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هـــي نســـبة الموظفيـــن الشـــباب دون ســـن 35 عاًمـــا مـــن 
نســـبة  وهـــي  الســـعودية،  أرامكـــو  فـــي  العاملـــة  القـــوى 

مرشحة للزيادة مستقبًل.

إدارة أحياء 
السكن 

تدعم رّواد 
األعمال 
الشباب

حصد اثنان من موظفي أرامكو السعودية جائزة الملك 
خالد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ابــن عبدالعزيز، حفظه اهلل، حيث حصل مشروعهما 
»نادي كتابي« على المركز الثالث ضمن شركاء التنمية 

لعام 2018م، وذلك في الحفل الذي ُنظم مؤخًرا.

دعوة إلى الزملء، موظفي أرامكو السعودية، للمشاركة 
في استبيان األداء لعام 2018م، من أجل الوقوف على 
ملحظات ومرئيات الموظفين العاملين في الشركة، 
بهدف التعرف على آراء الموظفين بــاالنــخــراط في 
أعمال الشركة لتعزيز النقاط اإليجابية، والوقوف على 
نقاط التحسين، لذلك تدعو الشركة التعامل معه بكل 
موضوعية وشفافية، لدراسة نتائج االستبيان وإعــداد 
الخطط لتعزيز جــوانــب الــقــوة، والــعــمــل على نقاط 

االهتمام لعلجها.
للوصول إلــى االستبيان عليك الضغط على الرابط 
المرفق في البريد اإللكتروني الذي وصلك بتاريخ 24 

ربيع األول 1440هـ )2 ديسمبر 2018م(.

أعلنت أرامــكــو الــســعــوديــة ثـــلث تسميات جــديــدة في 
منصب المدير التنفيذي، اعتباًرا من 1 ديسمبر 2018م. 
حيث تمت تسمية األســتــاذ عــبــداهلل محمد المنصور 
لشغل منصب المدير التنفيذي لخطوط األنابيب 
والتوزيع والفرض، واألستاذ نبيل خالد الدبل مديًرا 
تنفيذًيا للموارد البشرية، واألســتــاذ نبيل عبدالعزيز 
النعيم  مديًرا  تنفيذًيا لخدمات أحياء السكن في أرامكو 

السعودية.

برعاية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر 
ابــن عبدالعزيز، أمير منطقة جـــازان، وبحضور نائبه، 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالعزيز بن 
محمد بن عبدالعزيز، وّقعت أرامكو السعودية، مذكرتي 
تفاهم مع عدد من المؤسسات المجتمعية والصناعية، 
وذلــك إلطــلق مبادرتين وطنيتين في منطقة جــازان، 
األولـــى الســتــزراع وإنــتــاج الــبــن، والثانية إلنــشــاء مركز 

للخياطة  والتطريز.

الــصــومــالــي صــاحــب أشــهــر مطعم عــلــى طــريــق بقيق 
القديم، الطريق الذي كان ُيعدُّ شرياًنا رئيًسا لربط مدن 
الشرقية ومناطق األعمال الخاصة بأرامكو السعودية 

ومرافقها المنتشرة  في أنحاء المنطقة الشرقية.
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صفحة ٤ و٥

جيل جديد يتطلَّع 
إلى إحداث الفرق

صفحة 6 و7

 أدعوك ملواصلة العمل دون كلل أو ملل يف سبيل       

 حتقيق نتائج مثمرة ودائمة لصالح أرامكو السعودية عبر

غرس ثقافة املشاركة والتجاوب والتعاون فيما بيننا

أمني حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريني التنفيذيني

 مًعا نبني شرکة أکثر

قوة وشموًخا.

 هل قمت بتعبئة
االستبانة؟

شركة وأداء إدارتها؟
ما تقييمك لسير العمل يف ال

هل لديك مقترحات لتحسني بيئة العمل وإدارة األداء؟

ما الذي ميكننا إجنازه بصورة أفضل؟

نرجو مالحظة ما يلي:

 • االستبانة متاحة من 2 إلى 23 ديسمبر 2018م فقط

 • ستُعامل هوية املشاركني يف هذه االستبانة وإجاباتهم بصورة سرية

 • ال يتعدى الوقت املطلوب لتعبئة هذه االستبانة 15 دقيقة

 • ال ميكن تعبئة هذه االستبانة إال من خالل الشبكة الداخلية للشركة فقط
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المشــي الطليــق فعــل غنائــي يفتــح عيــن الســائر 
علــى جميــع الجهــات، وعمــل ِشــعري، لــه إيقاعــه الــذي 
ــن  ــه الصمــت بالحركــة، هــو فعــل يربــط بي ــط في يختل
خطــوة وأخــرى تشــبهها، وبدايــة تغلقهــا نهايــة، وتجربة 
للتذكــر  ومجــال  مــه،  أحكا فيهــا  لفكــر  ا يتأمــل 

واالستبصار مشبع بالهدوء والوحدة.
المشــي فعــل تحــرري مــن أســر وحبــس الجــدران 
المغلقــة، وكأنــه صرخــة فــي وجــه الكبــت والجمــود 
والســكون والحصــر والقولبــة فــي أطــر محــددة تخنــق 
الــروح والجســد. والمشــي ثــورة علــى القيــود واألغــال 

لانطاق في فضاء الحرية المفتوح .
المشــي رياضــة صحيــة للبــدن ومجانيــة ال تكلــف 
والجســم.  الــروح  علــى  عظيمــة  ومنافعهــا  شــيًئا، 
فالمشــي فــي الهــواء الطلــق والجــو المعتــدل يحّســن 
ــي الذهــن ويزيــل الكآبــة  المــزاج ويريــح النفــس ويصّف

والسأم.
إن فوائــد المشــي الصحيــة أكثــر مــن أن تحصــى، 
فهــي أكثــر رياضــة ينصــح بهــا األطبــاء المرضــى 
واألصحــاء علــى الســواء، وهــي مــن أفضــل الرياضــات 
ــمنة ومــرض الســكري وارتفــاع ضغــط  لمرضــى السُّ
ــمنة.  الــدم وغيرهــا مــن األمــراض المرتبطــة بالسُّ
وللمشــي آثــار إيجابيــة علــى البــدن، فهــو يســاعد علــى 
حــرق الســعرات الحراريــة بشــكل أفضــل وهــو مــا 

ــن مــن حساســية  ــك يُحّس ــوزن، وكذل ــؤدي لخفــض ال ي
الخايــا لألنســولين وهــذا مهــم لمرضــى الســكري، 
ويســاعد علــى خفــض ضغــط الــدم المرتفــع، ويحّســن 
الــدورة الدمويــة وهــو يســاعد علــى وصــول األكســجين 
ــر  ــا بشــكل أفضــل، ومــع اســتمرار المشــي ألكث للخاي
مــن نصــف ســاعة يبــدأ إفــراز األنكفاليــن واإلندورفيــن 

والتي لها دور في تحسين المزاج وتخفيف األلم.
لــي تجربــة شــخصية مــع المشــي، فقــد بــدأت قبــل 
أروقــة  فــي  بانتظــام  المشــي  تقريًبــا  أســبوعين 
المستشــفى فــي أوقــات فراغــي مــا أمكننــي ذلــك، 
وعندهــا الحظــت أن المــكان يعــّج بالحيــاة وينبــض 
بالحركــة، وصــرت ألحــظ مشــاهدات بعيــن مختلفة لم 
أكــن ألحظهــا فــي الســابق، بســبب انشــغالي ووجــودي 

في مكان واحد ومعزول عن األماكن المحيطة.
الفاســفة  عــادة  كان  المشــي  أن  عجــب  ال 
والمتأمليــن منــذ القــدم، ومــن أشــهرهم أرســطو، فقــد 
الفــذة  بعبقريتــه  تفّطــن  للمشــي وكأنــه  كان محًبــا 
لفوائــد المشــي للعقــل والجســم مًعــا، فــكان مدمًنــا 
ــا  ــه أحياًن ــه كان يعطــي دروســه لطاب ــى أن للمشــي حت
وهــو يمشــي، ولذلــك ســميت فلســفته بالمّشــائية أو 
الرواقيــة نســبة إلــى الــرواق فــي اليونــان القديمــة، كمــا 
أن المشــي طقــس أصيــل فــي الرياضــات التأمليــة فــي 

الديانات األرضية الشرقية كالبوذية وغيرها.

فــي  العبــادة  مــن  جــزًءا  يُعــدُّ  المشــي  أن  كمــا 
اإلســام، فالمشــي إلــى العبــادة عبــادة، وقــد كان 
األئمــة والصالحــون يحرصــون علــى الحــج والُعمــرة 
ــب  ــل، والعجي ــواب الجزي ــن الث ــك م ــي ذل ــا ف مشــًيا لم
فــي فريضــة الحــج أن معظــم مناســكه ترتكــز علــى 
المشــي كالطــواف والســعي والرمــي فكلهــا عبــادات 

بدنية قوامها األساس هو المشي.
ــا اليوميــة مــن نمــط معيشــي  ــا نعانــي فــي حياتن إنن
صاخــب ذهنًيــا بحيــث يُجهــد ويـــشغل عقولنــا إلــى 
حدودهــا القصــوى، لكــن مــن جهــة أخــرى هــو خامــل 
بدنًيــا بحيــث ال نقــوم بــأي نشــاط بدنــي لكــي نحافــظ 
علــى ســامة ذهننــا وبدننــا، وهــذا أحــد مكامــن الخلــل 

في حياتنا المعاصرة.
علينــا أن نجعــل مــن المشــي ركًنــا أساًســا فــي 
ــى  ــًا مــن ســلوكنا اليومــي ال نتخل ــا وجــزًءا أصي حياتن

عنه.
ومــع األســف مــع توفــر وســائل النقــل وصعوبــة 
الطقــس لدينــا فــي الصيــف، أدى ذلــك إلــى ضعــف 
ثقافــة المشــي لدينــا، وحبــذا لــو حاولنــا إشــاعتها 
والســعي إلــى نشــرها بيــن أوســاطنا، فهــي مجانيــة 
وبســيطة وفوائدهــا عظيمــة وال تحتــاج إلــى أدوات 
خاصــة، بــل تحتــاج فقــط إلــى إرادة وعزيمــة لانطاق 

في السير في درب الحياة بكل حيوية ونشاط.

خواطر في املشي 
إضــــاءة

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

استزراع وإنتاج النب يف منطقة جازان

أرامكو السعودية تواصل سلسلة مبادراتها اإلستراتيجية 
للتمكين املجتمعي

الظهــران - برعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
محمــد بــن ناصــر بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة جــازان، 
وبحضــور نائبــه، صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بن 
عبدالعزيــز بــن محمــد بــن عبدالعزيــز، وّقعــت أرامكــو 
الســعودية، يــوم األربعــاء 20 ربيــع األول 1440هـ )28 نوفمبر 
2018م(، فــي مقــر إمــارة منطقــة جازان، مذكرتــي تفاهم مع 
عــدد مــن المؤسســات المجتمعيــة والصناعيــة، وذلــك 
إلطــاق مبادرتيــن وطنيتيــن فــي منطقــة جــازان، األولــى 
الســتزراع وإنتــاج البــن، والثانيــة إلنشــاء مركــز للخياطــة 

والتطريز.
التفاهــم اســتكمااًل لسلســلة  ويأتــي توقيــع مذكرتــي 
ــن المجتمــع مــن خــال  ــو الســعودية لتمكي ــادرات أرامك مب
والِحــَرف  المحليــة  المــوارد  تعتمــد علــى  برامــج  دعــم 
التقليديــة، وتســهم فــي خلــق فــرص وظيفيــة وتوطيــن 

ز دور األفراد في اإلنتاج. الصناعات التي تعزِّ
ووّقــع المديــر العــام لدائــرة الشــؤون الحكوميــة، األســتاذ 
خالــد بــن خليفــة الملحــم، مذكــرة التفاهم الخاصــة بمبادرة 
أرامكــو الســعودية الســتزراع وإنتــاج البــن فــي خمــس 
محافظــات بمنطقــة جــازان، مع شــركاء المبادرة من رؤســاء 
مجالــس إدارة كل مــن: هيئــة تطويــر وتعميــر المناطــق 
الجبليــة بمنطقــة جــازان، والجمعيــة الخيريــة بمحافظــة 
الدايــر، والجمعيــة الخيريــة بالعيدابــي، وجمعيــة البــّر 
الخيريــة بمحافظــة فيفاء، وجمعية البــر الخيرية بمحافظة 

العارضة، وجمعية البر الخيرية بمحافظة الريث.
وتهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى زراعــة أكثــر مــن 300 ألــف 
شــتلة بُــن، وتدريــب ودعــم أكثــر مــن 1000 مــزارع خــال 
الســنوات الثــاث المقبلــة. وتأتــي هــذه الجهــود فــي إطــار  
دعــم أرامكــو الســعودية لتوســيع الرقعــة الخضــراء بزراعــة 

البــن وإنتاجــه فــي جــازان، وذلك عــن طريق تزويــد مزارعي القافلة األسبوعية
البــن بجميــع المعــدات واألدوات الازمــة. وقــد اســتفاد مــن 
هــذه المبــادرة خــال عاميــن أكثــر مــن 600 مــزارع عبــر 
تدريبهــم علــى أحــدث طــرق زراعــة البــن. كمــا تــم دعــم 150 
مزرعــة عــن طريــق تركيــب نظام »الــري الذكــي« الــذي يوفر 
80 % مــن الميــاه، وتــم تزويــده بخزانــات ميــاه لضمــان 
االنتظــام فــي الــري فــي الجبــال العاليــة فــي جــازان. وتمــت 

زراعة 18٫000 شتلة بن لزيادة إنتاج هذه المزارع.
كمــا وّقــع خالــد الملحــم مذكــرة التفاهــم الثانيــة إلنشــاء 
مركــز الخياطــة والتطريــز بجازان،مــع الهيئــة الســعودية 
للمــدن الصناعيــة ومناطق التقنيــة »مدن«، وجمعيــة األنامل 
المبدعــة للِحــَرف والمهــن بمنطقــة جــازان. وتهــدف مذكــرة 
التفاهــم إلــى خلــق فرص وظيفيــة لـ100 مســتفيدة مــن ذوي 
ــن  ــب توطي ــى جان ــة جــازان إل الدخــل المحــدود فــي منطق

صناعة الزي الموحد بكافة أشكاله. 
وتعليًقــا علــى توقيــع هاتيــن المذكرتيــن، قــال األســتاذ 
خالــد الملحــم: »هاتــان المذكرتــان تؤسســان لمجموعــة مــن 
المبــادرات النوعيــة التــي تواصــل مــن خالهــا أرامكــو 
الســعودية إســتراتيجيتها فــي التحــّول مــن الدعــم إلــى 
التمكيــن المجتمعــي، بمــا يعــّزز فــرص المشــاركة لمختلــف 
فئــات المجتمــع. كمــا تســعى الشــركة مــن خــال هــذه 
المشــاريع لتســهيل النمــو الناجــح للصناعــات الصغيــرة 
المســتدامة التــي توفــر للنــاس الوســائل الازمــة لتحســين 
المســتقبل االقتصــادي ألســرهم ومجتمعاتهــم، وتمكينهــم 

من تحقيق تطلعاتهم«.
وتهــدف مذكرتــا التفاهــم إلــى تعزيــز جهــود الشــركة فــي 
تمكيــن المجتمعــات المحليــة، وتوفيــر فرص وظيفيــة لذوي 
الدخــل المحــدود وذوي االحتياجــات الخاصــة، ودعم جهود 
التســويق للمنتجــات المختلفــة لهذيــن المشــروعين اللذيــن 

يشكان إضافة للسوق المحلية.

سمو األمير محمد بن 
م هدية  ناصر يتسلَّ
تذكارية من أرامكو 

مها له  السعودية يقدِّ
خالد الملحم.

غسان بوخمسين 
ghassan.bukhamseen@jaha.com

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
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ثالث تسميات جديدة في أرامكو السعودية في 
منصب املدير التنفيذي

الظهــران - أعلنــت أرامكــو الســعودية ثــاث تســميات 
جديــدة فــي منصــب المديــر التنفيــذي، اعتبــاًرا مــن 
ديســمبر 2018م. حيــث تمــت تســمية األســتاذ عبــداهلل 
التنفيــذي  المديــر  منصــب  لشــغل  المنصــور  محمــد 
لخطــوط األنابيــب والتوزيــع والفــرض بعــد أن شــغل هــذا 
ــًرا  ــد الدبــل مدي ــة، واألســتاذ نبيــل خال المنصــب بالوكال
تنفيذًيــا للمــوارد البشــرية بعــد أن كان قــد شــغل هــذا 
المنصــب بالوكالــة، واألســتاذ نبيــل عبدالعزيــز النعيــم 
مديــًرا تنفيذًيــا لخدمــات أحيــاء الســكن بعــد أن كان قــد 

شغل هذا المنصب بالوكالة.

عبداهلل محمد املنصور 
المنصــور  الجديــد، شــغل  ـد منصبــه  يتقلَـّ أن  قبــل 
منصــب المديــر العــام لدائــرة خطــوط األنابيــب والتوزيــع 
والفــرض منــذ ينايــر 2017م. وقبلهــا كان المنصــور قــد 
شــغل عــدة مناصــب إداريــة، منهــا مديــر إدارة تخطيــط 
وتنظيــم توريــد الزيــت منــذ شــهر نوفمبــر 2013م، ومديــر 
إدارة تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع فــي عــام 
2012م وكان قبــل ذلــك مديــًرا إلدارة صيانــة الفــرض 

بالوكالة.
التحــق المنصــور بالعمــل فــي الشــركة عــام 1993م، 
مهندًســا فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت، وهــو 
الهندســة  فــي  لوريــوس  بكا شــهادة  علــى  حاصــل 
الميكانيكيــة التطبيقيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول 
والمعــادن فــي عــام 1990م. وقــد شــغل المنصــور عديــًدا 
مســيرته  خــال  والقياديــة  المهنيــة  الوظائــف  مــن 

الوظيفية مع الشركة.
ــن المنصــور فــي عــام 2002م، رئيًســا عاًمــا لقســم  ُعيِّ
تخطيــط  إلدارة  التابــع  الفــرض  وهندســة  تخطيــط 
وتنظيــم توريــد الزيــت. وفــي مايــو عــام 2003م، بــدأ 
مهمــة عمــل لمــدة ســبع ســنوات مــع مجموعــة النفــط 
ــاز الطبيعــي التابعــة للشــركة، حيــث  ــاز وســوائل الغ والغ
فــي  أعلــى  ومستشــار  ومستشــار،  كمختــص  عمــل 

التخطيط والتحليل.
ناظــًرا لقســم أعمــال  2010م، أصبــح  يوليــو  وفــي 
فرضــة رأس تنــورة، قبــل تعيينــه مديــًرا إلدارة صيانــة 

الفرضة في يوليو عام 2011م.

وخــال مســيرته المهنيــة، شــغل المنصــور منصــب القافلة األسبوعية
مديــر بالوكالــة لعدة إدارات هــي: مصفاة ينبــع، ومبيعات 
المنطقــة  فــي  والتوزيــع  وتســويقه،  الخــام  النفــط 

الوسطى.
القيــادة  برامــج  مــن  عــدًدا  المنصــور  أتــم  وقــد 
التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج اإلدارة المتقدمــة، 
وبرنامــج مجلــس إدارة أرامكــو الســعودية للمشــاريع 

المشتركة، وبرنامج UEP-IMD للتطوير التنفيذي.

نبيل خالد الدبل
وقبــل أن يتبــوأ منصبــه الحالــي، كان الدبــل يشــغل 
ــذ  ــر من ــب والتطوي ــرة التدري ــام لدائ ــر الع منصــب المدي
ينايــر 2015م، بعــد أن كان يشــغل هــذا المنصــب بالوكالــة 

في العام السابق. 
واضطلــع الدبــل باعتباره مديــًرا عاًما لدائــرة التدريب 
التعليــم  برامــج  وإطــاق  تصميــم  بمهمــة  والتطويــر 
والتدريــب والتطويــر الخاصــة بالقــوى العاملــة الصناعية 

واإلدارية والمهنية في الشركة.   
شــغل الدبــل مــن شــهر مايــو عــام 2011م إلــى شــهر 
أبريــل عــام 2014م، منصــب العضــو المنتــدب فــي شــركة 
ــة،  ــة الهــاي الهولندي أرامكــو لمــا وراء البحــار فــي مدين
مــع مســؤولية إســتراتيجية عــن اســتثمارات المشــاريع 
التكريــر  مجــال  فــي  الســعودية  ألرامكــو  المشــتركة 
والمعالجــة والتســويق، ودعــم المشــاريع، وأنشــطة إدارة 
سلســلة التوريــد فــي جميــع أنحــاء أوروبــا، ومنطقــة آســيا 
الجنوبيــة،  وأمريــكا  وإفريقيــا،  الهــادئ،  والمحيــط 

والشرق األوسط خارج المملكة العربية السعودية.
ــى شــهادة البكالوريــوس  ــذي حصــل عل ــل، ال وكان الدب
فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة نورثــروب، فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وماجســتير إدارة أعمــال 
مــن جامعــة هــول فــي المملكــة المتحــدة، قد بدأ مســيرته 
المهنيــة كمهنــدس اتصــاالت فــي أرامكــو الســعودية عــام 
1991م، وقــد ُكلـّـف الدبــل بمنصب إشــرافي قبــل أن يصبح 

اختصاصًيا في الهندسة عام 1998م.
وفــي شــهر يونيــو عــام 2002م، ُســمّي مديــًرا إلدارة 
ــل  ــى الدب ــد تول ــي. وق هندســة االتصــاالت والدعــم الفن
طــوال ســنوات ســيرته المهنيــة فــي الشــركة مناصــب 
إداريــة فــي إدارات مختلفــة مثــل مصفــاة رأس تنــورة، 

والخدمات االستشارية، وتخطيط المرافق.
إلدارة  مديــراً  تعيينــه  تــم  2006م،  أغســطس  فــي 
التفتيــش، وظــل يشــغل هــذا المنصــب حتــى انتقالــه إلــى 

شركة أرامكو لما وراء البحار في عام 2011م. 
أكمــل الدبــل عــدًدا مــن برامــج القيــادة التنفيذيــة، بمــا 
فــي ذلــك البرنامــج التنفيــذي الجامعــي مــن المعهــد 

الدولي للتنمية اإلدارية في لوزان ، سويسرا.

نبيل عبدالعزيز النعيم 
كان النعيــم قبــل تعيينــه فــي هــذا المنصــب، مســؤواًل 
االندمــاج  وأعمــال  المشــتركة،  المشــاريع  تنفيــذ  عــن 
واالســتحواذ، وإســناد األعمــال والصفقــات مــع الغيــر 
وغيرهــا مــن الصفقــات وذلــك مــن خــال منصبــه كرئيــس 

تطوير الصفقات منذ يناير 2018م.  
ولــدى النعيــم أكثــر مــن 26 ســنة مــن الخبــرة فــي النفط 
المرتبطــة  والصناعــات  المتجــّددة  والطاقــة  والغــاز، 
العربيــة  المملكــة  داخــل  وإدارة االســتثمار  بالكهربــاء 
2015م، ُعيــن رئيًســا  الســعودية وخارجهــا. فــي يوليــو 
ألرامكــو آســيا، كبيــًرا إلدارييهــا التنفيذييــن، وهي الشــركة 
ــو الســعودية  ــال أرامك ــات إدارة أعم ــا مهم ــاط به ــي تُن الت
واإلشــراف عليهــا فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ 
التــي يقــع مقرهــا الرئيــس فــي العاصمــة الصينيــة، بكيــن 
منــذ ســنة 2012م. كمــا شــغل فــي الســابق منصــب رئيــس 

مجلــس إدارة شــركة أرامكــو آســيا-اليابان، وأرامكــو 
آســيا-كوريا، وأرامكــو آســيا-الهند، وأرامكــو آســيا-

سنغافورة.
لشــركة  كرئيــس  منصبــه  إطــار  فــي  النعيــم  وعمــل 
ــع مذكــرات  ــة لتوقي ــات صيني أرامكــو آســيا مــع عــدة هيئ
تفاهــم واتفاقيــات إطاريــة أثنــاء زيــارة الرئيــس شــي جيــن 
بينــق للمملكــة العربيــة الســعودية فــي ينايــر 2016م، وأثنــاء 
زيــارة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز للصيــن فــي مــارس 2017م. ومازالــت هــذه 
الترتيبــات تُســهم فــي تعزيــز التعــاون االقتصــادي بيــن 
الصيــن والمملكــة العربيــة الســعودية، مســتفيدًة مــن رؤيــة 

المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
ــة،  ــة فــي األعمــال الدولي ــم مناصــب إداري وشــغل النعي
وحمايــة البيئــة، والتخطيــط العــام، وأعمــال التكريــر، 
وأنظمــة الطاقــة، والخدمــات الهندســية، والشــراء وإدارة 
سلســلة اإلمــداد فــي أرامكــو الســعودية. وشــغل كذلــك 
مهمــات مديــر إدارة تحليــات االقتصــاد والطاقــة فــي 
المملكــة،  فــي  الطاقــة  المملكــة، ومديــر إســتراتيجية 
عبــداهلل  الملــك  مركــز  فــي  الطاقــة  بحــوث  ورئيــس 

للدراسات والبحوث البترولية.
الهندســة  فــي  البكالوريــوس  النعيــم درجــة  ويحمــل 
الكهربائيــة ودرجــة الماجســتير فــي الهندســة الكهربائيــة 
مــن جامعــة تكســاس إيــه آنــد أم. وحصــل كذلــك علــى 
درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة ســلون 

لألعمال في معهد ماستشوستس للتقنية.

نبيل النعيمنبيل الدبلعبداهلل المنصور

برعاية خادم احلرمني الشريفني

» نادي كتابي« مبادرة من موَظَفين بالشركة تحصد 
جائزة امللك خالد

أرامكــو  موظفــي  مــن  اثنــان  حصــد   - الظهــران 
الســعودية جائــزة الملــك خالــد برعايــة خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، حفظــه اهلل، 
ــى المركــز  ــي« عل ــادي كتاب حيــث حصــل مشــروعهما »ن
الثالــث ضمــن شــركاء التنميــة لعــام 2018م، وذلــك فــي 

الحفــل الذي نُظم مؤخًرا.
ــد الســبيعي  ــذي أسســه عوي ــي« ، ال ــادي كتاب وكان »ن
الموظــف فــي إدارة الطيــران فــي أرامكــو الســعودية، 
ويديــره عبــداهلل محمــد الحــواس، المهنــدس فــي إدارة 
تطويــر ضغــط الغــاز فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة، 
أســمى  ر  »ســطَّ ألنــه  نظــًرا  الجائــزة  هــذه  نــال  قــد 
فــي تحقيقــه ألهدافــه«،  النجــاح واإلصــرار  معانــي 
حيــث كانــت البدايــة مــن ثاثــة شــباب يجمعهــم شــغف 
القــراءة وحــّب االطــاع، وبتغريــدة نشــروها علــى موقــع 

تويتــر للتدوينــات القصيــرة، الختبــار تقبــل المجتمــع القافلة األسبوعية
للمبــادرة، لمســوا مــدى حــب النــاس للقــراءة وحاجتهــم 
لهــا، ومــن هنــا كانــت االنطاقــة لمبــادرة نــادي كتابــي، 
ــي  ــراءة ف ــة الق ــادرة لنشــر ثقاف ــث ســعت هــذه المب حي
المجتمــع علــى مســارين، مســار إلكترونــي وصــل عــدد 
المهتميــن فيــه إلــى مليــون متابــع، باإلضافــة إلــى مســار 
ميدانــي وصــل عــدد المســتفيدين منــه إلــى 32 ألــف 

مستفيد.
ثقافــة  وتعزيــز  الجــدد  اء  الُقــرَّ اســتقطاب   ويُعــد 
اء الحالييــن الهــدف األســاس لهــذه  ــرَّ القــراءة لــدى الُق
المبــادرة، حيــث يتضمــن النــادي عــدًدا مــن المبــادرات 
المهتمــة بنشــر الثقافــة، منهــا مبــادرة الكتــاب الزاجــل 
ــادرة القــراءة الجماعيــة  ــر المعرفــة والكتــب، ومب لتدوي
طفلــي  ومبــادرة  أســبوعي،  بشــكل  الكتــب  لمناقشــة 
ع هــو مــا  يقــرأ، التــي تهتــم بثقافــة الطفــل. وهــذا التنــوُّ

أكســب النادي ميزتي االبتكار واالســتدامة.
م جائزة الملك خالد لموظف أرامكو السعودية عويد  خادم الحرمين الشريفين يسلِّ

السبيعي
عبداهلل الحواس
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أرامكو السعودية تحصد جائزة التمّيز في مؤتمر 
الشرق األوسط للصيانة 2018

المنامــة - شــاركت أرامكــو الســعودية بجنــاح جــذب 
ــة  ــة وتقني ــن وشــركات الصيان ــرة مــن المهتمي أعــداًدا كبي
الثــورة الصناعيــة الرابعــة لاطــاع علــى تجربــة الشــركة 
فــي مجــال الصيانــة واالعتماديــة وإدارة األصول، وحضور 
ورش العمــل المتخصصــة التــي قّدمهــا موظفــو الشــركة. 
وذلــك خــال المشــاركة فــي فعاليــات مؤتمــر ومعــرض 
الشــرق األوســط الخامــس للصيانــة واالعتماديــة مســاء 
يــوم األحــد 17 ربيــع األول 1440هـــ )25 نوفمبــر 2018م(، 
الــذي افتتحــه معالــي الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة 
ــول  ــن تحــت شــعار الحل ــة البحري ــي مملك ــط ف ــر النف وزي
الذكيــة، واالعتماديــة، وإدارة المنشــآت، وكان الهــدف مــن 
المعرفــة،  تبــادل  هــو  الكبيــرة  الفعاليــة  هــذه  تنظيــم 
والخبــرات، والطموحــات فــي االختراعــات، باإلضافة إلى 

عرض أحدث التقنيات في هذا المجال.
وقــد أوضــح معالــي الوزيــر أن اســتقرار أســواق النفــط 
العالميــة نســبًيا فــي هــذا العــام يُعــدُّ عامــًا محفــًزا 
للشــركات النفطيــة لضــخ مزيد مــن االســتثمارات النفطية 
وتنفيــذ مشــروعات جديــدة، وتوسعــــات تشمــــل مجــاالت 
االستكشـــــاف والتطويـــــر واإلنتــــاج، والغــاز والتكريــر، 
والبتروكيماويــات، وغيرهــا مــن الصناعــات الكبــرى، مّمــا 
جعــل مــن الصيانــة الوقائيــة والصيانــة االســتباقية أمريــن 
مهميــن يجــب أخذهمــا بعيــن االعتبــار للمحافظــة علــى 
بهــدف تمديــد عمرهــا  النفطيــة  المعــدات والمرافــق 

االفتراضي.
وقــد قّدمــت علــى هامــش المؤتمــر 54 ورقــة عمــل فنية 
باإلضافــة إلــى عديــد مــن حلقــات النقــاش المتخصصــة 
ــن مــن شــركات النفــط  ــة مــن المتحدثي شــارك فيهــا نخب
والصناعــة العالميــة والخليجيــة. كمــا تمّيــز المعــرض 
فيهــا  م  قــّد عــات  لاخترا خاصــة  منصــة  بوجــود 
المخترعــون ابتكاراتهــم واختراعاتهــم للجمهــور، الــذي 

تفاعل كثيًرا مع المخترعين في طرح األسئلة التقنية.

أرامكو السعودية ترعى 
املؤتمر بكل فخر

مــن جهتــه، تحــّدث فــي الجلســة االفتتاحيــة نائــب 

محمد العداربة

شهد جناح أرامكو السعودية إقبااًل كبيًرا، وتظهر في الصورة الموظفة نورة اإلبراهيم، من خدمات الصيانة، أثناء شرحها إلى 
وزير النفط البحريني عن استخدام التطبيقات الذكية في أعمال الصيانة في الشركة.

إيمان الملحم، ترتدي ُحلّيها التي صنعتها بيديها، وتعرض إحدى القلدات على الفتيات في فعالية رّواد األعمال التي ُنّظمت 
في الظهران.

أّكد عبدالحكيم القوحي اعتزاز أرامكو السعودية برعايتها 
للمؤتمر.

ــو الســعودية،  ــي أرامك ــة ف ــس للخدمــات الصناعي الرئي
اعتــزاز  أّكــد  الــذي  القوحــي،  األســتاذ عبدالحكيــم 
ــذي يســتقطب  ــر ال ــا للمؤتم ــو الســعودية برعايته أرامك
المحليــة  والصناعيــة  النفطيــة  الشــركات  كبريــات 
واإلقليميــة والعالميــة، حيــث رّكــز القوحــي فــي حديثــه 

على ثاث نقاط رئيسة:
االســتثمار فــي تقنيــة تطبيقــات الصيانة، وتمكيــن 

المــرأة فــي الصناعة وإدارة المنشــآت، وتبــادل المعرفة 
للوصول ألعلى درجات التمّيز. 

الثــورة  ولــج  قــد  العالــم  »ألن  القوحــي:  وقــال 
الصناعيــة الرابعــة، ســتظل أعمــال الصيانــة فــي 
نــات  لبيا ا مــن  لــم  عا حــول  تــدور  لمنشــآت  ا
والتطبيقــات الكبيــرة مثــل إنترنــت األشــياء والحجــم 
مــة  المتقدِّ التحليــل  وبرامــج  للبيانــات،  الكبيــر 

وغيرهــا، لذلــك يصبــح دورنــا كمحترفــي صيانــة هــو 
إيجــاد التطبيقــات المناســبة لهــذه األدوات التــي 
بــدأت تقتحــم عالــم الصيانــة«. وأشــار إلــى الــدور 
الــذي تقــوم بــه أرامكــو الســعودية مــن أجــل مواكبــة 

الثورة الصناعية الرابعة.

آرام اليحيىعلي الشهريعمر القاسمعلي العجمينبيل الدبل

من خال معرض للمنتجات واحِلَرف اليدوية

إدارة أحياء السكن تدعم رّواد األعمال الشباب
الظهــران - نّظــم قســم خدمــات الترفيــه فــي أحيــاء 
الســكن فــي الظهــران فعاليــة ُدعــي إليهــا رّواد األعمــال 
ــم  مــن الشــابات والشــباب الســعوديين لعــرض منتجاته
فــي الظهــران. وضّمــت الفعاليــة شــباًبا وشــابات مــن 
مختلــف مناطــق المملكــة، قدمــوا للتفاعــل مــع مجتمــع 
الذيــن جالــوا  الموظفيــن  الســكني وأســر  الظهــران 
معــرض المنتجــات واســتمتعوا بأمســيتين فــي يومــي 
22-23 ربيــع اآلخــر 1440هـــ )30 نوفمبــر 1 ديســمبر 
ــر.  ــزوار مايقــارب الـــ12 ألــف زائ ــغ عــدد ال 2018م(، وبل
يدويــة  ِحــَرف  مــن  منتجاتهــم  المشــاركون  عــرض 
وتطريــز، وحفــر علــى الجبــس، وطباعــة علــى المابس، 
تمّيــزت  عــروض  إلــى  باإلضافــة  القائــد،  وعمــل 
الرســامون  قــّدم  كمــا  الســعودي.  التراثــي  بطابعهــا 
الســعوديون جداريــات ممّيــزة جذبــت إليهــا عــدًدا كبيــًرا 

من الحضور لما تمتعت به من جمال وإبداع. 
وتهــدف هــذه الفعاليــة إلــى تعريــف قاطنــي الحــي 
وتعزيــز  المحلــي  بالمجتمــع  الظهــران  فــي  الســكني 
تفاعهــم معــه، وقــد كانــت فرصــة للموظفيــن وأســرهم 
لمشــاهدة أعمــال ممّيــزة ومشــروعات يديرهــا شــباب 

ســعودي. تنّوعــت المهــن المعروضــة فــي الفعاليــة مــن محمد العداربة
حــرف يدويــة إلــى فــن التطريــز والحياكــة، وصناعــة 

العطور والحلي والقادات المختلفة.
كمــا أتاحــت الفعاليــة الفرصــة لــرّواد األعمــال مــن 
لقــاء ُمّمثلــي مركــز أرامكــو الســعودية لريــادة األعمــال 
)واعــد( وشــرح األفــكار التــي لديهــم، وواعــد هــو المركــز 
والمــؤازرة  الدعــم  الشــركة  مــن خالــه  م  تقــدِّ الــذي 
تمويــل  بهــدف  والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات 
المبتكــرة منهــا، وتبّنــي أفكارهــا، وإثرائهــا بالتوجيــه 

اد األعمال بالمملكة. واإلرشاد، لبناء جيل جديد من روَّ
ــن رّواد  ــبوعية( عــدًدا م ــة األس ــت )القافل ــا التق كم
ــم بشــغف  ــوا عــن أعماله ــن تحّدث ــال الشــباب الذي األعم
وفخــر كبيريــن، فالمهندســة هبــة الرميــح كانــت تقــف فــي 
جناحهــا المخصــص مــع ابنتهــا »ليــن« تتكلــم بمنتهــى 
تصنيــع  وهــي  المعروضــة،  تهــا  منتجا عــن  الفخــر 
ــوت الخضــراوات  ــة بالبشــرة مــن زي مســتحضرات العناي
والنباتــات الطبيعيــة. وقالــت: »رغــم عملــي فــي الهندســة 
التــي أحبهــا، إال أن تعلــم شــيء جديــد وخــوض غمــار 

أفكار مبتكرة جعاني أغامر بمشروعي هذا«.
تمتلــك الرميــح عملهــا الخــاص الــذي يُســهم فــي رفــد 
األســرة بدخــل إضافــي، ويخــدم المجتمــع ويوفــر فــرص 
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البشــرية، األســتاذ نبيــل الدبــل فــي حلقــة نقــاش بعنــوان 
المــرأة فــي صناعــة النفــط وإدارة األصــول، تحــّدث 
ــو الســعودية،  ــي أرامك ــرأة الفاعــل ف ــا عــن دور الم فيه
ومــا تقّدمــه الشــركة مــن دعــم لتمكينهــا واالســتثمار في 
قــع  الموا كل  فــي  لعمــل  ا مضمــار  فــي  تهــا  قدرا
والتخصصــات. وتحــّدث الدبــل عــن المبــادرات التــي 
ــًزا  ــا ممي ــدُّ أنموذًج ــي تُع ــو الســعودية، الت ــق بأرامك تتعل
فــي دعــم المــرأة، وتمكينهــا مــن تبــّوؤ مناصــب قياديــة 
ــل وجــه.  ــى أكم ــا واســتحقاقها عل ــا جدارته ــت فيه أثبت
ــل هــي اإلعــان  ــة الدب ــي كلم ــرز ف ــت النقطــة األب وكان
أرامكــو  مــن  ممّولــة  وطنيــة  أكاديميــة  إنشــاء  عــن 
الســعودية، لتأهيــل المــرأة فــي المناصــب القياديــة. 
التقنيــة الرقميــة وثــورة  إلــى أهميــة  وأشــار الدبــل 
البيانــات فــي أعمــال الصيانــة واالعتماديــة التــي تعتمــد 
علــى قــرارات استشــرافية تعتمــد علــى جمــع البيانــات 
وتحليلهــا بشــكل اســتباقي، وعــن أرامكــو الســعودية 
قــال: »منحــت أرامكــو الســعودية فرصــة العمــل للنســاء 
فــي جميــع إداراتهــا وفــي مناصــب قياديــة تجســيًدا 

لرؤية 2030.
أّمــا المديــر العــام إلدارة اإلنتــاج فــي الســفانية، 
األســتاذ علــي العجمــي، فقــد اعتبــر المؤتمــر منصــة 
إبــداع وملتًقــى عظيًمــا لحلــول التقنيــة واالعتماديــة فــي 
أعمــال الصيانــة وذلــك خــال حديثــه فــي المؤتمــر. 
مــن  كثيــًرا  تواجــه  أرامكو الســعودية  أن  مؤّكــًدا 
التحديــات بإيجابيــة، قائــًا: »لقــد حققنــا مســتويات 
ــة منشــآتنا،  ــى فاعلي ــة حافظــت عل ــن الصيان ــة م عالي
وبأقــل التكاليــف، وكان هدفنــا األكبــر هــو التزامنــا 
الكبيــر بســامة اإلنســان فــي هــذا القطــاع المهــم«. 
التقنيــة،  دور  أهميــة  لــى  إ العجمــي  أشــار  كمــا 

والتطبيقــات الرقميــة التي تبنتها الشــركة فــي الوصول 
إلــى التمّيــز فــي أعمــال الصيانــة، التــي تماشــت مــع 
الثــورة الصناعــة الرابعــة ومتطلباتهــا لاعتماديــة، ولــم 
يكــن ذلــك محــض صدفــة بــل نتيجــة لتعامــل وتخطيــط 
ــات  ــات وإمكان ــا بمتطلب إدارة أرامكــو الســعودية ووعيه
التقنيــة الرقميــة فــي أعمــال الصيانــة. وقــال: »نفخــر 
60 حالــة  إلــى   8 أن لدينــا الجاهزيــة للتعامــل مــع 
إصــاح طارئــة ألنابيــب مغمــورة فــي البحــر فــي الوقــت 
الحالــي، وهــذا األمــر لــم يكــن متاًحــا قبــل ســنوات 

قليلة في الماضي«. 

املؤتمر باألرقام
تحــدث رئيــس اللجنــة الفنيــة للمؤتمــر، ورئيــس قســم 
خدمــات الصيانــة بالشــركة، إيــاد البصــراوي، قائــًا: 
»إن انعقــاد المؤتمــر هــذا العــام يأتي في إطــار تحديات 
كبيــرة وثــورة صناعيــة رابعــة ممــا يجعــل مــن الكفــاءة 
فــي  واالســتثمار  االســتهاك  وترشــيد  واإلنتاجيــة 
االعتماديــة مطالــب لــكل المنشــآت الصناعيــة«. وقــد 
حظــي المؤتمــر هــذا العــام بمشــاركة أكثــر مــن 1300 
لتنفيذييــن  ا يــن  لمدير وا لشــركات  ا ء  رؤســا مــن 
محترفــي  مــن  والفنييــن  والمهندســين  والمختصيــن 
ــادة  ــل زي ــا يمث ــة، مّم ــن 29 دول ــة م ــة واالعتمادي الصيان
بنســبة 30% عــن عــام 2016م. كمــا تــم تنظيــم أربــع 
123 مهنًيــا  أكثــر مــن  دورات وورش عمــل حضرهــا 

ومختًصا. 
حضور أرامكو السعودية

ذكــر البصــراوي أن تمثيــل أرامكــو الســعودية فــي 

مجمــوع  مــن   %53 وز  تجــا قــد  لمؤتمــر  ا لجــان 
ــة  ــوا 11 ورق ــا، قّدم ــث شــارك 17 موظًف المشــاركين، حي
علميــة مختلفــة، باإلضافــة إلــى إدارة أو رئاســة تســع 

جلسات علمية من ِقبَل موظفي أرامكو السعودية.

تكريم أرامكو السعودية
فــازت  قــد  الســعودية  أرامكــو  أن  بالذكــر  جديــر 
بجائــزة الجمعيــة الخليجيــة للصيانــة واالعتماديــة عــن 
ــة  ــة واالعتمادي المؤسســات األقــوى فــي برامــج الصيان
وإدارة األصــول علــى مســتوى الشــركات فــي منطقــة 
الخليــج العربــي، تســلّمها إيــاد البصــراوي. كمــا ُكّرمــت 
الموظفــة فــّي الدوســري مــن إدارة هندســة أنظمــة 
وإدارة  الصيانــة  فــي  المــرأة  جلســة  فــي  الطاقــة، 
األصــول، التــي انعقــدت فــي اليــوم الثانــي للمؤتمــر 
مــن مختلــف  وشــاركت فيهــا موظفــات ومهندســات 

الدول المشاركة في المؤتمر.
وفــي مســابقة القــادة المهنييــن الشــباب ذوي العاقة 
بالصيانــة واالعتماديــة التــي رعتهــا الجمعيــة الخليجيــة 
للصيانــة واالعتماديــة، وشــاركت فيهــا آرام اليحيــى، 
الصيانــة  خدمــات  إدارة  مــن  أعمــال  نظــم  محللــة 
بالشــركة، حيــث تمكنــت مــن الوصــول إلى قائمــة أفضل 
ثــاث مشــاركات علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون 

الخليجي.

استخدام التقنية
ومــن إدارة تطبيقــات األعمــال المســاندة، قــدم علــي 
الشــهري ورقــة بحثيــة حــول اســتخدام تقنيــات تحاليــل 
ــة كجــزء  ــة الدوري ــات المتطــورة لتحســين الصيان البيان
مــن مبــادرة التحــوُّل الرقمــي. ويقــول: »فــي البدايــة تــم 
الطــرق  بيــن  الفروقــات  تقديــم شــرح موجــز حــول 
التقليديــة لتحليــل البيانــات، ومــن ثــم تــم تقديــم شــرح 
ــم  موجــز عــن أســاليب التحليــل الذاتــي عــن طريــق تعل

اآللة«.
ومــن اإلدارة نفســها، قــّدم عمــر القاســم ورقــة بحثيــة 
ــدف  ــؤات به ــل التنب ــة تحلي ــة اســتخدام تقني حــول كيفي
ــّرض  ــي تتع ــى بعــض أســباب األعطــال، الت ــرف عل التع
بيانــات  باســتخدام  بُعــد  التحكــم عــن  لهــا وحــدات 
ــن  ــل بي ــط المحتم ــة متنوِّعــة للبحــث عــن التراب تاريخي
أعطــال وحــدات التحكــم عــن بُعــد وعمــر الصيانــة 
والفحــص الــدوري وحالــة الطقــس خــال العاميــن 
الماضييــن. كمــا قــّدم محمــد الهاشــم و حمــزة كانــدوال 
مــن إدارة خدمــات الصيانــة بالشــركة ورقتــي عمــل عــن 
»ترشــيد وكفــاءة الصيانــة الدورية« و»التصميــم للصيانة 
ــز  ــادرات الشــركة نحــو التمّي ــة« وهــي إحــدى مب الفاعل

في االعتمادية.

ِلين )يمين الصورة( فخورة بعمل والدتها، هبة الرميح، وآثرت أن تقف إلى جانبها لتساندها بعرض مستحضرات أسرتها استمتع الموظفون وأسرهم بالمعروضات، وجابوا مختلف األجنحة، بأجواء أسرية ممتعة.
المنتجة.               تصوير: بريجيدو الكيدي

م جائزة الجمعية الخليجية للصيانة واالعتمادية عن المؤسسات األقوى في برامج الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول.  نيابة عن أرامكو السعودية، إياد البصراوي )السادس من اليمين( يتسلَّ
ويبدو في الصورة عبدالحكيم القوحي، الرابع من اليمين، ونزار الشماسي، األول من اليمين، قّدم الجائزة رئيس شركة الخليج للبتروكيماويات، عبدالرحمن الجواهري، نيابة عن وزير النفط 

تصوير: صالح آل شبيب البحريني.              

زيادة االعتماد على العنصر النسائي

وأضــاف القوحــي قائــًا: »ال يمكــن ألي برنامــج 
تطــّوري ملــيء بالتحديــات أن ينجح دون انخــراط جميع 
مكونــات القــوى العاملــة المدربــة مــن رجــال ونســاء على 
حــد ســواء«. وأشــار القوحــي إلــى رؤيــة 2030 التــي 
وأشــاد  العاملــة.  القــوة  فــي  المــرأة  تمكيــن  أّكــدت 
القوحــي بتجربــة أرامكــو الســعودية التــي تبــادر دوًمــا 
بتمكيــن المــرأة حتــى أصبحــت أنموذًجــا يحتــذى لعــدد 

النساء العامات في ميادينها المختلفة.

تبادل املعرفة
يُعــدُّ تبــادل المعرفــة الســبيل األمثــل للوصــول إلــى 
وإدارة  واالعتماديــة  الصيانــة  أعمــال  فــي  التمّيــز 
ــث أوضــح القوحــي أن أرامكــو الســعودية  األصــول، حي
ــن  ــة م ــرات والمعرف ــادل الخب ــت منصــات لتب ــد أطلق ق
خــال منصــة »خبــرات« التــي تقــّدم الحلــول فــي مجــال 
تقنيــة المعلومــات. كمــا أشــار القوحــي إلــى جائــزة 
التــي  واالعتماديــة،  الصيانــة  فــي  للتمّيــز  الرئيــس 
يتنافــس عليهــا 50 إدارة مــن إدارات أرامكــو الســعودية، 
وتُعــدُّ منصــة كبيــرة لتبــادل الخبــرات والوصــول إلــى 
التمّيــز بشــكل فاعــل وتنافســي يخــدم اإلدارات ويحســن 
كفــاءة أعمــال الصيانــة بنســبة 10% في غضــون العامين 

المقبلين.

املرأة في صناعة النفط
للمــوارد  التنفيــذي  المديــر  شــارك  جهتــه،  مــن 

عمــل. كان المتســوقون مندهشــين مــن عمليــة تــذوق 
المســتحضرات، فقالــت الرميــح التــي تثــق بمنتجهــا: »ال 
يمكــن أن تضــع علــى بشــرتك شــيًئا ال تســتطيع معدتــك 
أن تتقبلــه«. تقــول هبــة إن منتجاتهــا وصلــت دول الخليــج 
محلًيــا  اإلنترنــت  طريــق  عــن  تســّوق  فهــي  بأكملهــا 

وإقليمًيا. 

مشروع واعد 
ــة  ــق األحجــار الكريم ــي تُنّس ــان الملحــم الت ــا إيم أم
بألوانهــا وأحجامهــا الجميلــة، فتبــدع قائــد وأشــياء 
نالــت استحســان الحضــور، تقــول عــن مهنتهــا إنهــا 
رائعــة، ومــألت وقــت فراغهــا وأضافــت إلــى دخــل 
األســرة. وأضافــت الملحــم أنهــا قابلــت ممثلــي »واعــد« 

وعرضــت عليهــم مشــروعها وقّدمــوا لهــا المشــورة. 
وقالــت: »إننــي أفكــر بتوســعة المشــروع، فهــو جــزء 

جميل في حياتي«.
مــن جهتــه، كان الشــاب عبدالعزيــز العتيبــي يقــف 
فــي جناحــه المخصــص يعــرض بضاعتــه التــي يفخــر 
مــن  برســومات  تــزدان  متنّوعــة  مــن مابــس  بهــا، 
ــم والطباعــة  ــم التصمي ــب. تعل تصميمــه وحســب الطل

علــى  الشــخصية  بصمتــه  وتــرك  المابــس  علــى 
المابــس التــي يزينهــا بلمســة فنيــة جميلــة. يقــول: 
ــي فــي أجــواء  ــة أن أعــرض بضاعت ــا فرصــة رائع »إّنه
الحــي الســكني فــي الظهــران. إننــي ممتــّن ألرامكــو 
الســعودية التــي أتاحــت لــي الفرصــة ألتعــرف عــن كثب 
علــى أذواق مختلفــة، باإلضافــة إلــى تعّرفــي علــى 
مجموعة من رّواد األعمال اآلخرين وتبادل األفكار«. 



املجلس االستشاري للقادة الشباب )الدورة السادسة(:

جيل جديد من موظفي أرامكو 
السعودية يتطلَّعون إلى إحداث الفرق

أجرتهــا شــركة  دراســة حديثــة  أظهــرت   - الدمــام 
)ديلويــت ميلينيــوم( فــي عــام 2018م أن جيــل األلفيــة 
الجديــدة يحمــل معــه موجــة جديــدة مــن أنشــطة األعمــال؛ 
فالشــباب اآلن لديهــم رغبــة أكبــر مــن األجيال الســابقة في 
تغييــر طريقــة عملهــم وعمــل أقرانهــم. وبهــدف صنــع قــادة 
للمســتقبل يســّهلون إحــداث هــذا التغييــر اإليجابــي، أطلــق 
المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب، مؤخــًرا، الــدورة 
األكاديميــة الســنوية التابعــة للمجلــس، وذلــك فــي مبنــى 

مكتب الدمام التابع للشركة.

منصة تفاعلية فريدة من نوعها
يمّثل الموظفون الشــباب دون ســن 35 حالًيا نســبة %59 
مــن القــوى العاملــة فــي أرامكــو الســعودية، وهــي نســبة 
مرشــحة للزيــادة. وفي ضوء هذه اإلحصــاءات واالتجاهات 
العالميــة، تــدرك إدارة الشــركة أهميــة الموظفيــن الشــباب 
ومــا يملكونــه مــن طاقــات هائلــة وتحــدد مــدى الحاجــة 
ــق أقصــى  ــات مــن أجــل تحقي لاســتثمار فــي هــذه الطاق

استفادة ممكنة منها.
ــارة عــن  ــه فــي عــام 2011م، وهــو عب ــس عمل ــدأ المجل ب
هيئــة مســتقلة تعمــل بمثابــة منصــة تفاعليــة فريــدة مــن 
نوعهــا بيــن الموظفيــن الشــباب مــن جهــة، واإلدارة العليــا 
فــي الشــركة مــن جهــة أخــرى. وبفضــل العمــل المكثــف مــع 
الشــركة،  قطاعــات  مختلــف  فــي  الشــباب  الموظفيــن 
يكتســب أعضــاء المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب 
درايــة أكبــر باهتمامــات أقرانهــم، ويبــادرون بدراســة 
المســائل ذات العاقــة بأعمــال الشــركة بشــكل معمــق 
إيصــال  علــى  ويحرصــون  لهــا،  أكبــر  فهــم  الكتســاب 
مشــكاتهم، ويقترحــون التوصيــات علــى اإلدارة العليــا 

والمجلس اإلستراتيجي. 
ــة  ــى عضوي ــدأ هــذا التنافــس الشــديد للحصــول عل ويب
المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب بتقديــم طلــب شــامل 
ــا اســتقبلت  ــر مــن 750 طلًب ــن أكث ــت؛ فمــن بي ــر اإلنترن عب

هــذا العــام، اختيــر 60 متســابًقا للمشــاركة فــي الــدورة شايستا خان
األكاديمية.

وخــال هــذه الــدورة األكاديميــة التــي تُعقــد علــى مــدى 
ــم المتســابقون إلــى مجموعــات وتــوكل  ثاثــة أيــام، يُقسَّ
إليهــم مهمــات مركبــة ذات ارتبــاط بأعمــال الشــركة. 
ــدورة  ــن ال ــي م ــن األول والثان ويقضــي المتســابقون اليومي
فــي إعــداد اقتراحــات معّمقــة لحــل المســائل الواقعيــة، 
وفــي اليــوم األخيــر، يقــّدم المتســابقون توصياتهــم إلــى 

لجنة من الحّكام.
كمــا يخضع المتســابقون لمقابات مطولــة يجريها عدد 
مــن الخبــراء العامليــن في الشــركة، ويشــاركون في ورشــات 
عمــل يديرهــا متحدثــون مــن قســم تطويــر الكفــاءات 
القياديــة. وخــال الــدورة األكاديميــة، يخضــع المتســابقون 
للمراقبــة وتقييــم األداء على مســتوى األفــراد والفريق مًعا. 
وأخيــًرا، يُختــار األعضــاء الســتة عشــر مــن مجموعــة 
ــا للماحظــات المرصــودة خــال  ــة وفًق المرشــحين التالي
األيــام الثاثــة. وخــال األشــهر الـــ18 القادمــة، ســيعمل 
المجلــس كمتحــدث باســم الموظفيــن الشــباب فــي أرامكــو 

السعودية. 

الرغبة في إحداث الفرق
فــي افتتــاح الفعالية، قالت محللة نظــم تقنية المعلومات 
فــي دائرة التنقيــب واإلنتاج وإحدى المنســقات المتفرغات 

فــي المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب فــي دورتــه 
الخامســة، ليلــى الحمــود، إن الــدورة األكاديميــة تمّثل رحلة 
الســتين  المرشــحين  يخــرج منهــا جميــع  تعلّــم مكثفــة 
بتجــارب تُحــدث تغييــًرا فــي حياتهــم. وأضافــت قائلــة: 
»ستســاعدنا هــذه الــدورة األكاديميــة، مــن بيــن أشــياء 

أخرى، في اكتشاف مدى الرغبة في إحداث الفرق«.
أمــا خالــد الخضيــري، وهــو مهنــدس فــي إدارة التمّيــز 
التشــغيلي وعضــو في المجلس االستشــاري للقادة الشــباب، 
الســابقة  اإلنجــازات  بعــض  علــى  الضــوء  ســلّط  فقــد 
للمجلــس. فعلــى مدى خمســة أعــوام، أنجزت فــرق المجلس 
االستشــاري للقــادة الشــباب 16 دراســة معمقــة، وقّدمــت 80 
تقريــًرا استشــارًيا عــن عــدد مــن المســائل كاالبتــكار، 
والتقنيــة، وتطويــر المــوارد البشــرية، باإلضافــة إلــى مســائل 
تقنيــة تتعلــق بأعمــال التنقيــب واإلنتــاج والتكريــر والمعالجــة 
والتســويق فــي الشــركة. ومــن أمثلــة النتائــج الملموســة 
للدراســات التــي قــام بهــا المجلــس مــا يلــي: البرنامــج 
التوجيهــي للحرفييــن الشــباب، وتحســين طــرق النقــل، 

وإطاق أكاديمية أرامكو السعودية لقيادة المركبات.
وباإلضافــة إلــى التعامــل مــع مســائل علــى مســتوى 
الشــركة، ينظــر المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب فــي 
مســائل تتعلــق بالمناطــق اإلداريــة؛ فقــد أطلــق المجلــس 
تجربــة عقــد نــّواب الرئيــس للقــاءات مفتوحــة، ممــا يمنــح 
الموظفيــن الشــباب فرصــة اللقــاء بنائب الرئيــس للمنطقة 
اإلداريــة ذات العاقــة، والتعامــل مــع تحديــات محــددة، 
والتباحــث فــي الفــرص واقتــراح الحلــول. وتبلــغ نشــاطات 
الفعاليــة ذروتهــا فــي فقــرة »االحتفــال بالنجــاح«، حيــث 
يُكــّرم الموظفــون الشــباب مــن المنطقــة اإلداريــة ويكافــأون 

على إسهاماتهم المتمّيزة.
وقــد عقــدت الــدورة الخامســة للمجلــس االستشــاري 
للقــادة الشــباب حتــى اآلن ثاثــة لقــاءات مفتوحــة مــع 
أعضــاء اإلدارة العليــا مــن هندســة البتــرول والتطويــر، 
وأعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة، والخدمات 
الصناعيــة.  وباإلضافــة إلــى المشــاركات الشــخصية، 
يصــدر عــن المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب »نشــرة 
شــباب«، وهــي فصلية باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربية تغطي 
موضوعــات حديثــة تتعلــق بقضايــا الشــباب. كمــا أطلــق 
المجلــس االستشــاري »منتــدى الشــباب«، وهــو منصــة 
إلكترونيــة يمكــن مــن خالهــا للموظفيــن الشــباب مــن 

مختلف قطاعات الشركة تقديم تعليقاتهم واقتراحاتهم.

حافز للتطوير املهني
خــال األيــام الثاثــة، تمّكــن المتطلعــون لالتحــاق 
بعضويــة الــدورة السادســة للمجلــس االستشــاري للقــادة 
الشــباب مــن التفاعــل مــع نظرائهــم، وخرّيجــي المجلــس، 
ومجموعــة مــن الخبــراء فــي مجــال القيــادة واإلدارة، 

باإلضافة إلى أعضاء من اإلدارة العليا.

م المتسابقون إلى مجموعات وتوكل إليهم مهمات مركبة ذات ارتباط بأعمال الشركة. ويقضي المتسابقون اليومين األول والثاني من  من بين أكثر من 750 طلًبا استقبلت هذا العام، اختير 60 متسابًقا للمشاركة في الدورة األكاديمية التابعة للمجلس االستشاري للقادة الشباب. وخلل هذه الدورة األكاديمية التي ُتعقد على مدى ثلثة أيام، ُيقسَّ
الدورة في إعداد اقتراحات معّمقة لحل المسائل الواقعية، وفي اليوم األخير، يقّدم المتسابقون توصياتهم إلى لجنة من الحّكام. وخلل األشهر الـ18 المقبلة، سيعمل المجلس الجديد كمتحدث باسم الموظفين الشباب في أرامكو السعودية.

المهندس أمين الناصر يوجه كلمة إلى المتطّلعين لللتحاق بالمجلس االستشاري، قال فيها إن المجلس يعمل على استغلل 
الطاقات الهائلة التي يتمتع بها جيل الشباب، مضيًفا أنه »سواء أنجحتم في االلتحاق بالمجلس االستشاري أم لم تنجحوا، 

فإن عليكم توظيف خبراتكم في هذه الدورة األكاديمية كحافز لتطوير حياتكم المهنية«.

يقول هيثم الساعاتي إنه »من المهم قياس التفكير النقدي 
للمرشحين، ومهاراتهم في فض النزاعات، ومهارات االتصال 

لديهم، وقدرتهم على العمل كفريق واحد للتعامل مع 
المسائل على أرض الواقع في الشركة«.

من اليمين إلي اليسار، 
عبداهلل الفيفي، وحمد 

الشهاب، وفيصل الشريف، 
وعلي الشافعي، وفاطمة 

أبو ذيب
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ستكون فترة الدورة 
األكاديمية في 

املجلس هي من 
أكثر التجارب تحدًيا 

في حياتكم املهنية 
وأكثرها إثارة في 

الوقت نفسه، حيث 
تواجهون خاللها 

تحديات لم تواجهوا 
لها مثياًل من قبل، 

ونصيحتي لكم هي 
أن تتكيفوا بشكل 

جيد مع هذا الشكل 
الجديد

أمين الناصر



فــي  أعلــى  الســاعاتي، وهــو مستشــار  وقــال هيثــم 
ــط اإلســتراتيجي  ــدى إدارة التخطي ــل ل ــط والتحلي التخطي
وعضــو فــي الفريــق األول للمجلــس االستشــاري، إنــه »مــن 
المهــم قيــاس التفكيــر النقــدي للمرشــحين، ومهاراتهــم في 
فــض النزاعــات، ومهــارات االتصــال لديهــم، وقدرتهــم علــى 
العمــل كفريــق واحــد للتعامــل مــع المســائل علــى أرض 
ــم اختيارهــم،  ــا ت ــه إذا م ــا أن ــع فــي الشــركة«، مضيًف الواق
فســتكون هنــاك »حــاالت عــدة يُطلــب فيهــا مــن الفــرد 
الواحــد أن يبــذل أقصــى مــا عنده، فــي إطار عملية شــاملة 
تــؤدي فــي نهايــة المطــاف لتحســين أدائــه؛ وقــد تمكــن 
كثيــرون مــن األعضــاء الســابقين فــي المجلس االستشــاري 
مــن تحقيــق إنجــازات أكبــر وأهــم خــال مســيرتهم المهنيــة 

بفضل الفترة التي قضوها في عضوية المجلس«.
وقــد وّجــه رئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر إدارييهــا 
ــى  ــن حســن الناصــر،  كلمــة إل ــدس أمي ــن، المهن التنفيذيي
المتطلعيــن لالتحــاق بالمجلــس االستشــاري، قائــًا إن 
المجلــس يعمــل على اســتغال الطاقات الهائلــة التي يتمتع 

بها جيل الشباب.
ــة فــي  ــدورة األكاديمي ــرة ال ــًا: »ســتكون فت وأضــاف قائ
المجلــس هــي مــن أكثــر التجــارب تحدًيــا فــي حياتكــم 
المهنيــة وأكثرهــا إثــارة فــي الوقــت نفســه، حيــث تواجهــون 
قبــل،  مــن  مثيــًا  لهــا  تواجهــوا  لــم  تحديــات  خالهــا 
ونصيحتــي لكــم هــي أن تتكيفــوا بشــكل جيــد مــع هــذا 
الشــكل الجديــد. وســواء أنجحتــم فــي االلتحــاق بالمجلــس 
االستشــاري أم لــم تنجحــوا، فــإن عليكــم توظيــف خبراتكــم 
فــي هــذه الــدورة األكاديميــة كحافــز لتطويــر حياتكــم 
المهنيــة. وهــو مــا ســيعود عليكــم بالنفــع علــى الصعيديــن 

المهني والشخصي«.

تجربتك مع املجلس 
االستشاري للقادة الشباب

علــى صعيد  آخر، تحّدث خريجو المجلس االستشــاري 
للقــادة الشــباب عــن تجاربهــم وأجابوا عن أســئلة الحضور. 
وقالــت نــدى قــاري، وهــي خبيــرة فــي علــوم المختبــر فــي 
مركــز البحــوث والتطويــر، إن تجربتهــا مع المجلس شــّكلت 

مرحلة مهمة في حياتها المهنية والشخصية. 
 وأضافــت: »لقــد شــّكل التفاعــل مــع شــباب وقدامــى 
الموظفيــن فــي الشــركة تجربــة مثريــة بالنســبة لــي. وكان 
مــن أكثــر إنجازاتــي التــي ال تُنســى إجــراء محادثــات صعبــة 
حــول الســامة المروريــة علــى الطريــق، ومناصــرة الجهــود 
ــات الناتجــة عــن  ــى خفــض معــدالت الوفي ــي تهــدف إل الت
حــوادث الســيارات، كمــا أننــي شــهدت إطــاق مركــز قيــادة 
المركبــات بأرامكو الســعودية. إال أننا واجهنــا كفريق عدًدا 
مــن االنتكاســات. وخــال هــذه التجربــة، تعلمــت أن أقــّدر 
وأثّمــن قيمــة العمــل بــروح الفريــق. وأهــم مــا يمكــن تعلمــه 

هو االستفادة من نقاط قوة 15 فرًدا والتعامل معهم«.

ومؤيــًدا لمــا طرحتــه قــاري، أّكــد هــال الغامــدي، وهــو 
الُفــَرض فــي  خبيــر علــوم المختبــر فــي إدارة أعمــال 
المنطقــة الغربيــة، علــى أهميــة تعزيــز القيــم فــي الفريــق، 
وقــال: »ترّكــز عمليــة االختيــار - والمجلــس االستشــاري 
بحــد ذاتــه - علــى المخرجــات والقيــم التــي يمكنــك أن 
ــوزك  ــد ف ــك بشــكل خــاص عن ــة ذل ــرز أهمي ــا. وتب تضيفه
بعضويــة المجلــس وحصولــك علــى مقعــد فيــه؛ إذ أنــك 
ــو  ــي أرامك ــل الشــباب ف ــح عندهــا مســؤواًل عــن تمثي تصب

السعودية«.
وأضــاف موجًهــا حديثــه لزمائــه المتطلّعيــن لانضمــام 
إلــى المجلــس: »أحثكــم فــي هــذا المقــام علــى العمــل بجــد 
حــدود  مــن  أبعــد  هــو  مــا  تحقيــق  نحــو  والســعي 
اختصاصاتكــم فــي الوظيفــة. صحيــح أنكــم تحظــون بدعم 
أعضــاء فريقكــم الحالييــن وأعضــاء المجلــس االستشــاري 
الســابقين، لكــن مــدى التعلــم والتوقعــات يعتمــد عليكــم 

أنتم«.

املتطّلعون الجدد
وقــد التقــت )القافلــة األســبوعية( بمجموعــة مــن 
للمجلــس  السادســة  بالــدورة  لالتحــاق  المتطلعيــن 
ــي  ــم ف ــن تجربته ــوه م ــا تعلم ــى م ــرف عل االستشــاري لتتع
الــدورة األكاديميــة للمجلــس االستشــاري، ومــا يرجــون 

اكتسابه من خبرات تفيدهم في عملهم.
وقالــت عائشــة العميــر، وهــي محللــة نظــم األعمــال فــي 
قســم خدمــات األمــن العامة، إن الــدورة األكاديمية تســاعد 
َمــن يشــارك فيهــا فــي توســيع أفقــه ألنــه يخــوض مــن 
خالهــا تجربــة شــاملة، مضيفــة بقولهــا: »نحــن نتعلــم مــن 
ذوي الخبــرات، فهــذه الــدورة تســاعدنا علــى التفكيــر 
بطريقــة إســتراتيجية في مختلــف قطاعات األعمــال. ومن 
أكبــر مزايــا هــذه الــدورة األكاديميــة أنهــا تمنحنــا مجموعــة 
ــا  ــا بعًض ــم مــن بعضن ــد المشــتركة، فنحــن نتعل مــن الفوائ
ونعــّزز ثقتنــا بأنفســنا، كمــا أنهــا تســاعدنا كذلــك فــي 

تطوير مهاراتنا الشخصية«.
أمــا علــي الشــافعي، الــذي يعمــل جيوفيزيائًيــا فــي 
إنــه كان قــد أنجــز مشــروعه  التنقيــب، فقــال  مجــال 
البحثــي قبــل االلتحــاق بالــدورة األكاديميــة، إال أنــه تفاجــأ 
مــن التجربــة الغنيــة واالطــاع الواســع الــذي اكتســبه 
خــال األيــام الثاثــة الماضيــة. وقــد ُكلّــف الشــافعي 
باألمــن  تتعلــق  لة  مســأ مــع  مــل  لتعا با ومجموعتــه 
الســيبراني، وهــو مــا شــّكل تحدًيــا كبيــًرا بالنســبة لــه. كما 
زار الشــافعي إدارة تقنيــة المعلومــات، واجتمــع بفريــق مــن 
الخبــراء، وتعــّرف علــى طبيعــة أعمالهــم. وقــال الشــافعي: 
»عملــي فــي مجــال التنقيــب يدفعنــي لتوجيــه كل تركيــزي 
الــدورة  هــذه  أن  غيــر  وظيفتــي،  مهمــات  أداء  علــى 
ــال  ــة أعم ــى طبيع ــرف عل ــي التع ــة ســاعدتني ف األكاديمي

القطاعات األخرى«.  

م المتسابقون إلى مجموعات وتوكل إليهم مهمات مركبة ذات ارتباط بأعمال الشركة. ويقضي المتسابقون اليومين األول والثاني من  من بين أكثر من 750 طلًبا استقبلت هذا العام، اختير 60 متسابًقا للمشاركة في الدورة األكاديمية التابعة للمجلس االستشاري للقادة الشباب. وخلل هذه الدورة األكاديمية التي ُتعقد على مدى ثلثة أيام، ُيقسَّ
الدورة في إعداد اقتراحات معّمقة لحل المسائل الواقعية، وفي اليوم األخير، يقّدم المتسابقون توصياتهم إلى لجنة من الحّكام. وخلل األشهر الـ18 المقبلة، سيعمل المجلس الجديد كمتحدث باسم الموظفين الشباب في أرامكو السعودية.

محمد الكردينور آل سيفتميم المانعبندر العنزي

زياد عبدالعالعبدالقادر علليبسوجيت باتنابنورالدين البخاري

عايشة العميرسارة شبيبفارس الشعيبيأحمد أبو عوف

سعود منصورعبدالعزيز بالغنيممحمد الدّباغ

أمــا إبراهيــم الراجحــي، ممثــل العاقــات العامــة فــي 
إدارة مســاندة االتصــال المؤسســي، فقــال إن العمــل مــع 
مجموعــة كثيــرة التنــوع ســاعدهم علــى تحقيــق أفضــل 
التنــوع فــي  النتائــج الممكنــة. وأضــاف قائــًا: »هــذا 
المجموعــة، خصوًصــا وأننــا نعمــل فــي إدارات وننتمــي إلى 
خلفيــات مختلفــة ولدينــا مهــارات مختلفــة أيًضــا، عــّزز مــن 
قدرتنــا علــى حــل المشــكات، وســاعدنا علــى التفاعــل مــع 

اآلخرين، وصقل مهارتنا في تقديم العروض«.

مــن جهتــه، قــال بيســواجيت جــي باتنايــك، وهــو محلــل 
تطويــر األعمــال فــي شــركة )ترانزاكشــن آنــد بورتفوليــو 
مانيجمنــت(: »لقــد كانــت هــذه فرصــة رائعــة لــي للقــاء 
مجموعة من الشــباب ممن يشــاركونني التطلعات نفســها«. 
وأضــاف باتنايــك: »مــن الــدروس المهمــة التــي سأســتفيد 
منهــا فــي عملــي أهميــة التكامــل فــي العمــل، وأن يكــون 
لديــك اإللهــام الكافــي للتواصــل مــع أشــخاص مــن ذوي 

االهتمام المشترك«.

أعضاء الدورة السادسة للمجلس 
االستشاري للقادة الشباب
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وحدة تعبئة وقود الطائرات في خميس مشيط تشارك في 
معرض للسالمة

الملكـي  السـمو  - بحضـور صاحـب  خميـس مشـيط 
الفريـق الركـن، تركـي بـن بنـدر بـن عبدالعزيـز آل سـعود، 
قائـد القـوات الجويـة الملكيـة، قامـت وحـدة تعبئـة وقـود 
خميـس  فـي  الجويـة  خالـد  الملـك  بقاعـدة  الطائـرات 
مشـيط بالمشـاركة فـي المعـرض الدائـم للسـامة فـي 
الحـي السـكني للقاعـدة، حيـث عرضـت أحـدث تقنيـات 
السـامة في شـاحنات تعبئة وقود الطائـرات، التي توليها 
م معـاذ الشـهري،  أرامكـو السـعودية اإلهتمـام البالـغ. وقـدَّ
الموظـف فـي وحـدة تعبئـة الوقـود فـي القاعـدة، شـرًحا 
تقنيـات  وأحـدث  الطائـرات  تعبئـة  أعمـال  موجـًزا عـن 
السـامة  في شـاحنات تعبئـة وقود الطائرات. وقد شـكر 
صاحـب السـمو الملكـي، قائـد القـوات الجويـة الملكيـة، 
تعبئـة  وحـدة  وموظفـي  الغربيـة  المنطقـة  توزيـع  إدارة 
خميـس  فـي  الجويـة  خالـد  الملـك  بقاعـدة  الطائـرات 
مشـيط على عطائهم وجهدهـم المبذول في أداء األعمال 
المنوطـة بهـم علـى الوجـه المطلـوب، متمنًيـا لهـم دوام 

السداد والتوفيق.

سعود الشهري

سباق الجري الخيري السنوي الـ23 ينطلق لدعم القراءة

الخبــر - إذا كانــت الدعــوة موجهــة للرياضــي لكــي 
بالمقابــل دعــوة صريحــة  فإنهــا  قارًئــا جيــًدا،  يكــون 
البدنيــة، فالعقــل  بلياقتــه  يهتــم  للقــارىء ألن  موجهــة 
ــذا، جــاء ســباق الجــري  ــي الجســم الســليم. ل الســليم ف
الخيــري الســنوي الـــ23 تحــت شــعار »هيــا نقــرأ«؛ لحــث 
ونُظــم  القــراءة،  علــى  شــرائحه  بمختلــف  المجتمــع 
الســباق يــوم 16 ربيــع األول 1440هـــ )24 نوفمبر 2018م(، 
المنطقــة  أميــر  لملكــي،  ا الســمو  صاحــب  يــة  برعا
الشــرقية، األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل 
ــة  ــذه الفعالي ــو الســعودية له ــة أرامك ــي رعاي ســعود. وتأت
الســنوية حرًصــا منهــا علــى بــث روح الوعــي االجتماعــي 
والمواطنــة فــي أفــراد المجتمــع وتشــجيع المشــاركة 
التــي تحافــظ  الرياضيــة  النشــاطات  فــي  المجتمعيــة 
علــى صحــة اإلنســان ولياقتــه، وتبعــث روح الثقــة فــي 
النفــس، وتحفــز روح المنافســة الشــريفة. شــهد الســباق 
فــي نســخته الثالثــة والعشــرين مشــاركة نســائية تاريخيــة 
تعــدُّ األولــى مــن نوعهــا، حيــث نُظــم الســباق الخــاص 
ــوم الســباق  ــاح ي ــي الســاعة التاســعة مــن صب بالنســاء ف

بــن فيصــل أحمد احلمادي اإلمــام عبدالرحمــن  ملعــب جامعــة  علــى 
بالدمــام، وقــد حظــي الســباق بمشــاركة نســوية كبيــرة 

حيث بلغ عدد المشــاركات أكثر من 700 مشــاركة. 

أرامكو السعودية تدعم برنامج القراءة 
ســباق الجــري الخيــري الســنوي، الــذي لــم تتوقــف 
أرامكــو الســعودية عــن رعايتــه وحضــوره، بــل وشــجعت 
موظفيهــا وأفــراد أســرهم علــى المشــاركة فيــه منــذ 
جديــدة  خاقــة  روًحــا  المــرة  هــذه  حمــل  ســنوات، 
أضافتهــا الشــركة مــن خــال رعايتهــا لدورتــه الثالثــة 
والعشــرين فــي كورنيــش الخبــر، فــي داللــة علــى أهميــة 
القــراءة للمجتمــع، حيــث شــاركت الشــركة بفاعليــة فــي 
هــذا الحــدث باعتبارهــا الراعــي الباتينــي، تعزيــًزا 

لقيمة المواطنة. 
كشــف  األســبوعية(،  )القافلــة  مــع  لقــاء  وفــي 
اإلعاميــة  للجنــة  ا رئيــس  اإلعامــي،  لمتحــدث  ا
والتســويق فــي ســباق الجــري الخيــري، األســتاذ حســين 
البلوشــي أن الســباق فــي نســخته الجديــدة »هيــا نقــرأ«، 
ســيتضمن عــدة شــراكات تعليميــة مــن أجــل نشــر ثقافــة 

ــات المــدارس فــي المنطقــة  ــن طــاب وطالب القــراءة بي
الشــرقية، كمــا أنــه شــمل توقيــع عــدة اتفاقيــات مــع 
إدارة تعليــم الشــرقية، ومكتــب تعليــم الخبــر، ومكتــب 
تعليــم الظهــران، باإلضافــة إلــى الشــراكة مــع بعــض 

المدارس األهلية.
وأوضــح أن اللجنــة ستســهم فــي التبــرع بإنشــاء ســت 
مكتبــات شــاملة ومجهــزة بالكامــل فــي مــدارس الدمــام، 
تلــك  اختيــار  ويتــم  وبقيــق،  والجبيــل،  والقطيــف، 
المــدارس بالتنســيق مــع إدارة تعليــم الشــرقية، وفــق 
والعمــل  األداء  جــودة  لضمــان  المتبعــة  المواصفــات 
والمحتــوى والُمخرجــات؛ وذلــك لكــون المكتبــات تُعــدُّ 
لمجتمعيــة  ا فــة  لثقا ا فــي  األســاس  فــد  لروا ا مــن 
والتحصيــل العلمــي. وتمّيــز الســباق كعادتــه الســنوية 
وتوصيــل   ، لمختلفــة ا لمجتمعيــة  ا يــا  لقضا ا بدعــم 
الرســائل الهادفــة مثــل مــا يتعلــق بمــرض الســرطان، 
والســكري، والعنــف األســري، ومتازمــة داون، وأمــراض 
الــدم الوراثيــة، والفشــل الكلــوي، ومكافحــة الســمنة عند 
األطفــال، ورعايــة العجــزة والمســنين، ورعايــة األيتــام 
ومــرض  العامــة،  الممتلــكات  واحتــرام  والمكفوفيــن، 

التصلب العصبــي المتعدد، وغيرها. 

الفريق الركن، تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود يصافح 
ناصر الشهراني مشرف وحدة تعبئة وقود الطائرات في أبها 

لدى زيارته جناح أرامكو السعودية في المعرض.

ع حضور كبير ومتنوِّ

شــهد هــذا الســباق حضــوًرا تخطــى اآلالف، حيــث بلــغ 
عدد المتســابقين ما يقرب من 8000 متســابق ومتســابقة، 
ــة فــي فئتيــن، األولــى أصحــاب  ــات العمري ــع الفئ مــن جمي
الهمــم، والثانيــة كســباٍق مفتــوٍح لجميــع األعمــار، باإلضافة 
ــات المقيمــة فــي المنطقــة الشــرقية  ــى مشــاركة الجالي إل
فــي الســباق. وقــد شــمل الســباق عــدًدا مــن الفعاليــات كان 
أبرزهــا مشــاركة الفرقــة الشــعبية، التــي قّدمــت عديــًدا من 
األهازيــج الوطنيــة والشــعبية وأمتعــت الحضــور الذيــن 
جــاءوا لمشــاهدة الســباق وتشــجيع ذويهم المشــاركين فيه. 
لقــد أصبــح ســباق الجــري الخيــري مــن العامــات البــارزة 
فــي المنطقــة الشــرقية، حيــث يســعى إليــه كثيــر مــن 
المواطنيــن والمقيميــن مــن جميــع الجنســيات واألعمــار 
المختلفــة. كمــا بلــغ معــدل المتســابقين فــي الســنوات 
األخيــرة أكثــر مــن عشــرة آالف متســابق للعــام الواحــد مــن 
كافــة الفئــات العمريــة، تفاوتــت أعمارهــم مــن 15 إلــى 60 

عاًما من كافة الجنسيات وكافة فئات المجتمع.

سباق أصحاب الهمم
ولقــد بــرز أصحــاب الهمــم فــي هــذا الســباق، الــذي 
بلغــت مســافته خمســة كيلومتــرات، إذ جــاء المشــاركون من 
ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن مراكــز ومعاهــد التربيــة 
الفكريــة، ومركــز التأهيــل المهنــي، ومركز التأهيل الشــامل 
بالدمــام، وجمعيــة رعايــة وتأهيــل المعوقيــن فــي المنطقــة 
م المتســابقون صــوًرا جميلــة فــي التنافــس  الشــرقية. وقــدَّ

والتحدي الممزوج بالمتعة والهمة العالية. 
شــاركت أرامكــو الســعودية، ممثلــًة بقســم المواطنــة فــي 
تنظيــم هــذا الســباق الخيــري، حيــث قدمــت مجموعــة 
مثــل:  للمشــاركين،  اللوجســتية  الخدمــات  مــن  واســعة 
الحافــات لنقلهــم مــن مواقــع التجمــع إلــى نقطــة البدايــة، 
ومــن نقطــة النهايــة إلــى مواقــع التجمــع، باإلضافــة إلــى 
حافــات أخــرى كانــت تقــوم برحــات جيئــة وذهاًبــا لخدمة 
المشــاركين فــي هــذه الفعاليــة، وصناديــق إعــادة التدويــر، 
إســعاف مجهــزة بطاقــم طبــي  إلــى ســيارة  باإلضافــة 

متكامل. 

أكبر املتسابقين سًنا 
التقــت )القافلــة األســبوعية( بالبريطانــي ووكــر البالغ 
مــن العمــر 76عاًمــا، وكان أكبــر المتســابقين ســًنا، وحصــل 
علــى المركــز األول فــي هــذا الســباق لفئــة كبــار الســن، 
ــر عــن ســعادته بالمشــاركة فيــه منــذ تــم إطاقــه فــي  وعّب

النسخة األولى منه. 

تصوير: بريجيدو الكيدي شارك في السباق آالف المواطنين والمقيمين لحث المجتمع على القراءة.        
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»الصومالي« .. مطعم ارتبط باألحالم واإلنجاز والتغيرات 
الكبرى في الظهران

حكاية مكان 
جزيرة تاروت... سبعة آالف عام من تاريخ اإلنسانية

الظهــران - قادتــه أقــداره إلــى أرض ســمع عنهــا عبــر 
الراديــو الوحيــد فــي قريتــه وهو فــي مقتبل العمــر؛ أرض 
أصبحــت حديــث أبنــاء الوطــن ومحــط أنظارهــم فــي كل 
ركــن مــن أركانــه. ســمع محمــود أحمــد الصومالــي، حيــن 
ــدة تُدعــى الظهــران  ــة مــن عمــره، عــن بل كان فــي الثامن
تحولــت إلــى قبلــة للباحثيــن عن األحــام وتحقيقهــا. كان 
ذلــك فــي قريتــه الوادعــة التــي تبعــد آالف الكيلومتــرات 
عــن ســواحل المنطقــة الشــرقية. وبعــد ثمانيــة أعــوام 
ــه  ــة أخي ــه صــوب الصحــراء برفق ــي وجه ــه الصومال وّج
األكبــر فــي رحلــة شــاقة اســتغرقت ثمانيــة أيــام إلــى أن 
ألقــى عصــا الترحــال فــي األرض التــي اشــرأبت لهــا 

نفوس وعقول أبناء الوطن.
ــق  ــق بقي ــى طري ــي صاحــب أشــهر مطعــم عل الصومال
ــط  ــا لرب ــد شــرياًنا رئيًس ــذي كان يُع ــق ال ــم، الطري القدي
مــدن الشــرقية ومناطــق األعمــال الخاصــة بأرامكــو 
ومرافقهــا المنتشــرة فــي أنحــاء المنطقــة الشــرقية. 
أمضــى الصومالــي أكثــر مــن 50 عاًمــا فــي هــذا المطعــم 

الذي يقّدم الوجبات الشعبية األشهر لدى السعوديين. 
فــي لقــاء مــع »القافلــة األســبوعية«، قــال الصومالي 
إنــه رغــم البدايــة البســيطة والمتواضعــة للمطعــم إال أن 
ســمعته تعاظمــت شــيًئا فشــيًئا فــي الســنوات الاحقــة، 
ــى مرمــى حجــر مــن المقــر الرئيــس  ــه عل ــا وأن خصوًص
ألكبــر شــركة للنفــط فــي العالــم. وكان معظــم زبائنــه مــن 
الموظفيــن الســعوديين الذيــن كانــت أعدادهــم تتزايد مع 

مرور السنوات. 
يحمــل الصومالــي الشــهادة االبتدائيــة، لكنــه قــاوم 
إغــراءات العمــل فــي الشــركة، التــي يتقاطــر اليهــا أبنــاء 
المملكــة مــن كل حــدب و صــوب، ويقــول محمــود حــول 
ذلــك: »فضلــت التجــارة وأن أحصــل علــى أجــري مــن 
ــا أو  ــح موظًف ــا؛ فإمــا أن أصب ــي. كان قــراًرا مفصلًي جيب
فــي  الوحيــد  هــو  عملــي كصاحــب مطعــم  أكمــل  أن 

المنطقة، فرجحت كفة الخيار الثاني«.
توفــي رفيــق درب العــم محمــود بعــد وصولهمــا إلــى 
لــم تكســر  لكنهــا  ذكــرى حزينــة  الظهــران بســنوات. 
صابــة هــذا الرجــل النحيــل جســًدا والعظيــم فــي صبــره 
ــع والخمســين  ــول عــن األرب ــاة. يق ــه لمشــاق الحي وتحمل
عاًمــا الماضيــة إنهــا مــّرت كالحلــم، ويضيــف: »لــم تتغيــر 
األشــياء حولــي كثيــًرا. المطعــم طالتــه بعــض التغيــرات، 

تقع جزيرة تاروت قبالة الساحل الغربي للخليج العربي، 
وهـي ثانـي أكبـر جزيـرة بعد جزيـرة أوال أو ما تسـمى اآلن 
بــ )البحريـن(، وتتبـع إدارًيـا لمحافظـة القطيـف، وتبلـغ 

مساحتها حوالي 70 كيلو متًرا مربًعا.
يرجـع تاريـخ جزيـرة تـاروت إلـى أكثـر مـن خمسـة آالف 
عـام قبـل الميـاد، فهـي مـن أقـدم البقـاع التـي عـاش فيها 
اإلنسـان، وتعـود تسـميتها إلـى عشـتار أو عشـتاروت التـي 
ترمـز إلـى )الحـب والحرب(عنـد البابلييـن والكنعانييـن 
ومنهـم الفينيقيون، وكانت جزيـرة تاروت أهم مراكز مملكة 
دلمـون خـال أكثـر مـن ثاثـة آالف عـام قبل الميـاد، وقد 
اسـتمر االسـتقرار البشـري فيها بكل عنفوان ونشـاط تدل 
عليـه االكتشـافات األثريـة خـال تلـك القـرون وحتـى يومنا 
هـذا، وهـو أمـر ينـدر حدوثه في كثيـر من المناطـق األثرية 
فـي العالـم. وقد كان لها الـدور األكبر في الحركة التجارية 
فـي الخليـج، حيـث اعتمـدت عليهـا تجارًيـا بـاد الرافديـن 
الجزيـرة  شـبه  شـرقي  فـي  السـاحلية  المنطقـة  وبقيـة 

العربية. 
وتقـع قلعـة تـاروت فـي وسـط جزيـرة تـاروت فـي طـرف 

عوض العنزي 

القافلة األسبوعية

لكنهــا طفيفــة مقارنــة بنصــف قــرن تغّيــر فيهــا وجــه 
الظهران والسعودية بشكل يفوق التصور«.

»البركة في أرامكو«
ــر  ــرة. حــاول كثي ــات كثي ــي أمــام مغري صمــد الصومال
مــن المســتثمرين فــي المنطقــة شــراء هــذا المطعــم 
المحــاوالت  هــذه  كل  واجــه  أنــه  إال  جــًدا،  الصغيــر 
بالرفــض القاطــع. وحيــن ســؤاله عــن ســر هــذا الرفــض 
رغــم المبالــغ المغريــة التــي ُعرضــت عليــه ، قــال: »إنهــا 
بركــة األمــوال التــي أحصــل عليهــا مــن جيــوب موظفــي 
أرامكــو الســعودية. زبائنــي الســعوديون قبــل خمســين 
المهــن  أقســى  فــي  يعملــون  كانــوا  معظمهــم  عاًمــا 
وأصعبهــا تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة ولســاعات 

طويلة. هؤالء يبارك اهلل في أموالهم«.
يغلــق محمــود أبــواب مطعمــه فــي كل رمضــان، حيــث 
يشــد رحالــه إلــى مكــة المكرمــة معتكًفــا فــي مســجدها، 
متشــبًثا بتابيــب أســتار الكعبــة كل ليلــة، متضرًعــا إلــى 

اهلل، داعًيا إياه، وراجًيا مما لديه. 
ــا.  ــن يومًي ــات مــن الزبائ ــي المئ ــزور مطعــم الصومال ي
ــرن،  ــن نصــف ق ــة م ــات المقدم ــة الوجب ــر نوعي ــم تتغي ل

حـي الديـرة، وقـد تـم بنـاء هـذه القلعـة بيـن عامـي 1515م 
و1521م، وتتكـون القلعـة مـن أربعـة أبـراج، وتتوسـط فناءهـا 
بئـٌر عميقة يُعتقد أنها كانت تسـتخدم لتخزيـن المؤونة في 
فتـرات الحصـار. وتزخـر دارة الملك عبدالعزيـز بكثير من 
المقتنيـات األثريـة التـي تـم اكتشـافها فـي منطقـة قصـر 
تـاروت األثـري، وكان آخـر مـا اكتشـف هـو مدفـع حربـي 
قديـم، يعـود تاريخـه لنفـس الحقبـة الزمنيـة، وهـو موجـود 

في متحف الدمام اإلقليمي.
ويمثـل وسـط تـاروت، أو الحـي القديـم فيهـا، المركـز 
األسـاس للقـرى التي اسـتحدثت في فترات متفاوتـة، ويُعد 
حـي الديـرة الحي األقـدم في الجزيـرة، حيث يعـود تاريخه 
الطينيـة  البيـوت  سـترى  وفيـه  الفينيقييـن،  عهـد  إلـى 
والحجريـة متراصـة، محاطـًة بأزقـة ضيقـة وممـرات، وقد 
كان للديرة سوٌر يحيط بها ويصد هجمات المعتدين عنها، 
ويحدهـا مـن جهة الغرب حصـن تاروت الـذي يُعد الحصن 
الحصيـن فـي هـذه الجزيـرة، ويقـع علـى ربـوة عاليـة تعتبـر 
أرفع مكان في الجزيرة. وتوجد بها عين تاروت التي كانت 

المورد المائي الوحيد سابًقا.
مـن المقتنيـات األثريـة المهمـة التـي ُعثـر عليهـا فـي 
تاروت تمثال من الذهب الخالص لـ )عشتاروت( ُعثر عليه 

حيــث حافــظ الصومالــي علــى أصنــاف محــدودة، لكنهــا 
ذائعــة الصيــت ومقبولــة عنــد كافــة الطبقــات. قبــل 
المغــادرة التقينــا رجــًا يبــدو فــي عجلــة مــن أمــره، 
حامــًا فــي إحــدى يديــه كيًســا ممهــوًرا باســم إحــدى 
المستشــفيات القريبــة. يقــول جاســم محمــد إنــه قــدم 
مــن األحســاء إلــى مستشــفى أرامكــو المجــاور نظــًرا 
ــن  ــه تقاعــد م ــد أن ــي، ويؤك ــه بموعــد طب ــاط زوجت الرتب
ــه ال يفــوت أي  ــل ســتة أعــوام، لكن ــو الســعودية قب أرامك
فرصــة لزيــارة المطعــم وتنــاول وجبــة الغــداء فيــه، وهــي 
ــد  ــى بع ــا، وحت ــذ 40 عاًم ــا من ــا عليه ــادة ظــل محافًظ ع
التقاعــد. ويضيــف: »تقريًبــا منــذ 40 عاًمــا وأنــا ألمــح 
العــم محمــود يقــف خلــف هــذه الطاولــة يــوزع الطلبــات 
ويشــرف علــى المطعــم. ذكرياتــي مــع هــذا المطعــم تمتد 
لســنوات طويلــة، فقــد دخلتــه أول مرة وعمــري ال يتجاوز 

18 عاًما«.
ويؤكــد جاســم أن الصفــوف كانــت طويلــة جــًدا فــي 
ــل  ــى مــكان شــاغر فــي المطعــم قب انتظــار الحصــول عل
30 عاًمــا، ويقــول: »كانــت اســتراحة الغــداء فــي هــذا 
المطعــم تعــج بالموظفيــن الســعوديين وبعــض العمالــة 
اآلســيوية. كنــا نفّضــل مطعــم الصومالــي علــى أي مطعــم 

آخر«.

فـي أحـد بسـاتين النخيـل، وهنـاك الكثيـر مـن التماثيـل 
واألوانـي النحاسـية والفخاريـة واألسـلحة التقليديـة التـي 
اكتشـفت بتـاروت وهـي موجـودة فـي متحـف الريـاض، كمـا 
يوجـد بهـا القلعـة البرتغاليـة الموجـودة فـي الديـرة التي تم 
ترميمها عام 951 هـ، وهي قائمة على أنقاض مسـتوطنات 

سابقة يعود أقدمها إلى خمسة آالف عام مضت.

محمود الصومالي

تصوير: عبدالعزيز المعيويد

الزال المطعم على حاله منذ افتتاحه ألول مرة منذ 50 عاًما، حيث يحظى بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين على حٍد 
سواء.
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قاموس الجيب في التعامل مع املتسلطين 

ماذا يحدث في البيت التويتري؟ 

رحلة قارئة بين كنوز الكتب

ــات الــكــتــب عــلــى موقع  ــراجــع •  تــكــتــب الــكــثــيــر مــن م
»قودريدز«..كيف كان شعورك وأنت تقرأ مراجعات 

القّراء لروايتك؟ 
كان علّي في البداية أن أخمد صوت الكاتب المتحفز 
في داخلي، وهو الــذي يعرف مرامي النص وأسلوبه، 
والــذي سيعترض كثيًرا على بعض الــقــراءات وكيفية 
فهمها وتفسيرها للنص. قــراءة المراجعات تعمق فهم 
المؤلف لصدى كلماته وأفكاره وكيف يمكن لها أن تُفهم 
وتفسر، كيف يبدو النص الذي اشتغلنا عليه طويًا غير 
مكتمل ويحتاج إلى مزيد من التشذيب، وهو شعور لو 
استجاب له كل مؤلف لما أصدر كتاًبا، وال فرغ من فكرة 

أو محض جملة.
•  كيف تقّيم التفاعل بين القّراء في العالم االفتراضي، 

فيما يخص الكتب العربية؟
التفاعل ضعيف مع الكتب بشكل عام، والكتب العربية 
ــراءات  أراه ال يتجاوز ق بشكل خــاص؛ فالتفاعل كما 
ــوال موقع »قــودريــدز«  صغيرة متناثرة هنا وهــنــاك، ول
لمضينا إلى كثير من الكتب با آراء مسبقة، لهذا صرنا 
نقنع من التفاعل باإلشارة إلى الكتب، جديدها وقديمها، 

دون تحليل الكتب وتبادل اآلراء حولها.
•  في واقعنا، هل هناك أي فعاليات مصاحبة إلصدار 
الكتاب، مثا فعاليات توقيع الكتب، وتقديم قراءات 
في المكتبات العامة، والتفاعل المباشر مع القراء؟ 
للقراء  جــاذبــة  فعاليات  ستكون  بأنها  تعتقد  وهــل 

العرب؟
فعاليات التوقيع موجودة كما نشاهدها في معارض 
الكتب، وكذلك الحوار مع الكاتب، وإن كان بشكل أقل 
وخاصة للكتب التي حققت شهرة كبيرة. وأرى أن إطاق 
بضعف  العربية  القصة  أو  الــروايــة  على  عــام  حكم 
هنا  تظهر  التي  الجيدة  الــمــحــاوالت  يخنق  المحتوى 

وهناك.
•  ناحظ في مواقع تقييم الكتب أن القراء يكتبون في 
لم تعجبهم كأن كل شخص  التي  للكتب  مراجعاتهم 
أصبح يؤلف كتاًبا..هل تشجع عملية التأليف مهما 
كان المحتوى أو التجربة أو خلفية المؤلف؟ أم أنك 

تتفق مع من يقول إن عملية التأليف يجب أن تُقنن؟ 
تقنين الكتابة واإلبداع أمر خانق، ناهيك عن أنه خيار 
غير عملي. المشكلة في عالم النشر العربي ال تكمن في 
اإلبداع بقدر ما هي في سياسة النشر التي تتبعها بعض 
دور النشر العربية؛ ففي حين تصل إلينا الكتب العالمية 
بعد مرورها بمراحل فرز طويلة من التحرير والمراجعة، 
التي يقوم بها المؤلف ثم محرر دار النشر، فضًا عن 
مــن قائمة  التي تنشرها  النشر األعــمــال  اختيار دور 
تفضيات  عــن  ناجمة  شهرة  العمل  ليكتسب  طويلة، 
الــقــراء ونيل الــجــوائــز، لتمر بعد ذلــك بمرحلة الفرز 
األخيرة عندما يُختار كتاٌب ما للترجمة ويُقدم للقارئ 
العربي ناضًجا محاًطا بكل الهالة )التي قد ال يستحقها 
أحياًنا(، فيما تعمد دور نشر عربية إلى النشر لكل من 
يدفع، با تحرير وال فرز، فتمتلئ األرفف العربية بكتب 
رديــئــة يوجد مثلها آالف بــل عــشــرات اآلالف فــي كل 
اللغات، ولكننا ال نراها فنفترض أنها غير موجودة. حل 
ــداع وإنما في تغيير دور  المشكلة ليس في تقنين اإلب
النشر لسياستها والتنافس على نشر األعمال الجيدة 

فقط.

تفاعل القارئ مع 
الكتب ما زال ضعيًفا

فهد الفهد
روائي سعودي من مواليد 

الزلفي، عام 1981م. صدرت له 
رواية )هدام( عام 2016م.

يقـّدم هـذا الكتـاب محاولـة لفهـم ديناميكيـة العاقـات 
اإلنسـانية، ويسـعى لمسـاعدة األشـخاص علـى التفرقـة 
بين العاقات ذات األسـس المتينة، وتلك التي أساساتها 
هشـة ال تصمـد أمـام أول إعصـار يواجههـا. وقـد يكـون 
مواجهـة شـخص  فـي  نفسـه  يجـد  لمـن  دليـًا  الكتـاب 
معنِّـف وفـي ذات الوقت يرسـم الخطوط والحـدود لتبيان 
أي العاقـات يمكـن إدراجـه تحـت هـذا التصنيـف، وأيهـا 

تُعد مجرد عاقة تمر في أسوأ مراحلها. 
الكتـاب مقّسـم إلى ثاثة فصول: الفصـل األول يتناول 
الشـخصية اإلنسـانية بـكل أبعادهـا؛ تكوينهـا وتطـورات 
اإلنسـان والعناصـر المهمـة التـي تلعـب دوًرا أساًسـا فـي 
التكويـن النهائـي لشـخصيته. ثـم ينتقـل الحديـث إلـى مـا 
الرضـا عـن  السـعادة، وهـي:  الكاتبـة مكونـات  تسـميه 
النفـس، واحتـرام الـذات، واختيـار األصـوب. وبعـد تنـاول 
كل تلـك المكونـات بالشـرح والتفنيـد، سـتكون المحصلـة 
النهائيـة وعي القارئ بما يسـتحقه وحريته في اختيار ما 
يتناسـب وحاجاتـه ليكـون فـي حالـة رضـا تـام عـن ذاتـه. 
الحيويـة  الطاقـة  جانـب  أيًضـا  الفصـل  هـذا  يتنـاول 
لإلنسـان، وكيـف يمكـن تحويلهـا لطاقـة إيجابيـة هائلـة 

تغّير حياة اإلنسان وتساعده على التطور.
الشـخصية  لمؤلفـة  ا تتنـاول  نـي  لثا ا الفصـل  فـي 

التواصـل  المؤلـف موقـع  يتنـاول  الكتـاب  فـي هـذا 
االجتماعـي الشـهير »تويتـر« بالتحليـل، وكأنـه ينقب بين 
حـروف المغرديـن عـن مسـببات القسـوة السـائدة فيـه، 
ودوافـع تحـّول موقـع مـن المفتـرض أن يكـون بهـدف 
ه  ُر لتـكا ا مـن  وعـرة  لحلبـة  االجتماعـي  لتواصـل  ا
االجتماعـي - بحسـب تعبيـر المؤلـف - حيـث يتسـاءل: 

»ما سر هذه العدوانية الفائضة في تويتر؟«
خصـص المؤلـف لـكل فكـرة أو محـور فـي الكتـاب 
والتفسـير،  بالشـرح  إياهـا  متنـاواًل  مقالـة،  أو  جـزًءا 
ومعرًجـا على جوانبها المختلفـة، ومدوًنا ماحظاته في 
موجـز  بشـكل  ُكتبـت  مقالـة   31 يضـم  الـذي  الكتـاب، 
ومباشـر، بحيـث يمكـن قـراءة الكتـاب بشـكل متقطـع أو 
حتـى القفـز بيـن األجـزاء، فـا يلـزم القـارئ أي ترتيـب. 
وهـو مـن الكتب الخفيفـة في عدد الصفحات والتقسـيم 
رغـم محتـواه المتعمق، وقد يكون مفيـًدا لمن يود إعداد 
بحـث مصغـر أوكتابـة مقالة عن تويتر بشـكل عـام، وعن 

ظاهرة التنمر التي تمارس تحت مظلته بشكل خاص.
يـرى الكاتـب أن مـن يحـاول اسـتخدام تويتـر لبنـاء 
أسـطورته الشـخصية ونشـر الكراهية ما هـو إال بربري 

بــدأت عاقــة ســارة كاركســن بالكتــاب منــذ أن كانــت 
التــزال جنيًنــا فــي بطــن والدتهــا، ويعــود الفضــل فــي 
ذلــك للحظــات التــي قضتهــا والدتهــا تقــرأ فيهــا لطفلتهــا 
ــدو القصــة مألوفــة لعشــاق  ــد بعــد. هــل تب ــم تول ــي ل الت
ــدأت القصــة لتنتهــي  ــا ب ــاب فــي كل مــكان؟ مــن هن الكت
بهــذا الكتــاب الــذي يتنــاول رحلــة الكاتبــة بيــن الكنــوز 
التــي قدمتهــا لهــا القــراءة، وبأمنياتهــا أن تحظــى ابنتهــا 

بحياة شبيهة بحياتها كفتاة تحب القراءة. 
فيهــا  تحتفــي  مــن عشــرة فصــول  الكتــاب  يتكــون 
الكاتبــة بنعمــة حــب القــراءة وبالكتــب التــي أســهمت فــي 
ــة عــن ســؤال  ــب الكاتب ــي الفصــل األول تجي ــا. ف تكوينه
مهــم قــد يقــع تحــت وطأتــه كثير مــن القــراء: كيــف أختار 
كتابــي المقبــل في بحــر من المؤلفــات التــي أودُّ قراءتها؟ 
توضــح الكاتبــة العناصــر التــي ترفــع مــن أســهم كتــاب 
عــن آخــر وتقدمــه فــي قائمــة مــا ســتقرؤه، وتذكــر منهــا 
جــودة اللغــة، وطريقــة الكتابــة التصويريــة التــي تعــزز 
ــًدا  الخيــال، ومــدى قربــه مــن التجربــة اإلنســانية، وعدي
ــن  ــب م ــم الكت ــى تقيي ــي ستســاعدك عل ــاط الت ــن النق م

خال ما تقرؤه عنها لتساعدك على االختيار. 
فــي الفصــل الثانــي تُقــدم لنــا مجموعــة مــن النصائح 
لخلــق الطقــوس الخاصــة بالقــراءة للمبتدئيــن، وهــو مــا 

التسـلّطية، والدوافع الغريزية لإلنسان، وأهمية المجتمع 
فـي  التعمـق  وتحـاول  وتوجيههـم،  أفـراده  تعليـم  فـي 
العاقـات التسـلطية: أشـكالها وآثارهـا علـى المتسـلط 
شـرح  خـال  مـن  وطأتهـا  تحـت  الواقـع  والشـخص 
رئ  لقـا ا ليعـي  تفكيكهـا  و لمتسـلط  ا تيجيات  ا سـتر إ

ويستوعب تبعاتها.
أمـا الفصـل الثالـث واألخيـر فيتنـاول طريقـة التعامـل 
الـذات،  وتغييـر  الدينيـة،  الناحيـة  مـن  المتسـلط  مـع 
واالسـتعانة بمـن يمكنـه المسـاعدة في حالة عـدم القدرة 

على مواجهة الشخصية المتسلطة. 
الكاتبـة  أن  الكتـاب  لصفحـات  المتتبـع  سـياحظ 
انتهجـت أسـلوب التعـداد النقطـي، والمقاطـع القصيـرة، 
النقـاط  واسـتيعاب  فهـم  علـى  القـارئ  تسـاعد  التـي 
»الدسـمة« التي يتناولها بلغة سهلة ومباشرة، وباستخدام 
وتوظـف  المعلومـات.  إليصـال  والرسـومات  األشـكال 
الكاتبـة أمثلـة مـن حياتنـا اليوميـة لتوضـح جـذور بعـض 
المشـكات وتبين أثرهـا على أفراد المجتمـع، وقد تكون 
تلـك مجـرد عبـارات نرددهـا أثنـاء تربيـة أبنائنـا دون أن 
شـخصياتهم،  علـى  المسـتقبلي  تأثيرهـا  مـدى  نـدرك 
وإسـهامها فـي تحويلهـم بعـد أن يكبـروا إلـى شـخصيات 

متسلطة، أم معتدلة، أم ضعيفة يسهل التسلط عليها.

يهـدم معانـي الحـوار والتخاطـب ويحّولهـا إلـى تنفير لن 
يُسـهم فـي صناعـة رأي أو تنويـر مجتمـع. ومـن خـال 
مقالتـه األولـى يوضـح أن مـا يحـدث فـي تويتـر في هذا 
الجانـب مـا هـو إال محاولـة لبنـاء فخـاخ الفتنـة فـي ظل 
مـن  تويتـر  »يتحـول  العبـاس:  يقـول  الرقيـب.  انعـدام 
فضـاء لالتقـاء اإلنسـاني إلى مسـرح للقسـوة، والتنكيل 
بـكل مـن يحـاول اإلبـاغ الجمالـي عـن كل فكـرة ذات 

قيمة«.
المغـرد  لعقليـة  الدخـول  تحـاول  المقـاالت  بقيـة 
القاسـي، والحديـث عـن التصـدي لـكل قضيـة وشـخص 
بسـاح الهاشـتاق، بـل وتتعـدى بعـض المقـاالت حـدود 
المجتمـع  وعـي  لتتنـاول  االجتماعـي  التواصـل  موقـع 
باالختـاف والحـوار وآدابـه فـي محاولـة للتنبيـه إلـى ما 
إلـى شـرارات قـد  اللفظيـة  يمكـن أن تحدثـه الحـرب 
وتغريداتـه.  تويتـر  حـروف  خـارج  للمجتمـع  تتسلسـل 
محتـوى الكتـاب يبـدأ بتويتـر كأداة ثـم يمـر علـى عناصر 
مختلفـة منها عقلية المغـرد والمجتمع والرقابة الذاتية، 
العالـم  علـى  ذلـك  كل  تأثيـر  قـراءة  بمحاولـة  لينتهـي 

الواقعي بعيًدا عن التفاصيل االفتراضية. 

سيُســهم فــي دخــول فعــل القــراءة إلــى برنامــج حياتــك 
منــه.  يتجــزأ  ال  جــزًءا  لتكــون  بانســيابية  اليوميــة 
وبطبيعــة الحــال، ليــس هنــاك قانــون يوضــح عــدد 
ــوم، مــع األخــذ  ــي يجــب أن تنهيهــا كل ي الصفحــات الت
باالعتبــار أن تختــار مــا تحــب مــن الكتــب، وأن تقــرأ مــا 
يعجبــك وال تجبــر نفســك علــى قــراءة شــيء ال تحبــه. 
ــق  ــل خل ــا المؤلفــة قب ــي تقدمه ــح الت ومــن أهــم النصائ
طقــوس القــراءة واختيــار القوائــم، التــدرج فــي إدخــال 
القــراءة لحياتــك مــن خــال قــراءة المجــات ذات 
المحتــوى الجيــد أو قــراءة الكتــب التــي تحتــوي الكثيــر 
مــن الصــور، والبعــد عــن مواقــع التواصــل االجتماعــي 

لبعض الوقت. 
تتوالــي الفصــول وتتحــدث ســارة عــن الكتــب التــي 
علمتهــا كيــف تحيــا، وتلــك التــي علمتهــا كيــف تصنــع 
قصتهــا الخاصــة، وتلــك التــي كانــت ســبًبا فــي إثــراء 
مخيلتهــا. الكثيــر مــن القوائــم والعناويــن والكثيــر مــن 
الكتــب الكاســيكية التــي قرأتهــا خــال نشــأتها ومراحل 
حياتهــا المختلفــة. يمكــن قــراءة الكتــاب بــدون ترتيــب 
بالقفــز للفصــول التــي تثيــر فضولــك، ولكــن إن كنــت مــن 
عشــاق القــراءة مثــل مؤلفــة الكتــاب فالمرجــح أنــك 

ستلتهم صفحاته من الغاف إلى الغاف. 
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* حل العدد الماضي

ــان التشــكيلي  ــم الفن ــى مــن برنامــج تكري ــة األول فــي الليل
2018 بجمعيــة  نوفمبــر   18 يــوم  الســليمان  عبدالرحمــن 
الثقافــة والفنــون بالدمــام، الــذي شــهده حشــٌد كبيــر مــن 
فنانــي المنطقــة ومثقفيهــا ومــن ســائر مناطــق المملكــة، 
اســتمتع الجمهــور بفلــم تســجيلي عــن تجربــة الفنــان، وكان 
الــراوي هــو نفســه، بصوتــه يتداعــى بالذكريــات، حيــث 
النشــأة والجــذور فــي األحســاء، ثــم االنتقــال إلــى الدمــام، 
مضــيِّ  مــع  واســتواؤها  الفنيــة  التجربــة  بــزوغ  حيــث 

السنوات والخبرة.
وأكثــر مــا اســتوقفني فــي هــذا الفلــم، وقــوف الفنــان فــي 
حّيــه ـ الكــوت ـ الــذي ُوِلــَد ونشــأ فيــه باألحســاء حتــى ســن 
الثانيــة عشــرة مــن عمــره. جــاء الوقــوف علــى األطــال 
منهــارة  أســقف  بيــن  وقــوٌف  الحقيقــي.  الكلمــة  بمعنــى 
وأعمــدة متداعيــة وجــدران باتــت هــواًء. ليــس مــن المــكان 
أمــام العيــن إال مــا تصغــي إليــه هــذه العيــن عبــر كلمــات 
الســليمان، الــذي أحســبه وقتهــا كان يســتحضر المــكان 
كامــًا، يســترّده مــن غائلــة النســيان ومــن هجمــة التحــوالت 
الحضاريــة بشــكلها الضــاري الــذي ال يبقــي وال يــذر. هــذه 
الهجمــة التــي لــم يتعــّرض لهــا »حــي الكــوت« وحــده، بــل كل 
ــُد  ــتها بقســوٍة ي ــرى؛ مّس ــي المــدن والق ــة ف ــاء القديم األحي
»التجديــد  المعمارييــن  أحــد  يســميه  ومــا  التحــوالت 
بالجّرافــة« بمعنــى الهــدم واالقتــاع، وتجريــف المــكان مــن 

جذوره ومن أصالته؛ من مكانه.   
مــاذا كان الســليمان يتنّفــس مــع الهــواء ســاعَة التصويــر؟ 
ومــا هــي االنطباعــات التــي كانــت تمــر وهــو يســتحضر 
ويســتدعي، وفــي الوقــت نفســه ال شــيء مــن ذلــك إال 
ســحرّية  لحظــٍة  فــي  كان  أنــه  أم  الــدوارس؟  الرســوم 
ــاه مســافرتان.  ــى األرض، وعين متجــاوزة. قدمــاه ليســتا عل
وجــد نفســه يطفــو فــي جمــال تلــك الفتــرة المســتعادة 
ويســبح هائًمــا فــي نــور الذكريــات البهّيــة عنــد المنــزل 
األول، عنــد المدرســة األولــى، وفــي الحضــن الــذي ال 
ــدان تشــيران وتحــّددان  ــق والي ــًدا. الصــوُت ينطل ــّوض أب يُع
وكأنهمــا المغناطيــس الــذي تفــيء إليــه بُــرادة الذكــرى 
ومــن  الزمــن  مــن  ناجيــًة  قائمــًة علــى ســوقها  مســتويًة 

وعثائه هاربًة من التحّوالت ومن التجريف.
بالتجربــة نفســها مــن جيــل الســتينيات  الذيــن مــّروا 
والســبعينيات )ودون عســر يمكــن أن نضيــف مطمئنيــن 
جيــل الثمانينيــات!!!(، ينبــض لديهــم ِعــْرق الحنيــن ـ وبكثيــٍر 
مــألى  فاتنــة عذبــة  ريــاٌح  وتهــبُّ عليــه  ـ  الصخــب  مــن 
بالبهجــة ألنهــا ـ هــذه البهجــة ـ قادمــة مــن هنــاك، مصنوعــة 
فــي ذلــك المــكان المخصــوص بزمنــه المخصــوص، وإال مــا 
الــذي يــرّف مــع الذكــرى؟ مــا الــذي يتعلّــق فــي العيــن وال 
يريــد أن ينــزل؛ يتخّفــى فــي اللمعــِة واالنخطــاف، وتبــّدُده 

ضحكٌة طويلة؛ مؤنسة حتى الوجع؟
ــًدا مــن أننــي كنــُت حاضــًرا بــكلِّ حواســي مــع  لســُت متأّك
فلــم الفنــان الســليمان وملتقًطــا جميــع التفاصيــل، أم أننــي 
ــرة  ــي الفت ــة نفســها ف ــا، نحــو المنطق ــي، أيًض أخــذُت رحلت

عينها لكن في قريتي باألحساء؟

تكريم فّنان واشتعال 
ذاكرة

* كاتب وشاعر سعودي

عبداهلل السفر *

كما تأخذ السلمة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

بحيرة كانديالتقط صورة:

تقع بحيرة كاندي في قلب مدينة كاندي في سريلنكا، ُأنشئت في عام 1807م من ِقبل سري ويكراماراجاشينها، الذي كان آخر حكام مملكة كاندو العريقة في 
سريلنكا. أصبحت البحيرة الحًقا أجمل المقاصد السياحية في المدينة، تتناثر حولها األشجار والزهور. الزميل فاضل خضير من إدارة معمل فصل سوائل الغاز 

الطبيعي في الجعيمة التقط هذه الصورة خلل رحلته السياحية إلى هذه المدينة الساحرة.




