
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢٥ ذو القعدة 144١هـ، ١٦ يوليو 20٢٠م

جهود أرامكو السعودية تهدف في
لتمكني نهضة صناعية ُتسهم يف بناء 

منظومة احملتوى احمللي
التقى املهندس أمني حسن الناصر، 
عبر تقنية الفيديو، مع أعضاء جلنة 

املقاوالت يف غرفة الشرقية واملهتمني 
بقطاع املقاوالت والتصنيع والتوريد، 

للحديث حول عديد من املواضيع 
الرئيسة ذات الصلة بالقطاع.

صفحة ٣

أرامكو السعودية تعلن إعادة تنظيم 
أعمال قطاع التكرير واملعاجلة 

والتسويق
يف خطوة من شأنها أن تسهم يف دعم 

وإحكام التكامل يف جميع مراحل 
سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتقوية 
موقع الشركة فيما يتعلق بتعزيز األداء 
املالي وخلق القيمة ودفع عجلة النمو 

عاملًيا.

صفحة ٢

رغم اجلائحة .. مركز األبحاث 
املتقدمة يف إكسبك يحصد اجلوائز 

احمللية والعاملية
تسببت جائحة كوفيد - 19 يف توقف 

عديد من األنشطة يف جميع أنحاء 
العالم. لكن ذلك لم يوقف أعمال 
وأبحاث مركز األبحاث املتقدمة 

يف إكسبك، ذراع أرامكو السعودية 
البحثية يف مجال التنقيب واإلنتاج.

صفحة ٥

إثراء يعزز تواصله الثقايف مع العالم 
عبر املعرض االفتراضي (كوفيد - 19)
أطلق مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
العاملي )إثراء(، معرضه االفتراضي 

)كوفيد - 19(، الذي يسبر أغوار 
الذاكرة اجلمعية لدى اجلمهور الذي 

يعايش اجلائحة. 

صفحة ٧

هذا العدد

كلنا مسؤول
ارتِد قناًعا للوجه في األماكن العامة

حافظ على مسافة مترين بينك
وبين اآلخرين في جميع األوقات

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

مترين

منصة التحوُّل الرقمي..

فجٌر جديد ألعمال أرامكو السعودية
صفحة ٤
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أرامكو السعودية تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير 
والمعالجة والتسويق لتعزيز األداء ودعم إستراتيجية النمو عالمًيا

الظهـــران - أعلنـــت شـــركة الزيـــت العربيـــة الســـعودية 
)أرامكـــو الســـعودية(، يـــوم الثالثـــاء 23 ذو القعـــدة 1441هــــ )14 
ــر  ــاع التكريـ ــال قطـ ــم أعمـ ــادة تنظيـ ــن إعـ ــو 2020م(، عـ يوليـ
والمعالجـــة والتســـويق لديهـــا، فـــي خطـــوة مـــن شـــأنها أن 
تســـهم فـــي دعـــم وإحـــكام التكامـــل فـــي جميـــع مراحـــل سلســـلة 
ـــق  ـــا يتعل ـــع الشـــركة فيم ـــة موق ـــة، وتقوي ـــة الهيدروكربوني القيم
بتعزيـــز األداء المالـــي وخلـــق القيمـــة ودفـــع عجلـــة النمـــو 

عالمًيا.
ومــن المقــرر أن يضــم نمــوذج تشــغيل القطــاع أربــع وحدات 
أعمــال تجاريــة هي: وحــدة الوقود )تشــمل التكريــر، والتجارة، 
والتجزئــة، وزيــوت التشــحيم( ووحــدة الكيميائيــات، ووحــدة 
والتوزيــع  األنابيــب  الكهربائيــة، ووحــدة خطــوط  الطاقــة 
والُفــرض، وســتتلقى هــذه الوحــدات المســاندة مــن ثالثــة 

مســتويات إداريــة هــي: التصنيــع، واإلســتراتيجية والتســويق، القافلة األسبوعية
وشؤون الشركات التابعة ألرامكو السعودية.

وتأتــي عمليــة إعــادة التنظيــم هــذه فــي إطــار تعزيــز فاعليــة 
وكفــاءة أصــول قطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق بالشــركة، 
ــكل التنظيمــي ألعمــال  ــٍر جوهــري فــي الهي دون إحــداث تغيي

القطاع.
ــر  ــس للتكري ــى للرئي ــب األعل ــال النائ ــي هــذا الشــأن، ق وف
األســتاذ  الســعودية،  أرامكــو  فــي  والتســويق  والمعالجــة 
عبدالعزيــز محمــد القديمــي: »إننــي متفائــٌل وفخــور بإطــالق 
ــاء  ــه لالرتق ــذي نســعى مــن خالل ــد ال نمــوذج التشــغيل الجدي
بانســيابية أعمالنــا وتعزيــز مكانتنــا كشــركة عالميــة كبــرى فــي 
مجــال الطاقــة والبتروكيميائيــات«، مؤكــًدا أن تطبيــق هــذا 
النمــوذج الجديــد يمثــل خطــوة فــي إطــار إســتراتيجية أرامكــو 
الســعودية لتطويــر قطــاع عالمــي متكامــل للتكريــر والمعالجــة 
والتســويق مــن شــأنه أن يســهم فــي تعزيــز القــدرة التنافســية 

مــن خــالل تحقيــق أكبــر قيمــة ممكنــة فــي كافــة مراحــل 
سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

ــام  ــة الع ــع تنفيذهــا بنهاي ــم، المتوق وســتُمّكن إعــادة التنظي
ــز مكانتهــا الرائــدة فــي  الجــاري، أرامكــو الســعودية مــن تعزي

مجاالت السالمة، واالستدامة، والكفاءة، والموثوقية.
تمتلــك قطاًعــا  الســعودية  أرامكــو  أن  بالذكــر  الجديــر 
عالمًيــا للتكريــر والمعالجــة والتســويق تتوفــر لــه مقومــات 
التكامــل اإلســتراتيجي، فضــاًل عــن ارتــكازه علــى مكانــة 
الشــركة وقدرتهــا التنافســية فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج. 
وتتمحــور إســتراتيجية التكريــر والمعالجــة والتســويق فــي 
الشــركة حــول خلــق فــرص النمــو عبــر مراحــل سلســلة المــواد 
الهيدروكربونيــة لتمكيــن الشــركة مــن تنميــة مصــادر أرباحهــا، 
ومنحهــا المرونــة الكافيــة التــي تمّكنهــا مــن مواجهــة تقلبــات 
أســعار النفــط واالســتفادة مــن تزايــد الطلــب علــى المنتجــات 

البتروكيميائية.

أرامكو السعودية تدعو مجلس خط األنابيب الدولي 
لمواجهة تحديات الصناعة

ســان دييغــو - تعتبــر خطــوط األنابيــب شــريان الحيــاة 
ــر  ــدى أرامكــو الســعودية أكث فــي نقــل الزيــت والغــاز. فل
مــن 23000 كيلومتــر مــن خطــوط األنابيــب، ممــا يجعلها 
ــرت  ــد أظه ــم. وق ــي العال ــات ف ــر شــبكة هيدروكربون أكب
مشــاركة الشــركة فــي مجلــس أبحــاث خــط األنابيــب 
الدولــي واجتمــاع تبــادل األبحــاث لعــام 2020م خبــرة 
الشــركة التقنيــة والتشــغيلية والتزامهــا بالعمــل وفــق 
الســعي  واســتدامة  والمســؤولية،  الســالمة،  معاييــر 
للحصــول علــى حلــول مبتكــرة واالســتفادة مــن أحــدث 

أنواع المعرفة.
وبوصفهــا راعًيــا ذهبًيــا لهــذا الحــدث، شــارك موظفــو 

وإدارة برايان بيوني والفــرض  والتوزيــع  األنابيــب  دائــرة خطــوط 
المشــاريع والمســاندة الفنيــة بفاعليــة، وكانــت أرامكــو 
األوســط  الشــرق  فــي  الوحيــدة  الشــركة  الســعودية 
الحاضــرة هــذا العــام، حيــث أبــرزت الشــركت مجموعــة 
فريــدة مــن التحديــات الجغرافيــة إلــى واجهــة ملتقــى 

المجلس.
مــن  ا  عــدًد الســعودية  أرامكــو  ممثلــو  واقتــرح 
لتكــون  وبحثهــا  فيهــا  للنظــر  الجديــدة  الموضوعــات 

وسيلة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة.
وعضــو  األنابيــب  لخطــوط  العــام  المديــر  وقــال 
أبحــاث خــط األنابيــب  التنفيذيــة لمجلــس  الجمعيــة 
الدولــي، األســتاذ محمــد الهطالنــي: »إن عضويــة أرامكو 
الســعودية فــي مجلــس أبحــاث خــط األنابيــب الدولــي 

ضروريــة للمســاعدة فــي الوصــول إلــى البحــث والتطويــر 
الدولــي لخطــوط األنابيــب«. وأضــاف الهطالنــي أن 
ــة  ــادل المعرفــة مــع أهــم الشــركات العالمي الشــراكة وتب
لألنابيــب ومراكــز األبحــاث هــي عامــل تمكيــن مهــم 
الســالمة  لجهودنــا نحــو تحقيــق أعلــى مســتوى مــن 

والنزاهة والموثوقية لألنابيب.

مجلس األبحاث .. فرصة 
للمساهمة والتعاون

مكــو  ا ألر لمجلــس  ا عــات  اجتما أهميــة  وحــول 
والمســاندة  المشــاريع  إدارة  مديــر  قــال  الســعودية، 
الفنيــة، وليــد الكليبــي: »إن منتــدى تبــادل المعرفــة الــذي 

ــغ مــن  ــن تقــوم بحركــة مضحكــة أمــام طفــل يبل حي
العمــر عاًمــا، فإنــه يضحــك مــلء فمــه وبطريقــة رائعــة 
رت أمامــه الحركــة نفســها مــرات  ومثيــرة، فــإذا كــرَّ
متتاليــة تراجــع تجاوبــه معهــا، وصــارت ضحكاتــه 
أقصــر وأهــدأ، ثــم ال يلبــث أن يديــر وجهــه عنــك 

تعبيًرا عن التشبع وربما السأم.
دافًعــا  ل  يشــكِّ لألفــكار  النــاس  اســتهالك  إن 
بطبيعتــه  اإلنســان  فيبــدأ  وتطويرهــا،  لتغييرهــا 
البشــرية فــي اســتحداث قوانيــن وأنظمــة تتحقــق مــن 
خاللهــا احتياجــات المرحلــة الجديــدة مــن حياتــه، 
ولكــن يبقــى الســؤال دائًمــا يتمحــور حــول ماهيــة 

دوافع المرحلة، وعن مدى حاجة الناس لها.
فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر، فــي حوالــي عام 
البخاريــة فــي  المحــركات  بــدأ اســتخدام  1765م، 
المكائــن  مــن  االســتفادة  بــدأت  ومنهــا  بريطانيــا، 
بعــض  لتنتقــل  الصناعــة،  فــي  التوســع  وانطلــق 
المجتمعــات مــن الحيــاة الزراعيــة البســيطة المعتمــدة 
علــى القــوة البدنيــة والحيوانــات إلــى عصــر التصنيــع 
والقــوة المعتمــدة علــى المكائــن. كان ذلــك إيذاًنــا 
ــى، وهــي فجــر عصــر  ــة األول ــورة الصناعي ــول الث بحل

التصنيع والقوة البخارية.

ــل  ــى تتمثَّ ــة األول ــورة الصناعي ــت دوافــع الث لقــد كان
فــي تحقيــق االحتياجــات األســاس، وتعتمــد بشــكل 
مباشــرعلى توفيــر الجهــد، ممــا أســهم بشــكل متتابــع 
فــي خلــق ثــورات صناعيــة الحقــة تجلــب الرفاهيــة، 
ــة للوقــت. وقــد تحقــق  وتتســبب فــي اختصــارات بالغ
ذلــك بالفعــل فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 
عشــر، مــع بدايــة الثــورة الصناعيــة الثانيــة، التــي 
تضاعفــت خاللهــا القــدرة علــى التصنيــع عــن طريــق 
االســتفادة مــن العلــوم، والتوجــه نحــو اســتثمار ثــروات 
باطــن األرض، ودخــول الكهربــاء واألجهــزة الالســلكية 

في حياة الناس بشكل رئيس.
ــدة لعصــر  وكانــت الثــورة الصناعيــة الثانيــة ممهِّ
التقنيــة والحواســيب، التــي كانــت فــي خمســينيات 
القــرن العشــرين، وأســهمت فــي تحقيــق مزيــد مــن 
م الصناعي بشــكل  الرفاهيــة، كمــا دفعــت عجلــة التقــدُّ

متسارع، حتى جاءت الثورة الصناعية الثالثة.
ــة، ومالحظــة المراحــل  ــة مختلف ــن زاوي وبالنظــر م
االنتقاليــة بيــن تلــك الثــورات الصناعيــة حتــى مــا 
وصلنــا إليــه اليــوم مــن تقــدم صناعــي وحضــاري، 
يمكــن القــول إن األزمــات العالميــة التــي مرَّ بهــا العالم 
خــالل الفتــرات الســابقة كانــت مــن بيــن الدوافــع التــي 

أســهمت فــي صنــع تحــول صناعــي يغيِّــر مــن نمــط 
عيــش البشــرية؛ حيــث تفرض تلــك األزمــات أســلوبها، 
ــف اإلنســان معهــا باحًثــا عــن حلــول  وســرعان مــا يتكيَّ

وأفكار جديدة مما يؤدِّي إلى تحول صناعي باهر.
واليــوم، نحــن نعيــش فــي ظــل أزمــة صاعــدة ظهــرت 
ــر  إلــى العالــم بشــكل لــم يكــن بالحســبان، فجعلتنــا نفكِّ
بجديــة فــي تغييــر نمــط العيــش، والبــدء فــي تبنــي 
أســلوب مختلــف علــى كافــة األصعــدة. لــم يكــن ذلــك 
خيــاًرا يحقــق الرفاهيــة، بــل كانــت حاجــة لبدائــل 
فــي  لمعر ا لنمــو  ا و لتقــدم  ا صلــة  ا لمو قعيــة  ا و
واالقتصــادي. كمــا أن االزمــة دفعتنــا إلــى التفكيــر 
بجديــة فــي االســتفادة مــن بعــض تطبيقــات التقنيــة 
الذكيــة، التــي أثبتــت لنــا مــدى أهميــة دخولهــا بشــكل 

مباشر على النطاقين الصناعي والخدمي.
إن الحــراك التقنــي فــي ســبيل اســتمرارية الحيــاة، 
وعلــى جميــع مســتوياته، كان نتيجــة الســتهالك جميــع 
األفــكار، ممــا دفــع الغريــزة البشــرية إلــى خلــق أفــكار 
جديــدة تتناســب مــع الظــروف الراهنــة. لكــن يبقــى 
الســؤال المطــروح، هــل تُطلق جائحــة كورونــا رصاصة 
الرحمــة، وتديــر عجلــة الزمــن معلنــة عــن ازدهــار 

الثورة الصناعية الرابعة؟

كورونا.. رصاصة الرحمة؟
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.

حسام محمد الغريب
hosam.gharib@aramco.com

إدارة منع الخسائر

أنشــأه مجلــس أبحــاث خــط األنابيــب الدولــي يوفــر 
ألرامكــو الســعودية فرصــة للمســاهمة والتعــاون مــع 
الخبــراء فــي توجيــه وتنفيــذ واعتمــاد البحــث مــع تحفيــز 

عالي القيمة لصناعة خطوط األنابيب«.
وشــاركت دائــرة خطــوط أنابيــب أرامكو الســعودية في 
أبحــاث خــط األنابيــب  التنفيذيــة لمجلــس  الجمعيــة 
الدولي كعضو، وصوتت لصالح المشــاريع االســتراتيجية 
الرئيســة التــي ســيقوم برعايتهــا مجلــس أبحــاث خــط 
األنابيــب الدولــي. عــالوة علــى ذلــك، قدمــت أرامكــو 
الموضوعــات  مــن  العديــد  فــي  وتعاونــت  الســعودية 
البحثيــة الجديــدة ليتــم التصويــت عليهــا من قبــل أعضاء 
مجلــس أبحــاث خــط األنابيــب الدولــي فــي الجمعيــة 

التنفيذية القادمة.

عبدالعزيز القديمي
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خالل لقائه املرئي وأعضاء غرفة الشرقية 

الناصر: جهود أرامكو السعودية تهدف لتمكين نهضة 
صناعية ُتسهم في بناء منظومة المحتوى المحلي

الظهــران - نظمــت غرفــة الشــرقية بالتعاون مــع أرامكو 
الســعودية يــوم االثنيــن 22 ذو القعــدة 1441هـــ)13 يوليــو 
2020( لقــاًء موســًعا ُعقــد عــن بُعــد بمشــاركة رئيــس 
ــدس  ــن، المهن ــا التنفيذيي ــر إدارييه أرامكــو الســعودية، كبي
المقــاوالت  لجنــة  أعضــاء  مــع  الناصــر،  أميــن حســن 
والتوريــد،  والتصنيــع  المقــاوالت  بقطــاع  والمهتميــن 
للحديــث حــول عديــد مــن الموضوعــات الرئيســة ذات 

الصلة بالقطاع.
وقــال المهنــدس أميــن الناصــر، فــي كلمتــه خــالل اللقاء: 
»تطــورت عالقــة أرامكــو الســعودية بالقطــاع الخــاص منــذ 
بدايــات الشــركة، وأصبحــت ممنهجــة وأكثر شــمواًل وترتكز 
بصــورة واضحــة علــى برنامــج )اكتفــاء(«، مؤكــًدا فــي هــذا 
الصــدد »أن نجــاح هــذا البرنامــج كان ســبًبا، وهلل الحمــد، 
فــي نجــاح أرامكــو الســعودية - بالشــراكة مــع القطــاع 
الخــاص- فــي توطيــن األعمــال وخلــق فــرص وظيفيــة 
وتطويــر المؤسســات المتوســطة والصغيــرة، مؤكــداً أن 
ــرة الجائحــة، التــي  برنامــج اكتفــاء أثبــت جــدواه خــالل فت
تســببت فــي تأثــر سالســل اإلمــداد العالمــي«. كمــا ذكــر أن 
ــر الشــركات  ــز تطوي ــادة حاف ــو الســعودية قامــت بزي أرامك
الصغيــرة والمتوســطة فــي معادلــة اكتفــاء بمقــدار خمســة 
لــدى  رغبــة  الحافــز  هــذا  يضيــف  وســوف  أضعــاف، 
الشــركات الكبــرى فــي زيــادة الفــرص المتاحــة في سالســل 
إمدادهــا وتأهيــل الشــركات الصغيــرة للمشــاركة، ومــن 
خــالل ذلــك ســوف يدعــم برنامــج اكتفــاء مبــادرة غرفــة 

الشرقية »تجسير«.
وأكــد الناصــر أن أرامكــو الســعودية تحــرص دائًمــا علــى 
ــا مــن مســؤولياتها التــي تــوازن بيــن  أن يكــون موقفهــا نابًع
األهداف التجارية واإلســتراتيجية والمســؤوليات الوطنية، 
مضيًفــا بقولــه: »إننــا متفائلــون بــأن األســوأ فــي هــذه 
الجائحــة قــد أصبــح خلفنــا. صحيــح أن أرامكــو الســعودية 
تعرضــت فــي األزمــة لتحديــات كبيــرة، ولكــن بحمــد اهلل، 
كانــت جاهزيتنــا عاليــة للتعامــل مــع الجائحــة، ألن التعامــل 
مــع األوبئــة جــزء مــن برنامــج إدارة المخاطــر فــي الشــركة، 
وكانــت األوبئــة مــن بيــن المخاطــر الفرعيــة المصنفــة 
ضمــن الحــوادث غيــر الصناعيــة، ولكــن بعــد الجائحــة تــم 

إعادة تصنيفها إلى واحدة من المخاطر الرئيسة«.
وفــي معــرض حديثــه عــن أعمــال الشــركة ومشــاريعها 
ــت وســتلعب دوًرا  ــة لعب ــر الناصــر أن التحــوالت الرقمي ذك
متزايــًدا فــي صياغــة بيئــة األعمــال الحاليــة والمســتقبلية 
وتحقيــق مزيــد مــن االبتــكارات والفــرص، وقــال: »أسســت 
أرامكــو الســعودية دائــرة أعمــال يقودهــا مســؤول تنفيــذي 
بمســتوى نائــب رئيــس لتحديــد فــرص التحــوالت الرقميــة 
لــدى أرامكــو الســعودية، وتســريع وتيــرة تنفيذهــا بمــا يزيــد 
مــن ربحيــة الشــركة، ويعــزز الموثوقيــة والكفاءة التشــغيلية. 
وقــد أثبتــت الجائحــة جــدوى االســتثمار فــي التحــوالت 
الرقميــة، وأن ذلــك يتطلــب أن تكــون قــدرات المورديــن 
والمقاوليــن والشــركاء التجارييــن علــى درجــة عاليــة مــن 
األمــن  متطلبــات  اســتيفاء  أصبــح  لذلــك  الحصانــة. 
لخــاص  ا ع  لقطــا ا تأهيــل  فــي  شــرًطا  ني  لســيبرا ا
يتعلــق  وفيمــا  الســعودية«.  أرامكــو  مــع  واســتمراريته 
بالمشــاريع االرتكازيــة مثــل مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة 
بقيــق،  إنشــاؤها شــرق محافظــة  يتــم  التــي  )ســبارك( 
ومجمــع الملــك ســلمان العالمــي للصناعــات والخدمــات 
البحريــة فــي رأس الخيــر، ذكــر المهنــدس أميــن الناصر أن 
ــة  ــن نهضــة صناعي جهــود أرامكــو الســعودية تهــدف لتمكي
تُســهم فــي بنــاء منظومــة المحتــوى المحلــي، وترســيخ 
مكانــة المملكــة كمركــز إســتراتيجي للصناعات فــي منطقة 

الشرق األوسط وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

نجاح المقاولين هو نجاح 
ألرامكو السعودية

مــن جانبــه، قــال النائــب األعلــى للرئيــس للخدمــات 
الفنيــة فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ أحمــد عبدالرحمن 
ألرامكــو  نجــاٌح  هــو  المقاوليــن  نجــاح  إن  الســعدي، 
الســعودية، مشــيًرا إلــى أن برنامــج اكتفــاء جــاء نتيجــة 

القافلة األسبوعية

للعمــل المشــترك لســنوات طويلــة، معتبــًرا أن ذلــك كان 
نتيجــة االقتراحــات التــي قدمهــا المقاولــون والمــوردون 
خــالل االجتماعــات بيــن الجانبيــن وكذلــك خــالل معــرض 
ومؤتمــر اكتفــاء. وقــال: »نســتقبل كافــة االقتراحــات بصدر 
إمكانيــة  فــي  وننظــر  وافيــة  دراســة  وندرســها  رحــب 
مواءمتهــا مــع برنامــج اكتفــاء، بمــا يــؤدي إلــى التكامــل 
والمشــاريع  الخــاص  والقطــاع  الشــركة  بيــن  والتعــاون 

المتوسطة والصغيرة«.

تأسيس البنية التحتية للصناعات
وأضــاف الســعدي أن المشــاريع االرتكازيــة مثــل مدينــة 
الملــك ســلمان للطاقــة ومجمــع الملــك ســلمان العالمــي 
للصناعــات والخدمــات البحريــة، تأتــي لتؤســس البنيــة 
المنطقــة، حيــث  للكثيــر مــن الصناعــات فــي  التحتيــة 
الصناعــات  للطاقــة  الملــك ســلمان  ســتحتضن مدينــة 
الثقيلــة والخفيفــة لدعــم صناعــة الطاقــة. وقــال الســعدي: 
لرقميــة  ا للصناعــات  مجمــع  إنشــاء  بصــدد  »نحــن 
والصناعــات الالمعدنيــة وهــذا مــن شــأنه أن يجــذب 
للمؤسســات  المجــال  ويفتــح  للمنطقــة  كبيــرة  شــركات 

المتوسطة والصغيرة لخدمة ودعم هذه الصناعات«.
وأشــار الســعدي إلــى أن مجمــع الملــك ســلمان يُعــد مــن 
المجمعــات األكبــر فــي المنطقــة وجميــع المســتثمرين هــم 
مــن الشــركات العالميــة التــي لها بــاع طويل فــي الصناعات 

البحرية والخدمات المتعلقة بها.
واســتطرد قائــاًل: »بدأنــا بتشــغيل الشــركة العالميــة 
للصناعــات البحريــة التــي بــدأت فــي عــدد مــن المشــاريع 
ــت الشــركة  ــال، حصل ــى ســبيل المث مــع المســتثمرين. فعل
علــى أول ناقلــة مــن شــركة بحــري وهــي ضمــن عــدة 
ناقــالت ســتُبنى فــي المجمــع، والهــدف هــو تدريــب الــكادر 
المســؤول عــن بنــاء الســفن فــي رأس الخيــر. ومــن ناحيــة 
الحفــارات البحريــة، وهــي صناعــة يحتضنهــا المجمــع، 
فقــد بــدأت فــي تصنيــع حفارتيــن بواســطة شــركة المبريــل 
وهــذا أيًضــا يصــب فــي إعــداد وتدريــب الكــوادر البشــرية 
هنــاك«، مؤكــًدا أن صناعــة الســفن والحفــارات تجــذب 
كثيــًرا مــن الصناعــات المســاندة الصغيرة والمتوســطة بما 
يخلــق آفاًقــا مــن الفــرص للمصنعيــن فــي المنطقــة ليكــون 

لهم دور في تحفيز الصناعة في المملكة.
وفيمــا يتعلــق بــدور أرامكــو الســعودية فــي تخفيــف آثــار 
المقاوليــن  علــى  المســتجد  كورونــا  فيــروس  جائحــة 
والمورديــن، قــال الســعدي: »ســارعت أرامكو الســعودية في 
اتخــاذ حزمــة مــن التدابيــر واإلجــراءات الفوريــة بهــدف 
الحــد مــن آثــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد فــي 
مجــاالت عــدة، منهــا التســهيالت االقتصاديــة والتــي منهــا 
إعــادة جدولــة بعــض المشــاريع، وإعــادة هيكلــة بعــض 
الخصومــات علــى المقاوليــن، وفــي مراحــل تصــل إلــى 
التســوية الكاملــة مــع المقاوليــن الرئيســيين بســبب تخفيف 
الضغــوط علــى مقاولــي الباطــن. كمــا شــرعنا فــي تطبيــق 
نظــام متابعــة وإنفــاذ المدفوعات مــع المقاولين الرئيســيين 
للتأكــد مــن أن الدفعــات تصــل لمقاولــي الباطــن، وتــم 

تعديــل بعــض بنــود العقــود للســماح باســتخدام الضمانــات 
البنكيــة بــداًل مــن الضمانــات الماليــة وكذلــك تخفيــض 

الضمانات البنكية بحسب نسبة تنفيذ المشاريع«.
المســبق  التأهيــل  أن عمليــة  الســعدي عــن  وكشــف 
للمقاوليــن والموّرديــن هــي إجــراء جوهــري لضمــان توفيــر 
مجموعــة كافيــة ومناســبة من المقاوليــن والموّرديــن الذين 
تلبيــة  المتمّيــز، مــن أجــل  بالخبــرات واألداء  يتمتعــون 
احتياجــات الشــركة مــن المشــتريات. وعــادة مــا تتســم 
أعمــال أرامكــو الســعودية بقــدٍر كبيــٍر مــن الحساســية 
والتعقيــد، وهــذا يتطلــب أهميــة إجــراء عمليــة تأهيــل 
مســبق شــامل للمقــاول، بهــدف ضمــان تأديــة األعمــال 
بجــودة وموثوقيــة وســالمة عاليــة. وتشــمل عمليــة التأهيــل 
مجموعــة مــن العناصــر المهمة لــدى المقاوليــن والموردين 
مثــل الخبــرة، والمــوارد البشــرية، وتقييــم المركــز المالــي، 

وتقييم القدرة الفنية، والتقييم التجاري.

مراكز اتصال موحدة للمقاولين 
الرئيــس للمشــتريات وإدارة  نائــب  أكــد  مــن جهتــه، 
سلســلة التوريــد فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ محمــد 
الشــمري، أن أرامكــو الســعودية جّهــزت مراكــز اتصــال 
موّحــدة ومنصــات رقميــة متطــورة تســهم بتقويــة التواصــل 
بيــن القطــاع الخــاص والشــركة وخاصــة فــي الحــاالت 
االســتثنائية كجائحــة كورونــا، حيــث تــم تجهيــز مركــز 
قطــاع  مــن  االستفســارات  لتلقــي  المورديــن  مســاعدة 
األعمــال والــرد عليهــا بشــكل فاعــل لضمــان سالســة 
ــم  ــه يت ــا بأن ــن، علًم ــع الموردي ــع االتصــاالت م إجــراء جمي
تتبــع ومراقبــة جميــع هــذه االتصــاالت حتــى يتــم حــل 

المشكالت المبلغ عنها وإغالقها.
وأضــاف الشــمري أن هنــاك أيًضــا مركــز خدمــات 
أرامكــو الســعودية لدعــم المقاوليــن والموّرديــن فــي غرفــة 
ــن موزعــة  ــن والموّردي ــز لخدمــة المقاولي الشــرقية، ومراك
جغرافًيــا فــي الريــاض وجــدة لتقديــم الدعــم المباشــر 
للموّرديــن. وكذلــك هنــاك نقــاط التواصــل المعتمــدة عــن 
التشــغيلية  اإلدارات  أو  المقــاوالت  إدارة عقــد  طريــق 
المســؤولة عــن تنفيــذ هــذه العقــود. وعلــى ســبيل المثــال، 
عقــدت إدارة عقــد المقــاوالت، خــالل العــام الســابق، 
اجتماعــات دوريــة مــع أكثــر مــن 80 شــركة بنــاًء علــى 
التأهيــل،  أبرزهــا:  مــن  عــدة  أمــور  لمناقشــة  طلبهــم 

والتسجيل، والمستخلصات المالية، وأمور أخرى.
وقــال الشــمري: »أطلقــت أرامكــو الســعودية مبــادرة 
ترمــي إلــى تحقيــق تحســين مســتمر علــى إجــراءات اختيــار 
المقاوليــن والموّرديــن والتأهيــل المســبق، وذلــك عــن 
طريــق االســتفادة مــن التحــّول الرقمــي، وتوفيــر بوابــة 
إلكترونيــة واحــدة مــن خــالل نظــام )ســاب أريبــا( لتحقيــق 
وقــد  الخدمــات.  لكافــة  للمقاوليــن  المســبق  التأهيــل 
بعــض  علــى  التحســينات  هــذه  تطبيــق  فــي  شــرعنا 
الكامــل فــي عــام  التنفيــذ  الخدمــات، وســتدخل حّيــز 
2021م، مــا ســيؤدي بالتالــي إلــى تقليــص وقــت التأهيــل 

المسبق«.

أكد المهندس أمين الناصر خالل اللقاء مع أعضاء غرفة الشرقية أن أرامكو السعودية تحرص دائًما على أن يكون موقفها نابًعا من مسؤولياتها التي توازن بين األهداف التجارية واإلستراتيجية 
والمسؤوليات الوطنية.

لقاء
رئيس الشركة 
وأعضاء
غرفة الشرقية

إن أرامكو 
السعودية تحرص 

دائًما على أن 
يكون موقفها نابًعا 

من مسؤولياتها 
التي توازن بين 
األهداف التجارية 

واإلستراتيجية 
والمسؤوليات 

الوطنية

أمين الناصر



منصة التحوُّل الرقمي..

فجٌر جديد ألعمال أرامكو السعودية
الظهــران - تتحــوَّل صناعــة الزيــت والغــاز فــي عصــر 
األنظمــة الذكيــة بســرعة نحــو مســتقبل رقمــي، حيــث 
ــول الشــاملة مــن خــالل توافــر البيانــات  تُستكشــف الحل
ــت  ــي الوق ــرار ف ــاع الق صــات لصن ــف التخصُّ ــر مختل عب

المناسب.
ــا مســيرة التحــوُّل  وفــي هــذا الســياق، تمضــي قدَمً
ــاج فــي أرامكــو  ــب واإلنت ــد لقطــاع التنقي الرقمــي الجدي
الســعودية؛ حيــث تُوّفــر المنصــة الجديــدة التــي أطلقتهــا، 
تجربــة  والتطويــر  البتــرول  هندســة  دائــرة  ــًرا،  مؤخَّ
محــاكاة رائعــة داخــل المكامــن، لتفتــح األبــواب أمــام 
ــى  ــل لقيمــة األصــول. وإل ــز االســتثمار األمث فــرص تعزي
ــر التحــوُّل الرقمــي للتنقيــب واإلنتــاج  جانــب ذلــك، يوفِّ

عديًدا من الميزات األخرى، من بينها:
■  بيئة برمجيات سريعة وذكية ومبتكرة.

علــى  مشــترك  فهــم  كهــا  يحرِّ دة  متجــدِّ ■  بيئــة 
المســتويين الســطحي والجوفــي، وتثريهــا معرفــة 

المستخدمين للمجال.
■  بيئــة مــن التعــاون غيــر المحــدود يتــم الوصــول 
إليهــا مــن خــالل تجربــة متكاملــة وذكيــة وقويــة 
تعمــل علــى تغييــر طريقــة أداء األعمــال ومــا يمكــن 

تحقيقه.

ما بعد تحقيق الحلم
وتكمــن قــوة المنصــة الجديــدة فــي إمكاناتهــا التنبؤيــة 
لــذكاء  وا واألتمتــة  الرقمنــة  يجعــل  ممــا  المهمــة، 

االصطناعي في صميم أعمال التنقيب واإلنتاج.
وفــي هــذا الصــدد، قــال النائــب األعلــى للرئيــس 
للتنقيــب واإلنتــاج، األســتاذ محمــد يحيــى القحطانــي: 
»إن التحــوُّل الرقمــي لقطــاع التنقيــب واإلنتــاج هــو أكثــر 
ــق علــى أرض الواقــع، حيــث لــم يكن  د حلــم تحقَّ مــن مجــرَّ

ليخطر على البال إنجاز هذا األمر قبل 20 عاًما«.
ــد القحطانــي أن التحــوُّل الرقمــي يمثِّــل إضافــة  وأكَّ
مهمــة لمجموعــة أدوات المهنييــن الشــباب فــي الشــركة، 

زون قدراته بشكل أكبر. وأنهم سيعزِّ
ــل فــي أن  ــب تحقيــق الهــدف النهائــي المتمثِّ وقــد تطلَّ
ــي  ــؤي تبنِّ تُصبــح الشــركة رائــدة فــي مجــال الــذكاء التنبُّ

أساليب فريدة.
ــن منصــة التحــوُّل الرقمــي للتنقيــب واإلنتــاج مــن  وتمكِّ
إحــراز تقــدم كبيــر، حيــث تُعيــد تعريــف العالقــة بيــن 
ــر قــدرات تحليليــة  العالميــن المــادي والرقمــي، ممــا يوفِّ
زة تســتفيد مــن قواعــد البيانــات القائمــة.  وتصوريــة معــزَّ
التفاصيــل  ل  يحــوِّ رائــًدا  إنجــاًزا  األمــر  هــذا  ويُعــدُّ 

القافلة األسبوعية

واآلبــار  المكامــن  يشــمل  كلــي  أثــر  إلــى  الوظيفيــة 
ُمحكمــة  محــاكاة  ــر  يوفِّ ممــا  الســطحية،  والمرافــق 

لألصول على امتداد دورة حياتها.
وعبــر هــذا التحــوُّل الرقمــي للتنقيــب واإلنتــاج، يتــم 
إنشــاء قاعــدة بيانــات واســعة، تضــمُّ مجموعــات ضخمــة 
ـب بنــاء هيــكل جديــد  مــن المعلومــات، وهــو مــا يتطلَـّ
لمضاعفــة المجــال أمــام حريــة االبتــكار، ممــا يســمح 
للمجموعــة  نظــرة شــاملة  علــى  بالحصــول  للمهنييــن 
ــى أســاس إطــار محكــم يرتكــز  ــا، وهــي تعمــل عل بأكمله
ــع كيفيــة تحقيــق أقصــى  علــى الــذكاء االصطناعــي، لتوقُّ

قيمة من خالل وسائطها التنبؤية.

إدارة المكامن بقدرات استثنائية
مــن جانبــه، قــال نائــب الرئيــس لهندســة البتــرول 
والتطويــر، األســتاذ ناصــر النعيمــي، إنــه علــى الرغــم من 
ديــن  والمورِّ الخدمــات  شــركات  مــن  عديــد  تطويــر 
ل الرقمــي  لمختلــف المنتجــات، إال أن منصــة التحــوُّ
المتكاملــة  قدراتهــا  بســبب  تبــرز  واإلنتــاج  للتنقيــب 
الفريــدة وتصوراتهــا التــي ال مثيــل لهــا. وأشــار النعيمــي 
ــد بفخــر البراعــة  أيًضــا إلــى أن هــذه المبــادرة تجسِّ

التقنيــة فــي أرامكــو الســعودية، حيــث إنهــا مبــادرة تــم 
المواهــب  قبــل  مــن  وتنفيذهــا  تصميمهــا وتطويرهــا 

الشابة داخل الشركة.
بالوكالــة،  البتــرول  لهندســة  العــام  المديــر  وقــال 
ومســؤول مبــادرة التحــوُّل الرقمــي للتنقيــب واإلنتــاج، 
األســتاذ علــي الشــهري: »فــي أرامكــو الســعودية، نفخــر 
ــب قــدرات  ــم، ممــا يتطلَّ ــإدارة أكبــر المكامــن فــي العال ب
اســتثنائية. ومــن خــالل منصــة التحــوُّل الرقمــي للتنقيــب 
واإلنتــاج، نســتخدم التحليــالت المتقدمــة وعديــًدا مــن 

االستشارات لفتح آفاق غير محدودة لصنع القيمة«.
وأضــاف الشــهري أن هــذا التحــوُّل الرقمــي للتنقيــب 
ن المهندســين مــن تنفيــذ التحليــالت  واإلنتــاج ســيمكِّ
المتقدمــة وتوفيــر المعلومــات واالستشــارات المتعلقــة 
باتخــاذ القــرارات لزيــادة قيمــة األصــول إلــى أقصــى حد 

ممكن.
وقــال الشــهري: »إن منصــة التحــوُّل الرقمــي للتنقيــب 
واإلنتــاج ليــس مجــرد برمجيــات حاســوبية؛ إنهــا بيئــة 
تربــط بيــن مختلــف المجــاالت والخبــرات والمعــارف 
والعلــوم، وتكشــف عــن أنمــاط مــن البيانــات الضخمــة 
التــي ال يمكــن للعقــل البشــري أن يفهمهــا دون ذلــك، كمــا 
ر قــوة األتمتــة نحــو تحفيــز األداء وتحســين  أنهــا تســخِّ

القابــل  الغــاز  أو  النفــط  كميــات  وزيــادة  اإلنتــاج 
لالستخالص«.

ر المنصــة  وقــد أشــاد الشــهري بالفريــق الــذي طــوَّ
وأســهم فــي نشــرها بالكامــل داخــل الشــركة، وهــو أمــر 
يُثبــت إمكانيــة إنجــاز المســتحيل عندمــا يجتمــع مهنيــون 
صــات والخبــرات لتحقيــق رؤيــة  مــن مختلــف التخصُّ

رائعة.

ل الرقمي عروض تفاعلية حول التحوُّ
وكجــزء مــن إطــالق منصــة التحــوُّل الرقمــي للتنقيــب 
واإلنتــاج، تــم تنظيــم جولــة تفاعليــة اســتعرضت محطــات 
العمــل فــي المنصــة، وذلــك فــي بهــو مركــز التطويــر 
المهنــي للتنقيــب واإلنتــاج، حيــث شــملت العــروض عــدًدا 

من النقاط البارزة، من بينها: 
■  منصــة التحــوُّل الرقمــي للتنقيــب واإلنتــاج: وهــي 
دة األوجــه تتألــف مــن أكثــر مــن 50 منصــة متعــدِّ
ــا مــن خــالل االتصــاالت  ــا، ومؤتمًت ــا متزامًن نموذًج
ــر هــذه  المباشــرة مــع قاعــدة بيانــات الشــركة. وتوفِّ
النمــاذج تحليــالت تعتمــد علــى البيانــات، لتُنتج رؤى 
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــرارات الت ــح بشــأن اتخــاذ الق ونصائ
إنتــاج مســتدام، وزيــادة فــي كميــات النفــط أو الغــاز 
القابــل لالســتخالص، وتحســين األعمــال بتكلفــة 

منخفضة.
■  بيئــة المجــال الذكــي: التــي تقــرأ مليــارات مــن 
البيانــات اآلنيــة وتديرهــا عبــر أنظمــة حاســوبية 
لهــا إلــى نتائــج متعــددة  مؤتمتــة بشــكل آنــي، لتحوُّ

ل جوهر إدارة المكامن. تشكِّ
■  نمــاذج المراقبــة رباعيــة األبعــاد: التــي تُعــدُّ إنجــاًزا 
ــر رؤيــة شــاملة  رائــًدا فــي صناعــة النفــط، إذ توفِّ
للمكامــن، وتمثيــاًل دقيًقــا للمــوارد الهيدروكربونيــة، 
ممــا يُســفر عــن تطويــر أمثــل للحقــول، مــع توقعــات 
بلــة  لقا ا ز  لغــا ا و لنفــط  ا ت  لكميــا قــة  ثو مو

لالستخالص في المستقبل من هذه المكامن.
■  النمــاذج الرقميــة المزدوجــة: التــي تُعــدُّ مقدمــة 
لتخطيــط التطويــر الميدانــي مــن خــالل محــاكاة 
ــدة فــي  ــدُّ أرامكــو الســعودية رائ ــة. وتُع ــة الدق عالي

نماذج المحاكاة عالية الدقة في هذا المجال.
ــا: وهــي ابتــكار  زة رقمًي ■  المطابقــة التاريخيــة المعــزَّ
لنمــاذج  التاريخيــة  المطابقــة  مــن  ــن  يمكِّ رائــع 
المحــاكاة بســرعة ودقــة غيــر مســبوقتين، وذلــك 
علــى المســتويين الســطحي والجوفــي علــى حــد 
ســواء، ممــا يمثِّــل تحــوُّاًل حقيقًيــا في مجــال محاكاة 

المكامن.
■  نمــوذج التخطيــط الرأســمالي: الــذي يعمــل علــى 
أتمتــة عمليــة تخطيــط األعمــال وتحســينها عبــر 

محاكاة مسبقة لجدول أعمال جهاز الحفر.

ل  ل الرقمي تمثِّ د األستاذ محمد القحطاني أن منصة التحوُّ ل الرقمي للتنقيب واإلنتاج عروًضا تفاعلية استعرضت أبرز إمكانات المنصة الجديدة. وفي هذا الصدد، أكَّ شهد إطالق منصة التحوُّ
زون قدراتها بشكل أكبر. إضافة مهمة لمجموعة أدوات المهنيين الشباب في الشركة، وأنهم سيعزِّ

ل الرقمي للتنقيب  ر منصة التحوُّ توفِّ
زة  واإلنتاج قدرات تحليلية وتصورية معزَّ

تستفيد من قواعد البيانات القائمة. 
وعبر هذه المنصة، يتم إنشاء قاعدة 

بيانات واسعة، تضمُّ مجموعات ضخمة 
من المعلومات، مما يتيح للمهنيين 

الحصول على نظرة شاملة للمجموعة 
بأكملها، وهي تعمل على أساس إطار 

محكم يرتكز على الذكاء االصطناعي، 
ع كيفية تحقيق أقصى قيمة من  لتوقُّ

خالل وسائطها التنبؤية.
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رغم الجائحة .. مركز األبحاث المتقدمة في 
إكسبك يحصد الجوائز المحلية والعالمية في 

تقنيات التنقيب واإلنتاج
الظهــران - تســببت جائحــة )كوفيــد - 19( فــي توقف 
عديــد مــن األنشــطة فــي جميــع أنحــاء العالــم. لكــن ذلك 
لــم يوقــف أعمــال وأبحــاث مركــز األبحــاث المتقدمــة 
فــي إكســبك، ذراع أرامكــو الســعودية البحثيــة فــي مجال 
ــاج، حيــث اتخــذ المركــز عــدة إجــراءات  التنقيــب واإلنت
للتعامــل مــع »الوضــع الطبيعــي الجديــد« دون تعريــض 
قدراتــه لمواصلــة جهــود البحــث والتطويــر التقنــي، 
مواصــاًل مســيرة التميُّــز لريــادة قطــاع النفــط والغاز في 
مجــال البحــوث والتطويــر فــي قطــاع التنقيــب واالنتــاج. 
وقــد ظهــر ذلــك جلًيــا فــي تكريــم عديــد مــن المنظمــات 
غيــر الربحيــة ذائعــة الصيــت ســواء الدوليــة وغيــر 

الدولية لباحثي المركز.
وتكريــم هــذه المنظمــات للجهــود البحثيــة هــو شــهادة 
منهــا بقيمــة وإســهامات المركــز. وتأتي كل هــذه الجهود 

في إطار السعي لتحقيق أهداف أرامكو السعودية. 
إكســبك  فــي  المتقدمــة  األبحــاث  مركــز  ويُغطــي 
مختلــف مجــاالت الجيولوجيــا والجيوفيزيــاء والهندســة 
الفنيــة  والخدمــات  واإلنتــاج(،  والمكامــن  )الحفــر 
المتقدمــة. ويهــدف البحــث فــي هــذه المجــاالت إلــى 
تطويــر تقنيــات حديثــة بغيــة تحقيــق أهــداف أرامكــو 
واإلنتــاج  التنقيــب  قطــاع  فــي  الرئيســة  الســعودية 
المتمثلــة فــي زيــادة اكتشــاف المــواد الهيدروكربونيــة 
واســتخالصها وضمــان موثوقيــة اإلنتــاج بطريقة مجدية 
تــم تقســيم كل  التكلفــة. ولتحقيــق أهــداف البحــث، 
مجــال مــن هــذه المجــاالت إلــى عــدة محــاور تركيــز، 

يعالج كل منها عدًدا من التحديات المحددة. 
وقــد أحــدث مــا ينتجــه المركــز مــن ابتــكارات ثوريــة 
بشــكل متواصــل ســنوًيا، نقلــة نوعيــة علــى أســلوب عمــل 
ــاج. وقــد كان لهــذه التقنيــات أثــر  قطــاع التنقيــب واإلنت
ــاه  ــم، ممــا جــذب االنتب ــع أنحــاء العال ملمــوس فــي جمي
للمركــز. وقــد تُرجــم هــذا التقديــر فــي شــكل جوائــز 
ــز هــي  ــز. وهــذه الجوائ تلقاهــا علمــاء ومهندســو المرك
مــا جعلــت مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك يحتــل 
الصــدارة فــي مجــال األبحــاث والتطويــر فــي قطــاع 

التنقيب واالنتاج.

جوائز محلية ودولية 
وقــد حصــد علمــاء ومهندســو المركــز عديــًدا مــن 
الجهــات  مختلــف  مــن  والدوليــة  المحليــة  الجوائــز 
الصناعيــة والتعليميــة والمهنيــة حــول العالــم. وكانــت 
نالهــا المركــز، جائــزة  التــي  إحــدى أرقــى الجوائــز 

الزمالــة مــن مؤسســة مســك التــي يرأســها صاحــب القافلة األسبوعية
الســمو الملكــي األميــر محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل ســعود، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الدفــاع. ومــن األمثلــة األخــرى »جائــزة كونــراد 
ــا ســنوًيا الرابطــة  ــي تُقدمه ــة الت شــلومبرجير« المرموق
ــدم  ــا والمهندســين لمــن يُق األوروبيــة لعلمــاء الجيولوجي
إســهاًما بــارًزا مــن أعضائهــا خــالل فتــرة مــن الزمــن 
لتحقيــق التقــدم العلمــي والتقنــي فــي علــوم األرض، 
ــد  ــزة رائ ــة أيضــا جائ ــاء. ومــن األمثل خاصــًة الجيوفيزي
الطاقــة وجائــزة مهنــي الطاقــة الشــاب لهــذا العــام، التي 
ــود اإلدارة فــي  ــا معهــد الطاقــة. كمــا ُكرمــت جه يُقدمه
مجــال األبحــاث والتطويــر خــالل حفــل جوائــز مجلــة 
وورلــد أويــل للعــام 2019م فــي خمــس فئــات كانــت كمــا 
يلــي: جائــزة أفضــل تقنيــة لتحســين اســتخالص النفــط، 
وجائــزة أفضــل تقنيــة فــي مجــال التنقيــب، وجائــزة 
أفضــل تقنيــة لســالمة اآلبــار، وجائــزة »فكــرة اآلفــاق 
المهنيــة  المســيرة  إنجــازات  وجائــزة  الجديــدة«، 

المتميزة.
 كمــا حصــل باحثــو المركــز أيًضــا على جائــزة »أفضل 
عــرض تقديمــي وملصــق« فــي الفعاليــات التــي نظمتهــا 
عديــٌد مــن الجمعيــات الهندســية والعلميــة فــي مختلــف 
مجــاالت التنقيــب واإلنتــاج. وتأتــي جمعيــة مهندســي 
البتــرول فــي الصــدارة حيــث منحــت مركــز األبحــاث 
ــر مــن 20 جائــزة. وكان مــن  المتقدمــة فــي إكســبك أكث
بيــن أبــرز الجوائــز القيمــة التــي تلقاهــا المركــز مــن 
جمعيــة مهندســي البتــرول عضويتيــن متميُّزتيــن لتكريــم 

إسهامات علماء المركز.. 

جوائز إقليمية 
وعلــى المســتوى اإلقليمــى، حصــل مركــز األبحــاث 
المتقدمــة فــي إكســبك علــى عــدة جوائــز مــن كل مــن 
»ميــوس«  والغــاز  للنفــط  األوســط  الشــرق  معــرض 
ومعــرض ومؤتمــر أبــو ظبــي الدولــي للبتــرول »أديبــك«. 
أمــا علــى الســاحة المحليــة، فقــد حصــل المركــز علــى 
خمــس جوائــز منهــا جائــزة أرامكــو الســعودية للتميُّــز 
لعــام 2019م، عــن تقنيــة مصفوفــات المصــدر المشــتتة 
ثالثيــة األبعــاد. ويُعــد تنــوع مجــاالت هــذه الجوائــز دلياًل 
واضًحــا علــى أهميــة إســهامات المركــز فــي أعمــال 
أرامكــو الســعودية وقطــاع النفــط والغــاز ككل. وقــال 
مديــر مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك، األســتاذ 
األبحــاث  مركــز  فــي  »هدفنــا  الطحينــي:  أشــرف 
المتقدمــة فــي إكســبك هــو تطويــر تقنيــات قويــة التأثيــر 
مــن شــأنها خلــق قيمــة فــي أعمــال التنقيــب واإلنتــاج في 

أرامكــو الســعودية. وتعكــس هــذه الجوائــز المحليــة 
والعالميــة تميُّــز باحثينــا والتزامهــم، كمــا تشــهد علــى 
ريــادة الشــركة فــي البحــث والتطوير فــي مجــال التنقيب 

واإلنتاج«.
إن حصــول مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك 
علــى مثــل هــذه الجوائــز المشــرفة هــو دليل واضــح على 
مكانتــه فــي المشــهد العالمــي للبحــث والتطويــر فــي 
مجــال التنقيــب واإلنتــاج. ويجــدر بنــا هنــا أن نشــيد 
بدعــم اإلدارة العليــا فــي أرامكو الســعودية، فهــذا الدعم 
هــو بالفعــل شــهادة علــى األهميــة التــي توليهــا الشــركة 
يمكــن  إبداعيــة  حلــول  إلنتــاج  والتطويــر  للبحــث 
واإلنتــاج  لتنقيــب  ا أعمــال  فــي  منهــا  االســتفادة 
المســتقبلية. وقــال نائــب الرئيــس لهندســة البتــرول 
والتطويــر، األســتاذ ناصــر النعيمــي، إنــه فخــور جــًدا 
بالمســتوى المتقــدم مــن البحــث والتطويــر فــي مجــال 
التنقيــب واإلنتــاج فــي المركــز. وأضــاف: »يركــز باحثونــا 

علــى تطويــر تقنيــات مبتكــرة واختبارهــا ميدانًيــا فــي 
أكبــر حقــول النفــط والغــاز وأكثرهــا إنتاجيــة فــي العالــم 
أحــد  أن  وأعتقــد  المملكــة.  فــي  الموجــودة  تلــك  ــــ 
مميــزات العمــل فــي مركــز إكســبك لألبحــاث المتقدمــة 
هــي الفرصــة التــي يحظــى بهــا الباحثــون لتطبيــق مــا 
أفــكار  مــن  الكبيــر  التأثيــر  ذات  أبحاثهــم  بــه  تثمــر 
ونظريــات وتطويــر بصــورة عمليــة فــي هــذه الحقــول 

الشهيرة«.

ميزة تنافسية في 
قطاع النفط والغاز 

ومــن منظــور أشــمل، يمكننــا أن نســتبين جهــود مركــز 
األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك مــن منظــور األركان 
الرئيســة الثالثــة للتنقيــب واإلنتــاج، وهــي التنقيــب، 
واإلنتــاج، والموثوقيــة وكفــاءة التكلفــة. فهــو منظــور 
ــى  ــز عل ــي التركي ــز ف ــان اســتمرارية المرك أســاس لضم
أعمالــه وحفاظــه علــى ميــزة تنافســية فــي قطــاع النفــط 
للتنقيــب  للرئيــس  األعلــى  النائــب  ويقــول  والغــاز. 
واإلنتــاج، األســتاذ محمــد يحيــى القحطانــي: »يلعــب 
مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك دوًرا رئيًســا فــي 
ــك  ــاج فــي أرامكــو الســعودية، وذل ــب واإلنت نجــاح التنقي
مــن خــالل نجــاح العامليــن فيــه فــي معالجــة التحديــات 
الميدانيــة. ويعــود هــذا النجــاح إلــى تعاونهــم الوثيــق 
واشــتراكهم مــع العديــد مــن الجهــات المعنيــة ضمــن 
قطــاع التنقيــب واإلنتــاج، كمــا أنــه كان أيًضــا نتيجــة دعم 
جميــع دوائــر اإلدارة العليــا، التــي تــدرك بدورهــا أهميــة 
ــر فــي مجــال  ــى مســتوى مــن البحــث والتطوي ــي أعل تبن

التنقيب واإلنتاج«.
ــز  ــى هــذه الجوائ ــا عل إن القــوة الدافعــة وراء حصولن
هــي الرغبــة في تطويــر تقنيــات جديدة لتحقيــق أهداف 
أرامكــو الســعودية الرئيســة فــي التنقيب واإلنتــاج، والتي 
لــم يكــن أي منهــا ليتحقــق لــوال التعــاون الوثيــق بيــن 
مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك وشــركائهم فــي 
التنقيــب واإلنتــاج ودوائــر الدعــم والمتعاونيــن فــي جميع 
أنحــاء العالــم الذيــن قــرروا أن يســلكوا الطريــق األصعب 
ويفكــروا بطــرق غيــر تقليديــة فــي التحديــات الكبيــرة 

التي تواجههم في مجاالت عملهم.

ز لريادة قطاع النفط والغاز في مجال البحوث والتطوير في قطاع  يواصل مركز األبحاث المتقدمة في إكسبك مسيرة التميُّ
التنقيب واالنتاج. وقد ظهر ذلك جلًيا في تكريم عديد من المنظمات غير الربحية ذائعة الصيت سواء الدولية وغير الدولية 

لباحثي المركز.

إن ما ينتجه المركز من ابتكارات ثورية بشكل متواصل سنوًيا، قد أحدث نقلة نوعية على أسلوب عمل قطاع التنقيب واإلنتاج. وقد كان لهذه التقنيات أثر ملموس في جميع أنحاء العالم مما 
جذب االنتباه للمركز.
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دار الياسمني ... مستوى حياة أفضل

إعادة بناء مركز العضيلية االجتماعي لخدمة 
أفضل لسكان الحي

العضيليــة - يُعــد حــي العضيلية الســكني أصغــر وأبعد 
األحيــاء الســكنية العائليــة في أرامكو الســعودية، ويشــتهر 
باســم »مدينــة الزهــور«. هنــا، يرتبــط األفــراد والعائــالت 
مــع بعضهــم البعــض بروابــط قويــة؛  روابــط يعززهــا مــا 
يقيمــه الحــي الســكني مــن نشــاطات وفعاليــات رياضيــة 

واحتفاالت خاصة.
لذلــك كان لحــادث احتــراق مجمــع الجبــل عــام 2015م، 
بقاعــة طعامــه وقاعــة مناســباته ومكتبتــه وملعــب البولنج، 
أثــر نفســي وعاطفــي علــى ســكان الحــي، حيــث كان 

المجمع مكان تجمعهم الرئيس. 
أمــا اليــوم فالماضــي رحــل بذكرياتــه وأشــرقت شــمس 
جديــدة. فقــد احتفــل قســم خدمــات أحيــاء الســكن فــي 
العضيليــة، مؤخــًرا، بافتتــاح مركــز حــي ســكني جديــد، 
باســم جديــد هــو »دار الياســمين«، وبذلــك، اجتــاز ســكان 

حي العضيلية تلك المرحلة الصعبة. 
ومــع مــا يتضمنــه المركــز الجديــد مــن قائمــة جديــدة 
ترفيهيــة  ومرافــق  والمأكــوالت  األطعمــة  لخيــارات 
وقاعــات مؤتمــرات مطــورة ومكتبــة تــم تزويدهــا بالكتــب، 
مؤخــًرا، وملعــب بولنــج جديــد مكــون مــن 6 حــارات، 
وتحســين كبيــر لخصائــص الســالمة، تكــون العضيليــة قد 
تجــاوزت األيــام الخوالــي وحققــت قفــزة هائلــة إلــى 

األمام.
وأكــد الناظــر اإلداري لقســم خدمــات أحيــاء الســكن 
فــي العضيليــة، محمــد الخمســان، أن فريقه يــدرك تماًما 
أن المهمــة لــم تكــن فقــط اســتبدال المبنــى الســابق 
بمبنــى جديــد، ولكــن تأســيس مجمــع اجتماعي من شــأنه 

أن يربط سكان الحي سوية لعقود قادمة.
وقــال الخمســان: »ال شــك أن منطقــة العضيليــة بعيــدة 
عــن جميــع األحيــاء الســكنية، ولذلــك يجــب أن تكــون 
الظهــران،  إلــى  بالســيارة  فالطريــق  ذاتًيــا،   مكتفيــة 
يســتغرق ســاعتين. وإلــى األحســاء، يســتغرق 45 دقيقــة.  
لذلــك رأينــا أن النــاس تســتحق الحصــول علــى خيــارات 
متعــددة للطعــام والترفيــه. وعملنــا فــي مرحلــة التصميــم، 
علــى أن يبــدو المبنــى جذاًبــا، متخذيــن بعيــن االعتبــار 

جميع إجراءات السالمة«.

مرفق مصمم على أحدث طراز سكوت بالدوف
يقـع مجمـع دار الياسـمين فـي قلـب الحـي السـكني علـى 
بعـد خطـوات قليلة من المدرسـة، وهو مصمـم ليكون مكان 
التجمـع الرئيـس لهـذا الحـي السـكني الـذي يضـم حوالـي 

2000 شخص. 
يتميـز مطعـم اللوتـس بتقديـم أطباق تعـود أصولهـا لعدة 
بلـدان، وهـو يسـع 200 شـخص، ويقـدم قائمـة طعـام تتكرر 
فـي  متخصصيـن  طهـاة  قبـل  مـن  وتُطهـى  دوري  بشـكل 
والغربيـة  والباكسـتانية  والهنديـة  الشـرقية  المأكـوالت 

والالتينية، إضافة إلى المشاوي الطازجة.
 وإلـى جـواره، يقـدم مطعم فالكـون إي دينر، والذي يسـع 
البيتـزا  مثـل  السـريعة،  للوجبـات  68 شـخص، خيـارات 
والهامبرجر والسندويشات، التي تحظى بشعبية كبيرة بين 
الجيـل األصغـر سـًنا. وللراغبين في تنوع أكبـر، هناك باعة 
شـاي  ومقاهـي  الخليجـي،  الطعـام  فـي  متخصصـون 
متخصصـة ومطعـم يقـدم األطعمـة الصحيـة ومطعـم يقدم 
طعـام الشـارع الهنـدي. توفـر جميع هـذه المطاعـم للعمالء 
خدمـة اختياريـة للطلـب مسـبًقا - إمـا مـن خـالل أجهـزة 
الكمبيوتـر الخاصـة بهـم أو مـن خـالل تطبيقـات الهاتـف 

الجوال.
 مـن جانبـه، قـال رئيـس وحـدة الخدمـات الغذائيـة فـي 
إدارة خدمات أحياء السكن، عبدالعزيز الزامل: »حين تقيم 
فـي حـي سـكني بعيـد مثـل العضيليـة، وترغـب فـي الخـروج 
بسـيارتك للبحـث عن مطاعـم أخرى فلن تجد شـيًئا.  نحن 
نطلـب مـن المورديـن المتعامليـن معنـا تقديم قوائـم الطعام 

مسبًقا للتأكد من أنها تشمل األطباق األكثر شعبية«.
ويضـم الجانـب اآلخـر مـن القاعـة اسـتراحة شـهيرة 
اسـمها »وقـت اللعب«، وهي تتضمن طـاوالت بلياردو وتنس 
الطاولـة، وطاولـة بيبـي فـوت، وألعـاب الواقـع االفتراضـي. 
وفـي نهايـة القاعـة توجـد صالـة »سـويتش«، وهـي ملعـب 
بولنـج يتكـون مـن 6  حـارات. وللمناسـبات المهمـة، توفـر 
قاعـة الفيـروز صالـة متعـددة األغراض الجتماعـات العمل 
ودعـوات العشـاء الرسـمي ولقـاءات جماعـات الهوايـات 

الخاصة من سكان العضيلية.
وتحدث رئيس وحدة الترفيه، روبرت روني، عن المكتبة 
ووصفهـا بأنهـا جيـدة اإلضاءة متجـددة الهـواء تحتوي على 

ومركـز  الدراسـة  طـاوالت  مـن  وعديـد  كتـاب   10.000
للكمبيوتـر وإدارة األعمـال. وقـال رونـي: »يحتـوي هـذا 
المرفـق على غرفـة لألطفال تُقدم فيها حصص أسـبوعية 
للفنـون والحـرف وروايـة القصـص. ولدينـا خطـط لزيـادة 

حجم كتب االستعارة إلى 25.000 كتاًبا كما كانت عليه«.

السالمة أولى أولوياتنا
أمـا رئيـس وحـدة االلتـزام فـي قسـم خدمـات أحيـاء 
السـكن فـي العضيليـة، محمـد القـراد،  فقـال: »منـذ بداية 
المشـروع، تـم تصميم المجمع الجديد وفًقـا ألعلى معايير 

السالمة الممكنة.
 وتـم إنشـاء دار الياسـمين بنظـام أمـان مكثـف وفق أكثر 
مدونـات السـالمة صرامـة، كمـا أننـا التزمنـا بالمعاييـر 
البريطانيـة واألمريكيـة ومعاييـر اآليـزو الخاصـة بتحاشـي 

نشوب الحرائق والتصدي لها«.
وأضـاف القـراد قائـاًل: »إن كل المـواد المسـتخدمة فـي 
المبنـى إمـا مصنفة وفـق أحد درجـات مقاومـة الحريق، أو 
طـاردة أللسـنة اللهـب.  كمـا أن مواصفـات كل غرفـة فـي 
المبنـى تتجـاوز العـدد المطلـوب مـن المخـارج وكشـافات 
الغـرف  جميـع  أن  كمـا  اإلطفـاء،  ورشاشـات  الطـوارئ 
مقسـمة، بحيث يتم احتواء النيران في حال نشـوب حريق، 
ثـم إطفاؤهـا. بـل تـم أيًضـا تعديـل نظـام اإلنـذار ليعطـي 
إرشـادات منطوقـة إلخـالء المـكان بهـدوء، باإلضافـة إلـى 

أنظمة اإلضاءة المتقطعة لضعاف السمع.  

رضا العمالء
من جانبها، قالت بيرال في ايسـيدرو، التي عملت ناظًرا 
إدارًيـا فـي إدارة الموارد البشـرية في الشـركة طـوال الـ 33
عاًما الماضية، إنها تتذكر العيش في العضيلية قبل وجود 
قاعـة الطعـام. واآلن، في أول غـداء لها في مطعم اللوتس، 
والمرافـق  الممتـاز  بالطعـام  جـًدا  »معجبـة  إنهـا  قالـت 
العصريـة زاهيـة األلـوان«. وأضافـت أن العضيليـة مدينـة 
صغيرة، وأن دار الياسـمين هو مركز الحي السكني. »نحن 
جميًعـا كالعائلـة هنـا. حتـى إذا صادفنـا أحـًدا ال نعرفـه، 

نلقي عليه التحية«.

تحتوي المكتبة الجديدة على عديد من طاوالت الدراسة وأجهزة الكمبيوتر ومركز لألعمال وغرفة لألطفال حيث ُتعقد دورات للفنون والحرف اليدوية وجلسات للقصص.  وتضم المكتبة حالًيا، 10.000 كتاب، وثمة خطط لزيادة حجم استعارة الكتب ألكثر من 
ضعف هذا الحجم، كما تضم دار الياسمين صالة بولينغ متطورة ومزودة بشاشات حديثة.

 جلسات خارجية في الهواء الطلق تستقبل زوار دار الياسمين في العضيلية، حيث تخطط جماعات األنشطة في الحي السكني 
إلقامة فعاليات العام المقبل بفارغ الصبر . المنشأة مصممة لتكون مكان التجمع الرئيس لهذا الحي السكني الذي يضم 

حوالي 2000 شخص.

وفـي مـكان قريـب، أبـدت نيكـي هويسـامن، السـكرتيرة 
التنفيذيـة للمديـر العـام إلنتـاج الغـاز فـي منطقـة األعمـال 
الجنوبيـة، وبـوال فريدريـك، سـكرتيرة مديـر إدارة اإلنتـاج 
جنـوب الغـوار أيًضـا سـعادتهما برؤيـة قاعـة الطعـام مـرة 
أخـرى. وقالـت هويسـامن: »تغمرنـا السـعادة بعـودة هـذا 
المكان أفضل مما كان عليه، ألننا حرمنا منه فترة طويلة«. 
وأضافـت فريدريـك قائلـة : »إنـه أمـر يشـبه العـودة إلـى 

العائلة«.
وفـي مطعـم فالكون إي دينـر للوجبات الخفيفة، يسـتمتع 
الرئيـس الميدانـي لمعمـل الغاز فـي الحوية، داليـب دواريكا 
وأسـرته بوجبـة غـداء مكونـة مـن سندويتشـات وبطاطـس 
مقليـة طلبوها من خالل نظام الطلـب الرقمي الجديد عند 
البـاب.  قالـت هيمـا، زوجـة دواريكا: »كنا ننتظـر انتهاء هذا 
الهـواء  التنفـس فـي  إنـه يشـبه  المشـروع بفـارغ الصبـر، 

النقي«.
وأضـاف دواريـكا: »الحـي السـكني صغيـر، لذلـك هـذا 
المكان بمثابة مركز للتجمع ولم الشمل. إنها بيئة متجانسة 
ولطيفـة، ويقـدم المرفـق الكثيـر من اإلرشـادات التي تسـهم 

في تعليم األطفال السالمة والمسؤولية والمحاسبة«.

خطوات مستقبلية
أمـا فريق تخطيط وتسـويق الفعاليـات، الذي يتألف من 
رئيسـة الفريـق مليحة خان ومحمـد الماجد ورنـد الخيال، 
فقـد أبـدوا امتنانهـم بشـأن الخيـارات المتاحـة لتنظيـم 
واسـتضافة تجمعـات الحـي السـكني فـي دار الياسـمين. 
وقـد بـدأ التخطيـط بالفعـل ألكثـر مـن 50 فعاليـة هـذه 
والحديقـة  الفيـروز  وقاعـة  اللوتـس  مطعـم  فـي  السـنة 

الخارجية والمسرح الخارجي بشاشته الضخمة.
كمـا يتطلـع قائـد فريـق السـعادة سـيد محسـن رضـوي، 
مع أفراد فريقه دعاء النفيعي، وملك جعفر،  إلى مواصلة 
تدريـب موظفـي االسـتقبال بطريقـة التدريـب المتمحـور 
حـول العميل، فهم بمثابة نقاط التمـاس بين إدارة خدمات 

أحياء السكن وسكان وموظفي العضيلية.
يراقـب الفريق المالحظـات واالقتراحـات اإليجابية من 
جميـع مسـتخدمي دار الياسـمين مـن خـالل تحليـل رضـا 
العمـالء وسـد فجـوة التواصـل بيـن خدمـات أحياء السـكن 

والعمالء.

نهاية مرضية
مـن جانبه قال محمد فشـخي: »كمهنـدس صيانة أعمل 
فـي خدمـات الحـي السـكني فـي العضيليـة، كنـت مسـؤواًل 
عن تنفيذ وإنشاء دار الياسمين وجاهزيتها للعمل بطريقة 
آمنـة. وبعـد االنتهـاء مـن هـذا المشـروع الضخـم، وخـالل 
االفتتـاح الرسـمي لـدار الياسـمين، كان مـن الرائـع رؤيـة 
عمالئنـا يضحكـون ويأكلـون ويلعبـون ويسـتمتعون بشـيء 

كانت لنا يد في تحقيقه«.
كاد صبـر داليـب دواريـكا وأسـرته يفـرغ انتظـاًرا حتـى 
ينتهـي مشـروع دار الياسـمين. قالـت زوجتـه هيمـا: »كأنـه 
نسـمة من نسـمات الهواء العليل«، بعد أن انتهوا لتوهم من 
تنـاول طعامهـم فـي قاعـة الغـداء فـي المبنـى الـذي تـم 

االنتهاء منه مؤخًرا.
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التقدم لبرامج التدريب عبر اجلوال

أرامكو السعودية تطور واجهة التوظيف 
والتدريب إلكترونًيا لجذب العناصر الشابة

الظهـران - يرتفـع الطلـب علـى االنضمـام إلـى أرامكـو 
السـعودية سـنوًيا بوصفهـا أفضـل جهـة عمل فـي المملكة، 
حيث يشمل ذلك حجز مقاعد في برامج التدرج والتدريب 

التي تقدمها الشركة. 
 وتسـتضيف أرامكـو السـعودية سـنوًيا عـدًدا مـن هـذه 
»البرامـج لغيـر الموظفيـن« المصممـة بهدف منح الشـباب 
فرصـة اكتسـاب خبـرة قّيمـة فـي مـكان العمـل، أو لمنـح 
المشـاركين الفرصـة ليخطـوا أولى خطواتهم فـي مهنة قد 
آالف  الفـرص  هـذه  وتجـذب  لعقـود.  معهـم  تسـتمر 
المرشـحين مـن مختلـف أنحـاء المملكـة، وتعـرض فـرص 

توظيف مهنية وأكاديمية لمن يتأهل من المتقدمين. 
تقنيـة  فـي  الشـركات  تطبيقـات  إدارة  قامـت  وقـد   
المعلومـات، باالشـتراك مـع دائـرة المـوارد البشـرية خـالل 
العـام الماضـي، بتنفيـذ مشـروع لتجديـد وتحديـث الموقـع 
اإللكترونـي الـذي يقـدم المرشـحون مـن خاللـه طلباتهـم 
لاللتحاق ببرامج غير الموظفين؛ إذ يتطلعون إلى استبدال 
التقنيـة القديمة المسـتخدمة في الحلـول الراهنة بتقنيات 
أحـدث، باإلضافـة إلـى تيسـير عمليـة التقديـم للمرشـحين 

قدر اإلمكان. 
وبهـذه المناسـبة قـال رئيـس قسـم المـوارد البشـرية 
برنامـج  القحطانـي: »قمنـا فـي سـياق  والرواتـب، علـي 

التحـول الرقمـي بإيجاد حل جديد لبرنامج غير الموظفين القافلة األسبوعية
ضمـن سـعينا لتحقيـق األهـداف األسـاس إلدارة خدمـات 

التوظيف«.

التطبيق الجديد يضاعف األرقام
ومنـذ االنطالقـة األوليـة لتطبيـق الويـب فـي فبرايـر من 
هـذا العـام، اسـتخدمته إدارة خدمـات التوظيـف لتسـيير 
لهـذه  المتقدميـن  مـن  دفعـات  سـت  تسـجيل  إجـراءات 
البرامـج، كمـا أن عـدد المتقدميـن تزايـد بصـورة ملحوظـة 

مقارنة باألعوام الماضية. 
وحـول ذلـك قال مديـر إدارة خدمات التوظيف، األسـتاذ 
ضيـاء إليـاس: »تعمـل إدارة خدمـات التوظيـف بالتعاون مع 
كل مـن إدارة تقنيـة المعلومـات وإدارة مسـاندة أنظمـة 
المـوارد البشـرية، علـى االسـتفادة مـن الحلـول الرقميـة 
المتاحـة فـي الشـركة لتحقيق خدمـة موارد بشـرية تتمركز 
أكثـر حـول العميـل مما يسـهم في تسـريع عمليـة التوظيف 

لدينا، ويدعم تكافؤ فرص التوظيف«. 
 ومن خالل تحديث واجهة المسـتخدم وعملية التقديم، 
أصبـح حـل موقـع الويـب الـذي تقدمـه أرامكـو السـعودية 
أقـدر علـى تلبيـة توقعـات المسـتخدمين مـن حيـث التوافق 
مـع األجهـزة المحمولـة، وسـهولة االسـتخدام، والتكامل مع 
حياتهـم الرقميـة. ونظـًرا ألن متوسـط عمـر المتقدميـن 

للبرامج هو 18 عاًما فقط، فإن مواكبة مثل هذه التوجهات 
مهـم للغايـة لنيـل اهتمـام مقـدم الطلـب وللمحافظـة علـى 
الصورة العامة للشركة كجهة عمل متطورة؛ إذ أن أكثر من 
65% مـن المتقدميـن لبرامـج غيـر الموظفيـن يسـتخدمون 

هواتفهم المحمولة عند تقديم طلباتهم.  
وقد تمكن المشـروع من اسـتغالل أحدث التقنيات أثناء 
إيجـاد الحـل الجديـد، ممـا جعل واجهـات المسـتخدم التي 
تظهـر للمرشـحين تتوافـق مـع أي جهـاز، سـواًء كان جهـاز 

حاسب محمول أم جهاًزا لوحًيا أم هاتًفا محمواًل.
 هذا إلى جانب سهولة الخطوات، وتقليل كمية البيانات 
التـي يحتـاج المرشـح إلدخالهـا، ممـا أتـاح تجربـة أفضـل 
للمستخدم، وأدى إلى زيادة عدد طلبات الترشيح المقدمة 

لكل دفعة.

السعي لمزيد من التحسينات
ويبحـث الفريـق اآلن عـن أيـة إضافـات يمكـن إدخالهـا 
على النظام لتحسين تجربة مستخدميه بشكل أكبر، علًما 
أن اسـتخدام النظـام ال يقتصـر علـى المتقدميـن من خارج 
الشـركة فحسـب، بل يشمل أيًضا مسـتخدين داخل أرامكو 
السعودية ممن يتعين عليهم معالجة ما يزيد عن 100٫000

طلـب يتـم تلقيهـا كل عـام.  وتتضمـن إسـتراتيجية أرامكـو 
الثـورة  المعلومـات تركيـًزا قوًيـا علـى  لتقنيـة  السـعودية 

الصناعيـة الرابعـة القادمة وعلى كيفيـة توظيف التوجهات 
الناشـئة فـي تقنيـات الحوسـبة لمضاعفـة كفـاءة إجـراءات 

األعمال.   
وقـد تـم اعتمـاد تطبيقـات الهاتـف المحمـول، والـذكاء 
وتطبيقـات  الروبوتيـة،  العمليـات  وأتمتـة  االصطناعـي، 
الشـات بوتـس، وتكامـل البيانـات الحكومية، ويعمـل الفريق 

على تطبيق مثل هذه التقنيات داخل الشركة. 
وتعـد برامـج التدرج والتدريب أكبـر قنوات التوظيف في 
أرامكو السـعودية، لذا فإن التحسـين المستمر لطرق تقدم 
فـي  الشـركة  أهـداف  تحقيـق  فـي  يسـهم  المرشـحين 
واسـتبقائها  المملكـة  فـي  الكفـاءات  أفضـل  اسـتقطاب 

وتطوير قوى عاملة أكثر فاعلية. 

يستعرض ذكريات اجلمهور مع اجلائحة وانعكاساتها من مختلف أنحاء العالم

إثراء يعزز تواصله الثقافي مع العالم عبر 
المعرض االفتراضي (كوفيد - 19)

الظهـران - بهـدف تقديـم محتـوى إبداعـي للجمهـور 
وتعزيـز التواصـل الثقافـي والحضـاري مـع العالـم، أطلـق 
مركـز الملـك عبدالعزيز الثقافـي العالمي )إثـراء(، معرضه 
االفتراضـي )كوفيـد - 19(، الـذي يسـبر أغـوار الذاكـرة 
الجمعيـة لـدى الجمهـور الـذي يعايـش جائحة كوفيـد - 19، 
وذلـك يـوم األحـد 6 ذو القعـدة 1441هــ)28 يونيـو2020م(، 
ردود  مـن  باقـة  االفتراضـي  المعـرض  يسـتعرض  حيـث 
األفعـال علـى الجائحـة وانعكاسـاتها علـى الجمهـور مـن 
مختلـف أرجـاء العالـم، عبـر مشـاركات للُمقتنيـات الخاّصة 
والقصـص التـي تحملهـا. وسـيتناول المعـرض فيًضـا مـن 
زخم األفكار والذكريات والتأمالت التي راودت المشـاركين 
فـي زمـن جائحـة كوفيـد - 19؛ واألثـر العميـق الـذي خلّدتـه 
هـذه الظـروف االسـتثنائية فـي حيـاة المالييـن مـن النـاس 
حـول العالـم، يعقبـه عـرض القطـع المختـارة مـن مجمـل 
ماقدمـه الجمهـور علـى اإلنترنـت فـي معـرض افتراضـي 
الشـهر المقبـل، يلـي ذلـك افتتـاح معـرض فـي إثـراء  العـام 

المقبل، بعد انتهاء الجائحة، يستعرض مشاركاتهم.

ذاكرة الجمهور الزمانية والمكانية 
ويسـلّط المعـرض الضـوء علـى المقتنيات الخاّصـة التي 
كانـت ذات أهميـة كبيـرة للجمهـور خـالل الجائحـة، سـواء 
أكانـت أعمـاالً فنية مصنوعـة حديًثا أم صوًرا شـخصّية، أم 
بـه  ُخّطـت  الـذي  يومًيـا كالقلـم  تُسـتخدم  أدوات خاّصـة 
الذكريات، أو صورة محببة ألشـخاص أعـزاء، أو مذكرة، أو 
أداة موسـيقية، أو كتاب، أو ملحوظة  مدونة من أحد أفراد 
العائلـة، وغيرهـا ممـا تجـود بـه ذاكـرة الجمهـور الزمانيـة 

والمكانية. 
بدورهـا، قالـت مديـرة متحـف إثـراء، ليلـى الفـّداغ: »فـي 

خضـم جائحـة كوفيـد - 19 شـهد العالـم برمتـه حدًثـا غيـر القافلة األسبوعية
مسبوق، مما يعزز أهمية التضامن العالمي، فالجميع واجه 
المشـكالت ذاتها، ليس على المسـتوى المجتمعي فحسـب،  
وإنمـا علـى المسـتوى الشـخصي أيًضـا، وهنـا تأتـي أهميـة 
تعزيـز التواصل الحضاري والثقافي مع العالم، وهو ما يُعد 

من مقومات الحضارة«.
وأضافـت قائلـة: »خـالل فتـرة العزلـة والحجـر، يشـعر 
النـاس باالنفصـال عـن العالـم، ممـا يحفزنـا كمركـز ثقافي، 
19( الـذي يقـوم علـى فكـرة  إلطـالق معـرض )كوفيـد - 
عبـر  العالـم  أنحـاء  مختلـف  مـن  النـاس  بيـن  التواصـل 
ُمقتنياتهـم والتجـارب اليومية التي اشـترك بها شـرق العالم 

وغربه«.

منصة لإلبداع والتعبير الذاتي 
وقالـت الفـّداغ: »بصفتنـا مركـًزا رائـًدا للثقافـة العالمية، 
يهـدف المعرض إلـى توفير منصة لإلبـداع والتعبير الذاتي 
للجميع من مختلف أنحاء العالم، والسـيما خالل الجائحة، 
حيـث سـيتيح المعـرض فرصـة للتواصـل والمشـاركة مـع 
الجميـع مـن أي مكان، إلى جانـب تعزيز التعاطـف والوحدة 
بينهـم، وربـط الثقافـات وخلـق حـوار مـن خـالل المشـاركة 
الدوليـة باإلضافـة إلـى تقديـم منظـور إبداعـي عـن آثـار 

كوفيد - 19 على أنفسنا وعالقاتنا باألشياء«.
وكان المركـز قد أطلق صفحـة تفاعلية بعنوان )مذكرات 
كوفيـد - 19( علـى موقـع إثـراء علـى شـبكة اإلنترنـت، التـي 
تتيـح للجميـع مشـاركة يومياتهـم ومذكراتهـم أثنـاء الُعزلـة 
المنزليـة، وتهـدف )مذكـرات كوفيـد - 19( إلـى كتابـة تاريخ 
يسـتطع الجمهـور قراءتـه فـي الغـد القريـب؛ لتكـون مرجًعـا 
لـكل مهتـم وباحـث وصانع قرار يقرأ بين أسـطرها أثر هذه 

الجائحة على األفراد والمجتمعات.
يشـار إلـى أن التقديـم علـى معـرض كوفيد - 19 سـيكون 

.www.ithra.com متاًحا عبر الموقع اإللكتروني للمركز
وكان المركـز قـد اسـتمر فـي تقديـم برامجـه افتراضًيـا  
)إثـراء  الرقمّيـة  منصتـه  عبـر  الماضيـة  الفتـرة  خـالل 
التواصل( من خالل ما يزيد عن 50 برنامًجا متنوًعا وأكثر 
من 200 مادة محتوى لألطفال، من الفيديوهات واللقاءات 

عبـر اإلنترنت للمبتكرين والمتخصصيـن في الثقافة والفن 
والعلـوم واألدب، فضـاًل عـن  البرامـج الحواريـة وحلقات الـ 
»بودكاسـت« والبـث المباشـر مـن متحـف الطفـل. كمـا فتـح 
الصوتيـة  الكتـب  مـن  االسـتعارة  بـاب  للجمهـور  المركـز 

واإللكترونية عبر عضوية رقمية مجانية.

كوفيد - 19
المعرض االفتراضي
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امرؤ القيس وآيا صوفيا !

حتـــى فتـــح القســـطنطينية 
حيـــث  1453م،  عـــام 

ا  مســـجًد لـــت  تحو
500 مـــدة  وظلـــت 
ثـــم  تقريًبـــا،  عـــام 
متحًفـــا  صبحـــت  أ
م  ا عـــو أل ا ل  خـــال
نيـــن  لثما وا الســـتة 
وهـــذا  األخيـــرة، 
تحولـــت  األســـبوع 
ة  مـــر لمســـجد 

أخرى. 
تكلفـــة  بلغـــت 
بنـــاء آيـــا صوفيـــا 
مـــن  طًنـــا   1 4 5
الذهـــب وهـــو مـــا 
7 اليـــوم  يعـــادل 

مليـــارات دوالر، أو 
4 لـــى  إ  3 نحـــو 
تكلفـــة  أضعـــاف 
بـــرج خليفـــة، ممـــا 
الخزينـــة  أرهـــق 

الرومانيـــة. الشـــيء 
ــية  ــا الهندسـ ــو مكانتهـ ــا هـ ــا صوفيـ ــي آيـ ــر فـ المبهـ
ــراغ  ــر فـ ــت أكبـ ــد ظلـ ــخ، فقـ ــر التاريـ ــة عبـ كأعجوبـ
داخلـــي مـــن صنـــع اإلنســـان، وأكبـــر مبنـــى بقبـــة 
ــكارات  ــتها ابتـ ــام، وتضّمنـــت هندسـ ــدة 1000 عـ لمـ
عبقريـــة فـــي الهيـــكل اإلنشـــائي، والشـــكل والمـــواد 
حيـــن أنشـــأها اإلمبراطـــور الرومانـــي جســـتنيان 
األول عـــام 537م، خاصـــة إذا عرفنـــا أنهـــا بنيـــت فـــي 
هـــذه الـــزالزل  موقـــع يتســـم بكثـــرة الـــزالزل. وآخـــر
كان قبـــل 21 عاًمـــا، وبلغـــت شـــدته 7.5 بمقيـــاس 
بفضـــل  صامـــًدا  ظـــل  المبنـــى  ولكـــن  ريختـــر، 
هندســـته العبقريـــة. أمـــا قبتـــه الضخمـــة فيبلـــغ 
قطرهـــا 32 متـــًرا، وترتفـــع في ســـماء القســـطنطينية 

بــــ 55م. وصفهـــا أحـــد كتـــاب 
ئـــاًل  قا الخامـــس  القـــرن 
كأنهـــا معلقـــة مـــن الســـماء 
ذهـــب.  مـــن  بسلســـلة 
وللمقارنـــة، فـــإن قطـــر 
قبـــة مســـجد الصخـــرة 
س  لقـــد ا فـــي 
ـــغ 24م،  الشـــريف يبل
مســـجد  بنـــي  وقـــد 
قبـــة الصخـــرة فـــي 
العهـــد األمـــوي بعـــد 
ــا  ــاء آيـــا صوفيـ بنـ
ًمـــا  عا  150 بــــ 

تقريًبا. 
ر  منظـــو مـــن 
بُنيـــت   ، بـــي عر
فيـــا  صو يـــا  آ
لعصـــر  ا فـــي 
قبـــل  الجاهلـــي 
الرســـول  مولـــد 
م  )عـــا يـــم  لكر ا
ــو 35 ــل( بنحـ الفيـ

عاًمـــا؛ أي فـــي الفتـــرة التـــي يرجـــح المؤرخـــون 
ـــة،  ـــس، أعظـــم شـــعراء الجاهلي ـــرب أن امـــرأ القي الع
ـــة  ـــى قبيل ـــه عل ذهـــب إلـــى قيصـــر الـــروم مســـتنجًدا ب
ــال  ــر. قـ ــاه الملـــك حجـ ــوا أبـ ــن قتلـ ــد الذيـ ــي أسـ بنـ
امـــرؤ القيـــس فـــي أبيـــات عظيمـــة وشـــهيرة وهـــو فـــي 

طريقه من جزيرة العرب إلى القسطنطينية: 
بكـــى صاحبـــي لمـــا رأى الـــدرَب بيننـــا 

ا  بقيصـــر الحقيـــِن  نـــا  أ يقـــن  أ و
إنمـــا  عينُـــك  تبـــِك  ال  لـــه  فقلـــُت 

فنُْعـــَذرا نمـــوت  أو  ُملـــًكا  نحـــاوُل 
وصـــل  القيـــس  امـــرأ  أن  المؤرخـــون  يقـــول 
القســـطنطينية والتقـــى اإلمبراطـــور جســـتنيان األول 
وأكرمـــه اإلمبراطـــور ولكـــن حدثـــت وشـــاية تســـببت 

فـــي تعكيـــر األجـــواء، ومـــات علـــى إثرهـــا امـــرؤ 
القيـــس بجانـــب جبـــل عســـيب فـــي أنقـــرة كمـــا يرجـــح 

الرواة عام 540م.
آيـــا  نحـــن نعـــرف مـــن التاريـــخ الرومانـــي أن 
صوفيـــا بُنيـــت فـــي الفتـــرة مـــن 532 إلـــى 537م. 
ولكـــن بمـــا أن تاريـــخ وصـــول امـــرئ القيـــس إلـــى 
القســـطنطينية غيـــر معـــروف علـــى نحـــو الدقـــة، 
وإنمـــا يرجـــح الـــرواة أنـــه فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 530

إلـــى 540م، فهـــل رأى امـــرؤ القيـــس آيـــا صوفيـــا 
التـــي كانـــت أعجوبـــة الدنيـــا آنـــذاك، وهـــل قـــال فيهـــا 

شعًرا لم يصل إلينا؟

فؤاد الذرمان

هـــل رأى امـــرؤ القيـــس آيـــا صوفيـــا؟ هـــل تقاطـــع 
الشـــعر العربـــي الجاهلـــي عبـــر أبـــرز رمـــوزه مـــع 
ـــل 1500 ـــرز رموزهـــا قب ـــر أب ـــة عب الهندســـة الروماني

عام؟ 
تدغـــدغ فينـــا آيـــا صوفيـــا صـــوًرا وخيـــاالت ملهمـــة 
لطالمـــا أثـــارت فضولنـــا، وتعيدنـــا للزمـــن الـــذي 
ســـبق ظهـــور اإلســـالم بعقـــود قليلـــة. تعيدنـــا ألمجـــاد 
العـــراق،  فـــي  الحيـــرة  ملـــوك  المنـــاذرة  العـــرب 
ــق  ــر الخورنـ ــا لقصـ ــام. تعيدنـ ــي الشـ ــنة فـ والغساسـ
ومهندســـه الرومانـــي ســـنمار. تعيدنـــا لزمـــن أبرهـــة 
األشـــرم وهزيمـــة آخـــر ملـــوك الدولـــة الحميريـــة. 
ـــه  ـــن ربيعـــة وصراعات ـــر ســـالم المهلهـــل ب ـــا للزي تعيدن
الشـــتاء  لرحلـــة  تعيدنـــا  البســـوس.  حـــرب  فـــي 
والصيـــف، ولزمـــن عبدالمطلـــب، جـــد الرســـول 
الكريـــم محمـــد، صلـــى اهلل عليـــه وســـلم، حيـــن حفـــر 
بئـــر زمـــزم وأعـــاد اكتشـــافها بعـــد فتـــرة اندثـــار 
طويلـــة، وحـــل بذلـــك مشـــكلة إحضـــار المـــاء لســـقاية 

الحجاج في البيت العتيق. 
تعيدنـــا آيـــا صوفيـــا لزمـــن الحـــروب الكبـــرى 
ـــي  ـــك الحـــروب الت ـــروم؛ تل ـــن الفـــرس وال ـــة بي الطاحن
ـــزول  ـــرة الوحـــي ون ـــوة، وفت ـــى عصـــر النب اســـتمرت إل
القـــرآن الكريـــم. ولطالمـــا كنـــا نتخيـــل كيـــف كانـــت 
الحيـــاة آنـــذاك وكيـــف كانـــت الجزيـــرة العربيـــة 
ــا يعيشـــون بيـــن قوتيـــن عالميتيـــن كبرييـــن.  وقبائلهـ
ــي  ــرة )النبـ ــروم فتـ ــة الـ ــرف عظمـ ــن أراد أن يعـ ولمـ
محمـــد صلـــى اهلل عليـــه وســـلم( عليـــه أن يُجيـــل 
طرفـــه فـــي آيـــا صوفيـــا. عليـــه أن ينظـــر فـــي علومهـــا 
عاصمـــة  القســـطنطينية  كانـــت  فلقـــد  وفنونهـــا، 
الدنيـــا، وكانـــت آيـــا صوفيـــا رمزهـــا الجديـــد الخالـــد؛ 
ـــه  ـــى اهلل علي ـــي محمـــد )صل ـــروم فـــي عصـــر النب فال
فـــي  كانـــوا  بـــل  فـــي رومـــا  يكونـــوا  لـــم  وســـلم( 

القسطنطينية )اسطنبول حالًيا(.
وتمّثـــل آيـــا صوفيـــا آخـــر مـــا توصلـــت إليـــه تقنيـــات 
ــر  ــت أكبـ ــذاك، وكانـ ــرية آنـ ــخ البشـ ــي تاريـ ــاء فـ البنـ
كنيســـة فـــي العالـــم، وظلـــت كنيســـة مـــدة 900 عـــام 
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األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

• هـــل ال تـــزال المـــرأة حتـــى اآلن محافظـــة 
على لقب «وزيرة المالية» في األسرة؟  

»وزيـــرة المالية«عبارة تفاخرت بها النســـاء 
لعقـــود مـــن الزمن، كـــون المرأة أكثر انشـــغااًل 
بقضايـــا المنـــزل وأكثـــر معرفة بما يـــدور في 
األســـواق االســـتهالكية، ولكـــن فـــي الحقيقـــة 
األمـــر نســـبي، فتـــارة تكـــون المرأة علـــى قدر 
من المســـؤولية وتـــارة يكون الرجـــل هو األكثر 
قدرة من المـــرأة، فاألمر يتوقـــف على اإلدارة 
الحكيمـــة لألموال، ويجب أن يكـــون األمر بيد 
األحســـن قدرة على إدارة المصاريف واإللمام 
باألوضـــاع وحســـن التعامـــل مـــع المتغيـــرات 

السعرية للسلع االستهالكية بشكل أكبر.
األســـر  تعيـــش  هـــل  نظـــرك  وجهـــة  مـــن   •
ميزانيـــة حياتهـــا  تدبيـــر  فـــي  خلـــاًل  العربيـــة 

المستقبلية وخصوًصا لمستقبل أبنائها؟
نعـــم، وذلك بحكـــم أن المجتمعـــات العربية 
مجتمعـــات اســـتهالكية ليـــس لديهـــا ثقافـــة 
االدخـــار واالســـتثمار والتخطيط للمســـتقبل. 
فالتخطيـــط لميزانيـــة األســـرة أمـــر ضروري 
إلدارة حيـــاة أســـرية ســـليمة فـــي ظل اتســـاع 
دائـــرة االحتياجـــات وثبـــات أو تباطـــؤ نمـــو 
اإليرادات. فمـــن خالل االدخار نحن نشـــتري 

جزًءا من مستقبلنا.
• مـــا الـــذي تحتـــاج إليـــه األســـرة الســـعودية 

لتكون أكثر وعًيا تجاه الميزانية المالية؟
تحتاج إلى التخطيط واالدخار واالســـتثمار؛ 
فوجـــود الثقافـــة المالية لالدخار واالســـتثمار 
وأيًضا ثقافة االســـتهالك هي مـــن األولويات، 
وهـــذا مـــا يجـــب أن نعمل بـــه ونحـــرص على 
االدخـــار  علـــى  وتنشـــئتهم  أبنائنـــا  تثقيـــف 
والصرف المقنن وفًقـــا لالحتياجات، وضرورة 
بنـــود  لبعـــض  بدائـــل  إيجـــاد  فـــي  التفكيـــر 

المصروفات.
• هل هناك اقتراض حكيم؟

الكثيـــر منـــا يلجأ إلـــى القروض لحـــل أزمة 
ماليـــة لكـــن االقتـــراض ليـــس الحل األنســـب 
لجميع الحـــاالت التي نحتاج فيهـــا إلى المال، 
وقـــد تكـــون ســـلبيات االقتـــراض أكثـــر مـــن 
إيجابياته. لـــذا، فقد يكون البحـــث عن بدائل 
أخـــرى عوًضـــا عـــن االقتـــراض أفضـــل وأقل 
تكلفـــة. ومن الحلول التي يمكن االســـتعانة بها 
وضـــُع خّطة الدخـــار بعض المـــال وتخصيصه 

للنفقات الطارئة.
• مـــا نصيحتـــك لمـــن حصـــل علـــى وظيفـــة 
ر  لالدخـــا مســـاعدته  يمكـــن  كيـــف  لـــى،  و أ

للمحافظة على أمواله مستقباًل؟
نصيحـــة لـــكل شـــخص حصل علـــى وظيفة 
جديـــدة هو ادخـــار 10% من مرتبه شـــهرًيا أو 
اســـتثماره لحيـــن موعـــد التقاعـــد الفعلي له، 
حيث سيتســـنى له الحصـــول علـــى مبلغ جيد 
بفتـــرة  االســـتمتاع  لـــه  يتيـــح  تقاعـــده  فـــور 

التقاعد، أو ربما توسيع مجاالت استثماره.

نحن مجتمع استهالكي..
وال نملك ثقافة االدخار

كيف يمكنك االدخار 
من مرتبك الشهري

أمل خالد الشمري
مدير دعم شبكة الفروع وقنوات التوزيع في بنك الجزيرة

الحب... في زمن الكورونا

وأحياًنـــا يقـــوم بإعطاء زبائنـــه عدًدا مـــن الكمامات 
تشـــجيًعا منـــه لهـــم علـــى االلتـــزام والوقايـــة مـــن 
الفيـــروس، ويقـــول: »لقـــد تعلمـــُت من هـــذه األزمة 

كيف أزرع الحب في كل ما أقوم به«.
وأخيًرا، يقول عبدالعزيز، الـــذي يحمد اهلل كثيًرا 
علـــى مـــا قدمتـــه الدولـــة إبـــان هـــذه األزمـــة: »لقد 
شعرت بالفخر بأني مواطن ســـعودي، وحتى أسرتي 
تشـــعر بذات الفخر الكبيـــر«، ويؤكد أنـــه تعلم أيًضا 
من هـــذه التجربـــة كيف يســـتثمر الحب فـــي أبنائه، 
وكيـــف بات يقّدر بشـــكل أكبـــر مواقف زوجتـــه التي 
اســـتطاعت أن تتحمل فترات غيابه، واهتمت بتربية 
أبنائـــه؛ فقـــد صنعـــت زوجتـــه، وهـــذا مـــا يقولـــه 
عبدالعزيـــز، نموذًجا مـــن المودة والعطـــف والرحمة 

بين جميع أفراد األسرة.
ال يـــزال عبدالعزيـــز يتحـــدث مع جميـــع زبائنه 
من الركاب عن تجربته، ويشـــعر بالسعادة حينما 
يجـــد أن لحديثـــه صدى لـــدى الكثيريـــن.  فإن 
ســـاقتك الصدفـــة أو الحـــظ للقـــاء ذات مـــرة 
بعبدالعزيـــز، فإننـــي علـــى ثقـــة أنك ستكتســـب 
منـــه الطاقـــة واإللهـــام، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
باألســـرة والحـــب الـــذي نحن أحوج مـــا نكون 
إليه، ســـواء في ظل اســـتمرار جائحة كورونا 

أم من دونها. 

األيـــام، لكن االدخـــار الحق يكون بوجـــود رصيد من 
الذكريـــات الجميلـــة؛ أن يكـــون هنـــاك مخـــزون من 
العاطفة يحمي أبناءنا من معارك الحياة القاســـية«. 
ويضيـــف: »البد أن يكـــون هناك مســـتودع للحب في 
قلـــوب أبنائنـــا، تقـــع علينـــا نحـــن اآلبـــاء واألمهـــات 
مســـؤولية إعـــداده وتنظيمـــه وترتيبه، كمـــا أنه البد 
مـــن وجـــود حـــوارات طويلـــة بيـــن األب واألم مـــع 

أبنائهم، ومساعدة األم في تربية األبناء«. 

تغيير السلوك أثناء 
الحظر المنزلي

يؤكد عبدالعزيـــز أن تجربة فيـــروس كورونا كانت 
بالنســـبة لـــه درًســـا كبيـــًرا فـــي تغييـــر ســـلوكه مـــع 
أســـرته، ويتمنى لـــو أن الجميـــع يكفون عـــن التذمر 
من القيام بأبســـط األشـــياء التـــي تحميهـــم قبل أن 
تحمي غيرهـــم، فبعضهم يتململ مـــن تعقيم يديه أو 
ال يجد فائـــدة من لبس الكمامة، ويقـــول: »ال أعرف 
كيـــف يفكـــر هـــؤالء تجـــاه صحتهـــم. يثيـــر غضبـــي 
اتبـــاع  فـــي  وإهمالهـــم  النـــاس  بعـــض  تقاعـــس 

االحترازات«. 
جديـــر بالذكـــر أن عبدالعزيـــز ال يســـمح ألحـــد 
بالصعـــود إلـــى مركبتـــه إال بعـــد التأكد مـــن أنه قد 
ارتـــدى القفـــازات ووضـــع الكمامـــة بشـــكل صحيح، 

يتحـــدث عبدالعزيـــز البالغ مـــن العمـــر 35 عاًما، 
ويعمل ســـائًقا في شركة »أوبر« الشـــهيرة، عن الفترة 
التـــي قضاها في المنزل امتثااًل لقـــرارات الدولة في 
تطبيق الحظر المنزلي، وذلك بســـبب تفشي فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد - 19(، وعلـــى الرغم مـــن أنه تضرر 
مادًيا بســـبب عدم قدرته على العمل أثنـــاء فترة منع 
التجول الكلـــي، لضمان التقيد باإلجـــراءات الوقائية 
للّحد من تفشـــي الفيـــروس، إال أن ذلك لـــم يغير من 
وجهـــة نظره نحـــو الفائدة الكبيرة التـــي حصل عليها 

خالل معايشته لهذه التجربة.
يتجـــاذب عبدالعزيز أطـــراف الحديث مـــع زبائنه 
الذين يســـتفيدون مـــن خدماته لقضاء مشـــاويرهم، 
ويذكرهـــم بأهميـــة وفوائـــد الحظر المنزلـــي، الذي 
انتهى فـــي 29 شـــوال 1441هــــ )21 يونيـــو 2020م(، 
حيـــث كان يردد لجميـــع زبائنـــه، بأن هـــذه التجربة 
قـــد علمته كيـــف يوطـــد مشـــاعر الحب بينـــه وبين 
أفراد أســـرته، وأنه لـــم يكن يتوقع أن أبنـــاءه األربعة 
يحملـــون لوالدهـــم هـــذا القـــدر الكبير مـــن الحب، 
لكونـــه يعمـــل فـــي أكثر مـــن مهنـــة، من أجـــل توفير 

جميع مطالبهم. 

استثمار الحب بين األبناء
خـــالل فترة الحظـــر المنزلـــي، وضـــع عبدالعزيز 
خطـــة مع أســـرته، فكانـــوا يـــؤدون الشـــعائر الدينية 
مًعـــا، كمـــا أنه قـــرر مشـــاركة أبنائه فـــي اللعب عبر 
برامـــج »البـــالي ستيشـــن«، وخصـــص وقًتـــا يقضيه 
برفقـــة زوجته فقط؛ فهو يدين بشـــكل كبير لزوجته، 
لكونهـــا ضحـــت بالكثيـــر لالهتمـــام برعايـــة أبنائـــه 
األربعـــة، بينمـــا هـــو خـــارج البيـــت للعمـــل معظـــم 

الوقت.
يقـــول عبدالعزيـــز: »لـــم يخبرنا أحـــد قبل أن 
نتـــزوج أن أعظـــم اســـتثمار يمكـــن أن ندخـــره 
ألبنائنـــا هو أن يحب بعضنـــا بعًضا، وأن نحفظ 
أفئـــدة صغارنا من خـــالل التجمع على ســـفرة 
واحدة بشـــكل يومـــي، وأال نبخل عليهـــم بإبداء 
الحـــب لهم واالهتمـــام بهم، فتأمين المســـتقبل 
ال يكون فقـــط باالدخار المالـــي ليقيهم تقلبات 

كثيـــرون يقـــررون القيـــام باالدخار ما أن ينفـــد مرتبهم 
الشـــهري! ولكن لألســـف ما إن تصل الواحد منهم رسالة 
عبر جوالـــه بأنه تـــم إيداع الراتـــب، حتى يعـــود للصرف 
مـــن دون أن يأخذ أي خطـــوة إيجابية. إن فكـــرة االدخار 
والســـيطرة الكاملـــة علـــى جمـــوح نفســـك بالشـــراء، أمر 
يحســـب لـــك ال عليـــك، لكـــون فكـــرة التغيير بحـــد ذاتها 
تتطلـــب مزيـــًدا مـــن الحكمـــة واإلرادة. وفيمـــا يلي بعض 
الطـــرق التي يمكنها مســـاعدتك على االدخـــار من راتبك 

الشهري:
• قـــم بتقســـيم مرتبـــك الشـــهري مـــا بيـــن النفقـــات 

واالدخار واالستثمار بصورة تتناسب مع طبيعة حياتك.
• قـــم بإلغـــاء اشـــتراكات اإلنترنـــت غيـــر الضروريـــة، 

وأبحث عن بدائل مجانية.
• قم بدفع فواتيرك الشـــهرية بانتظام، حتى ال تشـــعر 

بالضغط في الشهر المقبل.
• هنـــاك دراســـات عديـــدة أثبتـــت أن معظـــم األموال 
زيارتهـــا  التـــي نحـــرص علـــى  المطاعـــم  فـــي  تذهـــب 
باســـتمرار. لهذا، فإن أردت أن تدخر مـــن مرتبك، حاول 
أن تتنـــاول طعامك فـــي المنزل، وتذكـــر أن معظم الطعام 
كميـــة دهـــون  يحتـــوي علـــى  المطاعـــم  فـــي  المتوفـــر 

وكربوهيدرات مضرة للجسم.
• قبـــل أن تقرر شـــراء أي من احتياجاتـــك، قم بإعداد 
قائمة وحـــاول أن تقارن األســـعار، فهنـــاك متاجر يمكنها 
أن توفـــر لـــك احتياجاتـــك بســـعر أقـــل مـــن المتاجـــر 

األخرى.
• حاول أن تســـتثمر فـــي نفقاتك. اشـــترك في برامج 
االدخـــار وشـــراء األصـــول، راجـــع االســـتثمارات التـــي 
يوفرهـــا البنـــك الـــذي تتعامـــل معـــه، ســـتجد أن هنـــاك 

أنواًعا مختلفة من االستثمارات.

حة
صي

ون
ب 

كتا

صباحاتي سكر... 
يوميات أم طفل سكر

تـــدون الكاتبـــة الكويتية، رانيا الســـعد، 
فـــي هـــذا الكتـــاب يومياتهـــا مـــع ابنهـــا 
الصغيـــر ناصر منـــذ أول يـــوم علمت فيه 
بخبر إصابته بمرض الســـكري، وتكشفت 
عن معانـــاة ابنها ومعاناتها هـــي أيًضا في 
رعايتـــه. وتســـلط الســـعد الضـــوء علـــى 
المعلومـــات والتجـــارب الواقعيـــة بقالـــب 
ممتع وســـلس، وكيـــف يجب علـــى األم أن 
تتكيـــف مع أمـــراض أطفالهـــا، وأن تجعل 
مســـألة العالج أمـــًرا مشـــترًكا بينها وبين 

الطفل المصاب.
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من إنتاج مركز إثراء 

»خمسون ألف صورة« فلم سعودي يتطلع للعالمية 

المسرح في العصر الرقمي

تـدور أحـداث الفلـم القصيـر »خمسـون ألـف صـورة« 
الشـاب  الناصـر حـول  الجليـل  السـعودي عبـد  للمخـرج 
»تركـي« الـذي يسـعى إليجـاد صـورة واحـدة لوالـده بعـد أن 
تخلصت عائلته من جميع صوره خالل موجة حرق الصور 
التـي شـهدها البعـض خـالل الثمانينيـات فـي المملكـة. 
وأثنـاء رحلـة بحـث تركـي عـن صـورة ألبيـه، يتعـرف علـى 
الرجـل المسـن »ناصـر«، الـذي يمتلـك فـي بيتـه خمسـين 
ألـف صـورة عشـوائية ألهالي المدينـة، لتبدأ رحلـة البحث 

عن صورة بين آالف الصور.
)القافلة األسـبوعية( التقت بالمخرج للحديث عن 
السـعودية. وفـي  السـينما فـي  فلمـه ومسـتقبل صناعـة 
البدايـة ذكـر الناصـر أن فـوز نـص الفلـم فـي مسـابقة أيـام 
الفلـم السـعودي التـي ينظمهـا مركـز الملـك عبدالعزيـز 
الثقافي العالمي ضمن له الحصول على تمويل من المركز 
نفسـه، وقـال الناصـر: » الدعـم لـم يكـن مادًيا فقـط، حيث 
نظـم مركـز إثـراء مجموعـة مـن ورش العمـل فـي كتابـة 
السـيناريو والتعامـل مـع اإلعـالم وتطويـر إسـتراتيجيات 
التسويق. بعدها دخلنا في مرحلة االستعداد والتصوير ثم 
مـا بعـد اإلنتاج وانتهينا بفلم قصير مدته 19 دقيقة. عملت 
خاللها مع فريق عمل مكون من 50 شـخًصا موزعين على 
ثـالث دول، وكان تحدًيـا كبيـًرا أن تُقـرب وجهـات نظـر كل 

هذا الفريق ليعملوا على فلم واحد«. 

تحدي األفالم الطويلة 
وعـن إمكانيـة توجـه ُصنـاع األفـالم القصيرة السـعوديين 
لدخـول سـوق األفـالم الطويلـة التجاريـة خاصـة مـع وجـود 
صـاالت سـينمائية في السـعودية، ومـا أبرز التحديـات التي 
قـد تواجههـم، ذكـر الناصـر أن أحـد أهـداف صناعـة أفالم 
قصيـرة هـي أن تكـون تمهيـًدا لصناعـة األفـالم الطويلـة، 
ولكنـه لـم يخف تخوفه من أن صناعة فلم تجاري ناجح في 
شـباك التذاكر يُعد تحدًيا كبيًرا حتى على مسـتوى شركات 
اإلنتـاج الكبـرى قائـاًل: »هنـاك فـرق كبيـر بيـن صناعـة فلـم 
طويـل ليسـتهدف المهرجانـات العالميـة والنُقـاد الفنييـن، 
وبيـن الفلـم التجـاري الـذي يسـتهدف أكبـر قـدر ممكـن مـن 
المشـاهدين. لذلـك قـد تجـد أفالًمـا تحقـق جوائـز عالمية 
ولكنهـا ال تحقـق نجاًحـا مالًيـا والعكـس صحيـح.  فحتـى 
بـكل إمكاناتهـا فـي اإلنتـاج السـينمائي تواجـه  هوليـوود 
لـكل أفالمهـا فـي شـباك  النجـاح  صعوبـات فـي تحقيـق 
التذاكـر«. وأوضـح الناصـر أن الذهـاب للسـينما لـم يعـد 
جاذًبا للناس بسـبب تعدد خيارات مشـاهدة األفالم خاصة 
مـع وجـود مواقـع عـرض األفـالم عـن طريـق االنترنـت، 
وأضـاف: »إن التطور في تقنيات العرض من صوت وصورة 

قـد يكـون هنـاك مـن يسـأل: هـل للمسـرح مـكان فـي 
عالمنـا اليـوم، بعدمـا أصبـح العالـم الرقمـي بشـتى أنـواع 
الترفيـه فـي متنـاول أيدينـا، وكثيـر منهـا مجانـي تقريًبـا؟ 
البرامـج  مـن  كاملـة  مواسـم  مشـاهدة  يمكننـا  فاليـوم، 
التلفزيونية المفضلة وعروض األفالم المسلية، كما يمكننا 
االسـتماع إلـى أجمـل وأحـدث أنـواع الموسـيقى بلمسـة زر 
واحـدة. كل هـذه الوسـائل المبتكـرة حديًثـا مريحـة وممتعة 
للغايـة، لكنهـا تـؤدي إلـى اإلحسـاس بالوحـدة. إذ إن كل مـا 
فيهـا شـخصي للغايـة، فينتهـي األمـر بالشـخص إلـى أن 
يشـاهد معظـم هـذه العـروض وحـده، وكثيـًرا ما يحـدث أن 
يضـع سـماعات الـرأس ويغـرق فـي عالمـه الخـاص مـع 
عـروض يتفاعـل معهـا وحيـًدا وكأنـه فـي فقاعـة صغيـرة 
يعيش فيها في عزلة تامة عن العالم. إال أن المسرح شيء 
إلـى هـذه  آخـر. فهـو يسـمح بدخـول أشـخاص آخريـن 
الفقاعة، حيث يعيش كل فرد من الحضور سـحر المسـرح 
الحـي، ويختبـر تلك الطاقـة التفاعلية الغريبـة التي تحدث 
بيـن الحضـور، وبينهـم وبيـن الفنانيـن علـى المسـرح فـي 
تجربة مشـتركة بامتياز. فالمسـرح من بين األماكن القليلة 

مصلح جميل اخلثعمي

مهى قمر الدين*

وانخفاض أسعارها، جعلت صناعة فلم طويل ناجح تجارًيا 
في قاعات السينما عملية صعبة جًدا«. 

وعـن اختيـار فلـم »خمسـون ألف صـورة« ليمثـل المملكة 
فـي مبـادرة جسـور التـي نظمهـا مركـز الملـك عبدالعزيـز 
الثقافـي العالمـي بمناسـبة زيـارة سـمو ولـي العهـد األميـر 
محمـد بـن سـلمان لكوريـا الجنوبيـة العـام الماضـي، قـال 
الناصـر: »ال شـك أن الفنون هي قوة ناعمة بإمكانها تغيير 
الصـورة النمطيـة ألي دولة أو ثقافة في العالم. لذلك تجد 
أن توظيـف القـوة الناعمـة للفنـون حاضـر بشـكل قـوي فـي 
رؤية المملكة 2030 وذلك من خالل تأسيس وزارة الثقافة 
أُنشـئت  التـي  الترفيـه وهيئـة األفـالم السـعودية  وهيئـة 
مؤخـًرا، وهنـاك إيمـان قوي بأن ما ننتجه مـن أفالم وفنون 
وموسـيقى سـيكون له أثـر كبير في تغيير الصـورة النمطية 
عـن المملكـة، وسيسـهم فـي وضـع المملكـة كدولـة منتجـة 

للفنون عالمًيا«. 

أثر جيد على صناعة السينما  
واعتبـر الناصـر أن للدعـم الـذي يجـده صّنـاع االفـالم 
السـعوديين مـن قبـل بعـض المؤسسـات الثقافيـة المحليـة 

األخيـرة علـى وجه األرض، حيث يواجه كل فرد في القاعة 
العـرض الفنـي نفسـه الـذي يفـرض رابًطـا وجودًيـا بيـن كل 

الحاضرين في لحظات خاصة يختبرونها سوية.
كمـا يفـرض المسـرح علينـا واقعـه الخـاص، األمـر الذي 
يُعـدُّ ضرورًيـا ال سـيما فـي العصـر الرقمـي الـذي نعيشـه. 
يقول الممثل والكاتب المسرحي لين مانويل ميراندا: »إننا 
نعيـش فـي واقعنا الخاص، فنكتب تغريـدات خاصة بنا في 
د مـن نقبـل صداقتـه أو نلغيهـا مـن صفحتنـا  تويتـر ونحـدِّ
على فيسبوك، ونرى الحقيقة التي نختار أن نراها، ولدينا 
مزيـد مـن القـدرة للقيـام بذلـك أكثـر مـن أي وقـت مضـى، 

والمسرح هو واحد من آخر األشياء التي تلغي ذلك«.
يفـرض العرض المسـرحي على كل فـرد من الحاضرين 
دهـا،  أن يعيـش الواقـع نفسـه والتجربـة نفسـها التـي يحدِّ
ويجبرهـم على اسـتيعابها والتفكير بما يشـاهدونه أمامهم 
علـى طريقتـه الخاصـة. وفي ثقافـة تطالبنا باسـتمرار بأن 
نبقـى متيقظيـن دائًمـا لشـتى وسـائل التواصـل الرقمي من 
البريـد اإللكترونـي إلـى اإلشـعارات الـواردة مـن وسـائل 
أنـواع  الواتسـاب وشـتى  التواصـل االجتماعـي ورسـائل 
التنبيهـات، فـإن قضـاء بعـض الوقـت فـي قاعـة مظلمـة 
واالسـتمتاع بعـرض فنـي، وفـي أحيـان كثيرة، مع أشـخاص 

أثـر جيد على صناعة السـينما واالقتصاد الوطنـي، قائاًل: 
يُعـد دعـم  »صناعـة السـينما لدينـا فـي بدايتهـا. لذلـك 
المؤسسات الثقافية ذا أثر كبير في تحريك عجلة صناعة 
األفـالم لألمـام مـن خـالل تمويـل األفـالم ليتـم إنتاجهـا 
محلًيـا. وأيًضـا سـيكون لهـذا الدعـم إسـهام فـي تحريـك 

عجلة االقتصاد داخلًيا في مجال صناعة األفالم«.
 وبيـن التخصـص فـي تقنيـة المعلومـات، حيـث يعمـل 
الناصـر فـي أرامكـو السـعودية فـي مركـز اإلكسـبك منذ ما 
يقرب من 13 عاًما، وشـغفه بالفنون والسـينما قال الناصر: 
»قد يرى الكثيرون أن العمل في أرامكو السعودية واإلخراج 
عالمـان منفصـالن، وهـذا صحيـح مـن جانـب، ولكـن هناك 
الكثيـر من التشـابه بينهما. فمثاًل، القدرة علـى قيادة فريق 
عمـل كبيـر لتحقيـق نتائـج معينـة هـي ذات القـدرة التـي 
تحتاجهـا سـواء فـي مجـال تقنيـة المعلومـات أو فـي مجـال 
اإلنتاج السـينمائي. كذلك القدرة على اإلدارة، والتعامل مع 
بالجـدول  وااللتـزام  األهـداف  وتحديـد  العمـل  فريـق 
والميزانيـة المحـددة هـي قدرات ربطت خبرتـي في أرامكو 

السعودية بتجربتي كمخرج«. 
ختاًمـا، بقـي أن نقـول إن فلم »خمسـون ألف صـورة« من 

إنتاج إثراء وبطولة تركي الجالل وناصر المبارك.

نحبهم يمكن أن يكون من أهم وسائل الرعاية الذاتية.

للقصص نكهتها الخاصة
ال يزال المسـرح موجوًدا اليوم ألن البشـر يحبون سـماع 
القصص، وبأي طريقة كانت، ويبقى لكل شـكل من أشـكال 
روايتهـا طريقتـه الخاصـة التـي تعطينـا مزيـًدا مـن الفرص 

للهروب من واقعنا الحالي ولفهم أفضل للعالم من حولنا.
تجربـة  لتوفيـر  المسـرح  وجـود  أكان  وأخيـًرا، سـواء 
اجتماعيـة مشـتركة فـي عصـر العزلـة الرقميـة أم إلرسـال 

بوستر فيلم خمسون ألف صورة.

صورة من خلف كواليس الفيلم يظهر فيها المخرج مع أبطال الفيلم.

رسائل اجتماعية مختلفة أو لمجرد التسلية، يبقى المسرح 
أبـا الفنـون الـذي ال يـزال يزيـد علـى المشـهد الثقافــي في 
أي بلــد من البلــدان قيمـــة وثراًء. لذلك ما زلنا نرى كثيًرا 
من المسـارح ال تزال تقـام في عديد من البلدان الحريصة 
علـى غناهـا الثقافـي، مـن مثـل افتتـاح مسـرح البحريـن 
الوطنـي في عــام 2012م، ودار األوبرا الكويتية في 2016م، 
ومؤخـًرا افتتـاح المسـرح الوطنـي فـي المملكـة فـي ينايـر 
2020م، لتثبـت جميـع هـذه الصـروح وغيرها بأن المسـرح 

سيبقى فًنا يتحدى الزمن.
* من مجلة القافلة عدد مارس/أبريل 2020م
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.

6 7 8 1 2 9
5 9 7 1
3 5 7 8 6
7 1 8 6
8 7 5 3
9 1 2 6 5 7 8

6 9 8 2 7 4
9 4 8 7

4 8 7 9 2

6 5 9 1 8 7 3 4 2
3 4 8 6 2 5 7 9 1
2 1 7 9 4 3 8 6 5
1 9 3 7 6 8 2 5 4
8 6 2 5 3 4 9 1 7
5 7 4 2 1 9 6 8 3
4 3 6 8 5 2 1 7 9
7 2 1 4 9 6 5 3 8
9 8 5 3 7 1 4 2 6

* حل العدد الماضي

عمقحديث األلوان:

ولد الفنان حسين المصّوف في مدينة الظهران عام 1982م، وهو حاصل على بكالوريوس تربية فنية، وله عديد من المشاركات داخل المملكة وخارجها في عديد 
من الدورات الفنية، وقّدم عدًدا من الدورات الفنية للمبتدئين. حصل المصوف على عدد من الجوائز من بينها جائزة المركز الثاني في معرض السعودي 

المعاصر للشباب 2011م. يقدم المصوف في عمله الذي يحمل عنوان "عمق" والذي يزين جدران وممرات مدينة الملك عبداهللا الرياضية في جدة، مجموعة من 
اللوحات -هذه إحداها- تعتمد على اللون كمصدر للتعمق داخل ذاكرة األشياء المنسية؛ حيث أنها أشبه بجدار مر بمراحل زمنية مختلفة ترك وراءه الناس بعًضا 

من ذاكرتهم وكثيًرا من الحنين.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

يـوم حافـل باألعمـال التـي امتـدت إلـى مـا بعـد سـاعة انتهـاء 
العمـل، نتـج عنه حرمان مـن القيلولـة اليومية التي تعيد النشـاط 
ترقـٌب  النفسـية.  الطاقـة  وتجـدد  الذهـن  وتشـحن  الجسـدي 
لمحاضرة المسـاء يشـوبه قلـق مهمـة المراجعة النهائيـة لبرنامج 

العرض الذي كان في حاجة كذلك لبعض الصور الجديدة. 
ارتفـع التوتر مـع الحرمان مـن نعيم القيلولـة المفقـود، فتباطأ 
الجهـد ودق ناقـوس الصـداع. اسـتلزم ذلـك حـث قيـم االلتـزام 
اقتربـت سـاعة االنتهـاء مـن إعـداد  العمـل.  واالتقـان إلكمـال 
العـرض وصاحبهـا اسـتعداد لتنفـس الصعـداء لعـل هـذا يبشـر 
بعشـر دقائـق مـن االسـتلقاء علـى األريكـة قبـل التأنـق والخـروج 
للمحاضـرة. رفعـت نظري باتجـاه أيقونـة حفظ الملف فـي أعلى 
الشاشـة. شـعور غامـر باالرتيـاح صعـد معه معـدل الرضـى الذي 
الشاشـة  مـن  تنبثـق  بنافـذة صارخـة  فـإذا  اإلنجـاز،  يصاحـب 

لتصفعني بعبارة »الذاكرة ممتلئة«. ماذا؟!
حلـت المشـكلة بعد عـدة دقائـق مـرت كأنها يـوم كامـل ورفعت 
التوتـر ألعلـى مسـتوى. سـارت المحاضـرة علـى خيـر وجـه، لكـن 
صفعـة تلـك النافـذة المنبثقـة لـم تمـر، بـل شـغلت تفكيـري لعـدة 
أيـام وأثـارت تسـاؤالت عـن الذاكـرة البشـرية. هـل يمكـن لذاكـرة 
اإلنسـان أن تبلـغ هـي األخرى حـد االمتـالء؟ ولو كانت المسـاحة 
المتاحـة للتخزيـن في الدماغ تُسـتنفذ فعـاًل، فهل يتلقى اإلنسـان 
تحذيـًرا بأنهـا امتـألت؟ وكيـف يسـتطيع ذلـك العضـو الصغيـر 
الـذي ال يتجـاوز حجـم قبضـة اليـد تخزيـن كل تلـك المعلومـات 
والخبـرات والمشـاعر؟ تسـاؤالت دفعتنـي للجـوء لجهـازي للبحث 

عن أجوبة في بحر المعلومات المتاح.
عكـف علمـاء المـخ واألعصـاب علـى إجـراء دراسـات وتجـارب 
للتعـرف علـى الدمـاغ والبحـث عـن إجابـات للتسـاؤالت حـول 
أقسـامه والعمليـات التـي يقـوم بهـا ومنهـا الذاكـرة، واسـتطاعوا 
بعدهـا تفسـير بعـض العمليـات المعقـدة التـي تتـم فيـه. ورغـم 
إزاحـة  بعمليـة  يقـوم  إنـه  إال  المحـدودة،  الدمـاغ  مسـاحة 
مسـاحة  بذلـك  متيًحـا  المسـتعملة  غيـر  القديمـة  للمعلومـات 
تخزيـن جديـدة، وهـذا مـا يظهـر لنـا فـي شـكل نسـيان، األمـر 
يقـوم  أنـه  رغـم  آفـة،  ويعـده  منـه  البعـض  يتضجـر  قـد  الـذي 
بوظيفـة مهمـة. فعندمـا نحصـل علـى معلومـات جديـدة، يحـاول 
الموجـودة عـن طريـق  المعلومـات  تلقائًيـا دمجهـا مـع  الدمـاغ 
تكوين روابـط بينهـا. وعندما نسـترجع المعلومات، يتم اسـتدعاء 
كل مـن المعلومـات المرغوبـة الجديـد منهـا والقديـم المرتبـط 

بها، لكن مع تكرار استدعاء الجديد يبدأ القديم باالختفاء. 
حـاالت  هنـاك  أن  كمـا  الذاكـرة،  قـوة  فـي  البشـر  ويختلـف 
متطرفـة ممـن يتمتعـون بذاكـرة فوالذيـة تسـترجع أدق وأقـدم 
اسـترجاع  علـى  تقـدر  ال  ضعيفـة  ذاكـرة  تقابلهـا  التفاصيـل، 
أحـداث قريبـة، إمـا بسـبب خلـل فـي عمـل الدمـاغ أو نتيجـة 
عوامـل خارجيـة. وقـد يعجـز البعـض عـن التفكيـر فـي الحاضـر 
أو   المسـتقبل بسـبب العيش المسـتمر في الماضـي، فيَعلقون في 
أدمغتنـا  تقـم  لـم  لـو  قـد نختبـره جميًعـا  مـا  ذكرياتهـم. وهـذا 
بإحـالل الجديد مـكان المعلومات غيـر المهمة التي لـم تعد ذات 

صلة.
إذن، فالنسـيان طريقـة دماغنـا لفلتـرة المعلومـات، وهو صمام 
األمـان لضمـان عـدم امتـالء دماغنـا، ومـن ثم عجـزه عـن تخزين 
معلومـات جديـدة. بفضـل هـذه الهبـة اإللهيـة ال تمتلـئ الذاكـرة 
عبـارة  أبـًدا  الداخليـة  حواسـيبنا  مـن  تنبثـق  ولـن  البشـرية، 
»الذاكـرة ممتلئـة«. وبذلـك يتفـوق الدماغ البشـري بطريقـة عمله 
علـى جميـع الحواسـيب التـي هـي فـي األصـل مـن صنـع هـذا 

الدماغ المعجزة الذي أبدعه الخالق.

الذاكرة ممتلئة!
د. صباح عيسوي *

* كاتبة وأكاديمية في مجال دراسات أدب الطفل 


