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الظهـــران - خـــال هـــذه الفتـــرة غيـــر المســـبوقة، التـــي 
 )COVID-19( ـــي فيـــروس كورونـــا المســـتجد تشـــهد تفشِّ
علـــى مســـتوى العالـــم، واآلثـــار التـــي تنتـــج عـــن ذلـــك 
ســـواًء فيمـــا يخـــص النـــاس أو األعمـــال، فـــإن األمـــر 
ــب جهـــوًدا بـــارزة مـــن أجـــل ضمـــان اســـتمرارية  يتطلَـّ

األعمال بطريقة آمنة وذكية.
د تزويـــد موظفينـــا  وال يقتصـــر األمـــر علـــى مجـــرَّ
مـــن  العمـــل  ببـــدأ  وتوجهيهـــم  الكمبيوتـــر  بأجهـــزة 
ـــا فـــي الطريقـــة  ـــًرا جذرًي ـــك تغيُّ ـــب ذل ـــل يتطلَّ منازلهـــم، ب
ـــي  ـــك ف ـــا، ســـواء أكان ذل ـــا جميًع ـــل مـــن خاله ـــي نعم الت
المنـــازل أم فـــي مكاتـــب األعمـــال أم فـــي الميـــدان؛ وهـــو 
تغيُّـــر مـــن شـــأنه أن يتـــرك أثـــره عبـــر جميـــع قطاعـــات 
األعمـــال عبـــر الشـــركة، وقـــد لعبـــت دائـــرة تقنيـــة 
المعلومـــات فـــي أرامكـــو الســـعودية دوًرا بـــارًزا فـــي 

تمكينه.
ومـــع اســـتمرار االضطـــراب غيـــر المســـبوق الـــذي 
تســـببه جائحـــة كورونـــا فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، فـــإن 
تقنيـــة المعلومـــات فـــي أرامكـــو الســـعودية تعمـــل بـــكلِّ مـــا 
ــتمرارية  ــم اسـ ــوة لدعـ ــتجابة وقـ ــرعة اسـ ــن سـ ــك مـ تملـ

أعمال الشركة، والحد من اآلثار المحتملة عليها.
وعلـــى مـــر الســـنين الماضيـــة، اســـتفادت الشـــركة مـــن 
الفـــرص الجديـــدة التـــي توفرهـــا الوتيـــرة المتســـارعة 
التحتيـــة  البنيـــة  تهيئـــة  أجـــل  مـــن  التقنيـــة،  لتطـــور 
المائمـــة ألنظمـــة الكمبيوتـــر واالتصـــاالت فـــي الشـــركة. 
ـــن هـــذا االســـتعداد تقنيـــة المعلومـــات مـــن  وقـــد مكَّ
االســـتجابة والتعـــاون مـــع إدارات الشـــركة المختلفـــة 
ـــل  ـــة لعم ـــات الازم ـــة المتطلب ـــى وجـــه الســـرعة، وتلبي عل
ــل  ــن التواصـ ــم مـ ــة وتمكينهـ ــع مختلفـ ــن مواقـ ــراد مـ األفـ
ــي  ــتمرار فـ ــع االسـ ــة، مـ ــر األدوات الرقميـ ــل عبـ والتفاعـ

المحافظة على أعلى معايير األمن السيبراني.
يقـــول نائـــب الرئيـــس لتقنيـــة المعلومـــات، األســـتاذ 
ـــة واضحـــة  ـــة األعمـــال الرقمي ـــان: »إن أهمي يوســـف العلي
ـــب،  ـــة فـــي هـــذا الوقـــت العصي ـــع الشـــركات العالمي لجمي
بـــا كلـــل مـــع عمائنـــا  اليـــوم األول، عملنـــا  ومنـــذ 
وشـــركائنا لتقديـــم الخدمـــات والحلـــول المطلوبـــة لهـــذه 

المرحلة«.

تسهيل العمل عن ُبعد
أجهـــزة  تزويـــد  تـــم  الجهـــود،  هـــذه  إطـــار  فـــي 
التقنيـــة  بـــاألدوات  والمحمولـــة  الثابتـــة  الكمبيوتـــر 

ــول جانيت بنهيرو ــن الوصـ ــتخدمين مـ ــع المسـ ــن جميـ ــة لتمكيـ الازمـ
اآلمـــن عـــن بُعـــد إلـــى الشـــبكة الخاصـــة بالشـــركة 
والحلـــول التقنيـــة المرتبطـــة بهـــا عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت. 
كمـــا تـــم تمكيـــن الموظفيـــن مـــن أخـــذ أجهـــزة الكمبيوتـــر 
الثابتـــة إلـــى منازلهـــم بحســـب الطلـــب، ليســـتطيعوا 
ــذه  ــن هـ ـ ــد. وتمكِّ ــن بُعـ ــل عـ ــي العمـ ــا فـ ــتفادة منهـ االسـ
ـــم  ـــي أداء أعماله ـــن مـــن االســـتمرار ف ـــة الموظفي المرون
عـــن بُعـــد دون توقـــف، مـــن خـــال االســـتفادة مـــن 

األدوات التقنية المتوفرة.
إلـــى جانـــب ذلـــك، تـــم تفعيـــل برنامـــج ســـكايب 
لألعمـــال علـــى جميـــع أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولـــة 
والمكتبيـــة التابعـــة للشـــركة، بمـــا فـــي ذلـــك أجهـــزة 
موظفـــي دائـــرة الكيميائيـــات وشـــركة أرامكـــو التجاريـــة، 
مـــن أجـــل تمكيـــن التواصـــل بيـــن أعضـــاء الفـــرق، وعقـــد 
ـــة  ـــت، واالســـتفادة مـــن خاصي ـــر اإلنترن االجتماعـــات عب
الرســـائل الفوريـــة، واالتصـــاالت الهاتفيـــة والمرئيـــة، 

وخاصية تقديم العروض للمشاركين.
وخـــال شـــهر مـــارس، أُجريـــت أكثـــر مـــن 112500 
ــو  ــات الفيديـ ــتخدام مكالمـ ــت باسـ ــر اإلنترنـ ــة عبـ جلسـ

الجماعية من خال برنامج سكايب لألعمال.
 وبهـــدف الحـــد مـــن الحاجـــة لعقـــد االجتماعـــات 
المباشـــرة وتجنُّـــب اللقـــاءات المكتظـــة بالموظفيـــن، 
نـــت تقنيـــة المعلومـــات أدوات تقنيـــة لعقـــد مكالمـــات  مكَّ
المشـــاركون  يســـتطيع  حيـــث  الجماعيـــة،  الفيديـــو 
إلـــى هـــذه االجتماعـــات عبـــر مختلـــف  االنضمـــام 
وســـائط االتصـــال، بمـــا فـــي ذلـــك أنظمـــة االتصـــال فـــي 
الثابتـــة،  الكمبيوتـــر  ُغـــرف االجتماعـــات، وأجهـــزة 
وتطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول، وخطـــوط الهواتـــف 
الثابتـــة والجوالَّـــة. وقـــد تـــم تزويـــد أجهـــزة الكمبيوتـــر 
المحمولـــة وكذلـــك الهواتـــف الذكيـــة بخاصيـــة مشـــاركة 
ـــن المشـــاركين فـــي هـــذه االجتماعـــات  ـــوى، لتمكي المحت
بينهـــم.  فيمـــا  التقديميـــة  العـــروض  مشـــاركة  مـــن 
م  باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يُتيـــح هـــذا النظـــام المتقـــدِّ
والعمـــاء  البائعيـــن  مـــع  آمنـــة  اتصـــاالت  إجـــراء 

والشركاء حول العالم من خال منصات مختلفة.

التوّسع السريع لسدِّ 
الحاجة الملحة

ــة  ــورة الصناعيـ ــات الثـ ــن تقنيـ ــتفادة مـ ــري االسـ ويجـ
الرابعـــة فـــي مســـاندة أعمـــال أرامكـــو الســـعودية، 
ويشـــمل ذلـــك مكتـــب معلومـــات ذاتـــي يســـتخدم برنامـــج 
)ســـوفتوير شـــاتبوت(، ليســـتفيد مـــن قاعـــدة المعلومـــات 

والمعرفـــة الخاصـــة بمركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو 
يطرحهـــا  التـــي  األســـئلة  علـــى  الـــرد  فـــي  الطبـــي 
الموظفـــون وأســـرهم حـــول فيـــروس كورونـــا علـــى مـــدار 

الساعة.
ولمســـاندة جميـــع األنشـــطة اإلضافيـــة، تـــم تطويـــر 
الجماعيـــة  الفيديـــو  مكالمـــات  إجـــراء  إمكانيـــات 
وقـــدرات اإلنترنـــت بشـــكل كبيـــر، كمـــا تـــم توســـيع نطـــاق 
المـــوارد الرقميـــة بســـرعة، مـــن خـــال االســـتفادة مـــن 

كفاءة البنية التحتية السحابية الخاصة.
لتقنيـــة  التحتيـــة  للبنيـــة  العـــام  المديـــر  يقـــول 
المعلومـــات، األســـتاذ أحمـــد الشـــيخ: »إن كثيـــًرا مـــن 
البنـــى التحتيـــة لتقنيـــة المعلومـــات قـــد مـــرت ســـلًفا 
ـــر فـــي إطـــار برنامـــج التحـــول الرقمـــي،  ـــة التطوي بمرحل
ـــذ  ـــن خـــال تنفي ـــد اســـتجبنا الحتياجـــات الشـــركة م وق
التحـــدي  لمواجهـــة  وآمـــن،  فاعـــل  بشـــكل  الحلـــول 
المتمثـــل فـــي المحافظـــة علـــى اســـتمرارية األعمـــال فـــي 

مواجهة هذه الجائحة العالمية«.

استمرارية األعمال 
ومساندة العمالء

ـــي، تـــم إجـــراء تدريبـــات عاليـــة  ـــى الصعيـــد الداخل عل
المســـتوى فيمـــا يرتبـــط باســـتمرارية األعمـــال، ليتـــم 
تنفيذهـــا بعـــد ذلـــك بشـــكل ُمختـــار لضمـــان ســـامة 

القوى العاملة في الشركة وحماية أعمالها.
األعمـــال  إلدارة  االحتياطيـــة  المراكـــز  وتنتشـــر 
والتحكـــم عبـــر مواقـــع مختلفـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 
أعمـــال  إدارة  خالهـــا  مـــن  يتـــم  حيـــث  المملكـــة، 
الحوســـبة واالتصـــاالت واألمـــن الســـيبراني فـــي الشـــركة 

والتحكم فيها.
إلـــى جانـــب ذلـــك، يعمـــل موظفـــو تقنيـــة المعلومـــات 
إمـــا فـــي المنـــازل أو فـــي المكاتـــب، كمـــا يتـــم توزيعهـــم 
عبـــر مواقـــع متفرقـــة جغرافًيـــا، ممـــا يوفـــر بعـــض 

المرونة ويسمح بتواجد القوى العاملة عند الحاجة.
وتســـتمر جميـــع األعمـــال المهمـــة لتقنيـــة المعلومـــات 
علـــى مـــدار الســـاعة، ويتـــم المحافظـــة علـــى الدعـــم 
ــتجابة  ــي تتطلـــب اسـ ــة التـ ــال الحرجـ ــي لألعمـ الميدانـ
تـــم  الوقـــت نفســـه، فقـــد  وحضـــوًرا فورًيـــا. وفـــي 
االتصـــال  مركـــز  مـــه  يقدِّ الـــذي  الدعـــم  مضاعفـــة 
أرامكـــو  لموظفـــي  التقنيـــة  بالمســـاندة  الخـــاص 

السعودية العاملين في مكاتب الشركة أو المنازل.
وفـــي األســـبوع األول مـــن عمـــل الموظفيـــن عـــن بُعـــد، 
تـــّم التعامـــل مـــع أكثـــر مـــن 12000 مكالمـــة ورســـالة 
ـــن  ـــاون م ـــة االتصـــال والتع ـــق بعملي ـــي تتعل ـــد إلكترون بري
المنـــزل. كمـــا تـــم إجـــراء جلســـات توعيـــة وعـــروض عبـــر 
اإلنترنـــت علـــى مســـتوى الشـــركة، لتمكيـــن الموظفيـــن 
مـــن التكيـــف الســـريع مـــع األدوات والمـــوارد الجديـــدة 

المستخدمة.

االجتماع وقت الحاجة
هـــذه الفتـــرة فريـــدة مـــن نوعهـــا، ولذلـــك تتطلـــب مـــن 
ـــا  ـــاون والعمـــل مًع ـــو الســـعودية التع ـــع إدارات أرامك جمي

لدعم أعمال الشركة الرئيسة.
يقـــول العليـــان: »لقـــد اتخذنـــا إجـــراءات عاجلـــة علـــى 
ــال  المـــدى القصيـــر، مـــن أجـــل دعـــم قطاعـــات األعمـ

في االنتقال عبر هذه الطرق التقنية الجديدة«.
ويُضيـــف العليـــان: »هنالـــك كثيـــر مـــن الـــدروس 
االعتبـــار  فـــي  أخذهـــا  ســـيتم  التـــي  المســـتفادة 
إلســـتراتيجياتنا طويلـــة األمـــد، مثـــل تحديـــد المتطلبـــات 
ـــة، واستكشـــاف نمـــاذج األعمـــال  ـــة للقـــوى العامل الرقمي
مـــع  اإلســـتراتيجية  الشـــراكات  وتنميـــة  الجديـــدة، 
المورديـــن، وزيـــادة األتمتـــة واألعمـــال الذكيـــة باســـتخدام 

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة«.
كمـــا أكـــد العليـــان أن االســـتثمارات فـــي األعمـــال 
الرقميـــة هـــي مفتـــاح المحافظـــة علـــى المرونـــة والثبـــات 

على المدى الطويل.
واستشـــراًفا للمســـتقبل، ســـتواصل أرامكـــو الســـعودية 
دورهـــا فـــي تســـريع االســـتثمارات التقنيـــة لتمهيـــد 

الطريق الكتشاف فرص جديدة وربما غير متوقعة.

إن إتاحة برنامج سكايب لألعمال على أجهزة الكمبيوتر المحمولة للموظفين ليس مهًما فقط ألولئك الذين يعملون من المنزل، ولكن أيًضا ألولئك الذين يعملون في مكاتبهم في 
الشركة، حيث ساعدت التقنية في المساهمة في المحافظة على التباعد الجسدي وإجراء االجتماعات المهمة دون الحاجة للتواجد في نفس المكان.

منذ اليوم األول، 
عملنا بال كلل 

مع عمالئنا 
وشركائنا 

لتقديم الخدمات 
والحلول 

المطلوبة لهذه 
المرحلة. إن 

أهمية األعمال 
الرقمية واضحة 

لجميع الشركات 
العالمية في هذا 
الوقت العصيب

يوسف العليان
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٩ أبريل ٢٠٢٠ 

خال جولة السامة يف السفانية

الناصر: رغم الصعوبات التي نواجهها في هذه 
المرحلة، إال أننا ماضون في تحقيق أهدافنا.. والروح 
المعنوية لدى موظفي الشركة مصدر إلهام للجميع

ـــن هـــذا  ـــى م ـــة األول ـــران - خـــال األشـــهر القليل الظه
العـــام، هنـــاك شـــيء مؤكـــد وثابـــت فـــي فتـــرة الشـــك 
هـــذه، وهـــو التـــزام أرامكـــو الســـعودية بتزويـــد عمائهـــا 
بالطاقـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم؛ فبينمـــا يواجـــه 
العالـــم بأجمعـــه تحدًيـــا لـــم يســـبق لـــه مثيـــل يتمثـــل فـــي 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )COVID-19(، يواصـــل 
موظفونـــا أعمالهـــم بمســـتوى أمـــان وموثوقيـــة منقطعـــي 
النظيـــر، حيـــث نجحـــت أرامكـــو الســـعودية فـــي رفـــع 
ــر  ــى ســـقف غيـ ــام إلـ ــن النفـــط الخـ ــي مـ ــا اليومـ إنتاجهـ

مسبوق بلغ 12 مليون برميل.
دهـــا رئيـــس أرامكـــو  كانـــت هـــذه هـــي الرســـالة التـــي أكَّ
ـــن  ـــدس أمي ـــن، المهن ـــا التنفيذيي ـــر إدارييه الســـعودية، كبي
حســـن الناصـــر، أثنـــاء زيارتـــه األخيـــرة إلـــى إدارة إنتـــاج 
المنطقـــة المغمـــورة فـــي الســـفانية ضمـــن جولـــة اإلدارة 
التنفيذيـــة للســـامة يـــوم اإلثنيـــن الماضـــي، حيـــث رافقـــه 
فيهـــا كلٌّ مـــن النائـــب األعلـــى للرئيـــس للتنقيـــب واإلنتـــاج، 
األســـتاذ محمـــد يحيـــى القحطانـــي، ونائـــب الرئيـــس 
ألعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية، األســـتاذ 
واألمـــن  للســـامة  الرئيـــس  ونائـــب  الـــداود،  داود 
الصناعـــي، األســـتاذ عالـــي الزهرانـــي. وقـــد قـــام فريـــق 
اإلدارة العليـــا ضمـــن هـــذه الجولـــة بزيـــارة معامـــل فـــرز 
الغـــاز مـــن الزيـــت فـــي المناطـــق المغمـــورة فـــي حقلـــي 
ــكّل مـــن  ــه لـ ــة إلـــى زيارتـ ــفانية والظلـــوف، باإلضافـ السـ

منشآت تناقيب ومنيفة.
وخـــال جولتـــه فـــي معمـــل فـــرز الغـــاز مـــن الزيـــت رقـــم 
4 فـــي الســـفانية، ومعمـــل فـــرز الغـــاز مـــن الزيـــت رقـــم 2 
فـــي الظلـــوف، أعـــرب الناصـــر عـــن تقديـــر الشـــركة 
ــي،  ــد مضنـ ــن جهـ ــون مـ ــه الموظفـ ــا يبذلـ ــا لمـ واحترامهـ
وفخرهـــا بتفانيهـــم فـــي العمـــل فـــي هـــذه األوقـــات 
العصيبـــة، موضًحـــا جهـــود أرامكـــو الســـعودية فـــي 
المحافظـــة علـــى اســـتمرار الصحـــة واألمـــن فـــي جميـــع 
منشـــآت الشـــركة ومرافقهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة، 
ــة، أو فـــي معامـــل  ــواء فـــي منصـــات الحفـــر المختلفـ سـ
ــل  ــائل النقـ ــكن ووسـ ــاء السـ ــي أحيـ ــغيل، وكذلـــك فـ التشـ

التابعة للشركة.
واطلـــع فريـــق اإلدارة علـــى تقريـــر حـــول أداء الســـامة 
فـــي المنطقـــة المغمـــورة فـــي الســـفانية، وإدارة أعمـــال 
المناطـــق المغمـــورة فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية 
علـــى مـــدى األعـــوام القليلـــة الماضيـــة، حيـــث تـــم اإلشـــادة 
 ، للوجســـتية ا ت  للخدمـــا قي  الســـتبا ا لتخطيـــط  با
ـــن  ـــى صحـــة وســـامة الموظفي وإجـــراءات المحافظـــة عل

سكوت بالدوف

ـــى  ـــا إل ـــروس كورون ـــل وصـــول في ـــي جـــرى تنفيذهـــا قب الت
المملكة.

وفـــي معـــرض حديثـــه لموظفـــي معمـــل فـــرز الغـــاز مـــن 
الزيـــت رقـــم 4 فـــي الســـفانية، قـــال الناصـــر: »علـــى 
الرغـــم مـــن التحديـــات التـــي نواجههـــا اليـــوم، فإننـــا 
ـــي تقومـــون  ـــا نقـــدر لكـــم  تفانيكـــم فـــي األعمـــال الت دائًم
بهـــا جميًعـــا لمســـاعدة أرامكـــو الســـعودية فـــي بلـــوغ 

هدفها القياسي في اإلنتاج«.
وأضـــاف الناصـــر: »نريـــد منكـــم أن تدركـــوا ذلـــك أثنـــاء 
أدائكـــم أعمالكـــم خـــال هـــذه األوقـــات العصيبـــة؛ إدارة 
أرامكـــو الســـعودية هـــي هنـــا لدعمكـــم والوقـــوف إلـــى 
جانبكـــم، فنحـــن علـــى درايـــة بالظـــروف الصعبـــة التـــي 
تواجهونهـــا كل يـــوم، ونقـــدر حقيقـــة أنكـــم فـــي الصفـــوف 
األماميـــة لمواجهـــة هـــذه التحديـــات، وأنكـــم حريصـــون 
كلَّ الحـــرص علـــى أن تظـــلَّ أعمـــال الشـــركة فـــي مســـارها 

الطبيعي قدر اإلمكان«.
ــى للرئيـــس للتنقيـــب  ــال النائـــب األعلـ ــه، قـ ــن جانبـ مـ
واإلنتـــاج، األســـتاذ محمـــد القحطانـــي: »لـــم يتـــم الوصـــول 

إلـــى هـــذا المســـتوى مـــن اإلنتـــاج اآلمـــن والموثـــوق بيـــن 
عشـــية وضحاهـــا؛ بـــل هـــو نتيجـــة ســـنوات طويلـــة مـــن 
التميُّـــز التشـــغيلي، وتأهيـــل الكفـــاءات فـــي منشـــآتنا، 
واألهـــم مـــن ذلـــك هـــو الـــوالء وتحمـــل المســـؤولية اللـــذان 

يميِّزان موظفي أرامكو السعودية«.
وأضـــاف القحطانـــي قائـــًا: »خـــال زيـــارة رئيـــس 
أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، لهـــذه 
ث للموظفيـــن عـــن أهميـــة عملهـــم بشـــكل  المنشـــآت، تحـــدَّ
ه مـــا رآه مـــن  ـــرة بالـــذات. لقـــد ســـرَّ عـــام، وفـــي هـــذه الفت
ـــدوا لـــه قائليـــن: ال تقلـــق،  معنويـــات مرتفعـــة، عندمـــا أكَّ
فنحـــن مســـتعدون للبقـــاء هنـــا علـــى مـــدار اليـــوم والليلـــة، 
لتظـــّل أعمالنـــا مســـتمرة علـــى الـــدوام وبساســـتها 
ـــن  ـــدس أمي ـــر المهن ـــك محـــل تقدي ـــادة. لقـــد كان ذل المعت

الناصر بشكل كبير«.

مصفاة جازان على المسار الصحيح
ـــة للســـامة فـــي الســـفانية  ـــة اإلدارة التنفيذي بعـــد جول

صبـــاح اإلثنيـــن، أجـــرى الناصـــر مكالمـــة فيديـــو جماعيـــة 
فتـــرة الظهيـــرة مـــع موظفـــي مصفـــاة جـــازان، انضـــم إليـــه 
التكريـــر  ألعمـــال  للرئيـــس  األعلـــى  النائـــب  فيهـــا 
والمعالجـــة والتســـويق، األســـتاذ عبدالعزيـــز محمـــد 
القديمـــي، إلـــى جانـــب كلٍّ مـــن نائـــب الرئيـــس للتكريـــر 
المحلـــي وتجزئـــة ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي، األســـتاذ 
ســـليمان البرقـــان، والمديـــر العـــام لمجمـــع مصفـــاة 
جـــازان، األســـتاذ عبـــداهلل الســـويلم، باإلضافـــة إلـــى 

عديد من الموظفين من مصفاة جازان.
ـــاة جـــازان  ـــع مصف ـــر مجم ـــى تقري واســـتمع الناصـــر إل
حـــول اإلجـــراءات التـــي تـــم اتخاذهـــا للتعامـــل مـــع 
ــا  ــويلم: »تركيزنـ ــال السـ ــتجد. وقـ ــا المسـ فيـــروس كورونـ
ـــى  ـــة إل ـــال، باإلضاف ـــان اســـتمرارية األعم ـــى ضم اآلن عل
اتخـــاذ كلِّ اإلجـــراءات االحترازيـــة لضمـــان العنايـــة 

بصحة موظفينا«.
ـــو الســـعودية،  ـــس أرامك ـــة فرصـــة لرئي ـــت المكالم وكان
حـــول  ث  يتحـــدَّ أن  لتنفيذييـــن،  ا رييهـــا  دا إ كبيـــر 
ــي،  ــي الحالـ ــهد العالمـ ــي المشـ ــركة فـ ــتراتيجية الشـ إسـ
باإلضافـــة إلـــى اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الشـــركة أثنـــاء 
األزمـــة الصحيـــة التـــي يتســـبب بهـــا الفيـــروس. كمـــا 
ـــه  ـــه وتأمات ـــض انطباعات ـــن بع شـــارك الناصـــر الموظفي

الشخصية أثناء إجراء المكالمة الجماعية. 
ـــة االســـتمرار  ـــى أهمي ـــد ســـلَّط الناصـــر الضـــوء عل وق
فـــي أداء أعمـــال التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق فـــي 
أرامكـــو الســـعودية بســـامة وأمـــان وموثوقيـــة خـــال 
ـــه صناعـــة النفـــط  ـــذي تمـــر ب هـــذا الوقـــت االســـتثنائي ال
ـــد اســـتعداد الشـــركة للتعامـــل مـــع  والغـــاز عالمًيـــا، كمـــا أكَّ
ـــر الـــذي  ـــا الجهـــد الكبي ـــا المســـتجد، مبيًن فيـــروس كورون
تبذلـــه الشـــركة لضمـــان أن يعمـــل الموظفـــون فـــي بيئـــة 

عمل آمنة تحقق جميع متطلبات السامة والصحة.
وعـــن معنويـــات موظفـــي أرامكـــو الســـعودية، قـــال 
ـــا عـــن  ـــى موظفين ـــل أو أتحـــدث إل ـــا أقاب الناصـــر: »عندم
ــإن  ــم، فـ ــاء أداء أعمالهـ ــامة أثنـ ــة والسـ ــألة الصحـ مسـ
ــق،  ــو: ال تقلـ ــدوام هـ ــى الـ ــم علـ ــاه منهـ ــذي أتلقـ ــرد الـ الـ
الحبيبـــة،  مملكتنـــا  بخدمـــة  جـــًدا  فخـــورون  فنحـــن 
وأرامكـــو الســـعودية«. واختتـــم الناصـــر كامـــه قائـــًا: 
»الـــروح المعنويـــة المرتفعـــة فـــي ردود موظفـــي أرامكـــو 
الســـعودية لـــم ترفـــع معنوياتـــي فقـــط، بـــل هـــي أكبـــر مـــن 

ذلك؛ إذ إنها مصدر إلهام للجميع«.
محمد القحطاني يستمع إلى عرض تقديمي خال جولة السامة لإلدارة التنفيذية إلدارة اإلنتاج في منيفة، ويبدو في الصورة نائب الرئيس للسامة واألمن الصناعي، األستاذ عالي الزهراني، 

والمدير العام لمنطقة السفانية علي العجمي .

أمين الناصر خال 
زيارته الموظفين 

العاملين في معمل 
فرز الغاز من الزيت 

رقم 4  في السفانية 
خال جولة 

السامة لإلدارة 
التنفيذية للمنطقة 

المغمورة في 
السفانية.

االستجابة لكوفيد ١٩
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أرامكو السعودية ترحب بمارك واينبرغر عضًوا 
في مجلس إدارتها

ــوم األحــد 12  ــو الســعودية، ي ــت أرامك ــران - أعلن الظه
شــعبان 1441هـــ )5 أبريل 2020م(، تعييــن مارك واينبرغر 

عضًوا مستقًا في مجلس إدارتها، خلًفا آلندرو غولد. 
ورّحــب معالــي رئيــس مجلــس إدارة أرامكــو الســعودية، 
األســتاذ ياســر بــن عثمــان الرميــان، نيابــة عــن المجلــس، 
بالســيد واينبرغــر معرًبــا عــن عميــق شــكره وامتنانــه 
للســيد قولــد علــى مــا قدمــه مــن جهــود قّيمــة طــوال فتــرة 

عضويته في المجلس.
وقــال غولــد: »أود أن أتقــدم بالشــكر وأطيــب التمنيــات 
الذيــن حظيــت  إلــى زمائــي أعضــاء مجلــس اإلدارة 
بشــرف العمــل معهــم ألكثــر من ســتة أعــوام. ويشــرفني أن 
أكــون شــاهًدا علــى فتــرة التحــول الحقيقيــة التــي تمــر بهــا 
فــي  نجاحاتهــا  اســتمرار  متمنًيــا  الســعودية،  أرامكــو 

مرحلتها القادمة«.

القافلة األسبوعية

ــس  ــس مجل ــد شــغل منصــب رئي ــر أن واينبرغــر ق يُذك
)  .E.Y لشــركة  الدولــي  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة 
المعروفــة ســابًقا باســم إرنيســت ويونــغ) مــن 2013م إلــى 

2019م. إضافــة إلــى إســهامه فــي المنتــدى االقتصــادي 
ــي،  ــال الدول ــس األعم ــي مجل ــه عضــًوا ف العالمــي، بصفت

وكمسؤول عالمي عن التقدم االقتصادي.
كمــا شــغل عــدة مناصــب رفيعة المســتوى فــي الحكومة 
األمريكيــة، بمــا فــي ذلــك منصــب مســاعد وزيــر الخزانــة 
األمريكــي )لشــؤون سياســة الضرائــب( فــي عهــد الرئيــس 
االستشــاري  المجلــس  وعضــو  بــوش،  دبليــو.  جــورج 
للضمــان االجتماعــي، فــي عهــد الرئيــس كلينتــون. وعمــل 
عهــدي  فــي  الرئاســية  االستشــارية  المجالــس  فــي 

الرئيسين ترامب وأوباما.
وقــال واينبرغــر: »يشــرفني االنضمــام لمجلــس إدارة 
أرامكــو الســعودية فــي هــذه المرحلــة المهمــة مــن تاريــخ 
وأتطلــع  عالميــة.  أحــداث  مــن  يواكبهــا  بمــا  الشــركة 
لإلســهام مــع المجلــس فــي اإلفــادة القصــوى مــن الفــرص 
الواعــدة المتاحــة ومواجهــة التحديــات، بمــا يعــود بالقيمــة 

المضافة لجميع مساهمي الشركة«.

ويشــغل واينبرغــر، حالًيــا،  عضويــة مجلســّي اإلدارة 
لشــركتّي جونســون آنــد جونســون، وميت اليــف، باإلضافة 
إلــى عضويتــه فــي عــدٍد مــن مجالــس األمناء،كمجلــس 
الواليــات المتحــدة لألعمــال الدوليــة. كمــا أنــه مستشــاٌر 
أعلــى فــي شــركة ســتون كانيــون إندســتريز هولدينغــز، 
وجســت كابيتــال، وجــي 100، والعديــد مــن المنظمــات 
ــة بحوكمــة الشــركات وإيجــاد القيمــة علــى المــدى  المعنّي

الطويل.
فــي  البكالوريــوس  واينبرغيــر علــى درجــة  وحصــل 
1983م،  عــام  فــي  إيمــوري  جامعــة  مــن  االقتصــاد 
وماجســتير إدارة األعمــال ودرجــة الدكتــوراه المهنيــة فــي 
القانــون مــن جامعــة كيــس ويســترن فــي عــام 1987م، 
ودرجــة الماجســتير فــي قانــون الضرائــب مــن جامعــة 

جورج تاون في عام 1991م.

مارك واينبرغر

م عرًضا تقديمًيا ضمن برنامج تبادل المعرفة في إدارة األعمال البحرية. معتز خليفة، مساح أعلى في مجموعة أيه بي سي، يقدِّ

نحو تبادل فاعل للمعرفة..

ن برنامًجا لنشر  إدارة األعمال البحرية تدشِّ
المعرفة وتبادل الخبرات بين موظفيها

مــن منطلــق إدراكهــا لألهميــة البالغــة إلدارة المعرفــة 
فــي أرامكــو الســعودية، وضعــت إدارة األعمــال البحريــة، 
ــًرا، برنامًجــا نشــًطا لتبــادل المعرفــة، وهــي تمضــي  مؤخَّ
فــي خطواتهــا نحــو تنفيــذه، بمتابعــة مباشــرة مــن مديــر 
إدارة األعمــال البحريــة بالوكالــة، األســتاذ عبــداهلل 

الطويرقي.
مــن  سلســلة  اإلدارة  مــت  نظَّ اإلطــار،  هــذا  وفــي 
ــزت علــى مشــاركة  العــروض التقديميــة التفاعليــة، ركَّ
المعلومــات وتبــادل الخبــرات بيــن موظفيهــا فــي مجــال 
الهندســة البحريــة، حيــث شــاركت فيهــا جميــع األقســام 
الســبعة، مــن خــال عديــد مــن الموظفيــن المهنييــن 

العاملين في مناطق األعمال البرية والبحرية.
ــف البحــري فــي  ــد رئيــس وحــدة هندســة الرصي وأكَّ
اإلدارة، محمــد الغامــدي، علــى أهميــة النقــل الفاعــل 
للمعــارف، قائــًا: »يضمــن مبــدأ نقــل المعرفــة مشــاركة 
دة اكتســبها مــع الوقــت موظفــون  ــة لمعــارف محــدَّ فاعل
خبــراء، مــع آخريــن أقــل منهــم خبــرة، بمــا فــي ذلــك 
الموظفيــن الجــدد، وذلــك بطريقــة تعتمــد علــى التعــاون، 

وتتَّسم بسهولة الوصول إليها«.
ــذي يشــهده  ــه فــي ظــلِّ التحــوُّل ال ــر الغامــدي أن وذك
الجيــل الحالــي، أصبــح تبــادل الخبــرات العمليــة عنصــر 
ــن األداء فــي  تمكيــن قــوي، يــؤدِّي إلــى اســتمرار تحسُّ

اإلدارة.
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نشر المعرفة من خالل التفاعل

البحريــة شــهرًيا عروًضــا  األعمــال  إدارة  ــم  وتنظِّ
ســون  متمرِّ مهندســون  مهــا  يقدِّ تفاعليــة،  تقديميــة 
ع هــذه العــروض علــى  صــون. وتشــجِّ وخبــراء متخصِّ
العمليــة، وســدِّ  الخبــرات  تبــادل  النقــاش مــن أجــل 
الثغــرات بيــن الجانبيــن النظــري والعملــي فــي األعمــال 

اليومية.

ــا  وأشــار مايــك أودونيــل، الــذي يعمــل مستشــاًرا تقنًي
فــي اإلدارة، إلــى فوائــد برنامــج تبــادل المعــارف، قائــًا: 
»تقــع علــى عاتــق الموظفيــن األقدميــن مســؤولية نقــل 
المعــارف التــي اكتســبوها علــى مــدار أربعيــن ســنة، مــن 
خــال المشــاركة الفاعلــة علــى مســتويات مختلفــة فــي 
القطــاع البحــري، لضمــان إعــداد الجيــل التالــي بالقــدر 
يــات المســتقبل، التــي ســتكون  الكافــي لمواجهــة تحدِّ

مختلفة عن تلك التي واجهتنا في الماضي«.

ن الفهــم الراســخ للمبــادئ  وقــال أودونيــل: »ســيمكِّ
التميُّــز،  مــن  الموهوبيــن  الشــركة  شــباب  الرئيســة 
والحــرص علــى تحســين العمــل، وخدمة قاعــدة عمائنا 
بشــكل أفضــل«، مســلًِّطا الضــوء علــى الفوائــد المباشــرة 
ز مــن التعــاون فــي مجــاالت  لتبــادل المعرفــة، الــذي يعــزِّ
يكــون فيهــا أداء الفريــق أكثــر فاعليــة مــن أداء أعضائــه 

بشكل منفرد.

تعزيز االلتزام باللوائح
ع برنامــج  ومــن أجــل تقديــم منظــور خارجــي، يشــجِّ
تبــادل المعرفــة علــى إشــراك خبــراء القطــاع البحــري، 
وخاصــة أولئــك الذيــن يمثِّلــون هيئــات تصنيــف الســفن، 

والدول التي تخضع السفن لقوانينها.
وقــال معتــز خليفــة، المســاح األعلــى فــي مجموعــة 
)إيــه بــي ســي(، وكبيــر مدققي الحســابات فــي المنطقة: 
»الفهــم الدقيــق للقواعــد واللوائــح التــي تحكــم تصنيــف 
ز مــن التــزام  الســفن ورفــع أعــام الــدول عليهــا، يعــزِّ
إدارة األعمــال البحريــة بهــا، وهــو مــا يحافــظ بــدوره 
علــى جاهزيــة ســفن أرامكــو الســعودية لتقديــم الخدمــة 

في جميع األوقات«.

املعرفة.. على مدار العام
شـهدت فعاليـات برنامـج تبـادل المعرفة التابـع إلدارة 
مة في شـهر ينايـر، إقبااًل كثيًفا  األعمـال البحرية، المنظَّ
فـي  المسـتخدمة  الطريقـة  وحـازت  المشـاركين،  مـن 
مشـاركة المعلومـات علـى إعجـاب المشـاركين، الذيـن 

أبدوا تطلُّعهم  للفعاليات الُمقبلة.
ر  ـن البرنامـج 20 عرًضـا إضافًيـا مـن المقـرَّ ويتضمَّ
تقديمهـا علـى مـدى األشـهر المقبلـة مـن العـام، تتخللهـا 
ـم تحـت عنـوان )مقاهـي المعرفـة(،  أربـع فعاليـات تُنظَّ

دة. ومن شـأن ذلك أن  وتناقـش موضوعـات مهمـة ومحـدَّ
يسـلِّط الضـوء علـى أن مبـدأ التبـادل الفاعـل للمعرفـة 
يمكنه أن يعود بالفائدة على اإلدارة في كافة األصعدة.

نـت الموضوعـات المتناولة ضمن برنامج تبادل  وتضمَّ
مته اإلدارة ما يلي: المعرفة الذي نظَّ

■  جلسـة مراجعـة للتحقيقـات التقنيـة التـي أُجريـت 
األسـباب  تحديـد  كيفيـة  معرفـة  بهـدف  ا،  ـرً مؤخَّ
الجذريـة للمشـكات، ووضـع إجـراءات تصحيحيـة 

لهـا، ثـم تنفيذهـا الحًقـا، مـع التركيز علـى المتابعة 
ه  هـذ تطبيـق  ية  ر ا سـتمر ا ن  لضمـا يـة  ر و لد ا

اإلجراءات.
الدوليـة  واللوائـح  القواعـد  ■  جلسـة توعويـة حـول 
الحاليـة والمسـتقبلية فـي مجال األعمـال البحرية، 
تنـاول مسـؤولية  تقديمًيـا  نـت عرًضـا  حيـث تضَمّ
إدارة األعمـال البحريـة فـي االلتـزام بلوائـح أرامكو 

السعودية واللوائح الدولية.

االستجابة لكوفيد ١٩
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٩ أبريل ٢٠٢٠ 

برئاسة النائب األعلى للرئيس للتشغيل وخدمات األعمال بالوكالة

فريق عمل لوضع الخطط وتنسيق الجهود واإلجراءات 
االحترازية في مواجهة كوفيد ١٩ منذ بداية مارس

الظهران - تواجه أرامكو السعودية على كافة األصعدة، 
وبشـكل اسـتباقي انتشـار كوفيد 19 مع فريق عمل مشترك 
بيـن مختلـف دوائـر الشـركة، حيـث يواجـه الفريـق عـدًدا ال 

يحصى من التحديات بعزم وإرادة تخطى الصعاب.
يجتمع الفريق كل يوم لتقييم مجموعة التحديات التالية 
والمتطـورة باسـتمرار، وتحديـد االسـتجابات المخططـة 
بعنايـة والتدابيـر االسـتباقية لمكافحـة تهديـد غيـر مرئـي 

بشكل أساسي - ولكنه خطر حقيقي ومراوغ للغاية.
فـي 5 مـارس الماضـي، عقـد الرئيـس، كبيـر اإلدارييـن 
اجتماًعـا  الناصـر  حسـن  أميـن  المهنـدس  التنفيذييـن، 
لتدشـين فريـق عمـل كوفيـد 19 الـذي أصبـح خـط دفـاع 
الشـركة األول ضـد الفيـروس، والـذي تمثلـت مهمتـه فـي 
حمايـة موظفيهـا في المقـام األول، والتأكد من أن الشـركة 
تحافظ على استمرارية األعمال، خاصة مع سعي الشركة 

لزيادة انتاجها.
وبرئاسـة النائـب األعلـى للرئيـس للتشـغيل وخدمـات 
األعمـال بالوكالـة، األسـتاذ نبيـل الجامـع، اجتمـع فريـق 
العمل في البداية، كلما اسـتدعت الضرورة، كل يومين إلى 
ثاثة أيام، ولكن نظًرا لتطور طبيعة التحدي، فإنها تجتمع 
اآلن يومًيـا . حيـث تـم تشـكيل فريق تنفيذي ويرأسـه مدير 

متفرغ، هو األستاذ سالم الشهري.
تمثلـت المهمـة الرئيسـة للفريـق فـي جمـع خبـرة أرامكو 
السـعودية مًعا في مجموعة من المجاالت واإلشـراف على 
اسـتجابة الشـركة وتوجيههـا، مـن حيـث الصحـة وسـامة 
الموظفيـن وضمـان موثوقيـة األعمـال. في األسـاس، كانت 
هنـاك حاجـة إلـى اسـتجابة متعـددة األوجه لتحـدي متعدد 

األوجه.
ووفـق الخطة االسـتباقية التـي وضعها فريـق كوفيد 19، 
يتـم يومًيـا إجـراء فحـص لقيـاس درجـة الحـرارة بنسـبة 
٪100 للموظفين والمقاولين في جميع المرافق، وطائرات 
الشركة، والحافات، وفي قطاع األعمال البحرية، لضمان 
عـدم تسـرب كوفيـد 19 فـي المرافـق البريـة والبحرية. كما 
تـم تركيـب كاميـرات حراريـة فـي المبانـي عاليـة الحركـة، 
والمرافـق الرئيسـة لضمـان الدخـول السـلس واآلمـن. فـي 
الوقت نفسـه، يتم نشـر حلول مبتكرة بشـكل سريع لتسهيل 
الدخول بدون تامس للحد من لمس األسـطح، مع ضمان 

أمن جميع منشآتنا.
ويومًيـا، يتواصـل حوالـي 37000 موظـف عبـر  برنامـج 
سـكايب لألعمـال، مما يقلل مـن التواصـل االجتماعي، في 

حين يتم إجراء حوالي 8400 اجتماع على نفس المنصة.

اجتماعات يومية وقرارات 
في الوقت المناسب

ويعقـد فريـق العمـل اجتماعاته عبر االنترنـت من خال 
مكالمـات فيديـو جماعيـة، بينمـا يـزداد عـدد الموظفيـن 

الذين يتم تمكينهم للعمل من المنزل يوًما بعد يوم.
كمـا عـززت أرامكـو السـعودية مـن أنشـطتها فـي مجـال 
التطهيـر فـي مرافقهـا وأحياءها السـكنية في جميـع أنحاء 

المملكة.
سلسـلة  وتعزيـز  دعـم  علـى  المحافظـة  حيـث  ومـن 
التوريـد الخاصـة بأرامكـو السـعودية، تواصـل الشـركة 
أثبـت  لقـد  البنـاء.  وأنشـطة  الكبـرى  المشـاريع  تنفيـذ 
برنامجنـا اكتفـاء كفاءتـه العاليـة،  فبينمـا تـم تنفيـذ أكثـر 
مـن ٪50 من عمليات الشـراء محلًيـا، فقد أثبت البرنامج 
قوتـه خـال هـذه الفتـرة فـي ضمـان اسـتمرارية سلسـلة 
التوريـد الخاصـة بنـا. عـاوة علـى ذلـك، تسـتمر الشـركة 
فـي التواصـل مـع جميـع مورديهـا الدولييـن للحفـاظ علـى 
التوريـد لدينـا، ولضمـان مصـادر  متانـة شـبكة سلسـلة 
جغرافيـة متعـددة للمواد. كمـا أن الخطـوات العديدة التي  
اإلضافيـة  السـامة  إجـراءات  فـي  الشـركة  بهـا  تقـوم 
المعمـول بهـا، الزالـت مسـتمرة  لتسـهيل رفاهيـة جميـع 

القوى العاملة في الشركة.
كما تم االتصال بجميع الطاب الذين ابتعثتهم الشـركة 
في الخارج لضمان سامتهم، ويتم تلبية جميع متطلباتهم. 
أيًضـا، يواصـل جميع طاب أرامكو السـعودية في المملكة 

اميون هيوسنت

تعليمهـم عبـر اإلنترنـت، للتأكـد مـن اسـتمرارهم فـي تلقـي 
تعليمهم، مع الحفاظ على سامتهم ورفاههم.

خطط االستجابة تستند 
على ثالثة محاور 

تركـزت خطط االسـتجابة لكوفيد 19 علـى ثاثة محاور 
رئيسة، األشخاص والمجتمع واستمرارية األعمال.

ومع وجود أكثر من 70.000 موظف و 172.000 آخرين 
تابعين للمقاولين، يعملون في أرامكو السعودية، فإن حجم 
التحديـات التـي تواجـه فريـق العمل يمكـن أن يكـون هائًا، 
فهنـاك موظفـون يعيشـون ويعملـون فـي مواقـع فـي جميـع 
أنحـاء المملكـة، وبعض الموظفـون لديهم مهـام عمل خارج 
المملكـة، والعديد مـن الطاب الذين ابتعثتهم الشـركة في 
الخـارج.  كمـا أن أعمـال الشـركة مسـتمرة علـى مـدار 
السـاعة، علـى طول سلسـلة القيمـة البتروليـة، وغيرها من 

أعمال الشركة الحيوية.

مـع أخـذ كل ذلـك في االعتبـار، تم عقـد حوالـي 19000 
جلسـة توعيـة للموظفيـن، كمـا تـم عقـد أكثـر مـن 60.000 
دورة تدريبيـة حـول الوعـي اإللكترونـي لــ كوفيـد 19،كما تم 
توزيـع 98000 مـادة مطبوعـة مـن مـواد التوعيـة )بسـت 
1400 شاشـة للتوعيـة  لغـات(؛ وتـم اسـتخدام أكثـر مـن 

بالصحة العامة.

حماية األفراد وضمان 
استمرارية العمل

يعالـج فريـق العمـل عـدد كبيـر مـن القضايـا الحيوية كل 
يـوم، مـن حمايـة الموظفيـن وأسـرهم، إلـى ضمـان توفيـر 
اإلمدادات الغذائية الكافية لكافة األحياء السـكنية التابعة 

للشركة في جميع أنحاء المملكة.
تـم توسـيع اللجنـة األصلية لتشـمل المزيد مـن األعضاء 
من اإلدارات األخرى لضمان سرعة اتخاذ القرار، وتسهيل 
التنسـيق، وتنفيـذ عناصـر خطـة العمـل مـن قبـل جميـع 

نبيل الجامع، رئيس فريق عمل كوفيد 19 يستمع إلى تقرير، خال اجتماع عبر االنترنت في وقت سابق من هذا األسبوع، حيث يقوم فريق العمل في هذا االجتماع اليومي بتنسيق استجابة 
الشركة لـ كوفيد 19.

األطراف.
عملـت فرقـة العمـل علـى تحقيـق التـوازن بيـن التوعيـة 
التفـاؤل، والوقايـة، وتدابيـر  المباشـرة والقويـة، ونشـر 
االستجابة لسيناريوهات متعددة لضمان استمرارية العمل 
أرامكـو  فـي  اإلنتـاج  تأثـر عمليـات  مـن  األدنـى  والحـد 

السعودية.
جـاء هـذا التحـدي فـي وقـت كانـت فيـه الشـركة تسـتعد 
لزيـادة اإلنتـاج إلـى مسـتوى غيـر مسـبوق يبلـغ 12.3 مليـون 

برميل يومًيا من النفط بدًءا من 1 أبريل.
وقـال نبيـل الجامـع: »إن مهمتنـا األسـاس فـي أرامكـو 
السـعودية تزويـد المملكـة والعالـم بالطاقـة، والقيـام بذلك 
بشـكل موثـوق ومسـؤول. ولكـن علينـا أيًضـا التـزام بضمان 

سامة وصحة ورفاهية كل فرد في قوتنا العاملة«.
يضـم فريـق عمـل كوفيـد 19، ممثليـن مـن جميـع دوائـر 
أرامكـو السـعودية. وتشـمل التنقيـب واإلنتـاج، والتكريـر 
والتوزيع والفرض، والتشغيل وخدمات األعمال والخدمات 
الفنية والمالية والموارد البشرية وشؤون أرامكو السعودية، 

باإلضافة إلى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

مكافحة الفيروس مسؤوليتنا جميًعا
فـي حيـن أن إنشـاء لجنـة مخصصـة لمعالجـة األنشـطة 
والـردود المتعلقـة بـ كوفيد 19 أمـر بالغ األهمية، فإن القوة 
الحقيقيـة فـي مكافحـة فيـروس كورونـا تقع علـى عاتق كل 

موظف ومقاول.
التنفيذييـن  اإلدارييـن  وكبيـر  الرئيـس  رسـالة  أكـدت 
للشـركة، أن نجـاح أرامكـو السـعودية فـي وقـف انتشـار 
المـرض سـيعتمد علـى اإلجـراءات الفرديـة تجـاه النظافـة 
اإلرشـادات  باتبـاع   - االجتماعـي  والتباعـد  والسـامة 

الصحية وااللتزام بالتوجيهات الحكومية.
التدابيـر  اتخـاذ جميـع  العمـل  فريـق  تواصـل  وبينمـا 
الازمـة لضمـان مكان عمل آمـن، إال أن الجهود الجماعية 
مطلوبة لضمان أن الشـركة تتغلب على هذا التحدي. على 
هـذا النحـو، فمـن الضـروري أن يلتـزم كل منـا باإلرشـادات 

والتدابير الحكومية، وتعليمات الشركة.
فــي حيــن أن هــذا الوبــاء لم يســبق لنــا التعامــل معه في 
تاريخنــا كشــركة، فــإن روح الشــركة قــادرة علــى التصــدى 
لــه. ومــن األمثلــة الرئيســة علــى هــذه الــروح برنامــج 
التبــرع المســتمر للموظفيــن، حيــث تبرعــوا بأكثــر من 4.7 
مليــون ريــال ســعودي لتوصيــل ســال غذائيــة لألســر 
المحتاجــة. لــذا، ســنقهر هــذه المحنــة بفضــل تكاتفنــا 

وقوتنا. 

استجابتنا
لكوفيد 19

19000١٤٠٠
9000050000 جلسات توعية 

للموظفين
الشاشات 

المستخدمة 
للتوعية الصحية 

العامة مواد توعية 
مطبوعة تم 

توزيعها

دورات التعلم 
اإللكتروني 

للتوعية بالفيروس

االستجابة لكوفيد ١٩
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ــي  ــى اإلنســان ف ــب عل ــدر ُكت ــدروس ق ــل وال الدالئ
بتوالــي  العمــر  يمضــي  محالــة؛  الحيــاة ال  رحلــة 
وتيرتهــا كلَّ عــام فــي تجــارب وفصــول نتعلــم منهــا 
ــل ومراجعــة النفــس  كثيــًرا، إن كان لنــا مــن التأمُّ

نصيب واستثمار وتوفيق.
نتأرجــح فــي مواجهــة تجــارب الحيــاة بيــن فــرح 
وحــزن، بيــن انفــراج وضيــق، بيــن خــوف وأمــل؛ 
فيمــا  الخيــر  بحورها اإليمان بــأن  فــي  بوصلتنــا 
وقــع، وســاحنا العلــم والمعرفــة والتــوكُّل علــى اهلل 

تعالى في كلِّ حال.
ــه  ــذي أحدثت م النوعــي ال ــدُّ ــى الرغــم مــن التق وعل
التقنيــة فــي ســبل تواصلنــا، إال أن قيمتهــا تعتمــد 
علــى مســتخدمها؛ وتنبعــث مــن أهدافــه ووعيــه عنــد 
التفاعــل معهــا، فمفهــوم االســتهاك دون وعــي لــه 
نتائــج وخيمــة، ال ســيما حينمــا تُتــاح للجميــع ســرعة 
التواصــل  المحتــوى علــى شــبكات  إلــى  الوصــول 

االجتماعي دون )فلترة(.

»حــب  قنــاع  تحــت  معــروض  كل  علــى  اإلقبــال 
التغييــر أو حــب التجربــة« ليــس وعًيــا، فشــتان مــا 
بيــن حــب التجربــة بوعــي وخوضهــا، وبيــن حبهــا دون 

إدراك لعواقب أفعالك وكلماتك.
لقــد ســاعدت المنصــات المختلفــة فــي إظهــار 
لتُبرهــن  والســلب،  واإليجــاب  والخبيــث،  الطيــب 
مــن  تحقــق  وقوانيــن  ألنظمــة  الملحــة  الحاجــة 
لهــدف  ا لمنصــات  ا لهــذه  اإلنســان  م  اســتخدا
المنشــود؛ ففداحــة العقوبــة فــي بعــض األحيــان هــي 
رســالة تؤكــد أهميــة حيــاة اإلنســان وكرامته، فــا 
عــدل فــي أن تُرتهــن بيــد أو قلــم يســعى نحــو تحقيــق 
األهــداف الشــخصية لصاحبــه دون مراعــاة لنزاهــة 

الطرح ومسؤولية الكلمة.
الكورونــا لُطــٌف خفــي لنــا، فقــد أخــرج لنا بتفشــيه 
ــا ضــروب الحكمــة واالنغــاق الفكــري فــي آن  عالمًي
مًعــا. والحكيــم مــن كان فــي بحورالحيــاة متفكــًرا 
ومتأمــًا، قبــل أن يكــون ســريع التفاعــل فيســبق 

لســانه عقلــه، وتســتبق أصابعــه إلــى الضغــط علــى 
ــا يشــارك  ــاد م ــدرس أبع ــل أن ي ــة النشــر(، قب )أيقون

به أهله وأصحابه وجيرانه.
ــا  ــة قــد فرضــت علين وإذا كانــت الظــروف الصحي
المخالطــة عــن بُعــد والحجــر المنزلــي، فيجــب علينا 
أن ننظــر لألمــر علــى أنــه خيــر، فأمــر اإلنســان كلُّــه 

خيٌر بمشيئة اهلل جلَّ وعا.
وطننــا  ألجــل  ًنــا،  تمدُّ و  ــًرا  تحضُّ أكثــر  ولنكــن 
وألجــل أجيــال المســتقبل فيــه؛ ألجــل ذلــك الــزرع 
م، ويأخــذ العهــدة منــا  الــذي ســيبني صــروح التقــدُّ
يوًمــا مــا، فيشــرق الوطــن بعطائهــم وبذلهــم تحــت 

راية المحبة واإلنسانية والوحدة.
فلنتعلــم مــن هــذه األزمــة جمــال البُعــد وجمــال 
الُقــرب فــي عاقاتنــا، لنكــون بعــد جــاء الضيــق 
واألزمــة الصحيــة أكثــر وعًيــا فــي فــن المســافات 
والعاقــات، وأكثــر وعًيــا فيمــا يُقــال ومــا ال يُقــال، 

فا تحلو األوطان إال بإنسانية رعاياها.

ر! التبصُّ
إضـــاءة

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

فاطمة المصطفى
fatima.mustafa@aramco.com

دائرة التدريب والتطوير

6
٩ أبريل ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية االستجابة لكوفيد ١٩

أبطال الشركة في الخطوط األمامية .. يتحدثون
الظهـران - مـن شـمال المملكـة لجنوبهـا ومن شـرقها لغربها، تمتـد مناطق أعمال أرامكو السـعودية، 
ويقف موظفوها في الخطوط األمامية يدعمون أعمال الشركة وال يتوقفون لحظة عن العطاء حتى 
في ظل تلك الظروف الصعبة، في السطور القادمة يتحدث بعٌض منهم عن عمله، لكن هناك األالف 

غيرهم في كل قطاعات األعمال في الشركة، يعملون بجد لدعم اقتصاد المملكة. 

القافلة األسبوعية

إن مهمتـي الرئيسـة، كرجـل أمـن صناعـي، تتمثـل فـي حمايـة األرواح والممتلـكات. 
وفـي ظـل الوضـع الراهـن الـذي يمـر بـه العالم، فـإن عملنـا يسـتلزم مزيًدا مـن الجهد 
وااللتزام، من أجل ضمان سـامة زمائي وسـامة موظفي الشـركة وأفراد أسـرهم، 
سـواء فـي مكاتب الشـركة أو في مرافقها السـكنية. نحن نعمـل بطمأنينة وثقة، حيث 

وفرت لنا الشركة كل أدوات السامة الضرورية للعمل في بيئة آمنة وسليمة.
عبدالعزيز خليفة أبونيان
رجل أمن صناعي - الظهران

تتضمـن مسـؤوليتنا كمهندسـي إنتـاج، الحفـاظ علـى 
إنتـاج الغـاز فـي جميـع أنحـاء الحقـل، فأنـا شـخصًيا 
مسـؤولة عـن 26 بئـر ُمنتـج للغـاز فـي المنطقـة النائية، 
كمـا أننـي أراقـب اآلبـار بشـكل يومـي. ويسـاعد عملنـا 
علـى توفيـر الطاقـة للمملكـة، ومـن أجـل الحفـاظ علـى 
مسـؤولية وموثوقية أرامكو السـعودية، فنحن نتأكد من 
اتبـاع جميـع تدابيـر السـامة، وااللتـزام بالمسـافات 
اآلمنـة، أمـا بالنسـبة لاجتماعـات فنسـتخدم برنامـج 
Skype وWebEx، ونخضـع يومًيـا إلجـراءات الفحـص 

الحراري عند القدوم إلى العمل.
نورة الجريد

مهندسة - وحدة الهندسة في إدارة  إنتاج الغاز 
بالعثمانية

إن إمداد المملكة والعالم بالطاقة هي مسـؤولية نستشـعر مدى أهميتها اليوم أكثر 
مـن أي وقـت مضـى. إن ذهابنـا للعمـل أنـا وزمائـي فـي مثـل هـذه الظـروف، يُشـعرنا 
بالفخـر ألن مـا نقـوم بـه أمـر ضـروري السـتمرار تدفـق الطاقـة. وبينما نحـرص دائًما 
علـى تطبيـق أعلـى معاييـر السـامة، فإننـا خـال الظـروف الراهنـة، نتخـذ إجـراءات 

أكثر حرًصا لتضمن سامتنا وسامة اآلخرين.
حسين فؤاد حسين
مشغل في غرفة التحكم - مصفاة رأس تنورة 

أعمـل كمهندسـة أعمـال في مصفـاة رأس تنورة منـذ عام 2019م، ومسـؤوليتي هي 
مراقبـة تشـغيل المعمـل وتحديـد المشـكات التـي تحتـاج إلـى تدخل. نحن جـزء مهم 
مـن أعمـال اإلنتاج في أرامكو السـعودية، ونحرص من خـال عملنا على تلبية الطلب 
علـى المنتجـات المكررة دون انقطاع، فمنتجاتنـا مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في 

خضم مواجهة العالم لتحدياٍت جديدة.
نورة البيز
مهندسة أعمال - مصفاة رأس تنورة

بينمـا يعانـي العالـم بسـبب انتشـار فيـروس كورونـا، 
فإننـي كمهنـدس صيانـة فـي مصفـاة جـازان أعمـل مـع 
زمائـي بـكل جـد واجتهاد، آخذيـن بجميع االحتـرازات 
الجائحـة،  هـذه  مـن  الوقايـة  سـبل  جميـع  ومتبعيـن 
وملتزميـن بتوجيهات الجهات المختصـة، وما يردنا من 
تعليمـات مـن إدارة الشـركة. ومـع إدراكنا التـام لصعوبة 
الوضـع الراهـن، فإننـا نعمـل كفريـق واحـد، بعزيمـة 
وفخـر، مـن أجـل ضمـان سـامة كل أفـراد الفريـق، 
والعمـل المسـتمر مـن أجـل إمـداد العالـم بالطاقـة، 
ليحظـى اإلنسـان، فـي كل أنحاء العالم، بحياة مسـتقرة 

وكريمة.
ممدوح محمد عبيري
مهندس ميكانيكي - مصفاة جازان

نحـن فـي قسـم الصيانة فـي معمـل الغـاز فـي واسـط، نعمـل كفريـق متحـد مـن أجل 
تعزيـز كفـاءة وموثوقيـة اإلنتـاج، عن طريـق مراقبـة األجهـزة والمعـدات وصيانتها. لقد 
مررنا فيما مضى بكثير من التحديات، ونجحنا في تجاوزها بحمد اهلل، وذلك بفضل 

العمل بروح الفريق، واألخذ بروح المبادرة والتعلم من التجارب.
علي عبداهلل الرشيد
فني آالت - معمل الغاز في واسط

فـي مثـل هـذا الوقـت، من المهم إبقـاء جميع موظفـي أرامكو السـعودية على اطـاع بأحدث 
المعلومـات الموثوقـة حـول فيـروس كوفيـد 19. لذلك، أعتقد أنهـا فرصة ممتازة أن أكـون جزًءا 
مـن فريـق عمـل إدارة االتصـال المؤسسـي الـذي يقـوم بذلـك. إن مشـاهدة جميـع القصـص 
الملهمة التي تأتي من خال مكتبنا كل يوم عن كيفية عمل الموظفين في جميع أنحاء الشركة 

مًعا للتغلب على هذا التحدي، مع الحفاظ على تدفق الطاقة إلى العالم، أمر ملهم حًقا. 
رينيه فان هيستين 
إدارة االتصال المؤسسي

مشـاركة ونشـر المعلومـات الصحيحـة بشـأن فيـروس كورونـا، وإجـراء تدريـب 
لموظفينـا علـى التطبيـق المناسـب للتعقيـم والتطهيـر فـي المناطـق الموبـوءة، هـذه 
األنشـطة التـي يمكـن أن تسـاعد فـي منـع انتشـار الفيـروس. فمـن خـال عملنـا، تقدم 
أرامكـو السـعودية خدمـات المكاتـب على مـدار السـاعة، بهدف حمايـة الموظفين  من 

خال توفير بيئة عمل صحية لهم.
عبداهلل الحسني
مشرف مبنى - إدارة خدمات المكاتب بالظهران



المنحنـى الوبائـي لكوفيـد 19 فـي أكثـر الـدول تأثـًرا بالفيروس، 
الحاالت بالمليون حتى 2019/4/7

المنحنيات الوبائية ُتسهم في اإلجابة على 
السؤال .. متى تتم السيطرة على كوفيد 19؟

الظهــران - بــدأت إدارة إســتراتيجية وتحليــل الســوق 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  تطــور  ورصــد  بمراقبــة 
)كوفيــد19( وتحليــل البيانــات فــي آواخــر شــهر ينايــر مــن 
عــام 2020م، وذلــك مــن أجــل فهــم تأثيــر هــذا الفيــروس 
علــى أســواق النفــط، فــي ذلــك الوقــت كانــت الحــاالت 
جمعوريــة  فــي  ومتركــزة  موجــودة  جميعهــا  المصابــة 
الصيــن الشــعبية تقريًبــا، ولكــن بحلول شــهر فبرايــر زادت 

الحاالت وامتد الفيروس لينتشر في أنحاء العالم.
أنشــأ الفريــق شــبكة عالميــة لتتبــع الحــاالت المصابــة 
المؤكــدة، والتعافــي والوفيــات، إلــى جانــب أفــكار حــول 
تطويــر األخبــار اليوميــة، مــع وجــود أداة تتبــع يوميــة فــي 
متنــاول اليــد، كمــا أن فــرص الحصــول علــى صــورة أوضح 
حــول الكيفيــة التــي تتطــور فيهــا ســرعة تفشــي الفيــروس 
بيــن البلــدان، أصبحــت ممكنــة أخيــًرا، وأثنــاء االطــاع 
علــى تطــور البيانــات والسياســات، بــدأ فريقنــا فــي النظــر 

إلى المنحنيات الوبائية.

المنحنيات الوبائيةفريق إدارة إستراتيجية وحتليل السوق
إن المنحنيــات الوبائيــة هــو رســم بيانــي يســتعرض 
تفشــي  ومراحــل  الجائحــة  إليهــا  التــي وصــل  الــدول 
المــرض وتحديــد المــدة التــي مــن الممكــن أن يســتغرقها 
البلــد قبــل االحتــواء الناجــح للفيــروس. المنحنــى الوبائــي 
العــام لــه شــكل مــن النــوع S، حيــث تنمــو الحــاالت بشــكل 
متســارع حتــى تصــل إلــى الــذروة، وبعــد مــدة زمنيــة يظــل 
عــدد الحــاالت ثابًتــا دون اإلبــاغ عــن جديــدة. يتبــع 
المنحنــى الثانــي الحــاالت تحــت العــاج، ويكــون علــى 
 ،S شــكل الجــرس، تنمــو الحــاالت بنفــس ســرعة منحنــى
وتبلــغ الــذروة عنــد النقطــة التــي يتســّطح فيهــا المنحنــى 
وغيــر  المؤكــدة  الحــاالت  بيــن  الفــارق  زاد  كلمــا   .S
المؤكــدة، كلمــا اقتــرب البلــد مــن مرجلــة التفشــي، كمــا أن 

العكس صحيح.
تُصّنــف المنحنيــات فــي الحــاالت لــكل مليــون شــخص، 
وذلــك لتغطيــة نطــاق أوســع، بــداًل مــن احتســاب فــرد 
واحــد، ففــي الصيــن بلغــت الحــاالت المؤكــدة ذروتهــا 

ــا  ــن ســرعان م ــون نســمة، ولك ــكل ملي ــة ل ــي 58 حال حوال
تجــاوزت دول أخــرى هــذا الرقــم، ممــا يعكــس خطــورة 
وصلــت  إيطاليــا  فــي  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الوضــع، 
الحــاالت إلــى 2,062 لــكل مليــون، وفــي إســبانيا 2,700 
لــكل مليــون، فــي حيــن أن المتوســط العالمــي للحــاالت 
ــى بكثيــر مــن رقــم  ــة لــكل مليــون، وهــو أعل ــغ 158 حال يبل

الصين. 

إذن، ما هي التوقعات؟ متى 
سينتهي هذا الوباء؟

المنحنــى  لتســطيح  أســبوًعا   13 الصيــن  اســتغرقت 
الوبائــي، حيــث إن اإلجــراءات الشــاملة الحتــواء تفشــي 
الوبــاء، والتشــديد علــى سياســات التباعــد االجتماعــي، 
كان لهــا دور كبيــر فــي االحتــواء، وإن التزمــت البلــدان 
ــا  ــك بنتيجــة مشــابهة. أم ــي ذل ــك ســوف يأت األخــرى بذل
إيطاليــا فيبــدو أنهــا بــدأت بتســطيح المنحنــى الوبائــي 
عنــد األســبوع الـــ 17، وبالنســبة لكوريــا فإنــه تســّطح بيــن 

األســبوع الـــ 14 و15. مــن الممكــن أن تكــون متفائليــن بــأن 
عــدد الحــاالت المؤكــدة الجديــدة ســتتراجع فــي الــدول 
ــة، ولكــن اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة  األخــرى المصاب
التــي تعمــل بهــا الحكومــات هــي التــي ســتحدد مــا إذا كان 

احتواء الفيروس قد نجح أم ال.
بعــد نجــاح االحتــواء فــي الصيــن، بــدأت الســلطات 
تشــعر بالقلــق مــن حــدوث الموجــة الثانيــة مــن حــاالت 
مــن  القادمــون  الفيــروس، يجلبهــا األشــخاص  تفشــي 
الخــارج. لــذا، ال تســمح الصيــن بدخــول أي زوار إلــى 

أراضيها تجنًبا لتفشي الوباء.
علــى  التداعيــات  مــن  العديــد  لــه  ســيكون  الوبــاء 
مســتويات مختلفــة، ســتتغير الطريقــة التي تعمــل وتتفاعل 
بهــا الحكومــات والشــركات وأيًضــا األفــراد، وهــو موضــوع 
نأمــل أن نتناولــه فــي سلســة مــن المقــاالت فــي األســابيع 

القادمة.
فــي غضــون ذلــك، ونظــًرا لســرعة تفشــي الوبــاء، علــى 
كل شــخص منــا أن يدعــم التوجيهــات الحكوميــة لتجنــب 

ارتفاع الحاالت في المملكة العربية السعودية.
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الصورة والمعنى

أطلس السعادة

دليل التغذية المستدامة

●  بــدأت بكتابة القصة القصيرة بنشرك مجموعة »على ُســرر«، ما 
الذي دفعك لبدء رحلتك اإلبداعية بهذا الفن السردي بطبيعته 

الخاصة؟
بدأت بكتابة القصة القصيرة قبل كتابة المجموعة بأعوام طويلة، 
بل هي أول لون أدبي أجربه قبل أن أجرب كتابة السيناريو واألوبريت 
ــازت إحــدى قصصي فــي مسابقة القصة  ــرأي، وقــد ف ومــقــاالت الـ
2006م، أي قبل  القصيرة لجمعية األحساء للثقافة والفنون عــام 
إصــدار المجموعة بأكثر من عقد. المصادفة أن بداية ولعي بفن 
القصص القصيرة وقت المراهقة كان بسبب متابعة القصص التي 
تُنشر في أعداد مجلة القافلة، والتي أسرتني فيها النهايات المفاجئة، 
والتركيز في الحدث والصورة، بعيًدا عن اإلسهاب الموجود في ألوان 

أدبية أخرى.
ــذي دفــعــك للكتابة عــمــوًمــا؟ هــل تــريــن مــثــًا أن العمل  ●  ومـــا الــ
الُمتخيل بوسعه أن يطرح مشاكل الــواقــع ومــن ثم يضع حلول 

لها؟
الكاتب يبحث عن الحقيقة، ويــروي األكاذيب في كل خطوة في 
الطريق إليها. في مجتمعنا عديد من المسلمات والموروث الذي تعود 
عليه الناس إلى حد عدم ماحظة عيوبه ونواقصه، والطريقة الوحيدة 
لتعريته وكشفه هي عن طريق الفن واألدب، فالكلمات مجهر مكبر، 
يكشف التفاصيل الغائبة أو المسكوت عنها، أما الحلول فليست من 

وظيفة األدب السردي.
●  مــن يــقــرأ مجموعة »عــلــى ُســــرر«، يتبين أن ثمة قضية مركزية 
ترتبط بعالم الــمــرأة، الــذي ينقسم بين تصور رومانسي حالم، 
ووضع يومي قاس ال يمكنها الفكاك منه، لكن الغلبة تكون دائًما 
لألحزان والوجع. لماذ يسيطر على قصصك الطابع التشاؤمي 

وتكاد تغيب قيمة األمل؟
ال أتفق معك على غلبة الحس التشاؤمي في المجموعة، فالحكايات 
متنوعة بين النهايات المفتوحة أو المحددة بالحزن أو الفرح، لكن ألن 
الحكايات تقارب وضع المرأة الشرقية، وتتكلم عن بعض قضاياها 
المسكوت عنها تماًما بكل شفافية، فا بد أن ترتفع قليًا ترددات 

الوجع لتسمع صوت المرأة الغائب.
●  يتأسس تطور الحبكة في قصصك على أداة الوصف، وبشكل ما 
يغيب الحوار المباشر بين الشخصيات ليترك مكانه لما يشبه 
المونولوج النفسي الداخلي، وحتى لو وجد يكون حواًرا تتخيله 

الشخصية، لماذا هذا الخيار؟
أنا مهتمة بعلم النفس وأعشق خبايا النفس البشرية، لذلك وجدت 
في األدب الوجداني خــيــاًرا يمكنني من اإلصــغــاء لحديث القلوب 
واختاج المشاعر، فالحوارات ال تكشف حقيقة األحاسيس التي 
تداهمنا عند مواجهة مواقف بعينها،  لذلك لم أعتمد عليها في بناء 

القصة، وإنما استخدمتها كمفاصل أدبية تدعم واقعية الحكاية.
●  تفيض قصص المجموعة بالرمزية التي تشير إلــى ثنائيات: 
الحضور والغياب، الحب والقهر، الخوف واألمــان، هل تقصدين 

بذلك ترك فرصة أكبر للقارئ لتأويل المعنى المقصود؟
القارئ  أجمل األدب هو ما يمكنه أن يحاكي مشاعر وتــجــارب 
الخاصة، والرمزية تساعد على إضافة فسحة من التأويل والتفسير، 
النص فينطقه على لسان حاله هو،  القارئ خبراته على  ليسقط 
ويعيشه بصدق، فالنص الجيد هو ما يجعلنا نسمع أنفسنا بصوت 

عاٍل ونفهمها ونتقبلها. 
●  هل ثم حضور لبعض لمحات من سيرتك الذاتية في قصصك؟ 
بمعنى آخــر هل ثم قــدر من الحقائق فيها أم أن ســردك ينطلق 

كلًيا في رحاب الخيال؟
في حبكة كل قصة هناك عنصري الشخصيات واألحـــداث، كل 
األحــداث في الحكايات متخيلة كلًيا باستثناء ثاث قصص، اثنتان 
مبنيتان على تجارب شخصية مع بعض التغيير، وواحدة من التراث 
االجتماعي المنقول لي بالمشافهة. أما الشخصيات فاستعرت كثيًرا 
من المامح الخلقية والُخلقية من أشخاص جمعتني بهم األيام على 
أرض الواقع، ولعلني استعرت قليًا مني أيًضا، لكن الحكايات بشكل 
عام مستوحاة من القضايا االجتماعية التي تتكرر في مجتمعاتنا، 

وليست خيالية بعيدة عن واقعنا.

النص الجيد يجعلنا 
نسمع أنفسنا ونتقبلها

سلمى بوخمسني
سيناريست وقاصة سعودية، صدرت لها 

مجموعة قصصية بعنوان »على ُسرر«.

يناقـش الباحـث المغربـي محمـد نورالديـن أفايـة فـي هذا 
الصـورة  علـى  بالتطبيـق  اإلبداعـي  الفعـل  آليـات  الكتـاب 
السـينمائية المتخيَّلة، ويتسـاءل حول مدى قدرة تلك الصورة 
علـى إعادة تشـكيل الواقـع، أو على إبداع واقعهـا الخاص، أي 
قدرتهـا علـى أن تتحـول إلـى تخيـل يطابـق الواقـع األصلـي أو 

يختلف عنه.
والتفكيـر  السـينما  والمعنـى،  »الصـورة  بعنـوان  الكتـاب 
بالفعل«، ويضم أربعة أقسـام، قسم نظري يبحث في مفاهيم 
ترتبـط بجماليـات الصـورة والكتابـة، ويناقـش كل مـا يرتبـط 
الروائـي  بيـن  العاقـة  فـي  ويبحـث  السـينمائي،  بالتخيـل 
والسـينمائي والعاقـة بيـن الـذات المبدعـة وصـور اآلخـر، 
ويوضـح إمكانيـة االقتبـاس مـن الواقـع وحـدوده. كمـا يشـتمل 
الكتـاب علـى قسـمين نقدييـن تطبيقيين، قسـم يحمـل عنوان 
»أسئلة الفكر والوجود في السينما«، ويعالج إمكانية »التفكير 
بالسـينما« ويحلـل بعـض المعالجـات السـينمائية الخاصـة 
بحـاالت »قلـق الكائـن« حسـب تعبيـر المؤلـف. أمـا القسـم 
التطبيقـي اآلخـر فهـو بعنـوان »اآلخـر، التاريـخ والمـرأة«، 
ويسـتعرض تجليـات العاقة بيـن المرأة والرجل في السـينما 
وكيـف قـدم المتخيـل السـينمائي اآلخـر بـكل مـا يحملـه مـن 
عناصـر حضاريـة وثقافيـة خاصة بـه. أما القسـم األخير من 
الكتـاب فيحمـل طابًعـا تاريخًيـا حـاول المؤلـف فيـه أن يـؤرخ 

هـل هنـاك أسـرار عالميـة للسـعادة؟ تجيـب الصحافيـة 
البريطانيـة هيليـن راسـل مؤلفـة هـذا الكتـاب عـن هـذا 
لهـا طريقتهـا  العالـم  دول  فـكل شـعوب  بنعـم،  السـؤال 
الخاصـة فـي تحقيـق سـعادتها. الكتـاب بعنـوان »أطلـس 
السـعادة« وهو عبارة عن جولة قامت بها الكاتبة بين عدد 
كبيـر مـن البلـدان مـن قـارات مختلفـة، بحًثـا عـن التفـاؤل 
وإمكانيـة الشـعور بالرضـا والسـرور في هذا العالـم، الذي 

أضحت المخاطر تهدده بشكل غير مسبوق.
تؤكـد راسـل علـى أن ليس »كل شـيء سـيًئا« لذلك علينا 
أن نعمل بوعي وإدراك على تذكر الجيد والبقاء متفائلين، 
هـو  بـل  عبًثـا«  ليـس  التفـاؤل   « األسـاس  هـذا  وعلـى 
»ضـرورة«. تكتـب راسـل: »إذا بقينـا نشـعر باليـأس فـي كل 
األوقات، وإذا بقينا نعيش في أزمات مسـتمرة، يصبح من 
الطبيعي أن نتخلى وأن نكف عن المحاولة. ولكننا ال نريد 
أن نـدع الوهـم يتغلـب علينـا«. إذن حسـب هـذا الكتـاب 
المشـكات ُوجـدت لنقوم بحلهـا والتحديـات حاضرة لكي 

نواجهها.
وتنفـي المؤلفـة، التي تعمل مراسـلة صحافية لصحيفة 
»الجارديان« في إسكندينافيا، ما يُقال عن صعوبة تحقيق 
السـعادة واسـتمرارها حـال وجودهـا؛ ألن هناك أشـخاًصا 

يُطالـب هـذا الكتـاب اإلنسـان بضـرورة تغييـر عاداتـه 
الغذائيـة؛ ليس فقط ألنها تضره وتتسـبب في أحيان كثيرة 
فـي إصابته بأكثـر األمراض خطورة والتي قـد تهدد وجوده 

ذاته، بل ألنها كذلك تؤذي كوكب األرض كله وبشدة.
الكتـاب بعنوان :«دليل التغذية المسـتدامة، االلتزام تجاه 
الكوكـب مـن دون أن تزعـج نفسـك«، وهـو يـدق ناقـوس 
الخطـر بالكشـف عـن كـم كبير مـن التهديدات البيئيـة التي 
يسـببها البشـر لكوكبهم من دون أن يلتفتوا أو يدركوا ذلك. 
وتـزداد قيمـة مثـل هـذه الكتـب فـي هـذا الوقـت العصيـب 
الـذي تمـر بـه البشـرية بسـبب جائحـة فيـروس كورونـا 
المسـتجد، ألنه يسـهم في زيادة الوعي بأهمية الدور الذي 
يلعبـه اإلنسـان فـي حمايـة ذاتـه ومجتمعـه وبيئتـه، بمجـرد 
اتباعه بعض الخطوات البسيطة، التي تتعلق بنوعية الغذاء 

اليومي الذي يستهلكه.
وتؤكد المؤلفة ألين غبري، وهي استشـارية فرنسـية في 
التنميـة المسـتدامة حاصلـة علـى درجـة الماجسـتير فـي 
اإلدارة البيئيـة فـي جامعـة السـوربون، فـي صفحـات عملها 
أن العـادات الغذائيـة غير السـليمة أشـد تأثيـًرا على البيئة 
مـن »قطاعـات النقـل والبنـاء والتشـييد«. وتقـول الكاتبـة 
باختصار:«مسـؤوليتك تجـاه الكوكـب تبـدأ مـن طبقـك«، 
وتقدم ما يمكن اعتباره دليًا عملًيا وبسيًطا وواقعًيا يمكن 

وهـل  المجتمـع،  لقضايـا  ومعالجاتهـا  العربيـة  للسـينما 
اسـتطاعت ان تكشـف تناقضاته، وهل نجحت في إعادة بناء 

الهوية الوطنية.
ويؤكـد محمـد نورالديـن أفايـة بعـد هـذا المجهـود البحثي 
أن السـينما إبـداع بصـري وجمالـي، ينسـج عاقـة بيـن مـا 
ينطبـع فـي المخيلـة مـن أشـياء الواقـع المتعـددة ومـا اختـزن 
فـي الذاكـرة مـن رصيـد رمـزي بشـأنها ومـا يمتلكـه المبـدع 
السـينمائي من قدرة على التخيل؛ فالسـينما وفًقا له »ليسـت 
مجـرد رصـد انعكاسـي للواقـع«، وهـو األمـر الـذي يزيـد مـن 
صعوبة مهمة الناقد السـينمائي، الذي يجد نفسه أمام صور 
مركبـة ومتعـددة تحتـاج إلـى اجتهـاد نظري وفلسـفي وجمالي 

وتأويل وفهم خاص.
ويؤكـد المؤلـف كذلـك أن الفيلـم الـذي يتـرك أثـًرا فـي 
النـاس، بالرغـم مـن اختـاف خلفيـات أصحابـه، هـو الـذي 
ينجح في نسـج صور وإنتاج تركيب حكائي قادر على صياغة 
المعنـى، واالنتبـاه لوضعيـات اإلنسـان، واالشـتغال علـى أبعاد 
الفيلـم الجمالية، وعلى أن بوسـع الرواية السـينمائية »تكثيف 
إًذا  مـا هـو حضـاري واجتماعـي وسياسـي وال شـعوري«. 
فالسـينما، التـي ال شـك أن مواضيعهـا تهـم شـريحة مـا مـن 
النـاس، سـواء تنـاول مخـرج الفيلـم حالـة حـب، أو ظاهـرة 

اجتماعية، أو موضوًعا سياسًيا، أو حتى قصة مسلية.

في كل أرجاء العالم يجدون السـعادة كل يوم، سـواء أكانوا 
في دول تقع على رأس جداول إحصائيات السـعادة أم في 
أسـفلها. فهي كما تشـير يتصل بها أشخاص من كل أنحاء 
العالـم يـودون مشـاركة المفاهيـم الفريـدة للسـعادة فـي 
بلدانهم، وهكذا فإن معرفة هؤالء تسـاعد في إيجاد طرق 
تجعـل غيرهـم سـعداء أيًضـا، »فالتعاطـف أمـر جوهـري، 
واإللمام بما يهم الناس في نواح أخرى من العالم يسـعفنا 
جميًعـا. وتفهـم نظـرات اآلخرين إلى السـعادة قـد يكون له 
أثـر فـي تفاعـل بعضنـا مـع بعـض والمضـي قدًما فـي هذا 

المسعى«.
بمثابـة  يعـد  الـذي  عملهـا،  أن  تؤكـد  الكاتبـة  لكـن 
»الكاتالـوج« الـذي يرسـم مشـهًدا عريًضـا للسـعادة ومعنـى 
أن نعيش حياة طيبة حول العالم، ال يشـكل خاصة وافية 
للبلـدان األكثـر سـعادة فـي العالـم، وتوضـح كذلـك أنـه ال 
يوجـد مـكان كامـل األوصـاف، فـكل بلـد »لديـه شـوائب«، 
لكـن المهم اإلمسـاك بأفضل األجـزاء من ثقافـة أي دولة، 
وإبـراز مميزاتهـا الوطنيـة، وبهـذه الطريقـة يمكـن وضـع 
قائمـة مـن المفاهيـم والقيم والسـلوكيات المشـتركة، التي 
يمكن تقاسمها بين البشر، والتي من شأنها أن تحقق لهم 

قدًرا من السعادة المنشودة.

ألي شـخص اتباعـه، يتضمـن اإلجـراءات الكفيلـة بتغييـر 
قائمة الطعام الضار بأخرى تتضمن ما وصفته بال »الغذاء 
المسـتدام« في إشارة منها لمفهوم بيئي شهير هو »التنمية 
المسـتدامة«، الـذي يسـعى كل دعـاة وأنصـار التوجه البيئي 

إلى تحقيقه.
ومن خال قراءة فصول الكتاب الخمسة، يمكن التعرف 
علـى أكثـر األطعمـة ضـرًرا علـى هـذا الكوكـب، والقائمـة 
السـوداء ألكثر األطعمة تسـبًبا في التلوث، وكذلك »القائمة 
الرماديـة« التـي تضـم أطعمـة أقـل خطـًرا علـى البيئـة لكـن 
يظل لها تأثيرها السلبي عليها، وأيًضا »القائمة الخضراء« 
ألكثـر األطعمة الصحية الصديقة للبيئة. كما يقدم الكتاب 
25 وصفـة لطبـخ الخضـراوات منخفضـة الكربوهيـدرات، 
ووصفـات لاقتصـاد فـي اسـتهاك المنتجـات الغذائيـة 

وكيف يمكن تقليل ما يتم إهداره منها ألقل نسبة ممكنة.
ويتضمـن الكتـاب كذلـك مـا أدرجتـه الكاتبـة بوصفـه 
»شـهادات« مـن أشـخاص نجحـوا فـي تحقيق تلـك المعادلة 
الصعبـة في تغييـر ما اعتادوا عليه لسـنوات طويلة، وهكذا 
توضـح أن البشـر بوسـعهم أن يحققـوا مـا أسـمته »االنتقال 
البيئـي«، أي دخولهـم المرحلـة اآلمنـة التـي تقلـل مـا كانـوا 
يتسـببون فيـه مـن فوضـى بيئيـة نتيجـة لممارسـات يوميـة 
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القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

افتراضيـة  لقمـة طارئـة  المملكـة  قيـادة  بالـغ دعـوة  باهتمـام  العالـم  تابـع 
يـوم  عقـدت  التـي  الريـاض،  فـي   )G20 ( االقتصاديـة  العشـرين  لمجموعـة 
الخميـس 26 مـارس 2020م برئاسـة خـادم الحرميـن الشـريفين، الملـك سـلمان 
بـن عبدالعزيـز، يحفظـه اهلل، والتـي شـارك فيهـا قـادة مجموعـة العشـرين عبـر 
المسـتجد  كورونـا  فايـوس  وبـاء  انتشـار  مواجهـة  سـبل  لمناقشـة  اإلنترنـت، 
)كوفيـد19( وسـبل التخفيـف منـه ومعالجـة تداعيـات هـذا الوبـاء علـى كافـة 
المسـتويات، وخصوصـاً اإلنسـاني منهـا. وكذلـك مناقشـة سـبل مكافحـة هـذه 
تأثيـر  مـن  والحـد  العالميـة  الجهـود  تنسـيق  فـي  قدًمـا  والمضـي  الجائحـة، 

الجائحة على الصعيد اإلنساني واالقتصادي والمجتمعي. 
فجـاء عقـد المملكـة لهـذه لقمـة مجموعـة العشـرين االقتصادية انطاقـاً من 
واجبهـا كقائـدة لهـذه المجموعـة فـي هـذه الفتـرة التي يمـر فيهـا العالـم بأخطر 
مشـكلة تواجهـه فـي العصـر الحديث، بل نقـول إنهـا األخطر فـي تاريخ البشـرية 
المنظـور، وكذلـك إظهارهـا لحرصهـا علـى حيـاة اإلنسـان فـي أي مـكان، سـواء 
كان فـي المملكـة أو خارجهـا، وذلـك بدعوتهـا قـادة مجموعـة العشـرين بدعـم 
الـدول والشـعوب األقـل نمـواً، وهو ما شـدد عليـه خـادم الحرمين الشـريفين في 
كلمتـه االفتتاحيـة للقمـة. ولذلك جاءت هذه المشـاركة سـواء من قـادة مجموعة 
العشـرين االقتصاديـة أو المنظمـات الدوليـة، لتبيـن المكانـة التـي تحظـى بهـا 
المملكـة العربيـة السـعودية إقليميـاً ودوليـاً، ولتخـرج من هـذه القمة االسـتثنائية 
مجموعـة قـرارات تتضافـر فيهـا الجهـود إليجـاد حـل مـن خـال التعـاون بيـن 
الـدول األعضـاء ممثلة بـوزراء الصحة للمجموعـة، ولدعم االقتصـادات العالمية 
من خـال ضـخ حوالي 5 ترليـون إلنعـاش األسـواق العالميـة حتى يتجنـب العالم 
الركـود االقتصـادي الـذي سـيطال الجميـع وبـدون اسـتثناء، ال سـمح اهلل، فـي 

حال استمرار الجائحة.
التـي عقدتهـا المملكـة أهميـة قصـوى وتفاعـًا  لقـد اكتسـبت تلـك القمـة 
عالميـاً كبيراً، حيث شـارك فـي القمة قـادة دول مجموعـة العشـرين، وباإلضافة 
إلـى كل من: إسـبانيا واألردن وسـنغافورة وسويسـرا وممثلون عـن كل من منظمة 
الصحـة العالميـة، وصنـدوق النقـد الدولـي، ومجموعـة البنـك الدولـي، واألمـم 
المتحـدة، ومنظمـة األغذيـة والزراعـة، ومجلـس االسـتقرار المالـي، ومنظمـة 
التجـارة  ومنظمـة  والتنميـة،  االقتصـادي  التعـاون  ومنظمـة  الدوليـة،  العمـل 
العالميـة«. كمـا مثـل المنظمـات اإلقليميـة جمهوريـة فيتنـام االشـتراكية بصفتهـا 
رئيسـاً لرابطـة دول جنـوب شـرق آسـيا، وجمهوريـة جنـوب أفريقيـا بصفتهـا 
رئيسـا لاتحـاد األفريقـي، ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة بصفتهـا الرئيـس 
الحالـي لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وجمهوريـة روانـدا بصفتهـا 

رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا«.
ولوعدنـا لقـراءات التاريـخ والجيوسـتراتيجية؛ فإنـه ومنـذ تأسـيس المملكـة 
وهـي تتميـز بثـاث ميـزات رئيسـة: الموقـع االسـتراتيجي فـي خريطـة العالـم، 
ووجـود األماكـن المقدسـة للمسـلمين )مكة المكرمـة والمدينـة المنـورة(، وظهور 
النفـط وتبوئهـا مركـز الصـدارة فـي إنتاجـه وتصديـره. وهـذه الميـزات الثـاث 
جعلـت المملكـة العربيـة السـعودية تلعـب دوًرا حيوًيـا علـى كافـة المسـتويات 
العالميـة سـواء كانـت سياسـية أو اقتصاديـة أو حتـى اسـتراتيجية. واليـوم وبعـد 
مـرور أكثـر مـن مائـة عـام علـى تأسـيس هـذا الكيـان المؤثـر، تواصـل المملكـة 
وبقيـادة خـادم الحرميـن الشـريفين، الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز، وولـي عهـده 
األميـن، سـمو األميـر محمـد بـن سـلمان، لعـب الـدور الريـادي الـذي يليـق بهـا 

على المستوى العالمي. 
ال شـك أن اإلجـراءات التـي اتخذتهـا المملكـة فـي التصـدي لهـذه الجائحـة 
أصبحـت نموذجـا ناجًحـا للـدول، فقـد سـبقت أفعالهـا أقوالهـا، وتماشـت معهـا 
اإلجـراءات التـي اتخذتهـا أرامكـو السـعودية -فخـر صناعـة البترول السـعودية- 
بالحملـة التوعويـة التـي قامـت بهـا سـواء لجمهورهـا الداخلـي أو جمهورهـا 
الخارجـي، وتطمينهـا لعمائهـا فـي كل أنحـاء العالـم بشـأن اسـتمرار موثوقيـة 
اإلمـدادات لهـم. لقـد تضمنـت حملـة أرامكـو السـعودية اسـتجابة احترافيـة 
وبرنامجـاً وقائيـاً متكامـًا يعكـس المرونـة الفائقـة التـي تتمتـع بهـا الشـركة فـي 
التواصـل  منصـات  جميـع  علـى  توعويـة  نشـرات  شـمل  التحديـات،  مواجهـة 
اإلعاميـة التـي تمتلكهـا الشـركة، وفـي جميع وسـائل النشـر المتاحة لهـا، وذلك 
بإرشـادات للسـلوكيات المتبعـة خـال هـذه الجائحـة، والعمـل عـن بعـد أو منـع 
التجـول داخـل المجمعـات السـكنية للشـركة، وقيـاس درجـة الحـرارة للموظفيـن 
فـي كل موقـع مـن مواقـع العمـل التابعـة للشـركة، وكذلـك تزويدهـا لجمهورهـا 
بآخـر المسـتجدات عـن هـذه الجائحـة. نعم يحـق لنـا كسـعوديين االفتخـار بهذه 

الشركة التي تساند الحكومة في كل األزمات وعلى كافة المستويات.

ريادة السعودية 
العالمية

د علي بن دبكل العنزي *

* رئيس قسم اإلعام في جامعة الملك سعود 

تتطلع محمية بقيق الطبيعية، التي طورتها إدارة خدمات المجتمع في منطقة األعمال الجنوبية والوسطى إلى توفير ماذ آمن للنباتات والحيوانات 
المحلية في المملكة، من الغزالن إلى الزواحف وإلى أشكال مختلفة من األسماك والنباتات واألزهار، تحتوي المحمية أيًضا على مركز للزوار ُيستخدم 

لألغراض التعليمية والزيارات المدرسية.
تصوير: إبراهيم خياط

أحمد التميمي

بقيــق - اتخــذت إدارة خدمــات المجتمــع 
ــة والوســطى،  ــال الجنوبي ــة األعم ــي منطق ف
مؤخــًرا، خطــوات لانضمــام إلــى برنامــج 
حمايــة عالمــي مــن خــال تطويــر محميــة 
بقيــق الطبيعيــة، والتــي تُعــّد مــاًذا آمًنــا 
للنباتــات والحيوانــات المحليــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، ويقــع المشــروع بالقــرب 
مــن حقــل بقيــق، وُطــّور بدعــم مــن إدارة 
حمايــة البيئــة فــي أرامكــو الســعودية والهيئــة 

السعودية للحياة  الفطرية.

إدارة  أقســام  مــن مختلــف  فريــق  قــام 
األعمــال  فــي منطقــة  المجتمــع  خدمــات 
الجنوبيــة والوســطى بالعمــل علــى تطويــر 
هدفهــا  واحــدة  برؤيــة  المشــروع،  موقــع 
إنشــاء منطقــة داخــل محميــة بقيــق وذلــك 
إلعــادة إحيــاء الحيــاة الفطريــة والبريــة، 
حيــث مــَر المشــروع بعــّدة مراحــل مــن تهيئــة 
توطيــن  دة  عــا إ لــى  إ لزراعيــة  ا لبيئــة  ا

الحيوانات المحلية.
أربــع  تضّمــن  التــي  المشــروع  انتهــى 
مراحــل تفصيليــة، بتوفيــر خــط أنابيــب ميــاه 
لــري 2,100 شــجرة محليــة، وتوفيــر ماجــئ 

للطيــور، وإعــداد وتعبئــة البحيــرة بالميــاه 
تثقيفيــة  الفتــات  ووضــع  واألســماك، 
والحيوانــات  النباتــات  عــن  ومعلوماتيــة 

الموجودة.
كمــا تحتــوي المحميــة علــى مركــز للــزوار، 
وممشــى صديــق للبيئــة مــن أجــل اســتخدامه 
لألغــراض التعليميــة مــن خــال الزيــارات 

المدرسية والمجتمعية والحمات البيئية.
الجديــر بالذكــر أنــه فــي أواخــر العــام 
فــي  غــزالن  أربعــة  أُطلقــت  الماضــي، 
تتويًجــا  يمثــل  ممــا  الجديــدة،  محميتهــم 

للمشروع.

أرامكو السعودية تسهم في 
تطوير محمية بقيق




