
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 19 ذو الحجة 1439هـ، 30 أغسطس 2018م
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»إثراء«، أحد أعظم 100 موقع في العالم لعام 
٢018م*، ُيعاِيد ٢٣000 زائر بحزمة من البرامج املتنوعة
صفحة ٣ و6

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية
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أصدرت أرامكو السـعودية تقريرها السـنوي لعام 2017م، متضمًنا إنجازات عام شـهد الكثير من أوجه النجاح ومؤشـرات قوة األداء، في ظل حالة التعافي التي شـهدتها 
السـوق. ويقـّدم تقريـر هـذا العـام نظـرة عامة ومسـتوفية األبعاد لمنجزات الشـركة، سـواء عبر توثيـق إنجازاتها الكبرى فـي قطاعي التنقيـب واإلنتاج، والتكريـر والمعالجة 
والتسـويق؛ أو إبـراز الدعـم المتزايـد الـذي توّفـره لإلسـهام فـي إعـادة تشـكيل اقتصـاد المملكـة عبـر جهـود التوطيـن، مثـل برنامـج اكتفاء الـذي أطلقتـه؛ أو تسـليط الضوء 

على جهودها في مجال المواطنة عبر فتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء( أبوابه لعموم المواطنين والزوار. 

التقرير السنوي لعام 2٠١7م 
ٌن ملحوظ يف مجال السالمة أداء استثنائي متمّيز وحتسُّ

10.4
2017: 208.3

13.3
2016: 195.0

18.4
2015: 176.6

26.7
2014: 149.9

الوفورات الناجمة عن 
ترشيد استهالك الطاقة 

يف أعمال الشركة
(بآالف البراميل من املكافىء 

النفطي يف اليوم)

17.8
2013: 132.1

مت تنقيح جميع األرقام على أساس 
مزيد من املالءمة بني البيانات.

218.7

الزيادة يف هذا العام
املرّحل من السنوات املاضية
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* مجلة التايم األمريكية
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  القافلة األسبوعية

كان يـوم 31 يوليـو 2018م، آخـر يـوم عمـل لـي فـي 
أرامكـو السـعودية بعـد رحلة عمـل اسـتمرت 28 عاًما 
في هـذه المدرسـة الحياتيـة المتألقة، حيـث التحقت 
عـام  مـن  األخيـر  الربـع  فـي  الشـركة  فـي  بالعمـل 
أرتشـف مـن هـذا  وأنـا  الحيـن  1990م، ومنـذ ذلـك 
المعيـن اآلسـر، وأنهـل مـن معارفـه األّخـاذة برحلـة 
مجـرد  حقـه  يفيـه  ال  الكيـان  بهيجة. وهـذا  يوميـة 
مقـال توديعـي، فالقصـة طويلـة والسـيرة التي لـم تُرَو 
أطـول وأعمـق، حيث عكفـت فـي آخـر يـوم عمـل لـي 
علـى اسـترجاع ذكرياتـي مـن مناقـب هـذه الشـركة 
التـي يـزدان بهـا الوطـن وتتـأأل بهـا أيامـه ولياليـه، 
بالمبـادرات  يُعنـى  الـذي  المواطنـة  بقسـم  ابتـداًء 
لتقليديـة  ا لتبرعـات  ا ل  حـوَّ لـذي  ا و  ، لمجتمعيـة ا
لمشـاريع تنمويـة مسـتدامة، بـدأت تؤتي ثمارهـا على 
هيئـة أسـر منتجـة بأسـلوب عصـري واحترافـي رائع. 
فقـد تـم االلتفـات لجميـع مناطـق المملكـة متراميـة 
كبيـرة  فـرص  إلـى  التحدّيـات  وتحويـل  األطـراف 
وواعـدة ضمـن حكايـة جميلـة مـع الجمعيـات الخيرية 
كثيـرة  عمـل  فـرص  بإتاحـة  أسـهم  ممـا  العاملـة، 

للشرائح المستفيدة. 
ومايجـدر بنـا ذكـره هـو تجربـة برنامـج )واعـد(، 
فهـذا  بهـا،  الفخـر  السـعودية  ألرامكـو  ُحـق  التـي 
الشـباب  مـن  األعمـال  اد  روَّ سـاعد  قـد  البرنامـج 
والشـابات بتفجيـر طاقاتهـم وتأسـيس أعمـال رياديـة 
غيـر مسـبوقة، ممـا أسـهم فـي دفـع عجلـة التطويـر 
المجتمعي. ثـم تأتـي حكايـة حمايـة البيئـة فـي هـذه 
الشـركة، والتـي ليسـت كالحكايـات! وللمعلوميـة، لـم 
أن  العالـم  فـي  نفطيـة  شـركة  أي  بتاريـخ  يحـدث 

اسـتثمرت مليـارات الريـاالت للمحافظـة علـى البيئـة 
البحريـة وتكويـن جـزر إنتـاج صناعيـة كـي ال تتأثـر 
الجـزر المرجانيـة، كتلـك التـي خاضتهـا أرامكـو فـي 
تجربـة تشـييد حقـل منيفـة البحـري، فقصـة منيفـة 
لوحدهـا تسـطر بشـأنها الروايـات والعبـر لكـي تـروى 
لأجيـال القادمـة. ثـم هنـاك المـدارس التـي بنتهـا 
أرامكـو السـعودية لتضاهـي أرقـى مـدارس النخبـة 
جميـع  تقهـا  عا علـى  لشـركة  ا وتأخـذ   ، لميـة لعا ا
األعمـال الخاصـة بهذه المنشـآت من صيانـة ونظافة 
حتـى يخيـل للزائـر أن هـذه المـدارس قـد تـم بناؤهـا 
للتـو بالرغـم أنـه قـد مضـى علـى بنـاء بعضهـا أربعون 
الملـك عبدالعزيـز  يأتـي مركـز  عاًمـا. ومـن بعدهـا 
معرفيـة  تـاج  كجوهـرة  )إثـراء(  العالمـي  الثقافـي 
ستُسـهم فـي تعزيـز المحتـوى المعرفـي، كمـا سـيكون 

رابًطا للوشـائج الثقافية مع أصقاع المعمورة.
أمـا مـا تعلمتـه مـن هـذه الشـركة المعطـاءة فـا 
أسـتطيع  بالمختصـر  ولكـن  هنـا،  إلجمالـه  مجـال 
القـول إنهـا قـد علمتنـي االنضبـاط فـي المواعيـد، 
الجـدول  المهمـات حسـب  وأداء  الوقـت،  واحتـرام 
الواحـد،  الفريـق  بـروح  والعمـل  د،  المحـدَّ الزمنـي 
تطويـر  بعًضـا، وأن  بعضهـا  تاقـح  العقـول  حيـث 
اإلنسـان هـو صلـب أعمـال التشـغيل حتـى فـي أحلـك 
بالكلمـة  االلتـزام  معنـى  فـي  وتعمقـت  الظـروف، 
ـذ بأقصى  ـط وكيـف أنفِّ وموثوقيـة األداء، وكيـف أخطِّ
هـي  السـامة  وأن  والمهنيـة،  االحترافيـة  درجـات 
بـأداء  العبـرة  وأن  يوميـة،  وممارسـة  حيـاة  رحلـة 
المطلـوب، أمـا النتائـج فتأتـي الحًقـا، وأن االحتـكاك 
باآلخريـن وتقّبـل اآلراء المختلفـة واالسـتفادة منهـا 

هـي وقـود النجـاح، وأن الجـودة ليسـت ترًفـا فكرًيـا 
واألخـذ  ة،  الحيـا ضـرورات  مـن  ضـرورة  وإنمـا 
باالحتياطـات وأن تكـون دوًمـا لـدي خطـط بديلـة، 
وخدمـة  لفريـق  ا ء  وبنـا لتطـوع  ا أصـول  وتعلَّمـت 
المجتمـع، والسـعي المسـتدام وعـدم الركـون لموقـع 
منهـا  تعلمتـه  مـا  أزّكـي  وأن   ، مـا لنتيجـة  أو  مـا 
لمجتمعـي وبلـدي ولإلنسـانية، ويضيـق المجـال بمـا 

علمتني! 
سأشـتاق كثيـًرا ألرامكـو السـعودية، سأشـتاق لـكل 
ولهديـر  السـنين،  هـذه  طـوال  معهـم  عملـُت  مـن 
المحـركات وقرقعـة التوربينات الغازية فـي المصافي 
ومعامـل الغـاز، وأزيـز طائـرات الهيليكوبتر وهـي تُقلع 
طريـق  البحريـة،  المنصـات  فـي  برهـة  ُكل  وتحـط 
وبقيـق  والحوطـة  والعضيليـة  وتناقيـب  السـفانية 
والفاضلـي، وغيرهـا مـن الطـرق التـي كنـت أسـلكها 
بشـكٍل يومـي، وسـوف أشـتاق لرمـال الشـيبة الذهبيـة 
الربـع  إلـى  الخالـي  الربـع  لـت  حوَّ التـي  ومعاملهـا 
ورابـغ  وينبـع  الريـاض  لمصفـاة  سأشـتاق  الغالـي، 
ورأس تنـورة وذكريـات مصفـاة جدة، سأشـتاق ألحياء 
بهـا سـنوات طـواالً،  التـي مكثـت  المختلفـة  السـكن 
ولأبحـاث العلمية وبـراءات االختراع، وسأشـتاق إلى 
مكتبـات أرامكـو الغنيـة بالكتـب ومصـادر المعـارف 
غّيـر  الـذي  المواطنـة  لفريـق  سأشـتاق  المختلفـة، 
مفهـوم العمل الخيـري واالجتماعي بصورة مسـتدامة 
الفتـة، سأشـتاق لهـذه الشـركة بـكل مافيهـا مـن روعة 

وعظمة! 
وألن الشـوق اختلـط بمراسـم الرحيل، أقـول وداعاً 

أيتها العزيزة!

وداًعا أيتها العزيزة!

أحمد الرماح
ahmad.alrammah@amsf.org

موظف متقاعد في أرامكو 
السعودية

إضــــاءة

ب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في  ترحِّ
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبِّر عن آراء ُكتَّابها.

د سير األعمال في مدينة جازان  وزير الطاقة يتفقَّ
للصناعات األساسية والتحويلية

الظهــران - نيابــة عــن رئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر 
إدارييهــا التنفيذييــن، اســتقبل النائــب األعلــى للرئيــس 
للخدمــات الفنية، األســتاذ أحمــد عبدالرحمن الســعدي، 
ــة والمســؤولون عــن  ــن أعضــاء اإلدارة التنفيذي وعــدد م
مشــروع أرامكــو الســعودية فــي جــازان، معالــي وزيــر 
ــد  ــة، المهنــدس خال ــروة المعدني الطاقــة والصناعــة والث
ابــن عبدالعزيــز الفالــح، الذي قــام بزيارة تفقديــة لمدينة 
جــازان للصناعــات األساســية والتحويليــة لاطــاع علــى 
ســير األعمــال الهندســية واإلنشــائية بالمشــروع يــوم 
األربعــاء 4 ذو الحجــة 1439هـــ،)15 أغســطس 2018م(. 
وقــد رافــق معاليــه كلٌّ مــن معالــي رئيــس الهيئــة الملكيــة 
للجبيــل وينبــع، المهنــدس عبــداهلل الســعدان، ومعالــي 

نائــب الوزيــر لشــؤون الصناعــة، المهنــدس عبدالعزيــز 
العبدالكريم.

وقـام معالـي الوزيـر بجولـٍة ميدانيـٍة شـملت مرافـق 
التقـى  جـازان  فـي  السـعودية  أرامكـو  مجمـع مصفـاة 
خالهـا العامليـن الذيـن قّدمـوا لـه عرًضـا موجـًزا حـول 

آخر المستجدات بالمشروع.
وتُعـد مدينة جـازان للصناعات األساسـية والتحويلية، 
التـي تتعـاون فيهـا أرامكـو السـعودية مـع الهيئـة الملكيـة 
فـي  االقتصـادي  للنمـو  مهًمـا  محـوًرا  وينبـع،  للجبيـل 
منطقـة جـازان، وهـي بمثابـة محـرك مسـتقبلي رئيـس 
لاسـتثمار األجنبـي المباشـر فـي المملكـة، األمرالـذي 

سيعمل على تغيير مامح المنطقة.
كمـا تُعـد مصفـاة أرامكـو السـعودية فـي جـازان أحـد 
أضخـم وأبـرز مشـاريع الشـركة فـي المملكـة والعالـم، إذ 

تـم تصميمهـا لمعالجـة أكثـر مـن 400 ألـف برميـل فـي 
اليـوم من الزيـت العربي الثقيل والمتوسـط إلنتـاج بنزين 
فائـق  الكبريتـي  المحتـوى  ذي  والديـزل  السـيارات، 
لبنزيـن  ا دتـي  وما  ، لنظيـف( ا لوقـود  )ا االنخفـاض 
فـي  المشـروع  ويشـتمل  الكيميائيتيـن.  و»البارازيليـن« 
مجملـه علـى فرضـة بحريـة سـتكون قـادرًة علـى التعامـل 
مـع ناقـات النفـط العماقـة، ومينـاء متطـور، ومحطـة 
كهربـاء بسـعة 4 جيجـاوات تعمـل بتقنيـة تحويل السـوائل 
إلـى غـاز، ممـا يُسـهم فـي تحقيـق االكتفـاء الذاتـي مـن 

الطاقة الكهربائية.
وبهـذه المناسـبة، أعـرب أحمـد السـعدي عـن تقديـره 
والوفـد  الفالـح  الوزيـر  معالـي  بهـا  قـام  التـي  للزيـارة 
المرافق له للمشـروع العماق. كما أشـار إلى أن مشروع 
جازان، الذي بلغت نسبة إنجازه أكثر من 90% بمشاركة 

فـي  أساًسـا  عنصـًرا  يُعـدُّ  عامـل،  ألـف   75 مـن  أكثـر 
اسـتراتيجية الشركة للتوسـع في قطاع التكرير والتكامل 
مـع األعمـال الكيميائيـة، وزيـادة القيمـة وتعزيـز منظومة 
اإلمـدادات علـى مسـتوى المملكـة، فضـًا عن أنه يشـّكل 
حافـًزا كبيـًرا للتنميـة االقتصاديـة فـي منطقـة جـازان. 
وقـد أسـهم المشـروع عبـر فتـرة إنشـائه فـي إحـداث 
تحـوالٍت إيجابيـٍة فـي المنطقـة، بمـا فـي ذلـك تعزيـز 
المحتـوى المحلـي وجـذب االسـتثمار األجنبـي وتوفيـر 

فرص تدريب وعمل ممّيزة للسعوديين.
وفـي ختـام الزيـارة، أشـاد معالـي الوزيـر خالـد الفالـح 
بالجهـود المبذولـة إلتمـام هـذا المشـروع العمـاق الـذي 
للمملكـة،  االقتصاديـة  القاعـدة  توسـيع  فـي  سيسـهم 
وإيجـاد اآلالف مـن فرص العمل، ما يتيح لمنطقة جازان 

الدخول  إلى حقبة جديدة من التحديث والتطوير.

القافلة األسبوعية

لقطة جماعية لمسؤولي أرامكو السعودية والعاملين في مدينة جازان للصناعات األساسية والتحويلية مع المهندس خالد الفالح، حيث قام معالي الوزير بزيارة تفقدية لالطالع على سير األعمال الهندسية واإلنشائية بالمشروع.



إثراء في قائمة مجلة التايم ألعظم 100 موقع 
في العالم لعام 2018م

الظهــران - وقــع اختيــار مجلــة التايــم األمريكيــة علــى 
التحفــة المعماريــة الســعودية، مركــز الملــك عبدالعزيــز 
بيــن  ليكــون  »إثــراء« فــي الظهــران  العالمــي  الثقافــي 
»أعظــم المواقــع العالميــة لعــام 2018م«، وتضــم قائمــة 
التايــم أســماء 100 موقــع فــي العالــم تســتحق الزيــارة 
بحســب التصنيــف الــذي أصدرتــه المجلــة ألول مــرة يــوم 
الجمعــة 13 ذو الحجــة 1439هـــ )24 أغســطس 2018م(، 

ضمن تقرير شمل ست قارات و48 دولة.
مــة تصنيفهــا: »مــن الســهل  وقالــت المجلــة فــي مقدِّ
العثــور علــى مناطــق الجــذب الشــهيرة، ولكــن مــا هــي 
الوجهــات الجديــدة فــي العالــم التــي تســتحق التجربــة 
ــز الســعودي  ــار المرك ــة ســبب اختي ــت المجل اآلن؟«، وعلَّل
ــا يعكــس التحــوالت التــي  ــد محــوًرا ثقافًي ــة : »إنــه يُع قائل

تعيشها المملكة وفق رؤيتها الجديدة«.
وجــاء اختيــار قائمــة أعظــم المواقــع العالميــة بنــاًء على 
الجــودة،  فيهــا  بمــا  التصنيــف  عليهــا  ارتكــز  عوامــل 
واألصالــة، واالبتــكار، واالســتدامة، والتأثيــر. واشــتملت 
المواقــع التــي تــم اختيارهــا علــى المتاحــف والمعالــم 
والفنــادق، وكان نصيــب  الرحــات  الثقافيــة ومرافــق 

الشرق األوسط خمسة مواقع فقط هي:
•  مركز إثراء - السعودية

•  متحف اللوفر - أبو ظبي
•  عالم وارنر - أبو ظبي

•  جامع القرويين - المغرب
•  فندق ماريوت مينا هاوس - مصر

ويوّفــر إثــراء، الــذي يمثِّــل مظلــة أرامكــو الســعودية 
اإلبداعيــة فــي مجــال المواطنــة والمســؤولية االجتماعيــة، 
اده، مــع التركيــز  فضــاًء ملهًمــا لارتقــاء بنمــط حيــاة روَّ
علــى دعــم المواهــب الوطنيــة والمحتــوى المحلــي، فضــًا 
ــارة إشــعاع  ــة، ومن ــي المملك ــا ف ــًزا حضارًي ــه  رم عــن كون
ثقافــي فــي المنطقــة الشــرقية، وذلــك مــن خــال إطــاق 
مبــادرات نوعيــة، واســتضافة الفعاليــات الممّيــزة مــن 

جميع أنحاء العالم.
جديــر بالذكــر أن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، حفظــه اهلل، قــد دّشــن 
المركــز فــي األول مــن ديســمبر مــن عــام 2٠١٦م وأصبــح 
الدخــول إليــه متاًحــا للجميــع، لاســتفادة مــن برامجــه 

ــون المنصــة القافلة األسبوعية ــأن يك ــق أهــداف إنشــائه ب ــدة، ولتحقي الفري
األولــى لرعايــة اإلبــداع واالبتــكار فــي المنطقــة، وبيئــة 
للربــط بيــن الثقافــات العالميــة، باإلضافــة لتمّيــزه فــي 

تقديم فرص التطوع. 
ويشــهد المركــز حالًيــا إقبــااًل كبيــًرا ومتزايــًدا من آالف 
الــزوار. وفــي موســم عيــد األضحــى المبــارك لهــذا العــام، 
ــت صياغــة  ــث تّم ــر مســبوق، حي ــااًل غي شــهد المركــز إقب
برامجــه لتأخــذ الــزوار فــي رحلــة فضــول معرفــي ملهمــة 

تجمع بين المتعة والفائدة واإلبداع. 
ويشتمل المركز على عدة مكونات رئيسة تشمل: 

•  قاعــة كبــرى مخصصــة للفعاليــات الفنيــة والثقافيــة 
المهمة.

الثقافــة  اكتشــاف  بانوراميــة إلعــادة  برؤيــة  •  متحًفــا 
الســعودية فــي رحلــة تاريخيــة عبــر أربعة معــارض فنية، 
ــم  ــر والفه ــن مــن التعبي ــى نطــاق معّي ــا عل ــز كلٌّ منه يرّك
الثقافييــن، ينطلــق فيهــا الزائر بــدًءا من الفن الســعودي 
المعاصــر، ثــم الهويــة والتــراث الســعودي، مــروًرا بالفــن 
والحضــارة اإلســامية، وانتهــاًء بالتاريخ الطبيعي لشــبه 

الجزيرة العربية.
•  صالــة ســينما تهتــم بالعــروض اإلبداعيــة والثقافيــة، 
ــة، وهــي  ــر المواهــب الوطني ــادرات لتطوي وتحتضــن مب

الراعي األساس لمهرجان األفام السعودية.
ــات  ــق أحــدث المواصف ــًا وف ــا متكام •  مســرًحا أوبيرالًي
يتســع لنحو 1000 شــخص، شــهد اســتضافة أول عرض 

لأوركسترا الروسية في المملكة في يونيو الماضي.
•  مكتبــة عصريــة ذات تصميــم غيــر مســبوق تضــمُّ أكثــر 

من نصف مليون مادة.
•  متحًفــا للطفــل يقــّدم برامــج تجمــع بيــن المتعــة والتعليم 

هو األول من نوعه في المملكة. 
•  برًجــا للمعرفــة يســتوعب 2000 ورشــة عمــل ســنوية في 
جميــع مجــاالت المعرفــة كالعلــوم والتقنيــة والهندســة 
ــة شــغف  ــارات لأفــراد، لتلبي ــاء المه ــات، وبن والرياضي
المواهــب الوطنيــة وتمكينهــا وإبــراز تقــّدم المملكة على 

المستوى العالمي.
ويحــرص المركــز علــى اإلســهام فــي بنــاء المســتقبل 
مــن خــال إثــراء المجتمــع الســعودي بمصــدر معرفــي 
الفنــون والعلــوم  هائــل، ودعــم األفــراد فــي مجــاالت 
فــي مســيرة  للمملكــة  رّواًدا  كــي يصبحــوا  واالبتــكار، 
التحــّول إلــى االقتصــاد المعرفــي. كما يشــّكل وجهــة رائدة 
ــا لهــم تجــارب إثرائيــة واســعة  ــزوار، مقدًم الســتقطاب ال
ــداع، تُجمــع  ــًة لإلب ــد منّص ــة تُع مــن خــال عــروض محلي
فيهــا المواهــب للتعلّــم ومشــاركة األفــكار، فضــًا عــن 
مبادراتــه التــي قّدمهــا حــول المملكــة وخارجهــا، وتُعــد 
أبرزهــا مســابقة القــراءة الوطنيــة )أقــرأ(، التــي ســتحتفل 
 Bridges بنســختها الخامســة هــذا العــام، ومبــادرة جســور
للتعريــف بالمواهــب الســعودية خــارج المملكــة، باإلضافــة 

لمبادرته في الحد الجنوبي. 
وبالنســبة للــزوار مــن خــارج المملكــة، يوّفــر إثــراء 
إطالــة فريــدة ونوعيــة للثقافــة الســعودية المعاصــرة 
والتطلعــات المســتقبلية، وفــي نفــس الوقــت يقــّدم مــن 
خــال معروضاتــه وبرامجــه ومحتوياتــه اإلرث الحضــاري 
العريــق والقيــم األصيلــة للمملكــة والعالــم اإلســامي، 
وكذلــك التنــوُّع الطبيعــي والبيئــي واالجتماعــي الثــري فــي 
المملكــة. كمــا عقــد المركــز خــال مســيرته شــراكات مــع 
معهــد  مثــل  عالمًيــا  الرائــدة  المؤسســات  مــن  عــدد 
ل  نا شــيو نا سســة  مؤ و  ، يكــي مر أل ا ن  نيا سميثســو
جيوغرافيــك، ومركــز بومبيــدو الفرنســي، ومعهــد العالــم 

العربي في باريس.
ــه يرتكــز  ــة، فإن ــز بشــراكاته العالمي ــز المرك وفيمــا يعت
فــي تشــغيله وإدارتــه علــى المهــارات الوطنيــة بمــا فــي 
ذلــك المتطوعــون الذيــن يشــكلون أكثــر مــن 20% مــن 

موارده البشرية.

علَّلت مجلة التايم 
اختيارها ملركز إثراء 
لكونه ُيعد محورًا 

ثقافًيا يعكس 
التحوالت التي 

تعيشها اململكة 
وفق رؤيتها الجديدة
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قضبان البوليمرات املدعمة 
باأللياف: ثورة في اإلنشاءات 

الخرسانية
الظهـــران - أحدثـــت قضبان البوليمـــرات المدعمة باألليـــاف ثورة في 
عالم اإلنشـــاءات الخرســـانية تتواءم بالكامل مع جهود أرامكو الســـعودية 
الهادفـــة إلـــى تعزيـــز الحلول غيـــر المعدنيـــة، حيـــث تُعد هـــذه القضبان 
المقاومـــة للتآكل بديًا مثالًيا لتقوية الخرســـانة في البيئات القاســـية في 
المنطقـــة، كما أن وزنهـــا الذي يعادل فقط ربع وزن الفوالذ يجعلها ســـهلة 

النقل والتركيب.
وقد نجحت الشـــركة، مؤخـــًرا، في تركيب هذا النوع مـــن القضبان في 
أساســـات الســـور المحيط بمشـــروع تمليك البيوت جنوب الظهران البالغ 
طوله 400 متر، حيث ســـاعد وزنهـــا الخفيف، وكونها مســـبقة الصنع في 

سرعة تركيبها مقارنة بالقضبان الفوالذية التقليدية. 
وبالتـــوازي مع ذلـــك، تُِعـــدُّ كلٌّ مـــن إدارة الخدمـــات الهندســـية وإدارة 
المشاريع وإدارة سلســـلة اإلمداد لمبادرة رئيسة الستخدام هذه القضبان 
في إنشـــاء قنـــاة لتصريف ميـــاه األمطار بطـــول 21 كيلومتًرا في مشـــروع 
ل عند اكتمالها أكبر مشـــروع في  مدينة جـــازان االقتصادية، التي ستشـــكِّ

العالم يتم إنشاؤه باستخدام قضبان البوليمرات المدعمة باأللياف.

تاريخ قضبان البوليمرات املدعمة باأللياف
وقبل بضع ســـنوات، تعاونت أرامكو الســـعودية، في مشـــاريع منفصلة، 
مع جامعة الملـــك فهد للبترول والمعـــادن، وجامعة الملك ســـعود، لتقييم 
أداء ومتانـــة قضبـــان وألـــواح البوليمـــرات المدعمـــة باألليـــاف فـــي ظل 
الظـــروف البيئيـــة المحلية الطبيعيـــة، خاصًة التعرض لأوســـاط القلوية 

)مثـــل مياه البحر والســـبخات(، والحمضية، والتباين الحـــراري، والعوامل القافلة األسبوعية
الخارجية، والحريـــق. وأكدت نتائج هذه الدراســـات اإلمكانـــات الممتازة 
الســـتخدام هذه المواد فـــي اإلنشـــاءات الجديدة، وفي تقويـــة أو إصاح 

اإلنشاءات القائمة.
وعلـــى ضـــوء الفوائـــد العديـــدة لهـــذه القضبان فـــي أعمال اإلنشـــاء، 
وجهت أرامكو الســـعودية، مؤخًرا، بإدراج هذه القضبـــان ضمن معاييرها 
الهندســـية للهياكل غيـــر الحرجة مثـــل الصبات المفروشـــة على األرض، 
وقنـــوات الصـــرف، واألرصفـــة، ووســـائد األنابيـــب. ولذلك، تُبـــذل جهود 
مكثفـــة لتوطيـــن تصنيع هـــذا النوع من القضبـــان لتلبية الطلـــب المتزايد 
م عديـــد مـــن المصنعيـــن العالمييـــن خطًطـــا لبناء  عليهـــا، وبالتالـــي قـــدَّ

منشآت تصنيع في المملكة العربية السعودية.
وتتكـــوَّن قضبـــان البوليمرات المدعمـــة باأللياف ببســـاطة من األلياف 
)الزجاجيـــة أو الكربونيـــة( المدمجـــة فـــي مصفوفـــة )البوليمـــر(. ويتـــم 
ى البثـــق المســـتمر، وهي  تصنيـــع هـــذه القضبـــان بواســـطة عملية تُســـمَّ
ن ســـحب األلياف مـــن خال راتنجات ســـائلة ثـــم تمريرها  عمليـــة تتضمَّ
عبـــر وعاء بلمـــرة بالتســـخين، وتعمل الراتنجـــات، ذات األســـاس الزيتي، 
ر  كرابـــط لتثبيـــت األليـــاف ببعضها ونقـــل الحمل إلـــى األلياف التـــي توفِّ
القوة وخصائـــص ميكانيكية أخـــرى، ويُختبـــر المنتج النهائـــي للتأكد من 
اســـتيفائه للخصائـــص الميكانيكية وقدرتـــه على االندماج مع الخرســـانة 

ومتانته.
وكانـــت منظمات مثل معهد الخرســـانة األمريكـــي والجمعية األمريكية 
للخرســـانة، قد طـــّورت معاييـــر لتصميم وإنشـــاء هذه القضبـــان، إضافة 
إلـــى مواصفـــات المـــواد الازمـــة لتصنيعهـــا. وقـــد اعتمـــدت أرامكـــو 

السعودية هذه المعايير لتحديد ضوابط مواصفات هذه القضبان.

قضبان البوليمرات المدعمة باأللياف المقاومة للتآكل ُتعد بدياًل مثالًيا لتقوية الخرسانة في 
البيئات القاسية في المنطقة، كما أن وزنها الذي يعادل فقط ربع وزن الفوالذ يجعلها سهلة 

النقل والتركيب.

»اإلملام بأصول السالمة قبل العمل« في بقيق
ــق،  ــع الخســائر فــي بقي  وســلّط المشــرف فــي إدارة من
الســيد مانيويــل جــي ديجيلــو، الضــوء علــى القســم رقــم 
6-12 مــن دليــل التعليمــات العامة المنقح حديًثــا، والمندرج 
ــاف التشــغيل ووضــع  ــزل وإيق ــوان »إجــراءات الع تحــت عن
ــات  ــن تعدي ــه م ــا طــرأ علي ــة«، وم ــات خــارج الخدم بطاق
بهــدف معالجــة مســائل مثــل عــدم اإللمــام بالمتطلبــات 
كفايــة اإلجــراءات  المنصــوص عليهــا، وعــدم  القائمــة 
العــزل أحــادي  الوقائيــة عنــد االعتمــاد علــى أســلوب 
الصمــام، وغيــاب اإلرشــاد حــول منهجيــة العــزل لوحــدات 

المعالجة.
التشــغيل ووضــع  إيقــاف  وقــال ديجيلــو: »إن عمليــة 
بطاقــات خــارج الخدمــة تُعــد مــن أهــم عوامــل ضمــان 
م مقيــاس مراقبة على  اســتمرار التشــغيل اآلمــن، فهــي تقــدِّ
درجــة عاليــة مــن الكفــاءة للتعامــل مــع بعــض المخاطــر 

الرئيسة التي يمكن التعرض لها في موقع العمل«.
ويحتــوي دليــل التعليمــات العامــة المنقــح حديًثــا علــى 
أقســام أكثــر توســًعا ووصــف أكثــر تفصيــًا. وتتضمــن 
التشــغيل  »إيقــاف  بقســم  تعريًفــا  التعديــات  بعــض 
توضيحــات  علــى  يحتــوي  مســتقل  كقســم  الجماعــي« 
إضافيــة. كمــا احتــوى الدليــل علــى مصطلحــات جديــدة 
مثــل »العــزل األســاس مقابــل العــزل اإليجابي« وشــرح لتلك 

المصطلحات.
مــن  مزيــد  علــى  الجديــد  الدليــل  اشــتمل  وبالمثــل، 
التوضيحــات ورســومات خاصــة بأســاليب العــزل الرئيســة 
ــف،  ــق، والســد المــزدوج، والتصري ــة، كالفصــل والغل األربع
والعــزل أحــادي الصمــام. كمــا أُضيــف متطلــب آخــر لتقييم 
ــا  ــتخدم فيه ــزل للتعامــل مــع ســيناريوهات يُس مخاطــر الع
العــزل أحــادي الصمــام، وســيناريوهات لــم يتحقــق فيهــا 
»العــزل المثبــت«. كمــا أُضيــف دليــل اختبــار وفحــص 

أعمال العزل إلى شروط التعليمات العامة.
وقــد نّظمــت مجموعــة ضمــان الجــودة فــي إدارة اإلنتــاج 
فــي شــمال الغــوار هــذه الحملــة بالتعــاون مــع إدارة منــع 
الخســائر فــي بقيــق، وحضرهــا مــا يقــرب مــن 200 مــن 
موظفــي إصــدار واســتام تصاريــح العمــل مــن األقســام 
ــى جانــب  ــاج فــي شــمال الغــوار، إل ــة فــي إدارة اإلنت المعني

ممثلين من إدارة منع الخسائر في بقيق.

بقيــق - بهــدف ضمــان أعلــى معاييــر الســامة، أطلقــت 
إدارة اإلنتــاج فــي شــمال الغــوار، بالتعــاون مــع إدارة منــع 
للتوعيــة  الحمــات  مــن  بقيــق، سلســلة  فــي  الخســائر 
بإجــراءات تصاريــح العمــل، وإيقــاف التشــغيل، ووضــع 
بطاقــات خــارج الخدمــة، وذلــك تحــت شــعار »اإللمــام 

بأصول السامة قبل العمل«.
 وقــال ناظــر  قســم أعمــال الزيــت فــي معمــل الغــاز فــي 
شــدقم بالوكالــة، أحمــد عبدالمجيد، في الكلمــة الترحيبية 
ــر قــدر مــن  ــى اكتســاب أكب ــوم إل ــع الي ــي ألقاهــا: »نتطل الت
المعرفــة وتوســيع آفــاق معرفتنــا وأســاليبنا فــي ســبيل 

تحديد المخاطر والمحافظة على السامة«.  

تصاريح العمل والسالمة
اســتهدفتا  التوعيــة علــى جلســتين  توزعــت حمــات 

باألعمــال الروتينيــة وغيــر الروتينيــة بأمــان، رغــم مــا القافلة األسبوعية
تنطوي عليه من مخاطر محتملة في مجال العمل.

 ويــؤدي التطبيــق الســليم لهــذه اإلجــراءات إلــى الحــد 
مــن المخاطــر فــي مواقــع العمــل، ممــا يقلــل مــن احتمــاالت 
وقــوع الحــوادث التــي تــؤدي إلــى إصابــات أو إلــى اإلضــرار 
بالممتلــكات أو التســبب فــي حرائــق، أو الحــوادث ذات 

األثر السلبي على البيئة.

إجراءات تصاريح العمل 
وإيقاف التشغيل

مــن ناحيــة أخــرى، تُعــد إجــراءات تصاريــح العمــل، 
الخدمــة،  خــارج  بطاقــات  ووضــع  التشــغيل،  وإيقــاف 
ــة مهمــة، تضمــن إيقــاف تشــغيل  إجــراءات ســامة إضافي
اآلالت الخطــرة بشــكل ســليم، وعــزل مصــادر الطاقــة 
البــدء  قبــل  تشــغيلها  وعــدم  بشــكل صحيــح،  الخطــرة 

بأعمال الصيانة.

المواقــع  فــي  العامليــن  األماميــة  الخطــوط  موظفــي 
العمــل.  تصاريــح  واعتمــاد  إصــدار  عــن  والمســؤولين 
الصــارم  االلتــزام  وضمــان  لتعزيــز  المبــادرة  وأُعــدت 
ــة  ــي الخطــوط األمامي ــد موظف بإجــراءات الســامة وتزوي
العامليــن فــي المواقــع بالمعرفــة الازمــة للمحافظــة علــى 

سامة جميع األعمال.
 كمــا ســلّطت الحملــة الضــوء علــى تحليــل تصاريــح 
العمــل وإيقــاف العمــل مــن خــال ســجات الســامة فــي 
إدارة اإلنتــاج فــي شــمال الغــوار. وقــد اســتهل منســق 
الحملــة، محمــد الرشــيدي، كلمتــه بالتقــدم بالشــكر إلــى 
جميــع الحاضريــن  علــى جهودهــم فــي خفــض معــدالت 
االختــاف بيــن تصاريــح العمــل بنســبة 90٪، وخفــض 
معــدالت إيقــاف العمــل بنســبة 95٪ مقارنــة بالربــع األول 

من عام 2017م.  
وخــال جلســات البرنامــج، تــم التأكيــد علــى ماهيــة 
ن أساًســا  تصريــح العمــل، فتصريــح العمــل هــو نظــام يتكــوَّ
مــن إجــراءات قياســية ُمعــّدة لضمــان إمكانيــة القيــام 

عبدالوهاب النويدر من مجموعة ضمان الجودة يؤكد على أهمية تحديد المخاطر المحتملة ومقارنتها بالمخاطر في مواقع 
العمل. فالمعرفة المناسبة ومهارة التمييز بين العاملين أمران ضروريان لتجنب حوادث العمل والحد منها.

محمد الرشيدي يسهم في تنسيق حملة إجراءات تصاريح 
العمل وإيقاف التشغيل ووضع بطاقات خارج الخدمة 

بالتعاون مع إدارة منع الخسائر في بقيق.



5
30 أغسطس 2018  

مة يحصد جائزتين من  مركز إكسبك لألبحاث املتقدِّ
مؤسسة هارت إنيرجي في هيوستن

يف املنتدى األول للمقاولني يف رأس تنورة لعام 2018م

السعودة والسالمة تتصّدران مناقشات املنتدى

هيوســتن - منحــت مؤسســة هــارت إنيرجــي، وهــي دار 
إكســبك  مركــز  الطاقــة،  مجــال  فــي  الرائــدة  النشــر 
ــن هندســيتين خــال مؤتمــر  مــة جائزتي لأبحــاث المتقدِّ
تقنيــات أعمــال النفــط البحريــة، الــذي ُعقــد هــذا العــام 
م  فــي مدينــة هيوســتن، بواليــة تكســاس األمريكيــة. ويكــرِّ
برنامــج الجوائــز التقنيــات التــي تظهــر ابتــكاًرا وتطــوًرا 
فــي المفهــوم والتصميــم والتطبيــق. وهــذا هــو العــام 
الثامــن واألربعــون الــذي تمنــح فيــه هــارت إنيرجــي جوائــز 
التمّيــز واإلنجــاز الهندســي فــي صناعــة التنقيــب عــن 

النفط وإنتاجه.
ــر  ــى نظي ــزة األول وقــد ُكرمــت أرامكــو الســعودية الجائ
إســهاماتها فــي تعزيــز الصحــة والســامة والبيئــة خــال 
مشــروع »االســتخاص المحســن للزيــت باســتخدام ثانــي 
أكســيد الكربــون واحتجــازه مــع برنامــج مراقبــة شــامل«. 
ــق فــي عــام 2015م جــزًءا مــن  ــذي أُطل ــدُّ المشــروع ال ويُع
الســعودية  أرامكــو  فــي  الكربــون  إدارة  اســتراتيجية 
مــن  والحــد  العالميــة،  البيئيــة  التحديــات  لمعالجــة 
انبعاثــات الكربــون، حيــث يُحتجــز غــاز ثانــي أكســيد 
الكربــون فــي معامــل ســوائل الغــاز الطبيعــي، ثــم يُضــخ 
إلــى موقــع الحقــن علــى بعــد 85 كيلومتــًرا، ليتــم حقنــه في 
ــدُّ هــذا المشــروع  ــاٍل؛ ويُع ــٍط ع جــوف األرض تحــت ضغ
اســتراتيجية طويلــة المــدى لتخطيــط المــوارد ونهًجــا 

لحماية البيئة.
وقــال رئيــس فريــق االســتخاص المحســن للزيــت 
تقنيــة  قســم  فــي  الكربــون  أكســيد  ثانــي  باســتخدام 
مة،  هندســة المكامــن فــي مركز إكســبك لأبحــاث المتقدِّ
التقنيــات  مــن  عديــد  حالًيــا  ــذ  »يُنفَّ كــوكال:  ســونيل 
الجديــدة، بعضهــا يطبــق للمــرة األولــى فــي المملكــة، 
وبعضهــا للمــرة األولــى فــي المنطقــة، وعديــد منهــا ألول 

مرة في العالم«.
أمــا الجائــزة الثانيــة، فقــد ُمنحــت لنظــام »دريــل كام«، 
وهــو نظــام متكامــل للتصويــر اآلنــي والتنبــؤ االســتباقي 
قبــل مثقــب الحفــر وحــول البئــر. ويســتخدم المشــروع، 
بمركــز  الجيوفيزيائيــة  التقنيــات  قســم  يقــوده  الــذي 
مــة، بالتعــاون مــع إدارة هندســة  إكســبك لأبحــاث المتقدِّ
البتــرول، والحفــر وصيانــة اآلبــار، والتنقيــب، والمــوارد 
غيــر التقليديــة؛ قياســات فيزيائيــة متعــددة - فــي قــاع 
ــا حــول  ــة لم ــرض صــورة فوري ــى الســطح - لع ــر وعل البئ
مثقــب الحفــر، علــى غرار مــا يــراه الطبيب أثنــاء التصوير 

بالموجات فوق الصوتية.  

مـت إدارة الصيانـة فـي مصفـاة رأس  رأس تنـورة - نظَّ
تنـورة، مؤخـًرا، فعاليـات المنتـدى األول للمقاوليـن لعـام 
2018م، في مركز القيادة في رأس تنورة، بتوجيه من مدير 
عـام مصفـاة رأس تنـورة، األسـتاذ فـّواز النـواب، وبحضـور 
مشـرف قسـم الدعـم الفنـي والصيانـة،  حمـد المهـذل، 
والمديريـن  والوحـدات  األقسـام  رؤسـاء  مـن  وعـدد 
40 شـركة  التنفيذييـن ومسـؤولي األمـن والسـامة مـن 
مختلفـة مشـاركة فـي المنتـدى. وقـد جـرى تكريـم خمسـة 
مقاوليـن كأفضـل أداء، وهـم: شـركة فـال العربيـة، وشـركة 
مسـتورة، وشـركة الزامل للتكييـف والتبريد، وشـركة كيفر، 

وفرع شركة عصام قباني.
ويُعـد انعقـاد هذا المنتدى حدًثا مهًمـا في برنامج إدارة 
السـامة واألداء للمقاوليـن فـي مصفـاة رأس تنـورة، كمـا 
أنـه يدعـم تحقيق أهداف التمّيز التشـغيلي لـدى المصفاة 
ويُعـزز  يُشـجع  البرنامـج  أن  يُذكـر  عليهـا.  والمحافظـة 

القافلة األسبوعية

ثامر الشعيفان

وقــال رئيــس المشــروع فــي مركــز إكســبك لأبحــاث 
مــة، عبدالعزيــز المهيــدب،: »أســهم التعــاون ما بين  المتقدِّ
قبــل  مــن  الجماعــي  والعمــل  دة  المتعــدِّ التخصصــات 
الدوائــر المختلفــة ذات العاقــة بشــكل كبيــر فــي تيســير 
التحديــات التقنيــة لنظــام دريــل كام وتســريع تطويــره. 
ونعتقــد أن هــذا النظــام ســوف يُمّهــد لظهــور مجموعــة 
جديــدة بالكامــل مــن التطبيقــات العمليــة للتوجيــه اآلنــي 

لمثقب الحفر«. 
ويدمــج نظــام دريــل كام مجموعــة متنوِّعــة مــن أنــواع 
البيانــات المســتقلة، بمــا فــي ذلــك البيانــات الســيزمية 
وفتــات  وتســجيل خصائص طين الحفر  الحفــر  أثنــاء 
خــال  مــن  الحفــر  أثنــاء  البيانــات  وتســجيل  الحفــر 
االســتفادة مــن أول وأكبــر شــبكة فــي الصناعــة للمجســات 
الســيزمية الُمعدلــة وخوارزميــات التصويــر الخاضعــة 
لحقــوق ملكيــة، إلــى جانــب تحليــات البيانــات الضخمــة 

وتقنيات الذكاء االصطناعي.

سـامة المقاوليـن، وجـودة األداء، وتحقيـق السـعودة مـن 
خال نهج المشـاركة الكامل بين المقاولين وإدارة مصفاة 

رأس تنورة.
 وأكـد المهـذل خال كلمتـه التي افتتح بهـا الفعالية، أن 
المنتـدى يقـوم بـدوره كمنصـة تفاعليـة لتشـجيع التعـاون، 
وتبـادل المعلومات وأفضل الممارسـات. وقـد جاء موضوع 
»زيـادة معـدالت السـعودة للمقاوليـن« علـى قمـة أجنـدة 
الموضوعـات التـي تمـت مناقشـتها، وذلـك للتأكيـد علـى 
أهميـة األهـداف المشـتركة، وضـرورة التعـاون بيـن إدارة 
الصيانـة في مصفـاة رأس تنورة، وبيـن المقاولين العاملين 
فيهـا، والـذي يُسـهم بشـكل مباشـر فـي تحقيـق المصالـح 

الوطنية.
وقـد تضمنـت أجنـدة المنتـدى عروًضـا مهمـة، قّدمهـا 
قسـم الدعـم الفنـي والصيانـة، وقسـم صيانـة المرافـق، 
ووحـدة التمّيـز فـي األداء فـي مصفـاة رأس تنـورة، وشـركة 

فال العربية.
 فـي بدايـة الجلسـات، قـّدم سـالم بوقسـمي، مـن قسـم 

ويتيـــح نظـــام دريـــل كام، أيًضـــا، التحكـــم بعمليـــة 
التوجيـــه األرضـــي عبـــر مناطق اإلنتـــاج فـــي المكمن، 
باإلضافـــة إلـــى التنبـــؤات بفقـــدان دوران طيـــن الحفر 
ومناطـــق الحفـــر الخطـــرة، التي لهـــا تأثيـــر كبير على 
أعمـــال االكتشـــاف واالســـتخاص وكفـــاءة التكلفـــة. 
وتُظهـــر اختبـــارات المحـــاكاة واختبـــارات البيانـــات 
الميدانية األولية لمشـــروع دريـــل كام نتائج واعدة جًدا 
فـــي تصوير طبقات األرض لمئـــات األقدام حول مثقب 

الحفر وقبله، مما يؤدي إلى تسريع تطوير التقنية. 
مة،  وقال مدير إدارة مركز إكســـبك لأبحاث المتقدِّ
األســـتاذ علي المشـــاري،: »يدّل هذا التكريم المســـتمر 
على مر الســـنين مـــن مجلة هارت إي آنـــد بي، وجهات 
األثـــر  بالغـــة  اإلســـهامات  علـــى  األخـــرى  التكريـــم 
مـــة  للمبتكريـــن مـــن مركـــز إكســـبك لأبحـــاث المتقدِّ
الذيـــن يقـــودون أو يؤثـــرون على توجهـــات األبحاث في 

الصناعة«. 

صيانة المرافق عرًضا حول برنامج إدارة السامة واألداء 
للمقاولين. كما أكد ريموندو أبليو مستشـار العقود وعضو 
لجنـة )CSPMP(، مـن قسـم الدعـم الفنـي والصيانـة فـي 
مصفـاة رأس تنـورة، ضـرورة إعـداد تقاريـر السـامة مـن 
ِقبل المقاولين، وخفض المخالفات المرورية والتحذيرية.  
كمــا أطلــع مانــس قــوش، مــن وحــدة التمّيــز فــي األداء، 
الحضــور علــى معلومــات مهمة عــن برنامــج إدارة الطاقة. 
مــت أبــرار الســيف، مــن شــركة فــال العربيــة،  بعــد ذلــك قدَّ
عرضــاً متمّيــًزا بعنــوان »الطريــق نحــو مشــرفي ســامة 

متخصصين«.
وقـد اختُتـم الملتقـى بالتأكيـد علـى التـزام مصفـاة رأس 
تنـورة بتحسـين نسـبة السـعودة للمقاوليـن وأداء السـامة 
وجـودة العمـل، وتطلعهـا إلـى اسـتمرار رحلتهـا مـن أجـل 
تحقيـق مزيد مـن التمّيز واإلتقان من خـال إدارة الصيانة 
في مصفاة رأس تنورة. أشرف على إعداد المنتدى رئيس 
قسم الصيانة في مصفاة رأس تنورة، عبدالسام السيف.

من اليمين إلى اليسار، عبدالكريم الصوفي، ويي لو، وموديو ساني، وعلي المشاري، وعبدالعزيز المهيدب، وعماد الحميري، ومصطفى العلي.

تصوير مصلح الخثعمي

أكد حمد المهذل أن المنتدى يقوم بدوره كمنصة تفاعلية 
لتشجيع التعاون، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

تصوير مؤيد القطان



»إثراء« ُيعايد 2٣٠٠٠ زائر بحزمة من البرامج املتنوعة

الظهران - أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
)إثـراء( حزمـة مـن البرامـج المتنّوعـة ضمـن فعاليـات عيـد 
األضحـى المبـارك، وذلك في الفترة من 11 إلى 14 ذو الحجة 
1439هــ )22 إلـى 25 أغسـطس 2018م(، حيـث تهـدف هـذه 
البرامـج إلـى تعزيـز الحيـاة الثقافية فـي المجتمـع من خال 
الجمـع بيـن المعرفـة واإلبداع؛ ليصبـح المركز وجهـًة ثقافية 

متعّددة األبعاد. 
وتأتـي هـذه البرامـج بالتزامـن مـع عيـد األضحـى تحـت 
م للـزّوار تجربـة فريـدة فـي أقسـام  شـعار »رحـات«؛ لتقـدِّ
المركـز خـال هـذه  اسـتضاف  المختلفـة، حيـث  المركـز 
الفعاليـات، العازف العالمـي »إدريس الملّومي«، ألول مرة في 

المملكة؛ بهدف التواصل بين الثقافات.
وقـّدم العـازف إدريس الملّومي للحضور مقطًعا من أغنية 
»تعلّـق قلبـي« للراحـل طـال مـداح، رحمـه اهلل، حيـث قـال 
مخاطًبـا الجمهـور: »فـي هـذه األغنيـة نحـاول تكويـن حالـة 
تواصـل موسـيقي مـع صـوت المطـرب الراحـل، لكـي نهـدي 
تلـك األغنيـة لـكل عشـاق الموسـيقى األصيلـة وفـن طـال 

مداح«.  
مـن جهتهـا قـال مديـر إدارة مركـز  الملـك عبدالعزيـز 
الثقافي العالمي »إثراء«، األستاذ علي المطيري: »نطمح في 
إثـراء إلـى تقديـم األفضـل مـن الثقافـات العالميـة لجمهورنـا 
فـي المملكـة، مـن خـال اسـتضافة العـروض الممّيـزة التـي 
تُحفـز الخيـال وتُلهـم اإلبـداع، باإلضافـة إلـى توفيـر منّصـة 
لدعـم المواهـب الوطنيـة لتعـرض إبداعاتها أمـام الجمهور«، 
مضيًفـا: »نهـدُف إلـى إثـراء المجتمـع السـعودي عبـر تقديـم 
مبـادرات وبرامـج نوعيـة لكافـة شـرائح المجتمـع، مسـتندًة 

على محتوى معرفي ممّيز، وتقديم تجارب واسعة للزّوار«.
واستحضاًرا لروحانيات موسم الحج، تم عرض مجموعة 
مـن األفـام المواكبـة لتلـك األيـام المباركـة، كان مـن أبرزهـا 
فلـم »الرحلـة إلـى مكـة«، الـذي يـروي رحلـة ابـن بطوطـة مـن 
طنجـة إلـى مكـة المكرمـة، وفلـم »يـوم فـي الحـرم«، الـذي 
يكشف، ألول مرة، عن األعمال الداخلية في الحرم الشريف 

مـن خـال أعيـن العامليـن بـه علـى مـدار يـوم كامـل، حيـث القافلة األسبوعية
قضـت المخرجـة »أبـرار حسـين« أكثـر مـن سـنة تبحـث فـي 
األوجـه المختلفـة للحرم الشـريف؛ لتقدم نظرة شـاملة حول 
مـا يحـدث داخـل الحـرم، كمـا يزخـر الفلـم بمعلومـات وصور 

نادرة عن الحرم المّكي.

برنامج رحالت
وحـول برنامـج »رحـات«، حظـي الـزّوار برحلـة مميَّزة من 
خال اسـتضافة عملين فنّيين، هما »فن الغرافيتي« و»رحلة 
البيانـو«، حيـث يجمـع »الغرافيتـي« بيـن الخـّط الجميـل وفـن 
الرسـم فـي الشـارع المعـروف باسـم »غرافيتـي«، أمـام زّوار 
المركـز، وتقـّدم »رحلـة البيانـو« تجربـة موسـيقية فريـدة مـن 
نوعهـا للفنـان »مكـدام بيانـو«، وهـو عـازف مـن نـوع مختلـف، 
فهو يستطيع العزف وهو يتجّول على بيانو مزّود بالعجات.

المخّصصـة  األنشـطة  مـن  البرامـج مجموعـة  وضّمـت 
لأطفـال، التي تربطهـم بالبيئة، والفنـون، والدراما، والتقنية 
عبـر اسـتخدام وسـائل حديثـة، باإلضافـة إلـى تقديـم ورش 
عمـل لمختلـف الفئـات العمريـة، التـي من شـأنها تعزيـز بيئة 
اإللهـام والمعرفـة، وإيجـاد طـرق ابتكاريـة مختلفـة للوصـول 

إلى األثر اإليجابي على الفرد والمجتمع.
الثقافـي  الملـك عبدالعزيـز  أن مركـز  بالذكـر  الجديـر 
العالمي )إثراء( يسعى للتمّيز في المملكة في مجال صناعة 
الثقافـة واإلبـداع، وذلـك مـن خـال تطويـر وتقديـم منتجـات 
المضافـة  القيمـة  خلـق  إلـى  باإلضافـة  مبتكـرة،  معرفيـة 
المسـتهدفة مـن خـال عاقاتـه مـع الشـركاء والـزّوار عـن 
طريـق تحفيـز اسـتدامة المجتمعـات اإلبداعيـة والثقافيـة، 
تطويـر  فـي  المتنوعـة  ومرافقـه  ببرامجـه  يشـارك  حيـث 
أسـاليب جديدة حاضنة لإلبداع، وذلك مـن أجل دعم وإبراز 
وتبـادل  إنتـاج  علـى  بيئـة محفـزة  فـي  الوطنيـة  المواهـب 
المعرفة، بشكل يحترم التنوع، ويعزز المفاهيم المختلفة في 

العلوم والفنون.

تصوير: صالح آل شبيب، وبريجيدو الكايد، ويارا زياد
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برامج وفعاليات مبهجة

أرامكو السعودية تحتفل بعيد األضحى املبارك

ــة -  ــق، والعضيلي ــورة، وجــدة، وبقي ــران، ورأس تن الظه
فــي موعــٍد ال تخلفــه هــذه األرض الطيبــة، موســم الحــج 
مــن كل عــام، تحتضــن المملكــة العالــم بشــتى ألوانــه 
وأطيافــه وأعراقــه وألســنته المختلفــة، حيــن تــدبُّ الحيــاة 
فــي مشــاعر منــى، وعرفــات، ومزدلفــة فتصبــح هــذه 
المشــاعر مدًنــا مليونيــة ال يشــبهها أي مــكان فــي كافــة 
أرجــاء المعمــورة. ويتبــع ذلــك فرحــة المقيميــن بالعيــد 
ممــن لــم يحجــوا. وبعــد صــاة العيــد، تلتقــي األســر، 
ويصافــح النــاس بعضهــم، فيتبادلــون التهانــي علــى مــن 
يعرفــون ومــن ال يعرفــون، معلنيــن صفحــة نقــاء وتســامح 

وسكينة.
وفــي هــذا الســياق، ازدانــت أحيــاء الســكن فــي جميــع 
المناســبة  لهــذه  وتهيــأت  الســعودية،  أرامكــو  مرافــق 
الســعيدة، حيــث أعــّدت خدمــات أحيــاء الســكن برامــج 
وأنشــطة وفعاليــات متنوعــة، لترســم الفرحــة علــى وجــوه 
كافــة أفــراد األســرة كبــاًرا وصغــاًرا؛ فكانــت الفعاليــات 
تتــراوح بيــن اللعــب فــي المــاء والقفــز علــى الترامبوليــن، 
ــن الســكينة  ــم م ــى عال ــال واألســرة إل ومســرحيات األطف

مع العزف على آلة العود.
أياًمــا ال تنســى لأطفــال،  الســكن  وقّدمــت أحيــاء 
ســينتظرونها بشــغف العــام المقبــل، حيــث لعبــوا ورقصــوا 
وتنافســوا وحصلــوا علــى كثيــر مــن االهتمــام والحــب 
والمشــاركة مــن قبــل كــوادر موظفــي خدمــات أحيــاء 
تنــورة، وجــّدة،  الســكن، فــي كلٍّ مــن الظهــران ورأس 
وبقيــق، والعضيليــة؛ إذ إن كل هــذه األماكــن كانــت تنبــض 
ــى  ــي انعكســت عل ــال، الت ــا ضحــكات األطف ســعادة مأته
ــو  ــات أرامك ــي وموظف ــن موظف ــم م ــم وآبائه وجــوه أمهاته

السعودية. 

أرض السعادة في الظهران
حقــق احتفــال عيــد األضحــى، الــذي نظمتــه إدارة 
خدمــات أحيــاء الســكن فــي الظهــران، نجاًحــا باهــًرا 

وحضوًرا قياسًيا بلغ 16 ألف زائر.
ففــي اليــوم األول مــن أيــام العيــد، دعــت إدارة خدمــات 
أحيــاء الســكن فــي الظهــران جميــع موظفيهــا لاســتمتاع 
بالضيافــة الُمقّدمــة بعــد الفــراغ مــن صــاة العيــد فــي 
ــة  ــوة العربي ــوا القه ــث تناول ــر، حي ــران الكبي مســجد الظه
والتمــور وحلويــات العيــد المختلفــة. أمــا فــي ثانــي وثالــث 
ــد مــن األنشــطة فــي  ــم  عدي ــد، فقــد نُظِّ ــام العي ــع أي وراب
الســاحة الخارجيــة والمرافــق الداخليــة التابعــة لحديقــة 
طريــق الملــك، حملــت عنــوان )أرض الســعادة(، وتضمنــت 
المســرحي  للعــرض  باإلضافــة  الكوميديا،   عــروض 
الكبــار  األنشــطة  بهــذه  ع  اســتمت حيــث  الموســيقي، 

والصغار على حد سواء.
 وقــد كان هنــاك عــدد مــن األنشــطة الجديــدة التــي 
ــد، مــن  ــاء الســكن خــال هــذا العي ــا خدمــات أحي قّدمته
بينهــا ركــوب المهــر )بونــي( لأطفــال، باإلضافــة إلــى 
العرضــة الســعودية، والترامبوليــن، واأللعــاب اإللكترونيــة، 
ونقــش الحنــاء، والرســم علــى الوجــه، فضــًا عــن توفيــر 
عربــات الطعــام بأصنافــه المختلفــة. كمــا كانــت هنــاك 

الشــعبية مشاعل العقيل وفجر الصادق وحامد العطاس األطعمــة  بعــض  لتقديــم  مخصصــة  أركان 
المجانيــة. أمــا مكتبــة الظهــران، فقــد شــاركت بتنظيــم 

جلسات قصصية متنوعة لأطفال.
أرامكــو  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  مــن  وكجــزء 
الســعودية، اســتضافت إدارة خدمــات أحيــاء الســكن فــي 
المنطقــة  بنــاء لرعايــة األيتــام فــي  الظهــران جمعيــة 
الشــرقية، علــى مــدى ثاثــة أيــام 54 طفــًا مــن الجمعيــة، 
اســتمتعوا خالهــا بالمشــاركة بالفعاليــات وهدايــا العيــد. 
كمــا شــارك مركــز األميــرة جواهــر لمشــاعل الخيــر، الذي 
كان لــه دور فاعــل فــي دعــم األســر المنتجــة، وقــد ُقّدمــت 
منتجــات حرفيــة فــي منطقة الضيافــة، والقت استحســاًنا 

كبيًرا من قبل الزوار.

احتفال على الشاطئ
في رأس تنورة 

مــت إدارة خدمــات أحيــاء الســكن  مــن جانــب آخــر، نظَّ
الغربيــة،  والمنطقــة  الشــمالية  األعمــال  منطقــة  فــي 
بعيــد  لاحتفــال  أيــام  ثاثــة  لمــدة  اســتمر  برنامًجــا 

األضحى المبارك في حي نجمة، في رأس تنورة. 
وفــي أول أيــام العيــد، اســتُقبل الــزّوار بمائــدة اإلفطــار 
التــي أُقيمــت فــي قاعــة الواجهــة البحريــة فــي حــي نجمة، 
والمجلــس فــي حــي رضــوى. أمــا فــي اليــوم الثانــي، فقــد 
ــث  ــة، حي ــة فــي المنصــة الجنوبي ــم أنشــطة مائي ــم تنظي ت
إشــراف  تحــت  المائيــة  باأللعــاب  األطفــال  اســتمتع 

المنظمين ورجال اإلنقاذ. 
ــت  ــت منطقــة بي وبمناســبة هــذا الحــدث الســنوي، ُزّين
الشــاطئ بالكامــل بزينــة الســنافر والغابة الخضــراء، وكان 
ــع الحفــل لهــذه الســنة، وقــد انعكــس ذلــك فــي  هــذا طاب
الزينــة المختــارة مــن البالونــات الملونــة، وفــي تصميــم 
الافتــات، واأللعــاب واألنشــطة المختــارة. وقــد وزعــت 
والمســرح  الخارجــي،  الفنــاء  ســاحة  فــي  األنشــطة 
الخارجــي، ومســرح نجمــة، والمكتبــة، وقاعــة الرمــال 

البيضاء.
أنشــطة  مــن  متنوعــة  البرنامــج مجموعــة  وتضمــن 
ــث تســّنى  ــة، حي ــة مختلف ــات عمري األســرة اســتهدفت فئ
مــت  لجميــع أفــراد األســرة االســتمتاع بأوقاتهــم. كمــا ُقدِّ
عــروض مختلفــة فــي المســرح الخارجــي الرئيــس، منهــا 
المدهشــة،  الليــزر  وعــروض  التزلــج،  فرقــة  عــروض 
والكمنجــة،  العــود  فرقــة موســيقية عزفــت  وعــروض 

وعروض رقص من فرقة األطفال.
أمــا فــي قاعــة الرمــال البيضــاء، فتــم توفيــر أركان 
ترفيهيــة لأطفــال كاللعــب بالرمــل الصناعــي، والمكعبــات 
الخشــبية، وتركيبــات لعبــة الليجــو، ومجموعة مــن األلعاب 

األخرى، وعرض فلم السنافر في القاعة طوال اليوم. 
ــر مجموعــة متفرقــة  ــم توفي ــة، ت ــة البحري وفــي الواجه
مــن ألعــاب الحــظ، التــي ُوضعــت فــي أكشــاك صممــت 
خصيًصــا بألــوان الحفــل. أمــا فــي مســرح نجمــة، فقــد تــم 
»هــروب  بعنــوان  لأطفــال  فكاهيــة  مســرحية  تقديــم 
الســنفور«، وتــم تقديــم ثاثــة عروض فــي أوقــات مختلفة، 
وقــد القــت العــروض إعجــاب الجمهــور الذيــن وصــل 

عددهم إلى ما يقرب من 750 شخًصا.
برنامــج ممتــع  تــم تجهيــز  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   

مــوا فيهــا:  لأطفــال فــي مكتبــة حــّي نجمــة، التــي قدَّ
بتصميــم  ومطبوعــات  الخشــبي،  يــر  لتصو ا كشــك 
ــد  ــة، وق ــن األقنع ــة وتلوي ــال الفّني ــن األعم الســنافر، ورك
وصــل عــدد الــزوار إلــى مــا يقــرب مــن 2000 زائــر خال 

األيام الثاثة. 

األسر املنتجة في جدة كانت حاضرة
الســكن،  أحيــاء  خدمــات  قســم  نّظــم  جــّدة،  وفــي 
فعاليــات مهرجــان عيــد األضحــى المبــارك فــي الحديقــة 
الرئيســة فــي مجمــع الرحــاب بحضــور أكثــر مــن 800 

موظف مع أفراد أسرهم.
وقــد احتــوى برنامــج المهرجــان علــى فعاليــات منّوعــة 
وشــيقة اســتمتع بهــا منســوبو الشــركة وأفــراد أســرهم، 
ــروا عــن فرحتهــم وابتهاجهــم بالمشــاركة فــي  الذيــن عبَّ

فعاليات هذه المناسبة السعيدة.
ــارزة  ــة أحــد أوجــه الجــذب الب ــاب التراثي ــت األلع وكان
فــي أنشــطة هــذا العــام، وقــد حركــت نكهــة »بليلــة زمــان« 
الحنين لمــذاق الماضــي الجميــل فــي نفــوس الحضــور، 
ــز بالطابــع  الذيــن اســتمتعوا بأجواء الحفــل، الــذي تميَّ

الحجازي والفرق الشعبية المتنوعة.
وتضّمــن الحفــل مشــاركة 15 أســرة منتجــة، وعديــًدا من 
الفقــرات الترفيهيــة، مثــل األهازيــج الشــعبية، ومســيرة 
اســتقبال الحجيــج، وألعــاب )التلــي ماتــش(، وفقــرات 
مســرح العرائــس، باإلضافــة إلــى كثيــر مــن المســابقات 
التفاعليــة الترفيهيــة. واســتمتع األطفــال فــي ركــن الرســم 
الحــر، حيــث عّبــروا عــن فرحتهــم بالعيــد مــن خــال 

أعمالهم الفنية اإلبداعية.

ترفيه أسري في بقيق 
اســتضاف قســم خدمــات الترفيــه فــي بقيــق، احتفاالت 
عيــد األضحــى المبــارك فــي حديقــة الغــزالن، حيــث 
انضــم لهــذا الحــدث مايقــرب مــن 800 موظــف برفقــة 

أفراد أسرهم.
وكانــت ليلــًة كاملــة مــن الترفيــه والمــرح األســري، حيــث 
شــمل االحتفــال عــروض الرجــل اآللــي، وشــخصيات 
كرتونيــة، وركــن لأطفــال، والدراجــات الهوائيــة، وألعــاب 
الترفيــه، وركــوب الجمــال والخيل، وفرقــة ألداء الرقصات 
الشــعبية التقليديــة، والدبكــة الشــامية، وفرقــة خاصــة 

لأطفال. 
وتــم توفيــر مقصــورات لمختلــف اإلدارات، ممــا أتــاح 
للخبــراء المختصيــن شــرح معاييــر الســامة فــي مجــاالت 
مختلفــة مثــل: األمــن، والحمايــة مــن الحرائــق، والصحــة، 
ــر الــزوار عــن إيمانهــم بأهميــة  وســامة الميــاه. وقــد عّب

هذه المهارات ووجوب اإللمام بها.
أمــا صالــة الطعــام، فقــد قّدمــت مجموعــة متنوعــة مــن 
مثــل  التقليديــة  األطعمــة  ذلــك  فــي  بمــا  األطبــاق، 
الشــاورما، والخبــز األحمــر، وخبــز الصــاج، واللقيمــات، 
والقهــوة العربيــة، والشــاي العربــي، والتمــور، والحلــوى 
الشــعبية. وفــي ختــام ليلــة االحتفــال، قّدمــت إحــدى 
ــا عــدد مــن  الفــرق الشــعبية الســعودية فقــرة شــارك فيه

الزوار.
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ألعاب متنوعة في العضيلية 
ونظمــت إدارة خدمــات أحيــاء الســكن فــي العضيليــة، 
ــام  ــي إفطــار أول أي خــال احتفــاالت عيــد األضحــى، حفل
العيــد: األول فــي مركــز الشــباب، واآلخــر في مركــز الواحة 
االجتماعــي. وتــم توفيــر المرطبــات ونُظمــت األلعــاب 
الترفيهيــة لأطفــال والكبــار علــى هامــش حفلــي اإلفطــار، 
حيــث شــارك مــا يقــرب مــن 100 مــن موظفــي الحــي 

السكني وأفراد أسرهم.
 وفــي نهايــة اليــوم، تــم تنظيــم احتفــال العيــد فــي متنــزه 
النافــورة، وشــمل البرنامــج فرقــة الفنــون الشــعبية، وقلعــة 
القفــز العماقــة، وألعاًبا للمشــاركين من الصغار والشــباب 
ــرات  ــة، وفق ــوارب النهري ــة  للق ــا مائي ــار الســن، وألعاًب وكب
كوميديــة، حيــث شــارك فــي هــذا االحتفــال مــا يقــرب مــن 
300 مشــارك فــي أجــواء احتفاليــة مليئــة بالبهجــة. كل عام 

وأنتم بخير..



تقريرهــا  الســعودية  أرامكــو  -أصــدرت  الظهــران 
الســنوي لعــام 2017م. وألمــح رئيــس مجلــس إدارة أرامكــو 
الســعودية، معالــي المهنــدس خالد بــن عبدالعزيــز الفالح، 
فــي مختلــف  المســتمرة  اإلنجــازات  إلــى  إشــارة  فــي 
إلــى أن الســنة الماضيــة شــهدت  قطاعــات الشــركة، 
نجاًحــا ملحوًظــا بالنســبة للشــركة فــي ضــوء اســتعادة 

أسواق النفط توازنها.
وقــال الفالــح: »اكتســبت ســوق النفط خال عــام 2017م 
العالمــي  تعافــي االقتصــاد  القــوة بفضــل  مــن  مزيــًدا 
وإســهامه فــي زيــادة الطلــب علــى النفــط؛ ممــا مّكــن هــذا 
القطــاع مــن إنهــاء هــذا العــام بشــعور أكثــر تفــاؤاًل بشــكل 
قــت أرامكــو الســعودية، بدورهــا، أداًء اســتثنائًيا  عــام. وحقَّ
ــي  ــي الت ــة التعاف ــام نتيجــة لحال ــًزا خــال هــذا الع ومتمّي

شهدتها السوق«.
التنفيذييــن،  إدارييهــا  كبيــر  الشــركة،  رئيــس  وأّكــد 
المهنــدس أميــن حســن الناصــر، علــى هــذه التوجهــات، 
وأشــار إلــى أن أرامكــو الســعودية قــد أحــرزت تقّدًمــا 
كبيــًرا خــال العــام 2017م فــي ســعيها لتكــون الشــركة 

الرائدة عالمًيا في إنتاج الطاقة والبتروكيميائيات. 
وقــال الناصــر: »واصلــت أرامكــو الســعودية تحقيــق 
النمــو مــع المحافظــة علــى ضبــط التكاليــف بصــورة 
صارمــة، مدعومــة فــي ذلــك ببرنامــج التمّيــز التشــغيلي 
والتركيــز علــى الكفــاءة الرأســمالية. واألهــم مــن ذلــك 
كلــه، تمّكنــت الشــركة مــن تحســين أداء الســامة فيهــا، 

حيث استطاعت الحد من اإلصابات الُمهِدرة للوقت«.
ــكار مــن  ــه االبت ــى مــا يتســم ب وأشــار الناصــر أيًضــا إل

التقرير السنوي لعام 2٠١7م 
ٌن ملحوظ في مجال السالمة أداء استثنائي متمّيز وتحسُّ

قــوة تبعــث علــى التغييــر، وســعي الشــركة، فــي هــذا 
اإلطــار، لتطويــر تقنيــات غيــر مســبوقة فــي عــدٍد مــن 

المجاالت االستراتيجية.
ــر والمعالجــة  ــال التكري ــي أعم زت الشــركة ف ــزَّ ــا ع كم
والتســويق، شــبكتَها العالميــة وأنجــزت اتفاقيــات رئيســة 
لتحقيــق هدفهــا المتمثــل فــي تحقيــق أقصــى قيمــة عبــر 
مراحــل سلســلة القيمــة الهيدروكربونيــة. كمــا واصلــت 
الشــركة ســعيها للبحــث عــن حلــول لتأميــن مــوارد طاقــة 
آمنــة ومســتدامة وموثوقــة مــع المســاعدة فــي الوقــت 

نفسه على التصدي للتحدّيات المناخية.
 

التنقيب واإلنتاج
خطــط  اســتمرت  واإلنتــاج،  التنقيــب  أعمــال  فــي 
الشــركة وأعمالهــا فــي عــام 2017م بالتركيــز علــى الهــدف 
الرئيــس لهــا والمتمثــل فــي تحقيــق القيمــة لقاعــدة مــوارد 
المملكــة والمحافظــة عليهــا ألجيــال قادمــة. وفــي هــذا 
الصــدد، أســفرت أنشــطة أرامكــو الســعودية فــي مجــال 
التنقيــب خــال العــام عــن اكتشــاف حقليــن جديديــن 
ومكمــن غــاز جديــد. وواصلــت الشــركة خططهــا الراميــة 
إلــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة مــن النفــط الخــام فــي 
مرفــق خريــص بواقــع 300 ألــف برميــل فــي 

اليوم في عام 2018م.
الغــاز، فقــد قامــت  أمــا فــي أعمــال 
ــر  ــاز غي ــن للغ ــز حقــل مدي الشــركة بتجهي
المملكــة  غــرب  شــمال  فــي  المصاحــب 
وأنجــزت آبــاًرا فــي ســبيل إنجــاز مشــروع 
تطويــر حقلــي الحصبــاة والخرســانية لتغذيــة 

معمل الغاز في الفاضلي. 
وقــال الناصــر إن جهــود الشــركة فــي زيــادة 
ن الشــركة مــن زيــادة  إمــدادات الغــاز ســتمكِّ

ــات  ــر كمّي ــة، وتوفي ــة القيم صادراتهــا مــن الســوائل عالي
إضافيــة مــن الوقــود واللقيــم للصناعــة المحليــة، وبالتالي 
إيجــاد مزيــد مــن الفــرص لتحقيــق قيمــة إضافيــة مــن 

قاعدة موارد المملكة.  

التكرير واملعالجة والتسويق
وفــي أعمــال التكريــر والمعالجــة والتســويق، 

اســتعرض التقريــر الســنوي عــدًدا مــن 
ــوِّرت لتحقيــق  االتفاقيــات والمشــاريع الرئيســة التــي ُط
اســتراتيجية أرامكــو الســعودية الهادفــة إلــى بنــاء شــبكة 
رائــدة عالمًيــا ومتكاملة اســتراتيجًيا للتكريــر والمعالجة 
مــن  االنتهــاء  تــمَّ  المثــال،  ســبيل  فعلــى  والتســويق. 
االســتحواذ الكامــل علــى شــركة موتيفــا إنتربرايــزز. 
وفــي ماليزيــا، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة 
بترونــاس للمشــاركة فــي مشــروع »رابيــد«، وهــي مصفاة 
ــة جوهــور.  ومشــروع مجمــع كيميائــي متكامــل فــي والي
وفــي الصيــن، وّقعــت الشــركة مذكــرة تفاهــم مــع شــركة 
)نورينكــو(  كــورب  قــروب  إندســتريز  نــورث  تشــاينا 
للمشــاركة فــي أعمــال التوســعة التــي تعتــزم الشــركة 
الصينيــة تنفيذهــا فــي المصفــاة التابعــة لهــا، باإلضافــة 
إلــى إنشــاء مصفــاة جديــدة بالكامــل بطاقــة تكريريــة 
قدرهــا 300 ألــف برميــل فــي اليــوم فــي مدينــة بانجيــن 

في إقليم لياونينق.

التكريــر  شــبكة  ز  تعــزِّ وغيرهــا  التطــورات  هــذه 
والمعالجــة والتســويق العالميــة التابعــة للشــركة، وهــي 
ــرادات  ــا االســتثمارية مــن اإلي ــع محفظته مــة لتنوي مصمَّ
غيــر النفطيــة، وزيــادة مرونتهــا فــي أوقــات تقلبــات 
أســعار النفــط الخــام، وتأميــن منافــذ مخصصــة للنفــط 
الخــام فــي األســواق التــي تشــهد نمــًوا اســتراتيجًيا 
وتحقيــق أقصــى قيمــة عبــر جميــع مراحــل سلســلة 

اإلمداد.

ضمان املستقبل باالبتكار
ــام 2017 االســتثمارات  ــر الســنوي لع يســتعرض التقري
المســتمرة مــن جانــب الشــركة لزيــادة خفــض كثافــة 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري للنفــط الخــام 
ومشــتقاته، ومــا ســتعود بــه مــن نفــع علــى منتجــي الطاقة 

والمستهلكين على حٍد سواء.
وتســتهدف برامــج البحــوث والتطويــر فــي الشــركة 
تحديــًدا أربعــة مجــاالت ذات أهميــة اســتراتيجية، وهــي: 
المحافظــة علــى نفط خــام ذي كثافة كربونيــة منخفضة، 
والتوصــل إلــى تطبيقــات أخــرى للنفــط الخــام ال تعتمــد 
علــى اســتخدام الوقــود، وتطويــر حلــول مســتدامة لقطــاع 
ــة. وللتطــرق  ــًرا وفاعلي ــر تأثي ــول أكث ــر حل ــل، وتطوي النق
ر  لهــذه المجــاالت، أوضــح التقريــر الســنوي كيــف تســخِّ
أرامكــو الســعودية قــوة الثــورة الصناعيــة الرابعــة عبــر 
لتحليــات  وا الضخمــة،  نــات  لبيا ا تشــمل  تقنيــات 
المتقّدمــة والــذكاء االصطناعــي. فعلــى ســبيل المثــال، 

نــات  لبيا ا بجمــع  الهندســية  الحلــول  مركــز  يقــوم 
التشــغيلية، والتحليــات المتقّدمــة والتقنيــات والخبــرات 
الشــركة  فــي  الطاقــة  اســتهاك  لمراقبــة  الداخليــة 
وخفــض كثافــة أنشــطة حــرق الغــاز إلــى مــا يقــرب مــن 

الصفر. 
وأوضــح الناصــر كيــف أن قــوة االبتــكار فــي تحقيــق 
التحــول تَُعــدُّ جــزًءا أساســًيا مــن نجــاح الشــركة فــي 
المســتقبل، منوًهــا بالســعي لتحقيــق تقنيــات رائــدة فــي 
عــدد مــن المجــاالت االســتراتيجية، منهــا  وســائل النقــل 
التــي تتمّيــز بانخفــاض االنبعاثات، واســتخاص الكربون 
ــى مــواد  ــل النفــط الخــام إل ــه، وتحوي واســتغاله وتخزين
كيميائيــة بصــورة مباشــرة. جديــر بالذكــر، أن الشــركة 
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230
براءة اختراع ممنوحة يف الواليات املتحدة األمريكية، وهو 
رقم قياسي ألرامكو السعودية.

300,000
برميل يومًيا هي زيادة معدالت الطاقة اإلنتاجية حلقل 
خريص يف إطار برنامج الشركة بهذا الشأن.

80,000
فرصة عمل ُيتوقع توفيرها يف مجمع امللك سلمان العاملي 
للصناعات واخلدمات البحرية بحلول عام 2030.

500
بتهم الشركة  شخص من العاملني يف مجال تربية النحل درَّ
عبر دعمها املستمر لتعزيز وتطوير صناعة العسل يف 
الباحة.

حصلــت فــي عــام 2017 علــى 230 بــراءة اختــراع فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهو رقم قياســي بالنســبة 

ألرامكو السعودية.   
العــام جهودهــا فــي  كمــا واصلــت الشــركة خــال 
التعــاون االســتراتيجي مــع منتجــي  توســيع مجــاالت 
وشــركات  الخدمــات،  مــي  ومقدِّ اآلخريــن،  الطاقــة 

التصنيع، ومؤسسات البحوث والتطوير، والجامعات.

تحقيق التمّيز
ــر الســنوي جهــود الشــركة فــي مســاندة  غّطــى التقري
بنــاء القــدرات فــي قطــاع الطاقــة فــي المملكــة، بمــا فــي 
ذلــك دعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وتأســيس 
مراكــز تدريــب وطنيــة. وتهــدف هــذه الجهــود إلــى تعزيــز 
موثوقيــة سلســلة اإلمــداد فــي الشــركة، وتحســين كفــاءة 
األعمــال وإعــداد القــوة العاملــة للمســتقبل، وبالتالــي 
زيــادة وتيــرة عجلــة النمــو وإيجــاد قيمــة جديــدة ألرامكــو 

السعودية وللمملكة أيًضا.
وفــي عــام 2017م، أظهــر معيــار برنامــج اكتفــاء، وهــو 

مبــادرة الشــركة لكفــاءة سلســلة إمدادهــا العالميــة، 
تحســًنا، حيــث يســتهدف البرنامــج توطيــن %70 مــن 

نفقات السلع والخدمات بحلول سنة 2021م.
وفــي خطــوة مهمــة لتحقيــق إســتراتيجية التوطيــن في 
الشــركة، أسســت أرامكــو الســعودية شــركة الصناعــات 
ــن:  ــع كلٍّ م ــة، وهــي مشــروع مشــترك م ــة الدولي البحري
شــركة المبريــل بــي إل ســي، وهي شــركة هندســية تتخذ 

مــن دبــي مقــًرا لهــا؛ والشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل 
للصناعــات  هيونــداي  وشــركة  »البحــري«؛  البحــري 
الثقيلــة فــي كوريــا الجنوبيــة، وذلــك لتشــغيل مجمــع 
الملــك ســلمان الدولــي للصناعــات والخدمــات البحريــة، 
بمعاييــر  أن يصبــح مجمًعــا بحرًيــا  لــه  يُتوقــع  الــذي 
البحريــة  واإلنشــاءات  للهندســة  ومركــًزا  عالميــة، 
والخبــرات ذات العاقــة، وأن يُســهم فــي إيجــاد 80 ألــف 

فرصة عمل.
علــى صعيــد آخــر، واصلــت الشــركة مســاعيها إلطاق 
مبــادرات أخــرى فــي قطــاع الطاقــة المحليــة بمــا يتوافــق 
مــع اســتراتيجيتها للتوطيــن، بمــا فــي ذلــك تأســيس 
مشــروعين مشــتركين لإلســهام فــي تحســين تكاليــف 

الحفــر، همــا: شــركة أرامكــو الســعودية نابــورس للحفــر 
نابــورس للصناعــات المحــدودة  )ســند(، مــع شــركة 
ألجهــزة الحفــر علــى اليابســة؛ وشــركة أرامكــو روان 
للحفــر البحــري، مــع شــركة روان بــي إل ســي ألجهــزة 
الحفــر البحريــة. كمــا بــدأت الشــركة التخطيــط لتطويــر 
المرحلــة األولــى مــن مدينــة الملك ســلمان للطاقــة، التي 
ــة والخدمــات الازمــة  ــة التحتي ــر البني ــى توفي تهــدف إل
الجتــذاب االســتثمارات مــن خــال الشــركات العاملــة 
فــي مجالي التصنيــع والخدمات المتعلقــة بالطاقة، 
ــدُّ كثيــر منهــا شــركاء فــي سلســلة  والتــي يَُع

توريد أرامكو السعودية.

املوظفون 
واملواهب

ــن التقريــر الســنوي أن نجــاح أرامكــو الســعودية  بيَّ
وتطويــر  بالســامة  اهتمامهــا  فــي  يكمــن  كشــركة 
موظفيهــا. فمــن حيــث الســامة، كان معــدل اإلصابــات 
المهــدرة للوقــت لموظفــي أرامكــو الســعودية فــي نهايــة 
ــن  الســنة 0.02 لــكل 200 ألــف ســاعة عمــل، وهــو تحسُّ

كبير مقارنة بنسبة 0.05 لعام 2016م.
يتهــا  ؤ ر ة  ند لمســا ت  ا لقــدر ا ء  بنــا بهــدف  و  
االســتراتيجية، قامــت أرامكو الســعودية في عــام 2017م، 
ألــف   22 مــن  ألكثــر  مهنيــة  تدريــب  برامــج  بتقديــم 
مشــارك مــن مختلــف المســتويات فــي الشــركة. وأطلقت 
وذلــك  الناشــئة،  القياديــة  المــرأة  برنامــج  الشــركة 
لتحديــد الموظفــات اللواتــي يتمتعــن بقــدرات قياديــة 
ومهنيــة بــارزة، وحضــر عــدد مــن المرشــحات أيًضــا 
مــة فــي القيــادة الــذي عقدتــه  برنامــج المــرأة المتقدِّ

جامعة وارتون.

املواطنة
ــادرات الشــركة فــي  ــرز مب ــر الســنوي ألب ق التقري تطــرَّ
مجــال المواطنــة، وهــو مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي، الــذي افتُتــح عــام 2017م، والــذي مــن المتوقع أن 
يُحــدث أثــًرا ملموًســا وإيجابًيــا علــى مســتقبل المملكة من 
ــن  ــداع والتواصــل بي ــة واإلب خــال إذكاء الشــغف بالمعرف

الثقافات.
ــد  ــي تعتم ــج الت ــق البرام ــي تطبي واســتمرت الشــركة ف
علــى المــوارد المحليــة والِحــَرف التقليديــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، واصلــت الشــركة دعمهــا لتطويــر قطــاع تربيــة 
النحــل وصناعــة العســل فــي الباحــة، مــن خــال تدريــب 
500 شــخص مــن العامليــن فــي مجــال تربيــة النحــل، 
وزراعــة 50 ألــف شــتلة لمســاندة عمليــات إنتــاج العســل، 
وكذلــك الحصــول علــى شــهادة اعتمــاد مــن المنظمــة 
الدوليــة للمعاييــر )األيــزو( لمركــز األبحــاث والتدريــب 
الــذي ســبق للشــركة إنشــاؤه. كمــا أشــار التقريــر الســنوي 
الشــركة  مهــا  تقدِّ التــي  المســاعدة  إلــى  2017م  لعــام 
لمزارعــي القهــوة فــي منطقــة جــازان، ولصيــادي الســمك 
فــي ينبــع، ولأشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي 

الدمام والقصيم والمدينة. 

عام استثنائي
وقــال الناصــر إن العــام الماضــي كان بالنســبة ألرامكــو 
ــوال  ــق ل ــك ليتحق ــا كان ذل ــا اســتثنائًيا، وم الســعودية عاًم
الجهــود الرائعــة التــي بذلهــا موظفــو الشــركة رجــااًل 
ونســاًء. وشــكر الناصــر جميــع موظفــي الشــركة علــى 
التزامهــم المســتمر تجــاه العمــل علــى توفيــر الطاقــة 
بأمــان وموثوقيــة ومســؤولية للمملكــة والعالــم، وهــو مــا 

يضمن مستقبًا مشرًقا للجميع، بإذن اهلل. 
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زون أحد توربينات الغاز الستخدامه في مرفق من مرافق اإلنتاج. وتبرهن منشآت جنرال  عدد من الفنيين السعوديين، داخل أحد مرافق التصنيع التابعة لشركة جنرال إلكتريك في الدمام، ُيجهِّ
ع والنمو لالقتصاد الوطني، وإيجاد تدفقات لإليرادات المحلية، وتوفير وظائف جديدة  إلكتريك داخل المملكة، على أن برنامج أرامكو السعودية " اكتفاء" يؤتي ثماره، من خالل تعزيز التنوُّ

للشباب السعودي الموهوب.
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  القافلة األسبوعية

لقاء قسم مباني املدارس الحكومية التي بنتها 
أرامكو السعودية مع شركاء النجاح

شبكات الطاقة في أرامكو السعودية تكرِّم 
املوظفين املبدعين

الخبـر - عقـدت إدارة المنافع وخدمـات المرافق، ممثلة 
أرامكـو  بنتهـا  التـي  الحكوميـة  المـدارس  مبانـي  بقسـم 
السعودية، لقاء شركاء النجاح مع اإلدارة العامة للتعليم في 
المنطقـة الشـرقية، حيـث اسـتهدف اللقـاء قـادة المـدارس 

مــت دائــرة شــبكات الطاقة، مؤخــًرا، حفل  الظهــران - نظَّ
تكريــم فــي مركــز التبــادل الفنــي فــي الظهــران، وذلــك  
احتفــااًل بفوزهــا بالمركــز الثانــي فــي األداء االبتــكاري علــى 
مســتوى الشــركة خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري، 
بعــدد أفــكار إجمالــي وصــل إلــى 288 فكــرة، وبنســبة 

مشاركة بواقع %13.
مت في الحفل، الذي حضره نائب الرئيس لشـبكات  وُقدِّ
الطاقة، األسـتاذ عبدالكريم الغامـدي، والفريق اإلداري في 
الشـركة،  فـي  االبتـكار  وفريـق  الطاقـة،  شـبكات  إدارة 
موظًفـا   36 بلـغ عددهـم  الذيـن  مـون  المكرَّ والموظفـون 
وموظفة، عروٌض حول تشجيع االبتكار واألفكار االبتكارية، 
فضـًا عـن تقديـم حلـول أدت إلـى إحـراز توفيـر كبيـر فـي 

التكاليف وتحسين موثوقية الشبكات وكفاءتها.   
 وبعـد ترحيـب عبدالكريـم الغامـدي بالحضـور، قّدمـت 
منسقة الحفل، ريم الحربي، عرًضا بعنوان »أهمية االبتكار 
في عالم األعمال«، مسلطًة الضوء على اآللية التي يُساعد 
بهـا االبتـكار المؤسسـات علـى اكتسـاب ميـزة تنافسـية فـي 

عبداهلل العزمان

القافلة األسبوعية

الحكوميـة التـي بنتها أرامكو السـعودية، ومديـري ومديرات 
مكـو  را أ مـدارس  تسـتضيفها  لتـي  ا ء  األحيـا نديـة  أ
الحكومية، وذلـك إلطاعهـم علـى المشـاريع التطويرية في 
المـدارس وبرامـج الصيانـة، وتوعيتهـم ببعـض الممارسـات 

غير اآلمنة في بعض المدارس.
وقـد اسـتعرض ُمنّسـق اللقـاء، رئيـس وحـدة التنسـيق 

قـت إلـى مـدى  تطويـر الكـوادر والنمـو المؤسسـي. وتطرَّ
تشجيع إدارة شبكات الطاقة لابتكار. 

رحلة االبتكار 
ودعـا العـرض الـذي قدّمـه فريـق االبتـكار بعنـوان »رحلـة 
الدوائـر  لتشـجيع  الطاقـة«،  إدارة شـبكات  االبتـكار فـي 
واألقسـام علـى المشـاركة في برنامـج االبتكار في الشـركة، 
وزيـادة عـدد األفـكار المطروحـة مـن خـال عـروض تقديـم 
دة عـن االبتـكار والتركيـز علـى صعوبـات األعمـال  متعـدِّ
والفـرص الممكنـة فيهـا. وقـد تطـور االبتـكار فـي إدارة 
شـبكات الطاقـة خـال السـنوات األخيـرة ليتخـذ مفهوًمـا 
أكثـر تقدًمـا وكفـاءة يضمـن دمـج منتجـات أنظمـة جديـدة 
وتطويـر خوارزميات وبرمجيات جديدة. وقـد أدى ذلك إلى 
توفيـر هائـل فـي التكاليـف وتحسـين موثوقيـة األنظمـة، 

باإلضافة إلى زيادة عدد طلبات تسجيل براءات االختراع.
وعـرض فريـق االبتكار في الشـركة خصائـص وإجراءات 
الموقـع الجديـد لابتـكار علـى الشـبكة العنكبوتيـة، الـذي 

تُقدم عبره األفكار ويُنظر فيها. 

أرامكـو  بنتهـا  التـي  الحكوميـة  المـدارس  مبانـي  بقسـم 
السـعودية، عبداهلل العزمـان، فقرات اللقـاء لذلك اليوم. ثم 
ألقـى مسـاعد مديـر عـام التعليـم فـي المنطقـة الشـرقية، 
الدكتـور سـامي العتيبـي، كلمـة أكـد فيهـا عمـق الشـراكة 
المجتمعيـة، ممثلـة بـاإلدارة العامـة للتعليـم فـي المنطقـة 
الشـرقية. ثـم ألقـى مديـر إدارة المنافع وخدمـات المرافق، 
ث فيهـا عـن الـدور  األسـتاذ سـلطان الشـعيفان، كلمـة تحـدَّ
الريـادي ألرامكـو السـعودية فـي خدمـة التعليـم وأبنائـه مـن 
المنطقـة،  فـي  حكوميـة  مدرسـة   139 بنائهـا  خـال 
واسـتمرارها في إدارة وتشـغيل وصيانة هذه المدارس منذ 
بناء أول مدرسة في عام 1954م، كما استعرض المشروعات 
المسـتقبلية فـي بنـاء المـدارس في أحيـاء أرمكو السـعودية 

كأحياء أجيال والحسام. 
المشـروعات  عـن  عـروض  عـدة  ُقّدمـت  ذلـك،  بعـد 
مهـا يوسـف المعـزب، مـن  التطويريـة وبرامـج الصيانـة قدَّ
قسـم المـدارس التـي بنتهـا أرامكـو. ثـم قـّدم رئيـس مكتـب 
الصيانـة بالدمـام، خالـد اليحيـى، فكـرة موجـزة عـن موقـع 
فيـه طريقـة  الـذي شـرح  اإللكترونـي،  الصيانـة  طلبـات 
اسـتقبال طلبـات الصيانة من المـدارس، وكيفيـة تصنيفها، 
والـرد عليهـا، وإسـنادها إلى المختصين مـن فريق الصيانة 
لمتابعـة تنفيذهـا. مـن جهتـه قـّدم خميـس الزهرانـي، مـن 
لجنـة السـامة المروريـة بأرامكـو السـعودية، فقـرة عـن 
»السـامة المروريـة«، اسـتعرض مـن خالهـا عـدًدا مـن 
اإلحصـاءات الخطيـرة للحـوادث المروريـة فـي المملكـة، 
حيـث ذكـر أن الحـوادث تتسـبب فـي وفـاة 9 آالف شـخص 

 كما قّدم رأفت روب، من إدارة هندسـة شـبكات الطاقة، 
أرامكـو  معامـل  بيانـات  مـن  للتحقـق  مبتكـرة  خوارزميـة 
بيانـات  يُمكـن اسـتخدامه فـي  آنًيـا، وهـو مـا  السـعودية 
اسـتهاك الكهربـاء. وقـد أدى اسـتخدام هـذه الخوارزميـة 

إلى تجنب تكلفة كبيرة في الكهرباء.
ــة  ــوان »خوارزمي م نبيــل حلبــي فــارس، عرًضــا بعن وقــدَّ
جديــدة لحمايــة المحــركات«، كان الغــرض منهــا تحســين 
موثوقيــة المعامــل. وقــّدم أنــس إليــاس، مــن إدارة تخطيط 
ــوان »تقنيــة تطويــر معالجــة  شــبكات الطاقــة، عرًضــا بعن
الوقــود«، التــي ُطــورت بتعــاون بيــن دائــرة شــبكات الطاقــة 
وشــركة  للشــركة،  التابــع  والتطويــر  البحــوث  ومركــز 
ســيمنز، وبمشــاركة مــن وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة 
المعدنيــة، والشــركة الســعودية للكهربــاء. أمــا الهــدف مــن 
ــي  ــر النفــط الخــام العرب ــل فــي تطوي ــة فيتمث هــذه التقني
وصيانــة  تشــغيل  تكاليــف  تخفيــض  بهــدف  الخفيــف 
المعامــل والمصافــي، األمــر الــذي يُتوقــع أن يحقــق وفــًرا 

كبيًرا في التكاليف. 
م أتاناتو محمد عزيز، مـن إدارة أعمال الكهرباء في  وقـدَّ
منطقـة األعمـال الجنوبيـة، شـرًحا حـول معـدات فحـص 
تُسـتخدم فـي تحديـد قـدرة المولـدات علـى االسـتمرار فـي 
العمـل عنـد انخفـاض الفلطيـة. وتسـتطيع هـذه المعـدات 
قياس قوة الشبكات الكهربائية في حال انخفاض الفلطية، 
وقـد تـم تطويرها في الشـركة من خـال ربط ثاثـة أجهزة 
ـم لتنفيـذ سـيناريوهات الفحـص المرغوبـة.  ببرمجيـة تحكُّ
وقـد قـّدم محمـد عزيـز طلـب تسـجيل بـراءة اختـراع لهـذه 
المعـدات الجديـدة، وانتهـى مـن إعـداد ثاثـة نمـاذج أوليـة 
تُسـتخدم حالًيـا فـي صيانـة مرحـات المحـركات. كمـا 
شاركت إدارة أعمال الكهرباء في منطقة األعمال الجنوبية 
بشـرح حـول نظـام مراقبة جهـاز تدفئـة المسـاحات، وجهاز 

محاكاة للتدريب. 
وقـّدم حسـن محسـن، مـن إدارة أعمـال الكهربـاء فـي 
منطقـة األعمـال الشـمالية، عرًضـا عملًيـا لمكتبـة تدريـب 
مرئيـة تسـمى )بي-تيـوب(، باإلضافـة إلـى مفاتيـح للتحكـم 

عـن بُعـد يمكنهـا أن تحـد مـن مخاطـر السـامة المتعلقـة 
بالوميض القوسي. 

بتطبيـق  المتجـددة  الطاقـة  مصـادر  إدارة  وشـاركت 
لاستبيانات اإللكترونية، كما قّدمت حلوالً وتقنيات متعلقة 
بمصـادر الطاقـة المتجـددة التـي تـم ابتكارها في الشـركة. 
وقـّدم فـارس الحارثـي، عرًضـا عملًيـا لتطبيـق االسـتبيان 
اإللكترونـي لمصـادر الطاقـة المتجـددة باسـتخدام الجهـاز 
اللوحـي »التابلـت«، الـذي سـيوفر وقـت إعـداد االسـتبيانات 
وفـرز البيانـات، فضـًا عن تحسـين موثوقية البيانـات التي 
سـتُحمل إلـى نظـام البوابـة اإللكترونيـة لنظـام المعلومـات 
الجغرافيـة. أمـا تولقـا تـورل، فقـد قـّدم عرًضـا بعنـوان 
»تصميم أنظمة البطاريات واأللواح الكهروضوئية المستقلة 

واالستغال األمثل للتقنية لخدمة تطبيقات الشركة«.

امُلكرَّمون
وفـي ختـام الحفـل، وزع عبدالكريـم الغامـدي، شـهادات 
التقديـر علـى لجنـة إدارة االبتكار في إدارة شـبكات الطاقة 
وعلـى الموظفيـن الذيـن قّدمـوا أكبـر عـدد مـن األفـكار، 
وأصحاب االبتكارات المطبقة، وفريق االبتكار في الشركة. 
محمـد  ميـن:  المكرَّ الموظفيـن  أسـماء  يلـي  وفيمـا 
وريـم  مالـك،  آل  وتركـي  آل شـيف،  الشـمراني، وجعفـر 
الحربـي، وأحمـد بخـش، ومكـرم اللقانـي، ومـازن بخـش، 
وخالـد العوسـي، وأوصـاف األنصـاري، وناصـر الدوسـري، 
وسـعود السـبيعي، وروبيرتو كتاالن، وطارق المغربي، وتولقا 
الحارثـي،  وفـارس  حلبـي،  ونبيـل  روب،  ورأفـت  تـورل، 
وعبـداهلل عبـداهلل، وأسـماء العومي، وأتاناتـو محمد عزيز، 
ونبيـل آل كبيش، وعبداهلل العتيبي، وشـاهد محمود، ورويل 
دو رامـوس، وهاشـم الرحيلـي، وحسـام العقيلـي، وهاشـم 
وعايـض  الحربـي،  وأيمـن  بازيـدان،  وإبراهيـم  الهاشـم، 
الشـمراني، وشـماس رحمـان، وشـادي الخطيـب، وحسـن 
محسـن، وغـرم اهلل الزهرانـي، ومحمـد الحبيـب، ورودريـك 

ألوفا.

م أتاناتو محمد عزيز عرًضا  قدَّ
عملًيا لمعدات فحص قدرة 

المولدات على االستمرار في 
العمل عند انخفاض الفلطية، 

التي تقيس قوة الشبكات 
الكهربائية عند انخفاض 

الفلطية. كما تم تكريم  36 
موظًفا لقاء إسهاماتهم 

م  االبتكارية في العمل، حيث قدَّ
عديد منهم عروًضا في الحفل 

الذي ُعقد، مؤخًرا، في مركز 
التبادل الفني بالظهران. 

تصوير: مصلح الخثعمي

3 آالف شـخص بالعجـز  إلـى إصابـة  سـنوًيا، باإلضافـة 
الجزئـي أو الكلـي. ثـم قـّدم فيصـل الصويـغ، مـن قسـم 
السـامة فـي  المـدارس الحكوميـة، عرًضـا عـن برامـج 
ن العـرض فكرة عن  مـدارس أرامكـو السـعودية، حيـث تضمَّ
مشـاريع أجهـزة اإلنـذار مـن الحريـق وأنظمـة السـامة فـي 
مـدارس أرامكـو السـعودية، باإلضافـة إلـى خطـط اإلخـاء 
فـي المـدارس، وبرامـج تدريـب العامليـن التابعيـن لقسـم 
المـدارس. كمـا شـارك جميـع المسـتهدفين وهـم 91 قائـًدا 
نـت عصًفـا ذهنًيـا  وقائـدة مدرسـة فـي ورشـة عمـل تضمَّ
لمقترحات تطوير برامج السـامة والصيانة في المدارس، 
وموقـع طلبـات الصيانـة اإللكترونـي، باإلضافـة لتطويـر 

الوسائل التعليمية بالمدارس.
وقـد اختُتـم اللقـاء بحـوار مفتـوح أجـاب خالـه سـلطان 
الشـعيفان، ورئيـس قسـم مبانـي المـدارس الحكوميـة فـي 
أرامكـو السـعودية، فـادي الشـهوان، ومـن وحـدة الهندسـة 
القـادة  أسـئلة  عـن  المزيـن،  فـواز  المشـروعات،  ودعـم 

ومقترحاتهم.
جدير بالذكر أن اللقاء حضره مساعد مدير عام التعليم 
للشـؤون المدرسـية، األسـتاذ فهـد الغفيلي، ومسـاعد مدير 
عام التعليم للخدمات المسـاندة، األسـتاذ سعيد الزهراني، 
ومديـر العاقـات واإلعـام فـي اإلدارة العامـة للتعليـم فـي 
المنطقـة الشـرقية، األسـتاذ سـعيد الباحـص، ومديـر إدارة 
التخطيط المدرسـي، األستاذ خالد أباحسين، ومدير إدارة 
النشـاط الطابـي، األسـتاذ حاتـم الغامـدي، إضافـة إلـى 

مديري ومديرات مكاتب التعليم في المنطقة الشرقية.

شهد اللقاء تفاعاًل كبيًرا، حيث شارك أكثر من 91 قائد مدرسة في ورش عمل تضمنت عصًفا 
ذهنّيا لمقترحات تطوير برامج الصيانة والسالمة في المدارس.

تصوير: عبداهلل الشمري

سلطان الشعيفان ُيلقي الكلمة 
االفتتاحية خالل اللقاء، 

متحدًثا فيها عن الدور الريادي 
ألرامكو السعودية في خدمة 

التعليم عبر بنائها 139 مدرسة 
حكومية في المنطقة.
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الخدمات الهندسية تطلق برنامج »تطوير املنسق البيئي«

مديرو ورؤساء مركز 
التدريب الصناعي 

يجتمعون ملناقشة الجودة

الظهــران - اختتمــت إدارة الخدمــات الهندســية، 
مؤخــًرا، الــدورة التجريبيــة لبرنامــج التطويــر األول مــن 
نوعــه، الــذي يســتهدف المنســقين البيئييــن فــي برنامــج 
تطويــر المنســق البيئــي 120، الــذي اســتمر لمــدة ثاثــة 

أسابيع.
التطويــر  قســم  مــع  بالشــراكة  البرنامــج  أُطلــق 
الهندســي المهنــي، وإدارة حمايــة البيئــة فــي أرامكــو 
الســعودية، وقــد ُطــّور بالكامــل مــن خــال المــوارد 
الداخليــة بعــد عمليــة التطويــر القويــة لمســار قســم 

التطوير الهندسي المهني.

تطوير البرنامج
عمــل قســم التطويــر الهندســي المهنــي بشــكل وثيــق مع 
إدارة حمايــة البيئــة مــن أجــل إعــداد الخبــرات التعليميــة 
التــي مــن شــأنها أن تحّســن كفــاءة وفاعليــة المنســقين 
ز ثقتهــم الوظيفيــة فــي األعمــال وأحيــاء  البيئييــن وتعــزِّ

السكن.
ويُعــد المنســقون البيئيــون خــط الدفــاع األول للشــركة 
فــي وظائــف التخطيــط واالمتثــال البيئــي، كمــا يعملــون 
بشــكل وثيــق مــع اختصاصييــن مــن إدارة حمايــة البيئــة 
ــة للشــركة وموافقتهــا لجميــع  ــة الكامل لضمــان الجاهزي
المعاييــر والمتطلبــات البيئيــة فــي الشــركة والمعاييــر 
المحليــة والعالميــة. ورعــى نائــب الرئيــس للخدمــات 
إطــاق  مهمــة  البيــز،  عبــداهلل  األســتاذ  الهندســية، 
البرنامــج، مشــيًرا إلــى الحاجــة إلــى موظفيــن أكفــاء 
لتنفيــذ االســتراتيجيات البيئيــة للشــركة. كمــا تحــدث 
عــن أهميــة المحافظــة علــى البيئــة بالنســبة ألرامكــو 

السعودية.
وقــال البيــز: »تنــصُّ أهــداف الشــركة علــى حمايــة 

بقيـق - تنـص مهمـة إدارة التدريـب الصناعـي على ما 
يلـي »نسـهل تقديـم الفـرص التدريبيـة والتعليميـة عاليـة 
لتلبيـة  العاملـة فـي أرامكـو السـعودية  للقـوى  الجـودة 

احتياجات الشركة«.
ولضمان إنجاز هذه المهمة والمحافظة على مسـتوى 
»الجـودة« فـي جميـع األعمـال اليوميـة، عقـد المديـرون 
األكاديميـون، والمشـرفون علـى مهـارات العمل فـي إدارة 
التدريب الصناعي اجتماًعا في مركز التدريب الصناعي 
فـي بقيـق، مؤخـًرا، ضمـن فعاليـات المنتـدى السـنوي 

للمديرين والرؤساء.
»تحسـين  شـعار  تحـت  السـنة  هـذه  المنتـدى  أقيـم 
الجـودة المسـتمر«، وحضـره ممثلـون عـن أقسـام إدارة 
التدريـب علـى أصـول السـامة والمتدرجـون فـي إدارة 

التدريب الصناعي. 

أهمية الجودة
خـال الكلمـة االفتتاحيـة، شـّدد مديـر إدارة التدريـب 
الصناعـي، األسـتاذ سـالم الشـهري، علـى أهميـة الجودة 
كجزء ال يتجزأ من جميع جوانب التدريب. وبصفة إدارة 
التدريـب الصناعي إدارة للخدمات، حّث الشـهري جميع 
المشـاركين علـى التواصـل مـع عمائهـم مـن اإلدارات 
إدارة  مـن  المحـّددة  وتوقعاتهـم  احتياجاتهـم  لمعرفـة 

القافلة األسبوعية 

أحمد سيد عبداملعطي

البيئــة والتزامهــا باالســتدامة البيئيــة والمحافظــة عليهــا، 
كمــا إن للمنســقين البيئييــن أهميــة كبــرى لضمــان وفائنــا 
بتعهداتنــا البيئيــة. وتحــرص إدارة الخدمــات الهندســية 
علــى االســتثمار فــي األشــخاص الذيــن يحققــون نتائــج 

سياسات حماية البيئة لدينا«.
ــل األســاس  ــات العم ــع مهم ــج جمي ــا يشــمل البرنام كم
للمنســقين البيئييــن فــي تنفيــذ البرامــج البيئيــة المختلفــة 
للشــركة عبــر المــواد التعليميــة المصممــة إلحــداث أكبــر 
أثــر علــى أداء العمل، حيث تمت تغطية تســعة تخصصات 
بيئيــة- لــكٍل منهــا برامــج وأعمــال وممارســات ُمثلــى، وكان 
التفاعــل المطلــوب مــن المنســقين البيئييــن الحاضريــن 
أحــد الجوانــب المهمــة فــي البرنامــج، وذلــك لتبــادل 
أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة مــع أقرانهــم 

في هذا المجال.
ــد البرنامــج،  ــة ورائ ــة البيئ ــر إدارة حماي وأعــرب مدي
ودعمــه  حماســه  عــن  عبدالحميــد،  عمــر  األســتاذ 
للتدريــب، باإلضافــة إلــى تقديــره لــإلدارات التــي أتاحت 
هــذه الفرصــة التطويريــة لمنســقيها البيئييــن. وأشــاد 
فــي  البيئييــن  المنســقين  دور  بأهميــة  عبدالحميــد 
متــه  ــز الــذي قدَّ الشــركة، مشــيًرا إلــى أن الدعــم المتمّي
الدوائــر الميدانيــة كان خيــر دليــل علــى التــزام الشــركة 

بالممارسات البيئية الفاعلة.

التقدير وإتاحة الفرص
أعــرب ســعد الرويشــد، وهــو منســق بيئــي رئيــس فــي 
معمــل الغــاز فــي شــدقم، عــن تقديــره للتطبيــق العملــي 

الذي تضمنه البرنامج.
وقــال: »لــم أتخيــل أننــا ســنكون قادريــن علــى أداء 
ــع مســؤولياتنا فــي كٍل مــن هــذه التخصصــات فــي  جمي
ــا ذلــك.  ــا فعلن ــة أســابيع فقــط، لكنن ــه ثاث برنامــج مدت
ويتيــح البرنامــج المجــال للمتطلبــات والمــوارد والمعايير 

التدريـب الصناعي، ومن ثّم مواءمة أعمالهم مع توقعات 
العماء.

وقال الشـهري: »يمّثل رضا عمائنا أداة تقييم سليمة 
التدريبيـة  أداء رئيـس فـي تقييـم خدماتنـا  أو مؤشـر 
ومنتجاتنـا«. وأضـاف قائـًا: »ينبغـي أن تكـون أعمالنـا 

مدفوعة باألهداف ومركزة على العماء«.

أربعة عروض 
قـّدم أربعـة متحدثيـن عروًضـا تتعلـق ببرامـج التدريب 
عالـي الجـودة، حيـث تحّدثـوا عـن أفكارهـم وتوصياتهـم 
بهـدف تحويـل تحديـات التدريـب المتطـورة إلـى فـرص 

للمعلمين والطاب على حد سواء.
ثـت معالـي الهويـدي، من قسـم التدريب على  كمـا تحدَّ
الحفـر وصيانـة اآلبـار، عـن تجاربهـا كمعلمـة ومدربـة. 
واستشهدت ببعض الماحظات التي تلقتها من مديرها 
السـابق إلظهـار أهميـة المرئيـات البنَّـاءة فـي بنـاء الثقـة 

وضمان الجودة في األداء.
بـدوره، قّدم فيليب ريف، من مركز التدريب الصناعي 
فـي الظهـران، عرًضـا حـول نظـام مراقبـة وتطويـر أداء 
المعلميـن والمدّربيـن الـذي ُطّبـق، مؤخـًرا، فـي إدارة 
التدريب الصناعي. وقال ريف: »أُعّد هذا النظام بهدف 
تقييـم أداء معلمـي ومدّربـي إدارة التدريـب الصناعـي 
بشـكل شـامل، وتعزيـز نقـاط قوتهـم، وتشـخيص نقـاط 

ضعفهم، وتقديم إجراءات وخطط تطويرية لهم«.

لــكل  والنمــاذج   والمســتندات  الممارســات  وأفضــل 
تنفيــذ  إلينــا، حيــث تتضمــن  المســندة  المســؤوليات 
واإلشــراف  واإلصــاح  لتســربات  ا عــن  الكشــف 
األنشــطة  اآلفــات. وصممــت  لمكافحــة  والتخطيــط 
الصفيــة لنقــل جزئيــة »كيفيــة التطبيــق العملــي« فــي 
وظائفنــا بطريقــة تائــم جميــع المشــاركين بالرغــم مــن 
الخلفيــات المتباينــة والمهمــات المختلفــة قليــًا بالنظــر 

إلى دائرتنا«.
وتحــدث قائــد مجموعــة البيئــة والطاقــة، والمنســق 
البيئــي الرئيــس فــي إدارة مصفــاة الريــاض، ســلمان 
مهــا البرنامــج  ــزة التــي يقدِّ الصرامــي، عــن الفرصــة المميَّ
للتواصــل وتبــادل أفضــل ممارســات المنســق البيئــي. 
وقــال: »أتــاح لــي البرنامــج فرصــة التفاعــل مــع مجموعــة 
متنوِّعــة مــن المنســقين البيئييــن في الشــركة ومثَّــل منصة 
ممتــازة لتبــادل أفضــل الممارســات. ولقــد لفــت انتباهــي 
اإلدارات  أداء  عــن  تشــاركناها  التــي  الخبــرات  ع  تنــوُّ
ــا  ــه وم ــا يطبقون ــم، وم ــي تواجهه ــات الت األخــرى والتحدي
ينجــح لديهــم. فعلــى ســبيل المثــال، تعلمــت مــن المنســق 
البيئــي فــي إدارة األعمــال البحرية-وهــو أحــد الزمــاء 
المشــاركين - كيــف تخطــط الدائــرة إلدارة ومراقبــة 
ــا أعــرف اآلن الشــخص المباشــر  انســكابات النفــط. وأن
لاتصــال بــه واإلجــراء المناســب المتبــع في حالــة حدوثه 

في إدارة مصفاة الرياض«.
وفــي ختــام البرنامــج، قــال رئيــس قســم التطويــر 
الهندســي المهنــي، عبداإللــه الشــهري: »يفخــر قســم 
التطويــر الهندســي المهنــي بمشــاركته فــي مثــل هــذا 
البرنامــج المهــم  فــي الشــركة، والــذي ســيكون لــه تأثيــر 
كبيــر علــى األعمــال. وبالنســبة لكــم أيهــا المنســقون 
البيئيــون، فقــد أنهيتــم الجــزء األســهل، وبقي لكــم الجزء 
ــودون  ــا تع ــل عندم ــن األســبوع المقب ــداًء م ــب ابت األصع
ــر  ــة وأكث ــم بأســاليب مختلف ــم ألداء أعمالك ــى إداراتك إل

كفاءة وفاعلية وسامة«.

مـن جانبه، أكد أحمد عبدالمعطي من مركز التدريب 
الصناعـي فـي بقيق، خال عـرض بعنوان »أبلغ رسـالتك 
بوضـوح« علـى أهمية التواصل الفاعل فـي األعمال. كما 
قـّدم مجموعـة نصائـح وخطـوات لضمـان فهـم الرسـائل 
التـي يبعثهـا المرسـل وإحداثهـا التأثيـر المطلـوب علـى 

المتلقي.
أمـا المتحـدث األخيـر كان تومـاس ألـن هينـان، مـن 
فريـق تحسـين الجـودة فـي إدارة التدريـب الصناعـي، إذ 
تنـاول مجـاالت عديدة فـي التدريب تحظى فيهـا الجودة 
باألولويـة، حيـث قـال: »لتحصـل علـى منتجـات عاليـة 
الجـودة، يجب أن تتقيد جميع خطـوات األعمال بمعايير 

عالية الجودة«.

حلقة نقاش
وبهـدف إشـراك جميـع الحاضريـن فـي حـوار أعمـال 

أكد عبداهلل البيز، أن البرنامج سيساعد على ضمان وفاء 
الشركة بتعهداتها البيئية.

إبراهيم عطية يجيب عن سؤال ُطرح خالل حلقة النقاش، بينما يستمع إليه زمياله سامي الغامدي ومحمد الشويخات، في 
ثوا  المنتدى السنوي للمديرين والرؤساء في إدارة التدريب الصناعي في منطقة بقيق، حيث أجابوا عن أسئلة المشاركين وتحدَّ

عن تجاربهم في الشركة، خاصة في مجال التدريب.

تصوير: حسن المبارك

مثمـر، اختتـم المنتـدى بعقـد حلقـة نقـاش طـرح فيهـا 
معظـم المشـاركين أسـئلة حـول مفهـوم الجـودة وكيـف 

يُترجم إلى إجراءات ملموسة في مجال التدريب.
التدريـب  مركـز  فـي  أقسـام  رؤسـاء  ثاثـة  وأجـاب 
ومحمـد  عطيـة،  عبـداهلل  إبراهيـم  وهـم  الصناعـي، 
الحضـور،  الغامـدي، عـن أسـئلة  الشـويخات وسـامي 
وتحـّدث الثاثـة عـن تجاربهـم فـي الشـركة عموًمـا وعـن 
التدريـب خصوًصـا. وكانـت الحلقـة بمثابة منصـة نقاش 
ودِّي، حيث شـجعت كًا من الجيل القديم والجديد على 

تبادل األفكار لخدمة الشركة ككل.
وفـي الختـام غـادر المشـاركون المنتـدى وفـي جعبتهم 
كثيـًرا مـن األفـكار والتوصيـات العمليـة العتمادهـا فـي 
أعمالهـم التدريبيـة. كمـا وضعـت اللجنـة المشـرفة علـى 
المنتـدى خطـة عمـل لترجمـة التوصيـات إلـى إجـراءات 
عمليـة لتنفيذها في إدارة التدريـب الصناعي في أوقات 

محددة جيًدا.

وأشــار إلــى تطبيــق األعمــال فــي البرنامــج، حيــث 
يُتوقــع مــن المشــاركين نقــل المهــارات المكتســبة إلــى  
وظائفهــم. وســيوضح تطبيــق األعمــال التحســينات فــي 
أداء الموظفيــن، وكيــف أثــرت المهــارات المكتســبة فــي 
البرنامــج علــى الطريقــة التــي يــؤدون فيهــا مهمــات 
ــا تتضــح قيمــة البرنامــج بالنســبة لقســم  أعمالهــم. فهن

التطوير الهندسي المهني.
وبرنامًجـا  دورًة   160 مـن  أكثـر  القسـم  يقـّدم  كمـا 
هندسـًيا فنًيـا للمهندسـين والمتخّصصيـن فـي المرافـق 
السـطحية. ولمزيـد مـن المعلومـات حـول هـذا البرنامج 
أو أي دورة تدريبية في قسم التطوير الهندسي المهني، 

يمكنك الرجوع إلى موقع شارك الخاص بالقسم.
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أرامكو السعودية تستضيف مركز املعلومات الوطني

تدشين برنامج الخطابة في مركز إكسبك لألبحاث 
مة املتقدِّ

الظهـران - تماشـًيا مـع أهـداف أرامكـو السـعودية فـي 
التعـاون مـع الجهـات الحكوميـة ومؤسسـات البنيـة التحتيـة 
المعلومـات،  أمـن  إدارة  اسـتضافت  الحيويـة،  الوطنيـة  
مهم مدير  مؤخـًرا، وفـًدا من مركز المعلومات الوطني، يتقدَّ
إدارة المخاطر في مركز المعلومات الوطني، األسـتاذ وليد 
الفهيد، لتعزيز  إمكانات األمن السيبراني الوطنية، ويسعى 
مركـز المعلومـات الوطني جاهًدا إلى توفير منصات رقمية 

وطنية ذكية، ومستدامة، وآمنة للمملكة العربية السعودية.
كمـا التقـى وفـد مـن إدارة المركـز وعـدد مـن الموظفيـن 
كبيـر مسـؤولي أمـن المعلومـات فـي أرامكـو السـعودية، 

األسـتاذ عبدالرحمن المعيقل، وذلـك برفقة أعضاء آخرين القافلة األسبوعية 
مـن إدارة أمـن المعلومـات وأهـم الخبراء المختصيـن. وكان 
الهـدف مـن اللقـاء هـو مشـاركة أفضـل ممارسـات وخبرات 
األمـن السـيبراني فـي أرامكـو السـعودية فـي إطـار الجهـود 
إلـى تعزيـز اسـتراتيجية األمـن السـيبراني فـي  الراميـة 

المملكة وتطوير إمكاناتها.

التواصل من أجل التعاون
ـب المعيقـل بالوفـد قائـًا: »تتشـرف أرامكـو  وقـد رحَّ
السـعودية باسـتضافة مركز المعلومات الوطنـي، فهذا جزء 
مـن اسـتراتيجيتنا العالميـة لأمن السـيبراني فـي التواصل 

مة. في مركز إكسبك لأبحاث المتقدِّ
أبــو الســعود: »يُشــّدد البرنامــج علــى  وقالــت لمــى 
أهميــة المشــاركة الفاعلــة والتطبيــق فــي بيئــة تتســم 
بالتعلـّـم عبــر الممارســة، وتمثــل تقييمــات الزمــاء عوامــل 
محفــزة للمشــاركين، ونتلقــى التعليــم والتشــجيع لبنــاء 
أفكارنــا بوضــوح، والتعبيــر عــن مواقفنــا باحتــرام ووضــوح 

لتحقيق أفضل النتائج«.

سلوكيات القيادة الخمس
يركــز البرنامــج باإلضافــة إلــى فــن الخطابــة علــى 
ــادة الخمــس  ــق ســلوكيات القي ــواء والتواصــل لتحقي االحت
المعتمــدة فــي لقــاءات الخطابــة، مــن خــال الســماح 
للمشــاركين متعــددي الجنســيات بالتعبيــر عــن أنفســهم 
ــداع  ــد مــن التعــاون واإلب ــى مزي ــؤدي إل وثقافاتهــم، ممــا ي

بين التخصصات على المدى الطويل.
ويــؤدي المشــاركون ثاثــة أدوار رئيســة خــال لقــاءات 
البرنامــج تتمثــل فــي المنظميــن والموظفيــن والمتحدثيــن، 
حيــث يتعلــم المنظمــون مهــارات القيــادة وكيفيــة التجهيــز 
إلنجــاح اللقــاء، وهــم مســؤولون عــن توزيــع األدوار فــي 
اللقــاء وإرســال الدعــوات وتولــي المهمــات اللوجســتية. 
ــة مــن  ــة االســتماع بفاعلي ــون فيتعلمــون كيفي ــا الموظف أم
خــال أداء أدوار مختلفــة )مثــل دور ضبــط مــدة الخطبــة، 
وحســاب عــدد حــاالت التلكــؤ، والهمهمة وعــدد األصوات، 
والمدقــق اللغــوي، ورئيــس الخطــب االرتجاليــة، والمقّيم(. 
والخطــب  المرتجلــة  الخطــب  المتحدثــون  يُلقــي  كمــا 

المعدة مسبًقا مع تقدمهم في البرنامج.
وقالــت أبــرار العبــاد: »بصفتــي رئيســًة لنــادي نيــو 
ديســكفري توستماســترز، اكتشــفت مــن خــال البرنامــج 
ــم بعــض المشــورات  ــي لتقدي ــي أهلتن ــرة الت ــة الكبي القيم
ــن  ــك يجمــع بي ــث إن ذل ــي، حي ــة إلدارت المتعلقــة بالخطاب
ممارســة القيــادة والتواصــل. وتُســهم هــذه المهــارات فــي 
ــا مــن خــال اســتهداف  تطويــر المهنييــن الشــباب إيجابًي
وبنــاء ســلوكيات القيــادة الخمســة المعتمــدة فــي لقــاءات 
الخطابــة، المتمثلــة فــي الكفــاءة، والثقــة، والشــجاعة، 

والتواصل، والنزاهة«.

والتعاون مع  الجهات الحكومية لتبادل المعرفة والخبرات، 
وتمثـل هـذه فرصـة ممتـازة للتعـاون ودعـم أهـداف التنميـة 

واالزدهار في المملكة العربية السعودية«.
وضمـت دورة تبـادل المعرفـة مختصيـن مـن إدارة أمـن 
المعلومـات و تقنيـة المعلومـات والتدقيـق الداخلـي واإلدارة 
موا العروض ويسـروا المناقشـات حول  القانونيـة، الذين قدَّ
السـعودية،  أرامكـو  فـي  السـيبراني  األمـن  اسـتراتيجية 
ونمـوذج التشـغيل وإدارة المخاطـر، باإلضافـة إلـى سلسـلة 
اإلمـداد وبرنامج الجهات الخارجيـة وإدارة مواطن الضعف 

وموضوعات أخرى.
وخـال الجلسـة، اسـتعرض مسـؤولو أرامكـو السـعودية 
فـي  ومعارفهـم  بخبراتهـم  المجتمعيـن  شـاركوا  الذيـن 

المجاالت المتداخلة ذات العاقة باألمن السيبراني.
أمـن  كبيـر مسـؤولي  إلـى  بالشـكر  الفهيـد  ـه  توجَّ كمـا 
المعلومـات، قائـًا: »إن أرامكـو السـعودية شـركة ناجحـة 
ومتمّيـزة، ونحـن نسـتعين فـي مركـز المعلومـات الوطنـي 
بخبـرات أرامكو السـعودية كونهـا األفضل في هـذا المجال 
لننهل منها، بحكم أن المركز في خضم عملية إعادة تنظيم 
مسـتمرة، ويـدرك مختصـو األمـن أهميـة التعـاون وتبـادل 
المعلومـات، ونتطلـع إلى نجـاح التعاون بين المركـز وأرامكو 
السـعودية، كمـا نشـكركم مـرة أخـرى علـى ُحسـن ضيافتكم 

واهتمامكم بعقد هذا اللقاء«.
والجديـر بالذكر أن أرامكو السـعودية ستسـتمر بالتعاون 
مـع مركـز المعلومـات الوطنـي لقيـاس الممارسـات الحاليـة 

في محاولة لتحقيق التمّيز في مجال األمن السيبراني.

دور مجموعة اإلرشاد
ُعين أربعة مرشـدين لبرنامج فن الخطابة وهم: مهدي 
أبـو علـي، مـن تقنيـة الجيولوجيـا، وفـرود هيفينـغ، مـن 
تقنيـة اإلنتـاج، وعبيـر العليـان ومحمود أبوغبـن، من تقنية 
توجيـه  فـي  المرشـدين  هـؤالء  دور  ويتمثـل  الحفـر. 
المشـاركين عبـر تقديـم ماحظـات بنَّـاءة لتحسـين لغـة 
الجسـد والصـوت واسـتخدامهم للمنبـر. وقـال هيفينـغ: 
»كمرشـد، أبحـث عـن القصـة التي تُحكـى، فمـن المهم أن 
مـه،  تكـون للمتحـدث أفـكار وخطـة واضحـة حـول مـا يقدِّ
ـز علـى  المعلومـات غيـر الضروريـة، ويركِّ وأن يسـتبعد 
الرسـالة التـي يوجههـا«. وأنجـز المرشـدون تقييًمـا أولًيـا 
للمشـاركين. وُحـددت مكامـن القـوة والضعـف الواضحـة 
لـكٍل واحـد مـن المشـاركين بغـرض التركيـز عليهـا خـال 

البرنامج.
باإلضافـة إلـى ذلـك، فإنـه يتـم دعـوة ضيـف مميَّـز إلـى 
لقـاءات برنامـج فـن الخطابـة األسـبوعية لتقديـم أفـكار 
فريـدة ونصائـح قيمـة تسـاعد المتحدثيـن الشـباب علـى 
تحسـين مهاراتهـم. وتتحـد الجهـود إلشـراك مجموعـة 
واسـعة مـن الخبـراء فـي جميـع أنحـاء الشـركة، بمـا فـي 
ذلـك إدارة تقييـم مـوارد التنقيـب، وإدارة وصـف ومحـاكاة 
المكامـن، وإدارة أعمـال شـبكة كمبيوتر التنقيب وهندسـة 
البتـرول، باإلضافـة إلى إدارة هندسـة التنقيـب وحفر آبار 
ة  ر ا د إ و  ، ر آلبـا ا نـة  صيا هندسـة  ة  ر ا د إ و يـت،  لز ا
خدمات أحياء السـكن، وإدارة المـوارد غيـر التقليديـة. 
ولكل ضيف أسـلوب مختلف يقّدمه للباحثين الشـباب في 
إتقـان  كيفيـة  مـة حـول  المتقدِّ إكسـبك لأبحـاث  مركـز 
تبـادل النظرات ووضعية الجسـد وحركة األيدي والصوت 

والنبرة واستخدام المنبر وتركيب الخطبة.
مـة،  وقـال مديـر إدارة مركـز إكسـبك لأبحـاث المتقدِّ
األسـتاذ علـي المشـاري: »التحـدث أمـام الجمهـور هـو 
مجموعـة مـن المهارات التي تـزداد أهمية. ويقّدم شـبابنا 
المهنيـون أبحاثهـم فـي المؤتمـرات الدوليـة أو يشـاركون 
فـي ورش العمـل أو يترأسـونها أو يتفاعلـون يومًيـا مـع 
لتقديـم  فرًصـا  المركـز  م  يقـدِّ كمـا  الشـأن.  أصحـاب 
العروض واإللقاء في جلسـات تبادل المعرفة واجتماعات 
اإلدارة كجـزء مـن التوسـع فـي برنامجنا لتطويـر الباحثين 

الشباب«.

عبدالرحمن المعيقل وممثلو مركز المعلومات الوطني 
وأعضاء من إدارة أمن المعلومات في أرامكو السعودية خالل 

أحد العروض التي تناولت أفضل ممارسات وخبرات األمن 
السيبراني في الشركة.

تصوير: حاتم عويضة

لمى أبو السعود، رئيسة اللقاء، تدير جلسة فن الخطابة 
م المتحدثين وذلك ضمن اللقاء األول لنادي الخطابة  وتقدِّ

مة. في مركز إكسبك لألبحاث المتقدِّ

تصوير: أحمد العيتاني

مــة  ــق مركــز إكســبك لأبحــاث المتقدِّ الظهــران - أطل
ــة، وهــو اآلن جــزء مــن  ــًدا فــي فــن الخطاب ــا جدي برنامًج
برنامــج الباحثيــن الشــباب، برعايــة جمعيــة الخطابــة 
لتعلــم  الشــباب  للمهنييــن  فرصــة  لتقديــم  الدوليــة، 
ــة وأســاليب ممارســتها.  ويحصــل  ــن الخطاب أساســات ف
المشــاركون علــى شــهادة رســمية مــن جمعيــة الخطابــة 

الدولية عقب اجتياز البرنامج.
ترعــى لجنــة الباحثيــن الشــباب فــي مركــز إكســبك 
مــة البرنامــج الجديــد، حيــث يتــم تنظيــم  لأبحــاث المتقدِّ
عديــد مــن األنشــطة لضمــان تحقيــق أهــداف برنامــج 
الباحثيــن الشــباب. ويمتــد برنامــج فــن الخطابــة لمــدة 16 
أســبوًعا حيــث يلتقــي المشــاركون أســبوعًيا لممارســة 
مهاراتهــم فــي حلقــات خاصــة بفــن التواصــل. وســوف 
ــذ البرنامــج علــى مراحــل، لكــي يتــم اســتيعاب جميــع  يُنّف
المهنييــن الشــباب فــي اإلدارة. ويديــر أول مرحلــة مــن 
ديســكفري  نيــو  نــادي  رئيســة  مــن  كلٌّ  مــج  لبرنا ا
توستماســترز، وعضــو لجنــة الباحثيــن الشــباب، أبــرار 
العّبــاد، ولمــى أبــو الســعود، الجيولوجيــة فــي قســم تقنيــة 
مــة.  الجيولوجيــا فــي مركــز إكســبك لأبحــاث المتقدِّ
ويتألــف البرنامــج مــن 25 باحًثــا شــاًبا مــن أقســام مختلفة 

القافلة األسبوعية 
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أرامكو السعودية توّقع مذكرة تفاهم لتعاون 
استراتيجي مع جامعة لومونوسوف الروسية

إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع تحقق 
تأهياًل متقّدما في إدارة السالمة وسالمة األصول

الظهــران - وّقعــت أرامكــو الســعودية لتقنيــة التنقيب 
واإلنتــاج، إحــدى شــركات أرامكــو الســعودية، مذكــرة 
تفاهــم مــع جامعــة لومونوســوف موســكو الحكوميــة 
الروســية، فــي 18 ذو الحجــة 1439هـــ )29 أغســطس 
2018م(، بهــدف تعزيــز التعــاون فــي مجــال األبحــاث 
المشــتركة، وخاصــة استكشــاف أحــدث االبتــكارات في 
مجــال التنقيــب عــن النفــط الخــام والغــاز، علــى أن 

ينصب التركيز على تقنيات التنقيب واإلنتاج.
وينفــذ الطرفــان، بموجــب المذكــرة، برامج ومشــاريع 
مة جديــدة واســتخدامها  تهــدف إلــى تطويــر مــواد متقدِّ
فــي قطــاع النفــط الخــام والغــاز، إلــى جانــب تطويــر 
طــرق وأســاليب لجمــع البيانــات مــن المكامــن وحقــول 
ــا. كمــا  ــا وإعــداد نمــاذج حاســوبية له النفــط، وتحليله
ســيعمل الطرفــان علــى إنشــاء مختبــرات مشــتركة، 

وعقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات.
النائــب  قــال  المذكــرة،  تعليقــه علــى هــذه  وفــي 
األعلــى للرئيــس للتنقيــب واإلنتــاج، األســتاذ محمــد  
يحيــى القحطانــي: » ترحــب أرامكــو الســعودية بهــذا 
التعــاون مــع جامعــة موســكو الحكوميــة؛ المؤسســة 

ينبــع - فــي إطــار ســعي إدارة تجزئــة ســوائل الغــاز 
ــة  ــا والرغب ــان اســتدامة خبراته ــع لضم ــي ينب ــي ف الطبيع
باالرتقــاء بمســتواها، أعلنــت مؤخــًرا عــن تعاونهــا مــع 
أكاديميــة إدارة األصــول فــي المملكــة المّتحــدة، وشــمل 
التعــاون كذلــك قســم التدريــب فــي منطقــة ينبــع، وقســم 
تطويــر المــوارد البشــرية، الُممّثــل بوحــدة التدريــب فــي 

إدارة التكرير المحلي وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي. 
وفــي هــذا الصــدد، نّظمــت اإلدارة بالتعــاون مــع معهــد 
ينبــع الفنــي التابــع للهيئــة الملكيــة دورة تدريبيــة اســتمرت 
أســبوًعا، تبعهــا عقــد امتحــان للحصــول علــى الشــهادة 
العالميــة لمعهــد إدارة األصــول، وشــارك فيهــا 16 موّظًفــا 
ومهنًيــا مكلّفيــن بمتابعــة ســامة األصــول وإدارة الســامة 
فــي إدارة تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي، وعــدد مــن 
أعضــاء مجموعــة نظــام إدارة ســامة األصــول التابعــة 
إلدارة الخدمــات االستشــارية. وحصــل المشــاركون علــى 
الشــهادة وفــق المواصفــات المتاحــة للعامــة الصــادرة عــن 
55:2008، وشــهادة  رقــم  البريطانــي  المعاييــر  معهــد 

اآليزو رقم 55000:2014 المعنية بإدارة األصول.
وأســفر هــذا التعــاون كذلــك عــن اختيــار معهــد ينبــع 
الفنــي ليكــون مقــًرا لعقــد اختبــارات معهــد إدارة األصــول 
والحصــول علــى الشــهادات التــي يمنحهــا، بمــا فــي ذلــك 

شهادات الدبلوم، في منطقة ينبع الصناعية.

شهادة إدارة سالمة األعمال
وإلــى جانــب ذلــك، فقــد شــرعت اإلدارة فــي تنفيــذ 
خطتهــا الراميــة لحصــول موظفيهــا علــى شــهادات فــي 
إدارة ســامة األعمــال؛ حيــث حصــل ثاثــة موظفيــن مــن 
بالســامة وأداء  التشــغيلي، وااللتــزام  التمّيــز  أقســام 
األصــول، وإدارة الســامة علــى هــذه الشــهادات مــن 
مجلــس االختبــارات الوطنــي للســامة والصحــة المهنيــة. 
وتغطــي هــذه الشــهادات مجــاالت منــع وقــوع الحــوادث 
الكبيــرة فــي المنشــآت الصناعيــة أو الحــد مــن آثارها في 

حال وقوعها.
ويُعــّد الحصــول علــى هــذه الشــهادات الدوليــة الجديدة 

القافلة األسبوعية 

ياسر املولد

التــي تمتــاز بتاريخهــا العريــق ومكانتهــا األكاديميــة 
المرموقــة، خاصــة فــي تخصصــات التنقيــب واإلنتــاج 

مة«. المتقدِّ
وأضــاف القحطانــي »يُعــد التعــاون بيــن الشــركات 
والقطــاع  النفطيــة  الصناعــة  قطــاع  فــي  العاملــة 
األكاديمــي أمــًرا جوهرًيــا فــي ســبيل إيجــاد حلــول 
ــات  ــج التحدي ــات المجتمعــات، وتعال ــي أولوي ــة تلّب فاعل
التــي تواجههــا، خاصــة فــي هــذه الفتــرة التــي تمتــاز 

بالتطور المتسارع في مجال التقنية واالبتكار«.
مــن جهتــه قــال نائــب عميــد جامعــة لومونوســوف 
الحكوميــة فــي موســكو، الســيد أنــدري فيديانيــن: 
فــي  واســعة  بخبــرة  لومونوســوف  جامعــة  »تتمتــع 
الجيوفيزيــاء  مجــاالت  فــي  األساســية  األبحــاث 
ــات  ــل البيان ــة، وتحلي ــاء، والنمذجــة الرقمي والجيوكيمي
الضخمــة، وسيُســهم التعــاون مــع أرامكــو الســعودية في 
إلــى ابتــكارات  تنفيــذ األفــكار النظريــة وتطويرهــا 
عمليــة«، مضيًفــا »إن الجامعــة ترحــب بالتقــدم الُمحــرز 
فــي الشــراكة مــع أرامكــو الســعودية، أكبــر شــركة 
متكاملــة للنفــط والغــاز فــي العالــم، ونؤمــن بــأن توقيــع 
ــاون  ــدة للتع مذكــرة التفاهــم هــذه ســيعطي دفعــة جدي

بين الطرفين«.

ــّزز مــن  ــا فــي أرامكــو الســعودية، كمــا أنــه يُع إنجــاًزا مهًم
توافــق إجــراءات إدارة الســامة وســامة األصــول فــي 

اإلدارة مع المعايير العالمية.

خّطة تقوم على أربعة استراتيجيات
مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا اإلنجــاز الــذي حققتــه 
اإلدارة فــي مجــال التدريــب والحصــول على الشــهادات ما 
ــدف  ــن خطــة أشــمل ته ــو إال اســتراتيجية واحــدة ضم ه
اإلدارة مــن خالهــا إلــى تعزيــز مســتوى إدارة الســامة 
نهايــة  فــي  ســيؤدي  الــذي  األمــر  األصــول،  وســامة 

المطاف إلى االرتقاء بمستوى التمّيز التشغيلي فيها.
وتشمل االستراتيجيات الثاثة األخرى ما يلي:

•  تعزيــز إدارة الســالمة وســامة األصــول مــن خــال 
إيجــاد فريــق أُنيــط بــه تحقيــق التــآزر بيــن كافــة برامــج 
إلــى  المخاطــر وســامة األصــول وإدارة الســامة، 
ــن نظــام إدارة ســامة  ــة التنســيق بي ــج عملي جانــب دم
األصــول وإدارة ســامة األعمــال وإعــداد التقاريــر 
ــى شــهادة  ــى الحصــول عل بشــأنهما. وينطــوي هــذا عل
إدارة األصــول آيــزو 55001، الــذي يحــدث للمــرة األولــى 

في أرامكو السعودية.
•  نشــر الوعــي حــول ســامة األصــول والســامة، الــذي 
ـب إيجــاد فريــق ينصــب تركيــزه واهتمامــه علــى  يتطلَـّ
أهميــة إدارة ســامة األصــول والســامة، وتســليط 
الضــوء علــى المســؤوليات مــن خــال إلــزام الموظفيــن 
بالمشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة الخاصــة بنظــام 
إدارة ســامة األصــول، وإدارة ســامة األعمــال، وخطــة 
التعلــم  ودورات  الطــوارئ،  حــاالت  فــي  االســتجابة 

اإللكتروني األخرى ذات العاقة.
•  إظهــار التمّيــز فــي ســامة األصــول وإدارة الســامة من 
خــال تبــادل المعرفــة وإجــراء مقارنــات معياريــة حيــال 
المســائل ذات الصلــة ســواء داخــل الشــركة أو خارجهــا. 
ــل عــن كثــب مــع  ــة الذكــر العم وتشــمل اإلجــراءات آنف
إدارة الخدمــات االستشــارية مــن أجــل تجربــة لوحــة 
أداء نظــم إدارة ســامة األصــول فــي مركــز الحلــول 
الهندســية، الــذي عمــل بدوره علــى إعــداد اإلدارة لتقوم 
إدارة التمّيــز التشــغيلي فــي الشــركة بترشــيحها لجائــزة 

الملك عبدالعزيز للجودة.

قصص نجاح
إن نجــاح اإلدارة فــي مجــال ســامة األصــول وإدارة 
ــز،  ــق التمّي ــدؤوب لتحقي الســامة مســتمد مــن ســعيها ال
الــذي تجلــى علــى مســتوى الشــركة مــن خــال عديــد مــن 

البرامج، التي من بينها على سبيل المثال ال الحصر:
ء مرتبــة اإلدارة األفضــل أداًء فــي الشــركة خــال  •  تبــوٌّ
عــام 2017م عــن كافــة أعمــال التمّيــز التشــغيلي بموجــب 

البند الرابع، وهو إدارة األصول.
•  الحصــول علــى أعلــى نتيجــة لعاميــن متتالييــن فــي 
ــه فــي  ــدئ العمــل ب ــآكل، الــذي بُ تقييــم مؤشــر إدارة الت

عام 2016م.
•  الحلــول فــي الفئــة األولــى لخمســة أعــوام متتاليــة فــي 

مؤشر أداء التفتيش على المعامل.
•  عــدم حــدوث أي تأخــر فــي اختبــارات صّمامــات األمــان 
مــدى عشــرة  علــى  الضغــط  لتخفيــف  المســتخدمة 

أعوام متتالية.
•  تبــوُّء مكانــة المرفــق األكثــر تحســًنا فــي مجــال الصيانــة 
خــال التقييــم الُمقــارن الــذي نفذتــه إدارة خدمــات 

الصيانة، والفوز بجائزة الرئيس للتمّيز لعام 2018م.

صورة جماعية لموظفي إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع الحاصلين على شهادة معهد إدارة األصول، بعد تسلمهم 
الشهادات من ناظر قسم الهندسة في اإلدارة، علي الزحمي ومن ممثل أكاديمية إدارة األصول في المملكة المتحدة.

ــذ نظــام إدارة ســامة  ــة لتنفي ــادرات نموذجي ــم مب •  تقدي
ــو التوعــوي الــذي نُشــر  األصــول، بمــا فــي ذلــك الفيدي
ــادل  ــى موقــع تب ــع للشــركة وعل ــى موقــع شــاهد التاب عل
المعرفــة الخــاص بهــذا النظــام، والــذي يُشــجع تطبيقــه 
فــي جميــع إدارات الشــركة. كمــا أشــاد مجلــس إدارة 

المعرفة في الشركة بهذه المبادرة.

ضمان استدامة التمّيز والنجاح
كان حصــول إدارة تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي علــى 
أفضــل الشــهادات العالميــة، وجهودهــا الدؤوبــة إلنجــاز 
تحقيــق  لــي  لتا با و  ، قعــة لمتو ا لرئيســة  ا حــل  ا لمر ا
إلــى تعزيــز ســامة  االســتراتيجيات األربعــة الراميــة 
األصــول وإدارة الســامة فيهــا، تجســيًدا اللتزام مســؤولي 
اإلدارة لتحقيــق التمّيــز بصــرف النظــر عــن التحديــات، 

خاصة وأن التمّيز رحلة مستمرة.
وُستســاعد هــذه اإلرادة والتفانــي اإلدارة علــى تحقيــق 
رؤيتهــا بــأن تصبــح »مرفــق تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي 
األبــرز بحلــول 2020م، التــي يُشــار إليهــا بالبنــان لتمّيزهــا 
فــي مجــال الســامة والتمّيــز التشــغيلي«. وتتماشــى هــذه 
الرؤيــة مــع رؤيــة أرامكــو الســعودية فــي أن تصبــح شــركة 

الطاقة والكيميائيات المتكاملة األبرز في العالم.

مة في أرامكو السعودية، األستاذ علي المشاري، خالل مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم مع  مدير مركز إكسبك لألبحاث المتقدِّ
رئيس جامعة لومونوسوف الحكومية في موسكو، السيد فيكتور سادوفنيتشي.

ِّ
ً
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إعداد: فريق التحريرالسالمة الوقائية

سالمتك

السالمة في 
املدارس 
ومرافقها

الســامة هــي مســؤولية كل فــرد فــي هــذه 
تتضاعــف  المســؤولية  هــذه  ولكــن  الحيــاة، 
عندمــا يتعلــق األمــر بســامة أطفالنــا، خاصــًة 
فــي أماكــن تجمعهــم، وحيــن يغلب عددهــم على 
عــدد البالغيــن مــن حولهــم، كالمــدارس علــى 
ســبيل المثــال. إن توفيــر شــروط الســامة فــي 
المــدراس يُعــد مــن أهــم األمــور التــي يجــب أن 
يحــرص عليهــا األهــل والقائمــون علــى العمليــة 
التعليميــة، وذلــك اليكــون فقــط بالتأكــد مــن 
ســامة المبانــي والمرافــق التعليميــة، ولكــن 
بنشــر ثقافــة الســامة أيًضــا بيــن األطفــال، 
التعليــم واإلشــراف، وكافــة شــرائح  وطاقــم 
المجتمــع، وخاصــة فــي المناطــق والحــارات 

السكنية التي تحيط بالمباني الدراسية.
الســامة  بتعليمــات  التقيــد  المهــم  ومــن 
والعمــل علــى تنفيذهــا بــدًءا مــن المنــزل، وحتى 
الــى المدرســة، والمســاعدة علــى  الوصــول 
الفرديــة  الجهــود  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق 

والجماعية، ومن هذه التعليمات:
• توفيــر طفايــات الحريــق فــي كل مرافــق 

المدرسة.
• التقيــد بتعليمــات الســامة فــي المبانــي 
والمختبــرات والحــذر مــن اســتخدام المــواد 
دون  المختبــرات  فــي  واألدوات  الكيميائيــة 

إشراف.
• التعــرف علــى مخــارج الطــوارئ والتذكيــر 

بها دائًما.
• التعــرف علــى نقــاط التجمــع فــي الحــاالت 

الطارئة والتدريب عليها بين حين وآخر.
الصحيــح  االســتخدام  علــى  التعــرف   •

لمعدات اإلطفاء في حال الضرورة.
• التدريب على اإلسعافات األولية.

• التذكيــر بعــدم التدافــع والتزاحــم عنــد 
االنصراف واالبتعاد عن الخطر.

للمدرســين  يبيــة  تدر مــج  برا تقديــم   •
والطاب على استخدام وسائل السامة.

عــن  مســؤول  خــاص  طاقــم  تحديــد   •
السامة في المدارس.

وختاًمــا، لنتذكــر أن اتبــاع إجــراءات األمــن 
وتطبيقهــا والتذكيــر بهــا هــي الوقايــة الحقيقــة 
وخــط الدفــاع األول لأهــل وإلدارة المدرســة 

من حصول الحوادث.

التــــي يجـــب  الســـــــالمة  س: ماهي معايــــــير 
اتباعها عند ركوب الحافالت المدرسية، 
سواء عند انتظارها أم أثناء ركوبها أم 

مغادرتها؟
ج: يجـــب أن نعلـــم أن هنـــاك قواعـــد 
وشـــروط مهمة يجـــب اتباعهـــا عند ركوب 
الحافـــات المدرســـية، نظـــًرا لمـــا يمكن أن 
يُســـببه التدافـــع والزحـــام مـــن إصابـــات لأطفال 
الصغار الذيـــن يرتـــادون الحافلة في بعـــض األحيان 
مع طـــاب أكبر منهم ســـًنا، لـــذا يجب اتبـــاع ما يلي 

لضمان السامة:

أوًل: عند انتظار الحافلة المدرسية: 
• حـــاول الوصول إلى نقطـــة وقـــوف الحافلة قبل 

د لوصولها. خمس دقائق من الوقت المحدَّ

• االنتظار عند نقطة وقوف الحافات.
• قـــم بتجهيـــز بطاقـــة صعـــود الحافلـــة إلبرازها 

للسائق.
• قـــف للـــوراء عنـــد اقتـــراب الحافلـــة مـــن نقطة 

التوقف.
• تـــوخَّ العنايـــة والحـــذر عنـــد صعـــود الحافلة مع  

مراعاة عدم االندفاع.

ثانًيا: داخل الحافلة المدرسية: 
• ابحث عن مقعد للجلوس.

• قم بربط حزام المقعد في جميع األوقات.
• ابَق جالًسا طيلة الرحلة.

• ال تضـــع الحقائـــب فـــي الممـــرات أو المخـــارج 
وعلـــى المقاعد، بـــل ضعها فـــي المـــكان المخصص 

لها. 
ارتبـــاك  أي  تســـبب  لكيـــا  اإلزعـــاج  تجنـــب   •

للسائق.

ثالًثا: مغادرة الحافلة المدرسية:
• ال تترك المقعد إلى أن تتوقف الحافلة تماًما.

• ال تندفع نحو الباب عند توقف الحافلة .
• التأكـــد مـــن حركـــة المـــرور عنـــد الخـــروج من 

الحافلة.
• يجـــب االنتظـــار حتى تبتعـــد الحافلـــة قبل عبور 

الطريق.

نصائح ركوب احلافالت املدرسية بأمان وسالمة سؤال وإجابة

فن قيادة السيارة أثناء الزحام

قيــادة الســيارات بصــورة عامــة، هــي فــٌن فــي حــدِّ ذاته، 
ــه فــي  ــس وراء مقــود ويســير بمركبت ــن يجل إذ ليــس كل َم
الطريــق يتقــن فعلًيــا هــذا الفــن الراقــي، الــذي يُعــد داللــة 
علــى مــدى التحضــر والوعــي. نقــول هــذا، ألن طريقــة 
قيادتــك للســيارة وتعاملــك معهــا تعكس شــخصيتك ونمط 

حياتك، وتدل على تَحّضرك واحترامك لآلخرين.
فــي هــذا الموضــوع، نتحــدث عــن بعــض القواعــد غيــر 
المكتوبــة ضمــن قوانيــن الســير، خاصــة فــي أوقــات 
الزحــام المــروري، الــذي يبــدأ عــادة مــع بدايــة العــام 
ـل  لنقـ ا فــات  بحا رع  ا ـو الشـ تمتلــئ  الدراســي، حيــث 
المدرســي، لــذا فــإن الماحظــات التاليــة، مــن شــأنها أن 
تجعلــك تصــل بأمــان إلــى المــكان الــذي تريــده، وتنــال 

كذلك احترام جميع السائقين:
ــه ســيارة أقــوى مــن ســيارتك: ال  1 - ال تتحــّد مــن لدي
تحــاول اســتفزاز َمــن يقــود ســيارة أقــوى مــن ســيارتك، 
وتدفعــه إلــى خــوض ســباق أنــت الخاســر فيــه بــا شــك. 
ربمــا تشــعر برغبــة فــي رؤيــة أداء قائــد هــذه الســيارة 
وســماع صــوت محركهــا لحظــة االنطــاق، ولكــن اعلــم 

جيِّــًدا، أّن عليــك أن تتحاَشــى الدخــول فــي تَحــدٍّ معــه، 
وذلك تجنًبا ألي عواقب.

2 - الــزم مســارك: يُفتــرض بــك أثنــاء قيادتــك الســيارة 
علــى الطرقــات العامــة، أن تحتــرم خــط الســير الــذي 
ــى الخــط  ــن يســيرون عل ــن الذي ــرم اآلخري ــه، وتحت اخترت
نفســه، فــا تُاحق ســائق الســيارة التــي أمامــك أو تقترب 
منــه أو تُشــعل اإلضــاءة، لكــي تُرغمــه علــى تغييــر خــط 
عنــد  التجــاوز  أّن  كمــا  العبــور.  مــن  لتتمكــن  ســيره 
المنعطفــات وفــي األماكــن الخطــرة، أو تجــاوز طابــور 
الســيارات الواقفــة ومــن ثــّم االنعطــاف فجــأة للدخــول في 
إحــدى الفتحــات، يُعــدُّ عمــًا متهــوًرا وال يليــق بشــخصك. 
عليــك أن تحتــرم الطابــور وأن تلتــزم بمســار الخــط. وفــي 
فاســتخدم  خطــك  مســار  تغّيــر  أن  تريــد  كنــت  حــال 

اإلشارات لفعل ذلك.
3 - حافــظ علــى هدوئــك أثنــاء قيــادة الســيارة: قــد 
تســتفزك أحياًنــا طريقــة قيــادة أحدهــم للســيارة، أو 
يتعمــد شــخص مــا اســتفزازك أثنــاء قيادتــك لســبب أو 
آلخــر، فتشــعر برغبــة فــي الــرد عليــه. فــي حــال لّبيــت 

ــف ُمحــرج  ــي موق ــك ســتضع نفســك ف ــك، فإّن ــك تل رغبت
الســّيما أّن األمــر يحــدث علــى طريق عــام ووســط الناس. 
لــذا، مــن الائــق فــي مثــل هــذا الوضــع أن تحافــظ علــى 
هــدوء أعصابــك، وأالَّ تنَجــّر إلــى الوقــوع فــي َمطــب 
االســتفزازات، لكــي تتفــادى أي إحــراج. ُكــْن مســؤواًل عــن 
تصرفاتــك، والــَزم ســيارتك وال تحــاول اللحــاق بمــن وّجــه 

إليك أي كام ُمؤٍذ.
٤ - ال تســد خــط اليســار: اتــرك خــط اليســار مفتوًحــا 
دوًمــا، وال تحــاول االســتئثار بــه وحــدك. هــذا الخــط 
موجــود لتســهيل الســير فــي حــال حــدوث حــادث أو 
حصــول ازدحــام. اســتخدم خــط اليســار فقــط عندمــا 
ــى  ــد إل ــّم ُع ــك، ث ــي أمام ــي الســيارة الت ــي تَخّط ترغــب ف

مسارك األّول.
٥ - أفســح المجــال للســيارات األخــرى لتتخطــاك: ال 
تــؤّد دور قائــد الســيارة المزعــج، الذي يرفــض أن يتخّطاه 
أحــد، علــى الرغــم مــن محاولــة الســائق الــذي خلفــك، 
إعامــك بضــرورة مــروره. قــد يكــون المشــهد مزعًجــا 
ا، فــي حــال كان يمينــك خالًيــا وتســتطيع أن تغّير خط  جــّدً
األخــرى  الســيارات  أمــام  المجــال  إلفســاح  ســيرك، 
يــك. اعلـَـم أّن الطريــق ليــس ِملــًكا لــك وحــدك، فهــو  بتخطِّ
مــن حــق الجميــع. ومــن بــاب اللياقــة أن تُراعــي هــذا 

الموضوع.
٦ - اركــن ســيارتك بطريقــة الئقــة: الخطــوط البيضــاء 
الموجــودة فــي مواقــف الســيارات، ُوضعــت لســبب رئيــس، 
هــو أن تتمكــن الســيارات مــن الوقــوف، بشــكل يتيــح 
ــا دون انزعــاج، أو  ــزول منه ــود والن ــركاب الصع ــع ال لجمي
اضطرارهــم إلــى حشــر أجســادهم فــي فتحــة البــاب 
الســيارات  أبــواب  فــي  إحــداث خــدش  أو  الصغيــرة، 

األخرى المجاورة. 
لــدى  تراعــي مشــاعر اآلخريــن  أن  أيًضــا  تنــَس  ال 
اســتخدام المواقــف، فــا تركــن ســيارتك بشــكل تحتــل 
فيــه موقفيــن، فتضيــع فرصــة ســائق آخر فــي العثــور على 
موقــف لــه. كمــا يجــب أن تنتبــه إلــى توقيــف الســيارة 
بشــكل يُمّكــن صاحــب الســيارة، التــي تقــف إلــى جانبهــا، 

من الصعود إليها. 
7 - ال تُزاحــم حافــات النقــل المدرســي: وال تحاول أن 
تُســرع وتتخطاهــا أثنــاء توقفهــا ألنــه مــن المحتمــل أن 
يعبــر طالــب إلــى الجهــة األخــرى مــن الطريــق وأنــت ال 

تراه.

هنوف السليم
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للمّرة الرابعة، أخضر االحتياجات اخلاصة يرسم أروع لوحات اإلرادة واإلجناز

شركاء النجاح يتّوجون اململكة بكأس العالم

الظهـران - أضـاف المنتخـب السـعودي لكـرة القـدم 
للرياضـة  إنجـاًزا جديـًدا  الخاصـة  االحتياجـات  لـذوي 
السـعودية بتتويجـه ببطولـة كأس العالـم لإلعاقـة الذهنيـة 
للمـرة الرابعـة علـى التوالـي، وذلك عقب تغلبـه على نظيره 
األرجنتينـي فـي المبـاراة النهائيـة، علـى ملعـب »تـن فيـا« 
بمدينـة كارلسـتاد في مملكة السـويد، بهدفيـن دون مقابل، 

يوم السبت 7 ذو الحجة 1439هـ )18 أغسطس 2018م(.
وحظـي المنتخـب البطـل برعايـة أرامكـو السـعودية منذ 
بـدء إعـداده لهذه البطولة وحتى تتويجـه بالكأس العالمية، 
حيـث كان األبطـال علـى العهـد بهـم وهـم يجـدون رعايـة 
كاملـة مـن الشـركة طـوال مراحـل اإلعـداد التي بـدأت منذ 
شـهر ينايـر 2018م، وشـملت معسـكرات تدريـب داخلية في 
المنطقة الشـرقية والمدينـة المنورة، ومعسـكرات خارجية 
فـي بولنـدا والتشـيك قبـل التوجـه إلـى مملكـة السـويد 
للمشـاركة فـي البطولة التي جرت فعالياتهـا في الفترة من 
23 ذو القعـدة - 7 ذو الحجـة 1439هــ )5 - 18 أغسـطس 

2018م(.

الطريق إلى الكأس العاملية
كانـت أرامكـو السـعودية حاضـرة مـع المنتخـب انطاًقـا 
مـن إسـهامها الحيـوي فـي كّل مـا يتعلـق باسـتراتيجياتها 
للتمكيـن المجتمعـي، ورسـالتها فـي تعزيـز قيـم المواطنـة 
والمسـؤولية االجتماعيـة، لذلـك ظلّـت حريصـة علـى دعـم 
بتسـجيل نصـٍر عالمـي  الهـدف  المنتخـب حتـى تحقيـق 
يُضـاف إلـى سـجات الرياضـة السـعودية، وتأكيـد جدارته 

بين المنتخبات العالمية.
وكانـت اسـتجابة أبطال ذوي االحتياجـات الخاصة قوية 
فـي مردودهـا الفنـي الرائـع، الـذي عكـس كل معانـي البذل 
والعطـاء والـروح الوطنيـة الفائقة في تحقيق هـذا اإلنجاز، 
مـن خـال أداء مباريات سـّطرت كثيًرا مـن المعاني النبيلة 
في إرادة الفوز والتغلّب على اإلعاقة، التي لم تشّكل عائًقا 
فـي رفـع رايـة بادهـم الغاليـة فـي هـذا المحفـل العالمـي، 
حيـث لفتـوا األنظـار إلى قـوة إرادتهـم وعزيمتهـم وقدراتهم 
اإلبداعية في المستطيل األخضر، الذي رسموا فيه أجمل 
لوحـات العطـاء، وكتبوا فيـه تاريًخا جديًدا بالسـيطرة على 
أربـع بطـوالت دوليـة، مـن إجمالـي سـبٍع تـم تنظيمهـا لهـذه 

الفئة حتى اآلن.
لـم تكن اإلعاقة عائًقا أمام أبطالنا طوال مشـوارهم في 
البطولـة، حيـث وصـل المنتخـب السـعودي إلـى المبـاراة 
النهائيـة والفـوز باللقـب، بعـد تصـّدره للمجموعـة الثانيـة، 
التـي جـرت منافسـاتها فـي مدينـة كارلسـتاد، التـي ضّمـت 
منتخبـات كلٍّ مـن روسـيا واليابـان وبولنـدا، التـي لهـا تاريخ 
متمّيـز فـي بطـوالت اإلعاقـة الذهنيـة، قبـل أن ينتقـل إلـى 
الـدور نصـف النهائـي ليواجـه المنتخـب الفرنسـي وينتصر 
عليه ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة منتخب األرجنتين. 
كينيـت  كارلسـتاد  رئيـس محافظـة  تـّوج  النتيجـة  وبتلـك 
يوهانسـون، المنتخـب السـعودي بـكأس العالـم لإلعاقـة 
الذهنية للمرة الرابعة على التوالي، وذلك إنجاز لم يحققه 
أّي منتخـب عالمـي منـذ بـدء تنظيـم هـذه البطولة فـي عام 

1994م.

لوحة شرف بأيٍد وأقداٍم سعوديةعادل النيل بخيت
كتـب أبطـال المنتخـب السـعودي لـذوي االحتياجـات 
الخاصـة فصـًا جديـًدا مـن منجـزات الرياضة السـعودية، 
وهـو منجـٌز مـزدوٌج مـن واقع تغلّـب األبطال علـى اإلعاقات 
مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى ظفرهـم بالـكأس العالميـة 
بـكل جـدارة واقتـدار، وبذلك رسـموا ابتسـامات غالية على 

وجه كل سعودي تابع هذا اإلنجاز.
الدكتـور  مدربهـم،  األبطـال  أولئـك  قائمـة  وتضـم 
عبدالعزيـز الخالـد، ويسـاعده فهـد الرديعـان، ومـدرب 
الحراس، محمد الدوسري، واختصاصي العاج الطبيعي، 
علـي العنـزي، ومـدرب اللياقـة، فهـد الحرقـان، والاعبين: 
أحمـد الرشـيدي، يحيـى مجرشـي، وليـد صالـح، يوسـف 
الرشـيدي، نمـر غزوانـي، وليـد شـراحيلي، فـؤاد كعبـي، 
عبـداهلل الدوسـري، عبـداهلل آدم، أحمـد بوهـال، عمـر 
كسـار، يحيـى غـروي، سـالم حريصـي، علـي عاقلـي، ناصر 
حريصـي، فهـد الحشـاش، بـداح الدوسـري، فـرج جيزانـي، 
ماجـد الدوسـري، مطـرف الدوسـري، أحمـد حريصـي، 

باسم شبيب. 
وقد أضاف كابتن المنتخب السـعودي، الاعب عبداهلل 
الدوسـري، إنجـاًزا إضافًيـا بتتويـج مجهوداتـه بالحصـول 

على جائزة أفضل العب في البطولة األخيرة.
وسبق للمنتخب التتويج بلقب هذه البطولة للمرة األولى 
فـي نسـخة عـام 2006م في ألمانيا، بعد الفـوز في المباراة 
النهائيـة علـى هولنـدا. ثم فـي سـبتمبر 2010م، حيث أحرز 
التـي نُظمـت فـي جنـوب  العالـم  المنتخـب بطولـة كأس 
إفريقيا، وذلك على حساب المنتخب الهولندي على ملعب 
بيترموكابـا فـي بولوكوانـي. وجاءت الـكأس العالمية الثالثة 
2014م، بعـد  البرازيـل فـي أغسـطس  التـي اسـتضافتها 
ملعـب  علـى  إفريقيـا  جنـوب  منتخـب  علـى  االنتصـار 

فيرنانديس في مدينة ياروجا، والية ساو باولو.

البطولة واألبطال
تُنظـم بطولـة العالـم لكـرة القـدم لـذوي االحتياجـات 
الخاصـة، كل أربعـة أعـوام، مـن قبـل االتحـاد الرياضـي 
وتتطلـب  الذهنيـة.  اإلعاقـة  ذوي  لأشـخاص  الدولـي 
المشـاركة فيهـا أن تكـون اإلعاقة العقلية واضحة قبل سـن 

18، ودرجة الذكاء أقل من 75.
ى األلعـاب التي يتـم تنظيمها لهذه الفئـة باأللعاب  وتُسـمَّ
متعـدد  دولـي  حـدث  أكبـر  ثانـي  وهـي  »البارالمبيـة«، 
الرياضات، يشـارك فيه رياضيون بدرجات إعاقة متفاوتة، 
أو  السـفلي  )الشـلل  مثـل  العضليـة  الُقـوى  منهـا ضعـف 
النصفـي، والشـلل الرباعي، والحثل العضلـي، ومتازمة ما 
بعد شلل األطفال(، ومنها أيًضا اختال في الحركة نتيجة 
عجـز فـي األطـراف مثـل البتـر ، وكذلـك قصـر القامـة، 

والتوتر العضلي، والرنح، وضعف البصر، وإعاقة النمو.
ومع وجود مجموعة واسعة من اإلعاقات، تتعدد الفئات 
التـي يتنافـس فيهـا الرياضيـون، حيـث يتـم تقسـيم اإلعاقة 
المسـموح بهـا إلـى عشـر فئـات عامـة. وهـذه الفئـات هـي: 
ضمـور القوى العضلية، ومشـكات في الحركة، وعجز في 
األطـراف، واختـاف فـي طـول الرجليـن، والتقـزم، والتوتر 
العضلـي، والرنـح، والتصلـب، وضعـف البصـر، وإعاقـة 

النمو. 

شكرًا أرامكو

وجـدت رعايـة أرامكـو السـعودية ألخضـر االحتياجـات 
الخاصـة حتـى فـوزه بالـكأس العالميـة ردود أفعـال واسـعة 
وسـط موظفـي الشـركة ومتقاعديها وكثير مـن المواطنين، 
الذيـن أعربـوا عـن فخرهم بتلـك الرعاية التـي كان لها دور 

مهم في تحفيز أبطال المملكة.
وقـال عمـاد الدوسـري: »كفـو شـركتنا الموقـرة أرامكـو 
السعودية، ورعايتكم دائًما في محلها تجعلنا نشعر بالفخر 
دائًمـا بأننا جزء من هذه المنظومة. ألف مبروك لمنتخبنا 

البطل«.
ومـن جهته، قـال إبراهيم محمد الخويطـر: »كفو أرامكو 
السعودية لهذا الدعم.. السويد لم ترق بالبطولة خصوًصا 
فـي نوعيـة الماعب كما في البطوالت السـابقة، رغم هذا 

أتوا بها الصقور«.
وكتـب جاسـم أحمـد الجاسـم، موظـف متقاعـد: »شـكًرا 
لكـم علـى دعمكـم ورعايتكـم للمنتخـب، ونتمنـى مواصلـة 

الشكر في دعمها ورعايتها لرياضة الوطن«.
وأكـد عـدد آخر على موقع التواصـل االجتماعي »تويتر« 
أن أرامكو السـعودية أفضل راٍع ألجمل منتخب، وأن كل ما 
ترعـاه الشـركة يوافقـه النجـاح، مشـيرين إلـى أنها الشـركة 
السـعودية التـي يفخـرون بهـا لدعمهـا أبنـاء بلدهـا وخاصه 
الدعـم، قبـل أن يطلقـوا هاشـتاق  ألشـخاص يحتاجـون 

»#شكرا_أرامكو«.

لقطة جماعية لألبطال أثناء استعدادهم للمباراة النهائية.

حظي المنتخب البطل برعاية أرامكو السعودية منذ بدء 
إعداده لهذه البطولة وحتى تتويجه بالكأس العالمية.

العبونا يحتفلون بالفوز على المنتخب األرجنتيني في المباراة النهائية، على ملعب »تن فيال« بمدينة كارلستاد في مملكة 
السويد.

لم تكن اإلعاقة عائًقا أمام أبطالنا طوال مشوارهم في البطولة، حيث وصل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية والفوز 
باللقب.
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السودوكو
اللعبة قاعدة 

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

التسعة.

2 7 5 9 3
4 9 7 3 8 5

3 9 1 7
1 4 2 9 6
9 2 1 3 4

3 5 9 2 7
9 2 6 5 1

5 6 8 4 1 7 9
1 5 6

7 1 3 5 6 4 2 8 9

8 6 2 9 7 3 5 4 1

4 5 9 2 1 8 6 3 7

6 7 4 1 3 9 8 5 2

5 3 1 7 8 2 9 6 4

9 2 8 4 5 6 7 1 3

1 4 5 6 9 7 3 2 8

2 8 7 3 4 5 1 9 6

3 9 6 8 2 1 4 7 5

* حل العدد الماضي

مـــن الظواهـــر والســـلوكيات التـــي تســـتحق منـــا التفكيـــر فيهـــا 
وتســـتدعي إيجـــاد اســـتراتيجية متكاملـــة فـــي التحرك، مـــا يقوم به 
كثير مـــن الناشـــطين والفاعليـــن على وســـائل التواصـــل االجتماعي 
فـــي دول الخليـــج وخاصـــة فـــي فتـــرة الصيـــف مـــن دعايـــة وترويج 
مجانـــي ودعـــم ولـــو غيـــر مقصـــود للســـياحة فـــي أوروبـــا وأمريكا، 
ـــزون بكاميراتهم وتعليقاتهـــم اإليجابية على األماكن  وذلك حينما يركِّ
الجميلـــة والجاذبـــة بهـــذه الـــدول مـــن مطاعـــم وفنـــادق ومأكـــوالت 

وغيرها من األمور التي تثير التلهف لزيارة هذه الدول.  
يحـــدث هذا في الوقـــت الذي يتم فيـــه تجاهل ما حبـــا اهلل تعالى 
بـــة ومقومـــات ســـياحية هائلة من  بـــه دول الخليج مـــن مناطـــق خاَّ
موقع اســـتراتيجي وتضاريـــس متنوِّعة وتاريخ عريـــق وعمران حديث 
لو توفـــرت لغيرنا مـــن الـــدول ألحدثت نقلـــة إيجابية كبيـــرة ووفرت 

موارد عظيمة وخلقت فرص عمل كثيرة.
يكفينـــا للتدليـــل علـــى ذلك نظـــرة ســـريعة خاطفـــة مـــن المملكة 
العربيـــة الســـعودية ومـــا تتمّيز بـــه من  ســـواحل  وصحراء واســـعة 
ومصايف جبلية بمشـــاهد ســـاحرة، إلى ســـلطنة ُعمان التـــي تمتلك 
مقومـــات ســـياحية مهمـــة كالجبـــال والتاريخ واآلثـــار، فكلنـــا يعرف 
تاريـــخ ســـلطنة عمـــان العريـــق، والســـواحل التـــي تطـــل علـــى بحر 
العـــرب وكثيـــر مـــن األنشـــطة البحرية، إلـــى مملكـــة البحريـــن التي 
تحمـــل إرًثا عريًقـــا وتاريًخـــا ضارًبا فـــي الجذور آلالف الســـنين من 
حضـــارة دلمـــون إلـــى يومنا هـــذا، إضافـــة إلـــى الشـــواطئ والبيوت 
الثقافيـــة واألنشـــطة الثقافيـــة علـــى مـــدار العـــام، إلـــى الكويـــت 
عـــة وواجهاتهـــا البحريـــة،  بأســـواقها القديمـــة ومطاعمهـــا المتنوِّ
وغيرهـــا، إلـــى دبي ومـــا تمتـــاز به مـــن مجمعـــات تجاريـــة ومطاعم 
عالميـــة ومـــدن ألعـــاب لأطفال والكبـــار، إلـــى أبوظبي ومـــا بها من 
البحريـــة  والشـــواطئ  اللوفـــر  ومتحـــف  عديـــدة  ترفيـــه  وســـائل 

والمجمعات التجارية والمدينة الترفيهية )عالم وورنر براذرز(.
فدول الخليـــج ـ وهلل الحمد ـ تمتلـــك ثروة هائلة يزيـــد من قيمتها 
وأهميتها توفـــر بنية تحتيـــة متطورة وتواصـــل المشـــاريع التطويرية 
والتحديثيـــة لهـــذا القطـــاع واألســـعار المائمـــة لمختلـــف الفئـــات 
والمســـتويات، ولكن لـــن تتأكد جدواهـــا ولن يتحقق لهـــا القدرة على 
المنافســـة العالمية، إال بالنظـــرة التكاملية والتحرك ككتلة ســـياحية 

واحدة.
لنتخيـــل مثًا لـــو كانت هنـــاك رحات وبرامج ســـياحية مشـــتركة 
بيـــن الـــدول الخليجيـــة، بمعنـــى أن يأتي الســـائح ليقضي عـــدة أيام 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــع تنقاتـــه وســـكنه ثـــم يذهب 
للكويـــت والبحريـــن وأبوظبـــي وعمـــان، فعندهـــا ستتســـع خياراتـــه 
ويـــزداد انجذاًبـــا ويتحول هو نفســـه إلى مصـــدر للدعايـــة والترويج 

للسياحة في الخليج.
ر أن أوروبـــا هـــي جنـــة الســـياحة، صحيـــح أن بهـــا مـــن  ال نتصـــوَّ
األماكـــن ما يســـتحق الزيـــارة، إال أن بها أيًضـــا األماكن التـــي ينعدم 
فيها األمن الـــذي يتوفـــر لدولنا الخليجيـــة وبها أيًضـــا األماكن التي 
تُعد طاردة للســـياح لكنها ال تكون محـــّا للتصويـــر أو الحديث عنها 

في مواقع التواصل االجتماعي.
لذلـــك، عندمـــا تكون هنـــاك ســـياحة خليجيـــة متكاملة، وتنســـيق 
مشـــترك بيـــن دول الخليـــج حـــول هـــذا القطـــاع الحيـــوي وتمكيـــن 
الســـائح مـــن التنقـــل والمرور بيـــن الـــدول الخليجيـــة بأريحيـــة كما 
تفعـــل أوروبا، عندها ســـيزيد العائد والمردود علـــى كل دول الخليج، 
وســـنكون إزاء مصدر مهم ومؤثـــر للدخل في وقت تســـعى فيه جميع 
الـــدول لتنويـــع وزيـــادة مصـــادر الدخـــل لمواجهـــة تزايـــد األعبـــاء 

والمصروفات.
ع أبناءنـــا بوجود  فمتى ســـنتحرك ككتلـــة ســـياحية موحدة ونشـــجِّ
برامج خليجية مشـــتركة يســـتطيعون مـــن خالها القيـــام برحات ال 

تُنسى داخل الخليج.

تكامل السياحة الخليجية

* رئيس تحرير صحيفة الباد في مملكة البحرين

مؤنس املردي * التاريخ مرَّ من هناالتقط صورة:
يقع برج مايدن في المدينة 

القديمة في باكو، عاصمة 
أذربيجان، وهو برج قديم ُبني 

في القرن الثاني عشر 
الميالدي، وُيعد جزًءا من سور 

مدينة باكو مع قصر 
شرفانشاهات، أحد أشهر 

معالم المدينة. الزميل صالح 
مؤمن، من معمل فصل سوائل 

الغاز الطبيعي في الجعيمة، 
التقط هذه الصورة خالل 
زيارة سياحية ألذربيجان 

بواسطة جوال سوني 
اكسبيريا.

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


