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للمرة األولى يف تاريخ الشركة
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القافلة األسبوعية

محققة نسبة إجناز  %100يف جميع طرق االختبار يف حتليل سوائل الغاز الطبيعي واملنتجات اخلام

مصفاة ينبع تحافظ على تم ّيزها التشغيلي وفق
شهادة االعتماد الدولية ISO17025

تكرم العاملين في مختبرها نظير جهودهم
إدارة مصفاة ينبع ِّ
التي أسفرت عن تمديد صالحية شهادة االعتماد ()ISO17025
حتى 2021م ،وذلك وفق معايير المنظمة الدولية لتوحيد
المقاييس ( ،)ISOواللجنة الكهربائية التقنية الدولية ()IEC

This is to attest that

YANBU REFINERY LABORATORY, SAUDI ARAMCO
SAUDI ARAMCO BUILDING 1410, YANBU AL-SANAIYAH
WESTERN REGION 41912
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Testing Laboratory TL-352
has met the requirements of AC89, IAS Accreditation Criteria for Testing Laboratories, and has demonstrated
compliance with ISO/IEC Standard 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories. This organization is accredited to provide the services specified in the scope of accreditation maintained
on the IAS website (www.iasonline.org).

This certificate is valid up to September 1, 2021.

Raj Nathan
President

This accreditation certificate supersedes any IAS
accreditation bearing an earlier effective date. The
certificate becomes invalid upon suspension,
cancellation or revocation of accreditation.
See www.iasonline.org for current accreditation
information, or contact IAS at 562-364-8201.

ياسر احلربي
ينبـــع  -نجـــح مختبـــر مصفـــاة ينبـــع ،مؤخـــ ًرا ،فـــي
المحافظــة علــى اعتمــاده وفــق معاييــر المنظمــة الدوليــة
لتوحي ــد المقايي ــس ( ،)ISOواللجن ــة الكهربائي ــة التقني ــة
الدولي ــة ( ،)IECبموج ــب النس ــخة الجدي ــدة م ــن ش ــهادة
االعتم ــاد ( ،)ISO17025الممنوح ــة م ــن ش ــركة خدم ــات
االعتمـــاد الدولـــي (  )IASفـــي الواليـــات المتحـــدة
األمريكية.
بــدأت رحلــة االعتمــاد مــع المنتــج النهائــي فــي مختبــر
مصف ــاة ينب ــع ،بخض ــوع المنت ــج ف ــي ع ــام 2007م لـــ37
طريق ــة اختب ــار ،ث ــم وس ــع المختب ــر نط ــاق االختب ــارات
فـــي عـــام 2011م ليشـــمل المنتجـــات الوســـيطة التـــي

إضـــاءة

خالد الغامدي

khalid.ghamdi.12@aramco.com

إدارة شؤون األراضي

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

خضع ــت لـــ 86طريق ــة اختب ــار .وف ــي ع ــام 2015م ،أت ــم
المختبــر  131طريقــة اختبــار ،ليحقــق نســبة إنجــاز %100
فـــي جميـــع طـــرق االختبـــار فـــي تحليـــل ســـوائل الغـــاز
الطبيعي والمنتجات الخام.
وفــي 2019م ،قــام خبــراء مــن شــركة خدمــات االعتمــاد
الدولــي ( )IASبإعــادة تقييــم المنتجــات الهيدروكروبونيــة
للمصف ــاة ،وف ــق النس ــخة الجدي ــدة م ــن ش ــهادة االعتم ــاد
( ،)ISO17025وذلــك بهــدف تقييــم مــدى تطبيــق المختبــر
للمعاييــر المطلوبــة .وقــد نجــح مختبــر مصفــاة ينبــع فــي
تمديـــد صالحيـــة شـــهادة االعتمـــاد ( )ISO17025حتـــى
شـــهر ينايـــر مـــن عـــام 2021م ،بعـــد أن أجـــرى جميـــع
توصي ــات الخب ــراء ،ليصب ــح المختب ــر األول ال ــذي يحق ــق
هذا اإلنجاز في أرامكو السعودية.

وقـــد حرصـــت إدارة مصفـــاة ينبـــع علـــى تكريـــم
العاملي ــن ف ــي المختب ــر نظي ــر إنجازه ــم المم ّي ــز ،حي ــث
ق ّدمــت اإلدارة لهــم هدايــا رمزيــة ،لقــاء جهودهــم الكبيــرة
وإسهاماتهم في تحقيق التم ّيز التشغيلي.
تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن مختب ــر مصف ــاة ينب ــع ُمص َّن ــف
كمرفـــق معتمـــد إقليم ًيـــا ،حيـــث يقـــوم المختبـــر
باالختبـــارات التحليليـــة لجميـــع مرافـــق األعمـــال فـــي
مصفــاة ينبــع ،كمــا يســاند عــد ًدا مــن اإلدارات والبرامــج،
تتضم ــن إدارة تجزئ ــة س ــوائل الغ ــاز الطبيع ــي ف ــي ينب ــع،
َّ
وأعمــال الفُرضــة فــي ينبــع ،ومســتودع منتجــات البتــرول
فـــي ينبـــع ،وإدارة تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد الزيـــت،
وبرنامج الخزن اإلستراتيجي السعودي.

صديقتي  ...البوابة رقم 4
وكأن مســاء األحــد الــذي احتضنتنــي فيــه
َّ
أرامكــو الســعودية عــن طريــق بوابتهــا رقــم 4
التابعــة للمنطقــة المركزيــة فــي الظهــران كرجــل
ــاءة
أمــن كان قبــل يوميــن أو أدنــى ،ألجدنــي ف َُج َ
وقــد أكملــت فــي ربوعهــا ثالثــة عقــود مضيئــة
وتدرجــت وظيف ًيــا واجتماع ًيا
أتممــت فيهــا تعليمــي َّ
ألنعــم بأفضــل مســتويات العيــش الكريــم وســط
بيئة عمل مم َّيزة.
ولكــن علــى الرغــم مــن تعاقــب كل تلــك الســنوات
بحلوهــا ،وأحيا ًنــا أقــل بمرهــا ،لــم يــزل راســخً ا فــي
ذاكرتــي مســاء ذلــك األحــد  19يونيــو  ،1988عندمــا
بقيــت لوحــدي والســاعة تشــير إلــى الســابعة مســا ًء،
بعدمــا خــا المــكان بخــروج آخــر الموظفيــن
المتأخريــن فــي أعمالهــم ،وأنــا أتأمــل انعــكاس
صورتــي فــي زجــاج البوابــة؛ حيــث تســارع حينهــا
تباعــا منــذ أن أدركــت
بمخيلتــي شــريط حياتــي ً
الدنيــا مــن حولــي ،لترتطــم كل المراحــل بصورتــي
التــي تبارينــي وأنــا أقــف فــي وجــوم وصمــت
ً
متسائل هل ستقف حياتي حبيسة هذه البوابة.
وفــي واقــع األمــر ،وعلــى الرغــم مــن أننــي
أحببــت عملــي كرجــل أمــن ومــا زلــت أحــن لتلــك

تعرفــت خاللهــا علــى رجــال فطاحــل
األيــام التــي َّ
بقيــت ذكراهــم الزكيــة مــا مــر مــن عمــري ،لكننــي
قـ َّـررت مــع حديــث البوابــة أن أغتنــم مــن أول يــوم
لــي أيــة فرصــة ســانحة ســتوفرها الشــركة لنيــل
التدريــب والتعليــم الضــروري ألرتقــي بهمــا مهن ًيــا
حتــى أنطلــق لمحيــط أرحــب .وكان أن انتقلــت بعــد
محــاوالت مضنيــة إلــى قســم الترجمــة ،الــذي
تمكنــت مــن خاللــه الحصــول علــى شــهادة
البكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة
سالفورد البريطانية.
وعندمــا عــدت مجــد ًد ا للعمــل ،كان لقســم
الترجمــة الفضــل فــي تق ُّدمــي المهنــي ،وكذلــك
علــى المســتوى الشــخصي فــي كثيــر مــن األوجــه.
فبعــد أن صقلــت فيــه موهبتــي فــي الكتابــة،
شــجعني رئيســي الســابق األســتاذ «جــال
الخطيــب» ،ألســتغل ذلــك فــي أن أكــون كات ًبــا فــي
إحــدى الصحــف أو مؤ ِّلفًــا .فلــم أخيــب ظنــه
مطل ًقــا ،فأصبحــت بفضــل إطرائــه مؤ ِّل ًفــا دون أن
أدرك كيــف حصــل ذلــك ،ألكتــب فــي خمــس
ســنوات خمســة كتــب وجــدت لهــا مكا ًنــا فــوق
رفــوف المكتبــات الخليجيــة والعربيــة ،وحتــى

مكتبــات لنــدن ،وإحداهــا كان األكثــر مبي ًعــا ألكثــر
من ستة أشهر.
ومــن مآثــر الشــركة األخــرى التــي نهلــت منهــا،
وهــي فــي نظــري ال تقــل قيمــة عــن ميــزات
الوظيفــة المباشــرة ،يتمثــل فيمــا توفِّــره جماعــة
موظفــي أرامكــو الســعودية ،حيــث إننــي انضممــت
فــي وقــت الحــق إلــى أحــد فروعهــا وهــي جماعــة
الظهــران للعــدو .واســتطعت بفضلهــا التمتــع دو ًمــا
بلياقــة عاليــة ،ممــا ســاعدني ألقصــى مــدى فــي
ممارســة هوايتــي فــي صعــود قمــم العالــم ،كمــا
كونــت صداقــات مم ّيــزة مــع كثيــر مــن المنتميــن
إلى الجنسيات المختلفة التي تعج بها الشركة.
واليــوم وبعــد ثالثــة عقــود ،كلمــا مــررت عبــر
البوابــة رقــم  ،4التــي تــم تغييــر اســمها للبوابــة
رقــم  ،34أتبســم وأنــا أطيــل النظــر نحــو المــكان
الــذي أصبحــت ذكــراه أشــبه مــا تكــون بالحلــم لــوال
وجــود البوابــة كشــاهد علــى أيــام مضــت ،ألكمــل
طريقــي منشــرح الصــدر نحــو منزلــي الــذي بنتــه
الشــركة فأشــعر بكثيــر مــن الفخــر الممــزوج
باالمتنــان لهــذا الكيــان العظيــم ولصديقتــي
البوابة.
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مجلس إدارة أرامكو السعودية يعقد اجتماعه ملنتصف العام يف بوسطن

متزايد باالبتكار وتطوير التقنية واألبحاث
اهتمام
ٌ
ٌ
القافلة األسبوعية

بوسـطن ، ماساتشوسـتس  -أثنـاء اتصالـه الهاتفـي
األسبوعي مع إدارة الشركة ،سلّط رئيس أرامكو السعودية،
كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن ،المهنـدس أمين حسـن الناصر،
الضـوء على أبـرز ما جاء في اجتماع مجلس إدارة الشـركة
الـذي انعقـد ،مؤخـ ًرا ،فـي بوسـطن علـى مـدى ثالثـة أيـام،
برنامجا تقن ًيا.
تضمن
وسط جدول أعمال حافل
ً
ّ

جهود الموظفين تلقى اإلشادة
وافتتح الناصر حديثه باإلشادة بالموظفين الذين عملوا
خلال عطلـة عيـد األضحـى المبـارك فـي مواقـع مختلفـة
مـن الشـركة ،كمـا قـ ّدم شـكره لموظفـي الشـركة الذيـن
أسـهموا بجهودهـم فـي تكلّـل موسـم الحـج لهـذا العـام
بالنجاح.
بعـد ذلـك ،أشـار الناصر إلى اجتمـاع لجنـة التدقيق في
السـابع مـن شـهر أغسـطس الحالـي ،حيـث ّ
اطلعـت اللجنة
علـى التقريـر المالـي المرحلـي الموحد للشـركة عـن الربع
الثانـي مـن العـام 2019م والنصـف األول منـه ،وصادقـت
عليه.

٢٠١٩
الزيت العربية السعودية
ركة

ش

التقرير نصف
السنوي
عن

األشهر الستة المنتهية

كما اجتمعت لجنة المخاطر وشـؤون الصحة والسلامة
والبيئـةّ ،
لتطلـع علـى المسـتجدات فـي إطـار عمـل إدارة
تضمـن االجتمـاع
حيـث
للشـركة،
المؤسسـية
المخاطـر
ّ
ً
مفصل حـول أبرز المخاطر التي تواجهها
ً
عرضـا تقديم ًيا ّ
الشـركة ،مثـل األمـن السـيبراني والحـوادث الكبـرى غيـر
الصناعيـة .ثـم راجعـت اللجنـة سـجل أداء الشـركة فـي
شـؤون الصحـة والسلامة والبيئـة للربـع الثانـي مـن عـام
تضمـن مؤشـرات أداء تتعلـق بمقاييـس
2019م ،الـذي
َّ
محددة خاصة بالصحة والسالمة والبيئة.
وأهداف
َّ

أحدث التطورات،
واإلستراتيجية التقنية
فـي اليـوم الثانـي مـن االجتمـاع المنعقـد فـي بوسـطن،
تلقّـى مجلـس إدارة أرامكـو السـعودية أحـدث التطـورات
المتعلقة بعدد من الصفقات ،والمبادرات ،والمشاريع التي
تجريها الشركة في الوقت الحالي.
وقـد راجـع أعضـاء مجلـس اإلدارة تقرير منتصـف العام
للمسـؤولية والوضـع المالـي للشـركة ،وأقـروا تحديثات في
إسـتراتيجيات أرامكـو السـعودية ،وخطتهـا االسـتثمارية،
وأهداف خطة أعمال الشركة لألعوام المقبلة.
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القافلة األسبوعية
الظهــران  -أعلنــت أرامكــو الســعودية يــوم اإلثنين  11ذو
الحجــة 1440هـــ ( 12أغســطس 2019م) ،وللمــرة األولــى
فــي تاريخهــا ،نتائجهــا الماليــة للنصــف األول مــن عــام
2019م ،حيــث حقَّقــت صافــي دخــل قــدره  46.9مليــار
دوالر ،مقابــل  53.0مليــار دوالر عــن الفتــرة نفســها مــن
العــام الماضــي .وبلغــت أربــاح النصــف األول مــن هــذا
العــام قبــل خصم الفوائــد والضرائب  92.5مليــار دوالر*،
مقابــل  101.3مليــار دوالر للفتــرة نفســها مــن العــام
الماضــي ،فــي حيــن بلغــت التدفقــات النقديــة الحــرة 38
مليــار دوالر ،مقارنــة بـــ  35.6مليــار دوالر عــن الفتــرة
نفســها مــن العــام الماضي* ،فيمــا بلغ اإلنفاق الرأســمالي
 14.5مليــار دوالر ،مقابــل  16.5مليــار دوالر عــن الفتــرة
نفسها من عام 2018م.
وتعليقًــا علــى ذلــك ،قــال رئيــس أرامكــو الســعودية،
كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن
الناصــر« :رغــم انخفــاض أســعار النفــط خــال النصــف

إضافـة إلـى ذلـك ،تلقَّـى المجلـس تحدي ًثـا حـول
اإلسـتراتيجية التقنيـة ألرامكـو السـعودية ،كمـا ّ
اطلـع على
عرضيـن تقديمييـن ،أحدهما من شـركة ديسـكتوب ميتال
مـن واليـة ماساتشوسـتس ،حول أحـدث تقنياتهـا للطباعة
ثالثيـة األبعـاد ،واآلخـر مـن شـركة بوسـطن دايناميكـس،
حول تقنيتها للروبوتات المتق ِّدمة.
تضمـن االجتماع األخيـر جولة خاصة
مـن جهـة أخرى،
ّ
قـام بهـا مجلـس إدارة الشـركة فـي مركـز أبحـاث أرامكـو
السـعودية فـي بوسـطن ،فـي واليـة ماساتشوسـتس
األمريكيـة ،الـذي يدعـم أعمـال أرامكـو السـعودية فـي
قطاعي التنقيب واإلنتاج ،والتكرير والمعالجة والتسـويق.
ويتعـاون المركـز ،الـذي يم ّثـل جـز ًءا مـن شـبكة أبحـاث
عالميـة أنشـأتها الشـركة ،مـع معهـد ماساتشوسـتس
تنصـب الجهـود علـى إجـراء
للتقنيـة ذائـع الصيـت ،حيـث
ّ
األبحـاث فـي مجـاالت النمذجـة ،والتمثيـل الرسـومي
للبيانات ،والمحاكاة ،وتطوير المواد المتق ِّدمة.

إعالن غير مسبوق
ٌ
تطـرق الناصـر إلـى اإلعلان غيـر المسـبوق الذي
وقـد
ّ
صدر ،مؤخ ًرا ،عن النتائج المالية نصف السـنوية لشـركة

أرامكـو السـعودية ،حيـث أوضـح أن اإلعلان قـد أثـار
تغطيـة إعالميـة ر ّد دت صداهـا شـبكات التواصـل
االجتماعـي علـى الصعيديـن المحلـي والعالمـي ،مشـي ًرا
إلـى أن هـذا اإلعلان التاريخـي جـاء ليؤكـد علـى مـدى
الشفافية التي تت ّوج بها أرامكو السعودية سمعتها.
وخلال االجتماع ،ناقش النائب األعلى للرئيس للمالية
واإلسـتراتيجية والتطويـر ،األسـتاذ خالـد الدبـاغ ،نتائـج
األرباح بالتفصيل في عرض مرئي عبر الشبكة.
وقـال الناصـر« :كانـت هـذه المناسـبة بالغـة األهميـة،
وأود أن أتقـ ّدم بخالـص شـكري لفريـق العمـل فـي الماليـة
واإلسـتراتيجية والتطويـر ،نظيـر عملهم الشـاق على مدار
عـدة أشـهر اسـتمر فيهـا عطاؤهـم حتـى أثنـاء إجـازة
العيد».
وحـول مرئيـات المجلـس خلال االجتمـاع ،أوضـح
الناصـر بقولـه« :استحسـن مجلـس اإلدارة التقاريـر
والعـروض التقديميـة واإليجـازات التـي ُق ِّد مـت أثنـاء
االجتمـاع ،وأثنـى علـى الشـركة وإنجازاتهـا ،كمـا أبـان عـن
دعمـه الكامـل لخطـط الشـركة وبرامجها التي من شـأنها
أن تعـزّز ريـادة أرامكـو السـعودية علـى مسـتوى العالـم في
مجالي الطاقة والمواد الكيميائية».

مليار دوالر
صافي دخل أرامكو السعودية
للنصف األول من 2019

أربــاح
األول مــن عــام 2019م ،فقــد واصلنــا تحقيــق
ٍ
ٍ
وتدفقــات نقديــة حــرة قويــة مدعومــة بقدرتنــا فــي
المحافظــة علــى مســتويات أدائنــا التشــغيلي وإدارة
المصاريف واالنضباط المالي».
وأكــد الناصــر أن اإلفصــاح عــن النتائج المالية للشــركة
للمــرة األولــى ،فــي إطــار إصدارهــا األول مــن الســندات
الدوليــة بقيمــة  12مليــار دوالر ،كان بمثابــة مرحلــة فارقــة
في تاريخ أرامكو السعودية.
وأضــاف الناصــر أن الشــركة أثبتــت موثوقيتهــا مــن
خــال تلبيــة  %100تقري ًبــا مــن احتياجــات عمالئهــا مــن
النفــط والمنتجــات المكــررة ،مــع المحافظة علــى إجمالي
إنتاجهــا مــن المــواد الهيدروكربونيــة عنــد مســتوى 13.2
مليــون برميــل مكافــئ نفطــي فــي اليــوم ،ومتوســط إنتــاج
يومــي مــن النفــط الخــام قــدره  10مالييــن برميــل فــي
اليوم.
واســتطرد رئيــس الشــركة ً
قائل« :اســتنا ًدا إلــى المكانة
الرياديــة العالميــة التــي تتبوأهــا أرامكــو الســعودية فــي
قطــاع التنقيــب واإلنتــاج ،فقــد مضينــا فــي تنفيــذ

إســتراتيجية النمــو فــي قطــاع التكريــر والمعالجــة
والتســويق بمــا فــي ذلــك عقــد صفقــات اســتحواذ ســواء
داخــل المملكــة أو فــي كبــرى األســواق العالميــة .ومــن
المنتظــر أن تُســهم هــذه الصفقــات فــي تعزيــز قــدرة
مبيعــات النفــط الخــام فــي األســواق المضمونــة ،وزيــادة
طاقــة التكريــر وإنتــاج الكيميائيــات ،وتحقيــق القيمــة مــن
التكامل ،باإلضافة إلى تنويع أعمال الشركة.
«كمــا وقَّعنــا اتفاقيــة لالســتحواذ علــى  %70مــن أســهم
الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية (ســابك) ،التــي
تُعـ ُّد مــن بيــن أكبــر الشــركات مــن حيــث الدخــل فــي مجال
البتروكيميائيــات علــى مســتوى العالــم ،مــا يُعــ ّد نقلــة
نوعيــة فــي تســريع النمــو بقطــاع التكريــر والمعالجــة
والتســويق مــن خــال تحقيــق التكامــل بيــن مجالــي
البتروكيميائيــات والتكريــر ،وتعزيــز الربحيــة والقيمــة
ٍ
جزيء تنتجه الشركة.
المضافة من ك ِّل
«كمــا توســعت الشــركة فــي قطــاع تجــارة المنتجــات
البتروليــة ،وعــزَّزت جهودهــا فــي مجــال االبتــكار مــن
ٍ
عــدد مــن المشــاريع والمبــادرات الرائــدة مثــل
خــال

تحويــل النفــط الخــام إلــى كيميائيــات ،وصناعــة المــواد
غير المعدنية ،وتقنية الوقود الهيدروجيني.
«ومــا بــرح أداء الشــركة فــي مجــال البيئــة والســامة
يحتــل مكانــة متق ِّدمــة فيمــا تقــوم بــه الشــركة مــن أعمــال،
حيــث تفخــر أرامكــو الســعودية علــى نحــو خــاص بإعالنها
للمــرة األولــى فــي تاريخهــا أن معــدالت كثافــة الكربــون
َّ
الناتــج مــن أعمــال التنقيــب واإلنتــاج فــي الشــركة تصنــف
بين المستويات األدنى عالم ًيا».
واختتــم الناصــر حديثــه بالقــول« :تتمتــع أرامكــو
الســعودية بمــاءة ماليــة تم ّكنهــا مــن مواصلــة االســتثمار
لتحقيــق النمــو فــي المســتقبل ،وســنواصل  -بــإذن اهلل -
المحافظــة علــى قــوة ومرونــة مركزنــا المالي مع اســتمرار
نمو استثماراتنا».
لالطــاع علــى تقريــر النتائــج الماليــة للنصــف األول
من عام 2019م ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني:
www.saudiaramco.com/investors

* مطابقــات وتعريفــات المقاييــس غيــر المدرجــة ضمــن
متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي
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تضمن عشرة أركان متن ِّوعة واستقطب عد ًدا كبي ًرا من الزوار
ّ

تدشين معرض شامل للسالمة والصحة والبيئة في األحساء

ترفيهيا لألطفال
مسرحا
تضمن
وتضمن عشرة أركان متن ِّوعة ،بينها ركن التأهيل الشامل ،وركن مرسم الطفل ،كما
استهدف المعرض الشامل تعزيز الوعي بمبادئ السالمة والصحة وحماية البيئة بين أفراد ا ُألسر ،في إطار المسؤولية االجتماعية للشركة،
ً
ً
ّ
ّ
تصوير :حسن المبارك
وألعا ًبا ومسابقات هادفة																	.

رائد املعيويد
األحســاء  -دشَّ ــنت إدارة معمــل الغــاز فــي الحويــة،
وإدارة معمــل اســتخالص ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي
معرضــا تثقيف ًيــا للصحــة والســامة
الحويــة ،مؤخــ ًرا،
ً
والبيئــة تحــت شــعار (المعــرض الشــامل) ،علــى مــدى
يوميــن فــي مجمــع العثيــم فــي األحســاء ،وذلــك بالتعــاون
مــع أعمــال األمــن الصناعــي ،وإدارة الوقايــة مــن الحريــق،

وقسم خدمات أحياء السكن في العضيلية.
وقــد اســتهدف المعــرض الشــامل تعزيــز الوعــي بمبــادئ
الســامة والصحــة وحمايــة البيئــة بيــن أفــراد األُســر ،فــي
وتضمــن عشــرة أركان
إطــار المســؤولية االجتماعيــة للشــركة،
ّ
متن ِّوعــة ،هــي :ركــن العنايــة باألســنان ،وركــن الوقايــة مــن
الحريــق ،وركــن األمــن الصناعــي ،وركــن التأهيــل الشــامل،
وركــن خدمــات أحيــاء الســكن ،وركــن البيئــة ،وركــن ترشــيد
اســتهالك الميــاه ،وركــن كفــاءة الطاقــة ،وركــن مرســم الطفــل،

ـرحا ترفيه ًيــا لألطفــال وألعا ًبــا ومســابقات
كمــا
تضمــن مسـ ً
ّ
هادفة.
واســتقطب المعــرض عد ًدا كبيـ ًرا من الــزوار الذيــن تج َّولوا
مــع أفــراد أســرهم بيــن األركان ،واســتفادوا مــن المعلومــات
والعــروض التوعويــة التــي ق ّدمهــا مشــرفو األركان ،فيمــا
أُتيحــت لهــم فرصــة الحــوار التفاعلــي معهــم ،لينجــح المعرض
تلمســوا أوجــه االســتفادة
فــي إحــراز رضــا الــزوار ،الذيــن ّ
المتع ِّددة من المحتوى المعرفي الذي ق ّدمه المعرض.

عبــر المشــرفان على المعــرض ،رائــد المعيويــد وفايز
وقــد ّ
الهــال ،عن ســعادتهما بنجــاح المعرض والفائــدة التي حققها
بتعزيــز الوعــي حــول الســامة والصحــة والبيئــة ،كمــا شــكر
الناظــر اإلداري بالوكالــة لقســم التشــغيل فــي معمــل الغــاز فــي
الحويــة ،محمــد اليوســف ،القائميــن علــى تنظيــم المعــرض،
مشــي ًرا إلــى أن مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى زائريــه وأفــراد
أســرهم مــن خــال حثهــم علــى تطبيــق مبــادئ الســامة داخل
المنزل وخارجه.

منتدى السالمة للمقاولني واملوردين يف احلوية

نحو ضمان بيئة عمل آمنة للجميع

المشاركون في
منتدى السالمة
للمقاولين
والموردين في إدارة
معمل الغاز في
الحوية ،في صورة
تذكارية بعد انعقاد
المنتدى الذي
يهدف لتعزيز
مفهوم السالمة في
بيئة عمل آمنة.
تصوير :وائل القايد

رائد املعيويد  
ّ
نظمــت إدارة معمــل الغــاز فــي الحويــة،الحويــة
مؤخ ـ ًرا ،منتــدى الســامة للمقاوليــن والمورديــن ،الــذي
سـلّطت الضــوء مــن خاللــه علــى عــدد مــن الموضوعــات
ذات العالقة بالسالمة والمحافظة على البيئة.
افتتــح المنتــدى مديــر معمــل الغــاز فــي الحويــة،
األســتاذ راشــد الدوســري ،الــذي أشــاد بتفاعــل

المدعويــن فيــه بشــكل كبيــر ،ووصفــه بالناجــح والمفيــد،
مؤكـ ًدا أنــه ســيكون ذا أثــر إيجابــي في ســلوك المقاولين
والعامليــن فــي معمــل الغــاز بشــكل إيجابــي كبيــر .كمــا
حضــر المنتــدى عــدد مــن أعضــاء إدارة المعمــل ،وإدارة
المقاولين والموردين.
وانصــب اهتمــام المنتــدى علــى تثقيــف المقاوليــن
والمورديــن حــول قضايــا الســامة المختلفــة ،ومناقشــة
القضايــا المتعلقــة بهــا ،باإلضافــة إلــى مناقشــة أصــول

الســامة داخــل أماكــن العمــل وخارجهــا .واتخــذت إدارة
معمــل الغــاز فــي الحويــة خطــوة تعاونيــة إلشــراك
اإلدارات المختلفــة فــي تزويــد المقاوليــن والمورديــن
بالمعلومــات الضروريــة لضمــان ســامتهم وأمنهــم،
وذلــك بحضــور ممثليــن عــن ٍّ
كل مــن دائــرة التدريــب،
وإدارة منع الخسائر في الحوية.
أمــا الهــدف األســاس مــن تنظيــم هــذا المنتــدى فقــد
ٍ
عمــل آمنــة مــن خــال
تمثــل فــي الحصــول علــى بيئــة

الحــد مــن الحــوادث المحتملــة التــي تؤثــر علــى
ّ
الســامة .كمــا أتــاح هــذا المنتــدى فرصــة جيــدة
لتعريــف الحضــور برقــم االتصــال الجديــد للحــاالت
عوضــا عــن الرقــم  .110وقــد
الطارئــة ،وهــو الرقــم 911
ً
ســادت المنتــدى التــي تجــاوز عــدد المشــاركين فيــه أكثر
مــن  300زائــر مــن المقاوليــن والموردين أجــواء إيجابية
وتفاعــل كبيــر مــع مــا طــرح فيــه مــن معلومــات مهمــة
ومفيدة.
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بني فضاءات املتعة واملعرفة وفعاليات ثقافية وفنية وتاريخية

 30ألف زائر في عيد إثراء
القافلة األسبوعية

أربعة معارض فنية

الظهـران  -أقبـل عيـد األضحـى المبـارك بأفراحـه
ومباهجـه ليجـد مباهـج أخـرى مـن المعرفـة والترفيـه في
انتظـاره ،عندمـا احتفـى مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) بالعيـد مـن خلال باقـة متنوعـة مـن
الفعاليـات الفنيـة والثقافية ،وقد فتح المركـز أبوابه ،ألكثر
مـن  30ألـف زائـر ،فـي الفتـرة مـن  11إلى  13من شـهر ذي
الحجـة ليجـدوا فـي اسـتقبالهم فضـاءات مـن المتعـة
والفائدة تمثلت في فعاليات متنوعة ما بين أنشطة ثقافية
ومعـارض فنيـة ومتاحـف تاريخية ،حظيت بإقبـال كبير من
الزوار.
وجـاءت برامـج العيد فـي (إثراء) لتلبـي تطلعات مختلف
الفئـات العمريـة واهتماماتهـا ،فيمـا حـرص المركـز كذلـك
خصيصا للعائالت ،فقدم لهم
على تقديم فعاليات موجهة
ً
رحلـة علميـة مميـزة مـع المختـرع والمهنـدس بديـع الزمان
الجـزري ،الـذي صـار أيقونـة احتفـاالت العيـد في (إثـراء)،
مصطح ًبـا الزائـر فـي جولـة إلـى القـرن الثانـي عشـر
الميلادي الكتشـاف اختراعاتـه وابتكاراتـه التـي أسـهمت
كثيـ ًرا فـي تسـهيل الحياة فـي حقبة مهمة من تاريـخ الدولة
اإلسالمية.

ومـن الجـزري إلـى المخترعـة مريـم اإلسـطرالبية ،التـي
اخترعـت آلـة االسـطرالب ،والتـي سـلَّط المركز الضـوء على
إسـهاماتها من خالل عرض قصير عن هذه المرأة المبتكرة
العالمـة ،كمـا أتيحـت للـزوار فرصـة متابعـة الرحلـة
يتدرج زمن ًيا من الحاضر
االستكشافية داخل المتحف الذي َّ
إلـى الماضـي عبـر أربعـة معـارض فنيـة ،بـد ًءا مـن الفـن
السـعودي المعاصـر (فنـون) ،إلـى الهويـة والتـراث السـعودي
(أجيـال) ،مـرو ًرا بكنـوز الفـن والحضـارة اإلسلامية (كنـوز)،
وانتها ًء بالتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة العربية (رحالت).
رحبت بجمهور شاشـتها الكبيرة
أما قاعة السـينما فقد َّ
ِ
مـن خالل ثالث محطات ،أولها كان مع فل ْم «الحرق» الذي
يحكـي قصـة لقـاء الشـاب بذاتـه فـي عمـر مختلـف ،عبـر
مـرآة الزمـن التـي هـي محـور موضـوع ِ
الفلْـم ،أمـا المحطـة
الثانيـة فكانـت مـع ِفلْـم وثائقـي يحكـي قصـة حيـاة مصمـم
األزيـاء ورائـد الموضـة الفرنسـية كريسـتيان ديـور .وآخـر
المحطـات كانـت مـن نصيـب األطفـال مـن خلال ِ
الفلْـم
الموجه لألطفال (البيضة).
الكوميدي
َّ
ومن قاعة السينما إلى القاعة الكبرى ،حيث كان الزوار
علـى موعـد اسـتثنائي مـع أعمـال الفنـان النرويجـي إدفارد
مـرة فـي الشـرق األوسـط مـن خلال معـرض
مونـك ألول َّ

(مفـازات الـروح) ،وخلال هـذا المعـرض تمكـن الـزوار مـن
التفاعـل بشـكل أكبـر مـع أعمـال مونـك ،فقـد أتيحـت لهـم
الفرصـة الختيـار أية قطعة فنّية من أعمال مونك من أجل
رسـمها بحريـة واالحتفـاظ بهـا كتـذكار فـي تجربـة ذاتيـة
غنية بالجمال.

أبعاد ورقية
كمـا اسـتحوذ األطفـال علـى نصيـب كبيـر مـن البرامـج
والفعاليـات الممتعـة ،كالتجارب العملية والعـروض العلمية
قدمهـا لهـم معرض الطاقـة ،وبرنامـج (أبعـاد ورقية)،
التـي َّ
الـذي أتـاح لهـم اكتشـاف مواهبهـم المعماريـة مـن خلال
تصميـم وصناعـة مبنـى إثـراء بالـورق ،باإلضافـة لبرامـج
(قمـرة) ،و(عربة العلماء) ،و(مسـرح العظمـاء) ،والكثير من
األنشطة الملهمة األخرى.
الجديـر بالذكـر أن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمي(إثـراء) ،يهـدف إلـى إثـراء المجتمـع السـعودي عبر
تقديـم مبـادرات وبرامـج نوعيـة تناسـب كافـة شـرائح
المجتمع ،مسـتند ًة إلى خلق محتوى معرفي مم ّيز ،وتقديم
تجـارب واسـعة للـزوار من خلال العـروض والبرامج ،حيث
منصـ ًة لإلبـداع تُجمـع فيهـا المواهـب مـن
يُعـد المركـز
ّ
مختلف الفئات العمرية للتعلّم والتجربة ومشاركة األفكار.

ثالث أمسيات طربية خليجية عادت باحلضور إلى زمن الفن اجلميل

أوركسترا دبي تتألق للم َّرة األولى في المملكة

القافلة األسبوعية
الظهـران  -فـي امتـزاج مبهـج بيـن جمـال العيـد وروعـة
الطـرب ،أحيـا مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي
(إثراء) ،في الفترة من  11إلى  13ذي الحجة 1440هـ ( 12إلى
 14أغسـطس 2018م) ثلاث ليـال موسـيقية خليجيـة فريـدة
مـن نوعهـا ،حيـث اسـتضاف المركـز (أوركسـترا دبـي
للموسـيقى العربيـة) ،التـي تـزور المملكـة ألول مـرة بالتعـاون
مـع أوبرا دبـي ،والتي ق ّدمت لجمهور (إثـراء) ،باقة من روائع
األغنيـات الخليجيـة الخالـدة فـي أمسـية بعنـوان «طـرب مـن
الزمن الجميل» ،ضمن السـعي المسـتمر الذي يبذله (إثراء)
لتعزيز الثقافة والفن والمعرفة ،ومد جسـور عريضة لتقديم

الفـن السـعودي والخليجـي والتعريـف بهمـا كمكـ ِّو ن مـن
مك ِّونات الفنون العالمية.
وقـد القـت هـذه األمسـيات الفنيـة ،التـي جـاءت تحـت
ً
إقبـال كبيـ ًرا مـن
مسـمى «طـرب مـن الزمـن الجميـل»،
الحضـور المنتمين لفئـات عمرية متفاوتة .وخالل األمسـية،
ق ّدمت أوركسـترا دبي باقة مختارة لروائع التراث الموسيقي
الخليجـي لفنانيـن كبار من أمثـال محمد عبده وطلال مداح
وعيـد الفـرج وعبدالـرب إدريـس ،إضافـة إلـى عـدد مـن
المعزوفـات الغنائيـة التـي تركـت بصمـة خالـدة فـي تاريـخ
الموسـيقي الخليجيـة ،والتـي ال تـزال األجيال تتغنـى بها إلى
اليوم ،وهي أعمال أولتها فرقة دبي الموسـيقية عنايتها منذ
تأسيسـها في عـام 2017م ،لتعمل من اليـوم األول على رعاية

الفـن األصيـل وتكريـم التـراث الغنائـي الخليجـي مـن خلال
تقديمـه لألجيـال عبـر عـروض القـت استحسـا ًنا كبيـ ًرا فـي
مختلف المسارح والمحافل.

تراث الخليج الفني
وفـي هـذا السـياق ،أشـار مؤسـس الفرقـة ،الفنـان
عيدالفرج ،إلى قيمة هذه الفرقة واهتمامها بتراث المنطقة
الفنـي بقولـه« :لقد باتـت الحاجـة ُم ِل َّحة للتأكيـد على هويتنا
الخليجيـة والعربيـة فـي مجـال الموسـيقى والغنـاء العربـي،
حيـث األصالة واإلبداع اللذيـن أثراهما المؤلفون والملحنون
والمطربون والعازفون العرب بشكل عام والخليجيون بشكل

خـاص منـذ بدايـة القـرن الماضـي» .وتجـدر اإلشـارة إلـى أن
فرقة دبي تزخر بـ  28موسيق ًيا وعازفًا على مختلف اآلالت
الموسـيقية كآلـة العـود والقانـون والنـاي والكمـان والتشـيللو
وغيرهـا ،باإلضافـة إلـى ثالثـة مطربيـن وكـورال ،بينمـا يقود
الفرقة المايسترو األستاذ أحمد طه .
الجديـر بالذكـر أن مسـرح مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافي
العالمـي (إثـراء) ،يُ َعـ ُّد أحـد أبـرز المحطـات الثقافيـة عبـر
تقديمـه للعـروض الفنيـة العالميـة والمحليـة ،التـي تهـدف إلـى
إطلاع الـز ّوار علـى ثقافـات العالـم وثقافـة المملكـة العربيـة
السـعودية ،حيـث شـهد المسـرح ضمـن عروضـه مؤخـ ًر ا
اسـتضافة عـرض الفرشـاة اإلبداعـي الكـوري ،والحائـز جائـزة
الفنون اآلسيوية عن أفضل إنتاج في مهرجان فرينج بإندبره.
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القافلة األسبوعية

احتفاالت عيد األضحى في أحياء الشركة

بهجة غامرة وحضور غفير
حميدة آل ربيع وفاطمة األنصاري

الظهــران ،رأس تنــورة ،بقيــق  -ته ّيــأت أحيــاء أرامكــو الســعودية الســكنية جي ـ ًدا لالحتفــال
بعيــد األضحــى ،واتخــذت عدتهــا لترســم مالمــح البهجــة فــي وجــوه جميــع أفــراد األســرة كبــا ًرا
وصغــا ًرا ،إذ تراوحــت الفعاليــات التــي نظمتهــا إدارة خدمــات أحيــاء الســكن فــي مختلــف أحيــاء
أرامكــو الســعودية الســكنية ،بيــن األلعــاب والمســابقات والعــروض الفنيــة المتن ِّوعــة .ففــي
الظهــران ن ُِّظــم عديــد مــن األنشــطة فــي الســاحة الخارجيــة والمرافــق الداخليــة التابعــة
لحديقــة طريــق الملــك بالظهــران ،وبحضــور تجــاوز عددهــم  18ألــف زائــر علــى مــدى ثالثــة

جانب من مشاركة حرفيين في إعداد المأكوالت الشعبية
بالظهران.

زائرة تلتقط صورة لفرقة شعبية في الساحة الخارجية
لحديقة طريق الملك بالظهران.

طفالن يستمتعان بوقتهما في حديقة طريق الملك ،وتظهر
تمت إضافتها للزوار.
منطقة جلوس شعبية َّ

أيــام .بينمــا تم َّيــزت فعاليــات العيــد فــي رأس تنــورة بتنفيــذ جميــع األنشــطة الرئيســة لهــذا
البرنامــج علــى الشــاطئ لـ ٍّ
ـكل مــن األطفــال والبالغيــن .وألول مـ َّـرة فــي رأس تنــورة ،تــم تركيــب
المســرح علــى الرمــال .وفــي بقيــق ،اســتضاف قســم خدمــات الترفيــه احتفــاالت عيــد األضحــى
المبــارك فــي حديقــة الغــزالن ،حيــث انضــم لهــذا الحــدث مئــات الموظفيــن برفقــة أفــراد
أســرهم ،كمــا ُق ّدمــت فــي صالــة الطعــام مجموعــة متن ِّوعــة مــن األطبــاق التقليديــة ،واختتمــت
ليلة االحتفال بعزف إلحدى الفرق الشعبية السعودية.

زوار يتجولون في المنطقة المخصصة للمقاهي وعربات الطعام المتنقلة.

القافلة األسبوعية
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حضور كثيف لعروض العيد في رأس تنورة ،والتي تضمنت ثالثة عروض مائية على الشاطئ ،وعروض النار
والظالم ،وعروض المسرح ،الذي تم تركيبه على الرمال باإلضافة إلى ألعاب األطفال والمسابقات.

احتضنت حديقة الغزالن في بقيق احتفاالت العيد التي
عروضا
وتضمنت
حضرها عديد من الموظفين وأفراد أسرهم
ً
َّ
فنية وشخصيات كرتونية ،وركنًا لألطفال وألعاب الترفيه ،وركوب
الجمال والخيل ،وفرقة ألداء الرقص الشعبي التقليدي،
والدبكة الشامية ،وفرقة خاصة لألطفال.
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َّ
نظمها قسم تطوير املوارد البشرية يف إدارة أعمال الزيت مبنطقة األعمال الشمالية

ورشة عمل لألفكار المبتكرة وتكريم  12موظفً ا متفوقً ا
مستشـــار التدريـــب فـــي قســـم المـــوارد البشـــرية،
عبدالحكي ــم اله ــزازي ،بالموظفي ــن المش ــاركين ف ــي
الورشـــة إلـــى جانـــب المحتفـــى بهـــم ،وأ ّكـــد أن
الشـــركة تفخـــر بعطـــاءات موظفيهـــا وتراعـــي
مؤشـــرات أداء أعمالهـــم وتميزهـــا ،وتعمـــل علـــى
تعزي ــز مهاراته ــم القيادي ــة واإلنتاجي ــة ،إل ــى جان ــب
اســـتثمارها فـــي القـــوى العاملـــة فـــي مجـــال
األبحــاث والتطوير.

اختراعات وأفكار دقيقة ومثمرة

كرم حماد الدوسري ،أحد الطالب المتفوقين في برنامج التدرج من خريجي الثانوية
عبداهلل القحطاني( ،الثاني من اليمين)ُ ،ي ِّ
والكليات ،وذلك في ختام ورشة العمل التي َّ
نظمتها إدارة أعمال الزيت في منطقة األعمال الشمالية ،تحت عنوان «األفكار
المبتكرة والدروس المستفادة».

عبداحلكيم الهزازي

من المهم وجود
تواصل وتبادل
للخبرات واألفكار
بين مختلف
الفئات العمرية
للموظفين،
ومثل هذه
الورش يمكنها
أن تلعب دو ًرا
كبي ًرا في تغيير
منظومة العمل
نحو األفضل.
عبداهلل القحطاني

تناقي ــب َّ -
نظ ــم قس ــم تطوي ــر الم ــوارد البش ــرية
فـــي أرامكـــو الســـعودية ،التابـــع إلدارة أعمـــال
الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية ،مؤخـــ ًرا،
ورشـــة عمـــل جـــاءت تحـــت عنـــوان «األفـــكار
المبتكـــرة والـــدروس المســـتفادة»ُ ،عنيـــت بأهميـــة
تبـــادل األفـــكار ،وتعزيـــز التواصـــل والتعـــاون بيـــن
الموظفي ــن العاملي ــن ف ــي مختل ــف اإلدارات التابع ــة
لمنطقـــة األعمـــال الشـــمالية ،وإعطـــاء الموظفيـــن
الشـــباب الفرصـــة ،الســـتعراض مختلـــف أعمالهـــم
وابتكاراتهم.
افتتـــح الورشـــة مديـــر اإلنتـــاج فـــي المناطـــق
المغمـــورة ،األســـتاذ عبـــداهلل القحطانـــي ،الـــذي
ألقـــى كلمـــة بهـــذه المناســـبة ،تحـــدث فيهـــا عـــن
أهمي ــة وج ــود تواص ــل وتب ــادل للخب ــرات واألف ــكار
بي ــن مختل ــف الفئ ــات العمري ــة للموظفي ــن ،مؤك ـ ًـدا
مـــا لمثـــل هـــذه الـــورش مـــن دور كبيـــر فـــي تغييـــر
شـــد د
منظومـــة العمـــل نحـــو األفضـــل .كمـــا
ّ
القحطانـــي فـــي كلمتـــه علـــى أهميـــة الســـامة،
وضـــرورة التقيـــد بهـــا ســـوا ًء داخـــل أو خـــارج
الشركة.
إلـــى جانـــب ذلـــك ،شـــكر رئيـــس قســـم تطويـــر
المـــوارد البشـــرية بالوكالـــة ،حســـين البـــار،
الحضـــور وطالبهـــم بضـــرورة العمـــل علـــى تطويـــر
أنفســـهم ،مشـــد ًد ا علـــى قـــدرة أي موظـــف علـــى
صناعـــة الفـــرق ،إذا توفـــرت لديـــه الرغبـــة فـــي
ورح ــب
اس ــتثمار أف ــكاره وتطوي ــر أدوات ــه المهني ــةَّ .

قـــد م الموظـــف مـــن إدارة
خـــال الورشـــة
ّ
مهند ســـي ا إل نتـــا ج و خد مـــا ت ا آل بـــا ر  ،بقســـم
عرضـــا ٍ
لعـــدد مـــن
المســـاندة ،ســـلطان المطيـــري،
ً
االختراع ــات واألف ــكار الجدي ــدة ،الت ــي يمك ــن له ــا
أن تُســـهم فـــي زيـــادة اإلنتاجيـــة والتقليـــل مـــن
حـــدوث اإلصابـــات الجســـدية ،حيـــث صمـــم
جديـــد ا يعمـــل علـــى اختبـــار
المطيـــري جهـــا ًز ا
ً
صمـــام األمـــان الـــذي يتـــم اســـتخدامه عـــادة فـــي
اآلبـــار النفطيـــة ،والتأكـــد مـــن ســـامة الصمـــام
قـــدم القســـم
عبـــر مضخـــة خاصـــة للزيـــت .كمـــا ّ
اختراع ــا آخ ــر يس ــاعد عل ــى رف ــع األج ــزاء
أيض ــا
ً
ً
الثقيل ــة والمع ــدات ،ومنعه ــا م ــن حص ــول أي تس ـ ّـرب
بعضـــا
فـــي اآلبـــار النفطيـــة ،وربطهـــا مـــع بعضهـــا
ً
م ــن دون اس ــتخدام الرافع ــة الش ــوكية ،ويأت ــي ذل ــك
أي إصابـــات.
مـــن أجـــل تقليـــل احتماليـــة حـــدوث ّ
عـــد ة
ـــا
اختراع
قـــد م موظفـــو القســـم
وأخيـــ ًر ا
لم ّ
َّ
ً
ُ
خاصـــة تعمـــل علـــى تنظيـــف األجـــزاء التابعـــة
لصمـــام األمـــان وذلـــك خـــال أعمـــال الصيانـــة،
عـــدة أن تقـــوم بـــكل ســـهولة
الم ّ
حيـــث يمكـــن لهـــذه ُ
ف ــي عملي ــة التغمي ــس داخ ــل الصن ــدوق المخص ــص
للغســـيل ،مـــن دون مالمســـة مباشـــرة للمـــواد
الكيميائيــة المخصصــة للتنظيــف.
هـــذه االختراعـــات الالفتـــة دعـــت مديـــر اإلدارة
لتكريـــم فريـــق قســـم المســـاندة ،مطال ًبـــا إياهـــم
باالســـتمرار فـــي تنفيـــذ إســـتراتيجيتهم نحـــو
التقــدم والتفــوق في مجــال اإلبداع واالبتكار.
وتحــدّث ف ــي الورش ــة فن ــي اآلالت الدقيق ــة ف ــي
إدارة اإلنتـــاج بمنيفـــة ،فيصـــل الدوســـري ،عـــن
أنظمـــة قيـــاس حالـــة المعـــدات ذات الحركـــة
الدائريـــة ،التـــي تُعنـــى بمراقبـــة االهتـــزازات
والحـــرارة الناتجـــة مـــن تشـــغيلها لمعرفـــة حالتهـــا
وجدولـــة الصيانـــة المناطـــة لهـــا ،وشـــرح فيصـــل
أهـــم مكونـــات هـــذه األنظمـــة وطريقـــة عمـــل كل
قـــد م زميلـــه هشـــام
جهـــاز علـــى حـــدة .فيمـــا
ّ
التاروت ــي ،قص ــة نج ــاح يق ــف خلفه ــا فري ــق العم ــل
ا لقا ئـــم علـــى صيا نـــة ا آل ال ت فـــي ا لتحليـــل
والمعالجــة فــي معامــل منيفــة ،وتحديـ ًـدا عــن جهــاز
مراقب ــة ج ــودة اله ــواء المس ــتخدم لتش ــغيل أجه ــزة
التحكـــم ،الـــذي يعتمـــد عليـــه المشـــغلون بشـــكل
كبيــر لتأثيــره على األعمال التشــغيلية.

تقنيات بالرادار واحتفا ٌء
بالمتفوقين
ط ــرح الموظ ــف عم ــر عبدالق ــادر ،فكرت ــه أم ــام
الحضـــور ،وهـــي عبـــارة عـــن برنامـــج يقـــوم علـــى
تتبـــع العقـــود وآخـــر يتتبـــع شـــهادات الموظفيـــن
المتعاقديـــن ،وهمـــا عبـــارة عـــن مبـــادرة تـــم
إ نشـــا ؤ ها و تطو ير هـــا فـــي و حـــد ة ا ال ختبـــا ر
والفحـــص فـــي قســـم الســـفانية لإلنتـــاج علـــى
يقـــد م البرنامجـــان خصائـــص
اليابســـة ،حيـــث
ّ
مهمـــة تتمثـــل فـــي التعقـــب الزمنـــي والتنبيـــه
األوتوماتيكـــي عـــن طريـــق البريـــد اإللكترونـــي
للمســـؤولين ،باإلضافـــة إلـــى خاصيـــة طباعـــة
التقاري ــر المختلف ــة .إن مث ــل ه ــذه البرام ــج تعم ــل
علـــى تتبـــع تفا صيـــل و ا لتحد يثـــا ت ا لجد يـــد ة
للمس ــتندات المطلوب ــة ،م ــن أج ــل تحقي ــق أه ــداف
القس ــم ب ــد ًءا م ــن التخطي ــط إل ــى التطبي ــق وانته ــا ًء
بإنج ــاز العم ــل بسالس ــة ،إل ــى جان ــب رف ــع معايي ــر
األداء والمســاعدة علــى تحقيق النجاح.
أم ــا الموظ ــف حس ــام الغام ــدي ،ال ــذي يعم ــل ه ــو
اآلخـــر فنـــي لـــآالت الدقيقـــة ،فقـــد تحـــدث عـــن
قي ــاس مس ــتوى الس ــوائل باس ــتخدام تقني ــة ال ــرادار
المتقد مـــة ،وأوضـــح للحضـــور طريقـــة عمـــل
ِّ
األجه ــزة والف ــروق ف ــي أنواعه ــا المختلف ــة ،وأش ــار
إلـــى أهـــم العقبـــات التـــي واجههـــا هـــو وفريـــق
عمل ــه عن ــد التعام ــل م ــع ه ــذه األجه ــزة والطريق ــة
الت ــي تغلب ــوا به ــا عل ــى المش ــكالت .فيم ــا تح ــدث
عبــداهلل المطــر عــن مبــادرة رصــد عمليــة اإلقفــال
ووضـــع بطاقـــات للعـــزل (  )LOTOوهـــي أداة
طورتهـــا اإلدارة باســـتخدام برنامـــج ميكروســـوفت
إكســـيل لالســـتفادة مـــن مزايـــاه العديـــدة ،ويأتـــي
الغـــرض منهـــا للتأكـــد مـــن القيـــام بأعمـــال عـــزل
المع ــدات ع ــن مص ــادر الطاق ــة باإلقف ــال ،ووض ــع
ٍ
وكاف مـــع اإلشـــراف
البطاقـــات بشـــكل صحيـــح
والمتابعــة المناســبين للمعــدات المقفلة.
وأخيــ ًرا ،ق ـ ّـدم الموظف ــان قاس ــم س ــعيد اليام ــي،
مـــن إدارة الدعـــم الفنـــي فـــي منطقـــة األعمـــال
الش ــمالية ،وب ــدر ناص ــر الم ــري ،م ــن إدارة تطوي ــر
المـــوارد البشـــرية فـــي منطقـــة األعمـــال نفســـها،
قصيـــدة توعويـــة عـــن الســـامة المروريـــة ،وذلـــك
بغـــر ض إ يصـــا ل ا لنصيحـــة بطر يقـــة مختلفـــة
ومؤثرة!
وف ــي نهاي ــة الورش ــة ،ق ــام مدي ــر اإلدارة بتكري ــم
خريجـــا مـــن طـــاب برنامـــج التـــدرج مـــن
12
ً
خريجـــي الثانويـــة والكليـــات ،المتفوقيـــن فـــي
مختل ــف األعم ــال والتخصص ــات ،وه ــو م ــا دأب ــت
عليـــه إدارة أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال
الشـــمالية ،ممثلـــة فـــي قســـم تطويـــر المـــوارد
المكرمي ــن من ــذ بداي ــة
البش ــرية ،حي ــث بل ــغ ع ــدد
ّ
العـــام حتـــى الربـــع الثالـــث مـــن العـــام نفســـه 123
طال ًبــا متفو ًقا.
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أرامكو السعودية تعود المرضى في الشرقية
والرياض ،وته ّنئهم بعيد األضحى المبارك
القافلة األسبوعية
الظهــران ،الريــاض  -فــي إطــار الجهــود الدائمــة
والدؤوبــة ألرامكــو الســعودية فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة علــى جميــع األصعــدة وفــي مختلــف
المجــاالتَّ ،
نظمــت الشــؤون الحكوميــة فــي الشــركة عــد ًدا
مــن الزيــارات إلــى عــدد مــن المستشــفيات فــي المنطقــة
الشــرقية والريــاض فــي الفتــرة مــن  10إلــى  12ذي الحجــة
1440هـــ ( 11إلــى  13أغســطس 2019م) ،ه ّنــأ مــن خاللهــا
مســؤولو الدائــرة عديـ ًدا مــن المرضــى المنوميــن فــي تلك
المستشفيات ،وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك.
ففــي الريــاض ،عــاد مم ّثلــو الشــؤون الحكوميــة عــد ًدا
كبيــ ًر ا مــن المرضــى فــي مستشــفى رعايــة الريــاض
ومستشــفى دلــة .أ ّمــا فــي المنطقــة الشــرقية ،فقــد قــام
عــد ٌد مــن مســؤولي ومم ّثلــي الشــؤون الحكوميــة بزيــارة كل
مــن مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي فــي الظهــران،
ومستشــفى الظهــران العــام ،ومستشــفى الملــك فهــد
التخصصــي فــي الدمــام ،حيــث زاروا المرضــى فــي
المستشفيات الثالثة.
وتأتــي هــذه الزيــارات بهــدف مشــاركة فرحــة عيــد
األضحــى المبــارك مــع مــن أقعدهــم المــرض عــن ذلــك،
حيــث ُق ّدمــت للمرضــى مــن مختلــف األعمــار هدايــا
رمزيــة بهــذه المناســبة .وقــد أعــرب عــدد مــن المرضــى
عــن تقديرهــم لهــذه المبــادرة ،التــي كانــت لفتــة إنســانية
معبرة من الشركة تجاه أفراد المجتمع.
ّ

...وتنشر البهجة بين األيتام وذوي االحتياجات
الخاصة في الغربية وعسير وجازان
حامد العطاس ،سعيد آل ثابت ،وائل العنزي
جـدة ،أبهـا ،جـازان ّ -
نظمـت إدارة الشـؤون الحكوميـة فـي المنطقـة الغربيـة
عـد ًدا مـن البرامج الترفيهية خالل أيام عيد األضحى المبارك ،اسـتهدفت نشـر
البهجـة بيـن األيتـام وذوي االحتياجـات الخاصـة فـي المنطقـة الغربيـة وعسـير
وجازان.
فعلـى شـاطئ البحـر األحمـر فـي جـدة ،ارتسـمت ابتسـامة العيـد فـي وجـوه
كثيـر مـن األيتام وذوي االحتياجـات الخاصة ،ممن شـاركوا في برنامج ترفيهي
ّ
نظمتـه اإلدارة فـي منتجـع فقيـه أكواريوم ،األربعـاء  13ذي الحجـة  1440هـ (14
أغسـطس 2019م) ،وذلـك بالتعاون مع مركزي التأهيل الشـامل للذكور واإلناث
في جدة.
وفـي أبهـاّ ،
نظمـت اإلدارة برنامـج معايـدة لــ  30يتي ًمـا فـي ثانـي وثالـث أيـام
العيـد 12-11 ،ذي الحجـة  1440هـ ( 13-12أغسـطس 2019م) ،وذلك بالتعاون مع
وتضمن البرنامج زيارة مجمع
فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية في عسـير.
ّ
الراشد مول والجبل األخضر في أبها.
أ ّمـا فـي جازان ،فقد اسـتهدف برنامـج الترفيه ،الـذي ّ
نظمتـه اإلدارة بالتعاون
مـع جمعيـة رعايـة األيتام بجـازان (غـراس) ،عد ًدا مـن األيتام الذيـن زاروا مجمع
الراشـد مول ومدينة الحكير الترفيهية في جازان ،وذلك في رابع أيام العيد13 ،
ذي الحجة  1440هـ ( 14أغسطس 2019م).
ّ
وقـد هدفـت البرامـج الترفيهيـة التـي نظمتهـا دائـرة الشـؤون الحكوميـة فـي
أرامكو السعودية احتفا ًء بعيد األضحى المبارك ،إلى توفير أجواء رائعة تساعد
ثمن
األيتـام وذوي االحتياجـات الخاصـة علـى االندماج في المجتمع .مـن جهتهّ ،
مدير مركز التأهيل الشامل للذكور في جدة بالوكالة ،األستاذ منير إسكندراني،
جهـود أرامكـو السـعودية ومبادراتها االجتماعية التي رسـمت البسـمة على وجوه
المشـاركين ،وجمعـت بيـن الترفيـه والمتعـة والثقافـة ،مشـي ًرا إلـى أنهـا تجسـد
بجالء قيمة المواطنة التي تنتهجها الشركة في برامجها المختلفة.
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يبـدو أن مقولـة الفيلسـوف الفرنسـي رينيـه ديـكارت
الشـهيرة «أنـا أف ِّكـر ،إذن أنا موجود» ،والتـي أراد أن يثبت
فيهـا لنفسـه وجـوده الواقعـي فـي هـذه الحيـاة عبـر ملكـة
التفكيـر ستسـتبدل بجملـة فلسـفية أخـرى تحـل محلهـا
لتناسـب هذا العصـر التقني الذي نحيا فيـه ،والذي باتت
مواقـع التواصـل اإللكترونـي وأشـهرها الفيسـبوك إحـدى
سـماته األسـاس هـي «أنـا لـدي حسـاب فـي الفيسـبوك،
إذن أنـا موجـود» .أصبـح الفيسـبوك كمـا يشـير كتـاب
«الفيسـبوك ،والفلسـفة ،بـم تفكـر؟» ظاهـرة هـذا العصـر
وموضوعـه الجدلـي بامتيـاز ،وصـار اسـمه يرتبط بأسـئلة
تبحـث فـي مزايـاه وعيوبه ،هـل هو مالك يحمـل الخير أم
شـيطان يزرع الشـر؟ هـل زاد مـن التماسـك المجتمعي أم
فـكك العالقـات االجتماعيـة وعمـل علـى تكريـس مفهـوم
العزلـة .الكتـاب يضـم مجموعـة أبحـاث لعـدد مـن
األكاديمييـن المتخصصيـن فـي علـوم االتصـال والعلـوم
المعرفيـة والفلسـفة والعلـوم الدينيـة وحـرره دي إي
وتركـوور المحاضـر فـي جامعـة كوسـتال كالورالينـا
األمريكية.
ً
فصلا كل ما
تسـتعرض أبحـاث الكتـاب علـى مـدار 23
يتعلـق بظاهـرة الفيسـبوك وتأثيراتهـا ،فتناقـش عـد ًدا من

المفاهيـم المرتبطـة بهـا ،مثـل الخصوصيـة والهويـة
والصداقـة االفتراضيـة واألخلاق ودعـم شـبكة العالقات
االجتماعية وإفراط المشاهدة والرقابة والسلطة.
وتؤكـد دراسـات وأبحـاث الكتـاب الـذي ترجمـه إلـى
العربيـة ربيـع وهبه ،على أن الفيسـبوك يتحـدى كثي ًرا كل
مـا تعلمنـاه وفهمنـاه عـن اإلعلام واالتصـال ومسـائل
الخصوصيـة بسـبب طمـس الفـروق بيـن الخـاص والعـام
وامتزاجهـا م ًعـا ،فـر َّواد الفيسـبوك يبحـرون بيـن مـواد
كثيـرة ال تخصهم بـل تتعلق بغيرهم ،وهم أنفسـهم يعلنون
جوانـب كانـت خفيـة مـن قبـل ،مثـل الصـور الشـخصية
الكثيـرة التـي لـم يكـن ألحـد أن يطلـع عليهـا إال المقربون
جـ ًدا ،ألن مكانهـا الطبيعـي كان ألبـوم الصـور العائليـة
التـي يُحتفـظ بهـا عادة فـي أماكن مصونة داخـل البيوت.
يقلـل الفيسـبوك إذن مـن «أهميـة السـر» كمـا يكتـب إيـان
بوغسـت ،األسـتاذ المسـاعد فـي معهـد جورجيـا
للتكنولوجيـا فـي سـياق الكتـاب ،ويعـزّز مـن مفهـوم اآلنية
والفوريـة ويقلـل كذلك من أهمية األشـياء التي وقعت في
الماضـي ومـن مفهـوم «لـم الشـمل» ،حيـث يجتمـع أفـراد
األسـرة أو زملاء دراسـة سـابقين م ًعـا السـتعادة
الذكريات.

هـل يمكـن أن يتخلـى المـرء عـن لغتـه إذا وضعنـا فـي
االعتبار أن اللغة ليسـت مجرد وسـيلة للكالم فحسـب ،أو
أنهـا ال تتعلـق بمنظومـة نحويـة فحسـب ،وإنمـا بطريقـة
أيضـا؟ هـذا هـو السـؤال الرئيـس الـذي
تصورنـا لألمـور ً
يجيـب عنـه الكاتـب األرجنتينـي أدريـان ن .برافـي فـي
كتابـه «غيـرة اللغـات» ،الـذي صـدرت حدي ًثـا ترجمتـه إلـى
العربيـة .يـرى المؤلـف فـي سـبيل محاولته الـرد على هذا
السـؤال أن المرء بوسـعه ً
فعل أن يتخلى عن لغته األم إذا
اضطرتـه الظـروف لذلـك ،أو لـو كان ثَ َّمـة طمـوح لديه ،أو
ألنـه كان يمـر بحالـة حقيقيـة مـن االغتـراب نتيجـة حياته
فـي المنفـى ،لكنـه يؤكـد أن هـذا التحـ ُّول مـن لغـة إلـى
أخـرى يعنـي أن تكون أمـام مخاطرة ألنـه «ال ينجح المرء
دائ ًمـا فـي تحقيـق غايتـه ،إنهـا ليسـت مسـألة امتلاك
مسـتوى أعلـى أو أقـل مـن اإللمـام ،أو االتقـان ،بقـدر مـا
هي مسـألة أن نوجد داخل اللغة ،أن نعيشـها ونحولها من
الداخـل» .وهـذا أمـر منطقـي وطبيعـي ألن اللغـة قبـل أي
شـىء ترتبـط ببيئتهـا وثقافـة مـن يتكلمـون بهـا ،لذلـك كل
تجربـة نخوضهـا مـع اللغـة سـواء أكانـت لغتنـا أم لغـة
أجنبية «تفترض سلفًا والدة جديدة ونقطة ال عودة».
وتتميـز أطروحـة مؤ ِّلـف هذا الكتـاب بمصداقيـة عالية
ألن مضمونه يرتبط به بشـكل مباشـر به ،فهو من مواليد
بوينـس آيـرس ،العاصمـة األرجنتينيـة ،لكنـه يعيـش فـي
إيطاليـا ويكتـب ويتحـدث باللغـة اإليطاليـة ،وعـن هـذا
يقـول« :ولـد هـذا الكتاب من حاجة شـخصية إلـى أمرين:

مـن ناحيـة ،إلـى مجابهـة نفسـي ،فـي ضـوء الحفـاوة التـي
تق ِّد مهـا (حفـاوة لطالمـا عثـرت عليهـا بيـن صفحـات
المؤلفيـن اإليطالييـن ،بيـن اللهجـات وطـرق التعبيـر
المختلفـة) ،ومـن ناحيـة أخـرى ،مقارنـة نفسـي ببعـض
ال ُكتَّـاب الذيـن لسـبب مـا غيـروا لغتهـم» .ورغـم ارتبـاط
ال ُكتَّاب بتجربة شـخصية لمؤلفه ،إال أن هذا األخير نجح
تما ًمـا فـي معالجـة موضوعـات تتعلق باللغة ،لكـن بمنظور
أعـم وأشـمل .هكـذا نقـرأ فـي الكتـاب تجـارب عديـد مـن
ال ُكتَّـاب مـع لغات تختلف عن لغـات موطنهم األصلي ،مثل
الروائـي والمسـرحي األيرلنـدي صمويـل بيكيـت ،وتحليـل
لنصـوص كتبهـا مفكـرون عاشـوا تجـارب لغويـة متباينـة
مثل المفكر الفلسـطيني األصل إدوارد سـعيد ،أو المفكر
البلغـاري األصـل تزفيتـان تودوروف ،اللذين عاشـا وأكمال
حياتهما بعي ًدا عن موطنهما األصلي.
أمـا «غيـرة اللغـات» ،وهـو العنـوان الـذي حملـه الكتـاب
فتحـدث كمـا يشـرح مؤلفـه حيـن تسـيطر لغـة مـا علـى
لسـان وعقـل متحدثها ،فلا ينجح في الفكاك من أسـرها
وهـو األمـر الـذي تعرض لـه أدريـان ن .برافي نفسـه حين
تمـت دعوتـه إللقـاء محاضـرة فـي المعهـد الثقافـي
اإليطالـي بمدينـة قرطبـة باألرجنتين موطنـه األصلي بعد
أن مكـث أكثـر مـن خمسـة وعشـرين عا ًمـا ،حينهـا وجـد
نفسـه يتحـدث باللغـة اإليطاليـة لكـن لجمهـور أرجنتينـي
وكان ذلـك وض ًعـا فـي منتهـى الغرابـة بـل والدراميـة علـى
حد وصفه.
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يبحـث هـذا الكتـاب بمنهـج تحليلـي دقيـق فـي كيفيـة
تطـور المجتمعات البشـرية اسـتنا ًدا إلى متغير أسـاس هو
السـكان .ويقـول باختصـار إن العالم الحديث كان سـيتغير
شـكله تما ًما لو اختلفت التركيبات السـكانية التي شـهدتها
المجتمعـات البشـرية فـي مناطقهـا المختلفـة .الكتـاب
بعنـوان« :المـد البشـري ،كيـف شـ َّكل السـكان العالـم
الحديـث» ،ووضعـه الباحـث بول مورالنـد ،المتخصص في
الدرسـات الديموغرافيـة بجامعـة لنـدن .ويأتـي عمـق
قدمـه المؤلـف الـذي كان قـد تلقـى تعليمـه
التحليـل الـذي َّ
الجامعـي فـي جامعـة أكسـفورد العريقـة في الربـط بنجاح
ومهارة بين االتجاهات االقتصادية والسياسية والعسكرية
والثقافيـة بالقصـة السـكانية بدايـة مـن العـام 1800م.
ويحلـل المــؤلف تطور أعـداد الوفيـات والمواليـد والهجرة
فـي عـدد كبيـر مـن البلـدان علـى مسـتوى قـارات العالـم
المختلفـة ،ويسـتنتج أن المسـتقبل سيشـهد تطـو ًرا كبيـ ًرا
فـي التبايـن فـي أعمـار السـكان ،فعلى سـبيل المثـال يقول
إن عـدد سـكان مـن يبلـغ عمـره أكثـر مـن  85عا ًمـا
سـيتضاعف ثلاث مـرات عنـه اآلن فـي المملكـة المتحـدة
خلال ثالثيـن عا ًمـا ،وهذا سـيزيد بـدوره من الديـون التي
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سـتثقل كاهـل إنجلتـرا ،ويرى أنه سـيحدث بشـكل عام نمو
سـريع للسـكان غير األوروبيين بسـبب الهجرة إلى البلدان
ذات الغالبية البيضاء.
ويؤكـد الكتـاب أن المـد البشـري ،ويقصـد بـه المؤلـف
التغيـر المسـتمر فـي أعـداد السـكان ونوعيتهـم ،هـو الـذي
سـيح ِّد د طبيعـة العالقـات الحاكمـة بيـن دول العالـم
المختلفـة ،ويشـير إلـى أن الجميـع سـيتأثر بمـا يمكـن
تسـميته باالضطرابـات الديموغرافيـة ،التي لن يفلت منها
أحـ ًدا ،تما ًمـا كمـا حـدث فـي الماضـي الـذي شـهد خلال
آخـر مائتـي عـام ثـورات ديموغرافيـة غيـر مسـبوقة .ولكي
تفهـم مـا يحـدث فـي العالم البـد أن تفهـم ً
أول كيف يعيش
سـكانه ومـا هـي طموحاتهـم وأحالمهـم ،ومـا هـو واقعهـم
الفعلـي ،هـذه هـي إذن خالصـة هـذا الكتـاب التـي يصـل
إليهـا القـارئ بعـد  10فصـول توزعـت علـى ثالثـة أجـزاء
قـدم فيهـا بـول مورالنـد سـر ًدا تاريخ ًيـا رصينًـا وممت ًعا في
َّ
آن مـن حيـث كـم المعلومـات والمالحظـات لتطـور القـوى
السـكانية فـي العالـم الغربـي األنجلـو ساكسـوني ،وفـي
المعسـكر الشـرقي وأثنـاء الحـرب البـاردة ،وفـي اليابـان
والصين والشرق األوسط وشمال إفريقيا.

أمل بخاري

طبيبة وروائية سعودية ،بدأت
النشر إلكترون ًيا وصدرت لها
رواية «رقعة الشطرنج»

الرواية نسمة منعشة
في عالم من الجمود
•تمارسين الطب ،ولك إنتاجك الروائي كذلك ،ما العالقة
بين الطب واألدب؟
الطب عالم فيه األلــم وال ــداء ،وهــو عالم يتسم بالجمود
والخوض فيه يحتاج قل ًبا قو ًيا ج ًدا ،واإلنسان يحتاج للتغيير أو
باألحرى لمتنفس ليحد من جمود هذا العالم ،فكان اتجاهي
وخصوصا الرواية التي وجدت فيها عال ًما يناقض
لعالم األدب
ً
العالم العلمي الــذي أعيش بين جوانبه ،فكان مثل النسمة
المنعشة التي منحتني القوة.
إلكترونيا بعد نشر أكثر من عمل
•الكتابة عندك بــدأت
ً
روائـ ــي عـلــى اإلن ـتــرنــت ،ثــم تـحـ َّـولــت مــع رواي ـت ــك «رقـعــة
الشطرنج» إلى النشر الورقي المطبوع ،ما الدافع وراء
التحول وهــل اختلف تصورك عن الـقــارئ في كل
ذلــك
ُّ
من التجربتين؟
القراء،
النشر اإللكتروني يجعلك تصل لشريحة أكبر من َّ
القراء مباشرة بعد
ويتميز بأنه يساعدك على التجاوب مع َّ
كتابة الفصول ،وهكذا كنت أتناقش معهم بشكل متواصل،
والحقيقة بــدأت النشر فيه وأنــا متر ِّددة وخائفة حتى أنني
استخدمت في البداية اس ًما مستعا ًرا ،لكن حين وجدت صدى
قراء النسخة الورقية
قررت االستمرار ،أما َّ
جي ًدا لما كتبت َّ
فيصعب عليك معرفة ردود أفعالهم جمي ًعا .الكتابة عبر
اإلنترنت ضاعفت من حماسي للتعرف على رأي القراء بعد
الكتابة ،وكانت هناك تفاعالت ،فالبعض يقف في صف بطل
الرواية والبعض اآلخــر في صف بطلة الرواية فكان األمر
ممت ًعا ومسل ًيا في ٍآن واحد.
•من يقرأ «رقعة الشطرنج» ،يجدها تدور بشكل أساس على
ف ـكــرة الـ ـص ــراع ،وع ـلــى لـعـبــة الـمـتـنــاقـضــات فـفـيـهــا نجد
مــرادفــات الـفــوز والـخـســارة ،هــل تعتبرين األدب وسيلتك
لتقديم حلول متفائلة لمشكالت تبدو متأصلة في واقع
الحياة اليومية؟
نــعــم لـ ــأدب دور مــهــم فــي حــل الــصــراعــات اإلنــســانــيــة
وخصوصا إن جــاءت على شكل قالب إنساني يمس القلب
ً
والــوجــدان ،حينها سيتعاطف معها الــقـ َّـراء ومنها تصل إلى
شريحة كبيرة من الناس ومنها إلى المسؤولين وهذا حجر في
بناء كبير .والب ــد أن يتم ذلــك بطريقة شيقة ألن القارئ
سيتجاوب مع مضمون الرسالة أسرع .من السهل ،إذن ،تقديم
خصوصا عبر الرواية فهي أشبه بمشاهدة ِفل ْم
رسالة جيدة
ً
يتجسد في خيال القارئ.
•شـخـصـيــاتــك ف ــي ه ــذه ال ــرواي ــة أجـنـبـيــة :ال ـب ـطــان ك ــارال
وسباستيان إيطالـيان ،وتدور األحداث في روما ،أال ترين
أن مثل هذا الخيار في كتابة الرواية محفوف بالمخاطر؟
منحتني الكتابة عن شخصيات أجنبية مساحة أكبر لطرح
أفكار جريئة وجديدة ،وأحببت أن أخــوض التجربة وإن كانت
بالفعل محفوفة بالمخاطر .في الواقع قرأت كثي ًرا في األدب
الغربي ويبدو أنني تأثرت بذلك ،فــاألدب الغربي له أفكاره
المتن ِّوعة والجريئة ،وهذا ماجذبني إليه في األساس ،والتحدى
األكبر في مثل هذه الحالة أن تتمكن من الكتابة وأنت لست من
ذلك المجتمع األجنبي الغربي ،لذلك كنت أقرأ بتدفق كبير في
روايات أجنبية ،وأخذت أبحث كثي ًرا في ثقافة وتقاليد وعادات
البلد المراد تحديد شخصيات الرواية منه وأمضيت عامين
ونصف العام في كتابة هذا العمل وأتمنى أن أكون قد جددت في
وخصوصا في
األفكار التقليدية  ،ألني أحب التجديد والتن ُّوع
ً
هذا العصر الذي يتسم بالتق ُّدم السريع.
تقيمين تلقي الوسط األدبي لهذه الرواية؟
•كيف ّ
هناك شريحة واسعة من الناس تقرأ موضوعات تخص األدب
األجنبي ،وهناك من ال يفضله فهو سالح ذو حدين .اآلن هناك
تغيرات وصار األمر أسهل من الماضي ،فمع عصر التقنية وسهولة
السفر من دولة ألخرى صار بإمكانك أن تختبر الحياة في دول
عديدة ،وهــذا ماشجعني على تجربة الكتابة عن أبطال أجانب
وكانت تجربة ممتعة وقد تطلب األمر كما قلت جه ًدا ووقتًا كبيرين.
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المآذن ..فن هندسة البناء الرأسي في العمارة اإلسالمية
محمد إبراهيم
في كل مدن العالم اإلسالمي تنتصب مآذن المساجد
صاعـدة نحـو السـماء ،فهي المعلم البصـري األبرز الذي
يصـدح بالهويـة الدينيـة للمـكان وحضارتـه اإلسلامية.
و تُ َعـ ِّر ف الدراسـات الهندسـية المئذنـة بــأنها وحـدة
معماريـة رأسـية البنـاء ،ودليـل علـى مـكان العبـادة ،وهـي
منطلق األذان ،إلعالم الناس بدخول أوقات الصـالة.

المئذنة األولى ..وانتشا ٌر سريع
ٍ
تطـور بنيـوي فـي المئذنـة ،عندمـا أُعيـد
حـدث أو ُل
تشـييد المسـجد النبوي ،فـي عصر الرسـول -صلى اهلل
فرفعـت وحـدة بنـاء مـن ا ّل ِلبـن فـي ركـن
عليـه وسـلمُ ،-
ُ
المسـجد ،يُرتقى إليها بواسـطة أقتاب خشبيــة ث ّبتت في
حائط المسجـد ،لتنتقل بعد ذلك المئذنة من مجرد كتلة
معماريــة بسيطة ،إلى كيان معماري مستقل.
وفي عصر الخليفة الراشد عثمان بن عفان-رضي اهلل
عنـه ،-حـدث تطـور آخر مهم فـي عمارة المـآذن ،إذ عمد
أثناء توسعته للمسجد النبوي إلى بناء المآذن ،وكانت في
زمنه مربعة الشـكل .ومنذ عصر عثمان ،انتشـرت المآذن
في مسـاجد المدن اإلسلامية كالبصـرة والكوفة وصنعاء
والفسطاط.

التنوع ،وأنماط العمارة
مسار
ُّ
منـذ بدايـة دولـة بنـي أم ّيـة فـي الشـام ،أخـذ المعمـار
اإلسالمي يتط َّور وفق عوامل التكوين الجغرافي ،والمواد
الخام المسـتخدمة في البناء ،لتشـهد المئذنة ارتفاعات
متفاوتـة ،وأعمـا ًر ا افتراضيـة أطـول ،كمئذنـة جامـع
القيـروان التـي بناهـا بشـر بـن صفـوان ( 109 - 105هـ)،
ومئذنة قصر الحير الشرقي ( 110هـ) في بالد الشام.
ومع اتساع الدول اإلسالمية وتعدد الدويالت ،تش َّكلت

أنماط معمارية مختلفة أضفت مزي ًدا من التم ُّيز والتل ّون
إلـى الحضـارة اإلسلامية ،حيـث صـارت المئذنـة ً
دليلا
الحـي أو الشـارع ،وأداة إلرشـاد القادمين من خارج
علـى
ّ
المدن ،كما كانت النيران تُوقد في أعالها للتنبيه بقدوم
عدو.

مـآذن شهيرة
مع تطور منظومة الفن المعماري اإلسالمي ،أصبحت
ُعـرف بمسـاجدها ،فاشـتهرت القاهـرة
بعـض المـدن ت َ
بمدينـة األلـف مئذنـة ،واشـتهرت ُمـدن الشـام والعـراق
والمغـرب العربـي واألندلـس واليمـن ،ودول شـرق آسـيا،
بجوامـع خلَّـدت سـيرتها .ومـن أشـهر المـآذن مئذنـة
الجيرالـدا ،لجامـع إشـبيلية ،وقـد ُحـ ّول المسـجد إلـى
كاتدرائيـة ،واسـتُبدل الجوسـق بنهايـة علـى طـراز عصـر
النهضـة األوروبـي .باإلضافـة إلى ذلك ،هنـاك المئذنتان
الملويتان لـجامع سامراء ،وجامـع أبي دلف.
أما في الهند ،فإن مئذنة قطب منار ،هي أبرز المعالم
المعماريـة في البالد بأسـرها بعد تـاج محل ،وتتك ّون من
خمـس طبقـات .ومـن أشـهر المـآذن مئذنـة العـروس فـي
يعدها كثيـرون أول مئذنة
الجامـع األموي بدمشـق ،التـي ّ
بُ ِنيَت في العصر اإلسالمي وال تزال قائمة اليوم.
وعلـى صعيد البناء الطيني تُع ُّد مئذنة مسـجد الشـيخ
عمـر المحضـار الشـامخة في تريم باليمن أشـهر وأطول
مئذنـة طينيـة فـي العالم ،ويبلـغ ارتفاعها  53متـ ًرا ،وهي
مر َّبعة الشكل وبداخلها درج للصعود إلى أعالها ،وتتم ّيز
بكونهـا مبن َّيـة مـن اللِّبـن وجـذوع النخيـل رغـم ارتفاعهـا
الشاهق.

مـآذن عصر األبراج
وفـي العصـر الحديـث ،اسـتفاد فـن بنـاء المـآذن مـن

التطـورات الهندسـية والتقنيـة ،وصـارت مآذن المسـاجد
ارتفاعـا .وعلـى هـذا
أرفـع ،وتجـاوز بعضهـا المائـة متـر
ً
َبرز مآذن الحرمين الشريفين ،حيث شُ يدت في
الصعيد ت ُ
الحـرم المكـي أكبـر مئذنة في العالم تُ ّوجت بأكبر سـاعة
حائـط دخلـت موسـوعة غينيـس ،كمـا ُر ِف َعـت فـي مقـام
الحـرم المدني الشـريف عشـر مآذن ،ليكون أول مسـجد
من حيث عدد المآذن ،يليه الحرم المكي بتسع مآذن.

أرصفة المدن ..ذاكرة وهوية
اعتماد إسالم

المشــي أصــل الحكايــة؛ فــا بــد للمشــاة فــي المــدن
وشــوارعها مــن رصيــف يمشــون عليــه ،يحمــل أقدامهــم
المترددة،
بخطواتهــا المتســارعة أو المتثاقلــة ،الواثقــة أو
ِّ
و يســتقبل ا لعا بر يــن مــن كل صــو ب ؛ ا لقا طنيــن
والمســافرين ،والوحيديــن والمصحوبيــن ،ويبســط
صفحتــه أمــام الجميــع بالتســاوي ومــن دون مفاضلة ،إلى
أن يسلّمهم بأمان من ٍ
مكان إلى آخر.

المشي ..ومآرب أخرى
وللرصيــف أهميــة ُكبــرى يســتم ّد ها مــن وظيفتــه
األســاس كممشــى ،فهــو يلعــب دو ًرا مه ًمــا فــي تعزيــز أمــن
المشــاة ،وتنظيــم حركــة الســير ،والوصــل بيــن شــارع
وآخــر ،بعي ـ ًدا عــن الســيارات والمركبــات التــي يمكــن أن
تشـ ِ ّـكل خط ـ ًرا علــى المشــاة .لكــن وظيفــة الرصيــف فــي
كثيــر مــن المــدن أصبحــت تتع ـ َّدى المشــي ،فتجــده قــد
تح ـ َّول إلــى ســوق لعــرض البضائــع ،أو ملجــأ للمشـ ّـردين
والمتســوِ ّ لين ،أو بمنزلــة مســرح تُقــ َّدم عليــه العــروض
الفنية والموسيقية.

بداية ظهور الرصيف
أُنشــئت األرصفــة ً
أول فــي رومــا القديمــة ،لتم ّثــل
حاجـزًا أو مســاحة فاصلــة تفصــل الطريق عن الســاحات
المفضــل لــدى
والمبانــي ،لكنــه مــا لبــث أن أصبــح الجــزء
َّ
المشــاة الذيــن وجــدوه آم ًنــا بعي ـ ًدا عــن مســار العربــات،
وســيلة النقــل األكثــر شــيوعا آنــذاك .وتطــ َّورت هــذه
المســاحة الح ًقــا ،فأصبحــت مكا ًنــا يتج َّمــع فيــه النــاس
مــن أجــل مشــاهدة االســتعراضات التــي ت َّ
ُنظــم بشــكل
دوري ،وكانــت هــذه األرصفــة تُبلّــط فــي الغالــب
بالحجارة.
وقــد أصابــت عــدوى األرصفــة باقــي مــدن أوروبــا،
ومنهــا العاصمــة الفرنســية باريــس ،التــي تُعــ ّ ُد أيقونــة
العمــارة األوروبيــة ،فقــد اعتنــى المهنــدس هوســمان،

كمـا شُ ـ ّيدت أطـــول مئذنـة فـي العالـم فـي مسـجد
الحسـن الثانـي بالمغـرب بارتفاع  210أمتـار ،تليها مئذنة
جامـع الفتـح في القاهرة التي ترتفـع  130مت ًرا ،ثم مآذن
التوسـعة الثانيـة فـي المسجـــد النبـوي ،وارتفاعهـا 105
أمتـار ،تليهـا مـآذن المسـجد الحـرام فـي مكـة المكرمــة
وترتفع  92مت ًرا.
نُشر في مجلة القافلة عدد نوفمبر/ديسمبر 2017م

الــذي أعــاد تصميــم المدينــة ،أ ّيمــا عنايــة بشــوارعها
العريضــة وأرصفتهــا األنيقــة ،وكان هــو مــن جعــل
األرصفــة فــي عاصمــة األنــوار علــى هيئتهــا الحاليــة،
لتجعلها واحدة من التحف المعمارية.

الرصيف عند العرب
علــى مســتوى الــدول العربيــة ،وعلــى الرغــم مــن شــهرة
العــرب بإنشــاء أجمــل مــدن العالــم ،وبراعتهــم فــي البنــاء
والعمــارة منــذ القــدم ،ظــ َّل الرصيــف وافــ ًدا حدي ًثــا
مقارنــة بتاريــخ العمــارة اإلســامية ،لكنــه انتشــر الح ًقــا
عبر مختلف شوارع المدن العربية واإلسالمية.
ومــع التقـ ّ ُدم الــذي عرفــه العمــران ،فــإن األرصفــة فــي
المــدن العربيــة شــهدت تغيـ ًرا كبيـ ًرا على مســتوى الشــكل
والتصميــم والمــواد المســتعملة فــي رصفهــا وتبليطهــا،
كمــا أصبحــت أصــص النباتــات واألشــجار واألضــواء
تُضــاف إلــى األرصفــة لتزيينهــا ،وكذلــك المجســمات
الفنيــة والمقاعــد ،باإلضافــة إلــى إحاطتهــا بأســيجة
حديدية قصيرة.

متعددة
الرصيف ..دالالت
ِّ
يحظــى الرصيــف بأهميــة كبــرى فــي المدينــة ،وفــي
التعبيــر عــن هويتهــا وحفــظ ذاكرتهــا .وفــي المملكــة علــى
ســبيل المثــال ،يــرى اإلعالمــي الســعودي ،يحيــى مفــرح
زريقــان ،أنــه رغــم وجــود الرصيــف فــي كثيــر مــن المــدن
واألقاليــم ،إال أ َّن لــه مكانتــه الملموســة فــي مــدن
ِّ
ويؤكــد زريقــان علــى الــدالالت
الســواحل والموانــئ.
العميقــة للرصيــف ثقاف ًيــا واجتماع ًيــا في المملكــة ،إذ إ َّن
ً
ارتباطــا وثي ًقــا بالنســيج االجتماعــي .ويقــول زريقــان:
لــه
«االهتمــام بالرصيــف واإلصــرار علــى وجــوده لــه أهميــة
كبرى ألنه يترجم ما يموج به الشارع المحلي».
أ ّمــا أســتاذ التاريــخ فــي ســلطنة عمــان ،عمــاد
توســع المــدن
الراشــدي ،فيقــول إنــه علــى الرغــم مــن ّ ُ
ودخــول الســيارات إلــى الحيــاة ،فــإن األرصفــة مــا زالــت
حاضــرة ولهــا دورهــا فــي جماليــة المــدن .غيــر أن

يشــدد علــى أن مــا يوجــد مــن األرصفــة ال
الراشــدي
ِّ
يكفــي ،ففــي بعــض األماكــن تــكاد تكــون ُمنعدمــة ،وهــو ما
يُســهم فــي رفــع نســبة الخطــر الــذي يتهـ ّدد المشــاة ،كمــا

ينســف جماليــة المدينــة ومنظرهــا العــام ،ويصيــب
مفاصل السير بالشلل.
نُشر في مجلة القافلة عدد يوليو/أغسطس 2017م
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التقط صورة :أمواج المحيط

محمد النبهان *

حياتك ليست
منصة تواصل

تتالطم أمواج المحيط ،وتبدو مثل عجلة الزمن التي ال تهدأ وال تتوقف ،الزميل صالح الثبيتي ،من إدارة أعمال الكمبيوتر ،التقط هذه الصورة الرائعة ألمواج
المحيط األطلنطي أثناء رحلته في والية أوريجون في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث كان يمارس رياضة المشي لمسافات طويلة في منطقة كاب كيواندي.
الصورة تم التقاطها بكاميرا .Sony A7R III

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

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.

ّ
تعطــل جهــاز ابنــي الن َّقــال قبــل بدايــة االختبــارات النهائيــة
هــذا العــام ،وأخــذت الجهــاز للصيانــة ،وانشــغل هــو
باختباراتــه .كان لــم يتبــق ســوى اختبــار أخيــر حيــن ســألني
عــن جهــازه ،وهنــا خطــرت لــي الفكــرة؛ قلــت لــه إن الجهــاز
بــه عطــل كبيــر ويحتــاج ألســبوعين ألن القطعــة المعطلــة غيــر
متوفــرة هنــا والبــد مــن طلبهــا مــن الشــركة األصليــة .تضايــق
قليـ ًـا ،ثــم س ـلّم باألمــر الواقــع متأمـ ًـا أن يقضــي وقتــه فــي
اللعــب بالبــاي ستيشــن حتــى حيــن ،لكننــي قلــت لــه إنــه
ســيبقى معــي هــذا الصيــف فــي حيــن أن أمــه وأخــاه الصغيــر
سيســافران لقضــاء الصيــف ،عنــد أخوالــه ،وســيأخذان
البالي ستيشن معهم.
صيــف طويــل البــن الثالثــة عشــرة ،بــا جهــاز نقَّــال ،وال
جهــاز ألعــاب ،ســيكون أســوأ صيــف يمــر عليــه فــي حياتــه،
هــذا مــا فكــر بــه وأعلنــه متذم ـ ًرا مــن الحــظ الســيئ الــذي
ســيدمر إجازتــه تما ًمــا! هكــذا يفكــر هــذا المراهــق الــذي لــم
يختبــر الحيــاة ،وربمــا يتصورهــا رحلــة ثالثيــة األبعــاد أو
تصفــح قصــص «إنســتغرام» أو جولــة بيــن جهازيــن ،ينتقــل
مــن «ســناب» إلــى «يوتيــوب» أو مــن «بوبجــي» إلــى
«فورتنايــت» ،كمــا ينتقــل يوم ًيــا مــن غرفــة النــوم إلــى صالــة
الجلــوس ،أو مــن البيــت إلــى المدرســة .هــل هــذا كل مــا
تعرفــه عــن الحيــاة يــا صديقــي الصغيــر ،فتــرى أن عطــل
جهازك قد دمر حياتك؟!
ـتيقظت وكان وحيـ ًدا فــي الصالــة ال
فــي الصبــاح التالــي اسـ
ُ
ـت لــه لنذهــب للمكتــب ،ســأنجز بعــض
يعــرف مــاذا يفعــل ،قلـ ُ
األعمــال الســريعة ونخــرج لمــكان لطيــف .وخرجنــا مــن
المكتــب للغــداء فــي مطعــم اختــاره هــو ،ثــم ذهبنــا للســينما
مــرو ًرا بمكتبــة اشــترينا منهــا كتابيــن ورجعنــا إلــى البيــت.
ومع بعض الحديث السريع والضحك ،نمنا مبك ًرا.
اســتيقظت  ،وكان يقــرأ الصفحــة
فــي الصبــاح التالــي
ُ
الخمســين مــن روايــة ،قلــت لــه :ترافقنــي؟ وذهبنــا للمكتــب
ـت لــه يوجــد عــرض مســرحي لفرقــة أجنبيــة،
قليـ ًـا ،ثــم قلـ ُ
مــا رأيــك؟ تحمــس وذهبنــا للمســرح فــي المســاء ،وحيــن عدنا
للبيــت شــاهد معــي ِفل ْ ًمــا قدي ًمــا لروبــرت دي نيــرو ،وتحدثنــا
بتفاصيــل عــن صناعــة الســينما والكتــب التــي ألهمــت
المخرجين.
صبــاح آخــر وثالــث ورابــع وخامــس ،قــرأ روايتيــن وشــاهد
أفال ًمــا مهمــة فــي تاريــخ الســينما ،كنّــا تحدثنــا عنهــا وعــن
مخرجيــن مهميــن أعجــب بأعمالهــم ،وســألني :هــل قــرأت
(مزرعــة الحيــوان) لجــورج أورويــل؟ لديــه روايــة أخــرى
عنوانهــا ( ،)1984هــل قرأتهــا؟ ودخلنــا فــي حكايــات طويلــة
عن الروايات الخالدة في طريقنا للمكتبة هذه المرة.
عــدت إلــى البيــت فــي ظهيــرة ملتهبــة
بعــد أســبوعين،
ُ
قلــت لــه:
وبيــدي جهــازه النقَّــال ،كان يقــرأ فــي غرفتــه،
ُ
«جهــازك»! ،رفــع عينــه بكلمــة شــك ًرا ،وعــاد يكمــل قــراءة
الكتاب الذي في يده.
َّ
درســا أهــم ،فكــم مــن الوقــت
ـي
ـ
من
ل
وع
لقــد تعلَّــم الــدرس،
ً
أيضــا فــي منصــات التواصــل بعي ـ ًدا عــن هــؤالء
نضيــع نحــن ً
الحقيقييــن فــي حياتنــا .فحياتــك ليســت منصــة تواصــل
خادعة يا صديقي.
* شاعر وكاتب من الكويت

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة ،فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
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