
ألـــف برميـــل فـــي اليـــوم الطاقـــة التكريرية لمصفاة شـــركة 
إس-أويـــل الكوريـــة للبتـــرول، حيـــث كانـــت عـــام ١٩٩١م ٩٠ 
ألـــف برميـــل  يومًيا فقط، وخـــال الفترة نفســـها، ارتفعت 
نموذًجـــا  إس-أويـــل  ُتعـــدُّ  ولذلـــك،  31 ضعًفـــا.  اإليـــرادات 
فـــي  وشـــراكاتهاالناجحة  الســـعودية  أرامكـــو  الســـتثمارات 
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زت أرامكـو السـعودية مكانتهـا الرائـدة  عـزَّ
تدشـينها  خـال  مـن  الجنوبيـة  كوريـا  فـي 
ت  ئيـا لكيميا ا و يـر  للتكر ضخًمـا  مجمًعـا 
فـي خطـوة  إس-أويـل،  شـركة  مـع  بالشـراكة 
وتعزيـز  الدخـل،  تنويـع مصـادر  إلـى  تهـدف 
وّقعـت  كمـا  للمملكـة.  االسـتثمارية  القـوة 

كبـرى  مـن  عـدد  مـع  اتفاقيـة   12 الشـركة 
رقعـة  لتتسـع  الجنوبيـة  الكوريـة  الشـركات 
أعمالها الدولية مع شركائها اإلستراتيجيين 
مّثـل مركـز  ذلـك  إلـى جانـب  المنطقـة.  فـي 
الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي )إثـراء( 
جهـود الشـركة فـي إظهـار الصـورة المشـرقة 

إلـى  )جسـور  معـرض  خـال  مـن  للمملكـة 
سـيؤل(، الـذي حضـر فـي العاصمـة الكوريـة 
السـعودية  الثقافـة  علـى  الضـوء  لتسـليط 
وتقديـم المواهـب الفنيـة واإلبداعيـة. وقـد 
شـّرف صاحـب السـمو الملكـي األميـر محمـد 
ولـي  آل سـعود،  بـن عبدالعزيـز  ابـن سـلمان 

وزيـر  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  نائـب  العهـد 
الدفاع حفل تدشـين مجمع التكرير الجديد 
فـي شـركة  إس-أويـل أثنـاء زيارتـه الرسـمية 

إلى كوريا الجنوبية.

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 24 شوال 1440هـ، 27 يونيو 201٩م
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ز إستراتيجية التكامل يف الشركة املشروع املشترك اجلديد يعزِّ

أرامكو السعودية و)إس-أويل( تدّشنان 
مجمًعا ضخًما للتكرير والكيميائيات

ســـيؤل، كوريـــا الجنوبيـــة - شـــّرف صاحـــب الســـمو 
ـــز آل  ـــن عبدالعزي ـــن ســـلمان ب ـــر محمـــد ب الملكـــي األمي
ســـعود، ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر 
مخلفـــات  تطويـــر  مجمـــع  تدشـــين  حفـــل  الدفـــاع 
التكريـــر، ومجمـــع إنتـــاج مشـــتقات األوليفينـــات الـــذي 
أقيـــم يـــوم األربعـــاء 23 شـــوال 1440هــــ )26 يونيـــو 
2019م(. وتتضّمـــن المرافـــق الجديـــدة أحـــدث التقنيـــات 
المســـتخدمة فـــي أعمـــال التكريـــر، والتـــي زادت حصـــة 
إس-أويـــل مـــن 8 إلـــى 13% مـــن تصنيـــع المنتجـــات 
الكيميائيـــة عاليـــة القيمـــة مثـــل البروبيليـــن والبنزيـــن. 
كوريـــا  رئيـــس  فخامـــة  التدشـــين،  حفـــل  وحضـــر 
الجنوبيـــة مـــون جـــاي-إن، ومعالـــي وزيـــر الطاقـــة 
والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة، المهنـــدس خالـــد بـــن 
ـــر التجـــارة والصناعـــة  ـــي وزي ـــح، ومعال ـــز الفال عبدالعزي
والطاقـــة فـــي جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة، ســـونج 

يونمو.
ــعودية،  ــو السـ ــس أرامكـ ـــال رئيـ ـــذه المناســـبة، ق وبه
كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن 
ــر: »تشـــرفنا بحضـــور صاحـــب الســـمو الملكـــي  الناصـ
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، 
حفظـــه اهلل، وفخامـــة رئيـــس جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة، 
المجمـــع  مشـــروع  تدشـــين  جـــاي-إن، حفـــل  مـــون 

القافلة األسبوعية

الجديـــد للتكريـــر والكيميائيـــات فـــي شـــركة إس أويـــل، 
التـــي تُعـــد مـــن أنجـــح الشـــركات فـــي كوريـــا الجنوبيـــة. 

فهـــذا الحـــدث يشـــّكل لحظـــة تاريخيـــة لشـــركة إس 
أويـــل، كمـــا أنـــه عالمـــة فارقـــة بالنســـبة لمشـــاريع 

ـــّد شـــركة أرامكـــو آســـيا المظلـــة الكبـــرى ألعمـــال أرامكـــو الســـعودية فـــي  تُع
شـــرق آســـيا، وتنـــدرج تحتهـــا شـــركات متعـــّددة تمّثـــل مصالـــح الشـــركة فـــي كّل 
مـــن الصيـــن واليابـــان وكوريـــا وســـنغافورة، حيـــث تســـعى مـــن خـــالل تواجدهـــا 
إلـــى االســـتفادة مـــن المكانـــة الرائـــدة ألرامكـــو الســـعودية فـــي تأميـــن مســـتقبل 
ـــدة لألعمـــال للمملكـــة فـــي آســـيا.  الطاقـــة فـــي المنطقـــة وصناعـــة فـــرص رائ
ومـــن خـــالل مكاتبهـــا فـــي العواصـــم اآلســـيوية، تســـعى شـــركة أرامكـــو آســـيا 
إلـــى إيجـــاد شـــراكات إســـتراتيجية ألرامكـــو الســـعودية فـــي مجـــال الطاقـــة 
والكيميائيـــات، كمـــا تُعـــّد منصـــة تواصـــل فاعلـــة تُســـهم فـــي تأميـــن المشـــتريات 
والخدمـــات الالزمـــة ألعمـــال الشـــركة، وتعـــّزز مـــن التقـــّدم التقنـــي مـــن خـــالل 

االتصال بكبرى شركات التقنية ومراكز البحوث والتطوير.

أرامكو آسيا-كوريا
أُنشـــئت شـــركة أرامكـــو آســـيا-كوريا عـــام 2012م فـــي العاصمـــة الكوريـــة 
ســـيؤل، لتكـــون العًبـــا رئيًســـا فـــي ســـوق خدمـــات الطاقـــة الكـــوري يمّثـــل 
مصالـــح أرامكـــو الســـعودية، التـــي تُعـــّد أهـــم مـــوّرد للطاقـــة فـــي العالـــم واألكبـــر 

من حيث احتياطيات النفط المؤّكدة. 

ـــا مـــن مســـؤوليتها  ـــي انطالًق ـــى مســـاندة المجتمـــع المحل ـــة إل األعمـــال الكوري
االجتماعية.

مستقبل زاهر وشراكات وثيقة
ــالة شـــركة أرامكـــو آســـيا-كوريا فـــي إبـــراز المكانـــة الرائـــدة  وتتمّثـــل رسـ
والثقـــل العالمـــي ألرامكـــو الســـعودية فـــي قلـــب إحـــدى أســـرع األســـواق 
العالميـــة نمـــًوا وأكثرهـــا تطـــّوًرا، مـــن خـــالل جهودهـــا فـــي توثيـــق التـــزام 
ــوم  ــود، تقـ ــذه الجهـ ــن بيـــن هـ ــد. مـ ــوق علـــى المـــدى البعيـ حقيقـــي فـــي السـ
الشـــركة بالتواصـــل مـــع جميـــع أصحـــاب المصالـــح فـــي كوريـــا الجنوبيـــة، 
ـــى  ـــم الخدمـــات ألرامكـــو الســـعودية وعمالئهـــا وشـــركائها، باإلضافـــة إل وتقدي
ــق  ــز وتوثيـ ــى تعزيـ ــة إلـ ــي، هادفـ ــاع الصناعـ ــي القطـ ــن فـ ــن والموّرديـ العامليـ
العالقـــات مـــع جميـــع هـــذه األطـــراف. إلـــى جانـــب ذلـــك، تبحـــث الشـــركة عـــن 
فـــرص واعـــدة لمشـــاريع اســـتثمارية، وشـــراكات فاعلـــة فـــي مجـــال التقنيـــة 
والطاقـــة المتجـــّددة. وقـــد أســـفرت جهـــود الشـــركة عـــن توثيـــق وتعزيـــز 
الروابـــط التجاريـــة والصناعيـــة طويلـــة األمـــد التـــي تحظـــى بهـــا الشـــركات 

الكورية في المملكة.

أرامكو آسيا .. شراكات إستراتيجية ألرامكو السعودية 

ـــي  ـــات المســـاندة الت ـــن الخدم ـــو آســـيا-كوريا عـــدًدا م ـــّدم شـــركة أرامك وتق
تعـــود بالنفـــع المشـــترك علـــى أرامكـــو الســـعودية وعمالئهـــا فـــي كوريـــا 
ـــا استكتشـــاف الفـــرص  ـــاة تواصـــل يمكـــن مـــن خالله ـــل قن ـــا تمّث ـــة، كم الجنوبي
الواعـــدة لألعمـــال بيـــن الشـــركات المحليـــة فـــي كوريـــا الجنوبيـــة والشـــركة 
األم. إلـــى جانـــب ذلـــك، تســـعى الشـــركة بوصفهـــا عضـــًوا فاعـــاًل فـــي ســـوق 

ــي  ــن فـ ــل. ونحـ ــال التكامـ ــي مجـ ــعودية فـ ــو السـ أرامكـ
تشـــهده  الـــذي  بالتطـــور  نعتـــز  الســـعودية  أرامكـــو 
ــتثماراتنا  ــا اسـ ــا بدأنـ ــل، فعندمـ ــع إس-أويـ ــا مـ عالقتنـ
1991م، كانـــت الطاقـــة التكريريـــة  فيهـــا فـــي عـــام 
لمصفاتهـــا تبلـــغ 90 ألـــف برميـــل فـــي اليـــوم فقـــط 
آنـــذاك، واليـــوم تبلـــغ هـــذه الطاقـــة 6٧٠ ألـــف برميـــل 
فـــي اليـــوم. وخـــالل الفتـــرة نفســـها، ارتفعـــت اإليـــرادات 
31 ضعًفـــا. ولذلـــك، فإننـــا نَعـــدُّ إس-أويـــل نموذًجـــا 
قطـــاع  فـــي  وشـــراكاتنا  الناجحـــة  الســـتثماراتنا 

التكرير«.

أعظم النجاحات في المستقبل
وأضـــاف الناصـــر: »أن كاًل مـــن أرامكـــو الســـعودية 
ًفا وواقًعـــا مزدهـــًرا،  وإس-أويـــل تملـــكان تاريًخـــا مشـــرِّ
ــتتحقق  ــم النجاحـــات سـ ــل إلـــى أن أعظـ ــير الدالئـ وتشـ
بعـــون اهلل فـــي المســـتقبل، بمـــا فـــي ذلـــك مشـــروع 
ـــذي  ـــات وال ـــى كيميائي ـــل النفـــط الخـــام مباشـــرة إل تحوي
يتوافـــق مـــع الهـــدف المنشـــود نحـــو تنويـــع مصـــادر 
ـــم  ـــد ت ـــة. وق ـــوة االســـتثمارية للمملك ـــز الق الدخـــل وتعزي
التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة بشـــأنه بتشـــريف صاحـــب الســـمو 
ـــة  ـــن ســـلمان، وبحضـــور فخام ـــد ب ـــر محم ـــي األمي الملك

الرئيس، مون جاي-إن«.
ـــن  ـــرة تفاهـــم بي ـــع مذك ـــل التدشـــين توقي ـــن حف وتضّم
أرامكـــو الســـعودية وشـــركة إس-أويـــل للتعـــاون فـــي 
تأســـيس مشـــروع وحـــدة التكســـير بالبخـــار وإنتـــاج 
مشـــتقات األوليفينـــات بقيمـــة تبلـــغ 6 مليـــارات دوالر 
بحلـــول عـــام 2024م. وســـتُنتج وحـــدة التكســـير بالبخـــار 
الجديـــدة والعالميـــة المســـتوى اإليثيليـــن ومنتجـــات 
ـــا ومخلفـــات  ـــة أســـاس أخـــرى مشـــتقة مـــن النفت كيميائي

الغازات في أعمال المصفاة.
وتدعـــم االتفاقيـــة خطـــة أرامكـــو الســـعودية لتوســـيع 
مجـــاالت أعمالهـــا عالمًيـــا خـــالل العقـــد القـــادم. كمـــا 
تشـــمل االتفاقيـــة تطبيـــق تقنيـــة أرامكـــو الســـعودية 
الخاصـــة بالتحويـــل الحـــراري للنفـــط الخـــام إلـــى 
كيميائيـــات، وهـــو األمـــر الـــذي ســـيُحول تركيـــز شـــركة 
إس-أويـــل مـــن النفـــط إلـــى الكيميائيـــات ويعـــزز مكانتهـــا 

في سوق الطاقة في المستقبل.
وتمتلـــك شـــركة أرامكـــو فيمـــا وراء البحـــار بـــي. فـــي.، 
وهـــي شـــركة تابعـــة ألرامكـــو الســـعودية، حصـــة كبيـــرة 
ـــاة  ـــر مصف ـــث أكب ـــد ثال ـــي تُع ـــل الت ـــاة إس-أوي ـــي مصف ف
فـــي كوريـــا الجنوبيـــة، بطاقـــة تكريريـــة تُعـــد األعلـــى بيـــن 

كافة مصافي أرامكو السعودية المحلية والدولية..
أمين الناصر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة إس-أويل للتعاون في تأسيس مشروع 

وحدة التكسير بالبخار وإنتاج مشتقات األوليفينات، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الشركتين.

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، وفخامة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن 
أثناء تدشينهما مجمع تطوير مخلفات التكرير.
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بالرغم من كل النجاحات 
التي حققناها مع إس-

أويل حتى اآلن، فإن 
الدالئل تشير إلى أن 

أعظم النجاحات ستتحقق 
في المستقبل بما في 
ذلك تحويل النفط الخام 
مباشرة إلى كيميائيات



لتوسيع رقعة أعمالها الدولية وتعزيز مكانتها االقتصادية .. 

أرامكو السعودية توّقع 12 اتفاقية مع 
شركائها في كوريا الجنوبية

عــت أرامكــو الســعودية  ســيؤل، كوريــا الجنوبيــة - وقَّ
يــوم األربعــاء 23 شــوال 1440هـ )26 يونيــو 2019م( 12 
الكوريــة  الشــركات  كبــرى  مــن  عــدد  مــع  اتفاقيــة 
الجنوبيــة لتعزيــز عالقتهــا مــع كوريا الجنوبية وتوســيع 
رقعــة أعمالهــا الدوليــة والتأكيــد على التزامهــا بتأمين 

إمدادات الطاقة في آسيا.
وبهــذه المناســبة، قــال رئيــس أرامكــو الســعودية، 
كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن 
الناصــر، فــي معــرض تعليقــه علــى االتفاقيــات: »تمثــل 
كوريــا الجنوبيــة عبــر اقتصادهــا القــوي والقائــم علــى 
االبتــكار، وشــركاتها الكبــرى وســوق الطاقــة المتطــور 
فيهــا، شــريًكا اقتصادًيــا وإســتراتيجًيا مهًمــا لنجــاح 
ــط  ــا أن صــادرات النف ــو الســعودية. كم ــال أرامك أعم
ــي ازدهارهــا  ــهم ف ــا تُس ــاز المســال له الســعودي والغ

االقتصادي«.
بــإذن اهلل، مجموعــة  الناصــر: »ستســهم،  وأضــاف 
االتفاقيــات ومذكــرات التعــاون، التــي وقعناهــا فــي ســيؤل، 
بالتزامــن مــع زيــارة صاحــب الســمو الملكي األميــر محمد 
ابــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، حفظــه اهلل، فــي 
دخــول مرحلــة جديــدة مــن الشــراكة االقتصاديــة التــي 
ز إســتراتيجية أرامكــو الســعودية فــي النمــو  بدورهــا تعــزِّ
وتحقيــق مزيــد مــن التنــوُّع والتكامــل المنشــود«. وأشــار 
الناصــر إلــى أن مــن أهــم مــا يميــز هــذه االتفاقيــات أنهــا 
تتضمــن اســتثمارات مشــتركة فــي البلديــن. وتشــمل هــذه 
والكيميائيــات  كالتكريــر  االتفاقيــات مجــاالت حيويــة 
الســفن  توطيــن صناعــة  ومجــاالت  النفــط،  وتخزيــن 
والمحــركات فــي المملكــة، ومجــاالت التطويــر التقنــي فــي 
اســتخدام وســائل النقــل لطاقــة الهيدروجين المشــتقة من 
النفــط الخــام والغــاز، وتطويــر اســتخدام المــواد غيــر 
ئيــة.  لبتروكيميا ا بالصناعــات  لمرتبطــة  ا لمعدنيــة  ا

ــد القافلة األسبوعية ــة األم ــارات طويل ــر خي ــي توفي ــإذن اهلل، ف وستســهم، ب
لتســويق النفــط الخــام الســعودي وتلبيــة الطلــب المتنامــي 
ــى الطاقــة والمنتجــات الكيميائيــة فــي هــذه المنطقــة  عل

المهمة.

إستراتيجية طويلة األمد 
إســتراتيجية  مــن  جــزء  هــي  االتفاقيــات  وهــذه 
أرامكــو الســعودية طويلــة األمــد لنمــو وتنــّوع قطــاع 
مــع  وتــم توقيعهــا  التكريــر والمعالجــة والتســويق، 

الشركات والمؤسسات الكورية الجنوبية التالية:
شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

•  توقيــع اتفاقيــة بيــن كل مــن أرامكــو الســعودية، 
ــة، والشــركة  ــداي للصناعــات الثقيل وشــركة هيون
الصناعيــة  لالســتثمارات  الســعودية  العربيــة 
)دســر(. وتهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى إطــالق 
مشــروع مشــترك لتأســيس مرفق عالمــي لتصنيع 
المحــركات وخدمــات مــا بعــد البيــع المتعلقــة بهــا 
الســعودية،  أرامكــو  وســتمتلك  المملكــة.  فــي 
بموجب هذه الشــراكة، نســبة 55% من المشــروع 
ــداي  ــن ســتمتلك شــركة هيون المشــترك، فــي حي
للصناعــات الثقيلــة نســبة 30% والشــركة العربية 

السعودية لالستثمارات الصناعية )دسر( %15.
•  مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية وشــركة 
نطــاق  لتوســيع  الثقيلــة  للصناعــات  هيونــداي 
التعــاون القائــم ليشــمل بنــاء الســفن، وصناعــة 

المحركات، والتكرير، والبتروكيميائيات. 
•  اتفاقيــة بيــن أرامكــو الســعودية وشــركة هيونــداي 
للصناعــات الثقيلــة لزيــادة حصــة الملكيــة األوليــة 
لشــركة هيونــداي للصناعــات الثقيلــة فــي مجمــع 
شــركة الصناعــات البحريــة العالميــة مــن 10 إلــى 

.%20
•  مذكــرة تفاهــم بيــن شــركة هيونــداي للصناعــات 

للنقــل  الســعودية  الوطنيــة  والشــركة  الثقيلــة، 
البحــري )البحــري(، وشــركة الصناعــات البحريــة 
أرامكــو  بيــن  المشــترك  )المشــروع  العالميــة 
الســعودية وشــركة هيونــداي للصناعــات الثقيلــة، 
التعــاون  ســبل  لبحــث  والبحــري(،  والمبريــل، 
المحتملــة فــي بعــض المجــاالت مثــل بنــاء الســفن 

والنقل.
•  مذكــرة تفاهــم بيــن شــركة هيونــداي للصناعــات 
الثقيلــة وشــركة الصناعــات البحريــة العالميــة 
لبحــث جــدوى الدخــول فــي قطــاع أعمــال بنــاء 

السفن.
شركة هيونداي أويل بنك

•  اتفاقيــة توريــد النفــط الخــام العربــي مــن أرامكــو 
السعودية لشركة هيونداي أويل.

•  اتفاقيــة توريــد النفــط الخــام غيــر العربــي مــن 
أرامكــو الســعودية لشــركة هيونــداي أويــل مــن 
لمنتجــات  ا رة  لتجــا مكــو  را أ شــركة  خــالل 

البترولية.
مجموعة هيونداي موتور

ســتتيح مذكــرة التفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية 
ــن  ــاون اإلســتراتيجي بي ــور التع ــداي موت وشــركة هيون
الشــركتين لزيــادة التوســع فــي األعمــال المرتبطــة 
والكوريــة  الســعودية  األســواق  فــي  بالهيدروجيــن 
الجنوبيــة، ولبحــث آفــاق التعــاون فــي مجــال اســتخدام 
ــل  ــف القطاعــات مث ــة فــي مختل ــر المعدني المــواد غي

قطاع صناعة السيارات. 
شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن

مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية وشــركة كوريا 
ناشــونال أويــل كوربوريشــن والتــي ســتمكن أرامكــو 
الســعودية مــن بحــث الفرص الجديــدة لتخزيــن النفط 
الخــام فــي كوريــا الجنوبيــة لمســاندة أعمالهــا فــي 

التسويق واإلمداد.
مجموعة هايوسونق

الســعودية  أرامكــو  بيــن  تفاهــم  مذكــرة  ُوّقعــت 
ومجموعــة هايوســونق لتأســيس مصنــع إنتــاج أليــاف 
الكربــون فــي المملكــة. وستســهم هــذه االتفاقيــة فــي 
توفيــر منصــة للتعــاون بيــن الشــركتين فــي البحــوث 

والتطوير، واستخدام تقنية ألياف الكربون.
شركة جي إس هولدنقز

مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية و»جــي إس 
هولدنقز« إليجاد فرص استثمارية في المملكة. 

شركة دايليم إندستريال
مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية و»دايليــم 
ــة لصناعــة  إندســتريال« إلنشــاء مشــاريع بتروكيميائي

منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة في المملكة.

أرامكو آسيا .. شراكات إستراتيجية ألرامكو السعودية 

أمين الناصر وعدد من مسؤولي أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة بعد توقيع مذكرات التفاهم المشتركة بين الشركتين على هامش زيارة سمو ولي العهد لكوريا الجنوبية.
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أوجه التعاون ستشمل مجاالت بناء السفن، 
وصناعة المحركات، والتكرير، 

والبتروكيميائيات، وإمدادات النفط، 
والمبيعات، والتخزين

ستسهم، بإذن 
اهلل، مجموعة 

االتفاقيات 
ومذكرات 

التعاون، التي 
وّقعناها في 

سيؤل في دخول 
مرحلة جديدة من 

الشراكة 
االقتصادية التي 

بدورها تعزز 
إستراتيجية 

أرامكو السعودية 
في النمو 

وتحقيق المزيد 
من التنّوع 
والتكامل 
المنشود

أمين الناصر



ضمن مبادراته الدولية للتعريف بثقافة اململكة..

)إثراء( يمّد جسور الثقافة السعودية إلى سيؤل

الثقافـي  الملـك عبدالعزيـز  نّظـم مركـز  الظهـران - 
العالمي )إثراء(، ضمن مبادرة )جسـور( في الفترة من 21 
يوليـو   3 إلـى  يونيـو   24 )مـن  1440هــ  ال  30 شـوَّ إلـى 
2019م(، معـرض )جسـور إلـى سـيؤل( بمركـز المؤتمـرات 
فـي فنـدق جراند هيلتـون بالعاصمة الكورية سـيؤل، حيث 
يهـدف المعـرض إلـى إظهـار الصـورة المشـرقة للمملكـة، 
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المجـاالت  مختلـف  فـي  السـعودية  المواهـب  وإبـراز 
الثقافيـة والمعرفيـة والفنيـة واإلبداعيـة مـن خالل عرض 
أعمالهـم وتجاربهـم، وتسـعى مبـادرة )جسـور(، إلـى بنـاء 
المملكـة  بيـن  الثقافيـة واالجتماعيـة  وتعزيـز العالقـات 

والعالم.
وبهـذه المناسـبة صـّرح مديـر مركـز الملـك عبدالعزيـز 
الثقافـي العالمـي )إثراء(، األسـتاذ علي المطيـري، بقوله: 
»نسـعى فـي مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي 
)إثـراء(، ومـن خـالل مبـادرة )جسـور(، إلـى نشـر ثقافتنـا 
ورعايـة اإلبـداع وتسـليط الضـوء على المواهب السـعودية 
فـي المحافـل العالميـة، حيـث نهـدف مـن خـالل معـرض 
)جسـور إلـى سـيؤل( إلـى تحقيـق أثـر مسـتدام وملمـوس 
هـذا  »إن  المشـرقة«، مضيًفـا:  المملكـة  يعكـس صـورة 
الحـدث الثقافـي، الـذي يُنظـم ألول مـرة فـي آسـيا، يُعـّزز 
الحـوار بيـن الثقافـات ويتيـح الفرصـة للجمهـور لالطـالع 

عن قرب على ثقافتنا السعودية«.

ما بين الثقافة والفّن
ويُسـلط المعـرض الضـوء علـى جوانـب مختلفـة مـن 
الثقافة السـعودية والتنـّوع المجتمعي، حيث يتضّمن جناح 
)روح المملكـة( ثالثـة أقسـام ما بين الصـور الفوتوغرافية 
والمدينـة(  )مكـة  شـملت  التـي  الفنيـة،  والفيديوهـات 
و)األرض والطبيعـة(، و )الثقافـة والناس(، ويقّدم )نكهات 
إلـى  باإلضافـة  ومنتجاتـه،  الطائفـي  الـورد  المملكـة( 
العـروض التراثيـة والحرفّية، كالحّنا والمأكوالت الشـعبية 
السـعودية، كمـا يشـارك الفنـان التشـكيلي عبدالرحمـن 

الكاليجرافيتـي(   )فـن  معـرض  خـالل  مـن  النغيمشـي 
باسـتخدام الخـط العربـي، مصحوًبـا بعـزف فريـد يمـزج 
 ،»heejeun« بيـن الربابـة الشـعبية وآلـة العـود الكوريـة
حيـث تنقـل هـذه األعمـال تنـّوع وثـراء الثقافـة السـعودية 
مـن خـالل الحيـاة الطبيعيـة واالجتماعيـة والتاريخيـة فـي 

المملكة العربية السعودية. 
كمـا تعـرض الفعاليـة ثالثـة أفـالم، وهـي: ِفلْـم )جـود( 
الـذي يُعـدُّ أول ِفلْـم روائـي مـن إنتـاج )إثـراء(، حيـث يروي 
حكايـات اإلنسـان وأرضـه فـي مـادة بصريـة مسـتلهمة من 
الطبيعـي  التنـّوع  مسـتعرًضا  الجاهليـة،  القصيـدة  بنـاء 
بعـد  للمملكـة، ومـا شـهدته مـن تطـور مدنـي  والتراثـي 
االجتماعيـة  والتغيـرات  المنطقـة  فـي  النفـط  اكتشـاف 
الوثائقـي )الكهـف(  الِفلْـم  المصاحبـة لذلـك، ويصحـب 
الـزّوار إلـى عالـم األحيـاء فـي رحلـة استكشـافية إلجـراء 
أبحـاث علميـة جديـدة مـن أجـل )دراسـة الميكروبـات في 
للمخـرج   ) صـورة لـف  أ )خمسـون  ِفلْـم  و  ، لكهـوف( ا

عبدالجليل الناصر. 

بناء الجسور 
وتأتي مبادرة )جسـور(، التي تُنظم ألول مرة في آسـيا، 
نتهـا  ومكا تهـا  عالقا لترسـيخ  المملكـة  جهـود  ضمـن 
اإلسـتراتيجية عالمًيا، حيث تتيح هـذه المعارض الفرصة 
للموهوبين بعرض أعمالهم في عدٍد من أبرز المؤسسـات 
الفنيـة والمتاحـف والمعاهـد العالميـة العريقـة، لتسـليط 
الضـوء علـى إبداعاتهم وبناء روابط بين هؤالء الموهوبين 

وكافة الشعوب من حول العالم.

إقبال كبير على معرض )جسور إلى سيؤل(، وفي الصورة عدد 
من الزّوار الكوريين داخل جناح الورد الطائفي.

ُيسلط المعرض الضوء على جوانب مختلفة من الثقافة السعودية والتنّوع المجتمعي، حيث يتضّمن جناح )روح المملكة(، ثاثة أقسام ما بين الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الفنية، التي شملت )مكة والمدينة(، و )األرض والطبيعة(، و )الثقافة والناس(.
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بعد مرور عام على افتتاحه..

مركز قيادة المركبات في أرامكو السعودية 
ُيصدر ٢٫١٣٠ شهادة تدريب

الظهــران - دّرب مركــز قيــادة المركبــات فــي أرامكــو 
الســعودية وأصــدر ٢٫١٣٠ شــهادة تدريــب فــي الســنة 
األولــى لتشــغيله، وذلــك لإلســهام فــي تمكيــن وتيســير 
ظــروف العمــل للنســاء فــي الشــركة والمملكــة عموًمــا، 
وبــّث مزيــٍد مــن المرونــة فــي التنقل بيــن مرافق الشــركة، 

أو بين مكان ُسكناهّن وعملهن.
كان الجلــوس خلــف المقــود ســبًبا لتغييــر نمــط حيــاة 
ــر عــن مــدى  كثيــر مــن الموظفــات، فكانــت كلماتهــن تعّب
امتنانهــن ألرامكــو الســعودية فــي المبــادرة بتوفيــر مركــز 
تعلــم قيــادة المركبــات للموظفيــن والموظفــات وأفــراد 

أسرهم.
ويُعــد التدريــب المقــّدم فــي المركــز مــن أفضــل أنــواع 
مناهــج  فيــه  تُســتخدم  العالــم، حيــث  فــي  التدريــب 
ُوضعــت بنــاًء علــى أفضــل الممارســات الدوليــة فــي 
ــى قيــادة الســيارة، والنســاء اللواتــي  مجــال التدريــب عل
تلقيــن التدريــب فــي المركــز ال يُعتبرن ســائقات ماهرات 
فقــط، بــل نموذًجــا للقيــادة اآلمنــة لبقيــة النســاء فــي 

المملكة.
وينقســم برنامــج مركــز قيــادة المركبــات بأرامكــو 
الســعودية إلــى قســمين: التدريــب النظــري والعملــي. فــي 
القســم النظــري، تقضــي الطالبــات مــا يقــرب مــن أربــع 
ســاعات فــي اليــوم علــى مــدى ثالثــة أيــام لتعلــم قواعــد 
الطريــق. تــؤدي الطالبــات امتحاًنــا عبــر اإلنترنــت فــي 
نهايــة القســم النظــري للبرنامــج. أمــا فــي الشــق العملــي 
مــن التدريــب، فتتلقــى الطالبــات مــا يقــرب مــن 18 إلــى 
ــادة تحــت اإلشــراف  ــى القي ــب عل ــن التدري 20 ســاعة م
علــى مــدى عــدة أيــام. ويعقــب التدريــب اختبــاٌر تجريبــي 

واختباٌر نهائي على الطريق.
علــى جعــل  التدريــب  مــن  األكبــر  الجانــب  ويركــز 
المتدربــات يتأقلمــن مــع الجلــوس خلــف المقــود وزيــادة 

ثقتهن بأنفسهن، وصقل مهاراتهن.

قالوا عن التجربة 
نــور باقــادر، التــي تعمــل خبيــرة فــي علــوم بتــرول، 
وهــي إحــدى الفتيــات اللواتــي تخرجــن مــن مركــز قيــادة 
المركبــات فــي أرامكــو الســعودية فــي الســنة األولــى 
الفتتاحــه، الــذي جــاء اســتجابًة للتغييــر األخيــر فــي 
بقيــادة  للنســاء  ســمح  الــذي  المملكــة  فــي  األنظمــة 
تطــور  فــي  رئيســة  تحــّول  نقطــة  وهــي  الســيارات، 
للتنميــة   2030 رؤيــة  مــن  مهــم  وجــزء  المملكــة، 
االقتصاديــة. تقــول: »لــدي حريــة الذهــاب ألي مــكان 
وفــي أي وقــت وبــدون قيــود«. وأضافــت قائلــة: »يمكننــي 
التخطيــط ليومــي بصــورة أفضــل، ويمكننــي أن أحيــا 
حيــاًة أفضــل، دون تكّبــد عنــاء الحصــول علــى ســائق، 
وأســتطيع اتخــاذ قراراتــي بنفســي اآلن«. وذكــرت باقادر، 
ــًرا وعــّزز  ــن حياتهــا كثي أن نيــل فرصــة القيــادة قــد حسَّ
قدرتهــا علــى اإلســهام فــي أرامكــو الســعودية بشــكل أكثر 

إيجابية. 
أرامكــو  فــي  تعمــل  ســعودية  »كفتــاة  وأضافــت: 
الســعودية مــن الســابعة صباًحــا حتــى الرابعــة مســاًء، 
ــم يكــن  ــوم، فل ــي اســتخدام وســائل النقــل كّل ي يجــب عل
رخصــة  علــى  الحصــول  وقبــل  خــاص.  ســائق  لــدي 
القيــادة، كان علــي طلــب خدمــات الســائقين، وكان مكلًفــا 
كثيــًرا. إضافــًة إلــى ذلــك، وخارج ســاعات العمــل، عندما 
أريــد زيــارة مراكــز التســوق، أو النــادي الرياضــي، أو 
ــّي التفكيــر بوســيلة النقــل مــّرًة  األصدقــاء كان يجــب عل

أخرى«.

ُحلم يتحقق
وقالــت محللــة التخطيــط والبرامــج، ريــم ســعد: إن 
علــى  ســاعدها  المركــز  فــي  تلقتــه  الــذي  التدريــب 
الحصــول علــى رخصــة قيــادة الســيارة التــي حّســنت 
قدرتهــا علــى تنســيق جداولهــا المتعلقــة باألســرة والعمــل 

جيم كوك 

بشــكل كبيــر. وأضافــت: »بالنســبة لــي كأم، فــإن القــدرة 
علــى اصطحــاب أطفالــي بســيارتي إلــى أّي مــكان هــو 
ُحلــم قــد تحقــق، وليــس علــّي انتظــار أي شــخص بعــد 
اآلن«. كمــا أعجبــت ريــم ســعد بالتدريــب الــذي تلقتــه في 
ــا، وجــدول التدريــب  ــًة: »كان التدريــب رائًع المركــز، قائل

والمرونة أفضل مما توقعت بكثير«.
ــال، رئيســة مركــز قيــادة المركبــات  وقالــت المــه الخيَّ
بأرامكــو الســعودية: »يمكننــي القــول إن التحــدي األكبــر 
ــود،  ــف المق ــوس خل ــن الجل هــو كســر حاجــز الخــوف م
خاصــًة بالنســبة للمبتدئــات اللواتــي ال يمتلكــن الخبــرة، 
ــات  ــب مــع المركب ــى جن ــا إل ــق جنًب ــى الطري ــادة عل والقي
والشــاحنات األخــرى، مــع علمهــن بــأن أي خطــأ قــد 
يكلفهــن حياتهــن وحيــاة اآلخريــن«. مضيفــًة: »أســمع 
أيًضــا أن ركــن المركبــة بمــوازاة الرصيــف يشــكل تحدًيــا 

للمتدربات على الدوام«.
وقالــت الخيَّــال: إن البرنامــج يُراجــع ويُعدل باســتمرار 
لضمــان تلبيــة حاجــات المتدّربــات، والمحافظــة علــى 
ــي  ــرور ف ــزام بقواعــد الم ــا وااللت ــر الســالمة العلي معايي

المملكة والمعايير العالمية.

فوائد تعود على الشركة
يقــّدم مركــز قيــادة المركبــات بأرامكــو الســعودية 
منافــع جليــة وملموســة للشــركة. ونظــًرا ألنــه بإمــكان 
الموظفــات اآلن قيادة ســياراتهن للتوجه للعمل، سنشــهد 

تحســًنا فــي االلتــزام بالوقــت وتقليــل الغيــاب الناجــم عــن 
مشــكالت متعلقــة بوســائل النقــل. يجــب علــى الموظفات 
اللواتــي ال يقــدن ســيارات فــي الوقــت الحالــي القيــام 
بترتيبــات للمواصــالت عندمــا يتطلــب األمــر ذهابهــن 
لمــكان آخــر فــي الشــركة. وأوضحــت الخيَّــال أن هــذه 
عــدًدا  ألن  نظــًرا  ســتتراجع  اللوجســتية  التحديــات 

متزايًدا من النساء سيبدأن قيادة السيارات.
وقالــت الخيَّــال: »إضافــًة إلــى المنافــع الواضحــة 
للوصــول  للموظفــات  المجــال  إتاحــة  مثــل  للســياقة، 
ــكّل صــدق أن  ــد ب للعمــل واالجتماعــات بأنفســهن، أعتق
الســياقة تعلــم التســامح، واحتــرام األنظمــة والصبــر، 
وتحقــق تحــواًل فــي نظــرة الشــخص لألمــور، وتجعلــه 
أكثــر وعًيــا وتيقًظــا وتفهًمــا. نأمــل أن يكــون لســائقات 

السيارات تأثير إيجابي على السائقين على الطريق«.
ويوفــر مركــز قيــادة الســيارات بأرامكــو الســعودية 
للنســاء  للســعوديين، خاصــًة  فــرص توظيــف ممتــازة 
الســعوديات. ويعمــل فــي المركــز مــا يقــرب مــن 75 إلــى 
80 موظفــة، بمــن فيهــن مدّربــات القيــادة، ومراقبــات 

االختبارات، وكبار المقيمات وموظفات المساندة.
ويســعى المركــز حالًيــا لتأهيــل 6٫000 ســائقة ســنوًيا، 
ولكــن المركــز لــن يتوقــف عنــد ذلــك الحد فهنــاك خطط 
قيــد البحــث حالًيــا لفتــح ميــدان قيــادة جديــد فــي 
القيــادة  مهــارات  علــى  التدريــب  لتوفيــر  المركــز 
ــح مركــز  ــا لفت ــا خطًط المتوســطة، وتضــع الشــركة حالًي

قيادة آخر في األحساء في الوقت المنظور.

إن النساء اللواتي تلقين التدريب في المركز ال ُيعتبرن سائقات ماهرات فقط، بل نموذًجا للقيادة اآلمنة لبقية النساء في 
المملكة، كما أن مركز تدريب القيادة للنساء ُيعد مركًزا نموذجًيا ليس فقط في المملكة ولكن لبقية العالم. فنوعية المدّربين 

ومستوى الخريجات هو األفضل في المملكة.

شهادة تم إصدارها

ساعة من التدريب العمليدفعة من الدورات التدريبية

ساعة من التدريب النظري

كيلومتر هي المسافة التي تم 
قطعها خالل التدريب العملي

تعمل أرامكو 
السعودية على 
توفير بيئة عمل 
إيجابية، وعلى 

تطبيق 
إستراتيجيات 

مختلفة لتشجيع 
الموظفين وتعزيز 
االنتماء وجعلهم 

يشعرون أن 
إسهاماتهم محل 

تقدير. وعندما 
يتعلق األمر 

بموظفات الشركة، 
فإن مركز قيادة 

المركبات يعدُّ واحًدا 
من هذه األمثلة 

الرائعة لتلك الجهود 
التي تبذلها الشركة

نور باقادر
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انطلــق مــن راديــو الســيارة صــوت المطــرب 
مادًحــا  يغنــي  حافــظ،  عبدالحليــم  الراحــل 
فتحــت  يحــب،  بمــن  جمعتــه  التــي  الصدفــة 
األغنيــة لــي باًبــا فتدفقــت مــن خاللــه األســئلة 

واألفكار.
مــا هــو الســر الــذي يجعلنــا نعشــق الصدفــة 
الســعيدة، ولمــاذا نبتهــج علــى ســبيل المثــال، 
عندمــا نجــد فــي أحــد جيــوب ثــوب مــااًل كنــا قــد 
نســيناه، ومــا هــو ســر الفرحــة التــي تجتاحنــا 
عندمــا نلتقــي صديًقــا فــي مــكان وزمــان غيــر 
قنــوات  فــي  نقلــب  عندمــا  نفــرح  متوقعيــن، 
التلفزيــون فنجــد فلمنــا المفضــل، ونغنــي فرحيــن 
مــع أغنيــة تعجبنــا إذا انطلقــت فــي الراديــو، رغم 
ــا ونســتطيع ســماع  ــة فــي أيدين ــا الذكي أن هواتفن
شــبكة  مــن  ِفلْــم  أو  أغنيــة  أي  مشــاهدة  أو 
اإلنترنــت فــي أي لحظــة، لكنهــا الصدفــة التــي 
تجعلنــا نشــعر أننــا حصلنــا علــى مكافــأة غيــر 

متوقعة.  
يشــغل فكــرك أمــٌر معّيــن بخصــوص العمــل 
ــار الوقــت والمــكان المناســبين  ــار فــي اختي وتحت
لمفاتحــة رئيســك، إال أن الصدفــة تســوقك إليــه 
فتفاتحــه فــي الموضــوع، وتحقــق نجاًحــا ســاحًقا 
مــن  نــه  أ تعتقــد  كنــت  عقبــة  ز  و تجــا فــي 

المستحيل التغلب عليها.
بيــن الصدفــة والمفاجــأة،  مــا  ــة عالقــة  ثَمَّ

يَُعّدهــا البعــض وجهيــن لعملــة واحــدة، بينمــا 
الحقيقــة أن كل صدفــة هــي مفاجــأة، لكــن ليــس 
بالضــرورة أن كل مفاجــأة هــي صدفــة. ويؤمــن 
العلمــاء أنــه ال يوجــد شــيء اســمه مصادفــة فــي 
العلــم، يقولــون إن كل مــا وصلــت إليــه البشــرية 
مــن ابتــكارات واختراعــات صنفهــا البعــض بأنهــا 
جــاءت عــن طريــق المصادفــة، لــم تكــن كذلــك، 
بــل كانــت نتيجــة اجتهــاد وعمــل ســنوات طــوال 
انتهــت بمكافــأة صاحبهــا علــى اجتهــاده، فكــم 
مــن شــخص ســقطت علــى رأســه تفاحــة فلــم 
ــم  ــا ببســاطة، وك ــل أكله ــة ب ــون الجاذبي ــد لقان يهت
مــن شــخص الحــظ خشــًبا يطفــو فــوق ســطح 

الماء ولم يهتد لقانون الطفو.
مــن  بالصدفــة  يحتفــي  مــن  هنــاك  لكــن 
الفالســفة واألدبــاء، فيقــول الفيلســوف جــالل 
الديــن الرومــي: إن الصدفــة لهــا جــذور فــي 
ــي  ــب الكولومب ــد األدي ــي، ويؤك ــر المرئ ــم غي العال
أال  يمكــن  مــرة  يحــدث  مــا  أن  كويلهــو  باولــو 
يحــدث مــّرة ثانيــة أبــًدا، لكــن مــا يحــدث مّرتيــن 
يحــدث بالتأكيــد مــّرة ثالثــة، وأصبحــت الصدفــة 
قاســًما مشــترًكا فــي جميــع األفــالم والروايــات 
والقصــص، بــل كانــت هــي البطــل فــي بعــض 

هذه األعمال اإلبداعية. 
لكــن كل ذلــك لــم يجــب عــن الســؤال، لمــاذا 
تبهجنــا الصدفــة ونفــرح بهــا مهمــا كانــت صغيــرة 

أكثــر مــن فرحتنــا باألشــياء الكبيــرة التــي ال تأتــي 
صدفــة، أغلــب الظــن أن الصدفــة تفتــح باًبــا 
بــدون  ســيحدث  رائًعــا  أمــًرا  أن  فــي  لألمــل 
ترتيــب، نســتعين بالصدفــة فــي أوقــات اليــأس 
وضيــاع األحــالم، أمــل صغيــر كأن يــد الدنيــا 
تربــت علــى كتفــك وتقــول لــك إن األمــور ســتكون 
طيبــة، وإن غــًدا ســيكون أفضــل، فرحــة مجانيــة 
لــم تســَع خلفهــا ولــم تحســب لهــا حســاًبا ولــم 
ــت انتظارهــا، ســهم  ــرك مــن طــول وق ــد صب تفق
ــاح  ــق، فتهــدأ نفســك وترت ــى الطري يُشــير لــك عل

روحك. 
ــة  ــن طرف ــا بي ــأن »م ــا ب ــة موقًن ــك الصدف تجعل
عيــن وانتباهتهــا يبــّدل اهلل مــن حــال إلــى حــال«، 
تأتيــك مثــل نســمة ربيعيــة فــي الصيــف، ولهــا 
طعــم كــوب مــاء بــارد فــي حــر أغســطس، وفرحــة 
هــدف الفــوز لفريقــك الــذي أحــرزه الخصــم فــي 
قنــوات  بيــن  تقلــب  مرمــاه، ومتعــة أن تجلــس 
التلفزيــون بــال هــدف واضــح، تقــول لــك الصدفــة 
كلمــة واحــدة »أن ال شــيء مســتحيل«، لكــن تذكــر 
دوًمــا أن الصدفــة ليســت خاضعــة لحســابات 
المنطــق، فلــو حاولــت أن تقتفــي أثــر أحدهــم 
أمــاًل فــي أن تــراه صدفــة، فقــد فتحــت علــى 
ــا للحيــرة واليــأس، ألنــك ســاعتها قــد  نفســك باًب
خالفــت قانــون الصدفــة، الــذي ينــص علــى أن 

الصدفة ليس لها قوانين أو قواعد.

أجمل صدفة
إضـــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنّوعة تعّبر عن آراء كّتابها.

ناجي عوض
nagy.awad@aramco.com

فريق التحرير

يف ظل جهودها املستمرة يف حماية البيئة

أرامكو السعودية تدرس إمكانية إنتاج األمونيا 
الخالية من الكربون في المملكة

ومعهـــد  الســـعودية  أرامكـــو  عـــت  وقَّ  - طوكيـــو 
اقتصاديـــات الطاقـــة فـــي اليابـــان مذكـــرة تفاهـــم للقيـــام 
األمونيـــا  إنتـــاج  إمكانيـــة  تمهيديـــة حـــول  بدراســـة 

الخالية من الكربون في المملكة. 
فـــي  التفاهـــم  توقيـــع مذكـــرة  ُعقـــد حفـــل  وقـــد 
العاصمـــة اليابانيـــة طوكيـــو، أثنـــاء فعاليـــات منتـــدى 

أعمـــال الرؤيـــة الســـعودية اليابانيـــة 2030، الـــذي نظمـــه القافلة األسبوعية
مكتـــب الرؤيـــة الســـعودية اليابانيـــة، والهيئـــة العامـــة 
لالســـتثمار فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ووزارة 
االقتصـــاد والتجـــارة والصناعـــة اليابانيـــة، ومنظمـــة 
التجـــارة الخارجيـــة اليابانيـــة، ومركـــز التعـــاون اليابانـــي 
للشـــرق األوســـط. وحضـــر الحفـــل كٌل مـــن وزيـــر الطاقـــة 
والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة، معالـــي المهنـــدس خالـــد 
ابـــن عبدالعزيـــز الفالـــح، ووزيـــر االقتصـــاد والتخطيـــط، 

معالـــي األســـتاذ محمـــد التويجـــري، ومحافـــظ الهيئـــة 
ــر،  ــم العمـ ــتاذ إبراهيـ ــي األسـ ــتثمار، معالـ ــة لالسـ العامـ
ووزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة والصناعـــة اليابانـــي، الســـيد 
مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة  ســـيكو،  هيروشـــيجي 
المســـؤولين التنفيذييـــن مـــن المؤسســـات ذات الصلـــة. 
ــن  ــمي مـ ــؤول رسـ ــن 200 مسـ ــر مـ ــل أكثـ ــر الحفـ وحضـ
المملكـــة العربيـــة الســـعودية واليابـــان، ومســـتثمرين 

يابانيين، وأعضاء من مؤسسات أكاديمية عدة. 

وفـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة، قـــال الســـيد هيروشـــيجي 
ســـيكو: »نشـــهد اليـــوم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم محوريـــة 
بيـــن الجانبيـــن الســـعودي واليابانـــي، ومـــن المهـــم تعزيـــز 
الشـــراكة بيـــن المملكـــة واليابـــان فـــي إطـــار مســـاعينا 
ــة  ــى الطاقـ ــد علـ ــع يعتمـ ــى مجتمـ ــول إلـ ــة للوصـ الراميـ
ــل  ــك حفـ ــي ذلـ ــون«. وتلـ ــن الكربـ ــاٍل مـ ــتدامة وخـ المسـ
تبـــادل مذكـــرة التفاهـــم وجلســـة اللتقـــاط الصـــور 
شـــارك فيهـــا المديـــر الممثـــل لشـــركة أرامكـــو آســـيا- 
اليابـــان، األســـتاذ عمـــر العمـــودي، نيابـــة عـــن كبيـــر 
ــتاذ  ــعودية، األسـ ــو السـ ــي أرامكـ ــن فـ ــن التقنييـ اإلدارييـ
معهـــد  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  الخويطـــر،  أحمـــد 
إدارييـــه  اليابـــان، كبيـــر  فـــي  الطاقـــة  اقتصاديـــات 

التنفيذيين، السيد ماساكازو تويودا.
ويعـــدُّ معهـــد اقتصاديـــات الطاقـــة فـــي اليابـــان مـــن 
مؤسســـات األبحـــاث والدراســـات الرائـــدة علـــى مســـتوى 
التـــي تقـــّدم  العالـــم فـــي مجـــال الطاقـــة والبيئـــة، 
بخطـــط  وتُوصـــي  وواقعيـــة  موضوعيـــة  تحليـــالت 
مناســـبة بنـــاًء علـــى التوقعـــات المســـتقبلية للطاقـــة 

والبيئة.
معهـــد  مـــع  الســـعودية  أرامكـــو  تعاونـــت  وقـــد 
الســـنوات  فـــي  اليابـــان  فـــي  الطاقـــة  اقتصاديـــات 
األخيـــرة علـــى بحـــث حـــول إمكانيـــة االســـتفادة مـــن 
الهيدروجيـــن واألمونيـــا، وذلـــك بمســـاندة مـــن وزارة 
ـــي تســـعى  ـــة، الت االقتصـــاد والتجـــارة والصناعـــة الياباني
إلـــى التعـــاون مـــع الـــدول المنتجـــة للنفـــط، لتشـــجيع 

الحد من االنبعاثات الكربونية للوقود اإلحفوري.
وســـيبحث الجانبـــان إمكانيـــة إنتـــاج األمونيـــا الخاليـــة 
مـــن الكربـــون فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمـــا 
لنظـــم  الكربونيـــة  االنبعاثـــات  مـــن  بالحـــد  يســـمح 
الوقـــود  لمصـــادر  الفاعـــل  واالســـتخدام  الطاقـــة، 

اإلحفوري في الوقت نفسه. 

عمر العمودي، )الثالث من 
اليمين(، بعد مراسم توقيع مذكرة 

التفاهم حول القيام بدراسة 
تمهيدية حول جدوى إنتاج 

األمونيا الخالية من الكربون في 
المملكة. وبجانبه السيد ماساكازو 
تويودا، والسيد هيروشيجي سيكو، 

)األول من اليمين(. ويظهر في 
الصورة، معالي األستاذ محمد 

التويجري، )الرابع من اليمين(، 
ومعالي المهندس خالد الفالح، 
)الخامس من اليمين(، ومعالي 

األستاذ إبراهيم العمر، )السادس 
من اليمين(.
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يُركز على تقدمي املساندة لألمهات العامالت

افتتاح مركز الرعاية النهارية 
في الظهران الستقطاب 

الكفاءات النسائية

الظهـران - افتُتـح مركـز الرعايـة النهاريـة فـي الظهـران، 
رسـمًيا، ألطفـال موظفـات أرامكو السـعودية في إطـار جهود 
دؤوبـة ليكـون نموذًجـا تحتذيه مؤسسـات التعليـم المبكر في 
المملكـة. ويطبق مركـز الرعاية النهارية في الظهران معايير 
الجمعيـة الوطنيـة لتعليـم األطفـال الصغـار فـي الواليـات 
المتحـدة األمريكيـة، مـن حيـث نسـب المعلمين إلـى الطالب 
وهـي واحـد إلـى أربعـة لفصـل األطفـال فـي عمـر السـنتين، 
وواحـد إلـى سـتة لفصـل األطفـال فـي سـن الثـالث سـنوات، 

وواحد إلى ثمانية لفصل األطفال في سن األربع سنوات.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للموارد البشرية، األستاذ 
نبيـل الدبل، أهمية مبادرة مركـز الرعاية النهارية بالظهران، 
قائـاًل: »فيمـا تواصـل الشـركة البحـث عـن سـبل السـتقطاب 
الكفـاءات النسـائية، والمحافظـة عليها، واالضطـالع بمكانة 
رائـدة كمـكان عمل مالئم لألسـر، تزداد أهمية مبـادرة مركز 
الرعاية النهارية بالظهران. ويركز المركز في الوقت الراهن 
على مسـاندة األمهـات العامالت، ممن لديهـن أطفال تتراوح 
أعمارهـم مـا بين عاميـن و أربعة أعوام، ومع توسـع البرنامج 
وتطـور قدراتنـا، سـندرس إمكانيـة رعايـة األطفـال األصغـر 

سـًنا، وبذلك نحرص على اتخاذ خطوات إسـتراتيجية لنكون تشينج يه
جهة العمل المفضلة للنساء«.

وقـال مديـر المركـز، فيكتـور تشـافيز، إن المركـز الـذي 
السـعودية  أرامكـو  مـدارس  لمنظومـة  حديًثـا  أُضيـف 
المخصصـة لألجانـب، بـدأ بقبـول الطلبـات أواخـر شـهر 

أبريل، وسيستمر خالل شهر يونيو للعام الدراسي المقبل.
المديـر  أيًضـا منصـب  الـذي شـغل  تشـافيز،  وأضـاف 
المسـاعد السـابق فـي مدرسـة تـالل الظهـران، أن المركـز 
يضـم حالًيـا 85 طفـاًل تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن السـنتين 
واألربـع سـنوات، وأنـه قـادر على اسـتيعاب 110 أطفـال، علًما 
أن المركـز يفتـح أبوابـه مـن السـاعة 6:30 صباًحـا حتـى 
مـع سـاعات عمـل  يتماشـى  بمـا  04:30 عصـًرا  السـاعة 

موظفي أرامكو السعودية.
ولمزيـد مـن التمّيـز، تبّنـى مركـز الرعايـة النهاريـة فـي 
الظهـران منهـج اإلبـداع، وهو برنامج معتمـد دولًيا يركز على 
التعلم من خالل اللعب الُمنظم، كالغناء، والحركة، واألنشطة 
المختلفـة. وقـال تشـافيز: »لـن ترى هنـا األطفـال الذين تبلغ 
أعمارهم عامين يجلسـون على مقاعدهم ويقومون بأنشـطة 
غيـر مناسـبة لمرحلـة نموهـم، فجميـع الفصـول الدراسـية 
جذابـة، وملّونـة، وجميع المكاتـب، والمقاعـد، ودورات المياه 

وأحـواض الغسـيل مصممـة خصيًصـا الحتياجـات المركـز، 
التي تتبنى الحركة في التعلم«. 

األهالي يتحدثون
تعـّزز مسـاندة الوالديـن وتعاونهمـا تعليـم أطفالهـم وترفـع 
كفاءتـه، وفـي هـذا السـياق، تحّدثـت بعـض األمهـات عـن 
المركـز فقالت زهـراء التاروتي، والدة ماجد البالغ من العمر 
الوالديـن  إلمـام  المركـز يحـرص علـى  إن  أربـع سـنوات، 
والـدروس،  اليوميـة ألطفالهـم والموضوعـات،  باألنشـطة 

والمهارات المكتسبة، ومستوى التقدم.
مضيفـًة: »أشـعر بالراحـة والثقـة ألن ابنـي فـي أيـٍد أمينـة 
تجعلنـي مرتاحـة البـال إن اضطررت للتنقل مـن أجل العمل، 

فماجد متحمس للذهاب إلى المدرسة كل يوم«.

فهد ُيسهم في إنقاذ ستة »قروش« في البحر 
األحمر

ينبـع - تحّولـت رحلة غوص في الميـاه النقية للبحر األحمر 
الجريفانـي  بفهـد  المطـاف  انتهـى  إنقـاذ عندمـا  إلـى مهمـة 
-موظـف أرامكـو السـعودية- وثالثـة مـن أصدقائـه الغواصيـن 

إلى تحرير ست أسماك قرش كانت عالقة في قفص.
نهايـة  عطلـة  خـالل  رحلـة  فـي  األربعـة  األصدقـاء  وكان 
األسـبوع إلـى مواقـع غـوص متعـّددة بالقـرب مـن ينبـع، حيـث 
اصطحبهـم مرشـد الغـوص في اليوم الثاني إلـى منطقة غوص 
جديـدة. وبعـد فحـص خزانـات األكسـجين وضبطهـا، وارتـداء 
أقنعـة الوجـه، غطـس الغواصـون المتمرسـون فـي ميـاه البحـر 
الدافئـة ليـروا بعدهـا المشـهد المؤلم لقفص صيـد كبير وغير 
قانونـي حاصـر سـت أسـماك قـرش صغيـرة إلـى جانب سـمكة 

أنغليس من فصيلة الموراي.

مهمة إنقاذ في البحر األحمر
ودون تـردد، قـّررت المجموعـة تحريـر الكائنـات البحريـة 
عبـر قـص فتحـة فـي القفـص. وأوضـح الجريفانـي: »شـعرت 
أسـماك القـرش بالهلـع عندما شـرعنا بهدوء في قطع أسـالك 
القفـص، ودخلـت فـي حالـة هيجـان وهـي تحـاول الهـرب، ثـّم 
هـدأت بعـد ذلـك عندمـا شـعرت أننـا نحـاول إنقاذهـا، أو لعـل 
قواهـا خـارت ألنهـا كانـت عالقـة لفتـرة طويلـة«. وبعـد قـص 
بتـرّدد  عبرهـا  البحريـة  الكائنـات  سـبحت  بنجـاح،  الفتحـة 

لتستعيد حريتها.
وشـعرت المجموعـة بالرضـا عـن عمليـة اإلنقـاذ الناجحـة، 
خاصـة بعـد أن رأت فـي اليـوم األول مـن رحلـة الغـوص خّطاًفا 
عالًقـا فـي فـك سـمكة قـرش، وعـن ذلـك قـال الجريفانـي: 
»شـعرنا باألسـف لعـدم تمكننا من مسـاعدة سـمكة القـرش، إذ 
ال يمكن إزالة الخّطاف إال على يد شـخص متمرس«. وأضاف 
سـالمة  علـى  القـرش عالمـة  أسـماك  »وجـود  الجريفانـي: 

جانيت بنهيرو

الشـعاب المرجانية، وإنقاذ األسـماك جعلنا نشـعر بالرضا عن 
أنفسنا«.

ومـن أجـل رفع مسـتوى الوعـي بمتعة هواية الغـوص وأهمية 
حمايـة البيئة، أطلـع الغواصون أصدقاءهم علـى عملية اإلنقاذ 
التواصـل  وسـائل  عبـر  مشـاركتها  إلـى  باإلضافـة  هـذه، 

االجتماعي.

الغوص.. شعور بالتحرر
وحـول تجربتـه فـي الغـوص، قـال الجريفانـي، الـذي يعمـل 
كمستشـار تدريـب فـي إدارة التطويـر اإلداري والمهنـي فـي 
الغـوص  هوايـة  »أمـارس  الظهـران:  فـي  السـعودية  أرامكـو 
وأعشـقها منذ ثالثة أعوام، وتحت الماء أشـعر بالتحرر من كل 
شـيء، حيـث يسـود الهـدوء وتختفـي الضوضـاء، وأشـعر أننـي 

أطير في الفضاء«.
وأّكـد الجريفانـي ضـرورة االهتمـام بالبيئـة قائـاًل: »يجـب 
علـى الجميـع حمايـة أرض كوكبنـا وبحـاره وهوائـه، فـدورة 
الحيـاة تعتمـد على سـالمة جميع هـذه العناصـر، وإذا ما اختّل 
كغواصيـن  ونحـن  بأكملهـا،  الـدورة  الخلـل  يصيـب  أحدهـا، 

نحرص على أن ال نُخلّف وراءنا أي أثر ضار بالبيئة البحرية«.
تجدر اإلشـارة إلي أن مسـاحة البحر األحمر تبلغ 438 ألف 
كيلومتـر مربـع، وهـو يحـّد المملكـة مـن الغـرب، ويُعـّد موطًنـا 
للتنـّوع البيولوجـي الغني، حيث يحتـوي نظامه البيئي على أكثر 
من 300 نوع من الشعاب المرجانية و1200 نوع من األسماك، 
10٪ منهـا ال توجـد فـي أي مـكان آخـر فـي العالـم، كمـا يسـبح 
فـي أعماقـه 29 نوًعـا معروًفـا مـن أسـماك القـرش، باإلضافـة 
إلـى الدالفيـن الـدّوارة وأسـماك األطـوم والسـالحف وأسـماك 

المانتا.

طاب مركز الرعاية النهارية في الظهران يقّدمون بطاقة شكر من صنع أيديهم لموظفي المركز، الذي ُيعدُّ أحدث إضافة لنظام 
مدارس أرامكو السعودية المخّصصة لألجانب، الذي بدأ بقبول طلبات االلتحاق، وسيستمر في ذلك خال شهر يونيو للعام 

الدراسي المقبل الذي سيبدأ في سبتمبر.

وكمـا هـو حال زهـراء، قالت فاطمـة السـرحان، والدة لينا 
البـار البالغـة مـن العمـر 4 سـنوات: »أنـا سـعيدة جـًدا بمركز 
الرعايـة النهاريـة، فهـو قريب مـن مركز عملـي ومريح للغاية، 
وسـاعات عمل المركز تتماشـى مع ساعات عملي، وبإمكاني 
زيـارة ابنتـي واصطحابهـا عنـد اللـزوم بسـهولة«. مضيفـًة: 
»أنسـب فضـل الكثيـر ممـا تعلمتـه ابنتـي، فـي سـّنها الصغير 
إلـى الجهـود الدؤوبـة التـي يقّدمهـا موظفـو المركـز، فابنتـي 

تحب الذهاب إلى المركز كثيًرا«.

في رحلة غوص في مياه البحر األحمر النقية، أنقذ فهد 
الجريفاني، الموظف في أرامكو السعودية، وزماؤه الغواصون 

ست أسماك قرش عالقة في قفص صيد غير قانوني.

مـن خـالل  التسـجيل  أوراق  علـى  الحصـول  يمكـن 
االتصـال بمسـؤول التسـجيل في مركـز الرعايـة النهارية 
بالظهـران علـى رقـم الهاتـف 8771563 أو علـى البريـد 
catherine.living stone@aramco.com اإللكتروني
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احتفت إدارة اإلنتاج في رأس تنورة بموظفيها ممن أكملوا 25، 
و30، و35 سنًة من الخدمة المستمرة في الشركة. بحضور عدد 

من موظفي اإلدارة، وضيوف المكّرمين، ورؤساء األقسام، 
واإلداريين، يتقّدمهم مدير إدارة اإلنتاج في رأس تنورة، األستاذ 

نايف السلمي. بدأ الحفل بكلمة قصيرة رحب فيها السلمي 
بالحضور، وشكر الموظفين مّمن ُكّرموا على جهودهم لخدمة 

وطنهم من خال عملهم الدؤوب في أرامكو السعودية، كما حث 
الموظفين على االستمرار في تحقيق التمّيز بما يحقق رؤية 
اإلدارة والشركة. بعد ذلك بدأت مراسم حفل التكريم، وتسليم 

الدروع التذكارية للموظفين المكّرمين. حيث تم تكريم 17 
موظًفا من مختلف أقسام اإلدارة في رأس تنورة وأبو علي.

كّرم قطاع التشغيل وخدمات األعمال 23 موظًفا من موظفيه 
بعد إكمالهم أكثر من 35 عاًما في خدمة الشركة، بحضور 

النائب األعلى للرئيس للتشغيل وخدمات األعمال، األستاذ 
محمد السقاف.

ونّظمت إدارة أعمال األمن الصناعي بالمنطقة الوسطى حفل 
التكريم الذي شهد حضور أكثر من 148 من الموظفين 
وأبنائهم وأقاربهم، وبدأت فقرات الحفل بعرض ِفْلم عن 

المكّرمين، استعرضوا خالها ممّيزات القطاع الذي عملوا به 
وأهم محطات حياتهم. بعد ذلك ألقى محمد السقاف، كلمة 

قدم فيها شكره للمكّرمين نظير السنوات التي خدموا فيها 
الشركة وعلى مابذلوه طوال تلك الفترة واستحقوا على إثرها 
التكريم، مبيًنا أهمية دور قطاع التشغيل وخدمات األعمال في 

تحقيق أهداف الشركة، مؤكًدا على أهمية نقل الخبرات بين 
األجيال. بعدها ُكِرم الموظفون بحضور أبنائهم واالحتفاء بهم 

وإلتقاط الصور التذكارية معهم.
فيما أعرب مدير إدارة أعمال األمن الصناعي في المنطقة 

الوسطى بالوكالة، األستاذ محمد السبيعي، عن سعادته 
باحتضان اإلدارة حفل تكريم موظفي قطاع التشغيل وخدمات 

األعمال، مؤكًدا أن هذا التكريم هو جزء من رد الجميل وتقديم 
واجب الشكر للزماء المكّرمين على ما بذلوه من جهد وتفاٍن 

في خدمة أرامكو السعودية .

تحت األضواء

عروض ترفيهية جتذب 100 شخص من ذوي اإلعاقة واأليتام وكبار السن

محافظ ينبع يشيد بإسهامات أرامكو السعودية 
في السالمة والتوعية العامة

ينبــع - أشــاد محافــظ ينبــع، األســتاذ ســعد بــن مــرزوق 
ــة  الســحيمي، بجهــود أرامكــو الســعودية وخبرتهــا الطويل
فــي نشــر ثقافــة الســالمة العامــة والوعــي المجتمعــي، 
وأكــد أن مــا تقــوم بــه الشــركة فــي جميــع فعالياتهــا 
بمختلــف مناطــق ومــدن المملكــة، يُعــزز النهضــة التنمويــة 
فــي  رائًعــا  ويقــّدم نموذًجــا  المملكــة،  التــي تشــهدها 

المشاركة المجتمعية.
ــه  جــاء ذلــك مــن خــالل حفــل ترفيهــي وتوعــوي نظمت
الشــؤون  إدارة  ينبــع، نظمتــه  فــي  الســعودية  أرامكــو 
الحكوميــة فــي المنطقــة الغربيــة وبالتعــاون مــع إدارات 
مصفــاة ينبــع ومعمــل تجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي 
والفرضــة البحريــة وقســم خدمــات أحيــاء الســكن، وذلــك 
2019م(،  يونيــو  ١٤٤٠هـــ )17  ١٤ شــوال  اإلثنيــن  يــوم 
بحضــور 100 شــخص مــن ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن 
ــي  ــو الســعودية الترفيه ــادي أرامك ــي ن ــك ف ــام، وذل واأليت

في ينبع. 
وكان فــي اســتقبال الُمحافــظ، مديــر إدارة الشــؤون 
ســليمان  األســتاذ  الغربيــة،  المنطقــة  فــي  الحكوميــة 
الغــاز  ســوائل  تجزئــة  معمــل  إدارة  ومديــر  الجــارد، 
الطبيعــي فــي ينبــع، األســتاذ محمــد الغامــدي، ومديــر 
الشــامي،  األســتاذ عبداللطيــف  ينبــع،  إدارة مصفــاة 
ومديــر إدارة الخدمــات المشــتركة، األســتاذ عبــداهلل 
والجهــات  الشــركة  مســؤولي  مــن  وعــدد  العليانــي، 

الحكومية.
وتجــوَّل محافــظ ينبــع فــي أرجــاء الفعاليــة واطلــع علــى 
ــل عــن  األنشــطة المقامــة فيهــا، واســتمع إلــى شــرح مفصَّ

حامد العطاس

أهدافهــا التوعويــة، التــي شــملت مركــز أعمــال األمــن 
الحريــق،  مــن  والوقايــة  اآلمــن،  والمنــزل  الصناعــي، 
وباألخــص الســالمة المنزليــة، وبعــض معــدات الســالمة 
وكيفيــة  وأهميتهــا،  المنــزل  فــي  توفرهــا  الواجــب 
اســتخدامها فــي حالــة حــدوث حريــق، مثــل كواشــف 
ــات  ــك بطاني ــق وأنواعهــا وكذل ــات الحري الدخــان، وطفاي

الحريق.

رسم البسمة
ــي  ــع، األســتاذ ســعد الســحيمي، ف ــظ ينب ــر محاف وعّب
تصريــح لـ)القافلــة األســبوعية(، عــن إعجابــه 
الشــديد بمــا شــاهده مــن ُحســن التنظيــم والفعاليــات 
المتنّوعــة للبرنامــج، والدمــج الالفــت بيــن التوعيــة العامة 
ــًدا أن أرامكــو  ــب جــذاب ومشــوق، مؤك ــه فــي قال والترفي

الســعودية حريصــة كعادتهــا علــى رســم البســمة وإدخــال 
الفرحــة والبهجــة فــي نفــوس هــذه الفئــات الغاليــة علــى 

قلوبنا جميًعا.
وقــّدم مديــر البرامــج واألنشــطة فــي مركــز التأهيــل 
الننــي، شــكره  الشــامل فــي محافظــة ينبــع، مســاعد 
ألرامكــو الســعودية علــى مبادرتهــا ودعوتهــا لمنســوبي 
المركــز للمشــاركة فــي هــذا البرنامج التوعــوي الترفيهي، 
حيــث اســتطاعت دمــج األيتام وكبــار الســن وذوي اإلعاقة 

في يوم أسري بهيج.
ـع الضيــوف عــن كثــب علــى ســيارة اإلطفــاء،  وأطلَـّ
وجــذب الحضــور فــن الســيراميك الطينــي، حيــث تفاعــل 
األطفــال والحضــور مــع الشــرح الــذي قّدمتــه إحــدى 
الحرفيــات عــن فــن صناعــة األشــكال والتحــف الطينيــة 
فــي موقــع  قبــل األطفــال  مــن  تمــت صناعتهــا  التــي 

الفعالية.

أرامكو 
السعودية 

حريصة كعادتها 
على رسم 

البسمة وإدخال 
الفرحة والبهجة 

في نفوس هذه 
الفئات الغالية 

على قلوبنا 
جميًعا

سعد السحيمي
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حملة اإلقالع عن التدخين تستهدف الموظفين 
والمتدّربين في المبّرز

المبـرز - نّظمـت إدارة أعمـال األمـن الصناعـي فـي 
منطقـة األعمـال الجنوبيـة، مؤخًرا، حملـة توعوية صحية 
لإلقـالع عـن التدخين، حيث شـهدت الحملـة التي نُّظمت 
بالتعـاون مـع الجمعيـة الخيرية لمكافحـة التدخين )نقاء( 
ومركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي، حضـور مـا يقـرب 
140 شـخًصا مـن موظفـي اإلدارة ومتدّربـي مركـز  مـن 

التدريب الصناعي في مدينة المبرز.
وقـد أطلـق الحملة ناظر قسـم أعمال األمـن الصناعي 
فـي المبـرز، محمـد حسـين جاللـه، الـذي تطـرق بإيجـاز 
إلـى أضـرار التدخيـن وآثـاره السـلبية واألمـراض الناتجة 
عنـه، كمـا حـّث المدخنيـن علـى االسـتفادة مـن الحملـة، 
ببرامـج  ممكنـة  شـريحة  أكبـر  التحـاق  أهمّيـة  مؤكـًدا 
هـذه  مثـل  فـي  والمشـاركة  التدخيـن،  عـن  اإلقـالع 
الفعاليـات، لتعزيـز الوعـي،  مـن أجـل مجتمـع خـاٍل مـن 

التدخين.

توعيٌة شاملة
وشـارك فـي الحملـة الدكتور محمد عـوض، الذي قّدم 
الخيريـة  الجمعيـة  وأهـداف  نشـاطات  حـول  عرًضـا 
لمكافحـة التدخيـن )نقـاء(، مشـيًرا إلـى حجـم خطـورة 

خالد السعيد

ظاهـرة التدخيـن. حيث اسـتعرض إحصائيـًة توّضح عدد 
األشـخاص المصابيـن بالسـرطان فـي المملكـة بسـبب 
التدخيـن بجميـع أشـكاله. إلـى جانب ذلـك، قـّدم الدكتور 
محمـد شـرًحا مفّصاًل عن مكونات السـيجارة وأضرارها 
علـى المدخـن، كمـا أجـرى اختبـار قيـاس لنسـبة ثانـي 

أكسـيد الكربون في هـواء الزفير على عدد من الحضور، 
عن طريق جهاز خاص تُشرف عليه الجمعية.

كمـا تضّمنت الحملة عرًضا قّدمه اختصاصي معالجة 
اإلقـالع عـن التدخيـن مـن مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو 
الطبـي، حسـن غـزوي، الـذي أوضـح األسـاليب المّتبعـة 

لإلقـالع عـن التدخيـن، والبرامـج التـي يقّدمهـا المركـز  
للمدخنيـن. كمـا تطـّرق غـزوي إلـى بعـض مـن تجـارب 
المقلعيـن عـن التدخيـن، وشـّدد علـى أن الطـرق الصحية 
المناسـبة لإلقـالع عـن التدخيـن يجـب أن تبـدأ بالتـدرج، 

وتتضّمن المتابعة المستمرة مع طبيب مشرف.

حملة التحّول الرقمي في 
معمل الغاز في الحوية

كمبادرة للشراكة املجتمعية

م برنامًجا توعوًيا للطالب التوزيع بالمنطقة الغربية تنظِّ

مـت إدارة تقنيـة المعلومـات، بالتعـاون مـع  الحويـة - نظَّ
إدارة معمـل الغـاز فـي الحويـة وإدارة الغـاز الطبيعـي فـي 
الحوية، حملة توعوية اسـتعرضت خاللها أحدث ابتكارات 
تقنيـة المعلومـات التطبيقيـة. واطلـع الحضـور فـي هـذه 
الحملـة علـى أحـدث ابتـكارات وحلـول تقنيـة المعلومـات 
تقـان  بإ لهـم  أعما ء  أدا فـي  تسـاعدهم  سـوف  لتـي  ا
واحترافيـة. وقـد افتتح الحملة مدير عـام أعمال الغاز في 
الجعفـري،  وائـل  األسـتاذ  الجنوبيـة،  األعمـال  منطقـة 

مت أرامكو السعودية، ممثلة بإدارة  خميس مشيط - نظَّ
التوزيع في المنطقة الغربية، وبالتنسـيق مع إدارة السالمة 
بقاعـدة الملـك خالد الجويـة في خميس مشـيط، برنامًجا 
تثقيفًيـا بالقاعـدة تضّمـن عروًضـا عـن السـالمة، وحمايـة 
الـدور  ظـل  فـي  ذلـك  ويأتـي  الطاقـة،  وترشـيد  البيئـة 

المجتمعي الذي تضطلع به الشركة.
حضر البرنامج سـعادة قائد قاعدة الملك خالد الجوية 
اللـواء طيـار ركـن، عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن القديـري، 
وبمشـاركة مديـر مـرور محافظـة خميـس مشـيط، العقيـد 
يحيى بن سعيد عسيري، وبحضور 150طالًبا من )مدارس 

األبناء( و )مدارس الرّواد(.
تضّمن هذا البرنامج أنشطة تعليمية وثقافية تم خاللها 
طـرح عـدة موضوعـات توعويـة بـدأت بعـرض تقديمـي عن 
السـالمة المروريـة، قّدمـه ممثـل لجنـة السـالمة المروريـة 
توالـت  ثـم  القحطانـي.  مسـفر  السـعودية،  أرامكـو  فـي 
العـروض عـن أنـواع الحرائـق وطـرق مكافحتهـا، والبيئـة 

وكيفية حمايتها، وطرق الترشيد في استهالك الطاقة.

أحمد الصقر

عادل القبيسي 

بحضـور مديـري اإلدارات في الحويـة، ومدير إدارة أعمال 
الجعفـري  ـب  رحَّ وقـد  المعلومـات.  لتقنيـة  المناطـق 
بالحضـور وبّيـن أهميـة تقنيـة المعلومـات فـي حياتنـا وفي 
التـي  االبتـكارات  العمـل وأهميـة االسـتفادة مـن  مجـال 
تشـهد نهضـة كبيـرة فـي مجـال تقنيـة المعلومـات. وخـالل 
الحملـة كان هنـاك كثيـر مـن المناقشـات والتفاعـل بيـن 
الحضـور وممثلـي إدارة تقنيـة المعلومـات، حيـث تناولـت 
التطـورات واالبتـكارات، واسـتعرضت اآلفـاق الجديـدة في 
البرامـج  وتطبيقـات  ألجهـزة  المبتكـرة  الحلـول  تمكيـن 

الخاصة بالشركة في مختلف مجاالتها.
وائل الجعفري، )األول من اليمين(، وعدد من المسؤولين يستمعون لشرح حول تطبيقات البرامج الخاصة بالشركة التي تم 

تطويرها على أيدي كوادر وطنية من موظفي الشركة.

لقطة جماعية للمشاركين في البرنامج التثقيفي الذي نظمته إدارة التوزيع في المنطقة الغربية بقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

لقطة جماعية للمشاركين في حملة اإلقاع عن التدخين، التي نظمتها إدارة أعمال األمن الصناعي في منطقة األعمال الجنوبية، بالتعاون مع جمعية )نقاء(، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
تصوير: عبدالعزيز المعيويد
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تكمن أهمية إدارة تقنية المعلومات في المؤسسات والشركات في 
أنها اإلدارة المسؤولة عن توفير البيئة المناسبة لتنظيم العملية 
اإلدارية والتصنيعية والمالية، بما تقّدمه من أدوات وبرامج وأنظمة 
تُسهم في توفير الوقت والجهد، وإنتاج التقارير والمعلومات الدقيقة 
في الوقت المطلوب، وحماية بيانات الشركة. ومن شأن كل ذلك أن 
يساعد عملية اتخاذ القرار بهدف الوصول إلى النتائج المرغوبة 

واألهداف اإلستراتيجية المخطط لها.
التخطيط لها  التي يجب  الرئيسة  وفيما يلي بعض األهـــداف 
فاعلة  المعلومات  تقنية  إدارة  تكون  لكي  تحقيقها  على  والعمل 

وناجحة:
•  األتمتة: إن عملية األتمتة للمعامالت الورقية في نظام معّين توفر 
الوقت والجهد، وترفع من كفاءة الموظف، حيث إنه لن يهدر جزًءا 

من وقته وجهده في تتبع إجراءات هذه المعامالت.
•  الــتــكــامــل: أحياًنا قد توجد أنظمة عــدة تــؤدي مهمات مختلفة 
العمل، لذلك يجب إيجاد طريقة لربط هــذه األنظمة  يتطلبها 
واالستفادة من تكاملها. على سبيل المثال، يمكن ربط نظام أجهزة 

الحضور والغياب بنظام إدارة الموارد الخاص بالشركة.
•  التطبيقات السحابية: توفير منصة للدخول إلى أنظمة الشركة 
لعمل الموافقات الالزمة، خاصة للمديرين والتنفيذيين، يسّرع 
ــراءات ويقلّل من فــرص تعطيل سير أعمال الشركة. كما  اإلجـ
تستطيع الــشــركــات والــمــؤســســات مــن خــالل توظيف األنظمة 
التكاليف  السحابية خفض  البيئة  في  تعمل  التي  والتطبيقات 
والجهد الــالزم لحماية وصيانة األنظمة، مقارنًة بما لو كانت 

موجودة لدى الشركة مباشرة.
•  التواصل التفاعلي: في عصر يعّج بمنصات التواصل االجتماعي 
توجد ضرورة ملّحة لتفعيل منصات مشابهة خاصة ببيئة العمل 
لرفع مستوى التواصل الفاعل بين الموظفين، حيث إن كثيًرا من 
يُساء فهمها  التي قد  المراسالت  يُهدر بسبب  والجهد  الوقت 
أحياًنا، وال تخدم مصلحة العمل. باإلضافة إلى ذلك، يُعدُّ توظيف 
التواصل المرئي مهًما جًدا للتقليل من مصاريف رحالت العمل 

والزمن المستهلك في السفر.
•  قياس مستوى األداء: يجب أن تضع اإلدارة مؤشرات أداء يمكن 
قياسها ومتابعتها لمعرفة مواطن الخلل أو التقصير، ومن ثم 
وضع الخطط الالزمة للتطوير وتنفيذها. وتختلف المؤشرات 
تبًعا لطبيعة بيئة العمل، فعلى سبيل المثال ما يمكن اعتباره 
مناسًبا في المصانع قد ال يكون مناسًبا في المستشفيات أو 

المطارات.
•  إدارة المخاطر: إن عملية تحليل وتحديد المخاطر المحتملة أو 
الكامنة لبيئة العمل أمر مهم للغاية، ويجب أن يكون من األولويات 
لدى إدارة تقنية المعلومات، حيث يتم بناًء على هذه الدراسة وضع 
الحلول المقترحة للتخلص من هذه األخطار على المديين القريب 

والبعيد حسب درجة الخطورة.
•  أمن المعلومات: من الضروري وضع األنظمة والقوانين والبرامج 
إلــى أنظمة الشركة  بــه  الــدخــول غير المصرح  التي تمنع مــن 
وبياناتها، أو تعديلها، أو تعطيل الخدمات بشكل أو بآخر. ويجب 
عمل فحص االختراق األمني بشكل دوري، حسب طبيعة ونوع بيئة 
العمل، من أجل تقييم أنظمة الحماية ومعرفة الثغرات وإصالحها، 

أو تطبيق الحلول الالزمة، أو تحديث الحلول الموجودة.
•  التحّول الرقمي: يعتقد البعض أن التحّول الرقمي يتم بمجرد 
تطبيق بعض البرامج أو تحويل المراسالت الورقية إلى البريد 
اإللكتروني، ولكنه في الواقع تغيير في طريقة ومنهجية التفكير 
من أجل استغالل التطور السريع في التقنية لزيادة الكفاءة في 
خط سير العمل بحيث تقل األخطاء وتزيد اإلنتاجية مما يوفر 

خدمة أسرع و أفضل للعمالء.

أبرز األهداف إلدارة 
تقنية املعلومات

د. فيصل أحمد الناصر
مدير إدارة تقنية المعلومات 

شركة تكوين المتطورة للصناعات

مخاطر برمجيات التحكم عن ُبعد
تُعـّد أداة الوصـول عـن بُعـد ألجهزة 
لمهمـة  ا األدوات  مـن  تـر  لكمبيو ا
والضرورية، فعندما تطلب المسـاعدة 
مـن الدعـم الفنـي فيمـا يخـص جهـاز 
الكمبيوتـر، تتـم االسـتعانة بهـذه األداة 
إنهـا  حيـث  جهـازك،  إلـى  للوصـول 
والخـوادم  الكمبيوتـر  أجهـزة  تمّكـن 
لتحكـم  ا مـن  لشـبكة  با لمرتبطـة  ا
بجهـازك، وفتـح المسـتندات، أو حتـى 

تنزيل البرامج.
يمكـن  أخـرى،  ناحيـة  مـن  ولكـن 
ق  الختـرا ة  ا ألد ا هـذه  اسـتغالل 
الكمبيوتـر عـن طريـق الشـبكة، حيـث 
يسـمح أحد أنواع البرمجيـات الضارة 
حصـان  )فيـروس  باسـم  المعروفـة 
قبـة  ا بمر قيـن  للمختر  ) ة د ا و طـر

الكمبيوتر أو الشبكة والتحكم فيهما.
تُعـّد هـذه البرمجيـات نوًعا مـن أنـواع البرمجيات الخبيثة التي تشـبه في 
 Remote Access عملهـا إلـى حـد مـا أداة الوصـول عـن بُعـد المشـروعة
Tool، إاّل أن االختـالف الرئيـس يكمـن فـي أنـه يتـم تنصيبـه علـى جهـاز 
الكمبيوتـر مـن دون علم المسـتخدم. وبينما يتـم اسـتخدام أداة الوصول عن 
بُعـد المصـرح بهـا لمهمـات تتعلـق بالدعـم الفنـي ومشـاركة الملفـات، فـإن 
برمجيات RAT الخبيثة تُستخدم للتجسس على أجهزة الكمبيوتر، أو سرقة 

الملفات، أو تشفير الملفات الحساسة وطلب فدية من صاحب الجهاز.
وكمـا هـو الحـال فـي معظـم البرمجيـات الخبيثـة والفيروسـات، يلجـأ 
المخترقـون إلرسـال برمجيـات RAT كمرفـق فـي رسـالة بريد إلكترونـي، أو 
عـن طريـق البرامـج وألعـاب الفيديـو المتصلـة بالشـبكة، كمـا قـد تحتـوي 
معظـم  لكـن  الخبيثـة،   RAT برمجيـات  علـى  أيًضـا  المواقـع  إعالنـات 
المتصفحـات تمنـع التحميـالت التلقائيـة مـن مواقـع الويـب، وتبلغـك عندما 

يكون الموقع الذي تزوره غير آمن.
وعلـى عكـس معظم البرامج الخبيثة والفيروسـات، قد يكـون من الصعب 
اكتشـاف أنك قمت بتثبيت برنامج RAT  على جهازك. حيث إنه ال يتسـبب 
فـي بـطء أداء الجهـاز، كمـا أن أكثـر المخترقيـن يكونـون علـى حـذر وال 

شبكة الجيل الخامس.. تقنية ثورية لالتصاالت
الجيـل  تطويـر  إلـى  التقنيـة  شـركات  تتسـابق 
السـرعة  فائـق  االتصـال  شـبكات  مـن  الخامـس 
)5G(، حيث سـتكون بدياًل عن شـبكة الجيل الرابع 
ويتوقـع  الحالـي.  الوقـت  فـي  شـائعة االسـتخدام 
المختصـون تغييـًرا جذرًيـا في مجـاالت االتصاالت 
والشـبكات وتطبيقاتهـا فـي العالـم مع انطـالق هذه 
الشـبكة. ولفهـم مدى تطّور شـبكة الجيـل الخامس، 
البـد مـن سـرد األجيـال السـابقة مـن الشـبكات وما 

توفره من إمكانيات:

)1G( شبكة الجيل األول
أُطلقـت فـي عـام 1982م، وكانـت تقتصـر علـى 
الهاتـف  باسـتخدام  االتصـال  إجـراء  إمكانيـة 
الجـّوال، وكانت سـرعة الشـبكة آنـذاك بمعدل 2.4 

كيلوبت في الثانية.

 )2G( شبكة الجيل الثاني
أُطلقـت في عـام 1992م، ووفرت إمكانية إرسـال 
متعـددة  والرسـائل   )SMS ( نصيـة  الرسـائل 
الوسـائط )MMS( عبـر شـبكات الهاتـف الجـّوال 
مـن خـالل تحويـل البيانـات إلـى إشـارات رقميـة، 
إضافـة إلى إمكانية إجراء االتصال. وكانت سـرعة 

الشبكة تصل إلى 50 كيلوبت في الثانية.

)3G( شبكة الجيل الثالث
بدايـة  تمثـل  وهـي  2003م،  عـام  فـي  أُطلقـت 
الثـورة التقنيـة في مجـال االتصـال باإلنترنت عالي 
السـرعة، ووّفرت إمكانية إرسال واستقبال مختلف 
ووصلـت  الفيديـو،  ومقاطـع  المتعـددة  الوسـائط 

سرعة البيانات إلى 21 ميغابت في الثانية.

)4G( شبكة الجيل الرابع
أُطلقـت فـي عـام 2012م، وركـزت التقنيـة علـى 
سـرعة البيانـات، حيـث سـاعدت هذه الشـبكة على 
انتشـار التطبيقـات الذكيـة وعززت إمكانية تشـغيل 
عبـر  اإللكترونيـة  واأللعـاب  لفيديـو  ا مقاطـع 
اإلنترنـت. ونظرًيـا تصـل سـرعة الشـبكة إلـى 100 

ميغابت في الثانية.
)5G( الجيل القادم.. شبكة

اختبـار  علـى  القائمـون  التقنيـة  خبـراء  يقـول 
شـبكة الجيـل الخامـس )5G( إنهـا سـتوفر إمكانيـة 
مـرة  بمائتـي  تفـوق  بسـرعات  اإلنترنـت  تصفـح 
إذ  الحاليـة،  توفرها الشـبكة  التـي  السـرعات 
سـيتمتع المسـتخدم بإنترنت تصل سـرعته إلى 20 

غيغابت في الثانية.
وأطلـق الباحثـون شـعار»5G is not 4G+1«، وهو 
يعنـي أن شـبكة الجيـل الخامـس ليسـت ببسـاطة 
إنهـا  بـل  الرابـع فحسـب،  للجيـل  الالحـق  الجيـل 
سـتقوم بربـط األشـياء بعضهـا ببعض، فـأي أداة أو 
جهـاز سـيكون متصـاًل بشـبكة اإلنترنـت، ونتيجـة 
لذلـك سـتظهر المدن الذكية بمعناهـا الحقيقي، إذ 
إن البيانـات يتـم إنتاجهـا فـي كل مـكان مـن قبل أي 
فـي  األمـر  هـذا  مـن  ويُسـتفاد  آلـة،  أو  شـخص 
المناسـب،  الوقـت  فـي  المعلومـة  الحصـول علـى 
كمراقبـة الحالـة الصحيـة للمرضـى وكبـار السـن، 
ومراقبـة األجهـزة واألدوات فـي المنـزل، وتحليـل 
حاالت االزدحام في الشـوارع، ومساعدة السائقين 
سيسـاعد  مـا  وهـو  المخاطـر،  مـن  وتحذيرهـم 

الباحثين على تطوير السيارات ذاتية القيادة.

آلية عمل شبكة الجيل الخامس
لفهـم كيفيـة عمـل هـذا الجيـل مـن الشـبكات، 
االتصـال  شـبكات  عمـل  طريقـة  نفهـم  أن  يجـب 
بشـكل عـام. الهواتـف الجّوالـة ببسـاطة هـي عبـارة 
إلـى  الصـوت  بتحويـل  تقـوم  اتصـال  أجهـزة  عـن 
الراديـو  موجـات  عبـر  لترسـلها  رقميـة  بيانـات 

Radio Waves، وبالطبـع يمكـن للهواتـف الذكيـة 
أن ترسـل وتسـتقبل بيانـات اإلنترنـت أيًضـا، التـي 
هـي فـي األصـل بيانـات رقميـة، ممـا يمكننـا مـن 
تصفـح اإلنترنـت أثنـاء التنقـل. ويتـم وضـع أبـراج 
الهاتـف الجّوال في مناطق متقاربة، بحيث تتداخل 
مجـاالت تردداتهـا مع بعضها البعـض لتغطية كامل 
المنطقـة، وعنـد سـيرك في السـيارة ينتقـل اتصال 

هاتفك الجّوال من برج آلخر من دون انقطاع.
الموجـي  بطولهـا  الراديـو  موجـات  وتُقـاس 
wavelength، فكلما قصر الطول الموجي ازداد 
التـردد، وازدادت سـرعة نقـل البيانـات تبًعـا لـه. 
ولذلـك، سـعت شـركات تشـغيل الهواتـف الجّوالـة 
 Millimeter إلـى توظيـف الموجـات المليمتريـة
تقنيـة  فـي  الراديـو  wave كبديـل عـن موجـات 
الجيـل الخامـس، حيـث تمتلـك تـرددات فـي نطاق 
30 إلى 300 غيغاهرتز وتُقاس بالمليمتر، ولذلك 

يُسّمى هذا الجيل »جيل الموجات المليمترية«.
مقدمـو  يحتـاج  الموجـة،  تقصيـر  عنـد  ولكـن 
الخدمـة أبراًجـا أكثـر لتغطيـة مناطـق االتصـال 
بشـكل كامـل، ولهـذا تُحّتـم تقنيـة الجيـل الخامـس 
علـى شـركات االتصـاالت تنصيـب أبـراج إضافيـة 
لتغطية الشـبكة. ومن سـلبيات الموجـات القصيرة 
فـي  تكـون أضعـف  العاليـة  التـرددات  أن  أيًضـا 
العاليـة والمرتفعـات  العوائـق كالمبانـي  اختـراق 
الطبيعيـة، وعلـى الهاتـف الجـّوال أن يكـون قريًبـا 
الوجـه  لتكـون سـرعة االتصـال علـى  البـرج  مـن 

المطلوب.

صوتكمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

يكشـفون عـن أنفسـهم بمـا يثيـر الريبة 
مؤشـر  تحريـك  أو  الملفـات  كحـذف 
  RAT المـاوس، ولـذا قـد يبقـى برنامـج
مثّبًتـا علـى جهـازك لسـنوات دون أن 
تالحـظ أي شـيء. وفي حين تُسـتخدم 
معظـم فيروسـات الكمبيوتـر ألهـداف 
تُتيـح  التخريـب،  أو  كالربـح  محـددة، 
برمجيـات RAT للمخترقيـن السـيطرة 
الكاملة على أجهزة الكمبيوتر المصابة 

دون علم أصحابها.
تسـتخدم  األحيـان،  أغلـب  وفـي 
برمجيـات RAT ألغـراض التجسـس، 
حيـث يمكـن للمختـرق أن يسـتخدمها 
للوصـول إلـى جهـاز الضحيـة واالطالع 
علـى ملفاتـه ومعلوماتـه السـرية مثـل 
معلومـات الحسـاب البنكـي، أو كلمـات 
إلـى  الوصـول  للمختـرق  يمكـن  كمـا  السـرية.  المسـتندات  أو  المـرور، 
الميكروفـون والكاميـرا وتشـغيلهما، دون علـم صاحـب الجهـاز أو أخـذ 
التصريـح منـه. وفـي بعـض الحـاالت يتمكـن المختـرق مـن الوصـول إلـى 
التحكـم الكامـل بالجهـاز، ممـا يعنـي القـدرة علـى مسـح القـرص الصلـب 
تماًمـا، أو سـرقة الملفـات، أو وضع مزيد من البرامـج الضارة على الجهاز، 
وأحياًنـا يسـتخدم هـذا االختـراق النتحـال شـخصية صاحـب الجهـاز عبـر 

اإلنترنت.

كيفية تجنب  هذه البرمجيات
لتجنـب هـذا النـوع مـن البرمجيـات الخبيثـة، ال تقم بتحميـل أي ملف من 
مصدر غير موثوق، وال تفتح المرفقات في البريد اإللكتروني من أشخاص 
ال تعرفهم، كما أن تحميل األلعاب أو البرامج المقرصنة من مواقع مجهولة 

الهوية يزيد من فرصة إصابة جهازك بهذا الفيروس.
من جهة أخرى، حّدث متصّفح اإلنترنت ونظام التشغيل لديك باستمرار، 
وافحـص جهـاز الكمبيوتر بحًثا عـن برمجيات RAT الخبيثـة من حين آلخر 
باسـتخدام برامـج مكافحـة الفيروسـات، فهـي تُعـدُّ أفضـل وأسـهل وسـيلة 

للعثور على هذه البرمجيات والتخلص منها.



حدائق الفراشات 
مـن طريقـة. فيختار بعـض مصممي حدائق الفراشـات بناء حواجز 
أو أسـوار علـى أطراف حدائقهـم. ويجد آخـرون أن زراعة النباتات 
الطويلـة والشـجيرات يمكنهـا أن تعمـل بشـكل جيِّـد أيًضـا للحماية. 
ل الحديقة مالًذا مهًما ليس فقط للفراشـات، بل  وعند ذلك ستشـكِّ
لكثيـٍر مـن الحشـرات المفيدة األخـرى. ويمكن للحديقة المدروسـة 
جـذب عديـد مـن أنـواع الفراشـات إذا أضفنـا النباتـات الخاصـة 
والضرورية لتتغذى يرقاتها منها، عند ذلك قد نرى موئاًل غنًيا على 

مدار الفصول األربعة.
الشـمس الساطعة: تحتاج الفراشـات إلى كثير من ضوء الشمس 
والـدفء، والنباتـات التي تجذبها عادة ما تكـون األنواع التي تتطلب 
كثيـًرا مـن أشـعة الشـمس؛ وهـي عـادة نباتات زاهيـة األلـوان. وعند 
اختيـار موقـع الحديقـة، يجـب البحـث عـن المنطقـة األكثـر ُعرضـة 

ألشعة الشمس طوال اليوم. 
البـرك: وتحتـاج الفراشـة فـي غذائهـا إلـى المعـادن. ولكـي تكمل 
نظامهـا الغذائـي مـع الرحيـق، ترتشـف أحياًنـا مـن البـرك الطينيـة 
الغنية بالمعادن، ويسـمى هذا السـلوك »التوحل«. ويحدث في كثير 
مـن األحيـان بيـن ذكـور الفراشـات أكثـر مـن اإلنـاث، حيـث تمتـزج 
المعـادن مـع الحيوانـات المنويـة التـي يتـم نقلهـا إلـى اإلنـاث أثنـاء 
التزاوج، والذي يساعد على نضج البيض. لذلك من المستحسن أن 

تحتوي حديقة الفراشات على برك موحلة صغيرة.
أمـا إذا أردنـا إنشـاء بركـة ضحلـة لجـذب الفراشـات الخطافيـة 
الذيـل والفراشـات الزرقـاء والكرنبيات ومثيالتهـا، خاصًة تلك التي 
تشـرب المـاء الموحـل للحصـول علـى الملـح، فيجب االنتبـاه إلى أن 
رش ملـح الطعـام فـي هـذه البرك لجـذب هـذا النوع من الفراشـات 

يضر النباتات.
الدفء: تبحث الفراشات عن أجزاء دافئة ومحمية من الحديقة، 
لذلك يجب زراعة زهور غنية بالرحيق توفر مصدًرا للغذاء بدًءا من 
أوائل الربيع عندما تخرج من سـباتها الشـتوي حتى نهاية الخريف. 
ومـن المستحسـن أيًضـا وجـود بعـض الصخـور، حيـث يمكـن لهـذه 

الحشرات أن تتشمس وتشعر بالدفء.
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ار الحدائـق، وأكثـر مـا يثير الخيـال. فهل  الفراشـة هـي أجمـل زوَّ
أعددنـا السـتقبالها مـا يليـق برقتهـا ورشـاقتها وما تعشـق مـن نباٍت 

ورياحين ورحيق؟
 لقـد حولنـا كثيًرا مـن موائلها إلى غاباٍت من اإلسـمنت وطرقات 
ومـزارع ومصانـع. وجعلنـا المبيـدات الحشـرية تقضـي علـى أعـداٍد 
كبيـرٍة منهـا. وأحدثنـا تغيـًرا مناخًيـا خطيـًرا، فتصحـرت موائلهـا، 
خاصة في المناطق المدارية حيث تزدهر. وهذا ما أشار إليه بحٌث 
حديـٌث حـول الفراشـات في ألمانيـا، أجراه كل من »جان كريسـتيان 
هابل« من الجامعة التقنية في ميونيخ و»توماس شميت« من جمعية 
»سـينك بـرغ لبحـوث الطبيعـة«، فـي فبرايـر 2019م، واسـتنتج أن 

أعدادها تناقصت إلى الثلث. 
لذلـك يتخطـى الهـدف مـن حدائق الفراشـات الناحيـة الجمالية، 
ليتصـل بمسـألة وجود هـذا النوع الجميل الذي هو جـزءٌ من الدورة 

الحياتية وتكاملها على الكرة األرضية. 
تختلــف حدائــق الفراشــات المفتوحــة وغيــر المغلقــة مــن ناحيــة 
التصميــم عــن بقيــة الحدائــق، ألنهــا مصممــة للفراشــات وليــس لنــا 
كمــا هــي العــادة. فعلــى ســبيل المثــال، إن المشــهد الطبيعــي األنيــق 
ــم  والنظيــف ألرض الحديقــة، كمــا نحــب أن نشــاهد عــادة، ال يالئ
هــذه الكائنــات الجميلــة. إذ يُعــد الخــث والَرخــاخ المتولــدة طبيعًيــا 
ــا لعــدد مــن األنــواع  مــن األوراق واألعشــاب الميتــة والرطبــة موطًن
ــا أن فراشــة  ــة. كم ــات والشــرانق البلدي ــة للفراشــات واليرق المهم
عبــاءة الحــداد ويرقــة نائــب الملــك وشــرنقة الكَرفــس، وغيرهــا 
المــواد  كثيــر تقضــي ســباتها الشــتوي علــى األرض فــي هــذه 

الرطبة.
ن  يتراوح حجم حدائق الفراشات من الحدائق الصغيرة التي تتكوَّ
مـن عـدد قليـل مـن أوانـي الرياحيـن وأحـواض الزهـور إلـى حدائـق 
كبيـرة مخططـة بعنايـة. وعلى التصميم أن يأخذ عـدة عوامل مهمة 

في عين االعتبار:
المأوى: الفراشـات حساسـة جًدا وتستسيغ المناطق ذات الرياح 
القليلـة جـًدا أو المحميـة منهـا. ويمكن إنشـاء منطقـة محمية بأكثر 

أمني جنيب  *

كيف يمضي الوقت 
 انتشـرت طرفـٌة نُسـبت إلـى ألبـرت أينشـتاين عندمـا 
نشـر نظريتـه الشـهيرة حـول النسـبية العامـة بدايـة القـرن 
العشـرين، تقـول إن مسـاعدته جاءتـه تشـكو كثـرة األسـئلة 
ممـن يلتقـي بها حـول ماهيـة النسـبية، فأجابها أينشـتاين: 
»عندمـا أجلـس مع من أحـب لمدة سـاعتين، أخالها دقيقًة 
واحـدًة فقـط. ولكنـي عندمـا أجلـس علـى موقـد سـاخن 

جًدا لمدة دقيقة أخال أنها ساعتان، هذه هي النسبية«.
يبـدو أينشـتاين هنا، عالًمـا في األعصـاب والدماغ أكثر 
منـه فـي الفيزياء. وبمـا أن علم األعصاب والدماغ تأسـس 
1964م، كان علينـا أن  كفـرٍع مسـتقل متأخـًرا، فـي عـام 
ننتظـر قرابـة قـرن، إلـى يومنـا هـذا لنعـرف كيـف يعمـل 

دماغنا مع جريان الوقت في حاالت متناقضة.
ات  يتعامـل الدمـاغ مـع الوقـت بطريقـة مختلفـة عـن تـكَّ
السـاعة العاديـة. إنـه يأخـذ إيقـاع الثوانـي هـذه ويعطيهـا 
معنـى خاًصـا بـه، مختلًفـا عـن دقـة السـاعة الطبيعيـة؛ إنه 
دة. ولكـن  د تكاتهـا ويقلصهـا حسـب وظائفـه المتعـدِّ يمـدِّ
نكـون  عندمـا  الوقـت  يطيـر  لمـاذا  ذلـك؟  يفعـل  لمـاذا 
مسـتمتعين؟ ولمـاذا يتوانـى عندمـا نشـعر باالكتئـاب أو 

السأم؟
 يقـول الدكتور مايكل شـادلين، عالم األعصاب والدماغ 
فـي مركـز إيرفينـغ الطبي فـي جامعة كولومبيـا، إن الدماغ 
يتعامـل مـع الزمـن اعتمـاًدا علـى توقعاتـه. فعنـد العمـل، 
يضـع الدمـاغ احتمـااًل لحـدوث شـيء مـا فـي الوقـت الـذي 

لم يحدث هذا الشيء بعد.
وفـي مقابلٍة مع »اليف سـاينس« فـي مارس 2019م، قال 
شـادلين: إن لـكّل فكـر آفاًقـا مختلفـة. ففـي كتـاب مـا على 
سـبيل المثـال، تقـع اآلفـاق في نهايـة كل مقطٍع فـي الكلمة 
الواحـدة، وفـي نهايـة كل كلمـة، وفـي نهايـة الجملـة، وفـي 
نهايـة الفقـرة، ثم الفقرة التالية وهكـذا. إن الوقت يتحرك 

وفًقا لكيفية توقع هذه اآلفاق.
ويضيـف أننـا عندمـا نكـون منغمسـين حًقـا فـي شـيء 
ـع »الصـورة الكبيرة«، ويـرى كاًل من  ممتـٍع، فـإن الدمـاغ يتوقَّ

األفـق القريـب والبعيـد مًعـا؛ أي األفـق الـذي أُدِغـم فـي 
الكلمـة وذلـك المدغم في الكتاب، مما يجعـل الوقت يطير. 
لكننـا عندمـا نشـعر بالسـأم، فنحـن نتوقـع األفـق األقـرب، 
مثـل نهاية الجملـة بداًل من نهاية القصة أو الكتاب. والنظر 
إلـى هـذه اآلفـاق علـى هـذا النحـو يجعلهـا غيـر مترابطـة 

ككل، وهكذا يغيب األفق البعيد ويتوانى الوقت.
وأكثـر مـن ذلـك، ليـس هنـاك مـكان واحـد فـي الدمـاغ 
مسـؤول عـن كيفية إدراك الوقت بهـذه الطريقة. وبداًل من 
ذلـك، مـن المرجح أن أي منطقة أخرى من شـأنها أن تثير 

التفكير والوعي، تدرك الوقت بطريقة مختلفة.
وقـال فـي هـذا الخصـوص جـو باتـون، عالـم األعصـاب 
فـي مؤسسـة تشـامبا ليمـود فـي البرتغـال: »مـن المؤكـد 
الدمـاغ«، وهـذه  التوقيـت فـي  آليـات  وجـود عديـد مـن 
اآلليات الذاتية للتوقيت ال عالقة لها بالساعة البيولوجية 
التـي تربـط حركـة أجسـامنا وأعضائنـا بـدوران األرض 

الذي يدوم 24 ساعة.
وتبّيـن مـن اختبـاراٍت علـى القـوارض، قـام بهـا باتـون 
وفريقـه، أن إحـدى اآلليـات تتعلق بالسـرعة التـي تقوم بها 
خاليـا الدمـاغ بتنشـيط بعضهـا بعًضا لتشـكيل شـبكة عند 
القيـام بنشـاط ما. وكلما كانت مسـارات الخاليـا العصبية 

أسرع، نخال الوقت أسرع.
تنطـوي آليـٌة أخرى علـى المـواد الكيميائية فـي الدماغ. 
أن  وزمـالؤه  باتـون  وجـد  القـوارض،  فـي  أخـرى  ومـرة 
مجموعـًة من الخاليا العصبية التـي تطلق الناقل العصبي 
نشـعر  تجعلنـا  مهمـة  كيميائيـة  مـادة  الدوبامين-وهـو 
بالمكافـأة- تؤثر علـى كيفية إدراك الدماغ للوقت. فعندما 
نكـون مسـتمتعين، تكـون هذه الخاليا أنشـط وتطلـق كثيًرا 
مـن الدوباميـن، ويظـن دماغنا أن وقًتا أقل قـد مر بالفعل. 
وعندمـا نشـعر بالسـأم، ال تطلـق هـذه الخاليـا كثيـًرا مـن 

الدوبامين، فيبدو الوقت متباطًئا.

* نشر في عدد مجلة القافلة شهر مايو/يونيو 2019م

11
القافلة األسبوعية    27 يونيو ٢٠١٩ 



الخميس 24 شوال 1440هـ، 27 يونيو 201٩م

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

ناجي عوض

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 ُتذكر كمصدر.

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــاعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.

4 6 2 8 3 1
9 2 1 7 4

8 3 7 5
4 3 8 1 6

2 5 9 3
8 3 6 9 7 4
3 4 8 5 1 7
5 6 4 8
2 7 1 9 6

3 6 5 2 4 1 8 7 9
1 7 9 8 6 5 3 4 2
8 2 4 3 9 7 5 6 1
2 3 8 5 7 9 4 1 6
9 1 6 4 3 2 7 5 8
5 4 7 1 8 6 9 2 3
7 8 1 9 2 4 6 3 5
6 5 3 7 1 8 2 9 4
4 9 2 6 5 3 1 8 7

* حل العدد الماضي

ــى المشــاركة  ــح ببناِئهــا الصرفــي عل ــدلُّ مفــردة التَّصال ت
فــي مفــردة  الحــال  بيــن طرفيــن، وكذلــك  لــح  الصُّ فــي 
ــراع. ســَأقتصر حديثــي علــى تصالــح المــرء مــع ذاتــه،  الصِّ
ــراع  وتصالحــه مــع اآلخــر، وكيــف يمكــن إدارة هــذا الصِّ

داخلّيًا وخارجّيًا؟ 
ات أنَّ هنــاك أزمــَة  نفهــم مــن عبــارة التَّصالــح مــع الــذَّ
صــراٍع يمــرُّ بهــا أغلــب النــاس إن لــم يكــن كلّهــم، ولكــنَّ هــذه 
األزمــة ال تتكّشــف معالمهــا إال مــن خــالل ســلوك الفــرد، 
ــة  فثمَّ النفــس(،  )داخــل  الداخــل  فــي  ك  تتحــرَّ ألنهــا 
ــات والقناعــات، وصراعــات  صراعــات فــي األفــكار والرغب
فيمــا يســتجيب لــه المــرء، وفيمــا يهملــه مــن خيــارات تجول 
بفكــره، وصراعــات أخــرى مــع القيــود التــي تقبــع فــي 
ر  داخلــه، فتكبِّــل حركتــه وانطالقتــه، فيســأل: كيــف أتحــرَّ
منهــا؟ وتبــدأ حينهــا المعركــة مــن الداخــل ليخــرج منتصــًرا 
ويكــون )هــو(، وليــس )غيــره(، وكلَّمــا زاد الوعــي أخــذت 
ــق االنتصــار ال بــدَّ مــن  الصراعــات منًحــى آخــَر، ولكــي يحقِّ
أن يعقــد ُصلًحــا مــع هــذه الصراعــات ويحســمها لصالــح 

استقراره النفسي وتوازنه الداخلي.
ــل  بالتأمُّ يُحَســم  الداخــل مثــاًل  فصــراع األفــكار فــي 
والقــراءة والمســاءلة والنقــد لــكلِّ فكــرة قبــل أن يؤمــن بهــا، 
وفــي نهايــة كل صــراع ال بــدَّ أن يتصالــح اإلنســان مــع فكــرة 
مــا، ويختارهــا عــن بصيــرة فــي ســبيل أن ينطلــق إلــى آفــاق 

راع. ف عند حدود الصِّ أرحب وال يتوقَّ
ــة  أمــا فــي التَّصالــح مــع اآلخــر، والــذي يُفَهــم منــه أنَّ ثمَّ
فــي شــرق األرض وغربهــا،  تمــوج  صراعــات خارجيــة 
صراعــات أفــكار ومعتقــدات وتصــوُّرات وأَوهــام صراعــات 
رت ِإلــى صــراع فــي  ال يمكــن لهــا أن تنتهــي وربَّمــا تطــوَّ
الميــدان وإبــادة لآلخــر، لذلــك أصبــح مــن المهــم أن نســأل 

هذا السؤال: كيف يمكن أن نتصالح مع اآلخر؟
ال شــك أن فكــرة التصالــح فكــرة إيجابيــة وتخّفــف مــن 
ة األزمــة مــن أجــل اســتمرار الحيــاة فــي طريــق يســوده  حــدَّ
العمــل المشــترك والســعادة المشــتركة، لذلــك ال يصــحُّ أن 

راع دائًما. نتعامل مع اآلخر في خانة الصِّ
ــك أن تفــرض أفــكارك علــى اآلخــر وليــس  ليــس مــن حقِّ
ــك أن تلغــي أفــكار اآلخــر، لــك أن تتعامــل مــع فكــرة  مــن حقِّ
والتــوازن،  االســتقرار  للمجتمــع  ــن  يؤمِّ بمــا  االختــالف 
ــى  ــا ال يمكــن أن تســير عل ــكل تفاصيله ــاة ب ــى أن الحي بمعن
رأي واحــد، وال يمكــن للبشــر أن تعتقــد بفكــرة واحــدة أو 
بمجموعــة أفــكارك كلهــا، هــذا ضــرب مــن الخيــال الــذي ال 

ق أبًدا. يتحقَّ
ولكــي تتصالــح مــع اآلخــر عليــك أن تقبــل بــه وتعتــرف 
ــه فــي االختــالف مــا دام مســالًما ال يعتــدي عليــك،  بحقِّ
وعليــك حيــن االختــالط باآلخريــن أن تقرأهــم، وأن تلتمــس 
لهــم محمــل الخيــر الواســع، الــذي قــد ال يظهــر لــك فــي 
مــع  التصالــح  فــي  مهــم  وهــذا جانــب أخالقــي  حينــه، 

اآلخر.

التَّصالح مع 
الذات واآلخر..

حسن الربيح * قوس الصحراءحديث األلوان:

الفنان عبداهلل المرزوق، من مواليد عام 1955م. حصل على بكالوريوس الفنون من الواليات المتحدة األمريكية. له مشاركات عديدة داخل المملكة وخارجها. كما 
مّثل وفد المملكة في عديد من المشاركات الدولية. أقام أكثر من خمسة معارض شخصية في المملكة العربية السعودية، والكويت، والواليات المتحدة األمريكية. 

كما حصل على عديد من الجوائز. وقد شارك في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة من خال عملين يحمان اسم )قوس الصحراء(، وفيهما اعتمد على 
التكوين الشكلي، وهو العنصر األساس في بناء مسطحات متوازنة في فضاء اللوحة.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

* شاعر سعودي 


