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القافلة األسبوعية

يس ّوق  350ألف برميل من البنزين وزيت الوقود يوم ًيا

شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية تفتتح
مكتبها الدولي الثاني في الفجيرة

من اليمين إلى اليسا ،خالل افتتاح مكتب شركة أرامكو
لتجارة المنتجات البترولية في الفجيرة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،األستاذ عادل الدوسري ،نائب الرئيس
للمكتب المركزي في شركة أرامكو لتجارة المنتجات
البترولية ،واألستاذ صالح الزيد ،نائب الرئيس لتطوير
األعمال في شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية،
واألستاذ عبداهلل الدوسري ،رئيس مكتب شركة أرامكو لتجارة
المنتجات البترولية في الفجيرة ،واألستاذ عبدالعزيز
القديمي ،رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لتجارة المنتجات
البترولية ،واألستاذ إبراهيم البوعينين ،رئيس شركة أرامكو
لتجارة المنتجات البترولية وكبير إدارييها التنفيذيين،
واألستاذ محمد الملحم ،نائب الرئيس لإلمداد والتجارة ،في
شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية.

إضـــاءة

تهاني الرمضان

tahany.ramadhan.2@aramco.com

إدارة الخزينة

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

القافلة األسبوعية
الظهـران  -افتتحـت شـركة أرامكـو لتجـارة المنتجـات
البتروليـة ،مكتبهـا الدولـي الثانـي فـي إمـارة الفجيـرة ،فـي
خطـوة تأتـي كجـزء مـن مسـاعيها العالميـة لدخـول أسـواق
المكررة والنفط
جديدة من أجل تأمين مشترين للمنتجات
َّ
الخام.
ويأتي تدشـين المكتب الدولي الثانـي في إمارة الفجيرة
لشـركة أرامكو لتجارة المنتجـات البترولية التي تتوقع رفع
حجـم تجارتهـا البترولية إلى سـتة ماليين برميـل في اليوم

بحلـول السـنة المقبلـة ،بعـد شـهر واحـد فقـط مـن إعلان
الشركة عن بيع أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المسال.
ومن المتوقع أن تؤدي الخطط التوسـعية لشركة أرامكو
لتجـارة المنتجـات البتروليـة إلـى ارتقـاء الشـركة التـي يقـع
مقرهـا فـي الظهـران إلـى مصـاف كبريـات شـركات تجـارة
الوقود العالمية.
وتم تدشـين مكتب الفجيرة بحضور رئيس مجلس إدارة
شـركة أرامكـو لتجـارة المنتجـات البترولية ،النائـب األعلى
للرئيـس للتكريـر والمعالجـة والتسـويق فـي أرامكـو
السـعودية ،األسـتاذ عبـد العزيـز القديمـي ،ورئيـس شـركة
أرامكـو لتجـارة المنتجـات البتروليـة ،كبيـر إدارييهـا،
التنفيذيين األستاذ إبراهيم البوعينين.
وافتتحـت الشـركة التابعـة والمملوكـة كل ًيـا ألرامكـو
السـعودية المكتـب فـي إمـارة الفجيـرة فـي دولـة اإلمـارات
العربيـة المتحدة ،وسـيضطلع المكتب الجديـد الذي أطلق
عليـه اسـم «شـركة أرامكـو لتجـارة المنتجـات البترولية في
الفجيـرة» بمهمـات شـركة أرامكـو لتجـارة المنتجـات
البتروليـة المتعلقـة بأنشـطة مـزج وتخزيـن زيـت الوقـود
والبنزين.
وحضـر حفـل االفتتـاح عـدد مـن كبـار الشـخصيات فـي
دولـة اإلمـارات بمـن فيهـم مدير عـام هيئة المنطقـة الحرة
بالفجيـرة ،األسـتاذ شـريف حبيـب العوضـي ،والعضـو
المنتـدب فـي مينـاء الفجيرة ،الكابتن موسـى مـراد ،ومدير
منطقـة الصناعـات البتروليـة فـي الفجيـرة ،الكابتـن سـالم
عبد اهلل الحمودي.
وقـال القديمـي« :يعـود حضورنـا فـي الفجيـرة إلى بضع
سـنوات خلـت ،ونظـ ًر ا لتوسـع أعمالنـا لتجـارة المـواد
البتروليـة وتوزعهـا عالم ًيـا مـا بيـن سـنغافورة والمملكـة
العربيـة السـعودية ولندن وهيوسـتن ،فإننا نمـارس أعمالنا
في مناطق مختلفة من العالم».
وأضـاف« :بمـا أن الفجيـرة هـي مركـز أعمالنـا للمـزج،

فقـد ارتأينـا أن مـن المهـم وجـود حضـور فعلـي لنـا هنـا
لممارسة أعمال تجارة المنتجات البترولية في الفجيرة».
مـن جانبـه قـال إبراهيـم البوعينيـن« :شـهدت شـركة
أرامكـو لتجـارة المنتجـات البتروليـة نمـ ًوا كبيـ ًرا خلال
السـنوات األخيـرة ،فقـد بدأنـا فـي عـام 2012م بنحـو 600
إلـى  700ألـف برميـل فـي اليـوم ،واليـوم نتعامـل بأكثـر مـن
أربعـة مالييـن برميـل فـي اليـوم ،ومـع نمـو قطـاع أعمـال
التكريـر والمعالجـة والتسـويق إلـى المسـتوى الـذي نأملـه
وهـو مـن ثمانيـة إلـى عشـرة مالييـن برميل فـي اليـوم ،فإن
شـركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية سـتنمو جن ًبا إلى
جنب مع ذلك».
وأضاف« :تشـهد أعمالنا في الفجيرة نم ًوا ،حيث بدأت
بنحـو  100ألـف برميل في اليوم ،وهي اليوم تبلغ  350ألف
برميـل فـي اليوم مـن البنزين وزيت الوقـود .وهذا ما يجعل
مـن الفجيـرة الموقـع األمثـل لنـا نظـ ًرا لقربهـا مـن أصولنـا
ومن المنطقة الحرة».
وقـد أُسسـت شـركة أرامكو لتجـارة المنتجـات البترولية
المكـررة والبتروكيميائيات
عـام 2012م لتسـويق المنتجـات
َّ
المكـررة
السـائبة .واسـتهلت الشـركة أعمالهـا بالمنتجـات
َّ
مـن مصافيهـا في الخارج خالل السـنوات الماضيـة ،األمر
الـذي أتـاح لها التجـارة بالنفط الخـام عـام 2017م ،في ظل
السعي إلى زيادة األرباح.
وتقـع الفجيـرة ،التـي تُعـ ُّد اإلمـارة الوحيـدة المطلـة على
سـاحل بحـر العـرب فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة،
فـي القلـب من ممـر الطاقة الجديد الممتد شـر ًقا من قناة
السـويس إلـى آسـيا .وإمـارة الفجيرة مجهـز ًة بالفعل لتكون
مركـزًا عالمـي المسـتوى للتخزيـن واإلمـداد بالوقـود إلـى
جانب روتردام وسـنغافورة ،ومن المتوقع أن تسـتفيد خالل
السـنوات القليلـة المقبلـة مـن الخطـط المعـدة لتوسـعة
مرافق النفط الخام والمنتجات البترولية ،وتسخير أحدث
تجهيزات البنية األساس المادية.

أين تذهب هذا المساء؟
شــعور بالفخــر انتابنــي حيــن حضــرت
ال ُعــرس الثقافــي الــذي ّ
نظمــه مركــز الملــك
عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي (إثــراء) ،بالتعــاون
مع مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي.
أظننــي ال أبالــغ إن قلــت إن المســرح يــكاد
يضاهــي فــي روعتــه المســارح العالميــة
الشــهيرة؛ فــكل تفاصيــل اإلدارة كانــت متقنــة
إلــى حــد أنــك تــو ّد أن تشــكر الجميــع وأنــت
تعبــر الصفــوف .العمــل علــى راحــة الجمهــور
وحفــظ حقــوق العامليــن علــى األوركســترا كان
فــي منتهــى الحرفيــة ،واالبتســامة ارتســمت
على الجميع.
«أيــن تذهــب هــذا المســاء؟ ..الثمانينيــات»،
هــذا العمــل عالمــي بــكل تفاصيلــه رغــم
محليتــه الشــديدة ..أن يأخــذك فريــق خليجــي
مــن ثمانيــن فنا ًنــا وفنانــة وقائدهــم إلــى
الدهشــة ،إلــى الخليــج ،إلــى البــر ،والملعــب،
والموســيقى ،والضحكــة الحقيقيــة ،والوطــن
العربــي تجمعــه البرامــج كمــا تجمعــه المحبــة؛
هذا لعمري هو أرقى أنواع الفن اإلنساني!
ال يُخلّــد اإلنســانية والحضــارة ســوى الفــن
ألنــه وحــده لغــة الشــعوب التــي تعبُــر الكــرة
األرضيــة دون الحاجــة إلــى فهــم الحــروف.
برهنــت المواهــب الخليجيــة ،والكويتيــة

تحديـ ًدا ،علــى قدرتهــا االســتثنائية فــي إحيــاء
الذائقــة الفنيــة لــدى األجيــال ،وال يخفــى علــى
أحــد الجهــد الجبــار الــذي بُــذل فــي هــذا
العمــل كــي يخــرج للجمهــور بفخامــة تليــق
ممــا يدعــو كل الخليــج
بمركــز وطنــي ثقافــيّ ،
للتباهي به.
ربمــا كان لهــذا العــرض وقــع عاطفــي علــى
أبنــاء الثمانينيــات؛ ألنــه المــس حياتهــم
اليوميــة فــي أجمــل أوقاتهــا ،لكنــي شــخص ًيا
أظــن أن وقعــه األكبــر كان فــي قدرتــه
المتفــردة علــى اســتحضار الوطــن الــذي
يســكننا جمي ًعــا ،لكننــا لســنا جمي ًعــا علــى ذات
القــدرة مــن إبــراز هــذا النــوع الكامــن مــن
الحب ،حيث الوطن ً
أول ثم كل شيء.
حاولــت اقتنــاص المســرح مــن كل الجهــات
بعينــي ،لكــن قلبــي غالبنــي حيــن رفــرف
العلمــان م ًعــا ،وقــف الجميــع لتحيــة العلميــن
وصفقــوا كمــا لــو أننــا نعــود للوطــن بعــد
غيــاب .نعــم ،أبــدع القائمــون علــى إنتــاج هــذا
العمــل الضخــم فــي مالمســة الشــعوب
واألجيــال ،فالفــن المبــذول فيــه ال يقــل أبــ ًدا
عــن الفــن المبــذول فــي عواصــم الــدول
الكبرى.
ُ
ربمــا لــن أ عطــي هــذا العمــل حقــه فــي

مجــرد مقــال ،فقــد اســتغرقهم ســنوات ،بينمــا
اســتغرقني حضــوره ســاعات ،لكننــي بعــد كل
هــذا اإلبــداع خرجــت أســت ّل ذاكرتــي مــن
غمدهــا وأتســاءلِ :لـ َم ال يكــون ألبنائنــا مــا كان
لنــا مــن كل هــذا الزخــم الثقافــي والفنــي
الذي كبرنا عليه فكبرنا به؟!
جيــل ا لثما نينيــا ت كا ن مــن ا أل جيــا ل
المحظوظــة جــ ًد ا فــي الثــروة المعرفيــة
المجانيــة والمحببــة عبــر التلفــاز واإلذاعــة،
فحتــى البيــوت التــي لــم تكــن تهتــم بتوفيــر
بيئــة ثقافيــة خــارج حــدود المدرســة ،كانــت
«لبيبــة» و«المناهــل» يقومــان عنهــا بهــذه
المهمة.
كان لنــا نصيــب كبيــر مــن كل العلــوم والفنون
التــي أثــرت فــي هويتنــا الوطنيــة والمعرفيــة
علــى حــد ســواء .فنحــن اآلن بحاجــة لمثــل
تلــك األعمــال ،التــي تتــاءم مــع األلفيــة
الثالثــة .األســرة ليــس بإمكانهــا ذلــك ،أ ّمــا
ا لمر ا كــز ا لثقا فيــة و و ز ا ر ا ت ا لمعــا ر ف
فبإمكانهــا أن تفعــل المعجــزات عبــر إبداعــات
وطنيــة خالصــة مكنتهــا الرؤيــة ،هنــا ،مــن
الظهــور .لــن نكتفــي بـــ «أيــن تذهــب هــذا
المســاء» ،نحــن نــود أن نعلــم أيــن يذهــب
أبناؤنا فن ًيا و ثقاف ًيا في المستقبل.

القافلة األسبوعية
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برنامجي تطوير الكفاءات ،إلى جانب
إداريو دائرة التنقيب يحتفون بخريجي
َ
المتحدثين الرئيسين ومنظمي اللقاء الذي ن ُّظم تحت شعار «مسيرة نجاح».

مسيرة جناح ..لقاء تطوير الكفاءات والتبادل املعريف

دائرة التنقيب تحتفي بـ  72من موظفيها نظير
إنجازاتهم المهنية
فضيلة القفشات

الظهــران  -احتفــت دائــرة التنقيــب ،مؤخــ ًرا ،باثنيــن
وســبعين مــن مهنييهــا الســعوديين المشــاركين فــي
برنامجيــن لتطويــر الكفــاءات ،همــا :برنامــج تطويــر
االختصاصييــن ،وبرنامــج الشــهادات الجامعيــة العليــا.
وقــد ن ُّظــم اللقــاء ،على مــدار يومين فــي مركــز المؤتمرات
فــي الظهــران ،تحــت شــعار «مســيرة نجــاح» ،حيــث حضره
أكثر من  250موظفًا من دائرة التنقيب.
تم ّثــل الهــدف األبــرز للّقــاء فــي عــرض معرفــة وخبــرة
برنامجــي تطويــر الكفــاءات علــى المشــاركين،
خريجــي
َ
باإلضافــة إلــى إتاحــة فرصــة التواصــل بيــن األجيــال
المختلفــة مــن خــال تشــجيع الحــوار وتبــادل األفــكار.
وقــد ســعت دائــرة التنقيــب إلــى جمــع حصيلــة مــن
الخبــرات تُثــري األجيــال الشــابة مــن الموظفيــن ،التــي
تمتلــك تصــورات وأولويــات مختلفــة .أ ّمــا مــن ناحيــة
تطويــر الكفــاءات ،فقــد كان جل ًيــا أن اللقــاء أُعـ ّد لتحفيــز
التبــادل المعرفــي مــن خــال ســبل متن ّوعــة وفاعلــة ،حيــث
شــ ّكل موضــوع االبتــكار وبــراءات االختــراع أحــد تلــك
السبل.

المشاركون يتبادلون األفكار من خالل مسابقة الكلمات المتقاطعة ،إحدى وسائل التبادل المعرفي في اللقاء.

متجدد لمالمح تطوير الكفاءات
رسم
ٌ
ّ
وقــد اســتهل المديــر التنفيــذي للتنقيــب ،األســتاذ
مســفر الزهرانــي ،اللقــاء بتســليط الضــوء علــى الحاجــة
للتجديــد المســتمر فــي رســم مالمــح إســتراتيجية تطويــر
المحركــة الصناعيــة
الكفــاءات الشــابة اســتجابة للقــوى
ّ
والديموغرافيــة ،وبالتالــي تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنة
من كل برميل نفط خام تنتجه الشركة.
ـجع الزهرانــي علــى البحــث عــن األفــكار التــي قــد
وشـ ّ
تتولّــد عنهــا بــراءات اختــراع؛ بوصفهــا مؤشــ ًرا يعكــس
صحــة المؤسســات وحرصهــا علــى المنجــزات التقنيــة.
برنامجــي تطوير
كمــا أشــاد الزهرانــي بإنجــازات خريجــي
َ
الكفــاءات الذيــن بلــغ عددهــم  72موظفًــا ،حيــث حــاز
ســبع ٌة منهــم درجــة الدكتــوراة ،وســتون آخــرون علــى درجة
الماجســتير ،بينمــا أنهــى خمســة موظفيــن برنامــج تطويــر
االختصاصيين بنجاح.
وقــد قـ ّدم علــي الــداوود ،الــذي يحمــل درجــة الدكتــوراة
عرضــا حــول تجربتــه الشــخصية فــي
فــي الجيوفيزيــاء،
ً
تقديــم طلــب للحصــول علــى بــراءة اختــراع ،حيــث أوضــح
فيــه المراحــل التــي خاضهــا ،بــد ًءا بتكويــن الفكــرة ومرو ًرا
بتقييــم إمكانيــة اســتصدار بــراءة اختــراع لهــا ،وانتهــا ًء
بتســليمها عبــر المكتــب األمريكــي لبــراءات االختــراع
والعالمات التجارية.

ملصقات بحثية وكلمات متقاطعة
اُفتتــح بعــد ذلــك معــرض الملصقــات البحثيــة ليكــون
بذلــك األســلوب الرئيــس للتبــادل المعرفــي فــي اللقــاء،
حيــث شــارك الفريــق اإلداري فــي التنقيــب فــي جولــة ق ّدم
عروضــا أوضحــت جهودهــم البحثية.
خاللهــا  33مشــار ًكا
ً
وقــد كان المعــرض مثمـ ًرا لجميــع المشــاركين فيــه ،حيــث
أتــاح لهــم فرصــة التواصــل والحــوار مــن خــال بيئــة

تشجع على التعاون وتبادل المعرفة.
أيضــا علــى مســابقة للكلمــات
واشــتمل المعــرض ً
المتقاطعــة ،حيــث ا ُ ختيــرت مــادة المســابقة مــن
الملصقــات البحثيــة ،بحيــث تح ّفــز المشــاركين علــى فهــم
محتــوى الملصقــات مــن خــال الحــوار بـ ً
ـدل مــن العمــل
الفردي.
كمــا أتــاح المعــرض للمشــاركين التصويــت باألغلبيــة
الختيــار أفضــل خمســة ملصقــات بحثيــة ،بنــا ًء علــى
المحتــوى العلمــي ،ومهــارات التواصــل والتفاعــل
االجتماعــي للمشــاركين ،حيــث يُعــد هــذا األســلوب
األســاس للتبــادل المعرفــي أحــد أفضــل األســاليب التــي
تح ّفــز الموظفيــن علــى تبــادل وجهــات النظــر مــن خــال
طلب عرض آرائهم وخبراتهم.

بناء الخبرات والتبادل المعرفي
وفــي الفتــرة المســائية مــن اللقــاءُ ،عقدت جلســة نقاش
بعنــوان «تطويــر الكفــاءات فــي دائــرة التنقيــب :المــوارد
وضمــت الجلســة
ومجموعــة الخبــرات والتطــور المهنــي»،
ّ
أربعــة مشــاركين م ّثلــوا تخصصــات ومراحــل مهنيــة
مختلفــة ،حيــث تبادلــوا وجهــات نظرهــم ،وشــاركوا
خبراتهم الشخصية المتعلّقة بتطورهم المهني.
كمــا سـلَّط المشــاركون فــي جلســة النقاش الضــوء على
األثــر اإليجابــي لمــوارد وبرامــج التطويــر المتن ِّوعــة التــي
تنظمهــا دائــرة التنقيــب ،وبحثــوا األســاليب الالزمــة
لتحقيــق عائــد اســتثماري جيــد للدائــرة وألرامكــو
الســعودية .وم ّثــل الحــوار المفتــوح مــن خــال جلســة
النقــاش أســلو ًبا آخــر للتبــادل المعرفــي ،حيــث ســمح
بالتواصــل الفــوري بيــن األشــخاص وزمــاء العمــل مــن
األقســام المختلفــة فــي الدائــرة ،كمــا أســهم فــي اإلســراع

مــن وتيــرة بنــاء الخبــرات ،وتوســيع نطــاق التبــادل
المعرفي.

التحديات والفرص
فــي اليــوم الثانــي مــن اللقاءّ ،
نظــم المجلس االستشــاري
للقــادة الشــباب ورشــة عمل بعنــوان «التحديــات والفرص»،
حيــث ق ُّســم المشــاركون إلــى مجموعــات تعاونــت م ًعــا فــي
دراســة الصعوبــات التــي يمكــن أن تواجهها دائــرة التنقيب،
وإيجــاد حلــول تغتنــم الفــرص القائمــة ،حيــث ســتُبحث
مخرجــات هــذه الورشــة علــى مســتوى أعلــى ضمــن تقريــر
يُسلّم إلى المدير التنفيذي للتنقيب.
وضمــن مبــادرات التواصــل فــي دائــرة التنقيــب ،شــارك
فــي اللقــاء  24مــن الملتحقيــن ببرنامــج اإلعــداد الجامعي
فــي تخصــص علــم األرض ،بهــدف جــذب الموظفيــن منــذ
مرحلــة مبكــرة لبنــاء مســيرتهم المهنيــة .وبهــذا التنــ ُّوع
الكبيــر فــي المشــاركين ،عــ ّز ز اللقــاء مــن الفائــدة
المنشودة للتبادل المعرفي.
واُختتــم اللقــاء بإعــان أســماء الفائزيــن الخمســة مــن
مق ِّدمــي العــروض البحثيــة ،باإلضافــة إلــى أســماء خمســة
فائزين في مسابقة الكلمات المتقاطعة.
وقــد أثبــت اللقــاء نجاحــه مبشّ ــ ًرا بمســتقبل مشــرق
وواعــد لموظفــي دائــرة التنقيــب ،وليــس أدل علــى ذلــك
مــن عــدد األفــكار التــي ُطرحــت فيــه ،والجهــود الكبيــرة
التــي بُذلــت إلنجــازه ،حيــث أســهمت تلــك الجهــود فــي
تشــجيع الموظفيــن علــى تبــادل أفكارهــم التــي ترفــع
مســتوى إنتاجيــة الدائــرة وميزتهــا التنافســية ،مــن خــال
أن صوتهــم مســموع ،وأ نّهــم مم ّكنــون مــن
إشــعارهم ّ
المعــارف والمــوارد التــي يحتاجونهــا ،فــي بيئــة عمــل
إيجابية ومع قادة ملتزمين بالتعاون.

هناك حاجة
ماسة للتجديد
ّ
المستمر في
رسم مالمح
إستراتيجية
تطوير الكفاءات
الشابة ،استجابة
للقوى المح ّركة
الصناعية
والديموغرافية،
وبالتالي تحقيق
أقصى استفادة
ممكنة من كل
برميل نفط خام
تنتجه الشركة
مسفر الزهراني
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«إثراء» ُيطلق برنامج «المخيم الصيفي» لألطفال
الظهـــران  -يُطلـــق مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز
الثقافــي العالمــي (إثراء)،فــي الفتــرة مــن  14شــوال
إلـــى  ٢9ذو القعـــدة 1440هـــ 17( ،يونيـــو إلـــى 1
أغســـطس 2019م) برنامـــج «المخيـــم الصيفـــي»
لألطفــال الــذي يتك ـ َّون مــن ســبع مســارات متن ِّوعــة
لألعمــار بيــن أربــع ســنوات و 15ســنة ،حيــث يهــدف
البرنامـــج إلـــى تهيئـــة جيـــل مـــن المفكريـــن
والمبدعيــن بالمملكــة عبــر برامــج ودورات تدريبيــة
مكثفـــة ،وأنشـــطة متن ِّوعـــة تصـــب فـــي مجـــاالت
المعرفة واإلبداع والتقنية و الفن.
ويشـــمل البرنامـــج دورات مهنيـــة تســـعى إلـــى
توجيـــه حـــس الفضـــول لـــدى الفتيـــة والفتيـــات
وتعريفهـــم بالعلـــوم والتقنيـــة والهندســـة والفـــن،
ويأت ــي مس ــار «صان ــع األلع ــاب» ليس ــاعد األطف ــال
عل ــى تعلّــم كيفي ــة تصمي ــم األلع ــاب وتطويره ــا م ــن
المجســـمات الرمليـــة ،ويُتيـــح
خـــال اســـتخدام
ّ
مســـار «المبتكـــرون الصغـــار» للمشـــاركين تعلّـــم
مهـــارات البرمجـــة مـــن خـــال مشـــاريع تفاعليـــة
ته ــدف إل ــى اكتس ــاب المعرف ــة ف ــي ح ــل مش ــكالت
المنطق والفيزياء.
وتأت ــي ورش ــة عم ــل صناع ــة األف ــام ف ــي مس ــار
«الصـــوت والحركـــة»؛ لتقـــ ّدم المبـــادئ األســـاس
للطفـــل فـــي كتابـــة الســـيناريو وتصويـــر األفـــام
وإنتاجهـــا ،ويقـــ ِّدم مســـار «ر ّواد الفـــن» مقترحـــات

فني ــة ف ــي األنم ــاط اإلس ــامية اس ــتخدمها أش ــهر
الفناني ــن عب ــر التاري ــخ ،والت ــي تُم ّك ــن األطف ــال م ــن
تشــكيل العمــل الف ّنــي الخــاص بهــم ،باإلضافــة إلــى
تحفي ــز المش ــاركين عل ــى ممارس ــة مهن ــة الغ ــوص
والتعـــرف
واستكشـــاف البحـــر ومعرفـــة أســـراره
ّ
علـــى حقائقـــه الممتعـــة ومـــا يـــدور بداخلـــه عبـــر
مسار «أعماق البحار».
كمـــا يســـعى مســـار «التنفيـــذي الصغيـــر» إلـــى
تشـــجيع المشـــاركين علـــى استكشـــاف مواهبهـــم
وقدراتهـــم مـــن خـــال تطبيـــق أساســـات ريـــادة
األعمــال والتعــرف علــى قصــص نجــاح أشــهر ر ّواد
ويتعـــرف األطفـــال فـــي
األعمـــال فـــي المجتمـــع،
ّ
مســار «الهندســة» علــى ثمانيــة أنــواع مــن الهندســة،
الت ــي تر ّك ــز عل ــى بن ــاء المه ــارات األس ــاس لف ــرص
العمل المستقبلية في بناء المشاريع وتصميمها.
الجدي ــر بالذك ــر أن مرك ــز «إث ــراء» يس ــعى إل ــى
تعزيـــز جـــودة المشـــهد الثقافـــي واإلبداعـــي فـــي
المجتمـــع ،وإلهـــام وتحفيـــز ر ّواده فـــي مجـــاالت
العل ــوم والفن ــون المختلف ــة ،حي ــث يش ــارك المرك ــز
ببرامج ــه ومرافق ــه المتن ِّوع ــة ف ــي تطوي ــر أس ــاليب
جدي ــدة حاضن ــة لإلب ــداع م ــن خ ــال توفي ــر بيئ ــة
مح ّفــزة علــى إنتــاج وتبــادل المعرفــة ،وتحفيــز حــب
االســـتطالع ،وتوفيـــر الفـــرص ،ورعايـــة المواهـــب
سن مبكرة.
منذ ّ

ﻣﺨﯿﻢ

إﺛﺮاء اﻟﺼﯿﻔﻲ

2019

رﺣﻠﺔ اﻻﮐﺘﺸﺎف

ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ 9:00 :ص –  1:00م
أو
اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺴﺎﺋﯿﺔ 3:00 :م –  7:00م

ﯾﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻷول ﺑﺘﺎرﯾﺦ  12ﯾﻮﻧﯿﻮ

ﻣﺮﮐﺰ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ )إﺛﺮاء(  -اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 9-7 :ﺳﻨﻮات
 1اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺼﻐﯿﺮ
" 8أﯾﺎم”

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 6-4 :ﺳﻨﻮات
 1أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺎر
" 4أﯾﺎم”

 20 - 17ﯾﻮﻧﯿﻮ
 18 - 15ﯾﻮﻟﯿﻮ

إﻧﺠﻠﯿﺰي

 4-1ﯾﻮﻟﯿﻮ
 29ﯾﻮﻟﯿﻮ  1 -أﻏﺴﻄﺲ

11-8ﯾﻮﻟﯿﻮ

ﻋﺮﺑﻲ

" 8أﯾﺎم”

إﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻋﺮﺑﻲ
ﻧﻔﺪت

 18- 8ﯾﻮﻟﯿﻮ

إﻧﺠﻠﯿﺰي| ﻋﺮﺑﻲ

" 4أﯾﺎم”

 27 - 24ﯾﻮﻧﯿﻮ
 25 -22ﯾﻮﻟﯿﻮ

 2اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

 27 - 17ﯾﻮﻧﯿﻮ

 2اﳌﺒﺘﮑﺮون اﻟﺼﻐﺎر

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 15-13 :ﺳﻨﻮات

إﻧﺠﻠﯿﺰي| ﻋﺮﺑﻲ

 4ﺻﺎﻧﻊ اﻷﻟﻌﺎب

 3رواد اﻟﻔﻦ

" 4أﯾﺎم”

" 8أﯾﺎم”

 4-1ﯾﻮﻟﯿﻮ
 25 - 22ﯾﻮﻟﯿﻮ

إﻧﺠﻠﯿﺰي| ﻋﺮﺑﻲ

" 4أﯾﺎم”

 20 - 17ﯾﻮﻧﯿﻮ

إﻧﺠﻠﯿﺰي| ﻋﺮﺑﻲ
إﻧﺠﻠﯿﺰي

 29ﯾﻮﻟﯿﻮ  1 -أﻏﺴﻄﺲ

إﻧﺠﻠﯿﺰي| ﻋﺮﺑﻲ
 600رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻧﻔﺪت

إﻧﺠﻠﯿﺰي

 600رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

" 8أﯾﺎم”

 27 - 24ﯾﻮﻧﯿﻮ
 11 - 08ﯾﻮﻟﯿﻮ

إﻧﺠﻠﯿﺰي

إﻧﺠﻠﯿﺰي

 29ﯾﻮﻟﯿﻮ  01 -أﻏﺴﻄﺲ
ﻋﺮﺑﻲ

ﻋﺮﺑﻲ
ﻧﻔﺪت

 900رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

 600رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

 3اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺼﻐﯿﺮ
" 8أﯾﺎم”

 25- 15ﯾﻮﻟﯿﻮ

إﻧﺠﻠﯿﺰي| ﻋﺮﺑﻲ

 4اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
" 8أﯾﺎم”

إﻧﺠﻠﯿﺰي| ﻋﺮﺑﻲ

www.ithra.com/summer

 27 - 24ﯾﻮﻧﯿﻮ
 18 - 15ﯾﻮﻟﯿﻮ

إﻧﺠﻠﯿﺰي| ﻋﺮﺑﻲ

 22ﯾﻮﻟﯿﻮ  1 -أﻏﺴﻄﺲ

ﺳﺠﻞ ﻃﻔﻠﻚ اﻵن!
ّ

 29-24ﯾﻮﻧﯿﻮ
 13-08ﯾﻮﻧﯿﻮ

إﻧﺠﻠﯿﺰي

 29ﯾﻮﻟﯿﻮ  1 -أﻏﺴﻄﺲ

 600رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

 22 -17ﯾﻮﻧﯿﻮ
 06 - 01ﯾﻮﻟﯿﻮ

 2ﺻﺎﻧﻊ اﻷﻟﻌﺎب

 1رواد اﻟﻔﻦ

 11 - 18ﯾﻮﻟﯿﻮ

 27 - 24ﯾﻮﻧﯿﻮ
 18 - 15ﯾﻮﻟﯿﻮ

" 6أﯾﺎم”

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 12-10 :ﺳﻨﻮات
" 8أﯾﺎم”

 1,200رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

 1اﻟﺼﻮت و اﻟﺤﺮﮐﺔ

 2رواد اﻟﻔﻦ

 3اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﺼﻐﯿﺮ

رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي 1,200

" 8أﯾﺎم”

 11 - 1ﯾﻮﻟﯿﻮ

إﻧﺠﻠﯿﺰي| ﻋﺮﺑﻲ

 1,200رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي

 %20ﺧﺼﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ إﺛﺮاء

القافلة األسبوعية

 ١٣يونيو ٢٠١٩

5

برنامج متخصص تع ُّده جامعة ليدز وتستضيفه أرامكو السعودية

طالب في برنامج الماجستير المستضاف في مجال علوم
األرض من خالل جامعة ليدز في بريطانيا يشاركون في تدريب
ميداني قريب من البحر األحمر ،كجزء من الدورة المقامة في
المملكة .وقد أتاح البرنامج الفرصة لـ  59طال ًبا لتلقي التدريب
لدرجة الماجستير منذ انطالقته في شهر سبتمبر 2017م.

حقق إنجازًا أكاديم ًيا
التعاون األكاديمي الدولي ُي ِّ
جديدا في علوم األرض
ً
لينيت المبرت

برامج أفضل بتكلفة أقل

التطبيق الفوري للمعرفة

الظهـران  -بـد ًءا مـن خمسـينيات القـرن العشـرين،
شـرعت أرامكـو السـعودية فـي إرسـال موظفيهـا إلـى
الجامعـات فـي جميـع أنحـاء العالـم لتلقـي التدريـب فـي
مجـال علـوم األرض .بيـد أن الشـركة ق ّدمـت فـي اآلونـة
األخيـرة مسـا ًرا إضاف ًيـا مبتكـ ًرا لتطويـر الدراسـات العليا،
وقـد حظـي هـذا المسـار بنجـاح باهـر ونـال مؤخـ ًرا إحـدى
الجوائز المهمة في نطاق صناعة النفط والغاز.

مــن جهتــه ،يقــول مديــر عــام تطويــر مجموعــة المناطــق
الواعــدة فــي دائــرة التنقيــب بالوكالــة ،األســتاذ حافــظ
الشــمري« :إننــا ممتنــون لوجــود محاضريــن عالمييــن فــي
أرامكــو الســعودية لتقديــم البرنامــج وإتاحــة الفرصــة
لموظفينــا للحصــول علــى أفضــل تدريــب أكاديمــي وصناعــي
فــي العالــم ضمــن مرافــق الشــركة .ومــن شــأن جلــب
المحاضريــن إلى الشــركة تحقيــق وفورات كبيــرة في التكلفة
وإتاحــة المجــال لمزيــد مــن الطــاب لالســتفادة مــن برنامــج
الماجستير».
ومنــح برنامــج العلــوم المســتضاف فــي مجــال علــوم
األرض  59طال ًبــا الفرصــة لتلقــي التدريــب للحصــول علــى
درجــة الماجســتير منــذ انطالقتــه فــي شــهر ســبتمبر
2017م ،أي مــا يعــادل عشــرة أضعــاف عــدد الطــاب الذيــن
كانوا سيستفيدون من برنامج الماجستير خارج المملكة.
ويقــول مديــر إدارة البرامــج األكاديميــة فــي التدريــب
والتطويــر ،أحمــد أبــو راس« :لقــد أثبــت برنامــج العلــوم
المســتضاف فــي مجــال علــوم األرض أنــه أحــد أفضــل
الــدورات األكاديميــة للدراســات العليــا التــي قُدمــت منــذ أن
بــدأت أرامكــو الســعودية فــي مســيرتها نحــو التطويــر
األكاديمــي وســرعة تنميــة المهــارات منــذ أكثــر مــن 70
عا ًما».

يقـول إيتـان «جيمـي» آرديلا بيسـيرا ،وهـو أحـد الطلاب
المشـاركين فـي الـدورة ،ويعمـل جيولوج ًيـا فـي إدارة مكامـن
الغـاز فـي أرامكـو السـعودية« :يُتيـح لنـا البرنامـج والمقررات
الدراسية اكتساب معرفة وخبرة ومهارات يمكننا أن نطبقها
علـى الفـور علـى وظائفنـا بصـورة مـا كنـا سـنحظى بهـا لـوال
البرنامـج .واألمـر األكثـر أهميـة هـو أن البرنامـج يدفعنا إلى
إعمال التفكير الناقد لحل المشكالت الفعلية».
ويضيف بيسـيرا« :تتسـم مكامن أرامكو السـعودية بطابع
خـاص فـي المنطقة ،لذلـك من المفيد أن تتيح لنا دراسـتنا
التصـدي للمشـكالت التـي نواجهها أثنـاء العمـل ،فالبرنامج
يمدنا بما نحن بحاجة إليه من أدوات التمكين».
ليسـت أرامكـو السـعودية ،أو جامعـة ليـدز ،أو الطلاب
وحدهـم مـن يـرون أن البرنامـج يقـ ّدم فكـرة ودورة أكاديميـة
مفيـدة للغايـة ،بـل إن صناعة النفط والغاز بأسـرها تشـاركهم
ذلـك؛ فقد حصل البرنامج ،مؤخ ًرا ،على جائزة «المرونة عبر
تنميـة المواهـب والتح ُّول التقنـي» في مؤتمر ومعرض الشـرق
األوسط الحادي والعشرين للنفط والغاز لعام 2019م.

فتح آفاق جديدة
وباالسـتفادة مـن الخبـرة الواسـعة لدائـرة التنقيـب فـي
البرامـج التدريبيـة ،فقـد عملـت علـى «فتـح آفـاق جديـدة»
لبرامجهـا لتطويـر المواهـب لتكـون أول جهة تُقـ ّدم برنامج
الماجسـتير الفنـي المسـتضاف فـي مجـال علـوم األرض،
باإلضافـة إلـى برنامجهـا المنتظـم للشـهادات الجامعيـة
العليا خارج المملكة؛ إذ تم تطوير برنامج ماجستير العلوم
بالتعـاون مـع جامعـة ليـدز ،إحـدى الجامعـات البريطانيـة
المعروفة عالم ًيا في هذا المجال.
وتعليقًـا علـى ذلـك ،يقـول المديـر التنفيـذي لدائـرة
التنقيب ،األستاذ مسفر الزهراني« :في حين تستمر دائرة
التنقيب باالسـتفادة من برنامج الشـهادات الجامعية العليا
المتـاح لها من خلال دائـرة التدريب والتطوير ،اُسـتحدثت
برامـج إضافيـة السـتيعاب العـدد المتزايـد مـن برامـج
اإلعـداد الجامعـي لغيـر الموظفيـن والخريجيـن الذيـن
ينضمون للدائرة».
ويضيـف ً
قائلا« :يُتيـح برنامج ماجسـتير العلـوم المجال
ٍ
لعـدد أكبـر مـن الموظفيـن لتعزيـز مؤهالتهـم األكاديميـة
لدرجـة الماجسـتير ،باإلضافـة إلـى تطبيـق مـا تعلمـوه مـن
الدورات الدراسية في أعمالهم اليومية .كما يتيح الفرصة
للموظفيـن لتطويـر مهاراتهـم فـي مجـال التواصـل الفنـي
باللغـة اإلنجليزيـة من خالل عنصر الدعـم المبتكر اللغوي
والمهاري».
كمـا يؤكـد الزهرانـي علـى أن «الفـوز بجائـزة عـن هـذا
البرنامـج المسـتضاف هـو مجـرد نتيجـة طبيعيـة لعمـل
الفريـق الجـاد وتخطيطـه وتنسـيقه لنجـاح هـذا البرنامـج
لمصلحة العمل».

أثبت برنامج
العلوم أنه أحد
أفضل الدورات
األكاديمية التي
قُ ّدمت منذ أن
بدأت أرامكو
السعودية
مسيرتها نحو
التطوير األكاديمي

توفير الفصول الدراسية وإيجاد الحلول
مــن خــال اســتضافة البرنامــج فــي أرامكــو الســعودية،
ً
تفاعــا وثيقًــا بيــن الطــاب،
تضمنــت المشــاريع البحثيــة
ّ
وأعضــاء هيئــة التدريس ،و ُمرشــدي األعمــال ،والمديرين؛ إذ
تُدمــج المقــررات الدراســية للطــاب فــي عملهــم اليومــي
وتُســتخدم مشــاريعهم البحثيــة لتطوير األعمال فــي مجاالت
متخصصة.
يقــول رئيــس قســم الجغرافيــة المكانيــة وحلــول إدارة
المعلومــات فــي التنقيــب ،تركــي الغامــدي« :تتمثــل إحــدى
فوائــد برنامج الماجســتير هذا في اســتخدام بيانــات أرامكو
الســعودية في مشــاريع الطالب البحثية ،وكذلك استخدامها
آن ًيــا فــي بعــض المتطلبــات الخاصــة بالعمــل أو الشــركة.
ويســتحيل تحقيــق ذلــك خــارج بيئــة الشــركة نظ ـ ًرا للقيــود
الصارمــة المفروضــة علــى ســرية البيانــات .وهذه هــي المرة
األولــى فــي تاريخنــا التــي تتمكــن فيها الدائــرة من االســتفادة
مباشرة وبشكل فوري من المقررات الدراسية للطالب».

ُيتيح البرنامج والمقررات الدراسية اكتساب معرفة وخبرة ومهارات يمكن تطبيقها على الفور خالل األعمال اليومية.
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عروضا فنية وأفال ًما سينمائية متم ّيزة
ق ّدم
ً

 40ألف زائر في مركز إثراء في ُعطلة عيد الفطر
القافلة األسبوعية

الظهــران  -اســتقبل مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي
العالمــي (إثــراء)  40ألــف زائــر مــن مختلف الفئــات العمرية
وشــرائح المجتمــع ،وذلــك ضمــن برامــج وفعاليــات العيــد،
وتأتــي هــذه الفعاليــات لتشــمل رؤيــة إثــراء فــي دمــج العلــوم
ص ّممــت بشــكل ابتــكاري إلحداث
بالفنــون مــن خــال برامــج ُ
أثــر إيجابــي وملمــوس علــى الفــرد والمجتمــع مــن خــال
استضافة أهم العروض الثقافية والفنية.
وشــهدت الفعاليــات اســتضافة (إثــراء) لمعــرض الفنــان
النرويجــي الراحــل إدفــارد مونــك أل ّول ٍ
مــرة فــي الشــرق
األوســط ،الــذي يحمــل عنوان «مفــازات الــروح» بالتعــاون مع
متحــف مونــك فــي النرويــج ،وشــركة آكــر ،وشــركة ســنوهيتا
للتصميــم .حيــث يقــ ِّدم المعــرض  40قطعــة فنيــة مميــزة
تُعــرض فــي خمســة أجنحــة تعكــس تقلبــات المشــاعر
اإلنسانية وهي «الحزن» و«الحب» و«اليأس» و«الوحدة».
واســتقبل «متحــف إثــراء» ،الــذي يتكــ َّون مــن أربــع
صــاالت ،الــزوار مــن خــال معــرض الفــن المعاصــر
(زمــكان) الــذي يهــدف إلــى توضيــح مفاهيــم الزمــان
والمــكان مــن خــال اســتضافة  11فنا ًنــا ســعود ًيا تُعــرض
أعمالهــم حتــى شــهر ســبتمبر المقبــل ،وفــي صالــة عــرض
(أجيــال) ،صنــع األطفــال بطاقــات االحتفــاالت الخاصــة

بهــم بمناســبة العيــد ومشــاركتها مــع أفــراد أســرهم،
باإلضافــة إلــى زيــارة الغرفــة الدمشــقية فــي معــرض
بالتعــرف علــى التاريــخ
الجمــال والهويــة ،واالســتمتاع
ّ
الطبيعي لشبه الجزير العربية.
مــن جهــة أخــرى ،ق ّدمــت ســينما «إثــراء» الفلــم الوثائقــي
«الكهــف» الــذي اصطحــب فيــه عالــم األحيــاء الدقيقــة
ٍ
رحلــة استكشــافية
الدكتــور حســام الــزّواوي ،الــز ّوار إلــى
إلجــراء أبحــاث علمية جديدة مــن أجل «دراســة الميكروبات
فــي الكهــوف» ،إضافـ ًة إلــى ثالثــة أفــام قصيــرة مــن إنتــاج
وإخــراج فنانيــن ســعوديين ،وهــي 27( :شــعبان ،والمســتثمر،
وخمســون ألــف صــورة)ِ ،
وفلْــم (بونيــو) لألطفال الــذي يروي
حكاية الطفل سوسكي والسمكة الذهبية.
واســتضاف مســرح «إثــراء» العــرض الكــوري (الفرشــاة)،
ٍ
قالــب فنّــي
الــذي يحكــي روايــة الطفــل «دايســونغ »،فــي
والرســومات التــي
موســيقي يتــم خاللــه اســتخدام ال ّدمــى ّ
تت ّولــد علــى خشــبة المســرح ،والــذي حــاز جائــزة الفنــون
اآلسيوية عن أفضل إنتاج في مهرجان (فرينج بإندبر).
المخصصــة
وتضمــن البرنامــج مجموعـ ًة مــن الفعاليــات
ّ
َّ
لألطفــال ،وذلــك مــن خالل تجــارب زاخــرة بالمتعــة العلمية،
حيــث ق ّدمــت فعالية «ليالــي العيد الســعيد» لألطفال تجربة
فريــدة لرســم وصناعــة األعمــال الفنيــة المل ّونــة تعبيــراً عــن
مشاعرهم بفرحة العيد.

الجديــر بالذكــر أن مركــز الملــك عبــد العزيــز الثقافــي
العالمــي (إثــراء) ،يهــدف إلــى إثــراء المجتمــع عبــر تقديــم
مبــادرات وبرامــج نوعيــة تســتهدف كافــة شــرائح المجتمــع،
مســتندة علــى خلــق محتــوى معرفــي متم ّيــز وتقديــم تجــارب

واســعة للــزوار مــن خــال العــروض والنــدوات والمؤتمــرات
منص ـ ًة لإلبــداع ،تُجمــع فيهــا
المحليــة ،حيــث يعــد المركــز ّ
المواهــب للتعلّــم ومشــاركة األفــكار لكافــة شــرائح المجتمــع
ومختلف الفئات العمرية.
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أحياء السكن في أرامكو السعودية تحتفل
بعيد الفطر ببرامج وفعاليات متم ِّيزة
حميدة آل ربيع ،وفاطمة األنصاري ،وحامد عطاس
ازدانــت أحيــاء الســكن فــي جميــع مرافــق أرامكــو
الســعودية الســكنية مبتهجــة بعيــد الفطــر المبــارك الــذي
ال يخلــف موعــده ك ّل عــام ،فبعــد صــاة العيــد ،تلتقــي
بعضا فيتبادلــون التهاني
األســر ،ويصافــح النــاس بعضهــم ً
علــى مــن يعرفــون ومــن ال يعرفــون ،معلنيــن بــدء صفحــة
جديدة ملؤها النقاء والتسامح والسكينة.
وقــد تهيــأت أحيــاء أرامكــو الســعودية الســكنية للعيــد
جي ـ ًدا لترســم الفرحــة علــى جميــع أفــراد األســرة كبــا ًرا
وصغــا ًرا ،فكانــت الفعاليــات تتــراوح بيــن األلعــاب المائيــة
والمســابقات والعــروض الفنيــة المتن ِّوعــة التــي جذبــت
الزوار.
ق ّد مــت أحيــاء الســكن أيا ًمــا ال تُنســى لألطفــال
ســينتظرونها بشــغف العــام المقبــل ،لعبــوا ورقصــوا
وتنافســوا وحصلــوا علــى كثيــر مــن االهتمــام والحــب
والمشــاركة مــن قبــل كــوادر موظفــي خدمــات أحيــاء
الســكن ،فــي الظهــران ورأس تنــورة ،وجــ ّدة .كلّهــا كانــت
تنبض سعادة مألتها ضحكات األطفال.

أرض العجائب في الظهران
حقــق احتفــال عيــد الفطر ،الــذي نظمتــه إدارة خدمات
نجاحــا باهــ ًرا وحضــو ًرا
أحيــاء الســكن فــي الظهــران،
ً
قياس ًيا بلغ  19ألف زائر.
فــي اليــوم األول مــن العيــد ،دعــت إدارة خدمــات أحيــاء

المق ّدمــة
الســكن جميــع موظفيهــا لالســتمتاع بالضيافــة ُ
بعــد الفــراغ مــن صــاة العيد فــي مســجد الظهــران الكبير،
حيــث تناولــوا القهــوة العربيــة والتمــور وحلويــات العيــد
المختلفة ،تلي ذلك حفل إفطار في قاعة الديوان.
وفــي األيــام الثالثــة التاليــة مــن أيــام العيــد ،ن ُّظمــت
العديــد مــن األنشــطة فــي الســاحة الخارجيــة والمرافــق
الداخليــة التابعــة لحديقــة طريــق الملــك ،حملــت عنــوان
عروضا فنيــة وكوميدية،
تضمنــت
(أرض العجائــب) ،التــي
ً
َّ
باإلضافــة للمســابقات المختلفــة التــي اســتمتع بهــا الكبــار
والصغــار ،حيــث تن َّو عــت فعاليــات األطفــال مــا بيــن
القولــف والشــطرنج ولعبــة الســلم والثعبــان وغرفــة حــل
األلغاز.
وقــد تركــزت الفعاليــات علــى كل مــا يناســب جميــع
الفئــات العمريــة للحضــور ،حيــث األعمــال اليدويــة
كصناعة االكسسوارات والقبعات وتنسيق النباتات.
وشــهد هــذا العــام وألول مــرة تجهيــز منطقــة جلــوس
بجــوار حديقــة طريــق الملــك ،حيــث تو ّفــرت بهــا العديــد
مــن عربــات الطعــام والمشــروبات لمختلــف المطاعــم
والمقاهــي المشــهورة فــي المملكــة ،كمــا تناثــرت بهــا
الجلســات الشــعبية وهــي تمثــل المجلــس الشــعبي الــذي
ذ ّكــر الضيــوف بتــراث أجدادهــم ،وقــد تكامــل المجلــس
بالعــروض الفنيــة مــن الغنــاء الشــعبي ،ممــا أضفــى علــى
المهرجان كثيراً من البهجة للزوار.
كمــا شــهد المهرجــان العديــد مــن العــروض الموســيقية
والعــروض البهلوانيــة والمســرحية ،وكذلــك عــروض
الســينما ثالثيــة األبعــاد ،باإلضافــة إلــى ركــن الخبــز

العربي ،وخبز التاوة التقليدي.

رأس تنورة  ..متوهجة
تحــت عنــوان «التوهــج فــي نجمــة»َّ ،
نظمــت إدارة الحــي
الســكني فــي رأس تنــورة احتفــال عيــد الفطــر المبــارك،
حيــث تــم تزييــن جميــع المبانــي باإلضــاءة الفوســفورية
والمصابيــح المتوهجــة واألعــام العاكســة ،وبلــغ عــدد
زوار االحتفال هذا العام أكثر من  2000زائر.
تضمنــت فعاليــات العيــد عــد ًدا كبيــ ًرا مــن األنشــطة،
َّ
حيــث ُعرضــت مســرحية «بدعــة فــادي» الترفيهيــة ،كمــا
َّ
نظمــت المكتبــة عــد ًدا مــن األنشــطة مثــل صنــع فانــوس
زجاجــي متوهــج ،وصنــع هديــة العيــد باســتخدام
الحلويــات واألدوات المزخرفــة الالمعــة ،بينمــا شــهدت
منطقــة الســاحة الخارجيــة إقامــة ركــن الصــور ،حيــث
يصطف الناس على الدعائم الجذابة اللتقاط الصور.
كمــا نُظمــت األلعــاب المختلفــة التــي اســتمتع بهــا
الصغــار والكبــار ،والحفــات الموســيقية والمســابقات
وتوزيــع الجوائــز ،إضافــة إلــى وجــود عــدد مــن شــاحنات
الطعام والمشروبات.
تضمــن االحتفــال فــي يومــه الثانــي
كمــا
برنامجــا لأللعاب
ً
َّ
المائية واألنشطة الترفيهية لجميع أفراد األسرة.

ترفيه أسري في بقيق
اســتضاف قســم خدمــات الترفيــه فــي بقيــق ،احتفاالت

عيــد الفطــر المبــارك فــي حديقــة الغــزالن ،حيــث انضــم
لهذا الحدث مئات الموظفين برفقة أفراد أسرهم.
وكانــت ليلـ ًة كاملــة مــن الترفيــه والمــرح األســري ،حيــث
عروضــا فنيــة وشــخصيات كرتونيــة،
شــمل االحتفــال
ً
والدراجــات الهوائيــة ،وألعــاب الترفيــه،
ورك ًنــا لألطفــال،
َّ
وركــوب ِ
الجمــال والخيــل ،وفرقــة ألداء الرقــص الشــعبي
التقليدي ،والدبكة الشامية ،وفرقة خاصة لألطفال.
كمــا ق ّدمــت مجموعــة متن ِّوعــة مــن األطبــاق ،بمــا فــي
ذلــك األطعمــة التقليديــة مثــل الشــاورما ،والخبــز األحمر،
وخبــز الصــاج ،واللقيمــات ،والقهــوة العربيــة ،والشــاي
العربــي ،والتمــور ،والحلــوى الشــعبية .وفــي ختــام ليلــة
االحتفــال ،عزفــت الفرقــة الشــعبية الســعودية الموســيقى
للزوار.

معايدة المرضى في جدة
فــي لمســة حانيــة جســدتها أرامكــو الســعودية للتواصل
مــع موظفيهــا وأفــراد أســرهم ومشــاركتهم فرحــة عيــد
الفطــر المبــارك ،زار مســؤولو إدارة الشــؤون الحكوميــة
فــي المنطقــة الغربيــة بالتعــاون مــع وحــدة خدمــات
المــوارد البشــرية فــي جــدة ،المرضــى المنوميــن فــي
المستشــفيات المتعاقــد معهــا فــي جــدة والمدينــة المنــورة
وينبــع ،خــال جــوالت ميدانيــة قام بهــا مســؤولوها ،وزعوا
تتكــرر كل عــام
خاللهــا الهدايــا فــي رســالة حــب ووفــاء
َّ
بهــدف التأكيــد علــى الجانــب االجتماعــي واإلنســاني
لمنسوبي الشركة.

 ١٣يونيو ٢٠١٩

8

القافلة األسبوعية

و ّقعتها أرامكو السعودية والهيئة السعودية للمهندسني

توسع نطاق تطبيق برنامج ضمان
مذكرة تفاهم ّ
تأهيل األيدي العاملة للمقاولين

عبدالحكيم القوحي (وقوفً ا) يشهد التوقيع بين كل من
فيصل الحجي (يمين) ،وفرحان الشمري.
تصوير :مؤيد القطان

مايكل آيفز
تتويجــا للعمــل الــدؤوب والتعــاون الفاعــل بين
الظهــران -
ً
إدارة التدريــب والتطويــر ،وإدارة خدمــات الصيانــة فــي
الشــركة ،والهيئــة الســعودية للمهندســين ،وقَّعــت ،مؤخ ـ ًرا،

توســع نطــاق تطبيــق برنامــج ضمــان تأهيــل
مذكــرة تفاهــم ّ
ّ
ليتخطــى حــدود أرامكــو
األيــدي العاملــة للمقاوليــن،
ً
شامل جميع أنحاء المملكة.
السعودية
شــارك فــي اســتضافة حفــل التوقيــع نائــب الرئيــس
للخدمــات الصناعيــة ،ورئيــس مجلــس الصيانة فــي أرامكو
الســعودية ،األســتاذ عبدالحكيــم القوحــي ،والمديــر العــام
للتدريــب والتطويــر ،األســتاذ فيصــل الحجــي .كمــا حضــر
الحفــل األميــن العــام للهيئــة الســعودية للمهندســين،
األســتاذ فرحــان الشــمري ،باإلضافــة إلــى مديــري تســع
جهــات تدريــب محليــة مــن شــأنها أن تــؤدي دو ًرا مه ًمــا فــي
تنفيذ البرنامج.
وأشــار القوحــي إلــى مشــاعر الفخــر واالعتــزاز التــي
يبعثهــا توقيــع المذكــرة الــذي يأتــي ليكـ ّـرم إحــدى مبــادرات
الصيانــة فــي الشــركة باعتمادهــا فــي جميــع أنحــاء
المملكــة ،وش ـ ّدد علــى أهميــة هــذه الخطــوة قائـ ًـا« :مثــل
هــذه الخطــوات مــن شــأنها أن تضمــن أ ّن األيــدي العاملــة
ً
تأهيــا فــي العالــم ،وفــي الوقــت
لمقاولينــا هــي األعلــى
نفســه ،تعــزّز تنميــة المواهــب المحليــة ،وتؤ ّمــن وظائــف
طويلــة المــدى للمواطنيــن الســعوديين ،بمــا ينســجم مــع
رؤية المملكة .»2030
وتعليقًــا علــى توقيــع مذكــرة التفاهــم ،قــال الحجــي:
«يم ّثــل البرنامــج ،الــذي ينطلــق فــي أفــق جديــد بفضــل
الشــراكة المثمــرة بيــن الهيئــة الســعودية للمهندســين
وأرامكــو الســعودية ،أداة تأهيــل وطنيــة للفنييــن العامليــن
فــي المملكــة ،وســيضمن تطبيقــه وجــود أســاس واضــح
لتأهيــل الفنييــن ليقومــوا بمهماتهــم بأمــان وكفــاءة .إلــى

جانــب ذلــك ،يُســهم البرنامــج فــي تأهيــل المواطنيــن
الســعوديين فــي مجــال ِ
ممــا يــؤدي إلــى
ــرف الفنيــةّ ،
الح َ
توطيــن الوظائــف فيــه ،كمــا يم ّثــل امتــدا ًدا للجهــود التــي
تبذلهــا أرامكــو الســعودية فــي تعزيــز القــدرات التدريبيــة
المحلية في المملكة».
وتحـ ّدد مذكــرة التفاهــم التــي وقَّعتهــا الشــركة مــع الهيئة
الســعودية للمهندســين الخطــوات الالزمــة إلنشــاء إطــار
عمــل تتبنّــى فيــه الهيئــة برنامــج ضمــان تأهيــل األيــدي
العاملــة للمقاوليــن مــن أجــل تنفيــذه فــي عــام 2019م .وقــد
أبــدى الفريــق المســؤول عــن تطبيــق البرنامــج تفاؤلــه
بالتأييــد الــذي يحظــى بــه البرنامــج مــن قبــل الهيئــة،
والــذي سيُســهم فــي اإلســراع بتنفيــذه فــي جميــع أنحــاء
المملكة.
جديـ ٌـر بالذكــر أن برنامــج ضمــان تأهيــل األيــدي العاملــة
للمقاوليــن أُطلــق فــي أرامكــو الســعودية عــام 2014م ،مــن
خــال شــراكة بين إدارة التدريــب والتطويــر وإدارة خدمات
الصيانــة فــي الشــركة ،لضمــان حصــول موظفــي المقاولين
علــى المؤهــات والمهــارات الالزمــة ألداء أعمالهــم ،مــع
التزامهــم بمعاييــر الســامة المطلوبــة .ومــن أجــل تحقيــق
هــذا الهــدف ،اســتعانت الشــركة بطـ ٍ
ـرف ثالــث مــن مق ِّدمــي
خدمــات التدريــب المحلييــن ،لتطويــر وإدارة اختبــارات
التأهيــل للمشــاركين فــي البرنامــج .وخــال الســنوات
اســتمر البرنامــج فــي قطــف ثمــار النجــاح
الماضيــة،
ّ
ألرامكــو الســعودية ومقاوليهــا ،حيــث بلــغ عــدد الفنييــن
المؤهليــن  2900مــن موظفــي المقاوليــن ،اســتفادوا مــن
البرنامج في عام 2018م.

نحو انبعاثات أقل

ملتقى إدارة جودة الهواء يناقش الحلول الفاعلة في تقليل
الغازات المؤثرة على طبقة األوزون

مؤخرا ،في مبني إدارة المعمل في الحوية.
جانب من الجناح البيئي الذي افتتح،
ً

سلطان األحمري
الحوية ّ -
نظمت إدارة معمل اســتخالص الغاز الطبيعي
المســال فــي الحويــة ،مؤخ ـ ًرا ،ملتقــى إدارة جــودة الهــواء
ُ
تحــت شــعار (نحــو انبعاثــات أقــل) .وقــد شــهد الملتقــى،
الــذي ن ُّظــم بالتعــاون مــع إدارة حمايــة البيئــة فــي أرامكــو
الســعودية ،مشــاركة ممثلــي اإلدارات المختلفــة فــي دائــرة

أعمــال الغــاز ،إلــى جانــب ممثليــن مــن بعــض اإلدارات
األخرى في الشركة.
وشـ ّدد مديــر إدارة معمــل اســتخالص الغــاز المســال في
الحويــة ،األســتاذ يحيــى البوخديــم ،فــي كلمــة ألقاهــا فــي
افتتــاح الملتقــى علــى أهميــة إدارة جــودة الهــواء ،بوصفهــا
رئيســا يع ـزّز موقــع الشــركة الرائــد علــى مســتوى
عنص ـ ًرا
ً
حماية البيئة.

تمت خالل ملتقى إدارة جودة الهواء في معمل استخالص الغاز الطبيعي المسال في الحوية.
جانب من المناقشات التي َّ

وقــد اســتعرض الملتقــى عــد ًد ا مــن الموضوعــات
المرتبطــة بــإدارة جــودة الهــواء ،كان مــن ضمنهــا :إدارة
الغــازات المؤثــرة فــي االحتبــاس الحــراري ،والحلــول
الفاعلــة فــي تقليــل الغــازات المؤثــرة علــى طبقــة األوزون،
وجهــود معامــل الشــركة فــي إدارة جــودة الهــواء ،فيمــا قـ ّدم
ســلطان األحمــري ،مــن معمــل اســتخالص الغــاز المســال
فــي الحويــة ،نبــذة تعريفية عن الجنــاح البيئي الــذي افتُتح،

مؤخـ ًرا ،فــي مبنــى إدارة المعمــل ،والــذي يهــدف إلــى نشــر
الوعي بمفاهيم حماية البيئة بين الموظفين.
تضمــن الملتقــى طاولــة حــوار ناقشــت جان ًبــا مــن
كمــا
ّ
الحلــول التــي قــد تُســهم فــي رفــع كفــاءة إدارة جــودة الهــواء
داخــل وخــارج مرافــق الشــركة ،حيــث أثمــر النقــاش عــن
عــدد مــن التوصيات التي من شــأنها تحســين برنامــج إدارة
جودة الهواء في الشركة على المدى الطويل.
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المشاريع المعمارية ألرامكو
تتصدر مجالي
السعودية
َّ
الطاقة والتصميم البيئي
القافلة األسبوعية
الظهــران  -يديــر المجلــس األمريكــي للمبانــي الصديقــة
للبيئــة برنامــج الريــادة فــي مجالــي الطاقة والتصميــم البيئي
يتضمن المبانــي والمدارس والمنازل الســكنية،
(ليــد) ،الــذي
َّ
الجديــدة والقديمــة .ويمنح البرنامج شــهادة تُثبــت أن المبنى
صديــق للبيئــة ،مــن خــال مالحظــة آليــة تصميــم المبانــي
وبنائهــا وتشــغيلها وصيانتهــا ،التــي يجــب أن تتســم بالكفــاءة،
واألداء العالــي ،والتكلفــة المنخفضــة ،ومراعــاة إجــراءات
السالمة والصحة العامة.
وتنطــوي المســاعي لنيل شــهادة برنامج الريــادة في مجال
الطاقــة والتصميــم البيئــي (ليــد) ،علــى تح ّديــات كبيــرة
تســتلزم التقيــد بمبــادئ توجيهيــة موضوعــة لتوفيــر المــال،
وتعزيــز المســؤولية نحــو البيئــة ،باإلضافــة إلــى تهيئــة أماكــن
عمــل صحيــة ومرغوبــة .وقــد نجحــت أرامكــو الســعودية مــن
خــال منظومتهــا التــي ترتكز على أســاس التم ّيز التشــغيلي،
فــي الحصــول علــى هــذه الشــهادة فــي ثالثــة مــن أحــدث
مشاريعها.

مركز الملك عبداهلل للدراسات
والبحوث البترولية
يُعــد مركــز الملك عبــداهلل للدراســات والبحــوث البترولية
(كابســارك) أحــد أعمــال إدارة المشــاريع التــي أُنجــزت فــي
عــام 2017م .وقــد حصــل المركــز علــى شــهادة الريــادة فــي
تصميمــات الطاقــة والبيئــة (ليــد) البالتينيــة لفئــة المنــازل
عــن جميــع الفلــل في مجمــع المبانــي ،باإلضافة إلــى حصول
 188فيال من أصل  191على شهادة (ليد) الذهبية.
جديـ ٌـر بالذكــر ،أن المركــز حــاز قصــب الســبق مــن خــال
هــذا اإلنجــاز ،فهــو أول مشــروع خــارج أمريــكا الشــمالية
يحصــل علــى هــذه الشــهادة فــي فئــة المنــازل ،كمــا أنــه أول
وتوضح
مشــروع ضخــم علــى مســتوى العالم يحصــل عليهــاُ .
الشــهادة أن المركــز يعمــل وفقًــا لمتطلبــات االســتدامة
نموذجــا يُحتــذى بــه ،حيــث فتــح البــاب
ممــا جعلــه
ً
البيئيــةّ ،
أمــام مزيــد مــن المبانــي الصديقــة للبيئــة فــي منطقــة
الشرق األوسط.
كمــا حصــل المشــروع علــى جائــزة أفضــل مشــروع عالمــي
فــي الفئــة التعليميــة والبحثيــة ،ضمــن مســابقة المشــاريع
األفضــل التــي ّ
تنظمهــا مجلــة إي إن آر المتخصصــة فــي
قطاع البناء والتشييد ،في عامها السادس.
أمــا مجمــع األبحــاث والمكاتــب فــي المركــز ،فقــد حصــل
علــى جائــزة «المبنــى األذكــى» فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،فــي أول مســابقة للمبانــي الذكيــة تُنظــم فــي

الشــرق األوســط فــي عــام 2016م .وقــد نجــح هــذا المجمــع
فــي التكامــل مــع البيئــة مــن خــال اســتخدامه لعديــد مــن
تقنيــات البنــاء المســتدامة ،والتقنيــات المتق ِّدمة التي ترشّ ــد
استهالك الطاقة والمياه.
وفــي إطــار ســعيه للحصــول علــى الشــهادة ،التــزم المركــز
بالقيــود الصارمــة التــي يضعهــا البرنامــج فيمــا يخــص
اســتهالك الميــاه ،وهــو أمــر بالــغ األهميــة الســتدامة الميــاه
فــي المنطقــة .كمــا تم ّيــز المشــروع باســتفادته مــن تطبيقات
الطاقــة المتجـ ّددة ،إذ إ ّن  ٪20مــن متطلبات الطاقة لمجمع
األبحــاث والمكاتــب والمجمــع الســكني يتــم توفيرهــا مــن
خالل الطاقة الشمسية.
فــي طريــق المركــز لتحقيق شــهادة (ليــد) البالتينية ،نجح
المشــروع فــي تحقيــق  56نقطــة ،أي أكثــر بأربــع نقــاط ممــا
هــو مطلــوب للحصــول علــى الشــهادة ،وكانــت النقــاط
المكتسبة حسب ما يلي:
كفــاءة اســتهالك الميــاه :يعالــج المشــروع جميــع ميــاه
الصــرف ،فــي مرفــق المعالجــة المجــاور فــي جامعــة األميــرة
نــورة ،حيــث يُعــاد اســتخدامها فــي الموقــع ألعمــال الــري
والتنقيــة .كمــا و ّفــر التصميــم المتقــن مــن اســتهالك الميــاه
داخــل المباني بنســبة  ،٪43.9حيث اسـتُخدمت دورات مياه
وكبائن استحمام ومغاسل مطبخ موفرة للمياه.
الطاقــة والغــاف الجــوي :حقــق المشــروع وفــورات فــي
تكلفــة الطاقــة بنســبة  ،٪44وجــاءت نصــف هــذه الوفــورات
مــن خــال تطبيــق إجــراءات مختلفــة لكفــاءة الطاقــة ،مثــل:
المغلــف الحــراري المحســن ،والزجــاج ذي الكفــاءة العاليــة،
وأجهــزة استشــعار الحركــة ،ووحــدات التحكــم فــي اتجــاه
الهــواء الموفــرة للطاقــة ،واســتعادة الطاقــة ،وحــزم التبريــد،
ونظــام تهويــة اإلزاحــة ،فيمــا جــاءت البقيــة من خــال تركيب
األلواح الشمسية الضوئية.

إثراء
اُفتتــح مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمي (إثــراء)،
أحــد مشــروعات إدارة المشــاريع ،فــي  1ديســمبر 2016م.
وقــد بُنــي هذا الصــرح المعمــاري ضمن مبادرات المســؤولية
االجتماعيــة ألرامكو الســعودية ليكون حافـزًا وطن ًيا وإقليم ًيا
للتنميــة الفكريــة واإلبــداع وتبــادل الثقافــات ،وتســتقطب
منشــآته الحديثــة متعــ ِّد دة المجــاالت ،باإلضافــة إلــى
المبــادرات والفعاليــات التي ينظمهــا ،آالف الــزوار من جميع
أنحــاء العالــم .وقــد حــاز إثــراء شــهادة (ليــد) الذهبيــة عــن
أعمــال البنــاء الجديــدة وأعمــال الترميــم الرئيســة ،بمجمــوع
 47نقطــة ،حيــث جــاء ذلــك تأكيـ ًدا علــى أن مركز إثــراء مثال

الطاقة والغالف الجوي:
حقق المشروع وفورات في
تكلفة الطاقة بنسبة ٪44
في كابسارك

تحويل أكثر من  ٪90من
مخلفات البناء من خالل
أعمال إعادة التدوير وإعادة
االستخدام

جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية

مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية

وتوضيحــا لــدوره الريــادي فــي
نموذجــي علــى االســتدامة،
ً
تحويل صناعة البناء.
وتلقى مركز إثراء نقاطه من خالل ما يلي:
توفيــر الميــاه :باســتخدامه مجموعــة مــن أجهــزة
االستشــعار ،يعمــل مركــز إثــراء علــى الح ـ ّد مــن االســتخدام
الخارجــي للميــاه الصالحــة للشــرب بنســبة  ،٪72وتقليــل
االستخدام الداخلي بنسبة .٪44
يخصــص إثــراء  50موق ًفــا للســيارات ذات
توفيــر الطاقــةّ :
الكفــاءة العاليــة فــي اســتهالك الوقــود ،ويوفّــر تصميمــه
ص ّممــت جميــع
طاقــة تُقــ ّدر بنســبة  ٪15.5ســنو ًيا ،كمــا ُ
أنظمــة التدفئــة والتكييــف فيــه لتكــون خاليــة مــن مركبــات
الكلوروفلوروكربون من أجل المحافظة على طبقة األوزون.

جامعة الملك عبداهلل
للعلوم والتقنية
اســتكمل بنــاء جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة،
أحــد األعمــال األخــرى إلدارة المشــاريع ،فــي شــهر نوفمبــر
مــن عــام 2016م .وحصلــت الجامعــة علــى شــهادة (ليــد)
الفضية.
تضمــن المشــروع ثالثــة مبــان مســاندة فــي مجمــع جامعــة
ّ
الملــك عبــداهلل لألبحــاث والتقنيــة ،تحــت إطــار عمليــة
متع ـ ِّددة الجوانــب ،إذ أعــد الفريــق الهندســي فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة وثائــق الغــرض التصميمــي ،ثــم ُمنــح
المشــروع لفريــق التصميــم والبنــاء فــي المملكــة الســتكمال
وثائــق التصميــم وإنشــاء المشــروع .وقــد قُدمــت خدمــات
استشــارية بشــأن شــهادة (ليــد) إلــى الفريــق الهندســي ،فيما
قُدمت خدمات إدارة عملية (ليد) لفريق التصميم والبناء.
وحصلــت المبانــي الثالثــة علــى شــهادة (ليــد) الفضيــة
تضمنــت خصائص االســتدامة المهمة
للبنــاء الجديــد ،حيــث
َّ
والمشــتركة فــي موقــع المشــروع إســتراتيجية نقــل بديلــة
تشــمل إمكانيــة توفيــر وســائل النقــل العــام ،والبنيــة التحتيــة
للدراجــات الهوائيــة ،وحصــر مواقــف الســيارات ومنــح
َّ
األولويــة للمركبــات منخفضــة االنبعاثــات والمقتصــدة فــي
اســتهالك الوقــود ،كمــا تتم ّيــز المواقــف بكونها مظللــة بمواد
ذات مؤشــر عــال لالنعــكاس الشمســي .إلــى جانــب ذلــك،
ُجهــزت المســاحة المفتوحــة بشــكل مثالــي ومالئــم للبيئــة
الطبيعيــة ،كمــا ُوضعــت إســتراتيجية لتنســيق الحدائق تتســم
بترشــيدها فــي اســتخدام الميــاه ،متضمنــة معالجــة ميــاه
الصــرف فــي الموقــع ،والحـ ّد مــن اســتخدام الميــاه الصالحة
للشــرب فــي أعمــال الــري ،وخفــض معــدل اســتخدام ميــاه
الــري عامــة بنســبة  ٪50تقري ًبــا ،فيمــا تــم إعــادة تدويــر
واستخدام أكثر من  ٪75من مخلفات البناء.

يخصص إثراء  50موقفً ا
ّ
للسيارات ويوفّ ر تصميمه
ُقدر بنسبة ٪15.5
طاقة ت ّ
سنو ًيا

حصلت المباني
الثالثة على
شهادة (ليد)
الفضية للبناء
الجديد ،حيث
تضمنت خصائص
َّ
االستدامة المهمة
والمشتركة في
موقع المشروع
إستراتيجية نقل
بديلة تشمل
إمكانية توفير
وسائل النقل
العام ،والبنية
التحتية للد َّراجات
الهوائية ،وحصر
مواقف السيارات
ومنح األولوية
للمركبات
منخفضة
االنبعاثات

تم إعادة تدوير واستخدام
أكثر من  ٪75من مخلفات
البناء في جامعة الملك
عبداهلل للعلوم والتقنية
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إعداد :صالح الغامدي

الد َّبابات الصحراوية بين الترفيه والترويع

تُعــد هوايــة ركــوب «الد َّبابــات الصحراويــة»
األكثــر خطــورة علــى رواد أماكــن الترفيــه مــن
األطفــال والمراهقيــن والشــباب .ومــن يتجــه
لتلــك المناطــق التــي تنتشــر فيهــا هــذه النوعيــة
مــن الد َّبابــات ،يلحــظ افتقارهــا لمتطلبــات
الســامة ،باإلضافــة إلــى الغيــاب التــام للتنظيــم؛
فعلــى ســبيل المثــال ال توجــد أماكــن مخصصــة
لصغــار الســن وأخــرى للشــباب ،لــذا تجــد
األطفــال الصغــار والمراهقيــن والشــباب الكبــار
بنفــس المضمــار دون خــوذات علــى د َّبابــات
متهالكــة .ومــع حلــول الظــام يــزداد األمــر ســو ًءا
فــي أغلــب تلــك المواقــع؛ حيــث تفتقــر لإلضــاءة
الكافيــة مــع غيــاب اللوحــات التــي توضــح
االتجاهات.
وتلقــى هــذه الهوايــة المحفوفــة بالمخاطــر
رواجــا كبيــ ًر ا فــي اإلجــازات وعطــل نهايــة
ً
األســبوع ،علــى الرغــم مــن أن أغلــب أصحــاب
تلك الد َّبابات ال يهتمون بســامة المســتخدمين،
وهــذا ال يعفــي األب مــن المســؤولية عندمــا
يوافــق علــى اصطحــاب ابنــه إلــى تلــك األماكــن
الخطــرة ليســتأجر لــه الد َّبــاب وهــو يشــاهد
الفوضــى والخطــورة مــن كل جانــب فــي أماكــن
التأجير.
هنــاك مــن القصــص المحزنــة خلــف أســتار
غــرف الطــوارئ لضحايــا الد َّبابــات مــا يدمــي
القلــب؛ فكــم مــن األســر ثُكلــت ببعــض أبنائهــا
وأخــرى تعــرض بعــض أفرادهــا إلعاقــات أو بتــر
جراء ممارسة هذه الهواية الخطرة.
لألطراف َّ
إن مــا نشــاهده أو نســمع عنــه مــن وقــوع
يتعــرض لهــا راكبــو الدبابــات
حــوادث مؤســفة
َّ
الصحراويــة مــع كل موســم ،يتطلــب تكثيــف
التوعيــة بمخاطرهــا مــن قبــل األســرة والجامــع
والمدرســة ،وأن يكــون لإلعــام دور فــي نقــل
الصــورة المظلمــة لمــا يحــدث مــن معانــاة بعــد
الحــادث لعلهــا تقنــع اآلبــاء واألمهــات ممــن
يجهلــون خطــورة األمــر بمنــع أطفالهم مــن ركوب
«د َّبابــات المــوت» والنــزول بهــا الــى مضمــار
الهــاك .فعلــى ســبيل المثــال ،غرفــة الطــوارئ
فــي مستشــفى الملــك فهــد الجامعــي بالخبــر،
تســتقبل عشــرات المصابيــن نتيجــة لحــوادث
تلــك الد َّبابــات الصحراويــة فــي مواســم
اإلجازات.

مواقع آمنة
مــن المقترحــات التــي قــد تُســهم فــي تقليــل

حــوادث الد َّبابــات ،وجــود مواقــع آمنــة لممارســة
هــذه الهوايــة ،وتحديــد ســن مناســبة لمــن
يمارســها ،تحــت إشــراف ومتابعــة الجهــات
المســؤولة عــن األمــن والســامة ،وتنظيــم دورات
تعليميــة لكيفيــة قيادتهــا بطريقــة آمنــة ،مــع
االســتمرار بالتوعيــة المروريــة بمخاطــر
الد َّبابــات الصحراويــة لتشــمل طــاب المدارس،
مــع التركيــز علــى ضــرورة االلتــزام بقواعــد
المرور.
وعلــى الرغــم مــن ذكــر كل مــا ســبق مــن
مخاطــر ،ورغــم ازديــاد أعــداد حــوادث الد َّبابــات،
وتكــرار تحذيــر أطبــاء الطــوارئ وجراحــة عظــام
األطفــال فــي المستشــفيات مــن تزايــد حــاالت
البتــر الجزئــي والكلــي ألقــدام األطفــال ،وغيرهــا
مــن اإلصابــات البالغــة فــي الــرأس والكســور فــي
العمــود الفقــري ممــا قــد يتســبب فــي شــلل
نصفــي أو كامــل -ال ســمح اهلل -وغيرهــا مــن
إصابــات متفرقــة ،إال أن اإلقبــال علــى تلــك
الد َّبابــات مــن قبــل األهالــي فــي ازديــاد دون
اكتــراث بمــا قــد يحــدث ألبنائهــم جــراء اســتخدام
تلــك الدبابــات الصحراويــة التــي تُعــد بمثابــة
قنابــل موقوتــة قــد تتســبب فــي أذى مســتخدميها
في أي وقت ،ال قدر اهلل.
وفــي الرســم التوضيحــي المرفــق نســتطيع
االطــاع علــى نتيجــة المســح الــذي ورد فــي
مبــادرة «نحــو ترفيــه آمــن» ،التــي تشــرف عليهــا
الدكتــورة دالل بــو بشــيت ،استشــاري جراحــة
عظــام األطفــال بمستشــفى الملك فهــد التعليمي،
حول ســلوكيات مســتخدمي الد َّبابــات الصحراوية
وأسرهم.

هل تسمع ألطفالك أو
إخوتك الصغار بركوب
الد َّبابات؟

د َّبابات متهالكة
مــع األســف ،مازالــت الد َّبابــات المتهالكــة
موجــودة وبأعــداد كبيــرة مشــ ّكلة خطــورة علــى
مســتخدميها مــن األطفــال والشــباب .يتحمــل
األهالــي المســؤولية الكاملــة لتفــادي مــا قــد يقــع
مــن حــوادث لألطفــال مــن مخاطــر تلــك الد َّبابــات
فيجــب أن تكــون تلك الد َّبابات مســتوفية لشــروط
الســامة وأدواتهــا قبــل الســماح لألطفــال
بركوبها.
ولكــي نشــعر بقيمــة تطبيــق الســامة ،فلنتخيــل
يتعــرض ابنهــا لحــادث
حالــة األســرة التــي قــد
َّ
دبــاب صحــراوي فــي تلــك األماكــن ،كيــف
ســتتحول لحظــات المتعــة باإلجــازة إلــى ســاعات،
وربمــا أليــام مــن األلــم فــي غــرف الطــوارئ .وقــد
يغــادر االبــن المصــاب غرفــة الطــوارئ بإعاقــة ،ال
سمح اهلل.
وللحــد مــن خطــورة موضــوع الد َّبابــات
الصحراويــة ،قامــت لجنــة الســامة المروريــة
بالتعــاون مــع كل مــن أمانــة المنطقــة الشــرقية
والدفــاع المدنــي والدوريــات األمنيــة بتعديــل
القوانيــن المنظمــة لهــذا النشــاط ،بحيــث تعــزز
فيه إجراءات السالمة مثل:
•توفير خوذة الرأس.
•توفير وحدات إسعاف أولية.
•وجود مشرفين وقت ركوب الد َّراجات.
•وجود مضمار محدد حسب الفئة العمرية.
•وجود اللوحات اإلرشادية والتحذيرية.
•توفير إضاءة كاملة المضمار.

هل تلتزم بمالبس السالمة
أثناء الركوب؟

٪٣٨٫١

سالمتك

تمارين لتجنب آالم الظهر
أثناء الرحالت الطويلة
بالسيارة

إن أداء بعض تمارين االسترخاء البسيطة ،يساعد على تجنب آالم
الظهر والرقبة ،والتخلص من الشد بعضالت األرداف عند قيادة السيارة
أيضا
في رحالت طويلة أثناء العطالت واإلجازات الصيفية ،ومن المفيد ً
إجــراء تقوس الظهر من وقت إلى آخــر ،حيث يمكن القيام بعديد من
التمارين األخرى أثناء التكدسات المرورية ،مثل ضغط المقود للخارج
تارة وللداخل تارة أخرى بواسطة اليدين؛ حيث يعمل هذا التمرين على
تنشيط عضالت الكتف والصدر بالتناوب.
يُنصح قائد السيارة بتغيير وضعية جلوسه باستمرار ،حيث ال توجد
وضعية جلوس خاطئة في حد ذاتها ،ولكن الخطأ هو التحميل باستمرار
على جانب واحد فقط ،وبالتالي فقد يؤدي ذلك إلى ظهور آالم بالظهر
والرقبة.
كما أن تمارين االسترخاء التي يمكن تنفيذها خالل فترات االستراحة
أثناء القيادة ،تمتاز بأنها أكثر فاعلية؛ حيث يتطلب األمر النزول من
السيارة ،كي يتم تحريك الجسم بالكامل .ويمكن لقائد السيارة البدء في
تمارين االسترخاء من خالل المشي والتنزه سي ًرا على األقدام ،وتمارين
التمدد واإلطالة واستخدام الذراعين لعمل قوس كبير إلى الخلف.
يمكن لقائد السيارة القيام ببعض التمارين البسيطة ،لتمدد جانبي
الجسم من خالل الوقوف وفتح القدمين بشكل أعرض بعض الشيء من
عرض الخصر ،وبعد ذلك يتم تمديد الذراعين ألعلى ،بحيث تمسك
إحدى اليدين باألخرى فوق الرأس .وعندما يميل قائد السيارة بالجزء
العلوي من جسمه إلى الجانب فيتم تمدد العضالت في الجانب المقابل.
يمكن لقائد السيارة إجراء تمرين تمدد عضالت الرقبة أثناء استراحة
القيادة ،من خالل إمالة األذن اليسرى باتجاه الكتف األيسر ،بينما يتم
وضع اليد اليسرى على الــرأس مع ثني الكوع ً
قليل إلى الجانب ،ويتم
تحريك الذراع األيمن بجوار الجسم إلى أسفل.
وبعد ذلك يتم تكرار التمرين نفسه على الجانب اآلخر من الجسم ،من
خالل إمالة األذن اليمنى باتجاه الكتف األيمن ،مع وضع اليد اليمنى على
الرأس ،وتحريك الذراع األيسر إلى أسفل.
يمكن إجراء تمرين العمود الفقري أثناء الجلوس على مقعد ووضع
اليدين على الركبة ،ثم إجراء حركات تقوس الظهر ،وبعد ذلك يتم إرجاع
الجزء العلوي من الجسم إلى الوضع القائم .ويتعين على قائد السيارة
تكرار هذا التمرين من  10مرات إلى  15مرة.
يتم عمل تمارين استرخاء لعضالت الكتف ،من خالل ضم الكتفين إلى
األمام ثم تحريكهما قدر المستطاع إلى الخلف .وينصح خبراء العالج
الطبيعي ،بإجراء هذا التمرين من  10مــرات إلى  15مــرة ،الفتين إلى
إمكانية القيام بهذا التمرين بشكل اختياري إما أثناء الجلوس أو الوقوف.

هل تعرضت من قبل أو أحد
معارفك لحادث بسبب الد َّباب؟

٪١٩

٪٢٣٫٨

٪٦١٫٩
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٪١٩
نعم

ال

القافلة األسبوعية

نعم

ال

ال أعلم بوجوب ارتداء مالبس
سالمة أثناء ركوب الد َّباب

نعم

ال

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت
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حديث األلوان  :تكوينات جنوبية

د .محمد البشير *

الرأي..ثابت أم
متحول؟
ّ

ُيعد الفنان عبداهلل حماس ،الذي ولد في أبها عام 1953م ،أحد أبرز الفنانين التشكيليين في المملكة والعالم العربي .اعتمد في أعماله على المدرسة التجريدية
المعتمد على ألوان الطبيعة الخالبة وأسلوب الحياة البسيطة .له كثير من
الرمزية ،كما تأثر ببيئته الجنوبية في أعماله .حيث يظهر طابعه الخاص
والمميز ُ
َّ
المتقدمة في عدة محافل دولية .تمثلت مشاركة الفنان في مدينة الملك
المعارض الشخصية داخل المملكة وخارجها .كما حصل على عديد من الجوائز
ِّ
عبداهلل الرياضية في جدة ،في مجموعة من اللوحات التي حملت اسم (تكوينات) ،وهي مجموعة من التكوينات المستمدة من البيئة المحلية بأسلوب تجريدي
رمزي حديث.

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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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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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر بالوكالة:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

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.

يرفــع اإلمــام الشــافعي رايــة اتبــاع الحــق أينمــا كان ،وهــو
واحــد مــن بيــن كثيــر ممــن يفعــل ذلــك حقيقــة ال مجــازًا،
فاألمــر ال يتعلــق برفــع رايــة فحســب ،بــل فعــل وتغييــر
حقيقــي لرأيــه متــى مــا وجــد الدليــل ،وهــذا مــا جعــل
للشــافعي مذهبيــن :قديــم وجديــد؛ األول فــي العــراق والثانــي
في مصر.
كثيــر مــن القضايــا ينطلــق فيهــا البعــض مــن وجهــة نظــر
يراهــا صوا ًبــا ال تحتمــل الخطــأ ،واألقســى حيــن يعلــم خــاف
مــا يعتقــد ،ويجبــن عــن القــول خشــية وصمــه بالمتبــ ِّدل
والمتحــ ِّول وعديــم الــرأي وغيرهــا مــن أوصــاف يلصقُهــا
الباحثــون عــن اإلرشــيف فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي
إلســقاط مــن قــال خــاف قولــه اليــوم ،وهــم ال يعلمــون أن مــا
قــام بــه ضــرب مــن ضــروب الشــجاعة؛ فاإلمــام الشــافعي لــه
مقولــة أصبحــت مضــرب مثــل فــي الحــوار حيــن قــال :رأيــي
صواب يحتمل الخطأ ،ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
إن االنطــاق مــن هــذا المبــدأ يُ ِّيســر قبــول الــرأي اآلخــر
بوجــود احتماليــة صــواب اآلخــر ،ال االنطــاق مــن خطــأ
الــذات ،فمــن المنطقــي أن ينطلــق أحدنــا مــن صــواب رأيــه،
ولكــن مــن غيــر المنطقــي أن يتشــبث بــه حيــن يعلــم صــواب
رأي غيــره ،ولذلــك وجــب اتبــاع قانــون الحيــاة الطبيعــي،
فاإلنســان م ّيــال إلــى الحركــة ال الجمــود ،والحقيقــة أكبــر مــن
الفيــل الــذي تحسســه العميــان ،وكلهــم وصفــه مــن خــال
الجــزء الــذي أمســكته يــداه ،فــا غرابــة حيــن يتحســس
ً
حبــا أو ثعبا ًنــا ،وينتقــل اآلخــر
أحدهــم خرطومــه فيظنــه
إلــى قدمــه ،فيظنهــا جــذع شــجرة ،وهكــذا فــي كل عضــو مــن
أعضائه.
إن كثيــ ًرا مــن القــرارات تُبنــى مــن صــور نمطيــة ال أصــل
لهــا ســوى مــا ترســخ فــي أذهاننــا تجــاه فئــة أو أخــرى ،مثــل
ترســيخ مفهــوم الشــر والســوء بفئــة أو عــرق أو لــون دون
آخــر ،حتــى ترســخ لــدى األطفــال أن األميــرات شــقراوات
بينما الساحرات شمطاواتً ،
مثل.
ال يمكــن اتخــاذ موقــف دون اختبــار ،فاألحــكام المســبقة ال
ـف القيــد صغي ـ ًرا ،يخطــو خطــوة
تجعــل مــن الفيــل ،الــذي أ ِلـ َ
ليكتشــف أن قدمــه أقــوى مــن حبــل ضعيــف ،ولــن يتمكــن مــن
تقولــب فــي رأي واحــد أن يــذوق لــذة المعرفــة ،واتبــاع
َ
الحقيقــة التــي ال تكــون دون قطــع الحبــل والتجــول حـ ًّـرا فــي
جنة الحقيقة.
إطار
تم ّكــن المخــرج بيتــر فاريلــي فــي فلمــه «الكتــاب األخضــر»
عــام 2018م مــن كســر الصــورة النمطيــة لــذوي البشــرة
الســوداء ،حيــن صــ ّور العنصــري (تونــي ليــب) فــي حقبــة
الســتينيات الميالديــة إ ّبــان التمييــز العرقــي فــي أمريــكا
بمشــهد مألــوف عندمــا تقـ ّزز مــن شــرب العامليــن األســودين
في كأسين زجاجيين ،فرماهما بعد خروجهما.
ولكــن القــدر جمعــه بالجمايكــي األســود الدكتــور دون
شــيرلي ،عــازف البيانــو ،ليكــون (تونــي ليــب) ،إيطالــي العــرق
وحارســا شــخص ًيا لــه فــي رحلــة تفكيــك الصــورة
ســائقًا
ً
النمطيــة ،وتبديــل الموقــف ،وتذويــب العنصريــة ،وإثبــات أن
الرأي تجاه أمر ما ال يدوم متى ما اصطدم بالحقيقة.
* قاص وناقد 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
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