
تكريم االبتكار
في السالمة

صفحة ؟

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

متران

بدعم من أرامكو السعودية .. جامعة في
ق  امللك فهد للبترول واملعادن ُحتقِّ

املركز الثاني يف مسابقة دولية 
فاز فريق طالبي من كلية هندسة 
البترول وعلوم األرض يف جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن باملركز 
الثاني، ضمن املسابقة العاملية جلائزة 

)إمبريال باريل( لعام 2020م.

صفحة ٥

رغم جائحة كورونا.. العمل عن ُبعد 
ُيبرز كفاءة ومرونة املوظفني

منذ األسابيع األولى لتفشي جائحة 
كورونا، عمدت عديد من اإلدارات 

يف أرامكو السعودية إلى انتهاج 
أسلوب العمل عن بُعد يف مختلف 

مناطق أعمال الشركة، ليخوض مئات 
املوظفني جتربة العمل من املنزل ألول 

مرة.
صفحة ٩

دعم مناقشات عاملية لتمكني املرأة 
يف مجموعة العشرين

استضافت أرامكو السعودية ندوة 
عبر شبكة اإلنترنت ملجموعة تواصل 

املرأة العشرين هذا األسبوع، وأكد 
املجتمعون إن كوفيد - 19 سلّط 

الضوء على أهمية متكني املرأة وحث 
العالم على تغيير نظرته حول األدوار 

التقليدية للمرأة.
صفحة ٥

مهندس من أرامكو السعودية 
يشارك يف أبحاث إنشاء عربة للقمر 
عبدالعزيز املوسى هو أحد املهندسني 
الشباب يف فريق تقنيات احلفر مبركز 

األبحاث املتقدمة يف إكسبك، ويعمل 
حالًيا على إجراء أبحاث يف مجال 

الروبوتات امليدانية يف جامعة كارنيقي 
ميلون.

صفحة ٢

هذا العدد

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢ ذو الحجة 144١هـ، ٢٣ يوليو 20٢٠م

إدارة مصفاة ينبع إدارة تجزئة سوائل الغاز 
الطبيعي في ينبع 

إدارة الفرض في 
المنطقة الغربية 

إدارة اإلنتاج في 
جنوب الغوار 

إدارة معمل الغاز 
في شدقم

إدارة حقن مياه البحر 

إدارة معمل الغاز في 
الخرسانية

إدارة اإلنتاج 
في السفانية 

مركز األبحاث 
المتقدمة في إكسبك 

إدارة معمل الغاز 
في البري
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مــن حيــن إلــى آخــر تصلنــي، عبــر تطبيــق 
جمــل  علــى  تحتــوي  رســائل  »الواتســآب«، 
وعبــارات تحفيزيــة ملهمــة تدعــو إلــى التفــاؤل 
وتجديــد روح المثابــرة، إلــى جانــب تحفيــز 
الهمــم لالســتمتاع بالحيــاة إلــى أقصــى درجــة 
لهــذه  المشــترك  العــام  والهــدف  ممكنــة. 
الرســائل هــو التأكيــد علــى نشــر روح التفــاؤل 

واالستمتاع بالحياة.
ومــن شــأن فعلنــا لذلــك أن يغــرس لدينــا 
ــي تعكــر  ــة المصاعــب الت ــى مواجه القــدرة عل
ــا بالتشــاؤم واإلحبــاط،  ــا، وتصيبن صفــو حياتن
أنفســنا  نُــدرب  أن  علينــا  يتوجــب  حيــث 
هــذه  تداعيــات  مواجهــة  علــى  ونطوعهــا 
آثارهــا  ومــع  معهــا  والتعايــش  المصاعــب، 

السلبية.
ومــع إدراكنــا أن ردود أفعالنــا تجــاه هــذه 
المصاعــب واالبتــالءات، بمــا تتضمنــه مــن 
أخبــار وأحــداث مؤســفة وأليمــة، تختلــف مــن 
ــا مــن  ــرب لن ــه ال مه ــى آخــر، إال أن شــخص إل

تقبلها والتعامل معها ومواجهتها. 
مــع  تعاملهــم  فــي  النــاس  ويمكــن تقســيم 
مصاعــب الحيــاة إلــى قســمين أو مجموعتيــن. 
يتســمون  ممــن  منهــم  األول  القســم  فنجــد 
بصفــات عــدة مــن أهمهــا تقبــل مــا يحــدث 

يُســلّم  وقلــب مؤمــن؛ حيــث  بنفــس راضيــة 
المبتلــى بمصيبــٍة أمــره إلــى اهلل آمــاًل فــي 
فرجــه ورحمتــه. وهــذا الصنــف مــن البشــر 
تجــده هــادئ الطبــاع، قــادًرا علــى التحكــم 
نينــة  بالطمأ ا  شــاعًر لســلبية،  ا بمشــاعره 
النــوع  وهــذا  واألمــان.  النفســي  والهــدوء 
المتصــف باإليجابيــة تجــده فــي العــادة يمتلــك 
القــدرة علــى التغلــب علــى اإلجهــاد النفســي 
بتــه  إصا متجنًبــا  لغضــب،  ا ة  ر ثــو كبــح  و
بأمــراض خطيــرة مثــل داء الســكري وارتفــاع 

ضغط الدم.  
نشــير هنــا إلــى أن هــذا األســلوب الهــادئ 
المتــزن، الــذي يكــون المــرء فيــه ُمستســلًما 
التأثيــر  بالتأكيــد أن  يعنــي  لقضــاء اهلل، ال 
الســلبي للمصيبــة أو البــالء غيــر واقــع، أو أنــه 
ســيمحو هــذا التأثيــر الســلبي المفجــع عليــه، 
بالتأكيــد ال! لكنــه ســوف يُســهم فــي انخفــاض 
وقــع التأثيــر، وســيقلل مــن مســتوى اآلثــار 
يصبــح  حتــى  عليــه،  والجســدية  النفســية 

بعدها قادًرا على تقبل الواقع.
أمــا القســم الثانــي فيتصفــون بعــدم القــدرة 
علــى التحكــم بالمشــاعره الســلبية، وفقــدان 
يتفاعلــون  يجعلهــم  ممــا  عليهــا،  الســيطرة 
الزائــد، حتــى  بالغضــب  بطريقــة مشــحونة 

يتحــول الواحــد منهــم إلــى »قنبلــة موقوتــة«، 
إلــى  يــؤدي انفجارهــا فــي نهايــة المطــاف 
نتائــج مدمــرة علــى الصحــة، وغالًبــا مــا يكــون 
علــى  قــادر  غيــر  الوضــع  هــذا  فــي  المــرء 
اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، ممــا ســيجعله 
وتنعكــس مثــل هــذه  بالنــدم الحًقــا،  يشــعر 
القــرارات ســلبًيا عليــه، خاصــة فيمــا يتعلــق 
ــى األخــص  ــن، وعل ــع اآلخري ــه م ــة تعامل بكيفي
المقربيــن منــه ســواء مــن أفــراد أســرته أو 
ــل. وهــذا األســلوب الســلبي  ــي العم ــه ف زمالئ
ومصاعــب  مصائــب  مواجهــة  فــي  العنيــف 
ولــن  المصاعــب  هــذه  يحــل  لــن  الحيــاة، 
يجعلهــا تصبــح أثــًرا بعــد عيــن، بــل إن خــالف 
ذلــك هــو المتوقــع، ممــا قــد يزيــد مــن ضررها 

بشكل سيء ومدمر.  
وختاًمــا، ال بــد لنــا مــن التذكيــر بــأن الحيــاة 
مدرســة، تمتلــك القــدرة علــى أن تعلمنــا كيفيــة 
التعامــل مــع المصائــب واالبتــالءات بطريقــة 
وفهــم  اســتيعاب  أحســنا  مــا  إذا  صائبــة، 
دروســها، مــع التأكيــد علــى حاجتنــا الملحــة 
وتبنــي  بإيجابيــة،  التفكيــر  إلــى  والدائمــة 
ســلوك التغييــر، وتدريــب أنفســنا علــى الصبــر 
فــي  يقــف  مــا  كل  مواجهــة  فــي  والتحمــل 

طريقنا من متاعب الحياة.

كيف نواجه مصاعب الحياة؟
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.

زيد محمد باسالمة
zaid.basalama@aramco.com

إدارة أعمال األمن الصناعي

مستفيًدا من التشابه يف استخدام تقنيات بيئات ال يصلها اإلنسان

مهندس من أرامكو السعودية يشارك في أبحاث 
إنشاء عربة للقمر لتطوير الحفر االستكشافي

الظهـران - لطالمـا كانـت أرامكـو السـعودية فـي طليعـة 
قطـاع النفـط والغـاز فـي استكشـاف التقنيـات الجديـدة. 
ويشـغل مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك، بوصفـه 
الـذراع البحثيـة ألعمـال التنقيب واإلنتـاج، مكانـة الصدارة 
فـي مجـال البحـث والتطويـر لتقنيـات الثـورة الصناعيـة 

الرابعة. 
 وكجـزء مـن عملـه، يسـتثمر المركـز فـي باحثيـه مـن 
الشـباب، وذلـك بإلحاقهـم ببرنامـج الدراسـات العليـا فـي 
المعاهـد الرائدة التي تركز علـى مجاالت الثورة الصناعية 
وإنترنـت  والروبوتـات،  االصطناعـي،  كالـذكاء  الرابعـة 
األشـياء. وقـد مكـن هـذا البرنامـج اإلسـتراتيجي مركـز 

األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك  مـن احتـالل موقـع مميـز القافلة األسبوعية
فـي قطـاع الطاقـة وذلـك مـن خـالل االسـتفادة مـن هـذا 

التوجه البحثي متعدد التخصصات.
عبـد العزيـز الموسـى هـو أحد المهندسـين الشـباب في 
فريـق تقنيـات الحفـر بالمركـز، حيـث انضـم إلـى البرنامـج 
عـام 2018م، ويعمـل حالًيـا علـى إجـراء أبحـاث فـي مجـال 
الروبوتـات الميدانيـة فـي جامعـة كارنيقـي ميلـون، وذلـك 
كجـزء مـن رسـالته للماجسـتير فـي الهندسـة الميكانيكيـة، 
التـي تركـز علـى الروبوتـات التـي تعمـل فـي بيئـات قاسـية 

وخطرة. 
 وحـول أبحاثـه، قـال الموسـى: »بصفتـي مهندًسـا فـي 
مـع  كلًيـا  يتماشـى  المجـال  هـذا  فـإن  الحفـر،  تقنيـات 
مشكالت التطبيقات والتصميم التي نحتاج يومًيا لحلها«. 

المشــروع مصــدر إلهــام لــي؛ إذ أن هنــاك تشــابًها قوًيا بين 
هندســة الحفــر وهندســة الفضــاء«. فلطالمــا كان مجــال 
الحفــر يتطلــب هندســة بالغــة التطــور، نظــًرا للظــروف 
القاســية التــي يفرضهــا الضغــط العالــي ودرجــة الحــرارة 
المرتفعــة والقــوة الهائلــة التــي يتطلبهــا الحفــر عبــر آالف 
األقــدام فــي األرض. ووضــع كل هــذه االعتبــارات فــي 
نظــام روبوتــي يشــكل تحدًيــا فعلًيــا. إال أنــه بعــد العمــل 
علــى متطلبــات هندســية مماثلــة فــي تطبيقــات فضائيــة، 
لشــدة مــا كانــت دهشــة الموســى مــن كــم التشــابه بيــن 
هذيــن المجاليــن، فمــا يحــدث علــى القمــر مــن اهتــزازت 
أثنــاء االنطــالق، وبيئــات ضغــط فراغــي شــديد، ودرجــات 
حــرارة متذبذبــة، جميعهــا  تماثــل مــا يحــدث فــي بيئــة 

الحفر.

تطوير وسائل حفر اآلبار  
وفــي الســياق نفســه، وامتــداًدا لهــذا التشــابه، تعمــل 
عربــة أخــرى تُســمى »كيريوســيتي مــارس« علــى جمــع 
عينــات مــن ســطح كوكــب المريــخ باســتخدام مســبار حفــر 
صغيــر ومجموعة مــن أجهزة االستشــعار. وأحــد األهداف 
لصنــع مثــل هــذه العربــات هــو استكشــاف جيولوجيــا تلــك 
البيئــة التــي يتعــذر علــى البشــر الوصــول إليهــا، إذ يتم نقل 
ــد. وهــذا  ــاس عــن بع ــة القي ــر تقني ــات عب ــر والبيان األوام

حرفًيا حفر استكشافي على سطح كوكب آخر.  
ويُعــد هــذا التشــارك التقنــي بيــن هذيــن المجاليــن 
المتماثليــن بمثابــة أرض خصبــة للتطويــر واالبتــكار.  كمــا 
سيســهم فــي تبــادل األفــكار الثنائيــة بيــن هذيــن المجالين 
اللذيــن يبــدوان مختلفيــن ظاهرًيــا ولكنهمــا متشــابهان 
كال  تقــدم  فــي  دوًرا  ســيلعب  الــذي  األمــر  جوهرًيــا، 
المجاليــن. واختتــم الموســى حديثــه بقولــه: »أنــا متحمــس 
ــي اكتســبتها مــن هــذا المجــال ومــن  ــارف الت ــط المع لرب
تقنيــات  مجــال  فــي  وتطبيقهــا  الكوكبيــة  الروبوتــات 

الحفر«.

إلى القمر يا آيريس
ــة الرابعــة المثيــرة  ــورة الصناعي ومــن أحــد مشــاريع الث
ــي  ــه الموســى ف ــل علي ــذي عم ــام كان المشــروع ال لالهتم
جامعــة كارنيقــي ميلــون، وهــو المســاعدة فــي تصميــم 
عربــة استكشــاف قمريــة وإرســالها إلــى القمــر. ومــن 
المقــرر إطالقهــا فــي خريــف 2021م. وتُعــد آيريــس أول 
عربــة استكشــاف قمريــة ُمصممــة وُمصنعــة مــن قبــل 
طــالب. وقــد عمــل الموســى كرئيــس توزيــع للمشــروع 
ومصمــم للكاميرا. كمــا اجتازت العربــة المراجعة الدقيقة 
التــي أجرتهــا وكالــة ناســا علــى تصميمهــا وتنتظــر العربــة 

اآلن موعد إطالقها المجدول.
 وتعليًقــا علــى هــذا المشــروع قــال الموســى: »لقــد كان 

رسم لتصميم عربة االستكشاف آيريس على سطح القمر.

عبدالعزيز الموسى
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مسداًل الستار على مسيرة حافلة يف أرامكو السعودية..

فهد الهالل: فخوٌر بعملي في أفضل شركة في العالم

بدر بورشيد رئيًسا لفرع المملكة بمعهد إدارة المشاريع

الظهـران - فـي تكريـم خـاص جـرى األسـبوع الماضـي، 
الـذي  الهـالل،  السـعودية باألسـتاذ فهـد  أرامكـو  احتفـت 
اضطلع بقيادة إدارة المشاريع في  الشركة منذ عام 2012م.

وانعقـد التكريـم بحضـور رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر 
إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، وعـدد 
مـن أعضـاء اإلدارة التنفيذيـة للشـركة، فـي ضيافـة النائـب 
األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األستاذ أحمد عبدالرحمن 
السـعدي، حيـث التـزم المشـاركون بارتـداء كمامـة الوجـه، 

ومراعاة إرشادات التباعد الجسدي.

مسيرٌة حافلة
وبمناسـبة التكريم هذه، قال السـعدي: »إن مسيرة الهالل 
المهنية والمخلصة لهذه الشركة كانت مثالية، منذ انضمامه 
إليها كمهندس عام 1981م؛ وقيادته ولمسـاته اإلنسـانية التي 

تركها خالل هذه المسيرة هي خير شاهد على ذلك«.
وأشـار السـعدي إلـى اإلرث الـذي تركـه الهـالل مـن خـالل 
إشرافه على سلسلة من أضخم المشاريع وأكثرها تعقيًدا على 
الصعيـد العالمـي، بمـا فيهـا مشـروع زيـادة إنتـاج النفـط الخـام 
فـي منيفـة، وبرنامـج واسـط لسـوائل الغـاز الطبيعـي، وكذلـك 
مصفاة جازان، ومشـروع الـدورة المركبة والمتكاملة إلنتاج غاز 

التصنيع والكهرباء، ومجمع المدينة االقتصادية والُفرضة.

الظهران - اُنتخب مدير مكتب إدارة المشـاريع، األستاذ 
الرئيـس الجديـد لفـرع المملكـة  بـدر بورشـيد، ليصبـح 

.)PMI( العربية السعودية بمعهد إدارة المشاريع
ويُشـار فـي هـذا السـياق إلـى أن أرامكـو السـعودية مـا 
فتئـت تقـدم دعمها لعـدد من المؤسسـات المهنيـة على مر 
السـنين، واألمر ذاته ينطبق على فرع المملكة بمعهد إدارة 
المشـاريع.  ويعد المعهد جمعية رائدة على مسـتوى العالم 
إدارة  أو  البرامـج  أو  المشـاريع  إدارة  فـي  للمختصيـن 
المحافـظ. فمـن خـالل التعـاون والتعليـم والبحـث، يعمـل 
معهـد إدارة المشـاريع علـى إعـداد المهنييـن حـول العالـم 
للمشـروع االقتصـادي، والذيـن يبلـغ عددهم أكثـر من 500

ألف عضو عالمي.
وقـد احتفـل معهـد إدارة المشـاريع فـي العـام الماضـي 
بالذكرى الخمسـين على تأسيسـه. ويعمل المعهد اآلن في 
كل بلـد تقريًبـا حـول العالـم مـن أجـل تطويـر المسـارات 
المهنية وتحسـين النجاح المؤسسـي ورفع مسـتوى المهنية 
فـي إدارة المشـاريع عـن طريـق المعاييـر المعتـرف بهـا 
عالمًيا وشـهادات االعتماد واألوسـاط المجتمعية والموارد 
واألدوات واألبحاث األكاديمية والمطبوعات وكذلك دورات 

التطوير المهني باإلضافة إلى فرص التواصل.

إميون هيوسنت

األسبوعية القافلة

وقـال السـعدي إن قائمـة اإلنجـازات التـي أسـهم فيهـا 
الهالل طويلة، مشيًرا إلى المشاريع المميَّزة التي كان له دور 
كبيـر فـي تقديمهـا إلـى المملكـة، بمـا في ذلـك مدينـة الملك 
عبداهلل الرياضية، ومدينة الملك سـلمان للطاقة )سـبارك(، 

وغيرها من المشاريع..
وذكـر السـعدي أن فهـد الهـالل هـو: »أحـد رواد التوطيـن 
فـي أعمـال أرامكـو السـعودية، وهو حامل شـعلة فـي الطريق 

نحو  تحقيق الرؤية االقتصادية للمملكة 2030«.

مشاعر فخر وانتماء
ــد  ــك فه ــة المل ــج جامع ث الهــالل، خري ــه، تحــدَّ مــن جانب
للبتــرول والمعــادن، عــن فخــره واعتــزازه بموظفــي أرامكــو 

السعودية الذين عمل معهم خالل مسيرته المهنية.

عالقة طويلة األمد تؤتي ثمارها
ويدعم ممثلو فرع المملكة بمعهد إدارة المشاريع، مهمة 
المعهـد مـن خـالل رفـع مسـتوى مهنـة إدارة المشـاريع، 
وإنشـاء عالقـات تعـاون تضيـف قيمـة إلـى سـعي الشـركة 

للتميز.
ومـن خـالل االسـتفادة مـن التوافـق اإلسـتراتيجي بيـن 
إدارة مكتـب إدارة المشـاريع ومعهد إدارة المشـاريع، سـيتم 
تحقيق تحسـينات في كفاءة المشـاريع والفوائد الملموسـة 
األخـرى مـن خـالل اعتمـاد أفضـل الممارسـات العالميـة 
وتبـادل خبـرات القيـادة والـدروس المسـتفادة. كما سـيوفر 
التعـاون أيًضـا إمكانـات إضافيـة للموظفيـن مـن خـالل 
اسـتخدام أطـر معهـد إدارة المشـاريع التدريبيـة وشـهادات 

االعتماد.
مـن جانبـه، أشـار بورشـيد إلـى أن هـذا التعـاون يشـمل 
جميـع أرجـاء المملكة. وقال: »سـنعمل، مـع فريقنا الجديد 
في فرع المملكة بمعهد إدارة المشـاريع، على مواءمة رؤية 
المعهـد لخدمـة مجتمعاتنـا بما يتماشـى مـع رؤيـة المملكة 
2030. وسـنحقق ذلـك مـن خـالل توفيـر األدوات والموارد 
الالزمـة إلدارة المشـاريع لإلسـهام فـي تمكيـن اإلنتـاج 
لمجتمع حيوي ودعم االقتصاد المزدهر بما يعكس طموح 

بالدنا«.

ــة  ــة بعمــر الثاني ــت فــي الجامع وقــال الهــالل: »حينمــا كن
والعشــرين، أردت االنضمــام إلــى أرامكــو الســعودية ألننــي 
اعتقــدت أنهــا أفضــل شــركة فــي العالــم؛ لقــد كانــت كذلــك 

حًقا وال تزال«.
وذكــر الهــالل، الــذي يحمل تقديــًرا كبيًرا للتنمية البشــرية 
وتطويــر اإلمكانــات، أن أكبــر مكافــأة خــالل مســيرته المهنية 
تمثَّلــت فــي أن يكــون لــه يــد في تطويــر القــدرات المحلية في 
مجالــي الهندســة والبنــاء، قائــاًل: »فــي الوقــت الحالــي، أكثــر 
مــن 90٪ مــن أعمالنــا فــي المملكــة يتــم تنفيذهــا مــن قبــل 

جهات محلية«.
وبينمــا كان تعيينــه فــي منصــب نائــب الرئيــس إلدارة 
ــد مــن المشــاريع  ــه ضمــن عدي المشــاريع عــام 2014م وعمل
ــة، فــإن  ــة وثري ــة غني الضخمــة فــي أرامكــو الســعودية تجرب
أكبــر مكافــأة بالنســبة إلــى الهــالل تتمثَّــل فــي األشــخاص 
الذيــن عمــل معهــم، والذيــن ســيحملون هــذا اإلرث إلــى 

األجيال القادمة.
وأضــاف الهــالل: »أرى أن حجــم اســتثمارنا فــي موظفينــا 
كبيــر وبــارز، ومــن شــأن هــذا أن يســاعدهم علــى قيــادة 
ــى أرامكــو الســعودية هــو  ــى األمــام. أن تنتمــي إل الشــركة إل
أمــر يمنحــك شــعوًرا كبيــًرا بالتقديــر، ويغمــرك بمشــاعر 

الفخر«.
وفــي مرحلــة مــا بعــد التقاعــد، يتطلَّــع الهــالل إلــى إعــادة 
ــا لبعــض  ــم تأجيله ــي ت ــرية الت ــى األنشــطة األُس ــز عل التركي

تاريخ مثمر مع معهد إدارة المشاريع   
إدارة  بمجـال  وشـغفه  حماسـه  عـن  بورشـيد  وعبـر 
المواطنـة.  قيمـة  مـن  بوضـوح  يعكسـه  ومـا  المشـاريع، 
وتعهد ببذل قصارى جهده لتحفيز وتشـجيع فرع المملكة 
بمعهـد إدارة المشـاريع للوصـول إلـى إمكاناتـه الحقيقيـة، 
الـذي  والمجتمـع  أعضائـه  جميـع  إلـى  قيمـة  وإضافـة 

يخدمه.
وتطـورت مشـاركة بورشـيد مـع معهـد إدارة المشـاريع 
المجلـس  فـي  تنفيـذي  عضـو  وهـو  السـنين.  مـر  علـى 
وأحـد  المشـاريع،  إدارة  لمعهـد  العالمـي  التنفيـذي 
الشـخصيات المؤثـرة مـن األفـراد الذيـن يمثلـون 88 مـن 
أقـوى الشـركات فـي العالـم التـي تتعـاون مًعا، ويتشـاركون 
أحدث وأعظم الممارسـات، كما يتشـاركون أيًضا الطموح 

إلحداث تأثير إيجابي تجاه مهنة إدارة المشاريع. 
تجـدر اإلشـارة إلـى أن  الرئيـس التنفيذي لمعهـد إدارة 
المشـاريع، سـونيل براشـارا ، زار الظهـران ألول مـرة، وتم 
تعريفـه بأفضـل الممارسـات العلميـة التـي تتبعهـا إدارة 
مكتـب إدارة المشـاريع فـي أرامكـو السـعودية ومرافقهـا 

والرؤية الخاصة بها.
وقـد اسـتكمل بورشـيد سـعيه فـي التوفيق بيـن الجهات 
المعنيـة، بالتعـاون مـع شـبكته المسـتثمرة مـن المهنييـن 

ذ هــذه  الوقــت. وفــي هــذا الصــدد، قــال الهــالل: »ســتُنفَّ
المشــاريع المؤجلــة فــي ظــل قيــادة جديــدة وفًقــا لجــدول 
زمنــي صــارم للغايــة. أخطــط الســتكمال بعض المشــاريع في 
المنــزل، باإلضافــة إلــى اإلســهام فــي مجتمعــي والنــادي 

الرياضي المفضل لدي، ومزاولة بعض األعمال الخيرية«.

كلمات الوداع
ع بها أرامكو السـعودية، أعـرب الهالل عن  وفـي كلمـات ودَّ
ثقته بمستقبل الشركة، راجًيا لها أن تظلَّ »أفضل شركة في 

العالم، وإحدى المفاخر التي تفخر بها المملكة دائًما«.
وقـال الهـالل: »أنـا واثـق مـن أنه مـع القيادة الحاليـة، ومن 
خالل القوى البشرية في أرامكو السعودية، سيكون مستقبل 

الشركة مشرًقا ومزدهًرا«.
جديـٌر بالذكـر، أن الهـالل حصـل علـى درجـة الماجسـتير 
فـي إدارة األعمـال من جامعة هال في المملكة المتحدة عام 
1999م، فيمـا حاز درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد 
للبتـرول والمعـادن فـي عـام 1981م. إلـى جانـب ذلـك، أكمـل 
الهـالل برنامـج التطويـر اإلداري فـي أرامكـو السـعودية، 
وبرنامـج اإلدارة التنفيذيـة فـي كليـة لنـدن لألعمـال، كمـا 
شـارك في عديد من دورات التطوير المهني والقيادي داخل 

المملكة وخارجها.

فهد الهالل

انضم فهد الهالل إلى الرئيس، كبير اإلداريين التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر وأعضاء من اإلدارة العليا للشركة، خالل حفل التكريم الذي ُعقد االسبوع الماضي بمناسبة تقاعد الهالل.            تصوير: حسن المبارك

بدر بورشيد

باإلضافـة إلـى مؤهالتـه فـي إدارة المشـاريع، ممـا جعلـه 
المرشـح األكثـر شـعبية بيـن أعضاء فـرع المملكـة العربية 
السـعودية بمعهـد إدارة المشـاريع والفائز بمنصب رئاسـة 

الفرع.
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الشراكة الناجحة تؤتي ثمارها..

كلية هندسة البترول وعلوم األرض في جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن تبلغ آفاًقا جديدة

افتتاحهـا،  أعـوام فقـط مـن  الظهـران - خـالل خمسـة 
اسـتطاعت كليـة هندسـة البتـرول وعلـوم األرض فـي جامعـة 
الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن أن تكـون مـن بين أفضل عشـر 

كليات تُعنى بهذا المجال وفًقا ألحدث التصنيفات العالمية.
وبحسـب تصنيـف كواكواريلـي سـيموندس )QS( العالمـي 
للجامعـات، أصبحـت الكليـة ضمـن الفئـة األولـى التـي تضـمُّ 
كليـات مرموقة لهندسـة البترول فـي العالم، بمـا فيها: جامعة 
سـنغافورة الوطنيـة، وجامعـة تكسـاس أت أوسـتن، وجامعـة 
سـتانفورد، وجامعـة تكسـاس إيـه آنـد إم، وإمبيريـال كوليـدج 

أوف لندن. 
ويُنشـر هـذا التصنيـف سـنوًيا عبـر الشـركة البريطانيـة، 
كواكواريلـي سـيموندس، بالشـراكة مـع دار النشـر إلسـيفير. 
ويُعـدُّ مـن أكثـر تصنيفات التعليـم العالي قـراءة وانتشـاًرا على 

مستوى العالم.
ويُعـدُّ هـذا اإلنجـاز شـاهًدا آخـر علـى أن المملكـة لـم تعـد 
د دولـة مسـتهلكة للمعرفـة، ولكنهـا أيًضـا منتجـة للتميُّـز  مجـرَّ
التعليمـي. وأظهـرت نتائـج التصنيـف للعـام 2020م أن كليـة 
هندسـة البترول وعلوم األرض في جامعة الملك فهد للبترول 
والمعـادن لديهـا أفضـل قسـم لهندسـة البتـرول فـي منطقـة 

الشرق األوسط.

التعاون الوثيق يصنع النجاح
هـذا النجـاح هـو دليـل علـى إرادة وتصميم أكيديـن، وتعاون 
مثمر بين المؤسسـتين، أرامكو السـعودية وجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن؛ ففي عام 2010م، بدأ الشريكان العمل مًعا 
ضمن مبادرة مشـتركة تسـتهدف تأسـيس كلية جديدة، لتكون 
إحـدى أفضـل خمـس كليـات علـى مسـتوى العالـم فـي مجـال 

هندسة البترول وعلوم األرض.
واسـتفاد مركـز األبحـاث المتقدمـة في إكسـبك مـن القرب 
الجغرافـي للجامعـة، حيـث عمـل مـع أعضـاء هيئـة التدريـس 
واإلدارة لجعـل تلـك الرؤيـة واقًعـا ملموًسـا. وفـي شـهر فبراير 
مـن عـام 2015م، أضفت هذه المبادرة طابًعا رسـمًيا على تلك 
م عبرهـا أرامكـو  الجهـود، بعـد توقيـع اتفاقيـة ثنائيـة تقـدِّ
السـعودية التمويـل األولـي للمبـادرة، باإلضافـة إلـى الخبـرات 
ل  التقنية والموظفين على جميع المسـتويات، إلى جانب التكفُّ

بمصروفات التشغيل.
وباشـرت الكليـة الجديدة التدريس رسـمًيا فـي خريف عام 
ـر  صـات التـي توفِّ 2015م ككليـة متكاملـة تجمـع كافـة التخصُّ
اإلمكانـات الرئيسـة لقطـاع التنقيـب واإلنتـاج فـي صناعـة 

النفط والغاز.
ومنـذ البدايـة كانـت أرامكـو السـعودية وجامعـة الملـك 
فهد للبترول والمعادن عازمتين على إنشاء كلية تصبح من 
بيـن أفضـل أقسـام هندسـة البترول فـي العالم فـي غضون 

عشرة أعوام.
الرؤيـة واقًعـا  وأسـرع ممـا كان متوقًعـا، أصبحـت هـذه 
ملموًسـا خالل خمسـة أعوام؛ وهذا النجاح هو نتيجة مباشرة 
مـة فـي  للتعـاون الوثيـق بيـن كلٍّ مـن مركـز األبحـاث المتقدِّ
إكسبك، ومراكز أرامكو السعودية العالمية لألبحاث، وجامعة 
الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن، حيـث أثمـر ذلـك عـن تحقيـق 
الرؤيـة بالكامـل، مـن خـالل توفيـر جميـع مصـادر البحـث 
والتعليـم المطلوبـة، والمشـاركة الفاعلـة بيـن جميـع الجهـات 

المعنية.

تسخير كافة اإلمكانات
ويتمثَّـل التـزام الشـركة المسـتمر نحـو هـذه المبـادرة فـي 
أشـكال عديـدة ضمـن أعلـى المسـتويات. ويشـارك النائـب 
األعلـى للرئيـس للتنقيـب واإلنتـاج، األسـتاذ محمـد يحيـى 
القحطانـي، فـي رئاسـة مجلـس تعزيـز التعـاون بيـن أرامكـو 

السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
كال  »تمتلـك  القحطانـي:  يقـول  الصـدد،  هـذا  وفـي 
المؤسسـتين فرصـة فريـدة لصنع تأثيـر ملموس علـى التنمية 
االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي المملكـة، مـن خـالل التركيـز 
العميق علـى االبتكار ونقل التقنية وتطويرها، وتعزيز كفاءاتنا 

القافلة األسبوعية

الوطنية، وريادة األعمال«.
رت الشركة إمكاناتها البشرية من  باإلضافة إلى ذلك، سخَّ
باحثيـن ومهندسـين، ليسـهموا بدورهـم فـي جهـود تطويـر 
البرامـج األكاديميـة فـي الكليـة، ويسـاعدوا فـي اسـتقطاب 

أفضل الكفاءات العالمية للعمل ضمنها.
كمـا أسـهمت أرامكـو السـعودية فـي المناصـب التنظيميـة 
واإلداريـة الرئيسـة فـي الكليـة علـى جميـع األصعـدة، حيـث 
تعمـل الشـركة على ضـخ عديد من خبراتها  إلـى الكلية، فيما 
العليـا ضمـن لجنـة  إدارتهـا  يشـارك أعضـاء رئيسـون مـن 
اإلشـراف علـى الكليـة، وكذلـك ضمـن المجلـس االستشـاري 

للكلية واللجنة التوجيهية للشراكات العالمية.
وتشـمل إسهامات الشركة كذلك انتداب كلٍّ من عبدالعزيز 
الكعبـي فـي منصـب عميـد الكليـة، ومـازن كنـج فـي منصـب 
مديـر مركـز األبحـاث التكاملية للبتـرول، وفواز العنـزي مديًرا 

للشؤون المالية واإلدارية.

تجهيٌز بأحدث المرافق
مـت أرامكو السـعودية مزيـًدا من اإلسـهامات إلنجاح  وقـد قدَّ
كليـة هندسـة البتـرول وعلـوم األرض، مـن خـالل السـعي إلى أن 
تكـون مرافـق الكليـة علـى أحـدث طـراز؛ وذلـك لتوفيـر بيئـة 
تدريـس ومختبـر أبحاث مـن شـأنهما أن يُطوِّرا قـدرات الطالب 

م التقني. الفردية باإلضافة إلى تعزيز التقدُّ
المبنـى  تحديـث  علـى  واإلشـراف  التنسـيق  ذلـك  ويشـمل 
الرئيـس للكليـة )مبنـى 76(، حيـث تـم إنجـاز ذلـك قبـل الفصـل 

الدراسـي في خريف عام 2017م، وذلك لتوفير مساحة إجمالية 
تبلـغ 9000 متـر مربـع، تضـمُّ مكاتـب ألعضـاء هيئـة التدريـس 
وطـالب الدارسـات العليـا وطـالب زمـاالت مـا بعـد الدكتـوراه 
واإلدارة، باإلضافـة إلـى قاعـات الدراسـة ومعامـل الكمبيوتـر 

ومرافق التعليم اإللكتروني.
مت الشـركة، مؤَّخًرا، مبنييـن جديدين أحدهما داخل  كما قدَّ
وادي  فـي  الجامعـة  أراضـي  الجامعـة، واآلخـر ضمـن  حـرم 

الظهران للتقنية.
وتبلغ مساحة مبنى التدريس ومختبرات األبحاث )مبنى 78( 
17٫000 متـر مربـع، ويضـمُّ مركـز األبحـاث التكامليـة للبتـرول، 
و30 مختبـًرا لألبحـاث والتصويـر تابًعـا للمركـز، و15 معمـل 
تدريـس، وغـرف اجتماعـات، ومركـًزا للمعرفـة، باإلضافـة إلـى 
أحـدث أجهـزة محاكاة أعمال الحفر، وقاعة اجتماعات تتسـع لـ 

150 شخًصا.
ـا مبنـى مركـز هندسـة البتـرول وتقنيـة علـوم األرض فـي  أمَّ
وادي الظهـران للتقنيـة، فتبلـغ مسـاحته ٨٠٠٠ متـر مربـع، وهـو 
يمثِّـل امتـداًدا لمركـز األبحـاث التكامليـة للبتـرول، حيـث يعمـل 
ـالً لألنشـطة البحثيـة فيـه، مـع تركيـز أكبـر علـى التقنيـة  مكمِّ

مة. المتقدِّ
وتشـمل مرافـق المركـز أحـدث مختبـر للنظائـر المشـعة، 
ومرفًقا ألبحاث ضوئيات النانو والفيمتو ليزر، ومرفًقا لدراسـة 
التدفـق متعـدد األطـوار، ومختبـر السـوائل المركبـة الـذي يضـمُّ 
الضغـط  مـن  مرتفعـة  ظـروف  فـي  التدفـق  لدراسـة  جهـاًزا 
والحـرارة، ومختبـر علـم الموائـع الدقيقة ذات الضغـط المرتفع 
ودرجـة الحـرارة العاليـة، ومختبـر االستشـعار عـن بُعـد، وسـتة 

مختبـرات للتقنيـة، باإلضافـة إلـى غـرف اجتماعـات متعـددة 
االستخدامات.

ويمثِّـل اسـتثمار أرامكـو السـعودية في هـذا االتجاه جـزًءا من 
مبادراتهـا اإلسـتراتيجية؛ فعلـى مـدى 20 إلـى 30 عاًمـا ُمقبـاًل، 
سـتتطلَّب التغيرات الجذرية في األعمال الرئيسـة للشـركة قوى 
عاملة تمتلك مجموعة مختلفة من المهارات، كما أنها ستتطلَّب 
والتطويـر،  البحـوث  فـي مجـال  الداخليـة  اإلمكانـات  تعزيـز 
خصوًصـا فيما يتعلَّق بأنشـطة التنقيـب واإلنتـاج، باإلضافة إلى 
ًعـا وتنوًُّعـا عبـر عقـد شـراكات مـن أجـل  اعتمـاد نهـج أكثـر تفرُّ

البحث واالبتكار التقني والتعليم والتطوير المهني.

مستقبٌل ُمشرق
وقبـل حلـول الذكـرى السـنوية العاشـرة لتأسـيس الكليـة فـي 
2025م، تلتـزم أرامكـو السـعودية وجامعـة الملـك فهـد  عـام 
للبتـرول والمعـادن بـأن يكـون تصنيـف كليـة هندسـة البتـرول 
وعلـوم األرض ضمـن أفضـل خمـس كليات فـي هندسـة البترول 

على مستوى العالم.
وبالنظر إلى المسـتقبل، يقول نائب الرئيس لهندسة البترول 
والتطوير في أرامكو السـعودية، األستاذ ناصر النعيمي: »الحت 
لنا فرصة يستفيد منها جميع األطراف فبادرنا إلى استثمارها، 
لتكويـن مؤسسـة مـن الطـراز العالمـي تضـمُّ جميـع المناهـج 
ل  المطلوبة بشـدة في هندسة البترول وعلوم األرض، حيث تشكِّ
هذه المناهج األساس الذي تأتي منه كفاءاتنا المستقبلية؛ وهو 

ما يحدونا للتطلع نحو مستقبل مشرق من خالل هذه الكلية«.

٢٩٣
طالب بكالوريوس

٦٣
طالب ماجستير

٤٩
طالب دكتوراه

بفضل الدعم الذي تتلّقاه من أرامكو السعودية، أصبحت كلية هندسة البترول وعلوم األرض في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل عشر كليات حسب أحدث التصنيفات العالمية.

تمتلك كال المؤسستين فرصة فريدة لصنع تأثير ملموس على التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في المملكة، من خالل التركيز العميق على 

االبتكار ونقل التقنية وتطويرها، وتعزيز مواهبنا الوطنية، وريادة األعمال

محمد القحطاني

405
هو مجموع الطالب الذين 

يدرسون حالًيا في كلية 
هندسة البترول وعلوم األرض
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بدعم من أرامكو السعودية

ق المركز  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ُتحقِّ
الثاني في مسابقة التنقيب عن النفط والغاز 

أرامكو السعودية تدعم مناقشات عالمية لتمكين 
المرأة في مجموعة تواصل المرأة العشرين

الظهـران - فـاز فريـق طالبـي مـن كليـة هندسـة البتـرول 
وعلـوم األرض فـي جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن 
بالمركـز الثانـي، ضمـن المسـابقة العالمية لجائـزة )إمبريال 
باريـل( لعـام 2020م، التـي انعقـدت افتراضًيـا فـي الثالـث 

عشر من شهر يونيو الماضي.
نت المسـابقة مشـاركة فرق قوية مـن عدة جامعات  وتضمَّ
مرموقـة مثـل: المعهـد الفرنسـي للبتـرول، وجامعـة كالغاري، 
وجامعـة لويزيانـا فـي الفاييـت، وجامعـة بنسـلفينيا سـتيت، 

وجامعة السويس.
وضـمَّ الفريـق الفائـز كاّلً مـن فـواز القحطانـي، طالـب 
هندسـة البتـرول ضمـن برنامج الشـركة لالبتعـاث الجامعي، 
وثالثـة طـالب مـن قسـم علـوم األرض، هـم أرغـا أغنايتـوس 
الفريـق  تـرأس  فيمـا  الدبيـس،  ومحمـد  نفيـد  ومحمـد 
خالـد  الدكتـور  التدريـس،  هيئـة  فـي  األول  المستشـار 
الرمضان، وأشـرف عليه مهدي أبـو علي، من مركز األبحاث 

المتقدمة في إكسبك التابع ألرامكو السعودية.

األفضل يصعد إلى القمة
وضمن مرحلة نصف النهائي للمسـابقة التي انعقدت في 
شـهر مـارس الماضـي، تنافـس فريـق جامعـة الملـك فهـد 
للبترول والمعادن مع  12 فريًقا، مثَّلت جامعات مختلفة على 
مسـتوى الشـرق األوسـط، مـن المملكـة العربيـة السـعودية 
والكويـت واإلمـارات العربية المتحدة وعمان ولبنـان والعراق 
ـق الفريـق المركـز األول مظهـًرا تفوُّقـه ضمـن  واألردن، ليحقِّ

صات. عدة تخصُّ

الظهران -  قالت أول امرأة عربية تترأس وكالة تابعة لألمم 
المتحـدة فـي نـدوة عبـر شـبكة اإلنترنـت اسـتضافتها أرامكـو 
السـعودية لمجموعـة تواصـل المـرأة العشـرين هـذا األسـبوع إن 
جائحـة كوفيـد - 19 سـلط الضـوء علـى أهميـة تمكيـن المـرأة 

وحث العالم على تغيير نظرته حول األدوار التقليدية للمرأة.
وأشـارت الدكتـورة ثريـا عبيـد، رئيسـة مجموعـة تواصـل 
المتحـدة  المسـاعد لألمـم  العـام  العشـرين واألميـن  المـرأة 
إلـى أن غالبيـة العامليـن فـي الخطـوط األماميـة  السـابق،  
لمواجهـة كوفيـد - 19 فـي المجـال الصحـي  هـم مـن النسـاء 

ذوات األجور المنخفضة.
وبينت عبيد في معرض حديثها في فعالية مجموعة تواصل 
المـرأة العشـرين التـي عقـدت أثنـاء الجلسـة التحضيريـة لقمـة 
قـادة مجموعـة العشـرين أن المـرأة قـد أحـرزت تقدًمـا فـي 
مضمـار المسـاواة »ونحـن بحاجـة إلـى أن نكـون قادريـن علـى 

التعامل مع الواقع الذي نواجهه اآلن«.
وخاطبت الحضور الذين يتابعونها من خالل شـبكة اإلنترنت 
قائلـة: »نحـن نـدرك أن األزمـات العالميـة يمكـن أن تسـّرع فـي 
كثيـر مـن األحيـان مـن وتيـرة التغيير ألنهـا تجبرنا علـى جعل ما 
كنا نعتقد أنه مستحيل ممكًنا وقاباًل للتحقيق. فنحن نقف أمام 
مفتـرق طـرق مصيري؛ فإمـا أن نخرج من هـذه األزمة إلى عالم 
أكثـر تنافـًرا وإجحاًفـا، وإما أن ننجـح في بناء وإصـالح أنظمتنا 
نحـو عالـٍم أكثـر عـدالً وإنصاًفا تشـارك فيـه النسـاء الرجال في 

تحمل أثر األزمة كشركاء«.
وتعـد ثريـا عبيد مـن أوائـل النسـاء السـعوديات المعينات في 
مجلـس الشـورى. وقـد أشـارت إلـى أن مجموعـة تواصـل المرأة 
العشـرين عازمـة علـى ضمـان أن يـروي التاريـخ قصـة التعافـي 

المنصف للجميع بعد هذه األزمة.  

أنور البعيجي وهالة الوقداني

جانيت بينهيرو

ـل الفريـق ليمثِّـل المملكـة ومنطقـة  ونتيجـة لذلـك، تأهَّ
الشـرق األوسـط ضمن نهائيات المسـابقة، التي شارك فيها 
11 فريًقـا، مثَّلـت كاّلً مـن أوروبـا وآسـيا والمحيـط الهـادي 
وكنـدا وأمريـكا الالتينيـة وأفريقيـا، باإلضافـة إلى سـتة فرق 

من الواليات المتحدة األمريكية.
ق فريق المعهد الفرنسي للبترول المركز األول، فيما  وحقَّ
نجـح فريـق جامعة الملـك فهد للبتـرول والمعـادن في الظفر 
بالمركـز الثانـي، حاصـاًل علـى كأس )سـيلي(، باإلضافة إلى 
جائـزة ماليـة قدرهـا 10 آالف دوالر وميداليـات ألعضـاء 

الفريق.

االستثمار في مواهب المستقبل
وقـد حافظـت أرامكـو السـعودية علـى مركزهـا بيـن أعلـى 
الجهـات الراعيـة لبرنامـج جائـزة إمبريـال باريـل، حيـث لـم 
يقتصـر دورهـا علـى الدعـم المالي فحسـب، بل أسـهمت في 
صين من الشباب ذوي  تزويد المسـابقة بالمنسـقين المتخصِّ
الكفاءة العالية، والمرشـدين والحـكام الذين يظهرون التزاًما 

ثابًتا نحو االستثمار في مواهب المستقبل.
وفـي هـذا اإلطـار، قـال المديـر التنفيـذي لدائـرة التنقيب 
فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ مسـفر الزهرانـي: »هـذه 
الجائـزة شـاهد جلـّي ودليـل ملمـوس، وفًقا ألعلـى المقاييس 
العالمية، أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمناهجها 
م  التعليميـة القويـة وشـراكتها مـع أرامكـو السـعودية، تقـدِّ
لطالبهـا مجموعة المهارات الصحيحـة والتطبيقات العملية 

المرتبطة بمجاالت الصناعة«.
د جائـزة إمبريـال باريـل  وأضـاف الزهرانـي قائـاًل: »تُـزوِّ
واألدوات،  الصحيحـة  بالمهـارات  المسـتقبليين  بيـن  المنقِّ

السعودية تترأس مجموعة 
العشرين وتمكين المرأة

تولـت المملكـة العربيـة السـعودية رسـمًيا رئاسـة مجموعـة 
العشرين في ديسمبر 2019م. وتسيطر دول مجموعة العشرين 
علـى حوالـي 85% من الناتـج االقتصادي العالمي وثلثي سـكان 
العالـم وثالثـة أربـاع التجـارة الدوليـة. وقـد أنشـأت مجموعـة 
العشـرين مجموعة تواصل المرأة العشـرين كمجموعة مشاركة 
وتمكينهـا  المـرأة  مسـاواة  لرعايـة قضيـة  2015م  عـام  فـي 
اقتصادًيـا في مناقشـاتها. ويمثـل تمكين المرأة أحـد األولويات 
الرئيسـة لرئاسـة مجموعـة العشـرين فـي المملكـة لهـذا العـام. 
وقـد وعدت المملكة بالمضي قدًما في تمكين المرأة والفتيات 

والشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز التنّوع واالحتواء في 
أرامكو السعودية

وقـد أسـهم قسـم تعزيـز التنـوع واالحتـواء فـي إدارة المـوارد 
البشـرية فـي هـذه النـدوة. وقالـت رئيسـة القسـم، ريمـا صيـام: 
»إن تحقيـق أهـداف التنـوع واالحتـواء فـي أرامكـو السـعودية 
يتطلـب تغييـًرا فـي أنمـاط التفكيـر والثقافـة«. ورأت صيـام أن 
الشـركة يمكـن أن تصبـح أكثـر نجاًحـا من خـالل ترسـيخ ثقافة 
تدعـم التنـوع واالحتـواء. وتسـاءلت: »هـل تشـعرين أنـه يمكنـك 
التحدث والمشـاركة في المكتب؟ هل هناك مسـاحة لسـالمتك 
الجسـدية والعقليـة والعاطفيـة؟ بمجـرد أن يشـعر كل فـرد أنـه 
موضـع اهتمام فـي مكان العمل، يبدأ تمكيـن جميع الموجودين 

فيه«.
مـن جانبـه قـال مديـر تطويـر الكفـاءات اإلداريـة والمهنيـة،  
كولـن سـلومان: »يـؤدي الرجـال دوًرا رئيًسـا فـي خلـق بيئة عمل 

احتوائيـة شـاملة يمكـن فيهـا سـماع جميـع اآلراء«. ودعـا إلـى 
توفيـر فـرص ونصائـح مماثلـة لدعـم تنميـة المـرأة فـي قـوة 

الشركة العاملة.
ومـع نهايـة العـام الماضي بلغـت نسـبة النسـاء العامالت في 
أرامكـو السـعودية 4.9% مـن إجمالـي القـوى العاملـة فيهـا، من 

بينهن عضو واحد في مجلس إدارة الشركة.

أهمية أرامكو السعودية لمجموعة 
تواصل المرأة العشرين  

وأشـارت ثريـا عبيـد إلـى الـدور المهـم الـذي تلعبـه أرامكـو 
السـعودية فـي مجموعـة تواصل المرأة العشـرين فـي مجموعة 
العشـرين. وقالـت: »لقـد علمتنـي تجربتـي الدوليـة أن أفضـل 
واألولويـات  المصالـح  مـن  أسـاس  علـى  مبنيـة  الشـراكات 

المشـتركة، وأنـا فخـورة بأن أقـول إن لكل من أرامكو السـعودية 
ومجموعـة تواصـل المـرأة العشـرين تاريًخـا ثرًيا فـي العمل من 
أجل النهوض بالمرأة في القوى العاملة. وال يسـاورني شـك في 
أننـا سـنتمكن مـن تحقيـق نتائـج إيجابيـة ومؤثـرة للنسـاء علـى 
مسـتوى العالـم مـن خـالل العمـل مًعـا أثنـاء الرئاسـة السـعودية 
لمجموعـة العشـرين حتـى يتمكنـوا مـن أن يصبحـوا شـركاء 
متسـاويين مـع الرجـال  فـي المنـزل و فـي مـكان العمـل وفـي  

المجتمع المحلي والوطني والعالمي«.
وتتـم اسـتضافة العديـد من فعاليـات مجموعة العشـرين في 
الجلسـات التحضيرية التي تسـبق قمة القادة في نوفمبر، وقد 
تـم عقـد اجتمـاع افتتاحـي لمجموعـة تواصـل المـرأة العشـرين 
فـي الريـاض فـي ينايـر  بينمـا مـن المقـرر عقـد قمـة مجموعـة  
تواصـل المـرأة العشـرين فـي الفترة مـن 20 إلـى 22 أكتوبر في 

الرياض.

ريما صيام ثريا عبيد 

ضم الفريق الفائز كاًل من فواز القحطاني، طالب هندسة البترول ضمن برنامج الشركة لالبتعاث الجامعي، وثالثة طالب من 
قسم علوم األرض، هم أرغا أغنايتوس ومحمد نفيد ومحمد الدبيس، فيما ترأس الفريق المستشار األول في هيئة التدريس، 

الدكتور خالد الرمضان، وأشرف عليه مهدي أبو علي، من مركز األبحاث المتقدمة في إكسبك التابع ألرامكو السعودية.

عن جائزة إمبريال باريل
انطلقـت جائـزة إمبريـال باريـل ألول مـرة فـي جامعـة 
إمبريـال كوليـدج فـي لنـدن عـام 1976م، كجـزء من منهج 
ماجسـتير علـوم األرض البتروليـة. وفـي عـام 2007م، 
البتـرول  لجيولوجيـي  األمريكيـة  الجمعيـة  اعتمـدت 
المسـابقة كوسـيلة لتعزيـز التميُّـز فـي التدريـب علـى 

التنقيب.
وفـي عـام 2010م، انطلقت جائزة اإلمبريال باريل في 

ـق عـدًدا مـن اإلنجـازات  منطقـة الشـرق األوسـط لتحقِّ
البـارزة؛ حيـث يمثِّـل إنجـاز جامعـة الملـك فهـد للبتـرول 
والمعـادن لهـذا العـام المرة الخامسـة التـي تُصنَّف فيها 
جامعة من الشـرق األوسط ضمن أفضل ثالث جامعات 
على مسـتوى العالـم، بينما يعدُّ الفريق الفائـز أول فريق 

من المنطقة يفوز بالمركز الثاني.

وبالقاعـدة المعرفيـة فـي مجـال التنقيـب عـن النفـط والغـاز، 
ونحن في دائرة التنقيب في أرامكو السعودية نفخر بمشاركتنا 

فـي المسـابقة، حيـث نراهـا منسـجمة مـع األنشـطة األخـرى 
للشركة، التي تُسهم في تعزيز مسؤوليتها االجتماعية«.
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برنامج تكريم إنجازات السالمة يكرِّم 
عشرة فرق و34 موظًفا

ــائل حديثـــة ومبتكـــرة لتحســـين ســـالمة  ــو الســـعودية ســـعيها إلدخـــال وسـ الظهـــران - تواصـــل أرامكـ
ع أيًضـــا تكريـــم أولئـــك  موظفيهـــا، بمـــا يتماشـــى مـــع إحـــدى قيمهـــا الرئيســـة وهـــي الســـالمة، كمـــا تشـــجِّ

الذين بادروا إلى تنفيذ حلول سالمة جديدة ومستدامة.
وكانـــت إدارة منـــع الخســـائر قـــد أطلقـــت »برنامـــج تكريـــم إنجـــازات الســـالمة االســـتثنائية« فـــي عـــام 
2006م، لتكريـــم الفـــرق واألفـــراد الذيـــن أظهـــروا ابتـــكاًرا فـــي تطبيـــق ممارســـات قـــد تحـــدث أثـــًرا إيجابًيا 

على أداء وثقافة السالمة.
ووصـــف مديـــر إدارة منـــع الخســـائر، األســـتاذ غســـان أبـــو الفـــرج، البرنامـــج قائـــاًل: »لطالمـــا ســـعت 
ـــد برنامـــج تكريـــم إنجـــازات  أرامكـــو الســـعودية ألن تكـــون رائـــدًة عالمًيـــا فـــي مجـــال الســـالمة. ويجسِّ
الســـالمة االســـتثنائية هـــذا االلتـــزام علـــى الصعيديـــن الفـــردي والجماعـــي. هـــذا البرنامـــج يواصـــل 
نجاحاتـــه، ويطمـــح لتشـــجيع جميـــع األيـــدي العاملـــة علـــى تحـــدي الوضـــع الراهـــن، والبحـــث دائًمـــا عـــن 

وسائل حديثة ومبتكرة لجعل أعمالنا أكثر أماًنا«.
مـــن جانبـــه قـــال مهنـــدس منـــع الخســـائر والمســـؤول عـــن البرنامـــج، حســـام الخالـــدي: »لكـــي تكـــون 
ـــن مـــن ســـالمة  المبـــادرة مؤهلـــة للفـــوز والتكريـــم، يجـــب أن تكـــون هـــي األفضـــل علـــى اإلطـــالق، وأن تحسِّ

الشركة ككل، ويمكن تطبيقها في مناطق العمل األخرى«.
ــو عـــدد غيـــر مســـبوق، حيـــث أجـــرت إدارة  ــيًحا للتكريـــم وهـ ــام 2019م، تـــم تســـجيل 120 ترشـ وفـــي عـ
منـــع الخســـائر عمليـــة اختيـــار صارمـــة لـــكل مبـــادرة، ليتـــم ترشـــيح عشـــر مبـــادرات، و34 فـــرًدا للتكريـــم 

بعد مراجعة متعمقة.
وشـــهدت إحـــدى تلـــك المبـــادرات فـــي إدارة معمـــل الغـــاز فـــي الخرســـانية، تدشـــين مرفـــق تدريـــب 
للمقاوليـــن علـــى الســـالمة المعتمـــدة علـــى بنـــاء الكفـــاءات والقـــدرات، حيـــث أوضـــح ماضـــي العنـــزي، 
وهـــو أحـــد أعضـــاء الفريـــق العامـــل علـــى المشـــروع، أن الفكـــرة أتـــت بعـــد إدراك تحديـــات الســـالمة التـــي 

تواجههم في مرافق أعمال ذات مخاطر مرتفعة.
وقـــال العنـــزي: »بينمـــا يحضـــر المقاولـــون دورات إلزاميـــة للتعريـــف بالســـالمة قبـــل دخـــول مرافقنـــا، 
ال تـــزال هنالـــك تحديـــات تواجههـــم فيمـــا يتعلـــق بحواجـــز اللغـــة والقـــدرة التعليميـــة وإمكانـــات 
الفصـــول الدراســـية. ولمواجهـــة ذلـــك، طّبقنـــا منهًجـــا تعليمًيـــا مبنًيـــا علـــى الكفـــاءة، نســـتخدم فيـــه 

ز تدريبات السالمة العملية«. مواد ومعدات في طريقها إلعادة التدوير لبناء محاكيات تعزِّ
لـــت إدارة اإلنتـــاج فـــي جنـــوب الغـــوار مرفًقـــا مخرًجـــا مـــن الخدمـــة إلـــى  وفـــي مشـــروع تدريبـــي آخـــر، حوَّ
مركـــز للتدريـــب الميدانـــي العملـــي، حيـــث ُيســـتخدم اآلن إلجـــراء دورات نظريـــة وعمليـــة متعمقـــة عـــن 

السالمة.
ث مشـــرف وحـــدة التفتيـــش فـــي إدارة تجزئـــة ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي فـــي ينبـــع، عبدالعزيـــز  فيمـــا تحـــدَّ
ـــق حلـــواًل تقنيـــة تجعـــل  ـــز علـــى التقنيـــة أكثـــر، حيـــث أشـــار إلـــى أن فريقـــه طَبّ الشـــمري، عن مشـــروع يركِّ

ظروف العمل أكثر أماًنا، بل وتؤدي إلى وفورات ضخمة في تكاليف األعمال.
ـــل مـــن الحاجـــة للســـقاالت عنـــد القيـــام بأعمـــال الســـفع  وقـــال الشـــمري: »أنظمـــة الطـــالء هـــذه تقلِّ
ـــب نصـــب ســـقاالت رفيعـــة وتكاليـــف أعمـــال باهضـــة، ولكـــن  بالحبيبـــات. األســـاليب الســـابقة كانـــت تتطلَّ
رة وحديثـــة، اســـتطعنا منـــع مخاطـــر العمـــل فـــي المرتفعـــات، مـــع تحســـين  باســـتخدامنا إلجـــراءات مطـــوَّ

صافي أرباحنا في الوقت نفسه«.

م كذلـــك المستشـــار الفنـــي فـــي معمـــل الغـــاز فـــي البـــري، تشـــيت هانكامـــر، نظيـــر إدخالـــه تعديـــاًل  وُكـــِرّ
علـــى تصميـــم جهـــاز تحليـــل ثانـــي أكســـيد الكبريـــت، الـــذي أفـــاد كثيـــًرا فـــي حـــل مشـــكلة االنســـدادات فـــي 

نظام المراقبة المستمرة لالنبعاثات السامة في وحدة استخالص الكبريت.
وقـــال هانكامـــر عـــن إنجـــازه: »نحـــن فخـــورون بالنتائـــج؛ فهـــذا تصميـــم يمنـــع انبعـــاث الغـــازات الســـامة 
كمـــا يمنـــع االنســـداد الدائـــم لألنابيـــب، فيمـــا يعطـــي قياســـات دقيقـــة وموثوقـــة النبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 
الكبريـــت خـــالل أعمـــال تشـــغيل وحـــدة اســـتخالص الكبريـــت. وقـــد نتـــج عـــن هـــذا التحســـين وفـــورات 
ر وفـــورات التكلفـــة المتوقعـــة بمجـــرد تعميـــم هـــذا الحـــل علـــى  مهمـــة فـــي التكلفـــة حتـــى اآلن، فيمـــا ُتقـــدَّ

الشركة بعشرين مليون دوالر في السنة«.
ـــد علـــى التـــزام الشـــركة بالســـير علـــى طريـــق الثـــورة الصناعيـــة  وهنـــاك عـــدة ابتـــكارات أخـــرى تؤكِّ
م بديـــاًل آمًنـــا ألعمـــال الســـفع  الرابعـــة، حيـــث أدخلـــت إدارة حقـــن ميـــاه البحـــر تقنيـــة روبوتيـــة تقـــدِّ

والطالء في األماكن المغلقة داخل معدات التشغيل، بهدف تعزيز بيئة عمل أكثر أماًنا.
وحـــول هـــذه التقنيـــة، قـــال رئيـــس فريـــق التميـــز التشـــغيلي وااللتـــزام، علـــي القرنـــي: »باإلمـــكان 
ـــز بقدرتـــه علـــى االســـتدارة علـــى مـــدار 360 درجـــة، ويعمـــل  التحكـــم بالروبـــوت عـــن ُبعـــد، وهـــو يتميَّ
باســـتخدام تقنيـــة نفـــث الميـــاه لتنفيـــذ أعمـــال الطـــالء والســـفع. وباســـتخدام الروبـــوت فـــي إنجـــاز هـــذه 
المهمـــة، ســـنزيل تقريًبـــا أي مخاطـــر تتعلـــق باألماكـــن المغلقـــة خـــالل أعمـــال الصيانـــة الشـــاملة 

والتفتيش، ونقلل أيًضا الحاجة إلى السقاالت وإدخال األفراد في هذه األماكن«.
مـــة فـــي إكســـبك،  م أيًضـــا مخلـــص المزغنـــي، وهـــو أخصائـــي أبحـــاث مـــن مركـــز األبحـــاث المتقدِّ وُكـــرِّ

رة ألداء أعمال ميدانية افتراضية. على مبادرته باعتماد التقنية باستخدام تقنية الطائرات المسيَّ
ث المزغنـــي عـــن المشـــروع قائـــاًل: »عـــادة مـــا نجـــدول رحـــالت ميدانيـــة لنجمـــع بيانـــات مـــن  وتحـــدَّ
نتـــوءات الصخـــور الجيولوجيـــة، وهـــي مهمـــة ال تخلـــو مـــن تحديـــات عديـــدة ومخاطـــر محتملـــة علـــى 
ــا تقنيـــة جديـــدة  يـــات، اعتمدنـ ــة هـــذه التحدِّ الســـالمة، خاصـــة عنـــد العمـــل فـــي المرتفعـــات. لمواجهـ
الميدانيـــة  البيانـــات  بجمـــع  تقـــوم  تســـمى جيـــودرون، حيـــث  رة،  المســـيَّ الطائـــرات  علـــى  تعتمـــد 

ض الجيولوجيين لمخاطر محتملة تهدد سالمتهم«. الجيولوجية وتحليلها، بدون أن نعرِّ

لطالما سعت أرامكو السعودية ألن 
تكون رائدًة عالمًيا في مجال السالمة. 

ويعكس برنامج تكريم إنجازات 
السالمة المتميزة عزمها على كال 

الصعيدين الفردي والجماعي

غسان أبو الفرج
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ألواح شمسية للتزويد بالطاقة عند مرفق التدريب على السالمة للمقاولين 
انقطاع الكهرباء

نظام أخذ العينات اآللي ذاتي 
التنظيف 

تقنية (جيودرون) لعمل ميداني 
افتراضي آمن

الروبوت بديًال في أعمال السفع 
والطالء في األماكن الُمغلقة

برنامج ضمان الجودة - معايرة 
أسطوانات الغاز

تدريب عملي على السالمة لموظفي 
االلتزام الميداني

تقنية المنطقة اآلمنة

أنظمة طالء مبتكرة 

نات االختبار  تنظيف أوعية عيِّ
للتحليل الكروماتوغرافي الغازي

إدارة معمل الغاز
إدارة اإلنتاج على اليابسةفي الخرسانية

في السفانية

إدارة معمل الغاز
في البري 

مة مركز األبحاث المتقدِّ
في إكسبك

إدارة حقن مياه البحر 

إدارة اإلنتاج في جنوب الغوارإدارة معمل الغاز في شدقم

إدارة الُفرض
في المنطقة الغربية

إدارة تجزئة سوائل الغاز 
الطبيعي في ينبع 

إدارة مصفاة ينبع

ماضي العنزي
علي المطوع

حيدر السالم
تم اعتماد منهج تعليمي للسالمة معتمد على بناء 

الكفاءات والقدرات، تُستخدم فيه مواد وأدوات في 
طريقها إلعادة التدوير. هذه المواد واألدوات استُخدمت 

ز تدريبات السالمة العملية  لبناء محاكيات تعزِّ
للمقاولين، وتُسهم في نشر الوعي عملًيا حول المخاطر 

المحتملة في مرافق األعمال.

فالح الظفيري
خالد العتيبي

محمد الشمري
عبدالهادي الزعبي

خالل حاالت انقطاع الكهرباء، من الضروري أن تحتفظ القوى 
العاملة بقدرتها على الرؤية، لتحديد اتجاه الريح عبر أقماع 

الرياح، والوصول إلى أجهزة التنفس ذاتية االستخدام. ولضمان 
بت اإلدارة ألواًحا شمسية وأنوار إضاءة تعمل  هذا األمر، ركَّ

بتقنية )ليد(، غير قابلة لالنفجار، لتتالءم تماًما مع تصنيفات 
السالمة في المناطق الخطرة.

تشيت هانكمر 
ر المعمل تصميًما جديًدا لجهاز تحليل ثاني أكسيد  طوَّ
الكبريت، من شأنه أن يحلَّ مشكلة االنسداد المستمر 
في هذه األجهزة. هذا التصميم يمنع إطالق الغازات 

السامة واالنسداد الدائم في األنابيب، فيما يعطي 
قياسات دقيقة وموثوقة النبعاثات الغاز.

مخلص المزغني
مة في إكسبك تقنية  تبنَّى مركز األبحاث المتقدِّ

)جيودرون(، وهي تقنية جديدة تعتمد على الطائرات 
المسيَّرة في جمع البيانات الجيولوجية للموقع وتحليلها، 

لتحول دون تعريض الجيولوجيين للمخاطر المصاحبة 
للعمل الميداني.

علي القرني
محمد الصقر

منير العودة
سالم الدوسري

فت اإلدارة تقنية روبوتية حديثة للقيام بأعمال  وظَّ
الطالء والسفع في األماكن المغلقة داخل معدات 

التشغيل. هذه التقنية تحدُّ من مخاطر أعمال الصيانة 
الشاملة والتفتيش، فيما تقلل من الحاجة لنصب 

السقاالت وإدخال األفراد في هذه األماكن.

خليفة السالم
عارف الجربوع

زياد الحارثي
محمد قصادي

لضمان معايرة دقيقة لغاز كبريتيد الهيدروجين، طوَّرت 
اإلدارة برنامج أمان يفرض اختبارات للتأكد من الجودة 

نت هذه  في جميع أجهزة كشف تسربات الغاز. وحسَّ
المبادرة عملية اختبار ومعايرة أجهزة الكشف عن غاز 

كبريتيد الهيدروجين على صعيد الشركة.

رامي العتيبي
محمد المقبل

فايز اليامي
وسام بصفر

فهد الحمادي
تم تحويل مرفق مخرج من الخدمة إلى مركز للتدريب 

نت هذه المبادرة مناهج التدريب على  الميداني العملي. وحسَّ
رت تدريًبا عملًيا لضمان فاعلية نقل  السالمة، كما وفَّ

المعرفة حول السالمة.

معبر الجعفري
غانش سمارت

محمد أكرم
بوزين خلوف

مبارك آل بالحارث
رائد المطيري
هشام القرشي

عبداهللا إسحاق
ن أعمال اإلنشاء استخدام أدوات اللحام  تتضمَّ

التي قد تنطوي على مخاطر االحتراق. ومن أجل 
تفادي هذه المخاطر، تم إدراج تقنية المنطقة 

ر مستوى أعلى من الضبط  اآلمنة، التي توفِّ
ن ذلك من إجراء األعمال التي  الهندسي. ويمكِّ

تنطوي على مخاطر حرارية بطريقة سليمة وآمنة 
وخالية من المخاطر، من دون الحاجة إلى تعطيل 

أعمال التشغيل.

عبدالعزيز الشمري
عبداهللا الزهراني

فت إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في  وظَّ
ينبع أنظمة طالء مبتكرة تلغي الحاجة إلى 
نصب السقاالت عند القيام بأعمال السفع 

بالحبيبات. وإلى جانب خفض التكاليف، تُسهم 
هذه األنظمة في إزالة المخاطر المتعلقة بأداء 
هذه األعمال في المناطق المرتفعة، ومن بينها 

خطر السقوط.

ياسر الحربي
طارق عجب نور

تستهلك إدارة مصفاة ينبع سنوًيا أكثر من 15
ألف وعاء لعينات االختبار في التحليل 

الكروماتوغرافي الغازي. من أجل تقليل هذا 
العدد، تم توظيف طريقة تسمح بتنظيف 
هذه األوعية عبر استخدام إبرة موصلة 

بأنبوب مرن، يتصل بدوره بوعاء مخروطي 
خاضع للضغط العكسي. وقد قلَّل هذا األمر 

من تعرُّض الموظفين لعينات المواد 
الهيدروكربونية والكيميائية.

تكريم
إنجازات
السالمة



8
٢٣ يوليو ٢٠٢٠     القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

أبدعوا يف زرع البسمة قبل اخلضرة فتألقت بيوتهم جمااًل بأهلها

موظفون يستفيدون من أوقات العزلة المنزلية 
في التطوير الذاتي وإحياء الشغف بالزراعة  

والعـادات  التجـول  منـع  فتـرة  عـن  نتـج   - الظهـران 
التباعـد  مفهـوم  مـن  النـاس  اكتسـبها  التـي  الجديـدة، 
بيـن  لقضائـه  الوقـت  مـن  الكثيـُر  األوسـع،  االجتماعـي 
أحضـان المنزل وااللتفات إلـى العالم الصغير الذي يعيش 

اإلنسان بين أسواره األربعة وفي فنائه وغرفه. 
وقـد عـادت بذلـك إلـى الواجهـة كثيـر مـن الهوايـات 
واالهتمامـات المنزليـة بعـد انقطـاع دام فتـرات طويلـة من 
الزمـن بسـبب رتـم الحيـاة، الـذي كان سـائًدا قبـل انتشـار 
الجائحة وسـيطرة وسـائل التشـتيت خارج المنزل ووسـائل 
 - تـزال  وال   - حاصـرت  التـي  االجتماعـي،  التواصـل 
فراغهـم  أوقـات  خالصـة  وسـلبتهم  النـاس  اهتمامـات 

المنزلية.
ومـن بيـن األمـور التـي اسـتعادت بريقهـا لـدى أفـراد 
األسـرة مـن جديـد فـي فتـرة الحظـر ومـا تولـد بعدهـا مـن 
أسلوب حياة هو حديقة المنزل. فقد أصبح الفناء الواسع 
مـن جديـد مالًذا للسـعادة لكل أفراد األسـرة بيـن الخضرة 
والزهور والماء، فازدادت البيوت جمااًل بأهلها وبخضرتها 
وبقطـرات النـدى علـى زهورهـا وباتـت أكثـر جذًبـا للبقـاء 
فيها والحتواء كل أفراد األسـرة. وأصبحت هواية البسـتنة 
وتنسـيق الحدائـق منحـى جديـًدا للهوايـات التربويـة التـي 
ينقلهـا اآلبـاء ألبنائهـم فـي االهتمـام بالشـجرة ورعايتهـا، 

وتنمية فكرة الزراعة ومشاهدة نمو الثمر.
وبـدا المشـهد معبـًرا عـن ذلـك بصـورة واضحـة في حي 
أجيال السـكني بالظهران؛ فرغم العمـر القصير للحي، إال 
أن أشجاره بدت تتسامق بأوراقها الخضراء، فنمت نباتات 
تسـلقت األسـوار، وتفتحـت أزهـار تبهـج األنظـار، وُغرسـت 
بـذور محفوفـة بشـغف الزراعـة والرغبـة بتعلـم مهـارات 

جديدة.
وقـد تجلـى هـذا االهتمـام بالزراعـة المنزلية مـن جديد 
وبـدأ ينتشـر بيـن سـكان حـي أجيـال مـع بـدء توزيـع أرامكو 
السـعودية بيوًتا لموظفيها، وإطالقها مبادرة توزيع شـتالٍت 
زراعيـة مجانيـة للسـاكنين. واألهـم مـن ذلـك، شـغف بعض 
الموظفيـن بالزراعـة وفنونهـا، ممـن وجـدوا فـي مسـاحات 

مصلح اخلثعمي

وتصاميم بيوتهم مجااًل لإلبداع والتجريب، لينتشر شغفهم 
ونصائحهـم  تجاربهـم  وسـاعدت  األغلبيـة.  بيـن  سـريًعا 
تقـدم  بالزراعـة  مهتمـة  مجموعـات  لتتكـون  الكثيريـن، 

المساعدة والمعرفة وتبادل الخبرات. 

مساحات وتصاميم مناسبة للزراعة
ومـن منـزل آلخـر، تتبايـن التصاميـم والتجـارب وتبـدو 
أشـجار كثيـرة ونباتـات متنوعـة ُزرعـت لظلهـا أو لثمرها أو 
بيتـه، تحـدث رئيـس قسـم أنظمـة  للزينـة. فمـن سـاحة 
وإجـراءات الشـراء واإلمـداد، وائـل السـهالوي، الـذي ال 
يتـردد فـي تقديم النصـح والمشـورة لآلخرين قائـاًل: »رغم 
أننـي أمـارس هوايـة الزراعة منذ سـنوات، إال أن اسـتالمي 
2019م منحنـي  لمنزلـي فـي مشـروع أجيـال فـي صيـف 
فرصة أكبر لممارسـة الهواية، وذلك يعود لتصميم المنزل 
بمسـاحة حديقـة كبيـرة مكنتنـي مـن زراعـة الكثيـر مـن 
األشـجار المثمـرة مثـل التـوت والعنـب والليمـون والبابايـا 
والخضراوات والورقيات، باإلضافة ألشجار الظل والزينة. 
الجيـران يملكـون مسـاحات للحدائـق فقـد  وألن جميـع 
أصبحت الزراعة اهتماًما عاًما في الحي، مما شـجع على 
تأسـيس مجموعـة تواصل لتبادل التجـارب والنصائح حول 
كل مـا يتصـل بالزراعـة مـن أسـاليب وطـرق ري وتسـميد 

وعناية«.

العودة للجذور
أمـا محلـل النظـم فـي إدارة التطبيقـات العامـة، حسـين 
الرشـيد، الـذي يشـارك أطفالـه االهتمـام بالحديقـة فقال: 
»مشـروع أجيال أعادنا لماضينا وجذورنا المرتبطة بشـكٍل 
كبيـر بالزراعـة، وذلك من خالل إيجاد مسـاحة مجهزة في 
المنـازل للتشـجير وَخلـق جنـة خضـراء لـكل أسـرة. كمـا 
أسهمت مبادرة الشركة بتوزيع شتالت مجانية لكل موظف 
يمتلـك منـزاًل جديـًدا فـي تشـجيع الجميـع. وفـي ظـل أزمة 
كورونـا وحظـر التجـول، كانـت الحديقـة متنفًسـا ألفـراد 
األسـرة مما سـاعد بشـكل كبير على تجاوز األزمة، كما أن 
وجـود حديقـة زاد مـن الترابـط األسـري، حيـث تجتمـع 
والعنايـة  الحديقـة  تنسـيق  مًعـا فـي  تعمـل  لكـي  األسـرة 

باألشجار«.

تبادل الخبرات الزراعية
صالـح الغامـدي، مـن إدارة النقـل وخدمـات المعـدات، 
علّق بقوله: »كنُت متردًدا في تحويل كامل الساحة الخلفية 
لحديقـة، لـذا بـدأت بالزراعـة التجريبيـة لرؤيـة النتائـج، 
وخاللهـا قمـت شـخصًيا بتجهيـز التربة وتركيب شـبكة ري 
تجريبيـة، فكانـت النتائـج مشـجعًة لدرجـة دفعـت كل أفراد 
األسـرة التخـاذ قـرار للعمـل علـى تطويـر وتجميـل السـاحة 
الخلفيـة مطلـع الخريـف القادم«.  وأشـار الغامـدي إلى أنه 
كان لوسـائل التواصـل، خاصـة مجموعـة أجيـال الزراعيـة 

علـى تطبيـق الواتسـاب، دور كبيـر فـي تعليمـه وتشـجيعه 
وخلـق جـو مـن التنافـس الحميـد بيـن سـكان حـي أجيـال 
إلنشـاء حدائـق منزليـة جميلـة وزيـادة الغطـاء النباتـي فـي 
الحي ليكون مثااًل للحدائق المنزلية الرائعة في المنطقة. 

تطوير ذاتي 
وعلـى الرغـم مـن تجـارب مهنـدس السـيارات مـن إدارة 
النقـل وخدمـات المعـدات، شـادي عامـر، مـع الزراعـة فـي 
طفولتـه فـي مزرعـة والـده بجـزر فرسـان بمنطقـة جـازان، 
الواليـات  وعملـه فـي مزرعـة خـالل فتـرة دراسـته فـي 
الشـرقية  المنطقـة  أجـواء  أن  إال  األمريكيـة،  المتحـدة 
المختلفة فتحت له مسـاحة جديدة للبحث والتعلم، حسـب 
مـا قـال: »خـالل تجاربـي السـابقة مـع الزراعـة لـم أكـن 
المسـؤول األول عن كل شـيء، لذا وجدت نفسـي أمام تحٍد 
لتعلـم الكثيـر وخاصـة عـن األسـمدة التـي بحثـت وجربـت 
فيهـا كثيـًرا، وخاصـة خـالل فتـرة الحجـر المنزلـي. كمـا 
وفـرت لـي تجـارب اآلخريـن فـي مجموعـات التواصـل، 
فرصـة للوصـول إلـى المعلومـات والنصائـح، حيـث كانـت 
أمامـي تجـارب مـا يقـرب مـن 200 مشـارك، ولـكل فـرد 
لتشـكيل  التـي سـاعدتني  المختلفـة  ومعلوماتـه  خبراتـه 
واسـتخالص  بالبـذور  الزراعـة  فـي  الخاصـة  تجاربـي 
األسـمدة مـن بقايـا األطعمة والقهـوة، وكل ذلـك أدى لحالة 
الفواكـه  لبعـض  الماضيـة  األشـهر  فـي  ذاتـي  اكتفـاء 

والخضراوات مثل البطاطا الحلوة واألفوكادو وغيرها«. 

حسين الرشيد، يمضي مع طفليه، محمد ومهدي، وقًتا صالح الغامدي مع ابنه أحمد في حديقة المنزل.شادي عامر يتفحص ثمار شجرة ليمون في ساحة منزله.
لالهتمام بحديقة المنزل وتعلم مهارات جديدة.

زهور متنوعة من أشجار الحي.
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ال شيء يوقف عجلة العمل عن الدوران..

رغم جائحة كورونا.. العمل عن ُبعد ُيبرز كفاءة 
ومرونة موظفي أرامكو السعودية

الظهــران - منــذ األســابيع األولــى لتفشــي جائحــة 
أرامكــو  فــي  اإلدارات  مــن  كورونــا، عمــدت عديــد 
الســعودية إلــى انتهــاج أســلوب العمــل عــن بُعــد فــي 
مئــات  ليخــوض  الشــركة،  أعمــال  مناطــق  مختلــف 

الموظفين تجربة العمل من المنزل ألول مرة.
هــذا القــرار أســهم فــي توفير حمايــة أكبــر للموظفين 
وألســرهم، كمــا كان إجــراًء يســمح باســتمرار ســير 
علــى  والمحافظــة  القائمــة،  المشــاريع  فــي  العمــل 

موثوقية اإلنتاج في أكبر شركة نفطية حول العالم.

الكفاءة رغم الصعوبات
وكان شــهر مــارس، والعشــرة األيــام األولــى فيــه 
تحديــًدا، موعــًدا النطــالق معظــم تجــارب الموظفيــن 
مــع قــرار العمــل مــن المنــزل. حينهــا، حمــل غيــث 
الحارثــي، المحلِّــل المالــي فــي إدارة خدمــات الخزينــة، 
ــد إليــه  كمبيوتــره المحمــول وغــادر مكتبــه الــذي لــم يُع

حتى اليوم.
الشــاب، الــذي يُشــرف علــى عــدد مــن المشــاريع 
القائمــة داخــل مناطــق أعمــال الشــركة، خــاض تجربــة 
بطيئــة فــي بدايتهــا علــى حــدِّ تعبيــره. يقــول الحارثــي: 
ت األســابيع الثالثــة األولــى رتيبــة، حاملــة قليــاًل  »مــرَّ
شــبكة  ضعــف  بســبب  وذلــك  التركيــز،  عــدم  مــن 
بــه  اتســمت  الــذي  المفاجــأة  وعنصــر  االتصــال، 

التجربة«.
لكــن الحارثــي تجــاوز ذلــك التحــدي ســريًعا فــي 
ــر ســكايب  ــرة االجتماعــات عب ــدأت وتي ــث ب ــل، حي أبري
باالرتفــاع حتــى وصلــت إلــى عشــرة اجتماعــات فــي 

األسبوع الواحد.
يقــول الحارثــي: »أعمــل علــى خمســة مشــاريع لــم 
ــل أعمالهــا، ويتمحــور عملــي حــول تحليــل البيانات  تتعطَّ
ومتابعــة المقاوليــن في هذه المشــاريع، وذلك بالتنســيق 
ــد مــن  ــب، بهــدف إنشــاء مزي ــع إدارة خدمــات المكات م
الخدمــات البنكيــة لخدمــة الموظفيــن داخــل مناطــق 
شــبكة  فــي  ــع  والتوسُّ الســعودية،  أرامكــو  أعمــال 
الخطــة  وفــق  يســير  شــيء  كلُّ  اآلليــة؛  الصرافــات 

المرسومة قبل الجائحة«.
مــن جانبــه، انضــمَّ صــالح الثبيتــي، محلِّــل النظــم فــي 
إدارة أعمــال الكمبيوتــر، إلــى قافلــة العامليــن عــن بُعــد 
فــي أبريــل. وتكمــن حساســية عمــل صــالح فــي التأكــد 
مــن فاعليــة نظــام ســاب بشــكل يومــي، إضافــة الــى 

فــي عوض الفياض الســيبرانية  الحمايــة  أنظمــة  فاعليــة  إحــراز 
الشــركة، وحمايــة كافــة األنظمــة مــن االختــراق أو 

ل. التعطُّ
ــًدا مــن  ــب عدي ــي: »هــذه المهمــات تتطلَّ ــول الثبيت يق
االجتماعــات، التــي نعقدهــا مــع كافــة ممثلــي إدارات 
الشــركة، وخصوًصــا إدارة أمــن المعلومــات. نعقد ثالثة 
إلــى االجتماعــات  اجتماعــات أســبوعًيا، باإلضافــة 

الخاصة باإلدارة مطلع كل يوم«.
الثبيتــي أن العمــل مــن المنــزل كان  ر  ولــم يتصــوَّ
ممكًنــا قبــل جائحــة كورونــا، لكــن فريــق العمــل قبــل 
التحــدي، وعمــل بكفــاءة عاليــة علــى حــدِّ تعبيــره. يقــول 
الثبيتــي: »نعمــل منــذ الســاعة الســابعة صباًحــا وحتــى 
الثالثــة عصــًرا بشــكل اعتيــادي، لكن حساســية األعمال 

لنا كثيًرا من المسؤولية«. التي نؤديها تحمِّ
ويضيــف الثبيتــي: »اثنــان مــن المشــاريع التــي أعمــل 
عليهــا هــي مشــاريع ســترى النــور قريًبــا، وال يمكــن 
ينــا  القبــول بتوقفهــا أو تأخــر موعــد إطالقهــا. لقــد تلقَّ
دعًمــا غيــر محــدود مــن اإلدارة، وهــي ثقــة ال يمكــن إال 
أعمــال  ســير  علــى  المحافظــة  فــي  نســتثمرها  أن 

الشركة بكل كفاءة وموثوقية«.
ــح الثبيتــي أن الدعــم المتواصــل مــن اإلدارة  ويوضِّ
كان لــه أثــر كبيــر وملمــوس علــى الموظفيــن فــي ظــلِّ 
هــذه الجائحــة، ممــا ســاعدهم فــي إتمــام أعمالهــم على 

أكمل وجه.

ل مسيرٌة ال تتعطَّ
وللتدريــب والتطويــر كذلــك مســيرة ال تتوقــف أو 
تتعطــل فــي أرامكــو الســعودية حســبما يقــول زيــاد 
التدريــب  دائــرة  فــي  العقــود  مستشــار  الكبيســي، 
والتطويــر، الــذي اســتقبل قــرار العمــل مــن المنــزل فــي 

منتصف أبريل الماضي بكلِّ استعداد.
وتابــع الكبيســي أعمالــه فــي مراجعــة عقــود التدريــب 
تواصلــت  كمــا  الدوليــة،  والجامعــات  المعاهــد  مــع 
لتعليمييــن  ا الشــركاء  مــع  الخاصــة  االجتماعــات 
المســتهدفين. يقــول الكبيســي: »بالفعــل هــي تجربــة 
جديــدة لكنهــا ثريــة للغايــة، وعلــى الرغــم مــن وجــودي 
فــي المنــزل ومــع أســرتي، إال أن ذلــك لــم يفقدنــي 

تركيزي مطلًقا«.
وعمــل الكبيســي ضمــن فريــق ضخــم فــي مركــز 
المســاندة بشــأن الجائحــة التابــع للدائــرة، الــذي أســهم 
الســعودية  أرامكــو  مبتعثــي  مــن  مئــات  عــودة  فــي 

ومنتدبيها وموظفيها حول العالم إلى المملكة.

يقــول الكبيســي: »أنــا فخــور بمشــاركتي ضمــن هــذا 
المشــروع، إضافــة إلــى عملــي الــذي لــم ينقطــع إلنهــاء 
مايــو  شــهر  خــالل  جامعيــة  شــراكة  عقــَدي  توقيــع 
الماضــي مــع اثنيــن مــن الجامعــات فــي ســنغافورة 
360 طالــب ماجســتير  وملبــورن، مــن أجــل ابتعــاث 

مطلع العام المقبل«.
ــز  ــي مرك ــدس المشــاريع ف ــواف العجمــي، مهن ــا ن أم
األبحــاث والتطويــر، فقــد اســتثمر قــرار عملــه عــن بُعــد 
منــذ مــارس الماضــي فــي إكمــال دورات تطويريــة 
وأخــرى إلزاميــة، إلــى جانــب قيامــه بمهمــات عملــه 

االعتياديةـ
ــح العجمــي أنــه واصــل العمــل علــى أربعــة  ويوضِّ
ــز حــول  ــل الجائحــة، تتركَّ ــت قب مشــاريع رئيســة انطلق

إدارة المشاريع وتميُّزها وأرشفة المستندات.
ل ســت  ــدَّ ــد اجتماعــات بمع ــف العجمــي: »نعق ويضي
مــرات فــي األســبوع، وقــد تواصلــت مــع إدارة تقنيــة 
المعلومــات ومنحنــي الزمــالء هنــاك عدًدا مــن النصائح 
العمــل واالجتمــاع عبــر  التقنيــة لمواجهــة تحديــات 
ــي  ــورة ف ــة ســتبقى محف ــج ســكايب. هــذه التجرب برنام

ذهني إلى األبد«.

بيئٌة تصنع اإلبداع
وفــي جــدة، أرجــع حامــد العطــاس، من إدارة الشــؤون 
الحكوميــة فــي المنطقــة الغربيــة، نجــاح العمــل عــن بُعد 
فــي الشــركة إلــى توفــر بنيــة تحتيــة رائعــة تســاعد علــى 
الحديثــة  التقنيــات  أن  مؤكــًدا  والتميُّــز،  اإلنتــاج 
والتجهيــزات الممتــازة واإلمكانــات الكبيــرة، التــي تتمتــع 
ــن مواردهــا البشــرية مــن العمــل  بهــا هــذه الشــركة، تمكِّ
فــي أجــواء صحيــة، وبيئــة مفعمــة بالشــغف واإلبــداع 
والتوهــج، فــي ظــل قيــادة طموحــة تواكــب التطــورات 

الحديثة.
يقــول العطــاس: »بــدأت بالعمــل عــن بُعــد نظــًرا 
لإلجــراءات االحترازيــة التــي طبَّقتها حكومتنا الرشــيدة 
ــي شــملت  ــا المســتجد، والت ــروس كورون مــع انتشــار في

منع التجول، وجاءت التجربة ناجحة بكل المقاييس«.
ويضيــف العطاس: »تناســب هــذه التجربــة الموظفين 
فــي مختلــف القطاعــات، وتخلــق مرونــة فــي العمــل، 
وتحقــق إنتاجيــة جيــدة. وقــد جــاء التفاعــل والتجــاوب 
ســريًعا وأكثــر مــن المتوقــع مــن قبــل الجميع، بمــا يحقق 

الكفاءة المطلوبة، ويساعد على تجاوز المخاطر«.
ــد العطــاس أن العمــل عــن بُعــد يُعــدُّ خيــاًرا  ويؤكِّ
مالئًمــا لهــذه الفتــرة، خصوًصــا مــع العــودة بحــذر 

واســتمرار التباعــد االجتماعــي، قائــاًل: »لــم نواجــه أي 
صعوبــات فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة المتطــورة، 
بــل علــى العكــس، كان العمــل اليومــي يســير وفــق وتيــرة 
ذلــك غريًبــا بمالحظــة  يعــدُّ  بالنشــاط، وال  مفعمــة 
اإلمكانــات العاليــة التــي تتمتــع بهــا أرامكــو الســعودية، 

والمعايير العالمية التي تسير بها«.
ويشــير العطــاس إلــى أن الشــركة لــم تــأُل جهــًدا فــي 
تقديــم كل الدعــم والمســاندة للموظفيــن، لتحقيــق أعلى 
ــأت جميــع  درجــات النجــاح فــي العمــل عــن بُعــد؛ فهيَّ
مســتوى  علــى  ســباقة  وكانــت  الحديثــة،  التقنيــات 
المملكــة والمنطقــة فــي التحــول الرقمــي، بــل إنهــا تُعــدُّ 
مــن أكثــر الشــركات تطــوًرا فــي هــذا المجــال علــى 

الصعيد العالمي.
ومــع مطلــع شــهر أبريــل وبدايــة انتشــار جائحــة 
ــى التجــول  ــود عل ــا، وبعــد أن ُفرضــت بعــض القي كورون
فــي الريــاض، بــدأ ســامي العنــزي، المــدرب فــي دائــرة 
ــم توفيــر  األمــن الصناعــي، العمــل مــن المنــزل حيــث ت
أقســام  ضمــن  للعامليــن  محمــول  كمبيوتــر  أجهــزة 

اإلدارة.
يقــول ســامي إن القــرار جــاء متوائًمــا مــع قيمــة 
حيــث  الســعودية،  أرامكــو  تنتهجهــا  التــي  الســالمة 
داخــل  الموظفيــن  عــدد  تقليــل  عــن  اإلدارة  أعلنــت 
عملهــم حضورهــم  طبيعــة  تحتِّــم  ال  ممــن  مبانيهــا، 

الفعلي.
كلًيــا،  التجربــة جديــدة  »كانــت  ويضيــف ســامي: 
خصوًصــا أننــا بدأنــا بالتواصــل عبــر الفيديــو مــن خالل 
ــا  ــد بواســطته اجتماًع ــال، لنعق ــج ســكايب لألعم برنام
يومًيــا يتــم خاللــه مناقشــة ســير العمــل مــع الرئيــس 
بجميــع  يرتبــط  فيمــا  التعليمــات  وتلقــي  المباشــر، 

التطورات«.
ــز منــذ بدايــة الجائحــة  ــح العنــزي أن عملــه تركَّ ويوضِّ
لتقديمهــا  بُعــد  عــن  تدريبيــة  دورات  إعــداد  علــى 
لموظفــي اإلدارة، إضافــة إلــى صناعــة محتــوى معرفــي 
إلــى  تحويلــه  ثــم  الســيناريو،  بكتابــة  يبــدأ  متنــوع، 

فيديوهات توعوية عن الجائحة.
ويضيــف العنــزي: »مــن خــالل العمــل عن بُعــد، قامت 
إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي المنطقــة الوســطى 
بعمــل زيــارة افتراضيــة لجميــع المناطــق التــي تعمــل 
تحــت مظلَّتهــا، وبمشــاركة أعضــاء اإلدارة فــي األمــن 
الصناعــي. كانــت فكــرة حديثــة وفريــدة مــن نوعهــا، 
حيــث تــم فيهــا االلتقــاء بالموظفيــن مــن خــالل الفيديــو، 
المتعلقــة  القضايــا  مــن  عديــد  وعــرض  لمناقشــة 

بالعمل«.

اثنان من المشاريع التي أعمل عليها هي 
مشاريع سترى النور قريًبا، وال يمكن 

القبول بتوقفها أو تأخر موعد إطالقها. 
ينا دعًما غير محدود من اإلدارة،  لقد تلقَّ
وهي ثقة نستثمرها في المحافظة على 
سير أعمال الشركة بكل كفاءة وموثوقية.

صالح الثبيتي

كانت التجربة جديدة كلًيا، خصوًصا أننا 
بدأنا بالتواصل عبر الفيديو من خالل 

برنامج سكايب لألعمال، لنعقد بواسطته 
اجتماًعا يومًيا يتم خالله مناقشة سير 

العمل مع الرئيس المباشر.
سامي العنزي

بالفعل هي تجربة جديدة لكنها ثرية 
للغاية، وعلى الرغم من وجودي في 

المنزل ومع أسرتي، إال أن ذلك لم يفقدني 
تركيزي مطلًقا. وعملي لم ينقطع إلنهاء 

توقيع عقَدي شراكة جامعية مع اثنين من 
الجامعات في سنغافورة وملبورن.

زياد الكبيسي

أعمل من المنزل على خمسة مشاريع لم 
ل أعمالها، ويتمحور عملي حول  تتعطَّ

تحليل البيانات ومتابعة المقاولين في 
هذه المشاريع، بهدف إنشاء مزيد من 
الخدمات البنكية لخدمة الموظفين 
داخل مناطق أعمال أرامكو السعودية.

غيث الحارثي
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غرفة المسافرين

ثورات الذكاء االصطناعي

ــًدا والــقــصــة  ــ ■  تــتــنــوع كــتــابــاتــك بــيــن الــقــصــة الــقــصــيــرة جـ
القصيرة والــروايــة، هل ثمة دافــع للتنويع بين األجناس 

اإلبداعية للتعبير عن أفكارك؟
ليس هناك من دافــع ســوى ذلــك اإللحاح الداخلي، وتلك 
االعتالجات التي تداهم الــروح والنفس، فال أرتــاح إال وقد 
أو نص  أفــرق بين نص قصير،  سكبتها حبًرا على ورق. ال 
طويل، وال جنس عن جنس، كلها من قلبي خرجت وتكونت 

وصارت رواية أوقصة.
الــســرديــة، وعلى حسب  األجــنــاس  بين  التنقل  يستهويني 
الفكرة التي تطرأ في ذهني أكتب مادتي؛ بعضها لها خيال 
متسع أكتبه في رواية، وبعض األفكار تحتاج أن أختزلها في 
قصة قصيرة لكي تعطي رسالتها بالشكل المطلوب، وأخرى 
تنطلق من مكمنها كرصاصة من قلبي إلى قلب المتلقي وهي 
تلك النصوص القصيرة جًدا، سواء كانت قصة أم شذرة أم 

ومضة.
■  ُتبدعين أيًضا في مجال الفن التشكيلي. هل تعتبرين أن 
ثــمــة تــكــامــاًل بــيــن معنى لــوحــاتــك وبــيــن مضامين نثرك 

الروائي والقصصي؟
تحكي  والصورة  السردية،  للحركة  مكمل  التشكيلي  الفن 
بعضها  جــًدا.  القصيرة  النصوص  القصة، خصوًصا  فحوى 
كتبته من إيحاء لوحة. ولدي مجموعتان نصوصهما مرسومة، 
لكل نص رسمة تمثل شخصياته وتوحي ببعض خفاياه وهي 

بمثابة شرح للنص.
ولي مشروع فني من ضمن خططي المستقبلية هو معرض 
الصورة،  وحــي  من  كتبتها  التي  نصوصي  يعرض  شخصي، 

ولوحاتي التي رسمتها من وحي النص. 
■  تشتبك معالجاتك السردية مع القضايا المجتمعية..

هـــل تــظــنــيــن أن األدب عــمــوًمــا بــوســعــه تــقــديــم الــحــلــول 
لــمــشــاكــل تــواجــهــهــا بــعــض الــنــمــاذج اإلنــســانــيــة الــتــي قد 

يتماهى معها القارىء؟
ال.. هي ليست حلواًل، إنما هي طرح ألسئلة، هي عرض لما 
حدث، وما قد يحدث، وتساؤل: ثم ماذا؟ وإلى متى؟ وكيف؟ 
كثير من القصص والروايات يتصاعد فيها الحدث، وتتشابك 
ثم  المواقف حبًكا  وتحبك  األحـــداث  وترتبك  العقدة،  فيها 

ننهيها بشكل مفتوح يتوقف عنده القارئ طوياًل.
ــع فـــي هــــذه الـــمـــعـــالـــجـــات؟ بــمــعــنــى هل  ــواقــ ■  مـــا مـــقـــدار الــ
بــأعــمــالــك بــعــض الــمــالمــح مــن ســيــرتــك الــذاتــيــة أم أنها 

تستند كلها إلى الخيال؟
هي من الواقع كفكرة عامة، لكن الخيال يلعب فيها الدور 
األساس. وكما نعلم جميًعا، األديب يعبر عن القضايا والرؤى 
أبعاد،  تفكيره من عدة  لديه وتشغل  تتشكل  من وجهة نظر 
سواء أكانت اشتقاًقا من الواقع أم من التجارب الحياتية أم 
من التخييل. وإن كان هناك ارتباط بالواقع المعاش فإن ذلك 
أو  المحلي  الواقعية، ســواء في مجتمعنا  البنية  على  ينفتح 

المجتمع العربي.
■  من يقرأ أعمالك يتأكد من أن لغتها »عاطفية حالمة« 
بوسعها أن تنسج حالة وجــدانــيــة معينة لينجذب إليها 
الـــقـــارىء طــواعــيــة..هــل هـــذا منهج مــقــصــود فــي توظيف 

اللغة درامًيا داخل أعمالك؟
لكل كاتب نمط معين يختاره للكتابة لجيل القراء الموجه 
لهم الخطاب، ويكشف األسلوب عادة عن  شخصية الكاتب 
ورأيه. أتفق معك بأن أسلوبي تغلب عليه العاطفة، لكن على 
حسب نوع العمل الدرامي الذي أشتغل عليه، ممكن جًدا أن 
نوعيته  مــع  تماشًيا  آخــر  عمل  إلــى  عمل  مــن  لغتي  تختلف 

واتجاهاته.    
■  نشرت كذلك قصًصا لألطفال مثل »بحيرة البط«. كيف 

ُتقيمين تلك التجربة؟
الكتابة في أدب الطفل هي الشيء الوحيد الذي قمت به 
كواجب أدبي، وأكرر دائًما أنه من حق الطفل علينا كأدباء أن 
البط«،  »بحيرة  كتبت  ليست سهلة.  التجربة  لكن  له.  نكتب 
وشـــاركـــت بــهــا فــي بــرنــامــج مــخــتــص فــي أدب الــطــفــل في 
السعودية. وهلل الحمد، اختيرت قصتي من ضمن ست قصص 

طبعت، وهناك سعي لترجمتها. 

األدب ال يقدم حلواًل 
بل يطرح أسئلة

مرمي احلسن
روائية وقاصة وفنانة تشكيلية 

سعودية صدرت لها روايتان 
وعدد من المجموعات 

القصصية.
يسـتفيض كتـاب »الشـباب: العمـر مـن منظـور التاريـخ 
وجوانبهـا  اإلنسـان  عمـر  نظريـة  تحليـل  فـي  الثقافـي« 
مؤلفـه،  ويوضـح  والبيولوجيـة.  والجيولوجيـة  الثقافيـة 
روبرت بوغ هاريسـون، كيف يختلف مفهوم الشـباب قديًما 
عـن معنـاه فـي عصرنـا الحالـي، الـذي يُفتـرض أنـه عصـر 
الشـباب بعقلياتهـم االسـتثنائية ووسـائلهم التقنيـة، ويـرى 
عبـر مجموعـة من األفكار  عبر فصـول الكتاب األربعة أن 
زمننـا المعاصـر يمنع الشـباب مـن أكثر مـا يحتاجونه لكي 
يزدهـروا، فهـو يحرمهـم من وقـت الفراغ والخلـوة والمأوى 

والخيال الخالق التي تُعد مصادر لبناء الشخصية. 
ويفنـد الكتـاب بعـض التصـورات الشـائعة مثـل ارتبـاط 
ارتبـاط  ورغـم  لإلنسـان.  معيـن  بعمـر  الحكمـة  مفهـوم 
الحكمـة بمرحلـة الشـيخوخة، إال أنه قلمـا خضع مثل هذا 
التصـور للفحـص التجريبي. ويذهب المؤلـف إلى العكس، 
فيـرى أن الشـباب يمتلكـون حكمـة بدهيـة غالًبـا مـا تذبـل 
مـع التقـدم في العمر. ويشـّبه ذلك بما تمـر به الحضارات 
نفسـها، فكما أن الشـخص ال يصبح بالضرورة أكثر حكمة 
مـع تقدمـه فـي العمـر، فـإن الحضـارات قـد ال تكسـب 

بالضرورة قيمة ثقافية كلما تقدم بها الزمن.

ينشـغل هـذا الكتـاب بموضـوع السـفر وكل مـا يتعلـق بـه 
باعتباره حالة إنسـانية خاصة، ومفهوًما له أبعاده الفلسـفية 
الغـالف  كلمـة  تشـير  كمـا  وهـو،  التأمـل.  تسـتدعي  التـي 
األخيـر، ليس رواية وال سـيرة ذاتيـة لمؤلفه، ولكنه كتاب عن 
ذلـك كلـه؛ عن األماكن التـي تنادينا لزيارتها، وعـن تلك التي 

نزورها ونغادرها من دون أن نراها.
الكتـاب بعنـوان »غرفـه المسـافرين«، وهـو مـن تأليـف 
الروائـي المصـري عـزت القمحـاوي، الـذي نجـح فـي رصـد 
أشـياء عاديـة وبسـيطة قـد ال نلقـي لهـا بـااًل، لكنهـا ترتبـط 
بأحاسـيس متباينـة يمـر بهـا البشـر فـي حياتهـم القصيـرة 
ترتبـط أساًسـا بفكـرة السـفر ومـا يتعلـق بـه مـن مفـردات 

الحضور والغياب. 
ويعالـج المؤلـف فكرتـه األسـاس من خالل عـدد كبير من 
العناويـن المرتبطـة بمعنـى السـفر وبمتعلقاتـه؛ السـفر الذي 
النهـار، ولياليـه  الليـل وسـفر  يجعلنـا نعيـش ونـرى، سـفر 
الحزينـة، يرصـد ويحلـل أنواعـه ودوافعـه، يقـف بالتفصيـل 
عنـد مـا يمكـن وصفـه »أدوات الترحـال«، مـن عينـة الحقيبة 
التـي تصاحـب المسـافر، والتـي أسـماها الكاتـب »الرفيـق 
الصمـوت«، لكنهـا فـي نظـره »رفيـق حـي« ألنهـا ترافقـه فـي 
رحلتـه كظله حتـى يعود منه وترجع هي إلـى مكانها المعتاد، 

الذي تمكث فيه حتى تُستخدم من جديد  في سفر آخر.
ويؤصـل القمحـاوي لمعنـى السـفر بقولـه: »مـن ال يُغيـر 

كل األسـئلة التـي يمكـن أن تـدور بذهنـك عـن الـذكاء 
االصطناعـي بوسـع هـذا الكتـاب أن يجيـب عنهـا: معنـاه، 
تاريخـه، مجاالتـه، مسـتقبله، مميزاتـه والمخاطـر التـي قـد 

تنشأ عن استخدامه بشكل سيء. 
الكتـاب بعنـوان »من أجل فهم ثورة الـذكاء االصطناعي«، 
وهو من تأليف الباحث الفرنسـي سـتيفان داسـكولي، الذي 
غيـر  للقـارىء  اإلرشـادي  الدليـل  يشـبه  مـا  فيـه  يقـدم 
المتخصـص لكـي يفهـم وبوضـوح الظاهـرة التي باتـت تمثل 
عالمنـا  فـي  والتقنيـة  العلميـة  الثـورات  وأهـم  أحـدث 

المعاصر.
ويتنـاول المؤلـف هـذا الموضـوع المتخصـص بأسـلوب 
سـردي ممتـع مـن خـالل اإلجابـة عـن مجموعة من األسـئلة 
يطرحهـا بشـأنه، عـن كيفيـة عمـل برامـج الترجمـة اآلليـة، 
وكيـف يفاجـأ مـن يتصفـح اإلنترنـت بـأن كثيـًرا مـن المواقع 
باتـت تعـرف ذوقـه الخاصـة، فتقـدم لـه كل مـا يريـده حتـى 
مـن دون أن يفصـح عنـه بشـكل مباشـر، ويتسـاءل حـول 
اإلمكانـات اإلبداعيـة لتقنيـات الـذكاء االصطناعـي، وهـل 
سـيكون بوسـعها مثـاًل أن تقـدم فًنـا تشـكيلًيا مبهـًرا؟ وهـل 
يمكـن أن يتوصل الـذكاء االصطناعي إلى عالج للسـرطان؟ 

وهل يمكن بالفعل لتقنياته أن تقود سيارتنا بداًل عنا؟
يقـول المؤلـف إن الـذكاء االصطناعـي صـار موجـوًدا في 

بيـن  »الفجـوات  مفهـوم  كذلـك  المؤلـف  ويناقـش 
األجيـال«، وهـو المصطلـح الـذي سـاد خـالل سـتينيات 
القـرن العشـرين عندمـا حـدث تطـور وازدهـار فـي طبيعة 
الغربيـة تحديـًدا  الثقافـة  فـي  المحلـي  بنمطهـا  الحيـاة 
بسـبب التفـاوت فـي األعمـار الـذي كان شـديد الوضـوح 
الفجـوات  هـذه  نظـره صـارت  وجهـة  مـن  لكـن  حينهـا، 
تحـدث اآلن فـي الجيـل الواحـد، وهـي فجـوات نفسـية 
واجتماعيـة وثقافيـة. ومنها، على سـبيل المثال، ما يقسـم 
أولئـك الذين نشـأوا ومعهم حواسـيبهم المحمولـة وأولئك 

الذين كبروا من دونها.
ومـن مزايـا هـذا الكتـاب أنـه يقـدم شـرًحا وافًيـا، مـن 
منطلـق ثقافـي، لبعـض المفاهيـم التـي ترتبـط بالمراحـل 
العمريـة المختلفـة، ومنهـا مفهـوم »الفتيـة الجـدد«، وهـو 
الشـباب.  فئـة  علـى  اإلغريـق  أطلقـه  الـذي  المصطلـح 
والفتيـة الجـدد هـم الذين يسـتطيعون أن يقدمـوا ما يمكن 
اعتبـاره تحـواًل نوعًيـا فـي العالـم الـذي يعيشـون فيـه عبـر 
تجديـده، وهـم كذلـك مـن يكون بوسـعهم اكتسـاب المعرفة 
األسـاس التـي تتعلـق بكيفيـة نشـأة وتطـور مجتمعهـم حتى 

يكون باستطاعتهم أن يحققوا مكانتهم فيه.

مكانـه لـن يعـرف فـي حياتـه، مهمـا طالـت، إال القليـل الـذي 
يمكـن أن يدهشـه«، و»مـن يعجـز عـن السـفر فـي المـكان 
يرتحـل فـي الزمـان إلـى سـالف العصـر، كمـا فـي الحكايـات 
الشـعبية وإلـى المسـتقبل كمـا فـي روايـات وقصـص الخيـال 
العلمـي«. ويحلـل، وهـو يتقصـى معانيـه المتعـددة، حبـكات 
أهـم الحكايـات السـردية مثـل »ألـف ليلـة وليلـة« فـي التراث 
العربـي، و»دون كيخوتـه« و»موبـي ديـك« فـي األدب الغربـي. 
ويشـير إلـى أن القارىء لهذه الحكايـات لن ينجذب إليها من 

دون أن يرى فيها العجيب الذي يلفت انتباهه.
ويمثل السـفر، حسـبما يُلمح الكاتب، حلًما إما أن يتحقق 
لصاحبـه لتحقيـق غـرض مـا: سـعًيا فـي طلـب الـرزق مـن 
خـالل العمـل بالخـارج، أو بحًثـا عـن المتعـة أو »اكتشـاف 
المـكان اآلخـر«، وإمـا أال يتحقـق، فـال يبـرح مـن حلـم بـه 
مكانـه الـذي ولد فيه ليرحل دون أن يتحول حلم السـفر إلى 

واقع.
الوحيـد  بطلهـا  القصـص  مـن  بعديـد  الكتـاب  ويفيـض 
مـن  عديـد  فـي  ورد  كمـا  »السـفر«،  هـو  عليهـا  المهيمـن 
المؤلفـات األدبيـة أو تلـك التـي ترتبـط بوقائـع تاريخيـة أو 
بالتجـارب التـي اختبرها مؤلفـه، أو التي كانـت تعتمل داخله 
لحظـة سـفره، ممـا يسـتدعيه علـى شـكل تأمـالت خالصـة 
تجـد صداهـا عنـد القـارىء، الـذي يتماهـى معهـا ألنـه علـى 

األرجح قد مر بها من قبل. 

كل مكان، فتجلياته تشـمل فعلًيـا عديًدا من مجاالت الحياة 
اليوميـة، لكـن تظـل مشـكلته أن الغالبية العظمى من البشـر 
الذيـن يسـتفيدون مـن خدماتـه أو يتأثـرون بهـا ال يعرفـون 

كيفية عمله وال يفهمون التطورات التي لحقت به.
لكـن الكاتـب يشـير مـع ذلـك إلـى ضـرورة فهـم معنـى 
الـذكاء االصطناعي وكيفية عمله ألنه ال مفر من االعتراف 
بتغلغـه فـي مجتمعاتنـا حتـى في ظل مـا يوجه مـن انتقادات 
للمخاطـر الناتجة عن بعض الممارسـات الخاطئة لتقنياته، 
المعلومـات  علـى  بالتعـرف  المتعلقـة  المخاطـر  كل  مثـل 
الشـخصية أو عمليـات االحتيـال اإللكترونيـة. فبالرغـم مـن 
يعتقـد  االصطناعـي،  للـذكاء  المحتملـة  األضـرار  هـذه 
المؤلـف أن مميزاتـه أكبـر مـن مخاطـره طالمـا اسـتطاع 
المجتمـع أن يتكيـف معـه بشـكل سـليم، فهـو مثـل أي ابتكار 
جديـد لـه مزايـاه وعيوبـه ووجـود هـذه األخيـرة ال ينفـي أن 
بالمقـدور االسـتفادة منـه بشـكل يسـهم فـي تقـدم اإلنسـان 
بوجـه عـام. والشـك أن الـذكاء االصطناعي يرتبـط بالقدرة 
وأوجدوهـا  تقنياتـه  طـوروا  مـن  فهـم  للبشـر،  اإلبداعيـة 
إلحـداث تغيـر إيجابـي في جوانـب متعددة مـن حياتهم عبر 
معـادالت رياضيـة معقـدة من شـأنها مسـاعدتهم فـي اتخاذ 
قـرارات قـد ال يسـتطيعون الوصـول إليهـا بنفـس القـدر من 
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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.

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

1 3 9
2 7 6 3 1

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

3 1 5 4
5 2 7 1 3

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

* حل العدد الماضي

رؤية إيقاعية حديث األلوان:

ولد الفنان ثامر محمد رباط في جدة عام 1969م، وهو عضو في بيت الفنانين التشكيليين، ورسام كاريكاتير سابق في عدد من الجرائد والمجالت. شارك في 
عديد من المعارض المحلية والخارجية، كما حاز على عدة جوائز أبرزها جائزة مسابقة لوحة وقصيدة لسوق عكاظ عام 2010م، وجوائز أخرى منها جائزة المركز 

األول بمعرض الرئاسة العامة لرعاية الشباب في مدينة جدة، وجائزة المركز األول في مهرجان الجنادرية عام 1422هـ، وجائزة المركز الثاني لمسابقة الفن 
اإلسالمي عام 1428هـ.

 جاءت مشاركته في مدينة الملك عبداهللا الرياضية في جدة من خالل مجموعة من اللوحات من مجموعة رؤية، التي تتناول حالة الرياضة بشكل عام، وكرة القدم 
بشكل خاص بأسلوب مبسط ومختزل في حركة الالعبين، وهي أشبه بنغمة إيقاعية تتوزع على العمل الفني بتقنيات مختلفة. 

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

اللـوُن ُمطلَـٌق في ذاتـه؛ فاألبيض يعنـي األبيض، والبنفسـجي 
يعنـي البنفسـجي، وكلُّ لـون يعنـي ذاتـه فـي نظـر األلـوان، ولكن 
داخـل الفنَّـان يختلف األمـر تماًمـا، حيـث إنَّ اللون مـن الممكن 
أن تكـون لـه إيحـاءاٌت يعكسـها عقـل الفنـان الباطـن، ليـس لهـا 
عالقـة بالمعنـى الظاهـر للـون. إذن، فالمنهـج العلمـي، أو مـا 
بـه في عالقـة األلـوان ببعضهـا كيميائّيًـا، يختلف  يمكـن أن نجرِّ
األلـوان  فيـه عالقـة  تكـون  الـذي  الفنـي  المنهـج  تماًمـا عـن 
شـعورية معتمدة على األحاسـيس التـي تسـتبطن الفنان..وهذه 

هي شعرية اللون.
وقـد أصـاب نـزار قبانـي كبـد الحقيقـة فـي تعريـف الشـعر 
حينمـا قـال عنـه: »الرسـم بالكلمـات«، ووضعـه عنواًنـا ألحـد 
ى  دواوينـه. إنَّ الشـعرية هـي تلـك القيمـة الجوهريـة التـي تتجلَـّ
فـي هيئة لمسـة سـحرية تطغـى علـى كل عمـل فني، سـواء كان 
أم نحًتـا أم مسـرًحا.. أم روايـًة أم رسـًما تشـكيلًيا  قصيـدًة 

وغيرهـا. هـذه الشـعرية تنبثـق مـن عمـق هـذه األعمـال وتأخـذ 
القواعـد  وإذا كان علـم  فـي كل واحـد منهـا.  ـا  تجلًيـا خاّصً
التكوينيـة يزعـم أّن األصـل فـي كل عمـل فنـي هـو الشـعرية 
وحاصلـه  اللغـة  منطلقـه  الشـعر حالـة خاصـة  فـإّن  العامـة، 
الطريـق  هـذا  يرسـم خارطـة  مـا  دائًمـا  والشـاعر  المجـاز. 
ويُخفـي معالمهـا وراء سـتار مـن الرمـوز كـي ال يكـون الطريـق 
طريًقـا مبتـذاًل، وإنمـا علـى العابريـن أن يدفعـوا ضريبـة العبور 
حينمـا يريدون الوصـول إلى الجمـال، وليس ثمة ضريبة سـوى 

االجتهاد الفني والوعي الثقافي بما يكتبه الشاعر.
هـذا المعنـى ينطبـق تماًمـا علـى الفـن التشـكيلي الـذي أراه 
الفـن  أنَّ منطلـق  إال  الشـعري،  العمـل  إلـى  يكـون  مـا  أقـرب 
مـا  بـكل  المرسـومة  الصـورة  اللـون وحاصلـه  التشـكيلي هـو 
تحملـه مـن إيحـاءات ورؤى وأبعـاد فـي مسـاحة الضـوء والظـل 
عبـر اللوحـة. ولكنَّ الُقربـى بين اللوحـة والقصيدة تأتي بسـبب 
مـا تحملـه الرسـمة الفنية مـن شـعرية التشـكيل، حيـث ال تخلو 
لوحـة من مجازيـة لــونية تُحيلها إلى قصيـدة مكتوبة بالفرشـاة 
وكأنَّ الشـعر والتشـكيل يلتقيـان فـي الجوهـر وإن اختلفـا فـي 
المظهـر. فالشـاعر يعيـش اللغـة، ويحـس بالكلمـة، ويتصاعـد 
اِت الحـروف؛ والفنـان كذلك يعيش  فـي المعنـى، وينغمر في لـذَّ
اللوحـة، ويحـس بالصـورة، ويتصاعـد فـي الرؤيـة التشـكيلية، 
اِت األلـوان. الحـرُف أخـو اللـون، والقلـم صنـو  وينغمـر فـي لَـذَّ
الفرشـاة..تتعدد الوسـائل ولكـن النضـال اإلنسـاني واحـٌد عبـر 

الفن.
أمـا الرؤيـا فهـي جوهـر الشـعر وهـي جوهـر الفـن أيًضـا، 
حيـث إّن القصيـدة واللوحة على حدٍّ سـواء قد يسـكنُهما يباُس 
الـذي  اإلطـار  إنَّ  الرؤيـا.  إذا غابـت عنهمـا خصوبـة  القبـر 
يحاصـر اللوحـة، والقوافي التـي تحاصـر القصيدة..جميعها ال 
الرؤيـا أن  اللوحـة ألنَّ بوسـِع  أو  تـدلُّ علـى نهايـة القصيـدة 
تأخذهمـا إلـى خـارج حـدود الزمـان والمـكان فتمتـدان فـي 
فضـاء مـن الالنهائيـات، دليـاًل أكيـًدا علـى ال نهائيـة الحيـاة، 
األمـر الذي يشـي بـأنَّ البياض فـي الورقة التي نكتب أو نرسـم 
عليهـا، مـا هـو إال عمـٌق زمكانـيٌّ للولـوج فيـه وتـداول األفـكار 

في حوار أبدي مع األلوان أو الكلمات. 

الُقربى بين الشعر 
والتشكيل

جاسم الصحيح *

* شاعر وكاتب سعودي. 


