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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

ثمانون عا ًما منذ تصدير أول شحنة زيت سعودي
يــوم األربعــاء الموافــق  1مايــو  2019كنــا بــإزاء واحــدة مــن البدايــات الســعودية الكبــرى التــي بقيــت ح َّيــة فــي ذاكــرة البلــد وذاكــرة
أرامكــو الســعودية التــي تســكنها مجموعــة مــن المنعطفــات التــي صنعــت مــا بــات يُعــرف بواحــد مــن أكبــر اقتصــادات العالــم .لقــد
صــادف هــذا اليــوم ذكــرى مــرور ثمانيــن ســنة علــى فتــح جاللــة المؤســس ،الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود ،طيــب اهلل
ثــراه ،فــي  1مايــو 1939م ،لصمــام أنابيــب تعبئــة الناقلــة (د .جــي .ســكوفيلد) بــأول شــحنة زيــت خــام ســعودية يتــم تصديرهــا إلــى
األســواق العالميــة مباشــرة .كان ذلــك اليــوم الملكــي المشــهود هو المفتــاح األكبر لتدفــق باليين البراميل مــن الزيت عبر مينــاء رأس
تنــورة ،الــذي تحتفــظ ســجالته بصــور وذكريــات ألولئــك الــر َّواد والموظفيــن والفنييــن الذيــن بذلــوا جهــو ًدا خارقــة للوفــاء بموعــد
التصدير األول واألكبر.

صفحة  ٢و٣

منتدى ومعرض الصيانة والموثوقية
يناقش تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

موجز
اجتماع مجلس إدارة أرامكو
السعودية في لندن
خالل اتصاله األسبوعي مع إدارة الشركة يوم األحد 30
شعبان 1440هـ ( 5مايو 2019م) ،أوضح رئيس أرامكو
السعودية ،كبير اإلداريين التنفيذيين ،المهندس أمين
حسن الناصر ،أهم ما جاء في اجتماع مجلس إدارة
أرامكو السعودية ولجانه الذي انعقد األسبوع الماضي
في لندن.

صفحة 4

انطالق العمل الفني نبع
الضياء في مركز إثراء العالمي

صفحة ٥

أول منتدى استثمار ألرامكو
السعودية ُيسهم في
اكتشاف الفرص
حوراء علي بن سعد ،من مركز البحوث
والتطوير في أرامكو السعودية ،تستعرض
تقنية (إيه آر جوجلز) وهي أداة تفتيش
تستخدم أحدث ابتكارات أرامكو
السعودية في ضمان سالمة وأمان
وموثوقية األنابيب المستخدمة في
جميع أعمال أرامكو السعودية وكشف ما
بها من تسربات.

صفحة  ٦و٧

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة الماضية
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صفحة ١١

صفحة ٤

٢٠٠٠

ـدرب من مراك ــز التدريب الوطني ــة التي تدعمها
خريج مت ـ ّ
الش ــركة ،خ ــال ع ـ ٍـام واح ــد ،وتواص ــل الش ــركة دعمه ــا
لألكاديمي ــات والمعاه ــد التدريبي ــة والوطني ــة التي تهدف
عالمي ــا وتتواءم
إلع ــداد أي ـ ٍـد عاملة ق ــادرة عل ــى المنافس ــة
ً
مع االحتياجات بعيدة المدى للشركة.
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القافلة األسبوعية

بحضور امللك املؤسس ومباركته،
شرارة التنمية السعودية
انطلقت من رأس تنورة:

عاما منذ تصدير أول شحنة زيت
ثمانون ً
سعودي من مينائها لألسواق العالمية
محمد العصيمي

الملك المؤسس يدير الصمام إيذانًا بتصدير أول شحنة زيت سعودي من ميناء رأس تنورة لألسواق العالمية.

بعد تصدير أول شحنة زيت
خام من ميناء رأس تنورة،
خططت أرامكو السعودية
لبناء مصفاة بجوار الميناء،
لتصدير المنتجات
الهيدكربونية وعدم االكتفاء
بتصدير الزيت الخام فقط،
حيث أنشئت عام  1949بطاقة
إنتاجية  50ألف برميل
يوميا.
ً

كان التدريب ونقل المعرفة
على رأس أولويات أرامكو
السعودية عندما تم إنشاء
مصفاة رأس تنورة ،حيث
أصبحت المصفاة تدار اآلن
ٍ
بأيد سعودية في التشغيل
والمعامل ومختلف أقسام
المصفاة.

فــي الذاكــرة التنمويــة الســعودية بدايــات كبــرى كانــت
بمثابــة الشــرارات التــي قدحــت فــي عقــل وجســد هــذه
التنميــة لتصبــح المملكــة علــى مــا هــي عليــه اآلن؛ دولــة
حديثــة بــكل المقاييــس ،وعض ـ ًوا فــي مجموعــة العشــرين
العالميــة ،وميزانياتهــا ترليونيــة .أضــف إلــى ذلــك طاقتهــا
البشــرية مــن أبنائهــا وبناتهــا الذين يقــودون ويديــرون ،بعد
أن درســوا وتخرجــوا فــي أرقــى الجامعــات ،أكبــر مرافقهــا
للطاقــة والصحــة والتعليــم واالتصــاالت والتكنولوجيــا،
لتحتــل المراتــب األولــى فــي معظــم القطاعــات علــى
مســتوى منطقــة الشــرق األوســط ،وتنافــس فــي قطاعــات
أخــرى ً
دول متق ّدمــة مضــى علــى تنميتهــا قــرون فــي مقابل
عقود هي عمر تنمية المملكة.
يــوم األربعــاء  1مايــو 2019م كنــا بــإزاء واحــدة مــن هــذه
البدايــات الســعودية الكبــرى التــي بقيــت ح َّيــة فــي ذاكــرة
البلــد وذاكــرة أرامكــو الســعودية التــي تســكنها مجموعــة
مــن المنعطفــات التــي صنعــت مــا بــات يعــرف بواحــد مــن
أكبــر اقتصــادات العالــم .لقــد صــادف هــذا اليــوم ذكــرى
مــرور ثمانيــن عا ًمــا علــى فتــح جاللــة المؤســس ،الملــك
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود ،طيــب اهلل ثــراه،
فــي  1مايــو 1939م ،لصمــام أنابيــب تعبئــة الناقلــة (دي.
جــي .ســكوفيلد) بــأول شــحنة زيــت خــام ســعودية يتــم
تصديرهــا إلــى األســواق العالميــة مباشــرة .كان ذلك اليوم
الملكــي المشــهود هــو المفتــاح األكبــر لتدفــق بالييــن
البراميــل مــن الزيــت عبــر مينــاء رأس تنورة ،الــذي تحتفظ
ســجالته بصــور وذكريــات ألولئــك الــر َّواد والموظفيــن
والفنييــن الذيــن بذلــوا جهــو ًدا خارقــة للوفــاء بموعــد
التصدير األول واألكبر.
أمــا ســياقات ذلــك اليــوم فــا تنتهــي عنــد فتــح صمــام

توسعت مصفاة رأس تنورة
عبر السنوات وأصبحت أكبر
المصافي بالمملكة ،وقد
تدرجت سعتها وقدرتها
التكريرية لتصل إلى
 525٫000برميل يوم ًيا في
إحدى مراحل توسعتها.

توسعت فرضة رأس تنورة
وأصبحت أهم موانئ تصدير
البترول في المملكة والعالم.

األنابيــب وتدفــق الزيــت إلــى الناقلــة التاريخيــة ،بــل تتعــداه
إلــى التحضيــرات الحثيثــة التــي ســبقته ،ال ســيما وأن
الملــك المؤســس ســيكون علــى رأس المحتفليــن بعــد أن
تحققــت رؤيتــه الثاقبــة فــي اكتشــاف الزيــت فــي بــاده
الحديثــة؛ بعــد أن أعطــى المستكشــفين والمنقبيــن ،مــن
خــال توقيــع اتفاقيــة االمتيــاز فــي مايــو 1933م ،فرصــة
البحث عن كنوزها النفطية.

بداية قصة رأس تنورة
بعـد أن أنتجـت بئـر الخيـر ،بئـر الدمـام رقـم  ،7الزيـت
بكميـات تجاريـة فـي شـهر مـارس مـن عـام 1938م ،كان
السـؤال الـذي فـرض نفسـه على المستكشـفين هـو :كيف
يمكننـا نقـل هـذا الزيـت إلـى األسـواق العالميـة التـي
تحتاجـه؟ وقـد بـدا للوهلـة األولـى أن مدينـة الخبـر هـي
الموقـع المنطقـي لتصبـح مينـا ًء للشـحن؛ كونهـا تقـع علـى
سـاحل الخليـج العربـي وهـي أقـرب نقطـة إلـى جزيـرة
البحريـن ،إضافـة إلـى كون قريـة صيد السـمك الموجودة
آنذاك ،ذات رصيف بحري طويل يمتد مسـافة في الماء.
غيـر أن هـذا الرصيـف لـم يُنشـأ ليسـتوعب السـفن
وناقلات النفـط الكبيـرة ،وإنمـا كان مـن أجـل المحافظـة
علـى المراكـب الشـراعية المحليـة التـي يسـتخدمها
الصيـادون فـي صيـد السـمك ،وحمايتهـا من الدخـول إلى
البحـر أثنـاء الجـزر ،كما أن ميـاه هذا المينـاء الضحلة لم
تكن مناسـبة السـتقبال ناقلات الزيت العمالقـة المحملة
بالبترول.
م ــن هن ــا ب ــدأ البح ــث ع ــن مين ــاء بدي ــل ،فت ــم التوج ــه
إلــى شــمال مينــاء الخبــر ،حيــث ســاحل رأس تنــورة الــذي
يتم َّي ــز بمياه ــه العميق ــة وخليج ــه المحم ــي ،األم ــر ال ــذي
تطلــب عمـ ًـا شــا ًقا ،إذ يحتــاج إلــى بنــاء خطــوط أنابيــب

بدأت الشركة منذ منتصف
سبعينيات القرن الماضي في
استخالص الغاز واستخدامه
لتطوير منتجات إضافية ذات
قيمة إلى جانب النفط.
واليوم ،باتت أرامكو السعودية
هي المو ِّرد الوحيد للغاز
الطبيعي في المملكة ،والتي
ُت َع ُّد ،بدورها ،سابع أكبر سوق
للغاز الطبيعي في العالم.

القافلة األسبوعية
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الناقلة األولى التي حملت الزيت  -دي .جي .سكوفيلد  -في
مياه رأس تنورة في عام 1939م

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،حفظه اهلل ،علىخطى والده المؤسس ،يدفع بيده الكريمة ذراع التحكم إيذانًا بإطالق المشروعات النفطية العمالقة في كلٍّ من
منيفة وواسط وخريص والشيبة ،فيما يتابع صاحب السمو الملكي ،األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ،أمير المنطقة الشرقية ،ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية،
المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح لحظة اإلطالق وذلك في مركز تخطيط وتنظيم توريد الزيت في مقر أرامكو السعودية الرئيس في الظهران.

وصهاريــج تخزيــن ،كمــا يتطلــب إنشــاء معمــل إلزالــة غــاز
كبريتي ــد الهيدروجي ــن الس ــام م ــن الزي ــت قب ــل ش ــحنه،
إضافـــة إلـــى إنشـــاء معمـــل للتكريـــر وفرضـــة بحريـــة

حقل خريص هو أحد آخر
الحقول الكبيرة العمالقة
التي تم اكتشافها في العالم
متقدمة
كله ،وهو يحتل مرتبة
ِّ
من حيث الحجم بين حقول
النفط في كافة أرجاء األرض،
ويجاور أكبر حقل للبترول في
العالم على اإلطالق ،وهو
حقل الغوار .وينتج حقل
خريص ما معدله  1.2مليون
يوميا.
برميل من الزيت
ً

دعوة المؤسس

للناقـــات ،فـــإذا مـــا تـــم ذلـــك تكـــون البنيـــة التحتيـــة
الضروري ــة ق ــد اكتمل ــت .وق ــد باش ــرت الش ــركة تحقي ــق
ذلك وحددت موع ًدا صار ًما إلنهائه.

دعــا العاملــون فــي المشــروع جاللــة الملــك عبدالعزيــز
ابــن عبدالرحمــن آل ســعود ،رحمــه اهلل ،للقــدوم إلــى

في عام  ،2013بدأ إنتاج
النفط في حقل منيفة الذي
بيئيا،
ُي ُّ
عد إنجا ًزا هندس ًيا ً
وبحلول شهر يوليو لعام
 ،2013تحقق الهدف األول
للمشروع بإنتاج  500ألف
برميل من النفط في اليوم
الواحد ،وفي 2017م حققت
الشركة هدفها المتمثل في
إنتاج  900ألف برميل من
يوميا.
النفط
ً

معمل الغاز في واسط هو
واحد من أكبر معامل الغاز
التي بنتها أرامكو السعودية،
وبدأ المعمل إنتاجه في
أكتوبر عام 2015م ،وكان
مصمما لمعالجة
المعمل
ً
الغاز غير المصاحب فقط،
ثم وصل إلى طاقة التشغيل
الكاملة في منتصف عام
2016م.

الســاحل الشــرقي ومشــاهدة أول ناقلــة نفــط وهــي تُشــحن
بالزيــت الســعودي ،وحــددوا اليــوم األول مــن شــهر مايــو مــن
عــام 1939م كموعــد ال يمكــن تغييــره لذلــك الحــدث
التاريخــي .وفــي ذاكــرة المنطقــة والشــركة أن جاللــة الملك
عبدالعزيــز كان مســرو ًرا بزيــارة المنطقــة الشــرقية لهــذا
الغــرض ،بصحبــة جمــع غفيــر مــن رجالــه .وفــي التفاصيــل
أنــه عندمــا عبــرت ســيارات الملــك وحاشــيته صحــراء
الدهنــاء القاحلــة ،انهمــر عليهــم المطر حيث اعتبــروا ذلك،
مــن جانــب ،فـ ً
ـأل حسـنًا ،واســتفاد الركــب ،مــن جانــب آخــر،
من المطر للشرب وتعبئة مبردات السيارات.
وأثنـاء الليـل مكـث الركـب فـي معقلاء ،علـى بُعـد 150
كيلومتـ ًرا شـمال غـرب الظهـران ثـم اتجهـوا إلـى أبـو حدرية
حيـث التقوا مجموعة من الجيولوجيين والمرشـدين وطاقم
العمـل المسـاند .وقـد اسـتغرقت رحلـة الملـك ومرافقيه 10
أيـام مـن الرياض إلى الظهـران ،حيث وصلوا فـي  28أبريل،
وكان العمـل فـي الظهـران محتد ًمـا لجعـل مرافـق الشـحن
جاهـزة ،بـل كانـت وتيرتـه قـد ازدادت أكثـر مما كانـت عليه،
حيـث كان كل شـخص يعمل مـن أجل جعل مخيمي الظهران
ورأس تنورة جاهزين الستقبال الملك وحاشيته.
وقـد اسـتُقبل الملـك بالترحيـب الحـار مـن قبـل موظفـي
الشـركة وأسـرهم التـي بـدأت أول طالئعهـا بالوصـول إلـى
الظهـران فـي عـام 1937م .ولـم يكـن موظفـو الشـركة
الوحيديـن الذيـن يتطلعـون للقـاء الملـك ،فعنـد وصولـه إلى
الظهران ،رحبت به األسـر المحلية وشيوخ البحرين وقبائل
الباديـة ،وكان راغ ًبـا فـي لقـاء سـكان المنطقـة ،فعـزف عـن
اإلقامـة فـي المـكان المعد بعناية له في الظهـران وأقام في
خيمـة فـي الجانـب الشـرقي مـن الحـي السـكني المواجـه
لجبـل الظهـران ،حيـث كان هنـاك مـكان الخيـام التـي بـدت
وكأنها غيمة بيضاء تسبح فوق رمال الصحراء.

احتفاالت التصدير
بعـد االسـتقبال الكبيـر الـذي أقيـم فـي الظهـران ،اتجـه
الملـك وحاشـيته إلـى رأس تنـورة ،حيث تم تدشـين احتفاالت
التصديـر علـى متـن ناقلة الزيـت (دي .جي .سـكوفيلد) .وقد
اسـتُضيف ،طيـب اهلل ثـراه ،مـن قبل مسـؤولي شـركة سـوكال
واجتمـع مـع المهنـدس جيمـس سـتيرتون الـذي صمم مجمع
رأس تنـورة .وبعـد يوميـن من االحتفـاالت والوالئـم والتواصل
مـع النـاسُ ،دعـي جاللـة الملـك عبدالعزيـز فـي ذلـك اليـوم
السـعودي المشـهود في تاريـخ صناعة النفط 1 ،مايـو 1939م،
لفتـح صمـام األنابيـب القابعـة تحت البحـر والتي مـن خاللها
يتدفـق الزيـت إلـى الناقلـة المنتظـرة فـي المنطقـة المغمورة.
ومنـذ تلـك اللحظـة الفارقـة عرفـت أسـواق العالـم الزيـت
السعودي الذي سيوفر منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا الطاقة
للعالـم ويضخ الحياة في كل مـكان على الكرة األرضية .ومنذ
تلـك اللحظـة ،التـي حظيـت بحضـور الملـك المؤسـس
ومباركتـه ،بـدأت مسـيرة التنميـة فـي المملكـة لتشـهد تقد ًمـا
كبي ًرا على كل المستويات وفي كافة القطاعات.
تلـك البدايـات النفطية ،أو تلـك الشـرارات التي انطلقت
بقطـار التنميـة في المملكـة ،تعيد نفسـها اآلن في انطالقة
أخـرى فـي عهد الملك سـلمان بـن عبدالعزيـز ،حفظه اهلل،
بهمـة ال تفتـر فـي كل
فالمملكـة اآلن تبنـي علـى مـا مضـى َّ
المجـاالت الضامنـة ،بـإذن اهلل ،السـتمرار مسـيرة التنميـة
وتطـور هـذه المسـيرة في اتجاهـات تنموية طموحة بشَّ ـرت
بهـا وتنفذهـا رؤيـة  2030التـي سـتحمل راياتهـا األجيـال
الجديدة الوارثة لرؤية وعرق األجيال السابقة.
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القافلة األسبوعية

الرئيس يلقي الضوء على أبرز ما جاء في اجتماع مجلس
إدارة أرامكو السعودية في لندن
القافلة األسبوعية
الظهــران  -ســلّط رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر
إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر،
الضــوء علــى أهــم مــا جــاء فــي اجتمــاع مجلــس إدارة
َ
أرامكــو الســعودية ولجانــه الــذي انعقــد األســبوع الماضي
فــي لنــدن .جــاء ذلــك خــال اتصالــه األســبوعي مــع إدارة
الشركة يوم األحد  30شعبان 1440هـ ( 5مايو 2019م).
ففــي الثانــي مــن شــهر مايــو الحالــيّ ،
اطلعــت لجنــة
المراجعــة علــى التقريــر المرحلــي المالــي الموحــد
للشــركة عــن الربــع األول مــن العــام 2019م وصادقــت
عليــه ،وراجعــت اللجنــة األداء االســتثماري لخطط عوائد
أرامكــو الســعودية لعــام 2018م ،ثــم أقـ َّـرت تعديـ ًـا علــى
بيــان السياســة االســتثمارية للشــركة الخــاص بإحــدى
خطط العوائد.

أيضــا لجنــة المخاطــر وشــؤون الصحــة
كمــا اجتمعــت ً
والســامة والبيئــة واطلعــت علــى مــا اســتجد بشــأن إطــار
وتضمــن ذلــك
عمــل إدارة المخاطــر المؤسســية للشــركة،
ّ
عرضــا تقديم ًيــا متعم ًقــا عــن أحــد أكبــر المخاطــر التــي
ً
تواجههــا الشــركة .ثــم راجعــت اللجنة ســجل أداء الشــركة
فــي شــؤون الصحــة والســامة والبيئــة للربــع األول مــن
تضمــن مؤشــرات أداء متعلقــة
عــام 2019م ،الــذي
ّ
بقياســات وأهــداف معينــة خاصــة بالصحــة والســامة
أيضــا لجنتــا المكافــآت
والبيئــة .كمــا اجتمعــت
ً
والترشــيحات فــي اليــوم نفســه لتنــاول عــدد مــن بنــود
جدول األعمال.
وفــي اليــوم التالــي ،تلقــى أعضــاء مجلــس اإلدارة
أحــدث التطــورات المتعلقــة بعــدد مــن الصفقــات،
والمبــادرات ،والمشــاريع التــي تقــوم الشــركة بمتابعتهــا
فــي الوقــت الحالــي .وأقــر المجلــس التقريــر المرحلــي

المالــي الموحــد للشــركة عــن الربــع األول مــن العــام
2019مَّ ،
واطلــع علــى تقرير المســؤولية المرحلــي والوضع
المالــي ،وصــادق علــى إســتراتيجية الشــركة وخطــة
االســتثمار للفتــرة مــن  2020إلــى 2029م .كمــا وافــق
المجلــس علــى طلبــات الصــرف لشــهر مايــو وتلقــى
تقري ًرا عن وضع الميزانيات الرأسمالية للعام 2019م.
وفــي الرابــع مــن شــهر مايــو ،شــارك المجلــس فــي
نقــاش دار حــول األمــن الســيبراني فــي عصــر الرقمنــة،
والجغرافيــا السياســية (الجيوبولوتيــكا) علــى المســتويين
العالمــي واإلقليمــي ،وقــال المهنــدس أميــن الناصــر إن
التقاريــر والعــروض التقديميــة واإليجــازات لقيــت قبـ ً
ـول
حسـنًا لــدى أعضــاء مجلس إدارة الشــركة الذين ترأســهم
معالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة،
المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح .وأضــاف أن
المجلــس يثمــن كثيـ ًرا إنجــازات الشــركة فــي الربــع األول

أيضــا إلــى نجــاح تدشــين برنامــج
مــن العــام ،وأشــار ً
إصدار سندات أرامكو في شهر إبريل.
عبر أعضــاء المجلس عن مســاندتهم
مــن جانــب آخــرّ ،
لخطــط الشــركة وبرامجهــا فــي خضــم مســيرتها الراميــة
لتنفيــذ إســتراتيجياتها نحــو النمــو والتوســع فــي كامــل
سلسلة القيمة.
وفــي الختــام ،تحـ ّدث المهنــدس أمين الناصــر بالنيابة
عــن إدارة أرامكــو الســعودية معر ًبــا عــن أطيــب تمنياتــه
للموظفين وأسرهم بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وذ ّكــر الناصــر اإلدارة بقــرب اإلعــان عــن بــدء حملــة
تبرعــات شــهر رمضــان الســنوية ،وأنــه ســيكون أمــام
الموظفيــن هــذا العــام أكثــر مــن بــاب للصدقــات ليختاروا
مــا يناســبهم .كمــا حــثَّ الموظفيــن علــى أن يضعــوا
الســامة نصــب أعينهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،فــي
العمل وفي المنزل ،خاصة أثناء قيادتهم للسيارة.

وفّر فرص التوعية والتعاون املتبادلني

منتدى أرامكو السعودية لالستثمار ُيسهم في تثقيف
المستثمرين بشأن اإلستراتيجيات وتوقعات السوق

مؤخرا ،في مركز التبادل التقني في الظهران .جمع المنتدى ممثلين من مختلف إدارات الشركة ،بما في ذلك قطاعي التنقيب واإلنتاج ،والتكرير
مقدمي العروض التعريفية في منتدى االستثمار ألرامكو السعودية الذي ُعقد،
كان تيموثي بوليجا أحد ِّ
ً
تصوير:
													
والمعالجة والتسويق ،لمناقشة كيفية تحسين التعاون بين مجموعات االستثمار في الشركة.
بريجيدو الكيدي

جولي سبرنغر
الظهـران ُ -عقـد ،مؤخـ ًرا ،منتـدى أرامكـو السـعودية
لالسـتثمار فـي مركـز التبـادل التقنـي فـي الظهـران ،تحـت
رعايـة دائـرة تطويـر األعمـال الجديـدة وشـركة أرامكـو
السعودية لمشـاريع الطاقة ومركز أرامكو السعودية لريادة
األعمـال (واعـد) .وجمـع المنتـدى ممثليـن مـن مختلـف
إدارات الشـركة ،بمـا فـي ذلـك قطاعـي التنقيـب واإلنتـاج،
والتكريـر والمعالجـة والتسـويق ،لمناقشـة كيفيـة تحسـين
التعاون بين مجموعات االستثمار في الشركة.
وأسـهم المنتـدى ،الـذي ُعقـد ألول مـرة ،فـي تثقيـف
مسـتثمري أرامكـو السـعودية بشـأن إسـتراتيجية الشـركة

وتوقعـات السـوق ،ورفـع مسـتوى الوعـي والتعـاون بيـن
مختلف وسـائل االستثمار في الشركة ،بهدف تعزيز التآزر
بين هذه الوسائل لتحقيق قيمة أكبر.
وقـال مديـر إدارة االسـتثمار فـي الشـركات الناشـئة فـي
أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ ماجـد مفتـي« :تبـرز أرامكـو
السـعودية كالعـب تجـاري نشـط باعتبـار العـدد اإلجمالـي
السـتثماراتها ،إلـى جانـب أشـكال المعاملات االسـتثمارية
المختلفة والمبالغ التي ِ ّ
توظفها ،مباشرة أو من خالل أذرع
االسـتثمار» .وأضـاف مفتـي مؤكـ ًدا أهميـة المنتـدى« :يُعـ ُّد
هـذا المنتدى الذي شـمل الخبرات الجماعية للمجموعات
المتن ّوعـة لقـا ًء مه ًمـا وضرور ًيـا لتنظيـم وتنسـيق جهـود
االستثمار في الشركة».
تتضمـن معلومـات عن
موضوعـات
وقـد ناقـش المنتـدى
ّ

األسـواق العالميـة والبيانـات الضخمة ووسـائل االسـتثمار،
ٍ
عصف ذهني لتبادل األفكار حول سـبل
كما ُعقدت جلسـتا
التعاون بين أطراف االستثمار في الشركة.

فعالية تعاونية وتوعو ّية
وتضمنـت فعاليـات المنتـدى مجموعـة مـن العـروض
التعريفيـة ق ّدمهـا كل مـن :محمد الحجاج مـن دائرة تطوير
األعمـال الجديـدة ،وبـروس نيفيـن مـن شـركة أرامكـو
السـعودية لمشـاريع الطاقـة ،وخليـل الشـافعي مـن مركـز
أرامكو السـعودية لريادة األعمال (واعد) ،وفداء التويجري
مـن إدارة التحليـل العالمـي ،وتيـم جيـه بوليجـا مـن دائـرة
تطوير األعمال الجديدة.

وأشـار الشـافعي إلـى أن المنتـدى «جمـع مجموعـات
االسـتثمار مـن كافـة قطاعـات أرامكـو السـعودية ووفر لهم
فرصة التوعية والتعاون المتبادلين».
وقـال مديـر إدارة إنشـاء المشـاريع بالوكالـة فـي دائـرة
تطويـر األعمـال الجديـدة ،األسـتاذ سـالم الزهرانـي« ،كان
منتـدى االسـتثمار منصـة رائعـة لتبـادل األفـكار والـدروس
المستفادة لمتابعة تطوير األعمال بطريقة أكثر فاعلية».
شـملت الموضوعـات الرئيسـة لهـذه الفعاليـة أهميـة
وجـود ممثليـن مـن جميـع القطاعات فـي لجان االسـتثمار،
والحاجـة إلـى وجـود متحدثين من خارج الشـركة لمناقشـة
االقتصـاد العالمـي ،وإنشـاء نظـام للـدروس المسـتفادة مـن
األداء السـابق لالسـتثمارات ،وتطويـر أداة لتتبـع جميـع
استثمارات الشركة.
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 ٩مايو ٢٠١٩
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انطالق العمل الفني نبع الضياء
في مركز إثراء العالمي
القافلة األسبوعية
الظهــران  -يســتضيف مركــز الملــك عبدالعزيز الثقافــي العالمي (إثــراء) الفنان
اإليطالــي جيوســيبي بينونــي ،صاحــب منحوتة «نبــع الضيــاء» والموجــودة في مركز
«إثــراء» .وتتكــ َّون هــذه المنحوتــة مــن ثــاث أشــجار تنبثــق مــن القاعــدة ،وهــي
النقطــة المحوريــة لمبنــى المركــز بالقــرب مــن الموقع الذي اكتشــفت فيــه المملكة
العربية السعودية النفط ألول مرة في العام 1938م.
وتُجســد المنحوتــة ثــاث أشــجار برونزيــة شــاهقة ترتفــع ألكثــر مــن  92قد ًمــا،
وتدعمهــا فــروع شــجرة رابعــة أكبــر حج ًمــا تنقســم إلــى ثالثــة تجاويــف لتش ـ ِّكل
مســاحة للمشــاهدة ،وكأن الزائــر ينظــر إلــى الســماء عبر تلســكوب .كمــا توفر هذه
الشــجرة المركزيــة ،المصنوعــة مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ ،مســاحة داخليــة
مفتوحــة وشــعاع ضــوء ذهبــي .وتُعــد منحوتــة «نبــع الضيــاء» أضخم عمل فنــي دائم
ويعبــر عــن االحتفــاء بالتاريــخ واإلبــداع والطاقــة التــي تُش ـ ِّكل جوهــر
فــي المركــز ّ
هذا المعلم الثقافي.
يذكــر أ ّن جيوســيبي بينونــي اعتمــد في أعمالــه دائ ًما على مجموعــة متن ّوعة من
المــواد العضويــة واألشــكال الطبيعيــة ،بمــا فــي ذلــك الخشــب والحجــر والصمــغ ،
ليعكــس اعتقــاده الراســخ بالترابــط الوثيــق بيــن البشــر والطبيعــة .وتُجســد هــذه
المنحوتــة التــي تعــد األكثر شــهر ًة وروع ًة لجيوســيبي حتى اآلن ،األشــكال الطبيعية
والمــواد المســتدامة الخاصــة بمركــز إثــراء والتــي تشــمل الصخــور والسالســل
الجبلية.
مــن جانبــه ،صـ ّـرح مدير إدارة مركز الملــك عبدالعزيز الثقافي العالمــي (إثراء)،
ً
قائــا« :يســعدنا وجــود العمــل الفنــي الفريــد للفنــان
األســتاذ علــي المطيــري،
جيوســيبي بينونــي «نبــع الضيــاء» فــي قلــب مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي
العالمــي ،حيــث ينســجم تكامــل األفــكار والمــواد التــي اســتخدمها فــي هــذا العمــل
مــع بيئتنــا بشــكل كبيــر ،إضافــة ألنــه يخلق مســاحة تبعث علــى التأمل .وفي ســعينا
المســتمر لتعزيــز التبــادل الثقافــي ،يُعــد هذا العمــل ً
وملموســا لإلبداع
مثال فريـ ًدا
ً
الفنــي العالمــي .وقــد دمج بينونــي في هذا العمل بيــن الذاكرة والطبيعة والهندســة
المعماريــة إللهامنــا بمــا لــم يتــم اكتشــافه بعــد .ويُشــرفنا اليــوم تقديــم هــذا العمــل
إلى العالم».
ويربــط هــذا العمــل الفنــي األرض أســفله بالســماء التــي تعلوه ،ممــا يرمز للجمع
بينهمــا كمصدريــن للطاقــة .وفــي هــذا الصــدد ،صـ ّـرح جيوســيبي بينونــي قائـ ًـا:
«تجســد هــذه المنحوتــة الفريــدة الطاقــة المســتخرجة مــن األرض التــي تبعــث

الحيــاة والنمــاء .كمــا أنهــا ترمــز إلــى المصدر الــذي تم اكتشــاف النفط فيــه والذي
رئيســا فــي نمــو وتطــور االقتصــاد العالمــي .ويعكــس تصميــم المنحوتــة
كان ســب ًبا ً
والمــواد المصنوعــة منهــا بمــا فيها الذهــب الذي يُغطي الســطح الداخلي للشــجرة
المركزية ،احتفاءها بازدهار الحياة».
بــدوره ،علّــق المديــر العــام لدائــرة شــؤون أرامكــو الســعودية ،األســتاذ فهــد
الضبيــب ،فــي كلمــة ألقاهــا إ ّبــان كشــف النقــاب عــن العمــل الفنــي الضخــم ،بقولــه
إن هــذه المنحوتــة الفنيــة التــي أبدعها بينونــي تأتي متناغمــة تما ًما مع (إثــراء) ،إذ
أنهــا تم ّثــل فكــرة انعــكاس الضــوء علــى مــا يحيــط بــه ،وأضــاف قائـ ًـا« :أعتقــد أن
ويوســع آفاق الفــن واإلبداع،
ذلــك هــو جوهر ما يســعى إثــراء لتحقيقه ،فهــو يعكس
ِّ
والتواصل الثقافي ،تما ًما مثل منارة شامخة».
وتحـ ّدث الضبيــب عــن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمي بوصفــه «أكبر
مبــادرات أرامكــو الســعودية فــي مجــال المواطنــة ،وذلــك لمــا يتمتع به من انســجام
مــع أهــداف رؤيــة  2030للوصــول إلــى مجتمــع نابــض بالحيــاة ،واقتصــاد مزدهــر،
وأمــة ملؤهــا الطمــوح .كمــا أنــه أكبــر ِهبــة إبداعيــة للمملكــة ومواطنيهــا .ومــن هنــا
يأتــي تشــبيهنا إلثــراء بالمنــارة -ســواء أكان ذلــك فــي عبــاب البحــر أم فــوق كثبــان
الرمال».
ً
واســتطرد قائــا« :أعتقــد أن هــذا العمــل الفنــي المتقن فــي هذا المــكان الفريد
مــن نوعــه ســيضع إثــراء فــي مصــاف المتاحــف العالميــة مثــل تيــت غاليــري فــي
لنــدن ،ومركــز جــورج بومبيديــو فــي باريــس ،ومتحــف الفــن الحديــث فــي نيويــورك،
ً
التي يضم ٌّ
أعمال فنية أبدعها بينوني في معروضاتها الدائمة».
كل منها

عن جيوسيبي بينوني

ُولــد جيوســيبي بينونــي فــي عــام 1947م ،وتخــرج فــي أكاديميــة الفنــون الجميلــة
فــي إيطاليــا فــي عــام 1970م ،ويُعــد أحــد أهــم فنانــي إيطاليــا المعاصريــن ،بــدأ
بينونــي العمــل فــي ســتينيات القــرن الماضــي بصفتــه العضــو األصغــر س ـنًا فــي
حركــة (آرتــي بوفيــرا) «الفــن الفقيــر» ،التــي كانــت تهــدف إلــى «االنقســام بيــن الفن
والحياة».
وترتبــط أعمــال بينونــي بعالقــة جدليــة مــع الطبيعــة ،حيــث تمثــل الشــجرة
أساســا فــي عملــه ،وتكمــن قوتــه الفنيــة فــي اســتعماله مــواد متن ّوعــة
عنصــ ًرا
ً
وأحيا ًنــا متناقضــة مثــل الخشــب والشــمع والمعــدن والمرمــر والجلــد ،إضافــة إلــى
قدرته على نحت أشكال مبتكرة تتكلم لغة الطبيعة والجسد.

قدما ،وتدعمها
تُجسد المنحوتة ثالث أشجار برونزية شاهقة ترتفع ألكثر من ً 92
حجما تنقسم إلى ثالثة تجاويف لتشكل مساحة
فروع شجرة رابعة أكبر
ً
للمشاهدة ،وكأن الزائر ينظر إلى السماء عبر تلسكوب

أرامكو السعودية تستعرض مشاريعها لتطوير حقول
الزيت والغاز وإجراءات السالمة المصاحبة
خالد الغامدي
الدمــام ُ -عقــدت أرامكــو الســعودية ممثلــة فــي إدارة
الشــؤون الحكوميــة وإدارة شــؤون األراضــي يــوم األربعــاء
 19شــعبان 1440هـــ ( 24أبريــل 2019م) ،ورشــة عمــل فــي
مدينــة الدمــام اســتعرضت خاللهــا المشــاريع العمالقــة
لتطويــر حقــول الزيــت والغــاز فــي المنطقــة الشــرقية،
حيــث تتطلــب أن تكــون األراضــي المقامــة عليهــا خاليــة
مــن العوائــق ،وتتمتــع بتطبيــق أعلــى معاييــر وأصــول
السالمة.
حضــر الورشــة عــدد مــن الجهــات الحكوميــة ذات
العالقــة ،إلــى جانــب كل مــن ســعادة وكيــل إمــارة المنطقــة
الشــرقية ،الدكتــور خالــد محمــد البتــال ،والمديــر العــام
لدائــرة الشــؤون الحكومية في أرامكو الســعودية ،األســتاذ
خالــد خليفــة الملحــم ،وســعادة مديــر عــام فــرع وزارة
الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة بالمنطقة الشــرقية،
وأميــن عــام هيئــة تطويــر المنطقــة الشــرقية ،وســعادة
مديــر شــرطة الدمــام ،ووكيــل األميــن المســاعد للتعميــر
والمشــاريع فــي أمانــة المنطقــة الشــرقية ،و ُك ّتــاب العــدل
فــي المنطقــة ومديــر فــرع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة،
وكذلك سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.

التحديات اليومية

افتتــح الورشــة مديــر إدارة شــؤون األراضــي فــي
أرامكــو الســعودية ،األســتاذ عمــر العبداللطيــف ،الــذي
ً
قائــا« :تكمــن
شــكر الحضــور علــى تلبيتهــم الدعــوة،
أهميــة اللقــاء فــي أن معظــم أعمــال الشــركة تقــع فــي
أراضــي المنطقــة الشــرقية ،بمــا فــي ذلــك مشــاريعها
العمالقــة المهمــة القائمــة فعل ًيــا ،أو التــي مــا زالــت تحــت
اإلنشــاء أو تلــك التــي ســيبدأ العمــل فيهــا فــي المســتقبل
القريــب .لــذا حرصــت الشــركة علــى المبــادرة بااللتقــاء
بكــم للحديــث عــن قــرب كونكــم أهــم شــركائنا فــي ســبيل
نمــاء المنطقــة بشــكل خــاص والوطــن علــى وجــه العمــوم،

ممثلو الجهات الحكومية مع مسؤولي أرامكو السعودية في لقطة جماعية بعد انتهاء أعمال ورشة العمل.

ولكــي نشــرح لكــم مــدى نطــاق أعمالنــا المتشــعبة فــي
المنطقــة .ومــن المهــم اليــوم أن نُعيــر انتباهنــا جمي ًعــا
نحــو التحديــات التــي تواجــه تلــك المشــاريع الموزعة على
مســاحات كبيــرة ومتباعــدة فيمــا يختــص باألراضــي
المقامــة عليهــا أو المحجــوزات الخاصــة بهــا ،لحمايتهــا
مــن التعديــات المتكــررة ،التــي تعرقــل ســيرها وتشــ ّكل
خطورة على األرواح والممتلكات».

تقنية األقمار الصناعية الحديثة

أعقــب كلمــة االفتتــاح عــرض ق ّدمــه ســلطان الشــلوي،
اســتعرض مــن خاللــه أعمــال تطويــر حقــول الزيــت والغاز
فــي أرامكــو الســعودية بشــكل مفصــل ،وبعدهــا قــ ّدم
عرضا
عبدالعزيــز أبــا بطيــن ،مــن إدارة خطــوط األنابيــب
ً
آخــر ســلّط الضــوء فيــه علــى أهميــة أعمــال خطــوط
األنابيــب التــي تنقــل المنتجــات النفطيــة ،وضــرورة

االبتعــاد عــن أحرامهــا والتحديــات الحاليــة وضــرورة
اإلســراع فــي معالجتهــا نظــ ًرا للخســائر الكبيــرة التــي
تنجــم عــن كل يــوم تأخيــر فــي إنجــاز المشــاريع .كذلــك
عرضــا
قــ ّدم عبــداهلل البــارود ،مــن إدارة منــع الخســائر
ً
ركــز فيــه علــى مخاطــر تســرب غــاز ثانــي أكســيد
الكبريــت ،وضــرورة االبتعــاد عــن مناطــق أعمــال الشــركة
حسب مسافات السالمة المعتمدة.
وفــي نهايــة الورشــة ،ق ـ ّدم صــاح المخايطــة مــن إدارة
عرضــا مرئ ًيــا عــن أعمــال إدارة شــؤون
شــؤون األراضــي،
ً
األراضــي فــي الشــركة ،ر ّكــز فيــه علــى أهميــة الــدور
الفاعــل لألجهــزة الحكوميــة ،فــي توفيــر الحمايــة الالزمــة
ألراضــي ومحجــوزات الشــركة ،ودعــم مشــاريعها فــي
المنطقــة الشــرقية وإســهامها في المحافظة علــى األرواح
والممتلكات العامة.
كمــا شــرح للحضــور تقنيــة األقمــار الصناعيــة الحديثــة

التــي تســتخدمها حال ًيــا أرامكــو الســعودية لرصــد
التعديات على أراضيها.

الحقوق السطحية لألراضي
الجديــر بالذكــر ،أن المســاحة اإلجماليــة التــي تقــع
تحــت مســؤولية إدارة شــؤون األراضــي للمحافظــة علــى
ٍ
أراض تصــل مســاحتها
الحقــوق الســطحية الســتخدام
إلــى  275.000كــم ،٢وهــو مــا يــوازي  %13مــن مســاحة
تتويجــا لســت ورش
المملكــة .لــذا أتــت هــذه الورشــة
ً
ســابقة نُظمــت خــال العــام 2018م .حيــث بــدأت تجاربهــا
بتنظيــم ورش عمــل فــي مناطــق أعمالهــا الصغيــرة
والمتوســطة علــى مســتوى المملكــة ،وعندمــا أصبحــت
قــادرة علــى تطويــر محــاور تلــك الــورش ،قــررت تنظيمهــا
في المنطقة الشرقية ،التي تضم معظم أعمالها.
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بحضور  ٥٠شركة و ٥٧٠خبي ًرا..

منتدى ومعرض الصيانة والموثوقية يناقش
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
سكوت بالدوف

يمكننا أن
يدا
نتعاون ً
معا ً
بيد لتطبيق
ٍ
الثورة الصناعية
الرابعة بأفضل
صورة ،بحيث
ينسجم ذلك مع
دور أرامكو
السعودية في
تحويل منشآتها
بما يتالءم مع
إستراتيجية رؤية
المملكة 2030
عبدالحكيم القوحي

الخبــر  -كشــف المنتــدى والمعــرض الســنوي الرابــع
عشــر للصيانــة والموثوقيــة فــي الشــركة ،الــذي عقــد
ـاب عــن مجموعــة واســعة
مؤخ ـ ًرا فــي مدينــة الخبــر ،النقـ َ
مــن تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي يُتوقــع أن تعــود
بنفــع كبيــر علــى موثوقيــة األصــول الرئيســة ألرامكــو
السعودية وسالمة موظفيها.
ويوفــر المنتــدى الســنوي ،الــذي يُنظــم برعايــة مجلــس
لمهنيــي
الصيانــة فــي أرامكــو الســعودية ،منصــ ًة بــارزة
ّ
الصيانــة والباحثيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم لمشــاركة
وتبــادل المعــارف حــول التحديــات الراهنــة ،واستكشــاف
أحــدث االتجاهــات والتقنيــات ،وأفضــل الممارســات فــي
مجال الموثوقية.
تســتضيف المنتــدى ،الــذي تديــره خدمــات الصيانــة فــي
جهــات مختلفــ ٌة ســنو ًيا ،وتحضــره وفــود مــن
الشــركة،
ٌ
أرامكــو الســعودية ومشــاريعها المشــتركة ،والمتخصصــون
فــي هــذا المجــال ،والمــو ِّردون ،وعلمــاء األبحــاث ،وغيرهــم
من الجهات الفاعلة في الصناعة.

تأثير الثورة الصناعية الرابعة
وير ّكــز منتــدى هــذا العــام ،الــذي تســتضيفه خطــوط
األنابيــب والتوزيــع والفــرض ،ممثلــ َة بــإدارة الفــرض فــي
المنطقــة الشــرقية ،علــى الثــورة الصناعيــة الرابعــة
وتأثيرهــا علــى مجــال الصيانــة والموثوقيــة فــي قطــاع
الزيت والغاز.
أيــام،
اســتمرت فعاليــات المنتــدى علــى مــدى ثالثــة ٍ
وحضرتــه حوالــي  50شــركة مشــروع مشــترك مــع أرامكــو
الســعودية ،إضافــة إلــى أعضــاء اإلدارة فــي شــركة وادي
الظهــران للتقنيــة ،يمثلهــم أكثــر مــن  570مندو ًبــا وخبي ـ ًرا
مــن الشــركة ومشــاريعها المشــتركة مــن جميــع أنحــاء
المملكة ،باإلضافة إلى  45شرك ًة عالمية.
افتتــح المنتــدى المديــر التنفيــذي لخطــوط األنابيــب
والتوزيــع والفــرض فــي أرامكو الســعودية ،األســتاذ عبداهلل
المنصــور ،وكان مــن ضمــن الحضــور نائــب الرئيــس
للخدمــات الصناعيــة ،رئيــس مجلــس الصيانــة فــي أرامكــو
الســعودية ،األســتاذ عبدالحكيــم القوحــي؛ ونائــب الرئيــس
للتكريــر وتجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي ،األســتاذ ســليمان
البرقــان؛ والمديــر العــام لدائــرة خطــوط األنابيب ،األســتاذ
محمــد الهطالنــي؛ ومديــر عــام معمــل التكريــر فــي رأس
تنــورة ،األســتاذ فــواز نــواب ،باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 35

عضـ ًوا إدار ًيا من أرامكو الســعودية ومشــاريعها المشــتركة،
مــن بينهــم رئيــس شــركة ساســرف ،األســتاذ حســين
القحطاني.

تحديات الثورة الصناعية الرابعة
أشــار المنصــور فــي كلمتــه االفتتاحيــة إلــى أن قطــاع
الزيــت والغــاز يتطــور بســرعة كبيــرة وأن مجــال تطبيقــات
الرقمنــة ينمــو علــى نطــاق أوســع ،مؤكــ ًدا علــى أهميــة
البيانــات الكبيــرة المخزنــة فــي أنظمتنــا وفاعليتهــا فــي
تحويــل أصولنــا إلــى أنظمــة رقميــة أكثــر تطــو ًرا ،مــع
التأكيــد علــى أهميــة قيمــة تحليــات البيانــات ،والحوســبة
الســحابية ،والــذكاء االصطناعــي ،وتلقيــن اآلالت ،وغيرهــا
مــن أدوات الثــورة الصناعيــة التــي ســتُحدث ثــورة فــي
أعمالنا وإجراءاتنا العملية.
وقــال المنصــور« :يمكــن لرقمنــة قطــاع الزيــت والغــاز أن
تُطلــق العنــان للقــدرات الكامنــة فــي أصولنــا ،لكنهــا تحمــل
أيضــا مجموعــ ًة فريــدة مــن التحديــات»،
فــي طياتهــا ً
مشــي ًرا إلــى مــدى أهميــة فعاليــات مثــل هــذا المنتــدى فــي
مواجهة هذه التحديات.
قــ ّدم المؤتمــر منصــ ًة مثاليــ ًة لطــرح جوانــب عديــدة
للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،والكيفيــة التــي يمكنهــا أن
تســاعد بهــا في تحســين فاعليــة الصيانــة  -وبالتالــي زيادة
األربــاح  -وذلــك مــن خــال االبتــكار داخــل الشــركة،
والتعــاون مــع مــزودي الخدمــة خــارج الشــركة .وقــد نمــت
أرامكــو الســعودية لتحتــل مكان ـ ًة رائــدة عالم ًيــا فــي الثــورة
الصناعيــة الرابعــة مــع ســعيها المســتمر للتحســين مــن
خــال استكشــاف أحــدث التقنيــات والبحــوث وأفضــل
الممارسات.
بــدوره ،قــال القوحــي« :لقــد قطــع هــذا المنتــدى شــوطاً
ً
طويــا فــي وقــت قصيــر للغايــة .فلقــد أسســت خدمــات
الصيانــة فــي الشــركة هــذه الفعاليــة فــي عــام 2005م
كمنتــدى للصيانــة علــى مســتوى الشــركة ،وهــو اآلن حــدثٌ
يجتمــع فيــه كبــار المهنييــن فــي مجــال الصيانــة والموثوقية
فــي شــركات إقليميــة ودوليــة رائدة لمناقشــة كيفيــة التأقلم
مع مستقبل سريع التغير».
وأضــاف قائـ ًـا« :من المشــوق للغاية أن نرحــب بزمالئنا
مــن المشــاريع المشــتركة فــي أرامكــو الســعودية والهيئــات
المختلفــة مــن جميــع أنحــاء المملكــة لحضورهــم مؤتمرنــا
ألول مــرة .ومــن خــال اجتماعنــا م ًعــا يـ ًدا بيــد ،يمكننــا أن
نتعــاون لتطبيــق الثــورة الصناعيــة الرابعــة بأفضــل صــورة،
بحيــث يتوافــق ذلــك بشــكل جيــد مــع دور أرامكــو الســعودية

عبداهلل المنصور يؤكد على أهمية البيانات الضخمة
المخزنة في أنظمتنا وفاعليتها في تحويل أصولنا إلى
أنظمة رقمية أكثر تطو ًرا ،وذلك أثناء المنتدى والمعرض
السنوي الرابع عشر للصيانة والموثوقية في الشركة ،الذي
ُعقد في الخبر.

فــي تحويــل منشــآتها بمــا يتــاءم مــع إســتراتيجية رؤيــة
المملكة .»2030

االنسجام مع رؤية 2030
مــن جهتــه ،قــال مستشــار المديــر العــام لبرنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية (وهــي جهــة
حكوميــة مســؤولة عن تنســيق السياســة التقنية فــي القطاع
الصناعــي) ،األســتاذ أحمــد الغامــدي ،إن دور أرامكــو
الســعودية فــي تحويــل مرافقهــا فــي الثــورة الصناعيــة
الرابعــة يتوافــق بشــكل جيــد مــع إســتراتيجية رؤيــة المملكة
 2030إلحداث نقلة نوعية في اقتصاد البالد.
وأشــار الغامــدي إلــى أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة
ستساعد في تطوير المملكة من خالل ما يلي:
•زيــادة القــدرة التنافســية للصناعــات الســعودية
القائمة.
•التوســع فــي سالســل القيمــة ،وخاصــة فــي مجــاالت
الطاقة ،والتعدين ،والبتروكيميائيات.
•بناء نظام بيئي للتقنية في المملكة.

ً
حلول متنوعة من شركات عالمية وإقليمية عن أحدث تقنيات صيانة وموثوقية األصول في الثورة الصناعية الرابعة.
جناحا عرضت
تضمن المنتدى والمعرض السنوي الرابع عشر للصيانة والموثوقية في الشركة 45
ً
ّ
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قدمت حوراء بن سعد ،من مركز البحوث والتطوير في أرامكو
ّ
السعودية ،ثالث تقنيات في جناح أرامكو السعودية في
المعرض السنوي الرابع عشر للصيانة والموثوقية ،هي ساير
(روبوت) ،وسويم آر (روبوت) ،و إيه آر جوجلز (أداة تفتيش)،
وقالت »:نحن نر ّكز على التطوير التقني السريع لضمان
سالمة وأمان وموثوقية شبكاتنا ومنشآتنا».
تصوير :حاتم عويضة

•الحــد مــن أثــر اإلصالحــات المحتملــة فــي قطاعــي
الطاقة والعمل.
•اســتحداث وظائــف جديــدة تتطلــب مهــارة عاليــة
لصالح السعوديين الموهوبين.
كمــا أشــار إلــى أن البرنامــج يتطلــع إلــى جعــل المصانــع
المحليــة قــدو ًة يحتــذي بهــا اآلخــرون بتحويلهــا إلــى
«مصانــع نموذجيــة» فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وبنــاء
«مراكــز قــدرات» فــي جميــع أنحــاء المملكــة ،باإلضافــة إلى
دعــم رواد األعمــال المحلييــن فــي مجــال تقنيــات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة مــن خــال ِ
المنــح واالســتثمار المباشــر،
والمســاعدة فــي بنــاء التواصــل والبنيــة التحتيــة الالزمــة
لدعم هذه التقنيات.

خارطة طريق الرقمنة
مــن جانبــه ،عــرض المستشــار الهندســي فــي إدارة
أســاليب التصنيــع والمراقبــة ،ماجــد القويــز ،خارطــة طريــق
الرقمنــة فــي أرامكــو الســعودية .وقــال إن عدي ًدا مــن تقنيات
الثــورة الصناعيــة الرابعــة يتــم دمجهــا حال ًيــا فــي ســير
تتبعها.
األعمال ،وهناك كثير غيرها سوف َ
وأضــاف أنــه بحلــول عــام 2020م ،ســيكون هنــاك 10
تريليــون مــن األجهــزة فــي العالــم تَســتخدم تقنيــات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،وبحلــول عــام 2021م ،ســتكون حوالــي
 %80مــن التقنيــات الناشــئة علــى مســتوى العالــم مبنيــة
على أساس الذكاء االصطناعي.

كمــا أضــاف القويــز أنــه مــن خــال الجمــع بيــن عديــد من
هــذه التقنيــات ،ســوف يســتطيع موظفــو الشــركة زيــادة قيمة
األصــول لتصــل إلــى ثالثــة أضعــاف قيمتهــا مقارنــ ًة
بالتقنيات واألعمال الحالية.
أمــا فيمــا يتعلــق بالعــروض التقديميــة المقدمــة فــي
المنتــدى ،فقــد ركــزت علــى أهميــة الثــورة الصناعيــة الرابعة
وإمكانيــة تطبيقهــا فــي مجــال الصيانــة .ولتوضيــح ذلــك،
ناقــش أســتاذ الهندســة الميكانيكيــة فــي جامعــة الملــك فهــد
للبتــرول والمعــادن ،ســمير مكيــد ،اآلفــاق المســتقبلية
للصيانــة اإللكترونيــة ،فــي حيــن لخصــت محللــة نظــم
هندســة البتــرول ،منــال البــواردي ،كيــف يمكــن للثــورة
الصناعيــة الرابعــة أن تحــدث تغييــ ًرا جذر ًيــا فــي عالــم
المــوارد غيــر التقليديــة ذي الوتيــرة الســريعة قائلــة »:تواجــه
المــوارد غيــر التقليديــة فــي أرامكــو الســعودية تحديــات
فريــدة مــن نوعهــا تقتضــي تبنــي تقنيــة متطــورة وتحويلهــا
إلى نموذج تشغيل يلبي الغرض».

ست تقنيات ُمط ّبَقة

كبيرا من الشركات المهتمة بالصيانة من المملكة ودول منطقة الخليج العربي.
شهد المنتدى حضو ًرا ً

منال البواردي :تواجه الموارد غير التقليدية في أرامكو
السعودية تحديات فريدة من نوعها تقتضي تبني تقنية
يلبي الغرض.
متطورة وتحويلها إلى نموذج تشغيل ّ

أحمد الغامدي :يتطلع برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية إلى تحويل المصانع المحلية إلى
مصانع نموذجية في الثورة الصناعية الرابعة ،وبناء مراكز
قدرات في جميع أنحاء المملكة.

تضمــن المنتــدى والمعــرض الســنوي الرابــع عشــر
ّ
ً
حلول
جناحــا عرضــت
للصيانــة والموثوقيــة فــي الشــركة 45
ً
متنوعــة مــن شــركات عالميــة وإقليميــة عــن أحــدث تقنيــات
صيانــة وموثوقيــة األصــول فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
وكان مــن بينهــا جنــاح أرامكــو الســعودية الــذي قــ ّدم ســت
تقنيات من أربع إدارات يتم تطبيقها في منشآت الشركة.
ق ّدمــت حــوراء بــن ســعد ،مــن مركــز البحــوث والتطويــر،
ثــاث تقنيــات ،هــي ســاير (روبــوت) ،وســويم آر (روبــوت) ،و
إيــه آر جوجلــز (أداة تفتيــش) ،وقالــت »:نحــن نر ّكــز علــى
التطويــر التقنــي الســريع لضمــان ســامة وأمــان وموثوقيــة
شبكاتنا ومنشآتنا».
وق ّدمــت شــذى الشــاهين ،مــن خدمــات الصيانــة فــي
الشــركة( ،نظــام الصيانــة المتنقــل) ،وقالــت »:خطونــا فــي
أرامكــو الســعودية خطوتنــا األولــى نحــو تمكيــن الثــورة

سمير مكيد يناقش اآلفاق المستقبلية للصيانة اإللكترونية
قدمه خالل المنتدى.
عرض
في
ٍ
تقديمي ّ
ٍ

الصناعيــة الرابعــة والدخــول إلــى عصــر رقمنــة جديــد فــي
أرامكــو الســعودية ،وهــو األنظمــة المتنقلــة» .ويق ـ ّدم نظــام
الصيانــة المتنقــل منصـ ًة يحصــل مــن خاللهــا العاملــون فــي
مجــال الصيانــة علــى المعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا
لتنفيــذ مهمــات الصيانــة المســندة إليهــم فــي أي مــكان وفــي
أي وقت ،سواء مع االتصال باإلنترنت أو بدونه.
مــن جانــب آخــر ،ق ّدمــت إدارة التطبيقــات فــي الشــركة
منتجهــا «الخــوذة الرقميــة» ،الــذي قــال عنــه أحمــد الغنــام:
«لــم يكــن التوصــل لهــذا الحــل القابــل لالرتــداء علــى رأس
المســتخدم ممكنًــا بــدون أدوات تمكيــن الثــورة الصناعيــة
الرابعــة ،التــي توفــرت مــن خــال ســحابة خاصــة لتقنيــة
المعلومــات ،وتقنيــة الــواي فــاي الالســلكية للتطبيقــات
الصناعيــة ،ومجموعــة أدوات تطويــر التطبيقــات المتنقلــة،
وقد تم كل ذلك بطريقة آمنة للغاية».
كمــا قــ ّدم مهنــدس الصيانــة فــي الخدمــات المشــتركة
للمجمعــات الصناعيــة فــي رأس تنــورة ،محمــد القريشــي،
عرضــا عــن تحليــل االهتــزاز المؤقــت ،وهــي تقنيــة للصيانــة
ً
التنبؤيــة تســاعد فــي تشــخيص األعطــال أو التنبــؤ بأعطــال
األجهــزة متوافقــة مــع تقنيــة الصيانــة التنبؤيــة باســتخدام
الموجــات فــوق الصوتيــة لمراقبــة أي أعطــال قــد تحــدث
وحماية أجهزتنا القديمة المهمة.
وقــال القريشــي« :يمكــن للمحلــل أن يســتعين بتقنيــة
تحليــل االهتــزاز العابــر الكتســاب معرفــة متعمقــة عــن
حــركات األعمــدة ،وديناميكيــة األجســام الــدوارة،
واالنحرافــات الهيكليــة وعيــوب المكونــات الــدوارة الداخليــة
فــي آالت مثــل المحامــل والتــروس ومجموعــات ضواغــط
الغاز ،وما إلى ذلك».
ختا ًمــا ،لقــد أثبــت منتــدى ومعــرض الصيانــة والموثوقيــة
نجاحــه الملحوظ بســبب حســن اختياره للموضوع المناســب
فــي الوقــت المناســب ،مــع تركيــزه علــى تحســين الصيانــة
والموثوقيــة بالتوافــق مــع  45شــركة عارضــة ب ّينــت كيــف
يمكــن ألحــدث تقنيــات وحلــول الثــورة الصناعيــة الرابعــة أن
تدعم الصيانة والموثوقية.

ماجد القويز :سيتمكن موظفو أرامكو السعودية زيادة قيمة
أصولها لتصل إلى ثالثة أضعاف قيمتها مقارنة بالتقنيات
واألعمال الحالية ،وذلك من خالل الجمع بين عديد من
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

 ٩مايو ٢٠١٩
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القافلة األسبوعية

أرامكو السعودية تواصل دعمها للكفاءات الشابة في
جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية
وتمثــل أرامكــو الســعودية عنصــر جــذب كبيــر لطــاب
وطالبــات جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم ،لمــا تحتلــه مــن
مكانــة رائــدة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي ،وتعمــل
برامجهــا على المشــاركة المجتمعية والتنميــة االقتصادية،
إضافــة إلــى اهتمامهــا الكبيــر بالموهوبيــن والمبدعيــن
وإعطــاء الفرصــة للقيــادات الشــابة مــن الجنســين فــي
تولــي المســؤولية ،وتمكينهــم مــن االندمــاج فــي الشــركة
الرائدة وتطوير كفاءاتهم الذاتية.

وتشارك في ملتقى التوظيف
الثالث في الطائف

إقبال كبير من خريجي وخريجات جامعة الملك عبداهلل
للعلوم والتقنية على جناح أرامكو السعودية في المعرض
السنوي للتوظيف بمشاركة  ٣٠شركة.

حامد العطاس
جــدة  -عرضــت أرامكــو الســعودية مجموعــة مــن
الفــرص الوظيفيــة المتن ّوعــة علــى المتفوقيــن فــي جامعــة
الملــك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة ،وذلــك من خــال جناحها
الــذي شــاركت بــه فــي يــوم المهنــة ،وفــي إطــار المعــرض
الســنوي للتوظيــف ،الــذي نُظــم علــى مــدار يوميــن وانتهــت
فعالياتــه ،مؤخــ ًرا ،بحضــور أكثــر مــن  30شــركة مــن
كبريات الشركات المحلية.
وأجــرى ممثلــو اإلدارات فــي أرامكــو الســعودية
المقابــات الشــخصية مــع المتق ّدميــن ،فيمــا تولــى ممثلــو
دائــرة التوظيــف الــرد علــى استفســارات الطــاب
والطالبــات وتوجيههم نحو المســارات الوظيفية المختلفة،
وتعريفهــم بمســيرة الشــركة وإســهاماتها وتطلعاتهــا
المستقبلية .
وحظــي جنــاح الشــركة علــى إقبــال الحضــور لمــا توفــره
مــن بيئــة عمــل تنافســية داعمة لالبتــكار واإلبداع ،وشــارك
هيثــم أفنــدي وتميــم زيــدان مــن التوظيــف فــي الــرد علــى
استفســارات الطــاب والطالبــات ،للتأكيــد علــى حــرص

الشــركة الختيــار الكفــاءات الشــابة والطموحــة القــادرة
علــى صناعــة القــرار ودعــم توجــه المملكــة نحــو التح ـ ُّول
والتنافســية اللذيــن تركــز عليهمــا رؤيــة المملكــة ،2030
متوق ًعــا أن تمثــل الكفــاءات العلميــة التــي تــم اختيارهــا
إضافــة حقيقيــة لمســيرة الشــركة وتُســهم فــي تحقيــق
رؤيتها وتوجهاتها المستقبلية.
وأكــد خالــد الســويد ممثــل التوظيــف فــي جــدة حــرص
أرامكــو الســعودية علــى اختيــار الكفــاءات المبتكــرة بقولــه:
«مشــاركتنا فــي المعــرض تهدف إلى اســتقطاب المتفوقين
مــن خريجــي وخريجــات جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم
والتقنيــة ،فــي مختلــف المجــاالت العلميــة ليكونــوا إضافــة
مم ّيــزة ،وحتــى نســتفيد مــن الزخم العلمــي الــذي تلقوه في
الجامعــة ،التــي تعــد مــن أهــم وأبــرز الجامعــات علــى
مستوى العالم».
واعتبــر عــدد مــن مســؤولي الجامعــة واألكاديمييــن
والطــاب والطالبــات ،وجــود أرامكو الســعودية في معرض
التوظيــف يُعطــي أهميــة كبيــرة ليــوم المهنــة ،فهــو يتيــح
للخريجيــن مــن الجنســين فرصــة التقديــم علــى وظائــف
الشركة المتاحة والتعرف على مميزاتها.

ومــن جهــة أخــرى ،جذبــت أرامكــو الســعودية أنظــار
الباحثيــن عــن فــرص عمــل فــي ملتقــى التوظيــف الثالــث
فــي الطائــف الــذي اختتــم فعالياتــه ،مؤخ ـ ًرا ،بتنظيــم مــن
المعهد الصناعي الثانوي للبنين.
ودشّ ــن معالــي محافــظ الطائف األســتاذ ســعد بن مقبل
الميمونــي فعاليــات الملتقــى ،بحضــور مديــر عــام التدريب
التقنــي والمهنــي فــي منطقة مكــة المكرمة األســتاذ فيصل
كدســة ،وممثــل الشــؤون الحكوميــة فــي المنطقــة الغربيــة
درعــا تكريميــة مق ّدمــة
الــذي تسـلّم مــن معالــي المحافــظ ً
ألرامكو السعودية نظيرمشاركتها الفاعلة في الملتقى.
وقــد بلــغ عــدد الحضــور أكثــر مــن  900طالــب وطالبــة
تفاعلــوا مــع البرنامج التعريفــي للتــدرج الوظيفي لخريجي
وخريجــات الكليــات الــذي قدمتــه إدارة خدمــات التوظيــف
فــي الشــركة ،بحضور عدد مــن مديري الجهــات الحكومية
والمســؤولين ومشــاركة  30جهــة ومؤسســة مــن القطاعيــن
العــام والخــاص ،حيــث شــهد اللقــاء عــد ًدا مــن األســئلة
والمناقشــات والحــوارات بيــن مســؤولي خدمــات التوظيــف
والحضور الراغبين في االلتحاق بالشركة.
وهدفــت أرامكــو الســعودية مــن مشــاركتها فــي الملتقــى
إلــى تســليط الضــوء علــى إســهاماتها فــي مجــال تنميــة
وتطويــر الكفــاءات الوطنية وتوطين الوظائف ،واســتعراض
مســيرتها الحافلــة فــي تعزيــز االقتصــاد الوطنــي ،كمــا
ُعرضــت فرص التوظيــف المتاحة للخريجيــن والخريجات
وشرح كيفية التقدم لها عبر موقع الشركة.
وتحــرص أرامكــو الســعودية مــن خــال مشــاركتها التــي
تأتــي ضمــن برنامــج الشــركة للمســؤولية االجتماعيــة علــى
تقديــم الدعــم المســتمر للكفــاءات الشــابة الطموحــة،
وتمكينهــا وإعطائهــا فرصــة اإلبــداع واالبتــكار ،مــن خــال
بيئة عمل جاذبة تحفز على النمو والتطور.

حملة إلنعاش القلب والرئتين واإلسعافات األولية في
مركز الترفيه االجتماعي باألحساء
عبد الرحمن الدوغان
األحسـاء َّ -
نظمـت إدارة أعمال إنتـاج الزيت في منطقة
األعمال الجنوبية ،ممثلة في قسم تدريب الموارد البشرية
حملة إلنعاش القلب والرئتين واإلسعافات األولية ،مؤخ ًرا،
فـي مركـز األحسـاء االجتماعـي .وكانـت الـدورة قـد
خصصـت أوقا تًـا لعـدة فئـات ابتـدا ًء مـن أفـراد أسـر
وأيضا طالب المدارس الثانوية .
الموظفين والمتقاعدين
ً
وقد خُ صصت أولى الدورات للنساء من أُسر الموظفين
وتحـت اشـراف مدربـات مـن مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو
الطبـي ،كما تم تخصيـص دورة لطالب المـدارس الثانوية،
وجـه قسـم تدريـب المـوارد البشـرية مـع إدارة
حيـث ّ
العالقـات الحكوميـة الدعـوة لعـدة مـدارس فـي المحافظة

تم خالل الحملة التدريب على إنعاش القلب والرئتين
للبالغين واألطفال واإلسعافات األولية لبعض الحاالت
الطبية الطارئة.

بالتعاون مع إدارة التعليم ،وتم تنسيق حضور أكثر من 150
طال ًبـا مـع مشـرفي المـدارس ،حيـث تـم تدريـب الطلاب
علـى أبـرز مهـارات اإلنعـاش والرئتيـن والطـوارئ الطبيـة
شـيوعا فـي المنـزل أو المدرسـة ،والقـت الـدورة
األكثـر
ً
ً
تفاعلا مم ّيـزًا مـن الطلاب بمشـاركة فاعلـة فـي أغلـب
موضوعات الدورة.
امـا آخـر يوميـن من الـدورة فقد اسـتهدفت المتقاعدين
وأبنـاء الموظفيـن ،وكانـت الحملـة ترتكـز علـى أهـم
الموضوعـات فـي اإلسـعافات األوليـة لبعـض الحـاالت
وأيضـا التدريـب علـى إنعـاش القلـب
الطبيـة الطارئـة،
ً
والرئتين للبالغين واألطفال والرضع.
وقـد شـكر الناظـر اإلداري لقسـم تدريـب المـوارد
البشـرية ،عبداللطيـف العديـل ،جميع من أسـهم في إنجاح
هـذه الحملـة بـد ًءا مـن قسـم التثقيـف الصحـي فـي مركـز
أرامكـو جونـز هوبكنـز الطبـي ،وقسـم العالقـات الحكومية
وأيضـا إدارة المركـز
بالمبـرز ،وقسـم األمـن الصناعـي،
ً
االجتماعـي باألحسـاء ،علـى جهودهـم فـي تنسـيق وتنظيـم
هذه الحملة.
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مبتعث أرامكو السعودية يفوز بالمركز الثاني في
مسابقة دولية عن بحثه لمكافحة البذور الطفيلية
القافلة األسبوعية
الظهــران  -فــاز بحــث المبتعــث فيصــل الدوســري،
الــذي يتعلــق بـــ «مكافحــة انتشــار البــذور الطفيليــة»
بالمركــز الثانــي فــي فئــة علــوم النبــات .وكان البحــث قــد
القــى التقديــر بشــكل منقطــع النظيــر مــن لجنــة التقييــم،
أيضــا ،بجائــزة خاصــة مــن جامعــة العلــوم
وفــاز
ً
والتكنولوجيا في الصين.
فيصــل الدوســري ،الشــاب الموهــوب فــي برنامــج
الشــهادة الجامعيــة لغيــر موظفــي أرامكــو الســعودية ،كان

مــن بيــن طــاب المــدارس الثانويــة المختاريــن الذيــن
فــازوا ،مؤخــ ًرا ،بفرصــة المشــاركة فــي معــرض إنتــل
الدولــي للعلــوم والهندســة ،وتُعــ ُّد هــذه الفعاليــة أكبــر
مســابقة عالميــة فــي مجــال العلــوم فــي المرحلــة التــي
تسبق الدراسة الجامعية.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه فــي كل عــام ،يُمنــح مــا يقرب
مــن  1800طالــب فــي مرحلــة الدراســة الثانويــة العليــا،
مــن أكثــر مــن  75دولــة حــول العالــم ،الفرصــة لعــرض
أبحاثهــم المســتقلة .كمــا يواصــل الفائــزون فــي هــذه
الفعاليــات المشــاركة فــي المعــارض المحليــة التــي

ترعاهــا مؤسســات المجتمــع المحلــي ،حيث يؤهــل الفائز
لحضور معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة.
تــم ابتعــاث فيصــل الدوســري مــن قبــل أرامكــو
الســعودية لاللتحــاق بجامعــة بيركلــي ،فــي واليــة
كاليفورنيــا ،المصنفــة بيــن أفضــل عشــر جامعــات فــي
الواليات المتحدة األمريكية.
ومــن الجديــر بالذكــر أن فيصــل ،قد ُكـ ّـرم ،مؤخـ ًرا ،من
قبــل اإلدارة الوطنيــة األمريكيــة للمالحــة الجويــة
والفضــاء (ناســا) بتســمية كوكــب صغيــر اكتشــف حدي ًثــا
باسمه.

فيصل الدوسري

خريجا من برنامج التد ّرج الثانوي والجامعي
تكريم ً 40

التدرج لخريجي الكليات والثانوية العامة.
لقطة جماعية لخريجي برنامج
ّ

عبداحلكيم الهزازي
تناقيــب  -نظــم قســم المــوارد البشــرية التابــع إلدارة
أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية حفــل تكريـ ٍـم
لعـ ٍ
ـدد مــن خريجــي الكليــات والثانويــة العامــة الذيــن أكملــوا
بنجاح برنامج التدرج الخاص بالشركة.
وقــد ألقــى مديــر إدارة إنتــاج منطقــة الســفانية علــى
اليابســة ،األســتاذ منصــور الدوســري ،فــي بدايــة الحفــل
كلمـ ًة هنــأ فيهــا الخريجيــن علــى اجتيازهــم برنامــج التــدرج
لخريجــي الكليــات والثانويــة العامــة ،وحــثَّ الخريجيــن علــى

االلتــزام دائ ًمــا بقواعــد الســامة داخــل الشــركة وخارجهــا.
كمــا ألقــى مستشــار التدريــب إلدارة أعمــال الزيــت فــي
منطقــة األعمــال الشــمالية ،عبدالحكيــم الهــزازي ،كلمتــه
التــي هنــأ بهــا الخريجيــن علــى اجتيازهــم البرنامــج ،وقــال
فيهــا« :لــم يكــن هــذا التكريــم وليــد اليوم ،بــل هو امتــداد لما
ســبق مــن جهــود تبذلهــا إدارة أعمــال الزيــت فــي منطقــة
األعمــال الشــمالية ممثلــة فــي قســم المــوارد البشــرية مــن
متابعة مســتمرة لجميع المتدرجين من أول يوم النضمامهم
للبرنامــج إلــى أن يكتمــل التدريــب ،وحصولكــم علــى هــذا
التكريــم مــا هــو إال نتــاج لمــا تــم تحقيقــه مــن تم ّيــز علمــي

تحت األضواء

احتفت مصفاة رأس تنوره بتكريم  348موظفً ا ممن أكملوا  ،١٥و ،٢٢وعشر وخمس سنوات من الخدمة المستمرة في الشركة.
وقد حضر الحفل كلّ من المدير العام لمصفاة رأس تنورة ،األستاذ فواز نواب ،ومدير إدارة التشغيل األستاذ خالد الحامد،
ومدير إدارة الصيانة ،األستاذ عبدالسالم السيف ،ومدير إدارة الهندسة ،األستاذ مناحي العتيبي.
المكرمين على خدمتهم في الشركة ،وأثنى على
وقد بدأ الحفل بكلمة من المدير العام لمصفاة رأس تنورة ،شكر من خاللها
ّ

وانضبــاط ســلوكي أثنــاء فتــرة التدريــب ،فأنتــم الركيــزة
األســاس فــي هــذا الصــرح الشــامخ ،ونأمــل أن يســتمر هــذا
التكريــم لألجيــال القادمــة» .وأضــاف الهــزازي « :باألمــس
القريــب انضممتــم إلــى الشــركة كمتدرجيــن ،واليــوم أنتــم
جــزء ال يتجــزأ مــن الشــركة ،فقــد أصبحتــم موظفيــن
تواكبون العلم والتعليم وتنخرطون في سلك العمل».
بعــد ذلــك ،ألقــى الناظــر اإلداري لقســم تطويــر المــوارد
البشــرية بــإدارة أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال
الشــمالية ،طــال المنصــور ،كلمــة رحــب فيهــا بالحضــور
ً
قائــا« :أنتــم شــباب المســتقبل الواعــد
وهنــأ المكرميــن،

وعليكم تنعقد اآلمال».
وفــي الختــام ،تــم تكريــم  40متفو ًقــا مــن خريجــي شــهر
مــارس لعــام 2019م ،مــن مختلــف التخصصــات .والجديــر
بالذكــر ،أنــه فــي الشــهر الــذي ســبق الحفــل تــم تكريــم 41
أيضا من مختلف التخصصات.
خريجا ً
ً
المكر ميــن عــن شــكرهم لجميــع
عبــر جميــع
وقــد َّ
ّ
المســؤولين فــي منطقــة األعمــال الشــمالية والقائميــن علــى
البرنامج.
وفــي الختــام ،التقــط الخريجــون الصــور التذكاريــة مــع
مدير إدارة منطقة السفانية على اليابسة.

جهودهم في مختلف األعمال التي أوكلت إليهم ،كما حث الجميع على بذل الجهد لالرتقاء باألداء واإلنتاج في المصفاة،
مزيدا من النجاح.
وتمنى لهم
ً
المكرمون لتسلّم الدروع التذكارية ،عقب ذلك توجه الجميع ألخذ صورة جماعية للذكرى مع رؤساء إداراتهم.
توجه
ومن ثم
ّ
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صحتك

العادات الصحية لتناول الطعام في شهر رمضان كوادر طبية

تنـــاول الطعـــام الصحـــي خـــال شـــهر رمضـــان
المب ــارك ال يق ــل أهمي ــة عن ــه ف ــي األش ــهر األخ ــرى،
ويج ــب أال يك ــون الصي ــام ف ــي ش ــهر رمض ــان بمثاب ــة
حميـــة غذائيـــة ،فخـــال الشـــهر ،يتعيـــن أكل كميـــة
الطع ــام الت ــي يحت ــاج الصائ ــم إليه ــا للمحافظ ــة عل ــى
وزن ــه الطبيع ــي .وم ــع ذل ــك ،إذا كان يعان ــي م ــن زي ــادة
ف ــي ال ــوزن ،فس ــيج ُد ف ــي رمض ــان فرص ـ ًة لب ــدء تن ــاول
طعــام صحــي وفقــدان الــوزن تدريج ًّيــا ،حتــى الوصــول
إلى ٍ
صحي خالل الشهر أو بعده.
وزن
ّ
ممارس ــة التماري ــن الرياضي ــة ضروري ــة لحي ــاة أكث ــر
صح ــة ولعم ــر أط ــول .إذ تس ــاعد التماري ــن عل ــى ح ــرق
ص ــح الصائ ــم
الس ــعرات الحراري ــة وتق ــوي الجس ــم ،ويُنْ َ
فــي شــهر رمضــان بتجنــب ممارســة التماريــن الهوائيــة
القاس ــية خ ــال النه ــار ألنه ــا تس ــبب فق ــدان الس ــوائل
مـــن الجســـم أثنـــاء الصـــوم .كمـــا يمكـــن للصائـــم أن
يق ــوم بتماري ــن تمدي ــد العض ــات أو األعم ــال المنزلي ــة
عـــد تمرينًـــا
خـــال النهـــار ،فـــأي نشـــاط جســـدي يُ ّ
رياض ًي ــا .أ ّم ــا بالنس ــبة إل ــى م ــا بع ــد وجب ــة اإلفط ــار،
ً
قليـــا لهضـــم الطعـــام ،ثـــم
صـــح الصائـــم بالراحـــة
يُنْ َ
ممارسة تمارينه المفضلة.
للتدخيـــن عالقـــة مباشـــرة بالســـرطان وبأمـــراض
القل ــب وبأم ــراض خطي ــرة أخ ــرى ،وم ــن المع ــروف أن
ص ــح الصائ ــم بتخفي ــف
اإلق ــاع عن ــه أم ــر صع ــب .يُنْ َ
التدخي ــن قب ــل رمض ــان وبع ــده ،ك ــي يتمك ــن م ــن
التوقـــف عنـــه كل ًّيـــا بعـــد شـــهر رمضـــان بفتـــرة
قصيرة.
صــح الصائــم باالعتــدال فــي تنــاول الكافييــن،
يُنْ َ
ألن كثـــرة اســـتهالك الكافييـــن تؤثـــر علـــى النـــوم
وتســـبب ســـرعة التوتـــر العصبـــي ،ويعـــد شـــهر
رمضـــان فرصـــة للتخفيـــف مـــن اســـتهالك
الكافييـــن .وعلـــى الصائـــم أن يتذكـــر أن القهـــوة
ممـــا يـــؤدي إلـــى
والشـــاي يســـببان إدرار البـــول ّ

يفض ــل للصائ ــم أن
فق ــدان الم ــاء والفيتامين ــات ،وأن ــه َّ
يتجنــب تنــاول القهــوة والشــاي فــي فتــرة الســحور .مــن
جه ــة أخ ــرى ،ينبغ ــي أن يتذك ــر الصائ ــم أن التخفي ــف
م ــن تن ــاول الكافيي ــن بش ــكل مفاج ــئ يس ــبب الص ــداع
والتقلُّــب فــي المــزاج وســرعة التوتــر .وأن مــن األفضــل
للصائـــم أن يخفِّـــف مـــن اســـتهالكه للكافييـــن قبـــل
حوالي أسبوع من شهر رمضان.
إن الن ــوم لم ــدة س ــبع إل ــى ثم ــان س ــاعات ف ــي الي ــوم
ضـــروري لصحـــة وحيويـــة الجســـم لـــدى الشـــخص
البالـــغ ،وقـــد يتغيـــر البرنامـــج اليومـــي للصائـــم فـــي
شــهر رمضــان ،لكــن يجــب الحصــول علــى قســط وافــر
من النوم للمحافظة على نمط حياة صحية.

ستة أسئلة شائعة في رمضان
• أشعر بالدوار والتعب بعد الظهر فماذا أفعل؟
صـــح الصائـــم فـــي شـــهر رمضـــان بشـــرب كميـــة
يُنْ َ
أكبـــر مـــن المـــاء فـــي فتـــرة الســـحور ،وهـــي توافـــق
الســـاعة التـــي تســـبق طلـــوع الفجـــر ،وأن يبقـــى فـــي
أماكـــن مكيفـــة وأن يتنـــاول كميـــة أكبـــر مـــن األمـــاح
المعدنية.
• أعاني من الصداع أثناء الصوم ،فماذا أفعل؟
إن أه ــم س ــبب للص ــداع أثن ــاء الصي ــام ه ــو تخفي ــف

الكميـــة المتناولـــة مـــن الكافييـــن أو التوقـــف عـــن
التدخيــن علــى األرجــح ،ومــن الممكــن أن يكــون بســبب
صـــح الصائـــم بالتخفيـــف مـــن
قلـــة النـــوم .لـــذا يُنْ َ
اســـتهالك الكافييـــن والتدخيـــن ،والنـــوم فتـــرة كافيـــة
تتراوح بين سبع إلى ثمان ساعات على األقل.
• أعان ــي م ــن عس ــر الهض ــم والغ ــازات بع ــد اإلفط ــار،
فماذا أفعل؟
ص ــح الصائ ــم بش ــرب الكثي ــر م ــن الم ــاء وتجن ــب
يُنْ َ
المأكوالت المقلية وعدم اإلسراف في األكل.
• أعان ــي م ــن الحرق ــة ف ــي ف ــم المع ــدة بع ــد اإلفط ــار،
فماذا أفعل؟
صـــح الصائـــم فـــي شـــهر رمضـــان ّ
بـــأل يســـرف
يُنْ َ
بتنــاول كميــات كبيــرة مــن الطعــام ،وتجنــب المأكــوالت
المقلي ــة ،واألطعم ــة األخ ــرى الت ــي تس ــبب الحرق ــة ف ــي
فـــم المعـــدة ،ومنهـــا المأكـــوالت الحـــارة والقهـــوة
وصلصة الطماطم .كما يوجد أدوية لعالج الحرقة.
• أعان ــي م ــن اإلمس ــاك خ ــال ش ــهر رمض ــان ،فم ــاذا
أفعل؟
صـــح الصائـــم فـــي شـــهر رمضـــان باإلكثـــار مـــن
يُنْ َ
ش ــرب الم ــاء وتن ــاول النخال ــة والقم ــح األس ــمر ،ومزي ــد
من الخضار ،والفاكهة.
• أعاني من تقلصات عضلية مفاجئة ،فماذا أفعل؟
ق ــد تك ــون تعان ــي م ــن فق ــدان المع ــادن ،ل ــذا تن ــاول
المأكـــوالت الغنيـــة بالمعـــادن كالخضـــار والفاكهـــة
ومشـــتقات الحليـــب واللحـــوم ،وتنـــاول فيتامينـــات
متعددة إن أمكن.
ّ
فـــي شـــهر رمضـــان ،ينبغـــي ّ
أل يختلـــف النظـــام
الغذائ ــي للصائ ــم اختال ًف ــا كثي ـ ًرا ع ــن النظ ــام الغذائ ــي
الصح ــي المعت ــاد ،إذ ينبغ ــي أن يك ــون الطع ــام متواز ًن ــا
وغن ًيـــا بالخضـــار والفاكهـــة والكربوهيـــدرات بطيئـــة
الهضــم .كمــا ينبغــي أن يحتــوي علــى كميــة قليلــة ج ـ ًدا
من األطعمة المقلية والدهون والحلويات.
قــد يســرف بعــض الصائميــن فــي األكل عنــد تنــاول
طع ــام اإلفط ــار ف ــي رمض ــان ،مم ــا ي ــؤدي إل ــى زي ــادة
الــوزن خــال الشــهر .وقــد يتبعــون نظا ًمــا غذائ ًيــا غيــر
مت ــوازن ،وق ــد يش ــتكي بعضه ــم م ــن اإلمس ــاك وعس ــر
الهضـــم والحرقـــة فـــي فـــم المعـــدة .إال أن مراعـــاة
الصائمي ــن لع ــادات الطع ــام الصحي ــة البس ــيطة تأخ ــذ
بأيديه ــم إل ــى اس ــتكمال صومه ــم براح ــة واالس ــتمتاع
بمنافع شهر رمضان الروحية.

أهم النصائح للصائمين في شهر رمضان
• تنــاول األطعمــة البطيئــة الهضــم ،خاصــة فــي فتــرة الســحور ،مثــل الحبــوب والبــذور كالشــعير ،والقمــح،
والدخَ ن ،والسميد ،والبقول ،والعدس ،واألرز غير المقشور.
والشوفانَّ ،
• تنــاول الكثيــر مــن األليــاف كالنخالــة ،والقمــح الكامــل غيــر المقشــور ،والحبــوب والبــذور .كمــا يُع ـ ُّد معظــم
الخضــار مصــد ًرا جي ـ ًدا لألليــاف مثــل الفاصوليــا الخضــراء ،والبــازالء ،والملفــوف ،والكوســا ،والســبانخ.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يُع ـ ُّد معظــم أنــواع الفاكهــة مصــد ًرا ممتــازًا لألليــاف ،ومنهــا الفاكهــة المجففــة غيــر
المحالة.
• تجنــب األطعمــة المقليــة والمليئــة بالدهــون التــي تســبب عســر الهضــم والحرقــة فــي فــم المعــدة ،ألنهــا
تحتوي على كمية سعرات حرارية كبيرة ،وتسبب زيادة الوزن.
• شرب كمية كبيرة من الماء في فترة السحور.
• تجنــب تنــاول الكافييــن فــي فتــرة الســحور ،فالقهــوة مــدرة للبــول ممــا يســبب فقــدان الجســم للمــاء واألمــاح
المعدنية الضرورية أثناء الصوم نها ًرا.

ﺳﺠﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
ّ
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ أراﻣﻜﻮ اﻟﻄﺒﻲ

ً
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ أراﻣﻜﻮ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ
اﻟﻈﻬﺮان .ﻣﻮﻇﻔﻮ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻠﻌﻼج ﻣﺪﻋﻮون ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻈﻬﺮان
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ أراﻣﻜﻮ اﻟﻄﺒﻲ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺴﺠﻴﻠﻚ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ  HR Onlineأو ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻤﺴﺢ اﻟﻜﻮد
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

د .حسن النحوي

استشاري طب أسنان األطفال في مركز
األحساء الصحي

تاريخ العمل

2016م  -الوقت الحالي :طبيب أسنان األطفال،
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
2016 - 2015م :طبيب أسنان األطفال ،مستشفى
الدكتور سليمان الحبيب ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية.
2015 - 2014م :طبيب أسنان األطفال ،مركز توث
ترانزيشنز لطب أسنان األطــفــال ،ســان أنطونيو،
تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية.
2015 - 2014م :طبيب أسنان األطفال ،مركز راوت
 32لطب أسنان األطفال وتقويم األسنان ،ويكو،
تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية.
2010 - 2009م :مركز الخدمات الصحية بالحرس
الوطني ،مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض،
المملكة العربية السعودية.

التعليم

2015م :الــبــورد األمريكي لطب أسنان األطفال،
الواليات المتحدة األمريكية.
2014-2012م :طب أسنان األطفال ،مركز العلوم
الصحية بجامعة تكساس ،سان أنطونيو ،تكساس،
الواليات المتحدة األمريكية.
2012-2011م :التعليم المتقدم في طب األسنان
العام ،مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس ،سان
أنطونيو ،تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية.
2011-2010م :تدريب في تقويم األســنــان ،مركز
العلوم الصحية بجامعة تكساس ،ســان أنطونيو،
تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية.
2009-2008م :متدرب في طب األسنان العام،
جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
2008-2002م :بكالوريوس طب وجراحة األسنان،
جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.

اقتباس

«في قسم طب أسنان األطفال ،يسعدنا أن نكون
جز ًءا من التحول في مركز جونز هوبكنز أرامكو
الطبي وكذلك في بلدنا .نحن نسعى جاهدين
لثقيف مرضانا ومق ّدمي الرعاية بأهمية صحة
الفم ،وتزويدهم برعاية األسنان عالية الجودة،
وإقامة عالقة ممتازة مدى الحياة معهم من أجل
تحسين نوعية حياتهم».

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

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

لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت الطبية مع طبيبهم الخاص.
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سوق شعبي يلبي احتياجات سكان األحساء بلمسة تراثية

القيصرية ...رمضان بطعم
التاريخ واألصالة
عوض الفياض

األحســاء  -تــراثٌ خالــ ٌد فــي األحســاء يطــل بــكل
عنفــوان مــع إطاللــة شــهر رمضــان كل عــام ،فــي وســط
األحســاء التاريخــي وفــي ســوق القيصريــة تحديـ ًدا ،تبرز
صبغــة ومالمــح خاصــة لهــذا الشــهر الكريــم ،الــذي
يســبغ كرمــه علــى هــذه الســوق ورواده ومتاجــره التــي
يتجــاوز عددهــا  422متجــ ًرا ،رائحــة البهــارات والــرز
الحســاوي وعصيــر الليمــون الحســاوي الشــهير،
وأصنــاف مختلفــة ممــا تجــود بــه أرض األحســاء
ومزارعهــا ،تنبعــث مــن فوهــات الدكاكيــن كإعــان عابــر
للنسمات.
رمضــان فــي األحســاء ممــزوج بتــراث األرض ومــا
تنتــج مــن طعــام وتــراث وفلكلــور ،يوســف القطــان ،وهــو
صاحــب أبــرز المتاجــر فــي القيصريــة ،ويعمــل فــي
الســوق ألكثــر مــن  50عا ًمــا ،يؤكــد أن لشــهر رمضــان
ً
قائــا« :ينتظــر
المبــارك فــي األحســاء طع ًمــا مختلفًــا،
أصحــاب المتاجــر فــي القيصريــة الشــهر الكريــم بشــغف
كبيــر ،ولــذا فــإن تأثيــر قــد ومــه يكــون مبك ـ ًرا وأحيا ًنــا
مبك ـ ًرا ج ـ ًدا ،خاصــة عند ًمــا يتعلــق الموضــوع باإلقبــال
علــى تمويــن المنــازل بالشــراء مــن ســوق القيصريــة
ومتاجرهــا ببعــض األطعمــة كالدبــس والتمــر والبوبــر
والرز الحساوي والليمون وغيره».
القطــان يقــول إن القيصريــة تشــهد فــي رمضــان
أجــواء مــن اللحمــة االجتماعيــة ،حيــث تتحــول أزقتهــا
والمقاهــي المحيطــة بهــا إلــى منتديــات لكبــار الســن
ـي التاريخــي المحيــط بالقيصريــة ،ويضيــف
وأبنــاء الحـ ّ
القطــان« :يســتعيد كبــار الســن بعــض ذكرياتهــم هنــا
وذكريات رمضان قبل نصف قرن».

وقبيــل منتصــف شــهر رمضــان ،تضــج ســوق
«القيصريــة» التراثيــة الشــعبية بالــزوار ،اســتعدا ًد ا
لالحتفــال بمــا يعــرف بيــوم «القرقيعــان» ،حيــث يســتعد
أهــل األحســاء لهــذا اليــوم التراثــي قبــل موعــده بأســبوع
أو خمســة أيــام ،كمــا ينشــط فيها ســوق رديــف للقيصرية
كان يمتــد علــى طــول القيصريــة ،ثــم انتقــل فــي
الســتينيات مــن القــرن الماضــي إلــى الوطــأة ثــم إلــى
الخبــاز» شــرقي الهفــوف ،ويرتــاد األهالــي هــذه
«دروازة
ّ
للتبضــع مــن المكســرات والحلويــات ،كمــا ينشــط
الســوق
ّ
فــي ذلــك الموســم بيــع األقمشــة ،ألن الســيدات يحرصن
على التجهيز للقرقيعان كما تجهزن للعيد.
يقــول منــذر الحــواج ،وهــو صاحــب أحــد المتاجــر ،أن
الســوق يشــهد ثــاث مراحــل فــي رمضــان مــن كثافــة
المبيعــات ،أبرزهــا تكــون فــي منتصــف الشــهر ،حيــث
يســتعد ســكان األحســاء لمناســبة القرقيعــان .ويضيــف
الحــواج بــأن اســتعادة القيصريــة لوهجهــا االقتصــادي،
يُد ّلــل علــى أن القيصريــة حافظــت علــى ذاكــرة محبيهــا
مــن األحســاء ومنطقــة الخليــج بأهميتهــا االقتصاديــة
والســياحية ،كمــا اعتبــر الحــواج أن القيصريــة تنافــس
خصوصــا مــع انخفــاض
بشــدة باقــي أســواق المدينــة
ّ
ً
أســعار المنتجــات الخاصــة بمــواد العطــارة والبخــور
والمأكــوالت الشــعبية ،ووصــف الحــواج القيصريــة أنهــا
تلبــي احتياجــات شــرائح واســعة مــن مجتمــع األحســاء
وبعــض الســياح القادميــن مــن خــارج المنطقــة ،حيــث
تتوســط القيصريــة الســوق العــام فــي وســط مدينــة
الخبــاز (المديــر) مــن
الهفــوف ويحيــط بهــا شــارع
ّ
الشــمال ،وشــارع الحداديــن مــن الجنــوب وســوق بيــع
األوانــي مــن الغــرب مــن جهــة ســور الكــوت ،وهــو األمــر
الذي أكسبها بع ًدا تراث ًيا واقتصاد ًيا غير مسبوقين.

عاما في سوق القيصرية وشهد تغيرات هائلة لشهر رمضان في األحساء.
يوسف القطان أمضى خمسين ً

نريد رمضان آمنًا وخال ًيا من الحوادث
هناك عالقة وثيقة بين السالمة المرورية وسلوك السائقين خالل
شـهر رمضـان الفضيـل ،حيـث يصبـح السـهر ظاهـرة فور دخول شـهر
الصيـام ،إذ يتحـول الليـل إلـى نهـار والنهـار إلـى ليـل ،ونتيجـة لهـذا
السـلوك تـزداد نسـبة وقـوع الحـوادث المروريـة فـي شـهر رمضـان،
بسـبب قلة النوم واإلجهاد وكثرة السـهر ،وتغيير الروتين اليومي لكثير
أيضـا لوقـوع الحوادث
مـن السـائقين والسـائقات .وهنـاك سـبب آخـر ً
وهـو اإلربـاك الذي يحـدث على الطرقات وخاصة قبـل وقت اإلفطار،
حيـث نلحـظ مـدى اسـتعجال عديـد من الموظفيـن للخروج مـن العمل
والنوبـات العصبية التي يُصابون بها قبل اإلفطـار .كما أن عد ًدا كبي ًرا
مـن سـكان المنطقـة الشـرقية يتنقلـون بشـكل أسـبوعي وروتينـي ،إمـا
بسـبب العمـل كموظفـي الجبيـل وبقيـق وغيرها مـن المناطـق البعيدة،
ناهيـك عـن تنقل األسـر خالل عطلـة نهاية األسـبوع لزيـارة ذويهم في
مختلـف مـدن الشـرقية ،لـذا ،البـد من توخـي الحـذر أثناء القيـادة في
شـهر رمضان ويجب أن نكون أكثر وع ًيا وإدرا ًكا ،نتيجة لتغير العادات
والسـلوكيات ،حيـث يتوجـه عديـد مـن الموظفيـن والموظفـات إلـى
أعمالهم من دون أن يأخذوا القسـط الكافي من النوم بسـبب السـهر،
ممـا يجعلهـم مجهدين وفاقـدي التركيـز أثناء القيـادة ،وهذا مـا أثبتته
التحقيقـات حـول سـبب ارتفـاع نسـبة الحـوادث المروريـة فـي شـهر
رمضـان خلال السـنوات الماضيـة ،فكانـت اإلجابـة هـي بسـبب قلـة
النوم واإلجهاد وعدم القدرة على التركيز.
وكلمـا كان قائـد المركبـة مجهـ ًدا ،تكـون ردة فعلـه واسـتجابته لمـا
يحـدث حولـه بطيئـة ،والتركيـز ضعيفًـا ،ولـذا ،حينما يكون هنـاك أمر
طارئ يتطلب من السـائق الوقوف ،لن نجد سـرعة االسـتجابة نفسـها
التي يتمتع بها السائق الوقائي الذي يتمتع بصحه جيدة وتركيز ٍ
عال،
وعليـه تكـون المسـافة المطلوبـة للوقـوف التـام أطـول مـن المعـدل
الطبيعـي ،أضـف إلـى ذلـك أنـه كلمـا زادت السـرعة زادت المسـافة
المطلوبة للوقوف.
والسـؤال ،كـم يجـب أن تكـون المسـافة المطلوبـة لسـائق مجهـد

وفاقد التركيز؟
فـي دراسـة أعدتهـا مؤسسـة الرابطـة األمريكيـة للسـيارات ،مـن
خلال التحقيـق فـي  4571حاد ًثـا تم تصنيفهـا بالخطـرة ،توصلت هذه
الدراسـة إلـى أن واحـ ًدا مـن كل ثالثـة سـائقين ،كان معـدل نومهم أقل
مـن  7سـاعات ،أي أن أكثـر مـن  %35مـن تلـك الحـوادث كان السـبب
األسـاس وراءهـا اإلرهـاق وقلـة النـوم ،ومن أبـرز األعـراض التي يعاني
منهـا السـائق المرهـق ،النعـاس أثنـاء القيـادة وعـدم القـدرة علـى فتـح
عينيـه باسـتمرار ،والفشـل فـي المحافظـة علـى تـوازن السـيارة،
واالنجـراف إلـى المسـارات المروريـة المجـاورة دون وعـي ،ممـا قـد
يسبب كارثة له ولمن حوله من السائقين األبرياء.
ومـع اقتـراب وقـت اإلفطـار علينـا أن نـدرك أن هنـاك مخاطـر من
نـوع آخـر ،حيث إن معظـم الصائمين والصائمات يكونـوا في حالة من
االسـتعجال مـن أجـل قضـاء أعمالهـم ،فاقديـن ألعصابهـم ومتسـببين
فـي حـوادث ومشـاجرات مـا قبـل اإلفطار ،ومع األسـف الشـديد تكون
األسباب تافهة وغير مقنعة لكي تصنع ج ًوا من التوتر والعصبية.
ومن يتأمل الصفات الروحانية التي تقترن بشهر رمضان ،كالرحمة
والتسـامح والعفـو وغيرهـا ...يتسـاءل المـرء أيـن نحـن مـن أسـس
التعامـل مـع اآلخريـن من خالل تطبيق مثـل هذه الصفـات؟ فهل فكر
كل سـائق اعتـاد أن يتجـاوز السـرعة المحـددة ،غيـر متقيـد بالنظـام،
يعـرض
متجـاوزًا الطريـق مـن الكتـف ،أنـه بسـلوكه السـيء هـذا فإنـه ّ
نفسـه ومـن معـه فـي المركبـة نفسـها للخطـر ،وقـد يمتـد أثـر الحادث
المروري إن وقع -ال سمح اهلل -لمن يشاركه الطريق.
كـم أتمنـى أن نجعـل من شـهر رمضـان بمثابـة برنامج مكثـف يطبق
مـن خاللـه التسـامح والعفـو ممتثـل بحديـث الرسـول ،صـل اهلل عليـه
وسلم« ،أعط الطريق حقه».
عبد اهلل سعد الراجحي
أمين عام لجنة السالمة المرورية

تطبيقات

تطبيقات لهاتفك الذكي يف رمضان
بالتأكيـد لـن يكـون تعاملنـا مع اإلنترنت وتطبيقـات الهواتف الذكيـة في رمضان
كمـا هـو الحـال فـي األيـام العاديـة ،حيـث إن شـهر رمضـان شـهر التغييـر فـي
العـادات اليوميـة ،ومـا نقـوم بـه يختلف بشـكل كبيـر عما كنّا نقـوم به خلال أيامنا
الماضيـة ،حيـث إن العبـادات تأخـذ حيـزًا أكبـر وأوسـع ،إلـى جانـب التقـارب
األسري وزيارة األقارب تكون أكثر من أي وقت مضى.
واليـوم نسـتعرض لكـم مجموعـة مـن التطبيقـات الرمضانيـة اإلسلامية ،والتـي
معهـا سـتقضي أيامـك بنفحـات دينيـة تسـاعدك علـى االسـتفادة مـن أيامـك أثنـاء
صيامك ،والتطبيقات التي نرشحها لك هي:

آية

هـو أحـد أهـم وأفضـل
التطبيقـات اإلسلامية التـي
نا لـت إ عجـا ب عد يـد مـن
مسـتخدمي الهواتـف الذكيـة،
هو تطبيق تستطيع استخدامه
فـي أي مـكان لقـراءة آيـات
الذكـر الحكيـم بسـهولة تامـة،
ومشـاهدة التجويـد الخـاص
باآليـات حتـى تتفـادى األخطاء
ا للغو يـة عنـد ا لقـر ا ء ة ،
باإلضافـة إلـى إمكانيـة البحث
عـن السـور للوصـول إليهـا
بسـهولة وبشـكل سـريع ،كمـا أنـه يجمـع بيـن جمـال التصميـم وسـهولة التصفّـح،
القـراء المميزيـن مع دعـم كامل للتحكـم بالتلاوة من قفل
ويشـمل صـوت عـدد مـن
ّ
الشاشـة ،وهنـاك محـرك البحـث الـذي يجمـع بيـن البحـث فـي اآليـات وأسـماء
الصـور ،وحتـى االنتقال السـريع بأرقـام الصفحات أو األجزاء ،وليس هذا فحسـب
بـل هنـاك خاصية تدوين المالحظـات وتبويب المفضلة والثيم الليلـي أثناء القراءة
في الليل وعديد من المزايا األخرى.

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت
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وحيد الغامدي *
إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

دﻋﻮة ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرج ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ وﺧﺮﯾﺠﺎت
اﻟﮑﻠﯿﺎت اﳌﻬﻨﯿﺔ  2019م

ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ
ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  7رﻣﻀﺎن 1440ﻫـ
اﳌﻮاﻓﻖ  12ﻣﺎﻳﻮ  2019م.
ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  14رﻣﻀﺎن 1440ﻫـ
اﳌﻮاﻓﻖ  19ﻣﺎﻳﻮ  2019م.

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﺮوط اﻟﺘﻘﺪﱘ ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
http://www.saudiaramco.com/VCGNE-Arabic

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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* حل العدد الماضي

مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض
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.

4
1
8
5
6
2
9
7
3

9
8
4
1
7
3
5
6
2

5
3
1
6
2
8
4
9
7

7
2
6
9
5
4
8
3
1

8
9
3
2
1
6
7
5
4

6
5
2
7
4
9
3
1
8

1
4
7
8
3
5
6
2
9

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،هنوف يوسف السليم ،ميثم
ضياء الموسوي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

إىل جيل جديد
من السعوديات

قبــل عقــود طويلــة ،لــم يكــن مــن المتــاح الحديــث عــن
تعليــم المــرأة ،فضـ ًـا عــن قيادتهــا للســيارة أو شــراكتها
فــي الشــأن العــام  .ولكــن وفــق ُســنّة التطــور الطبيعيــة
للمجتمعــات واألفــكار والوعــي الجمعــي يمكــن أن نلمــس
ذلــك التغييــر الحــاد فــي مفاصــل المجتمــع ،بــل ونؤســس
عليــه رؤيــة استشــرافية للمســتقبل وكيــف يمكــن أن تســير
عليــه التحــوالت الثقافيــة واالجتماعيــة فــي المجتمــع
السعودي.
فــي رحلتهــا بيــن زمنيــن ،اســتطاعت المــرأة الســعودية
اقتحــام الكثيــر ممــا كان محظــو ًرا عليهــا فــي الســابق،
فقه ًيــا كان أم اجتماع ًيــا ،وبالتالــي فيمكــن أن نقــول إنهــا
بمــا قامــت بــه قــد أســهمت فعل ًيــا فــي تغييــر أو تطويــر
تلــك المعاييــر االجتماعيــة أو الدينيــة التــي بواســطتها
ترســم الحــدود الحقوقيــة واإلنســانية فــي خارطــة الوعــي
االجتماعــي .فــي الحقيقــة ليــس الزمــن وحــده فقــط ،وال
أيضــا هــو الالعــب الوحيــد ،فهنــاك
القــرار السياســي ً
جملــة عوامــل ،لكنهــا جميعهــا اتــكأت علــى حــراك
حقيقــي وملمــوس للمــرأة الســعودية عبــر عقــود مــن
الزمــن حتــى أصبحــت هــي بذاتهــا واق ًعــا ماثـ ًـا ،بعــد أن
كانــت هنــاك محــاوالت لوأدهــا وتعطيــل دورهــا الوظيفــي
في الحياة .
لهــذا ،فإننــي ســأخصص رســالتي فــي هــذه الزاويــة
لجيــل جديــد مــن الشــابات الالتــي يُصبــن عــاد ًة ببعــض
جــراء الفجــوة الزمنيــة بيــن الواقــع الحقوقــي
اإلحبــاط ّ
واإلنســاني حــول العالــم وبيــن مصفوفــة مبــادئ تربويــة
وفقهيــة ووعظيــة نشــأت عليهــا األجيــال فــي المجتمــع
الســعودي ،ثــم بــدأت تقــارِ ن وتتســاءل وتطــرح تطلعاتهــا
بكل وضوح .
إن مــن ينظــر فــي النقطــة التــي كنّــا فيهــا ،ثــم التــي
أصبحنــا عليهــا ،ســيصاب تلقائ ًيــا بالتفــاؤل وإدراك
حقيقــة التطــور والتقــدم فــي الوعــي الحقوقي واإلنســاني
والنظــرة تجــاه المــرأة ،والمعاييــر التــي تص ّنــف وضعهــا
داخل النسق الثقافي واالجتماعي.
فعل ًيــا ،التقــدم ملحــوظ ،وعلــى الجيــل الجديــد مــن
الشــابات أن يتفاءلــن ً
أول ثــم يصبــرن ويقتفيــن أثــر مــن
ســبقهن  ،ففــي كل المجتمعــات العربيــة لــم تحصــل
ّ
المــرأة علــى وضعهــا الطبيعــي دفعــة واحــدة ،بــل كانــت
العمليــة تتــم وفــق اآلليــة الطبيعيــة للتحــوالت الثقافيــة
واالجتماعيــة التراكميــة التــي تصنــع الحقًــا التغييــر
الناضج الذي يمكنه الثبات والبقاء.
نعــم هنــاك الكثيــر ممــا تطالبــن بــه ،وهنــاك كثيــر مــن
الملفــات العالقــة التــي هــي بحاجــة للحســم ،ولكــن فــي
مثــل هــذه التعقيــدات االجتماعيــة البالغــة ،أتصــور أن أي
مدروســا مــن كافــة النواحــي،
تقــ ّد م يجــب أن يكــون
ً
فناحيــة واحــدة فقــط يتــم تجاهلهــا يمكنهــا أن تشــ ّوش
على كل ذلك التقدم.
* كاتب سعودي

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

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

