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مليـــار دوالر قيمـــة 15 مذكـــرة تفاهـــم فـــي عـــّدة مجاالت 
عتهـــا أرامكـــو الســـعودية مـــع  تعاونيـــة وإســـتراتيجية. وقَّ
8 دول، علـــى هامـــش ملتقـــى  شـــركات ومؤسســـات مـــن 
مبادرة مســـتقبل االســـتثمار، مـــا يعكس طموح الشـــركة 
الطاقـــة  مجـــال  فـــي  رائـــدة  كشـــركة  مكانتهـــا  ز  ويعـــزِّ

والكيميائيات على مستوى العالم.
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٢٥ أكتوبر 2018    القافلة األسبوعية

خــال  الســعودية  أرامكــو  وّقعــت   - الريــاض 
مشــاركتها فــي فعاليــات مبــادرة مســتقبل االســتثمار 15 
مذكــرة تفاهــم وشــراكات تعاونيــة وإســتراتيجية بقيمــٍة 
تبلــغ نحــو 34 مليــار دوالر. وتشــمل تلــك االتفاقيــات 15 
شــركة ومؤسســة مــن 8 دول تنتمــي لـــثاث قــارات، مــا 
يعكــس طمــوح الشــركة ونمــو وتطــور أعمالهــا بمــا يعّزز 
قــة  لطا ا ل  مجــا فــي  ة  ئــد ا ر كة  كشــر نتهــا  مكا

والكيميائيات على مستوى العالم.
توقيعهــا  تــم  التــي  التفاهــم  مذكــرات  وتعكــس 
وأرامكــو  للمملكــة  الدوليــة  الشــراكة  إســتراتيجية 
ع  لتنــّو ا تحقيــق  علــى  وحرصهمــا   ، ية د لســعو ا
االقتصــادي، والنهــوض ببيئــة االســتثمار المحلــي، 
ودعــم الفــرص الوظيفيــة. كمــا تدعــم تلــك المذكــرات 
اإلســتراتيجية المســتقبلية للشــركة جميــع قطاعــات 
أعمالهــا، ويشــمل ذلــك أنشــطة التكريــر والمعالجــة 
والتســويق، واألعمــال البحريــة، والهندســية، وذلــك مــن 
خــال الشــراكة مــع كبــرى الشــركات العالميــة مــن 
والواليــات  والصيــن،  فرنســا،  هــي:  دول،  ثمانــي 
المتحــدة األمريكيــة، واليابــان، واإلمــارات العربيــة 

الجنوبيــة،  وكوريــا  المتحــدة،  والمملكــة  المتحــدة، 
والهند.

ويُســهم عــدٌد مــن مذكــرات التفاهــم فــي تعزيــز 
ــد  ــة لقطــاع التوري ــة اإلجمالي ــة المضاف ــج القيم برنام
فــي المملكــة )اكتفــاء(، وهــو مــن المبــادرات الرئيســة 
التــي تســعى الشــركة مــن خالهــا إلــى تطويــر سلســلة 
وتوفيــر  التشــغيلية،  وعملياتهــا  المحليــة،  التوريــد 
الوظائــف، مــن خــال شــراكات تجاريــة أكبــر مــع 

القطاع الخاص الوطني.
يهــدف برنامــج )اكتفــاء( إلــى زيــادة حجــم الســلع 
والخدمــات التــي يتــم توريدهــا محلًيــا إلــى 70% بحلول 

عام 2021م.
وتســعى أرامكــو الســعودية إلــى توليــد مزيــد مــن 
فــرص العمــل عاليــة القيمــة، حيــث تعمــل الشــركة على 
زيــادة الفــرص الوظيفيــة للمواطنيــن الســعوديين علــى 
مــدى 10 - 15 عاًمــا مقبلــة مــن خــال المشــروعات 
المحوريــة، حيــث يُســهم مجمــع الملــك ســلمان العالمي 
للصناعــات والخدمــات البحريــة بتوليــد نحــو 30٫000 

وظيفة مباشرة و50٫000 وظيفة غير مباشرة.

مذكرات التفاهم

مذكــرات التفاهــم والتعــاون التــي وّقعتهــا أرامكــو 
السعودية هي:

1. مذكــرة تفاهــم مــع شــركة توتــال لبــدء الدراســات 
الهندسية لبناء مجمع بتروكيميائي في الجبيل

2. مذكــرة تفاهــم مــع شــركة توتــال عــن إمكانية إنشــاء 
شبكة محطات الوقود بالتجزئة

هيونــداي  مــع شــركة  تفاهــم مشــتركة  مذكــرة   .3
للصناعــات الثقيلــة عــن إمكانيــة اســتثمار هيونــداي فــي 
للصناعــات  العالمــي  الملــك ســلمان  مشــروع مجمــع 

والخدمات البحرية برأس الخير
جنــرال  هيــوز  بيكــر  شــركة  مــع  تفاهــم  4.مذكــرة 

إلكتريك
5. مذكرة تفاهم مع شركة شلمبرجير 
6. مذكرة تفاهم مع شركة هاليبرتون

7. مذكــرة تفاهــم مــع مركــز إمــدادات تجهيــز حقــول 
النفط

8. مذكــرة تفاهــم مــع شــركة فليكس ســتيل لاســتثمار 

لتعزيز الشراكة السعودية الصينية اإلستراتيجية 

وفد من شركة نورينكو الصينية في ضيافة أرامكو السعودية

الظهــران - منــذ أول شــحنة نفــط خــام تــم تصديرهــا 
مــن أرامكــو الســعودية للصيــن قبــل 27 ســنة، قامــت 
أرامكــو الســعودية خــال تلــك الســنوات بتوريــد الطاقــة 
التــي أســهمت فــي دفــع عجلــة التحديــث المتســارعة 
والمكثفــة فــي الصيــن. وقــد اســتفادت الدولتــان مــن 
اســتراتيجيتين  خــال  مــن  وذلــك  العاقــات  هــذه 

تنمويتين تكمان بعضهما بعًضا.
ومــع إطــاق رؤيــة المملكــة 2030، فــإن الســعودية 
ــة، والمســاندة الهندســية  ــب باالســتثمارات الصيني ترّح
والتعــاون لتوفيــر الطاقــة والبنيــة التحتيــة الضروريتيــن 
التصنيــع،  بكفــاءة قواعــد  أن تؤسســا  يمكــن  اللتيــن 

والمراكز اللوجستية والمراكز التقنية الجديدة.
ومــن خــال مبــادرة الحــزام والطريــق التــي قامــت 
لتعزيــز  تســعى  الصيــن  فــإن   ، بإطاقهــا الصيــن 
اقتصادهــا القــوي القائــم علــى التصنيــع مــن خــال بنــاء 
ممــرات بنيــة تحتيــة عالميــة عبــر البحــر والبــر. ويمكــن 
آســيا  منطقــة  عبــر  النمــو  تســريع  المبــادرة  لهــذه 

والمحيط الهادي ووسط وشرق أوروبا.
وإذا ُربطــت هاتــان اإلســتراتيجيتان التنمويتان فيمكن 
بــأن تصبحــا  الســعودية والصيــن  لهمــا أن تســاعدا 
شــريكين علــى المــدى الطويــل ويمكنهمــا االعتمــاد علــى 

بعضهما البعض لعقود طويلة.
وكان التطــور األحــدث فــي قصــة النجــاح المشــتركة 
هــذه التوقيــع علــى اتفاقيــة لتأســيس مصفــاة جديــدة 
ذات ملكيــة مشــتركة فــي إقليــم لياوننــج فــي الصيــن، 
التــي كانــت جــزًءا مــن مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو 
الســعودية وشــركة نورينكــو الصينيــة، والتــي أُعلــن عنهــا 
فــي الريــاض أمــس األول الثاثــاء. وقــد زار وفــد مــن 

شركة نورينكو مرافق الشركة األسبوع الماضي.
ويوّســع هــذا المشــروع بشــكل كبيــر مــن دور أرامكــو 
الســعودية فــي قطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق فــي 
الكبــرى  األهميــة  علــى  الضــوء  ويُســلّط  الصيــن، 
لاقتصــاد الصينــي بالنســبة للســعودية والســتثمارات 

أرامكــو الســعودية المســتقبلية. وســيعّزز أيًضــا تنافســية القافلة األسبوعية
القطاعــات البتروكيميائيــة والكيميائيــة ذات القيمــة 
التنشــيط  ويدعــم  نورينكــو،  شــركة  فــي  المضافــة 

االقتصادي الشامل في إقليمي لياوننج وبانجين.

ركيزة بناء أساس
وســيصبح هــذا المشــروع ركيــزة أســاس فــي أعمــال 
الشــركتين، وعامــة بــارزة جديــدة فــي هــذا القطــاع، 
كونــه يشــتمل علــى جميــع عناصــر التكامــل والتحســين، 
وكفــاءة رأس المــال، وكونــه أيًضــا يقــع فــي منطقــة 

واعدة جًدا.
وســيطبق الشــريكان أفضــل الممارســات لديهــم فــي 
إدارة المشــاريع والتنفيــذ والتشــغيل لكــي تضيــف قيمــة 

أكبر لهذا المشروع.
ــى  ــب عل ــد الطل ــه تزاي ــذي يســتمر في وفــي الوقــت ال
الطاقــة، فــإن النمــو األســرع فــي الطلــب علــى النفــط 
أرامكــو  وقامــت  الصيــن.  فــي  كان  والغــاز  الخــام 
الســعودية بتلبيــة هــذا الطلــب. ومــا بيــن ســنوات 2006م 
ــت أرامكــو الســعودية المــورد األول للنفــط  و2016م، كان
الخــام للصيــن، ومــن المرجــح أّن الشــركة ستســتعيد 
هــذا الموقــع فــي ســنة 2018م، حيــث وصلــت الصــادرات 

مؤخًرا إلى 1.7 مليون برميل في اليوم.
ويمكــن رؤيــة مــدى التعــاون فــي هــذه الشــراكة مــن 
خــال العمــل المتناســق بيــن هاتيــن اإلســتراتيجيتين 
التنمويتيــن. حيــث يعمــل المجمــع المتكامــل للتكريــر 
والبتروكيميائيــات الــذي أنشــأته أرامكــو الســعودية وفــق 
معاييــر عالميــة فــي مقاطعــة فوجيــان علــى إمــداد 
األســواق الصينيــة المحليــة حاليــاً بالمنتجــات المكــّررة 
والمــواد الكيميائيــة. ومــن خــال تطويــر مرافــق تكريــر 
ومرافــق بتروكيميائيــة جديــدة كمــا هو الحال في شــركة 
نورينكــو، فــإن أرامكــو الســعودية تقــوم باســتثمارات 
جديــدة فــي قطــاع الطاقــة الصينــي والــذي ســيلبي 
حاجــات الصيــن فــي المســتقبل.  وســتقوم مجمعــات 
ــل  ــة التحوي ــة وعالي ــات المتكامل ــر والبتروكيميائي التكري

بإنتــاج أغلــب المنتجــات البتروكيميائيــة التــي تحتاجهــا 
الصيــن، فــي الوقــت الــذي تضمــن فيــه أن الوقــود الُمنتــج 

من المرافق  نفسها يلّبي أعلى المواصفات في الصين.

موقع استراتيجي
إن تطويــر البنيــة التحتيــة الحيويــة فــي المملكــة مــن 
الحــزام والطريــق الصينيــة ســيخدم  خــال مبــادرة 
المصالــح االســتراتيجية لــكا البلديــن. فمــن الناحيــة 
ــا اســتراتيجًيا كمركــز  الجغرافيــة، تحتــل المملكــة موقًع
األســواق  يربــط  نقــل  وكممــر  ولوجســتي  صناعــي 

اإلفريقية واآلسيوية واألوروبية والخليجية.
اســتثمارية  أنشــطة   2030 المملكــة  رؤيــة  وتحفــز 
ومشــاريع بنيــة تحتيــة رئيســة فــي المملكــة مثــل مدينــة 
جــازان االقتصاديــة، وتوســعة مينــاء الملــك عبــداهلل، 
ومدينــة الملــك عبــداهلل االقتصاديــة، وتطويــر مينــاء 
رأس الخيــر الصناعــي. جميع هــذه المشــاريع، وغيرها، 

ترسم معالم الفرص االستثمارية الجديدة الواعدة.  
لعاقــات  عميقــة  جــذوًرا  هنــاك  فــإن  وبالطبــع 
الســعودية مــع الصيــن فــي العقــود الثاثــة الماضيــة، 
والتــي تمتــد للعصــر الــذي كانت فيــه المنطقتــان العبين 
رئيســين فــي التجــارة الدوليــة القديمــة. وتطــّورت هــذه 
العاقــة فــي هــذه األيــام لتصبــح شــراكة مزدهــرة. 
160 شــركة  وهنــاك بالفعــل فــي المملكــة أكثــر مــن 
الهندســة وتأميــن  صينيــة تعمــل فــي مجــاالت مثــل 
البنيــة  وتطويــر  واالتصــاالت  واإلنشــاءات  المــواد 

التحتية، وغيرها.
إحــدى هــذه الشــركات شــركة ســينوبك، وهــي شــريك 
ألرامكــو الســعودية فــي مشــروع مشــترك فــي مصفــاة 
ياســرف، وهــي مصفــاة تحويليــة كاملــة تبلــغ طاقتهــا 
400 ألــف برميــل فــي اليــوم، وتقــع فــي ينبع على ســاحل 
البحــر األحمــر. ومــن ناحيــة أخــرى، يتزايــد فــي أســواق 
المملكــة عرض الســلع الصينية التي تشــمل الشــاحنات، 
ــة  ــزة المنزلي والســيارات، والســلع االســتهاكية، واألجه

ومعدات تقنية المعلومات.

وفــي الوقــت نفســه، فــإن دور أرامكــو الســعودية فــي 
تعزيــز االقتصــاد الصينــي هــو دور كبيــر ويــزداد قــوة، 
فعمــاء أرامكــو الســعودية فــي الصيــن هــم جــزء مــن 
كبــار الشــركات التــي لهــا دور فــي قصــة التحــوُّل فــي 
بتزويــد  حالًيــا  الســعودية  أرامكــو  وتقــوم  الصيــن. 
النفــط  وشــركة  تملكهــا ســينوبيك،  التــي  المصافــي 
الوطنيــة الصينيــة، وتشــاينا أوفشــور أويــل كوربوريشــن، 
ونورينكــو وهينقلــي. وقامــت أرامكــو الســعودية كذلــك 
زيجيانــق  مــع  خــام  نفــط  توريــد  اتفاقيــة  بتوقيــع 
للبتروكيميائيــات )رونقشــينق( ومــن المتوقــع أن يبــدأ 

توريد الشحنات قريًبا.

تحدٍّ مشترك
ــر  ــد بكثي ــن لمــا هــو أبع ــن البلدي ــد العاقــات بي وتمت
مــن النفط والغــاز. فالمملكة العربية الســعودية والصين 
تدرســان التحــدي المشــترك المتمثل بكيفيــة المحافظة 
علــى نمــو االقتصــاد وحيويتــه لألجيــال القادمــة. كمــا 
أنهمــا فــي الوقــت الحالــي شــريكتان فــي تطويــر تقنيــات 
إلنتــاج طاقــة بتروليــة أعلــى كفــاءة وأقــل فــي المحتــوى 
الكربونــي، مــن أجــل تحقيــق الرفاهيــة والرخــاء لمايين 

البشر في مختلف أنحاء العالم.
وتتعــاون الســعودية مــع مؤسســات البحــث والتقنيــة 
الصينيــة لتطويــر طاقــة بديلــة نظيفــة بمــا فــي ذلــك 
مصــادر الطاقــة الشمســية والنوويــة، مســتفيدًة مــن 

موقعها المميَّز لتوليد الطاقة الشمسية.
وتســتهدف رؤيــة المملكــة 2030 مجــاالت النمــو فــي 
القطاعــات التقليديــة، حيــث توجــد أمــام الشــركات 
يــر  لتكر ا مثــل  الت  مجــا فــي  فــرص  لصينيــة  ا
والكيميائيــات، والتصنيــع المتقدم، والصناعــات الثقيلة، 

إلى جانب التعدين ومعالجة المعادن.
كمــا تقــّدم رؤيــة 2030، إلــى جانــب مبــادرة الحــزام 
والطريــق، فرًصــا جديــدة للصيــن والمملكــة العربيــة 
ــي  ــاون والشــراكة الحال ــق مســتوى التع الســعودية لتعمي

واإلسهام أكثر في تنمية البلدين.

أرامكو السعودية 
ع 15 مذكرة  توقِّ
تفاهم بنحو 34 

مليار دوالر خالل 
مبادرة مستقبل 

االستثمار

مسؤولون من شركة 
نورينكو الصينية 

يرافقهم مسؤولون من 
أرامكو السعودية في 
زيارة مرافق الشركة 

في المنطقة الشرقية، 
بما في ذلك المركز 

اإلقليمي لتوريد 
وتنظيم إمدادات 

الزيت في الظهران.
تصوير: حاتم عويضة



3
القافلة األسبوعية    ٢٥ أكتوبر 2018 

أرامكو السعودية تسّلط الضوء على إسهاماتها في تنفيذ 
رؤية السعودية ٢٠3٠ خالل مبادرة مستقبل االستثمار

الريــاض - برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، حفظه اهلل، 
تشــارك أرامكــو الســعودية برعايــة إســتراتيجية فــي 
مبــادرة مســتقبل االســتثمار 2018 لدورتهــا الســنوية 
الثانيــة التــي انطلقــت فعالياتهــا يــوم الثاثــاء 14 صفــر 
ــاض، بحضــور  ــي الري ــر  2018م( ف 1440هـــ )23 أكتوب
عــدد مــن ُصناع القــرار وكبار قــادة األعمــال العالميين 

والمحليين.
ينّظــم فعالياتهــا  التــي  المبــادرة،    وتمّثــل هــذه 
لقيــادات  منبــًرا  العامــة،  االســتثمارات  صنــدوق 
األعمــال المؤثريــن محلًيــا وعالمًيــا، لعقــد جلســات 
عامــة، تتنــاول عــدًدا مــن الموضوعــات التــي تتعلــق 
باالقتصــاد الوطنــي، وفــرص التعــاون االســتثماري بين 
القطاعــات  فــي  والســعودية  الدوليــة  المؤسســات 

االقتصادية المختلفة.
وتعليًقــا علــى مشــاركة الشــركة فــي مبادرة مســتقبل 
االســتثمار، قــال رئيــس أرامكــو الســعودية وكبيــر 
بــن حســن  أميــن  المهنــدس  التنفيذييــن،  إدارييهــا 
بأنهــا شــريك  الســعودية  أرامكــو  »تعتــز  الناصــر: 
إســتراتيجي لمبــادرة مســتقبل االســتثمار، وتســعى 
للمشــاركة الفاعلــة في صياغــة المســتقبل االقتصادي 
والنهضــوي للمملكــة، وترســيخ موقعهــا الريــادي علــى 
الصعيديــن الوطنــي والعالمــي. وتقود الشــركة الجهود 
الداعمــة لرؤيــة الســعودية 2030 من خال المســاعدة 
فــي تنويــع االقتصــاد المحلــي، وإضافــة مزيــد مــن 
القيمــة للناتــج المحلــي، ودفــع عجلــة التصنيــع فــي 
األعمــال  وتشــجيع  الوظائــف،  وتوليــد  المملكــة، 

الريادية.

جذب االستثمارات الدولية 
وأضــاف الناصــر: »تُعــد مبادرة مســتقبل االســتثمار 
منصــة مثاليــة ومفيــدة لجــذب االســتثمارات الدوليــة، 
ــا  ــدة الناشــئة وهــو م ــن الفــرص الجدي واالســتفادة م
ينســجم مــع رؤيــة الســعودية 2030. وتــؤدي أرامكــو 
الســعودية، إلــى جانــب عــدة جهــات وطنيــة، دوًرا 
ــا فــي تمكيــن الشــراكات الصناعيــة والتجاريــة  محورًي
الجديــدة فــي المملكــة بفضــل موقعهــا كقــوة عالميــة 
للطاقــة، كمــا يتضــح ذلك فــي اســتثماراتها وشــراكاتها 
فــي  فقــط  ليــس  العالــم،  مســتوى  علــى  الرئيســة 
المجــال األســاس للنفــط الخــام والغــاز والتكريــر 
متابعــة  فــي  أيًضــا  ولكــن  والتســويق،  والمعالجــة 
التقنيــات المتقّدمــة واألنشــطة ذات القيمــة المضافــة 

التي تتعلق بالطاقة«.
وأوضــح أن وتيــرة اإلصاحــات فــي المملكة واســعة 
دة األبعــاد، وحققــت تقدًمــا كبيــًرا وأحدثــت  ومتعــدِّ
ــزة، وأن مســتقبل  ــرة وجي ــة خــال فت تحــوالت إيجابي

االستثمار في بادنا يبدو بحمد اهلل مشرًقا.
ووفًقــا للســوق الماليــة الســعودية )تــداول( فقــد 
فــي  كبيــًرا  الوطنــي تحّســًنا  أداء االقتصــاد  شــهد 

التصنيــف العالمــي خــال الفتــرة األخيــرة. وعلــى 
ســبيل المثــال، صّنفــت وكالــة »موديــز« المملكــة ضمــن 
إيجابيــة  مســتقبلية  توّقعــات  مــع   ،)A1( التصنيــف 
االقتصــاد  نمــو  تقديــرات  وارتفعــت  ومســتقرة. 
2.7%، مــا  إلــى   %2.5 2019م مــن  الســعودي عــام 

يعكس تعافي واستدامة نمو اقتصاد المملكة.
ووفًقــا لتقريــر التنافســية العالميــة لعــام 2018م، 
ــي  ــًرا ف ــًنا كبي ــا تحّس شــهد االقتصــاد الســعودي أيًض
فــي مجــال ســهولة  وكذلــك  مؤشــراته،  مــن  كثيــٍر 
ممارســة األعمــال. وبحســب التقريــر، احتــل االقتصاد 
الســعودي المرتبــة 39 مــن بيــن 140 اقتصــاًدا عالمًيــا، 

كأفضل مركز له منذ عام 2012م.
باإلضافــة إلــى ذلــك، ارتفــع االقتصــاد الســعودي 
فــي مجــال مؤشــر حوكمــة الســوق الماليــة إلــى المركز 
 77 2018م بعــد أن كان فــي المركــز  الخامــس فــي 
خــال عــام 2017م، وهــو أعلــى أداء اقتصــادي عربــي، 

والثاني بين دول مجموعة العشرين.
وخــال مشــاركتها فــي فعاليــات مبــادرة مســتقبل 

االســتثمار، وّقعــت أرامكــو الســعودية 15 مذكــرة تفاهم 
وشــراكات تعاونيــة وإســتراتيجية بقيمــٍة تبلــغ نحــو 34 
مليــار دوالر، مــع شــركات ومؤسســات دوليــة مــن 8 
ــك مــا يعكــس طمــوح  ــثاث قــارات، وذل دول تنتمــي لـ
ز مكانتهــا  الشــركة ونمــو وتطــور أعمالهــا بمــا يعــزِّ
كشــركة رائــدة فــي مجــال الطاقــة والكيميائيــات علــى 

مستوى العالم.
هــذه  »تدعــم  الناصــر:  أميــن  المهنــدس  وقــال 
االتفاقيــات االســتثمار فــي قطاعــات إســتراتيجية 
ــع محفظــة أعمــال الشــركة، وفــي  تُســهم فــي توسُّ
الوقــت نفســه تدعــم رؤيــة 2030. وتشــمل مذكــرات 
التفاهــم مجــاالت: التكريــر والكيميائيــات والصناعات 
التحويليــة، وتوطيــن الصناعــة والمحتــوى المحلــي وما 
وتدريــب  اســتثمار  فــرص  توليــد  مــن  بهــا  يرتبــط 
قطــاع خدمــات  فــي  أيًضــا  كمــا ستُســهم  وعمــل، 
الطاقــة الحيــوي مــن خــال تطويــر مدينــة الملــك 
ز مــن  ســلمان للطاقــة، وهــو مشــروٌع محــورٌي رائــٌد يعــزِّ
موثوقيــة وكفــاءة سلســلة اإلمــداد ألعمــال الشــركة 

وقطــاع الطاقــة والقاعــدة الصناعيــة فــي المملكــة 
بشكٍل عام«.

ضمان التزويد املوثوق للطاقة
ومــن جهتــه، ألقــى كبيــر اإلدارييــن التقنييــن فــي 
أرامكــو الســعودية، المهنــدس أحمــد الخويطــر، خــال 
مشــاركته فــي جلســة نقــاش بعنــوان »الطاقــة« كلمــًة 
ســلّط خالهــا الضــوء علــى جهــود الشــركة فــي مجــال 
الرئيــس  التركيــز  »إن  التقنــي:  والبحــث  التطويــر 
الســتثمارات أرامكــو الســعودية فــي مجــال البحــث 
الموثــوق  التزويــد  والتطويــر ينصــبُّ علــى ضمــان 
ــا  للطاقــة بأســعار معقولــة وطريقــة مســؤولة«، مضيًف
فــي  األهميــة  بالغــة  وســتظل  كانــت  »التقنيــة  أن 

إستراتيجية الشركة طويلة المدى«.
وقــال الخويطــر إن أرامكــو الســعودية علــى الطريــق 
ــي البحــث  ــدة ف ــة رائ ــح شــركة عالمي ــح لتصب الصحي
ــدة فــي مجــال الطاقــة  ــات رائ ــاج تقني ــر، وإنت والتطوي
والكيميائيــات. وأضــاف »نعمــل علــى بنــاء قــدراٍت 
تقنيــٍة رائــدة. وفــي العــام الماضــي تــم منــح أرامكــو 
ــاف  ــة أضع ــراع، وهــي أربع ــراءة اخت الســعودية 230 ب
مــا حصلنــا عليــه فــي عــام 2013م«، وضاعفنــا عــدد 
الخبــراء فــي مختبراتنــا إلــى ١3٠٠ عالــم، وعّززنــا 
مراكــز األبحــاث والتطويــر لدينــا بافتتــاح ٩ مراكــز 

بحثية في أنحاء مختلفة في العالم.
وخــال فعاليــات المعــرض المصاحــب لمبــادرة 
ملتقــى االســتثمار، تــم عــرض ابتــكارات وتقنيــات 
أرامكــو الســعودية أمــام الزائريــن الذيــن تعّرفــوا علــى 
أحــدث االبتــكارات التقنيــة التــي توصــل إليهــا علمــاء 
الشــركة، مثــل برنامــج كفــاءة محــركات االحتــراق 
وتخزيــن  احتجــاز  ومبــادرات  المتقــّدم،  الداخلــي 
الغــاز  تســّرب  عــن  الكشــف  وبرنامــج  الكربــون، 
وإصاحــه، وبرنامــج تحويــل النفــط الخــام إلــى مــواد 

كيميائية.

في منشأة األنابيب الباستيكية الحرارية المقّواة
9. مذكــرة تفاهــم مــع شــركة اإلنشــاءات البتروليــة 
فــي منطقــة تصنيــع  اإلماراتيــة لاســتثمار  الوطنيــة 

متكاملة وقاعدة بحرية
لتوطيــن هندســة الحديــد مــع  10. مذكــرة تفاهــم 

شركة سي آي إتش تشانجون المتخصصة في الحديد
الهنديــة  بــرو  قــوم  مــع شــركة  تفاهــم  1. مذكــرة  1

لاستثمار في منشأة كيميائيات الحفر 
بــاور  12. مذكــرة تفاهــم مــع كٍل مــن شــركة أكــوا 
الســعودية وشــركة أيربرودكــت األمريكيــة بخصــوص 

مشروع التغويز والطاقة الكهربائية في جازان
13. مذكــرة تفاهــم مــع شــركة ســوميتومو اليابانيــة 

بخصوص احتمالية االستثمار لتطوير مصفاة بترورابغ
الصينيــة  نورينكــو  شــركة  مــع  تفاهــم  مذكــرة   .14
فــي  المشــتركة  االســتثمارات  احتماليــة  بخصــوص 

مشاريع التكرير والكيميائيات
15. مذكــرة تفاهــم الســتثمار مشــترك مــع شــركة )إن 
أو فــي( األمريكيــة لتصنيــع وإصــاح منصــات الحفــر 

البري ومعداتها

مثاليــة  منصــة  االســتثمار  مســتقبل  مبــادرة  وتُعــد 
لجــذب االســتثمارات الدوليــة، واالســتفادة مــن الفــرص 
الجديــدة الناشــئة مــع رؤيــة الســعودية 2030. وتــؤدي 
ــة دوًرا  أرامكــو الســعودية إلــى جانــب عــدة جهــات وطني
محورًيــا فــي تمكيــن الشــراكات الصناعيــة والتجاريــة 
الجديــدة فــي المملكــة بفضــل موقعهــا كقــوة عالميــة 
ــك فــي اســتثماراتها وشــراكاتها  للطاقــة، كمــا يتضــح ذل
الرئيســة علــى مســتوى العالــم، ليــس فقــط فــي المجــال 
األســاس للنفــط الخــام والغــاز والتكريــر والمعالجــة 
مــة  والتســويق، ولكــن أيًضــا فــي متابعــة التقنيــات المتقدِّ

واألنشطة ذات القيمة المضافة التي تتعلق بالطاقة.
-الملموســة  المملكــة  فــي  التحتيــة  البنيــة  وتمثــل 
ــد والمتكامــل مــع  ــى التقــّدم الفري ــة- شــاهًدا عل والتقني
تقــّدم األنشــطة الصناعيــة، بمــا يجــذب المســتثمرين 

ويعّزز روح التنافس في االقتصاد السعودي.

أكد أمين الناصر أن أرامكو السعودية تعتز بأنها شريك إستراتيجي لمبادرة مستقبل االستثمار، وتسعى للمشاركة الفاعلة في 
صياغة المستقبل االقتصادي ونهضة المملكة، وترسيخ موقعها الريادي على الصعيدين الوطني والعالمي. وتقود الشركة 

الجهود الداعمة لرؤية السعودية 2030.

أحمد الخويطر، خالل مشاركته في جلسة نقاش بعنوان 
»الطاقة« سّلط خاللها الضوء على جهود الشركة في مجال 

التطوير والبحث التقني.

أحمد السعدي ويي يونق لي، رئيس شركة سي آي إتش 
تشانجون المتخصصة في الحديد، بعد توقيع مذكرة 

التفاهم الخاصة لتوطين هندسة الحديد.



4
٢٥ أكتوبر 2018    القافلة األسبوعية

اثنــان علــى أن الطفولــة عالــٌم  ال يختلــف 
مفعــٌم بالبــراءة والصــدق والصفــاء والعفويــة، 
مهمــا كانــت األحــوال والظــروف التــي تحيــط 
بأســرار هــذا العالــم وتفاصيلــه.  فاألطفــال، 
علــى عكــس الكبــار، ال يداهنــون وال يجاملــون 
ســجيتهم  علــى  ينطلقــون  بــل  قــون،  يزوِّ وال 
ــة  ــكل أريحي ــات أنفســهم ب ــرون عــن مكنون ويَُعبِّ
وتلقائيــة دون أدنــى اكتــراث، أو حتــى إدراك، 
لمــا قــد ينجــم عــن ذلــك مــن ردود فعــل قــد 
ــن حولهــم، صغــاًرا وكبــاًرا.  وال  تصــدر عمَّ
يســاورني شــكٌّ فــي أن ذاكــرةَ كلِّ واحــٍد منــا 
حبلــى بالمواقــف الشــائقة فــي هــذا البــاب، 

اًعا. معايشًة أو سماًعا أو اطِّ
وإن ننســى، فــا ننســى فــي هــذا المقــام تلــك 
اللوحــة الجميلــة التــي رســمها ســيد شــباب أهــل 
الجنــة، الحســين بــن علــي - رضــي اهلل عنهما-، 
ــاَن طفولتــه، حيــن اهتبــَل ســجوَد رســول اهلل -  إبَّ
صلــى اهلل عليــه وســلم - وهــو يــؤم أصحابَــه 
الكــراَم فــي المســجد النبــوي، ورآهــا فرصــًة 
ِه ويجعــَل منــه راحلــًة  ســانحًة ليمتطــَي ظهــَر جــدِّ
يُشــبُع مــن خالــه رغبتَــُه فــي اللهــو واللعــب.  

ولــم يجــِد الجــدُّ الشــفيُق،- صلــى اهلل عليــه 
إطالــة  فــي  أو غضاضــًة  ، حرًجــا   - وســلم 
الســجود ومســايرة ســبطه وإرخــاء العنــان لــه 
ــره  ــى ظه ــن عل ــزل م ــه وين ــن لعب ــي م ــى ينته حت
انقضــاء  وبعــد  وإرادتــه.   رغبتــه  بمحــض 
الصــاة بــادر الصحابــُة الرســوَل بقولهــم إنــك 
»ســجدَت بيــن ظهرانـَـي صاِتــَك ســجدًة أطلتَهــا 
حتــى ظننــا أنــه قــد حــدَث أمــٌر أو أنــه يُوَحــى 
إليــك«، فقــال لهــم - صلــى اهلل عليــه وســلم -: 
ارتحلنــي  ابنــي  ولكــنَّ  يُكــْن،  لــم  ذلــَك  »كلُّ 

فكرهُت أن أُْعِجلَُه حتى يقضَي حاجته«.
فــي موســم  أعــاه.   العنــوان  إلــى  أعــود 
اختبــارات نهائيــة، كنــُت أصلــي العصــَر فــي 
المســجد، وكان علــى يمينــي طفــٌل لــم يكــد 
يتعــدى الســابعة أو الثامنــة مــن عمــره.  ذلــك 
الطفــل، ولحاجــٍة فــي نفــس يعقــوب، أعــَرَض 
ــن تســبيح  ــع أذكار الصــاة م ــا عــن جمي صفًح
وتحميــد وتهليــل وقــراءة قــرآن، وتعلــق بــدالً مــن 
ذلــك بدعــاء واحــد ال يَْفتُــُر عنــه وال يحيــد فــي 
جميــع مواضــع الصــاة وأركانهــا، فــي القيــام 
والتشــهدين  والجلــوس  والســجود  والركــوع 

األول واألخيــر، »يــا رّب يســقط إســماعيل«!  
ولمــن ال يعلــم، فــإن إســماعيل هــذا صاحبُــُه 
النــوِم  أوقــاَت  إال  يفارُقــُه  يــكاُد  ال  وجــاُرهُ 
والوجبــات.  وأذكــر أن الموضعيــِن الوحيديــِن 
اللذيْــِن نجــا فيهمــا إســماعيل المســكين مــن 
تكبيــرةُ  همــا  دربــه  ورفيــق  صديقــه  ســهام 
اإلحــرام والتســليمتان، وفيمــا عــدا ذلــك، فــإن 
لســانَُه »لــم يــزل رطًبــا« بترديــد »يــا رّب يســقط 
ــى  ــا رّب يســقط إســماعيل...«، إل إســماعيل، ي
أن ينتقــل إلــى الركــن الــذي يليــه، ثــم يســتأنف 

الدعاء من جديد.
فــي  نفســه  المســجُد  شــهده  آخــر  موقــٌف 
حقبــة قريبــة مــن تلــك، حيــث كان أحــد األطفال، 
ببنيتــه المكتنــزة وســحنته الســمراء، يقــف فــي 
مؤخــرة المســجد بعــد الصــاة يتأمــل مجموعــة 
مــن األشــرطة المســجلة للقــرآن الكريــم وبعــض 
المحاضــرات الدينيــة، ولمــا رآه المــؤذن علــى 
بالســؤال:  وبــادره  اقتــرب منــه  الحــال،  هــذه 
»يوســف، تبــي شــريط؟« - »إي« - »أيــش تبــي؟« 

- »أي شيء، حتى لو مزعل فرحان«.
يالبراءة األطفال!

يا رّب يسقط إسماعيل
إضــــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعبر عن آراء كتابها.

وليد العبود
waleed.aboud@aramco.com

إدارة خدمات شؤون
أرامكو السعودية 

برعاية رئيسة من أرامكو السعودية

مؤتمر سالسل اإلمداد يناقش فرص 
اململكة لتكون مركًزا لوجستًيا عاملًيا

الظهــران - شــاركت أرامكو الســعودية برعاية رئيســة 
فــي فعاليــات مؤتمــر ساســل اإلمــداد والخدمــات 
اللوجســتية فــي دورتــه الثانيــة، التــي انطلقــت يــوم 
2018م( فــي  1440هـــ )15 أكتوبــر  06 صفــر  اإلثنيــن 
الريــاض، وذلــك تحــت رعايــة معالــي وزيــر النقــل، 
الدكتــور نبيــل العامــودي، واســتمر لمــدة يوميــن. وشــهد 
ــذي تنظمــه وزارة النقــل، حضــور  ــام ال مؤتمــر هــذا الع
عــدد مــن المســؤولين وصّنــاع القــرار والخبــراء مــن 
كبــرى الشــركات المحليــة والدوليــة المعنيــة بسلســلة 

التوريد وقطاع الخدمات اللوجستية.
وألقــى النائــب األعلــى للرئيــس للتشــغيل وخدمــات 
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األعمــال فــي أرامكو الســعودية، األســتاذ محمد محســن 
الســقاف، كلمــة رئيســة فــي المؤتمــر قــال فيهــا: »لقــد 
تزايــدت أهميــة قطــاع اإلمــداد والخدمــات اللوجســتية 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين ســواء مــن حيــث حجمــه 
وقيمتــه الماليــة، التــي تزيد علــى 4 تريليونــات دوالر من 
االقتصــاد العالمــي، أو تأثيــره المتشــعب علــى مختلــف 
القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة، أو تطــوره 

المتسارع في توظيف التقنيات المتقّدمة«.
وأضــاف الســقاف: »إن المملكــة تتمّيــز بالعديــد مــن 
المقومــات التــي تتيــح لهــا أن تتبــوأ مركــًزا متقدًمــا فــي 
هــذا المجــال ومنهــا الموقــع الجغرافــي الــذي يربــط 
لمائمــة  ا الضريبيــة  واألنظمــة  رات،  قــا ثــاث 
لاســتثمار، واســتقرار ســعر صــرف العملــة، ووفــرة 
إمــدادات الطاقــة واللقيــم والمعــادن بأســعار تنافســية، 
وكذلــك باإلشــادة بالجهــود التــي تبذلهــا القطاعــات 
مــع  بالتنســيق  النقــل،  كــوزارة  المعنيــة،  الحكوميــة 
واقــع  إلــى  التوجــه  لترجمــة هــذا  الخــاص  القطــاع 

ملموس«.
واســتطرد الســقاف عــن الفــرص الكبيــرة فــي قطــاع 
اللوجســتية والتــي مــن شــأنها  اإلمــداد والخدمــات 
تكثيــف الجهــود والتعــاون فــي عديــد مــن المجــاالت 
االصطناعــي  الــذكاء  ومنهــا:  التمكيــن،  وعناصــر 
واالبتــكارات التقنيــة، والوســائل الجديــدة فــي أعمــال 
الخدمــات اللوجســتية، واألنظمــة واألســاليب الجديــدة 
للتخزيــن والتوزيــع، ونمــاذج جديــدة للتجــارة تســتفيد 

من االبتكارات التقنية، وأخيًرا العنصر البشري.
ويهــدف هــذا المؤتمــر إلــى االســتفادة مــن الموقــع 
الجغرافــي المتمّيــز للمملكــة لتســهيل حركــة االســتيراد 
والتصديــر بالشــكل األمثــل بيــن القــارات الثاث؛ آســيا، 
وأوروبــا وإفريقيــا، بمــا ينســجم مــع متطلبــات رؤيــة 
 ،2020 الوطنــي  التحــّول  2030 وبرنامــج  الســعودية 

وجهــود أرامكــو الســعودية لتعزيــز التنــّوع االقتصــادي 
والمحتوى المحلي.

مشاركة أرامكو السعودية 
وســعى المؤتمــر خــال جلســاته وأوراق العمــل التــي 
قّدمهــا الستكشــاف مــدى التقــّدم والفــرص المتاحــة في 
أعمــال االســتيراد والتصديــر وتبســيط إجراءاتهــا، 
وإصــاح الهيــاكل اإلداريــة واللوائــح الحكوميــة، وتعزيــز 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يُشــار إلــى أن أرامكــو الســعودية قّدمــت 3 أوراق عمل 
خــال المؤتمــر تتنــاول مواضيــع »التحــّول نحــو نمــوذج 
لوجســتي قائــم علــى األداء«، و»سلســلة التوريــد واألمــن 
الســيبراني«، إضافــة إلــى اســتعراض جهود الشــركة في 

برنامج )اكتفاء(.
واســتعرض المؤتمــر إنجــازات وخطــط القطاعــات 
المعنيــة بالخدمــات اللوجســتية التــي مــن شــأنها خدمــة 
قطــاع األعمــال ومجــاراة التحديــث المســتمر الــذي 
أهــم  أحــد  باعتبــاره  اللوجســتي  القطــاع  يشــهده 
القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة لتعزيز مصــادر الدخل 
ــة والســتقطاب مزيــد مــن االســتثمارات فــي  االقتصادي
المملكــة. وتضّمــن المؤتمــر محــاور عــدة تــم النقــاش 
حولهــا مثــل: »التوجهــات الحديثــة فــي تطــورات إدارة 
ساســل اإلمــداد والخدمــات اللوجســتية فــي المملكــة 
للوصــول الــى رؤيــة 2030«، و»تطويــر البنــى التحتيــة 
والخدمــات اللوجســتية وانعكاســاتها علــى االقتصــاد 
د الوســائط وتكاملهــا  المحلّــي«، و»عمليــات النقــل متعــدِّ
وآليــات ترابطهــا«، و»تأثيــر ومــدى فعاليــة أنظمــة إدارة 
تخطيــط مــوارد المنشــآت« و»التحــّول الرقمــي فــي 
الطاقــة  تأثيــر صناعــة  و»مــدى  التوريــد«،  سلســلة 

وسلسلة اإلمداد وانعكاساتها«.

جانب من جناح أرامكو السعودية المشارك في المعرض 
المصاحب للمؤتمر
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بحضور ٦٠٠ موظف من ٢٥ إدارة..

منتدى التمّيز التشغيلي يناقش أهمية التبادل 
ل الرقمي في تقنية املعلومات املعرفي والتحوُّ

ـــة المعلومـــات  الظهـــران - فـــي إطـــار جهـــود إدارة تقني
لتعزيـــز ثقافـــة التمّيـــز التشـــغيلي وتشـــجيع دوائـــر أرامكـــو 
الســـعودية علـــى تبـــادل أفضـــل ممارســـاتها واالنتقـــال 
إلـــى المســـتوى األعلـــى مـــن التمّيـــز، نُظـــم منتـــدى التمّيـــز 
التشـــغيلي لتقنيـــة المعلومـــات لعـــام 2018م، مؤخـــًرا، فـــي 
الظهـــران، حيـــث امتـــألت قاعـــة االجتماعـــات فـــي 
المجمـــع الشـــمالي بأكثـــر مـــن 600 موظـــٍف مـــن 25 إدارة 
للمشـــاركة فـــي المنتـــدى، وتابـــع 1000 موظـــف آخـــر 

الفعالية عبر بث »شاِهد« المرئي المباشر.
مـــن خمســـة  إدارات  ســـت  مـــن  ممثلـــون  شـــارك 
قطاعـــات مختلفـــة، باإلضافـــة إلـــى شـــركة خارجيـــة، 
وقّدمـــوا أفضـــل ممارســـاتهم وخبراتهـــم فـــي مجـــاالت 
و»تبـــادل  العمـــاء«  علـــى  »التركيـــز  مثـــل  مختلفـــة، 

المعرفة« و»التحوُّل الرقمي« و»الصيانة الوقائية«.

قيمة ثابتة للشركة
وذكـــر نائـــب الرئيـــس لتقنيـــة المعلومـــات، األســـتاذ 
يوســـف العليـــان، فـــي الكلمـــة الرئيســـة التـــي ألقاهـــا أن 
ــا  ــة للشـــركة وخصائصهـ ــم الثابتـ ــو أحـــد القيـ التمّيـــز هـ
األســـاس منـــذ إنشـــائها. وقـــال: »نعيـــش فـــي عصـــر 
ـــي التنافســـية. ومـــن أجـــل  ـــا وعال متســـارع، ومتطـــور تقنًي
المحافظـــة علـــى مكانتنـــا الرياديـــة فـــي الصناعـــة، نتبنـــى 
برنامـــج التمّيـــز التشـــغيلي كوســـيلة لمســـاعدتنا علـــى 
فهـــم تحديـــات األعمـــال الحاليـــة، وإعـــادة تعريـــف رؤيتنـــا 

وتطوير استراتيجيات لتشكيل مستقبلنا«.
المعلومـــات  تقنيـــة  إلـــى جهـــود  وتجـــدر اإلشـــارة 
لتحســـين العمليـــات العشـــرين المهمـــة بيـــن اإلدارات، 
ــات  ــر مـــن 80٪ مـــن عمليـــات وخدمـ والتـــي تغطـــي أكثـ
ـــذ  ـــي تنفي ــل ف ـــج المتكامـ ـــات. وأدى النه ــة المعلوم تقنيـ
تبســـيط عملياتـــه،  إلـــى  التشـــغيلي  التمّيـــز  برنامـــج 
ـــام  ـــا هـــذا الع ـــت ذروته ـــي بلغ ـــه الت ـــى نجاحات وأضـــاف إل

في الفوز بجائزة الرئيس للتمّيز التشغيلي.

ـــع القافلة األسبوعية ـــز التشـــغيلي، األســـتاذ مري ـــر إدارة التمّي وأشـــار مدي
القحطانـــي، فـــي كلمتـــه، إلـــى أن إدارات الشـــركة شـــهدت 
تحـــوالت كبيـــرة خـــال الســـنوات األربـــع الماضيـــة، وأن 
الوظائـــف  فـــي  متكامـــًا  أصبـــح  التشـــغيلي  التمّيـــز 
اليوميـــة، وراســـًخا فـــي ثقافـــة الشـــركة، ممـــا أّدى إلـــى 
تحســـين األداء المســـتمر. وقـــال القحطانـــي: »نعمـــل مًعـــا 
فـــي مســـيرة التمّيـــز التشـــغيلي هـــذه، ونحـــن فـــي طريقنـــا 
األربـــع  الســـنوات  »فـــي  وذكـــر  أهدافنـــا«.  لتحقيـــق 
الماضيـــة، دّربـــت إدارة التمّيـــز التشـــغيلي أكثـــر مـــن 
أربعـــة آالف مقيـــم علـــى نطـــاق الشـــركة، وأجـــرت 118 

تقييًما للشركة حتى اآلن«.
وأكـــد مديـــر إدارة تطبيقـــات األعمـــال فـــي الشـــركة، 
والمشـــرف علـــى التمّيـــز التشـــغيلي لتقنيـــة المعلومـــات، 
األســـتاذ عـــادل الـــدوالب، علـــى أهميـــة العمـــل المشـــترك 
وتبـــادل المعرفـــة علـــى مســـتوى الشـــركة. وقـــال الـــدوالب: 
»لكـــي يكـــون التمّيـــز التشـــغيلي جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن 
أعمالنـــا، ونصبـــح نموذًجـــا يحتـــذى بـــه لدوائـــر أخـــرى، 
ــتراتيجية  ــراكات اسـ ــات شـ ــة المعلومـ ــي تقنيـ ــنا فـ أّسسـ
واالستشـــارات  لتشـــغيلي،  ا لتمّيـــز  ا تـــي  ر دا إ مـــع 

التنظيمية«.

قصص نجاح 
ــغيلي  ــز التشـ ــل التمّيـ ــي، ممثـ ــد الزهرانـ ح أحمـ ــرَّ وصـ
فـــي قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات، بـــأن هـــذه الفعاليـــة تشـــّكل 
تمثيـــًا حقيقًيـــا لجهـــد إدارة تقنيـــة المعلومـــات والتزامهـــا 
ـــز« ليـــس فقـــط فـــي مجـــال إدارة  بتحقيـــق مســـتوى »التمّي

تقنية المعلومات، ولكن على مستوى الشركة.
ـــع،  ـــاز الطبيعـــي فـــي ينب ـــة ســـوائل الغ ومـــن إدارة تجزئ
ث خالـــد أحمـــد، عـــن قصـــة نجـــاح تنفيـــذ التمّيـــز  تحـــدَّ
التشـــغيلي، وأفضـــل الممارســـات فـــي الدائـــرة. كمـــا 
تحـــدث عـــن فـــوز إدارة تجزئـــة ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي 
ـــز التشـــغيلي فـــي  فـــي ينبـــع، مؤخـــًرا، بجائـــزة العـــام للتمّي
ــام 2018م الـــذي  ــاز لعـ ــز الزيـــت والغـ حفـــل توزيـــع جوائـ

أقيم في دبي. 

عقـــب ذلـــك تحـــّدث محمـــد آل غشـــام ممثـــل أعمـــال 
األمـــن الصناعـــي فـــي المنطقـــة الشـــمالية عـــن مســـيرة 
إدارتـــه التـــي أدت بهـــا إلـــى الفـــوز بجائـــزة الرئيـــس 
للتمّيـــز التشـــغيلي، حيـــث ســـلط الضـــوء علـــى مـــا يميزهـــا 

عن اإلدارات األخرى.
كمـــا عـــرض كل مـــن مـــازن ســـادات، وروان معمـــر، مـــن 
إدارة مكتـــب إدارة المشـــاريع، نمـــوذج مراجعـــة األعمـــال، 
الـــذي طـــور داخلًيـــا لربـــط جميـــع أنشـــطة إدارة مكتـــب 
إدارة المشـــاريع ومؤشـــرات األداء الرئيســـة وبنـــود العمـــل 
والمبـــادرات بنمـــوذج التمّيـــز التشـــغيلي، ممـــا يوّفـــر 
مركـــًزا شـــامًا لتنفيـــذ جميـــع األنشـــطة المرتبطـــة 

بالتمّيز التشغيلي.
ـــو بكـــر ســـعيد، مـــن مركـــز إكســـبك لألبحـــاث  م أب وقـــدَّ
المتقدمـــة، عرًضـــا عـــن عمليـــة التركيـــز الدقيقـــة علـــى 
العمـــاء التـــي يتبعهـــا المركـــز للتأكـــد مـــن إشـــراك 
العمـــاء بفاعليـــة وضمـــان رضاهـــم. كمـــا قـــّدم فـــراس 
عبـــاس، عـــرض معمـــل الغـــاز فـــي بقيـــق، عـــن كيفيـــة 
ممارســـة »الصيانـــة الوقائيـــة« علـــى مـــدار دورة حيـــاة 
فـــي  المهندســـين  منـــح  ممـــا  والمعـــدات،  األصـــول 
تخصصـــات أخـــرى منظـــوًرا جديـــًدا ومجموعـــة مـــن 

أفضل الممارسات لتطبيقها في إداراتهم المعنية. 
ــج  ــم البرامـ ــن قسـ ــين، مـ ــال بوخمسـ ــتعرضت نهـ واسـ
والشـــراكات األكاديميـــة، مفهـــوم »تبـــادل المعرفـــة« مـــن 
خـــال شـــرحها للحضـــور عـــن كيفيـــة عقـــد اجتمـــاع 
إنجـــاز، وهـــي طريقـــة منظمـــة، ُطـــورت فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، لتســـهيل تبـــادل المعرفـــة وحصلـــت علـــى 

جائزتين عالميتين للموارد البشرية.
وفـــي ختـــام العـــروض، أطلـــع كلٌّ مـــن إيـــان دانيلـــز، 
وجيـــف باســـكو، مـــن »بيزاجـــي«، وهـــي شـــركة تقنيـــة 
معلومـــات مقرهـــا المملكـــة المتحـــدة، الجمهـــور علـــى 
ل الرقمـــي وتحســـين  خبرتهمـــا الواســـعة فـــي التحـــوُّ
العمليـــات فـــي مجـــال األعمـــال وتنفيـــذ األعمـــال آلًيـــا، 
وكيفيـــة تجّنـــب أهـــم العيـــوب التـــي تـــؤدي إلـــى فشـــل 
ـــع أنحـــاء  ـــد مـــن مشـــاريع التحـــوُّل الرقمـــي فـــي جمي عدي

العالم. 

لقطة جماعية للمتحدثين بعد تكريمهم من ِقبل يوسف العليان، السابع من اليمين، نظير عروضهم الممّيزة خالل المنتدى. 

التمّيز هو أحد القيم 
الثابتة للشركة 

وخصائصها األساس 
منذ إنشائها، ونحن 

نعيش في عصر 
متسارع، ومتطور 

تقنًيا وعالي 
التنافسية

يوسف العليان
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ُيقّدم الموقع اإللكتروني الجديد ألرامكو 
السعودية الشركة الرائدة عالمًيا في 

مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات، 
صيغة حديثة لشركة تتطلع إلى تحقيق 

مكانتها كأبرز منتج للطاقة المتكاملة 
والكيميائيات في العالم، وإبراز السبل 
المتعّددة التي تتبعها الشركة للتغلب 

على التحديات العالمية.

الظهــران - فــي خطــوة تهــدف لتعزيــز تواصلهــا مــع 
عمائهــا، ومتابعيهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، دّشــنت 
أرامكــو الســعودية موقعهــا اإللكترونــي الجديــد علــى شــبكة 
اإلنترنــت، الــذي يُســلط الضــوء علــى أخبــار ومعلومــات عــن 
أكبــر شــركة نفــط وغــاز متكاملــة فــي العالــم. ويثيــر الموقــع 
فضــول زواره لمعرفــة مزيــد مــن خــال إضفــاء الطابــع 
الشــخصي علــى طريقــة عــرض المحتــوى، وحســب خيارات 

التصفح التي يحددها القارئ.
م مجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة التــي يحتــوي  وتقــدِّ
عليهــا الموقــع، ولقطــات الفيديــو والرســوم البيانيــة، وصًفــا 
غنًيــا تفاعلًيــا ألرامكــو الســعودية التــي أســهمت بشــكل 
متواصــل فــي تلبيــة احتياجــات الطاقــة العالميــة علــى مــدار 

85 عاًما.
ويغطــي الموقــع عديــًدا مــن األعمــال التجاريــة المتنّوعــة 
للشــركة، ويســرد قصًصــا عــن العمــل بنزاهــة وعن مســاعدة 
ــزى  ــول ذات مغ ــن فــي اســتغال الفــرص وطــرح حل اآلخري

للتغلب على التحديات المختلفة.

أبرز قناة اتصال 
وقــال نائــب الرئيــس لشــؤون أرامكــو الســعودية، األســتاذ 

يركِّز على االحتياجات الفردية لزواره

أرامكو السعودية ُتدّشن املوقع اإللكتروني الجديد

نبيــل الجامــع، إن الماييــن يــزورون موقــع أرامكو الســعودية 
كل عام، بلغتيه العربية واإلنجليزية.

وأضــاف الجامع:"فــي العالــم الرقمــي الــذي نعيــش فيــه 
اآلن، يُعــد موقعنــا اإللكترونــي قنــاة اتصال حيويــة نروي من 
مــع  ونتواصــل  كلــه،  للعالــم  إنجازاتنــا  خالهــا قصــص 
بأعمالنــا  والمعنييــن  العالــم،  أنحــاء  كل  فــي  متابعينــا 
كالموظفيــن والعمــاء والشــركاء والمقاوليــن والمورديــن 

وُصناع القرار".
وفــي معــرض وصفــه للموقــع الجديــد كقفــزة كبيــرة مــن 
مجــرد موقــع تقليــدي للشــركة إلــى شــبكة تركــز علــى 
االحتياجــات الفرديــة لــزوار الموقــع، قــال الجامــع إن 
التغييــر الــذي يُركــز علــى الُمســتخدم، اســتند إلــى البحــث 
الموقــع  بنــاء  مــن  المبكــرة  المراحــل  فــي  والتحليــل 

الجديد.  
ــه قــال رئيــس قســم االتصــال الرقمــي، فــراس  مــن جهت
العمــودي: "إحــدى مميــزات الموقــع هــي الفرصــة التــي 
يقدمهــا فــي إضفــاء الطابــع الشــخصي علــى االتصــال 
ــي المحــدث مــن  ــا اإللكترون ــى يتمكــن موقعن الرقمــي. وحت
إعطــاء األولويــة لــزواره، فقــد قمنــا بالتعــاون مــع فــرق 
الشــؤون القانونيــة وتقنيــة المعلومــات في أرامكو الســعودية 
للخــروج بتصميــم ومحتــوى لموقــع آمــن يُعــد األفضــل، ممــا 

يجعل زواره في مقدمة األولويات".

القافلة األسبوعية
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يحتوي الموقع على قسم خاص 
بمنتجات الشركة - أي الجزيئات 
الجديدة التي يمكنها باستخدام 

تطبيقات العلوم والمعرفة أن تصبح 
منتجات تدفع عجلة الجهود البشرية 
كافة وأن تشكل أساًسا لمواد متقدمة 

جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة.

نظرة معمقة في بعض المشاريع 
الضخمة والمدهشة ألرامكو 

السعودية المتاحة على الموقع 
اإللكتروني الجديد ابتداًء من 

مشروع حقل النفط الضخم في 
منيفة، الذي يمثل انتصاًرا للهندسة 

والطبيعة والطموح البشري في 
تقديم حلول أشبه بالمستحيلة، 
ومبادرة الشركة البارزة في مجال 

المواطنة المتمثلة في مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي، الذي 

ُيعد معلًما معمارًيا رائًعا ورمًزا 
لمشهد ثقافي وإبداعي حديث 

ومتطور في الوطن العربي. 

يركِّز على االحتياجات الفردية لزواره

أرامكو السعودية ُتدّشن املوقع اإللكتروني الجديد

تركيز املوقع على امُلستخدم

ــع"  ــذي يناســب الجمي ــم يعــد نهــج "المقــاس الواحــد ال ل
مناســًبا فــي إنشــاء المواقــع اإللكترونيــة حالًيــا، بعــد أن ظل 
اإلنترنــت  مواقــع  تصميــم  علــى  مســيطًرا  النهــج  هــذا 

التقليدية طوال السنوات الماضية.
التصفــح  إلــى ســلوك  ذلــك، واســتناًدا  وِعوًضــا عــن 
ــم الموقــع لخلــق محتــوى خــاص يناســب  الفــردي، ُصمِّ

االهتمامات الفردية للزائر.
يرّكــز علــى  الزائــر، حيــث  الجديــد  التصميــم  ويُبهــر 
الُمســتخدم، فهــو يمنــح فرصــة التصفــح بشــكل بســيط 
وواضــح ويعطــي خيــار تحديــد المحتوى حســب التفضيات 

الشخصية.
وفــي هــذا الصــدد قــال قائــد فريــق الموقــع، عمــاد 
عبدالصمــد، إن نتائــج أبحــاث الشــركة تشــير إلــى أنــه مــن 
المهــم توفيــر المعلومــات بطريقــة سلســة ومفهومــة، مــن 
خــال عــرض الرســوم البيانيــة، وزيــادة الوســائط المتعــددة 
فــي الموقــع، مــع توفيــر خيــارات البحــث المتقــّدم فــي 

محتوى الموقع الخاص بالشركة.
وأضــاف عبدالصمــد قائــًا: "يتبــع الموقــع الجديــد 
أســلوب الســرد القصصــي والمرئــي فــي تقديــم شــرح عميق 
ومفصــل عــن أعمــال الشــركة وبشــكل مفهــوم وتفاعلــي 

أيًضا".

ــد  كمــا أوضــح أن التصفــح المبســط فــي الموقــع الجدي
أُعــد بشــكل يتماشــى مــع الســرد والتطلعــات اإلســتراتيجية 
المســتقبلية التــي تبرزهــا أرامكــو الســعودية علــى مســتوى 
الشــركة. وأضــاف قائــًا: "نحــن لــم نعــد نقــّدم أنفســنا 
كشــركة بالمعنــى الصــرف للكلمــة، بــل إننــا اآلن نرّكــز علــى 
مــن نحــن ومــا هــي  أنفســنا؛  نقولــه عــن  أن  نريــد  مــا 

اهتماماتنا كشركة".

أحدث التقنيات
يســتمر الموقــع اإللكترونــي الُمحــدث فــي البنــاء علــى 
ز تجربــة  مميــزات ووظائــف النســخ الســابقة منــه، كمــا يعــزِّ
الُمســتخدم مــن خــال تطبيــق أفضــل الممارســات وأحــدث 
تقنيــات الشــبكة اإللكترونيــة، كمــا أن التقنيــة الُمســتخدمة 

في هذه المنصة الجديدة مرنة وقابلة للتطوير.
الخــوادم  متعــدد  المحتــوى  تقديــم  نظــام  ويوّفــر 
للُمســتخدمين مــن كل أنحــاء العالــم ميــزة الدخــول إلــى 
المكتبيــة  الكمبيوتــر  أجهــزة  مــن  اإللكترونــي  الموقــع 
واألجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الجــوال، حيــث تــم بنــاء الموقــع 
بتقنيــة تضمــن تمتــع ُمســتخدمي الجــوال بنفــس مزايــا 

الموقع العادي.
تفضــل بزيــارة الموقــع واســتمتع بقــراءة بعــض القصــص 

www.saudiaramco.com :المدهشة عن أرامكو السعودية
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إدارة التوزيع في املنطقة 
الغربية ُتكمل مشروع تحويل 

مصدر الطاقة في خميس 
مشيط

خميــس مشــيط - أكملــت وحــدة تعبئة وقــود الطائرات 
فــي قاعــدة الملــك خالــد الجويــة فــي خميــس مشــيط 
بنجــاح مشــروع تحويــل مصــدر الطاقــة مــن 50 هرتــز إلى 
التوزيــع فــي  60 هرتــز، وذلــك بحضــور مديــر إدارة 
المنطقــة الغربيــة، األســتاذ عبــداهلل محمــد الغامــدي، 
ــة بالقطــاع  ــد الجوي ــك خال ــد قاعــدة المل وبمشــاركة قائ
ــري. وقــد  ــز القدي ــار ركــن عبدالعزي ــواء طي ــي، الل الجنوب
تــم فــي هــذا المشــروع اســتبدال إجمالــي 113 محــرًكا 

قديًمــا بمحــركات جديــدة متوافقــة مــع تــردد الطاقــة سعود الشهري
الجديــد، باإلضافــة إلــى إجــراء تعديــات رئيســة علــى 
المضخــات، حيــث  تــم إنجــاز المشــروع مــن خــال العمــل 
وبمعاييــر ســامة  المناســب  الوقــت  وفــي  الجماعــي 
عاليــة، باإلضافــة إلــى المحافظــة علــى االلتــزام التــام 
بإمــدادات الوقــود. كمــا شــهد الحفــل تبــادل الهدايــا 
التذكاريــة بيــن إدارة توزيــع الغربيــة وقيــادة قاعــدة الملــك 
ــم فــرق العمــل المشــاركة فــي هــذا  ــة وتكري ــد الجوي خال

المشروع.
عبداهلل الغامدي )يسار( يقوم بتكريم اللواء طيار الركن عبدالعزيز القديري بعد االنتهاء من مشروع تحويل مصدر الطاقة.

أرامكو السعودية تتوّسع في سوق التكرير الصيني 
بتوقيع مذكرة تفاهم مع تشجيانغ للبتروكيميائيات

ورشة عمل لتعزيز ثقافة السالمة للمقاولين 
العاملين بمنطقة السفانية

الظهــران - وّقعــت أرامكــو الســعودية الخميــس 09 
صفــر 1440هـــ )18 أكتوبــر 2018م(، مذكــرة تفاهــم مــع 
المؤتمــر  الصينيــة خــال  تشــجيانغ  حكومــة مقاطعــة 
الطبيعــي،  والغــاز  البتــرول  لشــركات  الثانــي  الدولــي 
لاســتحواذ علــى حصــة فــي مشــروع المصفــاة الجديــدة 

التابعة لـ»تشجيانغ للبتروكيميائيات«.
وقــال النائــب األعلــى لرئيس أرامكــو الســعودية للتكرير 

والمعالجــة والتســويق، األســتاذ عبدالعزيــز القديمــي: 
التكريــر  معامــل  فــي  تنا  اســتثمارا لزيــادة  »نتطلــع 
أرامكــو  وّقعــت  حيــث  الصينيــة،  والبتروكيميائيــات 
الســعودية مؤخــًرا اتفاقيــة لتوريــد النفــط الخــام مــع 
)تشــجيانغ للبتروكيميائيــات(. وتُســهم هــذه االتفاقيــة فــي 
زيــادة قاعــدة عمائنــا، وذلــك نتيجــة لتركيزنــا علــى 
فــي  أيًضــا شــريك رئيــس  األســواق الصينيــة، ونحــن 
مجموعــة مــن األعمــال الناميــة للتكريــر والبتروكيميائيات 

في الصين«.

ــا في تأميــن الطاقة  وتــؤدي أرامكــو الســعودية دوًرا مهّمً
للصيــن، إذ عملــت الشــركة علــى زيــادة إمداداتهــا بشــكٍل 
مضطــرد لشــركات النفــط الصينيــة. ممــا جعلهــا المــورد 

األكبر للنفط إلى الصين منذ عام 2006م.
وتعمــل أرامكــو الســعودية على إنشــاء تــوازن أفضل بين 
أنشــطة التنقيــب واإلنتــاج عالميــة المســتوى ونمــو أعمــال 
التكريــر والمعالجــة. وتهــدف إســتراتيجة الشــركة إلــى 
التكامــل األفقــي  تعزيــز قاعــدة مواردهــا مــن خــال 
والرأســي المتزايــد عبــر سلســلة القيمــة الهيدروكربونيــة. 

ومــن شــأن التنفيــذ الناجــح لهــذه اإلســتراتيجية أن يوّفــر 
شــبكة عالميــة رائــدة متكاملــة إســتراتيجًيا، ومحفظــة 

أكثر صابة ومرونة في مواجهة اضطرابات السوق.
يُشــار إلــى أن أرامكــو الســعودية تعمــل كذلــك علــى 
والتســويق  للتكريــر  رئيســة  مشــتركة  مشــاريع  إنشــاء 
والبتروكيميائيــات فــي الــدول المســتهلكة الكبــرى مثــل 
الصيــن والهنــد، إلــى جانــب ماليزيــا، باإلضافــة إلــى 
أصولنــا الموجــودة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

وكوريا الجنوبية واليابان.

القافلة األسبوعية

عبداهلل النومسي

تناقيــب - نّظمت إدارة اإلنتاج على اليابســة بالســفانية، 
مؤخــًرا، ورشــة عمــل للســامة موّجهــة للمقاوليــن العاملين 
فــي المنطقــة، وذلــك بالتعــاون مــع إدارة  منــع الخســائر 
بمنطقــة  الحرائــق  مكافحــة  وإدارة  تناجيــب،  بمنطقــة 
ــة  ــات األمــن الصناعــي بمنطق ــال الشــمالية. وعملي األعم
ــي قاعــة المحــارة  ــال الشــمالية ونّظمــت الورشــة ف األعم
لفترتيــن ُخصصــت  تناقيــب،  فــي  الســكني  الحــي  فــي 
للرؤســاء التنفيذييــن لشــركات المقاولين، ونواب الرؤســاء،  
والمديريــن العاميــن،  ومشــرفي الســامة والماحظيــن، 
مــن  شــركة   13 يمثلــون  مشــارًكا   50 بحضــور  وذلــك 
ــا  المقاوليــن المعتمديــن. كمــا شــارك أكثــر مــن 30 موظًف
ــزت  مــن موظفــي أرامكوالســعودية فــي الورشــة. وقــد ركَّ
ورشــة العمــل علــى عوامــل الســامة، ومؤشــرات األداء، 
ونظــام اإلبــاغ عــن اإلصابــات ودور المقاوليــن فــي حمايــة 
أصــول الشــركة، والحفــاظ علــى ســامة البيئــة وتعزيــز 
ثقافــة الســامة، كمــا أكــدت علــى الســامة فــي مواقــع 
العمــل، وتصاريــح العمــل، والنشــاطات اآلمنــة لتحليــل 
األعمــال الحرجــة، وســامة الســقاالت، وغيرهــا مــن 

مسائل السامة ذات الصلة.
وقــد افتتــح الورشــة  مديــر إدارة اإلنتــاج علــى اليابســة 
ــب  ــث رّح فــي الســفانية، األســتاذ منصــور الدوســري، حي
بمتطلبــات  التــام  التزامهــم  علــى  بالحضــور وشــكرهم 
الســامة، وأشــاد بالتحســن الكبيــر فــي ســجل المخالفــات 
علــى  للمحافظــة  وحّثهــم  الماضــي،  بالعــام  مقارنــة 
اإلنجــازات الحاليــة مــع االهتمــام أكثــر بتحســين جــودة 
تحليــل األعمــال الحرجــة، واســتقطاب عــدد أكبــر مــن 
المتدّربيــن، كمــا شــّجعهم علــى االســتفادة مــن برنامــج 
اعتمــاد تأهيــل القــوى العاملــة للمقاوليــن الــذي ســيؤثر 

إيجاًبا على جودة األعمال والُمخرجات.
ــي  ــزام والســامة ف ــل وحــدة االلت ــّدم ممث ــك، ق ــد ذل بع
ــا  ــا توضيحًي ــى اليابســة عرًض ــاج بالســفانية عل إدارة اإلنت
عــن برنامــج الشــركة لإلبــاغ عــن الحــوادث، وكذلــك 
عرًضــا توضيحًيــا لزيــادة الوعــي عــن نظــام اإلدارة البيئي. 
كمــا قــّدم فريــق مــن إدارة منــع الخســائر عــن أهــم ثاثــة 
الشــركة وطــرق   فــي  المقاوليــن  فــي حــوادث  أســباب 
تجنبهــا، كمــا قــّدم فريــق خدمــات أحيــاء الســكن  فــي 
تناقيــب عرًضــا عــن نتائــج تقييــم مجمــع إســكان المقاولين 

ومعايير السامة األساس الواجب توافرها. 
منصور الدوسري يتحّدث خالل الجلسة االفتتاحية لورشة العمل، حيث أشاد بالتحسن الكبير في سجل مخالفات المقاولين 

هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
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افتتاح املقر الرئيس لشركة خدمات أرامكو في هيوستن

هيوســتن - افتتــح مجلــس إدارة شــركة خدمــات أرامكو 
مقرهــا الرئيــس الجديــد فــي أمريــكا الشــمالية بشــكل 
رســمي. ويقــع المقــر فــي وســط مدينــة هيوســتن فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، حيــث تضم الطوابق الســتة 
ت،  يا لمشــتر ا متضمنــة  كة  لشــر ا ت  ا ر ا د إ لعليــا  ا
واللوجســتيات، والشــؤون العامــة، والتنقيــب واإلنتــاج، 
والخدمــات الفنيــة، واإلدارة الماليــة، واإلدارة القانونيــة، 

والعاقات الصناعية.
وتعكــس بيئــة العمــل فــي المقــر الجديــد تصاميــم 
حديثــة تعكــس أفضــل الممارســات الحاليــة، حيــث اُعتمــد 
نمــط المســاحات المفتوحــة التي تائــم أســلوب التصميم 

واألداء الوظيفي. 
وجــاء االنتقــال إلــى المقــر الجديــد نتيجــة الفيضــان 
ــّد مــن  الناجــم عــن إعصــار هارفــي عــام 2017م، الــذي يُع
أكثــر الكــوارث الطبيعيــة تكلفــًة فــي تاريــخ الواليــات 

المتحدة. 
ومــن إحــدى ميــزات االنتقــال إلــى وســط المدينــة فــي 
 Motiva Enterprises, التعــاون مــع شــركة موتيفــا إنتربرايــزز
للشــركة  بالكامــل  مملوكــة  تابعــة  شــركة  وهــي   ،LLC
الســعودية للتكريــر، ويقــع مقرهــا فــي مجمــع المبانــي 
نفســه. وهــي رائــدة فــي مجــال تكريــر وتوزيــع وتســويق 
المنتجــات البتروليــة فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتحدة، 
وتشــمل حافظــة أصولهــا مصفــاة موتيفــا فــي بــورت آرثر. 
وتتمّيــز هــذه المصفــاة بأنهــا أكبــر مصفــاة نفــط فــي 
أمريــكا الشــمالية بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى أكثــر مــن 

600 ألف برميٍل في اليوم.

اإلنجاز في وقت قياسيالقافلة األسبوعية

أُجريــت أعمــال ترميــم المقــر الرئيــس لشــركة خدمــات 
أرامكــو بوقــت قياســي علــى ثــاث مراحــل. وقــال مديــر 
المشــروع، الســيد كريــم كــوز أوغلــو: »اســتغرقت أعمــال 
الترميــم 10 أشــهٍر مــن بدايتهــا حتــى إنجــاز جميــع األدوار، 
بينمــا المعيــار للتعديــات علــى مســاحات تجاريــة فــي 
هيوســتن هــو 18 شــهًرا تقريًبــا«. وقــد أثنــى كــوز أوغلو على 
أعضــاء الفريــق فــي جميــع اإلدارات إلســهاماتهم القيِّمــة 

وعملهم الدؤوب. 
وقــال رئيــس شــركة خدمــات أرامكــو، مديرهــا التنفيذي، 
األســتاذ باســل أبــو الحمايــل: »لقــد اختبــر إعصــار هارفــي 
أنظمتنــا وقدرتنــا علــى التحمــل على المســتويين الشــخصي 
والمهنــي. وأحــد األمــور العديــدة التــي تعلمناهــا خــال هذه 
أرامكــو  فــي  العاملــة  القــوى  اســتعداد  هــو  المرحلــة 
لمضاعفــة الجهــود بــكل طريقــة ممكنــة، وانتقالنــا إلــى 
المقــر الجديــد خيــر مثــال علــى ذلــك«. وأشــار إلــى أنــه 
خــال الفتــرة االنتقاليــة لــم يكــن هنــاك أي تعّطــل فــي 
الخدمــات، مضيًفــا: »إن انتقــال مقرنــا الرئيــس إلــى وســط 
المدينــة يُعيدنــا إلــى قلــب المدينــة حيــث بدأنــا أعمالنــا فــي 

هيوستن عام 1974م. لقد ُعدنا إلى نقطة البداية«.
وقــام رئيــس مجلــس إدارة شــركة خدمــات أرامكــو، نائب 
ــو الســعودية، األســتاذ  ــي أرامك ــة ف ــال الدولي ــس األعم رئي
ســعيد الحضرمــي، بجولــة فــي المــكان مشــيًرا إلــى إنجــازه 
فــي الوقــت المحــّدد، وكذلــك ســهولة عمليــة االنتقــال إليــه، 

وتخطيطه المتقن للمساحات.
ومــن الجديــر بالذكــر أن شــركة خدمــات أرامكــو تنضــم 
إلــى عــدد مــن شــركات الطاقــة العالميــة وقائمــة فورتشــن 

غلوبــال 500 وســط هيوســتن. وقــد ُعرفــت هيوســتن بأنهــا 
ــر مــن 5000  ــا ألكث عاصمــة عالميــة للطاقــة لكونهــا موطًن

شركة تعمل في مجال الطاقة.

عصر جديد من أساليب 
التصميم واألداء الوظيفي

انتقلــت شــركة خدمــات أرامكــو مــن مدينــة نيويــورك إلى 
ــا فــي وســط  ــزت مكاتبه ــد أن جه هيوســتن عــام 1974م بع
المدينــة، وبعــد بضــع ســنوات نُقلــت المكاتــب إلــى الجانــب 
ــر مــن  ــة. أمــا اآلن بعــد مــرور أكث ــي للمدين ــي الغرب الجنوب
40 عاًمــا، عــادت الشــركة الفرعيــة األمريكيــة مــرة أخــرى 
وانشــأت مقــًرا لمكاتبهــا فــي وســط المدينــة بعــد إعصــار 
هارفــي، لتكتــب فصــًا جديــًدا عــن التصاميــم واألداء 

الوظيفي.
تعكــس المســاحة الجديــدة للشــركة التابعــة ألرامكــو 
الســعودية فــي الواليــات المتحــدة الرؤيــة الواضحــة لمقــر 
شــركة موتيفــا التــي تقــع فــي مجمــع المبانــي نفســه وتتمّيــز 
ــة العمــل. ويتضمــن ذلــك  بمواصفــات قياســية لتحفيــز بيئ
اإلضــاءة الطبيعيــة، ومصابيــح الســقف الموفــرة للكهربــاء، 
وعــزل الصــوت، باإلضافــة إلــى مســاحات العمــل التــي 
يمكــن تعديلهــا، وكذلــك الكراســي المريحــة والمكاتــب التي 
الســحاب  ناطحــات  بارتفاعهــا. وتضــم  التحكــم  يمكــن 
للهندســة  أخــرى، وشــركات  المجــاورة شــركات طاقــة 
واإلنشــاءات، وبنــوًكا دوليــة، يُعــدون شــركاء أســاس فــي نمو 

أرامكو السعودية.

تعكس بيئة العمل في المقر الجديد تصاميم حديثة تعكس أفضل الممارسات الحالية، حيث ُاعتمد نمط المساحات المفتوحة التي تالئم أسلوب التصميم واألداء الوظيفي. 

تلتقي فرق العمل لتعمل 
مًعا بتفان، وفي الخلفية 

تعانق المباني سماء 
هيوستن.

إن انتقال مقرّنا 
الرئيس إلى وسط 

املدينة ُيعيدنا إلى 
قلب املدينة، حيث 

بدأنا أعمالنا في 
هيوستن عام 

1974م

باسل أبو الحمايل
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كوادر طبية
صحتك

تاريخ العمل
2017م - الوقت الحاضر: أخصائية طب العائلة، 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
2013م - 2017م: استشارية طب األسرة، الرعاية 

األولية والعناية العاجلة 24، المملكة المتحدة.
2010م - 2013م: حصلت على شهادة طب األسرة، 

المملكة المتحدة.
2004م - 2010م: طبيبة متخصصة في التوليد 

وأمراض النساء، المملكة المتحدة.

التعليم
1993م - 1999م: بكالوريوس في الطب وبكالوريوس 

في الجراحة )MBBS(، كلية الملك إدوارد الطبية، 
الهور، باكستان.

1999م - طبيبة مقيمة - قسم الطب الباطني، 
مستشفى مايو، الهور، باكستان.

2000م - طبيبة مقيمة - قسم النساء والتوليد، 
مستشفى ليدي ولنجتون، الهور، باكستان.

2014م - شهادة إتمام التدريب )CCT(، المملكة 
المتحدة.

2013م - عضوية في الكلية الملكية للممارسين 
العامين )MRCGP(، المملكة المتحدة.

2014م - دبلوم كلية الصحة اإلنجابية والجنسية 
)DFRSH(، المملكة المتحدة.

اقتباس
»إنني فخورة بكوني جزًءا من قسم الرعاية األولية، 
السريع التطور في الظهران. إننا نركز على توفير 

رعاية عالية الجودة وسهلة الوصول، محورها 
المريض. وهدفنا هو تلبية االحتياجات الفورية 
للمريض وكذلك دعم مشاركة األسر على نحو 
استباقي في الوقاية من األمراض باستخدام 

الطرق الطبية المستندة على أدلة علمية«.

ابق على تواصل معنا:
تّعرف أكثر عن آخر مستجداتنا في مجلة Wellbeing من 

 خال زيارة موقعنا
 www.JHAH.com > News and Articles

ابق على تواصل دائم مع مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي 

 من خال زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
)www.JHAH.com( ومتابعتنا على قنوات التواصل 

االجتماعي التالية لكي تظل على اطاع بكافة مستجدات 
المركز ونشاطاته: 

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAH_News
• Facebook: Johns Hopkins Aramco Healthcare
•  LinkedIn: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH)
•  YouTube: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH)

لتقديم المقترحات والتعليقات أو لكي يحصل أفراد 
أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين 
البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد 

اإللكتروني التالي:
Inquiries@JHAH.com

المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 
الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

د. هوميرة علي
أخصائية طب العائلة

نصائح غذائية لتقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي

الوقاية من سرطان الثدي

يُعــد شــهر أكتوبــر مــن كل عــام، الشــهر المخصــص 
عالمًيــا للتوعيــة بمــرض ســرطان الثــدي. وفــي مختلــف 
أرجــاء العالــم، تركــز الحمــات الصحيــة العالميــة علــى 
تثقيــف الشــعوب وزيــادة وعيهــم بشــأن مكافحة ســرطان 
الثــدي والوقايــة منــه. يُعــّرف مرض ســرطان الثــدي بأنه 
نمــو وتضاعــف غيــر طبيعــي فــي حجــم أنســجة الثــدي 
ويتخــذ شــكل عقــد أو أورام. وغالًبــا مــا تصــاب النســاء 
بســرطان الثــدي نتيجــة لتقــدم عمــر أنســجة الثــدي. 
ولكــن فــي أقــل مــن 10 بالمائــة مــن هــذه الحــاالت تكــون 
النســاء المصابــات بــه قــد ورثــن جينــات ســرطان الثــدي 
ــر، أن  ــر بالذك ــن األســرة. والجدي ــال ســابقة م عــن أجي
ســرطان الثــدي ال يصيــب النســاء فقــط بــل الرجــال 
كذلــك، ولكــن معظــم حــاالت اإلصابــة بالمــرض هــم مــن 

النساء اللواتي تجاوزن الـ 60 من أعمارهن.
ــر  ــن أكث ــدي هــو م ــد الدراســات أن ســرطان الث وتؤك
أنــواع الســرطان شــيوًعا بيــن النســاء. وقــد بلغــت نســبة 
العربيــة  المملكــة  فــي  الثــدي  بســرطان  اإلصابــة 
16% تقريًبــا مــن إجمالــي عــدد حــاالت  الســعودية، 
الســرطان المســجلة لــدى البالغيــن، حيــث إن أكثــر من 3 
ــدي فــي عــام 2012 م.  ــن بســرطان الث آالف امــرأة أصب
كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يتــم تشــخيص 13% تقريًبــا مــن 
النســاء بإصابتهــن بســرطان الثــدي فــي مرحلــة مــا 

خال حياتهن.أجنيال ويلكينز
ويؤكــد االختصاصيــون أن التشــخيص المبكر ضرورة 
ــة للوقايــة، فتشــخيص ســرطان الثــدي فــي مراحلــه  ملّحَّ
المبكــرة يوفــر للمريضــة فرصــة أكبــر لحيــاة صحيــة 
أطــول، فنســبة 90% مــن المصابــات بســرطان الثــدي 
يعشــن بمعــدل خمــس ســنوات أو أكثــر بعــد تشــخيص 
إصابتهــن بالمــرض، ولكــن معــدل البقــاء علــى قيــد 
الحيــاة بعــد تشــخيص المــرض يعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
والفحــص  التشــخيص  ســيحددها  لتــي  ا المرحلــة 
الفتيــات  أن تصــاب  النــادر  ومــن  الثــدي.  لســرطان 
ــم تشــخيص  ــث عــادًة يت ــدي، حي الشــابات بســرطان الث
المــرض عنــد النســاء وهــن فــي العقــد الســتيني مــن 
العمــر. ويمثــل الفحــص الســنوي بواســطة أشــعة الثــدي  
)الماموجــرام( فرصــة ممتــازة للنســاء اللواتــي تتــراوح 
أعمارهــن بيــن الخمســين والســتين مــن العمــر للكشــف 
عــن المــرض مبكــًرا، ألنــه الســبيل الرئيــس لوقايتهــن 

وحمايتهن منه.

كيف تبعدين عنك شبح 
اإلصابة بسرطان الثدي؟

• اطلبــي االستشــارة الطبيــة للحصــول علــى الفحــص 
الثــدي  أشــعة  بواســطة  الثــدي  بســرطان  الخــاص 
)الماموجــرام(، وهــذه الخطــوة مهمــة للغايــة لتشــخيص 

ــى عمــرك  ــه المبكــرة. واعتمــاًدا عل المــرض فــي مراحل
وعوامــل الخطــر الخاصــة بــك، يســتطيع الطبيــب أن 

يوصي باتباع اإلستراتيجية المناسبة للفحص. 
•  واظبــي علــى ممارســة الرياضــة فالكســل والخمــول 
لإلصابــة  تــؤدي  قــد  كلهــا  المفرطــة  والبدانــة 

بسرطان الثدي. 
ــأي  ــة حــال شــعورك ب •  اســتعيني باالستشــارة الطبي
ألــم فــي الثــدي أو بماحظــة بعــض التغيــرات فــي 
شــكل الجلــد أو إفــرازات مــن الحلمــة أو تكتــات 
تحــت الصــدر أو حولــه. ويوفــر مركز جونــز هوبكنز 
أرامكــو الطبــي تقنيــة الفحــص بواســطة أشــعة 
الثــدي. ويمكــن االتصــال بمقــّدم الرعايــة األوليــة 

المحدد الختيار نوع الفحص المناسب لك.
لقــد تطــّورت طــرق مكافحــة ســرطان الثــدي منــذ أن 
اكتشــفت أشــعة الثــدي  )الماموجــرام(  ألول مــرة فــي 
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، حيــث ســاعدت 
األولــى  فــي مراحلــه  المــرض  فــي تشــخيص  كثيــًرا 
وأنقــذت حيــاة الكثيــر مــن النســاء مــن مــوت مّحتــم. 
ــي هــذا المجــال  ــر لننجــزه ف ــا كثي ــزال أمامن ــن ال ي ولك
لحمايــة النســاء والرجــال مــن هــذا المــرض الفّتــاك، 
هــذا  مكافحــة  عمليــة  فــي  مهــٌم  دوٌر  لهــن  والنســاء 
المــرض، كمــا ال بــّد مــن توعيــة المجتمــع بشــأن أهميــة 
الوقايــة مــن ســرطان الثــدي لكــي نحافــظ علــى صحــة 

وسامة أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا.

تـؤدي التغذيـة المناسـبة والنشـاط الرياضـي دوًرا مهًمـا 
الثـدي.  بسـرطان  اإلصابـة  فـرص  تقليـل  فـي  للغايـة 
والتغذيـة الجيـدة تتمثـل فـي وجبـات صحيـة متوازنـة، 

وإليك بعض األفكار والنصائح: 
•  اإلكثـار مـن تنـاول منتجـات األلبـان الخاليـة أو القليلـة 

من الدسم.
المحـاة  غيـر  والحبـوب  الكاملـة  الحبـوب  •  تنـاول 
والعـدس  الفـول  ومـن ضمنهـا  المطبوخـة  والحبـوب 

الغنيين باأللياف. 
•  نوصـي بتنـاول مـا ال يقـل عـن ٥ حبـات مـن الفاكهـة 
والخضـراوات الطازجـة يومًيـا، ويفضـل أن تكـون غنية 
والفراولـة  والشـّمام  والبطيـخ  كالبرتقـال  باأللـوان، 
والعنـب األحمـر واألخضـر والجريـب فـروت والكوسـا 
والطماطـم والسـبانخ والقرنبيـط والملفـوف والجـزر 
المنتجـات  والبروكلـي. فـكل هـذه  والفلفـل األخضـر 

خطـر  مـن  كثيـًرا  وتقلـل  األكسـدة  بمضـادات  غنيـة 
فوائدهـا  عـن  ناهيـك  الثـدي،  بسـرطان  اإلصابـة 

الصحية األخرى.
•  تنـاول البروتيـن الحيوانـي الخالـي مـن الدهـن كاللحوم 

الحمراء والسمك والتونا والدجاج المنزوع الجلد.
•  اسـتخدام الزيـوت الصحيـة باعتـدال، كزيـت الزيتـون 

وزيت الكانوال.
•  تنـاول المكسـرات، كاللـوز والجـوز، ألنهـا تحتـوي علـى 

مواد مغذية تكافح الخايا السرطانية. 
منتجـات  بتنـاول  النسـاء  الدراسـات  بعـض  •  توصـي 
الصويا كحليب الصويا وفول الصويا، بسبب أهميتهما 
الغذائيـة القويـة فـي مكافحـة سـرطان الثـدي، وتوصي 
دراسـات أخـرى بإضافـة بهـار الكركـم إلـى األطعمـة 

المطبوخة لنفس السبب.



حتت شعار صنع يف اململكة العربية السعودية.. 
»تنوين« ُيسلِّط الضوء على املنتجات امُلصنعة في 

اململكة واالبتكارات العاملية في ختام موسم اإلبداع

الظهــران - ســيكون موضــوع »صنع في المملكــة العربية 
الســعودية« حاضــًرا بقــوة فــي ختــام موســم إثــراء لإلبــداع 
»تنويــن«، حيــث يُســلط الضــوء علــى المنتجــات المحليــة 
الُمصّنعــة فــي المملكــة، فــي ختــام هــذا الموســم الــذي 
ــا وحضــره عــدٌد مــن  ــى مــدار ســبعة عشــر يوًم اســتمر عل

أصحاب أفضل العقول والمبتكرين في العالم. 
وتوافــدت فــي هــذا االحتفــال أعــداد كبيــرة مــن الــزوار 
لحضــور الفعاليــات المختلفــة التــي اشــتملت علــى األلعــاب 
الناريــة النهاريــة ذات األلــوان الزاهيــة، حيــث أُطلقــت 
الجمعــة الماضيــة 11 ألف قذيفــة ألعاب ناريــة يمكن رؤيتها 
تفاعليــة  أدائيــة  وعــروض  كيلومتريــن  بعــد  علــى  مــن 

مصحوبة بالموسيقى.
ومــن المنتظــر أن تجتــذب األيــام األخيــرة مــن الفعاليــة 
التــي تنتهــي يــوم الســبت 27 أكتوبــر 2018م،  عــدًدا غيــر 
ــزوار لحضــور جلســات حــوار وورش عمــل  مســبوق مــن ال
تــدور حــول موضوعــات مختلفــة منهــا األزيــاء والعلــوم، 
وتهــدف إللهــام الحضــور علــى استكشــاف عامــات تجارية 
جديــدة فــي المملكــة والتفاعــل معهــا والمشــاركة فيهــا 

وإنشائها.

مستويات جديدةالقافلة األسبوعية

ويمكــن للحضــور هذا األســبوع االســتماع مباشــرةً لـــرها 
المحــرق التــي كانــت لديهــا الجــرأة لتحلــم حلًما كبيــًرا، وأن 
تعايــش تجربــة أكبــر حيــن أصبحــت أول امــرأة ســعودية 
تصــل لقمــة إيفرســت، وهــذه القمــة هــي واحــدة مــن القمــم 

الكثيرة التي تسلقتها.  
العالمييــن  المتحدثيــن  برنامــج  فــي  وسيشــارك   
المعروفيــن كٌل مــن البروفيســور كارلــو راتــي، مــن معهــد 
ماستشوســتس للتقنيــة والمســؤول عــن مختبــر سينســيبل 
ســيتي، ولويــس بــوه، مــن برنامــج األمــم المتحــدة للبيئة في 
المناطــق القطبيــة وهو ســباح مســافات طويلة وناشــط في 
ــة  ــة المحيطــات، وجســتن كاســيل، مــن جامع مجــال حماي
كارنيقــي ميلــون التــي تشــارك فــي إدارة شــراكة »إن ماينــد« 
بيــن شــركة ياهــو العالميــة وجامعــة كارنيقــي ميلــون حــول 
مســتقبل أجهــزة المســاعدة الشــخصية، وسيشــارك أيًضــا 
فيليــب بانشــارد، مؤســس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن 

لفيوتشرس، متحدًثا عن أولمبياد اإلبداع. 

صنع في اململكة العربية السعودية
العمــل  ورش  مــن  خاصــة  سلســلة  هنــاك  وســتكون 

للســعوديين والتــي ســتتيح لهــم االطــاع علــى مســتقبل 
األزيــاء، والصناعــة، واإلنتــاج والتســويق وذلــك لمســاندة 
حملــة »صنــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية« إضافــًة إلــى 
عــروض »قريــق فــوت« العلميــة، حيــث ســتتاح عــدة فــرص 
للمشــاركة فــي جلســات عمليــة وتفاعليــة حيــة.  وســتكون 
هنــاك منصــة للــزوار لكــي يبدعــوا مــن خــال مشــروع 
»إطــاق احتفــاالت ســعودية ملهمــة« ومشــروع »البنــاء علــى 

االلهام المستمد من التراث المحلي«.
كمــا ســتجري فــي نهايــة األســبوع العــروض األخيــرة لـــ 
»ســافا ســنو« وهــو عــرض مســرحي روســي حــاز جوائــز 

ويجمع بين الدراما والكوميديا لجميع األعمار.
ومــن ضمــن األعمــال لاحتفــاء بالنســخة األولــى مــن 
هــذه الفعاليــة، ســتُعرض تجهيــزات خاصــة بالموقــع مثــل 
»تصميــم حــوض األســماك« فــي متحــف األطفــال، وســتتاح 
للــزوار مــن جميــع األعمــار فرصــة فريــدة للتفاعــل مــع 

األعمال الفنية ومشاهدتها واالستمتاع بها.
 وفــي القاعــة الكبــرى فــي إثــراء، ســيعرض 25 نموذًجــا 
متميــًزا مــن األعمــال الفنيــة، والتقنيــات، والعلــوم واألزيــاء 
العالمية-بمــا فــي ذلــك تجربــة »تلــت بــرش« التفاعليــة مــن 
قوقــل، والحجــر الضخــم العائــم مــن ســتوديو دريفــت، 
والشــال متعــدد الحــواس مــن ســتوديو ســواين، حيــث 
ســتقدم نظــرة جديدة للتصاميــم المعاصرة وتشــجع الزوار 

على استكشاف االمكانات واألفاق الجديدة. 
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جلسات الحوار واملعارض في »تنوين«

يبلــغ ســعر تذكــرة حضــور جلســات الحــوار فــي تنوين 35 
ريــااًل ســعودًيا وتتيــح لحاملهــا حضــور عــدد غيــر محــدود 
مــن الجلســات فــي اليــوم. وهــذه الجلســات مفتوحــة للــزوار 

ممن هم في سن 14 فما فوق.
ويبلــغ ســعر التذكــرة لحضــور معــارض تنويــن 50 ريــااًل 
ســعودًيا ليــوم كامــل للبالغيــن و25 ريــااًل ســعودًيا لألطفــال.  
ويمكــن لحاملــي التذاكــر زيــارة معــارض تنويــن فــي القاعــة 

الكبرى والمتحف.
»اإللهــام«،  يلــي:  كمــا  العمــل  ورش  ُصنفــت  وقــد 
و»االهتمــام« و»االمتيــاز«، وســتكون ورش عمــل »اإللهــام« 
تكلفــة ورش عمــل  وتبلــغ  للجمهــور مجاًنــا.   مفتوحــة 
»االهتمــام« 100 ريــال ســعودي للورشــة الواحــدة، بينما تبلغ 

تكلفة حضور ورشة االمتياز 200 ريال سعودي.
ويجــب أال يقــل ســن مــن يحضــر ورش العمــل عــن 16 

عاًما.
وتتوفــر ورش عمــل خاصــة باألطفــال الذيــن تتــراوح 

أعمارهم ما بين 6 و10 سنوات.
 ويبلــغ ثمــن تذكــرة زيــارة متحــف األطفــال 55 ريــااًل 

سعودًيا لألطفال و20 ريااًل سعودًيا للبالغين.
للمزيــد مــن المعلومــات عــن التذاكــر والبرنامــج، يرجــى 
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يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
اللعبة قاعدة 

تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خــــــانــــــات صــــغــــيــــرة عــلــى 
الـــــالعـــــب إكـــــمـــــال الـــشـــبـــكـــة 
بواسطة األرقام من 1 إلى 9، 
شرط استعمال كل رقم مرة 
ــدة فــقــط فـــي كـــل خط  ــ واحــ
أفقي وفي كل خط عمودي 
وفــــي مـــربـــع مـــن الــمــربــعــات 

التسعة.
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* حل العدد الماضي

ــي  ــورت الدول ــًدا مــن معــرض فرانكف ــرة؛ عائ فــي الطائ
للكتــاب، كنــت للتــو بــدأت فــي قــراءة روايــة جديــدة. جلــس 
إلــى جانبــي شــاب أمريكــي مهــذب، أخــرج كتاًبــا مــن 
حقيبتــه ووضــع الحقيبــة فــي خزانــة الطائــرة، وبادرنــي 
بالســؤال »يبــدو عنــوان روايــة مــا تقــرؤه؟«، قلــت لــه »نعــم 
هــي روايــة جميلــة لكاتــب كنــدي«، قــال »لــم أقــرأ روايــة 
كنديــة مــن قبــل!«، قلــت »ولكــن أحداثهــا تــدور فــي الهنــد 
فــي بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، فــي فتــرة 
قــال  بنغاديــش«،  بعدئــذ  مــا ســيصبح  الحــرب حــول 
»ســأحب فعــًا أن أقــرأ روايــة تتنــاول حدًثــا تاريخًيــا 
كهــذا، لكننــي تركــت قــراءة الروايــات منــذ زمــن، ربمــا 
ســأبحث عــن كتــاب تاريــخ«. ســألته »لمــاذا؟« فأجــاب 
ــة وال أعــرف بمــاذا ســتفيدني  ــر مــن حكاي ــة ال أكث »الرواي

حًقا؟!«.
فــي هــذه الرحلــة التــي اســتمرت أربــع ســاعات، لــم 
ــا تحّدثنــا كثيــًرا عــن أنــواع الكتــب، ومــا  نقــرأ كتابينــا، لكّن
هــي الروايــة؟ وأنواعهــا؟ وكيــف تُقــرأ؟ يقــول صاحبــي فــي 
الرحلــة »القــراءة أصبحــت بالنســبة لــي معرفــة، أريــد 
كتاًبــا يضيــف لــي معلومــات جديــدة«، وهــو يــرى أن قــراءة 
القصــص ال تضيــف لــه أي جديــد. ربمــا يشــترك معــه 
كثيــرون فــي هــذا الــرأي، ال بــأس، لكــن القــراءة ليســت 
أرشــيف معلومــات فقــط، وحيــن تقــرأ الروايــة ال تقرؤهــا 

بصفتها حكاية فقط.
يقــول أشــهر علمــاء الفيزيــاء، ألبــرت اينشــتاين »الخيــال 
أكثــر أهميــة مــن المعرفــة، المعرفــة محــدودة، بينمــا 
يحتضــن الخيــال العالــم بأســره، ويحّفــز التقــدم، ويولــد 
الخيــال«. وأنــت حيــن تقــرأ الشــعر والروايــة واألدب، ال 
تضيــع وقتــك، ربما تعطــي خيالــك كل الوقــت الــذي يحتاج 
لكــي يعيــد ترتيــب الصــور المتناثــرة فــي يومــك، يفــكك 
أحجيــة الوجــود ويصنــع أســئلتها المحفــزة، ويتتبــع خيــوط 
الحيــاة المتشــابكة خيًطــا خيًطــا، ويذهــب معهــا فكــرًة 
فكــرة. األدب، والروايــة تحديــًدا اليــوم، تصنــع عالًمــا 
موازًيــا للعالــم الــذي تعيشــه، تعيــد تشــكياته وأبعــاده، بمــا 

في ذلك الوقائع والتأريخ.
قــال لــي صاحبــي »لــم أقــرأ هــذا النــوع مــن الروايــات«. 
كل كتــاب هــو روايــة لشــيء مــا فــي هــذا العالــم. فكــرة 
ــد هــو  ــاب الجي ــك، والكت ــك وعقل ــدأ بالتمــدد فــي خيال تب
ــه، تطاردهــا  ــا تســمع صــوت كلمات ــا حًي ــل كائًن ــذي يتمث ال
مــن فكــرة ألخــرى، ومــن حــدث آلخــر، يوقفــك فــي صفحة 
ــى صــور  ــك لمــا هــو أبعــد مــن النــص، إل ــق خيال مــا ويطل
كثيــرة تتقافــز فــي رأســك، وتنكشــف عــن كيــان ورائحــة 
وطعــم. أنــت هنــاك وهنــا، فــي »اآلن«، الواقــع فــي زمنيــن 

مًعا. 
كل كتــاب جيــد كائــن حــي يجلــس قبالتــك ويحدثــك، 
لكــن الكتــاب الــذي لــن تنســاه مــا حييــت هــو ذلــك الكتــاب 

الذي يستطيع أن يقرأك.
»كيــف لكتــاب أن يقــرأ صاحبــه؟«؛ كانــت الطائــرة قــد 
توقفــت أمــام البوابــة، قــال »وصلــت محطتــي« قلــت لــه 
»أمــا أنــا فســأكمل فــي طائــرة أخــرى، لكننــي ســأهديك 
هــذه الروايــة التــي بيــدي«، تصفــح غافهــا وقــرأ العنــوان 

بصوت عاٍل »يا لها من رحلة طويلة«!

الكتب التي تقرؤنا

* شاعر كويتي

محمد النبهان  * ِسحر هايدبارك التقط صورة:
لم تأت شهرة حديقة 

هايدبارك في لندن فقط 
من كونها منبًرا لكل 

خطيب أو صاحب رأي، 
بل كذلك الحتوائها على 
مناظر خالبة يتيه فيها 
الزائر بجمالها ويعيش 

سويعات في ظالل 
أشجارها الوارفة، منعزاًل 

عن العالم الخارجي ال 
يسمع ضوضاءه بل 

ينصت للطيور وأصوات 
الطبيعة الساحرة حوله. 
الزميل على الخلف من 
إدارة الخزينة استخدم 
جواله أيفون إكس في 

تصوير هذا المنظر 
الرائع لحديقة 

هايدبارك.

كما تأخذ السالمة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت


