الخميس  ٢٠ربيع اآلخر 1440هـ ٢٧ ،ديسمبر 2018م

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

كبير اإلداريين
التنفيذيين:
املوظفون هم محور
اهتمام خطة أعمال
2021 - 2019م صفحة  ٢و٣

األمير سعود بن نايف
ُيش ِّرف تدشين مركز الظهران
إكسبو في ُحلته الجديدة
صفحة ٥

نكافح الحرائق
بالعلم والهندسة  ..والتن ُّوع

موجز
أرامكو السعودية تطلق شركة
جديدة للتجزئة تعمل في
مبيعات منتجات الوقود املكررة
للمستهلكين
في مهرجان الجنادرية 33
أرامكو السعودية ..
من تراث األمس لرؤية الغد

صفحة ١١

صفحة  ٦و٧

إنشاء مركز منتجات التمور
بمحافظة األحساء

وقدمت لنا الدعم
جزءا من إدارة آمنت بنا َّ
جزءا من شركة تمنح ً
فرصا متساوية ،وأكثر ما يشعرني بالفخر هو كوني ً
«أنا فخورة بكوني إطفائية وبكوني ً
خالل مسيرة تدريبنا »..تقول اإلطفائية عبير الجبر ،خريجة الهندسة الصناعية واإلدارة الهندسية .وتبدو عبير في أكثر المواضع أهمية في فريق
يتقدم الجميع بمنهجية إلخماد حريق مفترض في صمام مضخة الرش.
اإلطفاء حيث تدعم زمالءها اإلطفائيين فيما
َّ

سرعان ما يختلط الدخان المندفع الكثيف بنفثات متقطعة من األبخرة البيضاء
المتصاعـدة ،لتتالشـى فـي نهايـة المطـاف ُسـحب الدخـان الكثيـف واألبخـرة وتظهـر
ظلال اإلطفائييـن مجـد ًدا مـن أبـواب المبنى ونوافذه ،لنراهم بعـد ذلك وهم يخرجون
مـن المبنـى سـاحبين معهـم خراطيـم الميـاه ،وينزلـون علـى السلالم بحـذر ،ويفتحـون

النوافذ ليسمحوا للهواء النقي بطرد ما بقي من خيوط الدخان في المبنى.
وحيـن يضـع اإلطفائيـون أجهـزة الهـواء المضغـوط ومعاطـف الحريـق عـن كواهلهـم،
تتب َّيـن لنـا مالمـح َمـن اقتحمـوا عاصفـة الدخـان واللهب ،لنكتشـف  -ويـا للمفاجأة  -أن
من بينهم امرأتين!

صفحة  ٨و ٩

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
55.84

12/21

58.80 59.95 59.07

12/14

12/07

11/30

$ 62.83

11/23

خطوة جديدة
من الشركة
نحو تحقيق
مبادرة
املليون
شجرة
صفحة ١١

صفحة ٤

أن تعيش للغد اآلتي
هناك من يتخ َّيل نهاية العام في صورة باب يغلق ،أو
صفحة تُطوى ،أو ورقة تسقط من رزنامة معلّقة .وهناك
من يــراه عنوا ًنا لبداية جديدة ،لنافذة مفتوحة على
مساحة من األمنيات ،أو فرصة أخرى لترتيب أوراقنا.

صفحة ٤

٣-٢

ماليي ــن برميل ف ــي الي ــوم القدرة عل ــى تحويل الخ ــام إلى
م ــواد كيميائي ــة بحلول ع ــام  ٢٠٣٠حيث ستش ــهد الش ــركة
نم ـ ًـوا ف ــي حجمه ــا ونط ــاق أعماله ــا «ل ــم تك ــن األجي ــال
الس ــابقة تحل ــم بتحقيق ــه» كم ــا قال رئي ــس الش ــركة ،كبير
إدارييه ــا التنفيذيي ــن ،خ ــال اس ــتعراضه لخط ــة أعم ــال
 ٢٠٢١-٢٠١٩الت ــي حضره ــا ع ــدد كبي ــر م ــن الموظفين من
مختلف المناطق.
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كبير اإلداريين التنفيذيين :املوظفون هم
محور اهتمام خطة أعمال 2021-2019م
جيف مكوشن

هذه الخطة تساند
ما تشهده الشركة
«تحولي»،
من منحى
ٍّ
سيدفع بها من
كونها ممثلة ألحد
أبرز قطاعات األعمال
املعروفة عامل ًيا،
ليمتد ذلك إلى
ستة قطاعات
أعمال أخرى

الظهــران  -قــال رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر
إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر،
خــال اســتعراضه لخطــة أعمــال أرامكــو الســعودية
 2021-2019األســبوع الماضــي إن هــذه الخطــة تســاند
ـي» ،ســيدفع بهــا
ـى «تحولـ ٍّ
مــا تشــهده الشــركة مــن منحـ ً
مــن كونهــا ممثلــة ألحــد أبــرز قطاعــات األعمــال
المعروفــة عالم ًيــا ،ليمتــد ذلــك إلــى ســتة مــن قطاعــات
األعمال.
وفــي حيــن أن اإلجــراءات المفصلــة فــي خطــة
األعمــال ستســفر عــن توســيع نطــاق مجموعــة األعمــال
وتزيــد فــي توازنهــا ،أ ّكــد الناصــر أن أهــم وأقــوى عامــل
فــي مســيرة تحــول أرامكــو الســعودية يتم ّثــل فــي «رجــال
ونســاء أرامكــو الســعودية الذيــن ســيكونون دو ًمــا أعظــم
أصول الشركة».
كمــا أشــار فــي مالحظاتــه التــي أبداهــا للموظفيــن
فــي ٍّ
كل مــن الظهــران ورأس تنــورة وبقيــق وينبــع إلــى
اســتمرار عمليتــي تمكيــن الموظفيــن ومشــاركتهم،
ومواصلــة تطويــر المــرأة فــي المناصــب التقنيــة
والقياديــة ،فــي القيــام بــأدوار محوريــة فــي التنميــة
واالزدهار المنتظر للشركة.

«نعتمد عليكم فر ًدا فر ًدا»
وقــال الناصــر مخاط ًبــا الحضــور« :فــي الوقــت الــذي
يعتمــد فيــه العالــم علــى هــذه الشــركة لتحقيــق االزدهــار
والتنميــة ،فإننــا كشــركة نعتمــد عليكــم فــر ًدا فــر ًدا» .وفــي
حيــن كان ســجل الســامة للشــركة فــي عــام 2018م «مــن
نبــه الناصــر
بيــن أفضــل ســجالت الســامة فــي العالــم»ّ ،
إلــى أنــه «ال يمكننــا الركــون إلــى الرضــا» ألن حادثــة
واحــدة يمكــن أن تلحــق الضــرر بــإرث وســمعة الســامة
للشــركة .كمــا دعــا جميــع الموظفيــن إلــى البقــاء «علــى
أهبــة االســتعداد» عندمــا يتعلــق األمــر باألمن الســيبراني،
خاصة في عصر الرقمنة الجديد.

مصعب الغانمي ،وهو مشرف على وحدة هندسة األعمال في
ً
سؤال لإلدارة العليا حول توسع
معمل الغاز في البري ،يوجه
أعمال الشركة وأولويات المستقبل خالل جولة خطة أعمال
٢٠١٩م ٢٠٢١ -م ،التي ُعقدت في رأس تنورة األسبوع الماضي.

العنود الربيعة ،وهي محلل في إدارة التخطيط واألداء
ً
سؤال على اإلدارة
التابعة للعمليات وخدمات األعمال ،تطرح
العليا بشأن المبادرات التي يجري اتخاذها لتعزيز عدد
النساء في المناصب القيادية للشركة ،وذلك خالل جلسة
األسئلة واألجوبة التي ُعقدت في الظهران األسبوع الماضي.

وأثنــاء الخــوض فــي تفاصيــل خطــة األعمــال ،أشــار
الناصــر إلــى أن أرامكــو الســعودية طالمــا ُعرفــت
تاريخ ًيــا بكونهــا «مركــز النفــوذ فــي مجــال النفــط»،
األمــر الــذي تســتمر خطــة األعمــال فــي تعزيــزه ،مؤكـ ًدا
عــزم الشــركة علــى بنــاء «قطــاع تكريــر ومعالجــة
ٍ
مساو لقطاع التنقيب واإلنتاج».
وتسويق

إلنتاجنــا المتنامــي» .وقبــل تناولــه النهــج الطمــوح
والمتعــدد األوجــه فــي تنميــة قطــاع التكريــر والمعالجــة
والتســويق ،ذكــر أن خطــة العمــل تشــير إلــى اســتمرار
التوســع فــي أعمــال التنقيــب واإلنتــاج ،مــن خــال بــدء
توفــر ثــاث عمليــات إنتاجيــة إضافيــة مــن النفــط
الخام في عين دار وفزران والدمام.
وقــال كذلــك إن أرامكــو الســعودية تــدرك أن «الغــاز
أصبــح مصــدر الطاقــة الهيدروكربونيــة األســرع نمــ ًوا
ومــن األعمــال التجاريــة العالميــة الضخمــة فــي حــد
ذاتهــا» ،وهــو بالفعــل أحــد األعمــال الرئيســة للشــركة.
ً
تفصيــا حــول تنميــة أعمــال
وتقــدم خطــة األعمــال
ّ
وتتضمــن التوســع المحتمــل
الغــاز ذات األثــر الكبيــر،
ّ
فــي األســواق العالميــة بــد ًء ا مــن نهــج المشــروع
المشترك.
وقــال الناصــر إن أرامكــو الســعودية وضعــت نصــب
عينيهــا زيــادة طاقــة األعمــال المحليــة للشــركة مــن 14
مليــا ًرا إلــى  22مليــار قــدم مكعبــة قياســية فــي اليــوم
بعــد عقــد مــن اآلن .وأضــاف أن الشــركة تتوقــع بحلــول
رئيســا للغــاز ،مــع تمتعهــا
نتجــا
عــام 2030م أن تصبــح ُم ً
ً
بالقــدرة علــى تصديــر الغــاز إلــى مناطــق التنميــة
الرئيسة.
وباإلشــارة إلــى التقلبــات التــي شــهدها قطــاع النفــط
مؤخــ ًرا بســبب عــدد مــن العوامــل ،قــال الناصــر إن
ٍّ
لــكل مــن أعمــال التكريــر
المســار الطمــوح المقــدم
والمعالجــة والتســويق وأعمــال التنقيــب واإلنتــاج ال
يهــدف إلــى الصمــود أمــام أي عاصفــة فحســب ،بــل
االســتمرار فــي التفــوق واالزدهــار فــي ظــ ّل تلــك
التحديــات .وقــال« :إن مواجهــة التقلبــات ،مــع
ـي قد ًمــا فــي الوقــت نفســه ،هــي
االســتمرار فــي المضـ ّ
أســاس عمليــة تخطيــط األعمــال التــي تمكننا فــي نهاية
األمر من التكيف».
وعنــد التطــرق إلــى خطــة التوســع فــي أعمــال
التكريــر والمعالجــة والتســويق ،أشــار الناصــر إلــى
صممــت بهــدف
عديــد مــن العناصــر الرئيســة التــي ُ
زيــادة قيمــة كل برميــل مــن النفــط المنتــج .وقــال إن
التكريــر والتســويق هــو أحــد المجــاالت الرئيســة التــي
تر ّكــز عليهــا أرامكــو الســعودية لزيــادة تعزيــز مكانتنــا
العالمية القوية.
وذكــر أن مجمــع مصفــاة جــازان ،المتوقــع أن يصبــح
جاهــزًا للعمــل بكامــل طاقتــه فــي عــام 2019م ،هــو
مجــرد مثــال واحــد علــى ذلــك .فباإلضافــة إلــى إنشــاء
مصفــاة قــادرة علــى معالجــة  400ألــف برميــل فــي
اليــوم مــن النفــط الخــام العربــي الثقيــل والمتوســط،

«زيادة قيمة كل برميل»
وقــال الناصــر إن ذلــك ســيؤدي إلــى «زيــادة قيمــة كل
برميــل ،باإلضافــة إلــى إيجــاد وجهــات إضافيــة موثوقــة

حظيت الجلسة االفتتاحية لخطة أعمال أرامكو السعودية 2019م 2021 -م في الظهران بحضور غفير األسبوع الماضي ،حيث عقدت اإلدارة العليا سلسلة من الفعاليات في عدد من مناطق
أعمال الشركة ،ر ّكزت خاللها على الوضع الحالي للشركة ومسار أعمالها المستقبلية .واستمع الموظفون من المهندس أمين الناصر وعدد من أعضاء اإلدارة العليا عن أهمية العنصر البشري،
أيضا فقرة خاصة لألسئلة واألجوبة لمزيد من التوضيح حول خطط الشركة الطموحة.
والتقنية ،والسالمة ،ومزيد من التوسع في المواد الكيميائية.
وتضمنت كل جلسة ً
ّ
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المهندس أمين الناصر ،يقوم بشرح مالمح خطة أعمال أرامكو السعودية لعام 2019م 2021 -م .في الظهران ،وهي المحطة األولى في جولة إعالن الخطة ،حيث انطلقت زيارات أخرى إلعالن الخطة في رأس تنورة وبقيق وينبع.

«املواد الكيميائية مجال
شاسع للتوسع»

يتضمــن مشــروع جــازان عمو ًمــا فرضــة بحريــة ومعمـ ًـا
ّ
لتقنية التغويز المتكامل بالدورة المركبة.
كمــا سـلّط الناصــر الضــوء علــى المشــروع المشــترك
للتكريــر والبتروكيميائيــات مــع بترونــاس فــي ماليزيــا،
وأشــار إلــى فــرص أخــرى فــي أماكــن متفرقــة بوصفهــا
خطــوات مهمــة تدفعنــا إلــى األمــام فــي رحلتنــا
المستمرة نحو التكرير والتسويق.
وقــال إن أحــد الجوانــب المهمــة األخــرى لسلســلة
القيمــة للتكريــر والتســويق يتمثــل فــي بيع الوقــود ومواد
التزييــت بالتجزئــة ،و يُعــد تأســيس شــركة أرامكــو
الســعودية للتجزئــة فــي نهايــة العــام أحــد التطــورات
المهمة في السوق.
أيضــا جــز ًءا من
وأضــاف أن العمــل التجــاري ســيكون ً
تركيــز قطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق ،حيــث مــن
المنتظــر أن تــؤدي الزيــادة المتوقعــة مــن  4مالييــن إلــى
حوالــي  6مالييــن برميــل فــي اليــوم إلــى وضــع الشــركة
بين أكبر ثالث شركات تجارية في العالم.
وصــر ح إن الشــركة لديهــا تطلّعــات لزيــادة نمــو
ّ
أعمالهــا فــي مجــال زيــوت األســاس ،إذ إننــا بالفعــل
إحدى أبرز الشركات الرائدة في السوق.

والعنصــر الرئيــس اآلخــر إلســتراتيجية التكريــر
والمعالجــة والتســويق علــى المــدى الطويــل هــو مجــال
المــواد الكيميائيــة ،إذ «إنهــا مجــال شاســع للتوســع» فــي
ظــ ّل هــدف إنشــاء شــركة عالميــة للمــواد الكيميائيــة
قــادرة علــى تحويــل مليونيــن إلــى ثالثــة مالييــن برميــل
في اليوم إلى مواد كيميائية بحلول عام 2030م.
وأشــار الناصــر إلــى إنــه ســيتم إنجــاز ذلك مــن خالل
النمــو العضــوي ،مثــل دمــج البتروكيميائيــات مــع
مصفاتنــا فــي شــركة أرامكــو الســعودية توتــال للتكريــر
والبتروكيميائيــات (ســاتورب) فــي الجبيــل مــع شــركة
توتــال .كمــا ســيتحقق نمــو األعمــال مــن خــال عمليــات
ا ال ســتحو ا ذ مثــل ا لشــر ا ء ا لمخطــط لأل ســهم
أيضــا أن
اإلســتراتيجية فــي ســابك .ومــن المتوقــع ً
تســتكمل الشــركة عمليــات االســتحواذ علــى % 50
المتبقيــة مــن شــركة أرالنكســو مــن شــركة النكســس
قري ًبا.
وبالنظــر إلــى مجمــوع كل هــذه األجــزاء فــي أعمــال

ناصر العتيبي ،الذي يعمل مع وحدة التخطيط والدعم في
ً
سؤال على اإلدارة العليا حول هيكلية
مصفاة ينبع ،يطرح
األعمال في المنطقة الغربية خالل الجلسة التي ُعقدت في
اليوم األخير من جولة إعالن خطة أعمال أرامكو السعودية
لعام 2019م 2021 -م في ينبع.

شادي الحازمي ،وهو مشرف أعلى في قسم التخطيط
ً
سؤال
والجدولة في إدارة معمل الغاز في العثمانية ،يطرح
على اإلدارة العليا فيما يتعلق بأعمال سوائل الغاز الطبيعي
أثناء جولة إعالن خطة أعمال أرامكو السعودية لعام
2019م 2021 -م في بقيق.

التنقيــب واإلنتــاج ،وأعمــال التكريــر والمعالجــة
والتســويق ،قــال الناصــر إن أرامكــو الســعودية ستشــهد
فــي المســتقبل نم ـ ًوا فــي حجمهــا ونطــاق أعمالهــا «لــم
نبــه إلــى
تكــن األجيــال الســابقة تحلــم بتحقيقــه» .لكنــه ّ
أن الوســيلة إلــى توســيع الشــركة تكمــن فــي القــدرة على
مواصلــة االبتــكار واســتحداث تقنيــات جديــدة فارقــة
في المجال.
وكان الناصــر فــي موســكو مؤخــ ًرا مــن أجــل وضــع
حجــر األســاس للمركــز البحثــي التاســع للشــركة داخــل
المملكــة وخارجهــا .كمــا أن المرفقيــن الجديديــن فــي
جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة ،المقــرر
االنتهــاء منــه فــي شــهر يوليــو 2019م؛ ومركــز إكســبك
للبحــوث والتطويــر الجديــد المقــرر افتتاحــه فــي
يقدمــان برها ًنــا إضاف ًيــا
الظهــران فــي عــام 2020مّ ،
علــى أن أرامكــو الســعودية جــادة فــي المحافظــة علــى
اهتمامها بالتقنية واالبتكار.
وتخطــط الشــركة كذلــك ،خــال األعــوام الثالثــة
المقبلــة ،لتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التقنيــة المتعلقــة
بالثــورة الصناعيــة الرابعــة باســتخدامها أحــدث
التطــورات فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي ،والبيانــات
الضخمــة ،والروبوتــات ،باإلضافــة إلــى أي تطــورات
مستجدة في الثورة الصناعية الرابعة.
ومــع وضــع هــذه النقــاط فــي االعتبــار ،قــال الناصــر
إن الشــركة تتوقــع بلــوغ مســتويات قياســية مــن بــراءات
االختــراع ،كمــا هــو شــأنها علــى مــدى الســنوات القليلــة
الماضيــة ،علــى الرغــم مــن تأكيــده علــى أن المهمــة لــن
تُنجــز حتــى يجــري تســويق االبتــكار والتقنيــة وتقديــم
الحلول للتحديات الجمة التي تواجه الصناعة.
فعلــى ســبيل المثــال ،قــال إن البحــث ســوف يــؤدي
كذلــك دو ًرا مه ًمــا فــي مواصلــة التصــدي لتغيــر المنــاخ،
«أحــد أكبــر التحديــات فــي عصرنــا» ،فــي حيــن أشــار
إلــى أن كثافــة الكربــون فــي اإلنتــاج النفطــي للشــركة
ومســتويات حــرق الغــاز هــي مــن بيــن أدنــى المســتويات
فــي العالــم ،لكنــه أ ّكــد ســعي أرامكــو الســعودية لمزيــد
من الطرق للحد من األثر البيئي ألعمالها.

دور محوري في رؤية اململكة 2030
وانتقــل الناصــر فــي حديثــه إلــى الــدور المحــوري
الــذي تؤديــه أرامكــو الســعودية فــي دعــم تحــول المملكة
ً
مســلطا الضــوء علــى
فــي ظــل رؤيــة المملكــة ،2030
عــدد قليــل فقــط مــن المبــادرات التــي اتخذتهــا
الشركة.
وتتم ّثــل إحــدى هــذه المبــادرات فــي تطويــر دائــرة

دور محوري تؤديه
أرامكو السعودية
في دعم تح ّول
اململكة في ظل
رؤية اململكة
 ،2030حيث إن
عددا كبي ًرا من
هناك ً
املبادرات التي
اتخذتها الشركة في
إطار هذه الرؤية
إمــداد محليــة ذات مســتوى عالمــي ،باإلضافــة إلــى
زيــادة الصــادرات وتوفيــر فــرص عمــل للشــباب
الســعودي مــن ذوي الكفــاءة .وكانــت أرامكــو الســعودية
قــد حققــت ،مــن خــال مبــادرة «اكتفــاء» ،زيــادة بلغــت
نســبتها  % 51مــن المحتــوى المحلــي وتهــدف للوصــول
إلــى  % 70بحلــول عــام 2021م .كمــا س ـلّط الضــوء علــى
التطــور األخيــر الــذي شــهدته مدينــة الملــك ســلمان
رئيسا للتوطين.
مشروعا
للطاقة ،التي تُعد
ً
ً
قــدم
وعقــب خطــاب كبيــر اإلدارييــن التنفيذييــنّ ،
مديــر إدارة التخطيــط وإدارة األداء ،األســتاذ ماجــد
طيــب ،المعلومــات التفصيليــة للحضــور حــول خطــة
العمــل التــي تمتــد لثالثــة أعــوام .كمــا ُعــرض علــى
الحضــور مقاطــع فيديــو حــول وجهــات النظــر العالميــة
ا لمتو قعــة و بحــث عميــق فــي خطــط ا لشــر كة
المستقبلية.
واختُتمــت كل جلســات العــروض بجلســة مخصصــة
لألســئلة واألجوبــة مــع أعضــاء اإلدارة العليــا ،وهــو مــا
أتــاح للموظفيــن تنــاول مجموعــة واســعة مــن
الموضوعات المتعلقة بالشركة وخططها المستقبلية.

حضر جلسات إعالن خطة أعمال أرامكو السعودية لعام 2019م 2021 -م ،عدد كبير من إدارة الشركة والقيادات التنفيذية ،حيث انطلقت إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة األسبوع الماضي ،وهي (من اليمين) رأس تنورة ،وينبع  ،وبقيق .وقد تم إطالق
تصوير:عبدالعزيز المعيويد ،وبريجيدو الكيدي ،وعمران نمنقاني
		
هذا الحدث لشرح االتجاه المستقبلي للشركة في مرحلة التحول من شركة عالمية رائدة في مجال أعمال واحد إلى شركة عالمية رائدة في ستة مجاالت أعمال.
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إنشاء مركز منتجات التمور بمحافظة األحساء
القافلة األسبوعية

صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود (وقوفً ا إلى اليسار) يرعى توقيع االتفاقية ،ويبدو نبيل الجامع (في
الوسط) مع سعد الوحيمد (يمين الصورة) وصالح الماضي .وأكد الجامع أن هذه االتفاقية ستعمل على تعزيز االستدامة
والمواطنة والقيمة المضافة المحلية ،إذ تستمر الشركة في تقديم مشروعات تنموية تُسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي
بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والحكومية.

األحسـاء  -بحضـور صاحـب السـمو األميـر بـدر بـن
محمـد بـن جلـوي آل سـعود ،محافـظ األحسـاء ،وقّعـت
أرامكو السـعودية يوم األربعـاء  19ربيع اآلخر 1440هـ (26
ديسـمبر 2018م) ،مذكـرة تفاهـم مـع المعهـد التقنـي
للبتـرول والغاز الطبيعـي العالي للتدريـب ،وجمعية العيون
الخيريـة للخدمـات االجتماعيـة ،إلنشـاء مركـز منتجـات
التمور بمحافظة األحسـاء ،وذلك في إطار جهود الشـركة
المستمرة لتمكين المجتمعات المحلية.
وو قّـع مذكـرة التفاهـم مـن جانـب الشـركة ،نائـب
الرئيـس لشـؤون أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ نبيـل
الجامـع ،فيمـا وقّعهـا مـن جانب المعهـد التقنـي للبترول
والغـاز الطبيعـي العالي للتدريب ،رئيس المعهد األسـتاذ
سـعد الوحيمـد ،ومـن جانـب جمعيـة العيـون الخيريـة
للخدمـات االجتماعيـة ،مديـر الجمعيـة األسـتاذ صالـح
الماضي.
وتهـدف المذكـرة إلـى إنشـاء مركـز لمنتجـات التمـور
يعمـل فـي مجـال تطويـر منتجـات ذات قيمـة عاليـة مثـل
الدبـس ،وعجينـة التمـر ،وحلويـات التمـور ،حيـث إن

العوائـد الماديـة مـن هـذه المنتجـات تفـوق بشـكل كبيـر
البيـع المباشـر للتمـور .مما ينعكـس بشـكل إيجابي على
المجتمـع ،حيـث إن هناك نحو  100مسـتفيد ومسـتفيدة
مـن ذوي الدخـل المحـدود وذوي االحتياجـات الخاصـة
في المحافظة سيستفيدون من هذا المركز.
وبهـذه المناسـبة ،قـال األسـتاذ نبيـل الجامـع« :تأتـي
هـذه المبـادرة ضمن أهداف أرامكو السـعودية لإلسـهام
فـي تمكيـن المجتمـع عبـر سلسـلة مـن البرامـج
المجتمعيـة التـي تنفذهـا الشـركة لدعـم األشـخاص
أمس الحاجة لإلنتاج والكسـب ،وتمنحهم
الذيـن هم في ّ
فرصـا لدعـم أنفسـهم وعائالتهـم ،وهذه المبـادرة تخدم
ً
مقـدرة مـن أهالـي محافظة األحسـاء من خالل
شـريحة
ّ
توفير فرص عمل تتيح لهم ً
دخل مال ًيا مستدا ًما».
وأضـاف الجامـع أن هـذه االتفاقيـة سـتعمل علـى
تعزيز االسـتدامة والمواطنة والقيمة المضافة المحلية،
إذ تسـتمر الشـركة في تقديم مشـاريع تنموية تُسـهم في
زيـادة إجمالـي الناتـج المحلي بالشـراكة مع المؤسسـات
الخاصـة والحكوميـة ،وتجعلنـا نحافـظ علـى المـوارد
الطبيعيـة ،واالسـتفادة من المميزّات التنافسـية لمناطق
المملكة وتنميتها لمصلحة األجيال المقبلة.

شراكة استثمارية في قطاع تقنية االتصاالت واملعلومات
القافلة األسبوعية
الظهـران  -أعلنـت ك ٌل مـن أرامكـو السـعودية والشـركة
السـعودية لتقنيـة المعلومـات ،عـن توقيـع مذكـرة تفاهـم
بهـدف تأسـيس شـركة اسـتثمارية مشـتركة فـي قطـاع
تقنيـة االتصـاالت والمعلومـات تهـدف إلـى تأسـيس ودعم
الشـركات واألعمـال التجاريـة المتخصصـة فـي هـذا
القطـاع فـي المملكـة العربيـة السـعودية ودول مجلـس
التعاون الخليجي.
ويأتـي هـذا المشـروع فـي إطـار حـرص الشـركتين
الوطنيتيـن علـى تطويـر منصـة سـعودية رائـدة تدعـم
االسـتثمار فـي الشـركات الناشـئة فـي هذا القطـاع بهدف
تحقيـق األهـداف اإلسـتراتيجية الوطنيـة في قطـاع تقنية
االتصـاالت والمعلومـات ،مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى
دعـم االبتـكار والريـادة التقنيـة ونقـل التقنيـة محل ًيـا
وإقليم ًيا.

محمد العساف والدكتور سعد العبودي خالل توقيع االتفاقية.

إضــــاءة

عماد العمران

emad.umran.1@aramco.com

إدارة االستشارات المالية

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوّعة تعبّر عن آراء كتُابها.

أن تعيش للغد اآلتي
هنـــاك مـــن يتخيـــل نهايـــة العـــام فـــي
صـــورة بـــاب يغلـــق ،أو صفحـــة تُطـــوى ،أو
ورق ــة تس ــقط م ــن رزنام ــة معلّق ــة .وهن ــاك
مـــن يـــراه عنوا ًنـــا لبدايـــة جديـــدة ،لنافـــذة
مفتوحـــة علـــى مســـاحة مـــن األمنيـــات ،أو
فرصة أخرى لترتيب أوراقنا.
الفـــارق بيـــن االثنيـــن هـــو عينـــه الفـــارق
بيـــن مـــن ينشـــغل باألمـــس ومـــن ينشـــغل
بالغ ــد ،م ــن يق ــف عل ــى األط ــال القريب ــة،
وم ــن يقص ــد األمني ــات البعي ــدة ،فنح ــن ال
نـــو ّدع العـــام إال ونســـتقبل بعـــده مباشـــرة
عا ًمـــا آخـــر ،بـــه مـــن الصفحـــات الكثيـــرة
التـــي تتســـع لـــكل الوعـــود المؤجلـــة
واألحالم الجديدة.
أن تطـــوي صفحـــة كتـــاب يعنـــي أن
الفرص ــة مواتي ــة لفت ــح كت ــاب آخ ــر .ينبغ ــي
أن يك ــون ه ــذا الش ــعور ه ــو المح ـ ّـرك ف ــي
اســـتقبال عامنـــا الجديـــد .نحـــن أمـــام
كت ــاب جدي ــد نكتب ــه بأنفس ــنا ،وجوارحن ــا،
وكل األحـــام الصغيـــرة والكبيـــرة التـــي
تســـكن بيـــن جوانحنـــا .ســـيمضي الوقـــت

دون توقـــف إذا مـــا توقفنـــا عـــن صياغـــة
أهـــداف جديـــدة والســـعي فـــي تحقيقهـــا،
وســـنبعد بمســـافة عنهـــا كلمـــا غفلنـــا عـــن
الع ــدو باتجاهه ــا ،وم ــا الس ــنة الجدي ــدة إال
تذكـــرة أخـــرى للمواصلـــة فـــي ســـباق
الحياة.
الباعـــة فـــي األســـواق يذهبـــون باتجـــاه
موج ــة التخفيض ــات ليرفع ــوا ع ــن رفوفه ــم
ومســـتودعاتهم حمـــل البضائـــع التـــي لـــم
يت ــم تصريفه ــا خ ــال الع ــام .نح ــن كذل ــك
بحاجـــة إلـــى موجـــة لنرفـــع عـــن كواهلنـــا
ثق ــل األي ــام الت ــي م ـ ّـرت ،ونصن ــع ألنفس ــنا
مس ــاحة تتم ـ ّـدد فيه ــا أحالمن ــا ،ورغباتن ــا،
وتطلعاتن ــا الت ــي نري ــد م ــن الع ــام الجدي ــد
يمدن ــا
أن يهبن ــا إياه ــا ،ونرج ــو م ــن اهلل أن ّ
بالقدرة على إنجازها.
حتـــى الذيـــن وضعـــوا التقاويـــم تخيـــروا
مو ا عيـــد با عثـــة للحيـــا ة  ،فا لتقو يـــم
الميـــادي اتصـــل بـــوالدة المســـيح ،بينمـــا
مضـــى المســـلمون العتمـــاد هجـــرة نبينـــا
محمـــد ،صلـــى اهلل عليـــه وســـلم ،بدايـــة

وقال نائب رئيس أرامكو السعودية لتقنية المعلومات،
المهنـدس يوسـف العليـان« :سـيعمل هـذا المشـروع
المشـترك مـع الشـركة السـعودية لتقنيـة المعلومات على
زيـادة فـرص البحـث واالسـتثمار التقنـي فـي المملكـة،
وتمكيـن رأس المال البشـري ور ّواد األعمال السـعوديين،
وتدريـب المواهـب الوطنيـة وتوظيفهـا ودعـم نمـو
المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة فـي السـوق السـعودي
والخليجي».
مـن جهتـه قـال الرئيـس التنفيـذي للشـركة السـعودية
لتقنيـة المعلومـات ،الدكتـور سـعد العبـودي« :تمثـل
مشـاركة أرامكـو السـعودية خطـوة فـي سـبيل تحقيـق
رؤيـة الشـركة السـعودية لتقنيـة المعلومـات فـي إحداث
نهضـة تقنيـة نوعيـة فـي المملكـة مـن خلال توظيـف
اإلمكانات االقتصادية والبشـرية في التأسيس لتقنيات
وفـرص عمـل المسـتقبل ،وبنـاء القـدرات الوطنيـة
المتخصصة في هذا المجال».

لحيـــاة جديـــدة وهـــم يعتمـــدون التاريـــخ
الهجــري .أمــا التقويــم الشمســي فيبــدأ مــع
لحظ ــة اخض ــرار األرض ونمائه ــا .كل ه ــذه
التقاويـــم تبتكـــر مواعيـــد بنحـــو أو بآخـــر
م ــع يقظ ــة األجس ــاد واألرواح واألرض ،م ــع
إط ــاق أش ــرعة األم ــل ب ــوالدة وع ــد جدي ــد
وسعيد.
ليـــس فـــي العـــام الجديـــد إال قصيـــدة
تكتبه ــا بطاق ــة روح ــك ،وم ــا األي ــام األول ــى
فيـــه إال مطلـــع القصيـــدة ،فلنجـــرب أن
نص ــوغ م ــن أهدافن ــا قصي ــدة طويل ــة نقط ــع
به ــا الطري ــق إل ــى المعان ــي والص ــور الت ــي
ننش ــدها ،نصط ــاد به ــا كل األمني ــات الت ــي
يحرســـها الغيـــب ،فمـــا اإلنجـــازات إال
صـــدى أهدافنـــا ،وإرادتنـــا ،وإصرارنـــا
الدائـــم علـــى ترجمتهـــا إلـــى واقـــع حـــي،
وحت ــى تكب ــر الش ــجرة وتنض ــج الثم ــرة يل ــزم
أن نرويه ــا دائ ًم ــا بالم ــاء .ه ــذا الم ــاء ه ــو
االس ــم البدي ــل له ــذه التآوي ــل الت ــي نلبس ــها
عامنا الجديد.
فكل عام ونحن في بداية حلم جديد.
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تدشين مركز الظهران إكسبو في ُح ّلته الجديدة
فــي قلــب فعاليــات المنتديــات والمعــارض المحليــة
والدوليــة ،ويســاعد فــي اجتــذاب قطــاع األعمــال إلــى
المنطقة.
وال يخفــى أن تنظيــم فعاليــات ضخمــة تجــذب
المســتثمرين الدولييــن والمحليين ســيؤثر تأثيـ ًرا إيجاب ًيا
علــى الســوق المحلــي مــن جوانــب عديــدة ويدفــع عجلــة
االقتصاد في المنطقة.
ومــن خــال تكويــن بيئــة قويــة موجهــة لقطــاع األعمال
وتوفيــر مســاحة نشــطة لتوطيــد أواصــر العالقــات
المهنيــة ،فــإن الظهــران إكســبو ســيحفز ر َّواد األعمــال
الشــباب وغيرهــم مــن المســتثمرين علــى تأديــة األعمــال
التجاريــة ،التــي ستُســهم فــي رفــع مســتوى التنــ ّو ع
االقتصــادي والنمــو للمنطقــة بمــا يتماشــى مــع رؤيــة
المملكة .2030

مرمي الزيد وإبراهيم الراجحي
الظهــران  -دشّ ــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية
يــوم اإلثنيــن  10ربيــع اآلخــر 1440هـــ (  17ديســمبر
2018م) البهــو المرمــم مؤخـ ًرا وتوســعة المبنــى الجنوبــي
التابعيــن لمركــز الظهــران الدولــي للمعــارض (الظهــران
ويجســد هــذا التدشــين االفتتــا َح الرســمي
إكســبو).
ّ
بعضــا مــن أكبــر
للمجمــع المرمــم الــذي يســتضيف
ً
الفعاليــات فــي المنطقــة الشــرقية مثــل منتــدى ومعــرض
اكتفاء .2018
ويُعــد اإلنجــاز الــذي تــم فــي موعــده للمبنــى الجنوبــي
الجديــد ،وكذلــك اإلشــراف علــى كافــة مكونــات المبانــي
مرحلــة فــي غايــة األهميــة لمركــز الظهــران إكســبو.
و يُعــزى نجــاح المشــروع إلــى المتابعــة الدؤوبــة،
والتنســيق ،وإدارة التنفيــذ مــن قبــل دائــرة المشــتريات
وإدارة منظومــة اإلمــداد ،وفريــق إدارة المشــاريع،
وخدمــات أحيــاء الســكن ،والمناطــق اإلداريــة لشــؤون
أرامكــو الســعودية .ومــا هــذا العمــل التعاونــي الناجــح إال
انعــكاس لإلنجــازات التــي نفخــر بهــا ،والتــي تظهــر جليــة
فــي النتيجــة النهائيــة والتحــ ّو ل الكبيــر الــذي طــال
المكان.

مساعدة املجتمع
ارتســمت مالمــح االســتثمار األولــى لهــذا المشــروع
علــى معالــم مركــز الظهــران للمعــارض فــي عــام 2017م
عندمــا رعــت أرامكــو الســعودية وأشــرفت علــى تطويــر
طريــق معــارض الظهــران الــذي يــؤدي إلــى الظهــران
إكســبو .ويشــتمل إســهام أرامكــو علــى بناء ممــر يبلغ 1٫8
كيلــو متــر إلــى جانــب الطــرق المتشــابكة وأعمــال
األرصفــة واألســفلت لترميــم طريــق معــارض الظهــران
ً
فضــا عــن
وتوســعة المبنــى الغربــي (بوابــة اكتفــاء)،
المســطحات الخضــراء التــي تبلــغ مســاحتها  10آالف
تقــدر بـــ  940متــ ًرا
متــر مربــع ومســاحة المبنــى التــي
ّ
مرب ًعا.

األمير سعود بن نايف يسلّم األستاذ خالد الملحم هدية في
حفل تدشين مبنى الظهران إكسبو والبهو الرئيس .وقد ُأنجز
يوما،
المشروع بأعلى مواصفات الجودة والمعايير خالل ً 190
وهو شاهد على نجاح التعاون بين أرامكو السعودية وشركة
الظهران إكسبو.
تصوير :حاتم عويضة

وقــد جــاء ذلــك نتيجــة إدراك أرامكــو الســعودية
ألهميــة هــذا اإلســهام الــذي يصــب فــي صالــح المجتمع،
ممــا جعلهــا تســتمر فــي عملهــا الســابق بدعــم الظهــران
إكســبو هــذه الســنة بتوســعة جديــدة للمبنــى (المبنــى
الجنوبــي) وترميــم الجزيــرة الوســطى لطريــق معــارض
الظهــران ،األمــر الــذي أضــاف قيمــة جوهريــة لــكل مــن
الظهران إكسبو والشركة.

دعم أعمال املعرض
إن التحــ ّول الــذي شــهده الظهــران إكســبو منــذ عــام
2017م حتــى اآلن جعــل منــه مقــ ًرا ذا طــراز عالمــي
إلقامــة الفعاليــات فــي المنطقــة الشــرقية ،ممــا يجعلــه

افتتاح بوابة اكتفاء
وفقًــا إلســتراتيجية الشــركة فــي دعــم وتحفيــز بيئــة
األعمــال المحليــة وجــذب الشــركات العالميــة لعــرض
منتجاتهــا فــي الســوق الســعودية ،فقــد أســهمت أرامكــو
الســعودية وأشــرفت علــى إنشــاء توســعة مركــز الظهــران
للمعارض.
وتشــمل التوســعة الجديــدة المبنــى الجنوبــي
والمســطحات الخضــراء التابعــة لــه بمســاحة إجماليــة
تُقــدر بـــ  18ألــف متــر مربــع .وأســهمت الشــركة بتحســين
المرفــق بترميــم الجزيــرة الوســطى لطريــق مركــز
الظهــران للمعــارض وتغطيــة األرض بالمســاحات
الخضــراء كجــزء مــن إســهامات الشــركة تجــاه المواطنــة
والمجتمع.
وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة للمبنــى الجنوبــي 3160
متــ ًرا مرب ًعــا ويشــمل بهــ ًوا كبيــ ًرا يضــم أربعــة مكاتــب
متعــددة األغــراض ،وصالــة
اســتقبال ،وســبع قاعــات
ّ
كبــار الشــخصيات ،وثــاث غــرف لالجتماعــات ،و 32
مكت ًبا ،وغرفة القيادة ،وعيادة صحية.
وتشــمل المســطحات الخضراء مواقف لســيارات كبار
الشــخصيات ،وأرصفــة وطر ًقــا متشــابكة ،وغيرهــا مــن

المناظــر االصطناعيــة الجماليــة كالنوافيــر .وقــد أُنجــز
المشــروع بأعلــى مواصفــات الجــودة والمعاييــر خــال
 190يو ًمــا ،ممــا يعكــس عزيمــة الفــرق التــي أنجــزت هــذا
المشروع الكبير.

االحتفال بالنجاح
حضــر فعاليــة االفتتــاح عــد ٌد مــن رجــال األعمــال،
والمســتثمرين ،وموظفــي أرامكــو الســعودية الذين دعموا
هــذه المبــادرة .وقــد حظــي الضيــوف ،مــن خــال جولــة
ترحيبيــة مفتوحــة ،بزيــارة المرافــق الجديــدة وبفرصــة
مشــاهدة كيــف تح ّولــت هــذه الخطــة الطموحــة إلــى واقع
ملموس.
وكان صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف
قــد أعلــن االفتتــاح الرســمي بتوقيــع درع تذكاريــة
والتجــول فــي البهــو الجديــد للظهــران إكســبو ،وغــرف
االجتماعات ،والمساحة المفتوحة.
كمــا شــهدت الفعاليــة تكريــم جهــود موظفــي أرامكــو
الســعودية ومركــز الظهــران إكســبو ،الذيــن أشــرفوا علــى
التوســعة بجائــزة تذكاريــة قيمــة تســلموها مــن ســموه
الكريــم .ونيابــة عــن الشــركة ،تســلم الجائــزة المديــر
العــام للشــؤون الحكوميــة في أرامكو الســعودية ،األســتاذ
خالد الملحم.
وأ ّكــد الملحــم التــزام أرامكــو الســعودية بخدمــة
المجتمــع بقولــه« :اتســمت جهودنــا فــي هــذا التجديــد
بمشــاعر الفخــر الكبيــر والســعادة ونحــن نــرى مركــز
الظهــران إكســبو يرتقــي إلــى المســتوى العالمــي الــذي
يدعــم طموحنــا للمنطقــة الشــرقية والمملكــة برمتهــا.
وبينمــا تســعى المملكــة لتحقيــق رؤيــة  2030أصبحــت
الحاجــة ُم ِل ّحــة لهــذا المــكان ذي المكانــة الكبيــرة الــذي
يمكــن أن يســتضيف الفعاليــات العالميــة وأن يكــون منــارة
للمنطقة .أظن أننا حققنا ما نصبو إليه ،وهلل الحمد».
مــن جانــب آخــر ،قـ ّـدم رئيــس مركــز الظهــران إكســبو،
األســتاذ عبــداهلل الفــوزان ،هديــة تذكارية قيمــة لصاحب
الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف لقــاء تشــريفه
الفتتاح المركز.

مقرا عالمي المستوى إلقامة الفعاليات في المنطقة الشرقية ،مما يضعه في قلب فعاليات المنتديات والمعارض المحلية والدولية ،ويساعد على جذب قطاع األعمال إلى
التح ّول الذي شهده مركز الظهران للمعارض منذ عام 2017م حتى اآلن جعل منه ً
المنطقة .الصورة إلى اليسار تُظهر عمال البناء وهم منهمكون في وضع األرضيات في الموقع .ونتيجة لكون أرامكو السعودية الداعم الرئيس للتوسعة ،فقد كان المرفق جاهزً ا الستضافة ملتقى اكتفاء في نوفمبر الماضي ،وهو الملتقى الذي اجتذب قادة
األعمال العالميين .وكما يظهر في األسفل ،أصبح المبنى اآلن جاهزً ا الستضافة المناسبات العالمية والمحلية ،بما يتوافق مع رؤية المملكة .2030
تصوير :عبداهلل الشمري ومحمد آل ابن الشيخ
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أرامكو السعودية ..
من تراث األمس لرؤية الغد
ناجي عوض

نفخر في أرامكو
السعودية
باملشاركة في هذا
الحدث الوطني
املم ّيز .ومن خالل
جناح الشركة في
نقدم
املهرجان ّ
فرصة لزوار الجنادرية
للتع ّرف على تاريخنا
وخبراتنا الطويلة في
مجال استكشاف
الطاقة والصناعة
نبيل الجامع

الريــاض  -تتكــئ علــى ٍ
مــاض عريــق ،وتتطلــع لمســتقبل
مزدهــر ،هكــذا جــاءت مشــاركة أرامكــو الســعودية فــي
المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة «الجنادريــة  ،»33فلــم
تكتفــي أرامكــو الســعودية باســتعراض تاريخهــا الطويــل
كقاطــرة للتنميــة الصناعيــة ،بــل عرضــت خــال جناحهــا
الــذي أقيــم داخــل جنــاح وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة
المعدنيــة ،أحــدث ابتكاراتهــا العلميــة وأهم منجزاتهــا التقنية
فــي مجــال الحفــر والتنقيــب ،كمــا شــاركت الــزوار دورهــا
ضمــن رؤيــة المملكــة  2030مــن خــال عــروض تقديميــة عــن
برنامــج «اكتفــاء» وكذلــك مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة
(سبارك) ،وإسهاماتها في إنشاء مدينة وعد الشمال.

ابتكارات وتقنيات
فقــد شــهد الجنــاح عــرض نمــوذج للروبــوت «ســويمر»
الــذي يقــوم بمهــام فحــص وتفتيــش فــي الميــاه الضحلــة
لفحــص أنابيــب النفــط الموجــودة تحــت ســطح البحــر ،حيــث
يقــوم بتلــك المهمــة دون الحاجــة إلــى الغواصيــن الذيــن كانوا
يقومــون بهــا ســابقًا ،ممــا يوفــر تكاليــف الفحــص ويعــزّز
السالمة.
كمــا قامــت الشــركة بعــرض نمــوذج آخرلروبــوت فحــص
وتفتيــش األنابيــب والخزانــات ،للتأكــد مــن ســامتها ومعرفــة
مــدى تآكلهــا باســتعمال الموجــات فــوق الصوتيــة ،وتتمثــل
أهميــة هــذا الروبــوت فــي قدرتــه علــى منــع حــوادث تســرب
النفــط أو الغــاز وهــو يحتــوي علــى كاميــرا ومجموعــة مــن
الحساســات ليحــل محــل اإلنســان فــي األماكــن الضيقــة
أوالخطرة.
كمــا شــهد جنــاح الشــركة عــرض أحــدث تقنيــات وســائل
الحفــر المســتخرجة مــن مخلفــات النخيــل ،فبعــد دراســة
مكونــات المخلفــات الناتجــة عــن النخيــل ،توصــل باحثــوا
أرامكــو الســعودية إلــى أن لهــذه المكونــات فاعليــة كبيــرة فــي
ســد مســامية التكوينــات الموجــودة فــي آبــار النفــط والغــاز،
وأظهــر العــرض الــذي تــم تقديمــه فــي المهرجــان أن أكثــر
مــن نصــف مليــون طــن مــن المــواد المســتخدمة فــي تقليــل
فقــدان ســوائل الحفــر يمكــن إنتاجهــا عــن طريــق تشــذيب
مخلفات النخيل المتهالكة والتالفة.
وفــي ركــن آخــر مــن جنــاح الشــركة ،عرضــت أرامكــو
الســعودية شاشــة تفاعليــة عــن برنامــج «اكتفــاء» عرضــت من
خاللــه أهــم مراحــل البرنامــج وأهدافــه والفــرص التــي
ق ّدمهــا وشــركاء أرامكــو الســعودية ،وعــن هدفــه المتمثــل فــي
الوصول بالمحتوى المحلي إلى  % 70بحلول عام 2021م.
كمــا عرضــت الشــركة فيل ًمــا وثائق ًيــا عــن مدينــة الملــك

ســلمان للطاقــة التــي وضــع حجــر أساســها ،مؤخـ ًرا ،صاحــب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ،ولــي العهــد ،نائــب
رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع.
وأخيــ ًرا أبــرزت أرامكــو الســعودية جهودهــا فــي تعزيــز
التنــ ّوع ودعــم المــرأة الســعودية مــن خــال عــرض لوحــة
ضمــت صورتيــن الثنتيــن مــن موظفــات أرامكــو
عمالقــة َّ
الســعودية فــي مواقــع اإلنتــاج ،وهمــا « ماريــه غالــب الفــرج»
مهندســة ميكانيكيــة ،و«زينــب علــى آل محســن» عالمــة
مختبرات.

أجنحة الوزارات
شــارك عــد ٌد كبيــر مــن الــوزارات والهيئــات والمناطــق
بأجنحــة فــي المهرجــان ،ويُعــد جنــاح وزارة الداخليــة من أول
األجنحــة التــي يراهــا الزائــر فــور دخولــه بوابــة المهرجــان،
حيــث تتوســطه طائــرة عموديــة ضخمــة وســيارات الشــرطة،
كمــا يوجــد ميــدان رمايــة مصغــر يســتطيع مــن خاللــه الزائــر
تجربة مهاراته في الرماية بأسلحة غير حقيقية.
بعــد ذلــك يأتــي جنــاح الهيئــة العامــة للترفيــه وهــو مــن
أكبــر األجنحــة مــن حيــث المســاحة ،حيــث تضــم فعاليــات
ترفيهيــة لألطفــال والكبــار علــى حــد ســواء .وشــملت
مشــاركات الهيئــة منطقــة خاصــة لألطفــال تتمثــل فــي «غابــة
الترفيــه» وهــي عبــارة عــن قبــة ُمصممــة علــى هيئــة أدغــال
يتجـ ّول فيهــا األطفــال مــن زائــري الجنــاح تحتوي علــى نماذج
للحيوانــات ومعلومــات عنهــا ،ومنطقــة «ســاحة الفرســان»
التــي تُقــام فيهــا عــروض الخيــل ،ومنطقــة العــروض الحيــة
فــي المســرح الرئيــس ،التــي ســتمكن الــزوار مــن االطــاع
علــى إنجــازات الهيئــة ،عبــر الدخــول إلــى قبــة تعــرض أبــرز
تجربة تفاعلية ترفيهية.
كذلــك شــاركت وزارات الماليــة والصحــة ،ومناطق الجوف
قدمــت مــن خاللهــا تاريخهــا
وجــازان وغيرهــا بأجنحــة َّ
وأعمالهــا .كمــا شــاركت  3دول خليجيــة فــي المهرجــان وهــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن وســلطنة
عمان.
كمــا شــاركت وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة
بجنــاح ضخــم يضــم حوالــي  18جهــة تابعــة للــوزارة ،والــذي
تميــز بتصميمــه الفريــد الج ـذّاب علــى شــكل نخلــة ضخمــة
فــي المنتصــف يتفــرع منهــا عــدد مــن الفــروع يتجــه كل فــرع
ليمثــل أحــد أجنحــة الشــركات التابعــة للــوزارة والمشــاركة
في المهرجان.
عرضــا ألهــم
ففــي جنــاح شــركة معــادن ق ّدمــت الشــركة
ً
المشــروعات التــي تقــوم بتنفيذهــا حال ًيــا ،المشــروع األول
هــو تشــييد أكبــر مجمــع لألســمدة الفوســفاتية فــي العالــم
فــي حــزم الجالميــد شــمال المملكــة ونقلــه إلــى مدينــة رأس

الخيــر الصناعيــة علــى الخليــج العربــي ،لتصنيعــه إلنتــاج
أسمدة فوسفاتية.
أمــا المشــروع الثانــي ،الــذي عرضتــه شــركة معــادن فــي
جناحهــا بالجنادريــة فهــو بنــاء أضخــم مجمــع متكامــل
لأللومنيــوم فــي العالــم ،مــن المنجــم إلــى مجــاالت التصنيــع
النهائية.
أمــا الثالــث ،فهــو مشــروع الملــك عبــداهلل لتطويــر مدينــة
وعــد الشــمال للصناعــات الفوســفاتية ،بمــا فــي ذلــك إنشــاء
البنيــة التحتيــة للمدينــة الجديــدة فــي شــمال المملكــة بكامــل
خدماتها وأعمالها الصناعية.
بينمــا ق ّدمــت الشــركة الســعودية للكهربــاء فــي جناحهــا
أحــدث التقنيــات المســتخدمة فــي إنتــاج الكهربــاء ،وكذلــك
رك ًنــا لإلجابــة علــى استفســارات الــزوار ،فــي حيــن عرضــت
شــركة بترورابــغ إحصــاءات عــن إنتاجهــا الســنوي مــن المــواد
الهيدروكربونيــة ،وكذلــك عرضــت هيئــة المســاحة
الجيولوجيــة خرائــط تفاعليــة ألهــم المناطــق التعدينيــة فــي
المملكة.

بيت الخير
تم َّيــز «بيــت الخيــر» بيــت المنطقة الشــرقية المشــارك في
بحلــة جديــدة شــملت تطويــر المبنــى،
مهرجــان الجنادريــةُ ،
وإضافــة بعــض المرافــق الشــعبية الحيويــة مثــل «الليــوان»
ومجلــس الضيافــة ومعــرض الواحــة والخيمــة الشــعبية ،مــع
تقديم فعاليات ِ
وح َرف جديدة.
ويســعى بيــت الخيــر مــن خــال مشــاركته هــذا العــام
لتقديــم أفــق جديــد وتوهــج وتم َّيــز وإشــراقة كبيــرة تثــري
أصالــة المنطقــة وقيمهــا ،دون المســاس بالعــادات والتقاليــد
الراسخة.
ويســتقبل «بيــت الخيــر» الــزوار باألهازيــج والتــراث
ِ
ــر ف واأللعــاب الترفيهيــة والمســابقات واألكالت
والح َ
الشــعبية والضيافــة العربيــة ،وكل مرافــق البيت تمثــل الطراز
العمرانــي التراثــي مــن مدخــل قلعــة تــاروت مــرو ًرا بالخيمــة
الشــعبية والتج ـ ّول فــي أروقــة المدرســة األميريــة ،باالتجــاه
إلى الحياة الزراعية وجبل القارة ومسجد جواثا.
وبعــد تجــ ّول الزائــر فــي أقــدم األســواق الشــعبية فــي
الخليــج «ســوق القيصريــة» يأتــي موعــده للدخــول إلــى الحياة
االجتماعيــة مــن خــال البيــوت التقليديــة ،والتعــرف علــى
بيــت البيعــة والمجالــس الشــعبية ،ثــم التوجــه إلــى مينــاء
العقيــر ،مــرو ًرا بجســر الملــك فهــد ،هــذه الجوانــب واألماكــن
التاريخيــة ،والتــي تمثــل حقبــة مــن الزمــن ،وتحمــل عب ًقــا مــن
الماضي وتاريخً ا مجي ًدا.
كمــا أن هنــاك أكثــر مــن  60حرفــة شــعبية تراثيــة تمثــل
المهــن الزراعيــة والبيئــة الصحراويــة والبحريــة «رجاليــة
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شكلت لجنة السالمة المرورية بالمنطقة الشرقية وجهة جديدة لزوار المهرجان ،من خالل تسجيل مشاركتها األولى في فعاليات الجنادرية لهذا العام ،حيث تشارك بخمسة أركان مستقلة :هي ركن "سعد و سارة" ،و"بيت المعرفة للسالمة المرورية" ،و"لمحات من
الماضي" ،و"قرية السالمة المرورية" ،و"تحدي رجال اإلطفاء".

تقدم
عاما ،حيث ّ
جزءا من تاريخها الذي يمتد ألكثر من ً 80
عرضت أرامكو السعودية خالل جناحها الذي أقيم داخل جناح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ،أحدث ابتكاراتها العلمية وأهم منجزاتها التقنية في مجال الحفر والتنقيب ،كما عرضت ً
للتعرف على تاريخ الشركة وخبراتها الطويلة في مجال استكشاف الطاقة والصناعة ،وإسهاماتها المختلفة في تنمية الوطن.
فرصة لزوار الجنادرية
ّ

ونســائية» تمــأ بيــت الشــرقية والســوق الشــعبي وقاعــة
الملــك عبدالعزيــز «العشــرينية» بالجنادريــة .الجديــر بالذكــر
أن عــد ًدا مــن الجهــات والهيئــات الحكوميــة والجامعــات
بالمنطقــة تشــارك فــي بيــت الخيــر ،ومنهــا «أمانــة المنطقــة
الشــرقية ،أمانــة األحســاء ،وأرامكــو الســعودية ،وهيئــة
الســياحة والتــراث الوطنــي بالدمــام واألحســاء ،والمؤسســة
العامــة لجســر الملــك فهــد ،والمؤسســة العامــة للــري
باألحســاء ،ومصنــع التمــور ،وجامعــة الملــك فهــد للبتــرول
والمعــادن  ،وجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن الفيصــل بالدمــام،
وجامعــة الملــك فيصــل باألحســاء ،وجامعــة األميــر محمــد
ابــن فهــد األهليــة ،وجامعــة حفــر الباطــن ،وإدارة التعليــم
بالمنطقــة الشــرقية ،وجمعيــة الثقافــة والفنــون بالدمــام
واألحســاء ،وغرفــة الشــرقية وغرفــة األحســاء ،وصحيفة دار
اليــوم ،ومينــاء الملــك عبدالعزيــز ،والهيئــة العامــة للرياضــة
بالشــرقية واألحســاء ،وفــرع وزارة الشــؤون اإلســامية
بالمنطقة.

لجنة السالمة املرورية
شــ ّكلت لجنــة الســامة المروريــة بالمنطقــة الشــرقية
وجهــة جديــدة لــزوار المهرجــان ،مــن خــال تســجيل
مشــاركتها األولــى فــي فعاليــات الجنادريــة لهــذا العــام

بتوجيــه مــن رئيــس اللجنــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية
وبدعم من أرامكو السعودية.
وأوضــح مديــر برنامــج الســامة المروريــة بأرامكــو
الســعودية «بالوكالــة» عبدالعزيــز الغامــدي أن المشــاركة فــي
مهرجــان الجنادريــة تهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي
المــروري لــدى الســائقين والــركاب ومســتخدمي الطريــق مــن
خــال برامــج توعويــة وترفيهيــة ،مبي ًنــا أن اللجنــة تشــارك
بخمســة أركان مســتقلة :هــي ركــن «ســعد و ســارة» ،وركــن
«بيــت المعرفــة للســامة المروريــة» ،وركــن «لمحــات مــن
الماضــي» ،وركــن «قريــة الســامة المروريــة» ،وركــن «تحــدي
رجال اإلطفاء».
عرضــا درام ًيــا
ويتضمــن الركــن األول «ســعد و ســارة»
ً
ّ
ثالثــي األبعــاد بجهــاز الهولوجــرام الــذي يعــد األكبــر علــى
مســتوى الشــرق األوســط ،والذي يقدم ســيناريو يحكي قصة
دراميــة أبطالهــا «ســعد وســارة» لمأســاة الحــوادث المروريــة
بطريقــة جاذبــة تب ّيــن مــن خاللهــا فداحــة نتائــج التهــور الذي
يقــود إلــى حــوادث مروريــة قاتلــة يدفــع ثمنهــا األبريــاء
وضرورة تالفيها و تقليصها.
واشــتمل الركــن الثانــي «بيــت المعرفــة للســامة المرورية»
علــى محــاكاة انقــاب الســيارة ،وجهــاز اإلقنــاع بربــط حــزام
األمــان ،باإلضافــة إلــى عــرض بعــض األســئلة المروريــة التــي

تهــدف إلــى رفــع الوعــي المــروري لــدى الــزوار ،كمــا تنــاول
الركــن الثالــث «لمحــات مــن الماضــي» ،الــذي يســتعرض
تاريــخ أرامكــو الســعودية حــول االهتمــام بالســامة المروريــة
مــن خــال عــرض مصغــر لمدرســة تعليــم الســياقة
واســتعراض تاريــخ التدريــب علــى الســياقة الوقائيــة فــي
أرامكــو ،إذ يوجــد بالعــرض شــاحنة «كينــوورث» التــي يطلــق
عليهــا موظفــي أرامكــو القدمــاء فــي تلــك الحقبــة «الكنــور»،
المستخدمة في نقل المعدات الثقيلة.
ويحتــوي الركــن الرابــع علــى قريــة الســامة المروريــة،
والــذي يهــدف إلــى زرع أساســيات الوعــي المــروري لــدى
األطفــال عــن طريــق قيــادة الســيارات الصغيــرة داخــل
مضمــار تــم تخصيصــه لممارســة القيــادة واتبــاع األنظمــة
المروريــة بطريقــة جمعــت بيــن التعليــم والتشــويق لــدى
األطفــال ،وتنتهــي بحصــول الطفــل علــى رخصــة قيــادة
تذكاريــة ممــا يســهم فــي تشــجيعه علــى التقيــد بأنظمــة
الســامة مــن خــال ربــط الحــزام ،وعبــور الشــارع مــن
األماكــن المخصصــة للمشــاة ،وغيرهــا مــن األنظمــة
والقوانين المرورية.
ويتنــاول ركــن (تحــدي رجــال اإلطفــاء) اســتعراض قــوة
رجــل اإلطفــاء البدنيــة وســرعة االســتجابة للحــوادث فــي
قالــب يســعى مــن خاللــه المنظمــون إلــى أن يعــي المجتمــع
صعوبــة مــا يقــوم بــه رجــال اإلطفــاء باإلضافــة إلــى مــا

يقومــون بــه مــن أعمــال جليلــة وأهــداف نبيلــة للحفــاظ علــى
األرواح والممتلكات.

مصدر فخر
وفــي تعليقــه علــى مشــاركة أرامكو الســعودية فــي مهرجان
الجنادريــة  ،33أكــد نائــب الرئيــس لشــؤون أرامكو الســعودية،
األســتاذ نبيــل الجامــع ،أن مهرجــان الجنادريــة يُعــد مصــدر
فخـ ٍـر لــكل الســعوديين ،حيــث يعكــس تــراث وثقافــة بالدنــا
عبــر األجيــال ،والتطــور الــذي حققتــه المملكة فــي المجاالت
االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والتعليمية.
وقــال الجامــع« :نفخــر فــي أرامكــو الســعودية بالمشــاركة
فــي هــذا الحــدث الوطنــي المم ّيــز .ومــن خــال جنــاح
الشــركة فــي المهرجــان نقــ ّدم فرصــة لــزوار الجنادريــة
للتعــر ف علــى تاريخنــا وخبراتنــا الطويلــة فــي مجــال
ّ
استكشــاف الطاقــة والصناعــة ،وإســهاماتنا المختلفــة فــي
تنميــة الوطــن ،وذلــك مــن خــال منظومــة عمــل امتــدت ألكثر
مــن ثمانيــة عقــود ،حيــث نســهم مــن خــال مرافقنــا الممتــدة
فــي جميــع أنحــاء المملكــة وخارجهــا ،ومراكــز أبحاثنــا فــي
دول العالــم المختلفــة ،بدعــم اقتصــاد المملكــة ،كمــا نشــرف
بمســاندة رؤيــة  2030التــي تحمــل الخيــر والنمــاء لــكل
مواطن سعودي».
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نكافح احلرائق بالعلم والهندسة  ..والتن ُّوع

القافلة األسبوعية
الجعيمــة  -أثنــاء تدريــب يختبــر مهــارات اإلطفائييــن فــي
أرامكــو الســعودية ،يتقـ ّدم مجموعــة منهــم بتــروٍ وبشــكل ممنهــج
نحــو حائــط مــن ســحب الدخــان الكثيفــة وألســنة اللهــب
المتصاعــدة .وفــي منــاورة مدروســة ،يتــوارى اإلطفائيــون علــى
حيــن ٍ
غــرة عــن األنظــار بيــن كتــل الدخــان وألســنة اللهــب
المتصاعــدة ،لتخــرج فجــأة خراطيمهــم مــن كل بــاب ونافــذة
مشــيرة إلــى أنهــم مازالــوا هنــا .وترت ـ ُّد الخراطيــم بيــن الفينــة
واألخــرى أثنــاء ضخهــا لرشــقات قصيــرة ومنتظمــة مــن الميــاه،
لتــر ّوض ألســنة اللهــب ،ثــم يتوغلــون أكثــر فأكثــر وبــكل دقــة نحو
ألســنة اللهــب تلــك ،ضاربيــن حصــا ًرا علــى «الوحــش» المتربــص
في قلب الجحيم الهائج.
وســرعان مــا يختلــط الدخــان المندفــع الكثيــف بنفثــات
متقطعــة مــن األبخــرة البيضــاء المتصاعدة ،لتتالشــى فــي نهاية
المطــاف ســحب الدخــان الكثيــف واألبخــرة وتظهــر ظــال
اإلطفائييــن مجــد ًدا فــي أبــواب المبنــى ونوافــذه ،لنراهــم بعــد
ذلــك وهــم يخرجــون مــن المبنــى ســاحبين معهــم خراطيــم
الميــاه ،وينزلــون علــى الســالم بحــذر ،ويفتحــون النوافــذ
ليســمحوا للهــواء النقــي بطــرد مــا بقــي مــن خيــوط الدخــان فــي
المبنى.
وحيــن يخلــع اإلطفائيــون أجهــزة الهــواء المضغــوط ومعاطــف
الحريــق ،تتبيــن لنــا مالمــح َمــن اقتحمــوا عاصفــة الدخــان
واللهــب ،لنكتشــف  -ويــا للمفاجــأة  -أن مــن بينهــم امرأتيــن مــن

تبدو عبير الجبر هنا في أكثر المواضع أهمية في
فريق اإلطفاء؛ إذ تندفع مسرعة لتفك تشابك
مجددا وبسرعة إلى
خراطيم المياه ،ومن ثم تعود
ً
موقعها لتخفيف العبء عن زميلها في الخلف
يتقدم
ليتسنى له التركيز على الهدف ،بينما
ّ
الفريق بمنهجية إلخماد حريق صمام مضخة
الرش.

قســم خدمــات الهندســة والتدريــب فــي إدارة الوقايــة مــن
الحريــق ،وهمــا ٌّ
كل مــن عبيــر الجبــر ،المتخرجــة فــي جامعــة
الشــارقة ،تخصــص الهندســة الصناعيــة واإلدارة الهندســية؛
وجازيــه الدوســري ،المتخرجــة فــي جامعــة ميســوري فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،تخصــص الهندســة الكيميائيــة.
وهمــا أول ســعوديتين تدربتــا بغــرض االنضمــام إلــى فريــق
اإلطفــاء بأرامكــو الســعودية ،حيــث اســتوفتا معاييــر المؤهــات
المهنيــة الصارمــة للجمعيــة الوطنيــة األمريكيــة للحمايــة مــن
الحرائق.

نهج جديد
يتطــور نهــج العمــل بصــورة متســارعة فــي إدارة الوقاية من
الحريــق فيمــا يتعلــق باإلطفائييــن والمهندســين الذيــن
يخدمــون أحياءنــا الســكنية والمرافــق الصناعيــة التابعــة لنــا؛
فمــن ُكـ َّـن يكتفيــن بلعــب دور المتفــرج فــي مجــال الوقايــة مــن
الحرائــق ،أضحيــن يعملــن اآلن فــي الخطــوط األماميــة
الحساســة ضمــن نهج أكثــر شـ ً
ـمول لتحديد الحلــول وتحليلها
وهندســتها ،األمــر الذي ســيعيد تشــكيل طريقــة تفكيرنا نحو
مكافحة الحرائق.

إن التنـ ّوع يضــرب اآلن بجــذوره فــي عمــل اإلطفائييــن الــذي
جــرت العــادة أن يضطلــع بــه الرجال ،وقــد أثبت التنــوع نفعه من
نــواح عديــدة؛ فقــد احتدمــت المنافســة الحتمية بيــن المتدربين
نظ ـ ًرا لوجــود عنصــر تحـ ٍّـد تم ّثلــه المــرأة بتنافســها علــى هــذه
الوظيفة ،التي طالما هيمن عليها الرجال.
يقــول مديــر إدارة الوقايــة مــن الحريــق ،األســتاذ
غســان أبوالفرج« :هــؤالء المهندســون الشــباب ،بمــن فيهــم
زميالتنــا ،يتحــدون أنفســهم ليصبحــوا األفضــل .وبقيامهــم
بذلــك ،فهــم يســتنهضون مجتمــع خدمــات اإلطفــاء بأكملــه
ويرتقــون بمعاييــر المنافســة بعيــ ًدا عــن الرضــوخ للوضــع
الراهن».
ويضيــف« :تغمرنــي الســعادة ألننــي شــاهد على هــذه اللحظة
التاريخيــة ،حيــث تنضــم إلينــا أول دفعــة إطفائيــات ســعوديات
معتمدات في المملكة».
وتقــول الدوســري ،بعد مشــاركتها فــي البرنامــج التدريبي ،إن
والدهــا كان مصــدر إلهامهــا ،حيــث عمــل كرئيس إطفائيــة فــي
تســعينيات القــرن المنصــرم ،وكان شــغوفًا بعملــه ،وقــد ُغــرس
هــذا الشــغف بداخلهــا فــي ســن مبكــرة .فاالنضمــام إلدارة
الوقايــة مــن الحريــق كان بمثابــة حلــم تحـ ّول إلــى واقــع .كمــا أن
والدهــا يغمــره الفخــر ألن الجيــل الثانــي مــن أســرته يواصــل

إرثه.
وتضيــف الدوســري أنــه علــى الرغــم مــن أن عمليــة الحصــول
علــى شــهادة إطفائــي معتمــد اســتلزمت أداء أنشــطة بدنيــة
صعبة بشكل يومي ،إال أن التجربة كانت مجزية.
وتقــول الجبــر ،زميلتها في مجال الهندســة« :فتحــت التجربة
عينـ َّـي علــى المتطلبــات التــي يجــب أن يســتوفيها أي إطفائــي؛
فبمجــرد أن مشــيت لمســافة ميـ ٍـل واحد في أحذيــة اإلطفائيين،
أصبح لدي تصور أفضل لما يمر به اإلطفائيون يوم ًيا».
وتضيــف بقولهــا« :أنــا فخــورة بكونــي إطفائيــة وبكونــي جــز ًءا
فرصــا متســاوية .وأكثــر مــا يشــعرني بالفخــر
مــن شــركة تمنــح ً
هــو كونــي جــز ًءا مــن إدارة آمنــت بنــا وق ّدمــت لنــا الدعــم أثنــاء
خضوعنا للتدريب».
وال يقتصــر نهــج التغييــر علــى إشــراك النســاء فــي القــوى
العاملــة ،حيــث يشــارك المهندســون فــي إدارة الوقايــة مــن
الحريــق مشــاركة كاملـ ًة فــي عديــد من المهمــات الشــاقة التي
تشــتمل علــى مكافحــة الحريــق عمل ًيا .ويختبــر مهندســو إدارة
الوقايــة مــن الحريــق خــال هــذه العمليــة التعليميــة المكثفــة
وبصــورة مباشــرة تطبيقًا عمل ًيا للفيزياء والكيميــاء وديناميات
الحريــق ،وطيفًــا واســ ًعا مــن العلــوم التــي تحكــم طبيعــة
الحريق.
يقــول أبوالفــرج« :يُعــد التدريــب الــذي يمثــل تحد ًيــا جســد ًيا
أساســا فــي خطتنــا اإلســتراتيجية ،حيــث
وعقل ًيــا عنصــ ًرا
ً
يتوجــب علينــا ضمــان أن إطفائيينــا منــاورون بارعــون ،وأن
رؤســاءنا قــادة موهوبــون ،كمــا يجــب أن نضمــن أن مهندســينا
مصممــون يمتلكــون الموهبــة ولديهــم القــدرة علــى فهــم
التحديات التي يواجهها من يسعون لحمايتهم».
وتعــي إدارة الوقايــة مــن الحريــق عمــق األثــر الــذي يتركــه
برنامــج التطويــر المهنــي متقــن التصميــم علــى جــودة الحلــول
الهندســية التي يتوصل إليها هؤالء المهندســون في المســتقبل.
ومــن خــال هــذه التجــارب ،والعمــل فــي بيئــة مشــحونة للغايــة،
حيــث يتســبب ضيــق الوقــت بتعقيــد أبســط المهمــات وتتطلــب
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جازية الدوسري تمسك خرطوم المياه بإحكام ،وتقود فريقً ا من مهندسي برنامج التطوير المهني ومن بينهم عبير الجبر ،في مناورة منسقة لفصل صمام التصريف ضمن سيناريو نموذجي حي لحالة حريق في إحدى مضخات معالجة الهيدروكربونات
السائلة.

ســرعة تغيــر الظــروف اتخــاذ إجــراءات أســرع ،ســيصبح هــؤالء
المهندســون أقــدر علــى تصميم أنظمــة دعم ،وتحديــد العمليات
الدقيقة التي يمكن تطويرها لزيادة الفاعلية لدى اإلطفائيين.

سيناريوهات غير مسبوقة
يجــري تدريــب المهندســين الشــباب فــي مركــز التدريــب على
إطفــاء الحرائــق المتقــدم بــإدارة الوقايــة مــن الحريــق فــي
الجعيمــة ،ليصبحــوا أقــدر علــى تقديــر الظــروف الصعبــة
الناجمــة عــن الحرائــق الحيــة ،حيــث تُشــعل حرائــق حقيقيــة
لمضاهــاة ســيناريوهات معينــة للحريــق .وقــد ُصممــت المنشــأة
لمحــاكاة الواقــع فــي مبنــى تضــرم فيــه النيــران أو حريــق فــي
وحدة معالجة المواد الهيدروكربونية.
ويُعد مســتوى الواقعية والصعوبة التي تطرحها ســيناريوهات
الحرائــق الحيــة فــي الجعيمــة أم ـ ًرا غيــر مســبوق .وقــد اختــار
مصممــو هــذه المنشــأة ذات المســتوى العالمــي ،لضمــان

الواقعيــة ،معــدات تجهيــز كانــت مخصصــة لســاحة الخــردة مــن
مختلــف أعمــال أرامكــو الســعودية ،حيــث أُحضــر خــزان شــبه
كــروي قطــره  15متـ ًرا مــن معمل فرز الغاز من الزيــت  1القديــم
فــي القطيــف ،كمــا شُ ــحنت أوعيــة ضغــط إلــى الجعيمــة مــن
جــدة وشــدقم وينبــع ،باإلضافــة إلــى ثالثــة أعمــدة معالجــة
كل منهــا ٍ 100
طــن مــن بقيــق .كمــا ُجمعــت
ضخمــة يــزن ٌّ
مضخــات ،ومبــدالت حراريــة ،وضواغــط ،ومئــات الصمامــات،
التــي كانــت تُســتخدم فــي تشــغيل المعامــل فــي وحــدة لمقاومــة
خصيصا لهذا الغرض.
الحرائق مصممة
ً
ويظهــر االهتمــام بالتفاصيــل لــكل مــن يــزور مركــز التدريــب؛
حيــث يواجــه اإلطفائيــون تحــدي مجموعــة مــن حرائــق المــواد
الســائلة والغازيــة ،تم ّثــل كل نــوع مــن أنــواع حرائــق العمليــات،
كالحرائــق الناتجــة عــن انســكاب الســوائل القابلــة لالشــتعال،
والــرذاذ المشــتعل الناتــج عــن الســوائل القابلــة لالشــتعال،
والــرذاذ المشــتعل الناتــج عــن الغــازات القابلــة لالشــتعال،
والحرائــق المتتاليــة الناتجــة عــن الســوائل القابلــة لالشــتعال،

والحرائــق الناتجــة عــن األوعيــة المضغوطــة ،والحرائــق الناتجة
عن الكهرباء الســاكنة ،والحرائــق المتواصلة ،والحرائق الكبيرة،
والحرائــق البســيطة ،والحرائــق فــي األماكــن العاليــة ،والحرائــق
في األماكن المنخفضة ....والقائمة تطول.
ومــا إن شــعر هــؤالء المهندســون بالراحــة ،فهــم واثقــون مــن
ســيطرتهم علــى الوضــع ،إذا بهــم يُفاجــأون «بحــدوث مالــم يكــن
فــي الحســبان» ،فقــد اُعتمــد أســلوب آخــر أعــاد تجميــع
التكتيــكات وتحويلهــا ،حيــث ُصمــم هــذا األســلوب إلثبــات أنــه
حتــى التغييــرات الطفيفــة لهــا تأثيــرات عميقــة علــى طبيعــة
الحرائق.

مؤهلون ومستعدون
طــوال فتــرة الــدورة ،يتلقــى المتدربــون تدري ًبــا على اســتخدام
جهــاز التنفــس الذاتــي ( ،)SCBAوالمعــروف باســم أســطوانة
الهــواء ،حيــث يجــري تدريبهم فــي بادئ األمــر على ارتــداء جهاز

فريق مهندسي برنامج التطوير أثناء استراحة قصيرة بعد اتمامهم مهام صعبة إلطفاء الحريق حيث يطلعهم المدرب على الفروق الدقيقة للتعامل مع الحريق في األماكن المغلقة .الواقفون
(من اليمين لليسار) :يزيد الرويلي ،وحسن السحيباني ،ومحمود فران ،ووائل الغامدي .الجلوس (من اليمين لليسار) النس شارب رئيس المركز ،ومشعل الباش ،وجازية الدوسري ،وعبير الجبر،
وسلطان شكري ،وسعد الغامدي ،ورشود آل زنان المدرب بالمركز.

غسان أبو الفرج

التنفــس الذاتــي وخلعــه ،والتنفــس باســتخدامه ،ومــن ثــم يجــري
تعريضهــم لبيئــات قاســية علــى نحــو مطــرد ،حيــث يجــب علــى
اإلطفائييــن أن يثقــوا بجهــاز التنفــس الذاتــي للتركيــز علــى
مهمتهم األساس في إنقاذ األرواح وحماية الممتلكات.
وللتأكــد مــن أن هــؤالء المهندســين مؤهلــون تما ًمــا ومتمكنون
مــن تقديــر صعوبــة المهمــات المطلوبــة مــن إطفائيــي أرامكــو
الســعودية ،فإنــه يتوجــب عليهــم الحصــول علــى مجموعــة مــن
الشــهادات المنصــوص عليهــا ضمــن معاييــر المؤهــات المهنية
لإلطفائييــن التــي وضعتهــا اللجنــة المســؤولة عــن التدريب على
خدمــات اإلطفــاء التابعــة للجمعيــة الوطنيــة للحمايــة مــن
نموذجــا للكفــاءات المهنيــة
الحرائــق ،حيــث تم ّثــل هــذه المعاييــر
ً
لإلطفائيين ورؤساء اإلطفائيين في أمريكا الشمالية.
ويتوجــب علــى الطالب للحصول علــى هذه الشــهادات إظهار
معرفــة واضحــة بالمفاهيــم المتعلقــة بطبيعــة الحرائــق فــي
الفصــول الدراســية ،باإلضافــة إلــى القــدرة علــى تأديــة مهــارات
خصيصــا
مكافحــة الحرائــق ضمــن تدريبــات ميدانيــة ُصممــت
ً
لذلك.
وال تقتصــر متطلبــات الحصــول علــى الشــهادة علــى أداء
اإلطفائييــن فحســب ،حيــث يجــب علــى الطــاب إتمــام دورة
دراســية والخضــوع لتدريبــات عمليــة مــن جهــة تدريــب معتمــدة.
وتخضــع المناهــج الدراســية لجهــات التدريــب ،وأســاليب
االختبــار ،والطاقــم التعليمــي ،ومرافــق التدريــب ،وبرامــج
الســامة جميعهــا للتدقيــق وذلــك للتأكــد مــن أنهــا تســتوفي
المتطلبــات الدقيقــة للمؤهــات المهنيــة للمجلــس الوطنــي
األمريكــي لخدمــات اإلطفــاء أو المؤتمــر الدولــي العتمــاد
خدمات اإلطفاء.
ويُشــار فــي هــذا اإلطــار إلــى أن كلتــا المنظمتين قــد اعتمدتا
إدارة الوقايــة مــن الحريــق فــي أرامكــو الســعودية لمنح شــهادات
لإلطفائييــن الذيــن يســتوفون هــذه المعاييــر الصعبة ،ممــا يؤكد
أن إدارة الوقايــة مــن الحريــق تضــع حجــر األســاس للتم ّيــز
المســتمر فــي المســتقبل مــن خــال االســتثمار فــي القــوى
العاملة لدينا اليوم.
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كمبيوتر

منصات تواصل خاصة لعالم الشركات
واملؤسسات
فـي عالـم الشـركات والمؤسسـات
هناك منصات خاصة إلدارة التواصل
بيـن الموظفيـن وإجـراء المحادثـات
و تبـا د ل ا لملفـا ت و ا لمسـتند ا ت
ومشـاركة األفـكار وإدارة النقاشـات
ا لد ا خليـة  ،بعيـ ًد ا عـن ا نتهـا ك
الخصوصيـة والمحتـوى الشـخصي
و ا إل عال نـا ت و تعر يـض خطـط
ومعلومـات الشـركات للخطـر .وقـد ال
تكـون برامـج التواصـل االجتماعـي
ا لفر د يـة كا لو ا تسـا ب و فيسـبو ك
وغيرها مالئمة للشركات في معظم األحيان.
وفـي اقتصـاد المعلومـات ،يمكـن أن يكـون فـرز المناقشـات الداخليـة فـي
المؤسسات مهمة شاقة ،ال سيما عند إجراء المناقشات عبر سالسل رسائل
البريـد اإللكترونـي الطويلـة ،والهدف مـن أداة التعاون الجماعـي القائمة على
السـحابة هـو سالسـة االتصـاالت الداخلية مـن أجل زيـادة الكفـاءة .وفي هذا
المجـال هنـاك خدمـات تتصـدر أسـواق األعمـال حال ًيـا ،مثـل  SlackوStride
و  Teamsوغيرهـا ،حيـث تغـزو الشـركات ،وتسـتخدمها المؤسسـات الناشـئة
والصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة منها.
فـي هـذا المقـال سـوف نشـرح وظيفـة عمـل أداة «سلاك» ،علـى سـبيل
المثال ،نظ ًرا النتشـارها بين الشـركات التي تعتمد على البرمجيات التعاونية
.Collaborative Software

ما هي أداة «سالك»؟
«سلاك» هـي أداة تعـاون قائمة على السـحابة ،تهـدف إلى أن تكـون المنبر
األسـاس الـذي تتواصـل مـن خاللـه الفـرق .ومقارنـة بالكثيـر مـن منافسـاتها،
ً
بديلا للبريد اإللكتروني والواتسـاب للمناقشـات،
فإنهـا األكثـر بسـاطة ،وتُعد
علـى الرغـم مـن أنـه يشـابههم فـي مفهـوم المراسـلة الجماعيـة .وهي تسـاعد
علـى التخلـي عـن شـكليات البريـد اإللكترونـي ،ولهـا قنـوات متن ّوعـة يمكن أن
يستخدمها الموظفون والشركات على حد سواء.
ويمكـن لمنصة «سلاك» التكامل مع مجموعة واسـعة مـن خدمات الجهات
الخارجيـة ،ومن بين هـذه األدوات أدوات المطور مثل أداة بت بكيت Bitbucket
وجـت هـاب  GitHubوغيرهـا ،وخدمـات تخزيـن الملفـات مثـل غوغـل درايـف
 ،Google Driveودروب بوكـس  ،Dropboxوأدوات إدارة المشـاريع مثـل زيندسـك
 ،Zendesckومنصات الشبكات االجتماعية مثل تويتر.

إعداد :رائد الشيخ

ويمكـن تشـغيل أداة «سلاك» فـي أي متصفـح حديـث ،وتتوفـر تطبيقـات
سـطح المكتـب لنظامـي التشـغيل وينـدوز والمـاك ،باإلضافـة إلـى تطبيقـات
للج ّوال على نظامي  iOSوأندرويد.

ما الغاية من «سالك»؟
الهـدف من سلاك هـو زيـادة اإلنتاجية عن طريق تبسـيط االتصـال؛ وذلك
بوضع «سلاك» في وسـط سـير العمل الخاص بالتواصل .لنأخذ ،على سـبيل
المثـال ،إرسـال الروابـط لمقـاالت وعناوين يجب العمل عليهـا للمدونين؛ عند
القيـام بهذا عبر البريد يحتاج المرسـل إلى شـرح محتـوى الرابط ،بينما على
سلاك فإنه بإمكانـك إدراج الرابط وتلقائ ًيا يظهـر عنوان الصفحة ومحتواها
أيضـا لهـا ،وهـذا يقلل مـن الوقت المسـتغرق فـي الكتابة عن
وصـورة مصغـرة ً
محتـوى الصفحـة للمرسـل إليه ،وبالتالي تسـريع عمليـة اقتـراح العناوين التي
يمكن العمل عليها.
وعمل ًيـا ،فإنـه يمكـن ألي منظمـة أو شـركة اسـتخدام «سلاك» ،وال تحتـوي
النسـخة المجانيـة علـى قيـود بخصـوص عـدد المسـتخدمين الذيـن يمكـن
إضافتهـم إلـى المجموعـة ،ويمكنـك أن تحتفـظ وتفهـرس آخر  10000رسـالة
للبحث ،ويمكنك استخدام  10خدمات متكاملة معها.
وحسـب اسـتطالعات رأي تمـت علـى الشـركات ،تـم تخفيـض عـدد رسـائل
البريـد اإللكترونـي التـي تـم إنشـاؤها مـن قبـل المجموعـات التـي اعتمـدت
«سلاك» بمعـدل  ،%48.6فـي حيـن تـم خفـض عـدد االجتماعـات بمعـدل
 .%25.1بينمـا أشـار  %80.4مـن أفـراد العينـة إلـى أن اسـتخدام «سلاك» زاد
من الشفافية في التعامالت.

بدائل «سالك»
نمـت مجموعـة هيـب تشـات أو  ،Hipchatالتـي تديرهـا شـركة أطلسـيان
ً
تكاملا ،مـع
األسـترالية  Atlassianمنـذ فتـرة طويلـة وهـي منصـة تواصـل أكثـر
أدوات مؤتمـرات صـوت وفيديو مدمجة ،وتُعد هذه الخدمة من أبرز منافسـي
«سلاك» .وقـد تـم اسـتبدال اسـمها إلـى سـترايد  .Strideولدى سـترايد خطة
مجانيـة بسـعة تخزينيـة تصل إلـى  5غيغا بايـت و 10تطبيقات و 25رسـالة في
سجل الرسائل.
أيضا نجد تيمز أو  Teamsمن مايكروسـوفت .وهي
ومن أفضل المنافسـين ً
التـي يتـم التسـويق لها على نطاق واسـع مؤخـ ًرا ،وتوفر خطـة مجانية وخطط
أيضـا برنامج المكتب من فيس بوك المسـمى بــ«Workplace
مدفوعـة ،وهنـاك ً
.»by Facebook

بعض من خفايا تطبيق «خرائط غوغل»

وضع القيادة

يسـتخد م كثيـر منـا تطبيـق
خرائـط غوغـل لمسـاعدتنا فـي
الوصـول إلى وجهـات معينة ،لكنه
يخفـى علينـا أن هنـاك أسـرا ًر ا
وخفايـا سـتجعل مـن اسـتخدام
تلـك التقنيـة أكثـر نف ًعـا .ويمكننـا
ا لتعـر ف علـى مميـز ا ت هـذ ا
التطبيـق مـن خلال موقـع الدعـم
الرسـمي لتطبيـق خرائـط غوغل،
ومنها:

صوت

املشاركة
يمكـن لمسـتخدمي تطبيق خرائـط «غوغل» أن يشـاركوا مواقعهم الفعلية،
ومسـارهم المخطـط لـه ،والوقـت المتوقـع أن يصلـوا فيـه مـع أشـخاص
آخريـن .ويمكـن تفعيـل تلـك الخاصيـة لتعمـل لفتـرة محـددة ،ثـم يتـم إيقافها
تلقائ ًيا بعد انتهاء المدة.

اتجاه ثابت

يمكـن لخرائـط غوغـل أن تسـاعد مسـتخدمها فـي سـياقة المركبـة.
وبالفعـل ،فـإن عـد ًدا كبيـ ًرا مـن سـائقي المركبـات يسـتخدمونها ،خاصـة في
خدمـات مركبـات األجرة ،كمركبات «أوبـر» .وقد اليعلم البعـض أن بإمكانهم
اختيـار وضـع «القيـادة» الذي يُم ّكن المسـتخدم من معرفة حركـة المرور في
مسـاره الحالـي ،واألماكـن المهمـة علـى طـول مسـاره ،التـي يمكـن أن يتوقف
أمامهـا وفـق اهتماماتـه وتفضيالتـه ،والوقـت المتوقـع أن يسـتغرقه فيهـا،
ُمضافًا إلى طول الرحلة نفسها.

يُصـاب عـدد من المسـتخدمين بحالة مـن االرتباك ،بسـبب تغيير خرائط
«غوغـل» اتجاهاتهـا بصـورة مسـتمرة وفقًـا لحركة سـير المسـتخدم ،وهو ما
يجعلهـم يصابـون بالتوتـر نتيجـة هـذا التغييـر المفاجـيء ،خاصـة إذا مـا كان
أثنـاء قيادتهـم للمركبـة فـي الطـرق السـريعه والمزدحمـة ،لذلـك تُم ّكـن
الخرائـط المسـتخدمين مـن تثبيـت خيـار المحافظـة على اتجـاه ثابت خالل
مدة التنقل.
ويتطلـب هـذا مـن المسـتخدم فتـح اإلعـدادات ،ثم الدخـول إلـى إعدادات
التنقـل ،واالنتقـال إلـى خيـار «عـرض الخرائـط» ،ثـم تنشـيط خيـار «اجعـل
الخريطة ذات اتجاهات ثابتة» أو . Keep map north up

تشغيل الوسائط

أماكن الترفيه

يمكـن مـن خلال تطبيـق خرائـط «غوغـل» أن تُشـغل مختلـف الوسـائط
المسـتخدمة أثنـاء قيـادة المركبـة ،حيـث يمكنك تشـغيل الموسـيقى ً
مثل من
داخـل تطبيـق خرائط غوغل نفسـها .ولتفعيـل تلك الخاصيـة ،يجب الذهاب
إلـى إعـدادات التطبيـق ،ثـم اختيـار خيـار «إعـدادات التنقـل» ،وتفعيـل خيـار
إظهار عناصر التحكم في تشغيل الوسائط.

قـد تـزور مكا ًنـا جديـ ًدا أو بلـ ًدا لـم تزرهـا مـن قبـل ،وتبحـث عـن فنـدق أو
مطعـم أو أماكـن للترفيـه ،وهنـا يُمكنـك أن تجعـل خرائـط «غوغـل» بمثابـة
المرشـد السـياحي لـك ليدلـك علـى أفضـل المطاعـم والمقاهـي والفنـادق
ضمـن الحيـز الـذي تتواجـد فيـه .ويمكـن رؤيـة األماكـن مـن خلال سـحب
الشاشة إلى أعلى بمجرد تشغيل خرائط غوغل.

روان الفهيد

إدارة أمن المعلومات

أخطاء بسيطة...
بعواقب وخيمة

يوجد بيننا كثيرون ممن فــقــدوا بيانات حساسة من
هواتفهم الذكية بسبب خطأ بسيط لم يكن بالحسبان،
وغال ًبا ال يالحظ المستخدم ذلك إال بعد فــوات األوان.
ويمكن أن يحدث ذلــك عند استخدام تقنيات الشبكات
واالتصال ،كتقنية البلوتوث ً
مثل ،وذلك عند ربط الهاتف
الذكي في مركبة مستأجرة لمدة معينة ،ومــن ثم نسيان
مسح ذلك االقتران.
كثير مــن الــمــخــاطــر يكمن فــي مــشــاركــة الــمــلــفــات أو
المعلومات الخاصه مع أي شخص غير موثوق ،أو غير
مصرح له باالطالع عليها؛ فعلى سبيل المثال :مشاركة
ّ
سجل المكالمات أو الرسائل المستقبلة خالل مدة االرتباط
مع بلوتوث السيارة ،حيث إنه يوفر للمحتالين ً
سبل كثيرة
لإليقاع بكثير من الضحايا في حال نسيان مسح ارتباط
الهاتف الــج ـ َّوال من ذاكــرة المركبة المستأجرة .وتكمن
الــخــطــورة فــي اســتــغــال ه ــذه الــمــعــلــومــات فــي انتحال
الشخصيات ،وقــد يصل الــمــوضــوع إلــى معرفة عنوان
الضحايا بعد تتبع المعلومات المتبقية من ذلك االرتباط.
فماهو الحل؟ إن أول الحلول لتجنب الوقوع في مثل هذه
الــحــاالت يكون بمسح البيانات من سجل المكالمات أو
الرسائل النصية القصيرة من المركبة المستأجرة ،إذا تحتم
أيضا
عليك اقتران الهاتف الج َّوال بالبلوتوث .ويجب التأكد ً
بأنه تم االرتباط فعل ًيا بالمركبة نفسها وليس بمركبة أخرى
في حال وجود أكثر من واحدة في المنطقة نفسها .والحل
األخير واألسلم يكمن في عدم اقتران الهاتف نهائ ًيا في
المركبة المستأجرة.
أيضا منصات إعادة شحن الهواتف
ويشمل هذا التحذير ً
العامة المنتشرة في المطارات أو األماكن العامة .وقد
حذرت إدارة أمن المعلومات بالشركة في وقت سابق من
مخاطر شحن الهواتف الج َّوالة في األماكن العامة؛ كون
ذلك يزيد من احتمالية التعرض لهجوم إلكتروني وحدوث
قرصنة على محتويات الــجــهــاز .وأوضــحــت إدارة أمن
المعلومات أن استخدام األماكن المخصصة لشحن الهواتف
العامة الموجودة في المطارات ومراكز التسوق والمؤتمرات،
أو منافذ الـ«يو أس بي» الموجودة في وسائل النقل العامة أو
الخاصة يزيد من خطورة التعرض لهجوم إلكتروني .وبينت
أن هناك هجو ًما إلكترون ًيا جدي ًدا يسمى جوس جاكنغ،
الذي يعمل بمزامنة الهاتف مع جهاز الشحن العام ،بحيث
يمكن استخدام التوصيلة المستخدمة لشحن الهاتف في
نقل البيانات منه إلى أجهزة أخــرى .ولفتت إلى أن ذلك
يساعد المهاجمين اإللكترونيين على الوصول إلى بيانات
الهواتف الشخصية مثل رسائل البريد اإللكتروني ،والرسائل
النصية القصيرة ،والصور ،وجهات االتصال ،إلى جانب
تمكنهم من تنزيل البرمجيات الضارة إلى األجهزة .وق ّدمت
اإلدارة عدة نصائح تساعد على حماية األجهزة من هذا
تضمنت حمل الشخص شاحنًا أو بطارية
الهجوم ،حيث
ّ
احتياطية معه في جميع األوقــات ،وشحن الهاتف الج َّوال
من منفذ الشحن الموجود في الحائط ،إلى جانب شراء
توصيلة شحن التحتوي على كيبل لنقل البيانات ،وكذلك
إمكانية استخدام أماكن الشحن العامة في حالة الضرورة
الــقــصــوى شريطة إيــقــاف تشغيل الــهــاتــف قبل توصيله
للشحن.
وتذكروا أن أمن المعلومات (والسالمة) مسؤولية الجميع!
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أرامكو السعودية تطلق شركة جديدة للتجزئة تعمل في
مبيعات منتجات الوقود املكررة للمستهلكين
القافلة األسبوعية

الظهــران  -أعلنــت أرامكــو الســعودية اليــوم عــن
تأســيس شــركة أرامكــو الســعودية للتجزئــة ،كشــركة
تابعــة مملوكــة لهــا بالكامــل ،تعمــل علــى تلبيــة
احتياجــات المســتهلكين ،مــن وقــود الســيارات ،مــع
تطويــر أعمــال مســتدامة ومربحــة تتكامــل مع سلســلة
القيمة الهيدروكربونية.
وســتقوم الشــركة الجديــدة بأعمال البيــع بالتجزئة
ألرامكــو الســعودية ،وتعزيــز العالمــة التجاريــة
ألرامكــو الســعودية ،وابتــكار خدمــات متميــزة وفريــدة

مــن نوعهــا فــي مجــال بيــع الوقــود واألنشــطة
التجاريــة األخــرى المرتبطــة بمحطــات الوقــود،
وســتتميز الشــركة بمقــدار ٍ
كاف مــن المرونــة في أداء
أعمالهــا ممــا ســيمكنها مــن التكيــف مــع تطــورات
قطاع التجزئة.
وتعلي ًقــا علــى تأســيس هــذه الشــركة ،قــال النائــب
األعلــى للرئيــس للتكريــر والمعالجــة والتســويق فــي
أرامكــو الســعودية المهنــدس عبدالعزيــز القديمــي:
« يُعــد ا لتكا مــل ا لتــا م عبــر سلســلة ا لقيمــة
الهيدروكربونيــة الوســيلة األنســب الكتســاب القيمــة
القصــوى مــن مواردنــا .ونحــن مهتمــون بتأســيس هــذه

الشــركة التــي تعــزز التفاعــل فــي نمــوذج أعمالنــا،
وتجعلنــا شــركاء أكثــر فاعليــة فيمــا يتعلــق بتلبيــة
احتياجات العمالء»،
وســتتخذ األعمــال الرئيســة لشــركة أرامكــو
نهجــا مرحل ًيــا لتوســيع شــبكتها
الســعودية للتجزئــة ً
من محطات بيع الوقود في المملكة.
وأضــاف القديمــي «ستســعى الشــركة إلــى بنــاء
ثقافــة ترتكــز علــى خدمــة العميــل وتلبيــة احتياجاتــه
فــي المقــام األول ،وربطهــا بخدمــات وأنــواع وقــود
متم ّيــزة ،وتحقيــق أهــداف تفــوق تطلعــات العمــاء ،ما
يضمــن اســتمرارية أعمالهــا علــى المــدى الطويــل،

وســيحظى المســتهلكون فــي المملكة بالمميــزات التي
تحملهــا العالمــة التجاريــة ألرامكــو الســعودية مــن
جــودة عاليــة وموثوقيــة وســامة ،مــا يضمــن تجربــة
ممتعــة عنــد اســتخدامهم شــبكات محطــات الوقــود
التابعــة لنــا .وســيرتقي ذلــك بمعاييــر القطــاع ،ويســهم
فــي تقديــم تجربــة أفضــل للعمــاء تضــاف إلــى
برنامــج «جــودة الحيــاة» تماش ـ ًيا مــع رؤيــة الســعودية
.2030
ويم ّثــل إعــان اليــوم بدايــة سلســلة مــن المبــادرات
فــي مســيرة هــذه الشــركة الجديــدة لتصبــح كيا ًنــا
ً
متكامل لتجارة التجزئة في أرامكو السعودية.

تدشني زراعة  54ألف شجرة يف متنزه القُرية البيئي:

خطوة جديدة من الشركة نحو تحقيق مبادرة املليون شجرة
سكوت بالدوف
القُريــة  -خطــت أرامكــو الســعودية خطــوة حاســمة
أخــرى نحــو التزامهــا بزراعــة مليــون شــجرة مــن خــال
تدشــين زراعــة  54000شــجرة فــي متنــزه القُريــة البيئــي
بالقرب من شاطئ القُرية.
شــهد حفــل اإلطــاق ،النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب
واإلنتــاج ،األســتاذ محمــد يحيــى القحطانــي ،كمــا شــارك
موظفــو إدارة أعمــال الزيــت فــي المنطقــة الجنوبيــة
وموظفــو إدارة حقــن ميــاه البحــر فــي زراعــة األشــجار.
وتُعــد مبــادرة المليــون شــجرة جــز ًءا مــن الجهــد الطمــوح
الــذي تــم إطالقــه برعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود فــي شــهر مايــو
2018م.

مبادرة مليون شجرة
تُعــد المبــادرة ،التــي تهــدف لزراعــة مليــون شــجرة
بحلــول عــام 2025م ،واحــدة مــن الطــرق العديــدة التــي
تقــوم مــن خاللهــا الشــركة بلعــب دور مؤثــر فــي المحافظة
علــى البيئــة فــي المجتمعــات التــي نعمــل ونعيــش فيهــا،
فمــن خــال زراعــة األشــجار ،يمكــن للشــركة المســاعدة
فــي تعزيــز التن ـ ّوع البيولوجــي فــي المملكــة ،ودعــم النمــو
الطبيعــي للنبــات ،والــذي يمكــن أن يدعــم الحيــاة البريــة
المحليــة ،والحــد مــن تأثيــر زحــف الرمــال علــى طرقنــا.
وتمتــص األشــجار ثانــي أكســيد الكربــون و تُطلــق
األكســجين ،لــذا فــإن زراعــة األشــجار هــي طريقــة فعالــة
للحد من انبعاثات الكربون.
وفــي كلمتــه التــي ألقاهــا فــي حفــل غــرس األشــجار،
أعــرب القحطانــي عــن شــكره وتقديــره الكبيــر لــإدارات
المشــاركة فــي دعــم هذا الحــدث ،وأشــاد بعملهــم الدؤوب
فــي جعــل زراعــة األشــجار فــي متنــزه القُريــة البيئــي
حقيقــة واقعــة .كمــا أشــاد بموظفي الشــركة الذين كرســوا
وقتهــم لزراعــة األشــجار لخلــق بيئــة أفضــل لمجتمعاتنــا
المحلية.
وقــال مديــر إدارة اإلنتــاج فــي شــمال الغــوار ،األســتاذ
عبدالعزيــز الصالــح« :هــذه المبــادرة النبيلــة هــي واحــدة
مــن أهــم المشــاريع البيئيــة األساســية التــي ســتعزز التنوع
البيولوجي والحياة البرية في المملكة» .
وتأتــي «مبــادرة أرامكــو الســعودية البيئيــة لزراعــة
مليــون شــجرة» فــي أعقــاب مشــروع الشــركة الناجــح
لزراعــة مليونــي شــجرة مــن أشــجار المنغــروف علــى طول
شــواطئ ســاحل الخليــج العربــي ،والــذي تــم إنجــازه فــي
عــام 2017م ،وهــي تتماشــى مــع الجهــود المســتمرة التــي
تبذلهــا أرامكــو الســعودية نحــو رعايــة التن ـ ّوع البيولوجــي
فــي المملكــة .كمــا تتســق جهــود الشــركة للمحافظــة علــى
البيئــة ،مــع رؤيــة الســعودية  ،2030وكذلــك اتفاقيــات
األمم المتحدة بشأن المحافظة على التنوع البيولوجي.

محمد القحطاني وعدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية في قطاع التنقيب واإلنتاج ،يشاركون في زراعة  54000شجرة في متنزه القُ رية البيئي ،الذي تم افتتاحه
واحدا من مواقع مبادرة مليون شجرة التابعة للشركة ،والتي تم إطالقها كجزء من التزام الشركة بخفض انبعاثات
ويعد المتنزه
ً
مؤخرا على شاطئ القُ ريةُ .
ً
الكربون وتحسين التن ّوع البيولوجي في المملكة( .تصوير :عبدالعزيز المعيويد)

ملاذا متنزه ُ
القرية البيئي؟
تــم اختيــار متنــزه القُريــة البيئــي بعنايــة مــن ِقبــل لجنــة
فنيــة مــن عــدد مــن الجهــات المعنيــة .وعنــد اكتمــال زراعة
األشــجار ،ســيحتضن المتنــزه أكبــر عــدد مــن األشــجار
المحليــة فــي المبــادرة إجمـ ً
ـال ،مــع زراعــة  54000شــجرة
محلية على مساحة تبلغ  1.5كيلومتر مربع.
يقــع المتنــزه فــي قلــب المنطقــة الصناعيــة التــي تضــم
محطــة الكهربــاء التابعــة لشــركة الكهربــاء الســعودية،
ومحطــة معالجة ميــاه البحر ،ومصنــع  ALARللكيميائيات،
ومدينــة الدمــام الصناعيــة الثالثــة ،ومدينــة الملــك ســلمان
للطاقــة ( ســبارك) التــي تــم وضــع حجــر األســاس لهــا
مؤخــ ًرا .كل هــذه العوامــل جعلــت اختيــار هــذا المــكان
أمـ ًرا محســو ًما ،ليكــون المتنــزه بمثابــة رئــة للتخلــص مــن
ثانــي أكســيد الكربــون الناتــج عــن هــذه المصانــع ،والحــد
مــن تأثيــرات غــازات الدفيئــة فــي المنطقــة .وعندمــا يتــم
االنتهــاء مــن زراعــة جميــع األشــجار ،فــإن كل شــجرة
واحــدة ســوف تتخلــص مــن  20كيلوغرا ًمــا مــن ثانــي

أكسيد الكربون في السنة.
وقــد أظهــرت الدراســات أن مــا يصــل إلــى  ٪33مــن
جميــع النباتــات والحيوانــات المحليــة فــي المملكــة
معرضــة لالنقــراض ،وأحــد أهــم الطــرق الســتعادة التنـ ّوع
البيولوجــي هــو زراعــة األشــجار والشــجيرات المحليــة.
فهــذه النباتــات تســاعد فــي جــذب وتحســين معــدالت
المحافظة على بقاء الحيوانات المحلية.
وقــد تــم اختيــار أربعــة أصنــاف مــن األشــجار األصليــة
للمتنــزه ،علــى أســاس االســتهالك المنخفــض للميــاه،
واالحتيــاج ألقــل قــدر مــن الرعايــة ،والتعايــش مــع األمالح
الذائبــة الكليــة الموجــودة فــي إمــدادات الميــاه المحليــة.
تلــك األنــواع الشــجرية األربعــة هــي أكاســيا جيــراردي،
وبروســوبيس كويلزيانــا ،وتاماريكــس أفيلــا ،و تامريكــس
باسرينوينيديس.

عين على االستدامة
تــم إطــاق مبــادرة المليــون شــجرة التابعــة للشــركة

بهــدف الوصــول إلــى االســتدامة البيئيــة .وللحــد مــن أي
تأثيــر علــى المخــزون الثميــن للميــاه الجوفيــة المحليــة،
فقــد قــررت فــرق المشــروع ري األشــجار باســتخدام ميــاه
الصرف الصحي المعالجة.
يتكـ ّون نظــام ري األشــجار مــن أكثــر مــن  250كيلومتـ ًرا
مــن أنابيــب  ،HDPEمــع النظــام اآللــي بالكامــل ،ويتــم
التحكــم فيــه عــن بُعــد مــن بقيــق .وســتقلل عمليــة األتمتــة
بشــكل كبيــر مــن الحاجــة إلــى موظفــي البســتنة أو
الصيانة في متنزه القُرية البيئي.
بالنســبة لموظفــي أرامكــو الســعودية وعائالتهــم،
ســيكون متنــزه القُريــة البيئــي منطقــة ترفيهيــة جذابــة
لالســترخاء فــي الهــواء الطلــق .وقــد يتفاجــأ الــزوار
بمالحظــة كيــف أن األشــجار ال توفــر الظــل فحســب ،بــل
أيضــا مــن درجــات الحــرارة فــي المتنــزه ،حيــث تقلل
تقلــل ً
مــن تبخــر الرطوبــة مــن األرض وتحــد مــن النتــح فــي
أيضــا فــي تعزيــز التنــ ّوع
الجــو .وستســاعد األشــجار ً
البيولوجــي المحلــي ،وجــذب الطيــور وغيرهــا مــن
الحيوانات البرية.
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التقط صورة :شمس يوم جديد

عبداهلل الوصالي *

اإلحباط املتربص بنا!

دوما ً
أمل ال ينقطع في بداية جديدة وانطالقة نحو هدف آخر ،فها هي الغيوم تتجمع حول الشمس وقد تحجب
يحمل شروق الشمس كل يوم رسالة بأن هناك ً
نورها بعض الوقت ،لكن شمس الشتاء تتسلل بخفة وتنفض الغيوم من حولها لترسل أشعتها الذهبية لألرض وتنشر فيها الحياة والبهجة .الزميل مالك العرفات
من إدارة البرامج األكاديمية والشراكات ،التقط هذه الصورة بج ّواله اآليفون  8بلس لشروق الشمس من كورنيش مدينة القطيف.

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

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر:
هيثم خليل الجهيران
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،هنوف يوسف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي

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

ليس بالضرورة أن يكون اإلحباط ضمن أعــراض مرض
نمر بها خالل
االكتئاب النفسي ،فقد يكون حالة منفصلة ُّ
مرحلة من مراحل حياتنا ،نشعر خاللها أن مساعينا تراوح
مكانها ،ونفقد أثناءها التركيز والحافز للتحرك إلى األمام،
والرغبة في عمل أي شــيء ،وبتشتت الــذهــن .وهــي حالة
معيقة لتواصل مشاريعنا الحياتية أو الوظيفية.
يعود أحــد مسببات اإلحــبــاط إلــى نظرتنا الخاطئة إلى
الوقت ،فاإلنسان ينزع غال ًبا إلى منح اهتمامه للراهن أو
الــوشــيــك مــن األع ــم ــال ،وتــســويــف الــمــشــاريــع الــتــي تبدو
ويسمي علماء النفس هذا األمر «تأثير الموعد
مستقبلية،
ّ
نحس بضيق الوقت مع
النهائي »The deadline effect؛ إذ
ُّ
اقتراب الموعد النهائي وتراكم المهمات فيصيبنا اإلحباط.
وللتغلب على هذه المشكلة يقترح علماء النفس أن نجعل من
المشروع البعيد وشي ًكا بأن نجزئه إلى أهداف صغيرة نضع
التمامها مواعيد قريبة كي ننهي المشروع تدريج ًيا .وبذلك
ستكون هناك أه ــداف للعمل عليها تبدو حــاضــرة قريبة
االستحقاق.
وترجع حالة اإلحباط أحيا ًنا إلى إصابة بعض األذهــان
بعد مدة من الزمن بالملل من روتين ونمط األداء المتبع
الذي يبدو مزمنًا ،فمجال العمل الذي يترك للموظف حرية
االبتكار في اإلنجاز أكثر حيوية من ذلك الملتزم بطريقة
روتينية واحــدة .ويمكن لتشجيع الموظف على االبتكار أن
يُسهم في حل المشكلة .وإذا كان المشروع من ذلك النوع
القابل للمراجعة ،فمن الــضــروري وضــع وقــت للمراجعة
النهائية ،ألن ذلك يس ّهل علينا البدء في المشروع لقابلية
استدراك األخطاء.
من جانب آخر ،يأتي الخوف من الفشل كسبب نفسي مهم
لحالة المراوحة والــتــر ّدد .الفشل يعني مواجهة حقيقة ال
تحبها النفس ،هي االعتراف بأننا نملك قصو ًر ا ذات ًيا أو
نقاط ضعف .الفشل تجربة مؤلمة بال شك ،ومن الطبيعي
أن يخشاه اإلنسان لكنه قد يستبد بالبعض لمجرد توقعه.
يجب إعــادة تشكيل طريقتنا في النظر إلى الفشل .لنضع
نصب أعيننا ً
أول أنــه مجرد احتمال ،وحتى لو وقــع ذلك
االحتمال فإن الحياة ستمضي قد ًما بدل أن نعتقد بأنها
نهاية العالم .قد يكون مفي ًدا أن نرفد أنفسنا بخطة بديلة
(الخطة ب) ،والفهم أن تجربتنا هي تجربة إنسانية جديرة
بالتقدير .وككل تجربة إنسانية ،فإن لها مالها وعليها ما
عليها ،مما يــزودنــا بــراحــة نفسية لمواصلة التحرك من
جديد.
األمر الذي يبدو غري ًبا أن من مسببات اإلحباط الخوفُ
من النجاح! وهو عامل رغم قلته إال أنه بالقدر نفسه من
التأثير الــذي يحدثه الخوف من الفشل .يمكن أن يحمل
نجاح أحدهم توقعات بتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل،
ملق ًيا بمزيد من المسؤولية على عاتقه ،مما يشعره بضغوط
هو في غنى عنها في موقعه الحالي المستقر ،مكر ًرا بينه
وبــيــن نفسه الــقــول الشعبي «أي ــش لــي بــوجــع الــــرأس!»؛
فاالستعداد لتحمل المسؤولية أمــر ال يتمتع به الجميع.
ويمكن تجاوز هذا العائق لو فهمنا أن النجاح الذي سيضعنا
تحت ضغط التوقعات األكبر سيهبنا ثقة تطلق لطاقتنا
الــعــنــان ،وأن الــمــســؤولــيــات األكــبــر ع ــادة تصحبها مــوارد
ومردودات أكثر.
* روائي وكاتب سعودي

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم وذلك عبر البريد اإللكتروني:

cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف 013 876 ٠٤٥٧

