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استعراض فرص التوظيف

جـــدة  -اســـتعرضت أرامكـــو الســـعودية عـــد ًدا مـــن
الف ــرص الوظيفي ــة الت ــي تُق ِّدمه ــا ومم ِّيزاته ــا المختلف ــة،
خـــال اليـــوم الهندســـي الثالـــث عشـــر والمعـــرض
المصاح ــب ل ــه ،ال ــذي َّ
نظمت ــه كلي ــة الهندس ــة ف ــي جامع ــة
المل ــك عبدالعزي ــز ،مؤخَّ ــ ًرا ،عل ــى م ــدار أربع ــة أي ــام ف ــي
جدة.
ونياب ــة ع ــن معال ــي مدي ــر جامع ــة المل ــك عبدالعزي ــز،
دشَّ ــن وكي ــل الجامع ــة للدراس ــات العلي ــا والبح ــث العلم ــي،
الدكتـــور يوســـف التركـــي ،فعاليـــات اليـــوم الهندســـي
بحضــور عــدد مــن المســتثمرين ور َّواد األعمــال ،كمــا كـ َّـرم
أرامك ــو الس ــعودية نظي ــر رعايته ــا للح ــدث ،حي ــث تســلَّم
درع التكري ــم زي ــاد الحمي ــدي ،مم ِّث ــل الش ــؤون الحكومي ــة
في المنطقة الغربية.

وخ ــال الي ــوم الهندس ــي ،حظ ــي المش ــاركون بفرص ــة
إج ــراء المقاب ــات الش ــخصية م ــع ع ــدد م ــن الش ــركات،
حي ــث اس ــتمرت المقاب ــات لم ــدة يومي ــن للط ــاب ومثله ــا
للطالبــات .وقــد شــارك عــدد مــن إدارات أرامكــو الســعودية
ف ــي إج ــراء المقاب ــات الش ــخصية للط ــاب والطالب ــات،
مـــن أجـــل إلحـــاق المقبوليـــن منهـــم بالبرامـــج الوظيفيـــة
المتاحة في الشركة.
واســتعرض عــدد مــن موظفــي أرامكــو الســعودية برامــج
التوظيـــف التـــي توفِّرهـــا الشـــركة ،حيـــث شـــارك علـــي
الغامــدي وخالــد ســويد ،مــن إدارة خدمــات التوظيــف ،فــي
اســـتقبال الطـــاب ،بينمـــا أدار ســـلطان العتيبـــي وهيثـــم
أفندي المقابالت الشخصية.
واســـتعرضت ســـهام عســـيري ،مـــن إدارة خدمـــات
التوظي ــف ،وداني ــة الحرب ــي ،م ــن إدارة ش ــؤون الموظفي ــن،

برامـــج التوظيـــف للطالبـــات المشـــاركات فـــي الحـــدث،
وأجابتا عن استفساراتهن حولها.
وقـــد اجتـــذب جنـــاح أرامكـــو الســـعودية الطـــاب
والطالب ــات بش ــكل الف ــت ،بوصفه ــا ش ــركة عالمي ــة رائ ــدة
تق ِّدم برامج متن ِّوعة للتوظيف.

شركة رائدة عالم ًيا

وأشــاد الدكتــور يوســف التركــي ،في تصريــح لـ(القافلة
األســـبوعية) ،بجه ــود أرامك ــو الس ــعودية وإس ــهاماتها
الرائــدة فــي توطيــن الوظائــف ،واســتقطاب المم َّيزيــن فــي
مختلــف المجــاالت وتنميــة قدراتهــم ،مــن خالل اســتفادتهم
مـــن اإلمكانـــات الكبيـــرة التـــي تمتلكهـــا الشـــركة ،والتـــي
تضعه ــا ضم ــن أب ــرز الش ــركات الرائ ــدة ف ــي العال ــم ،كم ــا
أشــار إلــى حــرص الشــركة الــدؤوب علــى خدمــة المجتمــع
وتنمية االقتصاد الوطني.

تطور الصداقة إلى الخلف!!
ّ
للصداقــة دورهــا اإليجابــي فــي إثــراء خبــرات
اإلنســان االجتماعيــة والنفســية ،فأنــا أحــرص
عليهــا فــي شــ ّتى المجــاالت منــذ كنــت ياف ًعــا.
وبحكــم أنــي مــن جيــل عاصــر مرحلــة مــا قبــل
انتشــار التقنيــة وتطبيقــات وســائل التواصــل
االجتماعــي ،فــا تــزال فــي الذاكــرة الكثيــر مــن
التفاصيــل التــي تحكــي عــن عمــق صــات النــاس
في حينها وتواصلهم.
فــي الماضــي ،عندما كانــت الحيــاة أكثر ســكين ًة
وأقــل تعقيــ ًدا ،كان اإلنســان أكثــر تلقائيــة فــي
التعبيــر عــن مشــاعره ،واللجــوء إلــى اآلخريــن
ضمــن تركيبــة اجتماعيــة بســيطة تعتمــد قيــم
الترابــط ،وتبــادل المشــاعر اإلنســانية الوديــة بــك ّل
صــدق .كانــت الصداقــة حينهــا لح ًمــا ود ًمــا
وليســت افتراضيــة ،خاصــة مــع الجيــران أو
زمــاء الدراســة .وكانــت صلبــة وعلــى أســاس
قــوي ألنهــا تقــوم علــى االنســجام مــن حيــث
ممارســة الهوايــات البســيطة المشــتركة ،ككــرة
القــدم ،أو جمــع الطوابــع ،أو جمــع العمــات،
وغيرها.
ومــع البســاطة التــي تحمــل فــي طياتهــا

االحتــرام والتقديــر المتبــادل ،فقــد اســتمر ذات
التواصــل مــع تقــ ّدم وســائل اإلعــام ،وخاصــة
المجــات التــي كانــت بعضهــا تضــع صفحــة
القــر اء وتحتــوي علــى االســم
التعــارف بيــن
َّ
والهوايــة والجنســية .كنــا نفــرح كثيـ ًرا عندمــا نــرى
صورنــا تنشــر بتلــك المجــات ،إذ إنهــا تم ّثــل
فرصــة رائعــة وجميلــة للتعــارف والصداقــة فيمــا
بيننــا ،ســواء علــى المســتوى المحلــي أو العربــي،
فــزاد بذلــك عــدد األصدقــاء مــن حيــث الميــول
واالهتمــام ،وقــد كان يتــم بيننــا تبــادل الصــور
للذكــرى ،ومــن الحــرص علــى ذلــك كانــت تُكتــب
علــى الصــور بعــض العبــارات لذكــرى وتاريــخ تلــك
الصداقة.
ومــع ظهــور عصــر التقنيــة وحســابات التواصــل
االجتماعــي ،تطــور مفهــوم الصداقــة بشــكل كبيــر،
فلــم يعــد مــن المهــم أن تقابــل هــذا الصديــق
وتتنــاوالن فنجــان قهــوة ،أو وجبــة غــداء ســو ًيا.
وازداد عــدد المتابعيــن ولكــن نقُــص بالمقابــل
عــدد األصدقــاء! فقــد تطــورت أســاليب الصداقــة
مــن حيــث اختيــار األصدقــاء وميولهــم التــي
تناســبك ،ثــم ســهولة التواصــل بيــن األشــخاص،

وهــذا أتــاح وفــرة فــي األصدقــاء بجميــع
المجاالت والميول ،لكن دون إضافة وجدانية.
ورغــم البســاطة فــي الماضــي ،مــا زلــت أتذكــر
تلــك الصداقــة مــع أصدقــاء أو زمــاء الدراســة أو
الحــي ،فقــد كانــت صداقــة واقعيــة خاليــة مــن
التكلــف ،تأخــذ طابــع األخــوة مــن حيــث
المصداقيــة والشــفافية والمشــاعر النبيلــة،
والحرص على استمراريتها.
مفتوحــا نحــو العالــم
أصبــح التواصــل اليــوم
ً
الواســع ،وفتــح أمامنــا اليــوم شــتى ســبل التعــارف
والتواصــل ،والوقــوف علــى االهتمامــات وتبــادل
الخبــرات ،إال أن المالحــظ أن بعــض الشــباب
والشــابات يختــارون األصدقــاء عشــوائ ًيا ودون
هــدف أو إضافــة قيمــة أو ح ّتــى لتنميــة تلــك
العالقات.
وختا ًمــا ،أصبــح االنســان العصــري مطو ًقــا
بتحديــات العصــر وهمومــه ،ومــن ضمنهــا إيجــاد
صديــق حقيقــي يفهمــك وتشــكو إليــه همومــك،
وأفراحــك وتطلعاتــك بصــدق ،فهــل آالف
ا لمتا بعيــن و ا أل صد قــا ء علــى حســا با تك
اإللكترونية هم أصدقاء؟
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شراكة أرامكو السعودية والفورموال ..1

إبراز العالمة التجارية وتعزيز الجهود نحو تحقيق
االستدامة وتحفيز اإلمكانات
ريبيكا واالس
أعلنت أرامكو السـعودية ،مؤخَّ ًرا ،عن دخولها في رعاية
عالميـة طويلـة األجـل مـع فورمـوال  ،1حيـث سـتعزِّز هـذه
الرعايـة مـن حضـور الشـركة أمـام جمهـور عالمـي ،يضـ ُّم
 500مليـون مـن المهتمين بسـباقات السـيارات .وتُع ُّد هذه
أول رعايـة عالميـة مـن قبـل أرامكـو السـعودية لحـدث
رياضي من هذا النوع.
وتشـمل مم ِّيـزات الرعايـة عـرض العالمـة التجاريـة
ألرامكـو السـعودية فـي المسـارات الخاصـة بسـباقات
الفورمـوال  1حـول العالـم ،باإلضافـة إلـى تمتـع الشـركة
بحقـوق رعايـة لمجموعـة مـن سـباقات البطولـة الكبـرى
للعـام 2020م .كمـا تشـمل الرعايـة عـرض شـعار الشـركة
علـى ك ِّل المنصـات الرقميـة ووسـائل البـث المتكاملـة
لفورموال .1
وتعليقًا على هذه الرعاية ،قال رئيس أرامكو السعودية،
كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن ،المهنـدس أمين حسـن الناصر:
«ال شـك أن فورمـوال  ،1تم ِّثـل عالمـة تجاريـة رياضيـة
مرموقـة عالم ًيـا ،ولديهـا مالييـن المتابعيـن فـي األسـواق
التي تهتم بها أرامكو السعودية».
وأضـاف الناصر« :بوصفنا أكبر مـو ِّرد للطاقة ومن ر َّواد
االبتـكار وقـوة األداء علـى مسـتوى العالـم ،فلدينـا أهـداف
طموحـة فـي قطاع النقـل ،مثل إيجاد حلـول تقنية متط ِّورة
ٍ
جديـد من محركات السـيارات،
تُسـهم في اسـتحداث جيل
وتغييـر أدائهـا إلـى األفضـل ،مـن خلال تشـغيلها بطاقـة
توسـع أرامكـو السـعودية فـي تطويـر منتجات
أنظـف .ومـع ّ
زيوت األساس للمحركات والتطبيقات التي تتطلَّب درجات
عالية من األداء ،تُع ُّد مثل هذه الشراكات مهمة لمساعدتنا
فـي تحقيـق أهدافنـا المرتبطـة باسـتدامة الطلـب علـى
النفـط ،وكذلـك تعزيـز الوعـي العالمـي بالـدور الريـادي
ألرامكو السعودية».

التطور
مضما ُر السباق نحو
ُّ
وقـد يكـون سـباق الفورمـوال  1غيـر المألوف فـي حقيقة
مجـرد سـباق؛ ولكنـه سـباق مثيـر حقًـا ،فالسـيارات
أمـره
َّ
تسـير بسـرعات تصل إلى أكثر من  200ميل في السـاعة،
في منحنيات حادة ومسـارات مسـتقيمة مثيـرة للتوتُّر ،كما
أن المشـاركين فيـه سـائقون جسـورون وشـديدو التركيـز
وحريصـون علـى الفـوز .وهـذه كلَّهـا أسـباب وجيهـة ،تجعل
سـباقات الفورمـوال  1إحـدى أكثـر الرياضـات مشـاهدة في
العالم ،حيث إنها تسـتحوذ على اهتمام مئات الماليين من
المتابعين َّ
كل عام.
ومـا قـد ال يعرفـه معظـم المشـاهدين ،هـو أن هنـاك
صـورة مثيـرة لالهتمـام بالقـدر نفسـه تختبـئ خلـف
الكواليـس؛ فسـباقات الفورمـوال  1تم ِّثـل ذروة التطـ ُّور فـي
صناعـة السـيارات ،وهـي التـي تدفـع علـم الهندسـة وكفاءة
المركبات إلى حدود أبعد.
وقـد ضمنـت تعليمـات هـذه السـباقات حـول نوعيـة
المحـركات وحجمهـا أن تُطلـق المحـركات الهجينـة
المسـتخ َدمة فـي سـيارات الفورمـوال  1انبعاثـات مـن ثانـي
ُ
أكسـيد الكربـون تعـ ُّد هـي األقـل مقارنـة بـأي مركبـة تعمـل
بمحـرك االحتـراق الداخلـي وتسـير علـى الطرقـات ،ممـا
يضمن لها قوة أكبر واستهالكا َّ
أقل للوقود.
هـذه السـيارات هـي بمنزلـة نصـر للهندسـة ،نظـ ًر ا
الحتوائهـا على مك ِّونـات في غاية التط ُّور ،وتوظيفها للذكاء
االصطناعـي والتحليلات المتق ِّدمة ،إلى جانب اسـتفادتها
مـن حصيلـة خبـراء البحـث والتطويـر؛ وهـذا مزيـج مثالـي

في ظاهر األمر ،قد تبدو
العالقة التي تجمع بين
شركة للنفط والغاز وبين
متخصصة
جهة عمالقة
ِّ
برياضة السيارات واضحة؛
ولكن األمر هنا هو أكثر من
مجرد جهد للتوعية
َّ
بالعالمة التجارية وإبرازها،
إذ تلتزم كلٌ من أرامكو
السعودية والفورموال 1
للتحدي العالمي
بالتصدي
ِّ
ِّ
المتمثِّل في االنبعاثات،
وتسعيان لتعزيز كفاءة
والحد من
المركبات
ِّ
انبعاثات الكربون ،وذلك
فيما يتعلَّق بقطاع الرياضة
وقطاع النقل بشكل عام.

بين التقنية واإلمكانات البشرية.
وهـذا االلتـزام بالتم ُّيـز فـي الهندسـة هـو فـي صميـم
الفورمـوال  ،1كمـا هو األمر بالنسـبة إلى أرامكو السـعودية،
ومـن هـذا المنطلـق ،أصبحـت الشـركة ،مؤخَّ ـ ًرا ،شـري ًكا
تتضمـن الرعايـة
عالم ًيـا رسـم ًيا للفورمـوال  ،1فـي شـراكة
َّ
الرسمية لسباق أوستن ،وسباق الجائزة الكبرى تكساس.
وكمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى الفورمـوال  ،1فـإن أرامكـو
السـعودية ملتزمـة بتشـجيع حلـول كفـاءة الطاقـة مـن أجـل
مسـتقبل ُمسـتدام ،وكذلـك بتطبيـق أحـدث تقنيـات الثـورة
الصناعيـة الرابعـة ،التـي يمكـن أن تسـاعدها فـي تحقيـق
تلك األهداف.

تعزيز االستدامة
وفـي ظاهـر األمـر ،قـد تبـدو العالقـة التـي تجمـع بيـن
متخصصة برياضة
شركة للنفط والغاز وبين جهة عمالقة
ِّ
مجـرد
السـيارات واضحـة؛ ولكـن األمـر هنـا هـو أكثـر مـن
َّ
جهـد للتوعيـة بالعالمة التجارية وإبرازهـا ،إذ تلتزم ك ٌل من
أرامكـو السـعودية والفورموال  1بالتصـ ِّدي للتح ِّدي العالمي
المتم ِّثـل فـي االنبعاثـات ،وتسـعيان لتعزيز كفـاءة المركبات
والحـ ِّد مـن انبعاثـات الكربـون ،وذلـك فيمـا يتعلَّـق بقطـاع
الرياضة وقطاع النقل بشكل عام.
وإذا كنـت تسـأل :كيـف تؤ ِّثـر الفورموال  1على السـيارات
األخـرى؟ ومـاذا تعـرف أرامكـو السـعودية عـن تصنيـع
المحـ ِّركات؟ ومـا أثـر ذلك علـى العالم؟ فإن الجـواب يكمن
في أن الفورموال  1غال ًبا ما ش َّكلت مكا ًنا لالختبار بالنسبة
لصناعة السيارات.
علـى سـبيل المثـال ،فقـد طـ َّورت الفورمـوال  1تقنيـات
متق ِّدمـة للنقـل ،بمـا فـي ذلـك الديناميـكا الهوائيـة الثوريـة
المحسـنة ،إضافـة إلـى اسـتخدام مـواد
وتصاميـم المكابـح
َّ
متطـ ِّورة ،مثـل أليـاف الكربون الذي يخفض مـن االنبعاثات
ويعـزِّز السلامة ،ممـا يعـود بالنفع على مئـات الماليين من
السيارات التي تسير على الطرق اليوم.
وتسـعى الفورمـوال  1حال ًيـا إلـى رفـع كفـاءة صناعـة
السـيارات إلـى مسـتوى أعلـى ،معلنـة أولـى إسـتراتيجياتها
لالسـتدامة ،التـي تهـدف إلـى توفيـر سـيارات سـباق ال
تصـدر أي انبعاثـات كربونيـة ،ومـن ثـ َّم جعـل هـذه الرياضة
خالية من االنبعاثات كربونية بحلول عام 2030م.
ولـدى أرامكـو السـعودية أكثـر مـن  85عا ًمـا مـن الخبـرة
فـي قطـاع النفـط والغـاز ،وهـي تسـتفيد مـن تفوقهـا
الهندسـي لإلسـهام فـي تلبية الطلب العالمي علـى الطاقة،

فـي الوقـت الـذي تسـعى فيـه إلـى تخفيـض االنبعاثـات
المصاحبـة لهـذه الصناعـة .وتعـ ُّد كثافـة الكربـون المنبعث
مـن أعمـال التنقيـب واإلنتاج فـي أرامكو السـعودية من بين
األقل على مستوى العالم.
وتأسيسـا علـى هـذا االلتـزام نحـو االسـتدامة ،فقـد
ً
شـرعت الشـركة ،مؤخَّ ًرا ،في تحويـل خبراتها نحو التكرير
لتتصـدى بذلـك لتح ِّديـات جديـدة،
والمعالجـة والتسـويق،
َّ
مثل أنواع الوقود المتق ِّدمة والمواد غير المعدنية وتقنيات
احتجاز الكربون وتخزينه.

إعادة هندسة المحركات
وتشـير التوقعات إلى أن المركبات التي تعمل بمحركات
االحتـراق الداخلـي سـتبقى تسـير علـى الطرقـات لفتـرة
طويلـة فـي المسـتقبل .وبالتالـي ،وبينمـا تسـتثمر أرامكـو
السـعودية فـي التقنيـات الجديـدة ،وتسـتفيد مـن معرفتهـا
الكبيـرة فـي تطويـر أعمـال التكريـر والوقـود ،فهـي تتعـاون
فـي الوقـت نفسـه مـع صانعـي السـيارات ومـز ِّودي التقنيـة
ٍ
خفـض ملمـوس لالنبعاثات
والمؤسسـات البحثيـة لتحقيـق
في قطاع السيارات.
والهـدف الـذي تسـعى الشـركة نحـو تحقيقـه هـو جعـل
المحـركات والوقـود الـذي يشـغِّلها تنتـج مسـتويات أقل من
االنبعاثـات فـي الوقـت الـذي تحافـظ فيـه علـى الكفـاءة
العالية ،وهذا يساعد في التص ِّدي لتح ِّدي المناخ العالمي.
ومـن أجـل تحقيـق ذلـك ،تعمـل الشـركة علـى تصميـم
محـركات متق ِّدمـة ،وعلـى االبتـكار فـي جميـع مك ِّونـات
المركبـات ،بـد ًءا مـن القطـع المنفـردة والمـواد والوقـود،
وانتها ًء بتقنيات ما بعد المعالجة.
ويبلـغ العـدد اإلجمالـي للمركبـات فـي العالـم  1.1مليـار
مركبـة ،منهـا أكثـر مـن مليـار مركبـة تعمـل بمحـركات
االحتـراق الداخلـي ،وبالتالـي فإن التعاون فـي هذا المجال
ً
حلول مستدامة حقيقية على الطرقات.
قد يحقِّق

تحفيز اإلمكانات
إلـى جانـب ذلـك ،تُعـ ُّد أرامكـو السـعودية شـري ًكا فـي
برنامـج (مـدارس الفورمـوال  ،)1وهـو جـزء مـن برنامـج
الفورمـوال  1إلشـراك الشـباب فـي المـدارس ،بهـدف تغيير
المفاهيـم الخاصـة بالمهـن فـي مجـاالت العلـوم والتقنيـة
والهندسة والرياضيات بين الشباب.
وستشـهد المسـابقة الدوليـة قيـام الطلاب بتصميـم

سيؤ ِّدي ظهور عالمة أرامكو السعودية التجارية على جوانب حلبة
السباق ،وفي الصور الرقمية على الشاشات ،واألنشطة التعريفية،
التوسع
إلى الترويج المباشر لهذه العالمة ،األمر الذي يساند
ُّ
التجاري ونمو مجموعة األعمال وتعزيز المعرفة بالشركة كشركة
مساهمة ُمدرجة.

لدينا أهداف
طموحة في
قطاع النقل ،مثل
إيجاد حلول تقنية
متطورة ُتسهم
ِّ
في استحداث
جديد من
جيل
ٍ
محركات
السيارات ،وتغيير
أدائها إلى
األفضل
أمين الناصر
نمـوذج مصغَّـر لسـيارة الفورمـوال  1للمسـتقبل ،ومـن ثـ َّم
تصنيعـه والسـير به على مضمـار طوله  20متـ ًرا ،لمحاولة
تخطي الرقم القياسي العالمي الحالي في هذا المضمار،
الذي يبلغ  0.916ثانية.
ولدى أرامكو السـعودية عدد من البرامج التعليمية التي
تسـتهدف الشـباب ،والتـي تتوافـق مـع هـذه الرؤيـة ،مثـل
برنامـج سـتيمانيا ،الـذي يحفِّـز الفتيـات فـي المراحـل
الدراسـية مـن األولـى وحتى التاسـعة نحـو مواصلة دراسـة
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.
ويعتـزم الطرفـان التعـاون م ًعا من أجل إدخـال الفورموال 1
فـي البرامـج المدرسـية فـي المملكـة العربيـة السـعودية،
وتعزيز االهتمام بالعلوم والتقنية والهندسـة والرياضيات في
كافة أرجاء العالم.
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القافلة األسبوعية

بالتعاون مع املجلس االستشاري للقادة الشباب..

الشؤون المالية واإلستراتيجية والتطوير تعقد
ملتقى الشباب األول

األستاذ خالد الدباغ يجيب عن أسئلة تلقَّ اها من الموظفين
الشباب في دائرة المالية واإلستراتيجية والتطوير خالل
مؤخ ًرا.
الملتقى الذي ُعقد َّ
تصوير :محمد آل ابن الشيخ
سعود المنصورُ ،يدير جلسة تفاعلية اختبر فيها معرفة الشباب بتاريخ الشركة ،خالل ملتقى الشباب في المالية واإلستراتيجية والتطوير ،الذي استهدف إشراك األجيال الشابة من موظفي
أرامكو السعودية من خالل مجموعة متن ِّوعة من الموضوعات الرئيسة ،وإطالعهم على مفاهيم ومعلومات مهمة.

رميا شرف
الظهـران  -واحـد مـن بيـن كل ثالثة موظفين ،علـى األقل،
فـي قطـاع الماليـة واإلسـتراتيجية والتطويـر يبلـغ عمـره 35
عا ًمـا أو أقـل؛ ومـع أخـذ ذلـك بالحسـبان ،تعـاون القطـاع،
مؤخَّ ًـرا ،مـع المجلس االستشـاري للقادة الشـباب لتنظيم أول
ملتقى للموظفين الشباب العاملين فيه.
وانعقـد ملتقـى الشـباب هـذا بمشـاركة النائـب األعلـى
للرئيـس للماليـة واإلسـتراتيجية والتطويـر ،األسـتاذ خالـد
هاشم الدباغ ،تحت شعار (مشاركة األفكار وتمكين النجاح)،
مسـتهدفًا إشـراك األجيـال الشـابة مـن موظفـي أرامكـو
السـعودية مـن خلال مجموعـة متن ِّوعـة مـن الموضوعـات
الرئيسة ،وإطالعهم على مفاهيم ومعلومات مهمة.
وقـد وفَّـر الملتقـى منصـة للموظفيـن الشـباب للتفاعـل مع
أعضـاء اإلدارة ،وتعزيـز العالقـات مـع الزملاء مـن مختلـف
القطاعات اإلدارية.

التح ِّديات والتط ُّلعات
والتوجه المستقبلي
ُّ
افتُتـح الملتقـى بجلسـة نقـاش مفتـوح مـع األسـتاذ خالـد
الدبـاغ ،حيـث أتاحـت للموظفيـن الشـباب فرصـة التواصـل
المباشـر معـه لمناقشـة التح ِّديـات ،واستشـراف التطلُّعـات،
التوجـه المسـتقبلي لقطـاع الماليـة واإلسـتراتيجية
ومناقشـة
ُّ
والتطويـر .وقد أدارت الجلسـة سـارة شـبيب ،عضو المجلس
االستشاري للقادة الشباب.

وفـي كلمـة ألقاهـا خلال الملتقـى ،أشـار الدبـاغ إلـى أن
عدة جوانب.
الحافز مصطلح معقَّد من َّ
وقال الدباغ« :اسـمحوا لي اسـأل كل واحد منكم ،ما الذي
يحفـزِّك علـى الصعيـد الشـخصي؟» ،مضيفًـا بقولـه« :ليـس
مقـاس واحـ ٌد يالئـم الجميـع ،لـذا يجـب أن نعمـل
للحافـز
ٌ
جمي ًعـا لنصنـع حافـزًا إيجاب ًيـا ،إلظهـار أفضـل مـا لدينـا مـن
قدرات».
وأوضـح الدبـاغ أن األعمـال اليوميـة التـي يؤ ِّديهـا موظفـو
قطـاع الماليـة واإلسـتراتيجية والتطويـر تُسـهم بشـكل رئيـس
في النجاح العام للشركة.
وقـال الدبـاغ« :عنـد مواجهـة أي ٍ
تحـد ،مهمـا كان حجمـه
كبي ًرا أو صغي ًرا ،فإن امتالك الحافز والطموح أمر ضروري
للغايـة مـن أجـل التعامـل معـه .يجـب علـى الموظفيـن أن

يتحلَّـوا باليقظة الغتنام الفـرص ،مع إدراكهم للمخاطر ذات
الصلة».
واختتـم الدبـاغ حديثـه بقولـه« :إن االنخـراط فـي العمـل
وامتالك الحافز سيطلقان العنان إلمكانات الموظفين ،وهذا
سيم ِّكن الشركة بأكملها من تحقيق نجاح كبير».
عروضـا لتـداول
تضمـن الملتقـى
باإلضافـة إلـى ذلـك،
ً
َّ
األفكار ،من بينها:
●مسـتقبل التمو يـل ،حيـث سـلَّط فيـه ٌّ
كل مـن نـورة
العبدالكريـم وسـعود المغلـوث ،الضـوء علـى رقمنـة
العمليات المالية.
●منع تس ُّـرب البيانات ،حيث سـعى الناظر اإلداري لقسـم
تدقيـق حسـابات المشـاريع ،أميـر الحوتـان ،إلـى تعزيـز
الوعي بأهمية حماية البيانات الخاصة بالشركة.

المشاركون في الملتقى ُيشيدون بالتجربة
قا لـت شـوق الحمـودي،
إ حـد ى ا لمشـا ر كا ت فـي
ا لملتقـى  « :لقـد ا سـتمتعت
با لملتقـى بأ كملـه  ،ال سـيما
جلسـة طـرح األسـئلة واإلجابـة
عنهـا مـع ا لنا ئـب ا أل علـى
للرئيـس .لقـد كان شـفّافًا فـي
وتحـدث حـول تجاربـه العمليـة
اإلجابـة عـن أسـئلتنا،
َّ
الخاصة ،مما ترك أث ًرا إيجاب ًيا لدينا».

أ َّمـا عبـداهلل الجـاراهلل،
ِّ
منظـم جلسـة )تحو يـل
التح ِّديـات إلـى فـرص) ،فقال:
«لقد كانت جلسـة مثمرة حيث
تـم تمكيـن مجموعـات مـن
موظفـي دائرة الشـؤون المالية
واإلسـتراتيجية والتطوير،مـن
التخصصـات ،من أجل تحليل األسـباب الجذرية
مختلـف
ُّ
للتح ِّديات الشائعة المشتركة ،واقتراح حلول عملية لها».

مـن جانـب آخـر ،سـاعدت جلسـة )تحويـل التح ِّديـات إلـى
فـرص) علـى تحديد التح ِّديات الرئيسـة ،وأسـبابها الجذرية،
حيـث ق ُِّسـم الموظفـون إلـى مجموعـاتُ ،
وطلـب منهـم اقتـراح
عـد فريـق المجلـس االستشـاري للقـادة
حلـول محتملـة ،ليُ َّ
الشـباب ،بعـد ذلـك ،تقريـ ًرا عـن نتائـج الجلسـة ،والحلـول
المقترحـة مـن قبـل الموظفيـن ،إلجـراء مزيـد مـن الدراسـة
عليها الحقًا.
إلـى جانـب ذلـك ،أدار سـعود المنصـور ،مـن المجلـس
االستشـاري للقـادة الشـباب ،جلسـة تفاعليـة اختبـر فيهـا
وتوجههـا
معرفـة الشـباب بتاريـخ الشـركة وخططهـا الحاليـة ُّ
المسـتقبلي ،حيـث ُكـ ِّرم كل مـن :مسـاعد العقيـل ،وعبـداهلل
السـبيعي ،ومحمـد الصفتـي ،وعبـداهلل الخميـس ،وفهـد
الدوسري ،إلجاباتهم عن األسئلة على أفضل وجه.

فيمـا قالـت سـارة شـبيب،
التـي كانـت عضـ ًوا فـي الفريق
ِّ
المنظـم للملتقـى ،إنهـا تعتقـد
أنه القى صدى بين الموظفين
الشباب في الشركة .وأضافت
سارة« :لقد استمتع الموظفون
الشـباب بفرصـة التعـرف على
الصورة الشاملة ،والتواصل مع األستاذ خالد الدباغ».

القافلة األسبوعية
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يف مؤمتر اجلمعية األمريكية جليولوجيي البترول..

البيانات وطفرة التقنية ُتسفر عن ميالد جديد
لألحواض العمالقة
سوزان غونزاليز

تكسـاس  -تُحدث التقنية وإسـتراتيجيات التح ُّول طفرة
فـي أكبـر أحـواض النفـط والغـاز فـي العالـم ،فتُعيـد فـرق
التنقيب واإلنتاج إلى هذه األحواض العمالقة لتكشـف عن
مزيد من كنوزها.
وخلال كلمتـه الرئيسـة فـي المؤتمـر العالمـي حـول
األحـواض العمالقـة لعـام 2020م ،الـذي َّ
نظمتـه الجمعيـة
األمريكيـة لجيولوجيـي البتـرول ،أشـار المديـر التنفيـذي
للتنقيـب فـي أرامكو السـعودية ،األسـتاذ مسـفر الزهراني،
إلى أنه بينما تظل مبادئ التنقيب كما هي دون تغيير ،فإن
األدوات وتكامـل البيانـات تسـمح بنمـاذج تنبؤيـة أفضـل،
وتُسهم في الح ِّد من المخاطر.
وقد شـارك في المؤتمر ،الذي اسـتمر على مدى يومين،
خبراء من فنزويال والبرازيل وغيانا وإفريقيا وشـرق البحر
األبيـض المتوسـط والواليـات المتحـدة األمريكيـة ،حيـث
أدلـوا بدلوهـم حـول التح ِّديـات وأوجـه االختلاف والتشـابه
بين األحواض العمالقة في مختلف المناطق.

البيانات تكشف أسرار األرض
وقال الزهراني« :ما التقنية في جوهرها إال أداة ،وليس
للأداة قيمـة َّإل إذا وقعـت في يـد الصانع الماهـر .واليوم،
تستمر في تحديد اآلبار األفقية،
تستطيع فرق الشركة أن
َّ
في الوقت نفسه الذي تُنفَّذ فيه أعمال الحفر».
عما في هذه األحواض
وأشار الزهراني إلى أن الكشف َّ

يقدم رؤى
الزهراني ِّ
حول األحواض
العمالقة في
الجزيرة العربية،
خالل كلمته
الرئيسة في
المؤتمر العالمي
لألحواض العمالقة
لعام 2020م ،الذي
َّ
نظمته الجمعية
األمريكية
لجيولوجيي
البترول.

مـن كميـات إضافيـة مـن الهيدروكربونـات يتطلَّـب بيانـات
سـيزمية ثالثيـة األبعـاد ومتق ِّدمـة ،ودمـج أكثـر مـن 30
تخصصا مختلفًا لعلوم األرض ،واالستعانة بعلماء البيانات
ً
لإلسراع في تنظيم مجموعات البيانات المع َقّدة وإدارتها.
وأضـاف الزهرانـي« :نظـ ًرا لطبيعـة باطـن األرض غيـر
المرئيـة وغيـر الملموسـة ،فقـد أسـهم مجـيء البيانـات
الجديـدة فـي إظهـار مزيـد مـن التفاصيـل عـن القصـة
الكاملة».

رحلة جيولوجية حول المملكة
ومـن خلال كلمته ،أخـذ الزهراني الحاضريـن في رحلة

وقـال الزهرانـي خلال مشـاركته فـي إحـدى حلقـات
النقـاش« :مـن عظيـم سـرورنا أن برنامـج الشـركة للمـوارد
غيـر التقليديـة أسـفر عن نتائـج إيجابية في كل من شـمال
المملكة وحوض الجافورة».
جديـر بالذكـر ،أن أرامكـو السـعودية كانـت قـد سـاندت
المؤتمـر العالمـي األول حـول األحـواض العمالقـة ،الـذي
َّ
نظمتـه الجمعيـة األمريكيـة لجيولوجيـي البتـرول فـي عـام
2018م ،كمـا كانـت راع ًيـا بالتين ًيـا لفعاليـات هـذا العـام،
حيـث حضـر صنـاع القـرار مـن المناطـق التـي بهـا أهـم
األحـواض فـي العالـم ،باإلضافـة إلـى  32خبيـ ًرا عالم ًيـا
حوضا من أكبر األحواض في العالم.
لتقييم 20
ً

جيولوجيـة عبـر المملكـة العربيـة السـعودية ،مب ِّينًـا لهـم
السـمات الرئيسـة للطبقـات السـطحية فـي أحـواض شـبه
ً
ومناقشـا تفاصيـل عـدد مـن األحـواض
الجزيـرة العربيـة،
الرئيسـة ،ومـن بينهـا الربـع الخالـي وغوتنيـا والجافـورة
تطرق إلى الجيولوجيا المعقَّدة للبحر
والبحر األحمر ،كما َّ
مسـحا سـيزم ًيا دقيقًا ثالثـي األبعاد،
األحمر ،التي تتطلب ً
مع تصوير دقيق للعمق.
وبالنظـر إلـى التغ ُّير فـي االتجاه ،الذي يدعـو إلى العودة
إلـى األحـواض العمالقـة مكتملـة النمـو غزيـرة اإلنتـاج ،مع
تسـخير التقنيـة إلحياء المكامـن ،فقد أشـار الزهراني إلى
نجـاح أرامكو السـعودية في استكشـاف الغـاز ،وإلى وصول
برنامج الغاز غير التقليدي في الشركة إلى آفاق جديدة.

تاريخ األحواض العمالقة
ابتكــرت شــركة (آي إتــش إس ماركيــت) لالستشــارات
النفطيــة مفهــوم الحــوض العمــاق فــي عــام 2016م،
مشــيرة بــه إلــى أحــواض النفــط ذات المكانــة العالميــة،
التــي أنتجــت مــا ال يقـ ُّل عــن خمســة مليــارات برميــل مــن
النفــط المكافــئ ،مــع بقــاء أكثــر مــن خمســة مليــارات
برميــل أخــرى مــن النفــط المكافــئ مــن الممكــن إنتاجهــا
منها.

وبصــرف النظــر عــن مفهــوم الحقــل الفــردي ،فــإن
اإلطــار العــام لألحــواض العمالقــة يعــزِّز رؤيــة أوســع
للحــوض كلِّــه ،مــع أخــذ الجــدوى التجاريــة ،والبنيــة
التحتيــة ،والمــوارد المســتقبلية المحتملة ،كالغــازات غير
التقليدية أو الحبيسة ،بعين االعتبار.
وتشــترك جميــع األحــواض العمالقــة علــى اختالفهــا
فــي عناصــر رئيســة ،هــي احتواؤهــا علــى مكامــن غزيــرة

المحيــط ،باإلضافــة إلــى
اإلنتــاج ،ومانعــات للتسـ ُّـرب فــي ُ
أكثــر مــن صخــرة مصدريــة واحــدة فــي الغالــب ،ممــا
مجمعة.
يم ِّثل منظومة نفط َّ
وهنــاك مــا يقــرب مــن  100حــوض عمــاق حــول
العالــم ،وتتم َّيــز األحــواض العمالقة في الشــرق األوســط
بوجــود بعــض أكثــر المكامــن والصخــور المصدريــة
غزارة.

وقــادة القطاعــات العســكرية ،ومديــري العمــوم بالهيئــة
الملكيــة بينبــع ،وذلــك بمركــز أرامكــو الســعودية الترفيهــي
بمدينة ينبع الصناعية.
وكان فــي اســتقبال المشــاركين مديــر الشــؤون
الحكوميــة بالمنطقــة الغربيــة األســتاذ ســليمان الجــارد،
ومديــر إدارة معمــل إســالة وتجزئــة الغــاز الطبيعــي فــي

ينبع ،األستاذ محمد الغامدي.
وقــ ّدم مصعــب العنيــزان مــن إدارة الفــرض البحريــة
عرضــا حــول أهــم أعمــال أرامكــو
بالمنطقــة الغربيــة،
ً
الســعودية فــي المنطقــة وإســهاماتها ودورهــا الفاعــل فــي
دفــع عجلــة النهضــة اإلنمائيــة والصناعيــة واالقتصاديــة
في المملكة.

وقــد أدى االهتمــام المتنامي باألحــواض العمالقة إلى
احتفــاء الجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــي البتــرول
بالموضــوع ،فاســتُضيفت المؤتمــرات والمنتديــات،
ُ
وطرحــت مبــادرة لتقديــم مزيــد مــن أوراق البحــث بشــأنه
في النشرة الدورية ،التي تصدرها الجمعية.

الشؤون الحكومية بالمنطقة الغربية ّ
تنظم لقاء
شركاء النجاح في ينبع

لقطة جماعية للمشاركين
في لقاء شركاء النجاح
الذي نظمته الشؤون
الحكومية بالمنطقة
مؤخرا ،وذلك في
الغربية،
ً
مدينة ينبع الصناعية.

ايهاب الضليمي
ينبــع ّ -
نظمــت الشــؤون الحكوميــة بالمنطقيــة الغربيــة
لقــاء شــركاء النجــاح بعنــوان « بكــم نفخــر» بحضــور كل
مــن محافظــي محافظــات ينبــع ،والحناكيــة ،وبــدر ،وأكثــر
مــن خمســين مــن مديــري عمــوم الدوائــر الحكوميــة،

كمــا ّ
اطلــع الحضــور علــى إســهامات الشــركة فــي مجال
المواطنــة مــن خــال تعزيــز دورهــا فــي مجــال التنميــة
المســتدامة ،والعمــل فــي إطار شــراكات مجتمعيــة لخدمة
المملكة.
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إثر اختيارها كأفضل إدارة على مستوى الشركة يف االبتكار لعام 2019

يحققون إنجازات
موظفو إدارة اإلنتاج في منيفة ِّ
على طريق القيادة بثقافة االبتكار
محمد محمود

منيفة  -يساعد إثراء البحوث واالبتكار والتقنية أرامكو
السـعودية علـى االحتفـاظ بموقعهـا كشـركة رائـدة عالم ًيـا
ومصـدر موثـوق للنفط والغاز واإلسـهام فـي تنمية اقتصاد
المملكة وإعداد القوى العاملة للمستقبل.
وتواصل الشركة استراتيجيتها على هذا النحو لتكريس
موقعهـا بـكل اقتـدار ،حيـث نرى هـذه الروح بكل نشـاطات
الشـركة المختلفـة ومنهـا وبـكل تأكيـد فـي إدارة اإلنتاج في
منيفـة التـي سـعت لتلبيـة اسـتراتيجيات الشـركة ببرنامـج
ابتـكار يعنـى بالثقافـة والقيـادة والمـوارد وإدارة االبتـكار
والمكافآت والقياس.
وتوظـف اإلدارة برنامـج ابتـكار ف ّعـال يُرشـد الموظفيـن
ّ
وتسـلط الضوء على أدائهم؛
في رحلة ابتكار ترعى اإلبداع
وتُط ّور العمليات بتقنيات توفر التكاليف.
ونتجت عن هذه اإلسـتراتيجية نتائج حقيقية .ففي عام
صنفـت إدارة اإلنتـاج فـي منيفـة كأفضـل إدارة علـى
ُ 2019
مسـتوى الشـركة في برنامج االبتـكار .وتحقق ذلك بتطبيق
أفضـل الممارسـات مثل اختيار أعضاء لجنـة إدارة األفكار
الف ّعالـة بعناية ،وتطبيق عملية تقييم ف ّعالـة ،وقياس األداء،
وإنشـاء دليـل ابتـكار شـامل ،ومكافـأة المبتكريـن ،وإجـراء
دورات توعوية خاصة.
وفـي مزيـد مـن التفاصيـل حـول ذلـك ،قـال مديـر إدارة
اإلنتـاج فـي منيفـة ،األسـتاذ محمـد الغامـدي ،نشـجع
موظفينـا على التركيز على زيادة مسـتويات التنفيذ وتوزيع
المـوارد لتحسـين أداء المرفـق فـي جوانـب متعـ ِّددة ،ونحن
واثقـون مـن أن الفريـق المحفـز سـيحافظ علـى هـذا
المستوى بل وسيحقق مستوى أعلى».
وقـد أُحصيـت هذه النجاحات في التقرير الربع سـنوي،
ومن ضمنها إدارة اإلنتاج في منيفة:
●مراجعة  1155فكرة
●اعتماد  318فكرة
●تنفيذ  190فكرة
●مشـاركة جميـع الموظفيـن فـي الـدورات التوعويـة
والتدريب الداخلي والخارجي

قصص نجاح
لو حـة تحو يـل إليقـاف التشـغيل فـي
حاالت الطوارئ في منيفة
تـم تصميـم لـوح محـول إليقـاف التشـغيل فـي حـاالت

معدل المشاركة:
 7إدارات سـجلت  :% 100إدارة تشـغيل الطاقـة اإلقليميـة ومنطقـة األعمـال الجنوبيـة،
مكتـب إدارة المشـاريع ،إدارة خدمـات اآلبـار وهندسـة اإلنتـاج فـي منطقـة األعمـال
الشـمالية ،إدارة اإلنتـاج فـي منيفـة ،تشـغيل الطاقـة فـي منطقتـي األعمـال الشـمالية
والجنوبية ،حفر الغاز في منطقة األعمال الشمالية ،مصادر الطاقة المتج ّددة.
مراجعة األفكار:
اإلدارة األكثـر إسـها ًما هـي إدارة اإلنتـاج فـي
منيفة ،مع  1،155فكرة تمت مراجعتها
األفكار المعتمدة:
اإلدارة األكثـر إسـها ًما هـي إدارة اإلنتـاج فـي
منيفة ،مع  318فكرة معتمدة

التميز التشغيلي 12.1
ُّ
اإلدارة األكثـر إسـها ًما هـي إدارة
أنظمـة التشـغيل والتحكم فـي محطة
غاز الحوية برصيد  3.6من أصل 4
حمالت:
اإلدارة األكثـر إسـها ًما هـي إدارة
تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي
ينبع ،مع  19حملة مستهدفة

األفكار المنفذة:
اإلدارة األكثـر إسـها ًما هـي إدارة اإلنتـاج فـي
منيفة ،مع  190فكرة تم تنفيذها

براءات االختراع الممنوحة:
اإلدارة األكثـر إسـها ًما هـي إكسـبك أرك ،مـع
 156براءة اختراع ممنوحة

المحققة:
القيمة
ّ
اإلدارة األكثـر إسـها ًما هـي إدارة التطبيقـات
بمبلغ  72.4مليون دوالر

الطـوارئ ،و أ ُنشـئ باسـتخدام برمجيـات متوافقـة مـع
برمجيـات بيانـات أنظمـة معلومـات المعامـل الخاصـة
بمراقبـة كل محـوالت الطوارئ لمرافـق المعالجة المركزية
فـي منيفـة التـي يمكـن مـن خاللهـا أيضـاً تسـهيل إعـداد
التقارير تلقائ ًيا ،واسـتعراض البيانـات التاريخية ،والتحقق
مـن اسـتجابة طلبـات محوالت إيقاف التشـغيل فـي حاالت
الطـوارئ .وقـال صاحـب الفكـرة محمـد الحمـود »:صممنا
الفكـرة باسـتخدام طريقـة التجميـع بحيـث تقلـل حمـل
البرنامـج بنسـبة  % 96بحيـث يمكـن إعـداد التقريـر بفتـرة
زمنية قصيرة ج ًدا».
برنامج ويف لموثوقية أفضل
«ويف» هو برنامج ذكي جديد مصمم داخل ًيا باسـتخدام
«فيجـوال بيسـك» للغـة التطبيقيـة لتحويـل طريقة التسـليم

مـن السـجالت اليدويـة إلـى صيـغ رقمية من خلال تطبيق
مركـزي قادر على إعداد تقارير االهتزاز واسـتخراج تاريخ
االهتـزاز للمعـدات مـن خلال محـرك البحـث .وقـال
صاحـب الفكـرة صـادق الحلال »:هـذا جـزء مـن مبادراتنـا
للتحـ ّول الرقمي التي سـنحافظ علـى التركيز عليها لتعزيز
وتطوير عملياتنا في إدارة اإلنتاج في منيفة».
تعزيـز اسـتقرار إنتـاج النفـط
الخام في منيفة
أجريـت تعديلات منطقيـة لتجنـب األعطـال الكهربائيـة
لمضخات شـحن النفط الخام أثناء سـوء االتصال وأخطاء
الصيانـة أو األخطـاء غيـر المتوقعـة فيمـا يتعلـق بمعالـج
التحكـم .وكان التعديـل بتغييـر نـوع النبضـات بيـن نظـام
التحكـم المـوزع إلى مركز التحكم فـي المحرك ،التي تلغي

التهيئـة لوقـف تشـغيل المضخات الرئيسـة .وحققـت فكرة
هـذا االبتـكار فرصـة توفيـر هائـل فـي التكاليـف ،حيـث تم
تكريم الفريق الفني المسؤول عن الفكرة ذات األثر العالي
وهـم محمد الحمـود وممدوح لويف ومحمد سـالم من قبل
لجنـة االبتـكار فـي الشـركة ضمن أفضـل خمس أفـكار في
الربع الثالث لعام .2019
وأكـد مديـر اإلدارة ،األسـتاذ محمـد الغامـدي ،فـي هـذا
السـياق ّ
تطلـع إدارة اإلنتـاج فـي منيفـة باسـتمرار إلى طرق
لتحفيـز جهـود موظفيهـا ،واغتنامهـا الفـرص لتعزيـز
العمليـات والحفـاظ عليهـا مـن خلال تنفيـذ أفـكار مبتكرة
جديـدة واسـتخدام تقنيـات جديـدة .وقـال« :سـتكمل لجنـة
االبتـكار فـي الشـركة إجـراء الـدورات والحملات التوعوية
للحفـاظ علـى ثقافـة االبتـكار وتطويرها مـن خلال اإلدارة
والشركة ككل».

نحو امتياز مستدام للقوى العاملة في منطقة األعمال الشمالية
عبداهلل احلربي
رأس تنــورة ّ -
نظمــت إدارة أعمال األمــن الصناعــي في
منطقــة األعمــال الشــمالية ،مؤخ ـ ًرا ،نــدوة تحــت عنــوان
(نحــو امتيــاز مســتدام للقــوى العاملــة) .واشــتملت النــدوة
وقدم ســليمان
علــى أربــع محاضــرات من جهــات مختلفــةَّ ،
الماضــي ،ورامــي بــو ســبيت مــن أرامكــو الســعودية
عروضــا تقديميــة حــول موضــوع النــدوة ،كمــا ق ّدمــت
ً
عميــدة المــوارد البشــرية فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن
ابــن فيصــل ،الدكتــورة ابتســام المثــال ،محاضــرة فــي
تطويــر القــوى البشــرية وتأهيلهــا .ومــن الجديــر بالذكــر
أن ابتســام المثــال هــي أول امــرأة ســعودية تتــرأس عمــادة
شــؤون المــوارد البشــرية فــي الجامعــة .ومــن جامعــة
الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ،قـ ّدم رئيــس قســم التميــز
التشــغيلي ،افتخــار نديــم ،محاضــرة أخــرى للحديــث عــن
االمتيــاز المســتدام للقــوى العاملة .حضــر هــذه النــدوة
أكثــر مــن  ١٠٠موظــف مــن إدارة أعمــال األمــن الصناعــي
فــي منطقــة األعمــال الشــمالية ،وعــدد مــن موظفــي
اإلدارات العاملــة فــي منطقــة األعمــال الشــمالية ،ومنهــا

ن ُّظمت الندوة في مركز التطوير القيادي في رأس تنورة ،وتم فيها استعراض إدارة منصات االبتكار ،وتطوير القوى العاملة ،واستخدام التقنية والذكاء االصطناعي في هذا المجال.

منــع الخســائر ،وإدارة مكافحــة الحرائــق ،وإدارة تشــغيل
مصفــاة رأس تنــورة ،وإدارة الصيانــة فــي مصفــاة رأس
تنــورة ،وإدارة الفرضــة ،باإلضافــة إلــى خدمــات أحيــاء
السكن.
نُظمــت هــذه النــدوة فــي مركــز التطويــر القيــادي فــي

رأس تنــورة ،وتــم فيهــا اســتعراض إدارة منصــات االبتــكار،
وتطويــر القــوى العاملة ،واســتخدام التقنيــة والــذكاء
االصطناعــي فــي هــذا المجــال ،باإلضافــة إلــى كيفيــة
تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030عــن طريــق برنامــج تحقيــق
تلبــي احتياجــات
التكامــل فــي المــوارد البشــرية التــي ّ

الرؤيــة .شــارك المتحدثــون خبراتهــم ومهاراتهــم فــي
تطويــر برامــج المــوارد البشــرية .وفــي ختــام النــدوة ،قــام
ناظــر قســم األمــن الصناعــي بالجعيمــة ،ســعيد بالحــارث،
بتكريــم المتحدثيــن والتقــاط الصــور التذكاريــة بهــذه
المناسبة.

القافلة األسبوعية

 ١٢مارس ٢٠٢٠
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الوقاية خي ٌر من العالج..
ُ

اإلرشادات املنزلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻴﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ
وأﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﺗﻘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻨﺎ
اﻟﺒﻌﺾ .وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ً
أﻳﻀﺎ
ﻧﺸﺮ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ.

 1ﻣﺘﺮ

1

ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى ُﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ
اﻟﻮﺛﻴﻖ إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
إﻟﻰ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ وزﻣﻼﺋﻚ .ﺿﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ وأﻟﻘﻲ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﻣﺎرس
اﻟﺘﺤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺠﺴﺪي ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻴﺪ أو وﺿﻊ
ﻳﺪك ﻋﻠﻰ ﺻﺪرك.

ﻣﺘﺮ

يُمكـن للسـلوكيات واألفعـال التـي نقـوم بهـا ،كأفـراد
وكأسـر وكمجتمعـات ،أن تُسـهم فـي القضـاء علـى انتشـار
سـتجد ( .)COVID-19ولهـذا ،فـإن
الم ِّ
فيـروس الكورونـا ُ
علينـا جمي ًعـا أن نحـرص علـى أن تكـون السلامة أولـى
أولوياتنا ،وأن نشترك في مكافحة انتشار هذا الفيروس.
وبينمـا تتخـ ُّذ المملكـة كافة اإلجـراءات المناسـبة ،التي
مـن شـأنها أن تمنع من انتشـار فيـروس الكورونا والقضاء
أهبة االسـتعداد من
عليـه ،فـإن علينا جمي ًعـا أن نكون في ّ
أجـل القيـام بواجبنـا بإصـرار وتخطيط ينظـر إلى عواقب
األمور.
وهنـاك عديـ ٌد مـن اإلرشـادات التـي يجـب علـى جميـع
أفـراد األسـرة االلتـزام بهـا ،من أجـل الوقاية مـن اإلصابة
بفيـروس كورونـا ومنـع انتشـاره ،ال سـ َّيما فـي حـال التـزام
بعـض أفراد األسـرة بالعـزل المنزلي االحتـرازي بنا ًء على
المتخصصة ،عقـب الرجوع من إحدى
توجيهـات الجهـات
ِّ
المصابيـن
بأحـد
االختلاط
أو
الموبـوءة
المناطـق
ُ
ويتضمن ذلك ما يلي:
بالمرض.
َّ
■ احـرص علـى التـزام جميـع أفـراد األسـرة بممارسـة
أعلى معايير الصحة والنظافة الشخصية.
■ تأكَّ ـد مـن أن المسـاحات المشـتركة فـي المنـزل
تحظـى بتهويـة جيـدة ،سـواء عـن طريـق مكيفـات
الهواء أم النوافذ المفتوحة.
متكـرر،
بشـكل
والمـاء
بالصابـون
■ اغسـل يديـك جيـ ًدا
ّ
أو اسـتخدم معقّـم اليديـن الكحولـي فـي حالـة عـدم
توفـر الصابـون والماء ،وإذا لم تكن يديك متسـختين
بشكل واضح.
ٍ
■ تجنَّـب لمـس عينيـك وأنفـك وفمـك بأيـد غيـر
مغسولة.
■ افصـل أفـراد األسـرة اآلخريـن عـن الشـخص
المعـزول بقـدر اإلمـكان ،فلا ينبغـي لهـم أن ينامـوا
في الغرفة نفسـها ،وعليهم اسـتخدام حمام منفصل
إذا أمكن.
■ تـوخَّ الحـذر بشـكل خـاص عندمـا يتعلـق األمـر بكبـار
السـن ،ومـن يعانـون مـن جهـاز مناعـة ضعيـف ،أو
المصابين باألمراض ،إذ يجب فصلهم عن الشخص
المعزول في المنزل .وهذا يشـمل األشـخاص الذين
يعانـون مـن األمـراض المزمنـة ،كأمـراض القلـب
والرئة أو الكلى أو داء السكري.
■ تجنَّـب مشـاركة األدوات المنزليـة ،وال تشـارك
األطبـاق أو الكؤوس أو األكـواب أو أدوات المائدة أو
غيرهـا مـع الشـخص المعـزول فـي المنـزل .وبعد أن
يسـتخدم الشـخص المعـزول فـي المنـزل هـذه
األشـياء ،يجـب غسـلها جيـ ًد ا بالصابـون والمـاء
الساخن.
■ ِّ
نظـف األسـطح التـي تُلمـس باسـتمرار بشـكل يومي،
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كالطـاوالت ولوحـات المفاتيـح ومقابـض األبـواب
وصنابيـر الحمامـات والمراحيـض والخزائـنِ .
ارتـد
القفـازات ذات االسـتخدام الواحـد أثنـاء تنظيـف
األسطح.
ً
ِّ
ضـا مخ َّففًـا أو مطهـ ًرا منزل ًيـا
■ اسـتخدم محلـول ُمب ِّي ً
فـي التنظيـف .ومـن أجـل عمـل محلـول ُمب ِّيـض فـي
المنـزل ،أضـف ملعقـة كبيـرة مـن المب ِّيـض إلـى 4
أكـواب مـن المـاء .ولصنـع كميـة أكبـر ،أضـف نصـف
المب ِّيض إلى  16كو ًبا من الماء.
كوب من ُ
■ احـرص علـى غسـل المالبـس واألقمشـة جيـ ًدا .قُـم
بخلـع وإزالـة المالبـس أو أغطيـة الفـراش المل َّوثـة
حـالِ .
ً
ارتـد القفـازات ذات االسـتخدام الواحـد أثناء
التعامـل مـع األقمشـة المتسـخة ،واغسـل يديك على
الفور بعد إزالة القفازات .اغسـل األقمشـة بالمطهر
والمـاء الدافـئ ألطـول فتـرة ممكنـة ،ثـم جفـف
األقمشة باستخدام اآللة نفسها.

ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻠﻮل ُﻣﺒﻴﺾ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل

إرشادات للشخص
المعزول في المنزل
لتجنُّـب تعريـض اآلخريـن لإلصابة ،سـيحتاج الشـخص
المعـزول فـي المنـزل إلـى الدعـم فـي عـ ّدة أمـور ،مثـل
التسوق من البقالة ،أو الحصول على الوصفات الطبية.
وتتضمـن المراقبـة الذاتيـة ،أثنـاء فتـرة العزل ،تسـجيل
َّ
درجـة حرارتـك ،ومراقبـة أي أعـراض محتملـة لفيـروس
كورونـا ،وذلـك لمـدة  14يو ًمـا مـن تاريـخ المغـادرة مـن أي
موقـع فـي قائمـة البلـدان المتأ ِّثـرة ،أو بعـد االحتـكاك مـع
شخص مصاب بـالفيروس.

قائمة التحقُّق عند المراقبة الذاتية
هنـاك أعـراض يجـب مراقبتهـا باسـتمرار أثنـاء فتـرة
العـزل المنزلـي ،حيـث إنهـا مـن المحتمـل أن تُشـير إلـى
اإلصابة بفيروس كورونا .هذه األعراض تشمل ما يلي:
صباحا ً
وليل
 درجة الحرارة  37.8درجة مئوية،ً
 السعال (بدأ لتوه أم تفاقم) التهاب الحلق -ضيق في التنفس

تطور األعراض أثناء العزل
ُّ
فـي حـال تطـ ُّور األعـراض خلال فتـرة العـزل المنزلي،
تحـدث إلـى مـزود الرعايـة الصحيـة الخاص بـك ،ليتم َّكن
َّ
من اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية اآلخرين.
المسـجلين فـي مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو
وللمرضـى
َّ
الطبـي ،يُرجى االتصال بخـط الرعاية التمريضية للتح ُّدث
متخصـص ،وذلـك باسـتخدام
إلـى مـز ِّود رعايـة صحيـة
ِّ
الرقم  800-305-4444ث َّم اختيار التحويلة رقم .3

اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺤﻠﻮل ُﻣﺒﻴﺾ ﻣﺨﻔﻒ
أو ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ.
أﺿﻒ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﻴﺾ إﻟﻰ  4أﻛﻮاب ﻣﻦ
اﻟﻤﺎء .ﻟﺼﻨﻊ ﻛﻤﻴﺔ أﻛﺒﺮ ،أﺿﻒ
اﻟﻤﺒﻴﺾ إﻟﻰ
ﻧﺼﻒ ﻛﻮب ﻣﻦ ُ
ﻛﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء.
ً 16
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المسـجلين فـي المراكـز الصحيـة
وبالنسـبة للمرضـى
َّ
المتعاقـد معهـا وغيرهـم ،يُرجـى االتصـال بمـز ِّود الرعايـة
الصحيـة ،أو بـوزارة الصحة على الرقم  .937وإذا احتجت
التوجـه إلـى
إلـى المسـاعدة بعـد سـاعات العمـل ،يُرجـى
ُّ
قسم الطوارئ.
وللحصـول علـى مزيـد مـن التفصيـل حـول إرشـادات
العـزل المنزلـي لحـاالت  COVID-19المشـتبه بهـا أو
المؤكدة ،يُرجى زيارة موقع مركز جونز هوبكنز الطبي.

ابق على اطالع حول آخر المستجدات
َ
يُوفِّـر مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبي مـواد تثقيفية
وتعليميـة حـول فيـروس كورونـا ،باللغتيـن العربيـة
واإلنجليزيـة ،باإلضافـة إلـى روابـط ألطـراف ثالثـة موثـوق
بهـا ،مثـل منظمـة الصحـة العالميـة .ويُمكـن الوصـول إلـى
ذلك عن طريق الرابط التالي:
https://www.jhah.com/ar/news-events/
news/novel-coronavirus

َ
يحميك ر ُّبك
لوح بكفِّ ك..
ِّ
الطريقـة التـي نُح ِّيـي بهـا أُسـرنا وأصدقاءنـا تُق ِّربنا من
بعضا ،ولكنها يُمكن أن تُسهم في نشر الجراثيم.
بعضنا ً
وفـي الوضـع الحالـي ،فـإن التزامـك بمـا يُسـهم فـي
الوقايـة مـن العـدوى يُظهـر مـدى اهتمامـك بسلامتك
وسلامة مـن حولـك .ويُمكن أن يـؤ ِّدي االتصال الشـخصي
المباشـر إلـى انتشـار العـدوى بسـهولة بيـن أصدقائـك
وزمالئـك .لـذا ،فعليك باالحتيـاط؛ احتفظ بمسـافة ،وألقِ
ِ
واكتـف مـن التح َّيـة بمـا ال
التحيـة علـى بعـد متـر واحـد،
ً
اتصـال مباشـ ًرا ،مثـل التلويـح أو وضـع اليـد علـى
يتضمـن
َّ
الصدر.

ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷدوات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻻ ﺗﺸﺎرك

أدوات اﻟﻤﺎﺋﺪة

اﻷﻛﻮاب

ﻛﺄس اﻟﺸﺮب

اﻷﻃﺒﺎق
800-305-4444 www.jhah.com

القافلة األسبوعية

حديث األلوان :االنتصار

الخميس  ١٧رجب 144١هـ ١٢ ،مارس 20٢٠م

معك في كل مكان

د.عبداهلل املطيري *

حرية بال وجوه

أقام الفنان السعودي حسن
الساري عدة معارض فنية في
كلٍّ من البحرين والكويت،
وفاز بعديد من الجوائز
المتقدمة كجائزة ملتقى
ّ
الخليج في الرياض ،وجائزة
السفير ،والجائزة األولى
لمسابقة سعاد الصباح في
الكويت 2014م .كما أن له
مشاركات في الدورات
والمشاغل الفنية في المغرب
ولبنان وجمهورية مصر
العربية وغيرها من الدول.
يصور الفنان في لوحاته
الخمس التي تزين جدران
وممرات مدينة الملك
عبداهلل الرياضية في جدة،
التي ننشر منها لوحة
النجاح ،بعض اللقطات
المثيرة التي تتمثل صورها
الحماسية في مضمار
التنافس الذي تتنقل فيه
الصور العفوية بين األطراف
متعددة،
المشاركة من زوايا
ّ
تجسد اللوحات روح
حيث ِّ
التنافس الشريف الذي يسود
عالم األلعاب الرياضة.

السودوكو
قاعدة اللعبة

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

مدير قسم النشر بالوكالة:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالرحمن أبوالجدايل
محمد العداربة ،ميثم ضياء الموسوي ،مصلح
جميل الخثعمي ،سارة مطر ،عوض العنزي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

يبــدو كثيــر مــن النــاس أكثــر جــرأة ،بــل قســوة وعنفًــا ،حيــن
يُع ِّبــرون فــي وســائل التواصــل االجتماعــي مقارنــة بتعبيراتهــم
المباشــرة فــي حياتهــم اليوميــة .أصبحــت هــذه المالحظــة تتكـ ّـرر
خصوصــا مــع المســتخدمين الجــدد لهــذه الوســائل أو ممــن
ً
تحصلــوا علــى شــهرة وانتشــار مؤخ ـ ًرا عبرهــا .فــي هــذه المقالــة
سنســعى لتفســير هــذه الظاهــرة ،مــن خــال مفاهيــم الهويــة
والحريــة والمســؤولية .النقطــة الرئيســة التــي ننطلــق منهــا هــي
أن هنــاك كثي ـ ًرا مــن مســتخدمي حســابات التواصــل االجتماعــي،
وخصوصــا تويتــر ،يســتخدمون أســماء مســتعارة ،وهــذه األســماء
ً
المســتعارة ســتلعب دو ًرا كبيـ ًرا فــي ســلوك األفــراد ،بمــا فــي ذلــك
طريقــة تعاملهــم مــع اآلخريــن .والفكــرة األســاس هنــا أن االســم
المســتعار ،أو مــا سأســميه هنــا غيــاب الوجــه ،يقطــع العالقــة
بيــن الحريــة والمســؤولية ،وبالتالــي تصبــح الحريــة حريــة فارغــة
بــا معنــى ،فغيــاب الوجــه يعنــي أن آثــار أفعــال اإلنســان ال ترتــد
عليــه وال يشــعر بهــا ،وبالتالــي ال يعــرف مــا يجــري خــارج عالمــه
الخــاص ،بــل يصبــح كائ ًنــا بــا خــارج ،بــا حــدود ،بــا آخــر .بينمــا
العالقــة األخالقيــة فــي المقابــل تقــوم علــى االرتبــاط بيــن ســلوك
اإلنســان وتأثيــر ذلــك الســلوك ،فعلــى ســبيل المثــال ،نالحــظ فــي
تجــارب األطفــال أننــا إذا شــاهدنا طفـ ًـا حزي ًنــا أو يبكــي نســأله
فــي البدايــة عــن ســبب بكائــه ،وغالبــا سيشــير إلــى ســلوك مع ّيــن
صــدر مــن شــخص آخــر هــو ســبب بكائــه ،بعــد ذلــك نقــوم
بالتواصــل مــع ذلــك الطــرف اآلخــر ومواجهتــه بهــذه الدعــوى
وجعلــه فــي مواجهــة مباشــرة مــع مشــاعر هــذا الطفــل ،يســتمع لــه
لعلــه يحــس بمــا يحــس بــه .أي أن يصبــح ألــم اآلخــر أل ًمــا للــذات
كذلــك .هــذه العمليــة كلهــا تســعى لربــط اإلنســان بآثــار أفعالــه
مــن خــال اللقــاء وج ًهــا لوجــه .هــذا اللقــاء يســاعد الطفــل ،الــذي
تســبب فــي األذى ،علــى اإلحســاس واإلدراك لخارجيتــه ،أي أن
هنــاك عالــم خارجــي يرســم حــدو ًدا للــذات ،وأن هــذا العالــم علــى
اتصــال مباشــر مــع الــذات ولكنــه ليــس تاب ًعــا لهــا وليــس جــز ًءا
منها.
الــذي يحــدث مــع األســماء المســتعارة أن الفــرد منقطــع عــن
العالــم الخارجــي مــن خــال انقطــاع دائــرة التأثــر والتأثيــر.
المتنمــر اإللكترونــي ربمــا يقــرأ شــكاوى اآلخريــن مــن
صحيــح أن
ّ
كتاباتــه لكــن المشــهد أمامــه مختلــف ،فهــم يشــتكون مــن شــخصية
مســتعارة بينــه وبينهــا مســاحة فــي وعيــه الخــاص باعتبــار أنــه هــو
الوحيــد الــذي يربــط بينهــا وبيــن ذاتــه الشــخصية وهــذا ال يكفــي،
فالهويــة بطبيعتهــا اجتماعيــة أي أنهــا مقد ّمــة لآلخريــن وليــس
للــذات ،لكــن الشــخصية المســتعارة غيــر اجتماعيــة ،حتــى وإن
كانــت موجــودة فــي الفضــاء العــام بســبب أنهــا غيــر مدركــة
اجتماع ًيــا .وقــد الحــظ المحلــل النفســي الشــهير جــان الكان منــذ
وقــت طويــل أن الطفــل حيــن ينظــر للمــرآة ويــرى نفســه ألول مـ َّـرة
يصــاب بالدهشــة ،باعتبــار أنــه يواجــه صــورة جديــدة لذاتــه ،فهــو
لــم يــر وجهــه مــن قبــل ،ثــم تتدخــل األم لتؤكــد للطفــل أنــه هــذا
هــو ،وتربــط األم هنــا بيــن الصــورة والــذات ،لكــن مــع االســم
المســتعار ال أحــد يربــط بيــن الشــخص وصورتــه وبالتالــي يبقــى
فــي عالــم مــن العزلــة رغــم كثافــة المشــاركات االجتماعيــة .إن
الشــخص المشــارك باالســم المســتعار فاقــد القيمــة ،لــذا فهــو ال
يخجــل مــن أفعالــه وال يفتخــر بهــا .فالخجــل والفخــر ســلوك
اجتماعــي ال يتحقــق إال بوجــود ارتبــاط بيننــا وبيــن اآلخريــن .فــأن
نخجــل يعنــي أن نــدرك أن هنــاك آخــر ينظــر لنــا ويحكــم علينــا
نحــن وليــس أحــد غيرنــا ،وهــذا اآلخــر يُعيدنــا لذواتنــا لنخجــل
ممــا فعلنــاه ،فالفخــر ابتهــاج بالــذات كمــا ظهــرت فــي عيــن اآلخر،
وغيــاب وجــه اإلنســان فــي الفضــاء اإللكترونــي يحجــب ذاتــه ألنــه
يحجــب اآلخــر عنــه .هــذا اآلخــر ال يعــود منــه شــيء علــى الــذات،
فآالمه ال تصل وشكاواه ال تُسمع.
*أستاذ األصول الفلسفية للتربية بجامعة الملك سعود.
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