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صفحة ٧

إطالق تطبيق )نافيغيتور(
 تقنية تساعد الموظفين

 في الوصول إلى المناطق
النائية بأمان

34
ســـعودية  شـــركات  مـــع  الســـعودية  أرامكـــو  عتهـــا  وقَّ عقـــًدا 
وعالمية، لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد واإلنشاءات، 
تهـــدف إلـــى رفـــع إنتـــاج النفـــط الخـــام والغـــاز، مـــن حقلي 
ي، حيـــث ســـيتم رفـــع اإلنتـــاج مـــن النفـــط  المرجـــان والبـــرِّ
الخـــام إلـــى 550 ألـــف برميـــل يومًيا، إلـــى جانـــب 2.5 مليار 
قـــدم مكعبة قياســـية في اليـــوم من الغـــاز، بقيمـــة إجمالية 

للعقود بلغت 18 مليار دوالر.

صفحة 5

صفحة ٤

أرامكو 
السعودية 
تستضيف 

طالبات 
برنامج 

»موهبة«

االحتفال بتخريج 57 من الموظفين الشباب من جامعة 
هونج كونج للعلوم والتقنية

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

٠٦/٠٧ ٠٦/14 ٠٦/21 ٠٦/28 ٠٧/٠٥

تم اختبار تطبيق »نافيغيتور« الجديد بواسطة 25 موظًفا، ويظهر في الصورة من اليسار مساعد ناظر إدارة اإلنتاج في شمال 
الغوار، حسين الخيواني، ومالحظ أعمال خدمات اآلبار، ناصر القحطاني، ورئيس االستبيانات في وحدة التنقيب الشمالية، 

ح لهم البحث بسرعة ودقة أكبر عن مواقع اآلبار،  ز، فقد أتاح للعاملين المصرَّ علي الغامدي. يقول القحطاني إن التطبيق متميِّ
وخطوط األنابيب، وخطوط اإلمداد والتنقل بينها بكل يسر.

)تصوير: محمد آل ابن الشيخ(

صفحة ٣
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على بعض الطرق الســـريعة، تبـــدو الخضرة 
وهي تكســـو أطـــراف الطريـــق، وكأنهـــا إعالن 
رســـمي عـــن ربيع ملـــّون باألمـــل. تنســـى طول 
ـــل بيـــن المـــدن ومواقع  المســـافة وأنـــت تترحَّ
العمـــل، كلمـــا اســـترقت النظـــر وحّدقـــت في 
أشـــجار وأعشـــاب داعبتهـــا الريـــح فارتفعـــت 
ببركـــة األمطـــار التي تداعـــب بأناملهـــا اللدنة 
ات عـــدة خـــالل موســـم الخريف  األمكنـــة مـــرَّ
والشـــتاء وصـــوًل إلـــى الربيـــع الـــذي يباغتنـــا 

بزخات تنعش فينا جميل الذكريات.
الخضـــرة عنـــوان البهجـــة. ولن تحتـــاج إلى 
األثـــر  لتعـــرف هـــذا  الدراســـات  مـــن  كثيـــر 
اإليجابـــي للشـــجر؛ فالمســـاحات القاحلـــة ل 
تهب النـــاس إل الحيـــرة والقلـــق. ول ريب في 
أننا نحتاج الشـــجر كمـــا نحتاج الهـــواء والماء، 
ل ألجـــل البنـــاء الضوئـــي وحـــده، ول لنيـــل 
األنفاس الصحيـــة فقط، بل ألجـــل المحافظة 
على توازننا النفســـي وصفائنـــا الذهني، فنحن 
نهرب للطبيعـــة إذا ما رغبنا في التشـــافي من 
تعـــب الحياة. ولـــو تفحصـــت الدراســـات ذات 
الصلة لوجـــدت فيهـــا حديًثـــا عن أثـــر الحياة 

فـــي فضـــاء الشـــجر علـــى الصحـــة العقليـــة 
الكتئـــاب،  حـــالت  مـــن  والوقايـــة  أيًضـــا، 

والتخفف من ضغوط الحياة.
لذلـــك تأتي مبـــادرة أرامكـــو لزراعـــة مليون 
شـــجرة بمثابـــة عمـــارة للـــروح، روح اإلنســـان 
ز بهـــا دورها المشـــهود في  وروح المـــكان، تعزِّ
المحافظـــة علـــى التـــوازن البيئي. كل شـــجرة 
هـــي بمثابـــة وعـــد بأنفـــاس صحيـــة ومنظـــر 
جمالي وظل تســـتظل بـــه الكائنات مـــن حرارة 
الشـــمس. ل شـــك في أن هـــذه المبـــادرة التي 
تهدف إلـــى الوصـــول إلـــى الســـتدامة البيئية 
مهمـــة صعبـــة فـــي بيئـــة أدمنـــت شـــح الميـــاه 
ونـــدرة األمطار، غيـــر أنها في مبادرة الشـــركة 
ل إلى حلـــول ومعالجات ذكيـــة تحفظ لنا  تتحوَّ
مواردنـــا وتزيد مـــن حظوظنا في المســـاحات 

الخضراء.
بيننا وبين الشـــجرة المليون التي ســـتزرعها 
الشـــركة بضـــع ســـنين، وطالمـــا كانـــت اإلرادة 
لمســـاحات  ا مـــن  كثيـــر  ســـيخضرُّ  ئمـــة  قا
الصفراء، وســـتصبح الخضرة محطات للبهجة 
أّنـــى ارتحلنا، حيـــث تهـــدف المبادرة للتوســـع 

فـــي مختلـــف المناطـــق. ســـنحاصر مداخـــن 
المصانـــع بأعنـــاق األشـــجار التـــي ســـتكفينا 
بعًضا مـــن انبعاثاتهـــا الضارة، كما ســـنحاصر 
التصحـــر وزحـــف الرمـــال ونهـــب األرض ثوًبا 

جديًدا.
هذه المبـــادرة التـــي تأتي في ســـياق مبادرة 
ا  فـــًز حا تكـــون  أن  ينبغـــي  كبـــر،  أ وطنيـــة 
للمواطنيـــن كـــي يبـــادروا أيًضا بالتشـــجير في 
فنـــاء بيوتهـــم وما حولهـــا، ليجعلوا مـــن بيوتهم 
القلـــق  وأحيائهـــم فضـــاءات طـــاردة أللـــوان 

والكآبة التي تتركها خشونة اإلسمنت. 
مـــن  أ  تبـــد صحتنـــا  علـــى  فظـــة  لمحا ا
المحافظة علـــى وجهنا األخضـــر وصيانته كي 
نحيـــا بيـــن أفيـــاء األمـــل. تعالـــوا نزرع بـــذوًرا 
تحـــرس مســـتقبل األجيـــال القادمـــة، وتهيـــئ 
المـــكان لحيـــاة أكثـــر نضـــارة، فالبلـــد الـــذي 
أعطانا كثيًرا مـــن خيراته يســـتحق أن نحرص 
على جعلـــه نموذًجا مشـــرًقا في تطويـــر البيئة 
والمحافظـــة علـــى توازنهـــا، ليصبـــح كل واحد 
منا كالشـــجرة الطيبة، يظلل اآلخرين بأفعاله، 

ويمنحهم من ثمار أفعاله الخّيرة.

األشجار.. ربيع الروح واألمل!
إضـــاءة

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

عماد العمران
emad.umran.1@aramco.com

إدارة تطوير األعمال الجديدة

عدٌد من أعضاء إدارة الدعم الفني لمنطقة األعمال 
الشمالية في أرامكو السعودية، يحتفون باالعتماد المعياري 

لـ 33 اختباًرا وفق معايير المنظمة الدولية للتوحيد 
.)ISO( القياسي

تحقيق إنجازات جديدة في مختبرات منطقة 
األعمال الشمالية

تناقيـــب - عـــّززت إدارة الدعـــم الفنـــي فـــي منطقـــة 
األعمـــال الشـــمالية مـــن عـــدد الختبـــارات التـــي تُجريهـــا 
وفـــق المعيـــار الدولـــيISO/IEC 17025: 2017، حيـــث 
ـــة  ـــر العالمي ـــاًرا وفـــق المعايي نجحـــت فـــي اعتمـــاد 33 اختب
التـــي تُطّورهـــا المنظمـــة الدوليـــة للتوحيـــد القياســـي 

.)ISO(
ويأتـــي هـــذا اإلنجـــاز، ثمـــرة للجهـــود المســـتمّرة التـــي 
األعمـــال  منطقـــة  فـــي  الفنـــي  الدعـــم  إدارة  تبذلهـــا 
فـــي  التـــي تُجريهـــا  الشـــمالية  لعتمـــاد الختبـــارات 
مختبراتهـــا، حيـــث كانـــت البدايـــة بالحصـــول علـــى أعلـــى 
اعتمـــاد دولـــي مـــن هيئـــة خدمـــات العتمـــاد الدوليـــة 
ألربعـــة  األمريكيـــة  المتحـــدة  الوليـــات  فـــي   )IAS (

اختبـــارات فـــي مـــارس 2017م، ليرتفـــع العـــدد إلـــى 21 القافلة األسبوعية 
ـــاًرا فـــي  ـــك 33 اختب ـــد ذل ـــّم بع ـــاًرا فـــي عـــام 2018م، ث اختب
الوقـــت الحالـــي. ومـــن خـــالل تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز، 
أصبـــح مختبـــر تناقيـــب التابـــع لـــإدارة، األعلـــى علـــى 
مســـتوى الشـــركة مـــن حيـــث عـــدد مـــن الختبـــارات 

المعتمدة لمختبر ميداني.
معايير المنظمة الدولية 

للتوحيد القياسي 
وحـــول الجهـــود المبذولـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق هـــذا 
اإلنجـــاز، أوضـــح مديـــر إدارة الدعـــم الفنـــي فـــي منطقـــة 
ــاًل:  ــان، قائـ ــتاذ فيصـــل الضبيبـ ــال الشـــمالية، األسـ األعمـ
»كانـــت مختبراتنـــا تُشـــّغل بواســـطة مقـــاول حتـــى نوفمبـــر 
2017م، وقـــد تمكّنـــا، خـــالل أقـــّل مـــن عاميـــن، مـــن أن 

نكـــون المختبـــر الميدانـــي األكثـــر تأهيـــاًل فـــي أرامكـــو 
السعودية«.

وعقـــب الحصـــول علـــى العتمـــاد األخيـــر، أصبحـــت 
معظـــم الختبـــارات الخاصـــة بعيِّنـــات النفـــط الخـــام والمـــاء 
وزيـــت التشـــحيم والعيِّنـــات البيئيـــة، والتـــي تُجـــرى فـــي 
مختبـــرات قســـم ضمـــان الجـــودة والســـالمة فـــي منطقـــة 
األعمـــال الشـــمالية، خاضعـــًة لمعاييـــر المنظمـــة الدوليـــة 
للتوحيـــد القياســـي. ويُعـــد الحصـــول علـــى هـــذه العتمـــادات 
الدوليـــة ذا أثـــر إيجابـــي مباشـــر علـــى موظفـــي المعامـــل، إذ 
ــودة  ــر الجـ ــا لمتثالهـــم ألعلـــى معاييـ ــًزا إضافًيـ تُمثـــل حافـ
فـــي جميـــع المختبـــرات التابعـــة لـــإدارة فـــي تناقيـــب 
ومنيفـــة والخرســـانية والقطيـــف، والتـــي تُجـــري اختباراتهـــا 
علـــى عيِّنـــات الختبـــار فـــي جميـــع مرافـــق األعمـــال البريـــة 

والبحرية في منطقة األعمال الشمالية.
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خلق آلف الوظائف وزيادة القدرات اإلنتاجية
ع عقوًدا بقيمة 18 مليار دوالر  أرامكو السعودية توقِّ

لرفع إنتاج حقلي المرجان والبرِّي

عـــت أرامكـــو الســـعودية، يـــوم الثالثـــاء 6 ذو  الظهـــران - وقَّ
القعـــدة 1440هــــ )9 يوليـــو 2019م(، 34 عقـــًدا مـــع شـــركات 
ســـعودية وعالميـــة، لتنفيـــذ مشـــاريع للتصميـــم والتوريـــد 
واإلنشـــاءات، تهـــدف إلـــى رفـــع إنتـــاج النفـــط الخـــام والغـــاز، 
ي، حيـــث ســـيتم رفـــع اإلنتـــاج  مـــن حقلـــي المرجـــان والبـــرِّ
مـــن النفـــط الخـــام إلـــى 550 ألـــف برميـــل يومًيـــا، إلـــى 
جانـــب 2.5 مليـــار قـــدم مكعبـــة قياســـية فـــي اليـــوم مـــن 

الغاز، بقيمة إجمالية للعقود بلغت 18 مليار دولر.
ـــر  وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبي
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر: 
»تواصـــل أرامكـــو الســـعودية ريادتهـــا العالميـــة فـــي صناعـــة 
النفـــط والغـــاز عبـــر تطويـــر وإنشـــاء برنامـــج عمـــالق 
ومتكامـــل لزيـــادة إنتـــاج النفـــط مـــن حقلـــي المرجـــان 
ـــدُّ هـــذا  ـــاز. ويَُع ـــع الغ ي وإنشـــاء معمـــل ضخـــم لتصني ـــرِّ والب
البرنامـــج مـــن أبـــرز مشـــاريع الطاقـــة التـــي يتـــم تنفيذهـــا 
ــة  ــة وبريـ ــق بحريـ ــن مرافـ ـ ــو يتضمَّ ــم، فهـ ــي العالـ ــوم فـ اليـ
إلنتـــاج 550 ألـــف برميـــل مـــن النفـــط يومًيـــا، ومعمـــل 
الغـــاز  مـــن  قـــدم قياســـية مكعبـــة  مليـــار   2.5 بطاقـــة 
الطبيعـــي تشـــمل إنتـــاج 360 ألـــف برميـــل مـــن ســـوائل الغـــاز 

الغنية باإليثان والمكونات األثقل«.

منظومة مشاريع تعزِّز 
قدرات الشركة 

ـــل  وأضـــاف الناصـــر أن هـــذا الســـتثمار الرأســـمالي يمّث
ـــّزز قـــدرات أرامكـــو الســـعودية بشـــكل  منظومـــة مشـــاريع تع
كبيـــر، وتدعـــم خططهـــا الســـتثمارية علـــى المـــدى الطويـــل 
ـــى  ـــى النفـــط. وباإلضافـــة إل ـــب العالمـــي عل ـــة الطل فـــي تلبي
ذلـــك، يُســـهم البرنامـــج فـــي نمـــو الطاقـــة اإلنتاجيـــة للغـــاز 
بشـــكل كبيـــر، وهـــذا بـــدوره يُســـهم فـــي التنويـــع القتصـــادي 
للمملكـــة فـــي الصناعـــات الكيميائيـــة، كمـــا يســـاعد علـــى 
تحســـين البيئـــة ورفـــع مســـتوى الكفـــاءة مـــن خـــالل زيـــادة 
اســـتخدام الغـــاز فـــي إنتـــاج الكهربـــاء وخفـــض اســـتخدام 

الوقود السائل.

القافلة األسبوعية 

وغيـــر  المباشـــرة  الوظائـــف  آلف  المرجـــان  برنامـــج 
المباشـــرة، غالبيتهـــا لـــدى القطـــاع الخـــاص فـــي قطـــاع 
زيـــن بذلـــك جهـــود أرامكـــو  الهندســـة واإلنشـــاءات، معزِّ

السعودية في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل.

برنامج زيادة اإلنتاج في حقل المرجان
ـــاج  ـــادة إنت ـــارة عـــن برنامـــج مشـــاريع متكامـــل لزي هـــو عب
النفـــط الخـــام والغـــاز المصاحـــب، والغـــاز غيـــر المصاحـــب، 
وغـــاز أعلـــى المكمـــن، مـــن حقـــل المرجـــان المغمـــور، حيـــث 
ســـيتم إنشـــاء معمـــل بحـــري حديـــث لفصـــل الغـــاز عـــن 
ـــاه.  ـــاز وحقـــن المي ـــة للنفـــط والغ ـــت، و24 منصـــة بحري الزي
إضافـــة إلـــى توســـعة مرافـــق معالجـــة النفـــط المركزيـــة فـــي 
تناقيـــب، وإنشـــاء معمـــل متكامـــل لمعالجـــة الغـــاز فريـــد مـــن 
مخصصـــة  فـــق  مرا وكذلـــك  لمملكـــة،  ا فـــي  نوعـــه 
لســـتخالص ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي وتجزئتهـــا، ومرافـــق 
ـــة  ـــد الطاق ـــزدوج لتولي ـــاج م ـــل إنت ـــاز، ومعم ـــن الغ ـــع وحق لبي
الكهربائيـــة، وآخـــر لتحليـــة الميـــاه، وإنشـــاء خطـــوط أنابيـــب 
نقـــل جديـــدة للنفـــط الخـــام والمنتجـــات األخـــرى إلـــى 
منصـــات التصديـــر والمســـتهلكين المحلييـــن، وكذلـــك 
ـــج عـــن  ـــن النات توســـعة الحـــي الســـكني لســـتيعاب الموظفي

توسع أعمال الشركة في منطقة األعمال الشمالية.
ويهـــدف برنامـــج زيـــادة اإلنتـــاج فـــي حقـــل المرجـــان إلـــى 
رفـــع حجـــم إنتـــاج النفـــط الخـــام العربـــي المتوســـط بمقـــدار 
300 ألـــف برميـــل فـــي اليـــوم. كمـــا يهـــدف البرنامـــج 
لمعالجـــة 2.5 مليـــار قـــدم مكعبـــة قياســـية فـــي اليـــوم مـــن 
ـــي  ـــل ف ـــف برمي ـــع 360 أل ـــاج بواق ـــع اإلنت ـــك رف ـــاز، وكذل الغ
ـــان  ـــى اإليث ـــة عل اليـــوم مـــن ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي المحتوي

والمكونات األثقل.

برنامج زيادة اإلنتاج في حقل البرِّي
يهـــدف البرنامـــج إلـــى زيـــادة اإلنتـــاج بواقـــع 250 ألـــف 
برميـــل مـــن النفـــط الخـــام العربـــي الخفيـــف فـــي اليـــوم مـــن 
هـــذا الحقـــل البحـــري. وسيشـــتمل البرنامـــج علـــى إنشـــاء 
معمـــل جديـــد لفـــرز الغـــاز عـــن النفـــط، فـــي جزيـــرة أبـــو 

دعم التوطين واالقتصاد الوطني
وباإلضافـــة للقيمـــة القتصاديـــة اإلســـتراتيجية التـــي 
مهـــا برنامـــج المرجـــان لعوائـــد الشـــركة والتنميـــة  يقدِّ
الصناعيـــة فـــي المملكـــة، فهـــو يدعـــم بشـــكل كبيـــر القطـــاع 
الخـــاص. حيـــث تـــم إرســـاء المشـــاريع علـــى 16 شـــركة 
ات فـــي المملكـــة فـــي مجـــالت  محليـــة وعالميـــة لهـــا مقـــرَّ
األعمـــال الهندســـية والتوريـــد واإلنشـــاء. وقـــد بلغـــت نســـبة 
العقـــود التـــي فـــازت بهـــا الشـــركات المحليـــة 50% مـــن 
إجمالـــي العقـــود. وبذلـــك يَُعـــدُّ برنامـــج المرجـــان األعلـــى 
بيـــن المشـــاريع الصناعيـــة العمالقـــة بالمملكـــة مـــن حيـــث 

نسبة المحتوى المحلي.
وقـــد تـــم إلـــزام الشـــركات الفائـــزة بالعقـــود بزيـــادة حجـــم 
مشـــتريات المـــواد والمعـــدات مـــن المصّنعيـــن الوطنييـــن، 
لدعـــم التصنيـــع الوطنـــي، ورفـــع مســـتوى المحتـــوى المحلـــي 
إلـــى 70% بحلـــول عـــام 2021م، وهـــو مـــا يَُعـــدُّ أهـــم أهـــداف 
القيمـــة  »تعزيـــز  برنامجهـــا  عبـــر  الســـعودية  أرامكـــو 
المملكـــة  فـــي  التوريـــد  لقطـــاع  اإلجماليـــة  الُمضافـــة 
)اكتفـــاء(«. ومـــن المأمـــول أن توّلـــد منظومـــة المشـــاريع فـــي 

ي. أمين الناصر، وقيادات الشركة، مع ممثلي الشركات السعودية والعالمية التي تم توقيع 34 عقًدا معها بقيمة 18 مليار دوالر لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد واإلنشاءات، التي تهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز من حقلي المرجان والبرِّ

ستدعم هذه 
االستثمارات تركيزنا 

المستمر على 
استخدام أفضل 

التقنيات، وتطبيق 
أفضل الممارسات 

في مجال إنجاز اآلبار 
وإدارة المكامن. كما 
أن هذه االستثمارات 

سوف ُتمّكن 
الشركة من تحقيق 

خفض أكبر في 
االنبعاثات الكربونية 

التي تصدر عن 
الزيوت الخام التي 

تنتجها، وهو ما 
يتواءم مع 

إستراتيجية الشركة 
في هذا الصدد.

أمين الناصر

علـــي لمعالجـــة 500 ألـــف برميـــل مـــن الخـــام العربـــي 
الخفيـــف فـــي اليـــوم، إلـــى جانـــب إنشـــاء مرافـــق إضافيـــة 
الخرســـانية،  فـــي  الغـــاز  معمـــل  فـــي  الغـــاز  لمعالجـــة 
المـــواد  مكثفـــات  مـــن  برميـــل  لـــف  أ  40 لمعالجـــة 
ـــن البرنامـــج إنشـــاء  الهيدروكربونيـــة المصاحبـــة. ويتضمَّ
محطـــة حقـــن ميـــاه، وجزيرتـــّي حفـــر صناعيتيـــن، و11 
منصـــة نفـــط، وحقـــن ميـــاه بحريـــة، وتســـعة مواقـــع بريـــة 

إلنتاج النفط وتوريد المياه.
جديـــر بالذكـــر أن الطاقـــة اإلنتاجيـــة القصـــوى للنفـــط 

في الشركة ثابتة عند ١٢ مليون برميل يومًيا.
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في إطار جهودها لزيادة الوعي ونشر المعرفة
دائرة أنظمة الطاقة تستضيف طالبات برنامج "موهبة"

ن نادي صدى للخطابة إدارة األمن الصناعي بمنطقة األعمال الشمالية تدشِّ

يمين: لين هاشم، إحدى الطالبات 
المشاركات في اللقاء، تطرح سؤااًل 

ضمن سيل من األسئلة التي 
طرحتها المشاركات وعكست 

ا بمعرفة مفاهيم  اهتماًما جلّيً
الطاقة المتجّددة وتطبيقاتها. 

يسار: الدكتورة هالة الهاشم، إلى 
جانب الطالبات في جولة في معرض 

الطاقة في مركز إثراء. وقد أّكدت 
الدكتورة هالة أن مثل هذه البرامج 

تنقل الصورة الحقيقية للطالب عن 
الدور الريادي ألرامكو السعودية في 

مجال الطاقة المتجّددة.
)تصوير: حسن المبارك(

لقطة جماعية لألعضاء المؤسسين لنادي صدى للخطابة التابع إلدارة أعمال األمن الصناعي في منطقة األعمال الشمالية، ويظهر في الصورة األستاذ جابر السهيمي، )التاسع من اليمين(.

المملكـة  فـي  المتجـّددة  الطاقـة  »مسـتقبل  الظهـران - 
تصنعـه عقـول الشـباب«؛ هـذه كانـت رسـالة اللقـاء التوعـوي 
الـذي نّظمتـه إدارة أنظمـة الطاقـة المتجـّددة تحـت شـعار 
»إلهـام قـادة المسـتقبل في مجـال الطاقـة المتجـّددة«، وذلك 
يـوم الخميـس 1 ذو القعـدة 1440 هــ )4 يوليـو 2019م(، فـي 
مركـز التبـادل التقنـي فـي أرامكو السـعودية، ضمـن جهودها 
الشـاب حـول  الجيـل  أفـراد  بيـن  والمعرفـة  الوعـي  لنشـر 

الطاقة المتجّددة.
واسـتهدف اللقـاء، الـذي يُنّظم للمرة الثالثـة ضمن برنامج 
التوعيـة المدرسـية، 52 طالبـة فـي برنامـج موهبـة تفاوتـت 
15 و17 عاًمـا، وذلـك فـي إطـار المسـؤولية  أعمارهـّن بيـن 

الجتماعية لدائرة أنظمة الطاقة في أرامكو السعودية.

مستقبٌل واعد للجيل الشاب 
وللطاقة المتجّددة

وقـد شـارك فـي اللقـاء نائـب الرئيـس ألنظمـة الطاقـة، 
األسـتاذ عبدالكريـم الغامـدي، بكلمـة أّكـد فيهـا أن برنامـج 
التوعيـة المدرسـية هـو جـزء مـن مبـادرات الشـركة المتنّوعة 
لخدمـة المجتمـع، كمـا أشـار إلـى أن مثـل هـذه البرامـج لهـا 
تأتـي  المسـتقبل، وأنهـا  أهميـة قصـوى فـي صناعـة جيـل 
متناغمـة مـع إسـتراتيجيات الشـركة علـى المـدى البعيـد. 
ووّجـه الغامـدي خطابـه للمشـاركات بقولـه: »أنتـم أجيـال 
المعرفـة  نشـر  مسـؤولية  عاتقكـم  علـى  وتقـع  المسـتقبل، 
وإيصـال المعلومـة إلـى باقـي أفـراد المجتمـع حـول الطاقـة 

المتجّددة«.
وعـن مسـتقبل الطاقـة المتجـّددة فـي المملكـة، أوضـح 
الغامـدي أنهـا سـتكون مصـدًرا رئيًسـا فـي توليـد الطاقـة 
لالسـتهالك المحلّـي، مّمـا سيُسـهم فـي الحـد مـن اسـتهالك 

للخطابـــة  نـــاٍد  أول  مؤخـــًرا  ـــن  ُدشِّ  - تنـــورة  رأس 
)توستماســـترز( تابـــع إلدارة أعمال األمـــن الصناعي في 
أرامكـــو  فـــي  مـــرة  الشـــمالية ألول  منطقـــة األعمـــال 
الســـعودية، وذلك في مركـــز التطوير القيـــادي في رأس 
تنـــورة، حيث التحق بـــه أكثر من 44 موظًفـــا من مختلف 

أقسام اإلدارة.
وبهـــذه المناســـبة، ألقـــى مديـــر إدارة أعمـــال األمـــن 
الصناعـــي بمنطقـــة األعمـــال الشـــمالية، األســـتاذ جابر 
الســـهيمي، كلمة افتتاحية أكد فيها أن العنصر البشـــري 

ميثم الموسوي

عبداهلل الحربي

النفط الخام، ويساعد في حماية البيئة.
مـن جانبـه، أّكـد مديـر إدارة أنظمـة الطاقـة المتجـّددة، 
األسـتاذ محمـد الحربـي، فـي كلمتـه، الـدور الريادي للشـركة 
فـي مجـال الطاقـة المتجـّددة، قائـاًل: »إّن المملكـة تتمتـع 
أرامكـو  كانـت  وقـد  المتجـّددة،  للطاقـة  وفيـرة  بمصـادر 
السـعودية سـّباقة فـي هذا المجـال، فقد أنشـأت أول توربين 
للريـاح فـي طريـف، كمـا يعتمـد مجمـع المـدرا علـى الطاقـة 
الشمسـية التـي توّلدهـا ألـواح الطاقـة فـي مواقف السـيارات 

في المجمع«.

ريادة الشركة في آفاق جديدة
مـن جهتهـا، أّكـدت مسـؤولة مسـار الطاقـة المتجـددة فـي 
برنامـج موهبـة، الدكتـورة هالـة الهاشـم، محوريـة الطاقـة 
دة في البرنامج، قائلًة: »مسـار الطاقـة المتجّددة هو  المتجـدِّ
أحـد المسـارات العلميـة المهمـة التي يقّدمهـا برنامج موهبة 
المجـال  لتحفيزهـم علـى دخـول هـذا  المـدارس،  لطـالب 
المتنامـي فـي المملكـة«. وحـول الغايـة المرجـوة مـن برنامـج 
خـالل  »مـن  هالـة:  الدكتـورة  قالـت  المدرسـية،  التوعيـة 
البرامـج،  هـذه  مثـل  فـي  السـعودية  أرامكـو  مـع  شـراكتنا 
نسـتطيع نقـل الصـورة الحقيقيـة للطـالب عـن دور الشـركة 
الريـادي فـي مجـال الطاقـة بجميـع مصادرهـا، بمـا فيهـا 

الطاقة المتجّددة«.
وقـد تضّمن اللقاء، سلسـلة من العـروض التوعوية، قّدمها 
كلٌّ مـن: إبراهيـم اليحيـى، ونـور شـهاب الديـن، مـن قسـم 
ومعتـز  المتجـّددة،  الطاقـة  مشـاريع  ومسـاندة  تطويـر 
حيـث  الطاقـة،  أنظمـة  تخطيـط  إدارة  مـن  القحطانـي، 
للمشـاركات عـن  نُبـذة عاّمـة  إعطـاء  العـروض  اسـتهدفت 
الطاقـة المتجـّددة ومصادرهـا والمنافـع المرجـّوة منهـا، كمـا 
سـلّطت الضـوء علـى اثنيـن مـن أبـرز مصادرهـا فـي المملكـة 
وهمـا: الطاقـة الشمسـية، وطاقـة الريـاح. إلـى جانـب ذلـك، 

شـمل برنامـج اللقـاء جولـة فـي معـرض الطاقـة فـي مركـز 
الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي )إثـراء(، لالّطـالع علـى 
نّفذتهـا  التـي  المتّجـددة  نمـاذج مصّغـرة لمشـاريع الطاقـة 

أرامكو السعودية.

اهتماٌم وتفاعل يحّفز التطوير
وخـالل اللقـاء، تفاعلـت المشـاركات بحماس مـع مقّدمي 
العروض، إذ توالت األسـئلة الدقيقة عاكسـًة شغًفا حقيقًيا، 
دة  لمتجـّد ا قـة  الطا مفاهيـم  بمعرفـة  جلّيًـا  ًمـا  واهتما
طالبـات  إحـدى  الشـعيبي،  عذبـة  وقالـت  وتطبيقاتهـا. 
المرحلـة الثانويـة المشـاركات فـي البرنامـج: »كانـت رسـالة 
البرنامـج واضحـة فـي أّن مسـتقبل الطاقـة المتجـّددة هـو 
بأيدينـا«. وأضافـت الشـعيبي: »محتـوى اللقاء جاء متناسـًبا 
مـع المسـتوى المعرفـي للمشـاركات، وهـو بمنزلـة الخطـوة 
األولـى فـي الدخـول إلى عالـم الطاقـة المتجّددة«. ولـم تبُد 
ليـن هاشـم، وهـي طالبـة فـي المرحلـة المتوّسـطة، أقـّل 
حماًسـا فـي إبـداء إعجابهـا، حيـث قالـت: »كانـت تجربـًة ل 
تُنسـى، اسـتفدت منهـا فـي معرفة كثير مما كنـت أجهله عن 
الطاقـة المتجـّددة وعـن أرامكـو السـعودية. لقـد أصبحـت 
يُمكننـي  للشـركة،  أخـرى  برامـج  عـن  للبحـث  متحّفـزة 

اللتحاق بها«.
وإذ تخّطط إدارة أنظمة الطاقة المتجّددة لالسـتمرار في 
تنظيـم البرنامـج، تتضافـر الجهـود لتطويـر محتواه ليتناسـب 
مـع الفئـات الُمسـتهدفة. حول ذلك، تحّدثت مسـؤولة تنسـيق 
البرنامـج، داليـا المسـلم: »بـدأت هـذه المبـادرة فـي 2018م، 
وقـد ُصّمـم البرنامج ليكون تفاعلًيا يُعطي المعارف األسـاس 
ويُثيـر  المـدارس،  لطـالب  المتجـّددة  الطاقـة  مجـال  فـي 
اهتمـام المشـاركين فيـه، ونحن نعمل على التطوير المسـتمر 
للبرنامـج مـن خـالل اسـتطالع آراء الطـالب المشـاركين، 

ليتناسب مع الفئات العمرية المختلفة«.

في أرامكو الســـعودية هو رأس مال الشـــركة األول، حيث 
يحظـــى بالدعـــم والتطويـــر، وأضـــاف أن إنشـــاء نـــاٍد 
للخطابـــة يمثـــل مبـــادرة جديـــدة لدعـــم رجـــال األمـــن 
الصناعي في مهـــارات القيادة والتطوير المســـتمر حتى 
مـــوا كل مـــا لديهم مـــن إبداعات في مجـــالت العمل  يقدِّ
فـــي قطـــاع األمـــن والســـالمة، وهـــو مـــا يعكـــس حرص 
اإلدارة علـــى دعم القـــوى العاملة لديهـــا والجيل الجديد 
مـــن شـــباب الموظفين لصقـــل مهاراتهم ونقـــل الخبرات 

إليهم.
بعد ذلـــك قـــام الرئيس الســـابق ألندية توستماســـترز 
فـــي المملكـــة، ومستشـــار أنديـــة توستماســـرز أرامكـــو 

الســـعودية، والمستشـــار الهندســـي فـــي إدارة التصنيـــع 
وأنظمـــة التحكـــم، ســـليمان الماضي، بعرض شـــامل عن 
مـــه من فـــرص ألعضائها  أنديـــة توستماســـترز ومـــا تقدِّ
التواصـــل والقيـــادة،  فـــي تطويـــر مهـــارات  لإســـهام 
لتمكينهـــم مـــن المنافســـة علـــى المراكـــز األولـــى فـــي 
مختلـــف المحافـــل علـــى مســـتوى المنطقـــة، والمملكـــة 

والعالم. 
حضر حفل التدشـــين رئيـــس أندية توستماســـترز في 
أرامكو الســـعودية، ومحلل أســـاليب نظـــم التنقيب، رامي 
آل جـــواد، حيـــث أكـــد أن نـــادي صـــدى هـــو أحـــد أكبر 
األنديـــة المســـجلة فـــي الشـــركة مـــن حيـــث األعضـــاء 

المؤسســـين بعـــدد ٤٤ عضـــًوا، وهـــو ما يعكـــس حرص 
موظفي األمن علـــى التطوير الذاتي، وحماســـهم لتطوير 
مهـــارات التواصل والقيادة للرقي والتعلُّم على المســـتوى 
المهني والشـــخصي، كما أشـــاد بالجهـــود المبذولة منذ 
مه النـــادي من فرص  بداية تأســـيس النادي، وما ســـيقدِّ
تطويريـــة يمكـــن الســـتفادة منهـــا عـــن طريـــق البرنامج 
التعليمـــي المتوفر من خالل اإلنترنت. كما أشـــار إلى أن 
موســـم المســـابقات يبـــدأ فـــي شـــهر يناير مـــن كل عام 
وينتهـــي بتنافـــس أبطال األقســـام فـــي إبريل، ثـــم يتأهل 
الفائـــز األول ليتنافـــس علـــى بطولـــة العالـــم فـــي شـــهر 

أغسطس.

من خالل شراكتنا 
مع أرامكو السعودية 
في مثل هذه البرامج، 
نستطيع نقل الصورة 
الحقيقية للطالب عن 

دور الشركة الريادي 
في مجال الطاقة 

بجميع مصادرها، بما 
فيها الطاقة 

المتجّددة.
د. هالة الهاشم

4
١١ يوليو ٢٠١٩    القافلة األسبوعية



إطالق تطبيق )نافيغيتور(
تقنية تساعد الموظفين في الوصول إلى المناطق النائية بأمان

علي الغامدي، رئيس االستبيانات في وحدة التنقيب الشمالية، هو أحد الموظفين الـ 25 الذين تم اختيارهم لتجربة تطبيق 
ح  مة. ويتيح التطبيق للعاملين المصرَّ نافيغيتور الجديد، يقوم بالبحث عن موقع باستخدام تقنية أرامكو السعودية المتقدِّ

لهم البحث بسرعة ودقة أكبر عن مواقع اآلبار، وخطوط األنابيب، وخطوط اإلمداد والتنقل بينها. 
)تصوير: محمد آل ابن الشيخ(

من أعالي سالسل الجبال إلى الصحاري الشاسعة، تتربع 
المملكة على 2.15 مليون كيلومتر مربع في مناخ وطبيعة 
عين، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق نافيغيتور  جغرافية متنوِّ

نهم من التنقل  الجديد لموظفي أرامكو السعودية، حيث يمكِّ
بأمان وكفاءة كبيرين بين مواقع الشركة النائية العديدة. 

ينطوي العمل في 
المناطق النائية على 

صعوبات عديدة، 
وُيعد هذا التطبيق 
أحدث مبادرة من 

المبادرات التي تلجأ 
لها أرامكو السعودية 

باستمرار لالرتقاء 
بسالمة موظفيها 

العاملين في 
المناطق النائية.

نايف الغافل

تنتشـــر أعمال ومرافق أرامكو الســـعودية في عديد من 
أنحـــاء المملكـــة المترامية األطراف. وهذا مـــا دعا خبراء 
التقنيـــة فـــي الشـــركة إلطـــالق تطبيـــق إرشـــادات مبتكـــر 
للطرق على األجهزة الجوالة مؤخًرا، لمســـاعدة الموظفين 

الميدانيين على التنقل إلى مواقع العمل النائية.
وتأتـــي الســـالمة علـــى رأس األولويـــات عندمـــا يتنقل 
الموظفـــون الميدانيون في أرامكو الســـعودية عبر مناطق 
المملكـــة النائية، التي تتســـم بوعورة تضاريســـها وقســـوة 
مناخهـــا، من أجـــل العمل في مواقـــع الشـــركة، أو صيانة 

بنيتها التحتية، أو استكشاف المكامن.
م تطبيق إلرشـــادات الطـــرق أُعد مؤخـــًرا يدعى  ويقـــدِّ
ـــٍل موثوقـــة لمواقـــع أرامكـــو  »Navigator« إرشـــادات تنقُّ
الســـعودية ومرافقهـــا ومكامنها، ويســـاعد الموظفين على 
التنقل بمســـتوى أعلى مـــن األمان بأقصر مســـافة ممكنة 

إلى مواقع الشركة النائية العديدة.
وتعليًقـــا علـــى ذلك، قـــال مديـــر إدارة خدمـــات الحفر 
وصيانة اآلبار، األســـتاذ نايف الغافـــل: »ينطوي العمل في 
المناطـــق النائيـــة علـــى صعوبـــات بعينها مثل المســـافات 
الطويلـــة واألحـــوال الجويـــة الصعبـــة والعواقـــب الوخيمة 
ة  التـــي يمكن أن تحدث إذا ما تقّطعت الســـبل بالمرء، فثمَّ
عدد مـــن الهواجس التي تشـــغل البال فيمـــا يتعلق بالعمل 
ـــل موثوقة يُعد  فـــي المناطق النائية، ووجود إرشـــادات تنقُّ
الطريقة المثلـــى للحد من مخاطر عـــدم الوصول للوجهة 
د. ويُعـــد هـــذا التطبيـــق  المطلوبـــة فـــي الموعـــد المحـــدَّ
أحـــدث مبـــادرة مـــن المبـــادرات التـــي تلجـــأ لهـــا أرامكو 
السعودية باســـتمرار لالرتقاء بســـالمة موظفيها العاملين 

في المناطق النائية«.

التطبيق يمكنه العمل باالعتماد 
على شبكة اإلنترنت أو دونها

يســـتخدم التطبيـــق الذي ُطـــوِّر من خالل التعـــاون بين 
قســـم مواقـــع اآلبـــار، وإدارة اإلنتـــاج فـــي شـــمال الغوار، 
وإدارة تقنيـــة المعلومـــات تقنيـــة التتبـــع عبـــر األقمـــار 
الصناعيـــة لتوفيـــر نظام إرشـــادات للطرق يتســـم بدرجة 

عالية من الموثوقية واألمان.
من جهته، قال مدير إدارة تطبيقات الشـــركة، األســـتاذ 
عبدالعزيـــز الشـــافي: »تأتـــي هـــذه الوســـيلة فـــي إطـــار 
الجهـــود المســـتمرة، التي تبذلهـــا إدارة تقنيـــة المعلومات 
للنهـــوض بالســـالمة والكفـــاءة فـــي األعمـــال الميدانيـــة؛ 
فالتطبيق يحد من إمكانية ضياع الســـائقين خارج الطرق 
الممهـــدة عنـــد التنقـــل إلـــى المرافـــق النائيـــة بمـــا يكفل 
تحقيق أثر إيجابي ينعكس على الســـالمة وتكلفة األعمال 
الميدانيـــة على حد ســـواء. وهـــو جزء من نهج الحوســـبة 
المتنقلة في الشـــركة، الذي يمّثل ركيزة رئيســـة من ركائز 
برنامـــج التحـــوُّل الرقمـــي فـــي الشـــركة )تقنيـــات الثورة 

الصناعية الرابعة(«.
وللبحث عـــن المواقع يســـتخدم هذا التطبيـــق الفاعل، 
دة، كاًل مـــن بيانات الطرق  الذي يعمل علـــى منصات محدَّ
التجاريـــة، وبيانات الخرائط الخاصة بأرامكو الســـعودية، 
ويشـــتمل على إرشـــادات تعرض على الشاشات باإلضافة 

إلى إرشادات صوتية.
وقال رئيس قســـم خدمات الحلول فـــي إدارة تطبيقات 
الشـــركة، خالد العرفـــج: »التطبيق وســـيلة رائعة وســـهلة 

جانيت بينهيرو

الســـتخدام، وهـــو يعمـــل علـــى األجهـــزة الجوالـــة التـــي 
تســـتخدم نظامـــي أندرويـــد وآي أو إس، ويمكنـــه العمـــل 
بالعتمـــاد علـــى شـــبكة اإلنترنـــت أو دونها فـــي المناطق 
التـــي ل تتوفـــر فيهـــا هـــذه الشـــبكة. ويمكن للمســـتخدم 
اختيـــار بيانـــات خرائـــط أرامكـــو الســـعودية وتحميلهـــا 
وعرضها والبحـــث عن وجهـــات مضافة للمواقـــع النائية، 
د مســـبًقا أو  باإلضافة إلى التنقل باســـتخدام مســـار محدَّ
رحلـــة ميدانيـــة ُخطط لها فـــي المكاتـــب، فالتطبيق يوّفر 
الوجهـــة  إلـــى  للوصـــول  منهجيـــة  طرًقـــا  للمســـتخدم 

المطلوبة«.

االرتقاء بالتخطيط الميداني
وقـــد قام خمســـة من موظفـــي إدارة اإلنتاج في شـــمال 

14 ألـــف كيلومتـــر مربـــع تقريًبـــا، والتطبيق يســـاعدنا في 
التوجه مباشرة إلى المكان الذي نحتاج الوصول إليه«. 

مـــن جانبـــه، قـــال ناظـــر قســـم مواقـــع اآلبـــار، ســـالم 
القحطاني: »تشـــهد أنشـــطتنا توســـًعا مســـتمًرا في شتى 
التقنيـــة لتوفيـــر تطبيـــق  أنحـــاء المملكـــة، واســـتخدام 
د ببيانات محدثة بشـــكل مباشـــر  إلرشـــادات الطرق مـــزوَّ

لمواقع اآلبار ساعدنا على تذليل بعض العقبات«.

الحد من اآلثار على البيئة 
تُسهم مســـاعدة الســـائقين في البقاء على الطرق التي 
تحددهـــا الشـــركة، واتبـــاع مســـارات الطـــرق المثلى، في 
الحـــد مـــن اآلثـــار علـــى البيئـــة، فالقيـــادة خـــارج الطرق 
الممهـــدة دون ضوابط يؤثـــر على ســـطح األرض والغطاء 
النباتي وأشـــكال الحيـــاة البرية، فضاًل عـــن كونها عاماًل 
مـــن العوامـــل الرئيســـة التـــي تُســـهم فـــي تـــردي حالـــة 

األراضي في المناطق القاحلة.  

ل رقمي آمن تحوُّ
يُعـــد تطبيـــق نافيغيتـــور حلقـــة جديـــدة فـــي سلســـلة 
التطبيقـــات التـــي اعتمدتهـــا أرامكـــو الســـعودية، والتـــي 
تتماشـــى مع معايير األمـــن الدقيقة المتبعة في الشـــركة، 
إذ تســـتطيع الشـــركة فـــي حالـــة فقـــدان جهـــاز حـــذف 
البيانـــات بصورة ســـريعة، علًمـــا أن تطويـــر التطبيق يأتي 
في إطـــار »برنامـــج التحوُّل الرقمـــي« في الشـــركة، الذي 
يهـــدف إلى تحويلهـــا إلى شـــركة الطاقة الرقميـــة الرائدة 

في العالم بحلول عام 2022.
جديـــر بالذكر أنـــه يمكن للمســـتخدمين المصـــرح لهم 
فـــي الشـــركة طلـــب اإلذن للحصـــول علـــى التطبيـــق مـــن 
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الغـــوار باختبـــار التطبيـــق. وعلـــق األســـتاذ عبدالعزيـــز 
الصالح، الذي يشـــغل منصب مدير فـــي اإلدارة المذكورة: 
»اســـتفاد التطبيـــق من حلـــول الثـــورة الصناعيـــة الرابعة، 
وأنـــا فخور جـــًدا بتوفـــر هـــذا التطبيـــق وتخصيصه فهو 
يحّســـن تخطيـــط األنشـــطة الميدانية ويضمن الســـالمة 

الميدانية«.
وقـــال رئيـــس وحـــدة هندســـة أعمـــال إدارة اإلنتاج في 
شـــمال الغوار، شـــباب العتيبـــي: »عندما حّملـــت التطبيق 
ال الخـــاص بالعمـــل لم أعـــد بحاجة  علـــى هاتفـــي الجـــوَّ
إلرشـــادات من أكثر من شـــخص ألعبـــر الطـــرق الترابية 
غيـــر المألوفـــة. ومـــن خـــالل اتبـــاع إرشـــادات التطبيق، 
يســـتطيع المســـتخدم الوصـــول بســـرعة إلـــى الوجهـــة 
المطلوبة، ويتمكن من اســـتخدام معلومات أحوال الطقس 
لضمـــان القتراب مـــن الموقع مـــن التجاه األكثـــر أماًنا، 
فالتطبيـــق ســـهل الســـتخدام، ول يتطلب تدريًبـــا خاًصا، 
وهـــو مماثـــل لتطبيـــق خرائـــط جوجـــل من حيث ســـهولة 

الستخدام«.
وجاء انطباع علـــي الغامدي حول التطبيق في الســـياق 
نفســـه، علًمـــا بأن علـــي، الذي يـــرأس فريًقا للمســـح كان 
مـــن بيـــن 20 موظًفـــا مـــن موظفـــي قســـم مواقـــع اآلبار 
العامليـــن فـــي المواقع النائيـــة الذين عكفوا علـــى اختبار 

التطبيق منذ شهر مارس.  
وقـــال الغامـــدي: »باإلضافـــة إلـــى إرشـــادات الطريق، 
يحســـب التطبيـــق المســـافة والوقـــت، مما يجعلك تشـــعر 
النائيـــة،  المناطـــق  إلـــى  الســـفر  عنـــد  أكبـــر  بأمـــان 
واســـتخدامنا لهـــذا التطبيـــق خيـــر دليـــل علـــى تطبيقنـــا 

مة حالًيا«.  للتقنيات المتقدِّ
وقال حســـين الخيواني، الذي يشـــغل منصب مســـاعد 
ناظـــر فـــي إدارة اإلنتـــاج شـــمال الغـــوار، والـــذي التحـــق 
بأرامكـــو الســـعودية منـــذ 29 عاًمـــا: »التطبيـــق مفيد في 
حـــالت الطـــوارئ على وجـــه الخصـــوص، فالمنطقة التي 
تديرها إدارة اإلنتاج في شـــمال الغوار تمتد على مســـاحة 
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يهدف إلى تمكين المرأة وتوفير فرص وظيفية
قريًبا.. مركز الغوار لتعليم قيادة السيارات للسيدات 

في األحساء يدرِّب 20 ألف سائقة سنوًيا

ـــف  عـــت أرامكـــو الســـعودية، وشـــركة )جل الظهـــران - وقَّ
ـــس  ـــف ألين ـــام جل ـــة تقضـــي بقي ـــس(، مؤخـــًرا، اتفاقي ألين
بتشـــغيل مركـــز الغـــوار الجديـــد لتعليـــم قيـــادة الســـيارات 
للســـيدات فـــي األحســـاء، والـــذي ســـيتمّكن مـــن تدريـــب 20 
ـــا إســـهاًما  ـــة بوصفه ـــي التفاقي ـــف ســـائقة ســـنوًيا. وتأت أل
ــي  ــرأة فـ ــن المـ ــياق تمكيـ ــي سـ ــركة فـ ــه الشـ ــًرا تقّدمـ كبيـ

المملكة، ودعم القتصاد الوطني.
وكان مديـــر عـــام التدريـــب والتطويـــر فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، األســـتاذ فيصـــل الحجـــي، قـــد وّقـــع فـــي يـــوم 
ـــو 2019م(، مـــع رئيـــس شـــركة  13 شـــوال 1440هــــ )16 يوني
جلـــف ألينـــس، األســـتاذ عامـــر بالحصـــا، مذكـــرة تفاهـــم 
تمّكـــن جلـــف ألينـــس مـــن تشـــغيل مدرســـة تعليـــم قيـــادة 
الســـيارات فـــي الغـــوار، والتـــي ســـتفتح أبوابهـــا للجمهـــور 

في الربع الثالث من العام الجاري 2019م. 

تلبية الطلب الكبير
ـــر،  ـــر كبي ـــذا المشـــروع تأثي ـــال الحجـــي: »ســـيكون له وق
ن بفضـــل هـــذه التفاقيـــة مـــن تلبيـــة الطلـــب  حيـــث ســـنتمكَّ
الكبيـــر علـــى التعليـــم المتمّيـــز لقيـــادة الســـيارات لنكـــون 
ـــادة األخـــرى فـــي  ـــه مـــدارس القي ـــز تحتذي ـــاًل فـــي التمّي مث

شتى أنحاء المملكة«.
وتحـــدث الحجـــي عـــن الفـــرص الواعـــدة التـــي وفرهـــا 
القـــرار الملكـــي بالســـماح للمـــرأة بقيـــادة الســـيارة فـــي 
المملكـــة، وقـــال: »اســـتفاد عـــدد كبيـــر مـــن النســـاء 
وأســـرهن مـــن األمـــر الملكـــي الصـــادر عـــام 2017م والـــذي 

منح النساء الحق في قيادة السيارات«.
ــر إدارة التدريـــب الصناعـــي فـــي  ــال مديـ ــن قـ فـــي حيـ
أرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ ســـالم الشـــهري: »إن بنـــاء 

إطـــار القافلة األسبوعية  فـــي  يأتـــي  المركـــز  لهـــذا  الســـعودية  أرامكـــو 
اضطالعهـــا بمســـؤولياتها الجتماعيـــة ودورهـــا فـــي دعـــم 
وتمكيـــن المـــرأة لممارســـة أدوارهـــا المختلفـــة بصـــورة 

أفضل«. 

20 ألف سائقة سنوًيا
وســـيضطلع مركـــز الغـــوار لتعليـــم قيـــادة الســـيارات 
بتدريـــب حوالـــي 20 ألـــف ســـائقة ســـنوًيا، وســـيُجهز 
المركـــز بــــ 200 ســـيارة، وعشـــرة أجهـــزة محـــاكاة تفاعليـــة، 
دة بالتقنيـــات الحديثـــة،  وخمســـة فصـــول دراســـية مـــزوَّ
300 شـــخص، وحضانـــة، وعيـــادة.  لــــ  وقاعـــة تتســـع 
وســـيوفر المركـــز 200 وظيفـــة للكـــوادر الوطنيـــة للعمـــل 
بـــات ومســـؤولت اختبـــار ومحاِضـــرات وغيـــر ذلـــك  كمدرِّ

من الوظائف. 
وتبلـــغ مســـاحة المبنـــى 3500 متـــر مربـــع، فيمـــا تبلـــغ 
مســـاحة ســـاحة القيـــادة المجـــاورة 50 ألـــف متـــر مربـــع، 
وتجـــري حالًيـــا أعمـــال إنشـــاء لســـاحة القيـــادة وأعمـــال 
تجديـــد لمبنـــى قائـــم مـــن المقـــرر أن يصبـــح مقـــًرا 
تتســـم  تدريـــب  ســـاعات  المركـــز  وســـيقّدم  للمركـــز. 
بالمرونـــة، كمـــا ســـيلبي احتياجـــات الطالبـــات مـــن ذوات 

الحتياجات الخاصة.
ــم  ــتوى تعليـ ــور مسـ ــد للجمهـ ــز الجديـ ــيوفر المركـ وسـ
متميِّـــًزا لقيـــادة الســـيارات، بالمســـتوى نفســـه الـــذي 
يوفـــره مركـــز قيـــادة الســـيارات فـــي أرامكـــو الســـعودية 
لموظفـــات الشـــركة وأفـــراد أســـرهن فـــي الظهـــران. وقـــد 
دّرب مركـــز قيـــادة الســـيارات فـــي أرامكـــو الســـعودية 
ــا يزيـــد علـــى 2000 ســـائقة ووفـــر  ــام 2018م مـ منـــذ عـ
لهـــن المحاضـــرات فـــي الفصـــول الدراســـية، والتدريـــب 
علـــى الصيانـــة، وتجربـــة محـــاكاة القيـــادة، والقيـــادة علـــى 

الطرق.

لماذا الغوار؟ 
ـــادة الســـيارات،  ـــم قي ـــوار لتعلي ـــز الغ يُذكـــر أن اســـم مرك
ـــل نفـــط فـــي  ـــر حق ـــوار، وهـــو أكب ـــل الغ مســـتوحى مـــن حق
ويأمـــل  المملكـــة.  لرخـــاء  رئيـــس  ومصـــدر  العالـــم، 
القائمـــون علـــى مركـــز القيـــادة، أن يوفـــر المركـــز أيًضـــا 
مزيـــًدا مـــن الفـــرص لنســـاء المملكـــة. وتُمّثـــل زيـــادة 
ــات  ــن أولويـ ــي مـ ــاد الوطنـ ــي القتصـ ــرأة فـ ــاركة المـ مشـ
رؤيـــة المملكـــة 2030، وسيســـهل وجـــود عـــدد أكبـــر مـــن 
ــاد فـــرص  ــيارات إيجـ ــادة السـ ــاء اللواتـــي تعلمـــن قيـ النسـ
العمـــل  بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  وكذلـــك  لهـــّن،  عمـــل 

والمسؤوليات األسرية.
وقـــال مستشـــار التدريـــب والتطويـــر، عبـــداهلل العنـــزي: 
ـــز  ـــي إعـــداد وتشـــغيل مرك ـــو الســـعودية ف ـــرة أرامك »إن خب
تدريـــب قيـــادة الســـيارات بأرامكـــو الســـعودية ســـتكون 
مفيـــدة لـــدى تعـــاون أرامكـــو الســـعودية مـــع شـــركة جلـــف 

ألينس«.
ـــا كمشـــغل  ـــس مـــن موقعه ـــف ألين ـــر شـــركة جل وتوفِّ
لمركـــز التدريـــب علـــى قيـــادة الســـيارات عديـــًدا مـــن 
التـــي يمكـــن أن  المزايـــا، وذلـــك بفضـــل الخبـــرة 
الـــذي  للســـياقة،  اإلمـــارات  مـــن معهـــد  تســـتقيها 
ــم  ــركة لتعليـ ــد كشـ ــذا المعهـ ــل هـ ــه، ويعمـ ــب إليـ تنتسـ
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  الســـيارات  قيـــادة 

المتحدة.
وقـــال بالحصـــا: »أُســـس مركـــز تعليـــم القيـــادة التابـــع 
لنـــا منـــذ مطلـــع التســـعينيات، ونحـــن جـــادون بشـــأن 
التطـــور المســـتمر، والحـــرص علـــى توفـــر أحـــدث 
وأكثـــر التقنيـــات تطـــوًرا مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم 
لوضعهـــا موضـــع التنفيـــذ فـــي برنامجنـــا التدريبـــي 
لقيـــادة الســـيارات، وســـنبذل أقصـــى مـــا فـــي وســـعنا 

لالرتقاء بأدائنا يوًما بعد يوم«.

ع مع عامر  فيصل الحجي، )األول من اليمين جلوًسا(، يوقِّ
بالحصا االتفاقية التي تقضي بإنشاء وتشغيل مركز الغوار 

الجديد لتعليم قيادة السيارات للسيدات في األحساء، الذي 
سيتمّكن من تدريب 20 ألف سائقة سنوًيا. ويشهد توقيع 

االتفاقية المدير التنفيذي للسالمة واألمن الصناعي، 
األستاذ عالي الزهراني، )الرابع من اليمين(، وعدد من 

المسؤولين في الشركتين وقيادات المرور.

سيكون لهذا 
المشروع تأثير كبير، 

ن  حيث سنتمكَّ
بفضل هذه االتفاقية 

من تلبية الطلب 
الكبير على التعليم 

المتمّيز لقيادة 
السيارات، لنكون 

مثااًل في التمّيز 
تحتذيه مدارس 

القيادة األخرى في 
شتى أنحاء المملكة.

سيضطلع بتدريب حوالي
20,000

سائقة سنوًيا

ر 200 سيوفِّ
وظيفة للكوادر الوطنية للعمل 

بات ومسؤوالت اختبار ومحاضرات كمدرِّ

تبلغ مساحة المبنى
فيما تبلغ مساحة ساحة 3,500 متر مربع،

القيادة المجاورة 
50,000 متر مربع

 سُيجهز بـ 200 سيارة، و10 أجهزة
دة  محاكاة تفاعلية، و5 فصول دراسية مزوَّ

بالتقنيات الحديثة، وقاعة تتسع لـ 300 شخص، 
وحضانة، وعيادة

 تجري حالًيا أعمال اإلنشاء
لساحة القيادة، وأعمال التجديد 

لمبنى المركز

سيقّدم ساعات تدريب تتسم بالمرونة، 
كما سيلبي احتياجات المتدربات من ذوات 

االحتياجات الخاصة

مركز الغوار الجديد لتعليم 
قيادة السيارات للسيدات...
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استمراًرا في استثمارها في مواردها البشرية..

أرامكو السعودية تحتفل بتخريج 57 من موظفيها 
الشباب من جامعة هونج كونج للعلوم والتقنية

خريجو دفعة ٢٠١٩ من موظفي أرامكو السعودية الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هونج كونج للعلوم والتقنية في لقطة جماعية مع فهد الضبيب، المتحدث الرئيس في االحتفالية، ويظهر في الصورة قنصل المملكة العربية 
السعودية في هونج كونج، سعادة األستاذ عمر بن بخيت البنيان، )الخامس من اليمين جلوًسا(.

خالل حفل التخرج، أكدت ناظر قسم التواصل االجتماعي 
في أرامكو السعودية، وخريجة الجامعة، سارة التميمي، في 
خطابها االفتتاحي أن "القيمة الحقيقية لتجربتنا ال تأتي 

إال عندما نضع معارفنا ومهاراتنا وخبراتنا ورؤيتنا الجديدة 
في خدمة شركتنا ومجتمعنا وبلدنا".

الجامعـــي  البرنامـــج  مـــن  كجـــزء   - كونـــج  هونـــج 
المســـتضاف فـــي أرامكـــو الســـعودية، منحـــت جامعـــة 
درجـــة  المرموقـــة،  والتقنيـــة  للعلـــوم  كونـــج  هونـــج 
الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال للدفعـــة الثالثـــة، والمؤلفـــة 
مـــن 57 طالًبـــا مـــن موظفـــي الشـــركة، الذيـــن أكملـــوا، 
مؤخـــًرا، البرنامـــج الدراســـي المكثـــف لمـــدة عاميـــن فـــي 
كليـــة إدارة األعمـــال بالجامعـــة. ويعلـــم الحاصلـــون علـــى 
درجـــة ماجســـتير إدارة األعمـــال، الذيـــن ابتعثتهـــم الشـــركة 
إلـــى هونـــج كونـــج، أن أرامكـــو الســـعودية تســـعى لتكويـــن 
م  قيـــادة مختلفـــة، فالشـــركة فـــي الوقـــت الحالـــي تتقـــدَّ
ًعـــا وعالميـــة، وتطـــوًرا مـــن  بخطـــواٍت حثيثـــة تـــزداد تنوُّ

الناحية التقنية عّما كانت عليه في السابق.
وقـــد بـــدأ البرنامـــج الجامعـــي الـــذي تســـتضيفه أرامكـــو 
ـــد البرنامـــج  2009م، حيـــث مهَّ الســـعودية منـــذ عـــام 
الطريـــق أمـــام الشـــركة لتطويـــر رأس المـــال البشـــري 
الـــالزم، وقـــام علـــى تلبيـــة الطلبـــات المتزايـــدة للصناعـــة 
المتطـــورة. والجديـــر بالذكـــر، أن البرنامـــج شـــهد منـــذ 
انطالقتـــه تخريـــج المئـــات مـــن موظفـــي أرامكـــو الســـعودية 

عبر مختلف البرامج.

قادة الغد
تـــم إعـــداد برنامـــج ماجســـتير إدارة األعمـــال بجامعـــة 
هونـــج كونـــج للعلـــوم والتقنيـــة فـــي المملكـــة، مـــن أجـــل 
تعزيـــز التعـــاون وتحقيـــق التقـــّدم األكاديمـــي فـــي مجموعـــة 
العلمـــي والتقنيـــة  التعليـــم والبحـــث  مـــن موضوعـــات 
وخدمـــة المجتمـــع، إلـــى جانـــب إيـــالء األولويـــة القصـــوى 

لمجالت أبحاث الطاقة.
ـــام للشـــؤون  ـــر الع ـــل المدي ـــوف الحف ـــن ضي ـــن بي وكان م
العامـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ فهـــد الضبيـــب، 
والوكيـــل بكليـــة إدارة األعمـــال فـــي جامعـــة هونـــج كونـــج، 
ومديـــر برنامـــج ماجســـتير إدارة األعمـــال، الســـيد ســـتيفن 
ديكـــري، وجـــون وود، مؤســـس منظمـــة »روم تـــو ريـــد«، 
ـــى محـــو  ـــدُّ منظمـــة عالميـــة غيـــر ربحيـــة تركـــز عل التـــي تَُع

األمية والمساواة بين الجنسين في التعليم.
وقـــام الضبيـــب، أثنـــاء حديثـــه آلخـــر دفعـــة، بنقـــل 
تتطـــور  التـــي  الســـعودية  الكاملـــة ألرامكـــو  الصـــورة 

ـــل  ـــارات بشـــرية لجع وتتوســـع باســـتمرار، وتســـتلزم مه
التنوُّع أصاًل استراتيجًيا في الشركة.

وأشـــار الضبيـــب إلـــى التوجـــه الســـتراتيجي 
ـــورة  ـــن الث ـــى الســـتفادة م ـــي تعمـــل عل للشـــركة، الت
ـــة لســـتحداث  ـــة كوســـيلة تمكيني ـــة الرابع الصناعي
تقنيـــات مؤثـــرة فـــي مختلـــف المجـــالت، بمـــا فـــي 
إلـــى منتجـــات  الزيـــت الخـــام  ذلـــك تحويـــل 
كيميائيـــة، والمـــواد غيـــر المعدنيـــة، وأنظمـــة 
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محـــركات الوقـــود، واحتجـــاز الكربـــون واســـتخداماته 
وإمكانية تحويل الزيت إلى الهيدروجين.

ــم بـــكل بســـاطة  ــال الضبيـــب للخريجيـــن: »إن العالـ وقـ
ــم  ــي دوركـ ــا يأتـ ــادي مختلـــف، وهنـ ــٍط قيـ ــى نمـ ــاج إلـ يحتـ

لتكونوا مصدًرا للتغيير«.  

تحديات هائلة
وأوضـــح الضبيـــب فـــي خطابـــه للخريجيـــن، قائـــاًل: 
»لهـــذا الســـبب أعتقـــد أن درجـــة ماجســـتير إدارة األعمـــال 
التـــي عملتـــم بجـــد لتحصيلهـــا أكثـــر أهميـــة اآلن مـــن أي 
وقـــت مضـــى فـــي تاريـــخ أرامكـــو الســـعودية، فأعمـــال 
ــا  ــوم، كمـ ــد يـ ــا بعـ ــًدا يوًمـ ــزداد تعقيـ ــعودية تـ ــو السـ أرامكـ

وأنهـــا تواجـــه تحديـــاٍت أصعـــب ممـــا واجهتـــه ســـابًقا«، 
وأضـــاف: »وإذا كنـــا ســـنحتاج إلـــى موظفيـــن حاصليـــن 
علـــى درجـــة ماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال، فهـــذا هـــو 

الوقت المناسب«.
إلـــى ضـــرورة أن يتقـــن  وواصـــل حديثـــه باإلشـــارة 
الخريجـــون أكثـــر مـــن لغـــة، وأّكـــد الضبيـــب أنـــه لكـــي تكـــون 
قائـــًدا فّعـــاًل فـــي أرامكـــو الســـعودية 2030، فأنـــت لـــن 
تحتـــاج إلـــى التحـــدث بلغـــة ماجســـتير إدارة األعمـــال 
فحســـب، بـــل يجـــب أن تتحـــدث بطالقـــة مـــع جميـــع 
ــين والجيوفيزيائييـــن والقتصادييـــن  المعنييـــن والمهندسـ
وصنـــاع السياســـة وعلمـــاء البيئـــة وعلمـــاء الحاســـب اآللـــي 

وخبراء التقنيات والروبوتات. 
وحـــث خريجـــي ماجســـتير إدارة األعمـــال علـــى المضـــي 
قدًمـــا وبنـــاء مســـتقبل زاهـــر ألرامكـــو الســـعودية، وعلـــى أن 
الثقافـــات  للتغييـــر، والنفتـــاح علـــى  يكونـــوا مصـــدًرا 

األخرى، وإنشاء شبكة من العالقات.

مزايا تنافسية
وباإلضافـــة إلـــى برنامـــج الشـــهادات الجامعيـــة العليـــا، 
يوفـــر البرنامـــج الجامعـــي المســـتضاف فـــي أرامكـــو 
الســـعودية ميـــزة تنافســـية فـــي جـــذب واســـتبقاء رأس 

المال البشري.
وتتعـــاون أرامكـــو الســـعودية مـــع أفضـــل الجامعـــات 
والمعاهـــد العالميـــة حـــول العالـــم، لتقديـــم برامـــج عاليـــة 
الجـــودة ومعتمـــدة دولًيـــا للطـــالب الســـعوديين، لتكـــون 
ـــر  ـــة، وتســـتطيع أن توف ـــة ومرن ـــال واقتصادي داعمـــة لألعم
ــم  ــذ أبحاثهـ ــن تنفيـ ــم مـ ــة تمكنهـ ــرة عمليـ ــاركين خبـ للمشـ

في الموضوعات المتعلقة بالعمل.
ـــزة  ـــاز خمســـة طـــالب بجائ ـــد ف ـــد آخـــر، فق ـــى صعي وعل
التميـــز األكاديمـــي فـــي ماجســـتير إدارة األعمـــال عـــن هـــذا 
العـــام وهـــم: أحمـــد محبـــوب العويفـــي، وســـعيد صالـــح 
الغامـــدي، وعلـــي حيـــدر الشـــريف، وكونـــال كومـــار، وبريـــان 

جوناثان باروت.

إن العالم بكل 
بساطة يحتاج إلى 

نمط قيادي مختلف، 
وهنا يأتي دوركم 

لتكونوا مصدًرا 
للتغيير.

فهد الضبيب

»تـــم إعـــداد البرنامـــج وتنفيـــذه بطريقـــة مميـــزة، مّكننـــي مـــن مواصلـــة تطويـــر قدراتـــي القياديـــة، وأمّدنـــي 
ـــن مـــن تحليـــل تحديـــات العمـــل وطـــرح  بالعقليـــة والمعرفـــة والمهـــارات واألدوات الالزمـــة، وذلـــك لكـــي أتمكَّ
األســـئلة المهمـــة المناســـبة، والتوصـــل إلـــى حلـــول فاعلـــة، واتخـــاذ القـــرارات الســـليمة، باســـتخدام أطـــر العمـــل 

المناسبة«.
سعيد الغامدي

»تكمـــن إحـــدى الســـمات الفريـــدة لهـــذا البرنامـــج، فـــي أنـــه يجمـــع الموظفيـــن مـــن قطاعـــات واســـعة 
داخـــل وخـــارج أرامكـــو الســـعودية، فـــي مجموعـــات دراســـية خـــالل فتـــرة الدراســـة التـــي اســـتمرت 
لمـــدة عاميـــن. لهـــذا، فقـــد انصهـــرت أرامكـــو الســـعودية ككيـــان ضخـــم وقـــوي فـــي نفوســـنا وعقولنـــا، 

وأدركنا كيفية تسخير مثل هذه الشراكات للمصلحة العامة«.
سنثيا إيرورا 

7
القافلة األسبوعية    ١١ يوليو ٢٠١٩ 



انطالق »مسابقة الخاسر األكبر« ضمن فعاليات 
حملة الحفر وصيانة اآلبار للتوعية الصحية لعام 2019 

أهدافنـــا  بتحقيـــق  انشـــغالنا  فـــي خضـــم   - بقيـــق 
وطموحاتنـــا في حياتنـــا اليومية، نادًرا مـــا تكون صحتنا 
علـــى قائمـــة األولويات. وفـــي إطار تســـليط الضوء على 
أهميـــة الصحة وتعزيز نمـــط حياة صحـــي، كّرمت إدارة 
هندســـة حفر آبـــار الغاز، مؤخـــًرا، اثنين مـــن الموظفين 
الذيـــن حققـــوا أفضـــل النتائـــج في »مســـابقة الخاســـر 
 40 الـــذي خســـر  البويـــدي،  همـــا حســـين  األكبـــر«، 
كيلوجراًمـــا مـــن وزنـــه خـــالل عام واحـــد، وطـــرب علي 
الذي خســـر 28 كيلوجراًما خـــالل الفترة نفســـها. وُكرم 
حســـين وطرب فـــي الجتماع الســـنوي لفريـــق الغاز في 
الحفـــر وصيانة اآلبار الذي حضـــره نائب الرئيس للحفر 
وصيانـــة اآلبـــار، األســـتاذ عبدالحميـــد الرشـــيد، وكبير 
مهندســـي الحفر، األســـتاذ خالـــد العبدالقـــادر، والمدير 
العـــام ألعمـــال الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار، األســـتاذ عمـــر 

الحســـيني، باإلضافة إلى مديريـــن وموظفين من مختلف نجوى الشريوفي
اإلدارات.

مسيرة الصحة والعافية
بـــدأت مســـيرة فريق الغاز فـــي الحفر وصيانـــة اآلبار 
للمحافظـــة على الصحة والعافية بعد الجتماع الســـنوي 
لـــإدارة في ينايـــر الماضـــي. وتحدث طـــرب علي، أحد 
مهندســـي الحفـــر فـــي إدارة هندســـة حفـــر آبـــار الغاز، 
بشـــجاعة عـــن كفاحـــه الشـــخصي للمحافظـــة على وزن 
صحـــي،  حيث لقيـــت قصته تفاعـــاًل من الجميـــع الذين 
اتفقـــوا علـــى أن صحـــة الموظفيـــن لبـــد أن تكـــون في 

المستقبل جزًءا من مبادرات الحفر وصيانة اآلبار. 
كما نُظمـــت مســـابقة على مســـتوى اإلدارة بنـــاًء على 
اقتراح من مدير إدارة هندســـة حفر آبار الغاز ، األستاذ 
فيصـــل النغيميـــش، تتيـــح للموظفين الفرصة للمنافســـة 

فـــي تحقيـــق هـــدف الوصـــول للـــوزن المطلـــوب بأمـــان 
وبالتوافق مع مؤشر كتلة الجسم لديهم.

وشـــارك أكثر من 60 موظًفا بحماس ابتداًء من شـــهر 
فبرايـــر 2018 مـــن العضيليـــة وبقيـــق والظهـــران فـــي 
المســـابقة التي حملت عنوان »مســـابقة الخاسر األكبر« 
حيث تســـجل األوزان أســـبوعًيا لمتابعة التقـــدم المنجز. 
ونُصح المشـــاركون بـــأن الطرق المعتمـــدة لفقدان الوزن 
هي الطرق اآلمنـــة المتمثلة بالخيـــارات الصحية في كل 
مـــن الغـــذاء والتمريـــن، وعرضـــت ورقـــة المتابعـــة على 

حسين البويدي

انطالًقا من اهتمام إدارة هندسة حفر آبار الغاز بصحة موظفيها، أطلقت مسابقة الخاسر األكبر لتحفيز الموظفين على حياة 
صحية سليمة.

المشاركين لتشجيع المنافسة والمساندة بين صفوفهم.
وبعد نجاح برنامج إدارة هندســـة حفـــر آبار الغاز  في 
عـــام 2018م، اســـتجابت الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار لدعوة 
الرشـــيد المتمثلة بتوسيع نطاق المســـابقة بحيث يشمل 
جميـــع إدارات الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار، حيـــث يتنافـــس 
الموظفون مـــرة أخرى مـــع بعضهم بعًضا مـــع تبني نظم 
اللياقـــة البدنيـــة المثلـــى وأنمـــاط الحيـــاة الصحية. ول 
ينبغـــي أن يكون اتباع نمـــط حياة صحية نشـــاًطا فردًيا، 

بل يفضل أن يكون جماعًيا. 

طرب علي

قبل )١٠١ كيلوجراًما(قبل )١٣٦ كيلوجراًما( بعد )٧٣ كيلوجراًما(بعد )٩٦ كيلوجراًما(

عبر توظيف الترفيه لتعزيز الوعي
م احتفال األسرة في ينبع خدمات أحياء السكن تنظِّ

ـــم قســـم خدمات أحياء الســـكن فـــي ينبع،  ينبـــع - نظَّ
مؤّخـــًرا، احتفـــاًل ترفيهًيا بعنـــوان »احتفال األســـرة« في 
شـــاطئ الرمال البيضاء في ينبع، وذلـــك ضمن مبادراته 
لتعزيز الوعـــي عن طريـــق الترفيه بين موظفي الشـــركة 
وأُســـرهم، وبمشـــاركة مـــن إدارة معمـــل ينبـــع لتجزئـــة 

سوائل الغاز الطبيعي، وإدارة مصفاة ينبع.
وأوضح الناظر اإلداري لقســـم خدمات أحياء الســـكن 
فـــي ينبـــع، ســـالم باشـــكيل، أن الحتفـــال يأتـــي كأحـــد 
البرامـــج التي تســـعى دائرة خدمـــات أحياء الســـكن في 
الشـــركة لتقديمهـــا فـــي قالـــب ترفيهـــي تعليمـــي، يعّزز 
مبادئ الســـالمة التي تحرص عليها أرامكو  الســـعودية، 
ويحـــث الموظفيـــن وأفراد أُســـرهم علـــى تبنيهـــا ونقلها 

لجميع أفراد المجتمع.
وقد تضّمن احتفال األســـرة فعاليـــات ترفيهية تعليمية 
متنوِّعة، منها: مســـرح الطفل، ومســـرح العـــروض، وركن 
األلعـــاب، والمســـابقات التعليميـــة، وفـــرق الشـــخصيات 
الكرتونيـــة، كمـــا خّصص بيـــت الســـالمة في ينبـــع ُركًنا 
لنشـــر ثقافة الســـالمة فـــي المنـــزل من خـــالل عروض 
مرئيـــة ومنشـــورات مطبوعـــة اســـتهدفت جميـــع أفـــراد 

تفاعلـــوا مـــع أنشـــطة الحتفـــال المتنوِّعة، كما اســـتمتع عتيق الجهني
األطفال بالعروض المســـرحية التـــي ُخّصصت لهم، فيما 
شـــهدت الخيمـــة الحجازيـــة مشـــاركة عديد من األســـر 
الحرفيـــة  المنتجـــات  عـــرض  خـــالل  مـــن  المنتجـــة 

والمأكولت الشعبية.
مـــن جانـــٍب آخـــر، شـــاركت إدارة الوقاية مـــن الحريق 
فـــي الحتفـــال بعـــرض حـــّي حـــول ســـبل الوقايـــة مـــن 
الحرائـــق المنزليـــة، وكيفيـــة التعامـــل معهـــا فـــي حـــال 
حدوثها، حيـــث جرى التركيز بشـــكٍل ُمفّصل على حرائق 
المطابـــخ. وتضّمـــن العـــرض بياًنـــا لكيفيـــة اســـتعمال 
طفايـــات الحريـــق بأنواعهـــا المختلفـــة، وتشـــديًدا على 
ضـــرورة وجـــود بطانيـــة مكافحـــة الحريق فـــي المنازل، 
فيما أُتيحـــت الفرصة للزوار، ل ســـّيما األطفـــال وربات 
المنـــازل، للتـــدّرب عملًيا علـــى إخماد حرائـــق المطابخ، 
وذلك بهدف غرس مفاهيم الســـلوك الســـليم واآلمن في 
التعامـــل مـــع الحريـــق حـــال حدوثه. إلـــى جانـــب ذلك، 
الحريـــق،  طفايـــات  بعـــض  الزائريـــن  علـــى  ُوّزعـــت 
والبطانيات الخاصة بإخمـــاد حرائق المطابخ، باإلضافة 
إلى أجهزة الكشـــف عن الدخان، حيـــث يمّثل اقتناء هذه 
األدوات الخطـــوة األولى مـــن الخطوات العمليـــة للوقاية 

من الحرائق المنزلية.

ى األطفال خالل االحتفال الترفيهي تدريًبا عملًيا على  تلقَّ
إخماد حرائق المطابخ باستخدام بطانية مكافحة الحريق.

األســـرة، كمـــا ُوّزعت خـــالل الحتفـــال جوائـــز تحفيزية 
للزائرين.

وشـــهد الحتفـــال إقباًل كبيـــًرا، حيث اســـتقطب أكثر 
مـــن 800 زائـــر مـــن الموظفين وأفـــراد أســـرهم، الذين 
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إدارة خدمات النقل والمعدات ُتكرِّم شركاء األعمال على جهودهم في السعودة 

مت إدارة خدمـــات النقل والمعدات  الظهـــران - نظَّ
فـــي أرامكـــو الســـعودية، مؤخـــًرا، حفل توزيـــع جوائز 
فـــي الظهـــران لتكريـــم شـــركائها فـــي األعمـــال على 
جهودهـــم فـــي مجـــال تعزيـــز المحتـــوى المحلي في 
عقـــود الخدمـــات مـــن خـــالل زيـــادة ســـعودة القـــوى 

العاملة.  
ــف بســـعودة موظفـــي  ونجـــح فريـــق العمـــل المكلَـّ
المقاوليـــن، التابـــع إلدارة خدمات النقـــل والمعدات، 
الذي تأســـس العام الماضي، في تعزيز أداء السعودة 
فـــي اإلدارة خـــالل العـــام 2018م. وذلـــك مـــن خالل 
تســـهيل توظيف أكثر من 480 موظف مقاول سعودي 
من الذكور واإلنـــاث من جميع أنحـــاء المملكة، وذلك 
مـــن خـــالل تنظيـــم حمـــالت التوظيـــف، بـــدًءا مـــن 

المنطقة الشرقية وصوًل إلى منطقة جازان.
ومـــن خـــالل حمـــالت ورش العمـــل، تمكنـــت إدارة 
خدمـــات النقـــل والمعـــدات من رفع نســـبة الســـعودة 
فيهـــا إلى أكثـــر مـــن 40% مقارنـــة بـ 32% فـــي عام 
2017م. وتديـــر إدارة خدمـــات النقل والمعـــدات أكثر 
مـــن 5500 موظـــف مقـــاول، ممـــا يضـــع اإلدارة فـــي 
المســـتويات العليـــا على المقيـــاس العام فـــي أرامكو 

السعودية.
وقـــد حضر حفـــل توزيـــع الجوائـــز نائـــب الرئيس 
للخدمات الصناعية، األســـتاذ عبدالحكيـــم القوحي، 
ومديـــر إدارة خدمـــات النقـــل والمعـــدات )حينئـــذ(، 
األســـتاذ ســـلطان الغديـــري، باإلضافـــة إلـــى مديري 
وكبـــار  األعمـــال  وشـــركاء  الصناعيـــة  الخدمـــات 

اإلداريين التنفيذيين في هذه الشركات.

القافلة األسبوعية 

مت إدارة التوزيع في المنطقة الغربية حفاًل لتكريم 24  نظَّ
موظًفا في محطة توزيع المشتقات البترولية في ينبع، نظير 
خدمتهم المستمرة في الشركة، التي تراوحت بين 5 و10 و15 

عاًما، وذلك في قاعة النخيل في ينبع. بدأ الحفل بكلمة 
ألقاها مدير إدارة التوزيع في المنطقة الغربية، األستاذ 

م فيها الشكر للحضور على إنجازاتهم  عبداهلل الغامدي، قدَّ
خالل سنوات خدمتهم المستمرة في أرامكو السعودية، حاًثا 

إياهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء.

تطوير الوظائف السعودية
تجـــاوز كل شـــريك مـــن شـــركاء األعمـــال نســـبة 
الســـعودة المقـــررة التـــي حددتهـــا شـــروط وأحـــكام 
العقـــود الموقعـــة معهـــم. باإلضافـــة إلى ذلـــك، بذل 
عديد مـــن المقاولين جهوًدا إضافيـــة لوضع أكثر من 
ســـلم وظيفـــي للســـعوديين، وبرامـــج تدريـــب مهنيـــة 
وبرامـــج مكافـــأة وتقدير للموظفين لتوفيـــر بيئة عمل 

أفضل للموظفين السعوديين.
ومـــن بيـــن الشـــركات التـــي حصلـــت علـــى جوائز 
شـــركة عبـــداهلل نـــاس وشـــركاه، وشـــركة عبـــداهلل 
الشـــوِيّر وأبنائـــه، وشـــركة الحبـــاس للتجـــارة والنقل 
والمقـــاولت، وشـــركة توكيـــالت الجزيرة للســـيارات، 
وشـــركة الخالدي القابضة، وشـــركة إيـــرادات للنقل، 
وشـــركة ســـعد العيســـى للتجارة والمقاولت، وشركة 

أبنـــاء ســـليمان حمـــد الســـيف، وشـــركة التوكيـــالت 
العالمية للسيارات، وشركة يوسف بن أحمد كانو.

وقـــال القوحـــي إن الخدمات الصناعية تســـعى ألن 
تصل نســـبة ســـعودة القـــوى العاملة ألكثـــر من %50 

بحلول نهاية هذا العام.

مرافقات حافالت
وأشـــار الغديـــري إلـــى أن إدارة خدمـــات النقـــل 
والمعـــدات قـــد وظفـــت مؤخـــًرا مرافقـــات حافالت 

مدرسية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية.
وكانـــت نحـــو 60 وافـــدة تقمـــن بهـــذه الوظيفة في 
تنـــورة،  رأس  فـــي  الســـعودية  أرامكـــو  حافـــالت 
والظهـــران، وبقيـــق والعضيليـــة، وتقوم حالًيـــا فتيات 

سعوديات بشغل هذه الوظيفة.

ر عبدالحكيم القوحي،  عبَّ
)الثالث من اليسار(، وأعضاء 
اإلدارة اآلخرون عن تقديرهم 

لشركائهم المقاولين 
وجهودهم المتواصلة للوفاء 

بأهداف األداء الخاصة 
بالسعودة التي وضعتها إدارة 

خدمات النقل والمعدات. 
)تصوير: يارا زياد(

نائب الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس، داتوك محمد عارف 
محمود، ونائب الرئيس للتكرير والتجارة في شركة بتروناس، 
محمد يسري محمد يوسف، يستمعان إلى محمد الخريمي، 

من إدارة الهندسة في مصفاة جازان، وهو يقّدم عرًضا عن 
إمكانات مصفاة جازان وإسهامها في دعم التنمية االقتصادية 
في المملكة، إذ جاء ذلك ضمن مشاركة أرامكو السعودية كراٍع 
ماسي في المؤتمر اآلسيوي للنفط والغاز في دورته العشرين 

في العاصمة الماليزية كوااللمبور. وقد شهد جناح أرامكو 
السعودية المشارك في المعرض المقام على هامش المؤتمر 
إقبااًل كبيًرا من الزوار، حيث قام عدد من المهندسين الشباب 
باستعراض مسيرة نجاح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 

في الشركة.

حققت إدارة أعمال األمن الصناعي بالمنطقة الوسطى، ممثلة في قسم أعمال األمن الصناعي بالمناطق النائية، رقًما قياسًيا 
ار معمل اإلنتاج في خريص، حيث شهدت بوابة المعمل في عام 2018م ما يقرب من ثالثة ماليين  غير مسبوق في خدمة زوَّ

ار عن طريق أنظمة التحكم والدخول  ونصف المليون عملية تسجيل دخول وخروج آمن قام بها الموظفون والمتعاقدون والزوَّ
األمنية، حيث استطاع رجال األمن الصناعي تقديم خدمة احترافية تكُفل انسيابية الحركة، دون اإلخالل بالضوابط 

واالشتراطات األمنية الالزمة في عمليات الدخول والخروج.
ويظهر في الصورة رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، ونائب الرئيس ألعمال 

الزيت في منطقة األعمال الجنوبية، األستاذ خالد البريك، ومدير إدارة أعمال األمن الصناعي بالمنطقة الوسطى، األستاذ 
محمد السبيعي، وعدد من موظفي اإلدارة.

تحت األضواء

تسعى الخدمات 
الصناعية ألن تصل 

نسبة السعودة ألكثر 
من 50% بحلول 
نهاية هذا العام.

عبدالحكيم القوحي
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أوروبا: تاريخ وجيز

شيفرة البدانة

ال أريد!

ــاًء غيـــر مســـبوق بهـــا مـــن خـــالل  • فـــي حيـــن تشـــهد الروايـــة احتفـ
الجوائـــز الكبـــرى المخصصـــة لهـــا وإقبـــال كثيريـــن علـــى كتابتهـــا، 
تتوجـــه أنـــت لكتابـــة القصـــة القصيـــرة. مـــا الـــذي يســـتهويك فـــي 

القصة القصيرة؟
ـــة  ـــا الرواي ـــع به ـــي تتمت ـــة الت ـــي الشـــعبية الجارف ل أحـــد يشـــكك ف
بيـــن القـــّراء ودور النشـــر والكّتـــاب أنفســـهم، وهـــذا ليـــس حكـــًرا علـــى 
ـــة  ـــذ نشـــأتها فـــي الصفـــوف الخلفي ـــع القصـــة من ـــي. تقب ـــم العرب العال
حيـــث اإلضـــاءة خافتـــة والصخـــب بعيـــد، ففـــي الوقـــت الـــذي تعلـــو 
ـــى أصـــوات الرضـــا والســـخط،  ـــة وتنخفـــض فتتعال ـــه أســـهم الرواي في
تبقـــى القصـــة مثلمـــا هـــي فـــكأن عـــدد كتابهـــا ثابـــت وعـــدد جمهورهـــا 

أيًضا، وإن كانت في حركٍة دائمة.
أميـــل شـــخصًيا للقصـــة القصيـــرة وذلـــك لمســـرحها الضيـــق 
ـــدة،  ـــا الوحي ـــر وفرصته ـــرة وزمنهـــا المحـــدد والقصي وخشـــبته الصغي
فكأنـــك تحشـــر حصاًنـــا فـــي حلبـــٍة مربعـــة عوًضـــا عـــن مضمـــاٍر 
دائـــري ثـــم تســـوطه ليركـــض بأقصـــى ســـرعة. ذاك مـــا أحبـــه 
ــرة غلبـــت  ــٍة قصيـ ــم مـــن قصـ ــرة، وكـ ــة القصيـ ــي القصـ بالضبـــط فـ

روايًة طويلة.
• نصوصـــك القصصيـــة تميـــل إلـــى االختـــزال والتكثيـــف وتقـــارب 
الســـريالية والغرائبيـــة فـــي أغلـــب األحيـــان. مـــا مـــدى نجاحـــك فـــي 

الوصول إلى القارئ؟
الختـــزال فـــي القصـــة القصيـــرة ضـــرورة، علـــى األقـــل عنـــدي، ول 
أعـــرف لمـــاذا يلـــزم أحدهـــم نفســـه بكتابـــة خمســـين أو مائـــة كلمـــة 
طالمـــا يمكـــن اختزالهـــا فـــي خمـــس كلمـــات علـــى رأي الغواتيمالـــي 
أوغوســـتو مونتروســـو، بيـــد أن الختـــزال ل قيمـــة لـــه مـــن غيـــر 
التكثيـــف، بـــل لعـــل ضـــرره فـــي هـــذه الحالـــة أكبـــر. أمـــا بخصـــوص 
الســـريالية، فأخشـــى أنهـــا صـــارت اليـــوم واقًعـــا محتوًمـــا حتـــى مـــا 
عـــادت كلمـــة الواقـــع تحيـــل إلـــى أمـــٍر مألـــوف يســـهل تخمينـــه أو حتـــى 

فهمه.
وهكـــذا تجـــد نصوصـــي طريقهـــا إلـــى القـــارئ كمـــا يجـــد المـــاء 

طريقه، فأنا أحظى بنجاٍح معقول بل وربما أكثر مما أستحق.
• تتـــوزع قراءاتـــك بيـــن اللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة. كفـــة أي 

منهما هي األرجح لديك؟
العربيـــة بالطبـــع، ل أقـــرأ باإلنجليزيـــة إل قليـــاًل، عندمـــا ل يترجـــم 
الكتـــاب أو ل تُطـــاق ترجمتـــه. خيـــاري األول دائمـــا القـــراءة بالعربيـــة، 
ول أقـــرأ الكتـــاب نفســـه بلغتيـــن مـــا لـــم تكـــن هنـــاك حاجـــٌة فـــي 

نفسي.
• لديـــك اهتمـــام بترجمـــة نصـــوص اآلخريـــن أيًضـــا. مـــا الـــذي 

يدفعك لترجمة نص بعينه؟
ـــا أن تكـــون  ـــي له ـــا كان ينبغ ـــي م ـــى أفشـــي األســـرار الت أترجـــم حت
ــه مثـــل  ــام النـــص، أقلّبـ ــًرا لســـاعات أمـ ــا أقـــف حائـ كذلـــك. وعندمـ
مكعـــب روبيـــك حتـــى أعثـــر أخيـــًرا علـــى نســـخته العربيـــة، أتســـاءل 
مثلـــك، مـــا الـــذي يدفـــع المترجميـــن إلـــى هـــذه العذابـــات الشـــاقة 
فـــال أجـــد غيـــر المحبـــة، خصوًصـــا الترجمـــات التـــي ل طائـــل مـــادي 

من ورائها. 
• هـــل تخطـــط لمـــا تقـــرؤه أم تميـــل للعشـــوائية؟ ومـــا الكتـــاب الـــذي 

تعكف على قراءته اآلن؟
ـــب  ـــي فـــي الغال ـــا لكن ـــب الواجـــب قراءته ـــدي قائمـــة ســـنوية بالكت ل
أميـــل للعشـــوائية، محـــاذًرا فـــي الوقـــت نفســـه أل تجرفنـــي فـــال 
أبتعـــد كثيـــًرا عـــن تلـــك القائمـــة أو تحصرنـــي فـــي لـــوٍن معرفـــي 
واحـــد. تدفعنـــي الكتابـــة وأغراضهـــا فـــي بعـــض األحيـــان للبحـــث فـــي 
ــي  ــزم نفسـ ــال ألـ ــى أي حـ ــي علـ ــا. لكنـ ــوي قراءتهـ ــن أنـ ــم أكـ ــٍب لـ كتـ

فقط بقراءة الكالسيكيات وإعادة قراءتها بين الحين واآلخر.
أقـــرأ فـــي هـــذه األيـــام »جنتلمـــان فـــي موســـكو« ألمـــور تاولـــز وقـــد 
صـــدرت عـــن دار التنويـــر فـــي ترجمـــة رصينـــة إليهـــاب عبدالحميـــد، 
والروايـــة مـــن أروع مـــا قـــرأت مؤخـــًرا حتـــى أنـــي أقرأهـــا ببـــطء 

شديد كما لو أني أتهجاها.

"كم من قصٍة قصيرٍة 
غلبت روايًة طويلة"

عبداهلل ناصر
كاتب قصة ومترجم سعودي. صدر له مجموعتان 

قصصيتان هما )فن التخلي(، و)العالق في يوم أحد(.

أثبـت الكاتـب والمؤرخ األسـترالي جون هيرسـت )1942-
2016م( أنـه يمكـن روايـة التاريـخ بشـكل يتمّيـز باألصالـة 
وبطريقـة غيـر تقليدية. فقد كان هذا نهجه الذي تبناه حين 
وضـع كتـاب »أوروبـا: تاريـخ وجيـز«؛ فهـو يكتـب تاريـخ هـذه 
القـارة بأسـلوبه الخـاص، ويتحـرر مـن الخـط الزمنـي الـذي 
يبـدأ دوًمـا مـن القديـم وينتهـي بالفتـرة األحـدث، إذ ينطلـق 
ثـم يبـدأ فـي سـرده  النهايـات فـي كل فتـرة تاريخيـة  مـن 

المشوق المتضمن نقطة البداية فيها. 
وكان هيرسـت صريًحـا مـع قارئـه حيـن كتـب فـي مقدمـة 
كتابـه الـذي صـدرت الطبعـة الخامسـة مـن ترجمتـه إلـى 
العربيـة العـام الجـاري بتوقيـع د.محمـود محـي الديـن: »إذا 
كنـت ممـن يُحبـون َطَيّ الصفحات سـريًعا لتصل إلـى النهاية 
لتـرى ما سـوف يحدث، فسـيعجبك هـذا الكتـاب. فالنهايات 
تقـع سـريًعا بعـد البـدء فـي قراءتـه«. ل يتقيد المؤلـف، إذن، 
بالعـرض التاريخـي المتبـع والشـائع عنـد أغلـب المؤرخيـن 
الذيـن تصـدوا قبلـه لكتابـة التاريـخ األوروبـي، لكنـه يتبنـى 
منهًجـا متداخـاًل يربط القديم بالجديـد ويرصد كيف تظهر 
مـن جديـد العناصـر الحضاريـة القديمـة التـي اختفت لتطل 
ثانية بشـكل أكثر تماسـًكا. وعلى هذا النحو، يروي هيرسـت 
تاريـخ أوروبا بشـكل موجز سـت مـرات على مـدار كتابه، من 
زاويـة مختلفـة فـي كل مـرة. ويشـير إلـى أن الهـدف مـن 

اسـتقر هـذا الكتاب علـى قائمة أكثر الكتـب مبيًعا لفترات 
طويلـة ول يـزال. السـبب ببسـاطة أنـه يناقـش موضوًعا يهتم 
البدانـة  الذيـن ضربتهـم  النـاس  بـه قطـاع كبيـر جـًدا مـن 
بقسـوة، أو هـي فـي طريقها للنيل من أجسـادهم بشـكل يؤثر 
سـلًبا علـى صحتهـم ولياقتهم. فمـن أراد أن يعـزز من صحته 
العامـة ومـن هيئتـه البدنيـة ويكتشـف أسـرار انقـاص وزنـه 
عليـه أن يقـرأ فـوًرا كتـاب »شـيفرة البدانـة« الـذي وضعـه 
الطبيـب الكنـدي جايسـون فانـغ، المتخصـص فـي أمـراض 
المعنـي  للغـذاء  المكثفـة  اإلدارة  برنامـج  ومؤسـس  الكلـى 

بمشكالت زيادة الوزن.
تعامـل  آليـات  كل  وواضحـة  بلغـة سـهلة  الكتـاب  يشـرح 
أجسـادنا مـع الطعـام علـى اختـالف أنواعـه ويكشـف ألغـاز 
عمـل الهرمونـات، ويعدهـا العامـل الرئيـس فـي حـالت زيادة 
الـوزن خصوًصـا المفرطـة منهـا، ويقلـل، مـن دون أن ينفـي، 
التـي  الحراريـة  السـعرات  تلعبـه  الـذي  الـدور  مـن أهميـة 
تحتـوي عليهـا جميـع األطعمـة فـي تلك الزيـادة، فهـو يرى أن 
إنقـاص السـعرات الحرارية ليس العامـل الرئيس في إنقاص 
الـوزن. فاألهـم مـن وجهـة نظـره التـي أثبتهـا علمًيـا هـو فهـم 
تأثيـر األنسـولين وعبـر مقاومتـه يمكـن التخلـص مـن الـوزن 

الزائد بشكل دائم.
ينقسـم الكتـاب إلـى سـتة أجـزاء، يسـتعرض الجـزء األول 

»ل أريد أن أنام«، »ل أريد السـتيقاظ«، »ل أريد ارتداء 
المالبـس«، »ل أريـد الذهـاب إلـى المدرسـة«، »ل أريـد 
السـتحمام«، ل أريـد تنـاول الطعـام«: عينة من سلسـلة من 
الجمـل التـي يرددهـا األطفـال طـوال اليـوم للتعبيـر عـن 
رغبتهـم فـي عـدم القيـام بعمـل مـا يريـده اآلبـاء واألمهـات، 
وهـي جمـل تـؤدي إلـى حالة من عـدم التناغـم بينهـم وتزيد 
مـن توتـر الجميع. المسـألة مـن وجهة نظـر المتخصصتين 
وكليمونـص  كاليـه  أوريلـي  النفـس  فـي علـم  الفرنسـيتين 
برومبنسـي ليسـت خطيـرة ويمكـن تداركهـا عبـر التربيـة 
اليجابيـة أو الُمرحبـة، كمـا أطلقتـا عليهـا، التـي يمكـن أن 

تخلق وضًعا مريًحا لكل أطراف المعادلة األسرية. 
تقـول المؤلفتـان إن الخطـوة األولـى دائًمـا إليجـاد حالـة 
التوافـق المرجـوة بيـن اآلبـاء واألمهات وأطفالهـم هي عدم 
توجيـه اللـوم لهـؤلء الصغـار أو تعنيفهـم أو الصـراخ فـي 
وجوههـم وعـدم اللجـوء السـهل لفـرض أنـواع متباينـة مـن 
العقـاب. علـى العكـس، ل بـد مـن تحفيزهـم ومنحهـم الثقة 
فـي أنفسـهم ومضاعفة الهتمام بهـم، فال ينبغي، مثاًل، أن 
نوجه لهم النصائح ونحن منهمكون في هواتفنا المحمولة! 
ل بـد لألمهـات، خصوًصا، من إعادة النظر في تصرفاتهن 

الكتاب هو اسـتعراض العناصر الرئيسة للحضارة األوروبية 
والنظـر فـي كيفيـة تطورهـا عبـر الزمـن. ويتوقـف عنـد مـا 
اعتبـره لحظـات فارقة ومهمة فـي تاريخ أوروبا، فهو يرى أن 
يتعامـل مـع أحـداث متعـددة وأنـاس  التاريـخ بشـكل عـام 
كثيريـن، لكـن ليـس بالضـرورة أن يضم أي كتـاب تاريخي كل 

تلك األحداث وكل هؤلء الناس.
ويرّكـز الكتـاب، الـذي تُرجـم إلى تسـع لغـات، علـى أوروبا 
الغربيـة، ألن مؤلفـه يجـد تبايًنـا بيـن أجـزاء أوروبـا، فليسـت 
جميعهـا بـذات األهميـة فـي تشـكيل حضـارة هـذه القـارة، 
فالنهضـة حدثـت فـي إيطاليـا، واإلصـالح تـم فـي ألمانيـا، 
وكانـت فرنسـا مسـرًحا للديمقراطيـة، بينمـا كان ألنجلتـرا 

مكانتها فيما يخص الحكومة البرلمانية.
ينقسـم الكتـاب إلـى عشـرة فصـول تغطـي كافـة عناصـر 
التاريـخ األوروبـي كما حددهـا المؤلف، في األزمنـة القديمة 
والمعاصـرة، ويناقـش فيهـا الحـروب التـي خاضتهـا القـارة 
وتطورهـا الصناعـي واللغـات السـائدة وأنظمتهـا السياسـية 
وأشـكال الحكومـات فيهـا، كمـا أنـه لـم يغفـل التأريـخ لمـا 
أسـماه »عمـوم النـاس«، وهـم أولئـك الذيـن »يفعلـون الشـىء 
نفسـه قرًنـا بعـد آخـر«، وكلهـم تقريًبـا »يزرعـون وينتجـون 
الغـذاء«، فيقـّدم تحليـاًل تاريخًيـا ألوضـاع الفالحيـن فـي 

أوروبا والتغّيرات الجتماعية التي لحقت بهم.

التاريـخ الزمنـي للبدانـة ودور التاريـخ العائلـي للمريـض بهـا، 
السـعرات  عنـوان »خديعـة  وتحـت  عـام.  بشـكل  وأسـبابها 
الحراريـة«، يرّكـز المؤلـف فـي الجـزء الثانـي علـى مواطـن 
الفعليـة  وعالقتهـا  للبدانـة  المعاصـر  الفهـم  فـي  الخلـل 
بالسـعرات الحراريـة. أمـا الجـزء الثالـث فيقدم فيـه المؤلف 
نظريـة جديـدة للبدانـة تتعامـل مـع البدانـة كمشـكلة طبيـة 
وفيهـا يشـرح الـدور المحـوري لألنسـولين فـي تنظيـم وزن 
الجسـم، ويصف الدور الحيوي لمقاومة الجسـم لألنسولين. 
ثـم يوضـح الجـزء الرابـع مـن الكتـاب الظاهـرة الجتماعيـة 
للبدانـة ولمـاذا، مثـاًل، تترافـق البدانـة مـع الفقـر، ثـم يأتـي 
الجـزء الخامـس ليقـدم فيـه الكاتب إجابـة عن هذا السـؤال: 
المكونـات  دور  بعمـق  فيحلـل  غذائنـا؟«  فـي  الخطـأ  »مـا 
والكربوهيـدرات  الدهـون  وهـي  للغـذاء  الثالثـة  الرئيسـة 
والبروتينـات فـي زيـادة الـوزن. أمـا الجـزء السـادس واألخيـر 
فيحمـل عنـوان »الحل« وفيه إجابة عن سـؤالين »ماذا نأكل؟« 
و»متـى نـأكل؟« وتحديـد للخطـوط الرئيسـة لمعالجـة دائمـة 
فانـغ  د.  أسـماه  مـا  معالجـة  خـالل  مـن  للبدانـة  وفاعلـة 
الختـالل فـي التـوازن الهرمونـي الناجـم عـن المسـتويات 
العاليـة لألنسـولين فـي الـدم، والـذي يمكـن أن يتـم حسـابه 
عبـر الصيـام المتقطـع كحـل مهـم بوسـعه تجنيـب المريـض 
أضرار الحميات الغذائية التي تحد من السعرات الحرارية.

اليومية وتنظيم تفاصيلها وأحداثها فيما يخص أطفالهن.
أمـا الحيـل التـي يقّدمهـا الكتـاب فليسـت إل مجموعـة 
مـن النصائـح العمليـة التـي يمكـن تطبيقهـا فعلًيّـا خـالل 
ع حيـل التربيـة  العالقـة اليوميـة بيـن الطفـل وأهلـه. وتتنـوَّ
المرحبـة وتسـتند أساًسـا علـى بـث الطمأنينـة فـي نفـوس 
األطفـال وجعلهـم يعتقدون بمشـاركة األم واألب المتواصلة 
معهـم فـي كل حياتهـم عبـر مجموعـة مـن القواعـد التـي 
يتفـق عليهـا الجميـع. وهكـذا ل تبـدو القواعـد مفروضـة 
فرًضـا علـى األطفـال إنمـا تكـون بمثابـة الدليـل العملـي 
الناجـح الـذي سـيحقق راحتهـم بمجـرد تطبيـق مـا ورد بـه 

من نصائح.
ولـم يتـرك هـذا الكتـاب الممتـع أي جانـب مـن جوانـب 
ق إليـه بتحليـل المواقف  الحيـاة اليوميـة األسـرية إلَّ وتطـرَّ
التـي يمكـن أن يشـهدها: في البيت، والمدرسـة، والمتاجر، 
وفـي السـيارة، وأثنـاء عطـالت نهايـة اإلسـبوع، وعنـد زيارة 
األصدقـاء، وعنـد زيارة األجداد، وفـي المطعم، وحتى عند 
تنظيـف األسـنان قبل الخلود إلى النـوم. وليس ذلك كله إل 
ألجـل هدف واحد أشـارت إليه  المؤلفتـان، وهو »أن نجعل 

أطفالنا سعداء«.  
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 Prompsy et Aurélie Callet

DE BOECK SUP :الناشر
عام النشر: 2019م

عدد الصفحات: 160 صفحة
ردمك:  978-2807323698

كتب
إعداد: د. أمين عبد الهادي
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القافلة األسبوعية    ١١ يوليو ٢٠١٩ 

تسـتهلك المبانـي السـكنية والتجاريـة مـن الطاقـة مـا 
يصـل فـي بلـدان كثيـرة إلـى نحـو نصـف إجمالـي الطاقة 
المسـتهلكة فيها، تصرف معظمها على التبريد والتدفئة 
علـى  السـتهالك  هـذا  يمثلـه  لمـا  ونظـًرا  واإلنـارة. 
الصعيديـن البيئـي والقتصـادي مـن أهميـة، فقـد تركـز 
اهتمام الباحثين والمعماريين في السنوات األخيرة على 
تطويـر وسـائل العـزل الحـراري فـي المبانـي، بمـوازاة 
تطويـر األدوات المنزليـة المسـتهلكة للطاقـة، وخاصـة 
أجهـزة التدفئـة والتبريـد. وألن النوافـذ فـي أي مبنـى 
تصميـم  أي  فـي  مهًمـا  وجـزًءا  رئيًسـا  عنصـًرا  ل  تشـِكّ
معمـاري، وباتـت جـزًءا مـن أي إسـتراتيجية تهـدف إلـى 
تحسـين كفـاءة اسـتخدام الطاقـة فـي أي مبنـى، ظهـرت 

فكرة »النافذة الذكية«.
سـاد الـذكاء الكثيـر مـن مميـزات منتجـات عصرنـا 
الحالـي. ولـم تكـن المنـازل والمبانـي السـكنية بعيدة عن 
موجة الذكاء التي اجتاحت العالم، فظهرت في كثير من 
مـة وبعـض الـدول العربيـة الغنيـة أنمـاط  الـدول المتقِدّ
 Smart جديـدة مـن المنـازل تعـرف بالمنـازل الذكيـة 
Home، تسـتخدم فيهـا أحـدث المنجـزات التكنولوجيـة 
لتحقيق أقصى درجات الراحة والرفاهية لإنسان، حيث 
يتـم التحكـم بكامـل أجهـزة المنـزل عـن بُعـد أو بشـكل 

تلقائي بفضل برمجيات ذكية.
ونظـًرا للـدور المهـم والرئيـس للنوافـذ فـي أي مبنـى، 

فقـد طالتهـا موجـة الـذكاء العالميـة وتحّولـت مـن مجـرد 
فتحـة فـي الجـدار بها لـوح زجاجـي، إلـى أداة تكنولوجية 
بالغة التطور للتحكم بالضوء والحرارة وترشيد استهالك 
دة  المتجـِدّ الطاقـة  مـن  القصـوى  والسـتفادة  الطاقـة 
والنظيفـة المحيطـة بنـا. يُعـرف هـذا النـوع مـن النوافـذ 
 Smart Glass  ( الذكـي«  الزجـاج  »نوافـذ  باسـم 
Windows (، ويتميـز بإمكانية التحكم بشـفافية النافذة 
بشـكل كبيـر، حيـث يتغّيـر لونهـا تلقائًيـا، بنـاًء علـى درجة 
حـرارة البيئة المحيطـة، وظروف اإلضاءة، وهذا يحسـن 
مـن كفـاءة اسـتخدام الطاقـة. فاللـون القاتـم فـي أشـهر 
الصيـف يقلـل مـن انتقـال حـرارة الشـمس إلـى داخـل 
المبنـى، وهـذا يقلـل من الحاجة إلى تكييـف الهواء. ويتم 
هـذا عـن طريـق التحكـم فـي المجـال الكهربائـي الـذي 
تتعـَرّض له تلـك النوافذ مما يؤدي إلى التحكم في درجة 

اإلعتام حسب شدة التيار الكهربائي المسلّط عليها.
ع حالًيا كثير من دول العالم على ابتكار تصاميم  ويشِجّ
لمبـاٍن تكـون أكثـر مراعـاة للبيئـة، وهنـا يظهـر أهميـة 
تصميـم نوافـذ تلـك المبانـي ونوعيـة الزجاج المسـتخدم 
ـر الطاقـة، وفـي  فيهـا، إذ إن اسـتخدام زجـاج ذكـي يوِفّ
الوقـت نفسـه ل يؤثـر علـى المظهـر الجمالـي للتصميـم 
الهندسـي للبنايـة. فقـد أظهـرت الدراسـات أن نوافـذ 
ز من كفاءة استخدام الطاقة في البناء  الزجاج الذكي تعِزّ
بنسـبة تصـل إلـى 70% فـي فصـل الصيـف، و45% فـي 
فصـل الشـتاء، عنـد مقارنتهـا بالنوافـذ التقليديـة ذات 
اللوحيـن الزجاجييـن المزدوجيـن. ممـا يقِلّـل بالتالـي من 

مجمـل اسـتهالك الطاقـة بنسـبة 25%، كمـا تؤكد شـركة 
كوربوريشـون  »اندرسـون  لذكيـة  ا فـذ  لنوا ا تصنيـع 
Anderson Corporation« إن التحـوُّل نحـو اسـتخدام 
ى - مثـاًل - إلـى توفيـر 2.4  نوافـذ الزجـاج الذكـي، أَدّ
مليـون دولر أمريكـي فـي مبنـى »إمبايـر سـتيت« فـي 
نيويورك بعد السـنة األولى من التركيب. وعلى المستوى 
البيئي، أسـهم هذا فـي خفض انبعاثـات الكربون بمقدار 
4000 طـن متـري، وهـذا ما يعادل زراعـة 750 فداًنا من 

غابات الصنوبر.
وإذا علمنـا أن المبانـي فـي أمريـكا تسـتهلك نحـو 40 
كوادريليـون وحـدة حـرارة بريطانيـة للطاقـة سـنوًيا، وهـذه 
الكمية الضخمة من الطاقة تبلغ تكلفتها 400 بليون دولر 
أمريكـي، فـإذا تـّم تحسـين كفـاءة اسـتخدام هـذه الطاقـة 
بنسـبة 20% بحلـول عـام 2020، فـإن هـذا سـيؤدي إلـى 
ـع أن تبلغ  توفيـر أكثـر مـن 40 بليـون دولر أمريكـي. ويتوَقّ
قيمة مشـاريع سـوق الزجاج الذكي نحو 700 مليون دولر 
أمريكـي سـنوًيا بحلـول عـام 2020، وأن تنخفـض تكلفـة 
الزجاج الذكي بنسـبة 50% بحلول العام نفسـه، علًما بأن 
التكلفة الحالية للقدم المربع تبلغ 100 دولر أمريكي، ومع 
تزايد الهتمام العالمي بهذه التقنية، فإنه يتوّقع أن تصبح 
هذه النوافذ جزًءا أساسًيا في الهندسة المعمارية وإحدى 

إستراتيجيات توفير الطاقة في العقد المقبل.

*  نُشر في مجلة القافلة عدد مايو/يونيو 2017م

أمجد قاسم  *

النوافذ الذكية: لتوفير استهالك الطاقة وإلنتاجها أيًضا

زراعة األثاث المنزلي

نوافذ تنتج الطاقة بحسب 
درجة توفر اإلضاءة التي يمكن 

التحكم بها.

ل شـك فـي أن الطريقـة األكثـر شـيوًعا إلنتـاج األثـاث 
الخشـبي واضحـة إلـى حـٍدّ مـا: تُـزرع األشـجار المناسـبة 
وتُتـرك لتنمـو لعـدة سـنوات، ومـن ثـم تُقطـع، وبعـد ذلـك 
ـم إلـى أجـزاء أصغـر يتـم جمعها لتخـرج في أشـكالها  تُقَسّ
المطلوبـة. ولكـن المصمم والفنان غافن مونرو تسـاءل ما 
ر فـي إمكانية  إذا كانـت هنالـك طريقـة مختلفـة كلًيـا. وفَكّ
جعل األشـجار تنمو وفق األشـكال التي نريدها. وانطالًقا 
مـن سـؤال فيه كثير من اإلبداع والبتـكار، وهو بالتحديد: 
ماذا لو كان بإمكاننا »زراعة« الكراسي والطاولت وغيرها 
من قطع األثاث الخشبية؟ وأجرى مونرو تجارب كثيرة في 
حديقـة والدتـه، وبعـد سـنوات طويلـة نجـح فـي إطـالق 

مشروعه »نمو كامل«.
يشير مونرو إلى أن فكرة زراعة األثاث تعود في الواقع 
إلى آلف السنين، إذ من المعروف أن الصينيين القدامى 
عمـدوا إلـى حفـر ثقـوب فـي الصخـور على شـكل كراسـي 
ومن ثم تركوا جذور األشجار تنمو من خالل تلك الثقوب. 

كمـا كان للمصرييـن واليونانييـن طريقـة مماثلـة لزراعـة 
الكراسـي الصغيـرة. ومـن ثـم جـاء مشـروع »نمـو كامـل«، 
ليسـتخدم التقنيـات القديمـة جنًبا إلى جنب مـع التقنيات 
الحديثـة فـي زراعـة، وتطعيـم ورعايـة ومـن ثـم حصـاد 
األشـجار الحيـة التـي تتخـذ أشـكال كراسـي وطـاولت، 

ومنحوتات أو أي شيء آخر يمكن تخيله.
في جوهره، يُعُدّ هذا المشـروع فًنا بسـيًطا بشكل مثير 
للدهشة. ويقوم على تشذيب وتقليم فروع الشجرة الشابة 
كي تنمو وفق أشـكال مصممة سـابًقا. وفي مرحلة معيَّنة، 
يتـم »تطعيمهـا«، أي نقـل أجـزاء مـن الشـجرة إلـى أجـزاء 
أخرى بحيث تنمو كقطعة واحدة صلبة. وتتم العملية كلها 
عبر المواسـم وحتى عبر سـنوات، إذ يتطلب نمو الكرسي 

ما بين 4 و8 سنوات.

*  نُشر في مجلة القافلة عدد مارس/أبريل 2017م

مع تزايد االهتمام 
العالمي بهذه 

التقنية، فإنه يتوّقع 
أن تصبح هذه النوافذ 

جزًءا أساسًيا في 
الهندسة المعمارية 

وإحدى إستراتيجيات 
توفير الطاقة في 

العقد المقبل.
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مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي

تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 

األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر. شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
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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7 4 3 2
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7 5 9 3 6
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8 7 3 1 6 2 9 5 4
1 4 9 3 7 5 2 6 8
6 2 5 8 9 4 3 7 1
4 5 8 2 1 7 6 9 3
9 1 2 4 3 6 7 8 5
7 3 6 5 8 9 1 4 2

* حل العدد الماضي

برغــم األجــواء الصيفيــة الحــارة فــي جــدة، وبعيــًدا عــن 
الصــالت المغلقــة والمكيفــة، انطلقــت مبــادرة ســينما 

الحوش في قلب المكان التاريخي: البلد!
بيــن الحــارات واألزقــة التــي تقــف علــى جانبيهــا مبانــي 
جــدة القديمــة، ذات الرواشــن والحكايــات التــي تأبــى أن 
تندثــر، ينطلــق موســم جــدة الترفيهــي الثقافــي، وِفــي 
ــه  ــط ب ــاء واســع تحي وســط هــذا اإلرث اإلنســاني فــي فن
ــار فريــق ســينما الحــوش،  المبانــي مــن كل الجهــات، يخت
وعلــى رأســهم المخــرج محمــود الصبــاغ، مكاًنــا لعــرض 
األفــالم فــي الهــواء الطلــق. وبرغــم هــذه الظــروف يمتلــئ 
الحــوش، صالــة الســينما المفتوحــة، والســينما المســتقلة 
بعشــاق الســينما والمندهشــين بهــذه الفكــرة. كان ذلــك 
ــا مــن الخيــال قبــل عــام أو عاميــن، واليــوم أضحــى  ضرًب
م وبشــكل مختلــف، وأكثــر حداثــة، ويخلــق وجودهــا  يُقــدَّ
فــي جــدة التاريخيــة حالــة جماليــة، ومتجــاوزة للســائد 
والمعتــاد وربمــا ضمــن »الـــ آرت ســتريت«، وكأن هــذه 
الســينما تريــد أن تبــدأ مــن النقطــة أو العتبــة األخيــرة، 
ــه  ــب علي ــر كت ــاب صغي ــى اآلخــرون. بب ــث انته ــن حي أو م
»ســينما الحــوش« وعبــر زقــاق ضيِّــق ُعــرف تاريخًيــا 
بشــارع الذهــب، والعديــد مــن الفعاليــات التــي تحتفــي 
بالمــكان كشــاهد علــى أزمنــة ورجــالت وحكايــات، وتحــت 
ســقف مفتــوح وكراســي محــدودة، ومــراوح صغيــرة تأتــي 
ــى  ــاب آخــر للخــروج ينفــذ إل ــارد وب ــواء الب ــل مــن اله بقلي
شــوارع البلــد القديمــة، ودكاكينهــا العتيقــة، أفــق يشــبه 

إبداع لقطات السينما نفسها. 
ويذكرنــا بكثيــر مــن لقطــات األفــالم التــي كانــت تحكــي 
عــن بدايــات دور الســينما وعــرض األفــالم علــى مجموعة 
ــم، مثلمــا  ــوا شــغوفين بهــذا العال مــن المتلقيــن الذيــن بات
ــح األبطــال  ــي لقطــات ومالم ــم هيوجــو وف ــي ِفلْ حــدث ف
ــي الشــهير  ــدة« اإليطال ــم »ســينما براديســو الجدي فــي ِفلْ

للمخرج جوزيه تورناتوري
ــق، هــذه الموضــة التــي  فكــرة الســينما فــي الهــواء الطل
غــزت أنحــاء العالــم، فــي الشــوارع واألســطح والبــرك 
أحياًنــا، وِفــي فرنســا، وبريطانيــا، وأمريــكا، وإفريقيــا، 
والخليــج وغيرهــا، هــي هنــا فــي جــدة فكــرة تنتصــر للفــن 
فــي كل مــكان، وتؤســس لوجــوده حًيــا، ومألوًفــا، وقريًبــا 
فــي مجتمــع اُســتلبت منــه لفتــرة طويلــة، كمــا أنهــا تكســر 
احتــكار دور الســينما التجاريــة. علــى أمــل أن يكــون للِفلـْـم 
هــذه  مثــل  فــي  مــكان  والطويــل  القصيــر  المحلــي 
المبــادرات بعدمــا حّقــق الِفلـْـم المحلــي نجاًحــا كبيــًرا فــي 
ــة،  ــة خــالل الســنوات الماضي ــالم المحلي ــات األف مهرجان
وعلــى أمــل أن تجــد مثــل هــذه المبــادرات اإلبداعيــة 
دعًمــا يتيــح لهــا الســتمرارية والبقــاء، خاصــة وهــي تجــد 
قبــوًل، وحضــوًرا وتأثيــًرا فــي أســبوع واحــد، وتجــد أيًضــا 

تنافًسا قوًيا من دور السينما الوليدة هي األخرى.

سينما الحوش 
في جّدة القديمة

محمد خضر  * الطبيعة الساحرةالتقط صورة:

تقع مدينة فيوسيك في جمهورية البوسنة والهرسك، وتحديًدا في الشمال الغربي من العاصمة سراييفو، وتمتاز بالطبيعة الخالبة والمياه الجارية، ويعني اسم 
المدينة المكان المرتفع في اللغة البوسنية. الزميل عبداهلل سعيد الناصر، من إدارة معمل البري للغاز، التقط هذه الصورة الرائعة خالل زيارته للمدينة في شهر 

يونيو الماضي.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

* شاعر وكاتب سعودي


