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١٢٠٠
١٨ مـــن محميـــات  كيلومتـــر مربـــع، هـــي ُمجمـــل مســـاحة 
ع الحيـــوي فـــي مناطـــق أعمـــال أرامكـــو الســـعودية،  التنـــوُّ
ن  حيث تضـــم مجموعـــة مـــن الحيوانـــات والنباتـــات تتضمَّ
دة باالنقراض وأخـــرى مهاجرة ومتوطنة، وهي  أنواًعا مهدَّ
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الممتـــدة  الشـــركة  جهـــود  مـــن  جـــزء 

المملكة للمحافظة على البيئة.

بدء تشغيل مشروع 
التوليد المزدوج 

للكهرباء والبخار في 
الفاضلي

صفحة ٩صفحة ٢

صفحة ٤

أبولو 11 يهبط
في إثراء

د العالم بالطاقة .. يٌد تزوِّ
ويٌد تحافظ على البيئة

أفكار مبتكرة تصنع 
الفرق في ملتقى 

اإلبداع السنوي في 
مصفاة الرياض

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

٠٦/٢١ ٠٦/2٨ ٠٧/٠٥ ٠٧/١٢ ٠٧/١٩

$
قـّدم مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي 
عـة احتفـاًل بمـرور ٥٠ عاًمـا  )إثـراء(، برامـج متنوِّ
علـى هبـوط اإلنسـان علـى سـطح القمـر. فهنـاك 
علـى سـبيل المثـال، رمـال القمـر، وفضـاء الواقـع 
شـارك  كمـا  المضـيء.  والفضـاء  الفتراضـي، 
الهبـوط.  وتجربـة  الصـاروخ،  بتصميـم  األطفـال 
وقامـوا فـي أحد البرامـج بمحاكاة تشـييد بناء على 

سطح القمر.

62.90
65.33

63.87
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64.71

صفحة ٥-٨

يتولى المشرف البيئي في إدارة 
التوزيع في المنطقة الغربية، 

يحيى األحمري، استكشاف 
الطبيعة البكر إلحدى مناطق 

ع الحيوي في أبها والقريبة  التنوُّ
من مناطق أعمال الشركة، وهي 

واحدة من أهم ٣٦ موقًعا بيئًيا في 
العالم.
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25 يوليو ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

أفتخــر للغايــة بالفريــق الشــاب المحيــط بــي 
فــي العمــل، كل يــوم أمضيــه معهــم هــو متعــة 
ــى  ــا باإلنجــاز. وعل ج دوًم ــوَّ ممزوجــة بالعطــاء؛ تُت
مــا قــد يصاحــب نهايــة اليــوم مــن تعــب؛ إل أن 
المؤكــد أن فــي فــم كل واحــٍد منــا مذاًقــا كالّشــهِد 
لقصــِة نجــاٍح يوميــٍة نعــود بنهايتــه لنرتمــي فــي 
أحضــان قلــوٍب تنتظرنــا بلهفــٍة؛ فنحكيهــا لهــم. 
ــلُّ مــن ســردها؛ كمــا ل يســأمون مــن  قصــٌة ل نَم

سماعها.
لطالمــا كانــت أرامكــو الســعودية - وســتبقى - 
أيقونــًة ِلقيــم فــي ضمائرنــا للســامة واللتــزام 
مــن  شــئت  مــا  واْســرد  والعطــاء،  واإلنجــاز 
فتئــت  مــا  و  . ز لمتيــا وا ّقــي  لتر ا مفــردات 
كبيرهــا   - للنجاحــات  ليوميــة  ا اإليداعــات 
وصغيرهــا - تنهمــر كالمطــر لتُصــبَّ فــي بنــك 

اإلنجازات المتنامي لموظفي الشركة.
متــي الحماســية  الّشــرارة التــي قدحــت ُمقدِّ
هــذه ومــا رأيتــم فيهــا مــن شــغٍف أحملــه فــي 
خاطــري - كمــا كّل واحــٍد منكــم - تجــاه هــذه 
الشــركة المتفــّردة هــو هــذه الدمــاء الّشــابة التــي 
وألهبــت  مــأت شــرايينها حماًســا، ونشــاًطا، 

ــكاد تتوقــف فــي  . والنمــاذج ل ت ــدُّ ــا ل يُح طموًح
التعــرف علــى نمــوذج متميــز يُبهــرك حّتــى غايــة 
الّرضــا. أحكــي لكــم اليــوم قصــة شــاٍب ناجــٍح 
مــن  فخــر  بــكل  مؤخــًرا،  التكريــم،  اســتحق 
لمنطقــة  ا ميــر  أ لملكــي  ا لســمو  ا حــب  صا
الشــرقية،  وكــذا مــن رؤســائه فــي الشــركة ألنــه 
أرأيتــم  يملــك شــيًئا« و»رصيــده صفــر«!!  »ل 

أعجب من هذا؟
متــّوٌج  فصاحبنــا  الحيــرة،  تنقضــي  وحتــى 
بســجٍل ِصفــرٍي مــن المخالفــات المروريــة طــوال 
العــام الفائــت ول يملــك حتــى مخالفــًة واحــدة، 
فــي  الثالــث  عامــه  يُكمــل  لــم  وهــو   - مثبًتــا 
أرامكــو  فــي  الشــاب  الجيــل  أن   - الشــركة 
الســعودية قــادٌر علــى أن يكــون قــدوًة لنــا جميًعــا 
وخــارج  داخــل  الســامة  بأصــول  بالتزامــه 
عجلــة  خلــف  وهــو  األخــص  وعلــى  أروقتهــا، 
ْفــري« هــذا، أثبــت أن  القيــادة، وبســجله »الصِّ
نتجّمــل  قناًعــا  وليســت  نلبســه  ِدْرٌع  الســامة 

رع والقناع. خلفه؛ وشّتان بين الدِّ
ل شــك أن فهــد الزبيــدي - الفائــز بجائــزة 
الســامة المروريــة فــي المنطقــة الشــرقية - قــد 

اختــطَّ بــذكاٍء دْرب الســامة وهــو ل يــزال فــي 
بدايــة طريقــه المهنــي، ول شــك لــدي أن التزامــه 
بهــا ســيؤتي ثمــاره الخّيــرة عاجــًا غيــر آجــل، 
باعًثــا برســالٍة لمــن يجيــد قراءتهــا ممــن يئنــون 
ويشــكون مــن وطــأة مبالــغ قــد تصــل لعشــرات 
مروريــة  لفــات  لمخا لريــالت  ا مــن  اآللف 
ُمســتحقة غِرمــوا ِوزَرهــا نظيــر الّتهــور والســرعة 
وعــدم اللتــزام. وفــي حيــن أن مثــل هــؤلء قــد ل 
علــى  تهــم  حيا تكــون  أن  معنــى  يســتوعبون 
المحــك، فــإن التــزام صاحبنــا هــو وعــٌي منــه 
بقيمتــه أمــام نفســه وعائلتــه وشــركته ووطنــه، 

وقبل كل ذلك؛ أمام اهلل سبحانه وتعالى.
آمنــُت أن جيــًا شــاًبا امتطــى، باقتــدار، صهــوة 
أرجــاء  فــي  القيــادة  بعنــان  وأمســك  اإلنجــاز 
تــزال  ول  بقــدرات مدهشــة.  الشــركة حافــٌل 
رحلــة »المســتحيل الممكــن« فــي أُوجهــا علــى 
متــن هــذه الشــركة، مــع مــا بهــا مــن تحديــات 
مســتمرة ومتســارعة. ول يــزال ُفرســاننا يذرعــون 
األرض وعرضهــا  طــول  فــي  اإلنجــاز  ميــدان 
علــى  تُحتــذى  فٍة  ومشــرِّ ناصعــٍة  بســجاٍت 

صعيَدْي السامة والكفاءة.

تكريم صاحب الرصيد الصفري..!
إضـــاءة

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

عبداهلل الغامدي 
abdullah.ghamdi.199@aramco.com

إدارة األعمال البحرية

بهدف توفير الطاقة ألعمال الغاز يف الفاضلي

بدء تشغيل مشروع التوليد المزدوج للكهرباء والبخار

التوليـد  2018م، سـلّم مشـروع  الفاضلـي - فـي عـام 
المـزدوج للكهربـاء والبخـار فـي الفاضلـي أول إمـدادات 
البخـار إلى معمل الغاز فـي الفاضلي، الذي يبعد ما يقرب 
مـن 40 كيلـو متـًرا عـن رأس الخير، للمسـاعدة في تشـغيل 
مجمـع الغـاز فـي الفاضلـي بأكملـه، بطاقـة 2.2 مليـار قدم 
مكعبـة فـي اليـوم. وسـجلت تعريفـة الطاقـة الكهربائيـة 
للمشـروع أدنـى مسـتوى تـم تحقيقـه، فـزادت الوفـورات 
الرأسمالية بقدر كبير نتيجة تحسين المشروع، فضًا عن 

وفورات التشغيل السنوية. 

المشروع األول للمملكة 
وأرامكو السعودية

يُعـد مشـروع التوليد المـزدوج للطاقة والبخار المشـروع 
وأرامكـو  للمملكـة  بالنسـبة  مجـال  مـن  أكثـر  فـي  األول 
السـعودية؛ وهـو أول مشـروع مشـترك للطاقـة الكهربائيـة 
بين أرامكو السـعودية والشـركة السـعودية للكهرباء، بنسبة 

30% من المشاركة في األسهم لكل شركة.
وهـو أيًضـا أول مشـروع لتوليـد الطاقـة يعمـل بالغـاز 

الحراريـة القافلة األسبوعية الوحـدات  قليـل  الغـاز  مـن  كمّيـات  لحـرق 
البريطانيـة، تبلـغ تقريًبـا 600 وحـدة حراريـة بريطانيـة / 
قـدم مكعبـة قياسـية كوقـود أسـاس، باإلضافـة إلـى توفـر 
وقـود احتياطـي مثـل غـاز البيـع بأقـل وحـدات حراريـة 
ومقدارهـا 930 وحـدة حراريـة بريطانيـة/ قـدم مكعبـة 
قياسـية. ويُعـد مصـدر الغـاز منخفـض الوحـدات الحرارية 
البريطانيـة منفصـًا عـن غـاز حقـل الخرسـانية، الـذي 
فـي  الغـاز  معمـل  فـي  ضئيـل  بقـدر  للمعالجـة  يخضـع 

الفاضلي.

التحديات والحلول
لم يكن من السـهل الحصول على موافقة شـركة تصنيع 
توربينـات علـى حرق هـذا الوقود قليـل الوحـدات الحرارية 
البريطانيـة في التوربينات عالية الكفاءة. وفي بادئ األمر، 
طلبـت إدارة تطويـر األعمـال الجديـدة الدعـم مـن كبـرى 
مـن  أيٌّ  يوافـق  لـم  لكـن  التوربينـات،  تصنيـع  شـركات 

المصنعين على تقديم هذا الدعم. 
ولكـن تمكنـت إدارة جنـرال إلكتريـك مـن إثبـات أن هـذا 
الغـاز قليل الوحدات الحراريـة البريطانية يمكن حرقه في 

التوربينات عالية الكفاءة دون تكبد تكاليف كبيرة.

جنـرال  شـركة  مـع  اتفـاق  إلـى  التوصـل  تـّم  وحالمـا 
إلكتريك، وافقت شركة سيمنز كذلك على توفير توربينات 
عاليـة الكفـاءة يمكنها حرق الغـاز قليل الوحـدات الحرارية 
البريطانية، وتزويدها ألرامكو السـعودية بموردين يمكنهما 
حـرق غـاز الوحـدة الحراريـة البريطانيـة المنخفضـة فـي 
توربينـات عاليـة الكفـاءة. وفـي الوقـت الـذي سـعت فيـه 
 BOOT بـوت  بنظـام  المشـروع  هـذا  إلقامـة  الشـركة 
الملكيـة(، كانـت  )التشـييد، والتملـك، والتشـغيل، ونقـل 
شـركات تصنيـع التوربينـات األخـرى قـد رفضـت توفيـر 

التوربينات عالية الكفاءة لمعمل الفاضلي.
ُصممـت توربينـات غـاز الحتـراق أيًضـا لتحويـل عملهـا 
الحراريـة  الوحـدة  منخفـض  الغـاز  حـرق  مـن  بسـرعة 
البريطانيـة إلى حـرق غاز البيع الذي يتمّيـز بقيمة حرارية 

عالية.
ونظـًرا ألنـه لـم يسـبق القيام بالتحوُّل السـريع بيـن الغاز 
منخفـض الوحدات الحرارية وغـاز البيع، فقد عملت إدارة 
تطويـر األعمـال الجديـدة علـى تكثيـف التعـاون مـع جنـرال 
إلكتريـك، وميتسوبيشـي، وسـيمنز لبنـاء منصـات اختبـار 
التنفيـذ.  عمليـة  قبـل  واعتمـاده  التصـور  هـذا  إلثبـات 
والمشـغل والمالـك الشـريك للمشـروع هـي شـركة إنجـي، 

دة الجنسيات مقرها باريس. وهي شركة طاقة متعدِّ

وبهـذا النهـج الفريـد فـي التعـاون فـي صـورة مشـروع 
مشـترك بين شـركتي الطاقة الرائدتين في المملكة، وهما 
أرامكو السـعودية، والشـركة السـعودية للكهرباء، باإلضافة 
إلـى السـتغال التجـاري، المذكـور آنًفـا، ألول مرة، تخضع 
للمشـروع لتفاقيـة شـراء  الطاقـة والبخـار  نقـل  عمليـة 
رئيسة، حيث تضمن ألرامكو السعودية والشركة السعودية 
للكهربـاء التوزيع العادل لإليرادات واألرباح من السـتغال 

التجاري للبخار والكهرباء. 

تاريخ مشاريع بوت ) التشييد، 
والتملك، والتشغيل، ونقل الملكية(

مـت إدارة معامـات األطـراف األخـرى فـي أرامكـو  نظَّ
السـعودية المشـروع مـن الناحيـة التجاريـة؛ إذ تُعـد هـذه 
اإلدارة المسـؤولة عـن جميـع مشـاريع بـوت المنفـذة نيابـة 
عـن الشـركة، وهـي توفـر فرًصـا وظيفيـة فريدة مـن نوعها 

تجمع بين الهندسة، والتمويل، والهيكلة التجارية.
بفرصـة  الجديـدة  األعمـال  تطويـر  إدارة  وترحـب 
المشـاركة علـى نطـاق أوسـع مـع إدارات أرامكـو السـعودية 
األخـرى التـي قـد يكـون لديهـا مشـاريع مناسـبة للتنفيـذ 

كمشاريع بوت.

يعمل مشروع التوليد المزدوج للطاقة والبخار في 
الفاضلي ألول مرة بالغاز، وقد سّلم أول كمية من 

إمدادات البخار إلى معمل الغاز في الفاضلي 
للمساعدة في بدء تشغيل مجمع الغازات الصناعية 
في الفاضلي بأكمله، باإلضافة إلى تحقيقه وفورات 
كبيرة في التشغيل السنوي وفي رأس المال نتيجة 

تحسين المشروع.
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فرصــة  الناشــئين  القــادة  برنامــج  م  قــدَّ الحســين: 
للتواصــل مــع أشــخاص يعملــون فــي مجــالت أعمــال 
مختلفــة، مضيًفــا: »إن هــذا التواصــل مــع اآلخريــن أمــر 
معهــم  الجســور  مــد  يمكنــك  فهــو  األهميــة؛  بالــغ 
والحصــول علــى معلومــات مهمة حــول مختلــف األعمال 
داخــل الشــركة. وألننــا أول مجموعة، أصبحوا يســموننا 
فــي  الســتمرار  هــو  وهدفنــا  واحــد«،  »المجموعــة 

التواصل والتعاون«.
وذكر منســـق التسويق 
ت  مبيعـــا ة  ر ا د إ فـــي 
وتســـويق الزيـــت الخـــام، 
لعيـــدروس:  ا براهيـــم  إ
»لقـــد أعطينـــا منظـــوًرا 
أســـاليب  حـــول  واســـًعا 
اإلدارة المختلفـــة«. وقال 
ت  ا لســـنو ا فـــي  نـــه  إ
الســـابقة، كان يُعتقـــد أن 
مـــر  أ تيجية  ا ســـتر إل ا
يقتصـــر علـــى المديرين 
فقط، ولكن لكي نستجيب بســـرعة لعالم سريع التغير 
مـــن حولنا، فـــإن برامج مثـــل برنامج القادة الناشـــئين 
ستســـاعدنا في نقـــل مهـــارات التفكير اإلســـتراتيجي 

إلى جيل أصغر سًنا هم أقرب إلى خط اإلنتاج.

تطوير إستراتيجية 
لتمكين الموظفين

وقــال منســق كليــة هارفــارد لأعمــال، الســيد روبــرت 
الــذي يناقشــه عديــد مــن  هاوســمان: »إن الســؤال 
الشــركات فــي هــذه األيــام هــو »كيف نضــع اســتراتيجية 

لتمكين الموظفين؟«.
وقــال هاوســمان: »مــا تفعلــه مثــل هــذه الــدورات هــو 
ــا: »فــي نهايــة  إبــراز عقليــة القائــد وتطويرهــا«. مضيًف
المطــاف، القيــادة ليســت وظيفــة ومنصًبــا، بــل ســلوك«. 
الكفــاءات اإلداريــة، كريســتيان  رئيــس قســم  وقــال 
هوبســون: »هــذا مجــرد برنامــج واحــد مــن عــدة برامــج 
مها كليــة هارفــارد لأعمــال إلــى موظفــي  تطويــر ســتقدِّ
ــن البرامــج األخــرى  أرامكــو الســعودية، حيــث تتضمَّ
م فــي حــرم جامعــة  بعــض البرامــج األعلــى التــي تقــدِّ
هارفــارد فــي بوســطن، باإلضافــة إلــى برامــج التدريــب 
عبــر اإلنترنــت كبرنامــج »هارفــارد مانيــج مينتــور« 
ــع الموظفيــن  ــاح لجمي إلعــداد القــادة، وهــو برنامــج مت
عبــر أجهزتهــم«. وأضــاف: »نحــن متحمســون للغايــة 
لتطويــر عاقتنــا مــع كليــة هارفــارد. بتاريخهــا العريــق 
فــي  األعمــال  إدارة  كليــات  أفضــل  مــن  باعتبارهــا 
العالــم«. وقــد شــارك فــي تنظيــم البرنامــج عــدد مــن 
ــان أبوشــاهين وســتيف مكنتــوش  الموظفيــن منهــم: أفن

وأسماء إيجاز من قسم إدارة التطوير.

األســتاذ ياســر مفتــي، حــول موضــوع يتعلــق بــكل وحــدٍة 
علــى حــدة، فضــًا عــن محاضــرة عــن برنامــج ويبيكــس 
كليــة  فــي  بــارز  أســتاذ  مهــا  يقدِّ دقيقــة   90 مدتهــا 
هارفــارد لأعمــال، وورشــة عمــل مــع منســق كليــة 
هارفــارد لأعمــال وجًهــا لوجــه، وورشــة عمــل وتماريــن 

تطبيقية.
وقــال مديــر التطويــر اإلداري والمهنــي، الســيد كولــن 
ســلومان: »فــي هــذه البيئــة التنافســية، نحتــاج إلــى 
مجموعــة قويــة مــن قــادة المســتقبل وأحــد العناصــر 
هــم  تفكير يــز  تعز هــو  لــك  ذ لتحقيــق  ئيســة  لر ا
مجــال  فــي  المهنــي  حســهم  وتنميــة  اإلســتراتيجي 
األعمــال. وتســاعد شــراكتنا مــع كلية هارفــارد لأعمال 
قــادة المســتقبل فــي بنــاء مهــارات جديــدة ذات صلــة 
بإســتراتيجيتنا لمســاعدتنا علــى مواجهــة التغييــرات 

السريعة التي يشهدها عملنا وتشهدها المملكة«.
ــول ســلومان: »توضــح  وحــول ســبب هــذا التوجــه يق
لنــا خبراتنــا فــي مختلــف مجــالت األعمــال أننــا نحتــاج 
القــدرات األقــوى  إلــى مزيــد مــن األشــخاص ذوي 
المناســبة للمســتقبل. ولتلبيــة هــذه الحاجــة، ســتواصل 
أرامكــو الســعودية الســتثمار فــي برامــج فــي كليــات 

إدارة األعمال ذات المستوى المرموق مثل هارفارد«.

فوائد برنامج القادة الناشئين
قالــت محلــل أســاليب 
فــي  لبتــرول  ا هندســة 
غيــر  د  ر ا لمــو ا ة  ر ا د إ
ل  منــا  ، يــة لتقليد ا
البــواردي، إنهــا تســتطيع 
كيــف  بوضــوح  تــرى  أن 
يســاعدها برنامــج القــادة 
د  إعــدا فــي  لناشــئين  ا
مهاراتهــا بشــكل أفضــل 
لصنــع القــرار والتعــاون 

في مكان العمل.
وقالــت البــواردي: »إذا تأملــت فــي البرنامــج -خاصــة 
فــي إدارة المــوارد غيــر التقليديــة -يمكنــك أن تــرى 
مكــو  ا ر أ قــب  تعا مــدى 
ذ  تخــا ا فــي  لســعودية  ا
وتعزيــز مواهــب  القــرار 
ا  هــذ فــي  مليــن  لعا ا
واضــح  نــه  إ ل.  لمجــا ا
للغايــة ويتميــز بالشــفافية 

ومديرونا ملتزمون«.
وقــال رئيــس هندســة 
ة  ر ا د إ فــي  ل  عمــا أل ا
لمنطقــة  ا فــي  يــع  لتوز ا
م  ســا و  ، قية لشــر ا

بالتعاون مع مؤسسات عاملية

إطالق برنامج القادة الناشئين

الظهــران - تبنــي أرامكــو الســعودية علــى تاريخهــا 
الطويــل فــي تنميــة المواهــب لترتقــي إلــى مســتويات 
جديــدة بإطاقهــا برنامــج القــادة الناشــئين، فــي شــهر 
أبريــل الماضــي، بالشــراكة مــع كليــة هارفــارد لأعمــال، 

حيث تخرجت منه أول دفعة قوامها 50 قائًدا شاًبا.
ويســعى البرنامــج إلــى التعجيــل بتوظيــف هــؤلء 
القــادة الشــباب فــي مهمتهــم مــن خــال تزويدهــم 
فــي  مهامهــم  ألداء  الازمــة  والمعــارف  بالمهــارات 

د ومبهم ومليء بالتحديات. مستقبٍل معقَّ

»المستقبل يعتمد عليكم«
ــن  ــر اإلداريي ــو الســعودية، كبي ــس أرامك ــد زار رئي وق
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، برنامــج 
القــادة الناشــئين وروى للحضــور المشــاركين تجربتــه 
الخاصــة عندمــا كان موظًفــا شــاًبا أُرســل فــي مهمــة 
تعليميــة مــع شــركة نفــط أخــرى فــي الوليــات المتحــدة 
األمريكيــة، وعلــى الرغــم مــن أنــه أُرســل إلــى هنــاك 
ـم إلَّ أنــه تســاءل عــن ســبب إرســاله إذا كانــت  ليتعلَـّ
ــم تكــن  ــك الوقــت ل ــة الســعودية فــي ذل المملكــة العربي
تســتخدم بعــد، األســاليب والتقنيــات التــي تســتخدمها 
تلــك الشــركة األمريكيــة. فأجابــه رئيســه ببســاطة: 
»لقــد أريتــك المســتقبل«. وبالفعل، ســرعان ما انتشــرت 
التقنيــات التــي رآهــا الناصــر فــي ذلــك الوقــت فــي كل 

قطاعات الصناعة.
وقــال الناصــر: »ســنواجه تحديــات فــي المســتقبل، 
التحديــات  هــذه  لمواجهــة  تطويركــم  نريــد  ونحــن 
لتحقيــق مــا هــو مطلــوب. وأود أن أشــكركم جميًعــا على 
ــا  ــة، وأن ــف للغاي عملكــم الجــاد. إن هــذا البرنامــج مكث
متأكــد مــن أننــا كشــركة سنســتفيد ممــا يتــم تعليمــه 

هنا«.
كمــا أضــاف الناصــر: »أنتــم أيهــا الشــباب تمثلــون 
المســتقبل، فأنتــم تشــكلون 70٪ مــن األيــدي العاملــة 
فــي الشــركة وكلــي ثقــة بأنكــم ســترتقون بهــا إلــى آفــاق 

جديدة«.

تطوير جيل قوي من 
قادة المستقبل

ُصمــم برنامــج القــادة الناشــئين، الــذي انعقــد فــي 
مكــو  ا ر أ جــات  حتيا ا لتلبيــة  خصيًصــا  لظهــران  ا
ن مــن أربــِع وحــدات، ُمدته  الســعودية، وهــو برنامــٌج مكــوَّ
ــع  ــم م ــن جلســات التعلي ــا م ــًرا مزيًج ســبعة أشــهر موف
 )WebEx( المــدرب وجًهــا لوجــه، وبرنامــج ويبيكــس
ــة  ــى جلســة افتتاحي ــوي كل وحــدة عل الفتراضــي. تحت
مهــا نائــب الرئيــس لاســتراتيجية وتحليــل الســوق،  يقدِّ

سكوت بالدوف

منال البواردي

وسام الحسين

إبراهيم العيدروس

المهندس أمين الناصر، يتحدث إلى المشاركين في برنامج القادة الناشئين الجديد، مشيًرا إلى أن أرامكو السعودية ترغب في تطوير جيل من القادة الشباب لمواجهة التحديات المستقبلية. وانضم إليه المدير التنفيذي للموارد البشرية، األستاذ نبيل الدبل، 
وأعضاء آخرون في اإلدارة خالل زيارتهم لبرنامج القادة الناشئين.                     تصوير: مؤيد القطان

أنتم أيها 
الشباب تمثلون 

المستقبل، 
فأنتم تشكلون 
70٪ من األيدي 

العاملة في 
الشركة وكلي 

ثقة بأنكم 
سترتقون بها 

إلى آفاق جديدة

أمين الناصر



ِفلْم وثائقي وبرامج متنوِّعة احتفاًل مبرور 50 عاًما 

أبولو 11 يهبط في إثراء

الملــك  أروقــة صــالت مركــز  كانــت  الظهــران - 
عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثراء(. تنبــض بضحكات 
وتســاؤلت وفضــول األطفــال، الذيــن كانــت آذانهــم 
ولمــاذا  كيــف  يســألون  صاغيــة وعيونهــم مفتوحــة. 
ومتــى، وأيــن، ومــاذا لــو؟ والكثيــر كثيــر مــن األســئلة. 
تســاؤلت تنبــئ عــن مســتقبل يملــؤه البحــث والتقصــي، 
فهــؤلء األطفــال حّقــا الجيــل التقنــي والبحثــي الــذي 
علــى  القائمــة  والمعرفــة  العلميــة  بالحقيقــة  يؤمــن 
التجربــة، وبيــن أيديهــم أدوات البحــث والســتقصاء. 

ومركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء(، محمد العداربة
فتــح لهــم وألســرهم يــوم 17 ذو القعــدة 1440 هـــ )20 
يوليــو 2019م(، منصــة تنطلــق إلــى القمــر حيــث كان في 
هــذا اليــوم ذكــرى أول هبــوط لإلنســان علــى ســطح 
كوكــب القمــر »األنيــق«، هــذا الكوكــب الــذي يعنــي كثيــًرا 
للعــرب الذيــن ربطــوا التقويــم الخــاص بهــم بحركتــه 
ــى عــدد الســنين والحســاب  ــه عل ــه، واســتدلوا ب ومنازل
وكثيــر مــن األشــياء، حتــى أن شــعراءهم ل يزالــون 

يذكرونه في قصائدهم. 
وضــع )إثــراء( األطفــال فــي أجــواء قمريــة بــكل 
تفاصيلهــا، فتنّوعــت البرامــج التــي قّدمهــا المركــز فــي 
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قصة رحلة أبولو 11 وذكرى الوصول 
للقمر

انطلقـــت المركبـــة »أبولـــو 11« علـــى متـــن الصـــاروخ 
ــوم  ــا يـ ــعة والنصـــف صباًحـ ــاتورن 5« فـــي التاسـ »سـ
ــرين  ــي العشـ ــو 1969، وفـ ــن يوليـ ــر مـ ــادس عشـ السـ
50 عامـــاً كاملـــة،  مـــن الشـــهر نفســـه، أي قبـــل 
إذ نجـــح  تاريخيـــة،   »11 »أبولـــو  أصبحـــت مهمـــة 
ــى  ــير علـ ــوف والسـ ــي الوقـ ــا فـ ــن خالهـ ــان مـ اإلنسـ

سطح القمر للمرة األولى.
نيـــل  الفضـــاء  رائـــد  بقيـــادة  الرحلـــة  وكانـــت 
أرمســـترونغ، وبمشـــاركة رائـــدي الفضـــاء إدويـــن 
ألدريـــن، ربـــان المركبـــة القمريـــة، ومايـــكل كولينـــز، 
ربـــان المركبـــة الرئيســـة، ليعـــودا بالمركبـــة وتلتحـــم 

بها، وبالكبسولة عاد الثاثة إلى األرض.
الفضـــاء أرمســـترونغ وألدريـــن  رائـــدا  وأبهـــر 
آنـــذاك، عندمـــا ظهـــرا علـــى شاشـــات  العالـــم، 
ـــى ســـطح القمـــر، وهـــي  التلفزيـــون وهمـــا يقفـــزان عل
ــان  ــون إنسـ ــو 600 مليـ ــاهدها نحـ ــة التـــي شـ اللحظـ
مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، حيـــث قـــال أرمســـترونغ 
ــان،  ــرة لإلنسـ ــوة صغيـ ــذه خطـ ــهيرة: »هـ ــه الشـ قولتـ

لكنها عماقة للبشرية«.
اد الفضـــاء إلـــى األرض محمليـــن بنحـــو  وعـــاد روَّ
21 كيلوغراًمـــا مـــن الصخـــور وعينـــات مـــن التربـــة 
ونجـــح  األرض.  علـــى  دراســـتها  لتتـــم  القمريـــة، 
أرمســـترونغ فـــي المشـــي علـــى ســـطح القمـــر بعـــد أن 
كان ذلـــك ضرًبـــا مـــن الخيـــال واألحـــام التـــي ل 

تحقق.
وفـــي موقـــع هبـــوط الـــزوار األوائـــل مـــن البشـــر، 
تـــرك الرائـــدان علًمـــا أمريكًيـــا مزقـــه انطـــاق 
ـــرة حـــول القمـــر، كمـــا  ـــة نحـــو الكبســـولة الدائ المركب
تـــركا غصـــن زيتـــون مـــن الذهـــب، إضافـــة إلـــى قـــرص 
ـــة و4 رؤســـاء  ـــى رســـائل مـــن قـــادة 73 دول ـــوي عل يحت
كينيـــدي  وجـــون  أيزنهـــاور  دوايـــت  أمريكييـــن: 
ولينـــدون جونســـون وريتشـــارد نيكســـون الموقعـــة 
بعـــض  منـــه لوحـــة محفـــور فيهـــا: »هنـــا وصـــل 
الرجـــال مـــن كوكـــب األرض. صعـــدوا إلـــى القمـــر 
ألول مـــرة فـــي يوليـــو 1969م.. جـــاؤوا بالســـام 

وباسم البشرية جمعاء«.

هــذا اليــوم التاريخــي الــذي شــاهد العالــم بأســره رجــل 
الفضــاء نيــل أرمســترونغ فــي شــهر يوليــو ســنة 1969م 
وهــو يضــع قدمــه علــى ســطح القمــر كأول فتــح مــن 

نوعه للفضاء نجح به اإلنسان. 
قــّدم مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي )إثــراء(، 
برامــج متنّوعــة حتــى تغطــي أغلــب تفاصيــل تلــك الرحلة 
األولــى للقمــر. فهنــاك علــى ســبيل المثــال، رمــال القمر، 
وفضــاء الواقــع الفتراضــي، والفضــاء المضــيء. كمــا 
ــة الهبــوط.  شــارك األطفــال بتصميــم الصــاروخ، وتجرب
كمــا قامــوا فــي أحــد البرامــج بمحــاكاة تشــييد بنــاء على 
البرامــج  إلــى عديــد مــن  القمــر. باإلضافــة  ســطح 

األخــرى التــي اســتمرت ليــوم واحــد أثــرت الحصيلــة 
المعرفيــة لــدى األطفــال وأمضــوا يوًمــا »قمرًيــا« فــي 
يــوم ذكــرى أول هبــوط لإلنســان علــى القمــر. وكانــت 
ــم  ــم عــرض الفل ــوم إذ ت الســينما حاضــرة فــي هــذا الي
»أبولــو11: القصــة التــي لــم تُحــَك«، الــذي يــروي تفاصيل 
وخفايــا تلــك الرحلــة التــي لــم تخــُل مــن المتاعــب 
والمفاجــآت والفقــد، أيًضــا. يكشــف رجــل الفضــاء 
األمريكــي »نيــل أرمســترونغ. » بعــد 40 عامــاً مــا حــدث 
لــه عندمــا وضــع قدمــه ألول مــرة علــى ســطح القمــر. 
فهنالــك قصــة مختلفــة تماًمــا تكمــن وراء التلويــح بعلــم 

النتصار. 
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الب

ل 
الشـــرق حق فـــي  الغـــاز  أقـــدم معامـــل  أحـــد  يحتضـــن 

ع الحيـــوي فـــي  األوســـط واحـــدة مـــن أروع مناطـــق التنـــوُّ
قطـــرات  تتناثـــر  عندمـــا  الربيـــع،  وفـــي  المملكـــة. 
صحـــراء  فـــي  العطشـــى  الرمـــال  علـــى  األمطـــار 
المنطقـــة الشـــرقية، تفيـــض األلـــوان فيغمـــر الطريـــق 

ي. إلى مرافق تشغيل معمل الغاز في البرِّ
وُيعـــد حقـــل البـــري، الـــذي لـــم يـــزل ُينتـــج منـــذ أكثـــر 
فـــي الشـــرق  أقـــدم معمـــل للغـــاز  أربعـــة عقـــود،  مـــن 
األوســـط، وعندمـــا يتســـلل الـــدفء إلـــى شـــتاء شـــبه 

الجزيـــرة العربيـــة فـــي أواخـــر مـــارس، ينبثـــق عـــرض 
مذهـــل لألزهـــار البريـــة الصحراويـــة الملونـــة بألـــوان 
ي المتراميـــة  ع الحيـــوُّ قـــوس المطـــر فـــي محميـــة التنـــوُّ

على مساحة 1.2 كيلو متر.

الحد من اآلثار الضارة على البيئة
لعـــل وفـــرة الكائنـــات الحيـــة والنباتـــات واألشـــجار 
المجـــاورة لخزانـــات المرافـــق وأنابيبهـــا، التـــي تعيـــش 
فقـــط علـــى أمطـــار المملكـــة المتقطعـــة، هـــي خيـــر 

شـــاهد علـــى فاعليـــة إدارة الحـــد مـــن اآلثـــار الضـــارة 
علـــى البيئـــة فـــي الموقـــع. وقـــد شـــجعت هـــذه الحمايـــة 
والطيـــور  تـــات  لنبا ا لبـــري  ا حقـــل  فـــي  لبيئيـــة  ا

والحيوانات أن تتخذ من الموقع موطًنا لها.
ــام 1977م،  ــي عـ ــح فـ ــري، الـــذي افُتتـ ــل البـ ــد حقـ وُيعـ
هـــو أول مرفـــق تـــم إنشـــاؤه لشـــبكة الغـــاز الرئيســـة، 
إيذاًنـــا بقـــدوم عهـــد جديـــد فـــي تاريـــخ الصناعـــة فـــي 
المملكـــة. وقـــد فـــاز معمـــل الغـــاز فـــي البـــري بجائـــزة 

الرئيس للتميز البيئي لعام 2019م.

من خال رعاية محميات التنوع احليوي الثمانية عشرة يف مناطق أعمال الشركة

د العالم بالطاقة .. يد تزوِّ
ويٌد تحافظ على البيئة 

مناطـق  بمحـاذاة  الحيـوي  ع  التنـوُّ محميـات  تترامـى 
أعمـال أرامكـو السـعودية، فـكل معمـل فيهـا، وكل مخلـوق 
نادر حولها يتحدى بصمت، التصور الشـائع بعدم إمكانية 

وجود توازن دقيق بين المحافظة على البيئة والصناعة.
 وقـد كشـف برنامج مدته أربع سـنوات عـن كنز يحتوي 
علـى مـا ل يقـل عـن 18 مـأوى مذهـًا للتنـوُّع الحيـوي فـي 
ي التابعـة للشـركة فـي جميـع أنحـاء  مناطـق اإلنتـاج البـرِّ

المملكة العربية السعودية.
وتقـع مجموعـة النباتـات والحيوانات المحميـة من قبل 
الشـركة فـي مناطـق تزيـد مسـاحتها علـى 1200 كيلـو متر 
مـن  كثيـرة  أنـواع  علـى  الخبـراء  فيهـا  تعـرف  مربـع، 
دة بالنقـراض  الحيوانـات والنباتـات، تتضمـن أنواًعـا مهـدَّ

وأخرى مهاجرة ومتوطنة.
وقـد أخذت الدراسـة التي اكتملـت، مؤخًرا، العلماء في 
رحلـة رائعـة عبـر األنظمـة البيئيـة السـاحلية الحيويـة فـي 
المملكـة، والمراعـي الصحراويـة، والوديـان، والمرتفعـات 
المشـجرة، ومحميـات الجبال الشـاهقة، كاشـفة عـن تنوُّع 

حيوي مذهل في المناطق المحمية للشركة.

ع حيوي أكبر تنوُّ
ع الحيـوي التابعـة ألرامكـو  تبلـغ مسـاحة مناطـق التنـوُّ
السـعودية أكثـر مـن 1200 كيلـو متـر مربـع، وتُعد مـن أكثر 

مناطق المملكة ثراًء بالتنوُّع الحيوي.
وقـد جـرى رسـمًيا تسـمية ثمانيـة مـن مناطـق الشـركة 
أرامكـو  لحمايـة  الخاضعـة  الحيـوي  التنـوع  »مناطـق 
السـعودية«، وتبلـغ المسـاحة اإلجماليـة لهـذه المناطـق 

900 كيلو متر مربع.
تـم  التـي  المخلوقـات  مـن  نوًعـا   285 الــ بيـن  ومـن 
ـة 55 نوًعـا، أو مـا نسـبته ٪19  تحديدهـا وتسـجيلها، ثَمَّ
منهـا، أنـواع »متوطنـة« أو أنواع فرعيـة - أي حوالي واحد 
مـن كل خمسـة نباتـات وحيوانـات فـي هـذه المحميـات 

توجد فقط في شبه الجزيرة العربية.

جانيت بنهيرو

أكثر من ثمانين عاًما من الحماية
وقـال نائـب الرئيـس للخدمـات الهندسـية فـي أرامكـو 
أرامكـو  تُـدرك  البيـز،  عبـداهلل  األسـتاذ  السـعودية، 
السـعودية أهميـة المحافظـة علـى المسـاحات الطبيعيـة 

الكبيرة غير الملوثة في المملكة. 
وأضـاف: »تبـدد الدراسـة التـي أجريـت علـى مناطـق 
التنـوُّع الحيـوي فـي أرامكـو السـعودية الـرأي الشـائع بـأن 
أعمـال النفـط والغـاز تتعـارض مـع اإلدارة البيئيـة وحفـظ 
التنـوُّع الحيوي، وقد عملت أرامكو السـعودية منذ بدايتها 

فـي عـام 1933م، علـى تقليـل األثـر البيئـي ألعمالهـا إلـى 
أدنـى حـد، وهـو مـا تشـهد بـه الطبيعـة التـي تزخـر بهـا 
مواقع األعمال التابعة لها. إن أرامكو السـعودية هي أحد 
أكبـر الشـركات العالميـة وأكثرهـا تحقيًقـا لأربـاح، وهـي 
م نموذًجـا للعالم على إمكانية تعايـش الحماية البيئية  تقـدِّ

الراسخة والربحية لعشرات السنين«.

دورة الحياة تعزف لحن 
التناغم البيئي 

تقـود أرامكـو السـعودية مـن خـال إمكانـات موظفيها 
وقـوة إرادتهـم، العديـد مـن األعمـال المذهلـة إلعـادة 
المملكـة والمحافظـة عليهـا، حيـث  البيئـة فـي  إحيـاء 
نفـذت برامـج إلعادة التشـجير، كان منهـا برنامج زراعة 
2.2 مليـون شـجرة مانغـروف علـى طـول سـاحل الخليـج 
العربـي، وزراعة مليون شـجرة محلية فـي مختلف أنحاء 
المملكـة بحلـول عـام 2025م، والمشـاركة فـي الجهـود 
وحمايتهـا،  الحيوانـات  مـن  أنـواع  لسـتعادة  الدوليـة 
كالمهـا العربـي وغـزلن الرمـال والنعـام وطيـور العقعـق 

العسيري. 
يـة مـن إدارة حمايـة البيئـة في  وقـال عالـم البيئـات البرَّ
»كنـت  بولنـد:  كريسـتوفر  الدكتـور  السـعودية،  أرامكـو 
محظوًظـا لنيـل فرصـة التنقـل حـول معظـم هـذه المناظـر 
الطبيعيـة الواسـعة األعجـب من الخيـال، ودراسـة نباتاتها 
وحيواناتهـا، ومـرة تلـو األخـرى وجـدت أن بعـض أفضـل 

البيئات في المملكة تقع على أراضي الشركة«.
الطيـور  مـن  تُحصـى  ل  أنـواع  »هنـاك  وأضـاف: 
والزواحـف والثدييـات والنباتـات داخـل أحيائنـا السـكنية، 
ومناطـق أعمالنا، عديد من هذه األنواع مهدد بالنقراض 
عالمًيـا، ويوجـد بعـض منهـا في الجزيـرة العربيـة دون أي 
مـكان آخـر علـى سـطح األرض، وبعضهـا كثيـرة الرتحـال 
لترعـى فـي  أكثـر  أو  15000 كيلـو متـر  فتطيـر مسـافة 

محميات الشركة«.

عملت أرامكو 
السعودية منذ 

بدايتها في عام 
1933م، على 

تقليل األثر 
البيئي ألعمالها 
إلى أدنى حد، 

وهو ما تشهد به 
الطبيعة التي 

تزخر بها مواقع 
األعمال التابعة 

لها.

عبداهلل البيز 

يقول الدكتور كريستوفر بوالند: كنت محظوًظا لنيل فرصة 
التنقل حول معظم هذه المناظر الطبيعية الواسعة األعجب 

من الخيال، ودراسة نباتاتها وحيواناتها، ومرة تلو األخرى 
وجدت أن بعض أفضل البيئات في المملكة تقع على أراضي 

الشركة«.
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ع الحيوي في أرامكو السعودية.. شاهد على  الجهود البيئية مناطق التنوُّ
لطالمـا ارتبطـت صـورة المملكـة العربيـة السـعودية فـي األذهـان 
بالبيئـة الصحراويـة والتضاريـس البريـة التـي تطّرزهـا رمـال تتفـاوت 
وتختلـف ألـوان رمالهـا حسـب اختـاف وتعـدد األمكنـة. إل أن المملكة 
تشـّكل أيًضـا موطًنـا لبيئـات طبيعيـة متنّوعـة للغايـة، بمـا فـي ذلـك 

األنظمة البيئية البحرية والساحلية والصحراوية والجبلية واألودية.
أنـواع  المئـات مـن  المختلفـة،  المملكـة، فـي موائلهـا  وتسـتضيف 
يـة المحليـة مثـل عنـاق األرض  الطيـور والثدييـات - مـن القطـط البرَّ
ًدا  المـراوغ )الوشـق( إلى الطيـور المهاجرة، بما في ذلـك 151 نوًعا مهدَّ

منها.
أرامكـو  البيئـة فـي  إدارة حمايـة  قـال مديـر  وتعليًقـا علـى ذلـك، 
فـي  تسـاعد  الشـركة  إن  عبدالحميـد،  عمـر  األسـتاذ  السـعودية، 
المحافظـة علـى التنوُّع الحيـوي للمملكة في إطـار التزامها بالمحافظة 
علـى البيئـة الطبيعيـة وحمايتهـا. وأضـاف أن المملكة تمتلـك مجموعة 

واسعة من النباتات والحيوانات تصل إلى:

ع الحيـوي الخاضعـة لحمايـة  وأشـار إلـى أن مناطـق حمايـة التنـوُّ
ر بثمـن للمئـات مـن هـذه  أرامكـو السـعودية توّفـر مـاذات آمنـة ل تقـدَّ

األنواع.

498
نوًعا من الطيور

266
نوًعا من الشعاب 

المرجانية في 
البحر األحمر 

والخليج العربي

107
أنواع من الزواحف

2400
نوع من النباتات 

المزهرة

117
نوًعا من الثدييات

1230
نوًعا من األسماك

1
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37

أبها: شموخ الجبل وروعته 
منطقة حماية التنوُّع الحيوي في أرامكو السعودية

 الموئل:     المرتفعات الجنوبية الغربية.
 الدائرة المعنية:    إدارة التوزيع في المنطقة الغربية.

 الحجم:    49 كيلومتًرا مربًعا
العربـي، وَحَجـل فيلبـي، وسـحلية   األنواع الرئيسة:     عصفـور الشـمس 
أندرسـون الزرقـاء، وشـيهم مبـذول )ظربـان(، وعقـاب 

السهول. 
تُعـد جبـال عسـير، مكاًنا متفرًدا للحيـاة البَّرية البكر، فهي واحـدة من أهم 36 
منطقـة توطـن للتنوُّع الحيـوي في العالم، وربما أهم موقع فـي المملكة العربية 
السـعودية للتنـوع الحيـوي. وتظهـر المسـوحات أن موقـع الشـركة يحتـوي علـى 
37 نوًعـا علـى األقـل مـن النباتـات، و18 نوًعـا مـن الثدييـات، و61 نوًعـا مـن 
الطيـور، و6 أنـواع مـن الزواحـف، تتضمـن 23 نوًعـا مـن الــ 50 نوًعـا المدرجـة 
مـن قبـل الحكومـة السـعودية ضمن قائمة األنـواع ذات األولوية فـي المحافظة 
دة دولًيا، فضًا عن 10 أنـواع متوطنة إقليمًيا.  عليهـا وطنًيـا، وأربعـة أنواع مهـدَّ
وربمـا يكـون هـذا الموقـع أفضـل موطـن فـي العالـم لفصيلـة َحَجـل فيلبـي 

النادرة.

ع في جدة بحرة: وفرة التنوُّ
 الموئل:     وديان وسفوح من الحجر الرملي

 الدائرة المعنية:    إدارة التوزيع في المنطقة الغربية
 الحجم:     47 كيلومتًرا مربًعا.

 األنواع الرئيسة:     طائـر الثرثار العربـي، وطائر الـوروار العربي األخضر 
آكل النحـل، وطائـر القّبـرة العربـي، والبـرص العربـي 

قصير األصابع، والفأر الشوكي.
تُعـد جبـال بحـرة ووديانهـا وموائـل الحجـر الرملـي، التـي تقـع بالقـرب مـن 
جـدة، والتـي ل تـزال محتفظـة بصورتهـا األولـى، أكثـر مناطـق التنـوُّع الحيـوي 
البكـر فـي المملكـة. وقـد أظهـرت المسـوحات وجـود 35 نوًعـا مـن النباتـات، 
ن سـتة  وخمسـة أنـواع مـن الثدييـات، و31 طائًرا، وخمسـة من الزواحف، تتضمَّ
أنـواع مدرجـة ضمـن قائمـة األنـواع ذات األولوية فـي المحافظـة عليها، فضًا 
عـن 10 أنـواع متوطنـة إقليمًيـا. كمـا تشـير التقديـرات إلـى أنـه سيسـتفيد مـن 
هـذا المـكان مـا يزيـد علـى 100 نـوع من الطيـور على مـدار العام، ممـا يضيف 

قيمة أثرية وثقافية للمكان.

المدينة المنورة: وديان مكتظة بالشجر
 الموئل:     مرتفعات الحجاز

 الدائرة المعنية:    إدارة التوزيع في المنطقة الغربية
 الحجم:     27 كيلومتًرا مربًعا

 األنواع الرئيسة:     طائر القّبرة العربي، والبرص العربي قصير األصابع، 
والفأر الشوكي، والوعل النوبي، والوبر الصخري

تشـتهر المدينـة المنـورة بجبالها ووديانها الغنية بأشـجار السـمر السـاحرة، 
التـي جعلتهـا مـأوى لــ 39 نوًعا مـن النبات، وثمان مـن الثدييـات المحلية، و34 
طاًئـرا، وأربعـة مـن الزواحـف. كمـا تحـوي القائمـة تسـعة أنـواع مدرجـة ضمن 
قائمـة األنـواع ذات األولويـة فـي المحافظـة عليهـا، وخمسـة أنـواع متوطنـة 
تُشـير  كمـا  المهاجـرة.  الطيـور  مـن  أنـواع  ثمانيـة  إلـى  باإلضافـة  إقليمًيـا، 
التقديـرات إلـى أن هـذا الموقـع يسـتفيد منـه 100 نـوع مـن الطيـور علـى مدار 

العام، مما سيضفي عليه هو أيًضا قيمة أثرية وثقافية.

4
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6
خط األنابيب شرق-غرب: نظرة على التنوع في المملكة

 الموئل:     متنوع
 الدائرة المعنية:    إدارة خطوط األنابيب شرق-غرب.

 األنواع الرئيسة:     طائـر القّبـرة العربـي، وطائـر الوروار العربـي األخضر 
آكل النحـل، وطائـر الَحَجـل العربـي، واألرنـب البـري، 

والضب، والوعل النوبي.
يشـق ممـر خـط النابيـب الـذي يبلـغ طولـه 1200 كيلومتـر بعـرض 400 متر 
المملكـة العربيـة السـعودية مـن الشـرق إلـى الغـرب، مـاًرا بمسـاحات تمثـل 
معظم الموائل الطبيعية في المملكة - كالسـهول السـاحلية الشرقية، والكثبان 
الرمليـة فـي صحـراء الدهنـاء، والسـهول الوسـطى، والمنحـدرات الصخريـة، 
والمرتفعـات، وسـهول تهامـة السـاحلية الغربيـة؛ حيـث تخفـي كل واحـدة مـن 
هـذه المناطـق كنوزهـا الفريـدة مـن النباتـات والحيوانـات المحليـة، فضـًا عن 

النفائس األثرية والثقافية.

القصيم: واحة الخضرة الغّناء
 الموئل:     منحدرات ووديان صخرية

 الدائرة المعنية:    إدارة التوزيع في المنطقة الوسطى
 الحجم:     34 كيلومتًرا مربًعا

 األنواع الرئيسة:     طائـر الـوروار العربـي األخضـر آكل النحـل، وطائـر 
العسـل،  وغريـر  األسـمر،  والنسـر  العربـي،  القّبـرة 

والبومة النسارية الفرعونية
يظهـر مـن جوانـب التـال الصخريـة المتموجـة والسـاحرة، الوديـان التـي 
يكسـوها شـجر السـُمر باإلضافـة إلـى مجموعـة متنوِّعة مـن النباتـات المحلية 
المزهرة. كما تظهر المسـوحات األولية انتشـار عدد من الزواحف، والثدييات 
الصغيـرة، والطيـور كالقليعـي أسـود الذيـل، وطائـر الَحَجـل الرملـي، باإلضافـة 
إلـى مـا يقـارب مـن 80 إلـى 100 نوع من الطيـور التي من المرجـح أن نعبر بها 

خال العام.

الرياض: المأوى اآلسر في عاصمة المملكة
 الموئل:     تال جيرية ومنحدرات.

 الدائرة المعنية:    إدارة التوزيع في المنطقة الوسطى.
 الحجم:     53 كيلومتًرا مربًعا.

 األنواع الرئيسة:     البـرص العربـي قصيـر األصابـع، والضـب، والثعلـب 
العربـي األحمـر، وطائر القّبرة العربـي، وطائر الوروار 

العربي األخضر آكل النحل.
تزدهـر النباتـات المحلية المتفتحة وأشـجار السـمر الضخمـة مكتملة النمو 
علـى التـال الجيريـة، والمنحـدرات المكسـوة بالحصـى، لتشـكل بذلـك موطًنا 
رائًعـا للزواحـف، والثدييـات الصغيـرة، باإلضافـة إلـى مـا يقـارب 80 نوًعـا مـن 
الطيـور، تتضمـن طائـر الحجـل الرملـي، والعصفـور األبلـق، والقّبرة، والنسـور، 

والصقور الجارحة.

خريص: الطيور المهاجرة تلّبي نداء الطبيعة
 الموئل:     صحراء صخرية رملية.

 الدائرة المعنية:    إدارة اإلنتاج في خريص.
 الحجم:      الحجـم الحالـي 38 كيلومتـًرا مربًعـا وسـيتم توسـعتها 

إلى 68 كيلومتًرا مربًعا بحلول عام 2020.
 األنواع الرئيسة:     الجـرذ العربـي، والثعلـب العربـي األحمـر، واألرنـب 

البري، وعضل جيسمان، والضب والجربوع األصغر.
تعـج بيئـة خريـص الصحراويـة التقليديـة بكـم مذهـل مـن الكائنـات، حيـث 
تزورهـا طيـور قادمة من أصقاع األرض في رحات هجرتها الموسـمية. وهذا 
الموئـل المحمـي بشـكل ممتـاز والمؤلـف مـن نباتـات كثيفـة تنمـو بيـن الكثبـان 
الرمليـة والسـهول الحصويـة واألراضـي الرطبـة. وتحتـوي خريـص علـى مـا ل 
يقـل عـن 42 نوًعـا مـن الطيور، و22 نوًعا مـن النباتات، و7 أنـواع من الثدييات، 

و3 أنواع من الزواحف، منها مجموعة من حيوان الضب المعرض للخطر.

6
25 يوليو ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

نائـب الرئيـس للخدمات الهندسـية في 
أرامكو السـعودية، األستاذ عبداهلل البيز، 
يتفقـد نبـات التيـن الشـوكي المـزروع فـي 
الحديقـة العلويـة لبـرج إثـراء، الـذي أثـار 
فـي  ترعـرع  كان طفـا  ذكرياتـه عندمـا 
الطائف يلتقط ثمار التين الشوكي فيها.

وأضـاف البيـز أن إدارة حمايـة البيئـة 
المعنيـة  اإلدارات  مـع  بالتعـاون  قامـت 
حيـوي  تنـوع  »مناطـق  ثمانـي  بتحديـد 
خاضعـة لحمايـة أرامكـو السـعودية، فمـن 
الشـيبة في الجنوب إلـى رأس تناقيب في 
الشـمال، ومـن أبـو علـي فـي الشـرق إلـى 
بلـغ مجمـوع مسـاحات  الغـرب  أبهـا فـي 

المناطـق حوالـي 900 كـم مربـع، كمـا أن 
هنالـك ثاثـة مواقـع أخـرى يجـري العمـل 
حيـث  م،  لعـا ا يـة  بنها تحديدهـا  علـى 
سـيصل بذلـك مجمـوع المناطـق المحمية 
مـن  مربـع  كـم   1000 مـن  أكثـر  لـى  إ

الموائل«.
ويضيـف البيـز قائـًا: »تسـاعد مناطق 
الخاضعـة  هـذه  الجميلـة  البيئـي  التنـوع 
للحمايـة، مجتمعـة، فـي المحافظـة علـى 
والحيوانيـة  النباتيـة  األنـواع  مـن  مئـات 
المحليـة، وتشـمل مـا يزيـد علـى 20 نوًعـا 
تتواجـد فقـط فـي شـبه الجزيـرة العربيـة 

دون غيرها«.
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منحدرات شدقم: ِشعب عامرة بالحياة 

 الموئل:     منحدرات وسدود صخرية.
 الدائرة المعنية:     إدارة أعمال إنجاز اآلبار في

    منطقة األعمال الجنوبية.
 الحجم:     3.9 كيلومتر مربع.

 األنواع الرئيسة:     السـحلية ضفدعيـة الـرأس، والصقـر الحـوام طويـل 
الساقين، ونسر األفاعي، ونبات الهرم القطري

ِشـعب ظليـل أّخـاذ لـم تطلـه األيدي يزخـر بتنـوُّع مترف فـي نباتاتـه المحلية 
المزهـرة، وعلـى موئـل هـذا المنحـدر المكسـو بالحجـر تقتـات عـدة أنـواع مـن 
النباتـات المسـتوطنة ومجموعـة من الزواحف سـاكنة الصخـور، باإلضافة إلى 
الثدييـات والطيـور، حيـث توجـد أعشـاش الصقـر الحـوام طويـل السـاقين، 

والعصفور القليعي أسود الذيل، والحمام الجبلي.

حرض: حيث تنمو الكائنات وتزدهر
 الموئل:     صحراء رملية ممزوجة بالحصى.

 الدائرة المعنية:    إدارة معمل الغاز في حرض.
 الحجم:     8.3 كيلومتر مربع.

 األنواع الرئيسة:     شـجر السـُمر )السـنط(، والثعلـب العربـي األحمـر، 
وعضل جيسمان، والضب، والجربوع األصغر

الوديـان  أحـد  الشـائكة  بأغصانهـا  النمـو  مكتملـة  السـُمر  تظلـل شـجرة 
المتقطعـة والمختبئـة فـي شـعاب سـهول حـرض المكشـوفة، كمـا تجـول فـي 
المنطقـة عـدد مـن الثدييـات الصغيـرة، كالجـرذ، وحيـوان العضـل، والجربـوع. 
باإلضافـة إلـى ذلـك يكسـو الغطـاء النباتـي المنخفـض المنطقـة ذات التربـة 
الرمليـة الطينيـة والمكسـوة بالحصـى المدكـوك مخلًفـا بيئـة مائمـة لطيـور 

القبرة، واألبلق، وعدد من الزواحف، بما فيها الضب.

العضيلية: مأوى حيوان الضب
منطقة حماية التنوُّع الحيوي في أرامكو السعودية

 الموئل:     صحراء رملية ممزوجة بالحصى.
 الدائرة المعنية:    إدارة إنتاج الغاز في منطقة األعمال الجنوبية.

 الحجم:    2.3 كيلومتر مربع
 األنواع الرئيسة:    الضب، وعشبة العلندى، )نبات نادر جًدا( 

بعـد اختفائهـا لمـدة 20 عاًمـا عـن المنطقة الشـرقية، ُوجدت فـي العضيلية 
عشـبة العلنـدى، النبتـة الطبيـة الشـعبية النـادرة، باإلضافـة إلـى 48 نوًعـا مـن 
النباتـات المحليـة، و35 طائـًرا، وسـت مـن الثدييـات، وسـبعة مـن الزواحـف، 
وأعـداد وافـرة مـن الضبـان. وقـد قامـت العضيليـة فـي بـادرة تُعـد األولـى مـن 
نوعهـا باللتفـات لحيـوان الضـب لكونـه مهـدًدا بالنقـراض فوضعـت علـى 
الطريـق أول لفتـة تُعنـى بحيـوان الضب فـي العالم: »هدئ من سـرعتك: معبر 

ضبان«.

ية في الشيبة: الطبيعة الخالصة في أنقى صورها  محمية الحياة البرِّ
منطقة حماية التنوُّع الحيوي في أرامكو السعودية

 الموئل:     بحار رملية. 
 الدائرة المعنية:    إدارة اإلنتاج في الشيبة.

 الحجم:     637  كيلومتًرا مربًعا.
 األنواع الرئيسة:     المهـا العربـي، وغـزلن الرمـال، والسـحلية ضفدعيـة 

الرأس، والنسر الذهبي، والنعام.
ـكل ربع مسـاحة المملكـة العربية  تترامـى الصحـراء المهيبـة إلى مسـافة تشِّ
السـعودية فيمـا يُسـمى »الربـع الخالـي«، ممثلـة أكبـر منطقـة صحراويـة رمليـة 
متصلـة فـي العالـم، لتمتـد إلـى مـا وراء محيـط الكثبـان الرمليـة الحمـراء 
الشـاهقة، وتطـل علـى مرافق الشـيبة التشـغيلية شـاهدة على مـدى المحافظة 

على البيئة وإحيائها في المناطق القاحلة.
وتحتمي خلف سـياج طوله 104 كلم مسـاحة 637 كم مربًعا من براري الربع 
الخالـي التـي ل تـزال محتفظة بطابعهـا بأصالتها وكثبانها الرمليـة الهائلة، 10 
نباتـات محليـة، و13 نوًعـا مـن الزواحـف، و18 نوًعـا مـن الثدييـات، و 176 نوًعـا 

من الطيور، منها 169 نوًعا من الطيور المهاجرة.
ويضـم الموقـع 10 أنـواع عربيـة متوطنـة، و39 مـن الــ 50 نوًعـا المدرجـة 
ضمـن القائمـة السـعودية لأنـواع ذات األولويـة فـي المحافظـة عليهـا وطنًيـا، 

و13 نوًعا مهّدًدا إقليمًيا.
يـة فهـي أنـواع مـن الحيوانـات التي اشـتهرت بها  أمـا دّرة هـذه المنطقـة البرِّ
شـبه الجزيـرة العربيـة، والتـي كانت على شـفا النقراض حتـى أعادتها أرامكو 
السـعودية لتتجـول مـرة أخرى بـكل حرية في هـذه الطبيعة األسـطورية، ونعني 

بها المها العربي وغزلن والنعام.

حديقة بقيق البيئية لألراضي الرطبة: األراضي الرطبة العجيبة البهية 
منطقة حماية التنوُّع الحيوي في أرامكو السعودية.
 الموئل:    األراضي الرطبة.

 الدائرة المعنية:    أعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية.
 الحجم:     2.5 كيلومتر مربع.

 األنواع الرئيسة:     السـحلية ضفدعيـة الـرأس، والثعلـب العربـي األحمر، 
والقنافذ الصحراوية، وطيور الغاق السقطرية

إلـى الغـرب من مرافق معالجة النفط في بقيق، تقبع محمية سـاحرة مؤلفة 
مـن أراٍض رطبـة، وكثبـان رمليـة، وطـوق مـن األشـجار المزروعـة. ومـن بيـن 
أجمـات البـوص الكثيفـة، يتغلغـل مـاء الصـرف الصحـي المعالـج ثاثًيـا ليعلـو 
جـزًءا مـن طبقـة صخرية مائية مكشـوفة على نحو طبيعي لتشـكل أرًضا رطبة 
مذهلـة، ومـأوى لما يزيد على 49 طائًرا، و34 نبتة، وأربع من الثدييات، وسـتة 
أنـواع مـن الزواحـف. ويُعـد هـذا الموقـع رائًعـا لمراقبـي الطيور، حيـث يحتوي 

على أول مخبأين لمراقبة الطيور في المملكة.

ع المبهر جبال الظهران: التنوُّ

 الموئل:     منطقة الجبال.
 الحجم:     1.4 كيلومتر مربع.

 األنواع الرئيسة:     القنافـذ الصحراويـة، والسـحلية الصفـراء المرقطـة، 
والرطاة المضلعة )نبات(، والفقع البري.

يـأوي فـي مقـر الشـركة عـدٌد وافـر مـن األنـواع التـي تعيـش فـي منطقـة 
الجبـال والتـال، واألخاديـد الرمليـة شـمالي غربي طريـق »بيننسـا بوليفارد« 
المشـجر. كمـا يوجـد 85 نوًعـا مـن النباتـات المحليـة السـتثنائية فـي هـذه 
المنطقـة - وهـي واحدة من أكثر المواقع النباتية تنوًعا في المنطقة الشـرقية 
ـــ تتشـارك فـي العيـش فـي هـذه المنطقـة مع أربـع ثدييـات على األقـل، وثاث 
زواحـف وأكثـر مـن 60 طائـًرا، منهـا خمسـة أنـواع مهـّددة بالنقـراض حـول 

العالم، وخمسة أنواع متوطنة.

حقل البّري: سجادة سحرية من األزهار البّرية

 الموئل:     الصحراء الرملية الممزوجة بالحصى.
 الدائرة المعنية:    إدارة معمل الغاز في البري.

 الحجم:     5 كيلومترات مربعة.
 األنواع الرئيسة:     السـحلية العربيـة ضفدعيـة الـرأس، والضـب، وصقـر 

العويسق، ونبتة األرطاة العربية.
تحتـوي أراضـي حقـل البـّري الصحراويـة ذات الرمـال الممزوجـة بالحصـى 
علـى مسـاحات مـن النباتـات المحليـة المزدهرة التي تـؤوي عديًدا مـن األنواع 
المقيمـة والمرتحلـة. وذلـك لمـا نعمت به مـن حماية ألكثر مـن أربعة عقود من 

الرعي المفرط وجمع الحطب وهواية قيادة السيارات على الصحراوية. 
وتحتـوي األرض المجـاورة للبنيـة التحتية التشـغيلية للموقع علـى طيور مثل 
الُقبَّـَرة والدقنـوش واألبلـق وطيـور األراضـي الرطبـة الصغيرة، التـي تعيش في 
مسـتنقعات ميـاه الصـرف الصحـي المعالجـة، وجحـور خلفهـا حيـوان الضـب 

المهدد بالنقراض على مستوى العالم.

محميـة أشـجار المانغـروف فـي خليـج رحيمـة: أشـجار المانغـروف المفعمـة 
بالحياة

منطقة حماية التنوُّع الحيوي في أرامكو السعودية
 الموئل:     غابة أشجار المنغروف.

 الدائرة المعنية:     إدارة خدمـات أحيـاء السـكن في المنطقتين الشـمالية 
والغربية.

 الحجم:     60 كيلومتًرا مربًعا.
الرمـادي، عشـرات األنـواع مـن  المنغـروف   األنواع الرئيسة:     أشـجار 
السمك والربيان، والعقاب، والنحام األكبر )الفنتير(.

تمتـد جـذور أشـجار المانغـروف المعمـرة فـي محميـة خليـج رحيمـة إلـى 
المناطـق الطينيـة المديـة والجزريـة لتبـث بذلـك النتعـاش والحيوية فـي هواء 
المنطقـة ومائهـا، وتغـذي الحيـاة الطبيعيـة علـى شـواطئ المملكـة. وكانـت 
أرامكـو السـعودية هـي التـي أنشـأت محميـة أشـجار المانغـروف هـذه، وتعمـل 
حالًيـا علـى إنشـاء مركـز لتثقيف الزوار وممشـى بين أشـجار المانغـروف حول 
موائـل المحمية األخاذة من أشـجار المانغروف وأهـوار المياه المالحة وموائل 

المد والجزر.

جزيرة أبو علي: محمية طيور معترف بها دولًيا
منطقة حماية التنوع الحيوي في أرامكو السعودية

 الموئل:     سهول ساحل الخليج العربي.
 الدائرة المعنية:    إدارة اإلنتاج في رأس تنورة.

 الحجم:     18 كيلومتًرا مربًعا.
 األنواع الرئيسة:     عضـل جيسـمان، وكـروان المـاء، وابـن آوى الذهبـي، 

وعشب الشسموس العربي )نبات(.
أعلنـت منظمـة بيردليـف إنترناشـيونال هـذه الجزيـرة منطقـًة للطيـور ذات 
أهميـة عالميـة، حيـث ترفـرف علـى أطـراف سـاحل جزيـرة أبـو علـي أعـداٌد ل 
الرمليـة،  الرمليـة، والمسـطحات  الكثبـان  الفراشـات حـول  لهـا مـن  حصـر 
ومسـتنقعات المانغـروف، وسـبخة السـهول المكشـوفة. ويزدهـر بداخـل هـذه 
التضاريـس المتنوعـة 32 نوًعـا مـن النباتـات المحليـة، وسـت مـن الثدييـات، 
ونوعـان مـن الزواحـف، و53 نوًعـا مـن الطيـور، فضـًا عـن أنـواع عـدة مـن 

الطيور المهاجرة التي لم تجِر دراستها بعد. 

منيفة: موائل ثرية زاخرة 
منطقة حماية التنوُّع الحيوي في أرامكو السعودية

 الموئل:     سهول ساحل الخليج العربي.
 الدائرة المعنية:    إدارة أعمال مصفاة رأس تنورة.

 الحجم:     18 كيلومتًرا مربًعا.
 األنواع الرئيسة:     اإلسـليح العربـي )نبـات(، وعضـل جيسـمان، والضـب، 
وعشـب الشسـموس العربـي )نبـات(، والنحـام األكبـر 

)الفنتير(. 
يحـط سـنوًيا مـا يزيـد علـى 150 نوًعـا مـن الطيـور المهاجـرة علـى عـدد من 
الموائـل فـي منيفـة كسـاحلها السـاحر، ومسـطحاتها الرمليـة، ومنخفضاتهـا 
السـاحلية، وهضبتهـا المفتوحة، وأهـوار المياه المالحة فيها، وكذلك سـبختها 
الملحيـة لتأخـذ حصتهـا مـن بيئتهـا الخصبة التي تضـم 41 نوًعا مـن النباتات. 
كمـا تضـم هـذه المنطقـة سـًتا مـن الثدييـات، وأربعـة زواحـف، و54 نوًعـا مـن 

الطيور، وتستضيف أيًضا الضب الذي يقُدم من مناطق أخرى.

رأس تناقيب/السفانية: جوهرة الطبيعة البراقة
منطقة حماية التنوُّع الحيوي في أرامكو السعودية.

 الموئل:     سهول ساحل الخليج العربي.
 الدائرة المعنية:    إدارة اإلنتاج على اليابسة في السفانية.

 الحجم:     29 كيلومتًرا مربًعا.
 األنواع الرئيسة:     الفقـع البـري، والضـب، وطيـور الخرشـنة البنغاليـة، 

وطيور الغاق السقطرية، ونبات الهرم القطري
يتألـف هـذا الموقع الفريد على السـهول الشـرقية من موائل سـاحل الخليج 
المتألـئ، والسـهول السـاحلية، والسـبخات الملحيـة ـــ ليذكرنا بمـا كانت تبدو 
ـن هـذه المنطقـة 32 نوًعـا  عليـه المنطقـة الشـرقية فـي وقـت مـا. حيـث تتضمَّ
مـن النباتـات، وموئـًا لثمانية أنـواع من الثدييـات الصغيرة، وخمسـة أنواع من 
الزواحـف، و48 نوًعـا مـن الطيور. كما أن هذه المنطقـة تُعد بمثابة ماذ عابر 
للعشـرات مـن أنـواع الطيـور السـاحلية المهاجـرة التـي تنعـم كل عـام بالتنـوُّع 

الحيوي الغني في المنطقة.
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كانــت لحظــة رائعــة لمســؤول محميــة الشــيبة، فالــح 
الســبيعي، عندمــا شــاهد ألول مــرة المهــا العربيــة 
المحــررة مــن األســر حديًثــا وهــي تتحــرك برشــاقة عبر 
أحــد الكثبــان الرمليــة الحمــراء الضخمــة فــي الربــع 

الخالي.
وقــال الســبيعي: »كان والــدي يحدثنــا دائًمــا عــن 
القصــص التــي أخبــره عنهــا جــدي عــن أنــواع الثدييــات 
المختلفــة التــي كانــت تجــوب صحــراء الربــع الخالــي 

قبل أن يقضي عليها الصيد الجائر«.
يلــف العبــق الســاخن لحــرارة الصحــراء محميــة 
الشــيبة البريــة المذهلــة الممتــدة علــى مســاحة 637 
ــا، ليعانــق ثاثــة أنــواع مــن الحيوانــات  كيلــو متــًرا مربًع
ســاعدت أرامكــو الســعودية علــى إعادتهــا للوجــود مــن 
حافــة النقــراض فــي العــام 2016م وهــي المهــا العربــي 

وغزال الرمال والنعام.
وتجــاور محميــة شــيبة مرافــق الشــركة الضخمــة 

ــر  ــة لمشــروع عالمــي كبي ل قصــة خاب ــة، وتشــكِّ الرائع
لســتعادة التنــوُّع الحيــوي فــي أكبــر مســاحة ممتــدة مــن 

صحراء الرمال على مستوى العالم.
ولــم يكــن مــن الممكــن أن توجــد هــذه المحميــة التــي 
تهــدف إلــى اســتعادة نظــام بيئــي كامــل لــول براعــة 
أرامكــو الســعودية وابتكارهــا وعزمهــا لتطويــر حقــل 
ل تحدًيــا كبيــًرا فــي عــام  الــذي شــكَّ نفــط الشــيبة 

1995م.
وقــال الســبيعي: »كلنــا جميًعــا نمثــل جــزًءا مــن جهــود 
المحافظــة علــى البيئــة إلعــادة أنــواع كادت أن تنقــرض 
يــة الكبرى  إلــى الحيــاة فــي واحــدة من آخــر مناطــق البرِّ
المتبقيــة فــي العالــم. إنــه أمــر لــم يحــظ بتجربتــه 

الكثير من الناس«.
وأضــاف: »إن محميــة الشــيبة هــي الدليــل الحــي 
علــى أن أرامكــو الســعودية ل تحمــي البيئة فحســب، بل 

تسعى إلعادتها إلى حالتها األولى«.

يقول مدير إدارة 
حماية البيئة، 

األستاذ عمر 
عبد الحميد، إن 

كل شخص 
يمكنه أن يكون 

مشارًكا في 
حماية بيئة 
المملكة من 

خالل: 

زراعة
األشجار المحلية

تجّنب
المناطق ذات الغطاء النباتي عند 

دة القيادة على الطرق غير المعبَّ

إعادة 
التدوير

الحد
من االستخدام الزائد 

للسلع والخدمات

استخدم
ما لديك من أكياس قابلة إلعادة 

االستخدام للتسوق
تجّنب

رمي المخلفات

تحويل
الغذاء غير المرغوب فيه والعناصر 

القابلة للتحلل الحيوي إلى سماد

تجّنب
حرق الكثير من الحطب عند التخييم أو 

استخدام موقد غاز بداًل من الحطب

تقليل
استهالك اللحوم

رمــال  فــوق  عالًيــا  الصقــر  تحليــق  لمشــهد  كان 
الصحــراء الذهبيــة ظهيــرة ذلــك اليــوم، أثــر عميــق فــي 
صياغــة صلــة الصبــي الشــاب بــدورة الحيــاة الثمينــة 
علــى كوكبنــا، إذ غــرس بداخلــه طموحــات عميقــة تجــاه 

المحافظة على جمال هذه البيئة. 
تــرك لقــاء ذلــك الصقــر الرائــع الــذي حــط علــى 
أعلــى شــجرة الســنط انطباًعــا عميًقــا علــى ابــن األعوام 
ــي  ــب ف ــى اللع ــذي نشــأ عل ــي، ال ــود المطرف الســتة حم

صحراء المنطقة الشرقية مترامية األطراف.
ــا أعلــى الشــجرة، أقــرب مــا  يقــول حمــود: »كان واقًف
يكــون مــن رأســي، يتــأأل منقــاره وســاقاه الصفــراوان 
أمــام بيــاض صــدره، وكــم بــدا لــي ضخًمــا مهــوًل عندمــا 

مد جناحيه ليحلّق بعيًدا«.
وبعــد أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، وعقــب تخرجــه 

مــن قســم العلــوم البيئيــة فــي جامعــة كينجســتون بلنــدن، 
عــاد حمــود المطرفــي إلــى المنطقــة الشــرقية للعمــل 
ــر مــن 700  ن مــن أكث ــوَّ ــه المك ــة مــع فريق كمنســق للبيئ
عامــل فــي محطــة الغــاز فــي البــّري، يُســهمون جميعهــم 
فــي المحافظــة علــى الجيــوب الحيويــة للموقــع ذي 

التنوُّع الحيوي الممّيز.
ويقــول المطرفــي، واصًفــا حمايــة البيئــة بأنهــا التــزام 
ــدة بيــن  علــى الجميــع، إن هنــاك عاقــة تبعيــة معقَّ

نوعية حياتنا والعيش بانسجام مع البيئة.
ــك،  ــا نمل ــة هــي كل م ــه: »إن البيئ ــك بقول ويوضــح ذل
حيــث إن حياتنــا جميًعــا تعتمــد علــى الميــاه العذبــة 
النظيفــة، وأي خلــل يصيــب نظــام التنــوُّع الحيــوي، الــذي 
ينظــف لنــا المــاء، والهــواء، والتربــة، ســيؤثر حتًمــا علــى 

جودة حياتنا«.

تختــرق قمــم جبــال الســروات الخابــة ُحُجــب الغمــام 
المكســو بالضبــاب علــى امتــداد الجانــب الغربــي مــن 
ــى  ــال يطــل عل لة خطـًـا مــن رؤوس الجب ــة، ُمشــكِّ المملك
أرض مــن عجائــب الطبيعــة المذهلة على ســفوح عســير 

الجنوبية.
بتاريــخ  الغنــي  العريــق  المــكان  بيــن جنبــات هــذا 
كنــز  يكمــن  وتقاليدهــا  وعاداتهــا  العربيــة  الجزيــرة 
ــة  ــة عالمي ــا بأهمي ــوي، نابًض ــوُّع الحي ــن التن متشــابك م

ثمينة.
وتقــوم أرامكــو الســعودية منــذ أكثــر مــن 20 عاًمــا 
بحمايــة وتحســين محميــة خضــراء فــي مناطــق أعمالهــا 
علــى  ممتــد  مذهــل  طبيعــي  جمــال  ذات  أبهــا،  فــي 

مساحة 49 كيلومتًرا.
ومــن بيــن تشــكيات الصخــور الضخمــة، المكســوة 

بالنباتــات المتشــابكة، والتــال المنحــدرة، والســهول 
العشبية، واألسرة المائية، تبدو آلف الكائنات الحية. 

ويقــول المنســق البيئــي، محمــود داغســتاني، إن أبهــا 
تقــع علــى مفــرق ثــاث طــرق لهجــرة الطيور مــن إفريقيا 
دة  أنــواع مهــدَّ وآســيا والهنــد، وتُعــدُّ موطًنــا ألربعــة 

بالنقراض ُعثر عليها حصرًيا في الموقع.
ويُعــدُّ داغســتاني، خريــج الجيوفيزيــاء البحريــة، أحــد 
أبنــاء الجيــل الثانــي فــي أرامكــو الســعودية، ويصــف 
داغســتاني موقــع أبهــا الجميــل الكاســيكي بأنــه »ليــس 

له مثيل«. 
التــي  بالطريقــة  الشــديد  بالفخــر  »أشــعر  وقــال 
تحافــظ بهــا أرامكــو الســعودية علــى البيئــة وتحســنها«. 
فبــدًل مــن الكتفــاء بالحديــث، أثبتنــا بأفعالنــا كيفيــة 

تعاملنا مع البيئة«.

حقل البرِّي
التزام على الجميع

أبها
المحافظة

على جمال الطبيعة

خريص
حماية البيئة..

تعني الكثير ألعمالنا

الشيبة
ية  استعادة الحياة البرِّ

في الصحراء

حمود المطرفي، وهو يقوم بتفتيش منشآت تشغيل معمل الغاز في البّري والمناطق الطبيعية المحيطة به. المطرفي شغوف 
بهذه الطبيعة منذ كان صبًيا صغيًرا، لذلك فهو ال يزال ينصح أبناء إخوته وأخواته الصغار بحماية البيئة.

ع الحيوي، بأشجار السنط الوارفة. وينصح محمد داغستاني، بالمحافظة على البيئة  تزخر أبها التي ُتعد كنًزا من كنوز التنوُّ
في كل ما نقوم به من أعمال. 

ــام الحــارة فــي فصــل الصيــف، تتدافــع  فــي أحــد األي
ــاء لتنقــش  ــرة الســاخنة فــوق صحــراء الدهن ــاح الظهي ري

على رمالها الجافة تموجات هائلة.
وعندمــا ينســاب هواؤهــا الملتهــب إلى حافــة الصحراء 
الجنوبيــة الوســطى القاحلــة، يصــل إلــى جوهــرة خضــراء 
هائلــة مــن التنــوُّع الحيــوي تحيــط بأحــد أكبــر المنشــآت 

المنتجة للنفط في العالم، أل وهي خريص.
رطبــة اصطناعيــة  المشــاهدة ألرض  ومــن منصــة 
مســاحتها 8 آلف متــر مربــع فــي خريــص، يقــوم مهنــدس 
عمليــات التصنيــع صهيــب الحجــاج حســين، ومنســقة 
البيئــة، عايــدة الهاجــري، بالتقــاط صــورة علويــة شــاملة 
للطبيعــة المذهلــة الواقعــة فــي أحــد األجــزاء األكثــر 

جفاًفا في المملكة العربية السعودية.
ــوي الثميــن فــي خريــص،  ــوُّع الحي ــة هــذا التن إن حماي
مــن الرعــي الجائــر والتصحــر، يُعــد شــهادة علــى مــا 

توفره أرامكو السعودية للبيئة من حماية وتحسينات.

ــت  ــي قام ــة الت ــل البيئ ــادة تأهي ــود إع ــن خــال جه وم
بهــا أرامكــو الســعودية، أخــذت موائــل جديــدة للطيــور 

والحيوانات في الظهور.
ــة  ــة مــن جامع ــج الهندســة المدني ــب، خري ــول صهي يق
ــا  ــو م ــق مــن المــاء، فه ــدن: »كل شــيء ُخل ــل فــي لن بروني
الظــروف  فــي  حتــى  المختلفــة،  البيئــات  بــه  تحيــا 

الصحراوية القاسية«.
ويؤكــد أنــه مــن األفضــل دائًمــا فــي مجــال النفــط 
والغــاز اختيــار الحلــول التــي تعطــي األولويــة للبيئــة، ليــس 
فقــط ألنهــا األمــر الصحيــح الــذي يجــب القيــام بــه، ولكن 

ألن عائدها القتصادي أفضل على المدى الطويل.
الهندســة  قســم  الهاجــري خريجــة  عايــدة  وقالــت 
ــات المتحــدة  ــغ فــي الولي ــة فــي جامعــة وايومن الكيميائي
ــة: »مــع اســتمرار نمــو مســاحة األرض الازمــة  األمريكي
ــا تجــاه  ــك التزامن ــص، يســتمر كذل ــة خري ألعمــال منطق

التنوُّع الحيوي«.

المياه مصدر أساس للحياة، ويفتخر صهيب الحجاج بالعمل الذي يقوم به مع فريق خريص لتنمية مجموعة الكائنات الحية 
في الموقع: وُيضيف: »كم كانت فرحة الجميع غامرة عندما شاهدنا أول طائر يحط ليشرب الماء بعد أن امتألت األراضي 

الرطبة الجديدة بالمياه«.

دة باالنقراض في محمية صغيرة أواًل قبل إطالقها إلى المحمية األوسع،  يؤكد فالح السبيعي، أنه يتم إدخال الحيوانات المهدَّ
ويضيف قائاًل: »بدأنا في المحمية بـ 35 غزااًل و35 من المها العربي، وأصبح تعداد كل منهما يقترب اآلن من المائة ، وتم 

ية«. إطالق حوالي 70% منها إلى البرِّ
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مفتاح المرونة
في إدارة األزمات 

واستمرارية األعمال
الخبـر - نّظـم قسـم إدارة األزمـات والسـتمرارية فـي 
أرامكـو السـعودية، التابـع إلدارة تخطيـط وتنظيـم توريـد 
الزيت، مؤخًرا، ورشـة عمل تناولت إدارة األزمات وضمان 
اسـتمرارية أعمـال المشـروعات المشـتركة والشـركات 
التابعـة لها، بهدف التنسـيق بين ممارسـات إدارة األزمات 
وأطـر العمـل التـي تتـّم مـن خالها فـي سـبيل تحقيق قدر 
أكبـر مـن المرونـة. وحضـر هـذه المناسـبة أكثـر مـن 200 
ممثل من 37 شـركة تابعة سـواء أكانت محلية أم دولية أم 

مشروًعا مشترًكا.

زيادة وتيرة المرونة
وفـي إطـار التوفيق بين اسـتمرارية األعمال وأُطر عمل 
األزمـات، يقـوم قسـم إدارة األزمـات والسـتمرارية فـي 
أرامكـو السـعودية، بـدور رئيس في تسـريع وتيـرة المرونة 
في المشـروعات المشتركة والشـركات التابعة لها، تزامًنا 
مـع سـعي أرامكـو السـعودية لتصبـح الشـركة الرائـدة فـي 

مجال الطاقة، والكيميائيات المتكاملة عالمًيا.   

وكانـت ورشـة العمـل بمثابـة أرضيـة مناسـبة لدراسـة سكوت بالدوف
فـي  التنسـيق  فـرص  وترسـيخ  الحاليـة،  الممارسـات 
المسـتقبل بين اسـتمرارية األعمال وتطوير إدارة األزمات 

للعمل على تنفيذ تدابير فاعلة لتخفيف المخاطر.
الزيـت  توريـد  وتنظيـم  تخطيـط  إدارة  مديـر  وأثنـى 
علـى  السـبيعي،  محمـد  األسـتاذ  )آنـذاك(،  بالوكالـة 
الحضـور لدورهـم في تحسـين مرونة عمل دوائر الشـركة 
علـى المسـتوى الفـردي والجماعـي، وحـّث الجميـع علـى 
اغتنـام فرصـة التعـاون والتشـارك إقـراًرا منـه بـأن هـذا 

الهدف ل يمكن تحقيقه فردًيا.

مقومات المرونة
وأشـار السـبيعي إلـى أن مقومـات المرونـة تتمثـل فـي 
إدارة مخاطـر المؤسسـات وإدارة الطـوارئ واألزمـات، 
إضافـة إلـى إدارة اسـتمرارية األعمـال. وشـجع أعضـاء 
الوفـود علـى السـتفادة مـن ورشـة العمـل فـي التعلّـم مـن 
بممارسـات  معرفتهـم  وتعميـق  بعًضـا،  بعضهـم  خبـرات 

الشركة لتحقيق أهداف ورشة العمل.
كما أشـار رئيس قسـم إدارة األزمات والسـتمرارية في 

أرامكـو السـعودية، ريتشـارد ريـد، إلـى أهمية رؤية القسـم 
المتعلقـة بالمرونـة فـي حمايـة مصالـح أرامكـو السـعودية 
مـن الخسـائر المباشـرة، ومـا قـد تسـببه األزمـات مـن 

فترات تعطل لحقة.
وسـلَّط ريـد الضـوء علـى تاريـخ الشـركة الطويـل فـي 
ضمـان كفـاءة األداء مـع عمائها على المسـتويين المحلي 
المكثـف  نتيجـة لإلعـداد  إل  يكـن  لـم  الـذي  والدولـي، 
لخطـط طـوارئ جاهـزة للتشـغيل، إضافـة إلـى القـدرات 

الفاعلة لاستجابة لحالت الطوارئ.
وقـال إنـه مـن خـال العمـل التعاونـي والتوفيـق بيـن 
الممارسـات، سـيكون أعضـاء الوفـود فـي وضـع أفضـل 
للبناء على سـمعة شـركتهم مـن حيث الموثوقيـة، والتكيف 
مـع تحديات السـوق العالمية، ودمج أفـكار جديدة مبتكرة 

لدفع التحسين المستمر.

مهمة قسم إدارة الطوارئ 
وضمان استمرارية األعمال

إدارة  لقســم  والمحــّددة  الواضحــة  المهمــة  كانــت    
األزمــات والســتمرارية فــي أرامكــو الســعودية، بمثابــة 
والشــركات  المشــتركة  المشــروعات  لممثلــي  نمــوذج 

التابعــة، المســؤولين عــن تنفيــذ إســتراتيجية اســتمرارية 
األعمــال وإدارة األزمــات. وتشــمل مهمــة القســم مــا يلي:

•  الريـادة فـي تطويـر برامـج تحافـظ علـى اسـتمرارية 
أعمال الشركة.

•  ضمـان إدارة األزمـات بفاعليـة مـن خـال المشـاركة 
اإليجابية مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية.

•  تقديـم الدعـم للمسـؤولين التنفيذييـن فـي الشـركة 
أثناء األزمة.

ومراعـاة لتنـوع الحضـور، تناولـت العـروض التقديميـة 
مجموعـة متنوعـة مـن الموضوعـات شـملت إدارة مخاطـر 
المؤسسـات، وعمليـة دمـج اسـتمرارية األعمـال، وتنفيـذ 
إدارة األزمـات على المسـتويين التشـغيلي واإلسـتراتيجي، 
وإدارة العاقات العامة أثناء األزمات، واألمن السيبراني. 
تنسـيق  مركـز  فـي  بجولـة  الوفـود  أعضـاء  قـام  كمـا 
األعمـال التابـع إلدارة تخطيـط وتنظيـم توريـد الزيـت، 
شـهدوا فيهـا المسـتوى المتقـدم الـذي وصـل إليـه منهـج 
أرامكو السـعودية في استمرارية األعمال وإدارة األزمات، 
ممـا أسـفر عـن سلسـلة مـن المبـادرات للعمـل مًعـا فـي 

المجالت ذات الهتمام المشترك.

يف ملتقى نظمته مصفاة الرياض لتشجيع اإلبداع..

أفكار مبتكرة تصنع الفرق

الريـاض، مؤخـًرا،  إدارة مصفـاة  نّظمـت   - الريـاض 
ملتقـى البتـكار السـنوي بمشـاركة أكثـر مـن 200 موظـف 
مـن مختلـف إدارات الشـركة، باإلضافـة إلـى عـدد مـن 
المورديـن المحليين. وحمل الملتقى شـعار »أفكارك تصنع 
الفـرق«، حيـث شـارك فيـه موّظفـون مـن إدارة أسـاليب 
التصنيـع والمراقبـة، وإدارة الخدمـات الستشـارية، وإدارة  

معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعي فـي ينبع، كمـا تضّمن ماجد الزهراني
معرًضـا اسـتعرض مـن خالـه مـا يقـرب مـن 30 مشـارًكا 
والسـامة،  القيمـة،  تحقيـق  مجـالت  فـي  ابتكاراتهـم 
والحلـول الذكيـة، وتحسـين األعمـال، وتقنيـات التفتيـش، 
األبعـاد،  ثاثيـة  والتقنيـات  الثابتـة،  المعـّدات  وحلـول 
وتحسـين الموثوقيـة، وإطالـة العمـر التشـغيلي للمعـّدات، 

وإدارة المعرفة.
افتتـح الملتقـى مديـر إدارة مصفـاة الريـاض، األسـتاذ 

عبدالرحمـن الفاضـل، الذي أّكد في كلمتـه أهمية البتكار 
والختـراع بقولـه: »إن أي شـركة تغفـل عن أهميـة البتكار 
فـي أعمالهـا اليوميـة سـوف تتخلّـف عـن الركـب، إذ إّن 
األسـواق فـي هـذه األيـام مليئـة بالتحديـات والمنافسـة«. 
وأشـار  الفاضـل إلـى أن 45٪ مـن األفـكار المبتكـرة فـي 
إدارة مصفـاة الريـاض تأتي من الفنيين والمشـغلين، ألنهم 
هـم الذيـن يواجهـون التحديـات يومًيـا. وأضـاف الفاضـل: 
»البتـكار ليـس خيـاًرا، وإنمـا هـو أولويـة فـي أعمالنـا، مـن 

أجل توفير الجهد والمال والوقت«.

أداة لمواجهة تحديات األعمال
وتحـّدث الفاضـل عـن الفوائـد التـي يقّدمهـا برنامـج 
البتـكار، قائـًا: »إن برنامـج البتـكار فـي إدارة مصفـاة 
الريـاض هـو أداة لمواجهـة تحديـات األعمـال والقضايـا 
المزمنـة بأكثـر الطـرق أمًنـا وفاعليـة، وهـو أيًضـا منصـة 
الجديـرة  وأفكارهـم  آرائهـم  عـن  للتعبيـر  للمبتكريـن 
بالتنفيـذ، لمسـاعدة الشـركة علـى المنافسـة فـي مجـال 
البتـكار«. وأضـاف قائـًا: » إن ملتقـى البتـكار فـي إدارة 
التـي تسـتخدمها  الريـاض هـو إحـدى األدوات  مصفـاة 

اإلدارة لتشجيع ثقافة البتكار وتعزيزها«.
وقـد مّثـل الملتقـى فرصـة مؤاتيـة لتكريـم المبتكريـن 
ولجنـة إدارة البتـكار فـي إدارة مصفـاة الريـاض، كمـا 
علـى  الموظفيـن  فيـه  المشـاركين  بتـكارات  ا حّفـزت 
المشـاركة بأفكارهـم الُمبتكـرة. وأشـار الناظـر اإلداري 
بالوكالـة لقسـم الهندسـة، يوسـف البلـوي، إلـى تطـّور بيئـة 
البتـكار فـي اإلدارة، موّضًحـا أنـه عنـد النظـر إلـى الـوراء 
علـى مـدار العام الماضي، يمكـن للمرء أن يرى أن موظفي 

إدارة مصفـاة الرياض كانوا يفكـرون بطريقة مبتكرة وغير 
تقليدية.

وأضـاف البلـوي: »لقـد أشـاد أحـد تقاريـر البتـكار فـي 
الشـركة بـإدارة مصفـاة الريـاض باعتبارهـا إحـدى أكثـر 
ويمّثـل  السـعودية،  أرامكـو  فـي  ابتـكاًرا  العمـل  بيئـات 
الموظفـون ذوو الكفـاءة العاليـة فـي اإلدارة عامـل النجـاح 
الرئيـس الـذي أسـهم فـي الوصـول لهـذا المسـتوى العالـي 

من التمّيز«.

االختراعات واالبتكارات واألفكار
وخـال الملتقـى، قّدم ماهـر العنزي، من وحدة هندسـة 
أعمال التشـغيل فـي إدارة مصفاة الريـاض، عرًضا بعنوان 
»نظـام الحسـاب التلقائـي للتكوينـات الملحيـة فـي وحـدة 
توّقـع  علـى  النظـام  يسـاعد  حيـث  باألعمـال«،  التحكـم 
الملحيـة، وحسـاب  التكوينـات  الناشـئة عـن  المشـكات 
نسـبة المياه المضافة الضرورية لتجنب اإليقاف القسـري 
للوحـدات نتيجـًة لتراكـم األمـاح. كمـا قـّدم موظفـون فـي 
الورشـة الميكانيكيـة فـي اإلدارة حـًا مبتكـًرا للنقـل اآلمـن 
مصفـاة  فـي  »ُصنـع  عنـوان  تحـت  الثقيلـة،  للمعـدات 
الريـاض«، حيـث حـاز هـذا البتـكار جائـزة ضمـن برنامـج 
تكريـم التمّيـز فـي مجال السـامة فـي عام 2018م، وُرّشـح 

بقوة من أجل تسجيله كبراءة اختراع للشركة.
لتبـادل  جلسـات  الملتقـى  تضّمـن  ذلـك،  جانـب  إلـى 
المعرفـة، حيـث ُقّدمـت عـدة عـروض حـول تاريـخ برنامـج 
البتـكار فـي إدارة مصفاة الريـاض، والتحسـينات لبرنامج 
البتـكار فـي الشـركة، والبتـكارات المتعلقـة بــ »التصميـم 

األمثل ألنظمة البخار والطاقة«.

سلمان السليمان، يعرض تقنيات قياس مستوى المائع في الخزان في إدارة مصفاة الرياض، ضمن الحلول الذكية التي تّم 
تطويرها بمشاركة إدارة أساليب التصنيع والمراقبة. وكان السليمان أحد المبتكرين الذين عرضوا ابتكاراتهم خالل ملتقى 

االبتكار في مصفاة الرياض.

تطرق ريتشارد ريد في كلمته االفتتاحية إلى أهمية رؤية قسم إدارة الطوارئ وضمان استمرارية األعمال في أرامكو السعودية 
لتحقيق المرونة في حماية مصالح أرامكو السعودية من الخسائر المباشرة، وما قد تسببه األزمات من فترات تعطل الحقة.
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التعامل األمثل مع الطفل املصاب بالسكري 

اح هدى صبَّ

ـل األجداد فـي تربيـة أحفادهم  يتلف  يعتقـد البعـض أن تدخُّ
سـلوكهم، ولكـن الواقـع الحياتـي يظهـر خـاف ذلـك، فاألطفـال 
الذيـن يرعاهـم أجدادهـم كثيـًرا مـا يتطـورون على نحـو أفضل، 
وهـو مـا أكـده أكاديميـون مـن جامعـة أكسـفورد. ويـرى البعـض 
أيًضـا أن الفـارق الزمنـي الكبيـر بيـن األجـداد واألحفـاد قـد 
يشـّكل حاجـًزا، لكنـه فـي الحقيقـة جسـر يثـري بـه الطرفـان 
بعضهمـا بعًضـا. فقـد كشـف استشـاريو الطـب النفسـي عـن 
عاقـة  باعتبارهـا  واألحفـاد  األجـداد  بيـن  العاقـة  طبيعـة 
متبادلـة، فمثلمـا ينقل الجد أو الجـده خبرتهما إلى الطفل فمن 
الممكـن أن يقـوم الطفـل أيًضـا بنقـل إحـدى خبراتـه إليهمـا 
كاسـتعمال الهاتـف الجـوال، واسـتخدام بعـض التطبيقـات عليـه 
ليتواصـل مـع أصدقائـه، فتبـادل المعرفـة هـذا يوّطـد العاقـة 
ويمكـن  للطرفيـن.  ممتًعـا  مًعـا  الوقـت  ويجعـل قضـاء  بينهمـا 
لأجـداد أيًضـا أن يجنـوا الفائـدة نفسـها فقضـاء بعـض الوقـت 

مـع أحفادهـم يسـاعد علـى تعزيـز قدراتهـم العقليـة وتنميـة 
شـعورهم بالذات، ويبعد عنهم اإلحسـاس بالوحدة الذي يعمق 
لديهـم الشـعور بالعزلـة الجتماعيـة ويصيبهـم بالكتئـاب. كمـا 
أفـادت أحـدث الدراسـات الطبيـة أنـه كلمـا توطـدت العاقـة 
بيـن األجـداد واألحفـاد، كلمـا اكتسـب الطفل معـارف وخبرات 
مـان لـه  عـدة مـن خـال معايشـته اليوميـة لجديـه، فهمـا يقدِّ
الـذي يمكـن أن  العاطفـي  الفـراغ  المعنـوي ويمـآن  الدعـم 
يحدثـه طـاق والديـه أو غيـاب أحدهمـا، عـاوة علـى دورهما 
اإليجابـي فـي تلطيـف األجـواء وتهدئـة األطفـال وقـت األزمات 
التـي تطـرأ داخـل األسـرة. ولأجـداد دورهـم اإليجابـي فـي 
تعزيـز ثقـة أحفادهم بأنفسـهم من خال إبـراز أجمل صفاتهم 
أمـام اآلخريـن، كمـا يعلمونهـم كثيـًرا مـن المهـارات الحياتيـة 
كالعتمـاد علـى أنفسـهم فـي ترتيـب أغراضهـم، والهتمـام 
بنظافتهـم الشـخصية، خاصـة أن لديهـم وقًتـا أكبـر لاسـتماع 
ألحفادهـم وحـّل مشـكاتهم بحكمـة علـى عكـس آبائهـم الذيـن 

قد تشغلهم ظروفهم العملية عنهم. 

اح  هدى صبَّ

منـذ لحظـة تشـخيص إصابة الطفل بالسـكري،  تبـدأ رحلة 
التفكيـر فـي كيفيـة التأقلـم والتعايش مـع المـرض،  وهنا يأتي 
تعنـي حرمانـي مـن  بالسـكري  الطفـل: هـل إصابتـي  سـؤال 
األطعمـة المحببة كاآليس كريم والمقرمشـات؟ وكيف اسـتمتع 

بحياتي كمريض سكر صغير السن؟ 
يصرح اختصاصيو الطب النفسـي أن الطفل مريض السـكر 
الـذى يعيشـه فـى سـن مبكـرة، وعلـى  يعانـى مـن الختـاف 

األسرة

األبويـن فـى هـذه الحالة أن يكونـا أكثر درايـة بطبيعة المرض، 
وحالة الطفل النفسـية ومسـاعدته على التأقلم مع حالته، وأّل 
يُعّده مرًضا بل مجرد اختاف بسـيط فى نظام الجسـم يمكن 
تجـاوزه والتعايـش معـه إذا تـم اللتـزام بالحتياطـات المنوطـة 
تتطلـب  ول  الممتنـع،  بالسـهل  المختصـون  لـذا وصفـه  بـه؛ 
اإلصابـة بـه الحرمـان مـن األطعمـة، حيث يمكـن للطفـل تناول 
معظمهـا، ولكـن بمقاديـر محـددة وفًقـا لنظامـه الغذائـي. كمـا 
يجـب أل تكـون حيـاة الطفـل متمحـورة حـول مرضـه، ولكـن 
يجـب حـث الطفـل علـى المشـاركة فـي األنشـطة المحببـة لـه 
كالرسـم أو أي هوايـة رياضيـة لمزيد من الثقـة بالنفس ولخلق 

المجـال الـذي يتميـز فيه ويتحـدث عنه، بدًل من كـون الحديث 
عنـه دائًمـا مرتبًطـا بمرضـه. ويؤكـد استشـاريو الطـب النفسـي 
الـوّد  مـن  بجـو  بإحاطتـه  نفسـًيا  الطفـل  دعـم  علـى ضـرورة 
والتفاهـم، وأن تكـون ُمعاملـة األهـل للّطفـل طبيعّيـة بعيـدة عـن 
اإلفـراط فـي تدليله بسـبب مرضه، إن الصحة النفسـّية للطفل 
تعتمـد علـى نوعّية انفعال الوالديـن وآلية تعاملهمـا معه، وفيما 

يلي بعض النصائح لمساعدته على التأقلم مع المرض:
نفسـه  لمـرض  ا لديهـم  ء  أصدقـا مـع  الطفـل  •  دمـج 
عـن  معهـم  التحـدث  يسـتطيع  كـي  اللعـب  ومشـاركتهم 

مرضه بحرية .
•  جعـل الطعام الصحي وفًقا لنظامه الغذائي أسـلوب حياة 
نظامـه  إذا خالـف  نهـره  عـن  والبتعـاد  كلهـا،  لأسـرة 
الغذائي، بل مناقشـته بهدوء وإقناعه بأن الغذاء الصحي 
وممارسـة األنشـطة البدنيـة هـو سـبيله لكـى يعيـش حيـاة 

طبيعية. 
•  مكافئتـه ببعـض الحلـوى بين الحيـن واآلخر بالتنسـيق مع 

الطبيب المختص كى ل يشعر بالحرمان. 
بالعقـل  بعـد هدوئـه  نوبـات عصبيتـه، ومعاتبتـه  •  تحمـل 

والمنطق. 
الطبيـب، ومناقشـته فـي كافـة  المنتظمـة مـع  •  المتابعـة 

األمور الصحية والنفسية للطفل.

هل شريك حياتك نرجسي؟
•  ل ينظــر إلــى اآلخريــن بعيــن المســاواة، بــل يعتقــد 

أنه متفوق في كل النواحي على اآلخرين. 
•  حســاس جــًدأ إذا تعــرَّض للنقــد وقد يصبــح غاضًبا 
وغيــر صبــور إذا لــم يتلــق المعاملــة الخاصــة التــي 

يتوقع أنه يحتاجها.
•  لــدى الشــريك النرجســي مشــكات فــي تنظيــم 
مــع  مــل  للتعا فــة  باإلضا  ، كه وســلو طفــه  ا عو
بــاألذى. وقــد يتملكــه  التــي تشــعره  النتقــادات 
الغضــب عندمــا ل يتلقــى »المعاملــة الخاصــة«، 

التي يعتقد أنه يستحقها.
ــع  ــاع أول رائ ــى إعطــاء انطب •  يحــرص النرجســي عل
ــر  ــع وغي ــه متصن ــا يكتشــف اآلخــرون أن ســرعان م

حقيقي. 
يكــون قائــًدا، فســتجد  يريــد أن  النرجســي  •  ألن 
ــا فــي الحصــول علــى الشــهرة  شــريكك يطمــح دوًم
أو المناصــب اإلداريــة والقياديــة بغــض النظــر عــن 

كفاءته.
•  يتمحــور حديــث النرجســي دائًمــا حول نفســه وكلمة 

»أنا« هي أكثر كلمة متكررة في حديثه. 
•  يميــل أن يعيــش بمنطــق الضحيــة، فاآلخــرون دوًمــا 

هم سبب مشكاته وسبب خسارته.

وإليــك مجموعــة مــن النصائــح عنــد التعامــل مــع 
شريكك النرجسي:

الذاتيــة  قيمتــك  علــى  دوًمــا  المحافظــة  •  عليــك 
وثقتــك بنفســك، ألن شــريكك النرجســي ســيحاول 
ــا التقليــل منــك ومــن إنجازاتــك والتســفيه مــن  دوًم

آرائك.
•  يجــب أن تفهــم أنــه مــن الصعــب أن يتغيــر الشــخص 
النرجســي، لــذا توقــف عــن حلـُـم أنــه ســيتغير وابــدأ 
األمــور  أخــذ  وعــدم  تفكيــرك،  طريقــة  بتغييــر 

بمنحى شخصي.
•  يجــب أن تخبــر شــريكك باألشــياء التــي ل تقبلهــا، 
وأن تضــح حــدوًدا ول تســمح بكســرها إل فــي 

أضيق الظروف.
يشــعر  وأن  المــدح  يحــب  النرجســي  •  الشــخص 
بقيمتــه فــي عيــن شــريكه فاحــرص علــى مدحــه 

دائًما والثناء عليه.
•  إذا كان شــريكك من النوع النرجســي الذي تتســبب 
نرجســيته فــي إلحــاق األذى النفســي لــك، يمكنــك 
لبحــث  الزوجيــة  بالعاقــات  استشــارة مختــص 
علــى  والعمــل  العاقــة  فــي  الســتمرار  فكــرة 

إنجاحها أو إنهائها.

شيماء اجلّمال

ــك وتشــعر  ــي فــي التعامــل مــع شــريك حيات هــل تعان
دائًمــا بأنــه يتخــذ كل قراراتــه مــن منطلــق مصلحتــه 
الشــخصية فقــط دون الهتمــام بمصلحــة باقــي أفــراد 

األسرة؟
لقــد أثبتــت الدراســات أن شــخًصا واحــًدا مــن كل 
شــريك  مــع  للتعامــل  يُضطــر  قــد  أشــخاص  عشــرة 
نرجســي، وقــد يكــون شــريك حياتــك شــخًصا نرجســي 
الطبــاع وحينهــا ســيكون مــن أكثــر الشــخصيات التــي 

يصعب التعامل معها.
فــي  والمشــارك  النرجســية،  فــي  الباحــث:  يقــول 
تأليــف كتــاب  )وبــاء النرجســية(، كيــث كامبــل، إن حــب 
الــذات يتفــاوت مــن شــخص آلخــر، ولكن هنــاك عامات 

واضحة للنرجسية منها ما يلي:
وكلمــات  للتعزيــز  النرجســي  الشــريك  •  يحتــاج 
اإلطــراء طــوال الوقــت ول يشــعر بالرضــا أبــًدا 

مت له. مهما قدَّ
•  ل يعتذر إذا أخطأ بسهولة ودائًما أنت المخطئ.

•  يحــب أن يكــون هــو محــور الهتمــام ويمكــن أن يغــار 
حتى من أولده.

سر العالقة بين األجداد واألحفاد 

على األبوين أن 
يكونا أكثر دراية 
بطبيعة المرض، 

وحالة الطفل 
النفسية 

ومساعدته على 
التأقلم مع 

حالته



لطالمـا تباهـى البشـر بقدرتهـم علـى ترويـض أصنـاف 
الكائنات الحية بكل أنواعها. فعلى مدار عقود طويلة، كان 
اإلنسـان متفاخًرا بما توصل إليه من أسـاليب مبتكرة في 
عمليـات النتخـاب الصناعـي، إذ يرجـع الفضل لـه ولعقله 
فـي جعـل األبقار تـدر حليًبا أكثـر، كما أنـه رّوض النباتات 
بالفيتامينـات  وأغنـى  أفضـل،  طعمهـا  بجعـل  البريـة 
والسكريات بتطوير تقنيات الزراعة والصناعة. لكن، ماذا 
لو كانت النباتات هي التي رّوضتنا واستغلتنا، نحن البشر، 

لمصالحها الشخصية لغرض حفظ النوع؟

تنا النباتات؟ كيف استغلَّ
النباتات بطبيعتها تسعى للوصول إلى هدف واحد وهو 
التكاثـر والمحافظـة علـى جيناتهـا، ول يكـون هـذا إل عن 
طريق انتشارها عبر مساحات شاسعة. لكنه أمر مستحيل 

بالنسـبة لنبتـة ل تقدر على الحـراك. لكّن النباتات تمتلك 
صفـات تجعـل مـن هـذه العمليـة أمـًرا مضموًنا وفـي غاية 
إّنهـا تسـتهدف الجهـاز الهضمـي الخـاص  السـهولة، إذ 
بحيـوان معيَّـن، مـن خـال إغراء حواسـه، فتقوم باسـتثارة 
حاسـة النظـر بألـوان لفتـة، وحاسـة الشـم بروائـح عطـرة 

وشهية، وحاسة الذوق بطعم ُحلو وطيب.
كمـا تقـوم النباتات بتغليف بذورها بأنسـجة وبمركبات 
ن  للحيـوا جميـًا  ًسـا  إحسا تعطـي  معينـة  ئيـة  كيميا
المسـتهدف عنـد تناولهـا، وتمـّده بمـواد غذائيـة مفيـدة. 
وفي الوقت نفسه تكون النبتة قد صممت بذورها، بحيث 
يصعـب علـى الحيـوان هضمهـا، وبالتالـي تخرج مـع باقي 
فضاتـه فـي مكان آخر من الغابـة. وبهذه الطريقة تتأكد 
النبتـة مـن أن ضحيتهـا، سـتعود إلى الشـجرة نفسـها مرة 
أخـرى لكـي تقـوم بالتهـام ثمارهـا، وتسـاعد فـي نشـر 
بذورهـا. وعـن طريـق اسـتهدافها الجهاز الهضمـي، تكون 
النبتة قد اسـتفادت من أقوى الغرائز في الكائنات الحية 

وهي الجوع.

إستراتيجيات أخرى فاعلة
قـد يكـون الجـوع غريـزة قوية لتطويـع بني البشـر، لكنه 
تسـتخدمها  التـي  اإلسـتراتيجيات  عشـرات  مـن  واحـد 
النباتات لترويضنا. ونذكر هنا إدماننا العابر للقارات على 
الكافيين الذي تقّدمه نبتات الشاي وثمار البُّن، التي تدين 

بشكل مباشر لنا نحن البشر في انتشارها العالمي.
باإلضافة إلى ذلك، استفادت النباتات من أكثر الدوافع 
التـي تميزنـا كبشـر، وهـي الجوانـب العاطفيـة والحسـية. 
فإعجابنـا بالجمـال واأللـوان الخابـة النَِضـرة والتناظـر 
الهندسي في الورد واألزهار جعلنا ل نستطيع منها فكاًكا، 
فنبتاعهـا لنقّدمهـا فـي أكثـر مناسـباتنا وديـة وأهميـة. بـل 
رمـًزا  العصـور  عبـر  الثقافـات  مـن  كثيـر  فـي  أصبحـت 

للتفاعات اإلنسانية والمناسبات الجتماعية.

من المسيطر إذاً؟
يمكننا أن نقول إن النبات والبشر قد وصا إلى مرحلة 

راكان املسعودي  

كيف استغّلت النباتات البشر؟
متقدمة من التطور المشترك جعلتهما كائنَين لصيَقين ل 
يستغني أحدهما عن اآلخر. فلول البشر لنقرضت أنواع 
الجنـس  النباتـات لنقـرض  النباتـات، ولـول  كثيـرة مـن 

البشري كله في سنوات معدودة.
ونسـتطيع أن نـرى ذلـك في حياتنـا اليوم كبشـر، فنحن 
ننتـج أكثـر مـن 600 مليون طن من الفواكه سـنوًيا، كما أن 
العاملين في قطاع الزراعة في 2014م قد تخطى عددهم 
المليار نسمة، بل إن دوًل كبيرة تعتمد في اقتصادها على 
السـتثمار  هـذا  إن  فقـط.  منهـا  نوعيـن  أو  نـوع  إنتـاج 
المحاصيـل  ألصنـاف  والبشـري  المـادي  والسـتهاك 
الزراعيـة المختلفـة قـد يخدمنـا نحـن كبشـر إذ يمدنـا 

بالغذاء والطاقة، لكنه يخدم النباتات كذلك.

* نُشر في مجلّة القافلة عدد سبتمبر/أكتوبر 2016م

ــم  ــة فــي مــدن العال ــوم مشــكلة مزمن ــج الي ــات الضجي ب
الرئيســة. ويأتــي خطــره فــي المرتبــة الثانيــة بعــد مشــكلة 
تلــوث الميــاه. وقــد أصبــح الضجيــج حاضــًرا فــي العاقــة 
بيــن المجتمــع والبيئــة الصوتيــة، وبــات مــن الصعب دحض 
ــد مــن  ــة مزي ــا، فثم ــر ضجيًج ــح أكث ــم أصب ــرة أن العال فك
ــاس، وفيــض مــن اآللت والســيارات ووســائل اإلعــام  الن

ومن كل األشياء التي أخضع الناس آذانهم إليها.

متى بدأ الضجيج؟
إن العاقــة بيــن الصــوت والتاريــخ اإلنســاني تمتــد 
بعيــًدا فــي التاريــخ، وكثيــًرا مــا يُقــال إنــه هــادئ »ذلــك 
الحيــن« وصاخــب »اآلن«، ولكــن ل أحــد يعــرف متــى كان 
»ذلــك الحيــن« بالضبــط، إذ إن الطبيعــة نفســها صاخبــة 
تعــُجّ  المخلوقــات  مــن  كتلــة حيويــة  مــن  تحتويــه  بمــا 
الخافتــة  األنفــاس  بصفيــر  مليئــة  فهــي  بالضجيــج، 
عــق  الصوا ودوي  لرعديــة  ا لعواصــف  ا وبزمجــرة 

وانفجارات البراكين.
ُولــد  الضجيــج  إَنّ  شــيوًعا  األكثــر  الروايــة  وتقــول 
وترعــرع خــال الثــورة الصناعيــة، وهــذا هــو رأي الطبيــب 
دان ماكنــزي، الــذي كتب في عــام 1916م الحكايــة الرمزية 
»مدينــة الضجيــج«، إذ قــال: »إّن الطبيعــة كانــت هادئــة 
الحديثــة  الحضــارة  اتســمت  المقابــل  وفــي  وماتعــة؛ 
أكثــر  الحضــارة أصبحــت  تطــّورت  وكلمــا  بالضجيــج، 

ضجيًجا«.
لكــن هــذا ل يعنــي أن الضجيــج لــم يكــن موجــوًدا قبــل 
الثــورة الصناعيــة، فرومــا القديمــة، وهــي المدينــة األكبــر 
فــي العالــم فــي زمانهــا، بســكانها الذيــن بلغــوا المليــون 
نســمة، كانــت األعلــى ضجيًجــا، األمــر الــذي أّدى إلــى 
حيــاة يوميــة تتصــف بالتوتــر والنــوم المتقطــع، وقــد صــّور 
أحــد الُكتَّــاب ذلــك بقولــه: »كثيــر مــن الُمعتَلّيــن صحّيًــا 
ــة حركــة ل تنتهــي فــي  يموتــون هنــا بســبب األرق. ثَمَّ

الشوارع الضيقة الملتوية«.

ثــم جــاءت الثــورة الصناعيــة بأنظمتهــا الميكانيكيــة، إذ 
أصبحــت جميــع أنــواع الصناعــات بمحــركات بخاريــة، 
ومكابــس هيدروليكيــة، وآلت ضغــط، وأصبــح ضجيــج 
اإلنســان يخنــق المشــهد الصوتــي الطبيعــي الــذي ظــل في 

منأى عن التغيير قروًنا متعّددة.

اآلثار الجانبية
لــم يمــِض وقــت طويــل بعــد الثــورة الصناعيــة حتــى 
أصبحــت آثــار الضجيــج تظهــر علــى صحــة النــاس الذيــن 
يعيشــون فــي المــدن. ومــع جميــع مضخــات األصــوات 
الجديــدة فــي الحيــاة المدنيــة، واجــه النــاس ســاحة حــرب 

جديدة على أعصابهم.
أمــا اليــوم، وحســب منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن 
ــون مــن  ــد العالمــي يعان ــى الصعي ــون شــخص عل 360 ملي
فقــدان الســمع، وتعــود بعــض أســباب الصمــم المكتســب 
إلــى التعــرض للضجيــج المفــرط. كمــا أن 1.1 مليــار شــاب 
يواجهــون خطــر فقــدان الســمع بســبب التعــرض للضجيــج 
ــل األصــوات المنبثقــة عــن  ــة، مث فــي الســياقات الترفيهي

أجهزة سمعية شخصية عالية الصوت.

مواجهة الضجيج
تطــّورت وســائل الحــد مــن الضجيــج علــى مــر الزمــن، 
فقــد ســّنت المجتمعــات قوانيــن الحــد منــه في المســاكن 
وأماكــن العمــل، وأصبحــت الجــدران مــزّودة بعــوازل 
للصــوت، واســتُبدلت العجــات المطاطيــة التــي تســير 
علــى األســفلت بالعجــات ذات األطــر الحديديــة التــي 
تســير علــى الحصــى، ونُظمــت حركــة المــرور، وُقّيــد 
اســتخدام مكبــرات الصــوت، كمــا أصبحــت حمــات 

التوعية مؤثرة في هذا المجال.
وتنصــح منظمــة الصحــة العالميــة باإلقــال مــن إصدار 
األصــوات والتعــرض لهــا، إذ إن مســتوى الصــوت اليومــي 

المأمــون الــذي يوصــى بــه، هــو أقل مــن 85 ديســيبل لمدة 
ل تتجــاوز ثمانــي ســاعات. كمــا تنصــح المصــادر الطبيــة 
األماكــن  علــى  د  التــرُدّ عنــد  األذن  ادات  ســَدّ بوضــع 
الصاخبــة، فمــن شــأنها أن تســاعد علــى خفــض آثــار 

هل أصبح العالم أكثر ضجيًجا؟

مــدة  بتقليــل  المنظمــة  وتنصــح  للضجيــج.  ض  التعــُرّ
المشاركة في األنشطة الصاخبة.

* نُشر في مجلة القافلة عدد مارس/أبريل 2017م
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مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

ناجي عوض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المربعات التسعة.

2 4 9 3 1 5
6 8 4 9

3 8 4 1 2
8 9 2 3 1 4

1 7 6 8 3
5 7 8 6

4 2 3 9 5 1
8 9 4 7 3

3 1 7 4
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3 5 9 4 2 1 7 6 8
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1 9 2 6 8 4 3 7 5
6 7 8 3 5 2 9 4 1

* حل العدد الماضي

تقــول الحكايــُة الصينيــُة إن امــرأة عجــوًزا كانــت تذهــُب كلَّ 
صبــٍح  إلــى البئــر، حاملــًة فــوق كتفهــا عصــا ُمعلّقــا فــي طرفيــه 
إنــاءان مــن الفخــار. أحُدهمــا ســليٌم ترجــع بــه البيــَت مملــوًءا 
بالمــاء لحافتــه، أمــا اآلخــُر ففــي قاعــه شــرخٌ طفيــف يتســّرب منــه 
نصــُف المــاء فــي الطريــق. وخــال عاميــن كان اإلنــاءُ الســليم 
يُباهــي بصّحتــه واكتمالــه، فيمــا بــدا المصــدوُع حزينــا. قــال 
للســيدة فــي خجــل:  أودُّ أن أعتــذَر لــِك عــن عطبــي الــذي يُفقــدك 
نصــَف مائــي كل يــوم! فابتســمْت وقالــت: ألــم تلحــْظ يــا صديقــي 
الطيــب صــفَّ الزهــور الممتــَد علــى جانــب الطريــق مــن البئــر 
حتــى بيتنــا؟ هــو علــى جانبــك أنــت، وليــس علــى جانــب اإلنــاء 
ــه. ذاك أننــي انتبهــُت لمــا تســميه  الســليم الــذي يفاخــرَك باكتمال
ــا« فيــك، فبــذرُت البــذوَر فــي ناحيتــك. وعلــى مــدى عاميــن  »عطًب
مــأُت بيتــي بالزهــور التــي رواهــا المــاءُ المتســرُب مــن شــرِخك. 

بيتي يا عزيزي َمديٌن لك بهذا الجمال! 
ــة جمــاًل فــي كل  كثيــرة هــي الحكايــات التــي تؤكــد لنــا أن ثَمَّ
ــوًرا داخــل كل عتمــة، وأن فــي النقــص اكتمــاًل. بــل  ــة ن عيــب، وثَمَّ
إن الكتمــاَل التــاَم هــو العيــُب، هــو النقــُص، ليــس فقــط ألنــه 
محــُض وهــم، بــل ألن فــي النقــِص رّقــة وعذوبــًة ونبــًا ورحمــة. 
الكمــال للخالــق األعظــم فقــط، وفــي النقــص شــيءٌ من اإلنســانية. 
ولهــذا يتعمــد الُفــْرس تــرَك غــرزٍة معطوبــة فــي ســجاجيدهم 
العجميــة فائقــة الجمــال باهظــة الثمــن. ولهــذا أيًضــا بتــر الرومــاُن 
أذرع تماثيــَل حســناواتهم الرخاميــة. ألن الجمــاَل ل يتأكــد إل عبــر 

مسحة من الخلل تُكّرس فرادتَه.  
فــي يــوم 25 ديســمبر العــام 1642، هتفــِت القابلــُة: »يــا إلهــي! 
هــذا أصغــر مولــود رأتــه عينــاي، انظــروا، يمكــن وضعــه فــي كــوب 
صغيــر! لــن يعيــش هــذا المخلــوُق ســوى يــوم أو بعــض يــوم!«. 
هكــذا هتفــت بدهشــة ممزوجــة بحــزن حينمــا اســتقبلِت الطفــَل 
الهزيــل الــذي ســتُكتب لــه الحيــاة رغــم حدســها المتشــائم. صحيٌح 
أنــه ســيحمل طــوال عمــره جســًدا ضعيفــا مهــزول، وصحيــٌح أن 
ــى أن  ــه مــادًة لســخريتهم، حت ــه فــي المدرســة ســيجعلون من أقران
وســط  يــده  بقبضــة  أرًضــا  ويصرعــه  بــه  ســيبطش  أحدهــم 
ضحــكات الرفــاق، لكــن هــذا الــذي ُحــِدَس بموتــه المبّكــر ســيعّمر 
خمًســا وســبعين ســنًة، وســيحمل دماُغــه الهزيــُل عقــًا لمًعــا 
القيمــَة  أنــه ســيغدو  وذكاًء حتــى  البشــريَة حــّدة   يبــزُّ  فائًقــا 

المعياريَة القصوى على مقياس معّدل الذكاء المعروف. 
ذاك الطفــُل هــو »اســحق نيوتــن«، وكثيــرون هــم العظمــاء الذيــن 
لــم تكــن طفولتهــم ســوى بعــض »صفــر«، بمعاييرنــا الســاذجة، بمــا 
ل ينبــئ بعبقريــة قادمــة. لكنهــا الحيــاةَ تحــب دوًمــا أن تشــاكَس 
البشــر قائلــة هــا هــي توقعاتكــم أخطــأت! فمتــى تتعلمــون أل 
تتعجلــوا الحكــم؟ ومــاذا نقــول عــن آينشــتين الــذي كان المعلــم 
يطــرده فــي طفولتــه مــن الفصــل ناصًحــا والديــه أن يســحبوه مــن 
المدرســة ألن قدراتــه العقليــة محــدودةٌ وغيــر قــادر علــى التفاعــل 
والســتيعاب. كان آينشــتين متوّحــًدا وآمــن والــده بخللــه، لكــن أمــه 
لــم تؤمــن إل بتميــز ابنهــا. آمنــت أنهــا قــادرةٌ علــى صناعــة معجــزة 
ــراء  ــاء التخاطــب وخب ــن وأطب ــًة مــن المعلمي ــه كتيب ــدت ل مــا. فجّن
فــي تنميــة القــدرات الجتماعيــة فقدمــت للعالــم نابغــًة غّيــر مســار 
البشــرية بنظريتيــه الفذتيــن النســبية العامــة والنســبية الخاصــة. 
ــم  ــوه لتعلّ ــذره أب ــذي ن ــا طــه حســين ال ومــاذا نقــول عــن دّرة عقدن
القــرآن وحفظــه آمــًا، فــي أحســن األحــوال، أن يغــدو ُمقرئــا علــى 
الموتــى عنــد األضرحــة مقابــل بعــض التمــر والفطائــر، لكــن 
ا، أســتطيع بــكل تأكيــد أن  القــدر خبــأ للدنيــا عقــًا تنويرًيــا فــّذً
َعِلــيُّ الرتقــاء«، علــى وزن »ظالــُم  أقــوَل عنــه: »ظالــُم العــزِم 

الحسِن شهيُّ الكبرياء«، كما وصف إبراهيم ناجي حبيبتَه.
آمنوا بالضعف فإن فيه قوًة.

في مديح الضعف 
والضعفاء

فاطمة ناعوت  * رؤية رياضية التقط صورة:
ولد الفنان ثامر محمد رباط في 

جدة عام 1992م. حقق المركز األول 
في خمس مسابقات متتالية  من 

مسابقات االطفال. وأقيم أول معرض 
له في جدة عام ٢٠٠٧م. شارك في 

الورشة التشكيلية والمعرض 
المصاحب مع كبار الفنانين التي 

نظمتها إدارة بيت التشكيليين، كما 
حقق المركز األول على مستوى 

جامعة أم القرى في مسابقة المؤتمر 
العلمي الرابع في التصوير 

التشكيلي. جاءت مشاركته في مدينة 
الملك عبداهلل الرياضية في جدة من 

خالل مجموعة من اللوحات، هذه 
واحدة منها،  تتناول حالة الرياضة 
بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص 
بأسلوب مبسط ومختزل في حركة 

الالعبين، وهي أشبه بنغمة إيقاعية 
تتوزع على العمل الفني بتقنيات 

مختلفة. 

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

* شاعرة وكاتبة مصرية


