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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

صفحة  ٢و٣

إنجاز تاريخي ألول برنامج لزيادة إنتاج النفط في خريص
صفحة  ٨و٩

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
66.72 67.22

65.32 65.05

$ 66.56

02/٢٢ 03/01 03/٠٨ ٠٣/١٥ ٠٣/٢٢

منتدى األحساء
لالستثمار باشر
أعماله بحضور
ومشاركة عدد كبير
من املستثمرين
والخبراء

صفحة  ٦و٧

~ 80

ملي ــون ط ــن م ــن البتروكيميائي ــات تُنتجه ــا أرامك ــو
الس ــعودية وس ــابك م ــن مجموع ــة األعم ــال ف ــي مراف ــق
تكس ــير اللقيم الس ــائل والمختل ــط والم ــواد األروماتية
وإنت ــاج أولفين ــات اللقيم ومش ــتقاته ال ــذي يعتمد على
اإليث ــان .وتوفر أرامكو الس ــعودية معظ ــم اإلمدادات من
اللقيم.

 ٢٨مارس  ٢٠١٩القافلة األسبوعية
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أرامكو السعودية تو ِّقع اتفاقية لالستحواذ على حصة األغلبية
البالغة  %70في «سابك» من صندوق االستثمارات العامة
القافلة األسبوعية

ُيعد هذا االستحواذ
قفزة نوعية لدفع
إستراتيجية النمو
التحويلية في أرامكو
السعودية في
مجال التكرير
والبتروكيميائيات
عد
املتكاملة .و ُت ُّ
«سابك» شركة
عاملية تتمتع
بقدرات متم ّيزة سوا ًء
في قوتها العاملة
أو قطاع
البتروكيميائيات.
أمين الناصر

الريــاض  -أعلنــت اليــوم أرامكــو الســعودية عــن توقيــع
اتفاقيــة شــراء أســهم لالســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة تبلغ
 %70فــي الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية
(ســابك) مــن صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،فــي صفقــة خاصــة بلغــت قيمتهــا
 259.125مليــار ريــال ســعودي ،أي مــا يعــادل  69.1مليــار
دوالر أمريكــي ،وبســعر يعــادل  123.39ريــال للســهم
الواحــد .يذكــر أن األســهم المتبقيــة ،والمتداولــة فــي
«ســابك» والبالغــة  %30ليســت جــزءاً مــن الصفقــة ،إذ
أعلنــت أرامكــو الســعودية عــدم نيتهــا االســتحواذ علــى
هــذه الحصــة المتبقيــة .فيمــا يخضــع اســتكمال الصفقــة
لشــروط إغــاق معينــة ،بمــا فــي ذلــك الموافقــات
التنظيمية.
يشــار إلــى أن شــركة ســابك والتــي يقــع مقرهــا الرئيس
فــي الريــاض ،تديــر أعمــاالً فــي أكثــر مــن  50دولــة علــى
مســتوى العالــم ويعمــل بهــا  33ألــف موظــف وموظفــة.
وقــد بلــغ فــي عــام 2018م إنتــاج الشــركة اإلجمالــي فــي
مختلــف وحــدات األعمــال التابعــة لهــا  75مليــون طــن
متــري ،وســجلت صافــي دخــل بلــغ  5.7مليــار دوالر
أمريكــي ،ومبيعــات ســنوية بقيمة  45مليــار دوالر أمريكي،
وإجمالي أصول بلغت قيمتها  85مليار دوالر أمريكي.
وتعليق ـاً علــى هــذه الصفقــة ،صـ ّـرح معالــي المشــرف
علــى صنــدوق االســتثمارات العامــة ،األســتاذ ياســر بــن
عثمــان الرميــان ،بقولــه« :تم ّثــل هــذه الصفقــة فائــدة
مشــتركة لجميــع األطــراف ،ونقلــة نوعيــة لثــاث مــن أهــم
المؤسســات االقتصاديــة فــي المملكــة .وســتوفر االتفاقية
رأس مــال ضخــم لتعزيــز اســتراتيجية االســتثمار طويلــة
األمــد لصنــدوق االســتثمارات العامــة ،ممــا سيســهم فــي
تنــ ّوع القطاعــات ،ومصــادر الدخــل فــي المملكــة .كمــا
ســتقدم الصفقــة مالــكاً اســتراتيجياً قــادراً علــى إضافــة
قيمــة كبيــرة لشــركة ســابك ومســاهميها ،مــع االســتفادة
فــي الوقــت نفســه مــن القــدرات القويــة التــي تتمتــع بهــا
«ســابك» لفتــح اآلفــاق أمــام فــرص النمــو التــي تســتطيع
أرامكــو الســعودية أن توفّرهــا باعتبارهــا أحــد الالعبيــن

البارزين في أسواق الطاقة عالمياً».

الكميــة إلــى منتجــات بتروكيميائيــة .وسيســتهلك هــذا
الجــزء مــن األعمــال كميــات كبيــرة مــن النفــط الخــام فــي
التكرير والبتروكيميائيات.

مــن جهتــه ،قــال رئيــس أرامكــو الســعودية وكبيــر
اإلدارييــن التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر:
«يُعــد هــذا االســتحواذ قفــزة نوعيــة لدفــع اســتراتيجية
النمــو التحويليــة فــي أرامكــو الســعودية فــي مجــال
التكريــر والبتروكيميائيــات المتكاملــة .وتُعــد «ســابك»
شــركة عالميــة تتمتــع بقــدرات متم ّيــزة ســوا ًء فــي قوتهــا
العاملــة أو قطــاع البتروكيميائيــات .وكجــزء مــن مجموعــة
شــركات أرامكــو الســعودية ،ســنعمل معــاً علــى إنشــاء
منصــة أقــوى لتعزيــز القــدرة التنافســية ،وتلبيــة الطلــب
المتزايــد علــى الطاقــة والمنتجــات الكيميائيــة التــي
يحتاج إليها عمالؤنا في جميع أنحاء العالم».
مــن جانبــه ،قــال النائــب األعلــى للرئيــس للتكريــر
والمعالجــة والتســويق فــي أرامكــو الســعودية ،المهنــدس
عبدالعزيــز القديمــي« :ترتكــز اســتراتيجية أرامكــو
الســعودية فــي قطــاع التكريــر والبتروكيميائيــات علــى
تلبيــة احتياجــات عمالئنــا حــول العالــم مــن خــال تأميــن
والتوســع فــي صناعاتنــا التكريريــة،
منافــذ للنفــط الخــام،
ّ
وترســيخ تكاملهــا مــع إنتــاج البتروكيميائيــات .ونحــن
نتطلــع إلــى االســتحواذات وتكويــن الشــراكات لتحقيــق
قيمــة طويلــة األجــل ،واالرتقــاء بالتقنيــات من أجــل تحويل
النفــط الخــام إلــى منتجــات كيميائيــة .وتم ّثــل «ســابك»
شــريكاً اســتراتيجياً ،ومنصــة قويــة لدعــم اســتثماراتنا
المســتمرة الراميــة لتحقيــق النمــو المســتقبلي فــي قطــاع
البتروكيميائيــات الــذي يُعــد األســرع نمــواً مــن حيــث
الطلب على النفط».
تتماشــى االتفاقيــة مــع إســتراتيجية أرامكــو الســعودية
بعيــدة المــدى لدفــع عجلــة النمــو عبــر تطويــر وتعزيــز
محفظــة أعمالهــا فــي قطــاع التكريــر والكيميائيــات،
وذلــك مــن خــال زيــادة إجمالــي حصتهــا مــن الطاقــة
التكريريــة العالميــة مــن  4.9مليــون إلــى مــا بيــن  8إلــى 10
مالييــن برميــل فــي اليــوم بحلــول عــام 2030م ،علــى أن
يتــم تحويــل  2إلــى  3مالييــن برميــل فــي اليــوم مــن هــذه

صندوق االستثمارات العامة

قفزة نوعية

يهــدف صنــدوق االســتثمارات العامــة ليصبــح واحــداً
مــن أكبــر صناديــق الثــروة الســيادية فــي العالــم وأكثرهــا
تأثيــراً ،وأن يرســخ دوره فــي خلــق القطاعــات والفــرص
الجديــدة التــي ستشــ ّكل مالمــح مســتقبل االقتصــاد
العالمــي ،والعمــل علــى دفــع عجلــة التح ـ ّول االقتصــادي
فــي المملكــة .ولتحقيــق هــذه األهــداف يعمــل صنــدوق
االســتثمارات العامــة علــى بنــاء محفظــة متن ِّوعــة وفــق
أعلــى المعاييــر العالميــة عبــر االســتثمارات فــي فــرص
جذابــة طويلــة المــدى فــي مختلــف القطاعــات وأصنــاف
األصــول محليــاً وعالميــاً .كمــا يتعــاون الصنــدوق مــع
شــركاء اســتراتيجيين وجهــات عالميــة مرموقــة فــي إدارة
االســتثمارات بصفتــه الــذراع االســتثمارية للمملكــة وفــق
إســتراتيجية تر ِّكــز علــى تحقيــق عائــدات ماليــة ضخمــة،
وقيمــة حقيقيــة طويلة المــدى للمملكة العربية الســعودية،
انسجاماً مع رؤية المملكة .2030
ويُعــ ّد برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة للفتــرة
2020-2018م ،جــز ًءا مــن برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة
 ،2030ويمثــل خارطــة طريــق لألعــوام الثالثــة المقبلــة
لتعزيــز مكانــة صنــدوق االســتثمارات العامــة كمحفــز
لتنويــع االقتصــاد الســعودي وترســيخ دوره فــي تحويــل
المملكــة إلــى محــرك لالســتثمار العالمــي .ويهــدف
برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة إلــى رفــع األصــول
الخاضعــة إلدارتــه إلــى أكثر مــن  400مليــار دوالر أمريكي
بحلــول العــام 2020م ،ويوضــح كيــف ســيعمل الصنــدوق
علــى تطويــر القطــاع الخاص فــي المملكة عبــر  4محافظ
اســتثمار محليــة جديــدة ،موزعــة علــى االســتثمارات فــي
الشــركات الســعودية ،واالســتثمارات الموجهــة لتطويــر
القطاعــات الواعــدة ،واســتثمارات المشــاريع العقاريــة
والبنيــة التحتيــة ،واســتثمارات المشــاريع الســعودية
الكبرى.
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استحواذ أرامكو السعودية على  % 70في سابك  ...عالمة فارقة
في تحقيق إستراتيجية الشركة للتكرير واملعالجة والتسويق
القافلة األسبوعية
الظهــران  -إعــان أرامكــو الســعودية ،عــن اســتحواذها
علــى  %70مــن حصــة الشــركة الســعودية للصناعــات
األساســية (ســابك) ،ســوف يع ـزِّز قدرتهــا التنافســية ويو ّفــر
فرصــا جديــدة في قطــاع البتروكيميائيــات الذي يشــهد نم ًوا
ً
ســري ًعا .وتعمــل هــذه الصفقــة علــى تحســين أعمالنــا
المتناميــة فــي مجــال التكريــر والمعالجــة والتســويق ،وتســهم
فــي تســريع وتيــرة إســتراتيجية الشــركة إلنشــاء أعمــال
متكاملــة في التكرير والمعالجة والتســويق والمواد كيميائية.
وفــي ظــل اعتبار ســابك كجــزء مــن مجموعة شــركات أرامكو
الســعودية ،فإننــا نُعـزّز قطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق
وتأثيــره علــى الصعيــد العالمــي ،باإلضافــة إلــى زيــادة قيمــة
كل جزيء هيدروكربوني.
تُش ـغّل أرامكــو الســعودية وســابك مجموعــة مــن األعمــال
فــي مجــال المــواد الكيميائيــة التكميليــة ،وتعتمــد أعمــال
أرامكــو الســعودية فــي مجــال المــواد الكيميائيــة علــى مرافق
تكســير اللقيــم الســائل والمختلــط والمــواد األروماتيــة ،وتبلغ
طاقتهــا اإلنتاجيــة  16.8مليــون طــن مــن البتروكيميائيــات.
وتختــص ســابك بإنتــاج أولفينــات اللقيــم ومشــتقاته الــذي
يعتمــد علــى اإليثــان بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ  61.6مليــون طـ ٍـن
مــن البتروكيميائيــات .وتوفــر أرامكــو الســعودية معظــم
إمدادات سابك من اللقيم.

وســوف تتمكن أرامكو الســعودية بعد شــرائها األســهم من
الوصــول إلــى جميــع العناصــر األســاس إلنتــاج المــواد
الكيميائيــة .وســوف تكــون أصــول وقنــوات ســابك
للبتروكيميائيــات وفــرص دخولهــا إلى الســوق مكملــة ألصول
أرامكــو الســعودية الهيدروكربونيــة ،والقــدرات التقنيــة،
والتشــغيلية ،والتجاريــة ،مما يفســح المجال لمزيــد من النمو
والقــدرة التنافســية الفاعلــة .وســوف تزيــد الشــركتان م ًعــا
القدرات االستثمارية لقطاع النفط على الصعيد العالمي.
وقــال النائــب األعلــى للرئيــس للتكريــر والمعالجــة
والتســويق ،األســتاذ عبدالعزيــز القديمــي« :،يُعــ ُّد النمــو
رئيســا
المتســارع فــي البتروكيميائيــات هدفًــا إســتراتيج ًيا ً
وينصــب جــ ّل اهتمامنــا علــى توفيــر
ألرامكــو الســعودية.
ُّ
قنــوات جديــدة ومخصصــة لالســتثمار فــي إنتــاج الزيــت
الخــام ،وتحويــل كميــة كبيــرة مــن هــذا اللقيــم إلــى مــواد
كيميائيــة .ونعمــل حال ًيــا علــى توســيع أعمالنــا فــي قطــاع
التكريــر والمعالجــة والتســويق بكفــاءة ،وإضافــة أصــول
تصنيــع كبيــرة ومع ّقــدة تتكامــل مع المــواد الكيميائيــة وتحقق
قيمــة إضافيــة مــن التكريــر والمعالجــة والتســويق مــن خــال
نظامنا التجاري العالمي».
تتمثــل اهتمامــات التكريــر والمعالجــة والتســويق فــي
أرامكــو الســعودية فــي األعمــال العالميــة فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،والصيــن ،وكوريــا الجنوبيــة ،واليابــان،
وماليزيــا ،وأوروبــا .إذ نحتــل مكانــة فريــدة لالســتفادة مــن

مجموعــة أعمالنــا الواســعة وزيــادة إمكاناتنــا عبــر سلســلة
القيمة الخاصة بالهيدروكربونات.

االندماج في سلسلة القيمة
تتناســب الصفقة تما ًما مع إســتراتيجية أرامكو الســعودية
ً
برميل من كل
األوســع للتكريــر والمعالجة والتســويق .ونوفــر
ثمانيــة براميــل مــن الزيــت الخــام فــي العالــم بطاقــة تكريرية
محليــة ودوليــة تبلــغ  4.9مليــون برميـ ٍـل يوم ًيــا ،لتحتــل بذلــك
مكانتهــا كرابــع أكبــر شــركة تكريــر عالميــة .وبفضــل
احتياطياتنــا الهائلــة مــن النفــط والغــاز والخبــرات العالميــة
الرائــدة فــي أعمــال التنقيــب واإلنتــاج وأعمــال التكريــر
العالميــة ،نتمتــع بقــدرات فريــدة علــى االندمــاج فــي سلســلة
القيمــة لتعزيــز رؤيتنــا إلنشــاء أقــوى شــركة متكاملــة للطاقــة
والمواد الكيميائية في العالم.
وعلــى الصعيــد الدولــي ،تعمــل أصولنــا ومشــاريعنا
المشــتركة المملوكــة بالكامــل على دمــج المصافــي واألعمال
الكيميائيــة التــي تتســم بمرونــة ال مثيــل لهــا ،وبوجــه خــاص
بتوفيرهــا فــرص التعــاون والتكلفــة التنافســية .أمــا علــى
الصعيــد المحلــي ،فــإن أرب ًعــا مــن أصــل خمــس مصــاف
محليــة للتكريــر تعمــل مــع شــركاء دولييــن ،قد دمجــت أعمال
تصنيع المواد الكيميائية.
وقــال نائــب الرئيــس للتطويــر والتكامــل في قطــاع التكرير

والمعالجــة والتســويق ،األســتاذ زيــاد المرشــد« :إن إضافــة
ســابك إلــى مجموعــة شــركات أرامكــو الســعودية س ـيُحقق
مصالــح شــركتين عالميتيــن رئيســتين وســيعزِّز إســهاماتنا
الجماعيــة فــي صناعــة المــواد الكيميائيــة العالميــة .وبذلك،
نتمكــن مــن رســم معالــم مســتقبل الصناعــة ونفتــح قنــوات
إســتراتيجية جديــدة لالســتثمار فــي إنتــاج الزيــت الخــام مــع
نهــج متكامــل للتكريــر وإنتــاج المــواد الكيميائيــة .وأضــاف:
«ســتعزّز هــذه الصفقــة قدرتنــا التنافســية فــي األســواق
العالميــة ســريعة النمــو فــي صناعــة تشــهد تزايـ ًدا كبيـ ًرا فــي
الطلب».

املضي قد ًما
قــال مديــر التكامــل في أرامكو الســعودية ،األســتاذ محمد
العرفــج« :،إن ســابك شــركة عالميــة كبــرى لذلــك يُعــ ُّد
انضمامهــا إلــى أســرة أرامكــو الســعودية مهمــة ليســت
باليســيرة» .وأضاف« :شـ ّكلنا فريقًا مشــتر ًكا يتمتع بمواهب
عاليــة لوضــع خطــط للمرحلــة التاليــة التــي ســيتم تنفيذهــا
بعــد اكتمــال االســتحواذ ،التــي ســتحقق أعلــى قيمــة لهــذه
الصفقة لجميع المعنيين».
وتُعــد الصفقــة بالنســبة ألرامكــو الســعودية عالمــة فارقــة
أخــرى فــي تحقيــق اســتراتيجيتها للتكريــر والمعالجــة
والتســويق ،جــاءت عقــب االنتهــاء مــن اســتحواذ أرامكــو
الســعودية الكامل على شــركة أرالنكســيو في ديســمبر ،2018
واســتحواذها الكامــل علــى مصفــاة موتيفــا وبــورت آرثــر فــي
الواليــات المتحــدة ،و %50مــن مشــروع بينغرانــغ للتكريــر
والبتروكيميائيــات فــي ماليزيا ،والتوســعات الرئيســة لشــركة
إس-أويل في كوريا الجنوبية وبترورابغ في المملكة.
لقــد حققــت اســتراتيجيتنا فــي التكريــر والمعالجــة
والتســويق قــوة دافعــة غيــر مســبوقة .إن األثــر الذي أســهمت
بــه أرامكــو الســعودية عالمــي؛ ولديهــا اللبنــات الضروريــة
التــي تؤهلهــا لتكــون أقــوى شــركة متكاملة فــي مجــال الطاقة
والمواد الكيميائية في العالم.
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رئيس أرامكو السعودية في الصين :تح ّوالت قطاع الطاقة
والتوسع في الشراكات
تستلزم كثافة في تطوير التقنية
ُّ

معتبرا أن الصين تمر بمرحلة مهمة
أكد المهندس أمين الناصر ،في كلمته خالل منتدى التنمية في الصين ،أن االقتصاد الصيني المتنامي أسهم بشكل بارز في دفع عجلة االقتصاد العالمي،
ً
لتلبية متطلبات مبادرتها الرائدة «الحزام والطريق» ،التي يتطلب نجاحها توفّ ر قدر ٍ
كاف من الطاقة النظيفة ذات التكلفة المناسبة بما يحقق استمرار النمو االقتصادي في الصين والعالم.

القافلة األسبوعية
بكيــن ،الصيــن  -أكــد رئيــس أرامكــو الســعودية ،وكبيــر
إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر ،أن
قطــاع الطاقــة يشــهد تحــ ّوالت كبيــرة فــي جميــع مجاالتــه
بفضــل االبتــكارات التقنيــة التــي تســاعد الشــركات علــى
تلبيــة الطلــب العالمــي المتزايــد علــى الطاقــة بمــا فــي ذلــك
مــوارد النفــط والغــاز ،ولكــن رغــم ذلــك ال تــزال صناعــة
النفــط والغــاز تواجــه أزمــة فهــم وانتشــار صــورة نمطيــة
مغلوطــة تشــكك فــي مســتقبل هــذه الصناعــة ،بما يؤثــر على
مســتوى االســتثمار فيهــا ،وأن هنــاك تحد ًيــا كبيــ ًرا فــي
إيصــال صــورة ذات مصداقيــة عــن هــذه الصناعــة الحيويــة
ٍ
بشكل ماس.
التي يحتاجها العالم
وخــال كلمتــه التــي ألقاهــا فــي المؤتمــر الدولــي لتقنيــات
البتــرول الــذي تجــري فعالياتــه فــي العاصمــة الصينيــة بكين
خــال الفتــرة مــن  19إلــى  21رجــب 1440هـــ ( 28 - 26مارس
2019م)  ،قــال الناصــر « :هــذه التصــورات الخاطئــة ،التــي
ٍ
ٍ
رئيــس بتأثيــر المركبــات الكهربائيــة علــى
بشــكل
تتعلــق
انبعاثــات الكربــون ،تهــدد قــدرة العالــم علــى التح ـ ّول نحــو
مســتقبل مســتدام وآمــن للطاقــة» .وأضــاف« :يجــب أن
نســاعد المجتمعــات إلدراك أن النفــط الخــام والغــاز
ســيبقيان ضرورييــن للطاقــة العالميــة لعقــود مقبلــة .ويجــب
أن نطمئنهــم مــن خــال اســتثماراتنا طويلــة المــدى علــى
الموثوقيــة التــي وفرناهــا طــوال الوقت فــي إمداداتنــا ،والتي
يمكنهــم االســتمرار فــي االعتمــاد عليهــا ،وأن هنــاك جهــو ًدا
جبــارة تبذلهــا أرامكــو الســعودية لتطويــر وتوظيــف التقنيــة
للتقليــل مــن التأثيــرات المتعلقــة بالتغ ّيــر المناخــي والحــد
مــن انبعاثــات غــاز الميثــان عــن طريــق برنامــج منــع الحــرق،
وتطويــر تقنيــات ذات كفــاءة عاليــة للمحــركات والوقــود،
وتوســيع نطــاق أعمــال احتجــاز الكربــون واســتخدامه
وتخزينــه ،واختصــار سلســلة القيمــة التقليديــة عبــر تحويــل
مزيـ ٍـد مــن النفــط الخــام مباشــر ًة إلــى مــواد كيميائيــة ،بحيث
ال يســتخدم النفــط كوقــود فــي قطــاع النقــل فقــط ،بــل أيضا
أيضــا
كلقيــم لصناعــة المــواد .وتُســخّ ر أرامكــو الســعودية ً
قــوة تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة .ومــن خــال
اإلمكانــات التــي توفرهــا البيانــات الكبيــرة ،والتحليــات
التنبؤيــة ،والــذكاء االصطناعــي ،واألتمتة (المعالجــة اآللية)،
والتصويــر ثالثــي األبعــاد ،بمــا يجعــل صناعــة النفــط والغــاز
ذات انبعاثات أقل.

التقنية واملعايير العالية
وقــد أظهــرت دراســة دوليــة مســتقلة أجريــت ،مؤخــ ًرا،
علــى أنــواع النفــط الخــام التــي تســتوردها الصيــن أن التقنية
والمعاييــر العاليــة أســهمت فــي تمكيــن أرامكو الســعودية من
إنتــاج النفــط بأقــل كثافــة النبعاثــات الكربــون علــى مســتوى
قطاع الطاقة العالمي.
وفــي إطــار نقاشــه حــول المشــهد الدولــي للطاقــة ،أشــار
أميــن الناصــر إلــى أن إمــدادات النفــط الخــام والغــاز وحركة
التجــارة تشــهد نمــ ًوا ،متأثــر ًة إيجاب ًيــا بمبــادرة الحــزام
والطريــق الصينيــة التــي تتوســع غر ًبــا .وقــال« :نعمــل م ًعــا
علــى تنميــة جســر مــن الطاقــة بيــن المملكــة العربيــة

الســعودية والصيــن بهــدف تلبيــة احتياجــات الصيــن
المتزايــدة للطاقــة ،والمنتجــات البتروكيميائيــة التــي تحتــاج
إليهــا أغلــب األنشــطة الصناعيــة» .وأضــاف أن القــوة
الحقيقيــة لهــذا الجســر هــي تســريع تدفــق رؤوس األمــوال
والشــراكات الديناميكيــة فــي الطاقــة ،والعالقــات
اإلستراتيجية القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
كمــا أوضــح الناصــر« :أن أرامكــو الســعودية تفخــر بأنهــا
ســوف تســتضيف النســخة القادمــة مــن المؤتمــر الدولــي
لتقنيــات البتــرول  2020بعــد أقــل مــن عــام ،وهــو حــدث بــارز
فــي خارطــة مؤتمــرات الطاقــة العالميــة ،ونتطلــع الحتضانــه
فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تُعــد بحــق مركــزًا
ً
هائــا للطاقــة العالميــة ،وتُشــ ّكل البوابــة لمنطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،كمــا أنهــا تُعــد مركــزًا إقليم ًيــا
ٍ
رئيسا يتيح فرص استثمارٍ
كبيرة ومربحة».
ً

أعمال منتدى التنمية في الصين
وحضــر المهنــدس الناصــر خــال وجــوده فــي الصيــن،
أعمــال منتــدى التنميــة فــي الصيــن ،وهــو لقــاء ســنوي يتعلــق
باألعمــال ،ومنصــة للحــوار بيــن القيــادة العليــا فــي الصيــن
وممثلــي الشــركات العالميــة الرائــدة ،والهيئــات الدوليــة،
وعلماء من الصين وكافة أنحاء العالم.
وأوضــح رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا
التنفيذييــن فــي كلمتــه أن الشــركة تفخــر بأنهــا مســاهم
رئيــس فــي تلبيــة حاجــات الصيــن للطاقــة ،وقــال« :زودت
أرامكــو الســعودية الصيــن بــأول شــحنة نفــط خــام قبــل 30
عا ًمــا تقري ًبــا .ومنــذ ذلــك الوقــت ،أصبحنــا مــن بيــن أكبــر
المزوديــن للصيــن .كمــا ننتــج اللقيــم الــازم للصناعــة،
والوقــود الضــروري لتلبيــة حاجــات اقتصــاد البــاد
المتنامي».
وأضــاف« :مــن خــال سلســلة مــن االتفاقيــات لتعزيــز
مشــاركتنا فــي قطــاع الكيميائيــات ،وبيــع الوقــود بالتجزئــة
فــي الصيــن ،نؤكــد علــى التزامنــا تجــاه الســوق الصينــي،
وإســتراتيجيتنا لتوســيع منظومــة أعمالنــا في مجــال التكرير
والمعالجة والتسويق».

مــوارد النفــط والغــاز النظيــف مع مصــادر الطاقــة المتجددة
سيســاعد الصيــن علــى تحقيــق أهدافهــا االقتصاديــة»،
مضي ًفــا أن أرامكو الســعودية مســتعدة ألداء دور رائد وضخ
مزيــد مــن االســتثمارات فــي مجــاالت تشــمل البنيــة التحتيــة
فــي قطــاع الطاقــة ،لضمــان وصــول الصيــن وكافــة الــدول
الشــريكة فــي مبــادرة الحــزام والطريــق إلــى مــوارد الطاقــة
الموثوقة وطويلة األمد».

لقاءات رسمية
وكان الناصــر التقــى أثنــاء مشــاركته فــي المنتــدى رئيــس
الــوزراء الصينــي ونائبــه ،حيــث رحبــا بجهــود أرامكــو
الســعودية واســتثمارها فــي مشــروع مشــترك متكامــل فــي
قطــاع التكريــر والكيميائيــات فــي مدينــة بانجيــن الواقعة في
مقاطعــة لياونينــغ الصينيــة .وأشــاد رئيــس الــوزراء ،الســيد
لــي تشــيانغ ،بحــرص أرامكــو الســعودية علــى المتابعــة
الســريعة لســير أعمــال المشــروع المشــترك بعــد توقيــع
االتفاقيــة فــي شــهر فبرايــر الماضــي أثنــاء زيارة ولــي العهد،
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ،للصيــن،
مؤخ ًرا.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن أرامكــو الســعودية وقَّعــت في شــهر
فبرايــر الماضــي عــدة اتفاقيــات أعمــال مــع مؤسســات
الطاقــة الصينيــة ،شــملت :اتفاقيــة إطــاق مشــروع مشــترك
مــع مجموعــة نورينكــو وبانجيــن سينســين لتطويــر مجمــع
متكامــل للتكريــر والبتروكيميائيــات فــي مدينــة بانجيــن
بإقليــم لياونينــغ فــي الصيــن .إضافــة إلــى اتفاقيتيــن
لالســتحواذ علــى حصــة تبلــغ  % 9فــي مجمــع جيجيانــغ
المتكامــل للتكريــر والبتروكيميائيــات الــذي يعالــج  800ألــف
برميل يوم ًيا.

أكدت أرامكو السعودية التزامها تجاه السوق الصيني في
المؤتمر الدولي لتقنيات البترول ،وإستراتيجية الشركة
لتوسيع منظومة أعمالنا في مجال التكرير والتسويق
والكيميائيات.

من خالل سلسلة
من االتفاقيات لتعزيز
مشاركتنا في قطاع
الكيميائيات ،وبيع
الوقود بالتجزئة،
نؤكد التزامنا تجاه
السوق الصيني،
وإستراتيجيتنا
لتوسيع منظومة
أعمالنا في مجال
التكرير والتسويق
والكيميائيات
أمين الناصر

منتدى التنمية
وكان ألرامكــو الســعودية حضور متم ّيز فــي أعمال منتدى
التنميــة فــي الصيــن ،الــذي جــرت فعالياتــه خــال الفتــرة من
 16إلــى  18رجــب 1440هـــ ( 23إلــى  25مــارس 2019م) ،وهــو
لقــاء ســنوي ومنصــة للحــوار بيــن القيــادة العليــا فــي الصيــن
وممثلــي الشــركات العالميــة الرائــدة ،والهيئــات الدوليــة،
وخبراء من الصين وكافة أنحاء العالم.
وأوضــح أميــن الناصــر ،فــي كلمتــه خــال المنتــدى ،أن
االقتصــاد الصينــي المتنامــي أســهم بشــكل بــارز فــي دفــع
عجلــة االقتصــاد العالمــي ،معتب ـ ًرا أن الصيــن تمــر بمرحلــة
مهمــة لتلبيــة متطلبــات مبادرتهــا الرائــدة «الحــزام والطريق»
والتــي يتطلــب نجاحهــا تو فّر قــدر ٍ
كاف مــن الطاقــة
النظيفــة ذات التكلفــة المناســبة بمــا يُحقــق اســتمرار النمــو
االقتصادي في الصين والعالم.
وقــال الناصــر« :أنــا علــى يقيــن بــأن اســتخدام مزيــج مــن

التميز في تكامل المشاريع لعام 2019م عن
كجزء من المؤتمر الدولي لتقنيات البترول ،حصلت أرامكو السعودية على جائزة
ُّ
مشروعها الرائد منيفة .وقد تم اختيار الجائزة التي تسلَّمها النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج ،األستاذ محمد يحيى
مشروعا من 12
القحطاني ،ومدير إدارة المكامن في منطقة األعمال الشمالية ،األستاذ علي الشهري ،من مجموعة تضم 16
ً
يوميا،
شركة وسبع دولُ .يعرف حقل المنيفة الفريد من نوعه ،والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية من النفط الخام  900ألف برميل
ً
عالميا بتصميمه المبتكر الذي يتميز بـ  27جزيرة من صنع اإلنسان متصلة بجسر طوله  41كم .يشمل تصميم الجسور
ً
والقنوات ذات الموقع اإلستراتيجي للسماح بدورة المياه الطبيعية ،والمحافظة على الموائل الحساسة للطيور المهاجرة،
والمحاضن البحرية من الشعاب المرجانية ،وطحالب البحر ،والروبيان ،واألسماك.
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فو تشيمينغ *

أمين الناصر ومحمد القحطاني وعدد من المسؤولين التنفيذيين وموظفي أرامكو السعودية في صورة جماعية بعد جولة في المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولي
مؤخرا ،في العاصمة الصينية بكين.
الحادي عشر لتقنيات البترول الذي ُعقد،
ً

أمين الناصر أثناء لقاء مع لي وي ،رئيس مركز أبحاث التنمية التابع
لمجلس الدولة.

ويلتقي مع ليو ليانغ ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس بنك الصين.

خالل مقابلة مع مذيعة
التلفزيون الصيني تشنغ لي.
وعلى مائدة العشاء مع رئيس
سينوكيم نينغ غاونينغ.

لقطة جماعية تضم أمين الناصر وإلى يساره رئيس مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة ،لي وي.
ونائب رئيس المركز ،لونغ قوه تشيانغ .ورئيس أرامكو آسيا ،األستاذ أنور الحجازي ،ومدير شركة أرامكو
آسيا في الصين ،األستاذ فهد العثمان  ،ومدير الشؤون العامة في أرامكو آسيا ،األستاذ وليد الهالل؛
ونائب رئيس العالقات اإلستراتيجية وبحوث السياسات في أرامكو آسيا  ،بيكي وانغ ؛ وممثلين من مركز
أبحاث التنمية.

اللغة  ..جسر الترابط
بين األمم

ـدرس
مـن المعـروف أن اللغـة العربيـة هـي مـن أقـدم اللغـات التـي تُ ّ
فـي الصيـن منذ أكثـر من ألف سـنة ،ثـم انتقل تدريسـها من المسـجد
إلـى الجامعـة منـذ عـام 1946م ،بعـد إنشـاء قسـم اللغـة العربيـة فـي
جامعـة بكين .وقـد أصبحت اللغـة العربية إحـدى اللغـات الدارجة في
الصيـن ،إذ إن أكثـر مـن  40جامعـة صينية تُـ ّدرس فيها اللغـة العربية،
ويتخـرج منهـا أكثـر مـن  2000طالـب إلـى مختلـف المياديـن العمليـة،
مثل التجارة ،والتعليم ،والثقافة ،والسياسة ،واإلعالم وغيرها.
وبعد إنشـاء فرع مكتبـة الملك عبدالعزيـز العامة فـي جامعة بكين،
فـإن آفا ًقـا أوسـع فـي معرفـة الحضـارة العربيـة وثقافتهـا قـد انفتحت
أمـام جميـع دارسـي اللغـة العربية فـي الصين ،حيـث أضحـت المكتبة
نافـذة الطلاب الصينييـن لمعرفـة أحـوال العالـم العربـي عبـر الكتـب
العربيـة .وفـي نفـس الوقـت أصبحـت المكتبـة مكا ًنـا يؤمـه الطلاب
العرب ،وخاصة السعوديين لزيارة الصين وطلب ِ
العلم.
ويبـذل فـرع مكتبـة الملـك عبدالعزبـز العامـة فـي جامعـة بكيـن
أقصـى جهـده لنشـر وتوطيـد أهميـة اللغـة العربيـة ،باعتبارهـا جسـ ًرا
للتبـادل الثقافـي ،وهنـاك عديـد مـن البرامـج التـي تطلقهـا المكتبـة
لتحقيـق هذا الهـدف ،فهـي تعمل على إعـداد ُمدرسـين متم َّيزيـن للغة
العربيـة ،كمـا تدعـو الخبـراء مـن الصيـن والخـارج للمشـاركة فـي
فصـول
المنتديـات والنـدوات الخاصـة بعلـوم اللغـة العربيـة ،وتفتتـح
ً
عامـة لجميع الطلبـة فـي الجامعة لتعلـم اللغـة العربيـة ،باإلضافة إلى
نشر وترجمة اإلنجازات األكاديمية.
والحقيقـة أن العرب قـد نقلوا الكثير عـن العلوم الصينيـة القديمة،
ونقلوهـا إلـى الـدول الغربيـة ،كمـا اسـتفاد الشـعب الصيني مـن العلوم
العربيـة ،فـي الرياضيـات ،والكيميـاء ،والهندسـة ،منـذ فجـر التاريـخ.
وأعتقـد أن هـذا الطريـق مسـتمر ليـس فـي المجـاالت التجاريـة
أيضـا ،كمـا أن فرع
واالقتصاديـة فقـط ،بـل فـي نشـر الثقافـة والعلـوم ً
مكتبـة الملـك عبدالعزيـز العامة في جامعـة بكين سـيكون عالمة على
طريـق نقـل المعرفـة ،كمـا سـيجذب الباحثيـن الصينييـن والسـعوديين
للتشـاور والحـوار المسـتمر ،وسـيكون جسـ ًرا مه ًمـا للتواصـل الثقافـي
وتعزيـز التبـادل المعرفـي بمـا يُسـهم فـي تقويـة الروابـط الثقافيـة
والعلمية بين البلدين.
إن اللغـة أداة مهمـة تربـط بيـن الثقافـات المختلفـة ،فقـد أنشـئ
طريـق الحريـر البـري وطريـق الحريـر البحـري بيـن الصيـن والعالـم،
وقـد أدى دو ًرا مه ًمـا فـي تبـادل الثقافـات وتفاعـل الحضـارات بيـن
الصيـن والـدول األخـرى ،وأعتقـد أن طريـق المعرفـة هو أحـد الطرق
الجديـدة لتحقيـق التفاعـل الحضـاري .وقـد طـرح الرئيـس الصينـي
شـي جيـن بينـغ ،مؤخـ ًرا ،مبـادرة الحـزام والطريـق ممـا يبـرز أهميـة
العالقات بين الصين والدول العربية.
ومنـذ فترة قصيـرة ،زار صاحب السـمو الملكـي ولي العهـد ،األمير
محمـد بن سـلمان الصيـن ،وأعلن خالل زيارته إنه سـوف يتـم تدريس
اللغـة الصينيـة كلغـة اختياريـة فـي المـدارس والمعاهـد والجامعـات
السـعودية ،وهـذا يعني أن اللغـة الصينية سـتصبح لغة مسـتخدمة في
المملكـة العربيـة السـعودية يو ًمـا مـا ،بفضـل تعليمهـا للطلاب
السعوديين.
لـذا ،فـإن دورنـا كأسـاتذة جامعـات معنييـن باللغـات األجنبيـة ،أن
نبـذل جهودنـا فـي نشـرها لمـن يرغـب فـي تعلمهـا .إن اللغـة ظاهـرة
ثقافيـة خاصة باسـتثناء الثقافـة الماديـة ،كما أنها وسـيلة تنقـل اآلراء
الفكريـة ،واألخلاق ،والقوانيـن ،واالسـتمتاع بالجمـال والطبيعـة .إن
الصيـن كانـت موطنًـا لمفكريـن عظمـاء منهـم كونفوشـيوس ،ومهـ ًدا
الختراعـات مهمـة فـي تطـور الحضـارة اإلنسـانية مثـل اإلبـرة
المغناطيسـية والطباعـة وصناعـة الـورق والبـارود .ومـع التعـاون مـع
الـدول الصديقة األخـرى ،فقد حققـت إنجازات ضخمة في السـنوات
األخيرة ،بسـبب تنفيذ سياسـة اإلصلاح واالنفتاح ،وبعد طـرح مبادرة
الحـزام والطريـق ،ترغـب الصيـن فـي أن تتعـاون مـع المملكـة العربيـة
السـعودية ،خاصـة في ظـل الترابط بيـن أهـداف رؤية المملكـة 2030
ومبـادرة الحـزام والطريـق .وأعتقـد إننـا سـنجد مجـاالت أوسـع فـي
التعـاون بيننـا ألن اللغـة سـتصبح وسـيلة للتبـادل الثقافـي وسـوف
تشجع الشباب من كال البلدين على فهم ثقافة اآلخر.
* كاتب المقال باللغة العربية ،نائب عميد كلية اللغات األجنبية  -جامعة بكين
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منتدى األحساء لالستثمار باشر أعماله
بحضور ومشاركة عدد كبير من املستثمرين والخبراء
أسأل اهلل عز وجل
أن تتحقق أهداف
املنتدى في إبراز
مق ّومات النمو
وفرص االستثمار
في األحساء
واستعراض مزاياها
النسبية الكبيرة ملا
حباها اهلل من نعم
وافرة ..
اإلنسان هو محور
رؤية اململكة
 ،2030الذي عليه
العمل على
مستويات كبيرة
لتحقيق الرؤية
وإضافة قيم وآفاق
جديدة
األمير سعود بن نايف

في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى ،هنأ سمو األمير
سعود بن نايف أهالي األحساء الختيارها عاصمة السياحة
العربية لعام 2019م.

خالل كلمته التي ألقاها في المنتدى ،أكّد معالي المهندس
خالد الفالح أن رؤية المملكة ال تزال تواصل إنجازاتها،
حي لها.
ومؤتمر األحساء لالستثمار
ٌ
نموذج ٌّ

زف أمين الناصر بشارتين بافتتاح مركز تعليم قيادة المركبات
ّ
للنساء ،ومركزً ا للتمور لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة
الدخل ،كشكل من إسهامات أرامكو السعودية في
ومحدودي ّ
المسؤولية االجتماعية.

محمد العداربة

المزايـا والمقومـات التـي تتمتع بها ،كمـا ُق ّدمت من خالل
المنتـدى أوراق عمـل وحلقـات نقـاش تطـرح نظـرة شـاملة
للموضوعات المتعلقة باالستثمار.
وقـد رعـى صاحـب السـمو الملكـي ،األميـر سـعود بـن
نايـف بـن عبدالعزيـز آل سـعود ،أميـر المنطقـة الشـرقية،
المنتـدى ،بحضـور سـمو األمير بـدر بن محمد بـن جلوي،
أميـر محافظـة األحسـاء ،ورئيـس اللجنـة المنظمـة
للمنتـدى ،ومعالـي وزيـر الطاقـة والصناعـة والثـروة
المعدنيـة ،المهنـدس خالد بـن عبدالعزيـز الفالح ،ورئيس
أرامكـو السـعودية ،كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن ،المهنـدس
أميـن بـن حسـن الناصـر ،ورئيـس الغرفـة التجاريـة فـي
األحساء ،األستاذ عبداللطيف العرفج.

حصولهـا عـن جـدارة تسـجيلها فـي اليونيسـكو للتـراث
العالمـي ،فـي عـام 2018م ،واختيارهـا عاصمـة للسـياحة
العربيـة فـي 2019م .كمـا أن المنطقـة الشـرقية كانـت
األوفـر ً
حظا باختيارها الحتضان أول موسـم سـياحي في
المملكة.
وعـن المنتـدى قـال سـم ّوه« :بمناسـبه انطلاق الـدورة
الخامسـة لمنتـدى األحسـاء لالسـتثمار لعـام 2019م التـي
تنظمـه األحسـاء بشـراكة إسـتراتيجية مـع أرامكـو
السـعودية ،تحت شـعار األحسـاء طاقة اسـتثمارية ،أسـأل
اهلل عـز وجـل أن تتحقـق أهـداف المنتـدى فـي إبـراز
مق ّومات النمو وفرص االستثمار في األحساء واستعراض
مزاياهـا النسـبية الكبيرة لمـا حباها اهلل من نعـم وافرة».
وأ ّكـد سـم ّوه أنـه رغـم المـوارد الطبيعـة التـي حبـا اهلل
المملكـة بهـا« ،إال أن اإلنسـان هـو محـور رؤيـة المملكـة
 ،2030الـذي عليـه العمـل علـى مسـتويات كبيـرة لتحقيـق
الرؤيـة وإضافـة قيـم وآفـاق جديـدة» .ومـن جهـة أخـرى،
خصوصـا ،الغتنـام
حـث سـم ّوه المسـتثمرين ،المحلييـن
ً
ّ
فرصـة االسـتثمار فـي األحسـاء التـي تُشـكل بنيـة خصبـة
وعـرج علـى برنامـج اكتفـاء الـذي اعتبـره
للعمـل واإلنتـاج،
ّ
أحـد البرامـج التـي نفخر بها ليـس على مسـتوى المنطقة
الشـرقية فقط ،ولكن على مسـتوى المملكة كاملة .وأشـار
أن المنطقة الشـرقية هي المسـؤولة عن %60
سـموه إلى ّ
سماها مصد ًرا للخير.
من ناتج المملكة ،التي ّ

األحسـاء -اختتمـت أعمال منتدى األحسـاء لالسـتثمار
بنسـخته الخامسـة الـذي ُعقـد لمـدة يوميـن متتاليـن مـن
يـوم  13إلـى  14رجـب 1441هــ ( 20إلـى  ٢١مـارس 2019م)
فـي مدينـة الهفـوف التـي شـهدت يومـي عمـل ولقـاءات
ونقاشـات م ّهـدت الطريـق لجلـب مزيـد مـن االسـتثمارات
ممـا
والمشـاريع ،التـي سـتوفّر اآلالف مـن فـرص العمـلّ ،
يؤ ّكـد تحقيـق الريـادة علـى مسـتوى المملكـة ،وعلـى
المسـتويين اإلقليمـي والدولـي فـي كافـة المجـاالت
االقتصاديـة .كمـا يأتي المنتدى لتجسـيد االهتمام الكبير
الـذي توليـه الدولـة لتعميـق التنـ ّوع االقتصـادي بأبعـاده
المختلفـة وفـق منظـور إسـتراتيجي متكامـل تتضافـر مـن
خال لـه كا فـة ا لجهـو د لتحقيـق ا لتنميـة ا لمتكا ملـة
والمسـتدامة ،كمـا يعد هذا المنتـدى منصة لتعزيز واجهة
األحسـاء اسـتثمار ًيا مـن خلال عـرض فـرص االسـتثمار
فـي القطاعيـن العـام والخـاص وتسـليط الضـوء علـى

اإلنسان محور الرؤية
وتحـ ّدث سـمو األميـر فـي افتتـاح المنتـدى عـن الفرص
االسـتثمارية الكبيـرة فـي األحسـاء .كما هنـأ المدينة على

استشراف فرص استثمارية واعدة

محمد القحطاني (الثاني من اليسار) أثناء مشاركته في الجلسة الحوارية المعنونة الطاقة :فرص االستثمار والخصخصة ،وإلى يساره يجلس السيد ليورينزو سيمونيلي ،ثم يليه السيد توماس
قدم النشرات االقتصادية في قناة العربية األستاذ ناصر الطيبي في أقصى يسار الصورة
بورك .وأدار الحوار ُم ّ

كمـا تحـ ّد ث معالـي وزيـر الطاقـة والصناعـة والثـروة
المعدنيـة ،المهنـدس خالد بن عبدالعزيـز الفالح ،في افتتاح
المنتـدى مشـي ًرا إلـى أن المنتـدى يواكـب ما تشـهده المملكة
فـي إطـار الرؤيـة  2030التـي تواصـل إنجازاتهـا .كمـا أشـار
إلـى أن المنتـدى يتزامـن مـع فعاليات موسـم الشـرقية الذي
يعكس اإلقبال عليه هنا في األحسـاء حيوية قطاع السـياحة
فـي هـذه المحافظـة الج ّذ ابـة التـي بـرزت مكانتهـا بعـد
تسـجيلها فـي قائمـة التـراث العالمـي اليونيسـكو فـي عـام
2018م واختيارها عاصمة للسياحة العربية في عام 2019م.
وأن المنتـدى يستشـرف الفرص االسـتثمارية الواعدة ويتيح
الفرصـة لتأكيـد أهميـة الـدور الجوهـري الـذي نأمـل أن
ينهـض بـه القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات الرؤيـة
هنا في األحساء والمنطقة الشرقية بشكل عام.
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وقـال« :إن وطننـا يزخـر بالفـرص والمـوارد ،كمـا قـال
سـمو ولـي العهـد ،وأرى أن األحسـاء بمـا تتميـز بـه مـن
مزايـا اقتصاديـة وجغرافيـة وبيئيـة ،مـع غناهـا بالثـروة
البشـرية المؤهلـة تعـد من أقـوى األمثلة التـي تؤ ّكد صدق
هذه العبارة ،ألن األحسـاء نهضت بدور كبير وحيوي على
مـر السـنين فـي دعـم التنميـة فـي وطننـا العزيـر قبـل
اكتشـاف النفـط» .كمـا نـ ّوه الفالـح إلـى أن اإلنسـان فـي
األحساء هو المحور والالعب األساس في أي تنمية.
كمـا أشـار إلـى أن إسـهام األحسـاء فـي الناتـج المحلـي
مـا يقـرب مـن  %15حيـث تتمتـع األحسـاء بمزايا تنافسـية
منهـا مصـادر الطاقـة ،وثروتهـا البشـرية ،والزراعيـة،
وموقعهـا الجغرافـي المتم ّيـز ،وكفـاءة البنيـة التحتيـة
المتعلقـة بالنقـل .مضيفًـا « :قدمـت الدولـة هـذه الفرص
عبـر برنامـج يركـز علـى أربعـة قطاعـات رئيسـة وهـي
الصناعـة والطاقـة والتعديـن والخدمات اللوجسـتية ،التي
بدورهـا سـتوفّر فـرص عمل هائلة ،وسـتجعل المملكة قوة
صناعيـة رائـدة ومنصـة عالميـة منافسـة فـي مجـال
الخدمات اللوجستية واالقتصاد المحلي».

املواطنة حاضرة وبشارتان لألحساء
أ ّمـا رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر إدارييهـا
التنفيذييـن ،المهندس أمين حسـن الناصـر ،فقد أ ّكد أن
جـودة الحيـاة التـي تتمتـع بهـا األحسـاء هـي منـاخ مالئـم
لالسـتثمار .كمـا أ ّكـد الناصـر أنهـا أكبـر وأهـم مناطـق
أعمـال أرامكـو السـعودية التـي تعمـل بهـا علـى ثالثـة
ركائـز رئيسـة ،هـي :التطويـر وتشـغيل أعمـال النفـط
والغـاز ،وبرنامـج توطيـن الخدمـات فـي قطـاع الطاقـة،
باإلضافـة إلـى برامـج التدريـب والتأهيـل المرتبطـة
بفـرص العمـلً .
قائلا« :باإلضافـة لمواردهـا البشـرية،
فهـي ال نظيـر لهـا بمـوارد النفـط والغـاز ،ففيهـا أكبـر
حقـول النفـط فـي العالـم «الغـوار» ،ومرافـق عمالقـة
بإنتـاج وتصنيـع الغـاز ،وإمكانـات هائلـة مـن الغـاز غيـر
التقليـدي .ووجـود كميـات واعـدة مـن الغـاز الصخـري،
وتعمـل أرامكـو السـعودية علـى تطويـر هـذه المـوارد».
وأشـار الناصـر إلـى أن الشـركة سـتبدأ بإنشـاء معمـل
الغـاز فـي الجافـورة ،كجـزء مـن خطـة أرامكـو السـعودية
إلنتـاج ثالثـة مليـارات متـر مكعـب مـن الغـاز غيـر
فالتوسـع بأعمـال الغـاز سـيكون لـه أثـر فـي
التقليـدي،
ّ
ّ
بيئـة االسـتثمار والنمـو االقتصـادي ،وأكـد الناصـر أن
برنامـج توطيـن الصناعـات والخدمـات التي ستسـهم في
تنويع الموارد االقتصادية وإيجاد فرص عمل.
وأشـار إلـى إنشـاء مركـز عالمـي عملاق علـى أرض
األحسـاء هـو مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة «سـبارك»،
سـيكون له األثر اإليجابي على االسـتثمار وسيكون له دور
فـي تطويـر ورفـد المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة وريـادة
األعمال .وسيسـهم سـبارك في تمكين سلسـلة اإلمدادات
المرتبطـة بسلسـلة اإلمـدادات والخدمـات المسـاندة
لصناعـة النفـط لقطـاع الطاقـة .مؤ ّكـ ًد ا علـى أهميـة
االسـتثمار وتأهيـل الشـباب السـعودي وتدشـين  17مركـزًا
وأكاديمية بالشـراكة مع مؤسسـة التدريب المهني والتقني
والجهـات الرائـدة .والمعهـد الوطنـي الصناعـي فـي
األحسـاء الـذي يرفـد السـوق المحلـي بمتدربيـن مهرة في
قطـاع النفـط والغـاز والصناعـات المختلفـة .كمـا أن
أكاديميـة الحفر السـعودية «صدى» فـي بقيق هي األخرى
تقوم بتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل.

تصوير :عبد العزيز المعيويد
وحسن المبارك

أكد عبداللطيف العرفج ،أن منتدى األحساء لالستثمار نجح في
دوراته األربع الماضية في تلبية احتياجات األحساء من البنى
التحتية ،والمشاريع ،والخدمات ،والتعريف بفرص االستثمار.

ً
كبيرا من الحضور.
شهد جناح أرامكو السعودية في منتدى األحساء لالستثمار
إقبال ً

وفـي معـرض حديثه عن المواطنـة ،قال« :تعلـن أرامكو
السـعودية إنشـاء مركـز لمنتجـات التمـور لمسـاعدة
محـدودي الدخـل وذوي االحتياجـات الخاصـة ،لتحقيـق
دخـل مسـتدام ،كمـا يسـرني إعلان إنشـاء أحـدث مركـز
لتدريـب النسـاء لقيـادة المركبـات» .كمـا تمنـى أن يكـون
ً
ً
شـامل
تحول
المركـزان إضافـة مم ّيـزة لألحسـاء وتحدث
لوطن طموح.

وجـذب االسـتثمارات وإطلاق المبـادرات والمشـاريع.
وفـي هـذه الـدورة الخامسـة للمنتـدى سـيكون العمـل على
تعزيـز نجاحاتـه لكي تزيد مسـتوى الكفـاءة والفاعلية ،من
خلال مجموعة من ورش العمل المتخصصة ،والجلسـات
الحواريـة ،وجلسـات العمـل فـي عـدة مجـاالت ،وعـدة
قطاعات تتفق مع أهداف رؤية المملكة .2030

حرص على املشاركة
وعبـر كلمـة مسـجلة ،شـارك معالـي وزيـر التجـارة
واالسـتثمار ،الدكتور ماجد القصبي ،شـكر فيها القائمين
على المنتدى مثمنًا دور أرامكو السـعودية كشـريك وداعم
إسـتراتيجي لـه .مشـي ًرا إلـى أن االسـتثمار يقـوم علـى
البيئـة والفـرص الجاذبـة ،والحوافـز والمقومـات ،وليـس
بحـد ذاتـه هدفًـا بـل وسـيلة ،وأن األحسـاء فيهـا ك ّل هـذه
المق ّومـات لتكـون بيئـة محفـزة وجاذبـة لالسـتثمار ،مـن
ناحيـة القـوى البشـرية ،واإلرث المعرفـي ،والمـوارد
الطبيعيـة والمقومـات فـي البنـى التحتيـة .وأ ّكـد القصبـي
أن عديـ ًدا مـن الفـرص االسـتثمارية التـي اسـتحدثت فـي
المملكـة مـع انطلاق الرؤيـة مثـل قطاعـات الترفيـه،
والسـياحة ،والخدمـات ،باإلضافـة للطاقـة البديلـة التـي
التزال بيئة استثمار خصبة في المملكة.

األحساء سلة الغذاء وواحة للطاقة
مـن جانبـه قـال رئيـس غرفـة األحسـاء التجاريـة،
عبداللطيـف العرفـج ،إن األحسـاء هـي سـلة الغـذاء
والمصـدر األكبـر للنفـط والغـاز ،وتفخـر بالمقومـات
االقتصاديـة التي تؤهلها لتصبح قاطرة للتن ُّوع االقتصادي
فـي المملكـة ،وأنهـا علـى مـدى السـنوات العشـر األخيـرة،
تبنـت عـد ًد ا مـن المؤسسـات والشـركات فـي مختلـف
القطاعـات ،وفـي هـذا اإلطـار نجـح منتـدى األحسـاء
لالسـتثمار فـي دوراتـه األربـع الماضيـة فـي عـدة محـاور
أبرزهـا تلبيـة احتياجـات األحسـاء مـن البنـى التحتيـة،
والمشـاريع ،والخدمـات ،والتعريـف بفـرص االسـتثمار،

الطاقة فرص واعدة
كمـا شـارك النائـب األعلـى للرئيـس للتنقيـب واإلنتـاج
فـي أرامكو السـعودية ،األسـتاذ محمـد يحيـى القحطاني،
إلـى جانـب السـيد ليورينـزو سـيمونيلي الرئيـس التنفيذي
لبيكـر هيـوز ،والرئيـس التنفيـذي لشـركة أرامكـو روان،
السـيد توماس بورك ،خالل المنتدى بجلسـة عمل بعنوان
الطاقـة :فـرص االسـتثمار والخصخصـة .اسـتعرض مـن
خاللهـا القحطانـي الفرص الواعدة فـي قطاع الطاقة في
مما سيحولها إلى محور طاقة إقليمي وعالمي.
المملكة ّ
وأوضـح القحطانـي أن الشـركة تم ّكنت مـن تحديد 140
فرصـة اسـتثمارية فـي تسـعة قطاعـات صناعيـة رئيسـة
بقيمـة تصـل إلـى نحـو  16مليـار دوالر ،تشـمل النمـو فـي
الكيميائيـات بشـركة «صـدارة» فـي الخليج العربـي ،وبترو
رابـغ فـي البحـر األحمـر ،مـا يكـون لـه أثـر إيجابـي لفتـح
آفـاق واعـدة وكبيـرة مـن فـرص االسـتثمار فـي المنطقـة
والمملكـة ،مشـي ًرا إلى أن أولويات أرامكو السـعودية تر ّكز
علـى توطيـن إنتـاج السـلع والخدمـات التـي تسـتهلكها،
وإضافـة قيمـة لمـوارد الزيـت والغـاز والبتروكيميائيـات
التـي ننتجهـا .وفـي هـذا الصـدد ،أكـد رئيـس شـركة بيكـر
هيـوز جـدوى برنامـج اكتفـاء والفاعليـة التـي جعلـت كثي ًرا
مـن الـدول تحـاول استنسـاخ برامـج مماثلـة لـه ،بهـدف
زيادة المحتوى المحلي.
جديـر بالذكـر أن عـد ًدا آخر من الـورش قد ّ
غطت عدة
محـاور تهـم المسـتثمرين ،اشـتملت على موضوعـات مثل:
واحـة األحسـاء والتنميـة المسـتدامة ،ووظائف المسـتقبل
فـي المملكة ،والثـورة الصناعيـة الرابعة وبيئة االسـتثمار،
وأفـكار ومبـادرات فـي االسـتثمار الزراعـي ،واألحسـاء
عاصمـة السـياحة العربيـة لعـام 2019م ،والمقومـات

االسـتثمارية فـي األحسـاء ،باإلضافـة إلـى جلسـتين
تضمنـت عـرض
حواريتيـن ،والجلسـة الختاميـة التـي
ّ
مبـادرات ورش العمـل ،وتوصيـات المنتدى ،وقـراءة البيان
الختامي  .

جناح أرامكو السعودية
وعبـر جناحهـا المشـارك فـي المعـرض المصاحـب
للمنتـد ى  ،اسـتعرضت أ ر ا مكـو ا لسـعو دية الفـر ص
االسـتثمارية التـي تق ّدمهـا فـي مجـال الخدمـات المرتبطة
بقطاع الطاقة ،كما ج ّهزت ِقسـ ًما يق ّدم معلومات إرشـادية
للمسـتثمرين الراغبيـن فـي االسـتثمار فـي أعمـال أرامكـو
السـعودية .وتنـاول الجنـاح أهـداف وبرامـج مبـادرة أرامكو
السـعودية لتعزيـز القيمـة المضافـة اإلجماليـة لقطـاع
التوريـد (اكتفـاء) ،الـذي يدعـم إسـتراتيجية التوطيـن لـدى
ٍ
توريد من
الشـركة بتهدف ترشـيد التكاليف وبناء منظومة
الطـراز العالمـي ،بمـا يعـزّز قـدرة الشـركة علـى الوفـاء
بالتزاماتها تجاه عمالئها حول العالم.

توصيات املنتدى
وفي ختام فعالياته ،أوصى منتدى األحسـاء لالسـتثمار
 2019بدعـم الجهـود الهادفـة للمحافظـة علـى واحـة
األحسـاء وتحقيـق اسـتدامتها ،وكذلك إنشـاء مطار جديد
في األحسـاء يُسـهم في تعزيـز التنميـة االقتصادية ،ويلبي
احتياجـات األفـراد وقطاعـات األعمـال المتعـ ّددة الحالية
والمستقبلية.
تضمنـت التوصيـات الدعـوة السـتكمال أعمـال
كمـا
ّ
تطويـر البنيـة التحتيـة للمدينـة الصناعيـة الثانيـة
باألحسـاء ،وتشـجيع مبـادرات االسـتثمار فـي قطـاع
السـياحة ،واسـتكمال مشـروع شـركة تطويـر العقيـر
السياحية.
كمـا دعـا البيـان الختامـي إلـى تأسـيس مركـز دولـي
للمؤتمـرات والمعـارض يعمـل على اسـتضافة واسـتقطاب
الفعاليـات المحلية والدولية ،التي تُسـهم في تعزيز مكانة
األحساء التاريخية والثقافية واالقتصادية.
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رفع طاقة إنتاج املعمل بواقع  300ألف برميل يف اليوم من النفط اخلام العربي اخلفيف،
مما يجعله واح ًدا من أكبر مرافق إنتاج النفط يف العالم

إنجاز تاريخي ألول برنامج
لزيادة إنتاج النفط في خريص
القافلة األسبوعية

خريــص  -حقــق فريــق العمــل فــي مجمــع خريــص
تمثــل بإنجــاز أول برنامــج لزيــادة إنتــاج
ً
نجاحــا باهــ ًرا ّ
النفــط« :زيــادة إنتــاج الخــام العربــي الخفيــف فــي
خريــص» ،الــذي ســيؤدي لزيــادة طاقــة إنتــاج المعمــل
بواقــع  300ألــف برميــل فــي اليــوم مــن النفــط الخــام
العربــي الخفيــف ،ممــا يجعلــه واح ـ ًدا مــن أكبــر مرافــق
إنتاج النفط في العالم.
اإلنجــاز الــذي تحقــق أواخــر العــام الماضــي ،كان
محـ ّل إشــادة مــن قيــادات الشــركة تقديـ ًرا إلنجــاز أولئك
الذين يقفون خلف البرنامج.
وقــد تــم ،مؤخـ ًرا ،االحتفــاء بفــرق العمــل فــي برنامــج
«زيــادة إنتــاج الخــام العربــي الخفيــف فــي خريــص»،
حضــره ك ٌل مــن النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب
واإلنتــاج ،األســتاذ محمــد يحيــى القحطانــي  ،ونائــب
الرئيــس ألعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة،
األســتاذ خالد البريــك ،ونائب الرئيس إلدارة المشــاريع،
األســتاذ فهــد الهــال ،وأعضــاء مــن فريــق اإلنتــاج فــي
خريص ،وفريق إدارة المشاريع واإلدارات المساندة.
وعبــر القحطانــي عــن تقديــر الشــركة للفريــق القائــم
ّ
علــى المشــروع وجميــع الموظفيــن الميدانييــن علــى
التشــغيل التجريبــي وبــدء التشــغيل فــي وحــدة النفــط
(رقــم  )5فــي خريــص ومعمــل فــرز الغــاز مــن الزيــت
الفرعــي فــي حقلــي (مزالــج) و(أبــو جفــان) بنجــاح
وبصورة آمنة.
كمــا أثنــى القحطانــي علــى جــودة األعمــال المتعلقــة
بالتشــغيل التجريبــي وعلــى ســرعة اإلنجــاز ،حيــث
أُنجــزت تلــك األعمــال قبــل ثالثــة أســابيع مــن الموعــد
المحدد حسب الجدول الزمني.
فــي حيــن أشــاد خالــد البريــك بالجهــود االســتثنائية
التــي بذلتهــا الفــرق واألفــراد الذيــن عملــوا علــى مــدار
الســاعة لبــدء التشــغيل بســامة ،لتحقيــق إنجــاز كبيــر

فــي تاريــخ الشــركة والمملكــة وزيــادة طاقــة إنتــاج أرامكو
السعودية من النفط الخام.

محطة النفط رقم 5
يتمثــل أحــد األجــزاء الحيويــة مــن البرنامــج فــي بنــاء
محطــة النفــط (رقــم  )5الجديــدة والبــدء فــي تشــغيلها،
وذلــك خــارج مناطــق مرفــق المعالجــة المركــزي،
وتحديــ ًدا بالقــرب مــن ســياج معمــل مرفــق المعالجــة
المركزي القائم في خريص.
حمالــة أنابيــب لربــط المحطــة
وقــد اســتخدمت ّ
ٍ
صمــم
ور فــع
جســر ُ
الجديــدة بالمعامــل الموجــودةُ ،
خصيصــا مكــ ّون مــن وحــدات كقطعــة واحــدة وهــو
ً
مشــابه للمســتخدم فــي المنشــآت البحريــة وثُبــت فــي
مكانــه باســتخدام رافعــة بقــدرة  600طــن .وأدى هــذا
حمالــة األنابيــب فــي مرفــق المعالجــة المركــزي
لتمديــد ّ
فــي خريــص ليصــل طولهــا إلــى  1.8كيلومتــر ،وهــي
حماالت األنابيب في الشركة.
إحدى أطول ّ
عــد أســلوب تركيــب الجســر المكــ ّون مــن وحــدات
ويُ ّ
ً
بديــا ذك ًيــا لألســلوب التقليــدي لبنــاء الوحــدات فــوق
أساســات فــي الموقــع ،خاصــة مــع وجــود تمديــد مســبق
لألنابيــب واســتخدام حامــات كابــات األجهــزة
والكهرباء.

تقنية رائدة واهتمام وقائي بالبيئة
وفــي وحــدة النفــط (رقــم  )5تُســتخدم تقنيــات رائــدة،
األمــر الــذي أدى إلــى رفــع كفــاءة وموثوقيــة مرفــق
النفــط والغــاز الموســع بدرجــة عاليــة ،وإلــى تحقيــق
فوائد بيئية.
ومــن بيــن أوجــه االبتــكار نظــام اســتخالص غــاز
الشــعالت باســتخدام تقنيــة طــرد الغــاز دون الحاجــة

نطاق عمل املجمع يف أرقام
•يشـتمل نطاق برنامج مجمع خريص ،الذي ينتشـر على عدة مواقع جغرافية ،على دمج عدة مرافق جديدة،
وتوسعة المرافق القائمة وتطويرها.
•واشـتمل نطـاق العمـل فـي المرحلـة األولـى على اسـتخدام ما يقارب سـتة آالف طـن من الفـوالذ لبناء جميع
الهياكل التي تُساند األنابيب في المعمل بطول إجمالي يصل إلى  123كيلومت ًرا.

•نفَّذ ثمانية مقاولين رئيسين أول مرحلة من برنامج زيادة إنتاج الخام العربي الخفيف في خريص.

ً
عامل ،الذين عملوا مجتمعين على مدى  55٫269٫907سـاعة
•وبلـغ الحـد األقصـى لأليدي العاملة 10٫826
عمل في اإلنشاء.

رامي العتيبي ُيطلع اإلدارة على الطريقة المستخدمة لتحليل أنشطة أعمال اإلنشاء األساسية وطرق حل المشكالت البسيطة
التقدم الذي يحرزه الفريق في أنشطة اإلنشاء األساس.
بما يكفل التعجيل بمستوى
ُّ

للمعــدات الــدوارة مــن أجــل الحــد مــن انبعاثــات المرفــق
عبر إعادة معالجة غاز التنقية.
ويســاعد اســتخالص غــاز الشــعالت فــي الحــد مــن
انبعاثــات الغــازات المســببة لظاهــرة االحتبــاس
الحــراري ،األمــر الــذي يُع ـ ُّد إســها ًما إيجاب ًيــا فــي أحــد
مجــاالت التركيــز الخاصــة بأعمــال الشــركة ويرتقــي
بجهــود المحافظــة علــى البيئــة فــي مرفــق المعالجــة
المركزي في خريص.
وتجمــع تقنيــة كهروســتاتية جديــدة خاصــة بالحقــول
إلزالــة الملــح بيــن طريقتيــن لتعديــل الفلطيــة مــن أجــل
خفــض اســتهالك الكهربــاء والحــد مــن كميــات المــواد
الكيميائية.
كمــا تشــتمل ابتــكارات أخــرى علــى خراطيــم عموديــة
داخــل ضواغــط الغــاز المرتفعــة الضغــط ،والتــي تربــط
ثالثــة مكونــات هــي :جهــاز فصــل منخفــض الضغــط
لإلنتــاج يعمــل علــى ثــاث مراحــل ،ووحــدة تحكــم
محســن ،وسـ ّـدادة
بمكثفــات البخــار مــز ّودة بنظــام تركيــز
ّ
غــاز جــاف لضاغــط الغــاز؛ بســخان كهربائــي مدمــج
للحيلولة دون حدوث أعطال السدادات الميكانيكية.

معمل فرز الغاز من الزيت
في مزالج  /أبو جفان

ومــن العناصــر الرئيســة األخــرى فــي البرنامــج هــو

معمــل فــرز الغــاز مــن الزيــت الفرعــي الجديــد فــي
مزالــج  /أبــو جفــان ،وخــط أنابيــب التنقيــب واإلنتــاج
ّ
وخطــا
المرافــق ،الــذي يبلــغ طولــه  63كيلومتــ ًر ا،
التصديــر للتكريــر والمعالجــة والتســويق بطــول 90
كيلومت ًرا.
وقــد بُنــي معمــل فــرز الغــاز مــن الزيــت الــذي تبلــغ
ســعته  200ألــف برميــل فــي اليــوم مــن النفــط الخــام،
بالقــرب مــن حقلــي أبــو جفــان ومزاليــج ،جنــوب غــرب
خريص.
كمــا يســاند خطــان رئيســان لألنابيــب نقــل النفــط
والغــاز مــن فوهــات آبــار أبــو جفــان ومزاليــج لمحطــة
فــرز الغــاز مــن الزيــت الفرعيــة ،التــي بُنيــت فــي موقــع
مثالــي مــن حيــث التشــغيل والتكلفــة .ويتــم نقــل منتجــات
محطــة فــرز الغــاز مــن الزيــت الفرعيــة مــن خــال خطي
األنابيــب إلــى مرفــق المعالجــة المركــزي فــي خريــص
لكي يخضع للمعالجة اإلضافية.
المنجــزة األخــرى توســعة معمــل
ومــن بيــن المراحــل ُ
حقــن ميــاه البحــر فــي عيــن دار وخــط أنابيــب ميــاه
البحــر ،الــذي سيســاند المعــدل المتوقــع لزيــادة حقــن
الميــاه اإلضافــي إلــى المكمــن ،إضافــ ًة إلــى توســيع
المجمــع الســكني فــي خريــص ،لتوفيــر المســاكن
للموظفيــن اإلضافييــن ،الذيــن يقومون بمســاندة تشــغيل
المرافق الجديدة.
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عبر المسؤولون عن تقديرهم لموظفي مشاريع مرافق الزيت وإدارة اإلنتاج في خريص على هذا اإلنجاز.
محمد القحطاني ،وخالد البريك ،وفهد الهالل خالل مشاركتهم بنجاح أول برنامج لزيادة إنتاج النفط في خريص،
ً
مؤخرا .وقد ّ
تصوير :مؤيد القطان ،وحسن المبارك

األنابيب غير املعدنية
ويشــتمل برنامــج زيــادة اإلنتــاج فــي خريــص على إنشــاء
شــبكة كبيــرة لخطــوط تدفــق النفــط خــارج الموقــع،
وربطهــا فــي إطــار مشــروع المحافظــة علــى الطاقــة
اإلنتاجيــة .وتتألــف جميــع خطــوط تدفــق النفــط مــن
اآلبــار مــن أنابيــب غيــر معدنيــة تســتخدم فيهــا مــواد
بالســتيكية حراريــة مقــواة ،ويجــري اســتخدامها للمــرة
األولى في تاريخ تطوير أي مشروع لزيادة اإلنتاج.
وباإلضافــة إلــى أن مزايــا اســتخدام األنابيــب غيــر
المعدنيــة تتمثــل فــي الحــد مــن التــآكل ،إال أن قيمتهــا
اإلســتراتيجية ألرامكــو الســعودية أعلــى كثيـ ًرا ،باعتبارهــا
مادة هيدروكربونية.

العمل بروح الفريق الواحد
سـلَّط المديــر العــام الســابق إلدارة اإلنتــاج فــي منطقــة
األعمــال الجنوبيــة ،األســتاذ يوســف الفريــدان ،الضــوء
علــى جهــود التعــاون المشــترك وااللتــزام التــي بذلهــا
الفريــق ،إلنجــاز المهمــة الصعبــة المتمثلــة بزيــادة 300
ألــف برميــل مــن النفــط الخــام فــي اليــوم علــى الطاقــة
اإلنتاجية قبل نهاية عام 2018م.
فــي حيــن وصــف مديــر إدارة اإلنتــاج فــي خريــص،
األســتاذ محمــد الصويــغ ،التشــغيل التجريبــي لنطــاق

برنامــج خريــص قبــل الموعــد المقـ َّـرر بأنــه لحظــة مميزة،
وقــال« :إن تعــاون أعضــاء الفريــق أدَّى إلــى نجــاح بــدء
تشــغيل وحــدة النفــط الجديــدة ،ومعمــل فــرز الغــاز مــن
الزيــت الجديــد ،خــال أكثــر مــن  55مليــون ســاعة عمــل
دون وقوع أية حوادث».

الكوادر الوطنية الشابة
وبفضــل يــوم المهنــة الخاص بتوظيــف الكــوادر الوطنية
الشــابة للعمــل مــع مقاولــي اإلنشــاء ،فقــد بلــغ عــدد
عمال مــن الكوادر
العامليــن فــي ذروة المشــروع إلــى ّ 2105
الوطنيــة فــي جوانــب المشــروع اإلداريــة والهندســية
ً
فضل عن األيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة.

ووصلــت نســبة الســعودة إلــى  %20تقري ًبــا ،وهــي
النسبة المعتمدة في أرامكو السعودية والمملكة.
وخــال فتــرة التشــغيل التجريبــي عاليــة القيمــة ،كانــت
النســبة قــد بلغــت  %36تقري ًبــا مــن الفريــق مــن كــوادر
أرامكــو الســعودية الشــابة مــن مهندســين ومشــغلين
وفنييــن متعــ ّد دي ِ
ــر ف ،ممــن عــ ّز زوا معرفتهــم
الح َ
وخبراتهــم الفنيــة مــن خــال التعلــم مــن أعضــاء الفريــق
اآلخرين األكثر خبرة.

برنامج زيادة إنتاج اخلام العربي اخلفيف يف خريص
•تعالـج وحـدة النفـط (رقـم  )5الجديـدة فـي خريـص
زيـادة بواقـع  300ألـف برميـل فـي اليـوم مـن الخـام
العربي الخفيف.
•  257مليـون قـدم مكعبـة قياسـية فـي اليـوم مـن وحـدة
الغاز الثالثة.
•خزان نفط خام بسعة  900ألف برميل.
•مضخـة شـحن نفـط خـام بطاقـة  717ألـف برميـل في
اليوم.
•مضختا حقن مياه بتوربين غازي بطاقة إجمالية تبلغ
مليون و 70ألف برميل في اليوم.
•مرفـق لنـزع الكبريـت ُمـ َّزود بمضخـات حقـن ميـاه
يمكنـه العمـل بطاقـة إجماليـة تبلـغ  250ألـف برميـل

فـي اليـوم ،لمسـاندة اإلنتـاج مـن مكمـن الفاضلـي
األدنى في خريص.
•معمل التناضح العكسي لمياه البحر من أجل معالجة
ً
بـدل مـن
ميـاه البحـر السـتخدامها فـي المعمـل
االسـتهالك الكامـل للميـاه الجوفيـة غيـر الصالحـة
للشرب.
•معمل توليد مشـترك بالدورة المركبة بقدرة تبلغ 160
ميقـاواط ،مـن أجـل توفيـر منافـع كهربائيـة وغيـر
وتنوعا.
كهربائية ومصدر كهرباء أكثر فاعلية
ً
•  243كيلومتـ ًرا مـن خطـوط أنابيـب النفـط والغـاز
المـز َّودة بأحـدث أنظمة رصد التسـرب الخارجي في
خطوط األنابيب.

•مضخـة تعزيـز جديـدة بتوربين غازي فـي معمل حقن
الميـاه فـي عيـن دار بطاقـة تبلـغ مليـون و 600ألـف
برميـل فـي اليـوم مـن المكافـئ النفطـي ،لزيـادة
إمـدادات ميـاه البحـر إلـى مرفـق المعالجـة المركـزي
في خريص.
•خطـوط تدفـق مـن أنابيـب بالسـتيكية حراريـة غيـر
معدنيـة ومقـواة تربـط آبـار النفـط بطـول إجمالـي
بواقع  390كيلومتر.
•خـط أنابيـب لحقـن ميـاه البحـر بقطـر  48بوصـة
وبطـول إجمالـي يبلـغ  72كيلومتـ ًراُ ،مـ َّزود بوصلـة
انعطـاف وبجميـع نقـاط الربـط ذات العالقـة داخـل
مرفق المعالجة المركزي في خريص.
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مشاركة فاعلة ألرامكو السعودية في
معرض ومؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز
جف مكوشن وهنوف السليم
المنامـة ،البحرين  -أثناء معرض ومؤتمر الشـرق األوسـط
للنفـط والغـاز  2019الـذي انعقـد فـي مدينة المنامـة ،عاصمة
مملكـة البحريـن فـي الفتـرة مـن  11إلـى  14رجـب 1440هــ
( ٢١ - ١٨مـارس 2019م) ،قـال النائـب األعلى للرئيس للتنقيب
واإلنتـاج فـي أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ محمـد يحيـى
القحطانـي ،للمشـاركين فـي المؤتمـر إن أخـذ االعتبـار
لـ«الطبيعـة المتجـ ّددة لما تعنيه المرونة فـي صناعتنا» أمر له
أهميتـه فـي إعـادة صياغـة المسـتقبل .وأضـاف« :إنـه يجـب
علـى الصناعـة أن تسـتجيب لحقيقـة إعـادة تعريـف القائميـن
علـى تمكيـن المرونـة والربحية والقابليـة للتكيف واالسـتدامة
شأنهم في ذلك شأن مجال الطاقة نفسه».
ودعـا القحطانـي ألن تكـون الصناعـة أذكـى ممـا هـي عليـه
اآلن ،ووضـع ثالثـة عناصـر يمكـن أخذهـا بعيـن االعتبـار
لتحقيق هذا الهدف ،وليس بالضرورة االقتصار على التقنية،
وهـي الهندسـة ،وعلـوم األرض ،وإدارة المشـاريع العمالقـة،
وهـذا هو صميـم عملنا ،أو باألحـرى ذكاؤنـا اإلدراكي وقدرتنا
على التعلم والفهم ،إن صح التعبير .وقد جاء ذلك في الكلمة
التي ألقاها في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.
ثمـة عوامل أخرى يجـدر بنا التركيز
واقتـرح القحطانـي أن َّ
عليهـا ،مثـل القـدرة علـى التمييـز بيـن العواطـف ،التـي تأخـذ
بعيـن االعتبـار تطويـر الـذكاء العاطفـي ،لفهـم وتلبيـة توقعـات
المجتمـع بشـكل أفضـل ،والقدرة علـى اإلبداع التي قد تشـهد
تركيزًا متج ّد ًدا على مزايا التكلفة والتنافسية.

يقدم كلمته التي تناولت موضوع الطبيعة
محمد القحطاني ِّ
المتجددة لما تعنيه المرونة في صناعة النفط والغاز ،وذلك
ِّ
أثناء الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.

وليد الملحم في كلمته التي أشاد فيها باستعانة قطاع
دائما لمواجهة تحديات العالم
التنقيب واإلنتاج باالبتكار ً
المعقد ودائم التغيير.
ُ

علـى نطـاق واسـع هو التعـاون وليس العزلـة .مضيفًا« :وسـواء
كان انتشـا ًرا تجريب ًيـا علـى نطـاق كامـل مـع شـركة روبوتـات
رائـدة أو مجـرد تعـاون مـع جامعـة بشـأن أحـد الخوارزميـات
الصعبة ،فإنه يجب علينا تحويل قطاعنا بالعمل المشترك».

ذكائنا اإلدراكي ،فإذا فعلنا ذلك ،فإنني على يقين من أ ّن هذا
القطـاع الكبيـر سـوف يسـتمر فـي النمو وتحقيـق الربـح وتبوأ
مركز رئيس في مسيرة التقدم البشري ألجيال مقبلة.

فرصة فريدة وتاريخية

اإلسهام في التطور اإلنساني

أمـا فيما يخص القـدرة على التعلُّم والفهم ،قال القحطاني
إن قطـاع النفـط والغـاز أمامـه فرصـة فريـدة وتاريخيـة ليتبوأ
مركـز الصدارة من الثورة الصناعية الرابعة .وأضاف« :ونحن
بصفتنـا أربـاب هـذا القطـاع ،لدينا كـم هائل مـن البيانات عن
الـزالزل واإلنتـاج والوظائـف الميكانيكيـة والكهربائيـة،
وباسـتطاعتنا اسـتخراج من جهاز حفر أو معمل غاز واحد ما
يصـل إلـى عـدة تيرابايت مـن البيانـات يوم ًيا ،لكننـا لن نتمكن
مـن االسـتفادة ّإل مـن قسـم صغيـر منـه فقـط .فعـن طريـق
تطبيـق تقنيـات جديـدة علـى البيانـات التـي نقـوم بجمعهـا
بالفعل ،يمكننا تغيير قواعد المنافسة».
وذكـر على سـبيل المثال أنـه في مجال التنقيـب ،يُمكن عن
طريق تلقين اآلالت والذكاء االصطناعي فحص كميات هائلة
مـن البيانـات السـيزمية ثالثيـة األبعـاد ورباعيـة األبعـاد
السـتخالص ميـزات ال تراهـا عين اإلنسـان .وقـال القحطاني
إن قطـاع الحفـر ،يجـب أن يمتلـك أجهـزة حفـر آليـة بالكامـل
لتعزيـز األداء والسلامة والكفـاءة .ويضيـف« :ونحـن كصناعة
يجـب علينـا اسـتعادة شـغفنا باالبتـكار ،ألن هنـاك تقنيات في
متنـاول أيدينـا يمكنهـا أن تحـ ّول الخيـال العلمـي إلـى حقائـق
علمية».
وقال القحطاني ،لطالما كان الضطراب السـوق تأثير دائم
علـى االسـتثمار ،ويجـب علينـا عكـس هـذا االتجـاه ،ألننـي
أعتقـد أن تراجـع االسـتثمار هـو أكبـر تهديـد لنجاحنـا فـي
المسـتقبل» .كمـا اقتـرح أن المفتـاح فـي جعـل االبتـكار ينجـح

وفيمـا يتعلـق بالذكاء العاطفـي ،قال القحطاني إن شـركات
الطاقة المسـتقبلية الناجحة هي التي تُسهم في تقدم البشر،
سـواء أكانـوا مسـتهلكين أم موظفيـن ،أم إمـدادات ،أم جهـات
حكومية ،أم جهات تنظيمية ،أم مجتمعات.
وأضاف القحطاني إن االهتمام بشكل خاص بتغير المناخ،
وتوفيـر تقنيـات تقلـل مـن انبعاثـات الغـازات الدفيئـة الناتجـة
عن الهيدروكربونات أمر حتمي ،وعلى القطاع أن ينقل لغيره،
وبشـكل أفضـل ،ما يتخـذه من إجـراءات وما يحرزه مـن تق ّدم،
حيـث قـال« :يجـب علينـا مسـاعدة المعنييـن علـى إدراك أننـا
جزء من الحل».

التركيز على التكلفة والقيمة
وفيمـا يتعلـق بالذكاء االبتـكاري ،قال القحطانـي إن تجديد
التركيـز علـى التكلفـة والقيمـة ،سـوف يسـاعد فـي بنـاء ميـزة
تنافسـية واضحـة واالسـتفادة منهـا .وأضـاف إن التوسـع
ألقصـى حـد فـي مجـاالت المزايـا التنافسـية والتم ّيـز علـى
منافسـينا أمـر بالـغ األهمية لزيـادة عناصر القيمـة المقترحة
لسـلعنا وخدماتنـا» .وأشـار القحطاني إلى أنه فـي عالم الغد،
الـذي يبشـر بمسـتوى تنافسـي أعلـى ،لـن يسـود ّإل األفضـل،
ً
قائلا« :إن إعـادة صياغـة مفهوم المرونة سـوف يُعيد صياغة
المسـتقبل ،وهـذا بالنسـبة لـي يعنـي االجتهـاد بحصافـة فـي
ذكائنـا العاطفـي ،وذكائنـا االبتـكاري كمـا كنـا نفعـل دائ ًمـا مـع

رهام األحمد

مهندسة بترول في إدارة المكامن
في منطقة األعمال الشمالية

«سـعدت بمشـاركتي فـي المعـرض ،حيـث ق ّدمـت
عرضـا عـن جهـاز المكمـن ثالثـي األبعـاد ،الـذي
ً
يوضـح التضاريـس المختلفـة للمكمـن حتـى يتمكـن
المهندسـون وعلمـاء األرض مـن فهـم حركـة الزيـت
والغـاز ،وبالتالـي يتـم اسـتنتاج أفضـل إسـتراتيجية
لحفر اآلبار واسـتخراج النفـط والغاز لتلبية احتياج
المملكـة وبقيـة العالـم مـن الطاقـة .كمـا يحتـوي
أيضـا جهـاز المحـاكاة علـى كافـة تفاصيـل المكامـن ،ومنهـا مواقع اآلبـار وأدوات
ً
التسـجيل التـي يتـم الوصـول إليهـا وتجميعهـا بدقـة عاليـة ،وقـد تـم تطويـر هـذه
األداة في مركز أرامكو السعودية للتدريب بهدف تنمية الكوادر البشرية».

إزالة الحدود التقليدية
صرح كبير مهندسي البترول في
وخالل فعاليات المؤتمرَّ ،
أيضـا
أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ وليـد الملحـم ،الـذي شـغل ً
منصـب الرئيـس المشـارك فـي معـرض ومؤتمـر الشـرق
األوسـط للنفـط والغـاز  ،2019للحضـور بـأن المؤتمـر
إسـتراتيجي بمعنـى الكلمـة ،فهـو ير ّكز علـى االبتـكار والفرص
واإلنجازات التي تناولها كبار قادة الصناعة.
وأضـاف الملحـم« :هناك كثير من اإلثارة في هذا النوع من
المشـاركات ،حيث تمحو المنظمات الحدود التقليدية وتجمع
نقـاط القـوة التي بينها لتحقيـق أهداف مشـتركة ،وهو مفهوم
يمكن أن يساعدنا على تحقيق أهدافنا بأعلى مردود».
كمـا أشـار إلـى موضـوع المؤتمـر «المرونـة مـن خلال
الموهبـة والتحـ ُّول التقنـي» بقولـه« :يمكننـا أن نفخـر بـأن
التنقيـب واإلنتـاج كان يسـتعين دائ ًمـا باالبتـكار فـي مواجهـة
تحديـات عالم معقد دائم التغيـر» .مضيفًا إن القطاع قد فتح
ً
مستبدل خطواته البطيئة بقفزات هائلة».
أفا ًقا جديدة
كمـا ألقـى الملحم الضـوء على أول قمة للطاقة في الشـرق
األوسـط علـى اإلطلاق ،كانـت قد ُعقـدت في وقت سـابق من
ذلـك اليـوم فقـال« :تم تقديم القمة بالشـكل الالئـق وحضرها
نخبـة مـن القـادة من أنحـاء العالـم الذيـن ق ّدموا وجهـات نظر
جديدة لمستقبل التقنيات والطاقة».
والجديـر بالذكـر ،أن معـرض ومؤتمـر الشـرق األوسـط
للنفـط والغـاز  2019كان كالعهد به دائ ًمـا ،فهو منصة محورية
تضمـن برنامجـه الفنـي الـذي اسـتمر
لتبـادل المعرفـة .فقـد
ّ
ثالثـة أيـام  50جلسـة قُـدم خاللهـا أكثـر مـن  450بح ًثـا وقـع

عبدالعزيز السويلم

مهندس بترول في إدارة وصف ومحاكاة المكامن

«شـمل جناح أرامكو السـعودية عرض ثمان تقنيات
عـن دورة حيـاة حقـل النفـط والغـاز بطريقـة إبداعيـة
تبـدأ بشاشـة صغيـرة يتـم منهـا اختيـار التقنيـة التـي
يـود الزائـر معرفـة المزيـد عنهـا ،ثـم يُعـرض محتـوى
مختصـر على شاشـة انزالقيـة ُمكبرة أمـام الزائر ،ثم
المتخصصيـن فـي الجنـاح
يتـم توجيهـه إلـى أحـد
ّ
ً
عرضـا مسـتقل بمعلومـات تفصيليـة عـن
ليقـ ّدم لـه
ً
تلـك التقنيـة ،وأول تلـك التقنيات هي تقنية -سـابيس
راك -لتحصيـل الموجـات الزلزاليـة ،وهـو عبـار عـن جهـاز ينـزل إلـى قـاع البحـار
لتحسـين وتطويـر أعمال االستكشـاف كبداية ،وبطريقة متتاليـة ومتتابعة تختص كل
ً
ووصـول إلـى
تقنيـة بمرحلـة معينـة مـن أعمـال التنقيـب واالستكشـاف والحفـر
المنشآت وكل تقنية تُحسن بدورها من جوانب السالمة والدقة والتكلفة».

ً
مقبـول .وبلـغ عـدد
ملخصـا
عليهـا االختيـار مـن بيـن 2187
ً
جناحـا ،وحضر
األجنحـة ألول مـرة فـي منطقـة المعـرض 101
ً
المؤتمـر أكثـر مـن  10200شـخص يمثلـون  190شـركة مـن 25
دولة ،وكان ذلك رق ًما قياس ًيا.
كمـا اسـتمع الحضـور فـي حفـل االفتتـاح لمرئيـات وزيـر
النفـط فـي مملكـة البحريـن ،الشـيخ محمـد بـن خليفـة آل
خليفـة ،وكذلـك األسـتاذ سـامي النعيـم مـن أرامكو السـعودية،
أيضـا منصـب رئيـس جمعيـة مهندسـي البتـرول
الـذي يشـغل ً
ً
مسـتقبل،
الـذي تحـدث عن بعـض التحديات التي سـتواجهنا
مشـي ًرا إلـى أن الشـرق األوسـط سـوف يبقـى معقـل قطـاع
النفـط والغـاز مـع كل االحتياطيـات المؤكـدة واالحتياطيـات
الواعدة.
وقـال النعيـم« :لـن تحافـظ هـذه المنطقـة علـى مكانتهـا
اإلسـتراتيجية فـي سـوق الطاقـة العالمي فحسـب ،بل سـتنمو
أيضا».
ً
وأكـد النعيـم أن الصناعـة يجـب أن تسـتمر فـي مواجهـة
التحديات مثل استدامة األعمال ،واإلشراف البيئي ،واحتمال
حـدوث ذروة الطلـب علـى النفـط  -والتـي قـال إنـه يمكـن
معالجتهـا مـن خلال البحـث والتطويـر واالبتـكار ،وكذلـك
تشجيع المواهب وتنميتها.

الفائزون بالجوائز
مـن جانـب آخـر ،حصـدت أرامكـو السـعودية سـب ًعا مـن
جوائـز الطاقـة مـن بيـن  17جائـزة أولـى ق ّدمهـا المعـرض
والمؤتمـر تقديـراً للجهـود المتم ّيـزة المبذولـة فـي التنقيـب
واإلنتـاج فـي قطـاع النفـط والغـاز لتعزيـز وتبنـي موضـوع
المؤتمر (المرونة من خالل الموهبة والتح ّول التقني).
حيـث حصلـت شـركتنا علـى جميـع الجوائـز الثلاث
تضمنـت
المرصـودة لفئـة تطويـر المواهـب والقـدرات ،والتـي
ّ
المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب ،حيـث تسـلّمت جائزتـه
نـور السـيف؛ وبرنامـج الماجسـتير الـذي تسـتضيفه المنطقـة
اإلداريـة للتنقيـب لعلـوم األرض وأرامكـو السـعودية وجامعـة
ليـدز البريطانيـة ،وتسـلّمت جائزتـه إيمـان اليامـي؛ والبرنامج
الصناعـي لمـا بعـد الدكتـوراة :المرونـة مـن خلال تحـ ّول
المواهب ،وتسلّم جائزته عمرو عبدالفتاح.
كمـا حصلـت أرامكـو السـعودية علـى جائزتيـن فـي فئـة
التقنية واالبتكار.
وحصل أبو بكر سـعيد على جائزة أدق جرار أنابيب ملتوية
فـي العالـم للتحفيـز بأكسـدة المصفوفـات ،والتدخلات،
وتسـجيل خصائـص اآلبـار الممتـدة أفق ًيـا لمسـافات طويلـة.
وفـازت بانومورثـي مـاداال بجائـزة الشـركة عن مشـروع بعنوان
تكامـل االبتـكار والموثوقيـة والسلامة مـع كفـاءة اسـتخدام
الطاقة.
وفي فئة األداء وتسـليم المشـاريع ،فازت أرامكو السـعودية
بمشـروع اسـتخالص البخـار مـن خـزان اإليثـان بالتبخيـر.
وتسلّم محمد صالح الغامدي الجائزة نيابة عن الشركة.
أمـا الجائـزة السـابعة للشـركة فقـد جـاءت في فئـة التح ّول
والتطويـر الصناعـي لنظـام اإلنجـاز الذكـي القابـل لالسـتعادة
عبر األنابيب ( ،)TRICSTMوتسلّمها محمد أرسالن.

ديمة البدن

مهندسة بترول في إدارة وصف ومحاكاة المكامن

«تضمـن العـرض الـذي ق ّدمته نبذة عامـة عن مركز
الحلـول المتق ّد مـة فـي أرامكـو السـعودية والحلـول
المختلفـة التـي يق ّدمهـا هـذا المركـز الـذي يعـ ُّد أحـد
المراكز الرائدة والفريدة في أرامكو السـعودية والذي
يخـدم كمنصـة مثاليـة للعمـل التعاونـي بيـن المبتدئيـن
والمتخصصيـن في هذا المجـال ،إضاف ًة إلى ماتملكه
ّ
الشـركة مـن قـوة فـي الحوسـبة الذكيـة وبنـاء نمـاذج
المحـاكاة ممـا يجعلهـا رائـدة فـي مجـال التقنيـات
ٍ
بشـكل عـام و مجال محاكاة مكامن
المختلفـة التـي تطـور من أعمال التنقيب واإلنتاج
النفـط والغـاز علـى وجـه الخصـوص .وكانـت مشـاركتي بالمعـرض حافـزًا كبيـ ًرا
للمضـي قد ًمـا فـي مجالـي وكانـت فرصـة مثاليـة لاللتقـاء بـذوي الخبـرة وتبـادل
المعرفة فيما يخص مستجدات تكنولوجيا صناعة النفط والغاز».
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متعددة داخل املؤمتر
خبراء أرامكو السعودية يشاركون يف حلقات نقاشية
ِّ

خالد العبدالقادر يضرب أمثلة عديدة عن ثقافة التعاون في
الشركة ويدعو إلى مزيد من التعاون بين المشغلين
والمقاولين وشركات الخدمات.
وإبراهيم األرناؤوط (الرابع من اليمين) يتحدث في جلسة
نقاشية تحت عنوان( :الموارد غير التقليدية ما بعد االبتكار
والتقنية :شراكات نحو النجاح) والتي أدارها صالح الصالح
(األول من اليسار).
تصوير :أحمد العيتاني

اضطلــع ممثلــو أرامكــو الســعودية ومجموعــة مــن
خبرائهــا المتخصصيــن بــدور بارز خــال فعاليــات معرض
ومؤتمــر الشــرق األوســط للنفــط والغــاز ،الــذي ُعقــد
األســبوع الماضــي فــي مملكــة البحريــن .وســجلت أرامكــو
الســعودية مشــاركة رئيســة فــي عــدد مــن حلقــات النقــاش
التي ُعقدت خالل األسبوع.
فشــارك مديــر مركــز األبحــاث المتق ّدمــة فــي إكســبك،
األســتاذ علــي المشــاري ،فــي إدارة جلســة بعنــوان (قيمــة
التقنيــة وتأثيــر األعمــال) .وأســهم كبيــر التقنيين في قســم
تحليــل التقنيــة اإلســتراتيجي ،األســتاذ أحمــد العيــدان،
في إدارة جلسة نقاشية عن الثورة الصناعية الرابعة.
أمــا كبيــر مهندســي الحفــر فــي أرامكــو الســعودية،
األســتاذ خالــد عبداللطيــف العبدالقــادر ،فقــد شــارك فــي
جلســة نقاشــية بعنــوان «التعــاون بيــن المشــغلين وشــركات
الخدمات :فتح أبواب القيمة الكامنة»
وفــي كلمتــه أمــام الجلســة ،ألقــى العبدالقــادر الضــوء
علــى أمثلــة عديــدة «لثقافــة التعاون» فــي أرامكو الســعودية
فــي قطاعــات عديــدة لصناعــة النفــط والغــاز ،ودعــا إلــى
تعــاون أكثــر بيــن المشــغلين والمقاوليــن وشــركات
الخدمات.
وقــال إنــه فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه صناعــة الحفــر
مجــاالت أصبحــت أكثــر تحد ًيــا ،فإنه مــن المهــم أن يتعاون
القائمــون علــى هــذه الصناعــة لتبــادل التقنيــات الناشــئة
والتشــغيل اآللــي خاصــة فيمــا يتعلــق بتطــورات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ( )IR 4.0للتوصــل إلى حلول للتعقيدات
التي ستُمكن من تحقيق قدرات مثالية.
وأضــاف« :وفيمــا يخــص صناعــة النفــط والغــاز،
وخاصــة فــي مجــال الحفــر ،فإنــه مــن أجــل بنــاء مكانــة
رائــدة ومســتدامة مــن خــال االســتعانة بالثــورة الصناعيــة
الرابعــة ،فإننــا بحاجــة إلــى توســيع وتعميــق معرفتنــا
العملية بالتقنيات الرقمية».
مؤكــ ًدا علــى ضــرورة تطويــر أدوات وتقنيــات عاليــة
األداء تتمتــع بقــدر كبيــر مــن الموثوقيــة والفاعليــة ،مــن
أجــل تحســين األداء فــي مجــال الحفــر خــال الســنوات
المقبلة.
وأشــار العبدالقــادر إلــى بعــض الشــراكات التــي أبرمتهــا
أرامكــو الســعودية فــي مجــال البحــوث والتطويــر والتــي
«تتمتــع بعــروض عاليــة القيمــة تضمــن تحقيــق التناغم بين

موظفينــا وأصولنــا وأعمالنــا لضمــان اســتدامة الشــركة
أيضــا أن الشــركة
كمــورد عالمــي للطاقــة» .وأوضــح ً
«مســتثمر نشــط فــي الشــركات الناشــئة فــي مجــال التقنية
االبتكاريــة حــول العالــم» مــن خــال شــركة أرامكــو
الســعودية لمشــاريع الطاقــة ( ،)SAEVالتــي تر ِّكــز بشــكل
خاص على التقنيات الحديثة المتعلقة بصناعة الطاقة.
أيضــا إلــى نجــاح برنامــج تعزيــز
وأشــار العبدالقــادر ً
القيمــة المضافــة اإلجماليــة لقطــاع التوريــد فــي المملكــة
(اكتفــاء) ،الــذي شــهد دخــول أرامكــو الســعودية فــي
شــراكات مــع شــركات مقــاوالت وغيرهــا مــن العامليــن فــي
هــذه الصناعــة مــن أجــل تحديــد الفــرص التــي تحقــق
المنفعــة المتبادلــة وتنفيذهــا ،وفــي الوقــت نفســه تطويــر
الكــوادر الشــابة .وقــال« :إن جــذب المواهــب الشــابة
وتدريبهــا واالحتفــاظ بهــا هــو أمــر فــي غايــة األهميــة
لضمان احتفاظنا بأفضل الكوادر لتعزيز االستدامة».
واختتــم كلمتــه خــال الجلســة بالدعــوة مجــد ًدا إلــى
ضــرورة تبنــي التعــاون ً
بــدل مــن اتخــاذ مواقــف حــذرة
ترفــض هــذا التعاون .وقــال« :إن هذا األمــر يجب أن يتغ ّير
مــن أجــل تحقيــق مســتقبل أفضــل» .وأضــاف« :إن التعــاون
الســلس والمثمــر بيــن شــركات التشــغيل وقطــاع الخدمــات
هــو أمــر ضــروري وشــرط أســاس لكــي نتغلــب علــى
التحديــات التــي تواجــه صناعــة الحفــر» .وأنهــى حديثــه
قائـ ًـا« :إننــا نشــجع ونرحب بمبــادرات التطويــر التقني من
واضحــا للقيمــة
جانــب شــركائنا ،ونتوقــع أن نــرى تجســي ًدا
ً
مــن هــذه المبــادرات .إننــي أدعــو القائميــن علــى هــذه
الصناعــة إلــى اتخــاذ خطوات ملموســة للمضــي قد ًما نحو
تحقيــق أهــداف مســتدامة للتشــغيل اآللــي ألعمــال الحفر،
نموذجــا للتعاون الــذي يصب
وبالنســبة لــي فــإن هــذا يمثــل
ً
في مصلحة الجميع».

شراكة تستند إلى ثالث ركائز
وشــارك مديــر إدارة أعمــال إنجــاز اآلبــار وهندســة
اإلنتاج في أرامكو الســعودية ،األســتاذ إبراهيــم األرناؤوط،
فــي حلقــة نقاشــية بعنــوان (المــوارد غيــر التقليديــة ما بعد
االبتــكار والتقنيــة :شــراكات نحــو النجــاح) .وأدار الجلســة
مديــر إدارة أعمــال التنقيــب فــي البحــر األحمــر بأرامكــو
السعودية ،األستاذ صالح الصالح.

هيثم العثمان

المتقدمة في إكسبك
مهندس بترول في مركز األبحاث
ِّ

«تضمنت مشـاركتي تقديم عرض برنامج أرامكو
ّ
السـعودية لتطويـر واسـتخدام تقنيـة الليـزر فائـق
القـوة فـي مجـال إنتـاج النفـط والغـاز .وهـذا
البرنامـج هـو أحـد برامـج األبحـاث والتطويـر فـي
مركـز األبحـاث المتق ّدمة في إكسـبك ،الذي يهدف
إلـى تطويـر هـذه التقنيـة السـتخدامها فـي عـدة
تطبيقـات فـي باطن األرض لزيادة إنتاج آبار النفط
والغـاز .وقـد كانـت تجربـة فريـدة وشـيقة أن أُقـ ّدم
هـذا البرنامـج إلـى زوار المعـرض ،إذ أُتيحـت لـي الفرصـة لتبـادل المعرفـة
والخبرات مع المختصين في عدة مجاالت».

وبــدأ األرنــاؤوط كلمتــه بالحديــث عــن تركــز تجمعــات
المــوارد غيــر التقليديــة فــي مناطــق الجافــورة وجنــوب
الغــوار فــي شــمال المملكــة .وألقــى الضــوء علــى
اإلســتراتيجيات التــي تــم توظيفهــا لتحســين اقتصاديــات
المشــروع .وهــي تشــمل إســتراتيجيات تعاقــد قويــة،
وتحســين الكفــاءة التشــغيلية وتوظيــف التقنيــات المناســبة
لتحقيق األهداف المرجوة.
بعــد ذلــك شــرح األرنــاؤوط لمــاذا لــم يكــن التركيــز علــى
اقتصاديــات المشــروع كاف ًيــا ،وقــال إنــه لكــي يُحقــق
ســماه
المشــروع قيمــة حقيقيــة ،فالبــد مــن تحســين مــا َّ
بالركائــز الثــاث األســاس المهمــة .وهــذا يعنــي التركيــز
علــى الفوائــد من خالل المشــاركة االجتماعية والمحافظة
على الموارد والنمو االقتصادي.
ولتحقيــق ذلــك ،فالبــد مــن وجــود شــراكات فاعلــة مــع
الكيانــات المحليــة ،والجهــات التنظيميــة الخارجيــة،
ومق ّدمــي الخدمــات ،ومــوردي المنتجــات ،والمؤسســات
البحثية ،والشركات المحلية.
وفيمــا يخــص الكيانــات المحليــة ،أكــد األرنــاؤوط أنــه
ينبغــي علــى هــذه الكيانــات تعزيــز بيئــة مشــاركة
الموظفيــن مــع المحافظة علــى تحقيق المواءمــة الكاملة
لألهــداف اإلســتراتيجية ،وفــي الوقــت نفســه تمكينهــم
مــن المبــادرة والمشــاركة ومكافأتهــم علــى نجاحهــم فــي
تحقيق ذلك.
وفيمــا يتعلــق بالجهــات التنظيميــة الخارجيــة ،أوضــح
األرنــاؤوط أن التعــاون النشــط والشــفاف مع هــذه الجهات
يُعــد أمـ ًرا حاسـ ًما لبنــاء الثقــة علــى المــدى الطويــل ،وبنــاء
شــراكات مثمــرة ،مــع ضــرورة المحافظــة علــى اســتمرار
التواصل الفاعل.
وأشــار فــي كلمتــه أمــام المشــاركين فــي هــذه الجلســة
إلــى أنــه مــن المهــم للغايــة خــال التعــاون مــع مق ّدمــي
الخدمــات تحقيــق المواءمــة لألهــداف المشــتركة لضمــان
النجــاح ،وهــذا يمكــن تحقيقــه مــن خــال التخطيــط
المشــترك للمــوارد .وأوضــح أن عديــ ًدا مــن مق ّدمــي
الخدمــات يعملــون فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،ومــن المهــم
التعلــم مــن التحديــات الكثيــرة التــي واجهتهــم فــي ظــروف
مختلفــة ،وتبنــي أفضــل الممارســات المعتــرف بهــا عالم ًيا،
التي قد تكون قد نشأت نتيجة لذلك.
وفيمــا يخــص مــوردي المنتجــات ،قــال األرنــاؤوط إنــه

صبا املغلوث

محللة أساليب هندسة بترول في مركز كمبيوتر
التنقيب وهندسة البترول

«أتاحـت لنـا المشـاركة فـي المؤتمـر هـذا العـام
الفرصـة لنشـهد حقبـة جديدة مـن التحـ ُّول الرقمي
فـي الطاقـة مـن خلال تنظيـم ورش عمـل ِتقنيـة
تعكـس دور الثـورة الصناعيـة الرابعـة فـي مجـال
صناعـة النفـط والغـاز .وتركيـزًا على هـذا الجانب،
عرضـا فـي جنـاح الشـركة تحـت عنـوان
قد مـت
ً
َّ
تطبيـق الثـورة الصناعيـة الرابعـة فـي تطويـرالتقنيـات المسـتخدمة فـي التنقيـب وهندسـة البتـرول -والـذي يتماشـى مـع
أهداف المؤتمر».

مــن المهــم توفيــر فــرص مــن خــال التكامــل الرأســي مــع
التركيــز علــى المنتجــات التــي تُحقــق األهــداف المرجــوة
وتعزيز المنتجات المحلية.
وأشــار إلــى أن أرامكــو الســعودية ،ومــن خــال التعــاون
مــع الشــركات المحليــة ،تســعى إلــى فــرص للنمــو علــى
الصعيــد المحلــي ،مــن خالل االســتفادة من حجــم األعمال
الخاصــة بتلــك الشــركات وتطويــر مهــارات القــوى العاملــة
داخــل المملكــة .وأشــاد األرنــاؤوط ببرنامــج اكتفــاء كونــه
ً
رئيســا فــي توفيــر الفــرص للشــركات المحليــة
عامــا
ً
لتحقيق النمو.
ودعــا إلــى اســتمرار التعــاون مــع المؤسســات البحثيــة
لضمــان االســتفادة مــن الفــرص المتســارعة للتجــارب
الميدانيــة مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الدراســات
والمشــاريع المشــتركة .وقــال« :إن الشــراكة الحقيقيــة هــي
«أمر يسهل الحديث عنه لكن يصعب تنفيذه».
وخــال الجلســة العامــة ،أشــار األرنــاؤوط إلــى أنــه فــي
قطــاع المــوارد غيــر التقليديــة مــن المهــم للشــركات
العاملــة فــي صناعــة النفــط والغــاز فــي منطقــة الشــرق
األوســط أن تولــي اهتما ًمــا للــدروس المســتفادة فــي
أمريــكا الشــمالية« ،مــا الــذي فعلــوه ،ولمــاذا؟» .لكنــه
أيضــا ســيكون لدينــا إســتراتيجيتنا
أضــاف« :نحــن ً
الخاصــة هنــا فــي الشــرق األوســط» .وأوضــح أن الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ســتؤدي دو ًرا حيو ًيــا فــي المســتقبل،
لكنــه أشــار إلــى أننــا مــا زلنــا نخطــو خطواتنــا األولــى وأن
التقنيــات الحديثــة الناشــئة ليســت ســوى غيــض مــن
فيــض .وأضــاف« :أعتقــد أن هنــاك كثيــ ًرا مــن الممكــن
فعله في هذا الشأن».
وفــي إجابتــه عــن ســؤال حــول البيئة ،قــال األرنــاؤوط إن
أرامكــو الســعودية تســعى دائ ًمــا للتوصــل ألســاليب جديــد
فــي أعمالهــا .وأشــار فــي هــذا الصــدد إلــى أمثلــة ناجحــة
لالســتفادة مــن ميــاه البحــر وميــاه الصــرف الصحــي فــي
أعمالهــا .وقــال إن «البيئــة تُعـ ُّد جــز ًءا مــن أي مشــروع مــن
مشــاريع الشــركة» .وأضــاف« :نحــن ننجز أعمالنــا بطريقة
صديقة للبيئة دائ ًما».

عبدالعزيز السليم

مهندس بترول في إدارة مكامن الغاز

«كان لـي الشـرف الكبيـر أن أعمـل مـع الفريـق
المشـارك فـي جنـاح أرامكـو السـعودية ،حيـث تـم
عـرض دورة حيـاة النفط والغـاز الطبيعي في باطن
األرض وحتـى اسـتخراجه ،وذلـك مـن خلال عرض
التقنيـات التـي ط ّو رتهـا الشـركة بمراكـز البحـث
والتطويـر الخاصـة بهـا ،ابتـدا ًء مـن التنقيـب
ً
ووصـول إلـى مرحلـة
واالستكشـاف وحفـر اآلبـار
المنشـآت وسلامتها ،باإلضافـة إلـى تخصيـص
زاوية لعرض آخر المسـتجدات بمشـروع مدينة الملك سـلمان للطاقة (سبارك).
المقدمـة مـن الزملاء فـي الفريـق
وقـد القـت التقنيـة المعروضـة والعـروض
َّ
استحسان زوار المعرض».
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تنظمها إدارة
ورشة ”املبادرات اإلستراتيجية لعام 2019م“ ِّ
أعمال األمن الصناعي في منطقة األعمال الجنوبية

عدد من المشاركين في الورشة أثناء جلسات النقاش
والعصف الذهني للتوصل إلى حلول ومبادرات جديدة تخدم
المستفيدين من خدمات اإلدارة.

محمد السليم
بقيــق َّ -
نظمــت إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي
منطقــة األعمــال الجنوبيــة ،مؤخــ ًر ا ،ورشــة بعنــوان
«المبــادرات اإلســتراتيجية لعــام 2019م» فــي بقيــق ،وذلــك
بمشــاركة مــن فريــق المــوارد البشــرية فــي دائرة الســامة
واألمــن الصناعــي .وتأتــي هــذه الورشــة إيما ًنــا بأهميــة
إيجــاد مبــادرات لتحســين الخدمــات األمنيــة مــن قبــل
اإلدارة .وقــد شــارك فــي الورشــة أكثــر مــن  50موظ ًفــا من
مختلــف الدرجــات الوظيفيــة لرفــع مســتوى التفاعــل مــع
كافة موظفي اإلدارة.
وفــي افتتــاح الورشــة ،أثنــى مديــر إدارة أعمــال األمــن
الصناعــي فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة ،األســتاذ خالــد
بوعلــي ،علــى الجهــود التــي بُذلــت فــي العــام الماضــي
وتكللــت بنجــاح  17مبــادرة شــملت األركان الســتة
إلســتراتيجية األمــن الصناعــي بأرامكــو الســعودية .كمــا

إضــــاءة

محمد خليفة الدوسري

mohammad.dossary.58@aramco.com

إدارة أعمال األمن الصناعي

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

أبــدى تفاؤلــه بنجــاح هــذه الورشــة ،مثمنًــا دور جميــع
المشــاركين ،وأبــدى تطلّعــه إلــى نتائــج إيجابيــة وكذلــك
إيجــاد مبــادرات مــن شــأنها تطويــر مســتوى اإلدارة للعــام
الجديد.
وقــد تناولــت الورشــة ســبل تحســين خمــس خدمــات
أســاس هــي :الدخــول والخــروج مــن بوابــات الشــركة،
وبطاقــات إثبــات الشــخصية وملصقــات الســيارات،
ومكاتــب الــزوار ،والتعامــل مــع الحــوادث ،ودوريــات األمــن
ً
تفاعــا كبيــ ًر ا مــن
الصناعــي .وقــد القــت الورشــة
المشاركين فيها.
ومــن جانبــه ،أشــار ناظر قســم أعمــال األمــن الصناعي
فــي بقيــق ،بويــت حمــد البويــت ،أن مثــل هــذه الــورش
تُســاعد فــي تقديــم مبــادرات ذات قيمــة عاليــة تمــس
احتياجــات المســتفيدين مــن خدمــات األمــن الصناعــي
في منطقة األعمال الجنوبية.
بينمــا أكــد ناظــر قســم أعمــال األمــن الصناعــي فــي

جنــوب الغــوار ،ســعيد القحطانــي ،أن تنظيــم مثــل هــذه
الــورش التفاعليــة يُســهم فــي إيجــاد قنــوات إضافيــة تتيــح
التواصــل بيــن موظفــي اإلدارة ،كمــا تمنــح الفرصــة لجميع
الموظفيــن للمشــاركة فــي تحديــد توجهــات اإلدارة،
والوصــول إلــى أفضــل المبــادرات .كمــا أكــد المشــرف
علــى وحــدة البرامــج والتخطيــط ،خليــل المســيعيد،
ضــرورة تنظيــم مثــل هــذه الــورش التفاعليــة التي تتماشــى
أساســا في
مــع خطــة الشــركة واإلدارة ،والتي تُشـ ّكل دو ًرا
ً
تعزيــز رؤيــة أعمــال األمــن الصناعــي لجعــل أرامكــو
السعودية البيئة األكثر أمنًا للعيش والعمل.
عبــر خالــد بوعلــي ،عــن ســعادته
وفــي ختــام الورشــةَّ ،
باألفــكار والمبــادرات التــي نتجت عــن تبــادل اآلراء ،مثمنًا
تفاعــل المشــاركين فــي تقديــم أفــكار بنَّــاءة تُســهم
باســتمرار إدارة األمــن الصناعــي فــي منطقــة األعمــال
الجنوبيــة فــي الحصــول علــى مســتوى ٍ
عــال فــي التم ُّيــز
التشغيلي للعام الثالث على التوالي.

ك ّلنا رجال أمن في أرامكو السعودية
قبعــة
مــر ت  30عا ًمــا منــذ أن ارتديــت ّ
ّ
موظــف إدارة أعمــال األمــن الصناعــي أل ّول
مــرة ،وحملــت شــارة أرامكــو الســعودية .حينهــا
كنــت شــا ًبا ملي ًئــا بالعنفــوان زادنــي عملــي ثقــة
وحبــا فــي األمــن واألمــان .وترعرعت
وشــموخً ا ًّ
علــى مبــادئ وقيــم أرامكــو الســعودية ،فعشــقت
أمنهــا الصناعــي إذ قضيــت ُجــ ّل حياتــي
العمليــة فيــه أتعلــم كل يــوم .وبعــد هــذه
الســنين أعجــز عــن الــكالم وتخوننــي لغتــي
ومشــاعري بكتابــة ك ّل مــا يجــول بخاطــري عــن
مدى فخري بهذا الصرح الشامخ.
وبمــا أننــي موظــف إدارة أعمــال األمــن
الصناعــي ،ســوف أشــارككم مفهــوم ورؤيــة
إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي أرامكــو
الســعودية ،ومهمــات موظــف إدارة أعمــال
األمــن الصناعــي .فرؤيتنــا أن نجعــل أرامكــو
الســعودية واحــة أمـ ٍـن ال يضاهيهــا مــكان فــي
العالــم ،مــن أجــل أن يعيــش ويعمــل أبناؤهــا
بمنتهــى الطمأنينــة والســكينة فــي بيئــة سـ ٍ
ـكن
ٍ
وعمــل مثاليتيــن .ومهمتنــا المحافظــة علــى

أعمــال الشــركة عبــر حمايــة موظفيهــا
و أ صو لهــا با ال ســتعا نة بكفــا ء ا ت بشــر ية
وإجــراءات أمنيــة تتم ّيــز بالتكامــل والجــودة،
وهــذه إحــدى أهــم مهمــات موظفــي إدارة
أ عمــا ل ا أل مــن ا لصنا عــي فــي أ ر ا مكــو
الســعودية .فموظــف إدارة أعمــال األمــن
الصناعــي يعمــل علــى مــدار الســاعة وفــي
جميــع الظــروف دون االلتفــات ّ
إل إلنجــاز
واجباتــه الوظيفيــة علــى أكمــل وجــه ،فتجــده
مبتسـ ًما يــؤدي عملــه بــكل ثقــة وإتقــان .ويتلقى
الموظفــون فــي إدارة أعمــال األمــن الصناعــي
تمرينــات وتدريبــات علــى مختلــف المواقــف
ليكونــوا جاهزيــن ألداء المهمــات واألعمــال
الموكلــة إليهــم .وتتــراوح هــذه التدريبــات بيــن
الجســدية والنفســية والتعامــل مــع الجمهــور.
لذلــك فهــم يتم ّيــزون بالقــدرة علــى التعامــل
مــع أصعــب المواقــف باحترافيــة ومهنيــة
واقتدار.
كمــا يســعى موظــف إدارة أعمــال األمــن
الصناعــي لتقديــم المســاعدة والعــون لجميــع

موظفــي الشــركة عنــد الطلــب بــك ّل احترافيــة.
وهكــذا هــي إدارة أعمــال األمــن الصناعــي
وهكــذا هــم رجالهــا يعملــون مــن أجــل راحــة
موظفــي أرامكــو الســعودية وأســرهم مــا
تعاقــب الليــل والنهــار .وقــد نواجــه فــي عملنــا
كثيـ ًرا مــن المصاعــب ،التــي ال يراهــا أو يشــعر
بهــا اآلخــرون ،ألنهــا جــزءٌ مــن العمــل،
فنتداركهــا دون أن يتعــرض أحــد للخطــر،
ونواصــل العمــل للمحافظــة علــى أمــن الوطــن
ومكتسباته.
وال يقتصــر أمــن أرامكــو الســعودية علــى
رجــال أمنهــا فقــط ،بــل أن موظــف أرامكــو
الســعودية نفســه يشــعر بالمســؤولية تجــاه
وطنــه وعملــه ،ويقــ ّد ر نعمــة األمــن الــذي
نعيشــه .فالموظــف عندمــا يكــون أكثــر
ً
انضباطــا واحترا ًمــا لقوانيــن الشــركة فــي أي
موقــع كان ،ويُقــ ّدر مــا يقــوم بــه رجــل األمــن
يكــون قــد أســهم فــي أمــن الوطــن ومكتســباته،
وجعــل مــن عمــل رجــاالت األمــن الصناعــي
ً
عمل متقنًا تتآزر فيه الجهود كلّها.
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أجيال تنبض بالحياة...

موظفو الشركة يتس ّلمون مفاتيح بيوتهم في مشروع أجيال السكني

		
نبيل الجامع يهنئ محمد الجوهرجي بتسلُّم المنزل الجديد.

محمد العداربة
الظهـــران « -أجيـــال» تتعاقـــب وأحـــام تتحقـــق
واليـــزال امتـــاك المنـــزل إنجـــاز مـــن نـــوع خـــاص ال
يضاهي ــه أي ش ــيء .فعل ــى م ــدار عق ــود طويل ــة والت ــي
مـــن خاللهـــا اهتمـــت أرامكـــو الســـعودية ورعـــت
يقدمـــوه ويســـهموا بـــه فـــي
موظفيهـــا عرفا ًنـــا بمـــا ّ
اســتمرار نجــاح الشــركة ،وتبوؤهــا مواقــع مرموقــة فــي
صناع ــة النف ــط والغ ــاز ،وه ــذا م ــا يجعله ــا تس ــتقطب
أفضـــل الموظفيـــن للعمـــل فيهـــا .وفـــي هـــذا اإلطـــار،
بــدأت الشــركة بتســليم المجموعــة األولــى مــن البيــوت
ف ــي مش ــروع أجي ــال ف ــي المنطق ــة الش ــرقية لع ــدد م ــن
موظفيهـــا الذيـــن اســـتوفوا الشـــروط وذلـــك يـــوم
الخميـــس 30 ،جمـــادى اآلخـــرة1441 ،هـــ ( 7مـــارس
2019م) ،حي ــث ت ـ ّم تس ــليم مفاتي ــح الدفع ــة األول ــى م ــن
المنـــازل إلـــى الموظفيـــن ،الذيـــن حضـــروا تُرافقهـــم
أسرهم وعالمات البهجة بادية على محياهم.
وحضـــر االحتفـــال ٌّ
كل مـــن نائـــب الرئيـــس لشـــؤون
أرامكـــو الســـعودية األســـتاذ نبيـــل الجامـــع ،والمديـــر
التنفيـــذي للمـــوارد البشـــرية ،األســـتاذ نبيـــل الدبـــل،
والمديــر التنفيــذي إلدارة أحيــاء الســكن ،األســتاذ نبيــل
النعيـــم ،باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن أعضـــاء اإلدارة،
وذل ــك به ــدف مش ــاركة الموظفي ــن فرحته ــم باس ــتالم
بيوته ــم الت ــي تتناغ ــم م ــع ال ــذوق المحل ــي ف ــي البن ــاء،
مـــن ناحيـــة المســـاحات والمرافـــق والبنيـــة التحتيـــة.
وبهـــذه المناســـبة ،ألقـــى األســـتاذ نبيـــل الدبـــل كلمـــة
ب ــارك فيه ــا للموظفي ــن وأس ــرهم ف ــي بيوته ــم الجدي ــدة
وتمنـــى لهـــم حيـــاة ســـعيدة ،وأ ّكـــد أن العمـــل فـــي
المشــروع مســتمر علــى قــدم وســاق لتســليم مزيــد مــن
المنازل.
كمـــا أشـــار الدبـــل إلـــى أن البيـــوت جاهـــزة اآلن،
حيــث إنــه يوجــد مســجد ومركــز تموينــات مؤقتــان فــي
الحـــي الـــذي تســـلمه الموظفـــون ،إلـــى حيـــن تجهيـــز
ّ
المرفقيــن بشــكل دائــم ومالئــم لخدمــة ســكان أجيــال،
بينم ــا س ــتكون الم ــدارس جاه ــزة ف ــي الع ــام الدراس ــي
المقب ــل الس ــتقبال أبن ــاء الموظفي ــن .وأض ــاف يوج ــد
فــي المشــروع مكتــب خــاص للمــوارد البشــرية للوقــوف
عل ــى خدم ــة س ــكان أجي ــال ولمتابع ــة أي استفس ــارات
أو ولتقديـــم التســـهيالت التـــي قـــد يحتاجهـــا موظفـــو
الش ــركة .وق ــال« :إن أجي ــال ه ــو أكب ــر مش ــروع س ــكني
فــي الشــركة ،يتم ّيــز بموقعــه الــذي يتوســط بيــن الخبــر
والظه ــران ،حي ــث يبع ــد ع ــن الظه ــران م ــا يق ــرب م ــن
عشـــر دقائـــق فقـــط ،ويســـتطيع الموظفـــون الوصـــول
لمكاتبهـــم وأعمالهـــم فـــي الظهـــران بـــكل يســـر».
وأضـــاف أنـــه ســـيكون فـــي أجيـــال كافـــة الخدمـــات
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وبأعلـــى المواصفـــات بمـــا فـــي ذلـــك مختلـــف فئـــات
المـــدارس الحكوميـــة واألهليـــة والتربيـــة الخاصـــة
ألبن ــاء موظف ــي أرامك ــو الس ــعودية ،والمجتم ــع المحل ــي
أيضا.
ً

مشروع أجيال
بـــدأ المشـــروع عـــام 2012م عندمـــا تـــ ّم تجهيـــز
الموق ــع ،وف ــي الع ــام 2015م ب ــدأ تنفي ــذ عق ــد المن ــازل،
وم ــن ث ـ ّم ب ــدأ عق ــد العم ــل لمراف ــق المجم ــع ف ــي ع ــام
2016م .وال يـــزال هـــدف المشـــروعات الســـكنية فـــي

أرامك ــو الس ــعودية ه ــو تقدي ــم بي ــوت لموظف ــي أرامك ــو
الس ــعودية بمواصف ــات عصري ــة ومريح ــة كج ــزء م ــن
المزايـــا التـــي يتمتـــع بهـــا الموظفـــون فـــي الشـــركة.
ـيقدم مش ــروع أجي ــال عن ــد اكتمال ــه  8500وح ــدة
وس ـ ّ
س ــكنية ،تنقس ــم إل ــى بي ــوت مس ــتقلة تت ــراوح بي ــن 350
إلـــى  900متـــر مربـــع ،وشـــقق بمســـاحات تبـــدأ مـــن
 200مت ــر مرب ــع .كم ــا س ــيوفّر المش ــروع  30مدرس ــة
مختلفـــة بيـــن حكوميـــة وخاصـــة ،ومدرســـة للتربيـــة
الخاصــة بمواصفــات عالميــة .باإلضافــة إلــى محطتــي
إطفاء.
ويو ّف ــر المش ــروع خي ــارات متع ـ ّـددة للموظفي ــن م ــن
المن ــازل والش ــقق حس ــب احتياجاته ــم ورغباته ــم ،كم ــا
يُع ـ ُّد المشــروع مثال ًيــا ،بحيــث يوفــر الهــدوء بعي ـ ًدا عــن
ضوض ــاء الطري ــق الس ــريع ،فق ــد اس ــتغل المصمم ــون
المجم ــع
األرض المتاح ــة لتنفي ــذ حرك ــة س ــير داخ ــل
ّ
صممــت البيــوت لتتيــح التنقــل بيــن
آمنــة وسلســة .كمــا ُ
األبنيـــة مشـــ ًيا علـــى األقـــدام لغايـــات التســـ ّو ق،
والتواص ــل بي ــن الجي ــران ،والحرك ــة بي ــن األبني ــة .م ــن
الجدي ــر بالذك ــر أن أ ّول اتفاقي ــة لق ــرض س ــكني كان ــت
ق ــد أبرم ــت ف ــي ع ــام 1951م ،وف ــي الع ــام 1956م ب ــدأت
فعل ًي ــا خط ــة تطوي ــر المجتمع ــات الس ــكنية ف ــي الدم ــام
ورحيمـــة التـــي تُعـــ ُّد أول غـــرس لمشـــاريع امتـــاك
البيـــوت فـــي الشـــركة .ومـــن خـــال برنامـــج تملّـــك
البي ــوت ،تــ ّم تموي ــل  70٫000وح ــدة س ــكنية ،مقس ــمة
عل ــى  17٫000قطع ــة أرض ف ــي ثماني ــة مواق ــع مختلف ــة
في المملكة العربية السعودية.

آراء املوظفين
«أعمــل فــي البحــر وتحيطنــي زرقتــه مــن ك ّل اتجــاه،
فأح ــن لليابس ــة حي ــث األرض الثابت ــة ودفء الس ــكن».
عبـــر عبـــداهلل المطـــ ّوع عـــن فرحتـــه بتســـلّم
هكـــذا ّ
مفاتي ــح بيت ــه ف ــي أجي ــال ،متمن ًي ــا للجمي ــع الس ــكينة
والطمأنينـــة .يعمـــل عبـــداهلل المطـــوع فـــي الظلـــوف
مهندســا ميكانيك ًيــا ولديــه أربعــة أطفــال كانــوا برفقتــه
ً

لحظـــة تســـلّم مفتـــاح البيـــت ،وكانـــت الفرحـــة باديـــة
ّ
حريص ــا عل ــى
الموظ ــف وأس ــرته .يق ــول« :كن ــت
عل ــى
ً
امت ــاك بي ــت ف ــي المش ــروع ألن مواصف ــات أرامك ــو
الســعودية فــي البنــاء والمتابعــة عاليــة جـ ًّـدا وتشــعرني
باالرتيــاح» .يضيــف أن متابعــة بيــت مــن اإلنشــاء حتــى
تس ــليم المفت ــاح يتطل ــب خب ــرة كبي ــرة ووق ًت ــا ق ــد أك ــون
لســت مل ًمــا بهمــا ،لقــد قامــت أرامكــو الســعودية نيابــة
عنّـــا بأكثـــر ممـــا كنـــا ســـنفعله لـــو قمنـــا بالبنـــاء
بأنفسنا.
ومـــن شـــؤون أرامكـــو الســـعودية ،كان محمـــد
الجوهرج ــي ف ــي غاي ــة الس ــعادة لحصول ــه عل ــى بي ــت
يقـــع بالقـــرب مـــن مكاتـــب الشـــركة الرئيســـة فـــي
الظه ــران ،حي ــث يعم ــل ،كم ــا أن ــه قري ــب م ــن المط ــار
حيــث الزيــارات لألهــل فــي جــدة ،وقريبــة مــن شــاطئ
أرامكـــو الســـعودية ،حيـــث يســـتطيع وأســـرته قضـــاء
بعـــض الوقـــت .يقـــول الجوهرجـــي« :بعـــد أن عملـــت
لم ـ ّـدة  20س ــنة ف ــي أرامك ــو الس ــعودية ،فق ــد تك ّون ــت
لــدي ثقــة بخيــارات ومواصفــات أرامكــو الســعودية فــي
ك ّل شــيء ،فالبيــوت كمــا تخيلتهــا مــن ناحيــة المســاحة
والتشطيب والتهوية».
عبـــر
ومـــن إدارة البرامـــج والشـــراكة األكاديميـــةّ ،
تقدمــه أرامكــو
ـدراك عــن امتنانــه وشــكره لمــا ّ
خالــد الـ ّ
الســـعودية لموظفيهـــا ،وأن مشـــروع أجيـــال مشـــرو ٌع
يلب ــي طموحات ــه .يق ــول« :لق ــد عمل ــت دراس ــة
ـي ّ
مثال ـ ٌ
مس ــتفيضة ع ــن األس ــعار والمواصف ــات ،فوج ــدت أن
امت ــاك بي ــت بمس ــاحة  450مت ـ ًرا مر ّب ًع ــا وبمواصف ــات
ممتـــازة كالـــذي حصلـــت عليـــه فـــي أجيـــال اليـــوم ال
وعب ــر ال ــدراك ع ــن فرحت ــه
ت ّ
ُقدم ــه أي جه ــة أخ ــرى»ّ .
ممـــا
«أفضـــل
إنـــه
عنـــه
يقـــول
الـــذي
الســـكن
فـــي
ّ
تخيلتـــه» .وأضـــاف« :ســـكنت فـــي مجمـــع الظهـــران
الس ــكني لم ــدة  17عا ًم ــا ،وأع ــرف تما ًم ــا كي ــف تُوظ ــف
أرامكــو الســعودية خبرتهــا وإمكانياتهــا للخــروج بشــيء
مم ّيــز ،وهــذا ليــس غري ًبــا عليهــا» .يضيــف الــدراك أن
أيضــا تتطلــع بشــوق لذلــك اليــوم الــذي ينتقلــون
أســرته ً
فيه إلى بيتهم الجديد.

نبيل الدبل في أحد منازل المشروع يتحدث عن جاهزية المشروع ومزاياه من ناحية توسطه بين الظهران والخبر ،باإلضافة إلى مزاياه التصميمة العملية.
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إثراء يحتفي بالفنون والعلوم والثقافة
خالل فعاليات موسم الشرقية 2019

جزءا من سلسلة من الفعاليات التي استضافها إثراء ،والتي أقيمت في جميع أنحاء
كان مسرح إثراء
ً
مزدحما بمهرجان األفالم السعودي الخامس ،لكنه كان أكثر من مجرد مهرجان أفالم من خالل البرامج المتن ِّوعة ،وتوقيع الكتب ،واألنشطة .كان المهرجان ً
المنطقة الشرقية كجزء من موسم الشرقية .2019

شايستا خان
الظهـران  -أيـام قليلـة وينتهـي موسـم الشـرقية ، 2019
نجاحـا كبيـ ًرا،
حيـث أثبـت المهرجـان بالفعـل أنـه حقـق
ً
وجـذب حشـو ًدا كبيـرة مـن جميـع أنحـاء مـدن المنطقـة
الشـرقية .وبالتعاون مع الهيئة السـعودية للسياحة والتراث
الوطنـي ،يسـتضيف مركـز الملـك عبدالعزيـز للثقافـة
العالميـة ( إثـراء) عديـد مـن الفعاليـات خلال موسـم
الشرقية .2019
وانسـجا ًما مـع هـدف المركـز فـي نشـر المعرفـة ودعـم
اإلبـداع وتشـجيع االبتـكار ،يقدم مهرجـان هذا العـام عد ًدا
مـن الفعاليات فـي المجاالت متعـ ّددة التخصصـات للفنون
والعلوم واالبتكار.
والمهرجـان الـذي اسـتمر  17يو ًمـا ،هـو أحـد المواسـم
التـي تشـهدها المملكـة ،والبالـغ عددهـا  11موسـ ًما ،وهـو
أكبر حدث ثقافي يُعقد في المنطقة الشرقية.

معارض الفنون
خلال األسـبوعين الماضييـن ،اسـتضاف إثـراء معارض
وعروضـا تفاعليـة مثـل معـرض ليونـاردو دافينشـي
فنيـة
ً
ومعرض فان جوخ التفاعلي.

حيـث إن معـرض ليونـاردو دافينشـي يسـتلهم أعمـال
الفنان المشـهور ،أل ّول مرة على مسـتوى المملكة ،بالتعاون
مع مكتبة أمبروسيانا في ميالن؛ لتقديم معرض استثنائي
بإشـراف السـيد مارشـيللو سـماريللي ،تحـت عنـوان
«ليونـاردو دا فينشـي ومخطوطـة أتالنتيكـس عبـر الزمـان
والمـكان» ،إذ افتتـح المعـرض أبوابـه يـوم الخميـس  ٧رجب
1440هــ ( 14مـارس 2019م) ،ويسـتمر حتـى يـوم السـبت 23
رجب 1440هـ ( 30مارس2019م).
وتأتـي اسـتضافة المركـز لمعـرض «ليونـاردو دافينشـي»
ضمن رسـالته في إيجاد مسـاحة للتواصل بين الحضارات
العالميـة المختلفـة ،وفتـح نافـذة للشـباب السـعودي ،وذلك
بهـدف ّ
االطلاع علـى الفنـون والعلـوم مـن مختلـف أنحـاء
العالم.
آمـن ليونـاردو بـأن العلـوم الطبيعيـة مرتبطـة ببعضهـا
بعضـا ،وهـذا كان له من الدور فـي تم ّيزه في كل مجال من
ً
مجـاالت المعرفـة اإلنسـانية ،بـد ًءا مـن العلـوم الطبيعيـة
ً
وصول إلى علوم البصريات والميكانيكا ،مما
والموسيقى،
أتـاح لـه الفرصـة لكتابـة حوالـي  6000مخطوطـة أبرزهـا
مخطوطـة أتالنتيكـس التـي تحمـل بطياتهـا أكبـر مجموعة
مـن الرسـومات لدراسـات هندسـية وعلميـة تغطـي جميـع
الموضوعـات التـي درسـها ّ
العلمـة خلال حياتـه ،وبسـبب
تعرف على ابن الهيثم والخوارزمي ،فبعد
هذه المخطوطة ّ
دراسـته لعلـم الرياضيـات ،درس علـم الجبـر الـذي أسسـه
الخوارزمـي ،وحيـن تطـرق فـي دراسـته لعلـم البصريـات
أشـار إلـى أبحـاث ابـن الهيثـم حـول انعـكاس الضـوء علـى
المرايـا المقعـرة .ويمكننـا القـول إن ليوناردو كان بال شـك
قـدوة فـي مجـال مراقبـة الطبيعـة والمعمـار والهندسـة
والفـن ،وظلـت هـذه القـدوة باقية حتـى بعد موتـه لتتوارثها
األجيـال المتعاقبـة حتى العصـر الحديث بـدون أن ينتقص

منها شيء.
ويتيـح معـرض «فـان غـوخ» للـز ّوار تجربـة فنيـة تفاعليـة
مـن خلال اسـتخدام التقنيـات الحديثـة ،التـي تجمـع بيـن
الصـوت والصـورة ،حيث يتيح المعرض الفرصة لمشـاهدة
مسـيرته الفنيـة ولوحاتـه التاريخيـة الشـهيرة .وتُعـد تجربة
معـرض فـان جـوخ التفاعليـة تجربـة فريـدة مـن نوعهـا،
وبزاوية  360درجة ،تسـمح للزوار بتجربة عمل أحد أعظم
عباقرة اإلبداع في القرن الماضي.
يسافر الزوار عبر ثمانية أعمال وإلهام وراء هذه القطع
الفنيـة باسـتخدام الضـوء واللـون والصـوت .كانـت تجربـة
الحـواس المتعـ ّددة قـد أثـارت إعجـاب الـزوار  -الصغـار
والكبـار علـى حد سـواء  -ليكونـوا جز ًءا مـن تجربة متحف
غيـر عاديـة .يسـتمر المعـرض فـي متحـف إثـراء حتـى 30
مارس.
ويأتـي معـرض «زمـكان» كإضافـة جديـدة للقاعـة رقـم 1
توضيحـا لمفهـوم التكامـل بيـن الزمـان
فـي متحـف إثـراء
ً
والمـكان ،مـن خلال اسـتضافة أعمال معاصـرة لــ  11فنا ًنا
سـعود ًيا يسـتخدمون فنهـم للتأمـل فـي األسـئلة الوجوديـة،
التـي تشـغل بـال النـاس مـن جميـع أنحـاء العالـم ،مثـل «من
أيـن أتينـا؟ مـا هـو المسـتقبل؟ كيـف يمكـن للوقـت والمكان
تشكيل وجهات نظرنا الفردية؟».
بينمـا يستكشـف بعـض الفنانيـن المفاهيـم العلميـة
للفضـاء والوقـت ،سـيبحث اآلخـرون الثقافـة والبيئة ونمط
الحيـاة .ومـن خلال فنهـم ،يأملـون فـي استكشـاف
موضوعات الهوية الشـخصية والتقاليد والتراث والسـببية
والحريـة وعلـم األخلاق (دراسـة العالقـة بيـن األجـزاء
والـكل) .وكل عمـل فنـي هـو جـزء مـن سلسـلة مـن اإلدراك
الفـردي الفريـد .ومـن بيـن الفنانيـن المشـاركين :عبـداهلل
العثمـان ،وأحمـد عنقـاوي ،وأيمـن زيدانـي ،وعزيـز جمـال،

قدمت الدورة الخامسة للمهرجان السعودي لألفالم مجموعة واسعة من األنشطة لجميع األعمار ،بما في ذلك األنشطة
َّ
ً
فضل عن المقابالت مع نجوم السينما مثل الممثل الهندي سلمان خان ،حيث يجري مقابلة مع ريا
التفاعلية وعروض األفالم،
أبي راشد.
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مساندا قو ًيا في نجاح موسم الشرقية لعام  2019في جميع أنحاء المنطقة
يلعب مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي دو ًرا
ً
سواء كانت تلك الفعاليات موجهة لألطفال أو الكبار ،مثل عرض تقنيات مثل الواقع االفتراضي أو استضافة عروض
الشرقية.
ً
قدم إثراء مجموعة من األحداث واألنشطة والفرص الستكشاف العلوم
مثل عرض الضوء ،أو حتى العروض الموسيقية ،حيث َّ
والفنون بمزيد من العمق.

ودانـة عورتانـي ،ومهـا ملـوح ،ومعـاذ العوفي ،ومهند شـونو،
وعمـر عبدالجـواد ،وسـارة عبـده ،وزهـرة الغامدي .وسـيتم
عـرض المعروضـات فـي قاعـة الفنـون ،ويبدأ مـن  21رجب
1440هــ إلـى  24محـرم 144١هــ ( 28مـارس 2019م إلـى 23
سبتمبر 2019م).

وغـرس االبتـكار فـي العلـوم والهندسـة والرياضيـات
والتقنيـة .وتسـتمر هـذه المعارض فـي مواقع متعـ ّددة حتى
 31مارس.
توفـر تجربـة «الواقـع االفتراضـي فـي اإلنتـاج والتنقيب»
منصـات الحفـر عبـر اسـتخدام
للـز ّوار تجربـة العمـل علـى ّ
تقنية الواقع االفتراضي ،تستمر هذه الفعالية في مواقع
متع ّددة حتى  31مارس.

أيضا
باإلضافـة إلـى المعـارض الفنية ،يسـتضيف إثـراء ً
معـارض علميـة وتعليميـة فـي مواقـع متعـ ِّددة فـي الظهران
والخبـر والجبيـل وحفـر الباطـن والخفجـي والنعيريـة.
وعروضـا تفاعلية
وجذبـت معامـل إثـراء ،التـي تقـ ّدم ألعا ًبا
ً
جموعـا كبيرة من الشـباب واألطفال  -لتشـجيع
وتعليميـة،
ً

الثقافة والترفيه

العلوم والهندسة

بالتعـاون مـع الجمعيـة السـعودية للفنـون والثقافـة،
استضافت الدمام ،مؤخ ًرا ،النسخة الخامسة من مهرجان
الفلم السـعودي .يجمع الحدث الذي يسـتمر سـتة أيام بين

المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو والممثلين وأعضاء
آخريـن فـي صناعـة السـينما المحليـة والدوليـة ،لتسـريع
عملية تطوير صناعة السينما السعودية الناشئة.
افتتـح المهرجـان بحفل اسـتقبال للضيـوف والمخرجين
المشاركين .وخالل المهرجان تم عرض األفالم المرشحة
مـن المملكـة العربيـة السـعودية ،ودول الخليـج .وبعـد كل
عـرض  ،تحـدث مخـرج كل فلـم عـن تجربتـه وأجـاب عـن
أسـئلة الجمهـور .وأقيمت خلال المهرجان أربع مسـابقات
 أفالم وثائقية وأفالم طالبية ومسـابقات سـيناريو أفالمأيضا مجموعة من الدورات
غير ُمنتَجة .تضمن المهرجان ً
المتخصصة في صناعة األفالم الروائية والوثائقية وكتابة
النصوص.
وفـي فعالية «المسـاء مع النجوم» ،أجـرت مذيعة قناة إم

بي سـي ،ريا أبرشـيد لقاءات مع الممثل األمريكي الشـهير
كوبا غودنغ جونيور ،والممثل الهندي سلمان خان ،والمنتج
السعودي محمد التركي.
كمـا اسـتضاف المهرجـان مبـادرة سـوق األفلام ،كمـا
اسـتضاف عديـ ًدا مـن فعاليـات توقيـع الكتـب ،حيـث تـم
تدشـين خمسـة كتـب ذات عالقـة بصناعـة السـينما ،مـن
بينهـا «أيقونـة الفـن السـعودي :للكاتـب لطفـي زينـي»
و«سينمائية سعودية» للمخرج خالد السيد« ،األب الروحي
لسـينما الخليج :مسعود آمر اهلل آل علي « للمخرج محمد
حسـن أحمـد« ،روبـرت دي نيـرو وصدمـة االنتقـال» ألميـن
صالح ،وترجمة «أنقذوا القطة» للمخرج غسان الخنيزي.
لمزيـد مـن المعلومـات حـول األحـداث القادمـة  ،يرجـى
زيارة:
http://www.kingabdulazizcenter.com
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توضح عمق الحضارة
يتميز المعرض بتقديم آثار مهمة ّ
ّ
العربية ،وتاريخها الذي يمتد ألكثر من مليون عام ،ويضم
أكثر من  466قطعة أثرية تم اختيارها من المتحف الوطني
في الرياض.

أرامكو السعودية شريك إستراتيجي ملعرض
«طرق التجارة في الجزيرة العربية» في أثينا
القافلة األسبوعية

معالي أحمد الخطيب ،األول من اليسار ،مع معالي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية ،ليذيا كونيورذو ،واألستاذ فهد الضبيب،
الثاني من اليمين.

أثينـــا ،اليونـــان  -تفخـــر أرامكـــو الســـعودية كونهـــا
شـــري ًكا إســـتراتيج ًيا لمعـــرض «طـــرق التجـــارة فـــي
الجزي ــرة العربي ــة :روائ ــع آث ــار المملك ــة» ،ال ــذي افتتح ــت
فعالياتـــه يـــوم الخميـــس  ١٤رجـــب 1440هـــ ( 21مـــارس
2019م) ،ف ــي العاصم ــة اليوناني ــة أثين ــا .ويُع ــد المع ــرض
مبـــادرة مشـــتركة لمركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي
(إثـــراء) التابـــع ألرامكـــو الســـعودية والهيئـــة العامـــة
للســـياحة والتـــراث الوطنـــي .ودشـــن المعـــرض ،فـــي
متح ــف بيناك ــي ،معال ــي وزي ــرة الثقاف ــة والرياض ــة ف ــي
اليون ــان ،ليذي ــا كوني ــورذو ،ومعال ــي رئي ــس مجل ــس إدارة
الهيئ ــة العام ــة للس ــياحة والت ــراث الوطن ــي ف ــي المملك ــة
العربية السعودية ،األستاذ أحمد الخطيب.
وبهـــذه المناســـبة ،علّـــق مديـــر عـــام دائـــرة الشـــؤون
العام ــة ف ــي أرامك ــو الس ــعودية ،األس ــتاذ فه ــد الضبي ــب
قائ ـ ًـا« :لق ــد كان لمع ــرض ط ــرق التج ــارة ف ــي الجزي ــرة
العربي ــة رحلت ــه الخاص ــة ،وحت ــى اآلن ،تن ّق ــل المع ــرض
بي ــن عش ــر دول ح ــول العال ــم ،زار خالله ــا أكث ــر م ــن 16
مدين ــةّ ،
واطل ــع أكث ــر م ــن خمس ــة ماليي ــن ش ــخص عل ــى
ضمهـــا المعـــرض بيـــن جوانبـــه.
التحـــف النـــادرة التـــي ّ
ويع ــد ه ــذا المع ــرض مث ـ ً
ـال واحـ ـ ًدا فق ــط عل ــى جه ــود
أرامكـــو الســـعودية الراميـــة إلـــى تنميـــة الصناعـــات
اإلبداعيــة .ومثــال آخــر علــى جهودهــا فــي هــذا الجانــب
ه ــو مرك ــز المل ــك عبدالعزي ــز الثقاف ــي العالم ــي (إث ــراء)
ال ــذي أله ــم أكث ــر م ــن نص ــف ملي ــون زائ ــر من ــذ افتتاح ــه
للجمهـــور قبـــل تســـعة أشـــهر .ويكشـــف المعـــرض عـــن
التاريـــخ الثـــري للتجـــارة والثقافـــة العميقـــة فـــي شـــبه
الجزيرة العربية».
توض ــح عم ــق
ويتم ّي ــز المع ــرض بتقدي ــم آث ــار مهم ــة ّ
الحضـــارة العربيـــة ،وتاريخهـــا الـــذي يمتـــد ألكثـــر مـــن

مليـــون عـــام ،ويضـــم أكثـــر مـــن  466قطعـــة أثريـــة تـــم
اختياره ــا م ــن المتح ــف الوطن ــي ف ــي الري ــاض ،ومتح ــف
جامع ــة المل ــك س ــعود ،وغيره ــا .وتغط ــي اآلث ــار فت ــرات
م ــا قب ــل التاري ــخ وعص ــور م ــا قب ــل اإلس ــام ،والممال ــك
والحضـــارات العربيـــة األولـــى والمتوســـطة واألخيـــرة،
والعصـــر اإلســـامي ،حتـــى العصـــر الحديـــث بتأســـيس
المملكة العربية السعودية.
وق ــد ت ــم إط ــاق المع ــرض للم ــرة األول ــى ف ــي متح ــف
اللوفـــر فـــي العاصمـــة الفرنســـية باريـــس فـــي فبرايـــر
 2010م ،كمـــا اتجـــه إلـــى مؤسســـة «ال كايكســـا» فـــي
إســـبانيا ،ثـــم متحـــف األرميتـــاج فـــي ســـان بطرســـبرغ
بجمهوري ــة روس ــيا االتحادي ــة ،ومتح ــف بيرغام ــون ف ــي
العاصمة األلمانية برلين.
كم ــا زار المع ــرض ع ــدة مؤسس ــات أمريكي ــة ف ــي ع ــام
2012م ،شـــملت متحـــف ســـاكلر التابـــع لمؤسســـة
«سميثســـونيان» فـــي العاصمـــة واشـــنطن ،ومتحـــف
كارنيج ــي ف ــي بيتس ــبيرغ ،ومتح ــف الفن ــون الجميل ــة ف ــي
هيوســـتن بواليـــة تكســـاس ،ومتحـــف نيلســـون أتكينـــز
للفن ــون ف ــي مدين ــة كانس ــاس س ــيتي بوالي ــة مي ــزوري ،و
متحـــف الفنـــون اآلســـيوية فـــي ســـان فرانسيســـكو
بالواليات المتحدة األمريكية.
وف ــي الق ــارة اآلس ــيوية ،اس ــتضاف المتح ــف الوطن ــي
ف ــي العاصم ــة الصيني ــة بكي ــن فعالي ــات المع ــرض ألول
مـــرة فـــي عـــام 2016م ،تـــاه المتحـــف الوطنـــي فـــي
عاصم ــة كوري ــا الجنوبي ــة س ــيئول ،قب ــل أن يتوج ــه إل ــى
المتحــف الوطنــي بالعاصمــة اليابانيــة طوكيــو ،ثــم متحــف
اللوف ــر ف ــي أبوظب ــي .وخ ــال تل ــك الج ــوالت الدولي ــة،
ج ــذب مع ــرض «ط ــرق التج ــارة ف ــي الجزي ــرة العربي ــة»
أكثــر مــن خمســة مالييــن زائــر حــول العالــم .وتــم افتتــاح
المعـــرض رســـم ًيا للجمهـــور ويســـتمر حتـــى  25مايـــو
2019م.
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ضمن برامج (نادي الموثوقية) لموظفي الصيانة بأرامكو السعودية

معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع يستضيف
ورشة «املوثوقية الرقمية»
هاشم الظاهري

ينبـــع  -تماشـــ ًيا مـــع أعمـــال التم ُّيـــز التشـــغيلي،
اســـتضاف مركـــز ينبـــع لالبتـــكار والتم ُّيـــز فـــي معمل
تجزئة ســـوائل الغاز الطبيعي في ينبع ،مؤخ ًرا ،ورشـــة
«الموثوقيـــة الرقميـــة» بالتعـــاون مـــع نـــادي أرامكـــو
الســـعودية للموثوقيـــة ،ومعهـــد بنتلي في كنـــدا ،والتي
اســـتمرت علـــى مـــدى يوميـــن وهدفـــت إلـــى تبـــادل
المعرفة ،ومتابعـــة آخر ما توصلت إليـــه التقنية ،وإلى
رســـم مســـار ترتكز عليه رحلة التح ُّول الرقمي مواكبة
للثـــورة الصناعية الرابعة .وقد تفاعل المشـــاركون في
الورشـــة مـــن مخلتـــف إدارات أرامكـــو الســـعودية
باإلضافـــة إلـــى المشـــاريع المشـــتركة «ســـامرف،
وياســـرف ،وساسرف ،وســـاتورب» في نقاش بنَّاء حول
عديـــد مـــن الموضوعـــات المتعلقـــة بالموثوقيـــة ،مثل
مفاهيم وتطبيقات إدارة األصـــول ،والتصميم من أجل
الموثوقيـــة والمخاطـــر الخفيـــة ،والتحـــ ُّول الرقمـــي
للتشـــغيل والصيانة ،وتحديد الجاهزية الرقمية للثورة
الصناعية الرابعة.
افتتـــح الناظـــر اإلداري لقســـم الصيانـــة بالوكالـــة،
ممـــدوح الجهنـــي ،الورشـــة مؤكـــ ًد ا علـــى أهميـــة
الموثوقية.
بعـــد ذلـــك ،بـــدأت أنشـــطة الورشـــة والتـــي يمكـــن
تلخيص مناقشاتها وموضوعاتها فيما يلي:
• اإلسهام في التصميم تحقيقً ا للموثوقية:
تـــم خالل هـــذا الجـــزء اســـتعراض أهمية مشـــاركة
أقســـام التشـــغيل والصيانـــة بالمعامـــل فـــي مرحلـــة
التصميـــم فـــي التقليل بل القضـــاء تما ًما علـــى أنماط
فشـــل األصول ،والتـــي عادة مـــا تكون مكلفـــة ،كما أن
مشـــاركة التشـــغيل والصيانـــة فـــي مرحلـــة التصميـــم
مفيـــدة فـــي التقليل مـــن تكلفة تشـــغيل األصـــول على
مدى عمرها االفتراضي ،كما تســـهم فـــي توفر القدرة
علـــى مقارنـــة البيانـــات التخـــاذ أفضل القـــرارات في
الوقت المناسب لألصول المهمة.
• المخاطر الخفية:
تم خالل هذا الجزء مناقشـــة تكتيـــكات اإلخفاقات
الخفيـــة مناقشـــة عميقة من خـــال مهمات اكتشـــاف
الفشـــل وســـببه ،واســـتبدال القطـــع واإلصـــاح لمـــرة
واحـــدة أو إعـــادة التصميـــم ،كمـــا نوقـــش اســـتخدام

والتميز في معمل تجزئة سوائل
ديفيد آرمسترونج من معهد بنتلي في كندا خالل الورشة التي استضافها مركز ينبع لالبتكار
ُّ
الغاز الطبيعي ،وهدفت إلى تبادل المعرفة ومواكبة منجزات الثورة الصناعية الرابعة.

األدوات الالزمـــة إلســـتراتيجيات الفشـــل الخفيـــة
المتقدمة.
• التح ـ ُّـو ل للموثوقي ــة الرقمي ــة ف ــي التش ــغيل
والصيانة:
يتحـــ ّول عالـــم إدارة المرافـــق نحـــو الرقميـــة  -مرة
أخـــرى .كانت آخر مـــرة قمنا فيهـــا بالتحـــ ّول الرقمي
تتعلـــق فـــي الغالـــب بإنشـــاء وتخزيـــن ومشـــاركة
اإلصدارات الرقمية من وثائقنا ورســـوماتنا التقليدية،
أيضـــا حـــول وضـــع بيانـــات المرفـــق فـــي قواعد
كان ً
ً
البيانـــات الداخليـــة .كان محـــركا للكفـــاءة التدريجيـــة
والتحســـينات العملية ،لكن الموجـــة التالية تدور حول
ذكاء البيانـــات المشـــتركة ،وإعـــادة هندســـة األعمـــال
متعدد المنظمات.
وإشراك الفريق
ّ
إن إدارة المرافـــق الرقميـــة مدفوعـــة بمحركيـــن
رئيســـين .أوالً ،التطور المتســـارع وتزايـــد الطلب على

التقنيـــة يجعـــان الحلـــول الرقميـــة فـــي متنـــاول اليد
لالســـتخدام المهني .ثان ًيا ،تشـــهد صناعة اإلنشـــاءات
متســـارعا ،حيث يتـــم تضميـــن مزيد من
نمـــ ًوا رقم ًيـــا
ً
المتقدمـــة فـــي المبانـــي كجـــزء من
الحلـــول التقنيـــة
ِّ
التسليم.
ووفقًا للوثائق ،كانت أرشـــيفات التشـــغيل والصيانة
عبـــارة عن لفـــات مـــن الرســـوم والنصوص فـــي ثالثة
مجلدات ،فأصبح لدينا الوثائق نفســـها والرسوم لكن
بنســـخة رقميـــة .لقـــد أصبـــح مـــن األســـهل تخزيـــن
البيانـــات واســـتردادها ،ولكـــن المكافـــئ الرقمـــي ال
يضيف قيمـــة كبيرة على الـــورق .ال يـــزال يتع َّين علينا
فحص الرســـوم والمســـتندات للعثـــور على مـــا نحتاج
إليـــه وجمـــع البيانـــات يدو ًيا عبـــر المصـــادر ،الخطوة
التاليـــة هـــي مشـــاركة النمـــاذج الذكيـــة والبيانـــات
المنظمة ،وهو ما يسمح بإعادة استخدام أكثر ذكا ًء.

جانب من الورشة.

• الموثوقية والثورة الصناعية الرابعة:
مــن المقــرر أن تجعــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن
أعمــال التصنيــع أعمـ ً
ـال رقميــة بصــورة أكبــر ،وال يمكــن
إال لألجهــزة الذكيــة تحقيــق ذلــك ،مــع تطــور اآلالت
والروبوتــات ،ومزيــد مــن األتمتــة ،والتصنيــع الرشــيق،
وزيــادة التخصيــص ،أصبحــت أعمــال التصنيــع معقّــدة
للغايــة .وهــذا يتطلــب أداء وموثوقيــة أفضــل ،خاصــة
بالنســبة للصناعــات الثقيلــة األصــول ،حيــث تكــون
موثوقيــة األصــول الصناعيــة مهمــة للغايــة ،وفــي الوقــت
نفســه تشــهد الصناعــة تحديــات فــي اإليــرادات واألربــاح
تتطلــب اعتمــا ًدا تقن ًيــا متطــو ًرا وتكاليــف صيانــة أقــل،
ومــع ذلــك فــإن الموثوقيــة هــي وظيفــة معقــدة ،تتضمــن
المراقبــة والتحكــم والتحســينات علــى دورة حيــاة األصول
بأكملهــا ،بدايــة مــن الشــراء واإلنشــاء وانتهــا ًء بالتشــغيل
والصيانة ،وحتى نهاية العمر االفتراضي لهذه األصول.

موظفة في أرامكو السعودية شغوفة بإسعاد
الناس تنال جائزة مرموقة في العمل التطوعي
جانيت بينهيرو
الظهـــران  -تبدأ ريم الغامـــدي بالتطوع عندما تنتهي
تمـــد يد العون للشـــباب
ســـاعات عملهـــا اليومي ،حيث
ّ
السعودي من أجل تطوير جاهزيتهم للعمل.
و«شـــارك» برنامـــج أنشـــأته ريـــم لتطويـــر مهـــارات
التواصـــل والتفاعـــل للطالبات والباحثـــات عن عمل من
خالل تقديـــم المشـــورة للمجموعـــات من المؤسســـات
التعليمية والمجتمعية.
ويمثـــل هـــذا المشـــروع أحـــد إنجـــازات الشـــابة
كرســـت وقتهـــا وجهودهـــا لحوالي 40
الســـعودية ،التي َّ
مشـــروعا محل ًيـــا ودول ًيـــا خـــال الســـنوات األربـــع
ً
الماضية.
وتقديـــ ًرا إلســـهامات ريـــم المتفانيـــة ،فقـــد منحها،
مؤخ ًرا ،صاحب الســـمو الملكي األمير ســـعود بن نايف
ابـــن عبدالعزيز ،أمير المنطقة الشـــرقية ،وســـمو نائبه
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر أحمـــد بـــن فهـــد بن
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ،جائـــزة «ســـفيرة التطـــوع
الســـعودية» فـــي حفـــل «جائزة التطـــ ُّوع الســـعودية» في
المنطقة الشرقية.
يهدف حفل توزيع الجوائز لتشـــجيع العمل التطوعي
فـــي المملكة .وقد أســـهم موظفو أرامكو الســـعودية في

تنظيم برنامج التكريم الجديد ،وحازت الشـــركة شهادة
تقدير على رعايتها للحدث.

املشاركة بين الزمالء
تحمـــل الغامدي شـــهادة بكالوريـــوس العلوم في نظم
المعلومات اإلداريـــة من جامعة اإلمـــام عبدالرحمن بن
فيصـــل فـــي الدمـــام ،وأوضحـــت أن مـــا يُم ِّيـــز برنامج
«شـــارك» هو قـــدرة الطالب علـــى االســـتفادة من خبرة
زمالئهم الطلبة أو الخريجين.
ً
«بدل من أخـــذ النصيحة من خبير ،يســـتمع
وقالـــت:
الطـــاب فـــي «شـــارك» إلى شـــخص مـــن نفـــس فئتهم
يقدمها لك
العمرية ،وتترك الرســـائل أث ًرا أكبـــر عندما ّ
شخص ما في عمرك».
اســـتوحت الغامـــدي فكـــرة «شـــارك» عندمـــا تـــم
اختيارهـــا لتمثيـــل المملكـــة العربية الســـعودية في قمة
فتيات مجموعة العشـــرين  Girls 20لعـــام 2017م  -وهي
قمـــة عالمية على غـــرار مجموعة الــــ  G20االقتصادية،
تجمـــع المندوبـــات الشـــابات مـــن كل دولـــة مـــن دول
مجموعـــة العشـــرين .وأحـــد أهـــداف القمة هـــو إيجاد
 100مليـــون شـــاغر وظيفي للنســـاء حول العالـــم بحلول

عام 2025م.
وقالـــت الغامـــدي إن النصائـــح العملية حـــول األمور
اليوميـــة مثل كتابة الســـيرة الذاتية تحـــدث فر ًقا كبي ًرا،
حيـــث أضافـــت« :علـــى ســـبيل المثـــال ،لم أكـــن أعرف
الطريقـــة الصحيحـــة لكتابـــة وإرســـال رســـالة بريـــد
إلكتروني بشكل محترف عندما كنت أصغر سنًا».
بـــدأت رحلـــة الغامـــدي التطوعيـــة في عـــام 2014م،
عندما شـــاركت في الحدث المجتمعي «مهرجان صيف
الشـــرقية» ،حيث قالت الغامدي« :ســـرعان ما أشـــعلت
مشـــاركتي في الحدث حبـــي للتطوع .فقـــد أردت فقط
قضاء بعـــض الوقت في القيام بشـــيء مفيد ،وســـرعان
ما أدركت أن هذا هو ما أريده».
وقد أثمـــر تفانيها في العمل التطوعـــي في اختيارها
في عـــام 2015م مـــن ضمن  25ســـعود ًيا للمشـــاركة في
برنامج تبادل صيفـــي في الواليات المتحـــدة األمريكية
ير ِّكز على التطوع.

عائد العطاء أكبر
وتقـــول المتطوعـــة الملهمة إن التطوع ســـيضيف لك
قيمـــة أكثـــر مـــن التـــي تُســـهم بهـــا« :يشـــعرني التطوع

بالرضا عن نفسي».
وكان أحد أكثر مشـــاريعها التطوعية تم ُّيزًا المشاركة
فـــي يـــوم ممتـــع لألطفـــال الناجين مـــن الســـرطان مع
جمعيـــة الســـرطان الســـعودية ،وقالـــت الغامـــدي ،التي
تعمل فـــي إدارة مســـاندة أنظمـــة الموارد البشـــرية في
قســـم إدارة البيانات في أرامكو الســـعودية« :يمكنكم أن
تـــروا الفرحة ترتســـم على هـــؤالء األطفـــال عند قضاء
بضع ساعات من وقتكم برفقتهم».
وأحد أهداف رؤيـــة المملكة  2030هـــو تعزيز العمل
التطوعي في المملكة ليبلغ مليون متطوع سنو ًيا.
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السالمة الوقائية

نظام منع انغالق املكابح

عنــد التســوق لشــراء ســيارة جديــدة ،فــإن من
أفضــل االســتثمارات التــي يمكنــك اتخاذهــا -
لضمــان ســامتك وســامة كافــة الــركاب  -هــو
نظــام منــع انغــاق المكابــح .رغــم أنــه ليــس مــن
المعــدات المطلوبــة فــي الســيارات الجديــدة
فــي كل بلــد أو منطقــة .ويُعــد نظــام منــع انغالق
المكابــح خيــا ًرا ذك ًيــا عليــك التفكيــر بــه بجديــة
أثناء تسوقك لسيارة جديدة.
نظــام منــع انغــاق المكابــح هــو نظــام أمــان
يعمــل أثنــاء الكبــح فــي حــاالت الطــوارئ .فهــو
يمنــع العجــات مــن االنغــاق ويجنبــك االنــزالق
غيــر الخاضــع للتحكــم ،وذلــك عنــد ضغــط
دواســة المكابــح بشــكل كامــل .كمــا تمنــع
وحــدات نظــام منــع انغــاق المكابــح انغــاق
العجــات مــن خــال اســتخدام المكابــح
وإطالقهــا تلقائ ًيــا اثنتــي عشــرة مــرة أو أكثــر
فــي كل ثانيــة .ويســمح ذلــك لســيارتك بالتوقــف
في أقصر مسافة ممكنة.
كمــا العديــد مــن التطــورات فــي صناعــة
الســيارات ،فــإن صناعــة الطيــران هــي مــن
اختــرع نظــام منــع انغــاق المكابــحُ ،
فطورتــه
ألول مــرة فــي أواخــر عشــرينيات القــرن
الماضــي للطائــرات .فــي الخمســينيات ،كانــت
الطائــرات تســتخدم األنظمــة الميكانيكيــة علــى
نطــاق واســع فــي المملكــة المتحــدة .وفــي
الســبعينيات،أدخلت شــركات صناعة الســيارات

األمريكيــة الجيــل األول مــن وحــدات نظــام منــع
انغالق المكابح الخاص بالسيارات.
فــي البدايــة ،كان نظــام منــع انغــاق المكابــح
متوفــر فقــط فــي الســيارات باهظــة الثمــن،
ولكنــه أُدرج تدريج ًيــا فــي الســيارات األقــل
غــا ًء ،حيــث أصبــح نظــام منــع انغــاق المكابــح
المعــدات المطلوبــة فــي جميــع ســيارات
مــن
ّ
الــركاب الجديــدة فــي االتحــاد األوروبــي منــذ
عــام 2007م ،وفــي الواليــات المتحــدة األمريكية
منذ عام 2011م.

نظام منع انغالق املكابح
يتضمــن نظــام منــع انغــاق المكابــح أربعــة

عناصــر :أجهــزة استشــعار ترتكــز علــى
العجــات والمضخــات والصمامــات ووحــدات
التحكــم اإللكترونــي .عندمــا تكتشــف أجهــزة
االستشــعار أن المكابــح ســتغلق ،تفعــل وحــدة
التحكــم اإللكترونــي المضخــة ،ممــا يتحكــم فــي
الصمامات التي تتحكم في المكابح.
فــي الســيارات المجهــزة بنظــام منــع انغــاق
المكابــح ،فــإن االســتجابة الصحيحــة لحــاالت
الطــوارئ هــي الضغــط علــى دواســة المكابــح
بأقصــى قــدر ممكــن ،وبمــا أن التحكــم بالمكابح
مســتقل ،يســمح لــك نظــام منــع انغــاق المكابــح
بتوجيــه الســيارة حتــى فــي حيــن االســتخدام
الكامــل للمكابــح ،وال يمكــن ذلــك دون نظام منع
انغــاق المكابــح .إن القــدرة علــى توجيــه
ســيارتك عنــد انزالقهــا علــى ســطح مبلــل أو
عنــد تجنبــك خطـ ًرا في الطريــق ال ت ّقــدر بثمن،
لــذا ،فــإن االســتثمار فــي نظــام منــع انغــاق
المكابح هو قرار واضح وحاسم.
وحيــن يعمــل نظــام منــع انغــاق المكابــح ،قــد
تشــعر غال ًبــا باهتــزاز مــن الدواســة .ومــن المهم
أن يكــون الســائق علــى علــم بذلــك حتــى يشــعر
باالطمئنــان عنــد الحاجــة إلــى اســتعمال
المكابــح فــي حالــة طــوارئ .قــد وقعــت حــوادث
كان مــن الممكــن تفاديهــا ،ألن الســائق فوجــئ
باالهتــزاز ورفــع قدمــه مــن علــى دواســة
المكابح.

سؤال وإجابة

تغيير زيت السيارة
س :هــل أ نــا حقً ــا بحا جــة إ لــى
تغييــر ز يــت ســيا ر تي بشــكل
متكرر؟؟

ج . :نع ــم ،أن ــت بحاج ــة إل ــى ذل ــك.
راجـــع دليـــل المالـــك لمعرفـــة متـــى
ينبغـــي أن تغيـــر الزيـــت وأي نـــوع
تســـتخدم .بعـــض أنـــواع الزيـــوت
الحديثـــة والزيـــوت ذات الحيـــاة
الطويل ــة ال تحت ــاج إل ــى تغيي ــر متك ــرر
كالزيــوت المنتجــة فــي الماضــي .لكن
ال تـــز ا ل تحتـــا ج لتغييـــر ا لز يـــت
بانتظـــام .فالزيـــت يجمـــع قط ًعـــا
صغيـــرة مـــن التـــراب والصـــدأ
والخراطــة المعدنيــة والمــواد الضــارة
األخـــرى التـــي يمكـــن لهـــا أن تضـــر
محـــركك .تغييـــر الزيـــت يزيـــل تلـــك

المـــواد الضـــارة ويحمـــي محـــركك
علـــى المـــدى الطويـــل .فيمـــا قـــد
يتل ــف ع ــدم تغيي ــر الزي ــت مح ــركك،
ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى إصالحـــات
ـتدع اســتبدال المحــرك.
مكلفــة أو يسـ ِ
انف ــق القلي ــل م ــن الم ــال عل ــى تغيي ــر
زي ــت بانتظ ــام لتحم ــي مح ــركك م ــن
الكثي ــر م ــن األض ــرار الح ًق ــا .وفيم ــا
يل ــي أه ــم أض ــرار ع ــدم تغيي ــر زي ــت
السيارة:
ســـوف تبـــدأ الشـــوائب بالتراكـــمعل ــى أج ــزاء المح ــرك لتقل ــل م ــن
كف ــاءة تل ــك األج ــزاء األم ــر ال ــذي
يجعـــل حر كتهـــا ثقيلـــة  .هـــذ ه
أيضـــا بســـد
الشـــوائب تقـــوم
ً
مســـارات الزيـــت وتمنعهـــا مـــن

الوصـــول إلـــى المحـــرك وبالتالـــي
القيام بمهامه.
يفقــد الزيــت ميــزة مقاومتــه للصــدأويترك له المجال لالنتشار.
يفقــد قدرتــه علــى تلييــن وتنعيــمأســطح االحتــكاك فــي أجــزاء
المحرك التي ستهلك سري ًعا.
عــدم تغييــر الزيــت ســوف يقلــل مــنقوة المحرك اإلجمالية.
يفقــد الزيــت قدرتــه علــى نقــلالحــرارة خــارج قلــب المحــرك
والتــي تنتــج بســبب زيــادة االحتــكاك
بين األجزاء الداخلية.
ســيتعرض أحــد أجــزاء المحــركللكســر أو ســتظهر أضــرار بالغــة
عليه فيتوقف كل ًيا عن العمل.

سالمتك

تقنية جديدة إلجبار الركاب
على ارتداء حزام األمان

تخيل أنك ال تستطيع تشغيل سيارتك حتى تربط حزام األمان،
فــهــذا حــل بسيط قــد يساعد السائقين والــركــاب على ضمان
استخدامهم الطريقة األكــثــر فاعلية فــي الــحــد مــن اإلصــابــات
والوفيات في حوادث السيارات.
تتوفر التقنية إلجبار السائقين والركاب على ربط حزام األمان.
هناك مشكلة واحــدة فقط في هذا الحل البسيط ،وهي الطبيعة
البشرية .فال أحد يريد أن يُرغم على فعل شيء ،ولكن عندما يتعلق
األمر بأحزمة األمان ،ف ُهناك إجماع عالمي على أن الطرق تصبح
أكثر أما ًنا عند ربط حزام األمان.
وعلى الرغم من وجود أدلة على أن حزام األمان هو أكثر الوسائل
فاعلية في الحد من اإلصابات والوفيات في حوادث الطرق ،ال يزال
من الشائع أن نرى السائقين والركاب ال يستخدمونه .ولهذا السبب،
شيوعا
أصبح نظام التذكير بحزام األم ــان في السيارات أكثر
ً
وابتكا ًرا.
إن معظم السيارات اليوم بها إشارة بصرية ،إما رمز وامض أو
نص معروض ،أو صوت رنين يختلف في الحدة والقوة .ويعد الرنين
مزعجا لركاب السيارة ،خاصة من ال يربط حزام األمان بانتظام.
ً
وتتراوح أنظمة التذكير بحزام األمــان من البسيط إلى الذكي.
وقد يكون بها أجهزة استشعار تشعر بوجود شخص في المقعد،
أيضا درجــات متفاوتة من الحدة في صوت الرنين
وقد يكون بها ً
حسب سرعة السيارة والمسافة المقطوعة.
قد ينزعج البعض من هذه التذكيرات ،لكنها ف ّعالة وفقًا لبحوث
اإلدارة الوطنية األمريكية لسالمة المرور على الطرق السريعة.
وعلى كافة الركاب ربط حزام األمان ،ويشمل ذلك ركاب المقعد
الخلفي .كما ينبغي استخدام وسائل تثبيت مناسبة لعمر ووزن
وطول الطفل ،بما في ذلك استخدام كراسي أمان األطفال .وتكمن
أهمية ذلك في أن عدم ربط ركاب المقعد الخلفي ألحزمة األمان
قد يتسبب في زيادة إصابات ركاب المقاعد األمامية باإلضافة إلى
ما يقع عليهم من إصابات.
عند وقوع حادث ،يندفع ركاب المقعد الخلفي إلى األمام في حال
عدم ربطهم ألحزمة األمان ،وقد يدفعوا المقعد األمامي إلى األمام
مما قد يزيد من إصابات الظهر والرأس لركاب المقعد األمامي،
أيضا أن يندفعوا لألمام ويصطدموا مع ركاب المقعد
ويمكن للركاب ً
األمامي بقوة مما يزيد من إصابات كل منهم.
باعتبار كل األدلة التي تشير إلى أن أحزمة األمان تزيد من أمان
رحالت السيارة ،يجب طرح السؤال :لماذا ال يزال كثير من الناس ال
يربطون أحزمة األمان؟

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت
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التقط صورة :وادي لجب

يوسف احلربي *

فن الفيديو  ...لغة
تستنطق حركة الصورة

الخلبة،
تزخر بالدنا بعديد من المشاهد الطبيعية
ّ
وأينما تولي وجهك شطر المشرق أو المغرب ،تتعلق
أبصار الناظرين بالمشاهد التي تفوق مثيالتها في
بلدان عديدة .ومن هذه المناظر الطبيعية ،وادي
لجب ،وهو عبارة عن شق صخري تخترقه مياه
السيول ،ويقع هذا الوادي في منطقة جازان جنوب
غرب المملكة ،وهو من ضمن أودية تهامة السعودية
متنزها لسكان المنطقة
ويعد
ويتبع لجبال الريث.
ً
ّ
جدا في حال
والقادمين إليها ولكنه ُيعد
خطرا ً
ً
مداهمة السيول .الزميل صالح المؤمن من معمل
فصل سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة التقط هذه
الصورة خالل زيارته للمنطقة.

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.

ً
مجـال مـن مجـاالت التعبيـر الفنـي
يُعـد فـن الفيديـو
البصـري المعاصـر ،متعـ ّدد الوسـائط ،وشـمولي فـي فكرتـه
التـي تجمـع الفنـون التشـكيلية والبصريـة ،وبوصفـه يعتمـد
علـى الفكـر الـذي تجـاوز المحمـل التشـكيلي المألـوف فـي
التعبيـر الفنـي الكالسـيكي والحديـث ،كونهـا اتخـذت مسـا ًرا
ً
مستقل لها بعي ًدا عن التصورات التقليدية المألوفة.
فـن الفيديـو هـو فـن الصـورة المتحركـة ،لـه مفهومـه
الجمالـي الذي يُختصـر في تعبيره بأسـلوب ال يتجاوز عشـر
دقائـق على األكثـر ،بتقنيـات متطورة وعرض صاخـب الرؤية
في اإلخـراج والتصـور والفكرة بعي ًدا عن شـكل ِ
الفلْـم ورؤيته
التوثيقية أو السينمائية أو التجريبية.
ومـع كثافـة اسـتخدام هـذا التطـور التقنـي وتعـ ّدد اآلليـات
ً
ومسـتقل
الذكيـة والبرمجيـات الرقميـة ،أصبـح فنًـا قائ ًمـا
بذاتـه ولـه ملتقياتـه ومعارضـه .فلـم يُعـد أي معـرض يخلـو
مـن شاشـات تسـتعرض هـذا الفـن ،الـذي مـازال يُثيـر كثيـ ًرا
مـن التسـاؤالت لـدى جمهـوره ومتلقيـه ،ولـدى مكتشـفي هذا
الفـن ،الذيـن هـم بحاجـة لبرامجـه وأنشـطته تسـتثمر هـذه
التصـورات جمال ًيـا ،وتُعـ ّود عيـن المتلقـي علـى فهـم الفكـرة
مـن منظورهـا البصـري .وحتـى ال تبقـى مثـل هـذه الفنـون
بعيـدة أو غيـر مفهومـة أو غير مصنفـة لدى المتلقـي العربي
بالخصـوص .لـذا ،يجـب االهتمـام بهـا ،والتركيـز علـى
عرضها وطرحها وقراءتها لتصل للجمهور.
وقـد كان ملتقـى فـن الفيديـو األول الـذي نظمتـه جمعيـة
الثقافـة والفنـون فـي الدمـام ،أول تجمـع لهـذا الفـن فـي
الخليـج العربـي ،بمشـاركة  18دولـة ،منفـ ًذا وفرصـة لكثيـر
مـن عشـاق الفنـون والمتلقيـن للتعـرف علـى هـذا الفـن ،مـن
خلال النـدوات ،والـورش ،والتعريـف ،والقـراءات ،ومختلـف
المشـاركات الدوليـة التـي َع ّرفـت بهـذا الفـن .فالملتقيـات
والبرامـج المختصـة هـي التـي تقتـرب أكثـر مـن الجمهـور،
وتزيـح كل إشـكاليات الفهـم ،وتطـرح النقـاط النقديـة التـي
كثي ًرا ما اعترضت على تصنيفه ضمن الفنون التشكيلية.
إن مـا يسـتفز دو ًمـا للبحـث فـي التفاصيـل الداخليـة لهذا
الفـن هـو مـا يق ّدمـه ،إذ يسـتنطق الـذات وانتماءهـا ،ويصنـع
جوانـب القـرب الفنـي فـي التعبيـر بهـذا النمـط .فلا يمكـن
تصنيفـه ِفل ْ ًمـا الختالفـه فـي التعامل مـع الصـورة والعناصر،
وال يمكـن ألي متلـق عـادي أن يفهـم هـذا الفن إذا لـم يُعرض
يفسـر كيـف تحـ ّول هـذا الفـن باالنتمـاء والخصوصية إلى
أو ّ
مشـاهد ثريـة وعالمـات رمزيـة بصريـة لهـا قراءاتهـا ،مثلـه
مثل أي تعبير في الفنون الجميلة والبصرية.
وفـن الفيديـو القصيـر ال يحكـي قصة بـل يع ِّبر عـن مفهوم
قـادر علـى توجيـه االهتمـام الجمالـي بلغـة الصـورة ،وهـي
فكـرة أكثـر تآلفًـا ومعايشـة مـع مجتمعنـا المعاصـر ،الـذي
أصبـح يف ّكـر بالصـورة وتقنياتهـا ويسـعى لفهمهـا والتعـرف
علـى أسـاليبها وتعبيراتهـا .فنحـن فـي مرحلـة مهمـة ،ولنـا
تجـارب متنوعـة اختـارت هـذا المسـار المعاصـر والبصـري،
لتعبـر مـن خاللـه عـن مفاهيمهـا الوجوديـة ،والمعرفيـة،
ّ
والتراثيـة .وقـد ق ّدمـت السـعودية تجـارب مختلفـة كان لهـا
حضورهـا وتأثيرهـا العالمـي فـي مختلـف الملتقيـات
والمعارض.
* مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام

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

