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القافلة األسبوعية

الناصر  :موظفو أرامكو السعودية حج ُر الزاوية
لتكون أكبر شركة مدرجة في العالم
القافلة األسبوعية
فـــي إطـــار حديثـــه حـــول االجتمـــاع األخيـــر
لمجل ــس إدارة أرامك ــو الس ــعودية ،ال ــذي ُعق ــد ف ــي
عب ــر رئي ــس الش ــركة،
الري ــاض األس ــبوع الماض ــيَّ ،
كبي ــر إدارييه ــا التنفيذيي ــن ،المهن ــدس أمي ــن حس ــن
الناصـــر ،ألعضـــاء اإلدارة العليـــا عـــن اعتـــزازه
بموظفــي الشــركة ،الذيــن أســهموا فــي نجــاح إدراج
أســـهم أرامكـــو الســـعودية فـــي الســـوق الماليـــة
السعودية (تداول).
وقـــال الناصـــر إن عـــد ًدا مـــن أعضـــاء مجلـــس
إدارة الشــركة ،وعلــى رأســهم رئيــس مجلــس اإلدارة،
معال ــي األس ــتاذ ياس ــر ب ــن عثم ــان الرم َّي ــان ،إل ــى
ٍ
عـــدد مـــن أعضـــاء اإلدارة العليـــا ،تشـــرفوا
جانـــب
بالمش ــاركة ف ــي الحف ــل التاريخ ــي لق ــرع الج ــرس،

إيذا ًنــا ببــدء تــداول أســهم أرامكــو الســعودية ،وذلــك
ي ــوم األربع ــاء الماض ــي ١٤ ،ربي ــع اآلخ ــر ١٤٤١هـــ (11
ديسمبر ٢٠١٩م).
وأض ــاف الناص ــر« :كان ــت تل ــك اللحظ ــة مفعم ــة
بالفخــر العظيــم لنــا جمي ًعــا فــي أرامكــو الســعودية،
وق ــد وص ــف بع ــض اإلعالميي ــن ه ــذا الح ــدث بأن ــه
اكتتـــاب القـــرن .هـــذا النجـــاح تطلَّـــب مـــن فريـــق
الط ــرح األول ــي الع ــام كثيــ ًرا م ــن العم ــل المضن ــي،
وقــد ســاندهم فــي ذلــك عــد ٌد كبيـ ٌـر مــن الموظفيــن
من كافة قطاعات األعمال في الشركة».
وأوض ــح الناص ــر أن ه ــذا اإلنج ــاز اجت ــاز ع ــد ًدا
التحدي ــات الكبي ــرة ،قائ ـ ًـا« :خضع ــت أرامك ــو
م ــن
ِّ
الس ــعودية لتدقي ــق مك َّث ــف ،وكان ــت هن ــاك توقع ــات
كثي ــرة بالفش ــل .وق ــد ثب ــت خط ــأ تل ــك التوقع ــات،
حيـــث ارتفعـــت أســـهم الشـــركة بنســـبة  %10فـــي

الي ــوم األول م ــن الت ــداول ،وه ــو الح ــد األقص ــى م ــن
االرتفـــاع المســـموح بـــه خـــال يـــوم واحـــد .وفـــي
الي ــوم الثان ــي م ــن الت ــداول ،ارتفع ــت األس ــهم م ـ ّـر ًة
أخــرى ،حيــث بلــغ ســعر الســهم  38.7ريــال ســعودي،
ونتيجـــ ًة لذلـــك أصبحـــت أرامكـــو الســـعودية أول
شركة في العالم تبلغ قيمتها  2تريليون دوالر».
وأشــار الناصــر إلــى أنــه تل َّقــى كثي ـ ًرا مــن رســائل
التهنئ ــة م ــن األصدق ــاء والش ــركاء ،بمناس ــبة نج ــاح
اكتتــاب أرامكــو الســعودية ،مضي ًفــا أنــه علــى الرغــم
مــن أن هــذا النجــاح يُعـ ُّد مناســب ًة أكيــدة لالحتفــال،
فـــإن المحافظـــة علـــى التـــوازن بالنســـبة للشـــركة
يبقى أم ًرا في غاية األهمية.
وق ــال الناص ــر« :أح ــد أس ــباب نجاحن ــا ه ــو أنن ــا
قار ّنَ ــا أداءن ــا ب ــأداء ش ــركات النف ــط العالمي ــة ،وق ــد
اضطلـــع ك ُّل موظـــف مـــن موظفينـــا ،فـــي معاملنـــا

ومصافينــا ومعامــل فــرز الغــاز مــن النفــط ،وغيرهــا
مــن منشــآت الشــركة ،بـ ٍ
ـدور مهــم فــي تحقيــق هــذا
اإلنج ــاز» .وأض ــاف الناص ــر« :يج ــب أن نتذك ــر أن
أرامك ــو الس ــعودية ه ــي أكب ــر ش ــركة ُمدرج ــة م ــن
حي ــث القيم ــة ،بس ــبب العم ــل الج ــاد ال ــذي ق ــام ب ــه
جميـــع موظفـــي أرامكـــو الســـعودية فـــي الحاضـــر
والماضـــي .وبصفتنـــا قائميـــن علـــى إرث أرامكـــو
الس ــعودية ف ــي الوق ــت الحال ــي ،يج ــب أن نُــدرك أن
مســـؤوليتنا هـــي المحافظـــة علـــى قيـــم الشـــركة
التاريخيـــة ،المتم ِّثلـــة فـــي الســـامة والنزاهـــة
والمسؤولية والتم ُّيز والمواطنة».
ـتمر
ـ
نس
أن
ـب
ـ
«يج
ـه:
واختتــم الناصــر حديثــه بقولـ
ّ
ف ــي التركي ــز عل ــى إم ــداد العال ــم بالطاق ــة ،بينم ــا
نقـــد م فـــي ا لو قـــت نفســـه ا لقيمـــة لجميـــع
ِّ
مساهمينا».

جتهيزات مكتبية ذات طابع انسيابي مز َّودة بأحدث التقنيات والبرمجيات

مق ُّر إدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام بح ّل ٍة جديدة

اتسمت المكاتب الجديدة لمقر إدارة مبيعات وتسويق
النفط الخام بأثاث ذي طابع انسيابي حديث ومنطقة
مفتوحة واسعة مز ّودة بأحدث التقنيات والبرمجيات
التي من شأنها تمكين اإلدارة من توفير دراسات للسوق
وخدمات ذات جودة عالية في وقت مناسب.
تصوير :حسن المبارك

القافلة األسبوعية
تؤكد التحسينات التي ُأدخلت على مكاتب إدارة مبيعات
وتسويق النفط الخام في مبنى البرج في الظهران على
التفاني الواضح في تقديم خدمة عمالء ممتازة بشكل
مستمر ،بما ُيع ّزز التزام الشركة بمواكبة أحدث
التطورات على كافة األصعدة.

الظهــران  -كشــفت إدارة مبيعــات وتســويق النفط الخام
لمقرهــا ،وذلــك بعــد
الســتار عــن مشــروع تحديــث طليعــي
ّ
اكتمــال أعمــال إعــادة تصميــم وتجديــد كبــرى نفّذتهــا
لمكاتبهــا بمبنــى البــرج فــي منطقــة المكاتــب المركزيــة في
الظهران.
وافتتــح النائــب األعلــى للرئيــس للتكريــر والمعالجــة
والتســويق ،األســتاذ عبدالعزيــز محمــد القديمــي ،المكاتب
خــال احتفــال ن ُّظــم بمناســبة اختتــام أعمــال تطويــر
المكاتب التي بدأت في شهر يناير.
وقد اتســمت أعمــال التجديد باختيــار تصاميم لصاالت
وتجهيــزات المكاتــب ذات طابــع انســيابي حديــث ومنطقــة
مفتوحــة واســعة مــز ّودة بأحــدث التقنيــات والبرمجيــات
التــي مــن شــأنها تمكيــن إدارة مبيعــات وتســويق النفــط
الخــام مــن توفيــر دراســات للســوق وخدمــات ذات جــودة
عالية في وقت مناسب.
ّ
وبهــذه المناســبة ،أكــد مديــر إدارة مبيعــات وتســويق
النفــط الخــام ،األســتاذ أحمــد الخنينــي ،أن التحســينات
مقرهــا تؤكــد علــى التفانــي
الكبيــرة التــي أدخلــت علــى ّ
الواضــح فــي تقديــم خدمــة عمــاء ممتــازة بشــكل مســتمر
أيضــا التزامهــا بمواكبــة أحــدث التطــورات فــي بيئــة
وتعـزّز ً
أعمال التسويق في قطاع النفط والغاز.
وقــال الخنينــي« :اعتنــت أعمــال التجديــد بنواحــي

المحافظــة علــى البيئــة لتســهم فــي جهــود الشــركة فــي
مجــال االســتدامة البيئيــة .ولعــل أنظمــة التحكــم الذاتيــة
ذات الوحــدات المنفصلــة كانــت أحــد أبــرز التحســينات
المرئيــة للعيــان بتنــ ّوع اســتخداماتها وتصميمهــا الرائــع
وجودتهــا العاليــة .إضافــة إلــى ذلــك ،يســتطيع الموظفــون
التحكــم بالخصوصيــة فــي قاعــات االجتماعــات مــن خالل
الزجــاج الذكــي الــذي تــم تركيبــه ضمــن أعمــال التجديــد،
أيضــا اســتخدامه لعــرض الوســائط
كمــا يمكنهــم
ً
اإلعالمية».
وب ّيــن الخنينــي أن إدارة مبيعــات وتســويق النفــط الخــام
تر ّكــز علــى زيــادة مبيعــات النفــط وغــاز البتــرول المســال
علــى المــدى الطويــل ،وذلــك عبــر االســتفادة مــن حضــور
الشــركة الكبيــر على الصعيــد العالمــي ،وقدرتهــا التوريدية
الموثوقــة والمســتدامة ،ومرونتهــا التشــغيل ّية ،ومهــارة
موظفيهــا ،وفــي الوقــت نفســه تأكيــد قــدرة الشــركة علــى
المنافســة العالميــة مــن خــال إســتراتيجيات تســويق
فاعلــة ،وعالقــات عمــل راســخة ،وخدمــة عمــاء عالميــة
المستوى.
واختتــم الخنينــي حديثــه بقولــه« :إن معرفــة المعادلــة
الصحيحــة عنــد الجمــع بيــن أحــدث التقنيــات والمواهــب
البشــرية أمــر أســاس لتحقيق االســتفادة المثلى مــن أصول
الشــركة واســتثماراتها .وكان هــذا المفهــوم هــو األســاس
الــذي قامــت عليــه فكــرة إعــادة تصميــم مكاتــب اإلدارة
وتجديدها بالكامل».
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فعاليات مصاحبة َّ
نظمتها لتعزيز االهتمام بالصحة وجودة احلياة للصغار والكبار

أرامكو السعودية ترعى بطولة كأس الدرعية
للتنس بمشاركة نجوم عالميين
القافلة األسبوعية

الدرعيـة  -رعـت أرامكـو السـعودية األسـبوع الماضـي
بطولـة كأس الدرعيـة األولـى للتنـس التـي حفلت بمشـاركة
مجموعـة مـن نجـوم التنـس العالمييـن والتـي ُعقـدت فـي
منطقـة الدرعية التراثية العالمية في الفتـرة من  ١٥إلى ١٧
ربيع اآلخر ١٤٤١هـ ( 12إلى  14ديسمبر ٢٠١٩م).
ون ُّظمـت البطولة تحت رعايـة رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للرياضة ،صاحب السـمو الملكي األمير عبدالعزيز
ابـن تركـي الفيصـل ،وبدعـم رئيـس مـن أرامكـو السـعودية
التـي شـاركت كـراع للبطولـة ،وذلـك ضمـن برامـج الشـركة
لتعزيـز قيمـة المواطنـة ،وجهودهـا المنظمـة فـي مجـال
المسـؤولية االجتماعيـة مـن خلال دعـم برامـج الرياضـة
وأسـاليب الحيـاة الصحية في المجتمـع ،وضمن عديد من
البرامج والجهود التي تسهم بها الشركة مع جهود المملكة
إلطالق العنان لكل الطاقات الكامنة في الشباب السعودي
المبدع.
وعقـب انتهـاء المبـاراة الختاميـة للبطولـة ،وبحضـور
رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ،معالي األستاذ ياسر
الرميـان ،قـ ّدم رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر إدارييهـا
التنفيذيين ،المهندس أمين حسـن الناصر ،الجائزة للفائز
بالبطولـة دانييل ميدفيديف ،المصنف الخامس في قائمة
أفضـل العبـي التنـس فـي العالم .وحقـق ميدفيديـف الفوز
على فابيو فونيني بنتيجة (  )2-6 ،2-6ليحصل على كأس
البطولة األولى.
وكانـت هـذه البطولة ،التي جمعت ثمانيـة من أفضل 20
الع ًبـا فـي العالـم ،إحـدى أبـرز فعاليـات موسـم الدرعيـة
الحالـي ،وسـتصبح بطولـة سـنوية ،حيـث يهـدف موسـم
الدرعيـة ألن يصبـح المهرجـان الرياضـي الرائـد فـي
المملكـة ،فقـد اسـتضاف فـي العـام الماضـي أول سـباق
(فورميوال إي) في المملكة ،وتوسـع هذا العام ليضم ثالث
رياضـات إضافيـة هـي :التنـس والمالكمـة والفروسـية.
متفـرج ،كمـا بلـغ عـدد
وشـهدت البطولـة حضـور 8000
ّ
مشـاهدي البـث التلفزيونـي المباشـر  16مليـون مشـاهد.
وتُختتـم فعاليـات موسـم الدرعيـة ،التـي تنظمهـا الهيئـة
العامة للرياضة في  21من ديسمبر الجاري.

فعاليات للصغار والكبار
وكان ألرامكـو السـعودية حضـور ملمـوس طـوال فتـرة
انعقـاد موسـم الدرعيـة .ففـي أحـد المعـارض القريبـة مـن
فعاليـات البطولـة ،كان للشـركة أربعـة أقسـام ق ّدمت لمحة
عامـة عـن الشـركة ،باإلضافـة إلـى عـدة مسـاحات أخـرى
خصصـت لتسـليط الضـوء علـى االسـتدامة مـن خلال
التحـ ّو ل الرقمـي ،وتسـريع بنـاء القـدرات البشـرية،
والمسؤولية االجتماعية للشركة.
كمـا أتيـح للجمهـور لعـب كـرة التنـس فـي مالعـب تنـس

الرميان ،إلى اليسار ،والمهندس أمين الناصر ،إلى اليمين ،لحظة تتويج دانييل ميدفيديف ،المصنف الخامس في قائمة أفضل العبي التنس في العالم ،ببطولة كأس
معالي األستاذ ياسر
ّ
الدرعية للتنس.

صغيـرة بالقـرب مـن المعـرض ،والمشـاركة فـي كبائـن
لتسـجيل سـرعة إرسـال الكـرة ،وهـي كبائـن يسـتطيع فيهـا
المشـاركون المتحمسـون التنافـس مـع بعضهـم لتسـديد
أسـرع ضربـة إرسـال .وبعـد المبـاراة النهائيـة تـم اإلعلان
عن حامل الرقم األسرع وتكريمه.
أيضا دورات تنس جماعية يسـتطيع
كما وفرت البطولة ً
الالعبـون الشـباب مـن خاللهـا التفاعـل مـع أحـد أفضـل
مدربي التنس في العالم.
ّ
إلـى جانـب ذلـك ،حصـل  35الع ًبـا مـن رابطـة التنـس
للناشـئين فـي الظهـران ( ،)DJTAوهـي إحـدى الجماعـات
التي يديرها موظفو الشركة وأفراد أسرهم ،على ساعتين
مـن التدريـب فـي دورة التنـس الجماعية مع المـدرب إيفان
لجوبيسـي ،مـدرب الالعـب المحتـرف روجـر فيدريـر بطل
(الجرانـد سلام) .وتمكـن أعضـاء الرابطـة مـن حضـور
بعض المباريات ومقابلة بعض الالعبين.

فرصة لنجوم المستقبل
وبهـذه المناسـبة ،قـال رئيـس رابطـة التنـس للناشـئين

فـي الظهـران ،أميـر علـي« :لقـد كانـت الرحلـة إلـى
تتكـرر
مهرجـان الدرعيـة للتنـس فرصـة العمـر التـي ال
ّ
بالنسـبة لالعبيـن وأسـرهم ،ولم يكـن تحقيقهـا ممكنًا إال
مـن خلال أرامكـو السـعودية ،فقـد شـارك الالعبـون
األطفـال فـي عديـد مـن نشـاطات التنـس المسـلية
والممتعـة التـي زاد مـن متعتهـا الحقًـا مشـاركة النجـم
البلجيكـي ديفيـد غوفيـن المصنـف سـاب ًعا علـى العالـم،
أيضـا علـى عقـد جلسـة لطـرح األسـئلة
الـذي وافـق ً
واإلجابـة عنهـا مـع األطفـال ،والتقـاط الصـور معهـم،
ومشـاهدة النجـم اإليطالـي فابيـو فونينـي أثنـاء تدريبـه
وتحضيره لمباراة نصف النهائي».
وأضـاف أميـر« :لقد كانـت تجربة رائعـة وفريدة ومميزة
لالعبينـا مـن رابطـة التنـس للناشـئين فـي الظهـران
وستلهمهم بالتأكيد لبذل مجهود أكبر في التنس ومواصلة
السعي إلطالق قدراتهم».
ودأبـت أرامكـو السـعودية منـذ عـدة عقـود علـى تشـجيع
موظفيها وأسرهم على المشاركة في النشاطات الرياضية
مـن خلال دعمهـا المتواصـل لعديـد مـن الجماعـات ذاتيـة
اإلدارة ،وتوفير مرافق ومعدات رياضية عالية الجودة.

فريق من رابطة التنس للناشئين في الظهران أتاحت لهم أرامكو السعودية المشاركة في الفعاليات والتدرب على أيدي مدربي النجوم العالميين.

أربعة أقسام
لمشاركة أرامكو
السعودية في
الفعاليات
ع ّرفت بالشركة
وس ّلطت الضوء
على مفهوم
االستدامة
والتحول الرقمي
ّ
وتسريع بناء
القدرات البشرية
والمسؤولية
االجتماعية
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القافلة األسبوعية

عاما في عالقات المستثمرين
وليد السيف مدي ًرا ً
القافلة األسبوعية

مجــاالت عديــدة مــن خــال عملــه فــي ٍّ
كل مــن دائــرة الخزينــة،
ودائــرة مراقبــة الحســابات ،ودائــرة تطويــر األعمــال الجديــدة.
كمــا تــر َّأس فــرق تمويــل المشــاريع ،فــي عــدد مــن المشــاريع
اإلســتراتيجية المشــتركة ألرامكــو الســعودية ،كان مــن بينهــا
مشــروع بترورابــغ ،ومصفــاة ياســرف ،وشــركة صــدارة،
باإلضافــة إلــى ترؤســه لفريــق طــرح االكتتــاب العــام لشــركة
بترورابغ.
إلــى جانــب ذلك ،عمل الســيف ضمن فريق ُكلِّف باالســتحواذ
علــى حصــة إســتراتيجية فــي شــركة (شــوا شــل) اليابانيــة ،كمــا
عمل في ٍ
عدد من مبادرات االندماج واالستحواذ الرئيسة.
َّ
المهمــات اإلداريــة،
ـن
ـ
م
ا
د
ـد
ـ
ع
ـد
ـ
ل
تق
ـة،
ـ
المهني
ـيرته
ـ
مس
وأثنــاء
ً
ّ
فــي ٍّ
كل مــن الشــؤون الماليــة العامــة ،وتطويــر المشــاريع،
واستشــارات المشــاريع ،كمــا عمل مديـ ًرا بالوكالة لكل مــن إدارة
استشــارات الخزينــة ،وإدارة خدمــات الخزينــة ،وإدارة
االســتثمارات ،وإدارة المخاطــر الماليــة (إدارة الصفقــات
أيضــا منصــب الرئيــس
والمحافــظ االســتثمارية) ،فيمــا تو َّلــى ً

الظهــران ُ -ع ِّيــن األســتاذ وليــد عبــداهلل الســيف ،فــي
المســتح َدث مؤخَّ ـ ًرا ،كمديــر عــام فــي دائــرة عالقــات
المنصــب ُ
المســتثمرين فــي أرامكــو الســعودية ،بــد ًءا مــن  12ديســمبر
2019م.
رئيســا ضمــن فريــق عالقــات
وســيكون الســيف عضــ ًوا
ً
المســتثمرين ،حيــث ســيقود تطويــر أعمــال دائــرة عالقــات
المســتثمرين فــي المملكــة والمنطقــة ،إلــى جانــب األعمــال
المرتبطة بها ،في المرحلة التي تعقب الطرح األولي العام.
وكان الســيف ،الــذي يعمــل فــي أرامكــو الســعودية منــذ أكثــر
مــن  21عا ًمــا ،قــد شــغل ســابقًا منصــب المديــر العــام لتطويــر
الصفقــات فــي دائــرة تطويــر األعمــال الجديــدة ،وقــد كان
ً
مسؤول ،مؤخَّ ًرا ،عن المرحلة التنفيذية للطرح األولي العام.
كان قــد بــدأ مســيرته المهنيــة مــع أرامكــو الســعودية فــي
عــام 1998م فــي دائــرة الخزينــة ،واكتســب خبــرات متن ِّوعــة فــي

التنفيذي لمركز أرامكو السعودية لريادة األعمال (واعد).
وفــي عــام 2016مُ ،كلِّــف بالعمــل عضـ ًوا في اللجنــة التوجيهية
لمكتــب إدارة الديــن العــام فــي المملكــة ،التابــع لــوزارة الماليــة.
كمــا ُع ِّيــن فــي عــام 2018م ،كبيـ ًرا لإلدارييــن المالييــن لمشــروع
(بريفكيم) ،وهو مشــروع مشــترك بين أرامكو الســعودية وشــركة
بترونــاس فــي ماليزيا .إلــى جانــب ذلــك ،تولَّــى عــد ًدا مــن
المه ِّمات في جهات خارجية ،منها شركة (موتيفا).
ويحمــل الســيف شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن
جامعــة تامبــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ودرجــة
الماجســتير فــي إدارة األعمــال الماليــة مــن كليــة كامــرون
لألعمــال فــي جامعــة ســانت تومــاس فــي الواليــات المتحــدة
األمريكية.
يشــار إلــى أنــه شــارك ،كذلــك ،فــي عــدد مــن برامــج القيــادة
التنفيذيــة فــي الشــركة ،مــن بينهــا منتــدى قيــادة أرامكــو
الســعودية ،وبرنامــج آســيا لألعمــال والثقافة ،كما أكمــل برنامج
اإلداريين التنفيذيين في جامعة كولومبيا األمريكية.

متنوعة
«إثراء» يحتفي باللغة العربية بـ 10برامج ِّ
nary of Oil & Gas
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دليل التحرير العربي ألرا

مكو السعودية 2019

قاموس
أرامكو السعودية
إللنجليزنفط والغاز
ي-عربي

القافلة األسبوعية
الظه ــران  -احتف ــل مرك ــز المل ــك عبدالعزي ــز الثقاف ــي
العالم ــي (إث ــراء) يوم ــي  15و 16ربي ــع اآلخ ــر 1441هـــ (12
و 13ديســـمبر 2019م) باليـــوم العالمـــي للغـــة العربيـــة،
تزام ًن ــا م ــع احتف ــال منظم ــة اليونيس ــكو بلغتن ــا الخال ــدة
كل ع ــام ،وذل ــك عب ــر حزم ــة م ــن األنش ــطة والفعالي ــات
الت ــي ســلّطت الض ــوء عل ــى العالق ــة الوثيق ــة بي ــن اللغ ــة
العربيـــة وقضايـــا الهويـــة للنهـــوض بهـــا لغو ًيـــا وثقاف ًيـــا
ثري ــة م ــن مجموع ــة م ــن خب ــراء
وفكر ًي ــا ،وس ــط مش ــاركة ّ
اللغـــة العربيـــة وفنانـــي الخـــط العربـــي وأكاديمييـــن
وش ــعراء ،س ــع ًيا م ــن المرك ــز لتعزي ــز الوع ــي بمنج ــزات
اللغـــة العربيـــة وإعجازهـــا اللفظـــي وجماليـــات رســـمها
ومعانيها ،عبر تقديم  10برامج متن ّوعة.

اإلصدار األول

430

وتن ّوع ــت األنش ــطة والفعالي ــات الت ــي أقامه ــا المرك ــز
احتفــا ًء بلغــة الضــاد ،بيــن ورش عمــل ومعــارض ونــدوات
وعـــروض أدائيـــة ،حيـــث تناولـــت ورش العمـــل عـــدة
مواضي ــع ،منه ــا جمالي ــات خط ــوط اللغ ــة العربي ــة ،الت ــي
تهــدف إلــى تعلــم الخــط العربــي ،وإبــراز األدوات والمــواد
المســـتخدمة والفـــرق بينهـــا فـــي إعـــداد لوحـــة الخـــط
العرب ــي ،والتدري ــب عل ــى أه ــم ط ــرق الكتاب ــة الصحيح ــة
باســتخدام أدوات متعـ ّددة ،عــاوة علــى اســتعراض ألبــرز
الخط ــوط ف ــي تاري ــخ الخ ــط العرب ــي وطريق ــة كتابته ــا،
كمــا قـ ّدم البرنامــج للــزوار غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة
ورشـــة عمـــل تحـــت عنـــوان (ســـأتحدث لغتكـــم) ،التـــي
هدفـــت إلـــى تعليـــم مهـــارات اللغـــة العربيـــة ،وشـــرح
القواعـــد والطـــرق الالزمـــة لذلـــك ،وتضمنـــت الورشـــة
تقديم كتاب لتعلم اللغة العربية للمبتدئين.

تضمن ــت الفعالي ــات تدش ــين كتابي ــن أصدرتهم ــا
كم ــا
ّ
الشـــركة مؤخـــ ًرا فـــي ســـياق اهتمامهـــا باللغـــة العربيـــة
وخدمتهـــا ،وهمـــا« :دليـــل التحريـــر العربـــي ألرامكـــو
الســعودية» ،و«قامــوس أرامكــو الســعودية للنفــط والغــاز»،
ويم ّثـــل األول مرج ًعـــا موحـــ ًدا يُب ِّيـــن أســـلوب التحريـــر
العربـــي المتعـــارف عليـــه فـــي الشـــركة ،بمـــا فـــي ذلـــك
كيفيـــة كتابـــة المصطلحـــات المســـتخدمة فـــي الشـــركة
بعض ــا م ــن
وصياغ ــة المف ــردات والتراكي ــب ،كم ــا ِّ
يوض ــح ً
األخط ــاء وجوان ــب الضع ــف اللغوي ــة والتعبيري ــة الش ــائعة
لتجنبه ــا؛ بينم ــا يض ــم اآلخ ــر خالص ــة تج ــارب وخب ــرات
أجيـــال متعاقبـــة مـــن المترجميـــن الذيـــن عملـــوا فـــي
الش ــركة عل ــى م ــدى عق ــود ،ويعك ــس م ــدى ث ــراء م ــدارس
الترجم ــة الت ــي تحــ ّدر منه ــا ه ــؤالء المترجم ــون والبيئ ــة
التــي عملــوا فيهــا ،الســيما فــي الفتــرات التــي لــم تشــهد
م ــا نش ــهده الي ــوم م ــن تقني ــات حديث ــة ف ــي البح ــث ع ــن
المصطلحـــات ومعانيهـــا .ويســـتمد هـــذا القامـــوس
موثوقيتـــه مـــن المهـــارات والخبـــرات التـــي تمتـــع بهـــا
ه ــؤالء المترجم ــون ،وم ــن كون ــه المرج ــع الرس ــمي ف ــي
الترجمة الفنية ألكبر شركة نفط في العالم.
أمـــا نـــدوة «قصـــة اللغـــة وتفرعاتهـــا» ،فقـــد ناقشـــت
تاريــخ اللغــة ونظريــات نشــأتها األولــى ،إلــى جانــب تفــرع
اللغـــة إلـــى لهجـــات ،عـــاوة علـــى تأثيـــر الحيـــاة

االجتماعيـــة علـــى اللغـــة .بينمـــا ناقشـــت نـــدوة «رحلـــة
الحـــرف العربـــي» ،نشـــأة الكتابـــة وأدواتهـــا ،والنقـــوش
العربي ــة القديم ــة ،وتح ــول الكتاب ــة م ــن مرحل ــة الرس ــوم
إل ــى الرم ــوز ،ث ــم إل ــى الطريق ــة المقطعي ــة ،فاألبجدي ــة،
واآلث ــار العربي ــة المكتش ــفة ف ــي الحض ــارات المختلف ــة،
وأصول الكتابة العربية.
ـرض أدائ ــي
وم ــن بي ــن الفعالي ــات المق ّدم ــة ً
أيض ــا ع ـ ٌ
لألطفـــال بعنـــوان «الطفولـــة فـــي أغنيـــات» ،الـــذي
اس ــتعرض أب ــرز وأش ــهر أغني ــات الش ــارة ألف ــام الرس ــوم
المتحرك ــة ذات الش ــعبية بي ــن األجي ــال المتعاقب ــة ،إل ــى
جان ــب ورش ــة عم ــل بعن ــوان « ُمق ـ ّدم المس ــرح الصغي ــر»،
الت ــي هدف ــت إل ــى توظي ــف إمكان ــات األطف ــال الجس ــدية
واللغويـــة وتعزيـــز ثقتهـــم أثنـــاء القـــراءة الخطابيـــة أو
وتضمـــن برنامـــج الورشـــة
الشـــعرية أمـــام الجمهـــور،
ّ
التعريـــف بأهميـــة لغـــة الجســـد وتقنيـــات الصـــوت
وأســـاليب األداء والتلويـــن الصوتـــي ،واختُتمـــت الورشـــة
برنامجهـــا بتدريبـــات عمليـــة فـــي القـــراءة الخطابيـــة
والتمثيلية والشعرية على المسرح.
جان ــب آخ ــر م ــن الفعالي ــات تم ّث ــل ف ــي أمس ــية ش ــعرية
جمعــت أربعــة شــعراء مــن دول عربيــة مختلفــة ،بينمــا تــم
اســـتعراض جماليـــات الكتابـــة العربيـــة عبـــر معـــرض
«تاريـــخ اللغـــة العربيـــة» ،الـــذي قـــ ّدم لوحـــات توضـــح
مراحـــل تطـــور اللغـــة العربيـــة مـــن ناحيـــة المعاجـــم،
والقاموس ،والحروف.
تصوير :أحمد آل ثاني

جانب من األمسية الشعرية التي َّ
نظمها مركز إثراء على هامش احتفاله
باليوم العالمي للغة العربية ،التي جمعت أربعة شعراء من دول عربية مختلفة،
وعروضا أدائية.
تضمنت الفعاليات ورش عمل ومعارض وندوات
حيث
ً
ّ
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(صنع يف السعودية) يواصل صعوده وتوسيع آفاقه

وضع حجر األساس لمعمل جديد لتصنيع المواد الكيميائية
القافلة األسبوعية

الجبيــل  -يواصــل برنامــج أرامكــو الســعودية (صنــع
فــي الســعودية) ،الــذي يهــدف نحــو االســتفادة مــن القــدرة
الشــرائية فــي تقويــة اقتصــاد المملكــة ،إلحــراز مزيــد مــن
ٍ
عديــد مــن
التقــ ّد م والتطــور ،حيــث اســتطاع تحقيــق
اإلنجــازات ،بعــد أن جعــل شــركاء أرامكــو اإلســتراتيجيين
يؤمنــون بمفهــوم التوطيــن وأنــه جــزء أســاس مــن
ممارســاتهم التجاريــة .وهــو مــا أكــ ّده النائــب األعلــى
للرئيــس للخدمــات الفنيــة فــي أرامكو الســعودية ،األســتاذ
أحمــد عبدالرحمــن الســعدي ،أثنــاء مراســم وضــع حجــر
األســاس إلنشــاء معمـ ٍـل جديد لتصنيــع المــواد الكيميائية،
الــذي ن ُّظــم ،مؤخــ ًرا ،وقامــت علــى بنائــه شــركة بيكــر
هيــوز جنــرال إلكتريــك فــي مجمــع الصناعــات
البالســتيكية والكيميائيــة (بــاس كيــم) ،المجــاور لمرافــق
شركة صدارة للكيميائيات في الجبيل.
وفــي كلمتــه االفتتاحيــة ،قــال الســعدي« :إن وضــع حجــر
األســاس لمرفــق لتصنيــع المــواد الكيميائيــة المتخصصــة
التابعــة لشــركة بيكــر هيوز جنــرال إلكتريك ،هــو يوم نتطلع
إليــه منــذ عــدة أشــهر ،كمــا إننــا نرحب بالتــزام شــركة بيكر
هيــوز جنــرال إلكتريــك ببرنامــج تعزيــز القيمــة المضافــة
اإلجماليــة لقطــاع التوريــد فــي المملكــة (اكتفــاء) ،الــذي
يعزِّز توطين السلع والخدمات».
وأشــار الســعدي فــي كلمتــه إلــى أن المنشــأة ســتعزّز مــن
الشــراكة الحقيقيــة ،إلــى جانــب توافقهــا مــع برنامــج
التوطيــن فــي أرامكــو الســعودية (اكتفــاء) ،مضي ًفــا« :ولكــن
األهــم مــن ذلــك كلــه أنهــا تحقّــق رؤيــة المملكــة .»2030
وأوضــح أن جلــب القــدرة علــى التصنيــع الكيميائــي
المتخصــص هــو أحد العناصــر ،ولكن القــدرة على تصدير
«ص ِنــع فــي المملكــة العربيــة
المنتجــات وعليهــا شــعار ُ
الســعودية» يأخذنــا إلــى مســتوى مختلــف تما ًمــا .وقــال:
«لقــد عملنــا علــى توســيع جهودنا مــن أجل تطويــر منظومة

أحمد السعدي( ،الرابع من
اليمين) ،مع قادة أعمال
آخرين في حفل وضع
حجر األساس لمعمل
جديد لتصنيع
الكيميائيات قامت ببنائه
بيكر هيوز جنرال إلكتريك
في مجمع بالس كيم
المجاور لمرافق شركة
صدارة للكيميائيات في
الجبيل .وقال السعدي« :إن
هذه المنشأة ستع ّزز
شراكتنا بالفعل ،وهي
متوافقة مع برنامجنا
للتوطين (اكتفاء) ،ولكن
األهم من ذلك كله أنها
تحقق رؤية المملكة
.»2030

متكاملــة لتكــون عامــل تمكيــن نســتطيع مــن خاللــه
االســتفادة مــن اإلمكانــات الكاملــة لبرنامــج اكتفــاء ،كمــا أن
شــركة بيكــر هيــوز تســاعد فــي تحقيــق الربح للجميــع على
ضــوء رؤيــة  2030وبرنامــج اكتفــاء» ،وأردف قائـ ًـا« :وأنــا
علــى يقيــن أن هــذه المنشــأة ســوف تلهــم اآلخريــن ليحــذو
حذوكم».
جديــر بالذكــر ،أن شــركة صــدارة للكيميائيــات ســتقوم
بتزويــد اللقيــم الــازم لمرفــق شــركة بيكــر هيــوز الجديــد
إلنتــاج المــواد الكيميائيــة ،كمــا أنهــا ســتدعم المجموعــة
الكاملــة مــن الخدمــات الكيميائيــة والحلــول التقنيــة
الخاصــة بالشــركة ،إلنتــاج ومعالجــة ونقــل الهيدروكربــون،
والصناعــات البتروكيميائيــة .وســيكون هنــاك تعــاون بيــن
موظفــي شــركة بيكــر هيــوز مــع الباحثيــن والخبــراء
المختصيــن فــي مركــز بيكــر هيــوز للتقنيــة فــي الظهــران

لمعالجــة التحديــات الخاصــة بالمنطقــة مــن حيــث المــواد
الكيمائية ،وتقديم حلول ذات قيمة مضافة للعمالء.

تلبية االحتياجات المتزايدة
وقــال نائــب الرئيس للمشــتريات وإدارة سلســلة اإلمداد،
األســتاذ محمــد الشــمري« :إن هــذا النجــاح دليــل علــى
التــزام شــركة بيكــر هيــوز بالوفــاء بخطــة العمــل الخمســية
التــي تــم توقيعهــا فــي منتــدى اكتفــاء ســنة 2018م .وهــذه
الجهــود مهمــة فــي بنــاء سلســلة التوريــد المحليــة ،وتحقيق
أهــداف اكتفــاء .وهــو إنجــاز تح ّقــق ونتطلــع نحــو تحقيــق
مزيــد مــن اإلنجــازات مــع عديــد مــن موردينــا» .فيمــا
تحــدث نائــب رئيــس شــركة بيكــر هيــوز لحقــول الزيــت،
والمــواد الكيميائيــة الصناعيــة ،الســيد جيــروم جمــال،

ً
قائــا« :يســرنا أن نبــدأ فــي بنــاء منشــأة تصنيــع المــواد
الكيميائيــة فــي المملكــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات
المتزايدة للعمالء في هذه المنطقة وخارجها».
وأشــار جمــال إلــى أن وضــع شــركة بيكــر هيــوز كشــركة
ابتكاريــة رائــدة فــي تقنيــات المــواد الكيميائيــة ،أســهم فــي
موضحــا بقولــه« :إن توطيــن
دفــع قطــاع الطاقــة لألمــام،
ً
هــذه القــدرات فــي المملكــة مــن شــأنه أن يدفــع التنميــة
المســتمرة ألعمالنــا وموظفينــا لتتوافــق بشــكل كامــل مــع
برنامج اكتفاء».
وكان مــن بيــن حضــور هــذا االفتتــاح ،رئيــس مجلــس
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة بيكــر هيــوز ،الســيد
لورينــزو ســيمونيللي ،ونائــب رئيــس شــركة بيكــر هيــوز فــي
المملكــة ومنطقــة الخليــج الشــمالي وشــرق البحــر
المتوسط ،األستاذ زاهر إبراهيم.

من خالل االلتحاق بجمعيات تنمية املواهب..

اعا للتغيير
التدريب والتطوير تح ُّ
ث الموظفين على أن يكونوا ُص ّن ً
القافلة األسبوعية

ـتمر دائــرة التدريب والتطويــر في أرامكو
الظهــران  -تسـ ُّ
الســعودية فــي تنميــة الفــرص التــي أتاحهــا إطــاق شــبكة
التعليــم والتطويــر لجمعيــة تنميــة المواهــب فــي منطقــة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وقــد انضــم إلــى الشــبكة منــذ إطالقهــا أكثــر مــن 700
عضــو ،مــن  22دولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
فرصــا لتبــادل
إفريقيــا .وتو فِّــر الشــبكة ألعضائهــا
ً
المعلومــات والتقنيــات وأفضــل الممارســات ،مــن خــال
المتخصصيــن فــي التعليــم ،تضــم أكثــر مــن
مجموعــة مــن
ِّ
 35ألف عضو في  120دولة حول العالم.
إلــى جانــب ذلــك ،تشــجع دائــرة التدريــب والتطويــر
ّ
موظفيهــا علــى االنضمــام إلــى الجمعيــة العالميــة لتنميــة
فرصــا أفضــل لبنــاء شــبكة
المواهــب ،التــي تتيــح لهــم
ً
عالقــات واســعة .وقالــت رئيســة مجلــس إدارة شــبكة
التعليــم والتطويــر لجمعيــة تنميــة المواهــب فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،ســعاد القطــري:
«انضمامــك إلــى الشــبكة العالميــة لتنميــة المواهــب ،إلــى
جانــب الشــبكة اإلقليميــة ،يجعــل منــك صان ًعــا للتغييــر،
ورائــ ًدا معرف ًيــا فــي مجــال تنميــة المواهــب فــي الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا .وتتيــح العضويــة المشــتركة فــي
الشــبكتين فرصــة فريــدة للتواصــل مــع مهنييــن فــي هــذا
التخصص ،على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي».
ُّ

فوائد وفرص
وتضـ ّم الجمعيــة العالميــة لتنميــة المواهــب  200عضــو
مــن شــبكة التعليــم والتطويــر لجمعيــة تنميــة المواهــب فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ،ومــن المتوقع أن

خالل إطالق شبكة التعليم
والتطوير لجمعية تنمية
المواهب في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا،
ذكر فيصل الحجي أن
األعضاء المنضمين لهذه
الشبكة ،سيستفيدون من
المحتوى والتدريب
خصيصا
المصمم
ً
َّ
للمهنيين المشاركين في
اإلدارات التدريبية.

ينضـ َّم مزيــد مــن األعضــاء عندمــا تصبــح فوائــد العضويــة
معروفة على نطاق أوسع.
وقــد بــدأت الشــراكة التي عقدتهــا الشــبكة اإلقليمية مع
الجمعيــة العالميــة لتنميــة المواهــب بتحقيــق فوائــد
ملموســة لألعضــاء ،حيــث اســتضافت الجهتــان المؤتمــر
والمعــرض الســعودي لتنميــة المواهــب فــي الريــاض فــي
فــرص
الفتــرة مــن  3إلــى  4ديســمبر ،حيــث ُق ّدمــت
ٌ
ـروض تقديميــة حــول أفضل الممارســات في
للتواصــل ،وعـ ٌ
مجال التعليم والتطوير.
قدمــت الشــبكة اإلقليميــة ،مؤخَّ ــ ًرا،
إلــى جانــب ذلــكَّ ،
سلســلة دورات اإلتقــان وبرامج االعتمــاد للجمعية العالمية
مــرة فــي أرامكــو
لتنميــة المواهــب ،التــي ُعقــدت ألول َّ
الســعودية ،وذلــك فــي مركــز تدريــب األمــن الصناعــي فــي
الظهران.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ن ُِّظــم أول حفــل عشــاء لشــبكة
التعليــم والتطويــر لجمعيــة تنميــة المواهــب فــي الشــرق
قــدم رئيــس جمعيــة
األوســط وشــمال إفريقيــا ،حيــث َّ
عرضــا
مهندســي البتــرول ،األســتاذ ســامي النعيــم ،خاللــه
ً

تقديم ًيا عن استقطاب الكفاءات واالحتفاظ بهم.

افتتاح ناجح
وكان المديــر العــام للتدريــب والتطويــر ،األســتاذ فيصــل
الحجــي ،قــد أطلــق شــبكة التعليــم والتطوير لجمعيــة تنمية
المواهــب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
فــي  1مايــو 2019م ،مــن خــال تشــغيل شاشــة عــرض فــي
ســاحة البــازا فــي الظهــران ،امتــأت بتهانــي أعضــاء
الجمعيــة العالميــة لتنميــة المواهــب حــول العالــم .وحضــر
االفتتــاح  300شــخص ،كان مــن بينهــم أعضــاء فــي اإلدارة
العليــا ألرامكــو الســعودية ،ومم ِّثلــون مــن شــركات محليــة
كبرى.
وقــال الحجــي ،الــذي يُعـ ُّد أول رئيــس للشــبكة« :ألرامكــو
الســعودية إرثٌ ضخــم فــي مجــال التدريــب والتطويــر
يضاهــي ذلــك الــذي تملكــه الجمعيــة العالميــة لتنميــة
المواهــب» .وأضــاف الحجي« :نفتخر جمي ًعا بهذه الشــبكة
المتخصصــة فــي تعزيــز التعلُّــم والتطويــر فــي
الجديــدة
ِّ

الشرق األوسط وشمال إفريقيا».
وحــول الفائــدة المنشــودة لهــذه الخطــوة ،قــال الحجــي:
«نحــن فــي أرامكــو الســعودية نعمــل فــي مجــال التدريــب
والتطويــر منــذ أكثــر مــن  80عا ًمــا ،وقد عملنا علــى تطوير
األفــراد ،ليــس لغايــات العمــل فــي الشــركة فحســب ،بــل
لفائــدة المجتمــع ككل .وعنــد االنضمــام لهــذه الشــبكة،
المصمــم
سيســتفيد األعضــاء مــن المحتــوى والتدريــب
َّ
خصيصا للمهنيين المشاركين في إداراتنا التدريبية».
ً
مــن جانبــه قــال مديــر إدارة حلــول وخدمــات التعلُّــم،
األســتاذ عبداهلل غباني ،إن الشــبكة اإلقليمية ســوف تسـ ُّد
النقــص فــي أعــداد المهنييــن فــي الشــرق األوســط ،ممــن
لــم تتوفّــر لهــم ســابقًا منصــة للتعــاون فــي القضايــا
المشتركة في مجال تنمية المواهب الوطنية.
وأضــاف غبانــي« :الجمعيــة العالميــة لتنميــة المواهــب
موجــودة منــذ أكثــر مــن  75عا ًمــا ،ولديهــا خبــرة عريضــة
يمكن االســتعانة بها ،وسيســهم اســتخدام شبكات الجمعية
ومصادرهــا فــي تعزيــز معــارف األعضــاء وتطويــر
مواهبهم».
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بح ًثا عن النفط
تحت بحر ٍ من الرمال

القافلة األسبوعية

يقوم قائد فريق مراقبة جودة البيانات البحرية والسيزمية عالية الدقة ،أندرو
ويليام باوز (في الوسط) ،مع أعضاء فريقه خالد الصقير وجو ليهاو ،باستخدام
أدوات رياضية وبيانية للتدقيق في بيانات المسح السيزمي التي أرسلتها الفرق
الميدانية وذلك قبل أن يتم تحميلها في قاعدة معلومات الشركة.

مصلح جميل الخثعمي
تصوير :بريجيدو الكيدي ،وحسن المبارك

الربـع الخالـي  -وسـط ٍ
بحـر من الكثبان الرمليـة ،على األطراف الشـرقية للربع
الخالـي ،يوقـف فهـد العمـري ،أخصائـي أعلـى مسـح سـیزموغرافي ،سـيارته ثـم
يترجـل منهـا ،ليختبـر كثافـة الرمـال ومـدى إمكانية عبـور سـيارات الدفـع الرباعي
عبر الكثبان الممتدة ،وذلك بعد أن درس تكوينات الرمال على الخرائط الملتقطة
مقترحـا للعبـور .وفـي الوقـت نفسـه ،يقـف
عبـر األقمـار الصناعيـة ورسـم طريقًـا
ً
زميله سلطان المري ،أخصائي مسح سیزموغرافي ،على قمة كثيب رملي ،مطلقًا
بصره عبر المدى لرؤية الحجم الحقيقي للكثبان التي تحيط بموقع العمل.
تعيد صورتا سـلطان وفهد لألذهان صور الرحالة والمستشـرقين األوائل الذين
عبروا الربع الخالي على الجمال ووثقوا رحالتهم مع مرافقيهم العارفين بفطرتهم
دروب الصحـراء ،ولكـن فهد وزميليه ،سـلطان وعبداهلل العبيده ،الجيل الشـاب من
دائـرة التنقيـب ،يعبـرون الربـع الخالـي متزوديـن بأحـدث األجهـزة والمعـدات ،فـي
مهمة عمل في منطقة أم الزمول على بعد  160كيلومت ًرا من معامل الشيبة.
ويُعـد عمـل فريـق تحديـد مواقـع اآلبـار فـي وحـدة المسـاحة للتنقيـب بـإدارة
رئيسـا في عملیة استكشـاف مكامن النفـط والغاز
التصويـر الجيوفيزيائـي ،مكو ًنا ً
التي تقوم بها أرامكو السعودية في مناطق المملكة المختلفة .فبعد النظرة العامة
والشـمولية التـي یتـم الحصـول عليهـا عـن طریـق المسـح السـیزموغرافي ،وبعـد

معالجـة ودراسـة النتائـج بشـكل دقیـق ،ترسـل دائـرة التنقيـب فریـق تحديـد مواقـع
اآلبار إللقاء نظرة أكثر دقة ،وللتأكد من مالءمة الموقع للحفر وتوافقه مع معاییر
السلامة والهندسـة ،ومن ثم الحصول على أبعاد الموقع الدقيقة وتسليمها لدائرة
الحفر وصيانة اآلبار ،التي ستتولى بعد ذلك بناء طریق ومنصة الحفر .وفي وقت
الحق ،وبعد اكتمال عملیة البناء ،یعود الفریق للقيام بأعمال المسح النهائي.
وقـد أتيحـت لنـا فـي (القافلة األسـبوعية) فرصـة مرافقـة الفريـق وتوثيق
مهمـات عملهـم ،حيـث انضممنا إليهم في مطار الشـيبة قادمين من مطـار الدمام،
وكانـوا قـد سـبقونا بالوصـول إلـى الشـيبة عـن طريـق البـر ،قادميـن مـن الظهـران
مـرو ًرا بعـدد مـن مناطق المملكة في رحلـة امتدت ألحد عشـر يو ًما قطعوا خاللها
أكثـر مـن  15ألـف كيلومتـر .ومـن مطـار الشـيبة ،انطلقنا لمـدة يومين مـع مرافقينا
بسـيارات الدفـع الرباعـي ،تاركيـن خلفنا معامل الشـيبة لنقطع مئـات الكيلومترات
متنقليـن بيـن مواقـع عمـل الفريـق فـي منطقـة أم الزمـول ،وال شـيء يلـوح علـى مـد
البصر غير بحور من الصبخات وكثبان الربع الخالي السـاحرة ،التي تكون قاسـية
ومنيعة أحيا ًنا ،ولكن فريق تحديد مواقع اآلبار مجه ٌز بالمعرفة واألدوات والشغف
تجسـد إحـدى قصـص نجـاح أرامكـو
واللياقـة البدنيـة إلنجـاز مهمتهـم ،التـي ّ
السعودية.

يقف سلطان المري ،على قمة كثیب رملي مطلقً ا بصره عبر المدى لرؤية الحجم الحقيقي للكثبان التي تعترض طریق عملهم.

تتعدد مهمات وحدة المساحة للتنقيب في دعم مشاريع دائرة التنقيب ،ويظهر في
ّ
الصورة قائد فريق المشاريع الخاصة وغير السيزمية بوحدة المساحة للتنقيب،
رتشارد جرانت موفيت (الثاني من اليسار) ،يناقش مع فريقه ( من اليمين) صن
داتشينج ،ولينكولن شينور ،وآلن أندرسون ،وعبدالستار الغربي ،ومحمد شيخ
الصافي ،مواقع المسح االستكشافي والحفر البحرية على خارطة توضح بشكل
تفصيلي أعماق المياه في المنطقة المستهدفة لتسهيل عملية المالحة بشكل آمن
وتقدير مساحات المسح.

أخصائي
جهاز اس
مسح م
من جام

رئیس وحدة المساحة للتنقیب ،الحق ساجر الشمري ،یعرض ،في مكتبه في مبنى
التنقيب ،صورة له أثناء عمله في منطقة الكدن في الربع الخالي تعود للعام
1984م ،ویظهر في الصورة أحد األجهزة القديمة التي استخدمتها األجيال األولى
ویعد الشمري من السعودیین األوائل
من فرق االستكشاف في أرامكو السعوديةُ .
الذين تدرجوا عبر برامج التدريب والتطوير حتى حصل على بكالوريوس هندسة
المساحة من جامعة والیة أوریقون عام 1994م.

داخل منزله في الظهران ،یقف فهد العمري مع أبنائه أمام خارطة المملكة
ً
محاول اختبار معلوماتهم حول وجهات عمله.
العربية السعودية

المعبدة خالل رحالت العمل في مناطق المملكة المختلفة لتحديد وقیاس مواقع االستكشاف .و یعتمد الفریق على أجهزة تحدید مواقع متن ّوعة للوصول إلى مواقع
معبدة ،يقطع الفریق طرقً ا وعرة سواء عبر الكثبان الرملية أو الطرق غیر
َّ
باإلضافة إلى السفر عبر طرق َّ
الفریق .وقد قطع الفریق أكثر من  15.1ملیون كيلومتر خالل السنوات العشر الماضية.
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ي مسح سیزموغرافي ،عبداهلل سلطان العبیده ،يضع أخصائي أعلى مسح سیزموغرافي ،فهد محمد العمري،
یحدد موقع حفر جديد باستخدام أجهزة مسح دقيقة عن
ستقبال بيانات نظام اإلحداثيات العالمي على نقطة
ّ
مرجعية .العبيده حاصل على بكالوريوس جیوماتیكس طریق نظام اإلحداثيات العالمي على األطراف الشرقية
للربع الخالي على ُبعد مئات الكيلومترات من معامل الشیبة.
معة الملك عبدالعزیز في جدة.
العمري يحمل بكالوريوس هندسة مساحة من جامعة والیة
نیومكسیكو.
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یتعرض أعضاء الفريق خالل رحالت عملهم لمصاعب جمة نتیجة وعورة الطرق قبل الوصول إلى مواقع العمل .وحین تستدعي أصول السالمة عدم
ّ
مشيا على األقدام للوصول لمواقع العمل.
المجازفة بقیادة السیارات بسبب وعورة الكثبان ،یحمل أعضاء الفریق ّ
معداتهم ً

یمتد عمل الفریق
المیداني من ساعات
الصباح األولى حتى غروب
الشمس .ورغم بعدهم عن
المرافق الرياضية
والترفيهية ،یجد أعضاء
الفریق في أماكن عملهم
في الصحراء ،مساحة
لممارسة هواياتهم.

العمل ،وهي أجهزة حديثة مشفرة للتواصل وضمان سالمة

یقوم سلطان المري
بمعایرة جهاز استقبال
بیانات نظام اإلحداثيات
العالمي على نقطة
مسح مرجعیة .وتُعد
نقاط المسح المرجعیة
المرتبطة بنظام
اإلحداثيات العالمي
ركیزة رئيسة في
الحصول على بیانات
مكانیة ذات دقة عالیة
ویتم بناء وقیاس هذه
النقاط المنتشرة في
مناطق كثیرة عبر عدة
جهات خاصة وحكومیة
لخدمة أغراض المسح
عالي الدقة .المري
حاصل على شهادة
البكالوريوس في علم
المساحة والخرائط من
جامعة نیوكاسل في
بریطانیا.

سیارات الفریق تغادر أحد المواقع بعد تحدیده بشكل دقیق لتتولى دائرة الحفر وصيانة اآلبار بعد ذلك بناء طریق
علما أن الفریق قام بتحدید أكثر من  1000موقع لالستكشاف التقلیدي وغیر التقلیدي منذ
وتنصيب منصة الحفرً ،
مطلع العام الحالي.
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يف ورشةالعمل الثالثة لألفكار املُبتكرة..

أعمال الزيت في منطقة األعمال الشمالية تعزِّز
بالمتفوقين
التواصل بين الموظفين وتحتفي
ِّ

كرم 33
نايف السلمي ُي َّ
متف ِّوقً ا من خريجي
الكليات والثانوية
العامة ،في دائرة أعمال
الزيت في منطقة
األعمال الشمالية ،في
إطار الجهود لتنمية
العنصر البشري
بوصفه ركيزة بناء
المستقبل.

عبد احلكيم الهزازي
الجعيمــة َّ -
نظــم قســم تطويــر المــوارد البشــرية فــي
دائــرة أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية،
مؤخَّ ــ ًرا ،ورشــة عمــل تحــت عنــوان (األفــكار المبتكــرة
والــدروس المســتفادة) ،ســلَّطت الضــوء علــى أهميــة
تبــادل األفــكار ،وتعزيــز التواصــل والتعــاون بيــن
الموظفيــن ،وإعطــاء الموظفيــن الشــباب فرصــة
استعراض أفكارهم وابتكاراتهم.
تحــدث مديــر
وفــي كلمــة افتتــح بهــا ورشــة العمــل،
َّ

إدارة اإلنتــاج فــي رأس تنــورة ،األســتاذ نايــف الســلمي،
عــن أهميــة التواصــل وتبــادل الخبــرات واألفــكار بيــن
مختلــف الفئــات العمريــة للموظفيــن ،مؤ ِّكــ ًدا علــى دور
هذه الورش في تغيير منظومة العمل نحو األفضل.
شــدد الســلمي فــي كلمتــه علــى
إلــى جانــب ذلــكَّ ،
أهميــة الســامة ،وضــرورة التق ُّيــد بإجراءاتهــا ،ســوا ًء
داخل الشركة أم خارجها.
مــن جانبــه ،أ َّكــد الناظــر اإلداري لقســم تطويــر الموارد
البشــرية ،طــال المنصــور ،ضــرورة عمــل الموظفيــن
مشــد ًدا علــى قــدرة أي موظــف
علــى تطويــر أنفســهم،
َّ

علــى صناعــة الفــرق ،إذا مــا تو َّفــرت لديــه الرغبــة فــي
استثمار أفكاره ،وتطوير مهاراته المهنية.
كل مــن بــدر المــري وقاســم اليامــي،
وقــد شــارك ٌّ
بقصيــدة شــعرية عــن الســامة نالــت استحســان
الحضور.

تنمية العنصر البشري
وتضمنــت ورشــة العمــل تكري ًمــا لـــ  33موظ ًّفــا متف ّو ًقــا،
َّ
مــن خريجــي الكليــات والثانويــة العامــة مــن مختلــف

محمـد الشـهري ومحمـد
الغامدي
تمحـورت مشـاركتهما حول
الصمـام آلـي التشـغيل ،حيـث
ّ
اسـتعرضا األجـزاء الداخليـة
ا لمك ّو نـة لـه  ،و ا أل سـا ليب
المتطـ ِّو رة لحـل المشـكالت
المتعلِّقـة بأحـدث ُمنتجاتـه،
التـي مـن شـأنها أن تُقلِّـل مـن
تكاليـف الصيانـة ،وتُسـهم في
بالمصنِّعين.
تجنُّب االستعانة ُ

حسين الربيع
تحدث عن إصالح صمامات
َّ
أمـان الضغـط العالـي في قسـم
إنتـاج الغاز في منطقـة األعمال
الشـمالية ،وتجربـة إصلاح أول
صمـام أمان للضغط العالي في
المنطقـة المغمـورة فـي حقـل
ا لعر بيـة  ،ا لتـي نتـج عنهـا
تخفيـض التكاليـف مـن خلال
االسـتغناء عـن االسـتعانة بفنيي
الصيانة من الخارج.

فيصل الشرعان
تمحـورت مشـاركته حـول
المضخـات ،وطريقـة إجـراء
اإلصالحـات الالزمـة عليهـا،
وأسـباب بعـض األعطـال
الرئيسة المرتبطة بها وكيفية
تفاديهـا ،باإلضافـة إلـى بعض
االختبارات والفحوصات التي
تُجـرى للتأ ُّكـد مـن سلامة
المضخات وجهوزيتها للعمل.

ماجد الشمري
تحـدث حـول طـرق الكشـف
َّ
عـن التآكل والصـدأ في خطوط
أنابيـب اإلنتـاج ،باسـتخدام
متخصصـة مصنوعة من
أدوات
ِّ
مـادة هـذه الخطـوط نفسـها،
حيـث تُو ضـع د ا خـل خـط
األنابيـب لمـدة معينـة ،ثـم
تُستخرج لمعرفة مستوى التآكل
متخصصـة
بواسـطة أجهـزة
ِّ
مصادق عليها من الشركة.

زايد الرشيدي
تحـدث عـن نظام السلامة
َّ
فـي إدارة اإلنتـاج فـي رأس
تنـورة ،وكيفيـة جعـل هـذا
النظـام ذك ًيا من خالل إرسـال
الرسائل ،ومراقبة سير العمل
بإيجاد أسـهل الطرق وأكثرها
فاعليـة فـي متابعـة األخطـاء،
والتذكير بها.

عبدالمحسن المري
اسـتعرض فـي نظـرة عامـة
موضـوع االهتـزازات التـي
بمعـد ا ت ا لتشـغيل ،
تتعلَّـق
َّ
مع ِّرفًـا بهـا وبأهـم أسـبابها،
وكيفيـة تفاديهـا ،واألجهـزة
المستخدمة في قياسها.

التخصصــات .وفــي هــذا الصــدد ،أشــار مستشــار
ّ
التدريــب فــي قســم المــوارد البشــرية فــي الدائــرة،
عبدالحكيــم الهــزازي ،إلى أن الشــركة تحتفــي بإنجازات
موظفيهــا ،وتعمــل علــى تعزيــز مهاراتهــم القياديــة
واإلنتاجية.
كرميــن منــذ بدايــة العــام الحالــي
الم
ـدد
ـ
ع
ـغ
وقــد بلـ
ُ َّ
 172متفو ًقــا ،مــن إجمالــي الخريجيــن البالــغ عددهــم
متدر ًبــا .ويأتــي هــذا التكريــم فــي إطــار جهــود
َّ 376
الدائــرة لتنميــة العنصــر البشــري بوصفــه ركيــزة بنــاء
المستقبل.

ﻣﺨﯿﻢ 2019

إﺛﺮاء اﻟﺸﺘﻮي

ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ اﳌﺠﻬﺮ

اﳌﺴﺎرات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻣﻦ اﻹﺛﻨﯿﻦ إﻟﯽ اﻟﺨﻤﯿﺲ
 15 - 13 ،12 - 10 ،9 - 7 ،6 - 4ﺳﻨﻮات

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

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

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ

اﻟﻌﻤﺮ 12 - 10 :ﺳﻨﻮات

اﻟﻌﻤﺮ 15 - 13 :ﺳﻨﻮات

 3:00م – 7:00م

 3:00م – 7:00م

 9:00ص – 1:00م

 9:00ص – 1:00م

 23دﯾﺴﻤﺒﺮ –  26دﯾﺴﻤﺒﺮ

 23دﯾﺴﻤﺒﺮ –  26دﯾﺴﻤﺒﺮ

 6ﯾﻨﺎﯾﺮ –  9ﯾﻨﺎﯾﺮ

 6ﯾﻨﺎﯾﺮ –  9ﯾﻨﺎﯾﺮ

 3:00م – 7:00م

 3:00م – 7:00م

 9:00ص – 1:00م

 9:00ص – 1:00م

 30دﯾﺴﻤﺒﺮ –  2ﯾﻨﺎﯾﺮ

 30دﯾﺴﻤﺒﺮ –  2ﯾﻨﺎﯾﺮ

 13ﯾﻨﺎﯾﺮ –  16ﯾﻨﺎﯾﺮ

 13ﯾﻨﺎﯾﺮ –  16ﯾﻨﺎﯾﺮ

ﻋﺪﺳﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺸﺮات ﻋﺪﺳﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
اﻟﻌﻤﺮ 6 - 4 :ﺳﻨﻮات

 1000ر.س

اﻟﻌﻤﺮ 9 - 7 :ﺳﻨﻮات

 1000ر.س

 3:00م – 7:00م

 9:00ص – 1:00م

 6ﯾﻨﺎﯾﺮ –  9ﯾﻨﺎﯾﺮ

 6ﯾﻨﺎﯾﺮ –  9ﯾﻨﺎﯾﺮ

 3:00م – 7:00م

 9:00ص – 1:00م

 13ﯾﻨﺎﯾﺮ –  16ﯾﻨﺎﯾﺮ

 13ﯾﻨﺎﯾﺮ –  16ﯾﻨﺎﯾﺮ

 1000ر.س

 1000ر.س

 1000ر.س

 1000ر.س

ﺳﺠﻞ ﻃﻔﻠﻚ اﻵن!
ّ
ﺧﺼﻢ  %20ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ إﺛﺮاء

www.ithra.com/winter-camp
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إعداد :صالح حنيتم الغامدي

حوادث الدهس على الطريق:

ال تكن ضحية لها!

وضوحــا ،وعنــد عبــور الطريــق يُنصــح أن يكــون العبــور
ً
دائ ًمــا مــن المســارات المخصصــة لعبــور المشــاة مــع
مراقبــة حركــة المــرور جيـ ًدا ،وعدم عبــور المشــاة إال بعد
التأكد من خلو الطريق من السيارات.

هكذا يأمن المشاة الخطر

تُســهم ،بــل تكــون أحيا ًنــا هــي الســبب الرئيــس ،فــي وقــوع
عديــد مــن حــوادث الدهــس ،نتيجــة عــدم تقيدهــم
باســتخدام المســارات المخصصــة لعبــور الطريــق ،وعدم
ً
إجمــال بمبــادئ الســامة الخاصــة بالعبــور
وعيهــم
اآلمن.
فعلــى الرغــم مــن حــرص مصممــي الطــرق علــى
التخطيــط لمختلــف الوســائل التــي تكفــل ســامة المشــاة
مــن خــال توفيــر المعابــر العلويــة واألرصفــة والممــرات

ال شــك أن الخســائر البشــرية التــي تُحصــد كل يــوم
نتيجــة للحــوادث المروريــة جــد مؤلمــة ،ويأتــي فــي
مق ّد متهــا حــوادث الدهــس التــي تســارعت وتيرتهــا
وارتفعــت نســبتها فــي الفتــرة األخيــرة وذلــك نتيجــة لعــدة
عوامــل ،يأتــي علــى رأســها ســلوك الســائق كتجــاوز
الســرعة المحــددة ،والتهــور فــي الســياقة ،وعــدم احتــرام
حقوق المشاة.
وفــي المقابــل ،فــإن ســلوكيات بعــض المشــاة الخاطئــة

 ٦أسباب
معدالت
ترفع ّ
حوادث دهس
المشاة

السلوكيات
الخاطئة
للمشاة

١

عدم التقيد باألماكن
المخصصة للمرور

عدم التزام
العمال بارتداء المالبس
العاكسة للضوء

٦

حوادث الدهس

٢

عدم وجود جسور
للمشاة

٣

وعي السائق والمشاة
ته ّور السائقين

٥

عدم انتظار فتح
اإلشارة لمرورهم

٤

أهمية ماسحات الزجاج في السيارة
تحافـظ الماسـحات على صفـاء الزجاج األمامي للسـيارة
فـي جميـع أنـواع الطقـس ،لذلـك مـن المهـم المحافظة على
جودتهـا وفاعليتهـا .فينبغـي اسـتبدال ماسـحات الزجـاج
األمامـي مرتيـن فـي السـنة علـى األقـل بغـض النظـر عـن
مـدى اسـتخدامها ،وأكثر من ذلك إن ظهـرت عليها عالمات
االهتراء.
قـد تـؤدي الحـرارة والبـرودة وأشـعة الشـمس المباشـرة
إلـى تشـقق وتمـزق المطاط ،مما يتـرك بق ًعا عند اسـتخدام
ماسـحات الزجـاج األمامـي .وقـد تـؤدي فتـرات طويلـة مـن
عـدم االسـتعمال إلـى التصـاق المطـاط بالزجـاج األمامـي.
وفقـد يتمـزق المطـاط وتخـدش الـذراع المعدنيـة الزجـاج
األمامـي وتتلفـه .كذلـك فـإن سـماع صـوت صريـر أثنـاء
تشغيل الماسحات هو أحد الدالئل على وجوب استبدالها.
ولكي تحافظ على جودة الماسحات ،امسحها باستخدام
سـائل تنظيـف الزجـاج األمامـي وقطعـة قماش ناعمـة .ومن

الخاصــة بعبــور المشــاة والحواجــز واإلشــارات المروريــة
التــي تســاعد علــى توجيــه حركــة الســير والفصــل بيــن
حركــة الســيارات والمشــاة ،إال أن الواقــع يؤكــد أن تلــك
الوســائل لــم تحــد ولــم تمنــع وقــوع كثيــر مــن حــوادث
دهــس المشــاة ،وذلــك بســبب تلــك الســلوكيات الخاطئــة
لبعض المشاة والسائقين م ًعا.
كمــا أن بعــض مشــاريع إنشــاء وصيانــة البنيــة التحتيــة
التــي تجــري فــي الشــوارع كثيـ ًرا مــا تعرقــل حركــة المشــاة
وتعرضهــم للدهــس .وجديــر بالمالحظــة هنــا أن معظــم
حــوادث الدهــس تقــع إمــا فــي الســاعات األولــى مــن
الصباح أو في الساعات المتأخرة من المساء.
ومــع كل ذلــك فإنــه اليمكــن لنــا أن نغفــل وجــود عامــل
آخــر مهــم يرتبــط بالبنيــة التحتيــة ،وهــو عــدم وجــود
جســور للمشــاة فــي بعــض المواقــع الحيويــة ،قري ًبــا مــن
المدارس والمستشفيات والمساجد والدوائر الحكومية.

وانطال ًقــا مــن كل مــا ســبق ذكــره ،تتضــح لنــا أهميــة
توعيــة المشــاة بقوانيــن المــرور ومخاطــر حــوادث الدهس
المؤســفة التــي تزُهــق فيهــا األرواح ،ويُصــاب فيهــا كثيـ ٌـر
من الناس بإصابات ُم ِ
قعدة أو بالغة.
ومــن هنــا ،تحــث األنظمــة المروريــة المشــاة دائ ًمــا على
االهتمــام بســامتهم مــن خــال عــدة نصائــح ،وأهمهــا:
الســير علــى الرصيــف أو فــي أقصــى الجانــب األيســر مــن
الطريــق .وعلــى كل مــن أراد أن يمشــي علــى الرصيــف أن
يكــون مواج ًهــا للعربــات القادمــة ليتم َّكــن مــن رؤيتهــا
بســهولة .وعنــد المشــي فــي أوقــات المســاء ،البــد مــن
ارتــداء المالبــس العاكســة للضــوء ،أو فاتحة األلــوان ألنها
تســاعد الســائقين علــى رؤيــة المشــاة بشــكل أكثــر

المهـم بصفـة خاصـة المحافظـة علـى نظافـة الزجـاج
األمامـي أثنـاء القيـادة ً
ليلا ،فحينهـا تسـبب األوسـاخ علـى
ووهجا قـد يحجب رؤية السـائق.
انعكاسـا
الزجـاج األمامـي
ً
ً
وإن كنـت بحاجـة إلـى تشـغيل ماسـحات الزجـاج األمامـي
بسـبب مطـر أو ضبـاب ،ينبغـي عليـك تشـغيل المصابيـح
أيضا.
األمامية ً
وعندمـا يحيـن الوقـت السـتبدال الماسـحات ،اسـتبدلها
جمي ًعـا ،الماسـحات األماميـة والخلفية على حد سـواء .فإن
بـدأت إحداهـا بالتلـف ،سـتتلف البقيـة قري ًبـا .كمـا يجـب
عليـك أن تتأكـد مـن حجـم الماسـحات التـي تحتاجهـا فـي
دليـل المالـك الخـاص بـك أو قـم بقياسـها ،حيـث تكـون
إحداها عادة أطول من البقية وسـتضطر إلى شـراء أحجام
مختلفـة .واألرجـح أنـك سـتحصل علـى الجـودة بقـدر مـا
تدفعـه ،لذلـك ال تعتمـد علـى األسـعار فقـط كدليـل لـك فـي
شراء البديل الخاص بك.

ولعــل أهــم العوامــل التــي تســاعد علــى تأميــن ســامة
المشــاة أثنــاء القيــادة :االلتــزام بجميــع قواعــد المــرور
وأنظمتــه ،والتوقــف عنــد كل عالمــات الوقــوف ،والتقيــد
بإشــارات المــرور الضوئيــة ولوحــات الطريــق اإلرشــادية
والتحذيريــة ،ووقــوف الســائق دائ ًمــا عنــد معابــر المشــاة،
ومنحهــم أولويــة العبــور ،وعنــد االقتــراب مــن أحــد
التقاطعــات ،علــى الســائق أن يخفــف مــن ســرعته وأن
ينتبه لوجود المشاة ،خاصة األطفال وكبار السن.
مــن جانــب آخــر ،هنــاك حاجــة لتكثيــف حمــات
التوعيــة مــن قبــل المــرور ،كمــا يجــب علــى الشــركات
والمؤسســات واإلدارات الحكوميــة بــذل مزيــد مــن
الجهــود لرفــع مســتوى الوعــي المــروري عنــد موظفيهــا،
بمــا فــي ذلــك كيفيــة عبــور الطــرق وتجنــب المخاطــر.
ويتحمــل كل ســائق ســيارة مســؤولية الســماح للمشــاة
بالســير وعبــور الطريــق بســام مــن المعابــر المخصصــة
لهــم ،ألن للمشــاة حــق األفضليــة ،وألن بعــض الســائقين
يجهلــون أو يتجاهلــون هــذا القانــون فقــد فاقــم ذلــك
نســبة حــوادث الدهــس إلــى حــد مقلــق ،ولذلــك فهــذه
ٍ
حلــول عاجلــة لمواجهتهــا ،وهــذه
الحــوادث تحتــاج إلــى
الحلــول لــن تأتــي إال مــن خــال دراســة حــاالت الدهــس
مــن جميــع الجوانــب للوقــوف علــى حجمهــا ومســبباتها
وكيفية التصدي لها.

الجواالت
ُح ّمى َّ
وال شــك أن تشــتت انتبــاه الســائقين بســبب الهواتــف
الذكيــة ،وحــاالت شــبه اإلدمــان علــى اســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي ،جعلــت الهاتــف الجــوال أحــد
أخطــر األســباب التــي تقــف وراء معظــم الحــوادث
المرورية بما في ذلك حوادث الدهس.

ال تقف للمشاة في هذه الحالة
وأخيــ ًرا ،ال تفتــح المجــال لعبــور المشــاة فــي غيــر
أماكــن العبــور إذا كنــت تقــود فــي طريــق متعــددة
المســارات ،فقــد يأتــي مــن خلفــك مــن ال يــراه المشــاة وال
يراهــم متجــاوزًا ســيارتك فيتافاجــأ بهــم وقــد بلغــوا
منتصــف الطريــق .وهنــا قــد تقــع الكارثــة ،ال قدرهــا اهلل.
حمى اهلل الجميع!

القافلة األسبوعية
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معك في كل مكان

حديث األلوان:
ذاكرة التراث

ثناء عطوي *

اعتصام األبجدية
ُ

ولد الفنان زمان جاسم ،في مدينة الخبر عام 1971م.
وهو حاصل على دبلوم معهد التربية الفنية بالرياض
بامتياز .شارك في عديد من المعارض المحلية
والخارجية ،وأقام أكثر من  10معارض شخصية داخل
وخارج المملكة .كما حصل على عديد من الجوائز
المتقدمة كان آخرها الجائزة األولى في مسابقة
ّ
السفير وجائزة بينالي الخرافي الدولي بالكويت .عمل
رئيسا لجماعة الفنون التشكيلية بالقطيف ومقر ًرا
ً
للفنون التشكيلية بجمعية الثقافة والفنون بالدمام.
تمثّل حضوره في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في
جدة في عدد من األعمال ،منها هذا العمل الذي يمثل
مجموعة ذاكرة التي تسعى الختزال الموروث التراثي
للمملكة بطريقة تجريدية معاصرة.

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 ،سارة مطر،
ميثم ضياء الموسوي ،مصلح جميل
الخثعمي ،عوض العنزي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

ـت إلــى مطــار الملــك فهــد فــي الد ّمــام فــي طريــق العــودة
وصلـ ُ
إلــى بيروت .وجه ـ ُة المســافرين بعــد إجــراءات الدخــول عــادة هــي
الحــرة ،التــي غال ًبــا مــا نجــد فيهــا ســل ًعا جاذبــة تتــ ّوج
الســوق
ّ
الممــر الــذي يُفضــي إلــى
رحالتنــا إلــى بــاد العالــم .فــي آخــر
ّ
ـاح معلّــق علــى مشــجب،
ـت عينــاي علــى وشـ ٍ
بوابــات االنتظــار ،وقعـ ْ
تتراقص في فضائه أحرفٌ عربية غارقـ ٌة في سعادة الحرير.
ثمــ ُن الوشــاح لــم يكــن زهيــ ًدا ،لكنّــي ف ّكــرت أنّهــا لغــة الضــاد
صممهــا يســتحقّ التشــجيع ،وأنّــه ال
وحروفهــا األنيقــة ،وأ ّن مــن ّ
ٍ
شــال يختــال بــه ال ُعنــق.
بــأس مــن اقتنــاء األبجديــة علــى هيئــة
ـت
اشــتريت الشــال بالــدوالر المفقــود حال ًيــا فــي بــاد األرز ،واتّجهـ ُ
أهبة اإلقالع.
نحو الطائرة وكانت على ّ
دخلنــا الطائــرة ،وإذ بالمضيفــة تســتقبلنا بعبــارة «مســاء الخيــر».
وخصوصــا أ ّن لــدى العــرب شــه ّية
فاجأتنــي هــذه التح ّيــة الواثقــة،
ً
رددت التح ّيــة بمثلهــا ،تق ّدمــت نحــو
التعلّــق بالعبــارات األجنبيــة.
ُ
مقعــدي .ف ّكــرت وأنــا أخطــو أنــه ينبغــي أن أعــود وأقــول لهــا
«شك ًرا» ألنك تستقبلين المسافرين بلغتنا األصيلة.
فــي الطائــرة جلســت قربــي الســيدة ناديــا النــزون ،وهــي
مهتمــة بلغــة العــرب وتراثهــم القديــم
ُمســتعربة مــن مالطــا،
ّ
والحديــث .بدأنــا نتجــاذب أطــراف الحديــث حــول تاريــخ بلداننــا
واللّغــات فيهــا .ح ّدثتنــي عــن المشــتركات الكثيــرة بيــن اللغتيــن
العربيــة والمالطيــة ،فالشــمس هــي «شمســنا» ،والفــرس «حصاننا»،
وأســماء الفواكــه هــي نفســها .ســألتها عــن شــيء يــر ّدده المالطيــون
بكثــرة ويشــبه مــا يقولــه العــرب فــي يومياتهــم ،قالــت ضاحكـ ًة «د ّبــر
راسك»..
مجلســا طار ًئــا تعقــده حــروف األبجدية
ـت
ـ
وتخيل
ـي
ـ
عين
ـت
ـ
أغمض
ُ
ً
ّ
العربيــة للــرد علــى مــا تتعـ ّـرض لــه مــن تجاهــل وإنــكار .كان حــرف
ف رصيــن وذو
الـــ (ج) هــو الناطــق الرســمي باســم األبجديــة ،حــر ٌ
نبــرة قويــة .تفاءلــت فــي البدايــة بإمكانيــة إقناعهــم بالعــدول عــن
تنفيــذ اإلضــراب ،وإقناعهــم أ ّن المطبعــة العربيــة بخيــر ،وأنّنــا
ونحبهــا ،ونتداولهــا فــي
مازلنــا علــى صــواب اللغــة ،نســتخدمها،
ّ
عارضــا
يومياتنــا .اعتلــى حــرف الـــ (ج) المنبــر وشــر َع يخطــب،
ً
دوافع اعتصام األبجدية تمهي ًدا إلضرابها المفتوح:
•لقــد اســتبدل العــرب أحــرف األبجديــة بأخــرى هجينــة،
وبألــف بــاء الالتينيــة التــي باتــوا يســتخدمونها فــي محادثاتهــم
اليومية أو ما يسمى الـ«شات».
•اســتعاروا األرقــام ليدلّلــوا علينــا ،فصــار  3هــو عيــن العربيــة،
بحجــة
و 5هــي خــاء اللغــة ،و  2هــو ألفهــا الرئيســة ،وذلــك ّ
أنّهم ال يعرفون كيف يكتبوننا.
•غ ّيبونــا عــن المــدارس والجامعــات وصــاروا يتفاخــرون بأنّنــا
غير حاضرين في مناهجهم.
تذرعــوا بــأ ّن العربيــة صعبــة ،وقواعدهــا معقّــدة ،وأصولهــا
• ّ
متشــابكة ،وكأ ّن الصينيــة أســهل ،أو الفرنســية أقـ ّل تعقيـ ًدا ،أو
أخف.
األلمانية أسلس ،أو الروسية ّ
•تناســوا أ ّن كل اللغــات زاخــرة بالتعقيــدات التــي تمــأ عالمهــا،
يتنصــل مــن لغتــه كمــا يفعــل
لكــن شــع ًبا مــن الشــعوب لــم
ّ
ّ
العرب اليوم.
أخذت الحماس ُة حرف الـ (م) فتدخّ ل مقاط ًعا:
نحــن أحــرف القــرآن الكريــم واألنبيــاء والرســل .نحــن أحــرف
ابــن خلــدون والحـ ّـاج .نحــن أحــرف عــروة بــن الــورد وامــرؤ القيــس
ووحدنــا لهجاتكــم،
والمتنبــي .نحــن الذيــن ه ّذ بنــا عباراتكــمّ ،
ّ
ونشــرنا إنتاجكــم شــر ًقا وغر ًبــا ،ولوالنــا لكانــت العربيــة نســ ًيا
منســ ّيا .نحــن أحــرف المعلّقــات التــي ُكتبــت بمــاء الذهــب علــى
نفيس القُماش ،و ُعلّقت على أستار الكعبة.
ـحبت صاغــر ًة مــن مقعــدي،
ـت أمــام حجــج األبجديــة .انسـ ُ
خجلـ ُ
وقــد تملكتنــي الخشــية مــن أنّنــا أصبحنــا أ ّمــة تُزهــق روح لغتهــا،
وتستعير لسانها وعقلها من اآلخرين.
* كاتبة وإعالمية لبنانية

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

ﻃﺎﻗﺘﻨﺎ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺳﺘﻤﺎﻧﻴﺎ" ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات
اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت،
ﻧﺘﻴﺢ ﻟﻶﻻف ﻣﻨﻬﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ وﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى.

