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16 ديسمبر ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

م برنامًجا للتواصل مع المبتعثين في بريطانيا وتفتتح مكتًبا جديًدا في مانشستر الموارد البشرية ُتنظِّ

نحو اإلسهام يف التنمية الوطنية لقطاع األعمال البحرية..
األكاديمية الوطنية البحرية تحتفي بتخريج أول دفعة من طالبها

لنـــدن - نظمـــت دائـــرة المـــوارد البشـــرية، مؤخـــًرا، 
برنامًجـــا تضمـــن لقاءين فـــي مدينتي مانشســـتر ولندن، 
وذلـــك لتعزيـــز التواصل مـــع طـــاب الشـــركة المبتعثين 
للدراســـة في تلـــك المنطقة مـــن جميع المســـتويات، من 
طـــاب الســـنة األولـــى فـــي مرحلـــة البكالوريـــوس إلـــى 
طاب الدراســـات العليـــا. وقد ألقـــت الفعاليتـــان اللتان 
نظمتهمـــا الدائـــرة ضمـــن البرنامـــج الضـــوء علـــى تغيُّر 
طبيعـــة قطـــاع الطاقـــة، وحـــرص الشـــركة علـــى تزويد 
الجيل القـــادم بالمهارات والمؤهات الازمة للمنافســـة 

في سوق العمل التنافسية.
إلـــى جانـــب ذلـــك، افتتـــح المديـــر التنفيـــذي للموارد 
البشـــرية، األســـتاذ فيصل الحجي، مكتًبا جديًدا للشركة 
فـــي إحـــدى  الشـــركة  فـــي مانشســـتر لدعـــم طـــاب 
الجامعات الرائـــدة في الباد هناك، وذلـــك خال لقائه 
الطلبـــة ضمـــن البرنامـــج. ويبلـــغ عـــدد طـــاب أرامكـــو 
الســـعودية فـــي المملكـــة المتحـــدة واالتحـــاد األوروبـــي 
حالًيـــا 547 طالًبـــا، حيث يـــدرس كثيٌر منهم فـــي جامعة 
مانشســـتر، إحـــدى المؤسســـات األكاديميـــة الرائدة في 

الباد.

مزيٌد من الدعم.. لمزيد من اإلنجاز
ويضـــم المركز الطابـــي الجديد في مكتب الشـــركة، 
الـــذي تـــم افتتاحه فـــي قلـــب المدينـــة، فريًقـــا أكاديمًيا 
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لدعـــم العـــدد الكبير مـــن الطاب فيهـــا، ممـــا يزيد من 
فـــرص التعـــاون. ويأتـــي تأســـيس المركـــز فـــي إطـــار 
إســـتراتيجية الموارد البشـــرية الجديدة، التي تسعى إلى 
توفير أقصـــى قدر من الدعم لجميـــع الطاب المبتعثين 
مـــن الشـــركة، وذلك عن طريق إنشـــائها مكاتـــب ومراكز 
للطـــاب فـــي المـــدن التـــي تضـــم أعـــداًدا كبيـــرة مـــن 

الطاب.
وخال افتتاح المركز الجديد، قال الحجي: »ســـيمنح 
هـــذا المركـــز الطـــاب فرصة للتحـــدث مع مستشـــاري 

التدريب في الشـــركة بشـــكل أكثر، وســـيتيح لهم التوسع 
في النشـــاطات األكاديميـــة، والتعـــاون فيمـــا بينهم كلما 
أمكـــن ذلـــك«. وأضـــاف: »أود أن أؤكد بشـــدة أهمية أن 
نكـــون ســـباقين ونســـتفيد من هـــذه الفرص إلـــى أقصى 
حد، فضـــًا عن الخبـــرات الثمينة التي يمكن اكتســـابها 

من الفريق األكاديمي«.
وُكـــّرم فـــي الحفليـــن المقامين فـــي مانشســـتر ولندن 
األكاديميـــون األفضـــل أداًء، كمـــا ُعقدت حلقـــات نقاش 
شـــارك فيهـــا األســـتاذ الحجـــي وفريـــق إدارة أرامكـــو 

أوروبا.

مستقبل العمل ومشهد الطاقة
نتأهـــب  »نحـــن  الطلبـــة:  مخاطًبـــا  الحجـــي  وقـــال 
لمســـتقبل العمـــل، حيـــث أصبحـــت مجـــاالت مـــن قبيل 
الذكاء االصطناعـــي وتعليم اآلالت من مجـــاالت التركيز 
المهمـــة فـــي أعمالنـــا. كمـــا أن العديـــد مـــن التقنيـــات 

الجديدة، مثل الروبوتات، أصبحت تستخدم اآلن«.
وأضاف قائًا: »ال شـــك أن مشـــهد قطـــاع الطاقة في 
تغير مســـتمر، ومعـــه تتغير كيفيـــة تنفيذنـــا ألعمالنا في 

أرامكو السعودية«.
وكشـــف الحجي خال اللقاء أيًضا عن تحســـين البنية 
التحتيـــة وتزويد الموظفيـــن بمهارات جديـــدة، مؤكًدا أن 
ذلك مـــا ســـيمكن أجيال المســـتقبل مـــن االنضمـــام إلى 
شـــركة أكثر ديناميكيـــة. كما تحـــدث عن تركيز الشـــركة 
علـــى تكريـــس مفهـــوم التنـــوع واالندمـــاج فـــي مواردهـــا 

البشـــرية، مشـــيًرا إلى أن أكثر من ثلث الموظفين الجدد 
في الشركة في العام الحالي من النساء.

وإلى جانـــب التقنيـــة والمرونة، تناولـــت حلقة النقاش 
ضمـــن البرنامج سلســـلة من األحداث الحالية، ال ســـيما 
تغيـــر المنـــاخ ومؤتمـــر )كـــوب 26( بشـــأن تغيـــر المناخ، 
المنعقـــد فـــي مدينـــة غاســـكو. ومـــع التـــزام أرامكـــو 
الســـعودية بتحقيـــق صافـــي انبعاثـــات صفـــري، حرص 
ممثلو الشـــركة خال اللقـــاء على تأكيد أنـــه حان الوقت 
التخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة فـــي هـــذا الشـــأن، وأن 
إســـهامات الطاب في ريادة البحـــث والتطوير واالبتكار 
ســـتكون بالغـــة األهميـــة لنجـــاح الشـــركة فـــي تحقيـــق 
أهدافها. كمـــا كانت بدائل الطاقـــة والتحول الرقمي في 
األعمـــال مـــن بيـــن النقـــاط األســـاس التـــي خـــرج بهـــا 

الطاب من جلسة النقاش الفاعلة.
وفي الســـياق نفسه، قال رئيس شـــركة أرامكو أوروبا، 
كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، األســـتاذ أحمـــد الخنينـــي، 
مخاطًبـــا الطلبـــة أثنـــاء مشـــاركته فـــي حلقـــة النقـــاش 
المقامـــة في لنـــدن: »أنصحكم جميًعا باالطـــاع على ما 
يجـــري فـــي العالم علـــى صعيد تحـــول الطاقـــة. فعاوة 
علـــى أن أرامكو الســـعودية هي شـــركة رائـــدة في قطاع 
النفـــط والغـــاز، فهـــي فـــي الوقـــت نفســـه تســـتثمر في 
الزرقـــاء  األمونيـــا  مثـــل  الجديـــدة  الطاقـــة  مصـــادر 
والهيدروجين. وتمر الشـــركة اآلن بمرحلة تغيرات كبيرة 
وتخطو نحو المســـتقبل؛ وال يمكن أن يقـــوم بهذا التغيير 
إال موظفـــون يفكـــرون بعقليـــة المســـتقبل مثـــل موظفي 

أرامكو السعودية«.

فيصل الحجي خالل كلمته في اجتماع الطلبة الثاني في 
لندن.

احتفـــت األكاديمية الوطنيـــة البحرية، األحـــد 8 جمادى 
األولـــى 1443هــــ )12 ديســـمبر2021م(، بتخريـــج 47 طالًبـــا 
يمثلـــون الدفعة األولى مـــن طابها في تخصصـــات الدبلوم 
المشـــارك لبحـــارة ســـطح الســـفينة، والدبلـــوم المشـــارك 
للبحارة الميكانيكية ) قســـم المكائـــن(، وذلك خال الحفل 
الـــذي نظمتـــه األكاديميـــة في مقرها فـــي الجبيـــل، برعاية 
معالي محافظ المؤسســـة العامة للتدريـــب التقني والمهني، 
الدكتـــور أحمـــد الفهيـــد، وبحضـــور أعضـــاء مجلـــس أمناء 

األكاديمية، وممثلي الشركات الراعية للطلبة.

رافٌد للتنمية الوطنية
وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر التنفيـــذي للخدمـــات 
الصناعيـــة، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء األكاديميـــة الوطنيـــة 
البحرية، األســـتاذ فهد العبدالكريم: »نـــدرك في األكاديمية 
دورنـــا الوطني فـــي دعم رؤيـــة المملكة، وتحقيـــق األهداف 
المشـــتركة التي نأمـــل أن تنعكس من خـــال مخرجاتنا من 
الكفـــاءات الســـعودية الشـــابة، والتي من المتوقع أن تســـهم 
في رفع مســـتوى التنميـــة الوطنية في أحد أهـــم المجاالت 
التطويرية الهادفة. ونتوقع، بمشـــيئة اهلل، أن تســـهم الطفرة 
التي يشـــهدها قطـــاع الخدمـــات البحرية فـــي توفير عديد 
مـــن فـــرص العمـــل المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة للشـــباب 
الســـعودي علـــى المـــدى البعيـــد، ومـــا ســـيصحب ذلك من 
تطـــور واتســـاع فـــي دور األكاديميـــة لتفعيـــل رؤى التحـــّول 

اإليجابي«.
وأضـــاف العبدالكريم: »نســـعى فـــي األكاديميـــة الوطنية 
البحرية إلـــى أن نصبح مركـــز تدريب وتأهيل رائـــٍد عالمًيا، 
وذلـــك عبر توفير برامـــج تدريب عالية الجـــودة، وفق معايير 
الشـــهادات العالمية المعتمـــدة، التي تلبـــي متطلبات القطاع 
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البحـــري فـــي المملكة. كمـــا تهـــدف األكاديمية إلى ترســـيخ 
روح الريادة واإلبـــداع، والتركيز على المبادرات ذات األهمية 
اإلســـتراتيجية لقطـــاع الخدمـــات البحريـــة فـــي المملكـــة، 

والمحافظة على مستويات التمّيز ضمن تلك المبادرات«.
وقد حرصـــت األكاديميـــة الوطنية البحريـــة على اعتماد 
أعلـــى المعايير واألســـس لتعزيـــز التواصـــل والتعـــاون بين 
مكونـــات قطاع الخدمات البحرية من شـــركات ومؤسســـات 
مختلفـــة، عبر توطيـــد التعاون المشـــترك وتوحيد األهداف 
التي من شـــأنها رفـــع مســـتوى اإلنتاجية ككل للقطـــاع. كما 
يمتد ذلك إلى تنســـيق الجهود في مجالـــي البحث واالبتكار 

في المجاالت االقتصادية المتصلة بالقطاع البحري.

فرص العمل
وســـيحظى خريجو األكاديمية بفرص عمل مباشـــرة لدى 
الشـــركات الراعيـــة لبرامـــج األكاديميـــة، وهي شـــركة جنا 
البحريـــة، وشـــركة )فرونـــت انـــد(، وذلـــك بموجـــب عقـــود 
متها هذه الشـــركات  التدريـــب المنتهـــي بالتوظيف التـــي قدَّ
للمتدربين، حيث ســـيعملون بموجبها فـــي المراكب البحرية 

التابعة لها.
وتـــم اعتمـــاد برامـــج األكاديمية من قبـــل الهيئـــة العامة 

للنقـــل، وهيئـــة حـــرس الحـــدود البريطانيـــة، فضـــًا عـــن 
اعتمادهـــا أكاديمًيـــا مـــن قبـــل المؤسســـة العامـــة للتدريب 
التقنـــي والمهنـــي وكليـــات التمّيـــز، وعـــدد مـــن الشـــركات 
البحريـــة ذات العاقة، مثل الشـــركة الســـعودية للصناعات 
العســـكرية، وشركة )ســـامي نافانتيا( للصناعات العسكرية، 
باإلضافـــة إلى برامج متخصصة لتدريب عدد من منســـوبي 
القوات الملكية البحرية الســـعودية في تخصصات الصيانة 
البحريـــة وغيرها. وكانـــت األكاديمية الوطنيـــة البحرية قد 
تســـلَّمت االعتماد النهائـــي لبرامجها من قبـــل الهيئة العامة 
للنقـــل فـــي 11 ربيـــع األول 1443هــــ من قبل صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـعود بـــن نايـــف بـــن عبدالعزيـــز، أميـــر 

المنطقة الشرقية، في مقر اإلمارة في الدمام.
يُشـــار إلى أن األكاديميـــة الوطنية البحرية تأسســـت إثر 
الســـعودية  أرامكـــو  مـــن  كل  بيـــن  إســـتراتيجية  شـــراكة 
والمؤسســـة العامـــة للتدريب التقنـــي والمهني وشـــركائهما، 
وذلـــك بموجـــب مذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة بيـــن الطرفيـــن 
والشـــركاء المعنيين بشـــأن تأســـيس األكاديمية وتشـــغيلها، 
في ديســـمبر مـــن عـــام 2016م في مدينـــة الجبيـــل. ويضم 
مجلـــس أمنـــاء األكاديميـــة كًا مـــن: أرامكـــو الســـعودية، 
والمؤسســـة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة 
للنقل، وصنـــدوق تنميـــة الموارد البشـــرية، والهيئـــة العامة 
للموانـــئ )موانئ(، والشـــركة العالمية للصناعـــات البحرية، 

وشركة البحري )بحري(، وشركة كليات التميُّز.
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون هـــذا المشـــروع أحـــد أهـــم 
المشـــاريع الوطنية التي تنســـجم مع أهداف رؤيـــة المملكة 
2030. وســـتعمل األكاديميـــة الوطنية البحرية مع شـــركائها 
فـــي القطـــاع البحـــري تجـــاه التنويـــع البحـــري الصناعـــي، 
والمســـاعدة على إيجاد فرص العمل والتدريب البحري في 
المملكـــة وفـــق أحـــدث البرامـــج التدريبية المتطـــورة. ومن 
المقـــرر أن تطلـــق األكاديميـــة الحًقـــا مقـــًرا آخـــر لهـــا في 

منطقة رأس الخير، على الساحل الشرقي للمملكة.

ندرك في األكاديمية 
دورنا الوطني في دعم 
رؤية المملكة، وتحقيق 

األهداف المشتركة 
التي نأمل أن تنعكس 

من خالل مخرجاتنا من 
الكفاءات السعودية 

الشابة، والتي من 
المتوقع أن تسهم 

في رفع مستوى 
التنمية الوطنية في 

أحد أهم المجاالت 
التطويرية الهادفة

فهد العبدالكريم
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يف رحلة مستمرة تواكب التطلعات بشأن الوصول إلى احلياد الصفري..
ز البيئي دائرة أعمال الزيت في منطقة األعمال الشمالية تحث الخطى نحو تحقيق التميُّ

)سبارك( أول مدينة صناعية تفوز بالتصنيف الذهبي المستدام بامتياز في المملكة

الظهـــران - حصلـــت مدينـــة الملـــك ســـلمان للطاقـــة 
)ســـبارك(، مؤخـــًرا، علـــى أول تصنيـــف ذهبي مســـتدام 
بامتيـــاز فـــي المملكـــة، عـــن فئـــة المجتمعـــات - مرحلة 
التصميم، وذلك من قبـــل برنامج البناء المســـتدام التابع 
لـــوزارة الشـــؤون البلدية والقرويـــة واإلســـكان، والذي تم 

تصميمه ليكون نظاًما لتقييم االستدامة الشاملة.
وأُعلن عن حصول )ســـبارك( على شـــهادة »مســـتدام« 
خـــال حفـــل تدشـــين برنامـــج )إتمـــام( فـــي الريـــاض، 
بحضـــور صاحب الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيز بن 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز، وزير الطاقـــة، ومعالي األســـتاذ 
ماجـــد بـــن عبـــداهلل الحقيـــل، وزيـــر الشـــؤون البلديـــة 
والقروية واإلســـكان، ونائب الرئيس إلدارة المشـــاريع في 

أرامكو السعودية، األستاذ عبدالكريم الغامدي.

مجتمع طاقة متكامل
وتعليًقـــا علـــى هـــذا اإلنجـــاز المهـــم، قـــال الغامدي: 
»نعتـــز كثيـــًرا بهـــذا التصنيف حيـــث تُعد )ســـبارك( أول 
مدينـــة صناعيـــة تحصـــل علـــى مثل هـــذه الشـــهادة في 
المســـتوى الذهبي، وهذا يؤكد تميُّز هـــذه المدينة، التي 
أطلقتهـــا أرامكـــو الســـعودية، عـــن المـــدن الصناعيـــة 
الموجـــودة فـــي المملكـــة من خـــال إنشـــاء نظـــام بيئي 
مســـتدام على مســـتوى عالمي. وهذا اإلنجاز يعزز قدرة 
)ســـبارك( علـــى دعـــم المصّنعيـــن والمســـتثمرين فـــي 
»مســـتدام«  علـــى شـــهادة  الحصـــول  نحـــو  مســـيرتهم 
لمنشـــآتهم الخاصـــة، فـــي إطـــار الجهـــود لبنـــاء مجتمع 

طاقة متكامل تماًما«.
وأضـــاف الغامـــدي: »هـــذا اإلنجـــاز يؤكد أيًضـــا على 
ممارســـات االســـتدامة المتكاملة للمدينة، التي تم تطوير 
الصناعييـــن  المســـتثمرين  لجـــذب  الرئيســـة  خطتهـــا 

القافلة األسبوعية

المحلييـــن والدولييـــن، بحيـــث تعمل على تأســـيس مدينة 
ذات مســـتوى عالمـــي فـــي ظـــل وجـــود أصـــول صناعية 
وتجارية وســـكنية مـــن شـــأنها أن تمّكن مجتمـــع المدينة 

من العمل والعيش بشكٍل مستدام«.
ويهـــدف برنامـــج البنـــاء المســـتدام إلـــى التصـــّدي 
لتحّديـــات االســـتدامة علـــى المـــدى الطويـــل، ويســـاعد 
والمجتمعـــات علـــى تطويـــر خطـــط مســـؤولة  المـــدن 
لتحســـين االســـتدامة، واألنظمـــة الصديقـــة للبيئـــة فـــي 
الطاقـــة والميـــاه والنفايات والنقـــل، وعديٌد مـــن العوامل 
األخرى التي تُســـهم في جـــودة الحياة وتعزيـــز االقتصاد 
المحلـــي، وذلـــك تماشـــًيا مـــع رؤيـــة المملكـــة الطموحة 

وتحقيق أهدافها المنشودة.

االستدامة على نطاق واسع
وحـــازت )ســـبارك( التصنيـــف الذهبـــي بامتيـــاز وفًقا 
لعدد من المعايير واالشـــتراطات المبنية على مواصفات 
ومقاييس عالميـــة، يعتمدها برنامج البناء المســـتدام في 
هـــذه  تشـــمل  حيـــث  المجتمعـــات،  تصميـــم  تقييـــم 
المواصفـــات خصائـــص الموقـــع، والربـــط المجتمعـــي، 
واإلدارة وعمليـــات التشـــغيل، والميـــاه، وجـــودة الحيـــاة 
المجتمعيـــة، والتعليـــم، واالبتـــكار، والطاقة. كما يشـــمل 
نظام »مســـتدام« للمجتمعات في فئة )التصميم واإلنشاء( 
معاييـــر إلزاميـــة لضمان تحقيق المســـتوى األســـاس من 
االســـتدامة علـــى نطـــاق واســـع، وتضمـــن تلـــك المعايير 

تحقيق األهداف ذات األولوية للمملكة.

سمو األمير عبدالعزيز بن سلمان ومعالي األستاذ ماجد الحقيل خالل حفل التدشين وتسليم األستاذ عبدالكريم الغامدي 
شهادة "مستدام"، التي حصلت عليها مدينة )سبارك(.

أداي أنزي

في ضـــوء تنامي االهتمام بشـــؤون حمايـــة البيئة على 
الصعيـــد العالمي في اآلونـــة األخيرة، استشـــعرت دائرة 
أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية أهمية 
األخـــذ بزمام المبـــادرة، من خال اتخـــاذ خطوات مهمة 
وحاســـمة من شـــأنها أن تكفـــل التميُّز البيئي المســـتدام 
علـــى المدى البعيـــد. واليوم، أســـفرت تلـــك الجهود عن 
وضـــع الدائـــرة ضمـــن مقدمـــة الركـــب فـــي أرامكـــو 
الســـعودية في هذا الصـــدد، بوصفها األولـــى التي تنجح 
فـــي تحقيق المســـتوى األول مـــن االلتزام بنظـــام اإلدارة 

البيئية.
وفـــي هذا الســـياق، أصبحـــت المحافظة علـــى البيئة 
ضمن ســـبعة محـــاور رئيســـة تســـعى أعمـــال الزيت في 
منطقـــة األعمـــال الشـــمالية مـــن خالهـــا إلـــى تحقيـــق 
التنميـــة المســـتدامة، عبـــر التخلـــص مـــن االنبعاثـــات 
الكربونيـــة وحماية النظـــام البيئي، فقد وضعـــت الدائرة 
هـــذا الهـــدف نصـــب عينيهـــا، فأعـــدت فريًقـــا منظًمـــا 
متعـــدد التخصصـــات مـــن مختلـــف إداراتها وأقســـامها، 
يســـانده خبراء من قطاع التنقيـــب واإلنتاج ودائرة حماية 
البيئـــة، وأطلقـــت عليـــه اســـم )ســـفراء البيئـــة لمنطقـــة 

األعمال الشـــمالية(، من أجـــل تنفيذ المبـــادرات البيئية 
اإلستراتيجية.

مسيرة التزام
في عـــام 2013م، بـــدأت مســـيرة التزام دائـــرة أعمال 
الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية بنظـــام اإلدارة 
البيئيـــة، عندمـــا أعـــدت برامـــج مخصصـــة لـــإدارات 
مرتبطـــة بهـــذا النظام. وفي عـــام 2017م، بـــدأت الدائرة 
بجنـــي ثمـــار مبادراتها اإلســـتراتيجية، عندمـــا أصبحت 
إدارة اإلنتـــاج في منيفـــة وإدارة اإلنتاج على اليابســـة في 
الســـفانية أول إدارتيـــن تحققـــان المســـتوى األول مـــن 
االلتـــزام بنظـــام اإلدارة البيئية على صعيـــد الدائرة. ولم 
تتوقف جهـــود اإلدارتين عنـــد ذلك، بل تابعتـــا جهودهما 
حتـــى الحصـــول علـــى شـــهادة اآليـــزو 14001 فـــي عـــام 
نـــت إدارة اإلنتـــاج فـــي المنطقـــة  2018م، فـــي حيـــن تمكَّ
المغمـــورة فـــي الســـفانية آنذاك مـــن تحقيق المســـتوى 

األول من االلتزام بنظام اإلدارة البيئية.
وعلى صعيد مبادرات التنوع الحيوي، أنشـــأت الدائرة 
مشـــروع مفقس األســـماك فـــي جزيـــرة أبو علـــي، الذي 
مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ إنتاجـــه أربعـــة ماييـــن ســـمكة 

إصبعية ســـنوًيا، بواقـــع أربع فصائل مختلفـــة في الوقت 
ذاتـــه، حيث ســـتُطلق هذه األســـماك في الخليـــج العربي 

لتعزيز المخزون السمكي المحلي.
عـــاوة علـــى ذلـــك، أعـــادت الدائـــرة إنشـــاء محميـــة 
تناقيب، وأنشـــأت موئـــًا طبيعًيـــا لحيوانـــات الضب التي 
أُنقذت من مواقع أعمال اإلنشـــاء، ومـــن المتوقع أن تتكاثر 
أعدادهـــا إلـــى 100 ضـــب فـــي منطقـــة الســـفانية خـــال 
الســـنوات الثـــاث المقبلة. كمـــا أطلقت الدائرة مشـــروًعا 
لتشـــييد ســـياج بطـــول 35 كيلومتًرا مـــن محميـــات منيفة 
الســـاحلية إلـــى معامـــل الســـفانية بهـــدف حمايـــة مناطق 

المحميات الطبيعية في منطقة السفانية وتطويرها.

مبادرات متنوعة
وفـــي ظل الجهـــود المبذولة للحد من آثـــار االنبعاثات 
الكربونيـــة، وفـــي إطار مبـــادرة الشـــركة لزراعـــة مليون 
نـــت الدائـــرة مـــن زراعـــة 96,500 شـــجرة  شـــجرة، تمكَّ
محليـــة قبـــل الموعـــد المقـــرر بخمـــس ســـنوات. وفـــي 
االتجاه نفســـه، وبالتزامـــن مع الجهود المســـتمرة لقطاع 
التنقيـــب واإلنتـــاج المتعلقـــة بالتغيـــر المناخـــي، انتهـــت 
الدائـــرة من زراعة مليوني شـــجرة قرم دفعـــة واحدة في 

جزيرة أبو علي ومنطقة حقل البري.
وتســـعى الدائـــرة، بالتعـــاون مع دائـــرة حمايـــة البيئة، 
إلى زراعة 24 مليون شـــجرة قـــرم بحلول عام 2024م، ثم 
الوصول إلى 80 مليون شـــجرة قرم بحلـــول عام 2030م 

في مناطق مختلفة.
كما تشـــمل اإلســـهامات األخـــرى المبذولـــة للحد من 
االنبعاثـــات الكشـــف عـــن التســـربات وإصاحهـــا، حيث 
تصـــدرت دائـــرة أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال 
الشـــمالية الجهـــود التـــي تبذلهـــا الشـــركة علـــى هـــذا 
الصعيـــد للســـنة الرابعـــة علـــى التوالي؛ هذا إلـــى جانب 
تركيـــب أنظمـــة اســـتخاص الغـــازات، التـــي تـــؤدي إلى 
الحـــد مـــن االنبعاثـــات الناتجـــة عـــن حـــرق الغـــاز فـــي 

الشعات في مختلف مرافق الدائرة.
وعلـــى الرغـــم ممـــا تحقق مـــن إنجـــازات، ســـتواصل 
دائـــرة أعمـــال الزيت فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية 
المضـــي قدًمـــا فـــي مبادراتها للتميـــز البيئـــي بعزيمة ال 
تليـــن، مـــن أجل االرتقـــاء إلى مســـتوى تطلعات الشـــركة 
بســـعيها الطمـــوح لتحقيق الحيـــاد الصفـــري بحلول عام 
2050م، واالســـتفادة مـــن عوامل النجاح التـــي تتمتع بها 
لتلبية احتياجـــات العالم من الطاقـــة بفاعلية، من خال 

توظيف المهارات والتقنية والموارد المتاحة للشركة.

مـــن جانبهـــم، توجـــه القائمـــون علـــى برنامـــج البنـــاء 
المســـتدام إلى إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة بالتهنئة 
علـــى هذا اإلنجـــاز الفريد في المملكـــة، مؤكدين تطلعهم 
العتماد المشـــروع مـــرة أخرى عنـــد االنتهاء مـــن مرحلة 

اإلنشاء.
وقد تـــم تصميم مدينـــة الملك ســـلمان للطاقة لتكون 
أول مركـــز عالمي متكامـــل للطاقة، بحيث يســـمح بأداء 
أعمـــال فاعلـــة ومســـتدامة. ويشـــتمل المخطـــط العـــام 
للمدينـــة على منطقـــة صناعيـــة، وميناء بـــري، ومنطقة 
لوجســـتية، إضافة إلى مناطق ســـكنية وتعليمية وتجارية 
نابضـــة بالحيـــاة، حيث تم اســـتخدام عمليـــة التخطيط 
والتصميـــم التكامليـــة لضمـــان االســـتدامة ابتـــداًء مـــن 
مراحل التخطيط األولى، مـــروًرا بتطوير المدينة وإدارة 

مشاريعها وحتى االنتهاء من أعمال التشييد.
كمـــا توفـــر المدينـــة أيًضا فرًصـــا للمســـتثمرين غير 
الصناعييـــن، مثـــل العقـــارات الســـكنية والتجارية. ومن 
ل هـــذا المشـــروع الضخـــم البوابـــة  المقـــرر أن يشـــكِّ
لموقعـــه  نظـــًرا  اإلقليمـــي  الطاقـــة  لقطـــاع  الرئيســـة 
الجغرافي، وقربه من شـــبكات الطرق السريعة والسكك 

الحديدية.
جديـــٌر بالذكـــر أن )ســـبارك( حصلت في ســـبتمبر من 
العـــام الماضـــي علـــى شـــهادة لييـــد )LEED( العالمية من 
المســـتوى الفضي فـــي ريـــادة الطاقة والتصميـــم البيئي، 
كأول مدينـــة صناعيـــة فـــي العالـــم تحصـــل علـــى هـــذه 
الشـــهادة. إلى جانـــب ذلك أطلقت )ســـبارك( عـــدًدا من 
المبـــادرات التي تعزز جهودها الدوليـــة الرامية إلى ريادة 
االســـتدامة فـــي قطـــاع الطاقـــة، ومـــن بينها الخرســـانة 
الخضـــراء التـــي يتـــم إنتاجهـــا مـــن النفايـــات الُمعـــاد 
تدويرها، إلى جانـــب مبادرات أخرى مبتكـــرة تُعد األولى 
من نوعها على مســـتوى منطقة الشـــرق األوســـط، والتي 
ستُســـهم في خفض البصمـــة الكربونية بشـــكٍل كبيٍر لهذا 

المشروع الطموح.
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جـــازان - يبـــرز التنـــوع الكبيـــر الســـتخدامات النفط 
عقـــب دخولـــه ضمـــن عمليـــات المعالجـــة المعقـــدة في 
مرحلة التكريـــر؛ فمـــن دون التكرير، تبقـــى قيمة النفط 
مقتصـــرة علـــى نطـــاق محـــدود نســـبًيا في حياة البشـــر 
المعاصـــرة، حيـــث يحـــول التكريـــر النفـــط إلـــى آالف 
المنتجـــات المفيدة، بدًءا مـــن وقود المحـــركات، وانتهاًء 

بمجموعة متنوعة من األدوات والمواد المنزلية.

تحويل الهيدروكربونات 
إلى منتجات

بعـــد خـــروج المـــواد الهيدروكربونيـــة التـــي تنتجهـــا 
أرامكو الســـعودية من حقـــول النفط، يُفَصـــل الغاز بينما 
يمـــر النفط بمرحلـــة التركيز قبل إرســـاله إلى المصافي 
ليخضـــع  المشـــتركة  المشـــاريع  ومصافـــي  المحليـــة 

للمعالجة، كما يُرَسل كذلك إلى الُفرض للتصدير.
ولـــكلِّ مصفاة قدرات تشـــغيل مختلفـــة، ويعتمد نطاق 
التنـــوُّع فـــي منتجـــات المصفـــاة علـــى مـــدى تعقيدهـــا 
التقنـــي. لكن مـــا إن يقف الشـــخص داخـــل أي من هذه 
المصافـــي على اختـــاف تعقيدها، حتى يجدهـــا بمثابة 
مختبـــر علـــوم ضخـــم للتصنيـــع، حيـــث تُفصـــل المـــواد 
الهيدروكربونيـــة علـــى اختـــاف خصائصهـــا الفيزيائية 
والكيميائيـــة بعضهـــا عـــن بعـــض، وذلـــك وفًقـــا ألطوال 

ساسلها الجزيئية وأنواعها.
لتحقيـــق ذلـــك، تســـتخدم مصافـــي النفـــط أســـاليب 
متنوعـــة، مـــن قبيـــل الجاذبيـــة الطبيعيـــة والتســـخين 
والتبريد والضغط والوســـائط الكيميائية، بهدف تكسير 
ساســـل المـــواد الهيدروكربونيـــة المعقدة إلـــى جزيئات 
أبســـط وأخـــف، تُســـتخدم فـــي إنتـــاج منتجـــات ممتازة 
وعاليـــة الجودة. وفـــي بعض األحيان، يتـــم إعادة توصيل 
بعـــض الجزيئـــات ببعضها اآلخـــر مرًة أخرى بعـــد انتهاء 

عملية التكسير لتحقيق الغرض نفسه.

تفكيٌر بيئي رائد
ويدخل مجمع مصفـــاة جازان للتحويـــل الكامل، الذي 
شـــيدته أرامكو الســـعودية مؤخـــًرا في الجنـــوب الغربي 
مـــن المملكـــة علـــى ســـاحل البحـــر األحمـــر، المرحلـــة 
النهائيـــة مـــن التشـــغيل التجريبـــي، حيـــث تجـــري فيـــه 
أعمـــال التكريـــر حالًيـــا بنصف طاقتـــه اإلنتاجيـــة، التي 

تبلغ 400 ألف برميل يومًيا.

الفراغي من زيت الغاز والرجيع.
وبعد إزالة الكبريـــت من النفتا، تعمـــل وحدة التهذيب 

المســـتمر باســـتخدام الوســـيط الكيميائـــي علـــى زيـــادة 
درجـــة األوكتـــان فيه ليُســـتخدم كوقود نظيـــف ممتاز، أو 
كمزيـــج ممتـــاز مـــن البنزيـــن والبارا-زايليـــن. كمـــا يُزال 
الكبريـــت من منتجات الكيروســـين والديـــزل إلنتاج وقود 

أنظف.
ـــر الساســـل الجزيئيـــة للمكونـــات  بعـــد ذلـــك، تُكَسّ
البتروليـــة األثقـــل فـــي وحـــدة التكســـير الهيدروجينـــي 
للحصـــول على منتجـــات أفضل وأعلى قيمة، ومن شـــأن 
هـــذا تحقيق أقصى اســـتفادة مـــن كل جزيء فـــي المواد 

الهيدروكربونية.

التكرير.. وإنتاج الغاز والطاقة
مـــن جانب آخـــر، يعني التخطيـــط الذكـــي أن تصميم 
مصفاة جـــازان بعيٌد للغاية عـــن البســـاطة التقنية، فهي 
أيًضـــا تتضمن معمـــًا للغـــاز وتوليـــد الطاقة، كمـــا أنها 

تنتج البتروكيميائيات.
وعبـــر الجانـــب الجنوبـــي مـــن المجمـــع، يمتد ســـياج 
خارجـــي أخضر مـــن األســـاك ليفصـــل بيـــن المصفاة 
ومحطـــة توليـــد الطاقـــة القائمـــة علـــى تقنيتـــي التغويز 
والـــدورة المركبـــة للوقود، التـــي تُعد من بيـــن األكبر من 
نوعهـــا علـــى مســـتوى العالـــم، وتتضمـــن وحـــدة ضخمة 
لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة، ووحـــدة لفصـــل الهـــواء، 
باإلضافـــة إلـــى مرافـــق المنافـــع المرتبطـــة بهـــا، حيث 

ف ضمنها تقنيات من أعلى طراز إلنجاز أعمالها. توظَّ
ويُنقـــل الرجيـــع النفطـــي الناتج عـــن عمليـــة التقطير 
الفراغـــي، وهو منتجـــات النفط المتبقية فـــي قاع عمود 
التقطيـــر، عبـــر أنابيب تمـــر تحت الســـياج إلـــى محطة 
توليـــد الطاقة، حيـــث تُســـتخدم الحرارة إلطـــاق مزيد 

من الغازات من المواد الهيدروكربونية الغنية.
وفـــي محطة توليـــد الطاقة، يتـــم تحويـــل الرجيع إلى 
غاز صناعي خام عن طريق التكســـير الحـــراري الكامل، 
ليُســـفر ذلـــك عـــن غـــاز قابـــل لاشـــتعال فـــي وجـــود 
األكســـجين والبخار، في عمليـــة تُدعـــى بالتغويز. ويوفر 

هـــذا الغـــاز الخـــام، بعـــد معالجتـــه فـــي محطـــة توليـــد 
الطاقة، وقـــوًدا صناعًيـــا نظيًفـــا يُمدُّ المحطـــة المكونة 
 3.8 اإلجماليـــة  تبلـــغ طاقتهـــا  وحـــدات  مـــن خمـــس 
غيغـــاواط، حيث تنتج الكهرباء لكل من المصفاة وشـــبكة 

الكهرباء الوطنية.
ومن الســـمات المميِّزة لمصفاة جـــازان متعددة اإلنتاج 
وجود عشـــرة توربينات غازية وخمســـة توربينات بخارية 
فـــي محطـــة توليد الطاقـــة، تُســـتخدم في إنتـــاج البخار 

الازم ألعمال المصفاة.

طريٌق مختصر لجني الثمار
باإلضافة إلـــى منتجـــات التكرير التقليديـــة، مثل غاز 
الوقـــود والبنزيـــن والديـــزل، ســـيجد العماء كثيـــًرا من 
المنتجات األخـــرى في مجمع مصفاة جـــازان المتكامل، 
ومنها وقـــود الحرق النظيف الـــذي يتوافق مع مواصفات 
)يـــورو 5(، ومركبات الفناديوم والنيكل المســـتخلصة من 
لمنتجـــات  وا لكبريـــت  ا وكذلـــك  لجـــاف،  ا د  لرمـــا ا

البتروكيميائية مثل البنزين والبارا-زايلين.
وتُعد جازان أول مصفاة فـــي المملكة مملوكة بالكامل 
للشـــركة تنتـــج البتروكيميائيـــات مـــن النفتـــا، بتجزيئهـــا 
مـــن  والبارازيليـــن لتخضـــع لمزيـــد  البنزيـــن  لمادتـــي 
المعالجة خـــارج المصفاة. ويقلل تصنيع البتروكيميائيات 
داخـــل المملكـــة بنحو مباشـــر الكميـــات المســـتوردة من 

المواد الخام.

ماء البحر.. شريان حياة
تُعد الميـــاه عنصًرا ضرورًيـــا لمعالجة النفـــط وتوليد 
الطاقـــة الكهربائية؛ وفـــي المملكة حيـــث ال توجد أنهار 
دائمـــة كما يندر تســـاقط األمطار، تشـــكل تحليـــة المياه 

شريان حياة بالنسبة للمنطقة.
وتقـــع مصفاة جازان إلـــى جوار البحـــر األحمر، الذي 
تتدفـــق نســـماته البـــاردة ومياهـــه الزرقـــاء إلـــى داخـــل 

مكعـــب فـــي اليـــوم، حيث يغذيـــه مزيـــٌج من ميـــاه البحر 
ومياه الصرف المعالجة.

وتجســـيًدا اللتـــزام مصفـــاة جـــازان بسياســـة تجنُّـــب 
الهدر، يُســـتفاد مـــن المياه منزوعة األمـــاح في مجاالت 
ي المراجـــل إلنتاج  شـــتى، فهـــي تُســـتخدم كمـــورد يغـــذِّ

في جازان، يتم تحويل الرجيع إلى غاز صناعي خام عن طريق التكسير الحراري الكامل، ُيمدُّ المحطة المكونة من خمس 
وحدات تبلغ طاقتها اإلجمالية 3.8 غيغاواط، حيث تنتج الكهرباء لكل من المصفاة وشبكة الكهرباء الوطنية.

تقوم مصفاة جازان، مثل 
المصافي األخرى، 

بتحويل الكنوز التي 
يحتويها النفط إلى 

منتجات هيدروكربونية 
صالحة لالستخدام في 

أغراض متعددة. وفي 
الوقت نفسه، تشكل مياه 

البحر األحمر، التي 
تتدفق عبر القنوات من 
المجمع وإليه، مشهًدا 
ساحًرا يذكر العاملين 
هناك بأهمية حماية 
البيئة الطبيعية من 

الضرر.

أعمال التكرير تحول النفط إلى آالف 
المنتجات المفيدة، بدًءا من وقود المحركات، 

وانتهاًء بمجموعة متنوعة من األدوات 
والمواد المنزلية.

البخـــار للتكريـــر وغيـــره مـــن العمليـــات، كما تُســـتخدم 
ألغراض اإلطفـــاء، وللتبريد فـــي محطة توليـــد الطاقة، 

إضافًة إلى استخدامات أخرى.
مـــن بيـــن العامليـــن فـــي مصفـــاة جـــازان المشـــغل، 
عبدالمحســـن دوشـــي، الذي التحـــق بالعمل هنـــاك عام 
2017م، وذلـــك بعـــد اكتســـاب الخبـــرة في مصفـــاة ينبع 
وإتمـــام برنامج تدريـــب امتد 18 شـــهًرا في أحـــد مراكز 
التدريب الصناعي في أرامكو الســـعودية. يقول دوشـــي: 
»بوصفـــي غواًصـــا، فـــإن عاقتـــي بالبحر عميقـــة؛ وأنا 

فخور بالعمل في هذه المنشأة«.
ويُضيـــف دوشـــي، الـــذي يقيم فـــي الســـاحل الغربي: 
»اإلنتـــاج النظيف للمواد الهيدروكربونيـــة له أهمية كبيرة 

رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية.. )10(
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.

التكرير: الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري ركن أصيل في إدارة أعمالنا
جانيت بنهيرو

ويســـعى المجمع إلى تعزيـــز االســـتثمار األمثل لقيمة 
المـــواد الهيدروكربونيـــة عن طريق إنتـــاج منتجات ثانوية 
متعـــددة داخـــل مرافقـــه، التـــي تمتـــد علـــى مســـاحة 17 

كيلومتًرا مربًعا.
ويتطلَّب تكريـــر النفط وجود الحـــرارة والماء كعاملين 
رئيســـين إلنجـــاز األعمال. وتعمـــل وحدة تقطيـــر النفط 
الخـــام فـــي مصفـــاة جـــازان علـــى تهيئـــة النفـــط الخام 
العربـــي المركز، المنتَـــج من حقول النفط الشـــمالية في 
المملكـــة بنوعيـــه الثقيـــل والمتوســـط، ليخضـــع للتكرير 
على عـــدة مراحل، وذلـــك بتجزئته إلى منتجـــات متعددة 
باســـتخدام الحرارة، تشـــمل غاز البترول المسال والنفتا 
والكيروســـين والديـــزل، إلـــى جانـــب منتجـــات التقطير 

المجمع وتخرج منه عبر قنوات شـــبيهة باألنهار أُنشـــئت 
خصيًصـــا لهـــذه الغايـــة. وداخـــل مواســـير مصنعـــة من 
المـــواد الامعدنية، تتدفق المياه إلـــى معمل التحلية في 
محطـــة توليـــد الطاقـــة المتكاملـــة، الـــذي يعمـــل بتقنية 
التناضـــح العكســـي بطاقـــة إجماليـــة تبلـــغ 43200 متر 

االبتكار لتجنُّب حرق الغاز

يُسفر التفكير الخاق لفريق العمل في معمل 
تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع عن خفض 

االنبعاثات وتوفير الطاقة، إلى جانب تحقيق فوائد 
أخرى أيًضا.

وتُرَسل سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها معامل 
الغاز إلى معامل التجزئة، حيث يُفصل عنها اإليثان 

أ ما يتبقى منها إلى إيثان وبروبان وبيوتان  ويُجزَّ
وبنزين طبيعي.

وفي ينبع، تتدفق سوائل الغاز الطبيعي عبر خط 
أنابيب طوله 1170 كيلومتًرا من معمل الغاز في 

شدقم.
وبعد استخاصها من سوائل الغاز الطبيعي، 
ن كميات اإليثان الزائدة في ينبع في حالتها  تُخَزّ

السائلة داخل خزان مخصص لذلك لتُستخدم في 
وقت الحق. وألسباب تتعلق بالسامة، تتطلَّب 

أعمال التشغيل اللجوء إلى أسلوب الحرق عبر 

الشعات لضبط ضغط الغاز المتصاعد من اإليثان 
السائل.

لكن مهندسي معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي 
في ينبع استطاعوا تطوير فكرة تساعد في وقف 

هذا الهدر للموارد والحد من انبعاث الغازات 
المسببة لاحتباس الحراري بالمقارنة مع أعمال 

الحرق، كما أنها تؤدي أيًضا إلى االستفادة من الغاز 
المتصاعد.

وبداًل من استخدام األنظمة التقليدية 
الستخاص غاز الشعات، التي تتطلب االستعانة 
بضواغط الغاز، قرر فريق ينبع المبدع توجيه غاز 

اإليثان ليُستخدم كوقود في مراجل إنتاج البخار في 
وحدة المرافق.

وقد حقق التفكير اإلبداعي عديًدا من الفوائد، 
منها الحد من االنبعاثات المرتبطة بحرق الغاز عبر 

الشعات، وتجنُّب إهدار الموارد، وخفض التكلفة.

ل الحرق الروتيني للغاز في الشعالت بمقدار  نجح معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع في خفض معدَّ
كبير، وذلك من خالل إرسال غاز اإليثان لُيستخدم كوقود في مراجل إنتاج البخار.

بالنســـبة لألعمـــال، وكذلك بالنســـبة للمجتمـــع المحلي 
وكوكب األرض«.

وتتكفل شـــبكة مـــن الحواجـــز والمرشـــحات األمامية 
بمنع الكائنـــات الحية البحرية من الدخـــول إلى المجمع 
عبـــر قنـــوات الميـــاه، فيمـــا يضمـــن نظـــام التبريـــد في 
معمـــل التحلية عـــودة المياه إلـــى البحر األحمـــر بدرجة 

حرارة مائمة.
وإلـــى جانـــب مـــا يقوم بـــه المعمـــل من خفـــض درجة 
الحرارة إلى المســـتوى اآلمن، تُرَســـل الميـــاه عبر أنبوب 
يمتـــد تحـــت البحـــر بطـــول 2.4 كيلومتـــر إلـــى حـــوض 
اصطناعـــي مغمـــور فـــي الميـــاه األكثـــر بـــرودة وعمًقا، 

لتمتزج في نهاية المطاف مع مياه البحر المحيطة.

ن  تتوافق كل أنواع الزيت الخام العربي في خصائصها إلى حد كبير مع أغلب المصافي على مستوى العالم، كما تمكِّ
القدرات المتطورة تقنًيا التي تتمتع بها مصافي أرامكو السعودية، وتلك التي تمتلكها الشركات المنتسبة لها، من استثمار 

النفط وفق الطريقة الُمثلى، وزيادة منتجات التكرير والمعالجة عالية الربحية، لتتفوق بهذا على مصافي التكرير األقل 
تطوًرا من الناحية التقنية.

الُمشغل عبدالمحسن دوشي، يقود إحدى المركبات الكهربائية داخل محطة توليد الطاقة في مجمع مصفاة جازان، والتي 
دخلت حيز االستخدام هناك عام 2019م. وُتتيح هذه المركبة الدخول بأمان إلى األماكن التي ال يمكن للمركبات الخفيفة 

دخولها، ويستغرق شحنها ما بين 6 إلى 8 ساعات، وتعمل لمدة 12 ساعة تقريًبا.

ز من حقول النفط الشمالية لمعالجته وتكريره. مجمع مصفاة جازان يستقبل النفط الخام العربي المتوسط المركَّ
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في معرض )بينالي الدرعية( الذي يستمر حتى 11 مارس 2022م..

إثراء يزيح الِستار عن العمل الفائز بجائزته للفنون

.. ويحتفي بالمقامات في اليوم العالمي للغة العربية

عبدالعزيــز  الملــك  مركــز  كشــف   - الظهــران 
الثقافــي العالمــي )إثــراء(، مؤخــًرا، الســتار عــن العمــل 
الفنــي الفائــز بجائــزة إثــراء للفنــون فــي نســختها 
 - E Pluribus Unum( الرابعــة، والــذي حمــل عنــوان
أحفــورة حديثــة( للفنانــة التونســية األوكرانيــة، ناديــة 
الدرعيــة(،  )بينالــي  خــال  وذلــك  الكعبي-لينــك، 
ــّد  المعــرض األول للفــن المعاصــر فــي المملكــة. وتع
فــي  الفنيــة  الجوائــز  أهــم  إحــدى  الجائــزة  هــذه 
المنطقــة، حيــث حصلــت الفائــزة على الجائــزة البالغة 

100,000 دوالر إلنشاء مشروعها.
ويســلِّط العمــل الفائــز الضــوء علــى إحــدى آثــار 
جائحــة كورونــا، التــي ألقــت بظالهــا علــى الرحــات 
الجويــة التجاريــة وتســببت بتراجــع حركتهــا حــول 
العالــم، ليثيــر تســاؤالت حــول كيفيــة قيــاس التقــدم 

البشري والنمو االقتصادي.
ويتكــون هــذا العمــل الضخــم مــن 19 لوحــة تصــّور 
مجموعــة شــقوق ضمــن لوحــة كبــرى تحمــل ســهًما، 
فــي إشــارة إلــى الرمــز المرتبــط بقطــاع الطيــران 
والنمــو االقتصــادي، والــذي يحفــز على إعــادة التفكير 

في األولويات.
وســيتم عــرض العمــل الحائــز علــى الجائــزة فــي 

الظهــران - مــن مقامــات بديــع الزمــان الهمذانــي إلــى 
اكتشــاف كنــوز اللغــة العربيــة، يحتفــي مركــز الملــك 
عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء( باليــوم العالمــي 
للغــة العربيــة، يومــي 13 و14 جمــادى األولــى 1443هـــ )17 
ن الــزوار مــن الغوص  و18 ديســمبر 2021م(، حيــث ســيتمَكّ
لفــن  العربيــة  الذاكــرة  واســتعادة  اللغــة  فنــون  فــي 
»المقامــات«، التــي كانــت تُســتخدم في المجالــس األدبية، 

وتهتم برواية نوادر األحاديث والقصص الفكاهية.
وفــي هــذا الســياق، أوضــح أميــن مكتبــة )إثــراء(، 
طارق الخواجــي، أن اســتمرار المركــز فــي االحتفــاء 
باليــوم العالمــي للغــة العربيــة فــي كل عــام، مــا هــو إال 
تأكيــد علــى اهتمامــه بترســيخ اللغــة العربيــة وجذورهــا، 
ــث  ــات المتنوعــة، حي ــر سلســلة مــن البرامــج والفعالي عب
ينتخــب فــي كل عــام موضوًعــا يحتفــي بــه مــن صميــم 
اللغــة العربيــة، وقــد اســتقر االختيــار علــى الشــعر فــي 
العــام الماضــي، بينمــا وقــع االختيار على فــن »المقامات« 

لهذا العام.
وأبــان الخواجــي أن اختيــار هــذا الفــن جــاء لخفــة 
المقامــات ومرونتهــا، فهــي لــم ترتــِق لمســتوى الشــعر ولــم 
الفكاهــة  النثــر، فاتســمت بطابــع  لهيبــة وثقــل  تصــل 
والخفــة، مشــيًرا إلــى أنهــا تمتــاز أيًضــا بإيقــاع لطيــف 
ســواء بالســرد والساســة أو بقــوة التأثيــر، وأنهــا تعطــي 
داللــة علــى أن اللغــة العربيــة كانــت تمتــُدّ بجســدها علــى 

نطاق واسع جغرافًيا.

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

)بينالــي الدرعيــة( الــذي يســتمر حتــى 11 مــارس مــن 
عام 2022م.

جذوة الفضول وشرارة اإلبداع
وفــي هــذا الصــدد، قالــت رئيســة متحــف إثــراء، 
فــرح أبــو شــليح: »إن هــدف إثــراء هــو إشــعال جــذوة 
الثقافــي، وتحفيــز استكشــاف المعرفــة،  الفضــول 

وإلهــام اإلبــداع، والتشــجيع علــى تطويــر المحتــوى 
األصيــل عبــر عديــد مــن المجــاالت اإلبداعيــة، مــع 

التركيز على الفنون بشكل خاص«.
ــط  ــى رب ــراء عل ــل متحــف إث ــة: »يعم ــت قائل وأضاف
الماضــي بالحاضــر، والحاضــر بالمســتقبل، وفــي 
الوقــت نفســه التعامــل مــع ثقافــات العالــم، وتكريــم 
ــا  ــة الســعودية وتاريخه ــي للمملكــة العربي ــراث الغن الت

الثقافي«.
وأكــدت أبــو شــليح أن جائــزة إثــراء للفنــون تُعــد 
دليــًا علــى االلتــزام بدعــم وتطويــر المشــهد اإلبداعي 
فــي المملكــة وخارجهــا. وقالــت: »يســعدنا مشــاركة 
عمــل الكعبي-لينــك الفنــي الفائــز مــع العالــم ألول 
مــرة، ونفخــر بقدرتنــا علــى اســتقطاب المواهــب مــن 

العالم العربي عبر منصة دولية«.
وكانــت جائــزة إثــراء للفنــون قــد انطلقــت كمســابقة 
الســعوديين والمقيميــن فــي  المعاصريــن  للفنانيــن 
الســعودية. وفــي هــذه النســخة ُفتــح المجــال للفنانيــن 
ــة عربيــة للمشــاركة فــي المســابقة، التــي  مــن 22 دول
ــم بالشــراكة مــع مؤسســة ثنائيــات الدرعيــة. وقــد  تُنظَّ
فــاز بالجائــزة فــي أعوامهــا الثاثــة األولــى: الفنــان 
أيمــن زيدانــي عــن مشــروعه »ميــم«، ثــم الفنانــة دانيــة 
الصالــح عــن مشــروعها »صوتــم«، ثــم الفنــان فهــد بــن 

نايف عن مشروعه »رخم«.

التحليق في أفق اإلبداع

مــن جهتهــا، قالــت الكعبي-لينــك: »مكنتنــي جائــزة 
إثــراء للفنــون مــن تجــاوز الحــدود بطريقــة لــم أكــن 

أتصورها من قبل«.
ــر  ــا: »هــذه اللوحــة هــي إحــدى أكث وأردفــت بقوله
لوحاتــي تعقيــًدا وتفصيــًا، حيــث أنجزتهــا خــال 
شــهرين، وبطريقــة تختلــف عــن أعمالــي الســابقة، إذ 
يبلــغ طولهــا 20 متــًرا. وقــد صاحبــت هــذه التجربــة 
فــي  أكلهــا  آتــت  لكنهــا  تحديــات،  عــدة  المميــزة 
النهايــة. شــكًرا لجائــزة إثــراء للفنــون إلحيــاء هــذا 
المشــروع، وأنــا علــى يقيــن بأنــه ســيكون فــي أيــٍد 

أمينة اآلن«.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الكعبي-لينــك عاشــت فــي 
تونــس وكييــف ودبــي وباريــس، فيمــا تقيــم حالًيــا فــي 
برليــن. وقــد درســت الفنــون الجميلــة فــي تونــس، 
فيمــا حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة 
ــى  ــا عل ــس. كمــا ُعرضــت أعماله الســوربون فــي باري
نطــاق واســع فــي عديــد مــن المؤسســات الفنيــة 
العالميــة الشــهيرة، بمــا فــي ذلــك متحــف نيويــورك 
للفــن الحديــث ومركــز بومبيــدو فــي باريــس. وســتتم 
إضافــة مشــروعها الفائــز إلــى مجموعــة إثــراء الفنيــة 

الدائمة.

نادية الكعبي-لينك، صاحبة العمل الفائز بجائزة الفنون.

خالصة الفكر.. وفعاليات متنوعة
وتشــتمل الفعاليــات لهــذا العــام علــى محاضرتيــن 
اللغــة  فــي  الجمــال  مامــح  حــول  ثريتيــن  ثقافيتيــن 
العربيــة، واإلرث األدبــي القّيــم لفــن المقامــات، األولــى 
يقدمهــا القــاص والروائــي المصــري، محمــد المنســي 
قنديــل، والثانيــة للقــاص والطبيــب الســعودي، عــدي 
الحربــش. ويتضمــن ذلــك أيًضــا حفــًا لتوقيــع الكتــب، 
ــى مــدار يوميــن،  م عل ــي ســينظَّ إلــى جانــب عــرض تفاعل
يقــدم خمــس شــخصيات مــن الفــن األدبــي للمقامــات فــي 

ساحة إثراء الداخلية.
إضافــة إلــى ذلــك، تتضمــن الفعاليــات إطــاق كتــاب 
)إثــراء الفكــر(، الــذي يمثــل خاصــة أهــم القضايــا 
المحوريــة التــي ُطرحــت فــي أوراق جلســات مؤتمــر »فكــر 
17«، الــذي اســتضافه )إثــراء( بالتعــاون مــع مؤسســة 
الفكــر العربــي مطلــع شــهر ديســمبر مــن عــام 2019م، 
الشــباب( وبعــض  ويتضمــن كذلــك توصيــات )مقهــى 
مبادراتهــم الملهمــة، مــع شــيء مــن التوســع فــي الجوانــب 

األكثر أهمية.

ويأتــي احتفــال إثــراء بالتزامــن مــع احتفــال منظمــة 
اليونســكو باليــوم العالمــي للغــة العربيــة فــي الثامن عشــر 
مــن ديســمبر من كل عــام، إذ تهــدف فعاليــات المركز إلى 
تســليط الضــوء علــى أهميــة اللغــة العربيــة والفنــون 

المنســية فــي تاريــخ اللغــة، كمــا تتضمــن أنشــطة ثقافيــة 
وترفيهيــة متنوعــة، مثــل: تحــدي )قلهــا بالفصحــى(، 
وماراثــون القــراءة )اقــرأ فــي 30 دقيقــة(، وفعاليــة )حلّهــا 

في 20 دقيقة(.
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وسط أجواء ثقافية وترفيهية.. وبرعاية مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(
انطالق النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

شـــهدت بدايـــة شـــهر ديســـمبر انطـــاق مهرجـــان 
ـــز لإلبـــل فـــي نســـخته السادســـة، الـــذي  الملـــك عبدالعزي
ــزة،  ـ ــة المميَّ ــات التراثيـ ــرز المهرجانـ ــم وأبـ ــن أهـ ــد مـ يُعـ
حيـــث يهـــدف إلـــى تعزيـــز أصالـــة التـــراث، وإبـــراز 
ـــز بـــه ســـكان الجزيـــرة  المـــوروث العربـــي، الـــذي يتميَّ
ــذه  ــان هـ ــن إنسـ ــق بيـ ــاط العميـ ــق االرتبـ ــة، وتوثيـ العربيـ
األرض وصحاريهـــا وبيـــن اإلبـــل، إلـــى جانـــب تنظيـــم 
فعاليـــات ثقافيـــة واقتصاديـــة وترفيهيـــة، تهتـــم بهـــا 

شريحة واسعة في المملكة وخارجها. 
وتســـتضيف صحـــراء الدهنـــاء فعاليـــات المهرجـــان 
فـــي منطقـــة الصياهـــد الجنوبيـــة، التـــي تقـــع فـــي الشـــرق 
والشـــمال الشـــرقي مـــن مدينـــة الريـــاض، وتتصـــف 
باتســـاعها واســـتواء أرضهـــا، وهـــذا مـــا يجعلهـــا مـــن 
أفضـــل مواقـــع احتضـــان اإلبـــل، فهـــي غنيـــة بشـــجيرات 
األرطـــى، التـــي تُعـــد مرعـــى لإلبـــل ومثبًتـــا للتربـــة. كمـــا 
ـــا بأنهـــا ملتقـــى لطـــرق القوافـــل  تشـــتهر المنطقـــة تاريخًي

القادمة من الشمال والجنوب والشرق والغرب.

منافسات السرعة والَجَمال
ويُعــــد مهرجـــان الملك عبــدالعزيـــــز لإلبـــــل أكبـــــر 

لطيفه السماعيل

مهرجان عربي مختـــص في منافســـات اإلبل وعامات 
ـــزة التي  جمالهـــا، ويضـــم عديًدا مـــن الفعاليـــات المميَّ
كها مـــن المملكـــة ومن دول  يهتـــم بها هـــواة اإلبـــل وُمَاّ

الخليج والعالم أجمع.
مـــن  كبيـــرة  علـــى مجموعـــة  المهرجـــان  ويشـــتمل 
الجوائـــز الماليـــة، التـــي تبلـــغ قيمتهـــا لهـــذا العـــام 250 
مليـــون ريـــال، إلـــى جانـــب عمليـــات البيـــع والشـــراء 

ــات  ــتمر الفعاليـ ــث تسـ ــل، حيـ ــن اإلبـ ــادرة مـ ــاالت نـ لسـ
حتـــى انقضـــاء األســـبوع األول مـــن شـــهر ينايـــر لعـــام 

2022م.
وتنعقـــد ســـباقات الهجـــن فـــي أكثـــر مـــن 70 شـــوًطا 
تمـــت جدولتهـــا علـــى مـــدار 43 يوًمـــا متواصلـــة، حيـــث 
الفئـــات  مختلـــف  عبـــر  اإلبـــل  أصحـــاب  يتنافـــس 
للحصـــول علـــى الجوائـــز. وهنـــاك أيًضـــا منافســـات 
»مزايـــن اإلبـــل«، التـــي تعتمـــد علـــى تقويـــم عامـــات 

ــى بضخامـــة  َجمـــال اإلبـــل المتعـــارف عليهـــا، كأن تتحلَـّ
الـــرأس، وبكبـــر الشـــفاه، وهـــو مـــا يســـمى بــــ »البرطـــم« أو 
»الســـبال«، وكذلـــك طـــول الرقبـــة وضخامـــة الجســـم 

وشموخه.

أنشطة ثقافية وفعاليات ترفيهية
ويصاحـــب المهرجـــان أنشـــطة وفعاليـــات ثقافيـــة 
العربيـــة،  الجزيـــرة  تاريـــخ  تُبـــرز عراقـــة  وترفيهيـــة 
وتجتـــذب الســـياح مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، حيـــث 
يحتـــوي علـــى أســـواق شـــعبية تتصدرهـــا الِحـــرف التراثيـــة 
الشـــعبية التـــي تتوارثهـــا األجيـــال، مثـــل حياكـــة الســـدو 
والغـــزل، كمـــا يضـــم المعـــارض التراثيـــة، والعـــروض 
المســـرحية، وتتخللـــه مســـابقات فـــي الشـــعر والرســـم 

والغناء، وعروض ترفيهية أخرى.
وقـــد شـــهدت النســـخة السادســـة مـــن المهرجـــان 
ـــزة،  ـــة المميَّ ـــًدا مـــن اإلضافـــات والقـــرارات التطويري عدي
ومنهـــا تخصيـــص شـــوط للمشـــاركة النســـائية، وإطـــاق 
ها«، إلـــى جانـــب مؤتمـــر  برنامـــج »حكمهـــا« ومنصـــة »ســـَمّ
الملـــك عبدالعزيـــز الدولـــي األول، الـــذي يســـتقطب 
ــاث  ــات واألبحـ ــي الدراسـ ــن فـ ــل والمختصيـ ــراء اإلبـ خبـ

المرتبطة بها من جميع أنحاء العالم.

ـس نادي اإلبل السـعودي من أجل تعزيز الوعي الثقافي بجميع ما يختص باإلبل في المملكة، وتوحيد الجهود  تأسَّ
المبذولـة فـي هـذا اإلطـار تحـت مظلـة واحـدة، ولتقديـم الدعـم لهـذا التـراث والمحافظـة عليه مـن االندثـار، ورعاية 
األصنـاف النـادرة مـن اإلبـل وإعطائهـا مـا تسـتحقه مـن االهتمـام. كمـا يهتـم النادي بجمـع كافـة المهتميـن باإلبل من 

سائر المناطق والدول.
ويتولـى النـادي رعايـة وترتيب الفعاليات الثقافية التي تختص باإلبل، وسـط أجواء حماسـية وجوائز مادية وعينية 
ق باإلبل في مراكـز البحث  قيمـة للغايـة، كمـا يُشـرف علـى تنظيـم آلية إجـراء الدراسـات واألبحـاث العلمية التـي تتعلَـّ

والجامعات في المملكة.

ها« منصة »سمَّ
ها« اإللكترونيـة، التـي تسـعى لتسـجيل أسـماء الشـعارات  وقـد أطلـق نـادي اإلبـل السـعودي، مؤخـًرا، منّصـة »سـمَّ
المعتمدة ألفراد اإلبل، »الفرديات«، ومجموعاتها، »المنقيات«، وذلك للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل، 

حيث تُعد النسخة السادسة أول نسخة تدخل فيها المنصة حيِّز التطبيق.
ها«، ثـم رفـع  كهـا عبـر المزايـدة علـى حجـز االسـم أواًل فـي منصـة »سـمَّ وسـيتم ربـط الهويـة الخاصـة باإلبـل بماَّ

الشعار الخاص بالمنقيات والفرديات بعد صدور الموافقة على امتاك االسم.
ز من التنظيم المؤسسـي لهـذه الرياضة، ويُسـهم في  ويمنـح اقتنـاء الشـعارات هويـة إعاميـة للمشـاركين، كمـا يعـزِّ
ك، الذين أصبح بإمكانهم وضع إبلهم في خانة التنظيم عبر إجراءات سـهلة وميسـرة، من شـأنها  حفـظ حقـوق المـاَّ

أن تُحّفز المهتمين ورؤوس األموال، وتجعل عمليات البيع والشراء أكثر وضوًحا وشفافية.
ويسـعى نـادي اإلبـل مـن هـذه المنصـة إلـى خلـق منـاخ جديـد للتعاطـي مـع اإلبـل كمـوروث وكقيمـة ماديـة وأدبيـة، 
وتأسـيس نظـام يخدمهـا بمـا يُشـبه النظـام العالمي المعتمد لضبط الخيل ومنافسـاتها. وسـيصبح تسـجيل األسـماء 

مها نادي اإلبل في الفترة المقبلة. شرًطا للمشاركة في المهرجانات التي ينظِّ

نادي اإلبل السعودياإلبل وأسماؤها

إلى جانب سباق الهجن ومنافسات مزاين اإلبل، ُيبرز المهرجان التراث المحلي من خالل بعض الِحرف اليدوية كحياكة السدو. 
)تصوير: حاتم عويضة(

حسب أعدادها
الذود: ما بين 3 إلى 10 متون

الصرمة: ما بين 20 إلى 30 متن
الهجمة: ما بين 50 إلى 90 متن

الهنيدة: 100 متن
الجرجور: أكثر من 1000 متن

حسب أعمارها

الحوار:  إذا انطوى خلقه وقوي ومشى مع أمه 
حتى عمر ستة أشهر

المفرود: إذا أتم سنة وانفرد عن أمه
اللقي: إذا أتم سنتين

الجذع: إذا أتم أربع سنوات
الثني: إذا أتم خمس سنوات
الرباع: إذا أتم ست سنوات

أصواتها

الحنين: صوت تعبر به عن حزنها
الرغاء:  صوت تعبر به عن الفراغ وال التضجر

اإلرزام:  صوت تعبر به عن الحنان أو الفرح
الهميس:  صوت نقل خف الجمل عند المشي
األطيط:  صوت تعبر به عن ثقل الحمل عليها

المجاهيم: تتصف بسواد لونها
المغاتير:  ذات األلوان الفاتحة، منها الوضح 

ومنها الشقحاء
الصفر:  تمتاز بغزارة وبرها وألوانها بين األبيض 

واألحمر
الحمر: متوسطة الحجم قليلة إدرار الحليب

األوارك:  وتسمى »حر اإلبل« وتوجد في مناطق 
شجر األراك

الشعالء:  لها ألوان متداخلة بين األحمر 
واألشقر

حسب أنواعها
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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.

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

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.

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل، محمد العداربة، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل الخثعمي،
هنوف السليم، لطيفة السماعيل، شذا العتيبي

تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها

القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

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.
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* حل العدد الماضي

ارتباًطـا  بالترجمـة  باتـت مرتبطـة  واسـتعارات  أفـكار ومفاهيـم  ثمـة 
حتمًيـا وربمـا قسـرًيا، بحيـث يصعـب التفكيـر فـي الترجمـة أو الخـوض 
فـي حديـث عنهـا أو الكتابـة حولهـا دون أن تتداعـى مثـل تلـك األفـكار 
بمثابـة  الترجمـة  بـأن  كالقـول  الذهـن،  إلـى  واالسـتعارات  والمفاهيـم 
غت هذه  »الجسـر« الـذي يربـط بيـن الثقافـات والحضـارات واألمـم، وإن ُفرِّ
المقولـة مـن بعدهـا االسـتعاري لتصبـح حقيقـة وواقًعـا ال يرتقـي الشـك 
إليـه؛ أو القـول بـأن الترجمـة خيانـة للنـص األصلـي، مهمـا كانـت دقـة 
اإلبداعـي  بالنـص  أكثـر  ذلـك  ارتبـط  وإن  المترجـم،  ومهـارة  الترجمـة 
األدبـي الـذي هـو بطبيعتـه منفتـح علـى التأويـل وتعـدد المعانـي وتداخـل 

الظالل.
وبعيـًدا عـن جـدل ِجـّدة التعابيـر المتعلقـة بالترجمـة أو قدمهـا، فقـد 
كانـت الترجمـة وسـتبقى وسـيلة للتعـارف بيـن الشـعوب والتقريـب فيمـا 
بينهـا ولنقـل المعرفـة مـن طـرف إلـى طـرف، ومـن جهـة إلـى أخـرى، حتـى 
صـح لنـا القـول إن الترجمـة »فـرض عيـن حضـاري« علـى كل أمـة تريـد 

مواكبة مستجدات العصر المعرفية والعلمية.
وغنـي عـن القـول إن الطـرف الـذي يصنـع المعرفـة وينتجهـا لـه اليـد 
العليـا فـي ثنائيـة الُمترِجـم والُمَترَجـم لـه أو منـه، فالسـلطة المعرفيـة 
التـي يتمتـع بهـا تدفـع اآلخرين للنهـل مـن معارفـه واالقتباس مـن أنواره، 
وهـذه العالقـة كمـا يخبرنـا التاريـخ ليسـت ثابتـة األطـراف أو ذات طابـع 
مؤبـد بطبيعـة الحـال؛ فالعرب على سـبيل المثال مـروا بمرحلة حضارية 
ضـروب  لشـتى  منتًجـا  ومركـًزا  معرفًيـا  قطًبـا  منهـم  جعلـت  متطـورة 
المعـارف والعلـوم اإلنسـانية والطبيعيـة، بحيـث كانـت الترجمة عـن اللغة 
أمـًرا ال منـاص منـه  العربيـة، بالنسـبة لألوربييـن علـى سـبيل المثـال، 
لمواكبـة مسـتجدات المعرفـة والعلوم والفلسـفة، بل إن الغـرب لم يتعرف 
الترجمـات  عبـر  إال  اإلغريقـي  الفلسـفي  تراثـه  مـن  كبيـر  جانـب  علـى 

العربية له على يد ابن رشد وغيره من الفالسفة العرب.
إلـى  الـذي ال يتوقـف وال يلتفـت  المتدفـق  النهـر  الزمـن مثـل  وألن 
وتقهقـرت  لغـات  وهيمنـت  أخـرى  وتراجعـت  أمـم  تقدمـت  فقـد  الـوراء، 
أخـرى، ولشـديد األسـف تراجـع العـرب والمسـلمون وكّفـت العربيـة تبًعـا 
لذلـك عـن أن تكـون لغـة اسـتقطاب معرفيـة علـى مسـتوى العالـم، وبـات 
المعرفيـة  المسـتجدات  مواكبـة  محاولـة  العـرب  نحـن  علينـا  محتًمـا 
بضعفنـا  الضعـف  أصابهـا  التـي  لغتنـا  إلـى  ترجمتهـا  عبـر  والعلميـة 

وأدركها الوهن بوهننا.
غيـر أن الصـورة ليسـت قاتمـة تماًمـا، وهنـاك بـوارق مـن األمـل تلتمـع 
علـى امتـداد خارطـة الوطـن العربـي عبـر مشـاريع الترجمـة التـي تنشـط 
فـي عـدد مـن البلـدان وعبـر عـدد مـن المشـاريع المكرسـة للترجمـة علـى 
الفرديـة  الجهـود  عبـر  حتـى  أو  الكبـرى  الثقافيـة  المؤسسـات  صعيـد 
المخلصـة. هنـاك علـى سـبيل المثـال ترجمـات الهيئـة المصريـة العامـة 
للكتـاب، والمنظمـة العربيـة للترجمة، وسلسـلتا عالم المعرفـة وإبداعات 
عالميـة اللتـان تصـدران عـن المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب 
للسـياحة  ظبـي  أبـو  هيئـة  مـن  المنبثـق  كلمـة  ومشـروع  الكويـت،  فـي 

والثقافة، ومشروع نقل المعارف التابع لهيئة البحرين للثقافة واآلثار.
فـي  والترجمـة  والنشـر  ُأسسـت هيئـة األدب  المحلـي،  علـى الصعيـد 
فبرايـر مـن عـام ٢٠٢٠م للقيـام بـإدارة قطاعـات األدب والنشـر والترجمـة 
مـن  وُينتظـر  المملكـة،  فـي  لهـا  الرسـمي  المرجـع  بوصفهـا  وتنظيمهـا 
الهيئـة الكثيـر فـي مجـال الترجمـة خاصـة بوجـود طاقـات وطنيـة فرديـة 
نوعيـة جيـدة تحتـاج للرعايـة والدعـم والمسـاندة. وقـد أطلقـت الهيئـة 
بالفعـل عـدًدا مـن الفعاليـات والمبـادرات فـي هـذا الشـأن، مثـل مبـادرة 
وملتقـى  األكاديميـة،  والدوريـات  الترجمـة  لمنـح  بمسـاريها  »ترجـم« 

الترجمة الذي أطلق بنسخته األولى مطلع هذا الشهر.
فضـاًل عـن ذلـك، بـرزت مؤخـًرا عـدد مـن المنصـات ودور النشـر التـي 
تولـي اهتماًمـا كبيـًرا لألعمـال المترجمـة النوعيـة، مثـل منصـة معنـى 
كبيـًرا وحظيـت  وقـد حققـت مطبوعاتهـا نجاًحـا  أدب،  ودار  أثـر  ودار 
بإقبـال واسـع خـالل معـرض الكتـاب الدولـي فـي الريـاض هـذا العـام. 
وليـس مـن المسـتبعد فـي ظـل مـا تشـهده بالدنـا مـن تقـدم علـى كافـة 
األصعـدة أن تغـدو المملكـة أكثـر منـارات الترجمـة توهًجـا علـى امتـداد 

العالم العربي كله.

"فرض عين حضاري"
عبدالوهاب أبو زيد *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

ذاكرة فوتوغرافية:
البدايات األولى

د االحتفاء بهذا اإلرث في مهرجان الملك  ل اإلبل عنصًرا ثقافًيا يرتبط في جذوره بوجدان أهل الجزيرة العربية، ولهذا يجسِّ تمثِّ
عبدالعزيز لإلبل احتفاًء بالماضي الذي صنعنا به الحاضر. وُتظهر الصورة ملمًحا من تلك الرحلة الزمنية، حينما عبرت قافلة 

ِجمال من أمام أسوار الهفوف في عام ١٩٢٤م ضمن حركة التنقل والتجارة بين المدينة ومحيطها. 

* شاعر ومترجم سعودي


