
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢١ جمادى األولى 144١هـ، ١٦ يناير 20٢٠م

الناصر شخصية العام التنفيذية في مجال 
الطاقة العالمية لعام 2020م

الظهران - حاز رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها 
جائـزة  الناصـر،  حسـن  أميـن  المهنـدس  التنفيذييـن، 
شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م.

وقـال الناصـر: »ال شـكَّ أن منحـي هـذه الجائـزة يُعـدُّ 
بمثابة تقدير وعرفان لجهود أكثر من 70 ألًفا من موظفي 
وموظفـات أرامكـو السـعودية، فهـم اسـتحقوا الفـوز بهـا 

كذلك، إلى جانب قياديي الشركة الذين يعملون معي«.
ويُعـدُّ الناصـر المسـؤول التنفيـذي الرابـع والعشـرين 
الـذي يفـوز بهـذه الجائزة الدوليـة الرفيعة، وجـاء اختياره 
بعـد ترشـيحه مـن قبـل نظرائه فـي قطـاع الطاقـة، وعدد 
مـن الفائزيـن السـابقين بالجائـزة، وذلك نظيـر عديد من 
المنجـزات التـي جعلـت الشـركة تحقـق نتائـج كبيـرة علـى 
بصـورة  أعمالهـا  ونمـو  للعالـم،  الطاقـة  توفيـر  صعيـد 

مميَّزة.

)إنيرجـي  مؤتمـر  للناصـر خـال  الجائـزة  وسـتُقدم 
إنتليجنس(، وذلك في 13 أكتوبر المقبل في لندن.

وقال رئيس شـركة )إنيرجي إنتلجنس( التي تمنح هذه 
قيـادة  "واجهـت  شـينديلر:  أليكـس  السـيد  الجائـزة، 
المهنـدس أميـن الناصـر للشـركة سلسـلة مـن التحديـات 
فـي عـام 2019م، تتمّثـل فـي إطـاق أكبـر طـرح عـام أولي 
فـي العالم، واالسـتحواذ على شـركة سـابك، إحـدى كبرى 
إلـى  باإلضافـة  للبتروكيميائيـات،  العالميـة  الشـركات 
التعامـل مـع هجـوم غيـر مسـبوق علـى مرافـق أرامكـو 

السعودية".
وأوضـح شـينديلر أن رباطـة جـأش الناصـر وتركيـزه 
علـى تحقيـق األهـداف، أسـهمت فـي المضـي بالشـركة 
قـة  وسـط األمـواج العاتيـة فـي كثيـٍر مـن األوقـات، محقِّ

نتائج كان البعض يعتقد أنها مستحيلة.

)إنيرجـي  شـركة  أشـارت  لهـا،  بيـان صحفـي  وفـي 
إنتلجنـس( إلـى أن الناصـر قـاد الشـركة خـال فتـرة مـن 
التطـورات االقتصاديـة الكبيـرة في المملكة، وفي أسـواق 

النفط العالمية بشكل عام.
وأوضحـت )إنيرجـي إنتلجنـس( أن أرامكـو السـعودية 
أسـهمت في التـزام المملكة بالمحافظة علـى التوازن في 
زت مـن مرونتهـا االقتصادية على  أسـواق النفـط، كمـا عزَّ
المـدى الطويـل، من خـال تنفيذ عدد مـن الصفقات في 

قطاع التكرير والكيميائيات.
وفـي إطـار تنـاول موثوقيـة أرامكـو السـعودية ومرونتها 
التشـغيلية، َعـَزت )إنيرجـي إنتلجنـس( اسـتئناف الشـركة 
السـريع لإلنتـاج بعـد الهجمـات، وبحـٍدّ أدنـى مـن انقطـاع 
اإلمدادات للعماء، إلى المعايير العالية للتميُّز التشغيلي 

التي تلتزم بها قيادة الناصر.
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كبيـر  السـعودية،  أرامكـو  رئيـس  الظهـران - شـارك 
إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، فـي 
جلسـة نقاش عامة خال المؤتمـر الدولي لتقنية البترول، 
ـت الرؤسـاء التنفيذييـن لشـركات بترونـاس، وودسـايد  ضمَّ
إنرجـي، وهاليبرتـون، وبيكـر هيوز، حيث ناقشـت الجلسـة 
أهـم الفـرص والتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز 
علـى المـدى البعيـد، فـي خطـوة وصفهـا أحـد المشـاركين 

بالمنعطف التاريخي.
وافتتـح الناصر جلسـة النقاش، مشـيًرا إلـى أنه مع هذا 
الكـم الهائـل مـن المجريات التي يشـهدها العالـم وصناعة 
النفـط والغـاز، وأرامكـو السـعودية علـى وجـه الخصـوص، 
فقـد بـات مـن المؤكـد أن األمـور التـي يجـب مناقشـتها 

كثيرة للغاية.
وأشـار الناصـر في كلمته إلى نقطتيـن محوريتين، حيث 
ذكـر فـي أوالها أنه على الرغم من التعقيدات الهائلة التي 
تكتنف صناعة النفط وسـوقه، إال أنها دائًما تسـير بخطى 
ثابتـة. وقـال الناصـر: »لقـد واجهنـا كثيـًرا مـن التحديـات 
غيـر العاديـة، ونجحنـا كل مرة في التوصـل إلى حلول غير 

عادية، على الرغم من استمرار التقلبات والتغييرات«.

ونظـًرا ألن األشـخاص يتطلعون إلى فـرص عمل تمتد إلى مايكل آيفز
30 عاًمـا وأكثـر، رأى أعضـاء اللجنـة أن صناعـة النفـط 
والغـاز، يجـب أن يكون لديهـا رؤية تمتد لعشـرات األعوام، 
ل  وتحـوُّ االسـتثمارات  علـى صعيـد  تماًمـا  فعلـت  مثلمـا 
الطاقـة، مـن أجـل تلبيـة متطلبـات الكفـاءات البشـرية، 
وأمهـر  العقـول  أفضـل  اسـتقطاب  لهـا  يتسـنى  وحتـى 

الكفاءات.
ـد أميـن الناصـر خـال الجلسـة  إلـى جانـب ذلـك، أكَّ
آمنـة  إلـى طاقـة  بحاجـة  يـزال  ال  العالـم  أن  النقاشـية 
وموثوقـة بأسـعار معقولـة، إال أن الطاقـة ينبغـي أن تكـون 

أكثر نقاًء في هذه الحقبة الجديدة للطاقة.
وأوضـح الناصـر أن جهـود أرامكـو السـعودية الرياديـة 
فـي قطـاع النفـط والغـاز اشـتملت علـى إقامـة مركـزي 
بحوث مسـتقلين، أحدهما في أوروبـا واآلخر في الواليات 
المتحـدة األمريكيـة، بهدف تعزيز كفاءة اسـتهاك الطاقة 
فـي المحـركات والوقـود، كمـا سـلَّط الضـوء علـى جهـود 

الشركة في مجال فصل الكربون وتخزينه.
وقـال الناصـر: »أرامكـو السـعودية جـزء ال يتجـزأ مـن 
التـي  العالميـة  للتحديـات  التصـدي  إلـى  الرامـي  الحـل 
نواجهها جميًعا، ال سيما وأن الشركة قد كرست 85 عاًما 

منذ نشأتها لتقليل كثافة استهاك الطاقة في أعمالها«.

ـد الناصـر أن هنـاك عـدًدا كبيـًرا مـن األفـراد الذين  وأكَّ
يزالـون  الكهربائيـة، وآخـرون ال  الطاقـة  لهـم  ـر  تتوفَّ ال 
يسـتخدمون وقـود الكيروسـين حتـى اآلن، مشـيًرا إلـى أن 
األوان قـد آن لاسـتماع إلـى أصـوات هـذه المليـارات مـن 
البشـر الذيـن لم يتسـنَّ لنـا االسـتماع إلى أصواتهـم؛ ألنهم 
يحتاجـون إلـى الطاقـة التـي ينتجهـا قطـاع النفـط والغـاز 

لضمان رخائهم ورفاهيتهم خال العقود المقبلة.
وفـي معـرض جوابـه عـن سـؤال حـول الهجمـات التـي 
اسـتهدفت مرافـق الشـركة ومنشـآتها فـي خريـص وبقيـق، 
سـلَّط الناصـر الضوء على قـدرة أرامكو السـعودية التي ال 
تُضاهى على اسـتئناف اإلنتـاج، والتي جاءت برهاًنا عملًيا 
علـى فاعليـة التمرينـات والتدريبات العمليـة التي حرصت 
للتصـدي لألزمـات، دون  الشـركة دوًمـا علـى مزاولتهـا 
تعطيـل اإلمـدادات إلى العماء، باإلضافـة إلى أنها برهان 

عملي على مستوى الموثوقية العالي الذي تتميَّز به.
وفـي جوابـه عـن سـؤال حولـه رأيـه فـي سـوق النفـط، 
أوضـح الناصـر أن توقعـات الوكالـة الدولية للطاقـة وإدارة 
معلومـات الطاقـة تشـير إلى تحسـن في نمـو الطلب خال 
عـام 2020م، بمعـدل يتـراوح بيـن 1.2 و 1.4 مليـون برميـل 
ألرامكـو  المسـتقبلية  التوقعـات  أن  مؤكـًدا  اليـوم،  فـي 

السعودية تبشر بالخير.

سكوت بالدوف

الظهـران - قـال النائـب األعلـى للرئيـس للتنقيـب واإلنتاج 
فـي أرامكو السـعودية، األسـتاذ محمـد يحيـى القحطاني، إن 
التقنيـات الجديـدة سـتلعب دوًرا حاسـًما عندمـا يتعلـق األمـر 
الحقبـة  فـي  واإلنتـاج  التنقيـب  أعمـال  منظومـة  بتشـكيل 
الجديـدة لقطـاع الطاقـة، الـذي كان موضـوع النقـاش فـي 
الثاثـاء  يـوم  التنفيذييـن،  للمسـؤولين  العامـة  الجلسـة 

الماضي، خال المؤتمر الدولي لتقنية البترول.
د عنصـر واحـد  وأضـاف القحطانـي: »التقنيـة هـي مجـرَّ
ضمـن الحـل األشـمل، الـذي سـيتطلب أسـاليب جديـدة فـي 
العنصـر  للبحـث، وتطويـر  البيانـات  األبحـاث، واسـتخدام 

األهم في هذا القطاع، الذي يتمثل في الموظفين«.
وال  أكبـر،  بـذكاء  نتحلـى  أن  »يجـب  القحطانـي:  وقـال 

يقتصر هذا على ما يتعلَّق بالتقنية«.
د القحطانـي علـى أنـه يتوجـب علـى قطـاع الطاقـة  وشـدَّ
اللعبـة، وكذلـك  لتغييـر قواعـد  تقنيـات جديـدة  اسـتخدام 
علينـا  »يجـب  قائـًا:  القطـاع،  هـذا  إلـى  النظـرة  لتغييـر 
المجتمـع  تطلعـات  لفهـم  االصطناعـي،  الـذكاء  اسـتخدام 
وتحقيقها بصورة أفضل، خاصًة فيما يتعلق بقضية البيئة«.

وحـول دور الشـركة فـي هـذا الصـدد، قـال القحطانـي: 
»تُعـدُّ كثافـة الكربـون الناتجـة عـن أعمـال أرامكـو السـعودية 
مـن بيـن األقـل مقارنـًة بنظرائهـا، ونقـوم بتطويـر تقنيـات 
جديـدة لتخفيـض االنبعاثـات الكربونيـة الناتجـة عـن أعمـال 

الشركة؛ إننا جزءٌ من الحل«.
وقـال القحطانـي إن هنـاك فرصـة فريـدة للقطـاع ليصبـح 
فـي مركـز الثـورة الصناعيـة الرابعـة، مـن خـال اسـتخدام 
م اآلالت،  مـة، وتعلُـّ الـذكاء االصطناعـي، والتحليـات المتقدِّ

لتحسين األداء والسامة والكفاءة.
وأشـار القحطانـي إلـى أن ضمـان النجاح في السـعي نحو 
ـف علـى جـذب القـوى  حلـول التقنيـة فـي قطـاع النفـط يتوقَّ
العاملـة الشـابة المؤهلـة، والمحافظـة عليهـا، لدفـع الثـورة 

الصناعية الرابعة لألمام.
وقـال القحطانـي: »سـيكون قطاعنـا تقنًيـا ورقمًيـا بدرجـة 
كبيـرة، وهـذا مـا يجـذب الشـباب. إن التقنيـة العاليـة تتطلـب 
الخبـرة، وفـي الوقـت نفسـه، يجـب علينـا أن نجـذب الشـباب 

لمساعدتنا«.
وعـن دور الشـباب فـي الشـركة، قـال القحطانـي: »فـي 
تقـل  الذيـن  الموظفيـن  نسـبة  تبلـغ  السـعودية،  أرامكـو 
أعمارهـم عـن 35 عاًمـا 70%، وهـذه ميـزة عظيمـة، ويجـب 
ـر لهـم األدوات الفاعلـة والتمكيـن، لمسـاعدتنا  علينـا أن نوفِّ

يـات التي تعترضنا«. فـي إيجاد الحلول لمواجهة التحدِّ

القحطاني: على قطاع الطاقة استخدام تقنيات جديدة لتغيير قواعد اللعبة
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أكد القحطاني أن هناك فرصة فريدة لقطاع الطاقة ليصبح 
في مركز الثورة الصناعية الرابعة، من خالل استخدام الذكاء 

االصطناعي.

وفـي النقطـة الثانيـة، أشـار الناصـر إلـى أن الطفـرة 
األخيـرة فـي قطـاع الطاقـة تزيـد بالتأكيـد مـن مسـتوى 
ـًدا أن أرامكـو السـعودية تنظر  تعقيـد أعمـال الشـركة، مؤكِّ
إلـى هـذه الطفـرة بمزيد مـن الواقعية. وقـال الناصر: »من 
المؤكـد أن الدافـع األهـم وراء هذه الطفـرة هو الرغبة في 
التحـوُّل إلـى طاقـة أقـل إنتاًجـا للكربـون، أو بشـكل أدق، 

طاقة أقل توليًدا للغازات المسببة لاحتباس الحراري«.
وذكـر الناصـر أنـه عندمـا يتعلـق األمـر بخفـض آثـار 
الغازات المسـببة لاحتباس الحراري، الناتجة عن النفط 

والغاز، فهو يرى أننا لم نصل إلى منتصف الطريق بعد.
وقـال الناصـر: »مـن هـذا المنطلـق، وباإلضافـة إلـى 
التوجـه التدريجـي إلـى مصـادر الطاقـة البديلـة األكثـر 
تعقيًدا، واألعلى تكلفة في الوقت نفسـه، فإنني أرى إطاًرا 
واالقتصـاد،  الواقعيـة  مـن  بمزيـد  يتسـم  ل  التحـوُّ لهـذا 
وفاعليـة أكبر في خفض غازات االحتبـاس الحراري، وهو 

إطار جدير بالمناقشة«.
وقـد أبـدت اللجنـة الموّقـرة ماحظـات رئيسـة كثيـرة، 
منهـا أهميـة تسـخير التقنيـات المتطـورة فـي التصـدي 
للتحديـات المناخيـة، وتسـليط الضـوء علـى طبيعـة قطـاع 
النفـط والغـاز، القائـم علـى التقنيـات الحديثـة، ودوره فـي 
اسـتقطاب الكفـاءات البشـرية وتطويرهـا واالحتفـاظ بها. 

يف جلسة نقاش شارك فيها الرئيس وكبير اإلداريني التنفيذيني..

بزوغ حقبة جديدة للطاقة

ت الجلسة إلى جانب الناصر كاّلً من: الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين لشركة بتروناس، السيد وان زولكفلي وان أريفين، وكبير اإلداريين  شارك أمين حسن الناصر، في جلسة نقاش عامة، ناقشت أهم الفرص والتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز. وضمَّ
التنفيذيين لشركة وود سايد إينرجي، السيد بيتر كولمان، والرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين لشركة هيلبرتون، السيد جيف ميلر، والرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين لشركة بيكر هيوز، السيد لورينزو سيمونيلي. وقد أدارت الصحافية أنماري هورديرن، من وكالة 

بلومبيرغ، جلسة النقاش.

ة  ألول مرَّ



حتت رعاية سمو ولي العهد وبافتتاح معالي وزير الطاقة

المؤتمر الدولي لتقنية البترول 
في الظهران

ــن صاحــب الســمو  ــة م ــة كريم ــران - تحــت رعاي الظه
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود، ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الدفــاع، ونيابــة عنــه، افتتــح صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
وزيــر الطاقــة، هــذا األســبوع، أعمــال المؤتمــر الدولــي 
للمعــارض  إكســبو  مركــز  فــي   2020 البتــرول  لتقنيــة 
فــي  الســعودية  أرامكــو  الــذي اســتضافته  بالظهــران، 
المملكــة فــي حــدث يُعــدُّ األبــرز مــن نوعــه فــي مجــال 
النفــط والغــاز للمــرة األولــى بعــد مــرور 12 عاًمــا علــى 

انطاقه.
وعلــى مــدى ثاثــة أيــام، شــهد المؤتمــر الــذي يتواكــب 
انعقــاده مــع اســتضافة المملكــة لقمــة مجموعــة العشــرين 
هــذا العــام حضــور حشــد كبيــر بلــغ مــا يقــرب مــن ١٧ ألًفــا 
وفــي  بلــًدا،   70 مــن  والمهتميــن  المتخصصيــن  مــن 
مقّدمتهــم عــدٌد من كبــار المســؤولين الحكوميين، ورؤســاء 
وقــادة صناعــة الطاقــة مــن أنحــاء العالــم، والمورديــن 

وشركات الخدمات، والمستثمرين في قطاع الطاقة.

المؤتمر فرصة لتأكيد مكانة الصناعة
وقــد شــكر رئيــس أرامكــو الســعودية وكبيــر إدارييهــا 
كافــة  الناصــر،  حســن  أميــن  المهنــدس  التنفيذييــن، 
الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة وكافــة الجهــات العلميــة 
مــن  التــي مكنــت  الناجحــة  والتجاريــة علــى جهودهــا 
اســتضافة هــذا المؤتمــر الدولــي المرمــوق فــي المملكــة، 
بمــا يُبــرز مكانتهــا فــي اســتضافة المؤتمــرات والمعــارض 

المهمة.
وفــي معــرض تأكيــده علــى ضــرورة االنتقــال إلــى مزيــج 
الطاقــة ذي الكربــون المنخفــض، وإبــراز الــدور الــذي 
لعبتــه صناعــة الطاقــة فــي خلــق االزدهــار االقتصــادي 
الــذي يتمتــع بــه العالــم اليــوم، قــال الناصــر: »مــن خــال 
المؤتمــر الدولــي لتقنيــة البتــرول 2020 أصبــح لدينــا 
تكــون  أن  يمكــن  أن صناعتنــا  إلثبــات  مثاليــة  منصــة 
للتحديــات  األجــل  الحــل طويــل  مــن  جــزًءا  وســتكون 

العالمية«.
وأضــاف الناصــر: »كجــزء مــن التحــّول الــذي يكتنفــه 
المشــهد العالمــي للطاقــة، سيســتمر النفــط والغــاز، بــإذن 
اهلل، فــي االضطــاع بــدوٍر مهــٍم لفتــرة طويلــة مقبلــة، 
ونحــن ندخــل عصــًرا جديــًدا للطاقــة، ولدينــا القــدرات 
التــي تؤهلنــا ألن نتولــى زمــام القيــادة فيمــا يتعلــق بتلبيــة 
الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة إلــى جانــب الحــرص علــى 
تقليــل االنبعاثــات، وأنــا علــى ثقــة بــأن لدينــا المواهــب 
الشــابة والعقــول التــي تبــدع وتبتكــر وتطــور، فقــد أصبــح 
االبتــكار ضــرورة مــن أجــل إيجــاد أفضــل الحلــول العمليــة 
ــة  ــات موثوق ــة وتوفرهــا بكمي بمــا يحقــق اســتدامة الطاق

القافلة األسبوعية

ومعاييــر بيئيــة لتحقيــق جــودة الحيــاة واالزدهــار لمليارات 
الناس حول األرض«.

مــن جانبــه بشــر النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب 
القحطانــي، خــال  يحيــى  األســتاذ محمــد  واإلنتــاج، 
حديــث أمــام حضــور المؤتمــر بعصــر جديــد للطاقــة. 
وقــال: »بحكــم مــا شــرفت بــه مــن مهمــة البحــث عــن بعض 
أفضــل وألمــع العقــول فــي هــذه الصناعــة، ُجمعــت بــروح 
ــى الدخــول فــي  ــا عل ــي ثقــة فــي قدرتن ــا كل التعــاون ، فأن
عصــر طاقــة جديــد، وبنــاء صناعة أقــوى سيســتمر العالم 

في االعتماد عليها لعقود مقبلة«.

ع  التوسع في دراسة التنوُّ
واالندماج في القطاع

وألول مــرة أيًضــا ، قــام المؤتمــر بدمــج ورش عمــل 
تــدرس أهميــة التنــوُّع واالندمــاج فــي هــذا القطــاع، وهــو 
مجــال حققــت أرامكــو الســعودية فيــه تقدًمــا ملحوًظــا في 

السنوات األخيرة.
ــم وألول مــّرة ورش  تجــدر اإلشــارة إلــى أن المؤتمــر يُنظِّ
ــّوع واالنتمــاء فــي قطــاع النفــط  ــز التن عمــل تناقــش تعزي
الخــام والغــاز، وهــو مجــال أســهمت أرامكــو الســعودية 

بتقّدمه كثيًرا خال السنوات األخيرة. 

المؤتمر استقطب اهتماًما عالمًيا
وشــاركت فــي رعايــة المؤتمــر والمعــرض الدولــي أربــع 
منظمــات وجمعيــات صناعيــة وهــي: الجمعيــة األمريكيــة 
لجيولوجــي البتــرول )AAPG(، والرابطــة األوروبية لعلماء 
جمعيــة  و  ، )E A G E ( ســين  لمهند ا و جيــا  لو لجيو ا
وجمعيــة   ،)SEG ( االستكشــافيين  ئييــن  الجيوفيزيا

.)SPE( مهندسي البترول
ــة  ــوان »نحــو رؤي ــام بعن وجــاء موضــوع مؤتمــر هــذا الع
ــة  ــكاس لرؤي ــة«، وهــو انع ــد للطاق مزدهــرة.. عصــر جدي
المملكــة 2030، حيــث يســتعرض الجهــود المســتمرة فــي 
صناعــة النفــط لجعــل رؤيــة الطاقــة العالميــة ورؤيــة 
ــة  ــه المملك ــع ب ــا تتمت ــك لم ــة، وذل ــة واقعي ــة حقيق المملك
العربيــة الســعودية مــن أكبــر احتياطيــات للنفــط فــي 
النقطــة  عنــد  فريــد  موقــع  مــن  تحتلــه  وبمــا  العالــم، 
التجاريــة والثقافيــة ألوروبــا وإفريقيــا وآســيا، ممــا يجعــل 
أكبــر  مــن  لواحــد  ومناســًبا  مهًمــا  موقًعــا  المملكــة 

المؤتمرات الدولية وأكثرها شهرة في هندسة البترول.
وقــد اعتبــر عــدد مــن المتخصصين فــي قطــاع البترول 
والغــاز علــى نطــاق واســع هــذا المؤتمــر فرصــة فريــدة 
لنشــر التقنيــة فــي هــذا المجــال وتبــادل المعرفــة علــى 

نطاق عالمي بطريقة متكاملة.
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معالي األستاذ ياسر الرميان

المستقبل المستدام 
للطاقة نفطي الهوية

ــس إدارة أرامكــو الســعودية،  ــي رئيــس مجل ألقــى معال
األســتاذ ياســر الرميــان، كلمــة خــال حفــل االفتتــاح 
للمؤتمــر، رّحــب فيهــا بانطــاق أعمــال المؤتمــر ألول مــّرة 
أرامكــو  باســتضافة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
الســعودية، مؤكــًدا أن مؤتمــر تقنيــة البتــرول الدولــي 
2020 يســلِّط الضــوء علــى صناعــة الطاقــة والجوانــب 

العلمية في هذا الجانب.
ه معاليــه فــي كلمتــه بأهميــة انطــاق هــذا المؤتمــر  ونــوَّ
الــذي يعكــس هــذه الصناعــة فــي المملكــة لمــدة عقــد مــن 
الزمــن، مشــدًدا علــى أهميــة المحافظــة علــى مصــادر 
الطاقــة وتأميــن تصديرهــا على المســتوى العالمي بشــكل 
آمــن. وأشــار إلــى أن العلــوم والتقنيــة واالبتــكار أمــران 
مهمــان لتحقيــق الهدفيــن التوأميــن لصناعــة البتــرول 
وهمــا تلبيــة الطلــب العالمــي علــى الطاقــة مــع الحــد مــن 

انبعاثات الكربون.
وأكــد معاليــه أن مــا وصفهــا بالمصــادر المجربــة وذات 
مــن  بدعــم  والغــاز،  النفــط  مثــل  المعقولــة  األســعار 
ابتــكارات التقنيــة النظيفــة والمصــادر الناشــئة، هــي 
ــة المســتدامة  ر مســتقبل الطاق ــا ســيوفِّ وحدهــا فقــط م

المؤتمر ينسجم مع 
رؤية ولي العهد

األميــر  لملكــي  ا لســمو  ا حــب  صا لقــى  أ
عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
وزيــر الطاقــة، كلمــة المؤتمــر الرئيســة، وأشــاد 
ــًدا  ــه، مؤك ــن علي ــم المؤتمــر والقائمي فيهــا بتنظي
أن أعمــال مؤتمــر تقنيــة البتــرول الدولــي 2020م 
تنســجم مــع رؤيــة ســمو ولــي العهــد والمتمثلــة 
فــي رؤيــة المملكــة 2030، مرحًبــا فــي الوقــت 
فــي  والمتحدثيــن  المشــاركين  بجميــع  نفســه 

أعمال المؤتمر.
ــر ســموه فــي مســتهل حديثــه عــن بالــغ  وعبَّ
ــى مصــدر  ــه المملكــة كأعل ــع ب ــزازه بمــا تتمت اعت
للموثوقيــة العاليــة للطاقــة علــى مســتوى العالــم. 
وشــدد  علــى أن المملكــة اتخــذت إجراءاتهــا 
ــة  ــة لضمــان ســامة المنشــآت النفطي االحترازي
بعــد التطــورات األخيــرة فــي المنطقة، كمــا تعمل 
ــا  ــة احتياجاته ــى ضمــان اســتدامة تلبي ــا عل أيًض
مــن الطاقــة مــن خــال تبنــي برنامــج كفــاءة 
الطاقــة وزيــادة كفــاءة المصانــع وتغييــر مزيــج 
الطاقــة المحلــي لاتجــاه إلــى وقــود أكثــر نظافة. 
وتابــع: »إن الوضــع اآلن فــي المنطقــة مســتقر، 
وهــذا مــا نســعى إليــه جميًعــا، وال يوجــد أي 
لــم  تخــوف، فاألســواق مســتقرة واإلمــدادات 
تتأثــر، فمنــذ أحــداث ســبتمبر والمملكــة تحافــظ 

على طاقة إنتاجية فائضة«.

المملكة تشارك العالم 
في جهود خفض الكربون

وقــال ســموه: »مثلمــا ســاعدت المملكــة فــي 
دفــع النمــو االقتصــادي التحويلــي فــي النصــف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين ، وإخــراج المليــارات 
ــادة فــرص المعيشــة،  مــن البشــر مــن الفقــر وزي
تطمــح المملكــة العربيــة الســعودية اليــوم إلــى 
أثــر  لتقليــل  الحيــاة،  تقديــم حلــول لتحديــات 

االنبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة«.
وأضــاف ســموه: »نحــن فــي المملكــة نشــارك 
المجتمــع العالمــي مســعاه  المتمثــل في مســتقبل 
منخفــض الكربــون ونــرى أنــه مفتــاح مســتقبل 
صحــي طويــل األجــل لصناعــة النفــط والغــاز. 
وســيكون العلــم والتقنيــة واالبتــكار الاعبيــن 
الحقيقييــن للوصــول إلــى هــذا الهــدف، وأنــا 
فخــور بــأن المملكــة تقــود بالفعــل فــي تكثيــف 

الجهود العالمية في هذا االتجاه«.

الــذي يحتاجــه العالــم. وقــال: » ســيخلق ذلــك فرصــة 
مذهلــة بالنســبة لنــا كصناعــة إلحــراز تقــّدم تحولــي فــي 
زيــادة مســتوى نظافــة منتجاتنــا مــن النفــط والغازبيئًيــا 

لتلبية تطلعات المجتمع  العالمي لمستقبل المناخ«.

سمو األمير عبدالعزيز بن سلمان

وقــد افتتــح صاحــب الســمو الملكــي األمير عبــد العزيز 
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز وزيــر الطاقــة، المعــرض 
المصاحــب ألعمــال المؤتمــر، حيــث قدمــت الشــركات 
المشــاركة لضيــوف المؤتمــر وزائــري المعــرض نبــذة عــن 

أعمالها.

كلمة محمد 
القحطاني

كلمة
ياسر الرمّيان

ت إلى جانبه: سمو الشيخ محمد بن خليفة  شارك صاحب السمو الملكي، األمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، في جلسة نقاش رئيسة في  المؤتمر الدولي لتقنية البترول، ضمَّ
آل خليفة، وزير النفط البحريني، والرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين لشركة إكسون موبيل، السيد دارن وودز، والرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين لشركة توتال، السيد باتريك بوياني، 

والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، السيد جيسون بوردوف. وقد أدارت هادلي غامبل، وهي مذيعة أنباء في سي إن بي سي، جلسة النقاش.
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يف جلسة حوارية خال املؤمتر..
النعيمي يؤكد أهمية التقنيات الحديثة واالستثمار في 

القوى البشرية لمواجهة التحديات

البتـرول  لهندسـة  الرئيـس  نائـب  ألقـى   - الظهـران 
والتطويـر، األسـتاذ ناصـر النعيمـي، كلمـة افتتاحيـة عـن 
التقنيـات الحديثـة فـي قطـاع النفـط والغـاز، قـال فيهـا إن 
طريقـة اسـتخدامنا للتقنيـة، وتسـخيرنا لمهـارات كوادرنـا 
البشـرية، وتركيزنـا علـى التحديـات التـي تواجهنـا جميًعـا، 
هـي مـا سـيتوقف عليهـا الشـكل الذي سـتظهر به شـركاتنا 

في المستقبل.
مت في  وشـارك النعيمي في الجلسـة الحوارية، التي نُظِّ
البتـرول، بعنـوان  الثانـي للمؤتمـر الدولـي لتقنيـة  اليـوم 
)التقنيـات الحديثـة والتحديـات الجديـدة من االستكشـاف 
حتـى التطويـر(، وذلـك بحضـور ممثلين مـن شـركات إيني، 

وشلمبرجير، وهاليبرتون، وسي جي جي.
وأشـار النعيمـي إلى أن محافظـة الصناعة على قدراتها 
التنافسية تتطلب منها اإلسراع نحو التحول، مؤكًدا أهمية 
االسـتفادة مـن التقنيـات الحديثة فـي التصـدي للتحديات، 
مـن قبيـل تقليـل االنبعاثـات، باإلضافـة إلـى استكشـاف 

الموارد وتطويرها.
وأوضـح النعيمـي أن جانًبـا كبيـًرا مـن جهـود البحـوث 
والتطويـر يرّكـز علـى حلول قصيـرة المدى لزيـادة اإلنتاج، 
بـداًل مـن البحـث عـن تحقيـق طفـرات غيـر مسـبوقة، كمـا 
أشـار إلـى أنـه علـى الرغـم مـن الـدور المهـم، الـذي تلعبـه 
مشـاريع زيـادة اإلنتـاج، إال أن لـدى أرامكو السـعودية باقة 
مـن التقنيـات الثوريـة المتفـردة فـي هـذا المجـال، التـي 
حـال  بالكامـل  والغـاز  النفـط  صناعـة  مشـهد  سـتغير 

تنفيذها.
وبيَّـن النعيمي للمشـاركين أن أرامكو السـعودية تسـتفيد 
حالًيـا مـن تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة، التـي تهـدف 
إلـى إحـداث نقـات نوعيـة لزيـادة معـدالت االكتشـاف 
واالستخاص، وتقليل التكاليف، وتعزيز السامة، وحماية 

البيئة في الوقت نفسه.
وفي هذا الصدد، قال النعيمي: »تطلق الثورة الصناعية 

مايكل آيفز

الرابعـة قيمـة جديـدة بالفعـل عبـر جميـع أعمـال قطـاع 
التنقيـب واإلنتـاج في الشـركة، ومن بينها أعمـال الغاز غير 
التقليـدي، حيث طبَّقت الشـركة تقنياتهـا الحديثة المتمثِّلة 
مـة، مـن  فـي مجموعـة مـن التقنيـات الجيوفيزيائيـة المتقدِّ
أجـل تقليل تكاليف الحفر بشـكل كبيـر، وزيادة إنتـاج اآلبار 

عدة مرات«.
وقـد تسـاءل النعيمـي لمـاذا ال تتعـاون الشـركات العاملة 
فـي قطـاع النفـط والغـاز، مـع أنهـا تواجـه عـدًدا كبيـًرا مـن 
التحديـات المشـتركة، فيمـا يتعلـق بمسـتقبل سـوف يضـع 
قيـوًدا كبيـرة على الكربـون، مضيًفا أنه مـن األهمية بمكان 
بالنسـبة لهـذا القطـاع، الـذي يواجـه تحدًيـا بيئًيـا بهـذا 

الحجم، التركيز على تقليل االنبعاثات الكربونية.
وقـال النعيمـي إن أرامكو السـعودية، ال تدخـر جهًدا في 
السـتخاص  التقنيـات  إلـى  والتوصـل  البحـوث  إجـراء 
الكربون واحتجازه وتخزينه، ومثال ذلك، مشروع العثمانية 
ـن، مـن خـال حقـن غـاز ثانـي  السـتخاص النفـط المحسَّ
أكسـيد الكربـون. كمـا ضاعفـت الشـركة جهودهـا البحثيـة 
فـي قطـاع التكريـر والمعالجة والتسـويق لتطويـر محركات 
االحتـراق الداخلـي، واسـتخاص الكربـون المنبعـث مـن 

عوادم السيارات.
 وباإلشـارة إلـى الدور المحوري الـذي ينبغي أن تضطلع 
بـه الشـركات مًعـا، دون النظـر إلـى األحـوال المسـتقبلية 
للسـوق وقطـاع النفـط والغـاز فـي المسـتقبل، فقـد أكـد 
النعيمـي أن الجهـود الفرديـة مـن جانب الشـركات لن تؤتي 

ثمارها.
وقـال النعيمـي: »لعل األهـم من بين كل ذلك هـو الكوادر 
البشـرية؛ علينـا أن نسـتمر فـي االسـتثمار فـي موظفينـا، 
وهنـاك الكثيـر مـن المفاهيـم الخاطئـة، التـي تـرى بـدء 
غـروب شـمس صناعة النفـط والغاز، وهذه التصـورات لها 
تأثيـر سـلبي علـى عمليـة التوظيـف، فـي وقـت تتجـه فيـه 
الجهـود نحـو توظيـف الشـباب«، مضيًفـا أن مـا يقـرب مـن 
٪70 مـن موظفـي قطـاع التنقيـب واإلنتـاج تقـل أعمارهـم 

عن 35 عاًما.
وفي ختام كلمته، وضع النعيمي المشاركين في الجلسة 
والجمهور أمام بعض التحديات المستقبلية المهمة، ومنها 
ز التقنيـة، واالسـتثمار بقـوة فـي  العمـل التعاونـي الـذي يعـزِّ
هـذه الصناعـة، وصياغـة مسـتقبلها، والعمـل علـى رسـم 

مستقبل الطاقة مًعا.

أكد النعيمي أن أرامكو 
السعودية تستفيد حالًيا من 

تقنيات الثورة الصناعية 
الرابعة، التي تهدف إلى 

إحداث نقالت نوعية لزيادة 
معدالت االكتشاف 

واالستخالص، وتقليل 
التكاليف، وتعزيز السالمة، 

وحماية البيئة في الوقت 
نفسه.

آراٌء من أنحاء العالم حول املؤمتر الدولي لتقنية البترول يف اململكة

هذا المؤتمر مناسبة رائعة أتاحت 
لنا مقابلة عديد من المهندسين من 

جميع أنحاء العالم، وهذه فرصة 
جيدة لتبادل المعرفة حول صناعة 

النفط والغاز. لقد زرت باألمس 
الجناح الخاص بأحد المشاركين، 
الذي يقدم تقنية جديدة تستخدم 

علوم المواد الحبيبية، وهو علم يفيد 
في سرعة تقييم الطبقات الرسوبية، 

التي تمثل أهمية كبيرة لمجال 
التنقيب.

ساتريا أنتوني
جيولوجي إندونيسي متخصص في 
البيئة البحرية في جامعة الملك 
عبدالعزيز

ني التباحث مع الشركات  يسرُّ
األخرى، والتواصل معهم، والتعرُّف 
على الحلول المبتكرة الجديدة في 
صناعة النفط والغاز، وهنا يمكننا 

التحدث عن التقنيات المشتركة 
بيننا، ومدى إمكانية االستفادة منها 

في التصدي للتحديات التي نواجهها 
جميًعا.

جون فليتشر
مدير المبيعات والتجارة في شركة 
شلمبرجير

أسعدني رؤية مدى االهتمام 
باالستدامة في جميع العروض 

التوضيحية التي ُقدمت في هذا 
المؤتمر، وهي بالفعل قضية بالغة 

األهمية، فصناعة النفط والغاز من 
الصناعات التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا 

بجهود الحد من انبعاثات الكربون 
وتحسين االستدامة، ومن المهم 

للغاية تبادل هذه المعرفة ونشرها. 
وتحظى مشاركة أرامكو السعودية 
في جهود تطوير تقنيات األغشية 

بأهمية كبرى.
لوتشيا بولوندي

عالمة فيزياء ومواد في شركة النفط 
اإليطالية )إيني(

لقد قدمت إلى المملكة العربية 
السعودية عدة مرات، نظًرا ألن شركتنا 

تزاول أعمالها في مجال استخراج 
األنابيب من باطن األرض. في الواقع، 

لقد فاق المؤتمر الدولي لتقنية البترول 
توقعاتي، فلم أكن أنتظر أن أرى هذا 
العدد الكبير من األصدقاء والزماء 
القدامى. إن أرامكو السعودية شركة 

عماقة حًقا!
آرثر سام

شركة دايا ماكسفلو، كوااللمبور، 
ماليزيا
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شدد النعيم في حديثه على 
أهمية بناء منظومة داخلية 

تبرز تطور التقنية 
السحابية الرقمية في 

المملكة العربية السعودية، 
مما سيساعد على التعجيل 

بالفوائد العديدة التي 
يمكن أن تجلبها الثورة 

الصناعية الرابعة إلى قطاع 
األعمال والمجتمع.

Aramco.ai برنامج
نبيل النعيم: فرص الثورة الصناعية الرابعة 

هائلة وعلينا استثمارها

الرقميـة  التقنيـات  كبيـر مسـؤولي  الظهـران - شـارك 
بالوكالـة فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ نبيـل النعيـم، مـع 
ممثليـن مـن شـركات بيكر هيـوز، وهـاواوي، ومايكروسـوفت، 
وسي ٣ أيه آي، وسيمنز للنفط والغاز، لمناقشة األثر الكبير 
الـذي سـتحدثه الثـورة الصناعيـة الرابعـة علـى قطـاع النفط 

والغاز.  
وأكـد األسـتاذ نبيـل النعيـم فـي كلمتـه االفتتاحيـة التـي 
ألقاهـا فـي إحـدى حلقـات النقـاش خـال المؤتمـر الدولـي 
2020 أن النفـع الـذي سـتعود بـه الثـورة  لتقنيـة البتـرول 
الصناعيـة الرابعـة على قطاع النفـط والغاز يتخطى المنفعة 
الماليـة، وإذا مـا أحسـنا االسـتفادة منـه سـيكون لـه أيًضـا 

مردود اجتماعي ملموس. 
ومـا تتوقعـه التقديـرات مـن منافع ماليـة ومزاًيا فـي كفاءة 
األعمال شـيء مذهل حًقا. فقد سـلط األستاذ النعيم الضوء 
علـى دراسـة قـدر فيهـا المنتـدى االقتصـادي العالمـي أن 
التحـول الرقمـي سـيفتح البـاب أمـام مـا قيمتـه حوالـي 1.6 
تريليـون دوالر فـي قطـاع النفـط والغـاز، منهـا مـا سـينعكس 
تأثيـره علـى المجتمع بما يقدر بحوالـي 650 مليار دوالر في 
ترشـيد  وكفـاءة  االنبعاثـات  تقليـل  مثـل  متنوعـة  مجـاالت 

استخدام المياه وإدارة االنسكابات النفطية. 
وقـال النعيـم: »إن القيمـة الكامنـة خلـف الثـورة الصناعية 
الرابعـة ضخمـة، ويجـب علـى شـركات النفـط والغـاز أن 
تتحـرك بسـرعة، ولكـن مـن المهـم علينـا أن نفهـم توجهـات 
التقنيـة الجديـدة ونعـرف كيـف نتوسـع فـي تطبيقهـا لزيـادة 

المكاسب إلى أقصى حد ممكن«. 

األثر الهائل للذكاء االصطناعي 
وفـي سـؤال عـن أي التقنيـات فـي رأيـه سـيكون لهـا األثـر 
األكبـر، أجـاب النعيـم دون تـردد: الـذكاء االصطناعـي. وقـال 
»تقنيـة الـذكاء االصطناعـي هـي التقنيـة التي سـتغير قواعد 

مايكل آيفز

اللعبـة بالفعـل، فالقطاع الذي نعمل فيه ينتج كًما ضخًما من 
البيانـات. ولكـن السـؤال األبـرز هـو مـا إذا كان قطـاع النفـط 

والغاز جاهًزا للتوسع ودمج كل هذه البيانات«. 
وأشار النعيم، متمًثا بتخفيض تكاليف الصناعة، إلى أن 
النجاح في دمج البيانات مع الذكاء االصطناعي سـوف ينتج 
عنه منافع كبيرة في التكلفة والكفاءة. وال يشمل ذلك فرص 
االسـتفادة التجاريـة مـن تطبيقـات الـذكاء االصطناعـي التي 

طورتها أرامكو السعودية داخلًيا في دوائرها. 
وبناًء على هذا التصور، أوضح النعيم أنه بالنسـبة لمجال 
الحوسـبة والـذكاء االصطناعـي )الـذي يمثل أحـد المجاالت 
الرئيسة الثاثة للثورة الصناعية الرابعة التي تتقدم بسرعة 
وتشـمل أيًضـا الربـط الشـبكي والتصنيـع(، تتوقـع التوجهات 
العالميـة أنـه بحلـول عـام 2021م سـتكون أسـس 80% مـن 

التقنيات الناشئة مبنية على الذكاء االصطناعي.  
كمـا أن التوسـع فـي مجـال التصنيـع مذهـل أيًضـا،  حيـث 
تشـير التقديرات، حسـبما أشـار النعيـم، إلى أنه بحلـول عام 
2025م ستصل قيمة سوق الطباعة ثاثية األبعاد إلى 42.9 
مليـار دوالر.  وفـي مجـال الربـط الشـبكي، مـن المتوقـع أن 
تغطـي بعض التقنيات مثـل الحلول المتنقلة حوالـي 71% من 

سـكان العالـم خـال خمـس سـنوات. وأكد النعيـم  فـي هـذا 
اإلطـار أن قطـاع النفط والغاز قد بدأ بالفعل اعتماد المزيد 

من التطبيقات المتنقلة.

ل الرقمي في الشركة  أداة للتحوُّ
ولفت النعيم في حديثه إلى أن المرء يقف مشـدوًها أمام 
سـرعة التغييـر الهائلـة. وقـال: »هنـاك أنظمـة تقنيـة جديـدة 
تظهـر علـى اإلنترنـت كل عاميـن أو ثاثـة أعـوام. وأرامكـو 
السـعودية ال تقـف موقـف المتفـرج إزاء هـذا، فهنـاك علـى 
أحـد  يمثـل  الـذي   Aramco.ai برنامـج  المثـال،  سـبيل 
المكونـات الرئيسـة للتحـوُّل الرقمـي، وهـو برنامـج شـامل 
يحتـوي علـى كافـة العناصـر الضروريـة لتمكينـه مـن سـرعة 

االنتشار عبر ما يسمى بسلسلة القيمة«.
وأضـاف: »سيسـتفيد برنامـج Aramco.ai مـن البيانـات 
الضخمـة التـي تنتجهـا أرامكـو السـعودية مـن أعمالهـا فـي 
تزويـد قطاعات األعمال المختلفة في الشـركة بالقدرة على 
التصـور بمنظـور الـذكاء االصطناعـي التخـاذ قرارات أسـرع 

وأكثر ذكاًء«.

أنا من بين 100 طالب وطالبة نالوا 
شرف اختيار المؤتمر الدولي لتقنية 

البترول لهم، ورعايتهم لحضور المؤتمر. 
وقد وقع علّي االختيار من بين عدد 

كبير من المتقدمين حول العالم، بعد 
اكتمال مرحلة تقديم الطلبات وإجراء 

رة. هذه زيارتي األولى  المقابات المصوَّ
إلى المملكة العربية السعودية، وهي بلد 

جميل يتسم أهله ببشاشة الوجه 
وحفاوة الترحيب.

فوزية صديق
طالبة في كلية هندسة البترول، 
نيجيريا

منذ لحظة قدومي إلى مطار الدمام، 
طالعُت البشاشة والترحيب وحفاوة 

االستقبال في جميع الوجوه التي 
التقيت بها، حتى وطئت قدماي أرض 
المؤتمر الدولي لتقنية البترول. ولقد 

راق لي كثيًرا خال مشاركتي في 
المؤتمر ذلك الشعور الواضح بالفخر، 

الذي أعرب عنه رئيس أرامكو 
السعودية، وكبير اإلداريين التنفيذيين، 

بشأن قطاعات العمل األساس في 
الشركة، وقطاع النفط والغاز عموًما.

جيرالدو فيلهو
شركة أونيكيوا للتدريب 
واالستشارات، البرازيل

لقد تشرفت بزيارة المملكة عدة مرات 
من قبل، وهي سوق تتسم بالنمو 

الحقيقي بالنسبة لنا، وبيئة واعدة 
ومائمة للغاية لنزاول فيها أعمالنا، كما 
أننا نلقى فيها قدًرا كبيًرا من الترحيب 

وحفاوة االستقبال. إلى جانب ذلك، 
تزخر المملكة بفرص كثيرة في ظل 

إطاق مشاريع جديدة مبتكرة، والتحوُّل 
إلى الموارد غير التقليدية.

دان آشر
شركة آي آر إي، المملكة المتحدة 
واإلمارات العربية المتحدة

هذه زيارتي األولى إلى المملكة العربية 
السعودية، وحفاوة الترحيب واالستقبال 

كانت ملء عيني وبصري، كما سنحت 
لي الفرصة لزيارة )إثراء(، ذلك الصرح 
الشامخ. أنا متخصص في مجال أعمال 

التدخل في اآلبار وتحفيزها، وأتطلع 
في المؤتمر الدولي لتقنية البترول 

لمعرفة كيفية تطبيق التقنيات التقليدية 
على الموارد الهيدروكربونية غير 

التقليدية.
تروي وليامز

شركة هاليبرتون، الواليات المتحدة 
األمريكية

حضور قوي ألرامكو 
السعودية في المؤتمر

كان حضور أرامكو السـعودية قوًيا طيلة يومي المؤتمر، 
خبـراء  مشـاركة  إلـى  المعـرض  فـي  الشـركة  جنـاح  مـن 
تبـادل  وجلسـات  دة،  متعـدِّ مناقشـات  فـي  متخصصيـن 
المعرفة اإللكترونية، والعروض التقديمية. ومن بين ذلك:

■  شـارك رئيـس أرامكـو السـعودية السـابق، الرئيـس 
التنفيـذي الحالـي لمجلـس إدارة البنـك السـعودي 
مناقشـة  فـي  عبـداهلل جمعـة  األسـتاذ  لاسـتثمار، 

عامة حول التنوُّع واالندماج.
■  شـارك المديـر التنفيـذي للمـوارد غيـر التقليديـة، 
األسـتاذ خالـد العبدالقـادر، فـي جلسـة نقـاش حـول 

»األعمال غير التقليدية: إعادة التدوير«. 
■  شـارك المديـر العـام ألعمال الغـاز الدولية، األسـتاذ 
نبيـل العفالـق، فـي مناقشـة عامـة حـول »مسـتقبل 

الغاز، من رأس البئر إلى السوق«. 
■  شـغل مديـر إدارة وصف ومحـاكاة المكامن، األسـتاذ 
المشـارك  الرئيـس  العابديـن، منصـب  زيـن  خالـد 

للمؤتمر الدولي لتقنيات البترول.
األعمـال  فـي منطقـة  المكامـن  إدارة  ■  تولـى مديـر 
لجنـة  رئاسـة  الشـهري،  علـي  األسـتاذ  الشـمالية، 

البرنامج.
■  قـّدم ثامـر العاليـت، محلل أنظمة تقنيـة المعلومات، 
عرًضـا تقديمًيـا عـن مركـز تطويـر المحترفيـن فـي 

التنقيب واالستكشاف.
■  ألقى مدير إدارة خدمات تطبيقات هندسة البترول، 
رئيـس جمعيـة مهندسـي البتـرول، األسـتاذ سـامي 
النعيـم، كلمـة حـول دور صناعـة النفـط والغـاز فـي 

التنمية المستدامة واالزدهار البشري.
نظـم  مستشـار  وهـو  الدوسـري،  صالـح  ■  شـارك 

االستكشاف، في جلسة اسأل الخبراء.
وخدمـات  البشـرية  المـوارد  قسـم  رئيسـة  ■  أدارت 
المسـاندة في دائرة الكيميائيات، ريم الغانم، جلسة 
نقـاش حـول تطويـر المواهـب والتنـوع فـي القـوى 

العاملة.
■  زميـل أرامكو السـعودية، األسـتاذ علـي دوجـرو، ألقى 
خطاًبـا حـول العمـل الرائـد الـذي قامـت بـه الشـركة 

في استخدام نماذج الكمبيوتر لوصف المكمن.
■  قامـت رئيسـة قسـم المواطنـة، رشـا الـرواف، بـإدارة 
جلسـة مناقشـة حـول »الحـوار الثقافـي المشـترك، 

حيث يلتقي الشرق بالغرب«.
■  عائشـة العميـر، عضـو المجلـس االستشـاري للقـادة 
الشـباب فـي مناقشـة حـول الصـراع بيـن األجيـال. 
كمـا تولـت نجـوى العزيمـي، رئيسـة قسـم الشـؤون 

التنظيمية، رئاسة لجنة أنشطة الشباب.
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جيل الشباب يقول كلمته حول مستقبل صناعة النفط والغاز 
خال فعاليات املؤمتر

القافلة األسبوعية

الظهــران - حفلــت فعاليــات المؤتمــر الدولــي لتقنيــات 
البتــرول 2020 بعديــد مــن األطروحــات والمداخــات مــن 
قيادييــن وخبــراء ومفكريــن ومتخصصيــن فــي قطــاع 
صناعــة النفــط والغــاز. وحيــث اتفــق الجميــع خــال 
المؤتمــر علــى حقيقــة أنــه ليــس هنــاك قطــاع أعمــال آخــر 
مهــم للعالــم ومحــوري لمســتقبله بمثــل أهميــة قطــاع 
النفــط والغــاز فــي الوقــت الراهــن؛ كان لجيل الشــباب من 
الدمــاء الجديــدة التــي يتــم ضخهــا كل يــوم فــي هــذه 
الصناعــة الحيويــة للعالــم كلمتهــم التــي البد أن تســمع في 
محفــل عالمــي كهــذا يتحــدث بلســان هــذا القطاع وإنســان 

هذه الصناعة. 
فجــاءت كلمــة ألقتهــا مهندســة البتــرول، ُرواء توفيــق، 
نيابــة عــن الموظفيــن الشــباب في دائــرة التنقيــب واإلنتاج 
فــي أرامكــو الســعودية خــال حفــل االفتتــاح يــوم اإلثنيــن 

الماضــي متحدثــة بلســانهم ورؤيتهــم لمســتقبل وآفاق هذا 
القطــاع بالــغ األهميــة للعالــم أجمــع، فقالــت: »لــم يســبق 
أن اكتســبت الجهــود التــي نبذلهــا واآلليــة التــي نبــذل بهــا 

هذه الجهود هذا القدر من األهمية«. 
وأضافــت: »ال بــد مــن تضافــر الجهــود فــي قطــاع 
النفــط والغــاز بأكملــه مــن أجــل تذليــل العقبــات التــي 
ينطــوي عليهــا المســتقبل«. واســتطردت قائلــة: »نحــن 
نعكــف حالًيــا علــى إعــداد أدوات فاعلــة متطــورة تقنًيــا 
بفضــل تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ولكننــا نعلــم 
فــي نهايــة المطــاف أن عقولنــا وإبداعنــا وتفانينــا بــل 
وتعاوننــا بالدرجــة األولــى هــي األدوات األكثــر فاعليــة، 
وسترســم القــرارات التــي يتخذهــا القائمــون علــى قطــاع 
النفــط والغــاز، والتــي نتخذهــا مًعــا، مامح العقــد المقبل 

والعقود التي تليه«.
وقالــت: »ال شــك أن المســاعي التــي تُبــذل للتوصل إلى 
الطلــب  لتلبيــة  الجميــع ضروريــة  متنــاول  فــي  حلــول 
المتزايــد علــى الطاقــة فــي العالــم ولكــن دون إغفــال 

مواصلة االهتمام بالتغير المناخي والبيئة«.
وواصلــت حديثهــا: »عندمــا يســألني أصدقائــي عــن 
ــوم األرض لتكــون  ــار عل ــى اختي ــي عل ــذي حملن الســبب ال
مســيرتي المهنيــة، أجيبهــم أننــي اختــرت لنفســي علــوم 
األرض ألننــي أردت أن اســتنهض همتــي فــي مواجهــة 
التحديــات المهمــة، فأنــا أريــد أن أتــرك بصمــة إيجابيــة، 

ونحن نمر بلحظة تحتم علينا أال ندخر جهًدا«. 

أكدت ُرواء توفيق أهمية قطاع الطاقة للعالم أجمع، وقالت: 
»لم يسبق أن اكتسبت الجهود التي نبذلها واآللية التي نبذل 

بها هذه الجهود هذا القدر من األهمية«.

دور بارز ملوظفي الشركة
يف جناح املؤمتر 

شـيخة الدوسـري، مهندسـة بترول في قسم وصف 
ومحـاكاة المكامـن، تولـت مهمـة تقديـم حفـل افتتـاح 
المؤتمـر الدولـي لتقنيـات البتـرول. التحقـت شـيخة 
التـدرج  برنامـج  فـي  كطالـب  السـعودية  بأرامكـو 
الجامعـي لغير الموظفين في عـام 2009م. وتخرجت 
2013م مـن جامعـة ليـدز مـع شـهادة فـي  فـي عـام 
درجـة  علـى  يًضـا  أ وحصلـت  لبتـرول.  ا هندسـة 
الماجسـتير فـي هندسـة البتـرول مـن كليـة إمبريـال 
بلنـدن. شـيخة هـي واحـدة مـن مئـات موظفـي أرامكو 

السعودية الذين لعبوا دوًرا بارًزا في نجاح المؤتمر.

ت إعادة استخدامها في صنع لوحة فنية وعرضها خالل المعرض.                   تصوير: مصلح الخثعمي، ومحمد آل ابن الشيخ، وحسن المبارك، وميامين الحمود، وبريجيدو الكيدي جانب من جناح أرامكو السعودية في المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولي لتقنية البترول، حيث تم عرض أحدث التقنيات التي تستخدمها الشركة في الصناعة، وفي الصورة الثانية يظهر حرص أرامكو السعودية على االستدامة من خالل المعرض الفني لمخلفات براميل النفط، حيث تمَّ
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مايكل آيفز

الظهـران - حـرص المتطوعـون علـى اسـتقبال ضيـوف 
المؤتمـر الدولـي الثانـي عشـر لتقنيـة البتـرول بابتسـامة، 
بعـد أن اقتطعـوا مـن وقتهـم لمسـاعدة أكثـر مـن 17 ألـف  
زائـر مـن المملكـة وجميـع أنحـاء العالـم ممـن حضـروا 

للمشاركة في فعاليات المؤتمر.
وبفضـل جهود المتطوعين وتفانيهم، تمّكن المشـاركون 
فـي المؤتمـر بسـهولة مـن الوصـول إلـى وجهاتهـم، إلـى 
بـه  تشـتهر  الـذي  الضيافـة  بكـرم  اسـتمتاعهم  جانـب 

المملكة.
وقـد خصـص أكثـر مـن 300 متطـوع، 2025 سـاعة من 
أعمـال خدمـة  فـي  المؤتمـر  لمسـاعدة منظمـي  وقتهـم 
وفـرق  الضيـوف  وعاقـات  الحشـود  وإدارة  العمـاء 

اإلعام.
منصـور الحارس، طالب في جامعة اإلمام عبدالرحمن 
ابـن فيصـل يـدرس نظـم المعلومـات اإلداريـة، ولـم يتطـّوع 
فـي المؤتمـر الدولـي لتقنيـة البتـرول فحسـب، بـل تطـّوع 
العالمـي  الثقافـي  عبدالعزيـز  الملـك  مركـز  فـي  أيًضـا 
جميـع  إسـهامات  بتنسـيق  الحـارث  قـام  كمـا  )إثـراء(، 

الطاب المتطوعين من جامعته.
وقـال الحـارس: »أمضيـت وقًتـا رائًعـا، حيـث عملت في 
اليـوم األول فـي منطقـة كبـار الشـخصيات، وعملـت أيًضا 
فـي قاعـة المعرض. أعتبر نفسـي محظوًظا حيث حظيت 
البلـدان  مختلـف  مـن  الـزوار  مـن  كثيـر  لقـاء  بفرصـة 
العربيـة  المملكـة  فـي  بالعالـم  والترحيـب  والثقافـات، 

السعودية«.
واتفـق مـع علـى ذلك الـرأي كل مـن أمل القرنـي، طالبة 
تـدرس  العبـاد، طالبـة  العامـة، وشـهد  الصحـة  تـدرس 
الهندسـة، حيـث تطوعتا أيًضـا في مركز إثراء واسـتمتعتا 

بوقتهمـا فـي مسـاعدة الوفـود وإرشـادهم فـي المؤتمـر 
الدولـي لتقنيـات البتـرول. وكان ذلك أيًضا هـو رأي غدير 

يوسف التي تطوعت لمدة ثاثة أيام في المؤتمر.
ولـم يكـن كل المتطوعين من الطاب. بل شـارك كذلك 
المقهـوي، وهـو  عـدد مـن موظفـي الشـركة مثـل خالـد 
موظـف فـي إدارة اإلنتـاج جنـوب الغـوار، وقـال المقهـوي: 

»أتطوع ألنني أسعد بإسعاد الناس«.
جميـع  علـى  ينطبـق  نفسـه  لشـيء  ا أن  شـك  وال 
المتطوعيـن الذيـن ضحـوا بوقتهـم لإلسـهام فـي إنجـاح 

المؤتمر بهذا الشكل الباهر.

إشادة  بجهود املتطوعني يف إجناح املؤمتر الدولي لتقنية البترول

خالد المقهويمنصور الحارسسلطان مشيخيغدير يوسفشهد العباد، وأمل القرني

ت إعادة استخدامها في صنع لوحة فنية وعرضها خالل المعرض.                   تصوير: مصلح الخثعمي، ومحمد آل ابن الشيخ، وحسن المبارك، وميامين الحمود، وبريجيدو الكيدي جانب من جناح أرامكو السعودية في المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولي لتقنية البترول، حيث تم عرض أحدث التقنيات التي تستخدمها الشركة في الصناعة، وفي الصورة الثانية يظهر حرص أرامكو السعودية على االستدامة من خالل المعرض الفني لمخلفات براميل النفط، حيث تمَّ
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فـــي مثـــل هـــذا اليـــوم وتحديـــًدا فـــي عـــام 
زوجهـــا  بصحبـــة  أيمـــن(  )أم  كانـــت  1983م، 
يتجـــوالن فـــي حنايـــا الريـــاض بُخًطـــى حالمـــة 
أيمـــن فـــي  التـــي تحملهـــا أم  تفّســـر األمانـــي 
أحشـــائها. كانـــت خطواتهـــا وكأنهـــا حـــواٌر بدأتـــُه 
يخططـــان  أشـــهر،  ســـتة  منـــذ  جنينهـــا  مـــع 
ــواٍن  ــي ثـ ــاره. وفـ ــال انتظـ ــتقبًا طـ ــمان مسـ ويرسـ
معـــدودة، تغّيـــر كل شـــيء، بـــل وتوقـــف الحـــوار، 
عـــن  بعيـــًدا  بخطواتهـــا  الَقـــَدر  دفـــع  حينمـــا 
زوجهـــا، لتلتقـــي عيناهـــا بعينـــي شـــاٍب فـــي مقتبـــل 
ــت  ــيارته.. كانـ ــرًعا بسـ ــا مسـ ــر أمامهـ ــر ظهـ العمـ
ســـرعة مفرطـــة لـــم تســـتجْب لتوســـاِت يديـــه 

وقدميه، فأغمضا أعينهما..
نُِقلَـــت إلـــى المستشـــفى فـــي حالـــة حرجـــة، 
ـــأن  ـــاء ب ـــه األطب ـــذي واجه ـــا ال وســـط ذهـــول زوجه
ال بـــد لزوجتـــه مـــن أن تضـــع جنينهـــا، إن كان 
يريـــد إنقاذهمـــا.. فوافـــق وفـــي عينيـــه بريـــق 
دمـــوٍع ممـــزوج بالتفـــاؤل وحســـن الظـــن بـــاهلل، 

وشوٌق مكسور.
األم  فتماثلـــت  نافـــذة،  اهلل  مشـــيئة  كانـــت 
ــة  ــي حضانـ ــت فـ ــي( وبقيـ ــدت )أمانـ ــفاء، وُولـ للشـ
المستشـــفى لثاثـــة شـــهور، ثـــم خرجـــت لترتـــع 
فـــي كنـــف والديهـــا اللذيـــن هيـــآ لهـــا كافـــة وســـائل 

الراحة واالهتمام.
ضـــت  عرفـــت أمانـــي قصـــة الحادثـــة التـــي تعرَّ

لهـــا والدتهـــا والمعانـــاة التـــي تحّملتهـــا مـــن أجـــل 
والدتهـــا ورعايتهـــا، فقطعـــت علـــى نفســـها عهـــًدا 
أن تكـــون كـــفَّ الراحـــة لوالدتهـــا وأن تكـــون خيـــر 
ـــك  ـــا، وكذل ـــي حياته ـــا ف ت عليه ـــرَّ ـــي م ـــي الت األمان
ـــه الحـــادث مـــن  فـــي حيـــاة والدهـــا. ورغـــم مـــا خلّف
أضـــرار جســـدية ونفســـية فـــي األســـرة، إال أن أم 

أيمن وزوجها سامحا ذلك الشاب.
فـــي عـــام 2000م أوشـــكت أمانـــي علـــى إتمـــام 
ـــة، وكانـــت تســـتعد وتهيـــئ نفســـها  دراســـتها الثانوي
للمرحلـــة الجامعيـــة. ولكنهـــا لـــم تكـــن مســـتعدة 
ألن تبـــدأ قبلهـــا مرحلـــة فارقـــة وصعبـــة فـــي 
حياتهـــا، حينمـــا ُفجعـــت بنبـــأ وفـــاة والدتهـــا فـــي 
حـــادث حريـــق. نســـأل اهلل أن يرحمهـــا ويتقبلهـــا 

قبواًل حسنا.
لـــم يســـتطع  حزنـــت أمانـــي حزًنـــا شـــديًدا 
والدهـــا أن ينتزعـــه منهـــا، فهـــو ال يـــدري أن 
حزنهـــا ليـــس لمجـــرد الفقـــد، وإنمـــا ألنهـــا لـــم 
تـــِف بوعدهـــا بـــأن تكـــون خيـــر األمانـــي فـــي حيـــاة 

والدتها!
ـــا  ـــوٍل يكســـو وجهه ـــي ذب ـــى دراســـتها ف عـــادت إل
وأنفاســـها ونظراتهـــا ومشـــاعرها. وألن مصيبـــة 
ــر  ــم تصغـ ــوس ثـ ــي النفـ ــة فـ ــدأ عظيمـ ــوت تبـ المـ
بمـــرور الزمـــن، وجـــدت أمانـــي نفســـها قـــادرة 
علـــى التفكيـــر والعبـــور فـــوق جســـور الحيـــاة، 
الـــذي  )والدهـــا(  الوحيـــد  يســـاندها حبيبهـــا 

مـــازال حتـــى اليـــوم ينظـــر إليهـــا تلـــك الطفلـــة 
الجميلـــة والبريئـــة. أكملـــت أمانـــي دراســـاتها 
إدارة  فـــي  الزمالـــة  درجـــة  وحققـــت  العليـــا 
منصًبـــا  وتوّلـــت  الربحيـــة،  غيـــر  المؤسســـات 

مرموًقا في إحدى الشركات الوطنية العريقة.
ـــى  ـــم يكـــن ذي قيمـــة فـــي نفســـها، حت ـــك ل كل ذل
ـــا  ـــي دموعه ـــت أمان ـــا ذرف جـــاء عـــام 2010م، حينم
هـــذه المـــرة فرًحـــا باكتشـــافها طريقـــة تمّكنهـــا 
مـــن الوفـــاء بوعدهـــا ألمهـــا. فأنشـــأت موقًعـــا 
الســـعودية«  »خيـــر  عليـــه  أطلقـــت  وتطبيًقـــا 
خالـــه  مـــن  وأرادت   )www.khieer.com(
أرجـــاء  فـــي  للمتعففيـــن  المســـاعدة  تقديـــم 
علـــى  يومًيـــا  واحـــدة  بواقـــع حالـــة  المملكـــة، 
األقـــل، ويعـــود أجرهـــا وثوابهـــا إلـــى والدتهـــا. 
كانـــت فكرتهـــا أن يكـــون الموقـــع تفاعلًيـــا بيـــن 
القادريـــن علـــى العطـــاء مـــن جهـــة والمتعففيـــن 
العمـــل  هـــذا  ليجـــد  األخـــرى،  الجهـــة  مـــن 
الســـعوديين  بيـــن  منتشـــًرا  اإلنســـاني طريقـــه 
ـــة  وغيـــر الســـعوديين. ثـــم أعلنـــت أمانـــي شـــمول نّي
األجـــر والثـــواب لكافـــة األمهـــات، فأصبحـــت 
لـــكل  بـــل  ليـــس ألمهـــا فقـــط،  خيـــر األمانـــي 

األمهات.
قـــد تُشـــعل المصائـــب فـــي النفـــوس ألًمـــا، 
ولكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه قـــد تكـــون وقـــوًدا 

إلشعال نجاحات تتخطى الطموحات!

com. خير
إضـــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعّبر عن آراء كّتابها.

 فايز البيشي
fayes.bishi@aramco.com

إدارة االتصال المؤسسي

نحو محتوى عربي ينافس عاملًيا..

)إثراء( ُيطلق البرنامج الوطني لدعم المحتوى 
الثقافي واإلبداعي

ــي  ــز الثقاف ــك عبدالعزي ــز المل ــق مرك ــران - أطل الظه
الوطنــي لدعــم  البرنامــج  ــًرا،  )إثــراء(، مؤخَّ العالمــي 
ــوى(، الــذي  ــراء المحت ــوى الثقافــي واإلبداعــي )إث المحت
يهــدف إلــى تنميــة صناعــة المحتــوى المحلــي، وتعزيــز 
فرصــه فــي المملكــة فــي شــتى القطاعــات الثقافيــة 
المؤسســات  دعــوة  خــال  مــن  وذلــك  واإلبداعيــة، 
والشــركات المتوســطة والصغيــرة المهتمــة بالمحتــوى 

فــي رحلــة القافلة األسبوعية للمشــاركة  المرئــي والمســموع والمقــروء، 
الوصــول إلى محتوى ثقافي عربــي ينافس عالمًيا.

الثقافــي  عبدالعزيــز  الملــك  مركــز  مديــر  وأشــار 
العالمــي )إثــراء( بالوكالــة، األســتاذ حســين حنبظاظــة، 
ــكل شــركة أو مؤسســة  ــح المجــال ل ــج يُتي ــى أن البرنام إل
مهتمــة بإثــراء الثقافــة والفنــون، وتعزيــز التواصــل الفكري 
والحضــاري بيــن أفــراد المجتمــع، للتحليــق فــي ســماء 
لألفــكار  العنــان  وإطــاق  المجتمــع،  وإلهــام  اإلبــداع 
الخّاقــة والعقــول المبدعــة، مــن خــال المشــاركة فــي 

الفنيــة، التــي تلقــي الضــوء علــى موضوعــات غيــر 
مســبوقة، أو تفتــح آفاًقــا جديــدة فــي موضوعــات تــم 
الموضوعــات  ذلــك  ويتضّمــن  قبــل،  مــن  طرقهــا 

المحلية والعالمية.
ــز علــى المشــاريع  • المشــاريع الجاهــزة للتنفيــذ: وترّك
والتصــّور،  والدراســة  الخطــة  مكتملــة  الثقافيــة 
والجاهــزة للبــدء فــي تنفيذهــا وإنتاجهــا، باإلضافــة 
إلــى المشــاريع ذات اإلطــار الزمنــي المحــدد الــذي 
ونهايتــه  بدايتــه  نقطتــي  وتحديــد  قياســه،  يمكــن 

بوضوح.
وســيُجرى برنامــج )إثــراء المحتــوى( علــى مــدار العــام 

ضمن ثاث مراحل رئيسة، وهي:
ل مشــاريع المحتــوى  •  التســجيل والمشــاركة: تُســجَّ
ــر المنصــة  ــى 8 مــارس عب ــر إل المقترحــة مــن 8 يناي

اإللكترونية الخاصة بالبرنامج.
•  المراجعــة والتدقيــق: تُقيَّــم المشــاريع مــن قبــل لجنــة 
ــح  8 أبريــل ويُرشَّ إلــى  8 مــارس  متخصصــة، مــن 
ــا  م لهــا مركــز )إثــراء( دعًم األفضــل مــن بينهــا، ليقــدِّ
تنفيذهــا  مــن  يمّكــن  ومعرفًيــا،  ولوجســتًيا  مالًيــا 

وتقديمها للجمهور.
•  النشــر والتوزيــع: يقــوم مركــز إثــراء بنشــر المحتــوى 
عبــر منصاتــه المختلفــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــد 

المشروع من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر.
جديــٌر بالذكــر، أن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
أرامكــو  مبــادرات  أهــم  أحــد  هــو  )إثــراء(،  العالمــي 
هــة لرعايــة اإلبــداع، ونشــر المعرفــة،  الســعودية الموجَّ
وتعزيــز التواصــل الثقافــي والحضــاري مــع العالــم، مــن 
مهــا طــوال  خــال البرامــج الثقافيــة واإلبداعيــة التــي يقدِّ
دة األبعــاد، تهــدف إلــى  العــام، حيــث يُعــّد وجهــة متعــدِّ
إلهــام رّوادهــا وتحفيزهــم فــي مجــاالت مختلفــة، وتمكيــن 
م المملكــة علــى المســتوى  المواهــب الوطنيــة، وإبــراز تقــدُّ

العالمي.

تقديــم مشــاريع للمحتــوى الرقمــي أو المطبــوع بمختلــف 
قوالبه.

وعــزا حنبظاظــة أهميــة برنامــج )إثــراء المحتــوى( إلــى 
ســعي )إثــراء( الحثيــث نحــو تعزيــز المحتــوى العربــي، 
الــذي يعانــي ُشــًحا فــي مخرجاتــه، باإلضافــة إلــى تقديــم 
المعرفــة والتطويــر المســتمر، للخروج بمحتــوى عربي ذي 

جودة عالية وبقيمة مضافة، ينافس المحتوى العالمي.
وأوضــح حنبظاظــة أن هــذا البرنامــج يأتــي ضمــن 
ــى  ــادرات يُطلقهــا المركــز، وتهــدف إل سلســلة برامــج ومب
إظهــار الصــورة الُمشــرقة للوطــن فــي المجــاالت الثقافيــة 
والفنيــة، إلــى جانــب دعــم المواهــب الوطنيــة وتنميتهــا 
وإبرازهــا فــي محافــل عالميــة، وتعزيــز الجوانــب الثقافيــة 
واالجتماعيــة، وهــو مــا يعكــس رســالة )إثــراء( فــي تعزيــز 
اإلبــداع، وخلــق بيئة محّفــزة على إنتــاج المعرفــة وتبادلها، 
ـم ومشــاركة األفــكار، كــي  تلتقــي فيهــا المواهــب للتعلُـّ
يصبحــوا رّواًدا للمملكــة فــي مســيرة التحــول إلــى اقتصــاد 

المعرفة، تماشًيا مع رؤية المملكة 2030.
بــدوره أوضــح مديــر البرامــج فــي مركــز )إثــراء(، 
عبــداهلل الراشــد، أن طبيعــة برنامــج )إثــراء المحتــوى( 
أُطــًرا وحــدوًدا واضحــة للمشــاركة، وتعريــف  ـب  تتطلَـّ
م، حيــث ســتُصنَّف  خصائــص دقيقــة للمشــروع المتقــدِّ
مــة إلــى كبيــرة ومتوســطة وصغيــرة،  المشــاريع المتقدِّ
بدراســة هــذه  مــن ذوي االختصــاص  نخبــة  وســيقوم 
المشــاريع، وتصنيفهــا ضمــن الفئــة المناســبة، وذلــك 
بحســب حجــم المشــروع ومواصفاتــه، ومختلــف متطلباتــه 

التقنية والفنية واإلدارية.
وتأتي مشاريع البرنامج ضمن ثاث فئات، وهي:

المحتــوى  منتجــات  ــن  وتتضمَّ والمطبــوع:  • الرقمــي 
فــي  نشــرها  يمكــن  التــي  والمطبوعــة،  الرقميــة 
اإلنترنــت، وعبــر قنــوات النشــر المطبوعــة بجميــع 

أشكالها.
أو  الثقافيــة  المشــاريع  وتشــمل  والفنــي:  • الثقافــي 

يهدف البرنامج إلى تنمية صناعة المحتوى المحلي، وتعزيز فرصه في المملكة في شتى القطاعات الثقافية واإلبداعية.
تصوير: أحمد آل ثاني
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يف رحلة معرفية امتدت 25 يوًما..

324 طفًل وشاًبا يستكشفون أسرار الطبيعة 
والعلوم في مخيم )إثراء( الشتوي

الظهــران - اختتــم مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
ــم  ــذي نُظِّ ــم الشــتوي، ال ــات المخي ــراء( فعالي ــي )إث العالم
علــى مــدى 25 يوًمــا، تحــت شــعار )عالــم تحــت المجهــر(، 
ــة مســارات  ــر أربع ــة عب ــًا وطفل وســط مشــاركة 324 طف

متنوِّعة.
ومــن خــال فعاليــات المخيــم، اســتلهم األطفــال شــغف 
بقالــب  وذلــك  المعرفــة واالستكشــاف،  البحــث وحــب 
تعليمــي ترفيهــي، يُســهم فــي اســتنطاق مكنونــات أفكارهم، 
تفاعليــة  خبــرات  تقديــم  نحــو  )إثــراء(  ســعي  ضمــن 
ثريــة ذات قيمــة عاليــة،  لألطفــال، وتجــارب معرفيــة 
تصقــل مهاراتهــم وتغــذي لديهــم حــب االســتطاع والتفكير 
االبتــكاري، وتُســهم فــي تنميــة القــدرات اإلبداعيــة والتعلــم 

الذاتي.

آفاق للتعلُّم والمعرفة 
في أربعة مسارات

وقــد ســعى مخيــم )إثــراء( الشــتوي، الــذي احتــوى علــى 
برامــج باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، إلــى تطويــر مهــارات 
الماحظــة والتحليــل لــدى األطفــال، مــن بنيــن وبنــات، 
ابتــداًء مــن عمــر أربــع ســنوات وحتــى 15 ســنة، إلــى جانــب 
تحفيزهــم للبحــث وطــرح األســئلة وبنــاء قدراتهــم الذهنيــة 
بأســلوب علمــي مشــوِّق، مــن خــال رحلــة ماتعــة مليئــة 
بالمعلومــات الثريــة والتجــارب المختلفة عن تنــوُّع الطبيعة 

من حولنا، وتأثيرها على حياتنا اليومية.
وأعــّد المخيــم أربعــة مســارات لألطفــال، لــكل مســار 
هدفــه ورســالته، حيــث تعلّــم األطفــال مــن خالهــا بنــاء 
مهــارات تُشــبع فضولهــم، وتحثهــم علــى البحــث فــي رحلــة 

معرفية نحو عالم تحت المجهر.
واكتشــف األطفــال فــي مســار )عدســة علــى الحشــرات( 
عجائــب البيئــة ومخلوقاتهــا المحيطــة بهــا، التــي تفتــح 
ــم  ــا عال ــم والمعرفــة عــن أســرار وخباي للطفــل آفــاق التعل

الحشرات.
ــن األطفــال مــن خــال مســار )عدســة علــى  كمــا تبيَّ
الطبيعــة( تنــّوع الطبيعــة مــن حولنــا، واكتشــفوا مخلوقاتهــا 
الصغيــرة التــي ال تـُـرى بالعيــن المجــردة، مــن خــال رحلــة 
ت  قــا لمخلو ا أصغــر  علــى  ء  لضــو ا تســلِّط  بحثيــة 
لرؤيتهــا،  مكبِّــرة  أداة  اســتخدام  عبــر  وخصائصهــا، 
ف علــى أهميتهــا وكيفيــة تأثيرهــا علــى حياتنــا  والتعــرُّ

اليومية.
مت للمشــاركين حاالت  وعبــر مســار )عميــل العلــوم(، ُقدِّ
اليوميــة، حيــث الحــظ  الحيــاة  فــي  وتجــارب مختلفــة 
ــوا  ــا، وحاول ــة خلفه ــا األســباب الكامن ــار مــن خاله الصغ
إيجــاد حلــول مناســبة لبعــض المشــكات التــي تتعلـّـق بهــا. 
ــم األطفــال مهــارة الماحظــة،  ــى تعلي وســعت التجــارب إل
م اليــد،  حيــث اســتخدموها لمعرفــة الســبب خلــف تــورُّ
واستكشــاف الحشــرات باســتخدام العدســة المكبِّــرة، 
واختيــار وصنــع العــاج المناســب للــدغ الحشــرات حســب 

نوعها.
ــم الصغــار فــي مســار )تحليــل موقــع الجريمــة(  كمــا تعلَّ
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ــى إيجــاد  ــي ســاعدتهم عل ــة )ســي إس آي(، الت ــى تقني عل
حلــول مختلفــة للقضايــا عبــر اســتخدام مجموعــة مــن 
المهــارات، مثــل الماحظــة، وجمــع البيانــات، والتفكيــر 
والتحليــل، وإيجــاد األدلــة، وتحليــل الحمــض النــووي، 
والعمــل الجماعــي. وفــي هــذا النشــاط صنــع األطفــال 
نمــوذج يــد ثاثيــة األبعاد للمســاعدة فــي التحقيقــات، عبر 
ون  صــب آثــار أيديهــم علــى الرمــال. كمــا شــهد المتحــرُّ
الصغــار تمثيــًا لجريمــة وقعــت فــي صــف الفــن بعــد 
ــرُّف  ــة للتع ــل الازم ــع الدالئ ــوا بجم ــدرس، وقام ــاء ال انته

على الجاني.

استكشاف الخبايا واألسرار 
ــا  وأبــدى عديــد مــن األطفــال المشــاركين اهتماًمــا بالًغ
مــة فــي مخيــم )إثراء(  وتفاعــًا كبيــًرا مــع الفعاليــات المنظَّ
الشــتوي. واكتشــف ســلطان الزامــل )12 عاًمــا( موهبته في 
االســتقصاء، بعــد أن خــاض تجربــة البحــث فــي تفاصيــل 
الحشــرات والنحــل، ضمــن إحــدى فعاليــات المخيــم. وقال 
الزامــل: »تعلَّمنــا أشــياًء جديــدة لــم نكــن نعلمهــا مــن قبــل، 
تنمــي مهاراتنــا فــي االســتطاع، وتســاعدنا علــى وضــع 

حلول للمشكات التي تواجهنا«.
أن  إلــى  أعــوام(،  الغامــدي )ســتة  وأشــارت نجــاء 
فت  البرنامــج جميــل ومفيــد للغايــة، كمــا أوضحت أنهــا تعرَّ
مــن خالــه علــى كيفيــة اســتخراج العســل، والمراحــل التــي 
يمــر بهــا هــذا الغــذاء المفيــد لإلنســان، عبــر استكشــاف 
خليــة نحــل حقيقيــة، ومشــاهدة أدوار النحــل المختلفــة 
داخــل هــذه الخليــة، وكيــف أن الحشــرات الكبيــرة تفتــرس 

ى عليها ضمن نظام بيئي محكم. الصغيرة، وتتغذَّ

وتعّرفــت فاطمــة العبــاد )ثمانيــة أعــوام(، علــى فوائــد 
الحشــرات الموجــودة فــي أوراق األشــجار كالدعســوقة، 
وهــي حشــرة صغيــرة تتغــذى علــى األشــجار وعلى حشــرات 
ــا. إلــى جانــب ذلــك، اســتمتعت فاطمــة  أصغــر منهــا حجًم
بمشــاهدة كل طفــل، وهــو يضــع حشــرة يختارهــا فــي جــّرة 

الحشرات المكبِّرة، ليرسم أجزاءها بطريقته الخاصة.
ــدت والــدة الطفــل محمــد دوابغــة، الــذي يبلغ  بدورهــا أكَّ
مــن العمــر خمســة أعــوام، الفائــدة التــي لمســتها فــي 
طفلهــا، مــن خــال كســر حاجــز الخــوف الــذي كان يعانيــه 
ل إلــى شــغف بمعرفــة المزيــد  مــن الحشــرات، والــذي تحــوَّ
عــن عالــم هــذه المخلوقــات، بــدًءا مــن حياتهــا وطريقــة 

أكلها وبنائها لمساكنها.
الشماســي،  وســلمان  أســيل  الطفليــن  والــدة  أّمــا 
فأوضحــت أن المخيــم حّفــز األطفــال علــى التعــرف علــى 
ــة  ــى توعي ــث اشــتمل عل ــم الحشــرات مــن حولهــم، حي عال
بأنــواع الحشــرات المختلفــة، وبتفاصيــل دقيقــة عنهــا، 
بطريقــة ماتعــة تحمــل عناصــر تشــويقية بعيدة عــن الرتابة 
ــه الحشــرات  ــت في ــرض ُصنِّف ــر مع ــك عب ــة، وذل والتقليدي

بناًء على خصائصها الفيزيائية.
يُذكــر أن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي 
)إثــراء( يضــم متحًفــا للطفــل، يُعــّد أول متحــف مــن نوعــه 
فــي المملكــة، فــي إطــار ســعيه لبنــاء جيــل قــادر علــى 
م المركــز  اإلســهام إيجابًيــا فــي تعزيــز المســتقبل. ويقــدِّ
مــة إلذكاء شــغف األطفــال، وبنــاء مهاراتهــم  برامــج مصمَّ
منــذ ســن مبكــرة، لمســاعدتهم علــى استكشــاف العالــم 
تجــارب  وليعيشــوا  مــن حولهــم،  المختلفــة  والثقافــات 
ثقافيــة وحضاريــة غنيــة، مــن خــال فعاليــات وأنشــطة 

متنوِّعة.

ن  في مخيم )إثراء( الشتوي، استلهم األطفال المشاركون شغف البحث وحب المعرفة واالستكشاف، من خالل تجارب معرفية ثرية ُتسهم في تنمية القدرات اإلبداعية والتعلم الذاتي. وقد تضمَّ
ق، نحو عالم تحت المجهر. مت بأسلوب علمي مشوِّ المخيم أربعة مسارات لألطفال، أخذتهم في رحلة معرفية ماتعة، ُصمِّ

تصوير: أحمد آل ثاني

موا من خالله كيفية استخراج العسل، والمراحل التي يمر بها، عبر  اكتشف األطفال في مسار )عدسة على الحشرات(، عجائب البيئة ومخلوقاتها المحيطة بها، حيث تعلَّ
استكشاف خلية نحل حقيقية، ومشاهدة أدوار النحل المختلفة داخلها.

عبر مسار )عميل العلوم(، خاض األطفال تجارب من الحياة اليومية، بهدف إكسابهم 
مهارة المالحظة، من خالل رصد األسباب الكامنة وراء هذه التجارب.

من خلل فعاليات 
المخيم، استلهم 
األطفال شغف 

البحث وحب 
المعرفة 

واالستكشاف، 
وذلك بقالب 

تعليمي ترفيهي، 
ُيسهم في 

استنطاق مكنونات 
أفكارهم، ضمن 

سعي )إثراء( نحو 
تقديم خبرات 

تفاعلية لألطفال



األكبر من نوعه يف العالم.. 

هيكل فوالذي ضخم 
لحرق غاز الشعلت يلوح 

في سماء رأس تنورة
هـذا  نجـاح  فـي  رئيـس  دوٌر  المعنيـة  األطـراف  مختلـف 
المشـروع الـذي سـيضع معيـاًرا عالمًيـا لتنفيـذ المشـاريع 

الضخمة في المعامل مستقرة اإلنتاج«. 
وُصمم هذا النظام الجديد لزيادة إنتاج أرامكو السعودية 
مـن البنزيـن بمقـدار 60 ألـف برميـل مـع تقليـل مسـتويات 
الكبريـت فـي البنزيـن والديـزل إلـى 10 أجـزاء فـي المليـون. 
ومن المتوقع أن يقلل االسـتثمار في مشـروع الوقود النظيف 
مـن اعتمـاد المملكـة علـى اسـتيراد البنزين ومـا يتعلق بذلك 
من تكاليف، مع اإلسهام في رؤية المملكة لقطاع السيارات.

يُشـار إلـى أنـه قـد تقـرر أثنـاء المرحلـة األولى مـن تطوير 
المشـروع أن قـدرة مصفاة الفرضة الجنوبيـة في رأس تنورة 
الحـرق فـي  لتلبيـة أعمـال  لـن تكـون كافيـة  الحـرق  علـى 
المعامـل المسـتقبلية. ووفًقـا لذلك، تم تضميـن نظام جديد 
لحـرق الغـاز كمنتـج رئيـس مـن منتجـات مشـروع الوقـود 

النظيف.
الشـعات  غـاز  نظـام  وسـيحتوي 
مداخـن  خمـس  علـى  اكتمالـه  عنـد 
 200 شـعات يبلـغ ارتفـاع كلٍّ منهـا 
الرافعـة  هيـكل  يحتـوي  كمـا  متـر. 
وأساسها على قواعد تستوعب ثاث 
متطلبـات  لدعـم  إضافيـة  مشـاعل 
مصفاة رأس تنورة من أعمال الحرق 

في المستقبل. 
جديـر بالذكـر أن نظـام اإلشـعال 
الجديـد هـو نظام قابل للفـك، األمر 
أنظمـة  علـى  تحسـيًنا  يُعـد  الـذي 
حرق غاز الشـعات التقليدية نظًرا 

للمميزات التالية:
قـف  تو ت  ا فتـر تقليـص     •

المحطات عن العمل.
للتنبـؤ  قابليـة  أكثـر  •  صيانـة 

وأكثر أماًنا.
معـدات  إلـى  •  الحاجـة 

أقل.
لـى  إ جـة  لحا •  ا

مساحة أقل.

سعد القحطاني

ويذكـر أنـه قـد تم تصميـم هيـكل الرافعة الصلـب بقاعدة 
مثلثـة 40 متـًرا، بارتفـاع 200 متـر، ووزن 1480 طًنا، وتتكون 
 26٫717 2548 قطعـة مـن الُصلـب، يتطلـب تجميعهـا  مـن 
مسـماًرا. والهدف من رفع الشـعلة إلى ارتفاع 200 متر، هو 

تقليل مساحة منطقة اإلشعاع المحظورة.

تحويل التحديات إلى نجاحات
يصاحب دمج هذا الهيكل العماق الجديد في المنشـآت 
العديـد مـن  تنـورة  الموجـودة فـي مصفـاة رأس  الحاليـة 

التحديات.
أحـد التحديـات الرئيسـة هـو ضمـان االمتثـال لمتطلبـات 
الهيئـة العامـة للطيـران المدنـي، وكذلـك إدارتـي الطيـران 
وإدارة منـع الخسـائر بأرامكـو السـعودية، حيـث إن هيـكل 

الرافعة يقع في منطقة حركة ماحة جوية.
وقـد قـام المصنعـون المحليـون بتوريـد غالبيـة المـواد 
الخاصـة بالمشـروع، بمـا يتماشـى تماًمـا مع برنامـج اكتفاء 
التابع للشركة لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشروع.

التعاون الفاعل
قبل تجربة طريقة حبال التسـلق، لعب فريق إدارة 
المشـاريع دوًرا فاعـًا فـي تسـهيل المناقشـات بيـن 
مختلـف الجهـات المعنيـة فـي أرامكـو السـعودية 
بهـدف ضمـان تنفيـذ العمل بأمـان وفاعليـة. كما 
تـم إجـراء عديـد مـن جلسـات تقديـر المخاطر، 
الخطـر  لتحديـد مصـادر  إلـى جانـب خطـط 

واالستجابة لحاالت الطوارئ.
الوقـود  لمشـروع  األعلـى  المديـر  وقـال   
النظيـف بمعمـل التكرير فـي رأس تنورة، شـاكر 
المشـاريع علـى  إدارة  عسـيري: »عمـل فريـق 
ضمـان التنسـيق المبكـر والوثيـق مـع اإلدارات 
المعنية لتنفيذ المشروع بشكل آمن يدعم جدول 

إنجاز المشروع«. 

ألول مرة في أرامكو السعودية
إدارة  وفريـق  للمقـاول  اآلخـر  الرئيـس  التحـدي  وكان 
المشـاريع هـو كيفيـة بنـاء مثـل هـذا الهيـكل شـديد االرتفـاع 
والمعقـد داخـل معمـل يجـري فيـه العمـل علـى قـدم وسـاق. 
وفـي نهايـة المطـاف، كان عليهـم التوصـل إلـى حـل غيـر 

مألوف لتحقيق هذا الهدف بطريقة آمنة وفاعلة.
 كان الحـل هـو التجميـع المسـبق لثمانـي وحـدات )يبلـغ 
ارتفـاع كلٍّ منهـا 24 متـًرا( علـى األرض واسـتخدام رافعـة 
وتركيـب  لرفـع  بالحبـال  التسـلق  وطريقـة  القـدرة  عاليـة 

الوحدات.
وقـد سـبق اسـتخدام طريقـة التسـلق بالحبـال في تشـييد 
هياكل أخرى، لكنها لم تُستخدم من قبل في مشاريع أرامكو 

السعودية.  
 ويعمل بهذه الطريقة فنيون معتمدون ذوو مهارات عالية، 
ويسـتخدمون فيهـا أدوات خاصـة للصعـود والنـزول علـى 
الحبـال المعلقـة للوصول إلى نقـاط االتصال بيـن الوحدات، 
حيـث يمكنهـم تركيـب مسـامير الربـط وشـدها بأمـان وفـق 

عزم الربط الصحيح.  
كمـا يتطلـب تنفيـذ هـذه الطريقـة الجديـدة المشـاركة 
الفاعلـة مـن قبـل إدارة أعمـال مصفـاة رأس تنـورة، وإدارة 
الوقايـة مـن الحرائـق، وإدارة الطيران، وإدارة منع الخسـائر. 
والتـزال دراسـة جـدوى اسـتخدام طريقـة التسـلق بالحبـال 
علـى نطـاق واسـع فـي أماكن أخـرى مـن مرافق الشـركة قيد 

الدراسة. 

 معدات متخصصة لهذا العمل
تطلبـت فكـرة نصـب وحـدات مسـبقة التجميـع اسـتخدام 
الغـرض،  ولهـذا  أطـول.  وذراع  أعلـى  رفـع  بقـدرة  رافعـة 
اسـتوردت الشـركة رافعـة ديمـاج تويـن مـن شـركة تيريكـس، 

التي تُعد واحدة من أكبر الرافعات المجنزرة في العالم.
 وهـذه الرافعـة مـزودة بذراعيـن يمكنهمـا الوصـول إلـى 
ارتفـاع 240 متـًرا بقـدرة رفـع 3200 طـن. ونُقلـت مكونـات 
الرافعة، التي تزن 4400 طن إلى موقع العمل بواسـطة أكثر 
من 200 مقطورة، واسـتغرق تجميعهـا واختبارها واعتمادها 

ما يقرب من الشهرين.

26٫717
مسماًرا

2٫548 
قطعة من الصلب لبناء 

الهيكل

1٫480
طًنا )وزن القاعدة(

يستخدم المشروع طريقة غير تقليدية تطبقها الشركة للمرة األولى، وهي معروفة في قطاع النفط باسم التسلق بالحبال، وهي 
تمّكن المهنيين المدربين من الوصول إلى نقاط عالية االرتفاع بأمان لتنفيذ العمل بكفاءة.

اخلرسانة باألرقام

مـن  الضخـم  الفـوالذي  الهيـكل  هـذا  تجميـع  بـدأ 
األساسات، التي شكلت تحدًيا بسبب سماكتها البالغة 

2.70 م من الخرسانة المسلحة لدعم وزن النظام.
 وتتطلب تنفيذ هذا األساس المثلث ما يلي:

3500
متر مكعب ُصبت على ثاث فترات منفصلة

57
ساعة من صب الخرسانة المتواصل لكل فترة

360
خاط خرسانة
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رأس تنورة - بدأ فريق إدارة المشاريع بأرامكو السعودية، 
مؤخـًرا، العمـل علـى واحـد مـن أكبـر أنظمـة غـاز الشـعات 
القابلـة للفـك فـي العالـم، والـذي يُجـرى تنفيـذه فـي إطـار 

مشروع الطاقة النظيفة في معمل التكرير في رأس تنورة.
بـدأ تركيـب نظـام حـرق الغـاز الجديـد بتجميـع أجـزاء 
متـر.   200 إلـى  ارتفاعهـا  يصـل  التـي  البرجيـة  الهيـكل 
ويسـتخدم المشـروع طريقـة غيـر تقليديـة تطبقهـا أرامكـو 
السعودية للمرة األولى، وهي معروفة في قطاع النفط باسم 
مـن  المدربيـن  المهنييـن  مّكنـت  والتـي  بالحبـال،  التسـلق 
الوصـول إلـى نقـاط عاليـة االرتفـاع بأمـان لتنفيـذ العمـل 

بكفاءة.
وسيُسـهم المشـروع فـي إنتـاج 350 ألـف برميـل مـن وقود 
»يـورو 5«، ممـا سيسـاعد المملكـة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا 
واتفاقاتها الدولية. كما سيتم رفع مستوى جودة البنزين عن 
طريـق بـدء تشـغيل مجمـع جديـد إلنتـاج البنزيـن الخالي من 
الرصـاص، بينمـا سـيتم تحسـين الديـزل مـن خـال تطويـر 

مرافق المعالجة والمزج الموجودة حالًيا بالمصفاة.
التكريـر  إدارة مشـاريع  قـال مديـر  وتعليًقـا علـى ذلـك 
وسـوائل الغـاز الطبيعـي، منصـور الشـهري: »للتعـاون مـع 
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األدب والسعادة والحياة

تاريخ الضحك

كيف تتحرَّر من االستهلك 
الزائد؟

ــــي بعينه   ــوع أدبـ ــــذي تــســتــنــد إلــيــه عــنــد اخــتــيــار نــ •  مـــا الــمــعــيــار الـ
لمعالجة فكرتك؟

ــة أو مسرحية، وهــذا أمر  قد تكون الرغبة بكتابة قصة أو رواي
طبيعي. وأنا بذلك أمارس إبداعي ضمن دائرة السرد، وهذا يعني أن 
هناك رابًطا يجمعها أو ربما عدة روابــط قد يكون الحوار أهمها، 
وبالطبع الحدث. وأنا عندما أشرع بكتابة نص، البد أن يكون هناك 
تصور ذهني مسبق، فمثًا قد أنساق وراء حالة كتابية مؤقتة فأكتب 
نًصا قصصًيا، ولكن حين يكون لدي مشروع كتابة رواية أو مسرحية، 
إلــى مزيد من  التخطيط لمشروع، فالرواية تحتاج  فاألمر يتطلب 
البحث والتفرغ للكتابة، وبصورة أقل المسرحية، أما القصة أو القصة 

القصيرة جًدا فهي أشبه بكتابة الشعر. 
•  كــنــت مــن أوائــــل مــن كــتــبــوا الــقــصــة الــقــصــيــرة جــــًدا فــي المملكة 
بصدور مجموعة »فراغات«، لكنك صرت تنتقد هذا التوجه، كيف 

تفسر هذه المفارقة؟ 
لست أرفــض كتابة القصة القصيرة جــًدا بشكل مطلق، ولكن ما 
أرفضه هو ممارسة كثير من الكّتاب وغير الكّتاب في مواقع التواصل 
االجتماعي، وبالذات تويتر، عند كتابة مجموعة من الجمل المحدودة 
ذات نسق خاص وتذييلها بالحروف الثاثة ) ق ق ج(. هناك استسهال 
بأنها  وقناعتهم  القصيرة،  المقاطع  لكتابة  الكّتاب  من  كثير  لــدى 
نصوص قصصية قصيرة جًدا، لنفاجأ بصدور مجموعات تشتمل على 
تلك المقاطع التي يفتقر أغلبها لمقومات القصة. أنا أطالب بأن تكون 
لدى كاتب القصة القصيرة جًدا القدرة على كتابة نصوص قصصية 
مكتملة، وليست قصيرة، يجتمع فيها كل مقومات القصة، وحرفيتها، 
م نًصا قصيًرا جًدا، ولكن بروح القصة، بمعنى  بعد ذلك بإمكانه أن يقدِّ

وجود الحدث والمفاجأة، مع التنازل عن  عنصري الزمان والمكان. 
•  هل تؤمن بمقولة األدب الملتزم الذي يعمل على إيجاد الحلول 
لواقع متناقض، وما مساحة الخيال التي تدور في فلكها لترجمة 

هذا الواقع؟
البيئة الخصبة للعمل الروائي هي األماكن البسيطة، الشعبية غالًبا، 
لها معاناتها، وهمومها،  ثــريــة،  والــتــي أبحث فيها عــن شخصيات 
وأحامها. غالًبا ما يجد الناجحون من يرصد سيرهم، ولكنهم ال 
يثرون العمل الروائي، هنالك سير لكثير من الناجحين والمتميزين، 
نقرؤها وتعجبنا ولكنها ال تدخل ضمن دائرة الرواية. أنا أرتبط بعاقة 
خاصة مع شخصيات روايــاتــي، فسعيد في »رائــحــة الفحم«، ذلك 
اإلنسان المسحوق حاولت أن أجعله يحلم ويرتقي بنفسه من خال 
اكتسابه شيء من الثقافة، أما منير شبه اللقيط  في »غفوة ذات 
ظهيرة« فهو حالة خاصة، حيث انطلقت في كتابتي للرواية من مناقشة 
االنتماء إلى عائلة األصل إلى االنتماء إلى األرض والوطن، وأنا عندما 
دة من الناس البسطاء، أشرع خيالي في  أطرح تلك الشرائح المتعدِّ
تخيلهم، بعد أن رصــدت أغلبهم في مكان ما وزمــن ما، فكثير من 

الشخصيات مقتبسة من الواقع الذي تنتقل منه إلى مملكة الخيال. 
•  للغتك السردية وقعها الشعري والداللي والرمزي الخاص الذي 
قــد يذهب أحــيــاًنــا إلــى حــد الــغــمــوض، هــل تقصد مــن ذلــك ترك 

مساحة أكبر لقارئك لتأويل المعنى المقصود؟ 
ال أحب القارئ الكسول الذي ال يرغب في أن يعيش ويتعايش مع 
أحــداث القصة والرواية، لذا فإنني أحــاول أن أترك مساحة لخيال 
القارئ ليكون شاهًدا وحاضًرا ألحداث القصة والرواية. وبالطبع هذا 
األمر ليس سهًا، ألنها أشبه باللعبة، فأي خلل يفقد العمل قيمته. لذا 
فإنني ال أنشد الغموض لذاته، بل أعي كل كلمة أكتبها ودالالتها، 
وأتخيل انطباع القارئ، وتواصله مع النص، وأعتقد أن قدرة المبدع 
في كتابة النص أن ينقل القارئ من عالمه إلى عالم متخيل، وأنا أسعد 
دائًما بتعليقات بعض القراء وانطباعاتهم بعد قراءة نصوص قصصية 

كتبتها، وكذلك الروايات، وأجد في ذلك محفًزا على الكتابة.

القارئ الكسول! 
)ق.ق.ج(

عبد العزيز الصقعبي
ع إبداعه بين  كاتب سعودي يتنوَّ

القصة والرواية والمسرح، له 
عديد من اإلصدارات أحدثها 

رواية »غفوة ذات ظهيرة«.

مـا عاقـة األدب بالسـعادة؟ وهـل توجـد »روايـة عالميـة« 
أجناسـهم  اختـاف  علـى  القـراء  علـى  تؤثـر  أن  بوسـعها 
وهوياتهـم؟ وهل يمكن أن يقّدم اإلبداع السـردي حلواًل أكثر 
إنسـانية لواقع البشـر، فيحقق لهم السـعادة المنشـودة التي 
طـال بحثهـم عنهـا؟ هـذه عينـة مـن األسـئلة التـي يناقشـها 
كتـاب »اكتمـال العالـم، األدب - المعرفـة - السـعادة« عبـر 
مجموعة من الدراسـات والمقاالت المختارة لعدد من أبرز 
النقـاد واألكاديمييـن المتخصصيـن فـي األدب المعاصـر. 
الدليمـي، وأشـارت فـي  الكتـاب لطيفـة  ترجمـت فصـول 
مقدمتـه إلـى أنـه يقتـرح خارطـة قـراءات معاصـرة لعالـم 
األدب والروايـة والمواطنة العالميـة وروايات القرن الحادي 

والعشرين والسجاالت المستمرة حول وظيفة األدب. 
يبـدأ الكتـاب بنـص كتبتـه الروائيـة االنجليزيـة فرجينيـا 
وولـف عـن الروايـة الحديثـة اسـتهلته بالتأكيـد علـى عـدم 
إمكانية عقد مقارنة بين صناعة األدب وصناعة السـيارات 
علـى سـبيل المثـال. ففـي الوقت الـذي يمكـن أن تتطور فيه 
ـة مـا يضمـن  صناعـة السـيارات مـن فتـرة ألخـرى، ليـس ثَمَّ
االرتقاء بأسـلوب الكتابـة االبداعية، وتنتقد في هذا اإلطار 
بعـض الكتـاب »المادييـن« فـي نظرهـا، الذيـن ابتعـدوا عـن 
محـاوالت سـبر أغـوار الـروح اإلنسـانية وركـزوا علـى كل ما 
هـو مـادي بحـت فكتبـوا أشـياًء »ليسـت ذات أهميـة تذكـر«. 
وهكـذا تطالـب أن تكـون الروايـة أشـبه بالحيـاة بالفعـل بكل 

يـؤرخ هـذا الكتـاب للضحـك ويتحـرى عـن كل مـا يخـص 
هـذه الظاهرة اإلنسـانية بمختلـف أنواعها على مـدار مئات 
السـنين. وال يتوقـف المؤلـف، بيـري سـاندرز، المحاضـر 
بكليـة بيتـزر لـآداب والعلـوم بكليرمونـت بواليـة كاليفورنيـا 
األمريكيـة، علـى مـدار 400 صفحـة توزعـت علـى ثمانيـة 
فصـول، عنـد مجـرد االسـتعراض التاريخي لفعـل الضحك، 
بل يقّدم تأصيًا شـامًا للمفهوم عبر تناول سـردي مشـوق 
يلتفـت لـكل التفاصيـل المرتبطـة بـه. هكـذا يبحـث الكتـاب 
القديـم، وعنـد  العالـم  آليـات وطبيعـة الضحـك فـي  فـي 
الوسـطى، وفـي عصـر  القـرون  وفـي  فاسـفة اإلغريـق، 

التنوير، انتهاًء بالفترة التاريخية الحديثة.
ويوجـه الكاتـب حديثـه للقـارىء فـي اسـتهاله لكتابـه 
مؤكـًدا لهـم »أنـه ال خطـأ فـي صـوت الضحـك الصـادر مـن 
القلـب مهمـا كانـت آثـاره، وال أحـد يمكنـه أن يضحـك بـداًل 
منـك«. فالضحـك بداهـة مـن خصائـص اإلنسـان المازمـة 
لـه. صحيـح أن األطفـال يعبـرون عـن مجيئهـم إلـى الحيـاة 
عبـر الصـراخ والبـكاء، كمـا يوضـح المؤلـف، لكـن الطفـل 
يشـير إلـى وجـوده عبـر صـوت آخـر ينطلـق بوضـوح هـو 
الضحـك األكثـر حيويـة وصخًبـا، فعبـر الضحـك »تصبـح 

الروح مفعمة بالحياة«.
الضحـك  طبيعـة  بسـبب  يصعـب،  أنـه  الكتـاب  ويؤكـد 
باعتبـاره صفـة أساسـية لإلنسـان، تصور وجـود جماعة من  

اء بضـرورة التخلـص  تنصـح مؤلفتـا هـذا الكتـاب القـرَّ
وتطالبهـم بضـرورة  السـيئة  االسـتهاكية  مـن عاداتهـم 
مراجعـة قراراتهـم حيـن يتعلـق األمر بشـراء منتـج ما على 
اختاف أنواعه. الكتاب بعنوان »اإلفراط في االسـتهاك 
المسـؤول يجعلـك سـعيًدا!«، والمؤلفتـان الفرنسـيتان هما 
هيرفيليـن جيـرودو، الخبيـرة النفسـية وصاحبـة مدونـة 
إلكترونيـة تهتـم بالشـؤون البيئيـة، وماريـن دوبـوان، ولهـا 
هـي أيًضـا مدونة بعنوان »الَسـلطة للجميـع«، تُعنى بتقديم 
تعـّزز بشـكل عـام مـن صحـة  أنمـاط غذائيـة وسـلوكية 

اإلنسان البدنية والذهنية.
يطـرح الكتـاب مفهـوم »االسـتهاك المسـؤول« كبديـل 
عـن االسـتهاك الشـائع والمعتاد الذي يتمّيـز بكثافة غير 
مسـبوقة في عصرنا المعولم الذي ال يتوقف عن الترويج 
عـن  النظـر  بغـض  لهـا  حصـر  ال  لمنتجـات  والتسـويق 

جدواها الفعلية.
أما األسـلوب أو المنهج الذي تدعو إليه مؤلفتا الكتاب 
 ،»BISOU« للترويـج لفكرتهمـا فقـد أطلقتـا عليـه اسـم
وهـي كلمـة تجمـع الحـروف الخمسـة األولـى مـن كلمـات 
فرنسـية تعّبـر كل منهـا عـن سـؤال مـن مجموعـة أسـئلة 
ترتبـط باالسـتهاك، وهي األسـئلة التي البـد أن يطرحها 
كل شـخص يرغـب فـي الشـراء علـى نفسـه قبـل أن يتوجه 
إلـى الخزينـة ليسـدد ثمـن مـا كان ينـوي شـراءه، حينهـا 
يتعين أن يسـأل نفسـه: هل أنا في حاجة لهذا المنتج من 
األسـاس؟ وهل أحتاجه اآلن؟ وهل ال يوجد عندي بالفعل 

متناقضاتهـا، وأن يبـذل الروائيون أفضـل جهودهم »لإلبقاء 
بكل إخاص ودقة على ما يثير ولعهم ويحرك عواطفهم«. 
للناقـد  الكتـاب نقـرأ كذلـك دراسـة  ومـن بيـن فصـول 
والشـاعر األمريكـي آدم كيـرش اسـتعرض فيهـا مواصفـات 
»الروايـة العالميـة«، حيـث يـرى أنـه يمكـن للروائييـن أن 
تختـص  موضوعـات  يتناولـون  عندمـا  عالمييـن  يكونـوا 
بمسـتقبل النـوع البشـري، وأن الروايـة العالميـة بوسـعها أن 
تبلـغ أفضـل مراحلهـا اإلبداعيـة حيـن يكـون باسـتطاعتها 
االرتقـاء بالخيـال الخـاق الـذي يتطلبـه التعامـل مـع عالـم 

معولم بالغ االختاف كعالمنا.
أمـا العاقة بين األدب والسـعادة فكانت موضوًعا لبحث 
ضمـه الكتـاب حمـل عنـوان »السـعادة فـي حيـاة الروائـي« 
كتبـه الروائـي األسـترالي ديفيـد معلـوف وتسـاءل فيـه: »مـا 
الـذي تعنيـه السـعادة حًقـا؟«. وأوضح في سـياق إجابته عن 
هـذا السـؤال، عبـر تحليلـه لعـدد مـن الروايـات، أن الحيـاة 
السـعيدة هـي الحيـاة الكفيلة باالسـتخدام الكامـل للمواهب 
التـي ُمنحـت للفـرد، وهـي ترتبـط بالسـلوك الطيـب الذي ال 
يعمـد إلـى إيـذاء اآلخريـن بل يسـعى إلـى تقديم العـون لهم، 
الشـقاء  أشـكال  كل  عـن  واالبتعـاد  األمـان  وبتحقيـق 
وراء  السـعي  أن  ذلـك  ويؤكـد معلـوف رغـم  االجتماعـي. 
تحقيـق السـعادة ليـس باألمـر اليسـير ألن السـعادة ذاتهـا 

مفردة مراوغة وال يمكن تعريفها بوضوح.

النـاس ال تحسـن الضحـك فـي أي زمـان ومـكان، وال يمكـن 
تخيـل أي جماعة تتفادى الضحك، لهذا كان البد وأن يُضم 
الضحـك إلـى الحـواس الخمـس التقليديـة. ويشـير المؤلف 
إلـى أن الضحـك يبقـى مازًمـا لـكل الحضـارات اإلنسـانية، 
لكـن مـا يتغيـر هـو موضوعـه، فمـن البديهـي أن تختلـف 
مثيـرات الضحـك مـن عصـر إلـى آخـر، فمـا كان يضحـك 
يثيـر ضحـك  مـا  هـو  بالضـرورة  ليـس  القديـم  اإلنسـان 

اإلنسان الحديث.
العصـور  تصـورات  اختلفـت  كيـف  الكتـاب  ويوضـح 
الوسـطى عـن الضحـك  بشـكل عـام، حيـث هيمـن إدراك 
واحـد شـامل علـى الحيـاة هـو أن العالـم سـينتهي فـي وقـت 
وجيـز لذلـك ربمـا ال يوجـد مـا يدعـو للضحـك فـي ظـل مـا 
تجلبـه األيـام مـن أحـزان جديـدة. ثـم يُحلـل أخيـًرا التغييـر 
عصـر  فـي  بالضحـك  الخاصـة  التصـورات  طـال  الـذي 
النهضـة وفـي بدايات العصر الحديـث، ويقف عند تفاصيل 
عديـدة ترتبط بتطور تلك التصـورات، وكيف صار الضحك 
بيـن  حـدوًدا  يضـع  بـات  وكيـف  بعينهـا،  بفئـات  مرتبًطـا 
الطبقات الدنيا والعليا، وكيف أصبح سـمة من يتم وصفهم 
بـ»السـوقيين«، فهـم »وحدهـم مـن النـاس الذيـن يضحكـون 
بصخـب وباسـتمرار مـن دون مراعـاة للـذوق االجتماعي، أو 
ربمـا مـا هـو أسـوأ مـن ذلـك، أي مـن دون شـعور بالخجـل 

وهم يعرضون حالتهم المزرية أمام المأل«.

منتج شـبيه به؟ وما هو مصدر هذا المنتج ومن أي شـيء 
تـم تصنيعـه؟ وأخيـًرا هـل سـيحقق هـذا المنتـج أي فائـدة 

تذكر؟ 
وتؤكد المؤلفتان أن من شـأن طرح هذه األسـئلة العمل 
علـى كبـح الرغبـة اآلنية التـي ترتبط بلحظة التسـوق لدى 
أي فـرد يتجـول فـي المراكـز التجاريـة الكبيـرة، أو حتـى 
فـي أي متجـر عادي، وربما تجعله يرجع عن قرار الشـراء 

المحتمل. 
وأهـم مـا يمّيز هـذا الكتاب أنه يقـّدم أمثلة حقيقية من 
الحيـاة اليوميـة عـن منتجـات بعينهـا يمكـن صـرف النظـر 
عـن شـرائها ألنهـا تمثـل اسـتهاًكا ال فائـدة تُرجـى مـن 
ورائـه غيـر فكـرة االقتناء. وهكـذا يصير مضمـون الكتاب 
اء بضـرورة تغييـر  بمثابـة الدليـل الـذي بوسـعه إقنـاع القـرَّ

استهاكهم المفرط بقليل من التفكير الراشد.
ويسـتند الكتـاب فـي طرحه علـى أبرز نتائج الدراسـات 
النفسـية والسـلوكية المرتبطـة بطريقـة تشـكيل األفـراد 
التجاهاتهـم التـي تدفعهـم التخاذ مختلف أنـواع القرارات 
المرتبطـة بمعيشـتهم ونمـط حياتهـم، فالمهـم أن يكـون 
لـدى الفـرد تصميـم وعـزم علـى التحـول إلـى توجـه أكثـر 
إيجابية وفاعلية يسـاعده على تحسـين أوضاعه الصحية 
الفعليـة  بإعـادة تعريفـه لحاجاتـه  واالقتصاديـة، وذلـك 
واالبتعاد عن كل ما من شـأنه أن يعرقل تطوره الشـخصي 
حيـن يحصـر نفسـه فـي دائـرة االسـتهاك الـذي ال نهايـة 

له.

العنوان: اكتماُل العالم، األدب 
- المعرفة - السعادة

تأليف: فرجينيا وولف وآخرون
ترجمة: لطيفة الدليمي

الناشر: المدى
عام النشر: 2019م

عدد الصفحات: 313
ردمك: 9-789933-617103

العنوان: الضحك بوصفه 
تاريًخا هداًما: الفخر 

المفاجىء«
تأليف: بيري ساندرز
ترجمة: سهيل نجم

الناشر: الرافدين
عام النشر: 2019م

عدد الصفحات:400 
ردمك:  978-9922-623-41-2

 "L'abus de :العنوان
 consommation

 responsable rend
heureux!"

 Herveline :تأليف
 Giraudeau, Marie

 Duboin
Eyrolles :الناشر

عام النشر: 2020م
عدد الصفحات:251 

ردمك:  978-2212573213

كتب
إعداد: أمين عبدالهادي



الخميس ٢١ جمادى األولى 144١هـ، ١٦ يناير 20٢٠م

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: 
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:

عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
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.

4 7 5 2
2 5 4 8 3
9 7 5 2 4 8

6 2 8 9 1
9 6 5 2 8

7 2 8 4 3
9 2

1 4 5 9 2 6
7 2 1 3 8 9 4

1 2 4 8 7 3 6 9 5
9 6 8 1 5 2 3 7 4
5 7 3 4 9 6 8 2 1
7 3 6 2 4 9 1 5 8
8 1 2 6 3 5 9 4 7
4 5 9 7 8 1 2 6 3
3 4 5 9 6 8 7 1 2
6 8 1 5 2 7 4 3 9
2 9 7 3 1 4 5 8 6

* حل العدد الماضي

ظــّل العمــل الثقافــي الخليجــي المشــترك، يتــراوح )محلــك ســر( 
ــي مــا عــادت  ــة المتكــّررة، الت ــة التقليدي ــذ األنشــطة الثقافي ــر تنفي عب
اآلن تلبــي تطلعــات المثقفيــن، وال يمكــن أن يعــّول عليهــا فــي مواجهــة 
التحّديــات والمشــكات الخطــرة التــي تعصف باألمــة العربيــة برمتها. 
وهــذا مــا يدفعنــا للقــول إننــا لــم نجــد لهــذه األنشــطة حتــى اآلن آثــاًرا 
ــا تســتطيع ردم  ــا أنه ــة، كم ــة الثقافي ــي مجــال التنمي ــة ف ــة وفاعل باقي

الفجوة الثقافية بين التنمية والمجتمع. 
ولــم يكــن العمــل الثقافــي الخليجــي المشــترك بمعــزل عــن االرتباك 
ــّر وزراء  ــذ أن أق ــي المشــترك، من ــي العرب ــري العمــل الثقاف ــذي يعت ال
الثقافــة العــرب بنــود العقــد العربــي للتنميــة الثقافيــة )2005 - 

.)2015
مــع األســف، منــذ البدايــة لــم تكــن الثقافــة حاضــرة فــي مشــهد 
ــة،  ــات الخليجي ــة المجتمع ــت فــي بني ــي حدث ــة، الت ــرات الجذري التغيي
ولــم تكــن ضمــن أولويــات النمــو االقتصــادي واالجتماعــي، ولــم يُنظــر 
إليهــا علــى أّنهــا بعــٌد أســاس مــن أبعــاد التنميــة المختلفــة، رغــم 
العاقــة العميقــة بيــن التنميــة والثقافــة، فــا تنميــة شــاملة دون رؤيــة 

ثقافية شاملة.
دول الخليــج العربيــة التــي حققــت إنجــازات هائلــة فــي تحديــث 
البنــى التحتيــة لدولهــا، كــي تحّولهــا إلــى مجتمعــات مدنّيــة حديثــة، 
وخصصــت ميزانيــات ضخمــة للخدمــات الصحيــة وشــق الطــرق 
والتعليــم واإلســكان، وربــط المــدن والقــرى بالعواصــم، كمــا قامــت 
ــم تلتفــت  ــة والعســكرية، ل ــة واألمني ــزة الخدمي بوضــع األســس لألجه
إلــى الثقافــة خــال فتــرة البنــاء هــذه، بــل كانــت الثقافــة جهــة مرتبطــة 
هيكلًيــا وإدارًيــا ومالًيــا بــوزارات خدميــة أخــرى مثــل اإلعــام أو 
ــؤدِّ أّي دور فاعــل فــي  ــم ت ــم أو الرياضــة والشــباب، ول ــة والتعلي التربي

التنمية الشاملة.
وإلــى اآلن، تتســابق الــدول الخليجيــة فــي طــرح رؤاهــا المســتقبلية، 
ــر االقتصــاد مــن االعتمــاد  ــى خطــط وأفــكار لتحري ــوي عل وكلهــا تحت
الكلــي علــى النفــط، لكــن أغلــب هــذه الــرؤى ال تتطــرق للثقافــة 
بوصفهــا أداة فاعلــة رئيســة مــن أدوات التنميــة الشــاملة، وهــي ليســت 
ــا يفســر الضعــف  ــة، وهــذا م ــرؤى السياســية واالقتصادي بمســتوى ال
فــي البنــى التحتيــة الثقافيــة، وألن تكــون الثقافــة هــي أول الخاســرين 
ــة تضــرب المنطقــة، فــأي  ــة أو مالي ــة أو نفطي ــة هــزة اقتصادي مــن أي
ــدول،  ــات هــذه ال ــال ميزاني ــة واخت ــرادات االقتصادي تراجــع فــي اإلي
ســيؤثر ســلًبا علــى توجهــات الــدول فــي مســألة النظــر إلــى الثقافــة، 
التــي كان وال يــزال ينظــر إليهــا علــى أّنهــا تــرف، وأّي تنظيــم هيكلي أو 
ــة التقشــف(  ســتطال  ــي حال ــح بعــض األوضــاع  )ف ــي لتصحي تنظيم
أواًل وزارات الثقافــة، لــذا كان علــى الثقافــة دوًمــا أن تتنحــى جانًبا في 

أوقات األزمات المالية والسياسية.
ــا، ممــا  ــر خفوًت ــن أكث ــا وصــوت المثقفي ــدو خافًت صــوت الثقافــة يب
يدعونــا لمطالبــة الجهــات المســؤولة عــن الثقافــة فــي دول الخليــج 
العربيــة، فــي إعــادة النظــر لمفهــوم الثقافــة ومحاولــة تحديــد موقعهــا 

في حياة الناس.
ولكيــا نُتهــم بالتركيــز علــى النصــف الفــارغ مــن الــكأس، ال بــد أن 
نشــير إلــى عــدد مــن المشــروعات الثقافيــة الخليجيــة الطموحــة جــًدا 
العالمــي فــي  الثقافــي  الملــك عبدالعزيــز  والواعــدة مثــل مركــز 
الظهــران، وجزيــرة الســعديات التــي تضــم متحــف اللوفر أبوظبــي، من 

بين مشاريع ثقافية تجديدية أخرى. 
لقــد أصبــح اإلصــاح الثقافــي مطلًبــا ُملًحــا، وتجديــد الخطــاب 
الثقافــي ضــرورة ال غنــى عنهــا، خاصــة وأّن األّمــة العربيــة، ودول 
مجلــس التعــاون، تواجــه تحّديــات غيــر مســبوقة طرحتهــا ثــورة 
التطــورات  عــدا  المعرفــي،  واالنفجــار  والمعلومــات  االتصــاالت 
السياســية واالقتصاديــة األخيــرة التــي يشــهدها عالــم اليوم، ومــا ينتج 

عن كل ذلك من تفاعات ثقافية وحضارية.

تجديد الخطاب 
الثقافي

عبدالقادر عقيل  * معزوفة القدرحديث األلوان:

ولدت الفنانة سيما عبدالحي في القطيف عام 1981م، وهي خريجة حاصلة على ماجستير في التصميم الداخلي، وقد أقامت معرضها الشخصي األول عام 
2009م، ولها عديد من المشاركات الخارجية مثل بينالي آسيا الخامس عشر في بنغالديش 2012م. كما أن لها مشاركات في كّل من التشيك وكازاخستان 

وتركمانستان والبحرين والكويت وقطر ومعارض محلية في أنحاء المملكة. حصلت على عديد من الجوائز آخرها في المعرض الدولي للفن اإلسالمي المعاصر 
2013م. تمثل حضور الفنانة في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة في سلسلة تتكّون من ست لوحات تحمل عنوان معزوفة القدر، وهذه اللوحة واحدة منها.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

* كاتب بحريني


