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رفيق سفر رقمي يف رحالت املناطق النائية..

المحافظة على سالمة فرق الحفر  أثناء التنقل
مـــن الطبيعي أن تشـــعر بقليل مـــن التوتر أثنـــاء رحلة 
صيفيـــة تمتد لمســـافة 350 كيلومتًرا إلـــى أحد منصات 
الحفـــر في قلـــب الصحـــاري القاحلة للمملكـــة. لكن من 
يســـافر فـــي رحلـــة إلـــى أحـــد تلـــك المنصـــات ال يكون 
بمفـــرده عـــادة؛ فهنـــاك عديـــد مـــن العيـــون البشـــرية 
واإللكترونيـــة، التي تتابـــع بدقة كل تفاصيـــل الرحلة من 
مركـــز التحكـــم داخـــل المقـــر الرئيـــس لشـــركة أرامكو 

السعودية في الظهران.

إدارة الرحلة على مدار األسبوع
تديـــر أرامكو الســـعودية أحـــد أكبر أســـاطيل معدات 
الحفـــر في العالم، وهـــو يجوب آفاق المملكـــة بًرا وبحًرا 

أثناء تنقله المتواصل.
ــار  ــة اآلبـ ــر وصيانـ ــال إدارة الحفـ ــز أعمـ ــرف مركـ ويشـ
علـــى ســـالمة رحـــالت الحفـــر وكفاءتهـــا، ســـواء كانـــت 
آبـــار  للعمـــل علـــى  أو  آبـــار جديـــدة،  الرحلـــة لحفـــر 

موجودة.
ويعمـــل مركز أعمـــال الطـــوارئ على مدار 24 ســـاعة 
طوال أيـــام األســـبوع، حيـــث يغطـــي فريق العمـــل ثالث 
مناوبـــات يومًيـــا، بحيـــث ال يقل عـــدد أفراده عـــن اثنين 

بين في كل نوبة. من المشغلين المدرَّ
يقول رئيس قســـم االلتزام والتميُّز التشغيلي، عبداهلل 
الحيـــدري: »نقـــوم بالتنســـيق مـــع المســـافرين ألعمـــال 
الحفر ونتابـــع رحالتهم، ونقـــدم الدعم الفـــوري لهم بما 

في ذلك جهود البحث واإلنقاذ إذا لزم األمر«.
ويضيف قائاًل: »يضم أســـطول الحفـــر وصيانة اآلبار 
مـــا يقرب مـــن 800 مركبة، وننســـق لحوالـــي 500 رحلة 

شهرًيا في المتوسط«.

جانيت بنهيرو

تقنيٌة رقمية لسفر آمن
قبل أن ننطلق في رحلة تسـتغرق ثالث سـاعات ونصف 
مـن الظهـران إلـى رمـال صحـراء الدهنـاء الملتهبـة، يتصل 
منسـق االلتـزام الميدانـي، أسـامة الغامـدي، بمركـز أعمال 

الطوارئ لتلقي خطة إدارة الرحلة.
وبعـد تقديـم تفاصيـل ومعلومـات عـن المركبـة وجميـع 
ركابهـا والوجهـة المقصـودة، يعطـي مشـغل مركـز أعمـال 

الطوارئ إحداثيات الموقع للغامدي لتبدأ الرحلة.
ويوضـح فنـي االلتزام الميداني، سـعيد القرنـي، أن لدى 
المركـز إجـراءات متطـورة وأنظمـة مراقبـة تتابـع الرحالت 
آنًيـا، ومن ضمنهـا نظام آلي لتتبع المركبات متصل بالقمر 

ن من متابعة الرحالت بدقة متناهية. الصناعي، يمكِّ
وإذا لم يسـتطع مركز أعمال الطوارئ التأكد من وصول 
المركبـة فـي غضون 30 دقيقة من وقـت الوصول المتوقع، 
أو في حال لم يتصل المسافرون إلخطارهم بوجودهم في 

مـكان آمـن، تنطلـق وحـدة البحـث واإلنقـاذ للعثـور علـى 
أخـرى  تنطلـق وحـدة  واحـدة،  بعـد سـاعة  ثـم  الـركاب. 

لمساندة عملية البحث واإلنقاذ.
ويوضـح القرنـي، الـذي عمـل سـابًقا فـي منصـات حفـر 
فـي منطقتـي األعمـال الشـمالية والجنوبيـة، أن الهدف هو 
إتمـام جميـع الرحـالت دون وقـوع حـوادث أو مخالفـات، 

ومساعدة األفراد في الوصول إلى وجهتهم بسالمة.

االستجابة لحاالت الطوارئ
ومـن األدوار المهمـة لمركـز أعمـال الطـوارئ مراقبـة 
جهـود االسـتجابة لجميـع حـاالت الطـوارئ وإدراتهـا فـي 

مواقع الحفر.
يقـول منسـق االلتـزام الميدانـي فـي المركـز، مبـارك 
القحطاني: »يدير المركز التدريبات الرئيسة على التعامل 

مـع حـاالت الطـوارئ، كمـا يوفـر اسـتجابة سـريعة وفاعلـة 
عند وقوعها«.

ويضيـف قائـاًل: »فـي حـاالت الطـوارئ، مـن المهـم أن 
بأفـراد االسـتجابة  االتصـال سـريًعا  قـادًرا علـى  تكـون 

للطوارئ في الموقع«.
ويقـول القحطانـي: »على نحو أسـبوعي، نعقـد اجتماًعا 
مشـترًكا عبـر الفيديـو من غرفة صنـع القـرار، يضم جميع 
مراكز االستجابة للحاالت الطارئة التابعة للشركة، والبالغ 

عددها 50 مركًزا«.
ويحتـوي كل موقـع حفـر علـى عيـادة كاملـة التجهيـز 
وسـيارة إسـعاف، مع إمكانية الوصول إلـى المرافق الطبية 
المحليـة، فيمـا يقـف مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي 
وكلٌّ مـن إدارتـي الطيـران والبحريـة التابعتيـن للشـركة فـي 
وضع االسـتعداد على مدار 24 سـاعة للتعامل مع أي حالة 

طارئة.
ويتَبـع مركـز أعمـال الطـوارئ إجـراًء قياسـًيا يتمثـل فـي 
االتصـال اليومـي بـكل موقـع حفـر للتأكـد مـن عمـل إحـدى 
الصناعيـة  الراديـو واألقمـار  الثـالث،  قنـوات االتصـال 

والهاتف.
يقـول فنـي االلتـزام الميدانـي، مانـع الدوسـري، الـذي 
انضـم إلـى المركـز فـي عـام 2016م بعـد عملـه لمـدة 10 
سـنوات في منصات الحفر البحريـة والبرية: »عملنا يتعلق 
ز وجـودي ضمـن  بالمحافظـة علـى حيـاة األفـراد؛ وقـد عـزَّ

فريق مركز أعمال الطوارئ من إحساسي بالمسؤولية«.
ويضيـف قائـاًل: »الهـدف األول واألخيـر مـن وجودنا في 

المركز هو ضمان عدم تعرض أي شخص لإلصابة«.
جديـٌر بالذكـر أن إدارة خدمـات الحفـر وصيانـة اآلبـار، 
فـي إطـار مسـاندتها لجهـود إدارة األزمـات فـي أرامكـو 
م الدعـم الـالزم لدوائـر أخـرى في الشـركة  السـعودية، تقـدِّ

أثناء حاالت الطوارئ.

أسامة الغامدي 
)يمين( ومبارك 

القحطاني، منسقا 
االلتزام الميداني 
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الطوارئ التابع 
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الدهناء.

متنحها الرابطة الوطنية ملهندسي التآكل..
عالم أبحاث في أرامكو السعودية ينال جائزة اإلنجاز التقني

نـال الدكتـور تشـيوي وانـغ، مستشـار األبحـاث في قسـم 
الخدمـات الفنيـة التابع لمركـز البحوث والتطويـر، مؤخًرا، 
جائـزة اإلنجـاز التقنـي التـي تمنحهـا الرابطـة الوطنيـة 

لمهندسي التآكل.
وأتـت الجائـزة، التـي تُمنـح سـنوًيا لخمسـة أعضـاء فـي 
الرابطـة كحـد أقصـى، اعتراًفـا بإسـهاماته الكبيـرة فـي 
تحقيـق تقـدم تقنـي فـي مجـال إدارة الرواسـب فـي حقـول 
النفـط، حيـث ركـزت بحوثـه علـى إيجـاد حلـول مبتكـرة 
لتقليـل هـذه الرواسـب، التـي تزداد مـع الوقـت وتعيق تدفق 

السوائل عبر خطوط األنابيب والصمامات والمضخات.
وفـي هـذا الصـدد، قـال رئيـس رابطـة حمايـة المـواد 
وتحسـين أدائهـا، تيـم بيـري: »يشـرفني تكريـم الجهـود 
المميَّـزة التـي يقـوم بها أعضـاء الرابطة من أمثـال الدكتور 
تشـيوي وانـغ، الـذي بـذل كثيـًرا من الوقـت والجهـد إلحراز 

تقدم للرابطة ولهذا القطاع«.

نهٌم معرفي ُمنتج
وخالل مسـيرته المهنية التي أربت على 25 عاًما، أنجز 
م 20 طلًبـا للحصول  تشـيوي 190 مشـروًعا بحثًيـا، كمـا قـدَّ

علـى بـراءة اختـراع، وأسـهم بــ 180 منشـوًرا بينهـا سـبعة رميا رحمان
فصـول لكتـاب، األمـر الـذي يـدل علـى شـغفه بمـا يقـوم بـه 

وحماسه الكبير له.
يقـول وانـغ: »حـب المعرفـة كان أمـًرا مهًمـا جـًدا أثنـاء 
مرحلـة دراسـتي للبكالوريـوس فـي الهندسـة، حيـث أدركـت 
بعدهـا أنـي بحاجـة لدراسـة الفيزيـاء، والفيزيـاء قادتنـي 
للكيمياء، والكيمياء غرسـت في نفسـي بذور الولع بالمياه. 
ولفهـم الكيميـاء والطبيعـة الدقيقـة للميـاه وخصائصهـا 
الفيزيائيـة، واصلـت طلب العلم بدراسـة الدكتـواره في علم 

المحيطات من جامعة تكساس إيه آند إم«.
ولـم يخطـر علـى بـال وانغ مطلًقا أنه سـيعمل فـي مجال 
النفط والغاز، لكن األمر بدأ عندما أصبح مولًعا بكبريتيد 
الحديـد، الـذي يتكون في شـكل رواسـب في قـاع المحيط، 
ويمثـل جانًبـا مهًما من جوانـب تطـور األرض. ويوضح وانغ 
أنـه أثناء سـعيه لمزيد من المعرفة في هـذا المجال، بحث 
عـن وظيفـة تسـاعده علـى مواصلـة البحـوث عـن حلـول 
السـتخالص هـذه المـادة. وبهـذه الطريقـة، اكتشـف كيـف 

يمكنه تحويل مجهوده العلمي إلى وظيفة مهنية.
يقـول وانـغ: »كبريتيـد الحديـد كان بالنسـبة لـي بحًثـا 
فكرًيـا بحًتـا؛ ولـم أفكـر فـي الجانـب الوظيفـي الفعلـي لـه 

حتى أدركت أنه مسألة مهمة ألعمال النفط والغاز«.
وبهـذه الطريقـة بـدأ وانـغ مسـيرته المهنيـة، حيـث تنقـل 

بيـن عـدة محطـات قبـل أن يقـرر االلتحـاق بفريـق مركـز 
البحـوث والتطوير في أرامكو السـعودية عـام 2011م، وذلك 
بعـد قـراءة مقـال عـن إدارة الرواسـب الصلبـة فـي صحيفة 

جورنال أوف تكنولوجي التي تصدرها الشركة.

مساندة األعمال.. ومواكبة التطورات
وإلـى جانـب عملـه ضمـن عديـد مـن المشـاريع البحثيـة 
فـي أرامكـو السـعودية، تـرأس وانـغ مهمـة تطويـر برامـج 
معالجـة الرواسـب الصلبـة لحقـول الغـوار وخريـص وأبـو 
سـعفة والمنطقة الوسـطى، وفي مرافق إنتاج النفط الخام 
ومعامـل الغـاز. كمـا تـرأس فريًقـا متعـدد التخصصـات 

لدراسة الرواسب الصلبة في قيعان آبار غاز الخف.
ويوضـح وانـغ، القـارئ النهم لألبحاث العلميـة في قطاع 
النفـط والغـاز، أنـه حريـص على االطـالع على مسـتجدات 
التحديـات والتطـورات الناشـئة فـي قطـاع النفـط والغـاز، 
مشـيًرا إلـى أنـه يعمـل حالًيـا علـى بحـوث حـول الحـد مـن 
الكهربائيـة  المضخـات  أنظمـة  فـي  الصلبـة  الرواسـب 
الغاطسـة. أما ما يشـغل باله فهو مشـروع يرغب في العمل 
عليـه مسـتقباًل، وهـو البحـث عـن طريقـة البتـكار مـواد 
كيميائيـة متعـددة الوظائـف لحقول النفط باسـتخدام مواد 

خام محلية.
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باالستعانة بأفضل التقنيات وأكفأ القدرات البشرية..

وسائل النقل تساند أعمال الشركة بًرا وبحًرا وجًوا
ال ســـبيل لالســـتغناء، فـــي كل مـــا تقـــوم بـــه أرامكـــو 
الســـعودية مـــن أعمـــال، عـــن توفيـــر وســـائل التنقـــل 
ــة،  ــتية هائلـ ــود لوجسـ ــذل جهـ ــك بـ ــن ذلـ ــة. ويتضمـ اآلمنـ
بشـــرية  وبمـــوارد  لتقنيـــات  ا بأفضـــل  باالســـتعانة 

متخصصة تتميَّز بالكفاءة.
وللتنقـــل فـــي الشـــركة تاريـــخ طويـــل، يوثقـــه مركـــز 
التنقـــل فـــي الظهـــران، الـــذي يمثِّـــل إحـــدى مبـــادرات 
الخدمـــات الصناعيـــة، حيـــث يرصـــد 88 عاًمـــا مـــن 
التطـــور علـــى هـــذا الصعيـــد. ويســـلِّط المعـــرض التابـــع 
ـــي مـــرت  ـــات والتطـــورات الت ـــى البداي ـــز الضـــوء عل للمرك
ـــا خدمـــات التنقـــل مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن الصـــورة  به
مـــن  تاريًخـــا  يســـتعرض  كمـــا  والتاريخيـــة،  الرائعـــة 

االكتشاف واالبتكار.

التكامل بين اإلنسان والتقنية
ــى 17 ألـــف  ــران علـ ــي الظهـ ــل فـ ــز التنقـ ويشـــرف مركـ
وحـــدة نقـــل تحـــت ســـقف واحـــد، ويوفـــر مجموعـــة كبيـــرة 
ـــة واســـعة  ـــي تغطـــي مســـاحات جغرافي مـــن الخدمـــات الت
ــب  ــي التنقيـ ــة فـ ــركة الرئيسـ ــال الشـ ــف أعمـ ــر مختلـ عبـ
واإلنتـــاج والتكريـــر والمعالجـــة والتســـويق، ســـواًء فـــي 
ــرهم  ــن وأُسـ ــة، وكذلـــك للموظفيـ ــى اليابسـ ــر أو علـ البحـ

في األحياء السكنية.
ومـــع وجـــود كـــم كبيـــر مـــن األصـــول، واتســـاع منطقـــة 
األعمـــال التـــي تســـاندها خدمـــات النقـــل، أصبـــح مـــن 
الضـــروري االســـتفادة مـــن البيانـــات والحلـــول الرقميـــة، 
وتطويـــر مركـــز ذكـــي تتكامـــل فيـــه جميـــع خدمـــات التنقـــل، 
ـــر المعلومـــات الضروريـــة لجميـــع صانعـــي  بحيـــث يوفِّ
القـــرار عبـــر مختلـــف مناطـــق األعمـــال فـــي الوقـــت 

المناسب.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال المديـــر التنفيـــذي للخدمـــات 
الصناعيـــة بالوكالـــة، األســـتاذ محمـــد الهطالنـــي: »يُعـــد 
ـــي  ـــى النجـــاح ف ـــااًل مشـــرًقا عل ـــث مث ـــل الحدي ـــز التنق مرك
صنـــع التكامـــل بيـــن أفضـــل القـــدرات البشـــرية وأفضـــل 
ــي  ــي فـ ــول الرقمـ ــب التحـ ــادرة  تواكـ ــو مبـ ــات، وهـ التقنيـ

أرامكو السعودية«.
وأضـــاف قائـــاًل: »تتمثـــل رؤيتنـــا فـــي أن نكـــون أفضـــل 
م الخدمـــات الصناعيـــة، وأن تكـــون الخدمـــات  جهـــة تقـــدِّ
اقتصادًيـــا  ومجديـــة  وآمنـــة  موثوقـــة  نقدمهـــا  التـــي 
بالنســـبة ألرامكـــو الســـعودية، إلـــى جانـــب اإلســـهام فـــي 
االقتصـــاد المحلـــي، وذلـــك باالســـتعانة بموظفيـــن ذوي 

مهارات عالية وحماس كبير«.
وفيمـــا يلـــي، نتطـــرق ألصـــول الشـــركة التـــي تديرهـــا 
ثـــالث إدارات هـــي: الطيـــران، واألعمـــال البحريـــة، 

وخدمات النقل والمعدات.

إدارة الطيران
ـــد الناطـــور:  ـــران، األســـتاذ خال ـــر إدارة الطي يقـــول مدي
»نقـــوم بتشـــغيل أســـطول يضـــم 17 طائـــرة و27 طائـــرة 

مروحية. ولكل من هذه الطائرات مهمة محددة«.
نقـــل  فـــي  الرئيســـة  مهمتنـــا  »تتمثـــل  ويضيـــف: 
ــركة  ــة للشـ ــال التابعـ ــق األعمـ ــف مرافـ ــن لمختلـ الموظفيـ
ـــة. ويضـــم  ـــة أنحـــاء المملك ـــي كاف ـــي وف ـــج العرب ـــي الخلي ف
ــر  ــع أكثـ ــل مـ ــعها التعامـ ــة بوسـ ــرات خاصـ ــطولنا طائـ أسـ
الحـــاالت الطارئـــة تنوًعـــا وتعقيـــًدا، مثـــل البحـــث واإلنقـــاذ، 
واإلخـــالء الطبـــي، ومهمـــات االســـتجابة لحـــوادث انســـكاب 

الزيت، والتعامل مع المشكالت البيئية«.

■  تشـــغِّل اإلدارة رحالتهـــا المجدولـــة مـــن خـــالل 13 إميون هيوسنت
وثمانيـــة  الســـعودية،  أرامكـــو  تمتلكهـــا  مطـــاًرا 
مطـــارات حكوميـــة، باإلضافـــة إلـــى 500 مهبـــط 
ـــرة  ـــر أســـطول يضـــم 17 طائ ـــك عب ـــات، وذل للمروحي
و27 مروحيـــة، مـــا يجعلهـــا مـــن بيـــن أكبـــر المشـــغلين 
لخدمـــات الطيـــران فـــي القطـــاع الخـــاص خـــارج 

الواليات المتحدة األمريكية.
■  يُعـــد مطـــار تناقيـــب أكثـــر المطـــارات إشـــغااًل فـــي 
ـــوط واإلقـــالع، مـــع  الشـــرق األوســـط مـــن حيـــث الهب
معـــدل يتـــراوح بيـــن 40 إلـــى 60 مروحيـــة تهبـــط 

وتقلع يومًيا.
■  تنقـــل خدمـــات الطيـــران حوالـــي مليـــون راكـــب 

سنوًيا لدعم مختلف أعمال الشركة.

إدارة األعمال البحرية
وفيمـــا يتعلـــق بأعمـــال الشـــركة البحريـــة، تضطلـــع 
إدارة األعمـــال البحريـــة بـــدور حيـــوي فـــي المســـاندة 
المســـتمرة لألعمـــال الرئيســـة فـــي قطاعـــي التنقيـــب 
ــة  ــويق، والمحافظـ ــة والتسـ ــر والمعالجـ ــاج والتكريـ واإلنتـ
علـــى ســـالمتها. وتغطـــي جهـــود المســـاندة مختلـــف 
مراحـــل سلســـلة القيمـــة ألعمـــال النفـــط والغـــاز البحريـــة، 
وأعمـــال  البحريـــة،  الحقـــول  ذلـــك مســـح  فـــي  بمـــا 
التنقيـــب، والحفـــر والمشـــاريع البحريـــة، واإلنتـــاج، إلـــى 
جانـــب أعمـــال نقـــل النفـــط الخـــام بواســـطة الســـفن 

العمالقة التي تورد الطاقة للعالم.
يقـــول مديـــر إدارة األعمـــال البحريـــة، األســـتاذ عبـــداهلل 
للتوســـع  لشـــركة  ا ســـعي  ظـــل  »فـــي  الطويرقـــي: 
اإلســـتراتيجي فـــي الحقـــول البحريـــة وزيـــادة اإلنتـــاج، 
ـــي الســـفن  ـــة ف ـــة نوعي ـــق نقل ـــن الضـــروري تحقي ـــح م أصب
والخدمـــات البحريـــة، لضمـــان توفيـــر أفضـــل الحلـــول 
المســـاندة لألعمـــال البحريـــة علـــى مســـتوى القطـــاع، 

بحيث تكون آمنة وفاعلة، ومجدية اقتصادًيا«.
ــة  ــراف المعنيـ ــة األطـ ــال البحريـ ــم إدارة األعمـ ■  تدعـ
مـــن خـــالل ســـتة موانـــئ بحريـــة مملوكـــة وميناءيـــن 
مواقـــع  الموانـــئ  هـــذه  تحتـــل  حيـــث  عاميـــن، 

إستراتيجية على سواحل المملكة.
■  يُعـــد المرفـــق البحـــري فـــي رأس تناقيـــب أكبـــر مينـــاء 
ـــى  ـــث يتول ـــم، حي ـــي العال ـــة ف ـــال البحري لدعـــم األعم
إدارة أكثـــر مـــن 300 ألـــف حركـــة انتقـــال للســـفن، 

ونقل أكثر من مليون طن من الشحنات سنوًيا.
ـــر  ـــة أســـطواًل يضـــم أكث ـــال البحري ـــر إدارة األعم ■  تُدي
مـــن 280 ســـفينة مـــزودة بالتجهيـــزات الحديثـــة 
ـــة  ـــة للشـــركة بطريقـــة آمن لمســـاندة األعمـــال البحري

وفاعلة.
ــة  ــداف الرئيسـ ــن األهـ ــن بيـ ــة مـ ــة البيئـ ــد حمايـ ■  تُعـ
لـــإلدارة، التـــي تســـتفيد مـــن التحـــول الرقمـــي فـــي 
هـــذا الجانـــب، مـــن خـــالل نمـــوذج لمحـــاكاة مســـار 
ــى تعقـــب  ــدرة علـ ــن القـ ــزز مـ ــكابات الزيـــت يعـ انسـ
مثـــل هـــذه الحـــوادث. كمـــا تُـــدار حركـــة الســـفن 
ــي  ــورة فـ ــات المتطـ ــدث التقنيـ ــن أحـ ــتفادة مـ باالسـ

هذا المجال.

إدارة النقل وخدمات المعدات
والمعـــدات  النقـــل  خدمـــات  إدارة  مديـــر  يقـــول 
بالوكالـــة، األســـتاذ ســـعد الشـــمراني: »تتمثـــل مهمتنـــا 
فـــي توفيـــر خدمـــات نقـــل ومعـــدات تتصـــف بأنهـــا 
موثوقـــة وآمنـــة واقتصاديـــة ومتكاملـــة، إلـــى جانـــب 

اإلسهام في االقتصاد المحلي«.

ـــر هـــذه الخدمـــات فـــي  ـــاًل: »نواصـــل توفي ـــف قائ ويضي
مختلـــف أنحـــاء المملكـــة، وفـــي كل موقـــع مـــن مواقـــع 
ــي  ــركة فـ ــود الشـ ــم جهـ ــعودية، لدعـ ــو السـ ــال أرامكـ أعمـ
األكثـــر  الطاقـــة  كمـــزود  مكانتهـــا  علـــى  المحافظـــة 

موثوقية في العالم«.
60 ألـــف عمليـــة رفـــع  ■  تنفـــذ اإلدارة أكثـــر مـــن 
ــت  ــن خـــالل سـ ــرة، مـ ــوالت الخطـ ــدات والحمـ للمعـ
منشـــآت  حـــول  تتـــوزع  فعـــات  للرا محطـــات 
الهيدروكربونـــات الرئيســـة، وبأســـطول يتألـــف مـــن 

200 رافعة.
ـــن طـــن مـــن  ■  تنقـــل ســـنوًيا مـــا مجموعـــه ســـبعة ماليي
الحفـــر،  أعمـــال  لمســـاندة  والمعـــدات  المـــواد 
بواســـطة أســـطول يتألـــف مـــن 1500 شـــاحنة نقـــل 
اإلجماليـــة  المســـافة  تبلـــغ  حيـــث  متخصصـــة، 

للتنقالت 170 مليون كيلومتر سنوًيا.
ـــي  ـــب ف ـــن راك ـــل تســـعة ماليي ـــة تنق ـــر 500 حافل ■  تدي

الســـنة، باإلضافـــة إلـــى أســـطول يتجـــاوز عـــدده 11 
ألًفا من السيارات الخاصة بالشركة.

ل الرقمي التحوُّ
وتتيـــح التقنيـــات الرقميـــة للشـــركة فرصـــة إدارة 
ـــح  ـــا يمن ـــر، مم ـــاءة أكب ـــا بكف ـــم به هـــذه األصـــول والتحك
صنـــاع القـــرار معلومـــات آنيـــة عبـــر مختلـــف مفاصـــل 
األعمـــال، بحيـــث يمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي الوقـــت 

المناسب.
ــياء،  ــي وإنترنـــت األشـ ــذكاء االصطناعـ ــن خـــالل الـ ومـ
يمكـــن االســـتفادة مـــن الكاميـــرات وأجهـــزة تحديـــد الموقـــع 
وأجهـــزة االستشـــعار األخـــرى، بحيـــث توفـــر فوائـــد 
المراقبـــة اآلنيـــة وإصـــدار التفاويـــض عـــن بُعـــد فـــي 
الســـفن البحريـــة والطائـــرات ومركبـــات ومعـــدات النقـــل 

البري.

يشرف مركز التنقل في الظهران على أسطول ضخم من وسائل النقل، ويوفر مجموعة كبيرة من الخدمات التي تغطي مساحات 
جغرافية واسعة تغطي مختلف مناطق أعمال الشركة الرئيسة، وكذلك للموظفين وُأسرهم في األحياء السكنية.

يوثق المعرض التابع لمركز التنقل لـ 88 عاًما من التطور على صعيد الخدمات المقدمة في هذا المجال، وذلك من خالل مجموعة من الصور الرائعة والتاريخية، كما يتضمن المركز 
نماذج من وسائل التنقل المستخدمة قديًما.

الطيران
17 طائرة

27 مروحية

األعمال البحرية
280  سفينة مزودة 

بالتجهيزات الحديثة

إدارة 300  ألف حركة 
انتقال للسفن 

سنوًيا

خدمات النقل والمعدات
أسطول يتألف من ٢00 رافعة

إدارة 500 حافلة و 11 ألف مركبة خاصة بالشركة
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٩ سبتمبر ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

برنامج أرامكو السعودية لالستثمارات الصناعية يشهد توسًعا كبيًرا..

)نماءات( يحث الخطى نحو اإلسهام
في مسيرة التحول المستمر للمملكة

شـــهد يـــوم الثالثـــاء، 30 محـــرم 1443هــــ )7 ســـبتمبر 
2021م(، اجتمـــاع أكثـــر مـــن 100 ممثـــل مـــن أرامكـــو 
ـــة  ـــة والشـــركات المحلي ـــوزارات الحكومي الســـعودية وال
والعالميـــة، بهـــدف توقيـــع ٢٢ مذكـــرة تفاهـــم جديـــدة 
ــالق  ــترك، وإطـ ــروع مشـ ــة مشـ ــى اتفاقيـ ــة إلـ باإلضافـ
المرحلـــة التاليـــة مـــن برنامـــج )نمـــاءات أرامكـــو(، 

برنامج أرامكو السعودية الصناعي االستثماري.

ويركـــز برنامـــج )نمـــاءات أرامكـــو(، الـــذي انطلـــق 
فـــي شـــهر نوفمبـــر مـــن العـــام 2020م، علـــى عقـــد 
أربـــع  فـــي  المســـتوى  شـــراكات صناعيـــة عالميـــة 
مجـــاالت رئيســـة، هـــي االســـتدامة والتقنيـــة والخدمـــات 

الصناعية والمواد المتقدمة.

ـــاء(  ـــج )اكتف ـــا برنام ـــي حققه ـــادة الت ـــى الري ـــاء عل وبن
والخبـــرات المكتســـبة منـــه، وبالتوافـــق مـــع برنامـــج 
ــا الشـــاملة  )شـــريك( الـــذي أطلقتـــه المملكـــة، ورؤيتهـ
2030، تعقـــد أرامكـــو الســـعودية شـــراكات اســـتثمارية 
مـــع شـــركات محليـــة وعالميـــة رائـــدة لدفـــع عجلـــة 

النمو والتنوع االقتصادي في المملكة.

وفـــي إطـــار رؤيـــة المملكـــة 2030، يُعـــد برنامـــج 
)نمـــاءات أرامكـــو( محفـــًزا وممكًنـــا لمســـيرة التحـــول 

المستمر والتحسين، ونمو االقتصاد وتنويعه.

ل حقيقية رحلة تحوُّ
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
ـــن عثمـــان  ـــي األســـتاذ ياســـر ب أرامكـــو الســـعودية، معال
ــة الســـعودية فـــي  ــة العربيـ ــان: »شـــرعت المملكـ الرميـ
ــاد  ــة االقتصـ ــال تنميـ ــي مجـ ــة فـ ــول حقيقيـ ــة تحـ رحلـ

وتنويعه«.

مايكل آيفز

في إطار رؤية المملكة 
2030، ُيعد برنامج 

)نماءات أرامكو( محفًزا 
وممكًنا لمسيرة 
التحول المستمر 
والتحسين، ونمو 
االقتصاد وتنويعه

كما استشـــهد الرميان بقـــول صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، ولي 
العهـــد ونائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الدفـــاع، 
حينما قـــال إن بناء قطاع خاص نابـــض بالحياة ومزدهر 

هو إحدى األولويات الوطنية للمملكة.

وأضاف الرميـــان: »مسترشـــدة برؤية 2030، تســـارع 
المملكـــة نحو تنميـــة االقتصـــاد وتنويعـــه، باإلضافة إلى 
بناء روابط شـــراكة أقوى بيـــن القطاعين العام والخاص. 
وبينمـــا يســـتمر الزخـــم الكامـــن وراء اقتصـــاد المملكـــة 
المتزايـــد تنوًعـــا وحيويـــة في النمـــو، يتنامـــى معه نطاق 

التغيير وحجمه وسرعته«.

وأشـــار الرميان إلـــى أن برنامج شـــريك، الـــذي أُطلق 
مؤخـــًرا، يســـتهدف المســـاعدة فـــي تعزيـــز دور القطاع 
الخاص فـــي تنميـــة االقتصاد وتنويعـــه، وتعزيـــز القيمة 

المضافة المحلية، وخلق فرص العمل.

وقال الرميـــان: »لقد أحرزنا تقدًما كبيـــًرا في برنامج 
)اكتفـــاء(، وهـــو البرنامـــج الرئيـــس ألرامكـــو الســـعودية 
لتوطين سالســـل اإلمـــداد لدينا. وفـــي الوقـــت الراهن، 
ومن أجل توفير مزيد من الدعـــم لهذه األولوية الوطنية، 
فإننا نطلق برنامـــج )نماءات أرامكو(، لإلســـهام في دفع 
عجلـــة النمـــو المســـتمر، وتعزيـــز تطويـــر قطـــاع خاص 
يتصف بالمرونة واالســـتدامة، وذلك من خالل الشـــراكة 
مختلـــف  فـــي  عالمًيـــا  الرائـــدة  الشـــركات  وجـــذب 

القطاعات«.

سلسلة إمداد متكاملة
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر 
إدارييهـــا التنفيذيين، المهندس أمين حســـن الناصر: »ال 

خـــالل إطـــالق المرحلـــة الثانيـــة مـــن برنامـــج 
)نمـــاءات أرامكـــو(، تـــم توقيـــع ٢٢ مذكـــرة تفاهـــم 
ــترك  ــروع مشـ ــة مشـ ــى اتفاقيـ ــة إلـ ــدة باإلضافـ جديـ
مـــع شـــركات محليـــة وعالميـــة، بنـــاء علـــى عالقـــات 
راســـخة مـــع شـــركاء مـــن بينهـــم شـــركات )هيونـــداي(، 

و)دي إتش إل(، و)سامسونج إنجنيرنغ(، و)شل(.

وتضمنـــت مذكـــرات التفاهـــم الموقعـــة ضمـــن 
البرنامج مع الشركات المختلفة ما يلي:

●  ســـولفاي - مذكـــرة تفاهـــم تهـــدف لمتابعـــة 
تطويـــر المـــواد الالمعدنيـــة المتقدمـــة، وتوطيـــن 

سلسلة اإلمداد بالنسبة للمواد المركبة.

ــم  ــاق لتقييـ ●  سالســـل إمـــداد )دي إتـــش إل( - اتفـ
للخدمـــات  محلـــي  مركـــز  إنشـــاء  جـــدوى 
اللوجســـتية والمشـــتريات الصناعيـــة، بحيـــث 
يخـــدم المملكـــة ومنطقـــة الشـــرق األوســـط 

وشمال أفريقيا.

لتأكيـــد  تفاهـــم حصريـــة  مذكـــرة  ●  فيوليـــا - 
الجـــدوى التجاريـــة إلنشـــاء شـــركة متكاملـــة 
ـــا  ـــات، جنًب ـــى مســـتوى عالمـــي إلدارة المخلف عل
إلـــى جنـــب مـــع الجهـــات اإلســـتراتيجية ذات 

المصالح اإلستراتيجية في المملكة.

●  أيـــر ليكويـــد وهاليبرتـــون وصندوق االســـتثمارات 
العامـــة، وبيكـــر هيـــوز وصنـــدوق االســـتثمارات 
ق  و صنـــد و جير  شـــلمبر و لينـــد  و  ، مـــة لعا ا
ـــم  ـــرات تفاه ـــالث مذك االســـتثمارات العامـــة - ث
ص  فـــر لتقييـــم  مـــة  ملز غيـــر  منفصلـــة 
ــراكات  ــازه، والشـ ــون واحتجـ ــتخالص الكربـ اسـ

المحتملة في هذا المجال.

●  الشـــركة العربيـــة الدوليـــة لإلنشـــاءات الحديدية 
 ،)GSW( والخليـــج لألعمـــال الحديديـــة ،)AIC(
ــيانغ وســـندان، وشـــركة نوفـــل  وماكديرمـــوت، وسـ
العربيـــة الشـــرق األوســـط المحـــدودة )نارميـــل( 
– خمـــس مذكـــرات تفاهـــم منفصلـــة بشـــأن 

مكونات المباني مسبقة التجهيز.

●  سامســـونغ إنجنيرنـــغ، وهيونـــداي، وســـايبم – 
ـــة فـــي مجـــاالت  ـــرات تفاهـــم منفصل ـــالث مذك ث

الهندسة والشراء واإلنشاءات.

تفاهـــم  مذكرتـــا   – وجريـــن جروفـــز  ●  إليـــون، 
منفصلتـــان لتقييـــم جـــدوى توطيـــن الحلـــول 

القائمة على الطبيعة.

●  هونـــي ويـــل - مذكـــرة تفاهـــم بهـــدف إنشـــاء 
وتنفيـــذ  تطويـــر  لغـــرض  مشـــترك  مشـــروع 

الجيـــل المقبـــل مـــن الحلـــول الرقميـــة، التـــي مـــن 
شـــأنها تحســـين الكفـــاءة واالســـتدامة وتحقيـــق 

التميُّز في تشغيل المرافق الصناعية.

تفاهـــم  مذكـــرة  إندســـتري -  ●  غلـــف موديـــالر 
واســـتخدام  تطويـــر  جـــدوى  مـــن  للتحقـــق 
التطبيقـــات الالمعدنيـــة فـــي عمليـــة تصنيـــع 
ــاء  ــاع البنـ ــي قطـ ــز فـ ــبقة التجهيـ ــي مسـ المبانـ

والتشييد.

●  آرمـــوروك - مذكـــرة تفاهـــم للتحقـــق مـــن جـــدوى 
نة  خرســـا تطبيقـــات  م  واســـتخدا يـــر  تطو
البنـــاء  قطـــاع  فـــي  الالمعدنيـــة  البوليمـــر 

والتشييد.

●  شـــل أيـــه إم جـــي ريســـايكلنغ، ويونايتـــد كومبانـــي 
ــول  ــة حـ ــم ثالثيـ ــرة تفاهـ فـــور إندســـتري - مذكـ
المحفـــزات  نتـــاج  وإ المعـــادن  اســـتصالح 

الكيميائية.

●  أفيفـــا - مذكـــرة تفاهـــم بهـــدف إقامـــة تحالـــف 
إســـتراتيجي مـــن شـــأنه اإلســـهام فـــي توطيـــن 
قميـــة  لر ا ت  لتقنيـــا ا مختلـــف  يـــر  تطو
واســـتثمارها، ومـــن ضمنهـــا تقنيـــات الـــذكاء 

االصطناعي وتعلم اآللة والتوأم الرقمي.

●  باوســـتيل – مذكـــرة تفاهـــم لتنفيـــذ دراســـة 
هندســـية، وتطويـــر الخطـــط المطلوبـــة لبنـــاء 
وامتـــالك وتشـــغيل منشـــأة متكاملـــة لتصنيـــع 

األلواح الفوالذية في المملكة.

●  تنفيـــذ اتفاقيـــة مشـــروع مشـــترك بيـــن شـــركة 
ـــر  ـــن صناعـــة األنابيـــب غي ســـياه و دســـر - لتوطي
المقاومـــة  الفوالذيـــة  واألنابيـــب  الملحمـــة 

للصدأ.

وتســـعى هـــذه الشـــراكات الجديـــدة، لمواصلـــة 
تعزيـــز االبتـــكار واالســـتدامة، إلـــى جانـــب تنميـــة 
ـــي  ـــي ف ـــة النظـــام االقتصـــادي الداخل حجـــم وموثوقي
المملكـــة، بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى شـــركات الطاقـــة 

والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم.

وتظهـــر هـــذه المشـــاريع بمجموعهـــا تركيـــز أرامكـــو 
الســـعودية علـــى األهـــداف بعيـــدة المـــدى، وتســـاعد 
علـــى ضمـــان كفـــاءة سلســـلة اإلمـــداد، وتعزيـــز 
ــالء،  ــركة والعمـ ــن الشـ ــكل مـ ــدادات لـ ــة اإلمـ موثوقيـ
ـــاء  ـــد المنتجـــات، وإضف ـــى صعي ـــادة عل ـــق الري وتحقي
مزيـــد مـــن التكامـــل ألنشـــطة األعمـــال الرئيســـة. 
الجديـــدة  لألســـواق  مؤازرتهـــا  خـــالل  ومـــن 
والقطاعـــات الناميـــة، تســـهم المشـــاريع أيًضـــا فـــي 

تطوير اقتصاد سعودي متنوع يصنع المستقبل.

اتفاقية الشراكة الموقعة ضمن برنامج )نماءات أرامكو(

أوضح معالي األستاذ ياسر الرميان أن بناء قطاع خاص نابض بالحياة ومزدهر هو إحدى األولويات الوطنية للمملكة.

قال المهندس أمين الناصر إن التوسع في )نماءات أرامكو( 
ُيسهم في تعزيز سلسلة التوريد التابعة للشركة، وأنه يتضمن 

عديًدا من الفوائد ألرامكو السعودية وشركائها.
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برنامج أرامكو السعودية لالستثمارات الصناعية يشهد توسًعا كبيًرا..

)نماءات( يحث الخطى نحو اإلسهام
في مسيرة التحول المستمر للمملكة
يمكـــن أبـــًدا التقليـــل مـــن أهميـــة وجـــود سلســـلة إمداد 
ت إليـــه الجائحـــة هـــو تأكيـــد الحاجة  قويـــة، وكلُّ مـــا أدَّ
الماســـة إلى سلســـلة إمداد متكاملة وإلى تعزيز القدرات 

اللوجستية«.

كما أكـــد الناصر أن المغزى من )نمـــاءات أرامكو( هو 
إضافـــة مزيـــد مـــن القـــوة للشـــركة وكذلـــك للقطـــاع 
الصناعـــي فـــي المملكـــة. وقـــال: »بالنســـبة ألرامكـــو 
الســـعودية، فإن وجود سلســـلة إمداد قويـــة ومرنة مكننا 
مـــن التغلـــب علـــى عـــدد مـــن التحديـــات في الســـنوات 
األخيرة؛ وتعافينا الســـريع من الهجمـــات التي وقعت في 
بقيق وخريص في ســـبتمبر 2019م هو شـــاهد جلي على 

ذلك«.

وأشـــار الناصر إلـــى أن )نماءات أرامكـــو( يمثل مزيًدا 
من التوســـع فـــي مجال الشـــراكات التي تعقدهـــا أرامكو 
الســـعودية، وخطوة مهمة أخـــرى إلى األمـــام نحو تعزيز 
سلســـلة التوريـــد التابعة للشـــركة، وينطوي هذا التوســـع 

على عديد من الفوائد.

وأضـــاف بقولـــه: »بالنســـبة لشـــركائنا فـــي )نمـــاءات 
أرامكو(، فإن الفوائد تشـــمل مزيًدا من فرص المشـــاركة 
فـــي التنويع في قطـــاع األعمال في المملكة بشـــكل عام، 
ز البرنامج  الـــذي يتوســـع علـــى نحو متســـارع. كمـــا يعـــزِّ
نظام الشراء وسلســـلة اإلمداد، وبالتالي زيادة الموثوقية 
بالنســـبة لنـــا ولعمالئنـــا. وهـــذا يعنـــي تعزيـــز ميزتنـــا 

التنافسية على المدى البعيد«.

وقـــال الناصـــر: »تفخـــر أرامكو الســـعودية بـــأن تكون 
العربيـــة  المملكـــة  نمـــو  فـــي  يُســـهم  محفـــًزا وممكًنـــا 

الســـعودية. ومن خالل هذا التوســـع، يلعب شـــركاؤنا في 
)نمـــاءات( دوًرا حيوًيا في تحقيق التقـــدم للبالد؛ الفوائد 

عديدة ومتبادلة بين كل األطراف«.

هدٌف واضح.. )ُصنع في السعودية(
ث النائب األعلـــى للرئيس  وفي الســـياق نفســـه، تحـــدَّ
للخدمات الفنية، األســـتاذ أحمد عبدالرحمن الســـعدي، 
قائاًل: »نريـــد أن نرى مزيـــًدا من المنتجـــات والخدمات 
التـــي تعتمـــد عليها أرامكو الســـعودية فـــي أعمالها وهي 

تحمل عالمة )ُصنع في المملكة العربية السعودية(«.

وأضـــاف قائاًل: »لهـــذا الســـبب نعلن عن توســـع كبير 
فـــي برنامجنـــا االســـتثماري فـــي االقتصـــاد الصناعـــي 
الســـعودي. وفي هـــذه المرحلة الجديدة، نســـتهدف أربع 
أعمالنـــا.  لمســـتقبل  وحيويـــة  إســـتراتيجية  مجـــاالت 
وســـتعزز هـــذه المجـــاالت جميعهـــا قدرتنا علـــى تزويد 

العالم بالطاقة بموثوقية.

وهذه المجاالت هي:
أواًل، االســـتدامة: حمايـــة بيئتنـــا مـــن خالل االســـتثمار 
فـــي كل مـــا يتعلـــق بذلـــك، مـــن اســـتخالص الكربـــون 

وتخزينه، وإعادة التشجير، واإلدارة المتكاملة للمخلفات.

ثانًيـــا، التقنيـــة: اســـتخدام أحـــدث األدوات الرقميـــة 
لبناء أعمال أكثر ذكاء واعتماًدا على البيانات.

ثالًثا، الخدمـــات الصناعية: استثمار أحدث التطورات 
فـــي قطاعـــات البنـــاء والخدمـــات اللوجســـتية وتخزيـــن 

الطاقة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

رابًعا، المواد المتقدمة: تعزيز قيمة منتجات الشـــركة 
مع فتح مصادر جديدة للطلب.

إن الهـــدف األســـمى هـــو بنـــاء منظومـــة مـــن الطراز 
العالمي لخدمات الطاقة في المملكة«. 

االستدامة
حماية بيئتنا من خالل االستثمار في كل 
ما يتعلق بذلك، من استخالص الكربون 

وتخزينه، وإعادة التشجير، واإلدارة 
المتكاملة للمخلفات.

الخدمات الصناعية
استثمار أحدث التطورات في قطاعات 
البناء والخدمات اللوجستية وتخزين 

الطاقة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة 
التشغيلية.

المواد المتقدمة
تعزيز قيمة منتجات الشركة مع فتح 

مصادر جديدة للطلب.

التقنية
استخدام أحدث األدوات الرقمية لبناء أعمال 

أكثر ذكاء واعتماًدا على البيانات.

تفخر أرامكو 
السعودية بأن 

تكون محفًزا 
وممكًنا ُيسهم 

في نمو 
المملكة العربية 
السعودية. ومن 

خالل هذا 
التوسع، يلعب 

شركاؤنا في 
)نماءات( دوًرا 

حيوًيا في 
تحقيق التقدم 
للبالد؛ الفوائد 

عديدة ومتبادلة 
بين كل األطراف

أمين حسن الناصر

أشار األستاذ أحمد السعدي إلى أن الهدف األسمى من هذه 
الشراكات هو بناء منظومة من الطراز العالمي لخدمات 

الطاقة في المملكة.

شهد حفل إطالق المرحلة التالية من البرنامج حضور ممثلين من الشركات المحلية والعالمية، بهدف توقيع اتفاقيات الشراكة.

)نماءات أرامكو(.. 
مزيٌد من التوسع في 
االستثمارات 
والشراكات العالمية

المجاالت المستهدفة لبرنامج )نماءات أرامكو(



6
٩ سبتمبر ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

صحتك

العودة إلى المدارس

لقاح كوفيد-١٩ للفئة العمرية بين 12 و 18 عاًما

مع بدء العام الدراسـي الجديد، اسـتعادت الحياة شـيًئا من طبيعتها التي 
كانـت عليهـا قبـل الجائحـة، وعـادت المـدارس تسـتقبل آمـال المسـتقبل مـن 
أبنائنـا وبناتنا؛ لكنه اسـتقبال جزئي ومختلف يراعـي اإلجراءات والتعليمات 

التي وضعتها الجهات المعنية للمحافظة على صحة الجميع وسالمتهم.

ومـــع هـــذه العـــودة المختلفـــة، مـــن الضـــروري التأكيـــد علـــى أهميـــة تطعيـــم 
الطـــالب فـــي الفئـــة العمريـــة بيـــن 12 و18 عاًمـــا لتعزيـــز الوقايـــة مـــن 

الفيروس، واإلسهام في الوصول إلى المناعة المجتمعية.
كمـــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى بعـــض الجوانـــب المهمـــة التـــي ينبغـــي لنـــا 

ـــا، لتكـــون هـــذه  ـــا وبناتن مراعاتهـــا للمحافظـــة علـــى صحـــة وســـالمة أبنائن
م لكـــم  ســـنة دراســـية آمنـــة ومثمـــرة بـــإذن اهلل تعالـــى. وفيمـــا يلـــي يقـــدِّ
ـــز أرامكـــو الطبـــي بعـــض النصائـــح النافعـــة فـــي هـــذا  مركـــز جونـــز هوبكن

الصدد.

»تحصيـن أبنائكـم الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 12 و 18 
عاًمـا ضـد كوفيد-١٩ هو خطوة أخرى إلـى األمام نحو حياة 
مـا قبـل الجائحـة التـي نفتقدهـا جميًعـا. تعامل مـع مخاوف 
طفلـك بشـأن التطعيـم مـن خـالل محادثـة صادقـة حـول 
اللقاح واآلثار الجانبية التي يمكن أن يشُعر بها عند أخذه.

اتخـاذك لهـذه الخطـوة يسـاعد علـى مكافحـة كوفيد-١٩، 
واقترابنـا مـن تحقيـق المناعـة المجتمعيـة، وبالتالـي تمكيـن 
واالجتماعيـة  المعرفيـة  المهـارات  تطويـر  مـن  طفلـك 

الضرورية لنموه«.

أرامكـو  موظفـي  ألبنـاء  اآلن  متـاح  كوفيـد-١٩  لقـاح 
السـعودية المسـتحقين للعـالج، الذيـن تتـراوح أعمارهـم 
12 و18 عاًمـا. لمزيـد مـن المعلومـات حـول حجـز  بيـن 
المواعيـد تفضـل بزيـارة الموقـع اإللكترونـي لمركـز جونز 

هوبكنز أرامكو الطبي:
https://www.jhah.com/ar

أو امسح رمز االستجابة د. يوسف الحويجي
قائد فريق طب األطفال 
العام، الرعاية األولية، مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

»اللهــم هــّون علينــا ســفرنا هــذا، واطــو عّنــا بعــده«. كــم 
أشــتاق هــذا الدعــاء ومــا يرتبــط بــه مــن ســفر وترحــال 
وســياحة فــي أرض اهلل الواســعة، ولكــن، مهــاًل! فثّمــة 

أشياء أهّم! 
نســتطيع  نعــد  ولــم  كان،  كمــا  الســفر  يعــد  لــم 
دون  األرض  هــذه  علــى  مــا  مــكان  لزيــارة  التخطيــط 
النظــر إلــى آخــر تحديثــات الســفر، وإجــراءات الــدول 
واألماكــن التــي نعتــزم الذهــاب إليهــا. نحــن، والعالــم مــن 
حولنــا، ال نــزال نتوّجــس خيفــة مــن مغبــات الســفر غيــر 
المحســوبة، حّتــى داخــل المملكــة وإلــى أقــرب المــدن 

فيها. 
فــي الحقيقــة، اشــتقت لوعثــاء الســفر التــي فيهــا 
تبــدأ أروع الذكريــات، والحكايــات، فتلــك مشــقة محببــة 
لجميــع حواســي. أشــتاق للمشــي ســاعات طويلــة فــي 
الوديــان، وأشــتاق لشــعوري وأنفاســي المتعبــة لهاًثــا وأنــا 
أصعــد رؤوس الجبــال، وكــم مــن مقهــى وشــارع أشــتاق أن 
أكــون فيــه عندمــا كنــت أذرع المــدن والقــرى فــي المملكة 
أو خارجهــا، مخالًطــا النــاس وســاعًيا للتعــرف علــى 

عاداتهم وحضاراتهم وثقافاتهم المختلفة. 
كل تلــك المشــقة كانــت هوايتــي المفضلــة، إذ أنهــا 
توّلــد فــي داخلــي إحساًســا فريــًدا ال أســتطيع تحديــده، 
ويشــاطرني فيــه مــن أحــّب الســفر مثلــي. هــي أجمــل 
القصــص التــي أتبادلهــا مــع صديــق عندمــا أراه صدفــة 
فــي مقهــى أو عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، فتكــون 
أول الروايــات التــي تأخــذ الجانــب األكثــر مــن الحديــث. 
ونعــرج عليهــا كأننــا نتمّشــى فــي ســاحاتها إذا كان هــذا 
إليــه  ذهبــت  الــذي  المــكان  إلــى  ذهــب  قــد  الصديــق 
فيطيــب الحديــث وتطــول الســاعات المبهجــة، فتنســاب 

من خاللها بعض المواقف والذكريات التي ال تنسى.
لقــد أصبــح الســفر ثقافــة ومعرفــة وتجــارب، لذلــك 
فوعثاؤهــا ذات نكهــة خاصــة يبقــى لهــا عظيــم األثــر فــي 
الوجــدان، ولكــن هــذه التجــارب أنت من تصنعها بأبســط 
الصــور والعبــارات وأحــُد هــذه العبــارات الجميلــة التــي 

أرددها دائًما هي »سافر أكثر، تعرف أكثر!«. 
ال أزال أشــتاق التخطيــط المبكــر للرحلــة الــذي كان 
دوًمــا يجنبنــي المفاجــآت غيــر المتوقعــة، إال أن القليــل 

منهــا لها طابــع جميل ولو بنســبة بســيطة. أســلوبك في 
الســفر والترحــال يصنــع الفــارق وُيعــزز لديــك الخبــرات 
والمعــارف، فتجربــة الوعثــاء فيــه بنســبة ضئيلــة تـــّكون 
التجربــة،  لهــذه  وُمحبــة  شــغوفة  شــخصية  لديــك 
فالوعثــاء فــي الســفر أيًضــا خيــر دليــل لمــدى نجــاح 

تجربتك وتخطيطك لها. 
ولكــن مهــاًل! ال شــك أن هنالــك أشــياء أكثــر أهمية في 
هــذا الوقــت بالــذات! مــاذا لــو عــدت محمــاًل بالقصــص 
والهدايا...والعــدوى! مــاذا لــو كان ســفرك إلــى ذلــك 
المــكان ســبًبا فــي وفــاة عزيــز أو عزيــزة علــى قلبــك! كيــف 
يكــون شــعورك لــو شــاهدت كل الدنيــا وفقــدت أمــك؟ 
كيــف لــك أن تحيــا بذنــب اقترفتــه بســبب شــغف فــي غيــر 

أوانه! 
نعــم! لــم تنتــه الجائحــة وال يــزال العالــم غيــر متعــاٍف 
تماًمــا، ومــا قّدمنــاه فــي المملكــة يســتحق المحافظــة 
عليــه وحمايتــه. تريــث أيهــا المحــب للســفر وال تســافر 
بــدأت  إال للضــرورة، ومــارس حياتــك وكأن الجائحــة 

باألمس! حفظكم اهلل ومن تحبون!

السفر .. بين المتعة والحذر
إضـــاءة

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

عبداهلل العليق
abdullah.aleeq@aramco.com

أعمال األمن الصناعي
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عسل القرم.. مذاٌق حلو بنكهة مختلفة

تـــاروت - علـــى امتـــداد شـــواطئ تـــاروت وســـيهات 
ــوار  ــي جـ ــعة فـ ــرم الشاسـ ــات القـ ــر غابـ ــوى، تزدهـ وصفـ
البحـــر. ومثـــل أشـــجار الفاكهـــة، تنمـــو علـــى أشـــجار 
ل إلـــى ثمـــار صغيـــرة خضـــراء، ذات  القـــرم زهـــور تتحـــوَّ
رحيـــق شـــهي يجتـــذب النحـــل لينتـــج منـــه عســـل القـــرم، 
ـــز بطعمـــه الحلـــو اللذيـــذ مـــع نكهـــة حـــادة  الـــذي يتميَّ

وشهية.
يقـــول علـــي عبدالعزيـــز العلـــي، وهـــو مربـــي نحـــل 
يعمـــل فـــي المنحـــل بـــدوام جزئـــي ويتمتـــع بخبـــرة 35 
عاًمـــا فـــي هـــذا المجـــال، إن النحـــل يُنتـــج مـــن أشـــجار 
القـــرم عســـاًل وفيـــًرا فـــي وقـــت قصيـــر مقارنـــة باألشـــجار 
األخـــرى، ولعـــل التركيـــز العالـــي للرحيـــق فـــي أزهـــار هـــذه 

األشجار من األسباب المحتملة لهذا اإلنتاج العالي.

أزهاٌر في فصل الصيفمشرف العمري
ويوضـــح العلـــي أن أزهـــار القـــرم الصفـــراء تبـــدأ 
ـــو.  ـــل يولي ـــو وأوائ ـــن منتصـــف ماي ـــرة بي ـــي الفت ـــح ف بالتفت
وهـــذا التوقيـــت مهـــم، ألنـــه ال توجـــد أشـــجار أخـــرى 
تُزهـــر فـــي مثـــل هـــذا الوقـــت فـــي المنطقـــة الشـــرقية، 
وبالتالـــي فـــإن أشـــجار القـــرم تســـاعد علـــى إطالـــة 
ـــن تحســـين  ـــم م ـــا يمكنه ـــن، مم الموســـم بالنســـبة للنحالي

أعمالهم الصغيرة والمحافظة على استدامتها.
وفـــي موســـم هـــذا العـــام، ضـــجَّ ســـاحل محافظـــة 
القطيـــف بالنحـــل الباحـــث عـــن الرحيـــق وســـط غابـــات 
ـــاج العســـل، حيـــث جـــاء ذلـــك نتيجـــة للتنســـيق  القـــرم إلنت
بيـــن الجهـــات الحكوميـــة ذات الصلـــة إلصـــدار التصاريـــح 

ـــات  ـــن غاب ـــرب م ـــة نحـــل بالق ـــة لوضـــع 500 خلي المطلوب
القرم الممتدة على الساحل.

ــاء، أنتجـــت  ــة العامـــة لإلحصـ وبحســـب بيانـــات الهيئـ
المنطقـــة الشـــرقية 6.25% مـــن مجمـــوع العســـل المنتـــج 
األحســـاء  واحـــة  إن  العلـــي  ويقـــول  المملكـــة.  فـــي 
والقطيـــف لهمـــا تاريـــخ طويـــل فـــي الزراعـــة، وأن تربيـــة 

النحل تُعد تراًثا وتقليًدا في المنطقة.
وإلـــى جانـــب االســـتفادة منهـــا فـــي إنتـــاج العســـل، 
يبحـــث رواد األعمـــال المحليـــون عـــن اســـتخدامات 
أخـــرى مســـتدامة ألشـــجار القـــرم، مثـــل اســـتخدام 
األوراق وإضافتهـــا إلـــى علـــف الحيوانـــات، واســـتخراج 

الزيت من ثمار القرم ألغراض تجميلية.

لزهور أشجار القرم رحيٌق شهي يجتذب النحل، لينتج منه 
زة. ز بمذاقه الحلو ونكهته المميَّ عساًل يتميَّ

يمتلك علي العلي، خبرة تمتد على مدى 35 عاًما في مجال 
تربية النحل، الذي يمثل إرًثا وتقليًدا بالنسبة للمنطقة 
الشرقية، التي أنتجت 6.25% من العسل المصنوع في 

المملكة بحسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء.

مركز »إثراء« ُيطلق 
برنامج االتزان الرقمي 

»سينك«

الظهـــران - أطلـــق مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمي )إثـــراء( برنامج االتزان الرقمي »ســـينك«، وذلك 
يوم الثالثاء 30 محرم 1443هـ )7 سبتمبر 2021م(، بهدف 
التأثير علـــى المجتمع برفع الوعي فيما يخص ممارســـة 
العادات الرقمية الســـليمة، ومعالجة االستخدام المفرط 
لوســـائل التواصل االجتماعي؛ لتقديـــم رؤية قيادية للعالم 
الرقمي الجديد فـــي مرحلة ما بعد الجائحة، كما ســـيتم 
عقد مؤتمر لمناقشـــة هذا الشـــأن في 3 جمـــادى األولى 
1443هــــ )7 ديســـمبر 2021م( بحضور نخبة مـــن الخبراء 

والمؤسسات المحلية والعالمية.

االبتكار وارتباطه بالتقنية
ويأتـــي برنامـــج االتـــزان الرقمـــي، الـــذي يتضمـــن 
والنـــدوات  البرامـــج  مـــن  وعديـــًدا  رقميـــة  منصـــة 
المتنوعـــة، كجـــزء مـــن جهـــود إثـــراء المســـتمرة فـــي 
ـــة  ـــكار مـــن خـــالل اســـتخدام التقني ـــن االبت تســـريع وتمكي
ــة  ــرة الماضيـ ــي الفتـ ــز فـ ــق المركـ ــة، حيـــث أطلـ الحديثـ
ـــول اإلبداعيـــة«، الـــذي يهـــدف مـــن خاللـــه  برنامـــج »الحل
اإليجابيـــة  المشـــاركة  فـــي  رائـــًدا  يكـــون  أن  إلـــى 
بموضوعـــات التقنيـــة واألدوات التـــي تدعـــم األعمـــال 
ــات  ــة والتطبيقـ ــغل التقنيـ ــة، إذ تشـ ــرة واإلبداعيـ المبتكـ
ـــا تلعـــب  ـــاة األفـــراد، كمـــا أنه ـــًرا مـــن حي ـــًزا كبي ـــوم حي الي
دوًرا مهًمـــا فـــي جـــودة الحيـــاة بمختلـــف المجـــاالت 
الثقافيـــة واالجتماعيـــة والفنيـــة واالقتصاديـــة؛ مّمـــا دفـــع 
ــة  ــة لدراسـ ــوة الفارقـ مركـــز »إثـــراء« ألخـــذ هـــذه الخطـ
عالـــم التقنيـــة وأثرهـــا علـــى حيـــاة المســـتخدمين؛ ســـعًيا 
إلـــى تعزيـــز الوعـــي حـــول اســـتخدام التقنيـــة، ممـــا 
يســـمح للمســـتخدمين بالحصـــول علـــى الفائـــدة مـــن 
تســـببها  التـــي  األضـــرار  وتقليـــل  اإلنترنـــت،  عالـــم 
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التقنية، كاضطراب النوم على سبيل المثال.

الجانب المظلم للعالم الرقمي
وأّكـــدت الدراســـات البحثيـــة، التي أجراهـــا المركز 
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة )بيرســـون كـــون وولـــف(، أن 
االســـتخدام الرقمي المفـــرط أصبح أمـــًرا ُمقلًقا على 
مســـتوى العالـــم والمنطقـــة، حيـــث اســـتعرض البحث 

النتائج التالية:
■  يقـــوم 40% مـــن الجيـــل الذي يلـــي جيـــل األلفية 
بخـــداع أصدقائهـــم وأفـــراد أســـرهم عـــن المدة 

التي يقضونها على اإلنترنت.
■  يقضـــي الجيل الـــذي يلي جيـــل األلفية، وســـكان 
جنوب آســـيا والشـــرق األوســـط وقًتا أطـــول مما 

يجب على اإلنترنت.
■  يؤثـــر التنمـــر اإللكترونـــي علـــى قرابـــة 34% من 

األشخاص في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وســـائل  باســـتخدام  األشـــخاص  بعـــض  ■  يقـــوم 
التواصـــل االجتماعـــي بشـــكٍل فـــردي،  كتصّفـــح 
المنشـــورات دون التفاعـــل والتعليـــق؛ ممـــا يولـــد 

لديهم الشعور بالوحدة.
■  يـــؤدي اســـتقبال التنبيهات مـــن وســـائل التواصل 
االجتماعـــي عبـــر الهاتـــف المتنقـــل إلـــى حالـــة 
»ترقُّب للحدث«، وزيادة نســـبة هرمـــون الدوبامين 
فـــي كل مـــرة يتلّقـــى فيهـــا المســـتخدم رســـالة 
ُمفرحة، حيث تزودنا وســـائل التواصل االجتماعي 
بسلســـلة من المحفزات اإليجابية والســـلبية التي 

ال تنتهي.

تدشين انطالقة البرنامج

وقـــد تضمن حفـــل التدشـــين جلســـة حواريـــة أدارها 
المستشـــار الثقافـــي للبرامج فـــي مركز »إثـــراء«، طارق 
الخواجي، واســـتضاف مـــن خاللها رئيس وحـــدة الرؤى 
الســـلوكية في وزارة الصحـــة، الدكتور محمـــد الحاجي، 
واألســـتاذ المســـاعد في تخصص علم النفس في جامعة 

الملك سعود الدكتورة هيلة السليم.
وقـــال مديـــر مركز إثـــراء بالوكالـــة، األســـتاذ عبداهلل 
الراشـــد: »تلعـــب التقنيـــة دوًرا حيوًيا فـــي المجتمع، إال 
أننـــا وصلنـــا إلـــى نقطـــة انعطـــاف تحّتـــم علينـــا حماية 
القضايـــا  فهـــم  علينـــا  ينبغـــي  إذ  اليـــوم،  المســـتخدم 
والمشـــكالت التي تواجهنـــا في اســـتخدام التقنية، حيث 
توصـــل البحـــث الـــذي أجـــراه المركـــز إلـــى أن هنـــاك 
اعتمـــاًدا مفرًطـــا علـــى اإلنترنـــت ووســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي لدى أكثـــر من نصف ســـكان العالـــم، ونحن 
نســـعى فـــي إثـــراء إلـــى تحســـين اســـتخدامات التقنيـــة 
بهـــدف إحـــداث تأثيـــر إيجابـــي وملمـــوس علـــى التنمية 

البشرية«.
وأكـــد الراشـــد أن التحدي الـــذي يواجهنـــا جميًعا هو 
تســـخير التقنية وجعلها تعمل فـــي صالحنا، حيث يمكننا 
الوصـــول إلى كتـــب المكتبـــات والمحادثـــات الفاعلة من 
خـــالل األجهزة المحمولة الصغيـــرة، ولكن لدينا مخاوف 
حـــول كوننـــا مقيديـــن أمـــام الشاشـــات واألجهـــزة ممـــا 
يعـــرِّض صحتنـــا للخطر؛ فالتقنيـــة الرقمية خـــاٌدم جيد، 

لكنها سيد رديء.
واختتـــم حديثـــه بقولـــه: »ال توجد إجابات بســـيطة أو 
ســـهلة، لقد رأينـــا فائـــدة األدوات الرقمية ومســـاعدتها 
فـــي توفير التعليـــم والمعلومات والثقافة أثنـــاء الجائحة، 
كالتنّمـــر  غيـــر صحـــي  تأثيـــًرا  رأينـــا  المقابـــل  وفـــي 
اإللكتروني، والســـعي الـــدؤوب للحصول علـــى اإلعجاب 

بما يؤثِّر على صحة األفراد العقلية«.

خالل جلسة حوارية ضمن البرنامج، تحدث الدكتور محمد 
الحاجي حول اآلثار المعرفية والنفسية لإلنترنت ووسائل 

التواصل االجتماعي، ومن بينها ضعف الذاكرة نتيجة 
االعتماد على أدوات البحث اإللكترونية.

خالل إطالق برنامج االتزان الرقمي، أكد عبداهلل الراشد أن 
التحدي الذي يواجهنا جميًعا هو تسخير التقنية وجعلها 

تعمل في صالحنا، وتفادي مخاطر اإلسراف باستخدام 
وسائلها المختلفة.



الخميس ٢ صفر 144٣هـ، ٩ سبتمبر 20٢١م

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

ورأس مالها 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: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

السودوكو
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
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.
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* حل العدد الماضي

تسـتحق عناويـن كتـب عبدالفتـاح كيليطـو دراسـة خاصـة بهـا؛ فهـي  بـال 
اسـتثناء تلتصـق بالذاكـرة. حتـى لـو تضببـت موضوعـات الكتـاب، يبقـى 

العنوان يضيء ويعيد ربطنا بالمتن مجدًدا.
تالزمنـي عناوينـه: العيـن واإلبـرة، لـن تتكلـم لغتـي، أنبئونـي بالرؤيـا، 
لسـان آدم، حصـان نيتشـة، مـن شـرفة ابـن رشـد، أتكلـم كل اللغـات ولكـن 

بالعربية، ثم: في جو من الندم الفكري.
وهـذا األخيـر بالـذات يالزمنـي هـذه األيـام، إذ أراجـع كتابـي »األيـك فـي 
العـام  مطلـع  منـه  جديـدة  طبعـة  إصـدار  بغـرض  واألحـزان«  المباهـج 
بينمـا  كيليطـو،  عاناهـا  التـي  ذاتهـا  النـدم  أجـواء  علـيَّ  تلـح  المقبـل. 
يسـتعرض خياراتـه فـي الكتابـة، تسـرعه فـي حكـم، وأخطـاء السـهو ونقـص 
ـاب سـابقين عاشـوا  المعلومـات. فـي ذلـك الكتـاب استشـهد كيليطـو بُكتَّ

أجواء الندم ذاتها.
كل خيـارات الكاتـب عرضـة للمسـاءلة، وال شـيء يضعـه أمـام مـرآة النـدم 
سـوى قراءتـه لما كتـب بعد نشـره على القـراء، وخصوًصـا القـراءة المتأنية 
بغيـة إصـدار طبعـة جديـدة! لكـن، هـل هـو النـدم حًقـا مـا أعانيـه اآلن؟ هـل 

هو الغضب؟ الخجل؟ الحيرة؟ أم كل ذلك مًعا؟!
النـدم إحسـاس مرتبـط بذنـب مضـى وال توجـد فرصـة إلصالحـه، لكـن 
بهـا وتحسـين  يـديَّ وبوسـعي تصويـب فكـرة تسـرعت  بيـن  هـا هـو كتابـي 
سـبك جملـة أرهقـت بهـا نفسـي وشـريكي القـارئ، تحسـين السـبك والصـوغ 
قـد يأتـي مـن الحـذف، وقـد يأتـي مـن إضافـة توضـح فكـرة ظلمتهـا بسـبب 

الولع بالحذف.
لكـنَّ القـدرة علـى تحسـين النـص مـن وجهـة نظر الشـخص الـذي صرته 
مـن شـأنها أن تنقلنـي مـن جـو النـدم الفكـري والفنـي إلـى جـو الحيـرة. هـل 
يكمـن فـي هـذه التعديـالت عـدوان علـى قـارئ اسـتقبل الكتـاب علـى مـا هـو 

عليه وأرضاه؟ وماذا عن تعديل الفكرة؟ 
صـدر »األيـك« للمـرة األولـى منـذ عشـرين عاًمـا، وحمـل بعـض اندفـاع 
ـم العقـل  الشـاب الـذي كنتـه ووثوقيتـه مـن أحكامـه، وخـالل العقديـن تعلَّ
الحـذر. فهـل أتـرك جملـة يمكـن أن تنطـوي علـى إسـاءة أو تعميـم، كمـا 

قررت في الكتاب بثقة أن األمريكيين يأكلون بشكل سيء؟!
بنيـت هـذا االسـتخالص علـى عالمـات الوجبـات األمريكيـة السـريعة، 
لكنهـم ال يعيشـون علـى هـذه الوجبـات طـوال الوقـت. جملـة صغيـرة قادنـي 
التعميـم فيهـا إلـى إسـاءة للشـعب األمريكـي فـي ذلـك الوقـت. لكن اإلسـاءة 
نمـت خـالل العشـرين عاًمـا وأصبحـت مزدوجـة: إسـاءة لتلـك المجموعـة 

الضخمة المنوعة من البشر، وإساءة إلى  الكاتب الذي صرت إليه اآلن.
ربمـا أسـتطيع أن أحـل الخطـأ القديـم باعتـذار عبـر هـذا المقـال، وهـذه 
إحـدى حيـل كيليطـو التـي أفشـاها فـي كتابـه القصيـر: أن يعتـذر بمقـال، 
يعالـج خطـأ التسـرع فـي حكـم، دون أن يعتـذر تماًمـا، مسـتعيًنا بالمراوغـة 

وتشعب األفكار والحديث عن آليات التأويل وتعدد المعنى.
يحكـي كيليطـو عـن مقابلـة عقدهـا فـي كتابـه »الغائـب« بيـن مقامـات 
الحريـري و»ألـف ليلـة وليلـة«، خالًصـا إلـى  تشـابه بينهمـا مـن جهـة أن ال 
أحـد ينـام فـي النصيـن. وبعـد ذلـك اكتشـف وجـود النـوم فـي »ألـف ليلـة 
وليلـة« عبـر ترجمـة أنطـوان غـاالن الـذي ترجـم الليالـي إلـى الفرنسـية 
اعتمـاًدا علـى المخطـوط األقـدم، وهـذا المخطـوط يأتـي علـى ذكـر النـوم! 
إلـى  انتبهـت  التـي عشـتها حيـن  الصدمـة  وقـع  »للتخفيـف مـن  ويكتـب: 
خطئـي لجـأت إلى شـيء من السفسـطة، فحاولـت بغيـر قليل مـن المكر أن 

أجد ثغرة في كالم غاالن«.
لكننـي لـن ألجـأ إلـى السفسـطة، لعـالج مـا أخطـأت فـي طبعـة األيـك 
األولـى، هكـذا قـررت، وسـأفرض حـذري الجديـد علـى الطبعـة الجديـدة. 

فهل يضمن لي التعديل خروًجا آمًنا من جو الندم الفكري؟
األمـر ليـس بهـذه البسـاطة؛ فمطـاردة األخطـاء تجعـل ندًمـا جديـًدا 
يحـل محـل النـدم القديـم. سـأقتل ذلـك الشـاب األرعن الـذي كتـب الكتاب، 

وربما يوقع ذلك حزًنا في قلوب قراء أحبوا ذلك الكاتب بأخطائه.

»في جوٍّ من الندم 
الفكري«

عزت القمحاوي *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

ضوء وحرف:

ولي جناحاِن لكن ليس لي أفٌق
يضمني لُيرى مني الجناحاِن

ُحِبسُت في قفٍص غيض الهواُء به
فليس ُيسمُع فيه َرْجُع ألحاني 

نسيُت صوت هديلي فيِه.. أوجعني
أني سجيٌن به في كف سّجاني

ال الزاُد وهو وفيٌر بات يشغلني
عّني وال الماُء وهو الماُء ألهاني

ال شيء حولي سينسيني الفضاَء وما
حسبُت أن الفضاَء الرحَب ينساني

من لي بحريتي؟ من سوف ُيطلقني
حتى أعود إلى ذاتي وألقاني؟

ضوء: مصلح جميل

من لي بُحّريتي!

حرف: عبدالوهاب أبو زيد

* كاتب وروائي مصري.


