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اختتام سلسلة بطوالت أرامكو للفرق
بنجاح كبير في جدة

جـدة - تواصـل المملكـة العربية السـعودية دعمها لتذليل 
العقبـات ودعم ممارسـة شـتى أنـواع الرياضـات، ويبدو ذلك 
جلًيا، على سـبيل المثال، في سلسـلة بطوالت أرامكو للفرق 
لرياضـة الغولـف، التـي أُقيمـت آخـر بطولـة لهـا لهـذا العـام 
فـي الفتـرة مـن 5 إلـى7 ربيـع اآلخـر 1443هــ )مـن 10 إلـى 12 
نوفمبـر 2021م(، وكان ذلـك فـي )رويـال جرينـز غولـف آنـد 

كونتري كلب( في مدينة الملك عبداهلل االقتصادية.
واسـتكمااًل لرعايـة الشـركة ألول بطولة غولف للنسـاء العام 
الماضـي، جـاء إطـاق سلسـلة بطـوالت أرامكـو للفـرق ليؤكـد 
جهـود المملكـة فـي المسـاواة، وتمكيـن المـرأة لدخـول عالـم 
رياضـة الغولـف، عبـر توفيـر بيئـة جديـدة مشـّجعة تسـتطيع 

المرأة من خالها التفوق في هذه الرياضة العالمية. 
وتُسـّرع هـذه الخطـوة المسـيرة التـي بدأتهـا المملكـة 
بالفعـل نحـو المسـاواة في مجـال الرياضة، وتُظهـر التزام 
أرامكو السـعودية بالتنوع والشـمول، وهو أمر ليس جديًدا 
علـى الشـركة، خاصـًة أنهـا تتمتـع بتاريـخ طويـل فـي دعـم 
هـذه الرياضـة فـي المملكـة، حيـث قامـت ببنـاء أول ملعب 
غولـف عـام 1945م، ليتبعـه مزيـد مـن الماعـب فـي رأس 

تنورة، وبقيق، والعضيلية.

بطولة جدة
تتألف تشـكيلة الفريق في سلسـلة بطولة أرامكو من أربعة 

داليا درويش

العبيـن يتنافسـون لتسـجيل أقـل مجمـوع نقـاط خـال األيـام 
الثاثـة، ويشـارك فـي جميـع الفـرق ثـاث العبـات مـن )ليـدز 
يوروبيـان تور(، موزعيـن بطريقة تُوائم نظـام البطولة الفريد، 
حيـث تقـوم قائـدات الفـرق باختيـار العـب واحـد فقـط، ويتـم 
تحديـد بقيـة أعضـاء الفريـق عـن طريـق التوزيـع العشـوائي. 
ويكـون رابـع العبي الفريق من الهواة، إلتاحـة الفرصة لجميع 
الاعبين للمشاركة في منافسة »تكوين الفرق« في البطولة.

وعــاوة علــى ذلــك، يتنافــس الاعبــون المحترفــون 

المنفــردون علــى الحصــول علــى أقــل نقــاط فرديــة، علًمــا 
فــي  دوالر  ألــف   200 بلغــت  قــد  الجوائــز  قيمــة  أن 

مجملها.

الفائزون
انطلقـت البطولـة بجـوالت لإلحمـاء، ُمتبوعـة بجـوالت 
البطولـة التي تتألـف من دورتين لكل يـوم، وانتهت فعاليات 

البطولة بعد ذلك باالحتفاء بالفائزين وتسليم الجوائز.
وقـد فـاز بالبطولـة فريـق بيدرسـن المتألـف مـن إيميلـي 
بيدرسـن، وهانـا بيـرك، وكريسـتا باكـر، وأحمـد السـبيعي 
)الاعـب الهـاوي فـي الفريـق(. وفـازت الاعبة الشـابة بيا 

بابنك ذات السبعة عشر ربيًعا بلقب بطولة األفراد.
كان مـن بيـن الحضـور فـي بطولـة جـدة كلٌّ مـن النائـب 
األعلـى للرئيـس للتكريـر والمعالجـة والتسـويق، األسـتاذ 
للتسـويق  لرئيـس  ا ئـب  ونا نـي،  القحطا يحيـى  محمـد 
والمبيعـات وتخطيـط اإلمـداد، األسـتاذ أحمـد السـبيعي، 
حيث قاما بتقديم الجوائز لكلٍّ من بابنك وفريق بيدرسن.

وبهـذه المناسـبة، قال السـبيعي: »نحن ملتزمـون بتمكين 
المـرأة فـي كل مجـاالت الحيـاة، بمـا في ذلـك الرياضة. إن 
قيـم الغولـف، باألخـص الـروح الرياضيـة، والعمـل الشـاق، 
أرامكـو  فـي  قيمنـا هنـا  مـع  تتوافـق  اآلخريـن،  واحتـرام 

السعودية«.
وأضـاف: »إن رعايتنـا هـي امتـداد لجهودنـا فـي توفيـر 

فرص مساوية للنساء، وُمنَطلق للنجاح«.
وعلـى ضـوء ذلـك، يأمـل االتحـاد السـعودي للغولـف أن 
تكـون هـذه الخطـوة مصـدر إلهـام لألجيـال المقبلـة مـن 
خـال  مـن  الغولـف  شـمولية  مـن  لاسـتفادة  النسـاء 
ممارسـتهن لهـذه الرياضـة، كمـا يرجـو أن تكـون انطاقـة 
نحو عديد من الفرص االجتماعية األخرى في المملكة.

لموقـع  ا ة  ر بزيـا تفضـل  لمعلومـات،  ا مـن  لمزيـد 
اإللكتروني التالي:

www.aramcoteamseries.com

 محمد القحطاني 
يسلم الالعبة الشابة بيا 

بابنك الكأس لفوزها 
بلقب بطولة األفراد

مبشاركة خمس إدارات من أرامكو السعودية
السعودة..قصص نجاح وممارسات ُمثلى وإستراتيجيات ناجعة 

الظهــران - كجــزء ال يتجــزأ مــن دعــم رؤيــة المملكــة 
2030م، وتأكيــًدا علــى التــزام أرامكــو الســعودية تجــاه 
الســعودة، ّنظمــت إدارة تطويــر القــوى العاملــة الوطنيــة 
الجلســة الثانيــة لتبــادل اآلراء عــن الســعودة علــى مســتوى 
الشــركة، وذلــك لاســتفادة مــن المعرفــة عبــر تســخير 
والمعــارف،  الممارســات  أفضــل  بمشــاركة  الخبــرات 
النجــاح مــن خمــس  إلــى مشــاركة قصــص  باإلضافــة 

إدارات مختلفة في أرامكو السعودية.
ــن مســؤولي  ــن 120 شــخًصا م ــر م حضــر الجلســة أكث
الســعودة ومستشــاري المقــاوالت، ومســاعدي المــوارد 
آخــرون  وممثلــون  المشــاريع،  ومهندســي  البشــرية، 

للسعودة يمثلون 14 منطقة إدارية في الشركة.
القــوى  المناســبة، قــال رئيــس قســم زيــادة  وبهــذه 
العاملــة الوطنيــة، فــي إدارة تطوير القــوى العاملة الوطنية 
فــي أرامكــو الســعودية، عبدالعزيــز الحجــي: »أودُّ اإلشــادة 
بالجهــد الجماعــي الكبيــر واإلنجــازات الُمحققــة نحــو 
الســعودة، والتــي يتجــاوز تأثيرهــا نطــاق شــركتنا إلــى 
العاملــة  القــوى  وزيــادة  تطويــر  وهــو  أســمى  هــدف 

السعودية تماشًيا مع رؤية المملكة 2030«.

وتعمــل إدارة تطويــر القــوى العاملــة الوطنيــة، بالتعــاون داليا درويش
مــع الدوائــر المعنيــة فــي أرامكــو الســعودية وشــركائها 
علــى دعــم الســعودة مــن خــال تحديــد الفــرص ضمــن 
القــوى العاملــة للمقاوليــن وتطويرهــا؛ استشــعاًرا وتقديــًرا 

للفرص المحتملة لزيادة نمو القوى العاملة الوطنية. 

إدارة خدمات النقل والمعدات
مــن جهتــه، قــال ســعد مينــه، مــن إدارة خدمــات النقــل 
والمعــدات: »نــرى أن الواجــب الشــخصي يُحتــم علينــا أن 
ــة أســرهم،  ــن يســعون إلعال ــا للســعوديين الذي ــدَّ أيدين نم

فيما نُسهم في الوقت نفسه في بناء المجتمع«.
بــدًءا مــن ســبتمبر 2018م، بــدأت إدارة خدمــات النقــل 
والمعــدات فــي تأســيس قــوى عاملــة زادت نســبة الســعودة 
اليــوم مــن 32.9% إلــى 46.29%. ومــن بيــن قصــص نجاح 
العمــل كســائقات  مــن  النســاء  تمكيــن  المبــادرة  هــذه 
لســيارات األجــرة، ومحلــات نظــم األعمــال، ووكيــات 
خدمــات العمــاء، وموظفــات توجيــه المركبــات، ومراقبــة 
الجمعيــات  مــع  بنجــاح  التعــاون  تــم  كمــا  الحافــات. 
الخيريــة لتوفيــر وظائــف؛ كمــا أضافــت أيًضــا لجنــة 

توجيهية لتحسين السعودة.

إدارة خدمات المنافع والمرافق 
قــدم كلٌّ مــن عبــداهلل الدغيثــر وشــيماء الهنداس، مــن إدارة 
خدمــات المنافــع والمرافــق عرًضــا عــن أفضــل ممارســات 
الســعودة ومــا تواجهــه مــن تحديــات، حيــث قــال الدغيثــر: »إن 
الفكــر الــذي نؤمــن بــه هــو مواصلــة اجتيــاز جميــع أهــداف 
خطــة العمــل باســتمرار؛ وذلــك ألن الســعودة هــدف وطنــي 

نبيل يؤسس مستقبًا ناجًحا ألجيال المستقبل«. 
ففــي ســبتمبرعام 2020م كان مجمــوع الســعوديين فــي 
إدارة خدمــة المجتمــع 5502 ســعودي، فــي حيــن تزايــد 

عددهم اليوم ليصل إلى 6035. 
وأكــّدت شــيماء الهنــداس علــى أهميــة اتبــاع إجــراءات 
الســعودة، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى القــوى العاملــة 
الســعودية مــن خــال عــروض وظيفيــة تنافســية، وتدريــب 
الموظفيــن، والحصــول علــى مميــزات. وشــاركت الهنداس 
أيًضــا مــا لديهــا مــن تفاصيــل عــن أفضــل الممارســات 
بشــأن التأكــد مــن امتثــال المقاوليــن لسياســة الســعودة 
إجــراءات تصحيحيــة  وتطبيــق  الشــهرية  بالتحديثــات 

للمقاولين الذين أخفقوا في تحقيق المتطلبات.

إدارة المشاريع والمساندة الفنية 
تحــدث أحمــد الغامدي، من إدارة المشــاريع والمســاندة 
الفنيــة رحلــة اإلدارة نحــو التميُّــز فــي الســعودة. فمنــذ بــدء 
38% مقارنــة   إلــى  الســعودة  2021م زادت نســبة  عــام 
بنســبة 35% فــي عــام 2018م، حيث تنتشــر مواقع خدمات 
إدارة المشــاريع والمســاندة الفنيــة فــي مختلــف أنحــاء 
المملكــة، ممــا قــد يشــكل تحدًيــا للمقاوليــن لتوظيــف 
وتأهيــل وتدريــب األيــدي العاملــة الســعودية. ولتعزيــز 
برنامــج الســعودة تــم تنفيــذ إســتراتيجية لوضــع تقاريــر 
شــهرية لتتبــع الســعودة، وتقديــم المشــورة للمقاوليــن غيــر 
ــة  ــد جلســات توعوي ــى عق ــة إل ــك باإلضاف ــن، وذل الممتثلي

مع إدارة تطوير القوى العاملة الوطنية.

إدارة الخدمات المساندة للمشاريع 
تناولت شــيخة البلوشــي، من إدارة الخدمات المســاندة 

للمشــاريع مــا فــي جعبــة اإلدارة مــن مشــاريع عــن صحــة 
ورفاهيــة القــوى العاملــة لمقاولــي اإلنشــاءات، حيــث ُكلــف 
فريــق مــن اإلدارة لزيــارة مواقــع اإلنشــاءات وتحديــد 
نقــاط الضعــف التــي يجــب التركيــز عليها؛ وهــي الظروف 
المعيشــية والكفــاءة للعمــل والتدريــب والتطويــر والتأميــن 
الصحــي. ومــن خــال التخطيــط والتطويــر، ارتفعــت 
نســبة الســعودة مــن 15% فــي 2009م إلــى 24% فــي 

2021م.

إدارة حقن مياه البحر التابعة ألعمال 
الزيت في منطقة األعمال الجنوبية

شــارك عيســى الســليم، مــن إدارة حقــن ميــاه البحــر 
ــال الجنوبيــة،  ــال الزيــت فــي منطقــة األعم التابعــة ألعم
بمــا لديهــم مــن أفضــل الممارســات، حيــث ُكلّــف فريــق 
عمــل متفــرغ فــي عــام 2013م لزيــادة مســتويات الســعودة، 
لتصــل فــي إجمالهــا إلــى 63% مقارنــة بنســبة 36% فــي 

2013م.
ــل  ــة وتحلي ــق الســعودة مراقب وتتضمــن مســؤوليات فري
البيانــات، وإعــداد تقاريــر الســعودة الشــهرية والمشــاركة 
فــي أعمــال تدقيــق الســعودة. ومــن ضمــن مســؤولياتهم 
أيًضــا إقامــة معــارض التوظيــف والمنتديــات وورش العمل 
وإعــداد أعمــال التدقيــق الميدانيــة لضمــان االلتــزام 

وتقديم الماحظات للتحسين من مستوى األداء. 
القــوى  إدارة تطويــر  مــن  الشــهري،  اختتــم محمــد 
ــا  ــق ســوًيا هدفن ــه: »نحق ــة، الجلســة بقول ــة الوطني العامل
نحــو الســعودة مــن خــال دعــم مقاولــي أرامكــو الســعودية 
لزيــادة القــوى العاملــة الوطنيــة وتطويرهــا والحفــاظ 
عليهــا، عبــر تقديــم االستشــارات والمشــاركة والتدريــب 
ودعــم التوظيــف، بالتعــاون مــع صنــدوق تنميــة المــوارد 
والمؤسســات  الوطنيــة،  التدريــب  ومراكــز  البشــرية، 
الحكوميــة األخــرى لمســاندة الدوائــر المعنيــة فــي أرامكــو 

السعودية وشركائها«. 
أتيحــت الفرصــة للحضــور بالتفاعــل مــن خــال جلســة 
ــق  ــة، حيــث ُطرحــت أســئلة مختلفــة تتعل األســئلة واألجوب
بأفضــل الممارســات والمبــادرات والتحديــات المتعلقــة 

بالسعودة وجرت مناقشتها بدقة في هذه الجلسة.
إدارة حقن مياه البحر التابعة ألعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية

من36% 2013 إلى 63% اليوم

إدارة المشاريع والمساندة الفنية 
من35% عام 2018 إلى 38% اليوم

إدارة الخدمات المساندة للمشاريع
من15% 2007 إلى 24% اليوم

إدارة خدمات النقل والمعدات
من 32.9% في 2018 إلى 46.29% اليوم

إدارة خدمات المنافع والمرافق 
من 5502 مواطن في 2020، إلى 6035 اليوم

نجاح عملية السعودة في إدارات الشركة
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القافلة األسبوعية      ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ 

أثناء مشاركته يف منتدى نيكاي لإلدارة العاملية يف طوكيو...

الناصر يؤكد على روح أرامكو السعودية الفتية 
والسعي للوصول لالنبعاثات الصفرية 

طوكيــو - فــي حديــث لــه عبــر الفيديــو ضمــن منتــدى 
ــو األســبوع الماضــي،  ــة فــي طوكي ــإلدارة العالمي ــكاي ل ني
بــادر رئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر إدارييهــا التنفيذيــن، 
أن  إلــى  باإلشــارة  الناصــر،  حســن  أميــن  المهنــدس 
الموظفيــن الشــباب فــي أرامكــو الســعودية هــم واجهــة 

مستقبل الشركة وقلبها النابض.
وقــال الناصــر: »تحتضــن الشــركة بيــن جنباتهــا عديــًدا 
مــن الموظفيــن الشــباب، واألمــر الــذي يشــكل هاجًســا 
شــخصًيا بالنســبة لــي هــو إعدادهــم للعمــل فــي الشــركة، 

وفي المقابل، إعداد الشركة لهم«.
أكثــر  بعــض  واحــد  علــى صعيــد  المنتــدى  ويجمــع 
العالــم  مســتوى  علــى  نجاًحــا  التنفذييــن  المديريــن 
لمناقشــة فلســفات اإلدارة، وإســتراتيجيات الشــركات، 
وأحــدث االتجاهــات العالميــة فــي اإلدارة. ولــم يكــن لــدى 
ــراه الشــركة مــن ضــرورة  المســتمعين أدنــى شــك فيمــا ت

توفر المهارات األساس في القادة الشباب.
وقــال الناصــر: »إذا اختــرَت ســمة واحــدة مــن الســمات 
التــي يتمتــع بهــا مديــر الشــركة الجيــد، حيــن يـُـراد النظــر 
إلــى مؤهاتــه وتقييمه، فســتكون هي المهــارات المرتبطة 

بالتعامل مع األفراد والناس«.
واســتمع الحضــور إلــى معلومــات توضــح أن نســبة 
ــل مــا بيــن %60  موظفــي أرامكــو الســعودية الشــباب تمّث
إلــى 70% مــن القــوة العاملــة، وأوضــح الناصــر الــدور 
للقــادة  المجلــس االستشــاري  بــه  يقــوم  الــذي  المهــم 
الشــباب لضمــان وصــول تطلعــات الموظفيــن مــن الشــباب 
إلــى اإلدارة العليــا؛ »فهــو عبــارة عــن مجلــس مــن الشــباب 
يتمتــع بحســن التواصــل مــع موظفينــا الشــباب الذيــن 
ســوف تكــون لهــم الريــادة فــي شــركتنا وهــم اليــد المشــغلة 
لهــا فــي المســتقبل، لذلــك فإنــه مــن المهــم فهــم الكيفيــة 
التــي يفكــرون بهــا، واألمــور المحفــزة لهــم واألمــور التــي 
تحبطهــم؛ فهــم يســاعدون اإلدارة التنفيذيــة علــى تحديــد 

احتياجاتهم وتطلعاتهم ورغباتهم«.

رؤية ٢٠3٠ تمضي قدًما 
وقــال الرئيــس، كبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن للمشــاركين 
فــي المنتــدى إن أرامكــو الســعودية تلعــب دوًرا جوهرًيــا 
فــي دعــم رؤيــة المملكــة 2030، التــي تســعى إلــى تطويــر 

قطاعات مختلفة في المملكة.القافلة األسبوعية
وفــي تعليــق لــه علــى تحويــل المملكــة ألرض خصبــة 
للعمــل التجــاري ومائمة لاســتثمار في القطــاع الخاص، 
ــه أرامكــو الســعودية،  ــذي تلعب ــدور المهــم ال ــى ال أشــار إل
قائــًا: »نحــن ننشــئ الكثيــر مــن المشــاريع المشــتركة فــي 
المملكــة مــع شــركائنا، ونســتفيد كثيــًرا مــن القواعــد 
التنظيميــة الجديــدة، ومــن بيئــة األعمــال التــي تحولــت 
ــع  ــًرا فــي المملكــة«، وأضــاف أن المملكــة تتمت تحــواًل كبي

ببنية تحتية ممتازة وعاقات قوية داخل المنطقة. 

إعالن تاريخي
وأوضــح الناصــر فــي مســتهل تعليقاتــه، مــدى حماســته 
لإلعــان التاريخــي لصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
عــن نيــة المملكــة الوصــول لانبعاثــات الصفريــة بحلــول 
عــام 2060م، وقــال: »يَُعــدُّ هــذا إعاًنــا تاريخًيــا، فهــو 
يعنــي الكثيــر بالنســبة لنا جميًعا، وســوف يخلــق المنصات 
الســعودية وغيرهــا، ســواء داخــل  المناســبة ألرامكــو 

المملكة أو على مستوى العالم، لكي تحذو حذوها«. 
وأشــار الناصــر إلــى أن هــذا اإلعــان يأتــي مــن أكبــر 
دولــة منتجــة للمــواد الهيدروكربونيــة فــي العالــم، مشــيًرا 
إلــى أن أرامكــو الســعودية متحمســة أيًضــا ألن تعلــن أن 
الشــركة ســتحقق طموحهــا بالوصــول إلــى االنبعاثــات 

الصفرية في أعمالها بحلول عام 2050م.
وعندمــا طلــب منــه رئيــس الجلســة التعليــق بشــكل 
أوســع علــى ســوق الطاقــة، حيــث بلــغ ســعر النفــط أعلــى 
مســتوياته منــذ ســبع ســنوات، أشــار الناصــر إلــى أن 
الطلــب علــى النفــط فــي وضــع جيــد، مضيًفــا: »هنــاك 
مــن  عديــد  أظهــرت  ولكــن  التقديــرات،  فــي  تفــاوت 
ــى النفــط قــد يصــل  ــاز إل التحليــات أن التحــول مــن الغ
ــا  ــى هــذا الشــتاء. ووفًق ــل أو أعل ــون برمي ــى نصــف ملي إل
لوكالــة الطاقــة الدوليــة، فــإن الطلــب المتوقــع فــي الربــع 
الرابــع مــن عــام 2021م ســوف يقتــرب مــن 99 مليــون 
برميــل يومًيــا. وإذا نظرتــم إلــى العــام المقبــل، فســوف 
نتجــاوز مســتويات مــا قبــل كوفيــد-١٩، وســوف نصــل إلــى 

أعلى من 100 مليون برميل«.
 »فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه عديــد مــن شــركات 
النفــط الدوليــة إلــى تقليــص مجموعــة أعمالهــا النفطيــة، 
وبينمــا تتعثــر بعــض البلــدان المنتجــة وهــي تحــاول إنعاش 
االســتثمار فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج، تجنــي أرامكــو 

الحصــة  فــي  مكاســب  وتحقــق  أرباحهــا  الســعودية 
الســوقية، وهــي تعمــل علــى زيــادة قدرتهــا اإلنتاجيــة مــن 
النفــط الخــام مــن 12 مليــون برميــل يومًيــا إلــى رقــم 

عالمي يبلغ 13 مليون برميل يومًيا بحلول عام 2027م«.

تحول متعدد السرعات 
وفــي إطــار مســألة تحــول الطاقــة، أشــار الناصــر إلــى 
أنــه فــي الفتــرة بيــن الوقــت الراهــن وعــام 2050م، ســوف 
ر بنحــو مليــاري مســتخدم آخــر  يكــون هنــاك مــا يُقــدَّ
للطاقــة فــي العالــم، وســوف تكــون البلــدان الناميــة أكثــر 
ــادة فــي عــدد الســكان، وســيكون معــدل تحــول  ــدول زي ال
الطاقــة فيهــا أبطــأ بكثيــر، »وبالتالــي، أتوقــع أن يكــون 
الطلــب علــى النفــط والغــاز فــي وضــع جيــد للعقــود 

القادمة«. 
وأضــاف قائــًا: »علينــا توقــع حــدوث التحول بســرعات 
مختلفــة، وهــذا حســب االحتياجــات المختلفــة للبلــدان 
المتقدمــة والناميــة، واألوضــاع الفريــدة التــي تمــر بهــا، 
لذلــك فــإن الحلــول الموحــدة ال تناســب الجميــع. علــى 
ســبيل المثــال، خطــة التحــول التــي أخــذت بهــا أوروبــا، 
التــي تســتطيع تحمــل تكاليــف حلــول باهظــة، مــن غيــر 

المرجح أن تكون مناسبة للبلدان النامية«.

سياسات الطاقة الشاملة
الطاقــة  مثــل  البدائــل  أن  »أعتقــد  الناصــر:  وقــال 
المتجــددة والســيارات الكهربائيــة ليســت جاهــزة بعــد 
العالــم مــن  الســتيفاء االحتياجــات المتناميــة لســكان 
الطاقــة. والعالــم يحتــاج إلــى سياســة طاقــة خضــراء 

ونظيفة أكثر شموال«.
وأضــاف: »إن وتيــرة هــذا التحــول ســوف تســتغرق وقًتــا 
طويــا، وبالتالــي فــإن الحاجــة إلــى البنزيــن والديــزل 
االحتــراق  محــرك  أن  إلــى  مشــيًرا  تســتمر«،  ســوف 
الداخلــي لــن يكــون هــو نفســه فــي غضــون الـــ 10 والـــ 20 
ســنة المقبلــة مقارنــة بمــا لدينــا اليــوم فــي الســوق، وقــال: 
»إنهــا عمليــة تحســن مســتمرة، ويجــب أن تتــم بالتــوازي 
ــا حتــى نحقــق التحــول الــذي نــرى أنــه طويــل  مــع أعمالن
ــى هــذا الطــرح،  ــاء عل ــددة. وبن األمــد وذو مســتويات متع
ســيظل النفــط والغــاز همــا نطاق العمــل األســاس ألرامكو 

السعودية لفترة طويلة من الزمن«.

الحد من آثار االنبعاثات الكربونية
وقــال الناصــر :«ســوف نســتمر فــي جهودنــا مــن أجــل 
زيــادة الحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عــن 
الجهــود  تنفيــذ  وســيتم  والغــاز.  النفــط  فــي  أعمالنــا 
الراميــة إلــى الحــد مــن اآلثــار الكربونيــة الناجمــة عــن 
أعمــال الشــركة باالســتعانة بعــدد مــن اإلســتراتيجيات، 
ــى  ــاز إل ــل الغ ــون، وتحوي ــك اســتخاص الكرب بمــا فــي ذل
ــك  ــر ذل ــة، وغي ــى مــواد كيميائي ــن، والســوائل إل هيدروجي

الكثير«.
وأضــاف قائــًا: »إن الشــركة كانــت تعمــل علــى هــذه 
اإلســتراتيجية مــع مجلــس إدارتهــا ألكثــر مــن عــام للحــد 
مــن االنبعاثــات وتحقيــق معــدل انبعاثــات صفــري بحلــول 

عام 2050م«.
الحلــول  مــن  متنوعــة  مجموعــة  نســتخدم  »ســوف 
الطبيعيــة، واســتخاص الكربــون وعزلــه لتحويــل الغــاز 
إلــى هيدروجيــن؛ ويتطلب الهيدروجين األزرق اســتخاص 
الكربــون وعزلــه. وســيكون تحويــل الســوائل إلــى مــواد 
كيميائيــة جــزًءا رئيًســا مــن أعمالنــا. إن اســتخدام النفــط 
فــي منتجــات غيــر قابلــة لاشــتعال، بمــا فــي ذلــك المــواد 
الامعدنيــة فــي مجــال اإلنشــاءات، وصناعــات الســيارات 
مــن  يزيــد  أن  مــن شــأنه  أخــرى،  اســتخدامات  وفــي 

منتجاتنا ويضيف قيمة لها«.
»وإذا نظرنــا إلــى االنبعاثــات الناتجــة عــن أعمالنــا فــي 
قطــاع التنقيــب واإلنتــاج، وكثافــات غــاز ثانــي أكســيد 
الكربــون والميثــان، ســنجد أنهــا فــي أدنــى مســتوياتها فــي 
نــا  د ا مو أن  بســبب  هــذا  ليــس  و قــة.  لطا ا ع  قطــا
اســتثمارنا  بســبب  نمــا  وإ مختلفــة،  الهيدركربونيــة 
ثــات  االنبعا مــن  للحــد  نفعلــه  ومــا  وإســتراتيجيتنا 
والنطــاق  األول  بالنطــاق  ونحــن ملتزمــون  الكربونيــة، 
الثانــي، أي مــا ينبعــث عــن أعمالنــا ومــا ينبعــث بشــكل 

غير مباشر من المنافع الخدمية«.

إذا اخترَت سمة 
واحدة من السمات 

التي يتمتع بها 
مدير الشركة الجيد، 
حين ُيراد النظر إلى 
مؤهالته وتقييمه، 

فستكون هي 
المهارات المرتبطة 

بالتعامل مع 
األفراد والناس

أمين الناصر
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بـــات مـــن المعـــروف أن تجديـــد البنيـــة الصناعيـــة 
التحتيـــة ســـواء القديمـــة أو الجديـــدة منهـــا بوســـعه أن 

يخفف من اآلثار البيئية ويخفض من التكاليف. 
ــة  ــات الهيدروكربونيـ ــلة الجزيئـ ــل سلسـ ــدو أن فصـ ويبـ
ــات  ــن العمليـ ــن بيـ ــا. ومـ ــة لهـ ــافات ال نهايـ ــة استكشـ رحلـ
المســـتخدمة لنـــزع طبقـــات الهيدروكربـــون، الجاذبيـــة أو 
الحـــرارة أو الضغـــط أو التبريـــد أو اســـتخدام وســـيط 
كيميائـــي. ومـــن الملفـــت للنظـــر أنـــه عنـــد تطبيـــق هـــذه 
التقنيـــات بشـــكل أكبـــر فـــإن الهيدروكربـــون يســـتمر فـــي 

اإلنتاج بكميات أكبر.

منتجات ثانوية قيمة 
من الغاز الطبيعي

الغـــاز الطبيعـــي ليـــس مجـــرد غـــاز الميثـــان بـــل إنـــه 
ــا  ــف عنهـ ــه يُكشـ ــة فيـ ــاز مخفيـ ــوائل غـ ــى سـ ــوي علـ يحتـ
ـــى  ـــد عل ـــع أو التبري ـــر اســـتخدام طـــرق المعالجـــة بالنق عب

الغاز. 
وتُعـــد ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي، المشـــبعة باإليثـــان 
والبروبـــان والبيوتـــان واإليزوبوتـــان والبنزيـــن الطبيعـــي 
ا  نظـــًر ليـــة  عا قيمـــة  ذات  ســـوائل   ،)+ لبنتـــان  )ا
الوقـــود  أنـــواع  مـــن  بـــدًءا  المتعـــددة،  الســـتخداماتها 
للقيـــم  ا لـــى  إ اًل  صـــو و  ، ة ألســـمد ا و  ، لمختصـــة ا

البتروكيميائي.

د صحراوي ضخم ُمجمِّ
ــيارة إلـــى الغـــرب مـــن  ــا بالسـ ــاعة تقريًبـ علـــى بعـــد سـ
مـــزارع نخيـــل األحســـاء وواحتهـــا، تلـــوح فـــي هـــدوء، مـــن 
قلـــب رمـــال صحـــراء الدهنـــاء الســـاخنة، غابـــة فوالذيـــة 

منعزلة من األنابيب والخزانات. 
تلـــك الغابـــة الفوالذيـــة ليســـت ســـوى اســـتخاص 
ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي فـــي الحويـــة، الـــذي بُنـــي فـــي أحـــد 
أكثـــر مناطـــق المملكـــة حـــرارة فـــي عـــام 2008م، والـــذي 

د ضخم للغاز.  هو عبارة عن ُمجِمّ
ــاز الطبيعـــي الثـــاث  ــوائل الغـ ــام وحـــدات سـ ومـــن مهـ
الغـــاز  اســـتخراُج ســـوائل  الضخـــم،  للمعمـــل  التابعـــة 
الطبيعـــي الـــواردة مـــن معامـــل الغـــاز المجـــاورة فـــي 

حرض والحوية. 
ـــاز  ـــة االســـتخراج بخفـــض درجـــة حـــرارة الغ ـــدأ عملي تب
ــد،  ــد التجميـ ــر. وبعـ ــت الصفـ ــة تحـ ــة مئويـ ــى 110 درجـ إلـ

يُرســـل غـــاز البيـــع المتبقـــي مباشـــرة إلـــى عمـــاء شـــبكة 
ـــى  ـــي إل ـــاز الطبيع ـــاز الرئيســـة، فيمـــا تُنقـــل ســـوائل الغ الغ

شدقم لتُضخ إلى عدد من معامل التجزئة. 
وتفصـــل معامـــل التجزئـــة بدورهـــا اإليثـــان لعمـــاء 
القطـــاع الصناعـــي، فـــي حيـــن يُجـــزأ المتبقـــي إلـــى ســـوائل 

قيمة.
كفاءة استهالك الطاقة 

في القطاع الصناعي
يمكـــن الحـــد مـــن حـــرق الغـــاز فـــي الشـــعات، وخفـــض 
انبعاثـــات الغـــازات المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري 
ـــة  ـــل الصناعي ـــون المعام ـــا تك ـــرة عندم ـــى مســـتويات كبي إل

فاعلة في إنتاج الطاقة. 
ومـــن بيـــن العامـــات البـــارزة فـــي أغلـــب معامـــل النفـــط 
والغـــاز فـــي أرامكـــو الســـعودية هـــو صـــوت طنيـــن توربينـــات 
الغـــاز، حيـــث تُســـتخدم التوربينـــات لتوليـــد الطاقـــة لـــآالت 
والضواغـــط ووحـــدات  والمضخـــات  المولـــدات  مثـــل 

المعالجة.
ــاس  ــرة االحتبـ ــببة لظاهـ ــازات المسـ ــُض الغـ ــد خفـ ويُعـ
ـــة  ـــادة المرون ـــاز وزي ـــات الغ ـــن توربين ـــة م الحـــراري المنبعث
التشـــغيلية للتوربينـــات مـــن بيـــن األهـــداف التشـــغيلية 

الرئيسة المستمرة التي تنشدها الشركة.
ـــا أربعـــَة ضواغـــط  تشـــغل أربـــع توربينـــات غـــاز ميكانيكًي
غـــاز ضخمـــة فـــي معمـــل ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي فـــي 
الحويـــة، مســـتمدة طاقتهـــا مـــن تدفـــق الهـــواء عبـــر محـــرك 
ــغ  ــرعة تبلـ ــراق بسـ ــة االحتـ ــى غرفـ ــه إلـ ــه ويضخـ يضغطـ

مئات الكيلومترات في الساعة. 
ثـــم تُضـــاف الطاقـــة بعـــد ذلـــك عـــن طريـــق رش غـــاز 
لتوليـــد تدفـــق عالـــي  الهـــواء وإشـــعاله  فـــي  الوقـــود 
الحـــرارة، ممـــا يـــؤدي إلـــى دوران شـــفرات التوربينـــات 
ــى  ــة إلـ ــة الحركيـ ــول الطاقـ ــط ليحـ ــرك الضاغـ ــي تحـ التـ

ضغط.

الرقمنة تحسن الهواء 
والحرارة وأمزجة الوقود

فـــي وضـــع الحـــرق الثنائـــي )lean-lean(  تحتـــوي كلتـــا 
المنطقتيـــن األســـاس والثانويـــة مـــن غرفـــة االحتـــراق علـــى 
 )pre-mix( ـــط المبكـــر ـــا فـــي وضـــع الخل ـــة، أم شـــعلة فعلي

فتكون الشعلة في المنطقة الثانوية فقط.
ويقـــول المشـــغل الخارجـــي، عمـــر المدرهـــم، الـــذي 
انضـــم إلـــى معمـــل ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي فـــي الحويـــة 
فـــي عـــام 2012م بعـــد أن أكمـــل تدريبـــه فـــي مرفـــق 
التدريـــب الصناعـــي التابـــع ألرامكـــو الســـعودية فـــي 

رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية.. )٩(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

سوائل الغاز الطبيعي: الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة 
االحتباس الحراري ركن أصيل في إدارة أعمالنا

جانيت بنهيرو

المشغل عمر المدرهم يعمل في مشروع أرامكو السعودية الستخالص الكربون وإعادة حقنه، في معمل استخالص سوائل الغاز 
الطبيعي في الحوية، حيث بدأت إعادة ثاني أكسيد الكربون إلى باطن األرض منذ عام 2015م.

ـــم  األحســـاء: »وضـــع الخلـــط المبكـــر هـــو الوضـــع الـــذي يت
فيـــه خلـــط الهـــواء والوقـــود بشـــكل كامـــل قبـــل الدخـــول 

سوائل الغاز الطبيعي هي المواد الخام 
األساس للمواد الكيميائية ومزيج وقود 

المركبات، ويقوم معمل سوائل الغاز 
الطبيعي في الحوية، باإلضافة إلى 

إنتاجه لغاز مبيعات شبكة الغاز 
الرئيسة، بإعداد سوائل الغاز الطبيعي 
في تيارات متحدة لتمضي في رحلتها 
إلى مصانع التكرير المتخصصة من 

أجل الفصل )التكسير(، واالحتفاظ بها 
في حالتها السائلة بهدف التخزين 

والشحن واالستهالك.

لمنطقة االحتراق«.
ــا  ــة برنامًجـ ــام 2017م، اســـتخدم معمـــل الحويـ وفـــي عـ
حاســـوبًيا جديـــًدا لاســـتفادة مـــن وضـــع الخلـــط المبكـــر 
إلـــى أقصـــى حـــد. واآلن، مـــن داخـــل غرفـــة التحكـــم 
تُراقـــب منهـــا جميـــع  التـــي  المعمـــل،  فـــي  المركزيـــة 
المرافـــق يومًيـــا علـــى مـــدار الســـاعة بشـــكل آنـــي، يمكـــن 

التغيير إلى وضع الخلط المبكر بمجرد ضغطة زر. 
ــاعدة فـــي  ــة للمسـ ويعنـــي اســـتخدام التقنيـــات الرقميـ
ـــذكاء مـــن وضـــع الحـــرق  ـــود ب ـــواء والوق ـــط اله ـــل خلي تحوي
الثنائـــي إلـــى الخلـــط المبكـــر، أن حـــرق الغـــاز وتفريغـــه لـــم 
يعـــد مطلوًبـــا، ممـــا يخفـــض انبعاثـــات أكاســـيد النتروجيـــن 
وأول أكســـيد الكربـــون، فضـــًا عـــن تقليـــل الحاجـــة إلـــى 

الصيانة وزيادة الوفرة. 
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رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية.. )٩(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

سوائل الغاز الطبيعي: الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة 
االحتباس الحراري ركن أصيل في إدارة أعمالنا

استخالص الكربون، واستخدامه، وتخزينه
احتواء  تغير المناخ للحد من آثاره

رغــم أننــا ال نــراه وال نحــس بــه وال نشــم رائحتــه، إال أن لثانــي أكســيد الكربــون حضور 
طاٍغ فــي كل مــا يحيــط بنــا، وهــو ضــروري الســتمرار الحيــاة الطبيعية علــى األرض.

غيــر أن حركــة التصنيــع المتوســعة علــى مســتوى العالــم قــد تســببت فــي زيــادة 
ــوي،  ــالف الج ــى الغ ــراري إل ــاس الح ــببة لالنحب ــازات المس ــاث الغ ــي انبع ــة ف هائل
كمــا أصبــح ثانــي أكســيد الكربــون، صديقنــا القــادر علــى دعــم الحيــاة، خصًمــا لنــا 

فــي مجــال تغيــر المنــاخ.

ُيعــد اســتخالص الكربــون واســتخدامه وتخزينــه أحــد الســبل األســاس إلدارة 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون المفرطــة علــى مســتوى العالــم.

وتقــوم عمليــة اســتخالص الكربــون واســتخدامه وتخزينه علــى اســتخالص الكربون 
مــن مصــدره ومــن ثــم ضغطــه. وبعــد تقلــص ثانــي أكســيد الكربــون، يمكــن نقلــه 
ــره فــي أغــراض مفيــدة  ــة، أو يمكــن إعــادة تدوي للتخزيــن تحــت األرض لفتــرة طويل

مــن خــالل تحويلــه إلــى منتجــات صناعيــة وتجاريــة قابلــة للتســويق.

إعادة حقن الكربون في حقل الغوار
مشـروع اسـتخاص وإعـادة حقـن ثانـي أكسـيد الكربـون األكثـر تقدًمـا 

واألكبر حجًما في الشرق األوسط

إعادة حقن ما يصل إلى 800٫000 طن سنوًيا منذ يوليو 2015م

برامج رصد التسرب 
ومعالجته

تُسهم أنظمة استخاص غاز الشعات، وإدارة 
سـامة األصـول، وكفـاءة الطاقـة، وبرامـج رصـد 
التسـرب ومعالجته، التابعة ألرامكو السـعودية في 
تقليـل االنبعاثـات الكربونيـة الناتجـة عـن أعمـال 

الشركة.
فـي معمـل سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي الحويـة، 
ومعالجتـه  التسـرب  رصـد  برامـج  تطبيـق  يتـم 
بانتظـام مـن قبـل طرف ثالـث وفًقا لطريقـة وكالة 
حمايـة البيئة األمريكية رقـم 21 من البند رقم 40 
مـن نظـام القوانيـن الفيدراليـة الجـزء 60، فيمـا 
يجري الموقع مسـًحا سـنوًيا خاًصا بـه، باإلضافة 
إلـى إجـراء فحوصات بعد أي اختبـار وتفتيش، أو 

عند فتح المعدات. 
وهناك ثاثة أعمدة لفصل الميثان يبلغ ارتفاع 
59 متـًرا، وهـي تقـع فـي قلـب معمـل  كل منهـا 
سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي الحويـة، ويسـتخدم 
الميكانيـكا عبداللطيـف الجوهـر جهـاز  مفتـش 
تحليـل البخـار السـام للتحقـق مـن عـدم وجـود 
مركبـات عضويـة طّيـارة، مثـل الميثـان وملوثـات 
الهـواء الخطـرة فـي العمـود B66-C-0310، الـذي 

يخدم الوحدة الثالثة لسوائل الغاز الطبيعي.

البنية التحتية لسوائل الغاز الطبيعي في أرامكو

معامل استخالص سوائل 
الغاز الطبيعي بالقرب من 

خطوط األنابيب

معمل سوائل الغاز 
الطبيعي في الحوية

الشيبة 

العثمانية

معامل تجزئة سوائل الغاز 
الطبيعي

الجعيمة

ينبع

رأس تنورة 

واسط

يفصل معمل سوائل الغاز الطبيعي في الحوية ثاني أكسيد الكربون من الغاز الطبيعي ويضغطه، 
قبل إرساله لمسافة 85 كيلومتًرا إلى مرفق ُبني خصيًصا إلعادة الحقن في العثمانية.

أمضـى مشـغل معمـل سـوائل الغـاز الطبيعي فـي الحوية 
عمـر المدرهـم أربع سـاعات في نوبة العمـل النهارية، التي 
تسـتمر ثمانـي سـاعات فـي أكبـر حقـل بـري للنفـط الخـام 

التقليدي على مستوى العالم، حقل الغوار.
وأمامـه يبـدو الضاغـط الخـاص بمشـروع اسـتخاص 
وإعـادة حقـن ثانـي أكسـيد الكربـون األكثـر تقدًمـا واألكبـر 

حجًما في الشرق األوسط. 
أوراقـه  بحافظـة  يمسـك  وهـو  منهمـًكا  عمـر  يبـدو 
ومنصرًفـا لفحص مقاييس درجات الحرارة العشـرة لآلة، 
ثانـي  هـو  الفحـص  هـذا  بعنايـة.  القـراءات  تدويـن  مـع 
الفحوصـات األربعـة لضاغـط ثنائـي أكسـيد الكربـون التـي 

يقوم بها في كل نوبة عمل.
شـهد عمـر، الـذي التحـق بمعمـل سـوائل الغـاز الطبيعي 
فـي الحويـة فـي عـام 2012م، بنـاء مشـروع ثانـي أكسـيد 
الكربون في عام 2015م، واالهتمام العالمي المتنامي به. 

ويقـول عـن ذلـك: »يوفـر المشـروع حماية أفضـل للبيئة؛ 
فبـدالً مـن توجيـه ثانـي أكسـيد الكربـون إلـى المؤكسـد 
الحـراري، فإننـا نعيـده إلـى حيـث أتـى، علًمـا أن لدينـا 

القـدرة علـى اسـتخاص 45 مليـون قـدم مكعبـة قياسـية 
يومًيا من غاز ثاني أكسيد الكربون ومعالجتها كل يوم«.

فـي درجـة الحـرارة والضغـط القياسـيتين، يُعـد ثانـي 
أكسـيد الكربـون غـاًزا عديـم اللـون، وضغطـه يحولـه إلـى 

مائع في درجات ضغط وحرارة فوق الحرجة.
يتـم  الغـاز،  عـن  الكربـون  أكسـيد  ثانـي  فصـل  وبعـد 
اسـتخدام ضاغـط متكامـل في معمـل الحويـة لضغط ثاني 
المرحلـة  وفـي  مراحـل.  سـبع  علـى  الكربـون  أكسـيد 
الخامسـة، يتـم توجيـه ثانـي أكسـيد الكربـون إلـى وحـدة 
للمرحلتيـن  الضاغـط  إلـى  إعادتـه  قبـل  الغـاز،  تجفيـف 

السادسة والسابعة. 
وتضغـط المرحلـة األخيـرة الغـاز مـن 1500 رطـل لـكل 
بوصـة مربعـة إلـى 1600 رطـل لكل بوصـة مربعة، ثـم تنقله 
فـي خـط أنابيـب مصنـوع مـن سـبائك الصلـب طولـه 85 
7 فـي  الزيـت رقـم  الغـاز مـن  إلـى معمـل فـرز  كيلومتـًرا 
العثمانيـة، حيـث يعيد مرفق إعادة الحقن المقام خصيًصا 
لهـذا الغـرض، حقـن ثاني أكسـيد الكربون بأمـان إلى حقل 

الغوار مرة أخرى.
ويظـل جـزء كبيـر مـن ثانـي أكسـيد الكربـون محتجـًزا، 
فيمـا يقـوم المتبقـي بالكشـف عـن مخلفـات الزيـت فـي 
المكمـن، وهـو خيـار أفضل من الماء لتحسـين اسـتخاص 

النفط.
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تلبية الكفاءات البشرية ملواكبة التغيُّرات يف قطاع الطاقة..

فرص التدريب النوعي تصنع مستقبل الشركة
تلبيـــة الحاجـــة الماســـة إلـــى رأس المـــال البشـــري فـــي 
ـــر والتحـــوُّل، إلـــى  قطـــاع الطاقـــة، الـــذي يتســـم بســـرعة التغيُّ
ـــة  ـــي صناعـــة اقتصـــاد المســـتقبل للمملك ـــب اإلســـهام ف جان
ـــان حجـــر األســـاس  ـــة 2030، يمثِّ ـــه رؤي ـــا ترمـــي إلي وفـــق م

الذي ترتكز عليه رؤية دائرة التدريب والتطوير.
وبوصفهـــا جـــزًءا رئيًســـا مـــن المـــوارد البشـــرية فـــي 
التدريـــب والتطويـــر  م دائـــرة  أرامكـــو الســـعودية، تقـــدِّ
ـــر  خدماتهـــا عبـــر نطـــاق واســـع مـــن مجـــاالت األعمـــال، وتوفِّ
فـــرص التدريـــب بمـــا يتوافـــق مـــع إســـتراتيجية الشـــركة 
للتحـــوُّل الرقمـــي، مـــع نظـــرة ثاقبـــة نحـــو مســـتقبل الشـــركة، 
ال تُغفـــل أهميـــة اإلســـهام فـــي صناعـــة مســـتقبل المملكـــة 

ومواطنيها.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، يوضـــح المديـــر العـــام للتدريـــب 
والتطويـــر، األســـتاذ ســـامي المرشـــد، الـــدور الرئيـــس الـــذي 
تلعبـــه الدائـــرة فـــي تهيئـــة القـــوى العاملـــة للمســـتقبل، قائـــًا: 
»تُســـهم دائـــرة التدريـــب والتطويـــر فـــي تجهيـــز كفـــاءات 
ـــأة علـــى النحـــو المناســـب لتلبيـــة متطلبـــات بيئـــة  بشـــرية مهيَّ
العمـــل الحافلـــة بالتطـــورات الســـريعة، ســـواء فيمـــا يتصـــل 
بأعمـــال أرامكـــو الســـعودية، أو باقتصـــاد المملكـــة كمـــا 

تصبو إليه رؤية 2030«.
ويُضيـــف قائـــًا: »لدينـــا نطـــاق عمـــل واســـع، وجهـــود 
موظفينـــا تســـعى إلـــى ضمـــان أن بنـــاء قـــدرات القـــوى 
العاملـــة يتـــم بطريقـــة فاعلـــة، مـــن خـــال تقديـــم تدريـــب مـــن 

إميون هيوسنت

أعلـــى طـــراز، إلـــى جانـــب برامـــج التطويـــر التعليـــم. هـــذه 
مـــة، مـــن  الجهـــود، باإلضافـــة إلـــى جـــودة البرامـــج المقدَّ
ـــن إلـــى حـــد بعيـــد مـــن فـــرص الشـــباب  شـــأنها أن تحسِّ

السعودي في اإلسهام تجاه اقتصاد مستقبلي متنوع«.

فرص التعليم للشباب
ـــز  ـــر تعزي ـــب والتطوي ـــادرات التدري وتتضمـــن أنشـــطة ومب
فـــرص التعليـــم المتاحـــة لفئـــة الشـــباب فـــي المملكـــة. وعلـــى 
هـــذا الصعيـــد، يهـــدف قســـم البرامـــج األكاديميـــة، فـــي إدارة 
البرامـــج والشـــراكات األكاديميـــة، إلـــى تطويـــر القـــوى 
األهـــداف  مـــع  يتوافـــق  عـــاٍل  مســـتوى  إلـــى  العاملـــة 

اإلستراتيجية ألعمال الشركة.
ـــر برنامـــج االبتعـــاث الجامعـــي لغيـــر الموظفيـــن،  ويوفِّ
م، للطـــاب الشـــغوفين  وبرنامـــج االبتعـــاث الجامعـــي المتقـــدِّ
ــم ضمـــن برامـــج عاليـــة الجـــودة فـــي أنحـــاء  فـــرص التعلُـّ

العالم.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول الناظـــر اإلداري لقســـم 
ـــر برنامـــج  البرامـــج األكاديميـــة، محمـــد الشـــهري: »يوفِّ
ــى  ــؤدي إلـ ــة تـ ــج تعليميـ ــدم برامـ ــي المتقـ ــاث الجامعـ االبتعـ
أرامكـــو  قـــوى عاملـــة كفـــوءة، تســـاند أعمـــال  تطويـــر 
الســـعودية، إلـــى جانـــب إســـهامها فـــي االقتصـــاد الوطنـــي 

بوجه عام«.
الجامعـــي  البرنامـــج  هنـــاك  ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة 
لخريجـــي وخريجـــات  التـــدرج  وبرنامـــج  المســـتضاف، 
المرحلـــة الثانويـــة مـــن غيـــر الموظفيـــن، إلـــى جانـــب برنامـــج 

التدرج لخريجي وخريجات الكليات من غير الموظفين.

استكشاف القدرات 
الوطنية وتطويرها

تُســـهم مراكـــز التدريـــب الوطنيـــة بـــدور إيجابـــي نحـــو 

تحقيـــق أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030؛ وهـــذه المراكـــز هـــي 
ثمـــاٌر لشـــراكات إســـتراتيجية بيـــن كلٍّ مـــن أرامكـــو الســـعودية 
ـــذ عـــام 2008م.  ـــة والقطـــاع الخـــاص من والجهـــات الحكومي
ـــر التدريـــب فـــي  وفـــي الوقـــت الراهـــن، هنـــاك 16 مركـــًزا يوفِّ

أكثر من 50 حرفة مهنية عبر أنحاء المملكة.
وفـــي هـــذا الجانـــب، يُشـــير الناظـــر اإلداري لقســـم 
تطويـــر الطاقـــات التدريبيـــة، ســـعد الشـــهراني، إلـــى إســـهام 
هـــذه المبـــادرة فـــي تحقيـــق أهـــداف الشـــركة، وأهـــداف 
المملكـــة أيًضـــا. يقـــول الشـــهراني: »مبـــادرة مراكـــز التدريـــب 
ـــة 2030.  ـــر مـــع أهـــداف رؤي ـــى حـــد كبي ـــة تتوافـــق إل الوطني
ــة  ــو تنميـ ــدد هـ ــذا الصـ ــي هـ ــة فـ ــداف الرئيسـ ــد األهـ وأحـ
النمـــو  تحفيـــز  أجـــل  مـــن  المهنـــي  التدريـــب  فـــرص 

االقتصادي«.
ويضيـــف قائـــًا: »هـــذه المراكـــز تُســـهم أيًضـــا فـــي 
ل البطالـــة،  أهـــداف الرؤيـــة األخـــرى، مـــن قبيـــل خفـــض معـــدَّ
المتجـــددة  كالمـــوارد  الواعـــدة،  القطاعـــات  ومســـاندة 
تعزيـــز  فـــي  وكذلـــك  والتصنيـــع،  والســـياحة  والطاقـــة 
تـــم  حيـــث  العاملـــة،  القـــوى  ضمـــن  المـــرأة  مشـــاركة 
تخصيـــص أحـــد مراكـــز التدريـــب للنســـاء لهـــذا الغـــرض 

تحديًدا«.
ج أكثـــر مـــن 31 ألـــف متـــدرِّب مـــن  وحتـــى اآلن، تخـــرَّ
مراكـــز التدريـــب الوطنيـــة. والهـــدف المنشـــود هـــو الوصـــول 
ج مـــن هـــذه المراكـــز  إلـــى أكثـــر مـــن 100 ألـــف متـــدرِّب يتخـــرَّ

في 2030م.

تمهيد الطريق للمرأة
ـــا  ـــد مركـــز أرامكـــو الســـعودية لتعليـــم القيـــادة جانًب ويجسِّ
مـــن الفـــرص المتاحـــة لتمكيـــن النســـاء، كمـــا يمثِّـــل جهـــود 

دائرة التدريب والتطوير على هذا الصعيد.
ـــدت  وفـــي خطـــوة تاريخيـــة شـــهدها عـــام 2018م، مهَّ

برامج التدريب والتطوير
برامج التدريب

■  برنامــج التــدرج لخريجــي وخريجــات المرحلــة 
الثانوية من غير الموظفين.

■  برنامــج التــدرج لخريجــي وخريجــات الكليــات 
من غير الموظفين.

■  برنامج االبتعاث الجامعي لغير الموظفين.
■  برنامــج االبتعــاث الجامعــي المتقــدم/ تطويــر 

الموظفين.
■  البرنامج الجامعي المستضاف.

برامج المسؤولية االجتماعية
■  األكاديميات الوطنية.

■  برنامج التدريب الجامعي.
■  مركز تعليم القيادة.

المبادرات
■  مبادرة الواقع االفتراضي الغامر.

ــو( للتأهيــل الختبــاري التحصيلــي  ■  مبــادرة )غل
والقدرات.

■  مبادرة فصول التعليم المتطورة والشاملة.

برنامج االبتعاث الجامعي لغير الموظفين في أرامكو السعودية يخلق مساًرا للتوظيف من خالل دعم غير الموظفين للدراسة 
في أفضل الجامعات والحصول على شهادات في مختلف التخصصات حسب احتياجات الشركة.

في برنامج التدريب المهني لغير الموظفين يتلقى 
المتدربون المعرفة والمهارات التي يحتاجونها للمهن في 
مجال أعمال الشركة، وهو أحد برامج التدريب والتطوير 

العديدة في أرامكو السعودية لتجهيز وتقديم أفضل القوى 
العاملة في المملكة للمستقبل.

مركز قيادة المركبات بأرامكو السعودية لم يوفر تدريًبا على القيادة بجودة عالية فحسب، بل أتاح للشركة فرصة اإلسهام في 
تطوير جودة الحياة وتنمية المجتمع أيًضا.

ــم القيـــادة واســـتخراج  المملكـــة الطريـــق أمـــام النســـاء لتعلُـّ
الرخـــص لذلـــك؛ حيـــث حظيـــت هـــذه الخطـــوة بالترحيـــب 

من قبل عديد من السيدات في مختلف أنحاء الوطن.
أرامكـــو  تقـــول مديـــرة مركـــز  وفـــي هـــذا االتجـــاه، 
ـــادرة  ـــادة، أســـماء التويجـــري، إن المب ـــم القي الســـعودية لتعلي
هـــي إحـــدى عناويـــن رد الجميـــل للمجتمـــع، كمـــا أنهـــا 
الناجمـــة عـــن  التكاليـــف االقتصاديـــة  وســـيلة لخفـــض 

حوادث المركبات.
وتُضيـــف بقولهـــا: »بوصفـــه جـــزًءا مـــن أرامكـــو الســـعودية، 
ال يقتصـــر المركـــز علـــى توفيـــر تدريـــب عالـــي الجـــودة علـــى 
القيـــادة، بـــل يمكـــن النظـــر إليـــه كمنصـــة تســـمح لنـــا 
باإلســـهام فـــي تحســـين جـــودة الحيـــاة نحـــو األفضـــل، 

وتطوير مجتمعاتنا«.

نصيٌب من ثورة التقنية
ـــع إلـــى مســـتقبل رقمـــي زاخـــر بأحـــدث التقنيـــات  وبالتطلُّ
المتطـــورة، تُســـهم مبـــادرة الواقـــع االفتراضـــي الغامـــر فـــي 
تطويـــر االســـتفادة العمليـــة مـــن تقنيـــات الواقـــع االفتراضـــي 

في الشركة.
وفـــي هـــذا الســـياق، يقـــول رئيـــس وحـــدة المناهـــج 
واالختبـــارات، دنكـــن أندرســـن، إن التقنيـــات الجديـــدة 
ــم علـــى قـــدر كبيـــر  والناشـــئة تُســـهم فـــي تقديـــم حلـــول تعلُـّ

من الكفاءة.
ــم بتقنيـــات الواقـــع  ويُضيـــف أندرســـن: »حلـــول التعلُـّ
ـــز بقدرتـــه علـــى  ـــر نوًعـــا فريـــًدا مـــن التعلُّـــم، يتميَّ ز توفِّ المعـــزَّ
النفـــاذ إلـــى بيئـــة العمـــل، وتوفيـــر فـــرص لتطويـــر المهـــارات 
عبـــر كافـــة مراحـــل المســـيرة المهنيـــة لألفـــراد. وهـــذه 
ــم  التقنيـــات تَِعـــد بتحســـين األداء مـــن خـــال جعـــل التعلُـّ
المســـتمر جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن الوظيفـــة، بـــداًل مـــن أن يكـــون 

حدًثا منفصًا عنها«.

١٩٤٠م

الشراكة مع برنامج االبتعاث الجامعي لغير الموظفينمدرسة الجبل
األكاديميات الوطنية 

مركز التدريب 
الصناعي واإلداري

الشراكة مع معاهد 
التدريب المهني

٢٠٠٨م٢٠٠٠م١٩٨٠م١٩٦٠م
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القافلة األسبوعية      ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ 

جانب من الجلسة الحوارية التي ُعقدت في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء( بعنوان »الشرقية في خارطة 
اإلبداع الوطني واإلقليمي«.

ناصر النعيمي، 
وعبدالحميد الرشيد، 

أثناء مشاركتهما في 
احتفالية وضع حجر 
األساس لمرفق رئيس 

ألعمال الحفر 
وصيانة اآلبار في 

مدينة الملك سلمان 
للطاقة.

أرامكو السعودية تضع حجر األساس لمرفق رئيس ألعمال 
الحفر وصيانة اآلبار في مدينة الملك سلمان للطاقة

الظهران - احتفت مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(، وهي 
مدينـة الطاقـة والصناعـة المعروفـة ذات المواصفـات العالميـة، 
بانطـاق العمـل فـي تأسـيس مشـروع جديـد فيهـا، حيـث بـدأت 
أرامكو السـعودية وشـركة هورايزون بروجكت المحدودة العمل في 
موقع للحفر وصيانة اآلبار على مساحة تبلغ 277 ألف متر مربع. 

ويشـمل المشروع مساحات جديدة للمكاتب والمخازن، وورش 
عمـل صناعيـة، وسـاحات تجهيـز، ومرافـق للخدمـات الغذائيـة، 
ومواقف سـيارات ومرافق مساندة أخرى. وسيوفر المشروع بنيًة 
تحتيـة ومرافـق للقـوى العاملـة التـي تتألـف مـن 1200 موظـف 

يعملون في حفر وصيانة اآلبار.
عـت أرامكـو السـعودية وشـركة هورايـزون بروجكـت  وقـد وَقّ
المحـدودة مقاولـًة بنظـام البناء والتملك والتشـغيل ونقـل الملكية 
للمشـروع لمـدة 22 عاًمـا، حيـث تُعـد شـركة هورايـزون بروجكـت 
المحدودة شركة ذات أغراض خاصة مملوكة الئتاف بين شركة 

الفوزان السابق القابضة وشركة المطلق لاستثمار العقاري. 
وسيشـتمل المشـروع علـى بنـاء مرافـق جديـدة فـي مواقـع 
إسـتراتيجية إلدارة خدمـات الحفـر وصيانـة اآلبـار فـي مدينـة 
واحـدة مـع خدمـات وعمليـات حفـر آبـار مركزيـة. ومـن المقـرر 
االنتهاء من أعمال اإلنشاء لهذا المشروع بحلول الربع الثاني من 

عام 2023م.

تعزيز منظومة أعمال إنتاج الطاقة
وبهـذه المناسـبة، قال النائب األعلى للرئيـس للتنقيب واإلنتاج 
فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ ناصـر خالـد النعيمـي: »هـذا 
مشـروع مشـترك مهم آخر ألرامكو السـعودية لضمان اسـتمرارية 
األعمال. وسـوف تجتذب المرافق الجديدة للحفر وصيانة اآلبار 

الرئيـس للحفـر وصيانـة اآلبـار ومركزهـا الصناعـي فـي مدينـة القافلة األسبوعية
الملـك سـلمان للطاقـة. ونـرى أن المشـروع سيُسـهم فـي تعزيـز 
سلسـلة إمداد النفط والغاز داخل المدينة من خال االسـتفادة 
من المزايا المتقدمة التي توفرها مدينة الملك سلمان للطاقة 
مثـل مركـز الخدمـات اللوجسـتية والمينـاء الجـاف إلنشـاء بيئة 
أعمـال متماسـكة. كمـا يمكـن أن تكـون هـذه الشـراكة محـرًكا 
لفـرص توطيـن أخـرى مثـل المراكـز الرقميـة ومراكـز المـواد 
الامعدنيـة لإلسـهام فـي سلسـلة القيمـة الصناعيـة فـي قطـاع 
الطاقـة. وتسـعى مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة جاهـدًة لدعـم 
الصناعـة عبـر اجتـذاب المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة مـن 
خـال أحـدث المرافـق الجاهـزة وقاعـدة اإلمـداد التـي يديرها 

مركز تجهيز حقول النفط«.
وتدعـم مشـاريع الحفـر وصيانـة اآلبـار إسـتراتيجية أرامكـو 

السعودية في مجال خدمات حقول النفط والمعدات.
و فـي هـذا اإلطـار تسـعى أرامكو السـعودية من خـال مرفقها 
الجديـد فـي مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة لاسـتفادة مـن قربهـا 
من مزوِّدي خدمات حقول النفط لتعزيز ثقافة التعاون واالبتكار. 
كمـا تسـعى إلـى دعـم تطويـر وتوطيـن الصناعـات الرئيسـة مثـل 
صناعـة أجهـزة الحفـر والمعـدات، فضـًا عـن صـب وتشـكيل 

المعادن. 
مـن جهـة أخرى، قـال نائب رئيس شـركة هورايـزون بروجكت 
وكبير اإلداريين التنفيذيين في شـركة الفوزان السابق القابضة، 
األسـتاذ محمـد الفنتـوخ: »يشـرفنا أن نكـون جـزًءا مـن رحلـة 
التحـول هذه بالشـراكة مع مدينة الملك سـلمان للطاقة وأرامكو 
أعمـال  بيئـة  بنـاء  فـي  الجهـود  تُسـهم هـذه  السـعودية، حيـث 
مزدهـرة للطاقـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية. ونخطـط مـن 
خال هذه الشـراكة لإلسـهام في بناء اقتصاد أكثر قوًة وتنوًعا، 
وهـو مـا يفيد المملكة ومواطنيها والشـركات التـي تنفذ أعمالها 

هنا«.

خدمـات حقول النفـط األخرى لكي تلعب دوًرا ال غنى عنه ضمن 
منظومة أعمال متكاملة للطاقة وفي بيئة يسودها التعاون«.

أرامكـو  فـي  اآلبـار  وصيانـة  للحفـر  الرئيـس  نائـب  وقـال 
السـعودية، األسـتاذ عبدالحميـد الرشـيد: »يُسـهم هـذا المشـروع 
فـي تحقيـق تقـدم إسـتراتيجي فـي دورنـا كمسـتأجر رئيـس فـي 
مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة. ويجـري تصميـم مدينـة الملـك 
سـلمان للطاقـة، التـي تُعـد بيئـة أعمـال متكاملـة لقطـاع الطاقـة، 
لتحقق القيمة االقتصادية الكاملة للطلب على السـلع والخدمات 
المرتبطة بالطاقة. وتعتزم أرامكو السـعودية االسـتفادة من حجم 
الطلـب وضمـان  لتلبيـة هـذا  بهـا  نقـوم  التـي  الحفـر  نشـطات 
اسـتمرارية إمـدادات الطاقـة، وبالتالـي ترسـيخ مكانتنـا كشـركة 
رائـدة فـي مجـال الطاقـة علـى المسـتوى العالمـي وتعزيـز مكانـة 

المملكة كمركز لخدمات الطاقة«. 

حلول متكاملة للمستثمرين 
في موقع واحد

وتوفـر مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة بيئـة أعمـال صناعيـة 
متكاملـة، حيـث يجـري بناؤهـا لتصبـح البوابـة الرائـدة لقطـاع 
الحلـول  تقـّدم مجموعـة كاملـة مـن  الطاقـة اإلقليمـي، بحيـث 

للمستثمرين العالميين في الصناعات المرتبطة بالطاقة.

موقع إستراتيجي واستفادة لوجستية 
مـن جهتـه، قـال رئيـس مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة وكبيـر 
»نحـن  القحطانـي:  سـيف  األسـتاذ  التنفيذييـن،  إدارييهـا 
متحمسـون لإلعـان عـن تأسـيس مكتـب أرامكـو السـعودية 

مبادرة )الشرقية تبدع( تضع مالمح خارطة اإلبداع
الظهـران - أكـّدت الجلسـة الحواريـة التـي عقـدت السـبت 
الماضي 13 نوفمبر 2021م في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمـي )إثـراء( بعنـوان »الشـرقية فـي خارطة اإلبـداع الوطني 
واإلقليمـي«، أن المنطقـة الشـرقية تضـم مجموعـة كبيـرة مـن 
المقومـات التـي تؤهلهـا بـكل اقتـدار ألن تكـون الوجهـة األولـى 

لإلبداع في المملكة بحلول العام 2030م.
جـاء ذلـك خال فعاليات الحفل الختامي لمبادرة »الشـرقية 
تبـدع«، التـي كان قـد أطلقهـا المركـز، وشـاركت فيهـا أكثـر مـن 
150 جهـة فـي المنطقـة الشـرقية مـن القطاعـات الحكوميـة 
والخاصـة وغيـر الربحيـة. وأجمـع ضيـوف الجلسـة الحواريـة 
علـى أن الظـروف مائمـة أكثـر مـن أي وقـت مضى فـي ظل ما 
تتمتع به المنطقة الشرقية من مقومات ومؤهات في مواردها 
البشـرية والطبيعيـة وتراثهـا الحضـاري، وميزاتهـا النسـبية في 
االقتصـاد، والزخـم الـذي توفـره رؤيـة المملكـة 2030، واهتمام 
القيـادة الحكيمـة فـي المملكـة، ودعـم ومتابعـة أميـر المنطقـة 
الشـرقية، صاحـب السـمو الملكـي األميـر سـعود بـن نايـف بـن 
عبدالعزيـز، وسـمو نائبـه األميـر أحمـد بـن فهـد بـن سـلمان بن 
عبدالعزيـز، باإلبـداع والمبدعيـن، بـأن تشـهد المنطقـة خـال 
األعـوام الثاثـة المقبلة حراًكا كبيًرا غير مسـبوق على مختلف 

محاور اإلبداع واالبتكار.

الشرقية تتصدر المشهد اإلبداعي
وفـي حديثـه خـال إدارتـه وقائع الجلسـة، أكدَّ األسـتاذ فؤاد 
الذرمان، وهو أحد مؤسسي مركز إثراء، أن اإلبداع في مجمله 
يمكـن أن يتجلـى مـن خـال عـدة محاور مـن حولنا مـن أبرزها: 
بيئة األعمال، والبيئة العمرانية، وبيئة الثقافة والفنون والترفيه 
والرياضـة، وبيئـة القطـاع غيـر الربحـي، وكذلك التعليـم وتنمية 

الموارد البشرية. 
وأضاف الذرمان في حديثه أن المنطقة الشرقية لها مكانة 
متميـزة فـي مجـال اإلبـداع واالبتـكار، حيـث تصـدرت المنطقـة 
الواليـات  فـي  المسـجلة  السـعودية  االختـراع  بـراءات  عـدد 
المتحـدة لعـام 2020م بنسـبة بلغـت %68.  وقـال إن المنطقـة 
الشـرقية تُعـد حالًيـا بمثابـة عاصمـة الطاقـة والصناعـة علـى 
مسـتوى الشـرق األوسـط، وذلـك بوجود مـدن ومرافـق صناعية 
ضخمة وذات نطاق عالمي. وقال إن المنطقة مؤهلة ألن تكون 

القافلة األسبوعية

أيًضا وجهة كبرى لابتكار لوجود ميزة نسبية فيها، وهي وفرة 
العقول المبتكرة المرتبطة بأعمال أرامكو السـعودية ومراكزها 
التقنيـة، وكذلـك مقـر جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن، 
باإلضافـة إلـى زيـادة الوعـي بأهميـة االبتـكار وزيـادة االهتمـام 

باألبحاث والتطوير. 

دفع خماسي لمسيرة اإلبداع
مـن جانبـه، دعـا الخبيـر المعمـاري الدكتـور مشـاري النعيم، 
في مشـاركته خال الجلسـة إلى ضرورة تأسـيس مركز أبحاث 
للعمـران ذي دفـع خماسـي )يرتبـط في أبحاثـه بأمانة المنطقة 
الشـرقية، وبهيئـة تطوير المنطقة الشـرقية، وبالقطـاع الخاص 
بمـا فـي ذلك الشـركات الكبـرى، وبجامعتي الملك فهـد واإلمام 
عبدالرحمـن بـن فيصـل، ومركـز إثـراء( ويكـون بيئـة حاضنـة 
للمبدعيـن، قـادرة علـى توليـد معمارييـن سـعوديين تكـون لهـم 
بصمـة عالمية مثلـل زها حديد، لمـا للبيئة المعماريـة وضرورة 
دعـم نمـو وصقـل المواهـب المعماريـة مـن تأثيـر على مسـتقبل 

صناعة اإلبداع.
وفـي مداخلته، أشـار رائد األعمال الشـاب، عبـداهلل الرابح، 
إلـى أن المنطقـة الشـرقية تتميـز بسـماٍت جعلتهـا بيئـة خصبـة 
لإلبـداع، هـي وجـود 3 مميـزات لذلـك تتمثـل فـي أن %50 مـن 
الطلبـة المتفوقيـن فـي اختبـار القـدرات هـم من أبنـاء المنطقة 
الشـرقية، باإلضافـة إلـى أن مجموعـة مـن أوائـل الشـركات 
الناشـئة التـي حققـت نجاًحـا مهًمـا فـي المملكـة تأسسـت فـي 

المنطقـة الشـرقية. كمـا تمتاز الشـرقية بأنها مـن أعلى مناطق 
المملكـة مـن حيـث حجـم الدخـل واإلنفـاق. وأنهـى بقولـه: »ال 
شـك أن الفرصـة مواتيـة خـال األعـوام المقبلـة لتحقيـق زيادة 
متصاعـدة فـي تحويـل االبتـكارات واألفـكار إلـى مؤسسـات 
وشـركات ناشـئة عبـر ريـادة األعمـال لدعـم نمـو االقتصـاد 
الرقمـي واإلبداعـي، ومواصلـة تحقيـق الريـادة فـي االقتصـاد 

الصناعي«.
 

تحوالت إبداعية
من جانب آخر، أشـار الشـاعر والسينمائي أحمد الما، في 
مشـاركته إلـى أن المشـهد الثقافـي اإلبداعـي يشـهد تحـوالت 
االسـتثمارات  واسـتقطاب  تنظيـم  أهميـة  مؤكـًدا  متنوعـة، 
اإلبداعيـة، ومشـيًرا إلـى أن الفرصـة التـي تبـدو سـانحة جـًدا 
العمـل  فـرص  هـي   ،2030 المملكـة  رؤيـة  توجهـات  ضمـن 
واالسـتثمارات المرتبطـة باإلنتـاج السـينمائي الضخم، السـيما 
أن المنطقـة الشـرقية لهـا تجربـة مهمـة فـي صناعـة األفـام 

وتأسيس أول مهرجان سعودي لألفام. 
فـي حيـن أبـان الناشـط فـي العمـل الخيـري والقطـاع غيـر 
الربحي، الموظف السابق في أرامكو السعودية، أحمد الرماح، 
أن نـواة اإلبـداع موجـودة عبـر التاريـخ فـي المنطقـة الشـرقية، 
وقـال: »لقـد تجلـت فـي عديـد مـن المبـادرات والمشـاريع غيـر 
الربحيـة ذات االبتـكار االجتماعـي، ومـن ضمنها مشـروع توثيق 
تاريـخ مدينـة الخبـر الـذي أثـار اهتمـام الكثيريـن مـن المنطقـة 

الشـرقية وخارجهـا، ويمكـن أن يكون نموذًجـا للتميز في أعمال 
التوثيق غير الربحية«، وأكد أنه ال بد من بذل المزيد لمأسسة 

أعمال القطاع غير الربحي الستدامة األثر. 
بـدوره، عبَّـر مدير مركز الملك عبـد العزيز الثقافي العالمي 
)إثـراء( المكلّـف، األسـتاذ عبـداهلل الراشـد، فـي كلمـة ألقاهـا 
خـال الحفـل الختامـي، عن أن اإلبداع في مجملـه يُعد ضرورة 
وليـس ترًفـا، موضًحـا أنـه وفًقـا لتقديـرات منظمـة اليونسـكو، 
فـإّن الصناعـة اإلبداعيـة سـجلت إيـرادات سـنوية تبلـغ 2.25 
تريليون دوالر أميركي، وصادرات علمية تفوق 250 مليار دوالر 
أميركي. كما يوّفر االقتصاد اإلبداعي 30 مليون وظيفة تقريًبا 

على مستوى العالم.

المبادرة رسمت خريطة الطريق
مـن جهتهـا، أكـّدت مشـرفة مبـادرة »الشـرقية تبـدع«، هديـل 
العيسى، أن المبادرة تتوازى زمانًيا مع موسم »تنوين« اإلبداعي 
السـنوي الـذي تطلقـه أرامكـو عبـر إثـراء، وأن »الشـرقية تبدع« 
وإن كانـت مـن تنظيـم إثـراء إال أنهـا فـي الواقـع تعتمـد علـى 
مشـاركات وأعمال وفعاليات وبرامج تقوم بها أطراف ثالثة من 
أفـراد ومـن القطاعيـن العـام والخـاص مـن المنطقـة الشـرقية. 
فهنـاك جهـات كبيـرة مثـل وزارة التعليـم وأمانـة الدمـام مـن 
القطـاع العـام ومؤسسـات معروفـة مـن القطـاع الخـاص مثـل 
التركـي القابضـة وأجدان ورتـال و90 جهة صغيـرة مثل األندية 
الطابيـة فـي الجامعـات والمراكـز الشـبابية ومراكـز الفنـون 
فـي  المنتشـرة  والمقاهـي  والمطاعـم  النمذجـة  ومختبـرات 
الشـرقية ومنصـات السوشـل ميديـا، باإلضافـة إلـى مـا ال يقـل 
عـن 300-500 شـاب وشـابة. وأبانـت العيسـى أنه مـن المتوقع 
أن تترسـخ المبـادرة وتنمـو بمشـاركات أكبـر خـال السـنوات 
المقبلة، بحيث تصبح المنطقة الشرقية هي الوجهة اإلبداعية 
فـي المملكـة ونموذًجـا فريـًدا وموسـًما مسـتداًما يُـدار مـن قبل 
المجتمـع بشـتى أفـراده وقطاعاتـه، بمـا ينعكـس بـدوره بشـكٍل 
ملمـوس ومؤثـر علـى المنطقـة المتوهجـة باإلبـداع منـذ أعـوام 
مضـت. فـإذا شـاهدت عامـة عليهـا شـعار الشـرقية تبـدع أو 
تفاعلت مع أحد االعمال اإلبداعية المقدمة فإن إثراء يدعوك 
ألن تُسـهم ولـو بشـيء بسـيط عبـر اإلجابـة علـى سـؤال: مـا هو 
الشـيء الذي إذا فعلته سـيضيف لمسـة إبداعية على نفسـي أو 
علـى منزلـي وعملـي، وكذلـك علـى المحيطيـن بي مـن أحبتي.. 

ما هي بصمتي اإلبداعية الشخصية على المنطقة الشرقية؟ 
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تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها

القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

ممىشً 
وأنَت تسرُي وحدْك

حولَك األشجاُر صامتٌة كعادتها
سوى ما حرّكته الريُح من أغصاِنها

 يف أوكارها
ِ
أو زقزقاِت الطري

تتساءُل األشجاُر : من هذا الذي يميش
ويعرُث يف هواجِسِه 

 
ِ
ويعرُب ُمْغَمَض العينني

 الطبيعِة حوله
ِ
عن ِسفر

وعن الذي أبدْتُه من ألواِنها؟ 

 
ٍ
"اقرأ!" تقوُل لك الطبيعُة، "ما تيّسَ من جمال

سوف يقرؤه الذي سيجئُ بعدْك!"

"اقرأ! فإنَك لسَت وحدْك!"

حرف: عبدالوهاب أبو زيد

ال يمكـــن أن يتصور الواحـــد منا، ولو مـــن باب التخيـــل، وجوَد 
مجتمعات تخلو مـــن الكتابة في شـــتى المجـــاالت، أو أن الكتابة 
فـــي حـــد ذاتهـــا ليســـت قائمـــة، ال فـــي ثقافـــة المجتمـــع وال فـــي 

تعليمه أوتربيته. 
يخبرنـــا تاريـــخ الكتابـــة أن المرحلة الشـــفهية قـــد انتهت عند 
المجتمعات كافة، ولـــم يترك التطور الحضاري لإلنســـان موطأ 
قـــدم لتلـــك المرحلـــة لتؤثر فـــي ثقافـــة المجتمعـــات المعاصرة، 
مفاصـــل  فـــي  وتغلغلهـــا  تأثيرهـــا  قـــوة  عـــن  تصرفـــه  وبالتالـــي 
الثقافـــة، اللهـــم إال لـــدى بعـــض القبائـــل التـــي مـــا زالـــت تعيـــش 

على هامش الحضارة، في بعض المناطق النائية من العالم. 
لقـــد أصبحـــت الكتابـــة إحـــدى المســـّلمات الكبرى التـــي تمتاز 
بهـــا الثقافـــة المعاصـــرة، مـــن حيـــث كونها غـــدت جـــزًءا ال يتجزأ 
فـــي تفاصيـــل حياتنـــا اليوميـــة؛ إذ يكفـــي أن نشـــير إلـــى أن لوحة 
مفاتيـــح الكمبيوتـــر )الكيبـــورد( أصبحـــت األداة التـــي ال يمكـــن 
معامالتنـــا  أغلـــب  إنجـــاز  فـــي  أبـــًدا،  عنهـــا  االســـتغناء  تخيـــل 
التقنـــي  بالتطـــور  الكبيـــر  ارتباطهـــا  عـــن  ناهيـــك  اليوميـــة، 

المتسارع الذي يشهده العالم أجمع.
لكن الجانب الـــذي يهمني مـــن التطرق إلى عالـــم الكتابة هو 
جانبهـــا  اإلبداعـــي اإلنســـاني الـــذي خّلـــف وراءه إرًثـــا إبداعًيـــا 
يشـــّكل في مجمله تاريخ اإلنســـان فـــي التعبير عـــن تحوالته إزاء 
الحيـــاة والعالـــم والكـــون، بإظهـــار مكنوناتـــه النفســـية والروحية 

ومشاعره وتقلباتها. 
وهـــذا مـــا يعطـــي للكتابـــة صفـــة الذاكـــرة الكبـــرى للبشـــرية 
جمعاء، التـــي ال تعادلهـــا أي ذاكرة يمكـــن أن يخترعها اإلنســـان، 

ولو مستقباًل. 
لكـــن ثمـــة تمايـــز واختالف بيـــن مجتمـــع وآخـــر، فيمـــا يخص 
موقـــع الكتابـــة )باعتبارهـــا تعبيـــًرا إنســـانًيا بالدرجـــة األولـــى( 
وقيمتهـــا وأهميتهـــا، فالبعض ال تحتـــل عندهـــم المراتب األولى 
أصحـــاب  فتـــرى  والثقافيـــة،  االجتماعيـــة  القيـــم  ســـلم  مـــن 
المواهـــب الكتابيـــة فـــي صنـــوف اإلبـــداع ال يشـــكلون قـــوة ناعمة، 
الحـــال عنـــد  وال يتمتعـــون بقيمـــة اجتماعيـــة مميـــزة، عكـــس 
الذيـــن يضعونهـــا فـــي المراتـــب األولـــى فـــي ســـلم قيمهـــم، فترى 
كل  فـــي  واجتماعًيـــا  ثقافًيـــا  مقدميـــن  بالكتابـــة  المشـــتغلين 

المناسبات.
وضمـــن هـــذا اإلطـــار، هناك مهرجـــان شـــعري عالمـــي ُيقام في 
إحـــدى دول أمريكا الجنوبيـــة، تخصص فيه المقاعـــد األمامية، 
فـــي يـــوم افتتـــاح المهرجـــان، للشـــعراء الكبـــار مـــن البلـــد ومـــن 
ضيوفـــه، وخلفهـــم يأتي المســـؤولون مـــن كبار الشـــخصيات. هذا 

الموقف معّبر تماًما عن الفرق بين القيمتين. 
أيًضـــا هنـــاك اختـــالف نقـــع عليـــه حينمـــا نـــدرك أن الفكـــرة 
الشـــائعة عـــن الكتابـــة هـــو أن المبدع يلجـــأ إليهـــا بدافـــع الحزن 
والمكبوتـــات النفســـية والوحـــدة والخوف..إلخ مـــن مجموع هذه 
العوامـــل. لكـــن لم تعـــد هـــذه الفكـــرة تنطبق علـــى كل األفـــراد أو 
الروحيـــة  فـــي صفاتهـــا  المجتمعـــات، فهـــي تختلـــف وتتفـــاوت 
والثقافيـــة والبيئيـــة. وهنـــاك مـــن األفـــراد مـــن يكتبـــون بدافـــع 
الفـــرح والمحبـــة اإلنســـانية، حتـــى لتشـــعر أنهم مـــن عالـــم آخر، 

ليس فيه من صفات البشرية وتناقضاتها ما يطل برأسه.

عالمنا ال نحياه
بال كتابة 

محمد احلرز *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

لسَت وحدك!ضوء وحرف:

ضوء: مصلح جميل

السودوكو
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.

9 6 3 8
7 6 1 4

5 7
2 1 5

1 9 6 2
2 3 6
7 6

8 7 9 1
5 1 7 8

6 7 1 8 3 9 5 2 4

4 9 5 6 2 1 7 3 8

8 2 3 7 5 4 6 9 1

1 4 7 2 8 6 3 5 9

2 6 8 3 9 5 4 1 7

3 5 9 4 1 7 2 8 6

9 1 4 5 7 2 8 6 3

7 8 2 1 6 3 9 4 5

5 3 6 9 4 8 1 7 2

* حل العدد الماضي
* كاتب وشاعر سعودي 


