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ملي ــار ري ــال تخط ــط أرامك ــو الس ــعودية و«توت ــال»
الس ــتثمارها ف ــي األع ــوام الس ــتة المقبل ــة لتوس ــيع
وتطوي ــر الش ــبكة الحالي ــة لمحطات الوقود ،لتش ــمل
خدماته ــا ش ــرائح وا س ــعة م ــن المس ــتهلكين ف ــي
المملكة.

 ٢١فبراير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية

2

تحت شعار «تقنيات مبتكرة لتحقيق االستدامة البيئية»

أرامكو السعودية تشارك في املنتدى واملعرض التاسع
للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيميائية
ُّ

للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيميائية ،الذي نظمته جمعية
صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أثناء تشريفه افتتاح المنتدى والمعرض التاسع
ُّ
تقنية وإدارة البيئة تحت شعار «تقنيات مبتكرة لتحقيق االستدامة البيئية» ،ويبدو أحمد السعدي أثناء إلقائه كلمته في المنتدى التي أكد فيها جهود أرامكو السعودية الستهداف تقليص االنبعاثات الكربونية
تصوير :محمد ابن الشيخ
الناجمة عن أعمالها المتنوعة.

القافلة األسبوعية
العضيليـــة  -افتتـــح صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير
ســـعود بن نايف بـــن عبدالعزيز أمير المنطقة الشـــرقية
يـــوم الثالثاء الماضـــي  14جمـــادى اآلخـــرة  1440هـ (19
فبرايـــر 2019م) ،المنتـــدى والمعـــرض التاســـع للتقـــ ُّدم
البيئي في الصناعـــات البتروليـــة والبتروكيميائية ،الذي
نظمتـــه جمعية تقنيـــة وإدارة البيئة تحت شـــعار «تقنيات
مبتكرة لتحقيـــق االســـتدامة البيئية» ،وتســـتمر فعالياته
حتى اليوم الخميس ،وذلك في قاعة السيف بالخبر.
وقـــد تجـــ َّول األميـــر ســـعود بـــن نايـــف فـــي أروقـــة
المعـــرض المصاحـــب الذي شـــاركت فيه مـــا يقرب من
 45شـــركة تهتـــم بمجـــاالت حمايـــة البيئـــة والمحافظـــة
عليها.

تعزيز الشراكة والتصدي
للتحديات البيئية

وقـــد ألقى رئيـــس منتدى التقـــ ُّدم البيئي فـــي صناعة
البتـــرول والبتروكيميائيـــات  ۲۰۱۹الدكتـــور عمـــر
عبدالحميـــد كلمـــة ،أشـــار فيهـــا إلـــى أنه قـــد مضى 25
عا ًمـــا علـــى انعقـــاد هـــذا المنتدى للمـــرة األولـــى ،الذي
يُركـــز على تعزيـــز التقـــ ُّدم البيئي فـــي صناعـــة البترول
والبتروكيميائيات في منطقة الخليج.
وب ّين الدكتـــور عبدالحميد أن المنتدى يُســـلط الضوء
علـــى «تقنيات مبتكـــرة لتحقيق االســـتدامة البيئية» التي
تزايـــدت أهميتها فـــي اآلونة األخيـــرة بوصفهـــا الركيزة
التي يقوم عليها اســـتمرار التطور فـــي المنطقة والعالم،
ودور الحلـــول المبتكـــرة والتق ُّدم التقنـــي ،واالطالع على
أفضـــل الممارســـات ،وتعزيـــز الشـــراكة بيـــن مختلـــف
األطـــراف المعنية من أجـــل التصدي للتحديـــات البيئية
ودعـــم أهـــداف االســـتدامة ومتطلباتهـــا فـــي الحاضـــر
والمستقبل.
وأضـــاف الدكتـــور عبدالحميـــد أن المنتـــدى يناقـــش
يتضمن البرنامـــج تقديم أكثر
موضوعـــات حيوية ،حيـــث
َّ
مـــن  100عـــرض توضيحي تقنـــي ونحو  40ورقـــة علمية
من خالل معارض الملصقات البحثية.
ســـيجري مـــن خـــال المنتـــدى مناقشـــة مختلـــف
المجـــاالت البيئيـــة التـــي تمثـــل أهميـــة كبيـــرة للمنطقة
وصناعـــة البتـــرول والبتروكيميائيـــات مثل تغ ّيـــر المناخ،
المحافظـــة علـــى الميـــاه ،وإدارة مياه الصـــرف ،ومراقبة
تلـــوث الهـــواء والحـــد منـــه ،والمحافظـــة علـــى التنـــ ُّوع
البيولوجي ،وحماية البيئـــة البحرية ،والتقييم االقتصادي
لألنظمـــة البيئيـــة الطبيعيـــة ،والصحة المهنيـــة والبيئية،
مشـــي ًرا إلى أن البرنامج يتضمن ســـت ورش تمهيدية في
موضـــوع المنتـــدى تســـتهدف تعزيـــز اإلثـــراء التقنـــي
للمهنييـــن فـــي مجـــال البيئـــة ،بمشـــاركة متحدثيـــن
ومشـــاركين من  12دولة من مختلف أنحـــاء العالم ،يمثلون
شـــركات البترول والبتروكيميائيات ،والجهـــات الحكومية
واألكاديميـــة ،ومنظمـــات البحـــث والتطويـــر ،ومطـــ ِّوري
التقنيـــات ،وشـــركات االستشـــارات البيئيـــة ،ومق ِّدمـــي
الخدمات البيئية ،وغيرهم من األطراف المعنية.

نحو تحقيق االستدامة البيئية

من جهتـــه ألقـــى النائـــب األعلـــى للرئيـــس للخدمات
الفنيـــة أحمد الســـعدي كلمة أرامكو الســـعودية أكد فيها
أن منتـــدى التقـــ ُّد م البيئـــي فـــي صناعـــة البتـــرول
والبتروكيميائيـــات فرصـــة ثمينة الستشـــراف عديد من
اآلليـــات والعوامـــل التـــي تم ِّكـــن قطـــاع الطاقـــة مـــن
االســـتمرار في العمـــل نحو تحقيـــق االســـتدامة البيئية،
وحماية التن ُّوع البيولوجي ،واالســـتجابة في الوقت نفسه
الحتياجـــات العالـــم المتزايدة مـــن الطاقة لدفـــع عجلة
االزدهار والنمو االقتصادي ،مشـــي ًرا إلـــى أن هذا النهج
يشـــ ِّكل امتـــدا ًدا لرؤيـــة أرامكـــو الســـعودية وسياســـتها
البيئيـــة الرائدة التي تتبناها من نشـــأتها ،التي ال تقتصر
ٍ
حـــال علـــى إدارة مرافـــق الشـــركة بطريقـــة تحمي
بـــأي
البيئـــة وتضمـــن صحـــة اإلنســـان وســـامته فقـــط؛ بـــل
أيضـــا االرتقـــاء بمســـتوى الحيـــاة ونوعيتهـــا في
تشـــمل ً
جميع المواقع التي تعمل بها أرامكو السعودية.

أهداف اتفاق باريس لعام 2015م
وأكد الســـعدي أن تركيز برامج المحافظة على البيئة
منصبًـــا على التصـــدي للتحديـــات التي يواجههـــا قطاع
ّ
الطاقـــة ،ومنهـــا تطويـــر أنـــواع الوقـــود النظيـــف وإدارة
الكربون ،وضمان جـــودة الهواء والمـــاء ،وإدارة النفايات،
وحمايـــة الحياة البحرية ،والصحـــة البيئية ،والحماية من
اإلشـــعاعات ،وجاهزيـــة التعامـــل مـــع حوادث التســـرب
النفطـــي ،وغيرهـــا مـــن الجوانـــب المتعلقـــة بأعمـــال
التشـــغيل ،مؤكـــ ًدا علـــى أن ظاهـــرة تغيـــر المنـــاخ تمثل
تحد ًيا كبيـــ ًرا أمام قطاع النفط والغاز في ســـبيل تحقيق
األهـــداف الطموحـــة التـــي حددها اتفـــاق باريـــس لعام
2015م ،والمتجســـدة فـــي توفيـــر الطاقـــة لتلبيـــة النمـــو
االقتصادي العالمي والعمل في الوقت نفســـه على الحد
مـــن االنبعاثـــات الغازيـــة المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس
الحـــراري وتخفيف حدة آثـــار تغير المنـــاخ ،الفتًا إلى أن

أرامكو الســـعودية بوصفها أكبـــر شـــركة متكاملة للنفط
والغـــاز على مســـتوى العالـــم تواصـــل التزامهـــا بتحقيق
هـــذه األهـــداف عـــن طريـــق مجموعـــة مـــن البرامـــج
والمبـــادرات واإلجـــراءات التـــي تشـــ ِّكل فـــي مجموعهـــا
منظومة متكاملة.

تنويع مزجي الطاقة املحلي،
ودعم قطاع البتروكيميائيات

وأوضـــح الســـعدي أن الشـــركة لديهـــا شـــبكة عالمية
للبحـــوث وتطويـــر التقنيـــات التـــي تســـتهدف تقليـــص
االنبعاثـــات الكربونيـــة الناجمـــة عـــن أعمالهـــا المتن ِّوعة
مثـــل تصنيـــع المـــواد الكيميائيـــة مـــن النفـــط الخـــام،
واســـتخدام المعـــدات وخطـــوط األنابيب غيـــر المعدنية
في أعمالهـــا ،وكذلـــك تطوير تقنيات تســـهم فـــي تعزيز
كفاءة اســـتهالك الوقود فـــي قطاع النقـــل ،وتحويل ثاني
أكســـيد الكربـــون إلـــى منتجـــات ذات قيمـــة ،مبينًـــا أنه
إدرا ًكا لقيمـــة اســـتخالص الغاز ،فقد أنشـــأت الشـــركة
بنيـــة تحتية هائلة تعرف باســـم «شـــبكة الغاز الرئيســـة»
الســـتخالص الغـــاز المصاحـــب ومعالجته ،وهـــي خطوة
كانـــت بمثابـــة نقلـــة مهمـــة فـــي تنويـــع مزيـــج الطاقـــة
المحلـــي ،ودعـــم قطـــاع البتروكيميائيـــات فـــي المملكة،
ً
فضل عـــن الحد من أعمـــال حرق الغاز في الشـــعالت،
صنفت المملكة
وهي محل إشـــادة وتقدير عالمي ،حيـــث ُ
ضمـــن الـــدول األقل كثافة فـــي حرق الغاز على مســـتوى
العالـــم ،وهـــو تأكيد علـــى الـــدور اإليجابـــي للمملكة في
تقليص االنبعاثات المســـببة لظاهرة االحتباس الحراري
ٍ
بشكل كبير.
وأضاف النائـــب األعلى للرئيس للخدمـــات الفنية ،أن
أرامكـــو الســـعودية تحظى بتاريخ حافل فـــي مجال كفاءة
اســـتهالك الطاقـــة من خـــال تعزيـــز الكفـــاءة الحرارية
بعضا ،وهو ما
لمرافـــق توليد الطاقـــة المتصلة ببعضهـــا ً
يشـــ ِّكل إنجـــازًا كبي ًرا يعـــود تاريخه إلى فتـــرات االعتماد

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أثناء زيارته لجناح أرامكو السعودية المشارك في المعرض المصاحب للمنتدى.

علـــى المراجـــل فـــي توليـــد البخـــار والحصـــول علـــى
الكهربـــاء من الشـــبكة الوطنيـــة ،مبينًـــا أن برنامج كفاءة
اســـتهالك الطاقة في الشـــركة ،وبناء وتشـــغيل محطات
اإلنتـــاج المزدوج يســـهم في تحقيـــق وفـــورات كبيرة في
الطاقـــة ،ويـــؤدي بطبيعـــة الحال إلـــى تقليـــص انبعاثات
ثانـــي أكســـيد الكربـــون بصـــورة أكبـــر ،مشـــي ًرا إلـــى أن
أرامكـــو الســـعودية تعمـــل على تشـــييد محطـــة متكاملة
إلدارة النفايـــات ،مســـتعينة بأحـــدث التقنيـــات العالمية،
الســـتخالص جميع أنـــواع النفايات الناجمـــة عن أعمال
الشـــركة فـــي مواقعهـــا بالمنطقـــة الشـــرقية ،وتدويرها
ومعالجتهـــا ،ومن ثم تحويلهـــا إلى مصـــدر للطاقة يمكن
ً
بـــدل مـــن دفنهـــا فـــي مـــرادم
اســـتخدامه مـــن جديـــد،
النفايات ،وســـيتم تشـــغيل هذه المحطة ،بـــإذن اهلل ،وفق
أعلى المعايير العالمية لألداء البيئي.

إنشاء حديقة بيئية لزراعة أشجار
املانغروف في خليج تاروت

وأشـــار السعدي إلى أن أرامكو الســـعودية تقوم بعديد
مـــن اإلجراءات التي تهـــدف إلى المواءمة بين أنشـــطتها
المختلفـــة ومتطلبات المصلحة الوطنية ،ســـواء من حيث
تعزيـــز التن ُّوع البيولوجـــي في المملكة لألجيـــال المقبلة،
أو فهـــم النظم البيئيـــة البحرية بصورة أفضـــل ،أو توفير
مصدر للبذور والشـــتالت يُســـهم في الحـــد من التصحر
ً
فضـــا عـــن االلتـــزام بمواثيق
علـــى مســـتوى المملكـــة.
األمم المتحدة بشـــأن المحافظة على التن ُّوع البيولوجي،
وتشـــمل األنشـــطة التي تعكـــف أرامكو الســـعودية عليها
إنشـــاء حديقـــة بيئيـــة لزراعـــة أشـــجار المانغـــروف في
خليـــج تـــاروت ،تمتـــد علـــى مســـاحة  6400فـــدان ،مما
يجعلهـــا األولـــى من نوعهـــا فـــي المملكة ،حيث ســـتضم
محطـــة لألبحاث المعنية بأشـــجار المانغـــروف ،ومركزًا
للتوعيـــة يضم ممـــ ًرا خشـــب ًيا بيـــن أشـــجار المانغروف،
ً
هيكل للشـــعاب المرجانية فـــي عدة مواقع
ونشـــر 2728
في الخليـــج العربي ،بما يعزِّز التنـــ ُّوع البيولوجي البحري
وزيـــادة إنتـــاج مصائـــد األســـماك ،وزراعـــة أشـــجار
المانغروف.
وقـــد تـــم بالفعل زراعـــة أكثر مـــن مليوني شـــجرة في
إطـــار البرنامـــج الـــذي أطلقته الشـــركة ،بهـــدف حماية
موائـــل المانغروف الموجـــودة في مناطق أعمـــال أرامكو
الســـعودية ،واســـتعادتها فـــي المناطـــق المتأثـــرة .كمـــا
تتضمـــن مبـــادرة لزراعة مليون شـــجرة على مدى ســـبع
ســـنوات ضمن محجـــوزات الشـــركة تتماشـــى مـــع رؤية
المملكـــة  2030لتشـــجيع اســـتدامة البيئـــة الطبيعيـــة
وتحســـين الغطاء األخضر للمملكة ،والذي سيســـفر عن
عديـــد مـــن الفوائـــد ،منهـــا المحافظـــة علـــى األشـــجار
المحلية ،وتعزيـــز التن ُّوع البيولوجي المحلـــي ،والحد من
ظاهرة التصحر ،واســـتخدام مياه الصرف المعالجة في
ذلك.
كرم األمير ســـعود بـــن نايف عد ًدا
الحفل
نهايـــة
وفي
َّ
من الجهات المشـــاركة فـــي المنتدى والجهـــات الداعمة
والراعية ،من ضمنها أرامكو السعودية.

القافلة األسبوعية  ٢١فبراير ٢٠١٩

أرامكو السعودية و«توتال» تو ِّقعان اتفاقية لالستثمار
في مجال بيع الوقود بالتجزئة في اململكة
القافلة األسبوعية

الظهـران /باريـس  -وقّعـت يـوم الخميـس الماضـي 09
ُجمـادى اآلخـرة 1440هــ ( 14فبرايـر 2019م) ،ك ٌل مـن أرامكو
السـعودية ،مم ّثلة في شـركتها المملوكة لها بالكامل «أرامكو
السـعودية للبيـع بالتجزئـة» المعروفـة اختصـا ًرا بــ «ريتلكو»،
وتوتـال الفرنسـية ،ممثلـة فـي شـركتها «توتـال للتسـويق
والخدمـات» ،اتفاقيـة مشـروع مشـترك (بنسـبة  %50لـكل
منهما) للدخول في سـوق بيع الوقود بالتجزئة في المملكة.
وتأتـي هـذه الخطـوة منسـجمة مـع مبـادرة البنيـة التحتيـة
والنقـل ضمـن برنامـج جودة الحيـاة  ،2020وهـو أحد برامج
تحقيق رؤية المملكة .2030
وتخطـط أرامكو السـعودية و«توتال» السـتثمار نحـو 3.75
مليـار ريـال فـي األعـوام السـتة المقبلـة لتوسـيع وتطويـر
الشـبكة الحاليـة لمحطات الوقود ،لتشـمل خدماتها شـرائح
واسعة من المستهلكين في المملكة.
وتعليقًـا علـى هـذه االتفاقية ،قـال النائـب األعلى للرئيس
للتكرير والمعالجة والتسـويق في أرامكو السـعودية ،ورئيس
مجلـس اإلدارة للمشـروع المشـترك ،األسـتاذ عبدالعزيـز
القديمـي« :إن أرامكـو السـعودية مهتمـة ومتفائلـة للغايـة
بإحـداث نقلـة نوعيـة فـي قطـاع بيـع الوقـود بالتجزئـة فـي
المملكـة ،مـن خلال التعـاون مـع شـركة «توتـال» صاحبـة
الخبرة الواسعة في هذا المجال».
وأضـاف القديمـي« :إننـا نطمح مـن خالل هذا المشـروع
الحيـوي إلـى خلـق وظائـف جديـدة وفـرص اسـتثمارية فـي
المملكة ،هذا باإلضافة إلى رفع مستوى موثوقية الخدمات
المقدمـة للعملاء ممـا يتوافق مـع برنامج جـودة الحياة وهو
َّ
أحـد برامـج تحقيـق رؤيـة المملكـة  .2030كمـا سيسـاعدنا
هـذا المشـروع علـى اسـتخالص كامـل القيمـة مـن مواردنـا
الهيدروكربونية».
مـن جهتـه ،قـال رئيـس شـركة توتـال لخدمـات التسـويق
وعضو اللجنة التنفيذية بشـركة توتال ،السيد مومار نجوير:
«تفخـر شـركة توتـال بأنهـا أول شـركة نفـط دوليـة كبـرى

تسـتثمر فـي شـبكة بيـع الوقـود بالتجزئـة فـي السـعودية.
وسـيكون لهـذا المشـروع المشـترك دور فـي تعزيـز مكانـة
«توتـال» فـي األسـواق سـريعة النمـو في جميـع أنحـاء العالم،
ٍ
بشـكل ٍ
كبير من مكانتها في المملكـة» ،مضيفًا« :تؤكد
ويزيـد
هـذه االتفاقيـة علـى شـراكتنا طويلـة المـدى مـع أرامكـو
السـعودية ،والتي من بينها اسـتثماراتنا المشـتركة في شركة
أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)،
ويسـعدنا أن تسـتمر هـذه الشـراكة عبـر هـذا المشـروع
الجديد ،ونقل خبراتنا في تجارة التجزئة للسوق السعودية».
كمـا تـم توقيع اتفاقيـة بين كل من أرامكو السـعودية للبيع
بالتجزئـة «ريتلكـو» وتوتـال لخدمـات التسـويق مـن جهـة
وشـركة التسـهيالت للتسـويق وشـركة سـهل للنقـل مـن جهـة
أخرى لالسـتحواذ على محطات الوقود التابعة لهما والبالغ
عددهـا  270محطـة ،منتشـرة فـي معظـم مناطـق المملكـة،
أيضـا.
باإلضافـة إلـى أسـطول ناقلات الوقـود التابـع لهمـا ً
وسـتقوم «ريتلكـو» وتوتـال لخدمـات التسـويق بالعمـل علـى
تطوير هذه المحطات تدريج ًيا لالرتقاء بمسـتوى الخدمات
المقدمـة والمرافـق الموجـودة بهـا ،والوصـول إلى المسـتوى
َّ
المأمـول الـذي يتطلـع إليـه جميـع المسـتهلكين ومرتـادي
محطاتهـا .وسـتخضع عمليـة االسـتحواذ هـذه إلـى موافقـة
الجهات التنظيمية.
وبهـذه المناسـبة ،قـال نائـب الرئيس للتسـويق والمبيعات
وتخطيط اإلمداد في أرامكو السعودية ،رئيس مجلس إدارة
ريتلكو ،األستاذ أحمد السبيعي« :إننا سنعمل جاهدين على
المقد مـة بحيـث نصبـح شـركة
رفـع مسـتوى الخدمـات
َّ
التجزئة المفضلة لدى المسـتهلك المحلي في هذا القطاع،
مـن خلال تقديـم أحـدث الخدمـات والتجـارب العالميـة في
هـذا المجـال ،معتمدين علـى معرفتنا باحتياجاتـه ،وتوظيفًا
لخبرات أرامكو السعودية العالمية في مجال البيع بالتجزئة
وخبرات «توتال» العالمية في هذا القطاع».
كمـا أكـد السـبيعي أن قرار االسـتحواذ جاء بعد دراسـات
مستفيضة للسوق المحلية ،وفرص االستثمار الواعدة فيها،
ومراعاة معايير دقيقة في اختيار الشـركة المناسـبة لعملية

أرامكو السعودية وتوتال توقِّ عان اتفاقية لالستثمار في مجال بيع الوقود بالتجزئة في المملكة ،وفي الصورة من اليمين أحمد
السبيعي وكريستيان كابرول ،وشهد توقيع اإلتفاقية وقوفً ا من اليمين مومار نجوير ،ورئيس أرامكو السعودية ،كبير إدارييها
التنفيذيين ،المهندس أمين الناصر ،وعبدالعزيز القديمي.

االسـتحواذ .وأضاف« :سـنعمل على توسـيع شـبكة محطات
بيع الوقود التابعة لنا بشـكل تدريجي حتى نصل إلى هدفنا
بامتلاك وتشـغيل المئات من المحطات بحلول عـام 2021م،
المقدمة للمستهلكين
إلى جانب االرتقاء بمستوى الخدمات
َّ
مـن مواطنيـن ومقيميـن وزوار فـي المملكـة ،األمـر الـذي
أيضـا دع ًما لقطاع السـياحة ،ويعكس صـورة إيجابية
يشـ ِّكل ً
عمـا تحققـه المملكـة مـن قفـزات نوعيـة في مجال مشـاريع
البنية التحتية والخدمات اللوجستية».
تجـدر اإلشـارة إلـى أن أرامكـو السـعودية تشـغّل وتـز ّود
عـد ًدا كبيـ ًرا مـن محطـات الوقـود حـول العالم بمـا مجموعه
 11ألـف محطـة وقـود فـي مواقـع متعـددة عبـر الشـركات
التابعـة لها في الصين ،وكوريا الجنوبية ،والواليات المتحدة
األمريكية ،واليابان.

توقيع عقدين رئيسين لتنفيذ مصانع إنتاج السفن العمالقة واملنصات
البحرية في مجمع امللك سلمان العاملي للصناعات والخدمات البحرية

جلوسا -مع ممثلي تحالف الشركات الصينية ومسؤولي أرامكو السعودية ،وشهد توقيع العقد أحمد السعدي السادس من اليمين وقوفً ا.
فهد الهالل -الرابع من اليمين
ً

القافلة األسبوعية
رأس الخير  -خطا برنامج مجمع الملك سلمان العالمي
للصناعـات والخدمـات البحرية بمنطقـة رأس الخير خطوة
متق ِّدمـة نحـو المضـي فـي تنفيـذ هـذا المشـروع الوطنـي
العملاق حسـب الجـدول الزمنـي المعـد سـلفًا ،وذلـك مـن
األول
خالل إرسـاء عقدين رئيسـين مع تحالف صيني يضم
ُّ
ًّ
كل مـن :شـركة سـاينوهايدرو المحـدودة وشـركة سـيبكو
للقـوى الكهربائيـة ،وذلـك لألعمـال الهندسـية؛ ويضـم
التحالف الثاني ًّ
كل من فرع شـركة سـاينوهايدرو المحدودة
وشـركة سـيبكو العربيـة لبنـاء وتجهيـز مناطـق التصنيـع فـي
المجمع.
تمت مراسـم توقيـع العقـود ،مؤخ ًرا ،بحضـور النائب
وقـد ّ

األعلى للرئيس للخدمات الفنية ،ورئيس مجلس إدارة شركة
الصناعات البحرية العالمية ،األستاذ أحمد بن عبدالرحمن
السـعدي؛ ونائـب الرئيـس إلدارة المشـاريع ،األسـتاذ فهـد
الهلال؛ ومديـر عـام المشـروع ،األسـتاذ أحمـد السـليم؛
ومديرعـام العقـود ،األسـتاذ ناصـر اليامـي؛ ورئيـس شـركة
الصناعـات البحريـة العالمية ،األسـتاذ فتحي السـليم ،وعدد
مـن مديـري المشـاريع وممثلـي إدارة العقـود .كمـا حضـر
مراسـم التوقيع من تحالف الشـركات الصينية ٌّ
كل من رئيس
شـركة سـاينوهايدرو المحـدودة ،وو وينهـاو؛ ورئيـس مجلـس
إدارة شركة سيبكو للقوى الكهربائية والبناء ،ليو تشوانمينغ.
ً
مكملا لما تم إرسـاؤه
ويأتـي إبـرام هـذه العقـود الرئيسـة
كل مـن اتحـاد شـركة هوتـا واركيـدورون لتنفيـذ
سـابقًا مـع ٍّ
أعمـال البنيـة التحتيـة ،بمـا تشـمله مـن ردم وتسـوية للتربة،
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ومـع شـركة الخنينـي العالميـة لتصميـم وتنفيـذ المبانـي
اإلداريـة والسـكنية .وبهـذا تكـون مرحلـة إرسـاء العقـود قـد
أنجزت بالكامل.
وتتضمـن مناطـق التصنيـع المزمـع إنشـاؤها فـي مجمـع
الملـك سـلمان العالمـي للصناعـات والخدمـات البحريـة،
الـذي يُعـد األكبـر عالم ًيـا ،منطقـة لبنـاء السـفن العمالقـة
ٍ
ومبـان صناعيـة ومعـدات رفـع
تتكـ َّون مـن حوضيـن جافيـن
المنصات البحرية
لتصنيع
أخرى
ذات طاقة عالية ،ومنطقة
ّ
والحفـارات ،وكذلـك منطقـة إصلاح السـفن وصيانتهـا،
ٍ
ومبـان صناعية ،وهنالـك الجزء
وتحتـوي علـى حوض جـاف
الخاص بسـفن اإلمداد البحري ،الذي يحتوي على عدد من
المراسـي الجافـة ورافعـات السـفن الخاصـة بإصلاح وبنـاء
سفن اإلمداد البحري.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة اإلنتاجية السـنوية للمجمع
مـا يقـرب مـن تصنيـع ثلاث ناقلات نفـط ضخمـة ،وعشـر
ناقلات أخـرى ،وبنـاء سـت سـفن إمـداد بحـري مـع إمكانيـة
إصلاح  116سـفينة مـن النـوع نفسـه ،باإلضافـة إلـى طاقـة
صيانـة وإصلاح تصـل إلـى  137سـفينة و  15حفـا ًرا بحر ًيـا،
عـدا عـن إنتـاج مـا مجموعـه عشـر منصـات بحريـة وأربـع
حفارات ،عل ًما أن جميع هذه المناطق الصناعية توفر كافة
التسـهيالت الالزمـة لحـرس الحـدود وإدارة الموانـئ
السـعودية ومصلحـة الجمـارك ،وذلـك لمسـاندة أعمـال
التصنيع الضخمة.
وقـد حـرص فريـق العمـل خلال الدراسـات األوليـة
للمشـروع علـى اعتمـاد أفضـل التقنيـات الفنيـة فـي مجـال
تصنيـع وإصلاح السـفن والحفـارات البحريـة ،ممـا يسـ ّهل
أعمال التصنيع ويرفع من مستوى كفاءتها.
وبهـذه المناسـبة ،تحـ ّدث األسـتاذ أحمـد السـعدي عـن
أهمية المشـروع وما أولته الدولة ألرامكو السعودية من ثقة
عالية للقيام بمهمات تنفيذ وإدارة المشـروع ،الذي يتماشـى
مـع رؤيـة المملكـة الطموحـة  2030ومـا وفرتـه أرامكـو
السـعودية من أفضل الموارد البشـرية إلدارة هذا المشروع.
وشـدد السـعدي علـى التعـاون بيـن المقـاول وفريـق أرامكـو
َّ
السـعودية إلنجـاز المهمـة علـى الوجـه األكمـل وفـي الوقـت
المحدد مع مراعاة االلتزام التام واألمثل بأصول السالمة.
ومـن الجديـر بالذكر أن خادم الحرمين الشـريفين الملك
سـلمان بـن عبدالعزيز-حفظـه اهلل -وضـع حجـر األسـاس
إلقامـة المجمـع فـي شـهر نوفمبـر من عـام 2016م فـي رأس
الخيـر بالقـرب مـن مدينـة الجبيـل الصناعيـة .ويتماشـى
المشـروع مـع تطلعـات رؤيـة المملكـة  2030لتنميـة قطـاع
الطاقة والتنـ ُّوع االقتصادي ،ملب ًيا احتياجات بناء الحفارات
البحريـة للنفـط والغـاز ،والمنصـات البحريـة والسـفن
التجاريـة ،باإلضافـة إلمكانيـة توفيـر أعمـال الصيانـة
والترميـم لجميـع هـذه المنتجـات بالتوافـق مـع جميـع
المتطلبات البيئية السعودية.
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تصورات مستقبلية

الثورة الصناعية الرابعة
القافلة األسبوعية

عبـــر األميـــن العـــام لألمـــم
دافـــوس ،سويســـرا ّ -
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــس فـــي كلمتـــه المعنونـــة
«حالـــة العالـــم اآلن» التـــي ألقاهـــا فـــي المنتـــدى
االقتصـــادي العالمـــي فـــي دافـــوس بسويســـرا الشـــهر
الماض ــي ،ع ــن ض ــرورة التعام ــل م ــع تأثي ــرات «الث ــورة
الصناعيـــة الرابعـــة» مـــن خـــال حـــوارات متعـــددة
األطراف.
وأض ــاف غوتيري ــس« :يتع َّي ــن عل ــى المجتم ــع الدول ــي
االســـتعداد لمـــا يحملـــه المســـتقبل مـــن تغيـــرات فـــي
العالقـــة مـــا بيـــن أوقـــات العمـــل والراحـــة والمهـــن
المختلفة».
وف ــي ع ــام 2016م ،عندم ــا أص ــدر مؤس ــس المنت ــدى
االقتص ــادي العالم ــي ورئيس ــه التنفي ــذي كالوس ش ــواب
كتاب ــه «الث ــورة الصناعي ــة الرابع ــة» ،أصب ــح المصطل ــح
موضـــوع نقـــاش مؤتمـــر دافـــوس لذلـــك العـــام .هـــذا
المصطلـــح أصبـــح يصـــف اآلن دمـــج التقنيـــات التـــي
تمحـــو الخطـــوط الفاصلـــة بيـــن المجـــاالت الماديـــة
والرقميـــة والبيولوجيـــة ،مثـــل الـــذكاء االصطناعـــي
والحوسبة النوعية والطباعة ثالثية األبعاد.
وتوقَّـــع األميـــن العـــام فـــي منتـــدى هـــذا العـــام أن
تتســبب هــذه الثــورة التقنيــة فــي «القضــاء علــى وظائــف
عدي ــدة وتوفي ــر وظائ ــف أخ ــرى عظيم ــة ف ــي ٍآن واح ــد»
وأوصـــى بالعمـــل علـــى أن تشـــمل هـــذه الثـــورة جميـــع
سكان العالم.
وق ــال تي ــم بيرن ــز ل ــي ،مخت ــرع ش ــبكة اإلنترن ــت قب ــل
خمســـين عا ًمـــا ،فـــي مقابلـــة مـــع برنامـــج «دافـــوس
ت ــوداي» ال ــذي تنتج ــه وكال ــة رويت ــرز ،إن نص ــف س ــكان
الكـــرة األرضيـــة تقري ًبـــا يســـتخدمون اإلنترنـــت فـــي
الوق ــت الحاض ــر ،واص ًف ــا إي ــاه بالتح ــول اإليجاب ــي لفئ ــة
«األقـــل ً
حظـــا» فـــي العالـــم .ووصـــف رئيـــس وزراء
المملك ــة المتح ــدة الس ــابق تون ــي بلي ــر ،الث ــورة الرقمي ــة

إضــــاءة

إبراهيم حجازي

Ibrahim.Hijazi.1@aramco.com

إدارة التدريب الصناعي

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبِّر عن آراء كتّابها.

مم َّرات املشاة
تُعـد مناطـق عبورالمشـاة ووجـود عالمـات
واضحـة تـدل علـى ذلـك أمـ ًرا ضرور ًيـا ،إذ قـد
يـؤدي عبـور الطـرق الرئيسـة المزدحمـة إلـى
كثيـر من الحـوادث التي يـروح ضحيتهـا المئات.
فعندمـا ال تكـون هنـاك معابـر مناسـبة للمشـاة،
تزداد مخاطر السالمة المحتملة.
يُعـرف مـكان أو ممـر عبـور المشـاة بأنـه
المـكان المخصـص للنـاس لعبـور الطريـق ،ذلـك
المـكان المم ّيـز بالخطـوط البيضـاء والسـوداء،
وهـي أماكـن مصممـة للمحافظـة علـى المشـاة،
حيث يُمكنهم عبور الطرق بأمان وسالمة.
وغال ًبا مـا تكون معابر المشـاة هـذه في نقاط
مختلفـة علـى الطـرق المزدحمـة ،مثـل مناطـق
التسـوق والمـدارس والحدائـق العامـة .وبمـا أن
المشـاة والمركبـات يمكنهـم اسـتخدام معابـر
المشاة ،فعادة ما تُعطى األولوية للمشاة.
وممـا ال شـك وال ريـب فيـه أن معابـر المشـاة
تُعـ ُّد أماكـن حيويـة للغايـة ،وقـد ثبـت أن التوقف
عنـد عالمـات المشـاة لـه أهميـة كبيـرة فـي
تنظيـم وتقليـل احتماليـة وقـوع الحـوادث
واإلصابات.
إن وضـع اإلشـارات الكافيـة والواضحـة عنـد
معابـر المشـاة يُذ ّكـر السـائقين بالتوقـف أو
اإلبطـاء ،وفـي الوقـت نفسـه يُعطـي الثقـة
و يُشـجع المشــــاة فـي حقــــهم مـن الطريـق

المقبلـــة بأنهـــا التحـــدي األكبـــر الـــذي واجهتـــه كل
الحكوم ــات ،مش ــي ًرا إل ــى أن التقني ــة «س ــوف تغي ــر كل
شيء».

االضطرابات في مجال الطاقة
أم ــا ج ــون هي ــس ،الرئي ــس التنفي ــذي لش ــركة «هي ــس
كوربوريشـــن» العالميـــة المســـتقلة الرائـــدة فـــي مجـــال
الطاق ــة ،فق ــد ق ــال أثن ــاء مش ــاركته ف ــي حلق ــة النق ــاش
التـــي ُعقـــدت علـــى هامـــش المنتـــدى وحملـــت عنـــوان
«ســـباق الطاقـــة العالمـــي»« :نحـــن علـــى درايـــة تامـــة
باالضطرابـــات التـــي ستســـببها التقنيـــة فـــي قطـــاع
الطاقة».
وفــي معــرض تعليقــه علــى قطــاع النقــل ،أشــار هيــس
إلـــى أننـــا بحاجـــة إلـــى اإلبـــداع لحـــل مســـألة أن
كيلوغرا ًم ــا م ــن الطاق ــة الناتج ــة ع ــن البنزي ــن تزي ــد 60
ضع ًف ــا عل ــى ق ــدرة كيلوغ ــرام م ــن الطاق ــة الناتج ــة م ــن
البطاريــة ،قائـ ًـا« :إن هــذا الخلــل قــد يرجــع إلــى شــيء
آخر وليس البطارية».
وقال ــت رئيس ــة ش ــركة أوكس ــيدنتال بترولي ــوم ،كبي ــرة
إدارييهـــا التنفيذييـــن ،الســـيدة فيكـــي هولـــوب ،إن
الش ــركة تعط ــل أعماله ــا بنفس ــها إذ تس ــتخدم مص ــادر
الطاق ــة المتج ــددة به ــدف خف ــض التكالي ــف التش ــغيلية،
مشيرة إلى أهمية تنمية مصادر الطاقة المتجددة.
وقالــت هولــوب إن انخفــاض تكلفــة الطاقــة المتجــددة
الي ــوم يرج ــع إل ــى كب ــر حج ــم التموي ــل ال ــذي حظي ــت ب ــه
ه ــذه التقني ــة ف ــي بدايته ــا .مضيفــ ًة «أن قط ــاع النف ــط
والغ ــاز يش ــهد تط ــو ًرا ف ــي التقني ــات الت ــي س ــوف تح ــد
من االنبعاثات الناتجة عن أعمال النفط والغاز».

سرية البيانات
وبعـــد فضائـــح الخصوصيـــة العالميـــة لهـــذا العـــام،

ويُعطــيهم األولوية للعبور.
فبمجـرد دخـول أحـد المشـاة إلـى الشـارع
ناو ًيـا عبـور الشـارع ،وجـب علـى سـائقي
ٍ
ٍ
كامـل للسـماح لـه
بشـكل
السـيارات التوقـف
بالعبور بهدوء وأمان.
يتع َّيـن علـى سـائقي السـيارات التوقـف عنـد
كل إشـارة «قـف» ،واالنتظـار حتـى تتضـح
الطريـق وتخلو مـن أي حركـة مرور سـوا ًء أكانت
مـارة أم حتـى حيوانـات .وكمـا يُقـال
دراجـات أم َّ
َّ
دائ ًمـا ،فإنـه ال يوجـد تفسـير لكلمـة «قـف» إال
«قف» نفسها.
إنـه فـي حـال تواجـد السـيارات والمشـاة فـي
الوقـت نفسـه عنـد هـذه المعابـر ،فيجـب علـى
السـيارات أن تُعطـي األولويـة للمشـاة .إن عـدم
ا لتو قـف للمشـا ة مخا لـف أل نظمـة ا لسـير
العالميـة ،وهـو انتهـاك خطيـر لحـق المشـاة،
ويترتـب علـى ذلـك مخالفـات وغرامـات لمـن ال
يلتـز م مـن ا لسـا ئقين  .ففـي ا لحـا ال ت
والممارسـات التـي ال يراقـب فيهـا المشـاة
السـائقين ،وال يراقب السـائقون المشاة ،تحدث
الحوادث.
هـذا ومـع كل مـا ذكرنـاه مـن حقـوق المشـاة
الممـر ات ،فالمطلـوب مـن المشـاة
فـي هـذه
َّ
والمـارة أن يكونـوا علـى درايـة بمـا يفعلـه
السـائقون ،ألنهـم قـد ال يتوقفـون كمـا يُفتـرض.

شــهد المنتــدى دعــوات مــن أجــل إشــراف حكومــي أكثــر
صرامـــة ،وقوانيـــن دوليـــة تحكـــم أمـــن البيانـــات ،وقـــد
أقـــر ســـاتيا ناديـــا ،الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة
مايكروســـوفت أن جميـــع الشـــركات «يجـــب أن تلتـــزم
بالقواعــد األســاس التــي تَ ُع ـ ُّد خصوصيــة البيانــات ح ًّقــا
مـــن حقـــوق اإلنســـان شـــأنها شـــأن الخصوصيـــة
بمفهومها العام».
أمــا المديــرة التنفيذيــة لحاضنــة السياســات الرقميــة
العالميــة فــي جامعــة ســتانفورد ،الســيدة إيليــن داناهــو،
فقالـــت «كان هنـــاك تحـــ ُّو ل جـــذري فـــي مؤشـــرات
التفــاؤل حــول تأثيــرات التقنيــة الرقميــة علــى المجتمــع
والناس».
وقالـــت دوناهـــو خـــال جلســـة نقـــاش بعنـــوان
«التوقع ــات اإلس ــتراتيجية بش ــأن االقتص ــاد الرقم ــي» إن
ثقــة المواطنيــن بالفائــدة التــي تعــود عليهــم مــن التقنيــة
الرقمي ــة ف ــي نقص ــان مس ــتمر ،فض ـ ًـا ع ــن ع ــدم ثق ــة
الحكوم ــات نفس ــها ف ــي قدرته ــا عل ــى حماي ــة الحري ــات
وحقوق المواطنين.
وخــال إدارتــه جلســة نقــاش حــول «تحقيــق اقتصــاد
البيانــات» أشــار روبــرت ســميث ،رئيــس مجلــس اإلدارة
والرئيــس التنفيــذي لشــركة فيســتا إكويتــي بارتنــرز إلــى
أن التقنيـــات هـــي ً
أول وأخيـــ ًرا أدوات صنعتهـــا يـــد
اإلنســـان ،محـــذ ًرا مـــن الشـــعور الســـائد بـــأن التقنيـــة
ه ــي الت ــي تتحك ــم بالن ــاس ،ب ـ ً
ـدل م ــن أن يتحك ــم الن ــاس
بها.

مص ــدر المعلوم ــات ه ــو الس ــجل الرس ــمي لوقائ ــع المنت ــدى الت ــي
ُنش ــرت عل ــى المو ق ــع اإللكترو ن ــي ل ــدورة المنت ــدى االقتص ــادي
العالم ــي لع ــام 2019م ف ــي داف ــوس ،وال تعك ــس بالض ــرورة وجه ــة نظ ــر
أرامكو السعودية.

فيجـب حينئذ عليهـم التأكـد من أن الممـر آمن،
وأنهـم مرئيـون للسـائقين ،وأنهـم يتوقفـون لهـم
للعبـور .كل مـن السـائقين والمشـاة يحتاجـون
إلى توقع ما هو غير متوقع.
إن حق الطريق شـيء تعطيـه .إذًا أنت ال تأخذ
حـق الطريـق ،أنت تُعطي حـق الطريق :كما أشـار
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم .-
وختا ًمـا فهـذه دعـوة ،ألن يعـرف كل واحـد منا
بعضـا علـى
مـا لـه ومـا عليـه ،ونراعـي بعضنـا ً
الطريـق ،ونتذكـر أن اتبـاع القانـون أمـر سـهل
للغايـة إذا كان الحـذر والسلامة والمجاملـة
غايتنا ودليلنا.
ومن ًعا لوقـوع الحوادث المروريـة يجب االنتباه
إلى القواعد أثناء عبور المشاة للطريق:
• توخـي جانـب الحيطـة والحـذر والتوقـف
التام للمشاة.
• عـدم إزعـاج المشـاة الذيـن بـدأوا فـى عبور
الممـر وعليـه التوقـف تما ًمـا قبـل ممـر العبـور
حتى يمنح المشاة فرصة العبور.
• يجـب االنتبـاه إلـى عالمـات عبـور المشـاة
وتهدئة السرعة عند رؤية إشارة عبور المشاة.
• يجـب عـدم اسـتخدام آلـة التنبيـه أو األنوار
لحثهم على اإلسراع فى عبور الطريق.
• تنبيـه المركبـة الخلفيـة لتفـادي ارتطامهـا
به ،وتحذيره من عدم التجاوز.

القافلة األسبوعية  ٢١فبراير ٢٠١٩
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بالثورة الصناعية الرابعة والمركز الذكي للتم ّيز التشغيلي واإلنتاجي

(آيسكوب) ينطلق بأعمال الزيت في منطقة
األعمال الجنوبية نحو اإلنتاجية والكفاءة
سكوت بالدوف

العضيليـــة  -خطـــت أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة
األعمـــال الجنوبيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية خطوات
جديـــدة نحـــو الموثوقيـــة من خـــال افتتـــاح المركز
الذكـــي للتم ّيـــز التشـــغيلي واإلنتاجـــي (آيســـكوب)،
التابـــع إلدارة أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال
الجنوبية في مرافقها بالعضيلية.
وحضر االفتتـــاح نائب الرئيس ألعمـــال الزيت في
منطقـــة األعمـــال الجنوبية ،األســـتاذ خالـــد البريك،
وأعضاء آخرون من اإلدارة.
ويُعـــد (آيســـكوب) مركـــز بيانـــات مركـــزي للرصد
والتحليـــل واتخـــاذ القـــرار فـــي الوقـــت المناســـب،
وتنفيـــذ خطـــة العمل لبعـــض أكبر حقـــول الزيت في
الشـــركة ،ويقـــع المركـــز فـــي مبنـــى اإلدارة فـــي
العضيلية .ومـــن خالل هذا المركز يُمكن لمهندســـي
البتـــرول تتبـــع آالف آبـــار الزيـــت والغـــاز والميـــاه،
للحصـــول علـــى المعلومـــات الفوريـــة واالســـتجابة
المشغلين والمهندسين في الحقل.
السريعة مع ُ

استخدام الثورة الصناعية الرابعة
من خالل اســـتخدام المستشـــعرات وتقنية الحقل
الذكـــي المتطـــورة ،يوفـــر مركـــز (آيســـكوب) جميـــع
البيانـــات عـــن الحقـــل بنســـبة  ،%100ويوفـــر الدعم
الفـــوري لألعمـــال في الحقـــل ،ويســـتفيد من أحدث
الحلول المستوحاة من الثورة الصناعية الرابعة.
وفي ظـــل ريـــادة الشـــركة فـــي اســـتخدام تقنيات
الثـــورة الصناعية الرابعـــة مثل التعلم اآللـــي والذكاء
االصطناعي ،فـــإن تطبيقـــات الحقول الذكيـــة تُمكن
مـــن مراقبـــة األعمـــال لـــأداء والســـامة ،ويخطـــو
المركـــز بهذه التقنيـــة خطوة إلى األمـــام .حيث يمنح
مهندســـي أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال
الجنوبيـــة إمكانـــات التصويـــر ،واســـتخدام أدوات
االتصال حتـــى يكونوا قادرين على مناقشـــة البيانات
ومشـــاركتها والتعـــاون من أجـــل مواجهـــة التحديات
التشغيلية.
وقـــال نائـــب الرئيـــس ألعمـــال الزيت فـــي منطقة
األعمـــال الجنوبية ،األســـتاذ خالد البريـــك ،إن مركز
آيســـكوب يم ِّثل نقطة تح ُّول ليس ألرامكو الســـعودية
فحسب ،ولكن لصناعة الزيت والغاز بشكل عام.
وأضاف« :إن هذا المركز يُعد خطوة إســـتراتيجية
من أعمـــال الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبية
نحـــو التحـــ ُّول الرقمـــي ،وقيـــادة هـــذه الصناعة في
الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة .وســـوف يثبت أنـــه قفزة
نوعية في إدارة معاملنا وحقولنا الذكية».
وقـــال مديـــر إدارة هندســـة اإلنتـــاج فـــي منطقـــة
األعمال الجنوبية ،األســـتاذ حمد المـــري ،إن أرامكو

ويسهل التعاون بين الخبراء الخارجيين ومشغِّ لي ومهندسي العضيلية.
للتحديات الميدانية،
يقدم تصو ًرا
ّ
يوضح محمد مختار فائدة الطاولة الذكية في مركز آيسكوب ،الذي ِّ
ّ
ّ
تصوير :عبدالعزيز المعيويد

الســـعودية ســـتجني فوائد مباشـــرة من هذا المركز.
وأضـــاف المـــري« :يُســـ ِّهل المركـــز عمـــل البيئـــات
التفاعليـــة والتعاونيـــة بين أقســـام أعمـــال الزيت في
منطقـــة األعمال الجنوبيـــة .كما يســـتفيد من بيانات
موثوقـــة وذات جـــودة فـــي الوقـــت اآلنـــي ،للرصـــد
وتنفيـــذ خطة العمـــل لتعزيز قيمة األصول وتحســـين
ممارسات هندسة اإلنتاج».
وقال المستشـــار في قســـم هندســـة البتـــرول في
منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة لفريـــق الحقـــول الذكية
و(آيسكوب) ،ســـيد وارســـي ،إن من بين تلك الفوائد
زيادة ســـرعة الحصـــول على المعلومات التي ســـوف
تســـمح للمشـــغِّلين والمهندســـين باتخـــاذ قـــرارات
حاســـمة في الحقل ،والتواصـــل للحصول على الدعم
ً
ً
حلول
«يقـــدم المركز
قائل:
عند الضـــرورة .وأضاف
ِّ
قويـــة وثريـــة للمســـتخدمين النهائييـــن واألطـــراف
المعنيـــة للحصـــول علـــى المعلومـــات الفوريـــة
واالستجابة السريعة».
وقـــال رئيـــس فريـــق آيســـكوب ،محمـــد العمران:
«يســـ ِّهل مركز آيســـكوب أنشـــطة اكتشـــاف األعطال
فـــي معـــدات الحقـــول الذكيـــة بشـــكل مباشـــر .كما
تســـاعد المراقبـــة والتحليـــل المركـــزي للبيانات في
الوقـــت نفســـه فـــي تقليل وقـــت تعطل المعـــدات في

الحقـــل الذكـــي ،وتحقيـــق أهـــداف اإلنتـــاج ،وخفض
خسائر اإلنتاج ووقت إيقاف التشغيل».
وأضـــاف أصـــان بولكبـــاي ،الخبيـــر لـــدى إدارة
هندســـة البتـــرول فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة:
«نســـتخدم منصة (آيســـكوب) لمراقبة ســـامة اآلبار
وتحســـين إنتـــاج اآلبـــار فـــي الوقـــت اآلنـــي ،وذلـــك
باســـتخدام األدوات التـــي تم تطويرهـــا داخل ًيا ،وهي
تُمكننـــا فـــي الوقـــت الحالي من تشـــخيص هندســـة
اإلنتـــاج تلقائ ًيـــا ،وتصميـــم مهمـــات التكســـير
المتقدمة».
وخـــال األشـــهر األربعـــة الماضية ،أثبـــت المركز
قدرتـــه علـــى تحقيـــق الهدف من إنشـــائه مـــن خالل
عدة إنجازات:
• منـــع أكثـــر مـــن  70تعثـــ ًرا للمضخـــة الكهربائية
الغاطسة.
• اســـتعادة  70مـــن قياســـات معدل اإلنتـــاج لعدَّاد
قياس التدفق متعدد المراحل.
• تحســـين نظام قياس قيعان اآلبـــار الدائم وتوافر
بيانـــات المضخة الكهربائية الغاطســـة إلـــى أكثر من
.%95
• إصـــاح ومعالجـــة أكثـــر مـــن  53جهـــاز إنـــذار
لسالمة اآلبار.

في قلب الحدث

يقدم المركز
سيد وارسي« :إن فوائد آيسكوب كبيرة إذ ِّ
ً
حلول قوية وثرية للمستخدمين النهائيين ،واألطراف
المعنية للحصول على المعلومات الفورية واالستجابة
السريعة».

يستخدم أصالن بولكباي ،الذي يعمل في مركز آيسكوب
منصة المركز لمراقبة سالمة اآلبار وتحسين إنتاج اآلبار،
داخليا ،التي
وذلك باستخدام األدوات التي تم تطويرها
ً
تلقائيا ،واختيار
تمكِّ ن من تشخيص هندسة اإلنتاج
ً
المتقدمة.
المرشحين ،وتصميم مهمات التكسير
ِّ

يتكـــ َّون المركز مـــن غرفة رئيســـة بها خمســـة من
مهندســـي قسم هندســـة البترول في منطقة األعمال
الجنوبيـــة ،يعملون ضمـــن فريق اآلبـــار الذكية لدعم
جميـــع أقســـام اإلدارة .وقـــد تـــم تجهيـــز الغرفـــة
بمحطات عمل وشاشـــات تلفزيونية بعرض الحائط.
وتـــم تجهيز كل من محطـــات العمل وجدار شاشـــات
الفيديـــو لدعم ميـــزات التصويـــر المرئـــي المتعددة،
وكذلـــك لالتصال مع ِ
الفرق خـــارج المركز من مراكز
التعـــاون األخـــرى أو مواقع إتمـــام أعمـــال اآلبار في
أرامكو السعودية.
ويجاور المركـــز غرفة اجتماعات مـــع طاولة ذكية
تعمـــل باللمـــس ونظـــام مؤتمـــرات الفيديو لتســـهيل
التعـــاون مـــع ِ
الفـــرق الهندســـية األخـــرى ،أو مـــع
المشغلين والمهندسين في مواقع العمل.

افتتاح املركز
قدم عـــدد من مهندســـي
خـــال حفـــل االفتتـــاحَّ ،

البترول من إدارة أعمـــال الزيت في منطقة األعمال
قدمها
الجنوبيـــة والمركز،
ً
عروضا عـــن القيمة التي َّ
المركـــز بعـــد تشـــغيله إلـــى أعمـــال اإلنتـــاج فـــي
الشركة.
مقدمة
وقدم قائد فريق المركز ،محمـــد العمرانِّ ،
َّ
وقدمت ســـارة الثويقب ،مهندسة
شاملة عن المركزَّ ،
برمجيـــات ،لمحـــة عامـــة عـــن الحلـــول البرمجيـــة
الرئيســـة التي يســـتخدمها المركز ،لتســـهيل مراقبة
البيانات في الوقت المناســـب ،وتحقيـــق أقصى قدر
من قيمة الحقول الذكية.
وقـــدم محمد مختار ،مهندس في مركز آيســـكوب،
َّ
عرضا تقديم ًيا عن كيفية تحســـين بيانات وتطبيقات
ً
الحقـــل الذكـــي ،لتزويـــد المهندســـين الميدانييـــن
بالمعلومات التي يحتاجونها.
عرضـــا عـــن تطبيقـــات
وقـــدم أصـــان بولكبـــاي،
ً
َّ
التم ُّيـــز فـــي القـــرارات الذكيـــة ( )iDexaباســـتخدام
البيانـــات الضخمـــة فـــي الثـــورة الصناعيـــة الرابعة،
والتحليـــات ،وأنماط النظـــام ،والتنبؤ .وشـــرح كيف
يوفـــر المركـــز بيانـــات موثوقة ،ممـــا يســـمح بالتعلم
اآللي والتنبؤ بأداء المعدات في المستقبل.
وقدم علي العبدالمحســـن ،مهندس إنتاج في إدارة
َّ
هندســـة البتـــرول فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة،
ملخصا عن اختبار تجريبي ذي بئرين ،باالســـتعانة بـ
ً
وقدم
الحقـــول.
فـــي
األعمـــال
لمراقبـــة
(آيســـكوب)
َّ
عبدالعزيـــز الملحـــم ،مهنـــدس اإلنتـــاج مـــن قســـم
هندســـة البتـــرول فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة،
عرضـــا عـــن نمـــوذج مراقبـــة حقـــن ميـــاه البحـــر،
ً
باســـتخدام تطبيق األتمتـــة والتنبؤ للثـــورة الصناعية
الرابعـــة .حيـــث يســـتخدم التطبيق نمـــاذج الكمبيوتر
لالمتثـــال لمعدل حقـــن المياه على أســـاس التغ ُّيرات
الديناميكيـــة في الحقـــل والتخفيف من المشـــكالت
التي تواجه خطوط التدفق.
وبالمجمـــل ،فـــإن القـــدرات المختلفـــة لمركـــز
آيســـكوب وفريقـــه ســـيضمن الحصول علـــى بيانات
موثوقـــة مـــن الحقـــول التـــي تديرهـــا إدارة هندســـة
البتـــرول فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبية ومـــن آبار
الزيت والغاز لسنوات مقبلة.
ويؤدي افتتـــاح مثل هذا المركز المتطـــ ِّور للبيانات
إلـــى فتح آفاق جديـــدة للتعاون المتبـــادل بين إدارات
الشركة المختلفة ،مما يســـاعد إدارات أعمال الزيت
فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة علـــى زيـــادة قيمة
األصول ،وتحســـين اإلنتـــاج ،والبقاء فـــي الطليعة في
استخدامات الثورة الصناعية الرابعة.

 ٢١فبراير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية
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شركة أرامكو للكيميائيات..
سكوت بالدوف

الظهـــران  -طرحـــت أرامكو الســـعودية أولـــى مبيعاتها
من المنتجات البتروكيميائية في عام 2014م تحت االســـم
التجـــاري ألرامكـــو من خالل شـــركتها الفرعيـــة المملوكة
بالكامل (أرامكو الســـعودية لتجارة المنتجـــات البترولية)،
فـــي الوقـــت الذي كانـــت فيه شـــركة أرامكـــو للكيميائيات
فـــي طـــور الدمـــج ونيل االعتمـــاد مـــن قبل مجلـــس إدارة
أرامكو السعودية.
وفـــي عـــام 2018م تمـــت الموافقـــة على شـــركة أرامكو
للكيميائيـــات وتســـجيلها كشـــركة فرعية مملوكـــة بالكامل
ألرامكـــو الســـعودية مـــن أجـــل الجمـــع بيـــن األعمـــال
الكيميائية في شـــركة واحدة ذات كفـــاءة عالية تر ّكز على
عملية التسويق وتلبية االحتياجات المتغيرة للسوق.
ومع بدء شـــركة أرامكـــو للكيميائيات بالعمـــل في يناير
من عـــام 2019م ،شـــ ّكلت أرامكو الســـعودية نقطـــة تح ُّول
فـــي إســـتراتيجيتها الخاصة بقطـــاع التكريـــر والمعالجة
والتســـويق لتحقيـــق التكامـــل في سلســـلة القيمـــة للمواد
الهيدروكربونيـــة ،وتنويـــع اقتصاد المملكـــة ،وتقديم قيمة
أكبر من كل جزيء هيدروكربوني ننتجه.
وتُعد شـــركة أرامكو للكيميائيات حال ًيا الذرا َع التجارية
للشـــركة لبيـــع منتجاتهـــا البتروكيميائيـــة مـــن الشـــركات
التابعـــة لهـــا هنا فـــي المملكة وحـــول العالم .ويتـــ ُّم حال ًيا
إنتـــاج البوليمـــرات والمـــواد البالســـتيكية الهندســـية في
مرافق مثـــل بترورابـــغ ،وقري ًبا فـــي صدارة فـــي المملكة،
وإس-أويـــل فـــي كوريـــا ،وشـــركة فوجيـــان للتكريـــر
والبتروكيميائيـــات فـــي الصيـــن ،وأخيـــ ًر ا فـــي شـــركة
بينجرانـــج للتكريـــر والبتروكيميائيـــات فـــي ماليزيـــا ،مما
يضـــع أرامكو الســـعودية ضمـــن متصدري قائمـــة صناعة
البتروكيميائيات في العالم أجمع.
يقـــول كبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن لشـــركة أرامكـــو
للكيميائيات ،األســـتاذ إبراهيـــم البوعينيـــن« :جاء إطالق
شـــركة أرامكـــو للكيميائيـــات كشـــركة فرعيـــة مملوكـــة
وناجحـــا .وأنا متفائل
سلســـا
ً
بالكامل ألرامكو الســـعودية ً
بما ســـتحمله لنا الســـنوات المقبلـــة؛ إذ إننـــا نتوقع تنمية
مـــوارد الشـــركة لتتيـــح دمـــج أصـــول المـــواد الكيميائيـــة
ألرامكو السعودية ضمن منصة عالمية».
ويشـــير البوعينيـــن إلى أن شـــركة أرامكـــو للكيميائيات
«تخطـــط لزيادة أنشـــطة المبيعات والتســـويق للمشـــاريع
المشـــتركة األخـــرى ،المتمثلـــة فـــي شـــركتي بينجرانـــج
للتكريـــر والبتروكيميائيات وصدارة ،وســـوف تعـــود لتولّي
مســـؤولية المبيعـــات المحلية لشـــركة بينجرانـــج للتكرير
والبتروكيميائيـــات .وســـيزيد حجـــم المبيعات المشـــتركة
للبوليمـــرات التـــي تعمـــل علـــى تســـويقها شـــركة أرامكو
للكيميائيات عن مليوني ٍ
طن في السنة».
ويضيـــف ً
«أود كذلك أن أســـلط الضوء على أهم
قائلُّ :
عنصر فـــي أعمالنا ،وأعنـــي بها الســـامة ،إذ إنها أولوية
ال ينبغـــي التهـــاون بها بـــأي حال مـــن األحـــوال .وأخي ًرا،
كانت الجهـــود الجماعيـــة لموظفينـــا واضحـــة وجلية في
تطورنـــا ،وهنـــا أو ُّد أن أعرب عن امتنانـــي لجميع موظفي
شـــركة أرامكـــو للكيميائيـــات علـــى جهودهـــم وإنجازاتهم
الكبيرة».
أمـــا نائـــب الرئيـــس للبوليمـــرات فـــي شـــركة أرامكـــو
للكيميائيات ،األســـتاذ بندر دمدم ،فيقـــول« :تتجه صناعة
النفـــط بأكملهـــا نحـــو تكامـــل البتروكيميائيـــات ،الـــذي

بندر الدمدم (يمين) يتحدث مع أحد موظفي شركة أرامكو
للكيميائيات

مع بدء شركة أرامكو للكيميائيات بالعمل في
يناير من عام 2019م ،شكّ لت أرامكو السعودية
تحول في إستراتيجيتها الخاصة
نقطة ُّ
بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

ســـيق ّدم قيمـــة إضافيـــة .وقد اتخـــذت أرامكو الســـعودية
خطوة رئيســـة لتقديـــم هذه القيمـــة من خالل تأسيســـها
لشـــركة أرامكـــو للكيميائيات .ونحن نعمـــل من خالل هذه
الشـــركة علـــى تعزيـــز كفـــاءات محـــددة ،واالســـتفادة من
خبرتنا فـــي األســـواق العالميـــة لتحقيق القيمـــة األفضل
ألرامكو الســـعودية ،من خـــال بيع المـــواد البتروكيميائية
بكفاءة من مرافقنا التي تتمتع بمواقع إستراتيجية».

اإلستراتيجية
تعود قصة توجه أرامكو الســـعودية نحو تســـويق المواد
الكيميائيـــة إلـــى قرابـــة عقـــد من الزمـــان ،وذلـــك عندما
أطلقـــت برنامـــج التحـــ ُّول اإلســـتراتيجي بهـــدف تحويـــل
أرامكـــو الســـعودية إلى شـــركة متكاملـــة للطاقـــة والمواد
الكيميائيـــة تكون لها الريـــادة على مســـتوى العالم أجمع.
فقـــد أولـــت أرامكو الســـعودية في ذلـــك الوقـــت اهتما ًما
كبيـــ ًرا الســـتقطاب أفضـــل الكفـــاءات الشـــابة والخبرات
العالمية في المواد الكيميائية لدعم المشاريع الجديدة.
وكانـــت فرق العمل جاهزة بحلول عـــام 2013م ،واُنتدبوا
للعمل في شـــركة أرامكو للتجـــارة التي تأسســـت مؤخ ًرا،
وكانـــت البنيـــة التحتيـــة لها هـــي األكثر مالئمـــة في ذلك
الوقـــت لتمكين عملية تســـويق أول المـــواد البتروكيميائية
تحـــت االســـم التجـــاري ألرامكـــو الســـعودية للمنتجـــات
البترولية.
وتقـــول مديـــرة اإلســـتراتيجية وتطويـــر األعمـــال فـــي
شـــركة أرامكو للكيميائيات ،برندا أرتياقـــا« :كان علينا أن
نبـــدأ الشـــركة مـــن نقطـــة الصفـــر؛ حيـــث قمنـــا بتدريب
الكفاءات الشـــابة ،وشـــ ّكلنا الفريق ،وهيأنا برامج تســـيير
العمـــل واألنظمـــة ،وم ّهدنـــا األرض لبنـــاء المصداقية في
الســـوق .لقد كانت فترة حافلـــة بالتحد ّيـــات ولكنها كانت
ُمجزية في الوقت نفسه».

ليث الشبل

إبراهيم البوعينين

مروة الخزيم

كمـــا تذكـــر أرتياقـــا أن هنـــاك ســـب ًبا تجار ًيـــا منطق ًيـــا
للتوجـــه إلى مجال البتروكيميائيـــات ،وتوضح ذلك بقولها:
«ســـعت أرامكو الســـعودية إلى تنويع أعمالهـــا في المجال
النفطـــي ،وقررت القيـــام باســـتثمارات كبيرة فـــي دمجها
ألعمالهـــا فـــي قطـــاع التكريـــر والمعالجة والتســـويق إلى
البتروكيميائيـــات ،باعتبارها إحدى أســـرع القطاعات في
الطلـــب على النفـــط .ويتم ّثل الدافع الرئيـــس للطلب على
البتروكيميائيـــات فـــي النمـــو االقتصـــادي والســـكاني ،إذ
تُســـتهلك في مجموعة واســـعة مـــن التطبيقات ،بـــد ًءا من
التغليف ،والمركبات ،والمالبس ،والمســـتلزمات المنزلية،
واألجهـــزة الطبيـــة ،وغيرها .وســـوف نســـتمر فـــي النمو
المطـــرد عالم ًيـــا خاصة فـــي مناطق مثل آســـيا وإفريقيا،
وفي مناطق أخرى من العالم».

إمكانيـــة الوصول إلـــى الصناعات التحويليـــة الحيوية في
جنوب الصين.
وســـيمنح المشـــروع المشـــترك لبينجرانـــج للتكريـــر
والبتروكيميائيـــات مـــع بترونـــاس لشـــركة أرامكـــو
للكيميائيـــات إمكانيـــة الوصول إلـــى مناطـــق تصنيع ذات
معدل نمـــو مرتفع في جنوب شـــرق آســـيا ،باإلضافة إلى
انتشـــار العمـــاء المحتملين من إندونيســـيا إلـــى فيتنام،
وأماكن بعيدة مثل الهند وباكســـتان .وســـوف يتولى مكتب
شركة أرامكو الســـعودية لتجارة المنتجات البترولية إدارة
هذه العمليات في سنغافورة.
إن موقع المملكة العربية الســـعودية بين آســـيا وأوروبا
يمنحهـــا ميـــزة إســـتراتيجية فـــي الوصـــول إلـــى عمـــاء
التصنيـــع فـــي تركيا وشـــمال إفريقيـــا وأوروبـــا بمنتجات
مصنعـــة في المملكـــة؛ في بترورابـــغ وقري ًبا فـــي صدارة.
وسيُســـهم هؤالء العمالء ،بمـــن فيهم أولئـــك الذين يودون
بنـــاء المعامـــل فـــي المناطـــق االســـتثمارية واالقتصاديـــة
الحيوية فـــي المملكـــة ،بتحقيق إيـــرادات كبيـــرة للمملكة
المجزيـــة للمواطنين
وتوفيـــر اآلالف مـــن فـــرص العمـــل ُ
الســـعوديين عندمـــا تصـــل صناعـــة البتروكيميائيـــات
السعودية إلى طاقتها المتوقعة.
ويقول مدير فريق التســـويق ،ليث الشـــبل« :إن خدمتنا
واســـتمرارية توريـــد منتجاتنا هـــو ما يريد العمـــاء رؤيته
ومـــا يجـــب علينـــا أن نحققـــه لهـــم .فالعـــام األول هـــو
األصعـــب ،لذا يُستحســـن أن تعـــرف منتجاتك جيـــ ًدا وأن
تكـــون على أهبـــة االســـتعداد للمنافســـة .وحالمـــا تصبح
معروفًـــا ،ســـتحظى بكثيـــر مـــن العمـــاء الذيـــن يـــودون
الحصول على منتجاتك».

التسويق
تم ّكنـــت اســـتثمارات أرامكـــو الســـعودية في الشـــركات
التابعة فـــي جميع أنحاء العالم من ترســـيخ وجود شـــركة
أرامكو للكيميائيات في عدد من أســـواق النمو الرئيســـة.
ولمساعدتها على تحديد األســـواق اإلستراتيجية ،وتكوين
عالمـــة تجاريـــة معروفـــة ألرامكـــو بيـــن العمـــاء ،تمتلك
الشـــركة فريقًـــا للتســـويق مـــن مديـــري المنتجـــات فـــي
الظهـــران لوضع إســـتراتيجية تســـويق شـــاملة ،وتنســـيق
جميـــع األنشـــطة المتعلقـــة بالتســـويق مع فريق التســـويق
في سنغافورة.
أيضا من وجودها
وتستفيد شـــركة أرامكو للكيميائيات ً
في شـــمال وجنـــوب شـــرق آســـيا لتكـــون أقـــرب للعمالء
المحتمليـــن .وعلى ســـبيل المثال ،فإن شـــركة أيه بي إس
شـــيامين (الـــذرا َع التســـويقية ألرامكـــو لشـــركة فوجيـــان
للتكرير والبتروكيميائيات ،وهي معمل الشـــركة للمشـــروع
المشـــترك في مقاطعة فوجيان في الصين) تتيح للشـــركة

املبيعات
تتمتع أرامكو الســـعودية بســـمعة قوية لمدى موثوقيتها
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إنجازٌ جديد

ج ّيد لتصبح الشركة فرعية مستقلة.
ً
«عوضا عـــن البدء من نقطـــة الصفر،
قائـــا:
ويضيف
ً
أخذنـــا موظفـــي المبيعـــات والتســـويق لدينـــا إلى شـــركة
أرامكـــو الســـعودية لتجـــارة المنتجـــات البتروليـــة ،ممـــا
منحهم مظلـــة قانونية لبيـــع المنتجات الكيميائيـــة .لدينا
موظفـــون ذوو خبرة كبيـــرة يعملون لنقـــل المعرفة آلخرين
في بداية مشـــوارهم المهنـــي .لذا ،ورغـــم أن لدينا فريقًا
جدي ًدا ،إال أنه يتطور ويتعلم بســـرعة كبيـــرة ،ويق ّدم نتائج
استثنائية مقارن ًة بتطلعات وتوقعات اآلخرين منهم».
رامي بوسبيت

تنتج شركة إس-أويل البوليمرات
في كوريا الجنوبية ،التي لديها
اتفاقيات للتجارة الحرة مع اتحاد
دول آسيا الجنوبية ،وتركيا ،وأوروبا،
والواليات المتحدة األمريكية،
وبعض دول أمريكا الالتينية.

برندا أرتياقا

في تقديم منتجـــات النفط والغاز الطبيعـــي لتلبية الطلب
العالمـــي .وتعمل شـــركة أرامكو للكيميائيات على توســـيع
نطاق هذه الســـمعة في أســـواق للمنتجات البتروكيميائية
ذات بيئة تســـويقية مختلفة تما ًما ،حيـــث يوجد المئات أو
اآلالف مـــن العمـــاء ،وكل واحـــد منهـــم يختـــار مـــن بين
عشـــرات المنتجـــات المختلفـــة ،وكل عمليـــة بيـــع تقـــاس
بعشرات إلى آالف األطنان.
ومـــع توريد بترورابـــغ لـ  800ألـــف طن ســـنو ًيا تقري ًبا،
وتوريد شـــركة إس-أويل لـ  300ألف طن تقري ًبا ،وشـــركة
فوجيـــان للتكريـــر والبتروكيميائيـــات فـــي الصيـــن لـ 395
ألـــف ٍ
طن ،ومـــع توقـــع أن تو ِّرد شـــركة بينجرانـــج للتكرير
والبتروكيميائيـــات فـــي ماليزيـــا مـــا يقرب مـــن  800ألف
ٍ
طن ســـنو ًيا ،فإن شـــركة أرامكو للكيميائيات سوف تتحكم
قري ًبا فـــي كمية ضخمة من منتجـــات البوليمر بحجم 2.4
مليـــون طن للبيع فـــي جميع أنحـــاء العالم ،عل ًمـــا أن هذه
المعامـــل تقـــع في مواقـــع جيدة لالســـتفادة مـــن عدد من
اتفاقيات التجارة الحرة.
وتنتـــج بترورابـــغ البوليمـــرات والمـــواد البالســـتيكية
المتخصصـــة للدول األعضـــاء في جامعة الـــدول العربية،
إذ تُعـــد مـــن األســـواق المتناميـــة ،فـــي حين تنتج شـــركة
إس-أويـــل البوليمرات فـــي كوريـــا ،التي لديهـــا اتفاقيات
للتجـــارة الحـــرة مع اتحـــاد دول آســـيا الجنوبيـــة ،وتركيا،
وأوروبـــا ،والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ،وبعـــض دول
أمريـــكا الالتينيـــة .وتتمتـــع شـــركة بينجرانـــج للتكريـــر
والبتروكيميائيـــات فـــي ماليزيـــا بدخـــول منتجاتهـــا دون
رســـوم إلـــى اتحاد دول آســـيا الجنوبيـــة وتركيا ،وبرســـوم
منخفضة عند دخولها إلى الهند.
ويشـــير رئيـــس قســـم المبيعـــات فـــي شـــركة أرامكـــو
للكيميائيـــات ،كـــوان تونق ،إلى أن االقتصـــادات المزدهرة
فـــي آســـيا وإفريقيا وتركيـــا هي مـــا جعلت منها أســـوا ًقا
إســـتراتيجية لشـــركة أرامكـــو للكيميائيات ،ويقـــول« :تُباع

كوان تونق

منتجاتنـــا في جميـــع أنحـــاء العالـــم ،فيمكن العثـــور على
منتجاتنا فـــي كل قارة في العالم باســـتثناء القارة القطبية
الجنوبيـــة .ويعمـــل فريـــق المبيعـــات لدينـــا علـــى توزيـــع
المنتجات في األسواق المناسبة».
ويضيـــف« :بدأت شـــركة أرامكـــو للكيميائيات أنشـــطة
المبيعـــات المحليـــة منـــذ بداية العـــام لتحصـــل تدريج ًيا
علـــى حصـــة بترورابغ فـــي الســـوق المحلية بنهايـــة الربع
األول مـــن عـــام 2019م .إن إضافة المبيعـــات المحلية إلى
ســـوق أرامكـــو للكيميائيـــات ســـيخدم الشـــركة فـــي
إســـتراتيجيتها طويلة المـــدى لزيادة قاعدة مســـتخدميها
النهائييـــن ،وتعزيـــز حضورهـــا فـــي الســـوق العالميـــة،
باإلضافـــة إلى الســـوق المحلي لتُســـهم فـــي تطوير قطاع
البتروكيميائيات في المملكة العربية السعودية».
ويمضـــي ليوضـــح أن هذه الخطـــوة «ســـتتيح لبترورابغ
أيضا التركيـــز على المهمات الرئيســـة واألعمال التجارية
ً
األســـاس واالعتمـــاد علـــى خبـــرة وشـــبكة شـــركة أرامكو
للكيميائيـــات لتحظـــى بنســـبة أكبر مـــن العائـــد الصافي
لمنتجاتها».

سلسلة اإلمداد
كيما تضمـــن أرامكو الســـعودية أن كل قطرة من النفط
الخام وكل قـــدم مكعبة من الغاز تصل إلـــى عمالئها ،فإن
فريق سلســـلة اإلمداد التابع لشـــركة أرامكـــو للكيميائيات
يتأكد مـــن إيالء عنايـــة خاصة لضمان حصـــول عمالئها،
مـــن معامـــل تصنيـــع البالســـتيك في فيتنـــام إلـــى معامل
التصنيع المتخصصـــة في تركيا أو أوروبـــا ،على منتجات
البوليمـــر التـــي يحتاجونها .ويتحقق ذلك مـــن خالل عدد
من الخطوات التي يمكن تلخيصها كما يلي:
• ً
أول ،يتحقـــق فريـــق العمليـــات مـــن اكتمـــال عمليـــة
الدفـــع لشـــركة أرامكـــو للكيميائيـــات من أجـــل الحصول
على المنتـــج ،ثم يراقب الفريـــق الشـــحنة ويتابعها للتأكد
من رضا العميل عن المنتجات التي تلقاها.
• ثان ًيـــا ،يعمل فريـــق التخطيـــط واإلســـناد على وضع
جدول زمني لشـــحن المنتـــج ومراقبة التحديثـــات من كل
معمـــل تملكـــه أرامكـــو لمعرفـــة كميـــة المنتـــج المتوفـــرة
والتكلفـــة المقارنـــة للتخزيـــن أو الشـــحن .ويختـــار هـــذا
أيضـــا شـــركة شـــحن حســـب ظـــروف الســـوق
الفريـــق ً
المتقلبة باســـتمرار لتحديـــد التوليفة المناســـبة من موقع
التخزيـــن وشـــركة الشـــحن ،وهو مـــا يمنح شـــركة أرامكو
للكيميائيات التكلفة المناســـبة في إطـــار الوقت المطلوب
للشحن.
• وأخيـــ ًرا ،يديـــر فريق اللوجســـتيات العالمـــي العالقة
مـــع شـــركات الشـــحن ،ويتابـــع معهـــم مرحلـــة الشـــحن،

ويحرص على ضمان توفر المنتج واســـتمراريته لألسواق
والعمالء.
وتقـــول مديـــر سلســـلة اإلمـــداد فـــي شـــركة أرامكـــو
للكيميائيـــات ،مـــروة الخزيـــم« :نُدير في الظهران شـــبكة
لوجســـتية عالميـــة للبوليمـــرات ،تقلّل من تكلفـــة األعمال
مـــن خـــال تنفيذ أفضـــل الممارســـات فـــي القطـــاع مع
ضمان المرونة لتلبية احتياجات العمل».

املوارد البشرية
الســـتقطاب وتطوير األيدي العاملة لمســـاعدة شـــركة
أرامكـــو للكيميائيات علـــى تحقيق أهدافهـــا ،اُنتدبت فرق
المبيعات والتســـويق وسلســـلة اإلمداد في مجـــال المواد
الكيميائيـــة للعمـــل فـــي شـــركة أرامكـــو للتجـــارة في عام
2014م ،حيث عملوا على تطوير األساســـات لبيع منتجات
المـــواد الكيميائيـــة باســـم الشـــركة .وفـــي رصيـــد بعض
هـــؤالء الموظفين الجدد ســـنوات من الخبـــرة في صناعة
البتروكيميائيـــات ،فـــي حين أن اآلخرين مـــن المتخرجين
حدي ًثا.
وتقـــع علـــى عاتـــق رئيـــس إدارة الكفـــاءات في شـــركة
أرامكـــو للكيميائيـــات ،رامي بوســـبيت ،مهمة ضـــ ّم هؤالء
الموظفيـــن المختلفيـــن للعمـــل م ًعـــا بوصفهـــم فريقًـــا
واحـــ ًدا لتحقيـــق هـــدف واحـــد ،وتعزيـــز القـــدرات
والكفـــاءات ،والتأكد من حصول كل شـــخص منهم
على مســـاره المهني المناســـب .ويذكر بوسبيت
أنه خالل الســـنوات الخمس التـــي عملها في
شـــركة أرامكـــو للكيميائيـــات كانـــت الفرق
تعمل جاهدة لإلســـهام فـــي تأهيل فريق

مستقبل مشرق
إنهـــا البدايـــة فحســـب بالنســـبة لشـــركة أرامكـــو
للكيميائيـــات .ومـــع كل مرفـــق جديـــد ينطلق فيـــه العمل،
وبتوفـــر مكاتب جديدة في جميـــع أنحاء العالـــم إلدارتها،
فإن شـــركة أرامكـــو للكيميائيـــات تُنجز مهمتهـــا في إدارة
مبيعـــات وتســـويق مجموعـــة أعمـــال البتروكيميائيات في
أرامكو السعودية.
يقـــول دمدم« :تُعـــرف أرامكـــو الســـعودية بأعمالها في
مجـــال النفط الخـــام والتكريـــر ،ولكنها حديثـــة العهد في
مجال البتروكيميائيات .فبدأنا هذه الشـــركة لوضع اســـم
أرامكـــو فـــي مجـــال صناعـــة البتروكيميائيات .إننـــا نبني
شـــركة جديـــدة تحقـــق قيمـــة كبيـــرة ألرامكـــو الســـعودية
وللمملكة».

 ٢١فبراير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية
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عبداهلل غباني
القافلة األسبوعية
الظهـــران  -يمكن لكثير من األمـــور أن تحدث خالل
ٍ
شـــخص مـــا ،علـــى ســـبيل
عشـــرة أعـــوام؛ إذ بإمـــكان
المثـــال ،أن يلتحـــق بالجامعـــة ويحصـــل علـــى درجـــة
الماجســـتير ويبـــدأ حياتـــه العمليـــة ،ويمكـــن أن ينتقل
الطفـــل مـــن الصـــف الثانـــي وينهـــي المرحلـــة الثانوية
خـــال هذه الفتـــرة .إنه َق ْد ٌر ال يســـتهان به مـــن الزمن،
وفـــي هـــذا العـــام ســـيحتفل برنامـــج نقـــل المعرفة في
أرامكـــو الســـعودية بعامـــه العاشـــر فـــي دعـــم الجهات
المط ِّبقة له.
واحتفا ًء ببلوغ هذه المرحلة المهمة ،ســـيصدر برنامج
نقل المعرفة سلســـلة مـــن المقاالت ،التي تُســـلّط الضوء
علـــى كيفيـــة اســـتفادة إدارات الشـــركة مـــن البرنامـــج
الســـتخالص المعرفة الضروريـــة وإعداد الجيـــل القادم
مـــن موظفـــي أرامكـــو الســـعودية للتأقلم مـــع صناعة ما
فتئـــت تتغيـــر .وســـتناقش هذه السلســـلة ،في كل شـــهر،
جان ًبـــا مختلفًـــا مـــن كيفيـــة إدارة برنامـــج ناجـــح لنقـــل
المعرفـــة ،وتســـليط الضـــوء علـــى الدوائر التـــي حققت
تميزًا في هذا الصدد.
الدوائر
ويســـاعد برنامج نقـــل المعرفة فـــي الشـــركة
َ
المختلفـــة علـــى تحديـــد األنشـــطة الحيويـــة ،والمعرفة
والمهـــارات الالزمـــة لهذه األنشـــطة ،والمشـــكالت التي
قد تحدث فـــي حالة فقدان هـــذه المهـــارات .ويمكن أن
تســـتخدم الدوائر البرنامج لتكون على أهبة االســـتعداد
للتغيـــرات في تركيبـــة الموظفين ،مثل تقاعـــد عديد من
الموظفين ذوي الخبرة أو تدفق الموظفين األصغر ســـنًا
واألقل خبرة .وتقـــوم إدارة حلول وخدمـــات التعلم بإدارة
هـــذا البرنامج الذي يُعـــد عملية إلزاميـــة بموجب التم ّيز
التشغيلي.
وتعليقًا علـــى ذلك ،قال مديـــر إدارة اإلنتاج في جنوب
الغـــوار ،األســـتاذ عـــادل بـــن دهيـــش« :لبرنامـــج نقـــل
المعرفـــة أثر كبير في تســـريع وتيرة نقل المعرفة وســـد
فجـــوات الخبرة فـــي غضون بضع ســـنين ،حيـــث يصبح
معظـــم الفنييـــن والمشـــغلين الشـــباب اآلن خبـــراء فـــي
مجاالتهـــم وقادريـــن علـــى التعامـــل مـــع وظائـــف بالغـــة
األهميـــة ميدان ًيـــا .ويمكـــن رؤية ذلك بوضـــوح من خالل
العـــدد المتزايد من الموظفين ذوي المهـــارات والبراعة.

لقـــد أضـــاف البرنامـــج قيمـــة كبيرة لـــإدارة مـــن حيث
المحافظة على قوة عاملة ذات كفاءة وموثوقية».

تاريخ برنامج نقل املعرفة
ترجـع جـذور برنامـج نقـل المعرفـة إلـى دراسـة أوكلتهـا
أرامكـو السـعودية فـي عـام 2008م إلـى شـركة ميرسـير،
وهـي إحـدى الشـركات االستشـارية الكبـرى فـي مجـال
المـوارد البشـرية؛ حيـث قامـت ميرسـير بتحليـل القـوى
العاملـة فـي الشـركة وحـددت التحديـات المحتملـة .وكان
مـن بيـن المخـاوف الرئيسـة التـي حددتهـا الدراسـة أن
جـز ًء ا كبيـ ًر ا مـن الموظفيـن ذوي الخبـرة فـي الشـركة
سـيتقاعدون مـن العمـل خلال فترة زمنيـة قصيرة نسـب ًيا.
كمـا تواصلـت دائـرة أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال
الشـمالية مـع دائـرة التدريـب والتطويـر مـن أجـل إعـداد
برنامـج متخصـص مـن شـأنه تحديـد المعرفـة والمهـارات
الحيويـة التـي يتم َّيـز بهـا موظفوهـا ذوو الخبـرة وإيجـاد
الطـرق لنقلهـا إلـى الجيـل التالـي .وقـد نتـج عـن هذيـن
األمرين تشكيل برنامج نقل المعرفة في الشركة.
أطلقـت إدارة حلـول وخدمـات التعلـم تجربـة البرنامـج
فـي إدارة اإلنتـاج علـى اليابسـة فـي السـفانية ،حيـث عمل
ثالثـة خبـراء فـي مجـال التعليـم والتطويـر لمـدة شـهرين
فـي رأس تناقيـب مـع عـدد مـن الخبـراء ذوي االختصاص
فـي إدارة اإلنتـاج علـى اليابسـة فـي السـفانية .وأنشـأ
الفريـق خرائـط الكفـاءة الصناعيـة األولـى فـي أرامكـو
السـعودية .وقـد وفـرت خرائـط الكفـاءة هـذه إطـار عمـل
للخبـراء ذوي االختصـاص فـي إدارة اإلنتـاج على اليابسـة
فـي السـفانية لتقييـم القـوى العاملـة لديهـم مـن أجـل
تحديـد المعـارف الضروريـة الموجـودة ،وإلى أيـن يتوجب
نقلها.
وحـول ذلـك ،قـال مديـر إدارة اإلنتـاج علـى اليابسـة في
السـفانية ،األسـتاذ منصـور الدوسـري« :يسـاعد برنامـج
نقـل المعرفـة القـوى العاملة الشـابة فـي إدارتنـا على رفع
مسـتوى معرفتهـم بطريقـة سـريعة .وقـد كانـت إدارتنـا
سـباقة لتبنـي هـذا البرنامـج الممتـاز ،وهـا نحـن نلمـس
ّ
فائدته ونو ُّد أن يستمر».
وفـي عـام 2009م ،انتشـر البرنامـج فـي بقيـة أعمـال
الزيـت في منطقة األعمال الشـمالية ،ولفت انتباه مجلس

الصيانـة ،الـذي تعـاون مـع إدارة حلـول وخدمـات التعلـم
علـى نشـر البرنامـج بيـن الدوائـر التـي يُعنـى بهـا .ونتيجة
لذلـك ،زادت المشـاركة بيـن العاميـن  2010و2012م ،كمـا
تجـاوز البرنامج أهدافـه األولية المتمثلة في التركيز على
الموظفيـن الصناعييـن وبـدأ العمـل مـع الموظفيـن
المهنيين في اإلدارات في عام 2011م.

نقل املعرفة يصبح جز ًءا
من التم ّيز التشغيلي

الموسـع البرنام َج على االنتشـار إلى
لقد سـاعد النطاق
ّ
عـدد كبيـر مـن الجهـات المعنيـة الجديـدة .وفـي نهايـة
المطـاف ،انتشـر تطبيـق البرنامـج بشـقيه الصناعـي
والمهنـي فـي أكثـر مـن نصـف إدارات الشـركة .وعندمـا تـم
تطويـر التم ّيـز التشـغيلي في عام 2014م ،الحـظ الفريق أن
عديـ ًدا مـن الدوائـر كانـت تطبـق البرنامـج .وبمـا أن عملية
تحديـد أوجـه المعرفـة المهمـة ونقلهـا يُعـد جـز ًءا ضرور ًيـا
فـي المحافظـة علـى التم ّيـز ،فقـد قـررت إدارة التم ّيـز
التشغيلي إدراجها ضمن عوامل التم ّيز التشغيلي.
وقـال مديـر إدارة اإلنتاج في رأس تنورة ،األسـتاذ نايف
السـلمي« :لقـد تم ّكن برنامـج نقل المعرفة مـن نقل عديد
مـن سـنوات الخبـرة مـن المشـغلين والفنييـن ذوي الخبـرة
إلـى الجيـل الجديـد بطريقـة فاعلـة ومنسـقة .وأصبـح
بإمكاننـا اآلن رؤيـة القـوى العاملـة الشـابة وهـي تقـوم
بمهمـات معقـدة بـكل كفـاءة تما ًمـا مثـل أكثـر الموظفيـن
خبرة».
خالل سلسلة مقاالتنا المقبلة ،سنعرض التجارب
األولى لكيفية إعداد الموظفين الشباب لتولي مهمات
صعبة في مستهل حياتهم المهنية .وسنق ّدم أمثلة من
اإلدارات التي تستخدم البرنامج لتعزيز إجراءات
أعمالها .كما سنذكر بعض التحديات التي واجهها
البرنامج على مر السنين ،مثل عدم الوضوح المتعلق
بمسألة ربطه ببرامج التوجيه واإلرشاد .وستساعد
هذه السلسلة الدوائر على الحصول على أقصى
قيمة من برامج نقل المعرفة فيها من خالل تدبر
التجارب السابقة .وبوسع المرء في هذا السياق
القو َل إننا نق ِّدم خالصة تجربتنا حول نقل المعرفة.

القافلة األسبوعية  ٢١فبراير ٢٠١٩

افتتاح املكتب املطور إلصدار بطاقات الهوية وملصقات السيارات في الظهران
القافلة األسبوعية

الظهـران  -افتتـح المديـر التنفيـذي لدائـرة السلامة
واألمـن الصناعـي ،األسـتاذ عالـي الزهرانـي ،ومديـر عـام
دائـرة أعمال األمن الصناعي ،األسـتاذ عبداهلل الغامدي،
ومديـر إدارة مسـاندة األمـن الصناعـي ،األسـتاذ عـادل
الوهيـب ،المكتـب المطـور إلصـدار بطاقات إثبـات الهوية
وملصقات السيارات.
وبحضور رؤسـاء أقسـام األمن الصناعي باإلضافة إلى
مديـري بعـض اإلدارات المسـاندة ،دشَّ ـن عالـي الزهراني
نموذجا عصر ًياً ،
ومثلا يُحتذى به في
المكتـب الـذي يُعـد
ً
خدمـة العملاء مـن موظفـي الشـركة وأفـراد أسـرهم فـي
منطقة الظهران.
ويُعـد هـذا المكتـب المطـور حلقـة فـي سلسـلة جهـود
دائـرة أعمـال األمـن الصناعـي للسـعي مـن أجـل تقديـم
أرقـى مسـتويات الخدمـة للمتعامليـن معهـا ،حيـث تـم
التركيـز علـى إنهـاء كافة خدمـات إصـدار البطاقـات بد ًءا
مـن اسـتالم الطلـب ،وتدقيـق البيانـات ،ونسـخ وتسـجيل
البصمـات ،وتصويرالموظفيـن وأفـراد أسـرهم ،ومـن ثـم
طباعـة البطاقـة وتسـليمها في نقطـة خدمة واحـدةً ،
بدل
من تعدد مناطق الخدمة.
وتتم َّيـز نقـاط الخدمـة المتوفـرة بسياسـة البـاب
المفتـوح ،التـي تتيـح لموظـف المكتـب التواصـل مـع
المتعامليـن أثنـاء تقديـم الخدمـة .كمـا تـم إضافـة حاجـز
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إصدار بطاقة هوية
شخصية جديدة لعبداهلل
الغامدي من المكتب
المطور الجديد.
َّ

زجاجـي لمراعـاة خصوصية وراحـة المتعاملين مع مكتب
إصدار البطاقات.
وحرصت إدارة مساندة األمن الصناعي على أن يشمل
التصميـم الجديـد مبـدأ المسـاواة فـي درجـة تقديـم
الخدمـة لكافـة زوار المكتـب ،لذلـك تـم تصميـم نقـاط

خدمـة مم ّيـزة لخدمـة كبـار السـن وذوي االحتياجـات
الخاصة.
وأكـد عبـداهلل الغامـدي فـي كلمتـه أثنـاء االفتتـاح ،أن
دائـرة أعمـال األمـن الصناعي تسـتمر في عملهـا الدؤوب
لتوفيـر أرقـى مسـتويات الخدمـة لعمالئهـا وأنهـا دائ ًمـا

تجعل رضا الموظفين وأفراد أسرهم نصب عينيها.
وألقـى الوهيـب أثنـاء كلمتـه الضـوء علـى رؤيـة دائـرة
أعمـال األمـن الصناعـي ،التـي تتمثـل فـي تقديـم خدمات
فريـدة ذات خبـرات وكفـاءات عاليـة الجـودة لكافة عمالء
مكتب إصدار البطاقات.

تم من خاللها استخدام وسائل تقنية مبتكرة

إدارة التدريب الصناعي في الظهران تطلق حملتها الصحية
تحت شعار مراكز تدريب خالية من التدخين
استضافت إدارة مركز التدريب
مؤخرا،
الصناعي في الظهران،
ً
حملة تثقيفية صحية عن أضرار
التدخين ،تحت شعار «مراكز
تدريب خالية من التدخين» لمدة
يومين تهدف إلى تعزيز بيئة
خالية من التدخين في مراكز
التدريب الصناعي بالشركة
ومساعدة المتد ِّربين على اإلقالع
وتضمنت الحملة مجموعة
عنه.
َّ
متنوعة من العروض التي تراوحت
ما بين أجهزة قياس قدرة الرئة
وتقديم العروض الخاصة
باألضرار التي يمكن أن يسببها
التدخين لرئتي الشخص.

محمد احلمود
الظهـــران  -ســـعت حملـــة «مراكـــز تدريـــب خالية من
التدخيـــن» التي أطلقتهـــا إدارة مركـــز التدريب الصناعي
في الظهران إلى رفع مســـتوى الوعـــي بالمخاطر الناتجة
عـــن تعاطي التبـــغ وآثاره الســـلبية بالتحذير مـــن أخطار
ومضار ظاهـــرة التدخين علـــى صحة الفـــرد والمجتمع،
ولمســـاعدة المدخنين على ســـرعة اإلقالع عنه ،وحماية
غير المدخنين من أضرار التدخين السلبي.
كذلـــك للتعريـــف بالبرنامـــج ومـــا يق ِّدمه مـــن خدمات
إرشـــادية ووقائيـــة ،وخطط عالجيـــة والتدابيـــر الالزمة
للتخلّـــي عـــن هذه العـــادة التـــي تُشـــكل تهديـــ ًدا حقيق ًيا
على حياة المدخنين وغيرهم.

شباب الئق صح ًيا يواجه التحديات

التزا ًمـــا بالمحافظـــة على الصحـــة العامـــة للفرد في
المجتمـــع ،وتعزيـــزًا لمســـتوى الصحـــة العامـــة لتصبـــح
المملكـــة من ضمـــن الدول العشـــرين األكثـــر تقد ًما وفق
ما جـــاء ببرنامـــج التح ُّول الوطنـــي ،حثت حملـــة «مراكز
تدريـــب خالية مـــن التدخيـــن» علـــى اســـتغالل الفرصة
لإلقـــاع عـــن التدخين بيـــن فئـــة المتدربيـــن إيما ًنا بأن
الشـــباب هـــم األدوات الفاعلـــة إلحـــداث رحلـــة التغيير،
ومواجهة التحديات ،وتولي القيادة.

صحي ونقاط استشارية
معرض ٌّ

تضمنـــت الحملـــة مجموعـــة مـــن النشـــاطات
والفعاليـــات المتن ِّوعـــة للحـــد مـــن خســـائر التدخيـــن
الصحيـــة واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة ،كان أبرزهـــا:
معرض للتثقيف واالستشـــارة الصحيـــة ق ُّدم من خالله
سلســـلة من المحاضرات التثقيفيـــة الصحية ومقاطع
الفيديـــو والصـــور ،والمجســـمات ،والمطويـــات،
والتجـــارب ،اســـتهدفت المدخنيـــن والمخالطيـــن
تضمـــن المعـــرض اســـتخدام وســـائل
وغيرهـــم ،كمـــا
ّ
تقنيـــة مبتكـــرة لتحاكـــي اهتمامـــات الفئـــة العمريـــة
للشـــباب لجـــذب اهتمامهم نحو التعـــرف على مخاطر
التدخيـــن .مـــن هـــذه الوســـائل اســـتخدام جداريـــة
إلكترونيـــة تجمع آراء وانطباعات زوارهـــا ،إضاف ًة إلى
فن الرســـم الحي والذي ســـجل حضـــو ًرا مم ّيـــزًا عبر
اســـتخدام لـــوح إلكترونـــي متصـــل بشاشـــات عـــرض
لتقديـــم رســـوم ورمـــوز هادفـــة تُحـــذر مـــن ظاهـــرة
التدخين .وشـــارك بالمعرض مجموعة مـــن المتدربين
فـــي ركن إنعـــاش القلـــب ،واإلقـــاع عـــن التدخين من
خالل نقاط استشـــارية للتثقيـــف والدعوة لإلقالع عن
التدخيـــن ،وشـــرح طـــرق ومراحـــل العـــاج النفســـي
والســـريري ،ولكســـر الحاجز الذي قد يجـــده المدخن
في الذهاب للعيادة.

سباق املاراثون يق ِّدم
رسالة املتدرِّبين

أجـــرت الحملـــة ضمـــن فعالياتهـــا ســـباق الماراثـــون
للمدربيـــن إليصـــال رســـالة وجـــود عالقـــة عكســـ ّية بين
التدخيـــن وقـــدرة الفـــرد علـــى أداء التماريـــن الرياض ّية
بكفـــاءة ،حيـــث يؤ ّثـــر التدخين علـــى هذه القدرة بشـــكل
نواح ،كتأثيـــره على الـــدم والقلب والرئة
ســـلبي من عدة ٍ
وقـــوة التحمـــل ،إذ تســـابق أكثر مـــن  120متدر ًبـــا ،و ُك ّرم
الفائزون الخمسة بالمراكز األولى.

جهات معنية تساند الحملة
إن التعـــاون وبناء شـــراكات مع الجهـــات ذات العالقة
والعمـــل بصورة مشـــتركة وتكاتف الجهود يدعم مســـيرة
النجـــاح ويزيل أية عقبات ،كما يســـهل وضع السياســـات
الفاعلة ،ومـــن هذا المنطلـــق ،اســـتضافت الحملة وزارة
الصحـــة ،ومجمع األمـــل للصحة النفســـية ،ومركز جونز
هوبكنز أرامكـــو الطبـــي ،وإدارات :الوقاية مـــن الحريق،
وحمايـــة البيئـــة ،ومنـــع الخســـائر ،وأعمـــال األمـــن
الصناعي.
الجديـــر بالذكـــر أن مركـــز التدريـــب الصناعـــي فـــي
الظهـــران يقـــوم بإرســـال رســـائل نصيـــة تثقيفيـــة إلـــى

المتدربيـــن عبر هواتفهـــم الذكية ،وذلك بهـــدف التوعية
بأضرار التدخين.
وجـــاءت الحملـــة اســـتمرا ًر ا لنشـــاطاتها التعليميـــة
والتدريبيـــة ،وقـــد حضرها مـــا يقرب مـــن  1500متدرب
ومتدربـــة .التـــي دشّ ـــنها مديـــر عـــام دائـــرة التدريـــب
والتطوير ،األســـتاذ فيصل الحجي ،ومدير إدارة التدريب
الصناعـــي ،األســـتاذ ســـالم الشـــهري ،وعدد من رؤســـاء
األقســـام والوحدات بمختلف مراكز التدريـــب ًالصناعي
في المملكة ،الذيـــن أبدوا إعجابهـــم بمخرجات الحملة،
وأوصـــوا بضرورة تطبيـــق تجربة هذه الحملـــة في جميع
مراكـــز التدريـــب الصناعـــي فـــي أرامكـــو الســـعودية
بالمملكة.
وفـــي كلمـــة وجههـــا عنـــد تدشـــين الحملـــة ،أكـــد
الحجي أهمية العمل المشـــترك واســـتمرارية الجهود
لضمـــان نجـــاح البرنامـــج لمراكـــز تدريـــب خالية من
التدخيـــن فـــي جميـــع مراكـــز التدريـــب الصناعي في
أرامكـــو الســـعودية .كمـــا أثنـــى علـــى جهـــود اللجنـــة
المنظمـــة للحملـــة التثقيفيـــة حيـــث شـــكر جميع من
خص بالشكر
أسهم وشـــارك في هذه المناســـبة .كما ّ
فريق العمـــل بالبرنامج مـــن إدارة التدريب الصناعي،
الذيـــن ُك ّرمـــوا فـــي نهايـــة الحملـــة نظيـــر جهودهـــم
المبذولة إلنجاحها.
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السالمة الوقائية

إعداد :ناجي عوض

نصائح ذهبية للقيادة خالل
العواصف الرملية

تتعــرض المملكــة بيــن حيــن وآخــر إلــى هبــوب
عواصــف رمليــة علــى الطــرق الســريعة وداخــل
المــدن ،ويتســبب نشــاط العواصــف الرمليــة فــي
انخفــاض مســتوى الرؤيــة األفقيــة ،مــا يــؤدي إلى
حالــة مــن االرتبــاك المــروري ويزيــد مــن مخاطر
حوادث الطرق.
ولتفــادي الحــوادث أثنــاء القيــادة فــي هــذه
األجواء يمكن اتباع النصائح التالية:
- 1فحــص اإلطــارات :احــرص علــى أن تفحــص
ســيارتك قبــل الخــروج فــي حــال معرفتــك
بوجــود عاصفــة ترابيــة؛ فاإلطــارات يجــب أن
تكون بحالة جيدة.
- 2مســافة الرؤ يــة :احــرص علــى أن تتــرك
مســافة آمنــة مــن الســيارة التــي تســير
أمامك على الطريق لرؤية واضحة.

- 3إضــاءة المصابيح :شـغّل المصابيح األمامية
ومصابيــح الضبــاب حتــى تســمح لقائــدي
المركبــات األخــرى برؤيتــك مــن مســافة
بعيدة.
- 4تفــادي اال ســتخدام المفا جــئ للفرا مــل:
ينصــح خبــراء المــرور بتفــادي االســتخدام
المفاجــئ للفرامــل فــي األجــواء العاصفــة،
لعــد م ا لتعــر ض لخطــر ا ال صطــد ا م
بالسيارات األخرى المحيطة.
- 5أغلــق زجــاج الســيارة :احــرص علــى غلــق
زجــاج الســيارة؛ حتــى تتجنــب أي عوائــق أو
حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.
- 6ماســحات الزجــاج األمامــي والخلفــي :تأكــد
مــن أن ماســحات الزجــاج تعمــل بصــورة
جيــدة إلــى جانــب تفقــد مــاء الماســحات

قبل الخروج.
- 7التوقــف عــن القيــادة :ينصح خبراء الســامة
بالتوقــف إلــى جانــب الطريــق فــي حــال زاد
معــدل ســرعة الريــاح؛ حيــث إن االســتمرار
فــي القيــادة قــد يعــرض الســيارة إلــى
االنقالب.
- 8الهاتــف الجـ َّـوال :التحــدث بالهاتــف الج ـ َّوال
أثنــاء القيــادة يزيــد مــن مخاطــر التعــرض
للحوادث.
- 9االنشــغال بغيــر الطر يــق :تحــذر اإلدارة
العامــة للمــرور مــن االنشــغال عــن مراقبــة
الطريق أثناء القيادة.
- 10ا ســتخدام اإل شــارات :يجــب اســتخدام
اإلشــارات الدالــة علــى تغييــر المســار فــي
الوقــت المناســب ،وذلــك تفاد ًيــا لالصطدام
بالسيارات القادمة من الخلف.
وينصــح موقــع « »trip.ustiaالمتخصــص فــى
الســفر والرحــات باتبــاع عــدة نصائــح لقيــادة
آمنة فى العاصفة الترابية:
•إذا فاجأتــك عاصفــة وأنــت علــى الطريــق،
فا حــر ص علــى ا لتو قــف حتــى تمــر
العاصفة.
مفتوحــا
•احــرص علــى أن تتــرك الراديــو
ً
علــى محطــة تعــرف أنهــا تذيــع تطــورات
حالــة الطقــس ،واتبــع التعليمــات التــى يبثها
خبــراء األرصــاد والمــرور مــن خــال
المحطة.
•تف َّقــد ســائل ممســحة الســيارة وتفقــد فلتــر
الهواء.

سؤال وإجابة

السالمة خالل ممارسة التمرينات الرياضية
س :كيــف يمكــن تحقيــق الســامة خــال
ممارسة الرياضة؟

ج :مــن أهــم النصائــح التــي يوصــي بهــا خبــراء
الرياضــة هــي أال تمــارس الرياضــة لكــي تكتســب
اللياقــة البدنيــة ،بــل اكتســب اللياقــة ً
أول ثــم
مــارس رياضتــك المفضلــة .فــإذا كنــت غيــر الئــق
السـ ْـمنة المفرطــة ،استشــر
بدن ًيــا أو تعانــي مــن ُّ
برنامجــا غذائ ًيــا لتخفيــف الــوزن
طبيبــك واتبــع
ً
واكتســاب اللياقــة ،حتــى تمهــد الســبيل أمامــك
للدخــول إلــى عالــم الرياضــة .قــد يســتغرق ذلــك
وق ًتــا طويـ ًـا نســب ًيا ولكنــك ســتحمي نفســك مــن

اإلصابــات واألمــراض وتســتمتع بممارســة
الرياضة.
وباتباعــك ألصــول اإلحماء الســليم فأنــت تُهيئ
جســمك ألداء التماريــن وتقلــل مــن مخاطــر
اإلصابــات وتتكيف نفسـ ًيا وعضل ًيــا بالتركيز على
التمريــن الــذي تؤديــه .وبالمثــل فــإن اتباعــك
لقواعــد اإلرخــاء التدريجــي للعضــات يســاعدك
علــى الحــد مــن مخاطــر اإلصابــة بتيبــس
العضالت.
وال يجــب أن تســتخف مطل ًقــا بأخطــار األلعاب
الرياضيــة ،فهنــاك رياضــات معينــة تتطلــب درجــة
عاليــة مــن المهــارة واالقتــدار .لــذا ،تلــق التدريــب
وتعــرف علــى أخطــار الرياضــات ،بــل
الــازم
َّ
واســتثمر كل مــا تكتســبه مــن خبــرات فــي اختيــار
معــدات الوقايــة الشــخصية عاليــة الجــودة
والمناســبة ،منهــا علــى ســبيل المثــال ارتــداء
األحذيــة الرياضيــة المــزودة بدعامــات مقويــة
ومبطنــة للكعــوب وواقيــات الســيقان عنــد
ممارسة كرة القدم.
كذلــك تجنــب اللعــب فــي الشــوارع ســواء أكانت
فرعيــة أم رئيســة ألنــه قــد يــؤدي بــك إلــى
اإلصابــات نتيجــة التعــرض ألي حــادث واذهــب
إلى المالعب المأمونة.
أيضــا ال تــدع إصابتــك مــن جــراء ممارســة
ً
التماريــن الرياضيــة تثنيــك عــن مواصلــة
برنامجــك الكتســاب اللياقــة البدنيــة .وأ ًيــا كانــت
رياضتــك المفضلــة فهنــاك طــرق صحيحــة
لممارســتها وأخــرى خاطئــة .ويُعــزى كثيــر مــن
اإلصابــات الرياضيــة إلــى تعــرض العضــات

والمفاصــل واألوتــار واألربطــة غيــر المهيــأة
لمجهــودات مكثفــة ومفاجئــة .وقــد تنشــأ
أيضــا مــن اتبــاع أســاليب غيــر ســليمة
اإلصابــات ً
فــي التمريــن أو عــدم اســتخدام أدوات الوقايــة
الالزمــة ،عل ًمــا بــأن أغلــب هــذه اإلصابــات يمكــن
تفاديهــا .لــذا ،اســتفد إلــى أقصــى حــد ممكــن من
برنامجــك الخــاص بالتماريــن الرياضيــة باتبــاع
إرشــادات الســامة حتــى تقلــل مــن احتمــاالت
إصابتك.
ابــدأ برنامجــك الرياضــي باتبــاع نصائــح أهــل
الخبــرة واالختصــاص .استشــر طبيبــك فــي مــدى
حاجتــك لممارســة تماريــن معينــة ومــا إذا كانــت
هنــاك أيــة قيــود طبيــة تمنعــك مــن ممارســتها.
اختصاصــي اللياقــة البدنيــة هــو الــذي يســاعدك
علــى تخطيــط برنامــج التماريــن المناســبة لــك؛
ألنــه يضــع فــي اعتبــاره مســتوى لياقتــك الحالــي
وعمــرك وحالتــك الصحيــة وفوائــد هــذه التمارين
والبــدء بالمســتوى الــذي يتناســب مــع بنائــك
الجســماني وإســداء النصائــح التــي تســاعدك
علــى تحقيــق مســتويات لياقــة متق ِّدمــة بمعــدالت
مأمونــة .هيــئ نفســك تدريج ًيــا لممارســة
التماريــن التــي تختارهــا مــع التأكيــد علــى اتبــاع
ً
تتــدرب
فمثــا إن كنــت
األســاليب الصحيحــة؛
َّ
علــى رفــع األثقــال ،ضــع فــي اعتبــارك دائ ًمــا أن
اتبــاع الطريقــة الصحيحــة للتدريــب أهــم بكثيــر
مــن ضخامــة األوزان التــي ترفعهــا .فــإذا لــم
تســتطع رفــع الثقــل بطريقــة صحيحــة ومأمونــة،
فذلــك يعنــي أن الثقــل المرفــوع أكثــر مــن طاقتــك
على احتماله.

سالمتك

الوقاية من مخاطر
الكهرباء

تُعد الكهرباء من أهم وسائل الراحة التي تجعل حياتنا
أكثر سهولة ويس ًرا .وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة للكهرباء
في حياة الفرد والمجتمع إال أنها تش ِّكل خطورة على سالمة
األرواح والممتلكات .الكهرباء خطرة على كل من يتهاون أو
يهمل احتياطات السالمة والتعليمات الواجب اتباعها أثناء
تنفيذ الشبكات والتوصيالت الكهربائية أو عند االستخدام.
ويمكن تلخيص أسباب الحوادث المتعلقة بالكهرباء فيما
يلي:
 - 1سوء التمديدات الكهربائية:
•عــدم مناسبة الكابالت المستخدمة في التوصيالت
الكهربائية للتيار المار بها.
•عدم وضع أسالك التوصيالت الكهربائية في قنوات
معزولة.
•اســتــخــدام الــتــوصــيــات الــخــارجــيــة الــظــاهــرة وتــرك
الكابالت الكهربائية مكشوفة.
•تمديد أســاك كهربائية عبر األب ــواب أو النوافذ أو
الفتحات المماثلة أو تحت السجاد.
•تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها بتوصيل عدة
أجهزة على مقبس واحد.
•عــدم إحــكــام ربــط نهاية األس ــاك بمآخذ التيار أو
المفاتيح أو القواطع مما يسبب حــدوث شــرر يؤدي
لتلفها.
 - 2الجهل واإلهمال وعبث األطفال:
•عــدم وضــع وسيلة حماية للمقابس الكهربائية غير
المستعملة لحماية األطفال من العبث بها أو نزع القابس
من المقبس بعنف.
•لمس األجــهــزة والمفاتيح الكهربائية واألي ــدي مبتلة
بالماء.
•عدم فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء أعمال الصيانة
واإلصالح.
•اختيار أجهزة ومعدات كهربائية غير جيدة الصنع.
•ترك األجهزة الكهربائية في وضع تشغيل لمدة طويلة
دون انتباه وعــدم فصل التيار الكهربائي عند مغادرة
المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحالت الطويلة.
•عــدم الــحــذر عند استعمال األدوات الكهربائية في
الحمام أو المطبخ.
 - 3إهمال أعمال الصيانة الدورية:
•عدم إجراء الكشف واالختبار الدوري على التمديدات
واألجهزة الكهربائية.
•عدم صيانة األجهزة الكهربائية التالفة.
•عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند
مالحظة خروج شرر منها أثناء عملها.
•عدم مراجعة األحمال الكهربائية والتأكد من مالءمتها
للقواطع واألسالك.

القطار
القافلة األسبوعية  ٢١فبراير ٢٠١٩
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يمــر القطــار بصحبــة صوتيــن ،صــوت عجالتــه المعدنيــة علــى الســكة ،وصــوت صفارتــه القويــة ،تــار ًكا
خلفــه خطيــن صامتيــن مــن حديــد .ظهــر قبــل قرنيــن مــن الزمــن ،وال يــزال يتطــ َّور ويجــوب بقــاع األرض
المختلفــة ،ويغ ِّيــر وجــه العالــم .هــو أول وســائل الســفر والنقــل الســريعة ،وســبق فــي ذلــك الســيارة والطائـــــرة
أناســا مــن مختلــف المشــارب ،آتيــن
بزمــن طويــــل .وهــو أكثــر مــن ذلــك ..إنــه حاويــة تجمــع لبعــض الوقــت ً
مــن أماكــن مختلفــة ومســافرين لغايــات مختلفــة .وفــي هــذا العــدد ،سنكتشــف المكانــة التــي احتلهــا القطــار
في اقتصادات الدول وثقافات شعوبها وآدابها وفنونها.
مجلة القافلة *

مـر تطـور سـكة الحديـد بمراحـل مختلفـة ،ولكـن تط ّورها
ّ
كان سـري ًعا عبر قرنين من الزمن ،فانتقلنا من عربة تجرها
الخيول إلى قطارات ذات سرعات خيالية.
يحتـل القطـار مكانـة مهمـة فـي ربطـه البلاد الشاسـعة
المسـاحات ،وفـي تحريكـه عجلـة النقـل واالقتصـاد فيهـا،
وحتـى فـي تعزيـز الروابـط بيـن المناطـق والمـدن والبلـدان،
تصـل إلـى حـد أن قيـاس التقـ ُّدم فـي بلـد مـا قـد يكـون مـن
عناصره األسـاس ،أن فيه شـبكة واسـعة ومتطورة من سكك
الحديد.
وألن السـفر فـي القطـار يطـول عـادة لسـاعات ،وبعـض
الرحلات العابـرة للبلـدان قـد تسـتمر أيا ًمـا ،يصبـح القطـار
أشـبه ببيت متحرك ،تج ُد فيه اإلقامة ،واالسـترخاء ،وتناول
الطعـام ،والتأمـل عبـر النافـذة ألوقـات طويلـة .ولكـن الذيـن
يشـاركون المسافر في هذا البيت ليسوا أقربا ًء وال معارف.
ولهـذا يتحـ َّو ل القطـار إلـى بيئـة لالكتشـاف والتعـرف
ولالحتـكاك بأنـاس وقضايـا غيـر متوقعـة ،والتفاعـل مـع
غربـاء .ولـذا ،احتـل القطار منـذ اختراعه مكانـة خاصة في
وجـدان كل مـن سـافر علـى متنـه يو ًمـا ،ويتجلَّـى ذلـك فـي
اآلداب والفنون بشكل خاص .ألن عالم القطار الجميل يتسع
لما ال يمكن ال للبيت وال ألية وسيلة سفر أخرى أن تتسع له.

نشأة هذا القطاع
يذكـر أن بريطانيـا هـي التـي بنـت أول سـكك الحديـد في
العالـم وتطويرهـا .ففـي عـام 1814م ،بنـى جـورج ستيفنسـون
قاطرته البخارية األولى ،وبدأت أول تجربة للنقل على سكك
الحديـد فـي ذلـك العـام نفسـه .أمـا فـي الواليـات المتحـدة
األمريكيـة فقـد اسـتخدمت القطـارات البخاريـة على سـبيل
التجربة عام 1825م ،وكان افتتاح أول خط فعلي في الواليات
المتحـدة أمريـكا عـام 1830م ،وفـي مصـر عـام 1852م ،وفـي
آسيا عام 1852م ،وفي أستراليا عام 1854م.
ومـع بدايـة القرن العشـرين تط َّورت سـكك الحديد تطو ًرا
كبيـ ًرا مـن حيـث البنيـة التحتيـة ،فقـد أُنشـئت الخطـوط
وتحسـنت العناصـر الهندسـية لتخطيـط السـكك
المزدوجـة
ّ
وقاطـرات الجر والعربات ،وأُدخل تحسـن كبيـر على عربات
فصنعت من الحديد ً
بدل من الخشب .وكانت أقصى
الركاب ُ
سـرعة للقطـارات في عـام 1905م هي  144كيلومت ًرا/سـاعة،
واستُخدمت قطارات الديزل أول مرة في أمريكا عام 1925م،
ٍ
بمحـركات كهربائيـة فقـد بدأ
أمـا قطـارات الديـزل المـز َّودة
استخدامها في عام 1934م .

ميزات سكة الحديد
النقـل واالنتقـال بسـكة الحديـد أرخـص ،وأسـرع ،وأكثـر
أما ًنا ،وأنسب لنقل الحموالت الثقيلة لمسافات بعيدة.
•النقـل األرخـص :النقـل بسـكة الحديـد هو أرخص وسـائل
النقل ،بالمقارنة مع الوسائل األخرى.

•أقدم قطار في العالم :أقدم قطار في العالم ال يزال يعمل
حتى اليوم هو في الهند ،وينشـط في المواسـم السـياحية
بيـن نيودلهـي ومدينـة ألـوار فـي راجسـتان ،ويحمـل اسـم
«فيري كوين».
ّ
•النقـل اآلمـن :النقـل بسـكة الحديد هو أكثر وسـائل النقل
أما ًنا .وتشير اإلحصاءات العالمية إلى أن احتماالت وقوع
الحـوادث بالقيـاس إلـى عـدد الـركاب ،أقـل بكثيـر مـن
االحتماالت في النقل الجوي ،وحتى البحري.
•النقل األوسع :قدرة القطارات على نقل الحموالت الثقيلة
كبيـرة للغايـة .وسـعة القطار مرنة ج ًدا حسـب الحاجة ،إذ
يكفي لزيادة الحمولة أو تقليصها التحكم بعدد المقطورات
تجرها القاطرة فقط.
التي ّ
•الفوائـد االجتماعيـة :إن إنشـاء سـكة الحديـد وخطوطهـا
وتشـغيل القطـارات هـو مـن المشـاريع الضخمـة .فالقطار
يـؤدي عديـ ًدا مـن الخدمـات العامـة للسـكان .فحمولـة
القطار التي تعمل بمبدأ «ح ِّمل ما يمكن للخط والقطار أن
يحمـل» ،تجعلـه في مصلحة الفقراء من عامة الناس ،وهو
بالتالي حاجة وضرورة وطنية ،على الصعيدين االقتصادي
واالجتماعي.
•التوظيـف والتشـغيل :توفّـر خطـوط سـكة الحديـد فـرص
عمـل كثيرة لـكل من اإلدار ّيين والموظفيـن المهرة والعمال
غير المهرة .ففي العالم المتق ّدم على هذا الصعيد يشتغل
المالييـن فـي هـذا القطـاع ،الـذي يعـ ّد مصـدر الـرزق
ألسرهم.

معالجة الفقر والبيئة
ومـع كل النواحي اإليجابية والسـلبية ،يرى البنك الدولي،
أن النقـل بسـكة الحديـد وسـيلة «ذكيـة» في حمايتهـا للمناخ،
وأنهـا أكثـر الطـرق لنقـل البضائـع والـركاب فاعليـة .فسـكة
الحديـد تعـزّز النمو االقتصادي ،وتقلّـل كثي ًرا من بث غازات
الدفيئـة ،التـي تسـبب االحتبـاس الحـراري .فالقطـارات هي
األدوات «النظيفـة» التـي تنقـل مالييـن الـركاب ومالييـن
األطنـان مـن البضائـع عبـر بلـدان العالـم ،وعلـى مسـافات
أيضا تربط القارات بعضها ببعض.
قصيرة وطويلة ،وهي ً

من سكة الحجاز إلى قطار الحرمين
في عهد السلطان عبدالحميد العثماني كان عزت العابد
الدمشقي من أهم من أشار إلى إنشاء سكة حديد الحجاز.
وكان يـرى إلنشـاء السـكة فوائـد عديـدة ،منهـا تسـهيل الحج
بـدل مـن اسـتخدام قوافـل اإلبـل التـي تسـتغرق  40يو ًمـا من
المعاناة بين دمشق والمدينة .أما الغرض الثاني فهو تسهيل
نقـل الجنـود والمعـدات إلحـكام السـيطرة العثمانيـة ،بعدمـا
استـولى اإلنجليـز على مصر وقناة السويس.
وفي مارس 1900م ،أصدر السـلطان فرمانه إلنشـاء سكة
حديد الحجاز بين دمشق والمدينة المنورة .فأرسل القنصل
البريطانـي فـي دمشـق رسـالة إلـى حكومتـه يقـول فيهـا إن
إنشـاء السـكة أمـر مسـتحيل! وكانـت المعوقـات التـي رآهـا:

طبيعـة األرض الصحراوية ونقص المياه والتكاليف المالية؛
لكن في المقابل كان ثمة حماس للمشروع.
وبـدأ التنفيـذ ،فمسـح مختـار بـك ،المهنـدس التركـي،
الطريق فوجد األنسب اتباع خط قوافل اإلبل القديمة (حج
الشام) مع بعض التعديالت البسيطة.
وافتُتـح الخـط عـام 1908م ،فـي احتفـال رسـمي ،ونقـل
الحجـاج مـن دمشـق إلـى المدينـة فـي خمسـة أيـام ،لكنـه لـم
يعمـل سـوى تسـع سـنوات ،إذ ُد ِّمـر عـام 1916م ،فـي الحـرب
العالمية األولى ،وطويت صفحته منذئذ.

السكك الداخلية
انطلقـت فكـرة إنشـاء سـكة الحديـد فـي المملكـة فـي
األربعين ّيـات مـن القـرن الماضـي ،عندما بـرزت الحاجة إلى
إنشـاء مينـاء تجـاري علـى سـاحل الخليـج لنقـل البضائـع
المسـتوردة إلى مستودعات شركة الزيت العربية األمريكية،
تقدمت بها الشـركة إنشـاء
(أرامكـو) .وتضمنـت الفكرة التي َّ
خـط لسـكة الحديد من الدمـام إلى الريـاض ،وميناء تجاري
كبير يمكنه اسـتقبال السـفن الضخمة التي تنقل مستلزمات
أعمال صناعة النفط ومعداتها.
بدأ تنفيذ المشـروع في  21أكتوبر 1947م .وفي  20أكتوبر
1951م (أي بعـد  4سـنوات) افتُتـح الخـط فـي الريـاض فـي
احتفال رسمي حضره جاللة الملك عبدالعزيز ،وولي العهد
آنـذاك األميـر سـعود بـن عبدالعزيـز ،رحمهمـا اهلل ،وحشـد
كبيـر مـن المسـؤولين .وظلت سـكة الحديد منـذ ذلك الوقت
تعمـل تحـت إشـراف أرامكـو مـ ّدة مـن الزمـن ،حتـى أُلحقـت
وس ّـميت وقتهـا :مصلحـة
بـوزارة الماليـة فـي عـام 1966مُ ،
السكة الحديد.

تتوسع
الشبكة ّ

يبلـغ طـول شـبكة الخطـوط الحديديـة فـي المملكـة اليوم
 1775كيلومت ًرا ،وتربط المنطقتين الشرقية والرياض .وتنقل
قطـارات المؤسسـة سـنو ًيا مـا يزيـد علـى  1.3مليـون راكـب،
و 350ألـف حاويـة ،أي أكثـر مـن  %80من الحاويـات الواردة
إلـى منطقـة الريـاض عبـر مينـاء الدمـام ،ومليونـي طـن مـن
البضائـع العامـة ،وهـي منقـوالت تحتـاج إلـى نحـو  500ألف
شـاحنة لنقلهـا على الطريق .وتشـمل الخطوط التي تشـغّلها
المؤسسـة خـط نقـل الركاب الـذي يبلغ طولـه  733كيلومت ًرا،
ويربـط الريـاض بالدمـام مـرو ًرا باألحسـاء وبقيـق ،وخـط
شحــن البضائـع ويبلـغ طولـه  556كيلومتـ ًرا ،ويبدأ مـن ميناء
الملـك عبدالعزيـز بالدمـام لينتهـي فـي الريـاض ،مـرو ًرا
باألحساء وبقيق والخرج وحرض والتوضيحية.
علاوة علـى هـذا ،تربـط الخطـوط الفرعيـة التـي يبلـغ
مجمـوع طولها  486كيلومت ًرا ،بعض مواقع اإلنتاج الصناعي
والزراعـي وغيرهـا بموانـئ التصديـر وبعـض المناطـق
السـكنية .ويتوقـع أن ينمـو عـدد الركاب وحركة الشـحن بعد
بدء الرحالت لمشاريع التوسعة القائمة والمخطط لها ،فقد
زاد عدد الحاويــات المتداولــة على الجسر البري على 700

ألـف حاويــة نمطيـة ،أي مـا مجموعـه  8مالييـن طـن مـن
المشحونات.

سكة حديد الشمال
بـدأ مشـروع هـذه السـكة فـي عـام 2006م ،وانتهـت علـى
مراحل ،وجرى تدشينها رسم ًيا في نوفمبر من العام 2017م،
وبـدأ مؤخـ ًرا تسـيير رحلات الـركاب المنتظمة مـن الرياض
باتجـاه مـدن الشـمال .وتولـت تنفيذ هذا المشـروع وتشـغيله
الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».
يبلـغ طـول هـذه السـكة نحـو  2400كيلومتـر .وهـي تربـط
وأيضـا
الحـدود الشـمالية للمملكـة مـع األردن بالعاصمـة،
ً
بالساحل الشرقي على الخليج العربي.
ويُع ّول على هذه السكة أن تؤدي دو ًرا اقتصاد ًيا كبي ًرا في
نقـل خامـات المعـادن مثـل الفوسـفات والبوكسـايت
المسـتخرجة مـن المناطـق الداخليـة إلـى مرافـق التكريـر
والتصديـر علـى سـاحل الخليـج العربـي ،إضافـة إلـى نقـل
الـركاب واختصـار مـدة السـفر مـن الحـدود الشـمالية إلـى
الرياض بثماني ساعات فقط.

قطار الحرمين
في شهر يونيو من العام 2018م ،تم تدشين قطار الحرمين
رسـم ًيا ،وبـدأ منـح تذاكـر سـفر مجانيـة لمـدة ثالثـة أشـهر
للمسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المن ّورة.
يبلـغ طـول خط قطـار الحرمين  450كيلومتـ ًرا ،ويمتد من
المكرمة إلى المدينة المن ّورة مرو ًرا بمدينة جدة ومدينة
مكة
ّ
الملك عبداهلل االقتصادية في رابغ .وتطلب إنشاؤه بناء أربع
محطات حديثة في المدن األربع ،إضافة إلى محطة خامسة
سـتبنى الحقًا في مطار الملـك عبدالعزيز الدولي في جدة.
كمـا تضمـن مشـروع هـذا الخـط إنشـاء مركـز متخصـص
للتدريب على األعمال التي يتطلبها تشـغيله وصيانته ،سـع ًيا
إلى توطين الوظائف فيه.

قطار الجسر الب ِّري (الرياض  -جدة)

في شهر مارس من العام 2017م ،أعلنت الشركة السعودية
للخطـوط الحديديـة «سـار» ،عـن انتهـاء وضـع التصاميـم
لمشـروع إنشـاء خـط حديـدي يصـل الريـاض بمدينـة جـدة،
ووجهت الشركة في نوفمبر من العام نفسه دعوات لشركات
المقـرر أن يبدأ في
عالميـة لتنفيـذ هذا المشـروع الـذي من
َّ
العام الجاري.
سـيبلغ طـول هـذا الخـط  958كيلومتـ ًر ا ،وسيسـتخدم
للشـحن ولنقـل المسـافرين .وسيكتسـب أهميـة كبيـرة بفعـل
ربطه لسكة حديد الشمال بقطار الحرميـن ،وبخط الرياض
 الدمام ،ما سيح ّول عمل ًيا كل سكك الحديــد في المملكــةإلى شبكة واحدة متصلة ببعضها.
*نشر في الزميلة مجلة (القافلة)  -عدد
 ٤مجلد  ٦٨يوليو  /أغسطس 201٨م

الخميس  ١٦جمادى اآلخرة 1440هـ ٢١ ،فبراير 201٩م

التقط صورة :هدوء الطبيعة

آن الصايف *

كتاب جديد = حياة
جديدة

بعيدا عن المدن الصاخبة ،زار الموظف فاضل الخضير ،من إدارة تجزئة سوائل الغاز
حيث يلتقي الماء مع الخضرة والمراعي الخصبة ،وهدوء الطبيعةً .
الطبيعي في الجعيمة ،سويسرا في صيف العام الماضي ،حيث آثر الذهاب إلى مدينة إنترالكن الهادئة ،التي تحتضن بحيرتين كبيرتين يربطهما نهر ،وتحيطها
ثالثة جبال شاهقة .والتقط هذه الصورة للمراعي بهاتف آي فون .7

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

قبل عدة سنوات خلت ،وفي حــوار مع زميل عمل ألماني،
سألته عــن هــوايــاتــه .ارتــســم على وجهه تعبير االستغراب،
فكررت السؤال ،وأضفت :القراءة ً
مثل؟ فأجابني على الفور:
القراءة ليست هواية؛ إنها فعل تلقائي يمارسه اإلنسان ضمن
عاداته اليومية كاألكل والشرب.
أسئلة عديدة أثارتها إجابته ،فهل نحن من الشعوب التي
تقرأ؟ وما هي الكتب األكثر مبي ًعا في المكتبات؟ أوالتي يتم
تحميلها من الشبكة العنكبوتية؟ وما هو معدل قراءة الفرد في
عالمنا العربي؟
في وطننا العربي ،هناك عدة مبادرات تَبنت أمر التشجيع
على القراءة ،ورصدت الجوائز التحفيزية لألطفال واليافعين،
على أمل أن تثمر هذه المبادرات في بناء ثقافة لجيل يُرجى
منه أن يرى الحياة بعيون متجددة عبر صفحات الكتب في
شتى الحقول ،وما تحتوي عليه من أفكار وقيم وموضوعات،
بهدف أن تجني ثمارها مجتمعاتنا.
أتساءل هنا :ما الضير في أن نتبادل الكتب كهدايا؟ قد ي َّتبع
بعضنا هذه العادة ويؤمن بجدواها وقيمتها للكبار والصغار،
ولكن ماذا إن أصبحت سمة في حياتنا ،كأن تكون الكتب ضمن
قائمة مشتريات المنزل والهدايا؟ وماذا لو أصبحت عادة أن
نقرأ ونتحدث في تجمعاتنا مع األهل واألصدقاء عن فحوى ما
قرأنا؟
كما نعلم ،إن من أهمية التن ُّوع في القراءة فتح المدارك نحو
أمداء جديدة ومتن ِّوعة ،ولتُرى األمور من زوايا مختلفة .سينتج
عــن ذلــك رفــع درجــة المرونة فــي حــواراتــنــا واإليجابية عبر
تواصلنا مع اآلخرين من حولنا ،مما يقرب المسافات ويحقق
مفهوم الحوارات الهادفة .من ناحية أخرى ،سيُسهم ذلك في
نمر بها
توصلنا ألساليب مبتكرة للحلول أمام مسائل وقضايا ُّ
في حياتنا العلمية والعملية والخاصة والعامة.
ونحن على أعتاب العقد الثالث من األلفية الثالثة ،نقف عند
تعريفات جديدة لألمية متجاوزين المفهوم التقليدي ،الذي
ينصب حول معرفة أسس القراءة والكتابة ،فمجتمعاتنا وعلى
ُّ
مدى نصف قرن بذلت كثي ًر ا لتغطية أكبر نسبة لمحو هذا
النوع من األمية ونجحت إلى مدى بعيد في ذلك .اآلن أمامنا
مفهوم جديد هو األمية الثقافية ،التي تحثنا على التعرف على
معطيات العصر الجديدة وآثارها في حياتنا ،مثل التطورات
والمستجدات في المجاالت الثقافية والتقنية والعلمية..الخ.
وهذا يعني أن نستمر في القراءة واالطالع.
قد تبدأ البذرة األولى لنشر ثقافة القراءة من البيت والتعليم
المدرسي األولــي ،ومن ثَـ َّم في مراحل تعليمية متق ِّدمة تأتي
درجة أعلى في تكثيف الوعي على أهمية استمرارية القراءة
بتن ُّوع وانتقاء المحتوى بمعايير علمية وموضوعية.
إننا إن توقفنا عند التلقي األكاديمي ،وامتنعنا عن القراءة
بمجرد الحصول على الشهادات الجامعية ،فــإن الفرد منا
سيعود مع مرور الوقت لألمية التقليدية ،ومواجهة ظالميات
التخلف الثقافي والتأخر عن ركب الحضارة اإلنسانية.
إن مفهوم «كتاب جديد يعني حياة جديدة» سوف يجعلنا نعي
قيمة ثقافة القراءة المستدامة ،وكيف أنها مطلب مهم لنرتقي
بمجتمعاتنا نحو السمو الفكري والتنموي والنهوض بثقافة
التسامح.
* روائية وأديبة

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

