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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها
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ه ــو الع ــدد اإلجمال ــي لمش ــاركات أرامك ــو الس ــعودية ف ــي
جوائ ــز مع ــرض ومؤتم ــر أب ــو ظب ــي الدول ــي للبت ــرول م ــن
أص ــل الع ــدد اإلجمال ــي للمش ــاركات ،ال ــذي بل ــغ 606
مشاركات.

 ٥ديسمبر ٢٠١٩
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القافلة األسبوعية

خالل خمسة أعوام من حكم امللك سلمان

تحقق قفزات في الريادة العالمية
أرامكو السعودية ِّ
والتكامل في مجال النفط والغاز والكيميائيات
تح ــل ه ــذه األي ــام الذك ــرى الخامس ــة لبيع ــة خ ــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســـعود ،حفظـــه اهلل .ومـــن يراقـــب األحـــداث بتجـــرد
يالحـــظ أن المملكـــة حققـــت فـــي خمـــس ســـنوات،
وه ــي فت ــرة قصي ــرة جــ ًدا ف ــي عم ــر ال ــدول ،قف ــزات
نوعي ــة كان يصع ــب علين ــا تخي ــل حدوثه ــا ف ــي جيلن ــا،
وكنــا نأمــل أن تحــدث فــي جيــل أبنائنــا وبناتنــا ولكننــا
س ــعداء برؤيته ــا تتحق ــق بتس ــارع ف ــي زمنن ــا وتصب ــح
نابضا بالحياة ينعم به المواطنون والمقيمون.
واق ًعا
ً
بع ــد تول ــي المل ــك س ــلمان الحك ــم ف ــي أول خط ــاب
متلفـــز ،أ ّكـــد المضـــي قد ًمـــا فـــي مســـيرة التنميـــة
الش ــاملة بالمملك ــة م ــع االس ــتمرار ف ــي طري ــق تحقي ــق
التضامـــن العربـــي واإلســـامي .وبعـــد ذلـــك قـــال،
حفظـــه اهلل ،فـــي تغريـــدة ملهمـــة بتاريـــخ  10مـــارس
2015م ،إن هدفـــه األول أن تكـــون المملكـــة العربيـــة
ناجح ــا ورائـ ـ ًدا ف ــي العال ــم عل ــى
نموذج ــا
الس ــعودية
ً
ً
األصع ــدة كاف ــة ،وإن ــه س ــيعمل م ــع الش ــعب لتحقي ــق
ذلــك .وكان مــن التحديــات االقتصاديــة التــي واجهتهــا
المملك ــة تحقي ــق ت ــوازن ف ــي أس ــواق النف ــط العتم ــاد
دخل المملكة عليها بشكل كبير.
وبعــد حوالــي عــام ،شــهدت البــاد الحــدث التنمــوي
األكبـــر بإطـــاق رؤيـــة المملكـــة  2030بمشـــاريعها
المتعـــددة ،التـــي كانـــت نقلـــة نوعيـــة فـــي
وبرامجهـــا
ّ
التخطي ــط طوي ــل الم ــدى ووض ــع األه ــداف والتكام ــل
بيـــن جميـــع القطاعـــات .وقـــد كان تنويـــع االقتصـــاد
وعــدم االعتمــاد علــى مــورد واحــد للدخــل هــو محــرك
أس ــاس للرؤي ــة .فاالس ــتثمار ف ــي قطاع ــات االقتص ــاد
الجديـــد داخـــل المملكـــة وخارجهـــا عبـــر صنـــدوق
االســـتثمارات العامـــة ،ومشـــاريع التحـــول الرقمـــي
لزيـــادة الكفـــاءة الحكوميـــة ،وتنميـــة قطـــاع التصنيـــع
والخدمـــات عبـــر برامـــج زيـــادة المحتـــوى المحلـــي،
وتنمي ــة المش ــاريع العمالق ــة كني ــوم والقدي ــة والبح ــر

التقنية

ساتورب
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يف حدث اقتصادي يُع ُّد من بني األبرز عامل ًيا

أرامكو السعودية تعلن عن عزمها

طرح أسهمها
في السوق المالية السعودية

األحم ــر ،وتطوي ــر وفت ــح قطاع ــات الس ــياحة والترفي ــه
والثقافـــة ،وجعـــل المملكـــة بيئـــة جاذبـــة لالســـتثمار
والمواهـــب ،واالســـتثمار فـــي الطاقـــة المتجـــددة،
وتمكيـــن المـــرأة ،وتطويـــر قطـــاع التعليـــم والتدريـــب
والعم ــل ،واالرتق ــاء بالقط ــاع الصح ــي والقط ــاع غي ــر
عبــر
الربحــي ،كلهــا نجمــت عــن الرؤيــة والتطلــع الــذي ّ
عنـــه الملـــك ســـلمان ،حفظـــه اهلل ،خـــال أول ثالثـــة
شهور من توليه الملك.
والمجـــال ال يتســـع إلحصـــاء اإلنجـــازات التـــي
تحققـــت فـــي عهـــد الملـــك ســـلمان .ولكنـــي ســـأركز
علـــى مـــا تحقـــق فـــي أرامكـــو الســـعودية فـــي مجـــال
صناعـــة النفـــط والغـــاز والكيميائيـــات التـــي شـــهدت
إنج ــازات كب ــرى خ ــال الس ــنوات الخم ــس الماضي ــة
علـــى الصعيـــد الوطنـــي والعالمـــي ،وكانـــت مشـــاريع

ا لشـــر كة و ا ســـتثما ر ا تها تتر كـــز فـــي تحقيـــق
إســـتراتيجيتها بـــأن تنمـــو وتتوســـع وتنـــوع محفظتهـــا
االســـتثمارية بحيـــث تكـــون الشـــركة الرائـــدة عالم ًيـــا
والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات.
لقـــد شـــرفنا خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك
ســلمان فــي الظهــران ،فــي مثــل هــذا اليــوم قبــل ثالثــة
أع ــوام ،وافتت ــح مش ــاريع توس ــعة مراف ــق اإلنت ــاج ف ــي
الشــيبة ،ومشــروع الغــاز فــي الشــيبة ،ومرافــق اإلنتــاج
فـــي منيفـــة ،ومرافـــق اإلنتـــاج فـــي خريـــص ،ومركـــز
المل ــك عبدالعزي ــز الثقاف ــي العالم ــي (إث ــراء) ،ال ــذي
تشـــرف بإضـــاءة متميـــز علـــى واجهاتـــه ليلـــة أمـــس
احتفاء بذكرى البيعة الخامسة.
وفـــي قطـــاع التكريـــر تـــم افتتـــاح مشـــروع مصفـــاة
ياس ــرف المش ــترك م ــع س ــاينوبك الصيني ــة ف ــي ينب ــع،
ومشـــروع مصفـــاة ســـاتورب المشـــترك مـــع توتـــال
الفرنس ــية ف ــي الجبي ــل ،ومجم ــع ص ــدارة للكيميائي ــات
مـــع شـــركة داو دوبونـــت .وعلـــى الصعيـــد العالمـــي،
حض ــر المل ــك س ــلمان اتفاقي ــة اس ــتثمار أرامك ــو ف ــي
مجمــع عمــاق للتكريــر والكيميائيــات فــي ماليزيــا مــع
شـــركة بترونـــاس ،كمـــا تـــ ّم فـــي عهـــده الميمـــون،
وبحض ــور س ــمو ول ــي العه ــد محم ــد ب ــن س ــلمان ،عق ــد
اتفاقيـــة لالســـتحواذ علـــى نســـبة  %9مـــن مجمـــع
تشـــجيانغ المتكامـــل للتكريـــر والبتروكيميائيـــات فـــي
الصيـــن ،وكذلـــك توقيـــع أرامكـــو اتفاقيـــة لتطويـــر
مشــروع هواجيــن المتكامــل للتكريــر والبتروكيميائيــات
ف ــي الصي ــن ،وتدش ــين توس ــعة مصف ــاة إس أوي ــل ف ــي
كوري ــا الجنوبي ــة .كم ــا اس ــتحوذت أرامك ــو عل ــى %17
مــن مصفــاة هيونــداي أويــل بنــك فــي كوريــا الجنوبيــة
واس ــتحوذت أرامك ــو بالكام ــل عل ــى مصف ــاة موتيف ــا،
وهي أكبر مصافي الواليات المتحدة األمريكية.
وف ــي مج ــال الكيميائي ــات ،وقّع ــت أرامك ــو مذك ــرات
لتوس ــعة عمالق ــة تش ــمل تطوي ــر مراف ــق كيميائي ــة ف ــي
مجمـــع مصفـــاة موتيفـــا فـــي تكســـاس ،واتفاقيـــة
لالســـتحواذ علـــى مرافـــق كيميائيـــة لشـــركة فلينـــت
هيـــل فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ،كمـــا
اســـتحوذت بالكامـــل علـــى مشـــروع أرالنكســـيو
للكيميائي ــات المتخصص ــة ومق ــره هولن ــدا ،وتتب ــع ل ــه
مراف ــق تصني ــع ف ــي ع ــدة دول .ووقّع ــت اتفاقي ــة م ــع
توت ــال إلنش ــاء مجم ــع كيميائي ــات ف ــي الجبي ــل يتكام ــل
م ــع مصف ــاة س ــاتورب ،ووقّع ــت أرامك ــو اتفاقي ــة تُع ــد
مـــن بيـــن األكبـــر مـــن نوعهـــا عالم ًيـــا لشـــراء أســـهم
لالس ــتحواذ عل ــى حص ــة  %70م ــن عم ــاق الصناع ــة
السعودية سابك.
كم ــا ش ــهدت الس ــنوات الخم ــس الماضي ــة انطالق ــة
برنامـــج «اكتفـــاء» ،الـــذي وضعتـــه أرامكـــو لتوطيـــن
الصناع ــة وزي ــادة المحت ــوى المحل ــي ،بم ــا يوف ــره م ــن
آالف فـــرص العمـــل والتدريـــب الكريمـــة للمواطنيـــن
والمواطنـــات ،وتـــم إطـــاق المشـــاريع االرتكازيـــة
المرتبط ــة بزي ــادة المحت ــوى المحل ــي ،وهم ــا مش ــروع

مجم ــع المل ــك س ــلمان البح ــري العالم ــي للصناع ــات
والخدم ــات البحري ــة ف ــي رأس الخي ــر ،وال ــذي س ــينتج
الســـفن العمالقـــة والمنصـــات البحريـــة ،ومشـــروع
مدينـــة الملـــك ســـلمان للطاقـــة (ســـبارك) ،الـــذي
صرح ــا عالم ًي ــا جديـ ـ ًدا للطاق ــة المس ــتدامة
س ــيكون
ً
يضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم.
ولــم تقتصــر إنجــازات أرامكــو الســعودية علــى هــذه
المش ــاريع واالس ــتثمارات ،ب ــل صاحبه ــا تف ــوق عالم ــي
ألرامك ــو الس ــعودية ف ــي مج ــال االبت ــكارات وب ــراءات
االختـــراع وتطويـــر التقنيـــة مـــن جهـــة ،وفـــي مجـــال
خف ــض الكثاف ــة الكربوني ــة ،الت ــي تؤث ــر عل ــى التغ ّي ــر
المناخــي .وشــهدت الشــركة مــن حيــث اإلنتــاج واألداء
ســـنوات تُعـــ ُّد األفضـــل فـــي تاريخهـــا .وقـــد دخلـــت
أرامكـــو الســـعودية للمـــرة األولـــى ســـوق الســـندات
العالمي ــة ه ــذا الع ــام وقام ــت باإلفص ــاح ع ــن نش ــرتها
الماليـــة ،وقـــد رأى الخبـــراء والمحللـــون الماليـــون
حس ــب نتائ ــج الع ــام 2018م تمي ــز أرامك ــو عل ــى كاف ــة
مؤش ــرات الكف ــاءة والق ــدرة ،وأن أرامك ــو ه ــي الش ــركة
األكثر ربحية في العالم.
ورغ ــم ضخام ــة م ــا تحق ــق ،يبق ــى الح ــدث األه ــم
واألبــرز والــذي يشــكل مرتك ـزًا أساس ـ ًيا مــن مرتكــزات
رؤيـــة  2030نحـــو اإلصـــاح والتطويـــر االقتصـــادي
وتنمي ــة القط ــاع الخ ــاص واألس ــواق المالي ــة ه ــو ط ــرح
ج ــزء م ــن أس ــهم الش ــركة لالكتت ــاب الع ــام .فف ــي عه ــد
المل ــك س ــلمان وبتوجيهات ــه ،وبإش ــراف ومتابع ــة م ــن
ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان ،حفظهمــا اهلل،
لتنميـــة قـــدرات الشـــركة وتوفيـــر روافـــد لالقتصـــاد
وإتاحـــة فـــرص اســـتثمارية كبيـــرة للمواطنيـــن
والمقيميـــن والمســـتثمرين بـــدأت الشـــركة عمليـــة
ضخمـــة جـــ ًدا تُعـــد مـــن بيـــن األبـــرز عالم ًيـــا لطـــرح
 %١.٥مــن أســهمها فــي الســوق الســعودية تــداول .وقــد
ش ــارك ف ــي عملي ــة االكتت ــاب م ــا يق ــارب م ــن خمس ــة
ماليي ــن م ــن المواطني ــن والمقيمي ــن ،باإلضاف ــة إل ــى
ع ــدد كبي ــر م ــن المؤسس ــات االس ــتثمارية الت ــي تلب ــي
المعايي ــر ،وس ــيتم االنته ــاء م ــن ه ــذه العملي ــة الجب ــارة
ف ــي  12ديس ــمبر 2019م ويت ــم ت ــداول أس ــهم الش ــركة
ألول مرة ،بإذن اهلل.
ونحـــن إذ نجـــدد البيعـــة والـــوالء للملـــك ســـلمان،
نق ــف متأملي ــن لس ــيرته ومس ــيرته لن ــدرك أنن ــا أم ــام
قائــد مــن طــراز فــذ واســتثنائي ،يجمــع حكمــة التاريــخ
الممزوج ــة برؤي ــة المس ــتقبل وح ــزم الش ــجعان وع ــزم
الشــباب وروح التجديــد ،مســتن ًدا علــى قاعــدة عميقــة
م ــن المعرف ــة بأح ــوال الن ــاس والوط ــن والعال ــم ،كم ــا
يســـتند علـــى مجمو عـــة مـــن ا لقيـــم ا أل صيلـــة
واألخالقي ــات النبيل ــة والصف ــات الش ــخصية الفاعل ــة
كاالنضب ــاط والدق ــة والكف ــاءة والهيب ــة ،الت ــي تجعل ــه
صان ًعـــا مـــن الطـــراز األول للمســـتقبل عبـــر موازنتـــه
ببراع ــة بي ــن المحافظ ــة عل ــى الهوي ــة األصيل ــة وبي ــن
التجدي ــد والتطوي ــر واإلص ــاح واس ــتيعاب المتغي ــرات
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مجمع الملك سلمان البحري العالمي للصناعات والخدمات البحرية

إثراء

اإلقليميـــة والعالميـــة ،والتمكيـــن لجيـــل جديـــد مـــن
القياديين الشباب في شتى القطاعات.
ولي ــس غري ًب ــا م ــا أف ــاد ب ــه البن ــك الدول ــي مؤخــ ًرا
تقدمــت مــن
بــأن المملكــة قامــت بإصالحــات متن ّوعــة ّ
خاللهـــا بـــ  30مرتبـــة فـــي التصنيـــف العالمـــي بيـــن

اكتفاء

بتروناس

ال ــدول ف ــي إص ــاح بيئ ــة األعم ــال .كم ــا أن تقاري ــر
التنافس ــية الت ــي يصدره ــا منت ــدى االقتص ــاد العالم ــي
متســـارعا
ومؤشـــرات عالميـــة أخـــرى تب ّيـــن تقد ًمـــا
ً
وملموســا تحققــه المملكــة علــى األصعــدة كافــة .وقــد
ً
تســلمت المملكــة قبــل أيــام قيــادة قمــة العشــرين التــي

صدارة

ســتنعقد فــي المملكــة العــام المقبــل ،وذلــك ألول مــرة
يعب ــر
ف ــي الش ــرق األوس ــط وش ــمال إفريقي ــا ،وه ــو م ــا ّ
عـــن الثقـــة فـــي الـــدور المحـــوري الـــذي تقـــوم بـــه
المملكـــة إقليم ًيـــا وعالم ًيـــا .ندعـــو اهلل أن يحفـــظ
الملــك ســلمان وأن يسـ ّـدد خطــاه ويجزيــه خيــر الجــزاء

سبارك

عمــا حققــه مــن إنجــازات عــززت جــودة الحيــاة وانتفــع
بها الوطن والمواطنون.

المهندس أمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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القافلة األسبوعية

مرة يف اململكة يف (إثراء) وحتت عنوان «نحو فكر عربي جديد»
مؤمتر فكر ينعقد ألول َّ

خالد الفيصل :إثراء إشراقة عظيمة
للفكر العربي واإلنسان السعودي
القافلة األسبوعية
الظهــران  -بعــد مــا يزيــد علــى عقــد ونصــف العقــد مــن
انطالقتــه وتنقلــه بيــن عواصــم ومــدن عربيــة عــدة ،يلقــي
مؤتمــر فكــر عصــا ترحالــه فــي الظهــران ،وتحديـ ًدا فــي مركز
الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي (إثــراء) ،الــذي يحتضــن
فعاليات المؤتمر في نسخته السابعة عشرة.
وقــد افتتــح المؤتمــر رســم ًيا مســاء يــوم اإلثنيــن الماضي 5
ربيــع اآلخــر 1441هـــ ( 2ديســمبر 2019م) برعايــة وحضــور
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف آل ســعود،
أميــر المنطقــة الشــرقية ،ليُعلــن بذلــك بــدء أعمــال المؤتمــر
الســنوي لمؤسســة الفكــر العربــي (فكــر  ،)17وذلــك بالشــراكة
بيــن مؤسســة الفكــر العربــي ومركــز الملــك عبدالعزيــز
الثقافــي العالمــي (إثــراء) ،تحــت عنــوان «نحــو فكــر عربــي
جديــد» وســط حضــور كبيــر يتقدمهم صاحــب الســمو الملكي
األميــر خالــد الفيصــل ،رئيــس مؤسســة الفكــر العربــي،

واألميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة ،الســيد أحمــد أبــو
الغيــط ،وصاحــب الســمو الملكــي بنــدر بــن خالــد الفيصــل،
رئيــس مجلــس اإلدارة ،ورئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر
إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر ،وعــدد
كبيــر مــن الحضــور رفيــع المســتوى مــن مســؤولين وسياســيين
ومثقفين وإعالميين.

إعادة االعتبار للفكر العربي
الكلمــة الرئيســة األولــى فــي حفــل االفتتــاح كانــت للمديــر
العــام لمؤسســة الفكــر العربــي ،البروفيســور هنــري العويــط،
وأشــار فيهــا إلــى اعتــزاز المؤسســة بتعاونهــا الوثيــق مــع
أرامكــو الســعودية «التــي تولــي الثقافــ َة عا ّمــ ًة ،والتنميــ َة
خاصــ ًة  ،اهتما ًمــا بالغًــا يتجلّــى فــي مشــاريعها
الثقاف ّيــ َة
ّ
خيــر تعبيــر
ــر عنــه
َ
التربويــة والتثقيفيــة واإلعالميــةّ ،
وتعب ُ
مجلّتُها العريق ُة والراقية (القافلة)».

وعبــر العويــط عــن ســروره بانعقــاد المؤتمــر لهــذا العــام
ّ
فــي ربــوع المملكــة العربيــة الســعودية ،مشــي ًرا إلــى تقاطــع
رؤيتهــا  2030التطويريــة والتنمويــة مــع أهــداف المؤتمــر،
حيــث «تنســج ُم مبــادرات إســتراتيجيتها الوطنيــة للثقافة التي
أطلقتها في مارس/آذار الماضي مع تطلعاته التجديدية».
وحــول الســبب الــذي دفــع بالمؤسســة الختيــار ثيمــة
المؤتمــر لهــذا العــام ،قــال إن ذلــك ناجــم عــن «رغبتَهــا فــي
إعــادة االعتبــار إلــى الفكــر ،إيما ًنــا منهــا بأ ّنــه أداةُ التنويــر،
وقاطرةُ التطوير ،ورافع ُة التنمية».
ولمــا يتســم بــه تجديــد الفكــر مــن طابــع عــام وشــمولي،
فهــو ممــا ينــدرج فــي إطــار القضايــا العامة التــي تعنــي العرب
كافــة .وعلــى الرغــم ممــا يتبــادر للذهــن مــن أن مســؤولية
تجديــد الفكــر تقــع علــى عاتــق المثقفيــن بصفــة خاصــة ،إال
أن «جميــع أصحــاب الكفــاءاتٌّ ،
كل فــي نطــاق اختصاصــه،
ومؤهلــون لإلســهام فــي والدة هــذا الفكــر الجديــد،
مدع ـ ّوون
ّ
وفي تعزيزه ونشره».
تلــى هــذه الكلمــة عــرض مصـ ّور قصيــر عــن مركــز الملــك
عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي (إثــراء) ،الــذي أصبــح منــارة
ثقافيــة يُشــار إليهــا بالبنــان ليــس عرب ًيــا وإقليم ًيا فحســب ،بل
أيضــا ،حيــث وقــع عليــه االختيــار
وعلــى المســتوى العالمــي ً
ليكــون ضمــن أعظــم  100موقــع فــي العالــم لعــام 2018م،
حســب تصنيــف مجلــة «تايــم» األمريكيــة الــذي غطــى ســت
قارات و 48دولة.

الحاجة إلى تجديد شامل ومتوازن
الكلمــة الرئيســة الثانيــة ألقاهــا الســيد أحمــد أبــو الغيــط،
الــذي بدأهــا بالقــول إن المــرء ال يحتــاج إلــى جهــد كبيــر
«ليــدرك فداحــة وعمــق األزمــة التــي يعيشــها عالمنــا العربــي
بصــور ودرجــات متفاوتــة» فــي الوقــت الراهــن ،مشــي ًرا إلــى
عرضــا ناشـ ًئا ،ومــا نشــهده اليــوم
أنهــا «أزمـ ٌة ممتــدة وليســت
ً
هــو مظاهــر انفجارهــا واســتفحالها وخروجهــا إلــى العلــن في
صــور ماثلــة أمامنــا ،تســتفز ضمائرنــا وتثيــر فينــا جمي ًعــا
األلــم والحــزن» ،معتبـ ًرا أنهــا «أزمــة تُعانيهــا أوطاننــا مــن زمــن
بعيــد منــذ بــدأت معركتهــا مــع التحديــث ورغبــت فــي اللحــاق
بالركــب الحضــاري» ،وأن هــذه األزمــة فــي جانــب كبيــر منهــا
أزمة فكر.
وقــال األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة« :يصعــب اليوم
أن تجــد مــن يجــادل فــي أن الثقافــة العربيــة ليســت بحاجــة
إلــى تجديــد شــامل يهزهــا مــن العمــق» ،مشــد ًدا علــى أن «مــا
نحتــاج إليــه فــي هــذه اللحظــة المأزومــة مــن تاريخنا هــو فكر
عربــي جديــد ،يكــون علم ًيــا بحــق ،ومعاص ـ ًرا بحــق ،وعرب ًيــا
بحــق» .وأ ّكــد ضــرورة أن ينصــرف الفكــر إلــى «قضايــا
العصــر وال يبقــى أســي ًرا ألســئلة الماضــي ،مشــدو ًدا إليهــا
بسالسل غليظة تحول بينه وبين االنطالق إلى المستقبل».

«فكر إنسان عربي جديد»

الدعوات

١٣٠٠

المشاركون

المتحدثون

بلدا)
(من ً ٢٧

بلدا)
(من ً ١٦

٥٠٠

٦٠

الشركاء اإلعالميون

٣٦

أمــا الكلمــة الختاميــة فــي حفــل االفتتــاح ،فقــد قــال
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل فيهــا« :عالَـ ٌـم
ـث أنظم ـ ًة ابتكاريــة.
ـض علــى الديمقراطيــة .وعا ِلـ ٌـم يبحـ ُ
ينتفـ ُ
اقتصــادي مــا ّد ّي .يُنــذر
ونظــام
وفوضــى «خنّاقــة» عربيــة.
ّ
ٌ
بكارثــة عالميــة .ونحــن العــرب ..أمــم شــتّى .تهيــم وفــي
نفســها «شــيءٌ مــن حتّــى» .لغتهــا هو ّيــة  ..وهو ّيتهــا لغــة.
ماضيهــا مجيــد .وحاضرهــا شــهيد .ومســتقبلها عنيــد .إ ّنــه
خيالــي .فأصبــح عالم ًيــا
اآللــي .كان يو ًمــا
العصــر الرقمــي
ْ
ْ
تنافســي .نحــن العــرب ..وال عجــب! نعــم اســتُعمرنا .نعــم
ْ
فرطنــا .ولك ّنــا لــم نستســلم .ولــن نستســلم أبـ ًدا.
ـم
ـ
نع
ُظ ِلمنــا.
ّ
العقــو ُل هنا..والفرصــ ُة لنــا .اقدحــوا العقــ َل بالفرصــة.
ِ
ٍ
عربي جديد».
إنسان
والحكم َة بالحنكة .واطرحوا :فكر
ّ
واختتــم الحفــل بتقديــم هديــة تذكاريــة مــن مؤسســة الفكــر
العربــي إلــى مركــز (إثــراء) ،تمثلــت في مجســم فــوالذي ثالثي
األبعــاد لكلمــة «إثــراء» ،مــن تصميــم الفنــان اللبنانــي كميــل
حــوا ،فــي حيــن قـ ّدم المهنــدس أميــن الناصــر هديــة تذكاريــة
لســمو األميــر خالــد الفيصــل ،وهــي عبــارة عن مجســم لمركز
(إثراء).

القافلة األسبوعية
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"من لم يزر إثراء ..فاته نصف عمره"

األمير خالد الفيصل
تصوير :أحمد آل ثاني

وفــي تصريــح خــاص ل (القافلــة األســبوعية) ،قــال
المهنــدس أميــن الناصــر« :نحــن نفخــر أن مؤسســة الفكــر
العربــي تعقــد أول مؤتمــر لهــا فــي المملكــة وتحديــ ًدا فــي
الظهــران ،عاصمــة الطاقــة واالبتــكار ،فــي الموقــع الــذي
تفجــرت فيــه أول بئــر للطاقــة النفطيــة فــي المملكــة .وقــد
اختــارت مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي (إثــراء)،
وهــو قبلــة اإلبــداع ،مق ـ ًرا النعقــاد مؤتمــر فكــر  .١٧والمؤتمــر
إضافــة إليجــاد حلــول للتحديــات التــي يشــهدها العالــم العربي
في سياق التحوالت العالمية».

إطالق التقرير العربي الحادي
عشر للتنمية الثقافية
علــى صعيــد آخــر ،وفــي اليــوم نفســه ،أطلقــت مؤسســة

حـــرص األميـــر خالـــد الفيصـــل فـــي مســـتهل
كلمتـــه علـــى توجيـــه الشـــكر ألرامكـــو الســـعودية،
"الشـــريك الفاعـــل" ،كمـــا وصفهـــا ،إلقامـــة هـــذا
تقـــدم بالشـــكر "إلشـــراقة إثـــراء
المؤتمـــر ،كمـــا
ّ
الســعودية" ،التــي تحتضــن فعاليــات المؤتمــر .وفــي
لقـــاء خـــاص وحصـــري مـــع ســـموه علـــى هامـــش
المؤتم ــر وبس ــؤاله ع ــن الكلم ــة الت ــي يوجهه ــا لم ــن
لــم يزر إثراء بعــد ،قال"لقد فاته نصف عمره".
مــن جانــب آخــر ،أوضحــت مديــرة مركــز الملــك
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي (إثـــراء) ،األســـتاذة
فاطمـــة الراشـــد ،أن مشـــاركة المركـــز فـــي
المؤتمـــر تأتـــي تماشـــ ًيا مـــع رؤيتـــه فـــي تنميـــة
جوان ــب اإلب ــداع والتجدي ــد المس ــتمر ف ــي حق ــول
الفك ــر واألدب والثقاف ــة واالبت ــكار ،ودع ــم جه ــود
المملكـــة فـــي ســـعيها الحثيـــث نحـــو تحقيـــق
التنميـــة االجتماعيـــة والثقافيـــة ،والتـــي تهـــدف
بدورهـــا إلـــى إحـــداث نقلـــة نوعيـــة فـــي الفكـــر
الثقافـــي وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة القائمـــة
عل ــى قواع ــد راس ــخة م ــن القي ــم اإلنس ــانية ،كم ــا
تأتـــي هـــذه االســـتضافة باعتبار(إثـــراء) منبـــ ًر ا

الفكــر العربــي تقريرهــا العربــي الحــادي عشــر للتنميــة
الثقافيــة ،حامـ ًـا عنــوان «فلســطين فــي مرايــا الفكــر والثقافــة
واإلبــداع» ،وذلــك فــي حفــل خــاص أقيــم فــي فنــدق كمبينســكي
العثمــان فــي الخبــر ،بحضــور األميــر خالــد الفيصــل ،الــذي
يعبــر «عــن نبــض كل إنســان عربــي ويمثــل
قــال إن التقريــر ّ
المقاومــة الثقافيــة للقضيــة الفلســطينية» ،واســتعاد ســموه
العبــارة التــي أطلقهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان
ابــن عبدالعزيــز عــن هــذا الموضــوع عندمــا قــال «إن فلســطين
هــي قضيتنــا األولــى» .وقد جــاء إطالق هــذا التقرير لمناســبة
الذكــرى الســبعين لنكبــة فلســطين ( ،)2018-1948ال ألنــه
يُســهم فــي ترســيخ توجهــات المؤسســة الفكريــة فحســب ،بــل
أيضــا بمهمــة اإلعــان عــن مفهومهــا للثقافــة
ألنــه يضطلــع ً
ودورهــا ووظيفتهــا كفعــل مقاومــة ،كمــا جــاء فــي كلمــة
البرفيسور هنري العويط بهذه المناسبة.

ثقاف ًيـــا بـــار زًا يعـــ ّز ز أهميـــة الحـــوار الهـــادف
وتب ــادل األف ــكار كص ــرح م ــن ص ــروح المعرف ــة ف ــي
المملك ــة ،وكمنت ــدى للتع ــاون العائ ــد بالفائ ــدة عل ــى
كافـــة أطـــراف الحـــوار ،باإلضافـــة إلـــى كونـــه
تجســـيدا عمل ًيـــا لرســـالة (إثـــراء) الراميـــة إلـــى
ً
إط ــاق اإلمكان ــات البش ــرية عب ــر تطوي ــر المعرف ــة
وإلهــام االبتــكار ،مؤكــدة علــى أهميــة دعــم المركــز
لمؤتمـــر الفكـــر العربـــي عبـــر إيجـــاد منصـــة
للتبـــادل الثقافـــي فـــي المنطقـــة وتعزيـــز الهويـــة
والموهبـــة العربيـــة ودفعهـــا نحـــو التطويـــر
والتجديد الفاعل.
وأشـــارت إلـــى أن اختيـــار موضـــوع "نحـــو فكـــر
عربـــي جديـــد" ،الـــذي اتخذتـــه مؤسســـة الفكـــر
العرب ــي كش ــعار ف ــي مؤتم ــر "فك ــر  "17سيس ــهم ف ــي
إيض ــاح واق ــع الفك ــر العرب ــي الراه ــن والتط ــورات
الثقافيـــة التـــي يواجههـــا فـــي ضـــوء التحديـــات
والمتغي ــرات الت ــي يش ــهدها العال ــم العرب ــي ،والت ــي
يســـعى (إثـــراء) مـــن خـــال المشـــاركة فـــي
اســـتضافة المؤتمـــر إلـــى توفيـــر بيئـــة تشـــاركية
لطـــرح األفـــكار الســـائدة واالنخـــراط فـــي حركـــة

ً
ً
يؤســـس
فاعـــا وإبداع ًيـــا
انخراطـــا
التجديـــد؛
ّ
لفكرعربـــي جديـــد مـــن خـــال االســـتثمار فـــي
ٍ
اإلنســـان ،مؤكـــدة علـــى أهميـــة تجديـــد الفكـــر
ودوره فـــي عمليـــات التطويـــر والتنويـــر والتنميـــة
لكافـــة الشـــعوب العربيـــة ،الســـيما أن التجديـــد
بـــا ت ضـــر و ر ة ُملحـــة و ســـمة مـــن ســـما ت
العصرالـــذي يشـــهد فيـــه العالـــم متغيـــرات عـــدة
مثــل الثــورة الصناعية الرابعة وغيرها.

هنري العويط

أحمد أبو الغيط

املثقفة ملواكبة التح ّوالت الرقمية
«مقهى الشباب» يثري القوى البشرية ّ

ضمـــن الفعاليـــات المصاحبـــة للمؤتمـــر الســـنوي
لمؤسســـة الفكـــر العربـــي «فكـــر ،»17أطلـــق مركـــز
المل ــك عبدالعزي ــز الثقاف ــي العالم ــي (إث ــراء) ع ــد ًدا
الخاصــة بالشــباب ،وذلــك ضمــن
مــن حلقــات النقــاش
ّ
فعالية «مقهى الشباب».
وتن َّوع ــت حلق ــات النق ــاش المطروح ــة عل ــى طاول ــة
الخب ــراء والمختصي ــن ،حي ــث أوضحت عض ــو الفري ــق
االستشـــاري باألمـــم المتحـــدة فـــي تونـــس ناريمـــان
دخي ــل ،خ ــال حلق ــة نق ــاش بعن ــوان «ثورة االتص ــاالت
وتراجــع النخــب الثقافيــة «أن العالــم يعيــش فــي زمــن
متســـارع ومتغيـــر علـــى الـــدوام ،تســـعى فيـــه كل
المجتمع ــات إل ــى مواكب ــة التط ــور والتق ــدم لتج ــاوز كل
مــا مــن شــأنه أن يجعلنــا بعيديــن عــن مجــاراة العالــم،
الفتـــة إلـــى أن مواكبـــة هـــذا التســـارع والتغييـــر
الدائمي ــن س ــيكون م ــن خ ــال الق ــوة البش ــرية الت ــي
تمثله ــا النخب ــة المثقف ــة كأح ــد أه ــم مقوم ــات نج ــاح
المجتمع وتطوره كونها منتجه للفكر واإلبداع.
وشــارك مؤســس شــركة جرافيــن للمحتــوى العلمــي
ومقـــدم برنامـــج «يوريـــكا شـــو»
اإلبداعـــي ،ومعـــد
ّ
العلمـــي علـــى اليوتيـــوب ،المهنـــدس علـــي البحرانـــي

بورق ــة علمي ــة تح ــت عن ــوان «نهض ــة العل ــوم ونهض ــة
المجتمعـــات» بيـــن مـــن خاللهـــا أن نهضـــة العلـــوم
بحاج ــة إل ــى عم ــل مؤسس ــاتي ممنه ــج ف ــي الجامع ــات
والمختبــرات البحثيــة والمعاهــد والمراكــز فــي جميــع
القطاعــات الحكوميــة والخاصــة ،وذلــك لإلســهام فــي
إعطـــاء المجتمـــع محتـــوى علم ًيـــا رصينًـــا مـــن
الدراسات والبحوث والمقاالت والتجارب والبرامج.
كمـــا بيـــن البحرانـــي مـــن خـــال إطالعـــه علـــى
المرصـــد اإلحصائـــي الخـــاص بالمحتـــوى الرقمـــي
العرب ــي «م ــأرب» ،ال ــذي يُع ــد مب ــادرة مابي ــن مؤسس ــة
الفكـــر العربـــي وأرامكـــو الســـعودية ،أن اإلحصـــاءات
أوضح ــت ب ــأن أق ــل محت ــوى متوف ــر عل ــى «اإلنترن ــت»
هـــو المحتـــوى العلمـــي يليـــه المحتـــوى العســـكري،
وأقـــل نســـبة ظهـــور للمحتـــوى العلمـــي العربـــي هـــي
موضح ــا الحاج ــة لتبس ــيط العل ــوم
بصيغ ــة الفيدي ــو،
ً
وإثـــراء المحتـــوى العربـــي العلمـــي علـــى كافـــة
المنصات.
قـــد م مؤســـس ورئيـــس مجموعـــة ســـابر
فيمـــا
ّ
الدوليـــة حاتـــم أباعلـــو حلقـــة نقـــاش تحـــت عنـــوان
«التعلـــم الذكـــي وتحديـــات التطبيـــق» أوضـــح مـــن

خالله ــا عب ــر رحل ــة م ــرت بخم ــس محط ــات أساس ــية
رص ــد به ــا حال ــة التعل ــم اإلثرائ ــي ف ــي العال ــم العرب ــي
وحلـــل أبـــرز تحدياتـــه ،مـــع المنصـــة التـــي تجمـــع
أصحــاب الخبــرات والتجــارب المختلفــة مــن  15دولــة
عربيـــة ،أتاحـــت لـــه الخـــروج منهـــا بحلـــول مبتكـــرة
لمواجه ــة ه ــذه التحدي ــات ورص ــد الم ــوارد والمص ــادر
المتاحــة بالمنطقــة العربيــة الموجــودة لــدى األطــراف
المعني ــة ف ــي تطوي ــر التعلي ــم ،وتن ــاول قص ــص النج ــاح
المؤثرة في العالم العربي.

وألق ــى عبداللطي ــف حس ــين محم ــد ،م ــن الملح ــق
الثقافـــي ســـفارة جمهوريـــة الصومـــال فـــي الريـــاض
ورق ــة علمي ــة حمل ــت عن ــوان «التحدي ــات والتح ــوالت
الت ــي يش ــهدها العال ــم العرب ــي» ذك ــر م ــن خالله ــا أن
الشــباب هــم لبنــات المجتمــع وهــم الركيــزة األساســية
ف ــي المجتم ــع العرب ــي ،مبي ًن ــا أن مع ـ ّـدل الش ــباب ف ــي
المجتم ــع الصومال ــي يمث ــل  ،%70وه ــم ر ّواد التغيي ــر
ألنه ــم الطاق ــة الكامن ــة لبن ــاء المجتم ــع والدف ــاع ع ــن
الوطن.
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القافلة األسبوعية

العضيلية ..محمية الكائنات النادرة

جانيت بنهيرو

العضيليـــة  -فوق أكبر حقـــل نفط فـــي العالم ،تعيش
أشـــكال من الحياة الفطرية ،التي أصبحت ،مع األســـف،
تتزايد نُـــدرة يو ًما بعد يـــوم .ويقبع حقل الغـــ َّوار النفطي
الضخم ،الذي اكتُشـــف فـــي المملكة العربية الســـعودية
فـــي عـــام 1948مُ ،مســـتت ًرا بالرمـــال الذهبيـــة لصحراء
الدهنـــاء فـــي المنطقـــة الشـــرقية؛ تلـــك الرمـــال التـــي
أخـــذت ُحبيبـــات أتربتهـــا تتناثر ،وتتح َّول شـــي ًئا فشـــي ًئا،
بسبب تناقص التن ُّوع الحيوي داخل المنطقة.
المعبـدة ،والرعـي
القيـادة المتهـ ِّورة علـى الطـرق غيـر
َّ
العشـوائي للحيوانـات ،والجمـع الجائـر للحطـب ،هـي مـن
بيـن العوامـل التـي أ ّدت إلـى هـذا التناقـص فـي التنـ ُّوع
الحيـوي ،الـذي كان يعتمـد علـى الرمـال الصحراويـة،
تبـث فيـه الحيـاة لينمـو
وهطـول األمطـار الموسـمية التـي ُّ
ويزدهر.
وفـوق وسـط حقـل الغوار ،يقع حـي العضيلية السـكني،
التابـع ألرامكـو السـعودية ،حيـث يترامـى بيـن جنبـات
سـياجه الواقـي جيب مـن التن ُّوع البيئي تبلغ مسـاحته 2.3
كيلومتر مربع ،تظلِّله سلسلة من الجبال المنخفضة.
وإلـى جانـب واحـة الحـي السـكني ،التـي تضـ ُّم حدائـق
نخلات
تصطـف علـى جانبيهـا
عشـبية مشـذَّ بة ،وشـوارع
ُّ
ٌ
باسـقات ،يُـؤوي هـذا المسـتودع الصغيـر نباتًـا ط ِّب ًيـا لـم
سـجل وجـوده فـي المنطقـة الشـرقية فـي المملكـة منـذ
يُ ّ
ٍ
مهـد دة
سـحال
أكثـر مـن  20عا ًمـا ،باإلضافـة إلـى
َّ
باالنقـراض ،تبنـي منازلهـا بحفـر الجحـور فـي األرض
الرملية.

تصوير :حسن املبارك

معركةٌ ضارية من أجل
التن ُّوع الحيوي
ومـن خلال برنامـج التحـ ُّول الوطنـي ،تكافـح المملكـة

التصحـر ،فـي إطـار رؤيـة المملكـة
العربيـة السـعودية
ُّ
 .2030ويقـول نائـب الرئيـس ألعمـال الغـاز فـي أرامكـو
السـعودية ،األسـتاذ عبـداهلل الغامـدي« :إن العضيليـة هي
منطقـة تنـ ُّو ع حيـوي مـن بيـن  18منطقـة علـى األقـل،
تتضمنهـا المناطـق البريـة التـي تُجـري عليهـا الشـركة
ّ
أعمالها».
ويوضـح الغامـدي أن مناطـق التنـ ُّو ع الحيـوي هـذه
ِّ
أصبحـت ذات أهميـة متناميـة في الح ِّد مـن تدهور التن ُّوع
الحيـوي فـي المملكـة .ويضيـف الغامـدي« :بعـد دراسـة
صنّفـت منطقـة
تقديريـة علميـة أجرتهـا جهـة خارجيـةُ ،
العضيليـة التابعـة ألرامكو السـعودية ،فـي نوفمبر من عام
2018م كمحميـة للتنـ ُّوع الحيـوي ،ممـا يعني أنهـا في موقع
يتمتَّع بجودة بيئية خاصة».
ويشـير الغامـدي إلـى أن التقريـر العلمي خلـص إلى أن
ٍ
تدهور
الرعـي الجائر ،على وجه الخصـوص ،قد أ ّدى إلى
كبيـر للحيـاة النباتية في المنطقـة .ونتيجة لذلك ،فإن أي
منطقـة محميـة مـن الرعـي ،وغيـره مـن األمـور المؤذيـة
للبيئـة ،تلعـب دو ًرا ذا أهميـة بالغـة فـي حمايـة التنـ ُّوع

الحيوي داخل المملكة ،على المدى الطويل.
وحـول تزايـد نـدرة المسـاكن الطبيعيـة وشـبه الطبيعية
فـي المملكـة ،يقـول الغامـدي« :إن اإلفـراط فـي الرعـي
الجائـر ،إلـى جانـب بقيـة األمـور المؤذيـة للبيئـة ،قـد أ َّثـر
علـى كثيـر مـن المراعي ،وغيرهـا من المسـاكن الطبيعية،
علـى أراضـي المملكـة العربيـة السـعودية ،وأسـهم فـي
ندرتهـا .ومحميـات التنـ ُّو ع الحيـوي التابعـة ألرامكـو
السـعودية ،تعـ ِّز ز مـن جهـود المملكـة إلعـادة تن ُّو عهـا
الحيوي إلى سابق عهده».

مناطق حماية التن ُّوع
الحيوي في الشركة
وهنـاك إجـراء خـاص بالشـركة ،يُتّبـع لإلعلان عـن
(محميـة تنـ ُّو ع حيـوي تابعـة ألرامكـو السـعودية) ،وهـو
إجـراء يتطلَّـب تأكي ًدا مـن طرف ثالث بواسـطة خبراء في
التن ُّوع الحيوي.

العضيلية

أرامكو السعودية تحمي البيئات الطبيعية وتنميها
محميات التنوع البيئي التابعة للشركة
مناطق ذات تنوع بيئي غني تابعة للشركة

همة
مناطق التن ُّوع البيئي ..أولوية ُم ّ

مـع االمتيـاز الممنـوح ألرامكـو السـعودية لالسـتفادة مـن مسـاحات كبيـرة مـن األراضـي داخـل
المملكـة ،لمجموعـة متن ِّوعـة مـن األغـراض المتعلِّقـة بأعمـال النفـط والغـاز الرئيسـة ،فـي مجالـي
برنامجا للإدارة البيئية
التنقيـب واإلنتـاج ،والتكريـر والمعالجـة والتسـويق ،وضعت أرامكو السـعودية
ً
لهذه األراضي ،يشمل إدارة موارد التن ُّوع الحيوي فيها.
ومـن خلال تطبيـق اإلجـراءات الهندسـية ( )SAEP-359للشـركة ،تُحقِّـق أرامكـو السـعودية هـذا
ُحـدد المناطـق الواقعـة تحـت سـيطرتها ،التـي تتم َّتـع بقيمـة عاليـة مـن حيـث التنـ ُّوع
الهـدف ،حيـث ت َّ
الحيوي أو النظام البيئي ،لتحظى بشكل خاص من الحماية واإلدارة.

يتفقَّـد مالحـظ أشـغال وحـدة أعمـال الميـاه فـي
قسـم خدمـات أحيـاء السـكن فـي العضيليـة ،فاضـل
بوجبـارة ،شـجرة َس ٍ
ـنط زُرعـت ،مؤخَّ ـ ًرا ،فـي إطـار
مشـاركة العضيليـة فـي مبـادرة أرامكـو السـعودية،
لز ر ا عـة مليـو ن شـجر ة محليـة فـي ا لمنا طـق
الصحراوية ،باستخدام مياه صرف صحي معالجة.
وبالتنسـيق مـع أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال
الجنوبيـة ،زُرع مـا يقـرب مـن  15ألـف شـجرة محليـة
علـى ثالثـة أنـواع فـي موقعيـن فـي العضيليـة .إلـى
المقـرر زراعـة عشـرة آالف شـجرة
جانـب ذلـك ،مـن
ّ
في موقعين آخرين.
يتضمـن عمله تزويد األحياء
الذي
ويذكـر بوجبارة،
ّ
السـكنية فـي العضيليـة باحتياجهـا مـن المـاء ،أن
المحافظـة علـى الميـاه ،وإعـادة تدويرهـا ،أمـران
مهمـان لتوفيـر المـاء لزراعـة األشـجار المحليـة.
ّ
ويقـول بوجبـارة« :جميعنـا مسـؤولون عـن ترشـيد
اسـتخدام المياه ،وتجديـد البيئة فـي المملكة العربية
السعودية».
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التصحر من خالل مستودع للتن ُّوع البيئي يف املنطقة
مكافحة
ُّ
الة الرمال في العضيلية
رح ُ
الضبَّ ..

الض َّب ــان الط ــرق .ويص ِّن ــف االتح ــاد الدول ــي
ف ــي العضيلي ــة تحك ــم ُ
ـب ،أو م ــا يُع ــرف بالس ــحلية
للمحافظ ــة عل ــى الطبيع ــة وموارده ــا الض ـ َّ
شــوكية الذيــل ،كنــوع معـ َّـرض لالنقــراض ،ممــا يعنــي بأنــه يُواجــه خطــر
االنقراض في البر ِّية خالل فترة حياتنا.
ض َّبـــان
لمجموعـــة
ًـــا
ن
موط
العضيليـــة
وتُعـــ ُّد الطبيعـــة الحيويـــة فـــي
ُ
تتمت ــع بالصح ــة ،ولحماي ــة ه ــذه المجموع ــة ق ــام الح ــي الس ــكني هن ــاك
ومـن بيـن المعاييـر التـي يُحتكـم إليهـا فـي اختيـار
المحميـات ،وجـود نـوع أو أكثـر مـن الكائنـات التـي يع ُّدها
االتحـاد الدولـي للمحافظـة علـى الطبيعـة ومواردهـا
معرضـة لالنقـراض ،أو في خطر االنقراض ،أو في خطر
َّ
بالـغ لالنقـراض .ومثل ذلك وجـود نوعين أو أكثر قريبين
مـن خطـر االنقـراض ،أو وجـود نوعيـن أو أكثـر صنَّفتهمـا
الجهـات المسـؤولة فـي المملكـة كأنـواع ذات أولوية عالية
في الحماية من االنقراض.
أيضـا فـي هـذا الصـدد،
سـبان
الح
ً
وممـا يُؤخَ ـذ فـي ُ
ّ
وجـود كائـن أو أكثـر مـن الكائنـات المسـتوطنة فـي شـبه
الجزيـرة العربيـة ،أو وجـود أنـواع مـن الطيـور المهاجـرة
بشـكل متكـ ِّرر ،أو إمكانيـة إفـادة السـكان المحلييـن مـن
حيث التعليم والرفاهية.
وفـي منطقـة التنـ ُّوع الحيوي في العضيليـة ،وجد تقرير
نوعـا مـن النباتـات الصحراويـة النامية،
خبـراء البيئـة ً 48
التـي يقتـات عليهـا عـدد مـن الحيوانـات المتك ِّيفـة مـع
الصحـراء ،تشـمل علـى األقـل سـتة أنـواع مـن الثدييـات،
وسبعة من الزواحف ،و 35من الطيور.

ـب يعبــر
بتركيــب أول لوحــة مروريــة ُكتــب عليهــا« :خفــف الســرعة ..ضـ ٌّ
الشارع».
الض َّبـــان فـــي المناطـــق الصخريـــة ،فـــي جحـــور
تســـكن
مـــا
وعـــادة
ُ
تحـــت األرض ،وهـــي تُعـــ ُّد مـــن الزواحـــف القارتـــة ،التـــي تتغـــذَّ ى فـــي
المفضلة.
المقام األول على الحشرات ،ويم ِّثل الجراد وجبتها
َّ

اإلمكانات في مجتمع محكم الترابط
وتُعـ ُّد العضيليـة موطنًـا لحوالـي  1700مـن الموظفيـن
وأفـراد أُسـرهم ،وهـي مسـك ٌن يـؤوي العامليـن فـي مجـال
الحفـر وأعمـال اسـتخراج النفـط ،باإلضافـة إلـى موظفي
ً
معملا لفصـل الغـاز عـن الزيـت ،وثالثة معامل رئيسـة
19
للغـاز ،هـي معمـل الغـاز فـي العثمانيـة ،ومعمـل الغـاز فـي
الحويـة ،ومعمـل اسـتخالص سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي
الحوية.
ويتنقَّـل الموظفـون َّ
كل يـوم مـن هـذه المرافـق القريبـة
وإليهـا ،وهـي تقـع علـى بُعـد حوالـي  50كيلومتـ ًر ا مـن
األحسـاء ،تلـك الواحـة الضاربـة فـي ِ
القـدم التـي سـكنها
الناس منذ عصور ما قبل التاريخ.
ويقـول الناظـر اإلداري لقسـم خدمـات أحيـاء السـكن
المجتمـع المترابـط
فـي العضيليـة ،محمـد الخمسـان ،إن ُ
فـي العضيليـة يُنظـر إليـه كعضـو فاعل ،يُسـهم فـي حماية
التنـ ُّوع الحيوي واسـتعادته .ويضيف الخمسـان« :إن قربنا
مـن المناطـق السـكنية ،والمـدارس داخـل األحيـاء
فرصـا واعـدة للمحافظـة علـى التنـ ُّوع
وخارجهـا ،يوفِّـر
ً
أيضا».
الحيوي ،واستعادته ،ولتقديم أنشطة تعليمية ً

نبتة نادرة
تُوجـد في منطقة التن ُّوع الحيـوي في العضيلية في
أرامكـو السـعودية ،نبتـة طبيـة تقليديـة نـادرة تتع ّهـ ُد
الشـركة برعايتهـا ،تُسـمى (ال َعلَنـدة) ،لـم تُشـاهد فـي
المنطقة الشرقية منذ أكثر من  20عا ًما.

متزايدا.
التن ُّوع الحيوي في المملكة العربية السعودية يواجه خط ًرا
ً

توسـع بعد
وفي بداية أمره ،أنشـأ الحي السـكني في العضيلية في السـبعينيات ،مخي ًما لطواقم أعمال الحفر ،ثم َّ
إعادة تشـغيل برنامج تجميع الغاز- ،الذي كان قد أوقف في الثمانينيات .ويشـمل الحي السـكني في الوقت الحالي،
مدرسة ومرافق ترفيهية وطبية.

يشـارك أحمـد النعيـم ،مـن إدارة إنتـاج الغاز في
شـمال ووسـط الغـ َّوار ،أثناء وجـوده في مناطـق التن ُّوع
ً
خططـا للمحافظـة علـى هـذا
الحيـوي فـي العضيليـة،
تتضمـن بنـاء مسـتنقعات بيئيـة ،والعمـل مـع
التنـ ُّوع،
َّ
دائـرة خدمـات أحيـاء السـكن للمحافظـة علـى
المنطقة.
ويقـول النعيـم ،الـذي يعمـل كمنسـق بيئـي فـي
اإلدارة ،وهـو مـن مواليـد األحسـاء »:التنـ ُّوع الحيـوي
فـي العضيليـة مم َّيـز ،فالعضيليـة هـي الحـي السـكني
الوحيـد الـذي أ ُعلـن كمحميـة للتنـ ُّو ع البيئـي تابعـة
ألرامكو السعودية».
ويضيـف النعيـم ،من ّو ًهـا بأهميـة حمايـة البيئـة
نحـم هـذا التنـ ُّوع الحيـوي
لألجيـال القادمـة« :إن لـم ِ
فقـد ينقـرض .وال أحـد يسـتطيع العيـش بـدون بيئـة
سـليمة .حمايـة التنـ ُّوع الحيـوي واسـتعادته ال يقـ ُّل
أهميـة عن الح ِّد مـن االنبعاثات في أعمالنـا المتعلِّقة
بالنفط والغاز».

يز ِّيـن نخـل األحسـاء العريـق شـوارع العضيليـة.
ويب ّيـن الناظـر المسـاعد لمنافـع أحيـاء السـكن فـي
العضيليـة ،محمـد الغامـدي ،أن تمور هذا الموسـم
قـد ُحصـدتً ،
قائلا« :للنخيـل أهميـة خاصـة لشـعب
المملكـة العربيـة السـعودية ،وفـي هـذا العـام أنتـج
نخلنـا ،الـذي يبلـغ عـدده  1100نخلـة محليـة ،أكثـر من
المخصبـة طبيع ًيـا ،التـي
طنَّيـن مـن التمـور العضويـة
َّ
تُرسـل إلـى األحسـاء لتغليفهـا ،ولتحويلهـا إلـى مـواد
تحلية ودبس للتمر».
وأضـاف الغامـدي« :نـوزِّع التمـور المغلَّفـة داخـل
األحياء السـكنية ،ونضع المنتجات في سلال الهدايا
لـز َّوار العضيليـة ،كمـا نتـرك بعـض التمـور للخفافيش
المحليـة .إننـا نحتـرم بيئتنـا ،ونسـتخدم هـذه التمـور،
ً
بدل من إهدارها كلَّها».

 ٥ديسمبر ٢٠١٩
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القافلة األسبوعية

تأكي ًدا لسعيها الذي ال يك ُّل نحو التم ّيز

أرامكو السعودية تظفر بثالث جوائز رئيسة في
معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول
القافلة األسبوعية

أبـو ظبي  -ظفرت أرامكو السـعودية ،مؤخ ًرا ،بثالث جوائز
رئيسة في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول ،في داللة
جليـة علـى حضورهـا البـارز فـي هـذا اللقـاء الـذي يجمـع رواد
قطاع النفط والغاز من مختلف أنحاء العالم.
وتعليقًـا علـى ذلـك ،قـال نائـب الرئيـس لهندسـة البتـرول
والتطويـر ،األسـتاذ ناصـر النعيمـي« :تم ّيـزت مشـاركتنا بأنهـا
األبـرز فـي واحـد من أكبـر لقـاءات النفـط والغاز على مسـتوى
العالـم ،حيـث تواصل الشـركة جهودها لعرض مـا تتم ّيز به من
تطـورات تقنيـة ومرونـة وريـادة فـي إطـار الثـورة الصناعيـة
الرابعـة ،والجوائـز التـي ظفـرت بهـا الشـركة خيـر برهـان على
ذلك».
يُشـار إلـى أن أربعـة مـن مشـاركات أرامكـو السـعودية قـد
تأهلـت إلـى المراحـل النهائية ضمن فئـات الجوائز السـت في
معـرض ومؤتمـر أبـو ظبـي الدولـي للبتـرول ،وفازت مشـاركتان
مـن المشـاركات التـي تأهلـت للمراحـل النهائيـة ضمـن فئتـي
«المشروع التقني المتم ّيز» و«بحث السنة المتم ّيز».
وتسـلّم مركـز األبحـاث المتق ّد مـة فـي إكسـبك جائـزة
«المشـروع التقنـي المتم ّيـز» ،فيمـا تسـلمت إدارة اإلنتـاج فـي
جنوب الغوار جائزة «بحث السنة المتم ّيز».
وأكـد عضـو اللجنـة التنفيذية فـي معرض ومؤتمـر أبو ظبي
الدولـي للبتـرول ،ورئيـس إدارة المكامـن فـي منطقـة األعمـال
الجنوبيـة ،األسـتاذ ناجـي العميـر ،مـا أدلـى بـه النعيمـي فقال:
«تجلـت آفاق وأعمـاق المكانـة الرائدة لقطاع التنقيـب واإلنتاج
والثـورة الصناعيـة الرابعـة فـي أرامكـو السـعودية مـن خلال
المشـاركة القوية في المعرض والمؤتمر ،والتي حازت إعجاب
الزوار والوفود الرئاسية العديدة المشاركة».
ومـن بيـن  2200جهـة مشـاركة ،جـذب جنـاح أرامكـو
السـعودية آالف الـزوار ومجموعـة مـن كبـار المسـؤولين فـي
قطاع النفط والغاز ،وأُشيد به باعتباره األكثر تم ّيزًا.

أفضل جهة مشاركة ككل
اشـتمل جنـاح أرامكـو السـعودية علـى مجموعة من الشـروح
المتم ّيـزة لتسـليط الضـوء علـى التـزام الشـركة بتقنيـات الثورة
الصناعيـة الرابعـة بمـا يكفـل تعزيـز مكانـة أرامكـو السـعودية
كشركة رائدة على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز.
وقال منسق فريق معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول،
ورئيس قسـم إدارة المكامن في العضيلية ،سـلطان الشمراني:
«الشـروح الفريـدة العديـدة التـي تناولـت تقنيـات الثـورة

عدد
زوار المعرض

2000+

نظام ضغط الغاز.
ويجعـل هـذا األسـلوب ،الـذي لـم يسـتخدم مـن قبـل فـي أي
معمـل لفـرز الغاز من النفط على مسـتوى العالـم ،الحاجة ألي
معـدات جديـدة تقتصـر على جهـاز طـرد ووعاء حاجز للشـعلة
بوسـائل ضبـط بسـيطة .ويتم ّيـز النظـام القائـم علـى جهـاز
الطرد بأنه مبشّ ر من حيث انخفاض التكلفة وسهولة التشغيل
والضبـط .وباإلضافـة إلـى ذلـك فـإن العناصـر التـي يشـتمل
التصميـم عليها مألوفة فـي مرافق معالجة النفط في مختلف
أنحـاء العالـم ،األمـر الـذي يجعـل نطـاق التطبيـق عالمـي
المستوى.

بحث السنة المتم ّيز

صورة يظهر فيها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي( ،الرابع من اليمين) .ويبدو ،إلى يمينه ،معالي
الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي
الوطنية (أدنوك) .ويبدو إلى يساره ٌّ
كل من رئيس إدارة المكامن في منطقة األعمال الجنوبية في أرامكو السعودية ،األستاذ
ناجي العمير؛ ورئيس قسم إدارة المكامن في العضيلية ،األستاذ سلطان الشمراني؛ وخلود طرابزوني ،ممثلة مدينة الملك
سلمان للطاقة (سبارك) ،وذلك أثناء زيارة لجناح أرامكو السعودية في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول.

الصناعيـة الرابعـة ،باإلضافـة إلـى أداء الفريـق المتم ّيـز فـي
تقديمهـا ،شـ ّكلت عناصـر رئيسـة جذبـت الوفود وأسـهمت في
حصول أرامكو السـعودية على جائزة أفضل جهة مشـاركة من
بين مئات المشاركين».
واشـتمل الجنـاح علـى عـروض لتطبيقـات متن ّو عـة فـي
قطاعـي التنقيـب واإلنتـاج ،والتكريـر والمعالجـة والتسـويق،
تناولـت الـذكاء االصطناعـي ،وتعلُّـم اآللـة ،والتقنيـات القابلـة
لالرتـداء ،والمحـاكاة الرقميـة ،والروبوتـات ،لتسـليط الضـوء
علـى قـدرات الثـورة الصناعيـة الرابعـة ،إلـى جانـب مجـاالت
أخـرى مهمـة مثـل التوسـع فـي قطـاع التكريـر والمعالجـة
والتسـويق ،ومبـادرات المواطنة المتن ّوعـة ،باإلضافة إلى دورنا
في مساندة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

«مشروع السنة التقني المتم ّيز»
حـازت إدارة اإلنتـاج فـي جنـوب الغـوار هـذه الجائـزة لقـاء
جهودهـا فـي ابتـكار نظـام اسـتخالص غـاز الشـعالت ،والـذي

العدد اإلجمالي
لزوار معرض ومؤتمر أبوظبي
الدولي للبترول

150٫000+
167
من

دولة

العدد اإلجمالي
ألعضاء الفريق العاملين في
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي
للبترول

25
7

وبفريق أساس
من

أعضاء

العدد اإلجمالي
لمشاركات أرامكو السعودية
في جوائز معرض ومؤتمر
أبوظبي الدولي للبترول

107

من أصل العدد اإلجمالي
للمشاركات
الذي بلغ

المتقدمة في إكسبك
محمد أرسالن ،الذي يعمل في قسم تقنية اإلنتاج في مركز األبحاث
ّ
المتميز» بالنيابة عن الفريق الذي ط ّور «نظام اإلنجاز الذكي لآلبار
يستلّم جائزة «بحث السنة
ّ
باالستعادة عبر األنابيب».

يمكـن أن يُحـدث تغييرات جذرية في قطاع النفط والغاز .وقد
وقـع االختيـار علـى مشـاركة إدارة اإلنتاج في جنـوب الغوار من
بين ما يزيد على  600مشاركة من جميع أنحاء العالم.
ولـم تكـن هـذه الجائـزة سـوى األخيـرة مـن مجموعـة جوائـز
حصلـت عليهـا إدارة اإلنتـاج فـي جنـوب الغـوار لقـاء تصميمهـا
خصيصا لمعامل فرز الغاز من الزيت.
الفريد المعد
ً
وقـد أدى هـذا التصميـم إلـى تجنـب تكاليـف باهظـة،
واسـتخالص مجمـل كميـة غـاز الشـعالت بمـا انعكـس إيجا ًبـا
على أنشطة أرامكو السعودية للمحافظة على البيئة.
ويسـتغل نظـام أرامكـو السـعودية االبتـكاري مواصفـات
تصميـم معامـل فـرز الغـاز مـن الزيـت فـي الشـركة ويجعلهـا
متسـقة مـع خصائـص تقنيـة للطـرد مـن أجـل اسـتخالص غاز
الشـعالت ،وتُسـتخدم مياه الحقن عالية الضغـط المتوفرة من
مضخـات حقـن الميـاه لزيـادة ضغـط الغـاز المسـتخلص مـن
أنبـوب التوصيـل الرئيـس الخـاص بالشـعلة مـن خلال تقنيـة
للطـرد تنطـوي على مرحلتين .ويُرسـل خليط الغـاز والماء إلى
جهـاز قائـم لفصل الماء عـن الزيت ،حيث يُسـتخلص الغاز من

606

مشاركات

عدد
الجهات المشاركة

2200+
51

جهة
بما في ذلك أجنحة من  25دولة
باإلضافة إلى
شركة نفط
محلية ودولية

ناظر قسم خدمات الصيانة في جنوب الغوار ،عبدالعزيز الملحم ،يستلّم جائزة «مشروع السنة
المتميز» في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول.
التقني
ّ

حصلـت أرامكـو السـعودية علـى هـذه الجائـزة لقـاء أعمالها
البحثية المتم ّيزة في مجال ينطوي على صعوبات كبيرة تتمثل
فـي التعاطـي مع أوجه الغموض فـي المكامن ،خاصة ما يتعلق
باآلبار األفقية المتشعبة في الصخور الكربونية.
وتوفـر أعمـال اإلنجـاز الذكيـة لآلبـار القـدرة علـى مراقبـة
وضبـط مناطـق محـددة داخلهـا ،وبغيـاب هـذا الضبـط تصبـح
خسـارة هـذه اآلبـار واردة عندمـا يفيـض المـاء أو الغـاز بشـكل
غير متوقع.
وتقتصـر أعمـال اإلنجـاز الذكيـة لآلبـار حال ًيـا علـى اآلبـار
التـي ُحفـرت أو زودت بأنابيب تغليـف حدي ًثا .وتتمثل الصعوبة
فـي التحويـل االقتصـادي لآلبار األفقيـة غير المغلفـة إلى آبار
ذكيـة تخضـع للمراقبـة والضبـط المباشـرين لزيـادة معـدالت
االستخالص وتحسين اإلنتاج.
واإلنجـاز الذكـي لآلبـار باالسـتعادة عبر األنابيـب عبارة عن
نظام ابتكاري يح ّول اآلبار األفقية المتشعبة ويفصلها إلى آبار
ذكيـة دون الحاجـة إلـى أجهـزة حفـر ،ويمكـن إنجـاز اآلبـار
األفقيـة كل ًيـا أو جزئ ًيـا أو اختيار ًيـا ويمكـن إعـادة تعديـل نظـام
اإلنجاز المرن في المستقبل ،حسبما تدعو الحاجة.
ولـكل منطقـة وحدة خاصة بها من هذا النظـام يمكن إعادة
استخدامها .وهي تتم ّيز إلى جانب ذلك بكونها فورية التنسيق
والتشـغيل ،وتتمتـع بخصائـص عديـدة مثـل جمـع الطاقـة عبـر
الوحدات ،وتخزين الكهرباء ،واالستشعار ،ومعالجة اإلشارات،
وتخزين البيانات ،وضبط التدفق واالتصال الالسلكي .ويمكن
اسـترجاع وحـدات هـذا النظـام وإعـادة اسـتخدامها علـى حدة
بما يكفل سهولة االستبدال والصيانة والتحديث.
يقـول مسـؤول مجـال اختصـاص االستشـعار المتقـ ّد م
والقياسـات المتعـ ّددة المراحـل وأعمـال التدخـل فـي اآلبـار،
الـذي يعمـل فـي قسـم تقنيـة اإلنتـاج فـي مركـز األبحـاث
المتق ّدمـة فـي إكسـبك ،محمـد أرسلان ،إن تطويـر نظـام
اإلنجـاز الذكـي لآلبـار باالسـتعادة عبـر األنابيـب قـد اسـتغرق
سـاعات عمـل طويلـة واستشـارات وثيقـة مـع بعـض مـن ألمـع
العقول داخل أرامكو السعودية وخارجها.
ويضيف« :واجهتنا عديد من الصعوبات بد ًءا بمرحلة وضع
التصـورات ،ومرو ًرا باالختبار التجريبي ،والتصميم والتصنيع،
واالختبـار ،والتطوير ،واإلعداد الكامل للنماذج األولية ،وانتها ًء
باالختبار الميداني ،ولكن عزيمتنا لم تفتر رغم ذلك».
وقـد جـرى اختبـار وحـدة نظـام اإلنجـاز الذكـي لآلبـار
باالسـتعادة عبـر األنابيـب بنجـاح علـى بئـر نفـط فـي حقـل
العثمانية في شهر أبريل عام 2019م بفضل التعاون الوثيق مع
هندسـة اإلنتـاج فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة والمسـاندة
القويـة مـن إدارة المكامن في منطقة األعمـال الجنوبية وإدارة
أعمال إنجاز اآلبار في منطقة األعمال الجنوبية.
ويُشـار إلـى أن العمـل يجـري علـى تطويـر تقنيـات إضافيـة
لهـذا النظـام ،والتـي سـيتم اختبارهـا فـي آبـار فـي عديـد مـن
حقول أرامكو السعودية.
يقـول سـعد المطيـري ،الـذي يشـغل منصـب كبيـر التقنييـن
فـي قسـم تقنيـة اإلنتـاج فـي مركـز األبحـاث المتق ّدمـة فـي
إكسـبك« :نظام اإلنجاز الذكي لآلبار باالسـتعادة عبر األنابيب
نقلـة نوعية سـتحدث تغييـ ًرا جذر ًيا في هندسـة اإلنتـاج وإدارة
المكامن ،وغيرها».
مـن جانبـه ،يقـول مديـر مركـز األبحـاث المتق ّدمـة فـي
إكسـبك ،األسـتاذ أشـرف الطحينـي« :نظـام اإلنجـاز الذكـي
لآلبـار باالسـتعادة عبر األنابيب مثـال حي على تكريس أرامكو
السـعودية لجهودهـا وريادتها في مجـال األبحاث والتطوير في
قطاع التنقيب واإلنتاج».
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أنظمة الطاقة ِّ
تنظم يوم االبتكار الثاني
داليا درويش

خالد الشبيب ،أحد طالب برنامج
أرامكو السعودية للشهادة الجامعية
لغير الموظفين في جامعة الملك
شرحا
فهد للبترول والمعادنِّ ،
يقدم ً
عن "نموذج تتبع نظام الطاقة
الشمسية" إلى عبدالكريم الغامدي
وأسيل السعدي .وقد تم عرض ما
مجموعه  14تقنية في عرض تقني
خالل يوم االبتكار ،الذي نظمته
مؤخرا.
أنظمة الطاقة،
ً

الظهـران  -اسـتضافت دائـرة أنظمـة الطاقـة ،مؤخـ ًرا،
يومهـا الثانـي لالبتـكار فـي مركز التبـادل التقنـي ،و ُعرضت
في هذا اليوم أفكار وتقنيات ابتكارية باإلضافة إلى أفضل
الممارسات المتبعة في إعداد األفكار االبتكارية.

االبتكار واإلبداع
وبهـذه المناسـبة ،شـكر نائـب الرئيـس ألنظمـة الطاقـة،
األسـتاذ عبدالكريـم الغامـدي فـي كلمتـه االفتتاحيـة قسـم
إدارة التقنيـة واالبتـكار والفريـق الـذي اضطلـع بتنظيم هذا
بعضـا مـن
اليـوم وقـال« :هـذه مناسـبة سـنوية نعـرض فيهـا ً
أفكارنـا االبتكاريـة ونكـرم فيهـا أصحـاب األفـكار الفريـدة
والمتم ّيزة».
وأشار الغامدي إلى حاالت في اآلونة األخيرة باعتبارها
أمثلـة تـدل علـى ظهـور كـم كبيـر مـن األفـكار االبتكاريـة
المتعلقـة بالعثـور علـى طـرق لحمايـة مرافـق الشـركة.
وأضـاف الغامـدي« :ينبغـي أن يكـون االبتـكار واإلبـداع
حاضريـن فـي جميـع اإلجـراءات والطـرق المسـتخدمة فـي
أعمالنـا اليومية ألن اإلبـداع يمكن أن يدخل جميع مجاالت
أعمالنا».
وأضـاف ً
قائلأ« :إن التقنيـة واالبتـكار يُعـدان مـن عوامل
النجـاح المهمـة فـي الشـركة ،وحتـى نصبـح قـاد ًة ناجحيـن
يجـب علينـا أن نتمتـع بقيـادة حكيمة .وال شـك أن ما تحقق
مـن نجـاح لـم يكـن ممكنًـا إال بفضـل جهـود كل موظـف فـي
ونـود هنا أن نواصل مسـيرة التم ّيـز ونوفر ما يلزم
الدائـرة.
ُّ
من أدوات ومساندة لبناء ثقافة ابتكارية».
وقـال الغامـدي« :نحـرص فـي دائـرة أنظمـة الطاقة على
تطويـر مرافقنـا الكهربائيـة باالسـتفادة مـن التقنيـات
المتق ّدمـة من أجل تعزيز الفعالية الحالية لتوليد الكهرباء.
وفـي إطـار تطويـر مركـز مراقبـة الكهربـاء ،قمنـا بتجهيـز
مركـز مراقبـة عـن بُعـد يدعـى (آي-بـاور) قائـم علـى تقنيـة
الـذكاء الصناعـي في قطـاع الكهربـاء .وهـذا المركز مج ّهز
بأحـدث الخدمات التي تهدف بالدرجـة األولى لالرتقاء بنا
إلـى آفـاق العصر الرقمي لقطاع الكهربـاء القائم على إدارة
المعلومات والبيانات».
وشـجع الغامـدي الموظفيـن علـى ّأل يقتصـر تفكيرهـم
ّ
علـى منطقتهـم اإلداريـة فحسـب ،فقـال« :بعـض األفـكار
االبتكاريـة التـي اقتُرِ حـت فـي بقيـق لم تكـن مناسـبة لدائرة
أنظمـة الطاقـة ولكـن تب ّيـن أنـه يمكـن تطبيقهـا فـي إدارات
أخرى».
ً
نرسـخ ثقافـة اإلبـداع
أن
د
«نـو
:
قائلا
كلمتـه
وختـم
ُّ
ّ
واالبتـكار والتم ّيـز لنضطلـع بالريـادة فـي السـوق العالميـة،
نهجا ابتكار ًيا فال شك أننا سنحقق مرادنا».
وإذا انتهجنا ً

تصوير :عبداهلل الشمري

مسيرات االبتكار
ُعرضــت فــي هــذا اليــوم مســيرات ابتــكار علــى مســتوى
الشــركة وعلــى مســتوى دائــرة أنظمــة الطاقــة ،وق ّدمــت
رئيســة قســم إدارة التقنيــة واالبتــكار ،أســيل الســعدي ،نبذة
حــول مســيرة التقنيــة واالبتــكار فــي دائــرة أنظمــة الطاقــة
وسـلّطت الضــوء علــى العوامــل األســاس التــي أســهمت فــي
تفــوق الدائــرة فــي أدائهــا علــى مســتوى المناطــق اإلداريــة
فــي أرامكــو الســعودية فــي مجــاالت اشــتملت علــى مشــاركة
موظفــي االبتــكار ومعــدل تنقيــح األفــكار ،وتطبيــق األفــكار
لعام 2019م.
وقالــت أســيل« :مشــاركة الفريــق اإلداري فــي دائــرة
أنظمــة الطاقــة علــى جميــع المســتويات مــع الموظفيــن،
وحمــات التوعيــة والتكريــم والجوائــز وتطويــر إجــراءات
واضحــة لتقييــم األفــكار وتطبيقهــا كانــت مــن بيــن
المثلــى التــي انتهجتهــا دائــرة أنظمــة الطاقــة
الممارســات ُ
لتتصــدر مكانــة رائــدة علــى خريطــة األداء االبتــكاري فــي

تحت األضواء

أرامكو السعودية».
وتحــ ّدث مــازن الســادات ،الــذي يعمــل فــي قســم إدارة
التقنيــة العامــة فــي الخدمــات الهندســية ،عــن مســيرة
«ســ َعت أرامكــو
االبتــكار فــي أرامكــو الســعودية فقــالَ :
الســعودية علــى الــدوام لتحســين مرافقهــا وإجراءاتهــا مــن
خــال االبتــكار علــى مــر الســنين ،واســتهلّت هــذه المســيرة
مطلــع عــام 2010م عندمــا باشــر مجلــس االبتــكار العــام
أعماله».
وكان التركيــز فــي البدايــة موج ًهــا نحــو بناء ثقافــة ابتكار
تؤخــذ أفــكار الموظفيــن فيهــا بعين االعتبــار ،ولكــن التركيز
موجــه نحــو القيمــة والحمــات
فــي الوقــت الحالــي
ّ
المســتهدفة باعتبارهــا مق ّومــات أســاس لهــا إســهاماتها في
األنظمة واإلشــراف والمنافســة الشــريفة .ومن المأمول أن
تتمكن الشــركة مــن االرتقــاء باالبتكار مع التدشــين المتوقع
لمركز االبتكار في الظهران عام 2022م.
وقــال مــازن« :وصلــت أرامكــو الســعودية مرحلــة متق ّدمــة
فــي ثقافــة االبتــكار ،ويتم ّثــل هدفنهــا فــي أن يُشــار إلينــا

٨

بالبنــان باعتبارنــا واحــدة مــن بيــن أفضــل خمــس شــركات
عالمية في مجال االبتكار».
كمــا ُق ِّدمــت خــال يــوم االبتــكار أفــكار متم ّيــزة اشــتملت
علــى إدارة األصــول فــي المناطــق البحريــة وســفن إصــاح
الكابــات ومفتــاح الصيانــة الخــاص بتخفيــض الطاقــة
وملفــات روجوســكي الكهربائيــة .وباإلضافــة إلى ذلــك ،قُدم
شــرح حــول العمــل بــروح الفريــق الواحــد واالبتــكار،
رضــت إدارة إســتراتيجيات وتخطيــط التقنيــة آليــة
وع َ
َ
ـرض قســم
وعـ َ
إلســتراتيجيات بــراءات االختــراع وتســليمهاَ ،
أيضــا آليــة لتطبيــق األفــكار ،فيمــا حظــي
التقنيــة واالبتــكار ً
المشــاركون بفرصــة طرح األســئلة علــى اإلدارة خالل حلقة
نقاش ترأسها الغامدي.
واختُتــم يــوم االبتــكار بتكريــم أصحــاب األفــكار التــي عاد
تطبيقهــا بأفضــل قيمــة ،باإلضافــة إلــى تكريــم مق ِّدمــي
أفضــل األفــكار واإلشــادة بأفضــل األفــكار المختــارة،
و ُق ِّدمــت شــروح حــول  14تقنيــة فــي عــرض للتقنيــة ن ُّظــم
على هامش يوم االبتكار.

نائب رئيس أرامكو السعودية لهندسة البترول والتطوير،
األستاذ ناصر النعيميُ ،يطلع بوب دادلي ،الرئيس التنفيذي
لشركة بي بي للنفط ،والوفد المرافق له ،على أحدث تقنيات
الشركة في مجال الثورة الصناعية الرابعة ،وذلك خالل معرض
ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول ،الذي ظفرت أرامكو السعودية
بثالث جوائز رئيسة فيه.
تصوير :أحمد العيتاني
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التغذية الصحية والنشاط البدني أثناء الحمل كوادر طبية
نصائح من أجل تغذية أفضل

يمك ــن القي ــام بعدي ــد م ــن األم ــور لضم ــان س ــامة األم
وطفله ــا أثن ــاء الحم ــل .ويم ّث ــل تن ــاول الطع ــام الصح ــي،
مهميـــن ينبغـــي
وممارســـة التماريـــن الرياضيـــة ،أمريـــن ّ
رعايتهما في هذا الجانب.
فبينم ــا يس ــاعد ه ــذان األم ــران ف ــي المحافظ ــة عل ــى
الصحـــة قبـــل الحمـــل ،يفـــرض الحمـــل علـــى الحامـــل
ـص طعامهــا وعاداتهــا
إجــراء بعــض التعديــات فيمــا يخـ ُّ
ف ــي ممارس ــة التماري ــن الرياضي ــة ،م ــن أج ــل التأقل ــم م ــع
الحم ــل؛ فق ــد تعج ــز الحام ــل أثن ــاء حمله ــا ع ــن القي ــام
بأشـــياء كانـــت تقـــوم بهـــا قبـــل ذلـــك .وإذا كان نظامهـــا
الغذائـــي صح ًيـــا ،فقـــد تحتـــاج الحامـــل إلـــى تعديـــات
طفيف ــة لتضم ــن حصوله ــا عل ــى ك ِّل م ــا يحتاج ــه جس ــمها
خالل فترة الحمل.
ويج ــب عل ــى الحام ــل ،ف ــي كل األح ــوال ،أن تستش ــير
طبيبهـــا لتضمـــن حصولهـــا علـــى كل مـــا يلـــزم مـــن
معلومات من أجل حمل صحي.

التغذية الصحية للحامل
تســـاعد األطعمـــة الصحيـــة الحامـــل علـــى حمايـــة
نفس ــها ،وحماي ــة صح ــة الجني ــن؛ لذل ــك ،عل ــى الحام ــل
ليتضم ــن الفاكه ــة والخض ــراوات ،والخب ــز
تنوي ــع غذائه ــا
ّ
والمعجن ــات المصنوع ــة م ــن القم ــح الكام ــل ،ومنتج ــات
الحليــب قليــل الدســم أو الخالــي منــه ،ومصــادر البروتيــن
قليلـــة الدســـم ،مثـــل اللحـــم األحمـــر الصافـــي ،ولحـــم
الدج ــاج دون الجل ــد ،والبق ــول .إل ــى جان ــب ذل ــك ،عل ــى
المخصـــص
الحامـــل أن تتنـــاول يوم ًيـــا الفيتاميـــن
َّ
للحوام ــل ،ال ــذي يح ــوي حم ــض الفولي ــك ،كم ــا عليه ــا أن
تتأ َّكـــد مـــن طبيبهـــا أن مـــا تتناولـــه مـــن طعـــام يلبـــي
الحاجات الغذائية للحمل.
وتحتـــاج الحامـــل إلـــى ُ 300ســـعرة حراريـــة إضافيـــة
يوم ًّي ــا ،وينبغ ــي أن يزي ــد وزنه ــا س ــبعة كليوغرام ــات إل ــى
 18كيلوغرا ًما في اإلجمال.

●تن ــاول اإلفط ــار يوم ًي ــا .وإذا ش ــعرت الحام ــل بالغثي ــان
عنـــد اســـتيقاظها ،فينبغـــي لهـــا أن تتنـــاول خبـــزًا
مصنوعـــا مـــن القمـــح الكامـــل ،أو الحبـــوب
صـــا
ً
مح َّم ً
الكامل ــة ،وذل ــك قب ــل نهوضه ــا م ــن الس ــرير ،ثُ ـ َّم تن ــاول
بقي ــة طع ــام اإلفط ــار ف ــي وق ــت الح ــق م ــن الصب ــاح.
ويمك ــن أن يتك ـ ّون اإلفط ــار م ــن الفاكه ــة ،أو الش ــوفان،
أو الحب ــوب ،أو الحلي ــب ،أو اللب ــن ،أو غي ــر ذل ــك م ــن
األطعمة.
●تنـــاول أطعمـــة غنيـــة باألليـــاف ،كالحبـــوب الكاملـــة،
والخضـــراوات والفواكـــه ،والبقـــول ،وخبـــز القمـــح
المقشَّ ــر ،حيــث إنهــا تســاعد فــي
الكامــل ،واألرز غيــر ُ
الوقايــة مــن اإلمســاك ،كمــا أن شــرب كميــات مناســبة
أيضا.
من الماء يمكن أن يكون مفي ًدا ً
●توفي ــر األطعم ــة الصحي ــة لتك ــون ف ــي متن ــاول الي ــد.
فمث ـ ًـا ،يمك ــن وض ــع صح ــن يحت ــوي عل ــي األطعم ــة
الصحيــة ،كالفواكــه ،ليجعــل مــن الســهل علــى الحامــل
أن تتناول وجبة خفيفة صحية.
●إذا كان ــت الحام ــل تش ــتكي م ــن حرق ــة ف ــي المع ــدة،
فعليهـــا أن تتنـــاول وجبـــات صغيـــرة وعديـــدة ،كمـــا
عليه ــا أن ت ــأكل بب ــطء ،وأن تتج َّن ــب األطعم ــة الدس ــمة
وكثيــرة التوابــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،علــى الحامــل أن
تتنـــاول المشـــروبات بيـــن الوجبـــات ،ال معهـــاَّ ،
وأل
تستلقي مباشرة بعد تناول الوجبات.
●إذا كانـــت الحامـــل تعانـــي مـــن الغثيـــان الصباحـــي،
فعليهــا أن تخبــر مق ـ ِّدم الرعايــة الصحيــة ،فقــد تكــون
ف ــي حاج ــة إل ــى تعدي ــل طريقته ــا ف ــي األكل والش ــرب،
مث ــل أن ت ــأكل وجب ــات صغي ــرة متعــ ِّددة ،أو أن تش ــرب
كثي ـ ًرا مــن الســوائل .ويمكــن لمق ـ ِّدم الرعايــة الصحيــة
مس ــاعدة الحام ــل عل ــى التغلُّ ــب عل ــى ه ــذه المش ــكلة،
مع المحافظة على نظام أكل صحي.
●هنــاك بعــض المأكــوالت والمشــروبات التــي قــد تــؤذي
الجنيــن ،إذا تناولتهــا المــرأة الحامــل؛ لــذا يجــب علــى
الحامـــل أن تطلـــب مـــن مقـــ ِّدم الرعايـــة الصحيـــة أن
يُع ِلمه ــا بقائم ــة المأك ــوالت والمش ــروبات الت ــي يج ــب
عليها تجنُّبها.
●يجـــب َّأل تتنـــاول الحامـــل الســـمك الـــذي يُحتمـــل
احتــواؤه علــى نســبة عاليــة مــن الزئبــق ،كمــا يجــب َّأل
تـــأكل ســـمك القـــرش ،و ســـمك أبـــو ســـيف ،وســـمك
الماكاريـــلَّ ،
وأل تتنـــاول أكثـــر مـــن  350غرا ًمـــا مـــن
السمك في األسبوع.
●يج ــب َّ
ِ
أل تتن ــاول الحام ــل أن ــواع الجب ــن الل ّي ــن ،مث ــل
الفيتـــا والبـــري وجبـــن الماعـــز ،وكذلـــك اللحـــوم

الجاهـــزة والنقانـــق؛ فهـــذه المأكـــوالت قـــد تحتـــوي
جراثي ــم تُدع ــى (الليس ــتيريا) ،وه ــي مؤذي ــة للجني ــن.
ويمكـــن أن تصبـــح هـــذه اللحـــوم آمنـــة لـــأكل ،إذا
ُطبخـــت حتـــى الغليـــان ،فمـــن شـــأن ذلـــك أن يقتـــل
الجراثيم.
●يجـــب َّأل تتنـــاول الحامـــل األســـماك النيئـــة ،مثـــل
السوش ــي ،واللح ــوم والدواج ــن غي ــر الناضج ــة ،فه ــذه
المأك ــوالت ق ــد تحت ــوي جراثي ــم ض ــارة .ويج ــب طب ــخ
السمك واللحوم والدجاج بشكل جيد قبل أكلها.
●يجــب َّ
أل تكثــر الحامــل مــن المشــروبات التــي تحتــوي
عل ــى الكافيي ــن .وإذا كان ــت الحام ــل تش ــرب كثي ـ ًرا م ــن
القه ــوة أو الش ــاي أو المش ــروبات الغازي ــة ،فعليه ــا أن
تناقـــش موضـــوع تقليـــل كميـــة الكافييـــن مـــع مقـــ ِّدم
الرعايـــة الصحيـــة .ويمكـــن للحامـــل تنـــاول أنـــواع
المفضلــة ،أو تنــاول
منزوعــة الكافييــن مــن مشــروباتها
َّ
الحليـــب قليـــل الدســـم ،أو الخالـــي منـــه ،أو الميـــاه
المعدنية الغازية.
●إذا ش ــعرت الم ــرأة الحام ــل برغب ــة ف ــي أن ت ــأكل م ــا
ليــس بطعــام ،مثــل النشــاء أو الطيــن ،فعليهــا أن تخبــر
مق ِّدم الرعاية الصحية بذلك.

ممارسة التمارين الرياضية

ينبغـــي للنســـاء الحوامـــل ،فـــي أغلـــب الحـــاالت ،أن
يمارس ــن نش ـ ً
ـاطا بدن ًي ــا خ ــال الحم ــل ،ويج ــب عليه ــن
استشـــارة الطبيـــب قبـــل ذلـــك ،ال ســـيما عنـــد ارتفـــاع
ضغـــط الـــدم ،أو اإلصابـــة بمـــرض الســـكري ،أو فقـــر
الــدم ،أو النــزف ،أو أي مــرض آخــر .كمــا يجــب مراجعــة
الطبيــب ،إذا كان وزن الحامــل أكثــر مــن الــوزن الطبيعــي،
أو أقـــل منـــه .وتســـاعد التماريـــن الرياضيـــة فـــي أن
ُحســـن مزاجهـــا،
تكتســـب الحامـــل وز ًنـــا مناســـ ًبا ،وأن ت ِّ
وتخفِّف من انزعاجها أثناء النوم.
ويج ــب عل ــى الحام ــل ،س ــواء أكان ــت تم ــارس الرياض ــة
قبـــل الحمـــل أم ال ،أن تســـأل الطبيـــب عـــن المســـتوى
اآلم ــن م ــن التماري ــن بالنس ــبة له ــا .وبش ــكل ع ــام ،تُنص ــح
الحام ــل بممارس ــة التماري ــن الرياضي ــة معتدل ــة الش ــدة،
لم ــدة  30دقيق ــة عل ــى األق ــل ،ف ــي معظ ــم أي ــام األس ــبوع،
إن لم تستطع القيام بذلك يوم ًيا.
وفيمـــا يلـــي خمـــس خطـــوات رئيســـة ،لممارســـة
الرياضة بشكل آمن خالل الحمل:
●اختي ــار تماري ــن معتدل ــة غي ــر مؤذي ــة ،مث ــل المش ــي أو
الدراج ــة
الرياض ــة المائي ــة أو الس ــباحة أو اليوغ ــا أو ّ
الثابتة.
●التوقـــف عـــن التمريـــن عنـــد الشـــعور بالتعـــب ،وألَّ
تصـــل إلـــى حـــد اإلجهـــاد ،أو الشـــعور بالحـــرارة
الزائدة.
●اإلكثار من شرب الماء.
●ارتداء مالبس مريحة أثناء ممارسة الرياضة.
●إيقـــاف التمريـــن عنـــد الشـــعور بالـــ ّ ُدوار أو ضيـــق
النفـــس ،أو الشـــعور باأللـــم فـــي أســـفل الظهـــر ،أو
ـورم أو الخــدر ،أو بالغثيــان ،أو عنــد تســارع النبــض
بالتـ ُّ
وعدم انتظامه.

أمو ٌر يجب تجنبها
ك ــي تحاف ــظ الحام ــل عل ــى صحته ــا ،وصح ــة جنينه ــا
وسالمته ،عليها أن تتجنَّب األمور التالية أثناء الحمل:
●الحركة خارج المنزل في الطقس الحار.
●اســتخدام غــرف البخــار ،و حــوض االســتحمام الحــار،
والساونا.
●بع ــض تماري ــن اليوغ ــا ،أو غيره ــا م ــن التماري ــن الت ــي
تتطلَّــب االســتلقاء علــى الظهــر ،ال سـ ّيما بعــد األســبوع
العشرين من الحمل.
●الرياضـــات التـــي تســـتدعي القفـــز وتغييـــر االتجـــاه
بسرعة ،مثل التنس وكرة السلة.
●النشـــاطات التـــي يمكـــن أن تســـ ِّبب الســـقوط ،مثـــل
ركــوب الخيــل ،والتزلــج ،و التزحلــق علــى المنحــدرات،
وغيرها.

دالل العبدالعظيم
مديرة قسم عالقات المرضى
قسم شؤون الشركات

التعليم:
• - 2001انضمت إلى دائرة الخدمات الطبية
ألرامكو السعودية ،عبر برنامج الشهادة
الجامعية لغير العاملين (.)CDPNE
تخرجت في جامعة الملك فيصل في
•َّ - 2004
الدمام بدرجة بكالوريوس في تقنية المختبرات
الطبية.
• - 2005حصلت على اعتماد تقني في الكيمياء
من الجمعية األمريكية لعلم األمراض السريرية.
•  - 2014حصلت على اعتماد في العالقات
العامة المتق ِّدمة واالتصاالت من جامعة والية
ميشيغان.
•  - 2017مدربة معتمدة من المؤسسة السعودية
للتدريب التقني والمهني.

تاريخ العمل:
تمتلك دالل خبرة تمت ّد إلى ثمانية أعوام في العمل
في مختبرات مختلفة ،بما في ذلك أمراض الدم
انضمت دالل إلى قسم عالقات
وأمراض األنسجة.
َّ
المرضى في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في
عام 2013م ،وعملت في أدوار قيادية متع ِّددة.
وقادت دالل فريق عالقات المرضى في منطقة
الدمام  /الخبر الذي يخدم المرضى المسجلين
في المنشآت الطبية التابعة لهذه المنطقة.

اقتباس:
«في عالقات المرضى ،نحظى بشرف تحسين
تجربة الرعاية الصحية لمرضانا في مركز جونز
هوبكنز أرامكو الطبي ،مع كل زيارة لهم إلى
المركز ،ونطمح لتوفير جودة رعاية صحية تتجاوز
توقعات مرضانا .إذ إن ابتسامة المريض بالنسبة
لي أكبر مصدر للرضا».

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي
تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco
Healthcare
• LinkedIn: Johns Hopkins Aramco
)Healthcare (JHAH
• YouTube: JHAH
لتقديم المقترحات والتعليقات ،الرجاء إرسال رسالة إلى
البريد اإللكتروني:
Layal.Khatib@JHAH.Com

لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت
الطبية مع طبيبهم الخاص .لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة ،والطب ،والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

القافلة األسبوعية

الخميس  ٨ربيع اآلخر 144١هـ ٥ ،ديسمبر 201٩م

حديث األلوان :النجاح

معك في كل مكان

د .فهد حسني *

بين إثراء وفكر 17

أقام الفنان حسن الساري عدة
كل من
معارض شخصية في ٍ
البحرين والكويت ،وفاز بعديد
المتقدمة كجائزة
من الجوائز
ِّ
ملتقى الخليج في الرياض،
وجائزة السفير ،والجائزة
األولى لمسابقة سعاد الصباح
في الكويت 2014م .كما أن له
مشاركات في الدورات
والمشاغل الفنية في المغرب
ولبنان وجمهورية مصر
العربية وغيرها من الدول.
للفنان خمس لوحات تز ّين
جدران وممرات مدينة الملك
عبداهلل الرياضية في جدة،
ومنها هذه اللوحة "النجاح"،
التي تعكس بعض اللقطات
المثيرة التي تتمثل صورها
الحماسية في مضمار
التنافس الذي تتنقل فيه
الصور العفوية بين األطراف
متعددة
المشاركة من زوايا
ّ
تجسد روح التنافس الشريف
ّ
الذي يسود في عالم األلعاب
الرياضة.

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:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

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

ال غرابــة حيــن تتشــابك وشــائج الثقافــة مــع االقتصــاد ،وال عجــب
مــن تبرعــم أغصــان التعالــق بينهمــا ،فكثيــر مــن الــدول المتق ّدمــة،
وعبــر مؤسســاتها التجاريــة واالقتصاديــة واالســتثمارية ،تضــع
الثقافــة فــي أولويــات ُسـلّم التعــاون معهــا ،وتعمــل علــى تعضيــد هــذه
العالقــة التــي تُعــ ُّد فــي وقتنــا الحاضــر مــن ضــرورات العمــل
المجتمعــي ،ومــن أساســيات التقــ ُّدم الحضــاري فــي المجتمعــات
الواعيــة لــدور الثقافــة والمثقــف ،ومكانــة الكلمــة المكتوبــة والكاتب،
وهــذا مــا ترجمتــه أرامكــو الســعودية ،التــي وضعــت منــذ تأسيســها
وحتــى اليــوم نصــب أعينهــا االهتمــام بالشــأن الثقافــي ،الــذي تم ّثــل
فــي اإلعــام المقــروء مــن مجلــة تُعنــى بالثقافــة بمفهومهــا الشــامل،
وكذلــك عبــر هــذه النشــرة األســبوعية ذات الطابــع الثقافــي
واالقتصادي والنفطي واالجتماعي.
وانطال ًقــا ممــا يملكــه المســؤولون فــي هــذه الشــركة الرائــدة مــن
نظــرة ثاقبــة تستشــرف المســتقبل ،فقــد جــاءت خططهــا
اإلســتراتيجية مغلفــة بطابــع ثقافــي .وهكــذا ترجمــت الشــركة هــذه
القناعــة فــي بنــاء صــرح ال مثيــل لــه فــي العالــم العربــي ،وربمــا فــي
العالــم أجمــع؛ صــرح عبقــري الهندســة والمــكان والشــكل ،وعبقــري
الداللــة والمضاميــن ،ونعنــي بــه مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي
العالمــي (إثــراء) ،الــذي بنــي فــي موقــع مهــم وتاريخــي ،حيــث يم ّثــل
المــكان جــز ًءا مــن تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية الحديثــة ،إذ
أيضــا أن تكــون هــذه
اكتشــفت فيــه أول بئــر نفــط .وال غرابــة ً
اللوحــة المعماريــة الهندســية مصممــة بشــكل متســاوق ومتجانــس
مع البيئة التي تحتضنه.
أمــا داللتــه المضمونيــة فهــي متع ـ ِّددة ومتن ّوعــة ،إذ ســعى المركــز
إلــى تلبيــة احتياجــات معظــم التطلعــات الشــبابية وغيرهــا ،إذ يضـ ُّم
المركــز مكتبــة عصريــة ،ومتحفًــا للتاريــخ الطبيعــي يؤمــه الكبــار
ومســرحا
خاصــا للطفــل ،كمــا يضــم ســينما
والصغــار ،ومتحفًــا
ً
ً
وقاعــة كبــرى ،وعــد ًدا مــن القاعــات الصغيــرة التــي تنفــذ فيهــا
الــورش والمحاضــرات واللقــاءات الثقافيــة واألدبيــة والفنيــة
والعلميــة والتقنيــة .كمــا ال يخفــى اهتمــام المركــز بتطلعــات الشــباب
الســعودي ،وتنميــة ميولــه وقدراتــه وإبداعاتــه ومبادراتــه وابتكاراتــه
مــن خــال مبادراتــه الكثيــرة .وهــذا يعنــي أن المركــز يترجــم رؤيــة
المملكــة تجــاه دعــم الحــراك الثقافــي بــكل حقولــه وتفرعاتــه ،ودعــم
اإلنسان الذي يعمل من أجل رفع شأن بلده ونفسه ومجتمعه.
ولــم يكــن مســتغر ًبا مــا يحــدث اآلن مــن تعــاون مثمــر بيــن (إثــراء)
مــن جهــة ،وبيــن مؤسســة الفكــر العربــي مــن جهــة أخــرى ،إلقامــة
مؤتمــر فكــر ،الــذي جــرت العــادة علــى تنظيمــه فــي إحــدى دول
العالم العربي ،في الظهران ألول مرة في تاريخ المؤتمر.
وقــد ُعنــي المؤتمــر والمشــاركون فيــه بمجموعــة مــن القضايــا
الثقافيــة والتربويــة والتنمويــة ،ودور العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية،
والمواطنــة والتســامح والســلم االجتماعــي ،واالقتصــاد الرقمــي فــي
إطــار دور كل مــن المؤسســات الرســمية واألهليــة واألفــراد
والمجتمعــات ،وذلــك مــن خــال مقولــة صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خالــد الفيصــل مستشــار الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز،
أميــر مكــة المكرمــة ،رئيــس مؤسســة الفكــر العربــي ،وهــي( :نحــو
فكر عربي جديد).
هكــذا ينجــح العمــل المشــترك إذا آمــن أصحابــه بدورهــم فــي
المجتمــع ،وهــو مــا تم ّثــل أمامنــا طيلــة أيــام انعقــاد المؤتمــر ،وإقامــة
ندواتــه وحلقاتــه الحواريــة والنقاشــية ،وقــد اتضحــت لنــا قناعــات
هــذا التعــاون والتشــارك الــذي يجســر العالقــة بيــن الثقافــة
واالقتصــاد فــي فضــاء المعرفــة .فشــك ًرا لألميــر خالــد الفيصــل،
وشــك ًرا لمركــز إثــراء ،وشــك ًرا ألرامكــو الســعودية ،التــي كانــت
والتــزال ترفدنــا بغــذاء ثقافــي منســوج بطعــم العمــل االقتصــادي
واالجتماعــي .وكــم يحدونــا األمــل فــي أن نــرى مثــل هــذه المبــادرات
فــي مجتمعنــا الخليجــي مــن قبــل مؤسســات اقتصاديــة أو تجاريــة،
لنعطي الساحة الثقافية لو ًنا مختلفًا وجاذ ًبا للقاصي والداني.
* ناقد وكاتب بحريني

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

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﺈن
إدارة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺤﺮص ﺳﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
ً
ﻋﻘﻮدا ﻣﺪﻳﺪة.

