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ــي،  ــي الثان ــي هــو بيت ــي بالنســبة ل مــكان عمل
وقضــاء عــدد طويــل مــن الســاعات فــي المــكان  
ــا أن هــذا ليــس  نفســه كــّون لــّدي شــعوًرا داخلًي
ل إلــى منــزل  مكاًنــا للعمــل فحســب، بــل إنــه تحــوَّ
أفــراد  إلــى  فيــه  العاملــون  الزمــاء  ل  وتحــوَّ
أســرة. هــذه األســرة أســهمت بتخفيــف كثيــر 
ــي  ــكل ســهولة. ويأت ــا ب ــن المصاعــب وإزاحته م
وبيــن  بينــي  القــوي  التاحــم  بســبب  هــذا 
زمائــي فــي العمــل، حيــث عمدنــا إلــى جعــل 
والترابــط  بالحماســة  مفعمــة  العمــل  بيئــة 

والتعاون. 
ــق العمــل كفريــق جماعــي عديــًدا مــن  ويحقِّ
األهــداف، بحيــث ال يســتطيع أي فــرد فــي بيئــة 
فيتــم  بمفــرده،  الهــدف  العمــل تحقيــق هــذا 
اســتثمار نقــاط القــوة والمهــارات التــي يمتلكهــا 
ــة واحــدة، مــن  ــا فــي بوتق ــراد العمــل وجمعه أف
أجــل تحقيــق اإلنجــاز والســرعة والتطــور فــي 
أداء مهمــات األعمــال المطلوبــة. ومــن مميــزات 
ــاءة،  ــد األفــكار البنَّ ــة العمــل الجماعــي، تولي بيئ
ر  بظهــو للجميــع  تســمح  لبيئــة  ا تلــك  ألن 
أفكارهــم علــى الســطح، ومشــاركتها مــع بقيــة 

أفــراد العمــل، بحيــث يتــم تحســينها وتطويرهــا 
لتعــود بالنفــع علــى الجميــع مــن خــال مــا ينجــم 

عنها من نتائج إيجابية الحًقا.
إن قــوة الترابــط بيــن مختلــف أفــراد فريــق 
العمــل تُســهم فــي خلــق بيئــة مليئــة بالنشــاط 
والحيويــة والتكاتــف واالرتيــاح النفســي. ويُعــد 
التواصــل جــزًءا فــي غايــة األهميــة فــي نجــاح 
العمــل الجماعــي؛ فتبــادل المعلومــات واألفــكار 
يســاعد فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة، ويُســهم 
فــي تخفيــف األعبــاء وإتمــام مهمــات العمــل فــي 

وقتها.
ال شــك أن فوائــد العمــل الجماعــي كثيــرة 
ومتنوعــة، ولعــل أهمهــا أنــه يوطــد العاقــات 
أكثــر  الموظفــون  ليصبــح  قوتهــا  مــن  ويعــّزز 
ــا لبعضهــم بعًضــا، وينعكــس ذلــك بالرضــا  دعًم
ــم.  ــوكل إليه ــي ت ــال الت ــات األعم ــى أداء مهم عل
كمــا أن العمــل الجماعــي يُســهم فــي ســرعة 
اإلنتــاج، ممــا يزيــد مــن رضــا الموظــف عــن أداء 
ــل. كمــا  ــر مــن ذي قب ــه وشــعوره بالثقــة أكث عمل
ال يمكــن أن ننســى أن الدعــم الدائــم يكمــن فــي 
وجــود الجميــع مــن حولــك وهــم فــي حالــة مــن 

علــى  القــدرة  وامتاكهــم  بالرضــا،  الشــعور 
التقدم واإلنجاز بكفاءة عالية. 

وجــود  مــن  عــادة  العمــل  بيئــة  والتخلــو 
النزاعــات لتبايــن اآلراء واختــاف طبيعــة كل 
فــرد عــن اآلخــر، ولكــن حينمــا تُغلـّـب روح العمل 
تخطــي  فــي  يُســهم  ذلــك  فــإن  الجماعــي، 
المعوقــات والســير بخطــى واثقــة نحــو تحقيــق 

الهدف.
وللعمــل الجماعــي تأثيــرات إيجابيــة فــي رفــع 
ــي نفســه، وعــدم شــعوره  ــرد ف ــة الف مســتوى ثق
بالخجــل مــن طــرح األســئلة حــول مــا يجهلــه 
مــن معلومــات، كمــا أن ذلــك ال يشــعره بالدونيــة 
أو الضعــف، فــإن الســؤال يعنــي الرغبــة فــي 
أقــل  ووقــت  بمهــارة  العمــل  وإنجــاز  الفهــم 

وأسرع، وتفادي األخطاء مستقبًا.
بيئــة  وخلــق  النجــاح  فــي  تطمــح  كنــت  إن 
مريحــة فــي عملــك، فعليــك أن تدمــج أعضــاء 
ــر  ــح أكث ــا واحــًدا، وتصب ــم فريًق ــق وتجعله الفري
مرونــة وتكــون مســتمًعا جيــًدا، وتُســهم بــكل 
اإلنتــاج  علــى  ا  قــادًر تكــون  كــي  مهاراتــك 

واإلبداع مًعا.  

كلمة السر: العمل الجماعي!
إضـــاءة

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

عيسى المعيدي
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شؤون الموظفين

نظمتها إدارة التوزيع يف املنطقة الغربية يف إطار املبادرات البيئية للشركة

تقنيات االستشعار الحيوية والكشف عن 
ملوثات المياه في ندوة علمية

جــدة - كجــزء مــن جهودهــا فــي مجــال المواطنــة 
وتعزيــز جهــود المحافظــة على البيئــة، اســتضافت أرامكو 
ــإدارة التوزيــع فــي المنطقــة الغربيــة،  ــة ب الســعودية، ممثل
نــدوة علميــة عــن المســتجدات فــي تقنيــات  مؤخــًرا، 
االستشــعار الحيويــة والكشــف عــن ملوثــات الميــاه، وذلــك 
فــي مجمــع حــي الرحــاب الســكني التابــع للشــركة فــي 

جدة.
الخبــراء  مــن  عــدد  لنــدوة  ا هــذه  فــي  شــارك 
يمثلــون مؤسســات  بارزيــن  واألكاديمييــن ومتحدثيــن 
ــوم  ــداهلل للعل ــك عب ــة المل ــا، جامع ــة منه ــز مرموق ومراك
والتقنيــة، ومركــز األبحــاث بمستشــفى الملــك فيصــل 
التخصصــي، وجامعــة الفيصــل، ومركــز الملــك فهــد 
للبحــوث الطبيــة، والجمعيــة الســعودية لصحــة البيئــة، 
إضافــة إلــى 80 مــن المهتميــن مــن أرامكــو الســعودية 

والجامعات والجهات الحكومية.
وتناولــت النــدوة العلميــة قضايــا وموضوعــات مهمــة 
شــملت الحديــث عن جرعات الكلــور، والتطــورات األخيرة 
واختبــار  لليجيونيــا،  ا بكتريــا  عــن   الكشــف  فــي 

حامد العطاس وسناء بخاري

ق الخبــراء المشــاركون لطــرق الكشــف الحاليــة  تطــرَّ
والحلــول المبتكــرة لمواجهــة ملوثــات الميــاه، إضافــة إلــى 
البدائــل التــي قــام بهــا العلمــاء فــي المملكــة للتغلــب علــى 
أجهــزة  أداء  إلــى تحســن  وأشــاروا  التحديــات.  هــذه 

االستشــعار الحيويــة بشــكل كبيــر، وطرحــوا عــدًدا مــن 
الــرؤى المشــتركة ذات القيمــة التــي يمكــن أن تســاعد فــي 
زيــادة تحســين الطــرق الحاليــة لحمايــة مــوارد الميــاه 

والصحة العامة بشكل عام.

مبادرات أرامكو السعودية البيئية
وأكــد الناظــر اإلداري لقســم هندســة التوزيــع بــإدارة 
التوزيــع فــي المنطقــة الغربيــة، مشــعل الشــيخ، فــي كلمتــه 
االفتتاحيــة، أن النــدوة تُعــد جــزًءا مــن المبــادرات البيئيــة 
ألرامكــو الســعودية لحمايــة صحــة ورفاهيــة المجتمــع. 
وقــال: »نأمــل أن تســهم النــدوة فــي طــرح عديــد مــن 
األفــكار والنقاشــات حــول الطــرق التــي يمكننــا بهــا جعــل 
بيئتنــا مكاًنــا أفضــل«، مشــدًدا علــى أهميــة عقــد هــذه 
الفعاليات المتخصصة الستشراف المستقبل وتحدياته.

وهدفــت النــدوة إلــى اســتعراض أحــدث التطــورات 
المتســارعة فــي مجــال صحــة البيئــة، وطــرح االبتــكارات 
المتعلقــة بحمايــة وإدارة مــوارد الميــاه، والكشــف عــن 
األمــراض المنقولــة عــن طريــق المــاء، وبرامــج المراقبــة 
ــى هــذه المــوارد  ــة التــي تســهم فــي المحافظــة عل الدوري

الطبيعية.
بالطــرق  التوعيــة  أهميــة  علــى  المهتمــون  وأجمــع 
والمصــادر الجديــدة والمبتكــرة للمراقبــة الدوريــة مثــل 
تقنيــات االستشــعار البيولوجــي، وطــرق الكشــف الســريعة 
ذات التقنيــات العاليــة، مشــيرين إلــى أن العالــم يشــهد 

تطورات كبيرة في مجال الكشف عن ملوثات الماء.
ــز القضايا العلميــة المطروحة  ويأمــل الباحثــون أن تحفِّ
ــات  ــن الجه ــاون بي ــى التع ــة عل ــدوات العلمي ــر هــذه الن عب
ع البحــث العلمــي وذلــك لمواكبــة  المختلفــة، وأن تشــجِّ
التطــورات فيمــا يخــص الكشــف عــن ملوثــات المــاء، 
وإيجــاد حلــول جديــدة ومبتكــرة مــن شــأنها المحافظــة 
علــى هــذه الثــروة الطبيعيــة ومصــادر الميــاه، وإدارة 
للمــوارد  االســتدامة  يحقــق  فاعلــة  بشــكل  مواردهــا 

الطبيعية في حياتنا اليومية.

المتحدثون 
والمشاركون في 
الندوة العلمية 

في صورة 
جماعية 

بحضور عدد من 
الخبراء 

والمهتمين من 
الجامعات 

والمراكز 
العلمية في 

مجمع الرحاب 
بجدة.

مشعل الشيخ، يلقي كلمة افتتاح أعمال الندوة العلمية عن المستجدات في تقنيات االستشعار الحيوية والكشف عن ملوثات المياه.

الفيروســات المعويــة المنقولــة عــن طريق الميــاه، والتقدم 
الحالــي والتحديــات والفــرص المســتقبلية، وتطبيقــات 
ــواد  ــزة االستشــعار البيولوجــي للفحــص الســريع للم أجه

الكيميائية المسببة للطفرات.



بضائع یمکنك تصدیرها
بوابة العالم للتجارة مع ثالث قارات

التزاًما برؤية ٢٠٣٠.. ويف نسخته اخلامسة

م فرًصا استثمارية برنامج اكتفاء ُيقدِّ
ُتقّدر بـ ١٤ مليار دوالر

ة دوائر  الخبـر - فـي الوقت الذي تُنجز فيه فـرق من عدَّ
للمنتـدى  النهائيـة  التحضيـرات  السـعودية  أرامكـو  فـي 
المضافـة  القيمـة  تعزيـز  ببرنامـج  الخـاص  والمعـرض 
اإلجماليـة لقطـاع التوريـد فـي المملكـة )اكتفـاء(، لعـام 
2020م فـي مركـز المعـارض فـي الظهـران، يسـود اعتقـاد 
راسـخ بيـن جميـع األطـراف المشـاركة أن هـذا الحـدث 
المميَّز سـيجتذب آالف الزوار من الشركات المهمة محلًيا 

وعالمًيا.
وتحـت رعايـة صاحـب السـمو الملكـي األميـر سـعود بـن 
نايـف بـن عبدالعزيـز آل سـعود، أميـر المنطقـة الشـرقية، 
سـيُعقد منتـدى اكتفـاء 2020 علـى مـدى يوميـن، بـدًءا مـن 
30 جمـادى اآلخـرة 1441هــ )24 فبرايـر 2020م(، حيـث 
سـيتوافد آالف مـن صنـاع القـرار وممثلـي شـركات التوريد 
لعـوا عـن كثـب علـى  لمركـز المعـارض فـي الظهـران، ليطَّ

رها البرنامج. فرص األعمال المتنامية التي يوفِّ
إلـى جانـب ذلـك، سـيُتاح للمشـاركين حضـور برنامـج 
مكثَّـف مـن الجلسـات النقاشـية وورش العمـل والنـدوات 

والخطابات الرئيسة.
ويُعقـد المنتـدى بدعـم وتعـاون واسـعين علـى مسـتوى 
الشـركة ككل، وفـي كافـة قطاعـات األعمـال، بمـا فيهـا 
الخدمـات الفنيـة، وشـؤون أرامكـو السـعودية، واإلنتـاج 
والماليـة  التقنـي،  والتنسـيق  واإلشـراف  والتنقيـب، 
واإلسـتراتيجية والتطويـر، والتكريـر والمعالجة والتسـويق، 
والتشـغيل وخدمـات األعمـال، حيـث شـاركت جميـع هـذه 

الجهات في التحضير لمنتدى ومعرض اكتفاء لهذا العام.
وقـد عملـت هـذه الجهـات بعضهـا مـع بعـض، وأسـهمت 
بشـكل ملموس فـي جميع النواحي المطلوبـة لضمان نجاح 
الحدث. وقد شملت هذه النواحي التحضيرات اللوجستية 
إلعـداد الموقـع، وتعزيـز المشـاركة الفاعلـة للحضـور فـي 

الجوانب التقنية، وتحديد فرص األعمال وتطويرها.
ويُعـدُّ برنامـج اكتفـاء قصـة لصنـع القيمـة الملموسـة، 
أرامكـو  فـي  الدوائـر  المشـتركة لجميـع  الجهـود  نتيجـة 
السـعودية، كمـا أنـه يمثِّـل  حجـر الزاويـة بالنسـبة للتوجـه 

اإلستراتيجي للشركة.

نحو تحقيق األهداف
وتتمثَّـل األهـداف المعلَنة للبرنامج فـي توطين 70% من 
إنفـاق أرامكـو السـعودية علـى المشـتريات، وفـي الوقـت 

نفسـه، زيـادة الصـادرات المرتبطـة بالطاقـة إلـى 30%، إميون هيوسنت
وإيجاد آالف من فرص العمل لشباب الوطن.

وبهـدف اسـتعراض قصـة نجـاح برنامـج اكتفـاء، ودفـع 
علـى  المنتـدى  يحـرص  األمـام،  نحـو  البرنامـج  مسـيرة 
اجتـذاب شـركاء أرامكو السـعودية، وكبار صنـاع القرار في 
مجال الطاقة العالمي، وإشـراكهم على عدة مسـتويات، مع 

ر التقنية واالبتكار للمشهد. تصدُّ
وفـي هـذا السـياق، وصـف نائـب الرئيـس للشـراء وإدارة 
منظومـة اإلمـداد، األسـتاذ محمد الشـمري، برنامج اكتفاء 
بأنـه طريـق شـامل وجماعـي نحـو التوطيـن والسـعودة، 
وتحسـين البحـث والتطويـر، وتنميـة المؤسسـات المحليـة 
الصغيـرة والمتوسـطة، إضافـة إلـى تعزيـز مكانـة المملكـة 

كمركز للصادرات.
ًما كبيـًرا، فقد أنجزنا %56  وقـال الشـمري: »حققنا تقدُّ
مـن توطيـن إنفـاق الشـركة علـى المشـتريات مع نهايـة عام 
2019م، ولكـن هـذه ليسـت نهايـة المطـاف«. وأضـاف: 
بالتعـاون مـع  أرامكـو السـعودية،  »يحـرص الجميـع فـي 
المورِّديـن، علـى مواصلـة العمـل مـن أجل تحقيـق 70% من 
مستوى التوطين، وفي الوقت نفسه، تعزيز التميُّز والكفاءة 

والتنافس في سلسلة اإلمداد«.
وحـول منتـدى اكتفاء لهذا العـام، قال الشـمري: »منتدى 
اكتفـاء هـو حـدٌث وطنـي وعالمـي يحضـره كبـار اإلدارييـن 

التنفيذيين في قطاع الطاقة«.
المنتـدى  يسـعى  التـي  األهـداف  الشـمري  وأوضـح 
لتحقيقهـا، بقولـه: »نؤكِّد على التزامنا تجـاه المملكة ورؤية 
2030، مـن خـال توضيـح جهودنا في تنويع قطـاع الطاقة 
وتوطينه، كما نسـلِّط الضوء أيًضا على مكافأة التميُّز لدى 

الشركات التي نعمل معها«.
ر برنامـج اكتفـاء  وعلـى مـدى األعـوام الماضيـة، تطـوَّ
التميُّـز  والمقاوليـن علـى  ديـن  المورِّ مـا يحفـز  ـن  ليتضمَّ

ويضمن نجاح البرنامج.
وفـي هـذا الصـدد، قـال المديـر العـام للشـراء، األسـتاذ 
اًل فـي القـوى  ـق برنامـج اكتفـاء تحـوُّ ناصـر اليامـي: »حقَّ
كـة لسلسـلة اإلمـداد، واسـتطاع توظيـف قـدرات  المحرِّ
جديدة، فيما يسـعى السـتثمار مزيد من هـذه القدرات في 

المستقبل«.
وأضـاف اليامـي: »هـذا هـو الحـدث الخامـس لبرنامـج 
اكتفـاء، وهـو طريقـة نحتفـي مـن خالهـا  مـع شـركائنا 
بنجاحنـا فـي التوطين«، مؤكـًدا أن الهـدف الرئيس منه هو 
»إيصـال رسـالة الشـركة اإلسـتراتيجية لشـركائنا، فهـذا 

المنتدى في واقع أمره يمثِّل  وسيلًة للتواصل«.

مـن جانبـه، قـال مديـر التطويـر الصناعـي واإلمـداد 
اإلسـتراتيجي، األسـتاذ عبـداهلل الثعلـي: »اجتـذب برنامـج 
اكتفـاء منـذ انطاقته أكثر مـن 468 اسـتثماًرا من أكثر من 
25 دولة، باستثمارات رأسمالية تُقدر بـ 6.5 مليار دوالر«.

وأضـاف الثعلـي: »يعكس هذا رغبة المسـتثمرين في أن 
يصبحـوا جـزًءا من هذا التحـوُّل، وأن يكون لهم حضور في 

المملكة«.

ُحزمة من الفرص االستثمارية 
ويجمـع منتـدى ومعـرض اكتفـاء 2020 عـدًدا كبيـًرا مـن 
الفـرص  السـتطاع  والدولييـن  المحلييـن  المسـتثمرين 
االسـتثمارية. وأشـار الثعلـي إلـى أن منتـدى اكتفـاء لهـذا 
م منتـدى  العـام سـيكون حافـًا بالفـرص، قائـًا: »سـيقدِّ
اكتفـاء لهـذا العـام أكثـر مـن 170 فرصـة اسـتثمارية، بقيمة 

سوقية سنوية تُقدر بـ 14 مليار دوالر«.

قطاعـات  عـدة  مـن  ـون  ومتخصصِّ خبـراء  وسيُسـهم 
وشـركات فـي إثـراء جلسـات النقـاش والعـروض التقديمية 
وورش العمـل والنـدوات. إضافـة إلـى ذلـك، سيسـتضيف 
البرامـج  مـن  عديـًدا  تمتلـك  حكوميـة  جهـات  المنتـدى 
مـة لتحفيـز االسـتثمارات واألعمـال، ومسـاندتها  المصمَّ

وتسريع وتيرتها في المملكة.
وسـيعمل منتـدى اكتفـاء 2020 علـى إشـراك الـزوار فـي 
عـدة ورش عمـل تتناول فرص االسـتثمار، حيث سـتُعقد 12 

جلسة نقاش و23 ندوة  لمناقشة الفرص االستثمارية.
إلـى جانـب ذلـك،  يعـدُّ المنتـدى فرصـة لشـركاء أرامكو 
السـعودية لالتقـاء مًعـا، وتقييـم األثـر اإليجابـي للبرنامـج، 
ـر منصة للشـركات المهتمـة بتأسـيس أعمالها  كمـا أنـه يوفِّ
الشـركاء  مـع  التواصـل  فـرص  لهـا  تتيـح  المملكـة،  فـي 

والمورِّدين الرئيسين في قطاع الطاقة المحلي.
ـر الحدث فرًصا للتعاون والمشـاركة بين الشـركات  ويوفِّ
فـي مجـال سلسـلة اإلمـداد فـي قطـاع الطاقـة، حيـث يُتـاح 
للمشـاركين التواصـل مـع عـدد مـن الشـركات التي أسسـت 
أعمالهـا فـي المملكـة، وتلـك التـي هـي فـي صـدد إنجـاز 
ذلـك، كمـا يحضـر المنتـدى عـدد كبيـر مـن مـورِّدي أرامكو 
السـعودية، الذيـن يقومـون بتحفيـز جهـود التوطيـن فـي 

سلسلة اإلمداد التابعة لها.

توظيف التقنية واالحتفاء باالبتكار
وسيسـتخدم المنتـدى والمعـرض لهـذا العـام تقنيـات 
مـة لعـرض مسـيرة اكتفـاء، وتقديـم نظـرة عامـة حـول  متقدِّ
والمعاهـد  الرئيسـة،  والمشـاريع  الصناعيـة  المجمعـات 
المهـارات  السـعوديين  للشـباب  م  التـي سـتقدِّ التدريبيـة 
االقتصـادي  المشـهد  فـي  ل  التحـوُّ لتحقيـق  الضروريـة 

الوطني.
وسيشـتمل منتـدى اكتفاء 2020 علـى )منطقة الفرص(، 
صين مـن عرض قصصهم،  ن الخبراء المتخصِّ التـي سـتمكِّ
الثمينـة  الفـرص  مـن  واالسـتفادة  خدماتهـم،  وتسـويق 

للتواصل مع األطراف المؤثِّرة في قطاع الطاقة.
ت طريقها  كمـا سـيُحتفى بالمنتجات المبتكـرة التي شـقَّ
ـن الطائـرات الُمسـيَّرة وغواصـات  لألسـواق، والتـي تتضمَّ
م حفـٌل لتكريـم  الكشـف الروبوتيـة الصغيـرة، فيمـا سـيُنظَّ

الشركات التي أثبتت تميزها ضمن عدة فئات.
جديـٌر بالذكـر، أن منتـدى ومعـرض اكتفـاء لعـام 2018م 
كان قـد اسـتقطب أكثـر مـن 4000 مشـارك مثَّلـوا 1000 

شركة من 40 دولة مختلفة.

اجتذب برنامج 
اكتفاء منذ 

انطالقته أكثر 
من 468 استثماًرا 
من أكثر من 25 

دولة، 
باستثمارات 

رأسمالية ُتقدر بـ 
6.5 مليار دوالر«

عبداهلل الثعلي

أكثر من 170 فرصة استثمارية 
بقيمة سوقية سنوية ُتقدر بـ 

14 مليار دوالر

12 جلسة نقاش و23 ندوة  
لمناقشة الفرص االستثمارية

آالف المشاركين من صناع 
القرار وممثلي شركات التوريد 

محلًيا وعالمًيا

حفل تكريم يحتفي بالشركات 
زها ضمن عدة  التي أثبتت تميُّ

فئات

يقدِّم

ن يتضمَّ

يستقطب

ن يتضمَّ
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.. أنغاُم املوسيقى وألوان األزياء وموائد الطعام الشهيِّ

إثراء يستضيف أكثر من 45 ألف زائر في أيام 
الثقافة الفيتنامية 

الظهـران - اختتـم مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثراء( أيام الثقافـة الفيتنامية، التي جاءت ضمن 
برنامـج )أيام إثراء الثقافية(، وذلك يوم السـبت 21 جمادى 
2020م(، بعـد عديـد مـن  1441هـــ )15 فبرايـر  اآلخـرة 
الفعاليـات الثريَّـة، وزخـم مـن الثـراء الثقافـي والحضـاري، 
الـذي كان محـط اهتمـام وإقبـال كبيريـن مـن قبـل زوار 

المركز.
هـة لكافة  ـن الحـدث مـا يزيـد علـى 19 فعالية موجَّ وتضمَّ
الفئـات العمريـة، وسـط حضـور مايربـو على 45 ألـف زائر 
الثقافـة  علـى جوهـر  فـوا  تعرَّ الجنسـيات،  مختلـف  مـن 
األزيـاء  مـن  بـدًءا  عـة،  المتنوِّ ناتهـا  مكوِّ بيـن  الفيتناميـة 
والحـرف والمشـغوالت اليدويـة والعـروض الموسـيقية، 
ومـروًرا باألنشـطة وورش العمـل الثقافيـة، وانتهـاًء بموائـد 
نت أشـهى أصنافه  الطعـام الفيتنامـي التقليـدي، التي تضمَّ

مثل الدامبلنغ على البخار.

موسيقى فيتنام تصدح في األرجاء
وعلـى مـدى 12 يوًما، صدحت الموسـيقى الفيتنامية في 
مت  أرجـاء )إثـراء(، عبـر عـرض موسـيقي فيتنامي حـّي ُقدِّ
التراثيـة  الفيتناميـة  األغانـي  مـن  مختلفـة  أنـواع  فيـه 
ـن العـزف علـى عـّدة آالت موسـيقية  والتقليديـة، وتضمَّ
مهـا راقصـون  مصنوعـة فـي فيتنـام، ومسـيرة راقصـة نظَّ
فيتناميـون محترفـون، حاكـوا فيهـا تنيًنـا يتمايـل راقًصـا 
بمهـارة وخفـة علـى إيقـاع الطبـول، فـي عـرض ترمـز كل 
الثقافـة  فـي  والعـزة  القـوة  مفهومـي  إلـى  فيـه  حركـة 

الفيتنامية.
مـن جانـب آخـر، حـاول بعـض زّوار )إثـراء( مـن الجاليـة 
الفيتناميـة، البحـث عـن كل مـا يمكـن نقلـه إلـى حضـارة 
ن من  بادهـم، فالموسـيقار الفيتنامـي، دك ذاو، الـذي تمكَّ
معرفـة أسـرار اللحـن الخليجـي السـعودي، لـم يتـواَن عـن 

التعـرُّف علـى هـواة سـعوديين، للغـوص فـي حضـارة الفـن القافلة األسبوعية
م معهـم قطعـة موسـيقية مرموقـة تحـوي  السـعودي، وليقـدِّ
ـدت  اللونيـن الفيتنامـي والسـعودي خـال الفعاليـات، تجسَّ
فـي معزوفـة )أنـت ملـك(، التـي تعـاون فيهـا مـع العـازف 
السـعودي، محمد القريش، في تناغم حي يُبرز أهمية مثل 

هذه الفعاليات في التواصل الثقافي.

موائد الطعام من فيتنام
واصطفـت مجاميع مـن الحضور لتتعـرَّف عن كثب على 
الفيتنامـي، سـواء مـن خـال تجـارب  المطبـخ  نـات  مكوِّ
مـت للـزوار، أو تجربـة المطعـم  الطهـي الحيـة التـي ُقدِّ
الفيتنامـي الـذي احتضنـه )إثـراء(، والـذي تتميَّـز أصنافـه 
بتحقيـق التـوازن بيـن المذاقـات الخمسـة، الحلـو والحـار 
والمالـح والحامـض والمـر، كمـا يجمع بيـن الرائحـة الزكية 
والمـذاق اللذيـذ واللـون الجميـل، مـع التركيـز علـى تخيُّـر 

المكوِّنات الصحية.
وقـد عبَّـرت السـيدة نـوب، زوجـة أحـد الدبلوماسـيين 
العاملين في السفارة الفيتنامية في الرياض، عن سعادتها 
لمعرفة أسرار ثقافات العالم بكافة أشكالها، كما أوضحت 
أنها تتطلَّع الستكشـاف أسـرار المطبخ السـعودي، وتسـعى 
لتطعيـم بعـض األطبـاق الفيتناميـة بنكهـات سـعودية، كمـا 
ـق فـي الثقافـة السـعودية ومخزونهـا  تحـرص علـى التعمُّ
العريـق المـؤرَّخ فـي الكتـب الفيتناميـة. وأضافـت نـوب أن 
الثقافـة نسـيج يُحـاك بخيـوط عـدة، سـواء فـي الطهـي، أو 

الفن والموسيقى.

أزياء حافلة بالزخارف واأللوان
إلـى جانـب ذلك، اجتذبـت األزيـاء الفيتنامية عديـًدا من 
الـزَوّار والزائـرات، الذين اسـترعى انتباههم شـبهها الكبير 
باألزيـاء السـعودية التقليديـة، من حيـث الزخـارف واأللوان 
والخامـات، إذ تـكاد تكـون األقـرب لمـا ترتديـه النسـاء فـي 

ل ضيف يف صرح الثقافة فيتنام.. أوَّ
علــى  الضــوء  الثقافيــة(  إثــراء  )أيــام  تســلِّط 
حضــارات وثقافــات عالميــة غيــر معروفــة علــى نطاق 
ار بطريقــة إثرائيــة  واســع، وتســعى لتقديمهــا للــزوَّ
بأبعــاد جديــدة ومغايــرة، ممــا  ــزة، وعرضهــا  مميَّ

يُسهم في اكتساب خبرات ومعارف جديدة.
المقبلــة،  واألعــوام  الجــاري  لعــام  ا وخــال 
ســيحتضن )إثــراء( عــدًدا مــن الثقافــات المختلفة من 
ــدف  ــة، ته ــة مختلف ــات ثقافي ن ــرب، بمكوِّ الشــرق والغ
إلــى بنــاء جســور الحــوار الثقافــي الحضــاري مــع 
ــات هــذه  العالــم، حيــث كانــت فيتنــام أولــى محطَّ

الرحلة الُمثرية.
ــي  ــز الثقاف ــك عبدالعزي ــز المل ــر مرك ويصــف مدي
العالمــي )إثراء( بالوكالة، األســتاذ حســين حنبظاظة، 
ــى مــن  ــت النســخة األول ــًا: »كان ــى قائ ــة األول التجرب

)برنامــج أيــام إثــراء الثقافيــة( ناجحــة، وكان مــن 
دواعــي ســرورنا أن نتعــاون مــع الســفارة الفيتناميــة، 
ــب بحضورهــم إلــى )إثــراء(، حيــث عبَّرنــا  وأن نرحِّ
عــن ثقافــة البلديــن بطــرق جديــدة ومشــوِّقة«، مضيًفا 
أن المركــز يتطلَّــع إلــى اســتضافة النســخة الثانيــة من 

البرنامج في شهر أكتوبر.
ــة بيــن  وأضــاف حنبظاظــة: »كانــت البهجــة جليَّ
فهــم علــى الثقافــة الفيتناميــة، وهــذا  ار أثنــاء تعرُّ الــزوَّ
هــو هــدف إثــراء منــذ البداية، حيــث االحتفــاء بالتنوُّع 
وتقديــم التجــارب المختلفــة بيــن الثقافــات، مهمــة 
ــه،  ــة لزائري ــم تجــارب عالمي ــل فــي تقدي ــراء( تتمثَّ )إث
ع حســب  مــن خــال مجموعــة مــن البرامــج التــي تتنــوَّ
الغــرض منهــا، وذلــك في ســبيل بنــاء جســور التواصل 

الثقافي الحضاري بين المملكة والعالم«.
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الخليج في مناسبات سنوية كالقرقيعان.
وأبانـت السـيدة تانغـو، مديـرة المتحـف القومـي فـي 
السـعودية  الشـعبية  المابـس  بيـن  التشـابه  أن  فيتنـام، 
ونظيرتهـا الفيتناميـة ملحـوظ للغايـة، مـا اسـتوجب خـال 
)أيـام الثقافـة الفيتناميـة( إيضـاح صـور كا الجانبيـن مـن 
حيـث الرسـومات واأللـوان، مـع ضـرورة العودة إلـى التاريخ 
القديم إلبراز الهوية الثقافية، ومعرفة التطوُّرات العصرية 

التي طرأت على الزي التقليدي في الدولتين.
وقالـت تانغـو: »إن الرداء المنسـوج من خامـات فيتنامية 
نة بألـوان هادئة هـي األقرب  ونقـوش تكسـوها زخـارف ملوَّ
إلـى المابـس السـعودية، وتحديـًدا األزيـاء فـي مناطـق 
جنـوب المملكـة، فمـن خـال البحـث عـن تاريـخ المابـس 

السـعودية القديمـة والتراثية، لمسـُت قواسـم مشـتركة بين 
الـزي الشـعبي الفيتنامـي ونظيـره السـعودي، ففـي فيتنـام 
يوجـد 54 قبيلـة، وينحـدر %87 منهم من قبيلـة )كاو بانغ(، 
لألزيـاء  مشـابهة  مابـس  ترتـدي  التـي  الغالبيـة  وهـي 

السعودية«.
وأضافـت تانغـو: »ثمـة تشـابه آخـر بيـن مابـس الرجـال 
التقليديـة فـي فيتنـام وأقرانهـم السـعوديين، فغطـاء الرأس 
للرجـال فـي فيتنـام، وهـو زي تراثـي، يشـابه غطـاء الـرأس 
للرجـال في بعض مناطق المملكـة، وهي نقطة تُضاف إلى 
نقاط التشـابه األخرى«، مؤكدة عزمها على عقد شـراكات 
مستقبلية تدور حول المابس الشعبية بين البلدين، وذلك 

بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة في المملكة.
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في وقت قياسي.. استبدال أكثر من ١٢٠ ألف لوح 
شمسي في مواقف المدرا 

مبشاركة ١٥٠٠ موظف.. أسبوع االبتكار يف أرامكو السعودية

يات التي تواجه الشركة فعاليات تسعى نحو صنع حلول للتحدِّ

ــي  ــة المتجــددة ف ــت إدارة مصــادر الطاق ــران - احتف الظه
أرامكــو الســعودية، مؤخــًرا، بإنجــاز مشــروع المــدرا الســتبدال 
أنظمــة األلــواح الشمســية الكهروضوئيــة فــي حفــل تكريــم فــي 

مركز التبادل التقني.
واسـتبدل المشـروع أغشـية رقيقـة أكثـر تطـوًرا بــ126٫695 
لوًحـا فـي واحـد مـن أكبـر مواقـف السـيارات التـي تسـتخدم 
الطاقـة الشمسـية الكهروضوئيـة فـي العالـم. ويغطـي موقـف 
السـيارات مسـاحة تعادل 12 ملعًبا قياسـًيا لكـرة القدم، ويوفر 
 10.5 توليـد  علـى  القـدرة  ولديـه  سـيارة،   4500 لــ  الظـل 
اإلداريـة  المبانـي  تغـذي  التـي  الطاقـة  لشـبكة  ميغـاواط 

ومجمعات المكاتب.
وقــال نائــب الرئيــس ألنظمــة الطاقــة، األســتاذ عبدالكريــم 
الغامــدي، إن المشــروع بمثابــة تذكيــر أن الشــركة قــد نشــرت 
ــذ عقــود. وقــال الغامــدي: »لقــد  ــة الطاقــة المتجــددة من تقني
تعايشــت أرامكــو الســعودية مــع مصــادر الطاقة المتجــددة إلى 
جانــب أعمالهــا، حيــث إن مصادر الطاقــة المتجددة لهــا تأثير 

ًرا، أسبوع  م مجلس االبتكار في الشركة، مؤخَّ الخبر - نظَّ
االبتكار األول في أرامكو السـعودية، حيث شـارك من خاله 

أكثر من 1500 موظف من 30 دائرة مختلفة.
جمعـت هـذه المناسـبة التـي اسـتمرت مـدة ثاثـة أيـام، 
عدًدا من خبراء الصناعة واألكاديميين، إلى جانب منظمات 
أكثـر  بعـض  علـى  ف  للتعـرُّ صيـن،  ومتخصِّ عالميـة  ابتـكار 
األفكار إبداًعا في أرامكو السـعودية واستعراضها واالحتفاء 

بها.
االبتـكار  نسـبة  لرفـع  ـم  ُصمِّ الـذي  الحـدث،  وشـمل 
والمشـاركة، عديـًدا من األنشـطة، مـن بينها هاكاثـون رقمي، 
وعـروض  دوليـون،  ثـون  ومتحدِّ تحضيريـة،  عمـل  وورش 
تقديميـة، ومنتـدى للتبـادل التقنـي، وحفـٌل لتكريـم أفضـل 

المبتكرين.

ثقافة االبتكار
األسـتاذ  الهندسـية،  للخدمـات  الرئيـس  نائـب  وسـلَّط 

القافلة األسبوعية

شايسثا خان

جيــد علــى األعمــال من خــال اســتغال المــوارد الطبيعية من 
أجــل اســتخدام اقتصــادي أفضــل« . كمــا هنــأ أعضــاء الفريــق 
مــن إدارة تخطيــط أنظمــة الطاقــة واإلدارات األخــرى، وكذلك 

شركات المقاوالت، على إكمال المشروع بأمان ونجاح. 
وأضاف الغامدي: »ال يحتفل هذا التجمع بإنجاز المشـروع 
فحسـب، بـل أيًضا بالجـدول الزمني المتسـارع لهذا المشـروع 
الـذي مّكـن فرقنـا مـن تقليـل وقـت التنفيـذ مـن 22 شـهًرا إلـى 

ثمانية أشهر فقط، دون حوادث مهدرة للوقت«.

التغلب على التحديات 
بالتخطيط وحّل المشكالت

إن  العبدالقـادر،  المشـروع، عبدالعزيـز  وقـال مديـر 

عبـداهلل البيـز، الضـوء علـى الـدور األسـاس، الذي يُسـهم به 
االبتـكار في تحسـين الطريقة التي نؤدِّي بهـا أعمالنا، وقال: 
ز مًعا بيئـة االبتكار، من خـال التعلُّم  »إننـا نجتمـع اليـوم لنعزِّ
أنشـطتنا  االبتـكار فـي  ثقافـة  بعًضـا، وتنميـة  مـن بعضنـا 
اليومية«، مشـيًرا إلى أنه يأمل أن يكون هذا األسـبوع مصدر 
يات واستكشاف  إلهام في كلِّ دوائر الشـركة، لمواجهة التحدِّ

فرص العمل.
كمـا دعـا البيـز المواهـب الشـابة فـي الشـركة كـي تُظهـر 
فهـا فـي ميـدان برنامـج االبتـكار،  قدراتهـا ومهاراتهـا، وتوظِّ
قنـا نتائـج مميَّزة  مختتًمـا حديثـه بقولـه: »ربمـا نكـون قـد حقَّ
فـي االبتـكار، ولكننا لـن نحافظ على مسـتوانا ونرتقي به إذا 

لم ننتهز هذه الفرصة لتعزيز ثقافة االبتكار«.
التفكيـر وتطويـر  زت ورش عمـل حـول طـرق  وقـد عـَزّ
المنتجـات وتسـويقها معرًضا يضمُّ 42 فكـرة وتقنية مبتكرة 
أسـهمت بها 16 إدارة في الشـركة، إلى جانب أفضل عشـرة 
ابتكارات اسـتعرضها المؤهلون للدور النهائي من الهاكاثون 

مه المجلس االستشاري للقادة الشباب. الرقمي، الذي نظَّ
م عرض آراءهم  ًثا ومقـدَّ وفـي الوقت نفسـه، قّدم 19 متحدِّ
ز  حـول أحدث االبتـكارات والثـورة الصناعية الرابعـة، كما ركَّ

تتطلـب  التـي  التحديـات،  مـن  عـدًدا  طـرح  المشـروع 
تخطيًطا واسًعا وحًا للمشكات.

ولتلبيـة متطلبات الشـركة الصارمة المتعلقة بالسـامة 
فـي مـكان العمـل، واجـه أعضـاء الفريـق تحدًيـا كبيـًرا 
يتمثـل فـي العمل على ارتفاعات عاليـة في منطقة مكاتب 
مزدحمـة، مـع حركـة مـرور مفتوحة، وخال ظـروف جوية 

قاسية.
مهندسـي  حـد  أ د  جـو و علـى  يـق  لفر ا حـرص  و
منع الخسـائر بـدوام كامل خال المرحلـة األولية، وبدوام 
جزئـي أثنـاء اإلنشـاء. باإلضافـة إلـى ذلـك، حافـظ اثنـان 
مـن مهندسـي السـامة فـي الشـركة علـى قوائـم تدقيـق 

يومية لضمان اإلشراف الدقيق.
المتعلقـة  المهـارات  فـي  المعرفيـة  الفجـوة  ولسـد 

منتـدى التبـادل التقنـي علـى أفضـل الممارسـات فـي إدارة 
األفكار.

مين: وكان من بين المقدِّ
•  محمـد أبوشـريفة، قائـد مشـروع فـي مركـز االبتـكار، 
ث حـول )االبتـكار كأسـلوب حيـاة(، وعـن  الـذي تحـدَّ
العالمـي عـام  الشمسـية  الطاقـة  تجربتـه فـي سـباق 

2019م في أستراليا.

اسـتفاد  المقاوليـن،  موظفـي  بيـن  الشمسـية  باأللـواح 
الفريـق مـن الخبـرات فـي أعمـال الطاقـة فـي أرامكـو 
السعودية، ومن كبار الفنيين في مجال الطاقة المتجددة، 
لموظفـي  تدريبيـة  ودورات  عمـل  ورش  نظمـوا  الذيـن 
االلتـزام  تطبيـق  تـم  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة  المقاوليـن. 
الصـارم بقوانيـن التوطين في المملكة، ممـا يضمن تعيين 
مـدة  طـوال  مؤهليـن  سـعوديين  مهندسـين  المقاوليـن 

المشروع. 
فــي حيــن مّثــل الطقــس تحدًيــا كبيــًرا لطاقــم العمــل في 
المشــروع، فقــد وصــل الفنيــون إلــى مســتويات عاليــة مــن 
الكفــاءة، حيــث قامــوا بإزالــة مــا يصــل إلــى 4500 لوحــة 
ــا، وتثبيــت مــا  ــواح الشمســية الكهروضوئيــة يومًي مــن األل
يصــل إلــى 3200 لوحــة شمســية كهروضوئيــة جديــدة 

يومًيا.
لقـد كان اسـتبدال األلـواح شـبه التالفـة مهمـة كبـرى، 
موظفـي  ِقبَـل  مـن  عمـل  208٫134 سـاعة  تطلـب  حيـث 

أرامكو السعودية والمقاولين.

126٫695
من األلواح الشمسية األكثر تطوًرا 

المصنوعة من أغشية رقيقة  تم 
تركيبها بداًل من األلواح القديمة.

4٫500
سيارة تستظل بأغطية مواقف 
السيارات في منطقة تعادل 12 

ملعًبا قياسًيا لكرة القدم .

صفر
حوادث مهدرة للوقت  خالل  

مشروع كان من المقرر أن يستغرق 
22 شهًرا إلكماله، لكنه استغرق 

ثمانية أشهر فقط.

مة، التي  •  أمـل معـوض، أخصائية تحليل البيانات المتقدِّ
ثـت حـول قـدرة التقنيـة علـى تعزيـز المشـتريات  تحدَّ

الذكية وإدارة منظومة التوريد.
األبحـاث  مركـز  فـي  مهنـدس  القاسـم،  •  عبدالعزيـز 
ث حـول رحلة ابتكاره  مـة فـي إكسـبك، الذي تحدَّ المتقدِّ
وتقديمـه لــ20 طلًبا للحصـول على براءة اختـراع، تتعلَّق 

بتطبيقات لقطاع التنقيب واإلنتاج.

مه محمد  ألهم العرض الذي قدَّ
أبوشريفة بعنوان )االبتكار كأسلوب 
حياة( الجمهور للتفكير كمبدعين 

حقيقيين، من خالل البحث دائًما عن 
طرق لالبتكار والتحسين. وقد أطلع 
أبوشريفة الحضور على تجربته في 

مسابقة الطاقة الشمسية العالمية عام 
2019م في أستراليا.

تصوير: أحمد العيتاني

حصل روهيت باتوردهان ورفائيل مورا وناصر القحطاني ونعمان تحسين على المركز األول لألفكار الُمبتكرة، نظير عملهم في 
ن من توقع األعطال ويرفع من جدوى تكاليف إجراءات المراقبة والوقاية في خطوط األنابيب  تطوير نموذج لتلقين اآلالت يمكِّ

ضة للخطر. المعرَّ

الفائزون يف حملة االبتكار
تـم اختيـار األفـكار الفائـزة مـن الحمـات التـي أُطلقـت على 
حقيقيـة  يـات  لتحدِّ حلـول  البتـكار  السـعودية  أرامكـو  موقـع 
تواجههـا الشـركة، حيـث كانـت األفـكار الُمختـارة مـن بيـن تلـك 

التي جرى تطبيقها على أرض الواقع بنجاح.
وحصـل روهيـت باتوردهـان ورفائيـل مـورا وناصـر القحطاني 
ونعمان تحسين على المركز األول، نظير ابتكارهم لحّل لمشكلة 
تقـادم األنابيـب وتفـاوت قـوة التدفـق، عـن طريـق تطويـر نمـوذج 
ـع األعطـال، وتحسـين  نهـا مـن توقُّ لتلقيـن اآلالت، بحيـث يمكِّ
جـدوى التكاليـف إلجـراءات الحـد مـن عمليـة التـآكل والمراقبـة 

والوقاية، في خطوط األنابيب المعرَّضة لخطر كبير.

وحصـل محمـد العبدالمحسـن وعبدالرحمـن العمـري وعلـي 
القريشـة علـى المركـز الثانـي، نظـًرا لتطويـر أداة ذكيـة لتوقـع 
السـجل  فـي  النظـر  مـن خـال  الميدانيـة،  األجهـزة  أعطـال 
التاريخـي لهذه األجهزة، وهو ما يسـمح بإجـراء أعمال  الصيانة 

في الوقت المحدد.
أمـا المركـز الثالث، فـكان من نصيب عبـداهلل الحمود وميغل 
لوبيـز أنـدرو ورامسـي وايـت، مـن إدارة اإلنتاج في شـمال الغوار، 
ـن من أداء المعـّدات في معامل فرز  ر الفريق أداة تحسِّ حيـث طوَّ
ل  الغـاز مـن الزيـت، لتضمن عملهـا ضمن نطاق التشـغيل المفضَّ

للضواغط والمضخات.



أندية اخلطابة يف أرامكو السعودية..

رحلٌة عمرها 40 عاًما
من صقل مهارات التواصل والقيادة

لت النـواة  الظهـران - منـذ زمـن ليـس بالقصيـر، تشـكَّ
األولى ألندية الخطابة )التوستماسترز(، كمنصات يستفيد 
التواصـل  فـي  مهاراتهـم  تطويـر  فـي  المشـاركون  منهـا 
والقيـادة، لتبـدأ بعـد ذلـك باالنتشـار سـريًعا فـي أرجـاء 
العالـم. وُسـرعان مـا وجـدت هـذه األنديـة طريقهـا إلـى 
المملكـة؛ وكانـت أرامكـو السـعودية رائـدة هـذا المضمـار، 
فاحتضنت عديًدا من هذه األندية، وسـاندت موظفيها في 

عتهم على االلتحاق بها. إنشائها، وشجَّ
ثـورة تقنيـة االتصـاالت، وسـطوع نجـم شـبكات  ومـع 
التواصل االجتماعي، التي فتحت األبواب على مصراعيها 
أمـام آفـاق تواصـل ال حـدود لهـا، يعتقـد البعـض أن بريـق 
علـى  مشـرفة  وُشـعلتها  بالخفـوت،  آخـٌذ  األنديـة  هـذه 
ة؛ فهل  االنطفـاء؛ وهنـا، قـد تنقدح فـي الخاطر أسـئلة ملحَّ
ل اسـتثماًرا ُمربًحـا ألرامكـو  ال تـزال هـذه األنديـة تشـكِّ
السعودية وموظفيها؟ وهل انحسر مدُّ الشباب المضطرب 
ًبا إلى فضاءات التواصل الرقمي؟ وهل  بين جدرانها متسرِّ
هـذه  فوائـد  عـن  االجتماعـي  التواصـل  شـبكات  أغنـت 
ع أبوابها؟  األنديـة؟ وهـل آن لهـا أن تُطفـئ مذاييعها، وتُشـمِّ
أسـئلٌة يجيـب عنهـا المسـتقبل بلسـان اليقيـن، ولكـنَّ نظـرة 

شاملة بين السطور قد تتنبَّأ باألجوبة بشيء من الدقة.

شجرٌة مثمرة في فناء الشركة
سـت أرامكـو السـعودية الفوائـد التـي تعـود بهـا  حيـن تلمَّ

ميثم الموسوي، 
وَسَبل الماضي

أنديـة الخطابـة علـى الُملتحقين بها، بـادرت إلـى زرع أولى 
بذورهـا فـي المملكـة مـن خـال نـادي الظهـران للخطابـة، 
الـذي أُنِشـئ فـي عـام 1978م، رجـاء أن يجنـي موظفوهـا 

وموظفاتها من ثمار هذه الشجرة اليانعة.
األسـتاذ  الطاقـة،  ألنظمـة  الرئيـس  نائـب  ويشـير 
عبدالكريـم الغامـدي، إلـى دور هـذه األنديـة فـي تطويـر 
موظفـي الشـركة، قائـًا: »نجـاح المسـيرة المهنيـة لألفراد 
يعتمـد بشـكل كبيـر علـى المهـارات التـي يمتلكونهـا، ومـن 
بينهـا مهـارات التواصل؛ وهنا تكمن أهمية أندية الخطابة، 

التي من شأنها أن تُسهم بفاعلية في تطوير هذه المهارات 
لدى موظفي أرامكو السعودية«.

ويضيف الغامدي: »يُمكن لهذه األندية أن تكون جزًءا ال 
أ مـن رحلـة التطويـر الوظيفـي، وأداة مهمـة لتحقيـق  يتجـزَّ
النجـاح علـى المـدى البعيـد، وتلبيـة حاجـة الشـركة لقـادة 
ل، فـي سـوق  يأخـذون بزمـام األمـور فـي مرحلـة التحـوُّ

عالمية أكثر تنافًسا وتعقيًدا«.
ـر المستشـار األعلـى فـي إدارة أسـاليب التصنيـع  ويتذكَّ
والمراقبة، مرشـد أندية أرامكو السعودية والمدير السابق 

مة التوستماسترز العاملية منظَّ
منـذ مـا يقـرب مـن قـرن كامـل، كان عـام 1924م شـاهًدا علـى الـوالدة األولـى لمنظمـة التوستماسـترز العالميـة، فـي 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة، كمنظمـة تعليميـة غيـر ربحيـة، تسـعى إلـى تطويـر مهـارات التواصـل واإللقـاء والقيـادة 

للملتحقين بها، من خال إنشاء أندية التوستماسترز في أرجاء العالم.
ومنـذ ذلـك الحيـن، نمـت تلـك الشـجرة وانتشـرت، ليبلـغ عـدد أنديتهـا أكثـر مـن 16800 نـاٍد، تنتشـر فـي 143 دولـة، 

ويلتحق بها أكثر من 358 ألف عضو.
يقـول سـليمان الماضي، مرشـد أندية أرامكو السـعودية والمدير السـابق ألندية الخطابة في المملكـة: »تركِّز منظمة 
التوستماسـترز على األعضاء أنفسـهم، وهيكليتها وجميع أنظمتها وبرامجها تتمحور حولهم، وقد تطوَّرت عبر السـنين، 

ي بُمجملها جميع ما تحتاجه لتقود إدارة ما«. وهي اآلن تشمل أكثر من 300 مجموعة من المهارات، تغطِّ

قة يف رحلة التوستماسترز يف الشركة محطات متفرِّ

ل  هذه اللقاءات، منصة يسعى من  ة في أحد لقاءات نادي نيو ديسكفري توستماسترز. وتمثِّ فارهين سيت، تشارك بُخطبة معدَّ
عة م مشجِّ خاللها موظفو الشركة لتطوير مهاراتهم في التواصل والقيادة، من خالل مشاركتهم بأداء أدوار مختلفة في بيئة تعلُّ

قد تكون بارًعا 
في عملك، 

ولكن إن لم 
يعلم أحٌد بذلك 

فلن ُيلتفت 
إليك. تعلَّم فنَّ 

الخطابة فهو 
يساعدك على 

اإللقاء، وفن 
التخاطب مع 

زمالئك 
ورؤسائك، 

وكذلك في 
إيصال صوتك 

للجميع

محمد القحطاني

يحرص أعضاء أندية الخطابة على نشر ثقافتها بين األجيال الناشئة لصنع قادة الغد، وهو 
ما تسعى مبادرة برنامج القادة الشباب لتحقيقه.

ق اللغوي في أحد لقاءات نادي إكسبلوررز توستماسترز، وهو  عبدالرزاق سالمة يقوم بدور المدقِّ
ر مهارات المشاركين. دة تطوِّ أحد أدوار متعدِّ

محمد عبداهلل القحطاني،
بطل العالم في الخطابة 

لعام 2015م
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تصوير:  يارا زياد، وحسن املبارك، ونادية بوعبيد، 
وبريجيدو الكيدي

1978
ُأنشئ نادي الظهران 

للخطابة ليكون أول نادي 
توستماسترز في الشركة 

والمملكة.

٢٠٠١
مت المسابقة األولى  ُنظِّ

ألندية الخطابة على 
مستوى المملكة بمشاركة 
فاعلة من موظفي الشركة.

٢٠٠٣
بلغ عدد أندية الخطابة 

التابعة ألرامكو السعودية 
ستة أندية.

٢٠٠٧
ُأنشئ نادي عكاظ للخطابة 
في الظهران، ليكون أول ناٍد 

للخطابة العربية في الشركة 
والمملكة.



ألنديـة الخطابـة فـي المملكـة، سـليمان الماضـي، بدايـات 
رحلـة التوستماسـترز فـي الشـركة، قائـًا: »بـدأت رحلـة 
الظهـران  بنـادي  السـعودية  أرامكـو  التوستماسـترز فـي 
للخطابـة، وفي الثمانينيات أُنِشـئت بعض األنديـة األخرى، 
فيمـا شـهدت األنديـة فـي الشـركة توّسـًعا كبيًرا عقـب عام 

2003م، كما ظهرت فيها الحًقا أندية الخطابة العربية«.
وفـي الوقـت الحالـي، يبلـغ عـدد أنديـة الخطابـة فـي 
أرامكـو السـعودية 29 نادًيـا، تنتشـر فـي أحيـاء الشـركة 
ومناطـق عملهـا، فيمـا يبلـغ عـدد الملتحقيـن بهـا أكثـر مـن 
وأفـراد  الشـركة وموظفاتهـا،  مـن موظفـي  600 عضـو 

أُسرهم.

ر التنافس من أجل التطوُّ
ث يتموَّج صوته  ثغوٌر باسـمة، وأسماٌع مصغية إلى متحدِّ
بإيقـاع الحماسـة والشـغف؛ تلـك هـي السـمة األبـرز بيـن 
جـدران أنديـة الخطابة في أرامكو السـعودية، فـي لقاءاتها 
التـي تُعقـد بشـكل دوري. وسـواًء أقـلَّ  الحضـور أم كثُـر، 
فإنـك لـن تُعـَدم التنافـس بيـن المشـاركين، مـن أجـل الفـوز 
ث فـي الجلسـة، وأفضـل ُخطبـة مرتَجلـة،  بأفضـل متحـدِّ
ـات الثـاث تمثِّـل  ثيـن، وهـذه المحطَّ وأفضـل مقيِّـم للمتحدِّ

أركان اللقاء الواحد.
للخطابـة،  الظهـران  لنـادي  السـابق  الرئيـس  يقـول 
عة،  عبدالهـادي القحطانـي: »إنهـا بيئـة تعلُّم إيجابية ومشـجِّ
أن  اإللقـاء،  رهبـة  مـن  يعانـون  الذيـن  يُمكـن ألولئـك  إذ 
وا فـي التـدرُّب حتـى يصبحوا أعضـاء مميَّزيـن. إلى  يسـتمرُّ
بوا على إلقاء أشعارهم،  جانب ذلك، يُمكن للشعراء أن يتدرَّ

وللُطّاب أن يطوِّروا من لغتهم اإلنجليزية«.
وعلـى الرغـم مـن أن التنافـس قـد يبلـغ أوَجـه، فإنـك ال 
تشـعر بأنـه يختطـف روح األلفـة السـائدة؛ فالجميـع هنـا 
مـن أجل هـدف واحد، وهو تطوير مهاراتهـم في التواصل 
والقيـادة، مـن خـال تنظيـم اللقـاءات والمشـاركة فيهـا 
بـأداء األدوار المختلفـة، وإلقاء الخطـب خالها، والتدرُّب 
على تقييم اآلخرين، وذلك بتشـجيعهم وتقديم ماحظات 
أهدافهـم  ـق  يحقِّ أن  بهـا  األخـذ  شـأن  مـن  إيجابيـة 

المنشودة.
ـر فارهيـن سـيت، مسـؤولة العاقـات العامـة فـي  وتتذَكّ

نـادي )نـورث بارك توستماسـترز(، ومحلِّلـة أنظمة األعمال 
الخدمـات  فـي  والمسـاندة  التشـغيلي  التميُّـز  إدارة  فـي 
الهندسية، مشروعها األول بوضوح. تقول فارهين: »عندما 
ـق الحاضـرون بحـرارة، كمـا أشـاد بـي  أنهيـت كلمتـي، صفَّ
بعـض الخطبـاء الماهـرون. لقد شـجعني هـذا علـى العودة 

ًدا«. مجدَّ
ـت فـي  وللوقـت فـي أنديـة الخطابـة شـأٌن كبيـر، وللمؤقِّ
اللقـاء وقفـٌة يُخبـر مـن خالهـا الجميـع بماحظاتـه حـول 
احترام عقارب السـاعة، ومن شـأن هذه العناية أن تُكسـب 
المشـاركين مهـارة إدارة الوقـت، التـي ال يسـتغني عنهـا 

اإلنسان الناجح.
وبما أن اللغة هي جسـر التواصل بين البشـر، فا بُدَّ أن 
ـق لغـوي، يرصـد الكلمـات مـن  يشـارك فـي اللقـاءات مدقِّ
م ماحظاته اللغوية للمشاركين، كما يشاركهم  األفواه، ليقدِّ
كلمـة يتعلَّمهـا الجميـع، ويحرصـون علـى اسـتخدامها أثنـاء 
اللقـاء. وفـي نهايـة اللقـاء، يختـار الجميـع الفائزيـن فـي 

المسارات الثاثة، ليتسلَّموا أوسمة التوستماسترز.
وتُعـدُّ اللقـاءات الدوريـة علـى مـدار السـنة بمثابـة إعداد 
للمسـابقة السـنوية، التـي تعقدهـا منظمـة التوستماسـترز 

األنديـة  جميـع  فـي  لألعضـاء  يُمكـن  حيـث  العالميـة، 
المشـاركة فـي المسـابقة ضمـن مسـاراتها المختلفـة، حين 
استيفائهم بعض المتطلَّبات. وتبدأ المسابقة على مستوى 
اًل، ثم على مسـتوى المنطقة، فالقسـم، فالقطاع،  النـادي أوَّ

وهكذا، حتى تنتهي إلى التنافس على مستوى العالم.
تقـول فارهيـن سـيت، التـي سـبق لهـا الفـوز بجائزتيـن 
خـال منافسـة التوستماسـترز علـى مسـتوى المملكـة فـي 
2017م: »األمـر أشـبه باألسـرة الواحـدة. وعندمـا يأتـي 
موسم المنافسة نصبح أقرب، حيث يساعد بعضنا بعًضا، 

م«. ونتبادل النصائح حول كيفية إحراز تقدُّ

وجوه شاّبة وأجيال ناشئة
وحتـى تـِدبَّ الحياة في جسـد أندية الخطابـة، ال بد من 
ـق فـي شـرايينها؛ ولهـذا يسـعى أعضـاء  دمـاء جديـدة تتدفَّ
هـذه األنديـة إلى تشـجيع زمائهم وأقرانهـم على االلتحاق 
ـب فـي  بهـا، وتُعقـد عـروض توعويـة تشـرح فكرتهـا وترغِّ
االلتحـاق بهـا، مـن خـال اسـتعراض الفوائـد التـي يجنيهـا 

الملتحقون الُجدد.

اخلفوت املؤقت.. استراحة محارب
ـد مديـر نمـو أنديـة الخطابة فـي المنطقتين الوسـطى والشـرقية، ومحلّـل األنظمة  يؤكِّ
فـي دائـرة التنقيـب، رامـي الجـواد، أن أنديـة الخطابـة فـي أرامكـو السـعودية ال تـزال 
رة فـي نموهـا. وبفضـل الدعـم الذي تلقـاه هذه األندية مـن إدارة الشـركة بمختلف  مسـتمِّ
مسـتوياتها، وحـرص اإلدارات المختلفـة على اسـتثمار فوائدها لتعزيز مهـارات موظفيها 

في التواصل والقيادة.
ويقـول الجـواد: »تعـدُّ أنديـة الخطابـة فـي أرامكـو السـعودية مـن بيـن األفضـل مـن 
نوعهـا، وهـي بمثابـة النمـوذج لبقيـة األنديـة فـي المملكـة والمنطقـة، كمـا نفخـر بوجـود 

نادي الظهران الذي يبلغ عمره أكثر من 40 عاًما«.

ويأتي هذا النمو في ظل شـيء من تراجع اإلقبال على أندية الخطابة خارج الشـركة، 
الـذي يُعـزى لعـدد من األسـباب، لعـلَّ من بينها المـرور بفتـرة انتقالية فـي المملكة، عقب 
تقسـيم هـذه األنديـة إلـى قطاعين مختلفين فـي 2017م، نظًرا للنمو الكبير الذي شـهدته 

قبل ذلك.
وحـول دور شـبكات التواصـل االجتماعـي فـي هذا اإلطـار، يؤمن الجواد أنهـا يجب أن 
ًنـا النتشـار هـذه األنديـة ال عائًقـا لـه، مشـيًرا إلـى ضـرورة االسـتفادة مـن هذه  تكـون ممكِّ

الشبكات في الوصول إلى الشباب واجتذابهم.

ع اللغة العربية والتنوُّ
ومـع النمـو الـذي شـهدته أنديـة الخطابـة فـي أرامكـو السـعودية، جـاء 
ع الـذي يُلبِّـي احتياجـات المشـاركين وأذواقهـم المختلفـة، فـكان أن  التنـوُّ
أُنشـِئ نـادي ُعـكاظ عـام 2007م، ليكـون أول نـاٍد للخطابـة العربيـة فـي 
المملكـة، ومـن علـى منبـره أصبحـت لغـة الضـاد تضـجُّ مـن أفـواه الخطبـاء 

فيه.
العالميـة،  التوستماسـترز  منظمـة  فـي  الترجمـة  لجنـة  رئيـس  يقـول 
والمهنـدس فـي إدارة أسـاليب التصنيـع والمراقبـة، عبدالعزيـز الدليجـان: 
»كان اإلقبـال علـى المشـاركة فـي نـادي ُعـكاظ ضعيًفـا فـي البدايـة، ثـمَّ بدأ 
االهتمـام يتنامـى بشـكل ملحـوظ، وظهـرت أنديـة أخـرى للخطابـة العربيـة، 

رجالية ونسائية، في مناطق مختلفة من المملكة«.
وقـد بـادر الُخطبـاء األوائـل فـي هـذا المضمـار، إلـى نقـل المحتـوى 
المرتبـط بالتوستماسـترز إلـى اللغـة العربيـة، فتُرجمت المسـتندات المهمة 
إليهـا، كمـا أُلِّفـت كتـب باللغـة العربيـة تشـرح فكـرة هـذه األنديـة وتدعو إلى 

مت منافسات للخطابة العربية على مستوى القطاع. المشاركة فيها، ونُظِّ
ًسـا لمحبي لغـة الضاد، ورافًدا  واليـوم، تمثِّـل أندية الخطابة العربية ُمتنفَّ
ـم فعاليـات تُعنـى بتعزيـز التخاطـب  للمحتـوى العربـي الثقافـي، حيـث تنظِّ

باللغة العربية.
ـم نـادي فصاحـة التابـع لدائـرة الشـراء وإدارة  وعلـى سـبيل المثـال، نظَّ

ـًرا، وبالتعـاون مـع مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي  منظومـة اإلمـداد، مؤخَّ
العالمـي )إثـراء(، منافسـة )فصيـح إثـراء(، ضمـن برامـج المركـز لاحتفـاء 
باليـوم العالمـي للغـة العربيـة، بهـدف إبـراز جمـال هـذه اللغـة، وفصاحـة 

المتحدثين بها، وتشجيع التواصل بها في المجتمع المحلي.
ـا، يسـاند جانًبا من  وباإلضافـة إلـى ذلك، تُلبِّي هذه األندية احتياًجا ماّسً
ن التخاطب مع الجهـات الحكومية، والمورِّدين  أعمال الشـركة، الـذي يتضمَّ

المحليين.
يقول الدليجان: »تسـعى الشـركة إلى دعم التوطين ورفع القيمة الوطنية 
المضافـة، وذلـك لتحقيـق رؤيـة المملكـة. وقـد حرصـت الشـركة علـى أن 
يُتقـن موظفوهـا فنـون التخاطـب باللغـة العربيـة، للتواصـل مـع المورديـن 

الوطنيين بمهنية عالية«.
وألنَّ أنديـة الخطابـة تسـعى إلـى أن تُناسـب الجميـع، فقـد أُنشـئت أنديـة 
ـر هـذه األندية بيئـة مائمة  خطابـة خاصـة بالنسـاء فـي الشـركة، حيـث توفِّ
للنسـاء مـن أفـراد أُسـر الموظفيـن والموظفـات. تقـول رئيسـة نـادي إبـداع 
ـقة الرعايـة الصحية في مركـز جونز هوبكنـز أرامكو الطبي،  للنسـاء، ومنسِّ
ن هذه األندية المشـاركات من اسـتخدام لغة الجسـد،  جميلة أبو لبدة: »تمكِّ
وطبقـات الصـوت المختلفـة، وتعابيـر الوجـه، مـن دون أن يتسـبب ذلـك فـي 

شعورهن بالحرج«.

ًثا خالل أحد لقاءات نادي بروفيشنال سبيكرز توستماسترز. وكما في كثير  نذير الحاج، متحدِّ
من هذه اللقاءات، ترتسم ابتسامٌة عريضٌة على وجوه المشاركين الذين ُيصغون باهتمام إلى 
ث يسعى إلى أن ُيوصل رسالته، من خالل استخدام لغة الجسد وتغيير نبرات الصوت. متحدِّ

)جودة اإلعداد من جودة اإلرشاد( كان عنوان الخطبة التي شارك بها صالح الدوسري خالل أحد 
ب التواصل  لقاءات نادي فصاحة توستماسترز. والذي يساند جانًبا من أعمال الشركة التي تتطلَّ

دين الوطنيين. مع المورِّ

مها نادي فصاحة  م تشارك في إحدى الفعاليات التي نظَّ مريم المعلِّ
ل  توستماسترز لالحتفاء بيوم اللغة العربية في برج المدرا في الظهران. وتمثِّ

ًسا لمحبي لغة الضاد، حيث ُتعنى بتعزيز التخاطب بها بين  هذه الفعاليات متنفَّ
فئات المجتمع.

يقـول عبدالرحمـن الوضاخـي، رئيـس نـادي إكسـبلوررز 
توستماسـترز، أحـد نادييـن للخطابـة فـي دائـرة التنقيـب: 
ث أسـهل بالنسـبة  ـز على الفرد، وعلى أن نجعل التحدُّ »نركِّ
عه علـى المشـاركة، كمـا نسـعى للوصـول إلـى  إليـه، ونشـجِّ
أعضـاء جـدد، مـن خـال التوعيـة بثقافـة الخطابـة بيـن 

ين«. الموظفين المستجدِّ
بهـا  يُصنـع  أدوات  بمثابـة  األنديـة  هـذه  فوائـد  وألن 
بهـا علـى نشـر  ـون  المهتمُّ المشـرق، يحـرص  المسـتقبل 
ثقافتهـا بيـن األجيـال الناشـئة. وفـي هـذا الصـدد، تأتـي 
مبـادرة برنامـج القـادة الشـباب، التـي أسـهم فـي تأسيسـها 
كلٌّ من سـليمان الماضي وحيدر الحاج، برعاية من أرامكو 
السـعودية، لتستهدف تطوير مهارات أبناء موظفي الشركة 

وموظفاتها.
يقول الماضـي: »عندما نُعطي اهتمامنا الكامل لألفكار 
مها لنا الشـباب، فإننا نسـقي البذور التي  ادة التي يقدِّ الوقَّ
من شأنها أن تُثمر عن قادة المستقبل«. ويُشير الحاج إلى 
سـها مـن البرنامـج، بقولـه:  الفوائـد المباشـرة التـي تلمَّ
»المشـاركون فـي هـذا البرنامـج يَبـُرزون فـي مجـال العمـل 

د أن يُصبحوا في العمر المائم لذلك«. واإلدارة بمجرَّ
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٢٠٠٩
بلغ عدد أندية الخطابة 

التابعة ألرامكو السعودية 21 
نادًيا.

٢٠١١
إطالق برنامج القادة الشباب، 

الذي استهدف نشر ثقافة 
الخطابة بين أبناء موظفي 
وموظفات أرامكو السعودية.

٢٠١٥
محمد القحطاني، موظف 

الشركة، أول عربي يفوز 
بجائزة الخطابة على 

مستوى العالم.

٢٠١٩
بلغ عدد الُمستفيدين من 

برنامج القادة الشباب أكثر 
من 2000 مستفيد خالل 

ثمانية أعوام.
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..وحملة توعوية للبرنامج في السفانية 

طريقك للوقاية من داء السكري

ن برنامج توازن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يدشِّ

علــى خلفيــة القلــق المتزايــد الــذي ســببه انتشــار 
النــوع الثانــي مــن داء الســكري فــي أنحــاء المملكــة، 
ــز  ــي الســفانية ومرك ــاج ف ــط اإلنت ــو تخطي شــّكل موظف
جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي فريًقــا إلقامــة حملــة 

توعوية لمدة يومين في تناقيب ومنيفة. 
متاعــب  تكاليــف  علــى  الضــوء  الحملــة  ســلّطت 
الســكري واآلثــار المترتبــة عليــه، ورّكــزت علــى منــع 
اإلصابــة بــه. وهنــا يأتــي دور برنامــج تــوازن. باتبــاع 
ــم المشــتركون  ــث يتعل ــوازن، حي ــاٍة مت برنامــج نمــط حي
ثقافــة عاداتهــم  الطعــام وتحســين  تــوازن عــن  فــي 
الغذائيــة وذلــك بتعديــل نمــط حياتهــم، وبالتالــي تقليــل 
احتماليــة تطــور األمــراض المزمنــة مثــل النــوع الثانــي 
مــن داء الســكري. وتطــرق البرنامــج لبعــض عــادات 
األشــخاص الذيــن يتمتعــون بصحــة جيــدة، مثــل التغذية 

الجيدة، والنشاط الجسدي.

طعام أفضل، لحياة أفضل 
ُقّدمــت عــّدة شــروحات ومحاضــرات وورش عمــل 
خــال الحملــة التــي حضرهــا مــا يقــرب مــن 250 
شــخًصا مــن مختلــف اإلدارات، ومــن ضمنهــا: إدارة 
اإلنتــاج علــى اليابســة فــي الســفانية، وإدارة اإلنتــاج في 
ــاج فــي  المنطقــة المغمــورة فــي الســفانية، وإدارة اإلنت
األعمــال  منطقــة  فــي  الغــاز  إنتــاج  وإدارة  منيفــة، 
الشــمالية، وإدارة هندســة اآلبــار فــي منطقــة األعمــال 
منطقــة  فــي  الفنيــة  المســاندة  وإدارة  الشــمالية، 

األعمال الشمالية.
وفــي أحــد هــذه العــروض تحــدث مديــر مشــروع 
الوقايــة مــن داء الســكري فــي مركــز جونــز هوبكنــز 
أرامكــو الطبــي، فــواز الشــريف، عــن النــوع الثانــي مــن 

ماجد املبارك 

وكيفيــة  منــه  والوقايــة  ومضاعفاتــه  الســكري  داء 
االنضمام لبرنامج توازن. 

وتحــدث عبــداهلل المطيــري عــن »العــادات الســبع 
ألشــخاص يتمتعــون بصحــة جيــدة« مشــدًدا علــى أن 
االختيــارات الصحيــة ليســت ســهلة أو متاحــة دائًمــا، 
ولكــن ذلــك ال يعنــي بــأال يســعى المــرء الختيــارات 

أذكى. 

وأضــاف بــأن العيــش بنمــط حيــاة أفضــل مــن حيــث 
الحالــة الصحيــة، ال يعنــي إحــداث تغييــر هائــل فــي 
أســلوب حياتــك، بــل يمكــن إدراجــه بســهولة فــي حياتــك 
اليوميــة مــن خــال اتخــاذ خطــوات بســيطة ولكــن مهمة 

الكتساب عادات أفضل. 
الصحيــة  الحيــاة  اختيــار  »إن  المطيــري:  وقــال 
ســيجعلنا نشــعر بحالــة أفضــل ونبــدو بحالــة أفضــل، 

ــدة 150  ــة لم ــى أداء األنشــطة البدني ــة عل •  المواظب
دقيقة أسبوعًيا.

وخــال فتــرة زمنيــة تتــراوح بيــن ســتة إلــى تســعة 
ــاة،  ــي نمــط الحي أشــهر، مــع 12 جلســة مــع أحــد مدرب
البدنيــة  لألنشــطة  جلســات  أربــع  إلــى  باإلضافــة 
للعمــل علــى  مــدرب شــخصي؛  الخاضعــة إلشــراف 

تحقيق هذه األهداف.
ومما يســاعد فــي إنجاح البرنامج ممارســة األنشــطة 
البدنيــة المعتدلــة، إلــى جانــب الحميــة الغذائيــة، ويوفــر 
أيًضــا فريــق دعــم مؤلـَـف مــن مدربيــن صحييــن وخبــراء 
ــة أوليــة ومدربــي  تغذيــة ومديــري حــاالت وأطبــاء رعاي

لياقة بدنية، للمساعدة في تحسين جودة الحياة.
ينعقــد البرنامــج فــي مجموعــات، تضــم كل منها 20-
25 مشــارًكا، تُحــدد أوقات الجلســات حســب احتياجات 

وتفضيات كل مجموعة.

أهلية الترّشح لتوازن
يُتــاح للبالغيــن مــن موظفي أرامكــو الســعودية، وأفراد 
أســرهم ذوي األهليــة )18 عاًمــا فمــا فــوق( االلتحــاق 

بالبرنامج، ويُشترط ما يلي:
•  أن يبلغ مؤشر كتلة جسمهم أكثر من 25.

بمقدمــات  مصابــون  بأنهــم  حالتهــم  •  تشــخيص 
الســكري أو معرضــون لخطــر اإلصابــة بمــرض 

السكري من النوع الثاني.
•  أن يكونــوا ُمســّجلين لتلقــي الرعايــة مــن مركــز 

جونز هوبكنز الطبي أرامكو السعودية.
وأســرهم،  المؤهلــون  الســعودية  أرامكــو  موظفــو 
ــة  ــى الرعاي مدعــوون للتســجيل مــن أجــل الحصــول عل

الصحية لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
ولمزيــد مــن المعلومــات، تفضــل بزيــارة موقــع أرامكو 
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الظهــران - )تــوازن( هــو برنامــج دعــم جماعــي، 
يهــدف إلــى الوقايــة مــن مــرض الســكري مــن النــوع 
خــال  مــن  وذلــك  بــه،  اإلصابــة  تأخيــر  أو  الثانــي 
الغذائــي  البدنيــة والنظــام  مجموعــة مــن األنشــطة 

المتوازن واإلرشادات التي تغّير حياة الناس.
ســيكون برنامــج تــوازن لعــام 2020م للوقايــة مــن داء 
الســكري التابــع لمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، 
هــو الدفعــة الثالثــة لبرنامــج مركــز جونــز هوبكنــز 
مــن  للوقايــة  نوعــه  مــن  الفريــد  الطبــي  أرامكــو 

األمراض.
ــز  ــز هوبكن ــراء مركــز جون ــوازن بواســطة خب أُنشــئ ت
أرامكــو الطبــي، واختصاصييــن فــي الصحــة العامــة من 
جونــز هوبكنــز ميديســن فــي بالتيمــور فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، ويســتند إلــى أدلــة مــن برنامــج 
مراقبــة  مركــز  مــن  المعتمــد  الســكري  مقدمــات 
الدفعتيــن  فــي  المشــاركون  األمــراض، حيــث حقــق 
الســابقتين، نتائــج ممتــازة مــن ناحيــة انحفــاض وزن 

الجسم، ومستويات السكر في الدم.

األخطار الخفّية لمرض السكري 
ومرحلة ما قبل السكري

ــون أن  ــاس يدرك ــن الن ــًدا م ــن أن عدي ــى الرغــم م عل
ل خطــًرا علــى الصحــة، إال أنهــم  مــرض الســكري يُشــكِّ
قــد يغفلــون عــن إمكانيــة إصابتهــم بــه دون تشــخيص أو 

ظهور أعراض وعامات تحذيرية واضحة.
ــة مــا قبــل الســكري، حالــة طبيــة تكــون فيهــا  ومرحل
مســتويات الســكر فــي الــدم بمعــدل أعلى مــن الطبيعي، 
وهــو مــا يمكــن أن يُعرّضهــم لإلصابــة بمــرض الســكري 
ثــم يزيــد خطــر اإلصابــة  الثانــي، ومــن  النــوع  مــن 

سارة باملر

ــب  ــراض القل ــل أم ــات مرتبطــة بالســكري، مث بمضاعف
المزمنــة والســكتة والعمــى والفشــل الكلــوي والمــوت 

ر. الُمبكِّ
والخبــر الســار هــو أنــه يمكــن عكــس مرحلــة مــا قبــل 
ــاة  ــر نمــط الحي ــب، مــن خــال تغيي الســكري فــي الغال
والســلوك، وكذلــك ممارســة النشــاط البدنــي واالتجــاه 

إلى تناول األطعمة الصحية.

اختبار للحد من مستوى 
خطر إصابتك

يمكنــك اإلجابــة عــن عــدة أســئلة لمعرفــة احتماليــة 
معرفــة  فــإن  الســكري،  قبــل  مــا  اإلصابة بمرحلــة 
ــة  نــك مــن عكــس مرحل مســتوى احتماليــة اإلصابة يُمكِّ

النــوع  مــن  الســكري وتأخير داء الســكري  قبــل  مــا 
الثاني أو حتى منعه.

بنــاًء علــى نتائــج االختبــار، ســيُحدد مــا إذا كنــت 
إكمــال  يمكنــك  كمــا  مؤهًا لدخول برنامج تــوازن، 

الطلب عبر اإلنترنت على الفور.
للوصــول إلــى اختبــار تــوازن مرحلة ما قبل الســكري، 
www.jhah.com أو امســح  تفضــل بزيــارة الموقــع 

الرمز )في إطار الصورة(.

برنامج ُمصمم لمساعدتك 
في تحقيق أهدافك

يقوم البرنامج على هدفين رئيسين:
•  فقدان ما بين 5 إلى 7% من وزن الجسم.

المشتركون في حملة نمط الحياة المتوازن في تناقيب ومنيفة ينتظرون دورهم ألخذ القياسات والقراءات. رّكزت الحملة التي أقيمت بالتعاون بين دائرة اإلنتاج في السفانية ومركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي على برنامج توازن والخطوات العملية للوقاية من داء السكري من النوع الثاني.

وأحســن مــا فــي األمــر أنــه متــاح للجميــع«، مضيًفــا بــأن 
تطبيــق هــذه العــادات الصحيــة الســبع فــي حياتــك 

اليومية سيساعدك على أن تحيا حياة با أمراض. 
الصحــي  األكل  علــى  الســبع  لعــادات  ا تشــتمل 
النــوم  مــن  كاٍف  وأخــذ قســط  الجســدي  والنشــاط 
والتقليــل مــن الجلــوس وتجنــب التدخيــن وشــرب المــاء 

والسيطرة على التوتر. 
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تحت األضواء
كّرمت كٌل من إدارتي معامل بقيق للتشغيل والصيانة، 

وإدارة إتمام أعمال اآلبار في منطقة األعمال الجنوبية، 
وإدارة الخدمات المساندة في منطقة األعمال الجنوبية، 

عدًدا من موظفيها الذين أكملوا 25 عاًما فأكثر من 
الخدمة المستمرة، وعدًدا آخرمن الموظفين بمناسبة 

تقاعدهم من أرامكو السعودية.
جاء ذلك بحضور نائب الرئيس ألعمال الزيت في منطقة 

األعمال الجنوبية، األستاذ خالد البريك، ومدير عام 
إنتاج الغاز في منطقة األعمال الجنوبية، األستاذ سامر 

األشقر، وكّل من مدير إدارة تشغيل معامل بقيق بالوكالة 
آنذاك، األستاذ سامي الحويس، ومديرمعامل صيانة 

بقيق بالوكالة آنذاك، األستاذ صقر العنزي، ومدير إدارة 
إتمام أعمال اآلبار في منطقة األعمال الجنوبية، األستاذ 

نايف الشمري، وعدد من رؤساء األقسام.
وقد رحب األستاذ سامي الحويس بالحضور وعّبر عن 

اعتزاز الجميع بجهود المحتفى بهم، مثمنين 
إسهاماتهم الفاعلة خالل سنوات خدمتهم في 

أرامكوالسعودية، وإنجازاتهم الممّيزة على مختلف 
األصعدة، منوًها بأن الشركة تهدف من خالل إقامة مثل 

هذة المناسبات للتعبيرعن مدى تقديرها وامتنانها 
لعطاء موظفيها. 

وقد تم تكريم كٌل من : أحمد عبدالرحمن الغانم، وفوزي 
عليق الشمري، وفارس سالم الدوسري، وثامر سليمان بو 

بشيت، وطاهر إبراهيم القطيفي، ونور الدين محمد 
الملحم، وعبدالكريم نزار بونجو، وعلي شهيل الشهيل، 

وغرم اهلل الزهراني، وفهد السنين، وعبداهلل بو حمود، 
ومبارك الجوهر.

نظمت إدارة التوزيع بالمنطقة الوسطى في الرياض، 
مؤخًرا، حفاًل لتكريم الموظفين المتمّيزين في أداء 

أعمالهم خالل عام  2019م، وذلك بغرض تحفيز 
الموظفين نحو األداء األفضل، واإلسهام في مجاالت 

السالمة و االبتكار، ورفع الموثوقية،  وخفض التكاليف 
وزيادة الكفاءة.

بدأ الحفل بكلمة من مدير إدارة التوزيع بالمنطقة 
الوسطى، األستاذ فهد الصالحي، حيث شكر الموظفين 
المتميزين وحثهم على بذل مزيد من الجهود، ثم تلى 

ذلك تسليم شهادات الشكر مع الهدايا للموظفين 
المكرمين و عددهم 74 موظًفا تم تكريمهم على عدد من 

اإلنجازات المتميزة. 

ففي مجال تطوير الموظفين الذاتي تم تكريم كٌل من 
يوسف الجمعة، و زياد الخلف، وعبدالعزيز البليهي، وفهد 
العجمي، وخالد العضيبي، وعبدالعزيز العامري، وأسامة 

الحميد، وحمد الحركان، ونايف الحربي، وخالد العريني، 
وسعيد القحطاني، وسالم القحطاني، وفيصل الحربي، 
ونايف اليتيمي، وعبدالرحمن المطرد، وعلي الشهري، 

ورائد الشهراني، وخالد القحطاني، ومحمد اللحام، وسالم 
الحربي، و محمد العمري، وصالح العوفي، وماهر الحربي، 

وعبدالمجيد الحربي، وعبدالرحمن الفاخري، وأيمن 
خالف، وإبراهيم الراضي، وعبدالرحمن المنصور، على 

حصولهم على شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراة 
والشهادات المهنية في مختلف التخصصات. 

وفي مجال االبتكار وخلق حلول جديدة ترفع من كفاءة 
أداء األعمال، تم تكريم الموظف بدر العتيبي. وفي مجال 
الكفاءة تم تكريم الموظفين أحمد الركبان، وعبدالرحمن 

السويد، ونايف األسعدي، وناصر العبدان، وعادل الزيد.
وفي مجال السالمة تم تكريم عبدالعزيز الشهراني، وفهد 

المطيري، وثامر المالكي، وسليمان العنزي.
وفي مجال توفير الميزانية تم تكريم كل من زياد الخلف، 

وماجد أبانمي، وعبدالرحمن البراهيم،  وذلك عن 
إسهاماتهم عبر عدد من المبادرات.

و في مجال التشجيع على تبني السلوكيات األساسية 
األربعة تم تكريم كّل من عبدالعزيز الصالحي، وفهد 

المطيري، وباسم المطيري، وأيمن خالف، وحمد الحربي، 

وعبداهلل القاضي، وخالد الزيد، ومتعب الرشيدان، 
وعبداهلل اليوسف، ونواف القحطاني، وجمال الدايل، 

وضيف اهلل القرني، ومحمد الشهراني، وعلي مصملي، 
وتركي العتيبي.

و في مجال فرق العمل المتخصصة تم تكريم كّل من 
الموظفين عبدالعزيز الشايع، ومنصور العساف، وجمال 
الغامدي، وعبدالكريم العمري، وعبدالعزيز القحطاني، 

وحمد الحجالن، وغادة السويلم، ومزيد المطيري، 
وعبدالرحمن أبوهميل، ومطلق السهلي، ومحمد الوحيد، 

وبدر الدوسري، ومحمد الراشد، و عبدالعزيز القريع، 
وعبدالسالم الدهش، و محمد المعمر، ونوار السبيهين، 

وهدباء الحربي.

مقدمة من: منصة فرص التعلم الذهبية

 بادر بالتسجيل لك أو ألفراد أسرتك يف دورات اإلعداد اجلامعي املقبلة،
 واملقدمة من منصة فرص التعلم الذهبية ملوسم ربيع         .ا

ميكنك التسجيل من خالل الرابط                                             .
عدد املقاعد محدودة، لذا سارع بالتسجيل لضمان مقعدك يف البرنامج.

للمزيد من املعلومات، الرجاء التواصل مع مركز العناية بالعمالء يف إدارة التدريب
والتطوير، عبر البريد اإللكتروني                          .

IELTS SAT GMAT GRE

ينتهي التسجيل يف

تبدأ الدورات الدراسية يف
http://glow.aramco.com.sa/

2020

tdcsc@aramco.com

٦12020 مارس٢٠١٩

موقع انعقاد الدورات

الظهران

٦232020 فبراير
٤4 مساًء
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كل شيء عن جارنا القمر

الرّسام والروائي

المستقبل أسرع مما تعتقد

•  بـدأت تجربتـك اإلبداعيـة بالشـعر، ولـك ثالثـة دواويـن، ولـك أيًضـا 
مجموعتان قصصيتان، وحديًثا ُنشر أول أعمالك الروائية بعنوان 
ل مـن نـوع  »ويغنـي لـي يـا كاثريـن«، مـا الدافـع وراء هـذه التحـوُّ

إبداعي آلخر؟
هـو ليس تحـواًل مـن إبداع إلـى آخر، بالنسـبة لـي كتابة نص أشـبه 
مـا يكـون بلوحـة، فهـو مـن يحـّدد ألوانـه وموسـيقاه والفضـاء الـذي 
يحلـق  فيـه. ولكونـي مسـكونة بالشـعر والنثـر، فهنـاك مشـاعر تكـون 
أجمـل حيـن تخـرج كقصيـدة، فـكان ديوانـي األول باللهجـة العاميـة 
»نخيـل النـو«، أعقبـه ديوانـي الثانـي عـن أمـي »ترانيـم إلـي فاطمـة 
العمـري«، ثـم ديوانـي الثالـث »ماحـم صغيـرة«، وهـو إهـداء لـروح 
معالـي اإلنسـان غـازي القصيبـي. وهنـاك مشـاعر تحتـاج اتسـاًعا 
القصصيتـان  المجموعتـان  فكانـت  السـرد  يحضـر  وهنـا  أكثـر، 

والرواية.
•  هـل تعتبريـن الروايـة وسـيلة لحـل بعـض القضايـا المجتمعية عن 
طريـق السـرد المتخيـل؟ فهـا هـي »مـأل الرامـش« بطلـة روايتـك 

ُتشبه نفسها بـ»جندي يحارب على جبهات عديدة بمفرده«.
دور الروايـة بوصفهـا فًنـا أدبًيـا هـي أن تطـرح المشـكات، فـي 
محاولـة للفـت انتبـاه القـارئ لهـذه المشـكات التـي تعيـق تقّدمـه 
كفـرد، وتقـّدم مجتمعـه، وهنـا أعتقـد أنهـا تكـون وسـيلة لمواجهـة 

قضايا المجتمع وهمومه.
•  فـي روايتـك شـخصية محوريـة هـي الفرنسـية »كاثريـن« التـي تؤثـر 
ـة تعّمـد فـي  فـي البطلـة »المحليـة« - إن جـاز الوصـف - هـل َثمَّ
الركـون إلـى مثـل هـذا النمـط مـن العالقـة مـع اآلخـر لتأكيـد فكـرة 
االنفتـاح  أو  األفـكار  تالقـح  إلـى  مثـاًل  كالحاجـة  سـردية معينـة 

عموًما؟
أحـب التوضيح، كاثرين ليسـت شـخصية محورية كما هـو معروف 
فـي السـرد الروائـي، بـل هـي شـخصية ثانويـة، ولكنهـا مؤثـرة علـى 
بطلـة الروايـة، وهـي تأكيـد لفكـرة االنفتـاح علـى اآلخـر، وانتهـاء 
التخـوف مـن اآلخـر الغريـب. وعبـر هـذا االنفتـاح، أقـّدم جماليـات 

هويتي المحلية حتى يكون هناك تواصل إنساني وحضاري جميل. 
•  تغلـب علـى لغتـك الروائيـة السـمة الشـاعرية، فاللغـة عنـدك تبـدو 

ة تفسير لذلك؟ حالمة ورومانسية، هل َثمَّ
تختطفني اللغة الشـاعرية؛ تؤثر وتحلّق بي، ربما ألنني نشـأت في 
اللغـة  أنـي أؤمـن أن  كنـف أم تهتـم بالمفـردات وجمالياتهـا، كمـا 
الشـاعرية مثـل نهـر عـذب يسـقي الكلمـات فتزهـر أكثـر، والروايـات 

التي تمر بها  اللغة الشاعرية التجف أبًدا.
عـن  مختلفـة  ترجمـات  ولـك  وقضاياهـا  بالترجمـة  •  تنشـغلين 
اإلنجليزيـة منهـا كتـاب »كيـت شـوبان عاصفـة األدب األمريكـي: 
سيرة حياتها ومختارات من قصصها«، كيف تقيمين هذه التجربة 

في نقل اإلبداع؟ وما هو منهجك في الترجمة؟
كانـت ترجمـة سـيرة الكاتبـة األمريكيـة كيـت شـوبان تجربـة متعبة 
وشـيقة في الوقت نفسـه، خاصة أنه أول كتاب باللغة العربية للكاتبة 
كيـت شـوبان. عبـر هـذه الترجمـة تعرفـت علـى السـرد األمريكـي 
والفرنسـي، ألن كيـت متأثـرة بالكاتـب الفرنسـي موباسـان، و لعل من 
جماليـات الترجمة أنها تسـافر بالمترجم إلى بلدان عديـدة في وقت 

واحد وكأنها تؤكد أن التواصل بين البشر ليس له حدود.
أمـا منهجـي فـي الترجمـة فأنـا ال أترجـم إال مـا أشـعر بـه، لكـي 
النصـوص  للقـارئ  أقـّدم  أن  أيًضـا  أحـاول  المتلقـي.  بـه  يشـعر 

»الجمالية«، ألنها تُسهم في ترقيق الوجدان. 
•  قلت من قبل إن ممارسـتك للترجمـة أثرت عوامل السـرد وتقنياته 
لديـك، هـل يعنـي ذلـك أن الترجمـة تسـاعدك بشـكل أو بآخـر علـى 

تطوير أفكارك اإلبداعية؟
تأثيـر الترجمـة اليقتصـر علـى الكتابـة فقـط ألن لهـا تأثيـًرا علـى 
المستوى اإلنسـاني أيًضا، أما ككاتبة فقد جعلتني أرى عوالم بعيدة، 
وأسـمع أصوات أنـاس بعيدين، وأتـذوق العالم. أيًضـا جعلتني أتعرف 
أكثـر علـي لغتـي األم، وأدرك معنـى قـوة اللغـات كهويـة حضاريـة 

واقتصادية. أيًضا وبا شك طورت أدواتي اإلبداعية بشكل كبير. 

الترجمة جعلتني 
أتذوق العالم

تركية العمري
ع إبداعها بين  كاتبة ومترجمة سعودية تنوُّ

الشعر والقصة والرواية، من أحدث إصداراتها 
رواية »وُيغني لي يا كاثرين«.

إذا كنـت قـد حلمـت يوًمـا بالذهاب إلـى القمر لتكتشـف تلك 
المتعـة التـي تحققـت من قبـل ألول مرة حين وطأ البشـر أرضه 
فـي 21 يوليـو 1969م، فقـد تمثـل قراءتك لهذا الكتـاب جزًءا من 

تحقيق مثل هذا الحلم، ولو بقدر يسير. 
يأخذنـا الكتـاب، الـذي ألفـه إدغـار ويليامـز، المحاضـر فـي 
جامعـة سـاوث ويلـز فـي المملكـة المتحـدة، كمـا يشـير غافـه 
األخيـر، فـي رحلـة ممتعـة تثـري معرفتنـا عـن أقـرب جيراننـا، 
ويسـتعرض أصـول نشـأته وأطـواره ومكانتـه فـي ثقافـة البشـر 
وخيالهـم وأدبهـم وفنهـم وعلمهـم وفي معتقداتهم. وهـو إذ يفعل 
ذلـك يهتـم اهتماًمـا خاًصا بالعاقـة بيـن األرض وتابعها، وكيف 
أن الحيـاة نفسـها علـى كوكبنـا ربمـا اختلفـت عمـا هـي عليـه 
اليـوم، حيـث اضطلـع القمـر بـدور كبيـر فـي تطويـر معـارف 
البشـر العلميـة والتقنيـة ألنـه باختصـار شـّكل »حقـل اختبـار« 
ألبعد رحات قام بها اإلنسـان داخل النظام الشمسـي وخارجه 

الستكشاف الكون. 
مـن  عديـًدا  تسـتعرض  أقسـام  سـبعة  مـن  الكتـاب  ن  يتكـوَّ
الموضوعـات واألفـكار المرتبطـة بالقمـر، منها عاقتـه بالزمن 
والحركة وحكاياته وأسـاطيره، كما يناقش العاقة بين اإلنسان 
والقمـر وتجليـات ذلك الجرم السـماوي في الفـن واألدب ودوره 
الكبيـر فـي التأثير علـى الثقافة البشـرية وحضـوره في مختلف 

يؤكـد هـذا الكتـاب التشـابه الكبيـر بيـن عناصـر العمليـة 
اختـاف  رغـم  والروائـي  الرسـام  مـن  كلٍّ  عنـد  اإلبداعيـة 
ة فارق كبيـر بين أن تكون روائًيا أو  ُمنتجهمـا الفنـي، فليس ثَمَّ
أن تكـون فناًنـا تشـكيلًيا، فعمـل االثنيـن يـكاد يكـون متطابًقـا، 
فهـو ينطلـق من فكرة بعينها بغرض تجسـيدها في شـكل فني 

له قوانينه وبهدف وحيد هو إمتاع المتلقي. 
يشـير المؤلـف، شـرف الديـن ماجدوليـن الناقـد المغربـي 
واألكاديمـي المتخصص في الجماليات والسـرديات اللفظية، 
إلـى أن الرسـام والروائـي يمارسـان الحكـي، كلٌّ علـى طريقته 
الخاصـة. االثنـان يرسـمان صـوًرا متابينـة المعنـى، يسـتخدم 
أحدهمـا اللوحـات اللفظيـة المكتوبـة يرسـم فيهـا شـخصيات 
ويصـور فضـاءات وأزمنـة ومواقـف وعواطـف، وهـو الروائـي؛ 
واآلخـر ينطلـق عبـر األلـوان والضيـاء والظـال ليغـازل العيـن 

كي تلتقط تفاصيل ذلك كله، وهو الرسام. 
ونفهـم مـن الكتـاب كيف أن الرسـام والروائي يشـّكان مًعا 
ثنائيـة إبداعية متكاملة تتجلى فـي عديد من األعمال الفنية، 
حيـث يتبـادالن األدوار بفاعليـة بحيـث تبـدو الحـدود التـي 
تفصـل بينهما في غايـة الدقة. يقول المؤلف: »إن الكتابة في 
البـدء رسـم بالكلمـات قبـل أن تكـون حبـًرا علـى ورق، لهـذا 
تجـاورت النصـوص واللوحـات فـي أكثـر مـن عمـل، وولـدت 
لوحـات مـن روايـات وحكايـات وأسـاطير، وانطـوت روايـات 

يعلـن مؤلفـا هـذا الكتـاب باختصار أن المسـتقبل ومـا يحمله 
مـن تطـورات متاحقـة هـو أسـرع فـي قدومـه بكثير ممـا نعتقد 
كأنـه  الخطـى  واسـعة  فقفزاتـه  العـادي،  الزمنـي  بالمقيـاس 
عمـاق ال يسـتطيع أن يقـف أحـد أمامـه ألنـه ماض فـي طريقه 

ال محالة. 
الكتـاب يحمـل عنواًنـا طويـًا نوًعـا مـا، لكنـه يُدلـل بامتيـاز 
علـى المعنـى الـذي يحملـه مضمونـه: »المسـتقبل أسـرع ممـا 
تعتقـد: كيـف تعمـل التقنيـات المتقاربـة علـى تحويـل األعمـال 
ديامانديـس  بيتـر  تأليـف   مـن  وهـو  وحياتنـا«،  والصناعـات 
20 شـركة  صاحـب الكتـب األكثـر مبيًعـا ومؤسـس أكثـر مـن 
متخصصـة فـي المنتجـات عاليـة التقنيـة، والصحفـي سـتيفن 
كوتلـر، صاحـب عديـد مـن المؤلفـات التـي تُرجـم بعضهـا إلـى  

أكثر من أربعين لغة.
يقـدم الكتـاب  بشـكل عـام مـا يشـبه الخريطـة المسـتقبلية 
لعالمنـا ومـا سيشـهده مـن تحـوالت جذريـة فـي عـدد كبيـر مـن 
الجوانـب الحياتيـة اليوميـة بكافـة عناصرهـا. وهـي خريطـة 
ـة مـا يجـب أن نخشـاه مـن تلـك  يغلـب عليهـا التفـاؤل، فليـس ثَمَّ
التحـوالت والتطـورات ألنهـا سـتعمل على تحسـين أوجـه الحياة 
بشـكل عـام، وسـتزيد مـن الفـرص التـي يجـب اغتنامهـا لجعـل 
اإلنسـان أكثـر سـعادة، فتقنيـات المسـتقبل لـن تكـون بمثابـة 

األشـكال الفنيـة، البصريـة والمكتوبـة. ثـم ينتقـل إلـى »القفـزة 
بهـا خطـوة اإلنسـان الصغيـرة  للبشـرية« والمقصـود  الهائلـة 
األولـى علـى القمـر التي كان بطاهـا رائدا الفضـاء األمريكيان 
نيـل أرمسـترونج وبـاز ألدريـن، ثـم ينتهـي الكتـاب بفصـل مهـم 
بعنـوان »إرث القمر« عن إمكانية اسـتثمار ثـروة القمر المعدنية 
أو  والتيتانيـوم   3 الهيليـوم  المـواد األوليـة مثـل  الطائلـة مـن 
اسـتخدامه كمحطـة إلطـاق بعثـات أطـول إلـى المريـخ ومـا 
بعـده. كمـا يوضـح واحـدة مـن الخطـط األكثـر غرابـة فـي هـذا 
اإلطـار، وتتضمـن نقـل كويكبـات متحركـة مـن حـزام الكويكبـات 
إلـى مـدار قمري قريب السـتخراج ثرواتها المعدنيـة ونقلها إلى 
األرض، وهـو األمـر الـذي قـد يُشـِكل حسـب المؤلـف »بدايـة 

جديدة لمستقبل البشرية في الفضاء الخارجي«. 
ويضـم الكتـاب فـي سـياق عرضـه لتاريـخ عاقـة اإلنسـان 
بالقمـر وعناصـره الطبيعيـة والثقافيـة المرتبطـة بـه مجموعـة 
كبيـرة علـى  قيمـة  تُضفـي  التـي  الصـور  مـن  ومتنّوعـة  كبيـرة 
مضمونـه ألنهـا تمّثل عناصر جذب تثيـر خيال القارئ نحو هذا 
»الجـار«، الـذي ال يزال كما يقـول إدغار ويليامـز »يفتننا بضوئه 
المتقلـب مـن التزايـد إلـى النقصـان مـع مـا يضفيـه مـن ضيـاء 
سـاحر علـى ثقافتنـا، ليـس بإنارتـه سـماء الليـل فحسـب، وإنمـا 

إلنارة مستقبل اإلنسانية«. 

خالدة على بطولة رسامين حقيقيين ومتخيليين«.
ـة تبـادل لـألدوار اإلبداعيـة  إذن، وكمـا يبرهـن المؤلـف ّثمَّ
بيـن الرسـام والروائي، فهما يعيشـان مًعا حيـاة تتبدل وتتطور 
ة على الـورق وأخرى علـى القماش، وكل  باسـتمرار، تُعـاش مـرَّ
منهمـا ينشـد دائًمـا صيغـة تعبيريـة يراهـا األنسـب لتحقيـق 
مـراده مـن الوصـول إلـى جمهـور متنـّوع، يختلـف بيـن متأمـل 
فـي اللوحـة وقـارىء للنـص. وهمـا فـي النهايـة يسـعيان إلـى 
إنتـاج أثـر يمكـن اعتبـاره »إبداًعـا عظيًما« مثـل روايـة »األبله« 

لدوستويفسكي، أو لوحة »راقصة الباليه« إلدغار دوجاس.
ويسـتعرض الكتـاب ويحلـل علـى مـدار خمسـة فصـول، في 
سـبيل تأكيـد العاقـة الوثيقـة بيـن العالـم اإلبداعـي لـكل مـن 
بالتصويـر  المتصلـة  القضايـا  والروائـي، عشـرات  الرسـام 
الروائـي للوحـة والتناظـر بيـن الرسـم والروايـة واالرتباط بين 
المحكـي والمصـور، والكيفيـة التـي يمكـن بهـا قـراءة اللفظـي 
عبـر  والمكتـوب  اللفظـي،  عبـر  والبصـري  البصـري  عبـر 
المرئـي والمرئـي عبـر المكتـوب، ويقـّدم نمـاذج تطبيقية على 
مـا يقّدمـه مـن أطروحـات مـن واقـع التجربـة الفنية لعـدد من 
المبدعيـن مثـل الروائيـة المصريـة رضـوى عاشـور والشـاعر 
المغربي عبداللطيف اللعبي والرسـام اإلسـباني بابلو بيكاسو 
للتشـكيل  إلهـام  التـي شـّكلت مصـدر  ولوحتـه »الغرنيـكا«، 

العربي.

العـدو الـذي يهـدد وجـوده، بـل سـتكون فـي معسـكر األصدقـاء 
الذي سيشـكل قسـًما كبيًرا منه مجموعات من »البشـر اآلليين« 

الذين سيقدمون خدماتهم المختلفة لنا عن طيب خاطر.
ال يجـب إذن التخـوف مـن تقنيـات الـذكاء االصطناعـي، وال 
مـن الواقع االفتراضي وال مـن العوالم الرقمية وال من الطباعة 
ثاثيـة األبعـاد وال مـن السـيارات ذاتيـة القيـادة، وال يجـب أن 
نخشـى كذلك التقنية الحيوية وال الطاقة الشمسـية وال السـفر 
عبـر الفضـاء، بـل يجـب، علـى العكـس، تفهـم واسـتيعاب تلـك 
التقنيـات والتطـورات العلميـة فـي هـذه المجـاالت كافـة خاصـة 
حيـن تجتمـع مًعـا بشـكل أو بآخـر، وال يجـب التركيـز علـى مـا 
يمكـن أن تحدثـه مـن تأثيـرات اجتماعيـة واقتصاديـة سـلبية 
محتملـة، ألن مـن الطبيعي أن توجد مثل هـذه التأثيرات لكن ال 

ينبغي المبالغة في التهويل منها. 
يتكـون الكتـاب مـن قسـمين رئيسـين، القسـم األول بعنـوان 
»قـوة التقـارب« ويشـتمل علـى أربعـة فصـول تبحـث جميعهـا 
وتناقـش أوجـه التقـارب بيـن التقنيـات العلميـة المتطـورة، أمـا 
القسـم الثانـي فعنوانـه »ميـاد جديـد لـكل شـىء« وينقسـم إلـى 
خمسـة فصـول يعالـج فيهـا المؤلفان في شـكل قصصي مشـوق 
التسـوق  مجـاالت  فـي  تطـورات  مـن  المسـتقبل  يحملـه  مـا 

واإلعان والتسلية والتعليم والصحة. 

العنوان: القمر: طبيعة وثقافة
تأليف: إدغار ويليامز

ترجمة: صفاء نجم
الناشر: كلمة، أبو ظبي للثقافة 
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الخميس 26 جمادى اآلخرة 144١هـ، 20 فبراير 20٢٠م

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.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: محمد العداربة، سارة مطر، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل 

الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

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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* حل العدد الماضي

أتصــّور أن تجربــة »مســرح الغرفــة« مائمــة لكافــة الــدول 
العربيــة، ألنــه يســدُّ حاجــة للفــن الرفيــع دون أن يحتــاج إلــى 
خشــبة عريضــة، أو أدوات إضــاءة مرتفعــة الســعر أو أجهــزة 

صوتية عماقة.
إنهــا تجربــة مــا زالــت تتلمــس طريقهــا، وهنــاك اقتــراب مــن 
مفهــوم المســرح الفقيــر مادًيــا، الغنــي بدالالتــه وأفــكاره وعروضــه 
ــة محاولــة للتجريــب، واختيــار نصــوص  تحقــق جماليــات  فنًيــا. ثَمَّ

هذا النوع من الفن.
قــد نضيــف إلــى ذلــك أننــا بتنــا نعتقــد أن مســرح الغرفــة يعتمــد 
فــي األســاس علــى مهــارات الممثــل، ورؤيــة المخــرج، وأبطــال 
عــرض ربمــا ال يزيــدون علــى خمســة أشــخاص، وقــد يقــل العــدد 

في حالة وجود أعمال »مونودراما«، أو عرض الممثل الواحد. 
أتصــور أن شــكل الحلقــة أو الدائــرة أو حــدوة الحصــان هــي 
األنســب لتلــك النوعيــة مــن العــروض، كمــا أنــه مــن المهــم اختيــار 
نصــوص تناقــش فكــرة واحــدة بقــدر مــن التركيــز والتكثيــف. 
ــاج المتفــرج  ــي احتي وتكــون هــذه الفكــرة مــن الضــرورة بحيــث تلّب
عــن  ناهيــك  عنــه؛  بعيــدة  بــدت  ربمــا  بحقائــق  الوعــي  فــي 
االســتفادة القصــوى مــن اإلكسســوارات، والموســيقى، وقطــع 
الديكــور الخفيفــة، والرغبــة فــي االنعتــاق مــن شــكل »العلبــة 
التــي اســتأثرت زمًنــا طويــًا باهتمــام  التقليديــة،  اإليطاليــة« 
جمهــور النظــارة فــي القاهــرة وتونــس ولبنــان وغيرهــا مــن المــدن 
والــدول التــي قّدمــت تجــارب مســرحية ناضجــة طيلــة تاريخهــا 

الفني.
قبــل هــذا وبعــده، يُفضــل أن يامــس العــرض مشــكات حياتية، 
أو يعالــج أفــكاًرا مطروحــة علــى بســاط البحــث ـ مجتمعًيــا ـ 

بشكل جمالي أخاذ.
علــى هــذا يكــون »الممثــل« هــو الرهــان علــى نجــاح العــرض؛ 
ــل خطــاٍب مــا للمتلقــي،  ــه عــبء توصي ــى كتفي فهــو مــن يحمــل عل

بشكل يجمع بين المتعة والفائدة.
قــد يتصــور بعــض الشــباب المتحمــس أنــه مســرح »خفيــف« ال 
يحتــاج إلــى تدريــب أو كشــف لمناطــق جماليــة جديــدة، وهــذا 
تصــور خاطــئ تماًمــا، فمســرح الغرفــة يتطلــب قــدًرا أكبــر مــن 
التدريــب، وصقــل الموهبــة، وتنميــة الثقافــة والنهــل مــن منابــع 
المعرفــة، والدخــول فــي حالــة خاصــة جــًدا لتحقيــق أشــكال 
مختلفــة مــن المعالجــة: إخراجًيــا، وطقســًيا، وفــي بنيــة النــص 

نفسه.
مســرح الغرفــة الناجــح هــو الــذي يتــورط فــي المشــهد الحياتــي 
والمــدارس  الجامعــات  فــي  تقديمــه  ويمكــن  للنــاس،  اليومــي 
والنــوادي والســاحات والمياديــن حامــًا رســالته الفنيــة، وهــو 
إنســاني فــي األســاس، وال يقــّدم مصالحــات مــع الخرافــة أو 

الجدل السياسي أو»البروباجندا«. 
إنــه فــي جملــة واحــدة: مســرح يكتشــف الواقــع بقــوة، ويكشــف 
بشــكل حميــم عــن الــذات بــكل مصداقيــة وهمــة ووعــي، مــع يقظــة 

الوجدان وشفافية الروح. 
فنــي واختيــار  إلــى دعــم  المســرح بحاجــة  ولّمــا كان هــذا 
لاســتعانة  اللجــوء  الطبيعــي  فمــن  مرجعيتهــا،  لهــا  نصــوص 
بنصــوص بعــض األســماء العريقــة مــن كّتــاب المســرح بعــد إعــادة 
صياغــة نصوصهــم - إذا لــزم األمــر -  لتصبــح قــادرة علــى 

مخاطبة شرائح أوسع من الجمهور.
ــق  ــاك توفي ــا، وهن ــو عالمًي ــر وبيرانديلل ــاك شكســبير وموليي هن
الحكيــم وممــدوح عــدوان وســعد اهلل ونــوس عربًيــا. المهــم هنا أن 
القيمــة المضافــة للعــرض تتمثــل فــي أن يكــون المســرح قريًبــا مــن 
ــة  ــة جمالي ــة عــن رؤي ــر األنفــس الباحث ــى وت ــزف عل ــور ويع الجمه

أفضل للعالم. 

مسرح الغرفة..
هل هو ضرورة؟

سمير الفيل  *

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

التحق ببرنامج التدريب الصيفي وبرنامج "طموح" للطالب والطالبات السعوديين 
من المرحلة الثانوية لعام ٢٠٢٠م، وُكن أحد متدربي أرامكو السعودية. 

للتسجيل وملعرفة شروط التقدمي، يرجى زيارة
موقع الشركة على الرابط التالي:

إدارة خدمات التوظيف

saudiaramco.com/SummerA-Arabic

يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة من صباح يوم اإلثنني،
٣٠ جمادى اآلخرة ١٤٤١هـ املوافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٠م.

ينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة من مساء يوم اإلثنني،
٧ رجب ١٤٤١هـ املوافق ٢ مارس ٢٠٢٠م. 

برنامج التدريب الصيفي 
يطور من لغتك االنجليزية 
ويزيد من محصولك اللغوي 
وذلك بالتدرب على أهم 

االختبارات العالمية. 

محمد
متدرب في أرامكو السعودية

* قاص وناقد مصري.



کوادر یمکنك
االعتماد علیها

تطویر مهارات موظفیك هو
السبیل لالرتقاء بأعمالك


