
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢٠ محرم 144١هـ، ١٩ سبتمبر 201٩م

املرونة والثبات يف وجه املصاعب إثر الهجمات اإلرهابية يف بقيق وخريص..

إدارييهــا  كبيــر  الســعودية،  أرامكــو  رئيــس  أكــد 
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن بــن حســن الناصــر، يــوم 
الثالثــاء الماضــي، أن الشــركة ستســتعيد، بــإذن اهلل، 
ــي توقفــت فــي وقــت ســابق  ــة، الت ــا اإلنتاجي كامــل قدرته
ــق  ــا فــي بقي ــن اســتهدفا معامله ــن إرهابيي نتيجــة هجومي

وخريص، بنهاية الشهر الحالي.

استجابٌة تبعث على الفخر
وقــال الناصــر فــي حديثــه لوســائل اإلعــالم فــي جــدة، 
ــر الطاقــة فــي  خــالل مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع وزي
المملكــة، صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن 
ــز آل ســعود، ورئيــس مجلــس إدارة  ســلمان بــن عبدالعزي
أرامكــو الســعودية، معالــي األســتاذ ياســر بــن عثمــان 
الرميــان: »تــم توقيــت هــذه الهجمــات المتزامنــة إللحــاق 
أكبــر ضــرر ممكــن بالمنشــآت وأعمــال التشــغيل فــي 
ــت االســتجابة الســريعة،  ــد برهن ــو الســعودية. ولق أرامك
اللتــان أظهرتهمــا الشــركة خــالل  والمرونــة والثبــات 
جاهزيتنــا  علــى  العصيبــة،  اللحظــات  تلــك  مواجهــة 
تعطيــل  إلــى  تهــدف  التــي  التهديــدات  مــع  للتعامــل 
الســعودية  أرامكــو  توفرهــا  التــي  الطاقــة  إمــدادات 

للعالم«.
فــرق  بــه  قامــت  الــذي  بالعمــل  الناصــر  وأشــاد 
االســتجابة للطــوارئ، بمــا فيهــا مــن إطفائييــن وفــرق 
ــى اإلدارات المســاندة  تشــغيل وأمــن صناعــي، إضافــة إل
التــي تعاونــت مــع الجهــات الحكوميــة، قائــاًل: »الشــجاعة 
ــا فــي التعامــل  والتفانــي والكفــاءة التــي أظهرهــا موظفون

مــع الموقــف هــي مبعــث للفخــر، وقــد أســهمت فــي ضمان 
الخروج منه بال إصابات، بفضل اهلل تعالى«.

الشــركة  موظفــي  مــن  عديــًدا  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
ــوا  المتقاعديــن مــن الســعوديين وغيــر الســعوديين تواصل
ــروا عــن رغبتهــم فــي االنضمــام لفــرق  مــع الشــركة، وعّب
المســاندة بشــكل تطوعــي، فــي لمســة وفــاء اســتثنائية 

تعكس محبتهم المستمرة وانتماءهم للشركة.

جدارة وموثوقية
وفــي حديثــه للصحافييــن من وســائل اإلعالم الســعودية 
والعالميــة، قــال الناصــر: »نحــن ندافــع عــن ســمعتنا التــي 
اكتســبناها عــن جــدارة، فــي موثوقيتنــا مــن حيــث تلبيــة 

طلبات عمالئنا العالميين بنسبة تقرب من %100«.
وقــد قامــت الشــركة باســتكمال أعمــال نقــل الشــحنات 
وتســليمها للعمــالء، مــن خــالل الســحب مــن مخزونــات 
النفــط الخــام، ورفــع معــدل اإلنتــاج مــن حقــول النفــط 

األخرى.
وفــي هــذا اإلطــار، قــال الناصــر: »لــم يحــدث تأخيــر أو 
ــن  ــى عمــالء عالميي ــاء فــي تســليم أي شــحنة نفــط إل إلغ
بســبب تلــك الهجمــات، ولــن يحــدث ذلــك مســتقباًل، بــإذن 
اهلل. لقــد برهنــا علــى المرونــة والثبــات فــي أعمالنــا 
التشــغيلية، وأكدنــا ســمعة الشــركة فــي ريــادة توريــد 

النفط إلى العالم«.
وقــال الناصــر: » تمّكنــت الشــركة، دائًمــا، مــن تلبيــة 
احتياجــات عمالئهــا العالمييــن، حتــى فــي ظــل الظــروف 
شــهدتها  التــي  الصراعــات  ذلــك  فــي  بمــا  الصعبــة، 

المنطقة والعالم في الماضي«.
كمــا طــرح الناصــر خــالل المؤتمــر الصحافــي أيًضــا 
موضــوع الطــرح العــام األولــي للشــركة، حيــث قــال الناصر 

فــي هــذا الشــأن: »ســبق وأن بّينــا اســتعدادنا لتنفيــذ 
الطــرح العــام األولــي، ونحــن مســتعدون لتنفيــذ الطــرح 

العام األولي في الوقت الذي تختاره الدولة«.

بادر اإلطفائيون من إدارة الوقاية من الحريق في أرامكو السعودية إلى التعامل مع الحرائق في معامل الشركة في بقيق 
ى إلى السيطرة على الموقف. وخريص، بالتعاون مع زمالئهم في الدفاع المدني، ليلعبوا دوًرا ميدانًيا بارًزا أدَّ

تصوير: محمد آل ابن الشيخ
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أمين الناصر: أرامكو السعودية أكثر شركة 
يمكن الوثوق بها في العالم 
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ء  االنتمـــا بضـــرورة  لوطـــن  ا ُحـــب  يتمثـــل 
بالشـــعارات  االكتفـــاء  وعـــدم  لـــه،  الحقيقـــي 
ــوع،  والهتافـــات التـــي ال تُغنـــي وال تُســـمن مـــن جـ
عليـــه  الخـــوف  علينـــا  يوجـــب  الوطـــن  فُحـــب 
واإلســـهام فـــي المحافظـــة علـــى أمنـــه واســـتقراره، 
وتجنـــب نشـــر األكاذيـــب واالفتـــراءات، وكل مـــا 
يمكـــن أن يكـــون ســـبًبا فـــي أذى الوطـــن ومـــن 
يعيـــش علـــى أرضـــه، واالبتعـــاد عـــن مســـببات 

الفوضى وترويع اآلمنين. 
ويتأتـــى تعزيـــز ُحـــب الوطـــن فـــي النفـــس مـــن 
خـــالل تربيـــة األبنـــاء علـــى الشـــعور بأفضـــال 
الوطـــن عليهـــم، واإلحســـاس بأهميـــة وقيمـــة 
ـــن  ـــر م ـــا كثي ـــر إليهم ـــن يفتق ـــان اللذي ـــن واألم األم
جميـــع  علـــى  ينبغـــي  كمـــا  لـــم.  لعا ا بلـــدان 
المواطنيـــن إدراك معنـــى رد الجميـــل ومجـــازاة 
اإلحســـان باإلحســـان، مـــن خـــالل المحافظـــة 
علـــى جميـــع مرافـــق الوطـــن العامـــة واالعتنـــاء 
ــرص  ــة، والحـ ــن كافـ ــرات الوطـ ــر خيـ بها، وتقديـ
علـــى تبـــادل المحبـــة والتآلـــف والتآخـــي مـــع 
جميـــع أبنـــاء الوطـــن، ومعرفـــة كل فـــرد بجميـــع 
عليه للتمتـــع  المترتبـــة  والواجبـــات  الحقـــوق 

ــه  ــان لوطنـ ــر اإلنسـ ــادة تقديـ ــة، وزيـ ــاة كريمـ بحيـ
واحترامـــه لـــه، والتصـــدي لـــكل مـــا يمكـــن أن 
يمـــس أمـــن الوطـــن وردعـــه والوقـــوف أمامـــه 
عـــن  والدفـــاع  الممكنـــة،  الوســـائل  بمختلـــف 

الوطن قواًل وفعاًل.
ــة  ــرَّض لحملـ ــام تتعـ ــذه األيـ ــي هـ ــة فـ  والمملكـ
ــتهدف  ــة تسـ ــات إرهابيـ ــة، ولهجمـ ــعواء بغيضـ شـ
لبتروليـــة،  ا ملنـــا  ومعا تنا  وشـــركا تنا  منشـــآ
وطننـــا  اقتصـــاد  ضـــرب  الرئيـــس  وهدفهـــا 
العزيـــز، وزعزعـــة أمـــن واســـتقرار الوطـــن، كمـــا 
قيامهـــم  أثنـــاء  البواســـل  جنودنـــا  ض  يتعـــرَّ
بمهمـــات أعمالهـــم لهجمـــات إرهابيـــة بدعـــم 
خارجـــي. وعلـــى الرغـــم مـــن كل هـــذه الهجمـــات 
الحمـــد  وهلل  أننـــا،  إال  البربريـــة  اإلرهابيـــة 
والمنـــة، ننعـــم بأمـــن وأمـــان واســـتقرار ال مثيـــل 
لـــه فـــي العالـــم، ويعـــود ذلـــك، بعـــد فضـــل اهلل، 
ــادم  ــة بخـ ــيدة ممثلـ ــا الرشـ ــة حكومتنـ ــى حكمـ إلـ
األميـــن  عهـــده  وولـــي  الشـــريفين  الحرميـــن 

والشعب السعودي الباسل.
ـــكل حـــزم وعـــزم ضـــد كل هـــذه   ونحـــن نقـــف ب
الهجمـــات اإلرهابيـــة، التـــي ال تزيـــد والة أمـــر 

هـــذه البلـــد العظيـــم وشـــعبنا الباســـل إال إصـــراًرا 
بالتصـــدي لهـــذه الهجمـــات اإلرهابيـــة بـــكل قـــوة 

وإرادة. 
جميًعـــا  أعيننـــا  نصـــب  نضـــع  أن  بـــد  وال 
ضـــرورة التعـــاون مـــع الجهـــات المعنيـــة فـــي 
الحيطـــة  بأســـباب  الغاليـــة، واألخـــذ  بالدنـــا 
التـــي  والقوانيـــن  األنظمـــة  واتبـــاع  والحـــذر 
عـــدم  مـــن  الداخليـــة  وزارة  عليهـــا  دت  شـــدَّ
ــن،  ــن الوطـ ــس أمـ ــدث يمـ ــن أي حـ ــر أماكـ تصويـ
إصابـــات  أو  منشـــأة  اســـتهداف  مـــن  ســـواء 
لجنـــود الوطـــن أو نقـــاط تفتيـــش أو ثكنـــات 
األعـــداء  يخـــدم  لعمـــل  ا فهـــذا  عســـكرية، 

والمتربصين ويحفزهم على تكرار أفعالهم. 
كمـــا أتمنـــى أن نشـــهد فـــي الفتـــرة المقبلـــة 
ــذا  ــي هـ ــة فـ ــرات التوعويـ ــث المحاضـ ــف بـ تكثيـ
ــراد  ــركة وأفـ ــات الشـ ــي وموظفـ ــب لموظفـ الجانـ
أســـرهم، وال مانـــع بـــأن تكـــون المحاضـــرات 
عامـــة لكـــي يســـتفيد منهـــا أكبـــر قـــدر ممكـــن 

من المواطنين والمقيمين. 
دمتـــم ودام الوطـــن بعـــز ورخـــاء فـــي ظـــل 

حكومتنا الرشيدة.

الُحب الحقيقي للوطن
إضـــاءة

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

محمد خليفة الدوسري
mohammad.dossary.58@aramco.com

إدارة أعمال األمن الصناعي

مركز المراقبة في إدارة خدمات المكاتب يبدأ العمل

فـــي  المكاتـــب  ع إدارة خدمـــات  الظهـــران - تشـــجِّ
ــى  ــوغ أعلـ ــدوام لبلـ ــى الـ ــا علـ ــعودية موظفيهـ ــو السـ أرامكـ
مســـتويات اإلنجـــاز. وفـــي ســـياق الجهـــود لبلـــوغ أعلـــى 
مســـتويات األداء وتوفيـــر أرقـــى الخدمـــات المكتبيـــة 
لمســـتخدمي المكاتـــب، أطلـــق موظفـــو إدارة خدمـــات 
ـــة  ـــرة المتمثل ـــم المبتك المكاتـــب، مؤخـــًرا، أحـــدث خدماته

بمركز المراقبة.
ـــا فـــي تحســـين األعمـــال اليوميـــة  ويســـاعد المركـــز حالًي
لـــإدارة بهـــدف زيـــادة مســـتويات الكفـــاءة والســـالمة ورضـــا 
العمـــالء. ويوفـــر المركـــز المعلومـــات لـــإدارة مـــن خـــالل 
والتصويـــر  واإلرســـال  والتحكـــم  والمتابعـــة  المراقبـــة 

والتجميع.
ويضـــم المركـــز أربعـــة خبـــراء ُمكلّفيـــن بـــإدارة ســـتة 
برامـــج وثالثـــة أنظمـــة إلعـــداد التقاريـــر التـــي تعتمـــد علـــى 

ثمانـــي شاشـــات كبيـــرة لعـــرض التقاريـــر الـــواردة مـــن القافلة األسبوعية
أنظمة المتابعة اآلنية.

ـــد نظـــام اســـتخدام غـــرف االجتماعـــات واحـــًدا مـــن  ويُع
ويشـــغلها،  المركـــز  يديرهـــا  التـــي  الكثيـــرة  األنظمـــة 
غـــرف  إشـــغال  لمراقبـــة  النظـــام  هـــذا  ويُســـتخَدم 
االجتماعـــات فـــي جميـــع المبانـــي التـــي تديرهـــا إدارة 
خدمـــات المكاتـــب. والغـــرض مـــن هـــذا النظـــام هـــو ضمـــان 
ـــق إدارة  ـــع مســـتخدمي مراف ـــر فـــرص متســـاوية لجمي توفي

خدمات المكاتب لالستفادة من غرف االجتماعات.
ويوجـــد كذلـــك نظـــام المتابعـــة اآلنيـــة إلشـــغال مســـاحات 
المكاتـــب، الـــذي يوفـــر معلومـــات دقيقـــة حـــول اســـتخدام 
المكاتـــب فـــي المبانـــي التـــي تديرهـــا إدارة خدمـــات 

المكاتب. 
ويتيـــح هـــذا النظـــام إلدارة خدمـــات المكاتـــب مراقبـــة 
مســـاحات المكاتـــب المخصصـــة والتخطيـــط لالحتياجـــات 
المســـتقبلية. والمحصلـــة النهائيـــة لعمـــل مركـــز المراقبـــة 

هـــي إصـــدار تقاريـــر إحصائيـــة أســـبوعية تســـاند األقســـام 
ـــب ووضـــع  ـــق باســـتخدام المكات ـــة فـــي مجـــاالت تتعل العامل
نظـــام إدارة العالقـــات بالعمـــالء )CRM( ورضـــا العمـــالء 

وإحصاءات السالمة.
ــد  ــا وعـ ــط مـ ــّدم فقـ ــز ال يقـ ــر أن المركـ ــر بالذكـ الجديـ
ـــن اإلدارة مـــن  أعضـــاء اإلدارة بتقديمـــه، ولكـــن أيًضـــا يُمكِّ
إضافـــة القيمـــة التـــي تفـــوق التوقعـــات مـــن خـــالل االلتـــزام 
بتطويـــر الموظفيـــن ومـــا يؤدونـــه مـــن أعمـــال مـــن خـــالل 

تشجيع االبتكار والتقدم التقني. 
ويراقـــب موظفـــو مركـــز المراقبـــة باســـتمرار لوحـــة 
المعلومـــات فـــي إدارة خدمـــات المكاتـــب لتحديـــد البنـــود 

التي تتطلب إجراءات عاجلة.
وكان محلـــل نظـــم األعمـــال فـــي إدارة خدمـــات المكاتـــب، 
م شـــرًحا ألعضـــاء إدارة  عبدالعزيـــز الســـعد، قـــد قـــدَّ
دة  ـــه المتعـــدِّ ـــاء الســـكن حـــول المركـــز ومهمات خدمـــات أحي

أثناء حفل االفتتاح الرسمي لمركز المراقبة. 

م شرًحا ألعضاء إدارة خدمات أحياء  عبدالعزيز السعد، يقدِّ
دة أثناء حفل االفتتاح  السكن حول المركز ومهماته المتعدِّ

الرسمي لمركز المراقبة.

موظفو مركز المراقبة، يتابعون الشاشات لعرض التقارير الواردة من أنظمة المتابعة اآلنية، ألجل التحرك السريع في حالة استدعى األمر ذلك.

يساعد المركز في 
تحسين األعمال 

اليومية لإلدارة 
بهدف زيادة 

مستويات الكفاءة 
والسالمة ورضا 

العمالء
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استفاد منها ٥٠٠٠ شخص يف 25 مدينة يف أرجاء اململكة

تبرعات الموظفين تصل إلى 18 جمعية خيرية
الظهــران - أكمــل برنامج تبــرع الموظفين في الشــركة، 
مؤخــًرا، مرحلــة توزيــع التبرعــات إلــى المســتفيدين، عبــر 
ثالثــة محافــل ُعقــدت فــي الظهــران والريــاض وجــدة. 
وخــالل هــذه المرحلــة، تــم توزيــع أكثــر مــن 8.8 مليــون 
ريــال ســعودي علــى 18 جمعيــة خيرية يشــمل نطــاق عملها 
25 مدينــة، ليســتفيد منهــا أكثــر مــن 5000 مســتفيد فــي 

أرجاء المملكة.
وقــد أســفرت حملــة التبــرع الســنوية التــي تنظمهــا 
الشــركة لموظفيهــا، عــن عطــاء ســخي بلــغ أكثــر مــن 4.4 
مليــون ريــال أســهم بهــا مــا يقــرب مــن 15000 مــن موظفي 
رمضــان  شــهر  خــالل  الســعودية  أرامكــو  وموظفــات 
الماضــي، فيمــا ماثلــت الشــركة هــذا العطــاء فــي مبــادرة 
تجســد إيمانها الراســخ بمســؤوليتها االجتماعيــة، وتهدف 
ــاة  ــر البرنامــج فــي تحســين جــودة الحي ــى مضاعفــة أث إل

للمستفيدين.
ــب الرئيــس لشــؤون أرامكــو  وبهــذه المناســبة، قــال نائ
ــرع  ــة تب ــل الجامــع: »تحضــر حمل الســعودية، األســتاذ نبي
الموظفيــن لهــذا العــام فــي حلــة جديــدة، حيــث أتاحــت 
للموظفيــن أن يختــاروا المجــال الخيــري الــذي يرغبون أن 
ثالثــة صناديــق،  خــالل  مــن  أموالهــم،  فيــه  يصرفــوا 
ــًزا  ــوُّع حاف ــل هــذا التن ــي وتعليمــي، إذ يمّث اجتماعــي وطب
إضافًيــا للعطــاء والبــذل. وقــد أســفر ذلــك عــن جمــع 

المبلغ األكبر من التبرعات منذ انطالق البرنامج«.
ــى أن يكــون الموظفــون  وأضــاف الجامــع: »نحــرص عل
حــول  كامــل  اطــالع  علــى  الشــركة  فــي  والموظفــات 
ــة األمــد  البرنامــج، كمــا نعمــل علــى صنــع شــراكات طويل
مــع عديــد مــن الجمعيــات الخيريــة التــي تنتهــج العمــل 

المؤسســي المثمــر فــي قطاعــات مختلفــة، مــن أجــل ميثم املوسوي
مــن  والتأكــد  للمســتفيدين،  مســتدامة  فــرص  إيجــاد 

اسثمار هذه المبالغ على الوجه األمثل«.

ع في العطاء التنوُّ
وجــاء التنــوُّع فــي مجــاالت التبــرع هــذا العــام ليفتــح 
البــاب أمــام اســتفادة فئــات مختلفــة مــن المجتمــع مــن 
البرنامــج. وقــد اختيــرت الجمعيــات الخيريــة المســتفيدة 
مــن البرنامــج بعنايــة وفــق آليــة اعتمدهــا قســم المواطنــة 
فــي الشــركة، حيــث ُقّيمــت البرامــج المتاحــة مــن جهــة 
األثــر الــذي تتركــه، كمــا حرصــت اآلليــة علــى توســيع 
نطــاق تأثيــر البرنامــج والوصــول إلــى المســتفيدين فــي 

شتى أنحاء المملكة.
وقــد اســتهدف الصنــدوق االجتماعــي فــي البرنامــج 
مــن  عــدد  عبــر  الســجناء،  وأســر  واألرامــل  األيتــام 
الجمعيــات الخيريــة الممّيــزة، مــن بينهــا جمعيــة بنــاء 
لرعايــة األيتــام، التــي ترعــى أكثــر مــن 3200 يتيــم وأرملــة 
ــم 31 خدمــة متنوِّعــة،  م له ــدِّ فــي المنطقــة الشــرقية، وتق

تشمل الرعاية المادية والتعليمية والتدريبية.
عبــداهلل  الدكتــور  للجمعيــة،  العــام  المديــر  وقــال 
الخالــدي: »تعاونــا مــع أرامكــو الســعودية منــذ عــام 2013م 
فــي برامــج متنّوعــة لتمكيــن األيتــام وأمهاتهــم، وأهدافنــا 
وأســرته، وتصميــم  اليتيــم  فــي تحســين حيــاة  تتمثــل 
ــرع  ــه«. وحــول برنامــج تب ــة مبتكــرة لتمكين ــادرات فاعل مب
»إشــراك  الخالــدي:  قــال  الشــركة،  فــي  الموظفيــن 
الموظفيــن فــي المســؤولية االجتماعيــة والمواطنــة أمــر 
إيجابــي، فهــو يمنحهــم القــدرة علــى العطــاء مــن خــالل 
قنــوات رســمية معتمــدة وموثوقــة. ونأمــل أن يكــون لهــذا 

التبرع الكريم أثر كبير على المستفيدين«.
ومــن بيــن الجهــات األخــرى المســتفيدة مــن الصنــدوق 
االجتماعــي للبرنامــج لجنــة تراحــم الشــرقية، التــي تهتــم 
توفيــر  خــالل  مــن  عنهــم،  والمفــرج  الســجناء  بأســر 
الحاجــات الرئيســة، التــي مــن شــأنها أن تكفــل العيــش 
الكريــم لهــذه األســر، باإلضافــة إلــى توفيــر البرامــج 

التعليمية، وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف.
وتعليًقــا علــى ذلــك قــال المديــر التنفيــذي للّجنــة، 
الدكتــور يوســف الراشــد: »إنهــا مبــادرة فريــدة مــن نوعها، 
الشــركة وموظفيهــا ومؤسســات  بيــن  وشــراكة مثمــرة 
خدمــة المجتمــع، كمــا أنهــا شــاهد حــي علــى ُحــب الخيــر 
فــي مجتمعنــا«. وأضــاف الراشــد: »يُســهم هــذا البرنامــج 
فــي مســاندة فكــرة فريــدة مــن نوعهــا علــى مســتوى 
والتعليمــي  التربــوي  المركــز  فــي  تتمثــل  المملكــة، 
المخصــص ألبنــاء وبنــات الســجناء، الــذي يقــوم بمتابعــة 
شــاملة لمســيرتهم الدراســية، وتعزيــز قدراتهــم مــن خــالل 

توفير الدروس الخاصة والدورات التدريبية المساندة«.

أنامل للخير في الصحة والتعليم
ويســعى الصنــدوق الطبــي فــي البرنامــج لمســاندة 
المصابيــن باألمــراض كالســرطان والســكري، عبــر عــدد 
مــن الجمعيــات المتخصصــة فــي هــذا المجــال. ففــي 
منطقــة حائــل، تعــاون البرنامــج مــع الجمعيــة األهليــة 
لرعايــة مرضــى الســرطان )بســمة(، التــي تقــّدم خدمــات 
المالــي  الدعــم  تشــمل  الســرطان،  لمرضــى  متكاملــة 
واالجتماعــي والطبــي والنفســي، باإلضافــة إلــى أنهــا 

تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذا المرض.
وفــي هــذا الســياق، قــال المديــر التنفيــذي لجمعيــة 

عبر ثالثة محافل ُعقدت، مؤخًرا، في الظهران والرياض وجدة، أنهى برنامج تبرع الموظفين في الشركة مرحلة توزيع التبرعات، التي بلغت هذا العام أكثر من 8.8 مليون ريال سعودي، على 18 جمعية خيرية يشمل نطاق عملها 25 مدينة في أرجاء المملكة.

املستفيدون من الدعم االجتماعي

 املستفيدون من الدعم التعليمي

املستفيدون من الدعم الطبي

25+
مدينة

18
جمعية خيرية 

5,000+
مستفيد

 نطاق تبرعات الموظفين 

بســمة، ســالم التميمــي: »هــذه المبــادرة تمّثــل امتــداًدا 
لــروح المجتمــع القائــم علــى البــذل والعطــاء واإلحســاس 
بالمســؤولية االجتماعيــة، وسيُســاند الدعــم الــذي تلقينــاه 
فــي شــراء أجهــزة وأدوات لمرضــى  الجمعيــة  جهــود 
الســرطان فــي حائــل، ويســاعد فــي تحقيــق أهــداف 

الجمعية وجعلها واقًعا ملموًسا«.
أمــا الصنــدوق التعليمــي للبرنامــج، فيســاند البرامــج 
المدرســية والتعليميــة المختلفــة التــي تســتهدف فئــات 
متنّوعــة فــي المجتمــع. ومــن بيــن المســتفيدين مــن هــذا 
الصنــدوق، جمعيــة التوحــد فــي تبــوك، التــي تســاند 
المصابيــن باضطــراب طيــف التوحــد فــي إبــراز قدراتهــم، 

وتسعى نحو توفير بيئة مناسبة لدمجهم في المجتمع.
فــي  الجمعيــة جهودهــا  تنصــب  ذلــك،  جانــب  إلــى 
ــن مــن خــالل نشــر الوعــي حــول  مســاندة أســر المصابي
للجمعيــة، هيفــاء  التنفيذيــة  المديــرة  تقــول  التوحــد. 
العمرانــي: »يُســهم البرنامــج فــي تحقيــق أهــداف الجمعية 
المتمثلــة فــي إقامــة الــدورات التدريبيــة وورش العمــل 
التوحــد  لتأهيــل أســر أطفــال ذوي اضطــراب طيــف 
وتدريبهــم، ونســعى الســتمرار هــذا التعــاون المجتمعــي 
المثمــر مــع أرامكــو الســعودية لمــا فيــه الخيــر والنفــع 

لهذه الفئة من المجتمع«.
وختاًمــا، أّكــد رئيــس وحــدة االتصــال فــي قســم 
المواطنــة، محمــد القحطانــي، الخطوة المقبلــة، قائاًل: 
للجمعيــات  الموظفيــن  تبرعــات  بتســليم  »الوفــاء 
الخيريــة ال يعنــي انتهــاء دورنــا وانتهــاء البرنامــج لهــذا 
العــام، إذ إن الزمــالء والزميــالت فــي قســم المواطنــة 
مــع  ســيتابعون  الحكوميــة  العالقــات  مــع  بالتعــاون 
األثــر  وســيقّيمون  اختيارهــا  تــم  التــي  الجمعيــات 

االجتماعي لبرامجها«.
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نعمل على صنع  نطاق تبرعات الموظفين 
شراكات طويلة األمد 

مع عديد من 
الجمعيات الخيرية 

التي تنتهج العمل 
المؤسسي المثمر 

في قطاعات 
مختلفة، إليجاد فرص 

مستدامة 
للمستفيدين، 

واسثمار هذه المبالغ 
على الوجه األمثل

نبيل الجامع

8.8+
مليون ريال
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لتوفيرها برامج تدريب متقدمة يف الشركة ويف اململكة

دائرة التدريب والتطوير تحظى بالتقدير من 
االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية

الظهـــران - حـــازت دائـــرة التدريـــب والتطويـــر فـــي 
مـــن  الســـعودية، مؤخـــًرا، شـــهادات تقديـــر  أرامكـــو 
االتحـــاد الدولـــي لمنظمـــات التدريـــب والتنميـــة، لتكـــون 
هـــذه الســـنة السادســـة التـــي تحظـــى فيهـــا الدائـــرة 
بالتكريـــم واإلشـــادة لقـــاء الجهـــود التـــي بذلتهـــا فـــي 
تذليـــل العقبـــات التـــي تعتـــرض ســـبيل توفيـــر برامـــج 

مة في الشـــركة وفي المملكة. تدريـــب متقدِّ
وضمـــت المشـــاريع الثالثـــة التـــي ظفـــرت بجوائـــز 
التقديـــر عديـــًدا مـــن مهمـــات دائـــرة التدريـــب والتطويـــر، 
بمـــا فـــي ذلـــك برنامـــج الشـــركة للتميُّـــز فـــي األداء، 

الـــذي يرتقـــي ببرامـــج وخدمـــات التدريـــب؛ وبرامـــج مارك فلتشر 
الدراســـات العليـــا المســـتضافة، التـــي تـــزود الكـــوادر 
نهـــم مـــن  والقـــادة المســـتقبليين بالمهـــارات التـــي تمكِّ
ــر  ــة وتطويـ ــام مراقبـ ــز: ونظـ ــادة فـــي التميُّـ تحقيـــق الريـ
توحيـــد  فكـــرة  يعتمـــد علـــى  الـــذي  المدربيـــن،  أداء 
المعاييـــر، والتحســـين المســـتمر طـــوال مـــدة تنظيـــم 

البرامج.
وســـلّم القائمـــون علـــى االتحـــاد الدولـــي لمنظمـــات 
التدريـــب والتنميـــة الجوائـــز لممثلـــي أرامكـــو الســـعودية 
ــة واألربعيـــن للمؤتمـــر والمعـــرض  خـــالل الـــدورة الثامنـ
العالمييـــن، اللذيـــن نظمهمـــا االتحـــاد فـــي البوســـنة 
والهرســـك، خـــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــن 24 إلـــى 26 

يوليو عام 2019م.
م المديـــر العـــام للتدريـــب  وعقـــب اختتـــام المؤتمـــر كـــرَّ
ء  لخبـــرا ا لحجـــي،  ا فيصـــل  ذ  األســـتا يـــر،  لتطو وا
المختصيـــن بالمشـــاريع علـــى مـــا بذلـــوه مـــن جهـــود 
خـــالل فقـــرة توزيـــع جوائـــز شـــاركت فيهـــا األطـــراف 

المعنية.

برامج الدراسات العليا المستضافة
ـــر  ـــى توفي ـــو الســـعودية طـــوال ســـنوات عل ـــت أرامك دأب
ـــر خبراتهـــم ومهاراتهـــم  فـــرص لموظفيهـــا لترتقـــي بتطوي
مـــن خـــالل برامـــج ودورات عديـــدة. ويســـاند أحـــد 
البرامـــج المهمـــة التـــي تنظمهـــا الشـــركة الموظفيـــن 
الـــذي يرغبـــون بنيـــل شـــهادات ُعليـــا تنهـــض بخبراتهـــم 
نهـــم مـــن تطبيـــق األفـــكار واالبتـــكارات الرائـــدة فـــي  وتمكِّ
ـــة  ـــة، ألن الطلب ـــى صعوب ـــك ينطـــوي عل ـــم. ولكـــن ذل عمله
الـــذي يأخـــذون إجـــازات دراســـية مـــن دوائرهـــم مـــن 
أجـــل االنتظـــام فـــي هـــذه البرامـــج الدراســـية ال بـــد لهـــم 
مـــن تســـيير أمـــور حياتهـــم وأســـرهم، باإلضافـــة إلـــى 
ــي  ــدروس التـ ــوري للـ ــق الفـ ــى التطبيـ ــم علـ ــدم قدرتهـ عـ

يتعلمونهـــا مـــن هذه البرامج فـــي حياتهم العملية.
العليـــا  الدراســـات  مبـــادرة  جـــاءت  هنـــا  ومـــن 
هـــذه  لتذليـــل  الســـعودية  أرامكـــو  فـــي  المســـتضافة 
ـــي  ـــق العمل ـــر حـــاًل لمشـــكلة التطبي ـــث توّف ـــات، بحي العقب
لـــدى الموظفيـــن الراغبيـــن بنيـــل الشـــهادات الدراســـية 
العليـــا. وتوّفـــر هـــذا المبـــادرة شـــهادات ُعليـــا دوليـــة 
األبحـــاث  أمـــام  اآلفـــاق  وتفتـــح  الشـــركة،  لكفـــاءات 
التطبيقيـــة التـــي تتنـــاول التحديـــات التـــي تواجههـــا 

الشـــركة على أرض الواقع.
واســـتطاعت الشـــركة مـــن خـــالل هـــذا المبـــادرة 
 11 علـــى  اشـــتملت  للماجســـتير  برنامًجـــا   13 تنظيـــم 
خريًجـــا   326 منهـــا  د  اســـتفا  ، تخصصًيـــا اًل  مجـــا

وخريجـــة، كمـــا أن هنـــاك ســـتة برامـــج منعقـــدة حالًيـــا 
ــا  ــا 162 موظًفـ ــتفيد منهـ ــادرة يسـ ــذه المبـ ــار هـ ــي إطـ فـ
دائـــرة  فـــإن  المســـتقبل،  يخـــص  وفيمـــا  وموظفـــة. 
برنامًجـــا   13 تخطـــط إلطـــالق  والتطويـــر  التدريـــب 
ــل 30  ــن أفضـ ــن بيـ ــة مـ ــة مرموقـ ــن 11 جامعـ ــًدا مـ جديـ
جامعـــة فـــي العالـــم، حســـب التصنيـــف الـــذي تنشـــره 

شـــركة كواكواريلي ســـيموندس، بحلول عام 2021م.

بناء مؤسسة تعليمية من 
خالل التميز في األداء

ـــق مختلـــف دوائـــر الشـــركة التميـــز فـــي األداء فـــي  تطبَّ
أعمالهـــا اليوميـــة، وكذلـــك الحـــال بالنســـبة لدائـــرة 
ـــادرة  ـــذ إطـــالق مب ـــي شـــهدت من ـــر، الت ـــب والتطوي التدري
األداء  صعيـــد  علـــى  تحســـًنا  األداء،  فـــي  التميُّـــز 
وتحقيـــق  التكاليـــف  توفيـــر  عـــن طريـــق  والربحيـــة، 
اإليـــرادات، عبـــر االســـتغالل األمثـــل للمصـــادر وتنظيـــم 

األعمـــال وابتكار البرامج.
فـــي معـــدالت  ذلـــك، ُرصـــد تحســـن  إلـــى جانـــب 
التخـــرج، وانخفـــاض فـــي معـــدالت التغيـــب، وارتفـــاع فـــي 
التدريـــب  دائـــرة  العمـــالء. وتمكنـــت  مســـتوى رضـــا 
والتطويـــر أيًضـــا مـــن تحســـين قدرتهـــا علـــى تقديـــم 
برامـــج تعليميـــة وخدمـــات موثوقـــة ألبنـــاء المجتمـــع، مـــن 
خـــالل اإلســـهام فـــي مبـــادرات التنميـــة الوطنيـــة، عبـــر 

شـــراكات تعليمية ومشـــاريع تنمية للمراكز التدريبية.
ــرد  ــى مجـ ــي األداء علـ ــز فـ ــادرة التميُّـ ــر مبـ وال تقتصـ
التقيـــد بالمعاييـــر والخطـــط، وإنمـــا ترتقـــي بتفعيـــل هـــذه 
ينعكـــس تطبيقهـــا علـــى  المعاييـــر والخطـــط بحيـــث 
ـــك التحـــوُّل مـــن الوضـــع  ـــن ذل األعمـــال مباشـــرة، ويتضمَّ

الراهـــن إلى تحقيق النفع والفائدة للشـــركة.

نظام مراقبة وتطوير أداء المدربين
التدريـــب  إدارة  مهـــا  تقدِّ التـــي  التـــدرج  برامـــج 
ـــد  الصناعـــي للشـــباب الســـعودي ترفـــد الشـــركة بمـــا يزي
علـــى 1000 متـــدرب فـــي الســـنة فـــي عديـــد مـــن المهـــن، 
ولكـــن العـــدد الكبيـــر مـــن المتدربيـــن يفـــرض تحدًيـــا 
يتمثـــل فـــي المحافظـــة علـــى االتســـاق وتوحيـــد المعاييـــر 
خـــالل التدريـــب. ولضمـــان موثوقيـــة التدريـــب، تعاونـــت 
ـــع إدارة  ـــب م ـــاس أداء التدري ـــان الجـــودة وقي وحـــدة ضم
أداء  لمراقبـــة  نظـــام  إلعـــداد  الصناعـــي  التدريـــب 
إطـــاًرا  النظـــام  هـــذا  ويوفـــر  وتطويـــره.  المدربيـــن 
ــى  ــد علـ ــا يزيـ ــه لمـ ــتمر ومتابعتـ ــر المسـ ــير التطويـ لتيسـ

500 مدرب فـــي 34 وحدة تعليمية.

ويســـمح نظـــام مراقبـــة وتطويـــر أداء المدربيـــن، مـــن 
خـــالل التحليـــل الدقيـــق لقـــدرات كل مـــدرب وأدائـــه، 
بالتحديـــد الســـهل ألفضـــل أداء تدريســـي، وأفضـــل 
الممارســـات، باإلضافـــة إلـــى التمكـــن مـــن اســـتغالل 

المـــوارد من أجل التبـــادل الفاعل للمعرفة. 
ويضطلـــع هـــذا النظـــام، معتمـــًدا علـــى تعزيـــز جـــودة 
التدريـــس، بـــدور محـــوري فـــي االرتقـــاء بخدمـــات إدارة 
التدريـــب الصناعـــي، مـــن أجـــل إعـــداد قـــوى عاملـــة 
ألرامكـــو الســـعودية تتميـــز بأعلـــى مســـتوى مـــن الكفـــاءة، 
ــة.  ــاءة عاليـ عـــن طريـــق إعـــداد متدربيـــن يتمتعـــون بكفـ
ـــب  ـــز التدري ـــن مراك ـــن م ـــن المتدربي ـــد تخـــرج آالف م وق
الصناعـــي منـــذ انطالقهـــا فـــي شـــهر أغســـطس عـــام 
2017م، واســـتفادوا مـــن أثـــر هـــذا النظـــام علـــى أداء 
ــر  ــركة تنظـ ــإن الشـ ــك، فـ ــى ذلـ ــة إلـ ــم. باإلضافـ مدربيهـ
ــى،  ــات المثلـ ــن الممارسـ ــاره مـ ــام باعتبـ ــذا النظـ ــى هـ إلـ
حيـــث يعكـــف عديـــد مـــن دوائـــر التدريـــب فـــي الشـــركة 

على استخدامه.

محطات نجاح سابقة
ـــي يقـــوم فيهـــا االتحـــاد  ـــى الت هـــذه ليســـت المـــرة األول
الدولـــي لمنظمـــات التدريـــب والتنميـــة بتكريـــم أرامكـــو 
الســـعودية، ففـــي العـــام الماضـــي ظفـــر كل مـــن برنامـــج 
األساســـات لكـــوادر الشـــركة، وأكاديميـــات التدريـــب 
الوطنيـــة المتخصصـــة، وبرنامـــج نقـــل المعرفـــة فـــي 
ــر  ــر نظيـ ــز تقديـ ــار، بجوائـ ــة اآلبـ ــر وصيانـ ــرة الحفـ دائـ

األداء الممّيـــز في تطوير الموارد البشـــرية.
وقـــام االتحـــاد الدولـــي لمنظمـــات التدريـــب والتنميـــة 
أرامكـــو  بتكريـــم  الماضيـــة  الســـتة  األعـــوام  خـــالل 
ومبادراتهـــا  مشـــاريعها  لقـــاء  مـــرة،   14 الســـعودية 
عـــة التـــي تمّيـــز كل منهـــا بأثـــره الخـــاص علـــى  المتنوِّ
األعمـــال. وهـــذا التكريـــم مـــن مؤسســـة مرموقـــة، مثـــل 
االتحـــاد الدولـــي لمنظمـــات التدريـــب والتنميـــة، يـــدل 
علـــى الخطـــوات التـــي تتخذهـــا الشـــركة الســـتمرار 
مســـيرة تطبيـــق المعاييـــر العاليـــة التـــي نتوقعهـــا مـــن 

برامجنا التدريبية.
التدريـــب  لمنظمـــات  الدولـــي  االتحـــاد  أن  يُذكـــر 
بالتنميـــة  ترتقـــي  ربحيـــة  غيـــر  مؤسســـة  والتنميـــة 
والتطويـــر  واإلنتاجيـــة  البشـــري  واألداء  الشـــخصية 
ــاد، الـــذي كان وال يـــزال  المســـتدام. ويعتـــز هـــذا االتحـ
يتبـــوأ مكانـــة الريـــادة علـــى صعيـــد التدريـــب والتطويـــر 
ــه  ــة عالقاتـ ــرة، بمنظومـ ــة األخيـ ــود الخمسـ ــالل العقـ خـ
ـــًدا مـــن الجنســـيات والثقافـــات، وتضـــم  التـــي تجمـــع عدي

مـــا يزيـــد على 500 ألف خبير من 30 دولة.

ز واألداء في دائرة التدريب والتطوير، وبرامج الدراسات العليا المستضافة، ونظام مراقبة وتطوير أداء المدربين، نظير ما بذلوه من جهود لتطوير  م موظفين بارزين من القائمين على مبادرة التميُّ المدير العام للتدريب والتطوير، األستاذ فيصل الحجي، يكرِّ
الموارد البشرية في دائرة التدريب والتطوير.

تمّكنت دائرة 
التدريب والتطوير 

من تحسين 
قدرتها على 
تقديم برامج 

تعليمية وخدمات 
موثوقة ألبناء 
المجتمع، من 
خالل اإلسهام 
في مبادرات 

التنمية الوطنية، 
عبر شراكات 

تعليمية 
ومشاريع تنمية 
للمراكز التدريبية
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17 مختبًرا و١٨٦ براءة اختراع للتقنية حتّفز االبتكار يف اململكة

»وادي السيليكون« في الشرق 
األوسط تحتضنه جامعة الملك فهد

الخبـــر - احتفلـــت أرامكـــو الســـعودية وشـــريكاها 
اإلســـتراتيجيان، جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول والمعـــادن، 
وشـــركة وادي الظهـــران للتقنيـــة، باإلنجـــازات التـــي 
ـــة  ـــران للتقني ـــي وادي الظه ـــر أبحـــاث ف ـــا 17 مختب حققه

عام 2018م.
وحصلـــت هـــذه المختبـــرات، التـــي تقـــوم بتشـــغيلها 
ـــن  ـــى العشـــرات م ـــة، عل ـــي قطـــاع الطاق ـــدة ف ـــات رائ جه
بـــراءات االختـــراع، وقامـــت بمـــا يقـــرب مـــن ٢٠٠ عمليـــة 
نقـــل للتقنيـــة تســـاعد أرامكـــو الســـعودية فـــي تحســـين 
أدائهـــا فـــي مجـــاالت التنقيـــب واإلنتـــاج، والتكريـــر 
والمعالجـــة والتســـويق، وتوليـــد الطاقـــة، وتســـاعد كذلـــك 

في تعزيز بيئة االبتكارات في المملكة.
وفـــي كلمـــة رئيســـة فـــي الحفـــل الـــذي نُظـــم بهـــذه 
الســـعودية  أرامكـــو  رئيـــس  نائـــب  حـــّث  المناســـبة، 
لهندســـة البتـــرول والتطويـــر، األســـتاذ ناصـــر النعيمـــي، 
ـــى المســـاعدة فـــي  ـــا لهـــذه المختبـــرات عل اإلدارات العلي
ــي  ــيليكون« فـ ــة »وادي السـ ــران للتقنيـ ــل وادي الظهـ جعـ

الشرق األوسط. 

سكوت بالدوف

نتائج قّيمة
وعـــرض كبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن فـــي شـــركة وادي 
أثنـــاء  ســـميث،  كريـــغ  الســـيد  للتقنيـــة،  الظهـــران 
االحتفـــال،  بعـــض النتائـــج رفيعـــة المســـتوى لتقييـــم 
الشـــركاء فـــي وادي الظهـــران للتقنيـــة لعـــام 2018م، وهـــو 
تقييـــم ســـنوي ألداء للشـــركات التـــي تســـتثمر فـــي وادي 
الظهـــران للتقنيـــة. ويشـــتمل التقييـــم علـــى قياســـات 

ونتائـــج المبـــادرات التـــي حقـــق فيهـــا وادي الظهـــران 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  وكذلـــك  تقدًمـــا،  للتقنيـــة 
الشـــركات فـــي وادي الظهـــران للتقنيـــة، والمجـــاالت 

التي تحتاج للتحسين.  
واســـتند التقييـــم علـــى بيانـــات مـــن 14 شـــركة تعمـــل 
ــركات  ــا شـ ــاركت فيهـ ــة، وشـ ــران للتقنيـ ــي وادي الظهـ فـ
وشـــركة  للكهربـــاء،  الســـعودية  والشـــركة  ســـينوبك، 
شـــنايدر إلكتريـــك، التـــي كانـــت تبنـــي مرافـــق فـــي عـــام 

2018م وبدأت أعمالها في عام 2019م. 
ـــث  ـــن، حي ـــة عـــن جائزتي ـــران للتقني ـــن وادي الظه وأعل
وكبيـــر  الســـعودية  يوكوغـــاوا  شـــركة  رئيـــس  تســـلَّم 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، الســـيد بييـــر دي فويســـت، جائـــزة 
النائـــب  2018م. وتســـلَّم  لعـــام  أفضـــل أداء متطـــور 
األعلـــى للرئيـــس للتقنيـــة فـــي شـــركة شـــلمبيرجير، 
الســـيد ديمـــوس بافيتيـــس، جائـــزة أفضـــل أداء كلـــي لعـــام 

2018م.
ـــزال  ـــه ال ت ـــة أن وأوضـــح شـــركاء وادي الظهـــران للتقني
ــن  ــكار. ولكـ ــة لالبتـ ــاد بيئـ ــه إيجـ ــات تواجـ ــاك تحديـ هنـ
هنـــاك الكثيـــر مـــن األمثلـــة علـــى المنافـــع الملموســـة 
لألبحـــاث التـــي قامـــت بهـــا الشـــركات العاملـــة فـــي وادي  

الظهران للتقنية. 

ناصر النعيمي

مة في إكسبك في أرامكو السعودية، بصياغة المفاهيم لعدة أدوات جديدة مثل أداة الرنين المغناطيسي النووي الرفيعة لتسجيل خصائص البئر أثناء الحفر، وتقنية الحفر باألنابيب  قام فريق األبحاث في شركة شلمبيرجير، بالتعاون مع مركز األبحاث المتقدِّ
الملفوفة مع خفض ضغط ثقب البئر عن ضغط المكمن وتسجيل خصائص البئر أثناء الحفر.  ويجري اختبار هذه األدوات في حقول أرامكو السعودية.

أهم جوانب التقييم
لعام 2018م:

مت الشركات   قدَّ
العاملة في وادي 

الظهران للتقنية 67 
براءة اختراع 

مقارنًة بـ 61 براءة 
اختراع في عام 

2017م.

 اعتباًرا من منتصف 
عام 2019م، بلغ 
عدد الموظفين 

حوالي 1200.

 ارتفع العدد 
اإلجمالي للمشاريع 

التعاونية بين 
شركاء وادي 

الظهران للتقنية، 
وجامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن 
بنسبة %62.5 

مقارنًة بعام 2017م.

جرت 191عملية 
نقل للتقنية مقارنًة 

بـ 57 عملية في 
عام 2017م.

48.5% من 
موظفي وادي 

الظهران للتقنية 
سعوديون و%17 

منهم نساء.

 ارتفع عدد برامج 
التدريب التعاوني 
والتدريب العملي 

في الصيف 
والعمل البحثي 

الذي قام به طلبة 
الماجستير 

والدكتوراه بنسبة 
75.7% مقارنًة 

بعام 2017م.



6
١٩ سبتمبر ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

بناء محمّية للضّبان يف تناقيب 

االهتمام بالطبيعة مع إنشاء مشاريع ضخمة

المستشار األسترالي، أندرو قاردنر، والناظر اإلداري في إدارة 
اإلنتاج على اليابسة في السفانية، محمد الشمري يفحصان 
أحد حيوانات الضب قبيل إطالقه في المحمية. الشمري هو 
أيًضا رائد برنامج المسؤولية االجتماعية بإدارة اإلنتاج على 

اليابسة في السفانية.

عدد من التالل ُتعد الموطن الجديد للضّبان داخل منطقة محمية بالقرب من مجمع تناقيب السكني.

تناقيـــب - تقـــع منطقـــة تناقيـــب شـــمال الســـاحل 
الشـــرقي للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وتُعـــد محميـــة 
طبيعّيـــة لمختلـــف أنـــواع الحيوانـــات والنباتـــات، إذ 
للطبيعـــة  لبيئّيـــة  ا و خيـــة  لمنا ا لظـــروف  ا تشـــكل 
الصحراوّيـــة فـــي المنطقـــة، إلـــى جانـــب التنـــوُّع الثـــري 
ألصنـــاف النباتـــات والحيوانـــات مـــن منطقـــة تناقيـــب، 
حاضنـــة مثالّيـــة لكثيـــر مـــن هـــذه األصنـــاف، بمـــا فـــي 
ذلـــك الســـحالي ذات الذيـــل الشـــوكي المعروفـــة بحيـــوان 

الّضب. 

التعاون إلنقاذ السحالي
وفًقـــا لتقييـــم االتحـــاد الدولـــي للمحافظـــة علـــى 
الطبيعـــة ومواردهـــا، يُعـــدُّ الضـــب حيواًنـــا معّرًضـــا 
ــة  ــي التفاقّيـ ــق الثانـ ــي الملحـ ــر فـ ــا ُذِكـ ــراض، كمـ لالنقـ
التجـــارة الدوليـــة حـــول أصنـــاف النباتـــات والحيوانـــات 

ــا أن أعـــداد حيـــوان القافلة األسبوعية ــة المهـــددة باالنقـــراض.  كمـ البّريـ
الضـــب تتناقـــص نتيجـــًة لفقـــدان مواطنهـــا الطبيعـــة 
بســـبب التطـــّور الصناعـــي وأنـــواع التطـــور األخـــرى، 

إضافًة إلى حوادث الُطرق والصيد الجائر.  
وفـــي بدايـــة هـــذا العـــام، تعـــاون كلٌّ مـــن برنامـــج زيـــادة 
اإلنتـــاج فـــي حقـــل المرجـــان، مـــع إدارة اإلنتـــاج علـــى 
حمايـــة  فـــي  للمســـاعدة  الســـفانية  فـــي  اليابســـة 
ــراض.  دة باالنقـ ــدَّ ــوكي المهـ ــل الشـ ــحالي ذات الذيـ السـ
وجـــاء هـــذا التعـــاون فـــي وقـــت مناســـب، حيـــث إنـــه 
تزامـــن مـــع إحضـــار معـــدات ثقيلـــة إلـــى المنطقـــة 
بغـــرض البـــدء فـــي إنشـــاء مشـــاريع ضخمـــة هنـــاك. 
وخـــالل نقـــل المعـــّدات الصناعّيـــة الثقيلـــة، تركـــض 
ـــي  ـــد ينته ـــاء، وق ـــادًة نحـــو جحورهـــا لالختب الســـحالي ع
بهـــا المطـــاف إلـــى أن توقـــع نفســـها فـــي الفـــخ، ثـــم قتلهـــا 

داخل جحورها التي تعتقد أنها تحميها. 
وكانـــت أهـــداف مبـــادرة الحمايـــة تقـــوم علـــى اصطيـــاد 
مجموعـــة محـــدودة مـــن حيـــوان الضـــب، ثـــم إطالقهـــا 
داخـــل المحمّيـــة ومراقبـــة صحتهـــا خـــالل الســـنوات 

التالية مع العمل المستمر نحو تطوير البرنامج. 

ا إلى موطٍن جديد  انتقال 23 ضبًّ
وتـــم اختيـــار منطقـــة تناقيـــب المتنوِّعـــة بيئّيًـــا، وهـــي 
منطقـــة محجـــوزة وُمســـّيجة مســـبًقا، تقـــع بجـــوار مجمـــع 
تناقيـــب الســـكني لتكـــون موطًنـــا لتطبيـــق المشـــروع. 
ـــا ونقلهـــا إلـــى موطنهـــا الجديـــد.  حيـــث تـــم جمـــع 23 ضّبً
ـــار زحـــف العمـــران  ـــة مـــن آث ـــد هـــذه المنطقـــة محمّي وتُع
وإزعاجـــه، وعـــدم وجـــود الِجمـــال واألغنـــام بهـــدف 
المحافظـــة علـــى الغطـــاء النباتـــي القـــوي الموجـــود 
داخـــل الحـــدود الُمســـّيجة. وكخطـــوة اســـتباقّية للتحضير 
لوصـــول حيوانـــات الضـــب، تـــم حفـــر جحـــور مؤقتـــة، 
ــة  ــق إلكترونيـ ــع ذات رقائـ ــات تتبُّـ ــع عالمـ ــم وضـ ــا تـ كمـ
علـــى جميـــع الضبـــان مـــن أجـــل عمليـــة الرصـــد فـــي 
المســـتقبل. كمـــا تحتـــوي محمّيـــة تناقيـــب علـــى كاميـــرات 
ـــات الضـــب عـــن  ـــة حيوان ـــى مشـــاهدة ومراقب تســـاعد عل

بُعد. 

اإلشراف البيئي وحسن الجوار 
فـــي  اليابســـة  علـــى  اإلنتـــاج  إدارة  وســـتواصل 
الســـفانية العمـــل علـــى تحقيـــق التزاماتهـــا البيئّيـــة 
لتأســـيس مثـــال يُحتـــذى بـــه كُمنتـــج للهيدروكربونـــات 
صديقـــة البيئـــة، وجـــار مســـؤول فـــي المناطـــق الســـكنّية 
المجـــاورة.  وتشـــّكل الجهـــود المشـــتركة بيـــن إدارة 
اإلنتـــاج علـــى اليابســـة فـــي الســـفانية وبرنامـــج زيـــادة 
ــاًزا  ــااًل ممتـ ــان )MIPD( مثـ ــل المرجـ ــي حقـ ــاج فـ اإلنتـ
ــّددة  ــة الُمهـ ــواع الطبيعيـ ــى األنـ ــي علـ ــراف البيئـ لإشـ
أتاحـــت جهـــود  ذلـــك،  إلـــى  باالنقـــراض. إضافـــًة 
اإلشـــراف البيئـــي الفرصـــة للتعـــّرف علـــى خمســـة 
مـــن  أنـــواع  الثدييـــات، وســـتة  مـــن  أخـــرى  أنـــواع 
ــق  ــرًة أعمـ ــا قّدمـــت نظـ ــة، كمـ ــي المنطقـ ــحالي فـ السـ
عـــن الضبـــان التـــي تعيـــش فـــي منطقـــة تناقيـــب. 
ـــان  ـــة الضب ويتوقـــع أن يســـتمر العمـــل فـــي نقـــل ومراقب

حتى عام 2020م. 

الصحة النفسية وتحفيز الموظفين في ندوة خاصة في ينبع

ينبــع - أكــد عــدد كبيــر مــن الدراســات المتخصصــة 
أكــدت علــى االهتمــام  اإلنســانية،  النفــس  فــي علــوم 
بالســالمة النفســية وأنهــا ال تقــل عــن أهميــة الســالمة 
البدنيــة، ولهــذا الســبب أقامــت وحــدة عقــد المقــاوالت 
فــي ينبــع، مؤخــًرا، نــدوة تحــت عنــوان، )مًعــا إليجــاد مكان 
عمــل آمــن يعمــل فيــه أشــخاص أصحــاء نفســًيا(، أشــرف 
ــي،  ــع، ســالم الرحيل ــي ينب ــود ف ــس وحــدة العق ــا رئي عليه

ــام القافلة األسبوعية ــي جــودة الطع ــال: »إن تدن ــم وتقديرهــم، وق واحترامه
ومســتوى الســكن وتعطــل وســائل النقــل، إلــى جانــب تدنــي 
مســتوى األجــور وتأخــر الرواتــب وافتقــار الموظفيــن إلــى 
التدريــب والتقديــر، كل هــذه العوامــل تُســهم بشــكل كبيــر 
فــي إحبــاط الموظفيــن«، مضيًفــا: »إن هــذا النــوع مــن 
المعاملــة يحــوِّل الموظفيــن ببــطء وحتى الموظفيــن األكثر 
صحــة، هــؤالء المزوديــن بالوقايــة الشــخصية، إلــى خطــر 
ــي  ــل الت ــى المعام ــم وعل ــم وإدارته ــى أنفســهم وزمالئه عل

يعملون فيها«. 

المالــي  واألمــن  الصحيــة  الرعايــة  أن  خــان  وأكــد 
والتقديــر والمشــاركة المســتمرة، كل ذلــك يعمــل علــى 
تحفيــز الموظفيــن ورفــع طاقتهــم النفســية، كمــا أنهــا 
ــاح  ــق أرب ــة، وتحقي ــة عمــل آمن ــق بيئ تُســهم أيًضــا فــي خل

عالية للشركة التي يعمل فيها الموظفون. 

الظروف المعيشية 
واقتــرح ناظــر أعمــال الصيانــة فــي مصفــاة ينبــع، 
أمجــد بوقــس، أن يعمــل المقاولــون علــى تطويــر األحيــاء 
الســكنية القائمــة أو التخطيــط لالنتقــال إلــى األحيــاء 
الســكنية التــي بنتهــا الهيئــة الملكيــة فــي ينبــع، وشــجع 
بوقــس المقاوليــن علــى تعزيــز الــروح المعنويــة لموظفيهــم 
إلــى متابعــة ذلــك مــن خــالل  ورفاهيتهــم، باإلضافــة 
التعريــف بمــدى فاعليــة جهودهــم وإنجازاتهــم، باعتبارهــا 

درًسا من الدروس المستفادة.
 وعّبــر الرئيــس األعلــى للخدمــات المشــتركة لتجمــع 
رأس تنــورة، قســم عقــد المقــاوالت، األســتاذ ســلطان 
غــازي مســواك، عــن تقديــره للجهــود المبذولــة مــن أجــل 
تعزيــز صحــة الموظفيــن النفســية، ونصــح الوحــدات 
األخــرى بنشــر ودعــم هــذا المفهــوم، وتشــجيع المورديــن 

في مناطقهم على تطبيق ما جاءت به الحملة. 
أعــرب  النــدوة،  بنجــاح  إشــادتهم  معــرض  وفــي   
ــرة  ــادرة المبتك ــذه المب ــم به ــدى إعجابه ــوردون عــن م الم
تقديمهــم  وعرضــوا  النمطــي،  الفكــر  عــن  والبعيــدة 
ودعمهــم الكامــل للعمــل مــع إدارة مصفــاة ينبــع والجهــات 
األخــرى المعنيــة، مــن أجــل تحقيــق الهدف المطلــوب وهو 

بيئة عمل آمنة من خالل السالمة النفسية للموظفين.

مستشار المقاوالت في وحدة عقد المقاوالت في ينبع، نور خان، يخاطب المشاركين في ندوة أقيمت، مؤخًرا، بهدف توعية الموظفين بأهمية السالمة النفسية والسالمة البدنية على حد سواء.

وحضرهــا عــدد كبيــر مــن إدارة مصفــاة ينبــع، إلــى جانــب 
رؤســاء األقســام والوحــدات مــن الشــركة، و70 مشــارًكا 
25 شــركة مقــاوالت تعمــل تحــت مظلــة أرامكــو  مــن 

السعودية.
وأشــار مستشــار المقــاوالت فــي وحدة عقــد المقاوالت 
فــي ينبــع، نــور خــان، إلــى أن معــدات الوقايــة الشــخصية 
ال تمثــل غيــر الحــد األدنــى مــن مســتويات الســالمة 
المطلوبــة، وهنــاك أوجــه مختلفــة للســالمة تُعــد أكثــر 
عمًقــا وفاعليــة، بنيــت علــى قدر مــن االهتمــام بالموظفين 
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آفاق أرحب للمعرفة وموارد أكثر وفرًة لألجيال القادمة

المؤتمر الدولي يلمُّ شمل مجتمع العلوم الجيولوجية 

ــا  ــن - شــارك علمــاء الجيولوجي ــرس، األرجنتي بيونــس آي
مــن أكثــر مــن ســتين دولــة فــي المؤتمــر والمعــرض الدولــي 
 ،)AAPG ICE( للرابطــة األمريكيــة لجيولوجيــي البتــرول
ــن فــي  ــرس فــي األرجنتي ــس آي ــة بيون ــم فــي مدين ــذي أقي ال

آخر شهر أغسطس الماضي.  
ناقــش المؤتمــر فــي جلســاته أحــواض أمريــكا الالتينيــة، 
القضايــا  جانــب  إلــى  األرض،  وطبقــات  والرســوبيات، 
اإلســتراتيجية، والتقنيــة، واالقتصاديــة العالميــة التــي تؤثــر 

على تطّور التنقيب عن النفط الخام والغاز وإنتاجهما. 
البرنامــج  فــي  الســعودية  أرامكــو  وأظهــرت مشــاركة 
التقنــي ريادتهــا البــارزة فــي مجــال جيولوجيــا البتــرول 
نيــكا  لميكا ا مثــل  لوجيــة  لجيو ا م  لعلــو ا ت  وتخّصصــا

الجيولوجية والجيوفيزياء. 
وقــّدم ممثلــو أرامكــو الســعودية عروًضــا نالــت إعجــاب 
المكامــن(  غــاز  إمكانــات  )إطــالق  مثــل:  الحاضريــن 
و)إســتراتيجية البحــوث والتطويــر للتوجيــه فــي أعمــال 
الحفــر باســتخدام األنابيــب الملفوفــة(، و)التحليــل الكّمــي 
لمانعــات التســرب(، و)نحــو تدابيــر معايــرة المخاطــر(، 
إضافــًة إلــى مشــاركة أرامكــو الســعودية بلوحــة عــرض 

ممّيزة خالل المعرض الُمصاِحب للمؤتمر.
وحــول مشــاركة الشــركة فــي هــذا المؤتمــر، تحــدث مديــر 
إدارة األعمــال الجيولوجيــة فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ 
ســعد الهاجــري قائــاًل: »كان مــن المشــوِّق بالنســبة لوفــد 
ــة علــى كيفيــة الســعي  أرامكــو الســعودية إلقــاء نظــرة متأمل
أمريــكا  فــي  الهيدروكربونيــة  المــوارد  علــى  للحصــول 
ــة«. كمــا  ــر التقليدّي ــا، أم غي ــة منه ــة، ســواًء التقليدّي الالتيني
المّطــرد  الالتينيــة  أمريــكا  إلــى ســعي  الهاجــري  أشــار 
ــلّط الضــوء  ــي ُس ــة، والت ــر تقليدي ــوارد غي ــى م للحصــول عل
ــر  ــوارد غي ــروض المقّدمــة ضمــن محــور الم ــي الع ــا ف عليه

التقليدية. 
وشــارك في النــدوة األولــى لبرنامج العلمــاء الجيولوجيين 
التنقيــب  قطــاع  فــي  الجيولوجــي  المستشــار  الزائريــن 
واإلنتــاج فــي شــركة خدمــات أرامكــو الســعودية، التــي تتخــذ 

القافلة األسبوعية 

األستاذ نبيل الجامع )يساًرا(، يصافح عبداهلل الفوزان، بعد توقيع مذكرة التفاهم لتشغيل مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد، في 
مدينة الخبر.  

تصوير: بريجيدو الكيدي

لتشغيل مركز متخصص لتأهيل أطفال طيف التوحد
أرامكو السعودية توّقع مذكرة تفاهم مع برنامج 

الفوزان لخدمة المجتمع
الخبـــر -شـــهد مركـــز عبداللطيـــف الفـــوزان للتوحـــد، 
فـــي مدينـــة الخبـــر الثالثـــاء الماضـــي 18 محـــرم 1441هــــ 
)17 ســـبتمبر 2019م( توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن أرامكـــو 
الســـعودية وبرنامـــج الفـــوزان للخدمـــة المجتمعيـــة لدعـــم 
التخصصـــي  الفـــوزان  عبداللطيـــف  مركـــز  تشـــغيل 

لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد.
ـــع المذكـــرة كٌلّ مـــن نائـــب الرئيـــس لشـــؤون أرامكـــو  ووقَّ
ـــل الجامـــع، ورئيـــس مجلـــس إدارة  الســـعودية، األســـتاذ نبي
مجموعـــة الفـــوزان القابضـــة، عبـــداهلل بـــن عبداللطيـــف 

الفوزان.
ويأتـــي دعـــم أرامكـــو الســـعودية رغبـــًة فـــي المشـــاركة 
فـــي تلبيـــة االحتياجـــات الماســـة والمتناميـــة لخدمـــات 
ـــا  تعليـــم وتأهيـــل ذوي اضطـــراب طيـــف التوحـــد، وتأسيًس
ـــة  ـــر عالي ـــم خدمـــات ومعايي لعالقـــات تعـــاون تســـعى لتقدي
الجـــودة لمســـاعدة هـــذه الفئـــة. وتُســـهم المذكـــرة فـــي 
تلبيـــة  مـــن  المحلـــي  المجتمـــع  تمكيـــن  علـــى  العمـــل 
االحتياجـــات األســـاس لخدمـــة ذوي اإلعاقـــة عـــن طريـــق 
ــة  ــذه الفئـ ــي لهـ ــز التخصصـ ــذا المركـ ــغيل هـ ــاء وتشـ إنشـ

من األطفال بتوفير البيئة التعليمية والتأهيلية لهم.
وتعليًقـــا علـــى توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم، قـــال الجامـــع: 
»إن هـــذا التعـــاون ينبـــع مـــن إيماننـــا فـــي أرامكـــو الســـعودية 
بقـــدرة الطاقـــة علـــى االرتقـــاء بحيـــاة البشـــر، وتعزيـــز 

قـــدرة المجتمعـــات التـــي تعمـــل فيهـــا«. وأضـــاف الجامـــع مصلح اخلثعمي
ــة  ــل فـــي ثالثـ ــاق تتمثـ ــذا االتفـ ــة لهـ أن األهـــداف الرئيسـ

محاور، هي:
تلبيـــة  مـــن  لمحلـــي  ا لمجتمـــع  ا تمكيـــن   ، اًل و •  أ
االحتياجـــات األســـاس لخدمـــة ذوي اإلعاقـــة عـــن 
ــريحة  ــي بشـ ــي، معنـ ــز تخصصـ ــغيل مركـ ــق تشـ طريـ

األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد. 
•  ثانًيـــا، دعـــم المملكـــة لتصبـــح معيـــاًرا للتميُّـــز فـــي 
الشـــرق األوســـط، فـــي تقديـــم الخدمـــات التعليميـــة 

للطالب ذوي اضطراب طيف التوحد. 
•  وأخيـــًرا، دعـــم توطيـــن المعرفـــة فـــي تخصـــص 
المركـــز مـــن خـــالل تدريـــب الكفـــاءات الوطنيـــة 

المختارة ليتحقق من خاللها مبدأ االستدامة. 
ومـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة 
ــوزان:  ــة، عبـــداهلل بـــن عبداللطيـــف الفـ ــوزان القابضـ الفـ
»إن الريـــادة فـــي قطـــاع األعمـــال يجـــب أن توازيهـــا تجـــارة 
فـــي الخيـــر مـــع اهلل بتبنـــي مبـــادرات نوعيـــة وممّيـــزة 
ـــز  ـــادة والتميُّ ينتظرهـــا المجتمـــع بكافـــة أطيافـــه. وإن الري
واالحترافيـــة هـــي النمـــوذج المعتمـــد إلدارة وتشـــغيل 
مركـــز عبداللطيـــف الفـــوزان للتوحـــد لتقديـــم أفضـــل 
ــن  ــا مـ ــة ألبنائنـ ــة والتربويـ ــة والتعلميـ ــات المهنيـ الممارسـ

الفئة العزيزة علينا«. 
ــم  ــعودية الدعـ ــو السـ ــّدم أرامكـ ــرة، تقـ ــب المذكـ وبحسـ
الفنـــي والخدمـــات االستشـــارية لهـــذا المركـــز، فيمـــا 

يعمـــل برنامـــج الفـــوزان للخدمـــة المجتمعيـــة علـــى تشـــغيله 
بمـــا يتـــالءم مـــع اســـتيعابه وخطتـــه التشـــغيلية، واإلشـــراف 
علـــى ســـير العمـــل والتأكـــد مـــن ديمومـــة جاهزيتـــه ألداء 

تبـــادل المعلومـــات  التشـــغيلية، مـــن خـــالل  األعمـــال 
لتحقيـــق أفضـــل الممارســـات والمعاييـــر ذات الفائـــدة 

المشتركة لتجويد العمل بالمركز.

ــاًل  مــن هيوســتن مقــًرا لهــا، الســيد غريتشــن جيليــس، ممث
للشــركة فــي جلســة خاصــة اســتهدفت الطــالب والمهنييــن 

الشباب. 

يُذكــر أن أرامكــو الســعودية كانــت راعًيــا ماســًيا للمؤتمــر 
الــذي اســتمر ثالثــة أيــام، بحضــور أكثــر مــن 1500 مــن 
المهنييــن فــي مجال العلــوم الجيولوجيــة، و70 جهة ُمشــاركة 

فــي المعــرض.  والتقــى موظفــو أرامكــو مــع المورّديــن 
ــوا باإلنترنــت مــع  المحتمليــن للتقنيــة الجديــدة، كمــا تواصل

المرشحين المحتملين للوظائف بقطاع التنقيب واإلنتاج. 

اجتذب جناح أرامكو السعودية، المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للرابطة األمريكية لجيولوجيي البترول، أعداًدا كبيرة من الزوار والمهتمين. 
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يف إثراء واألحياء السكنية ومكاتب الشركة يف جميع املناطق

م أكبر احتفالية باليوم الوطني أرامكو السعودية تنظِّ

ــم مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي  الظهــران - ينظِّ
العالمــي )إثــراء(، احتفــااًل ضخًمــا باليــوم الوطنــي الـــ 89 
للمملكــة، مــن خــالل سلســلة مــن الفعاليــات والعــروض 

ابة. واللقاءات وورش العمل التفاعلية والجذَّ
الجديــر بالذكــر أن أغلــب البرامــج ســوف تبــدأ قبــل 
حلــول اليــوم الوطنــي، وتســتمر خاللــه، وفــي حيــن ســيتم 
االحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي مــن مدينــة أبهــا إلــى 
الجبيــل، وجميــع المناطــق والمــدن بينهمــا، فقــد خّططــت 
إدارات األحيــاء الســكنية لموظفــي أرامكــو الســعودية 
ــي.  ــوم الوطن ــم احتفــاالت متنوِّعــة خــالل الي أيًضــا لتنظي
ومــع وجــود مجموعــة واســعة مــن األنشــطة األســرية، 
حيــث يمكــن لــكل األشــخاص مــن مختلــف األعمــار أن 
يســتمتعوا باحتفــاالت المملكــة بيومهــا الوطنــي التاســع 

والثمانين.

ففــي الحــي الســكني بالظهــران، تبــدأ االحتفــاالت قبــل القافلة األسبوعية
حلــول اليــوم الوطنــي، حيــث تســتضيف حديقــة الملــك 
2019م،  ســبتمبر   22 األحــد  يــوم  لًيــا  احتفا حدًثــا 
للموســيقى الحيــة مــن الســاعة 6:30 إلــى الســاعة 10 
مســاًء، بينمــا تنطلــق االحتفاليــة يــوم اإلثنيــن فــي الســاعة 
4 مســاًء. وتختتــم الســاعة 10 مســاًء، وتضــم مجموعــة 
والرســم  األطفــال،  وألعــاب  األكشــاك،  مــن  عــة  متنوِّ
ثيــة  الترا واألنشــطة  األطعمــة،  وعربــات  بالحنــاء، 
التقليديــة، باإلضافــة إلــى العــروض وغيرهــا من األنشــطة 

األخرى.
ــم إدارة الحــي الســكني أمســية كاملــة  وفــي بقيــق، تنظِّ
مــن األنشــطة مــن 5 مســاًء إلــى 10:30 مســاًء، وذلــك فــي 
كلٍّ مــن المســرح، ومنطقــة الملعــب، وغرفــة األلعــاب، وفي 
أنشــطة  األمســية  تشــمل  حيــث  بقيــق.  واحــة  مجمــع 
الرســوم  وشــخصيات  التقليديــة،  العربيــة  الضيافــة 
الجداريــة،  واللوحــات  األطفــال،  وركــن  المتحركــة، 

اجــات ناريــة، ومســيرة للحافــالت، وأكيــاس القفــز،  ودرَّ
والرســم علــى وجــوه األطفــال، كمــا ســيتم توزيــع مرطبــات 

وهدايا متنوِّعة.
وفــي جــدة، ســيتم تزييــن مجمــع الرحــاب الســكني 
والبيضــاء،  الخضــراء  الســعودية واإلضــاءة  باألعــالم 
ــذه المناســبة، مــع  ــال به ــات لالحتف والديكــورات، والالفت
ــى الموظفيــن وذويهــم قاطنــي المجمــع  ــا عل ــع الهداي توزي
ــن  الســكني. كمــا يشــمل االحتفــال زاويــة لألطفــال، تتضمَّ
عــرض  وســيتم  المملكــة،  َعلَــم  تغطــي  رســم  مســابقة 
التاريــخ الســعودي والنشــيد الوطنــي للمملكــة مــن خــالل 

جميع شاشات الفيديو في المجمع السكني. 
كمــا تحتفــل جميــع مناطــق أعمــال الشــركة النائيــة 
ــى  باليــوم الوطنــي، ففــي الشــيبة ســيتم تنظيــم عشــاء عل
الطــراز العربــي فــي صالــة األلعــاب الرياضيــة الداخليــة، 
وذلــك يــوم 24 ســبتمبر، كمــا ســيُقّدم  عشــاءٌ مماثــل فــي 

تناقيب في األول من شهر أكتوبر المقبل.

مــع اســتعداد أرامكــو الســعودية ألكبــر احتفاالتهــا 
باليــوم الوطنــي علــى اإلطــالق، تشــارك إدارة خدمــات 
المكاتــب فــي االحتفــال. ففــي يــوم الثالثــاء 24 ســبتمبر، 
وهــو اليــوم األول بعــد العطلــة، إذ ســتقام أنشــطة مختلفــة 
فــي جميــع أنحــاء مبانــي مكاتــب أرامكــو الســعودية، 
وســيتم الترحيــب بالموظفيــن مــن خــالل تقديــم القهــوة 
العربيــة والتمــر مــن خــالل منصــة )حياكــم( فــي الظهران، 

وبقيق، والعضيلية، وتناقيب، ورأس تنورة.
كمــا ســيتم تنظيــم أنشــطة ترفيهية يشــارك فيهــا عديد 
مــن الموظفيــن فــي الظهــران، بتقديــم رقصــة العرضــة 
الســعودية التقليديــة فــي الســاعة 7 صباًحــا فــي منطقــة 

المكاتب المركزية في الظهران وبرج المدرا.
للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومات عــن برنامــج إثراء 
ــل بزيــارة موقــع إثــراء  االحتفالــي باليــوم الوطنــي، تفضَّ

  www.ithra.com على شبكة اإلنترنت: 
أو اتصل على 800-122-1224.

السینما

ولد ملکاً
21

23 - 22 
1:30،6:30 ،8:45

2110:30 - 23خمسون ألف صورة

214:30 - 23ولد سدرة

21دوج و نحل ..ةیدوعسلا
23 - 22

7:30
4:00

البالزا

209:15 - 23ألحان في الذاکرة مع الفنان فیصل الُعمري ،8:10 ،4:45

3:45،6:00 20 - 23فن الصوت ،10:15

عرض اللوحة البیضاء

املکتبة

مالمح من مسیرة القائد "امللك سلمان"
 مع د. إبراهیم املطرف 

23 - 20 حکایات الجدة 

23

املتحف

22 - 23جولة مع الفنان معاذ العوفي 

 20جولة أعمال الفنانین السعودیین 

20اإللهام الفّني السعودي 

متحف الطفل

20 - 23الرسم علی الوجه

23 - 20

      

جدول فعالیات الیوم الوطني السعودي
20 - 23 سبتمبر

      

عربة األوراق

کنوز أرضنا

فن القط العسیري

إیقاع البهارات

مطابقة البهارات

أکیاس الخزامی

حدائق إثراء

ألعاب ناریة

21 - 204:30،8:00
فّن الَعَجل

فن السمسمیة 

العرضة النجدیة

مع الشیف ضحی

العجینة املبهرة

عطور من طبیعتنا

فرشاة املشموم

1:00،6:30 ،8:45

املسرح

20 - 23تجربة بالقهوة

عرض جداریة الکالیغرافیتي

اکتشف الحیاة البریة في 
شبه الجزیرة العربیة 

معرض الطاقة

نظرة عن قرب

طبقات األرض

السعودیة ما بین الیوم واألمس 

23 - 20 5:00-7:00

23 - 20

23 - 224:30،9:15

21 - 206:30،9:00
23 - 226:30

23 - 228:00

23 - 228:10

23 - 207:45 ،4:45 ،2:00

23 - 207:30 ،7:00 ،6:00 ،5:30

23 - 20

23 - 228:10

23 - 21 

23 - 21

23 - 20

23 - 20

20

23 - 20

23 - 20

23 - 20

23 - 20

23 - 20

23 - 20

23-21

جدول فعالیات الیوم الوطني السعودي
20 - 23 سبتمبر

الوقتالتاریخ املــوقع الوقتالتاریخ املــوقع

متاح

متاح

متاح

مساًء

مساًء

مساًء

مساًء

مساًء

مساًء
مساًء
مساًء
مساًء

مساًء

مساًء

مساًء

مساًء
مساًء

مساًء

مساًء
مساًء

صباحًا

8:00 ،6:15 ،4:15 مساًء2:30،

مساًء6:30

مساًء6:40

7:20 ،5:30 مساًء4:00،

متاح

متاح

متاح

متاح

متاح

متاح

متاح

متاح

متاح

سبتمبر
سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر
سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر
سبتمبر
سبتمبر
سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر
سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر
سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

سبتمبر

8:30 ،6:30 ،4:30 ،2:30
8:30 ،6:30 ،4:30 ،2:30 ،12:30 ، 10:30

مساًء
مساًء صباحًا

5:30 ،1:30
5:30 ،1:30
مساًء

مساًء ، صباحًا10:30

9:45 ،8:45 ،7:15 ،6:15 ،4:45 ،2:15

9:45 ،8:45 ،7:15 ،6:15 ،4:45 ،2:15 ،1:15 ،، 10:1511:15

مساًء
مساًء صباحًا



9
القافلة األسبوعية    ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ 

في استقبال اليوم الوطني..القافلة تناقش جودة 
الحياة في المملكة وتحتفي باألغنية الوطنية

ــة  ــة القافل ــن مجل ــد م ــدد الجدي ــران - يتشــح الع الظه
بطابــع االحتفــال بُعــرس الوطــن فــي يومــه الوطني التاســع 
والثمانيــن، حيــث تفــرد القافلــة مســاحة واســعة علــى 
صفحاتهــا فــي عددهــا  لشــهري ســبتمبر/ أكتوبــر 2019م  
لموضوعيــن مهميــن ومواكبيــن لهــذا الحــدث العزيــز علــى 

قلوبنا جميًعا. 
وتنقــل فــي محطتهــا األولــى مــن رحلــة العــدد وقائــع 
ــة عــن  ــا المجل مته ــت قــد نظَّ ــي كان الجلســة النقاشــية الت
برنامــج جــودة الحيــاة فــي المملكــة، الــذي يُعــدُّ واحــًدا من 
البرامــج التــي تضمنتهــا رؤيــة الســعودية 2030، والــذي 
يهــدف إلــى جعــل المملكــة وجهــة مفضلــة للعيــش، ويهتــم 
الفــرد،  حيــاة  نمــط  تطويــر  همــا:  رئيســين  بجانبيــن 
ــة المــكان للعيــش وفــق مؤشــرات الجــودة  وتحســين قابلي

العالمية في هذا المجال.  

ملف العدد
ــا بـــ »األغنيــة الوطنيــة«،  وجــاء ملــف هــذا العــدد محتفًي
تزامًنــا مــع أجــواء االحتفــال باليــوم الوطنــي. فلألغنيــة 
الوطنيــة أكثــر مــن وظيفــة تنفــرد بهــا عــن باقــي ألــوان 
الفنــون، بمــا تمتلكــه مــن قــدرة علــى التعبيــر عــن مشــاعر 
الفخــر والفــرح والتفــاؤل بمســتقبل واعــد جديــد. وفي هذا 
ــع أحمــد  ــاون م ــف يســتعرض طامــي الســميري، بالتع المل
الواصــل ومحمــد ســالمة وعبدالعزيــز الســماعيل وســامي 
الجمعــان ومحمــد العبــاس، مراحــل تطــور األغنيــة الوطنيــة 
الســعودية منــذ نشــأتها وحتــى اليــوم، وأهــم الخصائــص 

التي ميزت مسارها ووسمتها بطابعها الخاص.

موضوعات علمية حديثة 
العلميــة  الموضوعــات  مــن  بباقــة  المجلــة  وتتحفنــا 
الشــيقة فــي هــذا العــدد، حيــث نقــرأ فيهــا للدكتور غســان 
مــراد، موضوًعــا عــن »تداخــل البيولوجيــا والثقافــة فــي 
ــة علــى ذلــك، متســائاًل:  حاســة الشــم«، ويطــرح فيــه أمثل
كيــف لنــا، فــي عصــر الــذكاء الصناعــي أن نُعلّــم اآللــة 
قيــاس الرائحــة، وهــل لتداخــل التركيب البيولوجــي لجهاز 
ــات الخاصــة  ــة، للبيئ ــرات الثقافي ــم التأثي ــع تراك الشــم م

عبر التاريخ، عالقة بذلك؟
م راكان المســعودي اســتطالًعا حــول »االســتزراع  ويقــدِّ
البحــري«، ويذكــر أنــه مــع تزايــد أعــداد البشــر، تكبــر 
ع، ومنهــا المأكــوالت البحريــة  حاجاتهــم الغذائيــة وتتنــوَّ
التــي يكــون الحصــول عليهــا صعــب المنــال فــي بعــض 
ــة عوامــل كثيــرة يجــب توفرهــا، ولذلــك  األحــوال، إذ ثَمَّ
ابتكــر البشــر منــذ القــدم عــدة وســائل فــي هــذا اإلطــار، 
ــل شــكاًل مــن  وآخرهــا هــو االســتزراع البحــري الــذي يمّث

الزراعة العمودية في البحار والمحيطات.

ونطالــع عبــر هــذا البــاب أيًضــا موضوًعــا فــي الطاقــة القافلة األسبوعية
ــة  ــة الجاتروفــا، وهــي نبت ــداهلل، عــن نبت ــه إيمــان عب كتبت
ــج الوقــود  ــي تنت ــة الت ــل الزراعي ــرز المحاصي ــّد مــن أب تُع
الحيــوي دون أن تؤثــر علــى أســعار اإلمــدادات الغذائيــة، 
كمــا تفعــل الــذرة وفــول الصويــا وغيرهــا. وهــي أيًضــا 
ذات مزايــا واســتخدامات مســتدامة أخــرى صديقــة 

للبيئة.

استطالعان في »حياتنا اليوم«
كتبــت مهــى قمــر الديــن فــي هــذا البــاب عــن »أصــداء 
المهرجانــات الموســيقية«، ووصفتهــا بأنهــا أبعــد مــن 
صــدى موســيقاها، فهــي تجمــع بيــن النــاس، وتتحــدث 
ز التواصــل  الموســيقى مــن خاللهــا إليهــم جميًعــا وتعــزِّ

بينهم.
بينمــا بحثــت الكاتبــة فاطمــة البغدادي فــي  »المدارس 
مفهــوم  تطــور  عــن  للبيئــة«،  الصديقــة  المــــستدامة 
»االســتدامة« ووصولــه إلــى التعليــم، وعن دوره فــي تأهيل 
ــّول  ــذي يُع ــوم ال ــع هــذا المفه ــل م ــل الناشــئ للتعام الجي
عليــه كثيــًرا  لمواجهــة تحديــات المســتقبل فــي كافــة 
المجــاالت مــن التنميــة واإلنتــاج إلــى البيئــة؛ إذ مــا إن 
ظهــرت أولــى الدعــوات إلــى تطويــر التعليــم حتــى ظهــرت 

طالئع ما صار يسمى اليوم بـ »المدارس المستدامة«. 
أمــا فــي صفحــة »عيــن وعدســة«، فتجولــت عيــن 
الكاتــب فهــد الطريــف وكاميــرا أحمــد الجــروان فــي 
منطقــة الجــوف، التــي تتزاحــم عنــد ذكرهــا فــي الذهــن 
صــور شــتى ال يمكــن لغيــر هــذه المنطقــة أن تجمعهــا، 
فهــي بوابــة العبــور الرئيســة مــن المملكــة إلــى بــالد 
الشــام، وأرض لكثيــر مــن المواقــع األثريــة، وصحــراء 
النفــود، وبســاتين الزيتــون والنخيــل، وكثيــر غيــر ذلــك. 
وأضيفــت إليهــا مؤخــًرا لمحــة مســتقبلية عنوانهــا الطاقة 

دة. المتجدِّ

واحة األدب والفنون
ترصــد القافلــة صــوًرا عــن »اليــوم الدراســي األّول فــي 
ذاكــرة الروائييــن« بأقــالم روائييــن وروائيــات تذكــروا 
ــوم  ــة. هــذا الي يومهــم الدراســي األول بطريقتهــم الروائي
الخــاص فــي ذاكــرة الطــالب، يذهــب فيــه كل طالــب وهــو 
مفعــم بالخيــاالت عــن المدرســة وعوالمهــا، وللروائييــن 
والروائيــات أيًضــا ذكرياتهــم الخاصــة عــن ذلــك اليــوم، 
ــو أنهــم أمــام  ــون كمــا ل ــه فإنهــم يفعل ــون عن فعندمــا يكتب
حدث يستحق منهم كل العناية بدقة التعبير والتصوير. 

ــًرا  ــوان »فرشــاة وإزميــل« خب ــة تحــت عن وتنشــر القافل
عــن المشــاركة الســعودية الممّيــزة فــي فعاليــات المعرض 
العالمــي الــذي تــم افتتاحــه فــي متحــف »اإلرميتــاج« فــي 
روســيا فــي األول مــن يونيــو مــن العــام الجــاري تحــت 
عنــوان »الــذكاء الصناعــي والحــوار بيــن الثقافــات«، 

وشــارك فيــه 14فناًنــا مــن ثمانــي دول، إضافة إلــى الدولة 
المضيفــة. وتمّثــل الفــن الســعودي المعاصــر فــي هــذا 
بــارزة  الــذي اســتمر لمــدة شــهر، بأعمــال  المعــرض 
إلــى رفيقتهــا دانيــة  لولــوة الحمــود، إضافــة  للفنانــة 
الصالــح، األمــر الــذي شــّكل مناســبة لزيــارة الفنانــة 
الحمــود واستكشــاف مــا آلــت إليــه مســيرتها التــي بــدأت 

قبل عقدين من الزمن.

تقرير العدد: رقمنة العالم
يشــير تقريــر هــذا العــدد إلــى أنــه منــذ منتصــف القرن 
بعــض  فــي  ببــطء  تتغلغــل  الرقمنــة  بــدأت  العشــرين، 

القطاعــات، ثــم اندفعــت بقــوة مــع ظهــور شــبكة اإلنترنــت 
زت بانطــالق  فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وتعــزَّ
البيانــات الضخمــة فــي األلفيــة الحاليــة، فباتــت اآلحــاد 
واألصفــار تســيطر علــى العالــم؛ إذ إن هــذا الترميــز 
الثنائــي  1و0، وهــو لغــة الكمبيوتــر، يبتلــع يوًمــا بعــد يــوم 
كل شــيء، مــن لعــب األطفــال إلــى المؤسســات وحكومــات 
الــدول التــي »تتََرقَمــن«، وأخــذت الرقمنة بتغييــر الطريقة 
التــي يعيــش فيهــا العالــم مــن معظــم جوانبهــا االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، حتــى أصبــح مــن النــادر أن تجــد شــخًصا 
ليســت لــه عالقــة بالرقمنــة  مــن قريــٍب أو بعيــد. وأصبــح 
يطلــق علــى الذيــن ال يُلمــون بكيفيــة التعامــل مــع تقنيــات 

المعلومات الرقمية مسمى »األميين الرقميين«. 
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كوادر طبية
صحتك

تاريخ العمل
تعمل كأخصائية تقنية أسنان، قسم األطراف 

االصطناعية في مختبر األسنان في قسم خدمات 
طب األسنان، في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي منذ عام 2004م وحتى اآلن.

التعليم
•  حاصلة على درجة البكالوريوس كفنية مختبر 

لألسنان، من جامعة العلوم والتكنولوجيا 
األردنية.

•  حاصلة على شهادة لغة اإلشارة العربية من 
الجمعية السعودية لإعاقة السمعية، في الدمام، 

وذلك في عام 2017م.

اقتباس
»أشعر بالرضا الشديد عندما أكون قادرة على 

التواصل مع زمالئي باستخدام قراءة الشفاه، ولغة 
اإلشارة، والوسائل األخرى عند الضرورة ألنني 

صماء. كما أشعر بالحماس للعمل الذي أقوم به 
في مختبر األسنان، وأشعر بأنني موظفة محظوظة 

جًدا وفخورة بكوني جزًءا من مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي«.

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت

www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي 

تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco Healthcare
•  LinkedIn: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH)
•  YouTube: JHAH

لتقديم المقترحات والتعليقات، الرجاء إرسال رسالة إلى 
البريد اإللكتروني:

Layal.Khatib@JHAH.Com

 Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

هنوف علي اخللف
أخصائية تقنية األسنان

قسم خدمات طب األسنان في الظهران

دليل الغذاء الصحي لعام دراسي جديد
ليال اخلطيب

يحتـاج الطـالب إلـى تنـاول وجبـات مغذيـة ومتوازنـة 
بكميـات مناسـبة لتلبيـة متطلبات النمو لديهـم، حيث يؤثر 
سـوء التغذية واختيار األطعمة والمشروبات غير الصحية 
والقلـب،  العظـام،  صحـة  مثـل  صحتهـم،  علـى  سـلًبا 
والمناعة، والصحة النفسـية، ومسـتوى النشاط، والصحة 

االجتماعية، كما يؤثر على قدراتهم األكاديمية. 
العناصـر  فتوفـر  للنمـو،  ضروريـة  الجيـدة  التغذيـة 
الغذائيـة الضرورية مهمة لحياة صحية، أما سـوء التغذية 
واالسـتهالك المفرط للدهون المشبعة والسكر، فسينجم 
عنهمـا زيـادة مخاطـر اإلصابـة باألمـراض المزمنـة، مثـل 

ْمنَة، وضعف العظام. مرض السكري، والسُّ

نصائح عامة لتغذية للطالب
•  يُنصـح اآلبـاء بتوفير األطعمـة والمشـروبات الصحية 
تنـاول وجبـات  إلـى  المنـزل وإرشـاد أطفالهـم  فـي 
ليـس خيـاًرا  الوجبـات  فنسـيان  ومتوازنـة،  خفيفـة 

صحًيا على اإلطالق.
إلـى  الذهـاب  قبـل  متوازنـة  فطـور  وجبـة  •  تنـاول 
ز مـن التفكيـر والتركيـز السـليم، كمـا  المدرسـة يعـزِّ

يُحّسن من القدرة على التعلم. 
•  يجـب أن يـأكل الطالـب ثـالث وجبـات رئيسـة، ومـن 

وجبتين إلى ثالث وجبات خفيفة يومًيا.  
مثـااًل  يكونـوا  أن  والمدرسـين  اآلبـاء  ينبغـي علـى     •
والشـراب  الطعـام  تنـاول  خـالل  مـن  بـه  يُحتـذى 
البدنـي  النشـاط  ممارسـة  جانـب  إلـى  الصحـي، 

والمحافظة على جسم ذي وزن سليم.  
فـي  "طبقـي"  نمـوذج  باسـتخدام  الطـالب  •  يُنصـح 

وجباتهم الذي يتكون من أصناف الطعام التالية:
-  ربـع الطبـق يخّصـص للحبـوب الكاملـة، أو الحبـوب 
غيـر المحـالة، أو خبـز القمـح الكامـل، أو األرز، أو 
المعكرونـة، أو البطاطـا )المشـوية أو المسـلوقة(. 
يوّفـر كّل ما سـبق ذكره الطاقـة واأللياف وعديًدا من 

الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. 
-  ربـع الطبـق يخّصـص للفواكـه )طازجـة أو جافـة أو 
الفيتامينـات  الفواكـه  توفـر  محلـى(.  غيـر  عصيـر 
التـي تدعـم صحـة  واألليـاف ومضـادات األكسـدة 
مـن  وتقلـل  والمناعـة،  العقليـة،  والصحـة  القلـب، 
مخاطـر اإلصابـة باألمـراض. ويفضـل تنـاول الفواكه 

الكاملة بداًل من العصائر.
توفـر  التـي  للخضـراوات  يخّصـص  الطبـق  -  ربـع 

الفيتامينات األساس واأللياف ومضادات األكسدة.
-  ربـع الطبـق يخّصـص للبروتيـن، الـذي يشـمل اللحوم 
الخاليـة مـن الدهـن أو الدواجـن منزوعـة الجلـد، 
والمأكوالت البحرية، والبيض، والجبن قليل للدسـم، 

واللبنة، أو زبدة الفول السوداني. 

األطعمة والمشروبات 
التي يجب تشجيعها 

ولصحـة  لتطـور  وا للنمـو  أسـاس  عنصـر  لمـاء  •  ا
واالمتصـاص،  الهضـم،  مثـل  الحيويـة  الوظائـف 
والـدورة الدمويـة، وكذلـك صحـة الجلـد. لـذا، يجـب 
أن يشـرب الطالـب مـن 6 إلـى 7 أكـواب مـن المـاء 

يومًيا. 
•  الحليـب قليل الدسـم، ومنتجات األلبان قليلة الدسـم 
الدسـم، وذلـك  كاملـة  المنتجـات  بـداًل مـن  أيًضـا، 

لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة. 
•   الحبـوب الكاملـة بـداًل مـن الكربوهيـدرات المكـررة 

)مثل الدقيق األبيض(. 
•  الفواكـه الطازجـة أو المجففـة بـداًل مـن العصائـر 
والخضـراوات المعلبـة أو المحالة. كمـا يُفضل تناول 
الخضـراوات مطبوخـة علـى البخـار أو مشـوية بـداًل 

من قليها.

•  األطعمـة الغنيـة بالحديـد مثـل اللحـوم الخاليـة مـن 
والحبـوب  الجلـد،  المنزوعـة  والدواجـن  الدهـن، 

المعززة، وصفار البيض. 
•  الطـرق األكثـر صحة إلعداد الطعام هـي الطبخ على 
البخـار أو الشـواء بـداًل مـن القلـي إذ يقلّـل ذلـك مـن 

استهالك الدهون، والسعرات الحرارية الزائدة. 
•  أفضـل الزيوت المسـتخدمة في تحضيـر الطعام هي 
زيـت الزيتـون، أو زيـت دّوار الشـمس، أو زيـت الـذرة، 
الدهـون  باسـتخدام  ينصـح  وال  الكانـوال.  زيـت  أو 
الحيوانية، أو الزبدة، أو السـمن، أو زيت جوز الهند، 

أو زيت النخيل. 

وجبات خفيفة صحية للطالب 
ن ما يلي:  هذه المجموعة من األطعمة تتضمَّ

•  الحليب المخفوق )ميلك شيك( قليل الدسم. 
•  زبادي قليل الدسم أو خاٍل من الدسم. 

•  مكعبات الجبن قليلة الدسم مع الفواكه. 
•  بيتـزا محضـرة من دقيق القمـح الكامل مغطاة بجبنة 
و  أ لجلـد،  ا ع  منـزو ج  دجـا و  أ  ، لدسـم ا قليلـة 

الخضراوات. 
•  شـطائر محضـرة مـن خبـز القمـح الكامـل والجبـن 

قليل الدسم. 
•  لبنة قليلة الدسم أو حمص مع الخضار.

•  شـطائر مـن الدجـاج منـزوع الجلـد، أو البيـض، أو 
زبـدة الفـول السـوداني، أو سـمك التونـة، أو اللحـم 

الطري مع شرائح من الطماطم أو الخيار.
•  فطيـرة مصنوعـة مـن دقيق القمـح الكامـل، أو الموز، 

أو الجزر. 
•  الخضار النّيئة، أو المطبوخة. 

•  الفشار الخالي من الدهون.
•  بطاطا مشوية مغطاة بالجبن قليل الدسم أو اللبنة. 
الكامـل  القمـح  خبـز  مـن  زعتـر مصنوعـة  •  شـطائر 
محشـوة باللبنـة قليلـة الدسـم، أو الجبـن مـع شـرائح 

الطماطم، أو الخيار.

نصائح عامة لسنة دراسية 
صحية للطالب

لقتـل  بانتظـام  والصابـون  بالمـاء  يديـك  •  اغسـل 
الجراثيم ومنع العدوى. 

•  اهتم بأسـنانك! نظفها بالفرشـاة بعد وجبات الطعام 
وقبل النوم. 

•  قـم بزيـارة عيادة األسـنان مـرة واحدة علـى األقل كل 
عـام أو عنـد الحاجـة، وقلـل مـن تناولـك للحلويـات، 

والمشروبات السكرية لتجنب تسوس األسنان. 
•   حافظ على وزنك الصحي. 

•  ال تتنـاول إال األطعمـة واألشـربة المأمونـة، وتحقـق 

مرحبًا بكم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في 
الظهران. موظفو أرامكو السعودية وأفراد أسرهم 

المستحقون للعالج مدعوون للتسجيل في مركز الظهران 
الصحي التابع لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

لمزيد من المعلومات عن كيفية تغيير تسجيلك، يمكنك 
التواصل مع مركز خدمات الموارد البشرية المحلي أو 

التسجيل على HR Online أو تفضل بمسح الكود 
للمزيد من التفاصيل.

سّجل لتلقي الرعاية الصحية في 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

من تاريخ انتهاء الصالحية عند التسوق. 
•  تجنـب اسـتهالك المكسـرات أو البـذور المباعـة فـي 
حاويـات مفتوحـة، لتتحاشـى بذلـك السـموم الناتجـة 
عن العفن. ومن اآلمن شـراء المكسـرات والبذور في 
عبـوات مغلقـة، وعندمـا يتـم فتحهـا يجـب االحتفـاظ 

بها في أوعية محكمة اإلغالق.
إذا شـعرت  أمـرك  ولـي  أو  إلـى مدرسـك،  •  تحـدث 
بالمـرض، أو كنـت تعاني من عدم وضـوح في الرؤية، 
أو فقدان شـهية، أو تبول متكرر، أو تغير مفاجئ في 

صحتك. 
•  يجب إجراء فحص طبي سنوي. 

•  تجنـب حمل الحقائب المدرسـية الثقيلة، ألنها يمكن 
أن تسـبِّب أضـراًرا دائمـة للعمـود الفقـري والرقبـة 
والكتفيـن، ويمكـن أن تتسـبَّب فـي عـدم تـوازن وخلـل 

في استقامة الجسم.
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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 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.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
جمشيد محمود دين

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: محمد العداربة، ميثم ضياء 
الموسوي

تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 

األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  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.

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

4 8 6
8 1 3 6 7 9 5

7 5 8 3
4 5 7 8

5 9 6 3 4
2 3 4 8 9 6

1 2 9 7

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

* حل العدد الماضي

لـو أننـا صبغنـا العالـم كلـه بلـون فكـرة واحـدة ألصبـح ممـاًل، 
فاقـد اإلدهـاش، ولتوقفـت عقولنـا عـن التفكيـر والتجـدد. إن 
ز األسـاس للحركـة والتغيير والتطـور. وال  االختـالف هـو المحفِّ
يمكـن الوصـول إلـى معنـى جديـد لحياتنـا دون الحـوار، فهـو 
البوابـة األولـى لالكتشـاف، واالنطالق فـي عوالم متغيـرة. ولعل 
فكـرة الحـوار موجودة فـي حياتنا منـذ األزل، ولكن السـؤال عن 

شكل الحوار، وهيئته، وطريقته: كيف وأين ومتى؟ 
قبـل البـدء فـي أي حـوار، البـد أن نعـي أن للحـوار ضوابطـه، 
وثقافتـه، التـي يجـب أال نحيـد عنها فـي أي ظـرف كان؛ فثقافة 
الحـوار هـي التـي تجعـل مـن الحـوار مفيـًدا نافًعـا، وفـي غيـاب 
ل إلـى مجـرد رحلـة عبثيـة،  هـذه الثقافـة، فـإن الحـوار يتحـوَّ

وتبديد للوقت. 
إن ثقافـة الحـوار هـي التـي تجعلك تبـدأ حوارك وأنـت راغب 
فـي التعلـم. أن تكـون رحلـة اكتشـاف، وليسـت معركـة البـد أن 
ينتصـر فيهـا طرف على آخـر. إنها رحلـة معرفية، يسـتنير فيها 
اإلنسـان بـآراء مختلفـة عـن آرائـه، ويضيـف لرصيـده المعرفـي 
جديـًدا لـن يجـده إذا لم يحـاور إال نفسـه. الحـوار هـو »التذكير 
اليومـي« لـك بأنـك لسـت وحدك فـي هـذا العالـم، وأن اآلخرين 
دون صوتك، بل  ليسـوا مجـرد مرايا لـك، ينقلـون صورتـك، ويقلِـّ

دة، وأصوات أخرى.  إنهم كيانات مختلفة، وعقول متجدِّ
خاضعـة  ليسـت  الحـوارات  معظـم  أن  نعـرف  أن  وعلينـا 
الحقيقـة  يملـك  أحـد  ال  ألنـه  والخطـأ،  الصـواب  لمقاييـس 
المطلقـة، فكلنـا نبحـث عـن الحقيقـة، أو نحـاول الوصـول إليهـا 
بـكل الطـرق. وبمجـرد اعتقـادك أنـك تملـك الحقيقة، فـإن هذا 
الحـوار انتهـى قبـل أن يبـدأ. لقـد أغلقـت البـاب الـذي كنـت 

تحاول فتحه. 
بـدون التزامنـا بالثقافـة الحقيقـة للحـوار فـإن الحـوار يغـدو 
وكأنـه محاولـة نحـت علـى النهـر: جهـد مضـٍن ولكـن بـال أثـر. 
حـوار  وليـس  األول،  المقـام  فـي  أفـكار  حـوار  هـو  الحـوار 
ل الحـوار الـى حـوار بيـن شـخصين، دون  أشـخاص. إذا تحـوَّ

فكرتين، فهذا حوار ال طائل منه، ورحلة إلى المجهول. 
خطـأ األخطـاء أن تبـدأ حـواًرا وأنـت تملـك حكمـك المسـبق 
علـى الشـخص الـذي تحـاوره. أن تبـدأ فـي حـوار وقـد أعلنـت 
اإلجابـة مسـبًقا لـكل أسـئلتك، وتريـد مـن محـاورك فقـط أن 
يوافقـك الـرأي دون جـدال، وإال كانـت المعركـة. هـذا مـا يجعـل 
كثيـًرا مـن حواراتنـا ال تضيـف لسـامعيها فائـدة تذكـر، ألنهـا 
لـت إلـى معارك شـخصية. ومع األسـف فإن هذه هي السـمة  تحوَّ
الغالبـة علـى معظـم حواراتنـا فـي العالـم العربـي، ولعـل نظـرة 
واحـدة علـى برامـج التلفزيـون الحواريـة تكشـف لـك الحقيقـة، 
وكيـف أنهـا تحولـت إلـى سـاحات مالكمـة،  حتـى بتنـا نـرى مـن 

يتحاورون بالمقاعد واألقالم وكل ما يتوفر على المائدة!
البـد أن نسـتوعب أن كثيـًرا مـن األفـكار التـي نتعامـل معهـا 
كمسـلمات فـي عقولنـا، تحمـل كثيـًرا مـن اإلجابـات عـن سـؤال 
واحـد، وبعـض اآلراء التـي ال تعجبـك عليـك أن تتعايـش معهـا، 
بحـق  تؤمـن  وأن  البـد  وتحاربهـا.  ترفضهـا،  أن  ال  وتتقبلهـا، 
اآلخريـن فـي التعبيـر عـن أفكارهـم دون أن توافـق بالضـرورة 

عليها، فأحياًنا يكون التعايش أهم من الحوار. 
الحـوار ثـراء روحـي ومعرفـي، ورحلـة ممتعـة للراغبيـن فـي أن 
يضيفـوا لمخزونهـم المعرفـي، وللمتطلعيـن لرحلـة جديـدة فـي 

هذا العالم الكبير.

لسَت وحدك..واآلخرون 
ليسوا مرايا 

سلطان السعد القحطاني  *

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

http://www.saudiaramco.com/COOP-Arabic

 للتسجيل وملعرفة شروط التقدمي، يرجى زيارة
موقع الشركة على الرابط التالي: 

يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة
من صباح يوم اإلثنني، 01 صفر 1441 هـ 

املوافق 30 سبتمبر 2019 م.

ينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة
من مساء يوم األربعاء، 10 صفر 1441 هـ 

املوافق 09 أكتوبر 2019 م.

دعوة
 لاللتحاق ببرنامج التدریب التعاوني للطلبة

 والطالبات السعودیین في املرحلة الجامعیة
أو الدبلوم لعام 2020م.

* إعالمي سعودي 




