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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

تط ُّل ٌع ملستقبل
حافل بالتم ّيز
املستمر في
السالمة

التن ُّوع يح ِّقق
النجاحات في منطقة
األعمال الجنوبية
صفحة ٥

صفحة ٣

موجز
اتفاقية مع (دايليم) الكورية
إلنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين
جديد في الجبيل

تجربة تعليمية متكاملة لطالب من جامعة امللك
فهد للبترول واملعادن شملت جبال ُعمان وبولندا

أعلنت أرامكو السعودية وشريكتها «توتال» الفرنسية ،يوم
الخميس 25 ،جمادى األولى 1440هـ ( 31يناير 2019م)،
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دايليم الكورية الجنوبية
للبتروكيميائيات .وبموجب هــذه المذكرة ستستثمر
ٍ
جديد إلنتاج خام «بولي ايزوبيوتيلين»
مصنع
«دايليم» في
ٍ
بطاقة إنتاجية تصل إلــى  80ألــف طن سنو ًيا .ومن
المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاجه في عام 2024م.

صفحة ٢

برنامج التح ُّول في الوظائف
القيادية بدائرة أعمال األمن
الصناعي ٌ
مثال مشرق للتعاون
دائرة أعمال األمن الصناعي هي إحدى أكبر الدوائر في
أرامكو السعودية ،وهي الدائرة المسؤولة عن حماية
موظفي الشركة وأصولها ،مما يستلزم وجودها في كل
منشأة تابعة ألرامكو السعودية على مستوى المملكة.

صفحة ٨

مشاركة إدارة أعمال األمن الصناعي
في بطولة «سبارتان» الدولية

طالب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
يستكشفون الكهوف في مدينة كراكو التاريخية
في بولندا ،بغرض جمع البيانات الميدانية
الجيوفيزيائية وتحليلها ،وإجراء تحقيق
ميداني في الجيولوجيا البترولية.
وتربط أرامكو السعودية شراكة متينة ووطيدة
بالجامعة ،وتدعم الشركة التطور األكاديمي
لطالبها ،حيث إن معظمهم مهندسو الشركة
في المستقبل.

صفحة  ٦و٧

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
60.76 60.47

جائزة دولية ملعمل تجزئة سوائل الغاز في ينبع

58.04 59.34
$ 53.42

01/18 01/25 02/01

01/11

01/04

صفحة ٤

صفحة ٩

306

مـن موظفـي دائـرة األمـن الصناعـي خضعـوا الختبـارات
القـدرات المعرفيـة والتقييمـات الشـخصية لتعزيـز حياتهـم
المهنيـة ،فـي خطـوة نوعيـة تخضـع الحتمـال التعميـم علـى
مسـتوى الشـركة .كمـا قُ ّدمـت دورات تدريبيـة لتطويـر الـذات
وتطويـر اآلخريـن وإحـداث تأثيـر فـي إداراتهـم .وقـد لوحـظ
تح ُّـول فـي سـلوك الموظفيـن وكفـاءة عاليـة فـي التواصـل
القابل للقياس ،والتطبيق ،وذي الصلة ،وفي الوقت المناسب.
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 ٧فبراير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية

تصورات مستقبلية

املنتدى االقتصادي العاملي :سباق الطاقة الكبير
القافلة األسبوعية

دافوس ،سويسـرا  -خالل حلقة نقاش بعنوان «سـباق
الطاقـة الكبيـر» ،شـاركت فيهـا مجموعـة مـن خبـراء
الطاقـة فـي دورة عـام 2019م مـن المنتـدى االقتصـادي
العالمـي التـي ُعقـدت ،مؤخـ ًرا ،فـي مدينـة دافـوس فـي
سويسـرا ،كان احتمـال بلـوغ ذروة الطلب على النفط ،أي
خم ُن فيه توقـف نمو الطلب
التوقيـت المسـتقبلي الـذي يُ َّ
على النفط ،أم ًرا مستبعد الحدوث.
وبحسـب تقييـم أجرته الوكالـة الدولية للطاقـة ،يُتوقع
أن ذروة الطلـب علـى النفـط سـتكون علـى بُعـد  15عا ًمـا
علـى األقـل فـي ظـل المعـدالت االقتصاديـة ومعـدالت
االبتـكار الحاليـة .ومـن جانـب آخـر أفـاد ماجـد جعفـر،
كبيـر اإلدارييـن التنفيذيين في شـركة كريسـنت للبترول،
التـي تُعـد أقـدم شـركة تنقيـب وإنتـاج خاصة في الشـرق
األوسـط ،أن نمـو النفـط الصخـري األمريكـي دحـض
االعتقـاد غيـر الدقيـق الـذي يتحـدث عـن الوصـول إلـى
ذروة إمدادات النفط.
وقالت ميقان أوسـليفان ،من جامعة هارفارد ،إن ذروة
التباسـا بشـأن أهميـة النفط
سـببت
ً
الطلـب علـى النفط َّ
والغـاز لالقتصـاد العالمـي علـى مـدى األعـوام العشـرين

المقبلـة و«دفعـت االسـتثمار ليكـون اسـتثما ًرا قصيـر
المـدى بـدالً مـن أن يكـون بعيـد المـدى وهـو مـا سـيكون
العالم بحاجة إليه».

تقلبات أسعار النفط

واضحـا في األسـعار
انخفاضـا
شـهد العـام المنصـرم
ً
ً
وبلـغ متوسـط سـعر البرميـل  72دوال ًرا ،ولكـن النصيحـة
التـي أسـداها المديـر التنفيـذي للوكالة الدوليـة للطاقة،
فاتـح بيـرول ،تم ّثلت في أن عوامـل الغموض التي تكتنف
الجوانـب الجيوسياسـية وتباطـؤ االقتصـاد العالمـي
ستواصل دفع تقلبات األسعار خالل عام 2019م.
وقـال بيـرول إن التقلبـات يمكـن أن تكـون أشـد وق ًعـا
خلال عـام 2019م ،وذلـك فـي معـرض تعليقـه علـى
موضـوع التقلبـات الـذي حظـي باهتمـام كبيـر فـي آخـر
دورة مـن منتـدى دافـوس ،مشـي ًر ا إلـى أن الصيـن
ً
ً
قائلا إنهـا
مثـال علـى اقتصـاد متباطـئ،
باعتبارهـا
مسؤولة عن  % 50في نمو الطلب العالمي على النفط.
ولجـأت المملكـة العربيـة السـعودية وشـركاؤها فـي
منظمـة أوبـك وروسـيا لخفـض إنتـاج النفـط فـي شـهر
ديسـمبر مـن عـام 2018م بواقـع  1.2مليـون برميـل فـي
اليوم اعتبا ًرا من شهر يناير عام 2019م.

وقـال كبيـر اإلدارييـن التنفيذييـن فـي صنـدوق
االسـتثمار المباشر الروسـي ،كيريل ديمتريف« :لم يؤمن
أحـد بالتعـاون الروسـي السـعودي قبل أربعة أعـوام ،وقد
باشرنا حينها هذا التعاون ،الذي أصبح تاريخ ًيا بالفعل،
ولدينـا بالفعـل آل ّيـة عاليـة المسـتوى مـن حيـث حسـن
األداء لتعديل العرض والطلب».

النفط الصخري األمريكي

وكان رئيـس الوكالـة الدوليـة للطاقـة في منتـدى العام
ارتفاعا
الفائت قد توقع أن يشهد إنتاج النفط األمريكي
ً
حـا ًدا ،وهـو مـا أثبتـت األيام صحتـه؛ فالنفـط الصخري،
أي النفـط الخـام عالـي الجـودة الـذي يقـع بيـن طبقـات
صخرية ،أسهم بزيادة إنتاج الواليات المتحدة األمريكية
مـن النفط بأكثـر من مليوني برميل في اليـوم خالل عام
2018م ،األمـر الـذي جعـل منهـا أكبـر منتـج للنفـط فـي
العالم للمرة األولى منذ عام 1973م.
وقـال بيـرول إن كثيريـن اعتقـدوا أن توقعـات الوكالـة
الدوليـة للطاقـة كانـت مفرطة في التفـاؤل ،ولكن الوكالة
راجعـت توقعاتهـا الحقًـا لتكـون متصاعـدة ،وتقـول مـا
فحـواه إنـه إذا ظـن أي شـخص أنـه قـد شـاهد األثـر
الكامل لطفرة النفط الصخري فإنه جانب الصواب.

وقـال بيرول إن اكتمال إنشـاء خـط األنابيب األمريكي
بحلـول نهايـة عـام 2019م ،سـيرفع مـن قـدرة الواليـات
المتحـدة األمريكيـة علـى إضافـة النفـط لألسـواق بواقع
الثلثيـن ،مشـي ًرا إلـى أن ذلـك سـيزيد مـن إمكانيـة قـدرة
تجاوب قطاعات النفط األمريكية مع أسواق النفط.
وقـال كبيـر اإلدارييـن التنفيذييـن في شـركة كريسـنت
للبتـرول« :نحـن ال ننظـر للنفـط الصخـري األمريكـي
باعتباره يشـ ّكل تهديـ ًدا ،فقد لُبيـت الغالبية العظمى من
نمـو الطلـب علـى النفـط مـن خلال النفـط الصخـري
األمريكـي خلال السـنوات األربـع أو الخمـس الماضيـة،
ً
فضلا عـن تراجـع االسـتثمار المزمـن فـي النفـط
المسـتخرج بالطرق التقليدية في بقية أنحاء العالم ،بما
في ذلك الشرق األوسط».

مصـدر المعلومـات واآلراء هـو السـجل الرسـمي لوقائـع
المنتـدى التي نُشـرت علـى الموقـع اإللكتروني لـدورة المنتدى
االقتصـادي العالمـي لعـام 2019م فـي دافـوس ،وال تعكـس
بالضرورة وجهة نظر أرامكو السعودية.

أرامكو السعودية و(توتال) تعلنان االتفاق مع (دايليم)
الكورية إلنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل
القافلة األسبوعية
الظهــران  -أعلنــت أرامكــو الســعودية وشــريكتها
«توتــال» الفرنســية ،يــوم الخميــس 25 ،جمــادى
األولــى 1440هـــ ( 31ينايــر 2019م) ،توقيــع مذكــرة
تفاهــم مــع شــركة دايليــم الكوريــة الجنوبيــة
للبتروكيميائيــات .وبموجــب هــذه المذكرة ستســتثمر
ٍ
جديــد إلنتــاج خــام «بولــي
مصنــع
«دايليــم» فــي
ٍ
ايزوبيوتيليــن» بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى  80ألــف
طــن ســنو ًيا .ومــن المتوقــع أن يبــدأ المصنــع إنتاجــه
في عام 2024م.
ويُعــد توقيــع هــذه المذكــرة خطوة أخرى فــي إطار

إضــــاءة

غسان بوخمسين

ghassan.bukhamseen@jaha.com

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوّعة تعبّر عن آراء كتّابها.

تنفيــذ إســتراتيجية أرامكــو الســعودية لتطويــر
البتروكيميائيــات ،التــي تهــدف إلــى تحســين قيمــة
قاعــدة المــوارد فــي الشــركة مــن خــال العمــل علــى
تحقيــق التكامــل األفقــي والرأســي في جميــع مراحل
سلســلة القيمــة الهيدروكربونيــة ،مــا يُســهم فــي
إيجــاد شــبكة صناعــات تحويليــة عالميــة رائــدة
ومتكاملة إستراتيج ًيا.
ويأتــي االتفــاق علــى إنشــاء هــذا المصنــع بعــد
إعــان أرامكــو الســعودية فــي أكتوبــر الماضــي عــن
إطــاق دراســة هندســية لبنــاء المرحلــة الثانيــة مــن
مجمــع «ســاتورب» بالشــراكة مــع «توتــال» .ومــن
المتوقــع أن يبــدأ تنفيــذ األعمــال الهندســية

والتصميميــة األوليــة للمصنــع فــي فبرايــر 2019م،
واالنتهاء منها في الربع األخير من هذا العام.
وسيســتخدم مصنــع البتروكيميائيــات الجديــد
المــواد الخــام مــن مجمــع ســاتورب للبتروكيميائيــات
الحالــي فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة .ويم ّثــل هــذا
االســتثمار بدايــة شــراكة مهمــة بيــن أرامكــو
الســعودية و«توتــال» و«دايليــم» ،فهــذه هــي المــرة
األولــى التــي يتــم فيهــا تطويــر منتــج «بولــي
ايزوبيوتيلين» في المملكة.
ويوفــر موقــع المصنــع فــي الجبيــل إمكانيــة
الوصــول إلــى المــواد الخــام ومصــادر الطاقــة،
إضافــة إلــى االســتفادة مــن البنية التحتيــة الضخمة،

لخدمــة العمــاء بشـ ٍ
ـكل مباشـ ٍـر فــي منطقــة الشــرق
األوسط واألسواق األوروبية واآلسيوية.
وســيكون المصنــع الجديــد جــز ًءا مــن المرحلــة
الثانيــة لمجمــع «ســاتورب» ،حيــث سيســتفيد مــن
تقنيــات شــركة دايليــم التــي تنتــج مجموعــة كبيــرة
مــن هــذه المــادة الخــام فــي مصنـ ٍـع واحـ ٍـد ،وذلــك من
خــال تحويلهــا مــن حالتهــا التقليديــة إلــى أخــرى
ذات قدرات تفاعلية عالية.
يُشــار إلــى أن مــادة «بولــي ايزوبيوتيليــن» هــي مادة
كيميائيــة ال تتأثــر بضــوء الشــمس والحــرارة ،وتُعــد
مــادة خــام لعديــد مــن الصناعــات الكيميائيــة مثــل
إنتاج زيوت التشحيم وتنقية الوقود.

احذر األكل والفكر الخال َي ْين من القيمة..
يمر علينا مصطلح األكل الخالي من القيمة ،أو
ما يُسمى بـ ،Junk foodوالمقصود به هو ذلك الغذاء
الذي يُعطي قيمة غذائية منخفضة ج ًدا ،وعادة ما
يــكــون على شكل وجــبــة جــاهــزة التحضير أو ما
يتعارف عليه بمصطلح «الوجبات السريعة» ،التي
ال تحتاج إلــى كثير مــن الطهي واإلعــــداد ،وهي
متوفرة في كل مكان وتتم ّيز بطعمها المحبب لكثير
من الناس.
تنبه المهتمون بالصحة في العقود األخيرة
وقد ّ
إلى خطورة هذه األطعمة ،محذرين من تأثيرها
ٍ
بشكل كبير .وما يجعل هذه
السلبي على الصحة
األغذية ضارة بالصحة ،هو افتقارها إلى التوازن
المطلوب في الغذاء الصحي ،فهي غال ًبا ما تكون
غني ٌة ج ًدا بالدهون ،والسكريات ،واألمالح الضارة،
والنشويات البسيطة ،والكثير من اإلضافات التي
توضع عــمـ ًد ا لتحسين النكهة ،والمظهر واللون
والرائحة ،وإطالة صالحية الغذاء .ولكن من جانب
آخر ،فهي فقيرة ج ًدا في العناصر الضرورية مثل
البروتين الصحي ،واأللياف ،والنشويات المعقدة،

وسائر العناصر المفيدة من معادن وفيتامينات
وغيرها.
وقد أصبح لدى الناس هذه األيام الوعي الالزم
بخطورة هــذه األطعمة على الصحة ،وأصبحوا
يتجنبونها قــدر اإلمــكــان ويستبدلونها بالغذاء
الصحي ابتغاء العافية واالبتعاد عن المرض .وال
يفوتني هنا اإلش ــادة بالخطوة اإليجابية لــوزارة
الصحة ،بــإلــزام مق ّد مي األطعمة باإلفصاح عن
مقدار السعرات الحرارية لكل منتج غذائي ،وبهذا
تكشّ فت لنا نحن المستهلكين األرقــام الهائلة من
السعرات الحرارية التي نتناولها في أطعمتنا دون
أن نضعها فــي الحسبان ،حيث باإلمكان تناول
حاجتنا اليومية من السعرات الحرارية الالزمة من
خالل وجبة واحدة فقط!
ولكن الصحة ال تقتصر على أجسامنا فقط،
فإنه عند االلتفات لصحة الفكر ،نجد الفكر الضار
والضحل الذي ال يحمل أي فائدة للمتلقي يظهر
في قالب جذاب وسهل التناول والتلقي واالنتشار
ولكنه يحمل أض ــرا ًرا عديدة بــدون فائدة تُذكر.

وشيوعا
رواجا
ومازال هذا الفكر السيء يجد له
ً
ً
بين الناس ،ربما لقلة وعيهم بخطورته ألنه (فكر
خال من القيمة) إن جازت التسمية!
وهناك أمثلة عديدة على الفكر الخالي ،فعلى
سبيل المثال ال الحصر ،منها دعــاوى الكراهية،
والــشــائــعــات الــمــغــرضــة ،واألخ ــب ــار االجتماعية
المغلوطة ،والــتــحــذيــرات الــزائــفــة ،وغــيــرهــا من
الكتابات واألقــوال من أشخاص غير متخصصين
تــنــتــقــل بــســرعــة م ــن خـ ــال وس ــائ ــل الــتــواصــل
االجتماعية.
وكــمــا انتشر الــوعــي واالنــتــبــاه لمشكلة األكــل
الخالي من القيمة وأصبح كل فرد منا يسعى بكل
حــرص وانتباه لكي يكون غــذاؤه صح ًيا وسلي ًما،
فهذه دعــوة للجميع باالنتباه والحرص كذلك من
جميع ما يردنا من كتابات ومقوالت قد تحمل مثل
أيضا ،كي
هذا النوع من الفكر الخالي من القيمة ً
ال نجعلها تتسرب إلى أذهاننا وعقولنا وتسبب لنا
التسمم الفكري في غفلة منا دون أن نضع ذلك في
الحسبان.
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التم ّيز يف الصحة والسالمة والبيئة بوصفه ركيزة إستراتيجية

تط ُّل ٌع ملستقبل حافل بالتم ّيز املستمر في السالمة
إميون هيوسنت

البحريــن  -الســامة قيمــة أســاس ينبغــي أن تســعى
جميــع الشــركات والمؤسســات ،بــا اســتثناء ،لتحقيقهــا.
كانــت تلــك فحــوى الكلمــة الرئيســة التــي ألقاهــا نائــب
الرئيــس للخدمــات الصناعيــة ،األســتاذ عبدالحكيــم
القوحــي ،فــي الــدورة الثالثــة عشــرة مــن المؤتمــر الســنوي
لفــرع الجمعيــة األمريكيــة لخبــراء الســامة فــي الشــرق
األوســط فــي مركــز الخليــج للمؤتمــرات فــي مملكــة
البحرين.
والتقــى فــي المؤتمــر الــذي رعتــه أرامكــو الســعودية تحت
شــعار «اســتدامة التم ّيــز فــي الصحــة والســامة والبيئــة»
خبــراء ور ّو اد الصحــة والســامة والبيئــة مــن مختلــف
المؤسســات األكاديميــة والحكوميــة ،وشــركات النفــط والغاز
فــي المنطقــة لتبــادل الخبرات ووجهــات النظــر والتصورات،
وأحــدث األفــكار اإلبداعيــة الالزمــة لمجابهــة التحديــات
الراهنة في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة.
ن ُّظــم المؤتمــر والمعــرض الــذي حضــره مئــات مــن خبــراء
الصحــة والســامة والبيئــة علــى مــدار ثالثــة أيــام برعايــة
معالــي الفريــق الركــن الشــيخ راشــد بــن عبــداهلل آل خليفــة،
وزيــر داخليــة البحريــن .واشــتمل برنامــج المؤتمــر الحافــل
علــى ورش عمــل وشــروح وعــروض مباشــرة للصحــة
والســامة شــاركت فيهــا إدارة الطيــران فــي أرامكــو
السعودية والدفاع المدني البحريني.

ثالثة محاور
وتنــاول القوحــي ثالثــة محــاور رئيســة تتعلــق بالصحــة
والســامة والبيئــة هــي :مســتويات االلتــزام فــي الشــركات
بــأداء الصحــة والســامة والبيئــة ،والتوعيــة والتدريــب
واالقتــداء بالنمــاذج الحســنة ،واالســتغالل الفاعــل للتقنيــة
باعتبارها ركيزة إستراتيجية.
وقــال القوحــي« :يجــب أن يبــدأ االلتــزام بالتم ّيــز فــي
الصحــة والســامة مــن قمــة الهــرم ،فــا يمكــن أن تنجــح أي
مبــادرة مــا لــم تلتــزم إدارة أي شــركة باالســتثمار فــي وقــت
ومــوارد الصحــة والســامة والبيئــة ،ويتع ّيــن علــى إدارات
الشــركات أن تحــ ّدد أولويــات الصحــة والســامة فيهــا
بوضــوح ،وأن تُبرهــن لجميــع إداراتهــا وأفرادهــا علــى
االلتزام بها».
وفــي معــرض إشــارته إلــى أهميــة رفــع مســتوى الوعــي
والتدريــب الفاعــل ،واالقتــداء بالنمــاذج الحســنة ،قــال
ٍ
شــيء يُلحــق الضــرر بجهــود الصحــة
القوحــي« :مــا مــن
والســامة والبيئــة فــي أي إدارة أكثــر مــن المديــر الــذي
يخالــف قولــه شــي ًئا عملــه؛ إذ إن ســلوكنا الــذي ننتهجــه فيما
يتعلــق بالســامة هــو بمثابــة النمــوذج الــذي تحــذو حــذوه
القــوى العاملــة ،وهــو األمــر الــذي يجــب علينا الحــرص عليه
در ًء ا لتقويــض جهودنــا الراميــة لالرتقــاء بالتم ّيــز فــي
الصحة والسالمة والبيئة».
أساســا
وتطـ ّـرق القوحــي إلــى التقنيــة باعتبارهــا ركيــزة
ً
فيمــا يرتبــط بالوصــول إلــى المعلومــات الق ّيمــة وتطبيقاتهــا
فــي بيئــات التدريــب ،فقــال« :الســامة في أرامكو الســعودية

إحــدى قيمنــا الجوهريــة ونحــن نراعــي الســامة فــي
أعمالنــا ونلتــزم بســامة وصحــة موظفينــا ،ولدينــا اعتقــاد
راســخ أن جميــع األمــراض واإلصابــات المهنيــة يمكــن
تفاديها».
وأضــاف القوحــي« :نحــن نقــارن أنفســنا بنظرائنــا
وبأفضــل الممارســات فــي قطــاع النفــط والغــاز ،وندعــو
األطــراف الخارجيــة إلجــراء مراجعــات خارجيــة منتظمــة،
فمســائل الصحــة والســامة تخضــع لمراجعــة علــى أعلــى
المســتويات مــن خــال لجنــة الصحــة والســامة واألمــن
والبيئــة فــي الشــركة التــي يرأســها كبيــر اإلدارييــن
التنفيذيين في أرامكو السعودية».

ثقافة التم ّيز

وفــي مســاء اليــوم الســابق ،وخــال حفــل افتتــاح
المؤتمــر ،خاطــب المديــر التنفيــذي للســامة واألمــن
الصناعــي ،األســتاذ عالــي الزهرانــي ،الحضــور قائـ ً
ا« :ال
تتعلــق الســامة بمجــرد اســتيفاء معاييــر ومتطلبــات
أســاس فحســب وإنمــا باالرتقــاء بثقافــة التم ّيــز ،أي قيــام
ثقافــة تم ّيــز إيجابيــة مبنيــة علــى إيمــان راســخ متأصــل
ٍ
ومتجــل فــي أفعالهــم
فــي وجــدان موظفينــا وأذهانهــم
وسلوكهم على الدوام».
وأ ّكــد الزهرانــي أن مــن المســؤوليات التــي تقــع علــى
عاتقنــا مــن موقعنــا كخبــراء فــي الســامة مســؤولية «عــدم
األخــذ بفكــرة مــن ينظــر للســامة باعتبارهــا مكلفــة ،إذ
يجــب علينــا أن نحــرص علــى أن يُنظــر للســامة باعتبارهــا
تحقي ًقــا للنفــع والفائــدة .وفــي نهايــة المطــاف فــإن حاد ًثــا
واحـ ًدا فقــط كفيــل بتدميــر ســمعة وصــورة أي شــركة .وهذا
يعنــي بالطبــع أن تفــادي اإلصابــات والحــوادث ليــس جي ـ ًدا
لألفــراد والمجتمعــات فحســب ،وإنمــا هــو أمــر مهــم ألي
شركة من الشركات».
وأضــاف أن أرامكــو الســعودية تأمل وتطلب مــن موظفيها
يتصرفــوا بحكمــة وأن يراعــوا الســامة فــي
ومقاوليهــا «أن
ّ
جميــع األوقــات حتــى لــو لــم يكــن هنــاك مــن يراقبهــم».
وعبــر الزهرانــي عــن تطلعــه لبلوغ الهــدف المنشــود المتمثل
ّ
موضحــا
بتحقيــق ســجل ســامة مثالــي ال تشــوبه شــائبة،
ً
«أن أداء الصحــة والســامة والبيئــة فــي شــركتنا اســتمر فــي
التحســن بمــرور الســنوات ،وأرامكــو الســعودية تُعــد حال ًيــا
ّ
شــركة نفــط وغــاز رائــدة فــي الســامة بنــا ًء علــى إحصــاءات
مرجعيــة فــي كل مــن ســامة األعمــال والســامة
الشخصية».
وشــ ّدد الزهرانــي علــى أنــه يجــب علينــا عــدم التهــاون،
«فالســامة تُــدار مــن خــال عمليــة تشــتمل علــى االنضبــاط
والتركيــز ،ويجــب أن يُنظــر إليهــا باعتبارهــا مســؤولية
شــخصية تقــع علــى عاتــق جميــع الموظفيــن فــي جميــع
األوقــات وعلــى جميــع المســتويات بمــا فــي ذلــك اإلدارة
أيضــا كخبــراء ســامة أن نتذكــر علــى الــدوام
العليــا .وعلينــا ً
أن معــدالت وإحصــاءات اإلصابــات المهــدرة لوقــت العمــل
ليســت مجــرد أرقــام ولكنهــا تشــير إلــى أشــخاص حقيقييــن
ينتمــون إلــى أســر قــد يمتــد إليهــم تأثيــر حــادث أو إصابــة
ما ويالزمهم طوال حياتهم».

عرضا عن االستجابة للكوارث خارج مركز الخليج للمؤتمرات.
يقدم ً
الدفاع المدني البحريني ّ

األبطال الحقيقيون
وأشــاد الزهرانــي بالعامليــن مــن الحضــور فــي مجــال
الســامة واصفًــا إياهــم باألبطــال الحقيقييــن فــي قطــاع
النفــط والغــاز ،وقــال« :نراكــم كل يــوم فــي الميــدان أو داخــل
مرفــق أو فــي معمــل وأنتــم تعملــون بــا كلــل أو ملــل لحمايــة
أرواح النــاس ،فزمالؤكــم يعــودون لمنازلهــم وأســرهم نهايــة
كل يــوم عمــل وهــم يتمتعــون بالصحــة والســعادة بفضــل
الجهود التي تبذلونها».

عبدالكريم القوحي يشارك إلى جانب كلٍّ من رئيس شركة
صدف ،األستاذ فهد البتار (يسار) ،ومدير إدارة السالمة في
مشروع بترورابغ ،األستاذ محمد باعقيل ،في حلقة نقاش
حول سالمة المقاولين ،ضمن برنامج المؤتمر الحافل ،الذي
اشتمل على ورش عمل وشروح وعروض مباشرة للصحة
والسالمة شاركت فيها إدارة الطيران في أرامكو السعودية
والدفاع المدني البحريني.

آمال وأحالم
واضطلــع علــي الغبــاري ،مــن إدارة منــع الخســائر فــي
أرامكــو الســعودية ،بمهمــة إدارة المؤتمــر ،وفــي كلمــة لــه
أمــام المشــاركين فــي حفــل االفتتــاح ،قــال« :تضــج المنطقــة
بالنشــاط وبــروح الشــباب ،وثمــة آمــال وأحــام للنــاس معلقة
علــى الرفاهيــة والتم ّيــز المســتدام فــي الصحــة والســامة
والبيئــة ،ونحــن نســعى أكثــر مــن أي وقــت مضــى لتحقيــق
التم ّيز في كل ما نقوم به».
شــارك خبــراء مــن أرامكــو الســعودية مشــاركة واســعة في
العــروض التقديميــة وورش العمــل التــي نُظمــت فــي
المؤتمــر ،وشــارك عبدالحكيــم القوحــي إلــى جانــب ٍّ
كل مــن
رئيــس شــركة صــدف ،األســتاذ فهــد البتــار ،ومديــر إدارة
الســامة فــي مشــروع بترورابــغ ،األســتاذ محمــد باعقيــل،
فــي حلقــة نقــاش ر ّكــزت علــى موضــوع رئيــس هــو ســامة
المقاولين.
وقــ ّدم محمــد القريشــي ،مــن إدارة منــع الخســائر فــي
مفصـ ً
ا حول «تطبيق إطــار إدارة
أرامكــو الســعودية،
ً
عرضــا ّ
المخاطــر فــي المؤسســات علــى ســامة األعمــال» ،في حين
عرضــا حول
قـ ّدم جفــري جوزفــي ،مــن إدارة منــع الخســائر،
ً
سالمة المقاولين.
وقـ َّـدم فــاروق الجويســم ،مــن مركــز بيانــات الكمبيوتــر في
عرضــا بعنــوان «بنــاء ثقافــة الســامة في
أرامكــو الســعودية،
ً
إداراتــك» وتطـ ّـرق لتص ـ ّورٍ حــول الطريقــة التــي تتصــل فيهــا
قيمــة الســامة الجوهريــة فــي أرامكــو الســعودية بجميــع
مستويات إداراتها.
أمــا الروبوتــات وتقنيتهــا فقــد جــرى التركيــز عليهــا فــي
عــرض ق ّدمــه ســليمان الوليعــي ،مــن إدارة التفتيــش فــي
أرامكــو الســعودية ،حيــث ب ّيــن أن الطائــرات المس ـ ّيرة بــا
طيــار يمكنهــا أن تفحــص أعمــدة احتــراق الغــاز ،األمــر الذي
يُبعد الموظفين عن أي مخاطر محتملة.
ور ّكــز كل مــن مشــعل العازمــي وإلكــر كنــكارا ،مــن وحــدة
الفحــص والمعاينــة علــى «أدوات تحســين عمليــة الصيانــة
الدوريــة والمعاينــة» ،فــي حيــن تطـ َّـرق نيكــوالس برنتــس ،مــن
إدارة منــع الخســائر ،لموضــوع ال يخلــو مــن صعوبــة ،أال وهو
الســامة المروريــة ،مق ّد ًمــا رؤيــة معمقــة حــول توجــه
الشــركة لغــرس ثقافــة ممارســات الســياقة اآلمنــة لــدى
موظفيها خالل ساعات الدوام وخارجها.
وقـ ّدم علــي الســنان دراســة حالــة لتطبيــق معيــار المنظمة
الدوليــة للمعاييــر رقــم  ISO 14001:2015كمــا قــ ّدم محمــد
عرضــا حــول «تقييــم ثانــي أكســيد الكلــور فــي
العضــاض
ً
إدارة مصفــاة الريــاض مــن أجــل االســتغناء التدريجــي عــن
غاز الكلور».

عالي الزهراني يلقي كلمته في الحفل االفتتاحي للدورة
الثالثة عشرة من المؤتمر السنوي لفرع الجمعية األمريكية
لخبراء السالمة في الشرق األوسط في مركز الخليج
للمؤتمرات في مملكة البحرين .وكان المؤتمر والمعرض
الذي حضره مئات من خبراء الصحة والسالمة والبيئة قد
نُظم على مدار ثالثة أيام.

محمد القريشي ،من إدارة منع الخسائر في أرامكو السعودية،
مفص ًال حول «تطبيق إطار إدارة المخاطر في
عرضا
يقدم ً
ّ
ّ
المؤسسات على سالمة األعمال».

تاريخ عريق

يُذكــر أن الجمعيــة األمريكيــة لخبــراء الســامة التــي
تأسســت عــام 1911م هــي أول وأكبــر مؤسســة ســامة مهنيــة
فــي العالــم ،ويضطلــع أعضاؤهــا الذيــن يبلــغ عددهــم 33
أل ًفــا باإلشــراف علــى المســائل المتعلقــة بالصحة والســامة
والبيئــة وإدارتهــا وتقديــم المشــورة بشــأنها فــي القطاعــات
الصناعيــة والحكوميــة والتعليميــة فضــ ً
ا عــن قطــاع
التأميــن .ولــدى الجمعيــة األمريكيــة لخبــراء الســامة 12
فرعــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة
قســ ًما وً 148
وخارجها.

 ٧فبراير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية
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بعد فوزه باملستوى الذهبي جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة لعام 2018م...

معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع ُيك ّرم
بعضوية املجلس السعودي للجودة
محافــظ الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس
والجــودة ،ســعد بــن عثمــان القصبــي ،و قــد حضــر الحفــل
أكثــر مــن  200شــخص مــن المشــاركين والحضــور وأعضاء
المجلــس التنفيذييــن ،وقــد تــم خــال الحفــل تكريــم
الفائزيــن بجائــزة مديــر الجــودة المتم ّيــز للعــام 2018م ،كما
تــم تكريــم عــدد مــن المشــاركين والمحاضريــن ،والفاعليــن
في مجال الجودة على مستوى المملكة.
ثمــن مديــر إدارة معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز
وقــد ّ
الطبيعــي فــي ينبــع ،هــذا التكريــم مــن المجلــس الســعودي
للجــودة ،مثن ًيــا علــى جهــود موظفــي المعمــل بشــكل عــام،
وفريــق التم ّيــز التشــغيلي والجــودة بشـ ٍ
ـكل خــاص .وأكــد أن
تم ّيــز المعمــل علــى مســتوى الجــودة وتكريمــه مــن قبــل
المجلــس هــو امتــداد ونتــاج طبيعــي لتم ّيــز المعمــل علــى
مســتوى أرامكــو الســعودية ،حيــث حصــل علــى  3.19فــي
تقييــم التم ّيــز التشــغيلي الداخلــي ،وم ّثــل أرامكــو الســعودية
فــي جائــزة الملــك عبدالعزيــز للجــودة محققًــا الجائــزة
الذهبية على مستوى المنشآت اإلنتاجية الكبيرة.

علي الزاحمي يتسلّم عضوية المعمل في المجلس السعودي للجودة من مطلق الطياري ،وبحضور رئيس المجلس السعودي
للجودة ،عايض العمري.

هاشم الظاهري
ينبــع  -تكري ًمــا لدعمــه ومســاندته لجهــود المجلــس
الســعودي للجــودة ،تســلَّم معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز
الطبيعــي فــي ينبــع ،مؤخ ـ ًرا ،عضويــة المجلــس مــن مديــر
فــرع هيئــة المواصفــات والمقاييــس والجــودة فــي منطقــة

مكــة المكرمــة ،مطلــق الطيــاري .وقــد تســلَّم العضويــة
الناظــر اإلداري لقســم الهندســة ،علــي الزاحمــي ،نياب ًة عن
مديــر إدارة معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبع،
األســتاذ فيصــل الصبحــي ،وذلــك خــال حفــل الجائــزة
الســنوية للمجلــس لعــام 2018م ،الــذي ُعقــد ،مؤخ ـ ًرا ،فــي
القاعــة الرئيســة لفنــدق الهيلتــون فــي جــدة ،برعايــة معالي

برنامج التح ُّول لالبتكار والتقنية

كان مــن ضمــن المحاضريــن ،قائــد فريــق االبتــكار
والتقنيــة فــي معمــل تجزئة ســوائل الغــاز الطبيعي فــي ينبع،
عمــرو أبــو الخيــر ،الــذي شــارك بعــرض تحــت عنــوان:
«برنامــج التحــ ُّول لالبتــكار والتقنيــة فــي معمــل تجزئــة
تضمــن العــرض
ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع» ،وقــد
ّ
لمحــة عــن المعمــل ،ووحــدة التم ّيــز التشــغيلي ،التــي تُعــد

مظلــ ًة لالبتــكار والتقنيــة ،ثــم تلــى ذلــك عــرض ألهــم
المبــادارات وأفضــل الممارســات مــن خــال رحلــة معمــل
تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع مــع التم ّيــز
التشغيلي واالبتكار والتقنية.

برنامج حفل جائزة املجلس
السعودي للجودة

تضمــن برنامــج حفــل الجائــزة كلمــة مــن محافــظ هيئــة
المواصفــات والمقاييــس والجــودة ،ألقاهــا نيابــ ًة عنــه،
مطلــق الطيــاري ،وقــد أعــرب فيهــا عــن ســعادته بالمشــاركة
فــي هــذا االحتفــال وســط نخبــة مــن أصحــاب الــرأي
والفكــر ،والمهتميــن بالجــودة والعامليــن علــى نشــر ثقافتهــا
وترســيخ مفاهيمهــا ،ومؤكـ ًدا أن هــذا التواجــد يؤكــد أهميــة
الجــودة كضــرورة ُم ِل َّحــة فــي هــذه الفتــرة التاريخيــة التــي
تمــر بهــا مملكتنــا المعطــاء .وأضــاف« :أن الهيئــة الســعودية
للمواصفــات والمقاييــس والجــودة تســعى حثي ًثا لدعــم كافة
المبــادرات التــي مــن شــأنها تعزيــز وترســيخ ممارســات
الجــودة ،ونشــر ثقافتهــا في مختلــف قطاعــات األعمال ،في
المملكــة .ثــم توجــه بالشــكر ألرامكــو الســعودية علــى
مبادراتهــا وتبنيهــا للجــودة والتم ّيــز التشــغيلي ،وســامة
األصول بأعلى المقاييس.
كمــا تضمــن برنامــج الحفــل تدشــين االســتبيان الوطنــي
الثالــث للجــودة ،ثــم شــارك عــدد مــن الحضــور بمحاضــرات
وعــروض تتعلــق بالجــودة وإدارة األصول ،وعرض ســبل رفع
مستوى الجودة على كافة األصعدة.

..ويزداد تأل ًقا بجائزة ( )Uptimeالدولية للعام 2018م
االستمرار في التم ّيز

ً
احتفال بالجائزة.
إدارة وفريق الصيانة بمعمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع في صورة جماعية

ينبــع  -وال يــزال الحصــاد مســتم ًرا فــي معمــل تجزئــة
ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع ،حيث ُمنــح المعمــل مؤخ ًرا
جائــزة ( )Uptimeالدوليــة لعــام 2018م ،عــن فئــة «برامــج
القيــادة اإلداريــة فــي االعتماديــة والموثوقيــة» ،وذلــك عــن
مبــادرة إدارة التم ّيــز فــي الصيانــة ،وتأتــي هــذه الجائــزة
المرموقــة لتؤكــد تم ّيــز معمــل تجزئة ســوائل الغــاز الطبيعي
فــي ينبــع فــي تطبيــق معاييــر التم ّيــز التشــغيلي والجــودة،
نحــو نمــو متســارع مطــرد وأداء أمثــل بالتناغــم مــع قيمــة

التم ّيز في أرامكو السعودية.

عالمة فارقة
وقــد أشــاد رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا
التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر ،بفــوز معمــل
تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع بهــذه الجائــزة،
وأعرب عن امتنانه وتقديره لجميع موظفي المعمل.

كمــا أشــاد نائــب الرئيــس للتكريــر المحلــي وتجزئــة
ســوائل الغــاز الطبيعــي ،األســتاذ ســليمان البرقــان ،بهــذا
ً
قائــا« :لقــد أصبــح التم ّيــز والطموحــات
اإلنجــاز ،وعلّــق
الكبيــرة عالمــة فارقــة لمعمــل تجزئــة ســوائل الغــاز
الطبيعــي فــي ينبــع» .كمــا هنــأت إدارة المعمــل موظفيهــا
بهــذا اإلنجــاز وشــكرتهم علــى جهودهــم الكبيــرة لإلســهام
فــي تأصيــل تم ّيــز أرامكــو الســعودية ومعمــل تجزئــة ســوائل
الغاز الطبيعي في ينبع.

وكان الناظــر اإلداري لقســم الصيانــة فــي معمــل تجزئــة
ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع ،معــروف الزهرانــي ،قــد
تســلّم الجائــزة خــال الحفــل الــذي أقيــم فــي واليــة
فلوريــدا ،بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،فــي ديســمبر
2018م ،وقــال فــي كلمتــه خــال الحفــل« :لقــد أدرك معمــل
تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع فــرص نجــاح
مبــادرة إدارة التم ّيــز فــي الصيانــة ،خاصــة مــع القــدرات
المعرفيــة البــارزة لموظفيــه .ولــم يكــن تركيزنــا علــى كيفيــة
تأســيس البرنامــج أو تطبيقــه ،بــل كان علــى كيفيــة
االســتمرار فــي التم ّيــز؛ االســتمرار فــي بنــاء وإتاحــة
المــوارد الصحيحــة والمعــدات الصحيحــة ،لنســتمر
ونتطــور» ،وأضــاف بقولــه« :سيســتمر معمــل تجزئة ســوائل
الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع فــي اكتشــاف فــرص تطويــر
واســتمرارية أداء الصيانــة والموثوقيــة مــن خــال القــدرات
البشرية المؤهلة إلحراز التم ّيز».
جديــر بالذكــر أن معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي
فــي ينبــع قــد دشّ ــن مبــادرة «إدارة التم ّيــز فــي الصيانــة»
أوائــل العــام 2017م تماش ـ ًيا مــع خطــط أرامكــو الســعودية
فــي الصيانــة ،ومــع معاييــر جائــزة الرئيــس فــي فئــات
الصيانــة والموثوقيــة ،بهــدف تعزيــز أعمــال الصيانــة
ومراقبــة األداء ،ومســاندة التم ّيــز التشــغيلي مــن خــال
إجــراءات واضحــة ومحـ ّددة ،لتحســين أداء الصيانة واألخذ
ً
ملحوظــا فــي
بأعمالهــا نحــو التم ّيــز ،ممــا أنتــج تطــو ًرا
أعمــال الصيانــة ،تُــ ِّو ج بالفــوز بجائــزة رئيــس أرامكــو
الســعودية للعــام 2018م فــي الصيانــة والموثوقيــة بوصفــه
«أفضل المعامل تطو ًرا».
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن جائــزة ( )Uptimeهــي جائــزة
دوليــة مرموقــة لمنظمــات الصيانــة والموثوقيــة أسســتها
مجلــة ( )Uptimeعــام 2006م ،بغــرض تســليط الضــوء علــى
برامــج ومحترفــي الصيانــة والموثوقيــة ،وقــد تــم اختيــار
مبــادرة معمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع
للفوز من بين  100منافس من جميع دول العالم.

القافلة األسبوعية  ٧فبراير ٢٠١٩

التن ُّوع يح ِّقق النجاحات في منطقة األعمال الجنوبية
القافلة األسبوعية
العثمانيــة  -كانــت إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقة
األعمــال الجنوبيــة مجـ ً
ـال مقتص ـ ًرا علــى المهندســين
الشــباب ،ولكنهــا حققــت نقلــة نوعيــة فــي عــام 2018م،
حيــن انضمــت مهندســات البتــرول إلــى اإلدارة انتدا ًبــا
مــن إدارة هندســة المكامــن ،حيــث جــرت تحــ ّوالت
تاريخيــة بفضــل عملهــن الــدؤوب وإخالصهــن فــي
العمــل ،باإلضافــة إلــى خطــة إدارة هندســة اإلنتــاج
للتطويــر الشــخصي المعـ ّـدة بشــكل مم ّيــز للمهندســات
الشــابات ،إذ لــم يقتصــر األمــر علــى إثبــات قدراتهــن
ـن الريــادة
فــي البيئــة التشــغيلية فحســب ،بــل كانــت لهـ ّ
أيضا.
في األعمال المكتبية والميدانية ً
وقــال مديــر إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة
األعمــال الجنوبيــة ،األســتاذ حمــد المــري« :تتخــذ
الشــركة هــذه الخطــوة المهمــة لتعزيــز التن ـ ُّوع فــي
أماكــن العمــل ،ولتُطلــق العنــان للمواهــب الشــابة
فــي بيئــات مختلفــة ،حيــث يلتحــق كثيــر مــن
المهندســات بصفــوف العمــل ،لنســتوعب مــدى
أهميــة اإلســهامات التــي ســتحظى بهــا الشــركة،
محققيــن بذلــك التنميــة واالبتــكار ،واألهــم مــن
هذا التطور الكبير».
يُعـ ّـد التنـ ُّوع االجتماعــي فــي األيــدي العاملــة أولويــة
قصــوى ألرامكــو الســعودية وتحقيقًــا لرؤيــة المملكــة
 ،2030وتنطــوي عليــه فوائــد ملموســة للشــركة مــن
خــال االســتفادة مــن المواهــب الشــابة المتم ّيــزة
وأخالقيــات العمــل الجــاد للنســاء ،الالتــي يمثلن نســبة
كبيرة ومتزايدة من األيدي العاملة في الشركة.
مــن جهتــه  ،قــا ل
الرئيــس العــام لقســم
هند ســة ا إل نتــا ج فــي
جنــو ب ا لغــو ا ر  ،ســعد
المطيــري« :تهــدف إتاحــة
المجــال للمهندســات إلــى
ز يــا د ة فــر ص ا لعمــل
واالســتفادة مــن تطــور
مو ا هــب ا لنســا ء فــي
المملكــة لتحقيــق التنميــة
سعد المطيري
المستدامة».

والهمة العالية
العزيمة
ّ

اتضــح منــذ البــدء تم ّيــز المهندســات الرائــدات فــي
إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة
بالعزيمــة ،والهمــة العاليــة ،واإلرادة القويــة لمواجهــة
التحديــات الجديــدة .وقالــت فاطمــة الكيــادي ،إحــدى
المهندســات فــي اإلدارة« :أردت دائ ًمــا تحـ ّـدي نفســي
وتحدثــت عــن الفتــرة التــي
وبلــوغ أهــداف أكبــر».
ّ
قضتهــا فــي اإلدارة وأســهمت مــن خاللهــا فــي توســيع
نطاق معرفتها باألعمال الميدانية.
وذكــرت والء المختــار ،وهي مهندســة أخــرى أتيحت
لهــا هــذه الفرصــة ،إن التغلــب علــى العوائــق التــي
تعترضهــا أحــد األســباب الرئيســة التــي دعتهــا النتهــاز
فرصــة العمــل مــع إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة
األعمــال الجنوبيــة ،باإلضافــة إلــى إصرارهــا علــى
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إثبــات أن المهندســات يمكنهــن تطويــر الصناعــة بقــدر
ما يضيفه المهندسون الشباب.
ً
مماثــا إلدارة
وشــ ّكل انضمــام المهندســات تحد ًيــا
هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة ،إذ
كانــت التجربــة جديــدة علــى القســم ،ولكــن اإلدارة
قبلــت بهــذا التحــدي واتخــذت خطــوات كبيــرة
الســتقطاب أكبــر مــوارد الشــركة غيــر المســتغلة
المتمثلة في موظفاتها.
محــددة للتطويــر الشــخصي،
كمــا أُعــدت خطــط
ّ
و ُع ّيــن لــكل مهندســة ُمرشــ ٌد لإلشــراف والتوجيــه
لتعزيــز إدارة المواهــب الكليــة والكفــاءات وتطويــر
القيــادة .و ُو ضعــت المهندســات فــي وحــدات
إســتراتيجية لضمــان تنفيــذ عمليــة تحــول ســهلة
وميسرة إلى وظائفهن الجديدة.
وكان ســوراجت هلــدر ،وهــو مهنــدس بتــرول
متخصــص فــي إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة
األعمــال الجنوبيــة ،المســؤول عــن وضــع اللمســات
«طبقــت
األخيــرة علــى خطــط التنميــة .وأوضــح هلــدرُ :
عليهــن جميــع الخطــط التطويريــة القائمــة لبرنامــج
التطويــر المهنــي ،ولكــن ُو ضعــت خطــط خاصــة
لتســهيل تنقلهــن إلجــراء الزيــارات إلــى معمــل فــرز
الغاز من الزيت والوظائف الميدانية».
وثبــت أن إجــراء التعديــات علــى تدريــب إدارة
هندســة اإلنتــاج فــي منطقة األعمــال الجنوبيــة مراعا ًة
للمهندســات يعــود بالنفــع علــى الجميــع ،وأســفر عنــه
تكويــن فريــق مــن المهندســات الميدانيــات يتمتعــن
بمهارات فريدة ويحققن نتائج مبهرة.

البراعة في هندسة اإلنتاج
ولتحقيــق عمليــة تحــول ناجحــةُ ،كلفــت المهندســات
للعمــل كمهندســات مســاندة مــع ذوي الخبــرة .وخــال
فتــرة وجيــزة ،امتــدت لثالثــة أشــهر بــدأن العمــل
بمفردهــن فــي جميــع وظائــف هندســة اإلنتــاج لمعمــل
فــرز الغــاز مــن الزيــت ،المرتبــط بأكثــر مــن  120بئ ـ ًرا
فــي الحقــول القديمــة ،وكذلــك التعامــل مــع التحديــات
العديدة التي تبعتها.
كانــت التحديــات مصــد ًرا مه ًمــا للتعلّــم ،فقــد واجهتهــن
مواقــف مختلفــة ال يتعــرض لهــا عديــد مــن مهندســي
اإلنتــاج لفتــرة طويلــة .وتعمــل المهندســات اآلن علــى
جميــع نشــاطات هندســة اإلنتــاج العاديــة مثــل التح ّقــق من
نتائــج عمليــة تســجيل خصائــص البئــر ،وإعــداد برامــج
التدخــل فــي اآلبــار متضمنــة أعمــال التدخّ ــل فــي األنابيب
الملفوفــة ومراجعــة ســامة اآلبــار وأدائهــا ،وتوفيــر حلــول
هندسية للصعوبات الميدانية.
وقــال رئيــس وحــدة هندســة اإلنتاج فــي المبــرز ،محمد
المالكــي« :اتضــح أنهــن قــادرات علــى القيــام بجميــع
مهمــات الهندســة اإلنتاجيــة المكتبيــة والميدانيــة .كمــا
أنهــن يمتلكــن إمكانــات كبيــرة ومســتويات عاليــة مــن
التفاني تنعكس على أدائهن».
وقــال رئيــس عــام إدارة هندســة اإلنتــاج فــي شــمال
الغــوار ،فهــد المشــل « :يُظهــر البحــث أن التنــوع
االجتماعــي يــؤدي إلــى تحســين اإلنتاجيــة ،فوجود النســاء
فــي قطــاع الزيــت والغــاز يوائــم الشــركة ورؤيــة المملكــة
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فاطمة الكيادي ،الثانية من اليسار« :من خالل العمل على مقربة من اآلبار ،وزيارة مواقعها ،والمعامل بدت األمور أكثر منطقية».

والء المختار تستعرض البيانات مع مقاول الحفر في موقع الحفر في أرامكو السعودية في منطقة األعمال الجنوبية ،وهي
جزءا من التحول التاريخي
مهندسة بترول منتدبة لسنة واحدة مع إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الجنوبية وتعد ً
لإلدارة التي بدأت بالترحيب بالنساء للقيام باألدوار الميدانية.

وأتاحــت التح ّد يــات فــي مجــال األعمــال فرصــة
لالرتقــاء بالفهــم وصقــل المهــارات مــن خــال إجــراء
دراســات فنيــة يُشــارك فــي بعضهــا فــرق مــن إدارات
متعـ ّددة ،والتــي ق ّدمــت بعــض الحلــول المبتكــرة والدائمــة
للمشــكالت القائمــة .ومــن خــال االســتفادة مــن
الســلوكيات األساســية األربعــة ،وقيــم الشــركة ،طــ ّورت
المهندســات الكفــاءات المطلوبــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة
ج ًدا.

الكفاءة امليدانية
تجمــع وظيفــة مهنــدس اإلنتــاج بيــن األعمــال المكتبيــة
والميدانيــة ،فيحتــاج المهندســون إلــى الذهــاب إلــى اآلبار
لمراقبــة األعمــال وتقديــم االستشــارات الالزمــة .وكان
لسياســة المملكــة ،التــي أتاحــت قيــادة الســيارة للنســاء،
دور فــي إتاحــة الفرصــة للمهندســات لتطويــر أنفســهن
ٌ
كمهندســات لإلنتــاج وزيــارة اآلبــار بشــكل مســتقل،
فقدرتهـ ّـن علــى زيــارة ومراقبــة الوظائــف فــي موقــع اآلبــار
مهمتهــن أســهل ،وتوفّــر
تمنحهــن ميــزة إضافيــة ويجعــل
ّ
لديهن موارد كثيرة.
حال ًيــا تمــارس المهندســات جميــع األنشــطة
الميدانيــة بمــا فــي ذلــك مراقبــة األعمــال المعقــدة في
المجــال الميدانــي واكتســاب المعلومــات عــن اآلبــار،
واالجتمــاع مــع نظرائهــن فــي المعامــل وتوفيــر الحلــول
الهندسية الدقيقة في الموقع.
وقالــت الكيــادي« :مــن خــال العمــل علــى مقربــة
مــن اآلبــار وزيــارة مواقعهــا ،والمعامــل بــدت األمــور
أكثــر منطقيــة ،فالســماع عــن األعمــال يختلــف عــن
مراقبتهــا فــي الواقــع» .وأضافــت أن مراقبــة هــذه
األعمــال التــي عملــن عليهــا على الــورق يُضفي شــعو ًرا

بالرضــا ،والشــعور بالتمكيــن عنــد اتخــاذ القــرارات
المتعلقة بها.

خارج نطاق هندسة اإلنتاج

ال تلتــزم إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال
الجنوبيــة بالتطــور الفنــي لمهندســيها فحســب ،بــل
تســعى كذلــك إلــى تطويــر وإعــداد قــادة المســتقبل،
فشــجعت المهندســات علــى المشــاركة فــي عديــد مــن
دورات القيــادة ،وكذلــك فــي مؤتمرات تطويــر القدرات
القيادية داخل وخارج المملكة.
كمــا حضــرن جوائــز التم ّيــز للمــرأة القياديــة والندوة
التــي ن ُّظمــت فــي مملكــة البحريــن ،ومثلــت ك ّل مــن
فاطمــة الكيــادي ،ووالء المختــار إدارة هندســة اإلنتــاج
فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة ،وتحدثتــا عــن تجربــة
أرامكــو الســعودية فــي تمكيــن عديــد مــن الشــخصيات
المهمــة .وقالــت المختــار« :لقــد حظيــت بتجربــة
رائعــة ،فبعــد قضــاء عــام هنــا ،أشــعر حال ًيــا أننــي
شــخص مختلــف أقــوى وأكثــر اســتقاللية ،وتمكينًــا،
وخبــرة ،ومعرفــة» .ووافقتهــا الكيــادي وقالــت« :وجــود
شــخص واحــد يؤمــن بــك أمــر ُمشــجع ،فتخيــل اآلن
توفّــر ك ّل هــذا التمكيــن الــذي أحتاجــه مــن مختلــف
المستويات في الدائرة ،إنني أشعر باالمتنان».
وت ّ
ُخطــط إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة األعمال
الجنوبيــة لالســتفادة مــن هــذه التجربــة اإليجابيــة
األولى ،وجلب مزيد من المهندسات إلى اإلدارة.
وقــال ســانجيف كومــار ،المتخصــص فــي هندســة
والمرشــد إلحــدى المهندســات« :نشــعر
البتــرول،
ُ
بالرضــا التــام مــن أداء المهنيــات الشــابات ونعتــزم
توظيــف مزيــد فــي المســتقبل .هــذه خطــوة عظيمــة
وإن بــدت بســيطة ،وســنحقق كثيــ ًرا خــال عمليــة
التحول للشركة والمملكة».
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 46طال ًبا يخوضون املغامرة واالستكشاف لدراسة علوم األرض وهندسة البترول

تجربة تعليمية متكاملة لطالب من جامعة
امللك فهد شملت جبال ُعمان وبولندا
القافلة األسبوعية
الظهــران  -قبــل أن يبــزغ نــور الصبــاح علــى جبــال
الحجــر الغربــي فــي الشــمال مــن ســلطنة عمــان ،تبــدو
السلســلة الجبليــة التــي تمتــد بيــن ُعمــان ودولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة شــديدة الغمــوض ،وتســتدعي الباحثيــن
صباحــا،
عــن المغامــرة .وفــي تمــام الســاعة الخامســة
ً
بخطــى واثقــة لخــوض
يخــرج  46طال ًبــا مــن خيامهــم
ً
المغامــرة ،حيــث تتضمــن أنشــطة اليــوم الســير لثمانــي
ساعات في وادي مخنق الثعبان الوعر الملتوي.
يُعــد طالب المخيــم حقائبهم الميدانيــة ،ويصطفون في
طابــور اإلفطــار لتنــاول بعــض مــن البيــض والفاصوليــاء
الســاخنة ،ثــم يقومــون بإعــداد وجبــة الغــداء وبعــض
الوجبــات الخفيفــة ليتقــ ّووا بهــا خــال يومهــم الطويــل.
حيــث ســيكون وادي الثعبــان تحد ًيــا جســد ًيا ونفسـ ًيا لهــم،
وعليهم أن يتزودوا بالطعام والماء قبل رحلتهم الشاقة.

املخيم الصيفي

يتعين على الطالب ،بعد إتمام عامهم األول ،أن يجتازوا مقرر
جزءا من المنهج الدراسي
المخيم الصيفي ،الذي ُيعد ً
المتكامل لكلية هندسة البترول وعلوم األرض في جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن.

كجــزء مــن المنهــج الدراســي المتكامــل لكليــة هندســة
البتــرول وعلــوم األرض فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول
والمعــادن ،يتع ّيــن علــى الطــاب بعــد إتمــام ســنتهم األولــى
أن يجتــازوا مقــرر المخيم الصيفــي ( .)CPG 199وكتحضير
لهــذا المقــرر ،علــى الطلبــة اجتيــاز ثالثــة مقــررات أســاس:
وهــي مقــرر علــوم األرض التمهيــدي ،ومقدمــة فــي هندســة
وصناعــة البتــرول ،وفيزيــاء األرض التمهيديــة .وقــد ُطبــق
هــذا المقــرر ألول مــرة فــي عــام 2018م ،حيــث أتــم الطالب
دورة صيفيــة لمــدة ثمانيــة أســابيع (فــي الفتــرة مــن 24
يونيــو إلــى  15أغســطس) في كل من ســلطنة ُعمــان وبولندا
والمملكة العربية السعودية.
جــاءت فكــرة مقــرر المخيــم الصيفــي ( )CPG 199أثنــاء
المناقشــات التــي دارت حــول تطويــر المناهــج الدراســية
لكليــة هندســة البتــرول وعلــوم األرض الجديــدة ،التــي
تأسســت عــام 2015م ،وســجلت أول دفعــة لهــا فــي خريــف
2017م .وقــد أُسســت الكليــة علــى أســاس توفيــر تجربــة
تعليميــة متكاملــة لطــاب تخصصــات علــوم األرض،
وفيزياء األرض ،والهندسة البترولية.
ونظـ ًرا ألن المتخصصيــن فــي صناعــة تقنيــات البترول
يعملــون فــي فــرق متعددة التخصصــات ،فإن كلية هندســة

روح الفريق تخيم على الطالب في ختام الدورة التدريبية في بولندا.

البتــرول وعلــوم األرض تســعى إلــى تحقيــق التكامــل فــي
جميــع مناهجهــا الجامعيــة مــن خــال إعطــاء الطالب في
ســنتهم األولــى مقــررات مشــتركة فــي التخصصــات
الثالثــة ،وتنظيــم مخيــم صيفــي مشــترك لمــدة ثمانيــة
أســابيع بعــد إتمــام الطــاب لمتطلبــات الســنة األولــى،
باإلضافــة إلــى مقــرر تسلســلي لطــاب الســنة األخيــرة
يعمــل عليــه طــاب مــن تخصــص علــم األرض ،وفيزيــاء
األرض ،والهندســة البتروليــة ،مشــكلين بذلــك فر ًقــا
يعملــون فيهــا علــى حــل مشــكالت حقيقيــة عالميــة تواجــه
العاملين في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه.
وفــي تعليقــه علــى التعــاون بيــن أرامكــو الســعودية
وجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ،قــال النائــب
األعلــى للرئيــس للتنقيــب واإلنتــاج ،األســتاذ محمــد يحيــى
القحطانــي« :تربــط أرامكــو الســعودية شــراكة متينــة
ووطيــدة بجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ،وتدعــم
الشــركة التطــور األكاديمــي لطــاب الجامعــة ،حيــث إن
معظــم طالبهــا هــم مهندســو الشــركة فــي المســتقبل .كمــا

أن اكتســاب المهــارات المهمــة في هذا المجــال في مرحلة
مبكرة يجعل مسيرة الطالب المهنية أكثر صالبة».

العمانية
تجربة الجبال ُ
وتختلــف أهــداف هذا البرنامــج باختــاف الموقع .ففي
أول أســبوعين ونصــف األســبوع من البرنامــج التي قضاها
الطــاب فــي جبــال ســلطنة عمــان ،بــدأت هــذه الوحــدة
التدريبيــة كتجربــة ممتعــة .لكنها تعـ ّدت األهداف األســاس
للتعليــم فــي موضوعــات العلــوم والهندســة ،حيــث تمكنــت
الرحلــة مــن تحقيــق أهــداف إضافيــة ،تم ّثلــت فــي تنميــة
مهــارات االســتقاللية والقيــادة لــدى الطــاب ،وتعزيــز
التآلــف مــع عالــم الطبيعــة ،مــع تعلــم علــوم األرض عمل ًيــا
وميدان ًيــا وكيفية تطبيقه على هندســة المكامن ،والتعريف
بأهميــة إجــراءات الســامة فــي المناطــق الخلويــة ،مــع
التأكيد على أهمية العمل الجماعي.
وخــال المــدة التــي قضاهــا الطــاب في جبال ســلطنة
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ومقدمة في هندسة وصناعة البترول ،وفيزياء األرض التمهيدي.
على الطالب اجتياز ثالثة مقررات رئيسة ،وهي :مقرر علم األرض التمهيدي،
ّ

ُعمــان ،كان هنــاك معســكران ميدانيــان ،أحدهمــا فــي
جبــال الحجــر الغربــي ،واآلخــر فــي جبــال الحجــر
الشــرقي ،ويم ّثــل هــذان المعســكران نقطــة االنطــاق
للراغبيــن فــي المشــي ،وتســلق الجبــال ،والنــزول للــوادي
واستكشــافه ،حيــث نُصبــت الخيــام فــي مناطــق مرتفعــة
أيضا عند
لتالفــي حــرارة الصيــف .كمــا خ ّيــم المشــاركون ً
شــاطئ رأس الحــد ليـ ًـا عنــد تقاطــع خليــج ُعمــان وبحــر
العــرب .وقــد قـ ّدم خمســة مــن أعضــاء هيئــة التدريس في
كليــة هندســة البتــرول وعلــوم األرض ،من قســمي هندســة
البتــرول ،وعلــوم األرض ،التوجيــه والتعليــم للطــاب فيمــا
يخــص الطبقــات الكربونيــة المدهشــة مــن العصــر
الطباشــيري وعصــر البالوجيــن التــي تُشــكل أســاس جبال
الحجــر .كمــا دارت مناقشــات جيولوجيــة حــول فهــم
وتص ّور خصائص وتح ّديات المكامن.

التنقيب في جبال الكاربات
الوحــدة التدريبيــة الثانيــة مــن المخيــم الصيفــي كانــت
فــي مدينــة كراكــو التاريخية في بولنــدا شــرق أوروبا .حيث
اهتمــت الوحــدة بجمــع البيانــات الميدانيــة الجيوفيزيائيــة
وتحليلهــا ،وإجــراء تحقيــق ميدانــي فــي الجيولوجيــا
البتروليــة لجبــال الكاربــات الشــمالية الغربية ،واستكشــاف
منشأ صناعة البترول في أوروبا.
وشــارك فــي هــذه الوحــدة التدريبيــة ســبعة مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس فــي كليــة هندســة البتــرول وعلــوم األرض،
مــع مدرســين مــن جامعــة «أي جــي اتــش» للعلــوم والتقنيــة
فــي كراكــو .وإلــى جانــب األنشــطة الجيوفيزيائيــة التــي
أجريــت فــي الحــرم الجامعــي لجامعــة «أي جي اتــش» وفي
المناطــق القريبــة منــه ،أُقيمــت كذلــك رحــات ميدانيــة
لرؤيــة النتــوءات الجيولوجيــة القديمــة لجبــال الكاربــات،
والحقــول النفطيــة التشــغيلية ،باإلضافــة إلى زيــارة متحف
متخصص بمنشأ صناعة البترول في أوروبا.

مهمات الطالب أثناء تواجدهم
في جامعة «أي جي إتش» في
كل من امليدان واملختبر.

أجــرى الطــاب عديــ ًدا مــن الممارســات والتجــارب
با ســتخد ا م ا لمخطــط ا لســيز مي  ،و ا أل ســا ليب

الكهرومغناطيســية ،وتســجيل خصائــص تكوينــات اآلبــار،
وأســاليب الجاذبيــة ،ورادار الستكشــاف باطــن األرض،
والقياســات الصوتيــة ،والبتروفيزيــاء .وشــارك الطالب في
ك ّل خطــوة مــن خطــوات جمــع البيانــات وتحليلهــا تحــت
إشــراف وتوجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة هندســة
البتــرول وعلــوم األرض وجامعــة «أي جــي إتــش» .وكانــت
إحــدى المهمــات البــارزة ضــرب األرض بمطــارق ثقيلــة
بح ًثــا عن مصــادر الطاقة الســيزمية ،ولتحديــد موقع كهف
مخفي باستخدام رادار استكشاف باطن األرض.
كمــا شــملت الرحــات الجيولوجيــة محاولــة التعمــق فــي
التاريــخ الهيكلــي والتركيــب الطباقــي مــن العصــر
الطباشــيري لــكل مــن جبــال الكاربــات الشــرقية والغربيــة
داخل ًيــا وخارج ًيــا باســتخدام المكونــات الصخريــة
الميوســينية التــي تغيــر تشــكيلها أثنــاء االلتحــام التكتونــي
الميوســيني لطبــق أبوليــان (صفيحــة أدرياتيــك) مــع
صفيحــة أوراســيا .واألحــواض الرســوبية الالهوائيــة التــي
كونــت المــواد الهيدروكربونيــة المتوفــرة فــي مكمــن
تشيزكوفيتشــي ،وهــو تكويــن صخــري مــن الحجــر الرملــي
السميك يحصره من األعلى تكوين صخري حمري.
وتنتشــر حقــول النفــط فــي المنطقــة ،كمــا أن األعمــال
التشــغيلية قائمــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر.
وتشــير الســجالت التاريخيــة إلــى أن اســتخدام المــواد
الهيدروكربونيــة الناتجــة مــن التســربات الســطحية فــي
المنطقة يعود إلى أوائل القرن السادس عشر.
وكان أحــد أبــرز المعالــم التــي زارهــا الطــاب فــي
منطقــة الكاربــات متحــف بوبكــرا لحقــول النفــط .حيــث
يفخــر البولنديــون بامتالكهــم أول بئــر محفــورة ميكانيك ًيــا
عــام 1854م ،أي قبــل خمســة أعــوام مــن حفــر بئــر العقيــد
إدويــن دريــك فــي تيتوســفيل ،فــي بنســلفانيا األمريكيــة،
ممــا يعنــي أن بوبكــرا تمثــل المهــد الحقيقــي لصناعــة
النفــط الحديثــة .ويعــرض المتحــف التقنيــات التــي
اســتخدمت فــي حقــول النفــط فــي المراحــل المبكــرة،
وصـ ً
ـول إلــى الصناعــة الحديثــة بمــا فيهــا أجهــزة الحفــر،
واألعمال السطحية المختلفة.
أيضــا متحــف «بــي تــي تــي كــي»
كمــا زارت المجموعــة ً
(الجمعيــة البولنديــة للســياحة) فــي مدينــة غورليــس ،الذي
ســلّط الضــوء علــى مســيرة الصيدلــي إغناســي
لوكاســيفيتش ،أول مــن اســتخرج الكيروســين مــن النفــط،
ومخترع مصباح الكيروسين.

طالب المخيم الصيفي يتجولون في جبال الحجر الغربي ،في سلطنة عمان ،وهو أحد المعسكرين الميدانيين ،باإلضافة إلى
الحجر الشرقي ،اللذين يمثالن نقطة االنطالق للراغبين في المشي ،وتسلق الجبال ،والنزول للوادي واستكشافه ،حيث نصبت
الخيام في مناطق مرتفعة لتالفي حرارة الشمس.

العودة إلى الظهران
بعــد إتمــام أســبوعين فــي بولندا ،عــادت المجموعــة إلى
جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي الظهــران لبــدء
الفصــل المخصــص للمملكــة العربيــة الســعودية مــن
البرنامــج الصيفــي ،والــذي تضمــن رحــات اســتغرقت
نصــف يــوم أو يــوم كامــل إلــى مرافــق حقــول أرامكــو
السعودية ومراكز التشغيل في الشركة.
وخــال أســبوعين ،قــام الطــاب بجولــة فــي مركــز
األبحــاث المتق ّد مــة فــي إكســبك ،ومركــز التوجيــه
الجيولوجــي ألعمــال الحفــر ومركــز الحلــول ،والمخــزن
الرئيــس فــي الظهــران ،ومجمع المصانع فــي بقيق ،ومعمل
الغــاز فــي الجعيمــة ،ومحطــة معالجــة الميــاه فــي القريــة،
ومصفاة رأس تنورة.
ً
وأثنــاء زيارتهــم التــي اســتمرت يو ًمــا كامــا لموقــع جمــع
البيانــات الســيزمية فــي المنطقــة الشــرقيةّ ،
اطلــع الطالب
علــى أحــدث تقنيــات التصويــر الجوفيــة التي تُســتخدم في

مجــال التنقيــب .وحظــي الطــاب بزيــارة أخــرى بتجربــة
عمليــة مــع أعمــال الحفر في مركــز التدريــب التابع للمعهد
التقنــي الســعودي لخدمــات البتــرول فــي الدمــام .كمــا
أيضــا علــى زيــارات إلــى ســاحة أدوات
اشــتمل البرنامــج ً
الحفــر والقيــاس لشــركة شــلمبرجير فــي الظهــران ،ومقــر
شــركة هاليبرتــون الواقعــة بالقــرب مــن طريــق الظهــران
الجبيــل ،حيــث عرضــت الشــركتان أدوات وتقنيــاتتسجيل خصائص اآلبار وصيانتها.
واختُتــم المخيــم الصيفــي بزيــارة لمركــز الملــك
عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي (إثــراء) فــي الظهــران ،حيــث
قــام شــبان وشــابات ســعوديون بمرافقــة المجموعــة برحلــة
عبر التاريخ والثقافة ،ومسيرة صناعة النفط.
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برنامج التح ُّول في الوظائف القيادية بدائرة أعمال األمن
الصناعيٌ ..
مثال مشرق للتعاون
الوحــدات المســتقبليين مؤســس علــى النزاهة والشــفافية،
وح ـ ّول تحديــات التقاعــد فــي المســتقبل إلــى فــرص مــن
خــال تحديــد وتطويــر رؤســاء الوحــدات المســتقبليين.
ونتــج عــن ذلــك إنشــاء برنامــج التحــول فــي الوظائــف
القيادية بدائرة السالمة واألمن الصناعي.
صمــم هــذا البرنامــج لتحديــد الموظفيــن ذوي
كمــا ُ
األداء العالــي ،الذيــن يمتلكــون القــدرات والكفــاءات
المطلوبــة ليتولــوا مثــل هــذه المناصــب الكبيــرة فــي
الدائــرة .ويتكــون البرنامــج مــن عــدة أركان ،تتضمــن:
التقييمــات الســلوكية القائمــة علــى أســاس علمــي للبيانات
الموضوعيــة ،والتطويــر الذاتــي والمهمــات التطويريــة،
باإلضافــة إلــى منهــج لــدورات التطويــر القيــادي ،ومهمــات
عمــل قصيــرة لمــدة ســتة أســابيع مــع دوائــر الشــرطة فــي
الخارج لمعرفة أحدث منهجيات الحماية.

العمل ي ًدا بيد
مشغل مركز الطوارئ ( )911يراقب جميع دوريات مركبات األمن في نظام االستجابة للحاالت الطارئة في الشركة على مدار
الساعة .ويتيح هذا النظام للمشغلين تحديد جميع دوريات األمن على الخريطة ،وإرسال الدورية المناسبة على مقربة من
مواقع الحوادث لضمان االستجابة السريعة واالستخدام الفعال للموارد.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -دائــرة أعمــال األمــن الصناعــي هــي إحــدى
أكبــر الدوائــر فــي أرامكــو الســعودية ،وهــي الدائــرة
المســؤولة عــن حمايــة موظفــي الشــركة وأصولهــا ،ممــا
يســتلزم وجودهــا فــي كل منشــأة تابعــة ألرامكــو الســعودية
على مستوى المملكة.
وقبــل ثالثــة أعــوامُ ،كلفــت الدائــرة بإجــراء دراســة
ديموغرافيــة لــإدارات التــي تتبعهــا مع مجموعــة تحليالت
لأليــدي العاملــة فــي إدارة االستشــارات التنظيميــة.
وكشــفت الدراســة عــن وجــود عــدد كبيــر مــن حــاالت
التقاعــد الوشــيكة فــي المســتقبل لمــن يحتــل منصــب
رئيــس وحــدة ،وهــو مــا مــن شــأنه التأثيــر علــى مهمــات
األمن في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.
ويــؤدي رئيــس الوحــدة فــي دائــرة أعمــال األمــن
الصناعــي دو ًرا مه ًمــا فــي الدائــرة ،لمــا قــد يحملــه منصبه
مــن مســؤوليات إشــرافية علــى وحــدات قــد تكــون بحجــم
بعــض األقســام داخــل الشــركة .وال تقتصــر مهمات رؤســاء
الوحــدات علــى ضمــان الســامة واألمــن فــي الشــركة
فحســب ،بــل تشــمل تنفيــذ برامــج الشــركة ومبــادرات
اإلدارة ،باإلضافــة إلــى تحفيــز مشــاركة الموظفيــن
وتطويرهم.
وقــد شــرعت اإلدارة فــي إنشــاء برنامــج لمشــرفي

لــم تكــن جهــود دائــرة أعمــال األمــن الصناعــي التعاونيــة
األوليــة مــع إدارة االستشــارات التنظيمية إلجراء الدراســة
الديموغرافيــة إال بدايــة التعــاون مــع اآلخريــن لتحقيــق
نتائــج جديــدة ،ففــي عــام 2016م ،تعاونــت دائــرة أعمــال
األمــن الصناعــي مــع إدارة التوظيــف الداخلــي للبــدء فــي
إجــراء اختبــارات القــدرات المعرفيــة والتقييمــات
الشــخصية للحصــول علــى بيانــات موضوعيــة عــن
الموظفيــن ،باإلضافــة إلــى تزويــد المشــاركين بتقاريــر
التطويــر الشــخصية لتعزيــز حياتهــم المهنيــة .وقــد تــم
اختبار  306من الموظفين في الدائرة في هذا اإلطار.
ومــع انتشــار خبــر نجــاح البرنامــج فــي الشــركة ،أدركــت
وحــدة تقييــم وتدريــب الموهوبيــن فــي إدارة تطويــر
الكفــاءات اإلداريــة والمهنيــة أهميــة العمــل الــذي تقــوم بــه
اإلدارة .وكانــت مهتمــة بشــكل خــاص بالتقييــم القائــم علــى
أســاس علمــي مــن البرنامــج ،حيــث كانــت الوحــدة تعمــل
على مشروع مماثل في الوقت نفسه.
وفــي مثــال بــارز علــى التعــاون وكســر الحواجــز ،مــع
المحافظــة علــى الســرية لهويــة المشــاركين فيــه ،شــاركت
دائــرة أعمــال األمــن الصناعــي بيانــات نتائــج اختبــارات
موظفيهــا البالــغ عددهم  306مــع مركز تقييــم الموهوبين،
حيــث ســتقوم وحــدة تقييــم وتدريــب الموهوبيــن فــي وقــت
الحــق بإجــراء نفــس التقييمــات قبــل تعميمها على مســتوى
الشركة ،وهي اآلن جزء من مجموعة خدماتها.
فــي مثــال آخــر للتعــاون ،عملــت دائــرة أعمــال األمــن
منهــج
الصناعــي مــع مركــز التطويــر القيــادي لتحديــد
ٍ
دراســي للــدورات مــن شــأنه أن يؤســس خريجــي برنامــج
ٍ
بشــكل جيــد فــي مجــال أدوات القيــادة
التحــول
ليســتخدمونها طــوال مســيرتهم المهنيــة .وقبــل البرنامــج،

تركيب نظام حديث في البوابات الخارجية للظهران المسماة  I-carوالتي تعرض لرجال األمن
تفاصيل السيارة ومالكها على شاشة في المسار ،وإذا ظهرت عالمة تحذيرية بحق السيارة في
النظام ،فسوف يومض الضوء األحمر لتنبيه موظفي األمن أنه قد يكون هناك مشكلة أو خطر
على السالمة.

كانــت فــرص التدريــب القيــادي للموظفيــن فــي المجــال
الصناعــي ضئيلــة وتتكــون فــي الغالــب مــن فــرص التدريب
أثناء العمل فقط.
أمــا أحــد ركائــز برامــج التطويــر القيــادي فــي هــذا
البرنامــج ،فهــو البرنامــج القيــادي لرؤســاء الوحــدات
الصناعيــة .ويمتــد البرنامــج المكثــف لمــدة ثالثــة أشــهر،
صمــم لمســاعدة انتقــال الموظــف المشــارك ليصبح
حيــث ُ
رئيــس وحــدة ،مــن خــال تطويــر الــذات وتطويــر اآلخريــن
وإحداث تأثير في إداراتهم.

مواجهة أكبر تح ّد

تخرجــت ،مؤخــ ًرا ،المجموعــة األولــى مــن موظفــي
دائــرة أعمــال األمــن الصناعــي الذين وقــع عليهــم االختيار
لاللتحــاق بالبرنامــج ،وألقــى المديــر التنفيــذي للســامة
واألمــن الصناعــي ،األســتاذ عالــي الزهرانــي ،كلمــة
تشــجيعية للخريجيــن وأكــد مــدى أهميــة دورهــم فــي
اإلدارة.
ّ
وقــال الزهرانــي« :تمثــل إدارة األفــراد وتوجيههــم
التحــدي األكبــر ،غيــر أن ذلــك يمكــن أن يعــود عليــك
بأجــزل العطــاء فــي حياتــك المهنيــة .ويتذكــر معظمكــم
مشــاعره أثنــاء تلقيــه تقييــم األداء مــن رؤســائه ،أو فــي
بعــض الحــاالت ،عــدم تلقــي الكثيــر منهــا علــى اإلطــاق.
وترغــب دائــرة أعمــال األمــن الصناعــي فــي تغييــر ذلــك
مــن خــال برنامــج التحــول» .ويضيــف« :تمنحــك مثــل هذه
الــدورات الرائعــة أدوات مختلفــة لتوجيــه موظفيــك
وتشــجيعهم وإجــراء محادثــات صعبــة معهــم عنــد
الضــرورة ،وآمــل أن تلتحقــوا بهــذه الــدورة وأن تنقلــوا مــا
تعلمتموه إلى مكان عملكم».
كمــا خاطــب مديــر إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي
منطقــة األعمــال الجنوبيــة ،األســتاذ خالــد البوعلــي،
الخريجيــن حيــث أخبرهــم بأهميــة دورهــم كرؤســاء
وحــدات فــي الخطــوط األماميــة ،وقــال« :كمشــرف ،أنــت
الشــخص الــذي تعتمــد عليــه اإلدارة إلشــراك موظفيــك
أيضــا مــن يضمن
ولتحفيزهــم واختبارهــم ودعمهــم ،وأنــت ً
تنفيــذ إســتراتيجيات الشــركة واإلدارة فعل ًيــا .كمــا ســتنقل
لــإدارة حقيقــة مــا يحــدث علــى أرض الواقــع ،كمــا أن
مالحظاتــك مهمــة لتحســين األعمــال وتطويــر موظفينــا.
وال أبالــغ فــي قولــي بــأن دورك هــو أحــد أكثــر األدوار
أهمية في إدارة أعمال األمن الصناعي ككل».

شهادة للقيادات التي
تتعلم بال توقف

حضــر مديــرو إدارات أعمــال األمــن الصناعــي ورؤســاء
األقســام لتخريــج رؤســاء الوحــدات الصناعية حتــى يتمكن
المشــاركون فــي الــدورة التدريبيــة مــن نقــل مــا تعلمــوه
خالل الدورة التي استغرقت ثالثة أشهر.
وقــال خالــد القحطانــي« :خــال األشــهر الثالثــة مــن
هــذا البرنامــج ،كان لــدي ثــاث جلســات تدريبيــة وج ًهــا
لوجــه ،والتقيــت مــع موظفــي وحدتــي لتطبيــق المهــارات
تمــر
التــي ق ّدمتهــا لــي الــدورة .إن أرامكــو الســعودية
ُّ
ٍ
بتحــول كبيــر ،وقــد وفــرت هــذه الــدورة كل مــا يلزمنــي
ً
مستقبل لمساعدة الشركة على تحقيق هذه األهداف».
ً
تحول فــي ســلوك الموظفين
وقــد الحــظ رؤســاء أقســام
الذيــن حضــروا الــدورة التدريبيــة .وقــال رئيــس قســم
أعمــال األمــن فــي منطقــة الصناعــات الخفيفــة فــي
الظهــران ،عمــار المبيــض ،إنــه الحــظ أن الحضــور بــدوا
حريصيــن على المشــاركة وإجراء محادثــات مع موظفيهم،
ويبــدو عليهــم تحليهــم بمســؤولية أكبــر ،وقد أظهــروا كفاءة
عاليــة بالتواصــل مــن خــال إرســال رســائل (محــددة،
وقابلــة للقيــاس ،وقابلــة للتحقيــق ،وذات صلــة ،وفي الوقت
المناســب) وكانــوا أكثــر تنظي ًمــا وخاصــة عنــد التعامــل مــع
الموظفين».
ً
مثــال رائ ًعــا علــى الســلوكيات
ويُعــد برنامــج التحــول
األساســية األربعــة ،مــن خــال التعــاون مــع اإلدارات
المختلفــة داخــل الشــركة وزيــادة التواصــل بيــن الموظفيــن
واألفــراد والمســاعدة فــي تطويرهــا ،ممــا يمنــح رؤســاء
الوحــدات األدوات الالزمــة للنجــاح وجعــل أرامكــو
السعودية أكثر أمنًا وسالمة.
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منتدى سالمة مقاولي
إدارات خطوط األنابيب في
منطقة األعمال الشمالية
سعد الدوسري
الظهـران ّ -
نظمـت إدارة خطـوط األنابيـب فـي منطقـة
األعمال الشـمالية ،منتدى سلامة مقاولي إدارات خطوط
األنابيـب ،الـذي ُع ِقـد ،مؤخـ ًرا ،فـي مركـز المؤتمـرات فـي
الظهـران .ويهـدف المنتـدى إلـى تعزيـز التواصـل والتعـاون
مـع المقاوليـن مـن أجـل العمل في بيئـة تسـتوفي متطلبات
السلامة فـي أرامكـو السـعودية .والجدير بالذكـر أن مدير
إدارة خطـوط األنابيـب فـي منطقـة األعمـال الشـمالية،
األسـتاذ فيصـل النعيمـي ،قـد أكـد أهميـة سلامة موظفـي
أرامكـو السـعودية ،باإلضافـة إلـى سلامة المقاوليـن وكل
العاملين معها.
وقـد حضـر المنتـدى ك ٌل مـن المديـر العـام لخطـوط

األنابيـب ،األسـتاذ محمـد الهطالنـي ،ومديـري إدارات
خطـوط األنابيـب ،وممثلـي إدارات أخـرى كإدارة منـع
الخسـائر ،وإدارة عقـد المقـاوالت ،وإدارة المشـاريع
والخدمـات التقنيـة ،باإلضافـة إلـى فريـق إدارة المشـاريع
فـي أرامكـو السـعودية .وفـي كلمتـه التـي ألقاهـا ،تطـرق
محمد الهطالني إلى ضرورة تواصل المقاولين مع إدارات
خطـوط األنابيب لتحقيـق الرؤية واألهداف المشـتركة بما
يتماشـى مـع قيـم أرامكـو السـعودية .وقـد دارت ُمناقشـات
ُمثمـرة حـول التحديـات الرئيسـة التـي يواجههـا ممثلـو
المقاوليـن أثنـاء العمـل مثل ضـرورة اإلبالغ عـن اإلصابات
الطفيفـة ومخالفـات نظـام تصريـح العمـل .كمـا أتيحـت
الفرصـة لمديـري إدارات خطـوط األنابيـب بتكريـم
المقاولين المتم ّيزين بأداء السالمة.

تميزها في معايير السالمة.
كرم شركة ناصر وعوض اليامي للمقاوالت لقاء ّ
فيصل النعيمي ُي ّ

مشاركة إدارة أعمال
األمن الصناعي في بطولة
«سبارتان» الدولية
محمد السليم
المنامـــة  -حقـــق فريـــق إدارة أعمـــال األمـــن
الصناعـــي فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة المركـــز
الحــادي عشــر مــن بيــن أكثــر مــن مائــة فريــق مشــارك
ف ــي بطول ــة س ــباق «س ــبارتان» الدولي ــة ،الت ــي أقيم ــت،
مؤخـــ ًرا ،فـــي دولـــة البحريـــن ،وقـــد م ّثـــل الفريـــق
منس ــوبو قس ــم أعم ــال األم ــن الصناع ــي ف ــي منطق ــة
كل م ــن :عبدالرحم ــن
األعم ــال الجنوبي ــة ف ــي بقي ــقٌّ ،
النعي ــم ،ومحم ــد العلي ــان ،ومهن ــد الغام ــدي ،وش ــاهين
بَ َدوي ،وصالح الدوسري.
كمـــا حقّـــق موظـــف أكاديميـــة أعمـــال األمـــن
الصناعـــي ،أحمـــد المصعبـــي المركـــز (الثالـــث) مـــن
ضم ــن  36مش ــار ًكا ف ــي مس ــتوى الفئ ــة العمري ــة م ــن

 35-30ســـنة ،والمركـــز الخامـــس مـــن ضمـــن 184
ممـــا جعلـــه
مشـــار ًكا فـــي جميـــع الفئـــات العمريـــةّ ،
يتأه ــل للمش ــاركة ف ــي البطول ــة المقبل ــة عل ــى مس ــتوى
الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا التـــي ســـتُقام ،بـــإذن اهلل
تعالى ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتأت ــي ه ــذه المش ــاركة م ــن ضم ــن مب ــادرات إدارة
أعمـــال األمـــن الصناعـــي فـــي منطقـــة األعمـــال
الجنوبيـــة لتحفيـــز وتشـــجيع منســـوبيها فـــي برامـــج
الرياضـــة واللياقـــة البدنيـــة .ويُعـــد ســـباق «بطولـــة
ســبارتان» تجربــة ممتعــة ومشــوقة لمحبــي المغامــرات،
فالمشــارك فــي هــذا الســباق يواجــه  20تحد ًيــا بدن ًيــا
ُعـــد
ضمـــن ســـباق يمتـــد لخمســـة كيلـــو متـــرات .وت ّ
بطول ــة س ــبارتان الس ــباق األش ــهر عالم ًي ــا ف ــي تح ــدي
العقبات.

حملة توعوية للطالب في النعيرية
إلدارة اإلنتاج على اليابسة بالسفانية
عبداهلل النومسي
تناقيــب ّ -
نظمــت إدارة اإلنتــاج علــى اليابســة فــي
الســفانية ،بالتعــاون مــع إدارة الشــؤون الحكوميــة ،وإدارة
منــع الخســائر ،وادارة الوقايــة مــن الحريــق ،وإدارة أعمــال
األمــن الصناعــي ،ورشــة عمــل طــاب المــدارس فــي
النعيريــة للتوعيــة بأصــول الســامة المروريــة ،ومكافحــة
الحريق ضمن برنامج المسؤولية االجتماعية لإلدارة.
وقــد شــارك فــي ورشــة العمــل مــا يقــرب مــن 250
مدرســا .وقــد ركــزت الحملــة التوعويــة علــى
طال ًبــا ،و 20
ً
أخالقيــات الســائقين فــي قيــادة الســيارات ،وإحصــاءات

حــوادث الســيارات ،والقيــادة الوقائيــة ،وموضوعــات
أخــرى ذات عالقــة ببرنامــج الســامة مــن الحرائــق فــي
المدارس والمنازل.
وخــال العــروض التوعويــة ،تم طــرح األســئلة التفاعلية
علــى الطــاب الذيــن قدمــوا إجابــات مختلفــة ،ثــم تــم
توزيع جوائز على الفائزين.
وفــي الختــام ،شــكر المهنــدس نــادر الســعد مــن إدارة
اإلنتــاج علــى اليابســة فــي الســفانية ،جميــع المشــاركين
مــن الطــاب والمدرســين ،كمــا تــم توزيــع الكتيبــات
والمطبوعــات الخاصــة بالســامة المروريــة والهدايــا على
الطالب.

ً
حامل َعل َْم المملكة ،بعد حصوله على المركز الثالث للفئة العمرية 30
يمين الصورة ،يعتلي محمد المصعبي منصة التتويج
 35 -أثناء مشاركته في بطولة سبارتان الدولية.

 ٧فبراير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية
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صحتك

نصائح صحية لعام 2019م

كوادر طبية
الهضـــم ،ويمكـــن أن تســـاعد فـــي خفـــض نســـبة
الكوليسترول ،وتنظيم مستويات السكر في الدم.

قضاء بعض الوقت مع نفسك

ليال الخطيب
ـت فيه ــا بقرارات ــي للس ــنة
ال أتذك ــر آخ ــر م ــرة التزم ـ ُ
أحـــدد أهدافًـــا غيـــر قابلـــة
الجديـــدة .فـــي كل عـــام،
ّ
للتحقيــق ممــا يدفعنــي إلــى التخلــي عنهــا جمي ًعــا حــال
فشل أحدها فقط.
نجـــرب شـــي ًئا جديـــ ًدا .دعونـــا
دعونـــا
هـــذا العـــام،
ّ
نضــع أهدا ًفــا واقعيــة قابلــة للتحقيــق ،يمكــن أن تفيدنــا
وتفيـــد مـــن حولنـــا؛ أهـــداف يمكـــن أن تثـــري حياتنـــا
لتحمـــل التحديـــات ولنكـــون بأفضـــل حـــال .دعونـــا
ّ
نجعـــل عـــام 2019م عـــام الصحـــة والرخـــاء والتقديـــر
واإلنج ــاز .وفيم ــا يل ــي مجموع ــة م ــن النصائ ــح الت ــي
ستســـاعدك فـــي وضـــع أســـاس لعـــام ســـعيد مفعـــم
بالصحة.

املوازنة هي األساس
هـــل الموازنـــة بيـــن العمـــل والحيـــاة ..موجـــودة
بالفعـــل؟ إن وجـــود حاجـــز واضـــح بيـــن وظيفتـــك
وحياتـــك الشـــخصية هـــو مفتـــاح الحيـــاة الســـعيدة
والصحيـــة ،وهـــذا يمكـــن أن يجعلـــك موظفًـــا أكثـــر
وشـــخصا يلتـــف النـــاس حولـــه
إنتاجيـــة فـــي العمـــل،
ً
خارج العمل.
أثنـــاء وجـــودك خـــارج العمـــل ،مـــا لـــم يكـــن لديـــك
حـــاالت طـــوارئ متعلقـــة بالعمـــل ،يجـــب أن يكـــون
تركيــزك علــى حياتــك واألشــخاص الموجوديــن حولــك.
اتـــرك مكتبـــك فـــي ســـاعة معقولـــة ،وامنـــح نفســـك
الوق ــت للراح ــة بع ــد ي ــوم طوي ــل م ــن العن ــاء ،واجتم ــع
مع أفراد أسرتك وأصدقائك.

ق ّلل من وقت الشاشة!
ي ــكاد ال يخل ــو يومن ــا م ــن التحدي ــق ف ــي شاش ــة م ــا،
فنحـــن محاطـــون بالشاشـــات مـــن كل جانـــب ،ســـواء
أكانـــت شاشـــات الكمبيوتـــر أم التلفـــاز أم الهاتـــف
النقـــال .لقـــد ســـيطر علينـــا العالـــم الرقمـــي تما ًمـــا،
ولكـــن يمكنـــك التحكـــم فـــي ذلـــك .إن التحديـــق فـــي
الشاش ــة لس ــاعات طويل ــة ق ــد يك ــون ل ــه آث ــار س ــلبية

علـــى عينيـــك وعلـــى صحتـــك الجســـدية والنفســـية.
احــرص علــى تقليــل وقــت مشــاهدة الشاشــة إلــى أقــل
م ــن س ــاعتين يوم ًي ــا ،ويش ــمل ذل ــك شاش ــات التلفزي ــون
وأجهـــزة الهاتـــف النقـــال .حـــاول قـــراءة كتـــاب مثيـــر
لالهتمـــام أو الذهـــاب فـــي نزهـــة .المفتـــاح هنـــا هـــو
«قطع االتصال».

كن ممت ًنا!
إن تأجيـــل همومـــك ليـــوم آخـــر ،وإظهـــار التقديـــر
لمـــن حولـــك يبقيـــك راســـخ الجـــذور فـــي حاضـــرك.
العي ــش ف ــي ه ــذه اللحظ ــة يس ــاعد عل ــى تركي ــز أكث ــر
وتوتـــر أقـــل ،ممـــا يعطـــي المجـــال الزدهـــار إبداعـــك
وإنتاجيتـــك .أينمـــا كنـــت ،أغمـــض عينيـــك لبضـــع
ـــن اهلل
تنفـــس بعمـــق،
دقائـــق،
احســـب النعـــم التـــي َم َّ
ْ
ْ
عليــك بهــا .ســتكون مســتع ًدا لمواجهــة يومــك ومعالجــة
ما يعترض سبيلك.

كاف من النوم!
احصل على قسط ٍ
حصولــك علــى ســاعات كافيــة مــن النــوم سيســاعدك
فــي اســترجاع عافيتــك ،وإعمــال عقلــك بشــكل أفضــل،
يحس ــن م ــن إنتاجيت ــك .كم ــا يمك ــن أن يس ــاعدك
مم ــا
ّ
حتــى علــى التحكــم فــي وزنــك ،وهــذا يقلــل بــدوره مــن
خطـــر اإلصابـــة باألمـــراض المزمنـــة .كشـــخص بالـــغ
تحت ــاج إل ــى م ــا ال يق ــل ع ــن س ــبع إل ــى تس ــع س ــاعات
م ــن الن ــوم للحص ــول عل ــى جمي ــع الفوائ ــد الت ــي يمك ــن
أن يوفّرها لك النوم.

ضاعف مقدار األلياف في طعامك!
عندمــا تُذكــر األليــاف ،قــد يتبــادر إلــى ذهنــك تنــاول
الحب ــوب عالي ــة األلي ــاف كالنخال ــة .ربم ــا تك ــون عل ــى
صــواب ولكــن هنــاك مــا هــو أكثــر مــن ذلــك؛ إذ يمكنــك
الحصـــول علـــى األليـــاف مـــن الفواكـــه والخضـــراوات
والمكســرات والحبــوب الكاملــة والفاصوليــا .هــل تعلــم
أن الفش ــار ه ــو مص ــدر جي ــد لأللي ــاف؟ (ولك ــن قل ــل
مـــن الملـــح والزبـــدة) .تســـاعد األليـــاف فـــي عمليـــة

إن قضــاء بعــض الوقــت مــع نفســك أحيا ًنــا يمكــن أن
يس ــاعدك عل ــى إع ــادة ش ــحن وتجدي ــد نفس ــك .يمك ــن
لصخ ــب الحي ــاة اليومي ــة أن يس ــتنزفك ويجعل ــك تهم ــل
ـخصا مه ًم ــا للغاي ــة ،ه ــو نفس ــك! اخ ــرج للمش ــي أو
شـ ً
التســـوق ،وقضـــاء بعـــض الوقـــت الهـــادئ بمفـــردك
لمواءم ــة أف ــكارك وأهداف ــك أو إلع ــادة ش ــحن نفس ــك؛
إذ ل ــن يمكن ــك أن تعط ــي عندم ــا تج ــري ف ــي الف ــراغ،
وليكن شعارك «عالج نفسك بنفسك».

تح ّرك!

الجل ــوس لس ــاعات طويل ــة ال يخ ــدم جس ــمك جيــ ًدا،
ســـواء أكان ذلـــك فـــي مكتبـــك أم علـــى األريكـــة فـــي
المنــزل .وكلمــا تحركــت أكثــر ،كلمــا زادت قدرتــك علــى
مقاومـــة األمـــراض المزمنـــة مثـــل أمـــراض القلـــب
أيض ــا ف ــي تعزي ــز
والس ــكري .كم ــا أن الحرك ــة تُس ــهم ً
صحتــك العقليــة ألنهــا تقلــل مــن اإلجهــاد وتســاعد علــى
درء االكتئ ــاب .ح ــاول أن تمض ــي  30دقيق ــة عل ــى األق ــل
من النشاط البدني في اليوم وداوم على الحركة!

تخ ّلص من الروتين!
علـــى الرغـــم مـــن أن بعـــض اإلجـــراءات الروتينيـــة
ضروري ــة للحي ــاة اليومي ــة ،إال أن ه ــذا ال يعن ــي أن ــك ال
تتحمــل مســؤولية اختيــار طريقــة قضــاء أيامــك .أدخــل
شــي ًئا جديـ ًدا إلــى حياتــك لتغذيــة روحــك! اشــترك فــي
البرنام ــج الش ـ ّيق ال ــذي كان م ــن المفتــرض أن تش ــارك
فيــه ،واقــرأ الكتــاب الــذي لــم تقــرأه بعــد ،واذهــب فــي
تل ــك الرحل ــة الت ــي كن ــت تخط ــط له ــا ،وك ــن ج ــز ًءا م ــن
مبـــادرة خيريـــة للعطـــاء فـــي مجتمعـــك .اســـتمر فـــي
تحدي نفسك لتعيش حياة تستحق المباهاة بها.

الحمية الغذائية
كثيــ ًرا م ــا نتب ــع نظا ًم ــا غذائ ًي ــا ينط ــوي عل ــى الح ــد
ممـــا نأكلـــه لفتـــرة قصيـــرة مـــن الوقـــت حتـــى نحقـــق
هــدف خفــض الــوزن أو خفــض مســتويات الكولســترول،
وبعــد ذلــك يعــود كثيــر منــا إلــى عادتــه القديمــة .بـ ً
ـدل
مــن ذلــك ،حــاول اتبــاع نمــط حيــاة صحــي عبــر تنــاول
الفواك ــه والخض ــراوات وخب ــز الحب ــوب الكامل ــة بش ــكل
منتظــم .ابتعــد عــن األغذيــة المعلبــة ،وتجنــب األطعمــة
الغنيـــة بالدهـــون والســـكر ،وبعـــد ذلـــك لـــن تكـــون
مضط ًرا إلى اتباع حمية غذائية مرة أخرى.

ليال اخلطيب

اختصاصي تواصل أعلى
وحدة التسويق والتواصل
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

تاريخ العمل

 2017م الى الوقت الحاضر :اختصاصي تواصلأعلى ،مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي،
الظهران ،المملكة العربية السعودية.
 2017-2013م :مم ّثل عالقات عامة ،مركز جونزهوبكنز أرامكو الطبي ،الظهران ،المملكة العربية
السعودية.
 2013-2010م :مستشار طب وقائي ،إدارةالخدمات الطبية في أرامكو السعودية ،الظهران،
المملكة العربية السعودية.

التعليم

شهادة في العالقات العامة والتواصل (2014م)جامعة ميتشيغان ستيت ،إيست النسينغ،
ميتشيغان ،الواليات المتحدة األمريكية.
ماجستير في علوم التغذية (2010م)جامعة بوسطن ،بوسطن ،ماساشوستس،
الواليات المتحدة األمريكية.
بكالوريوس في علوم التغذية (2007م)جامعة فرجينيا للتكنولوجيا ،بالكسبرج،
فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية.
ممارس برمجة لغوية عصبية وشهادة مدربتحفيز (2013م)
إن إل بي غلوبال  -ميامي ،فلوريدا ،الواليات
المتحدة األمريكية.

اقتباس

«معرفة أن ما أقوم به يُسهم في تعزيز صحة
اآلخرين ،وهو بحد ذاته مكافأة مهنية وشخصية
لي .إنني أبحث دائ ًما عن وسائل جديدة يمكننا من
خاللها التواصل مع مرضانا وأسرهم».

نصائح لالمتناع عن األكل االنفعالي
•إذا كنـت تعلـم أنـك تحـب تنـاول الطعام بعد يـوم عمل
شـاق ،اخرج للمشـي ،أو اذهب لالستحمام ،أو استمع
للموسـيقى فـور وصولـك إلـى المنـزل .ال تذهـب
للمطبخ حتى بعد خفض مستويات توترك.
•قـم بالتركيـز علـى رد فعلـك لبواعـث االنفعـال .علـى
سـبيل المثـال ،إذا كان هنـاك أشـخاص معينـون
يتسـببون فـي دفعـك للأكل ،اسـتعن بإسـتراتيجية
مضـادة فاعلـة :اتصـل بصديـق أو ابحـث عـن شـيء
ٍّ
مسل أو تنفس بعمق.
•تغييـر بعـض عاداتك اليومية يمكن أن يسـاعدك على
تقليـل الحاجـة إلـى التنـاول االنفعالـي للطعـام .ال
تتنـاول الطعـام واقفًـا أو بالقـرب من الكاونتـر أو أمام
الثالجـة .اجبـر نفسـك علـى الجلـوس وتقديـم حصـة
واحدة لنفسك.
جرب تناول وجبات خفيفة من الفواكه والخضراوات،
• ّ

مثـل الجـزر ،أوسـيقان الكرفـس ،أوالعنـب ،أوشـرائح
التفاح ،أوالبطيخ ،أو المكسرات.
• إذا كنـت غال ًبـا مـا تكافـئ نفسـك بتنـاول وجبـة طعام،
أو وجبـة خفيفـة للقيـام ببعـض األعمـال الشـاقة أو
لتحقيـق بعـض األهداف الصعبـة ،حاول مكافأة نفسـك
بشـيء آخـر غيـر الطعـام ،مثـل الخـروج إلـى السـينما،
أوقـراءة كتـاب جيـد ،أواالجتمـاع مـع األصدقـاء ،أو
التخطيط لرحلة ش ّيقة.
•مـارس التنفـس العميـق لتخفيـف اإلجهـاد ،واحـرص
علـى توفيـر قسـط ٍ
كاف مـن النـوم ،وشـرب كثيـر مـن
المـاء لتحافـظ علـى رطوبـة جسـمك وإلبقـاء الجـوع
تحت السيطرة.
•تعلـم معرفـة الجـوع الحقيقـي! ال تضـع األطعمـة غيـر
الصحيـة بالقـرب منـك ،وتنـاول وجبـات متوازنـة،
ومارس الرياضة بانتظام.

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي
تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco Healthcare
)• LinkedIn: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH
• YouTube: JHAH
لتقديم المقترحات والتعليقات ،الرجاء إرسال رسالة إلى
البريد اإللكتروني:
Layal.Khatib@JHAH.Com

لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت
الطبية مع طبيبهم الخاص .لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة ،والطب ،والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

القافلة األسبوعية  ٧فبراير ٢٠١٩

موظفو برنامج التطوير املهني في تقنية املعلومات
يرسمون مالمح الثورة الصناعية الرابعة
القافلة األسبوعية

عرضا في المؤتمر السنوي لبرنامج التطوير المهني
يوسف العليان وأعضاء آخرون من تقنية المعلومات أثناء حضورهم ً
لتقنية المعلومات الذي ُعقد في قاعة االجتماعات في مبنى المجمع الشمالي ،وكان شعار المؤتمر «تبني التقنيات الجديدة».

الظهــران ّ -
نظمــت دائــرة تقنيــة المعلومــات المؤتمــر
الســنوي لبرنامــج التطويــر المهنــي تحــت شــعار «تبنــي
التقنيـــات الجديـــدة» ،وذلـــك فـــي قاعـــة االجتماعـــات
ف ــي المجم ــع الش ــمالي ف ــي الظه ــران .حي ــث ترك ــزت
أهميـــة هـــذا الحـــدث فـــي منـــح موظفـــي برنامـــج
التطويـــر المهنـــي فـــي تقنيـــة المعلومـــات الفرصـــة
للمشاركة والتواصل والتعلم.
افتت ــح المؤتم ــر نائ ــب الرئي ــس لتقني ــة المعلوم ــات،
األســتاذ يوســف العليــان ،الــذي أكــد أنــه بوجــود عديــد
م ــن المواه ــب الش ــابة ف ــي برنام ــج التطوي ــر المهن ــي
فـــي تقنيـــة المعلومـــات ،فـــإن تقنيـــة المعلومـــات فـــي
أرامكـــو الســـعودية قـــادرة علـــى مواكبـــة التغييـــر ،وأن
تك ــون مرن ــة وإس ــتراتيجية ،لتبن ــي التقني ــة الت ــي يُمك ــن
أن تدعـــم أعمـــال الشـــركة .وأضـــاف أن أرامكـــو
الســـعودية فـــي وضـــع جيـــد لالســـتفادة مـــن الرؤيـــة
والوض ــوح والس ــرعة الت ــي تتيحه ــا التقني ــات الجدي ــدة
في تقنية المعلومات.
وأك ــد رئي ــس برنام ــج التطوي ــر المهن ــي ف ــي تقني ــة
المعلومـــات ،عبدالعزيـــز الغامـــدي ،فـــي كلمتـــه
االفتتاحي ــة أن أرامك ــو الس ــعودية ،بالتزامه ــا ودوره ــا
الرائـــد فـــي تحفيـــز التنميـــة ،حريصـــة علـــى مواكبـــة
الثـــورة التقنيـــة ،وتؤمـــن بشـــدة أن موظفـــي برنامـــج
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التطوي ــر المهن ــي ف ــي تقني ــة المعلوم ــات ق ــادرون عل ــى
المش ــاركة ف ــي تحقي ــق التح ــول المس ــتقبلي م ــن خ ــال
االبتكار واإلبداع ،والمبادرة ،وتقبل التغيير.
وق ــد ُس ــلط الض ــوء خ ــال ج ــدول أعم ــال المؤتم ــر
علـــى أن اعتمـــاد التقنيـــة الجديـــدة ال يـــزال يمثـــل
اتجاهـــا إيجاب ًيـــا ،وأننـــا نعيـــش فـــي بيئـــة أعمـــال
ً
قائمـــة علـــى البيانـــات وتتطلـــب الكفـــاءة واإلبـــداع
الرقميي ــن ،إلعط ــاء األولوي ــة للتح ــول الرقم ــي طوي ــل
األمـــد .وعـــاوة علـــى ذلـــك ،أبـــرز جـــدول أعمـــال
المؤتم ــر أن تقني ــة المعلوم ــات ت ــدرك أهمي ــة اتب ــاع
نهـــج قائـــم علـــى المرونـــة ،إليجـــاد حلـــول تقلـــب
الموازيـــن -ممـــا يمنحهـــا ميـــزة تنافســـية لتوســـيع
األعمال وإحداث التغيير.
وشـــارك فـــي المؤتمـــر تســـعة مـــن المتحدثيـــن
عروضــا
قدمــوا
ً
الرئيســين والخبــراء المختصيــن ممــن ّ
فني ــة ع ــن الس ــامة واألم ــن وكلم ــات ملهم ــة .وعق ــب
العـــروض ،عقـــد العليـــان وأعضـــاء آخـــرون فـــي إدارة
تقنيـــة المعلومـــات ،جلســـة نقـــاش مـــع الموظفيـــن
المشـــاركين فـــي برنامـــج التطويـــر المهنـــي ،حيـــث
منح ــوا فرص ــة الس ــتيعاب التوقع ــات وط ــرح األس ــئلة.
ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،ش ــارك ف ــي المؤتم ــر أكث ــر م ــن 35
مختصــا ،عرضــوا المبــادرات الحديثــة والجهــود
خبيـ ًرا
ً
التي تقودها تقنية المعلومات.

هدفت إلى إثراء املعرفة ونقل املعلومات

إدارة خطوط األنابيب ِّ
تنظم مسابقة في الخطابة بين موظفيها
نايف مبارك القحطاني

الظهـران  -فـي مبـادرة هـي األولـى مـن نوعهـا ،نظمـت
إدارة خطـوط األنابيـب فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة،
مؤخـ ًرا ،مسـابقة للخطابـة بهـدف تمكيـن الموظفيـن ،دون
الثالثيـن ،مـن تقديـم العـروض التقنيـة والتفاعليـة،
وتشـجيعهم علـى صقـل مهاراتهـم فـي العـرض والتواصـل
المباشـر .وشارك في المسابقة خمسة عشر موظفًا .وقد
حرصـت لجنـة إدارة المسـابقة علـى فـرض موضوعـات
تقنيـة متنوعـة لعـروض المشـاركين ،بهـدف ضمـان إثـراء
المعرفـة ،والتشـجيع علـى نقل المعلومـات بطريقـة فاعلة،
تروق لذائقة المستمع والمتلقي.
وحظيت هذه المسابقة بحضور كل من مدير عام دائرة
خطـوط األنابيـب ،األسـتاذ محمـد عبـداهلل الهطالنـي،
ومديـر إدارة خطـوط األنابيـب فـي منطقـة األعمـال
الجنوبيـة ،األسـتاذ أسـامة علـي المسـبح ،اللذيـن بدورهما
بـاركا جهـود القائميـن علـى هـذه المسـابقة ،معربيـن عـن
أصدق أمانيهما بالتوفيق والسداد لكل المشاركين.
الجديـر بالذكـر ،أن محمـد الهطالنـي أكـد أن جميـع
المتسـابقين فائزون بمجرد مشـاركتهم في هذه المسابقة،
معر ًبـا عـن شـكره وتقديـره لـكل مشـترك نـال شـرف
المشـاركة .واسـتهل أسـامة علـي المسـبح افتتاحيـة هـذه

المسـابقة بإلقـاء كلمـة تهـدف إلـى شـحذ همـم القائميـن
على المسابقة ،باإلضافة إلى المشاركين فيها.
وعلـى صعيـد آخـر ،حـرص القائمـون علـى المسـابقة،
تضمنـت
علـى تشـكيل لجنـة تحكيـم علـى أعلـى مسـتوى،
ّ

حملة للتبرع بالدم
في العثمانية

ّ
نظمـت إدارة معمـل الغـاز فـي العثمانيـة حملـة للتبرع بالدم ،بالتعاون مع مستشـفى الموسـى التخصصـي ،في القاعة
متع ّددة األغراض في العثمانية ،استمرت ليومين متتاليين.
ً
إقبـال كبي ًرا من ِقبـل موظفي معمل الغـاز في العثمانيـة ،واإلدارات المسـاندة ،وموظفي
وشـهدت حملـة التبـرع بالـدم
المقاوليـن العامليـن فـي المنطقـة ،الذيـن حرصـوا علـى أداء دورهـم االجتماعـي مـن خلال هـذه المبـادرة ،التـي تأتـي
امتدا ًدا لمبادرات مماثلة تنفّذها أرامكو السعودية عبر مختلف إداراتها وبشكل دوري وفي مختلف المناطق.

عـد ًدا مـن اإلدارييـن ذوي الخبرة الكبيرة ،فـي مجال تقييم
العـروض وتحليلهـا .وفـي ختـام فعاليـات المسـابقة ،شـكر
المسـبح جميع المتسـابقين وكرمهـم جمي ًعـا باإلضافة إلى
الفائزين بالمراكز الثالثة األولى.

المسبح ( ،الخامس يمين
يظهر في الصورة األستاذ أسامة
ّ
كرمين من المشاركين
الم
الصورة) في صورة جماعية مع ُ ّ
والمنظمين للمسابقة التي أظهرت مواهب خطابية جميلة
بين موظفي ومهندسي إدارة خطوط األنابيب.

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

بدعة صينية حسنة

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،
سلمان اليامي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

في مقالة بعنوان (نعم وال) ،وردت في كتاب «عبقرية
اللغة» ،الصادر حدي ًثا عن دار أثر بترجمة حمد الشمري،
انطباع
تتحدث الكاتبة الصينية األمريكية أيمي تــان عن
ٍ
يحمله بعض الغربيين عن الشعب الصيني عمو ًما ،ويشير
هــذا االنطباع فــي شكل عــام إلــى أن الشعب الصيني له
«خصوصيته وحياؤه» وأن «الصيني يق ّدم التنازالت؛ ألنه ال
يغامر بالتعرض للحرج» ،ولذلك تفتقر اللغة الصينية بحسب
انطباع هــؤالء إلــى مفردات مثل (نعم وال) .وهــو االنطباع
انطباعا خاط ًئا عن أمة
الــذي دحضته الكاتبة باعتباره
ً
بكاملها تُعد األكثر عد ًدا في العالم كله.
تحمل الكاتبة الترجم َة بعض المسؤولية في هذا التصور
ّ
الخاطئ عن الصينيين ،وتقول في مقالتها « :يُفقد الكثير
دو ًمــا أثناء الترجمة ،فتحدث بعض الفجوات ،ثم يتسرب
كثير من السوء إلى ذلك الفراغ ،خاصة عندما يقوم بعض
اللغويين غير الــراشــديــن بمقارنة اللغات بطريقة تبحث
التفاوت بين اللغات دون النظرة المجملة الشاملة».
أيــمــي ت ــان ،ثنائية اللغة (صينية وإنــجــلــيــزيــة) وتعيش
بثقافتين مختلفتين ،وهو ما يحملها على التساؤل ما «إذا
أيضا
كنت ذات عقلين حين أتعامل مع أمر ما؟» ،وتتساءل ً
عن أي اللغتين وأي الثقافتين أسهمت أكثر من األخرى في
تقسيم اللغة والسلوك عند من يشعر مثلها ،ويعيش مثلها،
في عالم ثنائي اللغة ،ثنائي الثقافة ،ثنائي التفكير ،وبالذات
حينما تعيش هذا الواقع المزدوج في مجتمع ذي لغة واحدة
مهيمنة في شكل عــام كالمجتمع األمريكي ،الــذي يحمل
بعضه هــذا االنــطــبــاع الخاطئ عــن الصيني فــي أمريكا،
وبدهي عن الصيني في الصين.
رفضا قاط ًعا ،وبلغة
ترفض الكاتبة هذه المقولة الشائعة ً
تنبئ عن حدة ناجمة من غضبها تجاه هذا الخطأ ،محتجة
على الثقافة العامة التي «تصنّف الصينيين بأنهم محدودو
النظر» ،وتصفها بالصورة النمطية التي قد تكون «السبب
الرئيس خلف وجود عدد ضئيل ج ًدا من الصينيين كقيادات
في مجال األعمال والسياسة في أمريكا».
هل حدث ذلك ألن الصينيين ال يستخدمون نعم وال في
كافة شؤون حياتهم؟ وأن الصيني ال يُم ّيز بين لماذا ال يقول
ال ولــمــاذا ال يقول نعم في سياق ما يجب أن تكون عليه
األمــور في الواقع؟ تخبرنا تان أن ذلك غير صحيح ،وإنما
يتشكل استخدام المفردتين لدى الصيني بصياغات أخرى
غير الجواب القاطع النهائي ،وذلك بجعل المقابل لهاتين
المفردتين فــي الصينية هــو سترهما وذلــك «باستخدام
ً
فمثل حين يُسأل
الكلمات الموجودة في السؤال نفسه»؛
عما إذا كان قد تناول طعامه أم ال ،فإنه سيجيب
الصيني ّ
ب ـــ( ،)chrleأي أكلت بالفعل ،أو سيجيب ب ـــ( )meiyouأي لم
أفعل ،وهكذا في كل أمر .إنه يستر (نعم وال) بانتزاع كلمات
من السؤال تعطي المعنى نفسه وتغني في الوقت نفسه عن
قول نعم وال.
بالنسبة لــي ولكثيرين مــن أبــنــاء جلدتي ،تُــعــد نعم وال
مفردتين أساس ،في كثير من األجوبة التي ال يحتاج بعضها
إلى هذا الحسم الصارم ،وأرى أن سترهما باستخدامات
أخرى سيكون بدعة حسنة وتأس ًيا حمي ًدا بالنهج الصيني
الخجول والمؤدب.
* كاتب وروائي 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:
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