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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

#حماية ــ العقعق ــ العسيري

يوجد طائر العقعق
العسيري األملس ذو
اللونين األبيض واألسود
فقط في المملكة
العربية السعودية ولم
يب َق منه إال  ١٠٠زوج.

تبرعات مباركة وأجور مضاعفة
المبلغ اإلجمالي للمتبرعين:
ً
ريال سعود ًيا
نسبة مشاركة الموظفين%20 :
يوما
ّ
مدة الحملةً 43 :

المبلغ اإلجمالي للمتبرعين:
ً
ريال سعود ًيا
نسبة مشاركة الموظفين%27 :
يوما
ّ
مدة الحملةً 67 :

3٫553٫773.66

تبرعاتكم في 201٦ ..م

صفحة 3

4٫406٫777.51

2018م

201٧م

2019م

المبلغ اإلجمالي للمتبرعين:
ً
ريال سعود ًيا
نسبة مشاركة الموظفين%18 :
يوما
ّ
مدة الحملةً 47 :

المبلغ اإلجمالي للمتبرعين:
ً
ريال سعود ًيا
نسبة مشاركة الموظفين%22 :
يوما
ّ
مدة الحملةً 60 :

2٫404٫397.13

3٫766٫714.51

وأحالم ،ومستقب ٌل يبدأ اآلن..
أفكار
ٌ
ٌ

إثراء يختتم برامج المخيم الصيفي
ويدعوكم لـ فعاليات عيد األضحى
صفحة 4

كل عام وأنتم بخير

تتقدم (القافلة األســـبوعية) لجميع
َّ
موظفـــي الشـــركة بالتهنئـــة بمناســـبة
قرب حلـــول عيد األضحـــى المبارك،
أعاده اهلل عليكم بكل خير وســـامة.
ونـــود التنويـــه إلـــى أن ( القافلـــة
األســـبوعية ) ســـوف تحتجـــب عـــن
الصـــدور األســـبوع المقبـــل وتعـــاود
الصدور في األســـبوع الـــذي يليه .كل
عام وأنتم بخير.

موجز

حملة للمقاولين في الغوار
من أجل بيئة خالية من
المخاطر
إلبقاء المقاولين المتعاقدين مع أرامــكــو السعودية
والمشرفين الميدانيين على ّ
اطالع دائم بأحدث قواعد
َّ
ومعايير السالمة الواجب اتباعها ،نظمت إدارة اإلنتاج
في جنوب الغوار حملة جاءت تحت عنوان «الشراكة من
أجل التم ّيز» ،حضرها ما يقرب من  172مشار ًكا

صفحة ٥

تعزّيز مكانة أرامكو
السعودية القيادية في
التقنية
استضاف مركز األبحاث المتق ِّدمة في إكسبك التابع
لمركز التنقيب وهندسة البترول ،من خالل مركز أبحاثه
في بكين ،منتدى التقنية «أسعى» ،الــذي حمل شعار
«الثورة الصناعية الرابعة في مجال التنقيب عن البترول
وإنتاجه».

صفحة ٦

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة الماضية
63.85

64.27

64.71

٠٨/٠٢

٠٧/٢٦

٠٧/١٩

66.02
63.87

٠٧/١٢

٠٧/٠٥

$

«إنسايت»..
أربع دقائق
ّ
تقدم
كل شهر ّ
أرامكو السعودية
بح ّلة جديدة
صفحة ٣

٥٠٠

طال ــب ضم ــن برنام ــج التدري ــب الصيف ــي اس ــتفادوا م ــن
الفعاليات التي َّ
نظمها برنامج أرامكو الس ــعودية للسالمة
المرورية في مدينتي جدة والرياض ،حيث كثفت الش ــركة
جهودها للتوعية بالس ــامة المرورية ونشر ثقافة القيادة
اآلمن ــة عب ــر زي ــارة قافل ــة الس ــامة المروري ــة للمدينتي ــن
على مدار ثالثة أيام.

 ٨أغسطس ٢٠١٩
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القافلة األسبوعية

لتعزيز مفاهيم السالمة وحتفيز الشباب على اتباع القواعد املرورية

 ٥٠٠طالب يستفيدون من قافلة السالمة
المرورية في جدة والرياض
الفتــة إلــى أن القافلــة قــد جابت مــدن ومناطــق
الســعودية بحزمــة من البرامج التوعويــة والتثقيفيــة
والتدريبيــة ،ومــن أهمهــا تأســيس أنديــة جامعيــة
للســامة المروريــة وتدريــب وتأهيــل منســوبيها لقيــادة
برامج التوعية والتثقيف في منظومة المجتمع.
وقــال ناظــر التدريــب فــي المنطقــة الغربيــة
والوســطى ،إبراهيــم عطيــة ،إن مركــز تدريــب جــدة
يحــرص علــى توعيــة الطالب لحضــور الحملــة التوعوية
واالســتفادة مــن البرنامــج ،ونشــر ثقافــة الحملــة
التوعويــة للســامة المروريــة لــدى الجميــع خاصــة جيل
الشــباب بغــرض المحافظة علــى أرواح الناس ،وإلنشــاء
واع مــن الشــباب يــدرك أهميــة الســامة
جيــل ٍ
المرورية.

عدد من طالب
برنامج التدريب
الصيفي خالل تجربة
قيادة سيارة جهاز
المحاكاة على هامش
البرنامج التوعوي في
مدينتي جدة،
والرياض الذي
نظمته لجنة السالمة
ّ
المرورية.

تفادي األخطاء وقواعد
القيادة الصحيحة
حامد العطاس
جــدة  -ك ّثــف برنامــج أرامكــو الســعودية للســامة
المروريــة جهــوده للتوعيــة بالســامة المروريــة ،ونشــر
ثقافــة القيــادة اآلمنــة عبــر زيــارة قافلــة الســامة
المروريــة إلــى جــدة والريــاض ،وذلــك بغــرض حــثّ
الشــباب علــى التقيــد باألنظمــة والتعليمــات المروريــة،
ومعالجــة الســلوكيات المروريــة الخاطئــة ،وتعزيــز
مفاهيــم الســامة ،وتعريفهــم بتقنيــات وأنظمــة النقــل
الذكية وتطبيقاتها ،وأثرها في تحسين السالمة.
كمــا زارت قافلــة الســامة المروريــة مركــزي تدريــب
أرامكــو الســعودية فــي جــدة والريــاض ،حيــث تفاعــل
معهــا أكثــر مــن  500طالــب ضمــن برنامــج التدريــب
الصيفــي ،علــى مــدار ثالثــة أيــام فــي كل مدينــة علــى

إضـــاءة

حسين علي البراهيم

hussain.ibrahim.6@aramco.com

إدارة معمل الغاز في واسط

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

حــدة ،إذ ر ّكــزت علــى تحفيــز الشــباب بااللتــزام
بالقواعــد والقوانيــن الخاصــة بقيــادة المركبــات اآلمنة،
مثــل أهميــة ربــط حــزام األمــان ،وعواقــب الســرعة،
والقيــادة الوقائيــة ،للتقليــل مــن الحــوادث المروريــة
التي وصلت إلى أرقام كبيرة في األعوام الماضية.
وقــال مديــر برنامــج أرامكــو الســعودية للســامة
المروريــة ،عبــداهلل الراجحــي ،إن قافلــة الســامة
المروريــة تكثــف جهودهــا فــي نشــر التوعيــة بالســامة
المروريــة بشــكل أكبــر مــن حيــث محــاكاة الواقــع،
واســتعمال الطــرق الحديثــة للتوعيــة وإيصــال الرســالة،
ونشــر الوعــي بيــن كافــة أفــراد المجتمــع ،ســواء كانــوا
للحــد مــن حــوادث
ســائقين للمركبــات ،أم مشــاة
ّ
الطرقــات وآثارهــا فــي ســبيل المحافظــة علــى األرواح
والممتلــكات ،مشــي ًرا إلــى أن مثــل هــذه اللقــاءات تعكس

زيادة االلتزام بقواعد وقوانين السالمة المرورية.

حزمة من البرامج
التوعوية والتثقيفية
وقالــت الناظــر اإلداري لقســم التعليــم والتوعيــة فــي
برنامــج أرامكــو الســعودية للســامة المروريــة ،هيفــاء
ً
شــامل
عرضــا
قدمــت
ً
الفجحــان ،إن قافلــة الســامة ّ
تطرقــت
ـا
ـ
كم
ـة،
ـ
المروري
عــن اإلحصــاءات والمخالفــات
َّ
لألثــر الدينــي لحفــظ األرواح ،وشــرح برنامــج قيادتــي
التدريبــي بســت لغــات مــن خــال دورة إلكترونيــة
مجانيــة علــى الموقــع التالــيwww.Qyadati.com :
وأشــارت إلــى أنــه يتــم إصــدار شــهادة فوريــة عنــد
اجتيــاز جميــع الــدورات الخاصــة بالســامة المرويــة،

ـرحا
وقـ ّـدم عبدالخالــق البعيجــان ،وعماد المبرزي ،شـ ً
للطــاب فــي جــدة والريــاض عــن برنامــج الســامة
المروريــة وقيــادة ســيارة جهــاز المحــاكاة ،وقامــا بشــرح
كيفية تفادي الوقوع في حادث أثناء القيادة.
الجديــر بالذكــر أن قافلــة الســامة المروريــة تجمــع
بيــن المتعــة واإلثــارة والتشــويق عبــر األدوات
المقد مــة إليصــال رســالة
المســتخدمة والبرامــج
َّ
الســامة بطريقــة غيــر تقليديــة جاذبــة للشــباب،
باســتخدام شاشــات اختبــارات ذاتيــة ،وســيارات
للتجربــة ،والتحــدي بمحــاكاة الواقــع ،وكرســي اإلقنــاع
بربــط الحــزام مــن خــال برنامــج مفتــوح بأوقــات
محـ ّـددة ومســار توعــوي تثقيفــي ،يس ـلّط الضــوء علــى
مهــارات القيــادة اآلمنــة واألخطــاء التــي غال ًبــا مــا يقــع
فيهــا قائــد المركبــة ،ودائ ًمــا مــا تكــون ســب ًبا فــي وقــوع
الحوادث المرورية.

وظيفتي هوايتي
معظمنــا تســاءل عــن المتم ّيزيــن والناجحيــن
فــي العالــم ،وعــن وســيلتهم للوصــول إلــى
التم ّيــز والنجــاح .وفــي الوقــت نفســه ،كيــف
أمكــن لهــؤالء الناجحيــن أن يظلــوا متمســكين
بمتعتهــم أثنــاء العمــل فــي وظائفهــم؟ كان
يهمنــي أن أعــرف الطريقــة التــي أبقــى فيهــا
الناجحــون علــى جــذوة المتعــة مــن دون ضجــر.
أتحــد ث عــن
وفــي هــذا الســياق ،أو ُّد أن
َّ
تجربتــي الشــخصية ،لربمــا يكــون مــا أكتبــه
اآلن ســب ًبا فــي اكتســاب غيــري مــن الموظفيــن
مفتاحا للنجاح.
والموظفات
ً
قضيــت زم ًنــا ال يقـ ُّل عــن العاميــن أبحــث فيــه
عــن أفضــل الطــرق مــن أجــل تحقيــق ُحلمــي
الــذي تك ـ َّون مــع مــرور الســنين .كان ذلــك فــي
ـت أعمــل فــي مهنــة فنــي
عــام 1997م ،حينمــا كنـ ُ
أجهــزة دقيقــة .الوظيفــة كانــت مميــزة ولكنهــا
لــم تكــن تالمــس طموحــي الكبيــر ،وحينهــا
قــررت االنتقــال إلــى عالــم الكمبيوتــر الــذي
ُ
ـت مــا
يســتهويني بشــكل كبيــر ،حتــى أنــي صرفـ ُ
أملــك مــن وقــت خــارج العمــل فــي التعليــم

الذاتــي وحضــور أنــواع مختلفــة مــن الــدورات،
واســتعراض شاشــات وتعلــم لغــات برمجيــات
بشــتى أنواعهــا وشــبكات بتعــدد أجزائهــا ،حتــى
جــاء ذلــك اليــوم الذي تــم اختيــاري فيــه ألن
أم ِّثــل أحــد معامــل أرامكــو الســعودية ،فــي تولــي
مهمــة االنتقــال مــن نظــام إلــى آخــر فــي إدارة
الممتلكات والصيانة.
لــم ِ
يــأت اختيــاري مــن قبــل اإلدارة بشــكل
عشــوائي ،إنمــا جــاء ذلــك وفــق المعاييــر التــي
تــم إدراجهــا والمواصفــات التــي تتطلبهــا
الوظيفــة الجديــدة ،إلــى جانــب أهميــة امتــاك
الموظــف اإللمــام التــام والمعرفــة الكاملــة بــكل
صغيــرة وكبيــرة فــي أســس النظــم اإللكترونيــة،
وكان هــذا هــو أهــم تحـ ٍّـد فــي حياتــي ،ومــن هنــا
ابتدأ تاريخي الجديد في عام 1998م.
إن أجمــل وأصعــب عناصــر التحــدي هــو أال
يستســلم الواحــد منــا للعوائــق التــي تعتــرض
طريقــه ،بــل أن يعمــل علــى تذليــل كل الصعــاب
التــي تواجهــه ،ويســعى لتحقيــق أهدافــه ،مؤم ًنــا
ـأن النجــاح ليــس مجــرد اختيــار فحســب .وفــي
بـ َّ

وضعــت أول تقييــم ذاتــي فــي
عــام 2000م،
ُ
سلســلة مــن ا ال ختبــا ر ا ت ا لمعقــد ة فــي
التطبيقات الجديدة واجتزتها بنجاح.
لت لنفســي أول صعــود
ومــن حينهــا
ســج ُ
ّ
حقيقــي لمعنــى النجــاح والتحــدي الذاتــي الــذي
اســتطعت مــن خاللــه تحويــل وظيفتــي إلــى
هوايــة ،حتــى أننــي لــم أعــد أحســب عــدد
الســاعات التــي أقضيهــا فــي العمــل ،فقــد
ـت صــورة الموظــف العــادي الــذي يمــارس
فارقـ ُ
وظيفتــه مــن دون التــزود بعتــاد الحماســة
والرغبــة والعطــاء .حينمــا تحــول وظيفتــك إلــى
هوايــة تحبهــا وتغــزو مشــاعرك بــل وتلهبهــا،
ســتجد أن أجمــل مــا يم ّيــز وظيفتــك هــو مفهــوم
الجودة واإلتقان.
نحــت شــهادة التكريــم
وفــي عــام 2018مُ ،م ُ
لذلــك التم ّيــز مــن إدارة المســاندة للصيانــة
علــى مســتوى أرامكــو الســعودية ،فمــا أجمــل
تلــك الســعادة التــي تحقــق فيهــا حلمــك ،وكــم
تغــدو الحيــاة العمليــة جميلــة عندمــا تبــدع فيهــا
وتكون هوايتك هي وظيفتك.
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قدمتها حملة تبرعات املوظفني
عبر تسجيل رقم قياسي يف اإلسهامات التي َّ

جهود المواطنة تصل إلى آفاق أوسع وأبعاد أرحب
المبلغ اإلجمالي للمتبرعين:
ً
ريال سعود ًيا
نسبة مشاركة الموظفين%20 :
يوما
ّ
مدة الحملةً 43 :

المبلغ اإلجمالي للمتبرعين:
ً
ريال سعود ًيا
نسبة مشاركة الموظفين%27 :
يوما
ّ
مدة الحملةً 67 :

4٫406٫777.51

3٫553٫773.66

تبرعاتكم في 201٦ ..م

201٧م

2019م

المبلغ اإلجمالي للمتبرعين:
ً
ريال سعود ًيا
نسبة مشاركة الموظفين%18 :
يوما
ّ
مدة الحملةً 47 :

المبلغ اإلجمالي للمتبرعين:
ً
ريال سعود ًيا
نسبة مشاركة الموظفين%22 :
يوما
ّ
مدة الحملةً 60 :

3٫766٫714.51

2٫404٫397.13

سكوت بالدوف
الظهـران  -خلال شـهر رمضـان الفضيـل المنصـرم،
أبـدى موظفـو أرامكـو السـعودية مـدى كرمهـم والتزامهـم
بقيمـة المواطنـة وتمثلهـم لهـا ،وذلـك مـن خلال تسـجيلهم
قدموهـا عبـر حملـة
لرقـم قياسـي فـي اإلسـهامات التـي َّ
تبرعات الموظفين.
وقد نجحت الحملة التي انطلقت في التاسـع من شـهر
مايو واستمرت حتى العشرين من شهر يونيو ،في جمع ما
يزيد على  4.4مليون ريال سـعودي ق ّدمها ما يقرب من 15
ألفًـا مـن موظفـي الشـركة الذيـن شـاركوا بنسـبة ،% 21.8
ونجحـوا فـي تحقيـق أعلـى إسـهام مالـي على اإلطلاق في
حملة تبرعات من الموظفين.
قـ ّدم الموظفـون تبرعاتهـم هـذا العـام عن طريـق تطبيق
داخلـي علـى الشـبكة علـى بوابـة (ماي هـوم) ،حيث سـ ّهل
التطبيـق عمليـة التبـرع من خلال اقتطـاع التبرع مـن راتب
الموظف نهاية الشهر.

الص
ندوق ا
ال
ج
ت
م
ا
عي:

2018م

وكمـا حـدث فـي األعـوام الماضيـة ،فـإن الشـركة
ضاعفـت المبلـغ المتبـرع بـه عبـر اإلسـهام بمـا يماثلـه
بنسـبة  ،% 100ممـا ضاعـف الفائـدة التـي تعـود علـى
الجهات المستفيدة.
وعبر رئيس أرامكو السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين،
ّ
األسـتاذ أميـن حسـن الناصـر ،عـن امتنانـه للكـرم الـذي
أظهـره الموظفـون خلال موسـم رمضـان الفضيـل لعـام
2019م ،وقـال فـي رسـالته للموظفيـن بمناسـبة شـهر
رمضان« :أو ُّد أن أعرب عن خالص امتناني العميق لجميع
الموظفيـن الذيـن أسـهموا فـي حملـة تبرعـات الموظفيـن
خلال شـهر رمضـان المبـارك؛ فقـد أثبـت موظفـو أرامكـو
السـعودية كعادتهـم مجـد ًدا كرمهـم ومدهـم يـد العـون لمـن
يحتاجهـا .وسـوف تتبـرع الشـركة بنسـبة  %100مـن قيمـة
تبرعاتكـم فـي الصناديـق الثالثـة االجتماعـي والطبـي
والتعليمـي ،ونتوقـع أن يكـون لكرمكـم بالـغ األثـر في نفوس
المسـتفيدين مـن هـذه التبرعـات ،وأن يحظـى بترحيبهـم
وامتنانهم».

ال
صندوق

الص
ندوق ا
ل
ط
ب
ي:

فوائد ملموسة ألفراد
مجتمعنا وأبناء وطننا
تعـود جهـود الشـركة فـي المواطنـة بفوائـد ملموسـة
علـى أفـراد مجتمعنـا وأبنـاء وطننـا؛ فخلال السـنوات
تبـرع
الثلاث التـي اسـتغرقتها حملـة (أريـد أن أسـمع)ّ ،
وقدموا
الموظفـون بأكثـر مـن  10مالييـن ريـال سـعوديّ ،
ً
طفلا في جميع
متقدمـة ألكثـر من 1850
سـماعات أذن
ِّ
ّ
أنحـاء المملكـة .وسـتصل تبرعـات الموظفين هـذا العام
إلـى أكثـر مـن  5آالف مسـتفيد فـي  25مدينـة عبـر 18
جمعية خيرية.
وقد أتاح قسـم المواطنة العامة في أرامكو السـعودية
للموظفيـن هـذا العـام إمكانيـة اختيـار الصنـدوق الـذي
يفضلـون اإلسـهام فيـه؛ فـكان لهـم حريـة االختيـار بيـن
ثالثـة صناديـق (الصنـدوق التعليمـي والصنـدوق الطبـي
والصنـدوق االجتماعـي) .وينـدرج تحـت كل صنـدوق
ثلاث فئـات مسـتهدفة ،كمـا هـو موضـح فـي الشـكل
المرفق.
وتعليقًـا علـى ذلـك ،قالـت رئيسـة قسـم المواطنـة
العامـة بالوكالـة ،نجـوى العزيمي« :أردنا منـح الموظفين
ويسـرنا لهم جعل
حـق اختيـار الفئـة التـي يتبرعـون لهـاّ ،
تبرعاتهـم ذات أثـر أعمـق .وقـد تـم تحديـد هـذه الفئات
على أسـاس أبـرز المجاالت التي تر ّكـز عليها الجمعيات
الخيرية .وكان ذلك مسـتم ًدا من شـعورنا بأن الموظفين
سـيكونون علـى قـدر أعلـى مـن الرضـا واإلحسـاس
بالمشـاركة وهـم يـرون تبرعاتهـم تطرق أبوا ًبـا قريبة من
قلوبهم».

أثبت موظفو أرامكو
السعودية كعادتهم
مجد ًدا كرمهم ومدهم
يد العون لمن
يحتاجها .وسوف
تتبرع الشركة بنسبة
 % 100من قيمة
تبرعاتكم في
الصناديق الثالثة،
ونتوقَّ ع أن يكون
لكرمكم بالغ األثر
في نفوس
المستفيدين من هذه
التبرعات ،وأن يحظى
بترحيبهم وامتنانهم.
أمين الناصر
بيد إليصال التبرعات
يدا ٍ
ً
إلى مستحقيها

وعمل قسم المواطنة بشكل وثيق مع الشؤون الحكومية
لتحديـد الجمعيـات الخيريـة المعتمـدة التي ثبـت أن لديها
ً
ً
حافلا للبرامـج الفاعلـة لـكل فئـة مـن هـذه الفئـات
سـجل
المسـتهدفة .وسـتوزع جميـع األمـوال التـي تـم جمعهـا مـن
حملـة التبرعـات لعـام 2019م علـى البرامـج الخيريـة وفقًـا
لذلك.
وسـيعمد قسـم المواطنـة قري ًبـا إلطالعنـا علـى قصـص
النجـاح واآلثار العميقة التي تركتها تبرعات الموظفين في
حياة المسـتفيدين ،وال شـك أننا نتطلع جمي ًعا لسـماع تلك
القصص.
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تـ ّم إطــاق اإلصــدار األول مــن برنامــج «إنســايت» ،هذا
األســبوع ،وهــو برنامــج فيديــو شــهري يعــرض عديـ ًدا مــن
األخبــار مــن جميــع أنحــاء الشــركة بطريقــة بصريــة،
لتغطــي أخبــار أعمــال الشــركة المختلفة ،ومجتمــع أرامكو
السعودية ،وبرامج المواطنة المتن ِّوعة.
قــ ّدم «عــرض االســتوديو» مجموعــة مــن المواهــب
الشــابة مــن قســم اإلنتــاج اإلعالمــي بحمــاس كبيــر،
وتضمــن العرض تقاريــر حية،
وبشــكل جــذَّ اب للموظفيــن.
ّ

وتقاريــر بالرســوم البيانيــة التوضيحيــة ،بهــدف تزويــد
المشــاهد بمعلومــات ســريعة ،مصممــة لجــذب انتبــاه
ً
انخراطــا
الموظفيــن الذيــن يميلــون إلــى أن يكونــوا أكثــر
في التواصل اإللكتروني.
وقــال رئيــس قســم اإلنتــاج اإلعالمــي بالوكالــة ،جيمــس
المقــ ّدم فــي إنســايت خفيــف للغايــة
فارانــت« :العــرض ُ
وقائــم علــى المحادثــة ،لكنــه يقــ ِّدم لمحــة ســريعة عــن
بعــض القصــص واألخبــار المهمــة فــي الشــهر الماضــي،

إضافــة إلــى بعــض الموضوعــات التــي هــي حديــث
الناس».
الفيديــو ،الــذي ال تتجــاوز مدتــه بضــع دقائــق ،متو ّفــر
علــى الشــبكة الداخليــة للشــركة ،وأنتــج بواســطة قســم
اإلنتــاج اإلعالمــي ،تســتطيع الوصــول إليــه مــن خــال
أيقونــة خاصــة فــي (مــاي هــوم) ،أو عبــر اإلعالنــات فــي
صفحــة الشــركة الرئيســة ،أو بواســطة البريــد اإللكتروني
الــذي سيرســل بشــكل شــهري لجميــع موظفي الشــركة ،أو

من خالل الرسائل النصية على الج َّوال.
ويأتــي برنامــج إنســايت الــذي يُ ّ
خطــط له ليكون شــهر ًيا
ـاون مثمــر بيــن عـ ٍ
فــي البدايــة ،نتيجــة تعـ ٍ
ـدد مــن األقســام
هــي :االتصــال التســويقي ،وتخطيــط تواصــل األعمــال،
والنشر ،والتواصل الرقمي ،واإلنتاج اإلعالمي.
وقــال فارانــت« :نــو ّد أن نقــدم شــكرنا الجزيــل إلــى
جميــع الذيــن أســهموا فــي جعــل هــذه الفكــرة حقيقــة
تؤتي ثمارها ،متمن ًيا لكم المشاهدة ممتعة».
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وأحالم ،ومستقب ٌل يبدأ اآلن..
أفكار
ٌ
ٌ

«مخيم إثراء الصيفي» يختتم فعالياته بنجاح
القافلة األسبوعية

الظه ــران  -وكأنه ــم يس ــتيقظون م ــن ُحل ــم جمي ــل،
اختتـــم األطفـــال المشـــاركون فـــي المخيـــم الصيفـــي
الـــذي ّ
نظمـــه مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي
العالم ــي (إث ــراء) ،فعالي ــات المخي ــم بعدم ــا اس ــتمتعوا
بحكايـــاه ،وأســـلموا للضـــوء شـــغفهم فيـــه ،محاطيـــن
بأحالمه ــم وأمانيه ــم وأفكاره ــم الصغي ــرة والخالق ــة
كمـــا تبـــدو ،الكبيـــرة والواعـــدة كمـــا ســـتكون ،يـــروون
قصصه ــم الت ــي بن ــوا ش ــخوصها وحركوه ــا ليعيش ــوها
بكل ما يملكون من وهج الطفولة.

معالم واعدة لصنّاع المستقبل
وبينم ــا كان الحف ــل الختام ــي ،ال ــذي أقي ــم الخمي ــس

أعد المخيم سبعة
مسارات لألطفال،
مسار هدفه
لكل
ٍ
ورسالته ،حيث
تتداخل األهداف
والرسائل لتصب
جميعها في الهدف
األسمى للمخيم
وللفعاليات
المنظمة من إثراء
عموما
ً

الماضــي  29ذي القعــدة 1440هـ ( 1أغســطس 2019م)،
يســدل الســتار علــى فعاليــات المخيــم الصيفــي؛ تجلــى
للحض ــور م ــا يكتن ــز ل ــدى أولئ ــك الصغ ــار المش ــاركين
م ــن هم ــم وإبداع ــات منقطع ــة النظي ــر ،تدع ــو للفخ ــر
وتضـــع معالـــم واعـــدة لصنّـــاع المســـتقبل .وهـــذا مـــا
آمـــن بـــه القائمـــون علـــى مركـــز إثـــراء منـــذ البدايـــة،
فاألطف ــال ه ــم ركي ــزة المس ــتقبل الت ــي يق ــف عليه ــا،
وه ــم س ــدنة بيت ــه ومنتج ــو تفاصيل ــه؛ الطف ــل اآلن ه ــو
ذلـــك المفكـــر فـــي المســـتقبل القريـــب الـــذي جالـــت
بخلــده فكــرةٌ بِكــر لــم يُســبق إليهــا ،فامتطــى صهوتهــا،
وابتكـــر واختـــرع وســـ ّهل منحـــى مـــن مناحـــي حيـــاة
البشـــر ،وهـــو ذلـــك الفنـــان الـــذي يرســـم الحيـــاة
الواقعي ــة والمتخيل ــة بريش ــته ويُه ــدي الجم ــال لعش ــاقه
ومتذوقيـــه ،وهـــو ذلـــك المهنـــدس المهـــووس بتن ّكـــب
المســـتحيل وتحويـــل تصاميمـــه الضاربـــة فـــي عمـــق
ٍ
مبـــان ومعالـــم راســـيات علـــى األرض
الخيـــال إلـــى
يطوفهـــا النـــاس ويتعاهـــدون زيارتهـــا مـــن كل بقـــاع
األرض؛ وه ــي تل ــك الفت ــاة الت ــي ل ــم ت ــرض يو ًم ــا ب ــكل
ألعـــاب طفولتهـــا وكانـــت تحلـــم بلعبتهـــا الخاصـــة
المصمم ــة عل ــى مقاييس ــها ،وكلم ــا كب ــرت الفت ــاة عا ًم ــا
كب ــرت فك ــرة اللعب ــة ،ونبت ــت له ــا أجنح ــة م ــن األف ــكار
التكميليــة الصغيــرة حتــى تصنعهــا وتتحــف بهــا أطفــال
العالم وعالم الطفولة الذي غادرته.

أحالم تغذّ يها المعرفة والتجربة
ٌ
م ــن بي ــن ه ــؤالء األطف ــال ،كان خال ــد رويح ــي ،ال ــذي
يبل ــغ م ــن العم ــر تس ــعة أع ــوام ،وال ــذي ذك ــر أن ــه أح ــب
مس ــار الهندس ــة بعدم ــا ك ـ ّون فك ــرة ش ــاملة عنه ــا وع ــن
تفرعاته ــا .وأض ــاف رويح ــي أن ــه اخت ــار أن
ثماني ــة م ــن ّ
مهندســا معمار ًيــا فــي المســتقبل ليحقــق للنــاس
يكــون
ً
أمنياتهم ببناء منازل أحالمهم.
أ ّم ــا عبدالعزي ــز الملح ــم ذو األع ــوام الس ــبعة ،فرغ ــم
ميولـــه التجاريـــة وحلمـــه بامتـــاك شـــركته الخاصـــة،
أحـــب
فقـــد اختـــار أن يكـــون مـــن «ر ّواد الفـــن» ألنـــه
ّ
المناظـــر الطبيعيـــة ورســـمها .وقـــد اســـتطاعت ليـــن
الم ــرزوق ،وعمره ــا ثماني ــة أع ــوام ،م ــن خ ــال حبه ــا
للف ــن واللع ــب عب ــر مس ــار «صان ــع األلع ــاب» ،تصمي ــم
لعب ــة لوحي ــة متكامل ــة تنافس ــت فيه ــا م ــع زمالئه ــا ف ــي
المس ــار ،حي ــث ذك ــرت لي ــن أن ه ــذا المس ــار أعطاه ــا
فرصـــة ممارســـة مـــا تحـــب وهـــو األعمـــال اليدويـــة.
وأحبـــت جـــوان الزهرانـــي ،التـــي تبلـــغ مـــن العمـــر 12
ّ
جربته ــا جمي ًع ــا،
عا ًم ــا ،تن ـ ّوع مس ــارات المخي ــم ،حي ــث ّ
لتســتقّر أخي ـ ًرا علــى الهندســة المعماريــة التــي تم ّكنهــا
م ــن تحوي ــل م ــا عل ــى ال ــورق م ــن خرائ ــط إل ــى مب ـ ٍ
ـان
على أرض الواقع.

عدد من المشاركين في المخيم الصيفي الذي نظمه مركز (إثراء) والذي شمل سبعة مسارات مختلفة.

سبعة أبواب إلى
عوالم المستقبل
وأعــد المخيــم ســبعة مســارات لألطفــال ،لــكل مسـ ٍ
ـار
هدف ــه ورس ــالته ،حي ــث تتداخ ــل األه ــداف والرس ــائل
لتصـــب جميعهـــا فـــي الهـــدف األســـمى للمخيـــم
وللفعالي ــات المنظم ــة م ــن إث ــراء عمو ًم ــا .واس ــتهدفت
هـــذه المســـارات األطفـــال مـــن أربـــع ســـنوات إلـــى
خمـــس عشـــرة ســـنة ،ووزعتهـــم حســـب شـــغفهم
واهتماماتهم ونقاط قوتهم.
مس ــار «صان ــع األلع ــاب» ،كان س ــف ًرا ممت ًع ــا وتجرب ــة
فريـــدة خاضهـــا األطفـــال وهـــم يجربـــون صناعـــة
األلع ــاب ،وابت ــكار أس ــاليب جدي ــدة للع ــب أخذته ــم ف ــي
جول ــة تفكيري ــة خ ــارج الصن ــدوق ،ع ــادوا منه ــا مثقلي ــن
بكم هائل من األلعاب التي رأت النور على أيديهم.
«المبتك ــرون الصغ ــار» ،هـــو المســـار الـــذي اختـــاره
األطفـــال المولعـــون باالبتـــكار ،الشـــغوفون باألســـئلة
المعلّقـــة ،المشـــبعون بالفضـــول والرغبـــة فـــي فهـــم
آلي ــات االبت ــكار ،فاكتش ــفوا ط ــرق صناع ــة الصاب ــون،
كمـــا اســـتمتعوا باختيـــار نكهاتهـــم المفضلـــة لصنـــع
مثلّجات ترضي أذواقهم.
وجـــذب مســـار «أعم ــاق البح ــار» ،فضـــول األطفـــال
الذيـــن أحبـــوا اســـتكناهَ عمـــق البحـــر وفـــك ألغـــازه
المح ّيــرة واالطــاع علــى أســراره المخبــأة تحــت زرقتــه
الســاحرة ،فــكان لهــم مــا أرادوا نظر ًيــا وتطبيق ًيــا ،فقــد

مخيم إثراء الصيفي
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برامج
المبتكرون الصغار وأعماق
البحار والتنفيذي الصغير
ومهندسو المستقبل وروَّاد
الفن وصانع األلعاب
والصوت والحركة

42
يومً ا

من الفعاليات

أكثر من

1,300
مشارك تتراوح أعمارهم
بين  4أعوام إلى  15عامًا

اطلعــوا علــى أســراره العميقــة واصطــادوا الســمك ،بــل
غاصـــوا فـــي لججـــه عبـــر التعـــرف علـــى آليـــة عمـــل
الغواصـــة ،وفلســـفتها فـــي ســـبر أغـــواره ،و إقناعـــه
بالبوح بكل أسراره دفعة واحدة.
أمــا مســار «الصــوت والحركــة» ،فــكان مفتــاح الســينما
ال ــذي وضعت ــه إث ــراء بي ــن ي ــدي األطف ــال المش ــاركين
فـــي المخيـــم ،فاختـــار عشـــاق الصـــوت والصـــورة
االندمـــاج فـــي هـــذا المســـار للتعـــرف علـــى خطـــوات
صناعـــة ِ
الفلْـــم مـــن الفكـــرة وحتـــى العـــرض ،مـــرو ًرا
بالكتابـــة والتجســـيد والتصويـــر والضـــوء والصـــوت
والمونتـــاج ،وواتتهـــم الفرصـــة عبـــر هـــذا المســـار
لتطبيـــق مـــا تعلمـــوه فصنعـــوا أفالمهـــم القصيـــرة
وتسمروا أمام الشاشة لمشاهدتها.
بأنفسهم
ّ
بينم ــا اس ــتأثر مس ــار «التنفي ــذي الصغي ــر» ،بري ــادة
األعمـــال واإلبـــداع فـــي المجـــال التجـــاري ،وهنـــاك
تحم ــس األطف ــال الذي ــن يحمل ــون فك ـ ًرا حال ًم ــا بري ــادة
األعمـــال ،ف ُوضعـــت بيـــن أيديهـــم زبـــدة مـــن قصـــص
نجـــاح أشـــهر ر َّواد األعمـــال ،ونُثـــرت أمامهـــم أغلـــب
التجـــارب الملهمـــة فـــي هـــذا المجـــال ،وق ُّدمـــت لهـــم
دروس نظريـــة وتطبيقيـــة حـــول مبـــادئ التخطيـــط
واإلدارة وتطويـــر األفـــكار ودراســـات الجـــدوى وبنـــاء
المشـــاريع والتســـويق وخطـــط العمـــل ،فـــكان هـــذا
المس ــار س ــو ًقا مصغــ ًرا ،وكان المنتم ــون إلي ــه أطف ـ ً
ـال
بحجم ر َّواد أعمال.

آفاق الهندسة وأمراء األلوان
واختـــار «مهندس ــو المس ــتقبل» ،مســـا ًرا هندســـ ًيا
بالطبـــع ،ففُتحـــت أمامهـــم كل آفـــاق الهندســـة مـــن
خـــال تجربـــة ثمانيـــة أنمـــاط هندســـية مختلفـــة،
وتعرفـــوا علـــى مبـــادئ وأبجديـــات رســـم الخرائـــط
الهندســية ،وكل الخطــوات الالزمــة لتحويــل التصاميــم
من الورق إلى األرض.
ثـــم كان هنـــاك المرهفـــون مـــن األطفـــال ،أمـــراء
األلــوان وســادة الجمــال الذيــن لــم يتــرددوا فــي اختيــار
جربـــوا
مســـار «رواد الف ــن» ،فهـــم فنانـــون بالفطـــرة؛ ّ
الرســـم والنحـــت والتصاميـــم اإلبداعيـــة ،كمـــا زاروا
معــرض الفــن المعاصــر ومتعــوا أذهانهــم قبــل أعينهــم
بالتحــف والقطــع الفنيــة الجميلــة ،قبــل أن يُلقــوا عصــا
ترحاله ــم عل ــى ب ــاب الفن ــان النرويج ــي إدف ــارد مون ــك
من خالل معرضه «مفازات الروح».
هك ــذا تف ـ ّـرق األطف ــال ف ــي مس ــارات كل واح ــد منه ــا
حافــل بالعطــاء وباســتنطاق مكنونــات أفكارهــم ،و ُمعـ ٌّـد
ليمدهـــم بمنصـــات وآليـــات جاهـــزة لتجريـــب كل
األف ــكار؛ وعندم ــا وص ــل كل مس ــار إل ــى مبتغ ــاه وغايت ــه
وأبهـــر األطفـــال الـــذي اختـــاروه ،عـــادت المســـارات
جميعهـــا لتلتقـــي كاشـــفة عـــن نتائجهـــا فـــي نهايـــة
المخيــم ،حيــث كان حفــل الختــام مناســبة لقطــف ثمــار
أيـــام مـــن المتعـــة واإلفـــادة وأمـــواج مـــن األفـــكار
المتالطمة.

القافلة األسبوعية
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وخدمات ذات جودة أعلى
تصميم جديد،
ٌ
ٌ

مكتب أرامكو السعودية إلصدار البطاقات..
موحد لعناية شاملة بالعمالء
موقع َّ
القافلة األسبوعية
الظهـران  -مـا إن تمشـي عبـر المدخـل الرئيـس لمكتـب
أرامكـو السـعودية إلصـدار البطاقـات فـي الظهـران ،الواقع
فـي المبنـى  ،325حتـى تشـم عبـق رائحـة القهـوة العربيـة
ُقدم لك أقداحها ،تسـتقبلك
يطوف جنبات المكان؛ وبينما ت َّ
ابتسـامة ودودة تُشـرق علـى ُمحيا أحـد الموظفيـن العاملين
على راحة العمالء خالل زيارتهم للمكتب.
كل
ليأخـذ
األمـن
وفـي المكاتـب األماميـة ،يتنـاوب أفـراد
ٌّ
منهـم دوره فـي خدمـة العملاء ،وهـو أسـلوب عمـل جديـد
اسـتحدثه مكتـب أرامكـو السـعودية إلصـدار البطاقـات فـي
الظهـران ،ومركـز مسـاندة العملاء األمنـي فـي الشـركة،
اللـذان أُعيـد تصميمهمـا ،مؤخـ ًرا ،إلحـداث تغييـر ملمـوس
فـي جـودة خدمـة العملاء ،لتكـون علـى النحـو الـذي ترجـوه
إدارة مساندة األمن الصناعي.

موحد يل ّبي جميع االحتياجات
موقع ّ
ً
بـدل مـن تـرك الزائـر تتملكـه الحيـرة فـي تخميـن منفـذ
الخدمـة المطلوبـة عنـد زيارتـه لمكتـب أرامكـو السـعودية
إلصـدار البطاقـات فـي الظهـران ،يتنـاوب أعضـاء الفريـق
فـي نوبـات عمـل أسـبوعية ،لمسـاعدة العملاء مـن لحظـة
دخولهـم مـن البـاب األمامي للمكتـب ،حيث يشـرح الموظف
المنـاوب للزائريـن كيف يمكـن للمكتب أن يل ِّبـي احتياجاتهم
الشـخصية ،كمـا يد لّهـم علـى أفضـل طريقـة للبـدء فـي
إجراءاتهم.
حـول ذلـك ،تح ّدث مديـر إدارة مسـاندة األمـن الصناعي
بالوكالـة ،آنـذاك ،األسـتاذ عـادل الوهيـبً ،
قائلا« :إن فكـرة
الموحـد تتم ّثـل فـي أن يسـتقبل
عمـل موقـع الخدمـات
ّ
الموظـف العميـل قبل أن يبدأ أي إجـراء» .ويضيف الوهيب
بقولـه« :يسـاعد الترحيـب بالعملاء عنـد وصولهـم علـى
بسـط اإلجـراءات من
تقديـم الخدمـات بصـورة صحيحة ،ويُ ّ
خلال التعامـل مع نقطـة خدمة واحـدةً ،
وبدل مـن أن يُنظر
مجـرد ذراع لتطبيق إجراءات
إلـى األمـن الصناعي على أنه
ّ
األمـن ،نعمـل علـى إشـاعة البهجـة فـي العملاء مـن خلال
هذا األسلوب الجديد في تقديم الخدمات».
وفـي السـياق نفسـه ،شـ ّددت الناظـرة اإلداريـة بالوكالـة
لقسـم مسـاندة األنظمـة األمنيـة وإثبـات الهويـة ،العنـود
الربيعـة ،علـى أ ّن األسـلوب الجديـد قـد ا ُختيـر بوصفـه
األسـلوب األمثـل فـي التعامـل مـع العملاء .وأضافـت
تلبي
الربيعـة« :نريد أن نُدخـل البهجة على عمالئنا بخدمة ّ
احتياجاتهـم ،ويستشـعرون مـن خاللهـا العنايـة التـي نوليهـا
لهم؛ نريد أن ننشئ عالقة وطيدة مع العمالء».

تصميم مبتكر ،وأجواء بهيجة
ٌ
بـدأت إدارة مسـاندة األمـن الصناعـي فـي أواخـر العـام
الماضـي إعـادة تصميـم واجهـة مكتبهـا في الظهـران ،الذي
تبلـغ مسـاحته  250متـ ًرا مرب ًعـا ،لتحسـين طريقـة تقديمهـا
لخدماتها التسع عشرة ،واضع ًة العميل في بؤرة اهتمامها.
ويقـع المكتـب فـي الظهـران بجـوار مبنـى إدارة التمويـن،
ويفتـح أبوابـه مـن األحد إلى الخميس من السـاعة السـابعة
صباحـا وحتـى السـاعة الرابعـة مسـا ًء .وعنـد دخـول الزائر
ً
المجـدد ،سـرعان مـا يكتشـف أنـه قـد تحـ ّول
المكتـب
إلـى
َّ
إلـى قاعـة رحبـة متطـورة مفعمـة باألجـواء البهيجـة ،تنبعـث

اُختير األسلوب
الجديد بوصفه
األسلوب األمثل
في التعامل مع
العمالء .نريد أن
نُدخل البهجة على
عمالئنا بخدمة تل ّبي
احتياجاتهم،
ويستشعرون من
خاللها العناية التي
نوليها لهم

يرحب بفيصل النعيمي ،أحد
إبراهيم يحيى ،من وحدة البطاقات والملصقات ،أثناء عمله في المكاتب األمامية لخدمة العمالءِّ ،
العمالء ،ويساعده على تحديد أفضل طريقة يمكن مكتب أرامكو السعودية إلصدار البطاقات في الظهران ،الذي تم تجديده
تصوير :بريجيدو الكيدي
						
حديثً ا ،أن يخدمه بها.

فيهـا طاقـة إيجابيـة مـن الخدمـة المضيافـة التـي يق ّدمهـا
موظفو المكتب.
وفـي مقابـل المقاعـد الحديثة التي ُوزّعت بشـكل ُمبت َكر،
يتوشّ ـح المـكان بدرجـات بديعـة مـن األخضـر والرمـادي
واألبيـض تهـادت إلـى جانبهـا خطـوط أنيقـة بـارزة ،لتبعـث
حديث في زاوية
فـي النفـس الهدوء ،فيما يق ّدم رك ٌن أبيـض
ٌ
القاعة فناجين القهوة وحبات التمر للزوار.

عشر دقائق إلصدار بطاقة

مؤشـر األداء األسـاس لمكتـب أرامكو السـعودية إلصدار
البطاقـات هـو إصـدار بطاقـة الشـركة فـي أقـل مـن عشـر
دقائـق ألي زائـر لديـه موعـد فـي المكتـب .وأثنـاء فتـرة
االنتظـار ،يمكنـك اسـتعارة بعض الكتب مـن مكتبة الظهران
واالستمتاع بقراءتها.
وقـد نجـح فريـق العمـل فـي إحـراز رضـا العملاء ،حيـث
بلغـت نسـبة الرضـا عـن الخدمـات التـي يق ِّدمهـا  ،%99مـن
خالل جهاز الستبيان رضا زوار المكتب.

جـدران الطابـق الثانـي مـن المبنـى ،بيانـات آنيـة عـن حالـة
خدمـات األمـن فـي الشـركة .وهنـا ،هـي القاعـدة الرئيسـة
لمركز مسـاندة العمالء األمنـي ،حيث تعمل فرق ،يتك َّون كل
منهـا مـن سـتة موظفيـن فـي كل نوبـة عمـل ،علـى مـدار
سـاعات اليـوم وطـوال أيـام األسـبوع ،لالسـتجابة للطلبـات
األمنية غير الطارئة.
ُ
ويتعامـل فريـق المركـز الـذي أنشـئ عـام 2018م ،مـع
متوسـط  533طل ًبـا علـى مسـتوى الشـركة يوم ًيـا ،وتشـمل
خدمة العمالء الرد على الهواتف في غضون ثالث ثوان.
فـي أحـد المكاتـب األماميـة للمركـز ،يجلـس بنـدر
السـبيتي ،أحـد المع ّينين حدي ًثا ،الذي ذكـر أن الفريق يعمل
علـى حـل مشـكالت متن ِّوعـة تتـراوح بيـن مشـكالت مقلقـة
مثـل فقـدان المحافظ الشـخصية ،وأخرى خطيـرة من مثل
حدوث عطل في النظام األمني.
ويضيـف السـبيتي ً
قائل« :أتلقـى مكالمات ورسـائل بريد
إلكترونـي من عمالء يطلبون المسـاعدة ،وتم ّثل مسـاعدتهم
علـى حـل مشـكالتهم مكافـأة بالنسـبة لـي ،إذ إننـي أحـب

ملصقات المركبات
المجـ ّد د ،فـي منطقـة ملصقـات
وحـول زاويـة المبنـى ُ
المركبـات التـي تخدم العملاء في سـياراتهمُ ،وضعت لوحة
ُكتـب عليهـا «صـوت العميـل» ،تطلـب مـن العملاء إبـداء
آرائهم حول الخدمة المق ّدمة.
وهنـاك ،يقـ ِّد م مطـر الشـمري وزملاؤه فـي فريـق
ملصقـات المركبـات خدمـة عملاء ممتـازة ،دعـت خبيـر
المـوارد البشـرية ماثيو ويلدن ،إلى إرسـال رأيـه عبر البريد
اإللكترونـي ً
قائلا« :قـ ّدم مطـر خدمـة ممتـازة؛ كان كفـؤًا
وودو ًدا ،وسـاعدني فـي حـل مشـكلتي فـي تحويـل الملصـق
المؤقت لسيارتي إلى ملصق دائم».

 ..989مساند ٌة أمنية
للحاالت غير الطارئة
فـي الوقـت نفسـه ،تعـرض شاشـات ضخمـة ُعلّقـت علـى
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بشـكل خـاص مسـاعدة الموظفيـن الذيـن يواجهـون مشـكلة
فـي الدخـول إلـى مرافـق األعمـال التـي يعملـون فيهـا ،ألن
وصولهـم فـي الوقـت المحـ ّدد يسـاعد فـي المحافظـة علـى
كفاءة األعمال في الشركة».
مـن جانبـه ،ذكـر مشـرف مركـز مسـاندة العملاء األمني،
فـراس الدوسـري ،أن المركـز يوفـر دع ًمـا آن ًيـا لمسـتخدمي
جميـع أنظمـة وخدمـات األمـن ،مثـل نظـام إدارة الدخـول
والخـروج ،كمـا أن المركـز علـى درايـة بالتعليمـات
والسياسـات العامـة األمنية ،ويمكنه تقديم المسـاعدة فيما
يخـص بطاقـات الشـركة ،وملصقـات المركبـات ،والـزوار،
ّ
وتصريحـات المـرور عبـر البوابـات .وأضـاف الدوسـري
ً
قائلا« :نحـن ملتزمـون بتقديـم المسـاعدة والمسـاندة علـى
مـدار السـاعة ،طـوال أيـام األسـبوع ،لجميـع عملاء مركـز
األمن».

تحسين خدمة العمالء
من خالل الرقمنة
للحصول على مساعدة أمنية في الحاالت غير الطارئة،
اتصل بالرقم  989لتتحدث إلى أحد موظفي مركز مساندة
العمالء األمني ،حيث يجيب الفريق على المكالمات في
غضون ثالث ثوان لتقديم المساندة الفورية لمستخدمي
جميع األنظمة والخدمات األمنية.

يقدم
َّ

خدمة

العنود الربيعة

٣

أقل من
ثوانٍ لإلجابة على
المكالمات الهاتفية
غير الطارئة

أيضـا لضمـان رضـا عمالئهـا،
تسـتخدم اإلدارة الرقمنـة ً
حيـث يقـوم نظـام بوابـة األمـن الذكيـة المركـب فـي بوابـات
الدخـول في الظهران بقراءة بيانـات تعريف المركبات ،مما
يسـهل علـى حراس األمن السـماح لهـا بالدخـول ،ويتيح لهم
وقتًا أكبر للترحيب بأصحابها.

%٩٩

نسبة رضا العمالء
عن الخدمات التي
يق ِّدمها المكتب

مناوبة واحدة

في األسبوع يتناوبها
موظفو مكتب إصدار
البطاقات للترحيب
بالعمالء

 ٨أغسطس ٢٠١٩
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القافلة األسبوعية

منتدى «أسعى» يف بكني ير ّكز على «الثورة الصناعية الرابعة»

المتقدمة في إكسبك ُيع ّزز مكانة
مركز األبحاث
ِّ
أرامكو السعودية القيادية في التقنية

تضمنت عدة جامعات عريقة كجامعة بكين ،وجامعة تسينغوا ،وجامعة سنغافوة الوطنية ،باإلضافة إلى عدد من الشركات الرائدة في مجال التقنية كشركة دي جيهآي
صورة لعدد من حضور المنتدى الذين تجاوز عددهم  140مشاركً ا من  36جهة مختلفة،
َّ
المتقدمة في أرامكو السعودية ،على ما يزيد على  30من أبرز
وشركة هواوي ،إلى جانب عدد من أبرز الشركات في قطاع النفط والغاز في المنطقة كشركة بتروتشاينا ،وشركة بي جي بي وغيرها من الشركات .وقد ركَّ ز المنتدى الذي رعاه مركز إكسبك لألبحاث
ِّ
التحديات التي تواجه قطاع التنقيب واإلنتاج.

القافلة األسبوعية

يهدف المنتدى
إلى تسليط
الضوء على أبرز
التحديات البحثية
التي تواجهها
أرامكو
السعودية،
ويسعى
للوصول إلى
ّرواد األعمال من
األوساط
األكاديمية
والصناعية
والتعاون معهم
فيما يتعلق
بتطبيقات الذكاء
االصطناعي
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بكيــن  -اســتضاف مركــز األبحــاث المتق ِّدمــة فــي
إكســبك التابــع لمركــز التنقيــب وهندســة البتــرول ،مــن
خــال مركــز أبحاثــه فــي بكيــن ،منتــدى التقنيــة «أســعى»،
الــذي حمــل شــعار «الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي مجــال
التنقيب عن البترول وإنتاجه».
ويهــدف هــذا المنتــدى الســنوي إلــى تســليط الضــوء
علــى أبــرز التحديــات البحثيــة التــي تواجههــا أرامكــو
الســعودية ،ويســعى للوصــول إلــى ر ّواد األعمــال مــن
األوســاط األكاديميــة والصناعيــة والتعــاون معهــم فيمــا
يتعلــق بتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ،وتعلّــم اآلالت،
وتحليــل البيانــات ،والروبوتــات ،وإنترنــت األشــياء ،وذلــك
لتوظيفها في قطاع التنقيب عن البترول وإنتاجه.

فصل جديد في االستدامة
أقــام مركــز األبحــاث المتق ِّدمــة فــي إكســبك علــى
مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة عــد ًدا مــن منتديــات
التقنيــة «أســعى» ،مســتهدفًا أهــم مراكــز التقنيــة حــول
العالــم فــي إطــار ســعيه للبحــث عن أحــدث التقنيــات التي
مــن شــأنها أن تضيــف لمجــال التنقيــب عــن النفــط والغاز
وإنتاجهمــا .يجــدر بالذكــر أن هــذه المبــادرة ال تقتصــر
علــى دعــم جهــود الشــركة فــي مواجهــة التحديــات
التشــغيلية الراهنــة فحســب ،بــل تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد
مــن ذلــك ،حيــث ستُســهم فــي كتابــة فصــل جديــد فــي
موضــوع اســتدامة الطاقــة .تُعــد فعاليــة عــام 2019م حد ًثا
ذات طبيعــة خاصــة ،إذ كانــت تلــك هــي المـ َّـرة األولى التي
يُقام فيها المنتدى في آسيا.
وقــد ر َّكــز المنتــدى علــى مــا يزيــد علــى  30مــن أبــرز
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خطابًا
نتدى
قدمي ت امل
مت ت فعاليا
خالل

علي المؤمن ،مسؤول الثورة
مدير مركز أبحاث أرامكو
الصناعية الرابعة من مركز
السعودية في بكين،
المتقدمة
عبدالعزيز المهيدب ،يتحدث إكسبك لألبحاث
ِّ
يتحدث
في أرامكو السعودية
خالل المنتدى.
ّ
في منتدى «أسعى»،الذي ُعقد
مؤخرا في بكين.
ً

التحديــات التــي تواجــه قطــاع التنقيــب واإلنتــاج ،وحضــره
مــا يزيــد علــى  140مشــار ًكا مــن  36جهــة مختلفــة،
تضمنــت عــدة جامعــات عريقــة كجامعــة بكيــن ،وجامعــة
َّ
تســينغوا ،وجامعــة ســنغافوة الوطنيــة ،باإلضافــة إلى عدد
مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال التقنيــة كشــركة دي
جيهــآي وشــركة هــواوي ،إلــى جانــب عــدد مــن أبــرز
الشــركات فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي المنطقــة كشــركة
بتروتشاينا ،وشركة بي جي بي وغيرها من الشركات.

التحديات والفرص المتاحة
في الثورة الصناعية الرابعة
أسـتُهل اليــوم األول مــن هــذا المنتدى بكلمتيــن ألقاهما
ممثــان مــن مركــز األبحــاث المتق ِّدمــة في إكســبك سـلّطا

فيهمــا الضــوء علــى التحديــات التــي تواجههــا أرامكــو
الســعودية فــي مجــال الثــورة الصناعيــة الرابعــة والفــرص
المتاحة لها.
أعقــب هــذه النقاشــات االفتتاحيــة ،تقديــم  22خطا ًبــا
كان مــن ضمنهــا كلمتــان رئيســتان ألقاهمــا ممثــان مــن
جامعــة بكيــن وشــركة دي جيــه آي ،تنــاوال فيهــا تقنيــات
الــذكاء االصطناعــي الناشــئة والروبوتــات ـــ كمــا أبرزا من
خاللهــا إمكانيــة تنفيــذ هــذه التقنيــات ،والقيمــة التــي
ستضيفها لقطاع التنقيب واإلنتاج.
كمــا ناقــش المتحدثــون اختراعاتهــم وأعمالهــم
التصنيعيــة الجديــدة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي
وتعلّــم اآلالت ،وإنترنــت األشــياء ،التــي ترســي معاييــر
جديــدة فــي مجــال إدارة البيانــات الضخمــة وتفســيرها
ونمذجتهــا ،تســتطيع فيهــا أجهــزة الحاســوب تحقيــق
نتائج تتجاوز القدرات البشرية.

المحافظة على موقعنا
القيادي في التقنية
ُعقــدت خــال الجــزء الثانــي مــن االجتمــاع جلســات
خاصــة مــع المشــاركين نفســهم ،ممــا فتــح المجــال لمزيــد
مــن النقاشــات المتعمقــة وأعطــى مســاحة الستكشــاف
فرص للتعاون في المستقبل.
يجــدر بالذكــر أن مثــل هــذه المنتديــات تُســهم فــي
المحافظــة علــى ريــادة أرامكــو الســعودية فــي االســتفادة
مــن تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة المبتكــرة التــي مــن
الممكن تطبيقها في قطاع التنقيب واإلنتاج.
كمــا أن خطــة تح ـ ُّول أرامكــو الســعودية تحمــل أهميــة
إســتراتيجية بالغــة بالنســبة للمملكــة التــي يمثــل قطــاع
النفط والغاز حجر األساس القتصادها.

ر َّكز املنتدى على
ما يزيد على

30
من أبرز التحديات التي تواجه
قطاع التنقيب واإلنتاج

القافلة األسبوعية

 ٨أغسطس ٢٠١٩
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باقة من البرامج واملعارض العلمية والترفيهية

#عيد ـ إثراء ..كما يليق بالبهجة
القافلة األسبوعية

الظهـران  -يحتفـل مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي (إثـراء) ،مـع
زواره بأيـام عيـد األضحـى المبـارك عبـر باقـة مـن الفعاليـات المميـزة ،حيـث
يفتـح المركـز أبوابـه فـي الفترة مـن  11إلـى  13ذي الحجـة 1440هــ ( 12إلى 14
أغسـطس 2019م) .وتحقّـق برامـج العيـد فـي إثـراء تطلعـات مختلـف الفئـات
مخصصـة ل ُ
ألسـر ،كمـا يثـري المركـز الجمهـور
وتضـم فعاليـات
العمريـةّ ،
ّ
بأنشطة ومعارض ومتاحف تمزج المعرفة بالترفيه والمتعة.

أصالة التاريخ ،وعصرية الحاضر
فـي أيقونـة احتفـاالت العيـد ،يأخـذ المركـز ز ّواره في رحلة علمية ُمدهشـة
مع المخترع والمهندس المسـلم بديع الزمان الجزري ،من القرن الثاني عشـر
للتعـرف على اختراعاته وابتكاراته التي أسـهمت كثي ًرا في تسـهيل
الميلادي،
ّ
الحيـاة فـي حقبـة مهمـة من تاريـخ الدولة اإلسلامية .ومن الجـزري إلى مريم
األسـطرالبية ،مخترعة األسـطرالب المعقّد؛ حيث يسلِّط المركز الضوء على
إسهاماتها من خالل عرض قصير عن هذه المرأة المبتكرة العالمة.
إلـى جانـب ذلـك ،سـيكون أمام الـزوار فرصـة متابعـة الرحلة االستكشـافية
داخـل المتحـف الـذي يتـدرج زمن ًيـا مـن الحاضـر إلـى الماضـي ،عبـر أربعـة
معـارض فنيـة ،بـد ًءا من الفن السـعودي المعاصر (فنون) ،إلـى الهوية والتراث
السـعودي (أجيـال) ،مـرو ًرا بكنـوز الفن والحضـارة اإلسلامية (كنـوز) ،وانتها ًء
بالتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة العربية (رحالت).

الفن ،وإيقاع الموسيقى
سحر ّ
المعاصـرة؛ إذ تشـرع قاعـة السـينما
ومـن جمـال التاريـخ إلـى جمـال
َ

شاشـتها الكبيـرة أمـام الجمهـور مـن خلال ثلاث محطـات ،أوالهـا مـع ِفلْـم
«الحـرق» الـذي يحكـي قصـة لقـاء يختصـر الزمـن بيـن شـاب وذاتـه بعـد أن
أصبـح ً
كهلا ،فـي لقـاء الـذات بالـذات عبـر مـرآة الزمـن الـذي يمثـل موضوع
ِ
الفلْـم المدهـش .أمـا المحطـة الثانيـة فسـتكون مع ِفلْـم وثائقـي يحكي قصة
حياة مصمم األزياء ورائد الموضة الفرنسـية ،كريسـتيان ديور ،فيما سـتكون
المحطـة الثالثـة مـن نصيـب األطفـال مـن خلال ِ
الموجـه
الفلْـم الكوميـدي
َّ
لألطفال (من البيضة).
ٍ
وموعــد
وتســلّم قاعــة الســينما زوارهــا يــ ًدا بيــد إلــى القاعــة الكبــرى
اســتثنائي مــع أعمــال الفنــان النرويجــي إدفــارد مونــك ،التــي تُعــرض ألول
مـ َّـرة فــي الشــرق األوســط مــن خــال معــرض (مفــازات الــروح) ،حيــث يمكــن
للــزوار اختيــار أي قطعــة فنّيــة من أعمال مونك ورســمها بحريــة ،واالحتفاظ
بها كتذكار ،في تجربة ذاتية غنية بالجمال.
أمـا أصحـاب الـذوق الموسـيقي الرفيـع ،فهـم علـى موعـد مـع (أوركسـترا
مـرة فـي المملكـة ،فـي حـدث فريـد مـن
دبـي) ،التـي يسـتضيفها المركـز ألول َّ
نوعـه ،تحلّـق الفرقـة مـن خالله فـي فضاء التـراث الموسـيقي العربـي مقدم ًة
عد ًدا من المقطوعات الخالدة.

إثرا ٌء عبر األجيال
وال تــزال فــي انتظــار األطفــال سلســل ٌة مــن البرامــج والفعاليــات
المدهشــة كالتجــارب العمليــة والعــروض العلميــة التــي يقيمهــا معــرض
الطاقــة ،وبرنامــج «أبعــاد ورقيــة» ،الــذي يتيــح لهــم اكتشــاف المواهــب
المعماريــة مــن خــال تصميــم وصناعــة مبنــى إثــراء بالــورق ،باإلضافــة إلى
عروضــا موســيقية تمــزج فــي عزفهــا األمثال
(فرقــة الفارابــي) ،التــي تقـ ِّدم
ً
والقصائــد العربيــة القديمــة ،مســتلهم ًة روح الشــعر العربــي األصيــل
بأسلوب معاصر حديث.

موعد جديد مع أصالة األغاني اخلليجية اخلالدة

«طرب من الزمن الجميل» ..فرقة
ٌ
دبي الموسيقية في ضيافة إثراء
القافلة األسبوعية
الظهران  -في أمسـية من أماسـي النغم العذب والطرب األصيل ،يُحيي
مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمي (إثـراء) ،بالتعـاون مع أوبـرا دبي،
ليالي موسـيقية مميزة في الفترة من  11إلى  13ذي الحجة 1440هـ ( 12إلى
َ
 14أغسـطس 2019م) ،حيـث يسـتضيف المركـز أوركسـترا دبـي للموسـيقى
الملهِ م ،ليسـتمتع
مـرة ،وذلك في مسـرحه ُ
العربيـة التـي تـزور المملكـة ألول َّ
عشـاق الـذوق الرفيـع بسـحر فنـي خالـص مـن روائـع األغنيـات الخليجيـة
الخالدة.
«طـرب مـن الزمـن الجميـل» ،التـي اسـتلمهت تسـميتها من
أمسـية
وتأتـي
ٌ
أصالـة التـراث الموسـيقي الخليجـي الـذي تعرضـه فرقـة دبـي الموسـيقية،
كإحـدى الفعاليـات التـي ّ
ينظمهـا مركـز إثـراء لزواره ضمن سـعيه المسـتمر
لتعزيز الثقافة والفن والمعرفة ،ومد جسور عريضة لتقديم الفن السعودي
والخليجي ،والتعريف بهما كمكون من مكونات الفنون العالمية.
وتقـ ِّدم أوركسـترا دبـي باقـة مختـارة بعنايـة لجواهـر متألقـة مـن أغانـي
الزمـن الخليجـي الجميـل لفنانيـن كبـار مـن أمثـال محمـد عبـده ،وطلال
ٍ
معزوفـات غنائيـة
مـداح ،وعيـد الفـرج ،وعبدالـرب إدريـس ،باإلضافـة إلـى
تركت بصمة خالدة في كتاب األيام منذ السبعين ّيات والثمانين ّيات الميالدية
وال تـزال األجيـال تتغنـى بهـا إلـى اليـوم .وقـد أولـت فرقـة دبـي الموسـيقية

هذه األعمال عنايتها منذ تأسيسها في عام 2017م ،حيث عملت منذ اليوم
األول علـى رعايـة الفن األصيل وتكريم التراث الغنائي الخليجي ،من خالل
تقديمـه لألجيال عبر عروض القت استحسـا ًنا كبي ًرا في مختلف المسـارح
والمحافل.
وفـي هـذا السـياق ،أشـار مؤسـس الفرقـة ،الفنـان عيـد الفـرج ،إلـى
اهتمـام هـذه الفرقـة بتـراث المنطقـة الفنـي بقولـه« :لقـد باتـت الحاجـة
ُم ِل َّحـة للتأكيـد علـى هويتنـا الخليجيـة والعربيـة فـي مجـال الموسـيقى
والملحنون
والغنـاء العربـي ،حيـث األصالـة واإلبـداع الـذى أثـراه المؤلفـون
ّ
والمطربـون والعازفـون العـرب بشـكل عـام ،والخليجيون بشـكل خاص منذ
بدايـة القـرن الماضـي» .وتجـدر اإلشـارة إلـى أن فرقـة دبـي الموسـيقية
تضـم  28موسـيق ًيا وعازفًـا علـى مختلـف اآلالت الموسـيقية كآلـة العـود
ّ
والقانـون والنـاي والكمان والتشـيلو وغيرها ،باإلضافة إلـى ثالثة مطربين
وكورال ،بينما يقود الفرقة المايسترو األستاذ أحمد طه.
الجديـر بالذكـر أن مسـرح مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي
(إثراء) ،يُع ّد منصة ثقافية مهمة ،تق ّدم العروض الفنية ،العالمية والمحلية،
التـي تهـدف إلى إطلاع الز ّوار علـى ثقافـات العالم وثقافة المملكـة العربية
السـعودية ،حيـث شـهد المسـرح ضمـن عروضه ،مؤخـ ًرا ،اسـتضافة عرض
الفرشـاة اإلبداعي الكوري ،الحائز جائزة الفنون اآلسـيوية عن أفضل إنتاج
في مهرجان فرينج في إدنبره.

ﻋﯿﺪ إﺛﺮاء

 14-12أﻏﺴﻄﺲ 2019

اﻟﻌﺮوض
أورﮐﺴﺘﺮا دﺑﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﯿﻘﯽ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 14-12أﻏﺴﻄﺲ
اﳌﺴﺮح
 8:30- 7:00م

ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻋﻈﯿﻤﺔ
 14-12أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﺒﻼزا
 6:45- 6:00م  8:45- 8:00م

اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

ﻣﻌﺮض اﻟﻄﺎﻗﺔ

 4:45- 4:00م  6:45- 6:00م  8:45- 8:00م

ﻋﺮﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء

ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻔﺎراﺑﻲ
اﻟﺒﻼزا

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

 6:00- 5:30م  9:00- 8:30م  11:00- 10:30م

اﻟﻌﺮوض اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
 14-12أﻏﺴﻄﺲ
اﻟﺒﻼزا

 5:00- 4:30م  7:30- 7:00م  10:00- 9:30م

ﻣﺮﯾﻢ اﻷﺳﻄﺮﻻﺑﯿﺔ
ﻣﻌﺮض اﻟﻄﺎﻗﺔ

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

 6:05- 5:45م  7:05- 6:45م  8:05- 7:45م

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

ﻣﻌﺮض اﻟﻄﺎﻗﺔ
 5:45- 5:30م  6:15- 6:00م  7:15- 7:00م  7:45- 7:30م

أﻓﻼم ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ
رﺳﻮﻣﺎت ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن دﯾﻮر

ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻀﺔ

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ
 8:15- 7:00م

اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ
 5:30- 4:30م

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

ﻓﯿﻠﻤﺎن ﺳﻌﻮدﯾﺎن :ﻓﯿﻠﻢ اﻟﺤﺮق وﻓﯿﻠﻢ ﺳﻌﺪﯾﺔ ﺳﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﺎن

اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ
 4:00- 3:00م

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

 10:00- 9:00م

اﳌﻌﺎرض
ﻣﻌﺮض إدﻓﺎرد ﻣﻮﻧﻚ

ﻣﻌﺮض ﺑﻼ ﺣﺪود
ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻔﺘﻮح

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﮑﺒﺮى
 14-12أﻏﺴﻄﺲ
 3:00م  12:00 -ص

اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت
ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻔﮑﺮة؟
اﳌﮑﺘﺒﺔ

 4:30- 4:00م

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

أﻃﻔﺎل ﻏﯿﺮوا اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻔﺘﻮح

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

وﻗﺖ اﻟﻘﺼﺔ

اﳌﮑﺘﺒﺔ
 8:30- 8:00م

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

رﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ
اﳌﺘﺤﻒ

 8:00- 5:00م

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

اﻹﻟﻬﺎم اﻟﻔﻨﻲ

اﻟﺠﺰري ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ
ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻄﻔﻞ
 14-12أﻏﺴﻄﺲ
 5:30- 3:30م  8:30- 6:30م  11:30- 9:30م

اﳌﺘﺤﻒ

 8:00- 4:00م

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

ورش اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺴﺮح اﻟﻌﻈﻤﺎء

ﻗﻤﺮة
اﻷرﺷﯿﻒ

 7:45- 7:00م

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

 11:00- 9:00م

ﺻﻤﻢ ﻣﺒﻨﯽ إﺛﺮاء اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
ّ

أﺑﻌﺎد ورﻗﯿﺔ
ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻄﻔﻞ

اﳌﺘﺤﻒ

 14 ,12أﻏﺴﻄﺲ

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

 5:30- 3:30م  8:30- 6:30م  11:30- 9:30م

ﻣﻌﺮض اﻟﻄﺎﻗﺔ

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

 9:00- 5:00م

ﻣﺴﻮدات ﻣﻊ ﻣﻮﻧﻚ
اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﮑﺒﺮى
 8:00- 5:00م

 14أﻏﺴﻄﺲ

اﻟﺠﻮﻻت
ﻣﻮﻧﻚ اﳌﺆﺛﺮ
 14-12أﻏﺴﻄﺲ

اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﮑﺒﺮى
 5:30- 5:00م  6:30- 6:00م  7:00- 6:30م  8:00- 7:30م  9:00- 8:30م

ﻣﺮﺣ ًﺒﺎ ﺑﮑﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ إﺛﺮاء

 14-12أﻏﺴﻄﺲ

اﳌﺘﺤﻒ
 4:45- 4:00م  6:00- 5:15م  7:15- 6:30م  8:30- 7:45م

www.ithra.com
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القافلة األسبوعية

مبادرات مشتركة لتعزيز السالمة يف مواقع العمل

إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار ِّ
تنظم حملة للمقاولين من
أجل بيئة خالية من المخاطر

قدمها خبراء أرامكو السعودية ،والمقاولون ،فض ًال عن المناقشات المتعلقة بمجاالت مهمة مثل
مشاركون من أرامكو السعودية وشركات المقاوالت في الحملة التي أقيمت بهدف تعزيز التعاون نحو السالمة.
عددا من العروض التقديمية التي َّ
تضمنت الحملة ً
َّ
برنامج اكتفاء والسعودة وغيرها.

القافلة األسبوعية

تتعاقب
وتتنوع
األجيال
َّ
األعمال
والمشاريع
وتبقى
السالمة ركيزة
رئيسة في
العمل

الغــوار  -إلبقــاء المقاوليــن المتعاقديــن مــع أرامكــو
الســعودية والمشــرفين الميدانييــن علــى ّ
اطــاع دائــم
بأحــدث قواعــد ومعاييــر الســامة الواجــب اتباعهــا،
َّ
نظمــت إدارة اإلنتــاج فــي جنــوب الغــوار حملــة جــاءت
تحــت عنــوان «الشــراكة مــن أجــل التم ّيــز» ،حضرهــا مــا
يقــرب مــن  172مشــار ًكا ،يمثلــون وحــدات مــن خدمــات
الصيانــة فــي الشــركة ،وإدارة المقاوليــن ،وإدارة منــع
الخســائر .ويتمثــل الهــدف مــن الحملــة فــي العمــل علــى
تعزيــز أداء الســامة بيــن الشــركة ومقاوليهــا ،وتحســين
تأهيــل المقاوليــن ،وضمــان معرفتهــم بمتطلبــات
الســامة المطبقــة فــي أرامكــو الســعودية ،وااللتــزام
بالقيــم والضوابــط والمبــادئ التــي تحــرص عليهــا
الشركة فيما يتعلق بمعايير السالمة.
وفــي الكلمــة االفتتاحيــة ،عـ ّـرج مديــر اإلدارة ،األســتاذ
عــادل بــن دهيــش ،علــى أهميــة وجــود مثــل هــذه
الفاعليــات التــي تســعى الشــركة مــن خاللهــا لالرتقــاء
بمســتويات الســامة ،وتأكيــد حرصهــا علــى تعزيــز
التعــاون بينهــا وبيــن مقاوليهــا ،وأهميــة وجــود تناغــم
مشــترك فيمــا يتعلــق بتأصيــل ثقافــة الســامة ،حيــث إن
الســامة تأتــي فــي قائمــة أولويــات الشــركة وتطبيقهــا
سيســهم فــي تســريع وتطويــر التنــ ُّوع واالســتدامة ،إلــى
جانــب تحفيــز إمكانــات الموظفيــن فــي الشــركة
والمتعاقديــن علــى حــد ســواء ،مــن أجــل حمايــة
اســتثمارات أرامكــو الســعودية علــى الصعيديــن البشــري
والمــادي ،كمــا اســتعرض بــن دهيــش إنجــازات اإلدارة
المتعلقة بمجال السالمة.

عروض وقصص نجاح
من دون مخاطر
تضمنـت عـد ًدا مـن العـروض
جديـر بالذكـر ،أن الحملـة
َّ
التـي جـاءت حـول السلامة ،واألداء ،وحلـول التعاقـدات
للثـورة الصناعيـة الرابعـة ،وقد بـرز دور شـركات المقاولين
فـي الحملـة ،حيـث شـاركت فـي عـروض متن ِّوعـة حـول
السالمة ،جاءت كاآلتي:
•قـ ّد م الموظـف عبـداهلل السـليمان ،مـن إدارة منـع
عرضـا عـن مراجعـة متطلبـات السلامة
الخسـائر،
ً
والمسـاءلة األسـاس للمقاوليـن ،وأشـار إلـى أن انتهاك
متطلبـات السلامة هـي السـبب الرئيـس فـي وقـوع
الحوادث الجسيمة.
•تـم التركيـز في أحد العروض على أهمية وجود سـجل
سلامة خـال مـن األخطـاء ،بمـا فـي ذلـك اإلبلاغ عـن
إصابـات اإلسـعافات األولية التي تسـهم فـي منع وقوع
الحـوادث ،واالهتمـام األول بمسـألة المحافظـة علـى
حياة الموظفين.
عرضـا بعنـوان «رحلـة
•وق ّدمـت شـركة فـال العربيـة
ً
نجـاح» ،أوضحـت فيـه أسـرار مفاتيـح النجـاح ،وأهمها
التطبيـق المنهجـي والمـدروس ،والتدريـب علـى
إجـراءات التوظيـف ،إلـى جانـب شـرح موجـز عـن
برنامج االستقرار والمحافظة على التطوير.
•وفيمـا يتعلـق بأهميـة إدارة الصحة والسلامة والبيئة،
وشـهادات إدارة السلامة والصحة المهنيـة األمريكية،
عرضا سلّطت الضوء
ق ّدمت شـركة السـندان العالمية
ً
فيـه علـى كيفيـة اسـتخدام أنظمـة الصحـة والسلامة
والبيئـة إلكمـال التقطير المتكـرر المـزدوج بنجاح ،كما

حـدث فـي معمـل الحويـة لفـرز الغـاز مـن النفـط ،3 -
وهـي أولـى تجـارب السـندان العالميـة مـع أرامكـو
السعودية.
عرضـا شـرحت فيه
•أمـا شـركة القهيـدان فقـد ق ّدمـت
ً
عواقـب األفعـال غير اآلمنة ،من حيـث التكلفة المادية
وفقـدان األرواح البشـرية ،وبينـت أهميـة ثقافـة
السلامة .كمـا قدمـت للحضـور إحصـاءات الشـركة
علـى مـدار األعـوام الخمسـة األخيـرة ،مؤكـدة مـن
خاللهـا اتباعهـا جميـع اإلجـراءات التـي تُسـهم فـي
التخفيف من حدوث أية مخاطر محتملة.

تعزيز بيئة السالمة والسعودة
يمثل برنامج «اكتفاء» خارطة الطريق التي تسترشـد بها
الشـركة لتطوير عملية توفير البضائـع والخدمات ،وتوطين
 %70مـن حجـم االنفاق على السـلع والخدمـات بحلول عام
2021م .كان هـذا البرنامـج هو أحد الموضوعات التي تمت
مناقشـتها بيـن إدارات أرامكـو السـعودية والشـركات
المتعاقـدة معهـا ،حيـث أُلقـي الضوء علـى ضرورة السـعودة
وتمكين األيدي العاملة السعودية على المنافسة ،وتسليحها
بالمهـارات المطلوبـة ،وضمـان تأهيلهـا مـن خالل مبـادرات
المواطنـة التـي أطلقتهـا الشـركة ،وتعزيـز بيئـة السلامة،
والحرص على اإلبالغ عن أي مخاطر محتملة الوقوع.
واختتمـت الحملـة بجولة قام بها الحضـور على األجنحة
التي شـاركت فيها شـركات المقاولين ،وسلّطت الضوء على
إيجـاد حلـول للسلامة فـي مجـاالت متعـ ّد دة كاألمـن
السيبراني والتنظيف الكيميائي واإلشعال.

تشدد على السالمة في البر والبحر
 ..وأخرى في تناقيب
ِّ
القافلة األسبوعية
تناقيــب  -شــهدت حملــة أمــن المرافــق البحريــة التــي
نظمتهــا إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي منطقــة
األعمــال الشــمالية ،بالتعــاون مــع إدارة اإلنتــاج فــي
المنطقــة المغمــورة في الســفانية ،حضو ًرا كبيـ ًرا ومتن ِّو ًعا
حيــث اســتهدفت الحملــة خــال أيامهــا الثالثــة عــد ًدا
كبي ًرا من موظفي الشركة والمقاولين في المنطقة.
تضمنــت الحملــة عــد ًدا مــن األجنحــة التــي كان مــن
َّ
أولوياتهــا شــرح مفاهيــم األمــن والســامة للحضــور،
وتوزيــع عــدد مــن الكتيبــات والمنشــورات التوعويــة حــول
كيفيــة الحصــول علــى رمــوز العبــور مــن خــال نظــام طلب
خدمات األمن الصناعي.
عروضــا مختلفــة،
فيمــا قــ ّدم قســم األمــن البحــري
ً
حــول األعمــال واألدوار والمهمــات المختلفــة ،التــي يقــوم
بهــا الموظفــون بمــا فيهــا عمليــات الوصــول إلــى صــاالت
المطــارات والموانــئ .كمــا نوقشــت خــال الحملــة
اإلجــراءات المتبعــة للتصويــر الفوتوغرافــي ،والتقــاط
مقاطــع الفيديــو فــي مرافــق أرامكــو الســعودية ،ومناطــق

التشغيل المحظور التصوير بها.
وشــ ّكلت الحملــة فرصــة مهمــة لعــرض الــزي األمنــي
البحــري الجديــد ،الــذي تمــت من خاللــه مراعــاة مالءمته
للبيئــة البحريــة ،وتــم عــرض األلــوان الجديــدة الموحــدة
ألســطول الســفن ،الــذي مــن خاللــه ســيمنح توفيــر
المعاييــر والمواصفــات الالزمــة ،وســهولة التعــرف عليهــا
عن بقية السفن األخرى.
وقــام ممثلــو إدارة الوقايــة مــن الحريــق ،بالتعريــف
بمختلــف أنــواع طفايــات الحريــق فــي المناطــق المغمــورة،
فيمــا اســتعرضت إدارة منــع الخســائر األنــواع المختلفــة
وشــددت اإلدارتــان علــى أهميــة
مــن ســترات النجــاة،
َّ
االلتــزام بمعاييــر الســامة وغيرهــا مــن الموضوعــات.
وفــي الســياق نفســه ،قامــت وحــدة المــرور فــي إدارة
أعمــال األمــن الصناعــي فــي منطقــة األعمــال الشــمالية،
بتقديــم عــروض حيــة لســيارة متخفيــة ومــزودة بأجهــزة
مراقبة آلية.
ونظــ ًر ا للنجــاح الكبيــر للحملــة فقــد تــم تمديدهــا
ألســبوع إضافــي آخــر ،لتشــمل زيــارة لمحطــات فصــل
الغاز عن الزيت في المنطقة المغمورة.

السالمة البحرية ،والتقنيات السليمة على متن السفن ،كانت من أهم الموضوعات الرئيسة التي تم طرحها للنقاش ،في جناح
إدارة منع الخسائر في تناقيب الذي أداره كلٌ من زياد الحبيشي ،وعثمان الكبيسي ،وعبد العزيز الصفراء ،عن أهمية السالمة
البحرية ،وحظيت العروض بنجاح الفت من قبل الحضور.

القافلة األسبوعية
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يف وداعية فاضت شع ًرا ..

عاشق األسبوعية يترجل عن صهوتها بعد
ثالثة عقود ون ّيف
محمد أمني أبو املكارم
الظه ــران  -باألم ــس كان هن ــا ،وف ــي غ ــرة أغس ــطس

2019م رحــل مستشــار تحريــر القافل ــة األس ــبوعية

ورئي ــس غرف ــة األخب ــار العربي ــة األس ــتاذ ع ــادل أحم ــد
محم ــد الص ــادق ،متقاعــ ًدا م ــن العم ــل ومو ِّد ًع ــا زم ــاءه
ف ــي حف ــل ف ــاض ش ــع ًرا ونثــ ًرا وأدبــاً ،بع ــد رحل ــة دام ــت
أكث ــر م ــن ثالث ــة عق ــود ونص ــف م ــن الخدم ــة المس ــتمرة
في الشركة.

سيرة ومسيرة
التحـــق الصـــادق بالعمـــل فـــي  30ســـبتمبر 1981م،
وابتعـــث إلـــى جامعـــة ســـونوما ســـتيت فـــي واليـــة
كاليفورني ــا ،وتخ ــرج فيه ــا ف ــي ماي ــو 1986م .ب ــدأ العم ــل
فـــي قســـم الخدمـــات المســـاندة مســـؤوالً عـــن وحـــدة
التوزي ــع إلدارة العالق ــات العام ــة ،ث ــم انتق ــل إل ــى قس ــم
النش ــر والعالق ــات اإلعالمي ــة وتحديــ ًدا ف ــي القافلـــة
األسبوعية ،في مايو 1987م ،حتى تقاعده.
تطـــور وظيف ًيـــا مـــن كاتـــب ومحـــ ِّرر صحافـــي ،حتـــى
ص ــار اختصاص ًي ــا ث ــم مستش ــا ًرا ف ــي العالق ــات العام ــة،
وعمــل فــي الوقــت نفســه مســاع ًدا لمســؤول التحريــر ثــم
مســـؤول التحريـــر ،ثـــم رئيـــس التحريـــر ،ثـــم أخيـــ ًرا
مستشار التحرير ورئيس غرفة األخبار العربية.
شــارك فــي تطويــر القافل ــة األس ــبوعية منــذ أن
كانـــت تنشـــر باللونيـــن األبيـــض واألســـود فـــي ثمانـــي

صفح ــات حت ــى أصبح ــت عل ــى م ــا ه ــي علي ــه اآلن .كت ــب
لمجل ــة القافل ــة والقافل ــة األس ــبوعية ع ــد ًدا كبي ـ ًرا
م ــن االس ــتطالعات المص ــورة ع ــن أعم ــال ومش ــروعات
الش ــركة ،وكذل ــك اللق ــاءات م ــع ع ــدد م ــن المس ــؤولين،
وتغطي ــة مؤتم ــرات وأح ــداث وفعالي ــات عدي ــدة ،أتاح ــت
ل ــه التع ــرف عل ــى أعم ــال الش ــركة الواس ــعة والضخم ــة
ع ــن ق ــرب ،ف ــي مختل ــف مناط ــق المملك ــة ،وص ـ ً
ـول إل ــى
دول الخليج وعدد من دول أوروبا وآسيا القصوى.
يق ــول ع ــادل ف ــي ه ــذا الص ــدد« :أت ــاح ل ــي العم ــل ف ــي
القافلـــة األســـبوعية ،علـــى مـــدى ثالثـــة عقـــود
ون ّي ــف ،الفرص ــة للتعل ــم واكتس ــاب الخب ــرات المختلف ــة
والتعــرف علــى موظفيــن مــن مختلــف المناطــق ومختلــف
دول العالــم ممــن يحملــون خلفيــات ثقافيــة متن ِّوعــة ،إلــى
جان ــب كيفي ــة التعام ــل معه ــم خاص ــة ف ــي المش ــروعات
المشـــتركة والمناطـــق النائيـــة  ..ال أســـتطيع القـــول إن
ـروعا معي ًنــا كتبــت عنــه هــو األفضــل بالنســبة لــي ،إال
مشـ ً
أننــي وقعــت فــي هــوى بعضهــا ،خاصــة منيفــة والحصبــاة
والظلـــوف ،وكمـــا يتضـــح كلهـــا بحريـــة ألننـــي أعشـــق
البحر».
وأض ــاف قائ ـ ًـا« :أم ــا عل ــى صعي ــد المش ــروعات الت ــي
قم ــت به ــا ف ــي الش ــركة ويس ــعدني أنه ــا تحم ــل بصمت ــي
فعديـــدة ،ومنهـــا :دليـــل التحريـــر العربـــي فـــي طبعتـــه
األول ــى ،وكذل ــك ف ــي صيغت ــه الجدي ــدة وطبعت ــه الثاني ــة
التـــي عملنـــا عليهـــا بشـــكل اســـتثنائي مـــع عـــدد مـــن
الزمــاء مــن قســم النشــر وقســم العالمــة التجاريــة ،كمــا
شــاركنا فــي إعــداده ومراجعتــه عــدد مــن الزمــاء بــإدارة

فريق القافلة األسبوعية يحتفون بالصادق
فــي ليلــة مفعمــة بمشــاعر الــود والمحبــة ،تحلّــق عــدد
مــن زمــاء الصــادق وانعقــد نصابهــم لالحتفــاء بــه فــي
أحــد فنــادق المنطقــة .ولعــل الســؤال الــذي كان يتــردد في
خلــد كل واحــد منهــم هــو :مــا الــذي يمكــن أن تقولــه عــن
ســيرة رجــل عمــل فــي حقــل النشــر وفــي نشــرة القافلــة
األســبوعية علــى وجــه الخصــوص أكثــر مــن ثالثــة
عقــود مــن الزمــن؟ ففــي كل صفحــة منهــا تجــد لــه بصمة،
نبضــا ،وفــي كل مجلــد مــن مجلداتهــا
وفــي كل مقالــة ً
الســنوية لمسـ ًة وحضــو ًرا ،وإذا عـ ّد أبنــاءه فــا تتعجب إذا
ع ـ ّد القافلــة األســبوعية بينهــم ،ففيهــا ط ـ ّور عــد ًدا
مــن الكفــاءات ودرب عــد ًدا مــن الك ّتــاب ،الذيــن يدينــون لــه
بالوفاء والجميل.
وهــذا مــا أشــار إليــه مديــر قســم النشــر ،متعــب
القحطانــي فــي كلمتــه ،حيــث أشــار إلــى تم ّيــز الصــادق
باحتــواء الموظفيــن الذيــن عملــوا معــه فــي األســبوعية
وتطويرهــم ،ورعايتــه لل ُك َّتــاب الذيــن يشــاركون في النشــرة
بالتوجيــه وبعــث الحيــاة فــي مقاالتهــم؛ كمــا يتم ّيــز بتفانيــه
فــي العمــل حتــى لحظاتــه األخيــرة قبيــل التقاعــد ،دون
ً
قائــا« :يؤســفني قصــر تجربتــي
انتظــار مقابــل؛ ونــ ّوه
تقاعدت
معــك ،لقــد كنــت األخ والصديق واألســتاذ  ..وإذا
َ
من العمل فأدعوك إلى أال يتقاعد قلمك».
وهــذا مــا أ ّكــد عليــه زميلــه مســؤول تحريــر النشــرة
بالوكالــة ،ناجــي عــوض ،حيــث دعــاه إلــى كتابــة تجربتــه
الطويلة والغنية ليستفيد منها الجيل اآلتي من الشباب.

عالقة متميزة مع الجميع
مــن جهتــه أشــار رئيــس تحريــر مجلــة القافلــة األســبق
ومستشــار التحريــر فــي قســم النشــر ،محمــد العصيمــي،
إلــى جوانــب مضيئــة فــي مســيرة عــادل العمليــة ومنهــا
االبتســامة والهــدوء وعــدم االنفعــال حتــى فــي أحلــك
الظــروف ،وأشــار إلــى أن عــادل تعامــل مــع عــدد كبيــر مــن
الموظفيــن والمســؤولين الذيــن ربطتــه بهــم عالقــة طيبــة
لــم تنقطــع ،وهنــأه بالتقاعــد لتتــاح لــه فرصــة التوجــه
ألسرته وقضاء فترات أطول معها.

عددا من زمالئه المحتفين به في ليلة و َّدعوه فيها بالذكريات واالبتسامات والثناء.
عادل الصادق يتوسط ً

بينمــا قــال رئيــس تحريــر مجلــة القافلــة الســابق محمد
الدمينــي ،رفيــق الــدرب المتقاعــد قبلــه بعــام« :كان لقائــي
األول بعــادل عــام 1987م ،وكان انطباعــي األول عنــه
ســلب ًيا ،لكــن معرفتــي المقربــة منــه بــددت ذلــك االنطبــاع،
ونشــأت بيننــا عالقــة متم ّيــزة مــا زالــت قائمــة حتــى بعــد
التقاعد».
أمــا رئيــس وحــدة المطبوعــات الدوريــة ورئيــس تحريــر
مجلــة القافلــة بنــدر الحربــي ،فوصفــه بأنــه جنتلمــان
حقيقي.

مع ِّلم الرياضيات المخيف
أمــا رئيــس وحــدة العالقــات اإلعالميــة المحليــة فايــز
مــرة ظننتــه
البيشــي ،فقــال« :عندمــا رأيــت عــادل ألول َّ
معلِّــم رياضيــات شــخصيته جــادة ومخيفــة؛ لكنــي عملــت
معــه لســنوات فتــح فيهــا أمامي الفــرص وكان حاضـ ًرا في

كل مــا أحتــاج فيــه إليــه ،فأكملــت دراســتي الجامعيــة
وطــورت مهاراتــي الكتابيــة واللغويــة ،ومــا وصلــت إليه كان
ً
زميل بل كان أ ًبا».
رئيسا أو
بفضله .لم يكن
ً
أمــا مديــر قســم النشــر الســابق هيثــم الجهيــران ،فقــد
حجبتــه المســافات عــن الحضــور فــي األمســية ،فأرســل
تحيتــه مــن الصيــن قائـ ًـا« :كــم أتمنــى أن أكــون فــي معيــة
أبــي خالــد الليلــة ولكــن مــا إلــى ذلــك مــن ســبيل  ..أتمنــى
لــه الصحــة والعافيــة وراحــة البــال وطــول العمــر  ..وقُبلــة
علــى الــرأس ،مــع تقديــري العميــق لدعمــه وخبراتــه التــي
كانــت مــاذًا لنــا فــي الصعــاب .وال شــك أن ألبــي خالــد
لمســاته الخاصــة بــه فــي أي محتــوى ينتجــه أو يراجعــه.
إنــه قامــة كبيــرة نحتتهــا الســنون وال ريــب .أتمنــى لــه
التوفيق والسداد فيما هو مقبل عليه».
وفــي ختــام الحفــل ،قـ ّدم لــه زمــاؤه عــد ًدا مــن الهدايــا
أبرزهــا األعمــال األدبيــة الكاملــة لدوستويفســكي ،كمــا
التقطوا الصور مع المحتفى به.

شـــؤون أرامكـــو الســـعودية .أمـــا الكتـــاب الـــذي أفخـــر
بالعمـــل عليـــه فهـــو كتـــاب منيفـــة بنســـختيه العربيـــة
واإلنجليزيـــة ،وبـــدأت العمـــل علـــى كتـــاب الشـــيبة وهـــو
النس ــخة الثاني ــة م ــن الكت ــاب ال ــذي ُطب ــع أول م ـ َّـرة ف ــي
ع ــام 2006م ،وقطع ــت م ــع زمالئ ــي ش ـ ً
ـوطا طوي ـ ًـا ف ــي
هــذا المشــروع الممتــع ،لكــن حانــت ســاعة التقاعــد قبــل
إنهائه».

أبيات الوداع

فــي ثالثيــة شــعرية أشــعلت المشــاعر وفاضــت
بالعذوبــة وح ّولــت اللقــاء إلــى أمســية شــعرية ،تألــق
فيهــا الشــاعر عبدالوهــاب أبــو زيــد ،الــذي تســلّم
مؤخــ ًر ا مســؤوليات الصــادق فــي القافلــة
األسبوعية ،شع ًرا وإلقا ًء ،في قصيدة قال فيها:
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بينمــا تحــدث رئيس وحــدة المراجعــات والموافقات
ونائــب رئيــس تحريــر مجلــة القافلــة ،محمــد أميــن أبــو
المــكارم عــن عالقتــه بالصــادق ،ووصفهــا بالثنائــي
المتناقــض ،فــي إشــارة إلــى تبايناتهمــا الثقافيــة ،التــي
لــم تتحــول يو ًمــا إلــى خــاف أو صــدام ،كمــا و ّدع
صديقه بقصيدة جاء في ختامها:
ٌ
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حلـــو
ى
و أ يـــا م ا لهـــو
ُّ
وكان مســك الختــام رســالة بعــث لــه بهــا الشــاعر
الكبيــر األســتاذ جاســم الصحيــح :خُ ْذهــا عبــارةَ
ٍ
صاحــب لــك أيهــا الصديــق األســتاذ عــادل الصــادق
بمناسبة تقاعدك من العمل:
مياهـــ ُه الشَّ َّ
ـــا ُل
قالـــوا :أنـــا َخ
َ
ذاكَ
لســـالُ!!
الس
الهـــادر
ح
وارتـــا
َ
ُ َّ َ
صـــوت خريـــر ِه
ـــم :ســـ َي َظ ُّل
ُ
ف َأ َجبْتُ ُه ْ
وكأنَّمـــا ُهـــ َو فـــي المـــدى َمـــ َّوا ُل
خاطر
َاعـــ َد
ـــي (عـــادلُ) ..ال تَق َ
ٌ
أأُخَ َّ
يجلـــو ُرؤَاكَ  ،وال اســـتقا َل خَ يَـــالُ!!
ِ
الكتابـــة ..تنطوي
مضمـــار
مـــا زال
ُ
فيـــه الخيـــو ُل  ،ويخلـــ ُد الخَ َّيـــا ُل
أنـــت يراعـــ ًة فـــي قلبِهـــا
وتظـــ ُّل
َ
ينمـــو الرجـــاءُ وترتـــ ُع اآلمـــا ُل
صاحب َ
ٍ
لـــك صادق:
خُ ذْها عبـــارةَ
إن التقاعـــ َد فـــي الحيـــا ِة ُمحـــالُ!!
َّ
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صحتك

أطفالنا والتغذية السليمة والصحية

يُعــد اختيــار األطعمــة المالئمــة للطفــل فــي غايــة
األهميــة ،فاألطعمــة الصحيــة تــز ِّود الجســم بالطاقــة
والمــواد المغذيــة التــي يحتــاج إليهــا للنمــو ،ومــن المهم أن
يبــدأَ الطفــل تعلّــم عــادات األكل الصحيــة منــذ البــدء فــي
تنــاول األطعمــة الصلبــة .وتــزداد أهميــة ذلــك بالنظــر
لتنامي مشكلة ُسمنة األطفال حول العالم.
مــن المعلــوم أن الطفــل وقبــل اتمامه عامــه األول ،يكون
اعتمــاده األول واألخيــر علــى الحليب ،فهــو المصدر األول
لغذائــه ،ومــا إن يتجــاوز الطفــل عامــه األول وحتــى يصــل
لعمــر الثالثــة ،تصبــح حاجتــه للحليــب أقــل مــن الســابق،
ويعــود ذلــك بســبب احتياجــه لألطعمــة الصلبــة أكثــر مــن
الحليــب ،إلــى جانــب أن إكثــار الحليــب بعــد عامــه األول،
تجعــل الطفــل يحصــل علــى طاقــة عاليــة أكثــر مــن الالزم،
وهــذا مــا يمكــن أن يــؤدي مــع األســف إلــى زيــادة فــي وزن
الطفــل ،كمــا أن الكميــات الكبيــرة مــن الحليــب تجعــل
جسم الطفل غير قادر على امتصاص الحديد الكافي.
وحتــى نجعــل الطفــل يشــعر برغبــة كبيــرة فــي تنــاول
األطعمــة الصلبــة ،وأن تكــون شــهيته كبيــرة لمثــل هــذه
األطعمــة ،يجــب علــى األم أن تقــوم بتعريــف الطفــل بنــوع
واحــد وجديــد مــن الطعــام فــي المــرة األولــى .وإذا رفــض
الطفــل الطعــام الجديــد ،فــا ينبغــي لــأم إجبــاره علــى
جــراء ذلــك .فهنــاك أفــكار
تناولــه ،أو تعريضــه للعقــاب ّ
جديــدة يمكــن لــأم تجربتهــا حتــى تقنــع طفلهــا بتنــاول
الطعــام الجديــد ،فعليهــا أن تتذكــر دو ًمــا أن الطفــل يمكــن
أن يرفــض طعا ًمــا فــي لحظــة معينة ،ثــم يقبله ويستســيغه
فــي المــرة المقبلــة ،كمــا يفتــرض أن يُعطى الطفــل الطعام
الجديــد بكميــات قليلــة فــي بدايــة األمــر ،فمــن المرجــح
أن يقبــل الطفــل الصغيــر تجربــة كميــة صغيــرة مــن
الطعــام .ولهــذا ،يجــب علــى أســرة الطفــل أن تتنبــه إلــى
أيــة عالمــات تــدل علــى تحســس الطفــل مــن أطعمــة
معينة.

حجم الوجبات
يكــون الطفــل الصغيــر عــادة شــديد النشــاط ،وهــذا مــا

يمكــن أن يجعلنــا نظــن أنــه فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن
الطعــام ،لكــن الحقيقــة هــي أن ســرعة نمــو الطفــل فــي
هــذه المرحلــة ،أقــل مــن ســرعة نمــوه عندمــا كان رضي ًعــا،
وهــذا يعنــي أنــه فــي واقــع األمــر أصبــح اآلن فــي حاجــة
إلى كمية أقل من الطعام.
فــي الحقيقــة يجــب أن تســتهدف األســرة إعطــاء طفلها
الصغيــر قرابــة ألــف ســعرة حراريــة فــي اليــوم الواحــد،
وهــذه الكميــة كافيــة مــن أجــل نشــاط الطفل ونمــوه ،حيث
ٍ
وجبــات قليلــة
مــن المعتــاد أن يتنــاول األطفــال الصغــار
الجحــم ،وأكثــر تواتــراً ممــا يفعــل الكبــار .لــذا ،يجــب
ألــف ُســعرة حرار َّيــة ،إلــى
تقســي ُم الطعــام الــذي يعــادل َ
ثــاث وجبــات رئيســة ووجبــة أو وجبتيــن إضافيتيــن
صغيرتين.
وعلينــا أن نتذكــر أن الطفــل قــد ال يحصــل علــى ألــف
ســعرة حراريــة كل يــوم ،وأنــه يمكــن أن يــأكل كثي ـ ًرا فــي
وجبــة اإلفطــار علــى ســبيل المثــال ،ثــم ال يــأكل كثيــ ًرا
بقيــ َة النهــار ،وهــذا أمــر طبيعــي ،فحاجــات الطفــل
الصغير تتعلَّق بمستوى نشاطه ومع ّدل نموه.

إتاحةُ الخيارات للطفل
قــد يستســيغ الطفــل تنــاول الطعــام نفســه أليــام
متتاليــة ،ثــم يرفضــه بعــد ذلــك وهــذا أمــر طبيعــي ،ومــن
الصعــب أن يتوقــع المــرء مــا قــد يرغــب الطفــل فــي تناوله
فــي اليــوم التالــي .هــذا األمــر علــى األســرة يوجــب توفيــر
خيــارات عــدة لطفلهــا الصغيــر ،وعــرض عــدد مــن
الخيــارات الصحيــة المناســبة ،وتــرك الطفــل يختــار
الطعــام الــذي يرغــب فيــه ،وإذا رفــض الطفــل الخيــارات
المعروضــة عليــه كلهــا ،فمــن الممكــن حفظ هــذه األطعمة
لعرضهــا عليــه فــي وقــت آخــر ،كمــا أنــه ال يجــوز إجبــار
الطفــل علــى تنــاول مــا ال يريــده ،ألن هــذا يمكــن أن يــؤدي
لرفض الطفل الطعام مرة أخرى وبشكل متكرر.

التنوع
ضرورة
ُّ
يجــب علــى األســرة أن تتعمــد تنويــع وجبــات الطفــل
الصغيــر ،رغــم أنــه يمكــن أن يفضــل أطعمــة بعينهــا علــى
بقيــة أنــواع الطعــام ،ولكــن ال يجــوز أن يجــري إجبــار
الصغيــر علــى تنــاول أي طعــام ال يعجبــه لمجــرد التنويــع.
لهــذا ،يجــب عــرض خيــارات طعــام متعـ ِّددة للطفــل ،علــى
أن تحتــوي فــي كل خيــار مجموعــات األغذيــة األربــع
التالية:
•اللحم أو الطيور أو البيض أو األسماك.
•الحليب وغيره من منتجات األلبان.
•الفاكهة والخضار.

القافلة األسبوعية

كوادر طبية

•الحبــوب أو الخبــز أو األرز أو البطاطــس أو
المعكرونة بأنواعها.

سالمة الطفل عند تناوله الطعام
يجــب علــى األســرة حينمــا يتنــاول طفلهــا الطعــام أن
تتنبــه لســامته ،فلــدى الطفــل الصغيــر طاقة كبيــرة يمكن
أن تجعلــه يرغــب فــي الــكالم أو الجــري أثنــاء تنــاول
أن تعليمــه الطريقــة الســليمة فــي
الطعــام ،وهــذا يعنــي ّ
األكل يُمكــن أن يحميــه مــن خطــر االختنــاق .فالبــد مــن
مراقبــة الصغــار أثنــاء تناولهــم الطعــام ،كمــا يجــب التأكــد
مــن جلــوس الطفــل ســاكنًا عندمــا يــأكل أثنــاء الوجبــات
الرئيســة والوجبــات الخفيفــة ،إلــى جانــب تعليــم الطفــل
أن يبتلــع مــا فــي فمــه قبــل أن يتكلــم ،وهــذا مــا يســاعده
علــى التركيــز علــى األكل ،ويزيــد مــن فــرص حمايتــه مــن
االختناق.
كمــا ينبغــي التأكــد مــن أن الطعــام الــذي يق ـ ّدم للطفــل
ليــس ســاخنًا ،فالطفــل ال يمكنــه توقــع حــرارة الطعــام قبل
أن يضعــه فــي فمــه ،ومــن الممكــن أن تنجــم مخاطــر عــدة
للطفل بسبب سخونة الطعام.
المهمــة عنــد إطعــام الطفــل
ومــن القواعــد األخــرى
ّ
ضــرورة أن تكــون اللقمــة صغيــرة ،فالطفــل يظــل فــي
مرحلــة تعلّــم مضــغ الطعــام حتــى يبلــغ الرابعـ َة مــن عمــره،
فهــرس الطعــام أو تقســيمه إلــى قطــع صغيــرة يحمــي
الطفل من االختناق.
هنــاك أطعمــة يمكــن أن يراهــا الكبــار صغيــرة الحجــم،
لكنهــا فــي الحقيقــة كبيــرة بالنســبة لطفــل صغيــر .لــذا،
يجــب تجنــب إعطــاء الطفــل قطــع النقانــق الكاملــة ،أو
الجــزر غيــر المطبــوخ ،أو قطــع الجبــن الكبيــرة ،أو حبــات
العنــب ،إال إذا جــرى تقطعيهــا إلــى أجــزاء صغيــرة
الحجم.
كمــا ال يجــوز إعطائــه الطفــل الصغيــر أي نــوع مــن
المكســرات ،أو إعطــاؤه مالعــق كاملــة مــن زبــدة الفــول
الســوداني ،أو قطــع الســكاكر الصلبــة ،أو العلكــة وأوراق
الخــس ،أو حتــى أنــواع الحلــوى التــي تلتصــق بالفــم ،فمــن
الســهل أن تعلــق هــذه األطعمــة فــي حنجــرة الطفــل
الصغير ،مؤدية إلى اختناقه.
وأخيـ ًرا ،تُعــد ُســمنة األطفــال ســمة متناميــة فــي الوقت
الراهــن ،ممــا يحتــم أن يبدأ الطفــل الصغير تتعلــم عادات
األكل الصحيــة مــع بــدء تناولــه األطعمــة الصلبــة ،وهــذا
مــا يســاعد الطفــل علــى النمــو الصحــي الســليم ،وكســب
والبــد مــن مقاومــة إغــراءات األطعمــة
الثقــة بالنفــس،
َّ
الجاهزة السريعة!
© معهد التثقيف الصحي

أهم النصائح حول حماية طفلك من
حساسية الطعام
إذا كان طفلــك يعانــي مــن الحساســية الغذائيــة،
المقدمـــة مـــن قســـم
فاتبـــع هـــذه النصائـــح،
َّ
التغذيــة الســريرية والخدمــات الغذائيــة بمركــز
جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ،لضمــان ســامة
طفلك:
•ق ــم بتبلي ــغ المدرس ــة (والش ــركة الت ــي توف ــر
النقـــل بالحافلـــة) ،عـــن نـــوع الحساســـية
المص ــاب به ــا طفل ــك ،وكيفي ــة التص ــرف م ــع
طفل ــك إذا م ــا أصي ــب بحساس ــية مفاجئ ــة.
كم ــا يتوج ــب عل ــى أس ــرة الطف ــل أن تس ــجل
ن ــوع حساس ــية طفله ــا ف ــي س ــجل المدرس ــة،
وأن تت ــرك رق ــم هات ــف الطبي ــب ال ــذي يعال ــج

طفلها.
•علّــم طفلــك قــراءة ملصقــات الطعــام بمجــرد
تمكنه من فهم المكونات.
•علّــم طفلــك أال يقبــل تنــاول أي طعــام يق ِّدمــه
الطالب اآلخرون أو أولياء أمورهم.
•ينبغـــي أن تحافـــظ ممرضـــة المدرســـة أو
معلمـــة ا لطفـــل علـــى أ قـــا م حقـــن
اإليبينيفري ــن ف ــي متن ــاول الي ــد .كم ــا يج ــب
علـــى المعلميـــن التحفـــظ علـــى أي طعـــام
تسبب في حدوث رد فعل تحسسي.
•تأكــد مــن أن المدرســة لديهــا أرقــام هواتــف
االتصال في الحاالت الطارئة.

جمال الشعالن

المتقدمة
مدير وحدة األشعة
ِّ
قسم التصوير اإلشعاعي

تاريخ العمل

•منذ يونيو 1996م حتى يونيو2007م :عمل مشرفًا
لألشعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
في الرياض.
•منذ يونيو 2007م حتى فبراير 2011م :عمل كبي ًرا
لتقنيي الموجات فوق الصوتية ،في دائرة
الخدمات الطبية بأرامكو السعودية ،الظهران.
•منذ فبراير 2011م حتى فبراير 2013م :عمل
قائ ًدا لمنطقة وحدة الموجات فوق الصوتية ،في
دائرة الخدمات الطبية بأرامكو السعودية،
الظهران.
•منذ فبراير 2013م حتى أبريل 2017م :عمل
مشرفًا على وحدة التصوير المتق ِّدم ،في مركز
جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،الظهران.
•ومنذ أبريل 2017م حتى اآلن :عمل مدي ًرا لوحدة
التصوير المتق ِّدم ،في مركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ،الظهران.
•منذ عام 2008م حتى اآلن :يعمل عض ًوا في
المجلس االستشاري لقسم األشعة بكلية العلوم
الطبية التطبيقية ،جامعة الدمام.

التعليم

حاصل على درجة الماجستير في الموجات فوق
الصوتية الطبية من جامعة جنوب أستراليا عام
2005م ،ودرجة البكالوريوس في العلوم اإلشعاعية
من جامعة الملك سعود عام 1995م.

اقتباس

«يشرفني أن تتاح لي الفرصة ألكون موظفًا في
هذا المركز الذي يعزِّز السالمة ،واالبتكار ،وأفضل
الممارسات الصحية».

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي
تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco Healthcare
)• LinkedIn: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH
• YouTube: JHAH
لتقديم المقترحات والتعليقات ،الرجاء إرسال رسالة إلى
البريد اإللكتروني:
Layal.Khatib@JHAH.Com

لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت
الطبية مع طبيبهم الخاص .لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة ،والطب ،والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

القافلة األسبوعية
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في ج ّبة والشويمس ..أمام المكتبات الحجرية في المملكة

جبل أم سنمان

فيديل سبيتي

الشويمس

فـــي مختلـــف أرجـــاء المملكـــة ،تنتشـــر اآلثـــار التـــي
مـــروا فـــوق هـــذه
خلّفهـــا البشـــر بعـــد أن اســـتوطنوا أو ّ
األرض ،لكـــ َّن أهمهـــا وأقدمهـــا زمنًـــا هـــي النقـــوش
الحجري ــة المنتش ــرة ف ــي أماك ــن مختلف ــة عل ــى رأس ــها
و(جب ــة) ف ــي منطق ــة حائ ــل ،الت ــي أُدرج ــت
(الش ــويمس)
ّ
عل ــى الئح ــة الت ــراث العالم ــي عب ــر التصوي ــت باإلجم ــاع
علـــى ذلـــك فـــي منظمـــة اليونيســـكو ،علـــى أن تُضـــ ّم
ـوم ونقـ ٌ
ـوش أخــرى إلــى الالئحــة بعــد االنتهــاء
الح ًقــا رسـ ٌ
من عملية استكشافها.

الت ــراث العالم ــي س ــتبدو أكث ــر ث ــرا ًء به ــذه الرس ــومات
التي تبدو كأنها متحف صخري في الصحراء.
والنقـــوش المحفـــورة علـــى الصخـــور فـــي هاتيـــن
المنطقتيــن تشــترك فــي عناصــــر فن ّيَــة كثيــرة ،وتختلــف
أيضـــا فـــي جوانـــب منهـــا ،ولكنَّهـــا ذات دالالت كبيـــرة،
ً
تاريخ ًي ــا وثقاف ًي ــا وعلم ًي ــا ،بالنس ــبة إل ــى دارس ــيها ،كم ــا
يبـــدد
أنهـــا ذات جاذبيـــة يصعـــب علـــى َمـــ ْن يراهـــا أن ِ ّ
غموضه ــا دون اس ــتكمال زيارت ــه ومش ــاهدته باالط ــاع
توصل ــت إلي ــه ق ــراءات العلم ــاء والخب ــراء له ــذه
عل ــى م ــا َّ
المكتبات الحجرية الفريدة.

تقدي ٌر عالمي ،ودالالت كبيرة

رسوم حائل الصخرية وأنواعها

وكان التقدي ــر العالم ــي له ــذه الرس ــوم الصخري ــة ق ــد
ضمهـــا
بـــدا
ً
واضحـــا خـــال جلســـة التصويـــت علـــى ّ
عبــر أعضــاء لجنــة
لالئحــة فــي مدينــة بــون األلمانيــة ،إذ ّ
الت ــراث العالم ــي باإلجم ــاع ع ــن ش ــكرهم للمملك ــة عل ــى
تقديمه ــا ه ــذا الموق ــع الفري ــد للتس ــجيل ،ألن خارط ــة

وتنتش ــر الرس ــوم والنق ــوش الصخري ــة ف ــي مواق ــع
ـدة بمنطقــة حائــل ،مــن بينهــا جبــل أم ســنمان فــي
عـ ّ
جبـــة ،وهـــي من َفّـــذة علـــى الواجهـــات الصخريـــة
ّ
بالحـــز والحفـــر الغائـــر ،وتم ّثـــل مظاهـــر حضاريـــة
عبـــر مـــن خاللهـــا ســـكان تلـــك المنطقـــة خـــال
ّ

جبة
ّ

العص ــور الس ــابقة للتاري ــخ والعص ــور التاريخي ــة ع ــن
أ نشـــطتهم ا لمعيشـــية  ،و حيا تهـــم ا ليو ميـــة ،
وممارساتهم الدينية ،وتفاعلهم مع البيئة.
ويرج ــع معظ ــم ه ــذه الرس ــوم إل ــى فت ــرة م ــا قب ــل
التاريــخ أو العصــر الحجــري الحديــث « 14ألــف ســنة
قبــل العصــر الحاضــر» .وتشــاهد فــي هــذه الرســوم
أنواعـــا عديـــدة مـــن الحيوانـــات التـــي
مـــا يم ّثـــل
ً
اســـتخدمها اإلنســـان أو كان يصطادهـــا ،مثـــل:
األبقـــار الوحشـــية ،والوعـــول ،والغـــزالن ،والنعـــام،
والماع ــز الجبل ــي ،فيم ــا يب ــدو ف ــي البع ــض اآلخ ــر
ـور تجريدي ــة لش ــخوص آدمي ــة متج ــاورة تصـ ـ ّور
صـ ٌ
احتفــاالت جماعيــة ،أو ممارســات دينيــة ،أو معــارك
حربيـــة ومبـــارزات ثنائيـــة ،يظهـــر فيهـــا اإليقـــاع
التعبي ــري والحرك ــة ف ــي ممارس ــات الصي ــد ،وص ــور
الحيوانــات المفترســة كاألســود والنمــور .كمــا توجــد
رســـوم عائـــدة إلـــى الفتـــرة اإلســـامية المب ّكـــرة،
مـــؤرخ
ونقـــوش كتابيـــة بالخـــط الكوفـــي بعضهـــا
ّ
بالقرن الثاني الهجري.

إشار ٌة إلى تق ّلبات المناخ
وبحس ــب بع ــض الباحثي ــن والمستكش ــفين ف ــإ َّن ه ــذه
جبــة والشــويمس شــهدتا فــي تلــك
الرســوم تشــير إلــى أن ّ
جبـــة بحيـــرة
فـــي
كانـــت
حيـــث
الفتـــرة مناخً ـــا مطيـــ ًرا.
ّ
كبي ــرة يس ــتوطن حوله ــا الن ــاس ،كم ــا كان ــت الش ــويمس
منطقـــة أحـــراش ومراعـــي حشـــائش طويلـــة «ســـافانا»،
التصحـــر األخيـــر .أمـــا رســـوم الفتـــرة
وذلـــك قبـــل
ُّ
التصح ــر وذل ــك
التاريخي ــة فت َّم ــت ف ــي وق ــت عـ ـ ّم في ــه
ُّ
بحس ــب مقال ــة للدكت ــور عب ــداهلل الغبي ــن .وق ــد أ َّك ــدت
جبــة والشــويمس هــذه التحــوالت
الدراســات األثريــة فــي ّ
البيئي ــة .كم ــا أ َّن بع ــض واجه ــات الرس ــوم تُخب ــئ تحته ــا
طبق ــات أثري ــة تركه ــا اإلنس ــان ال ــذي نف ــذ ه ــذه الرس ــوم،
وهـــذا مـــا يُعـــ ّ ُد أمـــ ًر ا نـــاد ًر ا فـــي مواقـــع الرســـوم
الصخرية.
نُشر في مجلة القافلة عدد مارس/أبريل 2017م

األشهر اخلضراء يف الضواحي..

موسم «العيش الحساوي»

جعفر عمران

الدراس أو (التذرية) ،وهي عملية فصل الشل ْب عن النبتة األصلية لألرز.
ِّ

تُص ّنــف األحســاء علــى أنهــا أكبــر واحــة زراعيــة فــي العالــم ،وتشــتهر
بإنتــاج األرز الحســاوي ،أو مــا يُعــرف فــي اللهجــة المحليــة بـ«العيــش
الحســاوي» ،الــذي يُعـ ُّد مــن أهــم محاصيلهــا الزراعيــة منــذ القــدم ،وهــو
نبــات عشــبي حولــي صيفــي ،يتميــز بحبتــه الحمــراء التــي يصــل طولهــا
إلــى  10ملــم .ويحتــاج األرز خــال مراحــل نمــوه إلــى  48درجــة مئويــة،
كمــا يحتــاج إلــى وفــرة فــي الميــاه وإلــى التربــة الطينيــة الثقيلــة ذات
الحموضــة الخفيفــة التــي تحتفــظ بالمــاء ،وهــذا مــا توفــره تربــة
األحساء.

قيمته الغذائية ،وحجم إنتاجه

مواعيد زراعته وحصاده
يــروي المــزارع صالــح العبــاس ،طريقــة زراعــة األرز في األحســاء على
الوجــه التالــي :فــي البدايــة ،يتــم اســتصالح األرض بحرثهــا وتنظيفهــا
ُســمد لتصبــح
مــن بقايــا النباتــات ،ثــم تُــرش بالمبيــدات الحشــرية ،وت ّ
جاهــزة لــزرع الشــتالت ،وهــذا يكــون خــال شــهري مايــو ويونيــو .ثـ ّم يتــم
الحصــول علــى الشــتالت بزراعــة البــذور بصــورة مر َّكــزة فــي قطعة أرض
خصبــة ،حتــى ينبــت أول األرز .ويتــم تركيــز المــاء عليــه ،مــن  8إلــى 14
يو ًمــا ،وبعــد هــذه المــدة يُســقى بطريقــة اعتياديــة طيلــة  40يو ًمــا ،ثــم
يُرفــع عنــه المــاء  10أيــام .وتبــدأ مرحلــة نقــل الشــتالت فــي شــهري يوليو
تتعرض للشــمس بشــكل مباشــر ،وتُســمى
وأغســطس إلى أراض شاســعة َّ
«الضواحــي» ،وتكــون عــادة محاطــة عنــد أطرافهــا بالنخيــل .وفــي
«الضواحــي» ،تتــم زراعــة األرز بشــكل نهائــي إلــى حيــن حصــاده .وبنمــو
الشــتالت ،تتحـ َّول حقــول األرز إلى بُ ُســط خضــراء طوال أشــهر الصيف،
ال تميل إلى االصفرار إال ً
قليل عند دنو موعد الحصاد.
ويطلــق مزارعــو األحســاء علــى موســم حصــاد األرز اســم «الوســمي»،
وتكــون أيامــه مــا بيــن شــهري ســبتمبر وأكتوبــر .ويُحصــد األرز يدو ًيــا ،ث ـ ّم
معر ًضــا للشــمس بضعــة أيــام حتــى يجــف .وبعــد ذلــك تأتــي عمليــة
يتــرك ّ

يحتــوي األرز الحســاوي علــى مــواد غذائيــة كثيــرة أبرزهــا الحديــد،
والكربوهيــدرات ،والفيتامينــات ،وخاصــة فيتاميــن ( ،)Bوكذلــك الزيــوت
واألليــاف ذات األهميــة القصــوى فــي الغــذاء ،وتتركــز تلــك المــواد فــي
القشرة الداخلية لحبة األرز.
أمــا النســبة المئويــة للكربوهيــدرات فــي األرز الحســاوي فتبلــغ ،%66
ويُق ـ َّدر محتــواه مــن الســعرات الحراريــة بحوالــي  1800وحــدة حراريــة
فــي الليبــرة (ثالثــة أربــاع الكيلوجــرام) ،ولهــذا الســبب يُنصــح بتناولــه
لكبار السن المصابين بكسور في العظام وآالم المفاصل.
وكانــت األحســاء تنتــج مــن األرز الحســاوي فــي العــام 1962م حوالــي
 20ألــف طــن ،لكــن كميــة اإلنتــاج انخفضــت إلــى مــا بيــن  400أو 500
طن في وقتنا الحاضر ،بسبب قلة المياه وتقلّص الرقعة الزراعية.

قيمته التسويقية ومكانته
وبســبب خصائصــه وقلــة إنتاجــه مقارنــة بكثــرة الطلــب عليــه ،بــات
األرز الحســاوي يتمتــع بقيمــة تســويقية مرتفعــة؛ فقــد وصــل ســعره فــي
السنوات األخيرة إلى ً 43
ريال للكيلو الواحد.
وقــد ارتبــط األرز الحســاوي تاريخ ًيــا بالكــرم وحســن الضيافــة ،فــكان
يقـ َّدم للضيــوف داللــة علــى الغنــى والخيــر .وحتــى خمســين ســنة خلــت ،كان
هــذا األرز المحصــول الــذي يُعتمــد عليــه بشــكل رئيــس فــي الغــذاء ،وكان
يُخـزّن طــوال أيــام الســنة ،وبكميــات كبيــرة ،فــا يكاد يخلــو منه بيــت ،خاصة
بيــوت المزارعيــن المقتدريــن .وحال ًيــا ،يكثــر الطلــب علــى شــرائه فــي شــهر
رمضان ،حيث يفضله البعض كوجبة رئيسة على مائدة السحور.
نُشر في مجلة القافلة عدد سبتمبر/أكتوبر 201٦م

تصوير :نعيم المطوع

القافلة األسبوعية

حديث األلوان :قوس الصحراء

الخميس  7ذو الحجة 1440هـ ٨ ،أغسطس 201٩م

معك في كل مكان

د .حسن مدن *

رقَّ ة االسم
وقسوته

هذه اللوحة تحمل اسم (قوس الصحراء) ،وهي معروضة في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة ،وفيها اعتمد الفنان السعودي عبداهلل المرزوق ،على التكوين
ظفت هذه العناصر لتشكِّ ل وحدة متكاملة و ُأبرزت في قاع منسجم ،مما جعلها
الشكلي ،وهو العنصر األساس في بناء مسطحات متوازنة في فضاء اللوحة .وقد ُو ْ
تكتسب قيمة جمالية في صياغتها وتقنيتها .المرزوق من مواليد عام 1955م .حصل على بكالوريوس الفنون من الواليات المتحدة األمريكية .له مشاركات عديدة
داخل المملكة وخارجها .كما مثّل وفد المملكة في عديد من المشاركات الدولية .أقام أكثر من  5معارض شخصية في المملكة والكويت والواليات المتحدة
األمريكية .كما حصل على عديد من الجوائز المتقدمة في مسابقات عدة.

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:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

هيئة التحرير :محمد العداربة ،ميثم ضياء
الموسوي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

قبــل أيــام التقيــت صدي ًقــا مــن الســعودية ،وهــو كاتــب وأديــب
تعــود معرفتــي بــه إلــى ســنوات بعيــدة ،لكننــا لــم نلتــق منــذ
ســنوات ع ّدهــا هــو فقــال إنهــا بلغــت ســبعة وثالثيــن عا ًمــا .وفــي
اللقــاء أهدانــي مجموعــة مــن كتبــه المنشــورة ،وبينهــا روايــات
ومجموعات قصصية وأصناف أخرى من الكتابة.
وأنــا ألقــي نظــرة علــى أغلفــة الكتــب الحظــت أن هنــاك
اختالفــات ،ولــو طفيفــة ،فــي اســم الكاتــب بيــن كتــاب وآخــر،
وبشــيء مــن الدهشــة ســألته عــن الســبب ،فقــال مبتســ ًما إن
مذي ًعــا أجــرى معــه حــوا ًر ا علــى إحــدى قنــوات التلفزيــون
الســعودية ســأله :مــا هــو اســمك بالضبــط؟ ،منطلقًــا مــن
المالحظة إياها التي استوقفتني.
حكــى لــي الصديــق أن االســم الــذي اختــاره لــه والــداه عنــد
ـجل فــي وثائقــه الثبوتيــة ،ثــم أنــه نشــر
والدتــه هــو غيــر ذاك المسـ ّ
بعــض أعمالــه فــي الصحــف باســم يختلــف ،ولــو بشــيء مــن
ـجل فــي هويتــه أو جــواز ســفره ،وبالتالي
التحويــر ،عــن ذاك المسـ ّ
فإنــه حمــل أســما ًء مختلفــة فــي مراحــل عمــره ،وهــو نفســه
الســبب الــذي جعــل اســمه علــى غــاف كتبــه يختلــف بيــن كتــاب
وآخر.
ـرت فــي مرحلــة مــن عمــري،
أذكــر أنــي مثــل هــذا الصديــق نشـ ُ
كانــت أقــرب إلــى ســن الشــباب ،مقــاالت ودراســات باســم آخــر
مختلــف كليــة عــن اســمي الحقيقــي ،ومــن بيــن المنابــر التــي كنــت
أنشــر فيهــا دوريــة كانــت تصــدر فــي باريــس أوائــل ثمانينيــات
القــرن الماضــي يشــرف عليهــا المفكــر المصــري الراحــل ميشــيل
كامــل ،الــذي لــم أكــن التقيتــه عندمــا بــدأت فــي إرســال مــا أكتــب
لينشــره ،وحانــت ســانحة ،بعــد عــام أو عاميــن ،للقــاء بــه فــي
بيــروت ،فق ّدمــت لــه نفســي باســمي الــذي أنشــر بــه فــي الدوريــة
الشهرية التي يصدرها.
ً
إلــي بشــيء مــن الدهشــة قائــا مــا معنــاه :مــن اســمك
نظــر ّ
تكونــت فــي ذهنــي صــورة أخــرى لــك غيــر التــي أراك بهــا اآلن.
اســمك ليــس اســ ًما علــى مســمى (مالــوش عالقــة خالــص
بشكلك) ،فقلت له بين ٍ
تعمدت ذلك للتمويه!
جد وهزلّ :
ال أدري أيــن قــرأت ،ربمــا فــي إحــدى روايــات أحــام
مســتغانمي ،أن للنــاس فــي اليابــان اســمين .أحدهمــا يختــاره
الوالــدان لمولودهمــا الجديــد ،ذكــ ًرا كان أم أنثــى ،واســم آخــر
يختــاره هــو نفســه عندمــا يبلــغ ســن الرشــد ،ليكــون مالئ ًمــا
لذوقه وفهمه لشخصيته.
عندنــا األمــر يختلــف .الشــاعر جوزيــف حــرب أشــفق فــي
كلمــات أغنيــة الســيدة فيــروز ،علــى ذوينــا الذيــن اختــاروا لنــا
أســماءنا بعــد والدتنــا« :أســامينا شــو تعبــو أهالينــا تالقوهــا/
وشــو افتكــروا فينــا» ،مــع أن األســماء ليســت ســوى مجــرد
«كالم ..شو خص الكالم» ،فأسماؤنا هي في لون أعيننا.
روائيــة مــن اليابــان اســمها يوكــو اوغــاوا ،وفــي روايــة لهــا
عنوانهــا (غرفــة مثاليــة لرجــل مريــض) ،تحدثــت عــن عالقتنــا
بأســمائنا؛ فالروايــة تحكــي يوميــات موظفــة فــي مستشــفى
عمومــي تراقــب كل شــيء حولهــا ،بمــا فــي ذلــك المنــاداة التــي
كانت تتم للمرضى من خالل مكبرات الصوت.
تفاوتــت األســماء ،كمــا الحظــت الموظفــة ،بيــن الجمــال والرقــة
والقســوة والتواضــع .أســماء شــتى مــن كل صنــف ونــوع ،فخطــر
علــى بالهــا محاولــة االهتــداء إلــى المــرض الــذي يوحــي بــه ٌّ
كل
مرضا يليق به أو يناسبه.
منها ،حيث راحت تمنح كل اسم
ً
يبقــى أن جمــال االســم أو رقَّتــه أوقســوته أو تواضعــه أمــور
خادعة ،فمعيار الرقة أو القسوة يكمن عميقًا في الروح.
* كاتب بحريني

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

