
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٣ رجب 144١هـ، 2٧ فبراير 20٢٠م

حقل 
الجافورة.. 

ع  يدعم التنوُّ
االقتصادي 

في المملكة

ما بعد التوطين
ز.. إلى التميُّ

66
مذكـــرة تفاهم وتعـــاون إســـتراتيجي وتجاري، تربـــو قيمتها 
علـــى  الســـعودية،  أرامكـــو  وّقعتهـــا  دوالر،  مليـــار   21 علـــى 
هامـــش منتدى اكتفـــاء ٢٠٢٠، مع شـــركاء وجهـــات محلية 
ة مجـــاالت صناعيـــة  ودوليـــة مـــن 11 دولـــة، وذلـــك فـــي عـــدّ

ت مجمل قطاع الطاقة في المملكة. وتجارية غطَّ

معمل الفاضلي 
يرفع إمدادات 

المملكة من غاز 
البيع إلى 12.2 

مليار قدم مكعبة 
قياسية يومًيا

صفحة ٧صفحة ٩

صفحة ٢ - ٦

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، يفتتح منتدى ومعرض 
اكتفاء 2020، الذي انعقد يوم اإلثنين الماضي في معرض الظهران إكسبو. وإلى جانب سموه، ُتظهر الصورة صاحب 
السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، واألمير أحمد بن فهد بن سلمان آل 

سعود، نائب أمير المنطقة الشرقية، ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان، 
ورئيس الشركة، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، والنائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، 
م منتدى اكتفاء  األستاذ أحمد السعدي، ونائب الرئيس للشراء وإدارة منظومة اإلمداد، األستاذ محمد الشمري. قدَّ
ن توقيع عدد من االتفاقيات،  ٢٠٢٠ برنامًجا حافًل شمل الكلمات الرئيسة وجلسات النقاش وورش العمل، كما تضمَّ

دين أداًء وفًقا لمعايير برنامج اكتفاء. واحتفى بأفضل المورِّ



2
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ما بعد التوطني إلى التميُّز..

عة 170 فرصة استثمار و66 اتفاقية موقَّ
في منتدى اكتفاء  الخامس

الدمــام - يمثِّــل وجــود سلســلة توريــد ذات جــودة عالميــة 
ز  أمــًرا بالــغ األهميــة بالنســبة ألرامكــو الســعودية، كــي تعــزِّ
مــن ميزتهــا التنافســية، التــي تتمثَّــل فــي أعمــال إنتــاج 
منخفضــة التكلفــة وعاليــة الموثوقيــة، مــن أجــل ضمــان 

النجاح في العقود القليلة المقبلة.
ــد أهميتــه رئيــس أرامكو الســعودية، كبير  وهــذا األمــر يؤكِّ
إدارييهــا التنفيذييــن، المهندس أمين حســن الناصر، بقوله: 
»إنَّنــا نشــعر بفخــر عميــق إزاء إنتــاج أرامكــو الســعودية ذي 
التكلفــة المنخفضــة، وســمعة الشــركة الحســنة فيمــا يرتبط 
بالموثوقيــة؛ وفــي هــذا الصــدد، فــإنَّ إيجــاد سلســلة توريــد 

من الطراز األول يُعدُّ عامًل رئيًسا«.

قطاع طاقة واعد
ومــن أجــل تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى توفيــر سلســلة 
المنتــدى والمعــرض  انعقــد  الطــراز األول،  توريــد مــن 
الخامــس لبرنامج تعزيــز القيمة الُمضافــة اإلجمالية لقطاع 
ــنه صاحــب الســمو الملكــي  التوريــد )اكتفــاء(، الــذي دشَّ
األميـــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود، أميـــر 
المنطقــة الشــرقية، صبــاح يــوم اإلثنيــن 30 جمــادى اآلخــرة 
2020م(، وذلــك بحضــور صاحــب  1441هـــ )24 فبرايــر 
الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيز بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل ســعود، وزيــر الطاقــة، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر 
أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان آل ســعود، نائــب أميــر المنطقــة 

الشرقية.
وأشــار ســمو األميــر ســعود بــن نايــف إلــى حــرص خــادم 
الحرميــن الشــريفين وســمو ولي عهــده، حفظهمــا اهلل، على 
ــا لرؤيــة المملكــة 2030،  تمكيــن المحتــوى المحلــي، تحقيًق
مبيًِّنــا أن المملكــة زاخــرة بالفــرص، وقطــاع الطاقــة فيهــا 
واعــد ومســتقبله مشــرق، فــي ظــل دعــم القيــادة الرشــيدة، 

يحفظها اهلل.
كمــا أشــار ســموه إلــى أهميــة العمــل علــى التحــوُّل نحــو 
صناعــة التميُّــز في المحتــوى المحلــي، وفتح أســواق جديدة 
ــه، مــع اســتقطاب مزيــد مــن الصناعــات المحليــة، ودعــم  ل
سلســلة التوريــد فــي قطاع الطاقــة بهذه الصناعات، مشــيًدا 
قتــه مبــادرة برنامــج اكتفــاء منــذ انطلقتهــا فــي عــام  بمــا حقَّ
ــادرة  ــه هــذه المب ــز مــا أحرزت ــًدا ضــرورة تعزي 2015م، ومؤكِّ
ــق  ــق أرامكــو الســعودية التوفي ــا لفري مــن مكتســبات، وراجًي

في استكمال ما أنجزته الشركة من نجاحات.
مــه أرامكــو الســعودية تحــت  ويهــدف المنتــدى الــذي تنظِّ

إميون هيوسنت

ــز(، إلــى دعــم  شــعار )اكتفــاء.. مــا بعــد التوطيــن إلــى التميُّ
إنشــاء سلســلة توريــد عاليــة الكفــاءة ومجديــة التكلفــة 
وموثوقــة، إلنتــاج ســلع وخدمــات عاليــة القيمــة، تحتــاج إليها 

أرامكو السعودية في أعمالها.
وأظهــر برنامــج اكتفــاء منــذ إنشــائه، الفوائــد الكامنــة 
لعقــد شــراكات ناجحــة مــع كلٍّ مــن قطــاع األعمــال والجهات 
الحكوميــة واألوســاط األكاديميــة، وقــد أســهم هــذا التعــاون 
فــي الوصــول إلــى مســتويات أعلــى مــن النمــو لمجتمــع 
األعمــال المحلــي وألرامكــو الســعودية، األمــر الــذي أدَّى إلى 

تحقيق ما نسبته 56% من التوطين وفق مقياس اكتفاء.
ــن منتــدى ومعــرض اكتفــاء لهــذا العــام برنامًجــا  وتضمَّ
ــن كلمــات رئيســة، وحلقــات نقــاش، وورش  متكامــًل تضمَّ
عمــل، ومراســم لتوقيــع العقــود المختلفــة، باإلضافــة إلــى 
جوائــز للتميُّــز احتفــت بأفضــل المورِّدين أداًء ضمــن برنامج 

اكتفاء.

د في اكتفاء ثقافة الشركة تتجسَّ
وقــال صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، وزيــر الطاقة: »يُعــدُّ اكتفاء 

تجسيًدا لثقافة وفكر أرامكو السعودية«.
وأضــاف ســموه: »إن هــذا المنتــدى لــم يكــن وليــد األمــس 
الماضيــة  القليلــة  لألعــوام  نتيجــة  وال  اإلطــلق،  علــى 
فحســب، بــل إنــه يرجــع إلــى نشــأة أرامكــو الســعودية منذ ما 
يقــرب مــن 80 ســنة، عندمــا شــرعت الشــركة فــي رحلــة 
تشــجيع المواطنيــن ودعمهــم وتأهيلهــم، وتحفيزهــم علــى 
إنشــاء أعمــال تجاريــة صغيرة. وبعــد ذلك، أصبحنا نشــاهد 
الخدمــات  م  تقــدِّ التــي  الشــركات  مــن  كبيــًرا  عــدًدا 
والمشــتريات، وتقــوم بالتصنيــع وبنــاء شــبكات لخطــوط 

األنابيب كذلك«.
الشــخصي، ووزارةَ  الصعيــد  إنــه علــى  وقــال ســموه 
الطاقــة، ســيعملن يــًدا بيــد، متماســكين ومتَّحديــن مــع 
جميــع المشــاركين فــي قطــاع الطاقــة، مــن أجــل ضمــان 
نجــاح رؤيــة وبرنامــج اكتفــاء. وأضــاف قائــًل: »كلُّ عــام 
نجتمــع فيــه هنــا، نشــاهد مزيــًدا مــن الشــركات الكبيــرة 
الخدمــات  مــي  نــرى مقدِّ كمــا  والصغيــرة،  والمتوســطة 

المتنوِّعة وقد تنامت أعدادهم«.
وتابــع ســموه قائــًل إن الغــاز والمــواد الكيميائيــة والكفــاءة 
فــي اســتخدام الطاقــة، أمــور من شــأنها أن تلعــب دوًرا كبيًرا 
فــي تطويــر نوعــي لقطــاع الطاقــة، واصًفــا اكتفــاء بأنــه 

برنامج نجاح يرتكز على ثلثة أعمدة.

زخٌم اقتصادي وفرٌص جديدة
مــن جانبــه، قــال رئيــس مجلــس إدارة أرامكــو الســعودية، 
معالــي األســتاذ ياســر بــن عثمــان الرميــان، إن المملكــة فــي 
الوقــت الحاضــر تمتلــك زخًمــا اقتصادًيا قوًيا مســتوحى من 
رؤيــة المملكــة 2030، والــدور المهــم الذي يُســهم بــه برنامج 

اكتفاء في ضوئها.
وقــال الرميــان: »بصفتــي رئيــس مجلــس إدارة أرامكــو 
الســعودية، يســعدني أن تُتــاح لــي فرصــة المشــاركة لتأكيــد 

أهمية برنامج اكتفاء بالنسبة للشركة وأعمالها«.
وأشــار الرميــان إلــى أن هــذا البرنامــج يدخــل عامــه 
الســادس، وهــو يمثِّــل جهــًدا منهجًيــا مســتمًرا مــن قبــل 
محلًيــا،  والخدمــات  الســلع  لشــراء  الســعودية  أرامكــو 
إلــى صناعــة فــرص جديــدة داخــل القطــاع  باإلضافــة 
الوطنيــة  الصــادرات  وزيــادة حجــم  المحلــي،  الخــاص 
ــد الرميــان أن دولــة أقــوى تعنــي شــركة  وتنوُّعهــا. كمــا أكَّ
أقــوى، وهــذا يعنــي أن شــبكة المورِّديــن والمصنعيــن داخــل 
المملكــة ســوف تســتمر فــي لعــب دور فــي نجــاح أرامكــو 

أكد المهندس أمين الناصر أن الزخم الذي ُيحدثه 
اكتفاء في قطاع األعمال السعودي له تأثير إيجابي 

على حجم االستثمار في المملكة، وعلى صنع 
الوظائف  للشباب والشابات السعوديين.

قال األستاذ ياسر الرميان، إن المملكة في الوقت 
الحاضر تمتلك زخًما اقتصادًيا قوًيا مستوحى من رؤية 

المملكة 2030، والدور المهم الذي ُيسهم به برنامج 
اكتفاء في ضوئها.

أكد األمير عبدالعزيز بن سلمان أن المنتدى لم يكن وليد األمس على 
اإلطلق، وال نتيجة لألعوام الستة الماضية فحسب، بل إنه يرجع إلى نشأة 

أرامكو السعودية منذ ما يقرب من 80 سنة.

منتدى 
اكتفاء 
٢٠٢٠

في جلسة النقاش التي شارك فيها 
النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج، 

األستاذ محمد القحطاني على هامش 
منتدى اكتفاء، تحدث عما يمكن أن يلعبه 

التوطين في االقتصاد الوطني وعما 
يمكن أن يمثله التمّيز في مسيرة اكتفاء.
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السعودية في المستقبل.

ع وديناميكي أداء متنوِّ
فــي  العــام  االســتثمار  لصنــدوق  محافًظــا  وبصفتــه 
المملكــة، قــال الرميــان إنــه متفائــل ومتشــوِّق للفــرص التــي 
تصنعهــا الشــركات المحليــة مــن خــلل برنامــج اكتفــاء، 
وأضــاف قائــًل: »كمــا تعلمــون جميًعــا، فــإن المملكــة العربية 
الســعودية تشــرع أبوابهــا لألعمــال التجاريــة، وأثنــاء ُمضيِّنــا 
فــي رحلــة الرؤيــة 2030، يُصبــح اقتصــاد المملكــة أكثــر 

تنوًُّعا وديناميكية«.
وفــي معــرض حديثــه عــن االنســجام فــي األدوار، قــال 
الرميــان إن أرامكــو الســعودية، من خــلل اكتفاء، تلعــب دوًرا 
ًحــا أن هذا هو  مهًمــا فــي تحقيق أهــداف رؤيــة 2030، موضِّ
الوقــت المثالــي لممارســة األعمــال التجاريــة فــي المملكــة، 

وأنــه يشــعر بالفخــر لكونــه ســعودًيا، ويتطلَّــع لألثــر اإليجابي 
الــذي يعايشــه فــي منتــدى اكتفــاء 2020، والــذي يُســهم فــي 

قوة اقتصاد المملكة ومرونته.
وأضــاف الرميان: »إن تعزيز االقتصاد الســعودي وتنويعه 
ســيعود بالخيــر والفائدة علــى المملكة ومواطنيهــا، فبرنامج 

اكتفاء يمتلك رؤية طويلة األجل«.
ــد الرميــان أن جميــع العامليــن من الجنــود المجهولين  وأكَّ
قــد أســهموا فــي اإلنجــازات العظيمــة لبرنامــج اكتفــاء، وأن 
المملكــة  ينتظــر  واألعمــال  للفــرص  مشــرًقا  مســتقبًل 

وشعبها، نظًرا لتكاتف جميع الجهود.

نجاحات بارزة 
ــد رئيس أرامكو الســعودية، كبيــر إدارييها التنفيذيين،  وأكَّ
المهنــدس أميــن الناصــر، خــلل كلمتــه فــي افتتــاح أعمــال 

ــارزة، بحمــد  المنتــدى، أن برنامــج اكتفــاء حقــق نجاحــات ب
ــه الشــركة، وأن هــذه النجاحــات  اهلل تعالــى، منــذ أن أطلقت
لت تحــوُّاًل فــي منظومــة األعمــال والخدمــات المرتبطــة  شــكَّ

بالصناعات والخدمات في قطاع الطاقة.
وأضــاف الناصــر أن الزخــم الــذي يُحدثــه اكتفــاء فــي 
قطــاع األعمــال الســعودي لــه تأثيــر إيجابــي علــى حجــم 
االســتثمار فــي المملكــة، وعلــى صنــع الوظائــف  للشــباب 
والشــابات الســعوديين، باإلضافــة إلــى زيــادة صــادرات 
المملكــة الصناعيــة، وفــي الوقــت نفســه، تعزيــز موثوقيــة 
أعمــال الشــركة وكفاءتهــا عبــر إنشــاء سلســلة توريــد عالمية 

المستوى.
وأشــار الناصــر إلــى أن مســتوى المشــاركة فــي المنتــدى 
والمعــرض لهــذا العــام يزيــد بنحــو الضعــف عــن المــرة 
الماضيــة، مهنًِّئــا الشــركات الفائــزة بجوائــز اكتفــاء لهــذا 
العــام، ومعبِّــًرا عــن امتنانــه لجميــع الشــركاء الوطنييــن 

والعالمييــن، الذيــن كانــت لهم إســهامات واســتثمارات مميَّزة 
لرفــع نســبة المحتــوى المحلــي بأكثــر مــن 20%، مقارنــة 

بمستواه عند انطلق البرنامج. 
ووصــف الناصــر برنامــج اكتفــاء والمشــاريع االرتكازيــة 
المرتبطــة بــه، مثــل مدينــة الملك ســلمان للطاقة )ســبارك(، 
ومجمــع الملــك ســلمان العالمــي للصناعــات والخدمــات 
البحريــة، بأنهــا منصــة كبــرى للفــرص المجزيــة، داعًيــا 
المســتثمرين إلــى اغتنامهــا، حيــث تُناَقش فــي المنتدى نحو 

170 فرصة استثمارية.

تعزيز التعاون اإلستراتيجي
عت أرامكو الســعودية  وضمــن برنامج أعمــال المنتدى، وقَّ
66 مذكــرة تفاهــم وتعــاون إســتراتيجي وتجــاري، تربــو 
قيمتهــا علــى 21 مليــار دوالر، مــع شــركاء وجهــات محليــة 
ودوليــة مــن 11 دولــة، وذلــك فــي عــدة مجــاالت صناعيــة 

ت مجمل قطاع الطاقة في المملكة. وتجارية غطَّ
عــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة  إضافــة إلــى ذلــك، وقَّ
بيكــر هيــوز، لتأســيس مشــروع مشــترك مملــوك بالمناصفــة 
ل هــذا المشــروع منصــة  للمــواد غيــر المعدنيــة. ويشــكِّ
دة الجوانــب للمــواد غيــر المعدنيــة، تهــدف  اســتثمارية متعــدِّ
بــة وتطويرها وتصنيعها، الســتخدامها  إلــى ابتــكار مــواد ُمرَكّ

في تطبيقات قطاع النفط والغاز وقطاعات أخرى.
ويســتفيد المشــروع مــن البوليمــرات وأعمــال التصنيــع 
الحديثــة لتوفيــر منتجــات وخدمــات تحويليــة معتمــدة علــى 
مــواد غيــر معدنيــة للعمــلء، ابتــداًء بتصنيــع األنابيــب 
اة، فــي اســتثمار بقيمــة تقــرب  البلســتيكية الحراريــة المقــوَّ
مــن 110 ملييــن دوالر. وســيُقام المشــروع المشــترك فــي 
مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة )ســبارك(، ليخــدم منطقــة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وستســاعد مشــاركة أرامكــو الســعودية في هذا المشــروع 
اة،  فــي تعزيــز تصنيــع األنابيــب البلســتيكية الحرارية المقــوَّ
ــات  ــى مــن الطاقــة، وتصــدر انبعاث ــي تســتهلك قــدًرا أدن الت
كربونيــة أقــل مقارنــة باألنابيــب الفوالذيــة التقليديــة. كما أن 
هــذا المشــروع يتماشــى مــع إســتراتيجية أرامكــو الســعودية 
لدعــم البحــث والتطويــر، ونشــر تطبيقات ومنتجات مشــتقة 

من النفط ذات انبعاثات كربونية منخفضة.

مذكرات التفاهم
تشـمل قائمـة الشـركات والجهـات التـي 
مذكـرات  السـعودية  أرامكـو  معهـا  عـت  وقَّ

تفاهم خلل منتدى اكتفاء لعام 2020م:
٭  شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

٭  شركة سيمنس
٭  شركة مصنع آسيا للحديد المحدودة

٭  مركز تجهيز حقول النفط
٭  شركة الخرّيف للبترول

٭  شـركة ميتسوبيشـي هيتاشـي ألنظمـة 
الطاقة

٭  شركة شنايدر إلكترك
٭  شركة هانيويل

مة ٭  شركة اإللكترونيات المتقدِّ
٭  شـركة إكـس دي إم للطباعـة ثلثيـة 

األبعاد
٭  شركة شنغ ونغ نيو ماتيريالز

٭  شركة زينفو
٭  هيئة تنمية الصادرات السعودية

حول برنامج اكتفاء
ل 56% مــن المحتــوى  قــت أرامكــو الســعودية معــدَّ حقَّ
المحلــي عبــر برنامــج اكتفــاء بنهايــة عــام 2019م، صعــوًدا 

من نسبة 35% في عام 2015م.
ومنــذ انطــلق البرنامــج، زاد اإلنفــاق علــى البضائــع 
ديــن بمقــدار ثلثــة أضعــاف،  والخدمــات مــن قبــل المورِّ
القــدرات واإلمكانــات  يعنــي االســتفادة مــن  مــا  وهــو 
ديــن علــى الرواتــب  رة محلًيــا، كمــا بلــغ إنفــاق المورِّ المطــَوّ
لــه قبــل بــدء  والحوافــز المدفوعــة للمواطنيــن ضعفــي معدَّ
المواطنيــن  البرنامــج، ممــا يعنــي زيــادة فــي توظيــف 

السعوديين في جميع المستويات الوظيفية.
ديــن علــى  ل إنفــاق المورِّ إلــى جانــب ذلــك، ارتفــع معــدَّ
تدريــب المواطنيــن وتطويرهــم أكثــر مــن ثلثــة أضعــاف، 
ــة الســعودية،  ــوة العامل ــة الق ــي جاهزي ــا ف ــا ارتفاًع عاكًس
كمــا زاد إنفــاق المورديــن علــى تطويــر المنشــآت الصغيرة 
التعــاون  ليعكــس  ضعًفــا،   13 بمقــدار  والمتوســطة 
ــر  ــد، بهــدف تطوي ــن أطــراف سلســلة التوري والشــراكة بي
هــذه الفئــة مــن المورِّديــن. إضافــة إلــى ذلــك، زاد إنفــاق 
ديــن علــى برامــج البحــث والتطويــر وجلــب تقنيــات  المورِّ
ل ثلثــة  وابتــكارات جديــدة مــن المصــادر المحليــة بمعــَدّ

أضعاف.

ــق البرنامــج، منــذ انطلقــه، زيادة بنســبة 50% في  وحقَّ
ِقبــل  مــن  توظيفهــم  جــرى  الذيــن  الســعوديين  عــدد 
الســعودية  العاملــة  القــوة  مــن  للســتفادة  ديــن،  المورِّ
30% فــي عــدد المواطنــات  المؤهلَّــة، وزيــادة بنســبة 
ديــن لتعزيــز التنــوُّع  اللتــي جــرى توظيفهــن مــن ِقبــل المورِّ
ديــن  واالندمــاج، باإلضافــة إلــى زيــادة فــي صــادرات المورِّ
50% لتلبيــة الطلــب العالمــي، وهــي مؤشــرات  بنســبة 

تعكس تنافسية القاعدة الصناعية السعودية وكفاءتها.
ــة شــراء  ــا أُرســيت، فــي ضــوء البرنامــج، 50 اتفاقي كم
إســتراتيجية بقيمــة تبلــغ 29 مليــار دوالر، األمــر الــذي 
ســيؤدِّي لتأســيس 21 مصنًعــا محلًيــا، وتوســعة 29 مصنًعــا 

آخر.
واجتــذب برنامــج اكتفــاء 468 اســتثماًرا مــن 25 دولــة، 
ــه  ــج عن ــا نت ــار دوالر، م ــت 6.5 ملي ــات رأســمالية بلغ بنفق
إنشــاء 44 مصنًعــا، فيمــا يجــري بنــاء 64 منشــأة صناعيــة 
أخــرى. وتســهم هــذه االســتثمارات فــي بنــاء سلســلة توريد 
وطنيــة متكاملــة، وتطويــر قــدرات جديــدة فــي المملكــة، 
مثــل أول مرفــق تغليــف بالصفائــح، وأول معمــل إلنتــاج 
اة، وأول معمــل إلعــادة  أنابيــب اللدائــن الحراريــة المقــوَّ

كات الحفر. تبطين محرِّ

جوائز التمّيز
بالفائزيـن  احتفـاًء  اكتفـاء  منتـدى  برنامـج  ـن  تضمَّ
بجوائـز اكتفـاء للتميُّـز لعـام 2020م، جـاءت علـى النحو 

التالي:
 جائزة أعلى أداء في برنامج اكتفاء

٭  في قطاع الخدمات: شركة  الحفر العربية
٭  في قطاع اإلنشاء: شركة ناصر سعيد الهاجري
٭  في قطاع التصنيع: الشركة  السعودية لألنابيب

جائزة األفضل في التدريب والتطوير
٭  شركة هاليبورتن لخدمات الطاقة 

جائزة األفضل في تطوير الموردين
٭  شركة شلمبرجير للشرق األوسط

جائزة األفضل في السعودة
مة ٭  في قطاع التصنيع: شركة اإللكترونيات المتقدِّ

٭  في قطاع الخدمات: شركة بيكر هيوز
جائزة األفضل في توظيف السعوديات

٭  مجموعة التميمي
جائزة األفضل في الصادرات

٭  في قطاع التصنيع: شركة كابلت جدة
سـي  جـي  جيـه  شـركة  الخدمـات:  قطـاع  ٭  فـي 

الخليج العالمية

في جلسة النقاش التي ُعقدت في منتدى اكتفاء ٢٠٢٠، شارك النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األستاذ أحمد السعدي، أفكاره حول كيفية دعم النمو الصناعي والتنويع من خلل 
برنامج اكتفاء.
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النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج، األستاذ محمد 
يحيى القحطاني، وكبير اإلداريين التنفيذيين لشركة 

شلمبرجير، السيد أوليفييه لو بوش، وعدد من المسؤولين، 
خلل اإلعلن عن تأسيس مركز تصنيع على طراز عالمي 

في مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(، من شأنه أن 
يساند برنامج اكتفاء في تعزيز التوطين في المملكة. 
ع المركز تقنيات ألعمال إنجاز اآلبار، من قبيل  وسيصنِّ

الحوامل وحواجز التثبيت ألنابيب التغليف القاعي، 
باإلضافة إلى تقنيات لصمامات العزل. وسُتسهم المرحلة 

األولى من التصنيع في صنع 200 فرصة عمل خلل 
األعوام القليلة المقبلة، كما سُتساعد في تطوير قوى عاملة 
ى بالمهارة في المنطقة، في مجالي التصنيع وسلسلة  تتحلَّ

التوريد.

بناء سلسلة توريد موثوقة

الظهـران - أكـد نائـب الرئيـس للشـراء وإدارة منظومـة 
اإلمـداد، األسـتاذ محمـد الشـمري، أن أرامكـو السـعودية 
تسـعى إلـى األخـذ بزمـام المبـادرة فـي االسـتثمار، وذلـك 
منـذ بـدء برنامـج اكتفـاء، وأكـد الشـمري خـلل كلمته في 
حلقـة نقـاش أقيمت في اليـوم الثاني من منتـدى ومعرض 
اكتفـاء 2020، أن: »جميـع هـذه االسـتثمارات سـتضيف 
قيمة عالية إلى اقتصاد المملكة، كما أنها ستوفر اآلالف 

من فرص العمل للشباب السعودي«.
وقـال: »مـن ناحية أخـرى، بالنسـبة للمسـتثمرين، فإنهم 
سـيتعاملون مـع مشـتٍر موثـوق بـه فـي المملكة. وسنشـارك 

معهـم توقعـات الطلـب فـي المسـتقبل، وأيًضـا اتفاقيـات 
والُمصنعيـن  المسـتثمرين  مـع  نوقعهـا  التـي  الشـراء 

المحليين«.
وأضـاف الشـمري: »كمـا أن المسـتثمرين سـيكون لهـم 
دور فـي المشـاريع الجديـدة المقبلـة فـي المسـتقبل، التـي 
تمهـد الطريـق للوصـول إلـى أعمـال مسـتقبلية ناجحـة إذا 

تم توطين المستثمرين في المملكة«.
وأكـد الشـمري أن أرامكـو السـعودية علـى اتصـال دائـم 

مع الشركات، لضمان سلسة تنفيذ برنامج اكتفاء.
وترّكـز موضـوع حلقـة النقـاش علـى »بناء سلسـلة توريد 

موثوقة«، بمشاركة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لشـركة آسـيا للحديـد، عبدالعزيـز المنديـل، ونائـب رئيـس 
التوطيـن فـي نصـف الكـرة األرضيـة الشـرقي فـي شـركة 
هاليبرتـون، ديفيـد توبينـج، والرئيـس والمديـر التنفيـذي 
لشـركة تركـي القابضـة ونسـما والشـركاء، رامـي التركـي، 
ونائـب رئيـس األعمـال والعضـو المنتـدب لمنطقـة الشـرق 
األوسـط وشـمال إفريقيـا، لشـركة ناشـيونال أويـل ويـل 

فاركو، السيد إد وينتيل.
وتضمـن المنتـدى 12 جلسـة تتعلـق بفـرص االسـتثمار 
التـي تغطـي تسـعة قطاعـات، ورّكزت هـذه الجلسـات على 

تمكيـن النظـام البيئـي التجـاري الحيـوي، وذلـك مـن خلل 
170 فرصـة اسـتثمارية مشـتركة مـع أرامكـو السـعودية. 
ألقـت هـذه الجلسـات الضوء علـى متطلبات الطلـب ويأتي 
ذلـك بتثقيف المسـتثمرين المهتمين بالفرص المسـتقبلية 
فـي نظـام سلسـلة التوريـد. وتهـدف هـذه الفـرص إلى فتح 
أبواب جديدة لتعزيز بيئة العمل للشـباب السعودي ورجال 
أم  كبيـرة  كانـت  سـواًء  العالميـة،  والشـركات  األعمـال 
متوسـطة أم صغيـرة، حيـث تُسـهم هـذه االسـتثمارات فـي 
بناء سلسـلة توريد سعودية متكاملة وجذب قدرات جديدة 

للمملكة.
»التنميـة  عنـوان  تحـت  الثانيـة  النقـاش  حلقـة  وفـي 
المهنـي«،  التدريـب  خـلل  مـن  المسـتدامة  الصناعيـة 
شـارك فيها المدير العام للشـراء، األسـتاذ ناصر اليامي، 
فيصـل  األسـتاذ  والتطويـر،  للتدريـب  العـام  والمديـر 

الحجي.
وقـال اليامـي: »إن تأهيـل القـوى العاملة المحليـة تأهيًل 
عالًيا، هو مفتاح لضمان اسـتمرارية وتمّيز سلسلة التوريد، 

وسوف يضمن تطوير مهارات جديدة للوظائف الشاغرة«.
الوطنيـة  الشـراكات  قـوة  »أن  الحجـي:  وأكـد فيصـل 
األكاديميـة ومحـرك نجاحهـا هـو تنـوع هـؤالء الشـركاء، 
حيـث تقـود الصناعـة الدفـة لتحديـد احتياجاتهـا الفعليـة 

وتوجيه مؤسسات التدريب نحوها«. 
كمـا ُقدمت تحديثات حول مدينة الملك سـلمان للطاقة 
)سـبارك(، ومجمـع الملـك سـلمان العالمـي للصناعـات 
والخدمـات البحريـة، وهمـا مشـروعان مهمـان لتطويـر 
أنظمـة بيئيـة صناعيـة، وتدريـب وتطويـر األيـدي الماهـرة 

في المملكة العربية السعودية.

تدشين مركز تصنيع جديد في سبارك

أكد الشمري خلل حلقة النقاش، التي أقيمت على هامش مؤتمر اكتفاء ٢٠٢٠ وتمحورت حول بناء سلسلة توريد موثوقة، أن أرامكو السعودية على اتصال دائم مع الشركات، لضمان سلسة 
تنفيذ برنامج اكتفاء.

أثناء حلقة نقاش بعنوان 
)التنمية الصناعية المستدامة 

عبر التدريب المهني(، أشار ناصر 
اليامي إلى أن إعداد قوة عاملة 
محلية مؤهلة تأهيًل عالًيا هو 

المفتاح لضمان االستدامة 
والتمّيز في سلسلة التوريد، وهذا 

بدوره سيوّفر ويطّور مهارات 
جديدة تخدم الصناعة.

فـي معـرض حديثـه حـول أهميـة منتـدى ومعـرض اكتفـاء، قـال مديـر إدارة 
التطويـر الصناعـي واإلمـداد اإلسـتراتيجي، والمشـرف علـى برنامـج اكتفـاء، 
األسـتاذ عبـداهلل الثعلـي: »اسـتعرض منتـدى اكتفـاء لهـذا العـام  170 فرصـة 
اسـتثمارية واعـدة لتوطيـن مـواد وخدمـات بقيمـة سـوقية تعـادل 14 مليـار دوالر 
سـنوًيا مـن خـلل 12 جلسـة عمـل، شـملت تسـعة قطاعـات مختلفـة، التـي مـن 

شأنها أن تجتذب الشركاء الراغبين في االستثمار في المملكة«.
وأضـاف الثعلـي: »منـذ انطلقه، نجح برنامج اكتفاء فـي جذب أكثر من 468 
25 دولـة. وخـلل األعـوام الماضيـة، كان للمنتـدى  اسـتثماًرا مـن أكثـر مـن 
والمعـرض الخـاص بهـذا البرنامـج دوٌر رئيـس فـي تعزيـز هـذه النجاحـات، 
ـق  واستشـراف آفـاق أوسـع لمزيـد مـن فـرص التعـاون اإلسـتراتيجي بمـا يحقِّ

أهداف البرنامج«.
وقـال الثعلـي: »شـهد منتـدى اكتفـاء لهـذا العـام حضـور اكثـر مـن 14٫000 زائـر يمثلون أكثـر من 5٫000 شـركة 

من 100 دولة«.
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اكتفاء ٢٠٢٠ .. أحداث وفعاليات
احتفى منتدى ومعرض اكتفاء لعام ٢٠٢٠م بأفضل الموردين أداًء ضمن عدة فئات، وذلك خلل حفل جوائز التمّيز، حيث فازت 

مجموعة التميمي بجائزة األفضل في توظيف السعوديات.
وفي جائزة األفضل في الصادرات  في قطاع الخدمات فازت شركة جيه جي سي الخليج العالمية.

تصوير: حاتم عويضة، وأحمد العيتاني، وحسن المبارك،
ومحمد آل ابن الشيخ ونادية بوعبيد

رّكز معرض اكتفاء على توظيف التقنية ومشاركة قصص النجاح، وتضّمن ذلك استعراًضا للروبوتات الحديثة التي كان من بينها الروبوت الظاهر في الصورة )على اليمين(، الذي اجتذب عديًدا من الزوار لمشاهدته. وفي الصورة الثانية تظهر مركبة لمكافحة 
الحريق يمكن التحكم بها عن ُبعد للستفادة منها في حاالت الطوارئ في المنشآت التابعة للشركة.

كان المنتدى والمعرض المصاحب له منصة للتعرف على فرص التعاون واستكشاف أحدث ١٤ ألف زائر توافدوا إلى النسخة الخامسة لمنتدى اكتفاء التي سّلطت الضوء على ١٧٠ فرصة للستثمار من شأنها أن ُتسهم في تحقيق أهداف البرنامج.
التطورات فيما يخص برنامج اكتفاء، الذي شّكل منذ إطلقه تحواًل في المشهد المحلي 

لصناعة الطاقة.

ف بتنظيم منتدى ومعرض اكتفاء ٢٠٢٠ الذي انعقد في مركز معارض الظهران. أعضاء في اإلدارة التنفيذية ألرامكو السعودية إلى جانب عدد من فريق العمل الُمكلَّ



زة  عمٌل دؤوب لتقديم تجربة مميَّ
لضيوف اكتفاء

إميون هيوسنت

الظهــران - وراء كلِّ حــدث عظيــم فريــٌق عظيــم يقــوم 
ــا كان الحــال كلَّ عــام  ــا. وكم ــًرا منه ــرى كثي ــود ال ن بجه
منــذ انعقــاد معــرض ومنتــدى اكتفــاء األول فــي عــام 
ــة أساًســا  لت التحضيــرات شــديدة الدقَّ 2015م، شــَكّ
لواحــد مــن أبــرز فعاليــات أرامكــو الســعودية الســنوية. 
ـف باإلعــداد لمنتــدى ومعــرض  ويؤمــن الفريــق المكلَـّ
برنامــج تعزيــز القيمــة المضافــة اإلجماليــة لقطــاع 
التوريــد فــي المملكــة )اكتفــاء( بفكــرة رئيســة بســيطة 

تتمثَّل في أن كلَّ ضيف هو من كبار الشخصيات.
المثــل  أن  نجــد  اكتفــاء،  لبرنامــج  ننظــر  وعندمــا 
اإلنجليــزي القائــل: تنمــو أشــجار البلــوط العظيمــة مــن 
حبــات جــوز صغيــرة، هــو أنســب وصــف لتطــوُّر الفكــرة 
الطموحــة، التــي ابتــدأت خطواتهــا األولــى قبــل خمســة 

أعوام.
ففــي عــام 2015م، ُعقــدت فعاليــة حضرهــا مــا يقــرب 
مــن 600 ضيــف، لتعلــن عــن والدة برنامــج أصبــح فيمــا 
ــق تحــوُّاًل فــي طريقــة  ــا، وحقَّ بعــد علمــة معروفــة دولًي

تعامل أرامكو السعودية مع سلسلة التوريد.
وباالنتقــال ســريًعا إلــى العــام الحالــي، نــرى اللوحــات 
اإلعلنيــة علــى طــول الطريــق باتجــاه مركــز معــارض 
الظهــران، وهــي تُبــرز برنامــج اكتفــاء بــكلِّ فخــر. وتُظهــر 
المملكــة  لشــباب  عــة  متنوِّ صــوًرا  اإلعلنــات  هــذه 
وشــاباتها وهــم يعملــون فــي قطــاع الطاقــة، فــي لوحــات 

تبعث برسائل رمزية.
وعلــى مــدى يومــي اإلثنين والثلثــاء الماضيين، شــهد 
ممثِّلــي  مــن  آالف  توافــد  الظهــران  معــارض  مركــز 
التــي تعمــل فــي سلســلة قيمــة  العالميــة،  الشــركات 
الطاقــة، للتواصــل واالطــلع علــى فــرص األعمــال، 

والتطوُّر الذي شهده برنامج اكتفاء.

ر بالفرص واإلمكانيات رسالة ُتبشِّ
المنتــدى  علــى  أُطلقــت  التــي  التســمية  وتســاعد 
والمعــرض فــي تعزيــز الرســالة القويــة التــي يســعى 
إليصالهــا، والمتمثِّلــة في الفــرص واإلمكانيات. ويوشــك 
برنامــج اكتفــاء فــي عــام 2020م علــى تحقيــق هدفــه 
الُمعلــن، المتمثِّــل فــي توطيــن 70 % مــن سلســلة القيمــة 
فــي أرامكــو الســعودية، وزيــادة صــادرات قطــاع الطاقــة 
فــي المملكــة بنســبة 30 %، وفــي الوقــت نفســه، تدريــب 

آالف المواطنين واإلسهام في صنع وظائف لهم.
وتبــدأ االســتعدادات لهــذه الفعاليــة الســنوية قبــل 
فتــرة طويلــة، مــن خــلل تشــكيل فريــق مــن مختلــف 
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بدر اليامي )يسار الصورة(، يناقش االستعدادات مع أحمد الوصيبعي في الظهران إكسبو حيث مكان انعقاد منتدى ومعرض 
اكتفاء ٢٠٢٠.              تصوير: بريجيدو الكيدي

ــر  ــى جيــش صغي ــر أرامكــو الســعودية، ليشــرف عل دوائ
ــد مــن أن جميــع  مــن المقاوليــن، ويحــرص علــى التأكُّ
ــي مواصفــات  التفاصيــل فــي مــكان انعقــاد الفعاليــة تلبِّ

أرامكو السعودية المميَّزة.
ــع الموقــع نفســه علــى مــدى أعــوام، ليُصبــح  وقــد توسَّ
ــات  ــف أحــدث التقني ــة يوظِّ ــا ذا مواصفــات عالمي مرفًق

والتصاميم.
ـف بضمــان  المكلَـّ الســعودية  أرامكــو  ويُعــدُّ فريــق 
ــز فريًقــا شــاًبا ومندفًعــا، ويتمتَّــع  تنظيــم حــدث مميَّ
أعضــاؤه بإحســاس كبيــر بالمســؤولية والفخــر، وقــد كان 
هــذا واضًحــا لجميــع الحاضريــن فــي منتــدى ومعــرض 

اكتفاء لهذا العام.
ن فريــق العمــل هــذا مــن 60 شــخًصا، وكان  وقــد تكــوَّ
نصــف أعضائــه تقريًبــا مــن الســعوديات، حيــث عمــل 
الجميــع بــل كلــل خلــف الكواليــس، لضمــان تســليط 
الضــوء علــى قصــص النجــاح الســابقة ضمــن برنامــج 

اكتفاء، واستشراف قصص أخرى للمستقبل.
ــم للحــدث مــن جميــع  ل أعضــاء الفريــق المنظِّ وتشــكَّ
أنحــاء المملكــة، لإلســهام فــي الجهــود الدؤوبــة التــي 

يقوم بها العاملون خلف الكواليس.
وكانــت المحصلــة النهائيــة وجــود بيئــة غنيــة بالتنــوُّع 
ف موظفــو الشــركة  يعــمُّ أثرهــا الجميــع، حيــث تعــرَّ
القادمــون مــن جميــع أنحــاء المملكــة علــى أشــخاص 
ت الجهــود  بمعــارف ثريــة وخبــرات مختلفــة. وقــد أدَّ
المشــتركة علــى مســتوى الشــركة ككل فــي صنــع بيئــة 
ــز جميــع أعضــاء الفريــق للخــروج  عمــل رائعــة تحفِّ

بأفكار إبداعية في كلِّ مهمة يؤدُّونها.
وبهــدف معاملــة جميــع الضيــوف علــى أنهــم مــن كبــار 
الشــخصيات، وتنظيــم فعاليــة عالميــة ذات أثــر كبيــر، 
ــم لمنتــدى اكتفــاء معاييــر مرتفعــة،  وضــع الفريــق المنظِّ
عــات هــي  وتبنَّــى فكــرة تتمثَّــل فــي أن تجــاوز ســقف التوقُّ

النتيجة النهائية المرجوة.
ولعــلَّ الكلمــة الرئيســة التــي تخطــر علــى البــال عنــد 
فــي جميــع جوانــب  العمــل  أثنــاء  الفريــق  مشــاهدة 
الفعاليــة هــي االنســجام، إذ يُمكــن القــول إن مواجهــة 

د. يات تجري من خلل فريق موحَّ التحدِّ

منبر لألعمال وساحة للفرص
ــًرا للخبــراء  ــر منتــدى اكتفــاء منب وبشــكل رئيــس، يوفِّ
صيــن واألطــراف الدولية البــارزة ألداء األعمال  المتخصِّ
والتواصــل الفاعــل، كما أن مــن المزايا الرئيســة للحدث 
العــام علــى عناصــر  نــه لمعــرض يشــتمل هــذا  تضمُّ
ــر المعــرض، الــذي  ًمــا. ويوفِّ تصميــم وتقنيــات أكثــر تقدُّ

فيصل الغامدي، )يمين الصورة(، 
وعبدالهادي الدريبي، يقومان 
بتجربة األنظمة داخل مركز 

القيادة والتحكم في الظهران 
إكسبو قبل انعقاد منتدى 

ومعرض اكتفاء ٢٠٢٠.

ع  تُشــجِّ بيئــة  للمنتــدى،  الرئيســة  الركائــز  مــن  يُعــدُّ 
المشــاركة والتفاعــل بيــن الشــركات العالميــة والمشــاريع 

الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة.
ويجمــع أحــد أركان معــرض اكتفــاء، الــذي يُدعــى ركن 
الفــرص، خبــراء مــن مجــاالت مختلفــة فــي الشــركات 
ــن  ــم م ــاح يتســنَّى له ــم جن ــص له ــث يُخصَّ ــة، حي المحلي
خللــه تســويق مــا لديهــم واســتعراض ِســيَرهم، ممــا 

ر لهم فرًصا واسعة للتواصل مع شركات كبيرة. يوفِّ
تقنيــات  المعــرض  ــن  يتضمَّ ذلــك،  نــب  جا لــى  إ
وابتــكارات جديــدة، مثــل الروبــوت الــذي يُكافــح الحريق، 
ــق فــوق األنابيــب لمعاينتهــا، وهــي  والروبــوت الــذي يحلِّ

أفكاٌر وابتكارات وطنية خالصة.

ز التوطين واالنطالق نحو التميُّ
ــم، مــن خــلل عملــه تحــت  ويســتطيع الفريــق المنظِّ
شــعار )توطيــن وانطــلق نحــو التميُّــز(، تجــاوز ســقف 
ــد إحــدى قيــم  الــذي يجسِّ يومًيــا، األمــر  التوقعــات 

أرامكو السعودية األساسية، وهي التميُّز.
إلــى  اكتفــاء  أعــوام، وصــل منتــدى  وبعــد خمســة 
مرحلــة التكامــل فــي مجــال إدارة الفعاليــات والتخطيــط 
ــد برنامــج اكتفــاء بعــد نظــر أرامكــو  الدقيــق، فيمــا يجسِّ

السعودية وطموح المملكة.

السالمة في قلب الحدث
ــم فــي أرامكــو  وممــا ال شــك فيــه، أن أي فعاليــة تُنظَّ
الســعودية، صغيــرة كانــت أم كبيــرة، تحظــى باهتمــام 
ــق بالســلمة؛ ومنتــدى ومعــرض اكتفــاء  دقيــق فيمــا يتعلَّ

ليس استثناًء في هذا السياق.
ويراقــب فريــق مــن مركــز القيــادة فــي مركــز معــارض 
الظهــران األوضــاع مباشــرة فــي الداخــل وفــي الخــارج، 
وتســتطيع كاميــرات تتمتــع بقــدرة عاليــة علــى تقريــب 
الصــور مســح الطريــق فــي الخــارج، فيمــا تخضــع جميــع 
الغــرف فــي الداخــل لمراقبــة المركــز، فــي عمــل دؤوب 
رة، وينطــوي علــى التعــاون بيــن  يعتمــد علــى تقنيــة متطــوِّ
عــدد مــن إدارات أرامكــو الســعودية واألجهــزة الحكومية 

المعنية.
ويكــون فريــق األمــن مســتعًدا ألي شــيء، فــي ظــل 
خطــة ُوضعــت للســتجابة للحــاالت الطارئــة، ويجــري 

االنتباه لجميع التفاصيل فل يُترك شيء للصدفة. 
ــكلب البوليســية  ــق البحــث الخــاص بال ويمســح فري
مركــز المعــارض ثــلث مــرات فــي اليــوم، ويتولــى مركــز 
القيــادة المســؤولية فــي حــال وقــوع أي حــادث، فيمــا 
ــدان مســتمًرا؛  ــن فــي المي يكــون التواصــل مــع الموظفي

مة في الوقت نفسه. فهو خلية نحل نشطة ومنظَّ
وتضطلــع فــرق أخــرى مــن أرامكــو الســعودية بــدور ال 
ــد مــن  يقــلُّ أهميــة يُســهم فــي نجــاح اكتفــاء، حيــث يتأكَّ
كل شــيء بــدًءا مــن توفيــر المــاء، ومــروًرا بتكييــف الهواء 
وتوفيــر مولِّــدات الديــزل، ووصــواًل إلــى اإلنــارة، مــع 
وجــود أنظمــة احتياطيــة يُمكــن االعتمــاد عليهــا لضمــان 

سير المنتدى والمعرض بسلسة ودون حوادث.
وعــدد اإلدارات المســاندة المشــاركة فــي العمــل كثير 
جميــع  مــن  اإلدارات  هــذه  خــر  تدَّ ال  حيــث  بحــق، 
قطاعــات الشــركة أي جهــد إلنجــاح هــذه الفعاليــة، 
وهــذا هــو أحــد األســباب الرئيســة التــي تكفــل نمــو 
ــع  ــو مناف ــع هــذا النم ــي م ــد عــام، لتأت ــا بع ــاء عاًم اكتف
كبيــرة، ليــس ألرامكــو الســعودية فحســب، بــل للمملكــة 

بأسرها.
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ى الموافقة على تطوير  أرامكو السعودية تتلقَّ
حقل غاز الجافورة

ـًرا، علـى  الظهـران - حصلـت أرامكـو السـعودية، مؤخَّ
غيـر  للغـاز  العمـلق  الجافـورة  حقـل  لتطويـر  موافقـة 
التقليدي في المنطقة الشرقية، الذي يُعدُّ أكبر حقل للغاز 
غيـر المصاحـب يُكتشـف فـي المملكـة حتـى اآلن، حيـث 

سيتم تطوير هذا الحقل وفًقا لمنظومة حوكمة الشركة.
وقد أعرب رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، معالي 
الرميـان، عـن عميـق شـكره  بـن عثمـان  ياسـر  األسـتاذ 
لصاحـب السـمو الملكـي األميـر محمـد بـن سـلمان بـن 
عبدالعزيـز آل سـعود، ولـي العهـد نائـب رئيـس مجلـس 
الـوزراء وزيـر الدفـاع، رئيـس اللجنـة العليـا لشـؤون المـواد 
الهيدروكربونيـة، مشـيًرا إلـى أن تطويـر حقـل الجافـورة 
سـيتم، بـإذن اهلل، بمـا يدعـم المكانـة الرائـدة للمملكـة فـي 
قطـاع الطاقـة العالمـي، ويُسـهم فـي تحقيق هدف الشـركة 
فـي أن تكـون أكبـر شـركة متكاملـة للطاقـة والكيميائيـات 

على المستوى الدولي.

إدارييهـا القافلة األسبوعية كبيـر  الشـركة،  رئيـس  أعـرب  جانبـه،  مـن 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، عـن امتنانـه 
وشـكره لصاحـب السـمو الملكـي األميـر محمد بن سـلمان 
ابـن عبدالعزيـز آل سـعود، ولـي العهـد نائـب رئيـس مجلس 
الـوزراء وزيـر الدفـاع، علـى ثقتـه الكبيـرة ودعمـه الدائـم 

لجهود الشركة.
األميـر  الملكـي  السـمو  صاحـب  الناصـر  شـكر  كمـا 
عبدالعزيـز بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، وزيـر 
الطاقـة، علـى جهـوده الكبيـرة ومسـاندته المسـتمرة لـدور 
ًحـا أن  الشـركة الرائـد فـي أعمـال التنقيـب واإلنتـاج، موضِّ
ز مـن تنـوُّع مـوارد الشـركة،  تطويـر حقـل الجافـورة سـيعزِّ

ويدعم التنوُّع االقتصادي في المملكة.
ر أبعاد حقل الجافورة بـ 170 كيلومتًرا طواًل، و 100  وتُقدَّ
ر حجـم مـوارد الغـاز فـي مكمنـه  كيلومتـر عرًضـا، كمـا يُقـدَّ
بنحـو 200 ترليـون قـدم مكعبـة مـن الغـاز الخـام الغنـي 
بسوائل الغاز، والذي يمثِّل اللقيم للصناعات البتروكيميائية 

والمعدنية.

ع أن  وسـتؤدِّي مراحـل تطوير حقـل الجافورة، الـذي يُتوقَّ
يبـدأ اإلنتـاج منـه مطلـع عـام 2024م، إلـى تنامـي إنتـاج 
الحقـل تدريجًيـا، ليصـل إلـى نحـو 2.2 مليـار قـدم مكعبـة 

قياسية يومًيا من غاز البيع بحلول عام 2036م.
ونظـًرا لخصائـص حقـل الجافـورة فإنـه سـيكون قـادًرا، 
بـإذن اهلل تعالـى، علـى إنتـاج نحـو 425 مليـون قـدم مكعبـة 
قياسـية من غاز اإليثان يومًيا، وهو ما يمّثل نحو 40% من 
اإلنتاج الحالي من هذا الغاز، كما سينتج الحقل نحو 550 
ألـف برميـل يومًيـا مـن سـوائل الغـاز والمكثفـات اللزمـة 

للصناعات البتروكيميائية.
ذ أعمـال تطويـر حقـل الجافـورة وفًقـا ألعلـى  وسـتُنفَّ
ع  المعاييـر البيئيـة التـي تلتـزم بها أرامكـو السـعودية. وتتوقَّ
الشـركة أن يكـون لتطويـر الحقـل أثـر مالـي إيجابـي علـى 
المـدى الطويـل، بحيـث يبـدأ هذااألثـر فـي الظهـور عبـر 
النتائـج المالية للشـركة، علـى مراحل متزامنة مـع األعمال 

المتعلِّقة بتطوير الحقل.

ر أبعاد حقل الجافورة بـ  تُقدَّ

170 كيلومتًرا طواًل،
و100 كيلومتر عرًضا

ترليون قدم مكعبة من 
الغاز الخام الغني بسوائل 
ر   الغاز  هو الحجم الُمقدَّ

لموارد الغاز في مكمنه

200

مليون قدم مكعبة قياسية 
من غاز اإليثان يومًيا من 
المتوقع أن ينتجها الحقل

425

مليار قدم مكعبة قياسية يومًيا من 
غاز البيع من المتوقع أن ينتجها 

الحقل بحلول عام 2036م

2.2
قالوا عن االكتشاف اجلديد 

سهيل أبو الفرج
أنـا فـي غايـة االمتنـان أن أتيحت 
لـي الفرصـة ألكون أحد المشـاركين 
فـي جعـل الشـركة واحـدة مـن أكبـر 
أنحـاء  جميـع  فـي  الغـاز  منتجـي 
حقـل  ف  ستكشـا ا ن  إ  . لـم لعا ا
الجافـورة خـلل السـنوات القليلـة 
الماضيـة ليـس سـوى نمـوذج ومحـاكاة لمـا سـيأتي مـن 
العمـل علـى التطوير األمثـل للحقل خلل 22 سـنة قادمة 

من حياتي المهنية.

عبداهلل الكلباني
أنـا فخـور لكونـي جـزًءا مـن هـذا 
اإلنجـاز، حيـث كانـت رحلـة مثيـرة 
الجهـود  مـن  ا  كثيـًر فيهـا  بذلـت 
للوصـول إلـى هذا النجـاح. كما أّدت 
هـذه الجهـود إلـى توسـيع األعمـال 
تيجية  ا سـتر إ مـع  شـى  يتما بمـا 
الشـركة لتطويـر مزيـد مـن مـوارد الغـاز الطبيعـي فـي 
المملكة، مع البحث عن طرق السـتخدام التقنية وغيرها 
مـن الكفـاءات األخـرى للتحكـم بالتكاليـف. نسـتطيع أن 
نـرى اليـوم ثمـار عملنـا، لكننـا بدأنـا هـذه الرحلـة فقـط، 

ويجب بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهدافنا الكبرى.

محمد العتيبي
برنامـج  مـن  ا  جـزًء تكـون  أن 
فـي  يـة  لتقليد ا غيـر  ر  د لمصـا ا
الجافـورة هو فرصة الكتسـاب خبرة 
لصعيـد  ا علـى  ة  كبيـر يخيـة  ر تا
العمـل هنـا  يتطلـب  إذ  الشـخصي، 
التنقل عبـر التحديات التي تطرحها 
المسـتويات غير المسـبوقة من تحسين اإلنتاج والهندسة 
وتصميـم أعمـال التكسـير الهيدروليكي متعـددة المراحل 
خبرتـي  سـتصقل  العظيمـة  الخبـرات  هـذه  المعقـدة. 

وتجاربي كمهندس شاب في أرامكو السعودية.

عبداهلل الزامل
أكـون  أن  حقيقـي  لشـرف  إنـه 
مشـارًكا فاعـًل فـي تزويـد المملكـة 
باحتياجاتهـا مـن الطاقـة مـن أجـل 
تأكيـد وتحقيـق أهـداف رؤيـة 2030 
وأن أكـون جـزًءا مـن تنميـة المـوارد 

غير التقليدية في المملكة.

عماد الشريف
إنـه لشـرف عظيـم أن أشـارك في 
تشكيل مستقبل المملكة في تصدير 
سـيمّكننا  المسـتقبل.  فـي  ز  لغـا ا
تطويـر حوض الجافـورة من الدخول 
إلى عالـم الطاقة العالمية من خلل 
حـّد  علـى  والغـاز  النفـط  أسـواق 

سواء.
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لرسم خريطة طريق تقنية نحو االستدامة..

أرامكو السعودية تشارك في مؤتمر ومعرض 
مياه شبه الجزيرة العربية 2020

الخبـــر - شـــارك أكثـــر مـــن 1260 موظًفـــا ومهندًســـا 
ــرة  ــبه الجزيـ ــاه شـ ــرض ميـ ــر ومعـ ــي مؤتمـ ــا فـ وأكاديمًيـ
خـــًرا، فـــي مدينـــة  2020، الـــذي ُعقـــد، مؤَّ العربيـــة 
الخبـــر، حيـــث كانـــت أرامكـــو الســـعودية، ممثَّلـــة بـــإدارة 
خدمـــات المنافـــع والمرافـــق، راعًيـــا ماســـًيا للحـــدث، 
للبيئـــة  العربيـــة الســـعودية  متـــه الجمعيـــة  الـــذي نظَّ
المائيـــة، واتحـــاد بيئـــة الميـــاه، والجمعيـــة الدوليـــة 

لتحلية المياه.
ونُظـــم المؤتمـــر والمعـــرض المرافـــق تحـــت رعايـــة 
األســـتاذ  معالـــي  والزراعـــة،  والميـــاه  البيئـــة  وزيـــر 
عبدالرحمـــن بـــن عبدالمحســـن الفضلـــي، لمناقشـــة 
ـــاه الصـــرف  ـــاه، ومعالجـــة مي أحـــدث التطـــوُّرات فـــي المي
الصحـــي وترشـــيد اســـتهلكها، وهـــو أمـــر مهـــم بالنســـبة 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط، التـــي تضـــم بعًضـــا مـــن أكثـــر 

المناطق جفاًفا في العالم.
وشـــملت النســـخة السادســـة مـــن مؤتمـــر ومعـــرض 
ـــن رئيســـين،  ـــة متحدثي ـــة ثلث ـــرة العربي ـــاه شـــبه الجزي مي
ـــن المعـــرض 39 مشـــارًكا،  وثـــلث ورش عمـــل، فيمـــا تضمَّ

وتسعة ملصقات من خمس جامعات مختلفة.
ـــا  ـــن المؤتمـــر 37 عرًضـــا تقنًي ـــك، تضمَّ ـــب ذل ـــى جان إل
ضمـــن ثلثـــة مســـارات، هـــي: تقنيـــات تحليـــة الميـــاه 
المتقّدمـــة، وتقنيـــات معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحـــي، 
ـــس  صـــة، وكان اإلطـــار الرئي وموضوعـــات أخـــرى متخصِّ
ــات  ــاه، وتقنيـ ــات الميـ ــي تقنيـ ــكار فـ ــو )االبتـ ــدث هـ للحـ
ميـــاه الصـــرف الصحـــي، فـــي ظـــل الثـــورة الصناعيـــة 

الرابعة(.

االستثمار  وترشيد استهالك الماء
ــاء  ــات أحيـ ــة لخدمـ ــذي بالوكالـ ــر التنفيـ ــال المديـ وقـ
الســـكن فـــي أرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ نبيـــل العفالـــق، 
إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية قطعـــت شـــوًطا طويـــًل 
ــيًرا  ــتهلكها، مشـ ــيد اسـ ــاه وترشـ ــال إدارة الميـ فـــي مجـ

مشرف العمري

ـــي  ـــة ف ـــه المملك ـــذي قامـــت ب ـــى االســـتثمار الضخـــم ال إل
بنـــاء البنيـــة التحتيـــة ألنظمـــة الميـــاه، وتنفيـــذ برامـــج 

لترشيد استهلكها.
وأوضـــح العفالـــق أن أرامكـــو الســـعودية ال تـــزال رائـــدة 
فـــي المنطقـــة فـــي مجـــال ترشـــيد اســـتهلك الميـــاه؛ 
ففـــي عـــام 2019 م، تّمـــت معالجـــة 80% مـــن ميـــاه 
التابعـــة  الســـكنية  األحيـــاء  فـــي  الصحـــي  الصـــرف 
للشـــركة مـــن أجـــل إعـــادة اســـتخدامها، األمـــر الـــذي 

يؤكِّد التزام الشركة بتحقيق االستدامة.
مـــا هائـــًل فـــي  وقـــال العفالـــق: »مـــع إحرازنـــا تقدَّ
ــح  مجـــال اســـتدامة الميـــاه، فـــإن الضـــرورة القصـــوى تُلِـّ
ــى  ــة إلـ ــا الراميـ ــي جهودنـ ــتمر فـ ــي نسـ ــا كـ ــا جميًعـ علينـ
ــة،  ــة، وتطويـــر تقنيـــات ُممّكنـ استكشـــاف حلـــول إبداعيـ

دة االقتصادية«. والتوسع في موارد الطاقة المتجدِّ
ــه  ــم فيـ ــذي يتـ ــت الـ ــي الوقـ ــه فـ ــق أنـ ــاف العفالـ وأضـ
ـــادة الوعـــي  ـــاه، وزي ـــى المي ـــود للمحافظـــة عل ـــز الجه تعزي
بأهميـــة المســـؤولية الشـــخصية فـــي مجـــال الميـــاه 
واألمـــن الغذائـــي، فـــإن تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة ســـتكون محـــوًرا رئيًســـا للتعامـــل مـــع نـــدرة 

المياه.
ــا  ــه قطاعـ ــتمد فيـ ــوم يسـ ــيأتي يـ ــق: »سـ ــال العفالـ وقـ
الصناعـــة والزراعـــة المتنامييـــن الميـــاه مـــن مصـــادر 
أكثـــر اســـتدامة؛ ونتيجـــة لهـــذا ســـتتم المحافظـــة علـــى 
الميـــاه الجوفيـــة الثمينـــة فـــي المملكـــة. والواقـــع أن هـــذه 

لـــم تعـــد مجـــرد رؤيـــة، بـــل قـــد أصبحـــت حقيقـــة واقعـــة، 
فنحـــن فـــي أرامكـــو الســـعودية ال نَُعـــدُّ ميـــاه الصـــرف 
ة واحـــدة فحســـب، بـــل مصـــدًرا  شـــيًئا يتـــم اســـتعماله لمـــرَّ

مرًنا بإمكانه إمداد منشآتنا الصناعية«.

اإلستراتيجية الوطنية للمياه
ث وكيـــل وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة لشـــؤون  وتحـــدَّ
الميـــاه، ســـعادة األســـتاذ عبدالعزيـــز الشـــيباني، عـــن 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للميـــاه، التـــي تســـير وفًقـــا لرؤيـــة 
م هـــذه اإلســـتراتيجية خريطـــة طريـــق  2030، حيـــث تقـــدِّ
نحـــو قطـــاع مســـتدام قـــادر علـــى المحافظـــة علـــى مـــوارد 
المملكـــة المائيـــة وتنميتهـــا، كمـــا تُســـهم فـــي الوقـــت 

نفسه في التنمية االقتصادية.
م عضـــو مجلـــس أمنـــاء المنتـــدى  مـــن جانبـــه، قـــدَّ
االقتصـــادي العالمـــي، جـــون تروفاتـــر، لمحـــة عامـــة عـــن 
صيـــن فـــي مجـــال  المنظمـــة، وكيفيـــة دعمهـــا للمتخصِّ
ـــق  ـــي تحقي ـــري ف ـــة االقتصـــاد الدائ ـــًدا أهمي ـــاه، مؤكِّ المي

موارد مياه مستدامة.
االقتصـــادي  للمنتـــدى  الســـابق  الرئيـــس  وألقـــى 
نبراســـكا-لنكولن  فـــي جامعـــة  واألســـتاذ  العالمـــي، 
ـــور محمـــد دهـــب، كلمـــة رئيســـة خـــلل  ـــة، الدكت األمريكي
المؤتمـــر حـــول )نـــدرة الميـــاه فـــي منطقـــة الشـــرق 

األوسط وشمال إفريقيا(.

ما  مع إحرازنا تقدَّ
هائًل في مجال 
استدامة المياه، 

فإن الضرورة 
القصوى ُتّلح 

علينا جميًعا كي 
نستمر في 

جهودنا الرامية 
إلى استكشاف 

حلول إبداعية، 
وتطوير تقنيات 

ُممّكنة، 
والتوسع في 
موارد الطاقة 

دة  المتجدِّ
االقتصادية
نبيل العفالق

أكد نبيل العفالق في كلمته أن أرامكو السعودية ال تزال رائدة 
في المنطقة في مجال ترشيد استهلك المياه.

تحدث معالي الدكتور عبدالعزيز الشيباني عن اإلستراتيجية 
الوطنية للمياه التي تتفق مع رؤية 2030.

ن  نت النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض مياه شبه الجزيرة العربية ثلثة متحدثين، وثلث ورش عمل، فيما تضمَّ تضمَّ
المعرض 39 مشارًكا، وتسعة ملصقات من خمس جامعات مختلفة.          تصوير: نادية بوعبيد

من مشاركات الموظفين في المؤتمر
خـلل مؤتمـر ومعـرض ميـاه شـبه الجزيـرة العربيـة 2020، شـارك عـدد مـن 

المتحدثين من أرامكو السعودية، من بينهم:
ث عن )االسـتفادة  -  محمـد المقهـوي، مـن إدارة أعمـال المعامـل فـي بقيـق، تحـدَّ
مـن طـرد األمـلح فـي المرحلـة األولى مـن التناضح العكسـي فـي دورة تنظيف 

المرشحات متعّددة الوسائط(
-   راكان بنـاء، مـن إدارة حقـن ميـاه البحـر، قـّدم عرًضـا عـن )الطباعـة ثلثيـة 

األبعاد ألجهزة الترشيح الرملي(.
ث عـن )تقييـم  -  محمـد العجاجـي، مـن إدارة أعمـال المعامـل فـي بقيـق، تحـدَّ

برنامج معالجة المياه في معامل بقيق(.
-  منصور كاشير، من إدارة حماية البيئة، تحدث عن )أفضل الممارسات البيئية 

للحد من تأثير تطوير الغاز غير التقليدي في البيئات القاحلة(.
-  سـعود أبودلـي، مـن إدارة حقـن ميـاه البحـر، قـّدم عرًضـا بعنـوان )توسـيع إطار 

توظيف المواد غير المعدنية لتطبيقات الضغط العالي(.
-  رضـا العبـاس، مـن إدارة حقن مياه البحر، قـّدم عرًضا بعنوان )تكاليف الطاقة 

للمياه الجوفية في المملكة العربية السعودية(.
-  محمود الكحلوت، من إدارة مصفاة الرياض، تحدث عن )فاعلية  ثاني أكسـيد 

الكلور في التآكل الميكروبي - دراسة حالة(.
-  فيصـل المطيـري، مـن إدارة ورش الخدمـات الميكانيكيـة، قـّدم عرًضـا بعنـوان 
)نظـام معالجـة ميـاه الصـرف الصحـي الصناعيـة المسـتدامة ألغـراض إعـادة 

االستخدام(. راكان بناء محمد المقهوي
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300000
متر مكعب من الخرسانة جرى 
استعمالها في أعمال اإلنشاء

100000
طن من هياكل الفوالذ 

9000اُستخدمت في أعمال اإلنشاء
كيلومتر من الكابلت تمَّ 

تمديدها

1700
من معدات التشغيل جرى 

4500تثبيتها
وظيفة دائمة للمواطنين تم 
ُصنعها في شركات اإلنشاء

2١0
مليون ساعة من العمل من دون 

وقوع إصابات

يعالج الغاز غير املصاحب من احلقول البرية والبحرية..

معمل الفاضلي يرفع إمدادات المملكة من غاز 
البيع إلى ١٢�٢ مليار قدم مكعبة قياسية يومًيا

الظهـران - شـارك أعضـاء اإلدارة التنفيذيـة فـي أرامكـو 
ـًرا، فـي حفـل تكريـم للحتفـاء بإنجـاز فريـق  السـعودية، مؤخَّ

المشروع المتكامل لبرنامج الغاز في الفاضلي.
وقـد شـهد حفـل التكريـم مشـاركة كلٍّ مـن رئيـس الشـركة، 
كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، 
والنائـب األعلـى للرئيـس للتنقيـب واإلنتـاج، األسـتاذ محمـد 
يحيـى القحطانـي، ونائـب الرئيـس إلدارة المشـاريع، األسـتاذ 
الزيـت فـي منطقـة  الرئيـس ألعمـال  الهـلل، ونائـب  فهـد 
األعمـال الشـمالية، األسـتاذ داود الـداود، ونائـب الرئيـس 
لهندسـة البتـرول والتطويـر، األسـتاذ ناصـر النعيمـي، ونائـب 
الرئيـس ألعمـال الغـاز، األسـتاذ عبـداهلل الغامـدي، ونائـب 

الرئيس لتقنية المعلومات، األستاذ يوسف العليان.
ومـع تنامـي الطلـب المحلـي والدولـي علـى الغـاز، تتوقـع 
أرامكـو السـعودية اسـتمرار زيـادة احتياطياتهـا مـن الغـاز مـن 
خـلل اكتشـاف حقـول جديـدة، وإضافـة مكامـن جديـدة فـي 
الحقول الموجودة، وتحديد المكامن والحقول القائمة وإعادة 

تقييمها.
ـع الشـركة فـي أعمـال الغـاز الرؤيـة الوطنيـة  ويواكـب توسُّ
الطموحة لزيادة إمدادات الغاز المحلية، وتوفير مادة وسيطة 
إضافيـة، وذلـك بأقـل االنبعاثـات الناتجـة مـن أعمـال الحـرق، 
وذلك في ظل التزام أرامكو السعودية، طوال 40 عاًما، بتلبية 
الطلـب المحلـي على الغاز الذي يُسـتخدم في توليد الكهرباء، 
واأللومنيـوم  الصلـب  مثـل  الصناعـات،  مـن  عديـد  وفـي 

والبتروكيميائيات وتحلية المياه.

الفاضلي يعزِّز الريادة
رت أرامكـو السـعودية  وعلـى مـدى األعـوام الماضيـة، طـوَّ
ـع فـي هـذا  عـدًدا مـن مرافـق الغـاز وفًقـا إلسـتراتيجية التوسُّ
المجـال الحيـوي، وشـهد عديـد مـن المعامـل تطـوُّرات الفتـة 
فـي  الغـاز  معمـل  فـي  كمـا  التقنيـات،  أحـدث  إلـى  ترتكـز 
الفاضلـي، الـذي يُعـدُّ أحـد المرافـق اإلنتاجيـة المهمـة التـي 
ز التأثيـر الكبيـر ألرامكـو السـعودية وريادتهـا، ليـس علـى  تعـزِّ
مسـتوى زيـادة إمـدادات الغـاز فحسـب، وإنمـا علـى مسـتوى 

النمـو االقتصـادي، وتطوير قـدرات الموارد البشـرية الوطنية، القافلة األسبوعية
وتقليل االنبعاثات.

ويُعـدُّ معمـل الغـاز فـي الفاضلـي جـزًءا بالـغ األهميـة فـي 
التوسـعة الحاليـة لشـبكة الغـاز الرئيسـة فـي المملكـة. وقـد 
جـرى تخطيـط هـذه التوسـعة بحيـث تُلبِّـي الطلـب المتنامـي 
علـى الطاقـة في البلد، من خلل رفـع الطاقة اإلنتاجية لغاز 

البيع.
ويرتكـز األداء التشـغيلي فـي هـذا المعمـل علـى عديـد مـن 
المزايـا التـي يسـبق بهـا غيـره مـن المعامـل، إذ يُعـدُّ الشـاحن 
التوربينـي للمعمـل األول مـن نوعـه فـي العالـم، وقـد سـبق 
تشـغيله في عرض عملي تجريبي مطلع عام 2015م. وسـتقلِّل 
ر بأكثـر مـن 60  هـذه التقنيـة مـن اسـتهلك الطاقـة بمـا يُقـدَّ
غيغـاواط في السـنة، فيما يقلِّل من مجموع الغازات المسـبِّبة 
لظاهـرة االحتباس الحـراري التي ينتجها المعمل بما يبلغ 60 

طًنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوًيا.

فخر الكفاءات الوطنية
وخـلل جولتـه التفقديـة فـي مرافـق المعمل، أعـرب رئيس 
أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذيين، المهنـدس أمين 
حسـن الناصـر، فـي حفـل تكريم لفريق المشـروع عن سـعادته 
بمسـتوى اإلنجاز واألداء في المعمل، الذي يُعدُّ إضافة نوعية 
بالكفـاءات  الشـركة ومنشـآتها، معبِّـًرا عـن فخـره  ألعمـال 
الوطنيـة التـي تعمل علـى إدارة إحدى أحدث منشـآت معالجة 

الغاز وتشغيلها في الفاضلي.
وأوضـح الناصـر أن المنشـأة الجديـدة فـي الفاضلـي تُعـدُّ 
مفخـرة وطنيـة وإضافـة مهمـة لشـبكة الغـاز الرئيسـة فـي 
نته مـن تقنيات جديدة وأسـاليب  المملكـة، مـن خلل مـا تضمَّ
ز األداء التشـغيلي والبيئي، فيما تُسـهم في الوقت  مبتكـرة تعـزِّ
نفسـه، بدور كبيـر في رفع طاقة معالجة الغـاز وإمداداته، بما 
يدعـم أهـداف التنميـة الصناعيـة واالقتصاديـة فـي المملكـة، 
ع أن ترتفع طاقة المعالجة في شبكة الغاز الرئيسة  حيث يُتوقَّ

من 15.5 إلى 18 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم.
قت إنجـاًزا بهذا  وأشـار الناصـر إلـى أن الكفـاءات التـي حقَّ
الحجـم، سـواًء أكانت من الشـباب الجـدد أم مـن ذوي الخبرة، 
البشـرية  المـوارد  الشـركة فـي تطويـر  فإنهـا تعكـس تميُّـز 

الوطنيـة بمعاييـر عالميـة، لتلبية المتطلِّبـات التقنيـة واإلدارية 
والتشـغيلية فـي مختلـف قطاعـات اإلنتـاج، كمـا أن المشـروع 
يبـرز روح الفريـق والتكامـل عبـر قطاعـات العمـل المختلفـة، 

لتحقيق جودة عالية ووفورات ضخمة في التكاليف.
ـق مسـتوى  ـد الناصـر أن معمـل الغـاز فـي الفاضلـي حقَّ وأكَّ
ا مـن المحتـوى المحلـي فـي إنشـائه، وأنـه يتميَّـز بيئًيـا  مميَّـزً
رة، التـي تحقـق أقصـى معـدل السـتخلص  بتقنياتـه المتطـوِّ

الكبريت بنسبة 99.9%، ما يساعد في حماية جودة الهواء.
 

رفع طاقة المعالجة
وفـي سـياق تميُّـز أداء معمـل الغـاز فـي الفاضلـي، فمـن 
المتوقـع أن يرفـع المعمل الجديد طاقة معالجـة الغاز بمقدار 
مليـاري قـدم مكعبـة قياسـية مـن الغـاز الخـام فـي اليـوم مـن 
حقـل الحصباة، وبمقدار نصف مليار قدم مكعبة قياسـية من 
الغـاز الخـام فـي اليـوم مـن حقـل الخرسـانية. وتتَّسـم هـذه 
الحقـول بمكامـن عاليـة اإلنتاجيـة ُطـوِّرت باسـتخدام آخـر مـا 
توصلـت إليـه تقنيـات الحفـر واإلنتـاج وإدارة المكامـن، التـي 

بنية حتتية شاملة للغاز
علـى مـدار األعـوام الماضيـة، أنشـأت أرامكـو السـعودية 
المنتـج  تسـليم  المملكـة، تضمـن  فـي  تحتيـة شـاملة  بنيـة 
د وبالكفـاءة المطلوبـة. وتربـط  لعملئهـا فـي الوقـت المحـدَّ
شـبكة الغـاز الرئيسـة، وهـي شـبكة مـن خطـوط األنابيـب 
ومرافـق المعالجة، أهـم مواقع إنتاج الغاز بمراكز الطلب في 
جميـع أنحـاء المملكـة. وإضافة إلـى ذلك، يمثِّـل النفط الذي 
تنتجـه أرامكـو السـعودية النقطـة التـي تنطلـق منهـا الشـركة 

لتزويد عملئها حول العالم بسوائل الغاز الطبيعي.
والغـاز الطبيعـي هـو منتج أسـاس يُسـتخدم لتلبيـة الطلب 
الداخلـي المتنامـي علـى الطاقـة اللزمـة لتشـغيل قطاعـات 
دة، مثـل الفـوالذ واأللومنيـوم وتحليـة الميـاه؛  صناعيـة متعـدِّ
م لتلـك الصناعـات نوًعـا مـن الطاقـة البديلـة التـي  فهـو يقـدِّ
تتميَّـز بالكفـاءة واالحتـراق النظيـف، مـا يسـاعد فـي تقليـل 

االنبعاثات.
وهنـاك مزايـا أخـرى وراء تزويـد العمـلء المحليين بالغاز 
ر للشـركة كمية أكبر من  كمصـدر للطاقـة وكلقيم؛  إذ إنه يوفِّ
النفـط الخـام يمكـن اسـتخدامها فـي أغـراض التصديـر، 
وتطبيقـات أخـرى عاليـة القيمـة، مثـل تحويـل النفـط الخـام 

إلى كيميائيات.
وبتطويـر األداء التشـغيلي فـي معمـل الغـاز فـي الفاضلـي، 
ز أرامكـو السـعودية التزامهـا بزيـادة الطاقـة اإلنتاجيـة،  تعـزِّ
للسـتفادة مـن الفـرص التـي سـتنتج عـن زيـادة اسـتخدام 

الغاز، سواء كمصدر للطاقة أم كلقيم لقطاع الكيميائيات.

الرأسـمالية  التكلفـة  تقليـل  فـي  ملحـوظ  بشـكل  أسـهمت 
للمشروع.

وبطاقـة معالجـة تبلـغ 2.5 مليـار قـدم مكعبـة قياسـية فـي 
اليـوم مـن الغـاز الخـام، يعالج معمـل الغاز فـي الفاضلـي الغاز 
القـادم مـن الحقـول البريـة والبحريـة، ويمـد شـبكة الغـاز 
الرئيسـة بمقدار 1.57 مليار قدم مكعبة قياسـية في اليوم من 
غـاز البيـع، إضافـة إلـى 470 مليـون قـدم مكعبـة في اليـوم من 
الغـاز ذي المحتـوى الحـراري المنخفـض إلـى شـركة فاضلـي 
لتوليـد الطاقـة. وبهـذا يكـون معمـل الغـاز فـي الفاضلـي أول 
معمـل ألرامكـو السـعودية يعالـج الغـاز غيـر المصاحـب مـن 

الحقول البرية والبحرية مًعا.
 

المرونة في توليد الكهرباء
د المعمل وتميُّزه التشـغيلي، فإنه سـيكون أول  وتأكيـًدا لتفـرُّ
الحـراري  المحتـوى  ذا  الطبيعـي  الغـاز  يسـتخدم  معمـل 
المنخفـض فـي تشـغيل محطـة كهربـاء مسـتقلة، مـع إمكانيـة 
التحـوُّل إلـى إنتـاج غـاز البيـع حسـب الحاجـة. وهـذه المرونـة 
سـتمّكن الشـركة من توليد الكهرباء من غاز منخفض القيمة، 

وزيادة اإلمدادات إلى شبكة الغاز الرئيسة.
ووفًقـا لهـذه التقنيـات والقـدرات التشـغيلية، فـإن تعرفـة 
الطاقـة اللزمـة للمشـروع هي أقـل تعرفة على اإلطـلق، وقد 
التكلفـة  فـي  وفـورات ضخمـة  التحسـينات  هـذه  عـن  نتـج 

الرأسمالية، وكذلك في تكاليف التشغيل السنوية.
وتبلـغ الطاقـة اإلنتاجية لمحطة الكهربـاء التي تعمل بنظام 
اإلنتـاج المـزدوج، 1500 ميغـاواط سـيتم إمـداد جـزء منها إلى 

المعمل والمتبقي إلى الشبكة الوطنية.
وتعـادل الكهربـاء التـي سـيولِّدها المعمـل اسـتهلك 1.4 
مليـون شـخص. كمـا يتوقـع أن ينتـج المعمـل أيًضـا 1447 طًنـا 
مـن البخـار فـي السـاعة، و768.8 طـن مـن الماء في السـاعة، 

سيتم إمدادها إلى أرامكو السعودية.
وشـهد المعمـل كذلـك عديًدا مـن االبتـكارات األخـرى التي 
تُطبَّـق للمـرة األولـى، حيـث تـم تصميمـه منـذ البدايـة بحيـث 
ل  يعالـج غـاز العـادم بمـا يضمـن الوصـول إلـى أقصـى معـدَّ
السـتخلص الكبريت، بما يعادل 99.9%، وهو ما يساعد في 
حمايـة جـودة الهـواء. وبعد االنتهاء من العمل، سـيصبح معمل 
ا في شـبكة الغاز الرئيسـة في  الغاز في الفاضلي عنصًرا مهّمً
المملكـة، ليرتفـع بذلـك مسـتوى إمـدادات غـاز البيـع مـن 8.8 
مليـار قـدم مكعبـة قياسـية في اليوم كمـا في عـام 2015م، إلى 

12.2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2021م.

اإلسهام في القيمة المحلية
وتتجـاوز قيمـة مشـروع معمـل الغـاز فـي الفاضلـي مـا هـو 
أبعـد مـن المـوارد التـي سـيعالجها، حيـث تـم توريـد 46% مـن 

مواد المعمل وخاماته من موردين محليين.
ـن مثـل هـذه األعمـال التشـغيلية مكاسـب إضافيـة  وتتضمَّ
فـت أعمـال  أخـرى، مثـل صنـع الوظائـف وتوطينهـا، حيـث وظَّ
اإلنشـاءات أكثر من 4500 مواطن سـعودي، في أعمال شملت 

التصميم والتصنيع واإلنشاء والتدريب.

أمين الناصر، ومحمد القحطاني )الثاني من اليسار(، وفهد الهلل )الثاني من اليمين( خلل حفل تكريم للحتفاء بإنجاز 
فريق المشروع المتكامل لبرنامج الغاز في الفاضلي.
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تواجـه المملكـة خـلل الفتـرة الحاليـة مجموعـة 
مـن الظـروف الجويـة المتقلبـة، وقـد يجـد سـائق 
السـيارة نفسـه وجًهـا لوجه مع الضبـاب خاصة في 
الصبـاح. وبصفـة عامـة، يواجـه السـائق صعوبـات 
جمـة خـلل قيادتـه فـي ظـروف جويـة سـيئة، مثـل 
الشـتاء والضبـاب والعواصـف الرمليـة، األمر الذي 
لتقليـل  اإلجـراءات  مـن  اتخـاذ مجموعـة  يتطلـب 

مخاطر الحوادث.
فـي الواقـع، الضباب هـو عبارة عن قطـرات ماء 
صغيـرة الحجـم عالقـة فـي الهـواء تتكاثـف لتجعـل 
الرؤيـة صعبـة وأحياًنـا محـدودة وتظهـر خاصة في 
والخطـأ  األولـى.  الصبـاح  سـاعات  وعنـد  الليـل 
الفـادح الـذي يقـع فيـه السـائقون دون قصـد أثنـاء 
تشـكل الضبـاب هـو زيـادة السـرعة، حيـث يقومـون 
- كلمـا زادت كثافـة الضبـاب فـي الجـو - بزيـادة 
سـرعة مركباتهـم ظًنـا منهـم أنهـم يقـودون السـيارة 

بشكل أبطأ بكثير مما هو عليه في الواقع.
بأسـلوب  التحلـي  تماًمـا، يجـب  العكـس  وعلـى 
فـي  السـيارة  قيـادة  عنـد  فائقـة  وعنايـة  خـاص 
الضبـاب والسـيما فـي الليـل، فربما يتحـول عندها 
الضبـاب مـن ذرات مـاء خفيفـة إلـى طبقـة سـميكة 
بحـدود  االلتـزام  وعـدم  للرؤيـة،  تماًمـا  عازلـة 
السـرعة يعنـي تفـادي الخطـأ بشـكل أبطـأ والموت 

أو اإلصابة الجسدية بشكل أسرع.

وتقـّدم عـدة شـركات تأمين فـي العالـم لعملئها 
أجـل  مـن  واإلرشـادات،  النصائـح  مـن  مجموعـة 

قيادة آمنة وسليمة.
وقالـت شـركة »واغنـر« األمريكيـة للتأميـن إن 
بسـبب  أمـًرا خطيـًرا  تُعـدُّ  الضبـاب  فـي  القيـادة 
انخفـاض وصعوبـة الرؤيـة، وأشـارت إلـى أن هـذه 
الفتـرة مـن السـنة غالًبـا مـا تشـهد زيـادة فـي عـدد 
مـت،  الحـوادث بسـبب تهـور بعـض السـائقين. وقدَّ
عبـر موقعهـا اإللكترونـي، بعـض النصائـح المفيـدة 

للسائقين:
■  تشـغيل ضـوء الضبـاب: يُنصـح باسـتخدامه حين 
رؤيـة  يمنحـك  إذ  فقـط،  سـيًئا  الطقـس  يكـون 
أماميـة أكثـر وضوًحـا، كمـا يسـاعد علـى جعـل 

سيارتك مرئية للمركبات األخرى.
د الخبـراء علـى ضـرورة  ■  تخفيـف السـرعة: يُشـدِّ
تخفيـف السـرعة قبـل دخـول منطقـة الضبـاب، 
ألن الضبـاب يعطيـك إحساًسـا مغلوًطـا بشـأن 
التـي  البصريـة  المؤشـرات  ويزيـل  سـرعتك، 

يعتمدها السائق.
■  المصابيـح األمامية المنخفضة: األنوار العالية 
تـؤدي إلـى انعـكاس النـور علـى الضبـاب باّتجـاه 
السـائق، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة ضعـف الرؤيـة 
األفقيـة، لذلـك ينصـح باالعتمـاد علـى األنـوار 

المنخفضة.

■  اإلشـارات الضوئيـة: يُعـد اسـتخدامها ضرورًيـا 
جـًدا، مـن أجل تنبيـه السـائقين بأي حركـة تقوم 

بها.
الطريـق  منتصـف  فـي  توقفـك  التوقـف:  ■  عـدم 
سـيقود بدون شـك إلى حادثة سـير، على اعتبار 
أن السـيارات القادمـة خلفـك لـن تنتبـه إليـك. 
وفي حال اضطررت إلى ذلك، ينصح باستخدام 
اإلشـارات الضوئيـة واالبتعـاد قـدر اإلمـكان عـن 

السيارة.
■  تجنـب تغييـر المسـار: تغييـر المسـار أو تجـاوز 
مركبـات أخـرى، مـن العوامـل التـي تتسـبب فـي 

حوادث سير مميتة خلل فترة الضباب.
يقتـرح  الرؤيـة،  تنعـدم  حيـن  الطريـق:  ■  حافـة 
الخبـراء اسـتخدام حافـة الطريـق اليمنـى، أو 
خطـوط الطريق كدليلك الذي يرشـدك من أجل 

الحفاظ على مسارك.
■  ال تتحـدى نفسـك: آخـر مـا يمكن نصح السـائق 
بـه، هـو عـدم تحـدي نفسـه فـي هـذه الظـروف، 
حيث ال شـيء يسـتحق أن يغامر اإلنسـان بحياته 
فـي هـذه  تقـد سـيارتك  لذلـك، ال  أجلـه.  مـن 
األجـواء إال إذا كنـت مضطـًرا، وفـي حال لم تكن 
كذلـك، ينصح بالتوقف فـي أول مكان متاح حتى 

يتحسن الجو.

8 نصائح لقيادة آمنة في الضباب

كيفية الجلوس بطريقة صحيحة

الحياة  جــزًءا من  )السيلفي(  الذاتية  الصور  التقاط  أصبح 
اليومية لكل من يملك هاتف جوال ذكي. وتُنشر هذه الصور على 
بها أصدقاؤنا ويتشاركها  التواصل االجتماعي ويعجب  وسائل 
الذاتية يستحق  للصور  آخــر  لكنَّ هناك جانًبا  أفــراد عائلتنا. 

االهتمام، وهو السلمة أثناء التقاطها.
الة قد تكون خطرة ألنها تلهينا  دائًما ما نسمع أن الهواتف الجوَّ
عن ما يجب التركيز عليه. فنعرف أن كتابة الرسائل النصية أثناء 
المشي خطر ويعرف السائقون أن عليهم عدم استخدام هواتفهم 
البعض أن استخدام  القيادة، ولكن ما ال يعرفه  أثناء  الة  الجوَّ
الهاتف الجّوال اللتقاط صور ذاتية قد يكون خطًرا أيًضا وقد 

يتسبَّب بخسارات وإصابات وحتى وفيات.
قد ال يبدوا األمر ضاًرا، لكنَّ ملتقطي الصور الذاتية العازمين 
على الحصول على »إعجابات« ومتابعين أكثر في وسائل التواصل 
االجتماعي مستعدون لفعل المستحيل اللتقاط الصورة المثلى. 
السعي للحصول على الصورة المثلى بالهاتف الجوال يدفع الناس 
للتعرض ألخطار ال مبرر للتعرض لها، ومن أمثلة الوفيات التي 
سّببتها الصور الذاتية أن رجًل سحقه فيل، وسائحة سقطت من 
منحدر مرتفع، ورجًل آخر سحقه قطار، ومراهقة صعقها تيار 

كهربائي من سلك عالي الجهد.
يقع عديد من هذه الحوادث؛ ألن الناس يضعون أنفسهم عرضًة 
للخطر من أجل التقاط صورة ذاتية »أفضل«. األمر المؤسف هو 
أن عديًدا من الناس يضع نفسه ُعرضة للخطر حتى وهو يعلم 
ذلــك. وقــد ذكــرت مجموعة من األطباء اإليرلنديين وقــوع أربع 
حاالت كسور في الذراع خلل أسبوع واحد - كلها نتيجة السقوط 

أثناء التقاط صورة ذاتية.
تبّين هــذه الــحــاالت التي قصها األطــبــاء في المجلة الطبية 
اإليرلندية أن األنشطة التي تحمل بعض الخطر عادة، مثل القفز 
على الترامبولين والجري أثناء الصعود والنزول من الدرج، تصبح 

أكثر خطورة إن التقطت صورة ذاتية أثناء تأديتها.
يوّضح األطــبــاء عاملين خلف وقــوع حــوادث الصور الذاتية، 
واألسباب وراء حدوث اإلصابات الخطيرة مثل كسر الذراع. جميع 
تلك اإلصابات المذكورة وقعت على الــذراع التي لم تكن تحمل 
ال، مما يشير إلى أن الناس أكثر اهتماًما بهواتفهم  الهاتف الجوَّ

الة أثناء وقوعهم من سلمتهم الشخصية. الجوَّ
ال أثناء التقاط الصور يعني أن الناس  االنشغال بالهاتف الجوَّ
غير مدركين لما حولهم وأن إحساسهم بالتوازن قد يتأثر سلًبا. 
أثناء التقاطنا لصورة ذاتية، نكون أقل وعًيا للعوائق من حولنا مثل 
األرضية غير المستوية أو درجات السلّم أو حافة الهاوية، وتصبح 
فجأة األخطار التي يسُهل تجنبها في العادة، أكثر خطورة. وقد 
أصدرت شركة تأمين نيوزيلندية نصائح حتى عن التقاط »سيلفي« 

بأمان.
يلتقط صورة  تنطبق على كل من  للسياح  المقّدمة  النصائح 
ذاتية. تجنب االقتراب كثيًرا من الحيوانات البرية والحيوانات التي 
في أقفاصها. قد يتسلل بعض الناس إلى الحظائر المسيجة في 
حدائق الحيوانات، أو يحاولون االقتراب من الحيوانات كالدب في 
البرية. وقد تتصّرف الحيوانات مهما بدت لطيفة بطريقة عدوانية 
إن شعرت بالتهديد. وقد يبدو حيوان ما بطيًئا وبعيًدا، ولكن إن 
ال فمن المحتمل أنك لن تلحظ  كان تركيزك على هاتفك الجوَّ

أي تغير في تصرفاته.
والخطر اآلخر الذي يسّببه االنشغال أثناء التقاط الصور هو 
اليد  خفيفي  اللصوص  على  السهل  فمن  المحفظة.  فــقــدان 
استغلل انشغالك بالتقاط تلك الصورة المثلى لسرقة محفظتك.

هناك وعي متزايد بالحاجة إلى الحساسية الثقافية، وال سيما 
في األماكن الدينية والمعالم أو المباني الحساسة. ويجب على 
الشخص أن يلم بقوانين التصوير المعمول بها في المكان الذي 
يريد التصوير فيه. لقد تجاوزت الصور الذاتية حدود الصرعة 
وأصبحت اآلن جزًءا من حياتنا اليومية. ففي استطلع حديث عن 
عادات استخدام الهاتف الجّوال بين المسافرين، تبّين أن ما يقرب 
من نصف المستطلعين يلتقطون 20 صورة ذاتية في اليوم، وخمسة 
في المئة منهم يلتقطونها »بــدون توقف«. وقد أصبحت الصور 
الذاتية عادة بيننا بشكل متسارع، لهذا يجب أن نأخذ سلمتنا في 

عين االعتبار حتى نتذكر تلك اللقطة المثلى بسعادة دائًما.

التقط »سيلفي« بأمان السلمة

الوقايـة دائًمـا أفضل من العـلج. الجلوس لفترات 
طويلة قد يؤدي إلى إصابات يمكن تجنب حدوثها عن 
طريق جعل مكان مكتبك المنزلي أو مكتبك في العمل 

آمًنا ومريًحا ومنتًجا.
الرأس: حاول أن تبقي كتفيك ورأسـك إلى الخلف 

مع أذنيك بمحاذاة الوركين.
المعصمان: ينبغي أن يكونا مسترخيين في وضعية 

طبيعية  ومستقيمة.
القدمان: أبِق قدميك مسطحة على األرض.

الركبتـان: يجـب أن تكونـا منخفضتيـن قليـًل عـن 
الوركين.

المرفقـان: أِرح مرفقيـك بوضعهمـا فـي زاويـة 90 
درجة، على مقربة من جانبيك.

الظهـر: اجلـس وظهـرك مسـتقيًما أو قّدمـه قليًل 
لألمام. ادعم أسفل ظهرك.

الكتفان: أِرح كتفيك وأبِق صدرك مفتوًحا وواسًعا.
المقعـد: يجـب أن يكـون مقعـدك مائًل قليـًل إلى 
األمام، بحيث تكون الفخذان موازيتين لألرض تقريًبا. 
اسـتخدم مقعـًدا قابًل للتعديل مـع داعم للظهر لمنع 

ألم العمود الفقري.
اسـتراحات قصيـرة: خـذ اسـتراحات تمدد قصيرة 

لمدة 1-2 دقيقة كل 30 دقيقة. 
لوحة المفاتيح: ينبغي أن تكون مسـطحة وأسـفل 

مستوى الكوع لتجنب إصابات المعصم واإلجهاد.
األصابـع: حافـظ علـى أصابعـك محنيـة بلطـف، 

وانقر برفق قدر اإلمكان.
الشاشة: اجعل شاشتك على مستوى العين أو أقل 
قليـًل ومواجهـة لك، وتبعد عنـك حوالي 16-29 سـم. 

استخدم ستارً ا للشاشة لتخفيف الوهج.
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فـــي أوائـــل القـــرن العشـــرين، ابتكـــر العاِلـــم الروســـي- 
»الخلّيـــة  عبـــارة  ماكســـيموف  ألكســـندر  األمريكـــي 
ــه  ــي، وذلـــك ضمـــن عملـ ــتخدام العلمـ ــة« للسـ الجذعّيـ
ــع  ــوُّن الـــدم، حيـــث افتـــرض أن جميـ ــوع تكـ علـــى موضـ
خليـــا الـــدم تَنتُـــج عـــن خليـــة واحـــدة. وبعـــد عـــّدة 
ـــى  ـــري عل ـــل المخب عقـــود، فـــي عـــام 1963م، ظهـــر الدلي
أيـــدي العالميـــن الكندييـــن جيمـــس تيـــل وإرنســـت 
ماكالـــوك، اللذيـــن أثبتـــا وجـــود خلّيـــة جذعّيـــة تتوالـــد 
ذاتًيـــا فـــي نخـــاع العظـــم، وتســـتطيع أن تتمايـــز إلـــى 

صفائح دموّية، وكذلك إلى كريات دم بيض وُحمر. 
فمـــا الـــذي يعّولـــه الطـــب علـــى هـــذا االكتشـــاف وعلـــى 

األبحاث الجارية في مجال الخليا الجذعية؟ 
يتكـــّون الجســـم البشـــري مـــن تريليونـــات الخليـــا 
التـــي تتولَّـــد مـــن بويضـــة واحـــدة مخّصبـــة، وهـــذه 
الخليـــا تُســـتَبَدل بأخـــرى جديـــدة باســـتمرار. وكلمـــا 
ـــد  ـــى تجدي ـــدرة جســـمنا عل ـــت ق ـــر، تراجع ـــا بالعم تقّدمن
خليـــاه، فينتـــج عـــن ذلـــك تعطيـــل عمـــل األعضـــاء، 
واألمـــراض، وأخيـــًرا المـــوت. وللحلـــم البشـــري بالشـــباب 
الدائـــم جـــذور عميقـــة فـــي التاريـــخ. وتغـــذي هـــذا الحلـــم 
بكائنـــات  الطبيعـــة  توفرهـــا  للخيـــال  مثيـــرة  أمثلـــة 
تســـتطيع أن تعيـــد إنتـــاج األعضـــاء التـــي تخســـرها. أمـــا 
فـــي الطـــب فيعـــود وصـــف أول األعمـــال الجراحّيـــة التـــي 
اعتمـــدت علـــى قـــدرة األنســـجة علـــى التجـــّدد، إلـــى عـــام 
600 ق.م. حيـــن وصـــف الجـــراّح الهنـــدي ساســـروتا 

أســـاليب تطعيـــم الجلـــد، إلصـــلح شـــحمة األُُذن وترميـــم 
األنـــف. أمـــا الفصـــل األخيـــر فـــي هـــذه الرحلـــة الطويلـــة، 

فقد بدأ مع اكتشاف الخليا الجذعية.

المعالجات االختبارية 
بالخاليا الجذعّية 

ــا الـــدم الجذعّيـــة، تبقـــى كل أشـــكال  باســـتثناء خليـ
معالجـــات الخليـــا الجذعّيـــة األخـــرى اختبارّيـــة، أو أنهـــا 
ـــة  ـــى نطـــاق واســـع. ومـــن األمثل ـــر منتشـــرة شـــعبًيا عل غي
علـــى ذلـــك اســـتخدام الخليـــا الجذعّيـــة المِزنشـــيمّية. 
د  فلهـــذه الخليـــا غيـــر الدمويـــة القـــدرة علـــى التجـــدُّ
العظمـــي  الهيـــكل  نســـيج  إنتـــاج  وإعـــادة  الذاتـــي 
والغضـــروف والدهـــن. ومـــع أنهـــا اكتُِشـــَفت فـــي نخـــاع 
ـــل  ـــن أنســـجة أخـــرى، مث ـــا م ـــا أيًض ـــن عزله العظـــم، يمك
ـــّري. وقـــد أدت النتائـــج  الدهـــن، والمشـــيمة، والحبـــل السُّ
المشـــّجعة فـــي نمـــاذج األبحـــاث قبـــل الســـريرية، إلـــى 
ــر  ــن أكثـ ــن بيـ ــيمية مـ ــة المِزنشـ ــا الجذعيـ ــل الخليـ جعـ
أشـــكال معالجـــات الخليـــا الجذعيـــة شـــعبية فـــي 
ـــراض.  ـــن األم التجـــارب الســـريرية لمجموعـــة واســـعة م
ـــم  ـــج التـــي أفضـــت إليهـــا هـــذه التجـــارب ل ـــر أن النتائ غي

تبلغ ما كان يؤمل منها، في النماذج قبل السريرية.
ليـــس مـــن تصريـــح رســـمي  اليابـــان،  وباســـتثناء 
لتســـويق المعالجـــة بالخليـــا الجذعيـــة المِزنشـــيمية 
ـــرة  ـــر متوف ـــا، وهـــي غي ـــات المتحـــدة أو أوروب ـــي الوالي ف
إال مـــن خـــلل تجـــارب ســـريرّية. وقـــد تحـــول الغـــرض 
فـــي كثيـــر مـــن الدراســـات الحاليـــة، مـــن إمكانـــات 
الخليـــا المزنشـــيمية الجذعيـــة لمعالجـــة األمـــراض 
االنحلليـــة، إلـــى قدرتهـــا علـــى تحســـين نظـــام المناعـــة، 
وتعزيـــز عمليـــة الشـــفاء مـــن خـــلل الجزيئـــات التـــي 

تفرزها.
ــة  ــا جذعّيـ ــول علـــى خليـ ــرى للحصـ ــادر األخـ المصـ
الســـتخدامها فـــي أغـــراض علجيـــة، هـــي الخليـــا 
الجذعيـــة الطرفيـــة، التـــي تعيـــد إنتـــاج القرنيـــة فـــي 
العيـــن، وهـــي أول خليـــا جذعيـــة علجّيـــة أعطيـــت 

د.مينى كفوري

الخليا الجذعية
الموافقـــة علـــى تســـويقها تجارًيـــا فـــي أوروبـــا، باإلضافـــة 
ــن  ــؤولة عـ ــة، المسـ ــد الجذعيـ ــرة الجلـ ــا بشـ ــى خليـ إلـ

تجديد الجلد.
وبينمـــا كان زرع الجلـــد مســـتخَدًما منـــذ ســـنوات، فـــإن 
ـــا  ـــى أن خلي ـــًرا، عل ـــم يظهـــر إال أخي البرهـــان العلمـــي ل
بشـــرة الجلـــد الجذعيـــة هـــي التـــي تتولـــى إعـــادة تجديـــد 
الجلـــد فـــي عمليـــات الـــزرع هـــذه. وقـــد تمّكـــن فريـــق 
إيطالـــي/ ألمانـــي يقـــوده ميشـــال دو لـــوكا، مـــن معالجـــة 
ـــد كاســـح، ســـببه االفتقـــار  صبـــي صغيـــر مـــن مـــرض جل
بروتيـــن أساســـي وضـــروري لحفـــظ ســـلمة  إلـــى 

الجلد. 
وإضافـــة إلـــى اســـتخدام خليـــا جذعّيـــة بالغـــة، 
أفضـــت التقاريـــر أخيـــًرا، عـــن قصـــص نجـــاح اســـتخدام 
الخليـــا الجذعيـــة الجنينيـــة، أو الخليـــا الجذعيـــة 
ــركات  ــيس شـ ــى تأسـ ــدرة، إلـ دة القـ ــدِّ ــتََحّثة المتعـ الُمسـ
ــا  ــا تجارًيـ ــح إنتاًجـ ــوات تتيـ ــة قنـ ــا إقامـ ــئة، غرضهـ ناشـ
ســـليًما لمثـــل هـــذه المعالجـــات، بطريقـــة تلتـــزم المعاييـــر 
مـــة. ومـــن  الصارمـــة التـــي تفرضهـــا الـــوكاالت المنظِّ
أمثلـــة هـــذه المعالجـــات، اســـتخدام خليـــا جذعيـــة 
جنينيـــة أو خليـــا جذعيـــة مســـتَحثَة متعـــّددة القـــدرة، 
مـــن أجـــل: إعـــادة إنتـــاج شـــبكة العيـــن وترميمهـــا، 
لمعالجـــة العمـــى، وترميـــم جـــروح النخـــاع الشـــوكي، 
ـــي  ـــة لإلنســـولين ف ـــا« )المنِتَج ـــا »بيت ـــاج خلي ـــا إنت وأيًض
البنكريـــاس( تُبَرَشـــم وتُـــزَرع تحـــت الجلـــد، لمعالجـــة 

مرض السّكري من الفئة األولى.
لقـــد شـــهدت العقـــود القليلـــة الماضيـــة خطـــوات 
ـــا األساســـية  ـــا للبيولوجي تقـــّدم واســـعة فـــي مجـــال فهمن
للخليـــا الجذعيـــة، وكذلـــك فـــي ميـــدان تطويـــر تقنيـــات 
جديـــدة توســـع لهـــذه الخليـــا احتمـــاالت االســـتفادة 
كمعالجـــة  التقنيـــات،  هـــذه  مثـــل  وتُحـــِدُث  منهـــا. 
الجينـــات، وتعديلهـــا، بالتضافـــر مـــع الخليـــا الجذعّيـــة، 
ثـــورًة فـــي أســـلوب معالجتنـــا كثيـــًرا مـــن األمـــراض، وفـــي 
ـــر  ـــّد غي ـــي الماضـــي تَُع ـــت ف ـــراض كان ـــة ألم ـــر أدوي توفي

قابلة للعلج. 
* نشر في مجلة القافلة عدد يناير/فبراير 2020

يف احتفاء بروائع التراث املوسيقي العربي

فرقة األخوان شحادة على مسرح »إثراء« 
الظهـــران - وســـط أجـــواء موســـيقية عربيـــة أصيلـــة، 
يســـتضيف مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثافـــي العالمـــي 
)إثـــراء(، فرقـــة األخـــوان شـــحادة، وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن 
3 - 5 رجـــب 1441هــــ)27 - 29 فبرايـــر 2020م(. وســـوف 
تُحيـــي الفرقـــة أمســـية موســـيقية تمتـــزج بهـــا أنمـــاط 
مســـرح  علـــى  المعاصـــرة،  الكلســـيكية  الموســـيقى 
ــي  ــراء فنـ ــع بإثـ ــذوق الرفيـ ــاق الـ ــتمتع عشـ ــراء«، ليسـ »إثـ
خالـــص، عبـــر تقديـــم باقـــة مـــن روائـــع التـــراث الموســـيقي 
التـــي تركـــت بصمـــة خالـــدة فـــي تاريـــخ الموســـيقى 

العربية.
ــتمر  ــرة ويسـ ــام ألول مـ ــذي يقـ ــل الـ ــذا الحفـ ــي هـ ويأتـ
بالتناغـــم  احتفـــاء  بمثابـــة  أيـــام،  ثلثـــة  مـــدى  علـــى 
ـــذي يقـــوم  ـــدور ال الموســـيقي الكلســـيكي، و اســـتكماالً لل
بـــه المركـــز لتعزيـــز التنـــوع الثقافـــي والفنـــي والمعرفـــي، 
ــة  ــيقى الحّيـ ــن الموسـ ــاً مـ ــة مزيجـ ــتقدم الفرقـ ــث سـ حيـ
ـــل فـــي  ـــع الشـــرقي المتمث ـــا الطاب ـــى طّياته ـــب عل ـــي يغل الت
الســـهل الممتنـــع، نظـــًرا المتلكهـــم مهـــارات إبداعيـــة 
الموســـيقية  العـــزف علـــى اآلالت  تنـــوع  بيـــن  تتعـــّدد 
والقانـــون،  والبُـــزق،  كالعـــود،  العربيـــة،  واإليقاعيـــة 

والكمان، والناي، باإلضافة للطبل والرق.
وأكـــد مســـؤول الفنـــون المســـرحية والســـينمائية فـــي 
مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء(، 
ماجـــد ُزهيـــر ســـّمان أن هـــذا العـــرض الموســـيقي يأتـــي 
ضمـــن منظومـــة العـــروض الموســـيقية والمســـرحية التـــي 
يقّدمهـــا المركـــز لـــزّواره طـــوال العـــام، إلـــى جانـــب 

تقديمـــه عروًضـــا وأعمـــاالً فنيـــة لنخبـــة مـــن الفنانيـــن القافلة األسبوعية 
ـــم، وهـــو  ـــن فـــي شـــتى أنحـــاء العال ـــن، والمتميزي المحترفي
مـــا يعـــّزز دور المركـــز كمنّصـــة ثقافيـــة وفنّيـــة تعـــّزز 
والحضـــارات  الثقافـــات  مـــع  المســـتمر  التواصـــل 

المختلفة.
وأشـــار  إلـــى أن فرقـــة )األخـــوان شـــحادة( قّدمـــت 
عديـــًدا مـــن المعزوفـــات الموســـيقية فـــي أوروبـــا والشـــرق 
األوســـط، فـــي عـــدد كبيـــر مـــن الحفـــلت والفعاليـــات 

المميزة التي القت استحساًنا كبيًرا  لدى الجمهور.
 وأضـــاف ســـّمان:« كان منـــزل األخـــوان فريـــد ورامـــي 
ـــة القـــدس، ملتقـــى للشـــعراء  شـــحادة الـــذي يتوّســـط مدين
والموســـيقيين الذيـــن أحيـــوا بـــه أنماًطـــا موســـيقية وفنيـــة 
ــى  ــيم، علـ ــاء، والتقسـ ــزل، والهجـ ــل، والغـ ــية، كالزجـ منسـ
مـــدى أجيـــال، حيـــث أطلـــق األخـــوان شـــحادة إصداريـــن 
موســـيقيين، همـــا )جســـر فـــوق المتوســـط( عـــام 2004م، 
ـــك هـــول( عـــام  و)األخـــوان شـــحادة: مباشـــرة فـــي الميوزي

2011م«.
الجديـــر بالذكـــر أن مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
ـــا  ـــن 11 عرًض ـــر م ـــراء( ســـوف يســـتضيف أكث ـــي )إث العالم
مســـرحًيا خـــلل عـــام 2020م، لتحفيـــز اإلبـــداع لـــدى 
الـــزّوار، وتوفيـــر مســـاحة فنيـــة للفنانيـــن والمبدعيـــن، 
ــي  ــر اإلبداعـ ــز التفكيـ ــى تحفيـ ــز إلـ ــدف المركـ ــث يهـ حيـ
وتوســـيع اآلفـــاق الثقافيـــة مـــن خـــلل تقديـــم تجـــارب 
عالميـــة، كمـــا يدعـــم المركـــز المشـــاريع اإلبداعيـــة فـــي 
المملكـــة، ويرعـــى أصحـــاب المواهـــب والفنانيـــن ويمتـــد 
ــاتهم  دوره لرفـــع خبراتهـــم ودعمهـــم فـــي تعميـــق ممارسـ

نحو المستقبل.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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

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

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

3 4 7
5 7 3 1 8

5 3 9 8 7
8 1 4 5 3

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

* حل العدد الماضي

فــي  بهــا  التراشــق  يتــم  التــي  األســئلة  أهــم  أحــد  كان  لربمــا 
المختبــرات )وفــي المجالــس  أيًضــا(، هــو ســؤال: أيهمــا يغلــب أثــر 
التربيــة، أم أثــر الجينــات؟ مــا زال هــذا الســؤال موضــع كثيــر مــن 
النقاشــات والجــدل، ولكــن مــع تقــّدم األدوات العلميــة واختبــارات 
تسلســل الحمــض النــووي، اســتطعنا أن نتقــّدم خطــوات فــي فهمنــا 

دة.  لهذه المعادلة المعقَّ
عــادًة يتــم تفكيــك هــذا اللغــز عبــر دراســات التوائــم ودراســات 
أطفــال التبّنــي. التوائــم يوّفــرون لنــا فرصــة نــادرة لفهــم أثــر الجينــات 
ــا(،  كــون هــؤالء اإلخــوة يتشــاركون بنســبة 100% مــن الجينــات )تقريًب
وأمــا أطفــال التبّنــي فــل يتشــاركون بــأي جينــات، ولكنهــم عاشــوا فــي 
ــا نســتطيع دراســة  ــادات، أي أنن ــوس والع ــس الطق ــزل نفســه بنف المن
أثــر البيئــة عليهــم. فمــا هــي محصلتنــا العلميــة مــن هــذه الدراســات؟ 
ــم اختبارهــا عشــرات المــرات  ــن ت ــاك أربعــة قواني مــاذا اكتشــفنا؟ هن
حتــى أصبحــت »دســتوًرا« لعلــم الجينــات الســلوكي: العلــم الــذي 

يدرس أثر الجينات على أطباعنا وِسماتنا. 
القانــون األول هــو أن كل الصفــات الشــخصية تُــوّرث فــي جــزء 
منهــا، أي أن انطوائيــة ابنــك أو خجلــه المفــرط قــد يكــون مرتبًطــا 
بــك أيهــا األب أو أيتهــا األم. صحيــح أنهــا لــن تكــون صفــة حتميــة 
ــم  ــه لصفاتكمــا. مــن المه ــة امتلك ــه، لكــن ترتفــع احتمالي ــدة في ومؤك
ثابًتــا،  وليــس  يتفــاوت  الصفــات  تــوارث  نســبة  إن  كذلــك  القــول 
فتوارثيــة صفــة القلــق أعلــى مــن توارثيــة صفــة االنصيــاع لألوامــر 
مثــًل، وهكــذا. كمــا أن البيئــة عامــل مســاعد يحّفــز أويثّبــط هــذا 
االســتعداد الجينــي. مثــًل، القــدرات الذهنيــة )الــذكاء( معــروف عنهــا 
أنهــا متوارثــة بنســبة عاليــة، ولكــن لــو نشــأ الطفــل فــي بيئــة محرومــة 

وُمعدمة، فإن ذلك سيثّبط إمكاناته. 
أمــا القانــون الثانــي فهــو أن البيئــة المشــتركة فــي المنــزل والتربيــة 
لهــا دور ضئيــل فــي تكويــن الفروقــات الشــخصية بيــن اإلخــوة. وهــذا 
ــأن  ــا ب ــا نؤمــن دائًم ــا لمــا نعرفــه، ألنن ــن نقًض قــد يكــون أشــد القواني
التربيــة هــي كل شــيء وأن »الطفــل مثــل العجينــة«! كيــف عرفنــا أن 
األمــور عكــس ذلــك؟ األطفــال الذيــن تــم تبّنيهــم مــن عائــلت مختلفــة، 
ولكنهــم عاشــوا فــي المنــزل نفســه ولــدى األســرة نفســها لــم يصبحــوا 
متشــابهين فــي شــخصياتهم. مــن الجهــة األخــرى، فــإن التوائــم الذيــن 
انفصلــوا منــذ والدتهــم وعاشــوا بيــن عائــلت مختلفــة مــا زالــوا 
متشــابهين فــي شــخصياتهم وأقــرب آلبائهــم البيولوجييــن. هــذا ال 
يعنــي أن تجــارب العائلــة ال تؤثــر علــى الطفــل ولكــن يعنــي أن العامــل 

الجيني قد يكون أقوى أثًرا.
ويتمثــل القانــون الثالــث فــي وجــود عوامــل فريــدة تؤثــر علــى 
شــخصيات األبنــاء؛ فشــخصيتنا ليســت نتــاج وراثــة فحســب، بــل 
هنــاك عوامــل أخــرى تتعلــق بظروفنــا ومجريــات حياتنــا. ولذلــك نجــد 
توائــم متطابقيــن تماًمــا فــي الجينــات وفــي التنشــئة ولكنهــم يمتلكــون 
اختــلف  بســبب  ذلــك  يكــون  قــد  مختلفــة.  وِســمات  شــخصيات 
أصدقائهــم مثــًل. هــذه العوامــل الفرديــة هــي أكثــر العناصــر غموًضــا 
فــي الجينــات الســلوكية، فــل نعــرف لمــاذا هــذا الموقــف جعــل منــي 
شــخًصا انطوائًيــا، فــي حيــن جعــل مــن شــقيقي شــخًصا منطلًقــا نحــو 

اآلخرين!
أمــا القانــون الرابــع واألخيــر فهــو أنــه ال يوجــد جيــن واحــد مســؤول 
تفاعــل  نتيجــة  هــي  فينــا  فــكل صفــة  الشــخصية،  الصفــات  عــن 
ــة  ــر وأغلبهــا مجهول ــر صغي ــات ذات تأثي مجموعــة ضخمــة مــن الجين
إلــى اآلن. ال يوجــد جيــن واحــد للعبقريــة مثــًل، وبالتالــي الحديــث عن 
»الهندســة الوراثيــة« للشــخصية مــا زال بعيــد المنــال )آســف إذا 

دهست على أحلمك ألطفالك عزيزي القارئ!(.
ســيداتي وســادتي..هذه هــي اإلجابــة الغامضــة للســؤال الــذي 
ســِمعته عشــرات المــرات أو لربمــا تجادلــت فيــه مــع أحدهــم. وإلى أن 
يكتشــف لنــا العلــم إجابــات أكثــر وضوًحــا، ال نســتطيع ســوى أن 
ــزة  ــة والمحف ــة واآلمن ــة الطيب ــّدم البيئ ــة ونق نُحســن فــي عامــل التربي
ــراًدا  ــم أف ــذا العال ــج له ــي وســعنا ألن نُنت ــا ف ــذل كل م ــا، وأن نب ألبنائن

صالحين!

كيف أصبحت 
أنت، أنت؟

محمد احلاجي  *

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة
من صباح يوم اإلثنني، 07 رجب 1441 هـ 

املوافق 02 مارس 2020 م.

ينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة
من مساء يوم اإلثنني، 14 رجب 1441 هـ 

املوافق 09 مارس 2020 م.

للتسجيل وملعرفة شروط التقدمي، يرجى زيارة موقع الشركة على الرابط التالي:
http://www.saudiaramco.com/COOP-Arabic

  إدارة خدمات التوظيف

استكشف.. تعلم.. وانطلق
 التحق ببرنامج التدريب اجلامعي واملهني للطالب والطالبات السعوديني

. من املرحلة اجلامعية أو الدبلوم لعام 2020

* كاتب سعودي وباحث دكتوراه في العلوم السلوكية واالجتماعية.


