الخميس  ٨ذو القعدة 1440هـ ١١ ،يوليو 201٩م

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

االحتفال بتخريج  57من الموظفين الشباب من جامعة
صفحة ٧
هونج كونج للعلوم والتقنية

صفحة ٣

إطالق تطبيق (نافيغيتور)

تقنية تساعد الموظفين
في الوصول إلى المناطق
النائية بأمان
صفحة 5

تم اختبار تطبيق «نافيغيتور» الجديد بواسطة  25موظفً ا ،ويظهر في الصورة من اليسار مساعد ناظر إدارة اإلنتاج في شمال
الغوار ،حسين الخيواني ،ومالحظ أعمال خدمات اآلبار ،ناصر القحطاني ،ورئيس االستبيانات في وحدة التنقيب الشمالية،
المصرح لهم البحث بسرعة ودقة أكبر عن مواقع اآلبار،
علي الغامدي .يقول القحطاني إن التطبيق متم ِّيز ،فقد أتاح للعاملين
َّ
وخطوط األنابيب ،وخطوط اإلمداد والتنقل بينها بكل يسر.
(تصوير :محمد آل ابن الشيخ)
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عق ـ ًـدا وقَّ عته ــا أرامك ــو الس ــعودية م ــع ش ــركات س ــعودية
وعالمية ،لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد واإلنشاءات،
ته ــدف إل ــى رف ــع إنت ــاج النف ــط الخ ــام والغ ــاز ،م ــن حقلي
المرج ــان والب ـ ِّـري ،حي ــث س ــيتم رف ــع اإلنت ــاج م ــن النف ــط
الخ ــام إل ــى  550أل ــف برمي ــل يوم ًيا ،إل ــى جان ــب  2.5مليار
ق ــدم مكعبة قياس ــية في الي ــوم من الغ ــاز ،بقيم ــة إجمالية
للعقود بلغت  18مليار دوالر.
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القافلة األسبوعية

تحقيق إنجازات جديدة في مختبرات منطقة
األعمال الشمالية

عدد من أعضاء إدارة الدعم الفني لمنطقة األعمال
ٌ
الشمالية في أرامكو السعودية ،يحتفون باالعتماد المعياري
لـ  33اختبا ًرا وفق معايير المنظمة الدولية للتوحيد
القياسي (.)ISO

القافلة األسبوعية
تناقيـــب  -عـــزّزت إدارة الدعـــم الفنـــي فـــي منطقـــة
األعم ــال الش ــمالية م ــن ع ــدد االختب ــارات الت ــي تُجريه ــا
وفـــق المعيـــار الدولـــي ،ISO/IEC 17025: 2017حيـــث
نجح ــت ف ــي اعتم ــاد  33اختب ــا ًرا وف ــق المعايي ــر العالمي ــة
التـــي تُط ّورهـــا المنظمـــة الدوليـــة للتوحيـــد القياســـي
(.)ISO
ـتمرة الت ــي
ـ
المس
ـود
ـ
للجه
ـرة
ـ
ثم
ـاز،
ـ
اإلنج
ـذا
ـ
ه
ـي
ـ
ويأت
ّ
تبذلهـــا إدارة الدعـــم الفنـــي فـــي منطقـــة األعمـــال
الشـــمالية العتمـــاد االختبـــارات التـــي تُجريهـــا فـــي
مختبراته ــا ،حي ــث كان ــت البداي ــة بالحص ــول عل ــى أعل ــى
اعتمـــاد دولـــي مـــن هيئـــة خدمـــات االعتمـــاد الدوليـــة
( )IASفـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ألربعـــة

إضـــاءة

عماد العمران

emad.umran.1@aramco.com

إدارة تطوير األعمال الجديدة

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

اختبـــارات فـــي مـــارس 2017م ،ليرتفـــع العـــدد إلـــى 21
اختب ــا ًرا ف ــي ع ــام 2018م ،ث ـ ّم بع ــد ذل ــك  33اختب ــا ًرا ف ــي
الوقـــت الحالـــي .ومـــن خـــال تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز،
أصبـــح مختبـــر تناقيـــب التابـــع لـــإدارة ،األعلـــى علـــى
مســـتوى الشـــركة مـــن حيـــث عـــدد مـــن االختبـــارات
المعتمدة لمختبر ميداني.

ً
تأهيـــا فـــي أرامكـــو
نكـــون المختبـــر الميدانـــي األكثـــر
السعودية».
وعقـــب الحصـــول علـــى االعتمـــاد األخيـــر ،أصبحـــت
معظــم االختبــارات الخاصــة بع ِّينــات النفــط الخــام والمــاء
وزيـــت التشـــحيم والع ِّينـــات البيئيـــة ،والتـــي تُجـــرى فـــي
مختب ــرات قس ــم ضم ــان الج ــودة والس ــامة ف ــي منطق ــة
األعم ــال الش ــمالية ،خاضعــ ًة لمعايي ــر المنظم ــة الدولي ــة
للتوحيــد القياســي .ويُعــد الحصــول علــى هــذه االعتمــادات
الدوليــة ذا أثــر إيجابــي مباشــر علــى موظفــي المعامــل ،إذ
تُمث ــل حافـ ـزًا إضاف ًي ــا المتثاله ــم ألعل ــى معايي ــر الج ــودة
فـــي جميـــع المختبـــرات التابعـــة لـــإدارة فـــي تناقيـــب
ومنيفــة والخرســانية والقطيــف ،والتــي تُجــري اختباراتهــا
علــى ع ِّينــات االختبــار فــي جميــع مرافــق األعمــال البريــة
والبحرية في منطقة األعمال الشمالية.

معايير المنظمة الدولية
للتوحيد القياسي

وحـــول الجهـــود المبذولـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق هـــذا
اإلنج ــاز ،أوض ــح مدي ــر إدارة الدع ــم الفن ــي ف ــي منطق ــة
األعم ــال الش ــمالية ،األس ــتاذ فيص ــل الضبيب ــان ،قائ ـ ًـا:
«كان ــت مختبراتن ــا تُشــغّل بواس ــطة مق ــاول حت ــى نوفمب ــر
2017م ،وقـــد تمكنّـــا ،خـــال أقـــ ّل مـــن عاميـــن ،مـــن أن

األشجار ..ربيع الروح واألمل!
على بعض الطرق الســـريعة ،تبـــدو الخضرة
وهي تكســـو أطـــراف الطريـــق ،وكأنهـــا إعالن
رســـمي عـــن ربيع ملـــ ّون باألمـــل .تنســـى طول
تترحـــل بيـــن المـــدن ومواقع
المســـافة وأنـــت
َّ
العمـــل ،كلمـــا اســـترقت النظـــر وح ّدقـــت في
أشـــجار وأعشـــاب داعبتهـــا الريـــح فارتفعـــت
ببركـــة األمطـــار التي تداعـــب بأناملهـــا اللدنة
مـــرات عـــدة خـــال موســـم الخريف
األمكنـــة َّ
ً
وصـــول إلـــى الربيـــع الـــذي يباغتنـــا
والشـــتاء
بزخات تنعش فينا جميل الذكريات.
الخضـــرة عنـــوان البهجـــة .ولن تحتـــاج إلى
كثيـــر مـــن الدراســـات لتعـــرف هـــذا األثـــر
اإليجابـــي للشـــجر؛ فالمســـاحات القاحلـــة ال
تهب النـــاس إال الحيـــرة والقلـــق .وال ريب في
أننا نحتاج الشـــجر كمـــا نحتاج الهـــواء والماء،
ال ألجـــل البنـــاء الضوئـــي وحـــده ،وال لنيـــل
األنفاس الصحيـــة فقط ،بل ألجـــل المحافظة
على توازننا النفســـي وصفائنـــا الذهني ،فنحن
نهرب للطبيعـــة إذا ما رغبنا في التشـــافي من
تعـــب الحياة .ولـــو تفحصـــت الدراســـات ذات
الصلة لوجـــدت فيهـــا حدي ًثـــا عن أثـــر الحياة

فـــي فضـــاء الشـــجر علـــى الصحـــة العقليـــة
أيضـــا ،والوقايـــة مـــن حـــاالت االكتئـــاب،
ً
والتخفف من ضغوط الحياة.
لذلـــك تأتي مبـــادرة أرامكـــو لزراعـــة مليون
شـــجرة بمثابـــة عمـــارة للـــروح ،روح اإلنســـان
وروح المـــكان ،تعزِّز بهـــا دورها المشـــهود في
المحافظـــة علـــى التـــوازن البيئي .كل شـــجرة
هـــي بمثابـــة وعـــد بأنفـــاس صحيـــة ومنظـــر
جمالي وظل تســـتظل بـــه الكائنات مـــن حرارة
الشـــمس .ال شـــك في أن هـــذه المبـــادرة التي
تهدف إلـــى الوصـــول إلـــى االســـتدامة البيئية
مهمـــة صعبـــة فـــي بيئـــة أدمنـــت شـــح الميـــاه
ونـــدرة األمطار ،غيـــر أنها في مبادرة الشـــركة
تتح َّول إلى حلـــول ومعالجات ذكيـــة تحفظ لنا
مواردنـــا وتزيد مـــن حظوظنا في المســـاحات
الخضراء.
بيننا وبين الشـــجرة المليون التي ســـتزرعها
الشـــركة بضـــع ســـنين ،وطالمـــا كانـــت اإلرادة
ســـيخضر كثيـــر مـــن المســـاحات
قائمـــة
ُّ
الصفراء ،وســـتصبح الخضرة محطات للبهجة
أنّـــى ارتحلنا ،حيـــث تهـــدف المبادرة للتوســـع

فـــي مختلـــف المناطـــق .ســـنحاصر مداخـــن
المصانـــع بأعنـــاق األشـــجار التـــي ســـتكفينا
بعضا مـــن انبعاثاتهـــا الضارة ،كما ســـنحاصر
ً
التصحـــر وزحـــف الرمـــال ونهـــب األرض ثو ًبا
جدي ًدا.
هذه المبـــادرة التـــي تأتي في ســـياق مبادرة
وطنيـــة أكبـــر ،ينبغـــي أن تكـــون حافـــ ًز ا
أيضا بالتشـــجير في
للمواطنيـــن كـــي يبـــادروا ً
فنـــاء بيوتهـــم وما حولهـــا ،ليجعلوا مـــن بيوتهم
وأحيائهـــم فضـــاءات طـــاردة أللـــوان القلـــق
والكآبة التي تتركها خشونة اإلسمنت.
ا لمحا فظـــة علـــى صحتنـــا تبـــد أ مـــن
المحافظة علـــى وجهنا األخضـــر وصيانته كي
نحيـــا بيـــن أفيـــاء األمـــل .تعالـــوا نزرع بـــذو ًرا
تحـــرس مســـتقبل األجيـــال القادمـــة ،وتهيـــئ
المـــكان لحيـــاة أكثـــر نضـــارة ،فالبلـــد الـــذي
أعطانا كثي ًرا مـــن خيراته يســـتحق أن نحرص
نموذجا مشـــر ًقا في تطويـــر البيئة
على جعلـــه
ً
والمحافظـــة علـــى توازنهـــا ،ليصبـــح كل واحد
منا كالشـــجرة الطيبة ،يظلل اآلخرين بأفعاله،
ويمنحهم من ثمار أفعاله الخ ّيرة.

القافلة األسبوعية
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خلق آالف الوظائف وزيادة القدرات اإلنتاجية

أرامكو السعودية توقِّ ع عقو ًدا بقيمة  18مليار دوالر
لرفع إنتاج حقلي المرجان والب ِّري

والبري.
عقدا معها بقيمة  18مليار دوالر لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد واإلنشاءات ،التي تهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز من حقلي المرجان
أمين الناصر ،وقيادات الشركة ،مع ممثلي الشركات السعودية والعالمية التي تم توقيع ً 34
ِّ

القافلة األسبوعية
الظهــران  -وقَّعــت أرامكــو الســعودية ،يــوم الثالثــاء  6ذو
القع ــدة 1440هـــ ( 9يولي ــو 2019م) 34 ،عق ـ ًدا م ــع ش ــركات
ســـعودية وعالميـــة ،لتنفيـــذ مشـــاريع للتصميـــم والتوريـــد
واإلنشــاءات ،تهــدف إلــى رفــع إنتــاج النفــط الخــام والغــاز،
م ــن حقل ــي المرج ــان والبـ ـ ِّري ،حي ــث س ــيتم رف ــع اإلنت ــاج
مـــن النفـــط الخـــام إلـــى  550ألـــف برميـــل يوم ًيـــا ،إلـــى
جانـــب  2.5مليـــار قـــدم مكعبـــة قياســـية فـــي اليـــوم مـــن
الغاز ،بقيمة إجمالية للعقود بلغت  18مليار دوالر.
وبه ــذه المناس ــبة ،ق ــال رئي ــس أرامك ــو الس ــعودية ،كبي ــر
إدارييهـــا التنفيذييـــن ،المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر:
«تواصــل أرامكــو الســعودية ريادتهــا العالميــة فــي صناعــة
النفـــط والغـــاز عبـــر تطويـــر وإنشـــاء برنامـــج عمـــاق
ومتكامـــل لزيـــادة إنتـــاج النفـــط مـــن حقلـــي المرجـــان
والب ـ ِّري وإنش ــاء معم ــل ضخ ــم لتصني ــع الغ ــاز .ويُ َع ـ ُّد ه ــذا
البرنام ــج م ــن أب ــرز مش ــاريع الطاق ــة الت ــي يت ــم تنفيذه ــا
يتضم ــن مراف ــق بحري ــة وبري ــة
الي ــوم ف ــي العال ــم ،فه ــو
َّ
إلنتـــاج  550ألـــف برميـــل مـــن النفـــط يوم ًيـــا ،ومعمـــل
بطاقـــة  2.5مليـــار قـــدم قياســـية مكعبـــة مـــن الغـــاز
الطبيعــي تشــمل إنتــاج  360ألــف برميــل مــن ســوائل الغــاز
الغنية باإليثان والمكونات األثقل».

منظومة مشاريع تعزِّز
قدرات الشركة
وأض ــاف الناص ــر أن ه ــذا االس ــتثمار الرأس ــمالي يم ّث ــل
منظوم ــة مش ــاريع تع ـزّز ق ــدرات أرامك ــو الس ــعودية بش ــكل
كبيــر ،وتدعــم خططهــا االســتثمارية علــى المــدى الطويــل
ف ــي تلبي ــة الطل ــب العالم ــي عل ــى النف ــط .وباإلضاف ــة إل ــى
ذل ــك ،يُس ــهم البرنام ــج ف ــي نم ــو الطاق ــة اإلنتاجي ــة للغ ــاز
بشــكل كبيــر ،وهــذا بــدوره يُســهم فــي التنويــع االقتصــادي
للمملك ــة ف ــي الصناع ــات الكيميائي ــة ،كم ــا يس ــاعد عل ــى
تحس ــين البيئ ــة ورف ــع مس ــتوى الكف ــاءة م ــن خ ــال زي ــادة
اس ــتخدام الغ ــاز ف ــي إنت ــاج الكهرب ــاء وخف ــض اس ــتخدام
الوقود السائل.

دعم التوطين واالقتصاد الوطني
وباإلضافـــة للقيمـــة االقتصاديـــة اإلســـتراتيجية التـــي
يق ِّدمهـــا برنامـــج المرجـــان لعوائـــد الشـــركة والتنميـــة
الصناعيــة فــي المملكــة ،فهــو يدعــم بشــكل كبيــر القطــاع
الخـــاص .حيـــث تـــم إرســـاء المشـــاريع علـــى  16شـــركة
محلي ــة وعالمي ــة له ــا مق ـ َّـرات ف ــي المملك ــة ف ــي مج ــاالت
األعمــال الهندســية والتوريــد واإلنشــاء .وقــد بلغــت نســبة
العقـــود التـــي فـــازت بهـــا الشـــركات المحليـــة  %50مـــن
إجمال ــي العق ــود .وبذل ــك يُ َعــ ُّد برنام ــج المرج ــان األعل ــى
بي ــن المش ــاريع الصناعي ــة العمالق ــة بالمملك ــة م ــن حي ــث
نسبة المحتوى المحلي.
وقــد تــم إلــزام الشــركات الفائــزة بالعقــود بزيــادة حجــم
مش ــتريات الم ــواد والمع ــدات م ــن المصنّعي ــن الوطنيي ــن،
لدعــم التصنيــع الوطنــي ،ورفــع مســتوى المحتــوى المحلــي
إلــى  %70بحلــول عــام 2021م ،وهــو مــا يُ َعـ ُّد أهــم أهــداف
أرامكـــو الســـعودية عبـــر برنامجهـــا «تعزيـــز القيمـــة
المضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد فـــي المملكـــة
ُ
(اكتفــاء)» .ومــن المأمــول أن تو ّلــد منظومــة المشــاريع فــي

برنامـــج المرجـــان آالف الوظائـــف المباشـــرة وغيـــر
المباشـــرة ،غالبيتهـــا لـــدى القطـــاع الخـــاص فـــي قطـــاع
الهندســـة واإلنشـــاءات ،معزِّزيـــن بذلـــك جهـــود أرامكـــو
السعودية في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل.

برنامج زيادة اإلنتاج في حقل المرجان
ه ــو عب ــارة ع ــن برنام ــج مش ــاريع متكام ــل لزي ــادة إنت ــاج
النفــط الخــام والغــاز المصاحــب ،والغــاز غيــر المصاحــب،
وغــاز أعلــى المكمــن ،مــن حقــل المرجــان المغمــور ،حيــث
ســـيتم إنشـــاء معمـــل بحـــري حديـــث لفصـــل الغـــاز عـــن
الزي ــت ،و 24منص ــة بحري ــة للنف ــط والغ ــاز وحق ــن المي ــاه.
إضافــة إلــى توســعة مرافــق معالجــة النفــط المركزيــة فــي
تناقيــب ،وإنشــاء معمــل متكامــل لمعالجــة الغــاز فريــد مــن
نوعـــه فـــي المملكـــة ،وكذلـــك مرافـــق مخصصـــة
الس ــتخالص س ــوائل الغ ــاز الطبيع ــي وتجزئته ــا ،ومراف ــق
لبي ــع وحق ــن الغ ــاز ،ومعم ــل إنت ــاج م ــزدوج لتولي ــد الطاق ــة
الكهربائيــة ،وآخــر لتحليــة الميــاه ،وإنشــاء خطــوط أنابيــب
نقـــل جديـــدة للنفـــط الخـــام والمنتجـــات األخـــرى إلـــى
منصـــات التصديـــر والمســـتهلكين المحلييـــن ،وكذلـــك
توس ــعة الح ــي الس ــكني الس ــتيعاب الموظفي ــن النات ــج ع ــن
توسع أعمال الشركة في منطقة األعمال الشمالية.
ويهــدف برنامــج زيــادة اإلنتــاج فــي حقــل المرجــان إلــى
رفــع حجــم إنتــاج النفــط الخــام العربــي المتوســط بمقــدار
 300ألـــف برميـــل فـــي اليـــوم .كمـــا يهـــدف البرنامـــج
لمعالج ــة  2.5ملي ــار ق ــدم مكعب ــة قياس ــية ف ــي الي ــوم م ــن
الغ ــاز ،وكذل ــك رف ــع اإلنت ــاج بواق ــع  360أل ــف برمي ــل ف ــي
الي ــوم م ــن س ــوائل الغ ــاز الطبيع ــي المحتوي ــة عل ــى اإليث ــان
والمكونات األثقل.

برنامج زيادة اإلنتاج في حقل الب ِّري
يه ــدف البرنام ــج إل ــى زي ــادة اإلنت ــاج بواق ــع  250أل ــف
برميــل مــن النفــط الخــام العربــي الخفيــف فــي اليــوم مــن
ه ــذا الحق ــل البح ــري .وسيش ــتمل البرنام ــج عل ــى إنش ــاء
معم ــل جدي ــد لف ــرز الغ ــاز ع ــن النف ــط ،ف ــي جزي ــرة أب ــو

ستدعم هذه
االستثمارات تركيزنا
المستمر على
استخدام أفضل
التقنيات ،وتطبيق
أفضل الممارسات
في مجال إنجاز اآلبار
وإدارة المكامن .كما
أن هذه االستثمارات
سوف ت ّ
ُمكن
الشركة من تحقيق
خفض أكبر في
االنبعاثات الكربونية
التي تصدر عن
الزيوت الخام التي
تنتجها ،وهو ما
يتواءم مع
إستراتيجية الشركة
في هذا الصدد.
أمين الناصر

علـــي لمعالجـــة  500ألـــف برميـــل مـــن الخـــام العربـــي
الخفي ــف ف ــي الي ــوم ،إل ــى جان ــب إنش ــاء مراف ــق إضافي ــة
لمعالجـــة الغـــاز فـــي معمـــل الغـــاز فـــي الخرســـانية،
لمعالجـــة  40ألـــف برميـــل مـــن مكثفـــات المـــواد
ويتضمـــن البرنامـــج إنشـــاء
الهيدروكربونيـــة المصاحبـــة.
َّ
وجزيرتـــي حفـــر صناعيتيـــن ،و11
محطـــة حقـــن ميـــاه،
ّ
منص ــة نف ــط ،وحق ــن مي ــاه بحري ــة ،وتس ــعة مواق ــع بري ــة
إلنتاج النفط وتوريد المياه.
جدي ــر بالذك ــر أن الطاق ــة اإلنتاجي ــة القص ــوى للنف ــط
في الشركة ثابتة عند  ١٢مليون برميل يوم ًيا.
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في إطار جهودها لزيادة الوعي ونشر المعرفة

دائرة أنظمة الطاقة تستضيف طالبات برنامج "موهبة"
يمين :لين هاشم ،إحدى الطالبات
ً
سؤال
المشاركات في اللقاء ،تطرح
ضمن سيل من األسئلة التي
طرحتها المشاركات وعكست
جليا بمعرفة مفاهيم
ً
اهتماما ًّ
المتجددة وتطبيقاتها.
الطاقة
ّ
يسار :الدكتورة هالة الهاشم ،إلى
جانب الطالبات في جولة في معرض
الطاقة في مركز إثراء .وقد أكّدت
الدكتورة هالة أن مثل هذه البرامج
تنقل الصورة الحقيقية للطالب عن
الدور الريادي ألرامكو السعودية في
المتجددة.
مجال الطاقة
ّ
(تصوير :حسن المبارك)

ميثم الموسوي

من خالل شراكتنا
مع أرامكو السعودية
في مثل هذه البرامج،
نستطيع نقل الصورة
الحقيقية للطالب عن
دور الشركة الريادي
في مجال الطاقة
بجميع مصادرها ،بما
فيها الطاقة
المتجددة.
ّ
د .هالة الهاشم

الظهـران « -مسـتقبل الطاقـة المتجـ ّد دة فـي المملكـة
تصنعـه عقـول الشـباب»؛ هـذه كانـت رسـالة اللقـاء التوعـوي
الـذي ّ
نظمتـه إدارة أنظمـة الطاقـة المتجـ ّددة تحـت شـعار
«إلهـام قـادة المسـتقبل في مجـال الطاقـة المتجـ ّددة» ،وذلك
يـوم الخميـس  1ذو القعـدة  1440هــ ( 4يوليـو 2019م) ،فـي
مركـز التبـادل التقنـي فـي أرامكو السـعودية ،ضمـن جهودها
لنشـر الوعـي والمعرفـة بيـن أفـراد الجيـل الشـاب حـول
الطاقة المتج ّددة.
واسـتهدف اللقـاء ،الـذي يُ ّ
نظم للمرة الثالثـة ضمن برنامج
التوعيـة المدرسـية 52 ،طالبـة فـي برنامـج موهبـة تفاوتـت
أعمارهـن بيـن  15و 17عا ًمـا ،وذلـك فـي إطـار المسـؤولية
ّ
االجتماعية لدائرة أنظمة الطاقة في أرامكو السعودية.

ٌ
مستقبل واعد للجيل الشاب
وللطاقة المتج ّددة
وقـد شـارك فـي اللقـاء نائـب الرئيـس ألنظمـة الطاقـة،
األسـتاذ عبدالكريـم الغامـدي ،بكلمـة أ ّكـد فيهـا أن برنامـج
التوعيـة المدرسـية هـو جـزء مـن مبـادرات الشـركة المتن ّوعة
لخدمـة المجتمـع ،كمـا أشـار إلـى أن مثـل هـذه البرامـج لهـا
أهميـة قصـوى فـي صناعـة جيـل المسـتقبل ،وأنهـا تأتـي
متناغمـة مـع إسـتراتيجيات الشـركة علـى المـدى البعيـد.
ووجـه الغامـدي خطابـه للمشـاركات بقولـه« :أنتـم أجيـال
ّ
المسـتقبل ،وتقـع علـى عاتقكـم مسـؤولية نشـر المعرفـة
وإيصـال المعلومـة إلـى باقـي أفـراد المجتمـع حـول الطاقـة
المتج ّددة».
وعـن مسـتقبل الطاقـة المتجـ ّددة فـي المملكـة ،أوضـح
رئيسـا فـي توليـد الطاقـة
الغامـدي أنهـا سـتكون مصـد ًرا
ً
ممـا سيُسـهم فـي الحـد مـن اسـتهالك
لالسـتهالك المحلّـيّ ،

النفط الخام ،ويساعد في حماية البيئة.
مـن جانبـه ،أ ّكـد مديـر إدارة أنظمـة الطاقـة المتجـ ّددة،
األسـتاذ محمـد الحربـي ،فـي كلمتـه ،الـدور الريادي للشـركة
فـي مجـال الطاقـة المتجـ ّددةً ،
قائلا« :إ ّن المملكـة تتمتـع
بمصـادر وفيـرة للطاقـة المتجـ ّد دة ،وقـد كانـت أرامكـو
سـباقة فـي هذا المجـال ،فقد أنشـأت أول توربين
السـعودية ّ
للريـاح فـي طريـف ،كمـا يعتمـد مجمـع المـدرا علـى الطاقـة
الشمسـية التـي تولّدهـا ألـواح الطاقـة فـي مواقف السـيارات
في المجمع».

ريادة الشركة في آفاق جديدة
مـن جهتهـا ،أ ّكـدت مسـؤولة مسـار الطاقـة المتجـددة فـي
برنامـج موهبـة ،الدكتـورة هالـة الهاشـم ،محوريـة الطاقـة
المتجـ ِّددة في البرنامج ،قائل ًة« :مسـار الطاقـة المتج ّددة هو
أحـد المسـارات العلميـة المهمـة التي يق ّدمهـا برنامج موهبة
لطلاب المـدارس ،لتحفيزهـم علـى دخـول هـذا المجـال
المتنامـي فـي المملكـة» .وحـول الغايـة المرجـوة مـن برنامـج
التوعيـة المدرسـية ،قالـت الدكتـورة هالـة« :مـن خلال
شـراكتنا مـع أرامكـو السـعودية فـي مثـل هـذه البرامـج،
نسـتطيع نقـل الصـورة الحقيقيـة للطلاب عـن دور الشـركة
الريـادي فـي مجـال الطاقـة بجميـع مصادرهـا ،بمـا فيهـا
الطاقة المتج ّددة».
تضمن اللقاء ،سلسـلة من العـروض التوعوية ،ق ّدمها
وقـد
ّ
ٌّ
كل مـن :إبراهيـم اليحيـى ،ونـور شـهاب الديـن ،مـن قسـم
تطويـر ومسـاندة مشـاريع الطاقـة المتجـ ّد دة ،ومعتـز
القحطانـي ،مـن إدارة تخطيـط أنظمـة الطاقـة ،حيـث
اسـتهدفت العـروض إعطـاء نُبـذة عا ّمـة للمشـاركات عـن
الطاقـة المتجـ ّددة ومصادرهـا والمنافـع المرجـ ّوة منهـا ،كمـا
سـلّطت الضـوء علـى اثنيـن مـن أبـرز مصادرهـا فـي المملكـة
وهمـا :الطاقـة الشمسـية ،وطاقـة الريـاح .إلـى جانـب ذلـك،

شـمل برنامـج اللقـاء جولـة فـي معـرض الطاقـة فـي مركـز
الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي (إثـراء)ّ ،
لالطلاع علـى
المتجـددة التـي نفّذتهـا
نمـاذج مصغّـرة لمشـاريع الطاقـة
ّ
أرامكو السعودية.

اهتمام وتفاعل يحفّ ز التطوير
ٌ
وخلال اللقـاء ،تفاعلـت المشـاركات بحماس مـع مق ّدمي
العروض ،إذ توالت األسـئلة الدقيقة عاكسـ ًة شغفًا حقيق ًيا،
واهتما ًمـا جل ّيًـا بمعرفـة مفاهيـم الطاقـة المتجـ ّد دة
وتطبيقاتهـا .وقالـت عذبـة الشـعيبي ،إحـدى طالبـات
المرحلـة الثانويـة المشـاركات فـي البرنامـج« :كانـت رسـالة
البرنامـج واضحـة فـي أ ّن مسـتقبل الطاقـة المتجـ ّددة هـو
بأيدينـا» .وأضافـت الشـعيبي« :محتـوى اللقاء جاء متناسـ ًبا
مـع المسـتوى المعرفـي للمشـاركات ،وهـو بمنزلـة الخطـوة
األولـى فـي الدخـول إلى عالـم الطاقـة المتج ّددة» .ولـم تب ُد
المتوسـطة ،أقـ ّل
ليـن هاشـم ،وهـي طالبـة فـي المرحلـة
ّ
حماسـا فـي إبـداء إعجابهـا ،حيـث قالـت« :كانـت تجربـ ًة ال
ً
تُنسـى ،اسـتفدت منهـا فـي معرفة كثير مما كنـت أجهله عن
الطاقـة المتجـ ّددة وعـن أرامكـو السـعودية .لقـد أصبحـت
متحفّـزة للبحـث عـن برامـج أخـرى للشـركة ،يُمكننـي
االلتحاق بها».
وإذ ّ
تخطط إدارة أنظمة الطاقة المتج ّددة لالسـتمرار في
تنظيـم البرنامـج ،تتضافـر الجهـود لتطويـر محتواه ليتناسـب
المسـتهدفة .حول ذلك ،تح ّدثت مسـؤولة تنسـيق
مـع الفئـات ُ
البرنامـج ،داليـا المسـلم« :بـدأت هـذه المبـادرة فـي 2018م،
ص ّمـم البرنامج ليكون تفاعل ًيا يُعطي المعارف األسـاس
وقـد ُ
فـي مجـال الطاقـة المتجـ ّد دة لطلاب المـدارس ،و يُثيـر
اهتمـام المشـاركين فيـه ،ونحن نعمل على التطوير المسـتمر
للبرنامـج مـن خلال اسـتطالع آراء الطلاب المشـاركين،
ليتناسب مع الفئات العمرية المختلفة».

إدارة األمن الصناعي بمنطقة األعمال الشمالية ِّ
تدشن نادي صدى للخطابة

لقطة جماعية لألعضاء المؤسسين لنادي صدى للخطابة التابع إلدارة أعمال األمن الصناعي في منطقة األعمال الشمالية ،ويظهر في الصورة األستاذ جابر السهيمي( ،التاسع من اليمين).

عبداهلل الحربي
رأس تنـــورة ُ -د ِّشـــن مؤخـــ ًر ا أول ٍ
نـــاد للخطابـــة
(توستماســـترز) تابـــع إلدارة أعمال األمـــن الصناعي في
منطقـــة األعمـــال الشـــمالية ألول مـــرة فـــي أرامكـــو
الســـعودية ،وذلك في مركـــز التطوير القيـــادي في رأس
تنـــورة ،حيث التحق بـــه أكثر من  44موظفًـــا من مختلف
أقسام اإلدارة.
وبهـــذه المناســـبة ،ألقـــى مديـــر إدارة أعمـــال األمـــن
الصناعـــي بمنطقـــة األعمـــال الشـــمالية ،األســـتاذ جابر
الســـهيمي ،كلمة افتتاحية أكد فيها أن العنصر البشـــري

في أرامكو الســـعودية هو رأس مال الشـــركة األول ،حيث
يحظـــى بالدعـــم والتطويـــر ،وأضـــاف أن إنشـــاء ٍ
نـــاد
للخطابـــة يمثـــل مبـــادرة جديـــدة لدعـــم رجـــال األمـــن
الصناعي في مهـــارات القيادة والتطوير المســـتمر حتى
يق ِّدمـــوا كل مـــا لديهم مـــن إبداعات في مجـــاالت العمل
فـــي قطـــاع األمـــن والســـامة ،وهـــو مـــا يعكـــس حرص
اإلدارة علـــى دعم القـــوى العاملة لديهـــا والجيل الجديد
مـــن شـــباب الموظفين لصقـــل مهاراتهم ونقـــل الخبرات
إليهم.
بعد ذلـــك قـــام الرئيس الســـابق ألندية توستماســـترز
فـــي المملكـــة ،ومستشـــار أنديـــة توستماســـرز أرامكـــو

الســـعودية ،والمستشـــار الهندســـي فـــي إدارة التصنيـــع
وأنظمـــة التحكـــم ،ســـليمان الماضي ،بعرض شـــامل عن
أنديـــة توستماســـترز ومـــا تق ِّدمـــه من فـــرص ألعضائها
لإلســـهام فـــي تطويـــر مهـــارات التواصـــل والقيـــادة،
لتمكينهـــم مـــن المنافســـة علـــى المراكـــز األولـــى فـــي
مختلـــف المحافـــل علـــى مســـتوى المنطقـــة ،والمملكـــة
والعالم.
حضر حفل التدشـــين رئيـــس أندية توستماســـترز في
أرامكو الســـعودية ،ومحلل أســـاليب نظـــم التنقيب ،رامي
آل جـــواد ،حيـــث أكـــد أن نـــادي صـــدى هـــو أحـــد أكبر
األنديـــة المســـجلة فـــي الشـــركة مـــن حيـــث األعضـــاء

المؤسســـين بعـــدد  ٤٤عضـــ ًوا ،وهـــو ما يعكـــس حرص
موظفي األمن علـــى التطوير الذاتي ،وحماســـهم لتطوير
مهـــارات التواصل والقيادة للرقي والتعلُّم على المســـتوى
المهني والشـــخصي ،كما أشـــاد بالجهـــود المبذولة منذ
بداية تأســـيس النادي ،وما ســـيق ِّدمه النـــادي من فرص
تطويريـــة يمكـــن االســـتفادة منهـــا عـــن طريـــق البرنامج
التعليمـــي المتوفر من خالل اإلنترنت .كما أشـــار إلى أن
موســـم المســـابقات يبـــدأ فـــي شـــهر يناير مـــن كل عام
وينتهـــي بتنافـــس أبطال األقســـام فـــي إبريل ،ثـــم يتأهل
الفائـــز األول ليتنافـــس علـــى بطولـــة العالـــم فـــي شـــهر
أغسطس.

القافلة األسبوعية

 ١١يوليو ٢٠١٩

5

إطالق تطبيق (نافيغيتور)

تقنية تساعد الموظفين في الوصول إلى المناطق النائية بأمان
جانيت بينهيرو
تنتشـــر أعمال ومرافق أرامكو الســـعودية في عديد من
أنحـــاء المملكـــة المترامية األطراف .وهذا مـــا دعا خبراء
التقنيـــة فـــي الشـــركة إلطـــاق تطبيـــق إرشـــادات مبتكـــر
للطرق على األجهزة الجوالة مؤخ ًرا ،لمســـاعدة الموظفين
الميدانيين على التنقل إلى مواقع العمل النائية.
وتأتـــي الســـامة علـــى رأس األولويـــات عندمـــا يتنقل
الموظفـــون الميدانيون في أرامكو الســـعودية عبر مناطق
المملكـــة النائية ،التي تتســـم بوعورة تضاريســـها وقســـوة
مناخهـــا ،من أجـــل العمل في مواقـــع الشـــركة ،أو صيانة
بنيتها التحتية ،أو استكشاف المكامن.
ويقـــ ِّدم تطبيق إلرشـــادات الطـــرق أُعد مؤخـــ ًرا يدعى
« »Navigatorإرشـــادات تنق ٍ
ُّـــل موثوقـــة لمواقـــع أرامكـــو
الســـعودية ومرافقهـــا ومكامنها ،ويســـاعد الموظفين على
التنقل بمســـتوى أعلى مـــن األمان بأقصر مســـافة ممكنة
إلى مواقع الشركة النائية العديدة.
وتعليقًـــا علـــى ذلك ،قـــال مديـــر إدارة خدمـــات الحفر
وصيانة اآلبار ،األســـتاذ نايف الغافـــل« :ينطوي العمل في
المناطـــق النائيـــة علـــى صعوبـــات بعينها مثل المســـافات
الطويلـــة واألحـــوال الجويـــة الصعبـــة والعواقـــب الوخيمة
التـــي يمكن أن تحدث إذا ما ّ
فثمة
تقطعت الســـبل بالمرءَّ ،
عدد مـــن الهواجس التي تشـــغل البال فيمـــا يتعلق بالعمل
فـــي المناطق النائية ،ووجود إرشـــادات تنقُّـــل موثوقة يُعد
الطريقة المثلـــى للحد من مخاطر عـــدم الوصول للوجهة
المحـــدد .ويُعـــد هـــذا التطبيـــق
المطلوبـــة فـــي الموعـــد
َّ
أحـــدث مبـــادرة مـــن المبـــادرات التـــي تلجـــأ لهـــا أرامكو
السعودية باســـتمرار لالرتقاء بســـامة موظفيها العاملين
في المناطق النائية».

علي الغامدي ،رئيس االستبيانات في وحدة التنقيب الشمالية ،هو أحد الموظفين الـ  25الذين تم اختيارهم لتجربة تطبيق
المصرح
المتقدمة .ويتيح التطبيق للعاملين
نافيغيتور الجديد ،يقوم بالبحث عن موقع باستخدام تقنية أرامكو السعودية
ِّ
َّ
لهم البحث بسرعة ودقة أكبر عن مواقع اآلبار ،وخطوط األنابيب ،وخطوط اإلمداد والتنقل بينها.
(تصوير :محمد آل ابن الشيخ)

التطبيق يمكنه العمل باالعتماد
على شبكة اإلنترنت أو دونها
يســـتخدم التطبيـــق الذي ُطـــ ِّور من خالل التعـــاون بين
قســـم مواقـــع اآلبـــار ،وإدارة اإلنتـــاج فـــي شـــمال الغوار،
وإدارة تقنيـــة المعلومـــات تقنيـــة التتبـــع عبـــر األقمـــار
الصناعيـــة لتوفيـــر نظام إرشـــادات للطرق يتســـم بدرجة
عالية من الموثوقية واألمان.
من جهته ،قال مدير إدارة تطبيقات الشـــركة ،األســـتاذ
عبدالعزيـــز الشـــافي« :تأتـــي هـــذه الوســـيلة فـــي إطـــار
الجهـــود المســـتمرة ،التي تبذلهـــا إدارة تقنيـــة المعلومات
للنهـــوض بالســـامة والكفـــاءة فـــي األعمـــال الميدانيـــة؛
فالتطبيق يحد من إمكانية ضياع الســـائقين خارج الطرق
الممهـــدة عنـــد التنقـــل إلـــى المرافـــق النائيـــة بمـــا يكفل
تحقيق أثر إيجابي ينعكس على الســـامة وتكلفة األعمال
الميدانيـــة على حد ســـواء .وهـــو جزء من نهج الحوســـبة
المتنقلة في الشـــركة ،الذي يم ّثل ركيزة رئيســـة من ركائز
برنامـــج التحـــ ُّول الرقمـــي فـــي الشـــركة (تقنيـــات الثورة
الصناعية الرابعة)».
وللبحث عـــن المواقع يســـتخدم هذا التطبيـــق الفاعل،
محددةً ،
كل مـــن بيانات الطرق
الذي يعمل علـــى منصات
َّ
التجاريـــة ،وبيانات الخرائط الخاصة بأرامكو الســـعودية،
ويشـــتمل على إرشـــادات تعرض على الشاشات باإلضافة
إلى إرشادات صوتية.
وقال رئيس قســـم خدمات الحلول فـــي إدارة تطبيقات
الشـــركة ،خالد العرفـــج« :التطبيق وســـيلة رائعة وســـهلة

من أعالي سالسل الجبال إلى الصحاري الشاسعة ،تتربع
المملكة على  2.15مليون كيلومتر مربع في مناخ وطبيعة
جغرافية متن ِّوعين ،ومن هنا تأتي أهمية تطبيق نافيغيتور
الجديد لموظفي أرامكو السعودية ،حيث يمكِّ نهم من التنقل
بأمان وكفاءة كبيرين بين مواقع الشركة النائية العديدة.

االســـتخدام ،وهـــو يعمـــل علـــى األجهـــزة الجوالـــة التـــي
تســـتخدم نظامـــي أندرويـــد وآي أو إس ،ويمكنـــه العمـــل
باالعتمـــاد علـــى شـــبكة اإلنترنـــت أو دونها فـــي المناطق
التـــي ال تتوفـــر فيهـــا هـــذه الشـــبكة .ويمكن للمســـتخدم
اختيـــار بيانـــات خرائـــط أرامكـــو الســـعودية وتحميلهـــا
وعرضها والبحـــث عن وجهـــات مضافة للمواقـــع النائية،
محدد مســـبقًا أو
باإلضافة إلى التنقل باســـتخدام مســـار
َّ
رحلـــة ميدانيـــة خُ طط لها فـــي المكاتـــب ،فالتطبيق يوفّر
للمســـتخدم طر ًقـــا منهجيـــة للوصـــول إلـــى الوجهـــة
المطلوبة».

االرتقاء بالتخطيط الميداني
وقـــد قام خمســـة من موظفـــي إدارة اإلنتاج في شـــمال

الغـــوار باختبـــار التطبيـــق .وعلـــق األســـتاذ عبدالعزيـــز
الصالح ،الذي يشـــغل منصب مدير فـــي اإلدارة المذكورة:
«اســـتفاد التطبيـــق من حلـــول الثـــورة الصناعيـــة الرابعة،
وأنـــا فخور جـــ ًدا بتوفـــر هـــذا التطبيـــق وتخصيصه فهو
يحســـن تخطيـــط األنشـــطة الميدانية ويضمن الســـامة
ّ
الميدانية».
وقـــال رئيـــس وحـــدة هندســـة أعمـــال إدارة اإلنتاج في
حملـــت التطبيق
شـــمال الغوار ،شـــباب العتيبـــي« :عندما ّ
علـــى هاتفـــي الجـــ َّوال الخـــاص بالعمـــل لم أعـــد بحاجة
إلرشـــادات من أكثر من شـــخص ألعبـــر الطـــرق الترابية
غيـــر المألوفـــة .ومـــن خـــال اتبـــاع إرشـــادات التطبيق،
يســـتطيع المســـتخدم الوصـــول بســـرعة إلـــى الوجهـــة
المطلوبة ،ويتمكن من اســـتخدام معلومات أحوال الطقس
لضمـــان االقتراب مـــن الموقع مـــن االتجاه األكثـــر أما ًنا،
خاصا،
فالتطبيـــق ســـهل االســـتخدام ،وال يتطلب تدري ًبـــا
ً
وهـــو مماثـــل لتطبيـــق خرائـــط جوجـــل من حيث ســـهولة
االستخدام».
وجاء انطباع علـــي الغامدي حول التطبيق في الســـياق
نفســـه ،عل ًمـــا بأن علـــي ،الذي يـــرأس فريقًا للمســـح كان
مـــن بيـــن  20موظفًـــا مـــن موظفـــي قســـم مواقـــع اآلبار
العامليـــن فـــي المواقع النائيـــة الذين عكفوا علـــى اختبار
التطبيق منذ شهر مارس.
وقـــال الغامـــدي« :باإلضافـــة إلـــى إرشـــادات الطريق،
يحســـب التطبيـــق المســـافة والوقـــت ،مما يجعلك تشـــعر
بأمـــان أكبـــر عنـــد الســـفر إلـــى المناطـــق النائيـــة،
واســـتخدامنا لهـــذا التطبيـــق خيـــر دليـــل علـــى تطبيقنـــا
للتقنيات المتق ِّدمة حال ًيا».
وقال حســـين الخيواني ،الذي يشـــغل منصب مســـاعد
ناظـــر فـــي إدارة اإلنتـــاج شـــمال الغـــوار ،والـــذي التحـــق
بأرامكـــو الســـعودية منـــذ  29عا ًمـــا« :التطبيـــق مفيد في
حـــاالت الطـــوارئ على وجـــه الخصـــوص ،فالمنطقة التي
تديرها إدارة اإلنتاج في شـــمال الغوار تمتد على مســـاحة

ينطوي العمل في
المناطق النائية على
صعوبات عديدة،
و ُيعد هذا التطبيق
أحدث مبادرة من
المبادرات التي تلجأ
لها أرامكو السعودية
باستمرار لالرتقاء
بسالمة موظفيها
العاملين في
المناطق النائية.

نايف الغافل

 14ألـــف كيلومتـــر مربـــع تقري ًبـــا ،والتطبيق يســـاعدنا في
التوجه مباشرة إلى المكان الذي نحتاج الوصول إليه».
مـــن جانبـــه ،قـــال ناظـــر قســـم مواقـــع اآلبـــار ،ســـالم
القحطاني« :تشـــهد أنشـــطتنا توســـ ًعا مســـتم ًرا في شتى
أنحـــاء المملكـــة ،واســـتخدام التقنيـــة لتوفيـــر تطبيـــق
إلرشـــادات الطرق مـــز َّود ببيانات محدثة بشـــكل مباشـــر
لمواقع اآلبار ساعدنا على تذليل بعض العقبات».

الحد من اآلثار على البيئة
تُسهم مســـاعدة الســـائقين في البقاء على الطرق التي
تحددهـــا الشـــركة ،واتبـــاع مســـارات الطـــرق المثلى ،في
الحـــد مـــن اآلثـــار علـــى البيئـــة ،فالقيـــادة خـــارج الطرق
الممهـــدة دون ضوابط يؤثـــر على ســـطح األرض والغطاء
ً
ً
عامل
فضل عـــن كونها
النباتي وأشـــكال الحيـــاة البرية،
مـــن العوامـــل الرئيســـة التـــي تُســـهم فـــي تـــردي حالـــة
األراضي في المناطق القاحلة.

تح ُّول رقمي آمن
يُعـــد تطبيـــق نافيغيتـــور حلقـــة جديـــدة فـــي سلســـلة
التطبيقـــات التـــي اعتمدتهـــا أرامكـــو الســـعودية ،والتـــي
تتماشـــى مع معايير األمـــن الدقيقة المتبعة في الشـــركة،
إذ تســـتطيع الشـــركة فـــي حالـــة فقـــدان جهـــاز حـــذف
البيانـــات بصورة ســـريعة ،عل ًمـــا أن تطويـــر التطبيق يأتي
في إطـــار «برنامـــج التح ُّول الرقمـــي» في الشـــركة ،الذي
يهـــدف إلى تحويلهـــا إلى شـــركة الطاقة الرقميـــة الرائدة
في العالم بحلول عام .2022
جديـــر بالذكر أنـــه يمكن للمســـتخدمين المصـــرح لهم
فـــي الشـــركة طلـــب اإلذن للحصـــول علـــى التطبيـــق مـــن
خالل نظام (.)MyAccess

تطبيق أرامكو السعودية الجديد للتنقل
يحافظ على
سالمة العاملين
في المناطق
النائية

سهولة التتبع
أثناء الليل

أعلى معايير
األمان

تحسين أنشطة
التخطيط
الميداني

تقليل األثر
البيئي للقيادة
في المناطق
النائية
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القافلة األسبوعية

يهدف إلى تمكين المرأة وتوفير فرص وظيفية

قري ًبا ..مركز الغوار لتعليم قيادة السيارات للسيدات
في األحساء يد ِّرب  20ألف سائقة سنو ًيا
جلوسا) ،يوقِّ ع مع عامر
فيصل الحجي( ،األول من اليمين
ً
بالحصا االتفاقية التي تقضي بإنشاء وتشغيل مركز الغوار
الجديد لتعليم قيادة السيارات للسيدات في األحساء ،الذي
سيتمكّ ن من تدريب  20ألف سائقة سنو ًيا .ويشهد توقيع
االتفاقية المدير التنفيذي للسالمة واألمن الصناعي،
األستاذ عالي الزهراني( ،الرابع من اليمين) ،وعدد من
المسؤولين في الشركتين وقيادات المرور.

سيكون لهذا
المشروع تأثير كبير،
َّ
سنتمكن
حيث
بفضل هذه االتفاقية
من تلبية الطلب
الكبير على التعليم
المتم ّيز لقيادة
السيارات ،لنكون
ً
مثال في التم ّيز
تحتذيه مدارس
القيادة األخرى في
شتى أنحاء المملكة.

القافلة األسبوعية
الظه ــران  -وقَّع ــت أرامك ــو الس ــعودية ،وش ــركة (جل ــف
أالين ــس) ،مؤخ ـ ًرا ،اتفاقي ــة تقض ــي بقي ــام جل ــف أالين ــس
بتش ــغيل مرك ــز الغ ــوار الجدي ــد لتعلي ــم قي ــادة الس ــيارات
للســيدات فــي األحســاء ،والــذي ســيتم ّكن مــن تدريــب 20
أل ــف س ــائقة س ــنو ًيا .وتأت ــي االتفاقي ــة بوصفه ــا إس ــها ًما
كبيـ ـ ًرا تق ّدم ــه الش ــركة ف ــي س ــياق تمكي ــن الم ــرأة ف ــي
المملكة ،ودعم االقتصاد الوطني.
وكان مديـــر عـــام التدريـــب والتطويـــر فـــي أرامكـــو
الس ــعودية ،األس ــتاذ فيص ــل الحج ــي ،ق ــد و ّق ــع ف ــي ي ــوم
 13ش ــوال 1440هـــ ( 16يوني ــو 2019م) ،م ــع رئي ــس ش ــركة
جل ــف أالين ــس ،األس ــتاذ عام ــر بالحص ــا ،مذك ــرة تفاه ــم
تم ّك ــن جل ــف أالين ــس م ــن تش ــغيل مدرس ــة تعلي ــم قي ــادة
الس ــيارات ف ــي الغ ــوار ،والت ــي س ــتفتح أبوابه ــا للجمه ــور
في الربع الثالث من العام الجاري 2019م.

تلبية الطلب الكبير
وق ــال الحج ــي« :س ــيكون له ــذا المش ــروع تأثي ــر كبي ــر،
حيــث ســنتم َّكن بفضــل هــذه االتفاقيــة مــن تلبيــة الطلــب
الكبي ــر عل ــى التعلي ــم المتم ّي ــز لقي ــادة الس ــيارات لنك ــون
مث ـ ً
ـال ف ــي التم ّي ــز تحتذي ــه م ــدارس القي ــادة األخ ــرى ف ــي
شتى أنحاء المملكة».
وتح ــدث الحج ــي ع ــن الف ــرص الواع ــدة الت ــي وفره ــا
القـــرار الملكـــي بالســـماح للمـــرأة بقيـــادة الســـيارة فـــي
المملكـــة ،وقـــال« :اســـتفاد عـــدد كبيـــر مـــن النســـاء
وأســرهن مــن األمــر الملكــي الصــادر عــام 2017م والــذي
منح النساء الحق في قيادة السيارات».
ف ــي حي ــن ق ــال مدي ــر إدارة التدري ــب الصناع ــي ف ــي
أرامكـــو الســـعودية ،األســـتاذ ســـالم الشـــهري« :إن بنـــاء

أرامكـــو الســـعودية لهـــذا المركـــز يأتـــي فـــي إطـــار
اضطالعه ــا بمس ــؤولياتها االجتماعي ــة ودوره ــا ف ــي دع ــم
وتمكيـــن المـــرأة لممارســـة أدوارهـــا المختلفـــة بصـــورة
أفضل».

 20ألف سائقة سنو ًيا
وســـيضطلع مركـــز الغـــوار لتعليـــم قيـــادة الســـيارات
بتدريـــب حوالـــي  20ألـــف ســـائقة ســـنو ًيا ،وســـيُجهز
المركــز بـــ  200ســيارة ،وعشــرة أجهــزة محــاكاة تفاعليــة،
وخمســـة فصـــول دراســـية مـــز َّودة بالتقنيـــات الحديثـــة،
وقاعـــة تتســـع لـــ  300شـــخص ،وحضانـــة ،وعيـــادة.
وس ــيوفر المرك ــز  200وظيف ــة للك ــوادر الوطني ــة للعم ــل
ِ
ومحاض ــرات وغي ــر ذل ــك
كمد ِّرب ــات ومس ــؤوالت اختب ــار
من الوظائف.
وتبل ــغ مس ــاحة المبن ــى  3500مت ــر مرب ــع ،فيم ــا تبل ــغ
مس ــاحة س ــاحة القي ــادة المج ــاورة  50أل ــف مت ــر مرب ــع،
وتج ــري حال ًي ــا أعم ــال إنش ــاء لس ــاحة القي ــادة وأعم ــال
تجديـــد لمبنـــى قائـــم مـــن المقـــرر أن يصبـــح مقـــ ًرا
للمركـــز .وســـيق ّد م المركـــز ســـاعات تدريـــب تتســـم
بالمرون ــة ،كم ــا س ــيلبي احتياج ــات الطالب ــات م ــن ذوات
االحتياجات الخاصة.
وس ــيوفر المرك ــز الجدي ــد للجمه ــور مس ــتوى تعلي ــم
متم ِّيـــزًا لقيـــادة الســـيارات ،بالمســـتوى نفســـه الـــذي
يوف ــره مرك ــز قي ــادة الس ــيارات ف ــي أرامك ــو الس ــعودية
لموظفــات الشــركة وأفــراد أســرهن فــي الظهــران .وقــد
درب مركـــز قيـــادة الســـيارات فـــي أرامكـــو الســـعودية
ّ
من ــذ ع ــام 2018م م ــا يزي ــد عل ــى  2000س ــائقة ووف ــر
له ــن المحاض ــرات ف ــي الفص ــول الدراس ــية ،والتدري ــب
علــى الصيانــة ،وتجربــة محــاكاة القيــادة ،والقيــادة علــى
الطرق.

سيوفِّ ر 200
وظيفة للكوادر الوطنية للعمل

سيضطلع بتدريب حوالي

20,000
سائقة سنويا

كمد ِّربات ومسؤوالت اختبار ومحاضرات

ً

لماذا الغوار؟
يُذك ــر أن اس ــم مرك ــز الغ ــوار لتعلي ــم قي ــادة الس ــيارات،
مس ــتوحى م ــن حق ــل الغ ــوار ،وه ــو أكب ــر حق ــل نف ــط ف ــي
العالـــم ،ومصـــدر رئيـــس لرخـــاء المملكـــة .ويأمـــل
أيض ــا
القائم ــون عل ــى مرك ــز القي ــادة ،أن يوف ــر المرك ــز ً
مزيـــ ًدا مـــن الفـــرص لنســـاء المملكـــة .وتُم ّثـــل زيـــادة
مشـــاركة المـــرأة فـــي االقتصـــاد الوطنـــي مـــن أولويـــات
رؤي ــة المملك ــة  ،2030وسيس ــهل وج ــود ع ــدد أكب ــر م ــن
النس ــاء اللوات ــي تعلم ــن قي ــادة الس ــيارات إيج ــاد ف ــرص
لهـــن  ،وكذلـــك تحقيـــق التـــوازن بيـــن العمـــل
عمـــل
ّ
والمسؤوليات األسرية.
وق ــال مستش ــار التدري ــب والتطوي ــر ،عب ــداهلل العن ــزي:
«إن خب ــرة أرامك ــو الس ــعودية ف ــي إع ــداد وتش ــغيل مرك ــز
تدريـــب قيـــادة الســـيارات بأرامكـــو الســـعودية ســـتكون
مفي ــدة ل ــدى تع ــاون أرامك ــو الس ــعودية م ــع ش ــركة جل ــف
أالينس».
وتو ِّف ــر ش ــركة جل ــف أالين ــس م ــن موقعه ــا كمش ــغل
لمرك ــز التدري ــب عل ــى قي ــادة الس ــيارات عدي ـ ًـدا م ــن
المزايـــا ،وذلـــك بفضـــل الخبـــرة التـــي يمكـــن أن
تســـتقيها مـــن معهـــد اإلمـــارات للســـياقة ،الـــذي
تنتس ــب إلي ــه ،ويعم ــل ه ــذا المعه ــد كش ــركة لتعلي ــم
قيـــادة الســـيارات فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة
المتحدة.
ُ
وقــال بالحصــا« :أســس مركــز تعليــم القيــادة التابــع
لن ــا من ــذ مطل ــع التس ــعينيات ،ونح ــن ج ــادون بش ــأن
التطـــور المســـتمر ،والحـــرص علـــى توفـــر أحـــدث
وأكثـــر التقنيـــات تطـــو ًرا مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم
لوضعهـــا موضـــع التنفيـــذ فـــي برنامجنـــا التدريبـــي
لقي ــادة الس ــيارات ،وس ــنبذل أقص ــى م ــا ف ــي وس ــعنا
لالرتقاء بأدائنا يو ًما بعد يوم».

حاليا أعمال اإلنشاء
تجري
ً
لساحة القيادة ،وأعمال التجديد
لمبنى المركز

مركز الغوار الجديد لتعليم
قيادة السيارات للسيدات...

200
5

10
300

أجهزة
سيارة ،و
سيجهز بـ
ُ
محاكاة تفاعلية ،و فصول دراسية مز َّودة
شخص،
بالتقنيات الحديثة ،وقاعة تتسع لـ
وحضانة ،وعيادة

3,500
50,000

تبلغ مساحة المبنى
متر مربع،
فيما تبلغ مساحة ساحة
القيادة المجاورة
متر مربع

سيقدم ساعات تدريب تتسم بالمرونة،
ّ
كما سيلبي احتياجات المتدربات من ذوات
االحتياجات الخاصة

القافلة األسبوعية

 ١١يوليو ٢٠١٩
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استمرا ًرا في استثمارها في مواردها البشرية..

أرامكو السعودية تحتفل بتخريج  57من موظفيها
الشباب من جامعة هونج كونج للعلوم والتقنية

خريجو دفعة  ٢٠١٩من موظفي أرامكو السعودية الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هونج كونج للعلوم والتقنية في لقطة جماعية مع فهد الضبيب ،المتحدث الرئيس في االحتفالية ،ويظهر في الصورة قنصل المملكة العربية
جلوسا).
السعودية في هونج كونج ،سعادة األستاذ عمر بن بخيت البنيان( ،الخامس من اليمين
ً

القافلة األسبوعية
هونـــج كونـــج  -كجـــزء مـــن البرنامـــج الجامعـــي
المســـتضاف فـــي أرامكـــو الســـعودية ،منحـــت جامعـــة
هونـــج كونـــج للعلـــوم والتقنيـــة المرموقـــة ،درجـــة
الماجســتير فــي إدارة األعمــال للدفعــة الثالثــة ،والمؤلفــة
مـــن  57طال ًبـــا مـــن موظفـــي الشـــركة ،الذيـــن أكملـــوا،
مؤخــ ًرا ،البرنام ــج الدراس ــي المكث ــف لم ــدة عامي ــن ف ــي
كلي ــة إدارة األعم ــال بالجامع ــة .ويعل ــم الحاصل ــون عل ــى
درجــة ماجســتير إدارة األعمــال ،الذيــن ابتعثتهــم الشــركة
إل ــى هون ــج كون ــج ،أن أرامك ــو الس ــعودية تس ــعى لتكوي ــن
تتقـــدم
قيـــادة مختلفـــة ،فالشـــركة فـــي الوقـــت الحالـــي
َّ
ٍ
بخطـــوات حثيثـــة تـــزداد تن ُّو ًعـــا وعالميـــة ،وتطـــو ًرا مـــن
عما كانت عليه في السابق.
التقنية
الناحية
ّ
وقــد بــدأ البرنامــج الجامعــي الــذي تســتضيفه أرامكــو
الســـعودية منـــذ عـــام 2009م ،حيـــث م َّهـــد البرنامـــج
الطريـــق أمـــام الشـــركة لتطويـــر رأس المـــال البشـــري
ال ــازم ،وق ــام عل ــى تلبي ــة الطلب ــات المتزاي ــدة للصناع ــة
المتطـــورة .والجديـــر بالذكـــر ،أن البرنامـــج شـــهد منـــذ
انطالقتــه تخريــج المئــات مــن موظفــي أرامكــو الســعودية
عبر مختلف البرامج.

قادة الغد
ت ــم إع ــداد برنام ــج ماجس ــتير إدارة األعم ــال بجامع ــة
هونـــج كونـــج للعلـــوم والتقنيـــة فـــي المملكـــة ،مـــن أجـــل
تعزيــز التعــاون وتحقيــق التق ـ ّدم األكاديمــي فــي مجموعــة
مـــن موضوعـــات التعليـــم والبحـــث العلمـــي والتقنيـــة
وخدم ــة المجتم ــع ،إل ــى جان ــب إي ــاء األولوي ــة القص ــوى
لمجاالت أبحاث الطاقة.
وكان م ــن بي ــن ضي ــوف الحف ــل المدي ــر الع ــام للش ــؤون
العام ــة ف ــي أرامك ــو الس ــعودية ،األس ــتاذ فه ــد الضبي ــب،
والوكي ــل بكلي ــة إدارة األعم ــال ف ــي جامع ــة هون ــج كون ــج،
ومديــر برنامــج ماجســتير إدارة األعمــال ،الســيد ســتيفن
ديكـــري ،وجـــون وود ،مؤســـس منظمـــة «روم تـــو ريـــد»،
الت ــي تُ َع ـ ُّد منظم ــة عالمي ــة غي ــر ربحي ــة ترك ــز عل ــى مح ــو
األمية والمساواة بين الجنسين في التعليم.
وقـــام الضبيـــب ،أثنـــاء حديثـــه آلخـــر دفعـــة ،بنقـــل
الصـــورة الكاملـــة ألرامكـــو الســـعودية التـــي تتطـــور
وتتوس ــع باس ــتمرار ،وتس ــتلزم مه ــارات بش ــرية لجع ــل
ً
أصل استراتيج ًيا في الشركة.
التن ُّوع
وأشـــار الضبيـــب إلـــى التوجـــه االســـتراتيجي
للش ــركة ،الت ــي تعم ــل عل ــى االس ــتفادة م ــن الث ــورة
الصناعي ــة الرابع ــة كوس ــيلة تمكيني ــة الس ــتحداث
تقنيــات مؤثــرة فــي مختلــف المجــاالت ،بمــا فــي
ذلـــك تحويـــل الزيـــت الخـــام إلـــى منتجـــات
كيميائيـــة ،والمـــواد غيـــر المعدنيـــة ،وأنظمـــة

خالل حفل التخرج ،أكدت ناظر قسم التواصل االجتماعي
في أرامكو السعودية ،وخريجة الجامعة ،سارة التميمي ،في
خطابها االفتتاحي أن "القيمة الحقيقية لتجربتنا ال تأتي
إال عندما نضع معارفنا ومهاراتنا وخبراتنا ورؤيتنا الجديدة
في خدمة شركتنا ومجتمعنا وبلدنا".

محـــركات الوقـــود ،واحتجـــاز الكربـــون واســـتخداماته
وإمكانية تحويل الزيت إلى الهيدروجين.
وق ــال الضبي ــب للخريجي ــن« :إن العال ــم ب ــكل بس ــاطة
يحت ــاج إل ــى نم ـ ٍـط قي ــادي مختل ــف ،وهن ــا يأت ــي دورك ــم
لتكونوا مصد ًرا للتغيير».

تحديات هائلة
ً
قائـــا:
وأوضـــح الضبيـــب فـــي خطابـــه للخريجيـــن،
«لهــذا الســبب أعتقــد أن درجــة ماجســتير إدارة األعمــال
الت ــي عملت ــم بج ــد لتحصيله ــا أكث ــر أهمي ــة اآلن م ــن أي
وقـــت مضـــى فـــي تاريـــخ أرامكـــو الســـعودية ،فأعمـــال
أرامك ــو الس ــعودية ت ــزداد تعقيـ ـ ًدا يو ًم ــا بع ــد ي ــوم ،كم ــا

ٍ
تحديـــات أصعـــب ممـــا واجهتـــه ســـابقًا»،
وأنهـــا تواجـــه
وأضـــاف« :وإذا كنـــا ســـنحتاج إلـــى موظفيـــن حاصليـــن
علـــى درجـــة ماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال ،فهـــذا هـــو
الوقت المناسب».
وواصـــل حديثـــه باإلشـــارة إلـــى ضـــرورة أن يتقـــن
الخريجــون أكثــر مــن لغــة ،وأ ّكــد الضبيــب أنــه لكــي تكــون
قائـــ ًدا ف ّع ً
ـــال فـــي أرامكـــو الســـعودية  ،2030فأنـــت لـــن
تحتـــاج إلـــى التحـــدث بلغـــة ماجســـتير إدارة األعمـــال
فحســـب ،بـــل يجـــب أن تتحـــدث بطالقـــة مـــع جميـــع
المعنيي ــن والمهندس ــين والجيوفيزيائيي ــن واالقتصاديي ــن
وصنــاع السياســة وعلمــاء البيئــة وعلمــاء الحاســب اآللــي
وخبراء التقنيات والروبوتات.
وحــث خريجــي ماجســتير إدارة األعمــال علــى المضــي
قد ًمــا وبنــاء مســتقبل زاهــر ألرامكــو الســعودية ،وعلــى أن
يكونـــوا مصـــد ًرا للتغييـــر ،واالنفتـــاح علـــى الثقافـــات
األخرى ،وإنشاء شبكة من العالقات.

إن العالم بكل
بساطة يحتاج إلى
نمط قيادي مختلف،
وهنا يأتي دوركم
لتكونوا مصد ًرا
للتغيير.

مزايا تنافسية
وباإلضاف ــة إل ــى برنام ــج الش ــهادات الجامعي ــة العلي ــا،
يوفـــر البرنامـــج الجامعـــي المســـتضاف فـــي أرامكـــو
الســـعودية ميـــزة تنافســـية فـــي جـــذب واســـتبقاء رأس
المال البشري.
وتتعـــاون أرامكـــو الســـعودية مـــع أفضـــل الجامعـــات
والمعاه ــد العالمي ــة ح ــول العال ــم ،لتقدي ــم برام ــج عالي ــة
الجـــودة ومعتمـــدة دول ًيـــا للطـــاب الســـعوديين ،لتكـــون
داعم ــة لألعم ــال واقتصادي ــة ومرن ــة ،وتس ــتطيع أن توف ــر
للمش ــاركين خب ــرة عملي ــة تمكنه ــم م ــن تنفي ــذ أبحاثه ــم
في الموضوعات المتعلقة بالعمل.
وعل ــى صعي ــد آخ ــر ،فق ــد ف ــاز خمس ــة ط ــاب بجائ ــزة
التميــز األكاديمــي فــي ماجســتير إدارة األعمــال عــن هــذا
العـــام وهـــم :أحمـــد محبـــوب العويفـــي ،وســـعيد صالـــح
الغامــدي ،وعلــي حيــدر الشــريف ،وكونــال كومــار ،وبريــان
جوناثان باروت.

«ت ــم إع ــداد البرنام ــج وتنفي ــذه بطريق ــة ممي ــزة ،م ّكنن ــي م ــن مواصل ــة تطوي ــر قدرات ــي القيادي ــة ،وأم ّدن ــي
بالعقلي ــة والمعرف ــة والمه ــارات واألدوات الالزم ــة ،وذل ــك لك ــي أتم َّك ــن م ــن تحلي ــل تحدي ــات العم ــل وط ــرح
األســئلة المهمــة المناســبة ،والتوصــل إلــى حلــول فاعلــة ،واتخــاذ القــرارات الســليمة ،باســتخدام أطــر العمــل
المناسبة».
سعيد الغامدي
«تكمــن إحــدى الســمات الفريــدة لهــذا البرنامــج ،فــي أنــه يجمــع الموظفيــن مــن قطاعــات واســعة
داخ ــل وخ ــارج أرامك ــو الس ــعودية ،ف ــي مجموع ــات دراس ــية خ ــال فت ــرة الدراس ــة الت ــي اس ــتمرت
لمــدة عاميــن .لهــذا ،فقــد انصهــرت أرامكــو الســعودية ككيــان ضخــم وقــوي فــي نفوســنا وعقولنــا،
وأدركنا كيفية تسخير مثل هذه الشراكات للمصلحة العامة».
سنثيا إيرورا

فهد الضبيب
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القافلة األسبوعية

عبر توظيف الترفيه لتعزيز الوعي

خدمات أحياء السكن ِّ
تنظم احتفال األسرة في ينبع
عتيق الجهني

ينبـــع َّ -
نظـــم قســـم خدمات أحياء الســـكن فـــي ينبع،
ً
احتفـــال ترفيه ًيا بعنـــوان «احتفال األســـرة» في
مؤخّ ـــ ًرا،
شـــاطئ الرمال البيضاء في ينبع ،وذلـــك ضمن مبادراته
لتعزيز الوعـــي عن طريـــق الترفيه بين موظفي الشـــركة
وأُســـرهم ،وبمشـــاركة مـــن إدارة معمـــل ينبـــع لتجزئـــة
سوائل الغاز الطبيعي ،وإدارة مصفاة ينبع.
وأوضح الناظر اإلداري لقســـم خدمات أحياء الســـكن
فـــي ينبـــع ،ســـالم باشـــكيل ،أن االحتفـــال يأتـــي كأحـــد
البرامـــج التي تســـعى دائرة خدمـــات أحياء الســـكن في
الشـــركة لتقديمهـــا فـــي قالـــب ترفيهـــي تعليمـــي ،يعزّز
مبادئ الســـامة التي تحرص عليها أرامكو الســـعودية،
ويحـــث الموظفيـــن وأفراد أُســـرهم علـــى تبنيهـــا ونقلها
لجميع أفراد المجتمع.
تضمن احتفال األســـرة فعاليـــات ترفيهية تعليمية
وقد
ّ
متن ِّوعة ،منها :مســـرح الطفل ،ومســـرح العـــروض ،وركن
األلعـــاب ،والمســـابقات التعليميـــة ،وفـــرق الشـــخصيات
خصص بيـــت الســـامة في ينبـــع ُركنًا
الكرتونيـــة ،كمـــا ّ
لنشـــر ثقافة الســـامة فـــي المنـــزل من خـــال عروض
مرئيـــة ومنشـــورات مطبوعـــة اســـتهدفت جميـــع أفـــراد

عمليا على
تلقَّ ى األطفال خالل االحتفال الترفيهي تدري ًبا
ً
إخماد حرائق المطابخ باستخدام بطانية مكافحة الحريق.

األســـرة ،كمـــا ُوزّعت خـــال االحتفـــال جوائـــز تحفيزية
للزائرين.
ً
إقبال كبيـــ ًرا ،حيث اســـتقطب أكثر
وشـــهد االحتفـــال
مـــن  800زائـــر مـــن الموظفين وأفـــراد أســـرهم ،الذين

تفاعلـــوا مـــع أنشـــطة االحتفـــال المتن ِّوعة ،كما اســـتمتع
صصت لهم ،فيما
األطفال بالعروض المســـرحية التـــي خُ ّ
شـــهدت الخيمـــة الحجازيـــة مشـــاركة عديد من األســـر
المنتجـــة مـــن خـــال عـــرض المنتجـــات الحرفيـــة
والمأكوالت الشعبية.
ٍ
جانـــب آخـــر ،شـــاركت إدارة الوقاية مـــن الحريق
مـــن
حـــي حـــول ســـبل الوقايـــة مـــن
بعـــرض
االحتفـــال
فـــي
ّ
الحرائـــق المنزليـــة ،وكيفيـــة التعامـــل معهـــا فـــي حـــال
ٍ
فصل على حرائق
حدوثها ،حيـــث جرى التركيز
بشـــكل ُم ّ
وتضمـــن العـــرض بيا ًنـــا لكيفيـــة اســـتعمال
المطابـــخ.
ّ
طفايـــات الحريـــق بأنواعهـــا المختلفـــة ،وتشـــدي ًدا على
ضـــرورة وجـــود بطانيـــة مكافحـــة الحريق فـــي المنازل،
فيما أُتيحـــت الفرصة للزوار ،ال ســـ ّيما األطفـــال وربات
للتـــدرب عمل ًيا علـــى إخماد حرائـــق المطابخ،
المنـــازل،
ّ
وذلك بهدف غرس مفاهيم الســـلوك الســـليم واآلمن في
التعامـــل مـــع الحريـــق حـــال حدوثه .إلـــى جانـــب ذلك،
ُو ّز عـــت علـــى الزائريـــن بعـــض طفايـــات الحريـــق،
والبطانيات الخاصة بإخمـــاد حرائق المطابخ ،باإلضافة
إلى أجهزة الكشـــف عن الدخان ،حيـــث يم ّثل اقتناء هذه
األدوات الخطـــوة األولى مـــن الخطوات العمليـــة للوقاية
من الحرائق المنزلية.

انطالق «مسابقة الخاسر األكبر» ضمن فعاليات
حملة الحفر وصيانة اآلبار للتوعية الصحية لعام 2019

كيلوجراما)
قبل (١٣٦
ً

كيلوجراما)
بعد (٩٦
ً

كيلوجراما)
قبل (١٠١
ً

كيلوجراما)
بعد (٧٣
ً

حسين البويدي

طرب علي

نجوى الشريوفي

الحســـيني ،باإلضافة إلى مديريـــن وموظفين من مختلف
اإلدارات.

بقيـــق  -فـــي خضـــم انشـــغالنا بتحقيـــق أهدافنـــا
وطموحاتنـــا في حياتنـــا اليومية ،ناد ًرا مـــا تكون صحتنا
علـــى قائمـــة األولويات .وفـــي إطار تســـليط الضوء على
كرمت إدارة
أهميـــة الصحة وتعزيز نمـــط حياة صحـــيّ ،
هندســـة حفر آبـــار الغاز ،مؤخـــ ًرا ،اثنين مـــن الموظفين
الذيـــن حققـــوا أفضـــل النتائـــج في «مســـابقة الخاســـر
األكبـــر» ،همـــا حســـين البويـــدي ،الـــذي خســـر 40
كيلوجرا ًمـــا مـــن وزنـــه خـــال عام واحـــد ،وطـــرب علي
الذي خســـر  28كيلوجرا ًما خـــال الفترة نفســـها .و ُكرم
حســـين وطرب فـــي االجتماع الســـنوي لفريـــق الغاز في
الحفـــر وصيانة اآلبار الذي حضـــره نائب الرئيس للحفر
وصيانـــة اآلبـــار ،األســـتاذ عبدالحميـــد الرشـــيد ،وكبير
مهندســـي الحفر ،األســـتاذ خالـــد العبدالقـــادر ،والمدير
العـــام ألعمـــال الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار ،األســـتاذ عمـــر

مسيرة الصحة والعافية
بـــدأت مســـيرة فريق الغاز فـــي الحفر وصيانـــة اآلبار
للمحافظـــة على الصحة والعافية بعد االجتماع الســـنوي
لـــإدارة في ينايـــر الماضـــي .وتحدث طـــرب علي ،أحد
مهندســـي الحفـــر فـــي إدارة هندســـة حفـــر آبـــار الغاز،
بشـــجاعة عـــن كفاحـــه الشـــخصي للمحافظـــة على وزن
ً
تفاعـــا من الجميـــع الذين
صحـــي ،حيث لقيـــت قصته
اتفقـــوا علـــى أن صحـــة الموظفيـــن البـــد أن تكـــون في
المستقبل جز ًءا من مبادرات الحفر وصيانة اآلبار.
كما نُظمـــت مســـابقة على مســـتوى اإلدارة بنـــا ًء على
اقتراح من مدير إدارة هندســـة حفر آبار الغاز  ،األستاذ
فيصـــل النغيميـــش ،تتيـــح للموظفين الفرصة للمنافســـة

انطالقً ا من اهتمام إدارة هندسة حفر آبار الغاز بصحة موظفيها ،أطلقت مسابقة الخاسر األكبر لتحفيز الموظفين على حياة
صحية سليمة.

فـــي تحقيـــق هـــدف الوصـــول للـــوزن المطلـــوب بأمـــان
وبالتوافق مع مؤشر كتلة الجسم لديهم.
وشـــارك أكثر من  60موظفًا بحماس ابتدا ًء من شـــهر
فبرايـــر  2018مـــن العضيليـــة وبقيـــق والظهـــران فـــي
المســـابقة التي حملت عنوان «مســـابقة الخاسر األكبر»
حيث تســـجل األوزان أســـبوع ًيا لمتابعة التقـــدم المنجز.
ونُصح المشـــاركون بـــأن الطرق المعتمـــدة لفقدان الوزن
هي الطرق اآلمنـــة المتمثلة بالخيـــارات الصحية في كل
مـــن الغـــذاء والتمريـــن ،وعرضـــت ورقـــة المتابعـــة على

المشاركين لتشجيع المنافسة والمساندة بين صفوفهم.
وبعد نجاح برنامج إدارة هندســـة حفـــر آبار الغاز في
عـــام 2018م ،اســـتجابت الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار لدعوة
الرشـــيد المتمثلة بتوسيع نطاق المســـابقة بحيث يشمل
جميـــع إدارات الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار ،حيـــث يتنافـــس
بعضا مـــع تبني نظم
الموظفون مـــرة أخرى مـــع بعضهم ً
اللياقـــة البدنيـــة المثلـــى وأنمـــاط الحيـــاة الصحية .وال
ً
نشـــاطا فرد ًيا،
ينبغـــي أن يكون اتباع نمـــط حياة صحية
بل يفضل أن يكون جماع ًيا.
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تحت األضواء
قياسيا
رقما
ً
حققت إدارة أعمال األمن الصناعي بالمنطقة الوسطى ،ممثلة في قسم أعمال األمن الصناعي بالمناطق النائيةً ،
غير مسبوق في خدمة ز َّوار معمل اإلنتاج في خريص ،حيث شهدت بوابة المعمل في عام 2018م ما يقرب من ثالثة ماليين
ونصف المليون عملية تسجيل دخول وخروج آمن قام بها الموظفون والمتعاقدون والز َّوار عن طريق أنظمة التحكم والدخول
األمنية ،حيث استطاع رجال األمن الصناعي تقديم خدمة احترافية تكفُ ل انسيابية الحركة ،دون اإلخالل بالضوابط
واالشتراطات األمنية الالزمة في عمليات الدخول والخروج.
ويظهر في الصورة رئيس أرامكو السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر ،ونائب الرئيس ألعمال
الزيت في منطقة األعمال الجنوبية ،األستاذ خالد البريك ،ومدير إدارة أعمال األمن الصناعي بالمنطقة الوسطى ،األستاذ
محمد السبيعي ،وعدد من موظفي اإلدارة.

نائب الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس ،داتوك محمد عارف
محمود ،ونائب الرئيس للتكرير والتجارة في شركة بتروناس،
محمد يسري محمد يوسف ،يستمعان إلى محمد الخريمي،
عرضا عن
يقدم ً
من إدارة الهندسة في مصفاة جازان ،وهو ّ
إمكانات مصفاة جازان وإسهامها في دعم التنمية االقتصادية
كراع
في المملكة ،إذ جاء ذلك ضمن مشاركة أرامكو السعودية ٍ
ماسي في المؤتمر اآلسيوي للنفط والغاز في دورته العشرين
في العاصمة الماليزية كوااللمبور .وقد شهد جناح أرامكو
السعودية المشارك في المعرض المقام على هامش المؤتمر
ً
كبيرا من الزوار ،حيث قام عدد من المهندسين الشباب
إقبال ً
باستعراض مسيرة نجاح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق
في الشركة.

نظمت إدارة التوزيع في المنطقة الغربية ً
َّ
حفل لتكريم 24
موظفً ا في محطة توزيع المشتقات البترولية في ينبع ،نظير
خدمتهم المستمرة في الشركة ،التي تراوحت بين  5و 10و15
عاما ،وذلك في قاعة النخيل في ينبع .بدأ الحفل بكلمة
ً
ألقاها مدير إدارة التوزيع في المنطقة الغربية ،األستاذ
قدم فيها الشكر للحضور على إنجازاتهم
عبداهلل الغامديَّ ،
خالل سنوات خدمتهم المستمرة في أرامكو السعودية ،حاثً ا
إياهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء.

إدارة خدمات النقل والمعدات تُك ِّرم شركاء األعمال على جهودهم في السعودة
القافلة األسبوعية

الظهـــران َّ -
نظمت إدارة خدمـــات النقل والمعدات
فـــي أرامكـــو الســـعودية ،مؤخـــ ًرا ،حفل توزيـــع جوائز
فـــي الظهـــران لتكريـــم شـــركائها فـــي األعمـــال على
جهودهـــم فـــي مجـــال تعزيـــز المحتـــوى المحلي في
عقـــود الخدمـــات مـــن خـــال زيـــادة ســـعودة القـــوى
العاملة.
ونجـــح فريـــق العمـــل المكلَّـــف بســـعودة موظفـــي
المقاوليـــن ،التابـــع إلدارة خدمات النقـــل والمعدات،
الذي تأســـس العام الماضي ،في تعزيز أداء السعودة
فـــي اإلدارة خـــال العـــام 2018م .وذلـــك مـــن خالل
تســـهيل توظيف أكثر من  480موظف مقاول سعودي
من الذكور واإلنـــاث من جميع أنحـــاء المملكة ،وذلك
مـــن خـــال تنظيـــم حمـــات التوظيـــف ،بـــد ًءا مـــن
ً
وصول إلى منطقة جازان.
المنطقة الشرقية
ومـــن خـــال حمـــات ورش العمـــل ،تمكنـــت إدارة
خدمـــات النقـــل والمعـــدات من رفع نســـبة الســـعودة
فيهـــا إلى أكثـــر مـــن  %40مقارنـــة بـ  %32فـــي عام
2017م .وتديـــر إدارة خدمـــات النقل والمعـــدات أكثر
مـــن  5500موظـــف مقـــاول ،ممـــا يضـــع اإلدارة فـــي
المســـتويات العليـــا على المقيـــاس العام فـــي أرامكو
السعودية.
وقـــد حضر حفـــل توزيـــع الجوائـــز نائـــب الرئيس
للخدمات الصناعية ،األســـتاذ عبدالحكيـــم القوحي،
ومديـــر إدارة خدمـــات النقـــل والمعـــدات (حينئـــذ)،
األســـتاذ ســـلطان الغديـــري ،باإلضافـــة إلـــى مديري
الخدمـــات الصناعيـــة وشـــركاء األعمـــال وكبـــار
اإلداريين التنفيذيين في هذه الشركات.

عبر عبدالحكيم القوحي،
َّ
(الثالث من اليسار) ،وأعضاء
اإلدارة اآلخرون عن تقديرهم
لشركائهم المقاولين
وجهودهم المتواصلة للوفاء
بأهداف األداء الخاصة
بالسعودة التي وضعتها إدارة
خدمات النقل والمعدات.
(تصوير :يارا زياد)

تطوير الوظائف السعودية
تجـــاوز كل شـــريك مـــن شـــركاء األعمـــال نســـبة
الســـعودة المقـــررة التـــي حددتهـــا شـــروط وأحـــكام
العقـــود الموقعـــة معهـــم .باإلضافـــة إلى ذلـــك ،بذل
عديد مـــن المقاولين جهو ًدا إضافيـــة لوضع أكثر من
ســـلم وظيفـــي للســـعوديين ،وبرامـــج تدريـــب مهنيـــة
وبرامـــج مكافـــأة وتقدير للموظفين لتوفيـــر بيئة عمل
أفضل للموظفين السعوديين.
ومـــن بيـــن الشـــركات التـــي حصلـــت علـــى جوائز
شـــركة عبـــداهلل نـــاس وشـــركاه ،وشـــركة عبـــداهلل
الشـــو ِ ّير وأبنائـــه ،وشـــركة الحبـــاس للتجـــارة والنقل
والمقـــاوالت ،وشـــركة توكيـــات الجزيرة للســـيارات،
وشـــركة الخالدي القابضة ،وشـــركة إيـــرادات للنقل،
وشـــركة ســـعد العيســـى للتجارة والمقاوالت ،وشركة

أبنـــاء ســـليمان حمـــد الســـيف ،وشـــركة التوكيـــات
العالمية للسيارات ،وشركة يوسف بن أحمد كانو.
وقـــال القوحـــي إن الخدمات الصناعية تســـعى ألن
تصل نســـبة ســـعودة القـــوى العاملة ألكثـــر من %50
بحلول نهاية هذا العام.

مرافقات حافالت
وأشـــار الغديـــري إلـــى أن إدارة خدمـــات النقـــل
والمعـــدات قـــد وظفـــت مؤخـــ ًرا مرافقـــات حافالت
مدرسية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية.
وكانـــت نحـــو  60وافـــدة تقمـــن بهـــذه الوظيفة في
حافـــات أرامكـــو الســـعودية فـــي رأس تنـــورة،
والظهـــران ،وبقيـــق والعضيليـــة ،وتقوم حال ًيـــا فتيات
سعوديات بشغل هذه الوظيفة.

تسعى الخدمات
الصناعية ألن تصل
نسبة السعودة ألكثر
من  %50بحلول
نهاية هذا العام.

عبدالحكيم القوحي
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أوروبا :تاريخ وجيز

إعداد :د .أمين عبد الهادي

العنوان :أوروبا :تاريخ وجيز
المؤلف :جون هيرست
ترجمة :د.محمود محي الدين
الناشر :دار الشروق
عام النشر2019 :م ،الطبعة
الخامسة
عدد الصفحات 194 :صفحة
ردمك:
978 - 977 - 09 - 3401 - 2

أثبـت الكاتـب والمؤرخ األسـترالي جون هيرسـت (-1942
2016م) أنـه يمكـن روايـة التاريـخ بشـكل يتم ّيـز باألصالـة
وبطريقـة غيـر تقليدية .فقد كان هذا نهجه الذي تبناه حين
وضـع كتـاب «أوروبـا :تاريـخ وجيـز»؛ فهـو يكتـب تاريـخ هـذه
القـارة بأسـلوبه الخـاص ،ويتحـرر مـن الخـط الزمنـي الـذي
يبـدأ دو ًمـا مـن القديـم وينتهـي بالفتـرة األحـدث ،إذ ينطلـق
مـن النهايـات فـي كل فتـرة تاريخيـة ثـم يبـدأ فـي سـرده
المشوق المتضمن نقطة البداية فيها.
صريحـا مـع قارئـه حيـن كتـب فـي مقدمـة
وكان هيرسـت
ً
كتابـه الـذي صـدرت الطبعـة الخامسـة مـن ترجمتـه إلـى
العربيـة العـام الجـاري بتوقيـع د.محمـود محـي الديـن« :إذا
كنـت ممـن يُحبـون َط َّي الصفحات سـري ًعا لتصل إلـى النهاية
لتـرى ما سـوف يحدث ،فسـيعجبك هـذا الكتـاب .فالنهايات
تقـع سـري ًعا بعـد البـدء فـي قراءتـه» .ال يتقيد المؤلـف ،إذن،
بالعـرض التاريخـي المتبـع والشـائع عنـد أغلـب المؤرخيـن
الذيـن تصـدوا قبلـه لكتابـة التاريـخ األوروبـي ،لكنـه يتبنـى
ً
متداخلا يربط القديم بالجديـد ويرصد كيف تظهر
منهجـا
ً
مـن جديـد العناصـر الحضاريـة القديمـة التـي اختفت لتطل
ثانية بشـكل أكثر تماسـ ًكا .وعلى هذا النحو ،يروي هيرسـت
تاريـخ أوروبا بشـكل موجز سـت مـرات على مـدار كتابه ،من
زاويـة مختلفـة فـي كل مـرة .ويشـير إلـى أن الهـدف مـن

الكتاب هو اسـتعراض العناصر الرئيسة للحضارة األوروبية
والنظـر فـي كيفيـة تطورهـا عبـر الزمـن .ويتوقـف عنـد مـا
اعتبـره لحظـات فارقة ومهمة فـي تاريخ أوروبا ،فهو يرى أن
التاريـخ بشـكل عـام يتعامـل مـع أحـداث متعـددة وأنـاس
كثيريـن ،لكـن ليـس بالضـرورة أن يضم أي كتـاب تاريخي كل
تلك األحداث وكل هؤالء الناس.
وير ّكـز الكتـاب ،الـذي تُرجـم إلى تسـع لغـات ،علـى أوروبا
الغربيـة ،ألن مؤلفـه يجـد تباينًـا بيـن أجـزاء أوروبـا ،فليسـت
جميعهـا بـذات األهميـة فـي تشـكيل حضـارة هـذه القـارة،
فالنهضـة حدثـت فـي إيطاليـا ،واإلصلاح تـم فـي ألمانيـا،
مسـرحا للديمقراطيـة ،بينمـا كان ألنجلتـرا
وكانـت فرنسـا
ً
مكانتها فيما يخص الحكومة البرلمانية.
ينقسـم الكتـاب إلـى عشـرة فصـول تغطـي كافـة عناصـر
التاريـخ األوروبـي كما حددهـا المؤلف ،في األزمنـة القديمة
والمعاصـرة ،ويناقـش فيهـا الحـروب التـي خاضتهـا القـارة
وتطورهـا الصناعـي واللغـات السـائدة وأنظمتهـا السياسـية
وأشـكال الحكومـات فيهـا ،كمـا أنـه لـم يغفـل التأريـخ لمـا
أسـماه «عمـوم النـاس» ،وهـم أولئـك الذيـن «يفعلـون الشـىء
نفسـه قر ًنـا بعـد آخـر» ،وكلهـم تقري ًبـا «يزرعـون وينتجـون
ً
تحليلا تاريخ ًيـا ألوضـاع الفالحيـن فـي
الغـذاء» ،فيقـ ّدم
أوروبا والتغ ّيرات االجتماعية التي لحقت بهم.

العنوان :شيفرة البدانة:
الكشف عن أسرار إنقاص الوزن
المؤلف :د.جايسون فانغ
ترجمة :أيهم أحمد
الناشر :التنوير
عام النشر2018 :م
عدد الصفحات 304 :صفحة
ردمك:
978 - 977 - 828 - 014 - 2

اسـتقر هـذا الكتاب علـى قائمة أكثر الكتـب مبي ًعا لفترات
موضوعا يهتم
طويلـة وال يـزال .السـبب ببسـاطة أنـه يناقـش
ً
بـه قطـاع كبيـر جـ ًدا مـن النـاس الذيـن ضربتهـم البدانـة
بقسـوة ،أو هـي فـي طريقها للنيل من أجسـادهم بشـكل يؤثر
سـل ًبا علـى صحتهـم ولياقتهم .فمـن أراد أن يعـزز من صحته
العامـة ومـن هيئتـه البدنيـة ويكتشـف أسـرار انقـاص وزنـه
عليـه أن يقـرأ فـو ًرا كتـاب «شـيفرة البدانـة» الـذي وضعـه
الطبيـب الكنـدي جايسـون فانـغ ،المتخصـص فـي أمـراض
الكلـى ومؤسـس برنامـج اإلدارة المكثفـة للغـذاء المعنـي
بمشكالت زيادة الوزن.
يشـرح الكتـاب بلغـة سـهلة وواضحـة كل آليـات تعامـل
أجسـادنا مـع الطعـام علـى اختلاف أنواعـه ويكشـف ألغـاز
عمـل الهرمونـات ،ويعدهـا العامـل الرئيـس فـي حـاالت زيادة
خصوصـا المفرطـة منهـا ،ويقلـل ،مـن دون أن ينفـي،
الـوزن
ً
مـن أهميـة الـدور الـذي تلعبـه السـعرات الحراريـة التـي
تحتـوي عليهـا جميـع األطعمـة فـي تلك الزيـادة ،فهـو يرى أن
إنقـاص السـعرات الحرارية ليس العامـل الرئيس في إنقاص
الـوزن .فاألهـم مـن وجهـة نظـره التـي أثبتهـا علم ًيـا هـو فهـم
تأثيـر األنسـولين وعبـر مقاومتـه يمكـن التخلـص مـن الـوزن
الزائد بشكل دائم.
ينقسـم الكتـاب إلـى سـتة أجـزاء ،يسـتعرض الجـزء األول

التاريـخ الزمنـي للبدانـة ودور التاريـخ العائلـي للمريـض بهـا،
وأسـبابها بشـكل عـام .وتحـت عنـوان «خديعـة السـعرات
الحراريـة» ،ير ّكـز المؤلـف فـي الجـزء الثانـي علـى مواطـن
الخلـل فـي الفهـم المعاصـر للبدانـة وعالقتهـا الفعليـة
بالسـعرات الحراريـة .أمـا الجـزء الثالـث فيقدم فيـه المؤلف
نظريـة جديـدة للبدانـة تتعامـل مـع البدانـة كمشـكلة طبيـة
وفيهـا يشـرح الـدور المحـوري لألنسـولين فـي تنظيـم وزن
الجسـم ،ويصف الدور الحيوي لمقاومة الجسـم لألنسولين.
ثـم يوضـح الجـزء الرابـع مـن الكتـاب الظاهـرة االجتماعيـة
للبدانـة ولمـاذاً ،
مثلا ،تترافـق البدانـة مـع الفقـر ،ثـم يأتـي
الجـزء الخامـس ليقـدم فيـه الكاتب إجابـة عن هذا السـؤال:
«مـا الخطـأ فـي غذائنـا؟» فيحلـل بعمـق دور المكونـات
الرئيسـة الثالثـة للغـذاء وهـي الدهـون والكربوهيـدرات
والبروتينـات فـي زيـادة الـوزن .أمـا الجـزء السـادس واألخيـر
فيحمـل عنـوان «الحل» وفيه إجابة عن سـؤالين «ماذا نأكل؟»
و«متـى نـأكل؟» وتحديـد للخطـوط الرئيسـة لمعالجـة دائمـة
وفاعلـة للبدانـة مـن خلال معالجـة مـا أسـماه د .فانـغ
االختلال فـي التـوازن الهرمونـي الناجـم عـن المسـتويات
العاليـة لألنسـولين فـي الـدم ،والـذي يمكـن أن يتـم حسـابه
عبـر الصيـام المتقطـع كحـل مهـم بوسـعه تجنيـب المريـض
أضرار الحميات الغذائية التي تحد من السعرات الحرارية.

«ال أريد أن أنام»« ،ال أريد االسـتيقاظ»« ،ال أريد ارتداء
المالبـس»« ،ال أريـد الذهـاب إلـى المدرسـة»« ،ال أريـد
االسـتحمام» ،ال أريـد تنـاول الطعـام» :عينة من سلسـلة من
الجمـل التـي يرددهـا األطفـال طـوال اليـوم للتعبيـر عـن
رغبتهـم فـي عـدم القيـام بعمـل مـا يريـده اآلبـاء واألمهـات،
وهـي جمـل تـؤدي إلـى حالة من عـدم التناغـم بينهـم وتزيد
مـن توتـر الجميع .المسـألة مـن وجهة نظـر المتخصصتين
الفرنسـيتين فـي علـم النفـس أوريلـي كاليـه وكليمونـص
برومبنسـي ليسـت خطيـرة ويمكـن تداركهـا عبـر التربيـة
المرحبـة ،كمـا أطلقتـا عليهـا ،التـي يمكـن أن
االيجابيـة أو ُ
مريحا لكل أطراف المعادلة األسرية.
تخلق وض ًعا
ً
تقـول المؤلفتـان إن الخطـوة األولـى دائ ًمـا إليجـاد حالـة
التوافـق المرجـوة بيـن اآلبـاء واألمهات وأطفالهـم هي عدم
توجيـه اللـوم لهـؤالء الصغـار أو تعنيفهـم أو الصـراخ فـي
وجوههـم وعـدم اللجـوء السـهل لفـرض أنـواع متباينـة مـن
العقـاب .علـى العكـس ،ال بـد مـن تحفيزهـم ومنحهـم الثقة
فـي أنفسـهم ومضاعفة االهتمام بهـم ،فال ينبغيً ،
مثل ،أن
نوجه لهم النصائح ونحن منهمكون في هواتفنا المحمولة!
خصوصا ،من إعادة النظر في تصرفاتهن
ال بـد لألمهـات،
ً

اليومية وتنظيم تفاصيلها وأحداثها فيما يخص أطفالهن.
أمـا الحيـل التـي يق ّدمهـا الكتـاب فليسـت إال مجموعـة
مـن النصائـح العمليـة التـي يمكـن تطبيقهـا فعل ًّيـا خلال
العالقـة اليوميـة بيـن الطفـل وأهلـه .وتتنـ َّوع حيـل التربيـة
أساسـا علـى بـث الطمأنينـة فـي نفـوس
المرحبـة وتسـتند
ً
األطفـال وجعلهـم يعتقدون بمشـاركة األم واألب المتواصلة
معهـم فـي كل حياتهـم عبـر مجموعـة مـن القواعـد التـي
يتفـق عليهـا الجميـع .وهكـذا ال تبـدو القواعـد مفروضـة
فرضـا علـى األطفـال إنمـا تكـون بمثابـة الدليـل العملـي
ً
الناجـح الـذي سـيحقق راحتهـم بمجـرد تطبيـق مـا ورد بـه
من نصائح.
ولـم يتـرك هـذا الكتـاب الممتـع أي جانـب مـن جوانـب
وتطـرق إليـه بتحليـل المواقف
الحيـاة اليوميـة األسـرية َّإل
َّ
التـي يمكـن أن يشـهدها :في البيت ،والمدرسـة ،والمتاجر،
وفـي السـيارة ،وأثنـاء عطلات نهايـة اإلسـبوع ،وعنـد زيارة
األصدقـاء ،وعنـد زيارة األجداد ،وفـي المطعم ،وحتى عند
تنظيـف األسـنان قبل الخلود إلى النـوم .وليس ذلك كله إال
ألجـل هدف واحد أشـارت إليه المؤلفتـان ،وهو «أن نجعل
أطفالنا سعداء».
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عبداهلل ناصر

كاتب قصة ومترجم سعودي .صدر له مجموعتان
قصصيتان هما (فن التخلي) ،و(العالق في يوم أحد).

قصة قصير ٍة
"كم من
ٍ
غلبت روايةً طويلة"
ـاء غي ــر مس ــبوق به ــا م ــن خ ــال
• ف ــي حي ــن تش ــهد الرواي ــة احتف ـ ً
الجوائ ــز الكب ــرى المخصص ــة له ــا وإقب ــال كثيري ــن عل ــى كتابته ــا،
تتوج ــه أن ــت لكتاب ــة القص ــة القصي ــرة .م ــا ال ــذي يس ــتهويك ف ــي
القصة القصيرة؟
ال أح ــد يش ــكك ف ــي الش ــعبية الجارف ــة الت ــي تتمت ــع به ــا الرواي ــة
بيــن القـ ّـراء ودور النشــر والك ّتــاب أنفســهم ،وهــذا ليــس حك ـ ًرا علــى
العال ــم العرب ــي .تقب ــع القص ــة من ــذ نش ــأتها ف ــي الصف ــوف الخلفي ــة
حي ــث اإلض ــاءة خافت ــة والصخ ــب بعي ــد ،فف ــي الوق ــت ال ــذي تعل ــو
في ــه أس ــهم الرواي ــة وتنخف ــض فتتعال ــى أص ــوات الرض ــا والس ــخط،
تبقــى القصــة مثلمــا هــي فــكأن عــدد كتابهــا ثابــت وعــدد جمهورهــا
ٍ
حركة دائمة.
أيضا ،وإن كانت في
ً
أميـــل شـــخص ًيا للقصـــة القصيـــرة وذلـــك لمســـرحها الضيـــق
وخش ــبته الصغي ــرة وزمنه ــا المح ــدد والقصي ــر وفرصته ــا الوحي ــدة،
ٍ
ٍ
مضمـــار
عوضـــا عـــن
حلبـــة مربعـــة
فكأنـــك تحشـــر حصا ًنـــا فـــي
ً
دائـــري ثـــم تســـوطه ليركـــض بأقصـــى ســـرعة .ذاك مـــا أحبـــه
بالضب ــط ف ــي القص ــة القصي ــرة ،وك ــم م ــن قص ـ ٍـة قصي ــرة غلب ــت
رواي ًة طويلة.
• نصوص ــك القصصي ــة تمي ــل إل ــى االخت ــزال والتكثي ــف وتق ــارب
الس ــريالية والغرائبي ــة ف ــي أغل ــب األحي ــان .م ــا م ــدى نجاح ــك ف ــي
الوصول إلى القارئ؟
االختــزال فــي القصــة القصيــرة ضــرورة ،علــى األقــل عنــدي ،وال
أع ــرف لم ــاذا يل ــزم أحده ــم نفس ــه بكتاب ــة خمس ــين أو مائ ــة كلم ــة
طالم ــا يمك ــن اختزاله ــا ف ــي خم ــس كلم ــات عل ــى رأي الغواتيمال ــي
أوغوســـتو مونتروســـو ،بيـــد أن االختـــزال ال قيمـــة لـــه مـــن غيـــر
التكثي ــف ،ب ــل لع ــل ض ــرره ف ــي ه ــذه الحال ــة أكب ــر .أم ــا بخص ــوص
الس ــريالية ،فأخش ــى أنه ــا ص ــارت الي ــوم واق ًع ــا محتو ًم ــا حت ــى م ــا
عــادت كلمــة الواقــع تحيــل إلــى أمـ ٍـر مألــوف يســهل تخمينــه أو حتــى
فهمه.
وهك ــذا تج ــد نصوص ــي طريقه ــا إل ــى الق ــارئ كم ــا يج ــد الم ــاء
بنجاح معقول بل وربما أكثر مما أستحق.
طريقه ،فأنا أحظى
ٍ
• تت ــوزع قراءات ــك بي ــن اللغتي ــن العربي ــة واإلنجليزي ــة .كف ــة أي
منهما هي األرجح لديك؟
العربيــة بالطبــع ،ال أقــرأ باإلنجليزيــة إال قليـ ًـا ،عندمــا ال يترجــم
الكتــاب أو ال تُطــاق ترجمتــه .خيــاري األول دائمــا القــراءة بالعربيــة،
وال أقـــرأ الكتـــاب نفســـه بلغتيـــن مـــا لـــم تكـــن هنـــاك حاجـــ ٌة فـــي
نفسي.
أيض ــا .م ــا ال ــذي
• لدي ــك اهتم ــام بترجم ــة نص ــوص اآلخري ــن ً
يدفعك لترجمة نص بعينه؟
أترج ــم حت ــى أفش ــي األس ــرار الت ــي م ــا كان ينبغ ــي له ــا أن تك ــون
كذل ــك .وعندم ــا أق ــف حائـ ـ ًرا لس ــاعات أم ــام الن ــص ،أقلّب ــه مث ــل
مكع ــب روبي ــك حت ــى أعث ــر أخيــ ًرا عل ــى نس ــخته العربي ــة ،أتس ــاءل
مثل ــك ،م ــا ال ــذي يدف ــع المترجمي ــن إل ــى ه ــذه العذاب ــات الش ــاقة
خصوصــا الترجمــات التــي ال طائــل مــادي
فــا أجــد غيــر المحبــة،
ً
من ورائها.
• هــل تخطــط لمــا تقــرؤه أم تميــل للعشــوائية؟ ومــا الكتــاب الــذي
تعكف على قراءته اآلن؟
ل ــدي قائم ــة س ــنوية بالكت ــب الواج ــب قراءته ــا لكن ــي ف ــي الغال ــب
أميـــل للعشـــوائية ،محـــاذ ًرا فـــي الوقـــت نفســـه أال تجرفنـــي فـــا
أبتعـــد كثيـــ ًرا عـــن تلـــك القائمـــة أو تحصرنـــي فـــي ٍ
لـــون معرفـــي
واحــد .تدفعنــي الكتابــة وأغراضهــا فــي بعــض األحيــان للبحــث فــي
كت ـ ٍـب ل ــم أك ــن أن ــوي قراءته ــا .لكن ــي عل ــى أي ح ــال أل ــزم نفس ــي
فقط بقراءة الكالسيكيات وإعادة قراءتها بين الحين واآلخر.
أقــرأ فــي هــذه األيــام «جنتلمــان فــي موســكو» ألمــور تاولــز وقــد
صــدرت عــن دار التنويــر فــي ترجمــة رصينــة إليهــاب عبدالحميــد،
والروايـــة مـــن أروع مـــا قـــرأت مؤخـــ ًرا حتـــى أنـــي أقرأهـــا ببـــطء
شديد كما لو أني أتهجاها.
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أيضا
النوافذ الذكية :لتوفير استهالك الطاقة وإلنتاجها ً

نوافذ تنتج الطاقة بحسب
درجة توفر اإلضاءة التي يمكن
التحكم بها.

أمجد قاسم *
تسـتهلك المبانـي السـكنية والتجاريـة مـن الطاقـة مـا
يصـل فـي بلـدان كثيـرة إلـى نحـو نصـف إجمالـي الطاقة
المسـتهلكة فيها ،تصرف معظمها على التبريد والتدفئة
واإلنـارة .ونظـ ًر ا لمـا يمثلـه هـذا االسـتهالك علـى
الصعيديـن البيئـي واالقتصـادي مـن أهميـة ،فقـد تركـز
اهتمام الباحثين والمعماريين في السنوات األخيرة على
تطويـر وسـائل العـزل الحـراري فـي المبانـي ،بمـوازاة
تطويـر األدوات المنزليـة المسـتهلكة للطاقـة ،وخاصـة
أجهـزة التدفئـة والتبريـد .وألن النوافـذ فـي أي مبنـى
ِّ
رئيسـا وجـز ًء ا مه ًمـا فـي أي تصميـم
تشـكل عنصـ ًر ا
ً
معمـاري ،وباتـت جـز ًءا مـن أي إسـتراتيجية تهـدف إلـى
تحسـين كفـاءة اسـتخدام الطاقـة فـي أي مبنـى ،ظهـرت
فكرة «النافذة الذكية».
سـاد الـذكاء الكثيـر مـن مميـزات منتجـات عصرنـا
الحالـي .ولـم تكـن المنـازل والمبانـي السـكنية بعيدة عن
موجة الذكاء التي اجتاحت العالم ،فظهرت في كثير من
المتقدمـة وبعـض الـدول العربيـة الغنيـة أنمـاط
الـدول
ِّ
جديـدة مـن المنـازل تعـرف بالمنـازل الذكيـة Smart
 ،Homeتسـتخدم فيهـا أحـدث المنجـزات التكنولوجيـة
لتحقيق أقصى درجات الراحة والرفاهية لإلنسان ،حيث
يتـم التحكـم بكامـل أجهـزة المنـزل عـن بُعـد أو بشـكل
تلقائي بفضل برمجيات ذكية.
ونظـ ًرا للـدور المهـم والرئيـس للنوافـذ فـي أي مبنـى،

فقـد طالتهـا موجـة الـذكاء العالميـة وتح ّولـت مـن مجـرد
فتحـة فـي الجـدار بها لـوح زجاجـي ،إلـى أداة تكنولوجية
بالغة التطور للتحكم بالضوء والحرارة وترشيد استهالك
المتجـد دة
الطاقـة واالسـتفادة القصـوى مـن الطاقـة
ِّ
والنظيفـة المحيطـة بنـا .يُعـرف هـذا النـوع مـن النوافـذ
باسـم «نوافـذ الزجـاج الذكـي» ( Smart Glass
 ،) Windowsويتميـز بإمكانية التحكم بشـفافية النافذة
بشـكل كبيـر ،حيـث يتغ ّيـر لونهـا تلقائ ًيـا ،بنـا ًء علـى درجة
حـرارة البيئة المحيطـة ،وظروف اإلضاءة ،وهذا يحسـن
مـن كفـاءة اسـتخدام الطاقـة .فاللـون القاتـم فـي أشـهر
الصيـف يقلـل مـن انتقـال حـرارة الشـمس إلـى داخـل
المبنـى ،وهـذا يقلـل من الحاجة إلى تكييـف الهواء .ويتم
هـذا عـن طريـق التحكـم فـي المجـال الكهربائـي الـذي
تتعـرض له تلـك النوافذ مما يؤدي إلى التحكم في درجة
َّ
اإلعتام حسب شدة التيار الكهربائي المسلّط عليها.
ويشجع حال ًيا كثير من دول العالم على ابتكار تصاميم
ِّ
ٍ
لمبـان تكـون أكثـر مراعـاة للبيئـة ،وهنـا يظهـر أهميـة
تصميـم نوافـذ تلـك المبانـي ونوعيـة الزجاج المسـتخدم
فيهـا ،إذ إن اسـتخدام زجـاج ذكـي ِ
يوفّـر الطاقـة ،وفـي
الوقـت نفسـه ال يؤثـر علـى المظهـر الجمالـي للتصميـم
الهندسـي للبنايـة .فقـد أظهـرت الدراسـات أن نوافـذ
الزجاج الذكي ِ
تعزّز من كفاءة استخدام الطاقة في البناء
بنسـبة تصـل إلـى  %70فـي فصـل الصيـف ،و %45فـي
فصـل الشـتاء ،عنـد مقارنتهـا بالنوافـذ التقليديـة ذات
اللوحيـن الزجاجييـن المزدوجيـن .ممـا يق ِلّـل بالتالـي من

مجمـل اسـتهالك الطاقـة بنسـبة  ،%25كمـا تؤكد شـركة
تصنيـع النوافـذ الذكيـة «اندرسـون كوربوريشـون
 »Anderson Corporationإن التحـ ُّول نحـو اسـتخدام
نوافـذ الزجـاج الذكـي ،أ َّدى ً -
مثلا  -إلـى توفيـر 2.4
مليـون دوالر أمريكـي فـي مبنـى «إمبايـر سـتيت» فـي
نيويورك بعد السـنة األولى من التركيب .وعلى المستوى
البيئي ،أسـهم هذا فـي خفض انبعاثـات الكربون بمقدار
 4000طـن متـري ،وهـذا ما يعادل زراعـة  750فدا ًنا من
غابات الصنوبر.
وإذا علمنـا أن المبانـي فـي أمريـكا تسـتهلك نحـو 40
كوادريليـون وحـدة حـرارة بريطانيـة للطاقـة سـنو ًيا ،وهـذه
الكمية الضخمة من الطاقة تبلغ تكلفتها  400بليون دوالر
أمريكـي ،فـإذا تـ ّم تحسـين كفـاءة اسـتخدام هـذه الطاقـة
بنسـبة  %20بحلـول عـام  ،2020فـإن هـذا سـيؤدي إلـى
توفيـر أكثـر مـن  40بليـون دوالر أمريكـي .ويتو َقّـع أن تبلغ
قيمة مشـاريع سـوق الزجاج الذكي نحو  700مليون دوالر
أمريكـي سـنو ًيا بحلـول عـام  ،2020وأن تنخفـض تكلفـة
الزجاج الذكي بنسـبة  %50بحلول العام نفسـه ،عل ًما بأن
التكلفة الحالية للقدم المربع تبلغ  100دوالر أمريكي ،ومع
تزايد االهتمام العالمي بهذه التقنية ،فإنه يتوقّع أن تصبح
هذه النوافذ جز ًءا أساس ًيا في الهندسة المعمارية وإحدى
إستراتيجيات توفير الطاقة في العقد المقبل.

مع تزايد االهتمام
العالمي بهذه
التقنية ،فإنه يتوقّ ع
أن تصبح هذه النوافذ
جز ًءا أساس ًيا في
الهندسة المعمارية
وإحدى إستراتيجيات
توفير الطاقة في
العقد المقبل.

*نُشر في مجلة القافلة عدد مايو/يونيو 2017م

زراعة األثاث المنزلي
شـيوعا إلنتـاج األثـاث
ال شـك فـي أن الطريقـة األكثـر
ً
حـد مـا :تُـزرع األشـجار المناسـبة
الخشـبي واضحـة إلـى ٍ ّ
وتُتـرك لتنمـو لعـدة سـنوات ،ومـن ثـم تُقطـع ،وبعـد ذلـك
ُقسـم إلـى أجـزاء أصغـر يتـم جمعها لتخـرج في أشـكالها
ت َّ
المطلوبـة .ولكـن المصمم والفنان غافن مونرو تسـاءل ما
إذا كانـت هنالـك طريقـة مختلفـة كل ًيـا .وف َّكر فـي إمكانية
جعل األشـجار تنمو وفق األشـكال التي نريدها .وانطال ًقا
مـن سـؤال فيه كثير من اإلبداع واالبتـكار ،وهو بالتحديد:
ماذا لو كان بإمكاننا «زراعة» الكراسي والطاوالت وغيرها
من قطع األثاث الخشبية؟ وأجرى مونرو تجارب كثيرة في
حديقـة والدتـه ،وبعـد سـنوات طويلـة نجـح فـي إطلاق
مشروعه «نمو كامل».
يشير مونرو إلى أن فكرة زراعة األثاث تعود في الواقع
إلى آالف السنين ،إذ من المعروف أن الصينيين القدامى
عمـدوا إلـى حفـر ثقـوب فـي الصخـور على شـكل كراسـي
ومن ثم تركوا جذور األشجار تنمو من خالل تلك الثقوب.

كمـا كان للمصرييـن واليونانييـن طريقـة مماثلـة لزراعـة
الكراسـي الصغيـرة .ومـن ثـم جـاء مشـروع «نمـو كامـل»،
ليسـتخدم التقنيـات القديمـة جن ًبا إلى جنب مـع التقنيات
الحديثـة فـي زراعـة ،وتطعيـم ورعايـة ومـن ثـم حصـاد
األشـجار الحيـة التـي تتخـذ أشـكال كراسـي وطـاوالت،
ومنحوتات أو أي شيء آخر يمكن تخيله.
ً
بسـيطا بشكل مثير
في جوهره ،يُع ّ ُد هذا المشـروع فنًا
للدهشة .ويقوم على تشذيب وتقليم فروع الشجرة الشابة
كي تنمو وفق أشـكال مصممة سـابقًا .وفي مرحلة مع ّيَنة،
يتـم «تطعيمهـا» ،أي نقـل أجـزاء مـن الشـجرة إلـى أجـزاء
أخرى بحيث تنمو كقطعة واحدة صلبة .وتتم العملية كلها
عبر المواسـم وحتى عبر سـنوات ،إذ يتطلب نمو الكرسي
ما بين  4و 8سنوات.
*نُشر في مجلة القافلة عدد مارس/أبريل 2017م

الخميس  ٨ذو القعدة 1440هـ ١١ ،يوليو 201٩م

التقط صورة :الطبيعة الساحرة

محمد خضر *

سينما الحوش
جدة القديمة
في ّ

وتحديدا في الشمال الغربي من العاصمة سراييفو ،وتمتاز بالطبيعة الخالبة والمياه الجارية ،ويعني اسم
تقع مدينة فيوسيك في جمهورية البوسنة والهرسك،
ً
المدينة المكان المرتفع في اللغة البوسنية .الزميل عبداهلل سعيد الناصر ،من إدارة معمل البري للغاز ،التقط هذه الصورة الرائعة خالل زيارته للمدينة في شهر
يونيو الماضي.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.

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

7
5
3
6

7
9
6
4
8
1
3
5
2

2
1
3
5
6
7
9
8
4

8
5
4
9
2
3
6
7
1

1
3
8
2
5
4
7
6
9

5
4
2
6
7
9
1
3
8

9
6
7
1
3
8
2
4
5

4
7
1
3
9
5
8
2
6

6
8
9
7
4
2
5
1
3

3
2
5
8
1
6
4
9
7

* حل العدد الماضي

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

برغــم األجــواء الصيفيــة الحــارة فــي جــدة ،وبعيـ ًدا عــن
الصــاالت المغلقــة والمكيفــة ،انطلقــت مبــادرة ســينما
الحوش في قلب المكان التاريخي :البلد!
بيــن الحــارات واألزقــة التــي تقــف علــى جانبيهــا مبانــي
جــدة القديمــة ،ذات الرواشــن والحكايــات التــي تأبــى أن
تندثــر ،ينطلــق موســم جــدة الترفيهــي الثقافــيِ ،
وفــي
وســط هــذا اإلرث اإلنســاني فــي فنــاء واســع تحيــط بــه
المبانــي مــن كل الجهــات ،يختــار فريــق ســينما الحــوش،
وعلــى رأســهم المخــرج محمــود الصبــاغ ،مكا ًنــا لعــرض
األفــام فــي الهــواء الطلــق .وبرغــم هــذه الظــروف يمتلــئ
الحــوش ،صالــة الســينما المفتوحــة ،والســينما المســتقلة
بعشــاق الســينما والمندهشــين بهــذه الفكــرة .كان ذلــك
ضر ًبــا مــن الخيــال قبــل عــام أو عاميــن ،واليــوم أضحــى
قــدم وبشــكل مختلــف ،وأكثــر حداثــة ،ويخلــق وجودهــا
يُ َّ
فــي جــدة التاريخيــة حالــة جماليــة ،ومتجــاوزة للســائد
والمعتــاد وربمــا ضمــن «الـــ آرت ســتريت» ،وكأن هــذه
الســينما تريــد أن تبــدأ مــن النقطــة أو العتبــة األخيــرة،
أو مــن حيــث انتهــى اآلخــرون .ببــاب صغيــر كتــب عليــه
«ســينما الحــوش» وعبــر زقــاق ض ِّيــق ُعــرف تاريخ ًيــا
بشــارع الذهــب ،والعديــد مــن الفعاليــات التــي تحتفــي
بالمــكان كشــاهد علــى أزمنــة ورجــاالت وحكايــات ،وتحــت
ســقف مفتــوح وكراســي محــدودة ،ومــراوح صغيــرة تأتــي
بقليــل مــن الهــواء البــارد وبــاب آخــر للخــروج ينفــذ إلــى
شــوارع البلــد القديمــة ،ودكاكينهــا العتيقــة ،أفــق يشــبه
إبداع لقطات السينما نفسها.
ويذكرنــا بكثيــر مــن لقطــات األفــام التــي كانــت تحكــي
عــن بدايــات دور الســينما وعــرض األفــام علــى مجموعة
مــن المتلقيــن الذيــن باتــوا شــغوفين بهــذا العالــم ،مثلمــا
حــدث فــي ِفلْــم هيوجــو وفــي لقطــات ومالمــح األبطــال
فــي ِفلْــم «ســينما براديســو الجديــدة» اإليطالــي الشــهير
للمخرج جوزيه تورناتوري
فكــرة الســينما فــي الهــواء الطلــق ،هــذه الموضــة التــي
غــزت أنحــاء العالــم ،فــي الشــوارع واألســطح والبــرك
أحيا ًنــاِ ،
وفــي فرنســا ،وبريطانيــا ،وأمريــكا ،وإفريقيــا،
والخليــج وغيرهــا ،هــي هنــا فــي جــدة فكــرة تنتصــر للفــن
فــي كل مــكان ،وتؤســس لوجــوده ح ًيــا ،ومألوفًــا ،وقري ًبــا
فــي مجتمــع اُســتلبت منــه لفتــرة طويلــة ،كمــا أنهــا تكســر
احتــكار دور الســينما التجاريــة .علــى أمــل أن يكــون ِ
للفلْــم
المحلــي القصيــر والطويــل مــكان فــي مثــل هــذه
المبــادرات بعدمــا ح ّقــق ِ
نجاحــا كبي ـ ًرا فــي
الفلْــم المحلــي
ً
مهرجانــات األفــام المحليــة خــال الســنوات الماضيــة،
وعلــى أمــل أن تجــد مثــل هــذه المبــادرات اإلبداعيــة
دع ًمــا يتيــح لهــا االســتمرارية والبقــاء ،خاصــة وهــي تجــد
قبـ ً
أيضــا
ـول ،وحضــو ًرا وتأثيـ ًرا فــي أســبوع واحــد ،وتجــد ً
تنافسا قو ًيا من دور السينما الوليدة هي األخرى.
ً
* شاعر وكاتب 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

