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إطالق البرنامج 
الوطني إلثراء 

الفائزون بجوائز "أقرأ" لهذا العام، وهم: املحتوى اإلبداعي
تسنيم حمامي، وخلود الدباسي، وعبداهلل 

الممتن، وسامي البطاطي. صفحة ٥

النفط أسعار 
500>خالل األسابيع الخمسة املاضية

مليـــار ريال، ســـوف تنفقهـــا أرامكو الســـعودية في أعمـــال الحفر 
والتنقيـــب والخدمـــات المرتبطة بهـــا خالل العقد القـــادم. جاء 
إعـــالن ذلـــك خالل تخريـــج الدفعة األولـــى من أكاديميـــة الحفر 

ت 132 طالًبا. العربية السعودية التي ضمَّ

منجزات األمس وتطلعات الغد
وســـط مشـــاعر الفرح والبهجـــة والفخـــر التي يعيشـــها الســـعوديون في مـــدن ومناطـــق المملكة 
المختلفـــة، أجـــد ذكـــرى اليوم الوطنـــي فرصة احتفـــاء وتواصل بيـــن األجيال. فـــإذا كّنـــا نتطلع إلى 
لون اليوم الرافد األكبر من الثروة البشـــرية، ونرى أّن  المســـتقبل ونحتفي بجيل الشـــباب الذين يشـــكِّ
مـــن واجبنا تهيئة البيئـــة ألجيال المســـتقبل من أجـــل مواصلة النجـــاح، فإننا بالقدر نفســـه نحتفي 
بالماضـــي ونفاخـــر باألفذاذ الذيـــن وضعوا اللبنـــات األولى لهذا الوطن ورســـموا الخطـــى لمن جاء 

بعدهم. 
وفـــي هـــذا العام الـــذي يمثِّـــل الذكرى الــــ 88 لليـــوم الوطني، نشـــهد أيًضـــا مـــرور 80 عاًما على 
اكتشـــاف النفط فـــي المملكة من خـــال بئر الخير رقـــم 7 في الظهـــران، التي كانت نقطـــة البداية 
لمســـيرة تحـــوالت ناجحـــة. فأرامكـــو الســـعودية تأسســـت بتوجيـــه مـــن القائـــد المؤســـس الملـــك 
عبدالعزيـــز، طيـــب اهلل ثـــراه، بعد توحيـــده المملكة بــــتسعة شـــهور. لذلك فـــإن قصَة نمـــو أرامكو 
الســـعودية وتوســـعها - علـــى صعيـــد الموظفين وأفـــراد أســـرهم والمجتمعـــات المحيطـــة بها ونمو 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص اللذين تفاعلـــت معهما الشـــركة بتمّيز - جـــاءت متوازية مـــع قصة نمو 
المملكة ومشـــاريع التحديث العماقة التي عاشـــتها عبر الســـنوات، وقد كان ألرامكو شرف اإلسهام 
فـــي عديـــد من تلـــك المشـــاريع، ال ســـّيما المرتبطة منهـــا باالقتصـــاد والصناعـــة والتعليـــم والبنية 
التحتيـــة. وألن بادنـــا تفخر بأجيال اآلباء الذين أسســـوا وغرســـوا، فـــا يفوتني هنـــا أن أعبِّر عن 
شـــكر مســـتحق ألجيال الماضي من رجال ونســـاء بذلوا كثيرًا لتحقيـــق الجودة والنمو الذي نعيشـــه 

اليوم. 
وأرامكو الســـعودية ككيان اقتصـــادي عالمي كبير ومؤثـــر، انعكاٌس لنبض الوطـــن ومكانته .. هذا 
الوطـــن الشـــامخ بأمجـــاده .. األصيـــل بقيمـــه .. الطمـــوح بإمكاناتـــه وتطلعاتـــه. وقد مـــّن اهلل على 
الشـــركة بأن وفقهـــا ألن تواصل تربعها فـــي مكان الريادة بيـــن كبريات الشـــركات العالمية، وقد كان 
لتوجيهـــات والة األمـــر، قادة المملكـــة الدور األكبر فـــي تمكين الشـــركة من النجـــاح واالزدهار، كما 

كان للعاملين في الشركة شرف حمل األمانة وتحقيق اإلنجازات عبر األجيال. 
وإذا نظرنـــا إلى واقع أرامكو الســـعودية اليوم كورشـــة عمـــل كبرى ونموذج للتحـــوالت التي تحدث 
فـــي الوطن، نجد أن أداءها خال الشـــهور الـ 12 الماضيـــة كان في غاية التمّيـــز، وهلل الحمد، حيث 
نجحت الشـــركة، بســـواعد وعقـــول فرق العمل مـــن موظفين وموظفـــات في مواصلة إســـتراتيجيتها 
م مهم في  علـــى المدى الطويـــل إليجاد الفـــرص وزيادة القيمـــة، وحصد نتائج رائـــدة، وتحقيق تقـــدُّ
مشـــاريع النفط الخـــام والغـــاز بقطاع التنقيـــب واإلنتاج. كمـــا واصلت تعزيـــز شـــبكتها العالمية في 
قطاع التكريـــر والكيميائيات والتنمية الصناعيـــة والمحتوى المحلي. وإذا نظرنا إلى أداء الســـامة، 
نجد أن أرامكو الســـعودية اســـتمرت، وهلل الحمد، في تحقيق أعلى المعدالت، ضمن أفضل شركات 
الطاقـــة، كما واصلـــت ريادتها في المحافظـــة على البيئة والتصـــدي لتحديات التغيـــر المناخي عبر 
تخفيـــض االنبعاثـــات واالســـتثمار فـــي تطويـــر االبتـــكارات واالختراعـــات والتقنيـــة، باإلضافة إلى 
مه مركز الملـــك عبدالعزيز  اســـتمرار ريادة الشـــركة فـــي برامج المواطنـــة، بما في ذلـــك ما ســـيقدِّ
الثقافـــي العالمي )إثـــراء( خال احتفاالت اليـــوم الوطني من برامـــج متمّيزة ليكـــون وجهة حضارية 
رائدة تســـتقطب آالف الضيوف يومًيا، وتســـعى الكتشـــاف المواهب والعقول، في الموقع نفسه الذي 

شهد ملحمة اكتشاف ثروة المملكة النفطية قبل 80 عاًما، وغّير مجرى تاريخها. 
وبصفتـــي مواطًنـــا أواًل، ثـــم مســـؤواًل ضمن أســـرة أرامكو الســـعودية التـــي جاءت مـــن كافة ربوع 
الوطـــن ومـــن جنســـيات مختلفـــة، فإن ما يشـــغلني ويشـــغل زمائـــي وزمياتـــي في كافـــة الوظائف 
والمســـتويات هو بذل الجهد بكل اعتزاز، لكي نبني المســـتقبل المســـتدام، المليء بالطاقات وفرص 
العمل والنجاح والســـعادة ألبنائنا وبناتنا شـــباب الوطن ضمن اقتصاد متنوِّع فـــي إطار رؤية المملكة 
2030، التـــي هـــي خارطة طريـــق اقتصادية رائعة، متطلعين لإلســـهام فـــي أن تكون المملكـــة، البلد 
الـــذي يحلم به كل ســـعودي، وأن تكون بادنا نموذًجـــا ناجًحا ورائًدا في العالم علـــى كافة األصعدة، 
وأن تظـــل رايـــة الوطن عاليًة خفاقـــًة بالخير والســـام، وهذا هو الهـــدف األول الذي تعمـــل قيادتنا 

الرشيدة، ليًا ونهاًرا على تحقيقه، ونحن معها قلًبا وقالًبا. 
وحيـــث إن ذكرى اليوم الوطني تحّفز مشـــاعر الوحدة والتاحم بين الشـــعب والقيـــادة، والتواصل 
والتراحـــم واالمتنـــان لنعمة هذا الوطـــن العظيم، فإن مشـــاعرنا تفيض بالتهاني لمقـــام والدنا خادم 
الحرمين الشـــريفين، الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، حفظـــه اهلل، ومقام ولي عهـــده األمين، صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيـــز، حفظه اهلل، وللشـــعب الســـعودي الكريم، 
ســـائلين المولـــى عز وجـــل، أن يبارك فـــي الوطن وأبنائـــه ويوفقهم لـــكل خير وســـعادة، وأن تواصل 

أرامكو السعودية نمّوها ودورها الرائد كدعامة راسخة للنجاح واالزدهار.
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المهندس أمين حسن الناصر

ضمن الحفل الختامي لمسابقة "أقرأ"



مجموعة من خريجي األكاديمية يتوسطهم الداوود وإلى 
يساره الرئيس التنفيذي لشركة كليات التمّيز، األستاذ فهد 

التويجري، ثم جولي روبرتسون، ومطلق السبيعي.

شكر الداوود الشركات الـ 34 التي أسهمت لجعل حلم 
األكاديمية حقيقة بارزة، ونموذًجا غير مسبوق للعمل بشكٍل 

ي احتياجات  جماعي لتأسيس مركز تدريب وتطوير موحد ُيلبِّ
الصناعة ككل.

القحطاني يؤكد على حاجة المملكة لخريجي األكاديمية، 
وأن المملكة ستنفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال 

الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خالل العقد 
المقبل.

ت روبرتسون الطالب على مواصلة الجهد، مؤكدة أن ما  حثَّ
يحدث هنا في األكاديمية في هذا اليوم سُيغّير العالم، وهم 

رون كيف يكون هذا التغيير. من يقرِّ

"صدى" تسطر تاريًخا جديًدا لمهنة الحفر في المملكة

أكاديمية الحفر السعودية تحتفي بخريجي 
الدفعة األولى

محمد العداربة

بقيـــق - مـــن نجران فـــي أقصى جنـــوب المملكـــة، جاء 
مانـــع آل حيـــدر محّمـــًا بأحامـــه الكبيرة، بعـــد أن أنهى 
دراســـته للمرحلة الثانوية العامة، ليلتحق بأكاديمية الحفر 
العربية السعودية، التي شـــّيدتها أرامكو السعودية، وأسهم 
فـــي تمويلها وتشـــغيلها عديد مـــن الشـــركات ذات العاقة 

بأعمال الحفر.
يقـــول مانـــع إن التدريـــب الذي تلقـــاه كان مفيـــًدا جًدا، 
ـــر حياته بصـــورة جذرية. مانـــع اآلن تنتظـــره وظيفته  وغيَّ
في إحدى شـــركات الحفر، ليُســـهم مع زمائه في صناعة 

المستقبل في المملكة.
فقد نّظمت أكاديمية الحفر العربية الســـعودية )صدى( 
يـــوم 07 محرم 1440هــــ، )17 ســـبتمبر 2018م( حفل تخريج 
الدفعة األولـــى التي ضّمـــت 132 طالًبا، يمّثلون 34 شـــركة 
للحفر والخدمات، وذلك اســـتجابة للحاجـــة المتزايدة إلى 
أعـــداد كبيرة من الفنيين الذين يمتلكـــون مهارات التنقيب، 
والحفـــر، وصيانـــة آبـــار النفط والغـــاز، في إطـــار تحقيق 
أهـــداف وتطلعـــات رؤيـــة المملكـــة 2030 التـــي تتطلـــب 
لتنفيذهـــا وجـــود أعـــداد كبيـــرة مـــن الكـــوادر الوطنيـــة 

المؤهلة. 
حضـــر المناســـبة كل مـــن معالـــي محافـــظ المؤسســـة 
العامـــة للتدريب التقنـــي والمهني، الدكتـــور أحمد الفهيد، 
ورئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر اإلدارييـــن التنفيذيين، 
المهندس أمين حســـن الناصـــر، والنائب األعلـــى للرئيس 
للتنقيـــب واإلنتـــاج، األســـتاذ محمـــد يحيـــى القحطانـــي، 
ونائـــب الرئيـــس ألعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال 
الشـــمالية رئيـــس مجلـــس أمنـــاء أكاديمية الحفـــر العربية 
الســـعودية )صدى(، األســـتاذ داوود الداوود، باإلضافة إلى 
جمع كبير من رؤســـاء الشـــركات العالمية في مجال الحفر 
والخدمـــات، ومســـؤولين تنفيذيين من المملكة ومن شـــتى 
أنحاء العالم ممن أســـهموا في تأســـيس األكاديمية ورعاية 

طابها.

بهذه المناســـبة، شـــارك الناصـــر الخريجيـــن فرحتهم 
قائـــًا: »هذه أول دفعـــة من أبنائنـــا خريجـــي األكاديمية، 
فهـــم بذلـــك يُعـــّدون مـــن الـــرواد، وأتمنـــى لهـــم التوفيق 
ه المهندس  والنجاح في مســـيرة العمـــل والحياة«. كما نـــوَّ
أميـــن الناصـــر باألهميـــة الحيويـــة التـــي يحتلهـــا مجـــال 
الحفـــر فـــي صناعـــة الزيـــت والغـــاز بشـــكل عـــام، وفـــي 
منطقـــة الخليـــج بشـــكل خـــاص، مشـــيًرا إلـــى أنـــه قطاع 
متمّيز، حيث تحفر الشركة ســـنوًيا آالف الكيلومترات في 
باطـــن األرض عبـــر المئات من آبـــار الزيت والغـــاز البرية 
والبحريـــة، مضيًفـــا أن زيادة المحتـــوى المحلي في مجال 
أعمـــال الحفـــر والخدمـــات المرتبطة بهـــا، وتوليد فرٍص 
وظيفيـــة كريمـــة مـــع برامـــج تأهيـــل وتدريـــب للشـــباب 
الســـعودي بمســـتويات عالمية يُعـــدُّ من األهـــداف المهمة 

جًدا. 
ه المهندس أميـــن الناصر بالفكرة التـــي تقوم عليها  ونـــوَّ
األكاديميـــة قائـــًا »هي مبـــادرة غير مســـبوقة فـــي مجال 
الحفر علـــى مســـتوى العالم. فعدد الشـــركاء المؤسســـين 
كبير، وهم يعملون في مجال تنافســـي وينتسبون لعدة دول 
وخلفيات، وقد حرصت أرامكو الســـعودية ضمن شـــراكتها 
مع المؤسســـة العامة للتدريب التقنـــي والمهني على زيادة 
الفـــرص فـــي هـــذا القطاع مـــن خال إطـــار للتعـــاون بين 
هـــذه الشـــركات بشـــكل يعـــود بالمنفعـــة علـــى المنطقـــة، 
والوطن وكافة الشـــركاء الذين ســـوف يستفيدون من وجود 

الموارد البشرية الوطنية المؤهلة«. 
وذكـــر الناصر أن أرامكو الســـعودية لديها منذ ســـنوات 
برنامجهـــا لتخريـــج فنيـــي الحفـــر مـــن موظفيهـــا، ولكـــن 
أكاديميـــة صـــدى تُنّمـــي كفـــاءات تخـــدم فـــي عشـــرات 
الشـــركات في القطاع الخاص، وبمعايير عاليـــة. فما نراه 
اليوم هـــو بالفعل ثمـــرة التكاتف والمســـؤولية بين أطراف 
الصناعة، وهـــو بداية ُملهمـــة لفرص مماثلـــة في مجاالت 
أخـــرى مرتبطـــة مـــع برنامـــج »اكتفـــاء« لزيـــادة المحتـــوى 
المحلـــي وصناعـــة اإلنســـان تماشـــًيا مع أهداف الشـــركة 

وتطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وألقـــى النائـــب األعلـــى للرئيـــس للتنقيـــب واإلنتـــاج، 
األســـتاذ محمد القحطاني، كلمـــة بمناســـبة تخريج الفوج 
األول لألكاديميـــة وقال فيهـــا: »نفخر بالعاقـــات المثمرة 
مع المؤسســـة العامة للتدريب التقني والمهنـــي، وبالتعاون 
الناجـــح مع 34 شـــركة أســـهمت فـــي تمويـــل األكاديمية«. 
ُمضيًفا: »ســـتلعب األكاديميـــة دوًرا مهًما فـــي تلبية الطلب 
الكبير على الكـــوادر المؤهلة والمدربـــة لانخراط بالعمل 
في مجـــال الحفر، وستُســـهم فـــي تعزيز الجهـــود الهادفة 
المنتجـــات  فـــي  المحلـــي  المحتـــوى  نســـبة  رفـــع  إلـــى 
والخدمـــات المرتبطـــة بقطـــاع الطاقة، حيث إننا ســـننفق 
أكثر من نصف تريليـــون ريال في أعمـــال الحفر والتنقيب 

والخدمات المرتبطة بها خال العقد المقبل«.

األكاديمية تسهم في 
توطين مهن الحفر

أّمـــا فـــي الكلمة التـــي ألقاهـــا نائـــب الرئيـــس ألعمال 
الزيـــت في منطقة األعمال الشـــمالية، رئيس مجلس أمناء 
أكاديميـــة الحفـــر العربيـــة الســـعودية )صـــدى(، األســـتاذ 
داوود الـــداوود، قال: »نشـــكر كافة األطـــراف ذات العاقة 
لمشـــاركتهم وتفانيهـــم فـــي دعـــم األكاديميـــة، بمـــا فيهـــا 
الشـــركات الــــ 34 التـــي لـــم تتـــردد فـــي حشـــد مواردهـــا 
ودعمها تحت مظلـــة واحدة في هذا المشـــروع الفريد من 
م األكاديميـــة نموذًجـــا غيـــر مســـبوق  نوعـــه، حيـــث تُقـــدِّ
تتحالـــف فيـــه شـــركات مختلفـــة وتعمـــل بشـــكٍل جماعـــي 
لتأســـيس مركـــز تدريـــب وتطوير موحـــد يُلبِّـــي احتياجات 
الصناعـــة ككل«. وقـــال: »إن األكاديميـــة تُعّزز وتُســـهم في 
توطين صناعـــة الحفر وســـتوجد عدًدا كبيًرا مـــن الكوادر 
الوطنيـــة المؤهلة في هذا المجال من خـــال توفير فرٍص 
وظيفيـــٍة جديـــدة للشـــباب الســـعودي تماشـــًيا مـــع رؤيـــة 
المملكـــة 2030، كمـــا تُســـهم فـــي تحقيـــق جـــزء مهـــم من 

ما نراه اليوم هو 
بالفعل ثمرة 

التكاتف 
واملسؤولية بين 
أطراف الصناعة، 

وهو بداية ُملهمة 
لفرص مماثلة في 

مجاالت أخرى 
مرتبطة مع برنامج 

"اكتفاء" لزيادة 
املحتوى املحلي 
وصناعة اإلنسان 

تماشًيا مع أهداف 
الشركة وتطلعات 

رؤية اململكة 
2030 الطموحة.
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المســـؤولية االجتماعيـــة لشـــركات صناعـــة الحفـــر فـــي 
المملكة«.

يتـــم تمويـــل األكاديمية من قبـــل 34 من شـــركات الحفر 
الخاصـــة العاملة في المملكـــة، فيما تقـــدِّم كّل من أرامكو 
الســـعودية ومركـــز التدريـــب التقنـــي والمهنـــي فـــي بقيق 
الدعم اللوجســـتي المطلوب. وبـــدأ التدريب في األكاديمية 
في سبتمبر 2016م لتقدم برنامًجا شـــامًا لتأهيل الفنيين 
فـــي مســـتويات وظيفيـــة مختلفـــة مـــن فني حفر ومشـــغل 
خدمـــات مبتـــدئ إلـــى مهنـــدس، وحفـــار ومشـــّغل معدات 
ر الطلـــب علـــى الكـــوادر المؤهلـــة في  ثقيلـــة، حيـــث يُقـــدَّ
الصناعـــة بحوالـــي 90 ألـــف فنـــي ســـعودي علـــى مـــدى 

العشرين عاًما القادمة لتحقيق النمو المطلوب.
وفـــي كلمته التـــي ألقاهـــا في احتفـــال تخريـــج الدفعة 
األولـــى مـــن أكاديميـــة الحفـــر الســـعودية )صـــدى( أّكـــد 
المديـــر اإلداري لألكاديمية، األســـتاذ مطلق الســـبيعي، أن 
حفـــل أكاديميـــة الحفـــر العربيـــة الســـعودية فـــي تخريـــج 
الدفعـــة األولى فـــي محافظـــة بقيـــق، إنجـــاز للمملكة قد 
طـــال انتظـــاره. وأضـــاف قائـــًا: »نحتفـــل اليـــوم بتخـــرج 
الدفعـــة األولـــى مـــن طلبـــة األكاديميـــة وذلـــك تزامًنـــا مع 
إكمـــال المعهد لعامه الثانـــي، الذي فاق معظـــم التوقعات، 
حيث إن هذا النجـــاح كان نتيجة تجارب زاخرة بالتحديات 
والعمل الـــدؤوب، لبناء المجتمـــع التقني واالرتقـــاء به إلى 
مســـتوى متطلبـــات القـــرن 21«. مضيًفـــا أن األكاديميـــة 
أصبحت نموذًجا رائًدا لمعاهد الشـــراكات اإلســـتراتيجية، 
إذ إنها تُعـــدُّ أول أكاديمية تختص بمجـــال الحفر وخدماته 
في الشـــرق األوســـط، وأنها تمتلـــك منصة حفـــر حقيقية 
فـــي حـــرم األكاديميـــة ليعيـــش المتـــدرِّب أجـــواء العمـــل 

الحقيقية«.

كلمات وأمنيات لـ »صدى«
وفي كلمـــة لمستشـــار مجلـــس أمنـــاء أكاديميـــة الحفر 
العربيـــة الســـعودية، األســـتاذ علـــي القرنـــي، خـــّص بهـــا 
»القافلة األســـبوعية« قال: »صدى منارة لبناء مســـتقبل 
واعد لشـــبابنا ومثال التعـــاون البّناء لتحقيـــق الحلم الذي 
طالمـــا كان يراودنـــا. وخال ســـنوات ثـــاث تحولت فكرة 
صـــدى إلى حقيقـــة، واليوم نحتفـــل بتخـــرج الدفعة األولى 
مـــن األكاديميـــة. إن مشـــاركتي فـــي فريـــق تنفيـــذ صدى، 
كمستشـــار لمجلـــس أمنـــاء األكاديميـــة، هو أعظـــم إنجاز 

أفتخر به لخدمة شباب وطني«.

من جهتـــه قال مستشـــار مجلس أمنـــاء أكاديمية الحفر 
العربية الســـعودية، األســـتاذ محمد الحطـــاب: »صدى هي 
اســـتثمار في الشـــباب الســـعودي الـــذي هو عمـــاد الوطن 
ولبنـــة المســـتقبل. إن حفـــل التخـــرج هذا حـــدث تاريخي 
ألنـــه يمثل نجـــاح تكاتـــف جهـــود كّل مـــن عملوا فـــي هذا 

المشروع«.
وقـــال مستشـــار مجلس أمنـــاء أكاديمية الحفـــر العربية 
الســـعودية، األســـتاذ إبراهيـــم المشـــرف مـــا كان حلًمـــا 
باألمـــس أصبـــح حقيقـــة مشـــرقه اليـــوم. انتمائـــي لهـــذا 
الصـــرح يُعـــد إســـهاًما أعتـــز بـــه للوطـــن وأبنائـــه. صدى 
ليســـت مجرد صـــرح علمي وأكاديمي فقـــط، بل هي صرح 
وطنـــي ومثـــال يُحتـــذى به فـــي جميـــع مجـــاالت قطاعات 
البترول، والصناعـــات البترولية لخدمـــة المجتمع وأبنائه، 
ورفع مســـتوي الســـعودة ضمـــن أحدث الطرق واألســـاليب 

الحديثة«.
مـــن جهـــة أخـــرى أبـــدى رئيـــس الشـــؤون الماليـــة في 
»صدى«، األســـتاذ أحمد حســـن، تفاؤاًل كبيـــًرا بمخرجات 
األكاديميـــة وقـــال: »إن أكاديميـــة صدى برنامج ومشـــروع 
وطنـــي متمّيـــز، وفريـــد مـــن نوعـــه مـــن ناحيـــة الفكـــرة، 
والتنفيـــذ، وحتـــى التمويل. حيـــث إنه يجمع شـــركات حفر 
اآلبـــار البتروليـــة، وخدماتهـــا المتنوعـــة لإلســـهام بتوفير 
التدريـــب المتخصـــص فـــي صناعـــة الحفـــر البتروليـــة 
للشـــباب الســـعودي في مهدهـــا الطبيعـــي والمنطقي على 

تراب مملكتنا الحبيبة«.

الشركات املساهمة في 
صدى حاضرة بقوة

مـــن جهتها، ألقـــت رئيس شـــركة نوبـــل، كبيـــر إدارييها 
التنفيذيين، جولي روبرتســـون، كلمة بهذه المناســـبة قالت 
فيها إنها نيابة عن كّل الشـــركات المشـــاركة في األكاديمية 
تهنـــئ هـــؤالء الطلبـــة، الذيـــن قبلـــوا التحـــّدي باختيـــار 
االلتحـــاق باألكاديميـــة وتأهيلهـــم للعمـــل في مهنـــة الحفر 
المليئـــة بالتحّديـــات التـــي تجعـــل منهـــم رّواًدا وأوائـــل 
يســـتحقون التحية والدعم، وأضافت إن هذا ليوم مشـــهود 
فـــي تاريـــخ الشـــراكات والتعـــاون بيـــن الشـــركات وأرامكو 
الســـعودية، والمؤسســـة العامة للتدريب المهنـــي والتقني. 
وأكدت أن الشـــركات الـ 34 التي أســـهمت فـــي األكاديمية 
برعايـــة وتوظيـــف طابهـــا، هـــم أيًضـــا فخـــورون بوصول 
هـــؤالء الشـــباب إلـــى منصـــة التخريـــج فـــي األكاديميـــة، 

ورّحبـــت بالطـــاب الذيـــن رعتهم شـــركة نوبل أثنـــاء فترة 
دراســـتهم لانضمـــام إلى أســـرة نوبـــل للعمل معهـــا فوًرا. 
فـــي  هنـــا  يحـــدث  »مـــا  الخريجيـــن:  وقالـــت مخاطبـــة 
األكاديميـــة فـــي هـــذا اليـــوم ســـيُغّير العالـــم، فأنتـــم مـــن 

رون كيف«.  تقرِّ

طالب صدى يتحّدثون
ابن األحســـاء، خريـــج األكاديمية، محمـــد الفايز يقول: 
»لقد مـــّرت هاتـــان الســـنتان كالســـحاب! ال أصـــدق أنني 
اليـــوم لـــدي مهنة وســـأنطلق للعمل بهـــا فـــوًرا«. يقول عن 
المهـــارات التـــي اكتســـبها فتـــرة التدريـــب إنهـــا عظيمـــة 
وخصوًصـــا مهـــارات اللغـــة اإلنجليزيـــة التي كانـــت عائًقا 
ث اللغـــة اإلنجليزيـــة  كبيـــًرا لديـــه: »أســـتطيع أن أتحـــدَّ
بنـــا علـــى لغـــة التخاطـــب عبـــر البريد  بطاقـــة، كمـــا تدرَّ
اإللكترونـــي، وأســـتطيع أن أعـــّد تقريًرا باللغـــة اإلنجليزية 
بســـهولة. أفخر بأنني من الدفعة األولـــى لألكاديمية التي 

أصبحت حقيقة.. ما أجمل أن تكون من الرّواد!«.
كان عمار الخليفـــة هو أيًضا على ميعـــاد في يوم الفرح 
واإلنجـــاز، فقد كانت الفرحة بادية علـــى محّياه إذ كان من 
الشـــباب الذين تّم اختيارهم للشـــرح للضيوف عن األدوات 
المســـتخدمة فـــي الحفـــر وطريقـــة عملهـــا. يقـــول: »إن 
التدريب الحثيـــث والمهارات التي تلقيناهـــا في األكاديمية 
ا إذ أهلّتنا لنكون فـــي الميدان والعمـــل فوًرا«.  متقنـــة جـــّدً
ويضيف الخليفـــة إن وجود األكاديمية بالقـــرب من إقامته 
في األحســـاء جعل من ســـنتي الدراســـة متعة كبيـــرة، فلم 
تســـاوره تلك المشاعر التي كان يلمســـها من زمائه الذين 
قدمـــوا للدراســـة فـــي األكاديميـــة مـــن جـــازان والجـــوف 
والريـــاض وغيرهـــا مـــن المـــدن البعيـــدة. ويقـــول: »إن 
المنطقـــة الشـــرقية محظوظـــة جـــًدا بوجـــود صـــدى على 
أرضهـــا«. وأكد أنـــه ممتن جـــّدا إلتاحة هـــذه الفرصة له، 
وقـــال »بعـــد إنهائـــي مرحلـــة الثانويـــة العامـــة، لـــم أتردد 
للحظـــة واحـــدة باالنضمـــام لألكاديميـــة، وربمـــا أكون من 
موا طلبات االلتحـــاق بالجامعات،  الوحيدين الذين لـــم يقدِّ
فقـــد كنت محظوًظا برؤية اإلعان عـــن صدى«. ويقول إن 
التدريب معّد بشـــكل احترافـــي جعل منـــا مختصين بمهٍن 
ــق بالحفر وصيانة اآلبار مســـتعدين للعمـــل فوًرا. لقد  تتعلَـّ
كانـــت تجربـــة النـــزول للمواقـــع الحقيقيـــة فـــي منصـــات 
الحفر ولمدة ســـتة شـــهور تجربة عملية مهمـــة، زادت في 

التأهيل الذي تلقوه على مقاعد الدراسة.

أحمد حسنمطلق السبيعي محمد الفايزعلي القرني عمار الخليفةمحمد الحطاب مانع آل حيدرإبراهيم المشرف

الداوود )أقصى اليمين( يصحب كبار الزوار في جولة في مرافق وورش، وساحات األكاديمية المختلفة، وإلى جانبه على التوالي 
أمين الناصر، ومحافظ بقيق، األستاذ سعود المتحمي، وأحمد الفهيد، ومحمد القحطاني.
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إعداد الشباب ملستقبل الطاقة الزاخر بالتحديات والفرص الواعدة

محمد الشمري 

إعجاز حسينماجد المدرس

رأس تنورة - تماشـــًيا مع مؤشـــرات التميُّز التشـــغيلي 
12.7 لنقـــل المعرفـــة، نُّظم منتدى المهنيين الشـــباب في 
مصفـــاة رأس تنورة لعـــام 2018م، وذلك فـــي مبنى مركز 
القيـــادة. ويتمثـــل الهـــدف الرئيـــس مـــن المنتـــدى فـــي 
الشـــباب  المهنييـــن  بيـــن  المســـتمر  الحـــوار  ضمـــان 

وإداراتهم. 
وقـــد شـــارك مهندســـون مهنيون شـــباب فـــي مصفاة 
رأس تنـــورة بفاعلية في تقديم قصـــص النجاح، واألمثلة 
الفاعلـــة والطـــرق المبتكـــرة إلعـــداد المهنييـــن والقادة 

المستقبليين في الشركة.
وانصـــبَّ اهتمام خمســـين مشـــارًكا مـــن مصفاة رأس 
تنـــورة على معرفـــة مزيد حول »االســـتعداد من أجل غٍد 
مشـــرق« فـــي المنتـــدى. وأُقيمـــت فعالية نقـــل المعرفة 
برعايـــة إدارة الهندســـة ونظمهـــا قســـم تنميـــة الموارد 
البشـــرية في المنطقة اإلدارية للتكريـــر المحلي وتجزئة 
ســـوائل الغاز الطبيعي، عبـــر مجموعة مـــن المتطوعين 

المواهب الشـــابة فـــي مصفـــاة رأس تنورة فـــي حياتهم 
المهنية والتحول المستمر للشركة«.

تحقيق النجاح املشترك
وُدعـــي متحدثون مـــن إدارة تطوير الكفـــاءات اإلدارية 
والمهنيـــة لمناقشـــة كيف يمكـــن للموظفين الشـــباب أن 
يكونـــوا جزًءا مـــن التحوُّل الذي تشـــهده الشـــركة وكيف 
يســـتعدون لمهن واعدة. وتمّثل الهدف من هذه الجلســـة 
فـــي ضمـــان فهـــم المهنييـــن الشـــباب ألهميـــة تميُّـــز 

أعمالهم لنجاح إداراتهم وحياتهم المهنية.
كما قّدم إعجاز حســـين، مـــن إدارة تطويـــر الكفاءات 
اإلداريـــة والمهنيـــة، عرًضـــا بعنـــوان »رحلـــة لتقديـــم 
خدمات مهنية عالمية المســـتوى«، تنـــاول فيه بالتفصيل 
تزويـــد األفـــراد المؤهلين بالكفـــاءات المهنيـــة والتقنية 
لتقديـــم خدمات استشـــارية مهنية ذات مســـتوى عالمي 
إلفادة ودعم تطوير الموظفين وإشـــراكهم واســـتبقائهم. 
كمـــا واصـــل المنتـــدى تقديـــم رســـالة تحفيزيـــة حـــول 
الطـــرق التـــي يمكـــن أن يُِعـــدَّ المهنيـــون الشـــباب بهـــا 

أنفسهم ألدوار قيادية في المستقبل. 
واختُتمت الجلســـة الصباحية بجلســـة نقاش تفاعلية 
مفتوحـــة بيـــن كل مـــن المهنييـــن الشـــباب فـــي معمـــل 
التكريـــر فـــي رأس تنورة وشـــاه، الذي أشـــار إلى عوامل 
النجاح في مكان العمل وشـــجعهم علـــى صقل مهاراتهم 

وتحسينها باستمرار.
وأضـــاف إن هذا ال يتعلق بهندســـة اإلنتـــاج فقط، بل 
بالجوانـــب األخـــرى مـــن أعمـــال التكريـــر والمعالجـــة 
والتســـويق وخدمات الدعم فـــي دورة التكرير والمعالجة 
والتســـويق. كما أثمرت الجلســـة أفكاًرا وأساليب جديدة 
التحديـــات  بعـــض  إلـــى  قـــت  وتطرَّ الحالـــي،  للجيـــل 

والمخاوف التي قد يواجهونها. 
واختتـــم شـــاه الفعالية بتذكيـــر المشـــاركين بمراجعة 
أصول الســـامة كمصـــدر عائـــد محتمل مـــن حيث إنه 
يســـّهل اإلنتـــاج دون تعطيـــل للعمـــل، كمـــا شـــكر كل من 
أســـهم في إطاع حضـــور المنتدى على رحلتـــه المهنية 
أو قصـــة نجاحه، مشـــجًعا الجيل الجديد مـــن المهنيين 
الشـــباب على أن يحملوا على عاتقهم مسؤولية تطورهم 

واغتنام كل فرصة متاحة للتعلم.

باإلضافة إلى جدول األعمال الحافل بالمتحدثين وعروض الخبراء المختصين، أتاح منتدى المهنيين الشباب في مصفاة رأس 
تنورة فرصًة للمهندسين الشباب للتواصل وتبادل تجاربهم الخاصة مع زمالئهم. ويبدو في الصورة عدٌد من هؤالء المهندسين 

الشباب وهم كلٌّ من )من اليمين إلى اليسار( إبراهيم الحسين، وهاني األحمري، وحاتم الغامدي، ومحمد المطيري. 

)تصوير: صالح شبيب(

فـــي التكرير والمعالجة والتســـويق مســـتقبل شـــائك من 
الزيـــادات الملحوظـــة فـــي الطلـــب علـــى الطاقـــة على 
المســـتويين الوطنـــي والعالمـــي بســـبب النمو الســـكاني 

وحركة التنمية الجارية في كل أرجاء العالم«.
واســـتمرت الفعاليـــة فـــي التركيـــز علـــى التعقيـــدات 
المســـتقبلية بـــدًءا بتقديـــم ماجـــد المـــدرس مـــن إدارة 
الهندســـة عرًضـــا حول وجهـــات النظر علـــى الصعيدين 
العالمـــي والوطني وعلى مســـتوى الشـــركة. وأعقب ذلك 
جلســـة تفاعليـــة عقدهـــا المشـــاركون بعصـــٍف ذهنـــي 
وناقشـــوا كيف ســـتؤثر التغييـــرات المقبلة فـــي صناعة 
النفـــط والغـــاز علـــى القـــرارات التـــي يتخذونهـــا خال 
حياتهـــم المهنيـــة. وقـــال المـــدرس: »بيَّنت لي الجلســـة 
التفاعليـــة مـــا يحملـــه مســـتقبل الطاقة من فـــرص قد 

تترك بصمتها على مسيرتي المهنية«.

»فعالية ملهمة ومفيدة«
وقال ناظر قســـم تنمية الموارد البشـــرية في التكرير 
المحلي وتجزئة ســـوائل الغاز الطبيعي، يحيى دغريري: 
د تبدأ بمعرفة  »إذا كانـــت رحلة التحضير لمســـتقبل معقَّ
مزيـــد عـــن اإلمكانـــات التـــي تنتظرنـــا، فقـــد حققـــت 
الفعاليـــة هدفها«. وأثنـــى دغريري، أيًضـــا، على الجهود 
التعاونيـــة التـــي يبذلهـــا المنظمـــون بقولـــه: »كان هـــذا 
المنتدى المتعلق بمســـتقبل صناعة التكريـــر والمعالجة 
والتســـويق ملهًمـــا ومفيـــًدا ألبعد حـــد. كمـــا كان تنظيم 
الفعاليـــة جيـــًدا للغايـــة وســـاعد منظموهـــا فـــي توجيه 

كانت ليلـــة القراءة بامتيـــاز، كانت ليلـــة إثراٍء من 
»إثـــراء«، وكان حًقـــا على كل من حضر وشـــارك أن 
يقرأ المشـــهد ويتوجه بالفكر إلى طـــرق البدايات. 
إنهـــا احتفاليـــة »أقـــرأ« الحوليـــة؛ »أقـــرأ«.. ذاك 
اليافـــع ذو األعـــوام الخمســـة، الـــذي ترعـــرع فـــي 
أكنـــاف أرض النفـــط، وهـــا هـــو يلتحـــق بالصـــف 
ويحصل علـــى رقم »واحـــد« في سلســـلة ممتدة من 
المبادرات القّيمـــة والهادفة، التي ســـتجلب البهجة 
وتعـــزز حـــب العلـــم والتعلـــم لـــدى الجيـــل الحالـــي 

واألجيال القادمة.
وعلـــى الرغم مـــن حالة الحبـــور المهيمنـــة، فقد 
ينـــال اإلجهـــاد نصيبه منـــك أثنـــاء محاولتـــك، في 
خضم إيقاع ســـريع لحفـــل بهيج، أن تقرأ المشـــهد 
وتعـــود للبدايـــات والمســـاحات الضيقـــة في غرف 

االجتماعات التي التتثاءب.
لم تكن حلقـــات العصف الذهني وطـــرح األفكار 
عن هويـــة »إثـــراء« عاصفة فقـــط، بل كانـــت مليئة 
بالعاطفة واللمحات الخاطفـــة والتأرجح المتواصل 
بيـــن الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل. أن تقـــرأ 
المشـــهد يعنـــي االجتهـــاد فـــي إمعـــان النظـــر في 
»إثـــراء« المبنـــى والمعنـــى. وهنـــا، ســـأعمد إلـــى 
اســـتعادة واســـتحضار تلـــك المرحلة ألنهـــا تتجلي 
أمام ناظـــري اآلن، فذلك الوليد »إثـــراء«، لم يخرج 
من رحـــم المعاناة، كمـــا يحلو لنـــا أن نقـــول دائًما، 
ولكنـــه خرج مـــن فضـــاء المخيلـــة واإلبـــداع ليكون 

القنطرة بين الماضي والمستقبل.
خـــرج »إثـــراء« للوجـــود قبـــل أن يـــرى العالم من 
شـــرقه وغربـــه هـــذه التحفـــة المعماريـــة واأليقونة 
الفنيـــة، التي تتربع علـــى هضبة الظهـــران. وأصبح 
كياًنـــا متجســـًدا قبـــل أن ترصـــده مجلـــة »التايـــم« 
لتقّدمـــه للعالم من ضمـــن قائمة أفضـــل 100 موقع 
ل حلم »إثـــراء« إلـــى حقيقة  فـــي العالم. لقـــد تحـــوَّ
ملموســـة، بفضـــل اهلل، ثـــم بفضـــل البصيـــرة التي 
ـــدوا عقل وقلـــب وفؤاد  تملَّكهـــا أولئـــك الذيـــن جسَّ
»إثـــراء« الوليـــد، وكانـــوا علـــى قـــدر المســـؤولية 

المناطة بهم.
ويـــدرك المتأمل فـــي اإلنجـــازات العظيمـــة أنها 
تبـــدأ بفكـــرة صغيرة تكبر شـــيًئا فشـــيًئا، ولـــو أنها 
بدأت كبيرًة فلربمـــا لم تصل إلى العظمـــة والتمّيز، 
ألن األفـــكار الكبيـــرة ال تتقبـــل الصدمـــات، ولربما 
الزمها التشـــظي فـــي ظـــروف مختلفة. ومـــا أجمل 
أن نشـــاهد البدايـــات بمحتواها اإلنســـاني المتمثل 
في األفـــكار الصغيرة، وقـــد ُهيئت لها المســـاحات 
واألجـــواء لتتاقح فتتطـــور وتصبح منتًجـــا ذا هوية 
ممّيـــزة. مـــا أجمـــل األفـــكار الصغيـــرة وهـــي فـــي 
مهدهـــا تصحـــو وتغفـــو! مـــا أبدعهـــا وهـــي تحبـــو 
وتحاول الوقوف والمشـــي في ذات اللحظة وخلفها 
وأمامهـــا وإلـــى جانبهـــا مـــن يفرح بهـــا ويمّهـــد لها 

الطريق! 
كانـــت كل تلـــك األفـــكار الصغيـــرة حاضـــرة في 

ُعرس »أقـــرأ«، وقبلها حضر الزمـــاء من كل أرجاء 
هـــذه الشـــركة العماقـــة، ممن قـــد اليََدعـــون أنهم 
أصحـــاب كل تلك األفـــكار الصغيـــرة، ولكنهم بذلوا 
ما هـــو أســـمى وأبلـــغ مـــن الحـــرص علـــى الملكية 
الفرديـــة، فنبذوها كملكية فرديـــة وملّكوها للجميع، 
فأصبحت علـــى قدر كبيـــر من النضج. ولـــن يتردد 
أي فـــرد منا في تســـجيل أســـمائهم فـــي مذكراته، 
فقد سبقونا بتســـجيل أســـمائهم بمداد من الذهب 
علـــى ثـــرى هـــذا الصـــرح، عندمـــا كان مســـاحة 
خصبـــة الحتضـــان األفـــكار الصغيـــرة المنبثقة من 
العقـــول الكبيـــرة. إن »إثـــراء« يقـــف اليـــوم كتحـــد 

وفرصة للتأمل.
ختاًما، كأنـــي بالعقـــل والقلب والفـــؤاد في حوار 
وهـــم يشـــهدون هـــذا االحتفـــاء، فيصـــدح الفـــؤاد 
قائـــًا: »كان المشـــهد بالنســـبة لـــي هـــو العيـــش 
والمشـــي واالســـتمتاع بحلـــم جميـــل مـــن المعمـــار 
والشـــخصيات والمحتوى. ذلك الحلـــم أصبح واقًعا 
ريادًيـــا فـــا تـــدري أهـــو بالفعـــل حلـــم أم واقـــع«. 
فيجيبه العقل: »أشـــترك معك في ذات المشـــاعر، 
فقـــد تحققـــت رؤى كانـــت تبعث فينـــا جميًعـــا منذ 
ســـنين شـــيًئا مـــن الرضـــا، وأن الغرس يحتـــاج إلى 
زمن لنجنـــي ثماره«. ويبقـــى القلب ســـابًحا ينبض. 
ولعلي أشـــاركهم ذاك الحوار ألختـــم بالقول: »مهما 
نجحنـــا وأنجزنا، يجـــب أن نبقى أوفيـــاء للتعلم كي 

يبقى نهر الحياة متدفًقا هداًرا«.

"إثراء".. مابين املبنى واملعنى

مصطفى المهدي

مدير إدارة مصفاة ينبع سابًقا

إضــــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبِّر عن آراء ُكتَّابها.

المهنيين الشـــباب من المنطقة اإلدارية بهدف تحســـين 
ثقافة التعلم. 

ويُعـــد المنتـــدى، الذي يعقـــد كل ثاثة أشـــهر، إحدى 
الفعاليـــات المهمـــة التـــي تُنفـــذ فـــي المنطقـــة اإلدارية 
للتكريـــر المحلي وتجزئة ســـوائل الغـــاز الطبيعي، حيث 
يواصل االســـتثمار في المواهب الشـــابة بمـــا يتوافق مع 
رؤية المملكـــة 2030. وقد بـــدأت الفعالية بعرض موجز 
عـــن الســـامة تركـــز حـــول أهمية الســـامة فـــي مكان 

العمل، وفي المنزل، وعلى الطريق.

قادة املستقبل
وبعـــد ذلـــك، افتتح مدير إدارة الهندســـة فـــي مصفاة 
رأس تنورة آنذاك، األستاذ هشـــام شاه، الفعالية مشدًدا 
علـــى أهميـــة الحرص علـــى المواهب الشـــابة ليصبحوا 
مهنيين محترفين وقادة مســـتقبليين في الشـــركة. وقال 
شـــاه: »يُرّجح أن يكون أمام الجيـــل الجديد من المهنيين 
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ضمن الحفل الختامي لمسابقة "أقرأ"

أرامكو السعودية تطلق البرنامج الوطني إلثراء 
املحتوى اإلبداعي

أمين الناصر أثناء إلقاء كلمته التي قال فيها:"أتطلع أن 
تنجب المملكة من جيلكم وأجيال المستقبل أفراًدا قادرين 
على اإلسهام في تغيير العالم لألفضل.. فال توجد لدى أي 

بلد ثروة أثمن من ثروته البشرية".

»ال توجـــد لـــدى أي بلـــد ثـــروة أثمـــن مـــن ثروتـــه 
البشـــرية«، هذا ما قاله رئيس أرامكو الســـعودية، كبير 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهندس أمين حســـن الناصر، 
وهـــو ينظـــر بفخـــر إلـــى الشـــباب والشـــابات، الذيـــن 
احتشـــدوا فـــي حفـــل ختـــام مســـابقة »أقرأ« األســـبوع 
الماضـــي. كان الناصر يخاطب الحضـــور الذي غصت 
بـــه جنبـــات مســـرح »إثـــراء«، فـــي حيـــن كانـــت أعناق 
المشـــاركين في المسابقة تشـــرئب، وجوارحهم تنصت، 
النتيجـــة  إعـــان  بانتظـــار  بقـــوة،  وأفئدتهـــم تخفـــق 

الختامية للمسابقة.
ومن داخل الصرح الشـــامخ، مركز الملك عبدالعزيز 
الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء(، الـــذي شـــيَّدته أرامكـــو 
الســـعودية فـــي الظهـــران ليشـــع ثقافة  فـــي كل أرجاء 
المملكـــة، أطلـــق المهنـــدس أميـــن الناصـــر، مبـــادرة 
اإلبداعـــي  المحتـــوى  إلثـــراء  الوطنـــي  »البرنامـــج 
مهـــا مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز  والثقافـــي«، التـــي ينظِّ
الثقافي العالمـــي )إثراء(، بهدف تنميـــة اإلبداع وثقافة 
االبتـــكار وصناعـــة اإلنســـان، وقـــال إن هـــذه المبادرة 
»ترّكـــز على تحفيـــز الفرص في قطاع اإلبـــداع الوطني 
وتشـــمل تطوير مئـــات المنتجـــات الثقافية فـــي مجال 
المرئيـــة،  والفنـــون  األفـــام،  وصناعـــة  التأليـــف، 
والمســـرحية، والمجـــاالت الرقمية، وبرامـــج التصميم 
واإلبـــداع واالبتكار بمختلـــف أنواعها لزيـــادة المحتوى 
المحلي بشـــكل ملمـــوس وبمعاييـــر عالمية، واإلســـهام 
اإليجابـــي فيمـــا يرتبـــط بذلـــك مـــن تهيئـــة المواهـــب 
اإلبداعيـــة عبر برامـــج تدريبية، وبناء القـــدرات وزيادة 
فـــرص العمـــل المرتبطة بهـــا، وهو ما يتوافـــق مع رؤية 
المملكة 2030 في تنويع االقتصـــاد وإطاق القطاعات 

الواعدة وتنمية الطاقات البشرية«.
وإشـــارة إلـــى مـــا للقـــراءة مـــن أهميـــة بالغـــة، قال 
شـــخص  تنافســـية ألي  ميـــزة  تمنـــح  إنهـــا  الناصـــر 
يمارســـها، ليس فقط في صناعة الشخص المثقف بل 
فـــي صناعـــة الشـــخص المبـــدع والمختـــرع العظيـــم، 

مستشـــهًدا بشـــخصيات مرموقة وملهمة فـــي مجاالت 
األعمال والعلـــوم والصناعة، ممن جعلـــوا القراءة جزًءا 
أساًســـا مـــن روتينهـــم اليومي، وأعـــرب عـــن تطلعه أن 
تنجب المملكة مـــن الجيل الحالي، وأجيال المســـتقبل 
أفـــراًدا قادريـــن علـــى اإلســـهام فـــي تغييـــر العالـــم 

لألفضل.

عام خامس وعشرة نجوم
مـــن جانب آخر، واصلت مســـابقة »أقرأ«، مســـيرتها 
الحافلـــة فـــي عامهـــا الخامـــس، بنجومهـــا العشـــرة 
المتمّيزيـــن ممـــن وصلـــوا للمراحـــل النهائيـــة، وهـــم: 
أصالـــة كنبيجـــة، وتســـنيم حمامـــي، وخلـــود إبراهيم، 
ونـــواف العتيبـــي، وســـارة الطيـــار، وســـامي البطاطي، 
وعبداهلل الممتن، وعذبة الشـــعيبي، ومـــاذ النن، ومها 
الجـــار؛ حيـــث اعتلـــى كلٌّ منهـــم منصـــة مســـرح إثراء، 
وأمـــام عدد كبيـــر مـــن الحضور وكبـــار الشـــخصيات، 
ونخبـــة مـــن المفكرين والمثقفيـــن والروائييـــن واألدباء 
الســـعوديين والعـــرب، وجمهـــور مـــن عشـــاق القـــراءة، 
موا  باإلضافة إلى ممّثلي وســـائل اإلعام المحلية، ليقدِّ
العـــروض التنافســـية النهائيـــة التـــي يعـــرض فيهـــا كل 
مرشـــح ملخًصـــا لكتاب انتقـــاه والمس روحـــه، ويحكي 
ـــاذ، يُعلـــن فيه على  تجربتـــة الملهمـــة معه بأســـوٍب أخَّ
المأل تلك العاقـــة الخاصة التي بينه وبين ما ســـطره 
هـــذا الكتـــاب بطريقـــٍة فنيـــة وبشـــكٍل إبداعـــي ملـــيء 

بالشغف واإللهام. 
وقد انطبعت كلمات المتســـابقين فـــي قلوب وعقول 
الحضـــور، وأخذتهـــم في فضـــاءات من الدهشـــة بتلك 
الطاقـــات الشـــبابية الملهمـــة، ممـــن فاقـــت معرفتهـــم 
صغَر ســـنهم، فكأنهـــم عاشـــوا أعماًرا فـــوق أعمارهم، 
واكتســـبوا تجـــارب فـــوق تجاربهـــم، وذلـــك باطاعهـــم 
وربطهـــم للقـــراءة بأفكارهـــم وتجاربهـــم المخبـــوءة، 
ومزجهـــا بالخيال دون انفصالها عـــن الواقع، ليَنتج عن 
ذلك محتـــوى مبتكر وجيـــل صاعد قادر علـــى توظيف 
تلـــك المهـــارات وإعـــادة اســـتخدامها والتعبيـــر عنهـــا 

بطريقـــٍة فنية؛ فـــوراء كل كتـــاب فكـــرة، ووراء كل فكرة 
خطوة لألمـــام تأخذ صاحبها لزاٍد مـــن المعرفة. ومما 
اقتبســـه المهنـــدس أميـــن الناصـــر فـــي كلمتـــه مقولة 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، التي يرّددهـــا دائًما: »إذا قرأتـــم تاريخ ألف 
عـــام فكأنمـــا تكســـبون خبـــرة ألـــف عـــام«، محفـــًزا 
الحضور على التوســـع المعرفي، ومشـــدًدا على أهمية 
القـــراءة االبتكاريـــة عوًضـــا عـــن القـــراءة االعتياديـــة 

العابرة.

تكريم القّراء في »أقرأ«
قـــّدم كلٌّ مـــن ياســـر بكـــر ومحمـــد بازيـــد الحفـــل 
الختامـــي لمســـابقة القـــراءة الوطنيـــة »أقـــرأ«، الـــذي 
نظمـــه مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي 
)إثـــراء( يـــوم الجمعـــة 4 محـــرم 1440هــــ )14 ســـبتمبر 
2018م(، بأســـلوب تفاعلي وكوميـــدي، وبحضور الكاتب 
واألديب عبدالســـام بنعبدالعالي كضيف شـــرف لهذه 
الســـنة. وفي ختـــام الحفل، تُـــوِّج ثاثة فائزيـــن بجائزة 
»قـــارئ العام«؛ حيث فاز بجائزة »قـــارئ العام« للمرحلة 
االبتدائيـــة والمتوســـطة المتســـابق عبـــداهلل الممتـــن، 
الثانويـــة  العـــام« للمرحلـــة  وفـــازت بجائـــزة »قـــارئ 
المتســـابقة تســـنيم عبدالمنعم، وفازت بجائـــزة »قارئ 
العـــام« للمرحلة الجامعية المتســـابقة خلود الدباســـي، 
فـــي حين فـــاز بجائـــزة تصويـــت الجمهـــور المتســـابق 
ســـامي البطاطي، كما فازت شـــريفة الحميد بمسابقة 
#دقيقة_ قـــراءة، التي شـــارك بها المتســـابقون عبر 
التواصـــل  وســـائل  خـــال  مـــن  فيديوهـــات  إرســـال 

االجتماعي.
الملـــك  مركـــز  فـــي  البرامـــج  قســـم  مديـــر  وكان 
عبدالعزيـــز الثقافي العالمي »إثـــراء«، عبداهلل العياف، 
قد ألقـــى كلمة، قـــال فيهـــا: »تماهًيـــا مـــع دور المركز 
كمنـــارة للتواصـــل الحضـــاري، ونقطـــة تـــاق للمعرفة 
والثقافة واإلبـــداع، جاءت المســـابقة الوطنيـــة للقراءة 
»أقـــرأ« لغرس حـــب القراءة، وتوســـيع دائـــرة االهتمام 

بهـــا فـــي مجتمعنـــا، إيماًنـــا بارتباطهـــا الوثيـــق بالبناء 
الفكـــري واإلنســـاني، وإســـهاًما في دفع جيل الشـــباب 
علـــى  قائميـــن  واعديـــن  ومســـتقبل  مجتمـــع  نحـــو 

اقتصاديات المعرفة«. 

ملحة عن تاريخ »أقرأ«.. 
ونظرة إلى مستقبلها

ـــم للعـــام الخامس  تُعـــد مســـابقة »أقـــرأ«، التـــي تُنظَّ
علـــى التوالـــي، أحـــد أهـــم مبـــادرات مركـــز الملـــك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمي )إثـــراء(، والتـــي تحتفي 
بالقـــّراء ومحبـــي المعرفة. وقد اســـتهدفت المســـابقة 
فـــي نســـختها األولى فـــي عـــام 2013م شـــباب وفتيات 
المنطقـــة الشـــرقية، فيما شـــملت في نســـختها الثانية 
في عـــام 2014م جميـــع مناطـــق المملكـــة، وضّمت في 
نســـختها لعـــام 2015م مشـــاركات مـــن المقيميـــن، وقد 
وصل عدد المشـــاركات في المســـابقة لعام 2016م إلى 
أكثر مـــن 14 ألف مشـــاركة، وبلـــغ مجموع المشـــاركات 
حتـــى العـــام الخامـــس أكثـــر مـــن 50 ألـــف مشـــارك 
ومشـــاركة، وأكثـــر مـــن 1000 ســـاعة تدريـــب. وتهدف 
مبـــادرة »أقـــرأ« إلى مشـــاركة أكثر من 100 ألف شـــاب 

وشابة في هذا البرنامج بحلول العام 2022م. 
وتواكـــب المســـابقة ما نّصـــت عليـــه رؤيـــة المملكة 
2030 مـــن دعـــم إرثنـــا التاريخـــي واالهتمـــام بالثقافة 
التـــي هي مـــن مقومات جـــودة الحيـــاة ودعـــم الفرص 
الثقافيـــة حتى تتواءم مع الوضـــع االقتصادي المزدهر، 
الـــذي نعيشـــه وتتوافـــق مـــع مـــا أعطتـــه الرؤيـــة مـــن 
مســـاحة كبيرة لبرامـــج الثقافة والمشـــروعات الثقافية 

بوصفها ركيزة مهمه للتنمية وصناعة الوعي.

هنوف السليم

جانب من حضور حفل 
اختتام مسابقة "أقرأ" في 

نسختها الخامسة.

نجوم مسابقة "أقرأ" يشاركون الحضور سعادتهم بعد 
تكريمهم.
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فصل جديد في تاريخ اململكة... 
استلهام املاضي لبناء املستقبل

القطاع، ويرســـي قواعده األســـاس الجاذبة لاســـتثمارات 
المحليـــة واألجنبية في المناطق المســـتهدفة، التي حظيت 
بمشـــروعات ضخمة كــــ »مشـــروع القديـــة« فـــي الرياض، 
الثقافيـــة والرياضيـــة  والمتوقـــع أن يحتضـــن األنشـــطة 
واإلســـكانية والترفيهيـــة النوعيـــة، على مســـاحة تبلغ 334 
كيلو متـــًرا مربًعا؛ و»مشـــروع البحر األحمر« فـــي المنطقة 
الغربيـــة؛ إضافـــة إلى مشـــروع نيـــوم على البحـــر األحمر، 
وهو مشـــروع المســـتقبل الذي يُتوقع أن تصل االستثمارات 
فيـــه إلـــى 500 مليـــار دوالر، ســـتضخ فـــي بنـــاء المدينـــة 
واالســـتثمار في  القطاعات التسعة المســـتهدفة؛ ولتحقيق 
حلـــم المدينـــة الذكيـــة التـــي تحكمهـــا األنظمـــة الحديثة، 
الشـــمس  مـــن  الروبوتـــات، وتســـتمد طاقتهـــا  وتديرهـــا 
ومكوناتهـــا مـــن الطبيعـــة، وتحتضـــن شـــبكات نقـــل غيـــر 
تقليديـــة تُدار بعقول إلكترونية لصالح البشـــر. واألمر عينه 
ينطبق علـــى االســـتثمارات الخارجيـــة المرتبطـــة بالتقنية 
الحديثة، والمنتجات الرقمية، والشـــبكات اإللكترونية، وكل 

ما له عاقة بالتحوُّل من الحاضر إلى المستقبل.
ومـــن بين أهداف تنويع مصادر االقتصـــاد والتركيز على 
الصناعة، أنشـــأت أرامكو السعودية شـــراكات  إستراتيجية  
مع شـــركات عالمية لتنفيـــذ مجمع الملك ســـلمان العالمي 
للصناعـــات والخدمـــات البحريـــة، أحد أهم المشـــروعات 
المحققـــة ألهـــداف مختلفـــة من مضاميـــن الرؤيـــة، ومنها 
خلق قطـــاع صناعـــي جديـــد، وتوليـــد الوظائـــف والفرص 
االســـتثمارية الصغيـــرة والمتوســـطة، ودعـــم الخدمـــات 
اللوجســـتية التي يمكن للمملكـــة أن تكون رائـــدة فيها على 
الخليـــج العربي والبحـــر األحمر؛ حيث العاقة المتشـــابكة 
بيـــن الصناعـــات البحريـــة والخدمـــات اللوجســـتية، التـــي 
ل قطاعهـــا أهـــم القطاعـــات الوليدة في  يفتـــرض أن يشـــكِّ
االقتصاد الســـعودي. وفـــي هذا اإلطار، تُعـــد مدينة جازان 
للصناعات األساســـية والتحويلية، التي تتعاون في إنشائها 
أرامكو الســـعودية مع الهيئة الملكية للجبيـــل وينبع، محوًرا 
مهًمـــا للنمو االقتصـــادي في منطقـــة جازان، وهـــي بمثابة 
محرك مســـتقبلي رئيس لاســـتثمار األجنبي المباشـــر في 

المملكة، األمرالذي سيعمل على تغيير مامح المنطقة.

إستراتيجية تنويع مصادر االقتصاد 
وضمـــن إســـتراتيجية تنويع مصـــادر االقتصـــاد وتوطين 
الصناعات العســـكرية، باشـــرت القيـــادة الرشـــيدة باتخاذ 
خطـــوات عمليـــة لخلق شـــراكات عالمية لتصنيع األســـلحة 
العســـكرية محلًيا؛ وتصنيع بعض أنـــواع الطائرات الحربية، 
إذ يُعـــد توطيـــن الصناعـــات العســـكرية من أهـــم األهداف 
المعززة للمحتوى المحلي، والمحققة لألمن اإلســـتراتيجي، 
والمســـهمة فـــي تقليص اإلنفـــاق الخارجي لتعزيـــز اإلنفاق 

وتحويـــل المملكة إلـــى واحة مثمـــرة تنعم باألمـــن واألمان، 
م. واالستقرار، والرقي والتقدُّ

تعزيز كيان الدولة
لقد حقق كلٌّ من الملك ســـعود، والملـــك فيصل، والملك 
خالد، والملـــك فهد، والملك عبـــداهلل، رحمهم اهلل جميًعا، 
قفـــزات تنمويـــة ومنجزات تطويريـــة تناوبوا علـــى تنفيذها 
وتجســـيدها علـــى أرض الواقـــع بـــكل تفاٍن وإخـــاص عبر 
تضافـــر جهود أبناء هـــذه الباد المباركـــة. وكان لكل واحد 
من هـــؤالء الملـــوك لبنات خير وعطاء أســـهم مـــن خالها 
فـــي تعزيـــز كيان الدولـــة ورفد بنائهـــا. كما كان لـــكلٍّ منهم 
دور حاســـم في مســـيرتها ومنجزاتها منذ تأسيســـها وحتى 
اليـــوم. ورغم اختاف الظروف والتحديـــات التي واجهوها، 
إال أن مســـار األمـــن واالســـتقرار والتنميـــة والبنـــاء ظـــل 

هاجًسا وشاغًا مشترًكا بين الجميع، دونما استثناء.
ومـــع وصـــول رايـــة الُملـــك إلـــى اليـــد الكريمـــة لخـــادم 
عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
آل ســـعود، حفظـــه اهلل، بـــدأت مرحلـــة جديدة مـــن البناء 
والعطاء، يعينـــه في ذلك ولي عهده األمين صاحب الســـمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 

رؤية اململكة 2030
وبالتأكيـــد اتخـــذت هـــذه المرحلة وهـــذا العهـــد طابًعا 
مختلًفـــا عن المراحل والعهـــود الســـابقة؛ إذ تمّيزت بإعادة 
هيكلة جذرية للدولة، بما يُســـهم في تعايشـــها وتواؤمها مع 
المتغيـــرات العالمية على األصعدة السياســـية واالقتصادية 
واألمنيـــة؛ وذلـــك بمـــا يضمن تحقيـــق األهـــداف الطموحة 
وتطلعـــات القيـــادة والشـــعب نحـــو المســـتقبل المأمـــول، 

يســـتعيد مواطنو المملكة العربية السعودية في كل عام، 
مـــع كل احتفـــال باليـــوم الوطنـــي، تاريًخـــا حافًا وســـجًا 
مجيًدا ســـّطره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســـعود 
- طّيـــب اهلل ثراه - خـــال مرحلة تأســـيس المملكة، وبناء 
ل في فتـــرة زمنية قصيرة  أركانها، وتوحيـــد أطرافها لتتحوَّ
إلـــى دولة حديثـــة متراميـــة األرجـــاء، تجري فـــي أراضيها 
ر فـــي تاريخ  أنهـــار الخيـــر والعطـــاء، في إنجـــاز قلمـــا تكرَّ

األمم وسير الشعوب.

عبقرية املؤسس السياسية
ويُجمـــع المؤرخـــون والدارســـون علـــى نجـــاح الملـــك 
المؤســـس، رحمـــه اهلل، فـــي بنـــاء دولتـــه الفتيـــة فـــي لُجة 
متاطمـــة من المخاطـــر والمصاعـــب السياســـية واألمنية 
والمجتمعيـــة؛ وقبلها مخاطر البقاء فـــي عالم تتنازعه قوى 
االســـتعمار المتصارعة. وما كان ذلـــك النجاح ليتحقق لوال 
توفيق اهلل قبل كل شـــيء، ثم حكمته وعبقريته السياســـية، 
التي نجـــح في توظيفهـــا أيما نجـــاح لتجنيب بـــاده الفتية 
تلـــك المخاطر، بـــل واســـتثمارها لتمكين دولتـــه وحمايتها 

من األخطار المحدقة بها من كل صوب.
وقـــد تكون اتفاقيـــة امتياز التنقيب عن النفـــط، الموّقعة 
فـــي عـــام 1933م، بين حكومـــة المملكة وشـــركة ســـتاندرد 
أويـــل أوف كاليفورنيـــا بدايـــة التمكين االقتصـــادي، وربما 
السياســـي أيًضـــا، من جانبيـــن رئيســـين: األول، اســـتثمار 
عوائـــد النفـــط لبنـــاء الدولـــة واإلنفـــاق العـــام؛ والثانـــي، 
التمكيـــن السياســـي مـــن خـــال المشـــاركة فـــي أضخـــم 
المتحـــدة  بالواليـــات  المرتبطـــة  النفطيـــة  االتفاقيـــات 
األمريكيـــة؛ التي شـــّكلت آنـــذاك؛ القـــوة الدوليـــة القادمة 

والمنافسة للقوى الدولية األخرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة اإليـــرادات الماليـــة للدولـــة 
حديثـــة التأســـيس؛ إال أن األهمية التنمويـــة كانت حاضرة 
فـــي االتفاقيـــة التـــي كان الملـــك عبدالعزيـــز حريًصا فيها 
علـــى التأكيد علـــى التعليـــم والتوظيف والصحـــة والبرامج 
المجتمعـــي  ل  التحـــوُّ إحـــداث  علـــى  القـــادرة  التنمويـــة 
واالقتصـــادي، والخروج من مجتمـــع البادية إلـــى المجتمع 
المدنـــي المترابـــط القـــادر علـــى حمـــل مســـؤولية البنـــاء 

وتعزيز قدرات الدولة البشرية والتنموية واالقتصادية.
لقـــد جاهـــد الملـــك عبدالعزيز، رحمـــه اهلل، مـــن أجل 
إرســـاء قواعـــد الدولـــة، وواجـــه في ســـبيل ذلـــك تحديات 
الوحـــدة والتنميـــة واألمـــن والعدالـــة إبَّـــان ســـعيه لتوطيد 
كيانها السياســـي بيـــن األمم، متخـــًذا من كتاب اهلل وُســـنَّة 
رســـوله الكريـــم، صلـــى اهلل عليه وســـلم، منهاًجا وشـــرًعا، 
لينجـــح في إرســـاء قواعـــد األمن، وتأســـيس إســـتراتيجية 
البنـــاء التـــي أضحـــت منهًجـــا ثابًتا، وليـــورث مهمـــة إتمام 
الســـير على نهجه والنســـج على منواله إلـــى أبنائه الملوك 
الكرام من بعده. وقـــد تمكنوا بدورهم من إكمال المســـيرة 

تأسيًسا وبناًء على منجزات الماضي.القافلة األسبوعية
بـــدأ الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز عهـــده الميمـــون 
بإصاحـــات مالية واقتصاديـــة واجتماعية وإدارية واســـعة 
لفتـــت أنظـــار العالم في انســـجامها مـــع تطـــورات العصر 
وحاجـــة الوطـــن والمواطنين، مؤسســـة لمرحلة مســـتقبلية 
تضمن تحقيـــق االســـتقرار السياســـي واألمنـــي واالزدهار 
االقتصـــادي ورفاهيـــة العيـــش. وأطلـــق األميـــر محمد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز؛ ولـــي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع؛ بمباركـــة مـــن خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين؛ رؤية المملكـــة 2030 إلعداد المملكـــة لمرحلة 
ما بعـــد النفط؛ وهي  رؤيـــة تنموية شـــاملة، وإن ركَّزت في 
خطوطهـــا العامـــة علـــى شـــؤون االقتصـــاد. كانـــت إعـــادة 
هيكلـــة االقتصـــاد، وتنويـــع مصـــادره، واالســـتثمار األمثـــل 
للمـــوارد، والصندوق الســـيادي، إضافة إلـــى تنويع مصادر 
الدخـــل، من أهـــم ركائـــز الرؤية التـــي أصبحت مشـــروًعا 
وطنًيا تلتـــزم الحكومة بتنفيذه وفق برامـــج محددة وخطط 

مرسومة وجداول زمنية محكمة. 
جاءت رؤية المملكـــة 2030 لتحقيق األهـــداف التنموية، 
إلـــى  الدولـــة  نقـــل  ولتخـــط مســـاًرا جديـــًدا يســـتهدف 

المستقبل في جميع المجاالت وعلى مختلف األصعدة. 

مشروعات ضخمة
وكان صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة مـــن بيـــن الركائـــز 
الرئيســـة التـــي بـــدأت فـــي التبلـــور والوضـــوح، خاصة ما 
ارتبـــط منهـــا باالســـتثمارات المحليـــة، التـــي دمجـــت بين 
هـــدف تنمية أصـــول الصنـــدوق وعائداتـــه، وبيـــن التنمية 
المحليـــة ورفـــع إســـهام بعـــض القطاعـــات المهمشـــة في 
الناتج المحلـــي اإلجمالـــي. إن دخول الصندوق كمســـتثمر 
رئيس فـــي قطـــاع الســـياحة والترفيه ســـيرفع من إســـهام 
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الداخلي بتقليـــص الـــواردات وتعزيز الصناعـــات المحلية، 
والمعـــززة لهـــدف نقـــل التقنيـــات العســـكرية مـــن خـــال 
الشراكة اإلســـتراتيجية مع الشركات المصنعة ذات الكفاءة 

والخبرات العالمية والتقنيات الحديثة. 
بـــدأت إســـتراتيجية الصناعـــات الوطنيـــة فـــي تلمـــس 
االحتياجـــات المحليـــة، ووضـــع البرامج والخطـــط الرامية 
علـــى  اعتمـــاًدا  المحلـــي،  اإلنتـــاج  مـــن خـــال  لتلبيتهـــا 
الشـــراكات العالميـــة أو فتـــح الســـوق لاســـتثمار األجنبي 
النوعـــي. وال شـــك أن توقيـــع المملكة اتفاقيات وشـــراكات 
عالمية فـــي مجال صناعـــة الطائرات العســـكرية والمدنية 
واألقمـــار االصطناعيـــة والطاقـــة النظيفـــة، يعـــزز أهداف 
الرؤيـــة الرامية لتوطيـــن الصناعة ونقل التقنيـــات الحديثة 
وفـــق رؤية اســـتثمارية محفزة للشـــركات العالميـــة وداعمة 
لألهـــداف الحكومية. ومن ذلك تدشـــين أول طائرة شـــحن 
»أي أن 132« تـــم تصنيعهـــا بالشـــراكة بين شـــركة أنتونوف 
األوكرانيـــة لصناعـــة الطائـــرات ومدينة الملـــك عبدالعزيز 
للعلـــوم والتقنيـــة في المملكـــة، فـــي الربع األول مـــن العام 
2017م، األمر الـــذي يفتح اآلفاق لتحقيق مزيـــد من النتائج 

المأمولة.
وعلـــى الرغـــم مـــن احتياطيـــات النفـــط الضخمـــة التي 
تتمتع بها المملكـــة؛ إال أن رؤية التطويـــر والتغيير يجب أن 
تتوافـــق مـــع المتغيـــرات المتوقـــع حدوثهـــا، ما يســـتوجب 
العمـــل على تطوير قطـــاع الطاقة، واالســـتثمار في أنواعها 
المختلفـــة، بما يحقق مزيج الطاقة األمثل محلًيا، ويســـاعد 
على التوســـع االســـتثماري الداعم لتصدير الطاقة البديلة 

مستقبًا.
ومن هنـــا تســـتهدف رؤيـــة 2030 إضافـــة 9.5 جيجاواط 
مـــن الطاقة المتجـــددة إلى اإلنتـــاج المحلّي كمرحلـــة أولى، 
وتوطيـــن نســـبة كبيرة من سلســـلة قيمـــة الطاقـــة المتجددة 
فـــي االقتصـــاد، ومنها البحـــث والتطويـــر والتصنيـــع، حيث 
نجحـــت وزارة الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة فـــي 
إرساء مشـــروعات مهمة في الطاقة المتجددة، كان باكورتها 
مشـــروعان بطاقة 700 ميجاواط، حيث سيتم إنشاء مشروع 
لتوليد الطاقة الشمســـية فـــي الجوف، وآخـــر لطاقة الرياح 
في تبـــوك. ولم يقتصر هـــدف إنتاج الطاقـــة المتجددة على 
إنتـــاج 9.5 جيجـــاواط فحســـب، بـــل إن األميـــر محمـــد بن 
ســـلمان قد دفع نحو خلق شـــراكات عالمية إلنتاج مزيد من 
الطاقة المتجـــددة في مدينة نيوم، حيث المشـــروع األضخم 
عالمًيـــا، والـــذي حظي بتوقيـــع مذكـــرة تفاهم مع »ســـوفت 
بنـــك« إلنشـــاء أكبـــر مشـــروع للطاقة الشمســـية فـــي العالم 

بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دوالر أمريكي.

أرامكو السعودية..اكتفاء وإثراء
وبهـــدف تطويـــر منظومـــة متنوعـــة ومســـتدامة لقطـــاع 
طاقة تنافســـي في المملكة، تواصل مبـــادرة )اكتفاء(، التي 
أطلقتها أرامكو الســـعودية عـــام 2015م، مســـيرتها المؤثرة 
في التمكيـــن للوصول إلـــى توطين 70% من نفقات الســـلع 

والخدمات بحلول عام 2021م.

وألن االســـتثمار فـــي الطاقـــة البشـــرية، التـــي هي أهم 
مة مـــن االهتمام بـــه، يواصل  الثـــروات، يحتل مرتبـــة متقدِّ
مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمي )إثـــراء(، أحد 
أبـــرز مبـــادرات أرامكـــو الســـعودية فـــي مجـــال المواطنة، 
والـــذي افتتـــح أبوابه فـــي النصـــف الثاني من عـــام 2017م، 
إســـهامه في إحـــداث أثر ملمـــوس وإيجابي على مســـتقبل 
شـــباب وشـــابات المملكة من خال إذكاء الشغف بالمعرفة 
وتحقيـــق اإلبـــداع والتواصـــل بيـــن الثقافـــات عبـــر برامج 

متنوعة وأنشطة إثرائية موجهة لكافة األعمار. 

قطاع التعدين
ومـــن الطبيعـــي أن يعتمـــد بناء المســـتقبل علـــى معرفة 
دقيقة للمقومـــات والثـــروات المتاحة من أجل اســـتثمارها 
وتحقيق هـــدف تنويع مصادر االقتصـــاد والدخل. ومن بين 
الثـــروات المهمة ثـــروات المملكة مـــن المعـــادن المختلفة، 

التي بقيت في باطن األرض دون استثمار.
ز  إن قطـــاع التعديـــن مـــن القطاعـــات الواعدة التـــي تركِّ
عليهـــا رؤيـــة 2030، لمـــا يتوفـــر فـــي المملكة مـــن ثروات 
معدنية كبيرة وفرص اســـتثمارية نوعية. وفي هذا السياق، 
يؤكـــد معالـــي وزير الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنية، 
المهنـــدس خالـــد بـــن عبدالعزيـــز الفالـــح علـــى أن »قيمة 
المخـــزون الجيولوجـــي مـــن المعادن فـــي المملكـــة تتجاوز 
4.9 تريليـــون ريال«، تتوزع بيـــن المواد األوليـــة المهمة في 
قطـــاع الصناعة كالفوســـفات والحديد الخام والبوكســـايت 
والذهب والزنـــك والنحـــاس والمعادن الصناعيـــة. وهو ما 
يعنـــي قدرة المملكـــة على خلق قطـــاع صناعي ثالـــث مواٍز 
للنفـــط والبتروكيميائيات، نضمن مـــن خاله التنويع األمثل 
لمصـــادر االقتصاد، واســـتثمار الثروات الطبيعيـــة، وتعزيز 
القطـــاع الصناعي على وجـــه الخصوص. وال شـــك في أن 
إعـــادة هيكلة قطاع التعدين، بدًءا من التشـــريعات المنظمة 
للقطـــاع والمحفزة لاســـتثمارات، خطوة مهمـــة في طريق  

بناء المستقبل وتحقيق أهداف الرؤية.  

رحلة جديدة
تشـــّكل اإلصاحـــات العميقـــة التـــي قـــام بهـــا خـــادم 
الحرمين الشـــريفين، إضافـــة إلى إطاق ســـمو ولي عهده 
األميـــن لرؤية المملكـــة 2030، وتنفيذ برامجهـــا المختلفة، 
م المملكة وتطورهـــا، كما  مرحلـــًة مهمًة مـــن مراحـــل تقـــدُّ
تُعـــد مرحلـــة جديدة فـــي تاريخ الدولـــة الســـعودية، ينهض 
بنيانهـــا على القواعد التي وضع أسســـها الملك المؤســـس 
عبدالعزيـــز، رحمـــه اهلل. فالـــدول فـــي حاجة إلـــى تطوير 
أنظمتهـــا ورؤيتهـــا بمـــا يتوافـــق مـــع المتغيـــرات العالميـــة 

واحتياجات العصر، وضمان النمو واالزدهار واالستدامة. 
وإذا كان التاريـــخ قد ســـّجل للملك عبدالعزيز تأسيســـه 
لكيـــان الدولـــة وتوحيدها ورســـم حدودها، فإنه سيســـجل 
لخادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
وســـمو ولي عهـــده األمير محمد بـــن ســـلمان؛ أنهما  فتحا 
باًبا واســـًعا نحو المســـتقبل، إلعادة بناء الوطـــن المزدهر، 

بالتعليـــم  المتقدمـــة،  العالـــم  فـــي مصـــاف دول  ليكـــون 
والتأهيـــل، والخدمـــات والتوظيـــف، والرعايـــة الصحّيـــة، 
والســـكن والترفيـــه، وقبل كل ذلـــك إعادة الهيكلة الشـــاملة 
بما يضمـــن معالجـــة التحديات الكبيـــرة، والعمـــل الدؤوب 

الستثمار الفرص التي تتيحها.
لقد نجحـــت اإلصاحات االقتصادية فـــي تعزيز الوضع 
المالـــي للحكومـــة، وهـــذا أمـــر غايـــة فـــي األهميـــة لدولة 
اعتمدت على إيرادات ريعيـــة، وتخطط لانعتاق التدريجي 
منهـــا، وهو ما حمـــل صندوق النقـــد الدولي على اإلشـــادة 
في تقريـــره األخيـــر بمـــا حققتـــه الحكومة الســـعودية من 
تقـــدم فـــي تنفيـــذ جـــدول أعمالهـــا اإلصاحـــي، واآلفـــاق 
اإليجابيـــة لاقتصـــاد الســـعودي بوجه عـــام، إضافـــة إلى 
الترحيـــب بالجهود الجاريـــة لضبط أوضـــاع المالية العامة 
والبرامـــج المتنوعة التي أســـهمت في رفع اإليـــرادات غير 

الحكومية وخفض االلتزامات المالية. 

مستعدون للمستقبل
واستعداًدا للمســـتقبل، نجحت هيئة الســـوق المالية في 
تحقيـــق متطلبـــات االنضمـــام إلـــى المؤشـــرات العالميـــة 
لألســـواق الناشـــئة، وهـــي نقلـــة نوعية للســـوق الســـعودية 
ستســـهم في تدفق االســـتثمارات المباشـــرة فيهـــا، إضافة 
إلـــى اســـتفادة ســـوق الديـــن مـــن هـــذا التحويـــل اإليجابي 

والداعم لبرامج رؤية 2030.
لقـــد عـــززت أرقـــام الميزانيـــة  فـــي الربـــع الثانـــي من 
2018م، بيانـــات صنـــدوق النقـــد اإليجابية؛ حيـــث ارتفعت 
اإليـــرادات الفصلية بنســـبة 67% لتبلـــغ 273.6 مليار ريال. 
كمـــا ارتفعـــت اإليرادات غيـــر النفطيـــة بنســـبة 42% لتبلغ 
نحـــو 90 مليـــار ريال. ومـــن المعـــروف أن اإليـــرادات غير 
البرامـــج  نتائـــج  لقيـــاس  النفطيـــة هـــي األكثـــر أهميـــة 
اإلصاحيـــة المنفـــذة. كما انخفـــض معدل العجز بنســـبة 
قياســـية هي 84% ليصل في الربع الثانـــي إلى 7.361 مليار 
ريال ســـعودي. وحقق الناتـــج المحلي اإلجمالـــي الحقيقي 
نمًوا بمعـــدل )1.2%( خـــال الربع األول من العـــام 2018م، 

في حين حقق القطاع غير النفطي نمًوا بنسبة )%1.6(.
م ذكـــره واإلشـــارة إليه، فـــإن احتفاءنـــا باليوم  ممـــا تقـــدَّ
الوطنـــي هـــذا العـــام مختلـــف عّمـــا كان عليـــه مـــن قبـــل؛ 
فأمجـــاد الماضـــي تُقـــرن بإنجـــازات الحاضـــر، والـــرؤى 
ز مـــن بنـــاء الدولـــة ومكانتهـــا وضمـــان  المســـتقبلية  تُعـــزِّ
اســـتدامتها. إضافـــة إلـــى إنجـــاز برامـــج التطويـــر والبناء 
واألهـــداف االقتصادية والمجتمعية، حيـــث القياس الدقيق 
لمخرجاتهـــا، ومقارنتها بمحتوى رؤيـــة المملكة 2030، التي 
جـــاب األمير محمد بن ســـلمان أرجـــاء العالم مبشـــًرا بها، 
ومجلًّيـــا لقســـماتها، وواصًفـــا إياها بكونهـــا »رؤية الحاضر 
للمســـتقبل«؛ الـــذي نرجـــوه ونترقـــب مخرجاتـــه الوطنيـــة 

المباركة في المستقبل القريب، بإذن اهلل.

هنا بعض 
األهداف 

اإلحصائية 
 لرؤية المملكة

2030

%5.7

زيادة
االستثمارات الخارجية املباشرة من 
3.8% إلى املستوى الدولي البالغ

من إجمالي الناتج املحلي. 7

زيادة
األصول في صندوق االستثمار العام 

من 600 بليون ريال إلى أكثر من
تريليونات 

ريال

زيادة
إسهام القطاع الخاص 

من 40% إلى
من الناتج املحلي 

65%اإلجمالي.

زيادة
مشاركة الشركات الصغيرة 
واملتوسطة من 20% إلى

من الناتج املحلي 
35%اإلجمالي.

معدل البطالةخفض
7%من 11.6% إلى
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 ورشة عمل للخدمات الهندسية ببلدي األحساء لتحسين
جودة أعمال البنية التحتية

زكريا الهالل يستعرض أهمية "المواد المراَقبة منخفضة 
المقاومة" في تحسين جودة البنية التحتية للمدن، وعرض 
أمثلة لبعض استخداماتها في مشاريع الشركة، وكيف يمكن 

االستفادة منها في األعمال البلدية.
األحســـاء - خدمـــًة للوطـــن، وكجـــزء مـــن المســـؤولية 
مـــت إدارة الخدمات  االجتماعيـــة ألرامكو الســـعودية، نظَّ
الهندســـية في أرامكو الســـعودية، وبالتعاون مع المجلس 
البلـــدي ألمانـــة األحســـاء ورشـــة عمل متخصصـــة حول 
ئـــد  المقاومـــة« وفوا منخفضـــة  َقبـــة  المرا »المـــواد 
اســـتخدامها فـــي أعمـــال الـــردم بالمشـــاريع اإلنشـــائية. 
حضر الورشـــة ممثلو كل من شـــركة الكهرباء الســـعودية، 
وأمانـــة األحســـاء، ووزارة البيئـــة والميـــاه والزراعة )فرع 
اإلدارة العامـــة لخدمـــة الميـــاه فـــي األحســـاء(، وشـــركة 
االتصـــاالت الســـعودية، وهـــي جهات رئيســـة لهـــا عاقة 

بأعمال الردم في مشاريع البنية التحتية. 
بـــدأت ورشـــة العمـــل بكلمـــة افتتاحيـــة ألقاهـــا رئيس 
المجلـــس البلـــدي باألحســـاء، الدكتـــور أحمـــد البوعلي، 
توجـــه فيها بالشـــكر ألرامكـــو الســـعودية علـــى مبادرتها 
ث عن  لتبـــادل الخبـــرة مـــع أمانـــة األحســـاء، كمـــا تحـــدَّ
التحديـــات التـــي تواجـــه األمانـــة فـــي تطويـــر الخدمات 

زكريا الهالل 

البلدية المتعلِّقـــة بالبنية التحتية. تبـــع ذلك عرض مرئي 
مـــه زكريـــا الهـــال، مـــن إدارة الخدمـــات  تفصيلـــي قدَّ
الهندســـية في أرامكو الســـعودية، استعرض خاله أهمية 
»المـــواد المراَقبة منخفضة المقاومة« في تحســـين جودة 
لبعـــض  أمثلـــة  واســـتعرض  للمـــدن،  التحتيـــة  البنيـــة 
استخداماتها في مشـــاريع الشركة وكيف يمكن االستفادة 
منها في األعمال البلدية، كصيانـــة الطرق وردم حفريات 
البلـــدي،  المجلـــس  الحـــوار عضـــو  وأدار  الخدمـــات. 
المهندس عبدالهـــادي الغافلي، وتخلـــل االجتماع عروض 
الخرســـانة  شـــركات  كبريـــات  بعـــض  متهـــا  قدَّ مرئيـــة 

المحلية. 

مشاريع إنشائية
وقـــال الهـــال إن أرامكـــو الســـعودية اســـتخدمت هذه 
المـــواد فـــي عدد مـــن المشـــاريع اإلنشـــائية التـــي قامت 
بتنفيذهـــا، مثل مشـــروع تصريف ســـيول جدة، ومشـــروع 
أجيـــال الســـكني، حيـــث ثَبُـــت من خالهـــا مـــدى فاعلية 
المـــادة في الحصول علـــى منتج عالي الجـــودة وفي فترة 
زمنيـــة أقصـــر، ممـــا انعكـــس باإليجـــاب علـــى الجـــدول 
الزمنـــي للمشـــاريع اإلنشـــائية. أيًضا اســـتُخدمت المواد 
المراقبـــة منخفضـــة المقاومـــة في عـــدد من المشـــاريع 
المحليـــة كمشـــروع مجمـــع معـــادن لأللمنيـــوم ومتـــرو 

الرياض.
يُذكر أن المواد المراقبة منخفضة المقاومة تُســـتخدم 
كبديل عـــن التربة المرصوصـــة، وما يميزهـــا عن أعمال 
الردم التقليديـــة تجانس المادة وتماســـكها، وهو ما يمنع 
حـــدوث هبـــوط أرضي بعـــد الـــردم، كما أن اســـتخدامها 
ــص زمـــن العمل إلى ُعشـــر مدته األصليـــة أوأقل مما  يقلِـّ

يؤثر إيجاًبا على الجدول الزمني للمشروع اإلنشائي.
وفي ختام ورشـــة العمـــل أكدت أمانة األحســـاء أهمية 
تجربـــة اســـتخدام المادة في مشـــاريعها المقبلـــة لما لها 
مـــن أثـــر فـــي تحســـين جـــودة وســـرعة أعمـــال البنيـــة 
التحتيـــة، ولتوافقها مع مواصفات وزارة الشـــؤون البلدية 

والقروية، ودعًما لمســـعى الوزارة في تحقيق رؤية 2030، 
من خال نقل وتطوير التقنية.

ما هي املواد املراَقبة 
منخفضة املقاومة

المـــواد المراَقبة منخفضـــة المقاومة عبـــارة عن مواد 
إســـمنتية تُســـتخدم كبديل للتربة المرصوصة، تتكوَّن من 
الناعمـــة واألســـمنت؛ وهـــي تشـــبه  المـــاء والحصمـــة 

الخرسانة في تكوينها لكنها ليست بخرسانة.
ومن أهم مزايا هذه المواد ما يلي:

• عـــدم الهبـــوط، حيـــث إنهـــا مترابطـــة مـــن خـــال 
األســـمنت ممـــا يمنحهـــا صابـــة تمنعهـــا مـــن الهبـــوط 

وتجعلها حًا مثالًيا لردم حفريات الطرق. 
• ســـرعة التصلـــب، حيـــث يمكـــن أن تســـير فوقهـــا 
الســـيارات بعـــد حوالي 6 ســـاعات مـــن الصـــب، فبذلك 

تُقلل مثًا مدة إغاق الطرق نتيجة أعمال الصيانة.
• ســـرعة التنفيـــذ، حيث يحتـــاج إفراغ ســـيارة الخلط 

الواحدة أقل من 5 دقائق.
• تســـاعد على تحســـين ظروف الســـامة، وخصوًصا 
في حالـــة ردم خنادق الطـــرق ومجـــاري الخدمات، حيث 
ال توجـــد حاجة إلـــى وجود عمـــال داخل الخنـــدق للقيام 

بأعمال تسوية ورص التربة.
• القـــدرة علـــى الحفر مســـتقبًا، فهي تُصمـــم بحيث 
تتيح إمكانية إجـــراء الصيانة في حالـــة حدوث عطل في 

الخدمات.
• تقلـــل مـــن مســـتوى الضوضـــاء الناتـــج عـــن تنفيـــذ 

أعمال الردم بالطريقة التقليدية.
وتُســـتخدم المـــواد المراَقبـــة منخفضـــة المقاومة في 
عديد مـــن التطبيقـــات الحقلية، مثل ردم خنـــادق الطرق 
ومجـــاري الخدمـــات )كهربـــاء، مـــاء، اتصـــاالت( والـــردم 
أســـفل القواعـــد اإلنشـــائية، وتحســـين أساســـات الطرق 
وأنابيـــب  األرضيـــة،  التجويفـــات  ولمـــلء  األســـفلتية، 

الخدمات المهجورة، وغيرها من االستخدامات.

»تحليل مخاطر األعمال« محور اجتماع سالمة األعمال في إدارة منع الخسائر 
استقطب اجتماع مهنيي السالمة الذي عقدته إدارة منع 

الخسائر مؤخًرا أكثر من 120 موظًفا من مختلف قطاعات 
الشركة، كان من بينهم مدير عام دائرة أعمال األمن الصناعي 

بالوكالة آنذاك، األستاذ عبداهلل الغامدي. 

القافلة األسبوعية

نظرتـــه حـــول دور األعمال فـــي تنفيذ دراســـة المخاطر 
وجاهزية التشـــغيل، مؤكًدا أهمية االلتزام بالممارســـات 
المتبعـــة في صناعـــة النفط والغـــاز. وقد ســـلَّط محمد 
فيصـــل، المهندس فـــي إدارة منع الخســـائر، الضوء على 
د علـــى أهمية  جانـــب من ســـامة العمليـــات، حيث شـــدَّ
تطبيـــق توصيات دراســـة المخاطـــر وجاهزية التشـــغيل 

في الوقت المائم.
مـــت أربعـــة عـــروض تناولت عـــدة موضوعات  كمـــا ُقدِّ
 GI شـــملت نظـــرة عامـــة علـــى التعليمـــات العامـــة رقـــم
6.032، وهـــي »تحليـــل مخاطـــر األعمـــال«، و»األخطـــاء 
الشـــائعة المتعلِّقـــة بالمخاطر وجاهزية التشـــغيل وكيفية 
تجنبها«، و»التحديات المرتبطة بتطبيق دراســـة المخاطر 
وجاهزيـــة التشـــغيل«، و»ماحظات تقرير منع الخســـائر 

حول االلتزام بدراسة المخاطر وجاهزية التشغيل«.
ـــن االجتماع  وعمًا بمبـــدأ التعاون والمشـــاركة، تضمَّ
فقـــرة نقـــاش تفاعليـــة، شـــارك فيهـــا الحضـــور فـــي 
التصويـــت المباشـــر علـــى أســـئلة وموضوعـــات بعينهـــا 
الحوســـبة  خـــال  مـــن  التصويـــت  تقنيـــة  باســـتخدام 
الســـحابية. كما أســـهم الحضور في تعزيز هذه الفرصة 
للتبـــادل المعرفـــي عـــن طريـــق المشـــاركة في عـــدد من 
النقاشـــات المفتوحة حول تجاربهم الخاصة في دراســـة 
المخاطـــر وجاهزية التشـــغيل. وقـــال محمد علـــم، وهو 
مهنـــدس ســـامة فـــي إدارة التكريـــر المحلـــي وتجزئـــة 
ســـوائل الغاز الطبيعـــي: »لهذه االجتماعـــات أثر بالغ في 
النهـــوض بالمهـــام الحساســـة وتعزيـــز ثقافـــة ســـامة 

األعمال في الشركة«.
وقد أثبـــت هذا االجتمـــاع من جديـــد أهميته كفرصة 
ممتازة للتعـــاون وتبادل المعرفة، حيـــث تُعقد اجتماعات 
مهنيـــي ســـامة األعمال في إدارة منع الخســـائر بشـــكل 
ز الفعاليـــات المســـتقبلية على  ربع ســـنوي. وســـوف تركِّ
مجموعة مـــن الموضوعـــات المتعلِّقـــة بالسامة بما في 
األعمـــال،  لســـامة  الرئيســـة  األداء  ذلـــك مؤشـــرات 
بأصـــول  التقيُّـــد  ومراجعـــات  الحـــوادث،  وتحقيقـــات 

السامة قبل بدء التشغيل. 
لمعرفـــة المزيـــد، يرجـــى زيـــارة موقع مهنيي ســـامة 

lp.aramco.com.sa :األعمال في إدارة منع الخسائر

الظهـــران - اســـتضافت إدارة منع الخســـائر، مؤخًرا، 
اجتماعها الثاني لمهنيي ســـامة األعمـــال في الظهران، 
ل هـــذه االجتماعـــات محفـــًا مثالًيـــا للموظفيـــن  وتشـــكِّ
بســـامة  المتعلِّقـــة  المهمـــة  الموضوعـــات  لمناقشـــة 
األعمال، موفرًة بذلك منصـــة للتواصل، وتبادل المعرفة، 
والمناقشـــات المتعلِّقـــة بأفضـــل الممارســـات والدروس 
المســـتفادة. كما يجري التركيز فـــي كل اجتماع من هذه 
االجتماعـــات علـــى موضـــوع مختلـــف مـــن موضوعـــات 
ز هـــذا االجتماع علـــى جانب  ســـامة األعمال. وقـــد ركَّ
تحليـــل مخاطـــر األعمـــال ال ســـيما تطبيـــق دراســـات 
المخاطـــر وجاهزية التشـــغيل في جميع مرافـــق أرامكو 
الســـعودية. وكغيرها من مؤسســـات قطاع صناعة الزيت 
والغـــاز، تنطـــوي أعمـــال أرامكـــو علـــى بعـــض المخاطر 
المحتملـــة التي يجـــب أن يدركهـــا الموظفـــون ويقيِّمونها 
مـــع ضمان وجود تدابيـــر رقابة مناســـبة لحماية موظفي 
الشـــركة وأصولهـــا. وتســـاعد دراســـات تحليـــل مخاطر 

األعمـــال علـــى تحديـــد المخاطـــر المرتبطـــة باألعمال 
الكيميائية، وتوضح احتماالت وقـــوع الحوادث المرتبطة 
بهـــا وشـــدتها. ولذلـــك، تســـاعد هـــذه الدراســـات على 
تحديد اإلجـــراءات الوقائية التي من شـــأنها التقليل من 

المخاطر المرتبطة بسامة األعمال.
ن االجتماع مجموعة واســـعة مـــن العروض  وقـــد تضمَّ
والمناقشـــات التفاعليـــة المتعلِّقـــة بممارســـات دراســـة 
المخاطر وجاهزية التشـــغيل، واســـتقطب أكثـــر من 120 
موظًفا من بينهـــم عديد من أصحـــاب الخلفيات العملية 
هـــذه  بمثـــل  المتزايـــد  االهتمـــام  يعكـــس  مـــا  وهـــو 

االجتماعات.
وقد اســـتهل مدير عـــام دائرة أعمـــال األمن الصناعي 
بالوكالـــة آنـــذاك، األســـتاذ عبـــداهلل الغامـــدي، هـــذا 
االجتمـــاع بتســـليط الضـــوء علـــى التطور المســـتمر في 
أرامكـــو  فـــي  التشـــغيل  المخاطـــر وجاهزيـــة  دراســـة 

السعودية إلى جانب تحديد دور الشركة في تطويرها.
وشـــارك مدير إدارة إنتـــاج الغاز في منطقـــة األعمال 
الشـــمالية األســـتاذ عبدالرحمـــن القحطانـــي، الحضـــور 
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د. سارة العتيقي 

حيـــن يتعلَّق األمر بمـــا تعنيه بعض الكلمـــات، نجد أن 
لة أو  بعض األلفاظ التي نســـتخدمها عادة مـــا تأتي محَمّ
مثقلـــة بما نلقيـــه نحن عليها مـــن معاٍن. ومـــا يحدث مع 
ـــر« بالذات أن أغلب الناس يربطها بشـــكل  كلمة »التصحُّ
واٍع أو ال واٍع مـــع كلمـــة الصحـــراء. وهـــو ربـــط خاطـــئ 
كاملـــة  بيئّيـــة  الحـــال. فالصحـــراء منظومـــة  بطبيعـــة 
ل أي منظومة  متكاملة، تحتـــوي كل العناصـــر التي تشـــِكّ
بيئِيّـــة فـــي العالم من مـــاء ونباتات وحيوانات وحشـــرات 

وغيرها.
ل  التصّحـــر هو مـــا يحدث لـــألرض غالًبا بســـبب تدُخّ
أنانيـــة وغرور اإلنســـان، حين يقوم بتطهيـــر عرقي للزرع 
والضـــرع فـــي بقعة ما. هـــذا الربط الفج بيـــن الصحراء 
والتصّحر يجعـــل من الصحـــراء بالضرورة، عيًبـــا خلقًيا 
له إلى  علـــى وجه األرض نحتاج كبشـــر أن نصلحـــه ونحِوّ
غابـــة! وربما هذا الربط هـــو ما بعث بأحد األســـاتذة - 
ح  بعـــد انتهاء مؤتمر شـــاركت فيه مؤخًرا - إلـــى أن يوِضّ
للحضـــور الفرق فـــي التعريف بين الصحـــراء والتصّحر! 
هـــذا ونحـــن فـــي مؤتمـــر مختـــص بالحديـــث عـــن هذه 
القضيـــة، وكل الحضـــور متخصصون في هـــذا المجال، 
ـــر كلمة  فمـــا بالنا برجـــل الشـــارع العادي! كيـــف سيفِسّ
مثـــل هـــذه؟ لذلـــك بـــات مـــن الضـــروري تغييـــر الكلمة 
واســـتبدالها بمصطلح تدهور األراضي )خاصة أنها تُعُدّ 
نوًعـــا من أنـــواع تدهـــور األراضـــي بالفعـــل( أو مصطلح 

آخر، ال يكون له ربط سلبي بكلمة صحراء!

الدعوات إلى زراعة الصحراء
لهذا الســـبب، وألســـباب أخرى أيًضا )منها انقطاعنا 
عن موروثنـــا الطبيعي وما تعنيـــه األرض لنا(، تتزايد في 
الكويت مثًا، وبشـــكل كبيـــر، تلك األصـــوات التي تنادي 
بـــزرع مليون نخلـــة أو مليون ســـدرة أو مليون شـــجرة أو 
مليـــون من شـــيء مـــا.. حتـــى نتخلَّص مـــن العـــار الذي 
يدعى صحـــراء! مـــن دون أي اعتبار ألي أبعـــاد منطقية 

أخرى.
فيـــا تـــرى، كـــم ســـتؤِثّر تلـــك الغابـــات المفتعلـــة على 
صحـــة اإلنســـان؟ وفي صدر َمْن ســـيدخل غبـــار طلعها؟ 
مـــا طبيعة تفاعل بيئتـــك مع هذه الكميات من األشـــجار 
الدخيلة؟ ينســـى دعاة تغيير الصحراء أننـــا في الجزيرة 
العربيـــة نُعـــُدّ من أفقـــر مناطق العالـــم بالميـــاه، بعد أن 
نحـــرق النفط لتشـــغيل مصانـــع تحلية الميـــاه. فمن أين 
ســـتكون لنا القدرة لنســـقي هذا الكم مـــن النباتات حتى 
ال تموت؟ أين االســـتدامة؟ وال أحد يســـأل هذه األسئلة. 
ـــد موقـــع المنظمـــة األمريكيـــة للميـــاه أن 97% مـــن  يؤِكّ
الميـــاه علـــى األرض مالحـــة وأن الــــ 3% المتبقيـــة منها 
توجـــد غالًبا علـــى هيئة جليـــد أو تحـــت األرض وغيره، 
وما يســـتطيع اإلنســـان أن يستهلكه للشـــرب يقل عن %1 

فقط للعالم أجمع!
علمًيا، حين تحـــاول إدخال أي نبات إلـــى بيئة جديدة 
ما، عليـــك أن تدرس هـــذا النبات وكل مـــا يحيط به من 

نباتات وحيوانـــات وكائنات دقيقة وحشـــرات وفطريات، 
وطبيعـــة تفاعله معها ومعنا كبشـــر. وذلـــك برصده لمدة 
تتراوح ما بين عشـــر وخمس عشرة ســـنة قبل أن تدخله 
إلـــى أي منطقـــة جديـــدة، خاصـــة فـــي غيـــاب العـــدو 
الطبيعـــي لـــه، حتى تضمـــن أنه لـــن يؤِثّر ســـلًبا على أي 
مما ذكرناه ســـابًقا. وتفادًيا لحدوث أي مصائب بيئية ال 

تُعرف نتائجها إاَلّ الحًقا.
واألمر نفســـه ينطبق علـــى األشـــجار أو النباتات التي 
ببســـاطة  وذلـــك  العربيـــة،  الجزيـــرة  تضّمهـــا حـــدود 
الختاف النظـــم البيئية التـــي أتت منها كل شـــجرة عن 
تلك التي ســـتُدخل إليها. بمعنى أاَلّ أُدخل - على ســـبيل 
المثال - شـــجرة ال توجد إال في حـــدود المملكة العربية 
الســـعودية إلى الكويت فقط ألَنّ الدولتيـــن تقعان ضمن 
الحـــدود الجغرافية للجزيرة العربية، فمـــا بالك لو أتيت 
بشـــجرة ليســـت مـــن ضمـــن حـــدود الجزيـــرة العربيـــة 

أساًسا!

مخاطر النباتات الغريبة
عانـــت دول كثيـــرة ممـــا يُعـــرف بالكائنـــات الغريبـــة 
الغازيـــة، ببســـاطة ألَنّ النباتـــات )أو أي كائنـــات أخرى( 
بإمكانهـــا الهروب وإكثار نفســـها بنفســـها، وهو ما حدث 
مـــع شـــجرة »غـــاف المســـكيت« فـــي المملكـــة العربيـــة 
السعودية التي تســـبَّبت في اإلصابة بالحساسية والربو، 
كمـــا أن هذه الشـــجرة قادرة على االنتشـــار بشـــكل كبير 
وســـريع، ومن الصعب إزالتها. واألمر نفســـه يحدث في 
ســـلطنة عمان مع الشـــجرة نفســـها. فقد تَمّ إدخال هذا 
النـــوع منذ حوالـــي قرن، لمحاربـــة »التصّحـــر«، غير أنه 
تبيَّـــن الحًقا أنه يقضي علـــى نباتات المنطقـــة، ويخترق 
أنابيـــب الصـــرف الصحـــي، وتؤدي ثمـــاره إلى تســـاقط 
أســـنان الحيوانـــات وإصابتهـــا بالهـــزال، وغيـــر ذلك من 
المشـــكات التـــي تواجههـــا هـــذه الـــدول بســـبب هـــذه 

الشجرة.
ومـــن ناحية أخرى، ففـــي الكويت على ســـبيل المثال، 
تم إدخال شـــجرة لم تســـتطع أن تهرب وأن تكاثر نفسها 
بنفســـها، ولكنها ســـبَّبت بعًضا من المشـــكات المذكورة 
ســـابًقا وهي شـــجرة »الكونوكاربس«. صحيح أنه لم يقم 
أحد - على حد علمي - بدراســـة هـــذا النبات وأضراره 
علمًيا، إاَلّ أن تقارير األضـــرار الكثيرة التي تلحق بالبنى 
التحتيـــة لبعض البيـــوت ال يمكن تجاهلها أبـــًدا. كما أن 

الماحظـــات األوليـــة تقـــول إنـــه نبـــات ال 
يســـمح بنمو أي نبات آخـــر بجانبه، وال 

تعشـــش عليـــه الطيـــور )الحظت 
وجود عٍشّ أو اثنيـــن في الفترة 

األخيـــرة(. وهو نبـــات أحلناه 
نحـــن قســـًرا إلى نبـــات غاٍز 
حين زرعنـــاه بكميات مهولة 
الشـــوارع والحدائـــق.  فـــي 

وهـــو أمر أعـــرف أن بعـــض دول الخليج األخـــرى تعاني 
منه أيًضا.

املحافظة على الفطري املحِلّي
م، من الضـــروري أن ندرس ونحافظ على        لـــكل ما تقَدّ
النباتـــات الفطريـــة الخاصـــة بـــكل منطقـــة. ومـــن هذا 
المنطلـــق، قام الدكتور علي الدوســـري من معهد الكويت 
النباتـــات  بعـــض  كفـــاءة  بدراســـة  العلميـــة  لألبحـــاث 
الفطرية، وأثبت قدرة بعضها على مســـك التربة بشـــكل 
فاعـــل. وعلى ســـبيل المثـــال، فـــإن نباًتا مثل »العوســـج« 
قـــادر على مســـك 5.5 متـــر مكعب مـــن التـــراب، ونبات 
آخـــر مثـــل »العرفـــج« قـــادر علـــى مســـك خمســـة أمتار 
مكعبـــة منـــه، باإلضافـــة إلـــى أَنّ لهاتين النبتتين شـــكًا 
جميـــًا كشـــجيرات، وال تســـتهلكان مـــاًء كثيـــًرا، ولهمـــا 
أعداؤهمـــا الطبيعيـــون، ممـــا يحفـــظ لهمـــا توازنهمـــا 
الطبيعـــي، وتأقلمهما مـــع البيئة وأهلهـــا. واألهم من كل 
هـــذا أن نباتات البيئة نفســـها هي األقـــدر على مواجهة 

التغيُّرات المناخية التي تواجه العالم اليوم.
لذلـــك، تقوم الكويـــت اليوم بأكبر مشـــروع مـــن نوعه 
إلعـــادة تأهيـــل لألراضي فـــي العالم، وذلـــك بزراعة 35 
مليون شـــتلة مـــن النباتات الفطرية فـــي خمس محميات 
موزعة على مســـاحات الكويـــت، بحيث ســـتتم زراعة ما 
مســـاحته 79.2 كـــم مربـــع بالعرفـــج واألرطـــى والرمـــث 
واأللبانـــة والثمـــام وغيرها مـــن النباتات، حتى تســـتعيد 
األرض المتدهورة صحتها مرة أخـــرى. وعلى الرغم من 
أن هـــذه النباتـــات تنتمـــي إلـــى البيئـــة المحليـــة، فمـــن 
الواجب دراســـة تأثيـــر هذا الكـــم الكبير جـــًدا من هذه 
النباتـــات على اإلنســـان، ومتابعـــة ورصد طبيعـــة تعامل 
البيئة مع هـــذه التدخات، فـــي محاولة إلعـــادة توازنها 
الطبيعـــي لها كما كان مـــن قبل. ولعل وعســـى أن يندمل 
الجـــرح الموجود علـــى جلـــد األرض. ولكن مـــا هو جلد 

األرض؟

جلد األرض الجريح
جلد األرض هو االســـم الـــذي أطلقه متحـــف التاريخ 
الطبيعـــي فـــي الواليات المتحـــدة األمريكيـــة على طبقة 
التربة التـــي تحيط بالعالـــم. ولَك أن تتخيَّـــل إن جرحت 
ذلك الجلـــد متى سيُشـــفى؟ كما قامت منظمـــة الزراعة 
المتحـــدة  األمـــم  فـــي  والغـــذاء 
»الســـنة  2015م  عـــام  باعتبـــار 

العالميـــة للتربة«، وذلـــك لتوعيـــة الناس بأهميتهـــا، ألَنّ 
التـــراب يُعـــُدّ بشـــكل أو بآخـــر كائًنـــا حًيـــا. إذ إنـــه يعج 

بالكائنات الدقيقة الحية من فطريات وبكتيريا.
غيـــر أن جلـــد األرض مصاب بجـــرح غائـــر! فقد بتنا 
كبشـــر نســـتهلك الطبقـــة العلويـــة للتربة مـــن 10 إلى 40 
ة أســـرع مـــن قـــدرة الطبيعة علـــى التجـــدد، ومواكبة  مَرّ
ر العلماء الوقت الذي  اســـتهاكنا الجشـــع لجهدها. ويقَدّ
يســـتغرقه تكّون تلك الطبقـــة التي ال تتعدى ســـماكتها 3 
إلى 5 ســـم، ما بين مئة ســـنة وعشـــرة آالف سنة! بحيث 
إن الفتـــرة الزمنيـــة لتكّونها تتناســـب عكســـًيا مع نســـبة 
الميـــاه فـــي المنطقـــة. وهـــذه الطبقـــة تتكَوّن عـــادة من 
التربـــة القادرة على حضن البـــذور، وذلك الحتوائها على 
نسبة هواء ورطوبة وغذاء مناســـبين. ويقول البروفيسور 
جـــون كروفـــورد مـــن جامعـــة ســـيدني إَنّ العالـــم خســـر 
بالفعـــل أكثـــر مـــن 40% مـــن هـــذه التربـــة )وهنـــاك من 
العلمـــاء من يقـــول أكثـــر مـــن 50%(. فقد تآكلـــت طبقة 
التربـــة هـــذه إلى الحـــد الذي ســـنفقد فيه القـــدرة على 
زراعة أي شـــيء بعد أقل من ستين ســـنة من اآلن! يقول 
ڤولكريت إنغلزمان الناشـــط في منظمة الزراعة والغذاء 
باألمـــم المتحدة: »بســـبب الزراعة المكّثفة، بتنا نخســـر 
تلـــك الطبقة بما يعادل مســـاحة 30 ملعب كـــرة قدم، كل 

دقيقة!
وإلـــى ذلـــك، يضيـــف المحامـــي والناشـــط البيئـــي 
األمريكي جيمس غوســـتاف ســـبث، متحدًثا عن الكوارث 
البيئيـــة بشـــكل عـــام، فيقـــول: »كنـــت أظـــن أن أكبـــر 
المشـــكات البيئيـــة هـــي فـــي ضيـــاع التنـــوُّع األحيائي 
والتغيُّـــر المناخي وضياع المنظومـــات البيئية. كنت أظن 
م في هـــذا المجـــال، بتنا  أننـــا بعـــد 30 عاًمـــا من التقـــُدّ
نســـتطيع أن نصنع تغييًرا، ولكني كنـــت مخطًئا. إن أكبر 
مشـــكاتنا البيئية هي األنانية والطمـــع والامباالة، نحن 
بحاجـــة لنقلة ثقافيـــة وروحانية حتى نســـتطيع أن نواجه 
هـــذه المشـــكات، ونحـــن كعلمـــاء ال نعرف كيـــف ندفع 

بهذا التحُوّل«.
ة أخرى  وحقيقـــة األمر أن ما قاله ســـبث يكشـــف مـــَرّ
أصل المشـــكلة. فالمشـــكلة هي نحن! إَنّ نظرتنا الفوقية 
ومركزيتنـــا التي تحـــوم حولهـــا الخائـــق، باإلضافة إلى 
انفصامنا في مـــا يتعلَّق بمن نكون وكيـــف نعيش، ينصُبّ 
مباشـــرة في طبيعـــة عاقتنـــا ببعضنـــا بعًضـــا وينعكس 
علـــى البيئة وكيفيـــة حفاظنا علـــى تراثنـــا الطبيعي. إننا 
كبشـــر جـــزء مـــن منظومـــة بيئيـــة متكاملـــة. لســـنا فـــي 

أعاها أو أسفلها.
فنحن ننتهـــك األرض وما عليها، ثم نزيد األمر ســـوًءا 
بتســـميتها تســـمية خطأ، ثـــم نتَّهمهـــا بالتقصيـــر. لذلك 
دعونا نســـمي األشـــياء بأســـمائها. فاعلم يا مـــن تطالب 
بتغيير بيئتك أن اهلل خلقـــك هنا وخلق بقعة األرض هذه 
بهـــذه الطبيعة، والعلـــم يقول لك إن الجزيـــرة العربية لها 
موقـــع جغرافـــي معيَّـــن مـــن األرض، يفـــرض عليها هذه 
الطبيعة. لذلـــك حاول أن تتفاعل مـــع أرضك وأن تحبها 
كما هـــي، وبالكيفيـــة التي هـــي عليهـــا، ال بالكيفية التي 

تريدها أن تكون عليها.
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هشاشة العظام

أهم نصائح السالمة عند ممارسة 
التمارين الرياضية لكبار السن

كوادر طبية

صحتك

تاريخ العمل
•  2015م - حتى اآلن: مديرة وحدة العاقات 

العامة في مركز جونزهوبكنز أرامكو الطبي.
•  20١٤-201٥م: ممثلة عاقات عامة ـ قسم 

العاقات العامة في أرامكو السعودية.
•  20١٣-20١٤م: مشرفة وحدة متابعة المواد 

والتوقع.
•  20١١-20١٣م: مشرفة وحدة مواعيد المرضى.
•  2009-2011م: مشرفة وحدة خدمات الدعم 

اإلداري، دائرة الخدمات الطبية ألرامكو 
السعودية.

•  2000-2006م: ممثلة عاقات عامة - دائرة 
الخدمات الطبية ألرامكو السعودية.

•  1995-1999م: منسقة المتطوعين، دائرة 
الخدمات الطبية ألرامكو السعودية.

التعليم
•  حاصلة على درجة البكالوريوس في األدب 

اإلنجليزي، من جامعة الدمام، المملكة العربية 
السعودية في عام ١٩٩٤م.

اقتباس
ا كوني أعمل في مركز كبير وفي  »أنا محظوظة جّدً
بيئة عمٍل ممتازة. فإمكانية الوصول إلى المجتمع، 

والمقدرة على رسم ابتسامة على وجه طفل ال 
ر بثمن«. تُقدَّ

ابق على تواصل معنا:
تّعرف أكثر عن آخر مستجداتنا في مجلة Wellbeing من 

 خال زيارة موقعنا
 www.JHAH.com > News and Articles

ابق على تواصل دائم مع مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي 

 من خال زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
)www.JHAH.com( ومتابعتنا على قنوات التواصل 

االجتماعي التالية لكي تظل على اطاع بكافة مستجدات 
المركز ونشاطاته: 

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAH_News
• Facebook: Johns Hopkins Aramco Healthcare
•  LinkedIn: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH)
•  YouTube: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH)

لتقديم المقترحات والتعليقات أو لكي يحصل أفراد 
أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين 
البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد 

اإللكتروني التالي:
Inquiries@JHAH.com

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

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

هنادي الفالح
مديرة وحدة العالقات العامة في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي

يؤدي مرض هشاشـــة العظـــام لجعل العظـــام ضعيفة 
وأكثـــر احتمـــااًل للكســـر. ويمكـــن أن يصاب أي شـــخص 
بهشاشـــة العظـــام، لكنـــه أكثـــر شـــيوًعا لـــدى النســـاء 
المســـنات. ويُقـــّدر بـــأن مـــا يصل لنصـــف النســـاء وربع 
الرجـــال بعمر أكبر من 50 ســـنة ســـيصابون بكســـر في 

أحد العظام بسبب هشاشة العظام.
هشاشـــة العظـــام عبـــارة عن مـــرض صامـــت. وقد ال 
يعلم الشـــخص أنه مصـــاب بهذا المرض إلـــى أن يصاب 
بكســـر. يُعد اختبار الكثافة المعدنيـــة العظمية الطريقة 
الفضلـــى للتحقق مـــن صحـــة العظـــم. وللمحافظة على 
قـــوة العظـــام، يجـــب تنـــاول غـــذاء غنـــي بالكالســـيوم 
وفيتامين د، وممارســـة التمارين وعـــدم التدخين. ويمكن 

لألدوية المساعدة عند الضرورة.

األعراض
كمـــا قلنا فـــإن الشـــخص قـــد ال يعـــرف أنـــه مصاب 
بهشاشـــة العظام إلى أن تصبح عظامـــه ضعيفة إلى حد 
يجعلـــه يصاب بكســـر فـــي الحـــوض، أو انـــزالق فقرات 
العمـــود الفقري جـــراء جهد مفاجـــئ، أو صدمة خفيفة، 
أو ســـقوط. إن حدوث انزالق في الفقرات يؤدي إلى ألم 
شـــديد في الظهر، وإلى تشـــّوهات في العمـــود الفقري، 
وإلى وضعية وقوف شـــديدة االنحنـــاء. ويُمكن أن تصيب 
الكســـور معظـــم عظام الجســـم، ولكـــن أكثـــر اإلصابات 
تحـــدث فـــي الحـــوض والفقـــرات والرســـغ والذراعيـــن. 
ويُمكـــن أن تســـبب الكســـور ألًمـــا شـــديًدا وقـــد تُصيب 
المريـــض بالَعجز. كما قد تصاب العظام بضعف شـــديد 
يـــؤدي إلـــى كســـر فـــي الفقـــرات بمجـــرد العطـــاس أو 

السعال. 

األسباب
مـــن الممكن أن تبدأ هشاشـــة العظام فـــي عمر مبكر 
إذا لـــم يحصـــل الشـــخص علـــى القـــدر الكافـــي مـــن 

الكالسيوم ومن فيتامين د. 
وبعـــد الوصـــول إلـــى ذروة كثافـــة العظـــام وقوتها بين 
الخامســـة والعشـــرين والثاثيـــن من عمر اإلنســـان فإنه 
يبدأ بخســـارة نحـــو أربعـــة باأللف مـــن قـــوة عظامه كل 
ســـنة. وفق هـــذا المعـــدل، ومع توفـــر التغذية الســـليمة، 
يجب أن يتحمل الشـــخص هذه الخســـارة دون أن يُصاب 

بهشاشة العظام. 
أّما بالنســـبة للمرأة، وبعـــد أن تصل إلى ســـن انقطاع 
الـــدورة الشـــهرية، تفقد المـــرأة الكتلة العظميـــة بمعدل 
أعلى من الرجـــل، إذ يصل هذا المعدل عنـــد المرأة إلى 

ثاثـــة بالمئة ســـنوًيا. فبعد بلوغها هـــذا العمر، ينخفض 
إنتاج اإلستروجين في جســـمها انخفاًضا كبيًرا. وبما أن 
اإلســـتروجين هرمـــون، أي أنـــه مـــادة تجـــري مـــع الـــدم 
للتحكم بوظائف الجســـم، فهو يســـاعد علـــى الوقاية من 

هشاشة العظام. 

عوامل الخطورة
إن عامـــل الخطـــورة هو كل ما يزيد مـــن فرص إصابة 
الشـــخص بمرض من األمـــراض، ومن عوامـــل الخطورة 

الرئيسة األخرى لإلصابة بهشاشة العظام: 
ازدادت  اإلنســـان،  عمـــر  تقـــدم  فكلمـــا  الُعمـــر:   •

احتماالت إصابته بهشاشة العظام. 
• حجـــم الجســـم: فكلما كانـــت عظام الشـــخص أكثر 
رقة، كلمـــا زاد احتمال إصابته بهشاشـــة العظام. وهناك 
عامان اثنان من عوامل الخطر ال ســـبيل إلى الســـيطرة 

عليهما، وهما: 
• الِعـــرق: فالنســـاء مـــن العـــرق األبيض واآلســـيويات 
أكثـــر تعرًضـــا لإلصابـــة بهشاشـــة العظـــام، أو تخلخـــل 

العظام من النساء الاتينيات أو اإلفريقيات. 
• تاريـــخ العائلة: فإذا كان الوالدان مصابين بهشاشـــة 
العظـــام، أو تخلخـــل العظام، يكـــون األوالد أكثـــر تعرًضا 
لإلصابـــة بهما. إال أنه من حســـن الحـــظ، هنالك عوامل 
خطـــر يمكـــن لإلنســـان أن يســـيطر عليها، فمثـــًا كمية 
الكالســـيوم وفيتامين D فـــي الطعام تُعـــّد إحداها، إذ إن 
 ،D مـــن ال يتناول كميـــة كافية مـــن الكالســـيوم وفيتامين

يُعّد أكثر تعرًضا لإلصابة بهشاشة العظام. 
• التدخيـــن: فالمدخنون هم أكثـــر تعرًضا من غيرهم 

لإلصابة بهشاشة العظام. 
• قلـــة الحركـــة: فمـــن كان قليـــل الحركـــة فـــي حياته 
اليوميـــة أكثـــر تعرًضـــا مـــن غيـــره لإلصابـــة بهشاشـــة 

العظام. 
• األدويـــة: فهنـــاك أدويـــة تزيـــد مـــن خطـــر اإلصابة 
بهشاشـــة العظـــام مثـــل الســـتيروئيدات أو مضـــادات 

الحموضة إذا أُخذت لفترة طويلة. 

الوقاية
يمكـــن للناس مـــن جميع األعمـــار حماية أنفســـهم من 
هشاشـــة العظام عن طريـــق االلتزام بالعـــادات الصحية، 

مثل: 
• اتبـــاع نظام غذائي ســـليم متوازن غني بالكالســـيوم 

وفيتامين د 
• االبتعاد عن الخمول 
• االبتعاد عن التدخين
• االبتعاد عن الكحول 

• ممارســـة التمارين الرياضية أمر جيـــد، ولكن ال بد 
مـــن استشـــارة الطبيـــب، ألن أي جهد مفاجئ أو شـــديد 

على العظم يمكن أن يؤدي إلى كسره. 

التماريـــُن الرياضيـــة لها دور أســـاس فـــي المحافظة 
على الحياة الصحية بالنســـبة لكبار الســـن. فهي تخفَف 
م في  بعـــض اآلالم واألوجـــاع التي تُعدُّ جـــزًءا مـــن التقدُّ
الســـن. كمـــا أنهـــا تســـاعد علـــى الوقاية مـــن مجموعة 
ليســـت بســـيطة مـــن المشـــكات الصحيـــة، كأمـــراض 
م في الســـن  القلب والســـكتات. وعلى الشـــخص المتقدِّ
أن يتعـــاون مع الطبيـــب أو اختصاصي العـــاج الطبيعي 
من أجـــل وضع خطـــة للتمارين الرياضية تكـــون مائمة 
لـــه. ولممارســـة الرياضـــة بشـــكل ســـليم، يمكـــن اتبـــاع 

النصائح التالية:
• علـــى المرء أن يظـــلَّ منتبًهـــا إلى الســـامة عندما 
يمـــارس التماريـــن الرياضيـــة، ويســـتطيع مـــن خـــال 
االنتبـــاه إلـــى حـــدود قدراتـــه، أن يعـــرَف كيـــف يمارس 
ــل من خطر  التماريـــن الرياضيـــة علـــى نحو ســـليم ليقلِـّ

اإلصابة. 
• يجـــب اســـتخداُم أحذيـــة مريحـــة وذات مقـــاس 

مناســـب دائًما، وكذلك اســـتخدام مســـتلزمات السامة 
المناسبة عنَد ممارسة التمارين الرياضية.

• يجـــب االبتعاُد عن ممارســـة التمارين الرياضية في 
الخارج إذا كان الطقس شـــديد الحرارة أو البرودة. كما 
يـــة كبيرة من الســـوائل خال ممارســـة  يجب تنـــاوُل كمِّ

التمارين الرياضية. 
• ال يُنصـــح بممارســـُة التماريـــن الرياضيـــة عندمـــا 
يكـــون المـــرء مصاًبا بالســـعال أو الحمـــى أو األنفلونزا، 
لكن من غير الجائز أيًضا أن تكـــون األمراض العرضية 

البسيطة عائًقا للنشاط الرياضي. 
ظهـــرت  إذا  الطبيـــب  استشـــارةُ  يجـــب   •

األعـــراض التالية خـــال ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة، أو بعـــد ممارســـتها مثـــل ألـــم أو 
ضيق فـــي الصـــدر، دوخـــة، إغمـــاء، غثيان، 
شـــعور بالضغـــط أو األلـــم فـــي الذراعين أو 

الرقبة أو الفكين وضيق التنفس. 
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األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
اللعبة قاعدة 

تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خــــــانــــــات صــــغــــيــــرة عــلــى 
الـــــالعـــــب إكـــــمـــــال الـــشـــبـــكـــة 
بواسطة األرقام من 1 إلى 9، 
شرط استعمال كل رقم مرة 
ــدة فــقــط فـــي كـــل خط  ــ واحــ
أفقي وفي كل خط عمودي 
وفــــي مـــربـــع مـــن الــمــربــعــات 

التسعة.
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* حل العدد الماضي

ال يمكن أن يجـــري الحديث عـــن اليوم الوطني دون أن تتلبســـك 
)العاطفـــة الوطنيـــة(؛ باعتبـــار أن الوطـــن الهديـــة الكبـــرى التـــي 
تمنحها الحياة لإلنســـان. ال شـــيء يعـــدل الوطن فـــي كل ما نملك. 
الوطن يمنحـــك األمن، والســـامة، والصحـــة، والعلـــم، والكرامة.. 
يطبـــب جراحـــك وآالمـــك ويعيـــدك إلـــى أحضانـــه، بعـــد كل حالة 
اغتراب، ليثبت لـــك أن ال حضن غير حضنه وال عيـــون حانية غير 
عيونـــه. ولذلك فـــإن كثيًرا مـــن النـــاس، الذين طال بهـــم االغتراب 
وأمضـــوا أعمارهم في دول المهجـــر، يظلون يحنون إلـــى أوطانهم.
ومنهم مـــن يوصي بـــأن يُدفن فـــي أرض بـــاده بعد أن ُحـــرم منها 
فـــي حياته. أي أن العاطفـــة الوطنية تبقى نابضـــة ودافئة حتى بعد 
فنـــاء الجســـد وانتقـــال الـــروح إلـــى بارئهـــا. وهـــذا هـــو أقصى ما 

يمكن أن يعبِّر به عن العاطفة: أن تكون ميًتا ونابًضا بالحب.
المســـؤولية عـــن األوطـــان أو تجاههـــا جـــزء كبيـــر ومهـــم مـــن 
العاطفة الوطنيـــة، حيث ال يمكـــن أن تتخيل وجـــود مواطن منتٍم، 
وأمين على مســـؤولياته، دون عاطفـــة وطنية جيَّاشـــة؛ باعتبار أن 
كل مـــا يقـــول ويفعـــل هو فـــي صالـــح وطنـــه قبـــل أن يكـــون في 
صالحه. ربما كان في ذلـــك )مثالية( فاقعة لكـــن الحقيقة هي أن 
من يســـيء إلـــى وطنه، كبـــرت اإلســـاءة أم صغرت، هـــو مفرغ من 
حبـــه وخاٍل مـــن العاطفـــة تجـــاه ترابـــه وأحوالـــه ومآلـــه. ولذلك 
تُصعق الشـــعوب حيـــن تفاجأ بـــأن واحًدا مـــن أبناء وطنهـــا خانه 

أو تآمر عليه.
شـــعراء كثيـــرون، قديًما وحديًثـــا، حملـــوا الوطن في نفوســـهم 
وعلـــى نعوشـــهم. وقـــد كان للشـــعراء العـــرب الحـــظ األوفـــر في 
التعبير عـــن حب األوطـــان والذوبـــان فـــي عشـــقها باعتبارنا في 
األساس أمة الشـــعر والعاطفة. وأكثر ما يتلبســـني، أو يحضرني، 
حين يحضرنـــي الوطن، مقيًمـــا أو مغترًبا، مقاطع مـــن قصيدتين 
للعظيميـــن العراقـــي محمد مهـــدي الجواهري، والســـعودي غازي 
ابن عبدالرحمـــن القصيبي. في قصيـــدة )يا دجلـــة الخير( يُخلد 
الجواهـــري عذابـــه فـــي بـــاد االغتـــراب حيـــن يخاطـــب وطنـــه 

العراق فيقول:
ّـــيني ِ بُعـــــــٍد فحيـ حّييـــُت ســـفَحِك عـــن 
البســـــــــاتيِن اَمّ  يـــا  الخيـــِر  دجلـــَة  يـــا 
بـــه ألـــــــــوُذ  ظمآنـــا  ســـفحِك  حييَّـــُت 
والطيـــن المـــاء  بيـــن  الحمائـــِم  لــــــــوَذ 
افــــــــارُقُه نبًعـــا  يـــا  الخيـــِر  دجلـــَة  يـــا 
علـــى الكــــــــراهِة بيـــن الحيـــِن والحيـــن
صافيـــًة لـــــــماء  ا عيـــوَن  وردُت  ِنّـــي  إ
لتْروينـــي كـــــــــانت  فمـــا  فنبْعـــا  نبْعـــا 
بـــه الريـــــــاُح  تلْـــوي  قاربـــا  يـــا  وانـــَت 
نيـــن االفا اطـــراَف  ئِم  لنســـــــــــا ا لَـــَيّ 
وِددُت ذاك الِشـــراَع الــــرخص لـــو كفني
يطـــــــــويني البيـــن  غـــداةَ  منـــه  يُحـــاُك 

أمـــا القصيبي فيكثف فـــي قصيدته )دعني( الحنيـــن إلى وطنه 
الســـعودية ويجمع شـــتات تفاصيل نفســـه ليوحدها مـــع تفاصيل 

هذا الوطن، حين يقول:
أحبَُّك حّتى التوّحِد.. يا وطني

مولدي فيَك ُعرسي
وموتَي عرسي

ودمعي، إذا ما رأيتَك، عرسي
وأنت رجــــائي.. ويــــــأسـي
وبــــــدرَي أنَت.. وشمســـــي

).........(
فدعني أحبَك من كلِّ أوجاِع روحي
وغّصِة قلبي.. وُحرقـــــِة نفســـي..

وكن، حيَن أفزُع، حضني وأمني
وكن حيَن أنظُر، عينـــــي وجفني

وكن، حين أظمأُ.. سحبي ومزني
كــــأنَك أنت.. كأّني!

العاطفة الوطنية

* كاتب وصحفي سعودي

محمد العصيمي *

كما تأخذ السالمة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

»إثراء« يحتفل باليوم الوطني 
فعاليات متنوعة يقدمها مركز الملك عبدالعزيز 

الثقافي العالمي« إثراء« في احتفاالت اليوم الوطني 
بدًءا من اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018م، وحتى يوم 

األحد 23 سبتمبر. لمعرفة المزيد عن برنامج 
االحتفال، يرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.kingabdulazizcenter.com/national-day/

يُعد الفنان عبداهلل حماس، 
الذي ولد في أبها عام 

1953م، أحد أبرز الفنانين 
في المملكة والعالم العربي. 

اعتمد في أعماله على 
المدرسة التجريدية الرمزية. 
كما تأثر ببيئته الجنوبية في 
أعماله، حيث يظهر طابعه 

الخاص والمميز في أعماله 
المعتمد على ألوان الطبيعة 

الخابة وأسلوب الحياة 
البسيطة. له كثير من 

المعارض الشخصية داخل 
المملكة وخارجها. كما 
حصل على عديد من 

مة في عدة  الجوائز المتقدِّ
محافل دولية. تمثلت مشاركة 

الفنان في مدينة الملك 
عبداهلل الرياضية في جدة، 

في مجموعة من اللوحات 
التي حملت اسم )تكوينات(، 
وهي مجموعة من التكوينات 
المستمدة من البيئة المحلية 

بأسلوب تجريدي رمزي 
حديث.

تكوينات وطنحديث األلوان:



لنحتفل بوطن
یزخـر بالطاقـات

#الوطن   طاقات

#الوطن   طاقات


