
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٣٠ صفر 1440هـ، ٨ نوفمبر 2018م

400,000
يســـتهلكها  ســـوف  الخـــام،  النفـــط  مـــن  يومًيـــا  برميـــل 
المجمـــع الصناعـــي المبتكـــر والمتكامـــل الـــذي أعلنت 
ينبـــع  عـــن اختيـــار مدينـــة  الســـعودية وســـابك  أرامكـــو 
ر أن ينتـــج 9 ماليين طن من  إلنشـــائه، حيث من المقـــرَّ
المـــواد الكيميائيـــة ســـنوًيا. ومـــن المتوقـــع أن تنطلـــق 
أعمـــال بدء التشـــغيل خالل عـــام 2025م، وهـــو ما يصب 

في تحقيق رؤية المملكة 2030.

أرامكو السعودية 
وسابك تعلنان عن 

اختيار ينبع مقًرا 
إلنشاء مجمعهما 

الصناعي
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معمل تجزئة 
سوائل الغاز 

الطبيعي في 
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للجودة

إدارة اإلنتاج في الشيبة ترتقي بسالمة املقاولين

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية
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$ 83.15 81.43
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محمد الزهراني )يمين(، منسق االلتزام في إدارة اإلنتاج في الشيبة، وراجيش رامكريشنان، منسق االلتزام لدى المقاولين، يجتمعان مع موظفي المقاولين لشرح البطاقة الجديدة للتدريب المتخصص لموظفي المقاولين، حيث تتيح هذه البطاقة التحقق 
صفحة ٤من كفاءة كل موظف مقاول في موقع العمل.
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التعلـم  وسـائل  أن  للجميـع  المعـروف  مـن  بـات 
واكتسـاب المعرفـة والمهـارات المرغوبـة فـي شـتى 
جوانـب المجـاالت العلميـة والعملية أضحـت متاحة 
علـى  وقدراتـه  مهاراتـه  تطويـر  فـي  راغـب  لـكل 
المسـتويين الشـخصي والعملـي علـى حـد سـواء. 
ق، فـي هـذه  وليسـمح لـي القـارئ الكريـم أن أتطـرَّ
التـي  الفاعلـة  التعليـم  المسـاحة، إلحـدى وسـائل 
يمكـن االسـتفادة منهـا فـي تعلـم واكتسـاب معـارف 
ومهـارات جديدة متى شـئنا ذلك، بعيًدا عن وسـائل 
التعليـم المألوفـة، التـي تتطلـب منـا التقيـد بزمـان 
ديـن للحصـول علـى المعرفـة، فضـًا  ومـكان محدَّ
التعليـم الفاعلـة تلـك  عـن أن موضوعـات وسـائل 
تنـدرج ضمـن اختياراتنا الشـخصية، ومـا أعنيه هنا 

على وجه التحديد هو »التعلم الذاتي«.
ويمكـن لنـا فـي هـذه اإلضـاءة أن نُعـّرف التعلـم 
الذاتي بأنه أحد أنشـطة وسـائل التعليم الشـخصية 
كالتقيـد  للمتعلـم،  قيـود  دون  تتـم  التـي  الفاعلـة، 
أو  أو وجـود متخصـص  ديـن،  ومـكان محدَّ بوقـت 
مـدّرب لتقديمهـا، وذلـك فـي سـبيل تنميـة المعارف 

المختلفـة لتحقيـق األهـداف المطلوبـة التـي تلّبـي 
ميولنا ورغباتنا.

عـن  التعلـم  مـن  النـوع  هـذا  تفعيـل  وباإلمـكان 
طريق اسـتخدام وسـائل متعـّددة وسـهلة المنـال في 
ظـل وفـرة تلـك الوسـائل، ومنها، علـى سـبيل المثال 
ال الحصـر، المواقـع التعليميـة اإللكترونيـة، والكتب 
الورقيـة واإللكترونيـة أيًضـا، التـي اسـتفدت كثيـًرا 
منهـا، علـى الصعيـد الشـخصي، لتطويـر مهاراتـي 
خـال  وتطبيقهـا  اإلنجليزيـة  اللغـة  فـي  اللغويـة 

إنجاز األعمال الموكلة لي.
ومـن خال هـذه اإلضـاءة، أودُّ أن أتطـّرق إلحدى 
فـي  لمتمّيـزة  وا لمهمـة  ا لتعليميـة  ا ئل  لوسـا ا
موضوعاتهـا التدريبيـة والتأهيليـة، التـي توّفرهـا 
أرامكـو السـعودية لموظفيهـا فـي إطـار حرصهـا 
متاحـة  تعليميـة  وسـائل  توفيـر  علـى  المسـتمر 
لمـن هـم علـى رأس العمـل الكتسـاب المعرفـة 
والمهـارة فـي مجـاالت تخصصاتهـم المختلفـة، 
أو تزويدهـم بموضوعـات تثقيفيـة خارجـة عـن 
التعلـم  وذلـك عبـر  نطـاق متطلبـات وظائفهـم، 

اإللكترونـي )e-Learning(، كثقافـة السـامة فـي 
العمـل، والمنـزل، أو أصول القيـادة الوقائية على 

الطرقات. 
وبمـا أننـي أتيت علـى ذكـر القيـادة، فإننـي أنصح 
القيـادة  تعلـم  فـي  الراغبـات  الموظفـات  أخواتنـا 
باالسـتفادة القصـوى مـن هـذه األدوات التعليميـة 
الواضـح  بالمحتـوى واإلعـداد  لتمّيزهـا  النظريـة، 
الرسـوم  وتوظيـف  بالصـور  دعمهـا  طريـق  عـن 
المتحركـة والمحـاكاة الصوتيـة، جنًبـا إلـى جنب مع 
تقّدمهـا  التـي  التطبيقيـة،  القيـادة  تعليـم  دورات 
مدرسـة تعليم القيـادة للنسـاء حديثة النشـأة، والتي 
يرهـا  لتطو هـدة  جا ية  د لسـعو ا مكـو  ا ر أ سـعت 

وتجهيزها بأحدث وسائل التعليم العملية.
وبالعـودة إلـى التعلـم الذاتـي والتعلـم اإللكترونـي، 
لنتذكـر مًعـا أن المعرفـة وتطويـر الـذات لـم تعـد 
و  أ لمعلميـن  ا و لدراسـة  ا فصـول  علـى  ا  حكـًر
اآلن  فالفضـاء  التقليديـة،  الدراسـية  المقـررات 
لـكل مـن تتوفـر لديـه الرغبـة  مفتـوح دون حـدود 

واإلرادة الصادقة ليطّور ذاته.

كن ُمعلًِّما لذاتك!

عبدالمجيد الصيعري
abdulmjeed.siari@aramco.com

أعمال األمن الصناعي

إضــــاءة

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

أثناء مشاركتها يف املعرض السنوي التاسع للتوظيف 

أرامكو السعودية تستقطب املتمّيزين في 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية

رابـغ - شـاركت أرامكـو السـعودية فـي معـرض التوظيـف 
التاسـع في جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية )كاوست(، 
مؤخـًرا، بمشـاركة أكثـر من 25 شـركة مـن كبريات الشـركات 

المحلية على مدار يومين.
وقـال الناظـر اإلداري لقسـم توظيـف السـعوديين بالوكالـة 
فـي أرامكـو السـعودية، عبدالمحسـن العتيبـي، إن مشـاركة 
الشـركة فـي المعرض تهـدف إلـى اسـتقطاب المتفوقيـن من 
للعلـوم  عبـداهلل  الملـك  بجامعـة  والخريجـات  الخريجيـن 
والتقنيـة فـي مختلـف المجـاالت العلميـة ليكونـوا إضافـة 

ممّيـزة للشـركة، لتسـتفيد من الزخـم العلمي الـذي تلقوه في حامد العطاس
الجامعـة، التـي تُعـد مـن أهـم وأبـرز الجامعـات على مسـتوى 

العالم.
مـن  عديـًدا  شـهد  المعـرض  أن  إلـى  العتيبـي  وأشـار 
المقابـات الشـخصية للطـاب والطالبات بمشـاركة إدارات 
عديـدة مـن أرامكو السـعودية، مثل أعمـال الزيت في منطقة 
األعمال الشـمالية، والخدمات الهندسية، إضافة إلى ممثلي 
دائـرة التوظيـف للـرد علـى استفسـارات الطـاب وتوجيههـم 
نحو األفضل لهم في المستقبل الوظيفي، وتعريفهم بمسيرة 
أرامكو السـعودية وإسـهاماتها في المجتمعات التي تعمل بها 

وتطلعاتها المستقبلية.

وأشـار إلـى أن جنـاح الشـركة حظـي بإقبـال كبير مـن ِقبل 
ره الشركة من بيئة عمل تنافسية  الطاب والطالبات لما توفِّ
داعمـة لابتـكار واإلبـداع، مؤكـًدا الحـرص علـى اختيـار 
الكفاءات الشابة والطموحة القادرة على دعم توجه المملكة 
نحـو التحـول والتنافسـية، التـي ترّكـز عليهـا رؤيـة المملكـة 
2030، ومتوقًعـا أن تمّثـل الكفاءات العلمية التي تم اختيارها 
إضافـة حقيقيـة لمسـيرة الشـركة، بمـا يُسـهم فـي تحقيـق 

رؤيتها وتوجهاتها المستقبلية.
وأشـاد عدد من مسـؤولي الجامعة واألكاديميين والطاب 
والطالبات بمشـاركة أرامكو السعودية في معرض التوظيف، 
للمتقدميـن علـى وظائـف  يُسـهم فـي تحقيـق فرصـة  بمـا 

الشركة المتاحة والتعرف على ممّيزاتها.
وتمّثـل وظائـف أرامكـو السـعودية عنصـر جـذب كبيـر 
لطـاب وطالبـات جامعـة الملـك عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة، 
باعتبارهـا شـركة عالميـة رائدة فـي قطاع الطاقـة بمفهومها 
األشمل، إلى جانب برامجها المتنوِّعة المخصصة للمشاركة 
المجتمعيـة والتنميـة االقتصاديـة، عـاوة علـى اهتمامهـا 
الكبيـر بالموهوبين والمبدعيـن، وإتاحتها الفرصـة للقيادات 
الشـابة من الجنسـين لتولـي زمـام المسـؤولية، وتمكينهم من 
االندمـاج فـي الشـركة الرائـدة، وتطويـر كفاءتهـم وإعدادهـم 
مهنًيا، وصواًل إلى تسنم مناصب مهمة في المجالين العلمي 

واإلداري.
الزبيـدي، طالبـة الدكتـوراة فـي األحيـاء:  تقـول حنيـن 
»فضلـت التقديـم للعمـل في أرامكو السـعودية عن الشـركات 
األخرى لسـمعتها الكبيرة على مسـتوى العالم، ولما تزخر به 
مـن بيئة عمـل جاذبة، وأتطلع إلى اكتسـاب خبـرات أكاديمية 
فـي ألمانيـا أو هولنـدا، ومـن ثَـمَّ العـودة إلـى خدمـة وطنـي 

المعطاء في مجال عملي«.
بينما ينجذب سهيل القشقري، وهو الحاصل على شهادة 
العمـل  بيئـة  إلـى  الهندسـة الكيميائيـة،  البكالوريـوس فـي 
الصحيـة فـي أرامكوالسـعودية، ويقـول حول ذلـك: »تخرجت 
هـذا العـام ثم تقّدمت للعمل في أرامكو السـعودية لما تملكه 
مـن سـمعة ممتـازة علـى صعيـد بيئـة العمـل، والهتمامهـا 
الواضح بتمكين الشباب وإعطائهم الفرصة إلبراز قدراتهم، 
عـاوة علـى أن تخصصي يتناسـب كثيـًرا مع مجـاالت العمل 
فيهـا، وقـد وجـدت تعاوًنـا كبيـًرا مـن موظفـي الشـركة فـي 

توجيهنا بشكل صحيح نحو طرق وآلية التوظيف«.

حظي جناح أرامكو السعودية في معرض التوظيف التاسع 
في جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية )كاوست(، بإقبال 
كبير من ِقبل الطالب والطالبات لما توّفره الشركة من بيئة 

عمل تنافسية داعمة لالبتكار واإلبداع.
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إلنتاج 9 مايني طن من املواد الكيميائية سنوًيا

أرامكو السعودية وسابك تعلنان عن اختيار 
ينبع مقًرا إلنشاء مجمعهما الصناعي

الظهـران - أعلنـت كلٌّ مـن أرامكـو السـعودية والشـركة 
السـعودية للصناعـات األساسـية )سـابك(، مؤخـًرا، عـن 
اختيـار مدينـة ينبـع إلنشـاء مجمعهمـا الصناعـي المتكامل 
والُمبتكـر لتحويـل النفـط الخـام إلـى كيميائيـات. ويأتـي 
هذا اإلعان بعد إجراء كافة الدراسـات المتعلقة بتحديد 
الموقـع، وهـو مـا أفضـى إلـى اختيـار مدينـة ينبـع، الواقعـة 
العربيـة  المملكـة  غربـي  األحمـر  البحـر  سـاحل  علـى 
السـعودية، حاضنـة لهذا المشـروع الذي يُعـد خطوة كبيرة 
السـعودية  الصناعـة  قطبـي  بيـن  التعـاون  صعيـد  علـى 
البتروكيميائيـات  صناعـة  فـي  جديـدة  حقبـة  لتدشـين 

العالمية.
اتفـاق  تـم اإلعـان عـن  أنـه قـد  إلـى  تجـدر اإلشـارة 
الشـركتين على إنشـاء هذا المجمع الصناعي قبل عامين. 
وسـوف يسـتخدم المجمـع تقنيـات مبتكـرة لتحويـل النفـط 
ويكتسـب  المملكـة.  فـي  كيميائيـة  منتجـات  إلـى  الخـام 
المجمـع أهميـة ليس فقط بسـبب التعاون واالسـتثمار بين 

أكبر شـركتين سـعوديتين )مناصفة 50%(، بل ألنه سـيعّزز القافلة األسبوعية
مكانـة المملكـة عالمًيا على مسـتوى صناعـة الكيميائيات، 
حيـث سـيضمُّ المجمـع وحـدات تشـغيل مبتكـرة تمّكنـه من 
إلـى  النفـط  تحقيـق معـدل غيـر مسـبوق لعمليـة تحويـل 
كيميائيـات، وذلـك بصـورة تنافسـية واقتصاديـة، وهـو مـا 

يُعد إنجاًزا كبيًرا على مستوى الصناعة.
وقـد أرسـت أرامكـو السـعودية و»سـابك« فـي النصـف 
األول مـن العـام الجـاري، عقـدي إدارة مشـروع وتنفيـذ 
األعمـال الهندسـية األوليـة علـى شـركتي »وود« و»كي. بي. 
آر«. ويعمـل الشـريكان علـى االنتهـاء مـن اختيـار التقنيـات 
لـدى  الحاليـة  التقنيـات  مـع  تتوافـق  التـي  المناسـبة، 

الشركتين.
ومـن المتوقـع أن يسـتهلك هـذا المشـروع العمـاق 400 
ألـف برميـل يومًيـا مـن النفـط الخـام، وذلـك إلنتـاج حوالي 
9 ماييـن طـن مـن المـواد الكيميائيـة سـنوًيا. ويُتوقـع أن 
2025م، وهـو  عـام  التشـغيل خـال  بـدء  أعمـال  تنطلـق 
مشـروٌع يخـدم توجهـات الدولـة التـي تهـدف إلـى تحقيـق 

رؤيتها 2030.

فـي  الُمسـتخدمة  الحديثـة  التقنيـة  تتضّمـن  وسـوف 
المشـروع، التـي تـم تطويرهـا فـي المملكـة، نسـبًة غيـر 
صعيـد  علـى  كيميائيـات  إلـى  النفـط  لتحويـل  مسـبوقة 
الصناعـة العالميـة. وقـد ُروعـي أن تحقـق نسـبة التحويـل 
التـوازن بيـن الناحيتيـن االقتصاديـة والفنيـة. فعلـى سـبيل 
المثـال، تُعطـي هـذه النسـبة أعلـى عوائـد علـى االسـتثمار 
اإلجمالـي. ومن الناحية االقتصادية، فإنها تسـتغل الطاقة 

اإلنتاجية القصوى المتاحة عالمًيا.
وسـوف يقـّدم المشـروع فرًصـا جديـدة لبنـاء صناعـات 
تحويليـة رائـدة فـي المملكـة من خـال أربعة محـاور، هي: 
تعزيـز قيمـة إنتـاج النفـط الخام فـي المملكة عبـر التكامل 
الشـامل في سلسـلة الصناعات الهيدروكربونية، واإلسـهام 
فـي التنويـع االقتصـادي مـن خـال إنتـاج مـواد جاهـزة أو 
تقنيـات  وابتـكار  وتطويـر  لاسـتهاك،  جاهـزة  شـبه 
متقّدمـة، ومواءمـة النمـو االقتصـادي المسـتدام للمملكـة 
مع برنامج التحّول الوطني. كما سـيوّلد المشـروع نحو 30 
للشـباب  مباشـرة  وغيـر  مباشـرة  عمـل  فرصـة  ألـف 

السعودي.

عن فئة املنشآت اإلنتاجية الكبيرة

معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع 
يفوز بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة

ــز التشــغيلي  ــي التمّي ــا لجهودهــا فــي تبن ــع - تتويًج ينب
وتحقيــق األداء المســتدام واألمثــل، مــع االنســجام مــع 
األهــداف اإلســتراتيجية ألرامكــو الســعودية، أُعلــن عــن 
فــوز إدارة معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع، 
مؤخــًرا، بالمســتوى الذهبــي لجائــزة الملــك عبدالعزيــز 
للجــودة عــن فئــة المنشــآت اإلنتاجيــة الكبيــرة، وذلــك 
مســتوى  علــى  التمّيــز  مــن  طويلــة  لمســيرة  تجســيًدا 

الشركة، ومستوى المملكة العربية السعودية إجمااًل.
ويُعــد الفــوز بهــذه الجائــزة المرموقــة التــي تحظــى 
برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين، حفظــه اهلل، خيــر 
مؤشــر علــى نجــاح معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي 
ــه  ــز والجــودة داخــل أنظمت ــة التمّي ــرس ثقاف ــع بغ ــي ينب ف
وبيــن موظفيــه. كمــا تُبــرز هــذه الجائــزة اســم المعمــل 
كأحــد المنشــآت الوطنيــة الرائــدة فــي تنفيــذ وتطبيــق 
إســتراتيجيات الجــودة والتمّيــز التشــغيلي فــي القطــاع 

الصناعي في المملكة برمته.
وقــد عّبــر نائــب الرئيــس للتكريــر وتجزئــة ســوائل الغاز 
الطبيعــي، األســتاذ ســليمان البرقــان، عــن ســعادته بهــذا 
اإلنجــاز الــذي يُعــد إنجــاًزا ألرامكــو الســعودية، وليــس 
لمعمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع فحســب، 
مضيًفــا: »لقــد حقــق معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعي 
فــي ينبــع هــذا اإلنجــاز علــى مســتوى أرامكــو الســعودية، 
ــي  ــى الدرجــات ف ــى أعل ســابًقا، مــن خــال الحصــول عل
المعمــل  يفــوز  أن  مفاجًئــا  وليــس  التشــغيلي،  التمّيــز 

بالجائزة نفسها على المستوى الوطني«.
ولمــا يمّثلــه معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي 
ينبــع، مــن قلــب نابــض لمنطقــة ينبــع الصناعيــة فــي توفير 
المــواد الخــام الرئيســة لجميــع الصناعــات البتروكيميائية 
المجــاورة، فــإن هــذا اإلنجــاز يُعــد عنصــًرا فاعــًا فــي 

هاشم الظاهري

األخــذ بالجــودة والتمّيــز التشــغيلي إلــى مســتويات جديــدة 
مــن خــال الســعي الــدؤوب لتحقيــق أعلــى معــدالت األداء 

العالمية.
وقــد أشــاد مديــر إدارة معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز 
الطبيعــي فــي ينبــع، األســتاذ فيصــل الصبحــي، بهــذا 
اإلنجــاز وبمــن وقــف خلفــه مــن فريــق عمــٍل متمّيــز، قائًا: 
»ال يمكــن أن يتحقــق هــذا اإلنجــاز دون فريــق عمــل جــاد، 
التمّيــز  علــى  تحافــظ  ثقافــة  لتكريــس  بكفــاءة  يعمــل 

والجودة كقيمة أساس«.

جديــر بالذكــر أنــه مــن المقــرر تنظيــم حفــل توزيــع 
2018م،  الريــاض خــال شــهر ديســمبر  الجوائــز فــي 
ــة  ــى أن معمــل تجزئ بمشــيئة اهلل. كمــا تجــدر اإلشــارة إل
ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع هــو أول معامــل أرامكــو 
ــة  ــزة الذهبي ــذي يفــوز بهــذه الجائ ــا ال الســعودية وإداراته
ــي لوضــع  ــي أنشــئت بموجــب مرســوم ملك ــة، الت المرموق
معاييــر مشــتركة للتمّيــز المؤسســي، ولتكــون بمثابــة إطــار 
مرجعــي لتطبيــق مفاهيــم الجــودة والتمّيــز التشــغيلي فــي 

المملكة.

فيصل الصبحي يتوسط رؤساء األقسام وفريق التمّيز 
التشغيلي في المعمل احتفااًل بتحقيق المستوى الذهبي 

لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة المنشآت اإلنتاجية 
الكبيرة.
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إدارة اإلنتاج في الشيبة ترتقي بسالمة املقاولين

الشــيبة - تُعــد الســامة نقطــة البدايــة لجميــع أنشــطتنا 
فــي أرامكــو الســعودية، بــدًءا مــن طريقــة تدريــب موظفينــا، 
ومــروًرا بالطريقــة التــي نتبعهــا فــي تنفيــذ أعمالنــا، وانتهــاًء 
بجهودنــا المســتمرة لتحســين إجــراءات الســامة فــي 

الشركة.
ــاج فــي الشــيبة  وضمــن هــذا التوجــه، خطــت إدارة اإلنت
ثقافــة الســامة خطــوةً أخــرى إلــى األمــام من خــال تطبيق 
برنامــج ســامة المقاوليــن الشــامل، ويضمــن هــذا البرنامج 
الجديــد وجــود مجموعــة مــن القواعــد والتعليمــات التــي 
تحمــي جميــع موظفــي المقاولين العامليــن فــي إدارة اإلنتاج 

في الشيبة وتهدف إلى ضمان سامتهم ورفاهيتهم.
ويحــدد هــذا البرنامــج، الــذي ُكشــف النقاب عنه لــإدارة 
اإلدارة  لمراجعــة  مؤخــًرا،  تمــت،  جولــة  خــال  العليــا 
ــة التقيــد بأصــول الســامة، القواعــد والتعليمــات  التنفيذي
التــي تضمــن قــدرة جميــع موظفــي المقاوليــن العامليــن فــي 
إدارة اإلنتــاج فــي الشــيبة علــى أداء عملهم بســامة.  ويقوم 
النظــام الجديــد بســد أي فجــوات فــي التدريــب واالتصــال 
ويضمــن  شــركاتهم،  مــن  الموظفيــن  لهــؤالء  المقــدم 
لجميــع  الســعودية  أرامكــو  معاييــر  علــى  المحافظــة 
الموظفيــن فــي مرافــق أرامكــو الســعودية، ســواًء أكانــوا 

موظفين بدوام كامل أم مقاولين.

شركاؤنا في األعمال
قــال مديــر إدارة اإلنتــاج فــي الشــيبة، األســتاذ خالــد 
الجامــع: »كانــت ســامة موظفــي المقاوليــن فــي الشــيبة 
والتــزال ذات أهميــة كبيــرة إلدارة اإلنتــاج فــي الشــيبة«. 
وأضاف: »نعتبر مقاولينا شــركاءنا في األعمال، وســامتهم 

ورفاهيتهم جزء من سامتنا ورفاهيتنا«.
وقــال الجامــع إن فريقــه أدرك وجــود بعــض الفجوات في 

ممارســات السامة للمقاولين الســابقين. وأضاف: »عندما سكوت بالدوف
نظرنــا إلــى ممارســات الســامة للمقاوليــن الســابقين، 

أدركنا مباشرًة أن هناك فجوات يجب معالجتها«.
وأوضــح قائــًا: »أردنــا الخــروج ببرنامــج ســامة شــامل 
يغطــي جميــع األوجــه المتعلقــة بموظــف المقــاول، بــدًءا مــن 
اللحظــة التــي يســتيقظ فيهــا فــي الصبــاح الباكــر لغايــة 
عودتــه إلــى ســكنه في نهايــة اليــوم. ويغطي البرنامــج كذلك 
دمــج الموظفيــن الجــدد وتدريبهــم، ونظافــة الحي الســكني، 
وتكريــم أفضــل مــن يطبقون معاييــر الســامة. أردنا بالطبع 
وضــع هــذا البرنامــج مــع خطــة تطبيــق محــددة، وقوائــم 
تدقيــق مفصلــة ومؤشــرات أداء رئيســة لكي نســتطيع قياس 

الكفاءة في التحسين الشامل للسامة«.

مجاالت التركيز الستة
ويرتكــز الهيــكل التنظيمــي للبرنامــج علــى ســتة مجــاالت 

تركيز رئيسة، هي:
• التعريف والتوعية بالسامة

•  تدريب موظفي المقاولين وتأهيلهم واعتمادهم
•  السامة أثناء العمل

الســكني  الحــي  فــي  والبيئــة  والســامة  •  الصحــة، 
والسامة خارج العمل

•  السامة المرورية
•  التكريم والتحسين

ويُعــد برنامــج دمــج الموظفيــن الجــدد أحــد أهــم عناصــر 
هــذا البرنامــج، الــذي ينــدرج فــي إطــار مجــال التركيــز 
المعنــون »التواصــل بشــأن الســامة«. وقــد طــرأ تغييــر 
شــامل علــى برنامــج إلحــاق الموظفيــن بالعمــل، حيــث 
يتوجــب علــى موظفــي المقاوليــن اآلن حضور جلســة توجيه 
حــول الســامة )تقّدمهــا مجموعــة االلتــزام(، والنجــاح فــي 
امتحــان قصيــر الختبــار معرفتهــم. وبعــد اجتيــاز االمتحان، 
تُصــدر بطاقــة التعريــف بالســامة لــكل مقــاول، حيــث 

يتوجــب علــى جميــع المقاوليــن حملهــا معهــم فــي جميــع 
األوقــات فــي أماكــن العمــل، مثــل معمــل فــرز الغــاز مــن 
الزيــت حيــث يُنفــذ الجــزء األكبــر مــن العمــل فــي إدارة 

اإلنتاج في الشيبة. 
وباإلضافــًة إلــى برنامــج إلحــاق الموظفيــن بالعمــل، 
تصــدر بطاقــة تدريب متخصص لجميع موظفــي المقاولين 
اســتام  وموظفــي  الســقاالت،  )مثــل مشــرفي  المهــرة 
تصاريــح العمــل وفنيــي اللحــام( الذيــن يحتاجــون لاعتمــاد 
للقيــام بأعمالهــم. وتشــتمل هــذه البطاقــة علــى جميــع أنواع 
التدريــب والشــهادات المتخصصــة التــي يمكــن أن يحوزهــا 
موظــف المقــاول، وتُمكــن أي عضــو فــي فريــق األعمــال فــي 
ــك الموظــف  ــاءة ذل أرامكــو الســعودية مــن التحقــق مــن كف

على الفور.

إمكانية القياس
وقــال ماهــر عريجــة، وهــو مستشــار أعمال أعلــى وعضو 
فــي مجموعــة التمّيــز التشــغيلي وااللتــزام، إن البرنامــج 
الشــامل لســامة موظفــي المقاوليــن ليــس مجــرد وثيقــة 
ســامة أخــرى، بــل هــو برنامج حيــوي للتواصل مــع موظفي 
المقاوليــن، ويتــم قياســه مــن خــال مؤشــرات أداء رئيســة 

لضمان االستمرارية.
وقــال عريجــة: »قمنــا بمراجعــة جميــع التعليمــات العامــة 
ذات العاقــة في الشــركة، ودليــل إدارة الســامة والمعايير، 
وكذلــك أفضــل الممارســات لــدى اآلخريــن محلًيــا ودولًيــا«. 
وأضاف: »وبعد ذلك، بدأنا بإســناد المهمات والمســؤوليات 
للموظفيــن ذوي االختصــاص الذيــن ســيتمكنون مــن تطبيــق 

المهام المسندة لهم بكفاءة واقتدار«.
ر فريــق البرنامــج بعــد ذلــك أن هنــاك حاجــة لمظلــة  وقــرَّ
أكبــر لــكل عنصــر كــي يحتــوي العناصــر الفرعيــة ذات 
ــز. وهــذا  ــدت فكــرة مجــاالت التركي ــا ول العاقــة، ومــن هن
جعــل البرنامــج وثيقــًة أكثــر تنظيًمــا وأتــاح لمجموعــة 
االلتــزام إمكانيــة قيــاس تطبيــق كل مجــال مــن مجــاالت 

التركيز والعناصر الفرعية كًا على حدة.
وألن قيمــة أي نظــام تكمــن فــي إمكانيــة قيــاس النتائــج، 
فقــد وضعــت مجموعــة االلتــزام فــي الشــيبة عــدًدا مــن 
مؤشــرات األداء الرئيســة لــكل مجــال مــن مجــاالت التركيز، 
تطبيــق  لقيــاس  فرعــي،  عنصــر  ولــكل  عنصــر،  ولــكل 
البرنامــج الشــامل لســامة موظفــي المقاوليــن، وجمــع 
اإلحصائيــات وقيــاس االلتــزام شــهرًيا. ويجــري فيمــا بعــد 
ــاء  ــة أثن ــة مؤتمت ــر مصفوف ــج عب ــى النتائ إطــاع اإلدارة عل
اجتماعــات لجنــة إدارة ســامة المقاوليــن المشــّكلة حديًثــا، 

التي تُعقد كل ثاثة أشهر.
وقــال عريجــة: »يعــرف جميع موظفــي المقاوليــن اآلن ما 
يجــب عليهــم فعلــه، وهــم علــى درايــة بأفضــل ممارســات 
الســامة«، مضيًفــا: »كانــت االســتجابة مدهشــة، فهــم 
يشــعرون أن هنــاك مــن يهتــم بهــم ويدمجهــم فــي القــوى 
العاملــة.  كمــا إنهــم يــرون أن جميــع إجراءات الســامة التي 
تنطبــق علــى موظفــي أرامكــو الســعودية تنطبــق عليهــم 

أيًضا«.

يضمن هذا البرنامج الجديد وجود مجموعة من القواعد 
والتعليمات التي تحمي جميع موظفي المقاولين العاملين 

في إدارة اإلنتاج في الشيبة، وتهدف إلى ضمان سالمتهم 
ورفاهيتهم، وفي الصورة ُيراجع الموظف المختص بطاقة 

التعريف بالسالمة الخاصة بموظفي المقاولين.

يقوم رضا البوصالح، يسار، وهو مسؤول إصدار تصاريح 
العمل في إدارة اإلنتاج في الشيبة، بالتأكد من تحديث بطاقة 

التعريف بالسالمة وبطاقة التدريب المتخصص لموظفي 
المقاولين. وحسب البرنامج الشامل لسالمة المقاولين 

الجديد الذي تطبقه اإلدارة، يجب أن تكون جميع البطاقات 
المطلوبة حديثة وأن يتم إبرازها قبل إصدار تصاريح العمل.

مقاولونا هم 
شركاؤنا في 

األعمال، وسالمتهم 
ورفاهيتهم جزء من 

سالمتنا ورفاهيتنا

خالد الجامع
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منتدى أسبار الدولي ُيعقد بشراكة إستراتيجية مع 
أرامكو السعودية وبمشاركة 90 متحدًثا من 17 دولة

الريــاض - اختتــم منتــدى أســبار الدولــي فعالياتــه التي 
ــاض فــي  ــة الري ــام فــي مدين ــة أي ــى مــدار ثاث أقيمــت عل
 6 إلــى   4 1440هـــ) صفــر   28 إلــى   26 مــن  الفتــرة 
نوفمبــر2018م(، برعايــة وحضــور صاحب الســمو الملكي، 
األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، أميــر منطقــة 
الريــاض، وبشــراكة إســتراتيجية مــع أرامكــو الســعودية، 
ــة، وذلــك  ــا مــن 17 دول ــر مــن 90 متحدًث حيــث شــارك أكث

تحت شعار »عصر المستقبل: السعودية غًدا«.
وفــي الكلمــة التــي ألقاهــا األميــر فيصــل بــن بنــدر، 
ــه شــكره للقائميــن علــى منتــدى أســبار الدولــي، متمنًيا  وجَّ
م أرامكــو الســعودية علــى  لهــم دوام التوفيــق، كمــا كــرَّ
ــد ســموه أن مركــز  شــراكتها اإلســتراتيجية للمؤتمــر. وأّك
ــة خاصــة  ــه مكان أســبار للدراســات والبحــوث واإلعــام ل
لــدى إمــارة المنطقــة، ومــا عــّزز هــذه المكانــة هــو قيامهــم 
بــكل مــا هــو مفيــد ألبنــاء الوطــن وشــبابه ولإنســان فــي 

كل مكان.
وأضــاف قائــًا: »إن اإلنســان الســعودي وصــل إلــى 
مســتوى عــاٍل مــن التطــور والعلــم، ويحتــاج منــا إلــى الثقــة 
ــًرا  ــم دوًرا كبي والدعــم، فأحســنوا الظــن بالشــباب ألن له

وقادًما في كل مرحلة من مراحل هذا الوطن«.

أرامكو وصياغة املستقبل
وفــي كلمتــه التــي ألقاهــا فــي افتتــاح المنتــدى، أّكــد 
أرامكــو  فــي  الحكوميــة  الشــؤون  دائــرة  عــام  مديــر 
الســعودية، األســتاذ خالــد خليفــة الملحــم، أن أرامكــو 
ــهم فــي صياغــة مســتقبل المملكــة، وقــال:  الســعودية تُس
»فــي أوائــل عــام 2011م أطلقــت الشــركة برنامــج التحــول 
اإلســتراتيجي المتســارع الــذي ســعت مــن خالــه إلــى 
إلــى شــركة عالميــة  وغــاز  زيــت  مــن شــركة  التحــول 
ــث تدعــم النمــو  ــات بحي ــة والكيميائي ــة فــي الطاق متكامل
االقتصــادي فــي المملكــة، وتقــوي مــن وضعهــا التنافســي 

في األسواق العالمية.
هــذا  مضمــون  بيــن  الواضــح  التناغــم  ظــل  »وفــي 
البرنامــج وأهــداف رؤيــة المملكــة 2030، نجحــت أرامكــو 
ز قدراتهــا مــن خــال مشــاريع كبرى  الســعودية فــي أن تعــزِّ
فــي مجــال التنقيــب واإلنتــاج، ومشــاريع أخــرى لزيــادة 
طاقتهــا التكريريــة ورفعهــا إلــى مــا بيــن 8 و10 ماييــن 
برميــل يومًيــا بحلــول 2030. ولدينــا أيًضــا سلســلٌة مــن 
المشــاريع العماقــة لمضاعفــة الطاقــة اإلنتاجيــة مــن 
الغــاز الطبيعــي خــال الســنوات العشــر القادمــة، بــإذن 
صناعــة  فــي  االســتثمارات  عــن  فضــًا  تعالــى،  اهلل 
الكيميائيــات، التــي تهــدف إلــى االرتقاء بالقيمــة المضافة 

لمواردنا الطبيعية«.
وأضــاف الملحــم: »لمــا كان البحــث والتطويــر مــن 
التنافســية  بالميــزة  لاحتفــاظ  الحتميــة  الضــرورات 
وتحقيــق مزيــد مــن القيمــة علــى المــدى البعيــد، فقــد 
حرصنــا علــى تســريع وتيــرة تطويــر التقنيــات، واإلســهام 
ــات متطــورة فــي المملكــة، مــن  فــي إرســاء منظومــة تقني
خــال شــبكة المراكــز البحثيــة التابعــة للشــركة داخــل 

المملكة وخارجها.
واختتــم الملحــم كلمتــه قائــًا: »نتيجــًة لتلــك الجهــود 
أصبحــت أرامكــو الســعودية مــن أبــرز ثــاث شــركات 
عالميــة تعمــل فــي مجــال الطاقــة مــن حيــث تطويــر 
التقنيــات، فقــد حصدنــا فــي العــام الماضــي وحتــى اليــوم 
230 بــراءةَ اختــراٍع، وهــي أربعــة أضعــاف ما حصلنــا عليه 
فــي  الخبــراء  عــدد  كمــا ضاعفنــا  2013م،  عــام  فــي 
مختبراتنــا إلــى 1300 عالــم، ونعمــل علــى أن نكــوَن فــي 

المركز األول عالمًيا في هذا القطاع الحيوي«.

رعاية ومساندة 
ــن رئيــس مجلــس إدارة المنتــدى، الدكتــور فهــد  وثمَّ
ــي مــن  ــدى أســبار الدول ــاه منت ــا يلق ــي، م ــي الحارث العراب
رعايــة كريمــة ودعــم ومســاندة مــن ســمو أميــر منطقــة 
الريــاض. وقــال: »فــي هــذه الــدورة الثالثــة لمنتــدى أســبار 
الدولــي 2018م، ســيكون مضمــار الســباق لعقولكــم النيــرة 
المختلفــة، فنحــن  ببشــائره وتحدياتــه  المســتقبل  هــو 

ــه«، ناجي عوض ــس حول ــع المســتقبل ولي ــوم لحــوار م ــا الي نجتمــع هن
مؤكــًدا أن المملكــة »لــن تتنــازل عــن رســالتها فــي أن تكــون 

الملهم لمحيطها«.
مــن جانبــه، أكــد معالــي وزيــر التعليــم، الدكتــور أحمــد 
العيســى، فــي كلمتــه التــي ألقاهــا بالنيابــة عنه وكيــل وزارة 
رشــيد  بــن  نيــاف  الدكتــور  البنيــن،  لشــؤون  التعليــم 
الجابــري، أن الــوزارة تتطلــع للتوصيــات التــي ســيخرج بها 
المنتــدى، وســتكون تحــت نظــر مســؤولي الــوزارة لدراســة 
ــن أن وزارة التعليــم  تطبيقهــا وطــرق االســتفادة منهــا. وبّي
فــي المملكــة فــي طــور صياغــة فلســفة جديــدة تعتمــد 
علــى التعليــم المبنــي علــى الكفــاءات، وهــو مــا ينطــوي 
علــى إعــادة هندســة عمليــات التعليــم والتعلــم لتطويــر 

المناهج تماشًيا مع التطور التقني.
بــدوره قــال نائــب رئيــس مدينــة الملــك عبدالعزيــز 
للعلــوم التقنيــة لمعاهــد البحــوث، الدكتــور أنــس الفــارس 
إن استشــراف مســتقبل التقنيــة يتطلــب اهتماًمــا ورعايــة 
خاصــة لتحديــد الفــرص والتصــدي للتحديــات، موضًحــا 
أن المدينــة قــد أدرجــت ضمــن برامجهــا الحاليــة مركــًزا 
الدراســات  إجــراء  إلــى  يهــدف  التقنــي  لاستشــراف 
والفــرص  المخاطــر  وتقويــم  التقنيــة،  االستشــرافية 

المرتبطة بمخرجاتها على برامج التنمية في المملكة.
فيمــا عــّدت نائــب رئيــس جامعــة الملــك عبــداهلل للعلوم 
والتقنيــة »كاوســت«، الدكتــورة نجــاح عشــري، منتــدى 
أســبار الدولــي مــن أهــم المناســبات الفكريــة فــي المملكة 
الهتمامــه بإلقــاء الضــوء علــى أهــم القضايــا االقتصاديــة 
ثمينــة الستشــراف  يمثــل فرصــة  أنــه  كمــا  والعلميــة، 

المستقبل في شتى المجاالت التنموية عالية األهمية.

من االبتكار للتأثير 
وشــهد الحفــل تدشــين معــرض »مــن االبتــكار للتأثيــر« 
ــداهلل  ــك عب ــة المل ــة جامع للشــركات الناشــئة تحــت مظل
ــة  ــود الجامع ــر المعــرض جه ــث أظه ــة، حي ــوم والتقني للعل
فــي تنميــة وتعزيــز بيئــة حاضنــة وداعمــة لــرّواد األعمــال 
وأصحــاب المهــارات واألفــكار الواعــدة مــن الشــباب 

الوطني.
تســتعرض  رئيســة  أقســام  أربعــة  المعــرض  وضــم 
مختلــف المراحــل التــي يمــرُّ بهــا رّواد األعمال والشــركات 
الناشــئة، ويتضّمــن تصميمــات أوليــة  ألبــرز الشــركات 
ــوم  ــداهلل للعل ــك عب ــة المل ــا جامع ــي تحتضنه الناشــئة الت
طلبتهــا  بهــا  يقــوم  التــي  األبحــاث  ونتائــج  والتقنيــة، 
اإلســتراتيجية  الموضوعــات  فــي  تحديــًدا  وعلماؤهــا 
األربعــة: المــاء والطاقــة والغــذاء والبيئــة. كمــا وفــر 
المعــرض تجربــة تفاعليــة للــزوار تُمكنهــم مــن معرفــة 

مزيد عن جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية.
وشــهد المعــرض عــرض نمــاذج خايــا شمســية مطــوَرة 
عضويــة ومرنــة يمكــن اســتخدامها علــى النوافــذ وفــي 
مرافــق ومــواد البنــاء، وتتميــز هــذه الخايــا بســهولة 
تلــك الموجــودة فــي  اســتخدامها وكفاءتهــا أكثــر مــن 
األلــواح الشمســية التقليديــة، حيــث تســاعد علــى خفــض 
درجــات الحــرارة داخــل المبانــي، وتولــد طاقــة أكثــر وتقلل 
مــن اســتهاك الكهرباء، كمــا تعتمد هذه التقنيــة الجديدة 
علــى التفاعــات غيــر المتجانســة فــي أشــباه الموصــات 
المرنــة، التــي تضــم الســيلكون والمــواد العضويــة ممــا 
ــت درجــة الحــرارة، وهــي  ــا ارتفع ــاءة األداء مهم ــي كف يعن

خاصية مثالية للمناطق الحارة.

مستقبل أفضل 
وســعى المنتــدى فــي دورتــه الحاليــة إلــى استشــراف 
مســتقبل القطاعات الرئيســة ذات األولوية على المســتوى 
العالمــي، وهــي قطاعــات التعليــم، والصّحــة، والطاقــة، 
والتقنيــة، والبيئــة، بوصفهــا القطاعــات التــي يعــّول عليهــا 
ــة وازدهــاًرا  ــر رفاهي ــق مســتقبل أكث ــس لتحقي بشــكل رئي

للمجتمعات البشرية.
وهــو مــا عكســه شــعار الــدورة الحاليــة للمنتــدى »عصر 
المســتقبل: الســعودية غــًدا« الــذي يحمــل فــي طياتــه 
التســاؤالت المرتبطــة بمســتقبل المملكــة،  كثيــًرا مــن 
ورؤيــة 2030 وأبــرز اآلليــات التــي تُســهم فــي النهــوض 
بالقطاعــات الحيويــة التــي يتوّقــع أن تتزايــد أهميتهــا 

ويرتفــع مســتوى تأثيرهــا فــي خطــط التنميــة المســتدامة 
خال السنوات القادمة.

ومّثــل المنتــدى فرصــة مثاليــة الجتمــاع نخبــة مــن 
الخبــراء والمتخصصيــن الســعوديين والدولييــن لعــرض 
أفكارهــم ورؤاهــم حــول المســتقبل ومناقشــتها، والتباحــث 
المجــاالت  فــي  العالميــة  المســتجدات  أحــدث  فــي 
المرتبطــة بالقطاعــات الرئيســة التي يســتهدفها المنتدى، 
ــك مــن خــال مشــاركتهم فــي مجموعــة متنّوعــة مــن  وذل
وورش  والمحاضــرات  النقــاش  كجلســات  الفعاليــات، 
العمــل العلميــة المتخّصصــة، بمــا يُســهم فــي الخــروج 

بعدد من التصّورات والنتائج المهمة.

جلسات املنتدى 
ــي  ــا الت ــن القضاي ــدى عــدًدا م ــت جلســات المنت تضمن
تمحــورت حــول المســتقبل، حيــث ناقشــت الجلســة األولــى 
»التعليــم فــي المســتقبل«، التــي أدارهــا الدكتــور محمــد 
أبــو ســاق، وزيــر الدولــة عضــو مجلــس الــوزراء، الموهبــة 
واإلبــداع فــي المســتقبل، وتعليــم كيفيــة تقييــم الكبــار، 
إضافــة إلــى إســتراتيجية وزارة التعليــم لتحقيــق رؤيــة 

المملكة 2030، وشارك فيها أربعة متحدثين.
المســتقبل«  فــي  »الصحــة  جلســة  ناقشــت  بينمــا 
االبتــكارات المســتقبلية التــي تعــّزز صحــة اإلنســان وتقيــه 
األمــراض الخطيــرة، وكيــف يمكــن أن تُســهم المملكــة فــي 
هــذه االبتــكارات مــن خــال شــبابها وعلمائهــا. رأس 
مجلــس  عضــو  القنبيــط،  محمــد  الدكتــور  الجلســة 

الشورى، وشارك فيها خمسة متحدثين.
فــي حيــن ناقشــت جلســة »التقنيــة فــي المســتقبل«، 
التــي أدارهــا الدكتــور مشــبب القحطانــي، مديــر معهــد 
اإلدارة العامــة، كيــف يمكــن أن تغيــر التقنيــة حياتنــا فــي 
المســتقبل، كمــا ُعقــدت جلســات أخــرى عــن مســتقبل 
الوظائــف ومســتقبل المحافظــة علــى البيئــة، بينما شــارك 
ــو الســعودية،  ــي أرامك ــر ف ــز البحــوث والتطوي ــر مرك مدي
األســتاذ عمــار النحــوي، فــي جلســة مســتقبل الطاقــة، 
حيــث اســتعرض خالهــا مســتقبل الطاقــة المتجــددة فــي 

المملكة والعالم.

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر يقوم بتكريم 
أرامكو السعودية على شراكتها اإلستراتيجية لمنتدى أسبار، 
م درع التكريم خالد الملحم، الثالث من اليسار- وفي  ويتسلَّ

يمين الصورة الدكتور فهد العرابي الحارثي.

تصوير: صالح آل شبيب

أكد األستاذ عماد الدين أديب في كلمته أن مستقبل 
المملكة العربية السعودية هو مستقبل العرب جميًعا.

م الحفــل اإلعامــي المصــري الكبير، األســتاذ  قــدَّ
ــر فــي كلمتــه الموجــزة  عمــاد الديــن أديــب، الــذي عبَّ
عــن ســعادته بالتحــدث فــي هــذا المنتــدى، الــذي 
يناقــش المســتقبل ودور المملكــة فــي صناعــة هــذا 
المســتقبل، وقــال أديــب إن مســتقبل المملكــة هــو 
أمــر يهــم جميــع العــرب ألنــه ال مســتقبل للعــرب 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــدون المملكــة، وأكــد أن التحدي ب
المملكــة تتطلــب جهــوًدا جبــارة لمواجهتهــا، وهــو مــا 
تقــوم بــه قيــادة المملكــة بــكل قــوة وشــجاعة، وقــال 
ــذي يجــب أن  ــان ال ــام األم ــة 2030 هــي صم إن رؤي
يحتشــد خلفــه الجميــع، مؤكــًدا علــى أنــه الخيــار لنــا 

سوى النجاح فقط وال توجد احتماالت أخرى. 
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أرامكو آسيا-اليابان ومتحف ميرايكان يتَّحدان 
لدعم العلوم والتقنية

طوكيـو - وّقعـت أرامكـو آسـيا-اليابان، مؤخـًرا، اتفاقيـة 
الناشـئة واالبتـكار بهـدف  للعلـوم  مـع المتحـف الوطنـي 
اإلسـهام فـي الجهـود المبذولـة فـي نشـر المعرفـة ورفـع 
مسـتوى اهتمام السـكان المحليين بالعلـوم والتقنية وتعزيز 

استيعابهم لما لهما من أهمية.
ويُعـرف المتحـف محلًيـا باسـم »ميرايـكان«، الـذي يعنـي 
بوجـه عـام »متحـف المسـتقبل« باللغـة اليابانيـة. ويُعـد 
التعـاون مـع المتحـف أحـدث عمـل مشـترك بيـن أرامكـو 
المسـؤولية  لتعزيـز  السـعودية  وأرامكـو  آسـيا-اليابان 

االجتماعية لعام 2018 في إطار مجتمع المعرفة.  
يقـع المتحـف فـي حاضـرة طوكيو، ويسـتقطب أكثر من 
مليـون زائـر مـن جميـع أنحـاء العالـم كل عـام. وال تسـلّط 
المعـارض التـي يضمهـا المتحـف والقائمـة علـى التجربـة 
مـة  المتقدِّ والتقنيـة  العلـوم  علـى  اهتمامهـا  المباشـرة 

فحسـب، بـل إنهـا تسـاعد الجمهور علـى فهم كيفيـة تأثير القافلة األسبوعية
العلوم التقنية على مستقبل العالم. 

وبهـذه المناسـبة أعـرب مديـر أرامكـو آسـيا اليابـان، 
األسـتاذ عمـر العامـودي، عـن ترحيبه بهـذا التعـاون، معّبًرا 
عـن سـعادته وتطلعـه إلـى مزيـد مـن التعـاون المسـتقبلي 
بقولـه: »افتتحت أرامكو السـعودية مركز الملك عبدالعزيز 
إلـى  العالمـي )إثـراء(. وتهـدف هـذه المبـادرة  الثقافـي 
تشـجيع التطـور الثقافـي المشـترك مـن خـال المرافـق 
ن قاعـة اجتماعات، ومكتبة  دة األغـراض، التي تتضمَّ متعـدِّ
حديثـة، وقاعـة عـرض، ومتحًفـا، وغيرهـا مـن المرافـق. 
 ،2030 وهـذا بالطبـع متوافـق تماًمـا مـع رؤيـة المملكـة 
السـّيما فـي مجالـي الثقافـة والترفيـه. لذلك آمـل أن تكون 
هذه االتفاقية بمثابة مرحلة جديدة للتعاون والتشارك بين 
أرامكو آسـيا-اليابان، وإثراء، ومتحف ميرايكان، وذلك لما 

يتمتعون به من قواسم مشتركة«. 
من جهته، قال كبير المديرين التنفيذيين في ميرايكان، 

الدكتـور مامـورو موهـري: »إننـا ممتنـون حًقـا لوجـود هـذه 
العاقـة. ونعتقـد أن العلـم والتقنيـة مًعـا جـزءان ال يتجزآن 
مـن الثقافـة. ومـن خـال اسـتقاء الحكمـة مـن الثقافـات 
المختلفة يمكننا نحن البشـر تكوين مسـتقبل أفضل، فهذا 
النـوع مـن األنشـطة فـي كا المنبريـن يمكـن أن يحقـق 

التعاون فيما بينهما«. 

التفاعل والتطور
والملمـح األكثـر فـرادة لميرايـكان يكمـن فـي تصميمـه 
ومناقشـة  والتأمـل  التوقـف  علـى  الـزّوار  يشـّجع  الـذي 
مسـتقبل العلـوم والتقنيـة. وتُعـد شاشـة ميرايكان الشـبيهة 
بالكـرة األرضيـة )جيو-كوزمـوس( األولـى مـن نوعهـا، وهي 
مصنوعـة مـن ألـواح إلكترونيـة عضويـة مضيئـة ومتوهجـة 
تعرض أحداًثا مباشـرة ألنماط الطقس العالمية، ودرجات 
حـرارة المحيطـات، وغيرهـا مـن الموضوعـات الجغرافيـة 
والعلميـة واالجتماعيـة االقتصاديـة. وُصممـت الشاشـة 
نـزواًل عنـد رغبـة الدكتـور موهـري الـذي يُعـد أولَّ رائـد 
فضـاء يابانـي يسـافر علـى متـن مكـوك ناسـا الفضائـي 
مرتيـن، إذ كانـت المرة األولى في عـام 1992م واألخرى في 
عـام 2000م. ويرغـب موهـري فـي إطـاع النـاس علـى 
المنظـر البديـع لألرض كما شـاهده من الفضـاء الخارجي 

اد الفضاء. حين كان أحد روَّ
يمكـن للـزوار أيًضـا التعـرف علـى أنـواع مختلفـة مـن 
الروبوتـات الشـبيهة بالبشـر فـي متحـف ميرايـكان، فهـي 
تحثك وتلهمك على تخيل مجتمع مستقبلي مع الروبوتات. 
كمـا يمكـن اللقـاء فـي جنبـات المتحـف مـع مقدمـي برامج 
علميـة يقّدمـون تفسـيرات سـهلة الفهـم عمـا يُقـدم مـن 
عـروض للـزوار، مسـخرين فـي ذلـك مهاراتهـم المعرفيـة 

والتواصلية المتخصصة في ربط العلم بالمجتمع.
الكلمـة الرئيسـة ألعمـال متحـف ميرايـكان هـي الكلمـة 
اليابانية )تسـوناقاري(، التي تدل علـى الروابط والعاقات 
 10 بيـن  بالعاقـات  المتحـف  والتواصـل، حيـث يحتفـي 
مليـارات إنسـان مـن جهـة، وبيـن هـؤالء واألرض التـي يبلـغ 
عمرهـا 4.6 مليـارات سـنة مـن جهـة أخـرى، فضـًا عـن 
تقديـر المتحـف ألهميـة التعـاون مـع المؤسسـات الوطنيـة 
والعالميـة لتنفيـذ األنشـطة فـي المسـتقبل. وممـا ال شـك 
فيه أن أرامكو آسيا-اليابان تتطلع إلى تحقيق التسوناقاري 
مـع متحـف ميرايـكان بمـا يعـّزز ويرسـخ االهتمـام بالعلـوم 

والتقنية.

عمر العامودي 
)الرابع من اليمين(، 

مع أعضاء أرامكو 
آسيا-اليابان، ويبدو 

الدكتور مامورو 
موهري )الرابع من 
اليسار(، مع الوفود 

من متحف ميرايكان 
أمام شاشة 

»جيو-كوزموس« 
الشبيهة بالكرة 

األرضية.

معمل استخالص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية 
يستضيف منتدى ومعرض إدارة املخّلفات البيئية

الحويـة - نّظمـت إدارة معمـل اسـتخاص سـوائل الغـاز 
الطبيعـي فـي الحويـة، ممثلـة فـي قسـم البيئـة، منتـدى 
ومعـرض إدارة المخلفـات البيئية، مؤخًرا، بمقر اإلدارة في 
الحويـة. بـدأ المنتـدى بكلمـات ترحيـب بالمشـاركين مـن 
مديـر إدارة المعمـل، األسـتاذ أحمـد الحربـي، والمنسـق 
البيئـي فـي الحويـة، سـلطان األحمـري. وحضـر المنتـدى 
ممثلـو قسـم البيئـة مـن بعـض إدارات المعامـل األخـرى 
التابعـة ألرامكـو السـعودية، إلى جانـب ممثلـي إدارة حماية 
البيئة بالشـركة، باإلضافة إلى ممثلين من أمانة األحسـاء، 
وممثلي عدد من الشركات المتخصصة في إدارة ومعالجة 
وتدويـر المخلفـات البيئيـة. وقـد جـاء تنظيم هـذا المنتدى 
انطاًقـا مـن خطـة االلتـزام بحمايـة البيئـة، كمـا أنـه يُعـد 
جـزًءا مـن برامـج معمل اسـتخاص سـوائل الغـاز الطبيعي 

في الحوية في القطاع البيئي. 
وخـال جلسـات المنتـدى، تـم عـرض عـدة أطروحـات 
علمية تُسهم في تقليل المخلفات وحماية البيئة، ومن أهم 
هـذه األفـكار ابتـكاُر آلـة متكاملـة لتدويـر مخلفـات الطعـام 
وتحويلها إلى ماء إلعادة االسـتخدام، كما تم تقديم عرض 

تدوير ألحد أهم المخلفات الصناعية المصاحبة ألحواض عاطف الدبيني
تبخيـر الماء المعالج وتحويلها إلى أكيـاس نفايات بداًل من 

التخلص منها عشوائًيا. 
كما قّدمت أمانة األحسـاء عرًضا مرئًيا اسـتعرضت من 
خالـه جهودهـا البيئيـة للتقليـل مـن المخلفـات المنزليـة 
واإلنشـائية، مـن خـال التطرق للجهـود الحاليـة التي تقوم 
بهـا األمانـة لتقليـل التكاليـف التشـغيلية المتعلقـة بالمرادم 

الموجودة في محافظة األحساء.
أيًضـا قـام ممثـل إدارة حمايـة البيئـة بأرامكـو السـعودية 
المستشـار البيئـي نبيل حجـازي، بعـرض المعاييـر الازمة 
للتأكـد مـن  لـكل معمـل  الصناعيـة  المخلفـات  لتصنيـف 

مطابقتها للمعايير المستخدمة في الشركة.
وفـي نهايـة المنتـدى والمعـرض المصاحـب لـه، كّرمـت 
إدارة معمل اسـتخاص سـوائل الغاز الطبيعي في الحوية، 
ممثلـًة فـي أحمـد الحربـي، وناظـر قسـم التشـغيل، خالـد 
المجلجل، وناظر قسـم الهندسـة، سـعود الصيعري، وناظر 
قسـم الصيانة، فيصل العودة، المتحدثين والمشـاركين في 
المنتـدى، مؤكدين على أهمية االسـتفادة من المنتدى على 
الوجـه األمثـل بمـا يعـود بالنفـع علـى الشـركة فـي مجـال 

البيئة.
شهد المنتدى عدًدا من النقاشات حول الجهود التي تقوم بها أرامكو السعودية والجهات األخرى في حماية البيئة والمحافظة 

عليها.
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إطالق برنامج مختص حول التوعية بمستقبل 
املحاسبة في التجارة واألعمال

ليـة  لما ا ل  األعمـا ديميـة  كا أ عقـدت   - ن  لظهـرا ا
واإلستراتيجية والتنموية جلسة سلسلة المتحدثين الرئيسين 
فـي التجارة واألعمال مع رئيس معهد المحاسـبين اإلداريين 
وكبيـر إدارييـه، السـيد جيفـري طومسـون، بصفتـه ضيًفـا 

متحدًثا. 
وهـذه السلسـلة هـي عبـارة عـن برنامـج مختـص بزيـادة 
التوعيـة حـول الموضوعـات المتعلقـة باألعمـال والتوجهـات 
الجديـدة. وتضّمنـت الموضوعـات التـي ُسـلِّط عليهـا الضـوء 
خـال العـام دور إدارة عاقـات المسـتثمرين فـي أرامكـو 
الخاصـة،  واألسـهم  المشـترك  المـال  ورأس  السـعودية، 
والتطبيق العملي لضريبة القيمة المضافة، ومؤخًرا، الحملة 
التوعوية للمحاسب القانوني المعتمد. وفي هذه المرة طرح 
السـيد طومسـون أفـكاًرا حـول »مسـتقبل المحاسـبين فـي 

التجارة واألعمال: العصر الرقمي المزدهر«. 

االهتمام املتزايد
المحاسـبين  معهـد  جلسـات  مـن  جلسـة  آخـر  حضـر 
اإلدارييـن أكثـر مـن 150 شـخًصا، وتضّمنـت تلـك الجلسـة 
عروًضـا حـول دور المحاسـبين فـي تحفيـز األداء التجـاري، 
المحاسـبين  معهـد  ودور  المحاسـبين،  كفـاءات  وتطويـر 

اإلداريين في تعزيز الكفاءات في العصر الرقمي. 
وسـلط السـيد طومسـون الضـوء علـى العوامـل األسـاس 
التي تؤثر على بيئتنا المتغيرة باستمرار، ال سيما في مجال 
المحاسـبة، إذ تُشـكل هذه العوامل تحديات وتهديدات على 
الوظائـف عالمًيـا. ويتعّيـن علـى الجميـع مواكبـة التوجهـات 
التقنيـات  مـن  وغيرهـا  الروبوتـات  ظهـور  مـع  الحاليـة 
المتطورة. وقال السيد طومسون: »علينا أن نتكّيف مع ذلك 
مـن خـال التعلـم والحصـول على الشـهادات. كمـا ينبغي أن 
نهتم بتطوير أنفسـنا وتنمية مهاراتنا«. وأضاف أنه يجب أن 

يتمتـع المحاسـب المحصـن مـن أي تقلبـات فـي المسـتقبل القافلة األسبوعية
قـرارات،  إلـى  البيانـات  لتحويـل  الازمـة  بالمهـارات 
أعمـال  إلـى  والتوقعـات  معمقـة،  رؤى  إلـى  والمعلومـات 
مسـتقبلية يُقّيمهـا المعنيون. واسـتطرد في حديثه باإلشـارة 
إلـى أنه علينا البحث عـن الفرص في البيئة التقنية للتكيف 
مـع العصر الرقمي والتغيـرات التي تطرأ على البيئة، وقال: 
»ليـس هنـاك من سـبيل لتجاهل التقنية، وال بد لنـا أن نكون 
ملميـن بهـا لنصمـد أمـام التغيـرات«، مشـدًدا علـى توصيـة 
معهد المحاسـبين اإلداريين بضرورة تبني األفراد للمهارات 
وتسـخيرهم إياها في اإلدارة اإلسـتراتيجية، وعلم البيانات، 
وتحليلهـا، وللشـركات في صياغة التوجه العام بالمسـتويات 
اإلداريـة العليـا العتمـاد تحليـات البيانـات باعتبارهـا علًمـا 
ملـيء  فسـي  تنا عصـر  فـي  ز  لفـو ا لتحقيـق  ا  يـًد جد

باالضطرابات. 

من موظفي أرامكو السعودية وإليهم
اختتمـت الجلسـة مـع السـيد جيفـري طومسـون بمنـح 11 
المعتمـد  المحاسـب اإلداري  برنامـج  مدرًبـا داخلًيـا مـن 
شـهادات ورشـة عمل »تدريـب المـدرب«، المقّدمة من معهد 
المحاسـبين اإلدارييـن. وأطلقـت أكاديميـة األعمـال الماليـة 
واالسـتراتيجية والتنمويـة فـي عـام 2018م دورة اإلعـداد 
الختبارات المحاسب اإلداري المعتمد المقّدمة من موظفي 
أرامكـو السـعوديين لزمائهـم، والخبـراء المختصيـن مـن 
أكاديميـة األعمـال المالية واالسـتراتيجية والتنمويـة، وإدارة 
التدقيق الداخلي، الحاصلين على شهادة المحاسب اإلداري 
المعتمـد، والموظفيـن الذيـن أتّمـوا ورشـة عمـل »تدريـب 

المدرب« التابعة لمعهد المحاسبين اإلداريين. 
إلـى معالجـة  التدريبيـة فـي الشـركة  الـدورة  وتهـدف 
مشـكلة الطلـب المتزايـد علـى دورات برنامـج المحاسـب 
اإلداري المعتمد، وإشراك الخبراء المختصين واالستفادة 
بيـن  والتواصـل  للتعـاون  منصـة  وإتاحـة  خبراتهـم،  مـن 

موظفـي أرامكـو السـعودية مـن ذوي الخبـرة والمهنييـن 
الشـباب. وقـد حقـق البرنامـج نجاًحـا كبيـًرا وتلقـى ردود 
أفعـال إيجابيـة للغايـة مـن المشـاركين، مـع تكريـم الدفعـة 
األولـى مـن الطـاب الذيـن اجتـازوا اختبـارات برنامـج 
شـهادات  علـى  وحصلـوا  المعتمـد  اإلداري  المحاسـب 

معتمدة. 
كمـا تمّكنـت أكاديميـة األعمـال الماليـة واإلسـتراتيجية 
والتنموية خال عام 2018م من التعاون مع معهد المحاسبين 
اإلدارييـن لتقديـم ثـاث منـح دراسـية كاملـة فـي برنامـج 
أرامكـو  مـن  للمرشـحين  المعتمـد  اإلداري  المحاسـب 
المنحـة ثاثـة أعـوام مـن العضويـة  السـعودية، وتتضّمـن 
المهنيـة فـي معهـد المحاسـبين اإلدارييـن، ورسـوم االختبار، 
ومحاولـة واحـدة لـكلٍّ مـن الجزءيـن اللذيـن يتألـف منهمـا 

االختبار.

معهد املحاسبين اإلداريين

يُعـد معهـد المحاسـبين اإلدارييـن مؤسسـة مهنيـة عالمية 
للتوعية بالمحاسـبة اإلدارية. ومن خال شبكة عالمية تضم 
أكثـر مـن 100 ألـف مهني، يمنـح معهد المحاسـبين اإلداريين 
المعتمـد للمحاسـبين  شـهادة برنامـج المحاسـب اإلداري 
والمهنييـن الماليين في قطاع األعمال، متضمنة مسـؤوليات 
اإلدارة الماليـة الداخليـة، بمـا فـي ذلـك التخطيـط، وإعـداد 
الميزانيـات، وتقاريـر األعمـال، وتحليـل القـرارات، وإدارة 
المخاطـر. ويمتلـك معهـد المحاسـبين اإلدارييـن مكاتـب في 
الصيـن وأوروبـا وجنـوب آسـيا والشـرق األوسـط. ولكنـه لـم 
يُنشـئ بعـد مكتًبا فـي المملكة العربيـة السـعودية، وذلك كان 
أحد األسـباب الرئيسـة التي دفعت الرئيس التنفيذي لمعهد 

المحاسبين اإلداريين إلى زيارة المملكة.

مركز امللك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية 
يفوز بجائزة أفضل مشروع تعليمي وبحثي عاملي

نيويورك - فاز مشــروع مركز الملك عبداهلل للدراســات 
والبحــوث البتروليــة كأفضــل مشــروع عالمــي فــي الفئــة 
ــة ضمــن المســابقة الســنوية السادســة  ــة والبحثي التعليمي
لمجلــة أخبــار ســجات الهندســة )إي إن آر(. وتُكــرم هــذه 
ــع  ــاء فــي جمي ــم والبن ــزَّ فــي قطــاع التصمي ــة التمي الفعالي

أنحاء العالم.
المختصيــن  مــن  مســتقلة  تحكيــم  لجنــة  واختــارت 
المتميَّزيــن بخبــرات عالميــة واســعة فــي هــذه الصناعــة 
الفائزيــن فــي جائــزة أفضــل المشــاريع العالميــة لعــام 
نــت معاييــر االختيــار الســامة واالبتــكار  2018م.  وتضمَّ
الجماليــة  والجــودة  العالمــي  المجتمــع  فــي  واإلســهام 
واإلتقــان، مــع تركيــز خــاص علــى مــدى التنــوُّع العالمــي 

ألعضاء فريق المشروع.
مّثــل أرامكــو الســعودية مديــر إدارة األحيــاء الســكنية 
والمشــاريع العامــة فــي إدارة المشــروعات، األســتاذ محمــد 
العيــادة، وُســلّمت الجائــزة فــي وقــت ســابق مــن هذا الشــهر 
فــي مدينــة نيويــورك األمريكيــة. وقــد ُعرض مشــروع مركز 
الملــك عبــداهلل للدراســات والبحــوث البتروليــة فــي العــدد 
الصــادر فــي شــهر أكتوبــر لمجلــة )إي إن آر( ممــا منــح 

المشروع انتشاًرا رقمًيا وورقًيا واسًعا.
وقــال العيــادة: »إننــا فخــورون جــًدا بهــذا اإلنجــاز 
ــداهلل للدراســات  ــك عب ــز المل ــث يســاند مرك ــم، حي العظي

والبحــوث البتروليــة رؤيــة المملكــة 2030، فيمــا يتصــل القافلة األسبوعية
علــى  والبيئــة  بالطاقــة  المتعلقــة  البحــوث  بتشــجيع 

الصعيدين المحلي والعالمي«.
يُذكــر أن المركــز قــد تأســس بقــرار مــن مجلس الــوزراء، 
وصممــت المهندســة المعماريــة المعروفــة زهــا حديــد هذا 
المجمــع المتطــور لألبحــاث والمكاتــب، لتحقيــق التكامــل 
مــع البيئــة وخفــض اســتهاك الطاقــة والميــاه. وباإلضافــة 
ــن منشــآت هــذا المرفــق مركًزا  إلــى مركــز األبحــاث، تتضمَّ
ــًزا  ــًى، ومرك ــًزا للمؤتمــرات، ومصل ــارف الطاقــة، ومرك لمع

للكمبيوتر.
وتســتخدم هــذه التحفة الهندســية مجموعــة متنوِّعة من 
أســاليب البنــاء المســتدامة والتقنيــات المتطــّورة، إذ حصل 
المركــز علــى الشــهادة الباتينية ضمــن برنامــج الريادة في 
مجــال الطاقــة والتصميــم البيئــي مــن المجلــس األمريكــي 
الطاقــة  اُســتخدمت  كمــا  للبيئــة.  الصديقــة  للمبانــي 
ــرة مــن احتياجــات المرافــق.  ــر نســبة كبي الشمســية لتوفي
وفــاز مجمــع األبحــاث والمكاتــب بجائــزة »المبنــى األذكــى« 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك في مســابقة جوائز 
المبانــي الذكيــة فــي الشــرق األوســط فــي عــام 2016م. 
ــة«  ــم برنامــج »جوائــز هانيويــل لتقييــم المبانــي الذكي ويقّي
مــدى ذكاء المبانــي فــي جميع أنحــاء المنطقة اســتناًدا إلى 
ثاثــة مؤشــرات رئيســة هــي: المحافظــة علــى البيئــة 
والســامة واإلنتاجيــة، وتلّقــى مركــز األبحــاث والمكاتــب 

تقييمات رائعة عن جميع الفئات الثاث.

يظهر من اليمين، الرئيس العام لتنفيذ المشاريع في مكتب إدارة المشاريع، األستاذ عبدالرحمن السحيباني، ونائب الرئيس 
للشؤون المالية في مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية، منصور المنصور، ومحمد العيادة، ومدير مشروع في 
قسم مشاريع مركز إكسبك لألبحاث المتقّدمة بالوكالة، نايف القحطاني، في حفل توزيع الجوائز خالل المسابقة السنوية 

السادسة لمجلة أخبار سجالت الهندسة )إي إن آر(. وحاز مشروع مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية على المركز 
ه في التصميم والبناء. األول نظير تميزَّ

مدير أكاديمية 
األعمال المالية 
واإلستراتيجية 

والتنموية، أحمد 
الحسين، يقّدم هدية 

تكريمة إلى السيد 
جيفري طومسون، 

الذي حلَّ ضيًفا 
متحدًثا خالل جلسة 

سلسلة المتحدثين 
الرئيسين في التجارة 
واألعمال، التي عقدت 

في الظهران حول 
"مستقبل المحاسبين 
في التجارة واألعمال: 

العصر الرقمي 
المزدهر".
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لتعزيز السامة واألداء والسعودة

مصفاة رأس تنورة ُتطلق برنامج إدارة األداء 
وسالمة املقاولين

ـنت مصفـاة رأس تنـورة برنامـج إدارة  رأس تنـورة - دشَّ
األداء وسـامة المقاولين، وذلك لتعزيز السـامة والسعودة 
واألداء والجـودة مـن خـال نهـج المشـاركة الكاملـة بيـن 
الموقـع  وإدارة  المقاوليـن  لـدى  التنفيذييـن  المديريـن 

والمعنيين في حوار مفتوح.
ويتماشـى البرنامـج مـع عنصـر التميَّـز التشـغيلي رقـم 

03.7، وعنصري نظام إدارة السامة رقم 03.7 و07.7.
ونظمـت إدارة الصيانـة فـي المصفـاة، مؤخـًرا، منتـدى 
المقاولين وحفل التكريم النصف سـنوي األول لعام 2018م، 
ُكـرم خمسـة  تنـورة، حيـث  القيـادة فـي رأس  فـي مركـز 
األداء  فـي  المتمّيـز  لسـجلهم  المصفـاة  فـي  مقاوليـن 

والسامة.
تـم تنظيـم هـذا المنتـدى تحـت إشـراف المديـر العـام 
لمصفاة رأس تنورة، األستاذ فواز النواب، واستضافه مدير 
إدارة الصيانـة فـي مصفـاة رأس تنـورة بالوكالـة، األسـتاذ 
عبدالسـام السـيف، ورعـاه ناظـر قسـم موثوقيـة الصيانـة 

والمساندة الفنية في المعمل بالوكالة، حمد المهذل. 

تكريم املقاولين نظير تمّيزهم ابيليو راميوندو
يُعـد المنتدى وحفـل التكريم عنصًرا أسـاس في برنامج 
إدارة األداء وسامة المقاولين في مصفاة رأس تنورة، كما 
يسـاند أيًضـا تحقيق أهـداف التميُّز التشـغيلي في المعمل 
واسـتدامتها. ويشـجع البرنامـج ويُعـّزز السـامة واألداء 
والجـودة والسـعودة لدى جميـع مقاولي العقـود ذات المدى 

الطويل والمتوسط والقصير.
كمـا يشـّكل المنتـدى منصـًة تفاعليـة لتشـجيع التعـاون 
وتبـادل المعلومـات القيمة وأفضـل الممارسـات والمعرفة. 
وكان تعزيـز السـعودة هـو الموضـوع الرئيـس الـذي أثـار 
التـي  المشـتركة  األهـداف  أهميـة  وأكـد  مفيـًدا  نقاًشـا 
فـي  وتُسـهم  للمملكـة  الوطنيـة  المصالـح  مـع  تتماشـى 

تحقيقها بشكل مباشر. 
وقد تضّمنت هذه الفعالية التي نّسـقها سـالم بوقسمي، 
من قسـم صيانـة المنافع في المصفـاة، عروًضا قدمها كلٌّ 
مـن لجنـة برنامـج إدارة األداء وسـامة المقاوليـن ووحـدة 
التميُّـز األدائـي فـي المصفـاة وأفضـل المقاوليـن أداًء، فـي 

حين ألقى المهذل الكلمة االفتتاحية.

السالمة املرورية واإلبالغ والتعاون
قـّدم مستشـار المقـاوالت وعضـو لجنـة برنامـج إدارة 
األداء وسـامة المقاوليـن، ابيليو رايمونـدو، عرض اللجنة، 
د علـى أهميـة تحسـين عمليـة اإلباغ والسـامة  حيـث شـدَّ

المرورية لدى المقاول.
وقـدم المنسـق البيئـي فـي وحـدة التمّيـز األدائـي فـي 
المصفـاة، مانـاس قـوش، عرًضـا حـول توعيـة المقاوليـن 
فيـه  تنـاول  المصفـاة  فـي  الطاقـة  إدارة  برنامـج  بشـأن 
موضوًعـا بعنـوان »الطريـق نحـو خبـراء أكفـاء فـي شـؤون 

السامة«. 
وتبع العروض جلسـة نقاش مفتوحة كانت بمثابة منصة 
تفاعلية لتشجيع التعاون وتبادل المعلومات القيمة وأفضل 

الممارسات.
ويلتـزم قسـم الصيانـة فـي مصفـاة رأس تنـورة التزاًمـا 
تاًمـا بتعزيـز السـعودة وأداء السـامة وجـودة العمـل لـدى 
اسـتمرار  مـع  باهـر  مسـتقبل  إلـى  ويتطلـع  المقاوليـن، 
المسيرة لتحقيق التميُّز في إدارة المقاوالت في المصفاة.

حمد المهذل يقّدم عرًضا خالل نقاش مفتوح في منتدى 
المقاولين وحفل التكريم نصف السنوي في مصفاة رأس 

تنورة من أجل السالمة واألداء. تمثل هذه الفعالية عنصًرا 
رئيًسا في برنامج إدارة األداء وسالمة المقاولين في مصفاة 

ز التشغيلي  رأس تنورة وتساند تحقيق أهداف التميُّ
والمحافظة على استدامتها.

في مبادرة »التدريب على استعادة البيانات« يقوم فريق ُمكّون 
من جميع إدارات تقنية المعلومات بتكوين بيئة جديدة 

مصّغرة مستقلة لبدء عملية استعادة البيانات من أشرطة 
دة من أنظمة  التخزين االحتياطية على أجهزة مجرَّ

التشغيل.

تدشني مبادرة التدريب على استعادة البيانات 

تقنية املعلومات تحمي أرامكو السعودية 
من مخاطر فقدان البيانات

الظهـران - تسـتمر دائـرة تقنيـة المعلومـات فـي أرامكـو 
مـن  الشـركة  حمايـة  فـي  مهمتهـا  أداء  فـي  السـعودية 
احتمـاالت تضرر أو فقدان ما تحتويه أنظمتها اإللكترونية 
مـن معلومات وبيانات، فـي ظل ما تتعّرض له تلك األنظمة 
وعوامـل  طبيعيـة  وكـوارث  إلكترونيـة  هجمـات  مـن 

جيوسياسية متغّيرة.

وتتزايــد أهميــة هــذا األمــر للشــركات الكبيرة التــي تدير مازن الدهلوي 
تجنــب  علــى  وتعمــل  بهــا  الخاصــة  البيانــات  مراكــز 
التهديــدات مــن خــال اإلدارة الفاعلــة للجوانــب التــي 
تضمــن اســتمرارية العمــل. وفــي هــذا الصــدد، أتــم قســم 
اســتمرارية األعمــال فــي تقنية المعلومــات بنجــاح، مؤخًرا، 
ــات ضمــن سلســلة  ــة رئيســة الســتعادة البيان ــا لعملي تدريًب
مــن التدريبــات المنفــذة علــى مــدار العــام للمحافظــة علــى 

أقصى درجات اليقظة واالستعداد.

املرونة واستمرارية العمل

أرامكـو  فـي  المعلومـات  لتقنيـة  الرئيـس  نائـب  وقـال 
السعودية، األستاذ يوسف العليان: »إن إدارة الجوانب التي 
تضمن اسـتمرارية األعمال ليسـت مجرد مهمـة عملية، بل 

ثقافة يتعّين على الدائرة تعزيزها ونشرها ودعمها«.
وتـدرك دائـرة تقنيـة المعلومـات ضـرورة التمّيـز بالمرونة 
والقـدرة علـى ضمـان اسـتمرارية العمل، إذ يُعـد التحقق من 
مرونـة خدماتهـا جـزًءا مـن مهمتهـا. ولذلـك أعـّدت تقنيـة 
للمحافظـة علـى اسـتمرارية  برامـج متكاملـة  المعلومـات 
للعمـل فـي حـاالت  المعلومـات وإعادتهـا  تقنيـة  خدمـات 

الكوارث. 
وعلـى الرغـم مـن تطبيـق تقنيـة المعلومـات فـي أرامكـو 
السـعودية لممارسات ُمثلى مستمرة لمراكز البيانات تتجلى 
مـن خـال مؤشـر أداء رئيـس لتوفـر البيانات تتجاوز نسـبته 
99.99٪، إال أنهـا تتخذ أيًضا خطوة متقّدمة إضافية للحد 
مـن األحـداث غيـر المتوقعـة لفقـدان جميـع مراكـز بيانـات 

تقنية المعلومات في مناطق مختلفة في وقت واحد.
ولذلـك أطلقـت دائـرة تقنيـة المعلومـات مبـادرة »تدريـب 
اسـتعادة البيانات« بقيادة إدارة إستراتيجية وتخطيط تقنية 
المعلومات وقسم استمرارية األعمال. وتشمل هذه المبادرة 
مخاطـر فقـدان جميـع بيانات مراكـز تقنية المعلومـات التي 
تتطلب استعادة أنظمة تقنية المعلومات المهمة من أشرطة 
التخزيـن االحتياطيـة خـارج شـبكة تقنيـة المعلومـات مـن 
خـال تكويـن بيئـة جديـدة مصغـرة مسـتقلة، مـع تحقيـق 

الضوابط األمنية اإللزامية واالتصال بالشبكة.
ويعمـل قسـم اسـتمرارية األعمـال فـي تقنيـة المعلومـات 
علـى تعزيـز السـرعة والمرونـة فـي الخـروج مـن أي عمليـة 
فقـدان كاملـة للبيانـات فـي أي مـكان بالمملكـة، داخـل أو 
خـارج مقـرات الشـركة. ويتزامـن تحقيـق ذلـك مـع حالـة 
اسـتعادة سـريعة للبيانـات الحيويـة لألعمـال، باإلضافـة إلى 

خدمات الحوسبة في تقنية المعلومات بأمان وكفاءة.
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36 نافذة تقّدم املوسيقى الهندية في »إثراء«

الظهـران - يسـتضيف مسـرح »إثـراء« فـي الفتـرة مـن 6 
إلـى 9 ربيـع األول 1440هــ ) 14 إلـى 17 نوفمبـر 2018م(، 
حفـًا موسـيًقا لفرقة »المانغانيـار« الهندية، بقيـادة الفنان 

الشهير »رويستن أبيل«.
وتتميَّـز عـروض هـذه الفرقـة بالديكـور الفريـد، حيـث 
يتضّمـن خلفيـة حمـراء، مزينـة بمصابيـح مضيئـة تُقّسـمها 
إلى 36 نافذة وكأنها فواصل ترسم حدود كل نافذة لتُشكل 
ديكـوًرا مسـرحًيا ممّيـًزا، وتحتـوي النوافـذ علـى 36 عازًفـا 
الهنديـة  يـروون بعزفهـم حكايـة موسـيقى »المانغانيـار« 
الموسـيقية  اآلالت  بأحـدث  العـزف  ويبـدأ  التراثيـة. 
منهـا  باألقـدم  وينتهـي  )الكمـان(  فيهـا  المسـتخدمة 
)المزمـار(، مـروًرا بالطبـل والنفـخ، وهـو مـا يبيـن حـرص 
»المانغانيـار« علـى تناقـل موسـيقاهم وتـوارث أغانيهـم مـن 
جيـل إلـى جيـل، ممـا جعلهم حمـاة لتاريـخ صحـراء »طهار« 

الهندية وحفظًة لتراثها. 
لكـن الفنـان الشـهير »رويسـتن أبيـل« لـم يتوقـف عنـد 
حـدود التـراث، بـل إنـه أدخـل علـى هـذه الموسـيقى اآلالت 
والنشـاط  الحـراك االجتماعـي  تعكـس  التـي  والنغمـات 
اليومـي لمـدن واليـة راجسـتان الهنديـة، وعرضهـا بشـكل 
تمثيلـي جـذاب يمـزج بيـن الموسـيقى والغنـاء والتمثيـل، 

إلمتاع الجمهور من خال اإلبداع المسرحي.
وقـال مديـر قسـم العاقـات واإلعـام فـي مركـز الملـك 
عبدالعزيـز الثقافي العالمي »إثراء«، أشـرف فقيه: »نهدف 
فـي »إثـراء« إلـى تقديـم األفضـل مـن الثقافـات العالميـة 
لجمهورنـا فـي المملكـة، حيـث يسـتمر المسـرح فـي تقديم 
برامجـه خـال عـام 2018م عبـر مجموعـة مـن العـروض 
الموسـيقية والمسـرحية اإلبداعية من أماكن مختلفة حول 
العالـم، مثـل: اليابـان والنمسـا وروسـيا والهنـد والعـراق 
وفرنسـا والمغـرب وألمانيـا والواليـات المتحـدة األمريكية، 
باإلضافـة إلى المملكة العربية السـعودية«. وأضاف قائًا: 
»لـن يكتفـي المسـرح باسـتضافة العـروض الزائـرة، بـل 
سـيقّدم عروًضـا مسـرحية عربيـة مـن إنتـاج المركـز، فيمـا 
سيشـهد عـام 2019م عـرض مسـرحية مـن إنتـاج المركـز 

تتحدث عن التاريخ العربي«.
يُذكـر أن عـروض »المانغانيـار« قـد بـدأت فـي عـام 
2006م، ضمـن مهرجـان »أوسـيان« لألفـام العالميـة فـي 
دلهي، حيث ارتبط هذا الفن بالمجتمعات اإلسـامية في 
راجيسـتان، التـي تُعد أكبر الواليات فـي الهند، وذلك ألنه 
يـروي التاريـخ والحيـاة في تلـك المناطق، إذ عاشـت فنون 
»المانغانيـار« ألكثـر مـن 15 جيـًا عندمـا كانـوا جـزًءا مـن 
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حاشـية حـّكام الهنـد الشـماليين، وأنتـج هـذا الفـن مزيًجا 
سـاحًرا للتقاليـد الصوفيـة اإلسـامية والهندوسـية، حيث 
ضمـت حصيلتهـم الموسـيقية قروًنـا مـن التاريـخ كان مـن 
هنديـة  وإيقاعـات  األكبـر،  اإلسـكندر  أغانـي  أبرزهـا، 

قديمة.

عن مسرح »إثراء«
يُشـار إلـى أن مسـرح »إثـراء« يحظـى بتصميـم أوبرالـي 
يضـم 900 مقعـد، علـى مسـاحة تقـدر بعشـرة آالف متـر 
مربع. ويهدف إلى تنظيم 30 عرًضا محلًيا وعالمًيا سنوًيا، 
تشـمل العـروض المسـرحية، وعـروض السـيرك، وعـروض 

الدمى، باإلضافة إلى العروض الموسيقية المتنوعة.

وقد ُصمم المسـرح بارتفاع على امتداد ثاثة مستويات 
متدرجـة مـن جهـة مقاعـد الجمهـور، لتنتهـي عنـد الشـرفة 
المرتفعـة التـي ُصّممـت بأسـلوٍب فريـٍد يضمـن مشـاهدة 
واضحة لخشـبة المسـرح، حيـث تصل الطاقة االسـتيعابية 
للشـرفة إلـى 174 مقعـًدا، فيمـا يصـل العـدد فـي الشـرفة 
يوّفـر  196 مقعـًدا. كمـا  إلـى  158، والثالثـة  إلـى  الثانيـة 
المسـرح مسـاحًة مخّصصـًة لمسـاعدة ذوي االحتياجـات 

الخاصة في الوصول إلى مقاعدهم.
ويهـدف مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي إلـى 
إثـراء المجتمـع السـعودي عبـر تقديـم مبـادرات وبرامـج 
نوعيـة لكافـة شـرائح المجتمع، مسـتندة علـى خلق محتوى 
معرفـٍي متمّيـٍز، وتقديـم تجـارب واسـعة للـزوار مـن خـال 
العروض والندوات والمؤتمرات المحلية، حيث يُعد المركز 

ز عروض فرقة » المانغانيار« الهندية التراثية بالديكور الفريد، حيث يتضّمن خلفية حمراء، مزينة بمصابيح مضيئة ُتقسمها إلى 36 نافذة وكأنها فواصل ترسم حدود كل نافذة لُتشكل  تتميَّ
ديكور مسرح، وتحتوي النوافذ على 36 عازًفا يروون بعزفهم حكاية موسيقى هذه الفرقة التراثية.

تدشين برنامج امُلسعف الصغير في جدة 
للتوعية بخط الطوارئ الجديد 911

جـدة - نّظـم قسـم خدمـات أحيـاء السـكن فـي جـدة 
برنامـج »المسـعف الصغير«، بالتعاون مـع إدارة الوقاية من 
الحريق ومركز الطوارئ »911« في المنطقة الغريبة، بهدف 
بكيفيـة  وتوعيتهـم  لـدى األطفـال  السـامة  ثقافـة  نشـر 

التصرف في حاالت الطوارئ.
واسـتهدف البرنامـج أبناء الموظفين  من عمـر 7 إلى 14 
عاًمـا، وقدمـت مدربة اإلسـعافات األوليـة واإلنعاش القلبي 
الرئـوي، ماجـدة القرافـي، مـن إدارة قسـم خدمـات أحيـاء 
السـكن فـي جـدة، عرًضـا عـن اإلسـعافات األوليـة وبعـض 
اإلصابات التي قد تواجه األطفال أثناء وجودهم بمفردهم 
تقديـم  مـن  يتمكنـوا  حتـى  خبـرة،  أكثـر  شـخص  بـدون 
المسـاعدة والعـون لهـم، ومنهـا حـاالت التعـرض للنزيـف 
الخارجـي وحـاالت الرعـاف والحـروق البسـيطة والتـواء 
المفاصـل الناجـم عـن السـقوط، كمـا تـم تدريـب األطفـال 

على القيام باإلسعافات البسيطة لهذه الحاالت.
وتطـّرق عمـاد الجهنـي، مـن مركـز الطـوارئ »911« التابع 
إلدارة األمـن الصناعـي بالمنطقـة الغربيـة، إلـى طريقـة 
البـاغ فـي حالـة الطـوارئ، وتوضيـح دور المركـز وكيفيـة 

االسـتجابة للحاالت  الطارئة، وقامت طفلة بالمشـاركة مع حامد العطاس
موظـف مركـز الطـوارئ، يزيـد الشـمري، بتقديـم مشـهد 
تمثيلـي أمـام الحضـور لإبـاغ عـن حريـق داخـل البيـت 
وتوضيـح كيفيـة اسـتقبال المكالمـة وإرسـال المسـاعدة 

المطلوبة. 
واسـتعرض قسـم الوقايـة مـن الحريـق فـي المنطقـة 
الغربيـة ممثـًا فـي كلٍّ من خالد الغامـدي وعلي األحمدي، 
معلومـات عـن دور كاشـف الدخـان وكيفيـة التصـرف عنـد 
سـماع صوته، مـع التأكيد على أهمية وضـع خطط إلخاء 
المنـزل وتعييـن مـكان للتجمـع خـارج المنزل والتـدرب على 

هذه الخطط دورًيا مع أفراد األسرة. 
وقـام ممثلـو قسـم الوقايـة مـن الحريـق بتدريـب الصغـار 
الـازم عملهـا عنـد نشـوب حريـق فـي  علـى الخطـوات 
وتدحـرج(  انـزل  )قـف،  أسـلوب  مسـتخدمين  المابـس 
إلخماد الحريق في المابس، وشهد البرنامج عمل تجربة 
وهمية لإخاء لجميع الحاضرين وتطبيق جميع ما تعلمه 
الصغـار في هـذا اللقاء، وفي الختام تـم توزيع الهدايا على 
كل المشـاركين، وهـي مقّدمة من مركز الطـوارئ كجزء من 

يزيد الشمري يقوم بمشهد تمثيلي مع طفلة من المشاركين في البرنامج للتوعية بخط الطوارئ الجديد 911.حملته التعريفية بخط الطوارئ الجديد »911«. 

منّصـًة لإبـداع، تُجمـع فيهـا المواهـب للتعلّـم ومشـاركة 
األفكار لمختلف الفئات العمرية.

عن »رويستن أبيل«
ولـد الفنـان »رويسـتن أبيـل« فـي واليـة كيـرال بالهنـد، 
واختـار دراسـة التجـارة فـي بدايـة حياتـه قبل دراسـة فنون 
المسرح، حيث عمل أثناء فترة تدريبه مع فرقة »شكسبير« 
الملكيـة فـي لنـدن، وعنـد عودته إلـى الهند في عـام 1999م 
أنشـأ فرقـة »شكسـبير« الهنديـة، التـي أنتـج مـن خالهـا، 
مسـرحية »عطيل«، التي تم تحويلهـا الحًقا إلى فلم عالمي 
عندمـا حـازت المسـرحية علـى الجائـزة األولـى لمهرجـان 

»فرنج« بإسكتلندا.
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قيــادة  أثنــاء  كثيــرة  مروريــة  حــوادث  تقــع 
الســيارات علــى الطرقــات فــي ســاعات النهــار، 
ولكــن مــا الــذي يمكــن أن يحــدث أثنــاء قيــادة 

السيارة في ظروف صعبة مثل القيادة الليلية؟ 
فــي  اإلحصــاءات  بعــض  أوضحــت  فقــد 
ــي  ــر مــن ثلث ــة أن أكث ــات المتحــدة األمريكي الوالي
مســاًء  التاســعة  الســاعة  بيــن  تقــع  الحــوادث 
والسادســة صباًحــا، علــى الرغــم مــن انخفــاض 
ــي  ــى الطــرق ف ــي تســير عل أعــداد الســيارات الت
هــذا الوقــت إلــى النصــف. كمــا أن نســب الوفيات 
بالمقارنــة مــع المســافات المقطوعــة يتضاعــف 
بمقــدار أربــع مــرات فــي الليل عــن النهــار، إضافة 
إلــى أن معظــم ضحايــا حــوادث الطريــق تقــع بيــن 
الشــباب غيــر المدّربيــن علــى القيــادة بشــكل 
جيــد. بــل إن أكثــر الحــوادث التــي تقــع ليــًا 
وتســّبب الوفيــات مــن المراهقيــن، كذلــك ترتفــع 
نســبة الوفيــات بيــن عابــري الطريــق فــي الوقــت 

نفسه من الليل.
كمــا يُعــد عــدم وضــوح الرؤيــة ســبًبا رئيًســا، 
مســافة  ســوى  يــرون  ال  الســائقين  إن  حيــث 
تشــغيل  تــم  وإن  حتــى  الطريــق،  مــن  قصيــرة 
مصابيــح الســيارة األماميــة، حيــث ال تكــون رؤيــة 

النهــار،  فــي  التــي  الجــودة  بنفــس  الســائق 
باإلضافــة إلــى أنــه فــي الظــام مــن الصعــب 
تقديــر المســافات وتحــركات الســيارات وتمييــز 
األلــوان، كمــا أن األضــواء العاليــة فــي الســيارات 

األخرى قد تسّبب وهًجا يضعف الرؤية.
فــي الســطور التاليــة بإمكاننــا التعــّرف علــى 
كيفيــة إتقــان القيــادة الليليــة مــن خــال اتبــاع 

بعض النصائح:
يُعــد  الســيارة:  أضــواء  ســالمة  علــى  •  الكشــف 
الكشــف علــى ســامة األضــواء بالســيارة عامــل 
ــا ال  ــل، فــإن الفــرد من ــاء اللي ــادة أثن رئيــس للقي
يســتطيع القيــادة بشــكل جيــد إن كانــت أضــواء 

السيارة أقل من كشافات السيارات األخرى.
•  أخــذ راحــة عند الســفر مســافات طويلــة: عندما 
تقــود الســيارة لمســافات طويلــة أثنــاء الليــل، 
وتشــعر بالتعــب أو اإلرهــاق، يجــب عليــك أن 
تأخــذ قســًطا مــن الراحــة مــن وقــت إلــى آخــر، 
ــاه وتغســل وجهــك  ــم أن تشــرب المي ومــن المه
قبــل اســتكمال الســفر، وعنــد اكتشــافك أن 
هــذه األمــور لــم تكــن كافيــة للشــعور بالراحــة، 
يجــب أن تتوقــف عــن القيــادة وتحــاول الراحــة 

أو النوم لفترة زمنية معينة.

•  تهدئــة الســرعة: مــن األمــور المهمــة أنــه يجــب 
تهدئــة ســرعة الســيارة أثنــاء القيــادة الليليــة، 
فــا يمكــن أن تقــود ســيارتك بالســرعة نفســها 
ليــًا كتلــك التــي تقودهــا فــي النهــار، خاصــة أن 
اإلضــاءة ليســت كاملــة، يرجــع ذلــك األمــر ألنك 
الخطــر  نوعيــة  فــي  لتحكــم  ا تســتطيع  ال 
المحيــط بــك والتصــرف بحكمــة عنــد التعــرض 
للمفاجــآت التــي قــد تواجهــك فــي الظــام، كما 
أن ســيطرة الســائق علــى الســيارة عنــد الســير 
عنــد  بهــا  التحكــم  مــن  أســهل  يكــون  ببــطء 
الســياقة بســرعات عاليــة، وبإمكانــك القيــادة 
علــى الطرقــات أثنــاء الليــل بســرعة أقــل مــن 
ــك مــن أجــل ســامتك  الســرعة المحــددة، وذل
معــك  يتشــاركون  الذيــن  اآلخريــن  وســامة 

الطريق. 
•  يجــب أخــذ الحــذر أثنــاء القيــادة: تحتاج القيادة 
الليليــة إلــى أخــذ الحــذر مــن قائــدي الســيارات 
اآلخريــن ومراقبــة تحركاتهــم، وهــذا األمــر 
ينطبــق علــى ســائقي القطــارات والشــاحنات 
تحتــاج  ممــن  األشــخاص  وبعــض  الضخمــة 

أعمالهم إلى القيادة لمسافات طويلة.
•  تشــغيل الموســيقى وفتــح نوافــذ الســيارة: حتــى 
ــى ال تستســلم  ــق وحت ــا طــول الطري ــون يقًظ تك
إلــى التعــب والنعــاس أثنــاء القيــادة، يمكنــك 
صــوت  ورفــع  الموســيقى  لــى  إ االســتماع 
الموســيقى عنــد الشــعور بالنعــاس، كمــا يمكــن 
فتــح نوافــذ الســيارة واســتقبال هــواء منعــش 

لكي يساعدك في البقاء مستيقًظا.
•  إعطــاء إشــارات عنــد تشــغيل الضــوء العالــي: 
فأثنــاء القيــادة الليليــة يقــوم بعــض الســائقين 
بواســطة  دة  لقيــا با بلــة  لمقا ا لجهــة  ا فــي 
اســتخدام األضــواء العاليــة جــًدا، لذلــك يجــب 

تنبيهه باستخدام األضواء.
•  اســتخدم النظــارات الخاصــة بالقيــادة الليليــة: 
تتوافــر باألســواق حالًيــا نظــارات تقــوم بضبــط 
شــدة ضــوء الســيارة فــي الليــل، حيــث تجعلهــا 
يســتخدمون  الذيــن  مــن  كنــت  وإن  مقبولــة، 
مــن  تضيــف طبقــة  أن  يمكــن  نظــارة طبيــة 
إلــى عدســات  لإنعــكاس  المضــادة  المــواد 

النظارة ألنها مفيدة.
•  التــدرب علــى القيــادة الليليــة بشــكل مســتمر: 
القيــادة الليليــة تحتــاج إلــى التدريــب الجيــد، 
وفــي  األمــر،  بذلــك  تقــوم  أن  لذلــك حــاول 
البدايــة يمكنــك اصطحــاب أفــراد متمرســين 

حتى يقّدمون لك بعض النصائح المهمة.
مجلة أضواء على السالمة

س: ما أهمية األمن والسالمة؟
ج: األمــن والســامة جــزء ال يتجــزأ مــن كل 
عمــل نقــوم بــه ســواء فــي الجــو أو علــى األرض أو 
لســلوك  ا هــي  الســامة  إن  حيــث  لبحــر،  ا
الحضــاري واإلنســاني الســليم، الــذي يــؤدي إلــى 
الوقايــة مــن الحــوادث أو التقليــل مــن احتمــال 
وقوعهــا إلــى الحــد األدنــى، والمحافظــة علــى 
األرواح والممتلــكات والتوجيــه المســتمر إلدارة 
الســامة بوضــع الخطــط والبرامــج المتعــددة 
لرفــع مســتوى الســامة التــي تشــمل الســامة 
الجويــة واألرضيــة وســامة المنشــآت، والتــزام 
الجميــع بمبــادئ وتعليمــات الســامة وتنفيذهــا 
وفًقــا للبرامــج والخطــط والتعليمــات التــي تضعها 

المؤسسة على كافة المستويات. 
أمــن  تهــدد  التــي  األخطــار  تقســيم  يمكــن 

وســامة أي منشــأة )بشــكل عــام( إلــى أخطــار 
طبيعيــة وبشــرية، أواًل: األخطــار الطبيعيــة، وهــي 
التــي تحــدث بفعــل الطبيعــة وال دخــل للبشــر فيها 
)كالحــرارة، والريــاح، واألمطــار، والعواصــف، 
والفيضانــات، والســيول، والــزالزل، واالنهيــارات( 
وغيرهــا مــن الظواهــر الطبيعيــة غيــر االعتيادية. 
ومــن أهــم اإلجــراءات الفعالــة التــي يمكــن أن 
تتخــذ إزاء هــذه األخطــار إعــداُد اإلجــراءات 
والخطــط الازمــة مســبًقا لمواجهتهــا، بحيــث 
تتكامــل مــع إجــراءات التأميــن فــي الظــروف 
ــة:  ــا: األخطــار البشــرية، والصناعي ــة. ثانًي العادي
البشــر  تصرفــات  فيهــا  تتدخــل  التــي  وهــي 
بالتخريــب إمــا عمــًدا أو إهمــااًل أولعــدم أخــذ 
ــد ألمــن  ــج عنهــا تهدي االحتياطــات الازمــة، وينت
المنشــأة، )أفــراًدا، ومبانــي، وممتلــكات(. وأهــم 

هــذه المخاطــر الصناعيــة )الكهربــاء، والحرائــق، 
ــة، والغــرق، وحــوادث  وتســربات المــواد الكيميائي
الطــرق، والمــواد واألجســام المشــبوهة، واألوبئــة، 
ء  لألخطــا ويمكــن   . لشــخصية( ا لســامة  وا
البشــرية الواقعــة بســبب اإلهمــال وعــدم أخــذ 
احتياطــات الســامة الازمــة أن تعرقــل أو حتــى 
تمنــع المنشــأة وموظفيهــا مــن مباشــرة نشــاطاتهم 
وأعمالهــم اليوميــة، بحســب حجــم الخطــأ الواقع، 
ــى أداء  ــه ينعكــس ســلًبا عل وهــذا األمــر بحــد ذات
الشــركة وأهدافهــا. والحــل بســيط للغايــة، فقــط 
كــن واعًيــا.. مراعًيــا .. وشــخًصا ذا مســؤولية 

تجاه نفسه ومن حوله. 

سؤال وإجابة

أهمية األمن والسالمة

نصائح ُمهمة للقيادة الليلية 

السالمة الوقائية
إعداد: محمد العداربة وهنوف السليم

عند التسوق لشراء سيارة جديدة، من أفضل القرارات 
التي يمكنك اتخاذها - لضمان سامتك وسامة كافة 
الركاب - هو نظام منع انغاق المكابح. ويُعد نظام منع 
انغاق المكابح خياًرا ذكًيا عليك التفكير به بجدية أثناء 

تسوقك لسيارة جديدة.
يُعرف نظام منع انغاق المكابح بأنه نظام أمان يعمل 
أثناء الكبح في حاالت الطوارئ. فهو يمنع العجات من 
االنغاق ويجنبك االنزالق غير الخاضع للتحكم، وذلك عند 
ضغط دواسة المكابح بشكل كامل. تمنع وحدات نظام منع 
انــغــاق المكابح انــغــاق العجات مــن خــال استخدام 
المكابح وإطاقها تلقائًيا اثنتا عشرة مرة أو أكثر في كل 
ثانية. ويسمح ذلك لسيارتك بالتوقف في أقصر مسافة 

ممكنة.
في البداية، كان نظام منع انغاق المكابح متوفر فقط 
في السيارات باهظة الثمن، ولكن تم إتاحته تدريجًيا في 
ســيــارات أرخــص ســعــًرا، حيث أصبح نظام منع انغاق 
المكابح من المعدات المطلوبة في جميع سيارات الركاب 
ــي منذ عــام 2007م وفي  ــ الــجــديــدة فــي االتــحــاد األوروب

الواليات المتحدة منذ عام 2011م.
يتضّمن نظام منع انغاق المكابح أربعة عناصر: أجهزة 
استشعار على العجات والمضخات والصمامات ووحدات 
التحكم اإللكتروني. عندما تكتشف أجهزة االستشعار أن 
المكابح ستغلق، تفعل وحدة التحكم اإللكتروني المضخة، 

مما يتحكم في الصمامات التي تتحكم في المكابح.
وفي السيارات المجهزة بنظام منع انغاق المكابح، فإن 
االستجابة الصحيحة لحاالت الطوارئ هي الضغط على 
التحكم  أن  بما  ممكن.  ــدر  ق بأقصى  المكابح  دواســـة 
المكابح  انغاق  بالمكابح مستقل، يسمح لك نظام منع 
بتوجيه السيارة حتى في حين االستخدام الكامل للمكابح، 
وال يمكن ذلك دون نظام منع انغاق المكابح. إن قدرتك 
على توجيه سيارتك عند انزالقها على سطح مبلل أو عند 

تجنبك خطًرا في الطريق ال تّقدر بثمن.

أهمية نظام
منع انغالق املكابح

سالمتك



االقتصاد واإلنارة مرتبطان ارتباًطا متيًنا في الحضارة 
البشـرية المعاصـرة. يعـرف هـذا تماًمـا وزراء الطاقـة في 
موازناتهـم السـنوية، وأربـاب العائات، عندمـا يحين وقت 
دفـع فاتـورة الكهربـاء فـي كل شـهر. وبمـوازاة حمـات 
الطاقـة  اسـتهاك  مـن  أمكـن  مـا  لإقـال  الترشـيد 
تطويـر  إلـى  والصناعيـون  العلمـاء  يسـعى  الكهربائيـة، 
مصابيـح إنـارة جديـدة تسـتهلك طاقـة أقـل إلنتـاج إضـاءة 
بالقـوة نفسـها. فـأي الوسـائل أكثـر توفيـًرا للطاقـة، وأي 
المصابيح أفضل من غيرها في هذا العالم المتغّير الذي 

بات عليه أن ينظر في أجدى استغال للموارد المتاحة.
فـي البـدء كان البـرق والصواعـق تُضـيء للبشـر ليلهـم 
العـود  اكتشـفوا طريقـة حـّت  للحظـات خاطفـة. وحيـن 
بالخشـب إلشـعال النار، صـار الحطب واألعشـاب الجافة 
مصدرهـم للنـور. وفي مراحـل حضارية متقّدمة اكتشـفوا 
خصائص الزيت وقدرته على اإلنارة، إذا امتّصه فتيل من 
القناديـل هـي  النفـط، صـارت  اكتشـاف  القطـن. وبعـد 
الوسيلة الشائعة إلنارة البيوت واألزّقة في القرى والمدن.

كان القرن التاسع عشر، من بدايته حتى نهايته، القرن 
الـذي تطـّورت فيـه المبتكـرات المتنّوعـة التي اسـتخدمت 
الكهربـاء لإنـارة، حتـى وصـل العلمـاء فـي أوائـل القـرن 
العشـرين، إلـى ابتكار المصبـاح الكهربائـي القابل للتعميم 
واالنتشـار. ومنذئذ كّرت السـبحة، وظهرت أنواع وأشـكال 
ج  ّهـا لو ا ح  لمصبـا ا  : ئيـة با لكهر ا بيـح  لمصا ا مـن 
)Incandescent(، ومصبـاح الهالوجيـن، و»الفلوريسـنت«، 
والصمام الثنائي المضيء )LED(، ومصباح قوس الكربون، 

ومصباح التفريغ )Discharge(، ومصباح النيون، وغيرها.

أكثرها شيوًعا أقلُّها جدوى!
أمـا أكثـر المصابيـح انتشـاًرا فـي العالـم اليـوم، إلنـارة 
البيوت والمكاتب، فهو المصباح الوّهاج، الذي يمّرر التيار 
الكهربائـي فـي خيـط دقيـق مـن معـدن التنجسـتن، يـزداد 
ابتـكاره  ويُنَسـب  متوّهـج.  ضـوء  عنـه  فيصـدر  حـرارة 
لألمريكي إديسون. وتتجه بعض الدول إلى منع استخدام 
هـذا النـوع مـن المصابيـح، ألنـه أقل جـدوى من غيـره في 
تحويـل الكهرباء إلى ضوء. وقد سـبق ألسـتراليا أن منعته 
منذ عام 2010م. أما سريانكا فقد منعت استيراده، سعًيا 
فـي التوفيـر باسـتخدام األنـواع األخـرى مـن المصابيـح 
األجـدى منـه. وإضافـة إلـى ذلـك، حيـن يُنـار المصبـاح 

الوّهـاج، تتحـّول 80% مـن الطاقـة الكهربائيـة إلـى حرارة، 
األمر التي يتسبَّب بزيادة الطلب على الكهرباء في البلدان 
الحاّرة، كما هو حال المملكة صيًفا، الشتداد الحاجة إلى 
التكييـف الكهربائـي لمواجهـة الحـر فـي المـكان المضـاء، 
فيتضاعـف اإلنفـاق، فيمـا ال يتحّول إلى ضوء سـوى %20 

من الكهرباء في هذا النوع من المصابيح.
ومـن المصابيـح المنتشـرة نسـبًيا، مصبـاح الهالوجيـن، 
وهو عادة أصغر حجًما من المصباح الوّهاج، ألن فعاليته 
فـي اإلنارة تـزداد إذا زادت درجة حرارته على 200 درجة 
مئوية، وتصغير حجم المصباح يزيد تركيز الحرارة. ولذا، 
فمعظـم مصابيح الهالوجيـن مصنوعة من الكوارتز، يغلّفه 
من الخارج غاف من الزجاج لحمايته من الزيوت الناتجة 
من بصمات اليد البشـرية. لكن هذا المصباح يزيد خطر 
حـدوث حرائـق، لـذا يُمنَـع اسـتخدامه فـي بعـض األماكـن 
المعرضـة بشـدة لنشـوب للحرائق، على الرغـم من جدواه 

االقتصادية.
وثمـة نـوع ثالث مـن المصابيـح الكهربائية بات منتشـًرا 
علـى نطـاق واسـع في العالـم، هو مصبـاح »الفلوريسـنت«. 
وهو في العموم أنبوب من زجاج يحتوي على بخار الزئبق 
أو غاز األرغون تحت ضغط خفيف، وعلى طرفي األنبوب 
قطبـان يمـّر بينهما التيار الكهربائـي، فينتج عن البخار أو 
الغـاز طاقـة فـوق بنفسـجّية. ويكـون الجـدار الداخلـي فـي 
األنبـوب مطلًيـا بالفوسـفور الـذي يشـع نـوًرا بفعـل الطاقة 
فوق البنفسجّية. وفي مصابيح »الفلوريسنت« أنواع بحجم 
المصابيح الوّهاجة، أخذت تنتشـر في المنازل والمكاتب، 
ألن المصابيـح »الفلوريسـنت« أجـدى اقتصادًيـا بكثيـر من 
تلـك الوّهاجـة، فهـي تنتـج إنـارة أقـوى عـدة مـرات بطاقـة 
كهربائيـة مسـاوية. إال أنهـا أغلى ثمًنا. لكـن االقتصاد في 
الكهربـاء الـذي تتيحـه، يجعلهـا مسـاوية اقتصادًيـا علـى 

األقل.
ولمـا كانـت مصابيـح »الفلوريسـنت« تحتـوي غالًبـا على 
بخـار الزئبق، فقد نصـت القوانين األمريكية على ضرورة 
فرزها عن النفايات األخرى، وثمة قوانين تنص حتى على 

إعادة تدويرها.

أكثر األنواع ترشيًدا للطاقة 
ويُعـّد مصبـاح الصمـام الثنائـي المضـيء )LED(، مـن 
لت إليـه صناعة تطويـر المصابيح، أجدى  أحـدث مـا توصَّ

وسـائل اإلنـارة، ألنـه يحـّول أكبـر نسـبة مـن الكهربـاء إلـى 
ضـوء، وال يصـدر عنـه إال القليل من الحـرارة. إضافة إلى 
هـذا، يمكـن لمصباح الصمـام الثنائي أن يعمـل 100٫000 
سـاعة قبـل أن يتعّطل. غير أن صناعتـه دقيقة، وقد يزيد 
عمـره أو ينقـص، جـراء فـروق بسـيطة فـي تصنيعـه، علـى 
الرغم من أن إنتاجه زهيد التكلفة. كذلك يمكن لعمر هذا 
المصباح أن يقصر، إذا استُخِدم في ظروف تزيد حرارته. 
لـذا تتبايـن أعمار هـذا المصبـاح كثيًرا بين شـركة صانعة 
هـذا  ومـن خصائـص  وآخـر.  مسـتهلك  وبيـن  وأخـرى، 
بمختلـف  يضـيء  أن  يسـتطيع  أنـه  المثيـــرة  المصبـــاح 
األلوان. وقد أخذ ينتشر استعماله في العالم شيًئا فشيًئا.
وقد ثبت بالتجربة أن الصمام الثنائي هو أجدى وسائل 
اإلنـارة الكهربائيـة وأكثرهـا توفيـًرا للطاقـة. ويبلـغ هـذا 
التوفير على األقل 75% من هذه الطاقة، عن الطاقة التي 
تسـتهلكها المصابيـح العاديـة الوّهاجـة، وتـدوم مصابيـح 
الصمام الثنائي، حسـب عمرها االفتراضي، 25 مرة أكثر 
الطاقـة  لـوزارة  بيـان  فـي  جـاء  الوّهاجـة، حسـبما  مـن 
األمريكيـة. وهي تتفّوق حتى على مصابيح »الفلوريسـنت« 
بالجـدوى االقتصاديـة، ألنهـا مرتيـن أطـول عمـًرا. وهـي 
أجدى أيًضا ألنها توّجه ضوءها في اتجاه معّين، وال تبّدده 
فـي كل اتجـاه، كمـا أنهـا تُصـدر مقـداًرا أقل مـن الحرارة، 
فيما المصابيح األخرى )عدا »الفلوريسنت«( تستهلك بين 

80 و90% من طاقتها في الحرارة.
مشـكلة مصابيـح الصمـام الثنائـي الكبـرى اآلن، هـي 
سعرها المرتفع. ذلك أن مصباح صمام ثنائي بشدة إنارة 
ف بيـن مرتيـن وسـت مـرات أكثـر مـن مصبـاح  معّينـة يكلِـّ
»فلوريسنت« بشدة إنارة مساوية. فعندما يعزم المرء على 
تبديل وسيلة اإلنارة في منزله أو مكتبه، يصطدم بالتكلفة 
العاليـة، وبالتالـي يكـف كثيـرون عـن هـذا التبديـل. لكـن 
صناعـة مصابيـح الصمـام الثنائـي تتحّسـن يوًما بعـد يوم، 
وتـزداد انتشـاًرا فـي األسـواق، ويبّشـر هذان األمـران، بأن 
هـذا النـوع مـن المصابيـح سـيحتل مكانـة الصـــدارة فـي 

المستقبل القريب.

أعمار املصابيح
تحتسـب شـركات صنـع المصابيـح العمـر االفتراضـي 
المعلَـن للمصابيـح التـي تنتجها، في معظم الحـاالت، بأنه 
50 % مـن عدد سـاعات عمل مجمـوع المصابيح. وهو إًذا 

مصابيح اإلنارة وجدواها االقتصادية

*  نشـر فـي الزميلـة مجلـة القافلـة، عـدد 
يناير/فبراير 2017م

معـّدل عمـر هذه المصابيـح، ألن عمـر كل مصباح يختلف 
عـن عمـر غيره، ولو كانا من الصنف نفسـه وقـدرة اإلنارة 
نفسـها، ومـن صناعـة الشـركة نفسـها. وتختلـف األعمـار 
كثيًرا، ألن اختاًفا في الصناعة نسـبته 1% يمكن أن يَنتج 
منه اختاف في عمر المصباح يبلغ 25%. هذا هو السبب 
الذي يجعل كثيًرا من المسـتهلكين ياحظون أن المصباح 
أنـه، علـى  لـم يخدمهـم عمـره المعلَـن. وقـد ياحظـون 
العكـس، خـدم مدة أطول من هذا العمر المعلَن.أما العمر 
االفتراضـي المعلَـن، لمصابيـح الصمام الثنائـي المضيء، 
فتحتسـبه شـركات الصناعـة الكهربائيـة، بأنـه 50 % مـن 
عدد الساعات التي خدمتها المصابيح، قبل انخفاض قوة 

إنارتها إلى 70% من قوة اإلنارة األصلية.
وال بـد مـن ماحظـة أن بعـض المصابيـح يتأثـر بوتيـرة 
إشـعالها وإطفائهـا. ذلـك يحـدث فـي الغرف التـي ندخلها 
ونخـرج منهـا كثيـًرا مـن المـرات فـي اليـوم. ولـذا فالعمـر 
ـح أن يكـون أقصر من  الفعلـي فـي مثـل هذه الحـاالت يرجَّ
العمـر االفتراضـي الـذي نقـرأه علـى علبـة المصبـاح عنـد 
شـرائه. وأكثـر المصابيـح تأثًرا بوتيرة اإلشـعال واإلطفاء، 

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
منيرة مانع القحطاني

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

 ناجي عوض

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

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

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

هنوف يوسف السليم
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

لدى  شيوًعا  األكثر  باعتباره  )النكتة(  اخــتــرُت مصطلح 
المجتمعات الحديثة، ولم أختر ســواه كالدعابة، والطرفة 
والنادرة، وإن تسّيدت )الكوميديا( أجواء المسرح في تقديم 
وغيرها  والعائلية  والسياسية  االجتماعية  القضايا  بعض 

بأسلوب ساخر، أدعى للتأثير.
والنكتة، وهي في األصل »األثر الحاصل من نَْكت األرض 
الـــدارج أسلوب جــذب دعائي عن  بالرمح«، فيما هي في 
التقليد واألداء  طريق محاولة اإلضحاك، ولها فنونها في 
والمامح ونبرة الــصــوت، واألوقـــع منها ما يأتي من قلب 
الفجيعة واألسى، ال الذي يأتي من لحظات األُنس والمرح، 
بؤًسا  واألكــثــر  البسيطة  المجتمعات  في  تكثر  فهي  ولهذا 
تعويض نفسي عن  تأتي كحالة  ــاألزمــات، ألنها  ب وابــتــاًء 
خسائر ملموسة تمس الواقع المعاش، وهذا ما يُسّمى حديًثا 
البلية ما  قيل قديًما )شــر  وقــد  ــســوداء(،  ال بـ)الكوميديا 

يُضحك(.
حــدث جماعي  وقــوع  أكبر ساعة  بشكل  النكتة  وتنتشر 
ــًا، أو تعليق الـــدراســـة إثـــر السيول  كــانــهــيــار األســهــم مــث
واألمطار، أو سواها من األحداث. وما أودُّ أن أشير إليه هنا 
هو أن ثمة نكات تذهب إلى باطن الذهن سًرا وتحتل منطقة 
الفعل  أو إيجاًبا في توجيه  الــاوعــي وتأخذ دورهــا سلًبا 
إلى  ــع  واق إلــى  خيال  مــن  فتتحّول  المتلّقي،  ثقافة  حسب 
تطبيق، فـ )بو سروال وفانيلة( مثًا أصبحت لديه ما تشبه 
العقدة من هندامه في العصر الراهن، مع أنه كان هنداًما 
حميمًيا يوًما مــا، يقابله )أم ركبة ســـوداء(، التي أصبحت 
المصطلح  هــذا  َر  تــكــرَّ مــا  لفرط  خليجية  فتاة  لكل  عقدة 

سخرية واستهزاًء على سمعها.
ليس الحال كذلك في كل النكات، فلو انتقلنا إلى نوع آخر 
منها وأخذنا )المحشش( على سبيل المثال، فهو في واقعه 
النكتة صنعت منه شخصية أسطورية،  لكن  بائس،  إنسان 
حين أسبغْت عليه من األوصــاف ما لم ينله حكيم مجّرب، 
وذلك غاية الخطورة على ذهنية الجيل، حيث أصبح البعض 
يتشّوق للحظة يرى فيها المحشش ويخالطه، ليعايش هذه 
المواقف واقًعا ال خيااًل، بل أصبح البعض اآلخر يتقمص 
ليصبح  المحششين،  زمـــرة  ــى  إل ينضم  أن  ويتمّنى  دوره 
شخصية ملفتة ذات أهمية ويكون مرموًقا لدى اآلخرين، 
الــنــكــتــة تــصــويــر الــمــحــشــش فــي مواقفه  ــحــاول  حسبما ت
المضحكة والساخرة، خاصة وأنها تختتم في معظم األحيان 
بعبارات تحفيزية غير مقصودة مثل )كبير يا محشش( أو 
إثر نوبة  أيًضا  التعبئة تأتي  )دوم يقنعني هاآلدمي(، فيما 
ضحك من موقف معّين بين شخصين، فيعلق أحدهما في 
حالة اندهاش: )شفيك محشش؟( أو يطلق سؤااًل مصحوًبا 
بالقهقهة كتعبير عن الحالة )أي صنف تستخدم!!( ويظنه 
مدًحا فيما هو سؤال عبارة عن جملة تعبوية بامتياز، تسلك 
مسارها لتحتل الذهن وتدعو للتباهي غير المقصود، مما 
يجعل التحشيش عادة مألوفة، فيما المصّحات تحكي أشد 
الحكايات مأساوية عن المدمنين والمحششين، وليس الحال 
ما هو موصوف في النكتة، مما قد يُلمح إلى أننا مجتمع 
خيالي مأزوم ال تطبب جراحه غير النكتة وال يستوعبه غير 

الوهم والخيال هروًبا من واقع  مؤلم.

الهروب إلى النكتة

* شاعر وكاتب سعودي

جاسم عساكر *

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

قصر ميونيخالتقط صورة:

يقع قصر نيمفينبورغ في غرب مدينة ميونيخ األلمانية، وتحديًدا في منطقة نويهاوزن نيمفينبورغ. ويتكون القصر من القصر نفسه وحديقة واسعة وعدة أكشاك 
ية صغيرة. وُيعد قصر نيمفينبورغ أحد أكبر القصور في أوروبا، وتزوره أعداد كبيرة من السياح من جميع أنحاء العالم سنوًيا. الزميل صالح المؤمن، الموظف  ملكَّ

في قسم التدريب في معمل استخالص سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة، التقط هذه الصورة أثناء زيارته إلى هذا القصر. 

السودوكو
اللعبة قاعدة 

تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي


