الخميس  18رمضان 1440هـ 23 ،مايو 201٩م

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

خدمات أرامكو وسيمبرا توقّ عان اتفاقية
المسال من ميناء
لتصدير الغاز الطبيعي ُ
بورت آرثر األمريكي
أعلنت ك ٌل من أرامكو السـعودية ،و (سـيمبرا للطاقة) أن شـركتيهما التابعتين (خدمات أرامكو) ،و (سـيمبرا
المسـال) وقّعتـا اتفاقيـة مبدئيـة يتـم التفـاوض بموجبها علـى إعداد الصيغـة النهائيـة التفاقية
للغـاز الطبيعـي ُ
المسـال لمدة  20عا ًما من المرحلة األولى لمشـروع بورت
شـراء خمسـة ماليين طن سـنو ًيا من الغاز الطبيعي ُ
سال.
الم
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صفحة 5

إثراء يستضيف العرض
المسرحي العالمي (الفرشاة)

ضمـن فعاليـات عيـد الفطـر المبـارك ،يسـتضيف
مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي (إثـراء)،
عرض (الفرشـاة) القادم من كوريا الجنوبية ،والحائز
جائـزة الفنـون اآلسـيوية فـي مهرجـان إدنبـره الدولـي
للفنـون (فرينـج) ،وذلـك في الفترة من  3إلى  5شـوال
1440هـ ( 8 - 6يونيو 2019م).

صفحة 7

المحافظة على البيئة أولوية
وطنية تقع على عاتق الجميع

نظمتها
حسين العازمي ،من إدارة اإلنتاج على اليابسة في منطقة السفانية ،يتحدث عن كاشف غاز كبريتيد الهيدروجين .وذلك خالل ورشة عمل لتبادل األفكار واآلراء حول األعمال الصناعيةّ ،
أعمال الزيت في منطقة األعمال الشمالية ،وشارك فيها أكثر من  160موظفً ا من مختلف اإلدارات.
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تبرع
ري ــاالت س ــعودية ه ــو إجمال ــي المبال ــغ الت ــي ّ
بها موظفو الشركة في حملة تبرعاتها السنوية.
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القافلة األسبوعية

توقعان اتفاقية لتصدير الغاز
خدمات أرامكو وسيمبرا ّ
المسال من ميناء بورت آرثر األمريكي
الطبيعي ُ
تتضمن شراء خمسة ماليني طن من الغاز الطبيعي املُسال يف العام وحصة ملكية تبلغ %25
االتفاقية النهائية ّ

القافلة األسبوعية

الظهــران  /ســان دييغــو  -أعلنــت ك ٌل مــن أرامكــو
الســعودية و«ســيمبرا للطاقــة» ،يــوم أمــس األربعــاء 17
رمضــان 1440هـــ ( 22مايــو 2019م) ،أن شــركتيهما
التابعتيــن (خدمــات أرامكــو) ،و(ســيمبرا للغــاز الطبيعــي
المســال) ،وقّعتــا اتفاقيــة مبدئيــة يتــم التفــاوض بموجبهــا
ُ
علــى إعــداد الصيغــة النهائيــة التفاقيــة شــراء خمســة
المســال لمدة 20
مالييــن طــن ســنو ًيا من الغــاز الطبيعــي ُ
عا ًمــا مــن المرحلــة األولى لمشــروع بــورت آرثــر بالواليات
المســال،
المتحــدة األمريكيــة ،لتصديــر الغــاز الطبيعــي ُ
والــذي ال يــزال قيــد اإلنشــاء ،وكذلــك التفــاوض علــى
ُملكيــة اســتثمارية نســبتها  %25فــي المرحلــة األولــى
المســال وإعدادهــا
لمشــروع بــورت آرثــر للغــاز الطبيعــي ُ
بالصيغة النهائية.
وتعليقًــا علــى هــذه االتفاقيــة ،قــال رئيــس أرامكــو
الســعودية ،كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن
حســن الناصــر« :تُم ّثــل هــذه االتفاقيــة مع شــركة ســيمبرا
المســال خطــوة كبيــرة إلــى األمــام فــي
للغــاز الطبيعــي ُ
إســتراتيجيتنا طويلــة األجــل لنصبــح مــور ًدا عالم ًيــا رائـ ًدا
المســال ،إذ يُتوقــع نمــو الطلــب العالمــي
للغــاز الطبيعــي ُ
المســال بحوالــي  %4ســنو ًيا ،كمــا
ـي
ـ
علــى الغــاز الطبيع
ُ
أنــه مــن المحتمــل أن يتجــاوز هــذا الطلــب  500مليــون
طــن متــري ســنو ًيا بحلــول عــام 2035م ،لذلــك نــرى
فرصــا كبيــرة فــي هــذا الســوق ،مــا يجعلنــا نســتمر فــي
ً
بنــاء الشــراكات اإلســتراتيجية التــي تُم ّكننــا مــن تلبيــة
المسال».
الطلب العالمي المرتفع على الغاز الطبيعي ُ
مــن جهتــه ،قــال رئيــس مجلــس اإلدارة ،الرئيــس
التنفيــذي لشــركة ســيمبرا للطاقــة ،جيفــري مارتــن:

إضـــاءة

غسان بوخمسين

ghassan.bukhamseen@aramco.com

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

ترحّ ب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوّعة تعبّر عن آراء ُكتّابها.

«نعمــل فــي ســيمبرا للطاقــة علــى تطويــر أحــد أكبــر
محافــظ األعمــال فــي مجــال البنيــة األســاس لتصديــر
المســال فــي أمريــكا الشــمالية ،واضعيــن
الغــاز الطبيعــي ُ
نصــب أعيننــا تمكيــن مالييــن المســتهلكين مــن الحصــول
على مصادر طاقة أنظف وأكثر موثوقية».
وأضــاف مارتــن« :مــن دواعــي ســرورنا الشــراكة مــع
الشــركات التابعــة ألرامكــو الســعودية ،التــي تُعــد الشــركة
العالميــة الرائــدة فــي مجــال الطاقــة والكيميائيــات
المتكاملــة ،لتطويــر مرفــق ســيمبرا للغــاز الطبيعــي
المســال فــي تكســاس ،والمســاعدة فــي تصديــره إلــى
ُ
األسواق العالمية».
ومــن المتوقــع أن تشــتمل المرحلــة األولــى مــن مشــروع
المســال علــى
بــورت آرثــر المقتــرح للغــاز الطبيعــي ُ
وحدتــي تســييل ونحــو ثالثــة صهاريــج لتخزيــن الغــاز
المســال مــع مــا يرتبــط بهــا مــن مرافــق أخــرى،
الطبيعــي ُ
والتــي مــن شــأنها أن تُتيــح تصديــر مــا يقــرب مــن 11
المســال فــي العــام علــى
مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي ُ
المــدى البعيــد .ويمكــن لهــذا المشــروع أن يكــون أحــد
المســال فــي
أكبــر مشــاريع تصديــر الغــاز الطبيعــي ُ
أمريــكا الشــمالية ،فــي ظــل تو فّــر إمكانــات توســعة
محتملــة لمــا يصــل إلــى ثمــان وحــدات تســييل ،أو مــا
يقــرب إلــى ســعة بحوالــي  45مليــون طن ســنو ًيا مــن الغاز
المسال.
الطبيعي ُ
الجديــر بالذكــر أن وزارة الطاقــة األمريكيــة أصــدرت
تفويضــا لبــورت آرثــر للغــاز الطبيعــي
مطلــع هــذا الشــهر
ً
المســال لتصديــر الغــاز الطبيعــي المنتــج محل ًيــا إلــى
ُ
الــدول غيــر المرتبطــة باتفاقيــات تجــارة حــرة مــع
الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وفــي الشــهر الماضــي،
المســال والشــركات
تلقّــت بــورت آرثــر للغــاز الطبيعــي ُ

تفويضــا مــن الهيئــة الفدراليــة لتنظيــم
التابعــة لهــا
ً
الطاقــة إلنشــاء موقــع لمرفــق تصديــر الغــاز الطبيعــي
المســال وتشــغيله مــع أنابيــب الغــاز الطبيعــي المرتبطــة
ُ
به.
المســال ،إحــدى
وتُعــد بــورت آرثــر للغــاز الطبيعــي ُ
الفــرص التطويريــة الخمــس لشــركة ســيمبرا للغــاز
المســال
المســال لتطويــر أعمــال الغاز الطبيعي ُ
الطبيعــي ُ
فــي مواقــع إســتراتيجية فــي أمريــكا الشــمالية ،وهــي
المســال
جــزء مــن خطــة شــركة ســيمبرا للغــاز الطبيعــي ُ
لتصديــر  45مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي النظيــف
المسال.
للسوق العالمية للغاز الطبيعي ُ
ويتوقــف تطويــر مشــاريع تصديــر الغــاز الطبيعــي
المســال التابعــة لشــركة ســيمبرا للطاقــة للغــاز الطبيعــي
ُ
المســال علــى الحصــول علــى التزامــات إضافيــة مــن
ُ
المســتهلكين ،وإنجــاز االتفاقيــات التجاريــة المطلوبــة،
والحصــول علــى جميــع التراخيــص المطلوبــة ،وتأميــن
التمويــل والحوافــز وغيرهــا مــن العوامــل والتوصل التفاق
اســتثماري نهائــي .وتظــل المشــاركة النهائيــة لشــركة
خدمــات أرامكــو والشــركات التابعــة لهــا فــي مشــروع
المســال ،رهنًــا بإنجــاز
بــورت آرثــر للغــاز الطبيعــي ُ
االتفاقيات النهائية ،إلى جانب عوامل أخرى.

عن شركة خدمات أرامكو:
شــركة خدمــات أرامكــو هــي شــركة تابعــة ألرامكــو
الســعودية فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وتُعــ ُّد
شــركة عالميــة رائــدة ومتكاملــة فــي مجــال الطاقــة
والكيميائيــات ،ويمتــد وجودهــا فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ألكثــر مــن  60عا ًمــا .وتُســهم شــركة خدمــات

أرامكــو فــي قطــاع الطاقــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة
مــن خــال التوظيــف ،والشــراكات مــع شــركات الطاقــة
وخدمــات النفــط األخــرى ،والتعــاون المشــترك مــع
المؤسســات الصناعيــة واألكاديميــة ،والتطويــر البحثــي
والتقني.
ويقــع مقــر الشــركة فــي هيوســتن ،ولهــا مكاتــب فــي
نيويــورك ،وواشــنطن العاصمــة ،وبوســطن وديترويــت.
وتلتــزم شــركة خدمــات أرامكــو باإلســهام اإليجابــي فــي
المجتمعــات ،حيــث يعيــش ويعمــل موظفوهــا ،وبإحــداث
تغييــر إيجابــي مــن خــال التواصــل الــذي يخــدم الفنــون،
وعلوم األرض ،والتعليم والبيئة.

http://www.aramcoservices.com

عن شركة سيمبرا للطاقة:
تتم ّثــل رســالة شــركة ســيمبرا للطاقــة ،فــي أن تصبــح
الشــركة األولــى للبنيــة األســاس للطاقــة فــي أمريــكا
الشــمالية .وبحســب التقاريــر لعــام 2018م ،بلغت عائدات
الشــركة ،التــي تتخــذ مــن ســان دييغــو مقـ ًرا لهــا ،أكثر من
 11.6مليــار دوالر أمريكــي ،كمــا أنهــا تُعــد أكبــر شــركة
مرافــق قابضــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن
حجــم قاعــدة المســتهلكين .وير ّكــز موظفــو شــركات
ســيمبرا للطاقــة الذيــن يزيــد عددهــم علــى 20٫000
موظــف علــى توريــد الطاقــة بــكل اجتهــاد لمــا يقــرب مــن
 40مليــون مســتهلك فــي العالــم .ويُشــار إلــى الريــادة التي
تتمتــع بهــا شــركة ســيمبرا للطاقــة فــي مجــال التنــ ّوع،
والمســؤولية االجتماعيــة والقيمــة االســتثمارية ،وهــي
إحــدى الشــركات المصنفــة ضمــن مؤشــر ســتاندارد آنــد
بورز  500للمرافق ،ومؤشر داو جونز للمرافق.

بين منهجية الطالب وحرية القارئ
ثَ َّمــة طريقتــان للتعلــم واكتســاب المعــارف
والفنــون المختلفــة .تتم ّثــل الطريقــة األولــى فــي
الدراســة األكاديميــة التقليديــة ،حيــث ينضــم
الطالــب إلــى جامعــة أو معهــد مــا ،وينخــرط فــي
تخصــص مع ّيــن و يتــد ّر ج فــي ا لد ر ا ســة
األكاديميــة حتــى ينــال الدرجــة العلميــة .وتتم ّيــز
والتــدرج والمنهجيــة
هــذه الطريقــة ،بالترتيــب
ّ
والوضــوح والنظــام ،وهــو مــا يكفــل للطالــب
الحصــول علــى مبــادئ التخصــص الــذي اختــاره.
أيضــا ،بالشــمول ،بحيــث يســتوعب
وتتم ّيــز ً
الطالــب ُمجمــل فــروع ذلــك التخصــص ،ويــدرس
األولويــات المهمــة ومــا يمكــن تســميته بالمفاتيــح
المعرفية.
ولكــن قــد يعيــب الدراســة األكاديميــة بعــض
المشــكالت ،ومنهــا كثافــة المناهــج الدراســية،
بســبب كثــرة المعلومــات التــي علــى الطالــب
تحصيلهــا فــي فتــرة دراســية قصيــرة ،وهــذا قــد
المقــر رات
يــؤدي إلــى اختــزال كثيــر مــن
ّ
الدراســية وضغطهــا فــي محاضــرات محــدودة،
ممــا يــؤدي إلــى تقديــم بعــض األفــكار المهمــة
يوضــح
يلبــي الحاجــة ،وال ّ
بشــكل مبتــور ،ال ّ
الفكرة ،وال يعطي الموضوعات حقها.
كمــا أنــه قــد تُكتــم أو تُحجــب بعــض النظريــات
فــي التخصــص ،بســبب مخالفــة ذلــك الــرأي ،أو
ا لنظر يــة للــر أ ي ا لســا ئد ا لمهيمــن فــي

التخصــص ،فيتخــرج الطالــب وهــو غيــر ُملــم
بذلــك الــرأي أو النظريــة ،ممــا يــؤدي إلــى
قصور في معلومات الطالب.
وأمــا الطريقــة الثانيــة ،فإنهــا طريقــة القــراءة
الحــر ة ،واالطــاع العــام حســب
الشــخصية
ّ
اهتمــام وميــل الشــخص لمجــال مــا .ومايم ّيــز
هــذه الطريقــة هــي الحريــة شــبه المطلقــة
للقــارئ أو الباحــث فــي قــراءة مــا يشــاء بــا
قيــود أو حــدود ،واالســتزادة مــن فــروع العلــم
بــدون ضغــط الوقــت أو الخضــوع لســلطة فوقيــة
تمنعــه مــن التوســع فــي تلــك النقطــة الفرعيــة
التــي قــد ال توافــق رأي األغلبيــة ،فيكــون بذلــك
ح ًرا في قراءته وتعلُّمه.
أيضــا،
ولكــن لهــذه الطريقــة عيو ًبــا كثيــرة ً
ّ
أهمهــا العشــوائية وغيــاب المنهجيــة فــي القــراءة
والبحــث؛ فقــد نجــد القــارئ يتخبــط فــي
قراءتــه ،ومــن ذلــك أن يتجــاوز المعــارف األوليــة
األســاس المطلوبــة لذلــك المجــال الــذي يقــرأ
فيــه ،ويلــج مباشــرة إلــى عمــق المجــال بــدون
اإللمــام بأسســه وأولوياتــه ،فينشــأ عــن ذلــك
ا ضطــر ا ب و قصــو ر فــي فهــم كثيــر مــن
المعلومــات واألفــكار الضروريــة ،أو قــد يســتغرق
القــارئ أو الباحــث وقتــه وجهــده فــي فــرع
صغيــر أو جزئيــة فرعيــة فــي مســألة مــا ،ويتــرك
باقــي الفــروع والجزئيــات ،أو قــد يُجهــد نفســه

فــي الغــوص فــي مســألة مــا ،ويكتشــف بعــد مــدة
طويلــة أن هــذه القضيــة لــم تعــد متداولــة وتب ّيــن
قصورهــا وظهــرت بعدهــا مســائل عديــدة أكثــر
تطــو ًرا وشـ ً
ـمول ،وبهــذا يكــون قــد أضــاع جهــده
ووقتــه فــي جزئيــة صغيــرة وفــ ّوت قــراءة وفهــم
معظــم الفــروع والمجــاالت المهمــة فــي ذلــك
المجال.
وفــي رأيــي الشــخصي ،توجــد طريقــة ثالثــة
يمكــن أن تجمــع بيــن مم ّيــزات الطريقتيــن
وتتالفــى معظــم عيوبهمــا ،وهــي طريقــة القــارئ
الباحــث المســتفيد مــن إشــراف العالــم
المتخصــص ،بحيــث تكفــل هــذه الطريقــة
المنهجيــة واإلشــراف المنظــم الــذي يُم ّكــن
القــارئ أو الباحــث مــن الحصــول علــى أســس
المجال بطريقة متدرجة وممنهجة.
كمــا ينبغــي اإلشــارة إلــى ضــرورة احتــرام
الجهــود التــي يبذلهــا كل قــارئ وباحــث مخلــص
فــي قراءتــه ،وعلــى كل طــرف التواضــع
واالســتماع إلــى الطــرف اآلخــر والتواصــل
بفاعليــة بالحــوار والتالقــي بالنقــاش للوصــول
إلــى نقــاط اتفــاق ،وعلينــا نحــن كأفــراد المجتمع
تجســير الهــوة والفجــوة التــي قــد تحصــل
أحيا ًنــا ،ومحاولــة االســتفادة مــن جهــود كل
طــرف إلثــراء الحــراك الثقافــي وزيــادة مســتوى
الوعي الفكري للمجتمع.
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يف ورشة عمل شارك فيها أكثر من  ١٦٠موظفًا

شباب أرامكو السعودية يستعرضون األفكار
المبتكرة والدروس المستفادة
طالل المنصور :إن لهذه الورشة أهمية
في بناء تصور أوسع لألعمال في مرحلة
مبكرة من العمل.

فيصل الدوسري ،من إدارة اإلنتاج في
منيفة ،يتحدث عن كاشف الغازات
السامة (الكهروكيميائية).

علي العجمي :ليس من السلوك المناسب إفراط الموظفين
ينم عن النظر إلى
في استخدام هواتفهم المحمولة ،مما ّ
السالمة باعتبارها أولوية ثانوية.

منصور الدوسري :ال بد من المحافظة على التركيز ،وعلى
سالمة المكان لنجاح العمل ،مع ضرورة التعاون مع الزمالء
والعمل بروح الفريق الواحد.

حسن الوهيب ،من إدارة اإلنتاج في
منطقة األعمال الشمالية للغازُ ،يقدم
عرضا عن نظام إدارة األجهزة.
ً

زهير كعكي وعلي املنصور

أحمد الجعفر ،من إدارة اإلنتاج في
المنطقة المغمورة بالسفانية ،يشرح
مفهوم جهاز شحن البطارية.

تناقيــب َّ -
نظمــت أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال
الش ــمالية ،مؤخــ ًرا ،ورش ــة عم ــل لتب ــادل األف ــكار واآلراء
ح ــول األعم ــال الصناعي ــة ،وش ــارك فيه ــا أكث ــر م ــن 160
موظ ًف ــا م ــن مختل ــف إدارات منطق ــة األعم ــال الش ــمالية،
وق ــد ُعق ــدت الورش ــة ف ــي قاع ــة المرج ــان ف ــي تناقي ــب.
وتُم ّثــل الورشــة منص ـ ًة لحديثــي التخــرج لتبــادل المعرفــة
وأفضـــل الممارســـات والتجـــارب ،ومشـــاركة األفـــكار
المبتك ــرة وال ــدروس المس ــتفادة ،وس ــرد قص ــص النج ــاح
لغــرض إنشــاء شــبكة تواصــل بيــن مختلــف التخصصــات
والمرافــق ،وبالتالــي تطويــر فهــم أوســع ألســاليب العمــل
ف ــي المرحل ــة الوظيفي ــة المبك ــرة .وق ــد أوض ــح منس ــق
الورشــة ومق ـ ّدم الحفــل ،عبــداهلل باحكيــم ،أهــداف هــذه
الورشــة المتعـ ِّددة ،كمــا عــرض المشــاركون فل ًمــا توعو ًيــا
عن شروط السالمة في مناطق العمل.

المواهب الشابة
واعد هكاثون( ،قصة شخصية ملهمة)،
يسردها معاذ بالل ،من إدارة إنتاج
المنطقة المغمورة في السفانية.

ماراثون جدة( ،قصة شخصية ملهمة)،
يسردها طالع أبو شرارة ،من إدارة إنتاج
المنطقة المغمورة في السفانية.

وألقــى الناظــر اإلداري لقســم تنميــة المــوارد البشــرية
التاب ــع ألعم ــال الزي ــت ف ــي منطق ــة األعم ــال الش ــمالية،
ط ــال المنص ــور ،كلم ــة قب ــل انط ــاق فعالي ــات ورش ــة
العم ــل ،ق ــال فيه ــا« :أعتق ــد أن اجتم ــاع ه ــؤالء الش ــباب
الذيـــن يتمتعـــون بمختلـــف المواهـــب والعامليـــن فـــي
مواق ــع عدي ــدة ،ه ــو أم ــر مؤث ــر للغاي ــة ،خاصــ ًة عندم ــا
يتعلـــق األمـــر بمشـــاركة خبراتنـــا ومعارفنـــا وأفكارنـــا
المبتك ــرة وأفض ــل التج ــارب م ــن خ ــال تنمي ــة ثقاف ــة
المش ــاركة الت ــي تله ــم وتوف ــر أس ــاليب جدي ــدة للتم ّي ــز
الوظيف ــي» .كم ــا أش ــار المنص ــور م ــن خ ــال الكلم ــة
الترحيبي ــة إل ــى أهمي ــة ه ــذه الورش ــة ف ــي بن ــاء تص ــور
أوسع لألعمال في مرحلة مبكرة من العمل.

السالمة والتطوير
وقـــد أعـــرب مديـــر عـــام اإلنتـــاج فـــي منطقـــة
الســـفانية ،األســـتاذ علـــي العجمـــي ،للمشـــاركين فـــي
الورش ــة ع ــن ش ــكره عل ــى وقته ــم و جهوده ــم المبذول ــة
لتقديـــم أفضـــل فـــرص التدريـــب والتطويـــر إلعـــداد
الموظفين ،وحرصهم الدؤوب على تطوير إمكاناتهم.
وق ــال العجم ــي« :لدين ــا مهم ــة واح ــدة دائ ًم ــا ،وه ــي
كيفية جعل حياة الموظف أكثر أما ًنا وإنتاجية».

رئيســـا فـــي
كمـــا أوضـــح أن الســـامة تُعـــد ُمرتكـــزًا
ً
أعمـــال الشـــركة اليوميـــة ،مشـــي ًرا إلـــى أنـــه ليـــس مـــن
الســـلوك المناســـب إفـــراط الموظفيـــن فـــي اســـتخدام
هواتفهــم المحمولــة ،ممــا ينــم عــن النظــر إلــى الســامة
باعتبارهــا أولويــة ثانويــة .قــال« :نحــن نُتيــح لكــم التنميــة
والش ــعور بالتمكي ــن واإلس ــهام ،ونح ــن نث ــق بك ــم لتقدي ــم
أفض ــل م ــا لديك ــم ف ــي اتخ ــاذ اإلج ــراءات المناس ــبة ف ــي
حياتكم المهنية».
ـجع الحضــور علــى بــذل مزيــد
ـ
ش
ـه،
ـ
حديث
وفــي ختــام
َّ
مــن الوقــت فــي التدريــب ليكونــوا ناجحيــن فــي حياتهــم
المهنية وليحققوا أهدافهم.

تجربة واقعية
م ــن جانب ــه ،ألق ــى مدي ــر إدارة اإلنت ــاج عل ــى اليابس ــة
فـــي منطقـــة الســـفانية ،األســـتاذ منصـــور الدوســـري،
كلمـــة أمـــام المشـــاركين وحثهـــم علـــى العمـــل بـــروح
الفريـــق الواحـــد والحـــرص علـــى التحصيـــل العلمـــي
شـــدد الدوســـري علـــى ثـــاث نقـــاط
والمعرفـــي .كمـــا
ّ
رئيس ــة ،ه ــي :المحافظ ــة عل ــى التركي ــز ،وعل ــى س ــامة
المـــكان لنجـــاح العمـــل ،وااللتحـــاق بـــدورات تقنيـــة
للمس ــاعدة ف ــي تنفي ــذ األعم ــال الت ــي تك ــون ف ــي الحق ــل
بج ــودة ودق ــة عاليتي ــن ،والتع ــاون م ــع الزم ــاء والعم ــل
بروح الفريق واحد.

قصص نجاح ُملهمة
ل ــم تقتص ــر ورش ــة العم ــل عل ــى الموضوع ــات الفني ــة،
تضمنـــت قصـــة نجـــاح ســـردها الموظـــف معـــاذ
فقـــد
َّ
بــال ،مــن إدارة إنتــاج المنطقــة المغمــورة فــي الســفانية،
عرض ــا ح ــول رحلت ــه م ــع فريق ــة ف ــي الف ــوز
حي ــث ق ـ َّـدم
ً
ف ــي جائ ــزة «واع ــد هاكاث ــون» ،وم ــن ث ــم ق ـ ّـدم الموظ ــف
طالـــع أبـــو شـــرارة ،الـــذي أنهـــى دراســـته الجامعيـــة،
مؤخ ـ ًرا ،ويعم ــل اآلن كمش ــغل ف ــي اإلدارة نفس ــها ،حي ــث
تح ــدث ع ــن تجرب ــة ف ــوزه ف ــي مس ــابقة ماراث ــون مدين ــة
جدة لعام 2018م.
وفـــي نهايـــة أعمـــال الورشـــة ،تـــم تكريـــم جميـــع
الخريجيـــن والمشـــاركين لمشـــاركتهم الفاعلـــة بطـــرح
األف ــكار المبتك ــرة ،وقب ــل اختت ــام الح ــدث ت ــم تس ــليط
الضـــوء علـــى االســـتعداد والتحضيـــر لـــورش العمـــل
المقبلة.
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القافلة األسبوعية

يف اليوم العاملي للتن ُّوع احليوي

المحافظة على البيئة أولوية وطنية تقع
على عاتق الجميع
فورست جونز
الظهـران  -يحتفـل العالـم فـي يـوم  22مايـو مـن كل عام
باعتبـاره اليـوم العالمـي للتنـ ّوع الحيـوي ،وهـو اليـوم الـذي
أقرتـه األمـم المتحـدة لتعزيـز ومراقبـة قضايـا التنـ ّوع
الحيـوي .إن هـذا المفهـوم واسـع جـ ًدا وهـو مـا يعنـي أنـه
يتعـدى حماية حياة األنواع الحيوانية المهـددة باالنقراض،
حيث تشـمل حماية وتعزيـز التن ّوع الحيوي ضمـان الزراعة
المسـتدامة ،ومنـع التصحـر ،وتدهـور األراضـي ،ومكافحـة
الجفـاف ،وحمايـة مـوارد الميـاه ،وتوفيـر خدمـات الصرف
الصحـي والطاقـة ،وكذلـك اسـتخدام أحـدث التقنيـات
واالبتكارات للسـماح بالتنمية المسـتدامة .كما يعني كذلك
حمايـة محيطاتنا وغاباتنا ومجتمعاتنـا األصلية ،باإلضافة
إلـى ضمـان األمـن الغذائـي والتعامـل مـع تغيـر المنـاخ،
والقائمة تطول وهي هائلة كأهميتها.

تنوعنا الحيوي ،غذاؤنا وصحتنا
ّ

يعيش طائر حجل فيلبي في جنوب غرب المملكة العربية
نوعا من الطيور
السعودية وشمال اليمن ،وهو واحد من ً 498
الشائعة في المملكة .كما تهاجر حوالي  300نوع عبر
المملكة سنو ًيا ،وتتقاطع في ثالثة خطوط طيران رئيسة مع
شبه الجزيرة ،وبذلك تنقل الطيور من مناطق بعيدة مثل
الهند ومدغشقر وجنوب إفريقيا والدول اإلسكندنافية
وسيبيريا وحتى أالسكا.

ُيعد الضب من أكثر أنواع الزواحف
المحلية المعروفة في المنطقة.
ويمكن أن تنمو هذه السحالي ذات
الذيل الشوكي حتى يبلغ طولها 76
سم ،وتولي المملكة العربية
السعودية أهمية كبيرة في
المحافظة عليها.

بينمـا كشـفت دراسـات أخـرى أنـه مـن المحتمـل الحصـول
نوعـا مـن الزواحـف المحليـة ،و18
علـى مـا يصـل إلـى ً 13
ً
مذهلا مـن الطيـور داخـل
نوعـا
نوعـا مـن الثدييـات ،وً 176
ً
المنطقـة المسـيجة .إضافـة إلـى ذلـك ،مـن المرجـح أن
نوعـا يعيـش فقـط فـي شـبه الجزيـرة
تحمـي المحميـة ً 19
العربيـة .وتنسـجم محميـة الشـيبة للحيـاة الفطريـة مـع
اتفاقية األمم المتحدة للتن ُّوع الحيوي ،فعلى سـبيل المثال،
نوعـا أدرجتهـا حكومـة المملكـة
مـن خلال حمايـة ً 39
نوعـا
العربيـة السـعودية كأولويـة وطنيـة للحفـظ ،وً 40
مدرجـا رسـم ًيا في قائمـة األنواع المهـ ّددة دول ًيا أو القريبة
ً
نوعا يتناقص دول ًيا .باإلضافة إلى ذلك،
من التهديد ،وً 92
تتماشـى المحميـة مع اتفاقيـة األمم المتحدة بشـأن حفظ
األنـواع المهاجرة من خالل إنشـاء ملاذ آمن لما يصل إلى
نوعـا مـن الطيـور المهاجرة التي مـن المحتمل أن تمر
ً 169
عليها في رحالتها السـنوية بيـن األراضي اإلفريقية ،حيث
يتوفـر غذاؤهـا ،ومناطـق تكاثرهـا فـي جميـع أنحـاء أوروبا
وآسيا.

النظم البيئية الصحية

كان موضـوع  22مايـو لهـذا العـام هـو «تن ّوعنـا الحيـوي،
غذاؤنـا ،صحتنـا» ،ووفقًـا لألمـم المتحـدة ،يُعـ ّد التنـ ّوع
الحيـوي بمثابـة األسـاس الذي تقوم عليه المعيشـة والرفاه
الغذائـي ،حيـث يعمـل بمثابـة «محفّـز رئيـس» فـي تحويـل
النظم الغذائية وتحسين صحة اإلنسان.
وذكـر البرنامـج البيئـي لألمم المتحدة في بيان الكشـف
عـن موضـوع هذا العام« :فـي المائة عـام الماضية ،اختفى
أكثـر من  %90من أنواع المحاصيل من حقول المزارعين،
ولقد فقدنا نصف سلاالت عديد من الحيوانات الداجنة،
وأصبحـت جميـع مناطـق الصيـد الرئيسـة السـبع عشـرة
ُعرضـة للصيـد الجائـر أو تتجـاوز حدودهـا المسـتدامة».
وعلاوة علـى ذلـك ،وبينمـا يـزداد تنـ ُّوع المـواد الغذائيـة (ال
سـيما بفضـل التقنيـة واألطعمة المصنعة التي تسـاعد في
الس ْـمنَة) ،فـإن النظام الغذائـي العالمي -أو
زيـادة معـ ّدالت ُّ
مـا يأكلـه النـاس بالفعـل -أصبـح ينقصـه التنـ ُّوع علـى نحـو
أساسا لضمان
متزايد .يُعد التن ُّوع الحيوي الصحي مطل ًبا
ً
نظـام غذائـي مناسـب فـي جميـع أنحـاء الكوكـب ،وتقديـم
وجبـات مغذيـة لسـكان العالـم .وفـي النهايـة ،هنـاك حاجة
إلـى أنظمـة بيئيـة صحيـة لضمـان توفيـر محاصيـل ولحوم
وأسماك صحية.

إن مهمـة أرامكـو السـعودية لحمايـة وتعزيـز التنـ ُّو ع
الحيوي ليسـت مقتصرة على منطقة الشـيبة ،فقد ح ّددت
الشـركة فـي نهايـة عـام 2018م 18 ،موق ًعـا يحـوي بيئـة
طبيعيـة عاليـة الجـودة ،تتجـاوز المعاييـر التـي يجـب
تحديدهـا كمناطـق حمايـة للتنـ ُّوع الحيـوي للشـركات ،مـا
المهددة
يعنـي أن كل موقـع من هـذه المواقع يحوي األنـواع
َّ
إقليم ًيا أو دول ًيا أو المهاجرة أو المستوطنة.
ولحمايـة النظـم البيئيـة الطبيعيـة فـي أي مـكان آخـر،
تواصـل الشـركة زراعـة شـتالت أشـجار المانغـروف ،حيث
قامـت بزراعـة أكثر من  2.2مليون شـجرة ،وهذا العدد في
ازدياد .فاستعادة غابات المانغروف ستؤدي إلى امتصاص
كميـات كبيـرة مـن ثانـي أكسـيد الكربـون ،حيـث ستسـهم 2
مليـون مـن أشـجار المنغـروف فـي إزالـة مـا يقـرب مـن 4
مالييـن طـن مـن الغـاز علـى مـدى عمـر األشـجار ،وهـذا
أيضـا أنواع
يعـادل أكثـر من  820ألف سـيارة ،كما سـتغذّي ً
الحيـاة البحرية الالزمة لتزويد المملكـة بموارد المأكوالت
البحريـة الصحية .وكذلك يُسـهم نشـر الشـعاب المرجانية
البحرية االصطناعية في ذلك.

التنوع الحيوي الغني في الشيبة
ُّ

حياة صحية

إن حمايـة وتعزيـز التنـ ُّوع الحيـوي ليـس جديـ ًدا علـى
أرامكـو السـعودية .ويـدرك الكثيـرون داخـل المملكـة
وخارجهـا تما ًمـا عملنا لتطوير محمية الحيـاة الفطرية في
الشـيبة ،حيـث أعـادت أرامكو السـعودية وشـركاؤها إدخال
المهـا العربـي والريـم والنعـام إلـى منطقـة محمية مسـيجة
بشكل آمن تمتد على مساحة  637كيلومت ًرا مرب ًعا .ويدعم
أيضـا عشـرة أنـواع نباتيـة قـادرة علـى
هـذا المشـروع ً
الصمود أمام بعض أقسى الظروف المناخية على األرض،

عندما تصل األسـماك الطازجـة وجميع المواد الغذائية
والمشـروبات األخـرى إلـى مـز ّودي التمويـن فـي الشـركة
والمطاعـم والمرافق األخـرى ،يتأكد علماء الصحة البيئية
فـي أرامكـو السـعودية مـن سلامة جميـع المنتجـات
الصالحـة لالسـتهالك البشـري ومز ّودة بملصقـات التغذية
الصحيحـة .وقـد أطلقـت الهيئـة العامـة للغـذاء والـدواء
مبادرة قائمة المعلومات الغذائية في أنحاء المملكة ،حيث
أصبحـت إلزاميـة منـذ بدايـة عـام 2019م .وتوفـر قائمـة
المعلومـات الغذائيـة معلومـات عـن السـكريات والملـح
ومسـتويات الدهـون المشـبعة وعـدد السـعرات الحراريـة

لتسـمح للزبائـن بمتابعـة احتياجاتهـم اليومية وعيـش حياة
صحيـة أكثـر مـن خلال اختيـار منتجـات صحية .وتماشـ ًيا
مـع مبـادرة الهيئـة العامـة للغـذاء والـدواء ،تر ّكـز أرامكـو
السعودية بشدة على ضمان عادات األكل الصحية وحماية
جميـع الموظفيـن وأفـراد أسـرهم ،مـع معالجـة مشـكلة
الس ْمنَة وتوفير فهم أكبر للقيم الغذائية .كما تقوم الشركة
ُّ
بإجـراء عديـد مـن أنشـطة أخـذ ع ّينـات الطعـام والميـاه
لضمان الصحة بتقنية تتيح لها متسـ ًعا من الوقت لسـحب
المنتجات التي قد تُش ّكل مخاطر صحية في أماكن أخرى
مـن العالـم .فعلـى سـبيل المثـال ،تعتمـد أرامكـو السـعودية
علـى نظـام اإلنـذار الغذائـي للتخفيـف مـن المخاطـر
المرتبطة بتزايد عولمة سلسلة اإلمداد باألغذية ،ولتقديم
تحذيـرات مبكـرة إلى المجتمع ،والتخفيف من أي تأثيرات
محتملـة على سلامة أغذية المز ّودين والمسـتهلكين داخل
أرامكـو السـعودية .فبـدون ميـاه شـرب آمنـة ال يمكـن أن
يكـون اسـتهالك الغـذاء آمنًـا حقًـا ،حيث تُعد خطة سلامة
الميـاه -وهـي نهـج قائـم علـى تقييـم المخاطـر لتحسـين
سلامة إمـدادات مياه الشـرب -مطلوبة قانو ًنـا وأداة مهمة
في هذا المسعى.
واعتبـا ًرا مـن عـام 2019م ،وضـع مـا نسـبته  ٪100مـن
منتجـي ميـاه شـرب أرامكـو السـعودية خططهـم لسلامة
الميـاه ،التـي بموجبهـا أجـروا تقييمـات شـاملة للمخاطـر
تشـمل إنتـاج الميـاه ،وتدابيـر الرقابـة ،والرصـد التشـغيلي
مـن المصـدر إلى صنبور المسـتهلك ،وبالتالـي ضمان مياه
الشـرب السـليمة فـي جميـع أنحـاء مرافـق الشـركة .وفـي
مـكان آخـر ،تعمـل الشـركة علـى زراعـة مليـون شـجرة برية
محليـة في جميع أنحاء المملكة ،التـي بدورها ،وباإلضافة
إلى أنها تعزّز التن ّوع الحيوي ،فسـوف تحارب التصحر من
خلال إبطـاء تقـ ّدم رمـال الهبـوب .وتحمـي هـذه المشـاريع
وغيرهـا مجموعـة التنـ ّوع الحيـوي المذهلـة فـي المملكـة
نوعا من الطيـور ،و117
العربيـة السـعودية ،التي تضـم ً 498
نوعـا مـن الثدييات ،و 107أنـواع من الزواحـف ،و 2400نوع
ً
نوعا من الشـعاب المرجانية،
و266
المزهرة،
النباتات
من
ً
نوعا من األسماك.
وً 1230
ولوضـع هـذه األرقـام فـي منظورهـا الصحيـح ،تمتلـك
أنواعا مـن الطيور لكل كيلومتر
المملكـة العربية السـعودية
ً
مربـع أكثـر مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة وأسـتراليا
والبرازيـل( .المصـدر :بحـث إدارة حماية البيئة باسـتخدام
بيانـات مـن برد اليف إنترناشـيونال) .ويهاجر ما يقرب من
 300نـوع مـن الطيـور عبـر المملكـة سـنو ًيا ،وتتقاطـع فـي
ثلاث خطـوط طيـران مـع شـبه الجزيـرة ،وبذلـك تنتقـل
الطيـور مـن مناطـق بعيـدة مثل الهنـد ،ومدغشـقر ،وجنوب
إفريقيـا ،والـدول االسـكندنافية وسـيبيريا وحتـى أالسـكا،
وقـد طـارت بعـض هـذه الطيـور أكثـر مـن  10000كيلومتـر
بحلـول الوقـت الـذي تصـل فيـه إلـى المملكـة العربيـة
السعودية.

ما الذي تستطيع القيام به؟
يمكنـك القيـام بالكثيـر لحمايـة وتعزيـز التنـ ّوع الحيـوي.
مثـل التأكد مـن إطفاء األنـوار ،وصيانة التسـريبات ،وإلقاء
األطبـاق الورقيـة واألوراق المسـتخدمة فـي سلال إعـادة
التدويـر ،ووضع القضايا البيئية نصب عينيك يوم ًيا ،حيث
يمكـن أن تُحـدث هـذه الخطـوات الصغيـرة ،عنـد اتخاذهـا
علـى نطـاق واسـع ،فار ًقـا كبيـ ًرا .لـذا ،بـادر باتخـاذ هـذه
الخطـوات الصغيـرة ،وهـو األمـر الصحيـح الـذي عليـك
القيام به.

القافلة األسبوعية

 23مايو ٢٠١٩

5

بعد النجاح الذي حتقق يف األعوام املاضية

برنامج تب ّرع الموظفين
تنو ًعا
الرمضاني ُيصبح أكثر ُّ
محمد القحطاني
الظه ــران  -تحـــرص أرامك ــو الس ــعودية عل ــى تعزي ــز
المواطنـــة بوصفهـــا إحـــدى قيمنـــا التـــي نســـعى إلـــى
تحقيقه ــا م ــن خ ــال رؤيتن ــا ف ــي أن نك ــون ر ّوا ًدا مؤثري ــن
ف ــي تهيئ ــة ف ــرص اجتماعي ــة واقتصادي ــة مس ــتدامة م ــن
أج ــل اإلس ــهام ف ــي تنمي ــة المملك ــة وغيره ــا م ــن األماك ــن
التـــي نعمـــل فيهـــا ،وهـــي ترجمتنـــا لمفاهيـــم التنميـــة
المس ــتدامة والمس ــؤولية االجتماعي ــة ،حي ــث تم ّث ــل ه ــذه
القيمـــة أكثـــر مـــن مجـــرد فعـــل الخيـــر؛ وهـــذا اإليمـــان
يُعـ ـزِّزه الدع ــم ال ــذي توف ــره الش ــركة م ــن خ ــال برام ــج
ومبـــادرات المواطنـــة ،وعبـــر جهـــود التطـــوع مـــن ِقبـــل
موظفيها.
ويُعــد برنامــج تبــرع الموظفيــن الرمضانــي ،أحــد أهــم
رواف ــد المواطن ــة ف ــي أرامك ــو الس ــعودية ،وه ــو برنام ــج
ســـنوي يُقـــام خـــال شـــهر رمضـــان المبـــارك ،ويجســـد
فيـــه موظفـــو أرامكـــو الســـعودية معنـــى المواطنـــة
والمســـؤولية وحـــب الخيـــر للغيـــر ،مـــن خـــال جمـــع
تبرعــات نقديــة وتقديمهــا إلحــدى الفئــات المحتاجــة مــن
نســيج مجتمعنــا الغالــي .وتقدي ـ ًرا لــروح المســؤولية لــدى
الموظفي ــن ،تق ــوم الش ــركة بمعادل ــة التب ــرع ال ــذي يُس ــهم
به الموظفون بنسبة .%100
ومن ــذ بداي ــة األلفي ــة وموظف ــو الش ــركة يتس ــابقون إل ــى
جمــع التبرعــات مــن خــال حمــات الحقيبــة المدرســية.
ثــم تطــورت هــذه المبــادرة وأصبحــت الحقيبــة أداة تقنيــة
ُعرفــت بـــ «هديــة المعرفــة» وقُدمــت لفئــات محتاجــة مــن
الطلبة والطالبات.
وف ــي ع ــام 2016م ،تط ــورت المب ــادرة ،وكذل ــك ارتف ــع
عـــدد المســـتفيدين منهـــا ،حيـــث تـــم اختيـــار فئـــة
مســـتهدفة جديـــدة وهـــم األطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن
صعوب ــات ف ــي الس ــمع ،وأُطل ــق عليه ــا حمل ــة «أري ــد أن
أس ــمع» .الت ــي امت ــدت لث ــاث س ــنوات متتالي ــة ،خ ــال
شـــهر رمضـــان المبـــارك ،وكانـــت تهـــدف إلـــى دعـــم
ضع ــاف الس ــمع م ــن األطف ــال بس ــماعات طبي ــة متط ــورة
تس ــاعدهم عل ــى تحس ــين مس ــتوى الس ــمع .وفيم ــا يل ــي
أهم إنجازات الحملة:
بلــغ إجمالــي تبرعــات الموظفيــن عشــرة مالييــن ريــال

وعادلـــت الشـــركة هـــذا المبلـــغ لكـــي يصبـــح إجمالـــي
تبرعـــات الموظفيـــن والشـــركة عشـــرين مليـــون ريـــال،
واس ــتفاد م ــن ه ــذه الس ــماعات الطبي ــة  1850طف ـ ًـا ف ــي
مختلف مناطق المملكة.

المناســـب ،وســـداد فواتيـــر الخدمـــات الضروريـــة
ومصروف ــات المعيش ــة الضروري ــة األخ ــرى .كم ــا يش ــمل
دعــم األرامــل ،وهــو برنامــج يُســهم فــي توظيــف األرامــل
م ــن خ ــال تقدي ــم التدري ــب العمل ــي له ــن .وأخي ـ ًرا دع ــم
أســـر الســـجناء ،حيـــث يُســـهم فـــي ســـداد فواتيـــر
الخدمات ألسر السجناء.

تقــول أم شــهد ،والــدة إحــدى المســتفيدات مــن حملــة
(أريــد أن أســمع)« :توقفــت شــهد عــن الدراســة فــي سـ ٍـن
مبكـــرة بســـبب مضايقـــات زميالتهـــا لهـــا وشـــعورها
بالتجاهــل بســبب عــدم قدرتهــا علــى الســمع .وهــي اآلن
ف ــي الرابع ــة عش ــرة م ــن عمره ــا ،وتغي ــرت حياته ــا بع ــد
تركي ــب الس ــماعات ،حي ــث ت ــدرس بج ّدي ــة ف ــي مدرس ــة
لمحــو األميــة للحــاق بأخواتهــا فــي المدرســة المتوســطة
قري ًبا».
أمـــا والـــد الطفلـــة هبـــة ،إحـــدى المســـتفيدات مـــن
الحملـــة ،فيقـــول« :كانـــت هبـــة انطوائيـــة حتـــى فـــي
التعامــل مــع إخوتهــا ،ألنهــا لــم تكــن قــادرة علــى التواصــل
معهـــم .لكـــن منـــذ تســـلّمها أجهـــزة تقويـــة الســـمع،
أصبحــت تقضــي مزي ـ ًدا مــن الوقــت فــي ممارســة اللعــب
مع إخوتها والجلوس مع أسرتها».
يُضي ــف وال ــد عبدالرحم ــن ،أح ــد المس ــتفيدين « :كان
عبدالرحمــن يتصــف دائ ًمــا بالحــدة والعدوانيــة ،وتعـ ّـرض
لمضايقــة زمالئــه فــي المدرســة مــا جعلــه انطوائ ًيــا ،ولــم
يح ــب أجه ــزة تقوي ــة الس ــمع الس ــابقة ،لك ــن من ــذ تس ـلّمه
أجهــزة تقويــة الســمع المتطــورة التــي ق ِّدمتهــا لــه أرامكــو
الســعودية ،تحســنت حالتــه ،وأصبــح اجتماع ًيــا ،ولــم يعــد
يخش ــى مضايق ــات الزم ــاء ،وأصب ــح اهتمام ــه بأجه ــزة
تقوية السمع الخاصة به كبي ًرا».
أم ــا وال ــدة راش ــد ،أح ــد المس ــتفيدين ،فتق ــول« :كان
راش ــد يعان ــي م ــن صعوب ــات ف ــي النط ــق ،وانض ــم إل ــى
مدرســـة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة .ومنـــذ تســـلُّمه
جهـــاز تقويـــة الســـمع ،انتقـــل إلـــى مدرســـة متكاملـــة
وتحسنت مهاراته أثناء التحدث تحسنًا كبي ًرا».

ثان ًيا الصندوق الطبي:

قصص نجاح تستحق أن تُروى

حملة نوعية ومتم ِّيزة
فــي هــذا العــام وألول مــرة ،أصبــح بإمــكان الموظفيــن
أن يخت ــاروا المج ــال الع ــام للتب ــرع تح ــت ثالث ــة صنادي ــق
عامــة ،وهــي :الصنــدوق االجتماعــي ،والصنــدوق الطبــي،
والصنـــدوق التعليمـــي .حيـــث ينـــدرج تحـــت هـــذه
الصناديـــق عـــدد مـــن البرامـــج الخاصـــة
والفئـــات المســـتهدفة مـــن ذوي الدخـــل
المح ــدود ،وق ــد ت ــم التوص ــل إل ــى ه ــذه
المجـــاالت العامـــة والبرامـــج الخاصـــة
بعـــد تحليـــل ودراســـة مئـــات الطلبـــات،
التـــي تـــرد إلـــى الشـــركة بشـــكل دوري،
ومـــن خـــال تواصـــل الشـــركة مـــع
الجمعيات الخيرية ومعرفة احتياجاتهم.

بلغ إجمالي تبرعات
الموظفين والشركة
مليون ريال سعودي
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ً
أول الصندوق االجتماعي:
ويشــمل كفالــة األيتــام مــن خــال برنامــج دعــم األيتــام
وأســـرهم مـــن خـــال اإلســـهام فـــي توفيـــر المســـكن

ويش ــمل مس ــاندة مرض ــى الس ــرطان م ــن خ ــال
توفيـــر الســـكن لمـــن يخضعـــون للعـــاج مـــن
الس ــرطان والرعاي ــة الصحي ــة الالحق ــة ،وكذل ــك
توفيـــر أجهـــزة قيـــاس الســـكر ،وأجهـــزة غســـيل
الكلى.

ثال ًثا الصندوق التعليمي:

امتدت حملة "أريد أن أسمع" لثالث سنوات ،خالل شهر
رمضان المبارك ،وكانت تهدف إلى دعم ضعاف السمع من
األطفال بسماعات طبية تساعدهم على تحسين مستوى
السمع.
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وتشـــمل توفيـــر المـــواد التعليميـــة المهمـــة لطـــاب
وطالبـــات األســـر المحتاجـــة ،وكذلـــك دعـــم ورعايـــة
البرامـــج الصيفيـــة فـــي المناطـــق المحتاجـــة ،ودعـــم
ورعايـــة البرامـــج التعليميـــة التـــي تهـــدف اكتســـاب
المهارات والمعارف في المناطق المحتاجة.

مضاعفة األثر
تقـــوم شـــركة أرامكـــو الســـعودية مـــن خـــال حملـــة
التبرع ــات ،بمعادل ــة تبرع ــات الموظفي ــن بنس ــبة .%100
بحي ــث إذا تب ـ ّـرع موظ ــف أو موظف ــة بـــ 100ري ــال ،عل ــى
ســـبيل المثـــال ،فـــإن الشـــركة تدفـــع  100ريـــال كذلـــك
ل ــذات اله ــدف المخت ــار م ــن قب ــل الموظ ــف أو الموظف ــة
ويصبـــح اإلجمالـــي  200ريـــال .ممـــا يضاعـــف األثـــر
واألجر ،بإذن اهلل.
و هنـــا ك عـــد ة معا ييـــر ال ختيـــا ر
الجمعيـــات الخيريـــة التـــي ســـيتم
توجيــه التبرعــات لهــا ،ومــن ذلــك أن
تك ــون جمعي ــة خيري ــة غي ــر ربحي ــة
موجـــودة فـــي المملكـــة العربيـــة
الســـعودية ،وأن تكـــون جمعيـــة
رســـمية ومســـجلة فـــي وزارة
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة،
وموثوقــة لــدى أرامكــو الســعودية،
بحيــث تــم التعامــل معهــا ســابقًا أو
تـــم التأكـــد مـــن فاعليـــة برامجهـــا،
وكذلـــك التأكـــد مـــن التـــزام الجمعيـــة
بوص ــول جمي ــع التبرع ــات إل ــى مس ــتحقيها
قبل نهاية عام 2019م.
جديـــر بالذكـــر أنـــه ،وبعـــد انتهـــاء حملـــة تبـــرع
الموظفيـــن ،ســـيتم اإلعـــان عـــن إجمالـــي التبرعـــات
حســـب الصناديـــق العامـــة .وســـيتم حينهـــا توزيـــع
التبرع ــات حس ــب األه ــداف الت ــي اختاره ــا الموظف ــون
على الجمعيات الخيرية.
ويمك ــن التواص ــل م ــع مس ــؤولي حمل ــة التبرع ــات م ــن
خالل إرسال بريد إلكتروني إلى:
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القافلة األسبوعية

شاركت فيه أرامكو السعودية

المتقدمة
انعقاد منتدى ف ّني يناقش التقنيات
ِّ
والجاهزية لالستجابة السريعة النسكاب الزيت
جاهزية
أرامكو السعودية

أكثر من

150

فعالية تدريبية للتعامل
مع حوادث انسكاب الزيت
كل عام.

شملت موضوعات المنتدى ،الذي ُعقد على مدار يومين وحضره خبراء
إقليميون ودوليونُ ،سبل الوصول إلى أعلى مستويات التحضير
والجاهزية ،للتعامل مع حوادث انسكاب الزيت عند وقوعها.
تصوير :عبدالعزيز المعيويد

إميون هيوسنت

أكثر من

٤٥

سفينة منتشرة في كافة
أنحاء الخليج العربي
مجهزة بأحدث تقنيات
التحكم بالتلوث
الزيتي.

تشمل
المصادر

•٣
• 45

طائرات لرش المواد
الكيميائية.
سفينة لمكافحة
التلوث ،وأجهزة الكشط.

أكثر من

•
•

 6000أسطوانة من
المذيبات الكيميائية.
مترا من
ً 20000
األذرع الرافعة.

البحريــن  -بالشــراكة بيــن أرامكــو الســعودية ،وأويــل
ســبل ريســبونس ليمتــدُ ،عقــد المنتــدى الفنّــي األول
للجاهزيــة للتعامــل مــع حــوادث انســكاب الزيــت ،فــي مملكة
البحريــن ،مؤخـ ًرا ،حيــث سـلّط المنتــدى الضــوء علــى طــرق
وأســاليب الوصــول إلــى أعلــى مســتويات الجاهزيــة
واالســتعداد للتعامــل مــع حوادث انســكاب الزيــت المختلفة.
واســتقطب المنتــدى خبــراء إقليمييــن ،ودولييــن مختّصيــن
بالتعامــل مــع حــاالت انســكاب الزيــت ،إضاف ـ ًة إلــى جهــات
حكومية أخرى.
وتُعــد أويــل ســبل ريســبونس ليمتــد ،أكبــر جهــة تعاونيــة
دوليــة يم ّولهــا قطــاع البتــرول ومهمتهــا االســتجابة لحــوادث
انســكاب الزيــت فــي أي مــكان فــي العالــم مــن خــال توفيــر
الجاهزية ،واالستجابة وخدمات التدخل السريع.
كمــا اشــتمل المنتــدى الــذي اســتمر لمــدة يوميــن،
ونظمتــه إدارة األعمــال البحريــة فــي أرامكــو الســعودية،
علــى سلســلة مــن العــروض التقديميــة وورش العمــل التــي
عرضــت للخبــرات والمنهجيــات فــي هــذا المجــال .وكان
مــن بيــن المتحدثيــن فــي هــذا المنتــدى المديــر اإلقليمــي
ألويــل ســبل ريســبونس ليمتــد ،الســيد مايــكل رولــدان،
والرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة فــي البحريــن،
األستاذ محمد بن دينة.

الجاهزية وسرعة االستجابة
وضمــن فعاليــات المنتــدى ،ألقــى نائــب الرئيــس
للخدمــات الصناعيــة فــي أرامكــو الســعودية ،األســتاذ
عبدالحكيــم القوحــي ،كلمــة فــي اليــوم األول شــ ّدد فيهــا
علــى أهميــة الجاهزيــة واالســتجابة الســريعة لحــوادث
انســكاب الزيــت .وأشــار إلــى أن أرامكــو الســعودية تنفــذ
أكثــر مــن  150فعاليــة تدريبيــة للتعامــل مــع حــوادث

انســكاب الزيــت كل عــام ،للمحافظــة علــى أعلــى مســتويات
الجاهزيــة ،ولحمايــة النظــام البيئــي البحــري والبيئــة فــي
المملكــة .وقــال القوحــي« :علــى الرغــم مــن مســتوى
الجاهزيــة الحالــي المرتفــع ،نواصــل إجــراء تقييمــات
شــاملة لقيــاس القــدرات الحاليــة والتوســع فــي األعمــال
وزيــادة األنشــطة فــي الخليــج العربــي والبحــر األحمــر».
مضيفًــا« :واألهــم مــن ذلــك هــو التأكــد أن الســفن التــي
نمتلكهــا أو المســتأجرة مج ّهــزة بأحــدث تقنيــات التحكــم
بالتلــوث الزيتــي .ويظهــر ذلــك جل ًيا في األســطول المنتشــر
فــي كافــة أنحــاء الخليــج العربــي ،والبحــر األحمــر المكـ ّون
من أكثر من  45سفينة».

مع ّدات االستجابة
وكشــف القوحــي أن أرامكــو الســعودية ،بوصفهــا شــركة
عالميــة رائــدة فــي مجــال الطاقــة ،تمتلــك أكبــر مخــزون في
العالــم مــن مع ـ ّدات االســتجابة لحــوادث انســكاب الزيــت.
وتشــتمل هــذه المــوارد علــى ثــاث طائــرات ذات أجنحــة
ثابتــة لــرش المــواد الكيميائيــة ،و 45ســفينة لمكافحــة
التلــوث ،و 20000متــر مــن األذرعــة الرافعــة ،ومجموعــة
مــن أجهــزة كشــط الزيــت وأكثــر مــن  6000أســطوانة مــن
المذيبات الكيميائية.
وأ ّكــد القوحــي أن أرامكــو الســعودية تســتبدل حال ًيــا
بعــض المعــ ّدات الموجــودة بمعــ ّدات حديثــة متطــ ّورة ذات
تقنيــة عاليــة ،خاصــة باالســتجابة النســكابات الزيــت.
وأضــاف« :نقــوم حال ًيــا بتطبيــق أحــدث تقنيــات الكشــط،
التــي تُدعــى وحــدة اســتخالص الزيــت العائــم ،والتــي يُعــد
تطبيقهــا سـ ً
ـهل ،وتعمــل بشــكل جيــد فــي الميــاه الهائجــة».
كمــا حــثّ القوحــي المشــاركين علــى اســتخدام المنتــدى
كفرصــة لتبــادل األفــكار وأفضــل الممارســات والتواصــل
لبلــوغ مســتويات أعلــى مــن التم ّيــز .وقــال« :مســاندتنا
بعضــا هــي عبــارة عــن قــوة تدفعنــا لبلوغ مســتويات
لبعضنــا ً
أعلــى ،واألهــم مــن ذلــك أنهــا تســاعدنا فــي حمايــة البيئــة
الهشة لألرض بطريقة أفضل».
مــن ناحيتــه ،قــال مديــر إدارة األعمــال البحريــة ،األســتاذ
خالــد محســن« :للمنتــدى عــدة أهــداف ،أولهــا :رفــع درجــة
أهميــة االســتجابة النســكاب الزيــت ،ووضــع قضيــة حمايــة
البيئــة ضمــن أهــم أولوياتنــا ،وإطــاع عمالئنــا وشــركائنا
وجيراننــا عليهــا .ومــن ناحيــة أخــرى نــود التعــاون مــع
األطــراف األخــرى فــي المنطقــة ،فمــن الواضــح أننــا
نتشــارك فــي الهمــوم نفســها ،لذلــك يجــب علينــا العمــل م ًعا
لنرفع من نسبة األثر اإليجابي على البيئة».

التعاون هو سر النجاح
فهر خميس

علي قاسم

مهدي بالحارث

وأضــاف محســن ،أن الهــدف الرئيــس مــن انعقــاد
المنتــدى هو مناقشــة التخطيط ،والجاهزية واالســتجابة،
وتشجيع التعاون.

عبدالحكيم القوحي ،يلقي كلمة في المنتدى الف ّني األول
للجاهزية في التعامل مع حوادث انسكاب الزيت ،الذي
نظمته إدارة األعمال البحرية في أرامكو السعودية .استقطب
ّ
المنتدى ،الذي ُعقد على مدار يومين في البحرين ،خبراء
إقليميين ودوليين شاركوا في ورش العمل والعروض ،من أجل
تبادل المعرفة واالطالع على أحدث التقنيات واألساليب
الفاعلة في التعامل مع حاالت انسكاب الزيت.

وقــال« :هــذا المنتــدى األول مــن نوعــه ،ويمكننــا أن
نتقـ ّـدم خطــوة أخــرى إلــى األمــام فيمــا بعــد ،ونتحــدث
عــن الوقايــة وليــس االســتجابة .وس ـيُعقد اجتمــاع آخــر
بعــد فتــرة وجيــزة لنر ّكــز أكثــر علــى إجــراءات الوقايــة،
وســندعو شــركات متخصصــة للحضــور إللقــاء الضــوء
علــى منهجياتهــا ،وتجاربهــا ،وتقنياتهــا الجديــدة
وخبراتها».
وقــال محســن إن المنتــدى شــهد حضــور أطــراف
إقليميــة رئيســة تعمــل فــي مجــال التخفيــف مــن آثــار
انسكاب الزيت ،إضاف ًة إلى ممثلي جهات حكومية.
وأوضــح أن خــط الســاحل فــي البحــر األحمــر يمتــد
لمســافة  1700كيلومتــر ،وأن نشــر الموارد يجــب أن يت ّم
بطريقة إستراتيجية.
وقــال« :ال يمكننــا فقــط وضــع مواردنــا علــى خــط
أيضــا عنــد
الســاحل ،بــل يجــب أن نكــون منتبهيــن ً
اختيــار مواقــع مراكزنــا اإلســتراتيجية .يوجــد هنــاك
ســبعة مراكــز رئيســة ،ثالثــة منهــا فــي الخليــج العربــي،
واألربعة على ساحل البحر األحمر».
ّ
المنســق اإلقليمــي لحــوادث انســكاب
ونظــم الفعاليــة
ّ
الزيــت فــي إدارة األعمــال البحريــة فــي أرامكــو
الســعودية ،إبراهيــم الهــال ،بمســاندة من مديــر أعمال
االســتجابة الدوليــة النســكاب الزيــت فــي أرامكــو
السعودية ،األستاذ فهر خميس.
وقــال الهــال« :تســعى أرامكــو الســعودية بجــد
للمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة والتقليــل مــن
االنبعاثــات واألثــر البيئــي لجميــع أنشــطتها مــن خــال
ا لجهــو د ا لمســتمر ة لتحســين أ عمــا ل ا لشــر كة ،
التقــدم التقنــي وأفضــل الممارســات
واالســتفادة مــن
ّ
في القطاع».
وأضــاف أن المنتــدى أتــاح فرصــة لتبــادل الخبــرات،
وأفضــل الممارســات ،واألفــكار اإلبداعيــة ،وأحــدث
التقنيــات المتعلقــة باالســتجابة لحــوادث انســكاب
الزيــت .وأضــاف الهــال قائـ ًـا« :كانــت فرصــة جيــدة
وانعكــس هــذا مــن خــال وجــود منظمــات ،وهيئــات
دولية ،وخبراء عالميين في هذا القطاع».
وأنهــى حديثــه بالقــول :إن أرامكــو الســعودية ســوف
تســتمر فــي ســعيها للحصــول علــى أحــدث التقنيــات
لقيــاس أدائهــا فــي االســتجابة لحــوادث انســكاب
الزيــت ،والوقايــة منهــا بالمقارنــة مــع الشــركات الرائــدة
األخرى في هذا القطاع.
الجديــر بالذكــر أن رئيــس قســم الهندســة البيئيــة في
أرامكــو الســعودية ،علــي قاســم ،قــد اســتعرض خطــة
الشــركة إلعــادة تأهيــل الحيــاة البر ّيــة بعــد حــوادث
انســكاب الزيــت .كمــا قـ ّـدم رئيــس قســم إعــداد خرائــط
المعالــم األســاس في إدارة المســاندة الهندســية ،مهدي
شــرحا حــول الكشــف المب ّكــر النســكاب
بالحــارث،
ً
الزيــت فــي البحــار ومراقبتــه باســتخدام تقنيــة
االستشعار عن بُعد.

القافلة األسبوعية
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بدد الصدى
شجرة زيتون الجوف ُت ّ
في جوف المدرا
القافلة األسبوعية
قدمـت مبـادرة أرامكـو السـعودية ،لزراعة أشـجار الزيتون في
الظهـران َّ -
منطقـة الجـوف الشـمالية ،مصـدر إلهـام غيـر متوقّـع لحـل مشـكلة انتشـار
صدى الصوت في مبنى خدمات الدعم في برج المدرا في الظهران.
وقـد تـم طـرح التحـدي المتمثل فـي إيجـاد حل لمشـكلة انتشـار الصدى
لفريـق مـن طلاب التصميـم الداخلـي ،المنضميـن إلـى برنامـج التدريـب
الصيفـي التعاونـي الخـاص بالشـركة لعـام 2017م .وقـد تجاوبـوا مـع هـذا
التحدي باقتراح زراعة شـجرة زيتون من الجوف في السـاحة الداخلية في
برج المدرا ،المتصاص الصوت وتشتيته .وقد لقيت هذه الفكرة دع ًما من
قسم حماية البيئة في أرامكو السعودية ،بمساعدة كلية العمارة والتخطيط
التابعة لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام.

التصدي للمشكالت

أثـارت الخطـة األوليـة لـزرع الشـجرة عـد ًدا مـن التحديـات ،بمـا فـي ذلـك
الحفـر األرضي للجذور ،والتأثير على الكابلات تحت األرض ،والحاجة إلى
تقـرر وضـع شـجرة زيتـون صناعيـة -
صيانـة إضافيـة .وبعـد تفكيـر عميـقّ ،
وجذع بعـرض نصف متر  -في
بارتفـاع ثمانيـة أمتار ،وعرض خمسـة أمتار،
ٍ
السـاحة الداخلية لبرج المدرا .وبعد التغلب على عقبة وضع الشـجرة داخل

المبنى ،كان موظفو المبنى سعداء ج ًدا بالنتيجة (البصرية والسمعية)؛ فقد
ٍ
بشكل كامل.
اختفى الصدى

التدريب واألشجار
تضمـن مشـروع أرامكـو السـعودية لزراعة أشـجار الزيتون توفيـر التدريب
ّ
لــخمسين أسـرة وزراعـة مليوني شـجرة زيتون فـي منطقة الجـوف ،مما وفّر
تأثيـ ًرا دائ ًمـا إيجاب ًيـا علـى المجتمـع المحلـي .وتمثـل شـجرة الزيتـون رمـزًا
للسلام واالزدهـار ،وهـي بمثابـة تذكيـر بعديـد مـن المبـادرات التـي تدعمهـا
أرامكو السعودية ،داخل المملكة وخارجها .وجدير بالذكر ،أن إدارة خدمات
المكاتـب تُولـي اهتما ًمـا كبيـ ًرا بالطلاب المنضميـن إلـى برنامـج التدريـب
الصيفـي التعاونـي ،والذيـن تسـتضيفهم الشـركة كل عـام .باإلضافـة إلـى
توجيههـم وتعليمهـم حـول األنشـطة التشـغيلية المختلفـة إلدارة خدمـات
المكاتـب ،فـإن اإلدارة تُم ّكنهم من تطوير أفكارهم وتطبيق حلولهم المبتكرة،
وقد كان لدى الطالب عديد من االقتراحات الرائعة على مر السنين.
وبهـذة المناسـبة ،قـال مديـر إدارة خدمـات المكاتـب ،األسـتاذ أحمـد
الزاهد« :نشعر بسعادة غامرة ألن المبادرة الصغيرة لزراعة أشجار الزيتون
فـي منطقـة الجـوف ،قد ألهمت الجيل الشـاب للتوصل إلى حل لمشـكلة في
أحد مرافق الشركة».

خالل فعاليات عيد
مرة
الفطر املبارك ألول َّ
يف الشرق األوسط

إثراء
يستضيف
العرض
المسرحي
العالمي
(الفرشاة)

الظهـران  -ضمـن فعاليـات عيـد الفطـر المبـارك،
يسـتضيف مركز الملـك عبدالعزيز الثقافي العالمـي (إثراء)،
عـرض (الفرشـاة) القادم مـن كوريا الجنوبيـة ،والحائز جائزة
الفنون اآلسـيوية في مهرجان إدنبره الدولي للفنون (فرينج)،
وذلـك فـي الفتـرة مـن  3إلـى  5شـوال 1440هــ ( 8 - 6يونيـو
2019م).
مـرة فـي الشـرق
ألول
م
د
قـ
ي
الـذي
المسـرحي،
العـرض
ُ ّ
ّ
األوسـط ،يهـدف إلـى إلهـام األطفـال مـن مختلـف الفئـات
العمريـة ،من خالل تقديم عروض ورسـومات إبداعية خارجة
عـن المألـوف تُسـهم فـي صنع مسـتقبل حافـل باإلبـداع الفني
بصوره المتن ّوعة.

قصة دايسـونغ ،شـخصية العرض
ويحكـي عـرض الفرشـاة ّ
مرسـخً ا قناعته
الحيـاة
صعوبات
الرئيسـة ،الـذي يتغلـب علـى
ّ
بـأن جميـع األطفـال قـادرون علـى عيش الفـن وتجسـيده .كما
يتعـرف األطفـال مـن خلال العرض علـى شـخصيات متن ّوعة،
ّ
وت ّ
ُوظـف فيـه مجموعـة مـن الدمـى الراقصـة ،والموسـيقى
الحية.
يُشـار إلـى أن مسـرح إثـراء يحظـى بتصميـم أوبرالـي يضـم
 900مقعد ،على مسـاحة تقدر بـ  10آالف متر مربع ،ويهدف
عرضا محل ًيا وعالم ًيا سـنو ًيا ،تشـمل العروض
إلـى تنظيم 30
ً
المسـرحية ،وعـروض السـيرك ،وعـروض الدمـى ،باإلضافـة
إلى العروض الموسيقية المتن ّوعة.

وقـد تـم تصميـم المسـرح علـى امتـداد ثالثـة مسـتويات
بالتدرج جهة مقاعد الجمهور ،لتنتهي عند الشرفة المرتفعة،
ّ
بأسلوب ٍ
ٍ
يتضمن مشاهدة واضحة لخشبة
فريد
ص ّممت
التي ُ
ّ
المسـرح ،حيـث تصـل الطاقـة االسـتيعابية للشـرفة إلـى 174
مقعـ ًدا ،فيما يصل العدد في الشـرفة الثانيـة إلى  158مقع ًدا،
مخصص ًة
والثالثة إلى  196مقع ًدا .كما يوفّر المسرح مساح ًة
ّ
لمسـاعدة ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي الوصـول إلـى
مقاعدهم.
ويأتـي عـرض الفرشـاة في إطار جهـود مركز إثـراء الرامية
إلـى إلهـام المجتمـع السـعودي ،عبـر تقديـم مبـادرات وبرامـج
نوعيـة لكافـة شـرائح المجتمـع ،تهـدف إلـى توفيـر محتـوى

معرفـي متم ّيـز ،وتقديـم تجـارب متن ّوعـة للـزوار مـن خلال
العـروض والنـدوات والمؤتمـرات المحليـة ،حيـث يُعـد المركـز
منص ًة لإلبداع ،تُجمع فيها المواهب للتعلّم ومشاركة األفكار.
ّ
ولمزيد من المعلومات عن أوقات العرض وأسعار التذاكر،
يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمركز:

https://www.ithra.com/ar

كمـا يمكنكـم االطلاع علـى جديـد العـروض ،وآخـر أخبـار
المركز من خالل متابعة قنوات التواصل االجتماعي:
فيسبوكKing Abdulaziz Center for World Culture :
تويترIthra@ :
إنستغرامIthra@ :
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القافلة األسبوعية

األمير سلطان بن سلمان( ،العاشر من اليمين وقوفً ا) ،رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ،ورئيس مجلس
أمناء األكاديمية الوطنية للطيران «طيران» ،وعبدالحكيم القوحي( ،الثالث من اليسار) .وعدد من مسؤولي شركاء
األكاديمية والطالب الذين يتلقون تدريبهم في األكاديمية في مدينة الملك عبداهلل االقتصادية.

أول أكاديمية طيران غير ربحية في المملكة
تح ّلق بأحالم الشباب السعودي عال ًيا
حامد العطاس

االقتصادية ومطار الثمامة بالرياض.

ثــول  -يعــود تاريــخ قطــاع الطيــران فــي المملكــة العربيــة
الســعودية إلــى عــام 1945م ،عندمــا تس ـلّم الملــك المؤســس
عبدالعزيــز أول طائــرة فــي تاريــخ البــاد ،وهــي طائــرة
دوغــاس  C-47ســكايتراين كهديــة مــن الرئيــس األمريكــي
آنــذاك الس ـ ّيد فرانكليــن روزفيلــتّ .إل أن أول طيــار ســعودي
حلّــق فــي ســماء المملكــة كان الكابتــن عبدالســام ســرحان،
الــذي قــاد الطائــرة وهــو فــي الخامســة عشــرة مــن عمــره،
حيــث تخـ ّـرج كطيــار عســكري فــي عــام 1920م ،ثــم ُع ّيــن فــي
مصلحة الطيران.
كمــا شــهدنا فــي عــام 1985م تحليــق أول رائــد فضــاء عربي
مســلم؛ هــو صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن
سلمان ،على متن الرحلة الفضائية على المكوك ديسكفري.
وفــي خطــوة جديــدة مــن شــأنها أن تفتــح فضــا ًء جديــ ًدا
لقطــاع الطيــران ،احتفــت المملكــة بتدشــين األكاديميــة
الوطنيــة للطيــران «طيــران» ،يــوم األربعــاء  ٢٦شــعبان 1440هـــ
( 1مايــو 2019م) التــي دشّ ــنها األميــر ســلطان بــن ســلمان،
رئيــس مجلس إدارة الهيئة الســعودية للفضــاء ،ورئيس مجلس
أمنــاء األكاديميــة الوطنيــة للطيــران ،بمقرهــا الرســمي فــي
مدينــة الملــك عبــداهلل االقتصاديــة ،حيــث تــم اإلعــان عــن
تدشينها على مساحة  35ألف متر مربع.
وكشــف حفــل التدشــين الــذي حضــره نائــب الرئيــس
للخدمــات الصناعيــة فــي أرامكــو الســعودية ،األســتاذ
عبدالحكيــم القوحــي ،مديــر عــام دائــرة التدريــب والتطويــر،
األســتاذ فيصــل الحجــي وعــدد مــن مســؤولي الشــركة
والجهات المشــاركة في التأســيس ،عن أن األكاديمية ســتصل
لطاقتهــا االســتيعابية المقــدرة بـــ  1650متدر ًبــا خــال األعوام
الثالثــة المقبلــة مــن خــال فرعيها فــي مدينة الملــك عبداهلل

تأهيل الكوادر الوطنية وفق
أعلى المعايير الدولية

أول

طائرة في تاريخ البالد ،هي
طائرة دوغالس C-47
سكايتراين

وأعلــن األمير ســلطان بن ســلمان ،أن األكاديميــة ترمي إلى
تأهيــل الكــوادر الوطنيــة وفــق أعلــى المعاييــر الدوليــة ،بمــا
يتماشــى مــع أهــداف الوطــن المســتقبلية وتوفيــر فــرص عمــل
مســتدامة ،وأشــار إلــى أنهــا ستُســهم فــي تعزيــز اقتصــاد
الوطــن ودعمــه بكــوادر وطنيــة متخصصــة فــي مجــال صناعــة
الطيــران علــى أعلــى المســتويات ،فــي ظــل الطلــب المتزايــد
على الكفاءات المدربة في هذا المجال.
وأكــد أن المملكــة فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز تواصل مســيرة البنــاء والتطوير
فــي مختلــف المجــاالت وخاصــة الطيــران ،مــن خــال
اســتكمال تشــييد وصيانــة المطــارات ودعــم البنيــة التحتيــة
وتنشــيط الحركــة التجاريــة واالقتصاديــة والســياحية ،الف ًتــا
إلــى أن قطــاع الطيــران يُعــد مــن األذرع الداعمــة القتصــاد
الــدول ،ويُســهم فــي النمــو والتق ـ ُّدم ،وأن المملكــة قــد حباهــا
اهلل موق ًعــا إســتراتيج ًيا وقــو ًة اقتصاديــ ًة متينــ ًة ،تدفعهــا
لالســتمرار فــي تحقيــق مكاســب كبيــرة فــي مجــال الطيــران،
من ّو ًهــا بــأن المملكــة تمتلــك اليــوم أكبــر المطــارات ،وأضخــم
طائــرات النقــل والبضائــع ،وتســتضيف أهــم مؤتمــرات
وملتقيات الطيران العالمية.

 1200متدرب في صيانة
الطائرات و 450طيا ًرا
وكشــف مديــر عــام (طيــران) ،الكابتــن محمــد الســبيعي،

أول طيار

سعودي ح ّلق في سماء المملكة
كان الكابتن عبدالسالم سرحان،
الذي قاد الطائرة وهو في
الخامسة عشرة من عمره

أن األكاديميــة ســتكون أكبــر مركــز مــن نوعــه علــى مســتوى
الشــرق األوســط للتدريــب فــي تخصصــات قطــاع الطيــران
المختلفــة ،حيــث ســتكون الطاقــة االســتيعابية لألكاديميــة
 1650متدر ًبــا ســنو ًيا ،منهــم  1200متــدرب فــي صيانــة
الطائــرات و 450طيــا ًر ا مــع إمكانيــة رفــع الطاقــة
االســتيعابية فــي المســتقبل .وأشــار الســبيعي إلــى أن
الدراســة التــي قامــت عليهــا األكاديميــة تقـ ّدر حاجــة قطاع
الطيــران فــي المملكــة بمــا يقــرب مــن  8800طيــار و11700
فنــي صيانــة طائــرات فــي القطــاع المدنــي والعســكري
خــال األعــوام الســبعة المقبلــة .وســتدعم األكاديميــة
خدمــات التدريــب لقطــاع الطيــران داخــل المملكــة ممــا
يحــد مــن تكاليــف التدريــب فــي الخــارج بمــا يقــرب مــن
 ،%30واإلســهام فــي الناتــج المحلــي بالمحافظــة علــى مــا
يقــرب مــن  %40مــن هــذه التكاليــف ليتــم صرفهــا داخــل
المملكــة وكذلــك توفيــر كثيــر مــن الوظائــف اإلضافيــة
ألبناء الوطن.
وشــدد علــى أن األكاديميــة ســتقوم بتدريــس برامــج
ّ
معتمــدة عالم ًيــا ،وســتطبق منهــج أرامكــو الســعودية
المتطــور الذكــي باللغــة اإلنجليزيــة ،فــي هــذا المجــال
لمــا للشــركة مــن خبــرة طويلــة فــي مجــال التدريــب
الصناعــي تمتــد لـــثمانين عا ًمــا ،وســيكون التدريــب مــن
قبــل شــركات عالميــة معتــرف بهــا ،وينتهــي بتوظيــف
المتدرب.
وتتم ّيــز األكاديميــة بتســخير أفضل التقن ّيــات ضمن بيئة
تعلــم ذك ّيــة ومدروســة بعنايــة ،لتهيئــة منتســبيها ليكونــوا
ر ّوا ًدا لمســتقبل يزخــر بالمبدعيــن .كما ســتكون األكاديمية
منصــة داعمــ ًة لتوفيــر فــرص عمــل للشــباب الســعودي
ّ
الطمــوح فــي مجــاالت تقن ّيــة تُســهم فــي نمــ ّو االقتصــاد
الوطني وتع ّدد موارده.
ّ

ستكون
الطاقة االستيعابية لألكاديمية
متدربا سنو ًيا ،منهم
متدرب في صيانة
طيا ًرا
الطائرات و

1650
1200

450

نموذج للشراكة
وعبــر األميــن العــام لهيئــة المــدن االقتصاديــة ،مهنــد
ّ
نموذجــا لتفعيــل
هــال ،عــن فخــره أن تكــون األكاديميــة
ً
محــور الشــراكة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص ،مــن
خــال الشــراكة البنّــاءة مــع مدينــة الملــك عبــداهلل
االقتصاديــة التــي ســتحتضن «طيــران» ،كإحــدى
مبــادرات المــدن االقتصاديــة التــي تســعى إلــى تدشــين
وثمــن دور
تجمعــات لقطــاع الطيــران ،بــإذن اهللّ ،
المســهمين فــي مبــادرة «طيــران» ،والممثليــن في مجلس
األمناء ،مؤك ًدا أنهم جزء أساس من نجاح المشروع.
وأشــار الرئيــس التنفيــذي لمدينــة الملــك عبــداهلل
االقتصاديــة ،األســتاذ أحمــد لنجــاوي ،إلــى أن المبــادرة
ولــدت مــن رحــم منظومــة رؤيــة المملكــة  ،2030ومــن
شــأنها أن تُســهم فــي تحقيــق أهــداف تلــك الرؤيــة،
وتعمــل وفــق معاييرهــا فــي النجــاح ،وأبــرز تلــك
األهــداف :تفعيــل الشــراكة بيــن الدولــة والقطــاع
الخــاص فــي أحــد أهــم القطاعــات نم ـ ًوا وجذ ًبــا اليــوم،
فضـ ًـا عــن تدشــين نمــوذج تنمــوي قابــل للتكــرار ،فــي
ٍ
قطاعات أخرى».
يُذكــر أن األكاديميــة أنشــئت بمبــادرة وطنيــة يرأســها
األميــر ســلطان بــن ســلمان وبإســهام مجموعــة كبيرة من
الشــركاء اإلســتراتيجيين على مســتوى المملكــة ،ممثلين
فــي نــادي الطيــران الســعودي ،وأرامكــو الســعودية،
ووزارة التعليــم ،والمؤسســة العا ّمــة للتدريــب التقنــي
والمهنــي ،والخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،وهيئــة
ا لمــد ن ا ال قتصا د يــة  ،و مد ينــة ا لملــك عبــد ا هلل
االقتصاديــة ،والشــركة الســعودية للتنميــة واالســتثمار
التقني «تقنية».

تقدر
حاجة قطاع الطيران
في المملكة بما يقرب من
طيار و
فني صيانة طائرات

8800

11700
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برامج (إثراء) الثقافية
والشعبية في شهر الخير
بشاير الشريف
الظهـران  -احتفـى مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) بقـدوم شـهر رمضـان المبـارك بتنظيـم
مجموعة من الفعاليات الثقافية الشـعبية ،التي تهدف إلى
تعزيـز القيـم والمالمـح التراثية الوطنيـة الممزوجة بالفرح
والتسـامح والسرور وغرسها في نفوس األجيال المتعاقبة،
والتأكيـد علـى ضـرورة إحيـاء المـوروث الشـعبي بكافـة
أشكاله.
صـرح مديـر مركـز الملـك عبدالعزيـز
المناسـبة،
وبهـذه
ّ
الثقافـي العالمي»إثـراء» ،األسـتاذ علـي المطيـري ً
قائلا:
لنجسـد
«نحتفـي فـي إثـراء بقدوم شـهر رمضـان المبارك؛
ّ
فـي هـذه المناسـبة االجتماعيـة التراثيـة ،التي لهـا مكانتها
الكبيـرة فـي القلـوب ،قيمـة التمسـك بالهويـة الوطنيـة
والمحافظـة علـى العـادات التقليديـة فـي أذهـان شـباب
جسـد رؤيـة إثـراء في
المسـتقبل .وتأتـي هـذه الفعاليـات لتُ ّ
صممـت بشـكل
برامـج
دمـج الثقافـة بالعلـوم والفنـون فـي
ُ
إبداعـي بالتزامـن مـع شـهرنا الفضيـل ،بهـدف إحـداث أثر
إيجابي وملموس في الفرد والمجتمع».
ويشـتمل برنامـج إثـراء الرمضانـي على أمسـيات ثقافية
تتضمـن مناقشـات ومحاضـرات ت ّ
ُنظـم فـي عطلات نهايـة
َّ

األسـبوع الرمضانيـة ،باإلضافـة إلـى برنامـج إثرائي متم ّيز
يتعرف
يُق ّدم لألطفال بمناسبة حلول الشهر الكريم ،حيث ّ
األطفال على أهمية هذا الشـهر وأبرز األنشطة واألعراف
المتبعـة مـن خلال مجموعـة من البرامـج وورش
التقليديـة ُ
العمـل المتن ّوعـة ،باإلضافـة إلـى تنظيـم عـدد مـن البرامـج
والفعاليـات الشـعبية التـي تُنظم فـي ممرات المركـز ،وكان
المقدمـة للـز ّوار :برنامـج المسـحراتي،
مـن الفعاليـات ُ
واحتفـال القرقيعـان الـذي اسـتمر لمـدة ثالثـة أيـام ابتـدا ًء
مـن يـوم الخميـس  13-11رمضـان 1440هــ ( 18-16مايـو
2019م) ،وغبقـة رمضـان فـي مطعـم اإليـوان ،لالحتفـاء
بشـهر الخيـر وتعزيـز العـادات التراثيـة وإحيائهـا لألجيـال
القادمة.
الجديـر بالذكـر أن تنظيـم مثـل هـذه الفعاليـات فـي
المناسـبات المختلفـة يهـدف إلـى تحسـين الحيـاة الثقافية
فـي المجتمـع ،والجمـع بيـن المعرفـة واإلبـداع والفنـون
والتـراث؛ ليصبـح المركـز وجهـ ًة ثقافيـ ًة متعـ ّددة األبعـاد،
ليُقـدم تجارب واسـعة للـزوار من خالل العـروض والندوات
والمؤتمـرات التـي تهـدف إلـى إلهـام وتحفيـز ر ّوادهـا فـي
مختلـف المجاالت ،حيث إنه قد تم تصميم البرامج لتكون
محفّزة لحب االسـتطالع والتعلـم ،ولرعاية المواهب لكافة
شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية.

تصوير :أحمد آل ثاني

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحتفي بالقرقيعان

تصوير :حاتم عويضة

ليلى القفشات
الظهــران -فــي منتصــف شــهر رمضــان مــن كل عــام،
يُحيــي مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي فعاليــات
القرقيعــان أو مــا يُســمى بالناصفــة أو القريقشــون ،وهــو
أحــد أحــب التقاليــد الخليجيــة لقلــوب الصغــار والكبــار
علــى ٍ
حــد ســواء .ويرتــدي فيــه األطفــال مالبــس شــعبية
ويتجولــون فــي األحيــاء وهــم ينشــدون أهازيــج تراثيــة،
حامليــن معهــم أكياســهم التــي تمتلــئ بمــا تجــود بهــا أنفــس
الجيــران واألهالــي .إنهــا فرحــة ينتظرها األطفــال كل عام،
ولهــذا يحــرص مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي علــى
أال يُســتثنى األطفــال المنوميــن فــي قســم عنايــة األطفــال
من هذه الفرحة ،أسو ًة بأقرانهم األصحاء.
كعادتهــم الســنوية ،يُزيــن موظفــو مركــز قســم األطفــال
بالزينــة الشــعبية والصــور القديمــة ،ويضعــون الطعــام علــى
الطــاوالت ،ويوزّعــون المالبــس الشــعبية والهدايــا علــى
األطفــال المن ّوميــن .ولكــن أكثــر مــا يحبــه هــؤالء األطفــال،
هــي الفرقــة الشــعبية التــي تزور المركــز ســنو ًيا لتحتفل مع
األطفال بالتصفيق واألناشيد الشعبية.

ابتسامة عريضة مشرقة
عبــرت ســيدة عبــداهلل آل شــريان،
وبهــذه المناســبة،
ّ
والــدة المريــض عبــداهلل منصــور عــن رأيهــا ،قائلــة« :يبل ـ ُغ
ابنــي عبــداهلل  11عا ًمــا ،وقــد تنـ ّوم فــي مركــز جونــز هوبكنز
أرامكــو الطبــي ،منــذ أكثــر مــن شــهر .كنــت قلقــة للغايــة
خصوصــا أن أخته الصغرى شــاركت
بشــأن وضعه النفســي
ً
المنظم خــارج المركز واســتمتعت بــه كثي ًرا.
فــي القرقيعــان ُ
عندمــا أخبرونــا أن المركــز ســيحتفي بالقرقيعــان مــع
األطفــال المنوميــن ،رأيت ابتســامة عريضة تُشــرق من وجه
صغيــري» .تنهــدت والــدة عبــداهلل تنهيدة عميقة وارتســمت
ابتســامة فــي عينيهــا وهي تُشــاهد عبداهلل يصفــق بحماس
ويشــارك األطفــال اآلخريــن بغنــاء أغنيــة شــعبية علمتــه
ٍ
ســنوات عديــدة،
إياهــا كمــا علمتهــا إياهــا والدتهــا قبــل
وأضافــت« :هــل تعلميــن ،عــادة مــا يكــون عبــداهلل نائ ًمــا فــي
مثــل هــذا الوقــت مــن اليــوم ،إال أنــه اســتيقظ اليــوم مبكـ ًرا
وتحـ ّـرك بنشــاط لــم أعهــده منــه ،مؤخ ـ ًرا .لــم يتوقــف عــن
أعبــر عــن
االبتســام طــوال اليــوم حقيق ـ ًة ال أعــرف كيــف ّ

شــكري لمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي علــى هــذه
اللفتــة اإلنســانية ،وكل مــا أســتطيع قولــه هــو :شــك ًرا لهــذه
االبتسامة ،لقد افتقدت رؤيتها».
وال تقتصــر الفرحة بالقرقيعان علــى األطفال في المركز
فحســب ،بــل تمتــد لطاقــم العمــل كذلــك .وكان مــن ضمــن
المحتفليــن بالقرقيعــان علــى مــدى الســنوات الماضيــة،
الرئيــس التنفيــذي لمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي،
الدكتــور دانييــل ريغامونتــي ،الــذي قــال« :أحــد التقاليد التي
أســتمتع بالمشــاركة فيهــا بمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو
الطبــي ،هــي القرقيعــان .فــي كل عــام ،أقــف وســط مرضانــا
الصغــار ،أصفــق معهــم وأحــاول الغنــاء معهــم .ال أســتطيع
ً
محاطــا بــكل تلــك
التوقــف عــن االبتســام عندمــا أكــون
الســعادة .نفخــر فــي مركزنــا باهتمامنــا بــأال تفــوت مرضانا
فرصة المشاركة بهذا التقليد السنوي».

رعاية للمريض وأفراد أسرته
وكمــا صـ ّـرح الرئيــس التنفيــذي لألعمال فــي مركز جونز
هوبكنــز أرامكــو الطبــي ،األســتاذ عبدالمحســن المخيلــد،

ً
قائــا« :توفير العناية لمســتخدمي الخدمــات الصحيــة ال
تتعلــق بصحتهــم الجســدية فقــط ،بــل بصحتهــم النفســية
أيضــا .ونحــرص فــي المركــز علــى أال تفوتنــا  أي مناســبة
ً
قــد تُضفــي ابتســامة علــى وجــوه أبنائنــا خــال تواجدهــم
فــي قســم الرعايــة الصحيــة لألطفال ،ولهــذا نحتفــل معهــم
بالقرقيعــان كل عــام .كمــا أن رؤيــة ضحكاتهــم واالســتماع
أيضــا وتحفزنــا لتقديم خدمات
ألهازيجهم ترفع معنوياتنــا ً
أفضــل « .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الهــدف الرئيــس مــن
االحتفــال بهــذه التقاليــد مع األطفــال المن ّومين هــو الرعاية
بالصحــة النفســية للمرضــى ،إذ إن المعنويــات العاليــة لهــا
أثــر إيجابــي علــى رحلــة الشــفاء وتوفيــر بيئــة يجــد فيهــا
فرصــا متعــ ّددة للضحــك واللعــب ،وهــي أحــد
األطفــال
ً
الجوانب التي يُوليها المركز اهتما ًما بالغًا.
وقالــت طبيبــة األطفــال فــي قســم العنايــة باألطفــال،
الدكتــورة حنــان الشــيخ« :ينتابنــا الحمــاس عندمــا نشــاهد
فرحــة األطفــال ،فمــن المهــم لنــا أال تفوتهــم النشــاطات
التــي يشــاركون بهــا األطفــال اآلخريــن ،وهــذا جــزء مــن
سياســة المركــز التــي ترتكــز علــى توفيــر رعايــة محورهــا
أيضا».
ليس فقط المريض ،بل أفراد أسرته ً
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في البدء كان الخط

إعداد :د .أمين عبدالهادي

«الحيـاة خـط ،والفكـر خط ،وكل شـيء خـط» هذه هي
الخالصة الكبـرى التي يق ِّدمها اإليطالي مانليو بروزاتين
أسـتاذ تاريـخ العمـارة والفنـون الجميلـة بجامعـة
كافوشـكاري بالبندقيـة وبوليتيكنيـك ميالنـو ،فـي كتابـه
الممتـع «قصـة الخطـوط» ،الـذي يسـتعرض فيـه تأريخً ـا
دقيقًـا للخطـوط يخـرج بـه عـن تصوراتنـا التـي حصرتهـا
فـي مفاهيمهـا الرياضيـة والهندسـية .للخطـوط في هذا
الكتـاب ،الـذي صـدرت ترجمتـه إلـى العربيـة ،مسـار
حياتـي كامـل ،فالخـط يصـل ويفصـل ،وهـو يع ّيـن بدايات
أيضـا .والخـط ينحنـي
األشـياء لكنـه يحـ ِّد د نهايتهـا ً
ويسـتقيم ،ويُق ّيـد ويُحـرر .ورغـم ارتبـاط الكتـاب الوثيـق
أيضـا رؤيـة
بالفنـون الجميلـة والمعماريـة ،إال أنـه يقـ ّدم ً
فلسـفية عـن معنـى الخطـوط كمـا تطـ ّور عبـر الزمـن.
تشـريحا دقيقًـا علـى مـدار سـبعة
وهكـذا يقـ ّدم المؤلـف
ً
فصـول لجميـع أنواع الخطـوط واسـتعماالتها وأوضاعها:
الخـط البسـيط ،الخـط والضـوء والظـل ،الخـط الـذي
يحبـو ،الخـط بيـن لحظتيـن ،الخـط المحـاذي ،والخـط
السـوي ،ثـم يختـم كتابـه
الجميـل ،الخـط الحـر ،والخـط
ّ
المعمـاري
بفصـل يعـرض فيـه لطبيعـة العالقـة بيـن
ّ

وخطوطـه علـى اختالفها .وال يعني هذا التشـريح الوافي
أن الكتـاب أكاديمـي بحـت يصعـب علـى القـارئ غيـر
المتخصـص فهمـه ،ألن مـن يشـرع فـي قراءتـه سـري ًعا ما
يـدرك أنـه أمـام سـرد مشـوق لقصـة الخطـوط التـي
تجسـدت فملأت الفـراغ وكانـت األسـاس لتصميمـات
ّ
تضمـن هذا السـرد
فنيـة ومعماريـة اسـتثنائية ،حتـى وإن
ّ
تفاصيـل كثيـرة ،لكنهـا تظـل مـن النـوع الـذي ال غنـي عنه
لرسـم صـورة تاريخيـة متكاملـة تربط بين الفنـان وخطه.
يبقـى أن نؤكـد أن مانليـو بروزاتيـن أراد أن يحتفـي
بالخطـوط البـارزة والواضحـة ،وتلـك المنسـية التـي تكاد
ال تُـرى ،كمـا رغـب في أن يعيـد االعتبار لها عبـر التأريخ
الشـامل ،كأنـه يقـول« :فـي البـدء كان الخـط»؛ فهـو يحلل
فـي كتابـه الخـط فـي المجتمعـات البدائيـة ويوضـح كيف
شـ ّكلت تلـك الخطـوط ذاكرتهـا ،ثم ينتقـل بنا إلـى العصر
اإلغريقـي وتصوراتـه الفلسـفية عـن الخط ،ثـم يدخل بنا
إلـى العصـور الوسـطى ،ثـم إلـى عصـر النهضـة ومـا تَ ِليَـه
ٍ
وبشـكل مـا ،يمكـن النظـر
وصـوالً إلـى القـرن العشـرين.
ً
سـجل واف ًيـا يتتبـع رحلـة
إلـى هـذا الكتـاب باعتبـاره
الخطوط في تفاعلها مع البيئة اإلنسانية التي أنتجتها.

يقـ ِّدم هــذا الكتــاب برها ًنــا عمل ًيــا علــى التأثيــر الكبيــر
الــذي لعبتــه مواقــع اإلنترنــت التــي تســتهدف جمهــو ًرا
متن ِّو ًعــا بســبب طبيعــة المحتــوى الالفــت الــذي يق ِّدمــه.
الكتــاب بعنــوان «مــاذا لو» ،ويضــم مجموعة مــن اإلجابات
مــن رانــدال مونــرو مبدع شــخصية العصــا الهزليــة xkcd
التــي تحظــى بشــعبية هائلــة مــن ر َّواد اإلنترنــت عــن
أســئلة غيــر منطقيــة ليــس مــن المعتــاد أن يف ّكــر فيهــا
أحــد أب ـ ًدا .وهــي األســئلة التــي يطرحهــا رانــدل ويجيــب
عنهــا علــى موقــع  xkcd.comالــذي يــزوره المالييــن
أســبوع ًيا .وال يُعــد الكتــاب تجمي ًعــا فقــط لهــذه اإلجابــات
التــي ســبق ورودهــا علــى الموقــع ،ألنــه يقــ ِّدم أســئلة
وإجابــات جديــدة تما ًمــا بلغــت نســبتها  % 51مــن إجمالــي
مــا تــم عرضــه بيــن دفتــي هــذا الكتــاب .األســئلة هنــا
عبثيــة وغيــر معقولــة مــن ع ّينــة :هــل مــن الممكــن جعــل
أســنانك تبــرد إلــى درجــة حــرارة منخفضــة جــ ًدا ،إلــى
درجــة أنهــا ســتتحطم عنــد تنــاول فنجــان قهــوة ســاخن؟
أو إذا بــدأت فــي االرتفــاع بمعــدل قــدم واحــدة فــي
الثانيــة ،كيــف ســتموت بالضبــط؟ هــل ســتتجمد ً
أول؟ أم

ســتختنق ً
أول؟ أو شــيء مــا آخــر؟ أو كذلــك «مــن أي
ارتفــاع ينبغــي أن تســقط شــرحة لحــم لكــي تكــون
مطبوخــة عندمــا تصطــدم بــاألرض؟ أو «مــاذا لــو ضربــت
مدينــة نيويــورك األمريكيــة مثـ ًـا هــزة أرضيــة بقــوة  15أو
 20أو  25ريختــر؟ ال شــك أن األســئلة غريبــة لكــن يبقــى
األغــرب إن رانــدال يق ـ ّدم بعــد بحــث مســتفيض إجابــات
علميــة رصينــة وجــادة عنهــا ،مســتخد ًما المنطــق
الرياضــي والتفكيــر المنطقــي ،وهــو ما أشــار إليه بنفســه
ـب للعلــوم،
فــي مق ّدمتــه للكتــاب فهــو دارس للفيزيــاء ومحـ ُّ
فهــو لــم يبــدأ حياتــه المهنية بالعمــل في مهنة الرســومات
الهزليــة ،فقبــل تفرغــه الكامــل لهــا عمــل لفتــرة فــي وكالة
ناسا الفضائية األمريكية.
ورغــم أن فكــرة الكتــاب تجعلنــا نظــن أنــه مــن الكتــب
المســلية التــي نقرأهــا فقــط لتمضيــة الوقــت إال أن
مضمونــه الفعلــي يؤكــد العكــس ،فقراءتك للكتاب ســتزيد
مــن معلوماتــك عــن ظواهــر علميــة لــم تكــن تلتفــت إليهــا
كثي ـ ًرا ،وســتجعلك تفكــر فــي مــا لــم تكــن تفكــر فيــه مــن
قبل ،وتفهم أمو ًرا كنت تحسبها غامضة.

ال يتوقـف األمريكـي جاريـد ديامونـد عالـم األحيـاء
التطوريـة عـن إبداعاتـه البحثيـة التـي يُحلـل فيهـا تطـور
المجتمعـات البشـرية ،ويناقـش أسـباب تفـوق بعضهـا
وفشـل البعـض اآلخـر اجتماع ًيا وثقاف ًيا وحضار ًيا بشـكل
عـام .فبعـد أن نشـر كتابـه «أسـلحة ،جراثيـم وفـوالذ،
مصائـر المجتمعـات البشـرية» عـام 1997م الـذي أثـار
إعجا ًبـا كبيـ ًر ا عنـد صـدوره مـن ِقبـل المتخصصيـن
والق ُّراء على السـواء ،ونال عنـه جائزة بوليتزر المرموقة،
ثـم أعقبـه بعمـل آخـر رصـد فيـه العوامـل التي تـؤدي إلى
تدهـور نجـاح األمم صـدر عام 2005م بعنـوان «االنهيار»،
هـا هـو صاحـب اﻟ 81عا ًمـا يقـ ِّدم للقارئ مـن جديـد كتا ًبا
ً
تحليلا فكر ًيـا
تتضمـن
يُعـد بمثابـة وجبـة فكريـة دسـمة،
َّ
ً
تعرضت
التي
الشـعوب
حياة
شـامل للحظات الفارقة في
َّ
ألزمـات عنيفـة متن ِّوعـة األسـباب .الكتاب يحمـل عنوان:
«االنتفـاض ،اللحظـات الفارقـة فـي حيـاة األمـم وقـت
األزمات».
ال يعايـن المؤلـف األمريكـي فـي كتابـه الـذي يقـع فـي
 501صفحـة فقـط أزمـات الجماعات واألمـم ،ولكنه يبدأ
عملـه المهـم بجـزء أول تحدث فيه عن األزمـات الفردية،
وكأنـه أراد أن يخبرنـا أن األزمـة العامـة التـي يمكـن أن
انعكاسـا
تضـرب أم ًمـا وشـعو ًبا مـا هـي فـي الحقيقـة إال
ً
لمجموعـة مـن األزمـات الشـخصية المتفاقمـة .ثـم يبـدأ
الكاتـب فـي الجـزء الثانـي من عمله الـذي يضم  6فصول
تحليلـه ألزمـات عـدد مـن الـدول وهـي :فنلنـدا واليابـان
وشـيلي وإندونيسـيا وألمانيـا وأسـتراليا .ثـم يعالـج فـي

الجـزء الثالـث مـن كتابـه عبـر  4فصـول التفاعـل بيـن
أزمـات الـدول علـى المسـتوى العالمـي ،فيناقـش مـن
جديـد الحالـة اليابانيـة ثـم يـدرس باسـتفاضة وضـع
الواليـات المتحـدة األمريكيـة ،ومـا يشـهده المجتمـع
األمريكـي مـن قضايا حيوية تتعلق بمسـائل سياسـية مثل
الديمقراطيـة ،واالنتخابـات ،والصحـة ،والمسـاواة
االجتماعية.
يقـ ِّد م ديامونـد فـي هـذا الكتـاب مـا يشـبه الدليـل
لتعافـي الـدول مـن األزمـات التـي تضربهـا ،وسـبل
مواجهتهـا لهـا ،مـن ضـرورة االعتـراف ً
أول بوجـود أزمـة
فعليـة ،واضطـراب حقيقـي ثـم القيـام بعملية تقييـم ذاتي
للوضـع ومحاولـة االسـتفادة مـن تجـارب الـدول األخـرى.
وهكـذا يقـص لنا الكتاب على سـبيل المثـال كيف نجحت
اليابـان من التخلص من تأثير حملة الكومودور األمريكي
ماثيـو بيـري (1853م-1854م) وغـزوه القسـري لهـا ،أو
كيـف نهضـت ألمانيـا مـن جديـد بعـد الحـرب العالميـة
الثانيـة ،أو المنهـج الـذي تبنتـه فنلنـدا للنجـاة مـن هجـوم
االتحـاد السـوفياتي السـابق عليهـا فـي مـا عـرف بحـرب
الشتاء عام 1939م.
أراد جاريـد ديامونـد أن يصارح قارئـه في هذا الكتاب
بـأن تلـك النمـاذج تقـ ِّدم مزيـ ًدا مـن األمـل لـدول العالـم
اليـوم التـي يواجـه عديـ ًدا منهـا أزمـات قويـة واهتـزازات
عنيفـة ،وبـأن الفرصـة ال تـزال سـانحة أمـام تلـك الـدول
لالسترشـاد مـن نمـاذج األمـم السـابقة التـي مـرت فـي
تاريخها بمثل تلك الفترات العصيبة.
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القافلة األسبوعية

فوزي صادق

الروائي السعودي فوزي صادق،
صدر له عديد من األعمال
الروائية منها «الملك عاويل»،
«أميرة إبليس» »2012« ،و«عش
العفاريت»

الكتابة ترياق الروح
•تشتبك في رواياتك مع الواقع بأحداثه وأزماته كما فعلت في
رواية أميرة إبليس ..هل تعتقد أن بوسع األدب تقديم الحلول
لمشكالت المجتمع؟
صار األدب المعاصر والــذي وجد فرصة كبيرة لالنتشار على
متاحا للجميع ،وصــارت الكتابة األدبية وسيلة
السوشيال ميديا
ً
لمعالجة قضايا المجتمع والقضايا األسرية وبات االتصال قو ًيا بين
الكاتب والقارئ .نحن نعيش فرصة فعلية ومهمة عبر األدب ،وأنا
حين أكتب أحاول أن أنقل رسائل للمجتمع عن طريق القصة التي
أؤلفها والعبرة التي أريــد أن أنقلها ،فالكاتب يريد أن يعرض
المشكالت من أجل تفادي الوقوع فيها .إذن تبقى معالجة وتحويل
المشكلة االجتماعية في قالب روائــي فكرة عملية مؤثرة ومهمة
وبهذه الطريقة أقول نعم نستطيع وبقوة أن نحل مشكالت األفراد
والمجتمعات عن طريق األدب.
يتعرض لضغوط كبيرة لمعايشته
والكاتب يتأثر بما يعيشه ،فهو َّ
واقعه اإلنساني ،فأنا على سبيل المثال أبكي أحيا ًنا وأنــا أكتب،
وأقول دائ ًما ما دمت قاد ًرا على البكاء فأنا إنسان ،فالكتابة ترياق
الروح والكاتب يع ِّبر عن روح اإلنسان ،وأنا أعيش أحداث رواياتي
شخصا من شخوصها ،كما أعيش بين شخصياتها
واعتبر نفسي
ً
األخرى في الواقع الفعلي ،وتصير الكتابة معاناة حين يفقد الكاتب
حريته .إن الكتابة ليست أم ًرا ً
سهل ،فالمؤلف الحقيقي يخلق قصة
ً
فمثل روايتي عش العفاريت تقع
فهو يخلق حياة أى يخلق مجتمع.
في  564صفحة وبها  56شخصية روائــيــة .إذن يوجد بالرواية
ضغوط تفرضها األحـــداث االجتماعية وفيها نجد الكوميديا
والتراجيديا والمشاعر المتباينة وغير ذلك من األمــور الحياتية
المتن ّوعة.
•لـكــن م ــاذا عــن مـســاحــة الـخـيــال الـتــي تعتمد عليها فــي نسج
حبكاتك الواقعية؟
يعتمد خيال الكاتب على نوع الرواية التي يعمل عليها ،فثَ َّمة
تصورات خيالية في روايتي عن الملك عاويل أو رواية عش العفاريت
أو الراويات التي أعالج فيها موضوعات مستقبلية .يحتاج الكاتب أن
يكون صاحب خيال واســع مفتوح بال حــدود .لكن هناك مفاتيح
للخيال لها عالقة بثقافة وخلفية المؤلف ،فحين تتسع ثقافته وحين
يقرأ على سبيل المثال عن األساطير والخرافات الغربية ،والشرقية
وقبل اإلســام ،ويكون متمكنًا فيها ،فمن حقه هنا أن يؤلف وكأنه
بحار يهيم في بحار الخيال تلك ،وسيكون من شأن المعلومات التي
يملكها ويعرضها أن تلقي استحسان القارئ ،فالقصة الخيالية هنا
ستتعانق وتتوافق مع الرواية ككل وتتمازج معها وسيكون من الصعب
الفصل بينهما .وهكذا لن يتم إقحام التصورات الخيالية في نطاق
القصة .المهم قبل أي شيء أن يكون خيال الكاتب جدي ًدا وغير
متوقع وبالتالي غير ُمستهلك.
•ننتقل إلى لغة رواياتك ،لماذا اخترت اللهجة العامية في كتابة
بعض وقائعها؟
ليس ثَ َّمة ما يمنع استخدام اللهجة العامية في سياق العمل
الروائي ،فاللهجات داخل المملكة تختلف من جدة للحجاز ،للمنطقة
الشرقية ألهل الرياض .إن تطعيم وتكحيل السرد الروائي بلهحة
عامية أمر وارد ،واللهجة العامية حين تدخل في بعض المقاطع
السردية ضمن العمل الروائي الواحد تمنحه نكهة وطع ًما ،والتغيير
تحرك مياه
قد يكسر من الرتابة والملل إن وجدا ،فاللهجة العامية ّ
السرد إن كانت راكدة.
•مــا الـســر وراء الـ ــدور الكبير ال ــذي تمنحه لـلـمــرأة فــي معظم
إنتاجك ال ــروائ ــي؟ وال ننسى أنــك استشرفت المستقبل في
مسألة قيادة المرأة السعودية في روايتك «.»2012
نعم للمرأة فعل ًيا حصة األسد في أعمالي .إن المرأة في حياتنا
ليست كما يُقال نصف المجتمع ،بل هي كل المجتمع ،وفي تصوري
أن الــرجــل هــو ُمساعد للمرأة فقط .إن الــمــرأة هــي التي تدير
المجتمع كافة ،والحياة كلها تدار من ِقبل المرأة ،فقد تندلع الحروب
ألجل المرأة ،وفي روايتي «حريمستان» تجد المرأة وقد سيطرت
على كل شيء وتولت هي زمام األمور.

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت
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التقط صورة :القلعة الضائعة

خالد املجحد *

مهرجان أفالم
المدارس السعودية

مدينة ماتشو بيتشو أو "القلعة الضائعة" ،وتعني كلمة ماتشو بيتشو باللغة اإلنكية "قمة الجبل القديمة"ُ .بنيت هذه المدينة من قِ بل شعب اإلنكا في القرن
مترا فوق سطح البحر ،وعلى كال جانبيها هاوية سحيقة يبلغ
الخامس عشر ،وتقع في كوزكو في البيرو بين جبلين من سلسلة جبال األنديز على ارتفاع ً 2340
عمقها حوالي  600متر ،وقد قامت منظمة اليونيسكو بتصنيف هذه المدينة في قائمة التراث العالمي في عام 1983م ،وهي إحدى عجائب الدنيا السبع
الجديدة ..التقط الصورة الزميل خالد درويش من معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة.

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض
شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،هنوف يوسف السليم،
ميثم ضياء الموسوي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

أســهمت (جائــزة وعــي) ،التــي ترعاهــا وزارة الصحــة فــي توفيــر
حــراك توعــوي وثقافــي غيــر مســبوق بيــن أفــراد المجتمــع الســعودي.
وامتــد هــذا الحــراك ليشــمل دول الخليــج العربــي واليمــن ،فتنافــس
الجميــع بمختلــف اهتماماتهــم اإلبداعيــة ،موزعيــن عبــر مســارات
المســابقة ،يبحثــون عــن المعلومــة الصحيــة الصحيحــة ويق ّدمونهــا
في قالب فني فريد وجذاب.
فتحــت جائــزة وعــي ،منــذ عــام 2018م أعيننــا علــى الــدور الغائــب
فــي مدارســنا .ال أعنــي بذلــك دور الجانــب التثقيفــي الصحــي ،بــل
أعنــي اقتحــام مجــال صناعــة األفــام القصيــرة من خــال المــدارس.
ً
محظوظــا بالمشــاركة فــي جائــزة وعــي لعــام 2018م،
كنــت
لقــد
ُ
مــرة
العــودة
ثــم
ومــن
األول،
بالمركــز
والفــوز
المــدارس)
(مســار
ّ
أخــرى للمشــاركة فــي جائــزة وعــي 2019م( ،مســار المــدارس) لقيــادة
فريــق مدرســة العــا الثانويــة فــي الجبيــل الصناعيــة للفــوز بالمركــز
األول .لســت هنــا فــي مجــال ســرد إنجازاتــي ولكننــي شــاهد علــى
التطــور المذهــل لألفــام التــي ُق ّدمــت هــذا العــام مقارنــة بمــا ُق ـ ّدم
مــن أفــام فــي العــام المنصــرم ،ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى
األفكار ،أم على مستوى المحتوى وجودة التنفيذ.
لقــد أطلقــت المــدارس صوتهــا عال ًيــا فــي جائــزة وعــي 2019م،
حتــى أن أحــد المهتميــن بالجائــزة قــال لــي إن مســتوى األفــام التــي
أنتجتها المدارس تجاوز المتوقع والمأمول.
وال بــد مــن التذكيــر هنــا بــأن شــرارة اإلبــداع تنطلــق غال ًبــا بيــن
أروقــة المــدارس ،خاصــة إن تهيــأت لهــا الظــروف المناســبة
والمقومــات المالئمــة والكافيــة .فــإن كنّــا نأمــل فــي خلــق صناعــة
أفــام تنافســية ،فيجــب إشــراك المــدارس ،ووضــع خطــة لدمجهــا
فــي هــذا المجــال ،فالــدور المنــاط بالمــدارس ليــس تقديــم
المعلومــات والمعرفــة فحســب ،بــل إن عليهــا تقديــم المهــارات
المستقبلية.
وعبــر عقــود طويلــة مضــت ،كان المســرح المدرســي مهيم ًنــا علــى
األنشــطة الطالبيــة ،وإضافــة الفلــم القصيــر ســيجعل مــن المــدارس
قاعــدة انطــاق رئيســة ،تغ ّيــر الصــورة النمطيــة عــن دور الفــن فــي
المجتمــع .لــذا بــات مــن الضــروري إطــاق مهرجــان المــدارس
لألفالم القصيرة في السعودية.
قــد يتســاءل البعــض مــن القــراء ،هــل يمكــن لطــاب المــدارس
صنــع أفالمهــم؟! ،وإجابتــي هــي نعــم! إذ ال ينبغــي ألحــد أن يســتهين
بقــدرات طــاب المــدارس ومخيالتهــم وشــغفهم فــي تجســيد
دوافعهــم مــن خــال الوقــوف خلــف الكاميــرا ،إنهــم رائعــون إن ُمنحــوا
المجــال ليبدعــوا ويحلّقــوا بعيــ ًدا .أقــول ذلــك مــن واقــع تجربــة
شــخصية عشــتها معهــم ،وأســفرت عــن تقديــم أفــام جميلــة .إن
لــدى اليافعيــن مــا يرغبــون فــي قولــه ،لكنهــم يحتاجــون إلــى المســاحة
للعــب أدوار الحيــاة بطريقتهــم الخاصــة .مــن هنــا تبــرز أهميــة وجــود
منصــة تطــور مهاراتهــم وتصقلهــا ،وهــذا بــا شــك ســيمنحهم مزي ـ ًدا
مــن الثقــة والفــرص للتشــكل والنمــو المعرفــي والفنــي ،إضافــة إلــى
أن مجال المنافسات والمسابقات له تأثير بالغ األهمية.
فــي هــذا الســياق ،يُشــار إلــى أن مهرجــان أفــام الســعودية ،الــذي
نظمتــه جمعيــة الثقافــة والفنــون بالدمــام بالشــراكة مــع مركــز الملــك
عروضــا تســتهدف
عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي (إثــراء) قــد خصــص
ً
مــدارس المرحلــة االبتدائيــة والمتوســطة فــي المنطقــة الشــرقية
لزيــارة المهرجــان ،حيــث نُظمــت هــذه العــروض بالشــراكة مــع
مهرجــان الشــارقة الســينمائي الدولــي للطفــل .كــم ســيكون جميـ ًـا لــو
صنــع طــاب مدارســنا أفال ًمــا ســعودية تُعــرض يو ًمــا مــا فــي مهرجان
يرعاه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).
* روائي وكاتب سعودي

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة ،فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم ،وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف .013 876 ٠٤٥٧

