
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢٧ رجب 144٢هـ، ١١ مارس 20٢١م

يمكنك تحميل أرامكو اليف اليوم
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Recreational safety  |  August 1985
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Water safety  |  June 1984
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It’s up to you  |  April 1960 
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Environmental awareness  |  October 1993
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Position yourself in a safe location | May 1975
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Be seen at night

While use of photos had become the norm, in some circumstances safe practices could not be adequately captured on film. An example from January 1990 is the need to be visible while exercising at night. The poster resorts to illustrations, which had been commonplace during the 1980s, while four years later two contrasting photos were used as a more realistic version of how to “be seen.”

Road safety – pedestrians  |  January 1990

صفحة 3

رحلة إبداع عمرها 80 عاًما..

أرامكو السعودية تستضيف ندوة افتراضية مبناسبة 
اليوم العاملي للمرأة 2021

تجسيد مفاهيم السالمة عبر فن التصميم
صفحة ٦و٧



2
١١ مارس فبراير ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

ضمن مشروع الغاز يف حقل املرجان البحري..

ق  ادات قياس التدفق يحقِّ نوع جديد من عدَّ
وفورات في التكاليف

الظهران - في إطار جهود أرامكو الســـعودية لترشيد 
المصروفات الرأســـمالية وتعزيز استخدام التقنية، نجح 
قســـم مرافق الغـــاز البحرية في المرجـــان، التابع إلدارة 
مشـــاريع زيـــادة اإلنتاج في حقلـــي المرجـــان والظلوف، 
اد التدفـــق المخروطي  فـــي االســـتفادة مـــن تقنيـــة عـــدَّ
المتطـــوِّرة، األمر الذي أســـفر عنه وفـــورات في التكلفة 
تبلغ تســـعة مالييـــن دوالر تقريًبا، وذلك ضمن مشـــروع 

الغاز في حقل المرجان البحري.
وتتكـــوَّن هـــذه األجهـــزة مـــن مخـــروط داخـــل غالف 
أســـطواني، حيـــث يتم تركيـــب المخروط عكـــس التيار. 
ويتـــم قياس فـــرق الضغـــط عبر الجهـــاز، ليحـــوَّل هذا 
الفـــرق إلى ســـرعة بتطبيـــق نظرية حفـــظ الطاقة على 
تدفـــق الموائع، وذلك باســـتخدام معادلـــة بيرنولي، التي 
تعنـــي ببســـاطة إضافـــة الضغـــط الثابت إلـــى الضغط 

الديناميكي لحساب الضغط الكلي في األنبوب.

أنابيب أقل سماكة بفوالذ أقل
وأوضـــح نبيل الماجد، وهو مدير أعلى للمشـــاريع من 
قســـم مرافـــق الغـــاز البحرية فـــي المرجـــان، إن الدافع 
وراء االســـتفادة مـــن هـــذه التقنيـــة يكمـــن فـــي حـــرص 
الرأســـمالية،  المصروفـــات  ترشـــيد  علـــى  الشـــركة 
واستكشـــاف أســـاليب تصميم مبتكرة تتجاوز األساليب 

التقليدية السائدة.
وأضـــاف قائاًل: »نجـــح فريق العمل فـــي تحديد هذه 
التقنية التي خضعت للتجربـــة الميدانية، وحصلت على 
الموافقـــة مـــن جميـــع الجهـــات المعنيـــة بالمشـــروع، 

وبالتالي تحقيق الوفورات المالية وتحسين الكفاءة«.

هادي املنصور، وفهد الهنداس

وجـــاءت هذه الوفـــورات نتيجـــة لتقليل كميـــة الفوالذ 
المستخدم في المشـــروع بسبب اســـتخدام أنابيب ذات 
ادات قيـــاس التدفق التقليدية،  ُســـمك أقل. ومقارنة بعدَّ
ادات  ادات اللوحية ذات  الفتحـــات والعدَّ بمـــا فيها العـــدَّ
اد المخروطي مـــا يقارب 70% من  ر العدَّ الفنتوريـــة، يوفِّ

اد. وصالت األنابيب المرتبطة بالعدَّ

حل مناسب للمنصات 
البحرية الصغيرة

ونتيجـــة الســـتخدام هـــذه التقنيـــة، يمكـــن تقليـــل 
المســـاحة علـــى المنصـــات البحرية بشـــكل كبيـــر، مما 

ر مزيًدا من الفوالذ المســـتخدم في هياكل الطوابق،  يوفِّ
وفي االمتـــدادات الُملحقة بالســـطح الرئيـــس، بما فيها 
منطقة االســـتقبال والتخزيـــن، وكذلك فـــي االمتدادات 
والتدعيمـــات المرتبطـــة بقضبان الرافعـــات المقنطرة، 

وامتدادات منطقة إرساء القوارب، وغيرها.
اد التدفق  وباإلضافـــة إلى توفير المســـاحة، يُعد عـــدَّ
ادات  المخروطـــي أســـهل فـــي التركيـــب مقارنـــة بالعـــدَّ
األخـــرى، كمـــا أن معدل انخفـــاض الضغـــط الناتج عن 
اســـتخدامه أقل. وهو أيًضا يتميَّز بدقة أعلى بكثير من 
ادات وبتكلفة تشـــغيلية أقـــل. تضمن المعايرة  باقي العدَّ
صة  المخبريـــة التي تقـــوم بها جهـــات خارجيـــة متخصِّ

ادات التي يزيد حجمها عن 20 بوصة. دقة العدَّ

ادات حاًل  إلى جانـــب ذلك، يُعد اســـتخدام هذه العـــدَّ
مناســـًبا للمنصـــات البحريـــة الصغيـــرة، وفي مشـــاريع 
الحقـــول القديمـــة محـــدودة المســـاحة، كمـــا يمكـــن 
ــب قياس  اســـتخدامها أيًضـــا في الحـــاالت التـــي تتطلَـّ
تدفقات عالية. وقد تم إدراج هـــذه التقنية الجديدة في 
تصميـــم المشـــروع الحالـــي المتوقع تشـــغيله فـــي عام 

2024م.
ادات المخروطية خضعت  جديٌر بالذكر أن تقنية العدَّ
للمراجعة من قبـــل جميع األطراف المعنية بالمشـــروع، 
بمـــا فيهـــا إدارة أســـاليب التصنيـــع والمراقبـــة، وإدارة 
اإلنتاج وتطوير المرافق، واإلدارة المســـؤولة عن تشغيل 

المشروع.

كنت قـــد بلغـــت الخامســـة والعشـــرين عندما 
امتلكـــت ســـيارتي األولى مـــن ُحّر مالـــي، وكانت 
قديمـــة قـــد أكل عليها الدهـــر وشـــرب! عندما 
ع علـــى ماكينتها الفنيـــون يعاينون  عاينتهـــا، تجمَّ
وهنـــاك،  هنـــا  مـــن  تتســـرب  التـــي  الزيـــوت 
واألســـالك التـــي تتداخـــل وتتشـــابك وتتقاطـــع 
بطريقـــة لـــم أفهمها. لكـــن المستشـــارون قالوا: 
ت  »ما في مســـكل ســـديك، ما فـــي خـــوف«. تمَّ
ــت حكايتـــي معها طلـــب الدعم من  البيعـــة! وظلَـّ
إلـــى أقـــرب  النـــاس لمســـاعدتي فـــي دفعهـــا 

ميكانيكي.
لـــص مســـكين وســـرق  وذات صبـــاح، جـــاء 
الســـيارة، فألقـــى طـــالب المدرســـة المجـــاورة 
القبـــض عليه عندمـــا طلب منهم مســـاعدته في 
دفعهـــا، فهم قـــد عرفوهـــا لكثـــرة مـــا أعانوني 
عليهـــا. وفـــي المحكمة ســـأل القاضـــي اللص: 
فأجـــاب:  الســـيارة؟  لفتـــح  اســـتخدمت  مـــاذا 
مســـمار. وبمـــاذا أدرت محركهـــا؟ فأجـــاب: بــــ 
»ســـلك« معدنـــي. حينها نـــزع القاضـــي نظارته 
إلـــيَّ متســـائاًل: »إيـــش  عـــن عينيـــه، والتفـــت 
وتشـــتغل  بمســـمار،  تفتـــح  للـــي  ا هالســـيارة 

بسلك!«.
رغـــم كثـــرة عللهـــا، خدمتني ســـيارتي بشـــكل 
رهيب، وال أذكر أننـــي أهنتهـــا، أو قصرت معها 

بشيء فهي من كدِّ يميني وعرق جبيني!
بعد ربع قـــرن من الزمـــن تقريًبا، جلســـت مع 
ثني عن  ولـــدي بعد تخرجـــه مـــن الجامعـــة يحدِّ
مشـــاريعه المســـتقبلية، يريد أن يسجل في دورة 
مهمـــة تزيد مـــن فرص العمـــل، وعلى اســـتحياء 
قال إنـــه يفكر بالـــزواج، ثـــم اســـتأذنني للخروج 

بالسيارة لقضاء حاجة.
وبعـــد أقـــل مـــن نصـــف ســـاعة، يـــرن جرس 
الهاتـــف فيرتعـــش قلبي. لـــم يقل كعادتـــه: »هال 
بالغالـــي، هال بعقالـــي«، بل قال بصـــوت متعب: 
»أنا فـــي المـــكان الفالنـــي وتعرضت لحـــادث«. 
فســـألته: هـــل الجميـــع بخيـــر؟ فقـــال: نعـــم. 
ارتديت مالبســـي وأنـــا أرتجف وال أعـــرف ماذا 
قلـــت ألمـــه حينهـــا، وال أدري إلى أي حـــد كنت 
محافًظـــا على اتزانـــي، لكنني وصلـــت فلم أجد 
ولدي، وشـــاهدت أثر دمـــاء على الشـــارع وعلى 
باب الســـيارة، التـــي اصطدمت بشـــجرة عريقة 
فقطعتهـــا مـــن جذورهـــا، ثـــّم ارتطمـــت بعمـــود 

للكهرباء فعطلته هو اآلخر!
هرعت إلى المستشـــفى، ويا لطول المســـافة 
ووعثـــاء قلبـــي، فقـــد كنت أتضـــرع إلـــى اهلل أن 
يعود ولدي معـــي! وصلت الطـــوارئ، فكان حوله 
ثـــه وينظر في  األطبـــاء والممرضون، هـــذا يحدِّ
عينيـــه، وهذه تمســـح الـــدم عـــن وجهـــه، وآخر 

يحرك ساقيه، وأنا أقول يا رِبّ سلِّم!
قـــال لـــي الطبيب بعـــد فحوصات األشـــعة إن 
عمـــًرا جديـــًدا ُكتـــب لهيثـــم، لكنـــه يحتـــاج إلى 
مراقبـــة مـــدة ٢4 ســـاعة! لـــم أنـــم طـــوال هذه 
المدة، حتـــى تماثل بحمد اهلل للشـــفاء! قلت له: 
»ال يزال فـــي العمر متَّســـع للحصـــول على دورة 
البرمجـــة، والبحث عن شـــريكة الحيـــاة، فاحمد 

اهلل يا أبا األمير!«.
فتـــى فـــي الســـابعة عشـــر مـــن العمـــر يملك 
رخصة مؤقتـــة جديـــدة، ومركبة جديـــدة تجاوز 
ولدي مـــن اليســـار على كتف الشـــارع، ثـــم بعد 
فـــوات األوان حـــاول تعديـــل مســـاره فصـــدم 
مقّدمـــة المركبـــة فانحرفـــت، وجرى مـــا جرى! 
الفتـــى  عندمـــا هـــدأ الجميـــع، جاءنـــي ذلـــك 
الوســـيم وقبَّل رأســـي وقـــال: »واهلل يا عـــّم إنني 
نـــادم!«. وأنا واثق أنه نادم وآســـف فعـــاًل، ولكن 
هل ينفع الندم لـــو أن أحد هذين الشـــابين فقد 
ر اهلل، أو أُصيب بعاهة مســـتديمة؟  حياته ال قـــدَّ

قلت له: »حمًدا هلل على سالمتكما«، واكتفيت!
نعـــم أصبـــح الشـــباب يمتلكـــون المركبات في 
ســـن مبكـــرة! ربما تكـــون مهارتهـــم فـــي القيادة 
قـــد نضجـــت، لكنهـــم يحتاجـــون مزيـــًدا مـــن 
النضـــج ليحافظـــوا عليها وعلى أنفســـهم، وعلى 

أرواح اآلخرين!

اه! نادٌم أنا يا عمَّ
إضـــاءة

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

محمد العداربة
mohammad.adarbeh@aramco.com

هيئة التحرير

ادات المخروطية على مخروط داخل غالف  تشتمل العدَّ
أسطواني، يتم تركيبه عكس التيار. ومن خالل قراءة فرق 
الضغط عبر الجهاز، يتم حساب الضغط الكلي بواسطة 

معادالت حفظ الطاقة، وبالتالي قياس التدفق.
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القافلة األسبوعية      ١١ مارس ٢٠٢١ 

ملناقشة التحديات يف طريق املرأة العاملة..

اســـتضافت أرامكـــو الســـعودية، ممثلـــة بقســـم التنـــوع 
واالندماج،نـــدوة افتراضيـــة ُعقـــدت يـــوم الثالثـــاء 8 مارس 
2021م، واجتمـــع فيها القادة والخبراء من شـــتى أنحاء العالم 
لمناقشـــة التحديات الرئيســـة التي تواجه المرأة العاملة، مع 
التركيز علـــى العوائق التي ترتبط بقطـــاع النفط والغاز على 

وجه الخصوص.
ويأتـــي هذا الحدث في ســـياق الجهـــود العالميـــة الرامية 
إلـــى االحتفاء باليـــوم العالمي للمـــرأة، والمشـــاركة في إبراز 
إنجازاتهـــا علـــى كافـــة األصعـــدة، االجتماعيـــة واالقتصادية 

والثقافية والسياسية.

إشادٌة باإلنجاز والتزاٌم بالتمكين
وأشاد رئيس أرامكو الســـعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، 
المهنـــدس أمين حســـن الناصر، بالـــدور الذي لعبتـــه المرأة 
في اإلســـهام بتحقيق اثنين مـــن أكبر إنجازات الشـــركة على 
مـــدى العاميـــن الماضييـــن، وهمـــا: االكتتـــاب العـــام األولي 
التاريخي للشـــركة في عـــام 2019م، واالســـتحواذ على %70 

من أسهم الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(.
وقـــال الناصـــر: »في الوقـــت الراهـــن، اســـتطاعت المرأة 
الســـعودية أن تترك بصمتها في كافـــة الجوانب؛ في المجال 
الحكومـــي، وفي مجـــال األعمـــال التجارية، وفـــي الرياضة. 
وكل الفضـــل فـــي ذلـــك يرجـــع إلـــى رؤيـــة  المملكـــة 2030 

وقيادتها الرشيدة«.
وأضـــاف الناصـــر: »لهذا الســـبب، أتطلع إلـــى اليوم الذي 
أ فيه عـــدٌد من النســـاء منصـــب نائب الرئيـــس والنائب  يتبـــوَّ
أ فيه  األعلـــى للرئيس، بل ربمـــا أكون شـــاهًدا على يـــوم تتبوَّ

سيدةٌ منصب كبيرة اإلداريين التنفيذيين للشركة«.
وأوضـــح الناصـــر أنه على مـــدى ثالثة إلى خمســـة أعوام 
ط الشـــركة لتوظيف النساء بشـــكل أكبر، وتعزيز  مقبلة، تخطِّ
الحوافز التي ترغبُّهن في االســـتمرار بالعمل فيها، وتعيينهن 
لتبـــوُّء أدوار قياديـــة وتنفيذيـــة. وقـــال: »نحن ملتزمـــون بأن 

نكون داعمين ومرشدين لزميالتنا في الشركة«.

م إزالة العوائق لتحقيق التقدُّ
وليســـت أرامكو السعودية وحدها في مســـاعيها لتحسين 
االندمـــاج، وتعزيـــز التكافـــؤ فـــي فـــرص العمل، ففـــي جميع 
أنحـــاء المملكـــة، تتضافر جهـــود التغيير واإلصـــالح، وتُخلق 

الفرص في كثير من المجاالت المختلفة.
وقـــد أظهرت دراســـة أجراهـــا مجلـــس البتـــرول العالمي 
لن أقل من  ومجموعة بوســـطن االستشـــارية أن النساء يشـــكِّ
22% من نســـبة القـــوى العاملة فـــي صناعة النفـــط والغاز، 
كما يشـــغلن 17% فقط مـــن المناصـــب التنفيذيـــة الُعليا في 

هذه الصناعة.
وقـــال النائب األعلى للرئيس للموارد البشـــرية والخدمات 
المســـاندة، األســـتاذ نبيل عبداهلل الجامع: »نحن بحاجة إلى 

روان الناصر

أن نكـــون فـــي الطليعة كقـــادة للتغييـــر وضابطيـــن إليقاعه. 
ـــن النســـاء مـــن  يجـــب علينـــا أن نُزيـــل العوائـــق حتـــى تتمكَّ
لهـــن قدراتهن لذلـــك، وحتـــى أعلى  الصعـــود بقـــدر مـــا تؤهِّ

المستويات في الشركة«.
وأضـــاف الجامـــع: »نحـــن جميًعـــا فـــي حاجة إلـــى تقدير 
التـــي  المختلفـــة  النظـــر  ووجهـــات  اآلخريـــن  مهـــارات 

يطرحونها«.

نقاٌش مثمر وطريق مشرق
مـــن جانبه، قال نائب الرئيس للموارد البشـــرية، األســـتاذ 
نبيـــل الدبـــل: »إن القيادات النســـائية في بروز مســـتمر على 
الســـاحة العالميـــة«، مشـــيًرا إلـــى نمـــاذج بارزة علـــى صعيد 
أرامكو الســـعودية، مثـــل الرئيســـة التنفيذية لشـــركة وصاية 
العالميـــة لالســـتثمار، األســـتاذة شـــيال الرويلـــي، والمديـــرة 
التنفيذيـــة للمـــوارد البشـــرية في مكتـــب أرامكو بهيوســـتن، 
ســـالفة النصار، والعضوة المنتدبة لشـــركة أرامكو آسيا في 

سنغافورة، مروة الخزيم.
وأضـــاف الدبل: »أنا فخـــور للغايـــة بما أنجزنـــاه، وأتطلَّع 

لرؤية العمل الذي ستواصل فرقنا إنجازه«.

التنوع واالندماج ثقافة راسخة
وقالت رئيســـة قســـم التنوع واالندمـــاج، ريما صيـــام: »إن 
االحتفـــاء بالنجـــاح أمر مهم، كمـــا أن تحديـــد التوقعات أكثر 
أهمية«. وأضافت: »لقد أردنا لموظفي الشـــركة أن يســـمعوا 
مـــن اإلدارة العليـــا حـــول التزامهـــا بالتنوع واالندمـــاج. كانت 
الرســـالة واضحة؛ أرامكو السعودية ســـتكون مثااًل يُحتذى به 
فـــي هذا المجـــال، حيث القـــدرة والطموح همـــا وحدهما ما 

يُقاس به النجاح«.
ــق األمـــر بتوظيـــف النســـاء، وتوفيـــر فرص  وعندمـــا يتعلَـّ
، فإن أرامكـــو الســـعودية ال تزال كما  القيـــادة والتطوير لهـــنَّ
كانـــت منذ فترة طويلـــة مضرًبا للمثل على هـــذا الصعيد في 

المملكة.
فت الشـــركة أول امرأة ســـعودية، هي  ففي عام 1964م، وظَّ
نجـــاة الحســـيني، التي قـــادت حمـــالت التطعيم فـــي أرامكو 

الســـعودية. ومنذ ذلك الحيـــن، والباب ال يزال مشـــرًعا أمام 
آالف النساء القتفاء آثارها.

ل النســـاء 43% من نســـبة الطـــالب الذين  واليـــوم، تشـــكِّ
تعطيهـــم الشـــركة منًحا دراســـية فـــي جامعـــات مرموقة في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، فـــي حيـــن أن الهـــدف ينصـــبُّ علـــى 
الوصول إلى نســـبة النصف. وتتخرج النســـاء لالنضمام إلى 
القوى العاملة في الشـــركة، واالضطالع بـــاألدوار المختلفة، 

واألخذ بزمام القيادة في مجاالت تخصصاتهن.
إلـــى جانـــب ذلـــك، تشـــغل النســـاء ثلـــث المقاعـــد ضمن 
المجلس االستشـــاري للقادة الشـــباب، مما يجعـــل أصواتهن 
مســـموعة؛ إذ يقدمن المشـــورة إلدارة الشركة، ويقمن بتمثيل 
الجيـــل الشـــاب فيها. كمـــا تقود النســـاء 10% من الشـــركات 

لـــة مـــن قبل مركـــز أرامكـــو لريـــادة األعمال  الناشـــئة المموَّ
)واعد(.

وقالـــت صيـــام: »ال يقتصـــر األمر علـــى أن تعزيـــز التنوع 
واالندمـــاج يمثِّل الخيـــار الصحيح الـــذي ينبغي فعلـــه، فإلى 
جانب ذلـــك، فإن التجـــارب أيًضا تفيد بأن بيئـــة العمل التي 

تتكافأ فيها الفرص تؤدي إلى نتائج أفضل لألعمال«.

أرامكو السعودية تستضيف ندوة افتراضية 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021

تسعى أرامكو السعودية ألن تكون مثااًل ُيحتذى به في مجال توفير الفرص للنساء للنمو والتطور عبر مختلف أعمالها. 

أ فيه عدٌد من النساء  أتطلع إلى اليوم الذي يتبوَّ
منصب نائب الرئيس والنائب األعلى للرئيس، بل 

أ فيه سيدٌة منصب  ربما أكون شاهًدا على يوم تتبوَّ
كبيرة اإلداريين التنفيذيين للشركة

أمين الناصر

الدكتورة هال التويجري، 
األمينة العامة لمجلس 
شؤون األسرة السعودي

الدكتورة نهى الحارثي، 
رئيس فريق التقنية 
بقطاع التكنولوجيا 

بمشروع نيوم

غسان أبو الفرج، مدير 
إدارة منع الخسائر

جوسيتا جونز، رئيسة 
التنوع في شركة شيفرون

أوليفر ثوريل، نائب 
الرئيس للكيميائيات

شيماء حميدالدين، 
المديرة التنفيذية 

لمنتدى مسك العالمي

نوف الراكان، المديرة 
التنفيذية لالتحاد 
السعودي لألمن 

السيبراني والبرمجة

المشاركون
في الندوة

كلمة الناصر 
بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة
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بطولة رئيس أرامكو السعودية للغولف تختتم أحداثها

الظهـــران - برعاية من رئيس الشـــركة، كبيـــر إدارييها 
التنفيذيين، وتنظيم من رابطة أرامكو الســـعودية للغولف، 
انطلقـــت بطولة رئيـــس أرامكو الســـعودية للغولـــف للمرة 
األولـــى في ســـبعينيات القرن الميـــالدي الماضي، لتُصبح 

بمثابة ُعرف سنوي يُعقد بانتظام منذ ذلك الحين.
وتحظى أرامكو الســـعودية بالريـــادة على صعيد رياضة 
الغولـــف، نظيـــر اســـتضافتها ومشـــاركتها فـــي عديد من 
البطـــوالت ضمن هذه الرياضة، ســـواء مـــن خالل األحياء 
الســـكنية التابعة لهـــا، أو عبر مختلف المرافـــق الرياضية 

في المملكة.
وقـــال نائـــب الرئيـــس للتســـويق والمبيعـــات وتخطيط 
اإلمـــداد، األســـتاذ أحمـــد الســـبيعي، الذي يـــرأس رابطة 

أرامكـــو الســـعودية للغولف، إن هذه البطولة الســـنوية هي داليا درويش
تقليـــد رياضـــي فريد مـــن نوعـــه، حيث إنـــه يمثِّـــل حدًثا 
رياضًيـــا نـــادًرا يرعـــاه رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، بمـــا تمتلكـــه هذه الشـــركة من ثقل 

على صعيد المملكة.
وأضـــاف قائـــاًل: »تماشـــًيا مـــع رؤيـــة المملكـــة 2030، 
تســـتمر أرامكو الســـعودية في القيام بدورها في مساعدة 
رياضـــة الغولـــف علـــى النمو بين جميـــع فئـــات المجتمع، 
إلـــى جانب جهودهـــا الريادية فـــي حماية البيئـــة، وتعزيز 

الفرص لبناء العالقات في مجال األعمال«.
مـــن جانبـــه، شـــارك نائـــب الرئيـــس لشـــؤون أرامكـــو 
الســـعودية بالوكالـــة، األســـتاذ نبيـــل النعيـــم، ضمـــن هذه 
البطولـــة، حيـــث قـــال فـــي إطـــار حديثـــه حـــول رياضـــة 
الغولـــف: »إنـــه وقـــت مناســـب إلتاحـــة عدد مـــن الفرص 

للشـــركات الُكبـــرى مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم لاللتحـــاق 
والمشـــاركة في رياضة الغولف في المملكة، ال ســـيما مع 
التحوُّل األخير الذي شـــهدته هذه الرياضة، حيث تســـعى 

المملكة إلى مزيد من التنمية واجتذاب المستثمرين«.
وأوضـــح النعيـــم أنـــه يعتقـــد أن رياضـــة الغولـــف نمت 
بشـــكل مضطرد خالل العام الماضـــي، وأنها باتت تحظى 
بشـــعبية أكبـــر، مشـــيًرا إلـــى أنها نشـــاط رائع يُســـهم في 
خفـــض التوتـــر، كمـــا يســـتطيع ممارســـوها االســـتمتاع 

بالمساحات الخضراء أثناء اللعب.

النسخة األنجح للبطولة
ـــم هـــذه البطولـــة وتُـــدار من قبـــل رابطـــة أرامكو  وتُنظَّ
الســـعودية للغولـــف فـــي الظهـــران، بالتعـــاون مـــع نـــادي 

رولينـــغ هيلـــز للغولف، وهـــي تُعقـــد كلَّ عام، والمشـــاركة 
فيها متاحة لجميع العبي الغولف في الشركة.

وعادة ما يُعقد حفـــل التكريم وتوزيـــع الجوائز بحضور 
الرئيـــس، كبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن، عقـــب انتهـــاء 
ل إلى إشـــعار آخر  البطولـــة، إالَّ أن حفـــل هـــذا العـــام أُجِّ
نظـــًرا لظـــروف الجائحـــة ومـــا تقتضيـــه مـــن تدابيـــر 

احترازية.
مت علـــى مدى  وخـــالل بطولـــة هـــذا العـــام، التـــي نُظِّ
ة الريـــاح مـــن صعوبـــة البطولـــة التي  يوميـــن، زادت شـــدَّ
جرت أحداثها ضمن مســـار لعب تنافســـي، كما أشار إلى 
ذلـــك منهاج خان، وهو مستشـــار أعلى في شـــؤون أرامكو 

السعودية، ونائب رئيس رابطة أرامكو السعودية للغولف.
وقال خـــان إن بطولة هذا العام شـــهدت مشـــاركة أكثر 
مـــن 278 متنافًســـا، بينهـــم أعضـــاء فـــي إدارة الشـــركة، 

لتُصبح بذلك النسخة األنجح على مدى تاريخ البطولة.
مـــن جانبه، أوضح مستشـــار الموارد البشـــرية، ورئيس 
نادي رولينغ هيلـــز للغولف، إدوارد ديفليـــن، أن نجاح هذه 
ــب ُجهًدا جماعًيا شـــاركت فيه عـــدة جهات،  البطولة تطلَـّ
بما فيهـــا مكتـــب الرئيـــس وكبيـــر اإلدارييـــن التنفيذيين، 
مـــي خدمات  وخدمـــات أحيـــاء الســـكن، إلـــى جانـــب مقدِّ

الضيافة وتنسيق الحدائق.
وقـــال ديفليـــن: »إننا محظوظـــون بالدعم الـــذي نتلقاه، 
كما أن الشـــغف الذي أظهرته جميع األطراف المشـــاركة، 

بما في ذلك المتطوعون، كانا أمًرا رائًعا«.
ولـــدى حديثـــه حـــول تجربتـــه فـــي المنافســـة، أوضح 
المشـــرف العـــام فـــي إدارة وصـــف ومحـــاكاة المكامـــن، 
عبداللطيـــف العمير، إنه نجح في إيصـــال الكرة إلى أحد 
األهـــداف بعـــدد محـــاوالت أقل من المســـموح بـــه، بينما 
احتاج إلـــى محاوالت أكثر إليصال الكـــرة إلى هدف آخر، 
مضيًفـــا بقولـــه: »لقـــد كان تحدّيًـــا ممتًعـــا، خصوًصا مع 
هبـــوب الريـــاح. مـــا يجعـــل الغولف لعبـــة أجمل هـــو أنها 

تُشعرك بالتواضع«.
جديـــٌر بالذكـــر، أن نطـــاق العضويـــة في نـــادي رولينغ 
هيلـــز للغولف يســـتمر فـــي النمو، كمـــا يُعد النـــادي أكبر 
جماعـــة ذاتيـــة اإلدارة في الحي الســـكني التابع للشـــركة 
فـــي الظهران. وخالل األعـــوام األربعـــة الماضية، ازدادت 
العضويات النســـائية من 12 إلـــى 60 عضوية، بينما هناك 

أكثر من 771 عضوية في النادي في الوقت الراهن.

البيز: »البيانات هي نفط املستقبل«..

إطالق برنامج ماجستير جديد للتركيز على 
أهمية البيانات في مستقبل الشركة

أطلقت دائرة التدريـــب والتطوير، بالتعـــاون مع كلية 
)آي إي( إلدارة األعمـــال، برنامـــج الماجســـتير الجديد 
فـــي تحليـــالت األعمـــال والبيانـــات الضخمـــة، الـــذي 

ُصمم خصيًصا لموظفي أرامكو السعودية.
وشـــارك نائـــب الرئيـــس للتحـــوُّل الرقمي، األســـتاذ 
عبداهلل البيـــز، في الحفـــل الذي ُعقد مؤخـــًرا بصورة 
افتراضيـــة، حيـــث تحـــدث عـــن األهميـــة المركزيـــة 
للبيانات فـــي القرن الحادي والعشـــرين، مشـــيًدا بهذه 
البشـــرية ضمـــن  المـــوارد  ســـتدعم  التـــي  الخطـــوة 

إستراتيجية الشركة للتحوُّل الرقمي.
وقال البيز: »البيانات هي نفط المســـتقبل؛ فهي إذا 
رت واســـتُخدمت بشـــكل فاعل فإنها ستضيف  ما ُســـخِّ

قيمة كبيرة للشركة«.
وأوضـــح البيز أن أرامكو الســـعودية ســـتحتاج مزيًدا 
فـــي  نـــات  لبيا ا ل  مجـــا فـــي  لمتخصصيـــن  ا مـــن 
لســـد فجـــوة  البرنامـــج ضـــروري  المســـتقبل، وهذا 

المهارات، وتحقيق تحوُّل رقمي فاعل.
ويُعد البرنامج، الذي يســـتغرق مدة 20 شـــهًرا، ثمرة 
للتعاون بيـــن دائرة التدريـــب والتطوير وكليـــة )آي إي( 
إلدارة األعمـــال. وقـــد كان مـــن المقـــرر لـــه أن يبـــدأ 

بجلســـة تمهيديـــة مدتهـــا أســـبوعان فـــي العاصمـــة جيمس توالند
ُعقـــدت  الجلســـة  هـــذه  ولكـــن  مدريـــد،  اإلســـبانية 
ط أن يشـــتمل  افتراضًيا بســـبب الجائحة. ومن المخطَّ
البرنامـــج على ثالثة أســـابيع مـــن الفصول الدراســـية 
تُعقـــد فـــي مدريـــد، وخمســـة أســـابيع مثلهـــا تُعقد في 
الظهـــران، وذلـــك في حـــال تغيُّر الظـــروف الحالية في 

المستقبل.

تطوير الموارد البشرية
مـــن جانبه، قـــال نائـــب الرئيـــس للموارد البشـــرية، 
األســـتاذ نبيـــل الدبـــل، إن هـــذه البرامـــج الجامعيـــة 

المستضافة مهمة جًدا لتطوير الشركة وموظفيها.
وأوضـــح الدبـــل أن أرامكـــو الســـعودية تولـــي جانب 
تطويـــر الموظفين أهميـــة قصوى، مضيًفا أنـــه بالنظر 
إلـــى التحديات الحاليـــة والمســـتقبلية، فإنـــه ال يوجد 

خيار سوى تبني التحوُّل الرقمي.
وأضاف الدبل: »أنا واثق من أن المشـــاركين ســـوف 
ق ذلـــك مـــن خـــالل  يحظـــون بنجـــاح كبيـــر. وســـنحقِّ
عالقتنـــا القوية مع جامعة )آي إي(. إن شـــركتنا تتطلَّع 
إلـــى التطويـــر، وتؤمـــن بالتعـــاون الفاعـــل والمثمر مع 

المؤسسات التعليمية المرموقة«.
مـــن جانب آخر، شـــارك فـــي الحدث كلٌّ مـــن عميد 
كلية العلوم اإلنســـانية والتقنية في جامعة )إي آي(، لي 
وتقنيـــة  لعلـــوم  لكليـــة  ا عميـــد  ئـــب  ونا نيومـــان، 

ث  البيانات، بورخـــا غونزاليـــز ديـــل ريغويـــرال. وتحـــدَّ
نيومـــان عن تنامـــي دور تحليـــل البيانات فـــي األعمال 
التجاريـــة، بينمـــا أشـــار ديـــل ريغويـــرال إلـــى الريـــادة 

العالمية للجامعة في مجال مبادرات علوم البيانات.
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كيف نتغلب على اإلجهاد؟

أنظمة ذكية إلنارة الطرق في مدينة الملك 
سلمان للطاقة

جائحـة  بـدء  علـى  العـام  مـن  يقـرب  مـا  مـرور  مـع 
أخـرى  جائحـة  وجـود  الشـركات  تالحـظ  كوفيـد-19، 
بهـا، تتمثَّـل فـي شـعور الموظفيـن باإلجهـاد.  مرتبطـة 
فمنـذ أن أصبحـت زيـادة أعبـاء العمـل، وترتيبـات العمـل 
البديلـة، واالجتماعـات علـى تطبيـق )زوم(، أموًرا شـائعة 
فـي بيئـة العمـل، أصبـح عديد مـن الموظفيـن يعانون من 

اإلجهاد على الصعيدين النفسي والجسدي.
وفـي إحـدى المقـاالت الحديثـة فـي مجلـة هارفـارد 
قـت جنيفـر مـوس، المؤسسـة المشـاركة  لألعمـال، تطرَّ
وعضـوة مجلـس اإلدارة فـي شـركة )بالستيسـيتي البـز(، 
مـا  تقديـم االستشـارات حـول  تعمـل فـي مجـال  التـي 
يرتبـط ببيئة العمل، إلى مناقشـة بعض أسـباب اإلجهاد، 
ـن المؤسسـات مـن العثـور علـى  وبعـض الطـرق التـي تمكِّ

حلول للحد منه.
رت  وقـد خلـص المقال إلى أن هناك عوامـل متى ما توفَّ
فـي المؤسسـات، فإنهـا سـتحظى بقـدر أقـل مـن اإلجهـاد 

لدى موظفيها. وفيما يلي نستعرض هذه العوامل:

 ربط أعمالنا اليومية 
برسالة الشركة

الذيـن  األشـخاص  أن  الحديثـة  الدراسـات  وجـدت 
يتمتعـون  عملهـم  مـن  للهـدف  أكبـر  فهًمـا  يمتلكـون 
بمسـتويات أقـل مـن اإلجهـاد. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه 
الدراسـات قـد تكـون أكثـر صلـة بالعامليـن فـي مجـال 
المعرفـة مـن أولئك الذيـن يقدمون االسـتجابة األولية أو 
العامليـن فـي الصفـوف األماميـة، فـإن هنالـك بيانـات 
كافيـة تشـير إلـى أن القـوى العاملـة التـي تفهـم أهميـة 
أكبـر مـن  بقـدر  تتمتَّـع  أو االقتصـاد،  للمجتمـع  عملهـا 

الشعور بالرضا الوظيفي.

إمكانية التحكم بعبء العمل
يمكـن للمؤسسـات إظهـار قـدر أكبـر مـن التواصـل 

أجـرى فريـق العمـل فـي إدارة مشـروع مدينـة الملـك 
ـًرا، تجربـة ناجحـة لشـبكة  سـلمان للطاقـة )سـبارك(، مؤخَّ
الجيـل القـادم متعـددة األغـراض إلنـارة الطـرق الذكيـة 

بواسطة الطاقة الشمسية.
يأتـي ذلـك فـي إطـار مشـروع المدينـة الصناعيـة، التـي 
تبعـد 80 كيلومتـًرا إلـى الجنـوب الغربـي من مدينـة الدمام 
فـي المنطقـة الشـرقية، حيـث يُعتـزم تركيـب هـذا النظـام 

للمرة األولى في المملكة.
وسـيتم تطبيـق هـذا النظـام فـي كافـة أرجـاء المدينـة، 
وكذلـك ضمـن المينـاء البـري فـي المشـروع، وذلـك بهـدف 
اسـتحداث أسـاس البنيـة التحتيـة المسـتقبلية إلنترنـت 
األشـياء، والتهيئـة لتركيـب أنظمـة اتصـاالت اإلنترنـت، 

وأنظمة الكهرباء.
مـن  عديـد  علـى  تركيبـه  الُمعتـزم  النظـام  ويشـتمل 

اإلمكانات، من بينها:
■  التحكم بمستويات اإلضاءة بناء على حركة السيارات 

والمشاة، بهدف الحد من التلوث الضوئي.
■  االسـتفادة مـن كاميـرات مراقبـة تلفزيونيـة مغلقـة 

عوامل تحد من اإلجهاد 
في بيئة العمل

■  ربط أعمالنا اليومية برسالة الشركة
■  إمكانية التحكم بعبء العمل
■  الشعور بإمكانية مناقشة ما 

يتصل بصحتك النفسية
■  وجود املدير املتعاطف

■  تعزيز أواصر االرتباط 
باألسرة واألصدقاء

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

للموظفيـن  يمكـن  التـي  والمهمـات  األولويـات،  حـول 
فـإن  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة  بمرونـة.  معهـا  التعامـل 
عبـر  بالمكالمـات  المباشـرة  االجتماعـات  اسـتبدال 
مـن  المؤسسـات  ـن  يمِكّ )سـكايب(  أو  )زوم(  تطبيـق 
معالجة »معضلـة االجتماعات«، وذلك من خالل مراعاة 

النقاط التالية:
■  اسأل: هل هذا االجتماع ضروري؟

■  إذا كان كذلـك، فهـل ينبغي أن يكـون مكالمة مرئية؟ 
وهـل ينبغـي أن يسـتمر ألكثـر مـن 30 دقيقـة؟ ومـن 
إغـالق  باإلمـكان  وهـل  الحضـور؟  عليـه  ـب  يتوجَّ

الكاميرات لبعض الوقت من أجل االستراحة؟
■  ابدأ المكالمة باالطمئنان على المشـاركين، واسأل: 
كيـف حـال الجميـع؟ وهـل يحتـاج أحـٌد إلـى مغـادرة 

هذا االجتماع مبكًرا؟

الشعور بإمكانية مناقشة 
ما يتصل بصحتك النفسية

فـي اسـتطالع حديـث للـرأي، أعـرب مـا يقـرب مـن 
نصف المشـاركين عن عـدم اعتقادهم بإمكانية مناقشـة 
فيمـا  العمـل،  بيئـة  فـي  النفسـية  يرتبـط بصحتهـم  مـا 
أعـرب 65% مـن هـؤالء عـن أنهـم يعانـون مـن اإلرهـاق 

»في كثير من األحيان«.
تراعـي  ثقافـة  فـي خلـق  تكمـن  األولـى  الخطـوة  إن 
الجوانـب النفسـية في بيئـة العمل، من قبيـل تجنب ردود 
الفعـل الغاضبـة في حال وجـود األخطاء، أو فوات موعد 
تسـليم بعـض األعمـال، بـل بداًل من ذلـك، ينبغـي التركيز 

على الحلول البنَّاءة لكيفية إعادة المشروع إلى مساره.
كمـا يمكـن للمؤسسـات أن توفـر للموظفيـن إمكانيـة 
الحصـول علـى الدعـم الصحـي النفسـي، بمـا فـي ذلـك 
تقديـم مـوارد التوعيـة الالزمـة عبـر اإلنترنـت، وتفعيـل 
وبرامـج  المرنـة،  أو  المخفضـة  العمـل  نظـام سـاعات 

التوعية الفردية.
كمـا أن اطمئنـان المديريـن علـى الموظفيـن من خالل 
م مباشـرة عنـد حـدوث األزمـات هـو  التقاريـر التـي تقـدَّ
أمـر مهـم. إن مجرد السـؤال عن الحـال، أو عن الطريقة 

الدائرة في شوارع المدينة.
■  التحكـم اآلني بحركة السـير للحد مـن االزدحام، عبر 

تغيير قيود السرعة، وأنماط إشارات المرور.
■  دعم االستجابة الفورية للحوادث والحرائق.

ادات  ■  خدمـات مواقـف السـيارات، بمـا فـي ذلـك عـدَّ
الوقوف.

ر منافذ للشحن الكهربائي والمساعدة. ■  توفُّ
■  شبكة إنترنت عالية السرعة ومتاحة بشكل مجاني.

■  دعـم خدمـات المواصـالت العامـة، وتنسـيق خدمـات 
النظافة.

جديٌر بالذكر أن مدينة الملك سـلمان للطاقة )سـبارك( 
تبلـغ مسـاحتها 50 كيلومتـًرا مربًعـا، وتوجـد بيـن مدينتـي 
الدمـام واألحسـاء، حيـث تتمركز شـركات الطاقة المحلية، 
إلـى جانـب قربهـا مـن أكبـر المؤسسـات التـي تُِعـدُّ الكـوادر 
والسـكة  السـريعة  الطـرق  شـبكات  ووجـود  البشـرية، 

الحديدية بجوارها.
وستُسـهم المدينـة بعـد إنجازها بأكثر من سـتة مليارات 
دوالر سـنوًيا ضمن اإلنتاج المحلي اإلجمالي للمملكة، كما 
ـر آالف الوظائـف المباشـرة وغيـر  مـن المتوقـع أن توفِّ

المباشرة.

التـي تسـتطيع بهـا تقديـم المسـاعدة، يمكـن أن يكـون لـه 
تأثير كبير على صحة الموظف النفسية.

وجود المدير المتعاطف
إن االسـتماع إلى التقارير المباشـرة، والتواصل بشكل 
مـن  الن  ويقلِـّ الوظيفـي،  الرضـا  مـن  يزيـدان  متفهـم، 
زان الصحـة النفسـية. إن االسـتماع هـو  اإلرهـاق، ويعـزِّ
المفتـاح، فالمديـرون الذيـن يعطـون الموظفيـن مسـاحة 
للمشـاركة، والذيـن يثبتـون اسـتماعهم مـن خـالل العمـل 
علـى إفادات موظفيهم، ينجحون في توطيد شـعور أقوى 
العاملـة  القـوى  أن  فـي  ذلـك  تأثيـر  بالثقـة. وسـيتمثل 

ستكون أكثر صحة وقدرة على الصمود.

تعزيز أواصر االرتباط 
باألسرة واألصدقاء

لطالمـا كانـت أماكـن العمـل مكاًنـا لبنـاء الصداقـات. 
العمـل  ترتيبـات  مـن  لمزيـد  الشـركات  إدخـال  ومـع 
بُعـد، أصبحـت  االجتماعـات عـن  وتقنيـات  المتنوعـة، 
بعـض الشـركات تُعنى بأهمية الروابـط االجتماعية فيما 
يتعلـق بالصحـة النفسـية. وتقـوم بعـض الشـركات اآلن 

بالتواصـل  للموظفيـن  تسـمح  هجينـة  حلـول  بتطويـر 
للموظفيـن  والسـماح  وافتراضًيـا،  شـخصًيا  والتعـاون 
باتخـاذ القـرار فيمـا يتعلـق بترتيبـات العمـل المناسـبة 

لهم، والتي تعطيهم القدرة على اإلنجاز واإلبداع.
إن الـدرس األهـم هـو أن الشـركات بحاجة إلـى التعلم 
مـن أزمـة كوفيـد-19 للتحضيـر ألي أزمـة مقبلـة. فمـن 
الواضـح أن الشـركات التـي كانـت تعالـج بالفعـل مشـكلة 
اإلرهـاق كانت ذات السـبق في توقع المشـكالت التي قد 
يواجههـا الموظفون أثناء أوقـات الحظر وفرض التدابير 
االحترازيـة. واآلن، بعـد أن اكتسـبت الشـركات عاًمـا مـن 
الخبـرة، فقـد حـان الوقـت للتكيـف والنمـو لتصبـح أقـوى 

وفق ما تمليه التجربة.

صورة توضيحية إلحدى الطرق في مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(، حيث يتم استخدام أعمدة إنارة ذكية تعمل بواسطة 
الطاقة الشمسية.

النـــاس مـــن اإلجهـــاد، فإنهـــم  عندمـــا يعانـــي 
اأُلســـرة  عـــن  والنـــأي  العزلـــة  إلـــى  يجنحـــون 
واألصدقـــاء. وكموظفيـــن أو مســـؤولين، يمكننـــا 
جميًعـــا التواصـــل مـــع أولئـــك الذيـــن انقطعـــت 

أخبارهم مدة من الزمن.
وقـــد وضعـــت دائـــرة التدريـــب والتطويـــر دورات 
النفســـية  الصحـــة  حـــول  اإللكترونـــي  ـــم  للتعلُّ
هوبكنـــز  جونـــز  مركـــز  م  قـــدَّ فيمـــا  والعاطفيـــة، 
أرامكـــو الطبـــي مـــوارد عبـــر اإلنترنـــت تتمثـــل في 
برنامًجـــا  م  قـــدَّ كمـــا  النفســـية،  الصحـــة  دليـــل 
تدريبًيـــا تفاعلًيـــا ُيعدُّ األول من نوعـــه، وهو متاح 
الموقـــع  عبـــر  واإلنجليزيـــة  العربيـــة  باللغتيـــن 

اإللكتروني للمركز.
يرتبـــط  فيمـــا  المســـاندة  علـــى  وللحصـــول 
بالصحـــة النفســـية خـــالل جائحـــة كوفيـــد-19، 
يمكـــن االتصـــال بمركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو 

الطبي على الرقم: 870-1919  )013(.
م هـــذه الخدمة مـــن األحد إلـــى الخميس  ُتقـــدَّ
الثالثـــة  وحتـــى  الثامنـــة صباًحـــا  الســـاعة  مـــن 

عصًرا.
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قـــد يكـــون اقتـــران األلـــوان واإلبـــداع الفنـــي بالســـالمة 
فـــي أعمـــال النفـــط والغـــاز أمـــًرا نـــادر الحـــدوث، ولكـــن 
إحـــدى مطبوعـــات أرامكـــو الجديـــدة، التـــي أصدرتهـــا 
ـــد مثـــااًل رائًعـــا  إدارة منـــع الخســـائر، مؤخـــًرا، تجسِّ

لذلك.
وفـــن  الســـعودية  »أرامكـــو  الجديـــد،  الكتـــاب 
الســـالمة«، يحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن األعمـــال 
الفنيـــة والرســـائل التـــي أنتجتهـــا الشـــركة فـــي هـــذا 

الجانب على مدار ثمانية عقود مضت.
وقـــد ُصمـــم كتـــاب الســـالمة هـــذا ليكـــون جذاًبـــا 
ـــز بحجـــم كبيـــر وغـــالف مقـــوى،  للتصفـــح، حيـــث يتميَّ
وهـــو يســـتعرض الجهـــود الرائـــدة واســـعة النطـــاق، التـــي 
قامـــت بهـــا الشـــركة فـــي ســـبيل نشـــر ممارســـات العمـــل 

اآلمنة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن أرامكـــو الســـعودية ليســـت 
ــول  ــا حـ ــوى معرفًيـ ــج محتـ ــي تُنتـ ــدة التـ ــركة الوحيـ الشـ
الســـالمة بهـــدف تعزيـــز الوعـــي بيـــن العامليـــن، إال أنهـــا 
ـــزت فـــي هـــذا الجانـــب مـــن خـــالل توظيفهـــا بشـــكل  تميَّ
ـــزة  فريـــد لعناصـــر مختلفـــة فـــي إطـــار رســـائلها المتركِّ
الخدمـــات  فيهـــا  بمـــا  الصناعيـــة،  الســـالمة  علـــى 

اللوجستية واللغة والثقافة والتاريخ.
الســـالمة  ملصقـــات  مـــن  الهائـــل  الكـــم  ويمثِّـــل 
والمنشـــورات والكتيبـــات والنشـــرات اإلخباريـــة والمـــواد 
التســـويقية، التـــي تصـــل إلـــى اآلالف، شـــهادة علـــى 
إيمـــان أرامكـــو الســـعودية الراســـخ بضـــرورة المحافظـــة 

على سالمة القوى العاملة لديها.
وعلـــى هـــذا النحـــو، يعكـــس هـــذا الكتـــاب تطـــور 
ثقافـــة الســـالمة فـــي الشـــركة، مـــن خـــالل األعمـــال 

الفنية التي أنتجتها.

عقوٌد طويلة في رحلة السالمة
ويبـــدأ الكتـــاب مـــن أربعينيـــات القـــرن الميـــالدي 
الماضـــي، وهـــو وقـــت لـــم تكـــن فيـــه المطابـــع الكبيـــرة 
ــم يكـــن األشـــخاص الذيـــن  ــة. ولـ ــودة فـــي المملكـ موجـ

رحلة إبداع عمرها 
80 عاًما..

تجسيد 
مفاهيم 

السالمة عبر 
فن التصميم

جوديث تالبو

ابتكـــروا الصـــور األولـــى فنانيـــن، بـــل كانـــوا مهندســـين 
ــائل  ــاج رسـ ــل إلنتـ ــى التفاصيـ ــم علـ ــتعانوا بتركيزهـ اسـ

مرئية بارعة حول السالمة.
وال يهـــدف الكتـــاب إلـــى نشـــر الوعـــي بالســـالمة 
ــعودية  ــو السـ ــالة أرامكـ ــد رسـ ـ ــه يجسِّ ــل إنـ ــب، بـ فحسـ
منـــذ بداياتهـــا فـــي هـــذا المجـــال، التـــي تبنَّتهـــا فـــي 

مرافق أعمالها وفي أحيائها السكنية.
منـــع  إدارة  مديـــر  يقـــول  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
الخســـائر، األســـتاذ غســـان أبـــو الفـــرج: »إنـــه كتـــاب 
ـــا يمكـــن  ـــر مم ـــى كثي ـــوى عل ـــو يحت ـــة، فه ـــه للغاي نفخـــر ب
لنـــا أن نـــراه كقيمـــة راســـخة فـــي الشـــركة اليـــوم؛ جهـــوٌد 
ـــن مـــن  دؤوبـــة، وســـعٌي نحـــو تحقيـــق مســـتوى معيَّ
ــتوى  ــو المسـ ــه نحـ د بلوغـ ــرَّ ــيُّ بمجـ ــمَّ المضـ ــز، ثـ التميُّـ

األعلى«.
ـــص روح الشـــركة  ويضيـــف أبـــو الفـــرج: »الكتـــاب يتقمَّ
فـــي االبتـــكار واإلبـــداع، ويُبـــرز بوضـــوح أنهـــا تبـــذل كلَّ 

ما يلزم من أجل تحقيق أهدافها«.
ـــوان  ـــٌر مـــن األل ـــو الفـــرج: »هنـــاك أيًضـــا كثي ويقـــول أب
ــن  ــتمدة مـ ــة ُمسـ ــذه الحيويـ ــاب، وهـ ــي الكتـ ــاة فـ والحيـ
ـــا  ـــي يومن ـــدى الشـــركة واإلدارة ف ـــن ل ـــي تكم ـــة الت الطاق
الحاضـــر. كمـــا أعتقـــد أن الكتـــاب هـــو تذكيـــر بمـــدى 
ـــي  ـــا ف ـــم تجـــاه مجتمعه ـــو الســـعودية الدائ التـــزام أرامك

كافة شؤونها«.

ز السعي نحو التميُّ
ريتشـــارد بارتلـــت، المحـــرر مـــن وحـــدة الخدمـــات 
المســـاندة فـــي إدارة منـــع الخســـائر، نهـــض بمهمـــة 
ـــا  ـــا كان مهتًم ـــه لطالم ـــث أوضـــح أن ـــاب، حي ـــف الكت تألي

بمراجعة محتوى السالمة األرشيفي.
يقـــول بارتلـــت: »إنهـــا بـــذرة نمـــت؛ لقـــد كان مـــن 
بهـــذا  يرتبـــط  فيمـــا  التطـــور  قصـــة  ســـرد  المهـــم 

الجانب«.
وبالنظـــر إلـــى محتـــوى الكتـــاب، يضيـــف بارتلـــت: 
ــارز  ــن البـ ــتوى الفـ ــى مسـ ــر علـ ــا ال يقتصـ ــداع هنـ »اإلبـ

1950م إلى 1959م
زت الملصقات باستخدام الصور واأللوان البارزة تميَّ

1940م إلى 
1949م

أولى ملصقات الشركة في 
مجال السالمة كانت ُترسم 

يدوًيا

1960م 
إلى 

1969م
حينما يكون اإلبداع 

بال حدود!

1990م 
إلى 

1999م
التشديد على أهمية 

المسؤولية الفردية

1980م إلى 
1989م

التركيز على اجتذاب ُأسرة 
أرامكو السعودية
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ــة  ــا الكيفيـ ــمل أيًضـ ــل يشـ ــا، بـ فـــي الصـــور ومفاهيمهـ
ـــن عبرهـــا المشـــاركون فـــي التصميـــم مـــن  التـــي تمكَّ
تكييـــف المحتـــوى بدقـــة مـــع الظـــروف الخاصـــة بـــكل 
ــى  ــركة، أو علـ ــل بالشـ ــا يتصـ ــواء فيمـ ــة، سـ ــرة زمنيـ فتـ
ــل  ــتمروا فـــي فعـ ــد اسـ ــم. لقـ ــة أو العالـ ــد المملكـ صعيـ

ذلك دون توقف«.
ــا  ــن عاًمـ ــركة، خـــالل الثمانيـ ــن بارتلـــت أن الشـ ويبيِّـ
ـــم تتوقـــف فـــي أي وقـــت مـــن األوقـــات عـــن  ـــة، ل الماضي
إنتـــاج محتـــوى معرفـــي يســـتهدف تعزيـــز الوعـــي حـــول 

السالمة.
وبينمـــا كان التركيـــز فـــي البدايـــة ينصـــبُّ علـــى 
الســـالمة التشـــغيلية، أصبحـــت الســـالمة فـــي األحيـــاء 
ـــا، جـــزًءا  ـــك خارجه ـــو الســـعودية، وكذل الســـكنية ألرامك
ـــرت  ـــد أظه ـــا. وق ـــة الُمســـتهدف أيًض ـــن نطـــاق التوعي م
ــا  ــي أحيائهـ ــالمة فـ ــى السـ ــًرا علـ ــا كبيـ ــركة حرًصـ الشـ
الســـكنية، كمـــا تبنَّـــت مفهـــوم رعايـــة الســـالمة فـــي 
العمـــل وخارجـــه، وهـــو أمـــٌر لـــم يكـــن مألوًفـــا علـــى 

صعيد المنطقة في ذلك الوقت.
ـــي  ـــة الت ـــال الفني ـــي أحـــد األعم ـــا ف ـــك جلًي ـــن ذل ويتبيَّ
ر الموظـــف ورجـــل  تظهـــر فـــي الكتـــاب، والتـــي تصـــوِّ
ـــه  ـــاط ب ـــذي يُن ـــى أنهمـــا الشـــخص نفســـه، ال ـــرة عل األُس

دور محوري في المحافظة على السالمة.
ـــا  ـــز واضًح ـــت: »كان الســـعي نحـــو التميُّ ويقـــول بارتلي
فـــي ذلـــك الوقـــت، وهـــو أمـــٌر ال يـــزال جوهرًيـــا فيمـــا 

تُنجزه الشركة اآلن«.
ويُضيـــف بقولـــه: »إن العمـــل الفنـــي فـــي الملصقـــات 

التـــي يعرضهـــا الكتـــاب هـــو إلـــى حـــد كبيـــر نتـــاج لمـــا 
ـــواح  ـــن ن ـــا م ـــه أيًض ـــت، ولكن ـــك الوق ـــي ذل كان يحـــدث ف

دة سابق لعصره بكثير«. متعدِّ
يجـــب  ممـــا  كثيـــر  هنـــاك  »كان  بارتليـــت:  يقـــول 
مراعاتـــه عنـــد تضميـــن أي رســـالة فـــي هـــذا المحتـــوى، 
الطباعـــة،  بشـــؤون  يتصـــل  مـــا  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
والصعوبـــات التـــي قـــد تنشـــأ مـــن ذلـــك، وكذلـــك 
ـــاك  ـــم يكـــن هن ـــن، حيـــث ل ـــاج األعمـــال بلغتي ضـــرورة إنت
م هـــذا النـــوع مـــن التوعيـــة لجمهـــور  مـــكان آخـــر يقـــدِّ

يجمع بين المواطنين والمغتربين«.
ــا  ــة والدرامـ ــتخدام الفكاهـ ــت أن اسـ ــح بارتليـ ويوضـ
كان أمـــًرا واضًحـــا فيمـــا مضـــى، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذا 
ـــوب منـــه فـــي ذلـــك  ـــق الهـــدف المطل األســـلوب كان يحقِّ

الوقت.

الجمع بين الفائدة والمتعة
بـــدور  الجرافيـــك،  مصممـــة  قامـــت  بدورهـــا، 
ــم  ــاندة بتصميـ ــات المسـ ــدة الخدمـ ــن وحـ ــي، مـ التميمـ
ــل  ــم العمـ ــي دعـ ــي فـ ــا اإلبداعـ ــل هدفهـ ــاب، وتمثَّـ الكتـ

الفني دون إرباكه.
ــيًطا  ــلوًبا بسـ ــتخدمنا أسـ ــد اسـ ــي: »لقـ ــول التميمـ تقـ
ــون  ــدة أن يكـ ــا بشـ ــم. أردنـ ــي التصميـ ــا فـ ــد مـ ــى حـ إلـ
الكتـــاب غنًيـــا بالمعلومـــات، وممتًعـــا للقـــراءة فـــي الوقـــت 
ـــو لـــه، ويســـتطيع  نفســـه، لينهمـــك فيـــه القـــارئ كمـــا يحل

العودة إليه متى شاء«.
وحينمـــا تجيـــل طرفـــك فـــي صفحـــات الكتـــاب، 
ســـتجد دون شـــك لمســـات فنيـــة مختلفـــة بيـــن الصفحـــة 
واألخـــرى، ويشـــمل ذلـــك توظيـــف عناصـــر تصميـــم 
متنوعـــة، كالســـتائر المنســـدلة، والرســـوم الكاريكاتورية، 
كبريتيـــد  غـــاز  مـــن  المخيفـــة  التحذيـــرات  وبعـــض 
ـــا مشـــهوًرا  نـــت التصاميـــم العًب الهيدروجيـــن. كمـــا تضمَّ
ـــن شـــغلوا منصـــب  ـــدم الســـعودية، وبعـــض م ـــرة ق ـــي ك ف
نائـــب للرئيـــس أو مديـــر تنفيـــذي فـــي مراحـــل ســـابقة 

من حياتهم المهنية.

بإمكانك الوصول 
إلى كتاب أرامكو 
السعودية وفن 
السالمة من هنا

1970م إلى 
1979م

التصميم ذو التفاصيل الحادة 
ل مرحلة جديدة من التطور مثَّ

1990م 
إلى 

1999م
التشديد على أهمية 

المسؤولية الفردية

1980م إلى 
1989م

التركيز على اجتذاب ُأسرة 
أرامكو السعودية

٢٠١٠م إلى 
٢٠٢٠م

ز التشغيلي حيث السالمة  التميُّ
قيمة رئيسة

2000م إلى 2009م
السالمة من منظور جديد
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االحتفاء باليوم العالمي للحياة البرية
روان الناصر

تُعد المملكـــة العربية الســـعودية موطًنـــا لتنوع رائع 
من النظـــم البيئية، وموظفو أرامكو الســـعودية يدركون 
ذلك جيـــًدا ألن أعمال الشـــركة تمتد فـــي كافة أرجاء 
المملكة، من حقـــل منيفة البحري فـــي الخليج العربي 
حتى حقل الشـــيبة فـــي قلب صحـــراء الربـــع الخالي. 
ويصاحـــب التوســـع فـــي أعمالنـــا نمـــوٌّ فـــي مبادراتنا 
لإلســـهام فـــي حمايـــة بيئتنـــا الطبيعيـــة والمحافظـــة 

عليها لألجيال القادمة.
وقالت رنا الغامـــدي، التي تعمل فـــي مجال التوعية 
البيئيـــة في دائـــرة حماية البيئـــة: »في اليـــوم العالمي 
للحيـــاة البريـــة، يجب أن نفكـــر بالمناطـــق التي نعيش 

فيها، والكائنات التي تعيش معنا في البيئة نفسها«.
وأضافـــت قائلـــة: »يمكـــن للخطـــوات البســـيطة أن 
تســـاعد، مثـــل توفيـــر المـــاء للطيـــور التـــي تحط في 
أحيائنـــا، واالنتبـــاه لحيوانـــات الضـــب أو اإلبـــل أثنـــاء 
القيادة، ومراعاة لوحات اإلرشـــادات البيئية والمناطق 

المسيجة، وتجنب رمي القمامة«.
وقالـــت الغامـــدي: »يجـــب أن نـــدرك حقيقـــة أننـــا 
نتشـــارك العيش في هذا الكوكب مع أنـــواع ذات قيمة 

تســـتحق منـــا االحترام وبـــذل الجهـــود للمحافظة على 
بيئتها«.

ويُحتفـــى باليـــوم العالمـــي للحياة البرية فـــي الثالث 
من مارس في كل عـــام. وقد اختـــارت الجمعية العامة 
لألمـــم المتحـــدة هـــذا اليـــوم إحيـــاًء للتوقيـــع علـــى 
)معاهدة التجـــارة العالمية ألصناف الحيـــوان والنبات 
البرية المهـــددة باالنقـــراض( في واشـــنطن بالواليات 

المتحدة األمريكية في عام 1973م.
وتضمن هـــذه المعاهدة تنظيم التجـــارة الدولية في 
أنـــواع الحيوانات والنباتات، كمـــا تضمن حماية األنواع 

البرية من المخاطر أو االنقراض.

بيئة تزخر بالتنوع الحيوي
وتحتـــوي المملكـــة علـــى تنـــوع حيـــوي ذي أهميـــة 
عالمية، حيـــث تؤوي 499 نوًعا من الطيـــور، و117 نوًعا 
مـــن الثدييات، و107 أنـــواع من الزواحـــف، و266 نوًعا 
مـــن الشـــعاب المرجانيـــة، و1230 نوًعا من األســـماك، 
و8 أنـــواع مـــن البرمائيات، وأكثـــر مـــن 2400 نوع من 

النباتات المزهرة.

وكأجـــزاء كثيرة مـــن العالم، هنـــاك فقـــدان متزايد 
للتنـــوع الحيوي فـــي الموائل الطبيعية وشـــبه الطبيعية 
في المملكة. ومن أســـباب ذلك الســـياقة خارج الطرق 
الممهـــدة، واإلفـــراط فـــي قطـــع األشـــجار مـــن أجـــل 
الحطـــب، والرعي الجائـــر، والزحف المتزايـــد للكثبان 
الرملية. وتســـعى المملكـــة إلى مكافحة هـــذا التراجع 
في التنـــوع الحيـــوي من خـــالل برنامج رؤيـــة المملكة 

.2030
وتضطلـــع المناطـــق المحمية في أرامكو الســـعودية 
بـــدور فـــي تحقيـــق األهـــداف البيئيـــة طويلـــة المدى 

للمملكة.
ولغايـــة هـــذا اليـــوم، اختـــارت الشـــركة 10 مواقـــع 
صـــة للتنوع الحيوي، وهـــي تحتوي على  كمناطق مخصَّ
أكثر مـــن 500 نوع مـــن الطيور والزواحـــف والثدييات 
والفراشـــات والنباتـــات، كما تـــؤوي ما ال يقـــل عن 55 

نوًعا أو صنًفا من الكائنات المتوطنة.

وتشمل هذه المواقع:
تبلـــغ  الـــذي  المائـــي االصطناعـــي  المســـطح   -

مســـاحته ثمانية آالف متر مربع في محمية خريص، 
ر  التـــي تبلغ مســـاحتها 38 كيلومتًرا مربًعـــا، حيث يوفِّ
الحمايـــة لموائل حيوية تؤوي مـــا ال يقل عن 22 نوًعا 
مـــن النباتـــات، و42 نوًعا مـــن الطيور، وثالثـــة أنواع 

من الزواحف، وسبعة أنواع من الثدييات.
- المســـطح المائي في بقيق، الذي تبلغ مســـاحته 
2.9 كيلومتـــر مربع، والذي يُســـهم فـــي حفظ الحياة 
البريـــة األصيلـــة والطيـــور المهاجـــرة، وذلـــك بعـــد 
زراعـــة  25 ألًفـــا مـــن النباتـــات المتوطنـــة فـــي عام 

2018م.
- محميـــة أبها في عســـير، التي تبلغ مســـاحتها 49 
كيلومتـــًرا مربًعا، وتُعد موطًنا لــــ 23 من أصل 50 نوًعا 
صنفتهـــا المملكة كأنـــواع تحظـــى باألولويـــة القصوى 
للمحافظـــة عليهـــا محلًيـــا، وكذلك أربعة أنـــواع مهددة 
عالمًيـــا، و10 أنواع متوطنـــة على المســـتوى اإلقليمي. 
ويحمـــي المنطقة ســـياج أمني يبلغ طولـــه 50 كيلومتًرا 

بارتفاع 2.5 متر.
ولمزيد مـــن المعلومات عن الجهـــود البيئية ألرامكو 
الســـعودية، يُرجى زيـــارة الموقـــع اإللكتروني للشـــركة 

saudiaramco.com

تطبيق صحتي

خذ اللقاح

فلننِه الوباء
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نحو
اقتصاد

دائري

نمـاذج  أحـدث  مـن  الدائـري  االقتصـاد  يُعـد 
األعمـال العالمية التي تعتمدها أرامكو السـعودية، 
ويسـتهدف فـي األسـاس المحافظـة علـى المـواد 
المـواد  وإعـادة اسـتخدامها؛ فبـداًل مـن تصنيـع 
واسـتخدامها ثـم التخلـص منهـا، يسـعى االقتصـاد 
الدائـري لجعـل المـوارد قابلـة لالسـتخدام ألطـول 
فتـرة ممكنـة، مـن خـالل إطالـة عمرهـا ثـم إعـادة 

تدويرها وتحويلها إلى منتجات أخرى.
وتوجـد عديـٌد مـن الفـرص لتطبيـق االقتصـاد 
الدائـري بصـورة فاعلـة داخـل الشـركة، وهندسـة 

أعمال التفتيش هي إحدى مجاالت التطبيق.
وبمجرد نشـر تقنية التصوير اإلشعاعي الرقمي 
األعمـال  ومرافـق  الشـركة  مشـاريع  جميـع  فـي 
بحلـول عـام 2023م، سـيتم وقـف إنتـاج عديـد مـن 
النسخ المطبوعة من الصور التقليدية، واالستغناء 
عـن مرافـق التخزيـن ذات درجـة الحـرارة الثابتـة، 
واسـتبدالها بصـور رقميـة مخزنـة علـى وسـائط 

تخزين سحابية.
وسـيكون لهـذه التقنيـة أيًضـا تأثيـر إيجابي على 
البيئـة، مـن خالل االسـتغناء عـن كميـات كبيرة من 

المواد الكيميائية التي تُستخدم في المعالجة.
وأوضـح مديـر إدارة التفتيـش، األسـتاذ  بـدر 
هـو  الرقمـي  الشـعاعي  التصويـر  أن  بوسـبيت، 
خطـوة أولـى نحـو التحـوُّل الرقمـي علـى مسـتوى 

اإلدارة.
ذ فـي المسـتقبل القريب  وأضـاف قائـاًل: »سـتُنفَّ
عديـد مـن البرامـج والخدمـات وتقنيـات التفتيـش 
لرقمنـة  واعـدة  إمكانـات  لديهـا  التـي  األخـرى، 
األعمـال وتطويرهـا، وسـيدعم ذلـك فـي النهايـة 

مفهوم االقتصاد الدائري في أرامكو السعودية«.

متهيًدا العتمادها على مستوى الشركة بحلول عام 2023م..

تقنية التصوير اإلشعاعي الرقمي تجتاز تجربة 
أولى لفحص أعمال اللحام

ميدانيـة  تجربـة  مؤخـًرا،  التفتيـش،  إدارة  أجـرت 
ناجحـة لتقنيـة التصويـر اإلشـعاعي الرقمـي، الختبـار 

سالمة أعمال اللحام في مشاريع الشركة.
األولـي  الرقمـي  الفحـص  تجـارب  أُجريـت  وقـد 
الختبـار جـودة اللحام وسـالمته فـي معملَي إنتـاج الغاز 
العمـالق،  الغـوار  والحويـة ضمـن حقـل  فـي حـرض 
تمهيـًدا العتمـاد هـذه التقنيـة علـى مسـتوى الشـركة، 
عـام  بحلـول  التقليديـة  الفحـص  طـرق  محـل  لتحـل 

2023م.

اإلشـعاعي  لتصويـر  ا ر  اختبـا رقمنـة  وسـتؤدي 
الصناعـي إلـى تحسـين جـودة الصـورة وسـرعة العملية 
بشـكل كبيـر، والتخلص من المـواد الكيميائية الخطرة، 
واالسـتغناء عن الغرف المظلمة المخصصة الستخدام 
التقنيـة التقليديـة، باإلضافـة إلـى سـرعة نقـل الصـور، 

وعدم الحاجة إلى مرافق تخزين خاصة لحفظها.القافلة األسبوعية

رقمنة أعمال التفتيش
وعـن طريق التقنية الجديدة، التي تسـتغرق دقيقتين 
فقـط إلجـراء الفحـص، تُنتـج أجهـزة الكشـف الرقميـة 
تلقائًيـا صـورة إلكترونيـة عاليـة الجـودة، بحيـث يمكـن 
مسـحها ضوئًيـا، وعرضهـا علـى أي شاشـة رقمية، كما 
يُمكـن إرسـالها عبـر اإلنترنـت، وتخزينهـا علـى )اآلي 
كالود( أو بطاقـات الذاكـرة، باإلضافـة إلـى طباعتهـا، 
إذا لزم األمر، باستخدام ِفلم قابل إلعادة االستخدام.

فـي  التفتيـش  ألعمـال  الرئيـس  الهـدف  ويتمثَّـل 
ـن  تتضمَّ مـا  وكثيـًرا  الجـودة.  فـي ضمـان  المشـاريع 
المشـاريع أعمـال لحـام كبيـرة، إمـا في موقع المشـروع 
األشـعة  اسـتخدام  ويضمـن  التصنيـع.  ورش  فـي  أو 
السـينية أو أشـعة غامـا لفحـص اللحامـات أن تلتـزم 

وصـالت اللحـام بمعاييـر القبـول القياسـية للتشـغيل 
اآلمن والموثوق.

التصويـر  تقنيـة  سـتكون  2023م،  عـام  وبحلـول 
اإلشـعاعي الرقمي متوافرة في جميع مشـاريع الشـركة 
دورة  تقصيـر  إلـى  سـيؤدي  ممـا  التشـغيل،  ومرافـق 

فحص اللحام، وتعجيل سير األعمال في المشاريع.
وقـد جـاء نجـاح التطبيـق األول للتقنيـة بالتعـاون بين 
كلٍّ مـن إدارة التفتيـش، وإدارة مشـروع ضغـط الغـاز، 
والمقـاول اإلسـباني )تيكنيـكاس ريونيـداس(، ومقـاول 
د  الهاجـري، والمـزوِّ اإلنشـاء المحلـي، شـركة ناصـر 
شـركة  المتلـف،  غيـر  الفحـص  لخدمـات  المحلـي 

خدمات منع التآكل.
وقـد أبـدى مهنـدس الفحـص غيـر المتلف فـي دائرة 
التفتيـش، عيسـى المديبـغ، إعجابـه بنتائـج التصويـر 
بهـذه  اللحـام  إن فحـص  قائـاًل  الرقمـي،  اإلشـعاعي 

دعوة لاللتحاق ببرنامج التدريب الجامعي للسعوديين  لعام 2021م

يبدأ التسجيل يف 15 مارس 2021 وينتهي يف 21 مارس 2021.       

للتسجيل وملعرفة شروط التقدمي، ُيرجى املسح على رمز 

االستجابة السريع أدناه. 

برنامج التدريب الجامعي
االستعداد للحياة العملية

أهدافه:
• تزويد الطلبة بفرصة إلثراء خبراتهم اجلامعية.

• إتاحة الفرصة للطلبة الكتساب مهارات جديدة.
• تمكني اجلامعات من تقييم اإلعداد األكاديمي 

   لطلبتهم من خالل التقارير.

مدته:
من 8 اسابيع الى 6 اشهر.

• التأكد من فاعلية التدريب األكاديمي يف إعداد الطلبة 
   حلياتهم العملية املستقبلية من خالل التقييمات.

 

دعوة لاللتحاق ببرنامج التدريب الجامعي للسعوديين  لعام 2021م

يبدأ التسجيل يف 15 مارس 2021 وينتهي يف 21 مارس 2021.       

للتسجيل وملعرفة شروط التقدمي، ُيرجى املسح على رمز 

االستجابة السريع أدناه. 

برنامج التدريب الجامعي
االستعداد للحياة العملية

أهدافه:
• تزويد الطلبة بفرصة إلثراء خبراتهم اجلامعية.

• إتاحة الفرصة للطلبة الكتساب مهارات جديدة.
• تمكني اجلامعات من تقييم اإلعداد األكاديمي 

   لطلبتهم من خالل التقارير.

مدته:
من 8 اسابيع الى 6 اشهر.

• التأكد من فاعلية التدريب األكاديمي يف إعداد الطلبة 
   حلياتهم العملية املستقبلية من خالل التقييمات.

 

حيـث  مـن  موثوقيـة  أكثـر  سـيكون  الجديـدة  التقنيـة 
أنـه  كمـا  التقليديـة،  باالختبـارات  مقارنـة  الجـودة، 

سيكون أكثر كفاءة.
جديٌر بالذكر أن اختبار التصوير اإلشـعاعي اليدوي 
عمليـة طويلـة تسـتغرق 30 دقيقـة، وتتضمـن اسـتخدام 
معـدات خاصة تشـتمل على مـواد كيميائيـة، إلى جانب 
الحاجـة إلـى تقنيـة الغرفـة المظلمـة، السـتخراج صـور 
ورقيـة أقـل جـودة، علـى غـرار التصويـر الفوتوغرافـي 
التمثيلـي، حيـث يتـم تقييم جـودة اللحام بعد اسـتخراج 

الصور.
وغالًبـا مـا يـؤدي اسـتخدام الطريقـة التقليديـة إلـى 
تراكـم األعمـال، وهـو ما يتسـبَّب فـي تأخير المشـاريع، 
ويرجـع ذلـك جزئًيـا إلـى عملية نقـل األفالم الحساسـة 
بالظـروف  فيهـا  التحكـم  يتـم  مرافـق  فـي  وتخزينهـا 

الجوية.
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عروس البحر األحمر
جدة ...المدينة التي ال تنام

فـــي غـــرب المملكـــة، تقـــع مدينـــة جـــدة، عروس 
البحـــر األحمـــر، المدينة التـــي ال تنام، التي تشـــتهر 
بثقافاتهـــا المتنوعـــة وشـــواطئها البديعة، واســـواقها 
الشـــعبية التـــي تحمـــل عـــادات أهـــل جـــدة القدامى 

وتراثها الجذاب وأكالتها الشعبية الشهية.
في إجـــازة قصيـــرة أو فـــي عطلة نهاية االســـبوع، 
انطلـــق الى شـــواطئ عـــروس البحر االحمـــر، وتمتع 
بجمال غروب شمســـها حيث تزهو الشـــمس بعباءتها 
الصفـــراء وتنســـحب نحـــو البحـــر. وتعـــرف علـــى 
الشـــعبية  وأســـواقها  فيهـــا  التاريخيـــة  المواقـــع 
ومهرجاناتهـــا الغنية بالثقافة والفعاليات وتســـوق في 

أفخم وأضخم المجمعات التجارية.
إنها مدينة التناقضات، فمالمـــح الحداثة واضحة 
جلية في شـــوارعها ومبانيها، ومـــن ناحية أخرى هي 
عتيقـــة وموجـــودة منـــذ القـــدم. يوجـــد فيهـــا مبـــاٍن 
ومراكز تجاريـــة حديثة في جانب مـــن جوانبها، وفي 
الجانـــب اآلخـــر توجـــد المدينـــة القديمـــة )البلـــد( 
بمبانيهـــا وأســـواقها القديمـــة، إنه مزيـــج رائع يجعل 
هـــذه المدينة الســـاحلية الواقعة علـــى البحر األحمر 

مختلفة عن جميع المدن األخرى في المملكة.
فـــي هـــذه المدينـــة مزيـــج معقـــد مـــن التفاصيل 
الممتعـــة التي ال يمكـــن تجاهلها أو الغفلـــة عنها، قد 
تجدهـــا علـــى الطرقـــات متجســـدًة فـــي منحوتـــات 
وأعمـــال فنيـــة حديثة في الهـــواء الطلق والتـــي عادًة 
مـــا تزيـــن المياديـــن فـــي الشـــوارع، صممهـــا فنانون 

دوليون وتحولت جدة بفضلها إلى متحف مفتوح.

الكورنيش ..سحر آخر شيارا شيامبريكوتي
كورنيـــش جدة له ســـحر آخـــر، اتـــرك كل همومك 
خلفـــك وســـر هنـــاك وتأمـــل مياهـــه ليـــاًل أو نهـــاًرا 
يتخلـــل  هنـــاك.  تقضيهـــا  لحظـــة  بـــكل  لتســـتمتع 
الكورنيش مســـاجد جميلة ذات جـــدران بيضاء تطل 
علـــى ميـــاه البحـــر، ومـــن أهمهـــا وأجملهـــا مســـجد 
الرحمـــة وهو عبـــارة عن هيـــكل ذو قبـــة فيروزية تم 
بنـــاؤه فـــوق ســـطح البحـــر ومرتكـــز علـــى الشـــاطئ 
بواســـطة ممـــر منخفـــض الجـــدران، ويُعرف باســـم 
»المســـجد العائـــم« فعنـــد ارتفـــاع المـــد يبـــدو كأنه 

يطفو فوق أمواج البحر.
وعنـــد غروب الشـــمس، تضيء نافـــورة الملك فهد 
التـــي تقع فـــي قلب ميـــاه البحر األحمـــر، وهي أعلى 
نافورة مـــن نوعها فـــي العالـــم، حيث يبلـــغ ارتفاعها 
ثـــالث مضخـــات كبيـــرة علـــى  312 متـــًرا، وتعمـــل 
إمدادهـــا بالمياه، حيـــث تضخ 625 لتًرا فـــي الثانية، 

ويتم ضخها بسرعة تبلغ 375 كيلومتًرا في الساعة. 
كما ســـجلت جـــدة رقًمـــا قياســـًيا آخـــر تفتخر به 
وهو ســـارية الَعلَم في ســـاحة الملك عبـــداهلل، والتي 
يبلـــغ ارتفاعهـــا 171 متًرا فهـــي أطول ســـارية َعلَم في 

العالم منذ أن تم تركيبها في عام 2014م.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، هنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن 
الشـــواطئ الخاصـــة، التي يمكنك االســـتمتاع بها من 
الشـــعاب  ومشـــاهدة  والغـــوص  الغطـــس  خـــالل 
المرجانيـــة الغنيـــة أو االســـتمتاع برحلـــة بســـيطة 
بالقـــارب في »خور أبحر« الواقع في شـــمال المدينة، 
كذلـــك يمكنـــك اســـتئجار قارب مـــع طاقـــم المالحة 

لالستمتاع بالبحر وروعته.
كذلك هنـــاك منطقة البلدة القديمـــة )البلد(، التي 
أضافتهـــا اليونســـكو إلـــى قائمتهـــا لمواقـــع التـــراث 
العالمي فـــي عـــام 2014م، حيث أشـــادت بهذا الحي 
للتقاليـــد  بـــارًزا  »انعكاًســـا  باعتبـــاره   التاريخـــي 

المعمارية في البحر األحمر«.
تتميـــز )البلد( بوجود مباٍن بيضاء مصممة بشـــكل 
مبنيـــة  عاليـــة،  عـــدة طوابـــق  مـــن  تتكـــون  معقـــد 
باســـتخدام المرجان وتضـــم نوافذ خشـــبية منحوتة 
يدوًيـــا وشـــرفات ملونـــة تُعـــرف بالرواشـــين، بعضها 
مطلـــي باللـــون األخضـــر الفاتـــح أو األزرق والبعض 
اآلخر بلون الخشـــب الطبيعي. تم بناء هـــذه المباني 
بين القرن الســـادس عشـــر وأوائل القرن العشـــرين، 
وقـــد نمـــت جـــدة خـــالل هـــذه الفتـــرة لتتحـــول من 
مســـتوطنة صغيـــرة لصيـــد األســـماك إلـــى مدينـــة 
محصنة باألســـوار، ويرجع الفضل فـــي ذلك إلى حد 
كبيـــر إلـــى موقعها اإلســـتراتيجي الواقـــع على طريق 

التجارة في المحيط الهندي وبوابة مكة المكرمة. 

مدينة الظالل 
فـــي جميـــع أنحـــاء البلـــد، تـــم بنـــاء المنـــازل مًعا 
بشـــكل وثيـــق، بحيـــث يســـقط ظـــل كل مبنـــى علـــى 
المبنى الـــذي يليه ويظلله من أشـــعة الشـــمس. وفي 
داخل المباني تنتشـــر الغرف على عـــدة طوابق، ففي 
الماضي كانت الطوابـــق األرضية مخصصة للمكاتب 
والتجـــارة مـــع وجـــود أماكـــن للمعيشـــة فـــي الطابق 
العلـــوي، ومعظـــم العائالت كانت تقـــوم بتأجير غرف 

للحجاج الذين في طريقهم إلى مكة المكرمة.
وعندمـــا تتجول فـــي األزقة الضيقة ستشـــعر أنك 
فـــي أحد أكثـــر األحيـــاء إثـــارة فـــي المملكـــة، حيث 
تؤدي مســـاكن التجار إلى األسواق القديمة والمخابز 
التقليديـــة، وتطـــل علـــى تلـــك المبانـــي مـــن الخلف 
مئذنة الجامع الشـــافعي المرتفعة، وهي أقدم مئذنة 

في المدينة وواحدة من أهم مواقعها اإلسالمية. 
يوجد فـــي البلد 600 مبنى قديـــم محظور هدمه. 
كمـــا تم ترميم عديد مـــن المنازل بعناية شـــديدة في 
الســـنوات األخيرة، واحتشـــدت المســـاحات الشاغرة 
بالمقاهي الملتوية أو المعـــارض الفنية وورش العمل 

الخشبية.

بيت نصيف 
مـــن الفنـــاء الصغيـــر فـــي الطابـــق الســـفلي إلـــى 
منطقة الســـطح المفتوحـــة، تم تجديـــد بيت نصيف 
بالكامـــل، الـــذي تـــم بنـــاؤه في نهايـــة القرن التاســـع 
عشـــر، حينها كان يأوي عائلة تجاريـــة ثرية دائًما ما 
تســـتقبل الـــزوار المهمين فـــي  جدة، الســـقوف فيه 
مرتفعـــة وغـــرف االســـتقبال فخمـــة، وفـــي منتصف 
المنزل يوجـــد درج خشـــبي عريض يمتـــد على طول 
الطريـــق. كما تم بنـــاء الســـاللم للخيـــول أو الجمال 
إلحضـــار الطعام إلـــى المطبخ فـــي الطابـــق العلوي. 
وفي عـــام 1925م اســـتخدم الملـــك عبدالعزيز منزل 

نصيف كسكن ملكي.
شـــعار جدة هو »جدة غير« بمعنى »جدة مختلفة«. 

إنها بالتأكيد مختلفة وتستحق الزيارة.

تضم مباني )البلد( نوافذ خشبية منحوتة يدوًيا وشرفات ملونة ُتعرف بالرواشين، بعضها بيت نصيف هو أحد المعالم التاريخية في مدينة جدة.
مطلي باللون األخضر الفاتح أو األزرق.

كورنيش جدة له سحر آخر حيث يمكن االستمتاع بجماله في أي وقت من الليل أو النهار.

مسجد الرحمة وُيعرف باسم »المسجد العائم« فعند ارتفاع المد يبدو كأنه يطفو فوق أمواج البحر. نافورة الملك فهد تضيء ليل جدة.
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الصدى بين 
األسطورة والعلم

الصدى بين 
األسطورة والعلم

فن البورتريه..

إنـه ألعوبـة األطفـال أينمـا وجـدوا مكاًنـا يـرِدّد أصـوات 
صراخهـم، وهـو مـادة بحـث للعلمـاء أتاحـت لهـم تحقيـق 
ًرا. إنـه الصـدى الـذي أسـر  بعـض أكثـر االختراعـات تطـُوّ
بمهابتـه وغموضـه خيـال اإلنسـان فـي العصـر الحجـري، 
فأضفـى عليـه مفاهيـم خرافيـة. وهـو نفسـه مـا يسـاعد 
اليـوم علـى استكشـاف حقائـق محجوبـة عـن  اإلنسـان 
العين، وتتوَزّع ما بين القلب واألعماق السحيقة في باطن 

األرض.
ـر العلـم منـذ زمـن طويـل حقيقـة  اليـوم، وبعدمـا فسَّ
الصـدى، يبقى من المدهش أن نسـمع الكهوف أو الجبال 
تـرِدّد كلماتنـا إذا ما هتفنا بها بصوت عاٍل. إنها دهشـة ال 
تخلو من اإلحسـاس بشـيء من الغموض والشـاعرية التي 

تخاطب الخيال وتدعوه إلى أن يذهب حيثما يشاء.
ويؤكـد ديفـد هنـدي، مؤلـف كتـاب )الضجيـج، تاريـخ 
إنسـاني للصـوت واإلصغاء(، أنـه كان للصدى في الكهوف 
التـي سـكنها اإلنسـان خـالل العصـر الحجـري األوسـط 
والمتأخر، أي منذ 40 ألف إلى 20 ألف سنة، دور حاسم 
في تحديد أماكن الرسـم والنقش على الجدران الداخلية 
لهـذه الكهـوف، بدليـل وجودهـا فـي األعمـاق المظلمـة، 
حيـث الصدى أقـوى وأوضح، وليس بالقـرب من المدخل، 

حيث الضوء يساعد على الرؤية.
ويضيـف هنـدي أن عاِلم الموسـيقى، أياكـور رزنيكوف، 

»البورتريـه« كلمـة أتـت مـن الفرنسـية فعبـرت كلَّ اللغات. 
فـي األصـل، كانت هـذه المفردة تعني عمـاًل فنًيا يمثل هيئة 
شـخص معيَّـن. وللداللـة على اتسـاع العالم الـذي يضمه فن 
البورتريه، يمكن لهذا الشخص أن يكون شاعًرا إغريقًيا، أو 
ملـًكا مـن القـرون الوسـطى، أو كاتًبا أو ممثلة سـينمائية من 
القـرن العشـرين، ومـا بيـن كل هـؤالء يمكننا أن نجـد أباطرة 
الصيـن، وفراعنـة مصـر، وأطفـال مـن إنجلتـرا، وسـّيدات 
مجتمـع مـن كل العصور، ورؤسـاء الـدول المعاصرين، وحتى 

الفنانين أنفسهم الذين يصنعون هذه البورتريهات.

من مصر القديمة إلى 
الصين اإلمبراطورية

تعـود النـواة األولـى لفـن البورتريـه إلـى مصـر الفرعونيـة 
فـي األلـف الثالـث قبـل الميـالد. وكان الدافـع إلـى رسـم 
البورتريـه أو نحتـه هو المعتقد الديني واإليمـان بالعودة إلى 
الحيـاة بعـد المـوت. ومـن العينـات الشـهيرة التـي وصلتنـا 
التمثـال النصفـي الـذي يمثـل نفرتيتـي، وقنـاع تـوت عنـخ 

أمون.
وفـي األلفيـة الثالثة قبل الميالد، ظهـرت في بالد ما بين 
النهريـن التماثيل البشـرية الحجريـة والخشـبية والبرونزية، 
المشـغولة بأسـلوب بسـيط ومختـزل، وبتعبيريـة حياديـة، 
بهـدف التوثيق لألحداث والشـخصيات المهمـة. لذا ُوجدت 
كثيـر مـن رسـوم الوجـه والمنحوتـات فـي المدافـن. ولم تكن 
غايـة الفـن فـي ذلك الزمـن، وفي أكثـر من مكان فـي العالم، 
ذ بأسـلوب مبسط بعيد  سـوى مطابقة الشـكل، لذا كانت تُنَفّ

عن العواطف والمشاعر والتعبير.
أمـا عنـد اإلغريـق فقد حضـر البورتريـه بقوة منـذ األلف 
األول قبـل الميـالد، وكانـت حريتهـم فـي التعبيـر أوسـع ممـا 
كان عليـه الحـال فـي مصـر، فلـم يبـَق البورتريـه المنحـوت 

أحمد بزون وفريق القافلة*

بيـن  المدهـش  التوافـق  هـذا  د  يحـِدّ أول شـخص  كان 
األصـداء والفنـون. ففـي منتصـف الثمانينيـات مـن القـرن 
العشـرين، دخـل رزنيكـوف كهـوف أرسـي سـور كـور فـي 
اًل لكل ما رأى  فرنسا، ووضع خريطة دقيقة ووصًفا مفصَّ
ر أن حوالي 80% من الرسـوم تقـع في أماكن  وسـمع، وقـَرّ

تكون فيها األصوات غير عادية.
ولـم يختلـف اإلنسـان القديـم فـي فرنسـا عن غيـره في 
العالـم على صعيد إيالء الصدى أهميـًة ماورائية، وإن كنا 
لـه، إذ يؤكـد ِهنـدي أن الفـن  نجهـل تفاصيـل مفهومـه 
الصخـري في هـورش كانيون بوالية يوتـاه األمريكية، وفي 
األمريكيـة، هـي  أريزونـا  فـي واليـة  وادي هايروكليـف 
بالتحديد األماكن نفسـها التي تكون فيهـا األصداء أقوى، 
أو ينتقـل فيهـا الصوت إلى أماكن أبعد. كما أن لدى قبيلة 
الهنـود الحمـر الشـيروكي عـدًدا ال يُحصـى مـن أسـماء 

»الصخور التي تتكلم«.

أساطير طال عمرها
ظـلَّ بقـاء الصـدى أسـير األسـاطير الخرافيـة حتـى مـا 
بعـد نشـوء الحضـارات القديمـة، فعندمـا اجتهـد اإلغريق 
فـي تفسـير ظواهـر الطبيعـة، غالًبـا مـا نسـجوا أسـاطير 
ـر هـذه الظواهـر مـن خـالل أبطالهـم األسـطوريين  تفِسّ

غالًبـا مـن الرخـام، محصـوًرا علـى وجـوه الملـوك وأصحـاب 
السـلطات، وإنما شمل الفالسـفة والكتَّاب الكبار والشعراء. 
إال  الشـبه،  يتخـَطّ طمـوح  لـم  اإلغريقـي  البورتريـه  لكـن 

للذهاب صوب المثالية والزخرفة والحرفة العالية.
وعرفـت الصيـن القديمـة شـيًئا مـن فـن البورتريـه، فـي 
رسـم اإلمبراطـور علـى األقـل. ولكـن كان مـن الممنـوع بتاًتـا 
على الشعب أن يرى صورة اإلمبراطور، خشية تدنيسها من 

قبل كارهيه، أو استخدامها في أعمال السحر ضده.

عشية النهضة األوروبية
خـالل القرنيـن الثالـث عشـر والرابـع عشـر الميالدييـن، 
وعند تدبير الزيجات بين النبالء األوروبيين، راجت صناعة 
ميداليـات مـن شـمع تمِثّـل وجـه الفتـاة أو الشـاب إلرسـالها 
إلى ذوي الطرف اآلخر بغية الحصول على الموافقة. ورغم 
أنـه لـم يصلنـا أي شـيء من هـذه الميداليات ألنهـا كانت من 
ن حًدا كبيًرا  شـمع، فـإن المؤرخين يؤكدون أنها كانـت تتضَمّ
من الشـبه مع األصل، مع لمسـة طفيفة من التجميل لتتكلل 

المهمة بالنجاح.
وفـي القـرن الخامـس عشـر، كثـر فـي إيطاليـا وأوروبـا 
الفنانـون الذيـن صـاروا يرسـمون وجـوه شـخصيات بدقـة 
فائقـة. ويتأكـد انشـغالهم بمشـابهة النمـوذج الواقعـي مـن 
خـالل رسـم الوجـه جانبًيـا عنـد الـرّواد، مـن أمثـال باولـو 
أوتشـيلو وغيرالنديـو وأندريـا مانتينيـا وجيوفانـي وجينتيلـي 

بيليني.
ولكـن بسـرعة اتجه الفنانـون الكبار إلى رسـم الوجه إما 
ملتفًتا ثالثة أرباع االلتفاتة، أو وجًها لوجه. وبلغت مشابهة 
الواقـع حـدود التصويـر الفوتوغرافـي والواقعيـة الدقيقـة 
عنـد بعض األسـاتذة، مثـل أنطونيلو دا مسـينا في إيطاليا، 
ويان فان إيك وروجير فان در فايدن في هولندا، وآلبرخت 
ـة مـا كان ينقـص فـن البورتريـه  دورر فـي ألمانيـا. ولكـن ثََمّ
الطبيعـة  لوحـات  فـوق  مكانتـه  وليسـتحق  ذروتـه،  ليبلـغ 

وآلهتهم الوثنية.
وتقول األسـطورة إن حورية حسـناء اسـمها إيكـو أثارت 
حفيظة هيرا بكثرة ثرثرتها عن عالقة زيوس باإلنسـيات، 
فعاقبتهـا بـأن سـلبتها القـدرة علـى الـكالم، وسـمحت لهـا 
فقـط بترديد الكلمـة األخيرة. وتضيف صياغة أسـطورية 
أخـرى أن إيكـو أحبـت نرسـيس الجميـل، لكنـه هجرهـا 
عندمـا وجـد أنها ال ترد عليه إال بالكلمـة األخيرة، فذبلت 
وخـارت قواهـا حتـى لـم يبـق منهـا إال هـذا الصـوت الـذي 
ل الصـدى في الجبال، واسـمها للداللـة على الصدى  يشـِكّ

.)Echo( في اللغات األوروبية
أسـطورة أخـرى تـروي أن )بـان( أحـَبّ إيكـو، لكنهـا 
أهملتـه ولـم تسـتجب لـه، فغضـب وأثـار الرعـاة ضدهـا 
قوهـا إرًبـا إرًبـا، ووَزّعـوا قطعها علـى األرض  فقتلوهـا ومَزّ
إيكـو فـي كل مـكان،  كلهـا. ومنـذ ذلـك الحيـن صـارت 

واستطاعت وهي ميتة أن تُسِمع صوتها.
أمـا العـرب فقـد اعتقدوا قديًمـا أن الصـدى هو صراخ 
طيـر يخـرج مـن رأس جثـة مـن مات مقتـواًل ليطلـب الثأر. 
د نهائًيا إال بظهور الجهود  وما كان لهذه األساطير أن تتبَدّ
األولـى لدراسـة الصـوت علمًيـا، بـدًءا مـن القـرن التاسـع 
الميالدي على يد العاِلم المسـلم الرازي، ومن ثم نضجت 
هـذه الدراسـات فـي عصـر التنويـر األوروبـي علـى أيـدي 
ليونـار أولـر وجـوزف لـوي الغرانـج وجـان لـورون داالمبير 

ولوحات الحياة اليومية وغيرها.

العصر الذهبي للبورتريه
لوحتـه،  دافنشـي  ليونـاردو  أنهـى  1504م،  عـام  فـي 
الموناليـزا، وأهداهـا إلى ملك فرنسـا فرانسـوا األول. وهي 
اللوحة التي طالت شـهرتها كل َمن يعرف شـيًئا عن ألف باء 
ـة عوامـل عديـدة تضافـرت فـي صناعـة هـذه  الفـن. وثََمّ
الشـهرة، ولكن العامل األسـاس الذي يقف وراء اسـتحقاقها 
الفـن؛  أنهـا أول بورتريـه »نفسـي« فـي تاريـخ  لذلـك هـو 
فشـخصية المرأة الحقيقية التي جلسـت أمام دافنشي غير 
محسـومة تماًمـا، حتـى ليمكـن القـول إنهـا لـم تعـد مهمـة. 
والمهـم فـي اللوحـة، إضافـة إلـى التقنيـة العاليـة، هـو فـي 
تمثيل إنسان ذي أعماق نفسية يستحق االحترام بحد ذاته، 

علـم  أسـس  وضعـت  حيـن  عشـر،  الثامـن  القـرن  فـي 
الصوتيـات الحديـث، الـذي ال يـزال يشـهد مزيـًدا مـن 

االكتشافات حتى يومنا هذا.

حقيقته العلمية
مسـامع  إلـى  يصـل  لصـوت  انعـكاس  هـو  الصـدى 
الشـخص متأخًرا بعض الوقت عن الصوت األصلي، ومن 
ثـم يتالشـى ببـطء. وترتبـط مـدة هـذا التأخيـر بالمسـافة 
الفاصلة بين مصدر الصوت والمسـاحة الصلبة العاكسـة 
لـه، مثـل الجـدران الكبيـرة أو الجبـال، أو حـواف اآلبـار 
ده الجبـال عبـر  العميقـة. ولهـذا فـإن الصـدى الـذي تـرِدّ
األوديـة أو الكهـوف العميقـة، يسـتغرق وقًتـا أطـول بكثيـر 

من ذلك الذي يترَدّد في قاعة كبيرة.
ولكـي تسـتطيع األذن البشـرية سـماع الصـدى يجب أن 
تزيـد المـدة الزمنيـة الفاصلـة مـا بيـن إطـالق الصـوت 
وعـودة انعكاسـه علـى عشـر الثانية. وألن متوسـط سـرعة 
الصـوت فـي الهـواء هـي 343 متـًرا فـي الثانيـة الواحـدة، 
يجـب علـى المسـاحة العاكسـة للصـوت أن تكـون علـى 

مسافة تزيد على 17 متًرا لتشكل صًدى مسموًعا.

نُشر في مجلة القافلة عدد يناير/فبراير 2021م

وذي جمال يستحق تثبيته ليبقى مرئًيا على الدوام.
كانـت تحـُوّالت اجتماعيـة عميقـة تجـري فـي أوروبـا، 
وتتمثل في تزايد نفوذ اإلقطاعيين المحليين واسـتقالليتهم 
المركزيـة. وأصبـح  السياسـية  والسـلطات  الكنيسـة  عـن 
حصـول النبـالء علـى بورتريهـات تمثلهـم تعبيًرا عـن المكانة 
الرفيعة. واألمر نفسـه ينطبق على البرجوازية التي سـحبت 
بسـاط النفـوذ مـن تحـت اإلقطـاع القديـم بـدًءا مـن القـرن 
السـابع عشـر، وتوجـت انتصارهـا بالثـورة الفرنسـية عـام 
1789م. وهكـذا، مـن النـادر أن نتحـدث عـن فنـان لـم يرسـم 
بورتريًها واحًدا مهما كان ميله العام أو اختصاصه. حتى إن 
عـدًدا مـن هـؤالء يديـن بشـهرته جملـة وتفصيـاًل إلـى فـن 

ل به مفصاًل في تاريخ الفن. البورتريه الذي أتقنه، وشكَّ

* نُشر في مجلة القافلة عدد يوليو/أغسطس 2020م
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يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

* حل العدد الماضي

اللعب بجانب الشاهد القديم..التقط صورة:

ط جزيرة تاروت في القطيف، ويعود إلى قرون قديمة مضت. تحتفظ ذاكرة هذه القلعة بعديد من األحداث التاريخية التي شهدتها  قلعة تاروت، أثٌر تاريخي يتوسَّ
الحقب الزمنية الماضية، كما أنها وجدت طريقها إلى كثير من عادات جيرانها وتقاليدهم، وارتبطت بها حكايات تراثية تناقلتها األلسنة جياًل بعد جيل. زميلتنا 

سارا الكزاز، من إدارة أساليب التصنيع والتحكم، التقطت بكاميرا من نوع نيكون )D-810( صورة ترمز إلى الماضي، حيث األطفال يرتدون المالبس التقليدية 
ويلعبون إلى جوار القلعة.

قبــل فتــرة قصيــرة انتشــر علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
ــاء( وفيــه  مقطــع مجتــزأ مــن البرنامــج التلفزيونــي الشــهير )المشَّ
كالم حــول الترجمــة مــن العربيــة إلــى األلمانيــة، حيــث ذكــرْت 
ضيفــة البرنامــج المترجمــة األلمانيــة الســيدة »كالوديــا أوت« 
والتــي ترجمــت كتــاب )ألــف ليلــة وليلــة( إلــى األلمانيــة، أنهــا 
واجهــت مشــاكل فــي ترجمــة )ألــف ليلــة وليلــة(، وخاصــة فــي 
نقــل األشــعار والقصائــد العربيــة إلــى األلمانيــة، فلجــأْت إلــى أن 
أثنــاء  العربــي  الــوزن  علــى  المحافظــة  فــي  طريقــة  ب  تجــرِّ
ــي  ــوزن الشــعري األصل ــي بال ــة النــص األلمان ــه، وهــي كتاب ترجمت
الطويــل  البحــر  العربيــة، وقــرأت مثــااًل علــى وزن  للقصيــدة 

)فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن(، وهو:  
ا رأيتُُه تمنَّيُت من أهَوى فلمَّ

ُذهلُت، فلم أملْك لساًنا، وال َطرفا
إلــى آخــر األبيــات، محاولــة اختيــار مفــردات ألمانيــة تترجــم 
ــة فــي  ــل، فأخــذت تنطــق باأللماني ــت بنفــس وزن الطوي هــذا البي
ــا جعــل الكثيــر  حالــة مــن االنســجام مــع الــوزن العربــي بمهــارة؛ ممَّ

من المعلّقين على المقطع يبدون إعجابهم ودهشتهم.
خطــرت فــي بالــي أســئلة وأنــا أســتمع إلــى هــذه المحاولــة فــي 

تطويع الوزن العربي بكلمات ألمانية، من ذلك:  
هــل ســيكون أثــر اإليقــاع العربــي علــى األلمانــي كمــا هــو 
علينــا؟ وبســؤال آخــر، هــل ســيصل اإليقــاع إلــى األلمانــي ويلتفــت 
إليــه، وبالتالــي يكــون اإليقــاع العربــي عنصــًرا جاذًبــا حتــى فــي 
مفــردات مــن غيــر لغتــه رغــم اختــالف خصائــص الموســيقى 

واإليقاع بين اللسانين؟
ــذ امــرئ القيــس  ــة من بته األذن العربي ــذي تشــرَّ ــن ال هــذا الرني
حتــى يومنــا هــذا، لــم يكــن رنيًنــا وحســب، إنــه حالــة مــن الحنيــن 
والبهجــة ومــن الطــرب والشــجن ومــن الذكريــات والحلــم كلهــا 
ارتبطــت بجــرس الكلمــات وأصــوات الحــروف وتفاعلهــا مــع 

بعضها بعًضا، وكذلك طريقة الترنم واإلنشاد.
ــا هكــذا  ــل مــن الممكــن نقله ــاز، فه ــة بامتي ــة عربيَّ ــا خاصي إنه
فــي ألفــاظ ال تحمــل كل هــذه الســمات إلــى لغــة أخــرى؟ هــل 
أقــول إن الســيدة )كالوديــا أوت( تكلَّفــت األمــر، وكان عليهــا أن 
فــي  المعنــى  لتســكب  الشــعر األلمانــي  إلــى خصائــص  تلجــأ 
ترنيمــة ألمانيــة، بــداًل مــن هــذا التجريــب الــذي يجنــي علــى 

المعنى.   
ال شــكَّ أن المحاولــة طريفــة بالنســبة لنــا، ولكــن ال أتصــور 
أنهــا ســتنقل إحســاس العربــي بالبحــور الشــعرية إلنســان آخــر لــه 
إلــى جوهــر  لهــا، وهــذه مســألة تعيدنــا  التــي يطــرب  جملــه 

العلمية في الترجمة، وهو ما الغاية من الترجمة؟ 
الترجمــة عمــل تتداخــل فيهــا أشــياء كثيــرة، ولكــن فــي وظيفتها 
األســاس تقــوم بالتفســير والشــرح مــن أجــل إيصــال معنــى النــص 
األصلــي إلــى لغــة أخــرى، وهــذا مــا اصطلــح عليــه بالتَّرجمــة 
ة: وهــي ِإدراك المعنَــى  بتصــرُّف، أَو مــا يدعــى بالتَّرجمــة الحــرَّ

األَجنبي وصبُّه بقالٍب آَخر مناسب للعربيَّة.
ــة  الكثيــر ممــن اشــتغل علــى الترجمــة يعلــم أن التَّرجمــة الَحرفيَّ
ــا  ــى عقــب إذا التزمن ــا عل ــه رأًس ــا، وقــد تقلب ــى أَحياًن ــد المعنَ تبع
بمــا يعــرف باألمانــة الحرفيــة، فــال بــدَّ مــن خيانــة فــي الشــكل 

ألجل الجوهر والروح.

رنين عربي في أذن 
ألمانية

حسن الربيح *

إدارة أعمال األمن الصناعي بالتعاون مع دائرة تقنية املعلومات

امسح الرمز
للحصول على
املزيد من املعلومات

سلسة وذكية وآمنة

وجهك .. بطاقة دخولك

تقنية التعرف
على الوجه

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* شاعر وكاتب سعودي. 


