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القافلة األسبوعية

يوشـك دوري أرامكـو لمنافسـات فـرق السـيدات فـي 
رياضـة الغولـف علـى االنطالق قريًبـا في نسـخته األولى، 
حيـث تسـعى الشـركة مـن خـالل رعايتهـا لهـذه المنافسـة 
إلـى تأكيـد التزامهـا تجـاه تمكيـن المـرأة علـى الصعيديـن 
المحلـي والخارجـي، سـواء فـي إطـار بيئـة العمـل أو فـي 

مجال ممارسة الرياضات المختلفة.
بطـوالت ستشـكل  أربـع  مـن  المكونـة  السلسـلة  هـذه 
إضافة جديدة ضمن منافسـات الجولة األوروبية لرياضة 
الغولـف، وقـد اجتذبـت صفوة العبـات الغولف فـي العالم 
للتنافـس ضمـن نظـام مبتكـر للفـرق، يمكـن مـن خالله أن 
تنجـح العبـٌة مـن فئـة الهـواة فـي رمـي الكـرة إلـى هدفهـا 
األخيـر لتحصـد الفـوز لفريقهـا. وبينمـا سـلَّطت عناويـن 
األخبـار أضواءهـا علـى جوائـز السلسـلة التـي تبلـغ أربعـة 
مالييـن دوالر، فـإن رسـالة أرامكـو السـعودية المتمثلـة 
بتمكيـن المـرأة هي األخرى تحظـى بنصيبها من االهتمام 

العالمي.
وكان الدافـع الرئيـس وراء رعايـة أرامكـو السـعودية 
لهـذه المنافسـة هـو تعزيـز تمكيـن المـرأة، وتشـجيع مزيد 
مـن النسـاء علـى خـوض غمـار رياضة الغولـف أًيا مـا كان 
موطـن عيشـهن. وفـي نهايـة األمـر، فـإن رياضـة الغولـف 
لطالمـا ُعرفـت بقدرتهـا علـى مسـاعدة ممارسـيها فـي 

إحراز حياة صحية ومتوازنة.

تعزيز الوعي بدور المرأة
لرياضـة  السـعودية  أرامكـو  بدايـات مسـاندة  وتعـود 
الغولـف ولجهـود تمكيـن السـيدات إلـى فتـرة األربعينيـات 
الشـركة  قامـت  وقـد  الماضـي.  الميـالدي  القـرن  مـن 
بتطويـر مالعـب خاصـة برياضـة الغولـف فـي المملكـة، 
علـى  أسـرهم  وأفـراد  وموظفاتهـا  موظفيهـا  وشـجعت 
أسـهمت  فقـد  األعمـال،  علـى صعيـد  أمـا  ممارسـتها. 

فـي  األكاديميـة  للبرامـج  رعايتهـا  مـن خـالل  الشـركة، 
مجـاالت العلـوم والتقنيـة والهندسـة والفنـون والرياضيات 
على وجه الخصوص، في تطوير سياسـة توظيف إيجابية 
تحفـز النسـاء علـى البحـث عـن الوظائـف، وتقـدم لهـن 

فرص التدريب القيادي.
وفـي السـياق نفسـه، يسـاعد دوري أرامكـو لمنافسـات 
فـرق السـيدات فـي رياضـة الغولـف علـى االسـتمرار فـي 
مـن  مزيـد  تحقيـق  نحـو  الطموحـات  تلـك  أثـر  اقتفـاء 
التمكين للنسـاء، من خالل إتاحـة رياضة الغولف لجمهور 
أوسـع، وتعزيـز الحديث في المجتمعات حـول الدور الذي 
تنهـض بـه المـرأة فـي يومنـا الحاضـر، وفـي المسـتقبل 
كذلـك. كمـا تُسـهم الجائزة المالية للمنافسـة بسـد الثغرة 
بيـن العبـي والعبـات رياضـة الغولف فيما يتصـل باألرباح 

التي يمكن للطرفين اكتسابها من خالل الجوائز.

بناء مستقبل أفضل
ولطالمـا نظـرت أرامكـو السـعودية إلـى النجـاح بوصفه 
أمـًرا يمكـن إنجـازه مـن خـالل تطويـر الـذات، سـواء عبـر 
فـي مجـاالت  المعرفـة  اكتسـاب  أو  الرياضـة  ممارسـة 
العلوم والتقنية والهندسـة والفنـون والرياضيات. كما أنها 
أعمالهـا  بيئـة  فـي  التطبيـق  قيـد  المبـادئ  هـذه  تضـع 
أكثـر  البحـث عـن مسـتقبل  إطـار  فـي  الريـادة  لتحقيـق 

استدامة.

دوري أرامكو لمنافسات فرق السيدات في رياضة 
الغولف يساند جهود تمكين المرأة

تعيين خالد الدباغ وستيوارت جوليفير في 
مجلس إدارة أرامكو السعودية

ُعيِّــن األســتاذ خالــد هاشــم الدبــاغ، مؤخــًرا، عضــًوا فــي 
مجلــس إدارة أرامكــو الســعودية. ويشــغل الدبــاغ حالًيــا 
منصــب رئيــس مجلس إدارة الشــركة الســعودية للصناعات 
األساســية )ســابك(، كمــا أنــه عضــو فــي مجلــس محافظي 
معهــد أعضــاء مجالــس اإلدارات فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجي.
وكان الدبــاغ قــد شــغل ســابًقا عــدًدا مــن المناصــب 

القيادية في أرامكو السعودية، من بينها:
واإلســتراتيجية  للماليــة  للرئيــس  األعلــى  ■  النائــب 
والتطويــر، وكبيــر اإلدارييــن المالييــن، مــن 2018م حتــى 

2021م.
■  مراقب الحسابات، من 2012م حتى 2018م.

■  أمين الخزينة، من 2010م حتى 2012م.
■  مديــر إدارة تحليــل األعمــال ضمــن دائــرة اإلســتراتيجية 

وتحليل األسواق، من 2008م حتى 2010م.
■  المديــر التنفيــذي بالوكالــة للتســويق واإلمــداد وتنســيق 

المشاريع المشتركة، في 2008م.
فــي  الخــام،  النفــط  وتســويق  مبيعــات  إدارة  ■  مديــر 

2008م.
■  مديــر تطويــر ودعــم المشــاريع المشــتركة، مــن 2006م 

حتى 2008م.
ــة  ــرول الســعودية الدولي ■  الرئيــس التنفيــذي لشــركة البت

في نيويورك، من 2003م حتى 2006م.
■  المديــر التنفيــذي لشــركة البتــرول الســعودية المحــدودة 

في طوكيو، من 2001م حتى 2003م.
كمــا شــغل الدبــاغ ســابًقا عــدًدا مــن المناصــب األخــرى، 

من بينها:
■  رئيــس مجلــس إدارة شــركة أرامكــو الســعودية للتطويــر 

)سادكو(.
■  رئيس مجلس إدارة شركة وصاية إلدارة االستثمار.

■  عضو مجلس إدارة شركة )شوا شل سيكيو كيه كيه(.
■  عضو مجلس إدارة شركة صدارة للكيميائيات.

■  عضــو مجلــس إدارة شــركة )أرالنكســيو هولدينــغ بــي 
في(.
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■  عضــو مجلــس إدارة شــركة )فوجيــان ريفايننــغ آنــد 
بتروكيميكال(.

■  عضــو مجلــس إدارة شــركة أرامكــو الســعودية لزيــوت 
األساس )لوبريف(.

■  عضــو مجلــس إدارة الشــركة العربيــة لخطــوط أنابيــب 
البترول )سوميد(.

■  نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة )ســينوبك ســينمي 
برودكتس(.

■  عضــو مجلــس إدارة شــركة أرامكــو الســعودية لمشــاريع 
الطاقة.

■  عضــو مجلــس إدارة مركــز أرامكــو الســعودية لريــادة 
األعمال.

آنــد  ريفايننــغ  بنغرانــغ  شــركة  إدارة  ■  عضــو مجلــس 
بتروكيميكال )بريفكيم(.

■  عضــو مجلــس إدارة شــركة أرامكــو للتجــارة ورئيــس 
لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارتها.

جديــٌر بالذكــر أن األســتاذ خالــد الدبــاغ حصــل علــى 
شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة 
توليــدو عــام 1985م، كمــا أكمــل عــدًدا مــن برامــج القيــادة 
التنفيذيــة، ومنهــا برنامــج كبــار المديريــن التنفيذييــن فــي 

كلية لندن لألعمال.

عيَّنـــت أرامكـــو الســـعودية، مؤخـــًرا، الرئيـــس التنفيـــذي 
بـــي ســـي(، الســـيد  الســـابق لمجموعـــة )إتـــش إس 

ستيوارت جوليفير، عضًوا في مجلس إدارة الشركة.
ـــس  ـــي مجل ـــا منصـــب عضـــو ف ـــر حالًي ويشـــغل جوليفي
إدارة كل مـــن: مجموعـــة العليـــان، والبنـــك الســـعودي 
البريطانـــي )ســـاب(، وهيئـــة مطـــار هونـــغ كونـــغ، وشـــركة 
جارديـــن ماثيســـون. كمـــا أنـــه عضـــو فـــي المجلـــس 
لـــألوراق  االستشـــاري الدولـــي لســـوق هونـــغ كونـــغ 
الماليـــة، ويشـــغل منصـــب رئيـــس وعضـــو مجلـــس إدارة 
ـــا لرابطـــة  ـــذي لشـــركة )ماغـــي ســـنترز(، وأميًن ـــر تنفي غي

خدمات القوارب الخاصة )إس بي إس إيه(.
ــب  ــن المناصـ ــدًدا مـ ــابًقا عـ ــر سـ ــغل جوليفيـ ــد شـ وقـ

القيادية، من بينها:
ـــي ســـي(،  ـــش إس ب ـــذي لمجموعـــة )إت ـــس التنفي ■  الرئي

من 2011م حتى 2018م.
■  رئيـــس مجلـــس اإلدارة لشـــركة )هونـــغ كونـــغ آنـــد 
شـــنغهاي بانكينـــغ كوربوريشـــن(، مـــن 2011م حتـــى 

2018م.

ــركة )إتـــش إس بـــي ســـي  ■  رئيـــس مجلـــس اإلدارة لشـ
بانـــك بـــي إل ســـي(، وشـــركة )إتـــش إس بـــي ســـي 

ستيوارت جوليفيرخالد هاشم الدباغ

بانـــك ميـــدل إيســـت لتـــد.(، وشـــركة )إتـــش إس بـــي 
ســـي برايفـــت بانكينـــغ هولدينغـــز )ســـويس( إس إيـــه(، 

وشركة )إتش إس بي سي فرانس(.
■  نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة لشـــركة )إتـــش إس بـــي 
ــو  ــي(، وعضـ ــه جـ ــارت إيـ ــد بركهـ ــكاوس آنـ ــي ترينـ سـ

مجلس اإلدارة المشرف عليها.
■  الرئيـــس التنفيـــذي لقطـــاع )غلوبـــال بانكينـــغ ماركتـــس 
ـــش إس  ـــع لــــ )إت ـــت( التاب ـــال أســـيت مانجمن ـــد غلوب آن

بي سي(، من 2008م حتى 2010م.
■  العضـــو المنتـــدب لمجموعـــة )إتـــش إس بـــي ســـي( 
فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، مـــن 2006م حتـــى 

2008م.

بـــرت  )كور ع  قطـــا ئيـــس  ور لمنتـــدب  ا لعضـــو  ■  ا
إنفســـتمينت بانكينـــغ آنـــد ماركيتـــس( التابـــع لــــ )إتـــش 

إس بي سي(، من 2004م حتى 2006م.
المشـــترك  والرئيـــس  للمجموعـــة  العـــام  ■  المديـــر 
نـــد  آ نكينـــغ  با نفســـتمينت  إ بـــرت  )كور ع  لقطـــا
ماركيتـــس( التابـــع لــــ )إتـــش إس بـــي ســـي(، مـــن 

2003م حتى 2004م.

■  المديـــر العـــام للمجموعـــة ورئيـــس قطـــاع )غلوبـــال 
ماركيتـــس( التابـــع لــــ )إتـــش إس بـــي ســـي(، مـــن 

2002م حتى 2003م.

ــري  ــاع )ترجـ ــة ورئيـــس قطـ ــام للمجموعـ ــر العـ ■  المديـ
آنـــد كابيتـــال ماركتـــس إيـــه بـــي إيـــه ســـي( التابـــع لــــ 

)إتش إس بي سي(، من 2000م حتى 2002م.
■  رئيـــس قطـــاع )ترجـــري آنـــد كابيتـــال ماركتـــس إيـــه بـــي 
إيـــه ســـي( التابـــع لــــ )إتـــش إس بـــي ســـي(، مـــن 1996م 

حتى 2000م.
ـــال  ـــد كابيت ■  الرئيـــس اإلقليمـــي فـــي قطـــاع )ترجـــري آن
ـــع لــــ )إتـــش إس بـــي  ـــه بـــي إيـــه ســـي( التاب ماركتـــس إي

سي(، من 1994م حتى 1996م.
جديـــٌر بالذكـــر أن الســـيد جوليفيـــر حصـــل علـــى 
ـــون مـــن جامعـــة أكســـفورد  شـــهادة الماجســـتير فـــي القان

البريطانية.

المملكة المتحدة 
 ٨-10 يوليو

 إسبانيا 
٥-٧  أغسطس

الواليات المتحدة األمريكية 
١٤-16 أكتوبر

المملكة العربية السعودية 
١٠-12 نوفمبر

وتتضافـــر جهـــود الشـــركة في ســـعيها لمعالجـــة أكثر 
القضايـــا الراهنة تعقيـــًدا، من خالل خفـــض االنبعاثات 
عبـــر كامـــل مراحـــل سلســـلة القيمة فـــي قطـــاع النفط 
والغاز، والبناء على سجلها االســـتثنائي بامتالكها لكثافة 
كربونيـــة ألعمـــال التنقيـــب واإلنتـــاج تعد من بيـــن األقل 
على صعيد القطـــاع بأكمله. وعلى ســـبيل المثال، يهدف 
أحـــد المشـــاريع إلـــى تطويـــر نظـــام الحتجـــاز الكربون 
صالـــح لالســـتخدام التجاري في الشـــاحنات، من شـــأنه 
أن يُســـهم في تقليل انبعاثاتها من ثاني أكســـيد الكربون. 
كما تتطلَّع الشـــركة لتوســـيع نطـــاق تطبيق هـــذا النظام 
ليشـــمل الســـفن أيًضـــا. إلـــى جانـــب ذلك، ومـــن منطلق 
ريادتها على صعيـــد القطاع فيما يتصـــل بابتكار براءات 
االختـــراع الجديدة، تُســـهم أرامكو الســـعودية في تمهيد 
الطريـــق أمـــام أشـــكال حديثـــة مـــن الطاقـــة منخفضـــة 
الكربـــون، كالهيدروجيـــن علـــى ســـبيل المثـــال، حيـــث 
تضطلـــع الباحثـــات مـــن موظفـــات الشـــركة فـــي هـــذا 

الصدد بدور جوهري ضمن هذه الجهود.
مـــا ســـبق إنمـــا يمثـــل بعـــض اإلنجـــازات التـــي تُبِرز 
إســـهامات الشـــركة نحـــو بنـــاء عالـــم أكثـــر اســـتدامة 
وعدالة. وهـــذه الجهـــود اإليجابية التي ترفـــد االقتصاد 
وتحمـــي البيئـــة، تمضـــي جنًبـــا إلى جنـــب مع منافســـة 
تُنظم فـــي إطـــار رياضـــة الغولف لتؤكـــد التـــزام أرامكو 
الســـعودية تجـــاه مســـاندة تمكين المـــرأة علـــى الصعيد 

العالمي.
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بوصفها إحدى املصايف الرائدة يف إنتاج الوقود
مصفاة ينبع تنتج ما معدله 28 ألف برميل في اليوم 

من البنزين النظيف

سلطت الضوء على برامج األكادميية الوطنية الرائدة..
ورشة عمل تشجع على تدريب النساء لتحقيق أهداف )اكتفاء(

شـارك أكثـر مـن 50 مـن كبـار مـوردي أرامكـو السـعودية 
يوميـن،  مـدى  افتراضيـة عقـدت علـى  فـي ورشـة عمـل 
مؤخًرا، واسـتهدفت التشـجيع علـى تدريب النسـاء المتوقع 
توظيفهـن باالسـتفادة مـن فـرص التدريـب علـى المهـارات 

التي توفرها األكاديمية الوطنية الرائدة في الخبر.
مـت بالتعـاون مـع إدارة تطويـر األيـدي  الورشـة، التـي نُظِّ
العاملـة المحلية وإدارة عقود المقاوالت، جمعت 56 مورًدا 
ومالـًكا ومقـاواًل، إلـى جانـب أعضـاء مـن إدارات شـركات 
المقاوليـن، وذلـك السـتعراض البرامـج التقنيـة والمهنيـة 
تُتيحهـا  التـي  القصيـرة  التدريـب  وبرامـج  المتخصصـة 

األكاديمية الوطنية الرائدة للسيدات السعوديات.

تأهيل الكفاءات
وتهـدف هـذه البرامـج إلـى تأهيـل النسـاء السـعوديات 
بالمهـارات الفنيـة حتـى يتمكـنَّ مـن االنضمـام إلـى القـوى 
العاملـة واإلسـهام فـي الوفـاء بالتزامـات مـوردي الشـركة 
فيمـا يرتبـط بالتوطيـن وأهـداف برنامـج اكتفـاء، وهـو مـا 
يتوافـق مع أهـداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين 
المـرأة مـن خـالل تعزيـز التكافؤ فـي فرص العمـل المتاحة 

لها.
واألكاديميـة الوطنيـة الرائـدة هـي مؤسسـة تدريـب غيـر 

القافلة األسبوعية

ربحيـة أنشـئت بالتعـاون بيـن كل مـن أرامكـو السـعودية، 
ووزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة، والمؤسسـة 
العامـة للتدريـب التقنـي والمهنـي، وصنـدوق تنميـة الموارد 

البشرية )هدف(.

مشاركة المرأة
وقامـت دينـا  الغصـاب، مـن وحـدة توظيـف المقاوليـن 
المحليـة،  العاملـة  إدارة تطويـر األيـدي  السـعوديين فـي 
بتقديـم ورشـة العمـل، فيمـا ألقى الكلمـة االفتتاحيـة رئيس 
قسـم خدمات المقاوالت في إدارة عقـود المقاوالت، عمار 
المبـارك، حيـث أكد فيهـا أهمية تعزيز مشـاركة المرأة في 

هـذا  بلـوغ  فـي  الشـركة  مقاولـي  ودور  العاملـة،  القـوى 
الهدف.

وتضمـن برنامـج ورشـة العمـل عـدًدا مـن الموضوعـات 
التي تتمحور حول التشـجيع علـى تدريب المرأة وتوظيفها، 

بما في ذلك:
■  التنوع واالندماج في بيئة العمل.

يقدمهـا  التـي  التوظيـف  ومسـاندة  التدريـب  ■  فـرص 
صندوق تنمية الموارد البشرية.

■  آخر التطورات في متطلبات السعودة.
■  نظرة عامة على برامج األكاديمية الوطنية الرائدة.

التنوع ومتطلبات التدريب
وخـالل ورشـة العمـل، أكـدت رئيسـة وحـدة التواصـل 
والثقافـة فـي قسـم التنـوع واالندمـاج بالمـوارد البشـرية، 
التنـوع  يؤديـه  الـذي  الـدور  أهميـة  الجديـدي،  مشـاعل 
واالندمـاج فـي تحسـين أداء الشـركات ومعـدالت توظيـف 

المرأة في المملكة.
من جانبه، اسـتعرض مديـر العالقات في صندوق تنمية 
البرامـج  مختلـف  البسـام،  عبـداهلل  البشـرية،  المـوارد 
واإلعانـات التـي يقدمهـا الصنـدوق لدعـم تدريـب النسـاء 
وتوظيفهـن في القطاع الخاص، كمـا ناقش آليات البرنامج 

ومتطلبات األهلية المختلفة.
كمـا قدمـت إسـراء السـويداني، مـن وحـدة مقـاوالت 

توزيـع خطـوط األنابيـب فـي إدارة عقـود المقـاوالت، نظـرة 
والمتطلبـات  الجديـدة  السـعودة  التزامـات  حـول  عامـة 
السـعودية، حيـث  أرامكـو  عقـود  فـي  عليهـا  المنصـوص 
أوضحـت أهميـة اسـتفادة المقاوليـن مـن مراكـز التدريـب 
الوطنيـة، ومـن بينهـا األكاديميـة الوطنيـة الرائـدة، لتلبيـة 

احتياجاتهم التدريبية وتحقيق متطلبات السعودة.

برامج األكاديمية
إلـى جانـب ذلـك، قدمـت ممثلـة عالقـات العمـالء فـي 
األكاديميـة الوطنيـة الرائـدة، فاطمة الصغيـر، عرًضا أطلع 
التـي  المميـزة  البرامـج  السـعودية علـى  أرامكـو  مـزودي 
تقدمهـا األكاديميـة إلعـداد خريجـات الثانويـة العامـة، مـن 
التقنيـة  األعمـال  لتنفيـذ  لهـن  المقـدم  التدريـب  خـالل 
أوضحـت  كمـا  المبتدئيـن.  مسـتوى  علـى  والتخصصيـة 
الصغيـر نمـوذج منـح األكاديميـة، المدعـوم مالًيـا مـن قبـل 
صنـدوق تنميـة المـوارد البشـرية، والمعترف به رسـمًيا في 

إطار برنامج اكتفاء وأهداف السعودة.
وقـد القـت ورشـة العمـل استحسـان المشـاركين، وتجلى 
ذلـك فـي مشـاركتهم ضمـن الجلسـة األخيـرة المخصصـة 
لألسـئلة واألجوبـة. كما أُجري اسـتبيان بعد انتهاء الورشـة 
لقياس احتياجات الموردين التدريبية للمنح في األكاديمية 
الوطنيـة الرائـدة، وسـيتبع ذلـك اجتماعـات مشـتركة بيـن 

األكاديمية وبين المزودين المتقدمين بطلبات التدريب.

ينبــع - حظــي التحــول فــي ســالمة الوقــود النظيــف 
والمبــادرة ذات المحــور ثالثــي األبعــاد »الســالمة من خالل 
جولــة  فــي  األضــواء  مــن  األكبــر  بالنصيــب  االبتــكار« 
الســالمة التــي قامــت بهــا اإلدارة التنفيذيــة هــذا األســبوع 

في منطقة ينبع التابعة لشركة أرامكو السعودية.
ــة التــي حطــت رحالهــا فــي ينبــع  ــادة الجول وكان فــي قي
يــوم األثنيــن الماضــي رئيــس الشــركة، كبيــر إدارييهــا 
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، والنائــب 
األعلــى للرئيــس للتكريــر والمعالجــة والتســويق، األســتاذ 
ــي، فضــاًل عــن عــدد مــن أعضــاء  ــى القحطان محمــد يحي
اإلدارة التنفيذيــة، مــن بينهــم نائــب الرئيــس لخطــوط 
األنابيــب والتوزيــع والفــرض، األســتاذ عبــداهلل المنصــور، 
ونائــب الرئيــس للســالمة واألمــن الصناعــي، األســتاذ عالي 
الصناعيــة،  للخدمــات  التنفيــذي  والمديــر  الزهرانــي، 
الرئيــس لعالقــات  العبدالكريــم، ونائــب  األســتاذ فهــد 

المستثمرين، فيرجوس ماكلويد.

جولتان
وقــد انقســم المشــاركون فــي الجولــة علــى جولتيــن، 
حيــث قامــت المجموعــة التــي ضمــت المهنــدس أميــن 
ينبــع، ومحطــة اإلطفــاء،  فــي مصفــاة  الناصــر بجولــة 
ــع.  ــع بينب ــة، ومحطــة التوزي ومســتودع  المنتجــات البترولي
ــة فــي  فيمــا قــاد القحطانــي المجموعــة األخــرى فــي جول
معمــل ينبــع لســوائل الغــاز الطبيعــي، ومراقبة الطــوارئ في 

المنطقة الغربية، وفرضة المنطقة الغربية.
وفــي مصفــاة ينبــع، قــّدم كلٌّ مــن مراقــب األعمــال أحمــد 
داوود والمشــغل إليــاس عبدالمجيــد نبــذة لرئيــس الشــركة 
عــن آخــر مــا اســتجد فــي رحلــة المصفــاة فــي التحــول إلــى 

الوقود النظيف.

إنجاز
ونتيجــة لذلــك، تــم اعتمــاد خطــة مفصلــة للتحــول إلــى 
الوقــود النظيــف تمكــن مصفــاة ينبــع مــن تحقيــق هــذا 

اإلنجــاز. وأوضــح داوود قائــاًل: »بالنســبة للبنزيــن، أجــرت إميون هيوسنت
مصفــاة ينبــع تقييًمــا تقنًيــا شــاماًل مــع إجرائهــا لعديــد مــن 
عمليــات االختبــار علــى مختلــف إنتاجيــات المصافــي مــن 
ــود  ــات الوق ــة مواصف ــات لتلبي ــد أفضــل العملي أجــل تحدي

النظيف«.

مصفاة قيادية
وقــال داوود أثنــاء جولــة الســالمة: »يســرني أن أعلــن أن 
مصفــاة ينبــع هــي المصفــاة المحليــة الرائــدة فــي إنتــاج 
ــل  ــف برمي ــدره 28 أل ــدل مســتدام ق ــف بمع ــن النظي البنزي
فــي اليــوم، مــع إنتــاج المصفــاة البالــغ 200 ألــف برميل في 
اليــوم، اعتبــاًرا مــن أبريــل 2021م، وذلــك قبــل التاريــخ 

المحدد لتحقيق هذا الهدف في نوفمبر«.
وأضــاف: »بالنســبة للديــزل، تــم إغــالق وحــدة إزالــة 
الشــوائب مــن الديــزل بالهيدروجيــن لمــدة 33 يوًمــا عــن 
علــى  تحســينات  إلجــراء  2020م  نوفمبــر  فــي  الضــخ 
ــد  ــل الجدي ــا مــن الجي ــل 450 طًن ــم تحمي ــث ت المحفــز حي

من المحفز«.
وتحــدث المشــغل عبدالرحمــن الجبيــري عــن األثــر 
اإليجابــي لمحــور ينبــع ثالثــي األبعــاد علــى مجموعــة مــن 
مجــاالت العمليــات والســالمة. كمــا تحــدث للحضــور عــن 
المحــور ثالثــي األبعــاد وعــن التحديــات العديــدة التــي 

واجهته، ال سيما قطع الغيار القديمة ومناطق السالمة.

مركز ثالثي األبعاد
ــي  ــز ثالث ــع المرك ــاة ينب ــري: »أنشــأت مصف ــال الجبي وق
خــالل  مــن  المحليــة  الســالمة  حلــول  لتقديــم  األبعــاد 
اســتخدام إحــدى طــرق الثــورة الصناعيــة الرابعــة الرئيســة 
فــي المحافظــة علــى ثقافــة الســالمة لدينــا مــن خــالل 

االبتكار«.
وأضــاف: »وقــد أدى ذلــك إلــى توفيــر التكاليــف وتوفيــر 
يمكــن  لالبتــكار  بوابــة  لدينــا  أن  علًمــا  أيًضــا،  الوقــت 

للموظفين من خاللها اقتراح الحلول«.
واســتطرد: »علــى ســبيل المثــال، قمنــا بتنفيــذ أنــواع 
جائحــة  مواجهــة  فــي  الســالمة  حلــول  مــن  مختلفــة 

كوفيــد-19، مثــل فتاحــة مقبــض البــاب، وحــزام ضبــط 
ــة للشــركة،  ــق بالمســؤولية االجتماعي الكمامــة، وفيمــا يتعل
قمنــا بإعــداد 'حقيبــة الــذراع' التــي تحتــوي علــى مطهــر 
وقفــازات وجهــاز تنفــس، وهــو مــا يمثــل حقيبــة متنقلــة 
لإلســعافات األوليــة. وقــد وزعــت علــى الممرضــات فــي 

مستشفيات منطقة ينبع«.
كمــا أشــار الجبيــري إلــى أن المركــز ثالثي األبعــاد واجه 
تحدًيــا تمثــل فــي توفيــر أكثــر مــن 55 نوًعــا من قطــع الغيار 
التالفــة، وقــام بتصنيــع أكثــر مــن 1800 قطعــة مــن المعدات 

وفًقا لمعايير قطع غيار اآلالت والهندسة العكسية.
وقــّدم منســق االمتثــال الميدانــي، رعــد المــال، لحضــور 
جولــة الســالمة نبــذة عــن أبــرز الجوائــز التــي حصلــت 
عليهــا مصفــاة ينبــع فــي 2021م علــى مســتوى الشــركة، 

والمستويين الوطني والعالمي، وهي على النحو التالي:
■  جائــزة رئيــس الشــركة لالمتيــاز البيئــي )األفضــل فــي 

مجموعة إدارة الغازات الدفيئة(.
■  المستوى الذهبي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

فــي  االمتيــاز«  لجائــزة  بهــا  معتــرف  نجــوم  ■  »ســت 
التقييــم العالمــي مــن قبــل المؤسســة األوروبيــة إلدارة 

الجودة. 

أداء السالمة اإليجابي
وفــي وقــت ســابق فــي بدايــة جولــة الســالمة، قــدم مديــر 
الشــامي،  عبداللطيــف  األســتاذ  ينبــع،  مصفــاة  إدارة 
للحضــور عرًضــا للمســتجدات اإليجابيــة حــول أداء منطقة 
ينبــع مــن حيــث الســالمة، حيــث تنــاول مواضيــع تنوعــت 
إلــى  الســابقة،  المراجعــة  مــن  العمــل  عناصــر  بيــن 
التحديثــات حيــال جائحــة كوفيــد-19، واألداء البيئــي، 

وسالمة األصول، واألمن السيبراني، وقصص النجاح.
وقــد أظهــرت حــوادث الوقــت الضائــع انخفاًضــا مطــرًدا 
منــذ عــام 2019م بيــن الموظفيــن والمقاوليــن علــى حــد 
ســواء، كمــا انخفضــت حــوادث الســيارات بيــن الموظفيــن 

واإلدارات المساندة.

المركز ثالثي األبعاد في إدارة مصفاة ينبع قام بتصنيع أكثر من 1800 قطعة من المعدات وفًقا لمعايير قطع غيار اآلالت 
والهندسة العكسية.
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بالشراكة مع مركز إثراء وبدعم من هيئة األفالم ..
»مهرجان أفالم السعودية« يحتفي بالصحراء عبر 57 فيلًما

الظهـران - انطلـق مهرجـان أفـالم السـعودية فـي دورته 
السـابعة بتنظيـم مـن جمعيـة الثقافـة والفنـون بالدمـام، 
بالشـراكة مـع مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي 
)إثـراء(، وبدعـم مـن هيئـة األفـالم التابعـة لـوزارة الثقافـة، 
وذلـك فـي الفترة مـن 21-27 ذو القعدة 1442هــ )1-7 يوليو 
والنجـوم  األفـالم  صّنـاع  مـن  نخبـة  بحضـور  2021م(، 

المحليين والخليجيين والعالميين.
ويأتي مهرجان أفالم السعودية، الذي استمر على مدى 
7 أيـام فـي مواقـع متعـددة بمركـز )إثـراء(، ليعـرض روائـع 
السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان 
36 فلًمـا  مـن خـالل باقـة مـن األفـالم التـي تصـل إلـى 
سـعودًيا، و 21 فلًما خليجًيـا، وذلك تعزيًزا للترابط الفكري 
والمعرفـي، وخلـق بيئـة لتبـادل األفـكار بيـن المبدعيـن فـي 

صناعة األفالم.
التنافسـية  مسـتوى  رفـع  إلـى  المهرجـان  ويهـدف 
واإلنتاجيـة بيـن صّنـاع األفـالم، حيـث تتنافـس األفـالم 
بهدف الحصول على جوائز النخلة الذهبية، ونيل مكافآت 
ماليـة تصـل إلـى 75 ألـف ريـال ألفضـل فيلـم طويـل، إلـى 
جانـب الحصـول علـى  30 ألـف ريـال ألفضل فيلـم قصير، 
وأفضـل فيلـم وثائقـي، إضافـًة إلـى 25 ألـف ريـال تُقـدم 
ألفضل ممثل وممثلة، وأفضل موسيقي ومصّور سينمائي، 
عـالوةً علـى تكريـم لجنة التحكيـم الذهبيـة وحصولها على 

25 ألف ريال.

تكريمات المهرجان
كـّرم مهرجـان أفالم السـعودية شـخصيتين سـينمائيتين 
رائدتيـن، فـي مجـال اإلنتـاج السـينمائي وهمـا، الكاتـب 

القافلة األسبوعية

السـينمائي والناقد  السـعودي، ورئيس اإلنتاج السـابق في 
المعهـد البريطانـي لألفـالم )BFI(، المخرج مأمون حسـن، 
والمخـرج والمنتـج البحرينـي والرائـد في صناعـة األفالم، 
الدكتور بسـام الذوادي، حيث سـيتم تقديم نخلة المهرجان 

الذهبية لهما؛ تقديًرا لمسيرتهما الفنية.
ويبـرز مهرجـان أفـالم السـعودية، سـينما الصحـراء فـي 
عمـل فنـي تفاعلـي مسـتوحى مـن جبـل طويـق بأصالتـه 
ورسـوخه، إضافـًة إلـى اسـتعداد المهرجـان إلصـدار كتـاب 
تحـت عنـوان »السـينما والصحـراء ودليلـه«، الـذي يجمـع 
عـدًدا مـن البحـوث والمقـاالت والدراسـات، كمـا يقـدم 

مخيـال الصحـراء لقـاءات مسـتمرة بمجموعة مـن الرّحالة 
والمصورين الذين وّثقوا جماليات الكتاب، وسـيتم اإلعالن 
عـن الفائزيـن بجائـزة أفضـل 5 سـيناريوهات، والمتأهليـن 

لمعمل تطوير السيناريو.

سوق اإلنتاج
ـن المهرجان في نسخته الحالية، وللمرة األولى »سوق  ودشَّ
اإلنتـاج«، الـذي ضّم 24 شـركة إنتـاج محلية وعربيـة وعالمية، 
حيث تسـتقبل شـركات اإلنتاج مشـاريع األفالم الطويلة خالل 

فتـرة المهرجـان؛ لتمنحها فرصـة التمويل للتطويـر أو اإلنتاج، 
ويأتـي هـذا المسـار امتـداًدا لرؤيـة المهرجـان ليكـون حلقـة 
الوصـل، ومنصـة تعاقديـة لدعـم القطـاع، وحافـًزا رئيسـًيا 

الزدهار صناعة األفالم في المملكة.

٣6 فيلًما سعودًيا و٢١ خليجًيا 
أفـالم  بيـن  مـا  36 فيلًمـا سـعودًيا  المهرجـان  عـرض 
مرشـحة للنخلـة الذهبيـة، وأفـالم موازيـة قصيـرة وطويلة، 
تتيـح للجمهور مالمسـة القفـزة اإلبداعية التـي وصل إليها 
صّنـاع األفـالم فـي فتـرة وجيـزة عبـر حبـكات متنوعـة فـي 
مواضيعهـا ومنعطفاتهـا وقوالبهـا التـي تحمـل الكثيـر مـن 
الثقافة واألصالة في طابعها، إضافًة إلى 21 فلًما خليجًيا؛ 

لتعزيز الترابط الفكري والمعرفي.
وقدم المهرجان 4  ورش تدريبية في المجال السينمائي 
مـا بيـن القانـون والتصويـر والكتابـة واإلنتـاج، و3 نـدوات 
ثقافيـة مع خبراء في النقد السـينمائي واألفالم المسـتقلة 
وسـينما الصحـراء، كمـا سـيتم نشـر 6 كتـب، تشـمل كتًبـا 
مطبوعة ونسـًخا رقمية ضمن مسار اإلصدارات المعرفية 
لهـذا العـام، وتم عـرض جميع البرامج عبر قنـاة المهرجان 

على اليوتيوب.
الجديـر بالذكـر أن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( يعـد أحـد دور إنتـاج األفـالم الرائـدة فـي 
السـعودية، حيـث أنتـج 20 فلًمـا حصلـت علـى 15 جائـزة 
محليـة وعالميـة، كما يقـدم المركـز دعًما لصناعـة األفالم 
فـي المملكـة، وهـو األمـر الـذي أّدى إلـى ظهـور عديـد مـن 
اإلنتاجـات التـي نالـت األوسـمة والجوائـز مـن مهرجانـات 

أفالم محلية وعالمية.
تابـع ختـام المهرجان علـى أرامكو اليف غـًدا في 

تغطية شاملة.

ِفلم »جزيرة العرب«.. قصة الماضي الذي أصبح حاضًرا مزدهًرا

ر الملك عبدالعزيز، رحمه اهلل، ورفاقه على أسوار الرياض، ضمن رحلة استعادته لعاصمة أبيه. وقد  أحد مشاهد الِفلم التي تصوِّ
كان مسرح التصوير هو أحد القصور األثرية في مدينة األحساء خالل عام 1953م.

ا من النعم الوفيـرة التي ننعم بها اليوم لم تكن  ال شـكَّ أن كثيـرً
لتخطـر آلبائنـا وأجدادنـا علـى بـال، فأيامهـم السـالفة كثيـًرا مـا 
كانت محفوفة بضيق العيش والشـدة. وال شـكَّ أن بالدنا الحبيبة 
عاشـت فـي غضـون فتـرة ليسـت بالطويلـة طفـرة شـاملة غيَّـرت 
وجـه الحيـاة علـى هـذه األرض؛ لكـن بدايـات تلـك الحكايـة قـد 
تغيـب عـن أذهـان كثيرين ال سـيما إن لـم تُوثَّق تفاصيلهـا بالوثائق 

على اختالف أنواعها.
ومـن هنـا تبـرز أهميـة ِفلـم »جزيـرة العـرب«، أو »الجزيـرة 
المقدسـة«، الذي أنتجته أرامكو السـعودية في خمسينيات القرن 
الميالدي الماضي، ليكون أول ِفلم سينمائي طويل حول المملكة، 
حيـث يحكـي جانًبـا مـن قصـة نهضـة هـذه األرض علـى لسـان 
الجيولوجيين األوائل، بينما هم ينطلقون في رحلتهم الهادفة إلى 

التنقيب عن النفط واكتشافه.
الِفلم كان من إخراج األمريكي، ريتشارد اليفورد، وبطولة جيم 
سـتيوارت، الذي مثَّل دور رئيس الجيولجييـن، ماكس، واإلعالمي 
العربي عيسى صباغ، الذي قام بدور خالد، دليل الصحراء. وقد 
اعتمـد الِفلـم فـي تمثيلـه علـى موظفـي أرامكـو السـعودية بشـكل 
رئيـس، وُصـوِّرت مشـاهده علـى مـدار عاميـن بيـن عـدة مـدن فـي 
واألحسـاء،  والدمـام  والجبيـل  الظهـران  بينهـا  مـن  المملكـة، 

باإلضافة إلى دول أخرى.
عرضـه  الِفلـم  أبصـر  1955م،  عـام  مـن  يونيـو  شـهر  وفـي 
االفتتاحـي فـي القاهـرة، ثـمَّ وجـد طريقـه بعـد ذلـك إلـى دور 
السـينما فيها وفي اإلسكندرية، وُعرض أيًضا على نطاق محدود 
في دور السينما الغربية. كما ُعرض الِفلم من خالل دور السينما 
التابعـة للشـركة، والحًقـا عبـر محطـة تلفزيـون أرامكـو فـي الليلـة 

األولى من افتتاحها في شهر سبتمبر من عام 1957م.

البحث عن كنز الصحراء
تبـدأ أحـداث الِفلـم، عندمـا يُشـير فًتـى فـي مقتبـل العمـر مـن 
بعثـة  آنـذاك  تسـتقبل  التـي  الجبيـل،  إلـى  ناقتـه  ظهـر  علـى 
الجيولوجييـن األمريكيين، لينطلقوا فـي رحلة البحث عن الذهب 

ميثم املوسوي

األسـود، بمسـاعدة دليـل الصحـراء، خالـد، ورفيقه الفتـى اليافع، 
حمد.

تاريـخ  إلـى  الِفلـم  يُشـير  األحـداث،  تسلسـل  خـالل  ومـن 
الحضـارات القديمـة المتعاقبـة في المنطقـة، ودور أهـل الجزيرة 
فـي الربـط بينهـا عبـر القوافـل التجاريـة، وصـواًل إلـى بـزوغ فجر 
الحضـارة اإلسـالمية فازدهارهـا ثـمَّ تدهورها. ويسـرد الِفلم بعد 
ذلـك تفاصيـل قصـة الملـك عبدالعزيـز آل سـعود، رحمـه اهلل، 
ورحلتـه فـي العـودة إلـى الريـاض السـتعادتها وتوحيـد المملكـة، 
وأخيـًرا قصـة اكتشـاف النفط وما أعقـب ذلك الحـدث التاريخي 

من نهضة شاملة.

استخدم رمز االستجابة 
السريعة لتشاهد ِفلم 
جزيرة العرب
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ِفلم »جزيرة العرب«.. قصة الماضي الذي أصبح حاضًرا مزدهًرا
ناصر بن مبارك الحوطي.. فتى الِفلم 

وأحد رجال الجيل األول في الشركة
مـــع أن كثيًرا من التفاصيـــل جديرةٌ بالوقوف 
عندهـــا، إال أن دور حمد في الِفلم يســـتحق 
شـــيًئا مـــن التأمـــل الخـــاص، فالفتـــى 
اليافـــع آنـــذاك كان يمثِّـــل المســـتقبل، 
ا  حاضـــًر م  ليـــو ا أصبـــح  لـــذي  ا
ـــًدا؛ فهو مـــن جيـــل الرواد  متجسِّ
األوائـــل، الـــذي قطع شـــوطه من 
الســـباق ليســـلِّم الشـــعلة إلى جيل 
ــع إلى  جديـــد ُمفعـــم باألمـــل، يتطلَـّ
تحقيـــق إنجـــازات جديـــدة ترتكز 
على الماضي العريـــق الذي أورثه 

إياه من قبله.
الفتـــى حمـــد، هـــو ناصـــر بن 
مبارك المرشـــد الحوطـــي، الذي 
جـــاوز عمره اليـــوم ســـبعة عقود، 
وهـــو ال يـــزال يحتفظ فـــي ذاكرته 
بشـــيئ من تفاصيل تلـــك التجربة 

الفريدة.
بـــدأت القصـــة عندمـــا التحق 
الحوطـــي بأرامكـــو الســـعودية في 

ســـن مبكرة ليعمل فـــي وظيفة مراســـل، قبل 
أن ينتقـــل للعمـــل الحًقـــا فـــي إدارة الطيران. 
يقول الحوطي: »كان االلتحاق بالشـــركة يمثِّل 
حلًمـــا لـــكل شـــاب بســـبب العائـــد المالـــي 
مها، واهتمامها  والمميزات األخرى التـــي تقدِّ

المستمر بالشباب وتطويرها لهم«.
ويصـــف الحوطي مشـــاعر االنتمـــاء، التي 
تتملَّك الجيل األول من العاملين في الشـــركة، 
معرًبا عن فخـــره بأن يكون جـــزًءا منها، فهي 
لم تُثِر موظفيها فحســـب، بل أثـــرت المنطقة 
بأكملهـــا مـــن خـــالل مبادراتهـــا فـــي مجـــال 
المواطنة، واســـتقطابها للكفاءات من مختلف 

الجنسيات للعمل فيها.

ذكرياٌت من التجربة الفريدة
وبالعـــودة إلـــى قصة مشـــاركته فـــي الِفلم، 
يبيِّـــن الحوطي أن طبيعتـــه المنطلقة والواثقة 
رغـــم صغـــر ســـنه لفتت أنظـــار فريـــق العمل 
عتهم على اختياره. يقول: »أُعجب  إليه، وشـــجَّ
بي موظف أمريكي الجنســـية يتحدث العربية 

بطالقـــة، حيـــث كنـــت جريًئا ونشـــيًطا ولـــي صوتـــي جهور، فاســـتدعاني 
وتحـــدث معـــي عن الِفلـــم. وأتذكـــر أنـــه أحضر جهـــاًزا لتســـجيل صوتي 
وأســـمعني إيـــاه، فكان األمـــر مثيًرا بالنســـبة لـــي، حيث لم يســـبق لي أن 

رأيت مثل ذلك من قبل«.
ويذكـــر الحوطي أنه كان ســـعيًدا بخوض تلـــك التجربـــة الجديدة، كما 
كان ُمفعًمـــا بالحمـــاس والطاقـــة، وهـــو مـــا جعلـــه يجتاز مراحـــل تصوير 
المشـــاهد تباًعـــا حتى النهايـــة دون أن يعبـــأ بأي صعوبات. يقـــول: »كنت 

فـــي غاية الســـعادة عندما شـــاهدت الِفلم للمـــرة األولى؛ وال أزال أشـــعر 
بالفخـــر واالعتـــزاز في كل مرة أشـــاهده فيهـــا، خاصة عندما يشـــاركني 

في ذلك أوالدي وأحفادي«.
ويوضـــح الحوطـــي أن الِفلـــم كانت لـــه أصـــداء كبيرة في ذلـــك الحين، 
لكـــن الحـــال التـــي كان عليها مجـــال التمثيـــل وإنتـــاج األفالم آنـــذاك لم 
تصنـــع لـــه حافـــًزا علـــى االســـتمرار فيـــه، فبقيـــت تلـــك التجربـــة يتيمة 

بالنسبة إليه!

بين أحالم الصبا وفتوة الشباب وسنِيّ الحكمة 
والوقار، أمضى ناصر بن مبارك المرشد 

الحوطي حياة حافلة ومسيرة مهنية طويلة، 
لتها تجربة التمثيل الفريدة ضمن الِفلم،  تخلَّ
وأسفاٌر عديدة كان يقوم فيها باستيراد المؤن 

أثناء عمله في إدارة الطيران في أرامكو 
السعودية.

رت مشاهد ِفلم »جزيرة العرب« على مدار عامين بين 1953م و1955م، وشارك فيه تمثيلها موظفو أرامكو  ُصوِّ
السعودية بشكل رئيس. ويظهر في الصورة مشهًدا من مشاهد الِفلم، حين يلتقي الفتى حمد برئيس بعثة 

الجيولوجيين، ماكس، أثناء وصول البعثة إلى الجبيل.

أصـدر »مهرجـان أفالم السـعودية« في نسـخته السـابعة 
عـدًدا مـن الكتب التي تُعنى بصناعة السـينما بشـكل عامة، 
والحركـة السـينمائية في المملكة بشـكل خـاص، وعقد في 
هـذا السـياق نـدوة خاصـة لتوقيـع اثنيـن مـن الكتـب، ونظم 
لقاءيـن اثنين ضمن سلسـلة لقاءات »مقهـى الكتب«. رصيد 
هـذا العـام مـن الكتـب أربعـة هـي: »عيـن الصقـر - ويليـه 
دليـل الصحـاري السـعودية« لمجموعـة مؤلفيـن؛ و»عيـن 
عنـف  الواقـع..  و»لغـز  الحجيلـي؛  لمؤلفـه حسـن  اآللـة« 
صالـح؛  ألميـن  هاينيكـي«  مايـكل  سـينما  فـي  الميديـا 

و«سينمات عربية« لمحمد ُرضا. 
»عيـن  كتـاب  السـتعراض  عقـدت  التـي  النـدوة  فـي 
الصقـر«، قال الكاتـب عواض العصيمي، الـذي مثل مؤلفي 
لـدور  انعـكاس  الكتـاب، إن الحديـث عـن الصحـراء هـو 
والسـعودية؛  العربيـة  ومخيلتنـا  حياتنـا  فـي  الصحـراء 
فالصحـراء موجـودة فـي مخيلتنـا جميًعـا، كمـا أنهـا مكـون 
موروثـات  وتحمـل  المحليـة،  بيئتنـا  فـي  وأصيـل  أسـاس 
وتقاليد وثقافة أنيقة تخصها، كما أن لها وسـمها الخاص، 
وبالتالـي فـإن الفكرة العظيمة التي أحيتهـا هذه الدورة من 
المهرجـان هـي الربـط بيـن الصحـراء كمفهوم ثقافـي وبين 
لمكـون  ا هـذا  واسـتعراض  ءة  لقـرا كمنصـة  السـينما 
الجغرافي والثقافي من منظور سـينمائي معاصر نسـتطيع 
وبالتالـي  اآلخريـن،  إلـى  ليصـل  نقدمـه  أن  خاللـه  مـن 
نسـتطيع أن نسـتنفر قوانـا اإلبداعيـة فـي صناعـة األفالم، 
ونحـّرض الكتـاب المهتميـن بالروايـة علـى أن يدخلـوا هـذا 

األفق الواسع.
مـن جهتـه، تحـدث حسـن الحجيلـي عـن كتابـه »عيـن 

أربعة كتب قّيمة تصدر بالتزامن مع مهرجان 
أفالم السعودية

اآللـة«، مسـتعرًضا محتوياتـه، بدًءا من فصلـه األخير الذي 
خصصـه للحديـث عـن مفهـوم »مـوت السـينما«؛ حيـث قـال 
إن طبيعـة األفـالم تغيـرت مـع ظهـور المنصـات حتـى أن 
المسلسـالت أصبحـت قصيرة مثل األفـالم لدرجة أن أحد 
كاألفـالم  أصبحـت  المسلسـالت  إن  قـال  المخرجيـن 
ومفهـوم  األفـالم  مفهـوم  ع  ضـا لـي  لتا با و  ، يلـة لطو ا
المسلسـالت، فالمفتـرض أن األفـالم تُعـرض علـى شاشـة 
السـينما وليـس المنصـات، ولهذا فأنا أخاف على السـينما 

ومصيرها.
أمـا أميـن صالـح، فعبـر عـن سـعادته فـي أول لقـاءات 
»مقهـى الكتـب« الـذي ينظمـه المهرجـان بصـدور ثاني كتبه 
علـى هامـش المهرجـان، وهـو كتـاب: »لغـز الواقـع.. عنـف 

األول  كتابـه  بعـد  هاينيكـي«  مايـكل  فـي سـينما  الميديـا 
»شـريط سـينما« فـي العـام الماضـي، مضيًفـا أنـه اختـار 
الكتابـة عـن شـخصية مايكل هاينيكي؛ ألنه مـن المخرجين 
المبدعيـن الذيـن يمتلكـون عوالـم ثريـة من حيـث الموضوع 
وللعالـم. واسـتطرد  للواقـع ولإلنسـان  الشـاملة  والرؤيـة 
الصالـح: »المخـرج مـن وجهـة نظـري مفكـر وليـس إنسـاًنا 
عادًيـا؛ لهـذا كان البد من دراسـة عوالم هـؤالء المخرجين، 
المعروفيـن فـي  بالمخرجيـن غيـر  إلـى جانـب اهتمامـي 

العالم العربي«.
وفـي ثانـي لقـاءات برنامـج »مقهـى الكتـب«، قـال محمـد 
ُرضـا إن كتـاب »سـينمات عربيـة« يصـدر ضمـن مشـروع 
منـذ  العربيـة  السـينما  حـول  نقـدي  توثيقـي  سـينمائي 

بداياتهـا حتـى اآلن، وإن كان الكتـاب يكتفـي بقـراءة نقديـة 
معلوماتيـة لألفـالم العربيـة التـي صـدرت بين عامـي 20١٥ 
- 20٢٠م، علـى أن يوالـي فـي الفتـرة المقبلـة تقديـم كتـب 
فـي  التـي صـدرت  العربيـة  األفـالم  بقيـة  حـول  مماثلـة 

السنوات السابقة.
وأشـار رضـا إلـى أنـه بـدأ منـذ 1983م فـي تقديـم كتـب 
توثـق األفـالم التـي يراهـا بشـكل سـنوي، بحيث يكـون كتاًبا 
نقدًيا معلوماتًيا، وذلك الكتشـافه أن السـاحة تخلو من تلك 
النوعيـة مـن الكتـب، وقـد اسـتمر فـي تقديـم كتابـه بشـكل 
سـنوي حتى اضطر للتوقف قبل عدة سـنوات بسـبب ضيق 
الوقـت مـن ناحيـة وعـدم وجـود منتـج أو مؤسسـة تتولـى 

اإلنفاق على تلك المؤلفات من ناحية أخرى.
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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.

حًجا مبروًرا.. وصحة دائمة

كمـا كان الحـال فـي العـام الماضـي، يـؤدي المسـلمون 
جائحـة  اسـتمرار  ظـل  فـي  العـام  لهـذا  الحـج  فريضـة 
كوفيد- 19. وتتطلب طبيعة شـعائر الحـج االلتزام بعديد من 
أن  كمـا  الصحـة،  علـى  للمحافظـة  الوقائيـة  اإلجـراءات 
الجائحـة تفـرض إجـراءات إضافيـة يجـب علـى الحجـاج 
مراعاتهـا. وفيمـا يلـي نعـرض أهـم النصائـح الطبيـة التـي 
يقدمهـا خبـراء مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، والتي من 
شـأنها أن تعيـن الحجاج علـى المحافظة علـى صحتهم أثناء 

أداء المناسك.

الوقاية من الجائحة
يقتصـر أداء فريضـة الحـج لهـذا العـام علـى األشـخاص 
المحصنيـن ضـد فيـروس كوفيـد- 19. ومع ذلـك، ينبغي على 

الحجاج اتباع اإلجراءات الوقائية التالية:
■  ارتداء الكمامة الطبية في األماكن العامة.

■  غسـل اليديـن باسـتمرار باسـتخدام المـاء والصابـون لمـدة 
تتـراوح بيـن 40 و60 ثانيـة، أو تنظيفهمـا باسـتخدام معقـم 

لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية.

■  االلتـزام بإجـراءات التباعـد االجتماعـي مـن خـالل تـرك 
مسافة آمنة مع اآلخرين.

الوقاية من حرارة الجو
يتزامـن موسـم الحـج لهـذا العـام مـع فصـل الصيـف، مـا 
المخاطـر  أن يحرصـوا علـى تجنـب  الحجـاج  يتطلـب مـن 
والتقلصـات  كالطفـح  الجـو،  بحـرارة  المرتبطـة  الصحيـة 
الحراريـة واإلجهـاد وضربـة الشـمس. وتحـدث اإلصابة بهذه 
األمراض عندما يتعرض الجسـم للشـمس أو لدرجات حرارة 

عالية لفترة طويلة من الزمن.
وتتضمـن أعـراض األمـراض المرتبطـة بالحـرارة تهيـج 
الجلـد فـي حـاالت الطفـح الحـراري، والتشـنجات المؤلمـة 
واحمـرار الجلـد الرطب في حاالت التشـنجات الحرارية. أما 
القـيء  األعـراض  فتشـمل  الشـمس،  ضربـة  حـاالت  فـي 
والصـداع والتعـب والضعف والحمى وتسـارع نبضـات القلب، 
إلـى جانـب ضعـف الوعـي واإلدراك أو فقدانهمـا فـي بعـض 

األحيان.
وقـد يؤدي تجاهـل العالمات المبكرة لألمـراض المرتبطة 

بالحـرارة إلـى تفاقم األمر إلى حد اإلصابة بضربة الشـمس، 
وهي من الحاالت المهددة للحياة إن لم يتم إسعاف المصاب 
مباشـرة. ويسـاعد تطبيـق النصائـح التاليـة علـى الوقايـة مـن 

اإلصابة بمثل هذه األمراض:
ب التعرض ألشـعة الشـمس قـدر اإلمكان بين السـاعة  ■  تجنُـّ

العاشرة صباًحا والثالثة عصًرا.
■  شرب كميات كافية من الماء والسوائل.

■  تجنُّب أداء الطواف والسـعي خالل وقت الظهيرة إن أمكن 
ذلك.

السـفر  عنـد  السـيارة  فـي  التكييـف  جـودة  مـن  ■  التأكـد 
باستخدام السيارة الخاصة.

■  استخدام مظلة عند الخروج وقت الظهيرة إن أمكن ذلك.

الحروق الجلدية
يسـبب التعـرض الطويـل ألشـعة الشـمس حروًقـا جلديـة 
تشـمل أعراضهـا، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، االحمـرار 
وتـورم الجلـد واأللـم وظهـور البثـور والحمـى والقشـعريرة 
والضعـف واإلغمـاء، وقـد يسـتدعي ذلـك طلـب المسـاعدة 
اإلصابـة  ولتجنـب  الشـديدة.  الحـاالت  فـي  فـوًرا  الطبيـة 

بالحروق الجلدية ينبغي اتباع النصائح التالية:
ب التعرض ألشـعة الشـمس قـدر اإلمكان بين السـاعة  ■  تجنُـّ

العاشرة صباًحا والثالثة عصًرا.
■  استخدام المرطبات الواقية من أشعة الشمس.

■  اسـتخدام المظلـة للحمايـة مـن أشـعة الشـمس إن أمكـن 
ذلك.

حماية األقدام
تمثل المشـكالت الصحيـة المرتبطة باألقـدام مصدر قلق 
دائـم أثنـاء موسـم الحـج، فكثيـًرا مـا يقـوم الحجـاج بالسـير 
لمسـافات طويلـة أثنـاء أداء المناسـك، مـا يـؤدي أحياًنـا إلـى 
تقرحـات فـي القدم نتيجـة االحتكاك، قد تتفاقـم عند انتعال 

أحذية غير مناسبة.
وهنـاك نصائـح يمكـن التباعهـا أن يُسـهم فـي الوقايـة مـن 

إصابات القدم ومضاعفاتها أثناء الحج، وهي:
■  تجنب السير بدون حذاء.

■  اختيـار أحذيـة بمقـاس مناسـب بحيـث ال تكـون ضيقـة أو 
واسـعة، وذلـك للتقليـل مـن احتـكاك الحـذاء مـع الجلـد 

وتجنب تجمع السوائل تحت طبقة الجلد الظاهرة.
■  التأكـد مـن حمايـة الحـذاء للقـدم مـن األمـام والخلـف، 

وتجنب استخدام األحذية المفتوحة.
أو  المسـطح،  التصميـم  ذات  األحذيـة  انتعـال  ■  عـدم 
المصنوعة من خامات رديئة، إذ يتزامن موسـم الحج هذا 
العـام مـع فصـل الصيـف، مـا يزيد احتمـال اإلصابـة ببثور 

القدم.

■  تجنب الوقوف والسـير لسـاعات طويلة، واسـتخدم وسـائل 
النقل متى أمكن ذلك.

■  المحافظة على نظافة القدمين وجفافهما.

جفاف الجسم
قد يتطلب أداء مناسك الحج السير لمسافات طويلة، إلى 
جانـب التعـرض ألشـعة الشـمس، وقـد ينشـغل الحجـاج أثنـاء 
ذلـك عـن شـرب كميـات كافيـة مـن المـاء ممـا قـد يـؤدي إلـى 
تعريض الجسـم للجفاف. لذلك، ينصح بالحرص على شرب 
المـاء والسـوائل باسـتمرار وبكميـات كافيـة، حيـث يُوصـى 
بتنـاول مـا يعـادل ثمانيـة أكـواب مـن المـاء يومًيـا، كمـا يُنصـح 
بزيادة هذه الكمية في حال فقدان السـوائل نتيجة التعرق أو 

اإلسهال أو التقيؤ.

نصائح لتجنب مشاكل 
الجهاز الهضمي

■  تجنب األطعمة المحضرة في ظروف غير صحية.
■  االلتـزام بنظـام غذائـي وتناول الطعـام بانتظـام للوقاية من 

اضطراب المعدة الناتج عن تغيير عادات األكل.
الراحـة،  إلـى  والخلـود  السـوائل،  شـرب  مـن  ■  اإلكثـار 
واالسـتمرار فـي اسـتخدام األدويـة، وتجنـب الخـروج فـي 

الشمس عند اإلصابة باإلسهال تجنًبا لحدوث الجفاف.
■  اتبـاع عـادات النظافـة الشـخصية من خـالل غسـل اليدين 
دائًمـا قبـل تنـاول الطعـام وبعـده، وعقـب اسـتخدام الحمام 

ولمس األشياء.
■  تنـاول طعـام صحـي، حيث تُعـد الفاكهـة والخضـراوات من 
أهـم مصـادر الفيتامينـات والمعـادن ومضـادات األكسـدة 
والعناصـر الغذائيـة األخرى التي تدعم جهـاز المناعة، لذا 

يجب الحرص على تناولها.

األغراض الشخصية
مـع مالحظـة أن موسـم الحـج لهـذا العـام يقتصـر علـى 
األشـخاص الذيـن ال يعانـون مـن أمـراض مزمنـة، تتضمـن 
القائمـة التالية بعض العناصر الضرورية التي يُنصح بالتأكد 

من توفرها عند تجهيز حقيبة السفر:
■  معقم اليدين.

■  عدد كاٍف من الكمامات الطبية الستبدالها بشكل دوري.
■  مسكن لأللم وخافض للحرارة.

■  مراهم مسكنة لإلصابات العضلية.
■  مرهم واٍق من أشعة الشمس.

■  مرطب جلدي لمنع جفاف الجلد.
■  أدوات العناية بالنظافة الشخصية، مثل المقصات وأدوات 

تقليم األظافر.

القواعد األربع لسالمة الغذاء
هنـاك أربـع نصائـح عمليـة بسـيطة تسـاعدكم علـى 
البقـاء فـي مأمـن مـن األمـراض التـي يمكـن أن تنتقـل 
بواسطة الطعام في مطبخكم، قبل وأثناء وبعد تحضير 

الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة، وهي كالتالي:
■  التنظيـف: تنظيـف األسـطح المختلفـة فـي المطبـخ 
بشـكل كامـل بالمـاء والصابـون قبـل تحضيـر الطعـام 
وبعـده، والتأكـد مـن تعقيمهـا بالكامـل. كمـا ينبغـي 
غسـل اليديـن بالماء والصابون مـدة 40 إلى 60 ثانية 
بعـد التعامل مـع اللحوم واألطعمـة البحرية واألطعمة 
النيئـة. اغسـل األدوات والسـطوح المسـتخدمة فـي 
تحضيـر الطعـام بالكامـل، وتجنـب أي تالمـس بيـن 
الطعام المطهو أو الجاهز لألكل وبين الطعام النيء.

الطهـو  وطـرق  الصحيـة  الوصفـات  اتبـاع  ■  الطهـو: 
المهـم تسـخين  الطعـام. فمـن  لتحضيـر  المناسـبة 
الفرن مسبًقا بشكل مناسب قبل استخدامه، والتأكد 
مـن طهـو الطعام جيًدا وبدرجة الحـرارة الموصى بها 
قبـل التقديـم، ال سـيما عنـد طهـو اللحـوم واألطعمـة 
البحرية، التي قد يتسـبب طهوها بدرجة متوسطة أو 
منخفضـة فـي مخاطر علـى الصحـة. وللتأكـد من أن 
هـذه األطعمـة مطهـوة جيـًدا، يمكـن وضـع ميـزان 
حرارة داخل الطعام المطهو أو استخدام السكين، إذ 
ينبغـي بالعصـارة التـي تخـرج منـه أن تكـون نظيفـة 

وخالية من الدماء.
■  الفصـل بيـن األغذيـة: ينتـج التسـمم الغذائـي وبقيـة 

األمـراض المنتقلـة بالطعـام عـن انتشـار الجراثيـم 
المؤذيـة الموجـودة فـي طعـام مـا إلـى أطعمـة أخـرى 
المهـم  مـن  لـذا  المطبـخ.  أدوات  أو  األيـدي  عبـر 
المحافظـة علـى نظافـة اليديـن وأدوات المطبخ لمنع 
حـدوث ذلـك. ويجب الفصـل دائًما بين الطعـام النيء 
والطعام المطبوخ أو الجاهز لألكل، وتخصيص ألواح 
تقطيـع وسـكاكين وأدوات منفصلـة لـكال الصنفيـن. 
كمـا يجـب غسـل اليديـن بالمـاء والصابون جيـًدا قبل 

تحضير الطعام النيء وبعده.
■  التبريد: بعد طهو الطعام، تجنب وضعه في البراد أو 
الثالجـة وهـو ال يـزال سـاخًنا، ألن ذلـك قـد يسـبب 
تسـمًما غذائًيـا الحًقا عند تناولـه، حيث يجب تبريده 
أواًل فـي درجـة حرارة الغرفة لفترة تتراوح بين سـاعة 

وساعتين بعد الطبخ.
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ارتِد كمامة الوجه في 
األماكن العامة.

عند مخالطتك اآلخرين في 
أماكن العمل وخارجها.

اغسل يديك بالماء والصابون 
من 40 إلى 60 ثانية. أو 

استخدم ُمطهر اليدين لمدة 
20 ثانية.

تجنب التجمعات
سواء في محيط العمل أو في 

محيط األسرة واألصدقاء.

حافظ على مسافة
آمنة من اآلخرين
ال تقل عن مترين.

ال تلمس وجهك.
تجنب لمس عينيك

وأنفك وفمك.

كوفيد-19 لم ينته بعد 
ال تكن متساهاًل، ألنك قد تكون ناقاًل للمرض دون أن تعلم

أوصـت منظمـة الصحـة العالميـة بـأن يسـتمر الجميـع فـي ارتـداء الكمامـة، حتـى هؤالء 
الذين تلقوا كامل جرعات التطعيم.

حافظ على صحتك وصحة من حولك والتزم بارتداء الكمامة داخل العمل وخارجه.

التساهل قد ُيدمر حياة أشخاص آخرين.

هنوف السليم 

التقـــدم فـــي العمـــر وحـــده ال يعنـــي  الظهـــران - 
بالضـــرورة أن تكـــون شـــخًصا ناضًجـــا، فـــاألول حقيقـــة 
مـــن حقائـــق الحيـــاة، بينمـــا الثانـــي هـــو اختيـــار. والنضـــج 
ال يحـــدث بشـــكل طبيعـــي أو ببســـاطة مـــن خـــالل التقـــدم 
ـــب الكثيـــر مـــن  ـــة تتطل ـــه عملي ـــل إن فـــي الســـن فحســـب، ب
الجهـــد والعمـــل الجـــاد الـــذي يأتـــي مـــن خـــالل الوعـــي 

الذاتي واإلدراك واإلخالص المستمر لضبط النفس.
وكمـــا يقـــول المثـــل الشـــهير لســـورين كيركيغـــارد، »ال 
يمكـــن فهـــم الحيـــاة إال عندمـــا نـــرى آخرهـــا، ولكننـــا 
ـــا  ـــا«، فنحـــن ال ننمـــو بيولوجًي يجـــب أن نعيشـــها مـــن أوله
فقـــط  وإنمـــا ننمـــو بشـــخصيتنا وتجاربنـــا وخبراتنـــا، 
لنمـــو  األهميـــة  مـــن  القـــدر  بنفـــس  يعـــد  مـــا  وهـــو 

أجسادنا.
ـــدٍر  ـــى ق ـــح عل ـــا لنصب ـــا من ـــوب فعلًي ـــا هـــو المطل إًذا، م

كبير من النضج؟
ــة  ــن كليـ ــر، مـ ــتيفن مارمـ ــي، سـ ــب النفسـ ــا للطبيـ وفًقـ
ــإن  ــوس، فـ ــوس أنجلـ ــي لـ ــا فـ ــة كاليفورنيـ ــب بجامعـ الطـ
هنـــاك خمـــس خصائـــص للوصـــول إلـــى أعلـــى مســـتويات 

ــعادة  ــر سـ ــق وأكثـ ــاة أعمـ ــى حيـ ــول علـ ــج، وللحصـ النضـ
وإنتاجية.

وأول هـــذه الخصائـــص التـــي حددهـــا مارمـــر مـــا 
ـــكان  ـــار الم ـــم«؛ فنحـــن ال نخت ـــرف »بالســـيطرة والتحك يع
الـــذي نولـــد فيـــه، وال نختـــار مـــن يكـــون آباؤنـــا، ولكـــن مـــع 
ــم فـــي  ــا علـــى التحكـ ــع قدرتنـ ــر، تتسـ ــا فـــي العمـ تقدمنـ
ـــا. وال شـــك أن  ـــارات والقـــرارات التـــي تشـــكل حياتن الخي
رفـــض التكيـــف الذاتـــي بنـــاًء علـــى الخيـــارات التـــي 
ـــة  ـــري، ولعـــب دور الضحي ـــاة بشـــكٍل جب ـــا الحي ـــا لن تضعه
دائًمـــا مـــا هـــو إال أحـــد عالمـــات عـــدم النضـــج الكامـــل 
للشـــخص. وبالمقابـــل فـــإن ممارســـة هـــذا النـــوع مـــن 
الســـيطرة علـــى الـــذات ومحاولـــة التكيـــف مـــع الخيـــارات 
المتاحـــة فـــي حياتنـــا فـــي ســـن مبكـــرة يُنمـــي لدينـــا 

الشعور بالنضج.
ــؤولية«،  ــر إلـــى أن جانـــب »تحمـــل المسـ ــار مارمـ وأشـ
بوصفـــه أحـــد خصائـــص الشـــخصية الناضجـــة يمكـــن أن 
نحققـــه مـــن خـــالل االعتـــراف بمســـؤولية أفعالنـــا، ومنهـــا 
ــبيل  ــى سـ ــج، علـ ــدم النضـ ــات عـ ــن عالمـ ــا. فمـ أخطاؤنـ
ـــي تســـببنا  ـــا الت ـــى أخطائن ـــن عل ـــوم اآلخري ـــال؛ أن نل المث
ــا  ــا؛ أن نـــرى االلتزامـــات عبًئـ ــه أيًضـ ــا، ومـــن عالماتـ بهـ

نـــود التخلـــص منـــه، فاالســـتعداد لتحمـــل االلتزامـــات 
والوفاء بها دليٌل على النضج. 

ورأى مارمـــر أن مهـــارة »احتـــواء المشـــاعر« تشـــكل 
إحـــدى خصائـــص الشـــخصية الناضجـــة، حيـــث يمكننـــا 
ــم  ــا نراهـ ــن عندمـ ــر الناضجيـ ــخاص غيـ ــاف األشـ اكتشـ
ــع  ــارض مـ ــا يتعـ ــور بمـ ــهولة إذا جـــرت األمـ ــون بسـ ينفعلـ
آمالهـــم ومخططاتهـــم. بـــل إنـــه يمكـــن قيـــاس النضـــج 
بمـــدى القلـــق والتوتـــر الـــذي يمكننـــا أن نتحملـــه ونســـيطر 
ــكل  ــرف بشـ ــا للتصـ ــا ويدفعنـ ــيطر علينـ ــه، ال أن يسـ عليـ
غيـــر الئـــق تجـــاه أنفســـنا أو تجـــاه اآلخريـــن. حيـــث يمكـــن 
تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــالل ممارســـة التعبيـــر عـــن مشـــاعرنا 
فـــي المـــكان المناســـب، والوقـــت المناســـب، وبالطريقـــة 

المناسبة.
ــخة  ــر راسـ ــة نظـ ــخص لوجهـ ــالك الشـ ــد امتـ ــا يعـ كمـ
وواضحـــة، إحـــدى عالمـــات النضـــج التـــي تمكـــن صاحبهـــا 
ــي  ــه فـ ــي حياتـ ــر فـ ــي تمـ ــل التـ ــات األمـ ــع خيبـ ــن وضـ مـ
منظورهـــا الصحيـــح. فقـــد يكـــون مـــن الصعـــب أن نواجـــه 
ـــا  ـــا عندم ـــي حياتن ـــا ف ـــي تواجهن ـــل الت ـــات األم ـــى خيب أول
ـــات األمـــل ال تتوقـــف  ـــرة، لكـــن خيب نكـــون فـــي ســـن صغي
ـــا  ـــي حياتن ـــا ف ـــي مواجهتن ـــل تســـتمر ف ـــة ب ـــي ســـن معين ف

ـــي  ـــا ف ـــا نســـتمر نحـــن بدورن ـــي الســـن فيم ـــا ف ـــع تقدمن م
مواجهتهـــا بمزيـــد مـــن النضـــج والقـــوة مـــن خـــالل 

التحكم في إحباطنا وتقبله. 
ـــة  ـــى حيادي ـــا الســـيطرة عل ومـــن عالمـــات النضـــج أيًض
مشـــاعرنا فـــي المواقـــف المختلفـــة، بحيـــث تبقـــى نظرتنـــا 
ـــة ال تتجـــاوز الحـــدث إلـــى صاحـــب الحـــدث وال  موضوعي
تخرجنـــا عـــن ســـياق حكمنـــا العـــام عليـــه. فعلـــى ســـبيل 
ــن تصـــرف شـــخص  ــتائين مـ ــون مسـ ــا نكـ ــال، عندمـ المثـ
مـــا، علينـــا أن نضـــع خطـــأه فـــي ســـياقه الطبيعـــي ال أن 
ـــل يجـــب أن  ـــى كامـــل شـــخصه، ب ـــى الحكـــم عل نتجـــاوزه إل
كـــون موضوعييـــن وحيادييـــن ومنصفيـــن فـــي آن مًعـــا، مـــن 
ـــا  خـــالل عـــدم نســـيان كل التجـــارب اإليجابيـــة التـــي مررن

بها مع نفس الشخص.
وأخيـــًرا فـــإن التحلـــي بفهـــم عميـــق ألفـــكار وســـلوكيات 
اآلخريـــن بمـــا يجعلهـــا منطقيـــة بالنســـبة لنـــا هـــو دليـــل 
نضـــج علـــى حكمنـــا علـــى األمـــور. فـــال يتعيـــن علينـــا 
بالضـــرورة أن نتفـــق معهـــم، ولكـــن يجـــب أن نفهـــم 

الطريقة التي يفكرون ويتصرفون بها.
فهـــل نحـــن ناضجـــون بمـــا يكفـــي ألعمارنـــا أم أن 

أعمارنا تكفي ألن نكون حًقا ناضجين ؟!

أعمارنا بخبراتنا ونضجنا.. ال بتصرُّم سنواتنا!



الخميس ٢٨ ذو القعدة 144٢هـ، ٨ يوليو 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 بالوكالة: 
وليد يوسف الهالل
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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1 2
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* حل العدد الماضي

يقـول المثـل اإلنجليـزي طريـق األلـف ميـل يبـدأ بخطـوة واحـدة. وأكتـب هـذه المقالـة 
وأنـا أتوقـع وصولـي اليـوم إلـى مليـون خطـوة )٥٠٠ ميـل( منـذ أن بـدأ تطبيـق هاتفـي 
الجـوال يعـد خطواتـي منـذ نحـو ٥ شـهور فـي إطـار برنامـج بدأتـه مؤخـًرا إلعـادة هيكلـة 

حياتي لجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، بعد أن اقتربت من منتصف العقد الخامس.
وعندمـا يفكـر اإلنسـان بتحسـين نفسـه تأتـي فكـرة روح التنافـس التـي تعـزز األداء، 
ولكـن عندمـا تدخـل مع منافسـين يفوقونـك بكثيـر فربما يكـون لذلـك أثر عكسـي عليك. 
ولكـن الدخـول فـي تنافـس وسـباق مـع النفـس فكـرة جديـرة بالتبنـي ألنهـا تدفع اإلنسـان 
ألن يتفـوق علـى ذاته باسـتمرار، وهذا يجعلـه في أفضل حاالتـه. واإلنسـان بطبيعته يميل 
إلـى الراحـة، وهنـاك مـن يركـن إلـى الكسـل. ولكـن طلـب الكفـاءة والقـوة وحفـظ النفـس 
يتطلـب بـذل الجهـد والتعـب ومقاومـة النـزوع للراحـة، وكمـا فـي بيـت الشـعر المنسـوب 

لإلمام علي كرم اهلل وجهه:
تَِعش ساِلًما َوالَقوُل فيَك َجميُل ُصِن النَفَس َواحِملها على ما يزِينُها  

والحيـاة المتزنـة فيهـا مسـاحة للراحـة وفيها مسـاحة للتعـب والجهـد والتطـور والنمو. 
الـذات وتحقيـق رقمـك القياسـي  وبالنسـبة لـي بـدأت فـي ذهنـي فكـرة التسـابق مـع 
الخـاص بـك )Personal Best( قبـل نحـو ١٥ عاًمـا، حينمـا كانـت ابنتـاي ديمـة ودانـة 
تشـاركان، وهمـا دون سـن العاشـرة، فـي سـباقات رياضـة السـباحة فـي الحـي السـكني 
بالظهـران، وكان المشـرفون علـى السـباق يحسـبون لـكل متسـابق أفضـل األوقـات التـي 
سـجلها؛ فـكل متسـابق مـن جهـة يتسـابق مـع نفسـه وسـجله السـابق، ومـن جهـة أخـرى 
يتسـابق مـع غيـره. ومـع وجـود تلـك الفكـرة فـي الذهـن إال أنهـا لـم تتحـول عنـدي إلـى 

التزام يغير السلوك.
أرامكـو  فـي  اإلداري  التطويـر  برامـج  أحـد  األخيـرة وضمـن  السـنة  خـالل  ولكـن 
التنفيذييـن  المدربيـن  أحـد  يقدمهـا  التـي  البرامـج  أحـد  إلـى  انضممـُت  السـعودية، 
)executive coaching(، الـذي سـألني عـن الهـدف الـذي أرجـو تحقيقـه ليتـم تطويـر 
 )Personal Best( برنامجـي التدريبـي وفًقـا لذلـك، وكانـت قـد تبلـورت فـي ذهنـي فكـرة
وتحولـْت لتكـون فكـرة أكثـر شـمولية، وهـي أن تكـون »أفضـل نسـخة مـن نفسـك«، أو 
»اإلصـدار الجديـد مـن نفسـك«؛ أي أن تعمـل لتطويـر و»تحديـث« نفسـك أسـوة بأجهـزة 
الجـوال والبرمجيـات والروبوتـات بحيـث تكـون مواكًبـا للتغييـر وتتمتـع بالتنافسـية. وقـد 
بـدأت برنامًجـا لتحـدي الـذات فـي خمسـة مجـاالت أراهـا جوهريـة لـكل فـرد أن يعـزز 

قدراته ويحسن من أدائه فيها مقارنة بخط أساسه، وهي:
١- الجانـب الذهنـي، وهـو يتطـور ويتحسـن بقـراءة الكتـب والتعلـم وتحديـث مهـارات 

العمل والحياة.
٢- الجانب الجسدي، وهو يتحسن بممارسة الرياضة والغذاء والعادات الصحية.
٣- الجانب الروحي، وهو يقوى بالعبادة والتأمل والقرب من اهلل والعمل لآلخرة.

٤- الجانـب العاطفـي، ويتعـزز بمشـاعر المحبـة والعالقـة اإليجابيـة والتواصـل مـع 
األسرة واألصدقاء وزمالء المهنة.

٥- الجانب المالي، ويتحسن باالدخار واالستثمار وتنمية الثروة.
الـى أفضـل نسـخة منهـا، أخـًذا فـي  الـذات والوصـول بهـا  وال يخفـى أن تحسـين 
االعتبـار أنـه ال يكلـف اهلل نفًسـا إال وسـعها، يتطلـب جديـة وإرادة قويـة وجهـاًدا للنفـس، 
وعلـو همـة وحافـًزا يدفعـك للنهـوض وأداء أشـياء ربمـا تسـتصعب القيـام بهـا ولكنهـا 
ممكنـة. فكمـا قـال تومـاس أديسـون: العبقريـة ١% موهبـة وإلهـام و ٩٩% جهـد وتعـب. 
كمـا أنـه يتطلـب وقًتـا فهـو ال يحـدث بيـن يـوم وليلـة وإنمـا يحـدث بشـكل تدريجـي وعلـى 
مـدى شـهور وسـنوات. وإن القليـل الدائـم مـن الجهـد خيـر مـن الكثيـر المتقطـع. وهنـاك 
واجـب أخالقـي علـى كل إنسـان قـادر أن يرتقـي بنفسـه إلـى قمتهـا، فهـو صاحـب القمـة، 

وأال يترك نفسه في القاع أو في منتصف المرتقى. وكما قال أبو الطيب المتنبي:
كنقِص القادرين على التماِم ولم أَر في عيوب الناس عيًبا  

وهنـا أود التركيـز علـى نقطـة مهمـة جـًدا: نجاحـك فـي تحسـين ذاتـك والوصـول بهـا 
إلـى النسـخة األفضل منهـا ال يعني أن تكـون اسـتثنائًيا أو خارًقا أو أن يكون لـك أثر غير 
عـادي فـي العالـم، وإنمـا يعنـي أخـذ الحيـاة بجديـة، وإدراك أن الحيـاة ليسـت فقـط 
للراحـة وإنمـا جـزء منهـا راحـة وجـزء منهـا تعـب، وأن ذلـك مـن متطلبـات النمو؛ فـال نمو 

يأتي دون بذل الجهد، فالمولى عز وجل جعل ذلك من سننه الكونية.
وإذا كانـت أدبيـات اإلدارة وتطويـر الـذات تنامـت فـي الثالثيـن عاًمـا األخيـرة بدعـوى 
أن كل شـخص ينبغـي أن يكـون اسـتثنائًيا، فـإن اإلنسـان عندمـا يبـذل األسـباب ويجـد 
ويجتهـد وال يـدع النزعـة للراحـة تسـيطر عليه سـيكون دون شـك في مسـتوى متميـز، قد 
ال يكـون اسـتثنائًيا ويتـرك أثـًرا خالـًدا، ولكنـه حتًمـا سـيكون شـخًصا متوازًنا، مؤثـًرا على 

األقل في محيطه الصغير، وهذا بحد ذاته فضيلة ينبغي عدم تفويتها.

كن »اإلصدار الجديد من 
نفسك«

فؤاد فهد الذرمان *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

ذاكرة الصورة

في كافة شؤون الحياة وفي مختلف أبعادها، ثمة آصرة ال تنفصل بين الماضي والحاضر )والمستقبل بالتأكيد(، الماضي الذي عاشه أجدادنا والحاضر 
الذي نعيشه والمستقبل الذي سيعيشه أحفادنا. قد تبدو هذه اآلصرة والعالقة أوضح وأجلى في مجال ما مقارنة بغيره من المجاالت، ولكنها حاضرة 

وآثارها ال تغيب، وإن كنا جاهلين لبعضها وغير ملمين ببعضها اآلخر. 
قد يتصور بعض أبناء هذا الجيل أن عالقتنا بالسينما وحضورها في فضائنا االجتماعي وليدة السنوات األخيرة، ولكن حقيقة األمر أن جذورها تمتد 

لزمان بعيد، وكما هو متوقع وكما بات أمًرا غير مستغرب، كان ألرامكو السعودية حضورها وأثرها وتأثيرها في كل ذلك. 
في الصورة األولى يبدو عدد من الموظفين الذين يقومون بتركيب أحد األفالم السينمائية في الجهاز المخصص للعرض داخل سينما أرامكو في الحي 

السكني في الظهران في عام 1950م. وفي الصورة الثانية نشاهد عدًدا من حضور مهرجان أفالم السعودية الذي اختتم فعالياته في نسخته السابعة مساء 
يوم أمس األربعاء. أما المكان فهو  سينما إثراء المبنية على أحدث الطرز المعمارية والتقنية مواكبة لعصرنا الذين نحيا فيه. 

* كاتب سعودي


