
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٤ ربيع اآلخر 144٢هـ، ١٩ نوفمبر 20٢٠م

ز البيئي التميُّ
د على األرض في جازان يتجسَّ

صفحة ٦ و٧

زمالئي وزميالتي األعزاء، موظفي وموظفات أرامكو السعودية،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

تحــل فــي مثــل هــذا اليــوم الموافــق للثالــث مــن ربيــع الثانــي 1442هـــ 
الذكــرى السادســة لبيعــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز »حفظــه اهلل ورعــاه« وتوليــه مقاليــد الحكــم فــي المملكــة العربية 
الســعودية، لنبــدأ عهــًدا جديــًدا مــن البنــاء والنمــاء، وتحقيــق اإلنجــازات 
التاريخيــة التــي انتقلــت ببالدنــا إلــى آفــاق غيــر مســبوقة، فــي كافــة مجاالت 

التنمية الشاملة والمستدامة.
وتحــت رعايــة وتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين تمضــي مســيرة 
اإلنجــازات بإشــراف ورؤيــة ســديدة مــن لــدن صاحــب الســمو الملكــي األمير 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع »حفظــه اهلل«، وتتحقق نقلــة تنمويــة نوعية في 
ــر الخدمــات  ــي، وتطوي ــع مصــادر الدخــل الوطن ــة بتنوي ــة بداي ــا الغالي بالدن

الحكومية...

كلمة رئيس الشركة مبناسبة ذكرى البيعة السادسة

وطن يزدهر بحكمة ورؤية قيادته

صفحة ٣



2
١٩ نوفمبر ٢٠٢٠      القافلة األسبوعية

المملكة تستضيف بطولة الغولف 
الدولية األولى للسيدات 

جـدة - شـهد الخامـس عشـر مـن شـهر نوفمبـر الحالـي 
تتويـج العبـة الغولـف الدنماركية، إميلي كريسـتين بيدرسـن، 
نظيـر فوزهـا ببطولـة أرامكـو السـعودية النسـائية الدوليـة 
للغولـف فـي نسـختها األولـى، التـي اسـتضافها نـادي وملعـب 

الغولف رويال غرينز في جدة.
وتُعـدُّ هـذه أول بطولـة للسـيدات تسـتضيفها المملكـة في 
تأتـي كخطـوة جديـدة فـي سـياق  الغولـف، حيـث  رياضـة 
جهودها الرامية السـتضافة األحداث الرياضية بشـكل عام، 

واألحداث الرياضية النسائية بشكل خاص.
وبحضـور رئيـس مجلـس إدارة أرامكـو السـعودية، ورئيـس 
االتحـاد السـعودي للغولـف، معالـي األسـتاذ ياسـر بـن عثمان 
الرميـان، تُوِّجـت بيدرسـن بـكأس البطولـة وجائزتهـا، حيـث 
مهمـا رئيـس أرامكو السـعودية، كبير إدارييهـا التنفيذيين،  قدَّ
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، كمـا شـهد حفـل التتويـج 

الرئيس التنفيذي لالتحاد السعودي للغولف، ماجد السرور.القافلة األسبوعية

صنع الفرص للمرأة
واسـتمرت البطولـة علـى مـدار أربعة أيـام، فـي الفترة بين 
مها صندوق االسـتثمارات  12 و15 من شـهر نوفمبر، حيث قدَّ
العامـة، واسـتضافها االتحـاد السـعودي للغولـف، فيمـا كانـت 

أرامكو السعودية شريًكا رئيًسا خالل الحدث.
ومـن خـالل رعايتهـا للبطولـة، تُسـهم أرامكـو السـعودية 
ضمـن جهـود رؤيـة المملكـة 2030 وأهدافهـا الطموحـة، بمـا 
فيهـا تعزيـز قطـاع الثقافـة والترفيـه فـي المملكـة، وتنويـع 
االقتصـاد، وتشـجيع المشـاركة في أنماط حيـاة صحية. كما 
تسـلَّط بطولـة أرامكـو السـعودية النسـائية الدوليـة للغولـف 
الضـوء علـى الخطـوات الكبيـرة، التـي قطعتهـا المملكـة فـي 
مضمـار توفيـر فـرص جديـدة للمـرأة، بمـا فـي ذلك مشـاركة 

المرأة في الرياضة.

صـة مـن قبـل مؤسسـة )الديـز يوربيـان تـور(  البطولـة مرخَّ
المختصة ببطوالت الغولف للسيدات، حيث جمعت أكثر من 
الالعبـات  مـن  عديـد  وتنافسـت  محترفـة،  العبـة   100
اسـتضافتها  التـي  بالبطولـة  للفـوز  الرائـدات  العالميـات 

المملكة ألول مرة.

جائزة قيمة ومشاهدة واسعة
نـت 72 هدًفا  وكانـت المشـاركات فـي البطولـة، التـي تضمَّ
لكـرات الغولـف، يتنافسـن للحصـول علـى مبلـغ قياسـي مـن 
ر بقيمة مليـون دوالر، باإلضافة إلى التربُّع على  الجوائـز يُقـدَّ

عرش الفائزة األولى ضمن هذه البطولة االفتتاحية.
وتماشًيا مع جهود المملكة لتمكين فرص متكافئة للمرأة، 
سـعت أرامكو السـعودية بوصفها شـريًكا رئيًسـا في البطولة 
نحـو خلـق تجربـة تسـتعرض اإلمكانـات الكاملـة للمـرأة فـي 

المملكة.

وتعكـس هـذه الرعايـة التـزام أرامكـو السـعودية بتمكيـن 
المـرأة وإدماجهـا فـي الرياضـة ومـكان العمـل، كمـا تعتـزم 
الشـركة مواصلـة دعمهـا لنمـو لعبـة الغولـف فـي المنطقـة، 

وإلهام جيل قادم من النساء للمشاركة في هذه الرياضة.
وفـي هـذا الصـدد، تـم توقيـع مذكـرة تفاهـم بيـن أرامكـو 
السـعودية واالتحـاد السـعودي للغولـف بتاريـخ 11 مـن شـهر 

نوفمبر الحالي.
علـى  واسـعة  بمشـاهدة  المسـابقة  بـث  حظـي  وقـد 
الصعيدين المحلي والدولي، وذلك عبر أكثر من 340 مليون 

منزل في أكثر من 55 دولة.
وتأتـي البطولـة في أعقاب سلسـلة مـن المبـادرات لتعزيز 
مشـاركة المـرأة في الرياضات المختلفة فـي المملكة. وعلى 
هـذا النحـو، تمثِّـل بطولـة أرامكـو السـعودية الدوليـة للغولـف 
للسـيدات خطـوة تاريخيـة أخـرى، ودليـاًل آخـر علـى التـزام 
المملكـة نحـو تسـريع تقـدم المـرأة فـي مجـاالت الرياضـة 

والعمل والمجتمع.

جان العبة الغولف الدنماركية، إميلي كريستين بيدرسن، نظير فوزها ببطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للغولف في نسختها األولى. معالي األستاذ ياسر الرميان والمهندس أمين الناصر يتوِّ

أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم مع 
االتحاد السعودي للجولف لتعزيز االستدامة

بهـدف العمل على اسـتدامة رياضة الجولف في المملكة 
األسـبوع  السـعودية  أرامكـو  وقعـت  السـعودية،  العربيـة 
الماضـي مذكـرة تفاهم مع االتحاد السـعودي للجولف. وقع 
المذكـرة رئيـس االتحـاد السـعودي للجولف، معالي األسـتاذ  
الرئيـس  نائـب  السـعودية،  أرامكـو  الرميـان، وعـن  ياسـر 

لشؤون أرامكو السعودية بالوكالة، األستاذ نبيل النعيم.
بموجب هذه المذكرة، سـيكون  هناك تعاون إسـتراتيجي 
بيـن أرامكـو السـعودية  واالتحـاد السـعودي للجولـف بهدف 
المحافظـة علـى النُظـم البيئيـة فـي مواقـع الجولـف، وعلـى 
تنوعهـا الحيـوي، مـن خـالل تبـادل المعـارف والخبـرات في 
إدارة المشـاريع والبحـوث واالستشـارات المتعلقـة بذلـك 
إقليمًيـا ودولًيـا، ممـا سـيصب فـي حمايـة بعـض أنـواٍع مـن 
الحيوانـات والنباتـات النـادرة، والمحافظـة علـى مـا تمثلـه 
ضروريـة  عناصـر  وجميعهـا  لهـا،  موائـَل  مـن  المملكـة 
إلسـتراتيجيات تطويـر وإدارة مرافـق الجولـف بأبعادهـا 

البيئية والثقافية.

الخطـة  نطـاق  اتسـاع  إلـى  »بالنظـر   : النعيـم  وقـال 
الهادفـة إلـى تطويـر لعبـة الجولـف، فإننـا سـنعمل علـى 
هـذه  باسـتدامة  المتعلقـة  الممارسـات  أفضـل  تبنـي 
الرياضـة بما يسـهم بتطوير ثقافتنـا المحلية ويرفع معدل 
الوعـي البيئـي، حيـث يتمثـل إسـهام الشـركة فـي توفيـر 
األبحـاث الداعمـة لإلسـتراتيجية الوطنيـة الشـاملة التـي 
تهـدف إلـى اسـتدامة الجولـف، باإلضافـة إلـى المعـارف 
والخبـرات المتعلقـة بـإدارة المشـروعات، وحمايـة التنـوع 
الحيوي، وترشـيد اسـتهالك المياه وسواها من المجاالت 

الحيوية«.
يشـار إلـى أن إسـتراتيجية االسـتدامة الوطنيـة الشـاملة 
تتضمـن عـدًدا مـن المعاييـر ومؤشـرات األداء، القـادرة على 
تقييـم مراحـل اإلنشـاء والتفعيـل، وتدمج اإلسـتراتيجية بين 
البرامـج واألدوات المسـتخدمة حالًيـا مع عـدد من البحوث 
واالبتـكارات الهادفـة إلى بناء منهج وحلـول جديدة للقضايا 

البيئية األكثر تعقيًدا.
معالي األستاذ ياسر الرميان )في الوسط( خالل حفل توقيع مذكرة التفاهم، حيث يظهر على اليسار األستاذ نبيل النعيم. 

وعلى اليمين األستاذ ماجد السرور.
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تدشين برنامج جديد الستبدال بطاقات الموظفين
الظهران - دّشـن رئيس أرامكو السـعودية، كبير إدارييها 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، فـي 1 ربيـع 
الشـركة  برنامـج  2020م(  نوفمبـر   16( 1442هــ  الثانـي 
الستبدال البطاقات لعام 2020م، مما يسمح ألكثر من 70 
ألف موظف في جميع أنحاء المملكة بتحديث واسـتصدار 
البطاقـات الخاصـة بهـم بطريقـة جديـدة وبشـكل ميّسـر. 
تتضمـن العمليـة الجديـدة المكونـة مـن خطوتيـن تحميـل 
، والتقـاط صـورة   mySecurity تطبيـق مـاي سـيكيورتي 
شـخصية، ثـم الحصـول علـى البطاقـة فـي ماكينـة الخدمة 

الذاتية الجديدة األقرب لك.
اآلن، ال حاجـة للمواعيـد، وال االنتظـار فـي طابـور فـي 
مكاتـب أعمـال األمن الصناعي السـتبدال هويتك. سـيقوم 
هاتفـك الذكـي بالتقـاط عشـرات الصـور قبـل اختيـارك 

لصورتك التي ترضيك وتكون بها بأفضل حاالتك.
العمليـة الجديدة الخالية من المالمسـة واالقتراب، هي 
أحـدث مثـال علـى الجهـد الـذي تبذلـه الشـركة السـتخدام 
التقنيـات واألعمـال الرقميـة لتقديـم خدمـات أكثـر كفـاءة 
اجتـاح  الـذي  الوقـت  وفـي  الشـركة.  لموظفـي  وفاعليـة 
كوفيـد-19 العالـم، تـم تصميـم هـذه الخدمـات للمحافظـة 
حمايـة صحـة  مـع  الحيويـة  األعمـال  اسـتمرارية  علـى 
وسـالمة موظفي الشـركة. كما أن هذا الحل المبتكر يعمل 
على تعزيز وتحسين جودة الحياة التي تنعكس على سعادة 

الموظفين.
وقـال مديـر إدارة مسـاندة األمـن الصناعـي، األسـتاذ 
عـادل الوهيـب، إنـه نظـًرا إلسـتراتيجية المـوارد البشـرية 
والخدمـات المسـاندة، ولكونهـا إدارة تركـز علـى رضـا 
العمـالء، فـإن عمليـة اسـتبدال الهويـة المبتكـرة هـذه تفـي 
بهـذه المهمـة مـن خـالل توفيـر خدمـة مريحـة وموثوقـة 

للعمالء على مدار الساعة. 
فيما قالت رئيسـة قسم دعم النظام األمني والبطاقات، 
العنـود الربيعـة: »هـذه هـي أول عمليـة آمنـة السـتبدال 
بطاقـات الهويـة، وهـي األولـى مـن نوعهـا«. مضيفـًة: »مـا 
يجعلهـا فريـدة مـن نوعهـا هـو أنـك تقـوم بعملهـا بنفسـك. 
يمكنـك التقـاط صورتـك الخاصـة عـدة مـرات للحصـول 
علـى النتيجـة التـي تريد من خـالل تطبيق ماي سـيكيورتي 
mySecurity، ثـم التوجـه إلـى أحـد آالت الخدمـة الذاتيـة 
العديدة في منشـآت الشـركة وطباعة هويتك الجديدة في 

الوقت الذي يناسبك«. 

استبدال سريع وسلس القافلة األسبوعية
عمليـة اسـتبدال الهويـة الجديـدة المبسـطة، التـي تـم 
تطويرهـا كشـراكة بيـن تقنيـة المعلومـات وأعمـال األمـن 
الصناعـي، تعـود بالفائـدة علـى الموظفيـن والشـركة علـى 
حّدً سـواء. وهي تضمن برنامج اسـتبدال سـريع لـ 70 ألف 
موظف قبل أن ينتهي العمل بها في نهاية العام، باستخدام 
أحدث التقنيات الرقمية التي تشتهر بها أرامكو السعودية. 
تحديـث  يمكنهـم  الشـركة  موظفـي  أن  يضمـن  أنـه  كمـا 
بطاقـات الهويـة الخاصـة بهـم بطريقـة سلسـة وفـي الوقت 
المناسـب، دون الحاجة للوقوف في طوابير، ودون تعريض 

أنفسهم لخطر العدوى بالفيروس.
وقـال رئيـس مشـروع برنامـج اسـتبدال الهويـة، ريـان 
العريني: »عندما بدأ كوفيد-19 باالنتشـار بشـدة في مايو، 
كنـا بالفعل فـي طور إنشـاء برنامج اسـتبدال هوية الخدمة 
الذاتيـة الـذي كان مشـابًها السـتخدام أجهـزة الصـراف 
اآللـي. وأضـاف: »من خـالل العصف الذهنـي، توصلنا إلى 
ابتـكار السـتخدام قارئـات الرمـوز الشـريطية لمسـاعدة 
المسـتخدمين علـى التنقـل عبـر الصفحـات على الشاشـة، 
التـي يتـم التحقـق منهـا بعـد ذلـك مـن خـالل رمـوز تحقـق 
ترسـل إلـى الهاتـف الذكـي للمسـتخدم. ممـا جعـل العمليـة 

خالية من المالمسة واالقتراب«.
تسـتخدم البطاقات الجديـدة أحدث التقنيـات الرقمية، 
بمـا فـي ذلك شـريحة مدمجة بتقنيـات فائقة التـردد، التي 
دون  معينـة  أمنيـة  بوابـات  بدخـول  للموظفيـن  ستسـمح 
الحاجـة إلـى لمـس البوابـات. سيسـتغرق الحصـول علـى 
بطاقـة هويـة جديـدة دقيقتيـن في المتوسـط، مقارنـة بـ 15 
دقيقـة فـي النظـام القديـم. . . وهنـاك 30 آلـة للخدمـة 
أنحـاء  فـي جميـع  الشـركة  مرافـق  فـي  الذاتيةموجـودة 
المملكـة متاحـة علـى مـدار 24 سـاعة فـي اليـوم طيلـة أيام 

األسبوع.
الخطوة األولى في تحديث بطاقتك عملية بسـيطة مثل 

التقـاط صـورة لنفسـك. يسـمح تطبيـق مـاي سـيكيورتي 
mySecurity للموظف بالتقاط صورته بثالث طرق:

■  التقـط صـورة سـيلفي باسـتخدام الكاميـرا األماميـة 
للهاتف المحمول. 

■  التقـط صـورة باسـتخدام الكاميـرا الخلفيـة للهاتـف 
المحمول )للحصول على دقة أفضل(.

■  امنـح هاتفـك المحمـول لزميـل اللتقـاط صـورة لـك 
باستخدام الكاميرا الخلفية للهاتف المحمول.

بالنسـبة ألولئـك الذيـن قـد يكونـون غيـر راضيـن عـن 
الصورة الموجودة في البطاقة الحالية، هناك أخبار جيدة 
بهـذا الخصـوص! يمكنـك التقاط عديـد الصور كمـا تريد، 
وسـيقوم تطبيـق مـاي سـيكيورتي mySecurity بعـد ذلـك 
بإجـراء فحوصـات التدقيـق علـى صورتـك للتأكـد مـن أن 
الصـورة تتوافـق مـع جميـع المعاييـر المهمـة، مثـل اإلضاءة 
المناسـبة، وخلفيـة اإلضـاءة، وفتـح العينيـن ومـا إلـى ذلك. 

دشن المهندس أمين 
حسن الناصر برنامج 

الشركة الستبدال 
البطاقات لعام 

2020م، مما يسمح 
ألكثر من 70 ألف 
موظف في جميع 

أنحاء المملكة 
بتحديث واستصدار 

البطاقات الخاصة بهم 
بطريقة جديدة وبشكل 

ميّسر.

إذا كنـت ال تـزال غبـر راٍض عـن تعبيـرات وجهـك، يمكنـك 
فقـط التقـاط صـورة أخـرى، أو مطالبـة صديـق بالتقـاط 

واحدة أجمل. 
بالطبع، ال يزال بإمكانك الحصول على هويتك الجديدة 
بالطريقـة القديمـة، مـن خـالل زيـارة مكتـب البطاقـات في 
مكاتـب أعمال األمن الصناعـي القريبة منك. يمكنك حتى 
اسـتخدام تطبيق مـاي سـيكيورتي mySecurity الخاص بك 
اللتقـاط صـورة لنفسـك، وتحديـد موعـد اسـتالم الهويـة، 
حيـث سـتتم طباعـة هويتـك مسـبًقا وانتظـارك فـي مركـز 

إصدار البطاقات.
ولكـن مهمـا كانـت الطريقـة التـي تختارهـا، فقـد تـم 
تصميـم النظـام الجديـد ليكون وسـيلة أسـهل وأكثر فاعلية 
من حيث الوقت لتحديث بطاقة أرامكو السعودية الخاصة 

بك. 
يرجى القيام بذلك قبل 31 ديسمبر 2020م.

تحميل تطبيق 
mySecurity

التقاط صورة 
شخصية من 
خالل جوالك

التوجه إلحدى 
ماكينات الخدمة 

الذاتية 

إدخال بطاقتك 
القديمة لتحصل على 

البطاقة الجديدة

مراحل إصدار هويتك الجديدة

تتمة.. وطن يزدهر بحكمة ورؤية قيادته
التحــول  فــي  المــرأة، وتحقيــق قفــزة  ... وتمكيــن 
الحيــاة،  والثقافــة وجــودة  التعليــم  وتعزيــز  الرقمــي، 
وإطــالق قطاعــات كالســياحة واالهتمــام بالبيئــة، وغيــر 
ذلــك ممــا يدعــو إلى الفخــر واالعتــزاز بتجربتنــا الوطنية 

المذهلة في هذا العهد الزاهر.
الحرميــن  خــادم  لمقــام  العهــد  نجــدد  إذ  وإننــا 
الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن، نواصــل العمــل مــن 
الحبيــب،  وطننــا  رفعــة  فــي  الفاعــل  اإلســهام  أجــل 
والمحافظــة علــى مــوارده وثرواتــه وتطويرهــا، وفــي 
بنــاء اإلنســان، وذلــك عهدنــا فــي أرامكــو  مقدمتهــا 
الســعودية منــذ تأسيســها قبــل حوالي تســعة عقــود كتبت 
خاللهــا قصــة نجــاح فريــدة أصبحــت معهــا اليــوم العًبــا 

أساسًيا في مجال إمدادات الطاقة العالمية. 
فخرهــا  بــكل  مضــت  التــي  العقــود  تلــك  ومنــذ 
لتوّســع  ا مــن  ا  كثيــًر الشــركة  شــهدت  وإنجازهــا، 
كانــت  أن  فبعــد  وملكيتهــا،  هيكلهــا  فــي  والتحــّوالت 
ملكيتهــا تعــود لعــدٍد مــن الشــركات األمريكيــة أصبحــت 
المســاهم  هــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حكومــة 
الوحيــد فــي ملكيتهــا، منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، 
لتقــدم تجربــة وطنيــة رائــدة فــي شــركة عالمية المســتوى 

بكل كفاءة واقتدار.
ــل  ــا الحاف ــو الســعودية تفخــر بتاريخه  ومــع أن أرامك
ــذي ســاهمت فــي  ــى مــر مــا يقــرب مــن 90 ســنة وال عل
صناعتــه أجيــال متعاقبــة رجــااًل ونســاء، ســطروا أروع 
مالحــم التنميــة الوطنيــة، إال أن مــا حققتــه الشــركة 
وموظفوهــا فــي الســنوات الســت الماضيــة منــذ تولــي 
خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز، 
حفظــه اهلل، الحكــم يُعــد اســتثنائًيا بــكل المقاييــس مــن 
حيــث تطويــر قــدرات الشــركة اإلنتاجيــة فــي النفــط 

ــة  ــا فــي مكان ــات بمــا يجعله ــر والكيميائي ــاز والتكري والغ
منفــردة بيــن شــركات العالــم، وكذلــك مــن حيــث تطويــر 
أدائهــا البيئــي وتحقيقهــا الريــادة فــي مجــال االســتدامة، 

وكذلك تعزيز حوكمتها وإسهاماتها المجتمعية. 
وقــد تحقــق ذلــك أوال بفضــل مــن المولــى عــز وجل ثم 
بدعــٍم وتوجيــه حكيــم وتمكيــن مــن خــادم الحرميــن 
ــز، حفظــه اهلل،  ــن عبدالعزي ــك ســلمان ب الشــريفين المل
وفــي إطــار رؤيــة المملكــة 2030 التي صنعــت إصالحات 
شــاملة وتحــوالت رائــدة تشــهدها المملكــة منــذ أن وجــه 
الملــك ســلمان أيــده اهلل مجلــس الشــؤون االقتصاديــة 
والتنميــة برئاســة ســمو ولــي عهــده األميــن األميــر محمد 
الرؤيــة االقتصاديــة  بــن ســلمان، وفقــه اهلل، برســم 
ــى  ــا للعالــم عل ــا أنموذًج والتنمويــة للمملكــة لتكــون بالدن
جميــع المســتويات. وقــد استشــعرنا ثمــرات الرؤيــة 
المباركــة فــي العديــد مــن السياســات واإلنجــازات، منهــا 
مــا تحقــق العــام الماضــي مــن نقلــة كبــرى بــإدراج أرامكــو 
الســعودية فــي الســوق الماليــة الســعودية »تــداول« لتكــون 
ــا ببــدء مرحلــة جديــدة ومهمــة فــي تاريــخ الشــركة  إيذاًن
وفــي تاريــخ الســوق الماليــة، وتطويــر البيئــة االقتصاديــة 

في المملكة، ومشاركة المواطنين في ملكية الشركة. 
كمــا لمســنا أثــر العصــر الزاهــر لخــادم الحرميــن 
بيئــة تمكيــن وتحفيــز  بــه مــن  اتســم  بمــا  الشــريفين 
وإطــالٍق لإلمكانــات حينمــا واصلنــا اإلنجــازات خــالل 
العــام الحالــي باالســتحواذ علــى حصة %70 في الشــركة 
الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك( بمــا يتوافــق 
مــع رؤيتنــا فــي أن تصبــح أرامكــو الســعودية أكبــر شــركة 
ــا  متكاملــة للطاقــة والكيميائيــات فــي العالــم، تعمــل وفًق
وبمــا  آمنــة ومســتدامة وموثوقــة  تشــغيلية  لمنظومــة 
يســهم فــي تدشــين مرحلــة جديــدة مــن ريــادة الصناعــة 

الكيميائية السعودية على النطاق العالمي. 
وقــد تعــددت اإلنجــازات التاريخيــة بالنســبة ألرامكــو 
الســعودية لتشــمل تحقيقهــا المكانــة األولــى بين شــركات 
النفــط والغــاز العالميــة فــي االبتــكار، وبلوغهــا نســبة 
مجــاالت  فــي  المحلــي  المحتــوى  توطيــن  فــي   56%
التقنيــة والصناعــات، إلــى جانــب توفيــر فــرص العمــل 
ــة مــن خــالل  ــي النوعــي للكــوادر الوطني ــب التقن والتدري
برنامــج تعزيــز القيمــة المضافة لقطــاع التوريــد )اكتفاء( 
البرنامــج،  بذلــك  مرتبطــة  أكاديميــة   16 ونشــاطات 
ومشــاريع ارتكازيــة عمالقــة يجــري اســتكمالها مثــل 
للصناعــات  العالمــي  الملــك ســلمان  مشــروع مجمــع 
والخدمــات البحريــة، ومشــروع مدينــة الملــك ســلمان 
للطاقــة »ســبارك« التــي وضــع حجــر أساســها ســمو 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، فــي ديســمبر 

2018م.
وتجلــت القيــادة الرشــيدة لخــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان، هــذا العــام مــع الحدث الــذي غيــر العالم 
وهــو جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، وانهيــار العديــد 
مــن النظــم الصحيــة واالقتصاديــة حــول العالــم. وقــد 
التميــز  المملكــة  فــي  والمقيمــون  المواطنــون  لمــس 
والحكمــة والمســؤولية وروح العطــاء التــي تعاملــت بهــا 
قيادتنــا الرشــيدة مــع هــذا الحــدث المزعــزع ممــا خفــف 

أضراره وآثاره.
ونحــن فــي أرامكــو الســعودية، واصلنــا العمــل بــال 
انقطــاٍع أو تأخيــر - رغــم التحديــات التــي يشــهدها 
العالــم - فــي رفــع طاقتنــا اإلنتاجيــة بسالســة إلــى أعلــى 
إنتــاج يومــي مــن النفــط الخــام فــي تاريــخ  مســتوى 
الشــركة فــي 2 أبريــل 2020 حيــث بلــغ إنتاجنــا 12.1 
مليــون برميــل فــي ذلــك اليــوم، وبمــا يعــزز إمــدادات 

الطاقة ويدعم اقتصادنا الوطني. 
وخــالل هــذه الفتــرة الصعبــة، حظيــت مجتمعاتنــا 
مشــاريع  مــن  عديــٍد  خــالل  مــن  بالتعزيــز  المحليــة 
ومبــادرات المواطنــة فــي أماكــن متفرقــة مــن المملكــة 
األســر  ودعــم  والتوعــوي،  الصحــي  الدعــم  لتقديــم 
المنتجــة وصقــل مهــارات ومواهــب المواطنيــن من خالل 
المبــادرات المعرفيــة وتطويــر الشــباب التــي يقدمهــا 
مركــز الملــك عبــد العزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء(، 
لتتكامــل أدوار الشــركة وجهودهــا فــي تطبيــق قيمهــا 
األساســية تزامًنــا مــع دورهــا الرائــد والتاريخــي فــي 

مجال الطاقة.
وكمواطــن ســعودي ومســؤوٍل وأب ألســرة، أشــعر بمــا 
يشــعر بــه أبنــاء الوطــن مــن مشــاعر الفخــر بــأن هــذه 
القــادة  قمــة  انعقــاد  خــالل  تحــل  الغاليــة  الذكــرى 
لمجموعــة العشــرين، والمملكــة العربية الســعودية بقيادة 
الملــك ســلمان، حفظــه اهلل، وبمســاندة ولــي عهــده 
حلــواًل  للعالــم  لتقــدم  القيــادة،  دفــة  تتولــى  األميــن 
لمجموعــة مــن أهــم القضايــا والمواضيــع التــي تهــم 

البشرية وتؤثر في مستقبلها. 
وفــي الختــام، ال يســعني إال أن أتقــدم بصــادق التهانــي 
والتبريــكات لكافــة أبنــاء الوطــن بذكــرى البيعة السادســة 
العزيــزة علــى قلوبنا، خاصة جنودنا البواســل الســاهرون 
علــى أمــن هــذا الوطــن وحمايتــه، واهلل نســأله أن يوفــق 
قيادتنــا الرشــيدة لمواصلــة جهــود التنميــة المباركــة فــي 
كافــة المجــاالت، وأن يزيــل عــن المملكــة وعــن العالــم 
أجمــع هــذه الجائحــة ونحــن جميًعــا نرفــل فــي ثيــاب 

الصحة والرخاء.
المهندس أمين بن حسن الناصر
رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين
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منتدى الجودة لمصنعي الصمامات يستهدف 
تعزيز الموثوقية

ندوة الثورة الصناعية الرابعة ُتطلع الشركات 
على رحلة الشركة الرقمية

هيوسـتن - إذا سـألت أي مهنـدس صناعـي عـن أهـم 
فـي أي عمليـة صناعيـة،  والموثوقيـة  للسـالمة  عنصـر 
مـات؛  الصما هـي  بـة  اإلجا سـتكون  األرجـح  فعلـى 
فالصمامـات مسـؤولة عـن التحكـم فـي تدفـق السـوائل 
والغـازات فـي دورة أعمـال قطـاع النفـط والغـاز، وأداؤهـا 
مهـم لضمـان سـير األعمـال وفـق الجـدول الزمنـي، وهـي 
كذلـك ضمـان للوفـاء بالتزامات أعمـال التنقيـب واإلنتاج، 

والتكرير والمعالجة والتسويق.
ولذلـك فـإن مصنعـي الصمامـات هـم شـركاء رئيسـون 
فـي دعـم أعمـال أرامكـو السـعودية، وفـي تقديـم منتجـات 
تلبِّـي المتطلبـات الصارمة التي تتوقعها الشـركة من حيث 

السالمة والموثوقية.
وفـي هـذا الصـدد، قـال مديـر الخدمـات الفنيـة فـي 
شـركة أرامكـو األمريكيتين، طارق البصـراوي:: »التقنيات 
المتقدمـة هـي بوابـة لنجـاح التشـغيل، وإذا مـا اقترنـت 
بالعنصـر البشـري مـن خـالل الشـراكات مـع المصنعيـن، 
تصبـح  هنـاك فرصـة إليجـاد طـرق إلحـراز مزيـد مـن 

التقدم«.
ولدعم التميز والتحسـين المسـتمر، اسـتضافت شـركة 
أرامكـو األمريكيتيـن، وبرنامـج أرامكو السـعودية للتفتيش 
علـى المورديـن، فعاليـة عـن بُعـد للمصنعيـن األمريكييـن 
الصمامـات(، حيـث  الجـودة لمصنعـي  )منتـدى  بعنـوان 
اجتـذب مشـاركين من أكثـر من 10 شـركات، يمثِّل إنتاجها 
مجتمعـة جـزًءا كبيـًرا مـن الصمامـات التي تُنتجها السـوق 

األمريكية.
وانضـم المهنيـون فـي قطـاع الجـودة مـن شـركة أرامكو 

األمريكـي  األعمـال  مجلـس  اسـتضاف   - هيوسـتن 
السـعودي، بالشـراكة مـع شـركة أرامكـو األمريكيتيـن، ندوة 
افتراضية انعقدت، مؤخًرا، حول الثورة الصناعية الرابعة، 

وشهدت مشاركة أكثر من 80 شركة أمريكية.
وجـاءت النـدوة بعنـوان )ممارسـة األعمـال مـع أرامكـو 
السـعودية.. الثورة الصناعية الرابعة وكيفية االسـتفادة من 
مركـز الشـركة الرقمـي(، وسـلَّطت الضـوء علـى مبـادرة 
التحـول الرقمـي للشـركة، وكذلـك علـى مركـز التقنيـات 

الرقمية في مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(.
وتعرَّف المشاركون على االبتكارات والتقنيات الجديدة، 
أرامكـو  شـركة  مـع  التعـاون  فـرص  علـى  اطلعـوا  كمـا 

األمريكيتين في قطاع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وقـال مديـر المشـتريات وسلسـلة التوريـد فـي شـركة 
»لقـد حظيـت  الشـهراني:  عـادل  األمريكيتيـن،  أرامكـو 
النـدوة بترحيـب كبيـر، وكانـت بمثابـة فرصـة لمشـاركة 
جهود الشـركة الرائدة في مجال تقنيات الثورة الصناعية 
تلـك  فـي  التاليـة  الخطـوات  إلـى  باإلضافـة  الرابعـة، 

الرحلة«.
مـن جانبـه، قال مديـر إدارة التطوير الصناعـي والتوريد 
اإلسـتراتيجي فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ عبـداهلل 
الثعلـي: »تسـعى أرامكـو السـعودية نحو تحويـل أعمالها مع 
احتضـان كامـل للثـورة الصناعيـة الرابعـة، وهـذا يعنـي أن 
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مـوا وجهـات نظرهـم اسـتناًدا  األمريكيتيـن للمنتـدى، وقدَّ
إلـى 150 عاًمـا مجتمعـة مـن خبراتهـم فـي ضمـان الجـودة 
وضبطهـا. وكان لمهنيـي الهندسـة فـي أرامكـو السـعودية 
حضـور، حيـث شـاركوا بخبراتهـم حـول أداء الصمامـات 

في األعمال الصناعية في الشركة.
لتعريـف  منـه  كبيـًرا  جانًبـا  المنتـدى  ـص  خصَّ كمـا 
الجهـات المصنعـة بإجـراءات أرامكـو السـعودية، وكذلـك 
لفتـح حـوار حول المجـاالت ذات االهتمام المشـترك. كما 
م فريـق ضمـان الجـودة وضبطهـا والفريـق الهندسـي  قـدَّ
وإنتـاج  تصميـم  فـي  الشـركة  معاييـر  عـن  عامـة  لمحـة 
الشـركة  فـي  المـواد  مواصفـات  وعـن  الصمامـات، 
ومعاييرها، ومؤشـر جودة الموردين، والدروس المسـتفادة 

وأفضل الممارسات.
ق المنتـدى إلـى قضايـا عـدم مطابقـة المعاييـر،  وتطـرَّ

وفرص سد أي ثغرات محتملة تتعلق بالجودة.
ر أهميـة التعـاون مـع شـركاء  وقـال البصـراوي:: »نقـدِّ
كبـار كأولئك الذيـن انضموا إلينا، وشـاركونا معارفهم بما 

يعود بالنفع على الجميع«.
قه هـذا المنتدى، تـم التخطيط  وبعـد النجـاح الـذي حقَّ

لمنتديات مستقبلية حول الجودة في مجاالت أخرى.

الشـركات والمصنعيـن يمثلـون أولويـة قصـوى بالنسـبة لنا، 
فنحـن نبحـث عـن شـركاء موثـوق بهـم يشـاركوننا الرؤيـة 
نفسـها لنمـو األعمـال واالسـتدامة. نريـد بنـاء شـراكات 

مربحة لكافة األطراف، وموافقة إلستراتيجية الشركة«.

فرص التعاون التقني

وأوضحـت محللة سلسـلة التوريد، هبة العجيـب، الدافع 
وراء اعتنـاء الشـركة بالتقنيـة، قائلـة: »هدفنـا هـو أن نكـون 

شركة الطاقة األكثر رقمية في العالم«.
واسـتعرضت هبـة فرًصـا تجاريـة تبلـغ قيمتهـا أكثـر مـن 
7.5 مليـار دوالر، عبـر تسـعة قطاعـات تقنيـة، بمـا في ذلك 
الـذكاء االصطناعي، والتعلم اآللـي، والروبوتات، والطباعة 
ثالثيـة األبعـاد، والحوسـبة السـحابية، واتصـاالت الجيـل 

الخامس.
170 فرصـة عمـل مرتبطـة  ف المشـاركون علـى  وتعـرَّ
ببرنامـج اكتفـاء، الـذي أسـفر بالفعـل عـن 468 اتفاقيـة 
6.5 مليـار دوالر مـن النفقـات الرأسـمالية  اسـتثمار، و 
التوريـد فـي قسـم  الملتـزم بهـا. وقالـت محللـة سلسـلة 
مسـاندة برنامـج اكتفـاء، مهـا الكعبـي: »هـدف اكتفـاء هـو 
خلـق فـرص للعمـل، ورفـع نسـبة المحتـوى المحلـي فـي 

سلسلة التوريد لدينا إلى ٪70«.
واطلـع المشـاركون أيًضـا علـى طريقـة االعتمـاد كمـورد 
البوابـة  عبـر  الشـركة  مـوردي  شـبكة  ضمـن  مسـجل 
إدارة عالقـات  اإللكترونيـة. وقالـت ميـرا بوزمـان، مـن 
العالقـات  »تُعـد  األمريكيتيـن:  أرامكـو  فـي  المورديـن 
اإلسـتراتيجية للتوريـد والمورديـن بمثابـة بوابـة لممارسـة 
األعمـال التجاريـة مـع شـركة أرامكـو األمريكيتيـن وأرامكو 

السعودية«.
واختتـم الشـهراني االجتماع ُمعرًبا عن سـعادته باإلقبال 
الـذي حظيـت بـه الندوة، ومشـجًعا المشـاركين علـى البقاء 
علـى اتصـال مـع أرامكـو السـعودية، قائـاًل: »هنـاك فـرص 

هائلة في انتظاركم في المملكة«.

ضمَّ فريق شركة أرامكو األمريكيتين، الذي شارك في الندوة من مكتب الشركة في هيوستن، كاّلً من: مدير المشتريات وسلسلة 
التوريد في أرامكو األمريكيتين، عادل الشهراني، ومدير دائرة الخدمات الفنية، طارق البصراوي، ومشرف وحدة المصادر 

اإلستراتيجية، سمير يوسف، ووكيل المشتريات، بدر الحربي، وميرا بوزمان، من إدارة عالقات الموردين. كما شارك عن ُبعد 
خالل الندوة كلٌّ من: مدير إدارة التطوير الصناعي والتوريد اإلستراتيجي في أرامكو السعودية، األستاذ عبداهلل الثعلي، ومحللة 

سلسلة التوريد، هبة العجيب، ومحللة سلسلة التوريد، مها الكعبي.

على اليسار، مدير قسم الخدمات الفنية في شركة أرامكو األمريكيتين، طارق البصراوي:، وهو يترأس جلسة النقاش خالل 
المنتدى االفتراضي لمصنعي الصمامات في الواليات المتحدة األمريكية وفي دول األمريكيتين، إلى جانب مجموعة من 

م كل منهم عرًضا عن معايير أرامكو السعودية المتعلقة بجودة الصمامات. المهندسين والمفتشين، الذين قدَّ

مفتش الصمامات، دينيل ديفنبورت، وهو يرتدي خوذة ذكية، 
ويقوم بتقييم قراءات الضغط في شركة )فورام إنرجي 

تكنولوجيز( غرب مدينة هيوستن، فيما يراقب مجموعة من 
زمالئه إحدى خطوات التفتيش من مقر الشركة في الواليات 

المتحدة األمريكية وسط المدينة.



بصيرتك الواعية... سالمتك

امات واقية يف األماكن العامة ارتِد كمَّ

ما زالت جائحة كوفيد-19 تتربَّص بنا
فلنفعل كل ما يف وسعنا ملنع موجة ثانية من االنتشار،

تكبِّلنا باملزيد من القيود.
فحرصك على التباعد االجتماعي

والنظافة الشخصية... لم تعد خياًرا شخصًيا
وإمنا التزام يحميك وعائلتك واملجتمع

ل تهديًدا، ما زال كوفيد-19 ميثِّ
فال تتهاون يف حماية نفسك!



د على األرض في جازان ز البيئي يتجسَّ التميُّ
جانيت بنهيرو

تصوير: حسن املبارك

المتوازنـة فـي منطقـة  للتنميـة  المملكـة  إحـدى مبـادرات 
جـازان، وقـد أُوكلـت مهمـة بنـاء البُنـى التحيـة اإلسـتراتيجية 

لهذه المدينة الصناعية إلى أرامكو السعودية.
وتبلـغ مسـاحة مدينـة جـازان االقتصاديـة 106 كيلومتـرات 
ـز علـى مجـاالت الطاقـة والتصنيـع، إلـى  مربعـة، وهـي تركِّ
جانـب الزراعـة والصيـد، وتسـتهدف أن تكـون ُمسـهًما ثابًتـا 

نحو اقتصاد المملكة.
وتُعدُّ منطقة جازان، التي تمتدُّ على مسافة 200 كيلومتر 
بجـوار سـاحل البحـر األحمـر، جوهـرة نـادرة مـن حيـث تنـوُّع 
مشـهدها، وغناهـا بالطبيعـة والثقافـة العريقـة؛ حيـث ميـاه 
الرمليـة  السـواحل  نحـو  بأمواجهـا  تميـل  الزرقـاء  البحـر 

السـهول  نحـو  تنحـدر  الُشـمُّ  الجبـال  وحيـث  البيضـاء، 
والمنخفضات الخضراء.

وقـد اسـتثمرت أرامكـو السـعودية ما يقـرب مـن 1.2 مليار 
دوالر مـن أجـل الحـدِّ مـن أي أضـرار قـد تترتَّـب علـى تطوير 

مدينة جازان االقتصادية، ولحماية البيئة المحيطة بها.
وفي هذا الشـأن، يقـول المدير العام إلدارة المشـاريع في 
منطقـة جـازان، األسـتاذ يحيـى ابوشـال، إن فريـق إدارة 
ـذ مشـروع جازان الضخـم بعناية خاصـة باآلثار  المشـاريع نفَّ

المترتبة على البيئة وُسبُل حمايتها.
ويضيف ابوشـال: » منذ المراحل األولى من المشروع، لم 
خـر فريـق المشـروع ُجهـًدا فـي العمل مع مانحـي الُرخص  يدَّ

وشـركات الهندسـة حتـى مرحلـة اإلنشـاء، مـن أجـل توفيـر 
التصميـم األمثـل، بما يُسـهم في تجنُّـب األضـرار على البيئة 

في المناطق المحيطة«.

حماية البيئة
عمـر  األسـتاذ  البيئـة،  لحمايـة  العـام  المديـر  ويقـول 
المـوارد  تنميـة  أهميـة  تُـدرك  الشـركة  إن  عبدالحميـد، 

الطبيعية الثمينة.
ويُضيـف عبدالحميـد قائـاًل: »بإرثهـا النابـع مـن أعمـاق 
ثقافـة ترتكـز علـى التعايـش فـي وئـام مـع المنـاخ القاسـي 

تُعدُّ مدينـــة جازان االقتصاديـــة بمثابة حجر زاوية 
ضمن جهود تطوير منطقة جازان.

الســـعودية  أرامكـــو  1933م، ســـعت  عـــام  ومنـــذ 
باســـتمرار للحـــدِّ مـــن األضـــرار التـــي قد تنشـــأ من 

أعمالها على البيئة.
ويمثِّـــل اســـتثمار أرامكـــو الســـعودية فـــي حمايـــة 
البيئـــة ووقايتها من األضـــرار، الذي تبلـــغ قيمته 1.2 
مليـــار دوالر، بمثابـــة تكلفـــة تُدفـــع للموازنـــة بيـــن 

األعمال وحماية البيئة.
وتُظهـــر عقوٌد من الجهـــود الحثيثـــة لحماية البيئة 
ضمن مناطـــق أعمـــال الشـــركة أن الحمايـــة والربح 

يمكن لهما أن يُوجدا مًعا.

قطف فوائد االستثمار 
في البيئة
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تدوير الموارد الثمينة

بنســبة 99.9% فــي مدينــة جــازان االقتصاديــة، وهــو 
المــوارد  مــن  إزالتهــا  يلــزم  التــي  العناصــر  أحــد 

الهيدروكربونية.
وتُعــدُّ المصفــاة مرفــق األعمــال األول فــي أرامكــو 
ــز بقــدرة علــى اســتخالص  ــم ويُجهَّ الســعودية، الــذي يُصمَّ
وحــدات  وتُنتــج  المرتفعــة.  الكفــاءة  بهــذه  الكبريــت 
، وبقــدرة  اســتخالص الكبريــت المصهــور مــن الغــاز المــرُّ
إنتــاج تبلــغ 1938 طًنــا قياســًيا مــن الكبريــت فــي اليــوم 
الواحــد. وتتألــف هــذه الوحــدات مــن ثالثــة أقســام، هــي: 
ــاج عنصــر الكبريــت مــن خــالل عمليــة معالجــة  قســم إنت
مــن  الغــازات  إزالــة  وقســم  )كالوس(،  باســم  تُعــرف 
الكبريــت الســائل، وقســم معالجــة رجيــع الغــاز المــر 

ثة. وحرق الغازات الملوِّ
وقــد تــم اختيــار التقنيــات لضمان قــدرة الوحــدات على 
اســتخالص أكثــر مــن 99.9% مــن الكبريــت، بمــا مــن 
ـل مــن انبعــاث غــازات أكســيد الكبريــت.  شــأنه أن يقلِـّ
ثات  وتتوافــق هــذه الوحــدات مــع القيــود الجديدة علــى ملوِّ

الهواء في المملكة.

الحدُّ من الغاز الُمحرق في الشعالت
ــنت أرامكــو  ومنــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، دشَّ
الســعودية برنامًجــا للحــد بشــكل كبيــر مــن كميــة الغــاز 

الُمحرق عبر الشعالت.
وعلــى الرغــم مــن أن الحــرق بواســطة الشــعالت يلعــب 
دوًرا رئيًســا ضمــن نظــام الســالمة فــي قطــاع النفــط 
والغــاز، إالَّ أن اســتخدام هــذا النظــام ضمــن األعمــال 
الروتينيــة فــي الشــركة يمثِّــل نســبة أقــل مــن 1%، حتــى مع 

سعة إنتاج الغاز الضخمة جًدا.
وتمتلــك مصفــاة جــازان ثالثــة أنظمــة منفصلــة للحــرق 
بواســطة الشــعالت، تُســتخدم بنــاًء علــى ســعة المائــع 

الُمرسل للحرق وطبيعته.
ومثــل باقــي مرافــق األعمــال فــي أرامكــو الســعودية، 
ســيتم ربــط نظــام الحــرق عبــر الشــعالت فــي جــازان 

بنظام مراقبة الشعالت الخاص بالشركة.

استعادة الغاز عن آخره
إلــى جانــب ذلــك، تمتلــك مصفاة جــازان معــدات ضغط 

ــد مفهــوم االقتصــاد  فــي مجمــع مصافــي جــازان، يتجسَّ
الدائري عبر نواٍح مختلفة.

بمهمــة  الرمــاد  بقايــا  اســتخالص  وتضطلــع وحــدة 
ثــات الصناعيــة إلــى الجــو، وهــي  خفــض انبعــاث الملوِّ
تقــوم بــدور مهــم، حيــث تُنتــج 7200 طــن ســنوًيا مــن 

ُعنصري األرض الثمينين، الفاناديوم والنيكل.
فبــداًل مــن التخلــص مــن بقايــا الجزيئــات الصلبــة 
الناشــئة عــن إنتــاج غــاز التصنيــع عبــر أســلوب الدفــن فــي 
األرض، يُبــاع هــذا الُمنتــج الثميــن ألحــد العمــالء مــن أجل 

إعادة تأهيله.
ــا فــي  ــذي يعمــل مهندًس ويوضــح فيصــل الحويطــي، ال
إدارة الهندســة فــي مصفــاة جــازان، أن اســتخدام هــذه 
المــواد بــداًل مــن التخلــص منهــا يُعــدُّ أمــًرا مربًحــا للبيئــة 

وللشركة في الوقت نفسه.
يقــول الحويطــي: »الحــدُّ مــن األضــرار علــى البيئــة هــو 
ــي  ــادرة يعن ــة الن ــادن األرضي ــة، واســتعادة هــذه المع أولوي
إمــكان االســتفادة منهــا فــي تصنيــع الفــوالذ والبطاريــات، 
ليُســهم هــذا االســتثمار فــي صنــع مزيــد مــن القيمــة علــى 

المستوى االقتصادي الكلي«.

استخالص الكبريت 
بأحدث التقنيات

وفــي الوقــت الحالــي، يُســتخلص عنصــر الكبريــت 

محمد غزواني، أحد السكان المحليين في المنطقة، يعمل 
مشغاًل ميدانًيا في وحدة استخالص بقايا الرماد.

د مثااًل ُيبرز التزام أرامكو  تقع وحدة استخالص بقايا الرماد في مصفاة جازان ضمن معمل التوليد المزدوج للطاقة، وهي تجسِّ
السعودية نحو مفهوم االقتصاد الدائري، حيث ُتباع المواد الُمستعادة في الوحدة إلى عمالء من أجل 

معمل إنتاج الطاقة في جازان، حيث ُتستخدم مياه البحر ضمن نظام التبريد الخاص به.

يُعـدُّ الجنـوب الغربـي مـن المملكـة مـن بيـن أكثـر المناطق 
اآلهلـة بالسـكان. هناك، تلعب أرامكو السـعودية دوًرا رئيًسـا 
فـي تعزيـز التنميـة االقتصاديـة فـي جـازان، بينمـا تُسـهم في 

الوقت نفسه بجهودها لحماية البيئة في المنطقة.
وعلى بُعد 70 كيلومتًرا شمال مدينة جيزان الرئيسة، تقع 
مدينـة جـازان للصناعـات األساسـية والتحويليـة )مدينـة 
جـازان االقتصاديـة( بجـوار سـاحل البحـر األحمـر، وهـي 

متخصصــة تهــدف إلــى اســتعادة الغــاز، وإعــادة االســتفادة 
مــن االنبعاثــات، التــي يتــم عــادة التخلــص منهــا عبــر 
الحــرق. ويمتلــك نظــام اســتعادة الغــاز الُمرســل إلــى 

الشــعالت، الــذي يتألــف مــن وحدتيــن متماثلتيــن، القــدرة 
علــى اســتعادة 3.5 مليــون قــدم مكعبــة قياســية مــن الغــاز 

يومًيا.



د على األرض في جازان ز البيئي يتجسَّ التميُّ

فــي أنحــاء األراضــي العطشــى فــي المملكــة، تُعــدُّ 
المحافظــة على الموارد المائية الثمينة عادة راســخة.

وفــي مجمــع مصفــاة جــازان، تضــع إدارة المــوارد 
ــى  ــدة، تهــدف إلحــراز مســتوى أعل ــر جدي ــة معايي المائي

من إعادة اســتخدام كل قطرة من الماء.
وال تقتصــر إعــادة االســتخدام علــى ميــاه الصــرف 
الميــاه  أيًضــا إعــادة اســتخدام  بــل تشــمل  الصحــي، 
الصناعيــة. ولحمايــة البحــر األحمــر، ال يتــم التخلــص 
البيئــة  إلــى  إرســالها  عبــر  صناعيــة  ميــاه  أي  مــن 

البحرية.
وتُعالـَـج جميــع ميــاه الصــرف لتُســتخدم بالكامــل داخل 
ــي معمــل معالجــة الميــاه كاّلً  مجمــع المصفــاة. ويُصفِّ

فــي مصفــاة  أولًيــا  الُمعالجــة  الصناعيــة  الميــاه  مــن 
المعالجــة،  غيــر  الصناعيــة  الميــاه  وكذلــك  جــازان، 
إلــى ميــاه الصــرف الصحــي مــن كلٍّ مــن  باإلضافــة 

المصفــاة والفرضة البحريــة ومعمل توليد الطاقة.

كفاءة الطاقة وحماية مياه البحر
ــدورة  ــة ال ــد الطاقــة بواســطة تقني ــز معامــل تولي تتميَّ

المزدوجــة بكفاءتهــا العالية في إنتاج الطاقة.
ــة، تســتطيع  ــد الطاقــة التقليدي ــة بمعامــل تولي ومقارن
ــى بنســبة  ــاء بمســتوى أعل ــاج الكهرب هــذه المحطــات إنت
50%، مــن خــالل اســتخدام الكميــة نفســها مــن الوقــود، 
ل إلــى طاقــة.  حيــث تُســتثمر الحــرارة الُمهــدرة لتُحــوَّ

الســعودية فــي جــازان معمــاًل  أرامكــو  وقــد أنشــأت 
متكامــاًل إلنتــاج غــاز التصنيــع وتوليــد الكهربــاء عبــر 

تقنيــة الدورة المزدوجة.
ــم  ــذي ُصمِّ ــع للمعمــل، ال ــد التاب ويضمــن نظــام التبري
بصرامــة، أن ميــاه البحــر، التــي يُعــاد تدويرهــا إلــى 
المعمــل ومنــه، صالحــة للعــودة إلــى ميــاه البحــر األحمــر 

معتدلة الحرارة.
وتمتــد أنابيــب ضخمــة علــى مســافة 2.4 كيلومتــًرا 
داخــل البحــر األحمــر لتأخــذ المــاء الدافــئ إلــى قاعــدة 
بــرودة،  مصنوعــة فــي غمــار الميــاه العميقــة األكثــر 
ــاه  ــا مــع المي ــة درجــة حرارته ــا معادل ليمكــن مــن خالله

المحيطة.

والبيئـة القاحلة في المملكة، لطالما كانت أرامكو السـعودية 
سـباقة في مجاالت ترشيد استهالك المياه، وكفاءة الطاقة، 

وحماية الحياة النباتية والحيوانية«.
وبقـدر مـا قـد تُلهمك به منطقـة جازان نفسـها، فإن نتائج 
جـازان  مدينـة  فـي  البيئـة  لحمايـة  المسـتمرة  الجهـود 

االقتصادية هي أيًضا مصدر آخر لإللهام.

التكامل في قطاع التكرير 
والمعالجة والتسويق

ومـن أجـل اسـتثمار أمثـل لقيمـة كلِّ برميل تُنتجه الشـركة 

مـن النفـط الخـام، تعتمـد أرامكـو السـعودية إسـتراتيجية 
نابضـة بالحيـاة لتنمية قطـاع التكريـر والمعالجة والتسـويق. 
ويمثِّـل مجمـع أرامكـو السـعودية المتكامـل للبتروكيميائيـات 
والتكرير والمرافق الُملحقة به في مدينة جازان االقتصادية 
جـزًءا مـن رحلـة الشـركة نحـو التكامـل فـي هـذا القطـاع مـن 
خـالل منظومـة متكاملـة مـن المصافـي المحليـة والدوليـة، 

التي تعوُد ملكيتها كلًيا أو جزئًيا للشركة.
مصفـاة جـازان، التـي تبلـغ طاقتهـا التشـغيلية 400 ألـف 
برميـل فـي اليـوم، والتـي تخـوض مرحلـة االسـتعداد لبـدء 
المدينـة  قلـب  فـي  تقـع  الحاضـر،  الوقـت  فـي  التشـغيل 
الصناعيـة. وضمـن أعمـال االسـتعداد للتشـغيل، اعتُمـدت 

أفضـل الممارسـات الصناعيـة الفاعلـة فـي الحـد مـن اآلثـار 
الُمحتملة على البيئة.

إلـى جانـب ذلك، فإن الشـركة هي أحد المشـاركين ضمن 
مشـروع مشـترك لتطوير معمـل متكامل إلنتاج غـاز التصنيع 

وتوليد الطاقة عبر تقنية الدورة المزدوجة.
العـام لمجمـع مصفـاة جـازان، األسـتاذ  المديـر  ويوضـح 
ـز علـى  ـم وفًقـا لمنهـج يركِّ عبـداهلل السـويلم، أن المجمـع ُصمِّ
تفـادي أي أضـرار محتملـة علـى البيئـة، مضيًفا بقولـه: »مجمع 
المصفـاة هـذا، المجهـز بأحـدث تقنيـات التحويـل الكامـل، إلى 
جانـب المعمـل المتكامـل لتوليـد الطاقـة، هـو واحـٌد مـن بيـن 

ر حماية من أعلى طراز للبيئة«. عديد من االبتكارات التي توفِّ

وإلـى جانـب المصفـاة، طـوَّرت أرامكـو السـعودية ُفرضـة 
بحريـة لمدينـة جـازان االقتصاديـة، ومعمـاًل لتوليـد الطاقـة 
بقـدرة 3.8 غيغـاواط مـن شـأنه جعـل المصفـاة ُمعتمدة على 
نفسـها بشـكل كامـل، كمـا أنـه يسـاعد فـي إمـداد المنطقـة 
بالطاقة. كذلك، طوَّرت الشركة ميناء بحرًيا تجارًيا، ومعماًل 
لتحليـة الميـاه، باإلضافـة إلـى شـبكة مـن الطـرق وأنظمـة 

إلمداد المياه وتصريفها، وشبكة إلمداد الكهرباء.
وتُعـدُّ مدينـة جازان الصناعية إحـدى أربع مدن اقتصادية 
متكاملـة يجـري إنشـاؤها فـي إطـار رؤيـة المملكـة، وذلـك 
بهدف بناء قواعد اقتصادية صلبة في أنحاء مختلفة، تُسهم 

في تنويع االقتصاد، وتحقيق التنمية المتوازنة.
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إدارة صارمة للموارد المائية

دة باألخطار.  طائر الحنكور، أحد الطيور المحلية المهدَّ
تصوير: جيم بابينغتون

ر المناخ إعادة الحياة إلى الطبيعة لمواجهة تغيُّ

ر أرامكو السعودية 10 شعاب صناعية كبيرة الحجم، باستخدام تصميم تمتلك الشركة ُملكيته  في مدينة جازان الصناعية، تطوِّ
الفكرية

ـر حلـواًل مذهلـة النتائج.  مـداواة الطبيعـة بالطبيعـة توفِّ
وعلـى هـذا النحـو، تمثِّـل أشـجار القـرم عالًجـا ناجًعـا 
احتجـاز  فائقـة  بسـرعة  تسـتطيع  إنهـا  حيـث  للطبيعـة؛ 
كميـات أكبـر مـن الكربـون مقارنـة باألشـجار البريـة، كمـا 
أنهـا تُسـهم فـي اسـتقرار النظـام البيئـي فـي السـواحل، 
ـر الملجـًأ للكائنـات البحريـة. وهـي أيًضـا أشـجاٌر  وتوفِّ
قـادرة علـى العيـش فـي الميـاه المالحـة، وهـي ميـزة فـي 

غاية األهمية بالنظر إلى البيئة القاحلة في المملكة.
القـرم، يمتلـكان  وتمتلـك جـازان نوعيـن مـن أشـجار 

ل نموهمـا فـي المنطقـة  ل نمـو أكبـر مقارنـة بمعـدَّ معـدَّ
الشرقية.

ضـت  ومـع األسـف، نتيجـة للرعـي الجائـر للجمـال، تعرَّ
غابـة أشـجار القـرم فـي مدينـة جـازان االقتصاديـة إلـى 

أضرار كبيرة، أسفرت عن فناء جزء كبير منها.
وفـي عـام 2017م، أنشـأت أرامكـو السـعودية سـياًجا 
لحمايـة غابـة القرم مـن الرعي الجائر. ويقول المستشـار 
البيئـي فـي حمايـة البيئـة، رونالـد لوفالنـد، إن التعافـي 
الطبيعـي للغابـة كان أمـًرا اسـتثنائًيا. ويُضيـف لوفالنـد: 
»قـدرة الطبيعـة علـى اسـتعادة الحيـاة علـى وجـه السـرعة 

هو أمٌر مذهل حًقا«.
وقـد اسـتعادت الغابـة قدرتها علـى توفير ملجـأ ومأوى 
لعديـد مـن أنـواع الكائنـات البحريـة، بمـا فيهـا الطيـور 
المهاجـرة والمقيمـة، وقـد بـدأت أسـراٌب كبيـرة مـن طيور 

زقزاق السرطان )الحنكور( المحلية تتوافد إلى الموقع.

شعاٌب مرجانية صناعية
ر قيمتـه بثمـن  تُعـدُّ الشـعاب المرجانيـة مصـدًرا ال تُقـدَّ
وهـي  كوكبنـا،  فـي  االقتصـادي  والنمـو  البيئـي  للتنـوع 

دها بالضرر والفناء. معرَّضة ألخطار متنامية تتهدَّ
وتُسـهم الشـركة فـي تنميـة الحيـاة البحريـة المرجانيـة 
مـن خـالل توظيـف هيـاكل صناعيـة ثابتـة تُحاكـي الشـعب 
المرجانيـة الطبيعيـة، فـي مواقـع متعـددة عبـر البحـر إلى 

جانب مدينة جازان الصناعية.
ومنـذ عـام 2015م، ثبَّتت الشـركة أكثر من 3200 شـعبة 
مرجانيـة صناعيـة، لتسـاعد في إعـادة بناء النظـم البيئية 

البحرية، ومساندة قطاع الصيد البحري المحلي.

ر الشـركة 10 شـعاب  وفي مدينة جازان الصناعية، تطوِّ
صناعية كبيرة الحجم، باسـتخدام تصميم تمتلك الشـركة 

ُملكيته الفكرية.
ومـن خـالل تصميمهـا بهيـكل مركـزي مرتفـع عمودًيـا، 
تجتذب الشـعاب الصناعية أسـماك المياه السطحية، في 

حيـن تُحيـط بالمركـز شـبكة مـن الشـعاب المتصلـة بـه، 
التـي تمنـح مسـاحة للكائنـات األصغـر حجًمـا للتحـرك 

بحرية عبر الهيكل وتجنُّب الوقوع ُعرضة لالفتراس.
يقـول لوفالنـد: »إنهـا واحـدة مـن أكثـر تصاميـم أرامكو 

السعودية ابتكاًرا إلعادة الحياة إلى البيئة«.

إدارة حكيمة للنفايات
في اقتصـــاد قائم علـــى التدوير علـــى الوجه 
األمثل، لن يكون هنـــاك أي تخلص من النفايات 

بواسطة الدفن.
لكن أســـلوب الدفن للتخلص مـــن النفايات ال 
مفـــر منه فـــي بعض األحيـــان؛ ومن أجـــل الحد 
رت أرامكو الســـعودية  من أضـــراره البيئية، طـــوَّ
منطقـــة ُمعتمـــدة للتخلص من النفايـــات بالدفن 

في شمال مدينة جازان الصناعية.
ــب التخلص الســـليم مـــن النفايات عبر  ويتطلَـّ
مت  الدفـــن فـــي األرض إدارة حكيمة، لـــذا، ُصمِّ
المنطقـــة الُمعتمـــدة شـــمال المدينـــة لمعالجـــة 
المـــواد الخطيـــرة وغيـــر الخطيـــرة علـــى حـــدٍّ 

ل وفًقا لهذا المفهوم أيًضا. سواء، وهي تُشغَّ معمل إنتاج الطاقة في جازان، حيث ُتستخدم مياه البحر ضمن نظام التبريد الخاص به.
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معامل بقيق تفوز بجائزة دولية في هندسة األعمال

خدمات أحياء السكن في جدة تشارك في التوعية بسرطان الثدي

بقيــق - حظيــت عــودة اإلنتــاج فــي معمــل بقيــق، 
أكبــر معمــل لتكريــر النفــط علــى مســتوى العالــم، 
بتقديــر دولــي مرمــوق فــي هندســة األعمــال. فبعــد 
فــي  اســتهدفها  الــذي  الغــادر  اإلرهابــي  الهجــوم 
منتصــف ســبتمبر مــن العــام الماضــي، عملت فــرق من 
بكفــاءة وســرعة  الســتئناف األعمــال  المهندســين 
داخــل المنشــأة بــكل أمــان، وتحقيــق االســتقرار لســوق  

النفط العالمي.

جدة - تفعياًل ألنشـطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان 
الثدي، نظم قسـم خدمات أحياء السـكن في جـدة، مؤخًرا، 
برنامًجـا توعوًيا عن سـرطان الثدي، حيث تضمن البرنامج 
تقديـم المعلومـات الالزمـة حـول أهميـة الكشـف المبكـر 
لسـرطان الثـدي، والتعريف بوسـائل الوقاية منـه، من خالل 
نـدوة أقيمـت عبـر تطبيـق زووم قدمهـا أخصائـي األورام 
الدكتـور إيهـاب الناقـوري، حيـث شـرح مـن خاللهـا تاريـخ 
المـرض وكيـف يتـم الكشـف عنه مبكـًرا من خـالل الفحص 
فحـص  مثـل  التخصصيـة  الفحوصـات  وعـن  الذاتـي، 

الماموجرام، والموجات فوق الصوتية. 
 وشـاهد الحضور عرًضا تقديمًيا عن أهمية االكتشـاف 
والتشـخيص والمعالجة، وشـمل البرنامج أركاًنا في كاًل من 
مبنـى المسـاعدية، والمركـز الترفيهـي النسـائي فـي جـدة 
للتوعيـة بطـرق الوقايـة مـن مخاطـر مـرض السـرطان، إلـى 
جانب التوعية بالعوامل واألسباب المؤدية لإلصابة وتقديم 
العالمـات األوليـة الحتمـاالت اإلصابـة  إرشـادات حـول 

بمرض السرطان.
 وجرت اإلشـارة إلى أهمية الكشـف المبكر عن اإلصابة 

القافلة األسبوعية

ماجدة القرايف

 وقــال البريــك: »هــذا اإلنجــاز الرائــع هــو نتيجــة 
لاللتــزام والتعــاون االســتثنائيين في أرامكو الســعودية، 
وأنــا أهنــئ جميــع الفــرق المشــاركة علــى هــذا التقديــر 

العالمي المستحق«.
 

حل التحديات الصعبة باالبتكار
جــذب معمــل بقيــق نظــر الحــكام إلــى كيفيــة تضمين 
ســالمة األعمــال وتحســين األداء فــي أنشــطة الترميم. 
فعندمــا تــم إغــالق المنشــأة المعقــدة بالكامــل ألول 
مــرة فــي تاريخهــا، تطلــب األمــر عــدة إجــراءات لعــزل 

النظام بأمان ثم إعادة تشغيله.
إضافــة إلــى ذلــك، فبــدالً مــن اســتبدال األجــزاء 
المتضــررة، تــم اســتخدام إســتراتيجيات اإلصــالح 

وإعادة االستخدام كلما كان ذلك ممكًنا.
ومــن بيــن التحســينات البــارزة فــي أعمــال الترميــم، 
ــز النفــط الخــام، مــن  ــدات تركي ــر أداء مع ــم تطوي ــد ت فق
خــالل اســتخدام منفــذ مطــوَّر إلدخــال النفــط الخــام إلــى 
ــر توزيًعــا أفضــل للنفط عبــر أدوات الفصل  المعــدات، يوفِّ

الداخلية، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الطاقة.

بالمـرض لمـا لذلـك مـن أثر بالـغ األهميـة في العـالج. وقد 
تضمـن معلومـات متكاملـة عـن سـرطان الثـدي، ونصائـح 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تبنــي منهــج معالجــة جديــد 
مــرن، يســاعد فــي معالجــة درجــات النفــط الخــام 

المختلفة، وذلك بهدف تعزيز مرونة المنشأة.
 وبهــذه المناســبة أكــد المديــر العــام لدائرة مشــاريع 
التنقيـــب واإلنتــاج، األســتاذ فهــد العمــاري، أنــه مــن 
أجــل اســتعادة قــدرة معمــل بقيــق فــي غضــون 10 أيــام، 
مــع إضافــة مزيــد مــن المرونــة والتحســين للعمليــة، 
تبنــت أرامكــو الســعودية إســتراتيجية تنفيــذ قوية ألداء 
هــذا العمــل المعقــد، وتجــاوزت التوقعــات وأكــدت 

موقعها في الطليعة كأكثر موردي النفط موثوقية.
ــر مهندســي أرامكــو الســعودية، األســتاذ   وقــال كبي
جميــل البقعــاوي: »كان الدافــع وراء ذلــك هــو التركيــز 
القــوي علــى اإلبــداع واالبتــكار للمواهــب الهندســية 
المتطــورة والمهــارات والكفــاءات وهــي ســمة مميــزة 

ألرامكوالسعودية«. 
يُذكــر أن معمــل بقيــق هــو أول متســابق نهائــي مــن 
 IChemE المملكــة العربيــة الســعودية يفــوز بجائــزة
العالميــة، وهــي جائــزة عالميــة ســنوية تحتفــل بعامهــا 
الســادس والعشــرون، وتُعــد جائزة الهندســة الكيميائية 

والعمليات األكثر شهرة في العالم.

وإرشادات توعوية، والمفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي، 
وطرق تقليل احتمالية اإلصابة بهذا المرض.

 كمـا تضمـن البرنامـج أرقاًمـا وإحصائيـات عـن انتشـار 
المرض محلّيًا وعالمّيًا. ودعت الدكتورة إيمان جابر النساء 
علـى  لالطمئنـان  الـدوري  للكشـف  األربعيـن  سـن  فـوق 
صحتهـم. وفـي هـذا السـياق أكـدت الدكتـورة إيمـان زيـادة 
معـدالت اكتشـاف اإلصابـة في المراحل المبكرة في سـبيل 
بالوعـي  االرتقـاء  عـن  فضـاًل  العـالج،  فاعليـة  تعزيـز 
المجتمعـي بضـرورة الكشـف المبكـر وتعزيز انمـاط الحياة 

الصحية.
ثت الدكتورة أميرة إسماعيل )أخصائية   من جهتها، تحدَّ
النسـاء والـوالدة( عـن أهميـة الرياضـة، ودور الوجبـات 
الصحية في تقليل اإلصابة بسـرطان الثدي مشـيرةً إلى أن 
السـمنة مـن العوامل المسـببة لـه. كما شـجعت الحاضرات 
علـى اتبـاع العـادات الصحيـة فـي حياتهـن، واالبتعـاد عـن 
الوجبـات السـريعة عاليـة الدهـون، والحرص على ممارسـة 

الرياضة، وأخذ القسط الكافي من النوم. 
وقـد ثمـن الحضـور هـذه المبـادرة مـن قسـم خدمـات 
أحيـاء السـكن فـي جـدة ودورهـا الفاعـل فـي المشـاركة في 
الفعاليات الصحية، واالرتقاء بالوعي المجتمعي، وحرصها 
فـي ظل جائحة كوفيد-19 علـى تقديم البرنامج مع التأكيد 

على أخذ التدابير الوقائية من أجل سالمة الجميع. 

تقنيات ومهارات المستقبل محور اهتمام 
منتدى خطوط األنابيب

بقيـق - اسـتضافت إدارة خطـوط األنابيـب فـي منطقـة 
األعمـال الجنوبيـة، مؤخًرا، منتدى التبـادل التقني لخطوط 
األنابيـب، الـذي انعقـد بصـورة افتراضيـة، وهـو منتـدى 
مصمم لجمع األفراد من مختلف مجاالت خطوط األنابيب 
لتبـادل المعرفـة والخبـرات، سـواًء مـن خـالل العـروض 

المقدمة، أو عبر التواصل والنقاش بين المشاركين.
العـام  المديـر  ـد  أكَّ للمنتـدى،  االفتتاحيـة  كلمتـه  وخـالل 
لخطـوط األنابيـب، األسـتاذ محمـد الهطالني، أهميـة االبتكار 
والتقنيـة فـي جميـع جوانـب العمـل، قائـاًل: »فـي كثيـر مـن 
األحيـان تكـون االبتـكارات واالختراعـات أشـياء بسـيطة جـًدا 
تسدُّ الثغرات، أو تساعد على تمهيد الطريق لتنفيذ المهمات؛ 
وبهـذا فإنهـا تمـسُّ جميـع جوانـب أعمالنـا لتجعلهـا أكثـر أماًنـا 

واختصاًرا للوقت، وأسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة«.
وبـدأت العـروض بكلمة رئيسـة قدمها جـس البيري، من 
ز فيها  المـوارد البشـرية، حـول )مسـتقبل العمـل(، حيـث ركَّ

القافلة األسبوعية

لتكون بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والمبادرات.
ويأتـي المنتـدى فـي وقـت تواصـل فيـه خطـوط األنابيب 
تلبيـة مهمـات األعمـال والصيانـة، ويشـمل ذلـك تطويـر 
المـوارد البشـرية من خالل التبـادل التقني ونقـل المعرفة، 
مـع التكيـف الكامـل مـع وضـع الجائحـة الحالـي. ويعكـس 
هذا األمر بشـكل حسن مرونة فريق خطوط األنابيب، كما 

يشـير إلـى الرعايـة الفائقـة التـي توليهـا الشـركة ودائـرة 
خطوط األنابيب لموظفيها.

جديـٌر بالذكـر أن هنـاك عزًمـا لتنظيـم منتـدى التبـادل 
يُعـدُّ  التقنـي لخطـوط األنابيـب كل ثالثـة أشـهر، حيـث 
محرًكا إضافًيا لضمان النمو والتطور في الوقت المناسب 

لموظفي دائرة خطوط األنابيب.

على العالقة بين التقنيات والمهارات في المستقبل. وقال 
المسـتقبل  تغيـر  سـرعة  عـن  النظـر  »بغـض  البيـري: 
وغموضـه، مـن المهـم أن نتذكـر أن اإلنسـان موجـود فـي 
بدايـة كل شـيء نقـوم بـه ونهايتـه، وأكثـر التطـورات التقنية 
فاعليـة هـي مجـرد مكمـل لمهـارات األشـخاص، مـن قبيـل 

اإلبداع واالبتكار وحل المشاكل المعقدة«.

تعزيز المعرفة والتواصل
ـن المنتـدى 11 عرًضـا تقديمًيـا، وشـارك فيـه مـا  وتضمَّ
العـروض لمختلـف  قـت  100 مشـارك. وتطرَّ يقـرب مـن 
الموضوعـات، بمـا فيهـا المـوارد البشـرية، واقتصاديـات 
خطـوط األنابيـب، وبرامـج السـالمة والموثوقيـة لخطـوط 
ن المنتدى كذلك جلسة )توستماسترز(  األنابيب. كما تضمَّ

تفاعلية تناولت عدًدا من الموضوعات الشيقة.
ـن المنتـدى كذلـك معرًضـا تقنًيـا  إلـى جانـب ذلـك، تضمَّ
افتراضًيا شمل 15 جناًحا مختلًفا، ُعقدت بصورة افتراضية، 

 وقــد حظــي الفريــق الــذي تولــى عمليــة إعــادة 
التميــز  دولــي علــى  بتقديــر  بقيــق،  تأهيــل معامــل 
الهندســي واالحتــراف، حيــث نــال إحــدى الجوائــز 
العالميــة لعــام 2020م لمعهــد المهندســين الكيميائيين 

.)IChemE(
وتــم تكريــم معمــل بقيــق، الــذي تــم اختيــاره مــن بيــن 
بيــن  مــن  انتقاءهــم  تــم  نهائييــن  ثمانيــة مرشــحين 
عشــرات المشــاركين، عــن فئــة النفــط والغــاز في حفل 

افتراضي األسبوع الماضي.
 

التميز كقيمة أساسية
ووصــف نائــب الرئيــس ألعمــال الزيــت لمنطقــة 
األعمــال الجنوبيــة، األســتاذ خالــد البريــك، الجائــزة 

بأنها »مستحقة«.
وأضــاف قائــاًل: »هــذه الجائــزة هــي اعتــراف بريــادة 
أرامكــو الســعودية فــي التميُّــز، التــي حفزتنــا علــى 
اإلســراع بعمليــة اســتعادة آمنــة لإلنتاج فــي غضون 48 
ســاعة مــن خــالل معامــل بقيــق، واســتعادة 5٪ مــن 

إنتاج النفط العالمي«.
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الحاضنة الخضراء
 إلهام، وصناعة فرص، وقیادة حکیمة

موسم تنوین في إثراء

كانـت تعليقـات الطـالب علـى الجلسـات إيجابيـة، حيـث قـال كثيـر منهـم 
الصيانـة كمسـار وظيفـي  الموثوقيـة وقابليـة  إلـى  للنظـر  ألهمتهـم  إنهـا 

مستقبلي.

»كان الحـدث فرصـة رائعـة بالنسـبة لـي للتعـرف علـى 
هندسـة الموثوقيـة، وكيـف أنها مهمة للسـالمة العامة، 
ل التكلفـة. كمـا  ز الكفـاءة وتقلِـّ باإلضافـة إلـى أنهـا تعـزِّ

شجعني ذلك على معرفة مزيد حول هذا الموضوع«
حمد قرزاي، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

»كان هذا حدًثا مثيًرا لالهتمام للغاية، حيث استكشف 
أهمية وأهداف هندسـة الموثوقيـة من خالل العروض 

التقديمية المفيدة«
عبداهلل محمد عطيف، جامعة الملك سعود

»عندمـا سـمعت ألول مـرة عـن الحـدث، شـعرت بالفضـول ألنـه كان مجـااًل جديـًدا 
بالنسـبة إلي. لقد اكتسـبت كثيًرا من المعلومات، مما جعلني أفكر وأطرح األسئلة. 
وقـد حصلـت علـى أجوبـة ألسـئلتي، كمـا تفاعـل مقدمـي العـروض معنـا بطريقـة 
فريـدة. اسـتمتعت حًقا بالمشـاركة، فقد شـجعني الحـدث على التفكيـر بجدية في 

هندسة الموثوقية كمهنة مستقبلية«
ربى الشارخ، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

مت  »كان الحـدث منظًمـا بشـكل جيد ومفيـًدا للغايـة. ُقدِّ
األدوار والمسـؤوليات المختلفـة لمهندسـي الموثوقيـة 
مقدمـو  أفـاد  ذلـك،  جانـب  إلـى  مفهومـة.  بطريقـة 
العـروض بإيضاحـات مهمـة حـول التطويـر الوظيفـي. 
الموثوقيـة  الحـدث وألهمنـي الختيـار  شـجعني هـذا 

كمسار وظيفي بعد التخرج«
عبدالعزيز البطاط، طالب هندسة ميكانيكية

»كان من دواعي سـروري المشـاركة في هذا الحدث حول هندسـة الموثوقية، الذي 
ث الطـالب عـن تجاربهم،  ـن عـروض تقديميـة قيِّمـة. تحـدَّ كان مفيـًدا للغايـة وتضمَّ
وكان المقدمـون واضحيـن للغايـة والعـروض جذابـة. لقـد كان الحـدث منظًمـا 

واحترافًيا للغاية، وآمل الشروع في مسار هندسة الموثوقية«
رهف العايد،طالبة حديثة التخرج من جامعة الملك خالد

المناقشـات  كان مسـتوى  رائعـة.  تجربـة  كانـت  »لقـد 
ـن الحدث المزيج المناسـب من  وتنوعهـا رائعين. تضمَّ

الموضوعات والنقاش والمشاركة القيمة«
ندى سعيد القحطاني، جامعة الملك خالد

عبر عدة جلسات افتراضية.. 

إدارة اإلنتاج في الشيبة تجذب الطالب الشباب نحو 
مستقبل وظيفي في مجال الموثوقية والصيانة

الشـيبة - اختتمـت إدارة اإلنتـاج فـي الشـيبة، مؤخـًرا، برنامـج مشـاركة 
وتواصـل اسـتهدف مجموعـة واسـعة مـن المواهـب الجامعيـة الوطنيـة 
الشـابة، وذلـك بهـدف إبـراز الموثوقيـة والصيانـة كمسـار وظيفـي جـذاب 

لمئات الطالب.
وعلـى مـدى ثـالث جلسـات ُعقـدت افتراضًيـا، شـهد الحـدث مشـاركة 
350 طالًبـا وطالبـة مـن جامعات المملكة، بما في ذلـك جامعة الملك فهد 
للبتـرول والمعـادن، وجامعـة الملـك سـعود، وجامعـة الملك خالـد، وجامعة 

تبوك، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
مـت فعاليـات البرنامج خالل شـهري سـبتمبر وأكتوبر، بهدف نشـر  ونُظِّ
ثقافـة الموثوقيـة بيـن الطالب من جميـع أنحاء المملكة، وجـذب مزيد من 

خريجي الهندسة إلى المسارات الوظيفية في هندسة الموثوقية.

مواهب المستقبل
ب مدير إدارة اإلنتاج في الشيبة  وخالل الجلسة الختامية للبرنامج، رحَّ
بالوكالـة، األسـتاذ ماهـر العرفج، بالطالب المشـاركين، قائـاًل إن البرنامج 
يهـدف إلـى التواصـل مـع مواهبنـا المسـتقبلية مـن الذكـور واإلنـاث فـي 

الجامعات المحلية.
وأضـاف العرفـج: »هـذا البرنامـج هـو جـزء من جهود الشـركة فـي إطار 
المسـؤولية االجتماعية، إلعداد الطالب السـعوديين الشـباب لسوق العمل 
فـي المسـتقبل، من خالل مشـاركة الفـرص والتحديات فـي الصناعة، مما 

يسمح لهم باختيار أفضل الخيارات المهنية«.
ر هذا الحدث المعلومـات المهمة حول المجاالت  وقـال العرفـج: »يوفِّ
المعرفـة  مـن  االسـتفادة  وكيفيـة  الموثوقيـة،  هندسـة  فـي  الرئيسـة 

المكتسبة في الدراسات األكاديمية«.إميون هيوسنت

أهمية الموثوقية
لع الطالب على لمحة عامة شـاملة عن نهج أرامكو  وخـالل الحـدث، اطَّ

السعودية في الموثوقية وأهميته لكل من الشركة والمملكة.
وافتتـح مهنـدس الموثوقيـة فـي إدارة اإلنتـاج فـي الشـيبة، عبدالعزيـز 
الجوهـر، الجلسـات بعـرض حـول أهميـة المحافظـة علـى الموثوقيـة فـي 
أرامكـو السـعودية. بعـد ذلـك، شـرح المهنـدس في قسـم خدمـات الصيانة 
العامة، محمد عفيف بن أمير، بعض المفاهيم المتعلقة بالموثوقية، فيما 
م مشـرف وحـدة الموثوقيـة فـي إدارة اإلنتاج في الشـيبة، يزيـد العويد،  قـدَّ

عرًضا بعنوان )الموثوقية لكل مسار هندسي(.
م حمـزة علـي خاندواله، من قسـم خدمات الصيانة العامـة، عرًضا  وقـدَّ
حـول إمكانيـة الوصـول وقابليـة الصيانـة، فيمـا اسـتعرض جيتيش ديسـاي 
وعبدالعزيـز القحطانـي، وهمـا مهندسـان فـي إدارة اإلنتـاج فـي الشـيبة، 

تأثير النمذجة ثالثية األبعاد على موثوقية األعمال.
واختتـم العويـد الحـدث مخاطًبـا المشـاركين: »نحـن سـعداء للغايـة 
بالمسـتوى العالـي للمشـاركة والمناقشـة خـالل هـذا الحدث، الذي سـاعد 
في تعزيز الفهم ألبرز مفاهيم الموثوقية، وأفضل المنهجيات والممارسات 

في هذا الشأن«.
وأضاف العويد: »أود أن أشكر جميع المقدمين على مشاركة عروضهم 
الشـيقة مـع طـالب المملكـة الجامعييـن. هـذه المواهـب الشـابة هـي التـي 

ستقدم إسهامات إيجابية لمستقبل المملكة«.
وقـال العويـد: »أرجـو أن تغـادروا جميًعـا بقاعـدة معرفيـة صلبـة حـول 
مفهـوم الموثوقيـة، وبطمـوح يتمثَّـل في أن تصبحـوا مهندسـي موثوقية في 

المستقبل القريب«.

حمزة علي خاندوالهمحمد عفيف بن أميرعبدالعزيز الجوهرماهر العرفج

جانب من آراء الطالب المشاركين
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صحتك

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا 

على شبكة اإلنترنت
www.JHAH.com

لتقديم المقترحات 
والتعليقات، الرجاء 

إرسال رسالة إلى البريد 
اإللكتروني:

Layal.Khatib@JHAH.Com

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

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

االمتنان والتفكير اإليجابي
يساعدان على المضي ُقدًما خالل الجائحة

إعداد: ليال الخطيب

أزمـة  الجديـد خـالل  الطبيعـي  الوضـع  مـع  التأقلـم  يُمثِّـل 
كوفيـد-19 أحـد أصعـب التحديـات التـي واجهناهـا هـذا العـام، 
فقـد اعتـرت كثيـًرا من النـاس خالل هـذه الفترة مشـاعر الحزن 

والغضب واالكتئاب والتوتر والعزلة.
وسـواء أكان الشـخص يعانـي مـن تحوالت كبيـرة في مجريات 
حياته، أم يشعر بإحساس عام من التوتر نتيجة لوتيرة األحداث 
المتغيـرة بسـرعة، فقـد يواجـه صعوبـًة فـي تخطـي مشـاعر 

اإلحباط واليأس التي تغمره حالًيا.
لذا، نحتاج في الوقت الراهن إلى تبنِّي عادات يومية بسـيطة 
ترفـع المعنويـات، وتمنحنـا األمـل لعيـش الحيـاة بإيجابيـة، كمـا 
ينبغي لنا النظر إلى الجانب المشـرق لألزمة المتمثل في إتاحة 

الفرصة لبناء جو من اإليجابية والمرح.
ويمكـن البـدء بذلـك مـن خـالل البحـث فـي مكنـون ذواتنـا، 
وتنمية الشـعور لدينا باالمتنان. ويسـاعد الشعور باالمتنان، عبر 
التفكيـر الواعـي وإحصـاء النعـم بإيجابيـة، علـى تعزيـز الصحـة 
العقليـة والجسـدية. كمـا يمكـن أن يسـاعد التعبيـر المنتظم عن 
المشـاعر  المحافظـة علـى  االمتنـان لآلخريـن وللنفـس، فـي 
اإليجابيـة وزيـادة الرضـا عـن أسـلوب الحيـاة، واكتسـاب المرونة 
ب علـى أي تحديـات تعتـرض  النفسـية، التـي تسـاعدنا فـي التغلُـّ

طريقنا.
وقـد أظهـرت بعـض الدراسـات أن التعبيـر عـن االمتنـان لـه 
تأثيٌر إيجابي في مسـاعدة األشـخاص على التحكم بالتوتر، وأن 
األشـخاص الذيـن يعربون عـن امتنانهم بانتظام تتحسـن حالتهم 
العقليـة والجسـدية بشـكل أكبر، ما يـؤدي بدوره إلـى تقوية نظام 

المناعة لديهم.

كيف يمكن تعزيز الشعور باالمتنان؟
ويمكـن اسـتخدام دفتـر يوميـات لتدوين أمريـن أو ثالثـة أمور 

تُشـعرنا باالمتنـان كل يـوم، أو محاولـة إبـداء االمتنـان ألفـراد 
األسـرة واألصدقـاء واألشـخاص الذيـن نعمـل معهـم. كما يمكننا 
العمـل علـى زرع عـادة االمتنـان ضمـن عاداتنـا اليوميـة، وكتابـة 
رسـائل تذكيـر بحيـث يصبـح الشـعور باالمتنـان متأصـاًل فـي 
طبيعتنا؛ حينها سنبدأ تلقائًيا برؤية الجانب المشرق للتحديات 

التي نتعامل معها.
وفـي هـذا المجال، يقـول استشـاري الطب النفسـي لألطفال 
والمراهقين، الدكتور أحمد األلمعي: "يمكن للحديث السلبي مع 
الـذات أن يؤثـر علـى حيـاة الشـخص بعـدة طـرق؛ لـذا يجـب أن 
نبقـى متفائليـن، ونُظهـر االمتنان لكل ما لدينـا كي نحظى بحياة 

أكثر سعادة".
وربمـا تتسـاءل فـي هذه اللحظـة: "كيـف يمكن أن نجـد جانًبا 
مشـرًقا ألزمة كوفيد-19؟"؛ إذا لم يخطر ببالك أي أمر إيجابي، 
فيمكنـك أن تطلـع هنـا علـى أقوال بعـض من أبطـال مركز جونز 
هوبكنـز أرامكـو الطبـي، الذيـن يعملـون فـي الخطـوط األماميـة 

وخلف الكواليس لمكافحة المرض.
وشـارك المديـر الطبـي في قسـم الرعاية الطبيـة األولية في 
مرفـق المركـز في بقيق، الدكتور علي ماله، ما تعلَّمه خالل هذه 
الفتـرة، قائـاًل: "غيَّـرت تجربـة الجائحـة حياتـي، فقـد علَّمتنـي 
إعطـاء األولويـة لتوطيـد العالقـات مـع األحبـاء، وتعزيز مشـاعر 
الحـب تجـاه أفراد األسـرة واألصدقـاء، وتقدير هبـة الحياة التي 
منحنـا إياهـا الخالـق عـز وجـل، بعـد أن أصبحـت فـي عـداد 
الُمسـلَّمات، باإلضافـة إلـى اإلحسـاس بقيمـة الوقـت، وتثميـن 
الذكريات السعيدة. كما ساعدتني األزمة على النضج واالهتمام 
بالمرضى واألُسرة واألصدقاء والتعاطف معهم، والبقاء متفائاًل 
علـى الرغـم مـن الغمـوض حـول المسـتقبل، والوقوف بثبـات في 

مواجهة الخوف".
مـن جانبهـا، اكتشـفت مديـرة وحـدة التواصـل والتسـويق فـي 
المركـز، سـارة بالمـر، مـدى إبـداع فريقها، كمـا أشـارت إلى أنها 
أصبحـت أقـرب إلـى أسـرة العمـل، حيـث قالـت: "أبـدى أعضـاء 
الفريـق خـالل عملهـم مـن المنزل في فتـرة اإلغـالق قـدًرا كبيًرا 
مـن االبتـكار وااللتـزام بالقضيـة. فعلـى سـبيل 
المثـال، نظمـوا جلسـات تصويـر لمواعيـد 
زيـارة الطبيـب عبـر االتصـال المرئـي ألفـراد 
أُسـرهم، بعـد الحصـول علـى إذنهـم، لنشـر فكـرة 
الرعايـة الصحيـة عن بُعد فـي المجتمع. أمـا أنا فاعتمدت 

علـى أُسـرتي لدعـم ابنتـي، التـي تدرس فـي إحدى المـدارس في 
ـن مـن  المملكـة المتحـدة، رغـم أنـه كان مـن الصعـب أن نتمكَّ

التقارب في ظلِّ هذه األزمة".
وأعربـت مديـرة قسـم المختبـر اإلكلينيكـي فـي المركـز، ُسـها 
العمـودي، عـن تقديرهـا للزمـالء الذيـن عملـت معهـم لمواجهـة 
التحديـات التـي رافقـت تفشـي الفيـروس، قائلـًة: "رغـم صعوبـة 
الظـروف خـالل األزمـة، إاّل أنهـا علَّمتنـا أن نكـون أكثـر امتناًنـا. 
أشـعر باالمتنـان للزمـالء الذين عملوا دون كلٍل لتخفيف مشـاعر 
التوتـر والخـوف في المجتمع. لقد واجهنا عديـًدا من التحديات 
خـالل الفتـرة الماضيـة، وكان التحـدي األكبـر الـذي واجهنـاه هو 
إجـراء اختبـارات دقيقـة خـالل وقـت قصيـر. ُقمنـا بعمـل شـاق 
اسـتغرق آالف السـاعات، لكـن العمـل علـى التخفيـف مـن حـدة 

التوتر والخوف في المجتمع أمر يستحق العناء".
ـا مديـر إدارة مكافحـة العدوى واألمـراض المعدية، ورئيس  أمَّ
إدارة أزمـة جائحـة كوفيـد-19 فـي المركـز، الدكتـور جعفـر آل 
توفيـق، فقـال إنه يشـعر باالمتنان وبإحسـاس أكبر باالنتمـاء إلى 
المجتمـع، مضيًفـا بقولـه: "سـمح لـي تواجـدي فـي الخطـوط 
األماميـة للمعركـة ضـد الفيـروس بالتعـرف علـى مـدى تقديـر 
زمالئـي واحترامهـم للخبـرة والمعرفـة، التـي اكتسـبتها علـى مـر 
العـدوى  ومكافحـة  المعديـة  األمـراض  مجـال  فـي  السـنين 
والسـيطرة عليهـا. أحسسـت باالنتمـاء إلـى المجتمـع وزمـالء 
العمـل، ألننـا جميًعـا متَّحـدون فـي مكافحة هـذه األزمـة. واجهنا 
نـت من  أوقاًتـا عصيبـًة، لكـن بفضـل دعـم األسـرة والزمـالء، تمكَّ
اإلسـهام فـي مهمـة مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي النبيلـة، 
الُمتمثلة في المحافظة على سالمة المجتمع والمرضى، وكذلك 
اإلسـهام علـى الصعيديـن الوطنـي والدولـي بهـدف هزيمـة هـذا 
المـرض. اكتسـبت دروًسـا قيمـًة خـالل هـذه الفتـرة، وأثـق تماًمـا 

أننا سنخرج جميًعا من هذه التجربة أكثر قوةً وحكمًة وامتناًنا".

نظرٌة مختلفة نحو الحياة
أزمـة  تغييـر  عـن طريقـة  المشـاركين  بعـض  أيًضـا  سـألنا 
كوفيـد-19 لمنظورهـم تجـاه الحيـاة، وكيـف تغيَّـرت أولوياتهـم، 
فقـال أحدهـم: "جعلتنـي أزمـة كوفيـد-19 أدرك أننـا أقـوى ممـا 

نعتقد، وأكسبتني المرونة والقوة والشجاعة".
النـاس  مراعـاة  أن  الجائحـة  "تعلّمـت خـالل  آخـر:  وقـال 

والتعاطف معهم يمكن أن يساعدنا على النجاة".
وأشـار مشـارك آخر إلى أنه، كان يتعامل مع كثير من األشياء 
علـى أنهـا ُمسـلمات، بمـا فـي ذلـك الخـروج فـي نزهـة بسـيطة، 
وتنـاول العشـاء مـع األصدقـاء، والتجمعـات األُسـرية والروتيـن 
اليومـي. وقال: "يُحزنني القـول إن األمر تطلَّب أزمًة عالميًة مثل 
كوفيد-19 إليقاظي من السـبات السلبي العميق الذي كنت أغطُّ 
فيـه، وإدراك كـم كنـت محظوًظـا، وكميـة النعم التـي كنت أحظى 

بها".
ويُعـدُّ حـس الفكاهـة إحـدى الطـرق الجيـدة للتخفيـف مـن 
ضغوط الحياة اليومية، والمساعدة في تجاوز األوقات الصعبة، 
وهذا ما نجده في تعليق أحد المشاركين، الذي أوضح أنه يميل 
للتباعـد  أسـتعدُّ  حياتـي  قضيـت  "لقـد  وقـال:  العزلـة،  إلـى 
االجتماعـي، واآلن، وبفضـل كوفيـد-19، الجميـع يفعـل ذلـك 

أيًضا".
ومـع اسـتمرار فيـروس كوفيـد-19 فـي االنتشـار، ال تـزال 
المحافظة على السـالمة الشـخصية واليقظـة، إلى جانب تنمية 
ـر االلتـزام باتباع  الشـعور باالمتنـان، أمـًرا بالـغ األهميـة. لذا تذكَّ
األلفـات الثالثـة: اغسـل أو عقـم يديك، والبـس الكمامـة، واترك 

مسافة.
وللحصـول على مزيد مـن المعلومات واإلرشـادات حول طرق 
الوقايـة مـن كوفيـد-19، يُرجـى زيـارة صفحـة فيـروس كورونـا 

.JHAH.com الُمستجد على موقع
مـا هـي الجوانـب اإليجابيـة لكوفيـد-19 فـي حياتـك؟ شـاركنا 
أفكارك مـع Layal.Khatib@JHAH.com إللهام اآلخرين ولنشـرها 

في "زاوية االمتنان" ضمن المجلة الصحية للمركز.
وفـي حـال كنـت تعانـي مـن الشـعور باالكتئـاب أو التوتـر أو 
العزلـة، يُرجـى االتصـال بخـط المسـاعدة الخـاص بالصحـة 
النفسـية لمركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي علـى الرقـم 

1919-870-013، المتـاح مـن األحـد إلـى 
الخميـس، مـن السـاعة الثامنـة صباًحـا 
حتى السـاعة الثالثة عصًرا، كما يمكنك 
االسـتفادة مـن )دليل الصحة النفسـية(. 

عبر الرمز التالي:
ولمزيـد مـن المعلومـات حـول مـوارد الصحـة النفسـية لـدى 
المركـز، يُرجـى زيـارة موقـع JHAH.com < خدمـات الرعايـة 

الصحية< الرعاية التخصصية< الصحة النفسية

أهم النصائح للسيطرة على مرض السكري
تحتلُّ المملكة المرتبة الثانية على مســـتوى الشـــرق األوســـط 
والســـابعة عالمًيا في معدل اإلصابة بمرض الســـكري من النمط 
الثاني. وبمناســـبة اليوم العالمي للســـكري، الذي يصادف يوم 14 
م لكم بعـــض النصائح حـــول كيفية الســـيطرة على  نوفمبر، نقـــدِّ

هذا المرض، لالستمتاع بحياة ملؤها الصحة والسعادة:
● اتباع الحمية الغذائية المناســـبة: قد يشمل النظام الغذائي 
الصحي تغييـــر نوعية الوجبـــات الغذائية وكمياتهـــا وعدد مرات 
تناولهـــا. وقد يتفاجـــأ المرضى بعدد خيـــارات األطعمة الصحية 

واللذيذة المتاحة لهم.
● ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة: يُســـاعد التمريـــن مرضـــى 
الســـكري من نواح عديدة، إذ يخفض مســـتويات السكر في الدم، 

ويســـاعد على إنقاص الوزن، ويحافظ على صحة القلب والدورة 
الدمويـــة. وباإلضافـــة إلـــى ذلك، تســـاعد التمارين فـــي تخفيف 

التوتر وتقوية العضالت.
● مراقبة مســـتوى الســـكر في الدم: يُعدُّ فحص مستوى سكر 
الدم أمًرا مهًما لمعرفة مـــا إذا كان ضمن الحدود المقبولة. فإذا 
كان مستوى الســـكر في الدم منخفًضا جًدا أو مرتفًعا جًدا، فقد 
يحتاج المريض إلى تغيير دواء الســـكري الذي يتناوله، أو النظام 
الغذائي الذي يتبعه، أو جدول التمارين الرياضية التي يمارســـها. 
صـــون في مـــرض الســـكري التعليمـــات حول  م المتخصِّ وســـيقدِّ
الخطـــوات الواجـــب اتباعها، وكيفية فحص مســـتوى الســـكر في 

الدم بشكل صحيح.

● تنـــاول األدوية الموصوفـــة: قد يحتاج المريـــض إلى األدوية 
فـــي حـــاالت ارتفاع مســـتويات ســـكر الدم عنـــد عدم الســـيطرة 
عليها مـــن خالل النظـــام الغذائي وخطـــط التماريـــن الرياضية. 
م الرعاية الصحية المرضى بحاجتهـــم إلى األدوية  وســـيُعِلم مقدِّ
أو اإلنســـولين. ويُعـــدُّ اإلنســـولين دواًء ضرورًيـــا لجميـــع مرضى 
الســـكري من النمـــط األول، وبعض مرضى الســـكري من النمط 

الثاني، وال يمكن إعطاؤه للمرضى سوى عن طريق الحقن.
● التثقيـــف الذاتـــي حـــول مـــرض الســـكري: لمزيـــد مـــن 
المعلومـــات حـــول مـــرض الســـكري، يُرجـــى زيـــارة الموســـوعة 
الصحيـــة لمركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي علـــى الموقع 

اإللكتروني JHAH.com < الصحة والعافية< الموسوعة الصحية

احصل على التطعيم
ضد اإلنفلونزا



الخميس ٤ ربيع اآلخر 144٢هـ، ١٩ نوفمبر 20٢٠م

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

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:

عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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

المربعات التسعة.

9 6 8
8 3

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

2 6 9
6 9 8 3

3 1
7 6 2

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

* حل العدد الماضي

التقاءحديث األلوان:
الفنانة سعاد عبدالواحد 

وخيك من مواليد المنطقة 
الشرقية، وهي حاصلة على 

بكالوريوس تربية خاصة. 
لها عديد من المشاركات 

المحلية والدولية منذ عام 
2006م، وحاصلة على عدد 

من الجوائز. أقامت 
معرضها الشخصي األول 
)حكايا إنسان( بالمنطقة 

الشرقية عام 2012م. تقدم 
الفنانة في أعمالها الثالثة 
التي تزين جدران وممرات 

مدينة الملك عبداهلل 
الرياضية في جدة، حيث 
ننشر منها لوحة التقاء، 

تعبيًرا بسيًطا عن حياة كرة 
القدم في عيون فنان، 

فالعمل الفني هنا أساسه 
األلعاب الرياضية ولكن 

بأسلوب وشخصية الفنان.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

اســـتحوذ ملف التغير المناخي على اهتمـــام 194 دولة وقعت 
اتفاقيـــة باريـــس للمناخ فـــي اختتام قمـــة المناخ العـــام 2015م، 
التـــي تهدف إلـــى خفض انبعـــاث الغـــازات المســـببة لالحتباس 
الحـــراري، وذلك بالحـــد من اســـتهالك الطاقة واالســـتثمار في 

الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات. 
النفـــط،  يحدثـــه  الـــذي  البيئـــي  األثـــر  علـــى  خـــالف  ال   
والتداعيـــات البيئيـــة المرتبطة بعمليـــات اإلنتاج، ومـــا ينتج عن 
اســـتهالك الطاقـــة، وأهميـــة المحافظـــة علـــى البيئـــة وخفض 
معدالت الحـــرارة لمعالجة االحتباس الحـــراري. غير أن المؤكد 
أن النفط ليس الســـبب الوحيد للتداعيـــات المناخية، وال يمكن 
أن يكـــون الملـــوث األكبـــر للبيئـــة، فهنـــاك القطـــاع الصناعـــي 
ومفاعـــالت الطاقة النووية، بـــل إن الطاقة الشمســـية، التي تعد 
إحدى مصـــادر الطاقـــة النظيفـــة، ليســـت بريئة مـــن الملوثات، 
فبطاريـــات تخزيـــن الطاقـــة مصنفـــة ضمـــن أخطـــر الملوثات. 

وغير ذلك الكثير من مسببات التلوث البيئي.
الطاقـــة  مصـــادر  ضـــد  تحيـــًزا  هنـــاك  أن  يبـــدو  لكـــن 
الهيدروكربونيـــة على وجـــه الخصوص، وهو أمـــر منظم تنخرط 
فيه مراكـــز البحوث والدراســـات، واإلعالم، والـــدول الصناعية، 

ما يستوجب التنبه له، وتكثيف الجهود لمواجهته.
إن اإلضـــرار بالـــدول المنتجـــة للنفـــط، وتحقيـــق مكاســـب 
ضريبيـــة ضخمـــة تحت بنـــد الضرائـــب البيئية، وربمـــا ضرائب 
انتقائية ضـــد النفط مســـتقباًل هو ســـبب التحيز ضـــد الطاقة 

الهيدروكربونية.  
أحســـب أن المملكـــة اتخذت إســـتراتيجية عملية فـــي تعاملها 
مع ملـــف التغير المناخـــي بتقديمها مبادرتيـــن نوعيتين في قمة 
العشـــرين الســـبت القـــادم، تتعلـــق األولـــى بتخفيـــف التصحـــر 
وزيـــادة المســـطحات الخضـــراء والثانيـــة مشـــروع الكربـــون 
الدائـــري، مـــا يســـهم فـــي المحافظـــة علـــى البيئـــة واســـتدامة 
المـــوارد. كمـــا أن المملكـــة ســـنت تشـــريعات لتحقيـــق كفـــاءة 
الطاقة في القطـــاع الصناعي والمركبات بما يســـهم في خفض 

االنبعاثات الضارة.
كمـــا تســـهم أرامكـــو الســـعودية فـــي تعزيـــز البيئـــة بإطـــالق 
مبادرتهـــا عـــام 2018م لزراعـــة مالييـــن االشـــجار فـــي مناطق 
أعمالهـــا؛ دعًمـــا للتشـــجير وتنميـــة الغطـــاء النباتـــي الطبيعي، 
والمحافظـــة على البيئة، وبما يســـهم في خفض درجـــة الحرارة 

وامتصاص ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث.
إن جهـــود المملكـــة العمليـــة فـــي ملف التغيـــر المناخـــي، قد 
دفعـــت بهـــا للمرتبة الثالثـــة ضمـــن دول مجموعة العشـــرين في 
خفض االنبعاثـــات الكربونية من اســـتهالك الوقـــود. ومع كل ما 
ُذكـــر، أعتقـــد أن إســـتراتيجية مواجهـــة التحيـــز ضـــد النفـــط، 
والتشـــريعات البيئية المهددة لمســـتقبله، في حاجة لجهود أكبر 
تعتمد التأثيـــر القوي في المنظمـــات الدولية للحـــد من إصدار 
التشـــريعات المتحيـــزة، واســـتثمار جماعـــات الضغـــط، ومراكز 
البحـــث، والعالقـــات العامـــة، واإلعـــالم، وبرامـــج المســـؤولية 
االجتماعيـــة، إلظهـــار مـــا أحدثـــه النفـــط مـــن مكاســـب تنموية 
واقتصاديـــة عظيمـــة للـــدول الصناعية الُمســـتهلكة قبـــل الدول 
الُمنتجـــة، فـــي مقابل بعض األضـــرار البيئيـــة التـــي أعتقد أنها  

تقل بكثير عن ملوثات المصادر األخرى.

التغير المناخي واالقتصاد 
الدائري للكربون

فضل بن سعد البوعينني *

* كاتب سعودي متخصص في القضايا االقتصادية. 
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Employee موظف
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االسم العائلة

قف أمام خلفية 
بيضاء متجانسة

التقط صوًرا جتريبية 
للتأكد من اإلضاءة والظالل

التقط لنفسك 
أفضل صورة

واستلم بطاقة أرامكو السعودية 
الجديدة من أقرب جهاز خدمة ذاتية

يجب على جميع موظفي الشركة حتديث صور بطاقاتهم 
الشخصية االن من خالل تطبيق mySecurity وأستالم 
بطاقاتهم اجلديدة من أجهزة اخلدمة الذاتية قبل تاريخ 

31 ديسمبر 2020. بإمكانك القيام بذلك بدون زيارة 
مكتب األمن الصناعي للبطاقات الشخصية. البطاقات بنفسك

برنامج تبديل

myHome      
ملعلومات أكثر، إذهب 

إلى 


