الخميس  ٢جمادى األولى 144٢هـ ١٧ ،ديسمبر 20٢٠م

في

هذا العدد

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

تعزيز الشراكات السعودية
األمريكية يف مجال الطاقة يف عالم
ما بعد جائحة كورونا

ض َّم لقاء افتراضي مجموعة من قادة
قطاع الطاقة في ٍّ
كل من المملكة العربية
السعودية والواليات المتحدة األمريكية،
لتبادل الرؤى حول اقتصاد الطاقة وما
طرأ على العالم من متغيرات ،ولمناقشة
الشراكات التجارية بين البلدين.

صفحة ٥

إنشاء املبنى الفوالذي األول
باستخدام تقنية (كونكستيك) يف
(سبارك)

في إطار رؤية أرامكو السعودية لتطبيق
تقنيات البناء الفاعلة ،وتحسين إنتاجية
اإلنشاءات ،قام فريق إدارة المشاريع في
مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)
بالتطبيق التجريبي لتقنية الفوالذ
المقدمة من شركة (كونكستيك) ،في
تشييده لمبنى اإلدارة هناك.

صفحة ٨

افتتاح ساحة املرجان التعليمية
للتوعية باملخاطر ِ
(مراس)

رصد
جواهر ذات أجنحة وغناء..
ٌ
لبعض طيور شبه اجلزيرة العربية

شهدت المراجعة ربع السنوية إلدارة
المشاريع في قطاع التنقيب واإلنتاج
افتتاح ساحة المرجان التعليمية للتوعية
بالمخاطر ِ
(مراس) ،التي تم ِّثل ً
حل
مبتك ًرا قدمته الشركة لتوفير التدريب
على أعمال البناء وتعزيز السالمة أثناء
العمل.

تتم َّيز المملكة بأنها الدولة التي يمكن أن
شاهد فيها أكبر عدد من فصائل
يُ َ
الطيور المستوطنة على مستوى العالم،
إضافة إلى أنها الدولة التي يمكن أن
تشاهد فيها العقعق العسيري ،الذي يُعد
من الطيور الفريدة المستوطنة في
المملكة دون غيرها.

صفحة ٤

صفحة 6و7

أمين الناصر :أرامكو السعودية في سباق
ال ينافسها فيه أحد

احتفا ًء مبرور عام على االكتتاب األولي العام للشركة..

تزامن موعد إدراج الشركة مع تحديات غير مسبوقة لنا
كشركة ولقطاع الطاقة على مستوى العالم ،ولكن
أرامكو السعودية أظهرت للعالم مدى قوتها ومرونتها
وتغلبت على تلك التحديات بشكل استثنائي

صفحة  ٢و٣
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احتفا ًء مبرور عام على االكتتاب األولي العام للشركة..

أمين الناصر :علينا أن نكون مستعدين للتكيف
مع مختلف بيئات األعمال وظروف السوق
في  ١١ديسمبر ٢٠١٩مُ ،أدرج سهم أرامكو السعودية في (تــداول) لتصبح بذلك أكبر شركة مدرجة للتداول العام في
العالم من حيث قيمتها السوقية بطلبات اكتتاب بلغت  ٤.٦٥أضعاف ما تم عرضه

رئيس أرامكو السعودية ،كبير
إدارييها التنفيذيين،
المهندس أمين حسن الناصر،
والمدير التنفيذي لشركة
السوق المالية السعودية
(تداول) ،األستاذ خالد عبداهلل
ُ
الحصان ،خالل لحظة قرع
احتفاء
الجرس الرمزية،
ً
بإدراج اسم أرامكو السعودية
تداول ،عقب نجاح تاريخي
في ُ
لالكتتاب األولي العام في
الشركة.

إميون هيوسنت
الظهـــران  -بمناســـبة مرور عام عقـــب االكتتاب األولي
العـــام ،الـــذي يُم ِّثل محطـــة تاريخيـــة في مســـيرة أرامكو
الســـعودية ،قال رئيس الشـــركة ،كبير إدارييها التنفيذيين،
المهندس أمين حســـن الناصـــر ،إن المملكة بشـــكل عام،
وأرامكو الســـعودية على وجه الخصوص ،ممثلـــة بإدارتها
العليـــا وجميع موظفيها ،تستشـــعر الفخـــر العميق إزاء ما
أُنجز خـــال العـــام الماضي الحافـــل بالتحـــ ُّول ،والزاخر
بتح ِّديات ال مثيل لها ،وتق ِّدر ما تحقَّق خالله حق قدره.
وفـــي ختـــام االجتماع األســـبوعي لـــإدارة ،مـــن المقر
الرئيس ألرامكو الســـعودية فـــي الظهران ،انتهـــز الناصر

الفرصة الســـتذكار عام مضى منذ االكتتـــاب األولي العام
عـــام كابد فيـــه االقتصـــاد العالمـــي آثا ًرا
للشـــركة ،وهـــو
ٌ
تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وخيمة َّ
وخـــال خطابـــه ألعضـــاء اإلدارة مـــن مختلـــف دوائـــر
تحـــدث الناصر حـــول االكتتـــاب األولـــي العام،
الشـــركة،
َّ
ً
قائـــا« :إنها لحظة اســـتأثرت باهتمـــام العالـــم بأجمعه،
وصنعت تاريخً ـــا جديـــ ًدا ألرامكو الســـعودية .وإلى جانب
ذلـــك ،فقد ســـلَّطت الضـــوء على التحـــ ُّول غير المســـبوق
الذي تشهده المملكة».
وكان الحـــادي عشـــر مـــن شـــهر ديســـمبر الماضي قد
شـــهد احتفاء الشـــركة باللحظـــة التاريخية ،التي شـــهدت

تسببت فيها جائحة فيروس كورونا
تزامنت السنة األولى إلدراج أرامكو السعودية في السوق مع تحديات عالمية غير مسبوقة َّ
المستجد.

قرع جرس الســـوق المالية الســـعودية (تدا ُول) ،ليعلن عن
بدء تداول أســـهم أرامكو الســـعودية في الســـوق ،ولتُصبح
الشـــركة بذلـــك أكبـــر شـــركة مدرجة للتـــداول العـــام في
العالم من حيث قيمتها الرأسمالية السوقية.
وكان اكتتـــاب أرامكو الســـعودية األضخم على مســـتوى
العالـــم ،وتمـــت تغطيتـــه مـــن قبـــل المســـتثمرين بطلبات
اكتتاب بلغت  4.65أضعاف ما تم عرضه.

ما بعد االكتتاب األولي العام

ومـــع إدراج الشـــركة للتـــداول ضمـــن أســـواق رأس

المال ،فإن ذلك يســـتلزم صنع القيمة علـــى ٍ
نحو ثابت
لمالكـــي األســـهم عبـــر مختلـــف مراحـــل دورة أســـعار
النفـــط الخـــام ،إلـــى جانـــب تعزيـــز موقـــع أرامكـــو
الســـعودية الرائـــد كمنتـــج رئيـــس للنفـــط ،واســـتثمار
القيمـــة اإلضافية عبـــر كافـــة مراحل سلســـلة القيمة
الهيدروكربونيـــة ،وتنميـــة المحفظـــة االســـتثمارية
للشركة بما يُسهم في تعزيز الربح.
وكشـــركة مدرجـــة للتـــداول العـــام ،فـــإن الشـــفافية
وإصدار التقارير بشـــأن النتائج أمـــران ال غنى عنهما
مـــن أجـــل النجـــاح .وقد أســـهم إنشـــاء مركـــز وظيفي
إلصـــدار التقارير الخارجيـــة ،باإلضافـــة إلى عالقات

تعرضت مرافق أعمالها في خريص وبقيق لهجمات
بينما كانت أرامكو السعودية تمضي في طريقها نحو االكتتاب األولي العامَّ ،
تخريبية ،لكن الشركة نجحت في تجاوزها باقتدار.
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في شهر نوفمبر من عام
2019م ،كان اهتمام اإلعالم
العالمي في أوجه ،عقب إعالن
أرامكو السعودية عن نيتها
(تداول).
لطرح أسهمها في
ُ
وتُظهر الصورة المؤتمر
الصحفي الذي عقدته الشركة
للحديث حول هذه الخطوة.

المســـتثمرين ،فـــي التمكـــن مـــن االلتـــزام بالمتطلبات
التنظيميـــة ،وبأفضـــل المعاييـــر المعروفة فـــي مجال
إصدار التقارير.
وقـــال الناصـــر إن عـــام 2020م شـــهد تحديـــات ال
نظيـــر لها ،حيث عانى فيه قطاع الطاقة على مســـتوى
العالم من تأثيرات جائحة كورونا المستجد.
وأضـــاف الناصـــر« :فـــي ظـــ ِّل جائحـــة كورونـــا ،من
الســـهولة بمكان نســـيان هذا اإلنجـــاز التاريخي ،الذي
قد يبدو لنا كما لو أنه كان منذ وقت طويل مضى».

استعدا ٌد محكم

وقـــال الناصر« :بالنظـــر إلى ما مضـــى ،فإن مرحلة
االســـتعداد المحكمـــة لـــإدراج العـــام أنجـــزت أمرين
مهميـــن .فقبـــل االكتتـــاب األولي العـــام ،قمنـــا بتحليل
البيانـــات ومراجعـــة كافـــة العمليـــات من أجـــل إظهار
الشـــركة للمســـتثمرين ،وقد ســـاعدنا ذلك على إدراك
مكامن القوة الحقيقية لدينا».

وأضـــاف الناصر« :كمـــا أن ذلك ســـلَّط الضوء على
الموقـــع الفريد الـــذي تحتلُّه هـــذه الشـــركة العظيمة،
أيضا على
ليس علـــى مســـتوى المملكة فحســـب ،بـــل ً
الصعيـــد العالمـــي .إن معرفـــة أرامكـــو الســـعودية
وتقديرهـــا ،بجميـــع مـــا تقـــوم بـــه مـــن أعمـــال ،دخال
مرحلة جديدة عقب هذا اإلنجاز».
وأوضح الناصر أن مرحلة االســـتعداد لإلدراج كانت
بمثابة رســـم لوحة فنية باســـتخدام ألف فُرشـــاة رسم
مختلفة ،وبواسطة ألف لون مم َّيز.
وتضمنـــت أعمـــال التمهيـــد لالكتتاب األولـــي العام
َّ
عناصـــر شـــتى ،بمـــا فـــي ذلـــك تقديـــر احتياطيـــات
الشـــركة مـــن قبل جهـــة مســـتقلة ،ومراجعـــة انبعاثات
الغـــازات المســـببة لالحتبـــاس الحراري الناشـــئة عن
مرافق األعمال التي تعود ملكيتها إلى الشـــركة بشـــكل
كامل داخل المملكة من قبل طرف ثالث.
وقبـــل انطالق االكتتـــاب األولي العـــام ،كانت أرامكو
الســـعودية قد أكملت ،في شـــهر أبريل من عام 2019م،
إصدارهـــا االفتتاحـــي للســـندات ،التـــي تلقَّـــت طل ًبـــا

قياســـ ًيا تجاوز  100مليار دوالر ،وهو ما تجاوز عشـــرة
المتاح ،ليكون هذا اإلصدار األكبر
أضعاف التســـجيل ُ
من نوعه في سوق ناشئة.
وبينمـــا كانـــت الشـــركة تمضـــي فـــي طريقهـــا نحو
تعرضت مرافـــق أعمالها في
االكتتـــاب األولـــي العـــامَّ ،
خريص وبقيـــق لهجمـــات تخريبية ،لكنهـــا نجحت في
تجاوزها باقتدار.
وفي هـــذا الصدد ،قال الناصـــر « :كما تعلمون ،فإن
االســـتجابة التي أظهرتها الشـــركة كانت لحظة فارقة،
حيـــث أبانـــت للعالم مدى قـــوة أرامكو الســـعودية ،وما
تتم َّثله من قيم ،وما هي قادرة على إنجازه».

المرونة ً
أول وأخيرًا

وأشـــار الناصـــر إلى أن أرامكـــو الســـعودية ،بفرقها
اإلداريـــة وموظفيهـــا ،ضربـــت على مدار عـــام 2020م
أروع األمثلـــة ،التـــي تجلَّـــت مـــن خاللها المرونـــة التي
تتحلَّى بها الشركة.

وقـــال الناصـــر« :فـــي عـــام تلقَّـــت فيـــه األســـعار
جـــراء الجائحـــة،
ومعـــدالت الطلـــب ضربـــة موجعـــة
َّ
َّ
أظهرنا إصرا ًرا على االســـتمرار فـــي التحلي بالمرونة
لتجاوز أي تحديات تعترض سبيلنا».
ً
قائـــا« :علينـــا أن نكون أفضل اســـتعدا ًدا،
وأضاف
وأن نتك َّيـــف مـــع مختلـــف بيئـــات األعمـــال وظـــروف
الســـوق .وهـــذا يعنـــي أن علينـــا االحتفـــاظ بتركيزنا،
ِّ
يحطم
والبقـــاء متحديـــن ،وأال نســـمح ألي أمـــر بـــأن
معنوياتنـــا ،أو أن ينقـــض إيماننـــا بأننـــا إذا مـــا عملنا
م ًعا ،فإنه ليس هنالك شيء ال نستطيع إنجازه».
وفـــي ختـــام حديثـــه ،قـــال الناصـــر« :فـــي الذكرى
أقدم شـــكري
األولـــى لالكتتـــاب األولي العـــام ،أود أن ِّ
لكـــم جمي ًعا ،ألنكـــم كنتم متحـــ ًدا قو ًيا ،والســـتمراركم
في بناء شركة يحق لكل واحد منا أن يفخر بها».
وقـــال الناصـــر« :لقـــد أظهرنـــا للعالـــم مـــا تعنيـــه
أرامكو الســـعودية وما هـــي قادرة عليـــه ،وأننا بكل ما
للكلمـــة مـــن معنى ،نمضي في ســـباق ال ينافســـنا فيه
أحد».

في الذكرى األولى لالكتتاب العام ..آراء موظفي الشركة

«أسهم االكتتاب األولي
العام في جعلنا شركة
أكثر مرونة ومسؤولية
وشفافية»

يزيد جنيدب

محلل مالي ،إدارةاألسواق
الرأسمالية والتمويل

«أشعر بالفخر العميق إزاء
التحول الذي نشهده ،والذي
أسفر عن االكتتاب األولي
العام ،الذي يُعد األضخم في
العالم .كما أشعر باالمتنان
تجاه الفرصة التي حظيت
بها ،بأن أكون جز ًءا من هذه
الشركة ،التي تُسهم في
تحقيق رؤية المملكة »2030

«خلق االكتتاب األولي
العام مستوى جدي ًدا من
الشغف في الشركة،
وأسهم في تحفيز برامج
التحول الرئيسة في
مجال قيادة المرأة ،وفي
اجتذاب اهتمام المواهب
الشابة لتكون جز ًءا من
القوى العاملة المتنوعة
في الشركة»

مهندس بترول ،إدارة هندسة
اإلنتاج في منطقة األعمال
الشمالية

سبل الماضي

كرم اليتيم

ممثلة عالقات عامة ،شؤون
أرامكو السعودية

«على الرغم من كل المفاجآت
التي حملها عام 2020م ،إال
أن االكتتاب األولي العام أسهم
في تعزيز التواصل الناجح بين
الشركة وعمالئها وموظفيها.
وعلى صعيد التعامل مع
العمالء الدوليين ،فإن للشركة
أن تشعر بالفخر والقوة،
وبمكانتها المرموقة ،أكثر من
أي وقت مضى»

بسمة عري

مساعدة تسويق ،إدارة مبيعات
وتسويق الزيت الخام

«أطلقت أرامكو السعودية ،بما
تمتلكه من رؤية ثاقبة ،اكتتابها
األولي العام ،بهدف تنويع
محفظتها االستثمارية في
قطاع الطاقة ،وإثبات المرونة
التي تتحلى بها .أنا في غاية
الفخر أن أكون جز ًءا من هذه
الرحلة ،كموظف في أرامكو
السعودية ،وكأحد المستثمرين
فيها»

سلطان الشمري

مهندس أعلى ،إدارة معمل الغاز
في الفاضلي

«االكتتاب األولي العام
ألرامكو السعودية هو
تحول تاريخي مهم ،يُسهم
في تحقيق أهداف رؤية
المملكة »2030

منيرة السميط

أخصائية ضمان الجودة،
قسم التدريب ألعمال
الحفر وصيانة اآلبار

 ١٧ديسمبر  ٢٠٢٠القافلة األسبوعية
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ضمن املراجعة ربع السنوية إلدارة املشاريع..

افتتاح ساحة المرجان التعليمية للتوعية
(مراس)
بالمخاطر ِ
القافلة األسبوعية

تناقيـب  -اسـتضاف موقـع اإلنشـاء فـي معمـل الغاز في
تناقيـب المراجعـة ربـع السـنوية إلدارة المشـاريع في قطاع
التنقيـب واإلنتـاج للمـرة األولـى ،التـي أقيمـت مؤخـ ًرا .وقد
أجريـت المراجعـة بمشـاركة النائـب األعلـى للرئيـس
للخدمـات الفنيـة ،األسـتاذ أحمـد عبدالرحمـن السـعدي،
إلـى جانـب عـدد مـن المسـؤولين فـي إدارة المشـاريع
والخدمات الهندسية.
وتضمنـت الزيـارة افتتـاح سـاحة المرجـان التعليميـة
للتوعيـة بالمخاطر ِ
(مراس) ،التي تمثل ً
حل مبتك ًرا قدمته
الشـركة لتوفيـر التدريـب علـى أعمـال البنـاء وتعزيـز
السلامة أثنـاء العمـل .وقـد جمـع هـذا النمـط مـن التعاون
الجديـد فـي نوعـه بيـن كل مـن أرامكـو السـعودية وكافـة
مقاولـي البنـاء الذيـن اجتمعـوا م ًعـا لتعزيـز ثقافة السلامة
فـي برنامـج واحـد .وقـد بُنـي مركـز تدريـب ضمن السـاحة
لنشـر الثقافـة العامـة بيـن المقاولين حـول أنـواع معينة من
المخاطـر وسـبل الوقايـة منهـا وتخفيفهـا ،باإلضافـة إلـى
منح شـهادات االعتماد .وقد حقق معمل الغاز في تناقيب
حتـى اليـوم  14.5مليـون سـاعة عمـل آمنـة .وأثبتـت هـذه
المبـادرة جدواهـا لدرجـة أن إدارة المشـروع تنـوي تكـرار
هـذه المبـادرة فـي مشـاريع منطقـة األعمـال الجنوبيـة
والوسطى.
وبرهنـت إدارة المشـاريع فـي قطـاع التنقيـب واإلنتـاج
خلال الزيـارة نجاح اسـتخدام تقنيات البنـاء الجديدة على
القطـاع التـي جـرى اختبارهـا فـي أرامكـو السـعودية للمـرة
األولى وتضمنت أفكا ًرا قائمة على الذكاء االصطناعي.
وشـملت الزيـارة التعـرف علـى مشـروع تناقيـب لألراضـي
الرطبـة والطبيعيـة ،وهـو مبـادرة بيئيـة تسـعى جاهـدة

إضـــاءة

رزان محمد بودي

razan.boodai@aramco.com

أمن المعلومات في إكسبك

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

أحمد السعدي -الثاني من يمين الصورة -برفقة عدد من المسؤولين في إدارة المشاريع والخدمات الهندسية ،خالل زيارته موقع اإلنشاء في معمل الغاز في تناقيب إلجراء المراجعة ربع
السنوية إلدارة المشاريع في قطاع التنقيب واإلنتاج.

السـتغالل الفائـض مـن ميـاه الصـرف الصحـي فـي المرافـق
المؤقتـة فـي األحيـاء السـكنية واسـتخدامها لتطويـر
المسـاحات الخضـراء والمحافظـة عليهـا ،ممـا يعـود بالنفـع
علـى البيئـات الدقيقـة .ومـن المخطـط أن تكـون الحديقـة

البيئية التي يتضمنها هذا المشـروع ،والتي تبلغ مسـاحتها 2
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مليـون متـر مربـع وتحـوي بركـة طبيعيـة تبلـغ مسـاحتها
مالييـن متـر مربـع ،قـادرة علـى التكيـف واالسـتدامة بحيـث
تؤمن مصادر نموها بنفسها بعد إزالة مرفق البناء المؤقت.

وفـي ختام الزيارة هنأ النائـب األعلى للرئيس للخدمات
الهندسـية جميـع فـرق العمـل فـي تناقيـب لقـاء اإلنجـازات
التـي تحققـت ،راج ًيـا لهـم النجـاح واسـتمرار محافظتهـم
على المستوى المعهود من الجودة في أعمالهم.

القصيبي ..األمور بخواتيمها!
ُّ
كثي ـ ًرا مــا نــرى قــادة ناجحيــن ونتســاءل :هــل
يشــترك هــؤالء القــادة بخصائــص معينــة؟ مــا
هــي ســماتهم المم ِّيــزة؟ وكيــف أصبحــوا مــا
هــم عليــه اآلن؟ وهــل القــادة يولــدون أم
يصنعون؟
ممــا ال شــك فيــه أن القــادة الناجحيــن
يشــتركون بســمات معينــة وعــادات توالــدت
لديهــم مــع مــرور الوقــت .فعلــى ســبيل المثــال،
القيــادي الراحــل غــازي القصيبــي ،عندمــا
كانــت تــوكل إليــه أي مهمــة عمــل جديــدة ،كان
يقــرأ ويــدرس ويحضــر للعمــل الجديــد كمــا
يحضــر طلبــة الدكتــوراه لالمتحــان الشــامل،
ّ
وذلــك لتوســعة مداركــه وجعلــه قــاد ًرا علــى
اتخــاذ القــرارات الصحيحــة ،وهــذه مــن ســمات
القادة الناجحين.
لــذا فــإن العــادات الصغيــرة تولّــد أهدافًــا
تصبــح مــع مــرور الوقــت ســلوكيات .ولكــن ،إذا
نظرنــا إلــى أي اثنيــن مــن القــادة الناجحيــن،
فمــن ا لمحتمــل أ ن يتشــا ر كا فــي بعــض
أيضــا مــع وجــود ســمات أخــرى
الســمات ،ولكــن ً
تختلــف عنــد ٍّ
كل منهمــا .فــكل فــرد لديــه
مجموعــة فريــدة مــن الصفــات والخصائــص
ونقاط القوة لتحقيق دور قيادي فاعل.
بالتالــي ،فقــد قــام عديــد مــن الباحثيــن

بفحــص ســلوك القــادة لتحديــد الســمات
الســلوكية التــي تشــكل أســلوب القيــادة وكيــف
ترتبــط ســلوكيات معينــة بالقيــادة الفاعلــة.
وبنــاء علــى نظريــة الســمات التــي أجراهــا
بروفيســور علــم النفــس ،رالــف ســتوجدلي،
اكتشــف أنــه مــن أشــهر الخصائــص والســمات
التــي يتميــز بهــا القائــد الناجــح هــي الــذكاء
العــام ،وحــب المبــادرة ،ومهــارات التعامــل مــع
اآلخريــن ،والثقــة بالنفــس ،والســعي لتحقيــق
المسؤولية والنزاهة.
ومــع ذلــك ،أشــار ،إلــى أن أهميــة وقيمــة
ســمة معينــة كانــت فــي الغالــب مرتبطــة
بـــموقف وتختلــف باختــاف الوضــع .علــى
ســبيل المثــال ،قــد تســهم المبــادرة فــي نجــاح
القائــد فــي ريــادة األعمــال لكنهــا قــد ال تكــون
ذات فائــدة لقائــد فــي منظومــة بيروقراطيــة
مســتقرة .وبالتالــي ،فــإن امتــاك خصائــص
شخصية معينة ال يضمن النجاح.
أمــا فيمــا يخــص الســؤال األزلــي حــول مــا إن
كان القــادة يولــدون أم يصنعــون ،فقــد تضاربت
الدراســات التــي أجريــت بيــن نظريــة الرجــل
العظيــم التــي تنــص بــأن القــادة يولــدون
والنظريــات الحديثــة التــي تؤمــن بــأن القــادة
يصنعــون ،ولكــن تشــير البحــوث بــأن ســمات

القيــادة تنقســم إلــى ٍ
ثلــث مولــود بــه وثلثيــن
يكتسبهما اإلنسان.
مــن وجهــة نظــري الخاصــة ،أؤمــن بــأن
هنــاك قــادة قــد رزقهــم اهلل الفطــرة وحباهــم
بهــا ،وهنــاك قــادة تعلمــوا وصنعــوا من أنفســهم
قــادة ناجحيــن .وبطبيعــة الحــال ،إذا لــم يعمــل
القائــد علــى تطويــر مهاراتــه وتنميــة خبراتــه
لبنــاء عــادات فاعلــة ،فلــن يتمكــن مــن تحقيــق
أهدافــه وتعزيــز دور القيــادة لديــه؛ فبحســب
مــا ذكــر الكاتــب مالكــوم جالدويــل فــي كتابــه
«االســتثنائيون» ،مــن أجــل أن تتقــن أي مهــارة
يجــب عليــك ممارســتها فــي مــدة حوالــي
 10٫000ساعة ،وهذا هو مفتاح النجاح.
لذلــك ،إذا لــم يعمــل القائــد علــى تنميــة
أيضــا،
ذاتــه ،فلــن يتمكــن مــن إثبــات نفســهً .
هنــاك عامــل مهــم لبــزوغ بعــض القــادة عــن
غيرهــم أال وهــو «التوقيــت»؛ فوجودهــم فــي
المــكان المناســب والوقــت المناســب يؤهلهــم
لفرص كثيرة.
فــي الختــام ،أستشــهد بمقولــة القصيبــي
كقائــد إداري محنــك ،عندمــا قــال« :ال يهــم أن
يولــد اإلنســان إدار ًيــا ،أو يكتســب المقــدرة
اإلداريــة مــن التجربــة ،فمــا يعنينــا هــو النتيجــة
النهائية».
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خالل لقاء افتراضي كبير ض َّم قادة قطاع الطاقة يف البلدين..

تعزيز الشراكات السعودية األمريكية في
مجال الطاقة في عالم ما بعد جائحة كورونا
جودي أومتان
واشـــنطن العاصمة  -ضـــ َّم لقاء افتراضـــي ُعقد في
مطلع ديســـمبر مجموعة من قادة قطـــاع الطاقة في ٍّ
كل
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية والواليـــات المتحـــدة
األمريكيـــة ،وذلـــك للنظـــر فـــي عالـــم مـــا بعـــد جائحة
كورونـــا ،ولتبـــادل رؤيتهم حول اقتصـــاد الطاقة وما طرأ
على العالم من متغيرات.
اســـتضافت الغرفـــة التجاريـــة األمريكية هـــذا اللقاء
لتوفيـــر منصـــة لمناقشـــة الشـــراكات التجاريـــة بيـــن
وخصوصـــا فرص العمل مع أرامكو الســـعودية
البلدين،
ً
والتوسع في االستثمار في المملكة.
وكان مـــن ضمـــن نخبـــة المتحدثيـــن رئيـــس أرامكـــو
الســـعودية ،كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن ،المهندس أمين
حســـن الناصر ،وكذلـــك النائب األعلـــى للرئيس للتكرير
والمعالجة والتسويق ،األســـتاذ محمد يحيى القحطاني،
إلـــى جانـــب ممثليـــن آخريـــن مـــن أرامكـــو الســـعودية
وأرامكـــو األمريكيتيـــن .وخـــال البرنامـــج ،قـــ ّدم كبـــار
المســـؤولين التنفيذيين مـــن المتخصصين فـــي الطاقة
وغيرهم من مســـؤولي الحكومة األمريكية آراءهم حول
اقتصاد مـــا بعد جائحة كورونـــا وتوقعاتهم المســـتقبلية
بشأن الطاقة.
وشـــارك ســـفير الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة لدى
المملكة الجنـــرال المتقاعد جون أبي زيـــد في «محادثة
افتراضيـــة غيـــر رســـمية» ،تحـــ ّدث فيهـــا عـــن التحول
االقتصـــادي منقطـــع النظيـــر الذي شـــهده بنفســـه في
المملكة  -فـــي قطاع الطاقة وكافـــة القطاعات األخرى
 ًقائل إنها إشـــارة واضحـــة تدل على مـــا حققته رؤية
 2030من نجاح حتى اآلن.
اشـــترك في المنتـــدى أكثر مـــن  700ضيـــف مدعو،
إلى جانب ممثلين لشـــركات صغيرة ومتوســـطة وكبيرة،
ممـــن يبحثون عن فـــرص أعمال مع رغبتهـــم في معرفة
كيفية المشاركة.

«مستقبل باهر ينتظرنا»

ألقـــى المهنـــدس أميـــن الناصـــر كلمـــة ترحيبيـــة في
اليـــوم األول للمنتـــدى ،إلـــى جانـــب الرئيـــس التنفيـــذي
للغرفة التجارية األمريكية ،الســـيد تـــوم دونوهيو .وأكد
كالهمـــا على صعوبة التحـــدي الذي مر بنا هـــذا العام،
وعبـــرا م ًعـــا عن توقعهمـــا بانفراج قـــادم يشـــهده العالم
ّ
ً
مستقبل.
وقـــال الناصـــر « :أعتقد أنه بات بإمكاننـــا رؤية ٍ
مزيد
مـــن الضـــوء فـــي نهايـــة النفـــق ،مما يعنـــي أنـــه يتوجب
علينـــا أن نفكر في عالم مـــا بعد جائحـــة كورونا ونكون
على أهبة االســـتعداد لـــه .ولعل الجانـــب اإليجابي لهذا
العام أنـــه جعلنا أكثـــر مرونـــة وتكيفًا .وهذه هـــي مزايا
المرونـــة التـــي ترســـم مالمـــح هويتنـــا فـــي أرامكـــو
أيضا لدى شركائنا األمريكان».
السعودية ،والتي نراها ً
وقـــ ّدم الناصـــر نظرة عامة عـــن العالقـــات التاريخية
بيـــن البلديـــن ،والتـــي يعـــود تاريخهـــا لعـــام 1933م عند
توقيـــع امتيـــاز التنقيب عـــن الزيت في المملكـــة ،والذي
أدى في نهاية األمر إلى تأســـيس شـــركة أرامكو ،وقال:
«نريـــد أن نبنـــي علـــى هـــذه العالقـــات المتأصلـــة بين
أرامكـــو والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة لنحقـــق النمو
فرصا جديدة».
ونستكشف كذلك
ً
وأضـــاف« :فـــي الوقـــت الراهـــن ،ســـتجد الشـــركات
األمريكيـــة ومق ِّدمو الخدمـــات فرص أعمال واســـتثمار
في المملكة العربية الســـعودية أكثـــر من أي وقت مضى
فـــي تاريخ بالدنـــا ،وعلى مســـتويات لم يشـــهدها العالم
مـــن قبل» ،مشـــي ًرا إلـــى أن أمـــام هذه الشـــركات فرص
متاحـــة إليجـــاد نشـــاط لهـــا فـــي المملكـــة ،مـــن خالل
المضافة اإلجمالية
المشـــاركة في برنامج تعزيز القيمة ُ
لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).
وتشـــمل اســـتثمارات أرامكو فـــي األمريكيتين مصفاة
موتيفا المملوكة بالكامل للشـــركة في بـــورت آرثر بوالية

أمين الناصر

محمد القحطاني

تكســـاس؛ وحصة األغلبية في ســـابك؛ ومراكز األبحاث
والتطويـــر في هيوســـتن وبوســـطن وديترويـــت؛ وبرامج
رعايـــة الطـــاب فـــي الكليـــات والجامعـــات األمريكية.
وأضـــاف الناصـــر أن جهـــود الســـعوديين واألمريكييـــن
مســـتمرة في العمـــل جن ًبا إلى جنـــب لتعزيـــز العالقات
وتشجيع استدامة الطاقة.

جانـــب رئيس شـــركة ســـيمبرا إنيرجـــي وكبيـــر إدارييها
التنفيذييـــن ،جيفـــري مارتـــن ،ورئيـــس شـــؤون الشـــركة
وشؤون المناطق لشركة بيكتل ،السفير ستو جونز.
وقـــال القحطانـــي فـــي كلمتـــه االفتتاحية« :مـــا تزال
إلحاحـــا علـــى
جائحـــة كورونـــا هـــي القضيـــة األكثـــر
ً
الصعيـــد الدولي ،وقـــد تركت آثارها علـــى الجميع ،وفي
كافة القطاعات .ولم يســـلم من ذلك قطـــاع الطاقة .إال
أنـــه باســـتخدام اللقاحـــات والعالجـــات الجديـــدة ،فإن
العالـــم سيشـــهد مواصلـــة األســـواق العالميـــة لتعافيها،
وخصوصا قطاع الطاقة».
ً
وانضـــم القحطانـــي إلـــى أعضـــاء حلقـــة النقـــاش
اآلخرين لبحث مســـتقبل مزيج الطاقة العالمي ،والتغ ُّير

حلقات نقاش« :مستقبل
أسواق الطاقة العالمية»

كان األســـتاذ محمـــد القحطانـــي أحد أعضـــاء حلقة
النقـــاش حول مســـتقبل أســـواق الطاقـــة العالميـــة ،إلى

لعل الجانب اإليجابي لهذا العام أنه جعلنا أكثر مرونة
ً
وتكيفا .وهذه هي مزايا المرونة التي ترسم مالمح
هويتنا في أرامكو السعودية ،والتي نراها ً
أيضا لدى
شركائنا األمريكان
أمين الناصر
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المناخـــي ،واالســـتدامة ،وقـــال إن خبـــراء هـــذا القطاع
يتوقعون اســـتمرار ســـيطرة النفط علـــى المزيج ،ألنه ما
يزال مصـــدر الطاقة األفضل من حيث الســـعر والوفرة،
وخصوصا في الدول النامية.
ً
وتطـــرق للنجاح الـــذي حققته أرامكو الســـعودية حتى
اآلن فـــي جعـــل النفط أنظـــف وأكثر فاعليـــة ،من خالل
الشـــراكات اإلســـتراتيجية فـــي األبحـــاث والتطويـــر،
واســـتحداث التقنيـــات والتفكيـــر اإلبداعي .وقـــال« :إن
العالم يشـــيد اآلن بقطـــاع التنقيب واإلنتاج في الشـــركة
باعتباره واح ًدا من القطاعات المتم ّيزة بأقل مســـتويات
كثافـــة الكربون في العالـــم ،في حين أننا مـــا نزال نعمل
على تقليل االنبعاثات».
واتفـــق القحطاني مع أعضاء حلقـــة النقاش اآلخرين
علـــى التركيـــز على األهميـــة المتناميـــة للغـــاز الطبيعي
وســـوائل الغـــاز الطبيعـــي في مزيـــج الطاقـــة ،والحاجة
للعمـــل علـــى مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة لجعلهـــا أكثر
تكيفًا وذات تكلفة تنافسية.

تطوير شراكات مربحة للجميع

مـــن جانبه ،ألقـــى رئيس مكتـــب أرامكـــو األمريكيتين
وكبير إدارييها التنفيذيين ،األســـتاذ نبيـــل العفالق ،كلمة
ترحيبيـــة في اليـــوم الثاني للمنتدى ،إلـــى جانب الملحق
التجـــاري لســـفارة المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي
واشـــنطن ،العاصمة ،األســـتاذ أحمد أبو زنـــاده؛ والنائب
األعلـــى للرئيـــس لشـــؤون الشـــرق األوســـط ،الغرفـــة
التجاريـــة األمريكيـــة ،كـــوش تشوكســـي ،حيـــث أكـــدوا
جمي ًعـــا علـــى العالقـــات التاريخية الســـعودية األمريكية
والفـــرص المناســـبة لالســـتثمار فـــي شـــراكات مربحة
للجميع.
وأثنـــى العفالـــق علـــى الغرفـــة التجاريـــة األمريكيـــة
لدعمها المتواصل «ليس فقط للتجـــارة األمريكية وإنما
للتجـــارة العالميـــة ،وعلى العالقـــة الخاصة التـــي نتمتع
بها في أرامكو السعودية مع الغرفة التجارية».
وأشـــار العفالق إلى الفـــرص المتاحة أمام الشـــركات
ً
قائـــا إن أرامكـــو الســـعودية تســـتقبل مـــن
األمريكيـــة،
المورديـــن مجموعة واســـعة مـــن المواد لدعـــم أعمالها
للنفـــط والغـــاز فـــي كل سلســـلة القيمـــة ،وكذلـــك فـــي
مشاريعها الضخمة.
و ُدعـــي المشـــاركون لزيـــارة موقـــع  iktva.saلمعرفـــة
أيضا لزيـــارة موقع
المزيـــد عـــن البرنامـــج ،كمـــا ُدعـــوا ً
 americas.aramco.comلالطـــاع علـــى قائمـــة مـــواد
التوريد وتسجيل أنفسهم كموردين مؤهلين.
نبيل العفالق يلقي كلمة
ترحيبية في ثاني أيام
فعاليات المنتدى

جواهر
ذات أجنحة وغناء..

 ١٧ديسمبر  ٢٠٢٠القافلة األسبوعية
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رصد لبعض طيور
ٌ
شبه الجزيرة العربية
غريغوري أسكيو

شاهد فيها أكبر عدد
تتم َّيز المملكة بأنها الدولة التي يمكن أن يُ َ
من فصائل الطيور المستوطنة على مستوى العالم ،إضافة إلى أنها
الدولة الوحيدة التي يمكن أن تشاهد فيها العقعق العسيري ،الذي
يُعد من فصائل الطيور الغُرابية الفريدة المستوطنة في المملكة
وحدها دون غيرها.
وقد اقتُرحت بعض الفصائل الفرعية من الطيور اإلفريقية األوسع
انتشا ًرا ،مثل البومة النسرية العربية المرقطة واألبلق األحمر الصدر
والتمير الالمع العربي ،لتكون ضمن فصائل كاملة بحد ذاتها ،ومن
شــأن ذلــك جــذب اهتمام هــواة مراقبة الطيور والمشاركين في
السياحة الصديقة للبيئة حول العالم لمراقبة الفصائل المستوطنة
في المملكة.

بومة الثبج العربية

يشـيع ظهـور بومـة الثبـج العربيـة علـى نطـاق واسـع فـي
الوديـان والتلال التـي تنتشـر فيهـا األشـجار فـي مرتفعـات
عسـير .وكمـا هو الحال مع جميع فصائـل بومة الثبج ،يمكنك
مـأوى لهـا مثلمـا حصـل معـي فـي
أن تصـادف إحداهـا فـي
ً
حديقـة الوطـن فـي حـي المربع خلال هذا الصيـف الماضي،
ولكـن أفضـل طريقة لمشـاهدتها تتمثـل في الخـروج بمصباح
يدوي إلى األماكن التي تُسمع فيها أصواتها.
وقـد رأيتهـا فـي المملكـة أكثـر مـن مـرة ،وكذلـك سـمعت
صوتها أكثر مما رأيتها ،وذلك في المنطقة حول تنومة وأبها.
وحالهـا كحـال البومة النسـرية العربيـة المرقطـة ،إذ يمكن أن
تكـون موجـودة علـى ارتفاعـات مختلفـة ،فتُوجـد على مسـتوى
سـطح البحـر تقري ًبـا خـارج صاللـة فـي ُعمـان ،وبالقـرب مـن
ارتفاع ثالثة آالف متر عند أطراف منحدرات عسير.

أعـداد طيـور الحجـل العربـي أكثـر بأضعـاف مـن
أعـداد طيـور الحجـل الفيلبـي ،وهـي مـن أكثـر الطيـور
المسـتوطنة علـى نطـاق واسـع فـي شـبه الجزيـرة
العربيـة .وعلـى عكـس طيـور الحجـل الفيلبـي ،فـإن
الحجـل العربـي أقـل انتقـا ًء بشـأن اختيـار الموئـل
الطبيعـي المناسـب لـه ،ويمكـن العثـور عليـه فـي أماكـن
ارتفاعـا مقارنـة مـع طيور أخـرى من الجنـس ذاته،
أقـل
ً
ولكنـه يتشـابه مـع الحجـل الفيلبـي فـي خجلـه وصعوبـة
االقتراب منه.
وقـد خضـت تجـارب عديـدة معها حـول أبهـا وتنومة،
إذ سـمعت أصواتهـا قبـل أن أراهـا ،ويمكنـك التعـرف
عليهـا أثنـاء طيرانهـا مـن ريـش الذيـل األسـود ،ومـن
الحواجب والرقبة البيضاء التي تم ِّيز الحجل العربي.

الحجل الفيلبي

األبلق العربي

تشـ ِّكل طيـور الحجـل الفيلبـي فصيلـة مـن بيـن فصيلتين من
طيـور الحجل المسـتوطنة في شـبه الجزيـرة العربيـة ،وكما هو
الحـال مع جميع طيور الحجل ،فـإن هذه الفصيلة خجولة ج ًدا
ونـاد ًرا مـا تسـمح لـك باالقتـراب منها .وبمـا أنهـا أحيا ًنا تتجول
بح ًثـا عـن الغـذاء بجانـب الحجـل العربـي ،فـإن التمييـز بينهمـا
يمكن أن يكون صع ًبا مع كل هذه األعداد بأجنحتها وأجسامها.
ويمكنـك التعـرف علـى الحجـل الفيلبي مـن الذيل البنـي المائل
للحمرة ،والبقعة السوداء المميزة على رقبته بالطبع.
وقـد سـبق لـي أن رأيـت هذه الطيـور في المرتفعـات الغربية
جنـوب الطائـف مباشـرة ،وحـول أطـراف المنحـدرات والتلال
قـرب مدينـة تنومـة الخالبـة .أعـداد الحجـل الفيلبـي ليسـت
كبيـرة ،وهو غير منتشـر على نطاق واسـع مثل الحجـل العربي،
إال أنه يوجد على وجه أكيد رفقة طيور الحجل العربي.

وهنا ،أستعرض لكم  13فصيلة أصبح توطنها في شبه الجزيرة
العربية حال ًيا واق ًعا ثابتًا ،وبالنسبة لمن يشتركون معي في االهتمام
بالتعرف على الطيور من أصواتها ،فبإمكانهم مسح رمز االستجابة
السريعة لكل صورة بكاميرا هاتفهم الجوال أو جهازهم اللوحي،
العقعق العسيري
لالستماع إلى أصوات هذه الطيور على موقع (زينو كانتو).
امســـح رمز االســـتجابة الســـريعة لكل طير من أجل الحصول
على مزيـــد من المعلومـــات حـــول كل فصيلة ،واالســـتماع إلى
األصوات الرائعة لهذه الكائنات الجميلة.

الحجل العربي

العقعـق العسـيري هـو أحـد الطيـور المسـتوطنة
الموجـودة حصـ ًر ا فـي المملكـة ،وكان يُصنـف سـابقًا
كفصيلـة فرعيـة مـن العقعـق األوروبـي اآلسـيوي واسـع
االنتشـار ،ولكـن االختالفـات فـي الصـوت والمظهـر أ َّدت
إلـى إجـراء فحـوص الحمـض النـووي الالزمة ،التـي أثبتت
أنـه فصيلـة مسـتقلة .ويبـدو أن مناطـق تواجـده تقلَّصـت
ُشـاهد طيور العقعـق حال ًيا إال في
بمـرور السـنوات ،إذ ال ت َ
المنطقـة الممتـدة علـى مسـافة  80كيلومتـ ًرا مـن النماص
وحتى بلحمر جنو ًبا.
وقـد صادفتهـا فـي غابـات أشـجار العرعـر فـي عـدة
مواقـع قـرب تنومـة وبلحمـر ،ويُعتقـد أن أعـداد طائـر

وضـع األبلـق العربي بوصفه من الفصائـل المم َّيزة ال
يـزال أم ًرا غير محسـوم ،حيـث يرى البعـض أنه فصيلة
فرعيـة مـن األبلـق الحزيـن .ولكـن إنـاث األبلـق الحزيـن
تشـبه الذكـور ،فـي حيـن أن ذكـور وإنـاث األبلـق العربـي
متمايـزة ،أي أن األنثـى لهـا مظهـر مختلـف جـ ًدا عـن
الذكر.
وفـي كلتـا الحالتيـن ،فـإن طيـور األبلـق الجميلـة
مسـتوطنة وكثيـرة األعـداد علـى ارتفاعـات مختلفـة فـي
الطائف وحتى منطقة جازان جنو ًبا .ويمكن مشـاهدتها
علـى نحـو مؤكد في عـدد من القرى الزراعية السـاحرة
حول جبل السودة.

العقعق حال ًيا تبلغ نحو  100زوج على أفضل تقدير ،األمر
الـذي يجعلـه أحد أندر الطيور في العالم .ويحدوني األمل
فـي أن حكومـة المملكـة ،بإسـهام األطـراف المختلفـة مثل
أرامكـو السـعودية ،سـتنفذ خطـة عمليـة للمحافظـة علـى
هـذه الفصيلـة مـن االنقـراض ،فهـي فصيلـة بـارزة مهمـة
لقطاع السياحة الصديق للبيئة الناشئ في المملكة.
وعلى الرغم من أن وضع العقعق الحالي ال يبعث كثي ًرا
علـى األمـل ،إال أنـه يمكـن مصادفتـه بسـهولة إلـى حـد مـا
ضمـن نطـاق تواجـده الحالي في الوديان التي تنتشـر فيها
األشـجار فـي مرتفعـات عسـير ،باإلضافـة إلـى القـرى
القريبة والمصاطب الزراعية المجاورة.
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النعار اليمني

النعـار اليمنـي ليس شـائ ًعا كثيـ ًرا مثل النعـار العربي،
فعـدد مـرات مشـاهدتي لهـذا الطيـر أقـل بكثيـر مـن
النعـار العربـي .وفي حين نجد أن النعـار العربي يفضل
األشـجار والشـجيرات ،يميـل النعـار اليمني إلـى العيش
فـي التضاريـس المفتوحـة .أمـا أول مـرة شـاهدته فيهـا
فكانـت فـي حفـرة (طـوي اعتيـر) ،المعروفـة باسـم (بئر
الطيور) ،بالقرب من صاللة في ُعمان عام 2017م.
وبعـد ذلـك حالفنـي الحـظ فـي صيـف عـام 2020م
فـي العثـور علـى مـا يمكـن أن يكـون أكثـر مـكان مؤكـد
لوجـوده جنـوب غـرب المملكـة ،عنـد حافـة الجـرف
الصخـري القريـب مـن قريـة الحبلـة جنـوب أبهـا .ورغم
أن كال الطيريـن لـه لـون بنـي داكـن باهـت ،إال أنه يمكن
تمييـز النعـار اليمنـي عن النعـار العربي بالريـش الداكن
َّ
المخطـط المحيـط بمنقـاره ،المائـل بدرجـة أكبـر إلـى
اللـون البنـي ،حيـث يظهر الخـط المنسـاب بزاوية مائلة
من عينه.

النعار العربي

أيضـا بالنعـار ذي
يُعـد النعـار العربـي ،الـذي يُعـرف ً
الـردف الزيتونـي ،مـن الطيـور الشـائعة بكثـرة فـي
المرتفعـات الغربيـة طـوال العـام .رأيـت هـذه الطيـور
عبـر منطقـة تمتـد مـن الطائـف فـي الجنـوب إلـى
المنحـدرات المزروعـة شـديدة االنحـدار فـي جبل فيفا
في منطقة جازان.
وتوجـد هـذه الطيـور المغـردة ذهبيـة اللـون فـي
المناطـق المفتوحـة ،عـاد ًة فـي األماكن التـي توجد فيها
أشـجار السـنط ،مثـل بعض األوديـة األكثر جفافًا شـرق
منحدرات عسـير الصخرية .وهـذا نوع آخر من الطيور
التـي يمكـن العثور عليها بسـهولة في جولـة عرضية في
القرى الزراعية بالقرب من أبها.

هازجة اليمن

يُعـد طائـر هازجـة اليمـن مـن أكثـر الطيـور ً
ميلا
للتـواري مقارنـ ًة بغيرهـا مـن الطيـور فـي المملكـة .وفي
المـرة األخيـرة التـي رأيـت فيها هـذا الطائـر الجميل ذا
العيـون البيضـاء ،التقطـت لـه صـورة ،ولكـن ذلـك كان
أمـ ًرا غيـر اعتيـادي بالنسـبة لهـذا الطائـر ،الـذي يميـل
غال ًبـا لالختبـاء فـي النباتـات المتشـابكة .وعلـى غـرار
طائـر ن َقّـار الخشـب العربـي ،يمكـن العثـور علـى هـذا
الطائـر فـي غابـات العرعـر المرتفعـة ،ولكنـه يفضـل
أشجار السنط ذات اللحاء القشري ليتغذى عليها.
وعلـى عكـس طائـر نقـار الخشـب ،لـم أواجـه مشـكلة
فـي العثـور عليه في منطقة عسـير طوال العـام .ويمكن
رؤيتـه تقري ًبـا فـي جميـع المناطـق التـي توجـد فيهـا
الطيور في تنومة وبلحمر وأبها.

َّ
نقار الخشب العربي

يُعـد طائـر ن َقّـار الخشـب العربـي طائـر ن َقّـار الخشـب
الوحيـد الموجـود فـي الجزيـرة العربيـة .كنـت أتـوق لرؤيـة
هـذا الطائـر ألعـوام كثيـرة ،تسـاءلت خاللهـا متى سـتحين
الفرصـة لزيـارة المملكـة .وفـي نهايـة المطـاف ،حصلـت
علـى إمكانيـة الدخول بفضل عملي ،ولكـن بما أن المملكة
بدأت بمنح تأشـيرات سياحية للزوار ،سيستثمر مزيد من
مراقبـي الطيـور الفرصـة لمشـاهدة هـذا النـوع الرائـع من
الطيور.

طائر الحسون التفاحي اليمني

يُعـد طائر الحسـون التفاحي اليمني أحـد أجمل الطيور
العربيـة المسـتوطنة فـي المملكـة .وهـو أحـد أكثـر الطيـور
وفـرة ،التـي يمكـن رؤيتهـا بسـهولة مقارنـ ًة بغيرهـا مـن
الطيـور العربيـة المسـتوطنة ،وربمـا يأتـي فـي المرتبـة
الثانية بعد طائر النعار العربي.
ويمكـن رؤيـة طيـور الحسـون التفاحـي اليمنـي فـي
المرتفعـات طـوال العـام ،كمـا يمكـن رؤيتهـا بشـكل مؤ َّكـد
أثنـاء شـهور توقـف التكاثـر ،حيـث تشـ ِّكل أسـرا ًبا أكبـر
حج ًمـا .وفـي صبـاح أحد أيام الشـتاء النشـطة علـى ارتفاع
 2800متـر ،ارتفعـت معنوياتـي كثيـ ًرا رغـم بـرودة الطقـس،
حينمـا اسـتمعت لتغريـد هـذا الطيـر الجميـل أثنـاء
استكشافي ٍ
لواد بالقرب من جبل السودة.

األشدق العربي

قـد يكون العثور على طائر األشـدق العربـي في المملكة
أكثـر صعوبـة مـن الطيـور األخـرى .وقـد شـوهد آخـر مـرة
حسـب علمـي بالقرب من الطائف عـام 2015م ،على الرغم
مـن الجهـود األخيـرة التـي بذلهـا فرانـك رايتـرك ،وهـو
طبيـب بيطـري يعمل في مركـز أبحاث الحيـاة الفطرية في
الطائف ،وكذلك الجهود التي بذلتها أنا شخص ًيا.
ويبـدو أن انجذاب األشـدق العربـي لألودية قرب حواف
منحـدرات الطائـف قـد جاء بسـبب وجود أعـداد كبيرة من
نبـات ال ُعمقـى ،وهـو نبـات كثيـر العصـارة تفضلـه هـذه
الطيـور ،ولكـن موسـم اإلنبـات لهـذا النـوع مـن النباتـات
يحيـن في شـهر نوفمبـر ،ولم تُشـاهد هذه الطيـور في غير
هذا الموسـم .وقد ثبـت أن العثور على هذا الطائر العربي
المسـتوطن أسـهل بكثيـر خـارج صاللـة فـي ُعمـان ،التـي
رأيت فيها طائ ًرا ذك ًرا من هذا النوع في عام 2017م.

سمنة اليمن

ينتشـر طائـر سـمنة اليمـن فـي مناطـق الغابـات،
خاصـ ًة غابـات العرعر في مرتفعات عسـير على ارتفاع
ألفـي متـر وأكثـر .وقـد رأيـت هـذه الطيـور فـي أقصـى
الشـمال فـي الطائـف ،وكذلـك فـي المناطـق الرئيسـة
بالقـرب مـن تنومـة وأبهـا طـوال العـام .وفـي الواقـع ،ال
توجـد منطقـة على طول منحدرات عسـير مـن أبها إلى
تنومة لم أ َر فيها هذه الطيور.
علـى الرغـم مـن ذلـك ،يقل انتشـار هـذه الطيـور كلما
اتجهنـا شـر ًقا بعيـ ًدا عـن المنحـدرات باتجـاه المناطـق
األكثـر جفافًـا .ويمكن رؤية هـذه الطيور تطير جن ًبا إلى
جنـب مـع طيـور السـمنة المطربـة أثنـاء أشـهر الشـتاء.
ومكانـي المفضـل لمراقبـة طائـر السـمنة المطربـة هـو
شلال السـودة ،بالقرب من قرية عزيزة ،وهي تقع على
مقربة من أبها.

وقـد تمكـن فرانـك رايتكـرك مـن مشـاهدة هـذه الطيور
فـي عـدة مناسـبات فـي المنطقـة التـي يعيـش فيهـا ،وقـد
رأيتهـا وسـمعتها فـي المناطـق التـي تنتشـر فيهـا أشـجار
السـنط الكبيـرة من تنومـة لغاية جنوب أبهـا .وبما أن هذه
الطيـور تمتـاز بالهجـرة مـن المرتفعـات المنخفضـة إلـى
ارتفاعـا فـي
العاليـة وبالعكـس ،حيـث تهاجـر لمناطـق أقـل
ً
الشـتاء ،فـإن أفضل وقـت لرؤيتها في مرتفعات عسـير هو
خالل أشهر الصيف.

ومـن أفضـل األمـور المتعلقـة بالطيـور الموجـودة فـي
المرتفعـات الجنوبيـة الغربيـة فـي المملكـة هـو وفرتهـا
النسـبية .وإذا قمـت بجولـة فـي المناطق الطبيعيـة الرائعة
فـي المنطقـة ،يمكنـك مالحظـة التنـوع واألعـداد الكبيـرة
للطيـور الموجـودة حولك .ومع توفُّر ما يقرب من  500نوع
مـن الطيـور التـي تُوجـد فـي المملكـة طـوال العـام ،يمكـن
نوعـا مـن
رؤيـة طيـور أكثـر بأضعـاف مـن الثالثـة عشـر ً
الطيور التي نعرضها هنا في المناطق الجنوبية الغربية.
وكمـا ذكرنا ،تسـتوطن هذه الطيـور الجزيرة العربية ،وال
يمكـن رؤيتهـا فـي أي مـكان آخـر فـي العالـم ،وهـذا أحـد
الشـواهد المهمـة علـى التنوع الحيـوي الفريد فـي المملكة
المتمثل بهذا الكنز من الطيور!

شمعي المنقار العربي

يقطـن طائـر شـمعي المنقـار العربـي فـي المناطـق
ذات النباتـات الكثيفـة فـي األوديـة الغربيـة والمناطـق
الزراعيـة وعلـى مختلـف االرتفاعـات .ويبـدو أنـه مـن
األسـهل العثـور عليهـا فـي المرتفعـات فـي أشـهر
الصيـف ،عندمـا تكـون الحـرارة مرتفعـة جـ ًد ا فـي
األراضي المنخفضة في تهامة.
لقـد رأيـت تلك الطيـور الصغيرة الجميلـة في منطقة
الشـفا بالقـرب مـن الطائف ،وبالقـرب من تنومـة وأبها،
وفي أقصى الجنوب في جازان.
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يف مدينة امللك سلمان للطاقة..

إنشاء المبنى الفوالذي األول باستخدام تقنية (كونكستيك)
القافلة األسبوعية

موقع أول مبنى بتقنية كونكستيك لإلدارة العليا في أرامكو
السعودية في مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).
وتحمل هذه التقنية فوائد هائلة من حيث سالمة اإلنشاءات
وسرعة اإلنتاج ،وتخفيض وزن المباني ،وتوفير قدر أكبر من
السالمة مقارنةً باألساليب التقليدية.

الظهران  -في إطار رؤية أرامكو السـعودية لتطبيق تقنيات
البنـاء الفاعلـة ،وتبنـي مفاهيـم تصميـم الوحـدات المنفصلـة
وتحسـين إنتاجيـة اإلنشـاءات ،قـام فريـق إدارة المشـاريع فـي
مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة (سـبارك) بالتطبيـق التجريبـي
لتقنيـة الفـوالذ المقدمـة مـن شـركة كونكسـتيك ،وذلـك أثنـاء
تشييده لمبنى اإلدارة هناك.
وتعليقًـا علـى ذلـك قـال النائـب األعلـى للرئيـس للخدمـات
الفنيـة ،األسـتاذ أحمـد عبدالرحمـن السـعدي ،أثنـاء زيارتـه
لمشـروع مدينة الملك سـلمان للطاقة ،مؤخ ًرا ،إنه على الرغم
مـن أن تقنيـة كونكسـتيك للوحـدات المسـتقلة كانـت اختياريـة
بالنسـبة للمقـاول ،فقـد أوصـى بتطبيقهـا فـي بقيـة مبانـي
سبارك لالستفادة من مزاياها.
عبـر نائـب الرئيـس إلدارة المشـاريع ،األسـتاذ
فيمـا َّ
عبدالكريـم الغامـدي ،عـن إعجابـه الكبيـر بالتشـييد السـريع
واآلمن لـ  400طن من الفوالذ في أسبوعين.

ٌ
تجربة أولى في المملكة

ولطالمـا اعتمـدت أسـاليب البنـاء الفـوالذي التقليديـة علـى
القـدرة علـى ربط العـوارض الفوالذية بأعمدة الدعم الرئيسـة
باسـتخدام اللحـام والتثبيـت بالمسـامير ،وهي عملية تسـتغرق
ً
طويلا وتنطـوي علـى مخاطر تتعلـق بالسلامة إذا لم يتم
وقتًـا
تنسيقها بعناية.
وجـرى تطويـر تقنيـة كونكسـتيك كأسـلوب بنـاء فـوالذي،
مكـ ّون مـن وحـدات منفصلـة ،يتوافـق مـع رؤيـة الشـركة بشـكل
ً
كامـل ويوفـر ً
فاعلا لألسـاليب التقليديـة المطبقـة.
بديلا
وتتكـون تقنيـة كونكسـتيك ،بأبسـط صورهـا ،مـن عناصـر
قياسـية تشـمل أدوات توصيـل طوقيـة متشـابكة منصوبـة على
أعمدة تتيح للعوارض الدخول لمواقعها.
وعلى الرغم من أن تقنية كونكسـتيك قد ُطبقت على نطاق
واسـع فـي المبانـي السـكنية والتجاريـة فـي الواليـات المتحـدة

مثال على تشبيك األعمدة والعوارض
المستخدمة في تقنية كونكستيك.

األمريكيـة وكنـدا واسـتُخدمت فـي أكثـر مـن  1.3مليـون متـر
مكعـب ،فإنهـا ال تـزال غيـر ُمطبقـة علـى نطـاق واسـع فـي
المباني في المملكة العربية السعودية.
وقـد بـدأ فريـق إدارة المشـاريع فـي مدينـة الملـك سـلمان
للطاقـة فـي تبنـي هـذه التقنيـة القائمـة علـى تركيـب وحـدات
منفصلة من خالل تطبيقها للمرة األولى في المملكة.
وجـرى تصميـم مبنـى إدارة مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة
متعـدد الطوابـق حسـب المعاييـر الدوليـة ،وقامـت إدارة
الخدمات االستشارية بتسهيل عملية تصميم الهيكل الفوالذي
ومراجعتهـا .وقامت شـركة الزامل للحديـد في الدمام بتصنيع
المقدم من شركة كونكستيك بمشاركة فاعلة
الهيكل الفوالذي ُ
من فريق تخطيط المشاريع في مدينة الملك سلمان للطاقة.
ومـن خلال مراقبـة عمليـة نصـب الهيـكل الفـوالذي ،التـي

تتضمن متابعة إنتاج المواد اإلنشائية ،تسعى أرامكو السعودية
جاهـد ًة لالسـتفادة مـن هـذه التجربـة للتوسـع فـي اسـتخدام
تقنيـة كونكسـتيك علـى نطـاق أكبـر فـي مشـاريع الشـركة
المستقبلية.

مزايا نظام تقنية كونكستيك
للوحدات المنفصلة

تُسهم تقنية كونكستيك في تعزيز معدالت السالمة بصورة
كبيـرة والحـد مـن إهـدار الفـوالذ نظـ ًرا ألنهـا ال تتطلـب أعمال
لحام على األرض.
وعنـد اسـتخدام أسـاليب التشـييد التقليديـة ،يمكـن لرافعة
واحـدة أن تنجز عمليـة تركيب  15طنًا في اليوم ،بينما أظهرت

تقنيـة كونكسـتيك القـدرة على تركيـب ضعفي هـذه الكمية في
المبانـي التجاريـة ،بـل ومضاعفتهـا ثالث مـرات لتبلـغ  50طنًا
في اليوم في الهياكل الصناعية.
وال تحتـاج تقنيـة كونكسـتيك لدعامـات ،كمـا أنهـا تقلـل مـن
الكمية اإلجمالية لمسامير التثبيت المستخدمة.
وقـد ثبـت أن األسـاليب التقليديـة تتطلـب أكثـر مـن 10٫700
سـاعة عمـل لتجميـع  400طـن ،بينمـا يـؤدي اسـتخدام تقنيـة
كونكسـتيك لتخفيـض هـذا الرقم لما يقـرب من  5٫400سـاعة
عمل لتجميع نفس الكمية.
وتحمـل هـذه التقنيـة فوائـد هائلـة ألرامكـو السـعودية مـن
حيـث سلامة اإلنشـاءات وسـرعة اإلنتـاج ،وتخفيـض وزن
المباني ،وفي ذات الوقت توفير قدر أكبر من السالمة مقارن ًة
باألساليب التقليدية.

ضمن نسخته الثانية

«إثراء» يعلن عن تتويج الفنانة الفائزة في برنامج الفنانين الناشئين
القافلة األسبوعية

الظهـــران  -أعلن مركـــز الملك عبدالعزيـــز الثقافي
العالمـــي (إثراء) عن تتويج الفنانـــة والء فضل ،الفائزة
بالجائزة األولـــى في برنامج الفنانين الناشـــئين ضمن
دورته الثانية ،الذي يهدف إلى دعم ممارســـة األعمال
الفنيـــة اإلبداعيـــة للفنانيـــن الســـعوديين والمقيميـــن،
حيث اســـتقبل البرنامج مجموعة من العـــروض الفنية
ورشّ ـــح منها 11
بلـــغ عددهـــا 158
ً
عرضا فن ًيـــا مختلفًاُ ،
عرضا فن ًيا.
ً
وقـــد تنوعـــت األعمال الفنيـــة المقدمة فـــي فكرتها
ومضمونهـــا ،وشـــملت فنو ًنـــا مختلفـــة مـــن بينهـــا
التصاميـــم والمجســـمات الفنيـــة والفـــن التشـــكيلي
والنحت والتصوير الفوتوغرافـــي والفيديو والمنتجات
اليدوية وغيرها الكثير من الفنون.
وتضمـــن البرنامـــج فـــي نســـخته الثانيـــة الفنانيـــن
الذيـــن تـــم اختيارهم مـــن برنامـــج تدريبـــي افتراضي
أقيـــم لهـــذا الغـــرض وامتـــد على مـــدى خمســـة أيام.
وقـــدم البرنامـــج للمشـــاركين ورشـــة عمل فـــي مجال
ا لكتا بـــة ا لفنيـــة  ،و مجمو عـــة مـــن ا لنشـــا طا ت
والمحاضرات التي اســـتعرضت مشهد الفن المعاصر.
وقـــد تميـــزت األعمـــال المشـــاركة جميعهـــا بالجـــودة
والدقة العالية.

وحصلـــت الفنانة الفائـــزة والء فضل علـــى الجائزة
األولـــى فـــي برنامـــج الفنانين الناشـــئين ،حيث ســـيتم
عـــرض عملها الفني الذي صممته فـــي معرض «إثراء»
القـــادم للفـــن المعاصـــر ،الـــذي ســـيقام تحت شـــعار
«بصـــر وبصيـــرة» .كمـــا تـــم تكريـــم الفنانـــة ســـماح
بهجيـــري مـــن قبـــل لجنـــة التحكيـــم ،لمســـيرة عملها
وإمكاناتهـــا الفنيـــة الواعـــدة ،إضافـــ ًة إلـــى مجموعـــة
أعمالهـــا الفنيـــة التـــي تشـــمل «ثنائـــي األبعـــاد علـــى
الورق».

وقـــد اجتمعـــت لجنـــة التحكيـــم فـــي أواخـــر شـــهر
نوفمبـــر ،وجمعـــت خبـــرات أعضائها الواســـعة لتقييم
العـــروض المقدمـــة مـــن قبـــل الفنانيـــن المختاريـــن،
إضافـــ ًة إلى االطالع على أعمالهم الســـابقة والســـيرة
الذاتيـــة .وعلى الرغم من اســـتمرار جائحة كورونا ،إال
أن الفنانين اســـتطاعوا تقديم مجموعـــة من المفاهيم
اإلبداعيـــة المتميزة ،التـــي حازت على رضى وإشـــادة
لجنـــة التحكيـــم ،كـــون تلـــك المقترحـــات قـــد فاقـــت
التوقعـــات .وعبر أعضـــاء اللجنـــة عن تطلعهـــم لرؤية
المزيد مـــن إبداعات الفنانة الفائـــزة «والء فضل» إلى
جانب المشاركين اآلخرين.

بصر وبصيرة

وســـيجمع برنامج الفنانيـــن الناشـــئين مجموعة من
األفكار واألســـماء الصاعـــدة التي ســـيتم تقديمها في

معـــرض «إثـــراء» للفـــن المعاصـــر الذي ســـينطلق في
مارس من عـــام 2021م تحت شـــعار «بصـــر وبصيرة»،
الـــذي يتضمن مجموعـــة من النخب في مجـــال الفنون
وهـــم ،أنتونيـــا كارفـــر ،مديرة فـــن جميل فـــي متحف
دبـــي للفـــن المعاصـــر والمشـــرفة علـــى عمـــل منظمة
الفنـــون التعليميـــة وعلى األعمال الفنيـــة في المتحف،
وندى شـــيخ ياســـين ،مديرة مبادرة «  21٫39فن جدة»،
والتـــي تتميز بالخبـــرة العمليـــة التي تمتد  10ســـنوات
فـــي قطاعـــات الفنـــون والثقافـــة ،والفنـــان والكاتـــب
الســـعودي عبدالرحمن الســـليمان ،أول رئيس منتخب
لمجلس إدارة جمعية الفنون الســـعودية منذ عام 2012
 2017م ،ورئيســـة المتاحـــف والمعـــارض فـــي مركـــزالفداغ التي ســـتقدم خبرتها العملية في
«إثـــراء» ،ليلى ّ
تطوير شـــراكات متعددة الثقافات مع مختلف الهيئات
ّ
والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة واألفـــراد ،إضافـــ ًة إلـــى
كانديدا بســـتانا ،مســـؤولة الفـــن المعاصر فـــي مركز
«إثـــراء» ،التـــي تمتلك  10ســـنوات من الخبـــرة العملية
في مجال تطوير المتاحف ،والدبلوماسية الثقافية.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز
الثقافـــي العالمي (إثراء) يســـعى إلى إتاحـــة الفرصة
للفنانين الســـعوديين لعرض أعمالهم الفنية واإلبداعية
أمـــام مجموعـــة مـــن المتخصصيـــن فـــي المجـــاالت
اإلبداعيـــة ،إلتاحـــة الفرصـــة أمـــام المزيـــد مـــن
استكشـــاف وإبـــراز القطـــاع الفنـــي داخـــل المملكـــة
وخارجها.
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البحث عن التاريخ
في رحلة على الطريق شمال الرياض
■ قرية أشيقر

■ المجمعة

الغاط القديمة

كيارا كيامبريكوتي
الغــاط  -فــي مــكان مــا علــى طــول الطريــق شــمال
تكــف عجلــة الزمــن عــن الــدوران وأنــت تقــف
الريــاض،
ُّ
علــى القــرى التقليديــة القديمــة التــي كانــت موجــودة
ـح آثــار المدينــة القديمــة ،بــل إنهــا
ألجيــال .الوقــت لــم يمـ ُ
اســتعادت ماضيهــا مــن خــال هندســتها المعماريــة
وأساليب حياتها.
هنــا ،فــي البلــدات والقرى الصغيــرة الممتــدة على طول
الوديــان ومصــادر الميــاه ،حيــث تنمــو بســاتين النخيــل،
تتأثــر الهندســة المعماريــة بشــكل كبيــر بالمنــاخ الحــار
والجاف.
البيــوت مكونــة مــن طابقيــن مــن طــوب الطيــن والحجــر
والجيــر واألخشــاب ،ويلتصــق بعضهــا ببعــض ،وتفصــل
بينهــا الطــرق الضيقة المتعرجــة .وباتباع الطــرق القديمة،
اســتخدم مشــروع ترميــم القــرى المــواد نفســها إلنجــاز
أعمال التجديد.
وعلــى مــدى آالف الســنين ،كانــت المنــازل الطينية تم ِّثل
عنص ـ ًرا ثاب ًتــا فــي الحضــارة البشــرية ،ال ســيما بالنســبة
ألولئــك الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الصحراويــة ،الذيــن
تعلمــوا كيفيــة اســتخدام المــواد المحليــة لبنــاء منــازل
تتالءم مع الظروف البيئية والثقافية التي يعيشونها.
ويُصنــع الطــوب باســتخدام العمليــة القديمــة نفســها،
حيــث يتــم خلــط الطيــن بالقــش الــذي يعمــل كغــراء،
وإضافــة الرمــل ليجعــل الطــوب أصلــب .وتملــؤ عــوارض
الســنط الســقف ،فــي حيــن يُربــط ســعف النخيــل بعضــه
ببعــض بإحــكام ،لتشــكيل حصيــرة موضوعــة علــى
العــوارض .وفــي النهايــة يتــم وضــع طبقــة ســميكة مــن
الطيــن لمــلء الفجــوات .ونتيجــة لذلــك ،يتم توفيــر مقاومة
جيــدة للحمايــة مــن أشــعة الشــمس الحارقــة فــي
الصحراء.

وفـي بدايـة الرحلـة ،وصلنـا إلـى قريـة الغـاط التراثيـة
الخاليـة من السـكان ،على الضفة الشـمالية لـوادي الغاط،
والتي تمتد على مسافة  1.5كيلومت ًرا.
وتحمل القرية كل سحر ماضيها الفريد ،ويكمن جمالها
فـي المنحدر اللطيف للوادي الذي بُنيت عليه ،حيث يمكن
للـزوار النظـر إلـى الهندسـة المعماريـة األنيقـة ،والشـارع
الرئيس الذي يتضح على طول قعر الوادي.
وفـي الوقت الحالي ،أصبح قصر اإلمارة السـابق وسـط
البلـد متحفًـا ،وتعود ملكيته لألمير الراحل ناصر بن سـعد
السـديري .وتُعـرض هنا أدوات تعـود إلى العصر الحجري،
ونقـوش صخريـة قديمـة ُعثـر عليهـا فـي المنطقـة ،إلـى
جانـب أدوات الزراعـة التقليديـة ،والمالبـس والحـرف
اليدويـة ،وغرفـة (الجصـة) المخصصـة لحفـظ التمـور،
ً
فضل عن معروضات الصيد التقليدية.
وعلـى بُعـد حوالـي نصـف سـاعة ،سـتجد قصـ ًرا فـي
صحـراء المجمعـة ،يتميـز بفنـاء تـم تجديـده مـع فـرش
ُقـدم للزوار القهـوة وغيرها
األرضيـة بسـجاد ملـ َّون ،حيث ت َّ
مـن المشـروبات السـاخنة باإلضافة إلى التمـر ،ثم يمكنهم
زيارة الموضع الذي تستقر فيه الجمال عادة.

أشيقر التراثية

قريـة أشـيقر ،هـي مـن بين أشـهر القـرى التراثيـة ،وهي
فـي قلـب نجـد ،حيـث تبعـد  200كيلومتـر شـمال غـرب
الريـاض .وتقـع القريـة علـى سـهل الوشـم إلـى الغـرب مـن
مجموعـة ضيقـة مـن الكثبـان الرمليـة الحمـراء ،وقـد
اكتسـبت أشـيقر اسـمها مـن لـون تـل صغيـر يقـع شـمال
القرية.
وقـد عـاش السـكان األوائـل هنا منـذ حوالـي  1500عام،

■ متحف الغاط

وكانـت القريـة بمثابـة نقطـة توقـف للحجـاج الذاهبيـن إلى
مكة المكرمة.
وتتميـز قرية أشـيقر بالشـوارع الضيقة ،وبأزقـة ال نهاية
تتعـرج بيـن  400منـزل طينـي و 25
لهـا علـى مـا يبـدو،
َّ
مسـج ًدا تحتويهـا القريـة .وقـد تـم تجديـد بعـض المنـازل،
التـي ال تـزال تحمل أسـماء األسـر التي عاشـت فيها ،وهي
مفتوحة للزوار.
ويتم االحتفاظ بعديد من تقاليد المنطقة وتاريخها في
متحـف السـالم ،الـذي يسـتضيف مجموعـة مـن المقتنيات
التقليديـة ،مثل العملات المعدنية والمجوهـرات ،واألواني
الفضيـة واألدوات الزراعيـة واألبـواب الخشـبية والموازيـن
واألواني والمواد الدراسية.

■ متحف السالم في أشيقر

شقراء ..المحطة األخيرة

آخـر قريـة تراثيـة علـى الطريـق ،هـي واحـدة مـن أقـدم
القـرى فـي منطقـة نجـد .وهـي إحـدى المـدن القليلـة على
الطريـق مـن الريـاض إلـى مكـة المكرمـة ،حيـث كانـت فـي
يـوم ما تسـتضيف سـو ًقا ضخمـة .وال تزال السـوق الحالية
تضـم حوالـي  45متجـ ًرا ومجلسـين ،ومـا يقـرب مـن 80
ً
منزل.
المدينـة بأكملهـا محاطـة ببـرج عـال ،وقـد جعلـت
الترميمات مدينة شـقراء تنبض بالحياة ،فاليزال بإمكانك
زيـارة السـاحات الداخليـة ،أو االسـتمتاع بالفنـاء ،أو
االسـتمتاع بإطاللـة السـطح ،التـي توفر رؤية علـى المدينة
بأكملها.
كمـا أن المدينـة مليئـة بالبيـوت الطينيـة والسـاحات
أيضـا المشـي فـي الشـوارع حتـى تصـل
البيضـاء ،ويمكنـك ً
إلـى السـوق ،حيـث تحافـظ المتاجـر على مظهرهـا القديم
أيضـا زيـارة المتحـف الـذي يضـم
األصيـل .كمـا يمكنـك ً
المنتجات واألدوات األصلية القديمة.

■ متحف التراث في أشيقر

■ أحد المتاجر في شقراء

■ قرية الغاط
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األسرة
إعداد :سارة مطر

َنجَ ْو َن من السرطان ويروين قصص شفائهن
أُصيبـت نـورة عبـداهلل ،وهـي أم لثالثـة أبنـاء ،بمـرض
السـرطان قبـل عاميـن .وتوضـح نـورة أنهـا لـم يخطـر علـى
بالهـا إمكانيـة مواجهة هذا المرض وج ًهـا لوجه في يوم من
األيام.
وعنـد سـؤالها عن اللحظـة التي علمت فيهـا أنها مصابة
بالسـرطان ،قالـت نـورة« :كنـت أعانـي مـن آالم شـديدة فـي
منطقة البطن ،وحينها انتابتني أحاسيس هائلة يغلب عليها
الخـوف والهلـع ،ولـم أكـن أشـعر حينهـا بالطمأنينـة .وكانـت
هناك مؤشرات تؤكد أن هناك خط ًبا ما».
نـورة هي واحـدة من بين عديد من النسـاء الالتي أُصبن
بمـرض السـرطان فـي المملكـة ،لكنهـن نجـون منـه بفضـل
سـرعة اسـتجابتهن للعلاج ،وعـدم إهمالهـن لمؤشـرات
المـرض ،والمبـادرة إلـى إجـراء التحليلات فـي وقتهـا،
باإلضافـة إلـى امتالكـن قـوة نفسـية هائلـة لمحاربـة
السرطان.
وتبعـث قصـص الناجيـات مـن السـرطان الطمأنينـة
والتفـاؤل لـدى مـن يواجـه المـرض ويشـعر بالخـوف إزاءه،
وتُسـهم في إدراك قدرة اإلنسـان على مقاومة هذا المرض
الشـرس والنجـاة منه .كمـا أنها تحتوي على بعـض الدروس
المسـتفادة التـي تسـاعد علـى تخطـي المـرض ،بـإذن اهلل
ُ
تعالى.
وفيمـا يلـي نسـتعرض بعـض هـذه التجـارب ،مـن خلال
حوارنا مع بعض الناجيات من هذا المرض القاتل.

تقري ًبـا ،وتقـول عـن تجربتهـا« :فـي المـرة األولـى ،تـم
تشـخيص الفحص بشـكل خاطئ ،ولكن بعد ذلك علمت
أني مصابة بمرض السرطان».
وعنـد سـؤالها كيـف اسـتطاعت أن تتقبـل إصابتهـا
بمـرض السـرطان ،أجابـت« :فـي الحقيقـة مـا إن علمت
أنـي مصابـة بالسـرطان ،حتـى شـعرت بالخـوف مـن
المجهـول فـي أول األمـر ،لكنـي عقـب ذلـك قاومـت
وتمسكت باألمل بقوة».
وتضيـف بوعبيـد« :علـى المـرء أن يشـكر اهلل علـى
النعـم الكثيـرة التـي أعطاها له ،وأهمهـا الصحة .مرض
السـرطان يحتاج إلى الكفاح من أجل التخلص منه ،كما
أيضا إلى التحلي بالقوة النفسية».
يحتاج ً

تكمـل نـورة عبـداهلل حديثهـا لــ «القافلة األسـبوعية»
حـول تجربتهـا مـع المرض ،قائلـة« :أول ما تبـادر إلى ذهني
هـو شـعوري بأني سـأفقد أبنائـي ،وكان ذلك شـعو ًرا قاسـ ًيا
ال يمكـن حتـى شـرحه أو وصفـه .لكنـي قاومـت كل هـذه
المشـاعر السـلبية ،وأتممـت عالجـي لعـام ونصـف ،وأخي ًرا
تخلَّص جسدي من هذا المرض».
وتنصـح نـورة السـيدات بالمبـادرة إلـى إجـراء التحليالت
المتعلقة بالسـرطان ،ال سـيما عندما تصل المرأة إلى سـن
األربعين ،وبالذات تلك التي تخص سرطان الثدي والرحم.

الثـدي بالمصادفـة ،حيـث كان لديهـا موعـد مـع طبيـب
األسـرة ،وأخبرتـه أنهـا تشـعر أن هنـاك كتلـة فـي صدرهـا،
وبعـد إجـراء الفحـص األولـي ،قـام الطبيـب بتحويلهـا إلـى
قسم األشعة على الفور.
وعنـد سـؤالها عـن شـعورها حينمـا علمـت بإصابتهـا
بالسـرطان ،قالـت نـدى« :أول إحسـاس شـعرت بـه كان
الذهـول ،وبعدهـا شـعرت بالخوف مـن وقع الخبـر على أبي
وأمي».
وخضعت ندى للعالج عبر اإلشعاع الكيميائي لمدة عام،
وأجـرت عقـب ذلـك عمليـة جراحيـة السـتئصال الـورم ،ثـم
عـادت مـرة أخـرى للعلاج باإلشـعاع الكيميائـي ،حتـى
تخلصت بشكل كامل من المرض.
وتضيـف نـدى« :ال توجـد لـدي نصائـح أقدمهـا لتفـادي
اإلصابـة بالسـرطان ،فأنـا أُصبت بسـرطان الثـدي ولم تكن
هنـاك أعـراض واضحـة .لكنـي أنصح النسـاء الالتـي دخلن
أبـواب عمـر األربعيـن بإجـراء فحـص الماموغـرام ،وهـو
تصويـر إشـعاعي بواسـطة األشـعة السـينية ،يتم مـن خالله
أيضا
الكشـف المبكـر عـن سـرطان الثـدي .كمـا مـن المهـم ً
القيـام بالفحـص الذاتـي الشـهري لسـرطان الثـدي ،لتفادي
المرض أو التأخير في التشخيص والعالج».
وتعيـش نـدى اآلن حيـاة طبيعيـة بعـد أن تخلصـت تما ًمـا
من المرض ،الذي أنهك روحها قبل أن ينهك جسدها.

مـن جانبهـا ،اكتشـفت نـدى إصابتهـا بمـرض سـرطان

أُصيبـت شـذى بوعبيـد بسـرطان الثـدي قبـل عـام

ال ُتهملن إجراء الفحوصات

ُ
عليك َّن بفحص الماموغرام

كتاب ونصيحة

كيف ينجح
األطفال

بالكفاح نواجه السرطان

جدير بالذكر ،أن السـرطان هو مصطلح طبي يشـمل
ٌ
مجموعـة واسـعة مـن األمـراض ،التـي تتم َّيـز بنمـو غيـر
طبيعي للخاليا التي تنقسـم بدون رقابـة ،ولديها القدرة
علـى اختـراق األنسـجة وتدميـر أنسـجة سـليمة فـي
الجسـم ،وهـو مـرض قـادر علـى االنتشـار فـي جميـع
أنحاء الجسم.
ويُعد مرض السـرطان أحد األسـباب الرئيسـة للوفاة
فـي العالـم ،لكـن احتمـاالت الشـفاء منـه آخـذة فـي
التحسـن باسـتمرار فـي معظـم األنـواع ،وذلـك بفضـل
التقـدم فـي أسـاليب الكشـف المبكـر عنـه ،وخيـارات
عالج هذا المرض.
أمـا السـرطان الـذي يصيـب النسـاء خاصـة ،فهنـاك
عـدة أنـواع رئيسـة منـه ،ومنهـا سـرطان عنـق الرحـم
والمبيـض والرحـم ،باإلضافة إلى سـرطان قنـاة فالوب،
وهو نادر ج ًدا.
ووفقًا لموقع مركز السـيطرة علـى األمراض والوقاية
منهـا ،فمـن بيـن جميـع أنـواع السـرطان التـي تصيـب
النسـاء ،فـإن سـرطان عنق الرحـم فقط لديـه اختبارات
فحـص ،بحيـث يمكـن التعـرف عليـه فـي وقـت مبكـر،
وبالتالي يكون العالج أكثر فاعلية.
ونظ ًرا ألنه ال توجد طريقة بسـيطة وموثوقة للكشـف
عـن أي سـرطانات خاصـة بأمـراض النسـاء باسـتثناء
سـرطان عنـق الرحـم ،لـذا ،فمـن المهـم بشـكل خـاص
مالحظة عالمات المرض للسيطرة عليه مبك ًرا.

فوائد أخرى للقهوة

مـن العنايـة بالجسـد إلـى إصلاح خـدوش األثـاث ،تتمتـع
حبـة البـن البسـيطة (القهـوة) ببعـض االسـتخدامات البديلة
العملية ،إلى جانب استخدامها المعتاد كمشروب ساخن:

العناية بالجلد

يُعـد كتـاب (كيـف ينجـح األطفـال -
الشـجاعة ،والفضـول ،والقـوة الخفيـة
للشـخصية) ،مـن تأليـف بـول تـوج ،مـن بين
األكثـر مبي ًعـا وفقًـا لصحيفـة نيويـورك
تايمـز .ويقـ ِّدم هـذا الكتـاب ً
جيلا جديـ ًدا
من الباحثين والمعلمين ،الذين يستخدمون
األدوات العلميـة فـي الكشـف عـن األسـرار
الشـخصية؛ فمـن خلال قصصهم ،يكشـف
الكاتـب عـن مـدى قـدرة هـذه المعرفـة
الجديدة على تغيير حياة النشء.

السرطان وأنواعه

تسـاعد القهوة المطحونة على إزالة خاليا الجلد الميتة،
وتُسـتخدم فـي مجموعـة مـن منتجـات البشـرة .وبحسـب
موقـع العلـوم ،يمكنـك االسـتفادة مـن القهـوة لهـذا الغـرض،
مـن خلال إضافـة القهـوة الطازجـة إلـى السـكر البنـي

وعصيـر الليمـون ،واسـتخدام المزيـج لبضـع دقائـق قبـل
الشطف.

إزالة الرائحة

تحتـوي القهـوة المطحونـة علـى النيتروجين ،الـذي يمكنه
إذا اقتـرن بالكربـون أن يسـاعد علـى التخلـص مـن غـاز
الكبريـت ذي الرائحـة الكريهـة فـي الهـواء .ببسـاطة ،املأ
جور ًبـا قدي ًمـا بالقهـوة المطحونـة واسـتخدمها كمعطـر
أيضا وضعها داخل الثالجـة ،إلضفاء رائحة
للهـواء .يمكنـك ً
منعشة على الهواء داخلها.

طرد الحشرات

تسـاعد رائحـة القهـوة القويـة علـى طـرد الحشـرات ،مثل
النمـل وبعـض القشـريات والقواقـع .احتفـظ بوعـاء مـن
القهـوة ،أو قـم بوضـع شـيء منها في الهـواء الطلـق للتخلص
أيضـا نثرهـا
مـن البعـوض وذبـاب الفاكهـة والنمـل .يمكنـك ً
حول النباتات لطرد الرخويات والقواقع.

ضيف لألسرة

أمر مكلف
فقد األسنان ٌ
الدكتور نبيل محمد السدمي

رئيس خدمات عيادات األسنان في مركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي في الظهران ،وحاصل على شهادة جراحة الفم
والوجه والفكين من جامعة فرجينيا كومنولث من الواليات
المتحدة األمريكية .التقت به «القافلة األسبوعية» ،للتعرف
على بعض ما يتعلق بمشكالت األسنان.

•مـا هـي األخطـاء الشـائعة التـي تصادفهـا أثنـاء
عملك مع المرضى؟
أهم األخطاء الشـائعة ،التي أجدها بشكل كبير
مـن المرضـى ،هـو إهمـال الفحـص السـنوي
لألسـنان واللثـة وباقـي الفـم ،حيـث تكـون زيـارة
طبيـب األسـنان فقط عند اإلحسـاس باأللـم .ومن
أيضا عـدم أخذ نصائح الطبيب
األخطاء الشـائعة ً
المعالـج علـى محمـل الجـد ،فعلـى سـبيل المثـال،
يتهاون بعض المرضى في عمل حشـوات لألسـنان
المتأثرة بالتسـوس والنخـر ،أو االلتزام باسـتخدام
فرشاة أسنان خشنة ً
بدل من الفرشاة الناعمة.
•هـل مـن الممكن أن ُيصاب الفم بالسـرطان؟ وما
هي األسباب؟ وماذا عن األطفال؟
مـن الممكن جـ ًدا اإلصابة بسـرطان الفم ،وأهم
األسـباب لذلـك هو التدخيـن بشـراهة ،ويُصاب به
الرجـال أكثـر مـن النسـاء .ويسـاعد الفحـص
السـنوي طبيـب األسـنان علـى تشـخيص أي تغ ُّيـر
في األنسجة بشكل مبكر ،وتتم المعالجة بأساليب
جراحيـة بسـيطة قبـل أن ينتشـر الـورم ويصبـح
العلاج أكثـر تعقي ًدا ،مما ينتج عنـه مضاعفات قد
تؤثر على حياة المريض.
أمـا حاالت إصابـة األطفال بسـرطان الفم فهي
نـادرة جـ ًدا ،ولكن مـن الممكن أن تُصاب األنسـجة
المجـاورة ،مثل الغدد اللعابية وعظم الفك ،ولكنها
تظل حاالت نادرة في كل األحوال.
•ما هي نصيحتك حول كيفية محافظة اإلنسان
على أسنانه بالرغم من تقدمه في العمر؟
يسـتطيع االنسان المحافظة على أسنانه بحالة
صحيـة جيدة إلى مرحلة متأخرة من العمر ،وذلك
بالمواظبة على الفحص السـنوي ،واتباع إرشـادات
الطبيـب ،وممارسـة النظافـة اليوميـة باسـتخدام
الفرشاة وخيط األسنان.
األسـنان الطبيعيـة ال يمكـن أن تعـ َّوض ،وكلمـا
اسـتثمر اإلنسـان الوقـت والجهـد فـي العنايـة
باألسـنان واللثـة ،تزيـد فـرص المحافظـة علـى
سالمة األسنان واألنسجة المحيطة وصحتها.
•هنـاك هـوس عالمـي بالحصـول علـى «ابتسـامة
هوليود» ،ما رأيك بهذا؟
االبتسـامة مـن أهـم مميـزات الوجـه ،ولهـذا
حـازت «ابتسـامة هوليـود» علـى هـذا االهتمـام،
ولكـن لـكل إجـراء طبـي تبعـات جانبيـة ،مثـل
الحساسـية أو نشـوء التسـوس في األسـنان ،إذا لم
تتـم المحافظـة علـى األسـنان والحـرص علـى
المتابعة السنوية مع الطبيب.
يجب على المريض استشارة الطبيب المختص
خصوصـا أنهـا اختياريـة
بمثـل هـذه الحـاالت،
ً
وتجميلية بحتة .وإذا تم تجاهل االهتمام باألسنان
يُصبـح علاج المضاعفـات معقـ ًدا ،وحينمـا يفقـد
المريـض جـز ًءا من أسـنانه يكون التعويـض مكلفًا،
وبنتائج أقل من المتوقعة.

حديث األلوان :نقوش األبدية

القافلة األسبوعية

الخميس  ٢جمادى األولى 144٢هـ ١٧ ،ديسمبر 20٢٠م

معك في كل مكان

سعيد السريحي *

قوة العربية
وعبقريتها

الفنانة غادة الحسن من مواليد عام 1970م .خريجة كلية اآلداب بجامعة الدمام  -قسم اللغة العربية .شاركت في عدد من المعارض الجماعية داخل وخارج
المملكة منذ عام 2002م .أقامت المعرض الشخصي األول بعنوان (هنا ،منذ األزل) عام 2009م في القطيف .معرضها الشخصي الثاني كان في جدة تحت
عنوان (النص تالف هنا) .أهم الجوائز التي حصلت عليها :جائزة سعاد الصباح في الملتقى الخليجي التشكيلي (الثاني والثالث )2012 - 2010؛ مسابقة
تواصل التشكيلية عام 2008م؛ كما حققت مراكز متقدمة في مسابقات وزارة الثقافة واإلعالم ما بين عامي  2008و2011م :مسابقة التشكيليات الرابعة
والخامسة ،ومسابقة الفن السعودي المعاصر العشرون ،ومعرض الميديا األول للفنون البصرية.
أزليا لإلنسان يقرأ
إسهامها في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة جاء عبر لوحتين تحمالن عنوان (أبدية) ،وتتمحور فكرة العمل في أن التاريخ ظل
هاجسا ً
ً
من خالله وجوده ويبحث عن إجاباته الخاصة ،منذ أن شرع ينقش على األلواح الطينية ،مرو ًرا بكل أشكال التعبير .واإلنسان اليوم ،مع كل التغيرات المتسارعة
حوله بحاجة ألن يعيد نقش تاريخه بذات الروح القديمة ،بحثً ا عن اكتمال دورة ال تستقر.

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
صـغـيــرة ،أو مــن  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 ،2052101150
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية،
ورأس مالها  60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر بالوكالة:
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض
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هيئة التحرير :عبدالرحمن أبوالجدايل
محمد العداربة ،ميثم ضياء الموسوي ،مصلح
جميل الخثعمي ،شذا العتيبي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

تسـرب اللحـن إلـى ألسـنة العـرب حيـن أخذتهـم الفتوحـات إلـى
أصقـاع أقـوام ال يحسـنون العربيـة ،واحتـاج قاطنـو تلـك األصقـاع
إلـى تعلم لغـة الدولـة التي انضمـوا إلى حماهـا والدين الـذي اتبعوا
هديـه ،فنَ َهـ َد الحريصـون على اللغـة يجمعون مـن ألسـنة القبائل ما
يحفظـون بـه كالم العـرب مـن الضيـاع ويضعـون مـن القواعـد مـا
يصـون ألسـنة العـرب مـن اللحـن ومـا يهـدي غيرهـم إلـى سـبل
تعلمهـا ،وشـهدت الحضـارة اإلسلامية نشـأة علـوم العربيـة التـي
تعاقـب علمـاء علـى بلورتهـا حتـى اسـتقام لمـن وضعوهـا مـا سـعوا
إليه من حفظ للعربية وتسهيل لتعلمها.
ً
تمثيلا
حصنـت تلـك المعـارف والعلـوم اللغـة العربيـ َة ،فكانـت
ّ
للجهـد البشـري الذي يتسـق مع مـا تكفل بـه الخالق ،عـز وجل ،من
حفـظ لهـا مـذ تنـزل الوحـي بلسـان عربـي مبيـن ،ومـع ذلـك فلا
ينفـك الكثيـرون يبـدون مخاوفهـم علـى اللغـة العربيـة ويرتابـون فـي
كل محاولـة للتجديـد والتطويـر ،رغـم أنهـا محـاوالت تسـتلهم فـي
جوهرهـا مـا ذهـب إليـه األوائـل مـن حديـث عـن شـجاعة العربيـة
واتسـامها بديناميكيـة مكنتهـا مـن احتـواء حـركات التجديـد
وأسـاليبه علـى مـر العصـور .وإذا كانـت تلـك المخـاوف تنبـع مـن
حـرص علـى اللغـة العربيـة ،فإنهـا ال تبـرأ مـن قصـور فـي إدراك
عبقريتهـا ومكامـن القـوة فيهـا ،علـى نحـو كاد أن يصبـح فيـه أكثـر
المدافعيـن عـن اللغـة العربيـة والمتصديـن لحـركات التجديـد فيهـا
هـم أكثرهـم ً
جهلا بهـا وعـدم ثقـة فيهـا ،فهـم ال يـكادون يفقهـون
منهـا غيـر قواعدهـا العامـة التـي طالمـا كان اإلبـداع اخترا ًقـا لهـا
واستثما ًرا لما تتسم به من مرونة وقدرة على التشكيل.
ولعل مـرد تخـ ّوف أولئـك المتخوفين علـى اللغـة وريبـة المرتابين
فيمـن يحاولـون التجديـد فيهـا إنمـا تعـود إلـى خلطهـم بيـن العـرب
واللغـة العربيـة ،ذلـك أن الشـعوب العربيـة تمـر بمنعطفـات تاريخية
باتـت تشـكل تهديـ ًدا وجود ًيـا للعـرب ،تهديـ ًدا يتمثـل فيمـا عانتـه
كثيـر مـن الـدول العربيـة خلال الحقبـة االسـتعمارية ومـا أعقـب
تلـك الحقبـة مـن هزائـم متتاليـة وتشـرذم أصبحـت الوحـدة العربية
بعـده محـض خيـال ،إضافـة إلـى تخلـف التنميـة وتحكـم بعـض
األنظمـة وتفشـي الصـراع الطائفـي وبـروز التيـارات الدينيـة
المتطرفـة .وسـوى ذلـك مـن تحديـات أفضـت إلـى غيـر قليـل مـن
الريبـة والتشـكك فـي مسـتقبل العـرب ،ومـن ثـم التشـكك فـي
مستقبل اللغة العربية.
ولـو تأ نّـى أولئـك المرتابـون والخالطـون بيـن العـرب واللغـة
العربيـة ً
قليلا ألدركوا أن هذه اللغـة العظيمة منصـورة بغير العرب
ً
حيـن يعجـز العـرب عـن نصـرة أنفسـهم فضلا عـن االنتصـار
للغتهـم ،وحسـبنا هنـا أن نتذكـر أن اللغـة العربيـة كانـت لغـة
للفلسـفة حيـن لـم يكـن بيـن العـرب فيلسـوف ،ولغـة للطـب وليـس
بينهـم طبيـب ولغـة للرياضيـات والكيميـاء والتصـوف ومختلـف
المعـارف التـي بـرز فيهـا أعلام مـن غيـر العـرب اتخـذوا مـن
العربيـة لغـة لمعارفهـم وعلومهـم ،بـل إن كثيـ ًرا مـن الشـعراء الذيـن
كشـفوا عمـا فـي العربيـة مـن قيـم جماليـة لـم يكونـوا عر ًبـا ولكنهم
يعبـرون بـه عن
وجـدوا فـي العربيـة عبقريـة فاتخذوهـا لسـا ًنا لهـم ّ
إبداعهم شع ًرا ونث ًرا.
وأخيـ ًرا فـإن علـى أولئـك المتخوفيـن علـى العربيـة مـن حـركات
التجديـد أن يتخوفـوا علـى انفسـهم كعـرب وأن يطمئنـوا علـى اللغة
العربيـة ،فهي أكثـر صالبة وقـوة ومتانة وقابليـة للتطوير واسـتيعا ًبا
لإلبداع.
* كاتب وناقد سعودي

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

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

ﻛﻦ ﻃﺒﻴﻌ ًﻴﺎ أو اﺑﺘﺴﻢ
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻋﺎدﻳﺔ

اﻧﻈﺮ ﻓﻮق ﻫﺎﺗﻔﻚ
ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻹﺑﺮاز ﻋﻴﻨﻴﻚ

اﻟﺘﻘﻂ ﻟﻨﻔﺴﻚ
أﻓﻀﻞ ﺻﻮرة

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
Name Last Name

ﻣﻮﻇﻒ

Employee
Expiry Date:

12/31/2025

Badge No:

123456

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺪﻳﻞ

واﺳﺘﻠﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﻦ أﻗﺮب ﺟﻬﺎز ﺧﺪﻣﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻗﺒﻞ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2020

اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﻨﻔﺴﻚ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲢﺪﻳﺚ
ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﳉﺪﻳﺪة .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ  mySecurityوﺑﺪون زﻳﺎرة
ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ،إذﻫﺐ
إﻟﻰ myHome

اﻷﻣﻦ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
Industrial
Security

