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شابة في الستين ..تفتحُ أبوابها للطالبات
ّ
بوصلتها جهة المستقبل

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن حتتفل بذكرى إنشائها

توفيـــق اهلل ،فيمـــا هـــو عليـــه اآلن ،وأوصـــى الطـــاب
والطالبـــات باالجتهاد ،إذ أنهم شـــركاء في بنـــاء الوطن،
بما يكتسبونه من العلم والعمل في خدمته.
ً
وأشـــار ســـم ّوه إلـــى إنجـــازات الجامعـــة ،خاصـــة في
الســـنتين الماضيتين ،بعد تمكينها مـــن نظامها الجديد،
وإلباســـها حلة البرامـــج المتعددة .كما أ ّكـــد على ضرورة
تنمية وتطوير القـــدرات والمهارات الشـــخصية ،وإدراك
أن الطالب لن يحققوا شـــي ًئا إال بتلـــك القدرات الذاتية،
فال شـــيء يم ّكـــن اإلنســـان ،إال تمكينه لنفســـه ،وهذا ال
يتـــ ّم إال بالمثابـــرة والعمـــل علـــى تطويـــر المهـــارات
والقدرات الذاتية.

محمد العداربة

الظهـــران  -في عـــرس أكاديمـــي كبير ،وســـط أجواء
مفعمـــة بالفـــرح والتفـــاؤل ،وترتيبـــات في غايـــة الروعة
واإلتقان ،احتفلـــت جامعة الملك فهد للبتـــرول والمعادن
األســـبوع الماضي بذكرى مرور  60عا ًما على تأسيسها.
تـــم ذلك بحضـــور صاحب الســـمو الملكي األمير ســـعود
بن نايف بـــن عبدالعزيز ،أمير المنطقة الشـــرقية ،ووزير
الطاقـــة ،رئيس مجلس أمناء جامعـــة الملك فهد للبترول
والمعادن ،صاحب الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز ابن
ســـلمان بن عبدالعزيـــز ،وصاحب الســـمو الملكي األمير
أحمـــد بـــن فهـــد بـــن ســـلمان ،نائـــب أميـــر المنطقـــة
الشـــرقية ،وكوكبة من أصحاب السمو والمعالي وأعضاء
بارزيـــن مـــن مجتمـــع األعمـــال والمجتمـــع األكاديمـــي
الســـابقين والحالييـــن .كمـــا حضـــر اللقـــاء عـــدد مـــن
مسؤولي أرامكو الســـعودية وفي مقدمتهم الرئيس ،كبير
اإلداريين التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر.

فتح الطريق أمام شابات الوطن

وفـــي كلمة ضافية ومؤثرة ألقاها بهذه المناســـبة ،قال
تمر
ســـمو األميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان إن المملكـــة ُّ
بسلســـلة كبيـــرة من التحـــوالت ،أهمها رؤيـــة  2030التي
شـــملت جميع المجـــاالت االقتصاديـــة واالجتماعية التي
بدأنـــا نجنـــي ثمارهـــا ،مضيفًـــا« :أرادت الرؤيـــة التغيير
فعالجـــت المتناقضـــات وانتصـــرت علـــى التـــردد مـــع
المحافظـــة علـــى ثوابـــت الدولـــة وهويـــة المجتمـــع ،إذ

قفزة إلى األمام

أشاد سمو األمير عبدالعزيز بن سلمان بفتح الجامعة أبوابها
مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة
للطالبات،
ً
التحوالت التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية .2030
من
ُّ

تحتفـــل الجامعة بالذكـــرى الـ  60بالتحـــاق أول دفعة من
الطالبات للدراســـة بمرحلة البكالوريـــوس ،وفتح الطريق
أمـــام الفتيات الســـعوديات لإلبـــداع والمنافســـة وإثبات
الكفاءة في القطاعات والتخصصات كافة» ،مشـــي ًرا إلى
أهميـــة دور المـــرأة في التنميـــة وبناء الدولـــة ،مما يفتح
آفا ًقـــا واســـعة نحـــو تمكيـــن المـــرأة الســـعودية ضمـــن
أهداف رؤية المملكة .2030
كما أوصى ســـم ّوه الطـــاب والطالبـــات باالجتهاد في
الدراســـة والبحـــث العلمـــي ،واالســـتفادة مـــن مـــوارد
الجامعـــة األكاديميـــة ،مشـــي ًرا إلى أنه مـــن خريجي هذه
الجامعـــة ،وأن العلم الذي اكتســـبه فيها كان ســـب ًبا ،بعد

وفي تصريحات لنشـــرة (القافلة األســـبوعية) ،هنّأ
المهنـــدس أميـــن الناصـــر ،قيـــادة الجامعـــة ومنســـوبيها
وخريجيها الحاليين والســـابقين على هذا اإلنجاز ،مؤك ًدا
صرحـــا أكاديم ًيـــا بـــارزًا على مســـتوى
أن الجامعـــة تُعـــد
ً
خرجت خـــال مســـيرتها الثرية
الشـــرق األوســـط ،وأنها ّ
على مـــدى  60عا ًما منذ تأسيســـها نحـــو  40ألف خريج،
وأن خريجيهـــا يشـــغلون الوظائـــف القيادية فـــي الوزارات
والشـــركات .وكثير منهـــم أصبحوا رؤســـاء تنفيذيين .ون ّوه
رئيســـا فـــي نهضة
بـــأن الجامعـــة كانـــت وســـتظل طرفًـــا
ً
المملكة وتوجهاتها المســـتقبلية .كمـــا أن الجامعة أنجزت
هـــذا العـــام خطـــوة نوعيـــة ضمـــن جهـــود تمكيـــن المرأة
واالنطـــاق للمســـتقبل ،بـــأن فتحـــت  -وألول مـــرة فـــي
تاريخها -المجال أمام الطالبات لدراسة «البكالوريوس».

عالقة متكاملة

وفـــي معـــرض حديثه عـــن عالقـــة الجامعـــة بأرامكو
الســـعودية ،قال الناصـــر إنها عالقـــة متم ّيـــزة ومتكاملة
قائمـــة على التعـــاون والتعاضـــد والمصلحة المشـــتركة.
فهـــي األقـــرب إلـــى أرامكـــو الســـعودية ،وهـــي مهتمـــة
بالتخصصات الهندســـية التي هي جوهر عمل الشـــركة.
وفي األعوام العشـــرة األخيـــرة ،زاد االهتمام المشـــترك
بتطويـــر منظومـــة األبحـــاث واالبتـــكار .وتفخـــر أرامكو
الســـعودية بدعمهـــا للجامعـــة منـــذ بدايـــة إنشـــائها،
وبالمقابل اســـتفادت الشـــركة بتوظيف آالف المهندسين
المتميزين من خريجيها ،الذين أســـهموا بفاعلية وعطاء
منقطع النظير في تطور أعمالها وتوسعها.
وذكر المهنـــدس أمين الناصـــر أن من دواعـــي الفخر
تبـــوء جامعـــة البتـــرول المرتبة األولـــى عرب ًيـــا في عدد
بـــراءات االختـــراع ،وأن الكليـــة الجديـــدة لعلـــوم األرض
وهندســـة البترول حققت المرتبة الســـابعة في التصنيف
العالمي ،وأن أرامكو الســـعودية تعتـــز أن هذه الكلية هي
واحـــدة من ثمـــرات التعاون بينهـــا وبين الجامعـــة ،معر ًبا
عـــن تطلعه بأن تكـــون الجامعة خـــال الســـنوات القليلة
القادمـــة مـــن بيـــن أفضـــل  100جامعـــة علـــى مســـتوى
العالم.
جديـــر بالذكـــر أن جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول
والمعادن ،تأسســـت فـــي العـــام 1963م ،ومنذ تأسيســـها
رفـــدت المملكة بكوادر مؤهلـــة ومنتمية
إلى هـــذا اليوم،
ْ
لهذا الوطن ،وتخصصات أســـهمت فـــي صناعة المملكة
الرئيسة في النفط والطاقة.

كان ً
يتقدمه ٌّ
كل من أمير المنطقة الشرقية ونائبه ووزير الطاقة
ومتنوعا
كبيرا
حفل
َّ
ً
ً
بهيجا في الفضاء المفتوح شهد حضو ًرا ً
ورئيس أرامكو السعودية وكوكبة من أصحاب السمو والمعالي وأعضاء بارزين من مجتمع األعمال والمجتمع األكاديمي
السابقين والحاليين.

تعيين علي المشاري كبيرًا لمهندسي البترول
القافلة األسبوعية

علي المشاري

الظهـــران ُ -عين األســـتاذ علي المشـــاري فـــي منصب
كبيـــر مهندســـي البتـــرول فـــي أرامكـــو الســـعودية ،حيث
يتضمـــن عملـــه اإلشـــراف علـــى إدارة المكامـــن ووصفها
ومحاكاتهـــا ،وتخطيط االحتياطيـــات والمكامن ،باإلضافة
إلى تطوير اإلنتاج ومرافق األعمال.
وكان المشـــاري قـــد عمل ســـابقًا مدي ًرا عا ًما للشـــؤون
العامة في أرامكو الســـعودية بالوكالة ،حيث أشـــرف على
مجموعـــة متنوعة من أعمال االتصال المؤسســـي وبرامج
المواطنـــة ،ومن بينهـــا مركز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي
أيضا مديـــ ًرا عا ًمـــا لمركز
العالمـــي (إثـــراء) .كمـــا عمـــل ً
كمبيوتر التنقيب وهندسة البترول بالوكالة.
وفي وقـــت ســـابق ،قـــاد المشـــاري إدارة إســـتراتيجية
التطوير واالحتياطـــات في قطاع التنقيـــب واإلنتاج .وقبل
توليه هـــذا المنصب ،شـــغل مناصب مختلفة فـــي أرامكو
الســـعودية ،حيـــث قـــاد مركـــز األبحـــاث المتقدمـــة فـــي
إكســـبك ،ليُشـــرف علـــى أعمـــال تطويـــر تقنيـــات قطـــاع
التنقيـــب واإلنتـــاج ،التـــي تغطـــي مجموعـــة واســـعة مـــن

التخصصـــات ،ومنهـــا :علـــوم األرض ،والحفـــر ،واإلنتاج،
وهندســـة المكامن والمحـــاكاة .باإلضافة إلـــى ذلك ،يدير
الدكتـــور المشـــاري مراكـــز األبحـــاث العالميـــة للتنقيـــب
واإلنتـــاج ،من خـــال منصب كبيـــر اإلدارييـــن التنفيذيين
لشـــركة أرامكـــو الســـعودية لبحـــوث وتقنيـــات التنقيـــب
واإلنتاج.
وخالل مســـيرته المهنيـــة ،عمل المشـــاري ضمن عدد
رئيســـا عا ًمـــا
مـــن المناصـــب األخـــرى ،ومنهـــا تعيينـــه
ً
لمحـــاكاة المكامـــن فـــي إدارة وصـــف ومحـــاكاة المكامن،
وناظ ًرا لقســـم أعمال اإلنتاج في الســـفانية التابع ألعمال
الزيـــت فـــي منطقة األعمـــال الشـــمالية ،حيـــث يُعد حقل
الســـفانية أكبـــر حقل بحري فـــي العالم .كما عمـــل ناظ ًرا
لقســـم هندســـة أعمال اإلنتـــاج فـــي المنطقـــة المغمورة،
وتولى منصب الرئيـــس العام في كل مـــن إدارتي المكامن
لمنطقتـــي األعمـــال الشـــمالية والجنوبيـــة ،حيـــث عمـــل
رئيســـا عا ًمـــا لقســـم إدارة مكامـــن القطيـــف بمنطقـــة
ً
األعمال الشمالية.
وفـــي بدايـــة عـــام 2007م ،شـــغل المشـــاري منصـــب
المنســـق العام لفريق إدارة الكربون في أرامكو السعودية،

كمـــا عمل مستشـــا ًرا لـــوزارة الطاقـــة والصناعـــة والثروة
المعدنية في مجال استخالص الكربون وتخزينه.
ويحمل المشـــاري درجة الدكتوراه من جامعة تكســـاس
إيـــه آنـــد إم األمريكيـــة ،ودرجـــة الماجســـتير مـــن جامعة
«تكســـاس آت أوســـتن» األمريكيـــة ،وكالهمـــا فـــي مجال
هندســـة البترول .كما حصل على درجـــة البكالوريوس في
الهندســـة الكيميائيـــة مـــن جامعـــة الملـــك فهـــد للبترول
والمعادن.
إلـــى جانـــب ذلك ،أكمـــل المشـــاري عـــد ًدا مـــن برامج
التطويـــر القيـــادي ،منها برنامـــج بناء مهارات المحاســـبة
والماليـــة وإدارة المخاطـــر عـــام 2010م ،والبرنامـــج
التنفيـــذي في المعهـــد األوروبي إلدارة األعمال (إنســـياد)
عـــام 2017م ،وبرنامـــج أرامكو الســـعودية للتطوير اإلداري
عام 2018م.
كمـــا شـــغل منصـــب عضـــو فـــي مجلـــس إدارة الهيئـــة
الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة ،وكذلـــك في مجلـــس إدارة
اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر العالمـــي للبتـــرول فـــي دورته
الثالثـــة والعشـــرين ،إلـــى جانب عملـــه عض ًوا فـــي لجنة
برنامج المؤتمر.

القافلة األسبوعية  ١٤أكتوبر ٢٠٢١

البيز يُسدل الستار على مسيرة ً 30
عاما
مع الشركة
ٌ
مسيرة حافلة

القافلة األسبوعية

الظهـــران  -بعـــد مســـيرة مهنيـــة طويلـــة وحافلـــة
امتـــدت على مـــدى ثالثة عقود مـــن الزمن ،آثـــر كبير
مســـؤولي التحول التقني ،األســـتاذ عبـــداهلل البيز ،أن
يترجـــل .وفي حفل تقاعـــده الذي اســـتضافه ،مؤخ ًرا،
النائـــب األعلـــى للرئيـــس للخدمـــات الفنية ،األســـتاذ
أحمـــد عبدالرحمـــن الســـعدي ،بحضـــور عـــدد مـــن
أعضـــاء إدارة الشـــركة في مقرها الرئيـــس بالظهران،
أشـــاد البيـــز بأرامكـــو الســـعودية ،وإداراتها الســـابقة
والحاليـــة ،إزاء مـــا تُظهـــره مـــن التـــزام تجـــاه تطوير
مواردها البشـــرية ،معر ًبا عن تفاؤله بمســـتقبل مشرق
للمملكة وللشركة.
فرصـــا
الشـــركة
إدارة
لـــي
«أتاحـــت
وقـــال البيـــز:
ً
اتســـمت بالتحـــدي ،كما كانت مناســـبة لمـــا أتطلع إليه
في الوقت نفســـه؛ وحقيقـــة أنني لم أ ُ ِ
مـــض في وظيفة
بعينهـــا أكثـــر مـــن ثالثة أعـــوام خـــال الثالثيـــن عا ًما
الســـابقة ،أعطتنـــي تجربـــة فريـــدة مكنتنـــي مـــن رؤية
الشركة وأنشطتها من منظور شامل».

تحوُّ ٌل رقمي شامل

وكان البيز قد بدأ مســـيرته مع أرامكو الســـعودية
مهندســـا ميكانيك ًيـــا فـــي
عـــام 1991م ،حيـــث عمـــل
ً
وحـــدة خدمـــات هندســـة العمليـــات ،فيمـــا اختتمها
بالعمل في منصب كبير مســـؤولي التحـــول الرقمي،
كمـــا أنـــه يحمـــل شـــهادة الدكتـــوراه فـــي الهندســـة
الميكانيكيـــة من جامعـــة كولورادو فـــي مدينة بولدر
األمريكية.
وحـــول ما يشـــكله التحـــول الرقمي مـــن أهمية ،قال
البيـــز« :في واقع األمـــر ،تتغلغل دائرة التحـــ ُّول الرقمي
خالل كافة المفاصل اإلســـتراتيجية ألرامكو السعودية؛
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عددا
مكر ًما البيز بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت على مدى ثالثة عقود من الزمن تسنَّم خاللها ً
المهندس أمين الناصر ِّ
من المناصب المهمة.

والتطـــورات التـــي شـــهدناها خـــال الماضـــي القريب
تؤكد التـــزام الشـــركة تجاه إنجـــاز تحـــ ُّول رقمي فاعل
ومنتج».

ٌ
شركة من الطراز العالمي

وقـــال البيـــز« :مـــن الجلـــي أن هـــذه الشـــركة ذات
الطـــراز العالمـــي ،تمتلـــك القـــدرة على المضـــي قد ًما
بإيقاع ســـريع ،مع التحلي بالـــذكاء والقدرة على تحقيق
النجـــاح ،ومواكبـــة آخـــر التطـــورات علـــى صعيـــد
األعمال».

وأوضح البيز أن أرامكو الســـعودية ال تكتفي بمواكبة
التطـــورات مـــن حولهـــا ،بـــل تســـعى كذلـــك إلـــى قطع
أشـــواط تتخطـــى حـــدود مـــا يصبو إليـــه القطـــاع من
توجهات.
وأضـــاف ً
قائل« :أجمـــل الذكريات التـــي أحتفظ بها
تتجســـد فـــي رؤيتـــي لتطور األشـــخاص
مـــع الشـــركة
َّ
الذين عملت معهم».
وحول خططه لمـــا بعد التقاعد ،قال« :ســـآخذ على
عاتقـــي مهمة االعتناء بنفســـي وبصحتي ،كمـــا آمل أن
أســـافر حـــول العالم مـــع زوجتـــي ،واالســـتمتاع برفقة
أحفادي وبقية أفراد أُسرتي».

وخـــال مســـيرته مع أرامكو الســـعودية ،عمـــل البيز
رئيسا لمصفاة (ساســـرف) ،وهي مشروع مشترك بين
ً
أرامكو الســـعودية وشـــركة (شـــل) في مدينـــة الجبيل،
وذلك خالل الفترة من 2010م إلى 2013م.
رئيســـا لشـــركة (لوبريـــف) ،وهي
كمـــا كان قبل ذلك
ً
مشـــروع مشـــترك بيـــن أرامكـــو الســـعودية وشـــركة
(إكســـون موبيـــل) لتصنيـــع وتســـويق زيـــوت التشـــحيم
األساس ،تقع مرافق أعمالها في مدينتي جدة وينبع.
وفـــي عـــام 2006م ،شـــرع البيـــز فـــي مهمـــة امتـــدت
لعاميـــن كمديـــر إلدارة تقييـــم األعمـــال الجديـــدة ،حيث
ً
تواصـــا مك َّثفًا مـــع مجتمـــع األعمال على
تضمـــن عمله
َّ
الصعيدين المحلي والدولي ،الستكشـــاف فرص األعمال
التي من شأنها أن تعود بالفائدة على أرامكو السعودية.
قبـــل ذلـــك أمضى عاميـــن في العمـــل مديـــ ًرا إلدارة
التســـويق المحلـــي للغاز ،حيـــث اضطلع بإدارة شـــؤون
توقعـــات التوريـــد والطلـــب علـــى الغـــاز وســـوائل الغاز
الطبيعـــي فـــي المملكـــة ،إلـــى جانـــب مســـاندة وزارة
الطاقـــة فيمـــا يتصل بـــإدارة عمليـــة توزيع لقيـــم الغاز
وســـوائل الغـــاز الطبيعي بين جميع الجهـــات الصناعية
من عمالء المنتجات الهيدروكربونية في المملكة.
كما ســـبق له العمـــل مديـــ ًرا إلدارة معمـــل الغاز في
الحويـــة ،أحـــد معامـــل الغـــاز المهمـــة ضمـــن سلســـلة
اإلمـــداد بالمنتجـــات الهيدروكربونيـــة التابعـــة ألرامكو
السعودية.
وشـــغل البيز عضويـــة مجلس اإلدارة فـــي اثنتين من
مصافي أرامكو الســـعودية المشـــتركة ،وهما( :بيترون)
في الفلبين ،و(ياســـرف) فـــي ينبع .كما أنـــه عضو في
مجلـــس اإلدارة الحالـــي لـــكل مـــن شـــركة أرامكـــو
الســـعودية لمشـــاريع الطاقـــة ،وشـــركة أرامكو آســـيا،
وشركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو).

تعيين وليد الملحم مديرًا تنفيذيًا لهندسة
البترول والتطوير
القافلة األسبوعية

وليد الملحم

الظهران ُ -عين األســـتاذ وليد الملحـــم مدي ًرا تنفيذ ًيا
لهندســـة البتـــرول والتطويـــر ،بـــد ًءا مـــن شـــهر أكتوبـــر
2021م .وكان الملحـــم يشـــغل منصـــب كبيـــر مهندســـي
البترول منذ أغســـطس 2018م ،حيث أشـــرف على إدارة
المكامـــن ووصفهـــا ومحاكاتها ،وتخطيـــط االحتياطيات
والمكامـــن ،باإلضافة إلـــى إدارة اإلنتـــاج وتطوير مرافق
األعمال.
وقبل ذلك ،شـــغل منصـــب مديـــر إدارة إســـتراتيجية
التطويـــر واالحتياطيـــات فـــي قطـــاع التنقيـــب واإلنتاج،
وذلك فـــي الفتـــرة مـــن أغســـطس 2016م وحتـــى يوليو
2018م ،حيـــث قاد مشـــروع المصادقة علـــى احتياطيات
أرامكو الســـعودية ،وم َّثل قطاع التنقيـــب واإلنتاج لتنفيذ
عدد من متطلبات االكتتاب العام.
وكان الملحـــم قد التحـــق ببرنامج اإلعـــداد الجامعي
فـــي أرامكـــو الســـعودية عـــام 1984م ،ليتخـــرج بدرجـــة
البكالوريـــوس فـــي هندســـة البتـــرول مـــن جامعـــة
كاليفورنيـــا الجنوبية فـــي الواليات المتحـــدة األمريكية
عام 1989م.
مهندســـا
بالعمـــل
الملحـــم
التحـــق
تخرجـــه،
وعقـــب
ً
ضمـــن إدارة المكامـــن .وفـــي عـــام 1993م ،عـــاد إلـــى
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة للحصـــول علـــى درجـــة
الماجستير في هندسة البترول من جامعة ستانفورد.

وبعـــد عودته في يناير 1995م ،انضـــم إلى وحدة إدارة
مكامـــن غـــاز الخـــف ،وذلـــك خـــال مرحلة مهمـــة من
برنامـــج الغاز واكبـــت فترة إطـــاق برنامج التوســـع في
إنتـــاج الغـــاز ،حيث عمـــل ضمن فريـــق أعمـــال طبقات
األرض لتطويـــر معملـــي الغـــاز فـــي الحويـــة وحـــرض،
باإلضافـــة إلـــى توســـعة معملـــي الغـــاز فـــي العثمانيـــة
وشدقم.
وفـــي الفترة مـــن 1999م إلى 2004م ،انضـــم الملحم
إلـــى فريـــق عمل مبـــادرة الغاز ،الـــذي قاد المناقشـــات
والمفاوضات مع الشـــركات الدولية .وكان لهذا التكليف
دور محـــوري فـــي مســـيرته المهنيـــة ،حيث أســـهم في
تســـريع تطـــوره ،وزوده بمهارات جديـــدة ،ومنحه فرصة
التعلم من فريق من نخبة موظفي أرامكو السعودية.
وفـــي عـــام 2006مُ ،كلِّـــف الملحـــم بمنصـــب الرئيس
العام لقســـم دراســـات تقييم وتطوير االحتياطيات ،قبل
تعيينـــه رســـم ًيا مديـــ ًرا إلدارة المكامـــن فـــي منطقـــة
األعمـــال الجنوبية في عـــام 2007م .وأثنـــاء تلك الفترة،
تولـــى التنســـيق لمشـــاريع متعددة لزيـــادة إنتـــاج النفط
والغـــاز ،بمـــا فيهـــا زيـــادة اإلنتاج فـــي خريـــص والنعيم
وكـــران والعربية والحصبـــاة .إلى جانب ذلـــك ،نجح في
عام 2011م في قيادة اإلســـتراتيجية طويلـــة األمد إلنتاج
مزيـــج النفـــط الخام ضمـــن برنامج التحول فـــي أرامكو
السعودية.
ِّ
ُ
وفي ينايـــر 2015م ،كلف الملحـــم بمنصب مدير مركز

األبحـــاث المتقدمـــة فـــي إكســـبك ،حيـــث أشـــرف على
أعمال التوســـع العالمـــي لجهـــود البحـــث والتطوير في
أرامكـــو الســـعودية ،وافتتـــاح مراكز أبحـــاث متعددة في
الخارج.
وقـــد أكمـــل الملحـــم برنامـــج تطويـــر المســـؤولين
التنفيذييـــن فـــي كليـــة (تـــوك) لألعمـــال فـــي جامعـــة
دارتمـــوث بواليـــة نيـــو هامبشـــير األمريكيـــة فـــي عـــام
2006م ،كمـــا حضر برنامـــج أرامكو الســـعودية للتطوير
اإلداري فـــي واشـــنطن ،ومؤتمـــر أكســـفورد للطاقـــة في
المملكة المتحدة.
ً
نشـــطا فـــي جمعية مهندســـي
ويُعـــد الملحـــم عض ًوا
البترول ،ومـــن أكبر الداعمين لجهودهـــا التطوعية .كما
شـــارك في عديد من البرامج واللجـــان وحلقات النقاش
في مؤتمرات إقليمية ودوليـــة متعددة .وفي عام 2010م،
حصـــل علـــى جائـــزة اإلدارة والمعلومـــات مـــن جمعيـــة
مهندســـي البتـــرول فـــي الشـــرق األوســـط .كمـــا ترأس
معرض الشـــرق األوســـط للنفط والغاز لعـــام 2019م في
البحرين .ويشـــغل حال ًيـــا منصب رئيس مجلـــس اإلدارة
لفرع جمعية مهندسي البترول في المملكة.
ومـــن ضمـــن مســـؤولياته الحاليـــة ،يشـــغل الملحـــم
منصـــب عضـــو فـــي مجلـــس اإلدارة لـــكل مـــن شـــركة
خدمات أرامكو في مدينة هيوســـتن األمريكية ،وشـــركة
الحفر العربية ،وشـــركة لوكســـار ،وهي مشروع مشترك
بين أرامكو السعودية وشركة (لوك أويل).
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المســـتثمرين والمســـاهمين بتركيـــزه على ســـيناريو
الطلب المنخفض.

يف حوار أجراه ضمن منتدى
(إنيرجي إنتيليجينس)..

الناصر :نجاح التحوُّ ل
في قطاع الطاقة
ٌ
رهن بتطوير خطة
مستقبلية تراعي
كافة األطراف
استضاف منتدى (إنيرجي إنتيليجينس) ،الذي ُعقد
افتراض ًيا في الرابع من شهر أكتوبر لعام 2021م،
رئيس أرامكو السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين،
المهندس أمين حسن الناصر ،حيث أجرى حوا ًرا
مط َّو ًل من منطلق قيادته لشركة الطاقة والكيميائيات
المتكاملة الرائدة على الصعيد العالمي ،وأكبر جهة
مصدرة للنفط الخام إلى األسواق العالمية.
وخالل الحوار ،الذي أجراه معه رئيس مجموعة
(إنيرجي إنتيليجينس) ،السيد أليكس شندلر ،ناقش
المهندس الناصر عد ًدا من الموضوعات المتنوعة
ذات الصلة بشؤون الطاقة ،ومن بينها احتمالية طروء
عجز في إمدادات النفط العالمية نظ ًرا النخفاض
االستثمار في القطاع ،وإستراتيجية أرامكو السعودية
لالستجابة للتح ُّول نحو الطاقة منخفضة الكربون.
وفيما يلي ،تنشر «القافلة األسبوعية» ما جاء في
ثنايا هذا الحوار.

على

أي نحـــو يبـــدو النمـــو فـــي الطلب في
طلب على شـــحنات
آســـيا؟ هل هنـــاك
ٌ
منخفضة الكربون؟

متحدثً ا حول شؤون
أمين الناصر
ِّ
الطاقة ،خالل الحوار االفتراضي الذي
أجراه معه أليكس شندلر.

نشهد

ارتفاعـــات حـــادة في أســـعار الغاز
الطبيعـــي فـــي أوروبـــا ،وكذلك في
آســـيا والواليات المتحدة األمريكية .ويتســـاءل الناس
بشـــأن ما يحدث .وبالنظـــر إلى أن أرامكو الســـعودية
هـــي أكبر مصدر للنفـــط إلى كثير من هذه األســـواق،
نأمـــل في أن تقـــدم لنا مرئياتك بشـــأن مـــا تعتقد أنه
يـــؤدي إلى هذا االرتفاع في األســـعار .هـــل هذا األمر
مؤقت ناشئٌ عن المضاربات في السوق؟
ٌ
نحـــن نشـــهد نمـــ ًوا فـــي الطلب علـــى النفـــط؛ وإذا
ألقيـــت نظرة علـــى تقريـــر الوكالـــة الدوليـــة للطاقة،
تـــرى أننا ،فيما يخـــص الربع الثالث ،ننظـــر إلى طلب
بحجـــم  97مليـــون برميل فـــي اليـــوم .وبنهايـــة العام،
فإننـــا ننظـــر إلـــى مـــا يقـــارب  99مليـــون برميـــل في
أيضا ،إذا نظرت إلى توقعات الوكالة بالنســـبة
اليـــومً .
تقدر
للربـــع األخير مـــن العـــام المقبل ،ســـتجد أنهـــا ِّ
الطلب بمـــا يزيـــد ً
قليل علـــى  100مليـــون برميل في
اليـــوم؛ وبالتالـــي هناك ارتفـــا ٌع في الطلـــب .ومع هذا
االرتفـــاع في الطلـــب ،نرى مشـــكالت مؤكدة تســـتمر
علـــى المـــدى القصيـــر إلـــى المتوســـط ،مثل أســـعار
الطاقـــة والكهربـــاء فـــي المملكـــة المتحـــدة وأوروبا،
والعجـــز فـــي إمـــدادات الغـــاز .وبالتأكيد ،فـــإن لذلك
تأثيـــرات علـــى مـــا يحـــدث اآلن .وهنـــاك شـــيءٌ مـــن
التحـــ ُّو ل شـــهدناه مـــن الغـــاز إلـــى الســـوائل
الهيدروكربونيـــة علـــى وجـــه التحديـــد .وفي أســـواق
مع َّينة في آســـيا ،سيســـهم هذا التأثير في رفع الطلب
علـــى النفـــط بمـــا يقترب مـــن نصـــف مليـــون برميل،
نظيـــر االنتقال مـــن الغاز إلى النفط .ومـــا نراه هو أن
الفائـــض فـــي المخـــزون أصبـــح وراءنـــا اآلن ،بنقص
المعدل على مدى خمسة أعوام.
يتجاوز  %10عن
َّ

هل

ســـيكون هنـــاك عجـــ ٌز فـــي الســـعة
االحتياطيـــة للنفـــط فـــي الســـوق؟ وهـــل
ســـتكون هناك حاجة لمزيـــد من اإلمـــدادات من قبل
مجموعة (أوبك بلس)؟
ســـنترك هذا األمـــر لمجموعة (أوبـــك بلس) لتتخذ
قرارهـــا حياله ،وكذلـــك حيال نوعية اإلمـــدادات التي
ســـتدفع بها إلى الســـوق .نحن نتلقى أهدافنا شـــهر ًيا
مـــن وزارة الطاقـــة في المملكة بشـــأن الكميـــات التي
ندفـــع بهـــا إلـــى الســـوق ،وبالتالـــي ،فهـــي تجـــري
مداوالتهـــا الخاصـــة فيمـــا يتصـــل بتقييـــم األســـواق،
ومقدار اإلمدادات التي يجب إضافتها.

هل

ُيعاد نشرها من عدد  8أكتوبر لمجلة «بتروليم إنتيليجينس ويكلي» ،مجلد ،60
رقم  ،40بعد أخذ اإلذن من الناشر ،إنيرجي إنتيليجينس قروب ،ألرامكو السعودية.
حقوق الطبع ©  2021إنيرجي إنتيليجينس قروب .جميع الحقوق محفوظة.

تعتقـــد أن انخفاض االســـتثمار ســـيؤدي
إلى عجز حتمي في إمـــدادات النفط ،ال
ســـيما بالنظر إلـــى المقدار الذي تُقلِّص فيه شـــركات
النفط الدولية من حجم استثماراتها؟
بالتأكيـــد ،وهـــذا مـــا أنا قلـــ ٌق بشـــأنه؛ فكمـــا كنت
أقـــول مـــرا ًرا خـــال العاميـــن أو األعـــوام الثالثـــة
الماضية ،فإن خفض االســـتثمارات فـــي قطاعنا يأتي

في غيـــر أوانـــه ،ونحن نالحـــظ أثر هـــذا االنخفاض
في االســـتثمار في القطاع .هنـــاك ضغوطات تواجهها
شـــركات الطاقـــة الرئيســـة حـــول العالـــم مـــن قبـــل
المســـاهمين والمســـتثمرين ،وهـــذا النـــوع مـــن
الضغوطـــات مـــن وجهة نظـــري مخالف لمـــا يقتضيه
المنطـــق .أصبحـــت هناك قيـــود مفروضـــة على رأس
وكثير مـــن المنتجين يبتعـــدون أكثر عن مجال
المـــال،
ٌ
النفـــط والغاز .وهذا بالنتيجة يتســـبب فـــي انخفاض
اإلمـــدادات ،وأنا قلـــ ٌق من أن هـــذا التوجه سيســـتمر
على مـــدى المســـتقبل المنظور .لكن المشـــكلة األكبر
ترتبـــط بتح ُّول الطاقة؛ فالقطاع يســـاند هـــذا التح ُّول
نحـــو مصـــادر طاقـــة أفضـــل وأنظـــف ،لكـــن التح ُّول
ينبغـــي لـــه أن يراعي مســـألة ضمان إمـــدادات موثوق
تحمـــل تكاليفها .هناك
بهـــا من الطاقة ،يمكـــن للناس ُّ
حاجـــة إلـــى تحـــ ُّول منهجي ،ووجـــود سياســـات طاقة
أمر ضـــروري ،كما ينبغـــي تحاشـــي القرارات
عمليـــة ٌ
المتعجلـــة قـــدر اإلمـــكان ،من أجـــل عودة األمـــور إلى
ِّ
نصابها في قطاع األعمال.

برأيك،

متى يمكـــن أن نـــرى تعاف ًيا على
وأيضـــا
صعيـــد االســـتثمارات،
ً
من جانب زيادة سعة اإلمدادات؟
ال يـــدرك كثير مـــن الناس كيف تســـير األمور في
قطاعنـــا؛ فتوفير اإلمدادات لألســـواق يتطلَّب وقتًا.
أرامكـــو الســـعودية تعمـــل علـــى زيـــادة الطاقـــة
اإلنتاجية القصوى المســـتدامة من  12إلى  13مليون
برميل فـــي اليوم .وهذا الزيـــادة بواقع مليون برميل
تتطلَّـــب عدة أعـــوام ،فلن يكـــون الوصـــول بالطاقة
الكاملـــة إلى مســـتوى  13مليـــون قبل عـــام 2027م.
يســـتغرق األمـــر عامين إلـــى ثالثـــة أعـــوام إلنجاز
العمـــل الهندســـي المرحلي ،كمـــا تســـتغرق أعمال
اإلنشـــاء قرابـــة ثالثـــة أو أربعـــة أعـــوام إضافيـــة.
وبالتالـــي ،سيســـتغرق األمـــر بعـــض الوقـــت لتوفير
إمـــدادات إضافيـــة للســـوق .نحـــن نقوم مـــن جهتنا
بما ينبغـــي إزاء تعزيز طاقة اإلنتـــاج على الرغم من
أن لدينا طاقـــة إنتاج احتياطية كافيـــة .وفي الوقت
الراهـــن ،نقـــوم بتوفير إمـــدادات إضافية للســـوق،
بينمـــا نعمل علـــى خفـــض االنبعاثـــات الناجمة عن
أعمالنـــا فـــي الوقـــت نفســـه .لكـــن اآلخريـــن فـــي
القطـــاع ،وبقية شـــركات الطاقـــة ،ينبغـــي أن تفعل
أيضا.
ذلك ً

ما هو

رأيـــك حيـــال تقريـــر الوكالـــة
الدوليـــة للطاقة بشـــأن المحصلة
اإلجمالية الصفرية لالنبعاثات؟
قدم
أعتقـــد أن تقريـــر الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة َّ
ثالثـــة ســـيناريوهات محتملـــة ،يتفاوت فيهـــا الطلب
علـــى النفـــط في عـــام 2050م مـــا بيـــن  104ماليين
و 24مليـــون برميـــل فـــي اليوم ،وهـــذا نطاق واســـع.
لكـــن التركيز فـــي الجانب األكبـــر كان علـــى احتمال

انخفاضا ،وهذه ليســـت صورة واقعية
الطلب األكثـــر
ً
أيضـــا أُعد وفق
للمســـتقبل .كمـــا يبـــدو أن التقريـــر ً
منظـــور غيـــر محايد يقتصـــر على مالحظـــة منطقة
بعينهـــا ،ومع األســـف أنـــه يع ِّمم هـــذا المنظـــور على
تحـــث أوروبا
العالـــم بأكملـــه .وعلى ســـبيل المثـــال،
ُّ
الخطـــى علـــى صعيد تحـــ ُّول الطاقـــة ،لكـــن االتحاد
األوروبي يســـتهلك مـــا يزيد بعض الشـــيء على %10
مـــن النفـــط الخـــام .واالفتراض هنـــا هـــو أن أوروبا
تحمل حل طاقـــة أكثر تكلفة.
ربمـــا كانت قـــادرة على ُّ
لكـــن مـــع األســـف ،فـــإن أغلـــب الـــدول الناميـــة في
تحمل تكاليـــف إضافية
العالـــم لن يكـــون بمقدورهـــا
ُّ
إلنجـــاز هـــذا التحـــ ُّول فـــي الطاقـــة ،وبالتالـــي فـــإن
التكاليـــف المعقولـــة هـــي أولويـــة رئيســـة فـــي هذا
الصـــدد .لكـــن كما نرى في ضـــوء ما حـــدث مؤخ ًرا،
أصبحـــت التكاليـــف المعقولـــة بمثابـــة مشـــكلة حتى
بالنســـبة ألوروبـــا .ومن أجـــل أن ينجح التحـــول ويتم
على نحو ســـلس ،من الضروري أن تتعاون الحكومات
والجهـــات التنظيمية والمســـتهلكون والشـــركات م ًعا
لتطويـــر خطة مســـتقبلية للطاقة تجمع بيـــن المثالية
والعمليـــة .ومـــن وجهـــة نظـــري ،يُثقل التقريـــر كاهل

نحن في أرامكو الســـعودية نفعل كل ما في وســـعنا
لخفـــض االنبعاثات وتجنُّبها بشـــكل أكبر .على ســـبيل
المثـــال ،يمكـــن للهيدروجيـــن أن يكـــون ً
حـــا ،ولكـــن
األســـواق تحتاج إلـــى أن تتطـــور أكثر قبـــل أن يحدث
ذلـــك على نطـــاق أوســـع .في الوقـــت الحالـــي ،تح ُّول
الطاقـــة يمضـــي ببـــطء فـــي الـــدول الناميـــة بســـبب
التكاليف العالية ،والقدرة علـــى تحمل هذه التكاليف.
لكننـــا نرى أن ذلـــك يتغير بمـــرور الوقت .كمـــا نحتاج
تطرقـــت إليها الوكالة
ً
أيضا إلـــى إدراك الحقائق التي َّ
الدوليـــة للطاقـــة ،فـــي خارطـــة الطريق التـــي وضعها
تقريرهـــا بشـــأن محصلـــة إجماليـــة صفريـــة مـــن
تحض
االنبعاثـــات بحلـــول 2050م؛ فهذه الحقائـــق لم
َ
ً
ومثـــا ،هنالـــك اليوم
بالقـــدر الكافـــي مـــن االهتمام.
أكثر من  800مليون نســـمة حول العالـــم ال تتوفر لهم
الكهرباء.

ما هي

الحقول التي ســـيتم التوسع في
اإلنتـــاج منهـــا إلضافـــة الزيادة
المقررة بقدر مليون برميل في اليوم؟
َّ
فـــي الوقـــت الراهـــن ،نعمـــل علـــى إتمـــام أعمـــال
الهندســـة المرحلية .وفيمـــا يتعلق بالســـعة اإلضافية
عنـــد الحاجة إليها ،وهـــو ما نقوم بـــه بالفعل للوصول
إلـــى مســـتوى  13مليـــون برميل فـــي اليوم ،ســـينصب
تركيزنـــا على حقـــول اإلنتـــاج الحاليـــة ،وســـنُعلن عن
ذلك بالشـــكل المناســـب عندما ننجـــز أهدافًا محددة
من المشـــروع .ولكن الزيادة ســـتأتي من حقول حالية
مزيجا بين األمرين.
وأخرى جديدة ،وستكون
ً

هل

ســـتكون الزيـــادة فـــي أغلبها مـــن حقول
بحرية؟

كثيـــر مـــن المـــوارد البحريـــة ،ولـــذا
نعـــم ،فلدينـــا
ٌ
ســـيكون هنالك تركيـــز على األعمـــال البحرية لتطوير
سعة إضافية لإلنتاج منها.

متى

5
ستتوفَّر هذه الزيادة؟

لـــن تتوفـــر الزيـــادة علـــى دفعـــة واحـــدة .ســـتكون
هنالـــك زيـــادات مختلفـــة تأتـــي علـــى مراحـــل ،ولكن
الوصول إلى الســـعة الكاملة ســـيكون فـــي 2027م .قد
ال يســـتوعب البعـــض أن توفيـــر إمـــدادات إضافية ال
بمجـــرد ضغطـــة زر ،فهذا األمـــر يتطلـــب وقتًا
يأتـــي
َّ
وجهـــ ًدا .الهندســـة المرحليـــة بحـــد ذاتهـــا تســـتغرق
عاميـــن ،لذا آمل َّ
أل نُفيق غ ًدا علـــى كارثة بين أيدينا،
بســـبب أننا لم نطـــور الموارد الصحيحـــة واإلمدادات
الكافية لتليبة احتياج العالم.

هل

موارد الغاز؟

يمكنك أن تخبرنا مزيـــ ًدا من المعلومات
عـــن خطـــط أرامكـــو الســـعودية لتطوير

إذا نظـــرت إلـــى قدراتنـــا الحاليـــة علـــى معالجـــة
الغـــاز ،فإنهـــا تبلـــغ حوالـــي  18مليـــار قـــدم مكعبـــة
قياســـية فـــي اليـــوم .وســـيكون هنـــاك تكامـــل بيـــن
برنامجنـــا للغـــاز غيـــر التقليـــدي وبرنامجنـــا للغـــاز
التقليـــدي .وأكبر مشـــاريعنا للغاز غيـــر التقليدي هو
مشروع الجافورة ،الواقع شـــرق حقل الغوار النفطي.
جـــدا ،فنحـــن نتحدث عـــن مكمن
إنـــه تركيب ضخم
ً
يمتد على نطـــاق تُقدر أبعـــاده بــــ  170و 100كيلومتر
من الصخـــور المصدريـــة ،التي تحتوي علـــى كميات
كبيـــرة مـــن الغـــاز الغنـــي بالســـوائل .وتُعـــد الكميات
الجيـــدة مـــن اإليثـــان وســـوائل الغـــاز الطبيعـــي من
المكاســـب اإلضافيـــة التي نحصـــل عليها مـــن الغاز
الغنـــي للجافورة ،حيث تُســـهم فـــي تعزيـــز الربحية،
كما يمكـــن أن تُســـتخدم كلقيـــم ألعمالنا فـــي مجال
الكيميائيـــات .وأغلـــب التكاليـــف الحاليـــة لتطويـــر
موارد الغـــاز غير التقليدي مقاربة إلـــى حد كبير من
أمريـــكا الشـــمالية ،كمـــا أن تكاليف التنشـــيط لدينا
ً
قليـــا من تلـــك التـــي في أمريـــكا الشـــمالية.
أدنـــى
وســـتأتي أول زيـــادة فـــي اإلنتـــاج مـــن الجافـــورة في
2025م .وحينئذ ،ســـنقوم بزياد اإلنتـــاج تدريج ًيا إلى
مليـــاري قـــدم مكعبـــة قياســـية في اليـــوم مـــن الغاز
المعد للبيع في 2030م.
ُ

كم

مقـــدار الغاز الذي ســـيتوفَّر مـــن المرحلة
األولى من الجافورة؟

نحـــن نتحـــدث عـــن حوالـــي  200إلـــى  300مليون
قدم مكعبة قياســـية في اليوم ،وحينئذ ســـتزيد سنو ًيا

جائزة شخصية العام التنفيذية
تنتقل من الناصر إلى الجابر

خلال منتـدى (إنيرجـي إنتيليجينـس)َ ،عهِ ـد رئيـس
أرامكـو السـعودية ،كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن ،المهنـدس
أمين حسـن الناصر ،بجائزة شـخصية العام التنفيذية في
مجـال الطاقـة إلـى الرئيـس التنفيـذي لشـركة بتـرول أبـو
ظبـي الوطنيـة (أدنـوك) ،معالـي الدكتـور سـلطان أحمـد
الجابـر ،وزيـر الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة لدولـة
اإلمارات العربية المتحدة.
وهنَّـأ الناصـر نظيـره الجابـر بفـوزه بالجائـزةً ،
قائلا إن
القـادة العظمـاء ال يسـتهدفون الوصـول إلـى المناصـب
التنفيذيـة ،بـل ً
بـدل مـن ذلـك يهدفـون إلـى صنـع الفـارق؛
بر َّمتـه ال يتعلَّـق بالمنصـب بقـدر مـا يتعلَّـق
مب ِّينًـا أن األمـر ُ
بالهدف.
نموذجا
يجسـد
وأضاف الناصر« :معالي الدكتور الجابر
ً
ِّ
برنامجـا
لشـخصية ملهمـة تصنـع فار ًقـا كبيـ ًرا .لقـد أطلـق
ً
طموحـا للتحـ ُّول ،أسـهم فـي جعـل شـركة (أدنـوك) مـن بين
ً
أكثـر شـركات الطاقـة حظـوة باالحتـرام .كمـا قـام بإعـادة
تعريـف لمفهـوم مؤسسـة الطاقـة العامـة ،وبنجاحـه فـي
أيضا من تغيير المنظور على هذا الصعيد».
ذلك ،تم َّكن ً
وأشـار الناصـر إلـى أن قائمـة إنجـازات (أدنـوك) طويلـة

معالي الدكتور سلطان الجابر.

تحـت قيـادة الجابـر ،وأنهـا تتضمـن تعزيـز أصولهـا فـي
قطـاع التنقيـب واإلنتـاج ،وتنميـة أعمالهـا للتكريـر
والمعالجـة والتسـويق ،وصنـع القيمة من خالل الشـراكات
الرأسـمالية واالكتتابـات العامـة ،واإلشـراف علـى أول
منشـأة السـتخالص الكربـون واسـتخدامه وتخزينـه علـى
نطـاق تجـاري ،وإنتـاج أول كميـة مـن الغـاز غيـر التقليـدي
في اإلمارات العربية المتحدة.
وأضـاف الناصـر« :إننـا نُـدرك أنه بالنسـبة إلـى الجابر،
األمـر ال يتعلـق بكونـك األول في فعل شـيء ما ،بل يتمحور

حتـــى تصل إلـــى ملياريـــن .وكما قلت ســـابقًا ،ســـنبلغ
السعة الكاملة لإلنتاج في عام 2030م ،بإذن اهلل.

ما هي

خططكم لفتح قطـــاع الغاز أمام
المستثمرين األجانب؟

اإلســـتراتيجية تهـــدف إلـــى إزالـــة الحاجة إلـــى حرق
الســـوائل الهيدروكربونيـــة فـــي المملكة ،وســـيكون لذلك
بكل تأكيـــد عوائد اقتصادية ،كما سيســـاعد على خفض
االنبعاثات .لذا ،ســـيكون لدينا كثير مـــن الفرص للتعاون
فيما يتصل بالتنقيـــب واإلنتاج والمعالجة والتســـويق في
أعمـــال الغـــاز .وإذا كان األمـــر مجد ًيـــا وذا قيمـــة ،فإننا
نســـعى بالتأكيد إلى استكشـــاف فرص التعاون مع نطاق
من المســـتثمرين ،وهـــذا بالفعل ما نقوم بـــه حال ًيا .وكما
قلت ســـابقًا ،لن نقتصـــر على تطويـــر مـــوارد الغاز غير
التقليـــدي ،بـــل ســـتكون هناك مـــوارد أخـــرى نعمل على
أيضا ،مثـــل الغـــاز المصاحب .وأو ُّد اإلشـــارة
تطويرهـــا ً
إلى أن أبوابنا مفتوحة أمام فرص التعاون.

هل

المنصرم؟

كانـــت هنـــاك أي تطـــورات فيمـــا يرتبط
برؤيتكم بشـــأن الهيدروجيـــن خالل العام

نحن نؤمـــن بأن الحاجـــة إلى الهيدروجيـــن النظيف،
فـــي قطاعـــات النقـــل وتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة
والصناعـــة ،ســـتزيد مع مـــرور الوقت .وهنـــاك عامالن
رئيســـان يمثالن ميزة تنافســـية بالنســـبة لنا ،وباألخص
فيمـــا يتصل بمفهـــوم الهيدروجيـــن األزرق ،وهما موارد
الغـــاز واحتياطيـــات الغـــاز الكبيرتان لدينـــا .نحن نقوم
ببناء ســـعة أســـاس إلنتـــاج الهيدروجيـــن األزرق ترتبط
بمعدل الطلـــب ،بحيث يعتمـــد حجم اإلنتاج بشـــكل تام
عليـــه .وكمـــا تعلـــم ،فـــي نهايـــة المطـــاف ،تكاليـــف
الهيدروجيـــن النظيف أعلى بكثيـــر بالمقارنة مع برميل
مكافـــئ مـــن النفـــط أو الغـــاز .ولـــذا ،تحتـــاج الســـوق
للتطويـــر ،لتتمكـــن شـــركات مثـــل أرامكو الســـعودية أو
شـــركات الطاقـــة األخـــرى حـــول العالـــم ،مـــن تطويـــر
مشـــاريع علـــى نطـــاق أكبـــر على هـــذا الصعيـــد .لدينا
الرغبـــة ،وكذلـــك القـــدرة ،ونمتلـــك المـــوارد الالزمـــة
للقيـــام بذلـــك .ولكـــن فـــي الوقـــت الحالـــي ،نعمـــل مع
عمالئنا في أســـواق مختلفـــة لنرى مـــا إذا كانت لديهم
الرغبة في مشـــاريع على نطـــاق أكبر .وهـــذا هو األمر
المهـــم في نهايـــة المطـــاف؛ التأكد مـــن أن يكون هناك
اتفاقيـــات للشـــراء ،مـــن أجـــل بنـــاء مشـــاريع ضخمـــة
للهيدروجين النظيف.

حـول إنجـاز مـا هو األفضـل؛ األفضـل لمسـتقبل (أدنوك)،
واألفضـل ألبـو ظبـي ولإلمـارات العربيـة المتحـدة،
واألفضل لقطاع الطاقة ،واألفضل للكوكب كذلك».
و قـا ل ا لنا صـر  « :عند مـا قـا م منتـد ى ( إ نير جـي
إنتيليجينـس) بتغييـر مسـمى هـذه الجائـزة المرموقـة إلـى
شـخصية العـام التنفيذيـة فـي مجـال الطاقـة ،كان ذلـك
انعكاسـا لألوقـات الصعبـة التـي نعيشـها ،وتذكيـ ًرا بمـا
ً
يحـدث داخـل قطاعنـا .وفـي الحقيقـة ،يبـدو األمـر كما لو
أن هـذه الجائـزة أُعيـد تسـميتها مـع وضـع معاليـه فـي
شـخص آخر اليوم من قادة
الحسـبان .وببسـاطة ،ال يوجد
ٌ
شـركات النفـط والغاز الكبرى لديه هـذا القدر من الخبرة
فـي مجـال الطاقـة المتجـددة والتقنيـات النظيفـة ،بالنظـر
سـفير
أيضـا
إلـى تجربتـه مـع (مدينـة مصـدر) ،كمـا أنـه ً
ٌ
مم َّيـز فيمـا يتعلَّـق بشـؤون تغ ُّيـر المنـاخ ،ومـع ذلـك ،فهـو
يجـد بطريقـة مـا وقتًـا إضاف ًيـا َّ
كل يـوم ليضطلـع بجـدارة
بأعباء منصبه الوزاري».
وأضـاف الناصـر بقولـه« :إننـي أعـرف أنـه بالنسـبة
مجـرد الفـوز بجائـزة
أبـدا حـول
لمعاليـه ،لـن يكـون األمـر ً
َّ
ينصب على كيفية المضي قد ًما».
ما ،بل إنه على الدوام
ُّ
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صحتك

سبيلك للنجاة
الكشف المبكر
ِ

شـــيوعا بين
ســـرطان الثدي هو أكثر أنواع الســـرطان
ً
النســـاء فـــي العالـــم ،وهو ثانـــي أكثـــر أنواع الســـرطان
شـــيوعا بشـــكل عام .وفي عام 2012م ،تم تشـــخيص ما
ً
يقـــرب مـــن  7.1مليـــون حالـــة جديـــدة لإلصابـــة بهـــذا
السرطان.
أيضـــا أكثـــر أنـــواع
كمـــا أن ســـرطان الثـــدي هـــو ً
شيوعا بين النســـاء في المملكة ،ويمثل %30
الســـرطان
ً
من جميع اإلصابات المكتشفة للسرطان.
وتـــزداد نســـبة اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي مـــع تقدم
المرأة فـــي العمر ،ال ســـيما بعـــد انقطـــاع الطمث ،كما
تزداد مخاطره مع الكبر في السن.
وال يُعد هذا الســـرطان شـــائ ًعا عند النســـاء في ســـن
المراهقـــة أو العشـــرينيات مـــن العمر؛ ومـــع ذلك ،فقد
ُســـجلت بعض حـــاالت اإلصابة بـــه لدى بعـــض الفتيات
والســـيدات فـــي هـــذه المرحلة .لذلـــك ،تُنصح النســـاء
بالبـــدء في إجـــراء الفحـــص الذاتـــي الشـــهري بانتظام
عند الوصول إلى سن العشرين.

الوقاية من سرطان الثدي

■إجراء الفحص الذاتي ابتداء من سن العشرين.
■تصويـــر الثـــدي الشـــعاعي بالماموغـــرام بداية من
سن األربعين.
■معرفة العوامل التي تزيد من مخاطر اإلصابة.
■االلتـــزام بنظـــام غذائي متـــوازن وتجنـــب األطعمة
غير الصحية.
■زيـــادة األنشـــطة البدنية ،مثـــل ممارســـة التمارين
الرياضية بانتظام.
■المحافظة على وزن صحي.
■اإلقالع عن التدخين.

البحث عن التغيرات الطارئة

يمكـــن لالكتشـــاف المبكـــر للســـرطان أن ينقـــذ حياة
المصاب .ولهذا ،من الضروري للنســـاء القيام بالفحص
الذاتـــي علـــى نحـــو شـــهري منـــذ ســـن مبكـــرة ،وذلـــك
للبحـــث عـــن أي تغيرات قد تطـــرأ على الثـــدي ،بما في
ذلك:
■التغيـــر فـــي حجـــم الثـــدي أو شـــكله ،مـــن قبيـــل
التضخم أو التورم.
■تلون الجلد ،أو احمراره ،أو ظهور ما يشـــبه الطفح

الحصول على المساعدة

تكـ ِّرس عيـادة أمراض الـدم واألورام في مركز
جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي جهودهـا لتقديـم
العلاج بشـكل يناسـب احتياجـات مختلـف
األفـراد .ويتكـون فريـق طـب األورام لدينـا مـن
أخصائيي طب األورام ،وأخصائيي عالج األورام
باألشـعة ،والجراحيـن ،والمستشـارين النفسـيين
االجتماعييـن لمرضى السـرطان ،وخبـراء الدعم
االجتماعي ،وممرضي طب األورام ،ومتخصصي
الدعم الغذائي لمرضى السرطان.
ولمزيـد مـن المعلومـات حـول سـرطان الثدي،
اسـتخدم رمز االسـتجابة السـريعة ،أو قـم بزيارة
> JHAH . comخدمـات الرعايـة الصحيـة>
الرعايـة التخصصية> طـب األورام واضطرابات
الدم> سرطان الثدي

أكثر أنواع السرطان
شيوعا لدى النساء
ً

إجراء فحص
الماموغرام سنو ًيا

سرطان الثدي..
الحقائق
وسبل الوقاية

تشخيص إصابة
جديدة كل دقيقتين

عند التشخيص المبكر،
وفي حال كان السرطان
مقتصرا على منطقة الثدي،
ً
فإن معدل النجاة من المرض
خالل  5سنوات هو %99

 1من  8نساء
يخضعن للفحص
يتبين إصابتها
بالسرطان

الجلدي حول الثدي أو الحلمة.
■طروء تغيرات على الحلمة.
■ظهور تورم في اإلبط ،أو حول عظمة الترقوة.
■وجود ألم مســـتمر أو تهيج فـــي أي جزء من الثدي،
أو في اإلبط.

ما الذي ينبغي فعله عند
اكتشاف أي من هذه التغيرات؟

ال داعـــي للخـــوف! ليســـت كل التغيـــرات التـــي تطرأ
علـــى الثـــدي ناجمة عـــن الســـرطان ،فهنـــاك عديد من
األســـباب األخـــرى لحدوثهـــا ،وبعـــض هذه األســـباب ال
يتضمـــن خط ًرا .ومـــع ذلك ،تجـــب المبادرة إلـــى إجراء
الفحص مع الطبيب المعالج في أقرب وقت ممكن.

عوامل تزيد من خطر اإلصابة

ِ
عليـــك اإلحاطـــة بالعوامـــل التي قـــد تزيد من
يجـــب

االمتناع عن
التدخين وممارسة
الرياضة بانتظام

ِ
لديك أي من
خطر إصابتك بســـرطان الثـــدي .إذا كانت
هذه العوامل التالية ،فينبغي إخبار الطبيب بها:
■الجنـــس :اإلناث أكثر عرضة مـــن الذكور لإلصابة؛
ومع ذلك ،قد يُصاب الرجال بسرطان الثدي.
■العمـــر %81 :من حـــاالت اإلصابة بســـرطان الثدي
التي تم تشـــخيصها كانت لدى أشـــخاص فوق سن
الخمسين.
■تاريخ مرضي أُســـري لإلصابة بســـرطان الثدي أو
أي ســـرطان آخـــر :مـــا بيـــن  5و %10مـــن حـــاالت
اإلصابة بسرطان الثدي تُعزى إلى عوامل وراثية.
■تشخيص اإلصابة بأمراض الثدي الحميدة.
■البلوغ المبكر أو الحيض.
■االنقطاع المتأخر للطمث.
■عدم اإلرضاع لفترة طويلة.
■عـــدم إنجاب أطفـــال ،أو إنجـــاب أطفال بعد ســـن
الثالثين.
■استخدام العالج بالهرمونات البديلة.
■السمنة.

ٌ
جرعة منشطة من لقاح كوفيد19-

■التدخيـــن المزمـــن مـــن أي نـــوع ،بمـــا فـــي ذلـــك
السجائر أو الشيشة أو السيجار.

الفحص السنوي

للوقايـــة من مخاطـــر ســـرطان الثدي ،يجـــب أن تبدأ
النســـاء مـــن ســـن األربعيـــن فـــي إجراء أشـــعة ســـينية
خاصـــة تســـمى تصويـــر الثـــدي بالماموغـــرام .وينبغي
القيـــام بهذا الفحص ســـنو ًيا ،حيث يمكن له أن يســـاعد
على اكتشاف التغيرات التي قد تطرأ على الثدي.
كمـــا يجب على النســـاء الالتي تزيـــد عندهن مخاطر
اإلصابـــة بهـــذا النوع مـــن الســـرطان ،بنا ًء علـــى التاريخ
الطبـــي األُســـري أو الشـــخصي ً
مثـــا ،إجـــراء تصويـــر
بالرنين المغناطيســـي علـــى نحو ســـنوي ،وكذلك إجراء
تصويـــر الماموغـــرام .ويمكـــن للطبيـــب أن يســـاعد في
تحديـــد مـــا إذا كان هنـــاك خطـــر أكبـــر لإلصابـــة
بالســـرطان ،ليقـــ ِّدم النصـــح حول ضـــرورة إجـــراء هذه
الفحوصات.

يسر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أن يعلن عن توفر مواعيد
تماش ًيا مع توجيهات وزارة الصحةُّ ،
لتلقي الجرعة المنشطة من لقاح كوفيد .-19وتتوفر الجرعة المنشطة حال ًيا لموظفي أرامكو
السعودية وأفراد أُسرهم المستحقين للعالج ،ممن تبلغ أعمارهم  60عا ًما فأكثر ،ومضى على
حصولهم على الجرعة الثانية ثمانية أشهر على األقل.

حجز موعد للجرعة المنشطة

مستوفيا لمعايير األهلية للحصول على الجرعة المنشطة من اللقاح ،يمكنك حجز موعدك
إذا كنت
ً
ً
مسجل للحصول على الرعاية الصحية في مركز جونز
عن طريق منصة (ماي تشارت) إذا كنت
هوبكنز أرامكو الطبي ،أو يمكنك حجز موعد عبر االتصال على الرقم .800-305-4444

لمزيد من المعلومات

يمكنك معرفة مزيد من المعلومات حول لقاحات كوفيد ،19 -
ومواعيد الجرعة المنشطة باستخدام رمز االستجابة السريعة،
أو عبر زيارة الموقع.JHAH.com/CV19-Vax :

لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت
الطبية مع طبيبهم الخاص .لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة ،والطب ،والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.
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الظهـــران  -ضمـــن الفعاليـــات المصاحبة لمســـابقة
(أقـــرأ) فـــي دورتهـــا الســـابعة ،أطلـــق مركـــز الملـــك
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمي (إثراء)« ،معـــرض الكتاب
لألطفال» في نســـخته األولـــى ،وذلك فـــي الفترة من 5
إلى  10ربيـــع األول 1443هــــ 16 - 11( ،أكتوبـــر 2021م)،
وســـط مشـــاركة دولية من دولـــة بلجيكا لالطـــاع على
الثقافـــة البلجيكيـــة عـــن كثـــب واالحتفـــاء باإلســـهام
البلجيكـــي في مجـــال أدب األطفـــال ،عبر شـــخصيات
ً
القـــراء الصغـــار مثـــل (تـــان تان)
أجيـــال مـــن
ألهمـــت
ّ
و(الســـنافر) ،إلى جانب اســـتضافة  10دور نشر محلية
وإقليميـــة وعالميـــة مختصـــة فـــي أدب الطفـــل ،حيـــث
يســـتهدف المعرض األطفـــال من عمر  4ســـنوات حتى
 14ســـنة ،وذلك عبر سلســـلة مـــن البرامـــج والفعاليات
وورش العمل واللقاءات المتنوعة ،التي تناســـب األطفال
وذويهـــم ،ويهـــدف إلـــى إلهـــام األطفـــال وتنميـــة حـــب
القـــراءة واالســـتطالع لديهم ،إلى جانـــب تعزيز الجانب
القرائي بطرق حديثة ومتنوعة.

رعاية المواهب الناشئة

وخالل كلمتـــه االفتتاحية لمعـــرض الكتاب لألطفال،
ذكـــر مديـــر البرامـــج فـــي المركـــز ،أشـــرف فقيـــه ،أن
القراءة فعل حضاري في المقـــام األول وال يختص بفئة
موضحا أن المعرض جـــاء ليلبي متطلبات
دون أخـــرى،
ً
القـــراء الصغـــار؛ احتفـــا ًء بقرائتهم وتعزيـــزًا لقدراتهم.
ّ
كمـــا أشـــار إلـــى أن المركـــز ســـلّط الضـــوء علـــى هذه
ً
اســـتكمال لـــدوره فـــي (مســـابقة أقـــرأ) فـــي
الفعاليـــة
دورتهـــا الســـابعة ،التـــي تُعد ضمـــن البرامـــج اإلثرائية
التي يقيمها كل عام.
كمـــا اســـتعاد فقيـــه شـــريط الذكريـــات لألفـــام
المشـــوقة التي
الكرتونية والقصص القصيرة وأحداثها ُ
رســـخت فـــي الذاكـــرة ،وباتت عالمـــة فارقة فـــي عالم
الطفولـــة ،حيث شـــ َّكلت تلك القصـــص اإلثرائيـــة وع ًيا
وثقافـــة تركـــت تأثي ًرا علـــى األجيال ،وال يـــزال تأثيرها
موضحـــا أن دار المعارف مـــن أوائل
إلـــى يومنـــا هـــذا،
ً
دور النشـــر التي ترجمـــت لنا الذكريـــات الزاخرة باللغة
العربية؛ لتصبح فنًا متوار ًثا ،مشـــي ًرا إلـــى أن الفعاليات

إضـــاءة

فاضل الجابر

fadhel.jaber.1@aramco.com

إدارة هندسة نظم الطاقة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعبّر عن آراء كتّابها.

األدبية يســـتضيف المعرض الروائية ،ريتـــاج الحازمي،
التـــي حصدت لقـــب أصغر مؤلفـــة روايات فـــي العالم،
حيـــث تـــروي تجربتهـــا لألطفـــال قبـــل حصولهـــا على
اللقب وبعد حصولها عليه.
يستهدف المعرض األطفال من عمر  4سنوات حتى  14سنة ،وذلك عبر سلسلة من البرامج والفعاليات وورش العمل
المتنوعة.
واللقاءات
ِّ

المصاحبـــة للمعـــرض تخاطـــب أطفالنا وجميـــع أولياء
األمـــور؛ لنضع أقـــدام صغارنا على بدايـــة الطريق ،في
وطن اإلبـــداع والثقافـــة والفن ،و ُمعر ًبا عن شـــكره لدور
النشر المحلية والعالمية المشاركة في المعرض.

شراكة ثقافية دولية

مـــن جانبها ،قالت الســـفيرة البلجيكية فـــي المملكة،
دومينيـــك مينور« :إنه لشـــرف خـــاص لـــي ولبلجيكا أن
يتـــم اختيـــاري هنـــا اليـــوم ،بمناســـبة افتتـــاح معـــرض
الكتاب لألطفال وفي مركـــز إثراء المرموق» .وأضافت:
«الـــدور الـــذي يلعبه إثراء فريـــد من نوعه ،فهو يســـلط
الضـــوء علـــى الجواهـــر الثقافيـــة والمخفيـــة للمملكـــة
ويلهـــم العقـــول ويم ِّكـــن المواهـــب» .كما أشـــادت بدور
إثـــراء فـــي تعزيـــز ثقافـــة القـــراءة الجيـــدة بيـــن جيـــل
الشباب.
إلـــى جانـــب ذلـــك ،تناولـــت مينـــور خـــال كلمتهـــا
العالقـــات بيـــن البلديـــن التـــي بدأت مـــن عـــام 1919م،
منوهـــة في الوقـــت ذاته بعمق الشـــراكات فيمـــا بينهما

علـــى مـــر التاريـــخ ،ومشـــيرة إلـــى أنـــه خـــال حقبـــة
تاريخيـــة عريقـــة تـــم التعاون عبـــر مختلـــف المجاالت،
ومنها الجانـــب الثقافي الذي يُعد إر ًثـــا حضار ًيا لألمم،
ً
مثـــال ح ًيا
فكانـــت المنظومـــة الثقافيـــة بيـــن البلديـــن،
وحقيق ًيـــا يكشـــف عـــن أهمية تلـــك القطاع لمـــا له من
تأثير مستدام.

أصغر مؤلفة في العالم

ويســـتمر «معرض الكتاب لألطفال» ،الذي يعد األول
مـــن نوعه علـــى مســـتوى المنطقة الشـــرقية ،على مدى
ليقـــدم لألطفـــال مجموعـــة مـــن
 6أيـــام متواصلـــة،
ّ
األنشـــطة التفاعليـــة ،باإلضافة إلـــى باقـــة متنوعة من
البرامـــج وورش العمـــل واللقـــاءات الحيـــة ،التي تهدف
إلـــى رعايـــة المواهـــب منـــذ ســـن مبكـــرة ،إلـــى جانب
توســـيع مهارات القراءة واإلنتاج والتبـــادل المعرفي من
خـــال بناء مفاهيـــم تعزز مهـــارة القراءة واالســـتطالع،
عبر بيئة محفزة على اإلنتاج وتبادل المعرفة.
وإيما ًنـــا بقـــدرات األطفـــال ،واحتفـــا ًء بإنجازاتهـــم

ٌ
قبضة من أثر الكورونا
ـكاد تســتحوذ غُ بشــة علــى ز جــاج الذا كــرة
تـ ُ
كلمــا حاولـ َـت القبــض علــى مالمــح األشــخاص
الذ يــن شــكّ لوا مال مــح ســنوات الطفو لــة
وأحداثهــا .األســماء التــي تبلــى وتتناقــص كلمــا
مــر العمــر متخففً ــا مــن و جــوه كثيــرة آنســت
وحشة الدروب التي سلكناها.
كان الزمــن يبــدو ســاكنًا فــي عبــوره حيواتنــا
تقشـ ٍـف فــي نضــارة البشــرة وانحسـ ٍـار فــي
إال مــن ّ
أرواح
مـ ّـد الشــعر .كان ســاكنًا إال مــن خســارات
ٍ
ظننــا أنهــا ســتناو ُر لجــج األيــام لبقــاءٍ يطــول؛
غيــر أن الفنــاء يحــدق بمصيــر الكائــن الطينــي
طيــات ســجل الحيــاة
مهمــا التصــق عميقً ــا فــي ّ
ُ
ـماء كثيــرة
ـ
س
أ
ة
ـأ
ـتدرك فجـ
وصفحاتهــا .سـ
ً
ً
أن
تمحــى مــن هــذه الصفحــات بتواتـ ٍـر مرعـ ٍـبّ ،
عصيــا علــى اإلدراك
متناهيــا فــي الحجــم
شــيئًا
ً
ً
قــد أورد مــن لــم نحتســبهم عرضــةً لــه ،ســبلَ
الهــاك خــال فتــرةٍ أوجز هــا عا مــان مــن
أن ذلــك الشــيء ،المرصــود
الترقُّ ـ ِـب المحــضّ .
تحــت العد سـ ِ
ـتبد
ـات
المكبــرة وحســب ،يسـ ُّ
ّ
ـدور كأنــه صاحـ ُـب الســطوة
ويجثــم علــى الصـ ِ

الممتدة والنافذة على البشر.
ـيبح الصــوت وتضيـ ُـع الكلمــات حيــن
و سـ ُّ
تســمع عــن رفقــة اللحظــات األنيســة وقــد ضلــوا
وغيــه الــدؤوب إثــر
درب العــودة فــي انثيـ ِ
ـال األلــم ّ
ســيطرة ذلــك الشــيء علــى مفاصــل مناعتهــم
ـوت
الجســدية .وإذن ،هــذا مــا ســيبدو عليــه المـ ُ
متغلغـ ًـا فــي مالمــح األحبــة ،ثقيـ ًـا كخطــوط
عمــر لــم تـ ِ
ـرات
ـأت بهــا الســنوات بعــد .نظـ ٌ
منطفئــة وشــحوب ذاهــل يقتطعــك مــن لــون لــم
تكن لترتبه سجيتك ذات حزن.
تلفــك الذكر يــات بحبالهــا .ابتســامات لــم
تحســن اجتــزاء نفســها مــن ســياق الز مــن
المرصــود فــي روزنامــة أيامــك الرتيبــة .وهكــذا
يهــزك الزمــن خبـ ًـرا إثــر خبــر حيــن تظــن أنـ َ
ـك
ـتطيع تحييــد نفســك بعيـ ًـد ا عــن متنــاول
تسـ
ُ
الفجيعــة ،تقــف بــك كلُّ لحظــة بعــد أن يتزلــزل
كيانــك مــن أقصــا ُه إلــى أقصــاه .وفــي لحظــةٍ
ـتقف حا ئـ ًـر ا والعا لــم يــدور بــك غيــر آ بــهٍ
سـ ُ
لمــرور النــاس مــن حولــك إلــى أن تج ـ َد جــدا ًرا
يســندك ممــا أنـ َـت فيــه مــن تيــه .وحــدك تفـ ُّـر

المؤلف والحكواتي

ً
واســـتكمال لتعزيز دور المكتبة وغرس ملكة القراءة،
خصـــص المركـــز أنشـــطة تفاعليـــة منهـــا «مكعبـــات
الحكايـــة» ،التي تهـــدف إلى تعليم األطفال أســـس كتابة
القصـــص عبـــر اللعـــب ،حيـــث خصـــص المركـــز لعبة
تعليميـــة شـــهر ًيا ،بهـــدف تطويـــر المهـــارات المتعلقـــة
باالبتـــكار والخيـــال وتعزيـــز روح المشـــاركة والتعـــاون
ضمـــن الفريق ،فيما ســـيتم توقيـــع كتـــاب «جمانة التي
كبـــرت بمـــا يكفـــي» ،للكاتبـــة ســـلمى بوخمســـين ،كمـــا
ســـتقرأ الكاتبـــة قصـــة لألطفال مـــع فتح بـــاب الحوار
والنقـــاش حـــول القصـــة وعناصرهـــا ،بمـــا يتوافـــق مع
إمكاناتهم.
حضور مغايـــر داخل المعرض،
وللحكايـــة والحكواتي
ٌ
حيث ســـيتم تنفيذ عدة ورش عمل متنوعة منها ورشـــة
عمـــل بعنـــوان «أنـــت الحكواتـــي» ،التـــي تأتـــي لتعلِّـــم
األهالـــي كيفيـــة اختيـــار الوقـــت والمـــكان المناســـبين
لقـــراءة القصـــة ،وكيفيـــة قراءتهـــا بطريقة تثير شـــغف
األطفال وتعلُّقهـــم بالقراءة ال ســـيما القصة ،إلى جانب
ورشـــة «اصنع مكتبتـــك الخاصة» ،المخصصـــة ألولياء
األمـــور ،وهـــي تتنـــاول طريقـــة بنـــاء وترتيـــب رفـــوف
المكتبة بطريقة إبداعية.

اآلن مــن الذكريــات ولكــن ال عاصــم مــن الحــزن
وال مواثيق تؤكد انتهاء الحذر.
وهــا نحـ ُـن ذا ،علــى الرغــم مــن ذلــك ،نواصــلُ
ـير ألن كل نســمةٍ مــن هــذه الحيــاة جديــرةٌ
المسـ َ
بالعيــش وألن كل ثانيــةٍ جد يــرةٌ بــأن نحســن
العمــلَ مــن أجلهــا فــي توخــي طــرق الوقايــة مــن
ص بأيامنا الحلوة.
أي سوء يتر ّب ُ
ـأت أعمارهــم،
ـ
ب
خ
ـن
ـ
ي
الذ
ـن
ـ
ي
الراحل
ومــن أجــل
ْ
و مــن أجلنــا نحـ ُـن المتشــبثون باأل مــل ،و مــن
أ جــل أطفــال العا لــم الذ يــن تضــاءل و قــع
خطواتهــم الرهيفــة عــن األرض وترا خــت
ابتســامتهم حبيســةً فــي نطــاق الجــدران
و أ طبقــت عليهــم مو جــا ت « ا لــو ا ي فــا ي »
الال ســلكية لتقيد هــم فــي مقعــد درا ســةٍ ال
ـراض ال يعــي
ينتمــي لواقــع ملمــوس ،بــل افتـ ٌ
ـدرس «افترا ضــي»
الطفــلُ منــه إال صــوتَ مـ ٍ
وزمــاء «ال مرئييــن» .لــكل هــذا الحــزن الــذي
تزودنــا بــه مقــدار مــا ال يحتملـ ُـه عمـ ٌـر إضافــي،
لنكــن علــى قــدر المســؤولية حتــى نخــرج
سالمين ومن نحب.

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية

عبر أرامكو اليف من هنا

الخميس  ٨ربيع األول 144٣هـ ١٤ ،أكتوبر 20٢١م

د .عبداهلل املدني *

حاملو األلقاب
العلمية الزائفة

أثر الغياب

هنا مر ُّوا..هنا َ
عبوا
كانت لهم ذك ُرَ
ْ
هنا
ِ
هنا ُّ
مدوا سجايا ُ
هم

ً
بساطا فوقه َس َمروا

ْ
كؤوس ط ًل
دارت
هنا
ُ
ِ
بها من نشوة سكروا
ٍ

عاد ُ
ُ
حكايات ُت ُ
ستعاد
وت
ٍ
كأنها ُ
الدر ُر

َ
َّ
الزمان يدو ُر
ولكن
ال يبقي وال يذ ُر

ُ
الزمان لهم
بها يصفو
ْ
كأن ما َشا َب ُه كد ُر

فال يبقى سوى ذاك
الغياب وذلك األث ُر
ُ

لساعات ُيخ ّي ُ
ل َّ
أن فيها
ٍ
ُ
يضحك القد ُر

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
صـغـيــرة ،أو مــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم ،2052101150
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية،
ورأس مالها  60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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مدير قسم النشر:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

ضوء :مصلح جميل
حرف :عبدالوهاب أبو زيد
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* حل العدد الماضي
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هيئة التحرير :عبدالرحمن أبوالجدايل ،محمد العداربة،
ميثم ضياء الموسوي ،مصلح جميل الخثعمي،
هنوف السليم ،لطيفة السماعيل ،شذا العتيبي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها
القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

مـن الظوا هـر التـي تفشـت فـي مجتمعاتنـا ،مؤ خ ًـر ا ،هـذا
السـباق المحمـوم مـن أجـل نيـل الشـهادات العلميـة الكبيـرة ،من
دكتـوراه وماجسـتير ،بشـتى الطـرق واألسـاليب .ولـو كان الدافـع
وراء ذلـك االسـتزادة المعرفيـة ،أو االرتقـاء بالـذات علم ًيـا ،لمـا
كان لنـا أي تحفـظ أو اعتـراض .لكـن الحقيقـة هـي أن البعـض
يلجـأ إلـى ذلـك مـن أجل وضـع حـرف «الـدال» أمـام اسـمه بهدف
االرتقـاء الوظيفـي السـريع أو البـروز المجتمعـي أو «البرسـتيج»،
وهم بذلك يرتكبون الغش والخديعة بحق أوطانهم.
فكـم مـن حامـل للقـب دكتـور اتضـح أنـه يحمـل اللقـب نتيجـة
لشـرائه الشـهادة مـن جامعـة وهميـة ،أو جامعـة ال تاريـخ لهـا فـي
العلـم إطالقً ـا ،وإنمـا مجـرد «دكان» مفتـوح فـي الهـواء إلعطـاء
تبيـن أنـه
الشـهادات لمـن يدفـع أكثـر .وكـم مـن حامـل للدكتـوراه ّ
حصـل عليهـا وهـو جالـس وراء مكتبـه الوثيـر ،دون أي جهـد أو
يدعـي أنـه يحمـل تلك
سـهر أو تنقيـب فـي المراجـع .وهنـاك مـن ّ
الشـهادة الكبيـرة ،لكنـه عنـد أول مواجهـة يتلعثـم فـي الـرد علـى
سـؤال مـن صميـم بحثـه األكاديمـي المزعـوم ،ألن ذلـك البحـث
كتبه له باإلنابة شخص آخر مقابل المال.
وأمامنـا ،في هذا السـياق ،أمثلة صارخة منهـا ذلك البرلماني
الـذي يصر علـى وضع حرف «الـدال» أمام اسـمه ،فيمـا الدكتوراه
التـي يحملهـا مجـرد دكتـوراه فخر يـة منحتهـا لـه إ حـدى
الجامعـات تقد ي ًـر ا لـه علـى تبرعا تـه الماليـة .ومنهـا ذ لـك
يد عـي حصو لـه علـى دكتـوراه مـن جامعـة
النا شـط ا لـذي ّ
أمريكيـة ،لكنـك حينمـا تفحـص جـوازات سـفره القديمـة
تمامـا مـن أيـة تأشـيرة سـفر أو ختـم
والحديثـة سـتجدها خاليـة ً
د خـول يفيـد بسـفره إ لـى تلـك البلاد للو قـوف أ مـام لجـان
يدعـي أنـه
المناقشـة األكاديميـة .وهنـاك أسـتاذ الجامعـة الـذي ّ
حاصـل علـى شـهادة دكتـوراه مـن جامعـة بريطانيـة ،فـي حيـن أنه
ال يجيد التحدث أو الكتابة باإلنجليزية بطالقة.
مـن هنـا نقـول :هـل يسـتوي أمثـال هـؤالء ،مـع مـن قضـى زهرة
شـبابه متغر ًبـا فـي الخـارج ،ولربمـا اسـتدان األمـوال مـن أجـل
إتمـام تحصيلـه األكاديمـي العالـي ،أو عمـل فـي مهـن متواضعـة
مـن أ جـل أن يتد بـر بضـع دوالرات أو جنيهـات تسـاعده علـى
الوفـاء بمتطلبـات المعيشـة فـي الخـارج؟ وهـل يسـتوي أمثـال
األمر يـن فـي أرو قـة
هـؤالء مـع مـن حفـر فـي الصخـر وقا سـى
ّ
المكتبـات و سـط أطنـان الكتـب والمرا جـع ،و سـهر الليا لـي
يتفحـص هـذا الكتـاب أو تلـك الوثيقـة مـن أ جـل ا سـتخراج
المعلو مـات واألر قـام الصحيحـة كـي يسـند بهـا أطروحتـه
األكاديمية؟
وأخي ًـرا ،فـإذا كانـت بعـض األمـم المتقدمـة تبحـث اليـوم عـن
طريقـة تميـز بها بين مـن حصل علـى الدرجات العلميـة العالية
فـي زمـن «الالإنترنـت» ،وبيـن مـن حصـل علـى تلـك الدرجـات
الحقً ـا ،أي فـي زمـن «اإلنترنـت» الـذي س ّـهل علـى الطالـب كثي ًـرا
عمليـة الحصـول علـى المعلومـة ،فمـن بـاب أولـى أن نميـز فـي
بلداننـا بيـن مـن حصـل علـى الدكتـوراه بــالحيلة وا سـتخدام
المال ،وبين من حصل عليها بالسهر والعرق والدموع!
جميعـا أن العبـرة ليسـت فـي مـا تمتلكـه مـن
ختامـا ،نـدرك
ً
ً
شـهادات ومـا يسـبق اسـمك مـن ألقـاب ،بـل فـي مـا تتركـه مـن أثـر
إيجابـي فـي مجتمعـك ومـا تورثـه بعـدك مـن نتـاج يبقـي ذكـرك
ح ًيا حتى بعد رحيلك.
* باحث وأكاديمي من مملكة البحرين
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