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زهو وفخر يف بقيق وخريص

الناصر : »فخور بكم والشكر ال يفيكم حقكم«

خريـــص، بقيـــق - برغـــم حادثتـــي االعتـــداء فـــي كل مـــن 
بقيـــق وخريـــص، ورغـــم مـــا نتـــج عنهمـــا مـــن تخريـــب 
ـــوالء  ـــو والفخـــر وال ـــاج، إال أن مشـــاعر الزه ـــل لإلنت وتعطي
للوطـــن كانـــت لهـــا الكلمـــة العليـــا أثنـــاء زيـــارة رئيـــس 
ـــن، المهنـــدس  ـــر إدارييهـــا التنفيذيي أرامكـــو الســـعودية، كبي
أميـــن حســـن الناصـــر، إلـــى الموقعيـــن يـــوم األحـــد الماضـــي 
23 محـــرم 1441هــــ )22 ســـبتمبر 2019م(، مصحوًبـــا بعـــدد 

من أعضاء اإلدارة العليا.
وكان رئيـــس الشـــركة حريًصـــا علـــى تهنئـــة العامليـــن فـــي 
الموقعيـــن باليـــوم الوطنـــي التاســـع والثمانيـــن، ولـــم يفتـــه 
ـــن مـــروا  ـــى أفـــراد أســـرهم الذي ـــه وشـــكره إل إيصـــال تحيات
بلحظـــات قلـــق وكابـــدوا أوقاًتـــا عصيبـــة إبـــان وقـــوع 
أرامكـــو  منهمـــا  خرجـــت  اللتيـــن  االعتـــداء  حادثتـــي 
الســـعودية أشـــد صالبـــة وأكثـــر مرونـــة فـــي مجابهـــة أحلـــك 

الظروف وأشد المصاعب. 
أمـــا الموظفـــون العاملـــون فـــي كال الموقعيـــن، فقـــد 
ـــبوعية عـــن  ـــة األس ـــروا أثنـــاء حديثهـــم مـــع القافل عّب
ـــن  ـــوع الهجومي ـــور وق ـــا أنجـــزوه ف ـــوه وم ـــا حقق فخرهـــم بم

وما تالهما.
ففـــي خريـــص، كان مبنـــى إدارة اإلنتـــاج يتشـــح باألعـــالم 
الســـعودية احتفـــااًل باليـــوم الوطنـــي للمملكـــة، وكانـــت 
فـــي جنبـــات  ترفـــرف  البيضـــاء والخضـــراء  األعـــالم 

ـــة مصلح جميل اخلثعمي ـــة العالي ـــروح المعنوي ـــى، بمـــا يعكـــس اإلحســـاس بال المبن
ــاء  ــردًدا أثنـ ــر تـ ــارة األكثـ ــكان. وكانـــت العبـ ــم المـ ــي تعـ التـ
الحديـــث مـــع العامليـــن مـــن كل إدارات الشـــركة فـــي 

خريص هي »أشعر بالفخر«. 
ـــى خريـــص،  ـــه إل وقـــد كان رئيـــس الشـــركة، خـــالل زيارت
ـــم  حريًصـــا علـــى مصافحـــة عشـــرات الموظفيـــن بحرارة، ث
طلـــب منهـــم االقتـــراب جميًعـــا لتشـــكيل دائـــرة داخـــل 
ــة التحكـــم، ليبـــدو الجميـــع كفريـــق واحـــد، ليســـتهل  غرفـ
كلمتـــه بقولـــه: »الشـــكر ال يفيكـــم حقكـــم. وال يوجـــد تعبيـــر 
ــت  ــه، وليسـ ــم بـ ــا قمتـ ــر بمـ ــدى الفخـ ــف مـ ــن أن يصـ يمكـ
إدارة الشـــركة وحدهـــا مـــن يشـــعر بهـــذا الفخـــر، بـــل إن كل 
مواطـــن ســـعودي يفتخـــر بكـــم«. وأضـــاف الناصـــر فـــي 
كلمتـــه: »إن العالـــم كلـــه راقـــب عـــن قـــرب ردة فعـــل أرامكـــو 
الســـعودية ومســـتوى موثوقيتهـــا، حيـــث أثبتنـــا للعالـــم 
أجمـــع أننـــا الشـــركة األكثـــر موثوقيـــة وأننـــا اليـــوم أقـــوى 
مـــن أي وقـــت مضـــى، وذلـــك باعتمادنـــا علـــى اهلل أوالً، ثـــم 

على خبرة وتفاني موظفينا«. 
وقـــال الناصـــر مخاطًبـــا الجميـــع: »إن مـــا يفـــوق كل 
شـــيء أهميـــة هـــو ســـالمتكم. وبحمـــد هلل، لـــم تحـــدث 
إصابـــات بيـــن موظفـــي الشـــركة ومقاوليهـــا، ولـــم يحـــدث 
مكـــروه لمخزوناتنـــا ومصادرنـــا، واذا كان العطـــب قـــد 
أصـــاب بعـــض المعـــدات فهـــذا يمكـــن تعويضـــه، وهـــذا مـــا 
تقومـــون بـــه فـــي وقـــت قياســـي أبهـــر الجميـــع، وأعـــاد 

االستقرار ألسعار الطاقة في العالم«.

الناصر: نحن أقوى من أي وقت مضى
إخوانــي وأخواتــي موظفــي وموظفــات أرامكــو الســعودية 

األعزاء،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
الــذي  التاســع والثمانــون،  الوطنــي  اليــوم  لقــد كان 
اســتلهمنا فيــه معانــي الوطنيــة واالعتــزاز باالنتمــاء إلــى 
بالدنــا العزيــزة، والفخــر بمؤسســاتها الرائــدة وبرجالهــا 
ونســائها المتميزيــن، فرصــة لنــا جميًعــا لنتأمــل اإلنجازات 
التــي تحققــت، ونتطلــع نحــو المســتقبل بطاقــة متجــددة 

وعزم راسخ وإصرار أكيد.
اليــوم  بهــذا  تزامنــت احتفاالتنــا  العــام،  وفــي هــذا 
المجيــد مــع ســبب آخــر مــن أســباب الفخــر واالعتــزاز 
الوطنــي، يخصنــا نحــن جميًعــا فــي أرامكــو الســعودية، 
وهــو اإلنجــاز الرائــع الــذي حققــه العاملــون األبطــال فــي 
ثــم  وتوفيقــه،  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  بفضــل  شــركتنا، 
ــم  ــي، بتصديه ــاع المدن ــزة مــن رجــال الدف بمســاندة متمّي

عــن  نجمــت  التــي  لألضــرار  واحتوائهــم  واســتجابتهم 
الهجمــات التخريبيــة التــي وقعــت فــي بقيــق وخريــص قبــل 
أيــام، ومــا تــم بعــد ذلــك مــن جهــد جبــار، وعمــل متواصــل، 
وتفكيــر وتطبيــق إبداعييــن، أدت جميعهــا إلــى اســتعادة 
نســبة كبيــرة مــن القــدرة اإلنتاجيــة للمعامل، التــي تضررت 
جــّراء الهجمــات، فــي وقــت قياســي، مــع تواصــل العمــل، 
ليــل نهــار، الســتعادة بقيــة الطاقــة اإلنتاجيــة نهايــة الشــهر 

الجاري.
لقــد جعلتنــي األحــداث العصيبــة التــي مررنــا بهــا، 
واســتجابتكم الرائعــة لهــا، أفخــر، كل الفخــر، باالنتمــاء 
إلــى وطنــي العزيــز، وبــأن أكــون فــرًدا فــي فريــق رائــع، 
بمعنــى الكلمــة، يتكــون منكم أنتــم جميًعا. وممــا زاد فخري 
واعتــزازي أن هــذه األحــداث، علــى فداحتهــا وضخامتهــا، 
ــم  ــة وال شــركتنا العمالقــة، إذ ل ــا الغالي ــل مــن بالدن ــم تن ل
تتخلــف المملكــة العربيــة الســعودية، ُممثلــًة فــي أرامكــو 
الســعودية، عــن الوفــاء بــأي التــزام عليهــا، ألي عميــل مــن 

عمالئهــا الدولييــن، مواصلــة بذلك ســجلها الذهبــي، الذي 
بدأتــه حينمــا أرســل جاللــة الملــك المؤســس؛ عبدالعزيــز 
بــن عبدالرحمــن آل ســعود، رحمــه اهلل، أول شــحنة مــن 
الزيــت الخــام الســعودي إلــى األســواق العالميــة، مــن مينــاء 

رأس تنورة، في مطلع شهر مايو من عام 1939م.

أيها اإلخوة واألخوات،
كمــا تعلمــون، أدت الهجمــات التخريبيــة إلــى توقــف 
مالييــن  خمســة  بواقــع  وخريــص  بقيــق  فــي  اإلنتــاج 
وســبعمائة ألــف برميــل مــن الزيــت الخــام فــي اليــوم، 
باإلضافــة إلــى كميــات كبيــرة مــن ســوائل الغــاز الطبيعــي 
واإليثــان. ولكــن هــذه الهجمــات اإلجراميــة لــم تؤثــر علــى 
أعمــال أرامكــو الســعودية فقــط، بل امتــد أثرهــا التخريبي 
إلــى زعزعــة أســواق الطاقــة العالميــة، وتهديــد أمــن 
الطاقــة العالمــي، واإلضــرار باالقتصــاد العالمــي، علــى 

حد سواء.

وقــد كانــت اســتجابتنا لألحــداث غيــر مســبوقة؛ فــي 
ســرعتها ومرونتهــا وثباتهــا. ولهــذا فإننــي أودُّ أن أقــّدم 
الشــكر الصــادق إلــى موظفــي التشــغيل والصيانــة، وإلــى 
رجــال اإلطفــاء واألمــن الصناعــي الشــجعان، وكذلــك إلــى 
العديــد مــن اإلدارات المســاندة التــي عملــت مًعــا بــروح 
الفريــق الواحــد، وعلــى الفــور، إلخمــاد الحرائــق الكبيــرة 
والمتعــددة، فــي أقــل مــن ســبع ســاعات، وفــي منطقــة 

مملوءة بالمواد الهيدروكربونية شديدة االشتعال.
والثبــات  بالعزيمــة  ثــم  اهلل،  بفضــل  تمكّنــا،  وقــد 
موظفــو  بهــا  تحلّــى  التــي  االنتصــار،  وروح  والمرونــة 
الشــركة وفــرق العمــل المســاندة، مــن اســتئناف اإلنتــاج 
الهجــوم.  وقــوع  مــن  ســاعة   24 خــالل  خريــص  فــي 
واســتأنفنا اإلنتــاج فــي معامــل بقيــق بعدهــا، ونحــن نتوقــع 
ــة  ــإذن اهلل، نهاي ــى مســتوياته الســابقة، ب ــاج إل عــودة اإلنت

الشهر الجاري.
ــرت  ــا ذك ــت هــذه األحــداث الجســيمة، كم ــك، أثبت كذل

»كل امـرئ يـودُّ الحديـث عـن بـالده ومـا تعنيـه لـه والـدور الـذي يُنـاط له ليسـهم 
فـي بنائـه ورفعتـه وحمايتـه، وهو األمر الذي نشـرف بالقيام بـه كإطفائيين؛ إذ إننا 
نوفر الحماية للناس الذين ينهض الوطن بعزمهم وعلى سـواعدهم. نحن فخورون 
جـًدا بمـا نقـوم بـه. وفـي اليـوم الوطني لهـذا العـام، أثبتنـا للعالـم أننا قـادرون على 

حماية بالدنا والذود عنها«.
إبراهيم الخالدي، الوقاية من الحريق في بقيق

»فخـور جـًدا ألنـي موظف فـي األمـن الصناعي ألرامكو السـعودية، وهـي المهنة 
التـي كان أبـي يعمـل فيهـا أيًضـا. كمـا أنـي فـي غايـة الفخـر ألنـي أخـدم وطني من 

خالل حماية األرواح والممتلكات، في فريق عمل متعاون يعمل كأسرة واحدة«.
سعود الهاجري، األمن الصناعي في بقيق

»يتضمـن عملـي التواصـل مع أفـراد الفريق، والتأكـد من تأمين المـوارد الالزمة 
للتصـدي للمخاطـر. وأنـا أستشـعر قيمـة ذلـك مـن خـالل مـا أؤديـه مـن دور فـي 

خدمة موظفي الشركة ومجتمعي ووطني«.
عبدالرحمن الهاجري، الوقاية من الحريق في بقيق

»إن الجهـود التـي بذلهـا موظفونـا محل تقدير الجميـع، وال يفوتني أن أثني على 
اإلجـراءات السـريعة التـي اتخذتهـا إدارة معامـل بقيـق للتعامـل مـع ما حـدث، فقد 
اتُِخـذ قـرار بإيقـاف اإلنتـاج كلًيا وهو ما سـاعد فـي التحكم في الموقـف. وقد كان 
للتعـاون بيـن محطتـي إطفـاء الحريق في أرامكو السـعودية، وتلـك التابعة للحكومة 

دور كبير في النجاح الذي تحقق للتعامل مع الحادثة«.
صالح الشمري، إدارة أعمال التشغيل في معامل بقيق

من جولة الرئيس في خريص

اليوم الوطني
في عيونهم
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همة.. حتى القمة

»المملكـة العربيـة السـعودية هـي مصـدر الفخـر واالعتـزاز، وهـي األمـن واألمـان، وهبـة 
من رب األكوان، فعسى اهلل أن يحفظها دوًما في كل األزمان«.

سالم الشهراني - إدارة أساليب التصنيع والمراقبة

»المملكـة هـي أول حـّب ُغـرس فـي قلبـي منـذ والدتـي، وهـي األرض التـي احتضنتنـي 
بحنـان ترابهـا، وجمـال طبيعتها، فمهما ابتعـدت عنها يبقى قلبي يرفرف بحّبها، وأعيش 
علـى أمـل الرجـوع إليهـا وتقبيـل أرضهـا الطاهـرة. الوطـن هـو األسـرة التـي ننعـم بدفئهـا 

واألمان في مسكنها«.
حسن العسيف - إدارة أعمال الفرض في المنطقة الشرقية

آنًفــا، أن موثوقيــة المملكــة العربيــة الســعودية، ُممّثلــة هنــا 
فــي أرامكــو الســعودية، راســخٌة وقويــة وأهــل لالعتمــاد 
عليهــا، مهمــا كانــت الظــروف، وذلــك ألنهــا، بفضــل اهلل، 
تســتند إلــى ثالثــة عناصــر جوهريــة؛ أولهــا، وأهمهــا علــى 
ــزة، التــي أثبتــت،  ــا البشــرية المتمّي اإلطــالق، أنتــم؛ ثروتن
الظــروف واألحــداث، تفانيهــا ومهنيتهــا  فــي مختلــف 
وهمتهــا العاليــة وقدرتهــا علــى اإلبــداع، والعنصــر الثانــي 
هــو احتياطياتنــا الهائلــة مــن المــوارد الهيدروكربونيــة، 
مــن  الضخمــة  التحتيــة  بنيتنــا  هــو  الثالــث  والعنصــر 
ــى البهجــة والفخــر  ــث عل ــا يبع ــدات. ومم ــق والمع المراف
أنــه، علــى الرغــم مــن ســحب الدخــان األســود التــي غطــت 
ــاح، ورغــم فداحــة  ســماء بقيــق وخريــص فــي ذلــك الصب
ــم يلحــق الضــرر إال بأجــزاء  ــة، ل ــك الهجمــات اإلرهابي تل
مــن البنيــة التحتيــة فقــط، ولــم تتأثــر احتياطياتنــا، وأهــم 
مــن ذلــك، لــم يُصــب، بحمــد اهلل، أٌيّ مــن موظفي الشــركة 

األعزة بسوء.

ــي  ــن خــالل لقاءات ــة، م ــديَّ قناعــة كامل ــدت ل ــد تول وق
وأحاديثــي مــع فــرق العمــل فــي مناطــق الشــركة المختلفة، 
بــأن هــذا الهجــوم جعــل الشــركة، والعامليــن فيهــا، أقــوى 
عزيمــة مــن أي وقــت مضــى. بــل امتــدت هــذه القــوة إلــى 
خــارج الشــركة؛ فبينمــا كانــت النيــران مندلعــة، وجدنــا 
مــن شــركات وطنيــة  العمــل واإلنجــاز،  فــي  شــركاءنا 
ودوليــة، يبــادرون إلــى مــد يــد العــون والمســاعدة، مــن 
أجــل إعــادة البنــاء واســتعادة مســتويات اإلنتــاج. وهــذا 
يؤكــد أن أرامكــو الســعودية ليســت مجــرد شــركة، بــل هــي 

جزء حيوي من مجتمع عالمي كبير وقوي ومترابط.
كذلــك، كان مــن أجمــل بــوادر الوفــاء واالنتمــاء النــادرة، 
التــي يصعــب أن تتحقــق فــي أي شــركة غيــر أرامكــو 
الســعودية، قيــام كثيــر مــن الموظفيــن الســابقين مــن داخل 
المملكــة وخارجهــا، مــن ســعوديين وغيرهــم، بالتواصــل مع 
الشــركة للتعبيــر عــن تضامنهــم العميــق، واســتعدادهم، بــل 
رغبتهــم فــي العمــل التطوعــي خــالل هــذه الفتــرة لمســاندة 

شركتهم أرامكو السعودية في هذه األوقات الصعبة.

أيها اإلخوة واألخوات،
رؤيتنــا  فــي  يرغبــون  كانــوا  المعتديــن  أن  شــك  ال 
لتلــك  منكســرين مزعزعيــن، ولكــن، بفضــل اهلل، كان 
االعتــداءات التــي اســتهدفت ضــرب االقتصــاد العالمــي، 
وزعزعــة صناعــة النفــط الســعودية، مــن خــالل تدميــر 
بنيــة أرامكــو الســعودية، أثــر إيجابــي لــم يحســب لــه 
الُمعتــدون حســاًبا؛ فرّســخت، فــي ذهــن، العالــم األهميــة 
البالغــة للمملكــة العربيــة الســعودية، ولصناعتهــا النفطيــة 
ممثلــة فــي أرامكــو الســعودية. كمــا كشــفت عــن جوهــر 
موظفــي الشــركة األصيــل، وأكــدت علــو همتهــم وعزيمتهم 
ــف  ــه نحــو ســبعين أل ــز، ومن ــا العزي ــات وطنن ــارة. وب الجب
موظــف وموظفــة في الشــركة، علــى غير مــا أراد أعداؤنا، 
أقــوى مــن ذي قبــل. وإننــي واثــق مــن أن كل موظــف 
وموظفــة فــي أرامكــو الســعودية ســيواصلون أداءهــم 

الرفيــع وإنجازهــم المتمّيــز، الــذي أبهــروا بــه العالــم، ألن 
الشــركة، وبالدنــا الغاليــة، تســتحقان منــا أن نبقــى أقويــاء 

ُمنجزين ومبدعين.
ربمــا تكــون تلــك الهجمــات اإلرهابيــة، والتحديــات التي 
ــه عبــر تاريــخ الشــركة.  ــا ل خلقتهــا، مــن أشــد مــا تعرضن
ــم انتماءكــم، ومهنيتكــم العاليــة،  ولكنكــم، بحمــد اهلل، أثبّت
وقدرتكــم علــى الصبــر والتحمــل فــي مواجهــة المصاعــب 
التــي نجمــت عــن تلــك الهجمــات، بــل وأظهرتــم للعالــم 
أجمــع القيمــة الحقيقيــة لشــركتنا وثقافتنــا ومجتمعنــا. 
لقــد كان مــا أنجزتمــوه مــن أفضــل مــا يمكــن أن نُقّدمــه 
لوطننــا العزيــز وهــو يحتفــل بالذكــرى التاســعة والثمانيــن 
ــا الرشــيدة التــي كانــت  ليومــه الوطنــي المجيــد، ولقيادتن

دائًما معنا قلًبا وقالًبا.
أخوكم الفخور بكم
أمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

»أثبـت شـبابنا أنهـم مثـل جبـل طويـق. وأتـى اليـوم الوطنـي فـي خضـم هـذه 
األحداث ليزيد الشـباب عزيمة وإصراًرا وشـعوًرا ال يوصف بالعز والفخر وفرحة 
االنتصـار. إن مـا قمنـا بـه مكّمـل لنجاحـات الشـركة، ولعـل أحـد أسـباب هـذا 

النجاح، بعد اهلل، هو التدريب الذي توّفره الشركة لرجال اإلطفاء«. 
بجاش الهاجري، الوقاية من الحريق في خريص

 »إحساسـي بالفخـر كبيـر جًدا، ومؤمن أن ما نقـوم به ليس مجرد عمل روتيني، 
بـل واجـب وطنـي، وأشـعر أننـا علـى حـٍدّ كالحـّد الجنوبـي. ولقـد أثبـت العمـل 
الجماعـي والتدريـب والجاهزيـة أنـه ال شـيء يحـدُّ ممـا يمكننـا القيـام بـه؛ فبعـد 

تيسير اهلل، أصبحنا أقوى«.
فواز المجلجل، إدارة اإلنتاج في خريص

»فخـور بالعمـل فـي معمل خريص، وتحديًدا في هذا الوقـت المهم وذلك لتنمية 
الوطـن الـذي نُعـدُّ كلنـا فـداء لـه. واسـمحوا لـي أن أنتهـز هـذه الفرصـة ألبـارك 
التاسـع  الوطنـي  بعيدهـم  السـعوديين  وجميـع  خريـص  فـي  زمالئـي  لجميـع 

والثمانين«.
فيصل المطيري، إدارة اإلنتاج في خريص 

 »إن التعـاون بيـن العامليـن فـي معمـل خريـص مـن كل الجنسـيات مـن موظفـي 
أرامكـو السـعودية ومقواليهـا لـه األثـر الكبيـر فـي نجـاح مهماتنـا اليوميـة التـي 
نستشـعر مـدى أهميتهـا للوطـن أواًل وللشـركة ثانًيـا، وللعالـم أجمـع، وهـذا مصـدر 

فخرنا«. 
محمد السبيعي، إدارة اإلنتاج في خريص

 »نعيـش فـي هـذا اليـوم لـذة خدمـة الوطـن ونسـتمتع بالعمـل أكثـر مـن أي وقـت 
مضـى، وتحديـًدا مـع تزامن العمـل مع اليوم الوطنـي للمملكة. واألجمـل أننا نتلقى 
دعـم أسـرنا رغـم المسـافات التـي تفصلنـا عنهـم. ولعـل ما يمّيـز هذا اليـوم أن كل 
الفروقـات بيـن كافـة العامليـن علـى جميـع اختـالف مسـتوياتهم ذابـت وتالشـت، 

فالجميع يعمل بوطنية وتفاٍن كجسد واحد ومن أجل هدف واحد«.
ظافر العمري، إدارة مشاريع المنشآت النفطية في خريص

أمـــا خـــالل زيارتـــه إلـــى بقيـــق، فقـــد قـــال كبيـــر اإلدارييـــن 
ــاك: »إن  ــن هنـ ــى الموظفيـ ــه إلـ ــا خطابـ ــن موجًهـ التنفيذييـ
ردة الفعـــل التـــي أظهرتموهـــا هـــي مبعـــث فخـــر كل موظـــف 
فـــي هـــذه الشـــركة، ولجميـــع المواطنيـــن فـــي أنحـــاء 
المملكـــة، وهـــي حـــدث تاريخـــي يؤكـــد علـــى قيمـــة الشـــركة، 
ويبرهـــن علـــى أننـــا فـــي أرامكـــو الســـعودية أقـــوى مـــن أي 

وقت مضى«.
وأثنـــى الناصـــر علـــى جهـــود فـــرق االســـتجابة للطـــوارئ 
وفـــرق أعمـــال التشـــغيل فـــي الشـــركة، إذ نتـــج عنهـــا إطفـــاء 
الحرائـــق فـــي كلٍّ مـــن بقيـــق خريـــص، بمـــا أدى إلعـــادة 
ــي،  ــت قياسـ ــالل وقـ ــررة، خـ ــع المتضـ ــي المواقـ ــاج فـ اإلنتـ

ومن دون حدوث أي إصابات.
بـــدوره، أثنـــى نائـــب الرئيـــس ألعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة 
ــرق  ــى فـ ــك، علـ ــد البريـ ــتاذ خالـ ــة، األسـ ــال الجنوبيـ األعمـ
عـــن  دائًمـــا  »نتحـــدث  وقـــال:  للطـــوارئ،  االســـتجابة 

الموثوقيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، وتعتمـــد الموثوقيـــة فـــي 
الشـــركة علـــى ثالثـــة أعمـــدة رئيســـة، يتمثـــل أولهـــا فـــي 
المـــوارد  فـــي  وثانيهـــا  المؤهليـــن،  الشـــركة  موظفـــي 
ــط  ــن النفـ ــذه األرض مـ ــا هـ ــي تمتلكهـ ــة التـ الهيدروكربونيـ
ـــا«. وشـــدد  ـــا فـــي منشـــآت الشـــركة ومرافقه ـــاز، وثالثه والغ
البريـــك علـــى عـــودة العمـــل فـــي المرافـــق فـــي خريـــص 
وبقيـــق بشـــكل قـــوي وفـــي توقيـــت مناســـب فـــي األيـــام 

القالئل التي تلت الهجوم.
مـــن جهتـــه، أثنـــى مديـــر إدارة أعمـــال معامـــل بقيـــق، 
اســـتجابة الموظفيـــن المناوبيـــن خـــالل ســـاعات وقـــوع 
الهجـــوم، وقـــال: »إن مـــا قامـــوا بـــه مـــن إيقـــاف تـــام لألعمـــال 
فـــي المعمـــل، كان قـــراًرا حاســـًما ينبغـــي اتخـــاذه فـــي 
الوقـــت المناســـب. لقـــد نجـــح نظـــام الســـالمة واإلجـــراءات 
ــن  ــاهدناه مـ ــا شـ ــا، ومـ ــات جدواهمـ ــي إثبـ ــا فـ ــي نتبعهـ التـ

موظفينا كان نتيجة أعوام من التدريب والتطوير«. 

حرص أمين الناصر خالل زيارته لمعمل الشركة في بقيق على مصافحة الموظفين الذين 
أسهموا في االستجابة للهجمات التخريبية األخيرة. وفي الصورة يظهر فيصل القحطاني، من 

أعمال التشغيل في بقيق. يقول القحطاني: »كل موظف من موظفي أرامكو السعودية يبذل 
قصارى جهده ليبرز قيم الشركة، ولتبقى راية التوحيد خفاقة في السماء. نحن نأخذ على 

عاتقنا ما يوكل إلينا من مسؤوليات، ونمتلك حس المبادرة، وال شك أن خدمتنا لهذا الوطن 
وهذه الشركة موضع فخر واعتزاز لنا«.

تصوير: عبدالعزيز المعيويد 
وبريجيدو الكيدي

من جولة الرئيس في بقيق



الملك عبدالعزيز 
بدأت قصة أرامكو السعودية برؤية 

ثاقبة من الملك عبدالعزيز قبل أكثر من 
ثمانين عاًما، حين ُفتح المجال للشركات 
العالمية للتنقيب عن النفط. وقد أخذت 

تلك الرؤية بالتحقق حين وّقع وزير 
المالية اتفاقية التنقيب في التاسع 
والعشرين من مايو 1933م، ليستمر 

البحث مدة خمس سنوات حتى بدأت 
تباشير الخير متجسدة في إنتاج بئر 

الدمام رقم 7 )بئر الخير( كميات تجارية 
من النفط في الثالث من مارس 1938م. 
وفي العام الذي تاله كانت زيارة الملك 

عبدالعزيز التاريخية إلى رأس تنورة نقطة 
تحول في تاريخ المملكة والعالم، حين 

قام، رحمه اهلل، بفتح صّمام نفط ليرسل 
للعالم أول شحنة من النفط السعودي.

1939م
تصدير أول شحنة نفط خام من رأس 

تنورة. 
1947م

آخر زيارة للملك عبدالعزيز ألرامكو 
السعودية في يناير، حيث التقى 200 من 

موظفي الشركة األمريكيين وأفراد 
أسرهم.

علـى مـدى عقـود مـن الزمـن، حظيـت أرامكـو السـعودية 
بدعـم ملـوك المملكة العربية السـعودية وثقتهم. تلك الثقة 
كانـت ومازالـت منـارة تقـود توجهـات الشـركة وسياسـات 
أرامكـو  وأثبتـت  البـالد،  قـادة  تطلعـات  لتلبـي  أعمالهـا 
السـعودية دائًمـا أنهـا المثـال الـذي يُحتـذى بـه فـي دعـم 
المواطـن السـعودي وتطويـره، والمصـدر الموثـوق للطاقـة 
عالمًيا. وعبر تاريخها، تشرفت أرامكو السعودية باستقبال 
قادة البالد في مراكز أعمالها لتدشين مشاريعها أو لتفقد 

منشآتها.
وبمناسبة اليوم الوطني تنشر )القافلة األسبوعية( 
مقتطفـات تاريخيـة لبعـض محطـات أرامكـو السـعودية مع 

ملوك المملكة.

مصلح جميل الخثعمي

4
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

مسيرة حافلة تحت ظالل الملوك

»حّدثنـي عـن الفخـر والحـب، أحّدثـك عـن الوطـن. المملكـة هـي فخرنـا الـذي نـرى بـه 
أنفسـنا أمـام العالـم، فقـد أصبحـت، بحمـد اهلل، فـي مقدمـة الـدول مـن حيـث األمـن 
والمكانـة السياسـية والثقـل االقتصـادي، بعـد أن مـّرت بتغيـرات كثيـرة وأحـداث صعبـة، 

أثبتت مدى تالحمنا وانتمائنا لهذا البلد«.
عبير العليان - مركز األبحاث المتقدمة في إكسبك

»البلـد الـذي علـى أديمـه سـارت أولـى خطـاي، وفـي كل زاويـة مـن أرجائـه لـي ذكريـات 
سـعيدة، وحنيـن يشـّدني نحـو وجـوه أهلـه الطيبيـن. يزدهـر الوطـن، ومـع ازدهـاره تتنامـى 
الطمأنينـة فـي قلبـي نحـو مسـتقبل أطفالـي وبهجتهـم فـي بلـد التنميـة والرؤيـة األولـى، 

ووطن السيادة والريادة«.
رائد الحواس - إدارة معمل الغاز في البري

الملك سعود
حققت أرامكو  خالل عهد الملك سعود إنجازات 
كبيرة، من أهمها تطوير القوى العاملة السعودية في 

أرامكو السعودية والمجتمع السعودي.
1954م

أول مدرسة حكومية بنتها أرامكو السعودية في 
الدمام. 

19٦3م
أصدر الملك سعود أمًرا ملكًيا بإنشاء كلية البترول 

والمعادن في الظهران، جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن حالًيا.

الملك سلمان
نقل الملك سلمان، حفظه اهلل، المملكة لمرحلة 
جديدة من التنمية واالزدهار والرخاء، عبر خطة 

طموحة تمثلت في رؤية 2030. وتفخر أرامكو 
السعودية بأنها تؤدي دوًرا حيوًيا ضمن هذه الرؤية، 
عبر مشاريعها في مجال الطاقة والصناعة والثقافة.

يناير 2016
تدشين مصفاة ياسرف.
ديسمبر 2016م

إطالق مجموعة من المشاريع العمالقة في منيفة 
وواسط وخريص والشيبة، وافتتاح مركز الملك 

عبدالعزيز الثقافي العالمي »إثراء«.

الملك فهد
شهدت أرامكو السعودية في عهد الملك فهد 

قفزات تاريخية لتكون الشركة البترولية الرائدة في 
العالم، ومن أهم محطات الشركة في عهد الملك فهد 

إصدار األمر الملكي بتأسيس أرامكو السعودية في 
نوفمبر 1988م.

1983م
افتتاح مبنى مركز التنقيب والهندسة في الظهران.

1993م
إصدار أمر ملكي بدمج كل مصافي النفط في 

المملكة وضمها ألرامكو السعودية.

الملك عبداهلل
خالل عهد الملك عبداهلل، وبتوجيهاته الرشيدة، 
دخلت أرامكو السعودية في شراكات عالمية طويلة 

المدى لتأمين أسواق عالمية للنفط السعودي. وعلى 
المستوى الوطني توسعت أعمال الشركة في مجال 

اكتشاف الغاز وإنتاجه. كما أوكل الملك عبداهلل مهمة 
بناء جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية للشركة.

1999م
تدشين مشروع الشيبة. 

2004م
افتتاح معمل القطيف.

الملك فيصل
بتوجيهات من الملك فيصل خالل فترة حكمه، 

أكملت الشركة مشاريع االستكشاف واإلنتاج والتوزيع 
الرئيسة لتعزيز مكانة الشركة بين شركات النفط 

العالمية.
1966م

افتتاح أول فرضتين بحريتين في رأس تنورة.  
1975م

اعتماد إنشاء شبكة الغاز الرئيسة، التي كانت إحدى 
أهم ركائز  الخطة الخمسية للمملكة.

الملك خالد 
شهد عهد الملك خالد نمًوا اقتصادًيا وصناعًيا غير 
مسبوق قاد إلى التوسع في أعمال الشركة في مجالي 
النفط والغاز. وتكلل هذا التوسع بأن أصبحت أرامكو 

في عام 1976م الشركة الوحيدة التي تنتج 3 ماليين 
برميل نفط خام في اليوم الواحد.

1977م
وّجه الملك خالد بإنشاء معمل الغاز في البري ليكون أول 

معمل يتم بناؤه ضمن الشبكة الرئيسة للغاز  في المملكة.
1978م

بناء خط أنابيب الغاز السائل من شدقم شرًقا إلى 
ينبع غرًبا على ساحل البحر األحمر.

همة.. حتى القمة



وعد الشمال.. وثبة عالية ترتقي باالقتصاد الوطني

أرامكو السعودية تمدُّ شريان الطاقة إلى قلب 
المدينة الصناعية في شمال المملكة

تســعى المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تعزيــز االقتصــاد 
الوطنــي وتنويعــه عبــر عديــد مــن المشــاريع الضخمــة 
والمبــادرات الواعــدة، التــي مــن شــأنها أن تصنع المســتقبل 
ــام 2030م.  ــدة لع ــا الرائ ــا رؤيته ــذي ترســمه له المشــرق ال
ــر  ــع األول 1440 هـــ )22 نوفمب ــن ربي ــع عشــر م ــي الراب وف
2018م(، جّســدت قيــادة المملكــة إحدى الخطــط الطموحة 
للرؤيــة علــى أرض الواقــع، عندمــا دّشــن خــادم الحرميــن 
الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، حفظه 
اهلل، وبحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، المرحلــة األولــى مــن منظومــة 
مشــاريع مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة، وذلــك فــي 

محافظة طريف في شمال المملكة.

التعدين.. سبيٌل إلى النمو 
االقتصادي واالجتماعي

وقــد أعلنــت تلــك الخطــوة الوّثابة ميــالد مدينــة صناعية 
جديــدة ُســمّيت وعــد الشــمال، تمتــد علــى مســاحة 440 
كيلومتــًرا مربًعــا غــرب مدينــة طريــف، لتصبــح مركــز قطــاع 
التعديــن فــي المملكــة. ومــن شــأن هــذه المدينــة الصناعيــة 
أن تُســهم فــي دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي والصناعي في 
المنطقــة النائيــة شــمال المملكــة، وذلــك مــن خــالل تطويــر 
أعمــال جديــدة فــي قطــاع التعديــن والمعــادن، وإنشــاء 
صناعــات تكريــر ومعالجــة ذات قيمــة مضافــة، كصناعــة 

الزجاج والمواد البالستيكية.
ــى  ــى أن وعــد الشــمال ســتؤدي إل ــرات إل ــير التقدي وتُش
تحقيــق زيــادة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مــن القطاعــات 
غيــر النفطيــة تصــل إلــى 3%، وهو مــا يعادل 24 مليــار ريال 
ســنوًيا، كمــا مــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى توفيــر حوالــي 
30 ألــف فرصــة عمــل للشــباب الســعودي، وخاصــة ألبنــاء 

المنطقة الشمالية.
وتشــهد مدينــة وعــد الشــمال، تعاضــد عــدد مــن الجهات 
إلــى جانــب  الكبــرى،  الوطنيــة  والشــركات  الحكوميــة، 
مؤسســات مــن القطــاع الخــاص الســعودي، ومســتثمرين 
ــغ  ــة، ليبل ــاج الفوســفات فــي المنطق ــن، للنهــوض بإنت دوليي
تســعة مالييــن طن ســنوًيا عنــد اكتمــال المرحلــة الثانية من 
المشــروع، وتُصبــح معــه المملكــة ثانــي أكبر ُمنتج لألســمدة 

الفوسفاتية في العالم.
ــة وعــد  ــت مدين ــد مّثل ــو الســعودية، فق وبالنســبة ألرامك
الشــمال ُمنعطًفــا تاريخًيــا، وعالمــة فارقــة في إســتراتيجية 
الشــركة. فقــد بــادرت الشــركة،  بوصفهــا أحــد شــركاء 
النجــاح فــي هذا المشــروع التنمــوي الهائل، إلــى تطوير أول 
منظومــة مــن نوعهــا فــي المملكــة وفــي المنطقــة العربيــة، 
ــد بذلــك شــريان  ــر التقليــدي، لتّم ــد الغــاز غي ــاج وتوري إلنت

ميثم ضياء الموسوي
الطاقة إلى قلب المدينة الصناعية النابض بالحياة.

الموارد غير التقليدية.. 
ذراٌع جديدة للشركة

ويعــّزز دخــول أرامكــو الســعودية إلــى قطــاع المــوارد غيــر 
التقليديــة، مــن جهــود الشــركة الراميــة إلــى توطيــد ريادتهــا 
العالميــة كشــركة كبــرى للطاقــة والبتروكيميائيــات، فمــن 
ــًرا  ــا كبي ــي جانًب شــأن مــوارد الطاقــة الجديــدة هــذه أن تُلّب
مــن االحتيــاج المحلــي للطاقــة، لتخفــض مــن الحاجــة إلــى 
حــرق الوقــود الســائل، ســامحة باســتخدامه فــي قطــاع 
التكريــر وإنتــاج المــواد الكيميائيــة، أو تصديــره كمــادة خام، 
وبالتالــي تحقيــق قيمــة أعلــى مــن المــوارد الطبيعيــة التــي 
ــات  ــن االنبعاث ــك ســيخفض م ــا أن ذل ــا الشــركة، كم تُنتجه

الكربونية.
ــد هــذه هــي المــرة األولــى التــي تقــوم فيهــا أرامكــو  وتُع
الســعودية بالتســويق الكامل للغاز غير التقليدي، مســتفيدة 
الممتــدة، والتقنيــات الجديــدة، ونمــوذج  مــن خبراتهــا 
أعمالهــا المتكامــل والفريــد مــن نوعــه، وهــي المرحلــة 
األولــى مــن مراحل تنفيذ الشــركة لبرنامجها في اســتخراج 

الموارد غير التقليدية.
وقــد شــّغلت الشــركة أول معمــل إلنتــاج الغــاز غيــر 
التقليــدي فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام 2017م، بطاقــة تُقــّدر 
بنحــو 79 مليــون قــدم مكعبــة قياســية يومًيــا، مــن عشــر آبار 
غيــر تقليديــة بالقــرب مــن مدينــة طريــف فــي شــمال 
المملكــة، ليُنقــل الغــاز بشــكل أســاس إلــى محطــة الشــركة 
الســعودية للكهربــاء البالــغ قدرتهــا واحــد غيغــاواط فــي 

مدينة وعد الشمال.
إلــى جانــب ذلــك، شــرعت أرامكــو الســعودية فــي تنفيــذ 
المرحلــة الثانيــة مــن خطتهــا التــي تهــدف إلــى رفــع اإلنتــاج 
ــون قــدم  ــر مــن 190 ملي ــى أكث ــدي إل ــر التقلي ــاز غي مــن الغ
ــة  ــة مرافــق إضافي ــا، مــن خــالل أربع ــة قياســية يومًي مكعب
لإلنتــاج، تــّم اســتكمال البنــاء فــي واحــد منهــا فــي ديســمبر 

من عام 2018م.

المواد اللقيم للصناعة 
وإنتاج الفوسفات

ــل مصــدر  ــدي يمّث ــر التقلي ــاز غي ــى أن الغ ــة إل وباإلضاف
الطاقــة فــي وعــد الشــمال، فإنــه يُعد رافــًدا مهًمــا للصناعة 
ــاك، حيــث مــن المخطــط أن تمــد الشــركة الصناعــات  هن
التحويليــة المســتقبلية فــي المدينة الصناعيــة بالغاز اللقيم 

الالزم لها.
وإلــى جانــب توفيــر الغــاز، وفــرت الشــركة إمــدادات 
الكبريــت المنصهــر الالزمــة للصناعــات المعتمــدة علــى 

حمــض الفوســفوريك فــي المنطقــة، بعــد أن أكملــت بنجــاح 
مشــروع مرافــق الســكك الحديديــة لتحميــل الكبريــت الــذي 
يحمــل الكبريــت الُمنتــج فــي معامــل الشــركة للغــاز فــي 
واســط والبــري والخرســانية إلــى مدينتــي وعــد الشــمال 

ورأس الخير، وذلك في شهر مايو من عام 2019م.
وقــد تضّمــن المشــروع إنشــاء أكبــر مرفقيــن مــن مرافــق 
الســكك الحديديــة فــي المنطقــة فــي معملــي الغــاز فــي 
واســط والبــري، شــبكة مــن خطــوط الســكك الحديديــة 
الفرعيــة، ومحطــات تحميــل الكبريــت المنصهــر، باإلضافة 
إلــى تركيــب شــبكة من خطــوط األنابيب الحراريــة بطول 21 
كيلومتــًرا لنقــل الكبريــت المنصهــر. ويُســهم المشــروع فــي 
نقــل 5400 طــن متــري يومًيــا مــن الكبريــت إلــى مرافــق 
الســكة  الشــمال، عبــر خــط  فــي وعــد  شــركة معــادن 
الحديديــة شــمال-جنوب، الــذي يمتــد ألكثــر مــن 1400 كــم، 
ويُــدار بصــورة كاملــة مــن المؤسســة العامــة للخطــوط 

الحديدية )سار(.
وإلــى جانــب الفائــدة االقتصاديــة المرجــوة مــن هــذا 
المشــروع، فــإن لــه أثــًرا كبيــًرا فــي حمايــة البيئــة ورفــع 
مســتوى الســالمة علــى الطــرق، مــن خــالل النقــل اآلمــن 
المصممــة  القطــار  عربــات  عبــر  المنصهــر  للكبريــت 

خصيًصا لعزل الكبريت.

التقنية وتوفير الفرص
ــا  وتجّســد جهــود الشــركة فــي وعــد الشــمال شــاهًدا حّيً
علــى ثوابت الشــركة الراســخة في توظيف أحــدث التقنيات 

وأســاليب العمــل التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن الكفــاءة 
الماليــة لمشــاريعها، كما تُســهم فــي المحافظة علــى البيئة، 

وتوّفر الفرص الوظيفية الواعدة للشباب السعودي.
ففــي مشــروع تطويــر منظومة الغــاز غير التقليــدي لوعد 
الشــمال، اســتخدمت الشــركة  شــبكة أنابيــب مصنوعــة 
ــم، وهــي  ــا 300 ك ــغ طوله ــة يبل بالكامــل مــن مــواد المعدني
المــرة األولــى التــي يجــري فيهــا توظيــف هــذه المــواد فــي 
مشــروع للغــاز فــي المملكــة. ولهــذه المــواد ميــزة فــي 

االستدامة وخفض تكاليف اإلنشاء والصيانة.
كمــا يجــري مــن خــالل المرحلــة الثانيــة إلنشــاء مرافــق 
ــى فــي المملكــة،  ــدي، وللمــرة األول ــر التقلي ــاز غي ــاج الغ إنت
توظيــف نظــام معتمــد علــى الطاقــة الشمســية، لتزويــد 
الطاقــة آلبــار الغــاز النائيــة فــي حقــل الجالميــد شــمال 
المملكــة. وإلــى جانــب كــون هــذه التقنيــة حــاًل أقــل تكلفــة 
بالنظــر إلــى طبيعــة آبار الغــاز غيــر التقليدي فــي المنطقة، 
فإنهــا تجلــب فوائــد للبيئــة مــن خــالل االســتفادة مــن مــورد 

الطاقة الشمسية المتجدد.
وعلــى صعيــد توفيــر الفــرص، تقــوم الكفــاءات الســعودية 
الشــمال  وعــد  غــاز  منظومــة  مرافــق  جميــع  بتشــغيل 
وصيانتهــا، وألبنــاء المنطقــة نصيــب األســد في ذلــك، حيث 
تقــوم دائــرة المــوارد غيــر التقليديــة برعايــة المتدربيــن 
الشــباب فــي المنطقــة، لتمنحهــم فــرص العمــل فــي مجــال 
إنتــاج الغــاز غيــر التقليــدي. إلــى جانــب ذلــك، تخضــع 
مشــاريع الشــركة فــي وعــد الشــمال، ألهــداف برنامــج  
اكتفــاء الــذي يســعى إلــى تعزيز القيمــة المضافــة اإلجمالية 

لقطاع التوريد في المملكة.

»الوطـن هـو الشـوق الـذي تزينـت بـه دواويـن الشـعر، وكبـرت وكبـر أبنـاء جيلـي علـى حبه 
منـذ نعومـة أظافرنـا حتـى يومنـا هـذا. ال أنسـى والـدي وهـو يقـول لـي: افتخـر ألنـك مـن 

بالد الحرمين، واجعل وطنك وقادته نصب عينيك دائًما«.
حمد المسعد - إدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام

»المملكـة العربيـة السـعودية هـي المـاء الـذي نحيـا بـه، وهـي األكسـجين الـذي يجعـل 
قلوبنـا تنبـض. هـي األرض التـي تحملنـا، وهـي الوطـن الـذي ليس لـه بديـل. المملكة هي 

وطني وفداها روحي، ولو هناك ما هو أغلى من ذلك لفديتها به«.
عبداهلل القيسي - إدارة مصفاة جازان
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»وطنـي المملكـة العربيـة السـعودية يعنـي الكثيـر فـي مسـماه؛ فـي أرضـه، وفـي قيادتـه 
وشـعبه. هـو عمقـي العربـي واإلسـالمي، وهـو مـن صقـل هويتـي. لطالمـا كنـت فخـوًرا 

بإنجازاته الحديثة ورؤيته المستقبلية«.
خالد أبو سالم - إدارة التفتيش
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رؤية اململكة 2030:

عاٌم ثالٌث من اإلنجازات في الطريق إلى مستقبل زاهر
ونحــن نحتفــل باليــوم الوطنــي التاســع والثمانيــن للمملكــة 
العربيــة الســعودية، تلــوح فرصــة مثاليــة لتســليط الضــوء علــى 
مــا أحرزتــه المملكــة مــن تقدم في خطــة التحــوالت االقتصادية 

والثقافية التي تمثل صميم رؤية المملكة 2030.
وقــد ُصمــم اإلطــار الشــامل للبرامــج الــذي بــدأ فــي عــام 
2016م، بحيــث يعــّزز مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية، علــى 
المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعالمــي، وبالتالــي فــإن هــذا 
اإلطــار يتعامــل مــع المســتقبل، منتهــًزا فرصــه، ومواجًهــا 

تحدياته.

اقتصاد مزدهر ومتنوع
علــى الصعيــد االقتصادي، حققت المملكة مكاســب إيجابية 
فــي جهودهــا الراميــة لنقــل الصناعــة إلــى قطــاع التكريــر 
والمعالجــة والتســويق، وتنويع القطاع االقتصــادي في المملكة. 
وفــي هــذا اإلطار، ضاعفــت أرامكو الســعودية جهودها لتتجاوز 
حــدود التركيــز علــى إنتــاج النفــط والغــاز، فاســتحدثت فرًصــا 
جديــدة لألعمــال التجاريــة والتوظيــف واالســتثمار فــي قطــاع 
قــة  لطا ا لــي  مجا فــي  لتســويق  وا لجــة  لمعا وا لتكريــر  ا

البحــر األحمــر، بيــن كثبــان الصحــاري المتراميــة والجبــال 
الشــاهقة، يخطــط منظمــو المنطقة إلعطــاء الرياضــة، بما في 
ذلــك الرياضــات الخطــرة مثــل القفز المظلــي والتزلــج الهوائي، 
دوًرا بــارًزا ألســباب صحيــة وترفيهيــة. ولكــي يطلــع العالــم على 
لمحــة مــن هــذا التوجه الجديد، اســتضافت نيوم مســابقة لكرة 
ــو مــن  ــى ســاحل البحــر األحمــر فــي يولي القــدم الشــاطئية عل
هــذا العــام، حيــث ُدعــي إليهــا الرياضيــون مــن جميــع أنحــاء 

العالم للمشاركة.
وقــال المديــر العــام للرياضــة فــي نيــوم، جاســون هاربــورو، 
فــي مقابلــة مــع أحــد المطلعيــن علــى صناعــة الرياضــة: 
»اإلمكانــات هائلــة حًقا، ويمكــن للرياضة أن تكــون عاماًل مؤثًرا 
فــي دفــع عجلــة االقتصــاد، عندمــا تُســتثمر بشــكل صحيــح، 
ونحــن نريــد أن تكــون للرياضــة مكانــة رئيســة فــي حيــاة الناس، 

ونريد أن نجعل من سكان نيوم أفضل سكان العالم صحة«.

جودة الحياة وصناعة الفرص
ومــن حيــث الصحــة والترفيــه والثقافــة، فــإن نيــوم ليســت إال 
جــزًءا مــن الصــورة؛ فإضافــة إلــى التقــدم الصناعــي الــذي تــم 

بوب ليبلينغ

والكيميائيات.
ــال، ســّجلت شــركة صــدارة  للكيميائيــات  ــى ســبيل المث فعل
المشــتركة، التابعــة ألرامكــو الســعودية فــي الجبيــل، أرباًحــا 
المــواد  مــن  إنتاجهــا  مــن  الماضــي  العــام  خــالل  كبيــرة 
البالســتيكية المتطــورة، والكيميائيــات المتخصصــة لألســواق 

العالمية والمحلية. 
وفــي نهايــة عــام 2018م، اجتــازت صــدارة، بمجموعتهــا 
العالميــة، المكونــة مــن 26 معمــاًل كيميائًيــا،  اختبــار الموثوقيــة 
لــدى الدائنيــن، وهــو اختبــار أداء ُصمــم ليثبــت للمقرضيــن أن 
الشــركة يمكنهــا إنتــاج منتجاتهــا الموجهــة نحــو الســوق بأمــان، 
بمــا يعــادل أكثــر مــن 90% مــن طاقتهــا، ولمــدة 60 يوًمــا 
متتاليــة. وكانــت صــدارة أول مشــروع مشــترك تابــع ألرامكــو 
ــن أول  ــق م ــار الدقي ــاز هــذا االختب ــي اجتي الســعودية ينجــح ف
محاولــة رســمية. كمــا نجحــت صــدارة فــي وقت ســابق مــن هذا 
ــج  ــي برنام ــا ف ــق خارجــي العتماده ــاز تدقي ــي اجتي الشــهر، ف
الرعايــة المســؤولة، وهــو إنجــاز يُكــّرم التــزام صــدارة باألعمــال 
المســتدامة تحــت مظلــة االتحــاد الخليجــي للبتروكيميائيــات 

والكيميائيات.
وفــي قطــاع اإلنشــاءات والمبانــي، تبــدو الصــورة االقتصادية 

الوطنيــة مشــرقة، حيث تتلقــى المدن الســعودية دعًما مســتمًرا 
مــن اإلنفــاق الحكومــي واالســتثمار، فقــد أُعلــن عــن نحــو 150 
مشــروًعا إنمائًيــا فــي منطقــة تبــوك بقيمــة تربــو علــى 3 مليــار 
دوالر فــي نوفمبــر الماضــي. إضافــة إلــى ذلــك ُدّشــن أكثــر مــن 
600 مشــروع، تزيــد قيمتهــا علــى 4 مليــار دوالر فــي القصيــم، 
وأُزيــح الســتار عــن 200 مشــروع جديــد بقيمــة تزيد علــى مليار 

دوالر في حائل.

نيوم.. محور عالمي للتجارة
فــي الوقــت نفســه، يواصــل محــور رؤيــة المملكــة 2030 
تقدمــه، ونعنــي بذلــك مشــروع نيــوم الــذي تبلــغ قيمتــه 500 
مليــار دوالر، ويشــغل مســاحة 26500 كيلومتــر مربــع شــمال 
غــرب المملكة بالقــرب من مصــر واألردن. ويُعّد هذا المشــروع 
منطقــة اقتصاديــة مســتقلة لهــا أنظمتهــا ولوائحهــا وضرائبهــا 
الخاصــة، ولــه منظومــة خاصــة مــن االبتــكار والمعرفــة بوصفــه 
ــة  ــن المرحل ــاء م ــرر االنته ــن المق ــا للتجــارة. وم محــوًرا عالمًي

األولى من منطقة نيوم عام 2025م.
ونظــًرا للمــكان الطبيعــي الــذي تتميــز بــه نيــوم علــى ســاحل 

نحـو  ومطمئنـة  ثابتـة  بخطـى  تسـير  الحبيبـة  مملكتنـا  أرى  وأنـا  بالفخـر  »أشـعر 
المسـتقبل. وأشـعر أننـي كمخطـط صيانـة فـي معمـل الغـاز فـي البـري جـزء مـن خطـة 
التطويـر الطموحـة التـي تقـوم بهـا المملكـة. سـعيٌد جـًدا وأنـا أشـاهد وأعيـش التحـوالت 

المثمرة في تاريخ مملكتنا الحبيبة«.
فواز كعبي - معمل الغاز في البري

همة.. حتى القمة



همة.. حتى القمة

أسـتمد هويتـي  واعتـزازي، ومنهـا  السـعودية هـي مصـدر فخـري  العربيـة  »المملكـة 
وانتمائـي، ومحبتهـا فـي قلبـي قـد امتزجـت بآمالـي وأهدافـي فـي الحيـاة. وهـذا الوطـن 
المعطـاء قـد أنشـأني مـع جيـل مـن السـواعد المخلصـة للمجتمـع علـى قيـم ومبـادئ 

سامية، وحقوق قد كفلها لكل أفراد المجتمع«.
فيصل بن سلمان - إدارة أعمال الكمبيوتر

»وطنـي هـو القلـب النابـض بالحيـاة. وكلمـا ازددت عمـًرا، ازداد قلبـي لـه حًبـا ووالء. 
مملكتنـا شـأنها فـي النفـس عظيم، فهي األم، هـي الروح، هي الفخر واالعتزاز. أدامها اهلل 

لنا عًزا وشرًفا، وحفظها اهلل من كل مكر وسوء«.
ماجد المبارك - دائرة اإلنتاج في السفانية
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رؤية اململكة 2030:

عاٌم ثالٌث من اإلنجازات في الطريق إلى مستقبل زاهر
إحــرازه خــالل العــام الماضــي، ركــزت وســائل اإلعــالم فــي 
المملكــة والعالــم علــى الجانــب اآلخــر مــن رؤيــة 2030، حيــث 
الرئيســة  الثقافيــة  البرامــج  مــن  عــدًدا  المملكــة  أطلقــت 
المصممة لتحســين جــودة الحيــاة لمواطني المملكة. وسيُســهم 
تنفيــذ هــذه البرامــج إســهاًما بــارًزا فــي اقتصــاد المملكــة مــن 
حيــث توفيــر الوظائــف للمواطنيــن، وجــذب االســتثمار المحلــي 
واألجنبــي، وإنشــاء عديــد مــن الشــركات الجديــدة الصغيــرة 

ومتوسطة الحجم.
وتُعــّد الســياحة عنصــًرا مهًمــا فــي التحــول الثقافــي، وهنــاك 
ــي نفــس  ــان ف ــي هــذه اإلســتراتيجية يقع عنصــران رئيســان ف
المنظومــة الســياحية لمدينــة نيــوم، وهمــا مشــروع البحــر 
األحمــر ومنتجــع أمــاال الصحــي، وكالهمــا حقــق تقدًمــا كبيــًرا 

خالل العام الماضي.
ويعتمــد مشــروع البحــر األحمــر إســتراتيجية للســياحة 
والضيافــة ستُســهم فــي خلق مقصد ســياحي بالــغ الفخامة في 
أكثــر المواقــع الطبيعيــة جمــااًل وتنًوعــا فــي العالــم. وتضــم 
المنطقــة الواقعــة بيــن مدينتــي أملــج والوجــه الســاحليتين مــا 
يقــرب مــن 90 جزيــرة غيــر مأهولــة، وصحــاري شاســعة، 
وتضاريــس جبليــة مليئــة بالبحيــرات واألخاديــد البركانيــة. 

الترفيه والسياحة في أنحاء المملكة
وفــي الخريــف الماضــي، أعلنــت المملكــة عــن مشــروع ثالــث 
لتطويــر النظــام البيئــي فــي البحــر األحمــر وهــو مشــروع أمــاال، 
المنتجــع الســياحي فائــق الرفاهيــة الــذي يركــز علــى الســياحة 
ــّول  ــك مــن أنشــطة. ويم ــق بذل ــا يتعل ــة واالســتجمام وم الصحي
صنــدوق االســتثمارات العامــة مبدئًيــا هــذا المنتجــع الــذي 
ــع فــرص عمــل ذات قيمــة  ــع االقتصــادي ويصن سيشــجع التنوي

عالية.
ونقلــت صحيفــة عــرب نيــوز عــن المديــر التنفيــذي الجديــد 
لشــركة أمــاال، نيكــوالس نيبلــز، قوله: »تمثــل أماال تجربــة فريدة 
الصحيــة  الســياحة  فيهــا  تندمــج  حيــث  بالفخامــة،  تمتــاز 
ــة مــع مزيــج متناســق مــن الفنــون والثقافــة والعــروض  المتكامل

الرياضية«.
وقــد بذلــت المملكــة جهــوًدا واســعة النطــاق خــالل العــام 
ــه فــي أنحــاء المملكــة  ــارات الترفي ــة خي الماضــي لتوســعة رقع
وعلــى جميــع المســتويات. ويُعــّد مشــروع القديــة أحد المشــاريع 
الرئيســة فــي المنطقــة فــي هــذا اإلطــار، وهــو مدينــة ترفيهيــة 
ضخمــة قيــد اإلنشــاء بالقــرب مــن الريــاض، ستُســهم فــي جذب 

ــزوار  ــا سيســمح لل ــة، مم وسيشــجع المشــروع الســياحة البيئي
لهــذه  الثقافــي  والتــراث  الطبيعيــة  العجائــب  باستكشــاف 
بالثقافــة  البيئــة والعنايــة  المنطقــة الســاحلية مــع حمايــة 

المحلية.
وقــد أعلــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 
ســلمان، ولــي العهد، نائــب رئيس مجلس الــوزراء، وزيــر الدفاع، 
فــي عــام 2017م، أن مشــروع البحــر األحمــر مصمــم لوضــع 
معاييــر جديــدة للتنميــة المســتدامة، إلــى جانــب التميُّــز فــي 

خدمات الضيافة.
ومــن المقــرر أن تكتمــل المرحلــة األولــى مــن هــذا المشــروع 
بحلــول عــام 2022م، وأن يكتمــل المشــروع كلًيــا بحلــول عــام 
2030م. وسيُســهم المشــروع فــي خلــق عــدد كبيــر مــن فــرص 
العمــل الممّيــزة للمواطنيــن. ومــن أجــل تســريع وتيــرة توفيــر 
هــذه الفــرص، أعلنــت شــركة تنميــة البحــر األحمــر التابعــة 
للمشــروع، مؤخًرا، عن 120 منحة دراســية للطالب الجامعيين، 
الذيــن يدرســون تخصصــات تســاعد المشــروع، كمــا تدعــم 
ــن  ــر مقــرن ب ــة األمي ــح الدراســية المقدمــة لطــالب جامع المن
عبدالعزيــز برنامــج تعــاون مــع مدرســة إيكــول أوتيليــغ دو لــوزان 

في سويسرا، وهي من أقدم كليات الفندقة في العالم.

الســياح مــن مختلــف دول العالــم وتوفيــر خيــارات ســياحية 
محليــة للمواطنيــن الســعوديين، الذيــن كانــوا يقصــدون الخــارج 

لالستمتاع بمثل هذه األماكن.
وفــي هــذا اإلطــار، وّقعــت شــركة ســكس فالغــز، المشــغل 
ــب للعمــل فــي مشــروع  ــة، أول طل العالمــي للمتنزهــات الترفيهي
القديــة، حيــث ســيضم متنــزه الشــركة 28 لعبــة ركــوب ترفيهيــة، 

منها 12 لعبة وصفت بأنها محطمة لألرقام القياسية العالمية.
الجــذب  مــن عناصــر  القديــة عديــًدا  وســوف تحتضــن 
الترفيهيــة األخــرى، وســتوفر 17 ألــف وظيفة مجزيــة. وقال كبير 
اإلداريين التنفيذيين لشــركة القدية لالســتثمار، مايكل ريننجر، 
فــي مقابلــة على ســي إن بي ســي: »إن هــذا المشــروع عملة ذات 
وجهيــن؛ فنحــن مــن جهــة، نمنــح فرًصــا لخــوض تجــارب فريــدة 
وثريــة مــن خــالل الترفيــه والرياضــة والفنــون، ومــن جهــة أخــرى 
فإننــا نخلــق أيًضــا فرًصــا اقتصاديــة فــي شــكل وظائــف، وقــوة 
شــرائية، وجميــع أشــكال القــوة االقتصاديــة، مــن أجــل تحقيــق 

ذلك«.
ــا يقــرب مــن  ــدة لم ــة جدي ــارات ترفيهي ــة خي وســتقدم القدي
ثمانيــة ماليين شــخص في منطقــة الرياض، وحوالــي 20 مليون 

شخص من جميع أنحاء المملكة.

همة.. حتى القمة



»إننـي أشـعر بالفخـر فـي اليـوم الوطنـي للمملكـة العربية السـعودية، فهو يـوم االنتصار 
والتوحيـد، وهـو اليـوم الـذي نجح فيـه الملك عبدالعزيز آل سـعود، رحمه اهلل، في توحيد 
أرض المملكـة. إنـه يـوم يـزداد فيـه حبـي لوطنـي وإخالصـي لعملـي مـن أجـل هـذا الوطـن 

وقادته«.
محمد الدهيم - إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت

»وطني هو إرُث أجدادي، وحاضري الرائع، ومستقبل أبنائي. وطني عطاٌء وفخٌر وعّزة. 
ليـس هنـاك أعـز وأغلـى وأحـب مـن الوطـن، إنـه شـعور صـادق بالـوالء واالنتمـاء والتعهـد 

باإلنماء«.
آالء الشهاب - إدارة خدمات النقل والمعدات
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همة.. حتى القمة

احتفاالت اليوم الوطني في إثراء
الظهران - مرة أخرى ولعام آخر يصبح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 

العالمي محط أنظار ومزاًرا للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية، 
حيث تقاطروا عليه ليشهدوا الفعاليات العديدة والمتنوعة التي دارت في 
جنباته ومحيطه. وقد تنوعت تلك الفعاليات ما بين األلعاب النارية التي 

أضاءت سماء المنطقة الشرقية يومي األحد واإلثنين الماضيين، إلى 
العروض الموسيقية والترفيهية الحية، إلى األنشطة التعليمية والتثقيفية 

التي تستهدف مختلف الفئات العمرية. 



»تعنـي لـي المملكـة العربيـة السـعودية باختصـار الوطـن بـكل حروفـه؛ فحـرف الـواو هو 
وفـاء شـعبه وقادتـه، وحـرف الطـاء هـو طهـر هـذه األرض وطيبـة سـكانها، وحـرف النـون هو 

نقاء قلوب الناس فيه ونبل نفوسهم«.
صالح المغربي - مكتب إدارة المشاريع

»مملكـة السـالم تعنـي لـي الشـيء الكثيـر؛ األرض والتاريـخ، والعـزة والكرامـة، والحضـن 
الدافـئ لجميـع أبنائهـا. نهنـئ أنفسـنا بانتمائنـا لهـذا الوطـن المعطـاء، وطـن الخيـر 
واإلنسـانية، بقيـادة ملـك الحـزم والعـزم، وسـمو ولـي عهـده األميـن، وكل عـام ووطننـا فـي 

أمن وخير«.
ظافر آل نميس - إدارة خدمات الحفر وصيانة اآلبار
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همة.. حتى القمة

تصوير: حسن المبارك



»وطنـي المملكـة العربيـة السـعودية، حيـث فتحـت عينـي للمـرة األولـى، وخطـوت فيـه 
أولى خطواتي. هي موطني الذي أسارع فيه للمجد والعلياء، وهي الوطن الساحر الذي 
أدين له بالكثير. فعشت فخًرا للجميع يا وطني الحبيب، ويوًما وطنًيا سعيًدا للجميع«.

نجالء بن محفوظ - إدارة منع الخسائر

»المملكـة هـي الهـواء الـذي أتنفسـه والـدم الـذي يجـري فـي عروقـي. هـي الحيـاة التـي 
أعيشـها. وطنـي الحبيـب وفـر لـي التعليـم مـن مرحلـة ريـاض األطفـال إلـى أن أتممـت 
دراسـاتي العليـا، ومنحنـي وأسـرتي حيـاة كريمـة بـأن قـّدم لـي الفرصـة ألكـون جـزًءا مـن 

شركة ذائعة الصيت مثل أرامكو السعودية. وقد آن األوان ألرد الجميل لوطني«.
منال البواردي - الموارد غير التقليدية
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همة.. حتى القمة

احتفاٌل وفخٌر في أرجاء المملكة..
تصوير: محمد آل ابن الشيخ، وبريجيدو الكيدي
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همة.. حتى القمة

اجليل األول.. واإلسهام يف أضخم مشروع نفطي يف العالم..

قدامى التابالين يحكون قصة همة السعوديين 
منذ الخمسينيات

طريـــف - جيـــل كامـــل عمـــل فـــي صناعـــة النفـــط 
الســـعودية، منـــذ مطلـــع الخمســـينيات الميالديـــة، عملـــوا 
فـــي مهـــن مختلفـــة وظـــروف اســـتثنائية ومرحلـــة تغيـــر 
ــدر  ــى مصـ ــه إلـ ــت فيـ ــث تحولـ ــة، حيـ ــه المملكـ ــا وجـ فيهـ

موثوق للطاقة وأهم بلد نفطي في العالم.
مـــن بيـــن هـــؤالء خمســـة رجـــال قضـــوا زهـــرة أعمارهـــم 
فـــي مشـــروع خـــط التاباليـــن منـــذ عـــام 1951م، وهـــو 
الشـــريان النفطـــي األكثـــر شـــهرة فـــي العالـــم، حيـــث 
أصبحـــوا شـــهوًدا أحيـــاء علـــى  إســـهام أبنـــاء المملكـــة فـــي 
ـــي كل شـــبر مـــن  ـــة ف ـــات التنمي ـــاء لبن نهضـــة بالدهـــم، وبن

أراضيها.

أضخم خط نفطي
ـــي عصـــاه  ـــس الرويل ـــى هـــزاع قعي ـــام 1949م، رم ـــي ع ف
ــا  إبـــل أســـرته، بالقـــرب مـــن قريـــة  التـــي كان يرعـــى بهـ
بدنـــة شـــمال مدينـــة عرعـــر، لينضـــم إلـــى مخيـــم شـــركة 
كوريـــة عامـــاًل فـــي مشـــروع إنشـــاء خـــط أنابيـــب التاباليـــن، 

وتبدأ قصته مع هذا المشروع العمالق.
واليـــوم، بعـــد أن تجـــاوز الثمانيـــن عاًمـــا، يقـــول هـــزاع 
إنـــه عمـــل فـــي مهـــن كثيـــرة فـــي هـــذا المشـــروع، ال يتذكـــر 
معظمهـــا. ويوضـــح هـــزاع: »فـــي عـــام 1951م عملـــت فـــي 
ـــام 1963م،  ـــف ع ـــى طري ـــن عرعـــر إل ـــت م ـــم انتقل ـــة، ث بدن
وكانـــت خطـــوة كبيـــرة فـــي حياتـــي، حيـــث عملـــت فـــي مهـــن 
متعلقـــة بأعمـــال الحفـــر واإلنشـــاء لخـــط التاباليـــن، 
انطالًقـــا مـــن رأس تنـــورة ووصـــواًل إلـــى صيـــدا. بعـــد 
ـــت  ـــم تنقل ـــن، ث ـــك، التحقـــت بالعمـــل فـــي مطـــار التابالي ذل
بيـــن مهـــن مختلفـــة كان آخرهـــا العمـــل كلحـــام فـــي فـــرق 

الصيانة الفنية حتى تقاعدي في 1986م«.
وعـــن أول مرتـــب حصـــل عليـــه، يؤكـــد هـــزاع أنـــه لـــم 
يتجـــاوز تســـعين ريـــااًل فـــي مطلـــع شـــهر يوليـــو مـــن عـــام 
ــاة  ــه وحيـ ــر حياتـ ــذي غيـ ــب، الـ ــك المرتـ ــن ذلـ 1951م، لكـ
أســـرته، كان مجـــرد بدايـــة لتغيـــرات هائلـــة عاشـــتها 

مدينة طريف وأبناؤها.
يقـــول الرويلـــي عـــن هـــذه التغيـــرات: »اســـتمر الضـــخ 
فـــي خـــط التاباليـــن حتـــى عـــام 1990م، واســـتمرت 
التغيـــرات تطـــال المـــدن التـــي يمـــر بهـــا، وكان للمشـــروع 
تأثيـــرات كبيـــرة علـــى ســـكان المناطـــق الشـــمالية فـــي 
كل  فـــي  المستشـــفيات  افتُتحـــت  حيـــث  المملكـــة، 
ـــة  ـــن، باإلضاف ـــب التابالي ـــا أنابي ـــي عبرته المناطـــق الت

إلى المدارس والخدمات«.
وشـــهدت ســـنوات عمـــل هـــزاع الرويلـــي مواقـــف ال 

تُنســـى مـــن أهمهـــا زيـــارة الملـــك ســـعود بـــن عبدالعزيـــز، 
رحمـــه اهلل، لمشـــروع التاباليـــن فـــي طريـــف عـــام 1959م، 
وتفقـــده للمدينـــة والتطـــورات التـــي شـــهدتها، ولقـــاؤه 

بأبناء المنطقة.

600 سعودي في الستينيات..عوض الفياض
مـــن المدينـــة المنـــورة، قـــادت األحـــالم خضـــر عبـــداهلل 
مشـــروع  إلـــى  لالنضمـــام  طريـــف  إلـــى  درويـــش  آل 
ـــورة  ـــة المن ـــه غـــادر المدين ـــش أن ـــر آل دروي ـــن. يذك التابالي
مـــع والدتـــه بحًثـــا عـــن الـــرزق، لينتهـــي بهمـــا المطـــاف فـــي 
مدينـــة القريـــات، التـــي أنهـــى فيهـــا المرحلـــة االبتدائيـــة، 
ـــا عـــن لقمـــة العيـــش فـــي طريـــف. يقـــول آل  ليغادرهـــا بحًث
ــن  ــدة عاميـ ــن لمـ ــروع التاباليـ ــي مشـ درويـــش: »عملـــت فـ
منـــذ عـــام  1963م، كأميـــن مســـتودع مـــع أحـــد المقاوليـــن، 
لكـــن ســـرعان مـــا تـــم ضمـــي كموظـــف رســـمي فـــي شـــركة 

التابالين في قسم المحاسبة والمرتبات«.
ويؤكـــد آل درويـــش أن مشـــروع التاباليـــن فـــي تلـــك 
الســـنوات كان يعـــج بالموظفيـــن الســـعوديين، قائـــاًل: »أكثـــر 
مـــن 600 موظـــف ســـعودي كانـــوا يعملـــون فـــي محطـــة 

طريف في مطلع الستينيات«.

عمل جاذب ألبناء الشمال
وفـــي مرحلـــة كان االلتحـــاق فيهـــا بالســـلك العســـكري 
عرًفـــا ســـائًدا بيـــن أبنـــاء الباديـــة، قـــّرر عربـــي الدغمـــي أن 
ينضـــم إلـــى أول مخيـــم لفـــرق التاباليـــن بالقـــرب مـــن 
مســـقط رأســـه فـــي الجـــوف عـــام 1959م، حيـــث عمـــل فـــي 

نقطة اإلصالح رقم 1 في خط التابالين.
ــة،  ــاء بمحـــض الصدفـ ــرار جـ ويقـــول عربـــي إن ذلـــك القـ
ويضيـــف أن العمـــل فـــي التاباليـــن أصبـــح جاذًبـــا لمعظـــم 
أبنـــاء المناطـــق الشـــمالية فـــي الســـتينيات، وأن الحيـــاة 
انقلبـــت فـــي مســـقط رأســـه رأًســـا علـــى عقـــب. يقـــول 
الدغمـــي: »كنـــا نســـبر هـــذه الصحـــراء لســـنوات طويلـــة، وكان 
الســـعوديون ينتشـــرون علـــى طـــول هـــذا الخـــط، ويتوزعـــون 

بين أعمال الصيانة واللحام، والحفر و منع التسريبات«.

مجتمع حيوي كخلية نحل
ــى  ــد علـ ــاة جديـ ــط حيـ ــن نمـ ــروع التاباليـ ــرض مشـ وفـ
العشـــرات مـــن الكـــوادر الســـعودية التـــي التحقـــت بـــه 
مبكـــًرا. مـــن بيـــن هـــؤالء كان ضيـــف اهلل العنـــة الرويلـــي، 
الـــذي وطـــأت قدمـــاه مســـتودعات التاباليـــن شـــرق طريـــف 
أول مـــرة خريـــف عـــام 1965م، ليصبـــح الحًقـــا الناظـــر 

اإلداري لكافة المستودعات في غضون عشر سنوات. 
ــم  ــى اآليـــس كريـ ــوا علـ ــم تعرفـ ــول ضيـــف اهلل إنهـ ويقـ
والســـينما ومالعـــب الجولـــف والهمبرجـــر، وإن المدينـــة 
الوادعـــة تحولـــت إلـــى خليـــة نحـــل ومجتمـــع حيـــوي، يضـــم 
عشـــرات الجنســـيات مـــن كافـــة أنحـــاء العالـــم«. كمـــا ذكـــر 
ضيـــف اهلل أن أعـــداد الموظفيـــن فـــي التاباليـــن وصلـــت 
إلـــى أكثـــر مـــن 900 موظـــف عـــام 1965م، معظمهـــم مـــن 
الســـعوديين. ويضيـــف ضيـــف اهلل أن مشـــهد إســـدال 
ــت  ــاًل: »كنـ ــًرا، قائـ ــه كثيـ ــر فيـ ــروع أّثـ ــى المشـ ــتار علـ السـ
شـــاهًدا علـــى إزالـــة محطـــات الضـــخ بشـــكل نهائـــي عـــام 
ومواقـــع  القديـــم  اإلســـكان  آثـــار  واختفـــاء  2006م، 
المســـتودعات، لكنـــي شـــعرت بحبـــور كبيـــر مـــع عـــودة 
أعمـــال أرامكـــو  الســـعودية فـــي المنطقـــة عبـــر مشـــاريع 
ـــر التقليـــدي فـــي وعـــد الشـــمال، ألنهـــا  اكتشـــاف الغـــاز غي

تزرع ثقافة العمل والجودة واإلنتاج واالنضباط«.

أول هاتف السلكي في الشمال
فــي عــام 1970م، تســلّم كامــل فجــر الرويلــي أول هاتــف 
ــف جــزًءا  ــه، إذ كان هــذا الهات الســلكي يشــاهده فــي حيات
التابعــة ألعمــال الصيانــة  مــن عملــه كمديــر للمخــازن 
والتمويــن لمشــروع التاباليــن فــي طريــف. يذكــر كامــل أنــه 
ــف،  ــن مطــار طري ــرب م ــات بالق ــع األربعيني ــي مطل ــد ف ُول
وانضــم إلــى الشــركة عــام 1953م. ويضيــف كامــل: »عملــت 
فــي مستشــفى التاباليــن كعامــل نظافــة، ثــم أصبحــت 
مديــًرا  للمخــازن فــي الســبعينيات فــي كلٍّ مــن رفحــاء 

وعرعر والقيصومة وطريف، وفي األردن«.
ــه  ويســتذكر كامــل التغيــرات الكبيــرة التــي شــهدها جيل
مــن الــرواد الســعوديين فــي قطــاع النفــط، حيــث بــدأت 
مظاهــر الحيــاة تتغيــر فــي طريــف منــذ الخمســينيات، 
ــم  ــن، ث ــوت الطي ــى بي ــوت الشــعر إل ــا مــن بي ــاًل: »انتقلن قائ
إلــى منــزل حديــث بعــد حصولــي علــى قــرض الســكن 
الممــول مــن التاباليــن فــي الســبعينيات، واحتــوت منازلنــا 
المحــالة  الميــاه  أن  مرة، كمــا  ألول  التكييــف  أجهــزة 

أصبحت متوفرة في طريف مبكًرا«.

نادي قدامى التابالين
ــار  ــا خاًصــا بكب ــدة نادًي وفــي طريــف، أسســت هــذه البل
متقاعــدي مشــروع التاباليــن، حيــث تبّقــى منهــم مــا يقــرب 
ــوم  ــاة، يجتمعــون كل ي ــى قيــد الحي مــن تســعة موظفيــن عل

خميــس الســترجاع تاريــخ هذا المشــروع العمــالق، وتعريف 
األجيــال الجديــدة بــدور الســعوديين فــي بواكيــر أعمــال 

تشييد النهضة التنموية في مطلع الخمسينيات.
ويقــول محافــظ طريــف، بــدر نجــر العتيبــي، أن هــذا 
النــادي يعيــد ســرد قصــة قدامى موظفــي التاباليــن بصورة 
ترســخ جهــود أبنــاء الوطــن المبكــرة للعمــل فــي صناعــة 
ــف  ــل الشــاب. ويضي ــة للجي ــم دروس مجاني النفــط، وتقدي
العتيبــي: »هــؤالء يعكســون حجــم الصعوبــات التــي عاشــها 
الجيــل األول مــن القــوى العاملــة الســعودية، وكيــف تجاوزوا 

تحديات كبيرة وغير مسبوقة«.
كمــا نــوه العتيبي، أحــد أبناء طريــف، أن مشــروع التابالين 
طالــت تأثيراتــه كافــة مناحــي الحيــاة،  ويتضمــن ذلــك وصول 
الميــاه إلــى المنــازل، وبنــاء المــدارس ودعــم مســيرة التعليــم، 
واإلســهام فــي تخطيــط المــدن التــي كانــت تنمو علــى ضفاف 

الشريان النفطي األشهر في تاريخ العالم.

»الوطن هو الهوية التي يصحبها اإلنسان معه أينما ذهب، وهو األصل والمنبع وليس 
مجـرد ورقـة أو جنسـية يتداولهـا اإلنسـان فـي حياتـه. الوطـن ال يشـعر بـه إال اإلنسـان 
المحـب لوطنـه والمخلـص لـه، فاإلنسـان بـال وطـن كالجسـد بـال روح، وهـو أغلـى شـيء 

يملكه اإلنسان، فهو الحضن الذي يرتمي فيه كل أبناء شعبه«.
حسين سليمان - إدارة مشروع أميرال للبتروكيميائيات

هزاع قعيس

ضيف اهلل العنة

كامل الرويلي

عربي الدغمي

خضر آل درويش

»أنا إيطالي ومضى على عملي وإقامتي في المملكة ستة أعوام، إال أن حسن االستضافة 
التـي لقيتهـا مـن هـذا البلـد وشـعبه جعالنـي أراه بمثابـة الوطـن، كمـا أن طبيعتـه الخالبـة 
وإرثه التاريخي أثارا شـغفي نحو االستكشـاف، وقاداني لخوض رحالت صحراوية في أكثر 

المناطق جمااًل وعزلة برفقة أصدقاء أو أشخاص يشاركونني الشغف ذاته«.
لوكا بيوكيوليني - إدارة مبيعات التجزئة في الشركة



»المملكة العربية السـعودية هي وطني وعنوان األمان ورمز الوئام ورسـالة السـالم، هي 
سندي وملهمي ومصدر قوتي وعنوان سعادتي. دمت يا وطني بكل حب وسالم وأمان«.

علي القحطاني - إدارة التصنيع وأساليب التحكم

»الحيـاة هنـا تجربـة مثريـة للغايـة، كمـا أنـه أصبـح لـدي متسـع مـن الوقـت ألكـون أكثـر 
قرًبـا مـن اآلخريـن. لقـد ترعرعـُت وعشـُت فـي لنـدن عاصمـة المملكـة المتحـدة ، وعلـى 
الرغـم مـن أنهـا مـكان يبعـث علـى النشـاط والحيويـة، إال أن الحيـاة هنـاك تفتقـد البعـَد 

الحميَم في العالقات اإلنسانية«. 
بيليز تجيرلي - إدارة االتصال المؤسسي

متكني املرأة السعودية عبر تاريخ الشركة..

أرامكو السعودية تصنع الفرص
وتقود مسيرة التغيير

ســعت أرامكــو الســعودية نحــو تعزيــز مكانــة المــرأة 
الســعودية فــي الشــركة، وفتحــت لهــا أبواًبــا لــم تُطــرق مــن 
قبــل، كمــا وهبــت لهــا فرًصــا مهنيــة متنوعــة فــي مختلــف 
قطاعــات أعمالهــا، ووفــرت لهــا فرًصــا هائلــة مــن التعليــم 
ــة بــأن  واالبتعــاث إلكمــال الدراســة خــارج المملكــة، مؤمن
المــرأة الســعودية تســتحق أن تُوجــد دوًمــا فــي أعلــى 
ــت أرامكــو الســعودية وســتظل ملهمــة  القمــة، وهكــذا كان
للجميــع، بوقوفهــا إلــى جانــب المــرأة الســعودية وتمكينها، 

من خالل زرع الثقة بقدراتها وتوفير الدعم الالزم لها.
وقـد كانـت أرامكـو السـعودية حاضـرة علـى الـدوام فـي 
اإلسـهام فـي تحقيـق النجـاح للكـوادر النسـائية، وتعزيـز 
مشـاركة المـرأة فـي بيئـات األعمـال، وتشـجيع التغييـر 
اإليجابـي، وتبنـي نهـج يستشـرف المسـتقبل. فعلـى سـبيل 

سارة مطر
تصوير: محمد آل ابن الشيخ، ومؤيد القطان، 

وعبداهلل الشمري، وبريجيدو الكيدي، ونادية بوعبيد
المثـال، احتفـت الشـركة، مؤخـًرا، ممثلـة بقسـم تطويـر 
المـرأة وتعزيـز التنوع فـي إدارة التطوير اإلداري والمهني، 

بيوم المرأة العالمي.
ر مجلـس البتـرول العالمـي أن الكـوادر النسـائية  ويُقـدِّ
تسـتأثر بنسـبة تبلـغ 22% مـن القـوى العاملـة فـي قطـاع 
النفـط والغـاز علـى مسـتوى العالـم، ولكـن نسـبتها تبلـغ 
10% فقـط مـن القـوى العاملـة فـي القطـاع نفسـه فـي 

مجلس التعاون الخليجي.
عـدد  الشـركة  األخيـرة، ضاعفـت  السـنوات  وخـالل 
النسـائية، حيـث  الكـوادر  بهـا  التـي تضطلـع  الوظائـف 
عملـت علـى تذليـل الصعوبات التي قد تعتـرض موظفاتها 
فـي العمـل الميدانـي، ممـا أسـفر عنـه عمـل عـدد مـن 
والمواقـع  المعامـل  فـي  بتـرول  الموظفـات كمهندسـات 
الميدانيـة. إلـى جانـب ذلـك، تـم تعييـن أول امـرأة فـي 
مجلس إدارة الشـركة، هي السـيدة لين الفرتي إلسـنهانز، 

وذلك في أبريل من عام 2018م.

محاميات وعالمات أبحاث

وتعكـف عالمـات فـي مراكـز البحـوث والتطويـر التابعـة 
للشـركة، علـى إجـراء أبحـاث مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى نقلـة 
نوعيـة، حـول اسـتخالص ثانـي أكسـيد الكربـون واسـتغالله 
وتخزينـه، وتكريـر النفـط، وإنتـاج الكيميائيـات، كمـا تعكـف 
أعمـال  ابتـكار  علـى  السـعوديات  المخترعـات  مـن  عـدد 

ومنتجات نوعية جديدة.
درجـة  علـى  الحاصلـة  الدوسـري  نـورة  أصبحـت  كمـا 
والقانـون  الدولـي  التجـاري  القانـون  فـي  الماجسـتير 
والحوكمـة، أول محاميـة تحصـل علـى توكيـل رسـمي لتمثيـل 

أرامكو السعودية والدفاع عنها رسمًيا أمام محاكم العمل.
باإلضافـة إلـى ذلـك، تشـَغل عديـد مـن موظفـات أرامكـو 
السـعودية مناصـب قيادية متنوعة في مختلـف إداراتها، وإن 
دل ذلـك علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى التقـدم الـذي أحرزتـه 
الشـركة فـي مسـيرة تمكيـن المـرأة، حيـث ال تـزال أرامكـو 
السـعودية تسـعى جاهدة إلى جذب الكوادر النسـائية لقطاع 
الطاقـة، وتحقيـق التـوازن األمثـل لالسـتفادة مـن مخـزون 

الكفاءات بين الجنسين.

83% من وظائف الشركة 
متاحة للنساء

الوقـت  فـي  المـرأة  توظيـف  معـدالت  أن  الفًتـا  ويبـدو 
الحالـي غير مسـبوقة في الشـركة، حيث شـهد نظـام العمل، 
مؤخًرا، عديًدا من التغييرات التي أسـهمت في إتاحة نسـبة 
أكثـر مـن 83% مـن الوظائـف للكـوادر النسـائية فـي أرامكـو 
السـعودية، وتوفيـر الفـرص لهـن للتعلم فـي القطاعين الفني 
والمهنـي. كمـا أسسـت الشـركة أكاديميـة للقيـادة الوطنيـة، 
وهـي أول أكاديميـة مهنية ترعى الكوادر النسـائية في قطاع 
النفـط والغـاز، حيـث تُسـتخدم أفضـل التقييمـات وتحليـل 
البيانـات للتعجيـل بصعـود المزيد مـن الكوادر النسـائية إلى 
المناصـب القياديـة. وبهـذا تسـتثمر أرامكـو السـعودية فـي 
هـذا  وتعـّزز  المسـتويات،  عبـر جميـع  النسـائية  كوادرهـا 

االستثمار في كل مرحلة من مراحل مسيرتها الحافلة.
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»هـذا البلـد يعنـي لـي التحديـات واإلنجـازات، والمغامـرة والصداقـة، والفرصـة الختبـار 
ثقافـة غنيـة ومتنوعـة وتاريـخ مشـوق. إنـه يعني رؤيـة العالم من زاويـة مختلفة، وال يوجد 
توقيت أفضل من اآلن ألكون فيه هنا، فهو يترقب تغيرات إيجابية أرى أثرها على نفوس 

الشباب الذين يتطلعون بحماس نحو المستقبل«.
ماركو فيكولي - إدارة األعمال الجيولوجية

مي املزيني تقّدم خالصة ثالثة 
عقود من العمل يف الشركة:

رحلتي كانت محفوفة بالتحديات، 
وأؤمن بالجيل الجديد من 

الشابات في الشركة

علــى مــدى ثالثــة عقــود مــن الزمــن تقريًبــا، عملت مي 
صالــح المزينــي فــي عديد مــن الوظائــف وتســنمت عدًدا 
مــن المناصــب، ومــن بيــن ذلــك عملهــا مديــرة إلدارة 
السياســات العامــة واألنظمــة فــي أرامكــو الســعودية، 
وتوليهــا إدارة فريــق رفيــع المســتوى مــن المستشــارين 
اإلســتراتيجي  التحليــل  مركــز  فــي  يعملــون  الذيــن 
ومســاندة القــرار فــي الشــركة، حيــث يقومــون برصــد 
ومتابعــة السياســات العامــة واألنظمــة، وتقديــم األبحــاث 
والدراســات، ووضــع اإلســتراتيجيات والتوصيــات بشــأن 
القضايــا ذات التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر علــى كلٍّ 

من المملكة وأرامكو السعودية.
التحقــت المزينــي بالعمــل لــدى أرامكــو الســعودية قبل 
29 عاًمــا علــى وجــه التحديــد، ولكنهــا تــرى أن خدمتهــا 
تمتــد ألكثــر مــن ذلــك، حيــث أنهــا نشــأت فــي الحــي 
الســكني التابــع للشــركة. وكانــت مي ضمــن أول مجموعة 
مــن الموظفــات الالتــي ابتُعثــن من قبل الشــركة للدراســة 
فــي الخــارج، حيــث حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة واليــة إنديانــا األمريكيــة 

عام 1985م.
وقــد التقــت »القافلة األســبوعية« بمــي المزيني 
أثنــاء االحتفــاء بتقاعدهــا مــن الشــركة، الــذي نُظــم 
مؤخــًرا، فــكان هــذا الحــوار الــذي أشــارت مــن خاللــه 
ــي  ــو الســعودية، الت ــر ألرامك ــن بالكثي ــا تدي ــى أنه ــي إل م
ــر رأس المــال  ــز الشــباب وتطوي ألهمــت حماســها لتحفي

البشري.
•  مــن اختــار لــك طريــق العمــل فــي أرامكــو الســعودية، 

وكيف تجدين رحلتك منذ بدايتها حتى ختامها؟
لــي أحــد طريــق العمــل فــي أرامكــو  لــم يختــر   -
الســعودية، كل مــا حــدث أنــه كان هنــاك انجــذاب طبيعي 
بينــي وبيــن الشــركة، فكنــت مــن الجيــل الثانــي الــذي 
يعمــل فيهــا، ولــم أكــن حينهــا أعــرف شــركة أخــرى 
غيرهــا. وعلينــا أن نتذكــر أن أرامكــو الســعودية تُعــد مــن 
أفضــل الشــركات فــي المملكــة مــن حيــث توفيــر فــرص 

العمل للمرأة.
أمــا بالنســبة لمســيرتي المهنيــة، فأعتــرف بأننــي مثــل 
عــدد كبيــر مــن الموظفيــن، قــد مــررُت بأوقــات بــدت لــي 
قاســية، وأخــرى كانــت فــي منتهــى الروعــة، وجميــع هــذه 
التجــارب أســهمت فيمــا حظيــُت بــه مــن تعلــم وتطــور، 

وأنا فخورة بكل ما مررُت به.
•  ســاندت أرامكــو الســعودية منــذ نشــأتها المــرأة حتــى 
تبــوأت أعلــى المناصــب فــي الشــركة، واآلن تجنــي 
الشــركة ثمــار مــا قامــت بــه، حيــث مّهــدت للمــرأة 
الطريــق إلــى النجــاح. مــا هــي رؤيتــك للنهــج الــذي 

اتبعته الشركة مع موظفاتها؟
- كانــت أرامكــو الســعودية وال تــزال رائــدة بــال منــازع 
فــي توفيــر الفــرص للمــرأة فــي المملكــة منــذ أوائــل 
الســتينيات فــي القــرن الماضــي. وال يمكــن لنــا أن ننكــر 
كيــف أســهمت الشــركة فــي دفــع عجلــة التقــدم بالنســبة 

للمرأة في المملكة.
أشــعر بالفخــر حيــن أرى عــدًدا كبيــًرا مــن الموظفــات 
الشــابات الحاصــالت علــى شــهادات دراســية فــي أدق 
المجــاالت العلميــة والتقنيــة. هــذا الجيــل يشــعرني بأنــه 
أرامكــو  برؤيــة  فخــورة  وأنــا  كبيــًرا،  تحدًيــا  يشــّكل 
الســعودية وهــي تســتفيد مــن اســتثمارها فــي الشــباب، 
كمــا أننــي علــى ثقــة مــن أن هــذا الجيــل ســوف يقــود 

سارة مطر

الشــركة إلــى آفــاق أوســع، ويســاند جهودهــا فــي التوســع 
والتكامل اإلستراتيجي حول العالم.

الشــركة  فــي  بالعمــل  التحقــن  الالتــي  •  الرائــدات 
رايــة  فــي اإلشــراق، وحملــن  أعطيــن صــورة غايــة 

عظيمة، ماذا يمكن أن تقولي عنهن؟
- هــؤالء الرائــدات هــن األســاطير الحقيقيــة الالتــي 
ســمحن لنــا بالوقــوف علــى أكتافهــن. هــن ونحــن عملنــا 
فــي تلــك الفتــرة البعيــدة حيــث لــم نحــظ بإرشــاد مــن 
ســيدات ســبقننا في العمل كــي نتعلم ونتخطــى الصعاب، 
ولهــذا فأنــا أشــعر باالمتنــان لهــن، حيــث قاســين الكثيــر، 
ولكــن فــي مقابــل ذلــك كانــت إنجازاتهــن كبيــرة للشــركة. 
وأذكــر علــى ســبيل المثــال مــن بيــن الموظفــات الرائــدات 
ســلوى الحســيني ونائلــة موصلــي ومنيــرة موصلــي، مثــل 
هــؤالء النســاء البــارزات حققــن الكثيــر، وأنــا واثقــة مــن 
ــد  ــد سيســتمر فــي حمــل الشــعلة ويمّه ــل الجدي أن الجي

الطريق للجيل الذي سيأتي من بعده.
•  مــا نصيحتــك للموظفــات الشــابات الالتــي التحقــن 
و  أ بتــرول  ت  كمهندســا لشــركة  ا فــي  لعمــل  با
جيولوجيــات أو غيــر ذلــك من أعمــال كانت مقصورة 

على الرجل؟
- أؤمــن بالجيــل الجديــد مــن الشــابات الالتــي يعملــن 
كجيولوجيــات أومهندســات بتــرول أو أخصائيــات فــي 
البيئــة. لقــد حظيــن بفــرص عظيمــة للتقــدم، كمــا أن 
عــن  تختلــف  التــي  التحديــات  مــن  عــدًدا  أمامهــن 
تحدياتنــا، وأنــا فخــورة بهــن وبوجودهــن فــي أرامكــو 
الســعودية، ومتأكــدة بــأن الشــركة والوطــن فخــوران بهــن 

أيًضا.
وأودُّ أن أنصحهــن بتحديــد مرشــد لهــن مــن النســاء 
ليســاعدنهن فــي إدخــال المنظــور األنثــوي فــي األعمــال 
التــي يقمــن بهــا، باإلضافــة إلــى التعلــم مــن التجــارب 
ألنهــا ذات قيمــة وتوســع مــن آفــاق اإلدراك، كمــا أوصــي 
بإنشــاء قســم يقــوم بإرشــاد الموظفــات، وذلــك مــن أجــل 
الــدروس  مــن  القّيمــة، واالســتفادة  الخبــرات  تبــادل 
الســابقة، واستشــارة الموظفــات الالتــي ســبقن إلــى 

العمل في الشركة.
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»كونـي سـعودية كان دائًمـا مصـدر اعتـزاز لـي، فقد قـّدم لي هذا البلد الكثيـر، وكل ما أنا 
عليـه اليـوم أديـن بـه لهذا البلد العظيم وألسـرتي. فقد مكننا وعّلمنـا أن الطموح يتجاوز 
عنـان السـماء. وهـا قـد حانـت سـاعة الصفـر لنـا لنتألـق ونثبـت للعالـم أجمـع أن المـرأة 

السعودية واحدة من بين األقوى على مستوى العالم«.
داليا المسلم - إدارة مصادر الطاقة المتجددة



»المملكة تحمل أكثر من معنى بالنسبة لي، إال أن أبرزها هما الحراك واالحترام. فهذا 
البلد لديه شعب متهيئ لمستقبل متغير، ومحافظ في الوقت ذاته على احترامه لتقاليد 
الماضـي. لقـد شـهدت بنفسـي فـي سـنوات معـدودة تطـورات مهمـة فـي عـدة مجـاالت، إال أن 

تاريخ المملكة وثقافتها مازاال حاضرين ولهما بصمتهما في هذه التطورات«.
جوزيف كامبوس - الشؤون القانونية

»الوطـن حـب ووالء وانتمـاء. آمالنـا تتجـه إليـه، وطموحاتنـا ترتبـط بـه. الوطـن هـو 
الماضـي العريـق، والحاضـر المشـرق والمسـتقبل الواعـد. كلنـا نفخـر أن نكـون مـن أبنـاء 

هذا الوطن وأن نكون جزًءا فاعاًل في تطوره وازدهاره وتحقيق رؤيته للمستقبل«.
والء طحالوي - مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي

مبادرة أرامكو السعودية تسجل رقًما قياسًيا بأكثر من ١١ مليون مشاهدة

قصة فتى سعودي يسافر عبر الزمن 
حاماًل رسالة األجيال..

الظهـــران - احتفـــاء بذكـــرى اليـــوم الوطنـــي الســـعودي، 
أنتجـــت أرامكـــو الســـعودية فلًمـــا قصيـــًرا بغـــرض عرضـــه 
ـــى شـــبكات  ـــه عل ـــة، وتداول ـــى محطـــات التلفـــاز الوطني عل
الشـــهرين  ر  مـــدا وعلـــى  االجتماعـــي.  لتواصـــل  ا
الماضييـــن، توجهـــت أطقـــم التصويـــر لمدينتـــي الظهـــران 
والريـــاض لتمثيـــل مشـــاهد مـــن تاريـــخ المملكـــة فـــي هـــذا 
الفلـــم القصيـــر، الـــذي يـــروي ومضـــات مـــن تاريـــخ 
المملكـــة الممتـــد إلـــى 89 عاًمـــا مضـــت، مـــن خـــالل 
عينـــي فتـــى ســـعودي يســـافر عبـــر الزمـــن، حامـــاًل معـــه 
رســـالة مـــن مؤســـس المملكـــة الملـــك عبدالعزيـــز آل 
ــلمان بـــن  ــا إلـــى الملـــك سـ ســـعود، رحمـــه اهلل، ليوصلهـ

سكوت بالدوف

عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل.

قصة رائعة من وراء الستار
إدارة  فـــي  العامـــة  العالقـــات  أخصائـــي  وتولـــى 
االتصـــال المؤسســـي، أنـــس القاضـــي، مســـؤولية مشـــروع 
ـــا إلـــى جنـــب مـــع زميليـــه فـــي  التصويـــر، حيـــث عمـــل جنًب
ـــاج  الفريـــق حاتـــم الفايـــز ونـــور القضيـــب، مـــع قســـم اإلنت
اإلعالمـــي وغيـــره مـــن الجهـــات ذات العالقـــة، للتعاقـــد 
ـــم،  ـــالم، وإعـــداد تصـــور عـــام للفل ـــاج األف ـــع شـــركة إلنت م
واستكشـــاف مواقـــع التصويـــر، والتنســـيق مـــع الجهـــات 

الحكوميـــة، وتشـــكيل طاقـــم عمـــل مـــن الســـعوديين 
الموهوبين ليشاركوا في إعداد الفلم.

ــول  ــة حـ ــالة قويـ ــم رسـ ــل الفلـ ــي: »يحمـ ــول القاضـ يقـ
ــي  ــريعة التـ ــورات السـ ــة، والتطـ ــق للمملكـ ــخ العريـ التاريـ
ــن  ــة مـ ــل القصـ ــد. وال تقـ ــتقبلها الواعـ ــا، ومسـ ــرت بهـ مـ

وراء تصوير الفلم روعة عن الفلم نفسه«.
ويضيـــف: »يلعـــب دور الشـــخصية الرئيســـة فـــي الفلـــم 
حقبـــة  مـــن  فينتقـــل  الزمـــن،  عبـــر  يســـافر  طفـــل 
الثالثينيـــات إلـــى الوقـــت الحاضـــر، لـــذا كان علينـــا التأكـــد 
الشـــخصيات،  ترتديهـــا  لتـــي  ا المالبـــس  أن  مـــن 
والســـيارات التـــي يقودونهـــا، مطابقـــة للحقبـــة الزمنيـــة 

التـــي يصورهـــا الفلـــم. وهكـــذا قمنـــا بتغييـــر الثـــوب الـــذي 
ارتداه الطفل سبع مرات خالل الفلم«.

رصد التغّير عبر العقود
ــه تغييـــرات  ــان فـــي طياتـ ويحمـــل كل عقـــد مـــن الزمـ
ـــى فـــي  ـــا المجتمـــع الســـعودي. ويظهـــر الفت ـــرة مـــّر به كبي
المشـــهد االفتتاحـــي وهـــو يتســـلم رســـالة مـــن الملـــك 
المؤســـس، رحمـــه اهلل، ليجـــد نفســـه بعدهـــا فـــي عـــام 
1938م عنـــد بئـــر الخيـــر فـــي الظهـــران مـــع االكتشـــاف 
األول للنفـــط فيـــه. ثـــم مـــع بدايـــة حقبـــة الخمســـينيات، 
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»المملكـة العربيـة السـعودية هـي األم، وتعنـي لـي العـز والمجـد والرفعـة، وهـي فخـري 
بيـن بلـدان العالـم، وهـي األمـان والطمأنينـة والمجـد، وهـو المـكان الـذي نلجـأ إليـه 

ونحميه«.
حسام الغامدي - إدارة مصفاة جازان

الـــذي جلبـــه  العميـــم  الخيـــر  وفـــرة  الطفـــل  يشـــهد 
ـــة  ـــدت حرك ـــث تزاي اكتشـــاف النفـــط لمـــدن المملكـــة، حي
الســـيارات بيـــن ضواحيهـــا، وأُنشـــئت أولـــى مـــدارس 

البنات فيها.
وينتقـــل المشـــهد إلـــى ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي، 
حيـــث الحضـــور المتنامـــي للمملكـــة فـــي مجـــال العلـــوم، 
مـــن خـــالل مكالمـــة هاتفيـــة لرائـــد الفضـــاء األميـــر 
ســـلطان بـــن ســـلمان  أجراهـــا مـــن الفضـــاء مـــع الملـــك 
ــًرا،  ــه اهلل. وأخيـ ــعود، رحمـ ــز آل سـ ــن عبدالعزيـ ــد بـ فهـ
يلتقـــي الفتـــى بالملـــك ســـلمان، حفظـــه اهلل، عـــام 2019م 

في مركز إثراء ليسلمه رسالة المؤسس.

طاقات الشركة.. وخبرة هوليوود

ـــم تخطيًطـــا وتنســـيًقا  ـــب كلُّ مشـــهد فـــي الفل وقـــد تطلّ
ولويـــس  الســـعودية،  أرامكـــو  مـــن  كلٍّ  بيـــن  دقيقيـــن 
جيـــرارد، وهـــو أحـــد صنـــاع األفـــالم فـــي هوليـــوود، 
والجهـــات الحكوميـــة فـــي الســـعودية. وكانـــت أيـــام العمـــل 
ــر  ــم التصويـ ــا طاقـ ــل فيهـ ــا كان يعمـ ــًرا مـ ــة، وكثيـ مضنيـ
وموظفـــو الشـــركة مـــن الســـاعة الرابعـــة صباًحـــا وحتـــى 

منتصف الليل.
يقـــول أنـــس القاضـــي بهـــذا الصـــدد: »كلُّ مـــا فـــي 
ـــب تحضيـــرات كبيـــرة، فتصويـــر مشـــاهد مـــن  ـــم تطلّ الفل

ســـبعينيات وثمانينيـــات القـــرن الماضـــي لـــم يكـــن باألمـــر 
إيجـــاد موقـــع مالئـــم  الهيـــن، حيـــث توجـــب علينـــا 
والعديـــد مـــن الممثليـــن المســـاندين، وكان علـــى الجميـــع 
القـــرن  وثمانينيـــات  مـــن ســـبعينيات  أزيـــاء  ارتـــداء 

الماضي«.

اإلتقان.. باستحضار التفاصيل
وقضـــى الفريـــق ســـاعات طويلـــة فـــي التحضيـــر 
للفلـــم، والبحـــث فـــي أدق التفاصيـــل والتحقـــق منهـــا، 
بـــدًءا مـــن شـــكل علـــب المشـــروبات الغازيـــة المناســـب 

للحقبـــة الزمنيـــة، وانتهـــاًء باللـــون الصحيـــح لالفتـــات 
مـــدارس البنـــات فـــي الخمســـينيات. يقـــول القاضـــي: 
»هـــذا العمـــل هـــو نتـــاج جهـــد جماعـــي، ولـــم يكـــن مـــن 
الممكـــن إنجـــازه مـــن دون التعـــاون وااللتـــزام الـــذي 

أظهره عديد من األشخاص واإلدارات في الشركة«.
وقـــد آتـــى هـــذا االهتمـــام بالتفاصيـــل أُكلـــه، إذ قـــرر 
التلفزيـــون الســـعودي وشـــبكة العربيـــة عـــرض الفلـــم فـــي 
ـــذي يوافـــق 24 محـــرم )23  ـــي الســـعودي، ال ـــوم الوطن الي
ســـبتمبر(، كمـــا تناقلـــت شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي 
نســـخة أطـــول قليـــاًل مـــن نســـخته التلفزيونيـــة بـــدًءا مـــن 

19 محرم )18 سبتمبر(.
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همة.. حتى القمة

»المملكة العربية السعودية هي الوطن الذي نفخر أننا ننتمي إليه ونعيش فيه. وهي 
األرض التـي ال بديـل عنهـا، وهـي السـند لمـن ال سـند لـه، وهـي الشـجرة وارفـة الظـل التـي 

نستظل بها، وتعطينا من خيراتها، وتمدنا بالعطاء دون مقابل«. 
يوسف الجمعة - إدارة أساليب التصنيع والمراقبة
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

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.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
جمشيد محمود دين

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: محمد العداربة، ميثم ضياء 
الموسوي، مصلح جميل الخثعمي، سارة 

مطر، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

محمد العصيمي

أمومة الوطن
الوطن أٌم تقسو أحياًنا، وتحنُّ أحياًنا، وتكون 
بين بين أحياًنا أخرى. أعتقد أن هذا، ببساطة 

متناهية، ما يمكن أن نعّرف به الوطن لكي نفهمه 
ويفهمنا. واألم، لو أخطأت أو قست أو زلت، 
مغفور لها سلًفا كل ما تفعل ألنها ال يمكن أن 
تكون، في نهاية المطاف، سوى صدر الحنان 

وملجأ األمان. هكذا خلق اهلل األم وخلق الوطن؛ 
ضرورة الوجود بذاتيهما وصفتيهما وضرورة 

التعلق بهما.
ولذلك فإنني أكره ذلك السؤال الذي يتردد 

أحياًنا من البعض عن ماذا أعطاني الوطن وكأنه 
السؤال عن ماذا أعطتني أمي؟! ال يمكن أن 

أتخيل سائاًل عن ماذا أعطته أمه، إذ كونه ال 
يعرف ماذا أعطته يضعه فوًرا في منطقة 

النكران والجحود والعقوق. وبالتالي يضع بينه 
وبينها مسافة ال يجوز، أًيا كانت المبررات، أن 

تكون بين ولد وأمه.
هناك، في الحقيقة، مسافات بين بعض 

المواطنين وأوطانهم ألنهم اختزلوا الوطن فيما 
يمأل بطونهم أو يُتخم أرصدتهم أو يرفع 

مناصبهم. وليس للوطن ذنب فيما اختزلوه أو 
تصوروه، فهو أيًضا مثل األم مع االبن العاق أو 

الجاحد تترك له مساحة للعودة وتدعو له 
وتترقب عقله ورشده.

وكما هي حال من يمارسون الخزي مع 
أمهاتهم هناك من يمارسون الخزي مع أوطانهم. 

خيانة الوطن هي تماًما بمثابة خيانة األم 
وشتمها واالعتداء عليها بأي صورة من الصور. 
ولذلك اعتبر من يشتم أمه أو يضربها أو يتجرأ 
عليها فاقًدا ألهلية األمومة كما يفقد من يوالي 

غير وطنه، ويعتدي عليه ويتآمر مع أعدائه، 
أهلية المواطنة.

بطبيعة الحال هناك من يكّومون األسباب 
واألعذار لعقوق أمهاتهم، كما يكّوم البعض 

األسباب واألعذار لعقوق وخيانة أوطانهم، لكن 
الحقيقة الماثلة دائًما هي أن األم والوطن دائًما 

على حق ألنه ال غاية لهما سوى أن تكون 
سعادتك ضافية وحياتك مثمرة.

لقد مر وطننا العزيز بكثير من الظروف 
واألحداث الصعبة في السنوات األخيرة، ومع كل 

ظرف أو حدث يثبت السعوديون أنهم على قدر 
عاطفة أمومة الوطن وعلى قدر ما يستحقه من 

بذل وفداء ووفاء. حاول كثيرون، في الداخل 
والخارج، أن يصرفونا عن حب وطننا والوعي 
بأهمية سالمته وأمنه، ولم يفلحوا كما ال يفلح 
أحد في صرف عاقل عن حب أمه وتقديرها 

وتقبيل رأسها ورجاء طول بقائها وسالمتها.
بين األم والوطن أيًضا عالقة الفخر باألبناء 
والبنات ونجاحاتهم ومنجزاتهم. كل أم تريد أن 

ترى أوالدها ناجحين متقدمين ومؤثرين، وكذلك 
الوطن الذي طالما فاخر بمواطنيه وما يحققونه 
من نجاحات وتقدم ترفع شأنه وتحفظ حياضه 

ومقدراته.
بالنتيجة ليس هناك بديل للوطن كما ليس 

هناك بديل لألم. ويخطئ من يتصور أن الوطن 
وظيفة أو رصيد أو منصب. الوطن أعلى وأسمى 

من ذلك بكثير. هو علو وسمو األم في حياتك. 
هو رضاها وغضبها وسرورها وحزنها وفخرها 

وخيبة أملها. انظر ماذا يحدث لك إذا فقدت 
أمك وتأمل فيما، ال قدر اهلل، فقدت وطنك.

تصوير: حسن المبارك

وطني لم تزل بأفِق المعالي
باسًقا شامًخا شموَخ الجباِل

َهِرَم الدهُر والزماُن وظلّْت
في ُمحّياَك قبسٌة من جماِل

تسحُر األعيَن التي تتماّلَك
وتحيي النفوَس باآلماِل

أيها الِوتُر في البالِد ستبقى
»واقًعا« أين منه صرُح »الخيال«

فيك مّدْت جذوَرها األرُض حتى
سكنْت وانتهْت لُحسِن المآِل

والتقى البحُر في تضاريسَك الرحبِة
مزرورًقا بصفِر الرماِل

وتالقى لـلسمسميِة صوٌت
في مدى شاطئيك بالياماِل

وهفْت نحوَك القلوُب ليعلو
نبُضها فيَك رغبًة في الوصاِل

وتجلّيَت جنًة تفتديها
رغَم كيِد العدا نفوُس الرجاِل

أيها المانُح النهاَر معانيِه
من النوِر رغم سوِد الليالي

سوف تبقى -ويرحلون- كشمٍس
لم يُِضْر ضوَءها عبوُر الظالِل

سوف تبقى -ويرحلون- عزيًزا
شامًخا في المدى شموَخ الجباِل
شعر: عبدالوهاب أبو زيد

سوف تبقى ويرحلون


