
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 21 ربيع األول 1440هـ، 29 نوفمبر 2018م

ع 31 اتفاقية ومذكرة  أرامكو السعودية توقِّ
تعاون في منتدى »اكتفاء«

التفاصيل صفحة ٥ - ٨

التفاصيل صفحة 4

أمين الناصر: نرى آفاق نمو 
هائلة في مجال الكيميائيات

امللك يدّشن مركز الصناعات التعدينية في وعد الشمال

ألقى النائب األعــلــى للرئيس للخدمات الفنية، 
األستاذ أحمد السعدي، مؤخًرا، الكلمة الرئيسة في 
أول ندوة للمواد غير المعدنية تستضيفها العاصمة 

اليابانية طوكيو.

احتفل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول  
بتخريج طالب الدفعة التاسعة البالغ عددهم 1212 
خريًجا، بدرجة الدبلوم، بحضور معالي المستشار 
لشؤون الشركات بــوزارة الطاقة والصناعة والثروة 

المعدنية األستاذ عبدالرحمن عبدالكريم.

ــمــت إدارة تــجــزئــة ســوائــل الــغــاز الطبيعي في  نــظَّ
الجعيمة بالتعاون مع إدارة حماية البيئة احتفاًل 
بيوم المانغروف، مؤخًرا، وسلَّطت اإلدارتــان خالل 
هذا الحفل الضوء على جهود أرامكو السعودية في 
إعــادة زراعــة غابات المانغروف التي ُتعد صديقًة 

للبيئة.

يعمل برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية 
لقطاع التوريد »اكتفاء« على تعزيز دور الشركات 
ــعــــد عــصــب  ــ ــي ُت ــتــ ــتــــوســــطــــة،  الــ الـــصـــغـــيـــرة  والــــمــ
ــادات الـــمـــزدهـــرة فـــي كـــل مــكــان بوصفها  ــتـــصـ القـ

المقّومات  الديناميكية  لالبتكار  والتنافس.

صــدر العدد الجديد من الزميلة مجلة القافلة، 
وتحت عنوان »صناعة الَفرق من األشياء البسيطة«؛ 
ــت  الــمــجــلــة افتتاحيتها لــعــدد نوفمبر/  اســتــهــلَّ
ب رئيس التحرير على  ديسمبر 2018م، حيث عَقّ
ــز الــمــلــك  ــركـ بـــرنـــامـــج »تـــنـــويـــن« الــــــذي أطـــلـــقـــه مـ

عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء( مؤخًرا.

التفاصيل صفحة ٢

التفاصيل صفحة ٩

التفاصيل صفحة ٩

التفاصيل صفحة ٨

التفاصيل صفحة ١١

موجز

خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي األمير فيصل 
ابن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية. ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، خالل تدشين المرحلة 

)الصورة: واس(األولى من منظومة مشاريع مدينة وعد الشمال الصناعية.

صفحة ٣

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية
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190 مليون قدم مكعبة 
قياسية في اليوم اإلنتاج 
المتوقع بحلول 2019م.

ز  إسهام أرامكو السعودية يركَّ
في هذا المشروع باستثمارات 
بلغت أكثر من 10 مليارات 

ريال

توفر حوالي 30 ألف 
فرصة عمل للشباب 

السعودي

ستؤدي إلى تحقيق زيادة في 
إجمالي الناتج المحلي من 

القطاعات غير النفطية تصل 
إلى 24 مليار ريال سنوًيا

تمتد على مساحة
440

كيلو متًرا مربًعا

تبُعد 30 
كيلومتًرا غرب 
مدينة طريف 

مدينة صناعية 
جديدة 
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1.7تريليون
ريـــال ســـتنفقها أرامكـــو الســـعودية علـــى فـــرص توطيـــن 
المهـــن فـــي العقـــد المقبل. وقـــد وّقعـــت الشـــركة عقوًدا 
بقيمـــة 27.5 مليـــار دولر علـــى شـــراكات تجاريـــة خـــالل 

هذا األسبوع في اكتفاء 2018.     

قال صاحب السمو الملكي، األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أثناء رعايته لمنتدى 
»اكتفاء« إنه على الرغم مما يشهده العالم من أحداث وتطورات متالحقة تنطوي على كثير من التحديات، تواصل 

الدولة، رعاها اهلل، استثمارها في بناء مملكة الغد.

في كلمته الرئيسـة أمام الختصاصيين والخبراء العالميين في 
قطـاع الصناعـات الكيميائيـة، رّكـز رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر 
إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، علـى نظـرة 
أرامكـو السـعودية الراميـة إلـى تنميـة قطـاع عالمـي هائـل فـي مجال 
الكيميائيـات، مشـيًرا إلـى أن الطلـب علـى المـواد الكيميائيـة سـوف 
يمّثل من اآلن وحتى عام 2030م حوالي ثلث نسبة النمو في الطلب 
العالمـي علـى النفـط، وبعـد ذلـك سـتزداد تلـك النسـبة لتصـل لمـا 

يقرب من 50% من النمو بحلول عام 2050م.



2
29 نوفمبر 2018    القافلة األسبوعية

اللحظــات الصعبــة ال تمــر مــرور الكــرام، 
والبــد أن يخالــط بحرهــا كثيــر مــن المعانــاة 
واآلهــات والدمــوع. علــى الصعيــد الشــخصي، 
مــررت بكثيــر مــن التحديــات أثنــاء دراســتي 
للماجســتير فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
ــات القبــول حتــى اجتيازهــا،  ــداًء مــن امتحان ابت

ومن ثَمَّ مرحلة الدراسة بكل تفاصيلها.
فتــرة  أثنــاء  الصغيــرة  مــرض طفلتــي  كان 
لتــي  ا لتحديــات  ا أهــم  أحــد  نــات  االمتحا
واجهتهــا. ومــا زاد مــن صعوبــة األمــر هــو أن 
زوجــي كان يــدرس أيًضــا، ممــا رفــع معيــار 
التحــدي فــي اإلنجــاز واالجتيــاز، فــكلٌّ منــا 
منشــغل بتحقيــق أهدافــه، وكان البــد مــن وضــع 
خطــة للتعــاون فــي تربيــة الطفلــة لتحقيــق مــا 

نصبو إليه. 
ــوة أن  ــت مــن ق ــا أوتي ــكل م ــت جاهــدة ب حاول
أتأقلــم مــع كل المعطيــات ُحلوهــا وُمّرهــا. مــرت 
ــّررت  ــد ق ــي، فق ــع أهل ــا م ــل به ــم أحتف ــاد ل أعي
العــودة بالشــهادة واســتغالل كل مــا هــو متــاح 
مــن األوقــات، بمــا فــي ذلــك فصــل الصيــف، 

ألتمكن من إنهاء دراستي بوقت أسرع.

مازلــت أذكــر إحــدى الليالــي الطويلــة التــي 
بعــض  إلنهــاء  جســمي  الســهر  فيهــا  أعيــا 
البحــوث، وقــد نّفــر النــوم مــن عينــّي خوًفــا مــن 
عــدم تحقيــق مــا أصبــو إليــه. انتظــرت بــزوغ 
فــي  طفلتــي  ع  ألُوِّ الشــمس  وشــروق  الفجــر 

الحضانة وأنطلق إلى الجامعة.
الجامعــة،  إلــى  فــي طريقــي  كنــت  وبينمــا 
رأيــُت قطــع بطيــخ ُملقــاة علــى األرض؛ ربمــا 
يــد أحدهــم. ولــم يكــن منظــر  ســقطت مــن 
البطيــخ هــو مــا اســتحوذ علــى انتباهــي، بــل َمــن 
المــكان والتقــاط قطــع  كان يحــاول تنظيــف 
البطيــخ لتســتفيد الطيــور منهــا بــداًل مــن أن 
تطأهــا أقــدام المــارة. كان شــاًبا يافًعــا مــن 
علــى  وهــو  يحــاول،  وكان  الهمــم،  أصحــاب 
مقعــده المتحــّرك، بــكل مــا أُوتــي مــن قــوة، 
تنظيفهــا وإبعادهــا عــن طريــق المــارة، رغــم 

صعوبة األمر عليه. 
اســتوقفتني هــذه اللحظــة وســرت قشــعريرة 
فــي جســدي كلــه؛ إذ استشــعرت عندهــا نعــم 
اهلل العظيمــة علــّي، ومنهــا قــدرة المشــي علــى 
قطــع  أن  وكيــف  يــدّي،  وتحريــك  قدمــّي، 

البطيــخ لــن تأخــذ منــي بعــض ثــوان لتنظيفهــا، 
بينمــا الشــاب اســتغرق كثيــًرا مــن وقتــه فــي 
األرض  عــن  لرفعهــا  هــدة  جا محــاوالت 

وتنظيفها. 
ــًرا.  ــُت مــن نفســي كثي احتقــرُت قلقــي وغضب
وبعــد مســاعدتي لــه، انطلقــت باتجــاه إحــدى 
األشــجار ألســتظل بظلهــا، وأبــدأ بتدويــن النعــم 
التــي أشــعر بهــا فــي هــذه اللحظــة وأقارنهــا 
بمشــاعر القلــق والخــوف التــي انتابتنــي طيلــة 
أن ال  لــي حينهــا  تكّشــف  الماضيــة.  الفتــرة 
قلــق  كل  وأن  النعــم،  هــذه  يضاهــي  شــيء 
يســاورني إنمــا هــو وهــٌم مــن ُصنــع أفــكاري، 
ــه، ومــن المفتــرض أن  ــا المتحكمــة في ــي أن وأنن
أســتبدله بمشــاعر شــكر وامتنــان لهــذه النعــم 

قبل زوالها.
 قــّررُت يومهــا أن يكــون لــدّي دفتــر صغيــر 
ــه كل نعمــة  ــب في ــان« ألكت ســّميته »جــدار االمتن
أعيشــها أو أمــرُّ بهــا خــالل يومــي، حتــى إذا مــا 
ضاقــت بــي الوســيعة عــدُت إليــه ألتصفحــه، 
ليكــون بمثابــة الجــدار الــذي أســتند إليــه كلمــا 

ضاقت بي الحال وساورتني الهموم. 

جدار االمتنان
هيفاء الزهراني

haifa.zahrani.1@aramco.com

إدارة إستراتيجية التقنية 
والتخطيط

إضــــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنّوعة تعّبر عن آراء ُكتَّابها.

نّظمتها الشركة يف طوكيو:

ندوة تبحث مستقبل املواد غير املعدنية

طوكيـو - ألقـى النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، 
األسـتاذ أحمـد السـعدي، مؤخـًرا، الكلمة الرئيسـة في أول 
نـدوة للمـواد غيـر المعدنية تسـتضيفها العاصمـة اليابانية 

طوكيو. 
ُعقـدت هـذه الفعالية التي اسـتمرت يوميـن تحت عنوان 
»إمكانـات بـال حـدود للتكامـل الكيميائـي«، وكانـت بمثابـة 
منصـة لكبـرى الشـركات في هـذه الصناعة لتبـادل األفكار 
بشأن فرص االستفادة مستقباًل من المواد غير المعدنية، 

والكشف عن جهودها في تطوير هذا المجال.
وقال السـعدي في كلمته التي ألقاها أمام 320 شـخًصا 
مـن الحضـور إن أرامكـو السـعودية تسـعى بشـكل حثيـث 
لالسـتفادة مـن المـواد غير المعدنية لتحسـين كفـاءة وأداء 
أعمالها واسـتهداف أسواق غير تقليدية. وأوضح السعدي 

أن هنـاك أربعـة قطاعـات رئيسـة يمكـن للمنتجـات غيـر جانيت بينهيرو
المعدنيـة أن تضيـف إليهـا قيمـة، هـي: النفـط والغـاز، 
وصناعة السـيارات، واإلنشـاءات، والتعبئة والتغليف. وقال 
بهـذا الشـأن: »الفـرص هائلـة فـي هـذا المجـال، ولهـذا 
السـبب فقـد وضعـت أرامكـو السـعودية هدًفـا يتمثـل فـي 
لعـب دور رائـد فـي تسـريع اسـتخدام المواد غيـر المعدنية 

على مستوى العالم«.

شبكات خطوط املواد غير املعدنية
وضعـت أرامكـو السـعودية قبـل 20 عاًمـا خارطـة طريـق 
السـتخدام المـواد غيـر المعدنيـة بهـدف تقليـل التكلفـة 
السـنوية الناجمـة عـن التـآكل بواقـع 10%. وقـال السـعدي: 
»كمـا نعـرف جميًعـا فإن التـآكل يمكن أن يؤثر على سـالمة 
وموثوقيـة مرافـق التشـغيل، وممـا ال شـك فيـه أن تكلفـة 

التآكل كبيرة«.
وأضاف: »بعض شبكات خطوط األنابيب التي تتبع لنا، 
فيهـا،  أسـاس  كمكـون  الكربونـي  الفـوالذ  يدخـل  والتـي 
تعّرضـت للضـرر بسـبب التـآكل، نظـًرا لتعّرضهـا لسـوائل 
حقول النفط الشائعة، وغازي كبريتيد الهيدروجين، وثاني 
أكسـيد الكربـون، بل حتى البكتريا. لكننـا وجدنا أن أنابيب 
خطـوط  فـي  الُمسـتخدمة  المعـّززة  الحراريـة  اللدائـن 

األنابيب لها فاعلية كبيرة في الحد من التآكل«.

قطاعات واعدة للنمو
وفيمـا يتعلـق بقطـاع السـيارات، قـال السـعدي إن ثمـة 
فرصـة لتحقيق نمـو هائل السـتخدامات البوليمرات، وهي 
أكثـر المـواد شـيوًعا فـي صناعـة السـيارات بعـد المعـادن. 
وأشـار إلـى أنه يُتوقـع أن تتضاعف السـوق الحاليـة للدائن 
السـيارات بيـن عامـي 2017 و2025م. وأوضح أن التطورات 
السـيارات  السـيارات، مثـل ظهـور  الهائلـة فـي صناعـة 
م خدمـات  الكهربائيـة خفيفـة الـوزن والشـركات التـي تقـدِّ
التنقل المتكامل ستحفز االستفادة بصورة أكبر من المواد 
غير المعدنية، كما يتضح في عدد المشـاريع الناشئة التي 
بـدأت تسـتخدم المـواد غيـر المعدنيـة بـداًل مـن المكونـات 

المعدنية. 
وفيمـا يخـص البنـاء واإلنشـاءات، أوضـح السـعدي أن 
أرامكـو السـعودية بدأت بالفعل االسـتفادة مـن البوليمرات 
فـي أعمال اإلنشـاءات. وقال: »لقد بدأنا مؤخًرا اسـتخدام 
قضبـان التسـليح المصنوعة من البوليمر المعـّزز باأللياف 
)FRP( إلنشـاء األساسـات لسـياج بطول 400 متـر في أحد 
مشـاريعنا اإلنشـائية«. وأضـاف: »وفـي جهـد مـواز، بدأنـا 
التسـليح  قضبـان  السـتخدام  رئيسـة  مبـادرة  تنفيـذ 
المصنوعـة مـن البوليمـر المعـّزز باألليـاف فـي إنشـاء قناة 
لتصريـف ميـاه األمطـار بطـول 21 كيلومتـًرا فـي مشـروع 
مدينـة جـازان االقتصاديـة. وفـور االنتهـاء مـن هـذه القنـاة 
العالـم علـى اإلطـالق  أكبـر مشـروع فـي  فإنهـا سـتكون 
تُسـتخدم فـي إنشـائه قضبـان التسـليح المصنوعـة مـن 

البوليمر المعّزز باأللياف«.
وفي حديثه عن االسـتفادة من المواد غير المعدنية في 

مجـال التعبئـة والتغليـف، قـال السـعدي إن هنـاك إمكانيـة 
التعبئـة  أسـواق  فـي  اللدائـن  اسـتخدام  لتسـريع  كبيـرة 

والتغليف في قطاعي التصنيع والنقل.

إنتاج الكيميائيات من النفط الخام
تتمثـل إسـتراتيجية أرامكـو السـعودية بعيـدة المـدى في 
توسـيع أنشـطة التكريـر والمعالجـة والتسـويق مـن خـالل 
االسـتفادة مـن فـرص النمـو التـي توفرهـا المـواد غيـر 
المعدنية، وبالتالي تحقيق االستفادة القصوى عبر سلسلة 

القيمة للمواد الهيدروكربونية. 
وافتتحـت أرامكـو السـعودية، فـي وقـت سـابق مـن هـذا 
العـام، مركـز ابتـكار التطبيقـات غيـر المعدنيـة فـي »حـرم 
معهـد اللحام« خارج جامعة كامبريدج في بريطانيا إلجراء 
األبحاث وتطوير التقنيات المتعلقة بالمواد غير المعدنية. 
ومـع توقـع أن تسـتحوذ البتروكيميائيـات علـى 30% مـن 
2030م،  عـام  بحلـول  النفـط  الطلـب علـى  زيـادة  حجـم 
وحـدوث نمو في قطاع البتروكيميائيـات بواقع 50% خالل 
تخطـط  الشـركة  فـإن  2050م،  إلـى   2030 مـن  الفتـرة 
لتخصيـص مليوني برميل في اليوم لتطوير أعمال التكرير 

المتكامل وإنتاج المواد الكيميائية. 

خفض االنبعاثات الكربونية
ومـن خـالل التطـورات الجديـدة مثـل اسـتخدام المـواد 
غيـر المعدنيـة، فـإن أرامكـو السـعودية تتطلـع إلـى ترسـيخ 
البتروكيميائيـات  صناعـة  فـي  رائـدة  كشـركة  مكانتهـا 
والطاقـة، وفـي إطار سـعيها لتحقيـق ذلك تُخفض الشـركة 
مـن انبعاثاتهـا الكربونية من خالل تقليـل دورة حياة المنتج 

وتوطين التصنيع.
النـدوة  مـت هـذه  يُذكـر أن أرامكـو السـعودية قـد نظَّ
بالتعاون مع شركة أرامكو آسيا-اليابان، وحضرها ممثلون 
عـن جهـات يابانية رائدة، من بينها شـركات ومراكز أبحاث 
وكيانـات فاعلـة فـي قطـاع المـواد غيـر المعدنيـة، كمـا 
اسـتضافت متحدثيـن مـن الشـركة السـعودية للصناعـات 

األساسية )سابك(، والهيئة العامة لالستثمار. 

أحمد السعدي يستمع إلى عرض خالل الندوة التي ُعقدت، تحت عنوان »إمكانات بال حدود للتكامل الكيميائي«.
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عالمة فارقة يف إستراتيجية أرامكو السعودية:

امللك يدّشن مركز الصناعات التعدينية في وعد الشمال

وعــد الشــمال - دّشــن خــادم الحرميــن الشــريفين، 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، حفظــه اهلل، يوم 
الخميــس 14 ربيــع األول 1440هـــ )22 نوفمبــر 2018م(، 
بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، المرحلــة األولــى مــن منظومــة 
مشــاريع مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة، فــي محافظــة 
طريــف، واضًعــا بذلــك عالمــة فارقــة فــي إســتراتيجية 
ــادة إمــدادات الغــاز  أرامكــو الســعودية بعيــدة المــدى لزي
االقتصــادي  التنــّوع  برنامــج  دعــم  فــي  تُســهم  التــي 

بالمملكة ورفع معدالت نمو القطاعات المختلفة. 
وحضــر مراســم التدشــين عــدٌد مــن أصحــاب الســمو 
الملكــي األمــراء والــوزراء ونخبــة مــن قيــادات القطاعــات 
االقتصاديــة، ووفــد مــن أرامكــو الســعودية بقيــادة رئيــس 
الشــركة، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن المهنــدس أميــن 

حسن الناصر.
وستشــهد »وعــد الشــمال« ميــالد مدينــة صناعيــة 
جديــدة تبُعــد 30 كيلومتــًرا غــرب مدينــة طريــف ومــن 
ر أن تصبــح مركــًزا لقطــاع التعديــن. وســتصبح  المقــرَّ
مدينــة وعــد الشــمال التــي تمتــد علــى مســاحة 440 كيلــو 
متــًرا مربًعــا، وتضــم حالًيــا مرافــق لمعالجــة الفوســفات، 
نــواًة لمشــاريع عمالقــة مــن شــأنها أن تُســهم فــي دفــع 
المنطقــة  فــي  والصناعــي  االقتصــادي  النمــو  عجلــة 
النائيــة شــمال المملكــة، وذلــك مــن خــالل تطويــر أعمــال 
جديــدة فــي قطــاع التعديــن والمعــادن وإنشــاء صناعــات 
تكريــر ومعالجــة ذات قيمــة مضافــة، كصناعــة الزجــاج 

والمواد البالستيكية.
وتُشــير التقديــرات إلــى أن مشــاريع وعــد الشــمال 
ســتؤدي إلــى تحقيــق زيــادة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي 
مــن القطاعــات غيــر النفطيــة تصــل إلــى 24 مليــار ريــال 
ســنوًيا، مــا يعــادل 3% فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــف فرصــة  ــي 30 أل ــر حوال ــع توفي للمملكــة. ومــن المتوق

عمل للشباب السعودي، وخاصة من أبناء المنطقة.
أرامكــو  رئيــس  قــال  التدشــين،  هــذا  وبمناســبة 
الســعودية، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن 
حســن الناصــر: »نحــن فــي غايــة الســعادة بتشــريف خادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وولي 
عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 
الشــمالية،  الحــدود  منطقــة  اهلل،  ســلمان، حفظهمــا 

لتدشــين المشــروع الصناعــي العمــالق »وعــد الشــمال« القافلة األسبوعية
بالقــرب مــن مدينــة طريــف. وأرامكــو الســعودية هــي 
واحــدة مــن شــركاء النجــاح فــي هــذا المشــروع التنمــوي 

الهائل«.

أول منظومة إلنتاج وتوريد 
الغاز غير التقليدي

وأكــد المهنــدس أميــن الناصــر أن إســهام أرامكــو 
ــز فــي هــذا المشــروع باســتثمارات بلغــت  الســعودية تركَّ
أكثــر مــن 10 مليــارات ريــال لتطويــر أول منظومــة فــي 
المملكــة وفــي المنطقــة العربيــة إلنتــاج وتوريد الغــاز غير 
التقليــدي. وأشــار إلــى أن هــذه المنظومــة بــدأت بإنجــاز 
أول معمــل فــي شــهر مايــو 2018م بطاقــة تقــّدر بنحــو 55 
ــا، وســيتم فــي الشــهور  مليــون قــدم مكعبــة قياســية يومًي
المقبلــة خــالل العــام 2019م إضافــة أربعــة معامــل كــي 
ــون قــدم  ــر مــن 190 ملي ــى أكث ــا إل ــاج تدريجًي ــع اإلنت يرتف
بشــكل  الغــاز  ويُســتخدم  اليــوم.  فــي  قياســية  مكعبــة 
أســاس فــي مشــروع وعــد الشــمال لتوليــد الكهربــاء، كمــا 
ســيتم اســتخدام حصــة مــن اإلمــدادات المســتقبلية وفًقــا 
للترتيبــات مــع وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنية 
كلقيــم للصناعــات التحويليــة فــي وعــد الشــمال. وقــال 
ــرفنا  ــذي يُش ــوم، ال ــر هــذا الي ــا نعتب ــذا، فإنن الناصــر: »ل
فيــه خــادم الحرميــن الشــريفين، يوًمــا تاريخًيــا بمعنــى 
الكلمــة، بمــا فــي ذلــك اعتزازنــا العميــق بــأن طاقــة الغــاز 
غيــر التقليــدي التــي حبــا اهلل المملكــة بهــا تتدفــق ألول 

مرة على نطاق تجاري داعمة للتنمية واالزدهار«. 
وأكــد أميــن الناصــر أن هنــاك عــدة عناصــر رائــدة 
تُميِّــز مشــروع تطويــر منظومــة الغــاز غيــر التقليــدي 
لوعــد الشــمال، منهــا على ســبيل المثــال أنه أول مشــروع 
للغــاز فــي المملكــة تُســتخدم فيــه أنابيــب مصنوعــة 
بالكامــل مــن مــواد المعدنيــة فــي خطــوط الجريــان التــي 
يبلــغ طولهــا 300 كيلومتــر، وهــذه المــواد لهــا ميــزة فــي 
االســتدامة وخفــض تكاليــف اإلنشــاء والصيانــة. كمــا تتم 
ــر  ــاز عب ــاج الغ ــة إنت ــم والســيطرة لمنظوم ــال التحك أعم
شــبكة  وتشــمل  الرقمــي  التطــور  فــي  غايــة  تقنيــات 
ــى  ــاج ومعالجــة تنتشــر عل ــق إنت ــًرا ومراف تتضمــن 50 بئ
ــًرا مــن مجمــع وعــد  أبعــاد تتــراوح بيــن 70 و 120 كيلومت
الشــمال. وممــا يســعدنا أن جميــع مرافــق منظومــة غــاز 
وعــد الشــمال يتــم تشــغيلها وصيانتهــا بكفــاءات ســعودية 
100%، وغالبيتهــا مــن أبنــاء المنطقــة. كمــا أن المشــروع 

ف بتقديمها معالي المهندس خالد الفالح  نيابة عن  ل بتسّلم هدية تذكارية تشرَّ خادم الحرمين الشريفين- رعاه اهلل -  يتفضَّ
شركاء اإلنجاز في مشروعات وعد الشمال.

)الصورة: واس(

التكاليــف  مــن  وبأقــل  الزمنــي  الجــدول  قبــل  أُنجــز 
ة. المتوقعة وبمعايير متميزَّ

ــح  ــا، أصب ــدة عالمًي ــة والرائ ــات الحديث وبفضــل التقني

بإمــكان أرامكــو الســعودية زيــادة فرصهــا فــي اكتشــاف 
الغــاز، وتقليــل أعمــال الحفــر، والوقــت، والتكلفــة بنســبة 
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تصوير: عبدالعزيز المعيويد

خالل كلمته يف منتدى »جيبكا« السنوي يف دبي:

أمين الناصر: نرى آفاق نمو هائلة في مجال الكيميائيات

دبــي - أكــد رئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر إدارييهــا 
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر فــي كلمــة 
لــه خــالل المنتــدى الســنوي الثالــث عشــر لالتحــاد 
والكيميائيــات )جيبــكا(،  للبتروكيميائيــات  الخليجــي 
الــذي انطلقــت فعالياتــه يــوم الثالثــاء 19 ربيــع األول 
1440هـــ )27 نوفمبــر 2018م( ، أن الشــركة تُعــد، بحمــد 

اهلل، الرائــد األبــرز علــى مســتوى العالــم فــي مجــال القافلة األسبوعية
التنقيــب واإلنتــاج، وأن مــن أهم األهداف اإلســتراتيجية 
ــي مجــال  ــٍر جــًدا ف ــع بشــكٍل كبي ــا أن تتوّس ــي أمامه الت
التكريــر والمعالجــة والتســويق، بمــا يجعلــه متوازًنــا فــي 
الحجــم واألهميــة العالميــة مع مجــال التنقيــب واإلنتاج، 

ومتكاماًل معه بشكٍل أعمق. 
وقــال الناصــر: »هدفنــا النهائــي فــي الوصــول لمــا 
التكريــر  10 مالييــن برميــل يومًيــا مــن  إلــى   8 بيــن 

المتكامل والقدرة التسويقية، سيوفر توازًنا أفضل«.
ــراء  ــن والخب ــه الرئيســة أمــام المتخصصي وفــي كلمت
رّكــز  الكيميائيــة،  الصناعــات  فــي قطــاع  العالمييــن 
الناصــر علــى نظــرة أرامكــو الســعودية الراميــة إلــى 
تنميــة قطــاع عالمــي هائــل فــي مجــال الكيميائيــات، 
ــى المــواد الكيميائيــة ســوف  مشــيًرا إلــى أن الطلــب عل
ــث نســبة  ــي ثل ــام 2030م حوال ــى ع ــن اآلن وحت ــل م يمّث
النمــو فــي الطلــب العالمــي علــى النفــط، وبعــد ذلــك 
ســتزداد تلــك النســبة لتصــل لمــا يقــرب مــن 50% مــن 
النمــو بحلــول عــام 2050م، وســتضيف البتروكيميائيــات 
ــى  ــب عل ــى الطل ــا إل ــل يومًي ــن برمي ــي ســبعة ماليي حوال
النفــط الخــام بحلــول عــام 2050م، ليصــل إجمالــي 
اإلنتــاج إلــى 20 مليــون برميــل فــي اليــوم. وســوف يكــون 
هــذا النمــو مدفوًعــا بتزايــد عــدد البشــر فــي الكــرة 
األرضيــة، وتزايــد أعــداد الطبقــة الوســطى التــي تتمّتــع 

بنمط حياة أكثر تحضًرا وازدهاًرا.

برنامج الكيميائيات في 
أرامكو السعودية 

وقــال الناصــر: »برنامــج أرامكــو الســعودية فــي مجال 
عبــر  الشــركة  وســتعمل  جــًدا،  كبيــر  الكيميائيــات 
اســتثمارات تقديريــة تصــل إلــى 100 مليــار دوالر خــالل 
العشــرة أعــوام المقبلــة علــى االســتفادة إلــى أقصــى حد 

ــك  ــك المجــال، وتل ــي ذل ــاق االســتثمار ف ــن آف ــن م ممك
القيمــة التقديريــة ال تشــمل االســتثمارات المحتملــة 

المرتبطة بصفقات االستحواذ الكبيرة«.   
وفــي صــدد تســليط الضــوء علــى حجــم برنامــج 
أرامكــو الســعودية فــي مجــال الكيميائيــات، أشــار أميــن 
الناصــر إلــى أن »الشــركة تهــدف لتحويــل مليونــي برميل 
ــا  ــات، ولديه ــى بتروكيميائي ــط الخــام إل ــن النف ــا م يومًي
تطلّــع لرفــع ذلــك الرقــم إلــى ثالثــة مالييــن برميــل 
قــال  لذلــك،  اإلســتراتيجية  األهميــة  وعــن  يومًيــا«. 
الناصــر »ســتوفر مشــاريعنا االســتثمارية فــي مجــال 
التكريــر والكيميائيــات ٍوجهــًة موثوقــة مســتقباًل إلنتــاج 
أرامكــو الســعودية الضخــم مــن النفــط، مــع تحقيــق 
القيمــة المضافــة مــن الثــروة النفطيــة إلــى أقصــى 
الحــدود الممكنــة، وتنويــع مصــادر اإليــرادات، بمــا يقلــل 
مــن آثــار ومخاطــر تقلّبــات أســعار النفــط، فضــاًل عمــا 
يــؤدي لــه ذلــك مــن توســيع الفــرص المتاحــة للصناعــات 

التحويلية وتوليد الوظائف«.
وأكــد الناصــر أن قطــاع الكيميائيــات فــي أرامكــو 
الســعودية يرتكــز علــى أربع إســتراتيجيات هــي: التكامل 
بيــن أعمــال التكريــر والكيميائيات، )وســيكون اســتخدام 
ذلــك  صميــم  فــي  الســائل  واللقيــم  الخــام  النفــط 
لتحويــل  مبتكــرة  كبــرى  تقنيــات  وتطويــر  التكامــل(، 
النفــط الخــام مباشــرة إلــى كيميائيات، واقتنــاص فرص 
االســتحواذ التــي تعــّزز النمــو والتكامــل، وتمكيــن تنميــة 
صناعــات تحويليــة تحّفــز مزيــًدا مــن االبتــكار وتــؤدي 
ــن الشــركات  ــة م ــة وشــبه نهائي ــع منتجــات نهائي لتصني

الصغيرة والمتوسطة. 

مركز قيادة عاملي 
مــن  نســبة ضخمــة  وجــود  فــي ضــوء  إنــه  وقــال 
االحتياطــي العالمــي مــن النفــط فــي منطقــة الخليــج 

العربــي، فــإن صناعــة الكيميائيــات الخليجيــة لديهــا 
فرصــة كبيــرة خــالل األعــوام المقبلــة ألن تكــون مركــز 
قيــادة عالمــي فــي مجــال االبتــكارات وتطويــر التقنيــات 
المرتبطــة باســتخدام النفــط الخــام واللقيــم الســائل في 
الصناعــات الكيميائيــة، مشــيًرا إلــى أن الصناعــات 
الكيميائيــة فــي منطقــة الخليــج حققــت خــالل األربعيــن 
عاًمــا الماضيــة نجاحــات ملموســة وممّيــزة، ولكنهــا 
بســبب ظــروف والدة وتأســيس تلــك الصناعــة اعتمــدت 
إلــى حــدٍّ كبيــٍر علــى لقيــم الغــاز، وعلــى تراخيــص 
لميــة  لعا ا ت  كا لشــر ا مــن  لتقنيــة  ا م  ا ســتخد ا
مــدى  علــى  المســتقبل  آفــاق  ولكــن  والمتخصصــة. 
الثالثيــن عاًمــا المقبلــة تحمــل عديــًدا مــن الفــرص 
الكبــرى لتحقيــق الريــادة فــي ابتــكار التقنيــات، وتطويــر 

منتجات جديدة ذات قيمة في المنطقة والعالم.

تحويل النفط إلى كيميائيات 
وتجــري مفاوضــات حالًيــا لالســتحواذ علــى حصــة 
رئيســة فــي »ســابك«، الرائــدة فــي مجــال الكيميائيــات 
المتنوِّعــة فــي الريــاض، بهــدف إنشــاء واحــدة مــن أقــوى 
ــم.  ــي العال ــة ف ــات المتكامل ــة والكيميائي شــركات الطاق
وســيعّزز هــذا االســتحواذ قــدرة أرامكــو الســعودية علــى 
التقنيــة الخاصــة بعمليــة تحويــل  ابتكاراتهــا  تطويــر 
النفــط الخــام إلــى كيميائيــات، وهــي عمليــة تســتبعد 
مرحلــة المصفــاة، حيــث يتــم تحويــل النفــط الخــام 

مباشرة إلى بتروكيميائيات ذات قيمة إنتاجية.
2018، يُعــدُّ  يُشــار إلــى أن منتــدى »جيبــكا« لعــام 
الفعاليــة الرائــدة فــي قطــاع التكرير والمعالجــة بمنطقة 
الخليــج، ويُعقــد خــالل الفتــرة مــن 26 إلــى 28 نوفمبــر 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  دبــي  فــي مدينــة  ٢٠١٨م، 

المتحــدة. ويحضــره أكثــر مــن 2000 مشــارك يمّثلــون 
حوالي 600 شركة من أكثر من 50 دولة.

قطاع الكيميائيات 
في أرامكو 

السعودية يرتكز 
على 4 إستراتيجيات 

هي: التكامل بين 
أعمال التكرير 

والكيميائيات، 
وتطوير تقنيات كبرى 

مبتكرة، 
واالستحواذات، 

وتنمية الصناعات 
التحويلية

أمين الناصر خالل مشاركته في حلقة نقاشية على هامش المنتدى السنوي الثالث عشر لالتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات، حيث رّكز على نظرة أرامكو السعودية الرامية إلى تنمية قطاع عالمي هائل 
في مجال الكيميائيات.
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يف منتدى »اكتفاء« وبأكثر من ١٠٠ مليار ريال:

ع 31 اتفاقية ومذّكرة تعاون أرامكو السعودية توقِّ

الظهـران - افتتـح صاحـب السـمو الملكي األمير سـعود 
ابن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، 
يـوم اإلثنيـن 18 ربيـع األول 1440هــ )26 نوفمبـر 2018م(، 
أعمـال الـدورة الرابعـة لمنتـدى ومعـرض »اكتفـاء 2018« 
بمركـز معـارض الظهران الدولـي في الدمـام، الذي تنظمه 
أرامكـو السـعودية تحـت رعايـة سـموه. وذلـك بحضـور 
صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن 
عبدالعزيـز، نائـب أمير المنطقة الشـرقية، ورئيـس أرامكو 
السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن 
الناصـر، وعـدد مـن القيادييـن التنفيذييـن فـي كبريـات 
الشركات العالمية والمستثمرين وقادة الرأي واإلعالميين.

وقال سموه في كلمته في افتتاح المنتدى » يسعدني أن 
أكـون معكـم للعـام الرابع علـى التوالـي، لنحتفي مًعـا بثمار 
عمـٍل جـاٍد ومسـتمر علـى مـدار أربـع سـنوات، نجحـت 
خاللهـا أرامكـو السـعودية فـي أن تجعـل من هذه الشـراكة 
مورديهـا،  وبيـن  بينهـا  المثمـر  والتعـاون  االسـتراتيجية 
نموذًجـا مضيًئـا وملهًمـا لمـا يمكـن أن تُسـهم بـه شـركات 
ومؤسسـات القطـاع الخـاص، لتحقيـق هدفنـا الطموح في 
مجال تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات، 
خاصـة وأنـه يدعـم الجهـود الحثيثـة التـي تبذلهـا المملكـة 

لتحقيق رؤية 2030. 

مملكة الغد 
وأضـاف سـموه بأنـه علـى الرغم ممـا يشـهده العالم من 
مـن  كثيـر  علـى  تنطـوي  متالحقـة  وتطـورات  أحـداث 
التحديات، تسـتمر الدولة، رعاها اهلل، في اسـتثمارها في 
بنـاء مملكـة الغـد، وقـد تابعنـا، مؤخـًرا، الجولـة الملكيـة 
الكريمـة التـي قـام بهـا سـيدي خـادم الحرميـن الشـريفين، 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األمين، 
صاحب السـمو الملكي األمير محمد بن سـلمان، لعدٍد من 
مناطـق المملكـة، ومـا صاحبهـا مـن ضـخ المليـارات لدعـم 
كافـة القطاعـات، وهـي خطـوة تأتـي امتـداًدا لنهـٍج أرسـاه 
قـادة هـذا الوطـن الغالـي بدايـة من عهـد المؤسـس، الملك 
عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه -، في تحقيق التنمية الشاملة 

والمتوازنة في جميع مناطق المملكة.
وأكـد سـموه أهميـة االسـتثمار فـي مقومات هـذا الوطن 
الكريـم وثرواتـه المتعـّددة، وفـي مقّدمتهـا شـبابه الذيـن 
ة ِتلَو األخـرى أنهم قادرون علـى مواكبة أحدث  يثبتـون المـرَّ
التطـورات، ومواجهـة أصعـب التحديـات، مضيًفـا أن كبـار 
فـي  المضـيء  النمـوذج  يقّدمـون  والمصنعيـن  المورديـن 
التفاعـل اإليجابـي مع هذه المبـادرة الوطنيـة، وأن هذا هو 
مـا ننشـده، ومـا نحتـاج إليـه فـي هـذه المرحلـة المهمـة من 
إن  قائـاًل  واسـتطرد سـموه  والمنطقـة،  المملكـة  تاريـخ 
األهـداف  والمؤشـرات التـي حددهـا برنامـج »اكتفـاء« 
لالسـتثمار فـي هذه المقومات سـوف يكون لها، بـإذن اهلل، 
آثاُرها في تحقيق نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات 

والتقنيات والوظائف. 
وناشـد سـموه، مـن واقـع مسـؤوليته فـي هـذا الجـزء 
الحيـوي مـن وطننـا الغالـي، الجميـع أن يعملـوا يـًدا بيـٍد، 
مـن  مزيـد  وتشـجيع  المبـادرة،  لهـذه  الدعـم  السـتمرار 
الشـركات والمؤسسـات، علـى أن تحـذو حذوهـا، حتـى 
نتمكـن معـاً مـن بلـوغ آفـاق جديـدة فـي مسـاعينا، لتحويـل 

القافلة األسبوعية

شـعار »صنـع في السـعودية« إلى حقيقٍة واقعـٍة، ونجعل من 
المملكة مركًزا إقليمًيا للصناعات والصادرات.

م سـموه الشـكر لشـركة أرامكـو السـعودية ولجميـع  وقـدَّ
المشاركين في المؤتمر والقائمين عليه.

عالمة فارقة 
مـن جهتـه، قال المهنـدس أميـن الناصـر : »يمّثل منتدى 
اكتفـاء 2018 عالمـة فارقـة فـي منتصـف الطريـق لتحقيـق 
أهـداف المحتـوى المحلي لدينـا، وتلعب فعاليـات المنتدى 
بالتعـاون مـع  النفـع لجميـع األطـراف  دوًرا فـي تحقيـق 
موردينـا الدولييـن مـن خـالل زيـادة حصتهـم في السـوق أو 

نقل منتجاتهم إلى المملكة«.
وأضاف الناصر: »إن الشـركات التي اسـتثمرت ببالدنا 
أكبـر مـن  تتمتـع اآلن بوضـع يؤهلهـا لالسـتفادة بشـكل 
الفـرص المتاحـة. وقـد وّقعنـا خـالل الشـهر الماضـي فـي 
منتـدى مبـادرة مسـتقبل االسـتثمار بالريـاض اتفاقيـات 
بنحـو 125 مليـار ريـال فـي مختلف مجـاالت األعمـال، كما 
وّقعـت أرامكـو السـعودية خـالل منتـدى اكتفـاء الحالـي 
عـدًدا مـن مذكـرات التفاهـم واالتفاقيـات مـع الموّرديـن 
تجارًيـا.  تعاوًنـا   31 تشـمل  ريـال  مليـار   100 مـن  بأكثـر 
)اكتفـاء(.  علـى  مباشـر  تأثيـر  منهـا  لكثيـر  وسـيكون 
وتخصـص أرامكـو السـعودية حالًيـا 51 % مـن إنفاقها على 

المواد والخدمات محلًيا«.
وكانـت أرامكـو السـعودية قـد أقامـت فـي مركـز إثـراء 
حفـل عشـاء لمجموعـة مـن الرؤسـاء وقياديـي األعمـال 
الوطنييـن والعالمييـن المشـاركين فـي منتـدى اكتفـاء. وقد 
ث خالل الحفل معالـي المهندس خالد بن عبدالعزيز  تحـدَّ
الفالح، رئيس مجلس إدارة أرامكو السـعودية، وزير الطاقة 

والصناعة والثروة المعدنية، الذي رّحب بالمشاركين وعبَّر 
عـن تطلعـات المملكة بأن يكون برنامـج اكتفاء منصة ليس 
فقـط لتوطين الصناعـة والخدمات، وإنمـا لالبتكار وتنمية 
الشـراكات وتطويـر األفـكار التـي تُحـدث التحـوالت وتُؤثـر 

بشكل إيجابي وملموس على االقتصاد.
ـم خـالل الفتـرة مـن  وتشـهد أعمـال المنتـدى الـذي نُظِّ
26 - 27 نوفمبـر الجـاري، جلسـات نقـاش وورش عمـل 
وعروًضـا تقديميـة حـول أفضـل الممارسـات فـي عـدة 
مجـاالت مثل: المتطلبـات التنظيمية، والتمويـل، والبحث 

والتطوير وتنمية المواهب.
مت  وإلى جانب توقيع االتفاقيات ومذكرات التفاهم، ُقدِّ
ومقّدمـي  المصّنعيـن  مـن  لعـدد   )2018 )اكتفـاء  جوائـز 
الخدمـات لجهودهـم والتزامهـم فـي تطبيـق مبـادئ اكتفـاء 
لهـذا العام. )أنظر قائمة الشـركات والجهات الموّقعة على 

االتفاقيات ومذكرات التفاهم(.

فرص العمل 
وتُعـد المشـاركة فـي برنامـج »اكتفـاء« إلزاميـة لجميـع 
مـوّردي أرامكـو السـعودية، حيـث يهـدف البرنامـج إلى رفع 
نسـبة المحتـوى المحلي في مشـتريات الشـركة إلـى 70 %، 
وتوفيـر اآلالف مـن فـرص العمـل، وتصديـر 30 % من إنتاج 

السلع وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021م.
ويعمـل منتـدى اكتفـاء 2018 علـى جـذب أكثـر مـن 1000 
الطاقـة  قطـاع  ومعـدات  مـوّردي خدمـات  تضـم  شـركة 
الصغيـرة  والشـركات  والمصّنعيـن  والدولـي،  المحلـي 
والمتوسـطة، الستكشـاف فـرص االسـتثمار المتوفـرة مـع 
التنقيـب والكيميائيـات  أرامكـو السـعودية فـي مجـاالت 
والمرافـق، والمـواد غيـر المعدنيـة، وتقنيـة المعلومـات، 

واألمن السيبراني وغيرها.
وتدعـم هـذه الفعاليات السـنوية الرئيسـة برنامـج تعزيز 
القيمـة المضافـة اإلجماليـة لقطـاع التوريـد فـي المملكـة 
)اكتفـاء(، وإسـتراتيجية التوطيـن بأرامكـو السـعودية لبنـاء 
سلسـلة توريد عالمية، وجعل المملكة مركز طاقة تنافسـي 
علـى الصعيـد العالمـي تماشـًيا مـع رؤيـة 2030، وجهـود 

برنامج التنويع االقتصادي في المملكة.
وتدعـم شـراكات »اكتفـاء« المحتـوى المحلـي مـن خـالل 
اإلسـهام فـي توليـد فرص العمـل، ونقـل التقنيـة، والتدريب 
والتنميـة، والبحـث والتطويـر. ويهـدف البرنامج إلى إنشـاء 
30 مركـًزا للتدريـب للمسـاعدة فـي إعـداد 360 ألف خريج 

بحلول عام 2030.
وفـي المقابـل، بإمـكان الشـركات ذات التواجـد المحلـي 
االسـتفادة مـن أكثـر مـن 1.7 تريليـون ريـال توجههـا أرامكـو 

السعودية إلى فرص التوطين خالل العقد المقبل.

الشركات املشاركة
فعاليـة  السـنوي  »اكتفـاء«  ومعـرض  منتـدى  يُعـد 
عالميـة رائـدة فـي سلسـلة توريـد الطاقـة، تُسـهم فـي 
المضافـة محلًيـا وتعزيـز  القيمـة  تحقيـق مزيـد مـن 
النمـو المسـتدام طويـل األمد لالقتصـاد الوطني. وقد 
شـهدت فعاليـات هـذا العـام مشـاركة أكثـر مـن 4000 
 80 مـن  أكثـر  إلـى  إضافـة  دولـة،   40 مـن  مشـارك 

عارًضا.
قائمـة الشـركات والجهـات التـي وّقعـت االتفاقيـات 

ومذكرات التفاهم:
المغمـورة  بالمناطـق  لنفـط  ا هندسـة  •  شـركة 

المحدودة.
•  شركة سابورا فابريكيشن.

•  اتحاد المبريل للطاقة وبوسكاليس وستمنستر.
•  اتحـاد شـركة تيكنيـب اإليطاليـة وشـركة ماليزيـا 

لألعمال البحرية والهندسية الثقيلة.
•  الشركة الوطنية لخدمات البترول.

.)ABB( شركة  •
•  شركة بيكر هيوز السعودية.

•  شركة شلمبرجير. 
•  شركة سيمنز.

•  صندوق التنمية الصناعية السعودي.
•  مجمع باور تشاينا البحري.

العامـة  المؤسسـة  الوطنيـة،  القيـادة  •  أكاديميـة 
تنميـة  وصنـدوق  والمهنـي،  التقنـي  للتدريـب 
والشـؤون  العمـل  ووزارة  البشـرية  المـوارد 

االجتماعية.
•  شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية.

•  شركة يوكوجاوا.
•  شركة شنايدر إلكتريك.

•  شركة هوني ويل.
•  شركة إيميرسون.

•  الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية.
•  مجموعة شركة وير العربية للمعادن.

•  تكنيب إف إم سي.
•  شركة إنسكو.

•  مجموعة شلف للحفر. 
•  شركة نوبل.

•  شركة الرسون وتوبرو.
•  شركة الخليج للصناعات الثقيلة.

•  شركة الخنيني العالمية.
•  شركة همام الهمام القابضة.

•  شركة ليوناردو والمار للمروحيات القابضة.
•  شركة أيرباص والقحطاني للطيران.

•  أكاديميـة القيـادة الوطنيـة واألكاديميـة الوطنيـة 
للطاقة.
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أداء كّلـي لبرنامـج اكتفـاء«: شـركة شـلمبرجير  جائـزة »أفضـل 
الشرق األوسط.

جائزة »األفضل في التدريب والتطوير«: شركة ناصر الهاجري.

جائزة »األفضل في تطوير المنشـآت الصغيرة والمتوسـطة«: شـركة بيكر 
هيوز.

جائزة »األفضل في السعودة«: شركة الحفر العربية.

جائزة » أفضل المصّدرين«: شركة أميانتيت.

جائـزة »أفضـل تقـدم مقارنـة بالسـنة الماضيـة فـي تنفيـذ برنامج 
اكتفاء«: شركة تيكنيكاس ريونيداس.

صاحب السمو الملكي  األمير سعود بن نايف وصاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز يستمعان لشرح على مجسم لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات 
البحرية، وفي الصورة أمين الناصر وعدد من المسؤولين، وذلك على هامش اكتفاء ٢٠١٨.

الفعاليات جتذب موّردين دوليني ومحليني وتسهم يف بناء سلسلة 
إمداد عاملية املستوى



خلف كواليس منتدى ومعرض اكتفاء 2018
الطريــق  تقطــع  للمعــارض - حيــن  الظهــران  مركــز 
المــؤدي إلــى مركــز المعــارض بالظهــران ســتدرك حتًما أن 
منتــدى ومعــرض اكتفــاء )برنامــج تعزيــز القيمــة المضافــة 
اإلجماليــة لقطــاع التوريــد فــي المملكــة( علــى وشــك 
ــة مــن هــذا الحــدث، ُعلقــت  ــل أســابيع قليل ــاد. فقب االنعق
ملصقــات كبيــرة لإلعــالن عنــه، حاملــة صــوًرا لموظفــات 
وجوههــم  تعلــو  الذيــن  الســعودية  أرامكــو  وموظفــي 
االبتســامات العريضــة، وقــد ُســطرت على تلــك الملصقات 

عبارات إيجابية مثل »خلق القيمة«.  
وعلــى مــدى ثالثــة أعــوام تقريًبا، أثبــت برنامــج »اكتفاء« 
أنــه أكثــر بكثيــر مــن مجــرد مبــادرة مؤسســية، حيــث بــات 
يُنظــر إليــه علــى أنــه عامــل تمكيــن اقتصــادي وطنــي 

ومحفز رئيس لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ــح فــي  ــة النضــج، وأصب ــاء مرحل ــغ برنامــج اكتف لقــد بل
صميــم قاعــدة اقتصــاد الطاقــة الســعودي، وغــدا المنتــدى 
والمعــرض بــكل جــدارة مــن المناســبات التــي تشــهد إقبــااًل 

عالمًيا كبيًرا لحضورها والمشاركة فيها. 

ل التحوُّ
ويعكــس التجديــد فــي المــكان األثــر التحويلــي لبرنامــج 
اكتفــاء علــى االقتصــاد الســعودي؛ فقــد وضــع البرنامــج 
ــل بتحقيــق التوطيــن بنســبة 70 % فــي  ــا كبيــرة تتمث أهداًف
سلســلة اإلمــداد فــي أرامكو الســعودية بحلول عــام 2021م، 
وزيــادة الصــادرات إلــى 30 % مــن الناتــج المحلــي مــن 
الوظائــف  آالف  وإيجــاد  الطاقــة،  منتجــات وخدمــات 

للشباب السعوديين.
ــذا الحــدث  ــرات له ــي إنجــاز التحضي ــود الفضــل ف ويع
فــي مركــز المعــارض بالظهــران إلــى موظفــي أرامكــو 
بهــذا  غيــر مســبوق  نجاًحــا  الذيــن حققــوا  الســعودية 
المعــرض  موقــع  داخــل  شــهور  مــدى  فعلــى  الشــأن؛ 
ــر مــن موظفــي الشــركة مــن  ــدى، انهمــك عــدٌد كبي والمنت
األولويــات  لوضــع  اجتماعــات  فــي  اإلدارات  مختلــف 
واألهــداف لضمــان بقــاء المنتــدى والمعرض اللذيــن ُعقدا 
ــة  ــرة طويل ــن لفت ــر 2018م حيي خــالل يومــي 26 و27 نوفمب

في ذاكرة جميع من حضرهما.
وقــد بُذلــت جهــوٌد حثيثــة لالعتنــاء بــكل األمــور بمــا فــي 
ذلــك توفيــر المــواد، وعالقــات الضيــوف، والتصميــم، 
وجــدول  واألمــن،  التجاريــة،  والعالمــات  والمحتــوى، 

األعمال، والتموين، وبالطبع السالمة. 
وقــام بالتخطيــط الُمحكــم والمفصــل لهــذا الحــدث 
فريــٌق مــن الموظفيــن مــن دائرتــي الشــراء ومنظومــة 
سلســلة اإلمــداد، وشــؤون أرامكــو الســعودية، وعلــى وجــه 
التحديــد قســم المناســبات العامــة والمعــارض. وفــي حيــن 

نهــض فريــق إدارة المشــاريع بمهمــة جعــل مركــز المعارض إميون هيوسنت
فــي الظهــران مكاًنــا مالئًمــا إلقامــة منتــدى ومعــرض 
اكتفــاء 2018، فقــد تكفلــت إدارتــا أعمــال األمــن الصناعــي 
األمــن  لتوفيــر  المســاندة  بتقديــم  الخســائر  ومنــع 

والسالمة.
وكان القائــم علــى تنســيق الجهــود عبــداهلل الغامــدي، 
مــن إدارة مســاندة االتصــال المؤسســي، حيــث تــرأس 
االجتماعــات التــي ُعقــدت فــي كل صبــاح لمناقشــة التطور 
ــدى  ــى منت ــر إل ــو نُظ ــة. ول ــل الفعالي ــم إحــرازه قب ــذي يت ال
ومعــرض اكتفــاء 2018م باعتباره أوركســترا موســيقية، فإن 

دور المايسترو سيكون من نصيب الغامدي.  

القيم الرئيسة
ديــن،  بالمورِّ العالقــات  إدارة  قســم  رئيــس  وأوضــح 
عمــران الحريــري، أن القيــم األســاس للمنتــدى تتمثــل فــي 
ديــن ومجتمــع األعمــال علــى أن أرامكــو  إطــالع المورِّ
الســعودية مصممــة علــى دفــع برنامــج اكتفــاء إلــى األمــام 
لتحقيــق أهدافــه وغاياتــه. وأضــاف: »قمنا بعملنــا بمثابرة، 
ديــن علــى التقــدم الــذي  مــع حرصنــا علــى إطــالع المورِّ
حققــه البرنامــج، وكذلــك علــى إســهاماتهم الرئيســة فيــه. 
لقــد حرصنــا فــي هــذه الفعاليــة، كمــا فــي الفعاليــات 
ديــن فــي إعــداد  الســابقة، علــى ضمــان مشــاركة المورِّ
المحتــوى، وفــي المعــرض، وفــي الجلســات النقاشــية، 
وذلــك كمتحدثيــن للتعبيــر عــن آرائهــم وعــرض تجــارب 

شركاتهم في العمل ضمن برنامج اكتفاء«.
ــه، قــال رئيــس قســم مســاندة اكتفــاء، محمــد  مــن جهت
المهــري: »يقــوم المــورِّدون بتوظيــف ســعوديين فــي وظائف 
مجزيــة، ويشــجعون مورِّديهــم على المشــاركة فــي البرنامج 
ــد فعاليــة اكتفــاء منصــة لعــرض مــا قامــوا بــه  أيًضــا. وتُع

لتوسيع رقعة وجودهم في المملكة«.
التعــاون بيــن إدارات  وأثنــى المهــري علــى مســتوى 
أرامكــو الســعودية إلنجــاز المهمــات الكثيــرة المتشــابكة 

إلظهار المنتدى والمعرض في أحسن صورة ممكنة. 
وأكــد محمــد العديــل، مــن وحــدة العالقــات الخارجيــة 
والتســويق فــي دائــرة الشــراء ومنظومــة سلســلة اإلمــداد، 
أن التعــاون بيــن دائرتــي شــؤون أرامكو الســعودية والشــراء 
ــة  ــا، وقــال: »فــي بداي ومنظومــة سلســلة اإلمــداد كان رائًع
العــام، كنــا نعمــل كفريقيــن منفصليــن، ففــي جانــب كان 
هنــاك التحضيــر للفعاليــة وتأميــن األمــور اللوجســتية، 
وفــي الجانــب اآلخــر كانــت دائــرة الشــراء ومنظومــة 
ومــع  المحتــوى.  تطويــر  علــى  تعمــل  اإلمــداد  سلســلة 
ــور للتداخــل  ــع األم ــراب موعــد الحــدث، اتجهــت جمي اقت
مــع بعضهــا بعًضــا، ولــم يعــد مهًمــا معرفــة اإلدارة التــي 
ينتمــي لهــا الموظــف ألننــا نعمــل جميًعــا علــى تحقيــق 

الهدف نفسه في نهاية المطاف«.

التعامل مع كل شخص على 
أنه من كبار الشخصيات

وكان التحــدي الرئيــس للفريــق هــو جعــل كل مشــارك 
وضيــف يشــعر أنــه مــن كبــار الشــخصيات، بــدًءا مــن 
الوصــول إلــى المطــار ولغايــة نهايــة الحــدث. وقــال رئيــس 
قســم التوريــد وتطويــر األعمــال، عبدالرحمــن العســيري: 
»كان جميــع الموظفيــن منهمكيــن فــي المســاعدة فــي 
إنجــاح البرنامــج الــذي يحفــز االقتصــاد الوطنــي، خاصــًة 

في قطاع النفط والغاز«.

تجهيز مركز الظهران للمعارض
واجهــت جهــود تجهيــز المبنــى الســتقبال األمــراء وكبــار 
ــى  ــات عل ــي تحدي ــة العالم ــن قطــاع الطاق الشــخصيات م
ــك قــال غســان الغامــدي، وهــو  مســتوًى يومــي. وحــول ذل
مهنــدس مشــاريع أعلــى فــي فريــق إدارة المشــاريع: »نظــًرا 
لألهميــة الكبــرى للمشــروع والمنتــدى، فقد راقبنــا مراحل 
التطــور، ودرســنا جــداول العمــل، وإدارة الوقــت، والمــوارد 

المتوفرة«.
التعــاون ومراقبــة  تفعيــل  علــى  وأضــاف: »حرصنــا 
التطــور الــذي يتــم احــرازه. واســتخدمنا أدوات إدارة 
المشــاريع التــي تتعلّــق بوضــع الجــداول، وشــراء المــواد، 
ــى ضمــان وصــول كل شــيء فــي الموعــد  مــع الحــرص عل

المحدد«. 
وتكللــت هــذه الجهــود بالنجــاح، علــى الرغم مــن صرامة 
جــدول اإلنجــاز؛ إذ يســتغرق إنجاز مشــروع بهذا المســتوى 
عاًمــا ونصــف العــام بالعــادة. لكــن فريــق أرامكــو الســعودية 

أنجز الموقع الجديد في سبعة أشهر فقط.
المناســبات  الغامــدي، مــن قســم  إبراهيــم  ووصــف 
ــا:  ــد مــن نوعــه«، مضيًف ــه »فري العامــة هــذا المشــروع بأن
»يُعــدُّ هــذا الحــدث فــي غايــة األهمية نظــًرا لحضور ســمو 
أميــر المنطقــة الشــرقية وشــخصيات كبيــرة ورؤســاء 
تنفيذييــن مــن كبــرى الشــركات. هــذه فعاليــة ذات ثقــل 
ــع  ــك تركــزت جمي ــٌم جــًدا، ولذل ــر وهــذا المشــروع مه كبي
األنظــار عليــه. لقــد تعاونــا مــع الجميــع هنــا، وعملنــا جنًبــا 
إلــى جنــب مــع فريــق شــؤون أرامكــو الســعودية واســتطعنا 

دفع هذا المشروع حتى بلغ مرحلة اإلنجاز.«

إدارة الفعاليات
توّلــت مريــم الزيــد مســؤولية إدارة الحــدث وأشــرفت 
علــى التصميــم، والمحتــوى، والتفاصيــل الخاصــة بقاعــة 
المؤتمــر التــي عقــدت فيهــا فعاليــة اكتفاء الرئيســة. وهذه 
هــي المــرة األولــى التــي تتولــى فيهــا المســؤولية عــن 
فعاليــة بهــذا الحجــم الكبيــر، وتعتــرف بأنهــا واجهــت 

غسان الغامدي )يمين(، وإبراهيم الدوسري وبينهما أحد 
موظفي المقاولين أثناء متابعتهما إلحدى مراحل تطوير 

مشروع التحضير لمؤتمر ومعرض اكتفاء ٢٠١٨.

عبداهلل الغامدي

ولء الجهني

شيماء الخالد

بشاير الغامدي

 تصوير:  مصلح الخثعمي،
 ويارا زياد،

 ومؤيد القطان،
وعبداهلل الشمري
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كفريــق  العمــل  ولكــن  العمــل،  فتــرة  طــوال  تحديــات 
ى لتحقيــق  والتعــاون بيــن موظفــي أرامكــو الســعودية أدَّ

النجاح.
وقالــت: »كان التعــاون مــع اإلدارات المختلفــة، خاصــًة 
دائــرة الشــراء ومنظومــة سلســلة اإلمــداد، وهــي الجهــة 
المعنيــة، فــي غايــة السالســة، ومــا كنــا لنحقــق النجــاح 

لوال مساعدتهم لنا طوال الوقت«.
وأشــارت الزيــد إلــى أن ثالثــة فنانيــن ســعوديين شــباب 
واصلــوا العمــل ليــل نهــار للخــروج بعمــل فنــي ضخــم 
لخــادم الحرمين الشــريفين، الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل ســعود، حفظــه اهلل. ويحمــل العمــل عبــارة الملــك 
ــا  ــا ناجًح ــا نموذًج ــون بالدن ــي األول أن تك ــة: »هدف القائل
ورائــًدا فــي العالــم علــى كافــة األصعــدة، وســأعمل معكــم 

على تحقيق ذلك«.
أمــا التصميمــات الداخليــة فــي معــرض الظهــران فهــي 
اكتفــاء وتحمــل ثالثــة  برنامــج  مــن رســالة  مســتوحاة 
للحيــاة،  الباعــث  الضــوء  هــي:  مفاهيميــة  عناصــر 
والتعدديــة، والحركــة، وذلــك فــي إشــارة إلــى التقــدم 
المطــرد الــذي يحققــه اكتفــاء منــذ إطالقــه فــي عــام 

2015م.
ومعظــم المــواد المســتخدمة فــي الديكــورات الداخليــة 
مــن داخــل المملكــة، بــدًءا مــن األثــاث وحتــى المنصــة 
الرئيســة. أمــا الشــركة التــي قّدمــت مفهــوم المنتــدى، 
ونعنــي بهــا شــركة )آد ADD( فهــي شــركة ســعودية ومعظــم 

موظفيها من السعوديين.
الرئيســة شاشــة ضخمــة، وعلــى  المنصــة  وضمــت 
امتــداًدا  يمثــالن  متــًرا   30 بطــول  جناحــان  جانبيهــا 
للشاشــة لعــرض الرســوم اإليضاحيــة عليهمــا. ويتكــون 
الجناحــان المصنوعــان فــي إيطاليــا مــن هيــاكل فوالذيــة 
مغطــاة بأقمشــة خاصة. ويُشــار إلى أن الشــركة اإليطالية 
تعتــزم، بعــد إدراكهــا للفــرص المتاحــة فــي المملكــة، 

إنشــاء مركــز صناعــي فــي المملكــة بالتعــاون مــع شــركة 
آد، وســتقّدم خدماتهــا قريًبــا لمنطقــة الخليــج علــى نطــاق 
أوســع. وهــذا هــو القصــد الفعلــي مــن اكتفــاء، فالبرنامــج 
يحقــق أهدافــه قــواًل وفعــاًل، وخيــر دليــل علــى ذلــك هــذا 

المنتدى.
ــدى والمعــرض لنشــر رســائل برنامــج  ــم المنت وقــد نُظ
ــث  ــر ووســائل الب ــد مــن المناب ــر عدي ــاء الرئيســة عب اكتف
والتواصــل. وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، اســتُخدمت أحــدث 
التقنيــات، بمــا فــي ذلــك أحــد تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، 
الــذي يضــم عديــًدا مــن الخصائــص المصممــة لتوفــر 

لضيوف المنتدى كافة سبل الراحة.

توفير سبل الراحة للضيوف
والء الجهنــي، مــن وحــدة إدارة الفعاليــات، هــي رئيســة 

فريــق عالقــات الضيــوف، المنــوط بــه ضمــان سالســة 
إقامــة المنتــدى، حيــث يولــي منتــدى ومعــرض اكتفــاء 
جميــع  أخــذ  مــع  الضيــوف،  لراحــة  كبيــًرا  اهتماًمــا 
التفاصيــل فــي االعتبــار لضمــان تحقيــق أفضــل مشــاركة 
ممكنــة، بدايــة مــن لحظــة وصولهــم إلــى مطــار الملــك 
فهــد الدولــي بالدمــام، حيــث تــم إنشــاء مســار خــاص 
ــه  ــن توجي ــد م ــي: »نتأك ــت الجهن ــاء«. وقال ــوف »اكتف لضي
ــا عــن  ــن ونبحــث دائًم ــى األشــخاص المعنيي الدعــوات إل
ــدة لدعوتهــم. ونســتهدف  عمــالء جــدد وشــخصيات جدي

هذا العام أكثر من 3000 شخص لحضور المنتدى«.
وشــمل الجمهــور المســتهدف مجموعــة متنوعــة مــن 
ــدًءا مــن  ــف الجنســيات والمؤسســات والشــركات، ب مختل
ــر. وبغــض  ــى الشــركات األصغ ــة إل ــرى شــركات الطاق كب
النظــر عــن مســتوى الضيــوف، فقــد لقــى الجميــع معاملــة 
واحــدة. وأضافــت الجهنــي: »نعامــل كل مــن يحضــر هــذا 
المنتــدى علــى أنــه شــخص مهــم للغايــة؛ فــكل مــن يحضــر 
إلــى هنــا هــو فــي ضيافــة برنامــج اكتفــاء، وضيــف أرامكــو 

السعودية«.

إدارة الحشود
تتولــى بشــاير الغامــدي قيــادة إدارة الحشــود، التــي 
راحــة ضيــوف  لضمــان  آخــر  أساًســا  عنصــًرا  تمثــل 
المنتــدى. وتعليًقــا علــى هــذا الــدور قالــت الغامــدي: 
»مهمتنــا هنــا هــي اســتقبال المرشــدين وتدريبهــم علــى 
ــى نقــاط  ــم تدريــب مكثــف لهــم عل خدمــة العمــالء وتقدي
محــددة فــي مجــاالت إدارة الحشــود مــن أجــل منتــدى 

اكتفاء«.
وأّكــدت  الغامــدي علــى التعــاون الوثيــق مــع رجــال 
األمــن الصناعــي وغيرهــم مــن األشــخاص المعنييــن فيمــا 
يتعلــق بــإدارة الحشــود. ويتكــون فريــق إدارة الحشــود مــن 

يعود الفضل في 
إنجاز التحضيرات 

ملنتدى ومعرض 
»اكتفاء« إلى 

موظفي الشركة 
الذين حققوا نجاًحا غير 

مسبوق بهذا الشأن

يقول محمد العتيبي )يمين( إن توفير األمن خارج مرافق 
الشركة يمثل بحد ذاته تحدًيا لموظفي دائرة أعمال األمن 

الصناعي التي تؤدي دوًرا محورًيا في نجاح أي فعالية 
تنظمها أرامكو السعودية.

25 شــخًصا ويشــرف علــى مــا يتراوح بين 40 و50 مرشــًدا 
موزعيــن داخــل مــكان المنتــدى وخارجــه. وقــد عمل بعض 
المرشــدين بشــكل خــاص علــى إدارة الحشــود، فيمــا 
تواجــد آخــرون فــي مكاتــب التســجيل ومناطــق اســتقبال 

الزوار.

األمن
تــؤدي دائــرة أعمــال األمــن الصناعــي دوًرا محورًيــا فــي 
نجــاح أي فعاليــة تُنظمهــا أرامكــو الســعودية. ويملــك 
محمــد جــزاء العتيبــي، الموظــف فــي هــذه الدائــرة، فــي 
رصيــده 30 عاًمــا مــن الخبــرة وال يــزال يتمتــع بــروح 
التحــدي فــي مواجهــة التحديــات التــي تضعهــا أمامــه 

الفعاليات المقامة خارج مرافق أرامكو السعودية.
وأوضــح العتيبــي قائــاًل: »بدأنــا العمــل هنــا منــذ نهايــة 
أكتوبــر بهــدف توفيــر التغطيــة وتلبيــة المتطلبــات األمنيــة 
ــات مركــز  ــة، ومتطلب ــرات المراقب ــل كامي فــي الموقــع، مث

القيادة، وأي متطلبات قد نحتاجها خالل الفعالية«.
ويُعــدُّ التخطيــط المبكــر وتحديــث متطلبــات الموقــع 
بشــكل يومــي مــن األمــور الضروريــة لضمــان أمن وســالمة 
ن مــن 40  الفعاليــة. وقــد عمــل خــالل المنتــدى فريــق مكــوَّ
رجــاًل مــن رجــال األمــن الصناعــي، كمــا أقيمــت نقــاط 
تفتيــش أمنيــة ونقــاط فــرز قبــل معــرض الظهــران لضمان 
أن جميــع القادميــن مدعــوون أو لديهــم دعــوة عبــر البريــد 

اإللكتروني.
وكان التعــاون الوثيــق مــع قــوات األمــن المحليــة مطلوًبــا 
أيًضــا نظــًرا لعــدد الضيــوف الهائــل. لكــن العتيبــي اعتبــر 
هــذه التحديــات إيجابيــة لفريقــه. وأضــاف قائــاًل »إننــا 
نحــب خــوض التحديــات لضمــان اســتمرار إنجــاز مهماتنــا 
باحترافيــة، ولضمــان كفايــة تدريبنــا لمواجهــة جميــع 
التحديــات التــي نواجههــا ومــن ثــم حلهــا، ال ســيما أن 
توفيــر األمــن خــارج مرافــق الشــركة بحــد ذاتــه يمثــل 

تحدًيا لنا«.

مركز االتصال واملحتوى
شــاركت شــيماء الخالــد، مــن شــؤون أرامكــو الســعودية، 
للمــرة األولــى فــي منتــدى هــذا العــام. وهــي مســؤولة عــن 
مركــز االتصــال والمحتــوى الخــاص بالمنتــدى والمعــرض، 
حيــث انتهــزت هــذه الفرصــة للتعــاون بــكل مــا أوتيــت مــن 

قوة مع فريق مخضرم في تنظيم الفعاليات.
وعمــا يقصــد بالمحتــوى قالــت الخالــد: »المحتــوى هــو 
بالمنتــدى  الخاصــة  المــواد  بجميــع  المتعلــق  الجــزء 
ــن دورنــا توفيــر الكتيبــات، وجميــع  والمعــرض، ويتضمَّ
اإلعالنــات التــي تظهــر علــى الشاشــة، والنــص الــذي 
م الفعاليــة، والخطابــات، ومــا إلــى ذلــك. كمــا  يلقيــه مقــدَّ
ــوى  ــع مــواد المحت ــر جمي ــا توفي ــن مســؤوليتنا أيًض تتضمَّ
ــة  ــى الســير الذاتي ــة إل ــدوات، باإلضاف ــورش العمــل والن ل

للمتحدثين«.
وتمتــد ســاعات عمــل المركــز مــن الســاعة الثامنــة  
عــن  لإلجابــة  مســاًء  الثامنــة  الســاعة  حتــى  صباًحــا 
استفســارات الضيــوف حــول مواعيــد الفعاليــات، وجــدول 
ــع  ــدى، والتســجيل فــي ورشــة العمــل، وجمي أعمــال المنت

الخدمات اللوجستية األخرى التي يقّدمها المنتدى.
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من ضمن أهدافه تعزيز دور الشركات الصغيرة واملتوسطة:

قصص نجاح شركاء »اكتفاء« في رفع ِنَسب التوطين والتدريب

الظهـران - يعمل برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية 
لقطـاع التوريـد »اكتفـاء« علـى تعزيـز دور الشـركات الصغيـرة 
والمتوسـطة، التـي تُعد عصـب االقتصادات المزدهـرة في كل 
مـكان بوصفهـا المقّومـات الديناميكيـة لالبتـكار والتنافـس. 
ويُسـهم البرنامـج فـي مسـاعدة األعمـال الصغيـرة علـى النمـو 
واالسـتفادة مـن إسـهاماتها الحيويـة، بمـا يتوافـق مـع أهـداف 
رؤيـة المملكـة 2030 الراميـة إلـى رفـع نسـبة إسـهام هـذا 

القطاع في إجمالي اإلنتاج المحلي إلى 35 %.
وتشـارك حالًيـا فـي برنامـج اكتفـاء أكثـر مـن 400 شـركة، 
تعمـل فـي توريد 24 سـلعة، وخـالل األعـوام األربعـة الماضية، 
دخلـت شـركات كبـرى وأخـرى صغيـرة ومتوسـطة فـي شـراكة 
مـع أرامكو السـعودية مـن أجل بناء قطاع للطاقـة في المملكة 
يتمّتع بتنافسـية عالمية، وقّدمت بعض تلك الشـركات تجارب 
ناجحـة فـي خدمـة توطيـن المحتوى المحلـي وتطويـر الموارد 

البشرية السعودية.

»بيكر هيوز جي إي« و80 
عاًما في خدمة اململكة

يمتـد وجود شـركة بيكر هيـوز التابعة لجنـرال إلكتريك في 
المملكة ألكثر من 80 عاًما، حيث بدأت مسيرتها في المملكة 
أثنـاء حفـر بئـر الدمـام رقـم 7 أو بئـر الخيـر فـي عـام 1938م. 
ولتعزيـز اإلمكانـات والقـدرات المحليـة يوجـد لـدى الشـركة 
أكثـر مـن عشـر منشـآت فـي مجـاالت التصنيـع، والتجميـع، 

والصيانة، والبحث والتطوير. 
وللشـركة عديـد مـن المنشـآت الحيويـة فـي المملكـة، مـن 
بينها: منشأة لصناعة رؤوس الحفر تصّدر منتجاتها إلى أكثر 
مـن 40 دولـة، وحققت إنجاًزا غير مسـبوق هـذا العام بتصنيع 
عشـرة آالف رأس حفـر فـي المملكـة منـذ عـام 2011م، وكذلك 
منشـأة تصنيـع معـدات التحكـم بالضغـط التـي تُعـد مـن أكبـر 
منشـآت الشـركة عالمًيـا، ومركـز الظهـران العالمـي للتقنيـة 
الواقـع فـي شـركة وادي الظهـران للتقنيـة، الـذي يعمـل علـى 

أكثر من 15 مشروًعا لألبحاث والتطوير.
ويعمـل لـدى الشـركة فـي المملكـة حالًيـا أكثـر مـن 2700 
موظـف، منهـم أكثـر مـن 1500 موظـف سـعودي، وتعمـل 36 % 
مـن اإلنـاث فـي الشـركة فـي مجـاالت العلـوم والهندسـة. كمـا 
تحرص الشـركة على بناء سلسـلة توريد قوية في المملكة، إذ 
تعمـل اليـوم مـع أكثـر مـن 1350 مـورًدا محلًيـا، وتنفـق أكثـر من 

300 مليون دوالر سنوًيا على موردين محليين.
التـزام  مجـرد  مـن  أكثـر  الشـركة  فـي  التوطيـن  ويُعـد 
بمستهدفات محلية، حيث تعمل على خلق روابط في مختلف 
نواحـي االقتصـاد المحلـي مـن خالل نقـل التقنية والمهـارات، 

وخلـق فـرص عمـل محليـة وعالميـة، وتحقيـق القيمـة فـي القافلة األسبوعية
قطاعـات التوريد المحلي السـعودي، وتطويـر قاعدة التصنيع 

المحلية.
وتأكيـًدا علـى التزام الشـركة برؤية المملكـة 2030 وبرنامج 
اكتفاء، فقد طورت إسـتراتيجيتها في المملكة لالسـتثمار في 
مشـاريع مهمـة مثـل مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة، ومدينـة 

الجبيل الصناعية، والمدينة الصناعية الثانية بالدمام.

»شلمبرجير«.. قفزة في إدارة 
املحتوى املحّلي

 قّدمـت شـركة شـلمبرجير، المـوّرد الرئيس لتقنيـات النفط 
الخـام والغـاز فـي العالـم، تجربـة مهمـة فـي تعزيـز المحتـوى 
المحلّـي فـي المملكـة، وأسـهم برنامـج »اكتفاء« فـي خلق قفزة 
نوعيـة ألعمال الشـركة فـي إدارة ذلـك المحتـوى، حيث ترتكز 
مضاعفـة  علـى  اكتفـاء  برنامـج  مـع  تنسـجم  التـي  خطتهـا 
المشتريات المحلية بحلول 2021م، والوصول لنسبة 70 % في 
توطيـن الوظائـف بحلـول 2020م، وزيادة الصناعـات المحلية، 

والبدء في التصدير. 
وقـد نجحـت الشـركة خـالل الفتـرة مـن 2015م إلـى 2017م 
في توظيف نحو 470 سـعودًيا وسـعودية في وظائف هندسـية 
وإداريـة، إلـى جانـب توظيـف أكثر مـن 260 سـعودًيا وسـعودية 

في الربع األول من 2018م.
وفـي إطـار توّسـع أعمالهـا وفًقـا لمتطلبـات »اكتفـاء«، فقـد 
السـوق  مـن  لشـلمبرجير  المحليـة  المشـتريات  تجـاوزت 
السـعودية فـي عـام 2017م أكثر من 37 % مـن إجمالي مبيعاتها 

للفترة نفسها.
 وتخطط الشـركة إلضافة صناعات جديدة تدعم المحتوى 
المحلي، إذ استأجرت مساحة 500 ألف متر مربع في مدينة 
الملـك سـلمان للطاقـة لبنـاء مجمـع صناعـات يخـدم السـوق 
المحليـة واإلقليميـة. وبـدأ العمـل فـي بنـاء المجمـع مطلـع 
2018م، ويتوقـع أن تنتهـي المرحلـة الثانيـة منـه أواخـر 2019م 
تبنـي  المملكـة  فـي  أول شـركة  ومعهـا سـتكون شـلمبرجير 

منّصات الحفر محلًيا. 

»الحفر العربية« تحصد جوائز »اكتفاء«
تعكـس شـركة الحفـر العربيـة، التـي تأسسـت عـام 1964م، 
جانًبـا آخـر مـن حيويـة برنامـج »اكتفـاء« فـي إثـراء التوطيـن 
وتعزيـز المحتـوى المحلـي، فـي مجـال التنقيـب عـن النفـط 
الخـام والغـاز فـي الميـاه وعلـى اليابسـة، حيـث تبّنـت منـذ 

نشـأتها إسـتراتيجيًة خالقـة فيمـا يخـص التوطيـن والسـعودة 
والتدريـب، ارتكـزت علـى عـدة محـاور هـي: التوظيـف النوعي 
وتدريـب وتأهيـل القـوى العاملـة الناشـئة، وتدريـب القـوى 
العاملـة علـى رأس العمـل، والمحافظـة علـى الكـوادر الوطنيـة 

المؤهلة.
للعاميـن  اكتفـاء  جائـزة  علـى  الشـركة  حصـول  ورغـم 
تقديـر  مجـال  فـي  منشـأة  كأفضـل  2016م  ( الماضييـن 
الموظفين( و)2017م كأفضل منشأة في مجال تدريب وتطوير 
العامليـن(، إال أنـه ال سـقف لطموحاتهـا فـي هـذا المجـال، إذ 
تسـتهدف في العـام 2021م تحقيق النسـب الطموحة للبرنامج 

في التوطين والتدريب والتوريد. 
وقـد بلـغ عـدد األيـدي الوطنيـة التـي تـم اسـتقطابها للعمل 
2400 مواطـن. أمـا  2015م نحـو  العـام  لـدى الشـركة منـذ 
المتدّربـون المتوقـع تخرجهـم مـن برامـج التدريـب المتنّوعـة 

لدى الشركة فيبلغ عددهم 450 متدرًبا.
وفيمـا يتعلـق بنسـبة مشـتريات شـركة الحفـر العربيـة مـن 
السـوق المحلية من إجمالي المشـتريات، فقد بلغت 72 % في 

عام 2017م، بعد أن كانت 42 % في عام 2014م.

»أزر« تتوّسع في توطين 
خدمات نفطية نوعية

بدعـم مـن مركـز أرامكو السـعودية لريـادة األعمـال )واعد( 
تتطلع شركة أزر للتقنيات ألن تكون أحد ركائز صناعة النفط 
الخدمـات  لتوطيـن وتصديـر  ًفا  السـعودي، ونموذًجـا مشـرِّ
والصناعات ذات التقنية العالية. وهي تُعد أول شركة سعودية 

في مجال فحص أعماق آبار النفط والمياه. 
وقـد حظيـت هـذه الشـركة بدعـم كبيـر مـن برنامـج اكتفاء، 
الـذي أسـهم في خلق البيئة المحفزة للشـركات الكبرى للعمل 
والتعـاون مع الشـركات الناشـئة، مـا مّكنها مـن تقديم خدمات 
ذات قيمـة مضافـة لتلـك الشـركات إضافـة إلـى فتـح المجـال 

لفرص التدريب لموظفيها.
وتتجه شركة أزر، بخططها التي تنسجم مع البرنامج حتى 
عـام 2021م، إلـى التوّسـع فـي توطيـن أنشـطتها ومشـترياتها 
التـي يتـم توريـد 65 % منهـا مـن مصـادر محليـة، إضافـة إلـى 
تحقيـق تنّوع أكثر في خدماتها لفحـص أعماق اآلبار وتصدير 
فـرص  مئـات  المجـاورة، وخلـق  الخدمـات لألسـواق  هـذه 

التوظيف والتدريب للكوادر السعودية.
ورغـم أن الشـركة مازالـت فـي مرحلـة التأسـيس إال أنهـا 
حققـت نسـبة سـعودة 70 % موزعـة علـى جميـع الوظائـف فـي 
مجـال فحـص آبـار النفط. كما تـم أيًضا تقديم أكثـر من 900 
سـاعة تدريـب لموظفيهـا فـي معاهـد ومراكـز تدريـب معتمدة 
باإلضافـة إلـى برامجهـا للتدريـب الداخلـي، والتدريـب علـى 

رأس العمل. 

»إنوسوفت« وريادية التحّول الرقمي
تقـّدم تجربـة شـركة البرمجيـات المبتكـرة »إنوسـوفت« مـع 
برنامـج اكتفـاء نموذًجـا مثالًيـا لتطويـر األعمـال الرياديـة، 
والدخـول فـي المجـال التقنـي والحيـوي يثـري مبـدأ التنـّوع 
االقتصـادي، واإلسـهام الفاعـل في تقديم حلـول تقنية مبتكرة 

ومتخصصة.
2011م،  مطلـع  السـعودية  الشـركة  هـذه  تأسسـت  وقـد 
كمنظومـة فكريـة وبحثيـة وتطويريـة مـن أجـل تقديـم الحلـول 
تواجـه قطاعـات  التـي  التحديـات  ألكبـر  المبتكـرة  التقنيـة 
األعمـال والسـوق المحلـي السـعودية. ومـع اإلرادة والعزيمـة 
سـرعان مـا انطلقـت بدعـم برنامـج مركـز أرامكـو السـعودية 
لريـادة األعمـال )واعـد(، إذ إنهـا ثامـن منشـأة يمّولهـا المركـز، 
2014م جائـزة الدكتـور غـازي القصيبـي  لتحصـد فـي عـام 
ألفضـل منشـأة واعـدة فـي قطـاع خدمـات األعمـال. كمـا تـم 
تصنيفها ضمن أفضل 100 منشأة ريادية إبداعية في المملكة 
مـن قبـل »فوربـس«، وحصلـت علـى جائـزة اكتفـاء مـن أرامكـو 

السعودية ألفضل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2017م.
وتخطط »إنوسـوفت« للتوّسع واإلسهام في التحّول الرقمي 
كوادرهـا  باالعتمـاد علـى  أكبـر،  المحلـي بصـورة  واإلنتـاج 
الوطنيـة فـي إطـار جهودهـا لتعزيـز التوطيـن، إذ إن 80 % مـن 
فريقهـا العامـل مـن الموظفيـن السـعوديين، كمـا أنهـا تقـّدم 
سـنوًيا برنامًجـا لتدريـب وتطويـر مهـارات طـالب الجامعـات 

ضمن برنامجها المخصص للتدريب اإلداري والمهني.
وتبلغ نسـبة مشـتريات الشـركة من السـوق السـعودية 85 % 
الخدمـات  مـن  مزيـد  وتخطـط إلضافـة  احتياجاتهـا.  مـن 
والمنتجـات الجديـدة فـي السـوق المحليـة خـالل السـنوات 
المقبلـة، متضمنـة حلـول التحـوُّل الرقمـي. كمـا تعمـل حالّيـا 

على تصدير نسبة تصل إلى 5 % من منتجاتها وخدماتها.

في إطار توّسع أعمالها 
وفًقا ملتطلبات »اكتفاء« 
فقد تجاوزت املشتريات 

املحلية لـ»شلمبرجير« من 
السوق السعودية في عام 
2017م أكثر من 37 % من 

إجمالي مبيعاتها للفترة 
نفسها
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تخرجي دفعة جديدة من املعهد التقني السعودي 
لخدمات البترول برعاية أرامكو السعودية

الدمـام - احتفـل المعهـد التقنـي السـعودي لخدمـات 
البتـرول يـوم الخميس 14 ربيـع األول 1440 هـ )22 نوفمبر 
2018 م(، بتخريـج طـالب الدفعـة التاسـعة البالـغ عددهـم 
1212 خريًجـا، بدرجـة الدبلـوم، بحضـور معالي المستشـار 
والثـروة  والصناعـة  الطاقـة  بـوزارة  الشـركات  لشـؤون 
المعدنية األسـتاذ عبدالرحمـن عبدالكريم، ورئيس كليات 
فهـد  الدكتـور  المعهـد،  أمنـاء  مجلـس  عضـو  التميـز 
التويجـري، ونائـب الرئيـس لشـؤون أرامكـو السـعودية، 
للمـوارد  التنفيـذي  والمديـر  الجامـع،  نبيـل  األسـتاذ 
البشـرية، األسـتاذ نبيل الدبل، وعدد من ممثلي الشـركات 
المعهـد  مقـر  فـي  وذلـك  للمعهـد،  والراعيـة  الداعمـة 
بالدمـام، حيـث تـم تكريـم أرامكـو السـعودية علـى رعايتها 

للمعهد وخريجيه.
وهنـأ المديـر التنفيذي للمعهد األسـتاذ بسـام البخاري 
جهـود  مـن  قّدمـوه  مـا  علـى  مثنًيـا  الخريجيـن،  الطلبـة 
أسـهمت فـي تحقيـق اإلنجـاز واألداء المميـز، متمنًيـا لهـم 
التوفيـق والسـداد فـي مشـوارهم العملي والمهنـي وخدمة 
الوطن في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأضـاف أن المعهـد يحتفـي بتخريـج 1212 طالًبـا مـن واس
الدفعـة التاسـعة لدرجـة الدبلـوم، إلـى جانـب 131 خريًجـا 
الذكـرى  مـع  بالتزامـن  السـعودية،  أرامكـو  برنامـج  مـن 
العاشـرة لتأسـيس المعهـد، الفًتـا إلـى أن هـذه الدفعـة 
والدفعـات السـابقة مـن الطلبـة الخريجيـن تمثل انعكاًسـا 
واضًحا لإلسـتراتيجية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 
فـي تنمية الشـباب السـعودي، ودعمهم لتلبيـة احتياجاتهم 
حياتهـم  علـى  اإليجابـي  والتأثيـر  تطلعاتهـم  وتحقيـق 
االجتماعيـة، حيـث يُعـد المعهـد أحـد المؤثـرات الرئيسـة 
التـي تسـهم في إعـداد جيل من الشـباب يملك قـوة عاملة 
مؤهلـة، مشـيًرا إلـى أن المعهـد قـام بتخريـج أكثـر مـن 
6000 متـدّرب فـي قطـاع الطاقـة والبترول منذ تأسيسـه، 
وأن إجمالـي االسـتثمار في المعهد بلـغ أكثر من 2.1 مليار 

ريال سعودي.
وتضمـن الحفـل عرًضـا مرئًيـا عـن المعهـد وخدماتـه 
وأنشـطته، وتكريـم الفائزيـن بمسـابقة المعهـد للمهـارات 
2018، وتكريـم الخريجيـن المتميزيـن والمتفوقين، إضافة 
إلـى تكريـم الشـركات الراعيـة والداعمـة للمعهـد التقنـي 
بمسـيرة  الحفـل  واختُتـم  البتـرول.  السـعودي لخدمـات 

م درع تكريم أرامكو السعودية خالل حفل تخريج الدفعة التاسعة لطالب المعهد السعودي التقني للبترول، الطلبة الخريجين والتقاط الصور التذكارية. نبيل الجامع يتسلَّ
ويبدو في منتصف الصورة عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، وإلى اليسار بسام البخاري.    تصوير: عبدالعزيز المعيويد

احتفااًل بيوم املانغروف العاملي 

حملة بيئية لرفع مستوى الوعي بأهمية أشجار 
املانغروف في الجعيمة

الجعيمـة - نّظمـت إدارة تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي 
فـي الجعيمـة بالتعاون مـع إدارة حماية البيئـة احتفااًل بيوم 
المانغـروف، مؤخـًرا، وسـلَّطت اإلدارتان خـالل هذا الحفل 
الضـوء علـى جهـود أرامكـو السـعودية فـي إعـادة زراعـة 
غابـات المانغـروف التـي تُعـد صديقـًة للبيئـة. ويهـدف يـوم 
أشـجار  بأهميـة  الوعـي  رفـع مسـتوى  إلـى  المانغـروف 
المانغـروف فـي حمايـة تنـوُّع البيئـة البحريـة والسـاحلية، 
والمحافظـة علـى تكاثـر الكائنـات البحريـة، وفصـل ثانـي 

أكسيد الكربون واحتجازه وتخزينه )الكربون األزرق(.
فـي  الطبيعـي  الغـاز  سـوائل  تجزئـة  إدارة  وتتضافـر 
الجعيمـة جهودهـا مـع إدارة حماية البيئة لزراعـة 100 ألف 
شـجرة مانغـروف، وذلـك إسـهاًما منهما فـي الوفـاء بالتزام 

الشـركة بإحيـاء موائـل المانغـروف فـي المنطقة الشـرقية، رون لوفالند
السـيما وأن أكثـر مـن 90 % مـن أشـجار المانغـروف علـى 
طـول سـاحل الخليـج العربـي للمملكـة قـد اندثـرت بسـبب 
التنميـة السـاحلية، فيمـا تقـع النسـبة المتبقيـة التـي تمثـل 
10 % مـن أشـجار المانغـروف داخـل المناطـق التـي تـزاول 

فيها أرامكو السعودية أعمالها.

رعاية دؤوبة
تأتـي مبـادرة إدارة تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي 
الجعيمة لزراعة أشجار المانغروف تعزيًزا لبرنامج أرامكو 
السـعودية لزراعـة أشـجار المانغـروف والمحافظـة عليهـا 
الذي أطلقته إدارة حماية البيئة، وقد أثمر عن زراعة أكثر 
من مليوني شـجرة مانغـروف حتى الوقـت الحالي. ويهدف 
البرنامـج إلـى حمايـة موائـل أشـجار المانغـروف الحاليـة 
التـي تقع داخـل المناطق التي تزاول فيها الشـركة أعمالها 
وإحيائهـا فـي المناطق التـي اندثرت فيها مـن خالل غرس 

شتالت المانغروف على نطاق واسع في تلك المناطق.

وقـد تكللـت جهـود البرنامـج بالنجـاح، وذلـك بإنشـاء 
محميـة بيئيـة ألشـجار المانغـروف علـى مسـاحة 64 كلـم2 
فـي خليـج رحيمـة؛ لحماية إحـدى أقدم غابـات المانغروف 
فـي المنطقـة الشـرقية، وزراعـة أكثـر مـن مليونـي ومائتـي 
ألـف شـتلة مانغـروف علـى طـول سـاحل الخليـج العربـي. 
وتعكـف حالًيـا إدارة حمايـة البيئـة بالشـراكة مـع قسـم 
خدمـات األحيـاء السـكنية فـي منطقـة األعمـال الشـمالية 
علـى االنتهـاء مـن المحميـة البيئيـة ألشـجار المانغـروف 
وتعزيز الوعي بأشجار المانغروف وأهميتها للمملكة. ومن 
المقـرر أن تشـتمل المحميـة البيئيـة علـى مركـز للـزوار، 
ومعمـل بحري، وممشـى خشـبي تظللُـه أشـجار المانغروف 
المنغـروف  لبيئـة  ُمحاكيـة  بيئـة  لخلـق  الجانبيـن  مـن 

الحقيقية.
فـي  الطبيعـي  الغـاز  سـوائل  تجزئـة  إدارة  وتحـرص 

الجعيمـة، بالتعـاون مـع إدارة حمايـة البيئـة، علـى تنظيـم 
فعالية خاصة في المحمية البيئية ألشجار المانغروف في 
شـهر نوفمبـر مـن كل عـام منـذ عـام 2017م؛ لتعزيـز الوعـي 
بأشـجار المانغـروف، إذ تدعـو اإلدارتـان موظفـي الشـركة 
وأفـراد أسـرهم للمشـاركة فـي غـرس شـتالت المانغـروف 

واالستمتاع بمشاهدة عالمها عن كثب. 
وقـد تكللـت هـذه الفعاليـة بالنجـاح هـذا العـام بفضـل 
مشـاركة الموظفيـن وأبنائهـم فـي هـذه المناسـبة السـنوية، 
وأبـدى الجميـع شـغًفا بمعرفـة مزيـد مـن المعلومـات عـن 
أشـجار المانغـروف وزراعـة شـتالت المانغـروف ألول مـرة 
فـي حياتهـم. وسـيكون هـؤالء األطفـال حمـاة البيئـة فـي 
المحافظـة علـى  المسـتقبل، وسـيأخذون علـى عاتقهـم 
أشـجار المنغـروف وإحيـاء بيئتهـا الطبيعيـة فـي المنطقـة 

الشرقية.

تصوير: محمد آل ابن الشيخ
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صحة جلدك من غذائك
كوادر طبية

صحتك

التاريخ العملي
•  يونيو 2018م - حتى اآلن: مدير خدمات الموارد 
البشرية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  

•  مايو  2017م - يونيو 2018م: مدير استقطاب 
المواهب في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي  

•  أكتوبر 2016م - مايو 2017م: شريك أعمال 
للموارد البشرية في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي  
•  يونيو 2016م - أكتوبر 2016م: مدير إدارة 

المعارين في شركة صدارة  
•  مارس 2016م - أكتوبر 2016م: العالقات 

الصناعية - مدير مكتب نائب الرئيس
•  نوفمبر 2015م - مارس 2016م: مدير التوظيف 

في شركة صدارة 
•  يناير 2014م - نوفمبر 2015م: مستشار الموارد 

البشرية في شركة صدارة
•  2013م - يناير 2014م: محلل توظيف في شركة 

تصنيع
•  يناير 2012م- أبريل 2013م: ممثل اإلدارة في 

شركة خدمات الغاز العربية 

التعليم
•  درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

غريفيث ، أستراليا
•  شهادة شريك معتمد في األعمال اإلستراتيجية 

للموارد البشرية من معهد هيومان كابيتال.
•  إستراتيجي معتمد في استقطاب المواهب من 

معهد هيومان كابيتال.
•  شهادة مهني معتمد في الموارد البشرية العالمية 

من معهد اتش ار سيرتيفيكيشن.

اقتباس
»أكثر ما أستمتع به في وظيفتي هو أن أضمن 

توظيف القوى البشرية التي يحتاجها مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي من خالل وضع األفراد 

المؤهلين في المناصب المناسبة. بهذه الطريقة، 
يزدهر مركزنا وموظفوه«.

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

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

ابق على تواصل دائم مع مركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي 

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

االجتماعي التالية لكي تظل على اطالع 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(

 Inquiries@JHAH.com :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
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 والحالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

أحمد الصالح 
مدير خدمات الموارد البشرية في مركز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي

-  تشـكل الفواكـه والخضراوات والخبز نسـبة كبيـرة من الطعام المهـدور. ومن المهم 
أن تتأكـد دائًمـا من تاريخـي إنتاج المادة وانتهاء صالحيتها قبل شـرائها، مع التنبه 

لشكلها الخارجي.

-  عندمـا تريـد التسـوق لشـراء الطعـام، ضـع مسـبًقا قائمـة بالمـواد التـي تحتاجهـا 
لتجنـب اإلفـراط فـي الشـراء. وال تتسـّوق وأنـت جائـع، ألن األمـر سـينتهي بـك مـع 
مشـتريات ال تحتاجهـا فعلًيـا، وتجنـب أيًضـا التسـّوق خـالل فتـرة الخصومـات 
الفواكـه  مـن  كبيـرة  أكياًسـا  أو  قـد تشـتري صناديـق  باألطعمـة ألنـك  الخاصـة 

والخضراوات والخبز لست بحاجة لها.

-  اطبـخ الكميـة التـي تحتاجهـا فعلًيـا مـن الطعـام، وتجنـب وضـع كميـات كبيـرة مـن 
الطعـام فـي صحنـك. واألفضـل أن تسـتعمل الصحـون واألكـواب الصغيـرة لتتجنـب 

اإلفراط في تناول الطعام وتقلل ترك البقايا. 

-  احتفـظ ببواقـي الطعـام فـي الثالجة، وضـع عالمة عليه مـع التاريخ وحـاول تناولها 
خالل ثالثة أيام.

-  تجنـب اإلفـراط فـي تخزيـن الطعـام فـي الثالجة لكي تسـمح بجريـان الهـواء البارد 
في داخلها، واستعمل األطعمة المخزونة حسب أقدمية تخزينها.

كيف تتسوق لطعامك؟

للتغذيــة المناســبة المتوازنــة التــي تحتــوي علــى جميــع 
المــواد المغذيــة التــي يحتاجهــا الجلــد والجســم دور كبيــر في 
تحســين شــكل الفــرد والمحافظــة علــى نضــارة وإشــراقة 
جلــده. ولتحقيــق هــذا الهــدف الــذي يســعى إليــه الجميــع، 
هــذه بعــض النصائــح عــن أهميــة التغذيــة الجيــدة للمحافظــة 

على بشرة صحية.

أهمية مضادات األكسدة
أمــراض كثيــرة  تســتطيع مضــادات األكســدة مكافحــة 
وتقليــل آثــار التقــدم فــي الســن علــى الجلــد والمحافظــة علــى 
صحــة ونضــارة الجســم والجلــد وشــبابه أطــول فتــرة ممكنــة. 
 Free(  وهــي تعمــل علــى تعطيــل مفعــول الجــذور الحــرة
Radicals( التــي تتلــف الجلــد وتــؤدي إلــى ظهــور التجاعيــد 
وآثــار التقــدم فــي العمــر عليــه. وتتواجــد مضــادات األكســدة 
غيــر  والمكســرات  والخضــراوات،  الفواكــه  فــي  بكثــرة 
المملحــة، والشــاي األخضــر والبــذور وســمك الســالمون. 
ويُعــد الحمــض الدهنــي أوميغــا 3 مضــاًدا لألكســدة أيًضــا 
فهــو يحفــز نضــارة الجلــد، ويوجــد بكثــرة فــي الجــوز واللــوز 

واألفوكادو والتونا والسالمون. 

أهمية السلينيوم
التــي  المهمــة  المغذيــة  المــواد  أحــد  هــو  الســيلينيوم 
تســاعد فــي وقايــة الجلــد مــن التلــف الناجــم عــن أشــعة 
الشــمس، ويكافــح ظهــور التجاعيــد مــن خــالل تقليــل آثــار 
الجــذور الحــرة علــى الجلــد، ويكثــر فــي المأكــوالت البحريــة 

والفواكــه والخضــراوات ومنتجــات األلبــان  )ويفضــل منهــا 
الكاملــة  الدســم( والحبــوب  الدســم وقليــل  مــن  الخالــي 

والدجاج المنزوع الجلد. 
يُغــذي »البيتــا كاروتيــن« الجلــد ويعالجــه ويجعــل  كمــا 
مظهــره صحًيــا، وتكثــر هــذه المــادة المغذية فــي الخضراوات 

الخضراء الورقية والجزر.

أهمية البروتين
 يُمــد البروتيــن الجلــد بالمــواد المغذيــة التــي يحتاجهــا 
لصنــع الكوالجيــن الــذي يحافــظ علــى صحــة ونعومــة الجلــد 
ويدعــم قدرتــه علــى إصــالح نفســه ذاتًيــا. ويكثــر البروتين في 
المأكــوالت البحريــة، والدجــاج واللحــوم ومنتجــات األلبــان، 
والبيــض والبقوليــات المجففــة، كالفــول والعــدس. ويوصــى 
بتنــاول البروتيــن الموجــود فــي منتجــات األلبــان قليلــة الدســم 
أو الخاليــة منــه وفــي الدجــاج المنــزوع الجلــد واللحــم األحمر 

الخالي من الدهون.

أهمية السوائل 
للصحــة،  المفيــدة  الســوائل  مــن  كثيــرة  أنــواع  هنــاك 
كالحســاء قليــل الدســم وعصائــر الفاكهــة غيــر المحــالة 
وعصائــر الخضــراوات والمــاء، وكلهــا تحمــي الجلــد مــن 
ــا. وعــدم شــرب كميــات كافيــة  الجفــاف وتبقيــه نضــًرا ورطًب
مــن الســوائل يــؤدي إلــى أضــرار كبيــرة بأعضــاء الجســم، 
ومنهــا الجلــد. أمــا المشــروبات الحاويــة علــى الكافييــن  
)كالقهــوة والشــاي والكــوال(  فــال تُســهم أبــًدا فــي ترطيــب 

الجلــد أو تحمــي الجســم مــن الجفــاف، بــل علــى العكــس، 
فاإلكثــار منهــا يــؤدي إلــى نضــوب الســوائل، كالمــاء، مــن 
الجســم. وتُســهم الســوائل الصحيــة فــي توزيــع مضــادات 
ــص  ــة وتســاعد فــي التخل األكســدة فــي أعضــاء الجســم كاف

من الجذور الحرة.

أهمية الفيتامينات
تُســهم الفيتامينــات »أ«، و»ب«، و»ج«، و»د«، و»هـــ« فــي 
تعزيــز صحــة الجســم وإصــالح الجلــد المتضــرر وحمايتــه من 
اآلثــار الضــارة للشــمس. كمــا تســاعد أيًضــا فــي تعطيــل 
مفعــول الجــذور الحــرة  التــي تتلــف الجلــد وتــؤدي إلــى ظهــور 
بالفيتامينــات  التجاعيــد. وتنــاول وجبــات متوازنــة غنيــة 
والبروتينــات التــي تُمــد الجســم بمــا يحتاجــه مــن التغذيــة 
يُســهم فــي المحافظــة علــى صحــة الجســم وإصــالح وتجديــد 

البشرة.

أهمية النوم
يحتــاج الجســم مــا بيــن ســبع إلــى ثمانــي ســاعات مــن النوم 
يومًيــا، وهــذه الفتــرة كافيــة لتجديــد خاليــا الجلــد وإصالحه، 
هــذا فضــاًل عــن فوائــد النــوم للمحافظــة علــى صحــة الدمــاغ 

والجسم.

نصائح صحية أخرى
ــد  ــف الجل ــو يُتل ــي والســلبي(، فه ــن )اإليجاب ــب التدخي •  تجن
ويعّجــل مــن شــيخوخته ألنــه يقلــل مــن تدفــق الــدم إلــى 

الجلد.
•  احــِم جلــدك مــن التلــوث ومــن التعــرض ألشــعة الشــمس 
الضــارة لفتــرات طويلــة مــن خــالل اســتخدام كريمــات 

الحماية من الشمس المعتمدة طبًيا.
•  مــارس التماريــن الرياضيــة بانتظــام للمحافظــة علــى صحة 
جســمك وجلــدك، ألن الرياضــة تُعــزز الــدورة الدمويــة 
الجلــد،  إلــى  المغذيــة  والمــواد  األوكســجين  ووصــول 
وتســاعد الجســم فــي طــرد الســموم التــي تتلــف الجلــد 
بممارســة  االنتظــام  أن  كمــا  شــيخوخته،  مــن  وتُعجــل 
الرياضــة، كاإليروبكــس وتماريــن القــوة، خمــس مــرات علــى 
األقــل فــي األســبوع ولمــدة 45 دقيقــة في كل مرة سيســاعد 

كثيًرا في طرد السموم من الجسم.
•  إن المحافظــة علــى نظافــة الجلــد وإزالــة خاليــا الجلــد 
مــن خطــر اإلصابــة  وتقلــالن  الميتــة تدعمــان صحتــه 

باألمراض.
•  ال بــد مــن المحافظــة علــى الصحــة العامــة مــن خــالل إبقاء 
معــدالت الســكر فــي الــدم وضغــط الــدم والدهــون ضمــن 
مســتوياتها المســموح بهــا مــن أجــل المحافظــة علــى صحــة 
ــى  ــر ســلًبا عل ــد. فارتفــاع معــدالت هــذه الحــاالت يؤث الجل
الجلــد ويقلــل مــن ســرعة الــدورة الدمويــة ويعرقــل وصــول 

المواد المغذية إلى الجلد وإلى أعضاء الجسم األخرى.
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يف العدد اجلديد من القافلة

برنامج »تنوين«
وسؤال عن األفالم 

الوثائقية

الظهـران - صـدر العـدد الجديـد مـن الزميلـة مجلـة 
األشـياء  مـن  الَفـرق  »صناعـة  عنـوان  وتحـت  القافلـة، 
البسـيطة«؛ اسـتهلت المجلـة افتتاحيتهـا لعـدد نوفمبـر/ 
ـب رئيـس التحريـر علـى برنامـج  ديسـمبر 2018م، حيـث عَقّ
»تنويـن« الـذي أطلقـه مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( مؤخـًرا، والـذي يهـدف إلـى إحـداث تغييـر 
فـي طريقـة فهم األفكار الجديدة. فكتب فـي زاوية »الرحلة 
مًعـا«: »حمـل البرنامـج عنـوان »تنويـن«،- إشـارًة إلـى تلـك 
النـون السـاكنة التـي تُلفـظ وال تُكتـب فـي آخـر االسـم، التي 
اخترعها العرب مع حركات التشكيل األخرى لحماية لغتهم 
مـن تأثيـر لغـات األمـم الذيـن اختلطـوا بهـم، وبفضـل هـذا 
لت، حتى  االختـراع البسـيط، تطـوَّرت الكتابة العربيـة وتجمَّ

وإن سبَّب تغيرها غير المألوف »زعزعًة« في بدايته«. 
وعقـد مركز )إثراء( عـدة ورش عمل حول تطوير النظرة 
إلـى التــراث الثقافــي الذي يُمكنـه أن يكون مصـدًرا ألفكار 
ل بدورهـا أسـس مشـروعات ثقافيـة، لتُغنـي  جديـدة تشـكِّ
الحيـاة االقتصاديـة واالجتماعيـة محلًيـا، وتكـون مصـدًرا 
للتواصـل الثقافـي عالمًيـا، ونوقشـت عـدة محـاور، منهـا: 
تطويـر النظـرة إلـى العمليـة اإلبداعيـة، ومـدى الترحيـب 
بمفهـوم »الزعزعـة« اإليجابـي إلعـادة النظـر فـي رؤيتنـا 
للتـراث الثقافـي والعلوم واالبتـكار، واختـارت القافلة اثنتين 

منهما لعرض مجرياتهما في هذا العدد.

علوم وطاقة ... موضوعات شّيقة
وفـي بـاب علـوم وطاقـة، طالعتنـا موضوعـات مفعمـة 
بالطـرح الجديـد والمفيـد فـي آن واحـد، فكتبـت الدكتـورة 
مرام مكاوي، عن »الذكاء االصطناعي على أبواب التعليم«، 
حيـث شـهد قطـاع التعلّـم والتعليـم خـالل السـنوات األخيرة 
تطـوُّرات ملحوظـة بفعـل تطـوُّر التقنية. فيمـا أصبح البحث 
علـى شـبكة اإلنترنـت جزًءا مـن التعلّم المدرسـي، كما حلّت 
األجهـزة اللوحيـة محـل الكتـب أو بعضهـا فـي المـدارس 

»الطليعية«. 
وكتـب الدكتور حذيفـة الخراط، عن الجروح التي تصيب 
أغـوار  الحديـث  العلـم  فـي جلـده، حيـث سـبر  اإلنسـان 
وأنواعهـا،  للجـروح،  اإلنسـان  تََعـرُّض جلـد  فسـيولوجية 

واآلليات المتعددة التي تلتئم الجروح وفقها.
وشـرح الكاتـب أميـن نجيـب، مـا ذهـب إليـه باحثـون مـن 
جامعة بريستول البريطانية في استخدام الدوامة الصوتية 
التـي تعمـل علـى رفـع الجسـيمات فـي الجـو، وهـي تشـبه 
اإلعصـار الطبيعـي، لكنـه إعصار صوتي له نواة في وسـطه 

تشبه عين اإلعصار العادي.
ومـن بيـن األخبـار العلميـة، نقرأ عـن »الكبسـولة المعوية 

الذكيـة«، وهـي منتـج طبـي تقنـي ُمعتمـد اسـمه »القـرص خالد ربيع السيد
الذكـي«، يدخـل الجهـاز الهضمـي ويتواصـل مـع األطبـاء 
ويشـاركهم المعلومـات حـول األعـراض المرضيـة. وهنـاك 
احتمـاٌل كبيـٌر أن يُحدث ثـورةً في طرق التشـخيص والعالج 

في المستقبل القريب. 
أمـا فـي بـاب طاقـة فقـد كتـب الدكتـور أمجـد قاسـم، 
تعريًفـا مفصـاًل لماهيـة النفـط الثقيـل، ووصفـه »بالمصدر 

الواعد ولو بعد حين«. 

حياتنا اليومية .. مداخلة 
تأملية في الجمال 

وفـي قسـم الحياة اليوميـة يتسـاءل الكاتب أسـامة أمين، 
عـن ظاهـرة تزايد االهتمـام بالجمال، فهل الشـخص جميل 
المظهـر هـو حًقا جميل المخبر أيًضا؟ وتتأمل الكاتبة مهى 
قمـر الديـن في أهميـة االنطباع األول، وتؤكـد أن له أهميته 
في أي لقاء جديد. ويمكن لالنطباع األول أن يصبح عاماًل 
ل في لقاء حاسـم، كما هو الحال  بالغ األهمية عندما يتشـكّ

خالل مقابالت التوظيف على سبيل المثال. 
وفـي زاوية »فكرة« تعـرض القافلة قصة محطٍة لمعالجة 
ميـاه الصـرف الصحـي فـي تايـوان ُصممـت بلمسـة ثقافيـة 
ق فوقهـا  وبيئيـة، إذ نمـت حولهـا النباتـات واألزهـار، وتحلِـّ

الطيور.
»حديقـة  فـي  عزيـز،  شـيماء  الكاتبـة  بنـا  تجـول  كمـا 
األورمـان«، باعتبارهـا خبيئـة القاهـرة الخضـراء، وتقدم لنا 
وصًفا مفصاًل لنشأتها التاريخية وأقسامها ومحتوياتها من 

النباتات النادرة.
واحة األدب والفنون .. اللغة العربية أسهل من غيرها!

يسـتهل الواحـة الناقـد هوفيـك حباشـيان، ليجيـب عـن 
تسـاؤل بمثابـة مبحـث ممتـع: »هـل األفـالم الوثائقية تبحث 
فعـاًل عـن الحقيقـة؟« إذ إن الصـور ليسـت سـوى تأويـل 
ومحاولـة ترجمـة للواقـع، وكأن الصـورة الحقيقيـة غيـر 
ل لدينا انطباع أن مخرجي األفالم  موجودة. إًذا، لماذا تشكَّ
الوثائقيـة موكلـون بمهّمـة البحـث عـن الحقيقـة؟ هكـذا راح 

الكاتب يطرح موضوعه الجاذب للقراءة.
فيما تغنى الكاتب سـعيد بوكرامي، مع »إشـراقات أمجد 
يحتـل هـذا  الهنديـة«، حيـث  الموسـيقى  فـي  علـي خـان 
الموسـيقار مكانـة بارزة في الموسـيقى الهنديـة المعاصرة. 
غيـر إن اإلطاللـة عليـه ال يمكـن أن تكـون إالَّ مـن نافـذة 
فالموسيقـــى  إليـه.  ينتمـي  الـذي  الموسـيقي  التـراث 
والموسيقـــار نافذتـــان مشـرعتان علـى بعضهمـا، تسـاعد 

الواحدة على فهم األخرى.
ويذهب بنا الدكتور غازي طليمات إلى القول إن »العربّيُة 
أيَسـُر اللغـاِت َفْهًمـا وِحفًظـا«، فأغـرب مـا يطالعـك بـه دعاة 
التغريـب ادعاؤهـم أن اللغـة العربّيـة عسـيرةٌ عصّيـة، يشـّق 

اإلّدعـاء  وبهـذا  فهـم مفرداتهـا وحفظهـا.  الطـالب  علـى 
روهـم منهـا،  يُبغِّضـوا أبناءنـا بلغتهـم وأن ينفِّ يريـدون أن 
مـوا عليهـا اللغات األجنبيَّـة عامـًة، واإلنجليزّية خاصًة.  ليقدِّ
ولما كانت اإلنجليزّية أشيع اللغات بين المفتونين بالتغريب، 
فـإن الكاتـب يسـعى للتأكيد علـى أن هـذا اإلدعاء صـادٌر إّما 

ن يجهلون طبيعة اللغة العربّية، وإّما عّمن يكيدون لها.  عمَّ
وعـن فلم »ثـوب الُعرس« السـعودي القصيـر، كتب الناقد 
مجـدي الطيـب تحليـاًل تحـت عنـوان »الحيـاة فـي مواجهـة 
الموت!«. وقال في قراءته للفلم إن أول ما لفت نظره كانت 
صورتـه، وإضاءتـه، ورؤيتـه، التـي دفعتـه إلـى البحـث فـي 
خلفيـة مخرجـه محمـد سـلمان. هـذه الخلفيـة التـي جعلتـه 
يُظهـر مثـل هـذه البراعـة، والمهـارة؛ بحيـث يُحيـل الشاشـة 
إلـى لوحـات فنيـة تشـكيلية، أقـرب إلى تلـك التـي نراها في 

معارض كبار الفنانين«. 

تقرير: سوء التغذية في 
العالم إلى أين؟

الت سـوء التغذية  للعـام الثالـث على التوالي، ازدادت معدَّ
فـي أنحـاء مختلفـة مـن العالـم. فقـد ارتفـع عـدد الذيـن 
يواجهـون حرماًنـا مزمًنـا مـن كفايتهم مـن الطعام، مـن 804 
مالييـن فـي العـام 2016م إلـى نحـو 821 مليـون نسـمة فـي 
2017م، حسـب تقريـر منظمـة األغذيـة والزراعـة  العـام 

الدوليـة  »الفـاو« الـذي صـدر فـي سـبتمبر 2018م. بذلـك 
بلغت نسـبة من يعانون سـوء التغذية من مجموع البشـر في 
العالـم، خالل العام الماضي 10.9% من تعداد سـكان الكرة 
األرضيـة. والتقريـر المنشـور في هذا العـدد يعرض حقائق 
اتفـاق  مقترحـات  فـي ختامـه  تنـاول  أنـه  غيـر  صادمـة، 
كوبنهاغـن لمكافحـة سـوء التغذيـة التـي تُعطـي بريًقـا مـن 
الغذائـي لمالييـن  للعيـش بسـالم وتحقيـق األمـن  األمـل 

البشر.

ملف العدد: األنهار 
وصفهـا الكاتـب عبـود عطيـة، بأنها شـرايين الحيـاة بكل 
مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى. صغيرهـا قـد يكـون حاضنـة 
لقريـة صغيـرة، وكبيرها قد يكون مهد حضـارة كاملة. وفي 
هـذا ال فـرق بيـن مـا هـو دائـم الجريـان منهـا ومـا هـو 
موسـمي، إذ تشـاركت كلهـا فـي رسـم خريطـة العالـم الـذي 

نعرفه اليوم.
البشـرية  المسـتوطنات  قامـت  األنهـار  فعلـى ضفـاف 
األولـى منـذ ما قبـل العصر الحجـري القديم. وحتـى اليوم، 
ال تـزال هـذه الضفـاف من أبـرز مقّومات الحيـاة في معظم 
عواصـم العالـم وأحـدث مدنـه. هكـذا راح الكاتـب يتحـدث 
عـن األنهـار بلغـة ومعرفـة تتأرجح بيـن الشـعرية والتقريرية 

الخبرية، ليتحف القافلة بملف يُقرأ بكثير من المتعة.

في موسم إثراء لإلبداع 

صناعة المشروعات 
التراثية وإيصالها 

إلى العالمية

قّدم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي )إثراء( مطلع شهر أكتوبر 

الماضي موسمه اإلبداعي األول 
بعنوان “تنوين"، في دعوة إلى تطوير 

النظرة إلى العملية اإلبداعية، 
والترحيب بمفهوم “الزعزعة" اإليجابي 

إلعادة النظر في رؤيتنا إلى التراث 
الثقافي والعلوم واالبتكار. وهنا 

عرض لمجريات ورشتي عمل حول 
تطوير النظرة إلى التـراث الثقافـي 

الذي يمكنه أن يكون مصدرًا ألفكار 
ل بدورها أسس مشروعات  جديدة تشكِّ

ثقافية، تغني الحياة االقتصادية 
واالجتماعية محليًا، وتكون مصدرًا 

للتواصل الثقافي عالميًا، يتخلله 
عرض بانورامي حول مفهوم الموسم 
اإلبداعي كما تجّلى من خالل مختلف 

نشاطات برنامج “تنوين".

رحاب أبو زيد
عبدالوهاب العريض
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شهد قطاع التعّلم والتعليم خالل ور
رات ملحوظة  السنوات األخيرة تطوُّ

ر التكنولوجيا. وأصبح  بفعل تطوُّ
البحث على شبكة اإلنترنت جزءًا من 
التعّلم المدرسي، كما حّلت األجهزة 
اللوحية محل الكتب أو بعضها في 

المدارس “الطليعية". ولكن كل هذه 
رات التي أدهشتنا باألمس  التطوُّ

القريب، قد تفقد بريقها أمام ما هو 
ُمرتقب من دخول الذكاء االصطناعي 

قطاع التعليم، األمر الذي بدأ يطل 
الت غير  برأسه فعاًل، واعدًا بتحوُّ
مسبوقة في مجال هذا القطاع.

د. مرام عبدالرحمن مكاوي 

وم
عل

وم
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الذكاء االصطناعي 

على أبواب 
التعليم

النقل 
بالموجات 

الصوتية

استخدم باحثون من جامعة 
بريستول البريطانية دوامة 

صوتية )Sound Vortex( لرفع 
عصار  جسيمات في الجو، تشبه االإ

الطبيعي، لكنه إعصار صوتي له 
عصار العادي.  نواة في وسطه تشبه عين االإ

مصطلح جاء من "حرب النجوم"
ولشرح اختراعهم المهم، استخدموا مصطلح "حّماالت 

الصوت الجّرارة" )Acoustic Tractor Beams( الذي 
هو استعارة من أفلم الخيال العلمي. ففي ِفْلم "حرب 

النجوم" االأول )1977م( فإن حّمالًة جّرارًة غير مرئيٍة 
على "كوكب الموت" جذبت مركبة "الصقر االألفي"، 

بينما صده شعاع متلألئ أنقذ الطاقم. وتتأّلف هذه 
الحّماالت الجّرارة من جسيمات صوتية متخيلة. 

اليوم، تستخدم الدوامات الصوتية موجات الصوت 
)الصوت هو اهتزازاٌت تنتشر على شكل موجات 

مسموعة، منها القصير ومنها الطويل. فالموجات ذات 
التردد القصير تُحدث أصواتاً عالية، والطويلة تُحدث 
أصواتاً منخفضة( لحمل الجسيمات في الجو. وعلى 

العكس من الجذب المغناطيسي أو بأشعـة الليزر 
وغير ذلك، الذي ال يستطيع جذب إال بعض المواد، 
فإن الدوامات الصوتية يمكنها التقاط ونقل معظم 
المواد الصلبة أو السوائل وحتى الحشرات الصغيرة 

من دون لمسها أو احتكاكها بأي شيء آخر. وتَِعد، 
بثورة خيالية في مجال النقل والتطبيقات الطبية 

دة.  والتكنولوجية المتعدِّ

َمْن منا لم يحلم مرًة واحدًة على األقل خالل 
نومه أنه يطير؟ ومع الطيران ترتفع معنوياته 

وتكبر آماله، ليستيقظ بعد ذلك على واقع مخالف 
ومحبط، إنه ملتصق باألرض. لكن العلم يعمل 

على تحقيق هذه األحالم وتحويلها إلى واقع، 
ويبدو أنه بدأ يقترب من ذلك.

أمين نجيب
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وم
عل على الرغم من توفر النفط الخام 

التقليدي في كثير من األماكن 
في العالم، واكتشاف مزيد من 

االحتياطيات من هذا الخام، وتحسن 
عمليات استخراج النفط من باطن 
األرض، إال أن النفط غير التقليدي 

يكتسب أهمية كبيرة لكونه أحد 
االحتياطيات المؤكدة من الطاقة في 
المستقبل، كما أنه يتوزع في كثير من 
األماكن في العالم، ومن أهم أنواعه 

النفط الثقيل، والثقيل جدًا، والزيت 
الصخري، وزيت رمال القار.

أمجد قاسم 

النفط 
الثقيل 

مصدر واعد للطاقة 
ولو بعد حين

قة
طا
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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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
منيرة مانع القحطاني

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

 ناجي عوض

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، سارة مطر، عوض العنزي، 

هنوف يوسف السليم
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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.

السودوكو
اللعبة قاعدة 

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.

9 5 8 1 3
3 4 7 5
5 8 1 3 9 7

3 9 7 1 6 8
5 6 8

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

4 8 9 3 1

8 9 4 2 5 3 7 6 1

1 2 6 4 7 8 5 3 9

3 5 7 9 6 1 4 8 2

4 7 2 5 9 6 3 1 8

9 8 1 3 2 7 6 4 5

5 6 3 1 8 4 2 9 7

2 4 9 8 3 5 1 7 6

7 1 8 6 4 2 9 5 3

6 3 5 7 1 9 8 2 4

* حل العدد الماضي

كان الفيلسوف األلماني فريدريش فيلهيلم نيتشه )1844-
1900م( دائم الشكوى من شعوره بالغربة في مجتمعه، مما 
دفعه للقول إن كتبه لن تُقرأ حتى عام 2000م. وكان قد أنتج 
العشرات من الكتب والدواوين الشعرية، التي لم يلتفت إليها 
أحد حينها، وظل كثير من تفاصيل حياته غامًضا حتى كتب 
عنه إرفين د. يالوم عام 1992م كتاب )عندما بكى نيتشه(، 
التي  ومــراحــل حياته  لنيتشه  الذاتية  للسيرة  ــرب  أق وهــو 
توّزعت بين عمله أستاًذا في الجامعة وكاتًبا متفرًغا قبل أن 

ينهار تحت وطأة مرض عقلي أصيب به وعمره 47 عاًما. 
ما أودُّ التركيز عليه في هذه المقالة هو توقعات نيتشه 
أمــد طويل من رحيله،  بعد  كتبه  اإلقبال على  فيما يخص 
ولعله لم يتوقع حينها ولم يخطر في باله أن العالم العربي 
وقراءتها  وتداولها  مؤلفاته  ترجمة  الــذي سيُقبل على  هو 

وإعادة طباعتها في األلفية الثالثة.
ربما انتبهت أوروبــا قبل ذلك التاريخ إلى مؤلفات نيتشه 
ونبشت في أوراقه القديمة لتنشر قصاصاته وما كان يكتبه، 
ولكننا في العالم العربي دأبنا على ترجمة كثير من الكتب 
الفكرية التي تعود لمفكري تلك المرحلة )هيجل، وبرغسون، 
وفــرويــد، وآخــريــن(، وخــالل العشرين عــاًمــا الماضية، تم 
التركيز على مؤلفات نيتشه، وأصبح فيلسوف العصر، من 
بترجمات  المطابع  تقّدمها  الــتــي  الكتب  عــشــرات  خــالل 

مختلفة.
غير أن هذا اإلقبال على كتب نيتشه وغيره من الفالسفة 
والمفكرين الغربيين يدفعنا للتأمل في واقع الفكر العربي، 
الذي بتنا نلمس فيه تراجًعا على مستوى الُمنتج وما يُحدثه 
ذلك الُمنتج من أثر، حتى أننا أصبحنا مجرد مستهلكين لما 
ينتجه الفكر الغربي، ولم يعد هناك إال قلة من المفكرين 
العرب الذين يسعون لتقديم مشاريع ذات بناء حديث من 
أمثال محمد عابد الجابري، وجورج طرابيشي، وعلي حرب 

وآخرون ال يتسع المكان لذكرهم.
المناخ  الــســيــاق، كثيًرا مــا يتم الحديث عــن  وفــي هــذا 
الخصب والفضاء المفتوح و»الحرية«، كي يستطيع المفكر 
أن يقّدم رؤيته، وهو ما ال يتوفر غالًبا في محيطنا العربي 
إال في أضيق الــحــدود. لــذا أصبح عديد من أبناء الجيل 
الجديد يلجأون إلى كتب عصر التنوير األوروبي، ويتبحرون  
في أعماقها بحًثا عن أرضية راسخة ينطلقون منها، تاركين 
وراء ظهورهم األوراق الصفراء والعقول المنغلقة والــرؤى 

المتحجرة. 
»صالونات عربية«  تظهر  أن  دون  عاًما مضت  خمسون 
جديدة يبرز من خاللها مفكرون ذوو تأثير واسع يستطيعون 
مناقشة رؤاهم الفكرية واإلبداعية، بما يوزاي أو يقارب ما 
أطروحاتهم  فــي  األوروبــــي  التنوير  مفكرو عصر  قــّدمــه 
فقط  وبقينا  واالجتماعية،  والنفسية  والفكرية  الفلسفية 
التي  الكتب  ترجمة وطباعة  ونعيد  القديمة  الدفاتر  نقلب 
الخيط  تبين  يحاول  فتئ  ما  إلنسان  التنوير  وعــود  تحمل 

األبيض من األسود في ليل واقعنا الطويل. 

سعًيا وراء النور 
في ليل طويل

* شاعر وكاتب سعودي

عبدالوهاب العريض *

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

القيادة في أوقات املطرسالمتك:
أو  المطــر  أوقــات  خــالل  القيــادة  تتطلــب 
واالنتبــاه  الحــذر  القويــة،  والريــاح  العواصــف 
الشــديدين، حيــث إن التحكــم فــي المركبــة في مثل 
الصافيــة،  كاألوقــات  يكــون  ال  الحــاالت  هــذه 
والقيــادة مــن دون انتبــاه فــي مثــل هــذه األوقــات 
تُمثــل خطــورة كبيــرة علــى ســائق المركبــة ومــن 
معــه. ولتفــادي ذلــك، يمكنــك االلتــزام، والتقيــد 

ببعض النصائح التي تساعد على القيادة بأمان.
يجــب عليــك أن تكشــف الطريــق الــذي أمامــك 
بشــكل كامــل، لتجنــب العوائــق التــي قــد تفاجئــك، 
ــادة  ــا أن القي ــر أمامــك فجــأة. كم ــد تظه ــي ق والت
عــدم  تتطلــب  األولــى  المطــر  ســاعات  خــالل 
الســرعة والقيــادة بتمهــل وحــذر، فمــن الممكــن 
للمركبــة المســرعة أن تنزلــق عــن مســارها، وقد ال 
تســتجيب فرامــل المركبــة للضغــط عليهــا، وال 
تتوقــف المركبــة بــل قــد يزيــد ذلــك فــي انزالقهــا، 
مــا يفقــد الســائق القــدرة بشــكل تــام علــى التحكــم 
بهــا. وفــي حالــة القيــادة علــى المنحــدرات، يُنصــح 
ــا عــن  ــل، ورفعه ــوق الفرام ــدم الســائق ف ــاء ق بإبق

»دواسة البنزين«.
الفرعيــة،  الشــوارع  مــن  الكثيــر  كمــا تشــهد 
بعــد  مائيــة  وبــرًكا  تجمعــات  الرئيســة،  وحتــى 
مــن هــذه  وإذا واجهتــك أي  هطــول األمطــار. 
العوائــق خــالل القيــادة، فالنصيحــة المثلــى فــي 
مثــل هــذه الحــاالت هــو عبــور هــذه التجمعــات 
المائيــة ببــطء شــديد، حيــث قــد يــؤدي عبــور هــذه 
التجمعــات المائيــة بســرعة إلــى دخــول الميــاه فــي 
اإلطــارات، أو وصــول الميــاه إلــى مجموعــة كهربــاء 

المحــرك، مــا قــد يــؤدي إلــى توقــف المركبــة، 
وعدم القدرة على تشغيلها.

قــد ال يعلــم كثيــر مــن قائــدي المركبــات أن 
هنالــك إطــارات مخصصــة للقيــادة فــي األجــواء 
الماطــرة، حيــث إن مثــل هــذه اإلطــارات تمنــح 
الســائق قــدرة أفضــل علــى التحكــم بمركبتــه خالل 
ــة. كمــا أن شــركات  القيــادة علــى الطرقــات المبتل
تصنيــع هــذا النــوع مــن اإلطــارات، تحــدد ســرعات 
المقاييــس  مــن  لكثيــر  وفًقــا  األخيــرة،  هــذه 
فصــل  خــالل  عليــك  يجــب  لذلــك  والمعاييــر، 
الشــتاء أو خــالل القيــادة فــي األجــواء المتقلبــة، 

التأكــد مــن نوعيــة اإلطــارات التــي تســتخدمها، 
والتأكــد أيًضــا مــن الســرعة القصــوى المســموح 
مــن  النــوع  هــذا  اســتخدام  بهــا خــالل  الســير 

اإلطارات.
أضــف إلــى ذلــك، ضــرورة تــرك مســافة كافيــة 
بينــك والمركبــة التــي أمامــك، وذلــك لتجنــب أي 
التــي أمامــك، وحتــى  وقــوف مفاجــئ للســيارة 
تعطــي مركبتــك القــدرة علــى التوقــف التــام إْن لزم 
ذلــك، حيــث ســتكون المركبــة بحاجــة إلــى مســافة 
أطــول مــن المعتــادة للتوقــف التــام، خــالل القيــادة 

في األجواء الماطرة أو المتقلبة.


