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أرامكــو  وموظفــات  األعــزاء موظفــي  زمالئــي 
السعودية،  

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ــش أجــواًء مبهجــة هــذه  ــي ونحــن نعي ــب ل يطي
األيــام أن أهنئكــم بحلــول ذكــرى اليــوم الوطنــي 
التســعين لبالدنا العزيزة، أعــاده اهلل علينا جميًعا 
فــي  ونحــن وأفــراد أســرنا، وجميــع مــن هــم 
المملكــة مــن مواطنيــن ومقيميــن، نتمتــع بالصحــة 
والســعادة والرفــاه فــي ظــل أمــن وازدهــار هــذا 

الوطن الكبير. 
وال ننســى أن أرامكــو الســعودية احتفلــت فــي 
العــام الماضــي باليــوم الوطنــي بعــد أقــل مــن 
ــق  ــي بقي ــرُّض منشــآتها ف أســبوعين فقــط مــن تََع
ــة  ــت مرحل ــر مســبوقة، مّثل ــات غي ــص لهجم وخري
حاســمة فــي تاريــخ الشــركة، التــي نجحــت فــي 
اســتئناف العمــل فــي المواقــع المســتهدفة خــالل 
فتــرة قياســية، وبشــكل جّســد تضافــر كل الجهــود 

للتصدي لهذا التحدي. 
واليــوم ونحــن نحتفــل باليــوم الوطنــي، نجــد 
أصعــب  واختبــار  آخــر  تحــٍد  أمــام  أنفســنا 
19، التــي  بســبب جائحــة فيــروس كوفيــد - 
أجبــرت قطاعــات كثيــرة في االقتصــاد العالمي 

على التوقف.

وكعادتنــا فــي أرامكــو الســعودية، فإننــا ال نتوقف 
أبــًدا أمــام األزمــات، فقــد كانــت اســتجابة الشــركة 
وموظفيهــا، الذيــن هــم أغلــى مواردهــا، تبعــث علــى 
والمرونــة  الكفــاءة  أظهرتــم  حيــث  االعتــزاز، 
والمســؤولية فــي التعامــل مع الحدث ضمــن اإلطار 
العــام لتصــدي المملكــة للجائحــة؛ فعلــى الصعيــد 
المحلــي، حققــت المملكــة الكثيــر، ومــا زالــت تبذل 
كل الجهــود الممكنــة للحــد من آثــار تلــك الجائحة، 

وقد نجحت هذه الجهود إلى حدٍّ كبير. 
ــي  ــى تفان ــك إل ــزى الفضــل المباشــر فــي ذل ويُع
عديــد مــن األبطــال، يتقدمهــم العاملــون فــي قطــاع 
الرعايــة الصحيــة، الذيــن يحاربــون فــي الصفــوف 
يتحلــون  لذيــن  ا لموظفــون  ا ثــم   ، ميــة األما
بالمســؤولية، ويمارســون أقصــى درجــات اليقظــة، 
للحــد مــن انتشــار الفيــروس بيــن أفــراد أســرهم 

وأصدقائهم وزمالئهم.
وعلــى صعيــد الشــركة، تبــذل أرامكــو الســعودية 
كل مــا فــي وســعها للمحافظــة على صحة وســالمة 
موظفيهــا، وأســرهم، ومقاوليهــا، ومجتمعاتهــا التي 

تزاول فيها أعمالها. 
ويحــق لنــا أن نفخر بمــا حققناه كمســاهٍم رئيس 
فــي نهضــة المملكــة العربيــة الســعودية، وداعــٍم 

لرؤيتها 2030 بعيدة المدى. 

علــى  قدرتنــا  فــي  ثقتــي  تَنْبُــُع  الواقــع،  فــي 
االســتمرار فــي النجــاح مــن التفانــي وااللتــزام 
واإلخــالص الدائــم الــذي أظهرتمــوه تجــاه الشــركة 
ومجتمعاتهــا، وقدرتكــم المتمثلــة فــي المحافظــة 
علــى أدائكــم الممّيــز رغــم كل التحديــات التــي 
تواجهنــا. ومــن هــذا المنطلــق أتقــّدم بــكل الشــكر 
بأجهــزة  بتبرعاتهــم  الذيــن شــاركوا  لموظفينــا 
الحاســوب القديمــة فــي حملــة ارتقــاء لتحســين 
مســتوى حيــاة الكثيريــن مــن طالبنــا فــي هــذه 

الظروف االستثنائية.
وفــي الختــام، اســمحوا لــي أن أنتهــز فرصــة 
الوطنــي لمملكتنــا الحبيبــة،  باليــوم  االحتفــال 
ــى إســهاماتكم  ألتقــدم إليكــم بخالــص الشــكر عل
الفرديــة والجماعيــة تجاه وطننــا وتجــاه الشــركة، 
أفــراد  مــع  المنــزل  فــي  كنــت تحتفــل  وســواًء 
أســرتك، أو بالمشــاركة في األنشطة التي توفرها 
برامــج مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي 
)إثــراء(، أدعوكــم جميًعــا لالســتمرار فــي  مراعــاة 
فيــروس  معركتنــا ضــد  والحذر فــي  الحيطــة 

كوفيد - 19. 
حفظ اهلل الوطن، ودمتم سالمين!

المهندس أمين حسن الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية
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يف رسالة تهنئة مبناسبة اليوم الوطني التسعني..

الناصر: قدرتنا على االستمرار في النجاح 
تنبع من تفانيكم والتزامكم وإخالصكم



كما يليق بالوطن..
ى الصعاب نحو عام جديد من اإلنجازات أرامكو السعودية تتخط�

عودة أعمال اإلنتاج يف مرافق الشركة يف بقيق 
وخريص، يف أعقاب هجمات تعَرّضت لها هذه 

املرافق يف 14 سبتمبر 2019م. االستجابة السريعة 
للطوارئ أبرزت املرونة التي يتحلَّى بها موظفو 

الشركة، والتزامها الراسخ نحو إمداد العالم 
بالطاقة التي يحتاجها.

عودة اإلنتاج في وقت قياسي

استضافة املؤمتر الدولي لتقنية البترول للمرة 
األولى يف تاريخ اململكة، وذلك يف مركز إكسبو 

للمعارض يف الظهران. املؤمتر، الذي يُعُدّ من بني 
األبرز يف صناعة النفط والغاز، شهد جناًحا كبيًرا، 

بحضور جتاوز 17 ألف شخص، ومشاركة 1200 
منظمة من 70 دولة مختلفة.

أضخم اكتتاب في العالم
اإلعالن عن إدراج أسهم الشركة ألول مرة يف 
السوق املالية السعودية (تداول)، عقب اكتتاب 

ضخم بلغت قيمته اإلجمالية 96 مليار ريال، يف 
حدث استثنائي يف تاريخ الشركة. استقطب الطرح 

أكثر من 5 ماليني مكتتب، وباعت اململكة خالله 
ثالثة مليارات سهم.

الظهران تستضيف المؤتمر
الدولي لتقنية البترول

اإلعالن عن شراكة طويلة األجل مع
فورموال 1 العاملية، يف رعاية تُعُدّ األولى من نوعها 
حلدث رياضي بهذا احلجم. وتستهدف الشراكة 

ر بـ  تعزيز عالمة الشركة التجارية أمام جمهور يُقَدّ
ن عمًال مشترًكا لتطوير  500 مليون، كما تتضَمّ

كات واملركبات ملستقبل أكثر تقنيات احملِرّ
استدامة.

أكاديمية الشرقية
للسياقة النسائية

تدشني أكادميية الشرقية للسياقة
النسائية يف األحساء، التي تُعُدّ األكبر من نوعها 

على مستوى منطقة الشرق األوسط. هذه املبادرة 
تأتي يف سياق برامج املسؤولية االجتماعية، 

وجهود متكني املرأة التي تبذلها الشركة،
حيث يعمل يف األكادميية أكثر من

250 موظفة سعودية.

إنتاٌج تاريخي وقت الجائحة
حتقيق مستوى تاريخي من اإلنتاج بلغ 12 مليون 
برميل من النفط اخلام يومًيا، وذلك بهدف تلبية 

احتياجات العمالء من إمدادات الطاقة. وقد 
تضافرت جهود إدارات الشركة من أجل إجناز ذلك 

يف أقل من 21 يوًما، على الرغم من ظروف 
اجلائحة.

تقدمي دعم مببلغ 200 مليون ريال لصندوق
الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة، يف إطار 

مساندة اجلهود الوطنية ملكافحة فيروس كورونا.
مت الشركة حملة تبرع للموظفني  إلى جانب ذلك، نَظّ
رة من اجلائحة، حيث استفاد  استهدفت األُسر املتضِرّ

منها أكثر من 20000 أسرة.

اإلعالن عن استحواذ أرامكو السعودية على
حصة تبلغ 70% من شركة سابك، يف صفقة بلغت 

قيمتها 259.125 مليار ريال، وذلك بهدف تعزيز 
احلضور العاملي للشركة يف صناعة الكيميائيات، 

والتعجيل بنمو اإلستراتيجية املستقبلية لقطاع 
التكرير واملعاجلة والتسويق.

سابك.. استحواٌذ نوعي

مساندة الجهود الوطنية
في مواجهة الجائحة

سبتمبر ٢٠١٩م
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شراكة عالمية مع فورموال 1

محمد العداربة
كُلّ الذين راهنوا على تعثر أرامكو السعودية بعد هجمات 
بقيق وخريص كانوا مخطئني، فقد خرج عمالق الطاقة 

ابها أصلب وأقوى من ذي قبل، ولم تثِن تلك الهجمات  وعَرّ
عزمية الشركة عن املضي بخططها ومشاريعها الضخمة 

حسب جدولها الزمني، وكأن غدر تلك األيدي لم يكن!

على العكس من ذلك، كانت استجابة موظفي أرامكو 
السعودية وموظفاتها السبب األقوى يف املضي باملشاريع 

واستمرار األعمال كما هي، وذلك ملا أبدوه من تفاٍن ووالء 
منقطعي النظير، ومرونة ال تقبل اليأس، وهي ذخائر 
لطاملا ركنت إليها الشركة يف سعيها نحو الريادة منذ 

نشأتها األولى.

ويف اليوم الوطني للمملكة، تُقّدم فخر الشركات 
الوطنية، وابنة هذا التراب، أرامكو السعودية، على 

قت خالل  طبق من اعتزاز وفخر إجنازات نوعية حتَقّ
عام مزدحم بالظروف العسيرة، مبا فيها جائحٌة 

ت مضجع العالم بأسره. أقَضّ
سعوديين.. 
#انسى_توقفنا



المضيُّ ُقدًما..
أرامكو السعودية تتجاوز عقبات   الجائحة

ومـن خـالل ربط جميع هذه العناصر مًعا، بدًءا من فوهة 
البئـر وانتهاًء بالفرضة، حـرص فريق إدارة تخطيط وتنظيم 
توريـد الزيـت علـى حصـول جميـع العمـالء علـى المنتجـات 

التي يحتاجونها في الوقت المناسب.

دائرة تقنية المعلومات
تمكنت دائرة تقنية المعلومات في الشركة عبر التخطيط 
المحكم من المحافظة على استمرارية األعمال، في الوقت 
الـذي كانـت فيه بيئة العمل في الشـركة تشـهد تغيـًرا كبيًرا. 
ومـع إرسـال آالف الموظفيـن الذيـن يعملـون فـي المكاتـب 
للبيـوت لمنـع اإلصابـة بفيـروس كورونـا فـي أماكـن العمـل، 
حرصـت دائـرة تقنيـة المعلومـات علـى تمكيـن كل موظـف 
يعمـل من البيت من مواصلة العمـل من خالل تزويده بجهاز 
حاسـوب محمول. ومباشـرةً بعـد تصنيف اجتماعـات العمل 
التـي تتطلـب الحضـور الشـخصي علـى أنهـا غيـر آمنـة، 
حرصـت دائـرة تقنيـة المعلومـات علـى تزويـد جميـع أجهـزة 
فـور  »سـكايب  بتطبيـق  والمحمولـة  المكتبيـة  الحاسـوب 

بزنس«.
وخلـف الكواليـس، انتشـرت مراكـز القيـادة والسـيطرة 
االحتياطية في كافة أنحاء المملكة، إلدارة أعمال الحوسبة 
واالتصـاالت واألمـن السـيبراني فـي الشـركة والتحكـم بهـا. 
واسـتمرت المسـاندة لألعمال األسـاس في المواقع، وجرى 
توسـيع مكاتب المسـاندة لضمان حصول جميـع الموظفين، 

سـواًء أكانـوا يعملـون عـن بُعـد أم فـي أماكـن العمـل، علـى 
األدوات التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم.  

خدمات أحياء السكن
أمـا بالنسـبة للموظفيـن األساسـيين الذيـن عملـوا فـي 
مكاتـب ومرافـق أرامكـو السـعودية طـوال فتـرة الجائحـة 
الذيـن عـادوا ألماكـن عملهـم مؤخـًرا، فقـد  والموظفـون 
مكثـف  نظافـة  نظـام  علـى  السـعودية  أرامكـو  حافظـت 
للمحافظـة علـى سـالمة العامليـن. وحـرص مركـز المراقبـة 
الـذي تديـره خدمات المكاتب في الشـركة على متابعة توفر 
المسـاحة المكتبيـة ومتابعـة أعمـال التفتيـش علـى األرض، 
 19 وُعنـي مكتـب المسـاعدة الخـاص بفيـروس كوفيـد - 
باالسـتجابة للطلبـات الـواردة مـن القاطنيـن فـي األحيـاء 
السـكنية. ومع إعادة افتتاح مبانـي المكاتب ومرافق األحياء 
السـكنية، كانت الشـركة واضحة في تأكيدها للمسـتخدمين 

أن سالمتهم هي األولوية القصوى.

الموارد البشرية
ونظـًرا للحاجـة لمتابعـة 70 ألـف موظـف ومـا يزيـد علـى 
172 ألف مقاول يعملون في أرامكو السعودية، وضمان تلبية 
حاجـات الكـوادر البشـرية فـي الشـركة، أسسـت الشـركة 
»مركز الحلول الذكية في الموارد البشرية« لتوفير معلومات 
معمقة ومباشرة حول الكوادر البشرية، باإلضافة للتخطيط 
القائم على وضع السـيناريوهات وقياس األداء والقدرة على 
توفيـر أوجـه متعـددة مـن البيانـات. وأسسـت الشـركة كذلك 
»مركـز المسـاندة التابـع إلدارة التدريـب والتطويـر حـول 
فيـروس كوفيـد - 19«، الـذي يعمـل 24 سـاعة فـي اليـوم 
الموظفيـن  آالف  لمسـاعدة  األسـبوع،  فـي  أيـام  وسـبعة 
والطـالب الذين ترعاهم الشـركة ممـن علقوا خارج المملكة 

للعودة للوطن.
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تحتفـل المملكـة باليـوم الوطني في الثالث والعشـرين من 
العربيـة  المملكـة  توحيـد  ذكـرى  بإحيـاء  سـبتمبر  شـهر 
السـعودية عـام 1932م على يد المغفور لـه، بإذن اهلل، الملك 
عبدالعزيـز بن عبدالرحمن آل سـعود، رحمه اهلل، وبمسـيرة 

حافلة باإلنجازات المذهلة التي تمتد على مدى ٩ عقود. 
ومـا تعامـل المملكـة الممّيـز مـع جائحـة فيـروس كورونـا 
المسـتجد )كوفيـد - 19( إال إنجـاز آخـر يُضـاف إلـى قائمـة 
إنجازاتهـا، فقـد تمكـن مسـؤولو وزارة الصحـة ومقدمـو 
الرعايـة الصحيـة في المملكة، بفضل ما راكمـوه عن جدارة 
الشـرق  فيـروس متالزمـة  مـع  التعامـل  فـي  مـن خبـرات 
األوسط التنفسية عام 2015م، من التحرك بسرعة ليضعوا 
إجـراءات فاعلـة للتعامـل مـع أعـداد كبيـرة مـن المرضـى 
الذيـن يعانـون مـن أمراض تنفسـية، مـع الحرص فـي الوقت 
نفسه على أن تتوفر لألطباء والممرضين المعدات واألدوية 

التي تفي بعالج هؤالء المرضى. 
ولكن استجابة المملكة الطبية، بمساندة من مركز جونز 
هوبكنـز أرامكـو للرعايـة الصحيـة، ليسـت سـوى فصـٍل مـن 
فصـول هـذه الحكايـة؛ فقبيـل انتشـال فيـروس كورونـا كانت 
الشركة قد أكملت اإلدراج العام الناجح ألسهمها في السوق 
الماليـة السـعودية )تـداول(، بمـا يؤكـد مكانتهـا بوصفهـا 

الشركة األعلى قيمة في العالم. 
لقد أثبتت الشركة قدرتها على تلبية الطلب على الطاقة 
مـن خـالل إنشـاء فريـق عمـل فيـروس كورونـا، واإلعـداد 
السريع لخطط من أجل حماية موظفيها وأحيائها السكنية، 
والوفـاء بالتـزام وزارة الطاقـة بزيـادة اإلنتـاج إلـى سـجل 
قياسـي مـن الطاقـة اإلنتاجيـة القصـوى الثابتـة بواقـع 12 

مليون برميل في اليوم. 
أدركـت أرامكو السـعودية أنه ال خيار أمامها سـوى الوفاء 
بالتزاماتهـا العديـدة باعتبـار ذلـك مـن الركائـز األسـاس 
القتصـاد المملكـة والمقومـات الالزمـة لتحقيـق أهدافهـا 
الطموحـة علـى صعيـد التحـول االقتصـادي واالجتماعـي 
الشـامل من خالل رؤية المملكة 2030، وكان تعامل الشركة 
مـع أزمـة فيـروس كورونـا، بالتنسـيق مـع مختلـف الجهـات 

المعنية في المملكة، في غاية التميُّز واإلتقان. 

وفيمـا يلـي بعـض األمثلـة علـى اإلجـراءات التـي اتخذتهـا 
الشركة على ضوء توجيه حكومة المملكة:

أعمال الشركة
عندمـا أغلقت المملكة الحدود البريـة والبحرية وأوقفت 
الرحـالت الجوية الدولية والمحلية اعتباًرا من يوم 7 مارس 
2020م، كان على الشركة أن تتحرك سريًعا لضمان التوفير 
المسـتمر للمـواد والخدمات األسـاس، ولحسـن الحظ كانت 
أرامكـو السـعودية منـذ وقـت طويـل قـد وضعـت خطًطـا 

لمختلف قطاعات األعمال تضمن استمراريتها.
واصلـت جميـع معامـل اإلنتـاج الرئيسـة للنفـط والغـاز 
عملهـا بكامـل قواهـا العاملـة مـع اتخـاذ كافـة اإلجـراءات 
للمحافظـة على صحة وسـالمة موظفي تلـك المعامل. وفي 
المصافـي ومعامـل اإلنتـاج، شـهدت مكاتـب وأماكـن العمـل 
الرقميـة  المجسـات  شـبكات  ومكنـت  مسـتمًرا،  تعقيًمـا 
مهندسـي الصيانـة واألعمـال مـن مراقبـة سـالمة المعـدات 
وأدائهـا. كمـا قامـت الطواقـم الطبيـة العاملـة فـي مواقـع 
أجهزة الحفر النائية بفحص درجات الحرارة يومًيا، وأسهم 
نظـام اللوجسـتيات الرقمـي الجديـد فـي ضمـان وصـول 

المستلزمات إلى المناطق النائية عند الحاجة.
وكانـت الشـركة قد أعّدت مسـبًقا منظومة للشـركات في 
المملكـة في إطار برنامـج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية 
لقطـاع التوريـد فـي المملكة )اكتفـاء( ضمنت توفـر خدمات 

وقطع متخصصة حافظت على استمرارية أعمالها.
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بالتنسيق مع الجهات الحكومية، اتخذت أرامكو السعودية جميع اإلجراءات التي من شأنها حماية الموظفين وأفراد أسرهم، 
بما في ذلك تطبيق تعليمات منع التجول، وإعادة الطالب المبتعثين وموظفي الشركة إلى المملكة.

القافلة األسبوعية



المضيُّ ُقدًما..
أرامكو السعودية تتجاوز عقبات   الجائحة

تسعون عاًما من 
التنمية والبناء

ــك لما  2020م استثنائًيا بكل المقاييس، وذل كــان عــام 
تعرضت له اقتصادات العالم دون استثناء من ضغوط جّراء 
آثار فيروس كورونا، إال أن المملكة العربية السعودية، التي 
تحتفل بيومها الوطني المجيد التسعين، وتحت إدارة القيادة 
الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان، 
حفظهما اهلل، تمكنت من تحقيق كثير من اإلنــجــازات في 
مجاالت عدة، ومن أهمها االقتصاد والطاقة، مثبتة قدرتها 
على تجاوز هذه المرحلة الحرجة، حتى تحت ظالل الجائحة 
القاتمة، األمر الذي يحمل داللة واضحة على متانة االقتصاد 

السعودي.
وقد جاءت  إنجازات المملكة االقتصادية محبطة لألقالم 
التقليل من  التي لم تستطع تقبل ذلك فحاولت  الحاقدة، 
أهمية هذه اإلنجازات، ابتداء من ترؤس المملكة لمجموعة 
العالم، بوصفها الدولة  العشرين ألقــوى االقتصادات في 
المستضيفة، لتصبح المملكة العربية السعودية أول دولة 

عربية تحقق السبق  في ذلك. 
كما تم تصنيف السوق السعودية ضمن أكبر عشر أسواق 
في العالم، وذلك بعد تعزيز حجمها بطرح جزء من أسهم 
أرامكو السعودية لتصبح األكبر عربًيا وتتصدر أسواق منطقة 
الشرق األوســط من حيث القيمة السوقية عند مستويات 
2.247 ترليون دوالر. بل إنها تمكنت من إزاحــة بورصة 
تورنتو الكندية إلى المركز العاشر، لتصبح بذلك سوق تداول 

السعودية في المركز التاسع بين األسواق العالمية.
العامة  في الجانب اآلخــر، أثبت صندوق االستثمارات 
السعودي أنه فرس رهان رؤية 2030 الذي ال يكل وال يمل، 
ــواق العالمية فــي عدة  ــك باقتناصه الــفــرص فــي األسـ وذل
مجاالت منها البنوك، والنفط والطاقة، والنقل، والسياحة، 
واألدويــة، واإلعــالم، والترفيه، والتقنية، وصناعة الطيران، 
التي تقلّصت قيمتها السوقية متأثرة بجائحة كورونا، مما 
عزز من مكانة الصندوق ومركزه ليحتل المركز الثامن بين 
أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ألول مــرة، حيث 
ليقترب بذلك من تحقيق  390 مليار دوالر  بلغت أصوله 
الهدف المحدد له في برنامج التحول الوطني وهــو بلوغ 

أصوله 400 مليار دوالر في عام 2020م.
وبالحديث عن إنجازات الطاقة، فال بد لنا كسعوديين من 
ــداء مــشــاعــر الــفــخــر بــعــمــالق صــنــاعــة الــنــفــط، أرامــكــو  ــ إب
السعودية، لما أثبتته من مرونة وتأقلم مع أشد الظروف 
الطاقة خبر  إلينا وزارة  القريب، زفــت  قــســوة. فباألمس 
اكتشاف أرامكو السعودية لحقلين جديدين للنفط والغاز في 
من  المملكة  احتياطيات  إلــى  لتضاف  الشمالية  المنطقة 

المواد الهيدروكربونية. 
كما ال يستطيع أحد إغفال ما تقوم به أرامكو السعودية 
من عمل جبار الستمرار األعمال دون انقطاع أو تذبذبات 
تذكر - حتى مع تفشي جائحة كورونا - وحصدها األرباح 
خالل الربع األول والثاني على التوالي محلقة بعيًدا خارج 
السرب. ويُضاف إلــى ذلــك إتمام صفقة االستحواذ على 
حصة األغلبية في شركة سابك البالغة 70%، والتي بلغت 
قيمتها 69.1 مليار دوالر كأكبر صفقة من نوعها في اإلقليم. 
ــك امــتــداًدا للخطط الطموحة لتصبح أرامــكــو  ويــأتــي ذل
السعودية شركة طاقة متكاملة، بإستراتيجية طموحة لتعظيم 
أو مشتقات  خــاًمــا  نفًطا  مــن تصديره  بــداًل  النفط  قيمة 
البتروكيميائيات، مما  إلــى تصدير  لتتعدى ذلــك  بترولية، 
الدخل وفــق رؤية  تنويًعا هائاًل في مصادر  ســوف يحقق 

المملكة الطموحة.

عايض آل سويدان *

* كاتب سعودي مختص بشؤون االقتصاد والطاقة. 

األمن
بالتنسـيق مـع وزارتي الداخلية والصحـة، وضعت أرامكو 
السـعودية خطًطـا للمحافظـة علـى السـالمة والصحـة فـي 
األحيـاء السـكنية وأماكـن العمل في الشـركة. وراقـب األمن 
الصناعـي االلتـزام بحظـر التجـول واإلغـالق، ووضـع فـي 
نفـس الوقـت إجـراءات وتطبيقـات للهاتـف الجـوال لمتابعـة 
صحـة الموظفيـن وتأميـن تصاريـح التنقـل لمـن يحتاجهـا 
أثنـاء حظـر التجـول. وُطّبـق التباعد الجسـدي علـى بوابات 
الدخـول مـن خـالل إجـراءات تنظيـم االصطفـاف، التـي 
شـملت وضـع عالمات علـى األرض وتنظيم أكثـر من طابور 
اصطفـاف لتجنـب االزدحـام. وُركبـت أجهـزة قيـاس حـرارة 
علـى بوابـات الدخـول لقياس درجـة حـرارة كل موظف أثناء 

توجهه للعمل.

شؤون أرامكو السعودية
واضطلـع »مركـز القيـادة فـي إدارة الشـؤون الحكوميـة« 
بالـدور األسـاس في تنسـيق أنشـطة الشـركة مع السـلطات 
الحكوميـة السـعودية. وتصـدى هـذا المركـز الـذي يعمـل 
على مدار السـاعة للتواصل مـع الهيئات الحكومية للتعامل 
مـع القضايـا المتعلقـة بفيـروس كوفيـد - 19، مثـل حظـر 
األسـر  وأفـراد  والموظفيـن  التنقـل  وتصاريـح  التجـول 
الخاضعيـن للحجـر. وسـاعد مركـز القيـادة فـي الحـد مـن 
اآلثـار المترتبـة علـى أعمـال الشـركة مـن خـالل مراقبـة 
التغييـرات فـي األنظمـة والتعليمـات وتوقعهـا والمبـادرة 
الشـركة  أظهـرت  لذلـك،  بهـا. إضافـًة  االلتـزام  لضمـان 
باألمـوال  التبـرع  مـن خـالل  العامـة  بالمواطنـة  التزاًمـا 
والمعـدات الطبيـة للمناطـق التـي تعمـل فيهـا، ليـس فقـط 

في المملكة ولكن أيًضا في كافة أرجاء العالم. 
وفـي الوقـت الـذي تسـتمر فيـه أعـداد اإلصابـات فـي 
فتئـت  مـا  السـعودية  أرامكـو  فـإن  باالنخفـاض،  المملكـة 
تضطلـع بواجبهـا فـي المحافظـة علـى سـالمة موظفيهـا 

وأحيائها السكنية وأعمالها.
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من خالل تفاني موظفي الموظفين عبر جميع اإلدارات وفي جميع مرافق األعمال، تمكنت 
الشركة من الوفاء بالتزاماتها نحو العمالء في تلبية الطلب على الطاقة، وكانت التقنية 

مفتاًحا رئيًسا الستمرارية األعمال خالل الجائحة.
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أرامكو السعودية تشارك بفاعلية في مجموعات التواصل لمجموعة العشرين

نظمــت المملكــة علــى مــدى األشــهر العشــرة الماضيــة أكثــر مــن 120 اجتماًعــا 
ــك االجتماعــات؛  ــوازي والتزامــن مــع تل ــدول مجموعــة العشــرين. وبالت ــا ل وزارًي
نظمــت وأتاحــت المجــال للعديــد مــن الفعاليــات لمجموعــة واســعة النطــاق مــن 
المنظمــات والهيئــات والقطــاع الخــاص لوضــع وجهــات النظــر المختلفــة بشــأن 
التحديــات الماليــة واالجتماعيــة االقتصاديــة علــى طاولــة مباحثــات المجموعــة. 
ــل مجموعــات التواصــل مجالــس مســتقلة تقودهــا منظمــات مــن المجتمــع  وتمث
المدنــي فــي البلــد المضيــف. وتعمــل هــذه المنظمــات مــع نظرائهــا مــن دول 
م رســمّيًا إلــى قــادة  مجموعــة العشــرين لوضــع توصيــات متعلقــة بالسياســات تُقــدَّ

مجموعة العشرين للنظر فيها.

إسهام كبير في مجموعة تواصل األعمال
وشــاركت أرامكــو الســعودية فــي عــدد مــن مجموعــات التواصــل التابعــة 
لمجموعــة العشــرين التــي ضمــت هيئات مــن المجتمــع المدني والقطــاع الخاص 
فــي دول العشــرين، كمجموعــة تواصــل األعمــال )B20(، التــي ركــزت خــالل هــذا 
العــام علــى موضوعــات الرقمنة، والطاقــة واالســتدامة والمناخ، والماليــة والبنية 
التحتيــة، ومســتقبل العمــل والتعليــم، والنزاهــة واالمتثــال، والتجــارة واالســتثمار 
وغيرهــا مــن المجــاالت. ولعــل مــن أبــرز مــا شــاركت بــه أرامكــو الســعودية فــي 
هــذا اإلطــار هــو رعايــة فعاليــات المؤتمــر الدولــي الســتخالص الكربــون 
واســتخدامه وتخزينــه الــذي عقــد فــي الريــاض فــي الربــع األول مــن هــذا العــام، 
ــارك، مــع  ــور فهــد المب ــل المملكــة  لمجموعــة العشــرين، الدكت واســتضافة ممث
عــدد مــن أعضــاء الشــيربا فــي دول مجموعــة العشــرين فــي جولــة علــى مرافــق 
ــذي  ــات والتقــدم ال ــى أحــدث التقني أرامكــو الســعودية الرئيســة، وإطالعهــم عل
أحرزتــه الشــركة خاصــة فيمــا يتعلــق باســتغالل الكربــون وتخزينــه وإعــادة 
اســتخدامه. وقــد نــّوه الدكتــور، فهد المبــارك، خالل لقائــه رئيس الشــركة وكبير 
ــات  ــة هــذه التقني ــن حســن الناصــر، بأهمي ــدس أمي ــن، المهن ــا التنفيذيي إدارييه

وإسهامات أرامكو السعودية في هذا المجال.
وشــارك خبــراء أرامكــو الســعودية فــي ورش عمــل وفعاليــات اســتضافتها 
منظمــات ومؤسســات دوليــة مختلفــة مثــل الجمعيــة الدوليــة للمحافظة علــى بيئة 

صناعة البترول، ومبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ.

إثراء يقود شباب العالم
تُعــد مجموعــة  تواصــل شــباب دول العشــرين )Y20( إحــدى المنصــات 
الرســمية القليلــة للشــباب علــى مســتوى العالــم. وتجمــع القــادة الشــباب مــن 
مختلــف بلــدان مجموعــة العشــرين لمناقشــة جــدول أعمــال قــادة دول مجموعــة 

العشرين )G20(. وتختتم قمة الشباب بإعالن بيان بشأنها.
ــز الثقافــي العالمــي بالشــراكة مــع مؤسســة  ــك عبدالعزي ويقــود مركــز المل
مســك الخيريــة جهــود رعايــة تنظيــم فعاليــات مجموعــة المشــاركة الشــبابية 
)Y20(، حيــث تعمــل مجموعــة مــع الممثليــن المحلييــن والدولييــن علــى مــدار 
عــام 2020م لمناقشــة السياســات وتطويرهــا لصالــح الشــباب فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. وســيتم تقديــم هــذه السياســات إلــى رؤســاء دول مجموعــة 

العشرين للنظر فيها والموافقة عليها وتفعيلها.
وقــد عقــدت مجموعــة تواصــل الشــباب )Y20( عــدة اجتماعــات عمــل لــكل 
مجــال مــن مجــاالت تركيز تجمــع القيادات الشــابة لمجموعة العشــرين، لمناقشــة 

التحديات والتوصيات المقدمة من الشباب من دول مجموعة العشرين.

خبرات الشركة في تمكين المرأة 
ــة فــي دائــرة المــوارد البشــرية فــي فعاليــات  شــاركت أرامكــو الســعودية ممثل
مجموعــة المــرأة، حيــث قدمــت خبراتهــا فــي مجــال تمكيــن المــرأة بصفتهــا أحــد 
ــي هــذا الصــدد قدمــت  ــرأة W20. وف ــي مجموعــة الم المشــاركين الرئيســين ف
الشــركة توصيــات إســتراتيجية لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، وتشــجيع 

التمكين االقتصادي للمرأة.
وشــملت مشــاركتها كذلــك سلســلة مــن الفعاليــات واالجتماعــات رفيعــة 
المســتوى، بمــا فــي ذلــك مجلــس النهضــة االفتراضــي لمجموعــة تواصــل المــرأة  
W20. كمــا شــارك خبــراء متحدثــون مــن أرامكــو الســعودية بتقديــم المشــورة 

بشأن مجموعة واسعة من القضايا لدعم المرأة في مكان العمل.
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فـي اليـوم الوطنـي للمملكة العربية السـعودية، نسـتذكر عاًمـا مضى بكل 
إنجازاته ومفاخره على طريق مسـيرة طويلة من التنمية والتقدم على مدى 
تاريـخ بالدنـا الغاليـة منذ تأسيسـها. ولعـل واحًدا مـن أبرز اإلنجـازات التي 
حفل بها العام الحالي إنجاز بدأ منذ أن تسلمت المملكة العربية السعودية 
رئاسـة مجموعـة العشـرين لعـام 2020م قبـل أقـل مـن عـام، وتحديـًدا فـي 
األول مـن ديسـمبر 2019م؛ فقـد أعـرب حينهـا خـادم الحرميـن الشـريفين، 
الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، حفظـه اهلل، عـن ترحيبـه بـدول 
مجموعة العشرين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية. وأعلن، 
أيده اهلل، للعالم في كلمة له بهذه المناسبة عن تفاؤل المملكة وسعيها إلى 
أن تبني  للمجموعـة بيئـة حيويـة للخـروج بمبـادرات ومخرجـات تحقـق آمـال 

شـعوب العالـم. 

ورسـم خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل 
سعود، حفظه اهلل، في كلمته رؤية المملكة لرئاستها مجموعــة العشــرين 
للعام 2020م، تتبنى فيها تنســيق العمــل المتعـدد األطـراف تحـت عنـوان: 
»اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين للجميــع«، وتبًعا لهــذا النهــج، 
قال، أيده اهلل: »سـنبني علــى إنجــازات مجموعــة العشــرين التــي أثبــتت 
القــدرة علــى اتخـاذ رؤيـة طويلـة المــدى للتحديـات والفـرص المسـتقبلية 

والتعامـل بفاعليـة مـع القضايـا الملحـة«.
وأضـاف، رعـاه اهلل: »لضمـــان الشـــمولية، سنتشـــارك مـــع جميـــع 
أصحــاب المصلحــة والعالقة ومــن ضمنهــم مؤسســات المجتمــع المدنــي 
والقطــاع الخــاص ومراكــز الفكــر واألبحاث اإلقليمية والدوليــة، وســنضمن 
مــن خالل ذلــك تعظيــم القيــم المضافــة مــن الحلــول المطروحــة للجميــع.  
وسـيكون الستضافة المملكـة العربيـة السـعودية ألعمال مجموعـة العشـرين 
ألول مــرة دور رئيس فــي تقديــم منظــور منطقــة الشــرق األوسط وشـمال 

إفريقيـا باإلضافة إلـى وجهـات نظـر الـدول الناميـة«.
ولفت خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز آل سـعود، 
حفظـه اهلل،  فـي ختـام كلمتـه إلى أن المملكــة تمــّر حالًيا بتحــول تاريخــي 
فـي ظـل رؤيـة المملكـة 2030 للوصـول إلـى مجتمـع حيـوي واقتصـاد مزدهـر 
ووطــن طمــوح، مشيًرا إلى أنه مـن خالل هـذه الرؤيـة سـتعمل المملكـة مـع 
أعضـاء مجموعـة العشـرين لتبـادل الخبـرات وتعزيـز التعـاون الدولـي بهـدف 

إيجـاد الحلـول للقضايـا الملحـة للقـرن الحـادي والعشـرين. 
وبنـاء علـى إنجـازات الرئاسـات السـابقة، تقود المملكـة العربيـة السـعودية 

رئاسـتها لمجموعـة العشـرين تحـت الهـدف العام:

معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات، المهندس عبداهلل 
السواحة، في إحدى الفعاليات االفتتاحية لمجموعة تواصل 

القيادات الشابة في مقر إثراء.

كبير اإلداريين التقنيين في أرامكو السعودية، األستاذ أحمد الخويطر متحدًثا في أحد اجتماعات 
مجموعة األعمال عن استدامة الطاقة.

عبدالرحمن أبواجلدايل
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اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع

مجموعة تواصل القوى العاملة
وتابعــت أرامكــو الســعودية باهتمــام فعاليــات مجموعــة تواصل القــوى العاملة 
)L20(، حيــث أتاحــت لموظفهــا، الدكتــور فيحــان العتيبــي، الــذي يشــغل منصــب 
رئيــس لجنــة عمــال أرامكــو الســعودية، باإلضافــة إلــى كونه نائًبــا لرئيــس اللجنة 
الوطنيــة للجــان العماليــة، التفــرغ للمشــاركة فــي فعاليــات مجموعــة تواصــل 
القــوى العاملــة. وعلــى إثــر ذلــك عينــت أمانــة مجموعــة العشــرين الدكتــور 
فيحــان العتيبــي ممثــاًل للمملكــة لمجموعــة تواصــل القــوى العاملــة )L20(، حيث 
قــدم جهــوًدا كبيــرة فــي قيــادة المجموعــة، مــن خــالل إدارة االتصــاالت بيــن 
الشــركاء والمنظمــات الدوليــة، واإلســهام  فــي إصــدار مختلــف البيانــات 
الخاصــة بمجموعــة )L20(. وعكســت مشــاركته البــارزة جانًبــا مــن خبــرات 
مختصــي المــوارد البشــرية فــي أرامكــو الســعودية وممارســاتهم االحترافيــة فــي 

الدكتور فهد المبارك ممثل مبعوثي مجموعة األعمال وعدد من أعضاء هذا المجال.
المجموعة خالل زيارتهم ألرامكو السعودية واطالعهم على برامجها التطويرية 

ألبحاث استدامة الطاقة.

ويركز عمـل مجموعـة العشـرين علـى ثالثة محاور:

تمكين اإلنسان: تهيئة الظروف 
التي تمكن جميع األفراد 

وخاصة النساء والشباب من 
العيش والعمل واالزدهار

●  إتاحـة الوصـول إلـى الفـرص للجميـع مـن 
خـالل إزالـة العوائـق أمـام الفئـات األقـل 

حظوة بالفرص.
● تعزيز الشمول المالي للنساء والشباب. 

●  اتخـاذ إجـراءات ملموسـة لتمويـل خطـة 
التنمية المستدامة 2030. 

●  دعـم الوصول إلى األنظمة الصحية اآلمنة 
والمتمركزة حول اإلنسان. 

● خلق وجهات سياحية شمولية.

المحافظة على كوكب األرض: 
دعم الجهود الجماعية 
للمحافظة على الموارد 

المشتركة

●  إيجـاد نظـم طاقـة أكثـر نظافـة واسـتدامة 
لعصـر جديـد ووضـع مناهـج عمليـة لضبـط 

االنبعاثات.
●  التركيز على الوصول إلى الطاقة واستخدام 
جميع مصادرها لتعزيز التنمية المستدامة.

●  الحـد من تدهـور األراضـي من خـالل إعادة 
تشجير كوكب األرض.

●  تحسين عملية إدارة المياه والحد من الفقد 
والهدر العالمي للغذاء.

تشكيل آفاق جديدة: اعتماد 
إستراتيجيات جريئة طويلة 
المدى لالستفادة من منافع 

االبتكار ومشاركتها

●  االستفادة من التقنية في البنية التحتية. 
التحديـات  لمعالجـة  عالمـي  حـل  ●  إيجـاد 

الضريبية الناشئة عن رقمنة االقتصاد. 
●  تطويـر المدن الذكية والـذكاء االصطناعي 

الموثوق. 
●  جنـي منافع دخول شـركات التقنية الكبرى 

في المجال المالي. 
●  مواجهة التحديات الناشئة وضمان المتانة 

السيبرانية. 

يركز تجمع قيادات الشباب لمجموعة العشرين لهذا العام على ثالثة مجاالت ذات أولوية:

الجاهزية للمستقبل، وهي االستعداد لمواكبة 
تحديات المستقبل والتغلب عليها

تمكين الشباب، من خالل إعداد القادة المّتسمين 
بالمرونة والحيوية في ظل عالم متغير

المواطنة العالمية، عبر حل المشكالت بصورة 
فاعلة مع األخذ باالعتبار االختالفات الثقافية

● مهارات المستقبل
● مستقبل العمل
● ريادة األعمال

● تعزيز مهارة اتخاذ القرارات
● تنمية المهارات القيادية

● التنوع الثقافي
● التنمية المستدامة

مجموعة العشرين.. 
تاريخها وآلية عملها

مجموعــة العشــرين هــي المنتــدى الرئيــس للتعــاون االقتصــادي 
الدولــي وتضــم قــادة مــن جميــع القــارات ويمثلــون دواًل متقدمــًة 
وناميــًة. وتمثــل الــدول األعضــاء فــي مجموعــة العشــرين، مجتمعــًة، 
حوالــي 80% مــن الناتــج االقتصــادي العالمــي، وثلثــي ســكان العالــم، 
دول  ممثلــو  ويجتمــع  العالميــة.  التجــارة  حجــم  أربــاع  وثالثــة 
االجتماعيــة  والقضايــا  الماليــة  القضايــا  لمناقشــة  المجموعــة 

واالقتصادية.

ما هي مجموعة العشرين؟

تأسســت مجموعــة العشــرين فــي عــام 1999م، وكانــت اجتماعاتها 
تُعقــد علــى مســتوى وزراء الماليــة ومحافظــي البنــوك المركزيــة 
إلجــراء مناقشــات رفيعــة المســتوى عــن القضايــا االقتصاديــة 
والماليــة. وفــي أعقــاب األزمــة الماليــة فــي عــام 2008م، ُرفــع 
مســتوى المجموعــة لتضــم قــادة الــدول األعضــاء. وانعقــدت قمــة 
قــادة مجموعــة العشــرين األولــى فــي واشــنطن فــي نوفمبــر 2008م. 
ــع جــدول أعمــال مجموعــة العشــرين ليتجــاوز  ونتيجــة لذلــك، ُوسِّ
االجتماعيــة  القضايــا  ويشــمل  والماليــة  االقتصاديــة  القضايــا 

واالقتصادية والتنموية.

تاريخ مجموعة العشرين؟

تعقــد دولــة الرئاســة المســتضيفة عديــًدا مــن االجتماعــات التــي 
تضــم الــوزراء وكبــار المســؤولين وممثلــي المجتمــع المدنــي. وعلــى 
المســار  حــول  المجموعــة  عمــل  يتمحــور  الحكومــات،  مســتوى 
المجتمــع  التواصــل  الشــربا وتمثــل مجموعــات  المالــي ومســار 

المدني.

كيف تعمل مجموعة العشرين؟

ــم  ــة ونّوابه ــوك المركزي ــة ومحافظــي البن اجتماعــات وزراء المالي
علــى مســتوى دول مجموعــة العشــرين، وهــي اجتماعــات تركــز علــى 
قضايــا السياســة الماليــة والنقديــة، مثــل: االقتصــاد العالمــي، 
والبنيــة التحتيــة، والرقابــة علــى النظــم الماليــة، والشــمول المالــي، 

والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية.

المسار المالي

وتركــز  المعنييــن.  المســؤولين  وكبــار  الــوزراء  اجتماعــات 
مثــل:  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  القضايــا  علــى  االجتماعــات 
الرقمــي،  واالقتصــاد  والمنــاخ،  الفســاد،  ومكافحــة  الزراعــة، 
والســياحة،  والصحــة،  والبيئــة،  والطاقــة،  والعمــل،  والتعليــم، 

والتجارة واالستثمار.

مسار الشربا

ــى  ــدم إل ــات تَُق ــي وتضــع توصي ــع المدن ــل المجتم مجموعــات تمث
قــادة مجموعــة العشــرين للنظــر فيهــا. تشــمل مجموعــات التواصــل 
ــال )B20(، ومجموعــة الشــباب )Y20(، ومجموعــة  مجموعــة األعم
العمــال)L20( ، ومجموعــة الفكــر )T20(، ومجموعــة المجتمــع 
المدنــي )C20(، ومجموعــة المــرأة )W20(، ومجموعــة العلــوم 

.)U20( ومجموعة المجتمع الحضري ،)S20(

مجموعات التواصل

تجمــع قمــة القــادة عــدًدا مــن قــادة العالــم لمناقشــة التعــاون 
االقتصــادي العالمــي، إذ يشــارك فــي قمــة مجموعــة العشــرين 
ــة إضافــة إلــى  مجموعــة مــن رؤســاء الــدول والحكومــات مــن 19 دول
االتحــاد األوروبــي. إلــى جانــب ذلــك، يشــارك فــي القمــة قــادة الــدول 

المستضافة وممثلو المنظمات اإلقليمية والدولية المدعوة.

ة القادة نبذة عن قمَّ

ــة قــادة مجموعــة العشــرين فــي عــام 2020م هــي  ســتكون قمَّ
االجتمــاع الخامــس عشــر لمجموعــة العشــرين، وســتتوجه أنظــار 
العالــم إلــى الريــاض التــي تســتضيف القمــة فــي 21-22 نوفمبــر 
2020م، وســتكون هــذه المــرة األولــى التــي تســتضيف فيهــا المملكــة 

هذه القمة في تاريخها.

ة الرياض قمَّ
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في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي..

صحة الجميع هدٌف أسمى خالل الجائحة

الحيـاة قبل جائحـة كورونا تبدو مثل ماٍض سـحيق؛ وفي 
الوقت الذي نعود فيه تدريجًيا إلى حياتنا اليومية، ونتكيَّف 
مع واقعنا الجديد، ينبغي لنا أن نتأمل فيما مضى من هذا 
العـام، وننظـر إلـى الجهـود التـي بذلتهـا المملكـة والشـركة 

لإلسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
النشـطة  بـات  اإلصا حـاالت  بـدأت  أن  وبمجـرد 
بالفيـروس بالتزايـد في مختلـف دول العالم، بادرت وزارة 
كل  وحشـدت  الالزمـة،  التدابيـر  اتخـاذ  إلـى  الصحـة 
المـوارد لتوعيـة أفـراد المجتمـع وحمايتهـم، وذلك بهدف 
تسـطيح منحنـى اإلصابـات، ومسـاعدتنا فـي العـودة إلـى 

»وضع معتاد جديد«.
وفـي إطـار مسـاندته لهـذه الجهـود، أطلـق مركـز جونـز 
هوبكنـز أرامكـو الطبـي، فـي 27 مـن شـهر ينايـر الماضـي، 
حملة توعية متكاملة باللغتين العربية واإلنجليزية، اسـتناًدا 
إلـى قائمـة إجـراءات االسـتجابة للجائحـة الصـادرة عـن 

منظمة الصحة العالمية.
ومـن أجـل ضمـان اسـتمرارية األعمـال أثنـاء الجائحـة، 
قـام المركـز بتفعيـل خطـة السـتمرار األعمـال، مـن خـالل 
توفيـر مواعيـد افتراضيـة للمرضـى مـع أطبائهـم، وإنشـاء 
مكتـب مسـاعدة خـاص بفيـروس كورونـا المسـتجد، يقـوم 
م الدعم الفوري  عليـه طاقـم طبي معتمـد ومتخصص يقـدِّ

لمن يحتاجه.
وفـي سـياق روح االحتفـاء بمـا أنجـزه أبطـال الصحـة 
خـالل الجائحـة، نـورد فيمـا يلـي الجوانـب الرئيسـة التـي 
نـت جهود مركز جونز هوبكنـز أرامكو الطبي من أجل  تضمَّ

حماية مجتمعاتنا، والمحافظة على جودة الحياة.

نشر الوعي
أطلـق مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي شـراكة مـع 
دائـرة التدريب والتطوير من أجل تزويد المجتمع بالمعرفة 
الالزمـة للوقايـة مـن العـدوى. وخـالل ثالثـة أيـام، أُطلقـت 

ثالث دورات للتعلُّم اإللكتروني باللغتين العربية واإلنجليزية روان الناصر
حـول فيروس كورونا المسـتجد، باإلضافة إلى دورة لتقديم 
المسـاندة النفسـية األوليـة. وقـد حظيـت هـذه الـدورات 

بأكثر من 100 ألف مشاركة.
م المركز محتوى تعليمًيـا مطبوًعا  إلـى جانـب ذلك، يقـدِّ
ورقمًيـا، وعبـر عـدة لغـات، مـن أجـل تزويـد جميـع أفـراد 
عبـر  التوعيـة  بجهـود  ينهـض  كمـا  بالمعرفـة،  المجتمـع 

قنوات متعددة.

الرعاية والتباعد االجتماعي
وفيمـا يرتبـط بالرعايـة الصحيـة والمواعيـد، تسـنى 
للمرضـى حجـز مواعيدهـم مـع أطبـاء الرعايـة األوليـة 
والنفسـية مـن خـالل منصـة )ماي تشـارت(، عبـر كل من 
الفيديـو والهاتـف. ومنذ شـهر مارس، تم إجـراء أكثر من 
83 ألـف موعـد عبـر الهاتـف، وأكثـر مـن 7000 موعـد 

عبر الفيديو.
دة لتقديم الدعم  كما أطلق المركز خطوط مساندة متعدِّ
والرعايـة للمرضـى، يقـوم عليها خبـراء يقدمون المسـاعدة 
ألولئـك الذيـن يبحثـون عـن إجابـات ألسـئلة ترتبط بالشـأن 
الصحـي والمسـاندة النفسـية بشـأن الفيـروس، كمـا يلبُّـون 
حاجاتهـم للرعايـة المتعلقـة بسـوء المعاملة األسـرية. ومنذ 
ـى المركـز أكثـر مـن 17 ألـف مكالمـة عبـر  شـهر مـارس، تلقَّ
خـط الرعايـة الطبيـة الخـاص بالفيـروس، فيمـا تلقـى خط 

الدعم التمريضي أكثر من 40 ألف مكالمة.
ومـن أجـل سـالمة المرضـى ومراعـاة إرشـادات التباعـد 
يونيـو محطـة السـتالم  فـي  المركـز  افتتـح  االجتماعـي، 
األدويـة لمسـتخدمي المركبـات فـي الظهـران، لتكـون إلـى 
نت هذه  جانـب 24 موقًعا آخر متاًحا السـتالم األدويـة. ومكَّ
المحطـة المرضـى من اسـتالم أدويتهم التـي يطلبونها عبر 
منصـة )مـاي تشـارت(، مـع التزامهـم بأفضـل الممارسـات 

الخاصة بمنع العدوى.

تعزيز الصحة النفسية
مـن جانـب آخـر، أخذت خطط المشـاركة الشـاملة، التي 
وضعهـا مركـز جونـز هوبكنز أرامكـو الطبي، بعيـن االعتبار 
حاجـة األفـراد لمسـاندة تسـتهدف تعزيـز الصحة النفسـية 
أثنـاء هـذه الفتـرة العصيبـة. ووضـع المركـز مجموعـة مـن 
األدوات اإللكترونيـة الخاصـة بهـذا الجانـب، لتعزيـز قـدرة 
األفـراد على التعامل مع الجائحة، ومن بينها دليل اإلرشـاد 
الموقـع  عبـر  ـر  يتوفَّ الـذي  النفسـية،  بالصحـة  الخـاص 

اإللكتروني للمركز باللغتين العربية واإلنجليزية.

الريادة في إجراء الفحوص
ومـع بدايـات انـدالع الفيروس في شـهر مـارس الماضي، 
افتتـح مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي أولَّ محطـة 

إلجـراء الكشـف عـن الفيروس لألشـخاص داخـل مركباتهم 
فـي المملكة، وذلك في مرافـق المركز في مدينة الظهران. 
ـزت المحطـة السـتيعاب مـا يقـرب مـن 500 مسـتخدم  وُجهِّ
فـي اليـوم، لخدمـة موظفـي أرامكـو السـعودية ومقاوليهـا. 
لفحـص  مراكـز  ـزت  ُجهِّ ذلـك،  عقـب  وجيـز  وقـت  وفـي 
األشخاص الراجلين، وأخرى لمستخدمي المركبات، وذلك 

في جميع المرافق التابعة للمركز.
وفـي شـهر أبريـل، حصـل مختبـر المركـز فـي الظهـران 
علـى اعتمـاد وزارة الصحـة إلجـراء فحـوص الكشـف عـن 
الفيـروس داخـل مرافقـه بواسـطة تقنيـة اختبـار التفاعـل 
المتسلسـل للبوليمرات )بي سـي آر(، وهي الطريقة الُمثلى 
لفحـص المصابيـن بالفيـروس. وأدى تطبيـق هـذا الفحـص 
داخل مرافق المركز إلى تقليل الوقت المسـتغرق للحصول 

على نتائج التشخيص بشكل كبير.

توفير مرافق حجر آمنة
ـز مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي عـدة مرافـق  وجهَّ
حجـر متخصصـة اشـتملت علـى 1243 غرفـة، وبمـا يفـوق 
أطبـاء  المرافـق  هـذه  ويديـر  المتوقـع.  االحتيـاج  حجـم 
متمرسـون في العناية األولية، ويعمل فيها فرق من مختلف 
التخصصـات، لتوفيـر تجربـة مريحـة للموظفيـن وأفـراد 
أُسـرهم، وضمـان المراقبـة المالئمـة والفحـص المنتظـم 

حسب تعليمات وزارة الصحة.

مدُّ يد العون
وأثناء فترة اإلغالق المؤقت للقطيف، أنشـأ مركز جونز 
هوبكنـز أرامكو الطبي عيـادة أورام يعمل فيها موظفون من 
المركز، يمكنهم الدخول إلى السـجالت الطبية اإللكترونية 
للمرضـى، وذلك بهدف رعاية سـالمتهم خـالل تلك الفترة. 
مها العيـادة العالج الكيماوي،  واشـتملت الخدمات التي تقدِّ
ونقـل الـدم، وغسـيل الكلى، وتقديـم العالج للمرضـى الذين 

يعانون من حاالت حرجة.
كمـا سـاند المركـز حملـة المسـاعدة اإلنسـانية الدوليـة 
للجائحـة التي أطلقتها المملكة، حيث أوكل المشـرف العام 
علـى مركـز الملـك سـلمان لإلغاثـة واألعمـال اإلنسـانية، 
معالي الدكتور عبداهلل الربيعة، إلى منظومة إمداد المركز 
17 ألـف أداة مـن أدوات الطـوارئ الطبيـة  مهمـة توفيـر 
واإلمـدادات الالزمـة للتعامـل مـع الجائحـة، وبقيمـة بلغـت 
المهمـة  هـذه  المركـز  أنجـز  وقـد  ريـال.   361٫076٫679

الطموحة خالل أربعة أيام عمل.
مه مركز جونز  هـذه الجهـود هي مجرد أمثلة على مـا قدَّ
هوبكنـز أرامكـو الطبي خـالل الجائحـة؛ واألكيـد أن كلمات 
العرفـان ال يمكنهـا أن تفـي لمقدمـي الرعايـة الصحيـة 
حقهم، نظير ما بذلوه من تضحيات في سبيل توفير جميع 
عيـادات المركـز خدمـات بمواصفـات عالميـة للموظفيـن 

وأفراد أُسرهم، ومن أجل المحافظة على سالمة الجميع.

حصل المركز على اعتماد وزارة الصحة إلجراء فحوص 
ى  الكشف عن الفيروس بواسطة تقنية )بي سي آر(. وأَدّ

تطبيق هذا الفحص داخل مرافق المركز في الظهران إلى 
تقليل الوقت المستغرق للحصول على نتائج التشخيص.

استدعت الجائحة جهوًدا مضاعفة بذلها موظفو مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي من أجل رعاية صحة الموظفين وأفراد 
دة، من بينها إنشاء مكتب مساعدة خاص  ُأسرهم. ولضمان استمرارية األعمال، قام المركز بتفعيل خطة شملت جوانب متعِدّ

م الدعم الفوري لمن يحتاجه. بالجائحة، يقوم عليه طاقم طبي معتمد ومتخصص يقِدّ
تصوير: حاتم عويضة
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دليل اإلرشاد 
لتعزيز الصحة 
النفسية خالل 
الجائحة

الصفحة 
اإللكترونية 
الخاصة بفيروس 
كورونا المستجد

قطف ثمار 
الرؤية في 

جائحة كورونا 
كانت جائحة كورونا المستجد )كوفيد - 
19(، ومازالت، تمّثل اختباًرا لقدرات كل دولة 
من  دول العالم على حدة، وللمجتمع الدولي 
بأسره، على التعاطي مع أزمة عالمية كبرى 
غير مسبوقة تجاوزت حدود الدول والقارات.

وفي المملكة العربية السعودية، برز نجاح 
الفت في التعامل مع الجائحة منذ اللحظات 
األولى لظهورها على المسرح الدولي، فكانت 
التي  االستباقية  االحترازية  اإلجراءات 
اتخذتها الحكومة السعودية، عبر وزاراتها 
المعنية، عاماًل أساًسا في الحد من آثار هذه 
من  لصحي  ا م  لنظا ا تمكين  و ئحة  لجا ا

السيطرة عليها والحد من أضرارها.
لكن االختبار لم يقف عند حدود النظام 
الصحي واتخاذ القرارات المبكرة الحاسمة، 
إغالق  شملت  التي  القرارات  هذه  إن  بل 
االجتماعية  األنشطة  ووقف  االقتصاد، 
أبرزت  المكاتب،  في  العمل  عن  والتوقف 
كفاءة الفتة في العمل والتعليم عن بُعد، وفي 
استمرار القطاعين العام والخاص في العمل 
والتطبيقات  التقنية  األدوات  توظيف  عبر 
الكافي  بحدها  الحياة  فاستمرت  الذكية، 
احتياجاته  وتلبية  المجتمع  شؤون  لتسيير 
ع  قطا لصالبة  وكان  لحه،  مصا ء  وقضا
في  أساس  دور  البيانات  ونقل  االتصاالت 

تحقيق هذا النجاح.
وهنا البد وأن نتوقف عند دور رؤية 2030 
أسهمت  حيث  ءة،  لكفا ا هذه  تحقق  في 
انطالقة الرؤية المستقبلية في قطع أشواط 
مهمة نحو تحقيق كثير من األهداف، التي 
لقطاع  صلبة  أرضية  بناء  أهمها  من  كان 
االتصاالت واستخدامات الذكاء االصطناعي 
عليها  يرتكز  أرضية  وهي  البيانات،  ونقل 

المستقبل بكل ثبات ورسوخ.
هذه الخطوات التي قطعت أشواًطا مهمة 
في السنوات األخيرة كانت من العوامل التي 
كورونا  مواجهة جائحة  على  العمل  دعمت 
والتخفيف من آثارها القاسية، التي لم تسلم 

منها أي دولة من دول العالم.
ويأتي نجاح هذا االختبار ليؤكد على أن 
أمير الرؤية، وفي ظل توجيه ملك الحكمة، 
حفظهما اهلل، يمتلكان نظرة مستقبلية ثاقبة 
نحو العام 2030، لكن االختبار المبكر الذي 
فرضته الجائحة العالمية برهن على أن هذه 
صلبة  أرض  على  نطلقت  ا قد  ية  ؤ لر ا
ننتظر  أن  علينا  يكن  ولم  ثابتة،  وبخطوات 
ثمارها  بعض  لنقطف   2030 العام  حتى 

المبكرة.
وعلى الرغم من الظروف االستثنائية التي 
نمرُّ بها مع احتفالنا بمناسبة عزيزة علينا 
جميًعا، وأعني بها اليوم الوطني، إال أننا نقف 
اليوم بكل فخر واعتزاز، حيث تملؤنا الثقة 

بالحاضر، والرهان على المستقبل.

خالد السليمان *

* كاتب سعودي. 



ل  مـا إن أدرك العالـم أن فيـروس كورونا المسـتجد يشـكِّ
توقفـت  حتـى  عالميـة،  بجائحـة  ويُنـذر  حقيقًيـا  خطـًرا 
العروض الثقافية بشكل تام، وأُغلقت المتاحف والمسارح، 
وأُلغيـت الحفـالت الموسـيقية، وأوصـدت صـاالت العـرض 
أبوابهـا، ليلتـزم أغلـب األشـخاص بالبقـاء فـي منازلهـم، 
ضمـن سلسـلة من الجهـود المتخـذة للحد من انتشـار هذا 

الفيروس.
وبينمـا خلـت الُطرقـات مـن النـاس، شـهدت قطاعـات 
أخـرى حركـة غير مسـبوقة، حيـث ازدهرت األعمـال فجأة 

لدى شركات من قبيل يوتيوب ونتفليكس وزووم.
وفي خضم كلِّ هذه التغيرات، أدركت بعض المؤسسـات 
الثقافيـة المتنوعـة أهميـة اسـتخدام منصـات افتراضيـة 
بطـرق إبداعيـة؛ ففي الوقت الـذي أُغلقت فيه أبواب مركز 
الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء( خالل الجائحة، 
أكثـر مـن أي وقـت مضـى، حيـث  المركـز مشـغواًل  كان 

ضاعف برامجه العامة ليواكب متطلبات المرحلة.
وكأحـد أبـرز جهـود المركـز أثناء فتـرة انـدالع الجائحة، 
عبـر  مبـادرة  وهـي  التواصـل(،  )إثـراء  مبـادرة  انبثقـت 
مـت أكثـر مـن 50 برنامًجـا متنوًعـا، مـا بيـن  اإلنترنـت قدَّ
مقاطـع فيديـو مبتكـرة، ومجموعـة مذكـرات كوفيـد-19، 
باإلضافة إلى المسابقات والحوارات المجتمعية المباشرة 

عبر برنامج زووم.
إلى جانب ذلك، أصبحت عضوية مكتبة )إثراء( مجانية 

ليتمكن الجميع من الدخول إلى كتبها الرقمية.

دانيال كاني، وسارة مطر

نـت هـذه المبـادرة عروًضـا لألطفـال، مثـل  كمـا تضمَّ
مقاطـع فيديـو )اصنعهـا بنفسـك(، والبث اليومي المباشـر 
من متحف الطفل، وتدوينات القصص الصوتية، باإلضافة 

إلى تنظيم المخيم الصيفي افتراضًيا.
وللجماهيـر المحبة للفن والثقافـة، أطلق )إثراء( الجولة 
ـن مـن زيـارة المركـز عبـر تقنيـات  االفتراضيـة التـي تمكِّ
فيديـو حـول مكونـات  إلـى مقاطـع  باإلضافـة  الفيديـو، 
المعـارض، ومقابـالت مع الشـركات الصغيرة والمتوسـطة، 
وندوة دولية مباشـرة حول حركة صمود الفن بالشـراكة مع 

منظمة اليونسكو.
وكان مـن بيـن البرامـج التـي حظيـت بشـعبية كبيـرة، 
برنامـج »مـا ال يُـرى«، الـذي تكـوَّن من 10 حلقـات مع العب 
الخفـة األرجنتينـي، لـوكاس دي غاكومـو، باإلضافـة إلـى 
حـوارات )إثـراء( مـع ضيـوف مثـل الفنـان إدريـس إلبـا، 

مـت مؤسسـته  والمعمـاري كاغيتـال ثورسـون، الـذي صمَّ
إثـراء. كمـا اسـتضاف المركـز  )سـنوهيتا( مبنـى مركـز 
ـم افتراضًيـا بالكامـل  مهرجـان أفـالم السـعودية الـذي نُظِّ

ألول مرة.
ـم )إثـراء( حملـة )#أبطالكـم_ مـن جانـب آخـر، نظَّ
بمنسـوبي  االحتفـاء  بهـدف  وذلـك  أبطال_الوطـن(، 
القطاعـات الصحيـة واألمنيـة والتعليميـة، وغيرهـا مـن 
موا صوًرا  ن قدَّ القطاعـات الحكومية والقطاع الخـاص، ممَّ
متعددة من العطاء والتضحية في سبيل هذا الوطن خالل 
الجائحـة، وذلـك عبـر وضـع صورهـم فـي لوحـة بانوراميـة 

على مبنى المركز.
الفطـر  بعيـدي  االحتفـاء  علـى  المركـز  حـرص  كمـا 
واألضحـى ونشـر البهجـة بيـن النفـوس برغـم الظـروف 
م )قافلة الفرح( لزيارة األحياء السـكنية  الراهنـة، حيـث نظَّ

)إثراء( يواكب المرحلة ليبسط أيادي الثقافة خالل الجائحة
9
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.. ويحتفي باليوم الوطني عبر 25 
فعالية ثقافية

الظهـران - احتفـاًء بذكـرى اليـوم الوطنـي الــتسعين 
ـم مركز الملـك عبدالعزيز الثقافـي العالمي  للمملكـة، ينظِّ
)إثـراء(، باقـة ثريَّـة مـن البرامـج والفعاليـات الثقافيـة 
المتنوعـة، وذلـك فـي الفتـرة مـن 4 إلـى 9 صفـر 1442هــ  

)21 إلى 26 سبتمبر 2020م(.
ـن 25  ار المركـز بتجربـة إثرائيـة تتضمَّ وسـيحظى زوَّ
فعالية، بما فيها األنشطة التفاعلية والعروض المسرحية 
علـى  الضـوء  تسـليط  إلـى  تهـدف  التـي  والموسـيقية، 
السـعودي  التـراث  وثـراء  المميَّـزة،  الوطنيـة  المواهـب 
الغنيـة باإلبـداع  الفريـدة  الثقافيـة  وتنوعـه، والجوانـب 

واإلنتاج المعرفي.
ويأتـي احتفـاء )إثـراء( بذكرى اليـوم الوطنـي للمملكة، 
تعزيـًزا لـروح االنتمـاء والـوالء للوطـن فـي يومـه الوطنـي، 
الـذي يزهـو بأبنائـه مـن خـالل ثقافـة نابضـة باإلبـداع، 
باإلضافـة إلـى كونـه تجسـيًدا عملًيـا لرؤيـة المركـز فـي 
تنميـة جوانـب اإلبـداع والتجديـد المسـتمر فـي الفكـر 
واألدب والثقافـة واالبتـكار، ودعـم جهـود المملكـة فـي 
االجتماعيـة  لتنميـة  ا تحقيـق  نحـو  لحثيـث  ا سـعيها 

والثقافية.

مملكة الثقافات.. وأصوات الشعرالقافلة األسبوعية
وتشـتمل الفعاليات على معرض )مملكة الثقافات(، الذي 
العامـرة بالكنـوز، واإلرث  ار حكايـات األرض  للـزَوّ يـروي 
الحضـاري والثقافي السـخي الذي تزخر بـه المملكة، وذلك 

عبر ألسنة أهلها وقصصهم الخالدة في الذاكرة.
ويجمع المعرض بين التكوينات البيئية المذهلة للمملكة، 
وتنـوع الناس فيها، وإرثها الثقافـي الغني، في تجارب غامرة 
ار فـي رحلـة تربـط شـمال المملكـة  واسـتثنائية، ليأخـذ الـزوَّ
بجنوبهـا، وجبالهـا بسـهولها، وبحارهـا بإنسـانها وتاريخهـا 
وقصـص النـاس التـي تختـزل حرفهـم ولهجاتهـم وأزياءهـم. 
يـرى  الزائـر  يجعـل  ثرًيـا  المعـرض محتـوى  كمـا سـيقدم 

المملكة من منظور مختلف.
من جانب آخر، تشـتمل الفعاليات على عدد من العروض 
المسـرحية، تتضمـن حفـاًل شـعرًيا تحـت عنـوان )أصـوات(، 
ـًرا، علـى  للشـاعر عبداللطيـف بـن يوسـف، الحاصـل، مؤخَّ
جائـزة األميـر عبـداهلل الفيصـل العالميـة للشـعر العربـي. 
ويأتـي الحفـل بصحبـة فرقـة موسـيقية وطنيـة تعـزف أبهـى 
الوطنيـة  القصائـد  بيـن  مـا  مضمونـه  ع  ويتنـوَّ األلحـان، 

والقصائد الخاصة، التي تتمازج مع أنغام الموسيقى.
ار بأجمـل المقطوعـات الموسـيقية  كمـا سيسـتمتع الـزوَّ

برفقة الموسيقيين السعوديين الشباب من )فرقة الفارابي(، 
ـل علـى نافـذة الفـرح عبـر مسـرح )إثـراء(، لتنبـض  التـي تطِّ
روًحا شـبابية تسـتلهم روعة الطرب العربـي األصيل لتقدمه 
بأسـلوب معاصـر، وبصحبـة كلٍّ مـن عازفـة البيانـو عبيـر 

بالبيد، والفنان أمين فارسي.
ـن الفعاليـات أنشـطة ثقافيـة وترفيهيـة وتفاعليـة  وتتضمَّ
متنوعة للشـباب واألُسـر، باإلضافة إلى ورش عمل وعروض 
موسـيقية تطـلُّ علـى نافـذة التنـوع والثـراء اللذيـن تكتنزهما 
الثقافـة الوطنيـة، إلـى جانـب العرضـة السـعودية والحـرف 
اليدويـة واألزيـاء التقليديـة، وباقـة مـن األلعاب والمسـابقات 
المعرفيـة، للتعـرف علـى بيئـة المملكـة وأبـرز معالـم الحيـاة 
البريـة فيهـا، وأهـم األنماط الفنيـة التي تميِّز بعـض زواياها 

الثقافية.

برنامج السوق
بتـراث  ق  تتعلَـّ متنوعـة  تجـارب  الفعاليـات  تشـمل  كمـا 
ار مـن قبـل، وتجـارب طعـام تقـدم  المملكـة لـم يخضهـا الـزوَّ
مـع  عصريـة،  بلمسـات  السـعودية  األكالت  أشـهى  لهـم 

المحافظة على نكهاتها األصيلة.
وتمتـد الفعاليـات خـارج المركـز، حيـث سـينطلق )إثـراء( 

برؤيتـه اإلبداعيـة والطموحـة إلـى مواقـع بـارزة فـي مدينـة 
الُخبـر ضمـن )برنامـج السـوق(، الـذي يهـدف إلـى إحيـاء 
المناطـق المحليـة بأسـلوب إبداعـي، وتحويلهـا إلـى مشـاريع 
فنيـة حيـة وملفتـة للنظـر، إلـى جانـب اإلسـهام فـي إنعـاش 
االقتصـاد عبـر دعـم األسـر المنتجـة، وتوفيـر منصـات لهـا 
لتقديـم منتجاتهـا وعرضهـا، باإلضافـة إلـى جـذب الجمهـور 
للعقـول  )إثـراء( كمنبـع لإلبـداع واإللهـام  وتعزيـز رسـالة 

المتحمسة والطموحة.
ن )برنامج السوق(، تجديد سوق الخضار المحلي  ويتضمَّ
فـي حـي العليـا، ممـا سـيصنع مناظـر حضريـة جميلـة، بمـا 
يتوافـق مع توجـه )إثـراء( اإلبداعي والعناصـر المميِّزة لليوم 
الوطنـي، كمـا سـتكون هنـاك خمسـة مواقـع أخـرى تتميَّـز 
بالفنـون الملهمـة والعـروض الموسـيقية المبهجـة، وسـوق 
ـط  يخِطّ كمـا  لدعمهـم.  المحلييـن مخصصـة  للمزارعيـن 
)إثـراء( لصنـع لوحـات جداريـة فنيـة فـي كٍلّ مـن األحسـاء 

والقطيف.

برامج اليوم 
الوطني في )إثراء(

احتفاًء بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة، ينظم إثراء باقة متنوعة من الفعاليات، تتضمن معرض )مملكة الثقافات(، والعروض الموسيقية الوطنية، كما تمتد الفعاليات إلى خارج المركز عبر برنامج السوق.

فـي المنطقـة الشـرقية خـالل فتـرة منـع التجـول، وعروض 
الليـزر واأللعـاب التفاعلية، كما اسـتقبل الـزوار في برنامج 
ـة العيـد(، الـذي سـعى مـن خاللـه إلـى تنفيـذ  ـة ولمَّ )لفَّ
أسـلوب مبتكر لالحتفال، يُراعي اإلرشادات الوقائية للحد 

من انتشار الفيروس.
كلُّ هـذه الجهـود تأتي في إطار المسـؤولية التي يحملها 
)إثراء( على عاتقه تجاه المجتمع، وإدراكه ألهمية التفاعل 
والتواصـل مـع الثقافة العالمية. ولتحقيق هـذ الهدف، كان 
اإللكترونـي  الموقـع  عبـر  حضـوره  مـن  يكثِّـف  )إثـراء( 
والتطبيـق وشـبكات التواصـل االجتماعـي؛ لكـن الجائحـة 
جـاءت لتجعل من هذا الحضور أولويـة، إذ قفزت الزيارات 
400%، بعـد أن حـرص  أكثـر مـن  االفتراضيـة للمركـز 
ع باألنشـطة  مالييـن األشـخاص حـول العالـم علـى التمتُـّ

التعليمية وغيرها، التي تكشف ثراء الثقافة في المملكة.

مملكة الثقافاتبرنامج السوق مطعم تكية
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هاَك اقترح نخًبا أُلدرَك ما بي
فأنا ُأجلُّ قصائَد األنخاِب

ودِع الليالي تستلذُّ بهجسنا
عاًما فعاًما كي ُأريح ركابي

واذكر لنا نجد العذية إنها
شهد الكالم ونشوة األكواِب

أنثى على مهٍل ُتسّرح شعرها
بعُض الحنين يشفُّ في األهداِب

يا نجد يا بنت الملوك تقّلدْت
ذهًبا من األخالق واألنساِب

غّلقِت أبواب األماني كّلها
والحبُّ يكسر فكرة األبواِب

وافاك فارسك العظيم بهّمٍة
تزن الجبال وخافٍق منساِب

الشوُق أّثث روحُه ومضى بِه
صوب الرياض معّتق األسباِب

عبدالعزيز .. وثّم مجٌد ماثٌل
وفرادٌة ُتتلى بغير كتاِب

العبقريُة حدسُه لم يلتفْت
إال ليقرأ حكمة الُغّياِب

شبُه الجزيرِة محُض فوضى لم تثْق
إال بعاشق ِبيدها الجّواِب

قد وّحد اإلنسان قبل ترابها
واألرض تعكس طيبة األحساِب

غّنت به الصحراُء وهي شحيحٌة
لكّنه رجٌل بسْمت سحاِب

دخل الحجاز معّلًقا بسمائها
ما بين سحر مآذٍن وقباِب

في مكة ابتهجت سرائُر روحِه
والّروُح تعرف حضرة األعتاِب

وبطيبة استوحى المآثر وانتهى
ظمآن وسط جاللها الخاّلِب

هذي البالد قصيدٌة أوحى بها
عبدالعزيز ألنفٍس وهضاِب

النخُل في األحساء وقفُة والٍه
والفلُّ في جازان حسُّ تصاِب

جغرافيا الكلمات تحدس بالهوى
إذ كل حبٍّ خطوٌة لغياِب

تمضي البالد إلى البالد كثيفًة
والوقُت يفنى مثل عود ثقاِب

ما العمُر إال أن ُنرّوَض ذئبُه
تبقى الحياُة مضّنًة لذئاِب

مّرت علينا النائباُت .. فلم نُعْد
نهتمُّ .. كّل ملّمٍة لذهاِب

يرمي ِحمانا الجاحدون .. وصدرنا
عاٍر ، سوى من حكمٍة وتغاِب

ُنعطي وننسى كالسماء .. طبيعًة
لم نلتفت يوًما لكشف حساِب

ستظّل أنفسنا مرافئ رحمٍة
والعفو أسئلٌة بغير جواِب 

وتظلُّ يا وطني خرائط بهجٍة
والعزُّ منحة رّبنا الوّهاِب

سلمان .. والدنيا تقوم فصاحًة
من أول المعنى بال حّجاِب

هو دولٌة منذ الملوك .. فما انتمى
إال لحنكة طبعِه الغاّلِب

ملٌك يرى باهلل .. مّتسًعا بِه
لم يكترث لحوادٍث وصعاِب

محروسٌة هذي البالد برّبها
من طغمة اإلفساد واإلرهاِب

سُتعيد في غدها المضيء برؤيٍة
وطنّية األسماء واأللقاِب

ن دولٌة مجَد المؤّسس إذ ُتدشَّ
اِب عظمى .. بفكر مهندٍس عرَّ

يمضي محّمُد والخرائط روحُه
وضع البالد على طريق صواِب

في قلبِه شعٌب ُيراهن باسمِه
ويرّد عنه تخّرص المرتاِب

كلماتُه فعٌل ، وحّمى خطوِه
زمٌن يجيء بفكرِه الوّثاِب

لم تقرأ األياُم بعُد كتابُه
والحبُّ أعظم من سطور كتاِب

العزُّ في وطني خرائط بهجٍة

شعر :
محمد إبراهيم يعقوب

تصوير: عبداهلل الشمري
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مشاريع المستقبل في المملكة..
خطواٌت نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠

يُسهم مشروع نيوم في حركة النمو وتنويع مصادر دخل 
االقتصاد الوطني، في إطار سعي المملكة لتعزيز مكانتها 
الريادية في التنمية العالمية. وعلى الرغم من أن المملكة 
تقود هذا المشروع وتُموِّله منذ انطالقته األولى، إال أنه 

مشروع عالمي تشارك فيه أطياف مختلفة من 
المستثمرين حول العالم.

وترتكز منهجية )نيوم( على االبتكار في التفكير وإيجاد 
حلول جديدة، وهو مشروع يقوم على بناء اقتصاد ومجتمع 

مرتبطين بالمستقبل.

خ مكانة المملكة  تتمثل رؤية القدية في إنشاء مدينة جديدة ترسِّ
على الخريطة العالمية، بوصفها مركًزا إقليمًيا ودولًيا ألكثر التجارب 

ابتكاًرا وإثارة في مجال الترفيه والرياضة والفنون.
وسيتمكن زوار المدينة من االستمتاع بأكثر من 300 من المرافق 

الترفيهية والتعليمية الرائدة عبر قطاعات فريدة، تشمل مدن 
المالهي، والمرافق الرياضية، وأكاديميات التدريب الرائدة.

تسعى مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك( إلى أن تكون مركًزا صناعًيا عالمًيا بارًزا 
ومتكاماًل في مجال الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وذلك باالعتماد على 

االبتكار والتعاون والحوكمة القوية. كما أنها ستصبح نظاًما بيئًيا مالئًما للقرن الحادي 
ل مجتمًعا صناعًيا دولًيا نابًضا بالحياة. والعشرين في قطاع الطاقة، وستشكِّ

ق المدينة أثًرا اقتصادًيا وطنًيا على المدى البعيد، من خالل توفير  ويُتوقع أن تحقِّ
الوظائف وتوطين القطاعات الصناعية.

تُعدُّ أماال وجهة سياحية على ساحل البحر األحمر، تهدف إلى إرساء 
مفهوم جديد كلي للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعالج. 

ويضم المشروع مستوى غير مسبوق من الفخامة عبر الفنادق والفلل الخاصة 
على حد سواء، وفق تصاميم هندسية مميَّزة تعكس الذوق الرفيع، فضاًل عن 

ر تجارب مميَّزة للفنانين المقيمين  احتضانه قرية للفن المعاصر، توفِّ
والضيوف، واألكاديميين المتخصصين في الفنون.

يُعدُّ مشروع البحر األحمر مشروع السياحة الفاخرة والفريدة من نوعها، ويهدف 
إلى المحافظة على استدامة طبيعة المنطقة الخالبة، وحماية تراثها الثقافي، 

وتعزيز إمكاناتها السياحية العالية، حيث يضم أرخبياًل يحتوي على أكثر من 90 
جزيرة بكر، باإلضافة إلى طبيعة خالبة تشمل الجبال واألخاديد والبراكين الخامدة 

ر المشروع مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح  والصحراء. وسيوفِّ
القادمين من مختلف أنحاء العالم. كل ذلك سيضع المملكة في مكانة مرموقة على 

خريطة السياحة العالمية.
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مدينة الملك سلمان للطاقة

القدية

نيوم

أماال

مشروع البحر األحمر

عبر أنحاء المملكة المختلفة، تمتد 
مشاريع المستقبل، وتسير بخطى حثيثة 

على طريق األمل نحو غٍد مشرق ومزدهر. 
وبعيًدا عن لغة األرقام الجافة، فإن هذه 
ر شكل  المشاريع بعد اكتمالها سوف تغيِّ

الحياة، ليس في المناطق التي تقع فيها 
فحسب، بل في جميع أنحاء المملكة. كما أن 

ر خريطة االقتصاد في  بعضها قد يغيِّ
المنطقة بأكملها.

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

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

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

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

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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