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٢٨ أكتوبر ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

يف الذكرى الـ 75 ملعهد الشرق األوسط..

الرميان: الشراكة السعوديةاألمريكية مبنية على الثقة

واشـنطن - هنـأ رئيـس مجلـس إدارة أرامكـو السـعودية، 
معالـي األسـتاذ ياسـر بـن عثمـان الرميـان، معهـد الشـرق 
األوسط، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه، وذلك في 
كلمتـه الرئيسـة التـي ألقاهـا خـلل حفـل عشـاء أقيـم بهـذه 
المناسـبة في 21 أكتوبر الجاري في فندق ريتز كارلتون في 
واشـنطن العاصمـة. وأشـار الرميـان إلـى التاريـخ العريـق، 
والمسـتقبل الواعد للشـراكة بين المملكة العربية السعودية 
والواليـات المتحـدة األمريكيـة، مسـلًطا الضـوء علـى اآلليـة 
التـي تنتهجها أرامكو السـعودية للتعاون من خلل الشـراكة 
األمريكيـة مـن أجـل الوفـاء بالتزامـات المملكـة على صعيد 

التحول في قطاع الطاقة. 
يُشـار إلـى أن معهـد الشـرق األوسـط هـو مركـز بحثـي 
محايـد تأسـس عام 1946م في واشـنطن، ويقـدم خبراء في 
هـذا المعهـد تحليـلت للسياسـات، فضـًل عن الـدور الذي 
يضطلـع بـه كمركـز للتعاطـي مـع فنـون الشـرق األوسـط 
وثقافته. وتتلخص رسالة معهد الشرق األوسط في تعريف 
مواطنـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة بالشـرق األوسـط 

بشكل أكبر، وتعزيز التقارب مع شعوب الشرق األوسط. 

تاريخ حافل
ورّكز الرميان في كلمته على التاريخ الحافل الذي تزخر 
بـه الشـراكة السـعودية األمريكيـة، وقـال: »أرى أنهـا ليسـت 
مجـرد شـراكة فحسـب، فهـي صداقـة مبنيـة علـى الثقـة 
واالحتـرام المتبـادل، وهـي شـراكة قائمـة علـى المصالـح 
واألهـداف المشـتركة وتنطوي على مصلحـة متبادلة تتمثل 
فـي اسـتقرار أسـواق الطاقـة العالميـة، وعلـى مسـؤولية 
مشـتركة عـن عالـم يتمتع بالسـلم والرخاء يتجـاوز الحدود 

الجغرافية للطرفين«. 
وأضـــاف قائـــًل: »تعـــود بدايـــات الشـــراكة الســـعودية 
األمريكيـــة إلـــى 29 مايـــو 1933م، وهـــو تاريـــخ اتفاقيـــة 
االمتيـــاز التاريخيـــة بيـــن الملـــك عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمن 
آل ســـعود، رحمـــه اهلل، وشـــركة ســـتاندرد أويـــل أوف 
كاليفورنيـــا، وهـــي مـــن األعضـــاء المؤسســـين للشـــركة التـــي 

القافلة األسبوعية

أصبحت الحًقا أرامكو السعودية.  
ومضـى الرميـان ليقـول: »بّشـرت اتفاقيـة االمتيـاز هـذه 
بفتـرة مـن االزدهـار والتنمية التي حسـنت حيـاة المواطنين 
السـعوديين، وجعلت من أرامكو السـعودية الشـركة النفطية 

األكثر قيمة في العالم«. 
وفي سياق دوره كمحافظ لصندوق االستثمارات العامة، 
وهـو صندوق الثروة السـيادي للمملكة، قـال الرميان: »حان 
الوقـت لتنميـة القطاع الخاص وتنويعـه في المملكة العربية 
السـعودية خـارج إطـار النفط والغاز بما يكفـل إنتاج المزيد 
مـن السـلع والخدمـات فـي الداخـل، وجـذب المزيـد مـن 
األشـخاص إلـى المملكـة، بمـن فيهـم المسـتثمرون ورواد 

األعمال والمبدعون، والحجاج، والسياح«.
 

 مستقبل منخفض االنبعاثات
وفـي معـرض حديثه عـن الطاقة والتقنية، قـال: »تواصل 

أرامكـو السـعودية إمـداد العمـلء العالمييـن بالطاقـة، وهي 
تتحول في الوقت ذاته وبوتيرة سـريعة إلى شـركة رائدة في 
مجال التقنية بفضل شبكة مختبراتها البحثية في الواليات 
المتحـدة األمريكيـة وغيرهـا مـن الـدول. وإلـى جانـب ذلك، 
فـإن أرامكـو السـعودية ال تـزال ملتزمـة بسـجلها العريـق 
باعتبارهـا الشـركة المنتجـة للطاقـة األقـل مـن حيـث كثافة 
االنبعاثـات الكربونيـة فـي قطـاع النفـط والغـاز، فـي وقـت 

تستعد فيه المملكة لمستقبل منخفض االنبعاثات«.
وباإلضافـــة إلـــى تحســـين أرامكـــو الســـعودية المســـتمر 
ــإن  ــات، فـ ــل خفـــض االنبعاثـ ــن أجـ ــة مـ ــا الصناعيـ ألعمالهـ
ـــة  ـــا الشـــركة تتماشـــى مـــع أهـــداف رؤي ـــي تبذله ـــود الت الجه
المملكـــة 2030، وتســـاند  مبـــادرة الســـعودية الخضـــراء، 
وهـــذا مـــن شـــأنه أن يعـــزز االســـتثمار فـــي مشـــاريع الطاقـــة 
المتجـــددة مثـــل محطـــة ســـدير للطاقـــة الشمســـية بقـــدرة 
تبلـــغ 1.5 غيغـــاواط، وإنشـــاء أكبـــر محطـــة لتوليـــد الكهربـــاء 
بالهيدروجيـــن األخضـــر علـــى مســـتوى العالـــم، وزراعـــة 10 

خلل مبادرة مستقبل االستثمار ودعًما لتوجهات الشركة واململكة بشأن احلياد الصفري:
أرامكو السعودية توقع 5 مذكرات تفاهم لتصنيع الهيدروجين 

األخضر وخدمات الطاقة الخضراء وإنتاج المواد الالمعدنية
خفـض  فـي  العالميـة  لتوجهاتهـا  دعًمـا   - الظهـران 
االنبعاثـات الكربونيـة والوصـول للحيـاد الصفـري واالقتصاد 
األخضر ودفع عجلة االبتكار وتشجيع االستثمار في القطاع 
الحقبـة  قيـادة  فـي  المملكـة  لتوجهـات  وتعزيـًزا  الخـاص، 
مـع  السـعودية  أرامكـو  وّقعـت  المنطقـة،  فـي  الخضـراء 
5 مذكـرات تفاهـم تشـمل  مسـتثمرين وطنييـن وعالمييـن 
الهيدروجيـن  تصنيـع  مجـاالت  فـي  محتملـة  اسـتثمارات 
األخضـر، وخدمـات الطاقـة الخضـراء، وتصنيـع مـواد البنـاء 
اللمعدنيـة المتقدمـة، والتقنيـات الرقميـة فـي المجـاالت 
بالتزامـن مـع منتـدى مبـادرة مسـتقبل  الصناعيـة، وذلـك 
االسـتثمار في نسـخته الخامسـة التي انطلقت هذا األسـبوع 
في العاصمة السعودية الرياض، تحت عنوان »االستثمار في 
اإلنسـانية«، وسـط حشـد كبيـر للقـادة والمسـتثمرين الذيـن 
اجتمعـوا فـي الريـاض، مـن المملكـة ومختلـف أرجـاء العالـم، 
ليـة  لما ا و يـة  د االقتصا لتحديـات  ا مسـتقبل  لمناقشـة 

واالستثمارية والمناخية الكبرى التي تواجه العالم.
السـعودية  أرامكـو  فـي  االسـتثمارية  المبـادرات  تأتـي 
متوافقة مع ما أعلنه سـمو ولي العهد األمين صاحب السـمو 
الملكي األمير محمد بن سـلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، 
أمـام منتـدى السـعودية الخضـراء ومبـادرة الشـرق األوسـط 
األخضـر، وبالتحديـد إطـلق الحزمـة األولـى مـن المبـادرات 
النوعيـة فـي المملكـة لتكـون خريطـة طريـق لحمايـة البيئـة 
ومواجهـة تحديـات التغّيـر المناخـي، وعلـى رأسـها مبـادرة 
تخفيـض االنبعاثات الكربونية ورفع نسـبة المناطق المحمية 

والخضـراء، وصـوالً إلـى الهـدف األكبر وهو تحقيـق المملكة 
الحياد الصفري.

وبهـذه المناسـبة، قـال رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر 
إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر: »نحـن 
سـعداء بالمشـاركة فـي منتـدى مسـتقبل االسـتثمار حيـث 
نحتفـي بالعـام الخامـس منـذ إطلقـه، وقـد نجـح المنتـدى 
بشـكل الفت في تناول أهم المواضيع التي تؤثر على ازدهار 
المجتمعـات حـول العالـم. وقـد التقينـا بالكثيـر مـن شـركائنا 
التجارييـن، ولمسـنا قدر الحمـاس والروح اإليجابيـة، والعالم 
يعـود لوضعـه الطبيعـي بعـد انقطـاع نحـو عاميـن متأثـًرا 
بتداعيـات جائحـة فيـروس كورونـا. وال شـك أن موضـوع 
المنتـدى هـذا العـام وهـو االسـتثمار فـي اإلنسـانية وحمايـة 
البيئـة والمنـاخ، يشـّكل أولوية وطنية وعالميـة خاصة ألجيال 
الحاضـر والمسـتقبل، لهـذا أعلّنـا فـي أرامكو السـعودية قبل 
أيـام عـن طمـوح تحقيـق الحيـاد الصفـري بحلـول 2050، 
ونـدرك أن هـذه نقلـة نوعيـة تواجههـا تحّديات واسـعة، لكننا 
متحمسـون جـًدا لرحلـة الوصول للحياد الصفـري خلل أقل 
مـن 30 سـنة، بـإذن اهلل، وسـنواصل االسـتثمار فـي التقنيات 

والمشاريع التي تعّزز موقع الشركة القيادي وتمكين منظومة 
القـدرات بالمملكـة فـي الحقبـة الخضـراء، وتسـريع وتيـرة 

التحّول للطاقة منخفضة الكربون«.
وأضـاف الناصـر أن قطـاع الطاقة العالمـي يواجه تحدًيا 
يتمثـل فـي نقـص االسـتثمار فـي المـوارد التقليديـة، وهـذا 
يؤثـر على قـدرة العالم على االزدهار، وهناك حاجة لتحقيق 
توازن أكبر، وبشكل أكثر تنظيًما وأكثر عدالة وشمولية على 
النطـاق العالمـي فـي رحلـة تحـّوالت الطاقـة نحـو الحيـاد 
مـن  الكثيـر  حاجـات  إغفـال  يتـم  ال  بحيـث  الصفـري، 
المجتمعـات فـي آسـيا وأفريقيـا، والعديـد مـن دول العالـم، 
وألن أرامكـو السـعودية طـرف جوهـري فـي توّجـه المملكـة 
المستقبلي، فلن نتوقف عن طموح االستثمار لتعزيز موقعنا 
الريادي بين شركات الطاقة العالمية، في خفض االنبعاثات 
المصـادر  فـي  االسـتثمار  عبـر  فقـط  ليـس  الكربونيـة، 
وتقنيـات  فـرص  ابتـكار  فـي  أيًضـا  ولكـن  المتجـددة، 
واسـتخدامات مسـتحدثة لتحسـين األداء المناخـي لمـوارد 

النفط والغاز.
وقـال رئيـس أرامكو السـعودية، كبير إدارييهـا التنفيذيين: 
»جئنا إلى مبادرة االسـتثمار لإلسهام في القطاعات الناشئة 
مـن الصناعـات والخدمات الداعمـة إلنتاج الطاقـة النظيفة، 
خاصـة وأن وزارة الطاقـة، بقيـادة صاحـب السـمو الملكـي 
األميـر عبدالعزيـز بـن سـلمان، حريصـة علـى تنميـة بيئـة 
تزدهـر فيهـا الصناعـات والخدمـات الداعمـة إلنتـاج الطاقـة 
منخفضـة الكربـون، ولدينـا بالفعـل خطـط عملقـة تعلـن 
الحًقـا لتطويـر حقـل الغـاز العمـلق فـي الجافـورة، وهـو 
المشـروع الـذي مـن المتوقـع أن يلعـب دوًرا مهًمـا في توسـيع 

أعمال الشركة في مجال الغاز«.
ولتحقيـق هـذا الطمـوح وّقعـت أرامكـو السـعودية مذكـرة 
تفاهم مع المجموعة الحديثة للستثمار الصناعي القابضة 
تقنيـات  لتطويـر   - نيرجـي  إ نتركونتينينتـال  إ وشـركة 

الهيدروجين األخضر، واألمونيا في المملكة.
كمـا وقعـت مذكرتـي تفاهـم مـع كل مـن شـركة سـاوث بول 
يوسـف  ومؤسسـة  ليمتـد  مانجيمنـت  أسـيت  بـون  ر كا
عبدالرحمن الضبيان الزراعية- لتقييم جدوى إنشـاء شـركة 
خدمـات خضـراء وطنيـة البتـكار وتطوير حلـول طبيعية )بما 
فيهـا زراعـة أعـداد كبيـرة مـن األشـجار علـى نطـاق واسـع( 
تهـدف إلـى الحـد مـن انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهـرة 
االحتبـاس الحـراري. وهناك مذكرة تفاهم مع شـركة بي إف 
البنـاء  مـواد  تصنيـع  قطـاع  توطيـن  علـى  للتركيـز   - جـي 
اللمعدنيـة المتقدمـة فـي قطـاع االنشـاءات والتعـاون فـي 
قطـاع البحـوث والتطويـر. وهـذا االسـتثمار المحتمـل يدعـم 

توجه استخدام النفط خارج مجال الوقود.
إضافـة إلـى مذكـرة تفاهـم مـع شـركة إيه بـي بـي العالمية 
- لبحـث إمكانيـة توطيـن التقنيـات الرقميـة فـي مجـاالت 
القيـاس، ونظـام التشـغيل اآللـي للعمليـات الصناعيـة وفـي 
قطـاع الطاقـة، بمـا فـي ذلـك التدريـب وتطويـر القـدرات 

المحلية.
ومـن المتوقـع أن تكمـل مذكـرات التفاهـم االسـتثمارات 
الرقميـة والصناعيـة والبيئيـة التـي أعلنـت عنهـا الشـركة في 
برنامـج »نماءات أرامكـو«، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يتم 
اإلعـلن في المسـتقبل عن معلومـات إضافية تتعلق ببرنامج 

الغاز غير التقليدي في الجافورة«.

القافلة األسبوعية

مليارات شجرة في العقود المقبلة. 
وقـال الرميـان: »عدونا ليس الكربون الذي يشـّكل واحًدا 
مـن اللبنـات األسـاس للحيـاة علـى األرض، بـل إن عدونـا 
يتمثـل فـي االنبعاثـات الكربونيـة غيـر المنضبطـة. ولكـي 
نكسـب هـذه المعركـة علينـا تقييم جميـع الخيـارات وجميع 
الجهـود المبذولـة وجميـع التقنيـات التـي تعمـل علـى الحـد 
مـن انبعـاث الغـازات المسـببة لظاهـرة االحتبـاس الحراري 
إلـى غلفنـا الجـوي. لـذا، دعونـا نقـدم هـذا الطـرح ونثبـت 

صحته مًعا«.
الرميـان كلمتـه قائـًل: »العلقـات األمريكيـة  واختتـم 
السـعودية تقتـرب من بزوغ فجـر عصر جديد، فنحن ننتقل 
مـن علقـة قائمـة علـى النفـط إلـى شـراكة قائمـة علـى 
اإلمـداد بالطاقـة النظيفة بجميع أشـكالها، وتجارة متنامية 
فـي المـواد، وتبـادل متزايـد لألفـكار، فهـي شـراكة ال تقـوم 
علـى اسـتخراج المـوارد فحسـب، بـل علـى تحقيـق النفـع 

والفائدة على المدى البعيد. 
»ورغم أننا ال نستطيع التكهن  بالمستقبل، إال أنني على 
ثقـة مـن أمـر واحد بغـض النظر عما سـيحدث فـي األعوام 
المقبلـة، وهـو أن الشـراكة األكثـر أهميـة في مجـال الطاقة 

على مستوى العالم ستكون شراكة أمريكية سعودية«.

كّرم معهد الشـرق األوسـط بواشنطن، معالي رئيس 
مجلـس إدارة أرامكـو السـعودية ومحافـظ صنـدوق 
عثمـان  بـن  ياسـر  األسـتاذ  العامـة،  االسـتثمارات 
الرميـان، بمنحـه جائـزة »القيـادة العالميـة المرموقـة 
لعـام 2021«، وذلـك تقديـًرا لمضـي أرامكـو السـعودية 
لتطـور  ا فـي  مسـتمرة  عقـود  نيـة  ثما مـن  ألكثـر 
االقتصـادي والثقافـي واالجتماعـي، وتعزيـز السـلم 
اإلقليمـي والعلقـات األمريكيـة فـي الشـرق األوسـط، 

فضًل عن اإلسهام في بناء مستقبل مستدام.
كمـا تعـّد هـذه الجائـزة تقديـًرا وعرفاًنـا لمـا تقدمه 
المجتمعـات  لتأسـيس  دعـم  مـن  السـعودية  أرامكـو 
المحليـة، وتمكيـن المـرأة، ومـؤازرة الفنـون والثقافـة 
والحـوار،  الثقافـي  التبـادل  خـلل  مـن  والتعليـم 
والسـتجابتها الكبيرة للتحديات العالمية التي تواجهها 

اإلنسانية، ويشمل ذلك تصديها لجائحة كوفيد-١٩.

تكريم معالي رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، األستاذ ياسر بن عثمان الرمّيان، بمنحه جائزة القيادة العالمية المرموقة 
لعام 2021.
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القافلة األسبوعية      ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ 

مستعّدون لمواجهة تحّديات االستدامة والموثوقية في جميع أعمالنا

أرامكو السعودية تسعى لتحقيق الحياد الصفري في 
االنبعاثات في أعمالها التشغيلية بحلول عام 2050

زمالئي األعزاء موظفي وموظفات أرامكو السعودية،
يقــف العالــم أمــام منعطــٍف محــوري يتمّثــل في موضــوع التحــدي المناخي 
الــذي يتطلــب مــن شــركات الطاقــة، مثــل أرامكــو الســعودية، أن تتخــذ 
ــل. وفــي الوقــت  ــى المــدى الطوي إجــراءات حاســمة لضمــان االســتدامة عل
نفســه، نــدرك أنــه علينــا مواصلــة موثوقيتنــا فــي إنتــاج وإمــداد الطاقــة التــي 

يعتمد عليها المليارات من البشر في جميع أنحاء العالم.
واليــوم، يســعدني أن أعلــن عــن طمــوح أرامكــو الســعودية لتحقيــق الحيــاد 
المســببة  الغازيــة  االنبعاثــات  مــن  والحــّد  للنطاقيــن )1 و2(  الصفــري 
للحتبــاس الحــراري بحلــول عــام 2050م. وينســجم إعــلن الشــركة مــع مــا 

تفضــل بإعلنــه صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن 
أثنــاء افتتــاح منتــدى الســعودية  بــن عبدالعزيــز، حفظــه اهلل،  ســلمان 
الخضــراء، حيــن قــال أن المملكــة تنــوي تحقيــق الحيــاد الصفــري فــي 
االنبعاثــات بحلــول عــام 2060م، ونحــن فــي أرامكــو فخــورون جــًدا بهــذا 

الطموح الذي عّبر عنه سمو ولي العهد. 
وكمــا هــو معــروف، عملــت أرامكــو الســعودية علــى مــدى عقــوٍد بــل كلــٍل 
لتحقيــق تصنيــٍف لكثافــة الكربــون يُعــدُّ مــن بيــن األدنى فــي العالم فــي قطاع 
التنقيــب وإنتــاج النفــط الخــام والغــاز. ونحــن عازمــون علــى االســتفادة مــن 
إمكاناتنــا الهائلــة لتلبيــة احتياجــات المجتمعــات مــن الطاقــة، وذلــك مــن 

خــلل تعظيــم قيمــة المــواد التــي ننتجهــا، مــع الوضــع فــي االعتبــار تقليــل 
تأثيــر غــازات االحتبــاس الحــراري. فهــذه مهمــة كبيــرة جــًدا أمــام شــركتنا 

وصناعتنا وعالمنا.
ومـن خـلل تمكيـن مواهبنـا وتقنياتنـا ومواردنـا، سـنحقق جميًعـا هدفنـا 
بالوصول إلى الحياد الصفري للنبعاثات بحلول عام 2050م، إن شاء اهلل.

أخوكم والفخور بكم دوًما،،
أمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

الظهـران - أعلنـت أرامكـو السـعودية عـن طموحهـا 
للوصـول إلـى الحيـاد الصفـري للنطاقيـن )1 و2( والحـّد 
مـن االنبعاثـات الغازية المسـببة للحتباس الحـراري في 
مرافـق أعمالهـا التـي تملكهـا وتديرهـا بالكامـل بحلـول 
العـام 2050. وهـذا الطمـوح هـو جـزء مـن تركيز الشـركة 
علـى خلـق القيمـة طويلـة األجـل للمسـاهمين مـن خـلل 
تعزيـز أهدافهـا التـي تطبقهـا فـي مناطـق أعمالهـا فـي 
مجال االسـتدامة. وتعتزم الشـركة الكشـف عن مزيد من 
تفاصيلهـا فـي تقريـر االسـتدامة القـادم والـذي سـيصدر 

في الربع الثاني من عام 2022.
وينسـجم إعـلن الشـركة مـع هـدف المملكـة لتحقيـق 

الحياد الصفري في االنبعاثات بحلول عام 2060.
وقـال معالـي رئيـس مجلـس إدارة أرامكـو السـعودية، 
أرامكـو  »تـدرك  الرميـان:  عثمـان  بـن  ياسـر  األسـتاذ 
السـعودية - باعتبارها شـركة الطاقـة الرائدة والمتكاملة 
عالمًيا - حجم التحديات المناخية، وأهمية أن يكون لها 
دور إيجابـي في المسـاعدة اللزمـة للتغلب على القضايا 

دورهـا القافلة األسبوعية تواصـل  الوقـت  ذات  وفـي  الملّحـة،  المناخيـة 
للطاقـة  المسـتمرة  العالـم  حاجـة  تلبيـة  فـي  الريـادي 
بموثوقيـة وبشـكل مسـتقر بمـا يمّكـن المجتمعـات فـي 
المملكـة وحـول العالـم مـن النمـو واالزدهـار. كمـا أننـا 
نـدرك أن الحـّد من االنبعاثات يمّثـل أحد أكبر التحديات 
للبشـرية فـي هـذا القـرن، لكننـا فـي أرامكـو السـعودية 
نتمّيـز بامتلكنـا لمنصـة قويـة نتمّكـن مـن خللهـا مـن 
اإلسهام بجهد قيادي في قطاع الطاقة العالمي لمواجهة 
هـذه التحديـات. ويسـرنا أن نعلـن اليوم عن خطـوة مهمة 
وطموحة نتشارك فيها مع العالم وهي انطلقتنا الكبيرة 
للوصـول إلـى الحيـاد الصفـري للنطاقيـن )1 و2( والحـّد 
مـن االنبعاثـات الغازية المسـببة للحتباس الحـراري في 

أعمال الشركة بحلول العام 2050«. 
كبيـر  السـعودية،  أرامكـو  رئيـس  قـال  ومـن جانبـه، 
إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أمين حسـن الناصـر: »ال 
شـك أن تغيـر المناخ هو أحد أكبـر التحديات التي تواجه 
العالـم وقطـاع الطاقـة اليـوم، وخـلل الخمـس سـنوات 
الماضيـة احتـل هذا الموضـوع أولوية لدى الشـركة، التي 
اتسـمت إمداداتهـا مـن الطاقـة بأنهـا األقـل فـي انبعاثات 

عبر رعايتها لسباق اجلائزة الكبرى 2021م
أرامكو السعودية تقود االبتكار فوق مضمار الفورمال 1 في أوستن

الكبـرى  الجائـزة  سـباق  يعـود   - تكسـاس  أوسـتن، 
واليـة  إلـى  األمريكيـة  المتحـدة  بالواليـات   1 للفورمـوال 
تكسـاس هذا العـام، برعاية عالميـة من أرامكو السـعودية، 
ليتسـابق المتنافسـون في حلبـة األمريكيتيـن )COTA(، وهو 
المضمـار األول في الواليـات المتحدة األمريكية الذي بُني 
بشـكل خـاص لسـباقات الفورمـوال 1؛ ليسـتضيف الحًقـا 

السباقات الشهيرة األخرى.
وقـد أُعِلـن عـن رعايـة أرامكو السـعودية العالميـة طويلة 
األجل للسباق الدولي في عام 2020م، حيث مّثل ذلك أول 
رعايـة عالمية للشـركة لحـدث رياضي كبير يربط الشـركة 
بجمهـور عالمـي يبلـغ 500 مليـون متابـع لهـذا النـوع مـن 
السـباقات الرياضيـة. وقـد امتألت المدرجـات بالجماهير 
لمـدة ثلث أيام متتالية، لمشـاهدة جـوالت التدريب لتهيئة 
المتنافسـين، ومـن ثَـمَّ ختاًمـا بيـوم السـباق الُمنتظـر، الذي 

اجتذب جمهوًرا بلغ تعداده 140 ألف شخص.

ز هندسي حقيقي تميُّ
انطلًقـا مـن روح االبتـكار فـي سـباقات الفورمـوال 1، 
تتربـع أرامكـو علـى رأس الجهـود البحثية، إذ تمتلـك فريًقا 
مـن الباحثيـن والمهندسـين المتخصصيـن، الذيـن يعملـون 
على تطوير حلول نقل منخفضة االنبعاثات للمسـاعدة في 

تقليل األثر الكربوني الناتج عن وسائل النقل.
وبهـذه المناسـبة، صـّرح النائـب األعلى للرئيـس للتكرير 

والمعالجـة والتسـويق، األسـتاذ محمـد يحيـى القحطانـي، سوزان غونزاليس
قائـًل: »التميُّز الهندسـي هو جوهر جميع أعمال الشـركة، 
حيـث نتشـارك مـع أهـداف السـباق فـي االلتـزام بقيـادة 
االبتـكار مـن خـلل عملنـا فـي مجـال هندسـة المحـركات 
وتحسـين اسـتهلك الوقـود؛ لتعزيـز األداء وإحـداث أثـر 
قطـاع  فـي  الكربونيـة  االنبعاثـات  خفـض  فـي  ملمـوس 

السيارات وغيره من القطاعات األخرى«.

إمداد العالم بالطاقة
ولـم يكـن هنـاك أي نقـص فـي إمـدادات الطاقـة أثنـاء 
السـباق، حيـث توالـت 10 فرق إلـى المضمار فـي 56 دورة، 
لينتهـي السـباق بفـوز المتسـابق ماكـس فرسـتابن، سـائق 

فريق »رد بول ريسنغ«.
وقـد تضمنـت أنشـطة السـباق فعاليـات متنوعـة علـى 
المتسـابقين،  ومقابلـة  المشـي  مثـل:  المضمـار  جانـب 
وجـوالت بالحافـلت، وعمليـات اإلحمـاء التـي كان يقـوم 
بهـا المتسـابقون، فـي حيـن وّفـر جنـاح الضيافـة التابـع 
إسـتراتيجًيا  موقًعـا  بـادوك  نـادي  منطقـة  فـي  للشـركة 
فريًدامـن نوعـه حيـث يمكـن مـن خللـه مشـاهدة مواقـف 
الفـرق وتفاصيـل المضمـار، مـع رؤيـة واضحـة لخطـي 

البداية والنهاية.
ويضيـف القحطانـي، الـذي كان هـذا السـباق هـو أول 
سـباق فورموال 1 يحضره: » أشـعر بالدهشـة الكبيرة، إذ لم 
يُخّيـل لـي قـط مـدى ضخامـة هـذا الحـدث وحجـم التقنية 

التي تقف وراءه«.

الرياضة تتجذر
في أرض المملكة

ووفًقـا لُرزنامـة السـباق، فـإن المرحلـة المقبلـة لسـباق 
الفورمـل 1 سـتكون فـي المكسـيك وذلـك للجولـة الثامنـة 

الغـازات المسـببة للحتباس الحـراري مقارنة بمثيلتها. 
ومـع بـدء العالم رحلة طويلة ومعقدة فـي تحوالت الطاقة 
لتكون منخفضة الكربون بشكل أكبر يتواءم مع التطلعات 

أمين الناصر

محمد القحطاني 
يسّلم الكأس للفائز 

بالمركز األول ماكس 
فرستابن، سائق فريق 

"رد بول ريسنغ"، ويعّبر 
عن دهشته بمدى 

ضخامة الحدث وحجم 
التقنية التي تقف 

وراءه.

العالمية، فإن أمام الشركة مهمة توازن فريدة من نوعها؛  
تلبيـة االحتياجـات  بموثوقيـة لمواصلـة  نعمـل   فبينمـا 
المتزايـدة مـن الطاقـة للمجتمعـات فـي الوطـن وحـول 
العالـم ، وزيـادة االبتـكارات والحلـول التقنيـة ذات التأثيـر 
المنخفـض علـى المنـاخ، فإننـا نسـعى فـي الوقـت نفسـه 
للعـب دورنـا فـي االسـتدامة واالزدهـار عبـر الحـّد مـن 
اآلثـار الكربونيـة الناتجـة عـن أعمالنـا فـي قطـاع النفـط 
والغـاز، والتـي سـتظل تشـّكل أهميـة حاسـمة السـتقرار 

االقتصاد العالمي«.
وأضـاف الناصـر قائـًل: » إن الصـورة أمامنـا واضحـة 
للوصول إلى مزيج أنظف من الطاقة، وندرك أن الطريق 
لتحقيـق ذلـك طويلـة وعلـى درجـة عاليـة مـن الصعوبـة 
والتعقيـد. وبنـاء عليه، سـنواصل عمليـة التحـّول علًما أن 
أفضـل  تطبيـق  علـى  يقتصـر  ال  انبعاثاتنـا  مـن  الحـّد 
الممارسـات السليمة لصالح البيئة والمجتمعات المحلية 
فحسـب، بـل يمتـد ليشـمل االبتـكارات التقنيـة المتقدمـة 
فـي هـذا المجـال. ولدينـا ثقـة بـأن أرامكـو السـعودية 
سـتحقق مواقـع رياديـة جديدة فـي المجاالت التـي تدعم 

االستدامة وتحّوالت الطاقة«.

عشـر فـي مطلـع الشـهر القـادم، ثـم إلـى البرازيـل، ويليهـا 
دولة قطر. وفي تاريخ 3 إلى 5 من شـهر ديسـمبر من العام 
الجـاري، سـيصل السـباق إلـى المملكـة لسـباق الجائـزة 
الكبـرى في المملكة 2021، الذي ُسـيقام في حلبة كورنيش 

جدة.
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الشركة ترفع سقف إجنازها ضمن حفل جوائز )وورلد أويل(

ث عن نفسها  جهود البحث والتطوير تتحدَّ
بخمس جوائز جديدة

هيوســتن - مــرة أخــرى تحظــى أرامكــو الســعودية 
البحــوث  مجــال  فــي  جهودهــا  نظيــر  بالتكريــم 
والتطويــر، وذلــك خــلل النســخة العشــرين مــن حفــل 
جوائــز مؤسســة )وورلــد أويــل(، الــذي ُعِقــد فــي 14 
أكتوبــر 2021م فــي مدينــة هيوســتن األمريكيــة، حيــث 
شــهد الحفــل العــودة إلــى حلَّتــه المعتــادة مــن حيــث 

الحضور في فترة ما قبل الجائحة.
مــت أرامكــو الســعودية إزاء فوزهــا بالجوائــز  وُكرِّ
لمركــز  كان  فئــات مختلفــة، حيــث  ضمــن خمــس 
مــة فــي إكســبك نصيــب األســد منهــا  األبحــاث المتقدِّ
بأربــع جوائــز، فيمــا كانــت الخامســة مــن نصيــب 
الشــمالية؛  األعمــال  منطقــة  فــي  الزيــت  أعمــال 
ليتضاعــف بذلــك العــدد اإلجمالــي للجوائــز التــي 
حازتهــا ضمــن هــذا الحفــل مقارنــة بالعــام الماضــي، 
وليرتفــع ســقف اإلنجــاز علــى مســتوى هــذه المنصــة 
إلــى أعلــى مســتوياته، ســواًء بالنســبة للشــركة أو 

لدوائر البحث فيها على وجه الخصوص.

االحتفاء بالريادة في االبتكار
قــت مجــاالت أعمــال  وشــملت الجوائــز التــي تحقَّ
تقليديــة وواعــدة، لتُبــرز جهــود الشــركة عبــر مختلــف 
مراحــل سلســلة القيمــة فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج، 
ولتســلِّط الضــوء بوجــه خــاص علــى الجهود فــي مجال 
الكربونيــة  االنبعاثــات  الرقمــي، وخفــض  ل  التحــوُّ

الناجمة عن األعمال.
وإلنجــاز الخطــط التشــغيلية والعمليــة الطموحــة 
لقطــاع التنقيــب واإلنتــاج، تحــرص أرامكــو الســعودية 
ــر؛ وضمــن هــذا  ــى الســعي باســتمرار نحــو التطوي عل
ــرة  ــر طــرق مبتك ــود نحــو تطوي الهــدف، تنصــبُّ الجه
ز مــن الميــزة التنافســية للشــركة علــى صعيــد  تعــزِّ

صناعة النفط والغاز.
مــة  وفــي هــذا الصــدد، يُعــد مركــز األبحــاث المتقدِّ
فــي إكســبك بمثابــة ذراع للشــركة فــي مجــال البحــوث 
المرتبطــة بقطــاع التنقيــب واإلنتــاج، حيــث يقــود 
جهودهــا نحــو تحديــد وتطويــر تقنيــات تُســهم فــي 
النواحــي  فــي جميــع  لــألداء  المســتمر  التحســين 

التشغيلية والعملية.
ولطالمــا حظيــت جهــود الشــركة علــى هــذا الصعيد 
ــى  ــان عل ــا بالبن ــار إليه ــات يُش ــل جه ــن قب ــم م بالتكري

القافلة األسبوعية

الجوائــز  ذلــك  ومــن  والعالــم،  المنطقــة  صعيــد 
المرموقــة التــي تمنحها مؤسســة )وورلد أويــل(. وعلى 
مــدار عقديــن ماضييــن، ســعت جوائــز )وورلــد أويــل( 
إلــى إبــراز وتكريــم االبتــكارات والجهات المبتكــرة، التي 
تنجــح فــي تحقيــق الريــادة علــى صعيــد القطــاع. وشــملت 
قوائــم الترشــيح لهــذا العــام 18 فئــة للجوائــز، لتســلِّط 
الضــوء علــى كافــة مفاصــل قطــاع التنقيــب واإلنتــاج، بمــا 
ــى  ــاج، إل ــار واإلنت ــر وإنجــاز اآلب ــب والحف ــك التنقي ــي ذل ف

جانب التحوُّل الرقمي والسلمة واالستدامة.

قائمة التكريم
وقــد شــملت قائمــة الجوائــز التــي حصدتهــا أرامكــو 

السعودية خلل الحفل ما يلي:
■  جائــزة أفضــل تقنيــة للتحــوُّل الرقمــي، التــي ُمِنحــت أول 
مشــروع للحقــل الذكــي وتقنيــات اســتخلص الكربــون 

ن للنفط. واستخدامه وتخزينه واالستخلص المحسَّ
■  جائــزة أفضــل تقنيــة للحفــر، التــي ُمِنحــت لتقنيــة ِمثَقــب 

م. الحفر العصي على التحطُّ

■  جائــزة أفضــل تطويــر فــي مجــال الصحــة والســلمة 
والبيئــة واالســتدامة فيما يخــص األعمال على اليابســة، 
ل الصفــري  التــي ُمنحــت لمبــادرة مــا بعــد تحقيــق المعــدَّ

للحرق لألنشطة الروتينية.
■  جائــزة أفضــل تقنيــة إلدارة الميــاه، التــي ُمنحــت لتقنيــة 
الحقــل  نطــاق  علــى  والغــاز  الزيــت  شــوائب  فصــل 
باســتخدام الموجــات الصوتيــة من أجــل إدارة مســتدامة 

للمياة الناتجة عن أعمال اإلنتاج.
■  جائــزة المفكــر المبتكــر، التــي ُمنحــت للدكتــور جودونــغ 

زهان.
مون،  مة، وكذلك األشــخاص المكرَّ وتمثِّــل الجهات المكرَّ
مصــدر إلهــام بالنســبة لكافة الجهــات األخرى فــي القطاع، 
قــة، أو مــن  ســواء علــى صعيــد حجــم اإلنجــازات المتحقِّ
جهــة تجســيد أمثلة بــارزة المتــلك رؤيــة واضحــة والتحلِّي 

بالتفكير المبتكر.

المضيُّ في االتجاه الصحيح
ــق اســتمراًرا  ويمثِّــل هــذا الرقــم القياســي الــذي تحقَّ
مــة فــي  ــز لمركــز األبحــاث المتقدِّ للحضــور القــوي والمميَّ
إكســبك علــى صعيــد نيــل جوائــز )وورلــد أويــل(، وهــو 

حضوٌر شهد نمًوا واضًحا خلل األعوام الماضية.
ــى  ــل هــذه التكريمــات أن الشــركة تمضــي عل وتؤكــد مث
الطريــق الصحيــح، كمــا أنهــا تمثِّــل دافًعــا نحو إحــراز مزيد 
مــن التقــدم. إلــى جانــب ذلــك، تُبــرز الجوائــز والترشــيحات 
عبــر مختلــف الفئــات الســعي الحثيــث نحــو تطويــر تقنيات 
قت أرامكو الســعودية  جديــدة. وخــلل حفل هــذا العام، حَقّ
أكبــر عــدد مــن الترشــيحات مــن بيــن الجهــات المشــاركة، 
لت نســبة 16% مــن مجمــوع األفــراد والمشــاريع  حيــث ســجَّ

الُمختارة ضمن القوائم النهائية لجوائز )وورلد أويل(.
ويُعــد تنــوع الترشــيحات وكثرتها أمــًرا مذهًل، فهــو يُبرز 
جهــود أرامكــو الســعودية فــي مضمــار الســباق نحــو التميُّــز 
فــي المجــاالت الرئيســة عبــر كافــة مراحــل سلســلة القيمــة 

لقطاع التنقيب واإلنتاج.
مة  وفــي هــذا الصــدد، قال مديــر مركــز األبحــاث المتقدِّ
ــي  ــز الت ــي: »الجوائ فــي إكســبك، األســتاذ أشــرف الطحين
ز مــن ريادتهــا فــي  نالتهــا أرامكــو الســعودية لهــذا العــام تعــزِّ
مجــال التطويــر التقنــي فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج، حيث 
حصلــت علــى أكبــر عــدد مــن الترشــيحات ضمــن القوائــم 
النهائيــة للجوائــز للعــام الثانــي علــى التوالــي. وهــذا األمــر 
ـى بهــا الباحثــون فــي الشــركة،  يُبــرز الجــودة التــي يتحلَـّ
وكذلــك التقنيــات التــي حظيــت بالترشــيح للجوائــز، وهــذا 

ــا  ــق أهدافه ــام نحــو تحقي ــى األم ــة إل يُعطــي الشــركة دفع
اإلستراتيجية«.

ويؤتــي اســتثمار أرامكــو الســعودية فــي مجــال البحــوث 
التنقيــب  قطــاع  علــى صعيــد  بالفعــل  أُكلــه  والتطويــر 
ــد مــن خــلل االحتفــاء والتكريــم  واإلنتــاج، وهــو مــا يتجسَّ
الــذي تحظــى بــه مــن قبــل نظرائهــا فــي القطــاع. وفــي هذا 
الســياق، قال المدير التنفيذي لهندســة البتــرول والتطوير، 
مــة،  األســتاذ وليــد الملحــم: »جنــى مركــز األبحــاث المتقدِّ
منــذ تأسيســه، فــي إكســبك عديــًدا مــن الفوائــد التــي 
ســاعدت الشــركة علــى تحقيــق أهدافهــا اإلســتراتيجية. 
ومــا التكريــم الــذي تنالــه إنجازاتنــا فــي مجــال االســتدامة 
والتحــوُّل الرقمــي مــن قبــل الجهــات المرموقــة إال شــاهٌد 
آخــر علــى هــذه الجهــود المبذولــة، كمــا أنــه يُعطــي مؤشــًرا 
علــى أننــا نمضــي فــي االتجــاه الصحيــح بينمــا تســتمر 

الشركة في التحوُّل والنمو«.
وأضــاف نائــب الرئيــس ألعمــال الزيــت فــي منطقــة 
األعمــال الشــمالية، األســتاذ داوود الــداوود: »يعــدُّ هــذا 
التكريــم فــي هــذا الحــدث الدولــي، الــذي يحظــى بمكانتــه 
الكبيــرة فــي قطــاع النفــط والغــاز، شــاهًدا علــى مــدى 
ــا التشــغيلية والمحافظــة  ــز كفاءتن ــة تعزي ــا بمواصل التزامن
علــى االســتدامة والســلمة فــي جميــع األوقــات، كمــا يؤكــد 
التكريــم علــى دور الشــركة الفاعــل فــي مواجهــة التحديــات 
البيئيــة العالميــة، وخفــض نســبة االنبعاثــات الكربونيــة 
الضــارة. ومــا كان ليصبــح هــذا األمــر ممكًنــا دون الجهــود 
المُكرســة مــن موظفــي الشــركة المختصيــن فــي المجاالت 
المعنيــة؛ لتجعلنــا جهودهــم نقــف فخوريــن فــي طليعــة 

المنصات الدولية«.

موظفونا هم أصولنا األهم 
وتنظــر أرامكو الســعودية إلى هــذه التكريمــات العالمية، 
ــرض  ــي تعت ــة الت ــات التشــغيلية والتقني ي ــب التحدِّ ــى جان إل
ــًزا للســعي المســتمر نحــو التطويــر  ســبيلها، بوصفهــا محفِّ
واالبتــكار. وقــد حظــي هــذا التكريــم العالمــي لإلمكانــات 
التــي يمتلكهــا موظفــو الشــركة مــن قبــل الجهــات المرموقة 
ــس  ــى للرئي ــب األعل ــل  النائ فــي القطــاع باإلشــادة مــن قب
للتنقيــب واإلنتــاج، األســتاذ ناصــر النعيمــي، وبقيــة أعضــاء 
ــود  ــي هــذا الصــدد: »محــور جه ــي ف ــال النعيم اإلدارة. وق
ــد فــي أهــم أصــول  ــكار فــي أرامكــو الســعودية يتجسَّ االبت
الشــركة، وهــم موظفوهــا، الذيــن يظهــرون غايــة الحــرص 
علــى االبتــكار؛ ومــن دواعــي ســرورنا رؤيــة مــا يؤكــد هــذا 

المبدأ لدى نظرائنا في القطاع«.

نيابة عن أرامكو السعودية، 
تسلم فريق مركز أبحاث 

أرامكو في هيوستن جوائز 
)وورلد أويل( العالمية التي 
جرت، مؤخًرا، في هيوستن، 

في الواليات المتحدة 
األمريكية. ويظهر في 
الصورة مدير المركز، 

األستاذ غيثان المنتشري 
)وسط الصورة(، وإلى 

يمينه: رافي فاديا، وفينغ 
الينغ، وهوي هوي ليو، وإلى 

يساره يقف كلٌّ من آرثر 
هيل، وأنوج جوبتا، وفرانك 

تشانغ، على التوالي.

محور جهود 
االبتكار 

في أرامكو 
السعودية 

د في أهم أصول  يتجسَّ
الشركة، وهم موظفوها، 

الذين يظهرون غاية الحرص 
على االبتكار؛ ومن دواعي 

سرورنا رؤية ما يؤكد هذا 
المبدأ لدى نظرائنا في 

القطاع
ناصر النعيمي
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أرامكو السعودية وتوتال إنرجيز تدشنان أولى 
محطات شبكتهما لبيع الوقود في المملكة

ــاض - فــي مــا وصفــه رئيــس أرامكــو الســعودية،  الري
حســن  أميــن  المهنــدس  التنفيذييــن،  إدارييهــا  كبيــر 
الناصــر بالخطــوة المهمــة، أطلقــت أرامكــو الســعودية 
الشــبكة  مــن  خدمــة  محطتــي  أول  إنرجيــز  وتوتــال 
ــي  ــًدا ف ــة، وتحدي ــي المملك ــة ف ــع بالتجزئ المشــتركة للبي
مدينتــي الريــاض وســيهات. ويأتــي ذلــك فــي أعقــاب 
التوقيــع علــى اتفاقيــة مشــروع مشــترك مناصفــة بيــن 

أرامكو السعودية وتوتال إنرجيز في عام 2019م.
وســتعمل المحطــات التابعــة للشــبكة تحــت العلمتيــن 
التجاريتيــن ألرامكــو الســعودية و توتــال إنرجيــز، حيــث 
توفــر لســائقي الســيارات وقــوًدا وخدمــات تجزئــة متميزة 

وفًقا ألعلى المواصفات. 

فرص عمل ممتازة
وبهــذه المناســبة، قــال المهنــدس أميــن الناصــر، خلل 
حفــل التدشــين: »نواصــل توســيع وجودنــا فــي سلســلة 
ــا مــع  ــأن يكــون لن القيمــة فــي المملكــة، ونحــن ســعداء ب
ــاة  ــع جــودة الحي ــي رف ــز إســهام ف ــال إنرجي شــركائنا توت
عبــر محطــات  واالســتدامة  التقنيــة  معاييــر  وتعزيــز 
نموذجيــة ونوعيــة لبيــع الوقــود بالتجزئــة، بمــا يعــزز 
تجربــة العمــلء ويدعــم مســتوى الخدمــات المقدمــة لهم، 
لمواكبــة التطــورات المهمــة والنمــو في قطاعــات األعمال 
والســفر والســياحة داخــل المملكــة. وبالنســبة لنــا فــي 
أرامكــو الســعودية، لدينــا عــدة آالف مــن محطــات الوقود 
فــي أعمالنــا الدوليــة فــي شــرق آســيا وأمريــكا الشــمالية، 
ــع فيهــا الشــركة  ــي تبي ــى الت ولكــن هــذه هــي المــرة األول
الوقــود بعلمتهــا التجاريــة فــي المملكــة منــذ أن توقفــت 
عــن ذلــك فــي الســتينيات. وفــي إطــار هــذا المشــروع، 
تنــوي أرامكــو الســعودية وتوتــال إنرجيــز خلــق فــرص 

عمل مجدية للمواطنين السعوديين«.
مــن جهتــه قــال رئيــس شــركة توتــال إنرجيــز وكبيــر 
إدارييهــا التنفيذييــن، الســيد باتريــك بويانــي، خــلل 
كلمتــه فــي الحفــل: »نســعى إلــى تزويــد عملئنــا الجــدد 
بمزيــد مــن الطاقــة النظيفــة والموثوقــة. ويُعــد افتتاح أول 
محطتيــن خطــوة أخــرى لألمــام للتأكيــد علــى شــراكتنا 
بــدأت  والتــي  الســعودية  أرامكــو  مــع  األمــد  طويلــة 
باســتثماراتنا المشــتركة فــي شــركة أرامكــو الســعودية 
توتــال للتكريــر والبتروكيميائيــات )ســاتورب( فــي عــام 
2008م. يســعدني أن هــذه الشــراكة تمثــل علمــة فارقــة 
فــي تعزيــز وجودنــا فــي الســوق الســعودية الــذي يمتــد 
المحلــي  االقتصــاد  فــي  واإلســهام  عقــود،  ألربعــة 

للمملكة«.
وخــلل حفــل االفتتــاح فــي الريــاض، قــام الناصــر 
بجولــة فــي المحطــة الجديــدة المتطــورة، برفقــة رئيــس 
مجلــس إدارة توتــال إنريجيــز وكبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، 
ونائــب رئيــس أرامكــو الســعودية للوقــود، األســتاذ ياســر 
مفتــي، وعــدد مــن أعضــاء إدارة الشــركة. وقــد التقــت 
المجموعــة مــع مديرتــي المحطتيــن الجديدتيــن، اللتيــن 
تعــدان أول امرأتيــن تعمــلن فــي منصــب مثــل هــذا فــي 

المملكة.

القافلة األسبوعية

استكمال سلسلة القيمة

ــور  ــعودية حضـ ــو السـ ــدى أرامكـ ــر أن لـ ــٌر بالذكـ جديـ
ـــي، مـــن خـــلل مجموعـــة مـــن المشـــاريع المشـــتركة،  دول

يتمثل في 17 ألف محطة بيع بالتجزئة.
ووفًقـــا لمـــا أدلـــى بـــه األســـتاذ ياســـر مفتـــي، فـــإن 
ــدة  ــة الجديـ ــبكة التجزئـ ــة لشـ ــة التجاريـ ــغيل العلمـ تشـ
يُعـــد اســـتكمااًل لسلســـلة القيمـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية. 
ــه  ــق منـ ــذي تنطلـ ــياق الـ ــد أن السـ ــي: »أعتقـ ــال مفتـ وقـ
يُعـــد أحـــد  التجزئـــة  الشـــبكة هـــو أن قطـــاع  هـــذه 
القطاعـــات األســـرع نمـــًوا فـــي سلســـلة إمـــدادات النفـــط، 

حيث إن نموه أسرع من نمو قطاع التكرير«.
وأضـــاف: »هنـــاك أيضـــا فـــرص رائعـــة لرفـــع مســـتوى 
العـــرض فـــي مـــا نســـميه األعمـــال غيـــر المرتبطـــة 
بالوقـــود. وتتمثـــل رؤيتنـــا فـــي اســـتخدام هـــذا األمـــر 
ــة  ــاء المملكـ ــع أنحـ ــي جميـ ــع فـ ــلق للتوسـ ــة انطـ كنقطـ
إلـــى جميـــع المـــدن الكبـــرى، والســـعي لتقديـــم عـــروض 

متميزة للعملء داخل جميع محطاتنا«.

فرص التوظيف
ـــا  ـــدة ســـتفتح أبواًب ـــي أن الشـــراكة الجدي وأوضـــح مفت
مـــن الوظائـــف المجديـــة للشـــباب الســـعودي فـــي عـــدد 
مـــن المجـــاالت. وهنالـــك أيًضـــا أدوار الرقابـــة علـــى 
قـــود،  لو با لمرتبطـــة  ا غيـــر  يـــة  ر لتجا ا ل  األعمـــا
التجزئـــة،  لتأميـــن مؤجـــري  التجاريـــة  والمعامـــلت 

واألدوار المنوطـــة بـــاإلدارة العليـــا والتنفيذيـــة ضمـــن 
المشروع الجديد.

وقـــال مفتـــي: »نعتقـــد أن هـــذا ســـيكون أمـــًرا جاذًبـــا 
للنـــاس، وقـــد شـــهدنا تحقـــق ذلـــك بالفعـــل. فقبـــل 
ـــل،  ـــن جـــذب شـــباب ســـعوديين بالفع ـــا م اإلطـــلق، تمكّن
ونحـــن فخـــورون للغايـــة بـــأن المحطـــات التـــي نطلقهـــا 
ســـتُدار دفتهـــا، ليـــس بأيـــدي الســـعوديين فحســـب، بـــل 

بأيدي السعوديات أيًضا«.

العالمة التجارية
ـــر  ـــر إدارة إســـتراتيجيات وتطوي ـــه، قـــال مدي مـــن جانب
قطـــاع التجزئـــة، األســـتاذ نـــادر الدوحـــان: »تطويـــر 
العلمـــة التجاريـــة للتجزئـــة، مـــن الفكـــرة وحتـــى جنـــي 
الثمـــار، كان رحلـــة ملفتـــة للنظـــر، وهـــي مصـــدر فخـــر 

لنا جميًعا اليوم«. 
التجاريـــة  العلمـــة  أن  »أعتقـــد  قائـــًل:  وأوضـــح 
ألرامكـــو الســـعودية للبيـــع بالتجزئـــة التـــي نراهـــا اليـــوم 
هـــي شـــهادة علـــى التعـــاون الســـلس والشـــراكة الفاعلـــة 

مع زملئنا في إدارة االتصاالت المؤسسية«. 
ــاح أولـــى محطـــات الخدمـــة  ــان أن افتتـ وبّيـــن الدوحـ
التابعـــة ألرامكـــو يســـجل ســـابقة فريـــدة بدخـــول الشـــركة 
مباشـــرة  صلـــة  ذات  أعمـــال  فـــي  األولـــى  للمـــرة 
ـــق  ـــى عات ـــك، كان يقـــع عل ـــال: »ألجـــل ذل بالمســـتهلك، وق
الفريـــق عـــبءُ العمـــل مًعـــا البتـــكار عـــرض متمّيـــز 

للعملء يتم تصميمه وفًقا لركائز العلمة التجارية«.

ابتسام الجابر نور العنزي

رئيس أرامكو السعودية، 
كبير إدارييها التنفيذيين، 

المهندس أمين حسن 
الناصر )يمين الصورة(، 
وإلى جانبه رئيس شركة 

توتال إنرجيز، وكبير 
إدارييها التنفيذيين، السيد 

باتريك بوياني، أثناء 
تدشينهما ألولى محطات 

الخدمة من الشبكة 
المشتركة للبيع بالتجزئة 

في المملكة. ويبدو إلى 
جانبهما نائب الرئيس 
للوقود، األستاذ ياسر 

مفتي.

تصوير: أحمد العيتاني

نور وابتسام تديران 
أول محطة ألرامكو

نور العنزي
»ســـأكون مســـؤولة عن العمليـــات اليوميـــة، التي 
يمكـــن أن تشـــمل المخـــزون، وجدولـــة الموظفيـــن، 
والتوظيـــف والتدريـــب، وطلـــب وتلقي اإلمـــدادات، 
وتقديـــم الترقيـــات. كما أننـــي ســـأضع الميزانيات 
وألتـــزم بهـــا، وأحـــرص علـــى ضمـــان أن جميـــع 
المعـــدات التـــي نســـتخدمها فـــي حالـــة مناســـبة 
للعمـــل. كما ســـأتعامل مع إمـــدادات الوقـــود وأبلغ 

مسؤولي الشركة بانتظام.
»كنـــت متـــرددة ألن هـــذا المجـــال جديـــد علـــى 
المـــرأة الســـعودية، ولكـــن ســـرعان ما تحـــول هذا 
التـــردد إلـــى شـــغف وارتبـــاط بهـــذا النـــوع مـــن 

األعمال.
»أعتقد أنه ســـتكون هناك مشـــاركة أكبر من قبل 
النســـاء الســـعوديات، خاصة إذا كان لديهن شـــغف 
بالعمـــل في مثل هذا المجال. وينبغي أال ننســـى أن 
للمرأة دوًرا رئيًســـا وعالمًيا فـــي تطوير طرق العمل 

في مختلف المجاالت العملية وشتى القطاعات«.

ابتسام الجابر
»يســـعدني أن أكـــون عضـــًوا فـــي هذه الشـــركة، 
وأتطلـــع إلى المشـــاركة فـــي رحلة الشـــركة ورؤيتها 
فـــي التحـــول. ومـــن خـــلل عملـــي، آمـــل أن أتولى 
مســـؤوليات قيادية أعلى في المســـتقبل. أعتقد أن 
هـــذا النـــوع مـــن المشـــاريع ســـيجذب مزيـــًدا مـــن 

اإلناث، في الوظائف اإلدارية على وجه التحديد«.
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وفق ما أعلنته وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
اعتماد إثراء كأّول وحدة تطوعية تطّبق 

المعيار الوطني السعودي للتطوع )إدامة( 

الظهـران - أعلنـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة 
االجتماعيـة عـن اعتماد مركـز الملك عبدالعزيـز الثقافي 
المعيـار  )إثـراء( كأّول وحـدة تطوعيـة تطبـق  العالمـي 
الوطنـي السـعودي للتطـوع )إدامـة( مـن بيـن 280 جهـة 
تطوعيـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، وذلـك نظيـر 
جهـوده فـي البرامـج والمبـادرات التطوعيـة التـي يقدمهـا 

للمجتمع.
ويُعـد المعيـار الوطنـي لوحـدات إدارة التطـوع )إدامـة( 
بمثابـة تنظيـم إلدارة التطـوع فـي المنظمـات، إذ يسـتند 
على أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوع، األمر 
الـذي مـن شـأنه اإلسـهام فـي اسـتثمار جهـود المتطوعين 
وأهـداف  رسـالة  فـي خدمـة  تسـخيرها  عبـر  بفاعليـة 
المجتمعيـة،  المشـاركة  رفـع  جانـب  إلـى  المنظمـات، 

وترسيخ روح المواطنة الفاعلة لدى أفراد المجتمع.القافلة األسبوعية

6٥٠٠ متطوع تحت مظّلة »إثراء« 
وبهذه المناسـبة، صّرح مدير مركز إثراء، األسـتاذ عبداهلل 
الراشـد، بقولـه: »نفخـر فـي إثـراء باعتمادنـا كأّول وحـدة 
تطوعية تطّبق المعيار الوطني السعودي للتطوع )إدامة(، كما 
نحـرص دوًمـا علـى أن يكـون المركـز منصـة رائـدة للعمـل 
التطوعـي علـى مسـتوى المملكـة، حيـث قـّدم المركـز فرًصـا 
تطوعّية ألكثر من 6500 متطوع ومتطوعة حقّقوا من خللها 
400,000 سـاعة عمل تطوعية، والتي نهدف من خللها إلى 

ترسيخ روح المواطنة الفاعلة لدى أفراد المجتمع«.
وتحـدث أحـد متطّوعـي إثـراء، عبدالمحسـن العيسـى، 
عـن تجربتـه فـي التطـوع قائـًل: »إن التطـّوع هـو أفضـل 
اسـتثمار للوقـت، ويُعـد العمل التطوعي من أهم األنشـطة 

التـي تُسـهم فـي المحافظـة علـى تطـور المجتمعـات، مثل 
شـغل وقـت الفراغ بما يعـود بالنفع على الفـرد والمجتمع، 
واكتسـاب مهـارات التواصـل االجتماعـي مـع اآلخريـن 

وتعزيز الثقة بالنفس«.

منح الفرص 
الجديـر بالذكـر أنـه قـد سـبق وأن تـم اختيـار مركـز 
الملـك عبـد العزيـز الثقافـي العالمـي )إثـراء(، فـي عـام 
والتنميـة  البشـرية  المـوارد  وزارة  قبـل  مـن  2019م 
االجتماعيـة كأّول وحـدة تطوعيـة تطبـق المعيـار الوطنـي 
السـعودي، وذلـك لسـعيه لنشـر مبـادئ العمـل التطوعـي 
الذي انتهجه منذ نشـأته، حيث يمتاز المركز بمنح فرص 
تدريبيـة لعـدد كبيـر مـن المتطّوعيـن؛ مـن خـلل قيامهـم 

بأنشطة تطوعية متنوعة. 

إدارة المشاريع في أرامكو السعودية تحصد 
ثالث جوائز لالبتكار في اإلنشاء وإدارة المرافق

دبـي - تألقـت إدارة المشـاريع فـي أرامكـو السـعودية أثنـاء 
حفـل توزيـع جوائـز االبتـكار فـي اإلنشـاء وإدارة المرافق لعام 
2021م، حيـث خرجـت منـه وفـي جعبتهـا ثـلث جوائـز. وقـد 
شـارك فـي حفـل هـذا العـام، الُمقـام فـي دبـي، عـدد مـن أهم 
الجهـات فـي قطـاع اإلنشـاء وإدارة المشـاريع، وعرضـت فيـه 
الجهـات الكبـرى الرائـدة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
إنجـازاٍت كبرى وأفـكار ريادية تحول مفهوم االبتكار إلى عمل 

وثقافة مؤسسية.

جائزة العام لمشروع االبتكار: مدينة 
الملك سلمان للطاقة )سبارك(

حصلت مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك( على جائزة 
العـام للمشـروع االبتـكاري، وذلـك كونهـا نموذًجـا يُقتـدى بـه 
للبتكار. وقد نفذ المشروع عديًدا من االبتكارات والتقنيات 
اإلنشائية التي مّكنت مدينة الملك سلمان للطاقة لتكون أول 
مدينـة صناعيـة في العالم معتمدة بشـهادة )LEED( للمسـتوى 
الفضـي فـي ريـادة الطاقـة والتصميـم البيئـي. كمـا حصلـت 
مدينـة الملـك سـلمان للطاقة علـى شـهادة »البناء المسـتدام« 
الذهبيـة كأول شـهادة للتنميـة الصناعيـة والبنيـة التحتية في 
المملكـة العربيـة السـعودية وقد تسـلم الجائزة األسـتاذ نايف 

القحطاني. 
ووضعـت مدينة الملك سـلمان للطاقة االبتـكاَر في صدارة 
أجندتها للستدامة، واستخدمت ابتكارات عددية في البناء، 
مثـل الخرسـانة الخضراء المصنوعة من مـواد معاد تدويرها 
)خرسـانة البـودزول الخضـراء(، ووصـلت فوالذيـة معياريـة 
تعتمـد تقنيـة )كـون إكس تـك(، وقضبـان التسـليح المصنوعة 
للطبقـات  الزجاجيـة  باألليـاف  الُمقـوى  البوليمـر  مـن 
الداخلـة  للخطـوط  المؤتمتـة  الطاقـة  ونظـم  الخرسـانية، 
والخارجـة، بمـا فـي ذلـك كبائـن توزيـع الطاقـة متوسـطة 

القافلة األسبوعية

الطاقـة  باسـتخدام  للشـوارع  الذكيـة  واإلضـاءة  الجهـد، 
الشمسية، وبوليمير تثبيت التربة الرملية. 

ويقـوم الفريـق بتنفيـذ عديد مـن االبتـكارات األخـرى، مثل 
المرافـق الذكيـة لمعاينـة حركـة القادميـن فـي المطـارات 
الذكيـة، ونظـام كليفسـت إلدارة األيـدي العاملـة المتنقلـة، 
والخـوذات الصلبـة الذكيـة لمهندسـي اإلنشـاء، ومـواد رصف 
المطـاط  وأجـزاء  تدويـره  المعـاد  بالبلسـتيك  األسـفلت 

الممزق.
 

جائزة العام لمشروع الضيافة: 
جناح المملكة العربية السعودية 

الوطني، إكسبو دبي لعام ٢٠٢٠
وحصـل جنـاح المملكـة العربيـة السـعودية الوطنـي فـي 

إكسـبو 2020 دبـي، على جائزة مشـروع الضيافة لهـذا العام. 
وهي جائزة عادة ما تُمنح للمشاريع المتعلقة بقطاع الضيافة 
والسياحة التي يكون لها إسهام في تحسين البيئة المحيطة، 
كمـا أن الجائـزة تُعـد برهاًنـا علـى تطبيـق أفضل الممارسـات 
فـي عملية اإلنشـاء باسـتخدام أسـاليب وتقنيات أسـهمت في 

نجاح المشروع وقد تسلم الجائزة األستاذ فهد اليابس. 
وقـد تـم اختيـار المشـروع بسـبب سـرعة تنفيـذه، وكفـاءة 
تكاليفـه، وإبـداع محتـواه، وارتـكازه علـى االبتكار، واسـتدامته. 
والجديـر بالذكـر أن الجنـاح الوطنـي السـعودي هـو ثانـي أكبـر 
جناح في إكسـبو2020 دبي، حيث تبلغ مسـاحة مبانيه 13 ألف 
متـر مربـع ويبلـغ ارتفاعه 27 متـًرا. وقد دفـع التصميم المميز 
آسـرة  رحلـة  إلـى  بالزائريـن  المشـروع  لهـذا  والمبتكـر 
الستكشـاف تراث المملكة العربية السـعودية الغني، وطبيعتها 

المتنوعة، وما تشهده من تحول وطني وطموحات مستقبلية.

ويتماشى التصميم المعماري الفريد مع المعايير العالمية 
 )LEED( شـهادة  علـى  حصـل  وقـد  المسـتدامة.  للتنميـة 
البلتينية لبرنامج الريادة في ريادة الطاقة والتصميم البيئي 

من المجلس األمريكي للمباني الصديقة للبيئة.
كمـا أنـه وباسـتخدام أحـدث التقنيـات الرقميـة، حّطـم 
الجنـاح ثلثـة أرقـام قياسـية عالميـة فـي موسـوعة جينيـس، 
الميـاه  ونافـورة  تفاعليـة مضيئـة،  أكبـر أرضيـة  كان منهـا 
التفاعليـة الممتـدة، وأكبـر شاشـة مـرآة تفاعليـة بتقنيـة الليد 

.)LED(

جائزة مهندس العام: محمد المانع 
نظيـر  عليهـا  حصلـت  التـي  الجوائـز  إلـى  وباإلضافـة 
مشـاريعها، فـازت أرامكـو السـعودية بجائـزة فرديـة تقديـًرا 
لجهـود أحـد موظفيهـا، وكانـت هـذه الجائـزة مـن نصيـب 
مهنـدس المشـاريع األعلـى، محمـد المانـع، الـذي يعمـل مـع 

فريق الشركة إلدارة مشاريع التكرير والمعالجة والتسويق.
حصـل المانـع علـى درجـة الهندسـة الكيميائية مـن جامعة 
الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن، ولـه خبـرة فنيـة فـي قطـاع 
التكريـر وسـوائل الغـاز الطبيعـي. كمـا أنـه مهنـي معتمـد فـي 

إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع.  
وقـد حصـل علـى الجائـزة تقديـًرا ألدائـه فـي إنشـاء أكبـر 
مرافـق معالجـة النفتـا الفريـدة مـن نوعهـا فـي العالـم داخـل 
مصفـاة. وقـد لعـب دوًرا رئيًسـا في تحسـين نطاق المشـروع، 
األمـر الـذي أدى إلـى توفيـر كبيـر فـي نفقـات المشـروع دون 
التأثيـر سـلًبا علـى أهدافـه. كمـا قـاد المانـع حمـلت لنقـل 
المعـدات الثقيلـة الرئيسـة وتركيبهـا، وجـرى تنفيذهـا بنجـاح 

وبدون إصابات أو حوادث.
وخـلل جائحـة كوفيـد-١٩، أظهـر المانـع مهـارات قياديـة 
ممتـازة فـي إدارة المـواد وأعمال اإلنشـاء مـع المحافظة على 
بيئـة العمـل آمنـة، وحصـل علـى جائـزة التميُّـز فـي المنطقـة 
اإلدارية إلدارة المشاريع التي منحتها الشركة له نظير أدائه.

حصل محمد 
المانع »يسار 
الصورة« على 

جائزة مهندس 
العام في حفل 

توزيع جوائز 
االبتكار في اإلنشاء 
٢٠٢١، وإلى يساره 

نايف القحطاني 
حاماًل جائزة العام 

لمشروع االبتكار، 
ثم فهد اليابس في 

منتصف الصورة 
حاماًل جائزة العام 
لمشروع الضيافة، 

وإلى يساره عبداهلل 
الصغير، وغسان 

الدوسري على 
التوالي. 
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في مديح الِمْعَمار الذي يسعد الروح

قصة النيازك في التاريخ اإلنساني

خفايا الجسد البشري

■  تنقلت في كتابة الشعر بين عدة أنــواع: العمودي والتفعيلة 
ثــم قصيدة الــنــثــر..هــل ثمة قصد فــي هـــذا االخــتــيــار؟ وهل 

يرتبط ذلك بموضوع القصيدة أم بغرض التجريب؟
بالطبع لم تُولد لديَّ أي قصدية في هذا. كانت البداية شيًئا 
معتاًدا إلنسان يعيش في الريف برحابته وهدوئه وموسيقاه 
القصيدة  كانت  حيث  وكائناته،  عن عصافيره  تصدر  التي 
العمودية األقرب إلى وجداني وتكويني الثقافي. بعد ذلك كتبت 
التكثيف، وقد  ناحية  أميل  التفعيلة، حيث وجدتني  قصيدة 
بدأت بكتابة قصيدة الومضة قبل أن أعرف اسًما لها وقبل أن 
أعرف أن هناك كثيرين يتنازعون في أحقية ريادتهم لها. وفي 
المرحلة األخيرة جــاءت كتابتي لقصيدة النثر، ربما كتطور 
طبيعي، أو لتجريب نوع جديد، أو بحًثا عن شكل شعري يوائم 

حالتي النفسية في ظل ما يحدث للعالم من تغيرات مفاجئة. 
■  قلت من قبل »من أجل الشعر أواصل حياتي«، من هذا نفهم 
أنك تتعامل مع اإلبداع من منطق وجودي محض، أليس في 

ذلك قدر من المبالغة؟ 
لي،  بالنسبة  الوحيد،  فالشعر هو  أعنيه حرفّيًا،  قلته  ما 
القادر على إخراجي من أزمــاتــي، القادر على انتزاعي من 
أحزاني التي تحيط بي، القادر على منحي األمل في مواصلة 

الحياة.
■  ألهذا تدور مضامين قصائدك في األغلب رغم تنوعها حول 
فكرة واحدة أساس هي »المعاناة«، و«أن ُيكَتشف حضورك في 

عز غيابك« كما تكتب في ديوان »من طينة أخرى دمي«؟
نعم، كتابتي للقصيدة تداويني من معاناتي وتقلل حجمها في 
نظري، وتهبني قوة ألتحملها وأتجاوزها وال أقف عندها كثيًرا. 
وبعيًدا عن المعاناة، فأنا أشعر بوجودي وقيمتي في وجود 
القصيدة، أشعر بكينونتي وقامتي، وأنا أسير مع الشعر جنًبا 
إلى جنب. أشعر بجدوى الحياة ومتعتها وأنا جالس على مائدة 

القصيدة. الشعر حياة، ونفخة روح، ونبضة قلب.
■  تتميز قصيدتك بلغة واضحة وسلسة تبتعد عن الغموض 
الذي يسم إبداعات شعرية كثيرة، كيف تنظر إلى دور اللغة 

في نسج مضمون أشعارك، وهل تستهدف قارًئا بعينه؟
أكتب أحــافــظ على سلسة أسلوبي وبساطته لعدة  ــا  وأن
أسباب منها أن يصل ما أكتبه للجميع. ومنها أال أجعل حاجًزا 
ا منغلًقا لشاعر غيري  بين ما أكتبه وبين القارئ. حين أقرأ نّصً
أشفق عليه ألنه حرم القارئ من التعاطي مع نصه، كما أنني 
لسُت ممن يقولون إنهم يكتبون ألنفسهم، أنا أكتب لنفسي أواًل 
ولــقــارئ آخــر ثانًيا. ثــم إن »عقيدتي الشعرية« هــي السهل 
الممتنع: قد ترى نّصي، كقارئ، سهًل وبسيًطا، لكنك يستحيل 
أن تكتب مثله. أيًضا، وأنت تعرف ذلك جيًدا، اللغة أداة توصيل 
ما ننتجه ككّتاب إلــى المتلقي، فلماذا نلجأ إلــى لغة مقعرة 
ومعقدة تجعل المتلقي، البسيط والمثقف على حد سواء، يكره 

ما ننتجه من نصوص وينفر منها؟! 
■  أنــجــزت مجموعة مــن الترجمات مــن اللغة الفرنسية إلى 
العربية، ومن بينها الترجمة الشعرية، أال تتفق معي أن ثمة 
ــن دون الـــمـــســـاس بالمعنى  ــي تــرجــمــة الــشــعــر مـ صــعــوبــة فـ

األصلي؟ 
أنا معك في أن ترجمة الشعر هي من أصعب الترجمات 
على اإلطلق، وهي ترجمة مرهقة ومقلقة في الوقت نفسه. 
لكن ما يجعلها سهلة بعض الشيء، بالنسبة لي، هو أنني شاعر، 
وأظن أن لديَّ إحساًسا باللغة يمكنني من الوصول إلى المعنى 
المراد بنسبة كبيرة. وفي آخر األمــر، أنت تعلم أن الترجمة 
اجتهاد قبل أي شيء. نصيب ونخطئ، لكننا نظل نحاول أال 
نخطئ وأن نصل إلى أفضل ترجمة مهما كلفنا هذا من تعب 

وعناء.  

أشعر بجدوى الحياة 
على مائدة القصيدة

عاطف محمد عبداملجيد
شاعر ومترجم مصري، صدر له عديد من 

الدواوين، منها »من طينة أخرى دمي«، »لماذا 
أنت دونهم«، و«كأشياء عادية أكتب قصيدتي«. 

يجيـد الكاتـب والفيلسـوف البريطانـي األصـل، آالن دو 
ثقافتـه  وبسـبب  تـه.  مؤلفا موضوعـات  اختيـار  بوتـون، 
الموسـوعية وأسـلوبه السـهل والممتـع، تحظـى كتبـه باهتمـام 
القـراء، فترتفـع نسـب مبيعاتهـا لتبقـى لفتـرات طويلـة علـى 
قائمـة الكتـب األكثـر مبيًعا في سـوق النشـر. وقـد صدرت له 
كتـب عديـدة ترجمـت إلـى عديـد مـن اللغـات منهـا »عـزاءات 
الفلسـفة«، و«كيـف يمكـن لبروسـت أن يغيـر حياتـك«، و«قلـق 
السـعي إلـى المكانـة«، و«فـن السـفر«، باإلضافـة إلـى هـذا 
الكتـاب الـذي صـدرت، مؤخـًرا، ترجمتـه إلـى اللغـة العربيـة 
بعنـوان »عمارة السـعادة«، وهو يُعد بحًثـا متعمًقا عن العلقة 
بيـن المعمـار والمسـاكن التـي نحيـا بداخلهـا أو تحيـط بنـا 

وبين طبائعنا النفسية والسلوكية ومزاجنا العام.
يتسـاءل دو بوتـون، علـى مـدار أقسـام الكتـاب الخمسـة، 
عـن مغـزى العمـارة، وأي أسـلوب نعتمـد فـي البنـاء وعـن 
هـذا  مسـتقبل  وعـن  المبانـي  وفضائـل  وأنواعهـا  البيـوت 

المجال.
ويوضـح المؤلـف حالـة االنقسـام التـي يعانـي منهـا البشـر 
بيـن ما يدفعهم إلى التغاضي عن حواسـهم، وتخدير أنفسـهم 
إزاء مـا يحيـط بهـم، وبيـن دافـع نقيـض يدفعهـم إلـى اإلقـرار 
بمـدى ارتبـاط هوياتهـم بأماكـن وجودهـم ارتباًطـا وثيًقـا ال 
انفصـام فيـه يجعلهـا تتغيـر بتغيرهـا، وهكـذا »تسـتطيع غرفة 
قبيحـة أن تقضـي علـى أيـة شـكوك باقيـة إزاء مـا يشـوب 
الحيـاة مـن نقـص«، فـي حيـن تسـتطيع غرفـة تنيـر الشـمس 

يقـدم هـذا الكتـاب عرًضـا تاريخًيـا وعلمًيـا مشـوًقا عـن 
ظاهـرة النيـازك، التـي كثيـًرا مـا يكتنفهـا الغمـوض وتنسـج 
وتثـار  يتجـدد  لجـدل  مثـاًرا  وتكـون  بـل  الحكايـات،  حولهـا 
األسـئلة بشـأنها باعتبارهـا مصـدر تهديـد محتمـل لكوكـب 

األرض.
الكتـاب بعنـوان »النيـازك فـي التاريـخ اإلنسـاني«، وهـو من 
تأليـف الباحـث المصـري علـي عبـداهلل بـركات، المتخصـص 
فـي دراسـة األحجـار السـماوية المعروفـة بالنيازك، ولـه أكثر 
الجيولوجيـة  العلـوم  فـي ميـدان  100 دراسـة منشـورة  مـن 

والمجاالت المرتبطة بها.
الصلبـة  المـواد  بدراسـة  النيـازك  دراسـة  علـم  ويُعنـى 
الحديديـة والحجريـة التـي تسـقط علـى األرض مـن الفضـاء 
الخارجـي، وهـو مـن العلـوم الحديثـة نسـبًيا. ويوضـح المؤلف 
أن هـذا العلـم بـدأ فـي التطـور كثيـًرا فـي اآلونـة األخيـرة 
وبـدأت تطبيقاتـه تغـزو مجاالت العلوم المختلفـة، ومن أهمها 
أبحـاث الفضـاء ومـا يرتبـط بـه مـن علـوم، كنشـأة الكـون، 
والمكونـات الكيميائيـة للنجـوم والكواكـب، وعلقـة األجـرام 
السـماوية بـاألرض، وبحـث احتمال وجود حيـاة خارج الكوكب 

األرضي.
ويناقـش الكتـاب عبـر 10 فصـول كافـة الجوانـب المتعلقـة 
بهـذا العلـم مـن منظـور تاريخـي ال يتوقـف فقـط عنـد أبـرز 
الحـوادث المرتبطـة بهـا، ولكـن يمتـد ليركـز علـى التاريـخ 
الثقافـي والعلمـي المرتبـط بهـذه الظاهـرة وكيفيـة معرفـة 
اإلنسـان بهـا وعلقتـه وتفاعلـه معهـا وممارسـاته تجاههـا 
والمعتقـدات السـائدة بشـأنها، واسـتفادته منهـا فـي تشـكيل 

»إليكـم جميًعـا، مـن يأسـرهم اإلنسـان الحـي، واألخبـار 
التـي يرويهـا الجسـد عـن نفسـه والتـي تُطلعنـا علـى مآثـر 
أعضائنـا المذهلـة«، بهـذه الكلمـات يُهـدي الطبيـب وعالـم 
األحيـاء الفرنسـي برنـارد سـابلونير أحدث كتبـه، الذي صدر 
منـذ أيـام بعنوان »خفايا الجسـد البشـري«، والـذي يقدم فيه 
تحليـًل تفصيلًيـا ألحـدث نتائـج األبحـاث العلميـة عـن طبيعة 
األدوار الحيويـة والمعقـدة التـي تلعبهـا كافـة األعضـاء فـي 

الجسد البشري طوال فترات الحياة.
االنتهـاء مـن  بعـد  الكتـاب،  قـارئ هـذا  وسـيكون بوسـع 
الجولـة الشـاملة التـي يصحبهـا فيـه مؤلفـه، تفكيـك مـا يبدو 
وأنـه أحاجـي متكاملـة األركان لجسـده وأن يفهمـه علـى نحـو 
أفضل ألجل أن يتعايش معه بشـكل إيجابي وصحي. سـيفهم 
خفقانـه،  علـى  القلـب  يحافـظ  كيـف  المثـال  سـبيل  علـى 
والطريقـة التـي يتدفـق بها الدم فـي األوعية الدقيقـة للغاية، 
وكيـف يعمـل الدماغ، وآليات عمل العضـلت والكبد والجهاز 
بكافـة  الحـواس  تتصـل  العظـام، وكيـف  وتكويـن  الهضمـي 

عناصر هذا الجسد االستثنائي.
يكتـب سـابلونير، أسـتاذ البيولوجيـا الجزيئيـة فـي كليـة 
الطـب بجامعـة ليـل الفرنسـية والباحـث فـي علـم الوراثـة 
العصبية: إن حياة الجسـد هي أعجوبة من االنسـجام القائم 
علـى التعقيـد المذهـل، والتـي تختفـي أسـرارها فـي قلـب 
أعضائنـا، والتـي تشـترك فـي كثيـر مـن األحيـان فـي أدوار 
غيـر متوقعـة. لهـذا هـو ينطلـق مـن فرضيـة أسـاس هـي أن 
البشـر أنفسـهم يجهلـون المعلومـات الكافيـة واللزمـة لفـك 

جدرانها »أن تحيي كل ما هو مفعم باألمل في نفوسنا«.
ويؤكـد الكاتـب علـى أن اإليمـان بمـا للعمـارة مـن أهميـة 
قائـم علـى فكـرة أننـا نكـون أشـخاًصا مختلفيـن فـي األماكـن 
المختلفـة، وهـو قائـم كذلك علـى اقتناعنا بأن مهمـة العمارة 
أن تجـدد وتبعـث فينـا مـا قـد نكونـه فـي أحسـن أحوالنـا. 
ويفيـض الكتـاب بنمـاذج وأمثلـة معماريـة مختلفـة لتحليـل مـا 
أسـماه مؤلفـه تجربة المتعة البصريـة وتأثيراتها على النفس 
اإلنسـانية تجـاه جمـال التكويـن، بدايـة مـن األكواخ الخشـبية 
فـي القـرون الوسـطى، ثـم المنـازل علـى اختـلف أنواعهـا، 
وحتـى أنمـاط العمـارة الحديثـة مـن ناطحـات سـحاب وغيـر 

ذلك من المنشآت العصرية. 
وتظـل الفكـرة األسـاس التـي يؤكـد عليهـا الكتـاب هـي أن 
اإلنسـان ال يسـتطيع الفـكاك مـن اإلحسـاس بحـاالت متباينة 
من السـعادة التـي تحيط بروحه عند مشـاهدة بناية يعتبرها 
جميلـة، أو حيـن يسـكن فـي بيـت ُصمـم علـى نحـو راٍق لكـي 
ينعـم فيـه بالراحـة المنشـودة، أو حتـى عنـد رؤيتـه لمشـاهد 
جمـال هشـة وعابـرة خاليـة مـن كل مـا قـد يكـون اسـتثنائًيا. 
ومـع ذلـك  تظـل البيـوت الجميلـة غيـر قـادرة علـى ضمـان 
السـعادة، بـل ويمكـن اتهامها بالعجز عن االرتقـاء بطبائع من 
يعيشـون فيهـا، كمـا أن هـذه العمـارة الجميلـة رغـم أنهـا قـد 
تسـتطيع أحياًنـا تحسـين مزاج أصابـه االضطـراب والتراجع 
إال أن ثمـة أوقاًتـا »يعجـز فيهـا أكثـر األماكـن لطًفـا وعذوبـة 

من تحريرنا من حزننا«.

حضارتـه، حيـث وفـرت لـه النيـازك الحديـد الخالـص الـذي 
اسـتغله البشـر في تشـكيل أدواتهم الحديدية، وما قدمته لهم 
كذلـك مـن كنـوز معدنيـة متنوعـة تـم اسـتغللها فـي مختلـف 

العصور.
ويفهـم القـارئ مـن خـلل روايـة قصـة النيـازك فـي هـذا 
الكتـاب كيـف أن العلقـة بينهـا وبيـن اإلنسـان ضاربـة فـي 
فـي  عليهـا  الدالـة  اإلشـارات  علـى  العثـور  ويمكـن  القـدم، 
الثقافـات المختلفـة عبـر التاريـخ، ويمكـن مـن خـلل مطالعـة 
رسـومات إنسـان مـا قبـل التاريـخ العثـور فيهـا علـى مـا يشـير 
إلـى سـقوط النيـازك مثـل رسـومات كهـوف »التاميـرا« فـي 
إسـبانيا والتـي تعـود إلـى مـا يقـرب مـن 20000 عـام، وهـو 
األمر الذي تأكد كذلك بعد اكتشـاف رسـم ملون يعود لسـكان 
مـا قبـل التاريخ علـى جدران أحد الجلميـد الصخرية بوادي 
كركـور طلـح بالقـرب مـن حبـل العوينـات فـي أقصـى جنـوب 
غـرب مصـر، ويصـور هـذا الرسـم جسـًما سـاقًطا تنتشـر منه 
خيـوط سـميكة ألعلـى ورجـًل يطلـق سـاقيه للريـح هرًبـا وهو 

ما يمكن أن يمثل تسجيًل لحدث نيزكي.
ومـن أبـرز مـا يميـز هـذا العمـل اسـتعراضه لمـا مـرت بـه 
هـذه الظاهـرة مـن عمليـات إنـكار حتـى مـن المجتمـع العلمـي 
األحجـار  سـقوط  فكـرة  لفتـرة  أنكـر  الـذي  نفسـه  القديـم 
السـماوية من السـماء، ويشـير المؤلف إلى أن الفيلسوف ابن 
سـينا كان لـه إسـهام كبير فـي مجال تطور علـم النيازك حيث 
قـام بدراسـة مكوناتهـا المعدنيـة والكيميائية فـي أول محاولة 
معروفـة مـن نوعهـا فـي تاريـخ هـذا العلـم لتحليـل األجسـام 

الساقطة من السماء.

شـيفرة عمل أعضاء أجسـامهم، ولهذا السـبب تحديًدا أنجز 
هـذا الكتـاب ألجـل أن يخبر القـراء بكافـة العمليـات الفريدة 
»الميكانيكيـة والفيزيائيـة والكيميائيـة« التـي تتـم كل لحظـة 
داخـل الجسـد البشـري، أن يكشـف لهـم هـذا العالـم الرائـع 
اإلنسـان  لحيـاة  اللزمـة  العناصـر  كل  فيـه  تتكامـل  الـذي 
بالتركيـز علـى 20 عضـًوا مـن أعضـاء جسـده منهـا القلـب 
والكبـد والرئـة، والكلـى واألعصـاب والشـرايين، والدمـاغ 
»القائـد الرائـع بتعقيده المذهـل، عضو التفكير والحسـاب«، 
والـدم  »رمـز الحيـاة والنقـاء والقـوة« وكل مـا يرتبـط بـه  
وكذلـك الجلـد »الـذي يحمـي ويكشـف آثـار العمـر ويميـز 

شخصياتنا«.
وال يغفـل الكتـاب كذلـك توضيـح أسـرار عمليـة التكاثـر 
ويشـرح مراحلهـا المختلفـة وكيفيـة تشـكل الجنيـن وتكويـن 
كافـة أعضاء جسـمه، وكيف يتم ذلك بشـكل متكامل ومتصل 
يرتبـط بإطار زمني محدد، فالقلب على سـبيل المثال يشـرع 
فـي الخفقـان في اليوم الثالث والعشـرين مـن اإلخصاب، في 
البدايـة بمعـدل 100 نبضة في الدقيقـة، ثم يصل إلى حوالي 
األمـر  ويظـل  الحمـل  نهايـة  فـي  الدقيقـة  فـي  نبضـة   150
المدهـش الغريـب كمـا يشـرح المؤلـف أن القلـب يبـدأ فـي 
النبـض رغـم عـدم وجـود المـخ واألعصـاب، وبعـد ذلـك وفـي 
اليـوم السـادس والعشـرين مـن اإلخصـاب يظهـر مخطـط 
الدمـاغ المسـتقبلي ثـم يتوالـى ظهـور بقيـة أعضـاء الجسـد 
حتـى تكتمـل جميًعا ليخرج الطفل من رحـم أمه بآلية مذهلة 

ُمعلًنا عن وجوده في الحياة بصرخة بكاء حادة.
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الخميس ٢٢ ربيع األول 144٣هـ، ٢٨ أكتوبر 20٢١م

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
 ،2052101150 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  م/8 وتاريـخ 
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، 

ورأس مالها 60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

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

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

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.
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تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها

القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

فـي زمـن بدايـات الكتابـة بالنسـبة لي وجيلـي ومن سـبقه ومن 
متاحـة  اإلعالميـة  المنابـر  تكـن  لـم  قريـب،  وقـت  إلـى  تـاله 
بسـهولة. وكان ذكـر اسـم بعضنـا فـي صحيفـة إنجـاًزا يحتفـى بـه 
مـن خـالل االحتفـاظ بقصاصـة الجريـدة أو المجلـة التـي ُذكـر 
فيهـا االسـم فـي أرشـيف شـخصي. أمـا األمسـيات األدبيـة فـم 
تكـن متاحـة علـى األغلـب، إال لمـن أثبتـوا حضورهـم وجدارتهم، 

لتبدأ بعدها خطوات تشكيل االسم األدبي. 
اليـوم اختلـف الحـال، فظهـرت مواقـع التواصـل، ثـم أخـذت 
فقـد  حالًيـا؛  عليـه  نحـن  مـا  إلـى  وصـواًل  تدريجًيـا،  بالتطـور 
اسـتحدثت أسـاليب منبريـة جديدة لتجميـع الجمهـور، وظهرت 
غـرف الحـوار كمـا فـي »كلـوب هـاوس« و«تويتـر«، وصـار أصحـاب 
الهوايـات مـن شـعر وغنـاء وموسـيقى وغيرهـا يلتقـون فـي مـكان 
واحـد علـى الرغـم مـن وجـود كلٍّ منهـم فـي موقـع مختلـف أو 
دولـة أخـرى قريبـة أو بعيـدة، وبـات مـن السـهل حضـور أمسـية 

أدبية مسموعة.
واالجتماعيـة  السياسـية  واآلراء  ر  األفـكا أصحـاب  أمـا 
الفضـاءات  تلـك  فـي  الحواريـة  غرفهـم  فلهـم  واالقتصاديـة 
تقلـص  احتمـال  إلـى  بنـا  ينتهـي  الـذي  األمـر  االفتراضيـة؛ 
المسـاحات المنبريـة الحقيقيـة مقابـل المسـاحات المنبريـة 
االفتراضيـة، فحضـور الفعاليـات االفتراضيـة يتم مـن دون عناء 

التنقل، إذ يكفي هنا جهاز هاتف أو كومبيوتر وشبكة إنترنت. 
وأتخيـل أن المقبـل فـي المسـاحات المنبريـة االفتراضيـة هـو 
الغـرف المرئيـة، لنرى المشـاركين يتحدثون بالصـورة والصوت، 
وقـد نشـهد غرًفا مـن نوع مختلـف تشـمل المصوريـن الضوئيين 
وأصحـاب هوايـة التمثيـل وصنـاع السـينما والدرامـا، ومـا إلـى 

ذلك من أمور.
األهـم ممـا سـبق، هـي تلـك المسـاحات المنبريـة التـي حصـل 
عليهـا بعـض مـن كان الوصـول إلـى المنابـر التقليديـة صعًبـا 
األدبيـة،  الفضـاءات  تلـك  بعـض  فـي  تجولـي  وعبـر  عليهـم. 
اكتشـفت أصواًتـا جيـدة، وقـدرات تبشـر بمسـتقبل أدبـي الفـت، 
ممـا يعنـي أن فـرص الجمهور المتـذوق أو الموهوب غـدت كبيرة 
فـي الظهـور اإلعالمـي، وإن كان ذلـك عبـر مواقـع التواصـل، تلك 
المواقـع التـي انكشـفت مـن خاللهـا قـدرات بعـض النخب، سـواء 
مرحلـة  لتبـدأ  وغيرهمـا،  اللغويـة  أو  المعرفيـة  الناحيـة  مـن 
المنابـر  لهـم  تتـح  لـم  ممـن  أفرادهـا  جديـدة،  نخـب  تكويـن 

التقليدية. 
ومـن المالحـظ أن المهـارات والمواهـب الحقيقيـة الموجـودة 
لـدى الجيـل الجديـد أثبتـت أن اإلبـداع العربـي متواصـل، وأن 
مـن يمتلـك الموهبـة قـادر علـى كسـب الجمهـور، وأن أصحـاب 
بمـا  بتنميـة معارفهـم ومداركهـم  الذائقـة اإلبداعيـة يهتمـون 

يفيد.
بنـاء علـى ما سـبق، بإمكان وسـائل اإلعالم والجهـات الثقافية 
الرياضيـة،  األنديـة  تفعـل  كمـا  كشـافين،  ترسـل  أن  والفكريـة 
السـتقطاب أصحـاب المواهـب ممـن لـم تتح لهـم فـرص الظهور 
مـن قبـل؛ فالفضـاءات الجديـدة أنتجـت أسـماء ونخًبـا جديـدة، 
ومنحـه  الجديـد  الجيـل  تقديـم  إال  الجهـات  تلـك  علـى  ومـا 

الفرصة، فهو من يمتلك أدوات المستقبل ويفهم لغته.   

النخب الجديدة في 
مواقع التواصل

مازن العليوي *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

يقوُل لَك الورُد: حّدْق َمليًّا
لتبرَص ما ال تراُه العيوْن!

أعرين عيونَك حىت تراين
بها..ال كما يفعُل العابروْن!

أنا اللوُن والعطُر عندي، وعندي 
 ما أصبحوا يجهلوْن

ِ
من السحر

أنا َنْغمٌة عزَفْتَها الطبيعُة
ليس لها َشَبٌه يف اللحوْن 

فأنصْت إًذا، يك تراين، وحّدْق 
لتسمعين، ولتكْن َمْن تكوْن/

ِ
لتصعَد يف ملكوِت الجمال

الذي لن يفوُز به الخارسوْن!

ملكوت الجمالضوء وحرف:

حرف: عبدالوهاب أبو زيد

ضوء: مصلح جميل

* كاتب وإعلمي سوري   


