـفر هـذا الجهـد التعاونـي بيـن إدارة حقـن ميـاه البحـر، 
وإدارة الخدمـات االستشـارية، عـن حمايـة للملكيـة الفكريـة 
بالحصـول علـى بـراءة اختـراع مسـجلة فـي مكتـب بـراءات 

االختراع والعالمات التجارية األمريكي.
يجرى تعزيز قدرات أرامكو السعودية في الطباعة ثالثية 
المتبقيـة  الكميـة  لتمكيـن طباعـة  الشـركة  داخـل  األبعـاد 
المطلوبـة مـن أنابيـب الترشـيح الجانبيـة للمحطة. وسـتمهد 
هـذه المبـادرة الطريـق لمزيـد مـن فـرص اسـتخدام هـذا 
التصميم الحاصل على براءة اختراع والتسـويق لهذه التقنية 
علـى المسـتوى الدولـي. واسـتطاعت هـذه الفكـرة اإلبداعيـة 
التـي دمجت أحـدث التقنيـات المضافة التصنيعيـة للطباعة 
ثالثيـة األبعـاد مـع المـواد الالمعدنيـة، حـل مشـكلة التـآكل 
إلـى وفـورات جوهريـة فـي تكاليـف دورة  المزمنـة وأدت 

الحياة.
يُذكـر أن محطـة الُقريـة التـي تقـع علـى سـاحل الخليـج 
العربـي، تعالـج ماء البحر الذي يُنقل بعـد ذلك باألنابيب إلى 
الحقـول الجنوبيـة حيـث يُحقـن فـي األرض للمسـاعدة علـى 
البحـر  مـاء  ويحـل  األرض.  لسـطح  للخـروج  النفـط  دفـع 

المحقون محل النفط المستخرج من المكمن.

ُيتوقع من المواد 
الالمعدنية بفعل 

قدرتها الممتازة على 
مقاومة التآكل، 
مقترنة بتقنية 

الطباعة ثالثية 
األبعاد، توفير طريقة 

اقتصادية التكاليف 
إلنتاج  أنابيب 

الترشيح الجانبية.
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مركز شمعة التوحد يحصل على اعتماد )كارف( الدولي

أكاديمية األعمال للمالية واإلستراتيجية 
والتطوير تطلق برنامًجا جديًدا للدمج واالستحواذ

ــق مركــز شــمعة التوحــد للتأهيــل إنجــاًزا كبيــًرا،  حقَّ
ــي الشــرق  ــن نوعــه ف ــز م ــح أول مرك ــث أصب مؤخــًرا، حي
األوســط ينجــح فــي الحصــول علــى اعتمــاد مــن قبــل 

اللجنة الدولية العتماد مرافق إعادة التأهيل )كارف(.
م لجنــة )كارف(، التــي تأسســت عــام 1966م،  وتقــدِّ
معاييــر اعتمــاد لمــزودي الخدمــات اإلنســانية والصحيــة، 
حيــث اعتمــدت أكثــر مــن ثمانيــة آالف مــزود لهــذا النــوع 
مــن الخدمــات، باإلضافــة إلــى اعتمادهــا لـــ 60 ألــف 
برنامًجــا وخدمــة، فــي أكثــر مــن 28 ألــف موقــع حــول 

العالم.
ويمثِّــل حصــول المركــز علــى اعتمــاد لجنــة )كارف( 
إنجــاًزا كبيــًرا بالنســبة لــه. وفــي هــذا الصــدد، قــال مديــر 
المركــز، الدكتــور ســعد الشــهراني، إن هــذا اإلنجــاز جــاء 

نتيجة الجهود الدؤوبة للعاملين في المركز.
ــل  وأضــاف قائــاًل: »الحصــول علــى هــذا االعتمــاد يمثِّ
دافًعــا لنــا للمحافظــة علــى الجــودة العاليــة للخدمــات، 
ــى  ــا عل ــي إطــار التزامن ــد ف ــق المزي ــح لتحقي ونحــن نطم

هذا الصعيد«.
 

المسؤولية االجتماعية
مــت دعمهــا إلنشــاء  وكانــت أرامكــو الســعودية قــد قدَّ
المركــز، وذلــك فــي إطــار جهودهــا فــي مجــال المســؤولية 
ــس الحاجــة إلــى وجــود  االجتماعيــة، انطالًقــا مــن تلمُّ
أطفــال  تأهيــل  تســتهدف  مرافــق ذات جــودة عاليــة، 
هــؤالء  إرســال  ـب  يتطلَـّ حيــث  المملكــة،  فــي  التوحــد 
ــف  ــالج تكالي ــرض الع ــى الخــارج لغ ــرهم إل ــال وأُس األطف

باهظة.

ـــد تحـــدث  ـــج واالســـتحواذ ق ـــات الدم ـــران - صفق الظه
لعديـــد مـــن األســـباب الماليـــة اإلســـتراتيجية، لكنهـــا 

تستهدف دائًما تحقيق الجدوى االقتصادية.
وخـــالل الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، عقـــدت أرامكـــو 
ـــدف  ـــرى ته ـــج واســـتحواذ كب ـــات دم الســـعودية عـــدة صفق
إلـــى االرتقـــاء بالقيمـــة لمســـاهمي الشـــركة، وتمكيـــن 
الشـــركة مـــن تحقيـــق هدفهـــا المتمثـــل فـــي أن تصبـــح أبـــرز 

شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم.
وفـــي إطـــار التـــزام أرامكـــو الســـعودية المســـتمر بتطويـــر 
كفـــاءات موظفيهـــا فـــي مجـــال الدمـــج واالســـتحواذ، 
واإلســـتراتيجية  للماليـــة  األعمـــال  أكاديميـــة  طـــورت 

والتطوير برنامًجا جديًدا للدمج واالستحواذ.
ويتضمـــن البرنامـــج التدريبـــي الشـــامل عمليـــات محـــاكاة 

جيم كوك

القافلة األسبوعية

وبــدأ التخطيــط للمركــز فــي عــام 2012م، ليتم تدشــينه 
فــي عــام 2018م، حيــث كان يُفيــد 19 طفــاًل آنــذاك. أمــا 
اليــوم، فيخــدم المركــز 82 مســتفيًدا، مــع قدرة اســتيعابية 

تصل إلى 100 مستفيد.
ــي  ــل المركــز جانب مــة مــن قب وتشــمل الخدمــات المقدَّ
التعليــم والعــالج، بهــدف تطويــر المهــارات الســلوكية 
ــا إعــداد  ــن خالله ــن م ــي يمك ــة، الت ــة والحياتي واألكاديمي
الطــالب لالندمــاج ضمــن فصــول الدراســة العامــة وفــي 
ــز  ــق المرك ــام. وتشــمل مراف ــة بوجــه ع ــاة المجتمعي الحي
الفصــول األكاديميــة، ومرافــق العــالج بالمــاء، وغرفــة 
الوســائل الحســية، وغرفــة العــالج بالمحــاكاة، ومرافــق 
الطبــخ، حيــث يمكــن لألطفــال مــن خــالل هــذه المرافــق 

تعلــم المهــارات الرئيســة التــي تُعينهــم علــى االهتمــام 
بأنفسهم، باإلضافة إلى أمور أخرى كثيرة.

تجربٌة مذهلة
التوحــد  شــمعة  مركــز  يتماشــى  آخــر،  جانــب  مــن 
للتأهيــل مــع الجهــود الراميــة إلــى توطيــن فــرص العمــل، 
ــل  ــز ســعوديون. ويتمثَّ ــي المرك ــن موظف ــث إن 90% م حي
الهــدف األســاس فــي تطويــر مجموعــة مــن المهنييــن 

المؤهلين لتقديم مثل هذه الخدمات للمركز وللمملكة.
لتقديـــم  أكاديميـــة  بإطـــالق  المركـــز  يأمـــل  كمـــا 
التدريـــب والتطويـــر لمهنيـــي رعايـــة أطفـــال طيـــف 

التقييمـــات،  وتحليـــل  حالـــة،  ودراســـات  للصفقـــات، 
ودراســـة الُمعطيـــات الالزمـــة، وعـــدة مســـتويات اعتمـــاد، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع أفضـــل البنـــوك االســـتثمارية العالميـــة 

ومؤسسات الدمج واالستحواذ.

اكتساب مهارات جديدة
وقـــال النائـــب األعلـــى للرئيـــس للماليـــة واإلســـتراتيجية 
والتطويـــر، األســـتاذ خالـــد الدبـــاغ، إن تحقيـــق النجـــاح 
عبـــر صفقـــات الدمـــج واالســـتحواذ هـــو أمـــر حتمـــي لكـــي 

تمضي الشركة نحو المستقبل.
لدمـــج  ا مـــج  برنا »سيســـاعد   : ئـــاًل قا وأضـــاف 
واالســـتحواذ الـــذي أُعـــد مؤخـــًرا فـــي أكاديميـــة األعمـــال 
ـــن بهـــذا  ـــع المعنيي ـــر جمي ـــة واإلســـتراتيجية والتطوي للمالي
المجـــال المهـــم، كمـــا ســـيعمل علـــى تطويـــر مهاراتهـــم 

التوحد في وقت قريب.
وعملــت تهانــي النافــع كأول معالجة بالرعاية المباشــرة 
فــي المركــز، حيــث ُعيِّنت في عــام 2017م، عقــب حصولها 
فــي  فلينــدرز  جامعــة  مــن  الماجســتير  درجــة  علــى 

أستراليا.
وتقــول النافــع إنهــا حصلــت علــى خبــرة مذهلــة مــن 
خــالل عملهــا فــي المركــز، كمــا أنهــا حظيــت بالتشــجيع 

الستكمال تعليمها، والحصول على مزيد من الشهادات.
قــه المركــز عقــب  ــح النافــع أنهــا مســرورة بمــا حقَّ وتوضِّ
حصولــه علــى االعتمــاد الدولــي، مضيفــة بقولهــا: »أنا في 
ــأن ألعــب دوًرا فــي تحقيــق هــذا اإلنجــاز؛  ــة الفخــر ب غاي

لقد كان األمر صعًبا، لكننا نجحنا في النهاية«.

المستويات والشراكات في برنامج الدمج واالستحواذ

تطوير األساسيات 
داخل األكاديمية

مسار العتماد

م المسار المتقدِّ

ورشات العمل 
في البنوك

ــا  ــراء صفقاتهـ ــي إجـ ــركة فـ ــتخدم الشـ ــة التـــي سـ الرئيسـ
بمستوى متقدم«.

وسيُســـهم إطـــالق هـــذا البرنامـــج فـــي تعزيـــز خبـــرات 
أرامكـــو الســـعودية فـــي خلـــق مزيـــد مـــن القيمـــة عبـــر 

جميع مراحل صفقات الدمج واالستحواذ.

تطوير الكفاءات 
وســـيتمكن المرشـــحون للبرنامـــج مـــن مختلـــف دوائـــر 
الشـــركة مـــن حضـــور برامـــج الدمـــج واالســـتحواذ الداخليـــة 
فـــي مجموعـــة مـــن أفضـــل كليـــات األعمـــال فـــي العالـــم، 
ــياد)،  ــد (إنسـ ــال، ومعهـ ــارد لألعمـ ــة هارفـ ــا كليـ ــا فيهـ بمـ

وكلية لندن لألعمال. 
ــي ورش  ــاركة فـ ــن المشـ ــحون مـ ــيتمكن المرشـ ــا سـ كمـ
واالســـتحواذ  الدمـــج  مجـــال  فـــي  المختصـــة  العمـــل 

المصممـــة خصيًصـــا لهـــذا الغـــرض، باإلضافـــة إلـــى 
دورات عمليـــة مـــن خـــالل شـــراكات أرامكـــو الســـعودية مـــع 
مؤسســـات مصرفيـــة واستشـــارية تقـــدم تدريًبـــا عملًيـــا 
علـــى كيفيـــة نقـــل المعرفـــة مـــن خـــالل إجـــراء نقاشـــات 

جماعية.
وســـوف تتولـــى شـــركات اســـتثمارية مصرفيـــة عالميـــة 
الرئيســـة  الـــدروس  لمشـــاركة  العمـــل،  ورش  إدارة 

المستفادة من الصفقات الكبرى.
ويمكـــن للمرشـــحين مـــن جميـــع قطاعـــات الشـــركة 
الســـاعين لتطويـــر مهاراتهـــم وكفاءاتهـــم فـــي مجـــال الدمـــج 

واالستحواذ أن يتقدموا لهذا البرنامج.
الدمـــج  برنامـــج  حـــول  المعلومـــات  مـــن  ولمزيـــد 
البريـــد  علـــى  رســـالة  إرســـال  يُرجـــى  واالســـتحواذ، 
اإللكترونـــي التالـــي fsdba@aramco.com أو االتصـــال 

على الهاتف رقم 0138736735.
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إعداد: سارة مطر

السالمة أواًل

حماية األطفال من 
األخطار المنزلية

قـد يتعـرَّض األطفال لألخطـار والحـوادث المنزلية نتيجة 
منهـا،  حمايتهـم  بأسـاليب  الخبـرة  قلـة  أو  الوعـي  لنقـص 
ـن ذلـك الحـروق، والصدمـات الكهربائيـة، والجـروح  ويتضمَّ

والكسور والكدمات، واالختناق والتسمم.
وبشـكل عـام، يجـب علـى الوالديـن توقع حـدوث أي طارئ 
فـي أي مـكان مـن المنـزل، والتنبـه إلـى أن األماكـن التـي ال 
يسـتطيع الطفـل الوصـول إليهـا اآلن، سـتُصبح فـي متناولـه 

عندما يكبر قلياًل.
وفيمـا يلـي بعـض النصائـح المفيـدة لحمايـة أطفالنـا مـن 

هذه األخطار:
■  يجـب أال يخلـو المنـزل مـن طفايـة الحريـق، كمـا ينبغـي 
وضـع جهـاز إنـذار لكشـف الحريـق أو الدخـان فـي جميـع 

الغرف.
■  وضـع غـالف خـاص لـكل قابـس كهربائـي ال يُسـتخدم، 

وذلك لمنع الطفل من إدخال أي شيء فيه.
■  ال تتـرك األدوات الصغيـرة فـي متنـاول يـد الطفـل، بحيـث 
يمكـن أن يبتلعهـا أو يستنشـقها أو يدخلهـا فـي أنفـه، مثل: 
واألزرار،  الخـرز،  وحبـات  المعدنيـة،  النقـود  قطـع 

والمكسرات، وغيرها.
■  أبعـد قطـع األثـاث ذات الزوايـا الحـادة عـن الممـرات، 
الموصلـة  أو  الزائـد،  االرتفـاع  ذات  القطـع  وكذلـك 

بالكهرباء.
■  يجـب أن تكـون جميـع نوافـذ المنـزل مصممـة بحيـث تُفتح 
مـن األعلـى، وإذا لـم تكن كذلك فيجـب أن يكون لها حاجز 

وقائي لحماية الطفل من السقوط.
■  ال تترك أي كرسـي أو أداة بجانب النوافذ بحيث يسـتطيع 

الطفل الوقوف عليها.
■  ال تتـرك أكيـاس البالسـتيك الفارغـة فـي مـكان يسـهل 
الوصـول إليـه، ألن الطفـل قـد يحـاول إدخـال رأسـه فـي 

ر اهلل. الكيس مما قد يؤدي إلى اختناقه، ال قدَّ
■  ال تـرِم المـواد الخطـرة فـي وعـاء القمامـة إال إذا 

كان محمًيـا بحيـث ال يمكـن للطفـل فتحـه. وأهم هذه 
المواد هي الشفرات واألدوات الحادة واألدوية.

■  ال تضـع مـواد التنظيـف فـي األوانـي بحيث قـد يُتوهم أنها 
سـوائل صالحـة للشـرب، كوضعهـا فـي زجاجـات الميـاه أو 
قنانـي المشـروبات الغازيـة، بل ضع هذه المـواد في علبها 
الخاصـة، أو فـي إنـاء محكـم اإلغـالق بعيـًدا عـن متنـاول 

اليد.
■  ال تتـرك طفلـك يلعـب قـرب الـدرج أو فـي الممـرات، أو 

قرب بركة الماء أو أحواض السباحة.

ال تغفل عن خطر األلعاب
ربمـا ال يكـون هنـاك شـيء يجعـل طفلـك سـعيًدا أكثـر مـن 
تلقيـه لعبـة يلهـو بهـا، ولكـن هـل فكرت يوًمـا أن هـذه األلعاب 
يجـب أن تكـون خاليـة مـن األخطـار؟ حـرٌي بنـا التطـرق إلـى 
ذلـك، لمـا ُسـجل مـن حـوادث خطيـرة بسـبب لعـب األطفـال 

ببعض األلعاب غير المالئمة لهم.
هنـاك عديـد مـن األلعـاب التـي تبـدو آمنـة، ولكنهـا مـع 
يمكـن  فمثـاًل،  للخطـر.  إلـى مصـدر  تتحـول  قـد  األسـف 
ثـم  بهـا  يلعـب  التـي  الدمـى  مـن  أجـزاء  اقتـالع  للطفـل 
ابتالعهـا، أو كسـر اللعـب القابلـة لالنكسـار لتتحـول إلـى 

شظايا حادة.
وهنـاك األلعـاب الحربيـة، التـي قـد تنطـوي علـى أخطـار 
كثيـرة، فمسـدس البالسـتيك مثـاًل قـد يـؤدي إلـى إصابـات 
خطيـرة فـي العين، عندما يوجـه الطفل الطلقة البالسـتيكية 
نحـو نفسـه أو غيـره. وكذلـك قـد تـؤذي األلعـاب التـي تصدر 

أصواًتا عالية حاسة السمع لدى الطفل.

إرشادات أللعاب خالية من الخطر
لـع علـى  تعليمـات اللعبـة قبـل أن تعطيهـا لطفلـك،  ■  اطَّ
وأهـم مـا يُذكـر فـي هـذه التعليمـات هـو الفئـة العمريـة 
التـي تناسـبها هـذه اللعبـة، فال ينبغـي لطفل عمـره أربعة 
أعـوام أن يلهـو بلعبـة مخصصـة لألطفـال بعمـر تسـعة 

أعوام.
■  تأكـد أن تكـون اللعبـة المختارة مناسـبة لمهـارات طفلك، 
فما يناسـب طفاًل ما قد ال يناسـب طفاًل آخر في العمر 

نفسه.
ـر أن مـن أهـم األمـور عنـد  ■  عنـد شـراء لعبـة لطفلـك، تذكَّ
اختيارهـا هـو أن تكـون آمنـة وال تشـكل أي خطـر، وليـس 

من الضروري أن تعجبك أنت.
■  راقـب طفلـك دوًمـا أثنـاء اللعـب، وال تترك األطفـال ممن 
هـم دون خمسـة أعـوام يلعبـون بألعـاب مكونـة مـن أجزاء 

صغيرة.
■  قـم بوضـع األلعـاب التـي ال يسـتخدمها طفلـك فـي مكان 
آمـن وبعيـد عـن متنـاول يـده ونظـره، فالطفـل عندمـا 

يراها قد يحاول الوصول إليها فيسقط.
ص  ■  قـم بإصـالح أي عطـل فـي اللعبـة فـي الحـال، أو تخلَـّ
علـى  وتنطـوي  يمكـن إصالحهـا  ال  التـي  األلعـاب  مـن 

مخاطر.

القافلة األسبوعية

أعلـن برنامج السـالمة المرورية في أرامكو السـعودية، 
ا، عـن توفيـره لبرامـج التوعيـة بالسـالمة المروريـة  ـرً مؤخَّ
بواسـطة  م  تُقـدَّ التـي  االفتراضـي،  الواقـع  عبـر منصـة 

برنامج )سكايب( باللغتين العربية واإلنجليزية.
مـت برامـج التوعيـة االفتراضيـة مـن أجـل  وقـد ُصمِّ
االسـتمرار فـي ترسـيخ ثقافـة تتبنَّـى إرشـادات القيـادة 

اآلمنة بين موظفي أرامكو السعودية والمقاولين.
ن برامج التوعية االفتراضية ما يلي: وتتضمَّ

■ عروًضا حول السالمة المرورية.
■ ورشات عمل "قيادتي".

■ مقهى السالمة المرورية.
التوعيـة  وخدمـات  برامـج  مـن  االسـتفادة  ويُمكـن 
بالسـالمة المروريـة عبـر الواقـع االفتراضـي، مـن خـالل 
تقديـم طلـب مـن قائمـة الخدمـات لنظـام )سـي آر إم(، 

باتباع الخطوات التالية:
 myhome > Service Catalog > Safety & Industrial

Security > Traffic Safety Services > Traffic Safety Request

الكســل حالــة ســلبية، تتضمــن فــي معناهــا الخمــول، 
ــل والتســويف  ــة فــي فعــل شــيء، والتأجي و عــدم الرغب
ــد  ــد كل البع ــى بعي ــذا المعن ــر. وهــو به ــد تقدي ــى أبع إل
عــن أن يكــون خلــوًدا إلــى أخــذ قســط مــن الراحــة؛ أي 
أنــك بعــد كثيــر مــن العمــل أردت أن »تتكاســل« قليــاًل، 
فهــذا فــي حقيقــة أمــره ال يُعــد تكاســاًل، بــل دعنــا 
يــوم شــاق  بعــد  نفســك  بهــا  تكافــئ  نســميه هديــة 

ومتعب.
أمــا حينمــا تتعامــل مــع الكســل الحقيقــي، فضــع 
نصــب عينيــك دعــاء النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم، 
ًرا: »اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الهــم والَحــَزن،  مكــرِّ
بــك مــن  بــك مــن العجــز والكســل، وأعــوذ  وأعــوذ 
يــن وقهــر  الجبــن والبخــل، وأعــوذ بــك مــن غلبــة الَدّ
ــاهلل ســبحانه ودعــاؤه هــو  ــك ب ــق إيمان الرجــال«؛ فتعلي
أحــد الوســائل المعينةعلــى تــرك الكســل والتخلــص 

منه.
ثــمَّ حــاول أن تكتشــف أصــل المشــكلة لتعالجهــا فــي 
كل مــرة ينتابــك الشــعور بالكســل. اجلــس لوحــدك 

ــر بالســبب، هــل هــو التعــب أم التشــتت أم  ــاًل، وفك قلي
الشــعور باالستســالم؟ مــن المؤكــد أنــك ســتجد ســبًبا، 
وعندهــا بــادر إلــى إيجــاد طريقــة لعالجــه، وســتجد أن 

ُّب عليه أبسط بكثير مما تعتقد. التغل
ــر فــي البدايــة أن حــل مشــكلة الكســل قــد ال  وتذَكّ
إلــى  لــك بســرعة، واحــرص علــى أن تبــادر  يتأتــى 
ــك  ــل ذل ــم تفع ــإذا ل ــه، ف ــك ب ــور معرفت ــق الحــل ف تطبي
ــا  ــي تشــعر أنه ــول الت ــم المشــكلة. ضــع الحل ــد تتفاق ق
تناســبك وتناســب وقتــك، فعلــى ســبيل المثــال، إن كنــت 
ــص وقًتــا محســوًبا للراحــة، وبعدهــا  مرهًقــا، فخصِّ
احمــل نفســك علــى النهــوض لتنجــز أعمالــك. أمــا لــو 
كنــت فاقــًدا للهمــة، فحــاول أن تغيــر شــيًئا مــن أنمــاط 

حياتك اليومية، كإضافة عادة جديدة مثاًل.
أيًضــا، قــم بتقســيم المهمــات الكبيــرة إلــى أجــزاء 
أصغــر، حيــث غالًبــا مــا يتكاســل المــرء فــي القيــام 
بمثــل هــذه المهمــات المتعبــة، التــي تســتغرق وقًتــا 
المهمــات، مهمــا  إذا قمــت بتقســيم  طويــاًل. لكنــك 
كانــت كبيــرة ومجهــدة، ســتجدها صغيــرة ال تتطلــب 

كثيــًرا مــن الوقــت والجهــد. ويمكنــك تطبيــق هــذا علــى 
أهدافك وكل ما تحتاج إلى القيام به.

ــص قســًما مــن الوقــت للتفكيــر فيمــا تريــد  خصِّ
القيــام بــه، فالرؤيــة المتجــددة لألهــداف، والتفكيــر 
فيمــا يريــد المــرء أن يكونــه، وفــي الحيــاة التــي يحبهــا 
لنفســه، يصنــع حافــًزا جيــًدا لــكل خطــوة يخطوهــا. 
ُّبــك  ــر أيًضــا فــي الفوائــد التــي ســتجنيها بعــد تغل وتفكَّ
علىالصعوبــات  التركيــز  مــن  بــداًل  الكســل،  علــى 

المتوقعة، فذلك قد يزيد الطين بلة.
كمــا عليــك التركيــز علــى فعــل مهمــة واحــدة فــي 
وقــت واحــد، ألنــك إن شــعرت بــأن عليــك فعــل كثيــر 
مــن األمــور، فستشــعر بمزيــد مــن الكســل، وســتترك 

كل شيء دون القيام به.
وأخيــًرا، إيــاك والتســويف، وأن تستســلم للكســل، 
يــوم حتــى يســيطر عليــك،  فهــو يتراكــم يوًمــا بعــد 
ــر هــذه  ــك تجــاوزه بســهولة؛ وتذكَّ ــب علي ــا يصع وحينه
الغفلــة.. إن  المقولــة: »تأتيــك الصفعــة علــى قــدر 

لليقظة ثمًنا باهًظا!«.

دع عنك الكسل.. وانهض إلى 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.

عيسى المعيدي
Essa.muyidi@aramco.com

الموارد البشرية

برامج للتوعية
بالسالمة المرورية عبر 

منصة الواقع االفتراضي



الغطس بني السطور يف )اجلرمية والعقاب(..

الت في صراعات النفس تأمُّ
مع الضمير اإلنساني

بحســب األمــم المتحــدة، فــإن الخامــس مــن شــهر أبريــل 
هــو اليــوم العالمــي للضميــر؛ ويــا لهــا مــن مناســبة جديــرة 
باالحتفــاء، لــوال أن الضميــر الُمحتفــى بــه تقُصــُر دونــه 
األيــام واألعوام، شــأنه فــي ذلك شــأن األم واألب، والصحة 

والسعادة، وأمنا األرض واللغة العربية!
وعلــى أيِّ حــال، فإننــا إذا مــا أردنــا أن نُشــيَر إلــى الكثيــر 
بالقليــل، وننطلــق مــن مبــدأ أن )مــا ال يـُـدرك كلُّــه ال يُتــرك 
ُجلُّــه(، جــاز لنــا أن نقــف مــع الضميــر فــي يومــه العالمــي، 
وقفــة عابــرة ليــس لهــا أن تختــزل جميــع أبعــاده التــي تتســع 
علــى قــدر فضــاءات النفــس اإلنســانية، وال أن تُحيــط 
ــدرك ُكنههــا أحــد، لكنهــا  بأســرار دهاليــزه التــي ال يــكاد يُ
وقفــة تأمــل تقــف بنــا علــى اآلثــار الدارســة إلنســانيتنا 

البيضاء، التي عثت بها رياح الوقت مرة بعد مرة.

ضمير البطل المجرم
وفــي هــذه التأمــالت، ننطلــق مــن روايــة )الجريمــة 
ر  و د فيــو  ، لشــهير ا لروســي  ا تــب  للكا  ، لعقــاب( ا و
دوستويفيســكي، فهــي إحــدى أهــم األعمــال التــي تناولــت 
موضــوع الضميــر اإلنســاني، وصــوَّرت تقلُّباتــه ونكباته عبر 
شــخصية البطــل، التــي انتقــل بهــا الــراوي ببراعة مــن طور 
إلــى طــور، متخلًيــا عــن تقليــد أدبــي ســائد، يميــل إلــى 

المحافظة على تماسك الشخصيات وثبات مالمحها.
حــول  تــدور  لشــهيرة  ا يــة  ا لرو ا هــذه  أحــداث 
راســكولنيكوف، الــذي يُقــدم علــى جريمــة قتــل ال تســير 
وفًقــا للخطــة الموضوعــة، ليجــد هــذا الشــاب نفســه 
ـص مــن تبعــات الجريمــة فــي ســياق  مضطــًرا إلــى التملُـّ
األحــداث المتتابعــة، ويخــوض صراًعــا عنيًفــا مــع هواجــس 
ضميــره الُمضطــرب، الــذي ال يجــد مفــًرا مــن حصــار 

الشعور بالذنب.
وألن عبقريــة هــذه الروايــة اســتطاعت أن تخلــق حولهــا 
موجــة مــن اإلعجــاب واالســتقراء والدراســة والتحليــل 
دة، فــإن  والنقــد، اســتفاضت فــي تناولهــا مــن جوانــب متعــدِّ
التأمــالت هنــا مــا هــي محاولة أخــرى صغيــرة للغطس بين 
الســطور، دون الغــرق فــي أعماقهــا، لعلنــا نظفــر بمــا 
مفهومــة  بلغــة  الُمشــترك  البشــري  يخاطــب ضميرنــا 

ومسموعة.

ة الغريق قشَّ
فــي الفصــول األولــى مــن الروايــة، يعمــد راســكولنيكوف 
إلــى القيــام بمحــاوالت لخنــق ضميــره حتــى يتمكــن مــن 
اإلقــدام علــى ارتــكاب جريمتــه، وذلــك مــن خــالل خلــق 
المبــررات التــي تجــوِّز لــه فعلــه؛ فالضحية التي ينــوي قتلها 
وســرقة ثروتهــا مــا هــي عجــوٌز طماعــة تســتغل حاجــة 
المعوزيــن للوصــول إلــى ربحهــا الشــخصي، وهــو إنمــا 
يُخلِّــص المجتمــع مــن إحــدى األرواح الشــريرة التــي تمتص 
دمــاءه، كمــا يُنقــذ أيًضــا نفســه وأُســرته مــن الضائقــة 

المالية الشديدة.
ــق هــذا  ــن حقائ ــة م ــا، يصــوِّر دوستويفيســكي حقيق هن
الحيلــة  النفــس، وهــي  الُمحتــدم فــي عوالــم  الصــراع 
الشــيطانية التــي يلجــأ إليهــا اإلنســان أحياًنــا ليتخلَّــص من 
وطــأة الضميــر الحــي، حينمــا يعتــزم تجــاوز الخطــوط 
الحمــراء. وحينئــذ، فليــس مــن المهــم أن تكــون المبــررات 
منطقيــة، بــل ربمــا كانت فــي غاية الســخف والتفاهــة، غير 
أن النفــس البشــرية تســتغل ُقواهــا الكامنــة لتزيِّــن هــذه 
لهــا بحيــث يمكــن لهــا اعتناقهــا، والتعلُّــق بهــا  األعــذار وتجمِّ

مثلما يتعلَّق الغريق وسط األمواج بالقشة الضعيفة.

النار والماء
فــي مرحلــة أخــرى مــن مراحــل الصــراع، قــد يلجــأ 

ميثم املوسوي

الُمذنــب إلــى أســلوب التعويــض لتخفيــف مواجــع قلبــه، 
ــار  ــه الن ــئ ب ــه يُطِف ــل، علَّ ــر ونبي ــى فعــل خيِّ ــادر إل ــراه يُب فت
التــي تعتمــل فــي صــدره. وليــس المقصــود بالتعويــض هنــا 
التكفيــر الحقيقــي عــن الذنــب، مــن خــالل اإلقــرار بالُجــرم 
الُمرتكــب وإصــالح مــا يُمكــن إصالحــه، وإنمــا هــو فعــٌل 
ــه عالقــة بالجريمــة مــن قريــب أو  منفصــل قــد ال تكــون ل

بعيد.
الكاتــب ال يُغفــل هــذا الجانب المهم فــي روايته؛ فالبطل 
الُمجــرم، وفــي نــأي تــام عــن جريمتــه التــي اقترفهــا، يغتنــم 
فرصــة ذهبيــة تلــوح لــه علــى قارعــة الطريــق، ليمــدَّ يــد 
المواســاة إلــى أُســرة فقيــرة يذهــب األب فيهــا ضحيــة 
لحــادث ســير تحــت تأثيــر الخمــور. وهــذا اإلحســان يبــدو 
ســخًيا بدرجــة تتجــاوز الحــاالت البســيطة، وكأن المجــرم 
يحــاول بذلــك التكفيــر عــن فداحــة جريمتــه. فاألمــران إذن 
يظهــران منفصليــن فــي ســياق األحــداث، لكــن الرابــط 

بينهما ليس إال مرحلة من مراحل الصراع مع الضمير.

جبٌل من الجليد
وحيــن يخــوض المــرء معركتــه مــع الضميــر فــي ميــدان 
النفــس، فــال بـُـد أن تتــرك المعركــة الحاميــة آثــاًرا خارجية 
لهــا، تــدلُّ علــى مــا يعتمل فــي الداخل مــن عوامل متشــابكة 
ومعقــدة. هــذه اآلثــار قــد ال تشــي بالضــرورة بحجــم 
المعركــة النفســية، فهــي أشــبه شــيء بتــل مــن الجليــد 
الطافــي علــى ســطح المــاء، حينمــا يُخفــي تحتــه جبــاًل 

ضخًما مغموًرا في األعماق.
واإلشــارات فــي الروايــة إلــى هــذا الواقــع تأتي عبــر أكثر 
مــن أســلوب، فبينمــا يلجــأ الكاتــب إلــى المناجــاة النفســية 
ــي، تجــده يلجــأ  للكشــف عــن مــدى ُعمــق الصــراع الداخل
إلــى الَفلتــات علــى لســان البطــل لتفضــح فــي الخــارج مــا 

يعتمل في الداخل.
إلــى جانــب ذلــك، يلجــأ الكاتــب إلــى توظيــف الحلــم 
وحــاالت الهذيــان للوصــول إلــى حالــة مــن الكشــف عــن 
الجانبيــن الظاهــر والباطــن مــن هــذه المعركــة، فالهذيــان 
يُشــبه التســرُّب مــن باطــن النفــس إلــى الظاهــر، أمــا الُحلــم 
فهــو وصــول الواقــع الخارجــي وتبعاتــه الداخلية إلــى الجزء 

الالواعي من العقل.

الهرب من كلِّ شيء
ــي  ــه ف ــى نوبات ــر، وتتجلَّ ــداءات الضمي ــو ن ــن تعل ــا حي أمَّ
أقســى صورهــا، يجــد المــرء نفســه ُمضطــًرا إلــى الهــرب 
فــي كلِّ ســبيل وإلــى أي جهــة. فاألمــر هنــا ال يقتصــر علــى 
الهــرب مــن مســرح الجريمــة بدافع النجــاة بالنفــس، بل هو 
ــن الهــروب مــن المواجهــة مــع كلِّ مــا  مفهــوم واســع يتضمَّ
مــن شــأنه أن يكــون ســالًحا بيــد الضمير، يســتفيد منه في 

وخز النفس ومعاقبتها.
وفــي )الجريمــة والعقــاب( نجــد هــذا األمــر بــارًزا جلّيًــا؛ 
ــن  ــا يُعي فالبطــل يهــرب مــن كلِّ شــيء، ألن كلَّ شــيء تقريًب
ضميــره عليــه. فهــو أواًل يلجــأ إلــى التخلــص مــن أدوات 
الجريمــة بدافــع الخــوف مــن االفتضــاح والعقوبــة، لكنــه 
بعدهــا يذهــب إلــى زميلــه القديــم باحًثــا عــن مهرب، ثــمَّ ما 
يلبــث حتــى يفــرَّ مــن زميلــه القديــم، ليهــرب بعــد ذلــك مــن 
ــه وأختــه، وكأنه يرى نفســه بإيحــاء من الضمير  مواجهــة أمِّ

ــه.  ــٍر باالهتمــام واللُطــف فــي أعقــاب مــا قــام ب ــر جدي غي
وهكــذا يســتمرُّ القاتــل فــي الهــروب دون أن يــدرك فــي 

النهاية غايته!

الُحب ينتصر للضمير
وأخيــًرا، كثيــًرا مــا يظــلُّ الضميــر ســجين القلــب، صامًتا 
ال ينبــس ببنــت شــفة؛ أي أنــه ال يتحــوَّل إلى أفعال ملموســة 
علــى أرض الواقــع. لكــن مــا إن يخاطــب القلــَب صــوٌت 
حبيــٌب إليــه، حتــى تســري في الشــرايين رعشــٌة تبعــث على 
ر الضميــر، ويتفجــر ســيُل الوجــدان، ويُصبح  العمــل، ويتحــرَّ

االنصياع واإلقرار أمًرا محتوًما ال بُد منه.
ــده الروايــة فــي صــورة ناصعــة، فالبطــل  وهــذا مــا تجسِّ
يكبــح جمــاح ضميــره أمــًدا طويــاًل، ويقمعــه بــكل وســيلة 
ممكنــة، حتــى تلــوح اللحظــة الفارقــة، حيــن يُقــر البطــل 
لمحبوبتــه بالجريمــة التــي ارتكبهــا. بعدهــا، ودون مزيــد 
عنــاء، ُســرعان مــا يُقنــع صــوت الحــب الُمجــرم باالعتراف، 

ُمنتصًرا للضمير المكبوت في غياهب قلبه.

»من يمتلك ضميًرا يعاني حينما ُيقرُّ 
بخطئه؛ وهذه هي عقوبته«

فيودور دوستويفيسكي، )الجريمة والعقاب(

حظيت رواية )الجريمة والعقاب( 
لدوستويفيسكي بشهرة عالمية، وهي ُتعد 

اليوم في مصاف األعمال الكالسيكية 
المهمة. وقد ُترجمت الرواية إلى عديد من 
اللغات، كما ُأنتجت حولها عدد من األعمال 

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

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر: 
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
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
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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5 8 1 3 4 2 7 9 6

* حل العدد الماضي

ــر  ــؤال يخطـ ــذا السـ ــن التجريـــب؟ هـ ــا الـــذي يمنعـــك مـ مـ
دائًمـــا علـــى بالـــي حيـــن أرى شـــخًصا يرفـــض بحمـــاس 
شـــديد أمـــًرا جديـــًدا. مهمـــا كان األمـــر، مـــا الـــذي يمنـــع 
اإلنســـان مـــن أن يجـــرب أمـــًرا جديـــًدا؟ جـــّرب مـــذاق طعـــام 
لـــم تأكلـــه فـــي حياتـــك! جـــّرب ســـماع نـــوع مـــن الموســـيقى 
لـــم تســـمعه مـــن قبـــل! جـــّرب فهـــم وتـــذوق لوحـــة ســـريالية! 

جّرب ارتداء لون تعتقد أنه ال يليق عليك! جّرب!
مـــا الـــذي تخشـــاه لـــو جّربـــت؟ تخـــاف أن ال يعجبـــك 
الطعـــام؟ ال تأكلـــه! فقـــط جـــرب طعـــم اللقمـــة األولـــى. 
الموســـيقى لـــو لـــم تعجبـــك لـــن تصيبـــك بالصمـــم. اللوحـــة 

لن تخّرب ذائقتك والمالبس لن تسرق جلدك. 
فـــي  موجـــودة  ليســـت  التجريـــب  روح  أن  لـــو  تخّيـــل 
ـــا  ـــه اآلن؟ كل م ـــا هـــو علي اإلنســـان؟ هـــل ســـيكون اإلنســـان م
نحـــن فيـــه جـــاء مـــن التجريـــب والمحاولـــة. نـــوع الطعـــام 
ـــرر  ـــا« ق ـــا »مجنوًن ـــوال أن طاهًي ـــون ل ـــا كان ليك ـــه م ـــذي تحب ال
ــَت اآلن.  ــا أنـ ــي تحبهـ ــة التـ ــذه الطبخـ ــر هـ ــّرب ويبتكـ أن يجـ
ـــم  ـــع اإلنســـان ل ـــا أرقـــى مـــا صن ـــي تعتقـــد أنه والموســـيقى الت
تخلـــق مـــع اإلنســـان، وإنمـــا خطـــرت فـــي بـــال موســـيقار 
ـــى مســـامعك  ـــت إل ـــى وصل ـــده آخـــرون حت ـــا وجـــّرَب بع وجّربه
كمـــا تســـمعها اآلن. اللوحـــة الواقعيـــة التـــي تحبهـــا وتعتقـــد 
أنهـــا هـــي الفـــن ومـــا عـــداه كالم فـــارغ، بدأهـــا إنســـان بســـيط 
ــب  ــة ويجـ ــة وأحاديـ ــف بدائيـ ــان الكهـ ــومات إنسـ رأى أن رسـ
ــاك شـــخص  ــاد. هنـ ــدد األبعـ ــوم تعـ ــل مفهـ ــا، فأدخـ تطويرهـ

جّرب كي ينقل الفن من حالة إلى حالة. 
جـــّرب! أدخـــل مفهـــوم التجريـــب إلـــى حياتـــك. لســـَت 
ســـعيًدا بمـــا يكفـــي؟ جـــّرب أن تغّيـــر شـــيًئا فـــي يومياتـــك 
ــم  ــًدا! ال ترغـ ــيًئا جديـ ــل شـ ــّرب أن تفعـ ــك! جـ ــن حياتـ وروتيـ
نفســـك علـــى أن تجـــرب، لكـــن، حيـــن يوجـــد شـــيء أمامـــك 
ـــو عنقـــك وال تـــدر رأســـك للناحيـــة  يدعـــوك ألن تجـــرب، ال تل
ـــو  ـــى ل ـــك وابتســـم وجـــّرب! حت ـــح عيني األخـــرى وترفـــض. افت
ـــام بفعـــل ألول مـــرة  ـــم تعجبـــك المغامـــرة، فـــإن مغامـــرة القي ل

مهما كان بسيًطا ستمنحك شعوًرا باالنتعاش والتجدد. 
ــي  ــرف أننـ ــي أعـ ــة، ألننـ ــه بثقـ ــًرا أرفضـ ــُض أمـ ــن أرفـ حيـ
ــي: ال  ــلء فمـ ــول بمـ ــل أن أقـ ــدًة قبـ ــراٍت عديـ ــه مـ ــد جربتـ قـ
أحـــب السوشـــي. ال أحـــب مـــذاق الســـمك النـــيء مـــع الـــرز 
ــر األشـــخاص  ــا كان ســـيجعلني ذلـــك، فـــي نظـ ــارد، مهمـ البـ
الذيـــن يربطـــون حـــب السوشـــي بالتطـــور، متخلفـــة أو ال 
أحـــب الجديـــد. أعـــرف أن ذلـــك ليـــس صحيًحـــا ألننـــي 

جّربت.
ال أحـــب الموســـيقى الصاخبـــة ألننـــي حيـــن اســـتمعُت 
ـــم أفهـــم الكلمـــات،  ـــرْت مزاجـــي بـــدل أن تحســـنه. ل إليهـــا عّك
والكلمـــات تهمنـــي جـــًدا عنـــد ســـماع األغانـــي. وال أحـــب 
اللوحـــات الســـريالية، وال الفـــن المفاهيمـــي، لكننـــي أزور 

معارضه وأعجب بأشياء وال أحب أشياء. 
أجـــربُّ قـــدر اســـتطاعتي. أشـــعر أن التجريـــب حيـــاة. 
ربمـــا ال تريـــد أن تجـــرب حتـــى ال يتعكـــر يومـــك، لكـــن قـــل 
ـــي، مـــا مـــدى الســـعادة التـــي ستشـــعر بهـــا إذا جّربـــت شـــيًئا  ل

جديًدا واكتشفت كم هو رائع؟

جّرب!
هناء حجازي *
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