
األربعاء ١٥ صفر 144٣هـ، ٢٢ سبتمبر 20٢١م
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

هي دارنا.. 
وحنّا لها ذخر وسند

هي دارنا.. وأجمل بلـد
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رسالة الرئيس وكبير 
اإلداريين التنفيذيين

أرامكـــو  والزميـــات موظفـــي وموظفـــات  الزمـــاء 
السعودية،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
نحتفـــل اليـــوم بذكـــرى اليـــوم الوطنـــي الحـــادي 
والتســـعين، ونحن شـــهود على وقائع ملحمة ومسيرة 
جعلـــت بالدنـــا مثـــاًل للتطـــور، وعنواًنـــا لالزدهـــار، 
ووجهًة لالســـتثمار واألعمال، بقيـــادة خادم الحرمين 
الشـــريفين، الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، وولـــي 
عهده األمين، صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بن ســـلمان، حفظهمـــا اهلل، وبما يقّدمـــه أبناء وبنات 
الوطـــن مـــن أروع صـــور البـــذل والعطـــاء، ليـــروا 
أحالمهـــم بوطـــٍن آمـــٍن ومزدهـــر ماثلـــًة فـــي واقـــع 
حياتهـــم، ولنعـــّدد منجـــزات شـــامخة تحّققـــت فـــي 
الحيـــاة  وضـــروب  والعلـــوم  القتصـــاد  قطاعـــات 

األخرى.
يأتـــي اليـــوم الوطني هـــذا العام، والمملكة تشـــهد 
تغّيرات في شـــّتى المجالت، وتعتز أرامكو السعودية 
وتفخر بأنهـــا محّرٌك رئيس ودعامة راســـخة لتمكين 
هـــذا التغييـــر والتطـــّور، وســـنٌد أســـاس لتحقيـــق 
الســـتدامة والنماء. وفي ظل رؤية الوطن الطموحة، 
تواصل الشـــركة دورهـــا الريادي في رفـــد القتصاد 
الوطني مـــن خالل عديد مـــن البرامـــج والمبادرات، 
التـــي تُســـهم فـــي دفـــع عجلـــة التنـــّوع القتصـــادي، 
وتوطيـــن سلســـلة اإلمـــداد الصناعيـــة، وصـــوًل إلى 
تحقيق مســـتهدفات رؤية المملكـــة 2030. وآخر تلك 
البرامج هـــو برنامج )نماءات أرامكو( لالســـتثمارات 
الصناعيـــة، حيـــث وقعنـــا 22 مذكرة تفاهـــم جديدة 
باإلضافـــة إلى اتفاقية مشـــروع مشـــترك، تركز على 
خلـــق القيمـــة فـــي أربعـــة مجـــالت رئيســـة هـــي: 

تحقيـــق أرامكـــو الســـعودية إلنجـــاز عالمـــي بتقدمها 
الســـتثنائي 63 مركًزا في مؤشـــر العالمات التجارية 
المســـتقبلية لعـــام 2021م، لتحتـــل المركـــز 28 مقارنة 

بالمركز 91 في عام 2020م.
ولمواكبـــة مســـتهدفات الرؤيـــة الوطنية المنشـــودة 
فـــي تطويـــر المـــوارد البشـــرية، وتعزيـــز مهاراتها بما 
يجعلها أكثـــر قدرة علـــى صناعة المســـتقبل الوطني، 
أضفنـــا، بفضـــل اهلل، لبالدنـــا الغالية صرًحـــا جديًدا 
مـــن صـــروح النهضـــة والتطـــور، مـــن خالل تدشـــين 
أكاديميـــة التمّيز المالي والمحاســـبي، التـــي تُعد أول 
مركـــز مـــن نوعـــه لخريجـــي الماليـــة والمحاســـبة، 
وطموحنـــا أن تســـتوعب هـــذه األكاديميـــة التحـــولت 
الكبيرة التي تشـــهدها المملكة فـــي مختلف قطاعاتها 
القتصادية، من خالل ضخ رأســـمال بشـــري ل يُقّدر 

بثمن في مجالت المالية والمحاسبة في المملكة.
ومـــن دواعي فخرنا، أن حازت بالدنـــا على المرتبة 
الثانيـــة عالمًيـــا بيـــن دول مجموعـــة العشـــرين ضمن 
تقريـــر التنافســـية الرقميـــة لعـــام 2021م الصادر من 
المركـــز األوروبـــي للتنافســـية الرقميـــة. ويمّثـــل هذا 
التقـــدم الريـــادة الرقميـــة المســـتمرة للمملكـــة. ومع 
تنامـــي وتيـــرة التحّول نحـــو الحلـــول الرقميـــة، وقعنا 
عقـــد شـــراكة مـــع شـــركة غوغـــل لتقديـــم الخدمات 
والســـرعة  األداء  ذات  كالود(  )غوغـــل  الســـحابية 
العاليين لعمالء المؤسســـات في المملكة، ولمســـاعدة 
الشـــركات والمنظمات في جميع أنحـــاء المملكة على 
تعظيـــم وجودها الســـوقي، وتوفير منتجـــات وخدمات 

رقمية أسرع وأكثر موثوقية.
إن دور أرامكـــو الســـعودية الوطنـــي ل ينصبُّ على 
جهودهـــا في مجال البُنى التحتيـــة والتنمية الصناعية 

الســـتدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد 
المتقدمة.

مـــن المتوقـــع أن يخلـــق برنامـــج )نمـــاءات أرامكو( 
قيمـــة مضافـــة لقتصادنـــا الوطنـــي، وهـــو يســـتكمل 
الدور الـــذي يؤديه برنامـــج أرامكو الســـعودية لتعزيز 
القيمـــة المضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد فـــي 
المملكـــة )اكتفـــاء(، فـــي توطيـــن المحتـــوى المحلـــي 
وتســـريع النمو الصناعي في المملكة، واســـتطعنا من 
خاللـــه توفيـــر 57% مـــن احتياجاتنا مـــن موردين من 

داخل السوق السعودية بقدرات تنافسية عالمية.
مـــن واقـــع الثقـــة التـــي عّززتهـــا المملكـــة لـــدى 
التـــي  النتائـــج  مـــن  المســـتثمرين، تحققـــت عديـــٌد 
انعكســـت في مزيـــد من الشـــراكات الدوليـــة المهمة. 
ومع بوادر التعافي القتصـــادي خالل جائحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد-19(، أثبـــت القتصـــاد 
الســـعودي أنه أكثر مالءة وقدرة على تجـــاوز تأثيرات 
الجائحة بـــكل كفاءة واقتـــدار. فمن جانبهـــا، واصلت 
أرامكـــو الســـعودية تمّيزهـــا التشـــغيلي وتأكيـــد قـــوة 
مركزهـــا المالـــي، حيث ســـّجلت  خالل الربـــع الثاني 
مـــن العـــام 2021م زيـــادة فـــي أرباحها بنســـبة %288 
مقارنـــة بالربـــع الثاني مـــن العـــام الماضـــي، وعكس 
ذلـــك مرونـــة الشـــركة وقدرتهـــا علـــى التكّيـــف رغـــم 

التحّديات التي فرضتها متغّيرات )كوفيد-19(.
وتحقيًقـــا لمزيـــد مـــن القيمـــة لوطننـــا واقتصـــاده 
الكلّـــي، أســـهم إدراج أرامكـــو الســـعودية في الســـوق 
الماليـــة الســـعودية في تقـــّدم ترتيب هذه الســـوق من 
المرتبـــة الثالثـــة والعشـــرين إلـــى المرتبـــة التاســـعة، 
لتصبـــح مـــن أكبر عشـــر أســـواق ماليـــة فـــي العالم. 
ونضيـــف إلـــى ذلك فـــي يـــوم الفخـــر والعـــز الوطني 

فحســـب، بـــل يشـــمل تمكيـــن المجتمعـــات المحليـــة 
وأفرادها إليجـــاد مزيد من الفرص ليرســـموا مالمح 
مســـتقبلهم القتصـــادي بأنفســـهم. لقد تمـــت ترجمة 
هـــذه المفاهيـــم إلى مبـــادرات أطلقناهـــا لدعم قطاع 
الصناعـــات الصغيرة فـــي المملكة، وتفعيـــل القدرات 
إلحداث فـــرق إيجابي وملموس في حيـــاة الناس عبر 

مشاريع المواطنة واألنشطة التطوعية.
في كل عـــام، نحتفـــي بثمرة مشـــروع جديد ينشـــأ 
مـــن أفكار المجتمـــع ويحظى بدعم أرامكو الســـعودية 
ورعايتهـــا، كمـــا في مشـــروع مصنـــع الـــورد الطائفي 
»روزيـــار«، وهـــو امتـــداد لمشـــاريع تنفذهـــا الشـــركة 
بالشـــراكة مع عدد مـــن الجمعيات الخيريـــة المحلية، 
ومـــن ضمنها مبـــادرة تمكيـــن المـــرأة وتدريبهـــا على 
مهـــارات الخياطة، وتقديـــم الدعم للصياديـــن، وإنتاج 
العســـل، وإنشـــاء مركـــز أبحاث وطنـــي لزراعـــة البُن، 
التـــي بـــدأت كمبـــادرة  فـــي منطقـــة واحدة لتتوســـع 
وتضم اليوم ســـبع مناطـــق أخرى في أنحـــاء المملكة، 
تّم مـــن خاللها تدريب المزارعين على أحدث وســـائل 

الزراعة المستدامة.
علـــى ذات النهـــج مـــن التطـــور والنمـــو الوطنـــي، 
تمضـــي بالدنا فـــي طريق الرؤيـــة والزدهـــار، ونظل، 
بـــإذن اهلل، نحصد اإلنجازات عاًمـــا تلو اآلخر لنحتفل 
بهـــا فـــي يومنـــا الوطنـــي، الـــذي يُعـــد مصـــدر إلهام 
وطاقـــة إنجـــاز نجعل فيه كل مســـتحيل ممكًنـــا، بعون 
اهلل، ثـــم بدعـــم قيادتنا الرشـــيدة، وهّمة شـــعبنا التي 

ا وتصافح هام السحب. تضاهي جبل طويق علّوً

أمين بن حسن الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

الناصر: نحتفي بمزيد من اإلنجازات
في يوم الفخر والعز الوطني
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يُعد برنامج »صنع في السـعودية«، الذي أطلقته هيئة تنمية 
الصـادرات السـعودية فـي مطلـع عـام 2021م، ُمحـرًكا أساًسـا 
لتحقيـق مسـتهدفات رؤيـة المملكـة 2030 القتصاديـة الرامية 
إلـى تنويـع مصـادر الدخل لالقتصـاد الوطنـي، وتغييـر الصورة 
النمطيـة عـن المملكـة، باعتبارهـا دولـة تعتمـد فـي صادرتهـا 

بشكٍل كبير على النفط. 
ويأتـي ذلـك عبـر الوصـول إلـى سـوق وطنيـة كبيـرة تضـم 
خليًطا من المنتجات والعالمات التجارية المتعددة لرفع نسبة 
تنـوع الصادرات، وتعزيز قـدرة اإلنتاج الصناعي الوطني ليكون 
رافًدا رئيًسـا من روافد القتصاد الوطني، ووصوًل إلى إسـهام 
القطـاع الخـاص فـي الناتج المحلي اإلجمالي بما تصل نسـبته 
إلـى 65%، ورفـع نسـبة الصـادرات غيـر النفطيـة فـي إجمالـي 

الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

جودة تستحق الثقة
ويهـدف برنامـج »صنـع فـي السـعودية« إلـى تعزيـز مكانـة 
المنتـج السـعودي وفـق أعلـى معاييـر الموثوقيـة والتميُّـز، ممـا 
يُسـهم فـي توجيـه القـوة الشـرائية نحـو المنتجـات والخدمـات 
المحليـة علـى الصعيديـن اإلقليمـي والعالمـي، وذلك باسـتثمار 
بالمنتـج  للوصـول  المناسـبة  والمهـارات  واألفـكار  األدوات 

السعودي إلى األسواق الدولية. 
كمـا يحـرص البرنامـج علـى تعزيـز ثقافـة الـولء للمنتـج 
الوطنـي من خـالل غرس روح الثقـة بالجـودة الُمقدمة، والحث 
علـى إعطاء األولويـة للصناعة المحلية بهـدف تحقيق الكتفاء 
الذاتي على مختلف المستويات؛ إذ يسعى البرنامج اليوم لبناء 
هويـة موحـدة لــ 1900 منتـج وطنـي تابـع ألكثر من 800 شـركة 

لتسويقها محلًيا وخارجًيا. 
ول ريـب فـي أن توطيـن التصنيـع يتـرك أثـًرا كبيـًرا علـى 
تأسـيس  علـى  الشـركات  يشـجع  الوطنـي، حيـث  القتصـاد 
مرافقهـا الصناعيـة فـي المملكـة، ليُسـهم ذلـك في صنـع آلف 
الوظائف للمواطنين، وتحقيق عوائد لتحفيز النمو القتصادي 
الوطنـي  المركـز  أعلـن  السـياق،  هـذا  وفـي  المملكـة.  فـي 
للمعلومـات الصناعيـة والتعدينيـة عـن وجـود 10,138 مصنًعـا 
سـعودًيا اليـوم فـي المناطـق اإلداريـة المختلفـة فـي المملكـة، 

وبقطاعات إستراتيجية متعددة تخدم القتصاد السعودي.

التكاتف الوطني لدعم 
المنشآت الوطنية

وقـد جاء برنامج أرامكو السـعودية لتعزيـز القيمة المضافة 

اإلجمالية لقطاع التوريد في المملكة )اكتفاء( داعًما لتوجهات 
الدولـة وتطلعاتهـا فـي توطيـن الصناعـة وسالسـل اإلمـداد، 
ومتواكًبـا مـع أهـداف برنامـج »صنـع فـي السـعودية« لتحقيـق 

رؤية المملكة 2030.
وقـد قـّدم )اكتفـاء( الدعم الالزم ألعمـال التصنيع المحلية، 
وذلـك بوضـع معايير جودة عالية وموثوق بها؛ إضافًة إلى إبراز 
الخـاص  القطاعيـن  مـع  ناجحـة  شـراكات  إقامـة  فوائـد 
والحكومـي، لخلـق بيئـة تجاريـة وصناعيـة مزدهـرة؛ إذ تعتـزم 
الشـركة دعـم األعمـال التجاريـة المحليـة وتنميتهـا مـن خـالل 
توطيـن 70% من إجمالـي إنفاقهـا علـى المشـتريات محلًيـا في 
المملكة. وتسـير الشـركة اليوم بخطواٍت واضحة نحو الهدف؛ 
ففـي عـام 2020م، وصـل معـدل اإلنفـاق المحلـي فـي الشـركة 

إلى 57% من إجمالي إنفاق المشتريات.
ومنذ إطالق البرنامج عام 2015م، حققت الشـركة إنجازات 
كبيـرة فـي مجـال التوطيـن، إذ أدى تشـجيع الشـركات علـى 
تأسـيس مواقـع منشـآتها التصنيعيـة فـي المملكـة إلـى توفيـر 
آلف الوظائـف للمواطنيـن، ممـا انعكـس إيجاًبـا علـى النمـو 
القتصـادي المحلـي بتدفقـات جديـدة لإليـرادات، ووفـرت في 

الوقـت نفسـه بيئـة مسـاندة لألهـداف القتصاديـة الطموحـة 
أرامكـو  إذ تضطلـع   ،2030 المملكـة  رؤيـة  التـي تسـتهدفها 
السـعودية بالمسـؤولية المناطـة بهـا تجـاه تحقيـق هـذه الرؤية. 
كما ستتوسـع فوائد سلسـلة التوريد المحلية المستدامة بشكل 
أكبـر، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الكفـاءة والمرونـة، وتوفيـر فـرص 
العمل، وخفض التكاليف، لتحسين إدارة وأداء سالسل اإلمداد 
والخدمـات اللوجسـتية فـي القطـاع الصناعي النابـض بالحياة 

في المملكة.
وقد أثمرت جهود التوطين بالفعل، إذ نجحت الشـركة حتى 
اآلن في اسـتقطاب حوالي 500 اسـتثمار بقيمـة إجمالية تزيد 
على 6.5 مليار دولر، مما نتج عنه إنشـاء 96 مصنًعا من أكثر 
من 19 دولة، وتوفير أكثر من 5600 فرصة عمل مباشـرة. كما 
تسـهم هـذه السـتثمارات ببناء سلسـة إمـداد سـعودية متكاملة 

بمنتجات تُصنع ألول مرة في المملكة.

)نماءات أرامكو( تتوسع 
علـى صعيـد آخـر، كشـفت الشـركة، مؤخـًرا، عـن توسـعات 
كبيرة في برنامجها لالسـتثمارات الصناعية )نماءات أرامكو(، 
الـذي أتى بـدوره داعًما لبرنامج اكتفاء و»صنع في السـعودية«، 
إذ يهدف بشكل أساس إلى الستفادة من الفرص الواسعة في 
المملكـة لدفـع عجلـة التوطيـن والنمـو والتنـوع القتصـادي. 
وتضمنت التوسعات توقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة، باإلضافة 
إلـى اتفاقيـة مشـروع مشـترك، تركـز علـى أربعـة قطاعـات 
رئيسـة، وهـي: السـتدامة، والتقنيـة، والخدمـات الصناعيـة، 

والمواد المتقدمة.

تعافي االقتصاد السعودي 
من تداعيات الجائحة

وقـد كانـت األزمـة العالميـة لجائحـة كورونـا برهاًنـا أثبـت 
مـدى قوة السـوق السـعودية فـي مواجهـة التغييـرات؛ إذ أعلنت 
الهيئـة العامة لإلحصاء، مؤخًرا، نمـًوا في الناتج المحلي يقدر 
بنسـبة 1.5% فـي الربـع الثانـي مـن عـام 2021م، بالمقارنـة مـع 
ذات الفتـرة مـن عـام 2020م. فقـد عـززت الصناعـة المحليـة 
واألنشـطة غير النفطية هذا النمو بنسـبة 10.1%. كما ارتفعت 
الصـادرات السـعودية غيـر النفطيـة بنسـبة 70% فـي مايـو 
وكانـت  الماضـي،  العـام  مـن  الفتـرة  بـذات  2021م، مقارنـة 
الصناعـات الكيميائية إحـدى أبرز الصادرات بقيمة 7 مليارات 

ريال سعودي. 
وقـد تَجسـد أوضـح مثـال لمنافـع التصنيـع المحلـي بعـد 
الهجمـات اإلرهابيـة علـى خريـص وبقيـق فـي عـام 2019م، 
حيـث أّدى توفـر القطـع واآللت المصنعـة محلًيـا إلـى إعـادة 
تشـغيل مرافـق األعمـال فـي وقـت وجيـز بسـبب جهـود دعـم 
التحـول الصناعـي الوطنـي لتوفيـر سلسـلة إمـداد مسـتدامة 
علـى نحـو أكبـر. وذلـك مـا أكـده المديـر العـام للمشـتريات، 
األسـتاذ سـالم الهريـش، حيـث قـال: »بصـورة مشـابهة، أسـهم 
التصنيـع المحلـي خالل جائحة فيروس كوفيـد-19 في توفير 
نفسـها  الـدول علـى  انغلقـت  والخدمـات عندمـا  البضائـع 
بالكامـل وأصبـح التنقـل أمـًرا أشـبه بالمسـتحيل، األمـر الذي 
عـزز مـن الكفـاءة والمرونـة، وحّسـن مواعيـد تسـليم البضائـع 
الحيـوي فـي  الصناعـي  القطـاع  الخدمـات ضمـن  وتنفيـذ 

المملكة«.

بمبادرات نوعية مثل )اكتفاء( و)نماءات أرامكو(..

اقتصاد قوي بسواعد وطنية
هنوف السليم

عندما ترفد الصناعة السعودية أعمال النفط والغاز، نشاهد صورة ألول عمود شعلة يعمل بتقنية حرق عديمة الدخان يتم تصنيعه 
محلًيا داخل المملكة.

يشكل منتدى ومعرض اكتفاء منصة ُتعنى بتطوير ساسل اإلمداد 
في مجال الطاقة عبر توفير حزمة من الفرص االستثمارية.

اكتفاء
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بقـــدر ما كانـــت أرامكو الســـعودية رائدة فـــي إمداد 
العالـــم بالطاقة علـــى مدار عقـــود طويلة مـــن الزمن، 
وتأسيًســـا على اهتمامها الدائم الذي توليه للمحافظة 
علـــى البيئـــة، فإنهـــا تؤمـــن بأهميـــة تأميـــن مســـتقبل 
للطاقة يتســـم بانخفـــاض النبعاثـــات الكربونية. ومن 
هنـــا يأتي إعدادها العدة للمســـتقبل من خـــالل تبنيها 
لقتصـــاد الكربـــون الدائـــري، وعبـــر كونها جـــزًءا من 

الحل لمواكبة التحول العالمي في قطاع الطاقة.

غرس بذور المستقبل
وقـــد جـــاء التعبير عـــن الهتمـــام بالبيئة مـــن أعلى 
مســـتويات القيـــادة فـــي الدولـــة، وذلـــك حيـــن أطلـــق 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد األميـــر محمد بن 
ســـلمان آل ســـعود، حفظـــه اهلل، مبادرتَي »الســـعودية 
الخضـــراء« و»الشـــرق األوســـط األخضر« هـــذا العام، 
مشـــيًرا إلـــى أن المملكـــة تـــدرك تماًمـــا، مـــن موقعها 
كدولة رائـــدة عالمًيا في مجـــال إنتاج النفـــط، جانبها 
مـــن المســـؤولية فـــي تعزيـــز جهـــود مكافحـــة التغيُّـــر 

المناخي. 
وإســـهاًما مـــن أرامكـــو الســـعودية فـــي ذلـــك، فقد 
زرعت حتى اآلن مليون شـــتلة محلية فـــي جميع أنحاء 
المملكـــة، فـــي حيـــن تخطـــط لغـــرس أكثـــر مـــن 100 

مليون شتلة بحلول عام 2030.

زراعة أشجار القرم
وحين نعـــود إلى الـــوراء قلياًل، فقد زرعت الشـــركة 
فـــي عـــام 1993م أول مجموعـــة من شـــتالت أشـــجار 
القـــرم )المانغـــروف( ضمـــن دراســـة ُكلـــف بإجرائهـــا 
معهـــد البحـــوث فـــي جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول 
والمعـــادن، فـــي إطار جهـــود الشـــركة الراميـــة إلعادة 
زراعـــة غابـــات القـــرم علـــى امتـــداد شـــواطئ الخليج 

العربي. 
ودخلـــت الشـــركة فـــي شـــراكة مـــع الهيئـــة الوطنية 
لحمايـــة الحيـــاة الفطريـــة وإنمائهـــا )اســـم الهيئـــة 
آنـــذاك(، ووزارة الزراعـــة والثـــروة الســـمكية )اســـم 
الـــوزارة آنذاك(، لمعرفة مـــا إذا كان من الممكن إعادة 
زراعة أشـــجار القرم بنجاح. ويجـــدر بالذكر أن غابات 
القرم اليـــوم تزدهر على امتداد هذه الشـــواطئ، حيث 
زرعـــت أرامكـــو أكثر من 6 ماليين شـــجرة قـــرم، وفي 
هـــذا الصدد قـــال المهنـــدس البيئي موســـى الحارثي: 
»ل تقتصر فائدة األشـــجار على إنعـــاش النظام البيئي 
فـــي المملكـــة  الطبيعـــي وموائـــل الحيـــاة الفطريـــة 
فحســـب، بـــل تُســـهم أيًضـــا فـــي احتجـــاز غـــاز ثاني 

أكسيد الكربون وتخزينه«.

مكافحة التصحر بالطبيعة 
فـــي معمـــل الغاز فـــي حـــرض الواقع علـــى ضفاف 
وادي الســـهباء العتيـــق، يعمـــل عبدالرحمـــن لشـــكر، 
المنســـق البيئـــي وأحد أعضـــاء الفريق المســـؤول عن 
إنعاش الحياة فـــي منطقة متميزة بمســـاحة 250 ألف 
متـــر مربع فـــي موقـــع التشـــغيل النائي هـــذا وإعادتها 

لسابق عهدها.
تزدهـــر في الظـــالل البعيـــدة للمعمل ثالثـــة جيوب 
مهمـــة للتنـــوع الحيـــوي األصيـــل فـــي المملكـــة، حيث 
8.3 كيلومتـــرات مربعـــة،  تغطـــي مجتمعـــة مســـاحة 
وتُســـهم البـــذور الناتجة عـــن التنوع الحيـــوي األصيل 
في اســـتعادة التنـــوع الحيـــوي في حرض، حيـــث ينمو 
فيهـــا 16 نوًعـــا مـــن الشـــجيرات األصليـــة والمهـــددة 

بالنقراض.
وتوفـــر النباتـــات واألشـــجار الجديـــدة فـــي حرض 
مزايـــا تتعلق بالعمـــل، كاحتجـــاز الكربـــون، والحد من 
زحـــف الرمال صـــوب المعمـــل، إلى جانـــب توفير بيئة 

جذابة للموظفين.

اقتصاد الكربون الدائري
تتخلـــص معظـــم القتصـــادات مـــن المـــواد الخـــام 
منظومـــة  ولكـــن  نفايـــات،  باعتبارهـــا  المســـتهلكة 
القتصـــاد الدائري تســـتخدم الموارد مـــراًرا وتكراًرا. 
ويضيـــف اقتصـــاد الكربون الدائـــري محـــوًرا آخر هو 
»التخلص مـــن الكربون«، إلـــى جانب محـــاور اهتمامه 
األســـاس المتمثلـــة فـــي »التقليـــل وإعادة الســـتخدام 

وإعادة التدوير«. 
وقد اعتمـــدت المملكـــة العربية الســـعودية وأرامكو 
الســـعودية إطـــار اقتصـــاد الكربـــون الدائري كوســـيلة 

للحد من النبعاثات الكربونية الناتجة عن األعمال. 
وكانـــت المملكـــة قـــد عرضـــت مفهـــوم اقتصـــاد 
الكربـــون الدائري علـــى قادة مجموعة العشـــرين العام 
الماضي، الذين أقروه بدورهم كإســـتراتيجية لمكافحة 

التغير المناخي على مستوى العالم.
ويُذكـــر في هذا اإلطار أن الشـــركة دربـــت، مؤخًرا، 
مـــا يزيـــد علـــى 1400 موظف علـــى اقتصـــاد الكربون 

الدائري وأجازتهم بشهادات في هذا المجال.

شبكة الغاز الرئيسة
بـــدأت أرامكـــو فـــي ســـبعينيات القـــرن العشـــرين 
باســـتخالص الغـــاز الطبيعـــي المصاحـــب بـــدًل مـــن 
حرقـــه. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، أســـهمت شـــبكة الغـــاز 
الرئيســـة، وهي عبارة عن شـــبكة ضخمـــة من خطوط 
األنابيـــب التـــي تجمـــع الغـــاز المخصص لالســـتخدام 
التجـــاري وتوليد الكهربـــاء، في خفـــض معدلت حرق 
الغـــاز فـــي الشـــعالت الناجمـــة عـــن أعمـــال التنقيب 

واإلنتاج بشكل كبير. 
وفي عام 1977م، دشـــن الملك خالد بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، رحمـــه اهلل، معمـــل الغاز في البـــري ليكون 

أول مرفق من مرافق شبكة الغاز الرئيسة. 

مصادر الطاقة المتجددة 
مصـــادر الطاقة المتجـــددة مالزمة ألعمـــال النفط 
والغاز فـــي أرامكو الســـعودية منذ أربعـــة عقود، األمر 
الـــذي أفســـح المجـــال أمـــام اســـتخدامات اقتصادية 

أفضل للمواد الهيدروكربونية.
وكانت بدايـــة رحلة مصـــادر الطاقـــة المتجددة في 
الشـــركة في ثمانينيات القرن العشـــرين، عندما قامت 
بتركيـــب ألـــواح كهروضوئية بجهـــد 10.9 فلط لمحطة 

وقاية كاثودية نائية في شدقم.
وتشـــارك الشـــركة في جهود التزام المملكة العربية 
الســـعودية باســـتخدام مجموعـــة متنوعـــة مـــن حلـــول 
الطاقة منخفضة النبعاثـــات الكربونية حول المملكة، 
وقد أصبحـــت أرامكو الســـعودية في الشـــهر الماضي 
جهـــة مســـتثمرة بنســـبة 30% في بناء أضخـــم مزرعة 
للطاقـــة الشمســـية فـــي المملكـــة، ممثلة في مشـــروع 
ســـدير للطاقة الشمســـية الكهروضوئيـــة بواقع 1500 

ميغاواط وبتكلفة 3.4 مليار ريال سعودي.

العنصر األخف وزًنا واألكثر 
توفًرا على سطح األرض

بـــدأ الهيدروجيـــن، الـــذي ل يطلـــق أي انبعاثـــات 
للغـــازات المســـببة لظاهـــرة الحتباس الحـــراري عند 
احتراقـــه، يكتســـب زخًما لســـتخدامه كمصـــدر بديل 
للوقـــود فيمـــا تعكـــف أرامكو الســـعودية علـــى تقصي 

نجاعة الستثمار في سوق الهيدروجين األزرق. 
وكانت الشـــركة قد أرســـلت، في العام الماضي، أول 
شـــحنة تجاريـــة من األمونيـــا الزرقـــاء فـــي العالم إلى 
اليابـــان، األمـــر الـــذي يبرهـــن علـــى اإلمكانـــات التي 
تنطـــوي عليهـــا األمونيا بوصفهـــا إحدى ســـلع الطاقة 

التي تحد من النبعاثات الكربونية.
وإن دلت البنية التحتيـــة الضخمة لمرافق المعالجة 
وخطـــوط األنابيـــب ومرافـــق التكريـــر، إلـــى جانـــب 
الخبـــرات التـــي تمتلكها أرامكـــو الســـعودية في مجال 
اســـتخالص الكربـــون، علـــى شـــيء فهي تـــدلُّ على أن 
الشـــركة قادرة تمـــام المقدرة على اإلســـهام عملًيا في 

اقتصاد منخفض الكربون قائم على الهيدروجين.

مملكة خضراء لمستقبل أجمل
جانيت بينهيرو

يلجأ معمل حرض الستخدام بذور النباتات المحلية، وذلك بغرض استعادة التنوع الحيوي في الصحراء.

غابة من أشجار القرم )المانغروف( بالقرب من معمل فرز الغاز من الزيت بالقرب من جزيرة أبو علي، وهي تشكل جزًءا من أكثر من 6 
مايين شجرة قرم زرعتها أرامكو السعودية على شواطئ المملكة.

في عام 1977م، دشن الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه 
اهلل، معمل الغاز في البري ليكون أول مرفق من مرافق شبكة الغاز 

الرئيسة.

يلعب التصميم دوًرا مهًما في تيسير تطبيق االقتصاد الدائري، 
وُيشار في هذا السياق إلى أن أرامكو السعودية تعتمد تصميًما 

قياسًيا لفوهات اآلبار البحرية.
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برامج المواطنة في أرامكو السعودية..
احتفاٌء باإلنجاز  في يوم الوطن 

عبدالرحمن أبو الجدايل

عبـــر مســـيرتها الطويلـــة والحافلـــة إلمـــداد العالـــم 
بالطاقة، ســـعت أرامكو الســـعودية إلرســـاء قيم المواطنة 
والمســـؤولية الجتماعيـــة من خـــالل برامجهـــا المتنّوعة 
فـــي مجال المواطنـــة، التي تنفذها داخـــل المملكة وحول 
العالـــم، وذلـــك انطالًقـــا مـــن حرص الشـــركة علـــى تلك 
خدمـــة  نحـــو  وإســـتراتيجيتها  ومنطلقاتهـــا  البرامـــج 

المجتمعات التي تعمل فيها، وتسهم في رفاهها. 
 

إستراتيجية للمواطنة وتعزيٌز لألثر
وتعزيـــًزا لألثـــر الذي تُحدثـــه أرامكو الســـعودية من 
خـــالل برامـــج المواطنـــة فيهـــا، أكـــد المديـــر العـــام 
للشـــؤون العامـــة بالوكالـــة، األســـتاذ طـــالل المـــري، 
بمناســـبة اليوم الوطني للمملكة العربية الســـعودية، أن 
الشركة تعتمد إســـتراتيجية شاملة تُجّســـد من خاللها 
قيمـــة المواطنـــة وتنطلـــق من رؤيـــة راســـخة نحو دعم 
وتمكيـــن أفـــراد المجتمـــع الســـعودي، وإلهـــام األفكار 
لخلـــق الفـــرص الواعـــدة. وقـــال: »مـــن خـــالل رؤيتنـــا 
الراســـخة فـــي مجـــال المواطنـــة، فإننا نعمـــل بحرص 
أكثـــر  وجعلهـــا  المحليـــة  المجتمعـــات  تمكيـــن  علـــى 
اســـتدامًة لنواصـــل أعمالنـــا ونحصـــد ثمـــار الفـــرص 
العالميـــة التـــي نُحقـــق مـــن خاللهـــا تأثيـــًرا اجتماعًيا 
وبيئًيـــا إيجابًيا؛ حيُث ترتكز إســـتراتيجية المواطنة في 
أرامكو الســـعودية على ركيزتين رئيســـتين هما: تمكين 
األفـــراد والمجتمـــع، والمحافظة على البيئـــة واألنظمة 
الصناعـــات  بدعـــم  الشـــركة  تقـــوم  كمـــا  الحيويـــة. 
الصغيـــرة، والخدمـــات اإلنســـانية والجتماعيـــة وذلك 

ضمن شعار )تطوير القتصاد المجتمعي(«. 
فـــي مشـــاريعها  الســـعودية  أرامكـــو  كمـــا تســـعى 
وأعمالها المســـاندة لتجعل المحافظـــة على البيئة من 

أهـــم أولوياتهـــا، مـــن خـــالل تأهيـــل األنظمـــة البيئية 
وتعزيز التنـــوع الحيوي وغـــرس الســـلوكيات اإليجابية 

تجاه البيئة. 

 إثراء... ازدهار للمعرفة واإلبداع
مـــن جانب آخر، تحدث المري عـــن برامج المواطنة 
وأهميتها مشـــبًها إياها ببوصلة ذات اتجاهاٍت خمسة؛ 
أينمـــا توجهنا بهـــا أنـــارت الـــدروب وألهمـــت العقول،  
وقـــال: »تتمثـــل هـــذه التجاهـــات التي تعززهـــا برامج 
المواطنـــة فـــي الثقافـــة لنمـــاء المجتمـــع، والتدريـــب 
والتطوير للنهضة باإلنســـان، ودعم المنشآت الصغيرة 
ليزدهـــر بها قطـــاع األعمال، وبرامج تبرعات الشـــركة 
والموظفيـــن ليكـــون العطـــاء طريًقـــا يســـلكه الجميع، 
والبرامـــج البيئيـــة وجهـــود المحافظـــة علـــى التنـــوع 

الحيوي من أجل المستقبل«.
فعلـــى صعيـــد التواصـــل الثقافـــي والتعليمـــي، يبرز 
مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء( 
كمنبر رفيع للثقافـــة وإلهام المعرفـــة وتحفيز اإلبداع. 
وقـــد اســـتقبل المركـــز أكثر مـــن 1.7 مليون زائـــر، كما 
قـــّدم الفرصـــة ألكثـــر مـــن 3323 متطوًعـــا للمشـــاركة 

بـحوالي 260 ألف ساعة تطوعية.
 

برامج التدريب الوطني 
تحقق »االكتفاء« 

وعلـــى صعيـــد مراكـــز التدريـــب الوطنـــي، قّدمـــت 
الشـــركة دعًمـــا وتنســـيًقا لتأســـيس 16 مركـــًزا قائًمـــا 
متخصًصا في مختلـــف المناطق، وذلك مـــن أجل بناء 
قطـــاع طاقـــة منافـــس عالمًيا. وتدعـــم هـــذه المراكز 
برنامـــج تعزيـــز القيمـــة المضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع 
التوريـــد فـــي المملكـــة )اكتفـــاء(، الـــذي يســـعى إلـــى 
تحقيق نســـبة محتوى محلي تصل إلـــى 70% في قطاع 
البضائـــع والخدمـــات، حيث سيســـتوعب مجمع الملك 
 80,000 ســـلمان للصناعـــات والخدمـــات البحريـــة 
وظيفـــة مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة مـــن مخرجـــات تلك 

المراكز بحلول العام 2030م.
 

تطوير الصناعات الصغيرة تطوير الصناعات الصغيرة 
بطموحاٍت كبيرة بطموحاٍت كبيرة 

مـــن جهتها، قالـــت رئيســـة قســـم المواطنة، ســـارة 
التميمـــي: »تتميـــز مشـــاريع المواطنـــة فـــي أرامكـــو 

الســـعودية بأثر مستدام يســـتفيد منه ذوو الحتياجات 
الخاصة واألســـر ذات الدخل المحدود فـــي 11 منطقة 
و20 موقًعـــا، عززت من خاللها اإلســـهام في القتصاد 
الوطنـــي مع المحافظة على المصـــادر الطبيعية، حيُث 
تُمّكـــن مبـــادرات دعـــم المجتمـــع من خالل المشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي المملكة المســـتفيدين من 
تغييـــر حياتهم لألفضـــل ونقلهم من فئـــة الحتياج إلى 

اإلنتاج«. 
وكانـــت الشـــركة قـــد أطلقـــت فـــي العـــام 2016م 
مبادرتهـــا لدعـــم قطـــاع الصناعـــات الصغيـــرة فـــي 
المملكـــة بما يُســـهم في إيجـــاد قيمة مضافـــة للحرف 
التقليديـــة والمـــوارد الطبيعيـــة المتنوعة علـــى امتداد 
الوطـــن كصناعـــة إنتـــاج البـــن والقهـــوة فـــي جـــازان، 
والطائـــف  الباحـــة وعســـير  فـــي  العســـل  وصناعـــة 

والمدينة المنورة ، وتطوير منتجات الورد المحلي. 
وأشـــارت التميمي إلى أن هذه المبـــادرات قد بلغت 
من الجاهزية والســـتعداد مايمكنها مـــن تحقيق األثر 
المرجـــو والمتمثـــل فـــي »إيجـــاد مزيـــد مـــن الفـــرص 
المتميزة في ســـوق العمل، وحفظ الحـــرف التقليدية، 
واإلســـهام في رفاه وتطوير المجتمعـــات المحلية على 

المدى البعيد«. 

األيادي السخية.. وقفة 
مع المجتمع

وعلـــى صعيـــد وقـــوف الشـــركة وموظفيهـــا وأفراد 
أســـرهم مـــع الفئـــات المحتاجة مـــن أفـــراد المجتمع؛ 
فقـــد حققـــت تبرعـــات الموظفيـــن هـــذا العـــام رقًما 
قياســـًيا جديـــًدا منـــذ إنطـــالق البرنامج قبـــل نحو 19 
عاما وذلك من حيث المشـــاركة وحجـــم العطاء، حيث 
بلغـــت قيمة تبرعـــات الموظفيـــن في حملـــة التبرعات 
الســـنوية لشـــهر رمضان لهـــذا العام  6 مالييـــن ريال، 
شـــارك بها 14000 موظف وموظفة، علًما أن الشـــركة 
قـــد تبرعـــت بالقيمـــة ذاتهـــا بهـــدف مضاعفـــة األثـــر 
وتحفيـــز المشـــاركات كمـــا هـــي عادتهـــا فـــي جميـــع 

حمالت التبرعات السنوية.
 

المحافظة على البيئة 
لمواجهة تحديات المستقبل

وعـــن المســـؤولية البيئية التي تضعها الشـــركة على 
عاتقهـــا، قـــال المديـــر العـــام إلدارة حمايـــة البيئـــة، 
األســـتاذ عمر عبدالحميد: »وضعت أرامكو الســـعودية 
إســـتراتيجية شـــاملة لحماية البيئة منذ الستينيات من 
القـــرن الماضـــي، وقد تمت إعـــادة صياغتهـــا على مر 
العقود بما يعكـــس تطور أعمال الشـــركة وتغير أنماط 

التحديات البيئية«.
وبّيـــن أن الشـــركة أسســـت برامـــج متعـــددة لحماية 
الســـتجابة  برنامـــج  مثـــل  الوقائـــي  منهـــا  البيئـــة، 
وخفـــض  مراقبـــة  وبرنامـــج  الزيـــت،  لنســـكابات 

النبعاثـــات مـــن أعمالهـــا الصناعيـــة. كمـــا واجهـــت 
الشـــركة تحديات التغير المناخي بإســـتراتيجية عملية 
وأطلقـــت عـــدة مشـــاريع ومبـــادرات في هذا الشـــأن، 
ومن بينها مشـــروع تقنيـــات الوقود النظيـــف، ومبادرة 
الكربـــون الدائـــري. كمـــا خصصـــت عبـــر البرامـــج 
التطويريـــة للبيئـــة الطبيعيـــة عـــدًدا مـــن المحميـــات 
الطبيعيـــة فـــي مناطـــق أعمالهـــا الرئيســـة، وأطلقـــت 
برنامًجـــا تم بموجبـــه غـــرس مليوني شـــتلة مانغروف 
فـــي ســـاحل خليج تـــاروت  فـــي عـــام 2020م. وكذلك 
تمت إعـــادة إطالق ثـــالث فصائل مهـــددة بالنقراض 
مـــن الحيوانات البرية في موطنهـــا األصلي في منطقة 
الشـــيبة بالربـــع الخالـــي، وذلك فـــي محميتهـــا للحياة 
الفطريـــة والتـــي خصصتهـــا الشـــركة للمحافظة على 
بقاء هـــذه الفصائـــل، لتمنحهـــا فرًصا جديـــدة للحياة 

على مساحة تمتد لما يصل لـ 637 كيلومتًرا مربًعا«.

سمو األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود )آنذاك( يزور جناًحا 
عين المحليين. ألرامكو في إحدى مشاركاتها لدعم المزارعين والمصنِّ

أطلقت أرامكو في عام 2017م مركز قيطان للخياطة في 
المنطقة الشرقية بالمملكة، إلنشاء فرص عمل للنساء الاتي 

يعانين من فقدان السمع.

دشنت أرامكو السعودية في أبريل الماضي مصنع الورد الطائفي 
»روزيار« بمحافظة الطائف.
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غيض من فيض ... وإنجازات ال تتوقف! رصد ألهم ما حققته أرامكو 
السعودية خال عام وطني كامل

تعبيرنا عن حبنا للوطن ال يكون 
بما نقوله عنه بل بما نفعله من 
أجله، وما من وقت أكثر ماءمة 

للتعبير عن ذلك، ورصد ما حققناه 
من إنجازات تعلي شأنه، من يوم 

الوطن الذي نحن على موعد معه 
كل عام لن نخلفه ما حيينا، وملؤنا 

الثقة واليقين بأن من سيجيؤون 
بعدنا سيفعلون كما فعلنا وأكثر، 

بإذن اهلل. 
بين قوَسي يومين للوطن، منصرم 

وحاضر، نستعرض في أرامكو 
السعودية قصص نجاح كثيرة، تمثل 

خطوات مهمة في مسيرة التقدم 
والنماء في المملكة. وهذه السنة 
ُتضاف صفحة مجد جديدة إلى 

تاريخ مملكتنا وشركتنا الحبيبة، 
ففيها كانت أرامكو السعودية محققة 

لإلنجازات في شتى القطاعات 
وحاضرة في مختلف المناسبات 

العالمية واإلقليمية والمحلية على 
حّد سواء. 

أّما عن جوهر عمل الشركة وهو 
إمداد العالم بالطاقة، فا تزال 
أرامكو السعودية نموذًجا عريًقا 

وموثوًقا به با منازع. وفي الصناعة 
واألبحاث، واصلت الشركة مسيرة 
التطوير واالبتكار بعزيمة ال تلين 

وطموح ال يعرف الحدود، وليس من 
المستغرب تسجيلها براءات اختراع 

سنوية في شتى العلوم والمعارف. 
وفي تقنية المعلومات والذكاء 

االصطناعي، ال تزال الشركة رائدة 
ومبادرة، عبر سعيها لتوسيع 

استخدامات الذكاء االصطناعي 
والحوسبة في جميع أعمالها. 

كما أنها استمرت في جهودها 
ومبادراتها لدعم المواطنين أصحاب 
المهن والمنشآت الصغيرة من أقصى 

الجنوب إلى أقصى الشمال. كما 
تألق موظفونا في كل الميادين، 

وحصدت إداراتنا الجوائز المحلية 
والعالمية. وفي كل ما له مساس 
بالبيئة، كانت وال تزال مبادراتنا 
ومظفونا أصدقاء أوفياء للبيئة، 
فالعمل ال ينقطع في المبادرات 

البيئية من محميات نباتية وحيوانية 
في جميع المناطق التي تصلها 

وتعمل فيها أرامكو السعودية. 

محمد العداربة

نجاح إنتاج وتصدير أول 
شحنة من األمونيا الزرقاء 

من المملكة العربية 
السعودية إلى اليابان بدعم 

من وزارة القتصاد والتجارة 
والصناعة اليابانية.

تعاون أرامكو السعودية وشركة 
بيكر هيوز لتأسيس شركة )نوِفل( 

الحلول الالمعدنية للصناعة في 
إطار مشروع مشترك لتطوير 
مجموعة كبيرة من المنتجات 

الالمعدنية.

شراكة معرفية إستراتيجية 
مع »موهبة« ورعاية امتدت 
ألكثر من 18 عاًما اكتُشفت 

من خاللها المواهب الشابة 
الوطنية، وُقّدمت البرامج 

اإلثرائية المتميزة.

تعاون مع فورمول 1 
على ابتكار تقنيات 

المركبات الذي يجعل 
من محرك الحتراق 
الداخلي أكثر فاعلية 

وتناغًما مع البيئة.

إتمام صفقة البنية 
التحتية ألرامكو السعودية 

بقيمة 12.4 مليار دولر 
مع ائتالف دولي من 

المستثمرين.

دعم أرامكو السعودية 
لمرّبي النحل في المدينة 
المنورة يُسهم في توفير 
فرص عمل عديدة، كما 
يساعد في تغيير حياة 

مجموعات كبيرة من 
المواطنين وأسرهم.

رة للربع  نتائج مالية مبشِّ
األول والنصف الثاني من 

عام 2021م.
استثمار أرامكو السعودية 

إلنشاء مشروع سدير للطاقة 
الشمسية والتي من المقرر أن 

تصبح من كبرى محطات 
الطاقة الشمسية في العالم.

رعاية أرامكو السعودية 
لبطولة الغولف للسيدات، 

تُسهم بتعزيز قطاع 
الثقافة والترفيه، وتنويع 
القتصاد، وتوفير فرص 

جديدة للمرأة، بما في 
ذلك مشاركتها في 

الرياضة.
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فوز ست إدارات من 
أرامكو السعودية 

بجائزة الملك 
عبدالعزيز للتميُّز 

والجودة في دورتها 
افتتاح متنزه المانغروف الخامسة.

البيئي في رأس تنورة التي 
تُعد أول محمية طبيعية 
في المملكة مخصصة 
للمحافظة على غابات 

المانغروف.

إطالق حاسوب )الدمام 7( 
فائق السرعة بالتعاون مع 

STC والذي يُعّد من بين 
أقوى عشرة حواسيب في 

العالم.

استمرار أرامكو السعودية 
بتبنيها الثورة الصناعية 

الرابعة، والستفادة 
القصوى من أحدث 

التقنيات الرقمية لتعزيز 
تصّدرها لمشهد البتكار 
الرقمي في قطاع الطاقة 

العالمي.

أرامكو السعودية تدشن، عبر 
مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي، برنامًجا خاًصا 
للحصول على لقاح 

كوفيد-19 ألفراد أسر 
الموظفين من المستحقين.

دعم وتمكين المرأة في 
مصنع »روزيار« للورد 

الطائفي الذي هو أحد 
مشاريع أرامكو 

السعودية للمسؤولية 
الجتماعية التي تُعنى 
بالصناعات الصغيرة.

قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق يدشن برنامًجا 
للتحول لمجابهة تحديات 

المستقبل عبر نموذج 
تشغيل أكثر مرونة 

وتركيًزا على إضافة 
القيمة.

إتمام صفقة البنية 
التحتية ألرامكو السعودية 

بقيمة 12.4 مليار دولر 
مع ائتالف دولي من 

المستثمرين.

التوسع في برنامج أرامكو 
السعودية الصناعي 

الستثماري )نماءات 
أرامكو(، في مجالت 

الستدامة والتقنية 
والصناعة والمواد المتقدمة.
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لـم يكـن هذا العـام مختلًفا بشـكل كبير عـن العام السـابق 2020م؛ عام 
وسياسـة  واقتصاديـة  أنظمـة صحيـة  فيـه  انهـارت  الـذي  النهيـارات، 
وإنسـانية كثيرة حول العالم مع الحدث السـتثنائي الذي عاشـه وسياسـية 
تحـت وطـأة جائحـة كورونـا. هـذا الوبـاء الـذي كان مـن القسـوة بحيث كان 
تجـاوُز الـدول له عبر مختلف مؤسسـاتها بأقل الخسـائر مؤشـًرا يدل على 
قوتهـا وتماسـكها وفاعليـة اإلجـراءات السياسـية والتنظيميـة والتنفيذيـة 

فيها. 
ول شـك أن اسـتمرار الجائحـة هـذا العـام، وتداعـي القتصـاد والصحة 
فـي الـدول المتضـررة لـم يـزل مؤثـًرا علـى أكثـر هـذه الـدول منـذ العـام 

الماضي، وهو ما سيمتد أثره على األرجح لسنوات قادمة. 
بيـن كل هـذه النهيـارات والتداعيـات السـلبية لجائحـة كورونـا، التـي 
تُسـيطر علـى المشـهد العالمـي، نحتفـل هـذا العـام فـي الثالـث والعشـرين 
مـن سـبتمبر الجـاري باليـوم الوطنـي السـعودي الحـادي والتسـعين، ونحـن 
نعيـش رفاهيـة تجـاوز تلـك األزمـة العالميـة بتميُّـز وريـادة فـي مختلـف 

القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة. 
الداخليـة  المؤشـرات  فـي  واألرقـام  باإلحصـاءات  أُثبـت  مـا  وهـذا 
والعالميـة، وكان منهـا، علـى سـبيل المثـال، حصـول المملكـة علـى المرتبـة 
األولـى عالمًيـا فـي ثالثـة مؤشـرات دوليـة خـالل تصديهـا لجائحـة كورونـا 
عامـي 2020 و2021م، وهـذه المراتـب األولـى التـي تحققـت كانـت فـي 
مؤشـري "اسـتجابة رواد األعمال لجائحة كورونا" و"اسـتجابة الحكومة في 
دعـم رواد األعمـال" الصادريـن عـن المرصـد العالمـي لريـادة األعمـال، 
والمرتبـة األولـى أيًضـا فـي مؤشـر "األمـن الغذائـي" الصـادر عـن وحـدة 

الستخبارات القتصادية الدولية. 
اسـتعراض مثـل هـذه المؤشـرات وارتفـاع مراتـب المملكـة فيهـا، خاصة 
فـي ذروة انتكاسـات عالميـة، يعكـس مـدى حـرص واهتمـام المملكـة وهـي 
تواجـه جائحـة كورونـا أن تحافـظ علـى اسـتمرار تنميـة وازدهـار مختلـف 
قطاعـات التنميـة فيهـا، والبقـاء فـي مراتـب عالميـة متقدمـة ومشـرفة. 
وهـذا هـو ديدنهـا منـذ واحـد وتسـعين عاًمـا حتـى اليـوم، وهـو مـا ينعكـس 
علـى شـعور المواطـن باألمـان والعنايـة التـي تقدمهـا لـه حكومتـه الرشـيدة 
وجعـل رفاهيـة وصحـة وأمـان المواطنيـن ومـن يقيـم علـى أراضيهـا أولوية 
أولـى تسـعى لهـا كل األجهـزة الحكوميـة وغيـر الحكوميـة. وهـو ما لمسـناه 
مـن خـالل تقديـم العنايـة الصحيـة الفائقـة لجميـع المواطنيـن والمقيميـن 
أو  اشـتراطات  دون  للجميـع  اللقاحـات  وتوفيـر  بكورونـا،  المصابيـن 

استثناءات. 
رافـق هـذه العنايـة الصحيـة الفائقـة والدقيقـة للحـد مـن انتشـار الوبـاء 
إجـراءاٌت عاليـة الدقـة فـي تنظيـم أكبـر تجمـع بشـري فـي العالـم خـالل 
موسـم الحج للعام الهجري المنصرم، والنتهاء منه دون تسـجيل أي أوبئة 
أو إصابـات، وتمكيـن المسـلمين من جميع أنحاء العالـم في الفترة الحالية 
مـن أداء العمـرة مـن خـالل ضبـط دقيـق لكافـة اإلجـراءات والحتـرازات 

التي تضمن سالمة وأمن المعتمرين وتسهيل أدائهم لعبادتهم دون قلق. 
مـن جانـب آخـر، تقـوم المملكـة العربيـة السـعودية بواجبهـا اإلنسـاني 
والتشـريعي لمواطنيهـا ولمسـلمي العالمـي وهـي تواجـه فـي ثبـات وحنكـة 
سياسـية رصينـة العتـداءات الخارجية المهـددة ألمن وسـالمة مواطنيها، 
وتسـتمر في الداخل بخطى واثقة بدأت مع انطالق رؤية 2030 المباركة 
في مكافحة الفسـاد، وتمكين المرأة، وتنظيم األحوال الشـخصية، والتنوع 
القتصـادي غيـر النفطـي، والعنايـة بالقـوى الناعمـة مـن خـالل مبـادرات 

وبرامج معرفية وثقافية وفنية نوعية في مختلف مناطق المملكة. 
إن هـذا التقـدم المتسـق بيـن الخـارج والداخـل فـي المملكـة العربيـة 
السـعودية، الـذي يسـتمر عاًمـا بعـد عام فـي مختلـف الظـروف والمؤثرات 
التـي تواجههـا المملكـة بصفـة خاصـة أو يواجهـا العالـم كافـة، هـو مـا 
يمنحهـا ميـزة القـوة واألمـان، وهمـا أهـم قيمتيـن يحتـاج إليهمـا المواطـن 
السـعودي فـي حياتـه حتـى يسـتطيع منهمـا النطـالق فـي رحلـة ازدهـار 
ونمـاء مسـتمرين، بمـا يثبت أن المملكة ما تـزال فتية حتى وهي تقف على 

أعتاب العقد العاشر من عمرها المديد. 
* كاتبة سعودية.

في العام العاشر لـ )واي الب(.. الناصر يلتقي 
بالشباب ويستعرض إستراتيجية أرامكو السعودية

داليا درويش، وسكوت بالدوف

مملكة فتّية 
في الحادية 

والتسعين
عبير العلي*

احتفــى المجلــس الستشــاري للقــادة الشــباب 
)واي لب(، مؤخــًرا، بعامــه العاشــر فــي تمكيــن 
الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم فــي جميــع أنحــاء 
الشــركة، حيــث تمثلــت أحــد أهدافــه الرئيســة فــي 
تعزيــز وتحســين تواصــل الجيــل الشــاب مــع اإلدارة 
خــالل  مــن  وتحديــًدا  والتنفيذيــة،  المؤسســية 
الحــدث الرئيــس المتمثــل فــي الجتمــاع العــام مــع 

رئيس الشركة، كبير إدارييها التنفيذيين.
انطلــق  2011م،  عــام  النــور  أبصــر  أن  ومنــذ 
أرامكــو  لتمكيــن شــباب  فــي مســيرة  المجلــس 
الســعودية، وتفعيــل دورهــم واســتنهاض هممهــم، 
ــاة تواصــل بيــن الشــباب  وليكــون حلقــة وصــل وقن
وإدارة الشــركة، وذلــك بهــدف أن يُســهم الشــباب 
ــن  ــا، م ــرض طريقه ــي تعت ــات الت ــل العقب ــي تذلي ف
ــى  ــؤدي إل ــة ت ــول ابتكاري ــكار وحل ــم أف خــالل تقدي
مكــو  ا ألر تيجية  اإلســترا األهــداف  تحقيــق 

السعودية.

مزيٌد من فرص التواصل
وفــي هــذا العــام، اســتضاف )واي لب( فــي 
اجتماعــه العــام، رئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر 
أميــن حســن  المهنــدس  التنفيذييــن،  إدارييهــا 
الناصــر، كمــا نُظمــت جلســتا نقــاش مفتــوح، كانــت 
ــس للخدمــات  ــى للرئي ــب األعل إحداهمــا مــع النائ
الفنيــة، األســتاذ أحمــد عبدالرحمــن الســعدي، 
واإلنتــاج،  للتنقيــب  للرئيــس  األعلــى  والنائــب 
كانــت  فيمــا  النعيمــي،  خالــد  ناصــر  األســتاذ 
األخــرى مــع نائــب الرئيــس للتســويق والمبيعــات 
وتخطيــط اإلمــداد، األســتاذ أحمــد الســبيعي، 
ليتنــاول النقــاش موضوعــات مهمــة علــى صعيــدي 

القطاع والشركة.
وتضمنت موضوعات النقاش ما يلي:
■  إعداد قادة المستقبل في الشركة.

■  صحة الموظفين ورفاهيتهم.
بيئــة  أفضــل  بوصفهــا  الســعودية  ■  أرامكــو 

للعمل.
■  التنوع والشمول.

■  الستدامة وتغير المناخ.

الجاهزية للمستقبل
وخــالل الجتمــاع العــام، الــذي عقده مــع الجيل 
الشــاب مــن موظفــي الشــركة، أبــدى، المهنــدس 
أميــن الناصــر آراءه بشــأن التحديــات والفــرص 
اإلســتراتيجية بالنسبة للشــركة، مطلًعا المشاركين 
علــى مرئياتــه الشــخصية حــول القيــادة والمرونــة 
أرامكــو  مــع  طويلــة  مهنيــة  مســيرة  واقــع  مــن 
الســعودية، كمــا أجــاب علــى نطــاق متنــوع مــن 

أسئلة المشاركين في مجالت متعددة.
وفــي خطابــه للمشــاركين فــي الجتمــاع، أوضــح 
الناصــر أن إســتراتيجيات التنميــة بعيــدة المــدى، 
إلــى جانــب التعامــل الفاعــل مــع أزمــة جائحــة 
زت مــن جاهزيــة أرامكــو الســعودية  كوفيــد-١٩، عــزَّ
مجــالت  علــى  يرتكــز  مســتقبل  نحــو  للمضــي 
الســتدامة  جانــب  إلــى  التنميــة،  مــن  جديــدة 

والموهبة.
مليئــة  فتــرة  كانــت  »لقــد  الناصــر:  وقــال 
بالتحديــات بالنســبة لقطــاع الطاقــة وللعالــم علــى 
حــد ســواء، لكننــي أعتقــد أن المرحلــة األســوأ 

أصبحت وراءنا«.

آراء حول القيادة
وخــالل تفاعلــه مــع الموظفيــن الشــباب فــي 
ق الناصــر إلــى بعــض تجاربــه  الجتمــاع، تطــرَّ
الشــخصية، التــي شــكلَّت قناعاتــه فيمــا يتصــل 

بالقيادة.
وأوضــح الناصــر أن القــادة الناجحيــن يصنعــون 
مــع  ويتعاملــون   ، ويتعهدونهــا ناجحــة  فرًقــا 
القــدرات  لتعزيــز  فرًصــا  بوصفهــا  التحديــات 

والكفاءة.
وقــال الناصــر: »خــالل مســيرتكم المهنيــة ل بُد 
أن تواجهــوا بعــض التحديــات، لكن تلــك التحديات 
ســتجعلكم أقــوى«، مشــيًرا إلــى أن القــادة الذيــن 
يثقــون بقــدرات أفــراد فرقهــم ويعتمــدون علــى روح 
تتصــف بالمرونــة هــم الذيــن بوســعهم صنــع األثــر 

األكبر.

الصحة في العالم الرقمي
وبينمــا أشــاد الناصــر بالصــور المختلفــة التــي 
أســهمت بهــا التقنيــات الجديــدة تجــاه التطــور، إلَّ 
ــه حــذر فــي الوقــت نفســه مــن طبيعــة اإلدمــان  أن
فــي  مفرطــة  حيــاة  أنمــاط  بتبنــي  المرتبطــة 

التصال باإلنترنت.
وقــال الناصــر: »يســألني بعضهــم مــا الــذي 
ــي ســأقول شــيًئا  ــدون أنن ــك، ويعتق ــضُّ مضجع يُق
يرتبــط بعالــم األعمــال. لكــن مــا يقلقنــي هــو 
الصحــة فــي جانبهــا المرتبــط بالعالــم الرقمــي؛ 
ألننــا جميًعــا، والشــباب منــا على وجــه الخصوص، 
لالنشــغال  الســلبية  لآلثــار  نتعــرض  أن  يمكــن 
المســتمر بالتقنيــات الجديــدة، فننزلــق إلــى فقدان 

التصال بأكثر األمور أهمية«.
وأضــاف قائــاًل: »جائحــة كوفيــد-١٩ أبــرزت 
أهمية المحادثات الشــخصية المباشــرة، والحاجة 
إلــى البقــاء علــى تواصــل مــع اآلخرين؛ يجــب علينا 
أن نحافــظ علــى اللمســة اإلنســانية التــي تربطنــا 
بعضنــا ببعــض، وأنــا قلــق بشــأن اآلثــار المحتملــة 

على المجتمع إذا ما قررنا تجاهل ذلك«.

التحقوا بـ )واي الب(
مــن جانــب آخــر، أوضــح الناصــر أن إحــدى 
ــروا أنفســهم  الطــرق التــي يمكــن للشــباب أن يحضِّ
مــن خاللهــا لمواجهــة التحديــات التــي تنتظــر 
الشــركة وإعطــاء مســيرتهم المهنيــة وكفاءتهــم 
دفعــة إلــى األمــام، تتمثــل فــي اإلســهام والمشــاركة 
بينهــا  الشــركة المختلفــة، ومــن  عبــر منصــات 

المجلس الستشاري للقادة الشباب )واي لب(.
ولــدى ســؤاله مــن قبــل أحــد المشــاركين بشــأن 
مســتقبل  إن  الناصــر  قــال  للمســتقبل،  رؤيتــه 
الشــركة يبــدو مشــرًقا، ألنــه ســيُصنع مــن قبــل مــا 
ه أعظــم ذخائــر الشــركة، وهــم موظفوهــا  عــدَّ

الشباب.
وقــال الناصــر: »أعظم إنجــازات الشــركة تتمثل 

في الكفاءات التي لطالما صنعناها«.
ويمثــل الموظفــون الشــباب النســبة األكبــر مــن 
القــوى العاملــة فــي الشــركة، ممــا يعنــي أن بإمــكان 
أرامكــو الســعودية التعويــل علــى الطاقــة والــذكاء، 
ــٌل شــاب مؤهــل بالشــكل  ــا جي ــى بهم ــن يتحلَّ اللذي

الصحيح للتحديات المقبلة.
وأوضــح الناصــر أن الشــركة تعــوِّل علــى العمــل 
الجــاد والمرونــة مــن قبــل موظفيها الشــباب، ولكن 
بالنظــر إلــى المواهــب والقــدرات واإلســهامات 
ــا بعدهــا  ــة وم ــل األلفي ــو جي ــي يظهرهــا موظف الت
حتــى اآلن، فمــن الواضــح أنهــم ســيكونون علــى 

قدر التحديات التي تنتظرهم.
وأضــاف الناصــر: »إذا مــا ســألتموني، ســأقول 
إن الســر يكمــن فــي المرونــة؛ لــن تكــون الحيــاة 
ســهلة المنــال علــى الــدوام، ويجــب عليكــم أن 
مــع  والتكيــف  التأقلــم  علــى  قادريــن  تكونــوا 
التغيــرات، وتجنــب أخــذ األمــور علــى محمــل 
ــى محمــل  ــي أخــذت األمــور عل ــو أنن شــخصي. ول
شــخصي، أو تعاملــت بشــكل ســلبي مــع مــا أتلقــاه 
مــن مالحظــات خــالل مســيرتي المهنيــة، لكنــت 

اآلن أمضي في مسار مختلف تماًما«.
وقــال الناصــر: »فــي نهايــة المطــاف، إذا كنتــم 
ــون بالكفــاءة، فــال شــك أنكــم ســتلعبون دوًرا  تتحل

مهًما في نجاح فرقكم«.

الناصر أثناء تفاعله مع الجيل الشاب في الشركة أثناء االجتماع العام الذي استضافه )واي الب(.
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 ،91 حيـن هممـُت بالكتابـة عـن اليـوم الوطنـي السـعودي 
تـراءت فـي مخيلتـي قائمـة طويلـة مـن المفاخـر والمنجـزات 
التـي ل تكفـي عشـرات المقـالت إليفائهـا حقهـا مـن الذكـر، 
ومنهـا: الصناعـة، والقتصـاد، والبيئـة، والسياسـة، والطاقـة، 
والسـتثمار، وغيرهـا الكثيـر.. لكنـي فـي الواقـع كنـت أتطلـع 
للكتابـة عـن أمـر مختلـف؛ أمـر واحـد فقـط يمكـن القـول عنـه 
بثقـة وقناعـة بأنـه نمـوذج يعّبـر بجـالء عـن مملكتنـا الحبيبـة 

وانطالقتها بحكمة وعزم نحو المستقبل. 
هذا األمر دون أدنى شـك هو التعليم، فالتعليم هو األسـاس 
والقاعـدة الصلبـة التـي تقـف عليهـا بثبـات كل الطموحـات 
والمنجـزات األخـرى، وإذا كان هنـاك مقيـاس لتقـدم وحضارة 
األمـم وتميزهـا، فـإن ذلـك المقياس حتًمـا هو التعليـم قبل أي 

شيء آخر مهما كانت أهميته.
عـادت بـي ذاكرتـي لمقـال قديـم بعنـوان )مـن قلـب جامعـة 
أبريـل   30 بتاريـخ  المدينـة  كتبتـه فـي صحيفـة  هارفـارد(، 
2014م عّبـرُت فيـه حينها عن حلم كان يراودني وكثيرين جًدا 
غيـري، أل وهـو رؤيـة قطـار تعليمنـا متحـرًرا مـن القيـود التـي 
كبلتـه طويـاًل، ومنطلًقـا بأقصـى سـرعة نحـو منافسـة أفضـل 
دول العالـم وأكثرهـا تقدًمـا. وكان ممـا كتبتـه بحسـرة وألم في 
ذلـك المقـال: »ل يمكـن أن نـدع الطـالب ينتظرون وقًتـا أطول 
بحاجـة  نحـن  يسـتحقونه،  الـذي  التغييـر  علـى  ليحصلـوا 
لتغييرات راديكالية، تسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، 
يكـون فـي مقدمتهـا تطويـر أنظمـة التعليـم ومناهجـه«، التـي 
ظلـت عصيـة علـى أي محـاولت تطويـر حقيقيـة لقرابـة 28 

عاًما.
بعـد ذلـك بعاميـن فقـط، وتحديـًدا فـي 25 أبريـل 2016م، 
انطلقت رؤية 2030 الميمونة، التي جعلت أحالم السـعوديين 
واقًعـا ملموًسـا يـرى النـور فـي كافة المجـالت، وفـي مقدمتها 
التعليم، الذي وضعته الرؤية على رأس اهتماماتها وأولوياتها.

 وعلـى الرغـم مـن جائحـة كورونـا التـي أربكت العالـم برمته 
بشـكل لـم يسـجل التاريـخ لـه مثيـاًل مـن قبـل، إل أن المملكـة 
اثبتـت -وقـت أحلـك الشـدائد- أنهـا تقـف واثقـة علـى قاعـدة 
صلبـة تسـتمد قوتهـا من قيـادة حكيمة وشـعب مخلـص محب، 

وموارد يتم استثمارها في بناء اإلنسان وتنمية المكان. 
وكمـا قـال وزيـر التعليـم، الدكتور حمـد آل الشـيخ: »إن غاية 
وتطبيـق  الدراسـية  والخطـط  للمناهـج  الحاصـل  التطويـر 
مسـارات الثانويـة والفصـول الثالثـة هـي بنـاء إنسـان يمتلـك 
مهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية 
الرابعـة ووظائف المسـتقبل، والمشـاركة في التنميـة الوطنية، 
والقـدرة علـى المنافسـة عالمًيـا«، مبشـًرا أبنـاء وبنـات الوطـن 
ويسـتثمر  لطموحاتهـم،  يسـتجيب  متطـور  تعليمـي  بنظـام 

قدراتهم ومهاراتهم، ويعزز من مشاركتهم لخدمة وطنهم.
وإضافـة لبرامـج التطويـر، فـإن النتائـج المتحققـة كثيـرة 
ويصعـب حصرهـا، وآخرهـا كمثـال مـا شـهد بـه الغريـب قبـل 
القريب، ومنه إشادة وزير التعليم اإليطالي ومنظمة اليونسكو 
بنجاحـات المملكـة فـي التعليـم اإللكترونـي والتعليـم عـن بعد، 
حيـن أطلقـت منصـة »مدرسـتي« بأحـدث المعاييـر العالميـة 
وتجـاوز عـدد زياراتها مليـار زيارة، والتقـدم الملحوظ للمملكة 
ر المملكـة للـدول  فـي مؤشـرات الختبـارات الدوليـة، وتصـدُّ
العربيـة فـي البحـث العلمـي وفًقـا لمؤشـر »نيتشـر« 2021م، 
ووصـول 15 جامعـة سـعودية ضمـن أفضـل الجامعـات عالمًيـا 
وعربًيـا. والقائمـة تطـول، والقـادم أجمـل وأفضـل، بحول اهلل. 

وكل عام والوطن بألف خير وتقدم ورقي.
* كاتب وأكاديمي سعودي.

مالمح مستقبل مشرق
»أشعر بالســـعادة وأنا أرى 
وطنـــي الكبير يتألق ويرســـم 
مالمـــح المســـتقبل، فـــي ظل 
ميـــن  لحر ا م  د خـــا يـــة  ا ر
العهـــد،  وولـــي  الشـــريفين 
حفظهمـــا اهلل، ومـــن خـــالل 
خارطة طريـــق تتمثل في رؤيـــة 2030، التي تقود 
النهضة الشـــاملة للوطن في مختلـــف المجالت. 
لقد رأينا بـــأم أعيننا كيف تنامـــت اإليرادات غير 
النفطيـــة، وتـــم تمكيـــن المـــرأة مـــن التواجد في 
ســـوق العمل، وتعزيز مستوى التنافســـية في بيئة 

العمل، والمضي نحو حماية البيئة«
عبداهلل سالم المانع
مالحظ أشغال، إدارة إنتاج الغاز في جنوب الغوار

ذكرى البهجة والفرح 
»اليـــوم الوطني هـــو ذكرى 
عظيمـــة تُعيـــد إلـــى قلـــب كل 
لبهجـــة  ا مشـــاعر  ســـعودي 
والفـــرح والفخـــر والعتـــزاز، 
كمـــا تُعيد أيًضا ذكـــرى الملك 
ل  آ يـــز  لعز عبدا لمؤســـس  ا
ســـعود، رحمه اهلل، الـــذي قاتل وناضل في ســـبيل 
توحيـــد هـــذه األرض المباركـــة. وفـــي ضـــوء رؤية 
المملكة 2030، تســـتمر مســـيرة اإلنجـــازات، التي 
من ضمنها بنـــاء مجتمع حيوي يتبنـــى أنماط حياة 
حديثـــة، والهتمـــام بالمواقـــع األثريـــة، وتعزيـــز 
مشـــاركة المـــرأة فـــي القـــوى العاملـــة. أمـــا علـــى 
الصعيـــد القتصـــادي، فقـــد نمت أصـــول صندوق 

الســـتثمارات العامـــة بشـــكل كبير، وارتفع إســـهام 
المنشآت الصغيرة والمتوســـطة في الناتج المحلي 

اإلجمالي«
أسماء باخشب
محللة نظم أعمال، إدارة خدمات النقل والمعدات

وطننا األخضر
فرصـــة  الوطنـــي  »اليـــوم 
المملكـــة  تاريـــخ  لســـتذكار 
العريـــق، وكيـــف أصبحت على 
ما هـــي عليـــه اآلن. وإنجازات 
تســـعها  ل  ةٌ  كثيـــر لوطـــن  ا
الســـطور، ولعل من بين أهمها 
في مجال الصحة والبيئة والســـتدامة، الســـتجابة 
الفاعلة لفيـــروس كوفيد-١٩. وهنـــاك أيًضا مبادرة 
مشـــروع الســـعودية الخضـــراء، ومشـــروع ســـدير 
للطاقة الشمســـية، أحـــد أكبر المشـــاريع من نوعه 
علـــى مســـتوى العالم، ومدينـــة )ذا لين( فـــي نيوم، 
مدينة المســـتقبل والتقنية الحديثة والبيئة الخالية 

من النبعاثات الكربونية والتلوث«
أحمد خالد
مدرب المهارات الصناعية، إدارة التخطيط 
والمساندة ألعمال الغاز

وطن الجميع
»حـــب الوطن هـــو البذرة 
التـــي تَِلـــد لنـــا المســـتقبل. 
التـــي  والمملكـــة هـــي األم 
تحنـــو علينا دوًمـــا بعطائها، 
وهـــا  نحـــن اليـــوم نحتفـــل 
علـــى  ًمـــا  عا  91 ر  بمـــرو

توحيدها. لقـــد قدمت لنا المملكـــة الكثير مما 
يعجز عنـــه الوصف واإلحصـــاء. ويكفينا فخًرا 
أنها فـــي جائحـــة كورونـــا، أثبتـــت للعالـــم أنها 
األمـــن  لنـــا  قدمـــت  حيـــث  الجميـــع،  وطـــن 
مـــت الرعايـــة الصحيـــة  والطمأنينـــة، كمـــا قدَّ
للمواطن والمقيم على حد ســـواء. إنها مســـيرة 
وطـــن حافلة باإلنجـــازات العظيمـــة، والهتمام 

الدائم بأبنائه وشعبه«
لولوة حمد الجار
كاتبة إدارية، إدارة أعمال الكمبيوتر في مركز إكسبك

حياة المستقبل
»يأتـــي الحتفـــال باليـــوم 
الوطنـــي فـــي خضـــم عديد 
مـــن المشـــاريع والخدمـــات 
لمملكـــة  ا متهـــا  قد لتـــي  ا
علـــى  والمقيميـــن  لشـــعبها 
أرضهـــا، لتحوز الريـــادة في 
مختلـــف المجـــالت، مـــن حيث حجم المشـــاريع 
الكبيـــرة والمؤثـــرة، التـــي تـــزرع فـــي قلـــب كل 
مواطـــن الشـــعور بالفخـــر واألمـــن. وفـــي رحلـــة 
الوصول إلـــى القمة، هناك عديد من المشـــاريع 
القائمـــة، من بينها مشـــروع )ذا لين( في منطقة 
نيـــوم. وكـــم أشـــعر بالفخـــر الكبير وأنا أشـــاهد 
إطـــالق أكاديميـــة )ســـدايا(، التـــي تهـــدف إلـــى 
تدريـــب وتأهيـــل الخبـــراء فـــي مجـــال تحليـــل 
البيانـــات والـــذكاء الصطناعـــي، ليتمكنـــوا مـــن 
نهضـــة  فـــي  تُســـهم  تنمويـــة  مشـــاريع  إنشـــاء 

المجتمع«
سلطان فهد الشريف
محلل أمن المعلومات، إدارة دعم أنظمة الموارد البشرية

رسائل حب إلى الوطن
سارة مطر

تعليٌم يسمو

به الوطن

د. سعود كاتب *

لعـــل أحد أصعـــب المواقف التـــي يمكـــن أن يمر بها أحدنـــا هي حين 
ُيســـأل عن مشـــاعره تجاه الوطن، فاألمر مشـــابه للتعبير عن المشـــاعر 
تجـــاه األم. وال شـــك أن الوطـــن لـــه معنـــى األمومـــة، حيـــث ُيعطـــي دون 
مقابـــل فتفيـــض لـــه المشـــاعر بمـــا ال يصفـــه الـــكام، ولهـــذا ال يليـــق 

بمقامه سوى مقال القلوب.

وفـــي مناســـبة اليـــوم الوطني، التقت )القافلة األســـبوعية( بعدد 
عـــن  القلـــب  الذيـــن تحدثـــوا حديـــث  والموظفـــات،  الموظفيـــن  مـــن 
مشـــاعرهم تجاه الوطن األم، وهو يحتفي بمياده الحادي والتســـعين، 
معبريـــن عـــن فخرهـــم بمـــا يحققـــه مـــن إنجـــازات عديـــدة علـــى كافـــة 

األصعدة.

ال تفوتوا فرصة المشاركة في احتفاء مركز الملك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي )إثراء( بذكرى  اليوم الوطني 91  عبر 
باقة من البرامج والفعاليات تحت شعار »ألحان الثرى« 

وذلك في الفترة من 22  إلى 25 سبتمبر 2021م..
لاطاع على فعاليات اليوم الوطني في إثراء والحصول على التذاكر
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شاهد على مراحل عديدة من التطورات في مرحلة ما بعد النفط..

البلوشي: أرامكو السعودية حافلة بالتنوع.. 
والمملكة تصنع المستقبل بسواعد أبنائها

مـــرت المملكـــة العربية الســـعودية خالل فتـــرة زمنية 
قصيـــرة نســـبًيا بمراحـــل هائلـــة مـــن التطـــورات، وقـــد 
انطلقت مســـيرة تلـــك التطـــورات وتوقـــدت جذوتها في 
المنطقـــة الشـــرقية مـــن بالدنـــا الحبيبة، حيث شـــهدت 
ميـــالد أرامكـــو، عمـــالق النفـــط الـــذي يتصدر مشـــهد 

الطاقة العالمي برمته.
لســـتعادة جزء مـــن ذلك الماضـــي ولتســـليط الضوء 
على بعض تلك التغيرات كان لـ )القافلة األســـبوعية( 
هـــذا الحوار مـــع األســـتاذ علي محمـــد البلوشـــي، الذي 
تصرمـــت أكثر مـــن ثالثين عاًما منذ أن أســـدل الســـتار 

على مسيرته المهنية مع أرامكو السعودية.
البلوشـــي بمثابة أب من آباء أســـرة الشـــركة الكبيرة؛ 
حيـــث ل يألو جهًدا فـــي إبقـــاء أواصر التواصـــل ممتدة 
بيـــن أجيالهـــا المتعاقبة، ســـواء من خالل ســـعيه لتطوير 
خدمـــات موظفيهـــا المتقاعدين، أو حرصـــه على تنظيم 

لقاءات لم الشمل للموظفين األجانب في المملكة.

ارتبطـــت مســـيرتك المهنيـــة منـــذ بداياتهـــا 
باألحياء الســـكنية في أرامكو السعودية؛ حدثنا 

عن تلك البدايات األولى.
فـــي الفتـــرة التي التحقـــت فيهـــا بالعمل في الشـــركة 
فـــي بدايـــة الســـتينيات، كان الســـعوديون قـــد ابتـــدؤوا 
يســـكنون للتو فـــي أحيائها الســـكنية، بعد أن اســـتفادوا 
مـــن فـــرص التدريـــب والتعليـــم التـــي وفرتهـــا الشـــركة، 

وبدؤوا يتقلدون أدواًرا أكبر تدريجًيا.
كنـــت أول ســـعودي يعمـــل كناظـــر لخدمـــات الحـــي 
ـــن علينا كجيل  الســـكني في بقيق. وفي وقتهـــا، كان يتعيَّ
إثبـــات جدارتنـــا بمثل هـــذه المناصـــب، لنمهـــد الطريق 

أمام األجيال المقبلة لقيادة دفة الشركة.

ر  كنَت شـــاهًدا علـــى مراحل عديدة مـــن التطوُّ
شـــهدتها تلـــك األحيـــاء. ما هـــي المشـــاهد التي 

تستوقف ذاكرتك على هذا الصعيد؟
فـــي البدايـــات، كنـــا نســـعى لتطويـــر مجموعـــة مـــن 
المواطنيـــن لإلشـــراف على خدمـــات أحياء الســـكن في 
الشـــركة، مـــن خـــالل إرســـالهم إلـــى برامـــج تدريب في 
معاهـــد مرموقة، ليأتـــوا ويطبقوا مـــا تعلموه مـــن أفكار 
ونظريـــات وتجـــارب، أســـهمت فـــي تطوير هـــذه األحياء 
وتحســـين الخدمات فيها، لترتدي حلـــاًل أجمل مع مرور 

الوقت، وتصبح بيئة أفضل للعيش.

وأتذكر وقتهـــا أن خدمـــات الطعام فـــي األحياء كانت ميثم الموسوي
تحتـــاج إلـــى التطويـــر، فســـعينا فـــي بقيـــق إلـــى إضافة 
األكالت الشـــعبية الســـعودية إلـــى قوائـــم الطعـــام، لرفع 
المتاحـــة  خيـــارات  تنـــوع  وتعزيـــز  الخدمـــة،  جـــودة 
للمســـتفيدين. وقـــد نالـــت هـــذه الجهـــود استحســـان 
الموظفيـــن الســـعوديين واألجانـــب على حد ســـواء، وتم 

اعتماد هذا النظام في بقية األحياء التابعة للشركة.
أيًضـــا، كان هنـــاك اهتمام كبيـــر بتطويـــر األحياء من 
الناحية الجمالية من خالل زراعة األشـــجار، كما ســـعينا 
إلعـــادة تأهيل الشـــاطئ فـــي رأس تنورة لحمايـــة البيئة، 

ولتمكين األفراد واألسر من الستمتاع بوقتهم هناك.
وفـــي الظهـــران، أتذكر أننـــا عملنا على إعـــادة إعمار 
بعـــض المنـــازل القديمـــة، وكذلـــك إصـــالح وتحديـــث 
المواقـــع الترفيهيـــة والخدميـــة فـــي األحيـــاء، بمـــا فيها 
إنشـــاء مبنـــى المجمـــع ليكـــون مركـــًزا لخدمـــات أحياء 

السكن، وكذلك تطوير قاعة الديوان لالجتماعات.

وما هي أهمية الخدمات التـــي تقدمها األحياء 
الســـكنية بالنســـبة للموظفيـــن؟ وكيـــف كنتـــم 

تتأكدون من أن جودتها مرضية؟
أهميـــة هـــذه الخدمـــات تكمن فـــي أنها ســـبب لراحة 
الموظفيـــن وســـعادتهم، وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى أدائهم 
ألعمالهـــم علـــى أكمـــل وجه، كمـــا أنهـــا عامـــل مهم في 

اجتذاب أفضل الكفاءات والقدرات للشركة.
وفيمـــا يتصل بجـــودة هـــذه الخدمات، كان مـــن المهم 
جًدا تحســـين العالقة مع الســـكان وتطويرها، من خالل 
الســـتماع مباشـــرة ألســـر الموظفيـــن مـــن أجـــل معرفة 
المشـــكالت الصغيرة والكبيرة التي يعانون منها ومحاولة 
حلِّها، وتبيُّـــن مواطن القصور وتالفيهـــا. كما كنا نحرص 
علـــى القيـــام بزيـــارات دوريـــة لألحيـــاء الســـكنية فـــي 
المواقـــع المختلفة، ومن ضمنها في ذلـــك الوقت األحياء 
التابعـــة لمحطـــات التاباليـــن، وذلـــك للتأكـــد مـــن توفر 
الخدمات بشـــكل مناســـب للســـكان. وأخيًرا، عمدنا إلى 
الستعانة بالشـــركات العالمية المتخصصة لتنفيذ بعض 

المشاريع وتقديم الخدمات بالشكل المناسب.

كان لـــك نشـــاط كبير فـــي تعزيـــز التواصل مع 
األجيال الســـابقة للشـــركة، ما هـــو الدافع الذي 

انطلقت منه في هذا المجال؟
عندمـــا كنـــت فـــي مقتبـــل العمـــر، كنـــت أشـــترك في 
بعض األعمال التـــي تُعنى بتزيين بعض مرافق الشـــركة، 
وكذلـــك فـــي تنظيـــم األنشـــطة الرياضيـــة. ومنـــذ ذلـــك 

الحين، ومن خالل مســـيرتي المهنيـــة، نجحت في تكوين 
عالقـــات قويـــة مـــع الجميـــع، وتعلمـــت فـــن التعامل مع 
الناس على اختالف مشـــاربهم، وهـــذا زرع في قلبي حب 
التفاعـــل مع أســـرة أرامكـــو الســـعودية بجميـــع أجيالها 

التي أسهمْت في بنائها.
وبعـــد تقاعدي، عملت على تأســـيس الجمعية الوطنية 
للمتقاعديـــن فـــي المملكـــة، وكذلـــك تأســـيس اللجنـــة 
الستشـــارية لمتقاعدي أرامكو الســـعودية، وذلك بهدف 
تحســـين الخدمـــات المقدمـــة للموظفيـــن المتقاعديـــن 
خصوًصـــا في الشـــركة، وكان هناك تعـــاون كبير من قبل 
اإلدارة على هـــذا الصعيد. كما حرصت على اســـتضافة 
اللقـــاءات بين موظفي الشـــركة المتقاعديـــن والحاليين، 
حيـــث كان لها أثر طيب في إبقاء التواصل مع أشـــخاص 

قدموا الكثير للشركة وأسهموا في صنع مسيرتها.

كان لك قصب الســـبق أيًضا فـــي تنظيم لقاءات 
لم الشـــمل لموظفـــي الشـــركة األجانـــب. ما هي 

الجهود المبذولة في هذا الشأن؟
مـــن خـــالل برنامـــج لـــم شـــمل الموظفيـــن األجانب، 
أحضرنـــا قرابـــة 2500 شـــخص مـــن موظفـــي الشـــركة 
الســـابقين وأفراد أســـرهم من مختلف البلـــدان، ليعودوا 

إلى زيارة المملكة في السنوات الماضية.
اســـتقبلنا أول مجموعـــة فـــي عـــام 2000م، ثـــم كانت 
هنـــاك زيـــارات أخـــرى فـــي األعـــوام 2009م و2015م 
و2019م. وفـــي هـــذه الزيـــارات، نظمنا زيـــارات للمناطق 
األثريـــة والســـياحية فـــي مختلـــف مناطق المملكـــة، كما 
ن البرنامج زيارة األحياء الســـكنية للشـــركة ومرافق  تضمَّ
أعمالهـــا. وهنـــاك زيارة أخـــرى من المقـــرر أن تكون في 
شـــهر مارس من 2023م. وهذه المرة، ســـيكون البرنامج 

موســـًعا بالســـتفادة من الخدمـــات التي توفـــرت حديًثا، 
والمواقع السياحية الجديدة التي فتحت أبوابها.

وما هـــي أهمية الســـياحة فـــي إبـــراز الجوانب 
الثقافيـــة الوطنية؟ وكيـــف ترى المشـــهد اليوم 
مـــع التوجه نحـــو تعزيز النشـــاط الســـياحي في 

ضوء رؤية المملكة؟
هنـــاك توجه واضـــح من قبـــل الدولة للعنايـــة بالتراث 
والمحافظـــة عليـــه، وإعـــادة تهيئـــة المواقـــع األثريـــة 
والتراثيـــة لســـتقبال الســـياح والـــزوار. وقـــد حدثت في 
التطويـــرات  مـــن  عديـــد  ا،  مؤخـــًر الصـــدد،  هـــذا 
والتســـهيالت، ومن ضمنها الفيزا الســـياحية على سبيل 
المثـــال. ولهـــذا الحـــراك أهميـــة كبيـــرة مـــن ناحيـــة 
اقتصاديـــة، وكذلك إلبـــراز الجانـــب التراثـــي والتاريخي 

للوطن لمختلف الشعوب األخرى.

أخيـــًرا، عايشـــت مرحلـــة زمنية انتقلـــت فيها 
المنطقـــة الشـــرقية، والمملكة عموًمـــا، من طور 
إلى طـــور، في ظـــل النهضة التي شـــهدتها مرحلة 
ما بعد إنتـــاج النفـــط. كيف تصف المشـــهد بين 

أمس واليوم؟
أتذكـــر فـــي صغـــري أن الخبـــر كانـــت أشـــبه بقريـــة 
صغيـــرة تعتمـــد بشـــكل رئيـــس علـــى نشـــاط الصيـــد 
البحري، وكثير من مســـاكنها من بيوت السعف والنخيل، 
قبـــل انتشـــار بيـــوت الطيـــن والحجـــر. لكـــن المنطقـــة 
ســـرعان ما خاضـــت مراحـــل متســـارعة من النمـــو بعد 
اكتشـــاف النفـــط، شـــأنها في ذلك شـــأن جميـــع مناطق 
البـــالد، فجـــاءت خدمـــات المـــاء والصـــرف الصحـــي 
والكهربـــاء، وتطـــورت كافـــة جوانـــب الحيـــاة، بمـــا فيها 
القتصـــاد والتعليـــم والصحة والمواصـــالت والتصالت 
وغيرهـــا، ولعبت أرامكو الســـعودية دوًرا مهًما ضمن هذا 
التطـــور. وقـــد واكـــب النمـــو الســـكاني تلـــك التطـــورات 
الســـريعة، حتـــى تحولـــت الخبر ومـــا حولها إلـــى مدينة 

حديثة في غضون فترة ليست بالطويلة.
اليـــوم، تقـــف مملكتنـــا الحبيبـــة علـــى أعتـــاب مرحلة 
جديـــدة من التغييرات الطموحة والمشـــاريع الكبيرة، في 
ضوء رؤية قيادتها الرشـــيدة، ليشـــمل التغييـــر قطاعات 
عديدة مـــن بينهـــا الصناعة والتقنيـــة والتنمية البشـــرية 
والرياضـــة  الترفيـــه  وكذلـــك  القتصاديـــة،  والبيئـــة 
والســـياحة. وتقع على عاتق األجيال الجديدة مســـؤولية 
المشـــاركة فـــي تحقيـــق هـــذه الرؤيـــة لتصنـــع بالدنـــا 

مستقبلها المشرق.

ُتظهر الصورة بدايات المسيرة المهنية للبلوشي في قسم التدريب، حيث 
انتقل الحًقا للعمل في األحياء السكنية التابعة للشركة.

البوابة الرئيسة 
للحي السكني

في الظهران
عام 1955م.



11
القافلة األسبوعية      22 سبتمبر ٢٠٢١ 

نقٌش على رئِة الخزامى...!

،
ِ

هنالك حذَو القلب
يمتد ساحُلْه

ْت سنابُلْه تثاءَب يف صدري َفَرفَّ

رسيرٌ ِمن األحالِم
والضوُء حارٌس

على جفِنه مرَّت خفيًفا أنامُلْه!

إىل حني أْن تصحو الحقوُل 
ه
ِ
بصدر

ُت ورًدا تشتهيه جداوُلْه
ِ
سُيْنب

 
ِ
شهيًّا كطعِم الحبِّ يف شكل

ُقبلٍة
تناهيُدها فوَق الشفاِه تغازُلْه

سماواُته الزرقاُء
بحرٌ مؤجٌل

يبلُِّل أنفاَس املحبنَي هاطُلْه

عصافرُيه رسُب الكالِم،
بريُده

 رسائُلْه
ِ
َبٌة باسِم الحنني ُمَعذَّ

ُينيخ ركاَب الورِد …
ه / الخزامى

ِ
أوتاُد عطر

ويف صحراِء روحي قبائُلُه

ه
ِ
وما الرمُل إال هاجٌس يف ضمري

تغنِّيه ريٌح
شعر/ حوراء الهميليواألغاين خالخُلْه

سبتمرب 2021م

على أرضِه تعدو الحكاياُت
 

ٍ
 عشيب

ٍ
مثلما تسابُق يف سهل

أيائُلْه

له
 وجُه طفوليت

ِ
يف مرايا العمر

مالمحيَ السمراُء،
شعري،
جدائُلْه

له 
صوُت أمي،

 بوِحها
ِ
ج يف تهدُّ

عروٌج خفيٌّ باركته نوافُلْه

له شهقُة الحناِء يف كفِّ جديت
 خماِئُلْه

ِ
بت لوَن املغيب إذا خضَّ

له ما لقليب …
كلما الليُل طاف يب

أعوُد إىل وجهي القديم أسائُلْه:

 عبقريٍّ تزنَّلْت
ٍ
على أيِّ كون

بدوُرك حىت تصطفيها منازُلْه؟

وهل كان معىنً مطمئنًّا تريُده؟
 تناضُلْه

ِ
 الجراح

ِ
برغِم تباريح

وهل كان وعًدا
يف ابتهاالِت عشِقه

 بعد هذا تباهُلْه؟
ٍ

بأيِّ كتاب

 ترتجي غرَي عطِفه
ٍ
وأي مصري

ه حلُم الخلوِد تطاوُلْه
ِ
ويف جيب

مىت احتجَت أْن ترنو إليه؟
وكلما تناديِه ِمن أقصاَك

يرتدُّ قائُلْه :

أناَك أنا
 / حقيقٌة

ِ
َوْهُم الرساب

ْتَك تشهَّ
يا ماًء سيظَمأُ حامُلْه

محاولٌة تكفيه؟!
ال ُيكتفى بها

فحتَّام يا قليب الصغري تحاوُلْه؟!!

طفولُته الخرضاُء
درٌب معبٌد

إىل الحبِّ
حيث الحبُّ قد عزَّ نائُلْه

أٌب / طيُنه القديسُّ
واألُم / واحٌة

تؤمُّ بساتنَي الحياِة فسائُلْه

هَو البيُت

ِ
بيُت الروح

والقلُب طفُلُه
ونحن وأشعاري الصغار عوائُلْه

 اغتسااًل
ِ
ركضُت إىل النبع

تلوثْت خطايَ وطيين جلََّلْته 
رذائُلْه

وما ثم نبٌع هادرٌ غري جوِده
يشقُّ طريًقا تستحيُل مداخُلْه

وما ثم عزٌف هادئٌ غري صوِته
؛ يناجيه عشِّ

يك تؤوَب بالبُلْه

ِ
أشدُّ رحاَل النور
ى يحملين الرسُّ

 ُتغري الجماَل جمائُلْه
ٍ
إىل وطن

 أنازُلْه
ِ
إذا ابزتَّين سيُف الحنني

، والحبُّ قاتُلْه! يقاتلين بالحبِّ
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