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الظهــران  -ســيظ ّل الســادس مــن ربيــع األول لعــام
1441هـــ ( 3نوفمبــر 2019م) ،يو ًمــا تاريخ ًيــا بالنســبة
ألرامكــو الســعودية والمملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث
أعلــن محافــظ صنــدوق االســتثمارات العامــة ،ورئيــس
مجلــس إدارة أرامكــو الســعودية ،معالــي األســتاذ ياســر
خصيصا
بــن عثمــان الرم ّيــان ،فــي مؤتمــر صحفــي ُعقــد
ً
لهــذا األمــر ،نيــة الشــركة طــرح أســهمها فــي الســوق
المالية السعودية (تداول).

مرحلة مفصلية في تاريخ الشركة
ويش ـ ّكل الطــرح األولــي العــام ألســهم الشــركة عالمــة
مهمــة للشــركة ،وللمملكــة العربيــة الســعودية ،ال
فارقــة ّ
تقــ ّل أهميــة عــن توقيــع اتفاقيــة امتيــاز التنقيــب عــن
النفــط فــي عــام 1933م ،واكتشــافه فــي عــام 1938م،
وشــراء أرامكــو مــن مالكيهــا األمريكييــن علــى مراحــل
مــن عــام 1973م وحتــى عــام 1980م؛ وهــو بمثابــة بدايــة
فصل جديد في قصة أرامكو السعودية.
وفــي كلمتــه الخاصــة بهــذه المناســبة ،قــال الرم ّيــان:
«بانتهــاء عمليــة االكتتــاب العــام هــذه ،فــإن أرامكــو
الســعودية ســتصبح شــركة ُمدرجــة فــي الســوق الماليــة
الســعودية ،وســتضم مســاهمين ُجــدد إلــى جانــب
مســاهمها األكبــر المالــك لحصــة األغلبيــة ،المملكــة
العربية السعودية».
وفــي معــرض إعالنــه عــن الطــرح األولــي العــام ،أشــار
الرم ّيــان إلــى أن المملكــة منحــت امتيــا زًا لشــركة
ســتاندرد أويــل أوف كاليفورنيــا للتنقيــب عــن النفــط فــي
أقاصي الصحراء العربية ،قبل  86عا ًما.
وقــال الرم ّيــان« :رغــم التح ـ ّوالت والتغ ّيــرات الكثيــرة
التــي شــهدتها الشــركة فــي تاريخهــا الحافــل إال أن شــي ًئا
واحـ ًدا لــم يتغ ّيــر ،وهــو ســعيها الدائــم للنمو والريــادة في
تجســد فــي رؤيــة الشــركة
مجــال أعمالهــا .هــذا الســعي
ّ
التــي بلورتهــا خــال الســنوات األخيــرة بــأن تصبــح أكبــر

شــركة متكاملــة للطاقــة والكيميائيــات فــي العالــم ،وأن
تزاول أعمالها بطريقة آمنة ومستدامة وموثوقة».
وأشــاد الرم ّيــان فــي المؤتمــر الصحفــي بالجهــود
الدؤوبــة التــي بذلهــا موظفــو وموظفــات أرامكــو
الســعودية ،مؤ ّك ـ ًدا أن التزامهــم منقطــع النظيــر هــو مــا
سما بالشركة إلى منزلة الصدارة التي تحتلّها اليوم.
وقــال الرم ّيــان« :ســعادتنا بالوصــول إلــى هــذه اللحظة
التاريخيــة ،التــي نشــهدها اليــوم ،تذ ّكرنــا بــأن ذلــك لــم
يكــن ليتحقــق لــوال فضــل اهلل ً
أول ثــم العمــل الجماعــي
والمهنيــة الرفيعــة وروح التفانــي التــي يتســم بهــا موظفــو
وموظفــات الشــركة ،وقيادتهــا المتم ّيــزة ممثلــة فــي كبيــر
اإلدارييــن التنفيذييــن ،وفريــق اإلدارة التنفيذية ،ومجلس
إدارة الشركة».
واختتــم الرم ّيــان كلمتــه بقولــه« :أؤكــد وبــكل ثقــة أن
أرامكــو الســعودية ،كشــركة ُمدرجــة ســتُصبح مصــدر
ٍ
ٍ
واعتزاز كبيرين».
فخر

حدث تاريخي
وبعــد خطــاب معالــي األســتاذ الرم ّيــان ،أعــرب رئيــس
أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس
أميــن حســن الناصــر ،عــن اعتــزازه بهــذه الخطــوة
المقبلة في مسيرة تح ّول أرامكو السعودية.
وقــال الناصــر« :حينمــا أبرمــت حكومــة المملكــة
االتفاقيــة األصليــة المتيــاز التنقيــب عــن النفــط الخــام
فــي عــام 1933م ،أصــر الملــك عبدالعزيــز  -ط ّيــب اهلل
ثــراه  -بحكمتــه المعهــودة علــى إدراج بنـ ٍـد فــي االتفاقيــة
ينص على ضرورة توفير فرص مجزية للمواطنين».
وأضــاف الناصــر« :بينمــا تتمتــع أرامكــو الســعودية
بالحقــوق الحصريــة طويلــة األجــل الســتغالل المــوارد
الهيدروكربونيــة الضخمــة بالمملكــة ،فــإن ثروتهــا
البشــرية مــن الموظفيــن والموظفــات الذيــن يحققــون
رســالتها كل يــوم هــي ،دون شـ ٍـك ،أغلــى المــوارد لدينــا
وأهمها».
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســلّط الناصــر الضــوء علــى

عديــد مــن نقــاط القــوة لــدى أرامكــو الســعودية ،مشــي ًرا
إلــى أن الشــركة تنتــج واحـ ًدا مــن ك ّل ثمانيــة براميــل مــن
ً
أعمــال
النفــط الخــام المنتــج عالم ًيــا ،كمــا أن لديهــا
تجاريــة كبيــرة ومتكاملــة مــن الناحيــة اإلســتراتيجية ،فــي
مجــال التكريــر والمعالجــة والتســويق ،مــع شــبكة مــن
المصافــي المحليــة والدوليــة التابعــة ،وأخــرى مملوكــة
للشركة بالكامل.
وقــال الناصــر« :وال شــك أن جــودة أصولنــا وحجمهــا
تعــزز التزامنــا المســتمر باالســتدامة وإنتــاج النفــط
الخام منخفض الكثافة الكربونية».
كمــا أشــار الناصــر إلــى قاعــدة البحــوث والتطويــر في
أرامكــو الســعودية ،التــي تُر ّكــز علــى ابتــكار تقنيــات مــن
شــأنها أن تحــدث طفــرة نوعيــة فــي قطاعــات التنقيــب
واإلنتــاج ،والتكريــر والمعالجــة والتســويق ،والكيميائيات،
و تُســهم فــي الحــد مــن اآلثــار البيئيــة ،وعلــى وجــه
التحديــد الحـ ّـد من الغازات المسـ ّـببة لظاهــرة االحتباس
الحراري.
وأضــاف الناصــر« :إننــا نعتــز بمــا حققتــه الشــركة مــن
إنجــازات علــى مــدار تاريخهــا الــذي يمتــد لنحــو تســعة
عقــود ،ونشــعر بالتفــاؤل والطمــوح لنواصــل مســيرتنا مــع
النمو والتطور».
وقــال الناصــر« :تتمثــل مهمــة الشــركة فــي خلــق قيمــة
طويلــة األجــل لمســاهميها ،رغــم تقلــب أســعار النفــط
الخــام ،وذلــك بالمحافظــة علــى ريادتهــا فــي مجــال إنتاج
النفــط الخــام والغــاز ،واســتغالل الفــرص اإلضافيــة فــي
جميــع مراحــل سلســلة قيمــة المــوارد الهيدروكربونيــة،
ٍ
مربــح ،وهــذا ينعكــس
بشــكل
ونمــو مجموعــة أعمالهــا
ٍ
على منهجنا في توزيع األرباح».
وأوضــح الناصــر أن الشــركة ســتتخذ هــذا الطــرح
العــام منطل ًقــا نحــو االســتمرار فــي االضطــاع بدورهــا
فــي تنويــع االقتصــاد الوطنــي للمملكــة ،وتعزيــز نمــ ّوه
اتسا ًقا مع رؤية المملكة .2030
واختتــم الناصــر حديثــه بقولــه« :إننــا مستبشــرون بمــا
ـرص واعـ ٍ
ـدة وآفـ ٍ
يحملــه المســتقبل مــن خيـ ٍـر كثيـ ٍـر وفـ ٍ
ـاق
ٍ
جديدة ،بإذن اهلل».
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رسالة من رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين
إخواني وأخواتي موظفي وموظفات الشركة،
يســرني أن أعلــن لكــم رســم ًيا عن نيــة إدراج أرامكــو
الســعودية في (تــداول) .ويم ّثــل اإلدراج حد ًثــا تاريخ ًيــا
كبيـ ًرا فــي مســيرة الشــركة ،وهــو يتــم بتوفيــق اهلل ً
أول ،ثم
بفضــل مــا بذلتــم مــن جهــود كبيــرة ومخلصــة ،حيــث
واصلتــم العمل ً
ليــا ونها ًرا ،حتــى تبلــغ الشــركة هــذا
اليوم التاريخي ،وهذه المكانة العالمية المرموقة.
ويطيــب لــي أن أغتنــم هــذه الفرصــة ،ألعــرب لكــم،
باألصالــة عــن نفســي ،ونيابــة عــن فريــق القيــادة
بالشــركة ،عــن شــكري وتقديــري لجهودكــم الفرديــة
والجماعيــة ،التــي كانــت عو ًنــا حقيق ًيــا للشــركة علــى
بلوغ هذه المرحلة الفارقة.
خــال  86عا ًمــا منــذ توقيع اتفاقيــة االمتيــاز األصليــة
للتنقيب عــن النفــط الخــام والغــاز ،نجحــت األجيــال
المتعاقبــة لموظفي أرامكــو الســعودية ،فــي التغلّــب علــى
كثيــر مــن الظــروف القاســية ،وتجــاوزت التح ّد يــات
العديــدة للتقلبــات االقتصاديــة ،كمــا تعاملت مــع تهديدات
بالغة الخطورة على أعمالنا لبناء هذه الشركة.
وانطال ًقا من مكانة أرامكو السـعودية ،باعتبارها شركة
مـوردي
رائـدة ومتكاملـة فـي النفـط الخـام والغـاز ،وأحـد ّ
النفـط الخـام الموثوقيـن ،إذ تنتـج تقري ًبـا واحـ ًدا مـن كل
ثمانيـة براميـل نفـط خـام علـى مسـتوى العالـم ،سـتتخذ
الشـركة مـن ريادتهـا فـي قطـاع التنقيـب واإلنتـاج ،قـوة
دافعـة لتوسـيع قاعـدة أعمالهـا المتكاملـة فـي قطـاع

التكرير والكيميائيات.
وفــي الوقــت الــذي تتمتــع به أرامكــو الســعودية بحقوق
حصريــة طويلــة األجــل فــي اســتغالل ثــروة المــوارد
الهيدروكربونيــة الهائلــة التــي حبــا اهلل بهــا المملكــة،
ثمــة شــك فــي أن موظفــي الشــركة ،الذيــن
فليــس ّ
يحققــون رســالتها علــى أرض الواقــع ،هــم أغلــى وأثمــن
مواردها.
وال تــزال الشــركة تتبنّــى األهــداف نفســها ،واضعــة
نُصــب عينيهــا تلبيــة الطلــب علــى الطاقــة ،واالرتقــاء
بحيــاة النــاس ،وتســريع بنــاء القــدرات البشــرية.
وســتواصل الشــركة ،بعــد إعــان اليــوم ،ســعيها نحــو
هــذه األهــداف المهمــة .كمــا ســتتخذ أرامكــو الســعودية
مــن هــذا الطــرح العــام األولــي ،قــوة دافعــة لمواصلــة
تأثيرهــا اإليجابــي فــي دعــم تنويــع مصادر اقتصــاد
المملكة وتحفيزه.
وعلــى غــرار الشــركات المدرجــة فــي األســواق الماليــة،
ســتواصل الشــركة امتثالهــا للمعاييــر الدوليــة للســامة
والشــفافية والحوكمــة ،كمــا ســتواصل حرصها علــى
إيجــاد قيمــة مضافــة لجميــع مســاهميها .وفــي ظــل مــا
يم ّثلــه هــذا الحــدث مــن أهميــة ،فإننــا نجــ ّدد االلتــزام
بمواصلــة التركيــز علــى أولويــات العمــل ،والمحافظــة على
الســامة والموثوقيــة ،وتلبيــة التزاماتنــا المســتمرة تجــاه
عمالء الشركة على مستوى العالم.
وليــس لــدي أدنــى شــك فــي أننــا ســنواصل العمل م ًعــا
على تحقيق أهدافنا ،وأكثر من ذلك بكثير.

أمين حسن الناصر

مر ة أخــرى علــى
وختا ًمــا،
َّ
أتوجــه إليكــم بالشــكر ّ
جهودكــم المتفانيــة التــي م ّكنــت الشــركة مــن بلــوغ هــذه
اللحظة التاريخية.

رئيس الشركة
وكبير إدارييها التنفيذيين

بناء على
ّ
تصدر إعالن نية أرامكو السعودية طرح جزء من أسهمها لالكتتاب يف السوق السعودي (تداول)ً ،
اخلبر الصحفي الذي أطلقته الشركة بعد املؤمتر الصحفي ،اإلعالم احمللى والعاملي ،ومنصات التواصل
االجتماعي وكانت على النحو التالي:

1134

خبرا في القنوات
ً
العالمية

750

خبرا في اإلعالم
ً
المحلي واإلقليمي

10778

تم ذكر الخبر
مرة ّ
على منصات
التواصل االجتماعي

في الوقت الذي
تتمتع به أرامكو
السعودية بحقوق
حصرية طويلة األجل
في استغالل ثروة
الموارد
الهيدروكربونية
الهائلة التي حبا
اهلل بها المملكة،
ثمة شك
فليس ّ
في أن موظفي
الشركة ،الذين
يحققون رسالتها،
هم أغلى وأثمن
مواردها.
أمين الناصر

 ٧نوفمبر ٢٠١٩
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القافلة األسبوعية

أمير المنطقة الشرقية يك ّرم أرامكو السعودية لجهودها
في إنجاح ملتقى ومعرض «راد» لريادة األعمال 2019م
سمو أمير المنطقة
الشرقية يسلّم األستاذ
نبيل الجامع الدرع
التكريمية ،وذلك نظير
إسهام أرامكو السعودية في
إنجاح ملتقى ومعرض
«راد» لريادة األعمال
2019م ،ودعمها مجلسي
شباب وشابات األعمال في
المنطقة الشرقية.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -كـ ّـرم صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن
نايــف بــن عبدالعزيــز ،أميــر المنطقــة الشــرقية ،أرامكــو
الســعودية إلســهامها فــي إنجــاح ملتقــى ومعــرض «راد» لريــادة
األعمــال 2019م ،ودعمهــا مجلســي شــباب وشــابات األعمــال
فــي المنطقــة الشــرقية .جــاء ذلــك علــى هامــش فعاليــات

الملتقــى التــي انطلقــت يــوم اإلثنيــن  7ربيــع األول 1441هـــ (4
نوفمبــر 2019م) ،فــي مقــر معــارض شــركة الظهــران إكســبو،
ونظمتــه غرفــة الشــرقية علــى مــدى يوميــن .وتســلّم درع
التكريــم نائــب الرئيــس لشــؤون أرامكــو الســعودية ،األســتاذ
نبيل بن عبداهلل الجامع.
وتأتــي مشــاركة أرامكــو الســعودية فــي هــذا الملتقــى ممثلــة

فــي مركــز أرامكــو الســعودية لريادة األعمــال (واعد) ،الشــريك
اإلســتراتيجي للملتقــى ،الــذي قــ ّدم فــي الملتقــى صــو ًرا مــن
إنجازاتــه لدعــم ر ّواد األعمــال ،مــن خــال اســتعراض قصــص
نجــاح  55مــن ر ّواد األعمــال الســعوديين الشــباب والشــابات،
الذيــن دعمهــم المركــز ،حيــث أتيــح لهــم تقديــم مشــاريعهم فــي
مجــاالت وصناعــات مختلفــة .كمــا ق ـ ّدم جنــاح مركــز (واعــد)
المضافــة
فــي الملتقــى ً
عرضــا تعريف ًيــا ببرنامــج تعزيــز القيمــة ُ
اإلجماليــة لقطــاع التوريــد فــي المملكــة (اكتفــاء) ،إلبــراز دور
أرامكــو الســعودية فــي تأســيس وتشــجيع الصناعــات المحليــة
المرتبطة بالطاقة.
تصريــح لــه بهــذه المناســبة ،قــال األســتاذ نبيــل
وفــي
ٍ
الجامــع« :تشـ ّـرفت أرامكــو الســعودية اليــوم بتكريمهــا مــن قبــل
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف .ومــا من شــك
فــي أن رعايــة ســموه لهــذا الملتقــى تعـزّز أهدافــه الراميــة إلــى
إتاحــة الفرصــة للمجتمــع االقتصــادي والشــركات الكبــرى
ورجــال األعمــال للتعــرف علــى مشــاريع الشــباب والشــابات
ودعمهــا .ومــا يق ّدمــه مركــز واعــد فــي هــذا الجانــب يمثــل
تأكيــد أرامكــو الســعودية بــأن الشــباب هــم القــوة المحركــة
القتصــاد الوطــن ،ومــا نجــاح مشــاريعهم الرائــدة فــي مختلــف
المجــاالتّ ،إل دليــل قاطــع علــى أن المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة تش ـ ّكل الركائــز األســاس للنمــو االقتصــادي ،مــن
حيــث إســهامها فــي زيــادة القيمــة المضافــة لالقتصــاد
الوطني ،وخلق الوظائف لشباب وشابات الوطن».

تشجيع التقنيات واألعمال الجديدة
مــن جهتــه قــال نائــب الرئيــس للمشــتريات وإدارة

سلســلة التوريــد فــي أرامكــو الســعودية ،األســتاذ محمــد
الشــمري« :إن مركــز أرامكــو الســعودية لريــادة األعمــال
(واعــد) يدعــم ر ّواد األعمــال الســعوديين بهــدف تشــجيع
ً
فضــا عــن تعزيــز قــوة
التقنيــات واألعمــال الجديــدة،
منظومــة االبتــكار وريــادة األعمــال فــي المملكــة .وقــد
قـ ّدم المركــز الدعــم إلــى مــا يزيــد علــى  100شــركة منــذ
تدشينه في عام 2011م».
وأضــاف الشــمري ،أن الهــدف من إنشــاء مركــز (واعد)
هــو تشــجيع روح المبــادرة لــدى األفــراد ودعــم المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة المحليــة ،حيــث يقــوم المركــز بــدور
ريــادي منســجم مــع التوجــه اإلســتراتيجي للمملكــة
للتحــ ّول نحــو االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة والــذي
يعتمــد علــى االبتــكار والتقنيــة وينــ ّوع مصــادر الدخــل
ويدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة النابعــة مــن روح
اإلبــداع .مؤك ـ ًدا أن المركــز يســير بمنهجيــة نحــو تحقيــق
التعــاون المثمــر مــع الجهــات الفاعلــة والغــرف التجاريــة
فــي جميــع مناطــق المملكــة لتطويــر بيئــة ريــادة األعمــال،
التي تُعد من أهم أهداف المركز.
الجديــر بالذكــر أن مركــز (واعــد) يدعــم المشــاريع
التــي تقــوم علــى أســاس القيمــة المضافة لدعــم االقتصاد
المحلــي وخلــق فــرص العمــل النوعيــة .وقــد نجــح المركــز
فــي دعــم قطاعــات متنوعــة وفــي مجــاالت متعــددة مثــل
قطــاع الطاقــة ،وقطــاع التقنيــة والتصنيع ،وقطــاع الرعاية
الصحيــة ،باإلضافــة إلــى مشــاريع فــي قطــاع التعليــم،
وقطــاع الترفيــه والخدمــات الصناعيــة وغيرهــا مــن
القطاعــات األخــرى التــي تســاعد علــى تعزيــز المحتــوى
المحلي.

بحضور وكيل محافظة األحساء وعدد من مديري الدوائر احلكومية

أرامكو السعودية تستعرض مشاريعها لتطوير
حقول الزيت والغاز التقليدية وغير التقليدية

خالد الملحم ( يسار)،
كرم أحد المشاركين في
ُي ِّ
نظمتها
ورشة العمل التي ّ
إدارة شؤون األراضي في
مدينة المبرز باألحساء،
وفي يمين الصورة يبدو
عمر العبداللطيف.

خالد الغامدي
األحسـاء َّ -
نظمـت أرامكـو السـعودية ،ممثلـة فـي إدارة
الشـؤون الحكوميـة وإدارة شـؤون األراضـي ،مؤخـ ًرا ،ورشـة
عمـل فـي مدينـة المبرز في محافظة األحسـاء ،اسـتعرضت
خاللهـا أعمالهـا لتطويـر حقـول الزيـت والغـاز التقليديـة
وكذلـك المـوارد غيـر التقليديـة وخاصة تلك التـي يزخر بها
حقل الجافورة الواقع في محافظة األحساء.
حضـر ورشـة العمـل عـدد مـن الجهـات الحكوميـة ذات
العالقـة ،فإلـى جانـب حضـور سـعادة وكيـل محافظـة
األحسـاء ،األسـتاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري ،حضر اللقاء
ك ٌل من أمين محافظة األحسـاء ،المهندس عادل بن محمد
الملحـم ،ومديـر عـام الشـؤون الحكوميـة فـي أرامكـو
السـعودية ،األسـتاذ خالـد الملحـم ،وفضيلـة رئيـس كتابـة

العـدل األولـى باألحسـاء ،وسـعادة مديـر شـرطة األحسـاء،
وسـعادة رئيـس الغرفـة التجاريـة ،ورئيـس المجلـس البلـدي،
وسـعادة مديـر أمـن المنشـآت ،ومديـري ك ّل مـن فـرع وزارة
الطاقـة بالمنطقـة الشـرقية ،وفـرع وزارة المالية باألحسـاء،
ومكتـب وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة ،وفـرع اإلدارة العامـة
لخدمـات الميـاه ،وفـرع الهيئـة العامـة للسـياحة والتـراث
الوطني ،وإدارة كهرباء األحساء.
وقـد افتتـح الورشـة مدير إدارة شـؤون األراضي ،األسـتاذ
عمـر العبداللطيـف ،الـذي شـكر الحضـور علـى تلبيتهـم
الدعـوة ،التـي وصفهـا بقولـه« :ارتبـط تاريـخ الشـركة ألكثـر
مـن ثمانيـن عا ًما بمنطقة األحسـاء بعـرى وثيقـة أثمرت عن
تحقيـق نجاحـات مشـتركة وعطـاءات ق َدمهـا اإلنسـان الـذي
يعـد ركيـزة عملهـا ،وأخرجتهـا األرض التـي تُعـد ركيـزة
أعمالهـا التـي تشـكل نحـو  %70مـن مكامنهـا» .وقـال

العبداللطيـف« :يقينـي أن االكتشـافات غيـر التقليديـة
األخيـرة ،سـتعزز هـذا االرتبـاط الوثيـق ،كمـا أنهـا سترسـخ
مكانـة المنطقـة العزيـزة علـى قلوبنـا لتتربـع مركـزًا قياد ًيـا
علـى المسـتوى العالمـي فـي مجـال الطاقـة الهيدروكربونيـة
غير التقليدية».
وأشـاد العبداللطيـف فـي معـرض حديثـه بأوجـه التعـاون
مـع الدوائـر الحكوميـة فـي المنطقـة للمحافظـة علـى تلـك
المكتسـبات لنمـاء الوطـن ،حيـث ذكـر بـأن مـا رصـد مـن
تعديـات خلال الفتـرة الممتـدة مـن األعـوام 2016م حتـى
2018م ،قد بلغت  3364تعد ًيا ،وقد تمكنت الشركة بتضافر
جهـود مسـؤولي المنطقـة مـن إزالـة نسـبة  %82منهـا ،أي
 2760تعد ًيـا .وفـي المقابـل تلقـت الشـركة  8555طل ًبـا مـن
الجهـات الحكوميـة إلسـتخدام أراضيهـا خلال الفتـرة
الممتـدة مـن األعـوام 2016م حتـى 2018م ،حيـث تمـت
الموافقة على  %85منها ،أي  7304طل ًبا.
بعـد ذلك ق َدم سـلطان الشـلوي ،مـن إدراة اإلنتاج وتطوير
عرضا سلَط الضوء على دور أعمال إدارة التنقيب
المرافق،
ً
أطلـع مـن خاللـه الحضـور علـى مراحـل تطـور الحقـول فـي
المملكـة ابتـدا ًء مـن مرحلـة التنقيـب حتـى مرحلـة اإلنتـاج.
كذلـك قـ َد م منـذر الشـخص ،مـن إدارة األصـول غيـر
عـرف مـن خاللـه الحضـور عـن
التقليديـة ،عرضـه الـذي َ
كيفيـة اسـتخراج المـواد الهيدروكربونيـة بطـرق وتقنيـات
حديثـة مـن المصدر نفسـه وليـس عبـر المكامن ،حيـث يُعد
حقـل الجافـورة أكبـر الحقـول غيـر التقليديـة علـى مسـتوى
العالـم مـن حيـث الكميـة والمسـاحة .كمـا شـرح الشـخص
أهميـة توجـه الشـركة فـي التوسـع فـي إنتـاج الزيـت والغـاز
غيـر التقليدييـن مـن الناحيـة االقتصاديـة وكذلـك البيئيـة
المستخرج في تشغيل
عندما يتم رفع نسـبة استخدام الغاز ُ
المصانع المحلية.

أهمية أعمال خطوط األنابيب
بعـد ذلـك قـ َدم عبدالعزيـز أبـا بطيـن ،مـن إدراة خطـوط
عرضـا سـلَط الضـوء فيـه علـى أهميـة أعمـال
األنابيـب،
ً
خطـوط األنابيـب والتي يبلغ طولهـا  23ألف كـم وتنقل يوم ًيا
 15مليـون برميـل مكافـئ مـن المـواد الهيدروكربونيـة .حيـث
أكـد أهميـة حمايـة تلـك األنابيـب مـن التعديـات أو حتـى
حرصـا علـى حمايـة األرواح وكذلـك
االقتـراب مـن أحرامهـا
ً
على تدفق الزيت والغاز منها دون إعاقة.
كذلـك قـ َدم المهنـدس عبـداهلل حسـن البـاروت ،مـن إدارة
عرضـا ر َكـز علـى خصائـص ومخاطـر غـاز
منـع الخسـائر،
ً
كبريتيـد الهيدروجيـن  H2sوطـرق الوقايـة مـن الغـاز السـام
وضرورة االبتعاد عن مناطق أعمال الشـركة حسب مسافات
السالمة المعتمدة.
وفـي نهايـة الورشـة ،قـ َدم المهندس مشـعل الشـعيبي ،من
عرضـا مرئ ًيـا عـن قسـم حمايـة
إدارة شـؤون األراضـي
ً
األراضـي شـرح فيـه التحديـات التـي تواجههـا الشـركة فـي
حماية أراضيها والتي تبلغ مسـاحتها  275.000كم ،٢وهو ما
يـوازي  %13مـن مسـاحة المملكـة ،والتـي تعـزى إلـى توسـع
نطـاق أعمـال أرامكـو السـعودية ،يقابلـه تسـارع فـي النمـو
العمرانـي ،وكذلك التداخل مع المشـاريع الحكومية األخرى،
بمـا في ذلك إشـكالية التعديات علـى األراضي ،مؤك ًدا بذلك
علـى الـدور المهـم الـذي تقـوم بـه الجهـات الحكوميـة فـي
توفير الحماية الالزمة ألراضي ومحجوزات الشركة.
يُذكـر أن هـذه هـي الورشـة التعريفيـة الثامنـة تُعـد مبادرة
اسـتباقية مـن جانـب إدارة شـؤون األراضـي لمنـع حـدوث
التعديـات قبـل وقوعهـا ،باإلضافة إلى دعم سـبل التعاون مع
الجهـات الحكوميـة بهـدف تمكيـن تنفيـذ المشـاريع حسـب
الجداول الزمنية المعتمدة.

القافلة األسبوعية
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يف منتدى ومعرض التبادل التقني حول املعدات الد َّوارة..

تجسد رؤية أرامكو
تقنيات
ِّ
متقدمة وعروض ّ
التحول الرقمي
السعودية نحو
ّ
القافلة األسبوعية
الظهــران  -اســتقبل فريــ ٌق مــن إدارة الخدمــات
االستشــارية فــي الشــركة ،مؤخّ ــ ًر ا ،زائــري منتــدى
ومعــرض التبــادل التقنــي حــول المعــدات الــد َّوارة ،الــذي
يُعقــد مــرة كل ســنتين ،لــدى دخولهــم إلــى قاعــة
االجتماعــات فــي المجمــع الشــمالي .وإلــى جانــب حفاوة
االســتقبالُ ،عــرض للزائريــن نموذجــان لتقنيــة الطباعــة
جســدت موضــوع المنتــدى الرئيــس حول
ثالثيــة األبعــادّ ،
الهندسة العكسية والطباعة ثالثية األبعاد.
وفــي صمــت ،كانــت الطابعــات ثالثيــة األبعــاد تطبــع
ً
أشــكال هندســية معقّــدة مــن قبــل أن يبــدأ المنتــدى،
يســجلون
الضيــوف
كان
فيمــا
يوميــن،
اســتغرق
الــذي
ّ
أســماءهم ،ويشــهدون مثـ ً
واضحــا علــى مــا ســتجلبه
ـال
ً
هذه التقنية من فوائد إلى قطاع النفط والغاز.
رحــب نائــب الرئيــس
وخــال الكلمــة االفتتاحيــةّ ،
للخدمــات الهندســية فــي أرامكــو الســعودية ،األســتاذ
عبــداهلل البيــز ،بالحضــور ،كمــا شــكر إدارة الخدمــات
االستشارية على تنظيمهم لهذا المنتدى.
وأشــار البيــز إلــى أن اختيــار الهندســة العكســية
والطباعــة ثالثيــة األبعــاد كموضــوع رئيــس للمنتــدى
ينبعــث مــن رؤيــة أرامكــو الســعودية المتعلقــة بالتحــ ّول
الرقمــي ،وهــي رؤيــة ُوضعــت لتم ّكــن الشــركة مــن تب ـ ّوء
ريــادة الشــركات المرق َمنــة فــي قطــاع الطاقــة علــى
مستوى العالم.
وقــال البيــز« :ستســاعد هــذه الرؤيــة علــى تحســين
هوامــش الربــح ،واالبتــكار باســتخدام التقنيــة ،وتنويــع
مصــادر اإليــرادات ،وتطويــر القــوى العاملــة لدينــا،
باإلضافــة إلــى تحقيــق أقصــى معـ ّـدالت التوطيــن داخــل
المملكة».

زيادة القيمة
إلــى جانــب ذلــك ،س ـلّط البيــز الضــوء علــى الكيفيــة
التــي تســتطيع بهــا تقنيــات مــن قبيــل الــذكاء الصناعــي،
وتلقيــن اآللــة ،والواقــع االفتراضــي والمع ـزَّز ،باإلضافــة
إلــى الطائــرات المســ َّيرة ،واألنظمــة الروبوتيــة،
المتقدمــة ،والطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،أن
والتحليــات
ِّ

تضيــف لقطــاع الزيــت والغــاز مــا تبلــغ قيمتــه نحــو 1.6
تريليون دوالر خالل العقد المقبل.
وأضــاف البيــز أن التقنيــات القائمــة علــى الــذكاء
الصناعــي ،تســتطيع لوحدهــا تعزيــز الناتــج المحلــي
اإلجمالــي للعالــم بنحــو  ٪1.2فــي الســنة ،وفقًــا
لتقديرات شركة ماكنزي آند كومباني لالستشارات.
وبالعــودة إلــى تفاصيل الحــدث في المجمع الشــمالي،
أشــار البيــز إلــى أن أرامكــو الســعودية هــي أحــد أكبــر
مســتخدمي اآلالت الــد َّوارة فــي العالــم ،حيــث تشــغّل
أكثــر مــن  80ألــف آلــة د َّوارة ،تم ّثــل جــز ًءا ال يتجــزأ مــن
أعمال الشركة.
وقــال البيــز« :ير ّكــز منتــدى هــذا العــام علــى دور
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،والهندســة العكســية ،والحلــول
المتقدمــة ،التــي تشــمل الــذكاء الصناعــي
التحليليــة
ِّ
وتلقيــن اآلالت ،فــي خدمــة المعــدات الــد َّوارة ،تماشــ ًيا
مع الثورة الصناعية الرابعة».
كمــا ن ـ ّوه البيــز إلــى أن الطباعــة ثالثيــة األبعــاد هــي
تقنيــة تصنيــع جمعــي آخــذة فــي الظهــور بســرعة ،وهــي
تضيــف بُع ـ ًدا جدي ـ ًدا مثي ـ ًرا لهــذه الصناعــة ،حيــث إنهــا
تتيــح لمصنّعــي المعــدات إنتــاج تصميمــات معقّــدة
بســرعة وبدقــة ،علــى فتــرات تســليم أقصــر ،وبتكاليــف
منافســة .كمــا أشــار البيــز إلــى أنــه مــن الممكــن تطبيــق
الهندســة العكســية والطباعــة ثالثيــة األبعــاد لصناعــة
عديــد مــن األجــزاء المهمــة فــي اآلالت بشــكل ســريع،
وتوظيفها كطريقة إصالح جديدة لألجزاء التالفة.
وخــال المنتــدىُ ،عــرض ِفيلْــم قصيــر عــن مركــز
يوضــح
الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي أرامكــو الســعوديةّ ،
ً
حلــول
تقــدم
كيــف يمكــن لهــذه التقنيــات الجديــدة أن
ّ
مستدامة ،ومجدية التكلفة.

تحويل األفكار المبتكرة
إلى واقع حي
وفــي جنــاح أرامكــو الســعودية فــي المعــرض ،وضــع
أحمــد غــزال ،مهنــدس المعــدات الــد َّوارة فــي إدارة
الخدمــات االستشــارية ،النقــاط علــى الحــروف ،مــن
خــال عــرض فكرتيــن مبتكرتيــن للشــركة ،انبثقتــا مــن
حملــة االبتــكار فــي الطباعــة ثالثيــة األبعــاد التــي

عبداهلل البيز (الخامس من اليسار) ،وعلى يمينه جميل البقعاوي ،يستمعون إلى عرض تقديمي أثناء تفق َدهم المعرض المقام
على هامش منتدى التبادل التقني حول المعدات الد َّوارة في الظهران.

أطلقتهــا إدارة الخدمــات االستشــارية ،حيــث حــازت
مقدمــ ًة،
فكرتــان ،مــن ضمــن مــا يقــرب مــن  90فكــر ًة َّ
جائــزة أفضــل تصميــم مطبــوع بتقنيــة الطباعــة ثالثيــة
األبعاد.
وتم ّثلــت الفكــرة األولــى فــي الطباعــة ثالثيــة األبعــاد
لمحــرك لــم تعــد متوفــرة فــي الســوق،
لمروحــة تبريــد
ّ
قدمهــا ٌّ
كل مــن راكان الزهرانــي ،وعبــداهلل الزهرانــي،
ّ
ومحمــد الجهنــي ،مــن مصفــاة ينبــع .أ ّمــا الفكــرة الثانيــة
فتم ّثلــت فــي تعويــض مرشّ ــح الميــاه الفــوالذي بنســخة
غيــر معدنيــة مطبوعــة بطابعــة ثالثيــة األبعــاد ،إذ جــاءت
هــذه الفكــرة ثمــرة للتعــاون بيــن إدارة الخدمــات
االستشــارية وإدارة حقــن ميــاه البحــر ،بمشــاركة ك ّل مــن
راكان بناء ،وميرزا بيق ،وعبدالعزيز عسيري.
إلــى جانــب ذلــك ،اســتعرض جنــاح أرامكــو الســعودية
ً
فضــا عــن األفــكار الفائــزة،
تقنيــات مبتكــرة أخــرى،
تضمنــت كاميــرا تضخيــم للحركــة تختصــر وقــت تحديــد
ّ
االهتــزازات وقياســها ومعرفــة موقعهــا ،وكاميــرا صوتيــة

تحــ ّول الصــوت إلــى رســم بيانــي ،وتســتطيع تحديــد
مهمــة مثــل تســريب الصمامــات ،إضافــة إلــى
مشــكالت ّ
لوحــة عــدادات رقميــة مبتكــرة ،يمكنهــا تحديــد فــرص
التحسين لما يقرب من  200توربين غاز في الشركة.
قدمــه جنــاح الشــركة مــن أمثلــة
وباإلضافــة إلــى مــا ّ
عمليــة علــى التقنيــات ،قـ ّـدم الخبــراء المتخصصــون فــي
أرامكــو الســعودية مــن خــال المنتــدى مجموعــة مــن
تضمنت
العــروض التقديميــة حــول عــدد مــن المواضيــع،
ّ
نظــرة عامــة علــى نتائــج تجربــة ميدانيــة أُجريــت لمــدة
خمســة أشــهر علــى دفّاعــة ســوائل لمضخــة ،مطبوعــة
بطابعــة ثالثيــة األبعــاد ،وقطــع غيــار مصنوعــة بطريقــة
الهندســة العكســية ،ونبــذة عــن التحليــات التنبؤيــة فــي
ســياق الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وتوظيــف البيانــات
الضخمــة والتحليــات الذكيــة للمعــدات الــد َّو ارة
الرئيســة ،كمــا اســتُعرض مشــروع زيــادة اإلنتــاج فــي
خريــص ،وتعديــل مواصفــات التصميــم للمضخــات
لتعزيز الموثوقية وتقليل استهالك الطاقة.

أرامكو السعودية ُتك ّرم  6مص ّنعين محليين في «ملتقى الجودة »2019
القافلة األسبوعية
كرمـــت أرامكـــو الســـعودية عـــد ًدا مـــن
الظهـــران َ -
المصنّعيــن الوطنييــن الذيــن تم ّيــزوا بتقديــم ســلع عاليــة
الجــودة ،وذلــك خــال ملتقــى أرامكــو الســعودية للجــودة
والتم ّيــز 2019م ،الــذي يُعقــد للســنة الثانيــة علــى التوالــي
فـــي الدمـــام ،يـــوم الثالثـــاء  8ربيـــع األول 1441هـــ (5
نوفمبــر 2019م) ،تحــت شــعار «قيــادة التغييــر فــي جــودة
التصنيع والبناء والخدمات».
ويهـــدف الملتقـــى إلـــى تعزيـــز التم ّيـــز فـــي الجـــودة
وتوفيـــر منصـــة ألرامكـــو الســـعودية ،والجهـــات ذات
الصل ــة ف ــي قط ــاع التصني ــع ،لمش ــاركة األف ــكار وإثب ــات
مكانتهــا فــي مجــال الجــودة ،وتشــجيع الصناعــة المحليــة
ً
فضـــا عـــن
واالرتقـــاء بهـــا إلـــى المنافســـة العالميـــة،
تشـــجيع المنافســـة بيـــن المصنّعيـــن الوطنييـــن ،ورفـــع
معدالت توطين الوظائف في القطاع الصناعي.
وبهـــذه المناســـبة ،قـــال نائـــب الرئيـــس للخدمـــات
الهندســـية فـــي أرامكـــو الســـعودية ،األســـتاذ عبـــداهلل
البي ــز« :ته ــدف أرامك ــو الس ــعودية إل ــى االحتف ــاء بقط ــاع
الجـــودة المتطـــور فـــي المملكـــة ،وتشـــجيع العالمـــة
التجاريـــة «صنـــع فـــي الســـعودية» مـــن خـــال جوائـــز
جـــودة األداء ،كونهـــا أحـــد معاييـــر الجـــودة الوطنيـــة،
وزيـــادة ثقـــة المســـتهلك فـــي المنتجـــات والمشـــاريع
المحلية».

األستاذ عبداهلل البيز ،السادس من اليمين ،في صورة جماعية مع ممثلي الشركات الفائزة.

وأض ــاف البي ــز« :يأت ــي ه ــذا الملتق ــى كمب ــادرة م ــن
أرامكـــو الســـعودية لتحســـين الجـــودة علـــى المســـتوى
الوطنـــي ،ســـوا ًء فـــي مجـــال التصنيـــع أو مشـــاريع
المقاولي ــن والموردي ــن ،األم ــر ال ــذي م ــن ش ــأنه تحقي ــق
منتـــج وطنـــي عالـــي الجـــودة .كمـــا أنـــه يم ّثـــل فرصـــة
لعـــرض أفضـــل الممارســـات فـــي الجـــودة ،وتحفيـــز
المنافسة بين المصنّعين والمقاولين لزيادة الكفاءة».
يُش ــار إل ــى أن ــه ش ــارك ف ــي الملتق ــى متحدث ــون م ــن

ع ــدد م ــن المنظم ــات اإلقليمي ــة والدولي ــة الت ــي ّ
تغط ــي
األعمــال واألوســاط األكاديميــة والصناعــة ،تطرقــوا إلــى
مجموعـــة واســـعة مـــن الموضوعـــات ،بمـــا فـــي ذلـــك
أنظم ــة ج ــودة التصني ــع وأنظم ــة ج ــودة البن ــاء وتقني ــات
التفتيش وأدوار المؤسسات في الجودة.
وضم ــت الش ــركات الفائ ــزة بجوائ ــز ه ــذا الع ــام م ــا
ّ
يل ــي :ف ــي قط ــاع الش ــركات الكب ــرى ،ف ــاز بالمرك ــز األول
ش ــركة أرس ــيلورميتال تيوبيل ــر برودكت ــس الجبي ــل ،فيم ــا

حصل ــت ش ــركة الجبي ــل لخدم ــات الطاق ــة عل ــى المرك ــز
الثانــي ،وشــركة مصنــع ناصــر ســعيد الهاجــري لتشــكيل
المع ــادن عل ــى المرك ــز الثال ــث .وف ــي قط ــاع الش ــركات
المتوســطة والصغيــرة ،فــاز بالمركــز األول شــركة مصنــع
الصمامــات الصناعيــة ،فيمــا جــاءت شــركة اس انــد تــي
الخلي ــج المح ــدودة ف ــي المرك ــز الثان ــي ،وحلّ ــت ش ــركة
الرشـــيد اشـــكروفت لألجهـــزة المحـــدودة فـــي المركـــز
الثالث.
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التعلّم اإللكتروني من دائرة التدريب والتطوير..

فاعلة تختصر الطريق نحو تطوير الم
أدا ٌة
ٌ
ميثم الموسوي

التفاعل مع المتع ِّلم
نيتين بوري يعمل على
إضافة اختبار تنافسي إلى
دورة تعلّم إلكترونية،
كعنصر تسلية ُيسهم في
تفاعل المتعلّمين مع
المحتوى التعليمي.
«نحرص في وحدة تطوير
ومساندة التعلّم
اإللكتروني على جعل
المعرفي
المحتوى
ّ
مسليا
اإللكتروني
ًّ
وتفاعليا ،واالبتعاد عن
ً
الطرق التقليدية والرتيبة
في العرض ،كما نبحث
عن أدوات عمل إضافية
تساعدنا في صنع
المحتوى وتقديمه
بطريقة تناسب الفئة
المستهدفة».

تصوير :محمد آل ابن الشيخ

الظهــران  -لع ـ ّل أه ـ ّم الهبــات التــي جــادت بهــا أيــدي
التقنيــة الحديثــة أنّهــا شــرعت إلــى ســماء المعرفــة ُطر ًقــا
معبــدة مــن قبــل؛ فلســت فــي حاجــة ّإل إلــى
لــم تكــن ّ
كمبيوتــر أو هاتــف جــ ّوال حتــى تســتطيع أن تجــول فــي
شــرق األرض وغربهــا بح ًثــا عــن العلــم ،الــذي هــو ضا ّلــة
الحكيــم وغايــة الحيــاة ،وأصبحــت الصيــن والهنــد وأوروبا
والواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى مــرأى طالــب العلــم
ومسمعه ،دون أن يمشي إليها خطوة واحدة.
وبينمــا مــا زال االنتظــام فــي حواضــن الدراســة عمــدة
ُســبُل التعلّــم ،ابتدعــت أنامــل التقنيــة سـ ً
ـبيل آخــر يعضــد
أســاليب التعليــم التقليديــة ،ويفتــح أبوابــه للقاصديــن على
مــدار الســاعة ،ويختصــر الطــرق إليــه فــي ضغطــة زر؛
وذلك هو التعلّم اإللكتروني.
ولــم تكــن البصيــرة الثاقبــة فــي أرامكــو الســعودية،
لتحتــاج إلــى كثيــر مــن الوقــت حتــى تُــدرك فاعليــة التعلّــم
اإللكترونــي وإيجابياتــه العديــدة ،فجنّــدت منــذ وقــت
مبكــر جهودهــا لتســتفيد منــه غايــة االســتفادة ،كأداة
تعمــل جن ًبــا إلــى جنــب مــع باقــي األدوات فــي دائــرة
التدريــب والتطويــر ،مــن أجــل غايــة واحــدة هــي تعزيــز

اإلبداع واالبتكار
رنا إلياس تركن إلى
إبداعها في العمل على
تصميم شرائح تعليم
جذّ ابة توصل المحتوى
بطريقة فاعلة ومؤثرة.
«يتضمن عملنا التعامل
ّ
بشكل يومي مع مسؤولي
اإلدارات المختلفة ،وهذا
يتطلّب استخدام مهارات
التواصل الفاعل
والمشاركة .إلى جانب
نوظف إبداعنا لجعل
ذلكّ ،
المحتوى جذّ ا ًبا ومؤثّ ًرا،
واضعين بعين االعتبار
مستوى معرفة
المستخدمين».

معرفــة العنصــر البشــري فــي الشــركة ،الــذي هــو عمــاد
ق ّوتها ،وقائد مسيرتها.

وسد خلل المعرفة
إضافة القيمة..
ّ
فــي عــام 2002م ،مضــت مســيرة التعلّــم اإللكترونــي
فــي الشــركة مســرعة ،مدفوعــة بالحاجــة إلــى تدريــب
فاعــل وعاجــل علــى اســتخدام نظــام (الســاب) لعديــد مــن
الملحــة ،كان
ولســد هــذه الحاجــة
ّ
موظفــي الشــركةّ .
التعلّــم اإللكترونــي أداة مثاليــة لنشــر المعرفــة الضروريــة
حــول هــذا النظــام ،واختصــار الوقــت والجهــد والمــال فــي
الوقــت نفســه .ومنــذ ذلــك الحيــن ،أرســلت ريــاح التقنيــة
الجديــدة بشــائرها إلــى جميــع مناطــق أعمــال الشــركة،
رئيســا ال غنــى عنــه،
وأصبــح التعلّــم اإللكترونــي عنص ـ ًرا
ً
لتلبيــة احتياجــات التدريــب والتطويــر لموظفــي الشــركة
وموظفاتهــا فــي شــتى المجــاالت ،ومــن بينهــا تقنيــة
المعلومــات ،والصحــة والســامة والبيئــة ،والهندســة
والتشــغيل والصيانــة ،واإلدارة ومهــارات التواصــل
والحياة.

التع ّلم اإللكتروني
في نظام
الموحد
إدارة التع ّلم
ّ

توظيف أدوات
متكاملة
مية الشهاب تساعد في
ُس ّ
إضافة محتوى صوتي
يتكامل مع المحتوى
المعروض إليصال
المعلومات المطلوبة في
وضوح وانسيابية.
«نتعامل في بعض األحيان
مع محتوى تقني دقيق،
وبالتالي ،نتواصل مع
المختصين
الخبراء
ّ
لجمع المعلومات
المطلوبة ،وصياغتها
بطريقة تناسب المتعلّم.
ويساعد التدريب الذي
نحصل عليه في تمكيننا
من توظيف أدوات تطوير
المحتوى».

<6000
دورة تعلّم
إلكترونية يمكن
الوصول إليها من
خالل النظام.

<990
دورة تعلّم إلكترونية
ط ّورتها وحدة تطوير
ومساندة التعلّم
اإللكتروني.

47
دورة تعلّم إلكترونية ُط ّورت
منذ بداية عام 2019م
وحتى اليوم.

عشر محطات رئيسة في رحلة التع ّلم اإللكتروني في الشركة

20٠٢م
توظيف التعلّم اإللكتروني
للتدريب على استخدام نظام
الساب من خالل المحاكاة
المتفاعلة.

20٠٤م
إنشاء موقع إلكتروني للتعلّم
اإللكتروني ض ّم أكثر من 100
دورة تعليمية حول استخدام
نظام الساب.

20٠٥م
إضافة دورات تعلّم إلكترونية
متن ّوعة ذات محتوى يتعلق
باألعمال المختلفة للشركة.

20٠٧م
عقد اتفاقيات مع بعض كبرى
شركات التعلّم اإللكتروني،
إلضافة دورات تعلّم جاهزة،
في موضوعات تقنية
المعلومات والسالمة
ومهارات اإلدارة والقيادة
والتواصل.

20٠٨م
وموحد
تدشين نظام متكامل
ّ
إلدارة التعلّم في الشركة،
يخدم متطلّبات الشركة
التعليمية ،ويساند التعلّم
اإللكتروني.

القافلة األسبوعية
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لموارد البشرية في أرامكو السعودية

متخصصة لتطوير المحتوى وتصميمه وفق أعلى معايير الجودة.
تلبي احتياجات التعلّم الفريدة إلدارات الشركة المختلفة ،حيث تُستخدم برمجيات
ّ
ّ
يتضمن العمل في إدارة حلول وخدمات التعلّم تطوير دورات تعلّم إلكترونية ّ

يقــول الناظــر اإلداري لقســم تقنيــة وحلــول التعلّــم فــي
إدارة حلــول وخدمــات التعلّــم ،وجيــه مليبــاري« :لــكل
طريقــة فــي التعلّــم م ّيزاتهــا التــي تالئــم أهدا ًفــا مختلفــة؛
والتعلّــم اإللكترونــي يتم ّيــز بأنــه يمكــن االســتفادة منــه فــي
أي وقــت ومــن أي مــكان ،كمــا يمكــن إتاحتــه لجميــع
موظفي الشركة وموظفاتها من دون أي قيود».
وتُشــرف إدارة حلــول وخدمــات التعلّــم ،فــي دائــرة
التدريــب والتطويــر ،علــى نظــام التعلّــم اإللكترونــي فــي
أرامكــو الســعودية .يقــول مليبــاري« :نســعى لتوفيــر
األدوات والبرمجيــات التــي تخــدم التعلّــم اإللكترونــي فــي
الشــركة .وإلــى جانــب ذلــك ،نعمــل علــى توفيــر محتــوى
معرفــي يعتمــد على أســلوب التعلّــم اإللكترونــي» .ويضيف
ـب عملنــا فــي هــذا اإلطــار ضمــن جهــود
مليبــاري« :ينصـ ّ
اإلدارة لصنــع حلــول تعلّــم مبتكــرة ،تُســهم فــي تقديــم
التدريــب والتطويــر للقــوى العاملــة فــي أرامكــو الســعودية
على أعلى مستوى عالمي».
ـوردي التعلّم
ـ
م
مع
ق
ـي
ـ
التنس
اإلدارة
ويتضمــن العمــل فــي
َ
ّ
ّ
اإللكترونــي لتلبيــة احتياجــات اإلدارات المختلفــة فــي
الشــركة .يقــول مشــرف وحــدة حلــول التعلّــم اإللكترونــي،
عمــران منيــر« :نعمــل علــى زيــادة العائــد علــى االســتثمار
لمحتــوى التعلّــم اإللكترونــي الحالــي ،كمــا نعمــل علــى
صنــع القيمــة مــن خــال محتــوى جديــد ،عبــر تحليــل
وتحديــد المهــارات والمعرفــة المطلوبــة بالعمــل مــع
اإلدارات المختلفــة فــي الشــركة ،واضعيــن بعيــن االعتبــار
التكلفة والفائدة المرج ّوة».

أعم وأوسع
فائد ٌة ّ
مــن ناحيــة أخــرى ،تعمــل اإلدارة ،مــن خــال قســم
تقنيــة وحلــول التعلّــم ،علــى تطويــر نظــام إدارة التعلّــم
الموحــد فــي الشــركة وجعلــه أكثــر فاعليــة .وفــي هــذا
ّ
اإلطــار ،أُجــري تطويــر شــامل علــى النظــام عــام 2017م،
بمــوردي التعلّــم
وهــو مــا ســمح باالتصــال الخارجــي
ّ
اإللكترونــي ،وتضميــن مخرجــات التعليــم فــي نظــام
الشــركة .وقــد أســفر هــذا التطويــر عــن رفــع عــدد دورات
التعلّــم اإللكترونيــة المتاحــة عبــر النظــام بمــا يعــادل
الضعف ،لتبلغ أكثر من  6000دورة تعلّم إلكترونية.

201٠م
ض ّم نظام إدارة التعلّم
الموحد ما يقرب من 2000
ّ
دورة تعلّم إلكترونية متن ّوعة،
أسهمت في إضافتها إدارات
الشركة المختلفة ،إلى جانب
إدارة حلول وخدمات التعلّم
المسؤولة عن إدارة النظام.

وحــول الخطــوات المقبلــة ،يقــول عمــران منيــر« :فيمــا
يخــص المســتقبل ،هنــاك خطــة لتطويــر نظــام جديــد
ّ
إلدارة التعلّــم يعتمــد علــى الحوســبة الســحابية ،ويأتــي
هــذا فــي إطــار مبــادرة التح ـ ّول الرقمــي لدائــرة التطويــر
والتعليــم .وســيمنحنا هــذا مرونــة أكبــر فــي االتصــال
ـوردي التعلّــم اإللكترونــي ،وتلبية االحتياجــات التعليمية
بمـ ّ
إلدارات الشــركة المختلفــة» .وإلــى جانــب ذلــك ،ســيق ّدم
هــذا التحـ ّول مزايــا إضافيــة لمســتخدمي النظــام تم ّكنهــم
مــن تفاعــل أكبــر مــع المحتــوى المعرفــي اإللكترونــي
المعروض.
وال تقتصــر جهــود اإلدارة علــى توســيع محتــوى التعلّــم
اإللكترونــي وتنويعــه ،وتفعيــل أدوات التفاعــل معــه
أيضــا إلــى أن يكــون الوصــول
للمســتفيدين ،بــل تهــدف ً
إليــه أنجــع وأســرع ،وأن تعـ ّم فوائــده شــريحة أوســع .وفــي
هــذا االتجــاه ،دشّ ــنت إدارة حلــول وخدمــات التعلّــم فــي
يتضمــن تطبي ًقــا علــى
2018م نظــام (ســكيل بــورت) ،الــذي
ّ
الهاتــف الجــ ّوال يتيــح الوصــول إلــى محتــوى إلكترونــي
يتجــاوز  600دورة تعلّــم ،للموظفيــن وأفــراد أُســرهم،
باإلضافــة إلــى موظفــي الشــركة المتقاعديــن ،وعديــد من
مقاوليها.
يقــول فهــد ســعيد ،وهــو محلّــل نظــم أعمــال فــي وحــدة
حلــول التعلّــم اإللكترونــي« :ط ّو رنــا طريقــة تســمح
باالتصــال بنظــام ســكيل بــورت مــن خــارج الشــبكة
الخاصــة بالشــركة ،وهــو مــا أتــاح االســتفادة منــه لشــرائح
أوســع .ونعمــل اآلن علــى زيــادة المحتــوى المتــاح نظــ ًرا
لإلقبال المتنامي على استخدام هذا النظام».

معرفي إلكتروني
تطوير محتوى
ّ
ويتضمــن العمــل فــي إدارة حلــول وخدمــات التعلّــم
ّ
تلبــي احتياجــات التعلّــم
تطويــر دورات تعلّــم إلكترونيــة ّ
الفريــدة إلدارات الشــركة المختلفــة .وتتنــ ّوع الــدورات
اإللكترونيــة المطــ َّو رة علــى قســمين رئيســين ،همــا:
الــدورات التــي تســاند األنظمــة التقنيــة للشــركة ،كنظــام
الســاب ونظــام إدارة الســامة؛ والــدورات الخاصــة
بالمفاهيــم واإلجــراءات التــي تتعلّــق بأعمــال الشــركة،
كأخالقيــات العمــل واألمــن المعلوماتــي واســتمرارية

201٧م
إجراء تطوير شامل لنظام
الموحد في
إدارة التعلّم
ّ
الشركة ،يسمح باالتصال
بموردي التعلّم
الخارجي ّ
اإللكتروني ،وتضمين
مخرجات التعليم في النظام.

األعمــال .وفــي كال القســمين ،تُســتعمل برمجيــات
متخصصــة لتطويــر المحتــوى وتصميمــه وفــق أعلــى
ّ
معاييــر الجــودة .يقــول مشــرف وحــدة تطويــر ومســاندة
التعلّــم اإللكترونــي بالوكالــة ،محمــد غيــاث الناعمــة:
«لدينــا المــوارد الالزمــة مــن أجــل تطويــر محتــوى معرفــي
إلكترونــي ذي جــودة عاليــة ،ونحــن نســتفيد منهــا فــي
االستجابة لمتطلّبات التعليم في الشركة».
المقدمــة لتطويــر محتــوى
وللتأكــد مــن جــودة الخدمــة
َّ
التعلّــم اإللكترونــي ،يتــ ّم التواصــل مــع المســتفيدين
المباشــرين مــن التعلّــم اإللكترونــي ،الســتطالع اآلراء
والبنــاء علــى أ ُ ُســس التم ّيــز .يقــول الناعمــة فــي هــذا
الســياق« :نســتطلع آراء مســتخدمي التعلّــم اإللكترونــي
حــول مــا إذا كان المحتــوى التعليمــي ســهل الفهــم
ومناس ـ ًبا ،وذا صلــة بطبيعــة أعمــال المســتفيدين ،وبنــا ًء
على هذا نُجري التغييرات والتطويرات الالزمة».

إتمام دائرة التم ّيز
وبشــكل مشــابه ،تُســتطلَع آراء اإلدارات المســتفيدة
حــول مــدى الرضــا عــن الخدمــة المق ّدمــة مــن خــال
لقــاءات تُعقــد دور ًيــا باســم (لقــاءات مراكــز التم ّيــز) ،التــي
تم ّثــل قنــاة تواصــل ُمثلــى يجتمــع فيهــا مطــ ّور محتــوى
متخصــص فــي موضــوع مع ّيــن مــع مم ّثليــن مــن اإلدارات
ّ
المحــرز فــي أعمــال
المعن ّيــة ،وإعالمهــم حــول التقــ ّدم ُ
تطويــر التعلّــم اإللكترونــي ،واســتطالع آرائهــم حــول
الخدمات المق ّدمة ،والدورات اإللكترونية التي تعنيهم.
المؤسســي ،أن
ويذكــر جــارود بيبــر ،مــن إدارة االلتــزام
ّ
ّ
التعــاون مــع إدارة حلــول وخدمــات التعلــم أســفر عــن
تضمنت دورة
تطويــر عدد مــن دورات التعلّــم اإللكترونيــة،
ّ
حــول تعــارض المصالــح .ويضيــف جــارود« :كانــت
الــدورات اإللكترونيــة المطــ َّورة ســهلة ومباشــرة ،وهــي
مكمــل فــي نشــر الوعــي حــول أخالقيــات العمــل
عنصــر ّ
والحياة».
مــن جانبــه ،أشــاد محمــد القحطانــي ،مــن قســم
مســاندة المشــاريع المشــتركة فــي قطــاع التكريــر
والمعالجــة والتســويق ،بالــدورات اإللكترونيــة التــي ُط ّورت
مــن قبــل إدارة حلــول وخدمــات التعلّــم ،قائـ ًـا« :أعجبتنــي

2018م
الموحد
تضمن نظام التعلّم
ّ
ّ
ما يقرب من  3000دورة تعلّم
إلكترونية ،كما أُطلق نظام
وتطبيق سكيل بورت الذي
يتيح التعلّم اإللكتروني عبر
ّ
للموظفين
الهاتف الج ّوال،
وأفراد أسرهم والمقاولين.

مارس،

2019م
إتاحة محتوى تعليمي من
يتضمن
موقع (إيديكس)،
ّ
 1000دورة تعلّم إلكترونية
تق ّدمها نخبة الجامعات
والشركات في العالم ،عبر
الموحد.
نظام إدارة التعلّم
ّ

طريقــة التصميــم ،فيمــا أضــاف التعليــق الصوتــي بُعــ ًدا
آخر مؤ ّث ًرا في إيصال المعلومة المطلوبة».

مراحل تطوير دورات التعلّم اإللكترونية
العمل مع إدارات الشركة
المختلفة على تحديد طلبات
تطوير دورات تعلّم إلكترونية
جديدة.
تقييم الطلبات المق ّدمة من
حيث األثر وعدد المستفيدين،
وترتيب األولويات بحسب
الحاجة.
يحلّل مط ّور التعلّم اإللكتروني
األهداف المرج ّوة ،ويح ّدد
اإلطار الزمني لتطوير
المحتوى.
العمل مع اإلدارة ذات العالقة
لتطوير محتوى دورة التعلّم
اإللكترونية ،وتحريره
وتصميمه.

رصد
الطلبات
تقييم
الحاجة
رسم خطة
التطوير

تطوير
المحتوى
المراجعة
واالعتماد

يُراجع المحتوى مع اإلدارة
ذات العالقة ،ليتم اعتماده.

التأكد من
الجودة

تُراجع جودة المحتوى من جهة
المضمون وطريقة العرض،
والتأكد من عدم وجود مشاكل
تقنية.

اإلضافة

تُضاف دورة التعلّم اإللكترونية
إلى نظام التعلّم اإللكتروني
الموحد.
ّ

يوليو،

2019م
يتضمن
إتاحة محتوى تعليمي
ّ
 2000دورة تعلّم إلكترونية
من خالل شركة (أوبن
َسسيمي).
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القافلة األسبوعية

أرامكو السعودية تدعم رسالة اكتفاء
في ملتقى الجبيل
القافلة األسبوعية

محمد الشمري ،خالل مشاركته في حلقة نقاش في ملتقى
وتحدث الشمري بالتفصيل
ر ّواد الصناعة األخير في الجبيل،
ّ
حول برنامج اكتفاء التابع للشركة باإلضافة إلى عزمها على
فرصا
إنفاق حوالي  40مليار
ٍ
دوالر سنو ًيا مما سيوفر ً
استثمارية لر ّواد األعمال.
تصوير :بريجيدو الكيدي

الجبيــل  -عــزّزت أرامكــو الســعودية التزامهــا بدعــم
المحتــوى المحلــي ،وزيــادة الصــادرات ،وتشــجيع إيجــاد
فــرص العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ملتقــى
ر ّواد الصناعة الذي انعقد ،مؤخ ًرا ،في الجبيل.
و ُعقــد المنتــدى تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي،
األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،أميــر
المنطقة الشرقية.
وقــد م ّثــل دائــرة المشــتريات وإدارة سلســلة التوريــد
جنــاح ألرامكــو الســعودية احتــوى علــى ثالثــة أقســام ،هــي
(كيــف تتعامــل مــع أرامكــو الســعودية) و(رحلــة اكتفــاء)

مصممــة إلبــراز فــرص االســتثمار
و(واعــد) ،وجميعهــا
ّ
المتاحــة لــر ّواد األعمــال المحتمليــن والدعــم المتــاح الــذي
يخدم االستثمار.
وقــال نائــب رئيــس أرامكــو الســعودية للمشــتريات وإدارة
سلســلة التوريــد ،األســتاذ محمــد الشــمري ،فــي حلقــة
نقــاش ،إن برنامــج اكتفــاء التابــع للشــركة يدعــم رؤيــة
المملكة  2030بطرق ملموسة أهمها:
•ينشــئ برنامــج اكتفــاء سلســلة إمــداد محليــة علــى
المســتوى العالمــي تضيف قيمــة إلى المملكــة العربية
السعودية.
•يُطــور سلســلة إمــداد قويــة ويطلــق طاقــات االبتــكار،
ويدعــم ر ّواد األعمــال فــي مجال التقنية ،وينشــئ قوى

عاملة قادرة على المنافسة عالم ًيا.
فرصا اســتثمارية لدعــم المشــروعات الصغيرة
•يخلــق ً
والمتوسطة.
•تخطــط أرامكــو الســعودية إلنفــاق حوالــي  40مليــار
ٍ
دوالر ســنو ًيا ،فيمــا يُعــد فرصــة لــر ّواد األعمــال
للمشاركة في هذا االستثمار.
•حــددت أرامكو الســعودية فجوات في سلســلة اإلمداد
فرصــا للخبــراء المختصيــن ،ور ّواد
التــي قــد تكــون
ً
األعمــال فــي مجــاالت عديــدة بمــا فــي ذلــك المــواد
الالمعدنيــة ،والكيميائيــات ،والثــورة الصناعيــة
الرابعــة ،والصناعات البحرية ومعــدات حقول النفط،
والمواد الصناعية مثل الصمامات والتوربينات.

دورات تدريبية للتوعية بأخالقيات العمل في جازان

مناقشا
تم رصدها .كان بيبر ضمن فريق صغير اتجه إلى المنطقة النائية لتقديم دورة تدريبية توعوية عن األخالقيات،
ً
جارود بيبر ،من مكتب أخالقيات العمل في الشركة ،يشرح لموظفي جازان أمثلة حقيقية سابقة من واقع العمل عن سلوكيات ال أخالقية ّ
السياسات والقوانين والسلوكيات األخالقية المتوقعة ،والعواقب المتعلقة باألنشطة والسلوكيات غير الالئقة.

محام من إدارة
بول ماكورماك،
ٍ
االلتزام في الشركة يتحدث
عن أهمية استيفاء متطلبات
خصوصية البيانات ،وكان
ماكورماك أحد المتحدثين
الذين طرحوا مواضيع عديدة
في جلسة تدريبية وتوعوية عن
األخالقيات في جازان.

القافلة األسبوعية
جــازان ّ -
نظــم مكتــب أخالقيــات العمــل فــي أرامكــو الســعودية،
مؤخـ ًرا ،عــدة دورات تدريبيــة للتوعيــة بأخالقيــات العمــل فــي جــازان لـــ
 1650موظفًا.
كان مــن ضمــن المتحدثيــن فــي المنتــدى جــارود بيبــر ،مــن مكتــب
أخالقيــات العمــل فــي الشــركة ،ووحيــد القحطانــي ،مــن مكتــب المدقق
العــام ،وويليــام رايــس وبــول ماكورمــاك ،مــن إدارة االلتزام في الشــركة،
ومحمد العبدالهادي ،من دائرة الشراء وإدارة سلسلة اإلمداد.

معايير السلوك األخالقي
تطرقــت الجلســات التفاعليــة لمعايير الســلوك األخالقي ،واألســباب
ّ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎم
ﺗﻨﻮﯾﻦ
ﺳﺘﻮدﯾﻮ  ١و ﺳﺘﻮدﯾﻮ  ٢إف إم
اﻟﻬﺎﮐﺎﺛﻮن اﻷول

الجذريــة لقيــام الموظفيــن بســلوكيات ال أخالقيــة ،وأهميــة اإلبــاغ عــن
االنتهــاكات األخالقيــة المشــتبه بهــا ،وسياســة الشــركة فــي الترفيــه
والهدايــا والوجبــات ،ومعاييــر مكافحــة الفســاد ،ومتطلبــات خصوصيــة
البيانــات ،والمبادئ التوجيهية الســتخدام وســائل التواصل االجتماعي،
وتكلفــة االحتيــال ،ومدونــة قواعــد الســلوك للمورديــن وسلســلة اإلمداد،
وأمثلة واقعية للسلوك الالأخالقي.
مــن جانــب آخــرُ ،عقــدت نــدوة خاصــة ألهــم العامليــن فــي مشــروع
جــازان .وتناولــت النــدوة المواضيــع مــن وجهــات نظــر المقاوليــن،
وحضرهــا  115موظ ًفــا مقـ ً
ـاول مــن  18شــركة مختلفــة .وتولــى مكتــب
األخالقيــات ودائــرة الشــراء وإدارة سلســلة اإلمــداد وإدارة المشــاريع
زمــام المبــادرة بإقامــة دورات توعويــة إضافيــة للمقاوليــن ،مؤخــ ًرا،
مستهدفين  200شركة مقاوالت إضافية.

القافلة األسبوعية
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التأريخ بالكربون ..وسيلة
فاعلة لتحديد عمر األحافير
فريق التحرير *
كيف يمكننا تحديد عمر أحفورة أو مستحاثة أثرية؟ أو
عمر الفراعنة؟ أو عمر تلك المخطوطات التي وجدت في
البحر الميت؟
فـي عـام 1960م ،منحـت األكاديميـة السـويدية للعلـوم
جائزة نوبل في الكيمياء لعا ِلم أمريكي يدعى ويالرد ليبي،
الكتشـافه طريقة لتحديد عمر مثل هذه األشـياء القديمة
تُسمى التأريخ بالكربون.

الجوي إلى
من الغالف ّ
الكائنات الح ّية
نعلـم أن الكربـون يدخـل فـي تكويـن ك ّل شـيء حـي .كما
نعلـم أن  %99مـن الكربـون الموجـود علـى األرض يُسـمى
(الكربون  ،)12حيث تتك ّون ذراته من ستة بروتونات وستة
نوعـا آخـر نـاد ًرا اسـمه (الكربـون
نيوترونـات .لكـن هنـاك ً
 ،)14ال يوجد في األرض إال بنسبة  %1فقط ،حيث تحتوي
ذراته على ستة بروتونات وثمانية نيوترونات.
ويتكـ ّون هـذا النـوع فـي أعالـي الغلاف الجـوي عندمـا
تصطـدم األشـعة الكونية بذرات النيتروجيـن وتح ِّولها إلى

ذرات (كربـون  ،)14وبعـد ذلـك تتسـاقط تلـك الـذرات إلـى
األرض ،وتتّحد مع ذرات األوكسجين ليتش ّكل ثاني أكسيد
الكربون .تنتزع النباتات ثاني أكسيد الكربون هذا لتش ِّكل
جزيئـات عضويـة معقَّـدة ،وتأتـي الحيوانـات وتتغـذّى على
النباتـات ،ثم يتغذّى اإلنسـان بدوره علـى الحيوانات وعلى
النباتـات .وهكـذا ،يصبـح فـي جسـد كل كائـن حـي ذرات
(كربون .)14

التح ّلل ً
دليل على التأريخ
ومــن المعــروف أن ذرات (الكربــون  )14هــذه هــي غيــر
مســتقرة؛ فبمجــرد أن يمــوت الكائــن الحــي تبــدأ
باالضمحــال ،وفــي كل  5730ســنة تتفــكك نصــف ذرات
الكربــون  14لتعــود إلــى ذرات النيتروجيــن التــي تك َّونــت
منها.
ويسـمى هـذا فـي الفيزيـاء نصف العمـر ،ممـا يعني أنه
بعـد مـرور نصف عمر واحـد على أي كائـن حي ،ينخفض
عنـده عـدد ذرات (الكربـون  )14إلـى النصـف .وبعـد مرور
نصف عمر ٍ
ثان تنخفض إلى الربع ،وبعد نصف عمر آخر
تنخفض إلى الثمن ،وهكذا دواليك.
فـي المقابـل ،تبقـى كميـة (الكربون  )12ثابتة في جسـم

الكائـن حتـى بعد موته .وبالتالي صـار لدينا طريقة فاعلة
لتحديـد عمـر األحافير ،من خالل مقارنـة كمية (الكربون
 )14بكميـة (الكربـون  )12التـي ال تتغ ّيـر ،وبالتالـي يمكننـا
معرفـة كـم مـن السـنوات قـد انقضـت علـى مـوت كائـن
حيواني أو نباتي مع ّين.
لكـن مـع ذلـك ،هنـاك فتـرة محـدودة السـتخدام طريقة
التأريـخ بالكربـون؛ فبعـد مـرور  60ألـف سنــة مـن مـوت

الكائـن الحــي ينتهـي مخــزون كميـة (الكربـون  )14فيـه،
وبالتالي ال يعود بإمكاننا االعتماد على هذه الطريقة بعد
ذلـك ،والبديل الذي يسـتخدمه العلماء هـو عناصر أُخرى
غيـر مسـتقرة تمتلـك أنصـاف أعمـار أطـول بكثيـر مـن
(الكربون .)14
* نُشر في مجلة القافلة عدد نوفمبر/ديسمبر 2018م

نبتة الغاتروفا ..خيا ٌر واعد إلنتاج الوقود الحيوي
إميان عبداهلل

تتوسـع صناعـات الوقـود الحيـوي واسـتخداماته بشـكل
ملحـوظ فـي أنحـاء مختلفـة مـن العالـم .لكـن هـذا الوقود
السـائل المشـتق مـن النباتـات والمحاصيـل أو األشـجار،
أثـار اعتراضـات كثيـرة ،وأهمهـا يتعلـق بالجـدل القائـم
حـول الوقـود مقابل الغذاء ،بسـبب تخصيـص إنتاج مزارع
الـذرة وفـول الصويا وغيرها إلنتاج الوقـود الحيوي ،حيث
يـؤدي ذلـك إلـى نقـص إمـدادات الغـذاء مـن هـذه
المحاصيـل ،ممـا يتسـبب في رفع أسـعارها التـي ال يمكن
أن تتحملها الشـعوب الفقيرة .وفي إطار البحث المسـتمر
عـن مصادر بديلة ،برزت شـجرة الغاتروفـا ،فإنتاج الوقود
الحيـوي منهـا ال يتعـارض مـع األمـن الغذائـي وسلامة
البيئـة ألنهـا ال تُـؤكل ،إضافـة إلـى أن لهـا مزايـا
واستخدامات مستدامة عديدة.

ماهية هذه الشجرة
الغاتروفـا كـوركاس هـي فصيلـة مزهـرة مـن عائلـة
الغاتروفـا ،ويعـود موطنهـا إلـى المناطـق االسـتوائية
األمريكيـة ،وعلـى األرجـح المكسـيك وأمريـكا الوسـطى،
وانتشـرت زراعتهـا فـي المناطـق المداريـة وشـبه المداريـة

فـي كل أنحـاء العالـم .وهـي شـجرة شـبه دائمـة الخضـرة،
صغيرة نسب ًيا ،يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار كحد أقصى.
وظهـر االهتمـام بغاتروفا كـوركاس كمصدر إلنتـاج وقود
الديـزل الحيـوي ،نتيجـة لقدرتهـا علـى النمـو فـي المناطـق
شـبه القاحلـة وذات المتطلبـات الغذائيـة المتواضعة سـواء
فـي الـري أو التسـميد .وتحتـوي بذورها علـى  %35تقري ًبا
من الزيوت المناسبة لصنع الوقود .وعلى عكس محاصيل
الوقـود الحيـوي الرئيسـة األخـرى ،كالـذرة وفـول الصويـا
ً
محصول غذائ ًيا؛ ألن
وقصب السكر ،فإن الغاتروفا ليست
زيتهـا غيـر صالـح لالسـتهالك البشـري ،وفيـه نسـبة مـن
السمية.
ّ
أمـا أبـرز مآخـذ االعتمـاد علـى الغاتروفـا كمحصـول
تجـاري إلنتـاج الوقـود الحيـوي ،فهـي حاجة الشـجرة لفترة
تتـراوح بيـن ثلاث وخمـس سـنوات لتصبـح منتجـة تجار ًيا،
كمـا أن خاصية اللزوجة العالية لزيـت بذور الغاتروفا يحد
من استخدامه في الظروف المناخية الباردة.

الغاتروفا كبديل للذرة
يُنظـر إلـى االسـتثمار فـي زراعـة نبتـة الغاتروفـا علـى
نطـاق واسـع فـي األماكـن الريفيـة والمهمشـة فـي الـدول
الناميـــة كأحــد الحلــول العمليـة للحـد مـن فقـر الطاقـة،

وتمكيـن هـذه األماكـن مـن الحصـول علـى مصـدر للوقـــود
الحيوي النظيـف.
وبحسـب الدراسـات العلميـة ،فمـن المحتمـل أن يكـون
مستقبل الغاتروفا كوقود حيوي اقتصادي وبيئي وأخالقي
ً
بديلا أفضـل مـن اسـتخدام الـذرة؛ فزيـت الغاتروفـا الخام
لـزج نسـب ًيا ،وذو جـودة اشـتعال عاليـة ،ويمكـن اسـتخدامه
مباشـرة فـي بعـض محـركات الديـزل مـن دون تحويلـه إلـى
وقود الديزل الحيوي.
ومـن المزايـا المهمـة لنبتـة الغاتروفـا ،إمكانيـة زراعتهـا
فـي ظـروف بيئيـة قاسـية كارتفـاع درجـات الحـرارة ،وشُ ـح
الميـاه وقلة األسـمدة ،كمـا يمكن اسـتخدامها إلنتاج برميل
مـن الوقـود بحوالـي  43دوال ًرا ،أي أقل مـن تكلفة اإليثانول
القائـم علـى قصـب السـكر ( 45دوال ًر ا للبرميـل) ،أو
اإليثانول المستخرج من الذرة ( 83دوال ًرا للبرميل).

التوجه العالمي في زراعة الغاتروفا
ظهـرت فـي اآلونـة األخيـرة أسـئلة حـول مـا إذا كانـت
زراعـة الغاتروفـا علـى نطـاق واسـع وتجـاري ،سـتحل مكان
محاصيـل غذائيـة لها حاجة ماسـة فـي دول العالم النامي،
عل ًمـا أنهـا لن تحتل حقول الذرة والصويا ،ولكنها قد تحتل
حقـول مزروعـات أخرى ،خاصة إذا اشـتد الطلـب العالمي

عليها.
فبحلــول عـام 2009م ،كانـت حكومـة الصيـــن ،إلـى
جانـب عديـد من شركــات الوقـــود الحيوي الرئيســـة ،قد
زرعـت أو تعهـدت بزراعة ماليين األفدنـــة مـن الغاتروفا.
وفـي الهنـد وحدهـا ،أعلنـت الحكومـة عـن خطـط لدعـم
برنامـج مكثـف لزراعـة الغاتروفـا علـى مسـاحة  27مليـون
فـدان مـن األراضـي البـور ،وهـي مسـاحة تقـارب مسـاحة
سويسـرا .واسـتمرت زراعـة الغاتروفـا فـي التوسـع فـي
بلـدان أخـرى مثـل ميانمـار وماليزيـا وملاوي ومصـر
والسودان.
وألسـباب متباينـة تتعلق بأمـن الطاقة واالهتمـام بالبيئة
والتنميـة االقتصاديـة ،جذبـت هـذه النبتـة المسـتثمرين
بحيـث باتت أشـبه بصناعة عالمية جديـدة .فحال ًيا ،يوجد
أكثر من  %85من مزارع الغاتروفا في آسـيا ،وتحدي ًدا في
الصيـن والهنـد ،وإندونيسـا التـي يُتوقـع لهـا أن تُصبح ثاني
أكبـر منتـج بعـد الهنـد ،بمسـاحة مزروعـة تبلـغ  5.2مليـون
هكتـار .وتحتـوي إفريقيـا علـى حوالـي  %12مـن إجمالـي
عـدد المـزارع فـي العالـم ،معظمهـا فـي مدغشـقر وزامبيـا
وتنزانيـا وموزمبيـق .وفـي أمريـكا الالتينيـة تتركـز زراعـة
هـذه الشـجرة فـي البرازيل حيـث تبلغ مسـاحة حقولها 1.3
مليون هكتار.
* نُشر في مجلة القافلة عدد سبتمبر/أكتوبر 2019م
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العلم والتغ ّير المناخي

إعداد :د .أمين عبدالهادي

هـل يسـتطيع العلـم أن يصلـح التغ ّيـر المناخي؟ هـو عنوان
هـذا الكتـاب وسـؤاله الكبيـر الـذي يطرحـه مؤلفـه مايـك
هيلم ،أسـتاذ المناخ والثقافة في قسـم الجغرافيا في كينجز
كولـدج بلنـدن ،ويجيـب عنـه عبـر تحليـل ألحـدث التطـورات
التي شهدتها قضية التغير المناخي في السنوات األخيرة.
ويشـير الكتـاب إلـى أن هـذه ال َمسـألة ،وبعد مـا يزيد على
ربـع قـرن مـن التحقيـق العلمـي والجـدل العـام والتفـاوض
السياسـي ،تظـل «قضيـة سـاخنة» لهـا نتائـج متباينـة حتى أن
ً
«شـرطا
التغ ّيـر المناخـي علـى حـد تعبيـر مؤلفـه قـد أصبـح
جدي ًدا تتخذ الحياة البشرية شكلها حوله».
ويؤكـد الكتـاب عبـر فصولـه الخمسـة أنـه بالرغـم مـن
أهميـة تلـك المسـألة والوعـي بهـا إال أنها ال تـزال تفتقر إلى
حلـول جذريـة تضمـن سلامة هـذا العالـم مـن الممارسـات
الخاطئـة التـي تهـدد مناخـه وتزيـد مـن إمكانيـة تدميـره
الذاتـي .وهكذا لم تنجح الدبلوماسـية الكوكبية وال التغيرات
فـي السـلوك اإلنسـاني فـي تحسـين المنـاخ أو فـي ضمـان
عـدم تدهـوره ،لهـذا «يحتـاج العالـم إلـى خطـة «ب» من أجل
تنظيـم وضبـط المنـاخ عبـر العلـم والتقنيـة ألن الخطـة «أ»
األصليـة قـد فشـلت ببشـاعة فـي السـيطرة علـى االنبعاثـات
الكوكبية لغازات االحتباس الحراري».

وعلـى العكس مما قد يعتقده القارىء ،تدخل العلم بشـكل
آلـي محـض الصلاح التغ ّيـر المناخـي هـو حـل ال يفضلـه
مؤلـف هـذا الكتـاب بـل ينتقـد مثـل هـذا السـيناريو البديـل،
الـذي سـيعمل عبـر المعرفـة العلميـة الموثوقـة علـى تنظيـم
حـرارة الكوكب بالتدخل مباشـرة في تدفقـات الحرارة اآلتية
مـن الشـمس إلـى الغلاف الجـوي األدنـى حـول الكـرة
األرضيـة .فهـذا الحـل حسـب مايك هيلـم «غير مرغـوب فيه
وال يمكـن السـيطرة أو االعتمـاد عليـه» ألن التدخـل بشـكل
متعمـد فـي الغلاف الجـوي علـى مسـتوى الكوكـب سـوف
يؤدي إلى نتائج خطيرة ستثير نزاعات ال يمكن التنبؤ بها.
لهـذا يقـ ِّدم الكاتـب فـي ختـام هـذا العمـل رؤيـة مختلفـة
ألنـواع المشـكالت التـي يتعـرض لهـا البشـر بسـبب المنـاخ
وتغيراتـه ،ويحـاول أن يضـع هـذه المشـكالت داخـل إطـار
جديـد يفتـرض دو ًر ا مختلفًـا للعلـم والتقنيـة يبتعـد عـن
محـاوالت إصلاح الكـون بشـكل تعسـفي عبـر عمليـات
هندسـية بحتـة ويقتـرب من تبني مفهـوم إنسـاني للعلم يلبي
احتياجـات اإلنسـان الفعليـة التـي ترتبـط بطبيعتـه البشـرية
واألخالقيـة وذلـك عبـر تطبيـق مفهـوم «برجماتيـة المنـاخ»،
الـذي يسـعى إلـى تطويـر تقنيـات ومؤسسـات وممارسـات
جديـدة لتسـخير إبداع العلم حتى تقـل التكلفة والدمار الذي
يلحقه الطقس والمناخ باإلنسان إلى الحد األدنى.

يقـ ّدم المفكـر الفرنسـي المعـروف إدغـار مـوران ،في هذا
الكتاب خالصة رؤيته البحثية والفلسـفية بعد مسـيرة طويلة
نشـر فيهـا عدي ًدا مـن المؤلفات ،التي تذهـب جلها في اتجاه
واحـد هـو اإلصلاح الشـامل للمجتمع اإلنسـاني بـكل جوانبه
السياسية واالقتصادية والمجتمعية والثقافية.
الكتـاب يحمـل عنـوان (السـبيل ألجـل مسـتقبل البشـرية)،
وينقسـم إلى أربعة أجزاء كبيرة تعالج السياسـات اإلنسـانية،
وإصلاح الفكـر والتعليـم ،وإصلاح المجتمـع ،ثـم إصلاح
الحياة.
وتسـتند أفـكار مـوران اإلصالحية ،التـي يعرضها في هذا
الكتاب ،إلى أسـاس من التفكير النقدي يراجع بشـكل خاص
سـماه القصـور المعرفـي الـذي تعانـي منـه الحضـارة
مـا َّ
الغربيـة بمـا تتم ّيـز بـه مـن مركزيـة وتجزئـة للمعـارف وتوهـم
عقالنـي .وفـي هـذا السـياق ،ينتقـد الكاتـب مختلـف أشـكال
العولمـة وتوجههـا الكونـي وحرصهـا علـى تنميـط العالم رغم
تنوعـه ليحمـل سـمات مجتمـع رأسـمالي بحـت يعمـل علـى
التوحيـد التقني واالقتصادي والثقافي .ويؤكد الكتاب أن أي
حديـث عـن التنميـة وفـق النمـوذج الغربـي هـو حديـث يجهـل
السـياقات اإلنسـانية والثقافيـة لمـا هـو خـارج عـن هـذا
النمـوذج ،ففـي الواقـع وكمـا يكتـب «تقـ ّدم التنميـ ُة النمـوذ َج
الغربـي على أنه النمـوذج المثالي الكونّي على كوكب األرض،

وهـي بذلـك تفتـرض أن المجتمعـات الغربيـة تشـكل غايـة
التاريـخ البشـري» .ويشـير المفكـر الفرنسـي إلـى أن ثمـة
مفارقـة فـي هـذا الصـدد ،فالتنميـة التـي مـن المفـروض أن
تكـون ّ
حلا ،تجهـل كـون المجتمعـات الغربيـة هـي نفسـها في
أزمـة وعلـى وجـه التحديـد بسـبب تنميتهـا ،وهـو األمـر الذي
يفرز ،حسب رؤيته ،تخلفًا فكر ًيا ونفس ًيا وأخالق ًيا.
وانطال ًقـا من هـذه الرؤية النقدية ،يدعو إدغار موران في
كتابـة إلـى ضـرورة تغييـر السـبيل إلـى مـا هـو أبعـد منـه عبر
تحريـر أنفسـنا مـن العولمـة والعمـل علـى إبطالهـا مـن خالل
شـمولي  ،وإضفـاء
تعزيـز التنميـة المحليـة داخـل مـا هـو
ّ
الطابع اإلنسـاني على المدن الكبرى وعلى الفالحة والتربية
سـماه التسـمم
الحيوانيـة والزراعـة البيولوجيـة والتقليل مما َّ
االسـتهالكي ومـن المـواد الغذائيـة التصنيعيـة والحـد مـن
خصوصا السالسل التجارية الكبرى على
سـيطرة الوسطاء،
ً
اإلنتـاج واالسـتهالك .ويطالـب المؤلـف كذلـك بضـرورة
المحافظـة علـى المعـارف والممارسـات الموروثـة مـن
الماضـي وعـدم تركها كلية ،ذلك أن جز ًءا كبي ًرا من التقنيات
الخاصـة يكمـن فـي معـارف األسلاف والمجتمعـات التـي
ظلـت مهمشـة؛ فمـن شـأن هذا كلـه أن يعمل فـي النهاية على
«المحافظـة علـى حياة هذا الكوكـب وعلى التنـوع البيولوجي
والبشري».

يُطلـق هـذا الكتـاب صرخـة تحذيـر غاضبـة وشـديدة
اللهجـة تجاه كل ممارسـات األمهـات واآلباء الخاطئة ،ممن
يتركـون حبل اسـتخدام أطفالهـم لكل التقنيـة الرقمية على
الغـارب ،بلا أي قيـد أو توجيـه .الكتـاب بعنـوان (صناعـة
األبلـه الرقمـي ،مخاطـر الشاشـات علـى أطفالنـا) ،ومؤلفـه
هـو الطبيـب ميشـيل ديسـمورجيه ،المتخصـص فـي علـم
األعصـاب ومديـر األبحـاث فـي المعهـد الوطنـي للصحـة
والبحـث الطبـي الفرنسـي ،وقـد أعلن فيـه مـن دون مواربة
أن الشاشـات الرقمية التي يجلس أمامها أطفالنا سـاعات
طويلة يوم ًيا هي «السموم البطيئة» لهذا العصر.
يوضح الكاتب أن اسـتهالك األطفال بشـكل عام لكل ما
هـو رقمـي فـاق كل مـا يمكـن توقعـه بهـذا الصـدد ،فالطفل
يبـدأ وهـو لـم يكد يتـم عامه الثانـي في التعرض للشاشـات
الرقميـة على اختلاف أنواعها ،ويرتفع اسـتهالك األطفال
تقدمـوا فـي العمـر .لكـن
اليومـي للتقنيـات الرقميـة كلمـا َّ
تبقى المحصلة واحدة ،ألن جميعهم يتأثرون بشـكل سـلبي
للغايـة بمثـل هـذا التعـرض الكثيـف الـذي يمـس قوتهـم
الذهنية واإلبداعية ،وحتى اللغوية.
هكـذا يفهم القارئ على مـدار  432صفحة لماذا يؤدي
اسـتخدام األطفـال المتواصـل للشاشـات الرقميـة علـى
اختلاف أنواعهـا ،مـن هواتـف ذكيـة وأجهـزة لوحيـة

سـماهم المؤلـف «البلهـاء».
وتليفزيونـات إلـى تصنيـع مـن َّ
فببسـاطة ،يناقـض الكتـاب أي فرضيـة تذهـب إلـى أن
تعـرض األطفـال للمنتجـات الرقميـة يعمـل علـى تحسـين
قدراتهـم العقليـة ويطـور نسـب الـذكاء لديهـم ويؤكـد علـى
أن العكـس هـو الصحيـح ،ويوضـح أن ثمـة عواقـب أخـرى
وخيمـة لمثـل هـذا التعـرض واالسـتخدام علـى صحـة
األطفـال البدنيـة ،فقـد يصابـون بالسـمنة وبأمـراض
ترتبـط بالقلـب واألوعيـة الدمويـة ،وقد ينخفض متوسـط
أعمارهـم .هـذا قط ًعـا بخلاف المخاطـر السـلوكية ،ألنـه
كلمـا ارتفـع تعـرض األطفـال للشاشـات الرقميـة ،كلمـا
زادت معـدالت سـلوكياتهم العدوانيـة وميلهـم لالنعـزال
واالكتئاب.
ومـن خالل عرض موثق لنتائـج مجموعة كبيرة ومتن ّوعة
مـن الدراسـات العلميـة التـي أُجريـت بدقـة يؤكـد المؤلـف
أنـه قـد آن األوان لاللتفـات لمثـل هـذا التهديـد المسـتمر
الـذي تتعـرض لـه كائنـات هشـة لم تكد تبـدأ حياتهـا؛ فهذا
الوحـش الرقمـي يدمـر المهارات اللغوية التـي يعتمد عليها
الطفـل لتطـور ونمـو حسـه العقلـي ويقضـي علـى درجـة
انتباهـه التـي تمثـل العمـود الفقـري لمثـل هـذا التطـور.
ويؤثـر كذلـك فـي نيلـه حصـة كافيـة مـن النـوم ،وهـو الفعـل
الذي ال غنى عنه لتجديد طاقته بشكل إيجابي.

السبيل ألجل مستقبل البشرية

العنوان :السبيل ألجل
مستقبل البشرية
المؤلف :إدغار موران
ترجمة :بشير البعزاوي
الناشر :منشورات الجمل
عام النشر2019 :م
عدد الصفحات 445 :صفحة
ردمك9922605166-978 :

مخاطر الشاشات على أطفالنا

العنوانLa fabrique du « :
crétin digital: Les dangers
des écrans pour nos
» enfants
تأليفMichel Desmurget :
الناشرSeuil :
عام النشر2019 :م
عدد الصفحات 432 :صفحة
ردمك978-2021423310 :

القافلة األسبوعية

طاهر الزارعي

قاص سعودي نشرت له أكثر من
مجموعة قصصية منها (حفاة)
و(زبد وثمة أقفال معلقة).

جدا
القصة القصيرة ً
تتالءم مع هذا العصر
•تتن ّوع كتابتك بين القصة القصيرة والقصة القصيرة
جـ ًـدا لكن تبدو الغلبة لتلك األخ ـيــرة ،هــل ثمة تفسير
لذلك؟
كان ينتابني عشق حينما أردت كتابة هذا الجنس األدبي،
وأعــنــي بــه جنس القصة القصيرة جـ ـ ًدا؛ قــد يكون عشق
البدايات والحماسة والشغف بالكتابة بشكل عــام ،فبدأت
بكتابة قصة قصيرة جـ ًدا وعرضتها على ك ّتاب هذا الفن
ً
قبول جي ًدا .كنت كما الشارد الــذي تاه في بيئة ما
ونالت
ووجد بعد ذلك مكا ًنا يأويه .إنها بيئة القصة القصيرة ج ًدا
التي تتالءم مع معطيات هذا العصر وظروفه التي نعيشها،
فخرجت مجموعة (حفاة) وكانت الغلبة بالفعل لهذا الفن
الذي اليزال يعيش معي لحظة بلحظة على الرغم من صعوبة
كتابته.
•هل ترتبط فكرة تكثيف المعنى والصور الذي تتميز به
قصصك القصيرة جـ ًـدا بتصور مغاير تتبناه عن نمط
جمهور قارئ نوعي جديد؟
يبدو لي أن التكثيف الذي تميزت به قصصي نابع من أهم
عنصر من عناصر هذا الفن ،فالتكثيف يُعد خاصية داللية
تثير في المتلقي اإلدهاش والغرابة والصدمة .ويُع ّد تكثيف
المعنى في القصة القصيرة ج ًدا بشكل عام أداة من األدوات
الــتــي الغــنــى لــهــذا الــفــن عنها ،وعــلــى الــكــاتــب أن يحسن
استخدامه؛ فأي كلمة يكتبها أو يحذفها قد تخل بالمعنى
العام للقصة ،وعليه فــإن المتلقي الحذق سيكتشف ذلك
الخلل في المعنى .وبالتالي فإن تلقيه للقصة لن يكون مؤث ًرا
كما لو كانت القصة مكتملة من جميع العناصر.
•أه ــدي ــت مـجـمــوعـتــك (ح ـف ــاة) إل ــى «ك ــل ال ـق ــادري ــن على
اصطياد المعاناة ومعانقة الضوء» ،هل نفهم من ذلك
أن الكتابة تلعب عندك دو ًرا في «توثيق مفارقات الحياة»
إن جاز التعبير؟
الحياة مليئة بالمعاناة فاليكاد يمر يوم على أي شخص
دون أن تصطاده معاناة ما .وقد عالجت مجموعة (حفاة)
معاناة شخوص تعيش حالة من االغتراب والتمزق مع غلبة
السلبية على مالمحها ،وهذا مايؤكد معاناة أولئك الشخوص
في حياتهم التي تفرض عليهم تلك المفارقات.
جدا لكتابة القصة.
•قلت من قبل إن الخروج للشارع مهم ً
ثمة ضرروة ألن يتماهي السارد مع واقعه ،أم
هل ترى أن ّ
هــو فــي حــاجــة إل ــى مـســاحــة جــديــدة وأك ـبــر مــن الخيال
واقعا ً
بديل ليحل محله؟
ليتحرر من هذا الواقع وينتج ً
إن الخروج إلى الشارع مهم ج ًدا لكتابة القصة ،فالقرب
من الناس ومعايشة همومهم تزيد من مقدرة القاص في
حياكة نصه بواقعية أكثر والوصول به إلى القارئ .وال يمكن
أن يتحرر كاتب القصة القصيرة من الواقع ،كما أنه البد له
من بناء مخيلة تدفع به نحو تأمل األشياء التي يستطيع
الكاتب من خاللها موازنة البناء الجمالي للقصة القصيرة.
•م ــا ت ـف ـس ـيــرك لـلـتـشــابــه ب ـيــن ش ـخ ـص ـيــات قـصـصــك مع
اخـتــاف حبكاتها وتنوعها فمن يقرؤها يشعر وكأنها
فصول من مشروع روائي أكبر عن «البشر العاديين» خرج
في شكل قصصي؟
ربما لو أخذنا مجموعة (زبد وثمة أقفال معلقة) وتمعنا
فيها لوجدنا أنها فصول لعدة رواي ــات .لكنها جــاءت في
المجموعة بنكهة قصصية ،إن صح التعبير .ويبدو أن الهم
اإلنساني قد طغى على قصص المجموعة حتى يُخيل للقارئ
أنها قصة واحــدة متفرقة .وبالنظر إلى مجموعة (حفاة)،
تتحول القصص  -على حد تعبير الناقد المغربي حميد
ركاطة  -لطعنات يتلقاها األبطال لتطريز الحكايات باأللم
والصمت واالحتراق.

القافلة األسبوعية
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حديث األلوان :حوار

معك في كل مكان

جاسم عساكر *

للحب!
تحويلة ُ

الفنانة سعاد عبدالواحد
وخيك ،من مواليد المنطقة
الشرقية ،وهي حاصلة على
بكالوريوس تربية خاصة .لها
عديد من المشاركات
المحلية والدولية منذ عام
2006م ،وحاصلة على عدد
من الجوائز .أقامت معرضها
الشخصي األول (حكايا
إنسان) ،بالمنطقة الشرقية
عام 2012م .تق َدم الفنانة في
أعمالها الثالثة التي تزين
جدران وممرات مدينة الملك
عبداهلل الرياضية في جدة،
التي ننشر منها لوحة (حوار)،
ً
بسيطا عن حياة كرة
تعبيرا
ً
القدم في عيون فنان.

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر بالوكالة:
جمشيد محمود دين
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

هيئة التحرير :محمد العداربة ،سارة مطر،
ميثم ضياء الموسوي ،مصلح جميل
الخثعمي ،عوض العنزي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

أيهــا اإلكســير الــذي يشــع مــن داخــل اإلنســان ،ثــم ينعكــس
علــى خارجــه ويتجلــى فــي أقوالــه وأفعالــه ،يــا مــن يشــعرنا
بالفــرح دون أن نعلــم مــن أيــن جــاء وال إلــى أيــن يأخذنــا معــه
في ركابه!!.
لــن أتحــدث عــن أقســامك ودرجاتــك ،فقــد أشــ ّوه بعــض
مالمحــك ،وأنــا أعلــم أنــك تتــراوح بيــن الشــدة والليــن ،والقــوة
والضعــف ،لكــن مــا يعنينــي منــك هــو أن أســقط فيــك دون أن
أتألــم ،وأن أكونــك وأنــا خــارج مــن بيتــي إلــى العالــم وقــد
تعلّمــت كيــف أصافــح اآلخريــن مــن خاللــك ،وكيــف أبتســم فــي
وجوههم دون أن أظهر ما خفي من حزني.
ســيدي أيهــا الحــب ،مــا كان أبهــاك وأنــت تمــط مســاحة
قلبــي طهــارة ونقــا ًء  ،لتكــون مــأوى للجميــع ،بــك يترقــى
اإلحســاس وتزدهــر العواطــف .وبــك أكــون أكثــر قــدرة علــى
التناغــم مــع فئــات البشــر ألصــل معهــم إلــى درجــة مــن الرضــا
والوفاق.
أنــت لســت حرفيــن كمــا يشــاع عنــك ،وإنمــا أنــت معجــم
تتزاحــم فيــه الكلمــات وتمتلــئ الخانــات :تضحيــة ،وفــاء،
ذكــرى ،وانتظــار ...وهكــذا تتراكــم فــي أرواح العبــاد فتأخذهــم
إلــى مقرهــم اآلمــن المســتقر ،مهمــا كانــت ألوانهــم وأعمارهــم
ً
وقبــول ،
وأجناســهم ،تجعــل مــن يحبــون هــم األكثــر ألفــة
يغضــون الطــرف عــن هفــوات مــن أحبــوا ،ويستشــعرون لــذة
الرحمــة فــي قلوبهــم حيــن يســامحون ،ويتفاعلــون مــع مــا يثيــر
دفائــن الســعادة مــا بينهــم ،إلــى أن تغــدو الحيــاة كلهــا عائلــة
واحدة متداخلة األغصان كشجرة كبيرة.
أنــت القــادر يــا ســيدي أن تصنــع كل هــذا المزيــج ،وأنــت
ســر العالقــات مــا بيــن النــاس واألشــياء ،بيــن وجــه الخبــاز
ولهيــب النــار فــي التنــور ،بيــن عــرق الفــاح ونبتــة األرض فــي
البســتان ،بيــن الرجــل القــوي والمــرأة الضعيفــة فــي عــش
الزوجية.
لكنــك لــن تكــون يــا ســيدي مــا لــم يقــم علــى رعايتــك
العاشــقون ،يتعهــدون أرضــك بالســقاية ،ويجعلــون مــن الوفــاء
غيمــة تتصبــب عليــك كلمــا مــال بــك الوقــت ناحيــة الجفــاف..
بــك يــا ســيدي نتطلــع إلــى عالــم أجمــل وبــك تمــد الطمأنينــة
أشــرعتها فــي بحــر أيامنــا الهائجــة ،وتعــود إلــى الحيــاة بهجتها
ورونقها.
ســيدي أيهــا الحــب ،يــا مــن تعلمنــا كيــف نــزور حدائــق
األطفــال فــي العالــم لنتعلــم منهــا براءتنــا حيــال األشــياء،
ورغبتنــا فــي زيــادة محصولنــا مــن ثمــار الفــرح ،فأنــت بارقــة
األمــل التــي تلــوح فــي أفــق العتمــة الدامســة مــن اإلحبــاط
والهزيمــة ،أنــت مصبــاح الحلــم المعلــق علــى صــدر الحيــاة
ينافــح بفتيلــه ظلمــة األيــام وأنــت القــادر علــى أن تشــعلنا فتــوة
وشبابا.
نتــوق إلــى مفعــول ســحرك ،وأنــت تــزور األرض ،وتبســط
أجنحــة الحنــان وتحــط علــى غصــون األشــجار ،فيــدب فيهــا
النبض وتتورق ،ثم ترتفع المواويل وترقص األعشاب.
نتــوق إليــك يــا أجمــل النازليــن إلــى ســاحة القلــب ،وأروع مــا
يثير دهشتنا الكتشاف األشياء.
نتــوق إليــك وأنــت تدحــر كل العصبيــات والعنصريــات وتعلــن
انتصارك أنت.
ً
وأمــا أنــت يــا مــن تركــب موجــة أحقــادك ،ح ـ ّدق قلي ـا إلــى
مســتقبل عمــرك ومــاذا يخبــئ لــك الوقــت لتتخلــى عمــا أنــت
فيه ،اصغ إلى صوت روحك الهامس فيك وهو ير ِّدد:
أيها المتعجل في طريق العداء ،أمامك تحويلة للحب.
* شاعر سعودي

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة ،فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم ،وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف .013 876 ٠٤٥٧

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻌﻘﻮدٍ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻨﺎ.

