
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٧ جمادى األولى 144١هـ، ٢ يناير 20٢٠م

18
إجـــراء مســـح  تـــم  التـــي  المســـافة  هـــي  مليـــون كيلومتـــر، 
ســـيزمي لهـــا خـــال عـــام 2019م، أي ما يعـــادل أربـــع دورات 
لوقـــت  مهـــدرة  إصابـــة  أيـــة  دون  تقريًبـــا،  الشـــمس  حـــول 
اإلنتـــاج. وُتعـــّد هـــذه اإلحصائيـــة مـــن اإلحصـــاءات التـــي 

تفخر بها أرامكو السعودية بشكل خاص«.  صفحة ٥

صفحة ٦ و٧

إطالق نظام 
الرقمنة 

للمساعدة في 
حل مشكالت 

تصاريح استخدام 
أراضي الشركة

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

١١/29 12/6 12/13 12/20 12/2٧

$ 64.06 63.70

65.84

67.70

ــر  ــو الســعودية، كبي ــس أرامك ــران - دعــا رئي الظه
إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أمين حســن الناصر، 
ــه  ــز ب ــذي تمي ــى الزخــم ال ــن للمحافظــة عل الموظفي
العــام الماضــي، والذي وصفه بـــ »العام االســتثنائي«، 
فــي العــام الجديــد وإلظهــار ذات القــدر مــن المرونــة 
والصالبــة اللتيــن ســاعدتا الشــركة لتصبــح »الشــركة 
األكثــر ربحيــة واألكبــر قيمــة واألكثــر أهميــة« فــي 

العالم. 
وقــد تأكــد هــذا اإلنجــاز مــن خــالل تحقيــق الطــرح 
األولــي العــام األكبــر فــي العالــم بعــد حفــل قــرع 
الجــرس فــي الســوق الماليــة الســعودية، تــداول، 

الذي أُقيم مؤخًرا.
ــه أرامكــو  وقــد تحقــق ذلــك فــي عــام تعّرضــت في
ــل فــي  ــل« تمّث ــه مثي ــم يســبق ل ــار ل الســعودية »الختب
فــي  الشــركة  مرافــق  اســتهدفت  التــي  الهجمــات 
الشــيبة وبقيــق وخريــص. ولكــن فــي كل األحــوال، 
بــذل الموظفــون جهودهــم لضمــان اســتئناف اإلنتــاج 
ــى  ــا لتبق ــة التزامه وإتاحــة المجــال للشــركة لمواصل

ًدا موثوًقا للطاقة للعالم. موِرّ
وقــال الناصــر: »فــي الوقــت الــذي كان فيــه العالــم 
يراقبنــا، خرجنــا مــن األحــداث التــي تعّرضنــا لهــا 
أكثــر قــوة مــن ذي قبــل، وأظهرنــا للعالــم الجوهــر 

األصيل ألرامكو السعودية«.
للشــركة  العامــة  ــمعة  السُّ قيــاس  أن  وأضــاف 
وحمايتهــا وتعزيزهــا أصبحــت عناصــر »حاســمة 
للغايــة« فــي كســب ثقــة المســتثمرين فــي »مرونتنــا 
وقدرتنــا علــى تحقيــق نمــو مســتدام ومحقــق لألربــاح 

على المدى الطويل«.
وفــي معــرض شــكره للموظفيــن علــى »مســاندتهم 
الهائلــة« خــالل العــام الماضــي، قــال الناصــر: »إن 
تحقيــق النجــاح وصناعــة التاريــخ يتطلبــان وجــود 
فريــق متجانــس، وهــو مــا نجحــت أرامكــو الســعودية 

في توفيره على وجه التحديد«.

االحتفاء بعام تاريخي واستثنائي

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٥ ربيع اآلخر 144١هـ، ١٢ ديسمبر 201٩م

مًعا نصنع التاريخ

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٦ جمادى اآلخرة 1440هـ، ٢١ فبراير 201٩م

3.75
و»توتـــال«  الســـعودية  أرامكـــو  تخطـــط  ريـــال  مليـــار 
الســـتثمارها فـــي األعـــوام الســـتة المقبلـــة لتوســـيع 
وتطويـــر الشـــبكة الحاليـــة لمحطات الوقود، لتشـــمل 
فـــي  المســـتهلكين  مـــن  واســـعة  شـــرائح  خدماتهـــا 

المملكة.

أمير الشرقية ُيشرِّف 
م  منتدى التقدُّ

البيئي في الصناعات 
البترولية 

والبتروكيميائية
صفحة ٢

منذ ١٩٤٧ ورحلته مستمرة نحو املستقبل..

         القطار  
النفط أسعار 

خالل األسابيع الخمسة املاضية

01/١٨ 01/٢٥ ٠٢/٠١ 02/٠٨ 02/١٥

$ 59.34
60.76 60.47

61.93

63.07

شركة أرامكو للكيميائيات

إنجازٌ جديد
صفحة 6 و7

صفحة 11

تكامل، وتنويع مصادر دخل، وإضافة قيمة

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 11 صفر 144١هـ، 10 أكتوبر 201٩م

صفحة ٤

ليومينيريم .. عالم العجائب!
هي أحد إبداعات المصمم البريطاني آالن باركنسون، الذي أبدع أجمل 
المنحوتات ذات المسارات الُمتعّرجة والِقبب الُمذهلة، المستوحاة من 
الطبيعة، وعلى أساٍس هندسيٍّ ُمتقن، وُمستلهٍم من العمارة اإلسالمية 

والقوطية؛ حيث ستفقد نفسك بين أجمل التصاميم والمنحوتات الفنّية 
واأللوان الممزوجة، وسُتذهل عند أنفاق المتاهة، والِقبب الكهفية، 

واالنعكاسات الحّية لأللوان المشّعة المتسربة عبر الجدران المنحنية. 

برنامج عاملي ُمبهر لإلبداع واالبتكار يف الظهران

ينطلق اليوم في إثراء ..
فهل أنتم مستعدون للعب؟

ألـــف برميـــل فـــي اليـــوم الطاقـــة التكريرية لمصفاة شـــركة 
إس-أويـــل الكورية للبترول حيـــث كانت عام ١٩٩١م ٩٠ ألف 
ارتفعـــت  نفســـها،  الفتـــرة  فقـــط، وخـــال  يومًيـــا  برميـــل  
اإليـــرادات 31 ضعًفـــا. ولذلـــك، ُتعتبـــر إس-أويـــل نموذًجـــا 
وشـــراكاتها  الناجحـــة  الســـعودية  أرامكـــو  الســـتثمارات 

األخرى في قطاع التكرير« صفحة ٤

)إثراء( .. 
صدى الثقافة 

السعودية 
يمتد إلى 

سيؤل

أرامكو السعودية ُتعّزز مكانتها 
االقتصادية وتمد جسورها 

الثقافية إلى كوريا الجنوبية

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

صفحة ٢-٣

٠٥/٢٤ ٠٥/٣١ ٠٦/٠٧ ٠٦/١٤ ٠٦/٢١

$

عـززت أرامكـو السـعودية مكانتهـا الرائـدة 
تدشـينها  خـال  مـن  الجنوبيـة  كوريـا  فـي 
ت  ئيـا لكيميا ا و يـر  للتكر ضخًمـا  مجمًعـا 
خطـوة  فـي  إس-أويـل  شـركة  مـع  بالشـراكة 
وتعزيـز  الدخـل  مصـادر  تنويـع  إلـى  تهـدف 
وّقعـت  كمـا  للمملكـة.  االسـتثمارية  القـوة 

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

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

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

إلى كوريا الجنوبية.

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 24 شوال 1440هـ، 27 يونيو 201٩م

670 70.23

67.05

61.57 61.87
62.90

مسيرة ابتكار ال تتوقف
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 25 صفر 144١هـ، 24 أكتوبر 201٩م

صفحة ٦ و٧

إثراء يجتذب ١٫٠٠٠٫٠٠٠ زائر
ويحصد جائزتي متّيز عامليتني يف 

اإلنشاء اخلرساني ألرامكو السعودية

2500
متر مربع تقريًبا من مســـاحات المكاتب في برج المدرا 
الثـــورة  مركـــز  إنشـــاء  عمليـــة  خـــال  تصميمهـــا  ُأعيـــد 
الصناعيـــة الرابعـــة، حيـــث يضـــم المركـــز الـــذي افتتـــح 
مؤخـــًرا، وزارُه أعضـــاء مجلـــس إدارة أرامكـــو الســـعودية 
شاشـــات  مـــن  مربًعـــا  متـــًرا   279 التنفيذيـــة،  واإلدارة 
العـــرض الجداريـــة، ُيعـــرض عليها ما يزيـــد على 20 من 

حلول األعمال.

صفحة ٢

صفحة ٧ - ١٢

الطاقات 
السعودية 

الشاّبة ُتدير 
أعمال الحفر 

في البّر والبحر

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية

02/15 02/22 03/01 ٠٣/08 ٠٣/15

$ 63.07

66.56
65.32 65.05

66.72

أرامكو السعودية
تدشن مركز الثورة 

الصناعية الرابعة

صفحة ٤ و٥

اجتماع مجلس اإلدارة
أَْطلـع رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن 
حسـن الناصـر، أعضـاء اإلدارة على االجتمـاع األخير لمجلـس اإلدارة واللجان 
فـي الظهـران األسـبوع الماضـي. واشـتمل العـرض الـذي جـرى أثنـاء االجتماع 
األخيـر للمسـؤولين التنفيذييـن فـي أرامكـو السـعودية علـى بعـض النقـاط 

الرئيسة.

وقـال أميـن الناصـر أن معالـي المهنـدس خالـد الفالـح وأعضـاء المجلـس 
يعملـون عـن قـرب مـع اإلدارة، ويسـاندون خطـط الشـركة وبرامجهـا ويقـدرون 
عالًيـا عمـل الشـركة وإنجازاتهـا. وعبَّـر الناصـر عـن سـعادته لإلعـان عـن 
تخطـي الشـركة ألهـداف األداء لعـام 2018م علـى الرغـم مـن التقلبـات فـي 

األسواق العالمية.

وأضاف الناصر أن مجلس اإلدارة عبَّر عن تقديره لتفاني الموظفين وجهودهم 
فـي صنـع القيمـة، وأن هـذا التقديـر تجّسـد مـن خـال خطـة الحوافز فـي أرامكو 
السـعودية.  وذكـر أن معامـل األداء اإلجمالي لعـام 2018م هو األعلى منذ البدء في 
تطبيـق خطـة الحوافـز فـي أرامكـو السـعودية. وسيُسـتخدم فـي احتسـاب مكافـأة 

خطة الحوافز في أرامكو السعودية للموظفين لعام 2018م.

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٤ رجب 1440هـ، ٢١ مارس 201٩م

•  حاضن للتحول الرقمي ويوّفر 
الحلول التقنية عبر مختلف 

مراحل سلسلة القيمة

•  مصمم لمساندة تطوير حاالت 
االستخدام الشاملة عبر بناء 

األفكار، وإعداد النماذج، 
واالختبار، والتطبيق الكامل

•  يشمل ثاث مناطق هي: منطقة 
ز  الذكاء اإلصطناعي، والتميُّ

البيئي، والواقع االفتراضي

•  يمثل التبادل المعرفي جزًءا 
مهًما من فلسفة المركز من 
خال جلسات نقل المعرفة 

التفاعلية 

•  تفخر الشركة بجميع أفراد فريق 
المشروع المتكامل من الشباب 

السعودي، ذكوًرا وإناًثا، إذ نجحوا 
في المهمة الملقاة على عاتقهم 

في ظل جدول زمني ضيق ناهيك 
عن اآلمال الكبيرة التي علقتها 

اإلدارة العليا عليهم

80 ~
أرامكـــو  ُتنتجهـــا  البتروكيميائيـــات  مـــن  طـــن  مليـــون 
الســـعودية وســـابك مـــن مجموعـــة األعمـــال فـــي مرافـــق 
تكســـير اللقيم الســـائل والمختلـــط والمـــواد األروماتية 
وإنتـــاج أولفينـــات اللقيم ومشـــتقاته الـــذي يعتمد على 
اإليثـــان. وتوفر أرامكو الســـعودية معظـــم اإلمدادات من 

اللقيم. صفحة ٦ و٧

منتدى األحساء 
لالستثمار باشر 

أعماله بحضور 
ومشاركة عدد كبير 

من املستثمرين 
والخبراء

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية

02/٢٢ 03/01 03/٠٨ ٠٣/١٥ ٠٣/٢٢

$

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢١ رجب 1440هـ، ٢٨ مارس 201٩م

إنجاز تاريخي ألول برنامج لزيادة إنتاج النفط في خريص

66.56
65.32 65.05

66.72 67.22

صفحة ٨ و٩

صفحة ٢ و٣

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٥ ذو القعدة 1440هـ، ١٨ يوليو 201٩م

٦
مـــن المتوقـــع أن تســـهم بهـــا مدينـــة الملـــك ســـلمان 
للطاقـــة )ســـبارك( ســـنوًيا في اقتصـــاد المملكـــة، بعد 
اســـتكمال جميـــع مراحلهـــا فـــي عـــام 2035م، وتوفيـــر 
ز  آالف الوظائف المباشـــرة وغير المباشرة، كما ستعزِّ
دور أرامكـــو الســـعودية فـــي تنويـــع اقتصـــاد المملكـــة 

وبناء قطاع تصنيع مزدهر. انظر صفحة 3. صفحة ١٠

هل 
تستطيع 

القيادة بأمان 
في فصل 

الصيف؟

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

٠٦/14 ٠٦/21 ٠٦/28 ٠٧/٠٥ ٠٧/١٢

صفحة ٨ صفحة ٥

٢٦٦ شاًبا يشاركون 
في رسم المستقبل 
في فضاءات الخطابة 

والتصميم والتقنية

أرامكو السعودية تخطو 
بثبات نحو تحقيق أهداف 
برنامج اكتفاء

أرامكو السعودية 
ق نسبة %99.8  تحقِّ
في موثوقية توريد 

الطاقة محلًيا وعالمًيا

مليارات
دوالر

صفحة ٦ و٧

$ 61.87
62.90

65.33
63.87

66.02

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 4 رمضان 1440هـ، ٩ مايو 201٩م

 ٢٠٠٠
خريج متـــدرب من مراكـــز التدريب الوطنيـــة التي تدعمها 
دعمهـــا  الشـــركة  وتواصـــل  واحـــد،  عـــاٍم  خـــال  الشـــركة، 
لألكاديميـــات والمعاهـــد التدريبيـــة والوطنيـــة التي تهدف 
إلعـــداد أيـــٍد عاملة قـــادرة علـــى المنافســـة عالمًيـــا وتتواءم 

مع االحتياجات بعيدة المدى للشركة. صفحة ١١

القيصرية 
...رمضان 

بطعم التاريخ 
واألصالة

منتدى ومعرض الصيانة والموثوقية 
يناقش تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

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

في لندن.

اجتماع مجلس إدارة أرامكو 
السعودية في لندن

إطالق نبع الضياء في مركز 
»إثراء« العالمي

أول منتدى استثمار ألرامكو 
السعودية ُيسهم في 

اكتشاف الفرص

صفحة 4

صفحة ٥

صفحة ٤
صفحة ٦ و٧

موجز

٠٤/٠٥ ٠٤/١٢ ٠٤/١٩ ٠٤/٢٦ ٠٥/٠٣

$

73.13
71.31

68.81
70.37 70.49

ثمانون عاًما منذ تصدير أول شحنة زيت سعودي

صفحة ٢ و٣

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

التصدير األول واألكبر.

حوراء علي بن سعد، من مركز البحوث 
والتطوير في أرامكو السعودية، تستعرض 

تقنية )إيه آر جوجلز( وهي أداة تفتيش 
تستخدم أحدث ابتكارات أرامكو 

السعودية في ضمان سامة وأمان 
وموثوقية األنابيب المستخدمة في 

جميع أعمال أرامكو السعودية وكشف ما 
بها من تسربات.

٢٦٠
ألف كتـــاب تحتويها مكتبات الترفيه في أرامكو الســـعودية 
التي يبلـــغ عددهـــا 16 مكتبة، تتـــوزع في األحياء الســـكنية 
الرئيســـة فـــي المـــدن، وفـــي مرافـــق الشـــركة فـــي المناطـــق 
النائيـــة، وصـــوًل إلـــى رمـــال الربـــع الخالـــي فـــي الشـــيبة، 

وقرب الساحل الشرقي في منيفة.

أرامكو السعودية 
تشارك في مؤتمر 
تقنيات الموارد غير 

التقليدية

صفحة ٨صفحة ٣

اإللهام وليد االبتكار..

صفحة ٤ و٥

«هل أنت 
مستعد؟»..

إثراء ُيطلق تجربة 
تعليمية مع العودة 

للمدارس

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

٠٧/٢٦ ٠٨/٠٢ ٠٨/٠9 ٠٨/16 ٠٨/23

$

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 28 ذو الحجة 1440هـ، 29 أغسطس 201٩م

صفحة 6 و7

مكتبات الترفيه يف الشركة..

روافد للمعرفة،
وعالٌم من المتعة

والتفاعل

64.27 63.85
57.98 59.13 59.67 11000

الواليـــات  فـــي  العالـــم  مســـتوى  علـــى  وقـــود  محطـــة 
المتحـــدة واليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة والصين يشـــملها 
الوقـــود  بيـــع  خدمـــات  فـــي  الســـعودية  أرامكـــو  عمـــل 
بالتجزئة من خالل شـــراكاتها مع كبرى شركات النفط 
َل الشـــركة للدخول  العالميـــة في تلـــك البلدان، ممـــا أهَّ
أفضـــل  وتقديـــم  الســـعودي،  الســـوق  إلـــى  كبيـــرة  بثقـــة 

الممارسات من جميع أنحاء العالم.

تسمية عالي 
الزهراني 
ومسفر 

الزهراني 
مديَرين 

تنفيذييَّن

انطالقة نحو آفاق جديدة وتغيير جذري لتجربة املستهلكني

قريًبا.. محّطات وقود متكاملة في 
اململكة تحمل شعار أرامكو السعودية

فـي المسـتقبل القريب، سـيدخل السـائق بسـيارته إلى 
محطـات الوقـود التابعـة ألرامكو السـعودية فـي المملكة، 
حيـث تنتظـره تجربـة جديـدة كلًيـا، فمضّخـات الوقـود 
حديثـة، وذاتيـة الخدمة إذا اختار السـائق ذلـك، مع توّفر 
خيـار الدفـع باسـتخدام البطاقـة االئتمانيـة، أو بطاقـة 
متاجـر  سـتتوفر  كمـا  )مـدى(.  الرصيـد  مـن  الخصـم 
عـة  ومتنوِّ كثيـرة  خيـارات  م  سـتقدِّ ومطاعـَم  مالئمـة، 

للمأكوالت. 
وبمثـل التغّيـرات التـي تشـهدها المملكـة بالتوافـق مـع 
إنشـاء  يكـون  أن  األرجـح  فمـن   ،2030 المملكـة  رؤيـة 
محطـات الوقـود التـي تحمـل العالمـة التجاريـة ألرامكـو 
السـعودية أسـرع مـن المتوقـع، وأن يكـون لهـا تأثيـر كبيـر 
علـى مسـتوى توّقعـات العمـالء مـن المقيميـن والزائريـن 

للمملكة لعمليات شراء الوقود. 
هـذه الخطـوة أضحـت واقًعـا مـن خـالل إنشـاء شـركة 
ريتلكـو التابعـة والمملوكـة بالكامـل ألرامكـو السـعودية. 
وباإلضافة إلى تحسـين تجربة المسـتهلكين في محطات 
الوقـود، سـوف تقـوم ريتلكـو بإنشـاء نموذج عمل مسـتدام 
ومربـح لتحقيـق التكامـل خـالل سلسـلة اإلمـداد للمـواد 

الهيدروكربونية.

سيشهد المواطنون والمقيمون وزوار المملكة قريًبا إنشاء محطات وقود تحمل اسم أرامكو السعودية، حيث ُصممت لتوفير 
مستوى جديد من خدمة العمالء، وذلك من خالل إنشاء شركة ريتلكو التابعة والمملوكة بالكامل ألرامكو السعودية، والتي 

أنشئت لتوفير خدمات بيع الوقود بالتجزئة. ويقول نائب رئيس أرامكو السعودية للتسويق والمبيعات وتخطيط االمداد، 
مها بجودة عالية  م للعمالء خدمات متميزة، باإلضافة إلى المنتجات التي تقدِّ األستاذ أحمد السبيعي، إن هذه المحطات ستقدِّ

في إطار نموذج أعمال مربح ومستدام، يوفر إيراًدا جديًدا ومستقًرا ألرامكو السعودية

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية

12/07 12/14 12/21 12/28 01/04

$

صفحة ٣

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 4 جمادى األولى 1440هـ، ١٠ يناير 201٩م

صفحة ٦ و ٧

59.95 59.07
55.84

53.42
51.34

مسفر الزهراني عالي الزهراني

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 2 جمادى اآلخرة 1440هـ، ٧ فبراير 201٩م

306
الختبـارات  خضعـوا  الصناعـي  األمـن  دائـرة  موظفـي  مـن 
القـدرات المعرفيـة والتقييمـات الشـخصية لتعزيـز حياتهـم 
المهنيـة، فـي خطـوة نوعيـة تخضـع الحتمـال التعميـم علـى 
مسـتوى الشـركة. كمـا ُقّدمـت دورات تدريبيـة لتطويـر الـذات 
وتطويـر اآلخريـن وإحـداث تأثيـر فـي إداراتهـم. وقـد لوحـظ 
التواصـل  فـي  عاليـة  وكفـاءة  الموظفيـن  سـلوك  فـي  ل  تحـوُّ
القابل للقياس، والتطبيق، وذي الصلة، وفي الوقت المناسب.

تطلٌُّع ملستقبل 
حافل بالتمّيز 
املستمر في 

السالمة

ق  ع يحقِّ التنوُّ
النجاحات في منطقة 

األعمال الجنوبية

صفحة ٥صفحة ٣

صفحة ٤

جائزة دولية ملعمل تجزئة سوائل الغاز في ينبع

تجربة تعليمية متكاملة لطالب من جامعة امللك 
فهد للبترول واملعادن شملت جبال ُعمان وبولندا

طالب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
يستكشفون الكهوف في مدينة كراكو التاريخية 

في بولندا، بغرض جمع البيانات الميدانية 
الجيوفيزيائية وتحليلها، وإجراء تحقيق 

ميداني في الجيولوجيا البترولية.
وتربط أرامكو السعودية شراكة متينة ووطيدة 

بالجامعة، وتدعم الشركة التطور األكاديمي 
لطالبها، حيث إن معظمهم مهندسو الشركة 

في المستقبل.

صفحة ٦ و٧

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية

01/04 01/11 01/18 01/25 02/01

$ 53.42

58.04 59.34
60.76 60.47

أعلنت أرامكو السعودية وشريكتها »توتال« الفرنسية، يوم 
الخميس، 25 جمادى األولى 1440هـ )31 يناير 2019م(، 
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دايليم الكورية الجنوبية 
للبتروكيميائيات. وبموجب هــذه المذكرة ستستثمر 
»دايليم« في مصنٍع جديٍد إلنتاج خام »بولي ايزوبيوتيلين« 
بطاقة إنتاجية تصل إلــى 80 ألــف طن سنوًيا. ومن 

المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاجه في عام 2024م. 

اتفاقية مع )دايليم( الكورية 
إلنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين 

جديد في الجبيل

دائرة أعمال األمن الصناعي هي إحدى أكبر الدوائر في 
أرامكو السعودية، وهي الدائرة المسؤولة عن حماية 
موظفي الشركة وأصولها، مما يستلزم وجودها في كل 

منشأة تابعة ألرامكو السعودية على مستوى المملكة.

ل في الوظائف  برنامج التحوُّ
القيادية بدائرة أعمال األمن 

الصناعي مثاٌل مشرق للتعاون

مشاركة إدارة أعمال األمن الصناعي 
في بطولة »سبارتان« الدولية

صفحة ٢

صفحة ٨

صفحة ٩

موجز

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢٩ ربيع اآلخر 144١هـ، ٢٦ ديسمبر 201٩م

300
ألـــف برميـــل مـــن النفط الخـــام العربـــي المتوســـط، و 2.5
مليـــار قـــدم مكعبة قياســـية مـــن الغـــاز، باإلضافـــة إلى 360
ألـــف برميـــل مـــن غـــاز اإليثـــان وســـوائل الغـــاز الطبيعـــي، 
ســـوف يضيفهـــا مشـــروع تطويـــر حقـــل المرجـــان البحـــري 

إلى طاقته اإلنتاجية.

صفحة ٣

صفحة ٤

)سارا(.. أول 
روبوت محاٍك 

للبشر في أرامكو 
السعودية

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

١١/22 ١١/29 12/6 12/13 12/20

$

63.28

64.06 63.70

65.84

67.70

أ  أ ُكن فخوًرا بالحاضر، وتهيَّ ُكن فخوًرا بالحاضر، وتهيَّ
لُصنع الُمستقبل..لُصنع الُمستقبل..

د بئر أبو حدرية - 131 فريق سعودي ُيشيِّ
صفحة ٦ و٧

67.70



2
٢ يناير ٢٠٢٠    القافلة األسبوعية

مــع تحســن األجــواء هــذه األيــام، يســعى الجميــع 
للخــروج مــن المنــازل واالســتمتاع بالطقــس الجميــل، 
ســواء مــع األســرة أو مــع األصدقــاء، حيــث يحلــو لهــم  
المشــاركة فــي لحظــات جميلــة وســهرات يتجاذبــون 

فيها األحاديث حول نار هادئة. 
ــة أماكــن كثيــرة تفتــح ذراعيهــا الســتقبال النــاس  ثَمَّ
ــة،  ــات البحري ــن أشــهرها الواجه ــن م ــام، لك هــذه األي
لــه عّشــاقه، فهــل  الــذي  البــر  والحدائــق وكذلــك 
اشــتاق  مــن  ل  الســتقبا كــن  األما هــذه  تهيــأت 
لجلســاتها؟ فــي رأيــي أن البلديــات لــم تــأُل جهــًدا فــي 
تجهيــز وتنظيــم وتهيئــة األماكــن العامــة، مــن أجــل 
توفيــر خدمــات تســاعد فــي االســتمتاع بهــذه األماكن، 
ســواًء فــي توفيــر المقاعــد، أو تنظيــف الحشــائش، أو 
توفيــر جميــع مــا يحتاجــه الزائــر . لكــن مــا نالحظــه 
ومــا يلفــت أنظارنــا هــو تلــوث بصــري يصيــب هــذه 
األماكــن بعــد كل زيــارة لهــا، كأنهــا غطــاء قبيــح أخفــى 

معالم جمالها.
إن النظافــة ليســت رفاهيــة، بــل هــي ثقافــة  تعكــس 

مــدى تحّضــر المجتمعــات، ومــدى وعيهــا وإدراكهــا 
ألهميتهــا وأثرهــا علــى الفــرد والبيئــة. فمــا الــذي 
يمنــع مــن االهتمــام بنظافــة المــكان قبــل مغادرتــه، 
لنتركــه مثلمــا كان أو أفضــل ليســتأنس بــه أنــاس 
غيرنــا. فــي تصــوري أنهــا مســألة ســهلة للغايــة، لكــن 
يجــب تكاتــف األفــراد مــن أجــل أن تصبــح ثقافــة 
مجتمعيــة، فعندمــا نــدرك كأفــراد أن المحافظــة علــى 
نظافــة األماكــن العامــة دليــل وعــي ثقافــي، وعــدم 
أنانيــة وعشــق لوطــن يجمــع الجميــع، فســوف نُقبــل 

على ذلك بحماس. 
ومــع األســف، فــإن بعــض أماكــن التنــزه العامــة فــي 
بعــض المناطــق منفــرة وطــاردة للنــاس فيهــا، ألن 
البعــض قــد جعلــوا منهــا مكبــات للنفايــات بشــتى 
معالــم  وأخفــى  المــكان  روح  قتــل  ممــا  أنواعهــا، 
جمالــه. بــل إن بعضهــا قــد اختفــت معالمهــا، وقــد 
ــة  ــدرك أن هــذه هــي الحديق ــر بجوارهــا دون أن ت تم
وأظلتــك  ا  صغيــًر لهــا  بجما تســتمتع  كنــت  لتــي  ا
امتــألت  فقــد  شــاًبا،  وربمــا  مراهًقــا  أشــجارها 

بالقــذارة متعــّددة األشــكال المتناثــرة هنــا وهنــاك، 
والرابضــة فــي زوايــا المــكان تنتظــر زوارهــا مــن 
الجمــال  أوجــه  لتفســد كل  القــوارض والحشــرات 

لمكان كان يُحكى عنه كموطن لكل ما هو جميل.
ــر مــن  ــر اكتســت بكثي ــاك مناطــق فــي الب أيًضــا هن
المخلفــات ممــا يفســد االســتمتاع بالطبيعــة ويؤثــر 
ــى  ــذا أتمن ــي تعيــش فيهــا.  ل ــات الت ــى الكائن ســلًبا عل
أن نعكــس ثقافتنــا الدينيــة واالجتماعيــة والتربويــة، 
ــن، وأعتقــد  ــى هــذه األماك لنســهم فــي المحافظــة عل
أن ذلــك األمــر لــن يحــدث إال إذا تكاتفــت جهــود 
الجميــع بــدًءا مــن األســرة التــي عليهــا جهــد كبيــر فــي 
النظافــة داخــل األطفــال وتعليمهــم مــن  زرع قيــم 
خــالل القــدوة، حيــث يجــب أن يــروا منــا أواًل هــذا 
كذلــك  ويتبعــوه،  ليقلّــدوه  النظافــة  علــى  الحــرص 
المدرســة التــي البــد لهــا مــن تعزيــز هــذه الثقافــة 
لــدى طالبهــا،  وال أرى مــا يمنــع أن نحــذو حــذو  
بتنظيــف  يقومــون  الطــالب  تجعــل  التــي  اليابــان 

مدارسهم يومًيا قبل بدء الدراسة.

النظافة لم تعد ثقافة
إضـــاءة

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

زكريا درويش
zakaria.darwish@aramco.com

إدارة هندسة اإلنتاج في منيفة

العمل جارٍ على قدمٍ وساقٍ إلتمام التكامل 
التاريخي بين أرامكو السعودية وسابك

2019م  27 مــارس مــن عــام  الدمــام - شــهد يــوم 
تحقيــق إنجــاز تاريخــي علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة، 
حيــن وّقعــت أرامكــو الســعودية اتفاقيــة شــراء 70% مــن 
أســهم الشــركة الســعودية للصناعــات األســاس )ســابك( 

من صندوق االستثمارات العامة.
وتســعى عمليــة االســتحواذ هــذه إلــى تســريع نمــو 
إســتراتيجية التكريــر والمعالجــة والتســويق المســتقبلية 
تكريــر  زيــادة طاقــة  مــن خــالل  الســعودية  ألرامكــو 
ــون  ــى 8-10 ملي ــون إل ــة مــن 4.9 ملي المشــاركين العالمي
ــول عــام 2030م، حيــث ســيتم تحويــل  ــا بحل برميــل يومًي
ــى  ــا إل ــل يومًي ــن برمي ــة ماليي ــى ثالث ــن إل ــن مليوني مــا بي

فــي تنفيــذ خططنــا لنصبــح شــركة متكاملــة للوقــود القافلة األسبوعية
والكيميائيــات«. كمــا شــّدد الناصــر علــى أهميــة أعمــال 
ــًدا  ــات لنمــو مجموعــة أرامكــو الســعودية، مؤّك الكيميائي
أن »الكيميائيــات جــزء تكاملــي مهــم مــن إســتراتيجية 
وأعمــال أرامكــو الســعودية فــي التكريــر والمعالجــة 

والتسويق«.

أعمال االندماج
واعتراًفــا بجهــود فريــق العمــل حتــى اآلن، وبالتطلــع 
إلــى  الطريــق الواعــد مســتقباًل، قــال الناصــر: »إن إدارة 
أرامكــو الســعودية فخــورة بالعمــل الجــاد، والتفانــي الذي 
أبــداه فريــق تخطيــط االندمــاج المشــترك، الــذي يتقــّدم 
بشــكل جّيــد جــًدا«، مضيًفــا: »ثّمــة أهميــة كبيــرة فــي 
تحقيــق أهــداف هــذا االســتحواذ، كمــا أننــا مصّممــون 
علــى تحقيــق أقصــى فائــدة مرجــوة مــن هــذا االندمــاج«. 
وأضــاف قائــاًل: »أرامكــو الســعودية وســابك همــا أيقونتــا 
ــذي تحققــه  ــك فــإن النجــاح ال الصناعــة الســعودية، لذل
إحداهمــا يُحســب فــي رصيــد األخــرى. إن التكامــل 
الناجــح بيــن أرامكــو الســعودية وســابك ليس قصــة نجاح 

لشركتين فحسب، بل إنه نجاح للمملكة، أيًضا«. 
وأّكــد كبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن أن اكتمــال عمليــة 
االســتحواذ قريــب جــًدا، ويتوقــع أن يكــون فــي النصــف 
األول مــن 2020م. واختتــم حديثــه بقولــه: »بعــد اكتمــال 
عمليــة االســتحواذ، ســنكون أســرة واحــدة وســنعمل 

كمجموعة واحدة«.

فريق ما بعد إنهاء االندماج
وبغــرض التخطيــط لمرحلــة االندمــاج التي تتبــع اكتمال 
عمليــة االســتحواذ، فــإن فريــق الدمــج يتألــف مــن أكثــر من 
150 مــن المديريــن الرئيســين، والخبــراء المختصيــن مــن 
الســعودية  أرامكــو  فــي كلٍّ مــن  التخصصــات  مختلــف 
وســابك، فضــاًل عــن المستشــارين الرئيســين، والشــركات 
االستشــارية، باإلضافــة إلــى أعضــاء اإلدارة العليــا فــي 
كلتــا الشــركتين. ويتولــى فريــق الدمــج مســؤولية التخطيط 
لتقديــم وتطويــر الخطــط التنفيذيــة، التــي تتيــح االســتفادة 
القصــوى، وتعزيــز القيمــة المتوّقعــة مــن هــذا االندمــاج 
الكبيــر، مــع الســيطرة علــى المخاطــر، والتقليــل مــن أي 

ارتباك في األعمال في كلتا الشركتين.
 وقــال نائــب الرئيــس للتطويــر والتكامــل فــي أعمــال 
التكريــر والمعالجــة والتســويق، األســتاذ زيــاد المرشــد: 
»مــن المهــم جــًدا أن يتكــّون فريــق التخطيــط لمــا بعــد 
الدمــج مــن القيادييــن ذوي الخبــرة فــي كلٍّ مــن أرامكــو 
الســعودية وســابك، فهــؤالء القــادة يدركــون تماًمــا إمكانــات 
ــع  ــي الموق ــم ف ــك فه ــا، ولذل ــوة فيه ــاط الق كل شــركة ونق
 ، الســتغاللها والســعي  لفــرص  ا لتحديــد  لمناســب  ا

واستخالص القيمة المرجّوة من هذا الدمج«. 
وختــم المرشــد كلمتــه قائــاًل: »بتوجيــه ومســاندة مــن كل 
مــن النائــب األعلــى للرئيس للتكريــر والمعالجة والتســويق، 
رئيــس  ونائــب  القديمــي،  األســتاذ عبدالعزيــز محمــد 
مجلــس اإلدارة، والرئيــس التنفيــذي لشــركة )ســابك(، 
األســتاذ يوســف البنيــان، باإلضافــة إلــى أعضــاء لجنــة 
التوجيــه المشــتركة، نشــعر أننــا نســلك الطريــق الســليم 
نحــو تحقيــق المســتهدفات المرجــوة مــن مرحلــة مــا بعــد 

اكتمال عملية االستحواذ«. 
ــق  ــم فــرص تحقي ــق التخطيــط للدمــج بتقيي ويقــوم فري
القيمــة عبــر أربعــة مجــاالت تشــغيلية، هــي: األعمــال، 

والتقنية، والتصنيع، والوظائف التمويلية. 
ومــن جهتــه، قــال مديــر تخطيــط الدمــج، األســتاذ 
محمــد العرفــج: »يتكــّون فريــق الدمــج مــن تمثيــٍل متســاٍو 
بالنســبة لألعضــاء مــن قبــل أرامكــو الســعودية وســابك، 
حيــث يعمــل كل فريــق علــى دراســة وتقييــم أفضــل الســبل 
والوســائل القتنــاص القيمــة المضافــة للفريــق، لمــا يصــب 
فــي مصلحــة مــا بعــد اكتمــال عمليــة االســتحواذ. وبصــرف 
ــد  ــا بع ــط لم ــى التخطي ــز عل ــه التركي ــا يمثل النظــر عــن م
االســتحواذ واالندمــاج، فــإن فريــق العمــل ينظــر كذلــك إلى 
جوانــب مفصليــة متعــّددة أخــرى، مثــل ثقافــة العمــل وإدارة 

التغيير الناتجة من عملية الدمج«.

منتجات بتروكيميائية.
التاريــخ  علــى  هــذه  االســتحواذ  عمليــة  وتقــوم 
المشــترك الــذي يجمــع بيــن الشــركتين، والــذي يصــل 
130 عاًمــا، كمــا ستســهم هــذه العمليــة فــي  لقرابــة 
ــة  إســتراتيجية أرامكــو الســعودية بعيــدة المــدى المتمثل
للوقــود  متكاملــة  عالميــة  شــركة  تصبــح  أن  فــي 

والكيميائيات. 
إدارييهــا  كبيــر  الســعودية،  أرامكــو  رئيــس  وكان 
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، قــد زار 
مؤخــًرا فريــق الدمــج المشــترك بيــن أرامكــو الســعودية 
ــًدا  وســابك فــي مبنــى مكاتــب الشــركة فــي الدمــام، مؤّك
علــى أهميــة هــذا االندمــاج التاريخــي قائــال: »يُعــّد هــذا 
ــا بالنســبة لمســتقبلنا، ويُســّرع  ــا تاريخًي االســتحواذ حدًث

المهندس أمين الناصر، يتوسط أعضاء فريق دمج أرامكو السعودية وسابك في مبنى المكاتب في الدمام، مؤخًرا، مؤكًدا أن اكتمال عملية االستحواذ قريب جًدا في النصف األول من سنة 
٢٠٢٠م.

يتولى فريق 
االندماج مسؤولية 
التخطيط لتقديم 

وتطوير الخطط 
التنفيذية، التي 
تتيح االستفادة 

القصوى، وتعزيز 
القيمة المتوّقعة 
من هذا االندماج 

الكبير، مع السيطرة 
على المخاطر، 

والتقليل من أي 
ارتباك في األعمال 
في كلتا الشركتين.



3
القافلة األسبوعية    ٢ يناير ٢٠٢٠ 

أرامكو السعودية ترّحب باالتفاق الجديد بين المملكة 
والكويت الستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

يف املنتدى الدولي الثاني للمواد الالمعدنية..

أرامكو السعودية تسعى لجذب الشركاء
في تجمع أوروبي كبير

الظهـــران - رحبـــت شـــركة الزيـــت العربيـــة الســـعودية 
)أرامكـــو الســـعودية( باالتفـــاق الجديـــد الـــذي وّقعتـــه 
ـــوم  ـــت ي ـــة الكوي ـــة الســـعودية ودول ـــا المملكـــة العربي حكومت
األربعـــاء 28 ربيـــع اآلخـــر 1441هــــ )25 ديســـمبر 2019م( 
بشـــأن اســـتئناف إنتـــاج النفـــط الخـــام مـــن المنطقـــة 

المقسومة.
وبهـــذه المناســـبة قـــال رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر 
ــر:  ــن الناصـ ــن، المهنـــدس أميـــن حسـ ــا التنفيذييـ إدارييهـ

للمـواد  األول  المنتـدى  نجـاح  بعـد   - فرنسـا  ليـون، 
الالمعدنيـة، الـذي ُعقـد فـي طوكيـو عـام 2018م، نّظمـت 
للمـواد  الثانـي  المنتـدى  مؤخـًرا،  السـعودية،  أرامكـو 
الالمعدنيـة فـي مدينة ليون الفرنسـية، حيث يعـّد المنتدى 
األضخـم الـذي يسـتضيفه قطـاع المـواد الالمعدنيـة فـي 
أوروبا، لذلك كانت شـركة بالسـتيبوليس هي حلقة الوصل 

بين أرامكو السعودية والمستثمرين المحتملين.
وألقـى النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األسـتاذ 
أحمـد عبدالرحمـن السـعدي، الكلمـة الرئيسـة فـي افتتـاح 
المنتـدى، مخاطًبـا ما يزيد علـى 260 مشـارًكا، مؤّكًدا أنها 

فرصة عظيمة أتيحت للمشاركين في هذا المنتدى.  
وقـال: »تمّثـل المـواد الالمعدنيـة فرصـة للتعامـل مـع 
يات التشغيلية، من حيث استدامة األعمال، كما أنها  التحدِّ
والمعالجـة  التكريـر  أعمـال  فـي قطـاع  النمـو  لنـا  تتيـح 
والتسـويق«، مضيًفا: »بالنسـبة ألرامكو السعودية، فإن نمو 
وتطـور وتطبيقـات المـواد الالمعدنيـة المختلفـة سـتكون 
نقطـة تحـول فارقـة؛ فقـد شـاهدنا النقلـة النوعيـة فـي 
التقنيـة التـي شـّكلت علـوم المـواد، والتـي بدورهـا أّثـرت 

بشكل فاعل وكبير على صناعتنا«.
وانضمـت إلـى السـعدي رئيسـة شـركة بالسـتيبوليس، 
إيمانويـل بوفيـر، التـي عّبـرت عـن ثقتهـا فـي قـدرة أرامكـو 
السـعودية علـى التحـول مـن نشـاطها الرئيـس القائـم علـى 
التنقيب واإلنتاج إلى فضاءات أخرى جديدة كالبالسـتيك، 
وقالـت: »إن العالقـة بين أرامكو السـعودية وبالسـتيبوليس 
فـي مجـال المـواد الالمعدنيـة عالقـة إسـتراتيجية، خاصًة 
بـات، ألننا في حاجة  فـي قطـاع المواد البالسـتيكية والمرَكّ
إلـى التفكيـر بمسـتقبل هـذا القطـاع، وتحديـد االتجاهـات 
الصحيحة في إطاره«. وأضافت: »عرفت أرامكو السعودية 
علـى مـدار تاريخهـا بوصفهـا شـركة تنقيـب وحفـر، ولكنهـا 
بـدأت تتوسـع بشـكل الفـت فـي قطـاع التكريـر والمعالجـة 
والتسـويق، مّمـا يجعلنـي واثقـة أن التعـاون معهـا سـيكون 

مثمًرا ومفيًدا بشكل خاص«. 

التحّديات، والفرص الواعدة، ومحور التمّيز
وضمــن جهــود تحقيــق االســتدامة، واالســتفادة مــن 

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

»يُعـــد هـــذا اليـــوم بـــارًزا ومميـــًزا فـــي إطـــار التعـــاون 
الدولتيـــن  بيـــن  لنفطـــي  وا االقتصـــادي  مـــل  لتكا وا
ـــة الكويـــت.  الشـــقيقتين، المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودول
ومـــع توقيـــع هـــذه االتفاقيـــة، ســـيعمل الطرفـــان إلنجـــاز مـــا 

يحقق أهدافها المرجوة«.
وّقـــع هـــذا االتفـــاق التاريخـــي فـــي مدينـــة الكويـــت كلٌّ 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن 
ســـلمان آل ســـعود، وزيـــر الطاقـــة، ومعالـــي األســـتاذ خالـــد 
الفاضـــل، وزيـــر النفـــط ووزيـــر الكهربـــاء والمـــاء فـــي دولـــة 

الكويت.

م فــي التقنيات وأعمــال التصنيع، جــرى التوقيع على  التقــدُّ
مذكرتــي تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية، وكلٍّ مــن شــركة 
)بالســتيبوليس( وشــركة )أركيمــا(، وهــي شــركة فرنســية 
صــة، وذلــك  المتخصِّ الكيميائيــات  فــي تصنيــع  رائــدة 
لتعزيــز  األعمــال،  لمنظومــة  تميُّــز  مركــز  لتأســيس 
الصناعــات الالمعدنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
وفرنســا، وزيــادة فــرص االســتثمار المحليــة فــي المــواد 

الالمعدنية في جميع القطاعات.
ــن المنتــدى جلســة نقــاش رئيســة  مــن جانــب آخــر، تضمَّ
يــات والفــرص فــي المــواد الالمعدنيــة فــي  بعنــوان )التحدِّ
االقتصــاد الدائــري(. وخــالل الجلســة، قــال الســعدي إنــه 
مــن أجل االســتثمار األمثل للمــواد الالمعدنيــة، يجب علينا 
يــات والقيــود الحاليــة التــي تواجــه  أواًل أن نــدرس التحدِّ
المــواد التقليديــة، ومــن ثــم توفيــر بوليمــرات مهندســة 

مة.  جديدة، ومواد بالستيكية متقدِّ
وتُعــدُّ مبــادرات البحــث والتطويــر، والتعــاون مــع مراكــز 
ــز فــي مختلــف أنحــاء العالــم، عوامــل تمكيــن رئيســة  التميُّ
فــي  يــات  التحدِّ تتمثَّــل هــذه  الصــدد. وقــد  فــي هــذا 
خصائــص المــواد، أو كلفــة إنتاجهــا، أو وتيــرة تطويــر 

المنتجات.
كمــا شــارك فــي جلســات النقــاش أيًضــا خبــراء بــارزون 
فــي قطــاع المــواد الالمعدنيــة مثــل مديــر علــوم المــواد فــي 
شــركة )أركيمــا(، الســيد جيــن بــاول، باإلضافــة إلــى مديــر 
االبتــكار فــي المجلــس األوروبــي للصناعــات الكيميائيــة، 

الدكتور نيفز جونزاليس رامان.
إلــى جانــب ذلــك، تضّمــن المنتــدى عــدًدا مــن الجلســات 

ــرة مــن الموضوعــات،  ــت مجموعــة كبي ــي غطَّ ــة، الت التقني
والبنــاء  والمركبــات،  الكربــون،  أليــاف  تصنيــع  مثــل 
دة،  واإلنشــاءات، والتعبئــة والتغليــف، والمــواد المتجــدِّ
م هــذه الجلســات خبــراء فــي  واالقتصــاد الدائــري. وقــَدّ
المــواد الالمعدنيــة، مــن شــركات مــن بينهــا )أكســينز(، 
و)بالســتيك يــوروب(، ومعهــد تقنيــة األنســجة فــي جامعــة 
)آر دبليــو تــي أتــش(، ومعهــد )فراونهوفــر( لتقنيــة اإلنتــاج، 
و)أرالنكســيو(، وســابك، و)روالند بيرغــر( و)آي إتش إس(، 

و)دي إن في - جي إل(، باإلضافة إلى شركات أخرى.

توطين المواد الالمعدنية
والتوريــد  الصناعــي  التطويــر  إدارة  مديــر  م  وقــدَّ
اإلســتراتيجي فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ عبــداهلل 
الثعلــي، لمحــة موجــزة عــن مســيرة الشــركة فــي توطيــن 
ــر  م الكبي ــى التقــدُّ سلســلة اإلمــداد، كمــا ســلَّط الضــوء عل
ــرت 160 شــركة  فــي توطيــن المــواد الالمعدنيــة، حيــث عبَّ
عــن اهتمامهــا باالســتثمار، كمــا جــرى إنجــاز 12 اســتثماًرا 

في المملكة.
هــذا  مــت  نظَّ الســعودية  أرامكــو  أن  بالذكــر  جديــٌر 
ــا وراء البحــار،  ــو فيم ــع شــركة أرامك ــاون م ــدى بالتع المنت
ــز  ــدة، ومراك ــة رائ ــون عــن شــركات أوروبي وحضرهــا ممثل
المــواد  قطــاع  فــي  وفاعلــة  رئيســة  وجهــات  أبحــاث، 
ــة  ــن الهيئ ــن م ثي ــه متحدِّ ــة، واســتضافت فعاليات الالمعدني
الســعودية العامــة لالســتثمار )ســاجيا(، والهيئــة الســعودية 

للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(، ونيوم، وسابك.

صاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن سلمان وزير 

الطاقة أثناء إلقاء كلمته في 
حفل توقيع االتفاق التاريخي 

بين المملكة العربية السعودية 
ودولة الكويت بشأن استئناف 

إنتاج النفط في المنطقة 
المقسومة.

»إن نمو وتطور 
وتطبيقات 

المواد 
الالمعدنية 

المختلفة 
ستكون نقطة 

تحّول فارقة؛ 
فقد شاهدنا 

النقلة النوعية 
في التقنية التي 

شّكلت علوم 
المواد، والتي 
بدورها أّثرت 

بشكل فاعل 
وكبير على 

صناعتنا«.

أحمد السعدي

أحمد السعدي، متحدًثا في 
المنتدى الدولي الثاني للمواد 
غير المعدنية في ليون، فرنسا. 

وباإلضافة إلى التوقيع على 
مذكرتي تفاهم لتأسيس مركز 

ز لمنظومة األعمال لتعزيز  تميُّ
الصناعات غير المعدنية في 

المملكة وفرنسا، رّكز السعدي 
على ما تمّثله المواد غير 

المعدنية من فرصة للتعامل 
يات التشغيلية على  مع التحدِّ

مستوى العالم من حيث 
استدامة األعمال.

17
شركة مواد المعدنية 

عالمية

314
مليون دوالر هي حجم 
االستثمارات المقدرة 
لتأسيس األعمال في 

المملكة
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تعيين نواف الدبل في منصب أمين الخزينة المساعد
القافلة األسبوعية

الظهــران - ُعّيــن األســتاذ نــواف الدبــل بمنصــب أميــن 
الخزينــة المســاعد، اعتبــاًرا مــن األول مــن ينايــر 2020م، 
 ، يعها ر مشــا و كة  لشــر ا يــل  تمو لية  و مســؤ لــى  ليتو

واالستشارات المالية، وتنفيذ الصفقات.
وشــغل الدبــل قبــل ذلــك منصــب مديــر عــام فــي إدارة 
الخزينــة. وعمــل ســابًقا فــي منصــب مديــر عــام إدارة 
تطويــر الصفقــات، حيــث تولــى مســؤولية تنفيذ المشــاريع 

وبيــع  واالســتحواذ  االندمــاج  وصفقــات  المشــتركة، 
ــك ســلمان  ــة المل ــى مشــروع مدين ــة ال األصــول، باإلضاف

للطاقة.
انضــم الدبــل إلــى أرامكــو الســعودية فــي عــام 1997م، 
وبــدأ مســيرته المهنيــة فيهــا فــي إدارة تطويــر وتنســيق 
ــا  ــح رئيًس ــر 2012م، أصب المشــاريع المشــتركة. وفــي يناي
لقســم تحليــل االســتثمار فــي إدارة التخطيــط العــام. وفــي 
أغســطس 2016م، ُعيــن مديــًرا إلدارة مســاندة المشــاريع 
المشــتركة واالستشــارات الماليــة. وعمــل بعد ذلــك مديًرا 

لفريــق الجاهزيــة للطــرح العــام األولــي، ثــم مديــًرا إلدارة 
تنفيذ صفقات التكرير والمعالجة والتسويق.

حصــل الدبــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة 
الماليــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، وعلى 
شــهادة ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة رايــس، 
ــة فــي  ــادة الدولي وشــهادة الماجســتير التنفيــذي فــي القي
مجــال النفــط والغــاز مــن معهــد الدراســات العليــا فــي 
جنيــف، سويســرا. كمــا تخــرج فــي كليــة هارفــارد لألعمال 

بعد دراسة برنامج اإلدارة العامة.

الظهـران - تتضّمـن رؤيـة إدارة منـع الخسـائر بشـأن 
بدمـج  االلتـزام  أهميـة  السـالمة«،  فـي  التمّيـز  »تمكيـن 
أرامكـو  أعمـال  جوانـب  مـن  جانـب  كل  فـي  السـالمة 
السـعودية، حيـث تلعـب دوًرا بالـغ األهميـة فـي مختلـف 
أعمال الشركة المترامية حول المملكة. وال يقتصر مفهوم 
السالمة من منظور إدارة منع الخسائر على مرافق المواد 
الهيدروكربونيـة فقـط، فهـي توفـر دعًمـا ذا أسـس عالميـة 
ووظائـف  الصناعيـة  الشـركة  مرافـق  لجميـع  للسـالمة 

الدعم. 
 وتلعب إدارة منع الخسائر دوًرا مهًما وحيوًيا في عملية 
تشـغيل أي مرفـق مـن مرافـق الهيدروكربونـات، بـدًءا مـن 
التشـغيل،  إيقـاف  إلـى جانـب  التشـغيل،  إلـى  التصميـم 
واإلزالـة. كمـا تقـوم علـى مالحظـة اتبـاع السـالمة فـي 
مختلـف المشـاريع الجديـدة بشـكل عملـي، سـواء أكانـت 
بالمناطـق  حفـر  منصـة  أم  للطائـرات  وقـوف  سـاحة 
المغمـورة، ممـا يوفـر نظـرة ثاقبـة وشـمولية حـول جميـع 

خدمات الدعم التابعة لإلدارة في جميع أنحاء الشركة.

تحديد نوع المخاطر
يبـدأ أي مشـروع جديد بدراسـة جـدوى، يتم من خاللها 
اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان المشروع قاباًل لالستمرار 
اقتصادًيا وبيئًيا، وتقوم إدارة منع الخسـائر بالمشـاركة في 
اختيـار الموقـع، وتقييـم الجوانـب الرئيسـة بمـا فـي ذلـك 
القـدرات المناسـبة لالسـتخدام، وضمان السـالمة العامة، 

وسالمة المرافق المجاورة، والهياكل. 
وخـالل مرحلـة المشـروع األولـى، تسـاعد إدارة منـع 
الخسـائر فـي القيـام بالمراجعـات الدقيقـة للتصاميـم، 
مخاطـر  وتحليـل  المحتملـة،  السـالمة  مخاطـر  وتقييـم 
األعمـال، حيـث يُعـد تحديـد المخاطـر فـي هـذه المرحلـة 
المبكـرة أمـًرا ضرورًيـا، وذلـك لضمـان توافـق السـالمة 

والتصميم مع تقدم العمل.
ويقـول كبيـر مهندسـي منـع الحرائـق والمسـؤول الفنـي 
»تتضمـن عمليـة  الغامـدي:  السـالمة، سـالم  لمتطلبـات 
نـوع  مراجعـة التصاميـم فـي أرامكـو السـعودية تحديـد 
المخاطر، فهناك مخاطر محتملة، وهناك مخاطر وشيكة 
الوقـوع، وفـي كل األحـوال البـد لنـا من تالفـي الوقوع بمثل 

هـذه المخاطـر عبـر التصميـم اآلمـن، إذ يمكننـا تجنـب أسامة الغامدي
الوقوع في الحوادث واإلصابات طوال دورة حياة المنشأة، 

من خالل ضمان سالمة تصاميم الشركة«.

التشغيل اآلمن
للمشـروع علـى  الفعلـي  التنفيـذ  أعمـال  تبـدأ  عندمـا 
األرض، ال تتوقـف إدارة منـع الخسـائر عـن تقديـم الدعـم 
ألنشـطة البناء والمرحلة السـابقة للتشـغيل. وتُعـد وحدات 
سـالمة البنـاء فـي منطقـة إدارة منـع الخسـائر، التـي تعمل 
فـي جميـع أنحـاء المملكـة، مسـؤولة عـن إدارة سـالمة 

المقاولين، وهي موضع اهتمام كبير في الشركة. 
الماديـة  المشـروع  اكتمـال عناصـر  اعتمـاد  وبمجـرد 
ميكانيكًيا، تجري إدارة منع الخسائر عدًدا من المراجعات 
للسـالمة قبيـل البـدء فـي التشـغيل مـع المعنييـن، وذلـك 
لضمـان بـدء التشـغيل اآلمـن للمنشـأة، ولتأكيـد اسـتعداد 
لحـاالت  االسـتجابة  ذلـك  فـي  بمـا  األطـراف،  جميـع 

الطوارئ.

دعم األنشطة اليومية
يتـم اإلعـداد ألي مشـروع جديـد عبـر تعيين فريـق إدارة 
المرفـق، وتعمـل إدارة منـع الخسـائر عـن كثـب مـع هـذا 
الفريـق إلنشـاء وتوجيـه تنفيـذ نظـام إدارة السـالمة فـي 
األدنـى  الحـد  تفصيلـي  بشـكل  يعـرض  الـذي  الشـركة، 

للتوقعات ومتطلبات السالمة ألي مشروع. 
ويُعد دعم األنشـطة اليومية في الميدان أمًرا حيوًيا، إذ 
يتعاون مهندسو إدارة منع الخسائر مع المعنيين والرؤساء، 

إلى جانب الموظفين في الخطوط األمامية، وذلك إلجراء 
فحوصـات السـالمة اليوميـة، ومراجعـة عمليـات تصاريـح 
العمـل، إلـى جانـب ضمـان سـالمة األصـول مـن خـالل 
عمليات التفتيش على السالمة واختبار المعدات الحيوية.

مناوبة على مدار الساعة
قـد تدعـو الحاجـة لتمديـد فتـرة تنفيـذ بعـض األعمـال 
الروتينيـة فـي الحـاالت غيـر المعتـادة، وتوفـر إدارة منـع 
الخسـائر الدعـم الهندسـي والفنـي والميدانـي المناسـب 
للغـرض، وذلـك بوضـع خطـط للمعنييـن مـن أجـل احتـواء 
مثـل هـذه الحـاالت، ويقـول مديـر إدارة منـع الخسـائر، 
لحـاالت  االسـتجابة  »تُعـد  الفـرج:  أبـو  األسـتاذ غسـان 
الطـوارئ أمـًرا بالـغ األهميـة، ونحـن نسـاعد المعنييـن فـي 
فـي  المنتظمـة  الطـوارئ  تدريبـات  وممارسـة  تطويـر 
المنشـآت بنـاًء علـى احتمـاالت موثوقـة ومحددة. وتشـارك 
إدارة منـع الخسـائر فـي التدريبـات الميدانيـة، وفـي مراكز 
التحكـم فـي الطـوارئ بالموقـع وأي مناطـق محتملـة، ويتـم 
تسـليط الضـوء علـى المناطـق التـي تحتـاج إلـى تحسـين 

وتطوير من ناحية السالمة«.  
لـدى إدارة منـع الخسـائر ممثلـون عنـد الطلـب علـى 
مسـتوى المملكـة، متاحيـن علـى مـدار السـاعة طـوال أيـام 
األسـبوع، باإلضافـة إلـى فريـق دعـم مركـزي مكـّون مـن 
خبـراء مختصيـن فـي تقديـم المسـاعدة فـي حالـة حـدوث 
حالـة طـوارئ كبـرى. ويُقـّدم الدعـم علـى مـدار السـاعة 
ألنشـطة الصيانـة الشـاملة والتفتيـش مـن خـالل وحـدات 
متمرسـة توجد في جميع المواقع الرئيسـة. وتشـارك هذه 
المنشـآت  توسـيع  مثـل  أنشـطة  فـي  أيًضـا  الوحـدات 

وتجديدها وهدمها.
ويوضـح أبـو الفـرج: »إن نهايـة حيـاة المنشـأة مهمة مثل 
بدايـة نشـأتها، حيـث يتمثـل دور إدارة منـع الخسـائر فـي 

توفير الدعم الالزم لضمان هدم المنشأة بأمان«.

مراقبة االلتزام بشروط السالمة
ولضمـان االلتـزام بتطبيق شـروط السـالمة، تقـوم إدارة 
بمعاييـر  المنشـآت  التـزام  مـدى  بتقييـم  الخسـائر  منـع 
السـالمة، وذلـك من خـالل المراجعات الدوريـة إلى جانب 
التقييم الذي تقوم به لضمان سالمة البناء ومواقع البناء. 

ويوضـح رئيـس قسـم االلتـزام بالسـالمة فـي إدارة منـع 
الخسـائر، زاهـر الطيـب، مـا يتعلق بهذا الشـأن قائـاًل: »إن 
مسـاعدة  فـي  تسـاعدنا  والتقييمـات  المراجعـات  هـذه 
المعنييـن، فهـذه الفـرق ال تقـوم فقـط بتقييـم مجـاالت 
أيًضـا أفضـل ممارسـات  بـل تحـدد  التحسـين فحسـب، 
المنشأة، وتعمل على تكريم أفضل أداء. فااللتزام ال يتعلق 
بمـن هـو األفضـل أو محاولـة اإليقـاع بالمخطـئ، بـل يتعلق 
بتقديـم المشـورة والتوصيـات المهمـة لدفـع التمّيـز فـي 

مجال السالمة«.

دعم متواصل
باإلضافة إلى تقديم الدعم للجهات المعنية، تقوم إدارة 
منـع الخسـائر بتوسـيع مجـال خدماتهـا لتشـمل أنشـطة 
الشـركة المختلفـة مثـل الصحة والسـالمة واألمـن والبيئة، 
ولجـان المخاطـر والسـالمة واألمـن والبيئـة، فضـاًل عـن 
اللجـان المكّونـة مـن فـرق متعـّددة التخصصـات، وذلـك 
لمعالجـة المخاطـر المحتملـة فـي المنشـآت الصناعيـة 

وغير الصناعية الرئيسة.
وقـد عّينـت اإلدارة فريًقـا لدعـم شـركاء الشـركة فـي 
المشـاريع المشـتركة، إلـى جانـب تقديمهـا دعًمـا مسـتمًرا 
لعـٍدٍد مـن الجهـات الحكوميـة الخارجيـة. فتوفيـر الخبـرة 
المناسـبة والبيئـة التي تقوم علـى تمكين أرامكو السـعودية 
مـن التميـز فـي السـالمة ، هـو فـي صميـم رؤيـة إدارة منـع 
الخسـائر؛ حيـث يُعـد الدفع بالشـركة إلى اإلمـام من خالل 
أنظمـة الدعـم الجديـدة والراسـخة لـإلدارة، دوًرا راسـًخا 
التزال إدارة منع الخسـائر تسـعى بكل طاقتها لتحقيقه كل 

يوم. 

تلعب إدارة منع الخسائر دوًرا مهًما وحيوًيا 
في عملية تشغيل أي مرفق من مرافق 
الهيدروكربونات، بدًءا من التصميم إلى 
التشغيل، إلى جانب إيقاف التشغيل

إدارة منع الخسائر تحمي العاملين في الشركة 
وتوّفر دعًما لمنشآتها على أسس عالمية

يتأكد زاهر الطيب، رئيس قسم االلتزام بالسامة بإدارة منع 
الخسائر، من االلتزام بمعايير السامة من خال مراجعات 

منتظمة لامتثال وتقييمات سامة البناء.

تركي الخالدي، مهندس في منع الخسائر، يناقش زميًا له حول عمليات التفتيش على السامة 
لضمان سامة األصول واختبار المعدات الحيوية.

يقوم عبداهلل الباروت وديموس تساكيريس، وهما مهندسان بإدارة 
منع الخسائر، بالمراجعات التفصيلية للتصميم وتقييم 

مخاطر السامة المحتملة من خال تحليل مخاطر العمليات.
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السـعودية، مؤخـًرا، بصفتهـا عضـًوا  أرامكـو  جنيـف - شـاركت 
مؤسًسـا بمركز األمن السيبراني التابع للمنتدى االقتصادي العالمي، 
فـي االجتمـاع السـنوي لألمـن السـيبراني، الـذي ُعقـد فـي المقـر 

الرئيس للمنتدى في مدينة جنيف في سويسرا.
تقنيـة  أمـن  إدارة  فـي  ُممثَلـة  السـعودية،  أرامكـو  وقـد شـاركت 
المعلومـات، فـي الحـدث الـذي اسـتمر ثالثـة أيـام بالمركـز، بحضـور 
رّواد األمـن السـيبراني العالمييـن مـن القطاعيـن العـام والخـاص 

لمناقشة الموضوعات المشتركة حول األمن السيبراني.
وقـد شـارك كبير مسـؤولي أمـن المعلومات فـي أرامكو السـعودية، 
األسـتاذ خالـد الحربـي، فـي حلقـة نقـاش فـي االجتمـاع السـنوي 

للمنتـدى االقتصـادي العالمـي، وانضـم إلـى الحربـّي نخبـة مـن رّواد 
المرونـة  تعزيـز  مسـألة  لمعالجـة  العالمييـن  السـيبراني  األمـن 
الوطنيـة  التحتيـة  البنيـة  ومنظمـات  الحكومـات  فـي  السـيبرانية 
والفـرص  التحديـات  أيًضـا  المشـاركون  ناقـش  كمـا  الحيويـة. 
اإلسـتراتيجية لتوفيـر نظـام بيئـي شـامل لألمـن السـيبراني مـع بداية 

عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وقـد أدى تزايـد الرقمنـة، والتقـارب فـي مجـال تقنيـة المعلومـات 
والتشـغيل، والربـط البينـي إلى زيادة مخاطر اإلنترنت وتوسـيع نطاق 
التهديد السـيبراني، ولذلك اتفق جميـع الخبراء على أهمية الحرص 
علـى االسـتثمارات الحكيمـة والمالئمة للمسـتقبل في مجـال التقنية، 

ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـالل تنفيـذ متطلبـات األمـن السـيبراني 
لسلسـلة التوريـد، والتحقـق مـن حالـة اسـتخدام األعمـال، والمواءمـة 

اإلستراتيجية لألعمال التجارية. 
األمـن  تشـكيل مسـتقبل  بهـدف  المركـز  تأسـيس  تـم  أنـه  يُذكـر 
التعـاون  تعزيـز  المركـز علـى  الرقميـة. ويعمـل  والثقـة  السـيبراني 
العالمـي، وقيـادة المبـادرات العالميـة إلحـداث تغييـرات إيجابيـة، 
باألمـن  المتعلقـة  والُملحـة  اإلسـتراتيجية  التحديـات  ومعالجـة 
السـيبراني والمرونـة السـيبرانية، كمـا يوفـر أيًضـا منبـًرا لتوحيـد 
واألعمـال،  الحكومـات،  ذلـك  فـي  بمـا  القطاعـات،  بيـن  الجهـود 

واألوساط األكاديمية.

يف االجتماع السنوي لألمن السيبراني باملنتدى االقتصادي العاملي
أرامكو السعودية تنضمُّ إلى رّواٍد عالميين لتعزيز فضاء إلكتروني أكثر أماًنا

أكد خالد الحربي في كلمته على 
أهمية المرونة السيبرانية فيما 

يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، 
وذلك خال حلقة نقاش التي 
أقيمت على هامش االجتماع.

إطالق نظام الرقمنة للمساعدة في حل 
مشكالت تصاريح استخدام أراضي الشركة

الظهـران - أطلقـت أرامكـو السـعودية، مؤخـًرا، حـاًل 
رقمًيـا سيسـهم فـي مسـاعدة الشـركة علـى إدارة أراضيهـا 
المحجـوزة، والتغلـب علـى التحديـات التـي تواجههـا، مـن 
وقتهـا  فـي  األرض  تصاريـح السـتخدام  إصـدار  خـالل 
المحـدد. وتصـدر الشـركة مثـل هـذه التصاريـح، لتسـهيل 
إجراءات عمليات مشاريعها المؤقتة أو الدائمة والمشاريع 

غير التابعة لها. 
ونظـًرا ألهميـة مواقـع األراضـي كعمليـة رئيسـة إلصدار 
التصاريـح، فـإن مثـل هذه التطـوارت الرقميـة الجديدة في 
مجـال المعلومـات الجغرافيـة، تُعد أمـًرا في غايـة األهمية 
وحـاًل سـريًعا للمشـكالت التـي تواجـه الشـركة فيمـا يتعلـق 

بأراضيها.  
وجاء الحل الرقمي عبر تعاون مثمر بين إدارة المساندة 
الهندسـية مـع تقنيـة المعلومـات، لدمـج أحـدث التقنيـات 
الجغرافيـة المكانيـة، وتجديـد نظـام تصاريـح اسـتخدام 
األرض، باسـتخدام معطيـات قّدمتهـا أكثـر مـن 10 دوائـر 
رئيسـة فـي الشـركة. وأدى هـذا التعـاون بيـن جميـع دوائـر 
وإدارات الشـركة، إلـى اسـتحداث نظـام تصاريح اسـتخدام 
األراضي المبني على نظام معلومات جغرافية، تندمج فيه 
مختلـف البيانـات وأدوات التقنيـة الجغرافيـة المكانيـة فـي 
منصـٍة رئيسـة واحـدة، يمكـن مـن خاللهـا فتـح طلبـات 
تصاريـح اسـتخدام األرض ومراجعتهـا ومعالجتهـا بالكفاءة 

المطلوبة.

نظام متطّور
ومع توّسـع مشـاريع أرامكو السعودية، أصبحت تصاريح 
اسـتخدام األرض عمليـة مهمـة فـي التعامـل مـع المعنييـن 
بهذه المشـاريع داخل الشـركة وخارجها. وقد تأسس نظام 
تصاريـح اسـتخدام األرض فـي عـام 1979م، بهـدف تسـهيل 
وجمـع اآلراء المختلفـة مـن الجهـات المعنيـة بمراجعـة 
تصاريح اسـتخدام األراضي، بشـأن تخصيص قطعة أرض 
معينـة لمشـروٍع مـا مـن حيـث المعاييـر الهندسـية والبيئيـة 
لشـركة  ا وخطـط  لسـالمة  وا واألمنيـة  عيـة  والصنا

المستقبلية.
طالبـي  بمسـاعدة  المعـدات  خدمـات  إدارة  وتقـوم 
التصاريـح، عـن طريـق توفيـر إحداثيـات موقـع المشـروع، 
وتحديـد الجهـات المعنيـة المطلـوب إدخـال معطياتهـا، 
وجمـع المرئيـات المهمـة، وإعطـاء مالحظـات عـن قـرب 
األرض المعنيـة مـن أحـد أصـول الشـركة وغيرهـا مـن 

المرافق قبل إصدار قرارها النهائي.
وأشـاد رئيـس قسـم خدمـات المعلومـات الجغرافيـة، 
عبدالعزيـز المقيطيـب، بهـذا الحـل الجديـد، وقـال: »إن 
نظـام منـح تصاريـح اسـتخدام األرض ضـروري إلنجـاز 
أعمـال أرامكـو السـعودية، وإدراًكا مـن إدارة المسـاندة 
تعاونـت  الضـرورة،  لهـذه  المعلومـات  وتقنيـة  الهندسـية 
اإلدارتـان علـى  دعـم هـذا النظـام المتطـور الـذي سـيعّزز 

العملية ككل ويحسن من صنع القرار«.
وتأييـًدا لمـا قالـه المقيطـب، قال مديـر إدارة المسـاندة 
الهندسـية، األسـتاذ خالـد العنيـزي: »مـن المفتـرض أن 
يُسّرع النظام الجديد من وتيرة األعمال مع زيادة التواصل 
بين اإلدارات وتحسين الكفاءة، وهو نظام يستفيد بالكامل 

مـن تقنيـة نظـام المعلومـات الجغرافيـة لمسـاعدة الشـركة سكوت بالدوف
على اتخاذ القرارات في وقٍت مناسب«.

تقنيـة  فـي  الشـركة  تطبيقـات  إدارة  مديـر  وأشـار 
المعلومـات، األسـتاذ عبدالعزيـز الشـافي، إلـى أن تطويـر 
هـذا الحـل داخـل الشـركة وّفـر مـا يقـرب مـن 10.4 مليـون 
دوالر. وقال: »هذا الحل بوظائفه القيمة المبتكرة العديدة 
سيختصر بشكل كبير من إهدار الوقت والجهد المبذولين 
فـي إجراءات عملية منح تصاريح اسـتخدام األرض بشـكل 

عام«.

نظام جديد واعد لتصاريح 
استخدام األراضي 

إن دمـج أنظمـة المعلومـات الجغرافيـة وإدخـال عمليات 
جديـدة، قـد مّكـن إدارة المسـاندة الهندسـية مـن مواجهـة 
زيادة في أعباء العمل تقدر بنسـبة 120٪ مقارنة بمتوسط 
السـنوات الخمـس الماضيـة، حيـث يقـدم النظـام الجديـد 
لطالبـي تصاريـح اسـتخدام األراضـي إمكانيـة مشـاهدة 
قطعـة األرض عـن طريـق برنامـج تفاعلـي متقـّدم، يعـرض 
معلومـاٍت أساسـية عـن قطـع أراٍض محـددة قبـل تقديـم 
الطلـب، ممـا يزيـد مـن فـرص الموافقـة المحتملـة علـى 
الطلـب، كمـا يوّفـر النظـام الجديـد لمراجعـي الطلبـات 
إمكانيات متقّدمة تتعلق بسـير العمل، ومحركات بحث عن 
مواقـع اإلشـكال الجغرافـي المكانـي، لتحديـد اإلشـكاالت 
المحتملـة لقطع األراضي المطلوبة مع األصول الحالية أو 
المسـتقبلية، ممـا يسـاعد فـي تقليـل وقـت إجـراءات اتخاذ 

القرار.
إلـى جانـب كل ذلـك، تقـّدم إدارة المسـاندة الهندسـية 
آليـة جديـدة لتسـجيل حالـة األرض »علـى الطبيعـة« بعـد 

انتهـاء أعمـال البنـاء، ومـن المتوقـع أن تُدخـل هـذه اآلليـة 
تصاريـح  نظـام  علـى  المسـاءلة  إجـراءات  مـن  مزيـًدا 
اسـتخدام األراضـي فيمـا تسـتفيد مـن األراضـي غيـر 

المستخدمة.
جديـر بالذكـر، أن هـذا النظام الجديد يُعـد أحد األمثلة 
العديـدة التـي تثبـت التـزام أرامكـو السـعودية بدعـم رؤيـة 
المملكـة 2030، مـع اسـتمرارها فـي حمايـة أراضيهـا التي 

تمثل أحد مصالحها.
وبالنظر إلى امتالك أرامكو السعودية ألراٍض في جميع 
أنحـاء المملكـة تقريًبـا، فـإن تسـريع قـدرة الشـركة علـى 
تحديد االستخدام المناسب واآلمن لألرض سوف يحافظ 
اسـتخدام  فـي  للشـركة  اإلسـتراتيجية  المصالـح  علـى 
األراضـي مـن خـالل السـماح لنـا باتخاذ قـرارات فـي وقٍت 
مناسـب مما سـيدفع النمو االقتصادي مع توفير مزيد من 

التنويع واستحداث فرص عمل جديدة للسعوديين.

هذا الحل 
بوظائفه القّيمة 

المبتكرة العديدة 
سيختصر بشكل 

كبير من إهدار 
الوقت والجهد 
المبذولين في 
إجراءات عملية 

منح تصاريح 
استخدام أراضي 

أرامكو 
السعودية.

10
دوائر رئيسة في الشركة 

أسهمت في ابتكار هذا النظام 
الجديد

نسبة الزيادة في أعباء العمل التي ساعد٪120

نظام الرقمنة على مواجهتها  

10.4
طوير هذا

ر وفرها ت
مليون دوال

شركة
خل ال

حل دا
ال

من اليمين، خالد البهنسي، وأحمد عبدالحي، وسليمان 
الدعيجي يستعرضون نظام الرقمنة الخاص بتصاريح 

استخدام أراضي الشركة، الذي مّكن إدارة المساندة الهندسية 
من مواجهة زيادة في أعباء العمل تقدر بنسبة ٪120.
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٢٠١٩ ..إنجازات تاريخية 
وأحداث ال ُتنسى
الظهـــران - يصـــادف هـــذا العـــام مـــرور 80 عاًمـــا علـــى 
قيـــام الملـــك عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمـــن آل ســـعود، 
رحمـــه اهلل، بـــإدارة الصمامـــات ليتدّفـــق النفـــط لناقلـــة 
النفـــط دي جـــي ســـكوفيلد فـــي رأس تنـــورة. حـــدث ذلـــك 
علـــى وجـــه التحديـــد فـــي 1 مايـــو مـــن عـــام 1939م، إيذاًنـــا 
ــي  ــم الصناعـ ــعودية بالعالـ ــة السـ ــة العربيـ ــط المملكـ بربـ
ـــدة  ـــة جدي ـــة التدشـــين لمرحل ـــك بمثاب ـــث، وكان ذل الحدي

من االزدهار والنماء في تاريخ المملكة. 
ـــا عـــام 2019م  ـــود، أطـــلَّ علين ـــة عق ـــرور ثماني ـــد م  وبع
الحافـــل بالمنجـــزات واألحـــداث التـــي أثبتـــت بمـــا ال يـــدع 
مجـــااًل للشـــك أن أرامكـــو الســـعودية هـــي الشـــركة 
الرائـــدة عالمًيـــا فـــي صناعـــة الطاقـــة والبتروكيميائيـــات، 
ـــر شـــركة  ـــام أكب ـــة الع خاصـــة بعـــد أن أصبحـــت فـــي نهاي

عالمية مدرجة في السوق المالي.

من اتفاقية االمتياز األولى 
حتى الطرح األولي العام

مثَّـــل يـــوم 3 نوفمبـــر 2019م محطـــًة مهمـــة ولحظـــة 
ـــم إذ شـــهد  تاريخيـــة ألرامكـــو الســـعودية والمملكـــة والعال
ـــد  ـــدء فصـــل جدي ـــا بب ـــام مؤذًن ـــي الع إعـــالن الطـــرح األول
فـــي مســـيرة أرامكـــو الســـعودية، حيـــث أكـــد محافـــظ 
صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة، ورئيـــس مجلـــس إدارة 
ــر بـــن عثمـــان  ــتاذ ياسـ ــو الســـعودية، معالـــي األسـ أرامكـ
الرمّيـــان، أن الطـــرح األولـــي العـــام يتوافـــق مـــع أهـــداف 
ـــل  المملكـــة المتجّســـدة فـــي رؤيـــة 2030 ويســـاندها. ومثَّ
حفـــل قـــرع الجـــرس فـــي 11 ديســـمبر اإلنجـــاز الـــذي تـــَوّج 
اســـتكمال إدراج أســـهم الشـــركة األكبـــر فـــي العالـــم فـــي 
الســـوق الماليـــة الســـعودية، تـــداول، والـــذي أكـــد أن 
ـــر  ـــة واألكب ـــر ربحي ـــو الســـعودية هـــي الشـــركة األكث أرامك
ـــداول  ـــي الت ـــدأت أســـهم الشـــركة ف ـــم. وب ـــي العال قيمـــة ف
فـــي الســـوق المالـــي، معلنـــًة الولـــوج لمرحلـــة جديـــدة مـــن 

االزدهار في المملكة.

في موقع القيادة في 
قطاع الطاقة

أثنـــاء المنتـــدى العالمـــي للطاقـــة لمجلـــس األطلســـي 
ــتدامة فـــي أبـــو ظبـــي  ــبوع االسـ الـــذي ُعقـــد ضمـــن أسـ
فـــي ينايـــر، جـــرى اإلعـــالن عـــن زيـــادة فـــي احتياطيـــات 
ـــق  ـــج التدقي ـــاز بعـــد ظهـــور نتائ المملكـــة مـــن النفـــط والغ
المســـتقل، وبالتالـــي أُعلـــن أن أرامكـــو الســـعودية هـــي 

الشركة األكبر قيمة في العالم.
وأعلنـــت الشـــركة فـــي أبريـــل إصـــدار ســـندات قياســـية 
ـــع  ـــار دوالر. وقامـــت الشـــركة ببي ـــب تجـــاوز 100 ملي وبطل
الســـندات األولـــى بقيمـــة 12 مليـــار دوالر، وهـــو أعلـــى 
بعشـــر مـــرات مـــن التوقعـــات، فـــي اإلصـــدار األول 

لسنداتها الدولية.
وجـــرى إطـــالق أول حملـــة للتوعيـــة بالعالمـــة التجاريـــة 
ــال  ــك إليصـ ــر وذلـ ــهر أكتوبـ ــي شـ ــعودية فـ ــو السـ ألرامكـ
رســـالة شـــاملة بعنـــوان »هـــذه الطاقـــة الحقيقيـــة، هـــذه 
أرامكـــو الســـعودية،« لتعزيـــز وضـــع أرامكـــو الســـعودية 

كشركة رائدة حًقا في قطاع الطاقة.

تواصل جهود التوطين الكبيرةالقافلة األسبوعية
قامـــت الشـــركة بترســـية 34 مقاولـــة بقيمـــة إجماليـــة 
تبلـــغ 18 مليـــار دوالر فـــي قطاعـــات الهندســـة والتوريـــد 
واإلنشـــاءات ضمـــن برنامـــج زيـــادة اإلنتـــاج فـــي حقلـــي 
المرجـــان والبـــري فـــي يوليـــو، ممـــا أدى إليجـــاد آالف 
الوظائـــف وتوســـيع الطاقـــة اإلنتاجيـــة. وقـــد أســـهم ذلـــك 
فـــي تعزيـــز وضـــع أرامكـــو الســـعودية كشـــركة متكاملـــة 
رائـــدة فـــي مجـــال إمـــدادات الطاقـــة والمســـاعدة فـــي تلبيـــة 

الطلب العالمي طويل األمد على النفط. 
وشـــهدنا كذلـــك إنجـــاز محطـــة مهمـــة كبيـــرة فـــي برنامـــج 
زيـــادة إنتـــاج الخـــام العربـــي الخفيـــف فـــي خريـــص، ممـــا 
أدى لزيـــادة كبيـــرة فـــي الطاقـــة اإلنتاجيـــة للمعمـــل تُقـــدر بــــ 
300 ألـــف برميـــل فـــي اليـــوم، ممـــا يجعلـــه واحـــًدا مـــن أكبـــر 

مرافق إنتاج النفط في العالم.
ــًرا وحَســـنت  ــًرا كبيـ ــعودية أثـ ــو السـ وقـــد حققـــت أرامكـ
نوعيـــة الحيـــاة للموظفيـــن واألحيـــاء الســـكنية التـــي يعيشـــون 
فيهـــا مـــن خـــالل قيـــام إدارة مشـــاريع أحيـــاء الســـكن 
والمشـــاريع العامـــة بإنجـــاز 31 مشـــروًعا، وبعضهـــا سيســـتمر 
ـــر مـــن العـــام الجديـــد، بمـــا فـــي ذلـــك  العمـــل فيهـــا فـــي يناي
ـــز األبحـــاث، ومشـــاريع اإلســـكان، والطـــرق الســـريعة،  مراك

والحدائق البيئية.  

تبني الثورة الصناعية الرابعة
ـــرج المـــدرا  ـــة الرابعـــة فـــي ب ـــورة الصناعي ـــح مركـــز الث فت
ـــل فـــي  ـــق هـــدف إســـتراتيجي يتمّث ـــو لتحقي ـــه فـــي يولي أبواب
التركيـــز علـــى التقنيـــة الرقميـــة األحـــدث واالبتـــكار لتحقيـــق 

التحّول في طريقة قيام أرامكو السعودية بأعمالها. 
ــو  ــة )أرامكـ ــعودية للتقنيـ ــو السـ ــركة أرامكـ ــت شـ وافتتحـ
تـــك( وشـــركة بتـــرول أبـــو ظبـــي الوطنيـــة )أدنـــوك( فـــي شـــهر 
ــز  ــو مركـ ــة، وهـ ــواد الالمعدنيـ ــكار المـ ــز ابتـ ــبتمبر مركـ سـ
أبحـــاث فـــي كامبريـــدج يرّكـــز علـــى االبتـــكار وتحقيـــق 

التقّدم في استخدام التطبيقات الصناعية الالمعدنية.

تحقيق نمو تاريخي في قطاع 
التكرير والمعالجة والتسويق

شـــهدت إســـتراتيجية الشـــركة العالميـــة لتحقيـــق النمـــو 
فـــي المـــواد الكيميائيـــة تقدًمـــا إضافًيـــا مـــع افتتـــاح المجمـــع 
الجديـــد لتحســـين الرجيـــع التابـــع لشـــركة إس - أويـــل، 
ـــا  ـــة فـــي كوري ـــات لمشـــتقات ثانوي ـــل األوليفين ومجمـــع تحوي
الجنوبيـــة تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
ـــز، حفظـــه  ـــن عبدالعزي ـــن ســـلمان ب ـــر محمـــد ب العهـــد األمي

اهلل، في شهر يونيو.
وتُعـــد شـــركة إس - أويـــل نموذًجـــا إلســـتراتيجية أرامكـــو 
والمعالجـــة  التكريـــر  مجـــال  فـــي  الدوليـــة  الســـعودية 
ــة  ــر الطاقـ ــي توفيـ ــر فـ ــدور كبيـ ــوم بـ ــث تقـ ــويق، حيـ والتسـ
الحيويـــة الضروريـــة لتحقيـــق النمـــو االقتصـــادي فـــي كوريـــا 

الجنوبية.
كمـــا قامـــت الشـــركة بتوســـيع أعمـــال التكريـــر والمعالجـــة 
والتســـويق فـــي آســـيا فـــي الشـــهر نفســـه، وذلـــك بانتقـــال 
الشـــركة لمكتـــب جديـــد وأكبـــر فـــي ســـنغافورة ليضـــم ثـــالث 
شـــركات تحـــت ســـقف واحـــد، وهـــي: شـــركة أرامكـــو آســـيا 
- ســـنغافورة، وأرامكـــو الســـعودية للتجـــارة فـــي ســـنغافورة 

وشركة إس - أويل سنغافورة - تحت سقف واحد. 
وشـــهدنا فـــي شـــهر مـــارس واحـــدًة مـــن أكبـــر صفقـــات 
ـــى  ـــت باالســـتحواذ عل ـــم تمثل ـــي العال ـــج واالســـتحواذ ف الدم
للصناعـــات األساســـية  الســـعودية  الشـــركة  مـــن   %70
)ســـابك(، وهـــي واحـــدة مـــن أكبـــر شـــركات البتروكيميائيـــات 
فـــي العالـــم مـــن حيـــث العوائـــد. وتعـــزز هـــذه الصفقـــة 
التكريـــر  إســـتراتيجية أرامكـــو الســـعودية فـــي مجـــال 

والمعالجة والتسويق والكيميائيات وتسرعها.

قوتنا في مرونتنا
وســـيكون مـــن الصعـــب أن ننســـى جميًعـــا الهجمـــات التـــي 
اســـتهدفت مرافقنـــا فـــي بقيـــق وخريـــص، والتـــي ســـعت 

شركة الزيت العربية السعودية

عن األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019م

٢٠١٩
التقرير نصف 

السنوي

للمرة األولى في تاريخها، وتمهيًدا للطرح األولي العام في 
تداول، أطلقت أرامكو السعودية تقرير النتائج المالية 

للنصف األول من عام 2019م.

ج استكمال إدراج أسهم الشركة األكبر في العالم في السوق المالية السعودية، تداول، والذي أكد أن أرامكو السعودية هي الشركة األكثر ربحية واألكبر قيمة في العالم. ل حفل قرع الجرس في 11 ديسمبر اإلنجاز الذي تَوّ مَثّ

إطاق أول حملة للتوعية بالعامة التجارية ألرامكو 
السعودية في شهر أكتوبرلتعزيز وضع أرامكو السعودية 

سيكون من الصعب أن ننسى جميًعا الهجمات التي استهدفت مرافقنا في بقيق وخريص، والتي سعت إلحداث اضطرابات في أسواق النفط كشركة رائدة حًقا في قطاع الطاقة.
العالمية. ولكن الشجاعة المذهلة التي أظهرها موظفونا في التصدي لها ستبقى مصدر فخر واعتزاز لنا جميًعا.

افتتاح المجمع الجديد لتحسين الرجيع التابع لشركة إس 
- أويل، ومجمع تحويل األوليفينات لمشتقات ثانوية في 

كوريا الجنوبية.

افتتاح مركز أبحاث في كامبريدج يرّكز على االبتكار وتحقيق 
التقّدم في استخدام التطبيقات الصناعية الامعدنية.

إعان دخول الشركة سوق بيع الوقود بالتجزئة.
إنجاز محطة مهمة كبيرة في برنامج زيادة إنتاج الخام العربي الخفيف في خريص، مما أدى لزيادة كبيرة في الطاقة 

اإلنتاجية للمعمل ُتقدر بـ 300 ألف برميل في اليوم.
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إلحداث اضطرابات في أسواق النفط العالمية.
وتعليًقـــا علـــى ذلـــك قـــال رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر: »إن 
مرونتنـــا وســـمعتنا تعرضتـــا ألكبـــر اختبـــار. ولكننـــي لـــم 
أشـــعر مـــن قبـــل بهـــذا القـــدر مـــن الفخـــر بشـــجاعة 
موظفينـــا ووعيهـــم وتصميمهـــم علـــى مواجهـــة المصاعـــب 

والتصدي لها«.
ــوط  ــي الخطـ ــن فـ ــة للعامليـ ــجاعة المذهلـ ــل الشـ وبفضـ
والقويـــة  والفوريـــة  الجماعيـــة  واالســـتجابة  األماميـــة 
والموحـــدة لموظفـــي أرامكـــو الســـعودية وقاطنـــي األحيـــاء 
الســـكنية، جـــرى اســـتئناف اإلنتـــاج خـــالل 24 ســـاعة فـــي 
ــا جنَّـــب  ــو مـ ــق، وهـ ــي بقيـ ــاعة فـ ــن وخـــالل 48 سـ خريصـ

أسواق النفط العالمية أي تأثيرات مباشرة.

السعي لتحقيق االستدامة 
بعـــد القيـــام بأبحـــاث كبيـــرة فـــي قطـــاع النقـــل، حـــازت 
ـــر إلســـهامها فـــي مســـاندة  ـــراف وتقدي ـــو الســـعودية اعت أرامك
جهـــود تطويـــر الجيـــل التالـــي مـــن وســـائل النقـــل فـــي شـــهر 
أكتوبـــر، وذلـــك مـــن خـــالل ابتـــكار محـــرك احتـــراق داخلـــي 
يُعـــد ضرورًيـــا لتحقيـــق أهـــداف تقليـــل االنبعاثـــات فـــي 

العالم.
وتلقينـــا فـــي شـــهر يونيـــو تأكيـــًدا مـــن طـــرف خارجـــي 
مســـتقل علـــى دقـــة أرقامنـــا المتعلقـــة باالنبعاثـــات المســـببة 
لالحتبـــاس الحـــراري داخـــل المملكـــة. وقـــد أظهـــر توجـــه 
ــي  ــإلدارة المثلـ ــا لـ ــة وتطبيقهـ ــو التقنيـ ــوح نحـ ــركة الطمـ الشـ
ــو  ــال أرامكـ ــن أعمـ ــة عـ ــون الناتجـ ــة الكربـ ــن أن كثافـ للمكامـ
الســـعودية هـــي ثانـــي أقـــل نســـبة فـــي العالـــم، وأن كثافـــة غـــاز 
ــب  ــاع التنقيـ ــي قطـ ــركة فـ ــال الشـ ــن أعمـ ــج عـ ــان الناتـ الميثـ

واإلنتاج منخفضة جًدا.
)القافلـــة  تقاريـــر  غّطـــت  العـــام  هـــذا  وخـــالل 
ــد  ــادر يوجـ ــر نـ ــاذ طيـ ــركة إلنقـ ــود الشـ ــبوعية( جهـ األسـ
العقعـــق  الســـعودية، وهـــو  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  فقـــط 
العســـيري، وكذلـــك غّطـــت برنامًجـــا أنجـــزه علمـــاء البيئـــة 
حـــددوا مـــن خاللـــه 18 محميـــة للتنـــوع البيولوجـــي علـــى 
مســـاحة 1200 كيلومتـــر بالقـــرب مـــن مناطـــق عمـــل أرامكـــو 

السعودية.
ومـــع ازدهـــار التنـــّوع البيولوجـــي الـــذي يتحـــدى المفهـــوم 
الســـائد مـــن أن أعمـــال النفـــط والغـــاز ال يمكنهـــا التعايـــش مـــع 
البيولوجـــي،  التنـــّوع  علـــى  والمحافظـــة  البيئيـــة  اإلدارة 
اســـتمرت )القافلـــة األســـبوعية( فـــي  نشـــر التقاريـــر 
حـــول التنـــّوع الحيـــوي فـــي مواقـــع محـــّددة مثـــل خريـــص وأبهـــا 

والبري والعضيلية والشيبة.
وعلـــى صعيـــد آخـــر، حقـــق مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز 
ـــة فيمـــا يقّدمـــه  ـــة ونوعي ـــة كمي ـــراء(، نقل الثقافـــي العالمـــي )إث
مـــن فعاليـــات وعـــروض، ليتجـــاوز حاجـــز المليـــون زائـــر 
ـــا للعالـــم  وينجـــح فـــي تكريـــس مكانتـــه باعتبـــاره إشـــعاًعا ثقافًي

أجمع.
كان عـــام 2019 حافـــاًل باإلنجـــازات المتواصلـــة والمحطـــات 
ـــت أن أرامكـــو الســـعودية هـــي واحـــدة مـــن  ـــي أثبت المهمـــة، الت
أهـــم الشـــركات فـــي العالـــم بفضـــل مرونتهـــا وقدرتهـــا علـــى 

المدى الطويل لتحقيق النمو المستدام والمحقق لألرباح.

في أسبوع أبو ظبي لاستدامة، جرى اإلعان عن زيادة في احتياطيات المملكة من النفط والغاز بعد 
ظهور نتائج التدقيق المستقل، وبالتالي ُأعلن أن أرامكو السعودية هي الشركة األكبر قيمة في العالم.

تستمر الشركة في محاولة إيجاد بدائل الوقود المعتمدة على الهيدروجين.

تواصل الشركة جهودها والتزامها باالستدامة والتنّوع الطبيعيين، من المسطحات المائية بالقرب من العضيلية إلى جهودها 
في إنقاذ طائر العقعق العسيري، ومن خريص إلى البري.

مركز الثورة الصناعية الرابعة في برج المدرا يفتح أبوابه لتحقيق هدف إستراتيجي يتمّثل في التركيز على التقنية الرقمية 
األحدث واالبتكار لتحقيق التحّول في طريقة قيام أرامكو السعودية بأعمالها.

وشهدنا في شهر مارس واحدًة من أكبر صفقات الدمج واالستحواذ في العالم تمثلت باالستحواذ على 
70 من الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(.

قامت الشركة 
بترسية 34 
مقاولة في 

قطاعات 
الهندسة 
والتوريد 

واإلنشاءات 
ضمن برنامج 

زيادة اإلنتاج في 
حقلي المرجان 

والبري في 
يوليو.

ج استكمال إدراج أسهم الشركة األكبر في العالم في السوق المالية السعودية، تداول، والذي أكد أن أرامكو السعودية هي الشركة األكثر ربحية واألكبر قيمة في العالم. ل حفل قرع الجرس في 11 ديسمبر اإلنجاز الذي تَوّ مَثّ

سيكون من الصعب أن ننسى جميًعا الهجمات التي استهدفت مرافقنا في بقيق وخريص، والتي سعت إلحداث اضطرابات في أسواق النفط 
العالمية. ولكن الشجاعة المذهلة التي أظهرها موظفونا في التصدي لها ستبقى مصدر فخر واعتزاز لنا جميًعا.
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يف مبادرة تهدف إلى حماية البيئة البحرية..

تنظيف سبعة شواطئ في أرامكو السعودية

المحافظــة علــى  إلــى  تهــدف  مبــادرة  فــي  جــدة - 
شــواطئ الشــركة، وتُســهم فــي حمايــة البيئــة البحريــة، 
ــًرا، كلَّ طاقاتهــا  ســّخرت إدارة األعمــال البحريــة، مؤخَّ
لتنظيــف وتجميــل ســبعة شــواطئ فــي أرامكــو الســعودية، 
ــم  ضمــن حملــة نظافــة الشــواطئ البحريــة، التــي تُنظَّ
علــى  للمحافظــة  اإلقليميــة  المنظمــة  برعايــة  ســنوًيا 

نظافة البحار )ريكسو(.
مــن شــركات  )ريكســو(،  ويشــارك أعضــاء منظمــة 
ومــن ضمنهــا  الخليــج،  فــي منطقــة  العاملــة  البتــرول 

أرامكــو الســعودية، فــي هــذه الحملــة، التــي انطلقــت عــام حامد العطاس
2012م بمشاركة 75 شخًصا.

مشاركة واسعة
وخــالل حملــة هــذا العــام، التــي تُعــدُّ الثامنــة مــن نوعها 
أرامكــو  مــن  موظــف   2500 شــارك  التوالــي،  علــى 
الســعودية وباقــي أعضــاء منظمــة )ريكســو(، فــي تنظيــف 
جميــع مناطــق أعمــال الشــركة علــى شــواطئ البحــر 
األحمــر والخليــج العربــي، بما فيهــا رأس تنــورة، وتناقيب، 

وأبو علي، وجازان، وجدة، وينبع، وضباء.

ــة مشــاركة واســعة مــن عديــد مــن  وقــد شــهدت الحمل
ــب مــع إدارة  ــى جن ــا إل ــت جنًب ــي عمل إدارات الشــركة، الت
ــة. وكان مــن ضمــن اإلدارات المشــاركة:  األعمــال البحري
مصفــاة رأس تنــورة، وإدارة اإلنتــاج فــي الســفانية، وإدارة 
اإلنتــاج فــي أبوعلــي، ومصفــاة جــازان، ومصفــاة ينبــع، 
أرامكــو  ومــدارس  الســكن،  أحيــاء  خدمــات  ودائــرة 
ات، وإدارة  النقــل والمعــدَّ الســعودية، وإدارة خدمــات 
التدريــب الصناعــي، وإدارات التوزيــع، وإدارة المشــاريع 
فــي المنطقــة المغمــورة، ودائــرة أعمــال األمــن الصناعــي، 
ومركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، باإلضافــة إلــى 
عــدد مــن الشــركات المتعاقــدة مــع أرامكــو الســعودية، 

وذلــك بتنســيق مــن شــؤون أرامكــو الســعودية. إلــى جانــب 
ــة،  ــة خــالل الحمل ــة بفاعلي ــات حكومي ــك، شــاركت جه ذل

مثل قطاع حرس الحدود والبلديات.
وقبــل انطــالق فعاليــات الحملــة، ُقّدمــت محاضــرة  
توعويــة شــّددت علــى أهميــة المحافظــة علــى البيئــة 
عموًمــا، وعلــى البيئــة البحريــة بشــكل خــاص، كمــا أّكــدت 

ضرورة االلتزام بإجراءات السالمة الوقائية.
فــرق  ــزت  ُجهِّ المشــاركين،  ســالمة  علــى  وحرًصــا 
إســعافية بالقــرب مــن مواقــع الحملــة، لتقديــم اإلســعافات 
د المشــاركون  األوليــة، والتعامــل مــع أي طــارئ، كمــا ُزوِّ

بأدوات خاصة لتنظيف الشواطئ البحرية.

بعد حصوله على وسام امللك عبدالعزيز

أحمد لصلص: تبرعي بإحدى كليتي خفف من 
معاناة شقيقتي فاطمة
ـــص،  ـــران - حصـــل موظـــف الشـــركة أحمـــد لصل الظه
الـــذي يعمـــل كمشـــغل معـــدات إطفـــاء فـــي محطـــة 
اإلطفـــاء الرئيســـة فـــي الظهـــران، مؤخـــًرا، علـــى وســـام 
الملـــك عبدالعزيـــز مـــن الدرجـــة الثالثـــة، بأمـــر مـــن خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
ــا لتبرعـــه بإحـــدى كليتيـــه لشـــقيقته فـــي  ســـعود، تكريًمـ

عام 2017م.

رحلة بحث لوقف المعاناة
وبســـؤالنا ألحمـــد عـــن الســـبب الـــذي دفعـــه لتقديـــم 
هـــذه المســـاعدة الكبيـــرة لشـــقيقته، قـــال: »أصيبـــت 
ــا  ــا جعلهـ ــام، ممـ ــذ 14 عـ ــرع منـ ــة بالصـ ــقيقتي فاطمـ شـ
تخضـــع للعـــالج بجرعـــات كبيـــرة مـــن األدويـــة المضـــادة 
للصـــرع، ومـــع مـــرور الوقـــت وبســـبب هـــذه الكميـــة مـــن 
األدويـــة، تأثـــرت إحـــدى كليتيهـــا لتبـــدأ رحلـــة العـــالج 
ــقيقتي  ــت شـ ــد: »كانـ ــام 2016م«. ويضيـــف أحمـ ــذ عـ منـ
تذهـــب إلـــى المستشـــفى ثـــالث مـــرات فـــي األســـبوع 
لغســـل كليتهـــا المصابـــة، ولكـــن لألســـف لـــم يكـــن غســـيل 

الكليـــة عالًجـــا ناجًعـــا، فقـــد كان مجـــرد مســـكن لأللـــم، نور القضيب 
وكان البد من وجود حلٍّ دائم«.

ومـــن هنـــا بـــدأت رحلـــة فاطمـــة فـــي البحـــث عـــن 
متبـــرع للكليـــة، وأبـــدى ســـبعة مـــن أبنائهـــا البالغيـــن 
رغبتهـــم فـــي التبـــرع لهـــا، لكـــن الفحوصـــات الطبيـــة 
أثبتـــت أن فصيلـــة دمهـــم غيـــر متوافقـــة مـــع فصيلـــة 
دمهـــا. وبعـــد أن أنهكهـــا البحـــث طـــوال عـــام كامـــل، 
لجـــأت فـــي النهايـــة إلـــى شـــقيقها أحمـــد، وكانـــت هـــي 
الخطـــوة التـــي أنقـــذت حياتهـــا، بعـــد اهلل، حيـــث رّحـــب 
أحمـــد بفكـــرة مســـاعدة شـــقيقته دون تـــردد والتبـــرع لهـــا 

بكليته. 
يقـــول أحمـــد: »بمجـــرد أن ســـألتني فاطمـــة عّمـــا إن 
كنـــُت مســـتعًدا للتبـــرع لهـــا بإحـــدى كليتـــّي والخضـــوع 
لعمليـــة جراحيـــة، قبلـــت علـــى الفـــور. كل مـــا كنـــُت أفكـــر 
ــا، فلـــم يعـــد فـــي وســـعي أن  فيـــه هـــو أن أنهـــي معاناتهـ

أراها تتألم«. 
جديـــر بالذكـــر أن وســـام الملـــك عبدالعزيـــز يشـــتمل 
ـــازة، والدرجـــة  علـــى خمـــس درجـــات هـــي: الدرجـــة الممت
األولـــى، والدرجـــة الثانيـــة، والدرجـــة الثالثـــة، والدرجـــة 
الرابعـــة. ويُمنـــح تقديـــًرا لمـــن قـــّدم خدمـــات كبـــرى 
للدولـــة أو إلحـــدى مؤسســـاتها، أو قـــام بخدمـــات أو 

أعمـــال ذات قيمـــة معنويـــة مهمـــة، أو قـــّدم تضحيـــات 
كبيـــرة. ومـــا قـــام بـــه أحمـــد يُعـــد مـــن ضمـــن األعمـــال 
ذات القيمـــة المعنويـــة العاليـــة والتضحيـــات الكبيـــرة، 

فاستحق التقدير والوسام من الدولة.

مفهوم التضحية لدى إدارة 
الوقاية من الحريق 

وقـــد أبـــدت إدارة الوقايـــة مـــن الحريـــق تقديـــًرا عميًقـــا 
ــر  ــه نظيـ ــم تكريمـ ــا، فأثنـــت علـــى شـــجاعته وتـ لموظفهـ
حصولـــه علـــى هـــذا الوســـام الرفيـــع. ويقـــول رئيـــس 
اإلطفائيـــة فـــي وحـــدة مكافحـــة الحرائـــق فـــي الظهـــران، 
لوريـــن فولـــر: »إن مـــا قـــام بـــه موظفنـــا أحمـــد يُعـــد 
تضحيـــة كبيـــرة، فقـــد أظهـــر مـــدى إداركـــه لقيمـــة األســـرة 
ــي  ــخصية موظفـ ــس شـ ــا يعكـ ــو مـ ــاء، وهـ ــوم العطـ ومفهـ

أرامكو السعودية«.
يشـــار إلـــى أن زراعـــة الكليـــة لفاطمـــة لصلـــص تمـــت 
فـــي جـــدة فـــي الثامـــن مـــن أكتوبـــر 2017م، وبعـــد العمليـــة 
ــا  ــش حياتهـ ــة لتعيـ ــادت فاطمـ ــاح عـ ــت بالنجـ ــي تكللـ التـ
بشـــكل طبيعـــي فـــي منطقـــة نجـــران، جنـــوب غـــرب 

المملكة، شاعرة باالمتنان الكبير لشقيقها أحمد. 

أحمد عبدالرحمن لصلص، الذي يعمل في إدارة الوقاية من 
الحريق في أرامكو السعودية ، يحصل علي وسام الملك 
عبدالعزيز من الدرجة الثالثة بأمر من خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكان قد 
تبرع بإحدى كليتيه لشقيقته. 

شارك 2500 موظف من أرامكو السعودية وباقي أعضاء منظمة )ريكسو(، في تنظيف جميع مناطق أعمال الشركة على شواطئ البحر األحمر والخليج العربي، بما فيها رأس تنورة، وتناقيب، وأبو علي، وجازان، وجدة، وينبع، وضباء.
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إدارة التصوير الجيوفيزيائي تتيح لموظفي 
الشركة فرصة »رؤية ما ال تراه العين« 

الظهـران - ربمـا ُخّيـل إليـك للوهلـة األولـى عنـد زيـارة 
نـات  لبيا ا )تمثيـل  ئـي  لجيوفيزيا ا يـر  لتصو ا معـرض 
الجيوفيزيائيـة بصـور رقميـة( الـذي أقيـم، مؤخـًرا، فـي 
مركـز التطويـر المهنـي للتنقيـب واإلنتـاج بالظهـران، أنـك 
دخلـت إلـى موقـع تصويـر أحـد أفـالم هوليـوود الضخمة، 
الشـاحنة  تلـك  هـو  هنـاك  عينـاك  عليـه  تقـع  مـا  فـأول 
الهـزازة للمسـح السـيزمي بإطاراتهـا الضخمـة العريضـة 
يجعلهـا عنصـًرا  الـذي  وشـكلها  االهتزازيـة،  ومعداتهـا 
ضخـم  العلمـي  الخيـال  أفـالم  مـن  فلـم  فـي  أصيـاًل 

الميزانية. 
وقـد أقيـم هـذا المعـرض ألكثـر مـن ثالثـة أيـام وركـز 
علـى الـدور الرئيـس الـذي يلعبـه علـم فيزيـاء األرض فـي 
التنقيـب عـن الزيـت والغـاز والتطـور فـي اكتشـاف مـوارد 
المملكـة، أو كما عّبر عنه شـعار الحـدث، »رؤية ما ال تراه 

العين«. 

شهادة تاريخية على التقدم 
وبمناسـبة إقامـة المعـرض، أّكـد مديـر إدارة التصويـر 
الجيوفيزيائـي، األسـتاذ صالـح المغلـوث، أن  خدمـات 
المسـح السـيزمي المتعـددة التـي تقدمهـا إدارتـه للعمـالء 
مـن كل أنحـاء الشـركة تشـمل دعـم أعمـال التنقيـب فـي 
الحقـول  تطويـر  إلـى  باإلضافـة  الجديـدة،  المناطـق 

الحالية. 
التـي  الرحلـة  يتنـاول  المعـرض  إن  المغلـوث:  وقـال 
قطعناها كشـركة في تطبيق أحدث التقنيات لنقدم طرًقا 
أذكـى ألداء أعمالنـا، وتحقيـق منافـع فـي التكلفـة والبيئـة 
مـن خـالل تحديـد مواقـع الحفـر بدقـة. وتُعـد األنظمـة 

القافلة األسبوعية

في إدارة األصول والمكامن واآلبار بشكل أفضل. 
وقـد ُعرضـت أمثلـة علـى تقنيـات التنقيـب السـيزمي 
التـي اسـتخدمتها الشـركة فـي الماضـي والحاضـر علـى 
خريطـة زمنيـة فـي منتصـف المعـرض، حيـث وقـف علـى 
هـذه الخريطـة الزمنيـة ضيـوف المعـرض، ومنهـم طلبـة 
إدارة  أعمـال  شـك، ضخامـة  بـال  أبهرتهـم،  جامعيـون 

التصوير الجيوفيزيائي.

التزام بالكفاءة والجدوى
وأبـرزت هـذه الفعاليـة بوضوح التزام أرامكو السـعودية 
باسـتخراج هـذه المـوارد بأقصـى قـدر ممكـن مـن الكفاءة 
والتكلفـة المجديـة، مـع تقليـل اآلثـار البيئيـة فـي الوقـت 
نفسـه، حيـث عرضـت إدارة التصويـر الجيوفيزيائـي فـي 
أجنحـة منفـردة، أمثلـة ملموسـة علـى نجاحهـا، تضمنـت 
كيفيـة الحصـول علـى البيانـات ومعالجتهـا والحلـول التـي 

للعلمـاء الجيولوجييـن فـي مجـال  تقدمهـا الجيوفيزيـاء 
التنقيب والتطوير.  

الحلـول  قسـم  رئيـس  قّدمـه  الـذي  العـرض  وفـي 
ت  لتقنيـا ا عـن   ، جـي بخر يمـن  أ  ، ئيـة يا فيز لجيو ا
الجيوفيزيائيـة التطبيقيـة، قـال: »قامـت إدارة التصويـر 
الجيوفيزيائيـة بتقديـم الحلـول والدعـم الدائـم ألعمـال 
البتـرول لمسـاعدتهم مـن  التنقيـب والتطويـر وهندسـة 
جانبهـا علـى تحقيـق أهدافهـم«. وقـد أوضـح فـي العـرض 
أمثلـة علـى ذلـك الدعـم مـن خـالل عـرض حـي لتجربـة 

سيزمية مباشرة في الميدان.
االهتـزازي  المسـح  شـاحنة  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
السـيزمي حظيـت باهتمـام كبيـر مـن قبـل زائـري معـرض 
التصويـر الجيوفيزيائـي، بالرغـم مـن أن الشـاحنة لم تكن 
غير وسـيلة عرض واحدة من الوسـائل التي قدمت خالل 
المعـرض بمـا يتـواءم مـع شـعار الحـدث »رؤيـة مـا ال تـراه 

العين«. 

التعاون األول من نوعه بني الشركة وجامعة موناش األسترالية

تدشين برنامج اإلرشاد األكاديمي والمهني في 
أكاديمية األمن الصناعي

الظهـران - ُدشـن، مؤخـًرا، برنامـج شـهادة اإلرشـاد 
األكاديمـي، وذلك في أكاديمية األمـن الصناعي بالظهران، 
بحضـور مديـر عـام التدريـب والتطويـر، األسـتاذ فيصـل 
الحجـي، ومديـر إدارة البرامـج والشـراكات األكاديميـة، 
األسـتاذ أحمـد أبـو راس، وبالتعـاون مـع جامعـة مونـاش 
والعالقـات  التطويـر  إدارة  األسـترالية، متمثلـًة بمديـرة 
الخارجيـة، لويـس غولـد، ورئيسـة برنامـج علـم النفـس، 

البروفيسورة آندريا روبرت. 
ويأتي هذا التعاون انطالًقا من حرص أرامكو السعودية 
على تطوير موظفيها بشـكل مسـتمر في جميـع المجاالت، 

ومن ضمنها اإلرشاد األكاديمي واالستشارة المهنّية.
وبدأ حفل التدشين بإلقاء األستاذ أحمد أبو راس، كلمًة 
بخصـوص هـذه المناسـبة، عّبـر فيهـا عـن شـكره وامتنانـه 
لهـذه الشـراكة التـي تمّثـل أول تعـاون مـن نوعه بيـن أرامكو 
السـعودية وجامعة مونـاش، حيث ُصمم البرنامج خصيًصا 
ليالئـم احتياجـات موظفـي أرامكـو السـعودية. وأضـاف أّن 
»المرشـدين األكاديمييـن والمستشـارين المهنييـن يلعبـون 
دوًرا حاسـًما فـي ضمـان حصـول الطـالب علـى تجربـة 
إكمـال  علـى  قـادرون  وأنهـم  ومجزيـة،  مثمـرة  جامعيـة 
مسـيرتهم العلميـة واالنتقـال إلـى حياتهـم المهنيـة بعـد 
عودتهـم، إذ أّن هـؤالء الطـالب يشـكلّون بدورهـم العمـود 

الفقري للقوى العاملة في أرامكو السعودية«.
مـن جانبها، أبـدت لويس جولد إعجابها باهتمام أرامكو 
السـعودية فيمـا يخـّص اإلرشـاد األكاديمـي الـذي يتلقـاه 
موظفوهـا، إذ أّنهـا تدعمهـم أثنـاء دراسـتهم بإرسـالهم إلـى 

أفضـل الجامعـات فـي العالـم، لكـي يسـهموا فـي نهضـة شذا العتيبي
بالدهـم بحصيلتهـم العلميـة والعمليـة. وقالـت فـي كلمتهـا: 
»يتمثـل المكسـب األكبـر ألي بلـد فـي شـبابها، وخاصـًة من 
يعملـون فـي اإلرشـاد األكاديمـي واالستشـارة المهنّيـة، فهم 
يسـاندون ويرشـدون الطلبـة خـالل مراحلهـم الدراسـية، 
اسـتثماًرا  يُعـد  ممـا  المهنّيـة،  بمسـاراتهم  والموظفيـن 

للمستقبل واألجيال القادمة«. 
وأشـارت إلـى أّن البرنامـج يهـدف إلـى تخريـج مرشـدين 
أكاديمييـن واستشـاريين مهنّييـن بمعاييـر عاليـة، وذلـك 
بإعطائهـم الفرصة لاللتحاق بالبرنامج، الذي يحتوي على 
أربـع وحـدات رئيسـة ُمخصصـة، مـن خـالل التعلّـم وجًهـا 
لوجـه )التعلّـم عبـر التفاعـل المرئـي المباشـر بيـن المعلـم 
والطالـب فـي الوقـت ذاتـه، سـواءٌ كان فـي نفـس المـكان أم 

عن بعد(.

عن البرنامج
يسـعى برنامـج اإلرشـاد األكاديمـي إلـى توفيـر التدريـب 
المناسـب للمرشـدين األكاديمّييـن والمستشـارين المهنّيين 
في أرامكو السعودية، وتطوير المهارات والخبرات الالزمة 
تتعلـق  معلومـات  علـى  العثـور  فـي  الطـالب  لمسـاعدة 
بمهنتهـم، واتخـاذ القـرارات المهنّيـة والدراسـية، وإدارة 
حياتهـم المهنّيـة مـن خـالل أفضـل سـبل التطويـر. كمـا 
سـيُطلعهم علـى دورهـم كمستشـارين للطلبـة، ويوفـر لهـم 
المهـارات  علـى  والمحافظـة  للتطويـر  مالئمـة  منصـة 
والمعارف الالزمة المطلوبة. وسيحصل المشاركون بنهاية 
البرنامـج علـى شـهادة مهنّيـة فـي اإلرشـاد األكاديمـي تُفيد 

بإكمال التدريب والتطوير في هذا المجال المحّدد. 
يمتـّد البرنامـج، الذي أُعد محتواه بالكامل ليتناسـب مع 
احتياجات موظفي أرامكو السـعودية، لمدة خمسـة أشـهر، 
ابتـداًء مـن 11 ربيـع اآلخـر 1441هــ )8 ديسـمبر 2019م( إلى 

تدعم أرامكو السعودية 
موظفيها في جميع 

المجاالت، ومن ضمنها 
مجال اإلرشاد األكاديمي 

واالستشارة المهنّية.

أول ما تقع عليه عيناك في 
معرض التصوير 

الجيوفيزيائي هو هذه 
الشاحنة الهزازة للمسح 

السيزمي بإطاراتها 
الضخمة العريضة ومعداتها 

االهتزازية. وقد أقيم هذا 
المعرض ألكثر من ثاثة 

أيام وركز على الدور الرئيس 
الذي يلعبه علم فيزياء 
األرض في التنقيب عن 

الزيت والغاز والتطور في 
اكتشاف موارد المملكة.

تصوير: بريجيدو الكيدي

السـطحية  القشـرة  فهـم  مـن  تمكننـا  أدوات  السـيزمية 
لألرض أكثر«. 

وأضـاف أن مخـزون اإلدارة مـن البيانات السـيزمية هو 
أحـد أكبـر المخزونـات علـى مسـتوى العالـم، وتقـدر سـعة 
أنظمـة تخزين البيانات لدينا حالًيا بماليين الجيجابايت. 
ومـن المتوقـع أن تـزداد سـعة تخزيـن البيانـات بحلـول 
2027 إلـى مـا يعـادل المالييـن مـن الهواتـف الذكيـة ذات 

سعة التخزين أربعة وستون جيجابايت.

السالمة...حجر الزاوية
لكن األمر ال يقتصر على السعة األولية وقوة المعالجة 
السـالمة  األول جانـب  المقـام  فـي  يضـع  بـل  فحسـب؛ 
كمعيـار للنجـاح فـي أعمالـه، خاصـًة عندمـا يكـون هنـاك 
آالف األشـخاص يعملـون فـي هـذا المجـال وسـط بيئـاٍت 

طبيعية قاسية.  
وأضـاف المغلـوث: »فـي عـام 2019م، تـم إجـراء مسـح 
سـيزمي لمسـافة 18 مليـون كيلومتـر، أي مـا يعـادل أربـع 
دورات حـول الشـمس تقريًبـا، دون أيـة إصابـة مهـدرة 
لوقـت اإلنتـاج. وتُعـد هـذه اإلحصائيـة مـن اإلحصائيـات 

التي نفخر بها بشكل خاص«. 
البيانـات  الجيوفيزيائـي  التصويـر  إدارة  وتضيـف 
البيئـة. فعلـى  أثـر أعمالهـا علـى  السـيزمية بعـد تقييـم 
ونصـف  مالييـن  ثالثـة  الشـركة  تمتلـك  المثـال:  سـبيل 
المليـون مقيـاس اهتـزاز تحـت تصرفهـا، وتنشـر اآلالف 
منهـا فـي الحقـل الواحـد لتسـجيل الموجـات السـيزمية 
التي تطلقها شـاحنات المسح السـيزمي االهتزازية. وكما 
تبّيـن الشاشـات المنتشـرة في المعرض، تتـم معالجة هذه 
البيانـات بعنايـة وتحليلهـا الستكشـاف مـا يوجـد تحـت 
السـطح بدقة، مما يعطي الشـركة معلومات مهمة تساعد 

27 شـعبان 1441هــ )20 أبريـل 2020م(، بمشـاركة 29 مـن 
التدريـب  بـإدارة  العامليـن  أرامكـو  وموظفـات  موظفـي 
والتطويـر، وقطاعات الشـركة األخرى، الذيـن اُختيروا بناًء 

على معايير خاصة.

جامعة موناش األسترالية في سطور
تُعـد إحـدى الجامعـات الرائـدة، والمعتمده عالمًيا كإحـدى أفضل الجامعات في مجال التعليم، حيـث يدرس بها 21 
ألـف طالـب وطالبـة من مختلف دول العالم. تقّدم الجامعة حالًيا مجموعة واسـعة من التخصصات األكاديمية في 10 
كليـات: الفنون والتصميم والهندسـة المعماريـة، واألعمال التجارية واالقتصادية، والتعليم، والهندسـة، والعلوم وتقنية 
المعلومـات، والقانـون، والطـب والتمريـض والعلـوم الصحيـة، والصيدلة. يجـدر بالذكـر أّن الجامعة خّرجـت 26 طالًبا 

وطالبًة ممن يعملون حالًيا في أرامكو السعودية.
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كوادر طبية
صحتك

التعليم
2011م: شهادة جامعية في إدارة النُظم اإلدارية، من 

الجامعة العربية المفتوحة )البحرين(.
1998م: دبلوم عالي في إدارة المستشفيات، من 

معهد اإلدارة العامة )الرياض(.

تاريخ العمل
2000م - اآلن: أخصائية ترميز طبي، دائرة 

الخدمات الطبية ألرامكو السعودية/ مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي.

اقتباس
»إذا كنت تحب عملك وتستمتع به، فأنت ناجح 

بالفعل. أحبُّ عملي ومشاريعه الجديدة وتقنيات 
حل الشكالت. لكن ما أحبه أكثر، هو عندما أعمل 

في ترميز حاالت معقدة، ألنني عندما أُنجزها؛ 
أشعر بالفخر. أرغب في شكر مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي إلتاحة الفرصة لي لتحّدي نفسي، 
والعثور على المكان المناسب لي، ومساعدتي في 

إزالة العقبات التي قد تنشأ بسبب إعاقتي 
الجسدية«.

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، والعاج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

جنيبة اخلنيزي
أخصائية ترميز طبي

قسم خدمات دعم المرضى

كيف تحارب السكري بالغذاء الجيد
هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن مــا يأكلــه المــرء وبيــن كميــة 
ــارات الطعــام الســليمة  ــذا، فــإن اختي الســكر فــي دمــه. ل
داء  وضبــط  الــدم  ســكر  مســتوى  فــي ضبــط  تُســهم 

السكري.
ولتحقيــق ذلــك الهــدف يُنصــح باتبــاع خطــة لتنــاول 
ــام  ــواع الطع ــر المــرء عــن أن ــاًل يُخب ــات، لتكــون دلي الوجب
التــي يجــب أن يتناولهــا فــي الوجبــات الرئيســة وفــي 
الوجبــات الخفيفــة. كمــا أن خطــة الوجبــات تحــدد كميــة 

الطعام التي يجب تناولها. 
وبالنســبة لألشــخاص المصابيــن بالــداء الســكري، فإن 
النظــام الغذائــي الصحــي يجــب أن يتكــون مــن 40% إلــى 
60% مــن الكربوهيــدرات، و20% مــن البروتينــات، و%30 
الدهــون. كمــا يجــب أن يحتــوي نظامــه  أقــل مــن  أو 
الغذائــي علــى كميــات قليلــة مــن الكولســترول والملــح 

والسكر الُمضاف.

كيف تتحكم بمستوى السكر
النظــام  فــي  تغييــر  إجــراء  يُســهم  أن  الممكــن  مــن 
الغذائــي الــذي تتبعــه فــي ضبــط داء الســكري أو الوقايــة 

منه. باتباع التالي:
•  االنتباه إلى مواعيد األكل ونوعية الطعام، وكميته.

•  ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
•  تناول الطعام بانتظام.

•  المحافظة على الوزن الصحي.
بالنســبة لألشــخاص المصابيــن بــداء الســكري مــن 
النــوع الثانــي، يمكــن أن ينجــح ضبــط النظــام الغذائــي 
ــى درجــة  ــدم إل ــاة فــي ضبــط ســكر ال ــر نمــط الحي وتغيي
تجعــل مــن تنــاول األدويــة أمــًرا غيــر ضــروري. كمــا أن 
النظــام الغذائــي الســليم والتماريــن الرياضيــة تســاعد في 

ضبط مستوى سكر الدم بشكل أفضل.
فــي  أيًضــا  يســاعد  وزن صحــي  إلــى  الوصــول  إن 
تحســين اســتفادة الجســم مــن اإلنســولين، وال شــك أن 
عشــرة  لــى  إ خمســة  مــن  حتــى  لــوزن،  ا تخفيــف 
كيلوغرامــات، يحقــق فارًقــا كبيــًرا بالنســبة لكثيــر مــن 
األشــخاص المصابيــن بــداء الســكري مــن النــوع الثانــي. 
كمــا أن التماريــن الرياضيــة تســاعد اإلنســولين فــي العمل 
ــي  ــون النشــاط البدن ــن أن يك ــن الممك بشــكل أفضــل، وم
والحركــة بانتظــام أمريــن مفيديــن فــي ضبــط مســتويات 

سكر الدم.

ضرورة االنتظام في تناول الطعام
يلعــب تنــاول الطعــام بانتظــام دوًرا كبيــًرا فــي ضبــط 
ــى نحــو  ــاول اإلنســان الطعــام عل ــدم. فعندمــا يتن ســكر ال
منتظــم علــى امتــداد اليــوم، فــإن الكربوهيــدرات تتــوزع 
توزًعــا أفضــل طيلــة اليــوم. وال ينبغــي إهمــال المــرء تناول 
وجبــة مــن الوجبــات الرئيســة أو الخفيفــة، وال تأخيــر 
وقــت تناولهــا؛ ألن هــذا يمكــن أن يتســبب فــي اإلصابــة 
بنقــص ســكر الــدم ممــا يدفــع المريــض إلــى اإلفــراط فــي 

تناول الطعام.
ومــن أجــل المســاعدة فــي ضبــط ســكر الــدم، يجــب 
اختيــار أغذيــة  كربوهيدراتيــة صحيــة غنيــة باألليــاف، 
ومــن الممكــن أن تكــون األغذيــة النباتيــة مصــادر مناســبة 
للســكر، كمــا أن النظــام الغذائــي الغني باألليــاف يمكن أن 

يكــون مفيــًدا فــي تنظيــم ســكر الــدم والتحكــم فــي الــوزن، 
ــا أن األليــاف  ــب واألمعــاء، علًم وفــي تحســين صحــة القل
موجــودة فــي األغذيــة التاليــة: الحبــوب الكاملــة، الخضــار 

والفاكهة، الُمَكسرات، البقول والبُذور.
كمــا أنــه مــن المهــم أن يختــار المــرء الكميات المناســبة 
مــن الكربوهيــدرات مــن أجــل المســاعدة فــي ضبــط 
مســتويات ســكر الــدم، حيــث إن اإلكثــار مــن الطعــام يمكن 
أن يــؤدي إلــي ارتفــاع ســكر الــدم. وإذا كان المــرء يتنــاول 
بعــض األدويــة الخاصــة بــداء الســكري، فــإن المبالغــة فــي 
تقليــل الطعــام مــن الممكــن أن تــؤدي إلى انخفاض شــديد 

في سكر الدم.

التنّوع في الغذاء
 ، تقليــل و  أ تجنــب،  ول  يحــا ن  أ ء  لمــر ا علــى  و
الكربوهيــدرات غيــر الصحيــة، ومــن هــذه الكربوهيدرات: 
األغذيــة المقلّيــة، الســكاكر، رقائــق البطاطــس، الحلويــات 

والمنتجات المخبوزة والمشروبات الغازية.
وال بــد بــدالً مــن ذلــك مــن إدراج خيــارات مختلفــة 
لمصــادر الكربوهيــدرات فــي كل وجبة، وبكميــات صغيرة. 
فعلــى ســبيل المثــال، فــي الوجبــة الواحــدة، تنــاول نصــف 
الفاكهــة  مــن  صغيــرة  قطعــة  أو  الفاكهــة،  مــن  كــوب 
الطازجــة، باإلضافــة إلــى الحبــوب أو البقــول بمــا يعــادل 
ربــع كميــة الوجبــة، وكــوب مــن الحليــب خالــي الدســم أو 

منخفض الدسم، أو اللبن الرائب الخفيف.
ــوي  ــي تحت ــة الت ــن، فــإن األغذي ــة البروتي أمــا مــن ناحي
علــى البروتيــن ضروريــة أيًضــا للمســاعدة فــي المحافظــة 
علــى صحــة الجســم. وتشــتمل مصــادر البروتيــن الجيــدة 
علــى مــا يلــي: الُجِبــن، البيــض، اللحــوم الحمــراء، ولحــوم 
األســماك، والدواجــن، المكســرات والبُــذور وزبــدة الفــول 
الســوداني والتوفــو. وننبــه هنــا إلــى ضــرورة اختيــار لحــوم 
الدواجــن واللحــوم الحمــراء الخاليــة مــن الدهــون. كما أن 
الخيــار  تكــون  مــا  غالًبــا  النباتيــة  البروتيــن  مصــادر 
الصحــي. وتشــتمل مصــادر البروتيــن النباتيــة علــى زبــدة 
الفــول الســوداني، والمكســرات، والبقوليــات المجففــة، 

والعدس، والتوفو.
يجــب تنــاول الطعــام منخفــض الدهــون والكولســترول، 
ورقائــق  المقليــة،  المأكــوالت  تنــاول  مــن  والتقليــل 
البطاطــس المســتعملة فــي الوجبــات الخفيفــة، وكذلــك 
مــن الدهــون المضافــة، كالزبــدة والمايونيــز والصلصــات 
الخاصــة بالســلطة. ويجــب اختيــار منتجــات األلبــان قليلــة 

الدسم، أو الخالية من الدسم.
كمــا ال بــد مــن التنبيــه إلــى الحرص علــى االعتــدال في 
تجنــب  فيجــب  والمشــروبات.  األغذيــة  بعــض  تنــاول 
الصحيــة،  غيــر  والكربوهيــدرات  المالحــة  األطعمــة 
وخاصــًة الســكاكر والحلويــات والمشــروبات الُمحــالة، 
عــن  االمتنــاع  أو  تناولهــا  فــي  االعتــدال  يجــب  حيــث 
تناولهــا. وتجنــب تنــاول الكحــول واالمتنــاع عــن التدخيــن، 

إذا كنت مدخًنا.
ختاًمــا، مــن المهــم فحــص المــرء مســتويات ســكر الــدم 
لــدى الفــرد بانتظــام، وذلــك وفًقــا لتوجيهــات الطبيــب. 
وقــد يكــون مــن الضــروري اإلكثــار مــن فحــص ســكر الــدم 
مســتوى  أو  الغذائــي  النظــام  المريــض  يغّيــر  عندمــا 

النشاط البدني.

برنامج توازن لعام 2020 واختبار 
مرحلة ما قبل السكري:

قم باإلجابـة عن اختبارنـا لمعرفـة احتماليـة إصابتك بمرحلة ما قبل السـكري، ولمعرفة 
مـا إذا كنـت مؤهاًل لدخول برنامج تـوازن لعـام 2020 للوقايـة من داءالسـكري التابع لمركـز 
جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبي. فمعرفة مسـتوى احتمالية إصابتك يمّكنـك من عكس مرحلة 

ما قبل السكري وتأخير داء السكري من النوع الثاني أو حتى منعه.
تفّضل بزيارة الرابط التالي على موقعنا لإلجابة عن اختبار مرحلة ما قبل السكري:

https://www.jhah.com/ar/prediabetes-quiz

نصائح للتغذية السليمة 
للتحكم بداء السكري:

1. األكل بشكٍل ُمنتظم.
وخاصـة  يـوم  كّل  التوقيـت  نفـِس  فـي  2.  األكل 

الوجبات الرئيسة أو الوجبات الخفيفة.
3.  محاولـة تنـاول وجبـة أو وجبـة خفيفـة كل أربـع 

إلى خمس ساعات.
4.  تنـاول تشـكيلة متنّوعـة مـن األطعمـة الصحيـة 

والكربوهيدرات يومًيا.
5.  تناول أطعمة غنّية باأللياف.

علـى  تحتـوي  لتـي  ا األطعمـة  علـى  6.  التعـرف 
الكربوهيدرات وضبط ُسـكر الدم بشـكٍل أفضل 
عـن طريق توزيـع تناول هذه األطعمـة على مدى 

اليوم. 
مقـدار  لفهـم  التغذيـة  أخصائـي  مـع  7.  العمـل 
الكربوهيـدرات فـي الوجبـات أو الكميـات التـي 
يحتاجهـا الشـخص لـكّل وجبـة، ووجبـة خفيفـة 
حيـث يُعـادل كل 15 غراًمـا مـن الكربوهيـدرات 

حصة واحدة.
8. االطـالع على الئحـة الطعام للتعرف على مقدار 

الكربوهيدرات في هذه األطعمة.
9.  فـي حالـة أخـذ جرعـة األنسـولين مـع الوجبـات، 
وازن مـا بيـن جرعـة األنسـولين مـع مـا تتناولـه 

من الكربوهيدرات.



العالم الال ورقي ال يزال بعيد المنال
علـى الرغـم من التراجع في اسـتخدام الـورق في الحياة 
اليوميـة، وعلـى الرغـم مـن الدعـوات المتناميـة للمحافظـة 
على البيئة وتجّنب قطع األشـجار، فإن الوصول إلى )عالم 
بـال ورق( ال يـزال فكرة بعيدة المنال، على األقل في العقد 

الحالي والمقبل. 
وكمـا يالحـظ كثيـرون، فإنـه علـى الرغـم مـن التطـّور 
الحاصـل في أنظمة المعلومات والتقنية الرقمية، وانتشـار 
أجهـزة الكمبيوتـر والهواتف الذكية واألجهـزة اللوحية، فإن 
الورق والملّفات، ما زالت تُسـتخدم في حياتنا، ولم يُسـتغَن 

عنها، كما ال توجد مؤّشرات بقرب حدوث ذلك.
ويذهب خبير التنظيم واإلدارة، األلماني يورغن كورتس، 
إلـى أبعـد مـن ذلـك، إذ يقـول إن »خلـّو الحيـاة البشـرية من 
الـورق، واسـتبداله بالوسـائل الرقميـة، ال يعـدو أن يكـون 

مجّرد نظرية وتصّور محض حتى اآلن«.
باإلضافـة إلـى ذلـك، تُشـير كثيـر مـن الدراسـات إلـى أن 
تطـوُّر الطابعـات فـي العقديـن األخيريـن عمـل علـى زيـادة 
طباعـة الوثائـق واألوراق، واسـتهالكنا لهـا، وعـدم االلتـزام 
باالحتفـاظ بنسـخ إلكترونيـة منهـا، ال لشـيء إالَّ لسـهولة 

الطباعة ورخصها!

عصر الورق باٍق
ـر  إلـى جانـب ذلـك، يبـدو أن اإلمكانـات الحاليـة قـد توفِّ

فرًصـا لصنـع الـورق الـالزم للطباعـة. ففـي أواخـر العـام عبداحلليم محمود *
2015م، طرحـت شـركة )إبسـون(، إحـدى أكبـر منتجـي 
الطابعـات والماسـحات الضوئيـة فـي العالـم، أحـدث جهاز 
لهـا يُعـرف باسـم )بيبـرالب(، حيـث يسـتطيع هـذا الجهـاز، 
الذي يمكن اسـتخدامه في الشـركات والمكاتب، إنتاج ورق 
جديد للطباعة، باسـتخدام األوراق التالفة أو المقّطعة، أو 
نـوّد التخلـص منهـا، وبأحجـام وسـماكات  األوراق التـي 
إلـى ورق  عـة حسـب الطلـب، مـن بطاقـات العمـل،  متنوِّ

الطباعة حجم  إيه 3 وإيه 4.
وتبـدو الشـركة واثقـة أن عصـر الطباعـة لـن يشـهد 
أفـواًل لعقـود طويلـة، إذ كانـت قـد أجـرت دراسـة ميدانيـة 
اسـتطلعت فيهـا آراء أكثـر مـن 3600 موظـف فـي أوروبـا، 
وكشـفت النتائـج أن 77% مـن الموظفيـن، ينظـرون إلـى 
الطابعـات بوصفهـا أجهـزة فاعلـة فـي تعزيـز إنتاجيتهـم، 
وتحسـين كفاءتهـم فـي العمـل، كمـا أّكـد 88% منهـم أن 
متوسـط الوثائـق التـي يطبعونهـا يومًيـا ألغـراض العمـل 
يُقـّدر بنحـو 21 وثيقـة، فيمـا يُقـّدر متوّسـط عـدد األوراق 

بنحو 83 ورقة.
ويخلـص جـاك ألدريتـش، الباحـث فـي علوم المسـتقبل، 
مـن هـذا الطـرح إلى قولـه: »لم يتحّقق مفهـوم المكتب الال 
ورقـي للسـبب نفسـه الذي لم تحـّل فيه أفـران المايكرويف 
محـّل األفران التقليدية؛ فكل تقنية تتمّتع بمزايا ملموسـة، 

والورق ال يختلف عن ذلك كثيًرا«.

* نُشر في مجلة القافلة يناير/فبراير 2019م

جارنـا القمـر مهـٌم جـًدا لنـا مـن نـواٍح كثيـرة، منهـا على 
فـي  لنـا  تتيـح  ثابتـًة  محطـًة  اسـتخدامه  المثـال  سـبيل 
المسـتقبل، االنطـالق منهـا إلـى الفضـاء الواسـع. كمـا أنه 
يمكـن أن يكـون مصـدًرا ثميًنـا لبعـض المـواد النـادرة على 
المصـدر  يكـون  ربمـا  الـذي  الهيليـوم،  مثـل  األرض، 
األساسـي للطاقـة النظيفـة فـي المسـتقبل. لذلـك يُعـدُّ 
الوصـول إليـه بسـهولة مسـألًة مهمـة لمسـتقبل البشـرية. 
ومـن األفـكار المطروحـة فـي هـذا المجـال، طريـق يوصل 

األرض بالقمر! 
يفكـر العلمـاء فـي بنـاء طريـق دائمـة بيـن األرض والقمـر 
علـى شـكل كابـل كربونـي شـبيه مـن ناحيـة بفكـرة »مصعـد 
الفضـاء«. ويمكـن لهـذا المصعـد أن ينقل النـاس والمعدات 
خـارج الغـالف الجـوي لـألرض بسـهولة أكبـر. ألن هـذا 
المفهـوم قـد أصبح، مـن الناحية النظرية علـى األقل، قاباًل 

للتطبيق مع تقنيات اليوم.

المصعد الفضائي
قسـطنطين  الروسـي  العالـم  تخيلـه  المصعـد  هـذا 
تسيولكوفسكي في عــام 1895م، عندمــا رأى ألول مرة برج 
إيفـل، واقتـرح أن يكـون ارتفـاع المصعـد المتخيـل 18٫500 
كـم، ليصل إلى المـدار األرضي المتزامن. ففي هذا المدار 
يصبـح دوران أي شـيء، بنفـس اتجـاه دوران األرض، مـن 
الغـرب إلـى الشـرق وبنفـس سـرعة دورانهـا، فيصبـح وكأنه 

ثابت وغير متحرك بالنسبة لألرض.
كذلـك اقتـرح أرثر كالرك، في روايتـه »ينابيع الفردوس«، 
1979م برًجـا يصـل إلـى المـدار األرضـي المتزامـن. لكـن 
العلمـاء بعـد ذلـك، خاصـة علمـاء اليـوم، لـم يأخـذوا بهـذه 
األفـكار لسـبب بسـيط وهـي أنهـا سـتنهار بفعـل وزنهـا. 
واقترحـوا بديـاًل عنهـا كابـاًل رفيًعـا مصنوًعا من مـواد قوية 
تثبيـت  الوقـت نفسـه. ويمكـن  فـي  الـوزن  جـًدا وخفيفـة 
األشـياء إلـى هـذا الكابـل التـي سـتتحرك بفعـل ما يعـرف بـ 
»حقـل الجاذبيـة الظاهـر«. وهـو حاصـل جمـع قـوة الطـرد 

المركزيـة نحـو األعلـى، بفعـل دوران األرض، وقـوة جاذبيـة وسام بشير *
األرض الحقيقية نحو األسفل.

ولكـن بـداًل مـن بنـاء مصعـد للفضـاء مـن األرض، كمـا 
اقتـرح تسيولكوفسـكي أو بـرج كمـا اقتـرح كالرك، لمـاذا ال 
يتـم إنشـاء خط فضائـي يبدأ من القمـر نزواًل إلـى األرض؟ 
كمـا يقـول عالمـا الفيزيـاء الفلكيـة زفيـر بينويـر مـن جامعة 
كامبريـدج بالمملكـة المتحدة وإميلي سـاندفورد من جامعة 

كولومبيا في نيويورك.
فاستناًدا إلى حساباتهما، إن مثل هذا البناء ممكن تقنًيا 
واقتصادًيـا باسـتخدام األدوات والمـواد الموجـودة لدينـا 
اليـوم، وهـو األمـر الـذي لـم يكـن باإلمـكان قوله عـن مفهوم 

»مصعد الفضاء« القديم والبرج في رواية كالرك.
لقـد وجـدا أن مـواَد مثـل »الزيلـون«، وهـو كربـون بوليمر، 
يسـمح لنا ببناء كابـل بين القمر والمـدار األرضي المتزامن 
والثابت بالنسـبة لألرض. وبذلك سـيكون على مسافة آمنة 
مـن األرض، وعلـى بُعـد حوالـي 362٫000 كيلومتـر مـن 
القمـر، وهكـذا يمكن تجنُّب مالمسـة األقمـار االصطناعية 
واالصطـدام بهـا. وأشـار الباحثـان إلـى أن الكابـل قـد يكون 

بسماكة قلم الرصاص لكنه يكلف مليارات الدوالرات.
تكمـن الفائـدة مـن وجـود مسـافات طويلـة فـوق مصعـد 
ة واحـدة في الشـهر  الفضـاء فـي أنـه يـدور حـول األرض مـرَّ
فقـط - ألنـه سـيكون مرتبًطـا بالقمـر، وليـس بـاألرض - 
وهذا يعني تقليل الضغط الناتج عن قوى الطرد المركزي.

فـإذا انطلـق هـذا الكابـل مـن األرض صعـوًدا إلـى القمر، 
سـتؤدي قـوة الجاذبية األرضية وسـرعة دورانهـا إلى إتالف 
الكابل قبل اكتماله. ويقول الباحثون إن خطر انهيار الكابل 

الكارثي، هو أقل عندما يرتبط الكابل بالقمر فقط.
وسـتصبح عنـد ذلـك الرحلـة إلـى القمـر منطلقـًة مـن 
االرتفـاع الصحيح، عند نهاية كابل الفضاء، حيث تسـتخدم 
إلـى »نقـاط  الكابـل  للتنقـل علـى طـول  الدفـع الشمسـي 
الغرانـج«، حيـث ال توجـد جاذبيـة وال أي تداخـل فيزيائـي 

آخر. ومن ثم يتباطأ للهبوط على سطح القمر.
فـإذا نجـح كل ذلـك وظهـر كابـل مـن هـذا النـوع، فـإن 
الباحثين يتصوران أن البشرية ستستخدمه مستقباًل كحبل 
للتلسـكوبات المداريـة ومراكـز البحـوث والمرافـق األخـرى 

التـي يمكـن أن تحـوم عند »نقطـة الغرانـج«، االرتفـاع الذي 
تتسـاوى فيـه قـوة الجاذبيـة بيـن القمـر واألرض. وسـوف 
تنخفـض كمية الوقود الالزم للوصول إلى سـطح القمر إلى 

ثلث القيمة الحالية تقريًبا، كما يتصور هؤالء العلماء.

* نشر في مجلة القافلة عدد نوفمبر/ديسمبر 2019م.
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الخميس ٧ جمادى األولى 144١هـ، ٢ يناير 20٢٠م

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.

هيئة التحرير: محمد العداربة، سارة مطر، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل 

الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
وليد يوسف الهال
مستشار التحرير:

عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير: ناجي عوض

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

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

المربعات التسعة.
* حل العدد الماضي

ال تخــف عزيــزي القــارئ! فأنــا ال أقصــد بالســيولة هنــا مــا 
ــا  ــا دعن ــي الســياق االقتصــادي. وإنم ــى ف ــا مــن معن ــط به يرتب
ــا معاصــًرا تركــه فــي معجــم حداثــة الغــرب  ــا مفهوًم نتأمــل مًع
مفّكــر بولنــدي اســمه زيجمونــت باومــان. باختصــار، يــرى 
باومــان أن عالمنــا اليــوم حافــل بالمتغيــرات علــى مســتوى 
األفــكار وســلوك البشــر، بمــا فــي ذلــك حياتهــم العاطفيــة، 
فالســيولة دخلــت كل شــيء، بمــا فــي ذلــك القلــوب والعقــول - 
وهــو أمــر ال أتفــق فيــه مــع هــذا المفكــر - وإن تــردد صــداه 

بين المثقفين ومّدعي الثقافة. 
ــون،  ــا بجلبــاب مل ــراه صباًح ــا فت لنتصــور أنــك تقابــل صديًق
وظهــًرا فــي جلبــاب باألبيــض واألســود، وعًصــرا بقميــص 
مزركــش، ومســاًء بــرداء األوبــرا الرســمي. وفــي كل مــرة يتغيــر 
حديثــه بألفاظــه ومصطلحاتــه ووجهــات نظــره متنقــاًل بيــن 
ــي  ــن وأقصــى اليســار! هــل هــذه روح العصــر الت أقصــى اليمي
تفتــح بوابــات ال متناهيــة ليدخــل فيهــا إنســان بــال هويــة أو بــال 

صفات أساس، كما يقول النمساوي روبرت موزيل؟ 
 إن ســنة الحيــاة التــي ُجبلــت عليهــا اإلنســانية، أو التــي تبــدو 
واضحــة لــكل ذي منطــق ســليم، هــي أن النفــس تنــزع إلــى 
جذورهــا: أصلهــا، موطنهــا األول، لغتهــا األم، أســرتها التــي 
اجتمعــت بهــا فــي بيتهــا الصغيــر، مدرســتها التــي تعلمــت فيهــا 

األبجدية.
ومــا يــراه اإلنســان اليــوم بعينيــه، بعــد تجربــة تاريخيــة طويلــة 
يجعلــه  الضعيفــة،  الهويــات  بعــض  مكونــات  فيهــا  تناثــرت 
ــي تشــربت مــن  يتمســك أشــد التمســك بجــذوره الراســخة الت
منابــع متعــّددة علــى مــدى التاريــخ وفــي خريطــة الجغرافيــا 
دون أن يقطــع الزمــان طريــق أمســه عــن غــده، كمــا قــال 
محمــد إقبــال يوًمــا فــي حديــث الــروح. وهــذا صحيــح! فــال 
توجــد ذات تســتطيع أن تعيــش بــال صفــات ثابتــة، مجــددة 
ــا  ــا أن هــذا االنســالخ ســيجعل له ــا منه ــا كل لحظــة ظًن جلده
حيــاة أكثــر يســًرا فــي عالــم حافــل باألحــداث، التــي تدعــو 
الضعفــاء لخــذالن هوياتهــم والتنصــل مــن تاريخهــم، مــع أن مــن 
يــردد مثــل هــذه المقــوالت يتمســك أشــد التمســك بــكل ذرة 

في تاريخه الحقيقي أو الذي اصطنعه لمجتمعه. 
إن األمــم التــي تحافــظ علــى عناصــر ثقافتهــا وترعاهــا 
تفخــر بذلــك فــي قصــة اليــوم التــي ال تنفصــل بحــال مــن 
األحــوال عــن قصــة األمــس، وال يمكــن لعاقــل أن يتخيــل مفكــًرا 
يختــرع حروًفــا أبجديــة جديــدة ضارًبــا بلغتــه عــرض الحائــط. 
ففــي زمــن العقــاد وطــه حســين وأحمــد عبدالغفــور عطــار 
ــي  ــة تدخــل ف ــات األجنبي ــن الكلم ــم تك ــار ل ــداهلل عبدالجب وعب
ســطور الفكــر العربــي الرصيــن المتفاعــل مــع الفكــر العالمــي 
فــي عواصمــه ومطابعــه، يأخــذ منــه ويــرد عليــه أي ببيــان 

ناصع وحجة مقنعة. 
ــراه  ــا ن ــر وم ــر والتعبي ــي هــي أصــل الفك ــة الت هــذا عــن اللغ
مــن ســيولة تحــدث لهــا اآلن فــي وســائط االتصــال، ناهيــك عن 
تيــار  أو  دون ســند عقلــي  األلــوان  وتبديــل  الجلــود  تغييــر 
ــع  ــاء المجتم ــه أبن ــف حول ــع يلت ــن نب ــل يســتمد م شــعوري أصي

الواحد. 
ــكاد  ــى ي ــه حت ــن ال جوهــر ل ــت الســيولة شــعاًرا لم ــوم بات الي
ــن  ــك حي ــا بال ــرآة، فم ــي الم ــن ينظــر ف ــر نفســه حي ــرء ينك الم
ــع  ــر مــا ينطب ــى غي ــا فنبصــر أنفســنا عل ننظــر فــي مــرآة وعين
فــي أفئدتنــا! وهــذا تزويــر يفــوق تزويــر العملــة، وأزمــة ســيولة 
أشــد مــن أزمــات البنــوك الدوليــة، ومــا أحوجنــا إلــى أرض 

صلبة نقف عليها، خاصة في زمن السيولة.

أزمة سيولة!
علي قطب * اقتناص لحظة »كسوف«التقط صورة:

يحرص هواة التصوير على 
اقتناص اللحظة و"حبسها" 

في إطار كي ال تهرب إلى 
دهاليز النسيان. ويتناسب 

حرصهم واهتمامهم طردًيا مع 
ندرة تلك اللحظة، فما بالك 

بلحظة وحدث ال يتكّرر إال كل 
96 عاًما، كما حدث في 

الكسوف األخير للشمس الذي 
كان محط أنظار العالم بأسره. 

كان من بين هؤالء موّظف 
قسم النشر، مصلح جميل 

الخثعمي، الذي ظل مترّبًصا 
بالشمس في ذلك اليوم، 

حامًا كاميرا نيكون ويده على 
زرها، كاتًما أنفاسه، منتظًرا 

مياد لحظة تاريخية في 
سماء الظهران. إنها اللحظة 

التي تطّل بها الشمس بهيئتها 
المكسوفة الساحرة على مركز 

الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي )إثراء(، ألول مّرة في 
تاريخها، لتمتزج ظاهرة كونية 

مع ظاهرة ثقافية بتوليفة 
نادرة.

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

3 9 7 1 6 8
5 6 8

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

4 8 9 3 1

8 9 4 2 5 3 7 6 1

1 2 6 4 7 8 5 3 9

3 5 7 9 6 1 4 8 2

4 7 2 5 9 6 3 1 8

9 8 1 3 2 7 6 4 5

5 6 3 1 8 4 2 9 7

2 4 9 8 3 5 1 7 6

7 1 8 6 4 2 9 5 3

6 3 5 7 1 9 8 2 * روائي مصري4


