
صفحة ٣

صكوك مليارية …
وفرص استثمارية

أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات 
دوالر من خالل أكبر إصدار صكوك 

للشركات بالدوالر في العالم

إمتام صفقة البنية التحتية بقيمة في
12.4 مليار دوالر مع ائتالف دولي من 

املستثمرين 
أعلنت أرامكو السعودية وائتالف دولي من 
المستثمرين يضم كاّلً من إي آي جي وشركة 
مبادلة لالستثمار عن إتمام صفقة استحواذ 
االئتالف على حصة 49% في شركة أرامكو 
إلمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة 
ألرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخًرا، 

وذلك بقيمة 12.4 مليار دوالر.  

صفحة ٥

مصفاة ينبع حتصل على جائزة 
مرموقة من املؤسسة األوروبية 

إلدارة اجلودة
 6 »تقدير  ينبع على  إدارة مصفاة  حصلت 
نجوم« من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة، 
لتصبح بذلك أول جهة تبلغ هذا المستوى من 
العربية السعودية وفًقا  األداء في المملكة 
لمعايير المؤسسة. وتُمنح هذه الجائزة تقديًرا 
من  متميًزا  »مستوى  تحقق  التي  للجهات 

اإلنجاز المستدام«.

صفحة ٢

مكتبة إثراء تصدر قائمة من عشرة 
كتب مخصصة لألطفال

لتقديم العون لآلباء في اختيار أحسن الكتب 
ألبنائهم، وحرًصا على تشجيع النشء على القراءة 
قائمة  إثراء  مكتبة  انتخبت  مبكرة،  سن  في 
مخصصة لألطفال، تتضمن عشرة كتب متنوعة 
تستهدف مختلف فئاتهم السنية، وتسعى لتنمية 
خيالهم وتعزيز مهاراتهم اللغوية والحياتية. وكانت 
)القافلة األسبوعية( قد نشرت في العدد الماضي 

قائمة تتضمن عشرة كتب متنوعة للكبار. 

صفحة ٧

التبرع بالدم يسهم يف إنقاذ شخص
كل 3 ثوان حول العالم

يحتفل العالم في 14 يونيو من كل عام »باليوم 
العالمي للمتبّرعين بالدم«، ويهدف هذا اليوم إلى 
شكر األفراد الذين يتبّرعون بالدم لقاء عملهم 
اإلنسانّي، وزيادة الوعي بأهمية التبّرع بالدم 

بطريقة آمنة.

صفحة ٦

هذا العدد

ال بد لي أن أشيد 
بالدور المحوري الذي 

يقوم به موظفو 
وموظفات الشركة 

وما ُعرفوا به من 
كفاءة في أعمالنا 

المختلفة في 
المملكة وحول 

العالم، لتحقيق أعلى 
درجات التميز 

والموثوقية

أمين الناصر

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٤ ذو القعدة 144٢هـ، ٢٤ يونيو 20٢١م
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٢٤ يونيو ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

بالحذر نتجّنْب الخطر
التزم باإلجراءات االحترازية

● التباعد االجتماعي   ● غسل اليدين ● ارتداء الكمامة 

كأول جهة تبلغ هذا املستوى من األداء يف اململكة..

مصفاة ينبع تحصل على جائزة مرموقة من 
المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة

ينبـــع - حصلـــت إدارة مصفـــاة ينبـــع علـــى »تقديـــر 6 
نجـــوم« مـــن المؤسســـة األوروبيـــة إلدارة الجـــودة، لتصبـــح 
بذلـــك أول جهـــة تبلـــغ هـــذا المســـتوى مـــن األداء فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وفًقـــا لمعاييـــر المؤسســـة. 
وتُمنـــح هـــذه الجائـــزة تقديـــًرا للجهـــات التـــي تحقـــق 
وفـــق  المســـتدام«،  اإلنجـــاز  مـــن  متميـــًزا  »مســـتوى 
اشـــتراطات هـــذه المؤسســـة ذات العضويـــة غيـــر الربحيـــة 
الواقعـــة فـــي بروكســـل، والتـــي تأسســـت منـــذ مـــا يزيـــد 

على 30 عاًما بهدف تشجيع التميز في األعمال.

تقييم دقيق
وكانـــت إدارة مصفـــاة ينبـــع قـــد خضعـــت لتقييـــم 
دقيـــق، شـــمل مراجعـــة وثائـــق بيانـــات أداء المصفـــاة مـــن 
قبـــل مجموعـــة مـــن خبـــراء التقييـــم الذيـــن أجـــروا كذلـــك 
مقابـــالت مـــع الموظفيـــن لتحليـــل مـــدى كفـــاءة أداء 
اإلســـتراتيجية.وقد   أهدافهـــا  تحقيـــق  فـــي  اإلدارة 
برهنـــت إدارة مصفـــاة ينبـــع علـــى التزامهـــا القـــوي 
بأفضـــل ممارســـاتها المســـتدامة التـــي ميزتهـــا عـــن 
ـــة  ـــن األنظم ـــك باســـتعراضها لمجموعـــة م ـــا، وذل مثيالته
ــة  ــاس الثمانيـ ــم األسـ ــق »المفاهيـ ــة وفـ ــج الفاعلـ والبرامـ
للتميـــز« ضمـــن نمـــوذج المؤسســـة األوروبيـــة إلدارة 
الجـــودة التـــي تشـــتمل علـــى تحقيـــق النفـــع والفائـــدة 
للعمـــالء، وبنـــاء مســـتقبل مســـتدام، واكتســـاب القـــدرات 
ـــدى  ـــة ل ـــادرات اإلبداعي ـــة، واالســـتفادة مـــن المب التنظيمي
ــا، واالعتمـــاد فـــي القيـــادة  ــا وفـــرق العمـــل فيهـ موظفيهـ
علـــى الرؤيـــة واســـتنهاض الهمـــم والنزاهـــة، واإلدارة 
المرنـــة، والنجـــاح مـــن خـــالل الكـــوادر البارعـــة فـــي 

األداء، والمحافظة على النتائج المتميزة.أحمد باسودان وفريد عناني

تميز مستمر
وبهـــذه المناســـبة قـــال مديـــر إدارة مصفـــاة ينبـــع، 
األســـتاذ عبداللطيـــف الشـــامي: »إن تحقيـــق التميـــز يمثـــل 
ــين،   ــة للتحسـ ــوًدا متواصلـ ــس جهـ ــتمرة تعكـ ــيرة مسـ مسـ
وال شـــك أن الخضـــوع للتقييمـــات المؤسســـية يوجـــه 
أنظارنـــا نحـــو المزيـــد مـــن مجـــاالت التحســـين بمـــا يكفـــل 
ــن  ــكل مـ ــاء بـ ــى االرتقـ ــع علـ ــاة ينبـ ــاعدة إدارة مصفـ مسـ
ــت  ــد أصبحـ ــاف: »لقـ ــا«. وأضـ ــا اإلداري وكفاءتهـ نظامهـ
مســـيرة التحـــول هـــذه رغبـــة تـــالزم جميـــع موظفـــي 
المصفـــاة، ويعـــد التزامهـــم بالتميـــز التشـــغيلي خيـــر دليـــل 
إســـتراتيجيات  المصفـــاة  إدارة  فلـــدى  ذلـــك؛  علـــى 
لية  و لمســـؤ ا و  ، ر البتـــكا ا علـــى  تشـــتمل  واضحـــة 
االجتماعيـــة، والتحـــول الرقمـــي، واألمـــن الســـيبراني، 
والرقابـــة البيئيـــة، والطاقـــة، والســـالمة، والجـــودة. فهـــذه 
اإلســـتراتيجيات ســـاعدت إدارة مصفـــاة ينبـــع علـــى 

تحسين نتائجها وتحقيق الرضا«.

تحقيق المعايير العالمية
ــد  ــاة قـ ــة للمصفـ ــات المتواليـ ــيرة النجاحـ ــت مسـ وكانـ
انطلقـــت منـــذ العـــام 2017م، وتمثلـــت أهـــداف إدارة 
المصفـــاة فـــي ضمـــان اســـتيفاء نظـــام إدارة المصفـــاة 
للمعاييـــر الدوليـــة وذلـــك مـــن خـــالل الســـعي لنيـــل 
شـــهادات اآليـــزو فـــي مختلـــف المجـــاالت. وتأسيًســـا 
ـــى 19  ـــى اآلن عل ـــاة حت ـــت المصف ـــك، فقـــد حصل ـــى ذل عل
ونصـــف  أعـــوام  الثالثـــة  مـــدى  علـــى  آيـــزو  شـــهادة 

الماضيـــة. وتضمنـــت األهـــداف األخـــرى تبنـــي عديـــد مـــن 
اقتراحـــات الموظفيـــن والمقاوليـــن وتنفيذهـــا لتحســـين 
أعمـــال اإلدارة، ومقارنـــة األداء مـــع الجهـــات األفضـــل 
فـــي فئتهـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت بهـــدف اســـتلهام 
الـــدروس وتبـــادل الخبـــرات. يذكـــر أن إدارة مصفـــاة ينبـــع 
ـــة  خضعـــت لسلســـلة مـــن التقييمـــات المؤسســـية والوطني

والدولية التي أدت إلى تحقيق هذه النتائج.

حصد كبير للجوائز
ــع كانـــت  ــاة ينبـ ــارة إلـــى أن إدارة مصفـ وتجـــدر اإلشـ
قـــد فـــازت منـــذ عـــام 2017م وحتـــى هـــذه اللحظـــة بأكثـــر 
ـــز مرموقـــة محليـــة ودوليـــة،  مـــن 20 جائـــزة وشـــهادة تميُّ
ــركة  ــتوى الشـ ــى مسـ ــز علـ ــي جوائـ ــي ذلـــك ثمانـ ــا فـ بمـ
وهـــي: جائزتيـــن مـــن جوائـــز الرئيـــس للتميـــز فـــي األداء، 
وجائزتيـــن مـــن جوائـــز الرئيـــس للتميـــز فـــي مجـــال 
الســـالمة، وجائزتيـــن مـــن جوائـــز الرئيـــس للتميـــز 
وجائـــزة  االســـتثنائية،  الســـالمة  وجائـــزة  البيئـــي، 

الهندسة العكسية والطباعة ثالثية األبعاد.
أمـــا علـــى الصعيـــد الوطنـــي فقـــد تســـلمت إدارة 
ـــس الســـالمة  ـــزة مجل ـــز وهـــي: جائ المصفـــاة ثـــالث جوائ
الوطنـــي، وجائـــزة الملـــك عبدالعزيـــز للجـــودة، وجائـــزة 

الملك خالد لالستدامة. 
كمـــا حصلـــت إدارة مصفـــاة ينبـــع علـــى 15 جائـــزة 
دوليـــة  اشـــتملت علـــى جائزتيـــن مـــن جوائـــز جريـــن أبـــل، 
وجائـــزة مـــن جمعيـــة مهندســـي الطاقـــة، والمســـتوى 
المتقـــدم للمرفـــق الرائـــد فـــي إطـــار جائـــزة اليتهـــاوس، 
عالميـــة  وجائـــزة  األداء،  لمقارنـــة  عالميـــة  وجائـــزة 
لترشـــيد اســـتهالك الميـــاه، وجائـــزة عالميـــة لالبتـــكار 

فـــي تقنيـــات المـــاء، وجائـــزة العالـــم األخضـــر، وجائـــزة 
للتميـــز فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة علـــى مســـتوى 
جانـــب  إلـــى  البيئيـــة،  المديـــر  وجائـــزة  الشـــركات، 
حصولهـــا علـــى جائـــزة مـــن جوائـــز الطاقـــة خـــالل مؤتمـــر 
الشـــرق األوســـط للنفـــط والغـــاز، وجائـــزة فورتريـــس 
لألمـــن الســـيبراني، وجائـــزة مديـــر الطاقـــة اليـــوم، 
ـــى  وجائـــزة فيردانتيكـــس، فضـــاًل عـــن حصـــول اإلدارة عل
مـــن  نجـــوم   6 بتقديـــر  للتميـــز  المذكـــورة  الشـــهادة 

المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.

Recognised for 
Excellence 6 star
Awarded to:

SAUDI ARAMCO 
YANBU REFINERY

April 2021

This certificate remains valid for 3 years.

Russell Longmuir

CEO, EFQM

SN: R4E2105010911

                                1 / 1



3
القافلة األسبوعية      ٢٤ يونيو ٢٠٢١ 

أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دوالر من خالل 
أكبر إصدار صكوك للشركات بالدوالر في العالم

الظهـــران - أعلنـــت شـــركة الزيـــت العربيـــة الســـعودية 
7 ذو القعـــدة  يـــوم الخميـــس  )»أرامكـــو الســـعودية«( 
ــع 6  ــي جمـ ــت فـ ــا نجحـ ــو 2021م(، أنهـ 1442هــــ )17 يونيـ
ــة مـــع أحـــكام  ــارات دوالر بعـــد بيـــع صكـــوك متوافقـ مليـ
الشـــريعة اإلســـالمية ومقّومـــة بالـــدوالر األمريكـــي، إلـــى 

كبار المستثمرين المؤسسين.
ويتكـــون اإلصـــدار مـــن ثـــالث شـــرائح مـــن الصكـــوك 
الرئيســـة غيـــر المضمونـــة الصـــادرة فـــي إطـــار برنامـــج 
الصكـــوك الدوليـــة الـــذي أنشـــأته أرامكـــو الســـعودية 
ـــا، مـــع العوائـــد التـــي تـــم جمعهـــا لألغـــراض العامـــة  حديًث

للشركة.
وتضّمنت الشرائح الثالث مايلي:

- صكـــوك بقيمـــة 1٫000٫000٫000 دوالر أمريكـــي، 
مستحقة في عام 2024م، بمعدل ربح %0.946

- صكـــوك بقيمـــة 2٫000٫000٫000 دوالر أمريكـــي، 
مستحقة في عام 2026م، بمعدل ربح %1.602

- صكـــوك بقيمـــة 3٫000٫000٫000 دوالر أمريكـــي، 
مستحقة في عام 2031م، بمعدل ربح %2.694

وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، 
التنفذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن  كبيـــر إدارييهـــا 
الناصـــر: »أنـــا فخـــور بهـــذا اإلنجـــاز  النوعـــي الـــذي 
ــخ  ــي تاريـ ــر فـ ــر األكبـ ــعودية، ويعتبـ ــو السـ ــه أرامكـ حققتـ
إصـــدار صكـــوٍك بالـــدوالر للشـــركات فـــي العالـــم. وال 
شـــك أن تجـــاوز االكتتـــاب فـــي اإلصـــدار 20 ضعًفـــا مـــن 
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الطلـــب األولـــي يعكـــس الثقـــة الكبـــرى لمســـتثمري أســـواق 
الســـعودية  أرامكـــو  قـــدرات  فـــي  العالميـــة  المـــال 
وإســـتراتيجياتها المســـتقبلية، وفـــي صناعـــة الطاقـــة فـــي 
المملكـــة وقـــوة القطـــاع المالـــي واالقتصـــادي بشـــكل عـــام. 
وال شـــك أن هـــذا النجـــاح يعكـــس رصيـــد الثقـــة الكبيـــر 
والمركـــز المالـــي القـــوي ألرامكـــو الســـعودية ومـــا تتمتـــع 
بـــه مـــن أداء وانضبـــاط و مرونـــة وتميـــز تشـــغيلي. وال بـــد 
لـــي أن أشـــيد عـــن عمـــق االعتـــزاز بالـــدور المحـــوري 

معتمدة على الذكاء االصطناعي وحتليل البيانات
تقنية جديدة ُتسهم في أعمال التشغيل والتفتيش والصيانة

ــورة  ــز الث ــة مرك ــع والمراقب تحتضــن إدارة أســاليب التصني
الصناعيــة الرابعــة التابــع ألرامكــو الســعودية، الــذي يســعى 
لتوفيــر حلــول رقمية مبتكرة، تســتند على الــذكاء االصطناعي 

وتقنيات المعالجة المتقدمة للبيانات.
وفــي هــذا اإلطــار، يؤكــد مديــر إدارة أســاليب التصنيــع 
والمراقبــة بالوكالــة، األســتاذ وليد النعيم، أهمية هــذه الحلول 
المتكاملــة كأســاس ومنطلــق نحــو تحقيــق التزامــات الشــركة، 

وضبط مؤشرات األداء الرئيسة.

ابتكارٌ يقيس مستوى السائل
ويُعــد قســم أنظمــة تحكــم التصنيــع فــي اإلدارة مســهًما 
ــه  ــة، مــن خــالل ريادت ــول الرقمي ــر الحل ــي تطوي ــا ف رئيًس
لإلثــراء  الــدؤوب  وتبنيــه  الذكــي(،  )المعمــل  لمســار 
المعرفــي واإلبداعــي، كمــا يشــير إلــى ذلــك المشــرف 

العام للقسم، بندر اليوسف.القافلة األسبوعية
ــًرا، فــي  وفــي إطــار هــذه الجهــود، نجــح القســم، مؤخَّ
الحصــول علــى براءة اختــراع جديدة لقياس مســتوى الســوائل 
فــي الخزانــات الصناعيــة، وذلــك باالســتفادة مــن تقنيــات 

الثورة الصناعية الرابعة والتحليل البياني.
ــكار: »يســتخدم  ــرة االبت ــاز، صاحــب فك ــؤاد الخب ــول ف ويق
الحــل المبتكــر تقنيــة تحديــد الهويــة بواســطة موجــات الراديو 
)RFID(، حيــث تُوَضــع رقاقــة بيانــات مــزودة بهــذه التقنيــة فــي 
جهــاز عائــم، بحيــث يمكــن اســتخدامها فــي تحديد موقــع هذا 
الجهــاز، وبالتالــي تقديــر مســتوى الســائل داخــل الخــزان، مما 

يساعد في مراقبة أعمال التشغيل«.

فوائد أخرى
إلــى جانــب ذلــك، يمكــن االســتفادة مــن هــذا االبتــكار 
بتوظيــف أدوات تحليــل البيانــات لمعرفــة قــدرة التخزيــن 
المتاحــة ضمــن مرافــق األعمــال، واالســتفادة مــن ذلــك 

لتغيــرات  واالســتجابة  التشــغيل،  كفــاءة  تحســين  فــي 
العرض والطلب.

وباإلضافــة إلــى فوائــده التشــغيلية، ُزوِّد الجهــاز المبتكــر 
بتقنيــات تحليل ومعالجة الصور بواســطة الكاميــرات الرقمية 
وأجهــزة االستشــعار، حيث يمكن االســتفادة من هــذه القدرات 
ضمــن أعمــال التفتيش والصيانــة، من خالل فحــص الجدران 

الداخلية للوعاء لرصد أي شقوق أو تشوهات محتملة.
البيانــات المجموعــة، يمكــن تحديــد  ومــن خــالل تحليــل 
إجــراءات الصيانــة الضروريــة والتنبــؤ بهــا فــي وقــت مبكــر، دون 
الحاجــة إلــى إخــراج الخــزان مــن الخدمة، مما يســاعد فــي إطالة 

عمر الخدمة المتوقع، وتقليل التكلفة التشغيلية بشكل عام.
ويتضمــن الجهــاز العائــم ميــزة )الــذكاء الطرفــي(، التــي 
تعــزز قــدرات الصيانــة التنبؤيــة؛ فعندمــا يتحــرك الجهــاز 
ألعلــى الخــزان وأســفله حســب مســتوى الســائل، يمكــن إنشــاء 
ــة بواســطة  ــة بشــكل دوري للجــدران الداخلي مناظــر بانورامي
الكاميــرا المدمجــة وأجهــزة االستشــعار. ومــن خــالل معالجــة 
الصــور الرقميــة الملتقطــة، يمكــن تحليــل المعلومــات التــي 

تؤثــر علــى أداء الخــزان بمــرور الوقــت، وبالتالــي إصــدار 
توصية بالمعاينة أو الصيانة االستباقية.

التكامل بواسطة التقنية
ــة أخــرى  ــد هــذه التقنيــة الجديــدة مثــااًل مــن بيــن أمثل وتُع
عديــدة تعكــس التــزام إدارة أســاليب التصنيــع والمراقبــة تجاه 
أهــداف التحــول الرقمــي للشــركة، ودعــم جهــود االبتــكار فــي 
مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة، حيــث تمثــل حــاًل مــن حلــول 
ــق المعلومــات مــن  ــي تســتفيد مــن تدف ــة، الت ــع الذكي المصان
األنظمــة المتكاملــة فــي مرافــق األعمــال، وتســتخدم أدوات 
تحليــل البيانــات وأنظمــة دعــم القــرار فــي إطــار التشــغيل 

الذكي، وذلك بهدف تعظيم القيمة وتحسين الكفاءة.
م المركــز حلــواًل مبتكــرة مســتندة علــى  ومنــذ إنشــائه، يقــدِّ
الــذكاء االصطناعــي وتحليــل البيانــات، مــن شــأنها زيــادة 
الربحيــة وتقليــل التكلفــة التشــغيلية لمرافــق الشــركة، كمــا 

يؤكد ذلك المشرف العام للمركز، أحمد العثمان.

أمين الناصر

خالد الدباغ

نحن سعداء باإلقبال القوي 
على طرحنا الدولي األول 

للصكوك والذي أّدى إلى تحقيق 
أكبر سجل طلبات على اإلطالق 

على مستوى العالم لصفقة 
صكوك مقّومة بالدوالر

خالد الدباغ

الشك أن تجاوز االكتتاب في اإلصدار 20 
ضعًفا من الطلب األولي، يعكس الثقة 

الكبرى في قدرات أرامكو السعودية 
وإستراتيجياتها المستقبلية وفي صناعة 

الطاقة في المملكة
أمين الناصر

ـــه موظفـــو وموظفـــات الشـــركة ومـــا ُعرفـــوا  ـــذي يقـــوم ب ال
بـــه مـــن كفـــاءة فـــي أعمالنـــا المختلفـــة فـــي المملكـــة 
التميـــز  درجـــات  أعلـــى  لتحقيـــق  لـــم،  العا وحـــول 

والموثوقية«.

أكبر سجل طلبات على اإلطالق 
مـــن جهتـــه، قـــال النائـــب األعلـــى للرئيـــس للماليـــة 
واإلســـتراتيجية والتطويـــر، األســـتاذ خالـــد هاشـــم الدبـــاغ: 
ــي  ــا الدولـ ــى طرحنـ ــوي علـ ــال القـ ــعداء باإلقبـ ــن سـ »نحـ
األول للصكـــوك والـــذي أّدى إلـــى تحقيـــق أكبـــر ســـجل 
طلبـــات علـــى اإلطـــالق علـــى مســـتوى العالـــم لصفقـــة 
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60 6
مليارات دوالر  حصيلة بيع صكوك 

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
ومقّومة بالدوالر األمريكي

 شرائح من الصكوك الرئيسة غير 
المضمونة الصادرة في إطار برنامج 

الصكوك الدولية

مليار دوالر أكبر سجل طلبات على 
اإلطالق على مستوى العالم لصفقة 

صكوك مقّومة بالدوالر

مستثمر جديد ومن دول مختلفة 
استقطبهم هذا اإلصدار من الصكوك

ـــات 60  ـــث تجـــاوزت الطلب ـــدوالر، حي ـــة بال ـــوك مقّوم صك
مليـــار دوالر«، مضيًفـــا: »إن نجـــاح هـــذه الصفقـــة يمّثـــل 
ـــة أرامكـــو  ـــا مـــن المســـتثمرين الدولييـــن لمكان ـــًدا قوًي تأيي
الســـعودية الرائـــدة فـــي قطـــاع الطاقـــة وقدرتنـــا علـــى 
تحقيـــق إســـتراتيجية الشـــركة طويلـــة األجـــل. وقـــد 
اســـتقطب هـــذا اإلصـــدار أكثـــر مـــن 100 مســـتثمر جديـــد 
ومـــن دول مختلفـــة، منهـــم مـــن لـــم يســـبق لـــه االســـتثمار 

في الصكوك«.
وتمـــت تســـوية الصفقـــة فـــي 17 يونيـــو 2021م، مـــع 
إدراج الصكـــوك فـــي القائمـــة الرســـمية بهيئـــة الســـلوك 
الســـوق  فـــي  للتـــداول  المتحـــدة،  بالمملكـــة  المالـــي 

الرئيسة لبورصة لندن.
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لزيادة الوعي بأهمية احملافظة على البيئة..
متدربو مركز التدريب الصناعي يستكشفون الطبيعة في 

تحدي التنوع الحيوي

شــارك متدربــون مــن مركــز التدريــب الصناعــي التابــع 
للشــركة فــي األحســاء، مؤخــًرا، ضمن تحــٍد للتنــوع الحيوي، 
حيــث ُطلــب منهــم اســتخدام هواتفهــم الذكيــة اللتقــاط 
صــور للكائنــات الحيــة التــي يرصدونهــا، ونشــرها عبــر 
ــق  ــق آي ناشراليســت )iNaturalist(، وهــو موقــع وتطبي تطبي
إلكترونــي علــى الهاتــف الجــوال يعتمــد علــى إســهامات 
المشــتركين، ويحتــوي علــى مالييــن المشــاهدات المتعلقــة 

بعالم الطبيعة.
وخــالل الفتــرة مــن 11 أبريــل إلــى 17 مايــو، استكشــف 
المتدربــون المشــاركون فــي التحــدي منازلهــم وأحياءهــم، 
الطبيعيــة  والمناطــق  والمتنزهــات  المــزارع  وكذلــك 
المجــاورة، بهــدف رصــد وتوثيــق أكبــر عــدد ممكــن مــن 
الكائنــات الحيــة، لتضيــف إســهاماتهم لقاعــدة بيانــات 
للحيوانــات  مليــون صــورة   60 مــن  أكثــر  علــى  تحتــوي 
والنباتــات البريــة شــارك بهــا مســتخدمو التطبيــق مــن 

مختلف أنحاء العالم.
ــل الهــدف الرئيــس لهــذا التحــدي فــي زيــادة الوعــي  وتمثَّ
بالتنــوع الهائــل للحيــاة البريــة فــي المملكــة، إلــى جانــب 
تعزيــز الصحــة الجســدية والنفســية للمشــاركين أثنــاء شــهر 
رمضــان وعيــد الفطــر، خصوًصــا في ضــوء جائحــة فيروس 
كوفيــد-19. وتُظهــر األبحــاث أن قضــاء بعــض الوقــت خــارج 
البيــت، ومزاولــة أنشــطة مــن قبيل المشــي لمســافات طويلة 
ومراقبــة الطيــور، يمكــن أن يُســهم فــي معالجــة التوتــر 

وتحسين المزاج بشكل عام.

أنواٌع من الكائنات الحية
وفــي بدايــة األمــر، كان بعــض المشــاركين يظنــون أنــه ال 
يوجــد فــي محيــط بيوتهــم إال أنــواع محــدودة مــن الكائنــات، 

غريغوري أسكيو

مــن قبيــل الــكالب والقطــط، لكنهــم ســرعان ما اكتشــفوا أن 
هنــاك بيئــة زاخــرة بالكائنــات الحيــة، تضــم أنواًعــا عديــدة 

من الحشرات والسحالي والثدييات الصغيرة والطيور.
وقــد أعــرب عــدد مــن المشــاركين عــن ســعادتهم بخــوض 
هــذه التجربــة الفريــدة مــن نوعهــا. وفــي هــذا الشــأن، قــال 
محمــد النــاس، وهــو مشــغل متــدرج: »تعلمــت كثيــًرا مــن 
المشــاركة فــي هــذا التحــدي. فعلــى ســبيل المثــال، أدركــت 
أنــه يمكنــك العثــور علــى كثيــر مــن الكائنــات فــي الجــوار 

عندما تبحث عنها بجد«.
هــذه  خــوض  علــى  الموظفيــن  بقيــة  محمــد  وشــجع 
التجربــة، حتــى تتــاح لهــم فرصــة زيــارة أماكــن جديــدة، 
واستكشــاف مزيــد مــن الكائنــات التــي ربمــا لــم يســبق لهــم 
رؤيتهــا مــن قبــل. وقــد قصــد كثيــٌر مــن المشــاركين أماكــن 
بعيــدة للبحــث عــن أنــواع فريــدة مــن الكائنــات، والتقــاط 
صــور لهــا بواســطة هواتفهــم الذكيــة، فجــاءت المشــاهدات 

من مختلف أنحاء المملكة.

والتقــط فــواز بورســيس، وهــو فنــي صيانــة متــدرج، 
صــورة تجمــع حيواني قــرد البابــون والماعز فــي المرتفعات 
بيــن  التنافــس  إن  بورســيس  وقــال  الغربيــة.  الجنوبيــة 

األصدقاء جعل التحدي أكثر إمتاًعا.
ــر المملكــة  ــور عب ومــع تزامــن التحــدي مــع هجــرة الطي
فــي فصــل الربيــع، ســنحت الفرصــة لبعــض المشــاركين 
فــي  عبورهــا  أثنــاء  المهاجــرة  للطيــور  اللتقــاط صــور 
أحيائهــم. وقــد نجــح حســين الجمعــة، وهــو مشــغل متــدرج، 
الــوروار  طائــر  تصويــر  خــالل  مــن  بالتحــدي  بالفــوز 

األوروبي.

إدراك جمال الطبيعة
مــن جانبــه، أعــرب عبدالمجيــد الحمــادة، وهــو فنــي 
ــه بوجــود  ــي، عــن تفاجئ ــز الثان ــاز بالمرك ــدرج ف ــة مت صيان
بيئتنــا  فــي  تعيــش  التــي  الحيوانــات  مــن  كثيــرة  أنــواع 

المحيطــة، قائــاًل: »كنــت أعتقــد أن هنــاك فقــط نوعــان مــن 
النمــل فــي بيتــي، ولكــن فــي الواقــع عثــرت علــى ســتة أنــواع 

منها«.
وأضــاف الحمــادة: »بعــد خروجــي للتنــزه فــي األماكــن 
القريبــة، أدركــت جمــال الطبيعــة المحيطــة بالمنطقــة التــي 
ع الحمــادة اآلخريــن علــى خــوض هــذه  أعيــش فيهــا«. وشــَجّ
بالبيئــة  التفكيــر  إلــى  ذلــك  »يدفعــك  قائــاًل:  التجربــة، 
والكائنــات الحيــة، كمــا يتيــح لــك مشــاهدة العالــم مــن زاوية 

مختلفة«.
وفــي الســياق نفســه، حــثَّ حســين اليامــي، وهــو مشــغل 
متــدرج، علــى المشــاركة فــي تحــدي التنــوع الحيــوي، قائــاًل: 
»إنهــا طريقــة رائعــة لقضــاء أوقــات الفــراغ، حيث يســاعدك 

ذلك في تعلم المزيد عن الحيوانات وأماكن وجودها«.
وأشــار اليامــي إلــى أنــه يتــوق إلــى تكــرار هــذه التجربــة، 
قائــاًل: »كلمــا شــعرت بالملــل ســآخذ كاميرتــي وأذهــب 

للمتنزه«.

عندمــا أدخــل متجــًرا لبيــع المكّســرات، ال أدري 
مــا الــذي ينتابنــي عندمــا أبحــث بعينــّي عــن ضالــة 
فــي مــكان مــا.  ثّمــة رائحــة تجذبنــي إليهــا مثــل 
ــال  ــي ب ــة. أران ــات واألســاطير اليوناني ــات الحكاي جنّي
شــعور منــي، أقــف أمــام الفــول الســوداني وأتمعــن 
فــي اللــون وحجــم الحّبــة، ودرجــة التحميــص، وال 
بــأس مــن تــذوق حّبــات مــن هنــا وهنــاك ألتفحــص 
الطعــم وأقــرر مــا الــذي أريــده بالضبــط! يســألني 
ولــدي: مــا ســّر وقوفــك هكــذا؟ ولمــاذا الســوداني 

بالذات؟  
كنــت وأخوتــي إذا أوشــكت الشــمس علــى المغيــب، 
ــا ويســاًرا ونقــول:  نخــرج إلــى بــاب البيــت ننظــر يميًن
ــي؟ ننتظــر بلهفــة  ــا يأت ــي أم مــن هن ــا يأت هــل مــن هن
المشــتاق، واســتعداد العــداء عــودة أبينــا. نرقــب 
الشــارع الطويــل وننتظــر تلــك اللحظــة التــي يطــّل 
علينــا حتــى نتســابق إليــه مــن يلمســه أواًل، ومــن 
ســيعتلي كتفــه المتعــب أواًل. لــم نكــن نحــّس بتعبــه 

وقتهــا، وأن هــذا المتــن الــذي يحملنــا عليــه قــد 
أنهكتــه الشــمس، و»األشــغال الشــاقة المؤبــدة« هــو 
أبــي الــذي ال يهــّده التعــب، هــو عنتــرة بــن شــّداد، 

ومحمد علي كالي، وكّل األبطال مجتمعين. 
بنــاًء، وال ســقف يحميــه ســوى  أبــي يعمــل  كان 
الحارقــة صيًفــا،  الشــمس  تحــت  الســماء:  عنايــة 
ــّم يعــود وقــد  ــوي شــتاًء، ث وتحــت رحمــة الصفــر المئ
ــه، ال  ــب. ورغــم هــذا كلَ ــون قميصــه مــن التع ــّدل ل تب
ينســى أبــي أن يمــأل جيوبــه بمــا نشــتهي، فقــد كان 
يجــد الوقــت والطاقــة بعــد عمــل يــوم مضــٍن تحــت 
ــول  ــا الف ــدكان ليشــتري لن ــى ال ــّرج عل الشــمس أن يع
الســوداني المحّمــص. هــذا الطعــم الممــزوج بالحــب 
هــو الــذي يجعلنــي أقــف مســتذكًرا كل التفاصيــل! لــم 
يكــن أبــي ليتوقــف عنــد الســؤال: هــل هــذه اللهفــة 
ألجلــه أم ألجــل مــا يضعــه داخــل جيوبــه، فــال ينتظــر 
أن يدخــل البيــت ويجلــس ويغــرف لنــا مّمــا يخفيــه، 

بل كان يعطينا ونحن نعتلي ظهره جميعنا. 

كيــف كان رحمــه اهلل يســتلقي متعًبــا، ولــم نشــبع 
مــن وجــوده معنــا فنظــل حولــه نهــّزه ونناديــه ال نريــده 
أن ينــام، وتهمــس أمنــا قائلــًة: أبوكــم متعــب اتركــوه 
يرتــاح! وكان بيــن غــاٍف وصــاٍح يقــول: »اتركيهــم يــا أم 

محمود هؤالء ذخيرتي أليام شيبتي«. 
لــم يعــرف مــن الحيــاة ســوى  جيــل مــن اآلبــاء 
الشــقاء والتعــب لننعــم بــكّل شــيء، هــذا الجيــل الــذي 
بيديــه، ورفــع  البيــوت  الطــرق، وبنــى  لنــا  رصــف 
البنيــان وشــّيد البــروج التــي نراهــا حيثمــا وّجهنــا 
أبصارنــا. ذات يــوم، وفــي آخــر أيامــه، وقفــت مــع 
أبــي رحمــه اهلل علــى ســطح المنــزل ونظــر بعينيــه 
مــلء األفــق كأنــه يــوّدع المــكان الــذي عــاش بــه عمــره 
أنــا بنيتهــا  كامــاًل، وقــال: »أتــرى هــذه المدينــة؟ 
مرتيــن، مــرة بالحجــر والطيــن، ومــرة أخــرى كمــا 

تراها«. 
ويســألني ولــدي: لمــاذا أقــف متســمًرا أمــام الفــول 

السوداني مأخوًذا بالذكريات!

أبي ودموعي وابتساماتي 
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
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القافلة األسبوعية      ٢٤ يونيو ٢٠٢١ 

إتمام صفقة البنية التحتية ألرامكو السعودية بقيمة 
12.4 مليار دوالر مع ائتالف دولي من المستثمرين

الظهـران - أعلنـت أرامكـو السـعودية وائتـالف دولـي مـن 
المسـتثمرين يضم كاّلً من إي آي جي وشـركة مبادلة لالسـتثمار 
عن إتمام صفقة استحواذ االئتالف على حصة 49% في شركة 
أرامكـو إلمـداد الزيـت الخـام، إحـدى الشـركات التابعـة ألرامكـو 

السعودية، التي تم تأسيسها مؤخًرا، مقابل 12.4 مليار دوالر.
ويشـمل االئتـالف مجموعـة واسـعة مـن المسـتثمرين مـن 
ويؤكـد هـذا  والشـرق األوسـط.  الشـمالية، وآسـيا،  أمريـكا 
االسـتثمار طويـل المـدى مـن قبـل االئتـالف علـى الفرصـة 
االستثمارية التي توفرها خطوط أنابيب أرامكو السعودية ذات 
األهمية العالمية، وتطلعات الشركة القوية على المدى الطويل، 
إلـى جانـب كـون المملكـة وجهـة جاذبـة ومرغوبـة للمؤسسـات 

االستثمارية.
وكجـزء مـن الصفقـة، التـي أُعلـن عنهـا فـي أبريـل 2021م، 
دخلـت شـركة أرامكـو إلمـداد الزيـت الخـام وأرامكـو السـعودية 
في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام 

التابعة ألرامكو السعودية مدتها 25 عاًما.

القافلة األسبوعية

وفي المقابل، سـتحصل شـركة أرامكو إلمـدادات الزيت 
الخـام بدورهـا علـى تعرفـة مدفوعـة مـن أرامكو السـعودية 
عـن كميـات الزيت الخـام التي تتدفـق عبر الشـبكة، وتكون 
تلـك التعرفـة مرتبطـة بحـد أدنـى لحجـم تلـك الكميـات. 
وسـتحتفظ أرامكـو السـعودية بحصـة أغلبيـة نسـبتها %51 

في الشركة الجديدة.

وسـتظل أرامكـو السـعودية محتفظـًة بملكيـة شـبكة خطـوط 
األنابيب بشـكٍل كامٍل مع السـيطرة التشغيلية التامة عليها، كما 
لـن تفـرض هـذه الصفقة أي قيود على الشـركة مـن حيث كمية 
اإلنتـاج الفعلي للزيت الخـام والتي تخضع لقرارات اإلنتاج التي 

تتخذها المملكة العربية السعودية.

دليل على الثقة القوية بأعمالنا 
وبهـذه المناسـبة، صـّرح رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر 
إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر قائـاًل: 
»يسـعدنا إبـرام هـذه الصفقة مـع االئتـالف الدولـي. فاالهتمام 
بالمشـاركة الـذي تلقينـاه مـن المسـتثمرين هـو دليٌل علـى الثقة 
القويـة بأعمالنـا واسـتدامتها علـى المـدى الطويـل والنظـرة 
اإليجابيـة آلفاقهـا المسـتقبلية. كمـا أن هـذه الصفقـة تعكـس 
القيمـة الكبيـرة ألصولنـا وتمثـل واحـدة مـن أهـم اللحظـات 
التاريخيـة فـي رحلة أرامكو السـعودية لتطوير محفظة أعمالها 
ومشـاريعها االسـتثمارية وتحقيق فرص النمو. وسنواصل بعون 
قدراتنـا  مـن  الفـرص لالسـتفادة  اهلل خططنـا الستكشـاف 
مـن  األنسـب  النـوع  وجـذب  الطاقـة،  فـي صناعـة  الرائـدة 

وبشـكٍل  أيًضـا  تتوافـق  التـي  المملكـة  إلـى  االسـتثمارات 
إستراتيجي مع مبادرة برنامج )شريك(«.

معيار جديد لصفقات البنى التحتية
مـن جهته قال النائب األعلى للتطوير المؤسسـي في أرامكو 
السـعودية، المهنـدس عبدالعزيـز بـن محمـد القديمـي:  »إن 
االهتمام الذي تلقيناه في هذه الصفقة هو دليل على اسـتمرار 
ثقـة المؤسسـات االسـتثمارية فـي شـركتنا، كمـا يضـع معيـاًرا 
جديـًدا لصفقـات البنـى التحتيـة علـى مسـتوى العالـم. وسـوف 
تعتمـد هـذه الصفقـة علـى البنيـة التحتيـة لخطـوط أنابيـب 
أرامكـو السـعودية ذات المسـتوى العالـي لتحقيـق قيمة مضافة 
وتعزيز مستوى العائدات للمساهمين، مما يعزز مرونة شركتنا 

وقدرتها على التكّيف في  ظل تغيرات األسواق«.
مـن جانبـه، قـال رئيـس مجلـس اإلدارة، الرئيـس التنفيذي لـ 
)إي آي جـي(، السـيد روبـرت بليـر توماس: »نعتقـد أن هذه هي 
أبـرز صفقـة للبنـى التحتيـة علـى مسـتوى العالـم، ويسـعدنا أن 
نرى اهتماًما مشـترًكا من قبل عديد من المسـتثمرين الدوليين 

البارزين«.

أمين الناصر

هذه الصفقة تعكس القيمة الكبيرة ألصولنا وتمثل 
واحدة من أهم اللحظات التاريخية في رحلة أرامكو 

السعودية لتطوير محفظة أعمالها ومشاريعها 
االستثمارية وتحقيق فرص النمو

أمين الناصر

عبدالعزيز القديمي

سوف تعتمد هذه الصفقة على البنية 
التحتية لخطوط أنابيب أرامكو 

السعودية ذات المستوى العالي 
لتحقيق قيمة مضافة وتعزيز مستوى 

العائدات للمساهمين
عبدالعزيز القديمي

شرفة الذاكرة: شهر يونيو شاهد على جناحات الشركة..

رقم قياسي في اإلنتاج وتوسعة في عين دار

رغـم حـرارة طقـس المملكـة في شـهر يونيو، وفي سـائر 
شـهور الصيـف، أال أن العمـل فـي أرامكـو السـعودية ال 
يتوقف ووتيرته ال تتراجع! وألن الشركة قد عاهدت العالم 
الـذي تُزّوده بالطاقة بمواصلـة العمل في مختلف الظروف 
تحـت هـذه الشـمس الحارقـة، فقـد كانـت توسـعة معاملها، 
وزيادة أعمال الحفر والتنقيب، وإنشـاء المشـاريع الجديدة 
هـو ديدنهـا الـذي ال يخضـع لتقلبـات الطقـس مهمـا بلغـت 
قسـوتها وشـدتها، وال يـزال هـذا نهجهـا حتى اليـوم. وفيما 
يلـي مقتطفـات ممـا نشـر فـي »القافلة األسـبوعية« في 

هذا الشهر من أعداد وعقود مختلفة:

٢0 يونيو ١960
البليون الرابع من اإلنتاج

)أرامكـو(  األمريكيـة  العربيـة  الزيـت  شـركة  أعلنـت 
وصولهـا إلـى إنتـاج البليون الرابـع من براميـل الزيت الخام 

فـي 9 ذي الحجة 1379هـ )13 يونيو 1960م(. وتُعد المملكة محّمد العداربة
العربيـة السـعودية مـن أوائل الـدول الـدول التي تمكنت من 
المتحـّدة  الواليـات  بعـد  القياسـي  الرقـم  هـذا  تحقيـق 

األمريكية وفنزويال وروسيا. 
ويُشـار إلـى أن حقـل بقيـق قـد أنتـج 39% مـن مجمـوع 
إنتـاج أرامكـو منـذ اكتشـاف الزيـت بكميـات تجاريـة فـي 
المملكـة العربيـة السـعودية. أمـا نصيـب حقل الغـوار، وهو 
أكبـر حقـل في المملكة، فقـد كان 46% مـن إجمالي حجم 

اإلنتاج. 

١5 يونيو ١97١
توسعة في عين دار ١

أثنـاء فتـرة التأسـيس والبناء والتوسـعات التي مّرت بها 
أرامكو السـعودية، كانت الشركة تتطلع إلى زيادة المرافق 
والمعامـل التـي مـن شـأنها مواصلـة وزيـادة حجـم إنتاجها 
مـن الطاقـة. وكمثـال علـى ذلـك وفـي منطقـة عيـن دار، 
تّمـت أعمـال توسـعة فـي معمل فـرز الزيـت عن الغـاز رقم 

1، حيـث أضافـت الشـركة مصيدتيـن حديثتيـن يبلـغ وزن 
مـن  وقطرهـا  قدًمـا،   120 وطولهـا  طّنًـا،   80 كبراهمـا 
الداخـل 13 قدًمـا. والهـدف مـن هاتيـن المصيدتيـن هـو 
فـرز الغـاز عـن الزيـت القـادم مـن مناطـق اإلنتـاج، ليحقـن 
الزيـت  مكامـن  فـي  الطبيعـي  الغـاز  مـن  كبيـر  قسـم 

للمحافظة على الضغط فيها.

١٢ يونيو ١979
توسعة شبكة الهاتف في أرامكو

لـم يعـد هنـاك ضـرورة لطلب األرقـام الدوليـة من خالل 
المقسـم الدولـي الخـاص، بـل تسـتطيع أن تديـر قـرص 
الهاتـف مـن مكانـك ودون مسـاعدة لالتصـال بمـن تريـد 
حـول العالـم. أمـا هـذه الخدمـة فهـي جـزء مـن برامـج 
العربيـة  المملكـة  فـي  الهاتـف  شـبكة  وتوسـعة  تحديـث 

السعودية بتوجيه من معالي وزير البرق والبريد والهاتف.
ومـن المقـرر أن تكـون هـذه التحديثـات قيد االسـتخدام 

بعد ظهر يوم 14 يونيو 1979م بعد تحديث نظام التحويل. 
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صحتك

 Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

المقادير: 
●  6شرائح هامور، 180 غراًما لكل شريحة.

●   3مالعق كبيرة من زيت الزيتون.
●  فصوص من الثوم المفروم.

●  2 رأس بصل متوسط الحجم مقطع.
●  1 فليفلة مقطعة.

●  2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
●  2 فلفل حار أخضر، مفروم.

●  1 كوب طماطم طازجة مقطعة.
●  3 مالعق كبيرة من عصير الليمون.

●  4/1 كوب كزبرة طازجة مفرومة.
●  1 ملعقـة صغيـرة مـن بـذور الكمـون، مطحونـة 

حديًثا.
●  2/1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل.

طريقة التحضير: 
تُغمس شـرائح السـمك في الفلفل األسـود وعصير 
الليمـون وزيـت الزيتـون والكمـون المطحـون. ثـم 
دقيقـة   15 لمـدة  الفـرن  فـي  فـي صينيـة  توضـع 
تقريًبـا علـى درجـة حـرارة  180 درجـة مئوية )350 

درجة فهرنهايت(.

إعداد الصلصة الحارة: 
●  توضع المقالة على نار متوسطة.

المفـروم  البصـل  ويقلـى  الزيـت  باقـي  ●  يضـاف 
والثوم والفليفلة المقطعة حتى تصبح لينة.

●  يضـاف باقي الفلفل والكمون المطحون وعصير 
الليمون.

●  يضـاف معجـون الطماطـم ويتـم الطهـي لمـدة 5 
دقائق.

●  تضـاف الطماطـم المقطعة ويتم الطهـى لمدة 5 
دقائق أخرى.

●  تضاف الكزبرة المقطعة.
ويغطـى  التقديـم  طبـق  فـي  السـمك  ●  يوضـع 

بالصلصة الحارة.

التقديم:
يقـدم مـع األرز األبيـض أو البطاطـا المهروسـة 

والخضراوات المسلوقة على البخار.

القيمة الغذائية:
سـعرة   ٢٠٠ حصـة:  لـكل  الحراريـة  السـعرات 

حرارية.
الدهـون لـكل حصـة: ١٠ غرامـات من الدهـون غير 

المشبعة.

املبادرون: 1 من كل 12 شخًصا مناسًبا

التبرع بالدم يسهم في إنقاذ شخص
كل 3 ثوان حول العالم

القافلة األسبوعية
الظهـران - يحتفـل العالـم فـي 14 يونيـو مـن كل عـام بـ»اليـوم 
العالمـي للمتبّرعيـن بالـدم«، ويهدف هـذا اليوم إلى شـكر األفراد 
الذيـن يتبّرعـون بالـدم لقـاء عملهـم اإلنسـانّي، وزيـادة الوعـي 

بأهمية التبّرع بالدم بطريقة آمنة.
يُشـّكل األفـراد المؤّهليـن للتبّرع بالدم حوالي 60% من سـّكان 
العالـم، لكـن نسـبة الُمتبّرعيـن ال تتجـاوز 5%، علًمـا أن ثمـة مـن 
يحتـاج فـي مـكان مـا مـن العالـم إلـى نقـل الـدم كل ثـالث ثـواٍن. 
ويجـري التبـّرع بمـا يقرب مـن 120 مليون وحـدة دم كّل عام لتلبية 
هـذه الحاجـة. ويُعـّد تبـّرع األشـخاص األصّحـاء بالـدم بصـورة 
منتظمـة أمـًرا ضرورًيـا لضمـان توفيـر الـدم بطريقـة آمنـة إلنقاذ 
األرواح عندمـا يحتـاج النـاس إلـى عملّيـات نقـل الـدم بسـبب 
تعّرضهـم لصدمـات شـديدة ناجمـة عـن الحـوادث أو جراحـة 
معّقـدة أو عـالج مـرض سـرطان الـدم أو عملّيـات نقـل الـدم 
المنتظمـة لحـاالت مرضّيـة مزمنـة، مثـل فقـر الـدم المنجلـّي. 
قبـل  فقـط  محـدودة  لفتـرة  الـدم  تخزيـن  إلمكانّيـة  ونظـًرا 
االسـتخدام، فـإّن هنـاك حاجـة دائمـة للـدم. وفيمـا يلـي آراء 

الخبراء حول إرشادات التبّرع بالدم.

من هم األشخاص المؤّهلون للتبّرع بالدم؟
يمكـن لألشـخاص األصّحـاء الذيـن ال تقـل أعمارهـم عـن 17 

عاًما، وال يقّل وزنهم عن 50 كيلوغراًما، التبّرع بالدم.

كيف يمكن للتبّرع بالدم أن ينقذ األرواح؟
يمكـن لعمليـة تبـّرع واحـدة بالـدم أن تنقـذ حيـاة 3 أشـخاص 

بالغيـن أو 6 مواليـد جـدد، حيـث ال توجـد بدائـل مقبولـة لـدم 
اإلنسان. 

ويحتـوي الـدم علـى عديد مـن المكّونات التي تسـهم فـي إنقاذ 
التبـّرع  مـن  األولـى  السـّت  السـاعات  خـالل  ويمكـن  الحيـاة. 
استخالص منتجات مطلوبة من الدم لعالج مجموعة متنّوعة من 
الحاالت الطبّية. وتشـمل بعض المنتجات التي يتم تحصيلها من 

عملّيات نقل الدم:
■  خاليـا الـدم الحمـراء، التـي تحمـل األكسـجين الحيـوّي فـي 

جميـع أنحـاء الجسـم. وتُسـتخدم للمرضـى الذيـن عانوا من 
خسارة الدم بسبب إصابة أو جراحة.

■  البالزمـا، وتسـتخدم بشـكل رئيسـّي فـي العـالج اإلسـعافّي 
لحالة الصدمة أو الحروق الشديدة.

■  الصفائح الدموّية، والتي تلعب دوًرا محورًيا في تخّثر الدم. 

ما هي فوائد التبّرع بالدم؟
■  الشـعور بالرضـا نتيجـة إحداث تغييـر حقيقّي فـي المجتمع 

عبر اإلسهام في إنقاذ حياة اآلخرين.
للمتبّرعيـن  كافيـة  دم  إمـدادات  توافـر  وضمـان  ■  معرفـة 

وألسرهم وألفراد المجتمع.
الـدم  خضـاب  ومسـتوى  الـدم  ضغـط  فحـص  ■  فوائـد 
)الهيموغلوبين( ومعّدل النبض في كل مرة يتبّرع فيها الفرد 

بالدم.
■  تحرق عملية التبّرع بالدم حوالي 650 سعرة حرارّية.

هل التبّرع بالدم آمن؟
تُعـّد عملّيـة التبّرع بالدم آمنة؛ فال يوجـد أّي خطر النتقال أّي 
مـرض عـن طريـق التّبـرع بالـدم. حيـث يتم اسـتعمال إبـر وأكياس 
جديـدة ومعقّمـة في كل مـّرة يتـم فيهـا التبـّرع بالـدم. ويمكـن 
للشـخص البالـغ أن يتبـّرع بحوالـي 450 مل ثالث إلـى أربع مّرات 
فـي السـنة، علًمـا أن كمّيـة الـدم فـي جسـم اإلنسـان تبلـغ حوالـي 

خمسة لترات تتجّدد باستمرار.

طبق السمك الحار

وصفة صحية: 
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ضمن مبادرتها السنوية القتراح كتب للكبار والصغار..

مكتبة إثراء تصدر قائمة من عشرة كتب 
مخصصة لألطفال لصيف هذا العام

قــد تكــون معــارف أحبائنــا الصغــار محــدودة ضمــن إطــار 
ضيــق نظــًرا ألعمارهــم، لكــن األكيــد أن خيالهــم ال يقف عند 
حــد وال يعبــأ بقيــد؛ وباالقتصــار علــى مالحظــة هــذا الجانب 
فحســب، يصبــح مــن حــق أنطــوان دو ســانت فــي قصــة 
)األميــر الصغيــر( أن يقلــب الصــورة، ليباهــي باألطفــال 
ويســخر مــن الكبــار، حيــث يقــول: »الراشــدون ال يفهمــون 
شــيًئا لوحدهــم أبــًدا، وإنــه لمتعــب للصغــار أن يواظبــوا علــى 

تقديم التوضيحات لهم بصورة دائمة«.
ذلــك الخيــال الجامــح هــو أداة يســتعين بهــا الطفــل علــى 
استكشــاف كوامــن نفســه وأســرار العالــم مــن حولــه. وهــذه 
األداة بطبيعــة الحــال قــد يوهنهــا الزمــن فيصيبهــا شــيء مــن 
إطــار  فــي  البقــاء  الطفــل  يتعــود  وذلــك حينمــا  الفتــور، 
المألــوف، وفــي ذلــك ضــرر غيــر يســير علــى رحلتــه نحــو 

اكتشاف شخصيته وتطوير ذاته.
ولهــذا يُعنــى كثيــر مــن اآلبــاء واألمهــات بــأن يغرســوا فــي 
أبنائهــم حــب القــراءة منــذ ســن مبكــرة، حيــث تســاعد الكتــب 
علــى إبقــاء جــذوة الخيــال متقــدة، كمــا تُســعف القــارئ 
الصغيــر بســيل مــن المعلومــات يوســع مــن آفــاق ذهنــه، ويعود 

عليه بالنفع العاجل واآلجل.
وإذا كان اختيــارك لكتابــك الخــاص قــد يتضمــن شــيًئا من 
الصعوبــة، فــإن اختيــار كتــاب لطفلــك لربمــا انطــوى علــى 
صعوبــة أكبــر، فروحــه الصقيلــة كالمــرآة تعكــس كل مــا يقــع 

عليها من شر وخير وقبح وجمال.
وفــي هــذا الســياق، ولتقديــم العــون لآلبــاء فــي اختيــار 
أحســن الكتــب ألبنائهــم، وحرًصــا علــى تشــجيع النــشء علــى 
إثــراء قائمــة  القــراءة فــي ســن مبكــرة، انتخبــت مكتبــة 
مخصصــة لألطفــال، تتضمــن عشــرة كتــب متنوعة تســتهدف 
لتنميــة  لهــذا الصيــف، وتســعى  الســنية  مختلــف فئاتهــم 
خيالهــم وتعزيــز مهاراتهــم اللغويــة والحياتيــة. وفيمــا يلــي 

نستعرض بإيجاز هذه الكتب.

ال شيء مثل عطر أمي
هــل لألمهــات عطــٌر خــاٌص يميِّــز كلَّ واحــدة منهــن؟ ســحر 
ــا ذلــك فــي قصتهــا )عطــر أمــي(. وســواء  محفــوظ تؤكــد لن
أكان هــذا العطــر مــن عالــم الحــس أم مــن عالــم القلــب، 
فالنتيجــة واحــدة بالنســبة للكاتبــة المتخصصــة فــي أدب 

األطفال.

ميثم املوسوي

هــذه القصــة، التــي يبــدع رســومها بــراء العــاوور، تــروي 
حكايــة العالقــة الخاصــة التــي تربــط األطفــال بأمهاتهــن، 
فالبطلــة تشــتمُّ رائحــة أمهــا فــي المدرســة، ليســرح بهــا 
خيالهــا الطفولــي بحًثــا عــن الســبب فــي وصــول هــذا العطــر 

إلى هناك.

م أيها الطفل.. تكلَّ
العالــم يــكاد يختنــق مــن الضجيــج، وأذنــا الكــون توشــك أن 
همــا شــدة الضوضــاء، ومــا أحوجنــا اليــوم إلــى أصــوات  تُصمَّ
ئ مــن روع أرواحنــا القلقــة؛ إنهــا أصــوات الطفولــة  بريئــة تُهــدِّ
التــي يســتحثها علــى النطــق بيتــر رينولــدز فــي كتابــه المصور 

)قل شيًئا(.
رينولــدز يســتعرض بلغــة بســيطة ومباشــرة طرًقــا متنوعــة 
ــه  ــر عــن أنفســهم وتوجي ــا التعبي ــال مــن خالله يمكــن لألطف
ــد  ــة الشــعر والرســم ومــد ي ــا كتاب ــم، بمــا فيه رســائلهم للعال
العــون لآلخريــن. وهــو ال يدخــر جهــًدا فــي تأكيــد أهميــة 
هــذه األمــور فــي صنــع التغييــر وإحــداث أثــر إيجابــي، حتــى 

يصبح العالم بذلك مكاًنا أفضل للجميع وأكثر سالًما.

البحث عن الجانب المشرق
ــى اإلطــالق؛ تلــك هــي  )البــذرة الســيئة( ليســت ســيئة عل
ــا مــن خــالل  ــى إيصاله ــي يســعى جــوري جــون إل الفكــرة الت
قصتــه المصــورة ذات الطابــع الفكاهــي. فعلــى الرغــم مــن أن 
هــذه البــذرة تظهــر عليهــا مالمــح الشــر، ومــع أن تصرفاتهــا 
ال تبــدو حميــدة النوايــا، إال أن ذلــك يرجــع إلــى بعــض 
الظــروف التــي تســتحق التعاطــف. وفــي نهايــة المطــاف، 
تختــار البــذرة أن تثبــت أن لهــا قلًبــا طيًبا وروح مشــرقة يمكن 

أن يراها من يدقق النظر وال يستعجل الحكم.
يرغــب جــوري إذن أن يتعلــم األطفــال كيــف يتجنبــون 
إطــالق األحــكام الســلبية علــى مــن حولهــم دون رويــة، وكيــف 
ــن غيرهــم  ــدر م ــد تب ــي ق ــات الت يلتمســون األعــذار للتصرف
دون نيــة شــريرة. إنهــا دعــوة عامــة إلــى تلمــس الخيــر الكامن 
ــر نحــو  ــوب، وإعطــاء الفرصــة لمــن يحــاول أن يتغي فــي القل

األفضل.

الصديق.. ومعنى الصداقة
قيــم  مــن  ُعليــا  قيمــة  الصداقــة 
الحيــاة، ســرعان مــا يدركهــا األطفــال 
وربمــا  التعلــق،  غايــة  بهــا  فيتعلقــون 
ألجأتهــم هــذه الحاجــة الماســة إلــى 
الصديــق مــع الخــوف مــن الوحــدة إلــى 
اختــراع واحــد مــن بنــات أفكارهــم، فــي 
صــورة صديــق  فــي  أو  دميــة  هيئــة 

ُمتخيَّل ال يراه أحٌد سواهم.
وفــي قصتــه المصــورة، )صديقــي 
المتخيَّــل(، يســعى الكاتــب إيــون كولفيــر 
خــالل  مــن  جيفــرز  أوليفــر  والفنــان 
الكلمــات البســيطة والرســوم المبتكــرة 
مفهــوم  ر  الصغــا ء  للقــرا يبينــا  أن 

الصداقــة الحقيقيــة وقيمتهــا التي 
ــن خــالل البطــل  ــن م ــدر بثم ال تق
الصغيــر، وصديقــه المتخيَّــل الذي 
لــث  ثا لوفــي  ا لخــل  با يذكرنــا 

المستحيالت عند العرب.

الخطوط.. عنصر 
اإلبداع الفني

الكتــاب المصــور )خطــوط(، من 
تأليــف ُغلشــاه يمــن ورســوم تشــاغري أوضــه باشــي، يهــدف 
إلــى تعليــم األطفــال مهــارات فــن الرســم بطريقــة مبســطة 
ــواع المختلفــة للخطــوط،  ومبتكــرة. فمــن خــالل اكتشــاف األن
يتعــرف الطفــل كيفيــة ابتــكار أشــكال مختلفــة وإنتــاج أفــكار 

جديدة، من المضلعات والزوايا حتى أجنحة الفراشات.
ــى الدهشــة فــي  ــل عل ــر الطف ــاب يعث ــد تصفحــه للكت وعن
صورتهــا الســهلة البســيطة، حيــث تصنــع الخطــوط صــوًرا 
إبداعيــة قــد ال تخطــر علــى الذهــن، كمــا يجــد تعليمــات 
مبســطة تحفــزه علــى التجربــة والتالعــب بالخطــوط لصقــل 
ــرف  ــن إبداعــه، ويتع ــي الرســم واستكشــاف كوام ــه ف مهارات
أيًضــا علــى األدوات المختلفــة التــي تســاعده علــى االنطــالق 

في رحلة الفن.

أصوات الحيوانات.. 
وموسيقى الحروف

لعــل عنــوان هــذا الكتــاب هــو األقــرب إلــى روح الطفــل فــي 
ــب القائمــة،  ــن كت ــر موســيقية أيًضــا بي ــى، واألكث ســنيه األول
ولهــذا فهــو مناســب ليجــذب أطفالنــا إلــى تعلــم حــروف لغتنــا 
مالئمــة  تمهيديــة  بدايــة  يكــون  وقــد  الحبيبــة،  العربيــة 

لألطفال الذين يوشكون على االلتحاق بصفوف الدراسة.
فــي كتابهــا التعليمــي )آ آ آ بــك بــك بــك( تربــط أمــل فــرح 
ــة، لتســاعد  ــن حــروف العربي ــا وبي ــات وأصواته ــن الحيوان بي
الطفــل علــى ترســيخ نغمــات الــكالم الثمانيــة والعشــرين فــي 
ذاكرتــه، عبــر طريقــة شــيقة ومختلفــة عــن الطــرق التقليدية. 
إنــه أشــبه بالــدرس المزيــج بيــن علمــي اللغــة والحيــوان، 
تقدمــه الكاتبــة فــي قالــب معرفــي مفيــد، ترافقــه رســومات 

من إبداع سالي سمير.

البطل الخارق.. عديم القدرة
ــه وهــو  هــذه قصــة )البطــل الخــارق(، لكنهــا ليســت قصت
ــدة، وإنمــا وهــو  ــه العدي ــدة وبطوالت ــه الفري يســتعرض قدرات
يتعثــر فــي الحيــاة بعــد فقدانــه لمــا قــد يبــدو أنــه عنصــر 
رئيــس ومميــز لشــخصيته وهويتــه. نســيبة العزيبــي تختــار 
المــرض ســبًبا يســلب البطل مــن امتيازاتــه الخارقــة، لتحرمه 
أدوار  ولعــب  النــاس  علــى مســاعدة  القــدرة  مــن  بذلــك 

البطولة.
هــذا األمــر يســتثير مشــاعر الحــزن واليــأس لــدى البطــل، 
ليجــد نفســه فــي نهايــة األمــر مدفوًعــا إلــى اعتــزال النــاس. 
ويتواصــل الســرد القصصــي، الــذي تثيــر مــن خاللــه الكاتبــة 
بأســلوب غيــر مباشــر أســئلة ترتبــط بالهويــة الشــخصية، 
ــكاد  ــا ألنفســنا ونحــن نعيــش فــي عصــر ال ي ــة تقديرن وكيفي
يســتطيع أحدنــا أن ينظــر إلــى أي شــيء فيــه بمعــزل عــن 
النــاس. ويواكــب حســان مناصــرة أحــداث القصــة مــن خــالل 

رسوماته بديعة التفاصيل.

ق مع التنين امتِط السحابة.. حلِّ
بعيــًدا عــن الصــورة النمطيــة للتنانيــن المرعبــة، التــي 
تنفــث اللهــب وتختطــف األميــرات، يظهــر )شوشــويا( كتنيــن 
ــق مــع  ــو لطيــف يحــب الزهــور والشــمس، ويحل ــف، فه مختل

صديقه في السماء، ويلعب معه لعبة االختباء.
بســام التاجــي، والرســام شــارلوت شــاما، يختــاران هــذا 
التنيــن اللطيــف ليرافــق األطفــال الصغــار فــي قصــة مــا قبــل 
النــوم، التــي تســتمد مــن دفء الصداقــة مــا يدفــع الذهن إلى 

االسترخاء، ويأخذ القارئ إلى أرض األحالم السعيدة.

الخروج من مأزق
)نقشــون( هــو وحــش صغيــر لطيــف، يحــاول االهتمــام 
ــه  ــي ب ــا، لينته ــي حوضه ــاء ف ــر الم ــن خــالل تغيي بســمكته م
ــد،  ــى األب ــا إل ــن فقدانه ــا م ــا خوًف ــى االنفجــار باكًي ــر إل األم

بعد أن تكاسل أفراد أسرته عن مساعدته في إنقاذها.
كيــف يتصــرف األطفــال حيــن يقعــون فــي مشــكلة؟ وحينما 
ال يبــادر الكبــار إلــى مــد يــد العــون؟ هــذا مــا تحــاول أن 
تعالجــه ميثــاء الخيــاط فــي قصتها المصــورة، التي اســتوحت 
شــخصيتها الرئيســة مــن مســابقة أقامتهــا بين األطفــال لهذا 

الغرض.

للخيوط حكايتها
للخيــوط فوائــد أخــرى غيــر الرســم، فهــي أيًضــا تمســك 
بأطــراف الدمــى، وتحركهــا علــى خشــبة المســرح، ليبــدأ 
المشــهد، ويصغــي الجميــع إلــى الحكايــة؛ ومــن ذلــك، تقتبــس 

الكاتبة نبيهة محيدلي )حكايات ترويها الخيوط(.
فــي هــذه القصــة، التــي ينســج رســومها حســان زهرالديــن، 
تأخــذ أصنــاف مختلفــة مــن الخيــوط دورهــا لتخبــر عــن 
نفســها وعــن تجاربهــا فــي الحيــاة. خيــوط النــور وخيــوط 
الحريــر، ومثلهــا خيــوط العنكبــوت، يصادفهــا القــارئ وهــو 

يعبر الصفحات لتقدم له مادة تجمع بين التسلية والفائدة.

لالطالع على قائمة 
الكتب المقترحة 
للكبار



الخميس ١٤ ذو القعدة 144٢هـ، ٢٤ يونيو 20٢١م

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
 ،2052101150 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  م/8 وتاريـخ 
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، 

ورأس مالها 60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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 ُتذكر كمصدر.

السودوكو
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

فــي كثيــر مــن األحيــان أجــد نفســي فــي دوامــة التســاؤل 
التالــي: لمــاذا بعــض ذكرياتنــا منــذ طفولتنــا المبكــرة تظــل 
ــرة  ــي الذهــن دون غيرهــا، رغــم تباعــد الســنين وكث ــة ف عالق
األحــداث التــي تســجلها الذاكــرة، وآفــة النســيان التــي ال 

تبقي وال تذر؟ 
ال أريــد أن ألتمــس اإلجابــة مــن خطابــات علمــاء النفــس أو 
النفــس  فــي  تخصصــوا  الذيــن  مــن  أو  االجتمــاع  علمــاء 
البشــرية واهتمــوا بدراســتها مــن جميــع الزوايــا واالتجاهــات. 
لقــد ســال كثيــر مــن الحبــر حــول هــذه المســألة، فأُنشــئت 
مــدارس ونظريــات وُفنــدت أخــرى. لكننــي أريــد االنطــالق مــن 

تجربة شخصية، ثم أبني عليها قناعتي الحًقا. 
ثمــة ذكريــات بعينهــا تزورنــي كلمــا فتحــت بــاب الطفولــة، 
وكأنهــا كامنــة خلــف البــاب، بانتظــار يــٍد مــا تفتحــه؛ كــي 
ــط  ــات ترتب ــى تظــن أْن ال ذكري ــى الخــارج، حت ــوة إل ــع بق تندف
بطفولتــك غيرهــا. وهــو ظــن كمــا أعتقــد فيــه شــيء مــن 
الوهــم، ألن مثــل هــذه الذكريــات ال تمنحــك الفرصــة لكــي 
ترفــع رأســك، وتجــول بعينيــك فــي أرجــاء بيــت الذاكــرة، 
وتلمــس بيديــك هــذا الجــدار أو ذاك، أو تتعثــر بحصــى هــذه 
قــوة  أمــام  يحــدث  ذلــك  مــن  شــيء  ال  تلــك.  أو  الغرفــة 

واندفاعة تلك الذكريات. 
كنــت فــي الســابعة مــن العمــر. ربمــا أقــل مــن ذلــك أو أكثــر، 
وكان جــدي، بعــد أن يعــود مــن ســفره بعــد طــول غيــاب - 
ــة  ــات والقصــص التاريخي ــروي الحكاي وكان حــّكاء ماهــًرا - ي
األســطورية بطريقــة تجعلنــا أنــا وأخوتــي مشــدودين إلــى 

تفاصيل وجهه أكثر من االنشداد إلى القصص نفسها.
مــن موقعــي اآلن أتأمــل هــذه التفاصيــل وكأنهــا تحــدث للتــو 
ــت  ــا وكان ــرة حدثــت الحًق ــات كثي ــاك ذكري واللحظــة بينمــا هن
مفصليــة فــي حياتــي، أتذكرهــا لكــن ليــس بــكل مــا فيهــا مــن 

التفاصيل.
ــة،  ــم اكتشــفت أننــي لســت وحــدي الــذي يمــر بهــذه الحال ث
ــالف  ــى اخت ــة عل ــروا بنفــس التجرب ــد م ــاء ق فبعــض األصدق
مرجعياتهــم الثقافيــة والتربويــة. أيًضــا، لمســت ذلــك فيمــا 
وقعــت عليــه يــدي مــن كتــب الذكريــات عنــد بعــض األدبــاء 
والشــعراء والمفكريــن والعلمــاء. عندهــا تكونــت عنــدي قناعــة 
مفادهــا أن أحــداث الذاكــرة عنــد الشــخص عندمــا تُــروى 
بطريقــة قصصيــة مؤثــرة، فــإن مــا يُــروى يظــل عالًقــا فــي 
تغيــب  قــد  فالحــدث  نفســه؛  الحــدث  مــن  أكثــر  الذاكــرة 
تفاصيلــه. لكــن طريقــة ســرد الحــدث هــي األكثــر حضــوًرا 

وقوة ورسوًخا. 
لــذا فــإن هــذا النــوع مــن الذكريــات المســرودة، إمــا أن 
تحضــر بقــوة مــن خــالل مــا يتهيــأ لهــا مــن أســباب ومنعــة 
كحالــة ذكرياتــي، وإمــا أن يمتلــك الشــخص نفســه موهبــة 
الــراوي والســارد، بحيــث يتمكــن مــن ســرد ذكريــات حياتــه 

بعد أن يحولها على هيئة قصص وحكايات. 
ومــا يؤكــد هــذه القناعــة لــدّي أكثــر هــو أن حياتنــا منــذ 
المولــد إلــى الممــات ليســت ســوى سلســلة مــن القصــص 
المتتابعــة، ومــن تكــون قصتــه أكثــر إبهــاًرا وإبداًعــا، فــإن الفــن 
ــي  ــدة ف ــة خال ــى أيقون ــا إل ــم تحويله ــن ث ــا وم يحــاول محاكاته

الذاكرة. وهذا ما تقوم به السينما بامتياز.  

الذكريات المسرودة 
ال تموت

محمد احلرز *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

ذاكرة ال تصدأ حديث األلوان:

ولد الفنان زمان جاسم في مدينة الخبر عام 1971م. وهو حاصل على دبلوم معهد التربية الفنية بالرياض بامتياز. شارك في عديد من المعارض المحلية 
والخارجية وأقام أكثر من 10 معارض شخصية داخل وخارج المملكة. كما حصل على عديد من الجوائز المتقدمة كان آخرها الجائزة األولى في مسابقة السفير 

وجائزة بينالي الخرافي الدولي بالكويت. عمل رئيًسا لجماعة الفنون التشكيلية بالقطيف ومقرًرا للفنون التشكيلية بجمعية الثقافة والفنون بالدمام. تمّثل 
حضوره في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة في عدد من األعمال منها هذا العمل الذي يمثل مجموعة ذاكرة الهادفة الختزال الموروث التراثي للمملكة 

بطريقة تجريدية معاصرة.

* كاتب وشاعر سعودي. 


