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القافلة األسبوعية
الظه ــران  -أعلن ــت أرامك ــو الس ــعودية وش ــركة بيك ــر
هي ــوز ع ــن تأس ــيس ش ــركة ِ
نوف ــل الحل ــول غي ــر المعدني ــة
للصناعــة فــي إطــار مشــروع مشــترك بالمناصفــة لتطويــر
مجموع ــة كبي ــرة م ــن المنتج ــات الالمعدني ــة وتس ــويقها
تجار ًي ــا الس ــتخدامها ف ــي عدي ــد م ــن تطبيق ــات قط ــاع
الطاق ــة .وبه ــذه المناس ــبة ،أُقي ــم حفـ ـ ٌل لتدش ــين الب ــدء
ف ــي األعم ــال اإلنش ــائية ي ــوم الثالث ــاء الماض ــي  23ربي ــع
اآلخــر 1442هـــ ( 8ديســمبر 2020م) فــي موقع المشــروع،
بحض ــور النائ ــب األعل ــى للرئي ــس للخدم ــات الفني ــة ف ــي
أرامكـــو الســـعودية ،األســـتاذ أحمـــد عبدالرحمـــن
الســـعدي ،ورئيـــس مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي
لشركة بيكر هيوز ،السيد لورينزو سيمونيلي.
ويُع ــد ه ــذا التدش ــين تنفيــذًا لمذك ــرة تفاه ــم وقّعته ــا
الش ــركتان ف ــي يولي ــو 2019م لتأس ــيس مش ــروع مش ــترك

فـــي مجـــال المـــواد الالمعدنيـــة .ويجـــري العمـــل علـــى
تطوي ــر مرف ــق ش ــركة ِ
نوف ــل الجدي ــد ف ــي مدين ــة المل ــك
ســلمان للطاقــة (ســبارك) ،أحــد أضخــم مشــاريع الطاقــة
التـــي ســـتجعل مـــن المملكـــة مركـــزًا عالم ًيـــا للطاقـــة
والصناع ــة والتقني ــة عل ــى أرض مس ــاحتها  50كيلومتــ ًرا
مرب ًعا في المنطقة الشرقية من المملكة.
ويرتكــز هــذا التعــاون علــى اتفاقيــة مســاهمين أُبرمــت
بيـــن الطرفيـــن فـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي خـــال
فعاليــات الــدورة الخامســة مــن منتــدى ومعــرض برنامــج
أرامك ــو الس ــعودية لتعزي ــز القيم ــة المضاف ــة اإلجمالي ــة
لقطـــاع التوريـــد (اكتفـــاء) ،تماشـــ ًيا مـــع إســـتراتيجية
الش ــركة ف ــي اغتن ــام الف ــرص الجدي ــدة ف ــي المنتج ــات
المش ــتقة م ــن النف ــط الخ ــام بم ــا يكف ــل االس ــتفادة م ــن
مزاي ــا األداء ،والحـ ـ ّد م ــن االنبعاث ــات .وباإلضاف ــة إل ــى
ذلـــك ،يدعـــم هـــذا التعـــاون جهـــود المملكـــة الراميـــة
لتوســـيع نطـــاق المنظومـــة التجاريـــة فيهـــا ،وتشـــجيع

االســـتثمار المحلـــي ،وتوفيـــر فـــرص عمـــل مـــن خـــال
المرفـــق الجديـــد الـــذي يُعـــد مـــن األعمـــال الجديـــدة
والمبتك ــرة ف ــي قط ــاع ناش ــئ وواع ــد ويتماش ــى م ــع رؤي ــة
.2030
وتعليقًـــا علـــى هـــذا اإلعـــان ،قـــال األســـتاذ أحمـــد
الســـعدي« :تُعيـــد المنتجـــات الالمعدنيـــة رســـم مالمـــح
القطاع ــات والمنتج ــات الت ــي نعتم ــد عليه ــا جمي ًع ــا ألنه ــا
تتمت ــع بمس ــتوى أعل ــى م ــن حي ــث الموثوقي ــة واالقتص ــاد
ً
فضـــا عمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن فوائـــد
فـــي التكلفـــة،
مســتدامة .كمــا تعــزز شــراكتنا مــع (بيكــر هيــوز) التزامنــا
بتوس ــيع نط ــاق اس ــتخدام الم ــواد الالمعدني ــة المبتك ــرة
فـــي أعمالنـــا بمـــا يرفـــع الكفـــاءة ،ويحـــ ّد مـــن تكاليـــف
الصيان ــة واالس ــتبدال ،م ــع اإلس ــهام إيجا ًب ــا ف ــي التنمي ــة
االقتصاديـــة فـــي المملكـــة مـــن خـــال توفيـــر فـــرص
العمل وتطوير الخبرات المحلية».
وم ــن جهت ــه ،ق ــال نائ ــب الرئي ــس التنفي ــذي لمع ــدات

حقـــول النفـــط فـــي شـــركة بيكـــر هيـــوز ،الســـيد نيـــل
س ــاوندرز« :باعتبارن ــا ش ــركة تقني ــة للطاق ــة ف ــإن لدين ــا
خب ــرة راس ــخة تُس ــهم ف ــي تطوي ــر المنتج ــات الالمعدني ــة
الت ــي ستس ــتفيد منه ــا مجموع ــة كبي ــرة م ــن القطاع ــات.
وتتس ــق رؤي ــة أرامك ــو الس ــعودية لتوس ــيع نط ــاق تطوي ــر
منتجاتهــا فــي المنطقــة مــع رؤيتنــا المتم ّثلــة فــي مســاندة
االبتكار والتصنيع في المملكة العربية السعودية».
يُشـــار إلـــى أن المنتجـــات الالمعدنيـــة تُســـتخدم فـــي
ع ــدد م ــن القطاع ــات ب ــد ًءا بقط ــاع النف ــط الخ ــام والغ ــاز
م ــرو ًرا بقطاع ــات الس ــيارات والبن ــاء واإلنش ــاء ،وص ـ ً
ـول
إلـــى قطاعـــات التغليـــف ومصـــادر الطاقـــة المتجـــددة.
وهـــذه المـــواد المتطـــورة ،إلـــى جانـــب كونهـــا أكثـــر
اســـتدامة ،فإنهـــا تتمتـــع بـــوزن أخـــف مـــن نظيرتهـــا
التقليدي ــة باإلضاف ــة إل ــى مقاومته ــا للت ــآكل ،ال ــذي يُع ــد
مـــن أكبـــر التحديـــات التـــي تؤثـــر علـــى أداء المـــواد
وتكاليف صيانتها.

تعيين حسن الزهراني ومعتز المعشوق في منصبي المدير
التنفيذي ٍّ
لكل من أنظمة الطاقة والخدمات الهندسية
القافلة األسبوعية

الظهـران  -تـم مؤخـ ًرا تعييـن األسـتاذ حسـن جمعـان
الزهراني مدي ًرا تنفيذ ًيا ألنظمة الطاقة بد ًءا من األول من
ديسمبر لعام 2020م .وكان قبل ذلك يشغل منصب المدير
العـام إلدارة مشـاريع التكريـر والمعالجـة والتسـويق منـذ
يوليـو 2015م ،حيـث كانـت تقـع على عاتقه مسـؤولية تنفيذ
مجموعـة أعمـال الشـركة المتعلقـة بمشـاريع المـواد
الهيدروكربونية والبنية التحتية.
يتمتـع الزهرانـي بخبرة واسـعة في مجـال أعمال النفط
والغـاز ،وإدارة المشـاريع الرأسـمالية ،وتخطيـط المرافـق،
والمهام الهندسية للشركات.
وكان قـد شـغل فـي الفتـرة مـن ديسـمبر 2012م إلى مايو
2015م منصـب الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين لشـركة
لوبريف ،المشـروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة
جدوى.
كمـا كان قـد تولـى إدارة الخدمـات االستشـارية لعـدة
سـنوات ،التـي تُعـد حاضنـة األفـكار التقنيـة لعديـد مـن
التخصصـات الهندسـية التـي تخـدم جميـع مرافـق اإلنتـاج
السطحية.
وعمـل كذلك مديـ ًرا إلدارة تخطيط المرافق ،المسـؤولة
عـن تخطيـط وتطويـر برامـج االسـتثمار الرأسـمالي ،كمـا
أيضـا منصـب مديـر مرافـق اإلنتـاج لعـدد مـن حقول
شـغل ً
النفط والغاز البرية والبحرية.

حسن الزهراني

معتز المعشوق

يحمـل األسـتاذ حسـن الزهرانـي ،الـذي التحق بالشـركة
متدر ًبـا عـام 1980م ،درجـة البكالوريـوس فـي الهندسـة
الميكانيكيـة مـن جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن،
ودرجـة ماجسـتير فـي إدارة األعمـال مـن جامعـة هـال،
ودرجـة دكتـوراه فـي اإلدارة الهندسـية مـن جامعـة مدينـة
دبلن.
مـن جهـة أ خـرى ،تـم مؤخـ ًر ا تعييـن األسـتاذ معتـز
عبدالعزيـز المعشـوق مديـ ًرا تنفيذ ًيـا للخدمـات الهندسـية

بـد ًءا مـن األول من ديسـمبر 2020م .وكان قبل ذلك يشـغل
منصـب المديـر العـام إلدارة مشـاريع األعمـال البحريـة
والمبانـي والبنيـة األسـاس منـذ فبرايـر  ،2019حيـث كانـت
تقـع علـى عاتقـه مسـؤولية تنفيـذ مجموعة أعمال الشـركة
المتعلقـة بمشـاريع البناء والبنية التحتية بقيمـة تتجاوز 75
مليـار ريـال سـعودي ،والتـي تتضمـن مشـاريع لتطويـر
المناطـق السـكانية علـى نطـاق واسـع ،والمبانـي العامـة،
والمرافق البحرية ،والبنية التحتية لقطاع النقل.

أيضـا
وكان المعشـوق قـد شـغل خلال تلـك الفتـرة ً
عديـ ًدا مـن المناصـب بالوكالـة ،كمنصـب نائـب الرئيـس
إلدارة المشـاريع ،ونائـب الرئيـس للخدمـات الهندسـية.
كمـا كان قـد تولـى سـابقًا فـي شـهر أبريـل 2016م منصـب
المدير العام للبنية األسـاس لألحياء السـكنية والمشـاريع
العامـة ،وذلـك بعـد أن شـغل منصـب مديـر عـام إدارة
مشـاريع الخدمـات العامـة الـذي باشـره منـذ سـبتمبر
2012م.
وقبـل ذلـك كلـه ،كان المعشـوق قـد عمـل مديـ ًرا عا ًمـا
إلدارة المشـاريع في منطقة األعمال الجنوبية ،في الفترة
مـن أبريـل 2010م حتـى يوليـو 2011م .كمـا عمـل بـد ًءا مـن
شـهر يوليـو 2008م حتـى أبريـل 2010م مديـ ًر ا إلدارة
مكتـب إدارة المشـاريع ،وذلـك عقـب تعيينـه مديـ ًرا إلدارة
مشاريع منطقة األعمال الجنوبية.
التحـق المعشـوق بأرامكو السـعودية عـام 1995م ليعمل
مهندسـا فـي إدارة الخدمـات االستشـارية ،وتـدرج منـذ
ً
ذلـك الوقـت فـي تولـي عـدد مـن المهـام ليعمـل أخصائ ًيـا،
ومستشـا ًرا ،ومستشـا ًرا أعلـى ،وذلـك قبـل أن يتولـى عد ًدا
من المناصب اإلشرافية واإلدارية.
األسـتاذ معتـز المعشـوق حاصـل علـى درجتـي
البكالوريـوس والدكتـوراه فـي الهندسـة المدنيـة مـن كليـة
إمبريـال كولـدج للعلـوم والتقنيـة والطـب فـي المملكـة
أيضـا علـى درجـة الماجسـتير فـي
المتحـدة ،كمـا حصـل ً
إدارة األعمال من معهد ماساتشوستس للتقنية.

القافلة األسبوعية  ١٠ديسمبر ٢٠٢٠

إثر قيادته لتحوالت كبيرة يف الصناعة حول العالم..

المهندس أمين الناصر يتسلم جائزة عالمية
لكبار التنفيذيين في صناعة الكيميائيات
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القافلة األسبوعية
الظهـران  -تسـلَّم رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر إدارييهـا
التنفيذييـن ،المهنـدس أميـن حسـن الناصـر ،جائـزة كافاليـر،
التـي يقدمهـا نـادي الكيميائييـن برعايـة مؤسسـة إندبندنـت
كوموديتـي إنتلجنـس سيرفيسـز (آي سـي آي إس) ،فـي فعاليـة
افتراضية ن ُِّظمت يوم الخميس الماضي 3 ،ديسمبر 2020م.
وعلى هامش فعاليات الحفل ،حاور كل من جوزيف تشـانج،
المحـرر الدولـي لمجلـة كيميـكال بزنـس الصـادرة عن مؤسسـة
آي سـي آي إس ،وروالنـد سـتيفاندل مـن نـادي الكيميائييـن،
الفائـز بالجائـزة ،المهنـدس أميـن الناصـر ،الـذي أوضـح لهمـا
خلال اللقـاء الصحفـي أبعاد إسـتراتيجية األعمال فـي أرامكو
السـعودية ورؤيتهـا المسـتقبلية وكيفيـة اسـتعداد الشـركة
للمستقبل.
و ُمنحـت جائزة كافاليـر للمهندس الناصر تقديـ ًرا إلنجازاته
فـي أرامكـو السـعودية وقطـاع الكيميائيـات بشـكل عـام ،بنـا ًء
علـى تصويـت نظرائـه ضمـن االسـتطالع الخـاص بأفضـل 40
شـخصية فاعلة في قطاع الطاقة ،الذي ترعاه المؤسسـة التي
تقـ ِّدم تصنيفًـا عالم ًيـا للقـادة الذيـن يصنعـون األثـر اإليجابـي
األكبر في شركاتهم والقطاع ككل.

تقدير جهود الموظفين

وتعليقًـا علـى ذلـك قـال الناصـر« :مـن دواعـي فخـري أن
أتسـلم هـذه الجائـزة بالنيابة عـن آالف الموظفيـن والموظفات
فـي أرامكـو السـعودية ،الذيـن يُظهـرون تصمي ًمـا ومرونـة كبيرة
خلال عـام اسـتثنائي لـم نشـهد ً
مثيلا لـه فـي حياتنـا؛ فهـذه
الجائزة هي بالتأكيد لهم بقدر ما هي لي».
وأضـاف الناصـر« :علـى الرغـم مـن جائحة فيـروس كورونا،
وجميـع التحديـات التـي رافقتهـا ،يسـتمر عملنـا فـي أرامكـو
السـعودية ،ونواصـل تطبيق إسـتراتيجيتنا طويلـة األمد لنصبح
جهـ ًة أكبـر حج ًمـا في مجـال الكيميائيات ،من خالل المشـاريع
التـي نسـعى لتنفيذهـا هنا في المملكـة العربية السـعودية وفي
العالـم ،وال شـك أن التطـور الـذي حققنـاه هـو مجـرد بدايـة
للتحـول الكبيـر الـذي يتزامـن مـع تحضيـرات الشـركة
للمستقبل».
وقـد وجهـت مؤسسـة آي سـي آي إس الدعـوة لقـادة القطاع
للمشـاركة فـي عمليـة االختيار ،بينما صـ َّوت نـادي الكيميائيين
لثلاث شـخصيات بنـا ًء علـى إنجازاتهـا فـي واحـد مـن الفئـات
التالية أو أكثر:
■الربحية أو القيمة للمساهمين.
■القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة.
■االبتكار في التقنية واإلنتاج وإجراءات األعمال.
■الدمج واالستحواذ أو المشاريع.

مستقبل الطاقة

وخلال جلسـة النقـاش عـن بُعـد ،عـرض الناصـر رؤيتـه
لمستقبل الشركة وقطاع الطاقة بشكل عام.
موضوعـا
وقـال الناصـر« :يُعـد التحـول فـي قطـاع الطاقـة
ً
رئيسـا فـي أي نقاشـات تتعلـق بمسـتقبل الطاقـة .ونـدرك فـي
ً
أرامكـو السـعودية أن مصـادر الطاقـة الجديـدة سـتقوم بـدور
أيضا
مهـم في تحقيق مسـتقبل مسـتدام للقطاع .ولكننـا نعتقد ً

أن هـذا التحـول سـيكون تدريج ًيـا ،ولـن تكـون الطريـق أمامـه
سـهلة .ومـن وجهـة نظـري ،فـإن مصـادر الطاقـة التقليديـة
والجديـدة ستسـير بالتـوازي بعضهـا مـع بعـض لعقـود كثيـرة
قادمة».
وأكد الناصر أن الوصول للطاقة وشـبكات الطاقة الموثوقة
ضـروري للغايـة لضمـان التصـدي لألولويـات والتحديـات
العالميـة بكفـاءة .وب َّيـن أن إسـتراتيجية أرامكـو السـعودية تقوم
علـى إمـداد العالـم بالطاقـة والمنتجـات البتروكيميائيـة التـي
يحتاجهـا ،مـع األخـذ بعيـن االعتبـار أهمية االسـتدامة وخفض
االنبعاثات.
وعبـر الناصـر عـن اعتقاده أن النفـط سـيُنتَج بانبعاثات أقل
ّ
بكثيـر فـي المسـتقبل ،معر ًبـا عـن إيمانـه بالمسـتقبل المشـرق
الـذي ينتظـر قطـاع النفـط ،وبأنـه سـيبقى جـز ًءا مـن مزيـج
الطاقة العالمي لعقود قادمة.
بـدوره هنـأ رئيـس أرامكـو السـعودية وكبيـر إدارييهـا
التنفيذييـن األسـبق ،عبـداهلل بـن صالـح جمعـة ،الناصـر علـى
فوزه بجائزة كافالير لعام 2020م.
وقـال جمعـة« :عرفـت أميـن الناصـر كشـخص مهنـي وذي
رؤيـة فـي الفريـق التنفيـذي فـي أرامكـو السـعودية .لطالمـا
أعجبتنـي شـخصيته القويـة ،وأخالقيـات العمـل الصارمـة
التـي يؤمـن بهـا ،ومشـاركته الوجدانيـة ،وتواضعـه وتحفـزه
الدائم لتحقيق النتائج».

من دواعي فخري أن أتسلم هذه الجائزة بالنيابة
عن آالف الموظفين والموظفات في أرامكو
السعودية ،الذين يُظهرون تصميمً ا ومرونة كبيرة
ً
مثيل له في
خالل عام استثنائي لم نشهد
حياتنا

أمين الناصر

وأضـاف جمعـة« :كـم عـدد المسـؤولين التنفيذييـن الذيـن
فرصـا وتحديـات مثـل تلـك التـي تعـرض لهـا الناصـر
واجهـوا ً
فـي العاميـن الماضييـن؟ بـد ًءا باالكتتـاب العـام الناجـح فـي
أرامكـو السـعودية ،ومـرو ًرا باالسـتحواذ على سـابك ،والتعامل
مـع الهجمـات المروعـة علـى مرافـق الشـركة ،وانتهـا ًء بقيـادة
دفتهـا فـي مواجهـة مرحلـة جائحـة فيـروس كورونـا العصيبـة؛
لذا أقولها بصراحة :أمين ،أنت مصدر فخر لنا جمي ًعا».

قائمة الفائزين بالجائزة

تجـدر اإلشـارة إلـى أن قائمـة الفائزيـن بجائـزة كافاليـر من
مؤسسـة (آي سـي آي إس) تضـم الرئيـس التنفيـذي لشـركة
ليونديـل بـازل ،بـوب باتـل ،وذلـك لعامـي  2018و 2019م،

والرئيـس التنفيـذي لشـركة باسـف ،كيـرت بـوك ،لعـام 2017م،
ورئيـس مجلـس إدارة شـركة إينيـوس ،جيـم راتكليـف ،لعـام
2016م ،والرئيـس التنفيـذي السـابق لشـركة داو كيميـكال،
أنـدرو ليفريـس ،لعـام 2015م ،والرئيـس التنفيـذي السـابق
لشـركة ليونديـل بـازل ،جيـم جالوجلـي ،لعـام 2014م ،والرئيس
التنفيـذي السـابق لشـركة بـي بـي جـي ،تشـارلز بانـش ،لعـام
2013م.
وتُعـد مؤسسـة آي سـي آي إس مصـد ًرا موثو ًقـا لخدمـات
المعلومـات وأسـعار السـلع والبيانـات السـلعية العالميـة
المسـتقلة لقطاعـات الطاقـة والكيميائيـات واألسـمدة فـي
العالـم .ويُعـ ُّد نـادي الكيميائييـن مؤسسـة تعليميـة غيـر ربحية
تأسسـت فـي عـام 1898م ،بهـدف تعزيـز مصالـح الكيميائييـن
والمعنيين بالعلوم والتطبيقات الكيميائية.

عرفت أمين الناصر كشخص مهني وذي رؤية في الفريق
التنفيذي في أرامكو السعودية .لطالما أعجبتني
شخصيته القوية ،وتواضعه ،وتحفزه الدائم لتحقيق النتائج

عبدهللا جمعة

الناصر ُيتوج
بجائزة كافالير
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يعكس جهود الشركة ملواجهة تغير املناخ..

المحسن للنفط بواسطة
المشروع التجريبي لالستخالص
َّ
ثاني أكسيد الكربون يحصد جائزة رائدة في االستدامة
القافلة األسبوعية

حصـد مشـروع أرامكـو السـعودية التجريبـي لالسـتخالص
المحسـن للنفـط بواسـطة ثانـي أكسـيد الكربـون فـي العثمانيـة،
َّ
مؤخَّ ًـرا ،جائـزة آسـيا للمؤسسـات المم َّيـزة والمسـتدامة عـن فئة
المبادرات الخضراء.
وتُعـ ُّد جائـزة آسـيا للمؤسسـات المم َّيـزة والمسـتدامة منصـة
عالميـة مرموقة تحتفي بجهود االسـتدامة في القطاع الصناعي
فـي جميع أنحاء آسـيا ،وهذه هي المـرة األولى التي تحظى فيها
أرامكـو السـعودية بهـذه الجائـزة نظيـر جهودهـا فـي تعزيـز
االسـتدامة من خالل مشـروع االسـتخالص المحسـن للنفط عن
طريق حقن غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقـد نجـح هـذا المشـروع حتـى اآلن فـي حصـد ثمانـي جوائز
عالميـة خالل األعـوام األربعة الماضية ،ليكون خير شـاهد على
الجهود الحثيثة ،التي تبذلها الشركة على صعيد االستدامة.

استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه

ويُعـ ُّد اسـتخالص ثانـي أكسـيد الكربـون وتخزينـه فـي باطـن
األرض خيـا ًرا واعـ ًدا لخفـض االنبعاثـات الكربونية على مسـتوى
العالـم بشـكل كبيـر .وتشـتمل هـذه العمليـة علـى اسـتخالص
انبعاثـات هـذا الغـاز مـن مصادرهـا الرئيسـة ،مـن قبيـل معامـل
الغـاز ومحطـات إنتـاج الطاقـة ،وتخزينهـا فـي أعمـاق األرض
التسرب إلى الجو.
بحيث ال يمكنها
ُّ
وفي هذا الصدد ،قال رئيس أرامكو السـعودية ،كبير إدارييها
التنفيذييـن ،المهنـدس أميـن حسـن الناصـر ،خلال إحـدى
مؤتمـرات مبـادرة شـركات النفـط والغـاز بشـأن المنـاخ« :لدينـا
التـزام راسـخ تجاه خفـض انبعاثات الغازات المسـببة لالحتباس
الحـراري ،مـن خلال التركيـز علـى البحـث والتطويـر ،وتمويـل
التقنيـات ذات األثـر البالـغ ،التـي مـن شـأنها خفـض التكاليـف،
وصنع فوائد بيئية ملموسة».
وتم ِّثل مبادرة شـركات النفط والغاز بشـأن المناخ شـراكة بين
 13شـركة وطنيـة وعالميـة فـي قطـاع النفـط والغاز ،وتهـدف إلى
خفـض انبعاثـات الغازات المسـببة لالحتباس الحـراري في هذا
القطاع.

أول مشروع من نوعه في المملكة

وكانـت أرامكـو السـعودية قـد أطلقـت مشـروعها التجريبـي
السـتخالص الكربـون واسـتخدامه وتخزينـه ،ولالسـتخالص
المحسـن للنفـط بواسـطة ثانـي أكسـيد الكربـون فـي العثمانيـة،
ليكـون األول مـن نوعـه فـي المملكـة .ويسـعى هـذا المشـروع
لتحسـين اسـتخالص النفـط ،ومسـاندة جهـود االسـتدامة فـي
الشـركة مـن خلال تحسـين البصمـة الكربونيـة عبر اسـتخالص
هـذا الغـاز واسـتخدامه ،ويُعـد أول مشـروع من نوعـه في منطقة
الشـرق األوسـط مـن حيث الحجـم وطبيعة األعمال ،كمـا أنه من
بين األضخم على مستوى العالم في هذا الجانب.
وانطلقـت أعمـال حقـن غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون فـي شـهر
يوليـو مـن عـام 2015م .وتتضمـن األعمـال احتجـاز كميـات كبيرة
المعتادة ،ومن
مـن هذا الغاز ،يتم إرسـالها في الجو في األحـوال ُ
ثـ َّم رفـع ضغـط هـذا الغـاز ،ونقلـه عبـر خـط أنابيـب بطـول 85
كيلومتـ ًرا ،ثـ َّم حقنـه في نطاق ٍ
خال من المـاء في حقل العثمانية،
الذي يم ِّثل جز ًءا من حقل الغوار الضخم.
وقـال النائـب األعلـى للرئيـس للتنقيـب واإلنتـاج بالوكالـة،

تضخمت معدالت اإلنتاج ،وتم احتجاز نسبة  %60من الغاز بشكل دائم في باطن
انطلقت أعمال حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في العثمانية في شهر يوليو من عام  2015م ،ومنذ ذلك الوقت
َّ
تصوير :عبدالعزيز المعيويد
													
األرض.

األسـتاذ ناصـر النعيمـي« :لطالمـا كان خفـض انبعاثـات الغـازات
المسـببة لالحتبـاس الحـراري أولويـة قصـوى بالنسـبة ألعمـال
التنقيـب واإلنتـاج علـى مـدار األعـوام الماضيـة .ويشـمل هـذا
تخفيـض كميـات الغاز التي يتـم حرقها عبر الشـعالت إلى الحد
األدنـى ،واحتجـاز غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون لتخزينه فـي حقول
النفط الضخمة التابعة لنا».
ويجسـد هـذا المشـروع روح العمـل الجماعـي فـي أبهـى
ِّ
صورهـا ،حيث انطلـق ً
أول من خالل إجراء األبحاث داخل نطاق
الشركة ،ليعقب ذلك مرحلة تصميم مرافق احتجاز الكربون في
معمل اسـتخالص سـوائل الغاز الطبيعي فـي الحوية ،ثم تصميم
مرفـق اختبـار ُمصغر ،وإتمـام أعمال الحفر لحقن الغـاز واإلنتاج
ومراقبـة اآلبـار ،وربـط هـذه المرافـق بمعمـل فصـل الغـاز مـن
الزيـت .وتلا ذلـك حقـن غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون ،وتطويـر
برنامج مراقبة شامل لقياس أداء المشروع.
وقـال نائـب الرئيـس لهندسـة البتـرول والتطويـر بالوكالـة،
األسـتاذ عبدالحميـد الرشـيد« :األهـداف الرئيسـة للمشـروع
تتم َّثـل فـي االحتجاز الدائم لقسـم مـن غاز ثاني أكسـيد الكربون
الـذي يتم حقنه في أعماق األرض ،وتحسـين اسـتخالص النفط
دون الحاجـة إلـى حقـن المـاء ،وهـذ يم ِّثـل ً
رابحا على
حلا تقن ًيـا ً
كافة األصعدة».
وقـد ُص ِّمـم هـذا المشـروع بعنايـة ليكـون بمثابـة حقـل ذكـي،
حيـث ُز ِّودت جميـع مرافقـه بـاألدوات الرقميـة التي توفِّـر بيانات
آنيـة ألغـراض المراقبـة وقيـاس األداء ،بمـا فـي ذلـك معمـل
احتجـاز ثاني أكسـيد الكربـون ،وخطوط األنابيـب ،ومرافق حقن
الغـاز ،ومرافـق اإلنتـاج ،وآبـار المراقبـة ،ومرافـق اآلبـار ،ومرافق
المستخلصة.
معالجة الموائع ُ

أحدث تقنيات االتصال

ويسـمح نظـام االتصـال الحديـث فـي المشـروع لمهندسـي
المكامـن باالسـتفادة مـن البيانـات التـي تقيسـها المجسـات

ثماني جوائز عالمية حصدها مشروع أرامكو السعودية الحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

معمل احتجاز
الكربون

مرافق الفصل

حقن الكربون

آبار مراقبة
إنتاج النفط

ثاني أكسيد الكربون
ماء
موائع اإلنتاج
شبكة اتصال

تقنيات مركز األبحاث المتقدمة في إكسبك
نموذج ثالثي األبعاد من معمل احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون ،ومرافق الحقن واإلنتاج والمعالجة.

اإللكترونيـة علـى امتـداد المرافـق ،لمراقبـة أداء المشـروع
والتحكـم فيـه بشـكل آنـي ،وبالتالـي تحسـين الكفاءة واالسـتدامة
والجودة والسالمة.
وقـد أسـفر هـذا المنهـج المتكامـل عـن نتائـج مهمـة؛ فمنـذ
انطلاق أعمـال حقـن غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون فـي 2015م،
تضخَّ مـت معـدالت اإلنتـاج بأكثـر مـن ثالثـة أضعـاف ،فيمـا تـم
احتجـاز  %60مـن غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون بشـكل دائـم فـي
باطن األرض.
ويُع ُّد المشـروع ً
مثال جل ًيا لجهود أرامكو السـعودية في توفير
وتطبيـق حلـول مبتكـرة من شـأنها اإلسـهام فـي معالجـة التحدي
العالمي المتمثل في تغير المناخ.
وقـال مديـر مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك ،األسـتاذ
أشـرف الطحينـي« :هـذا المشـروع التجريبـي هـو جـزء مـن
إسـتراتيجية أرامكو السعودية العامة وخططها إلدارة االنبعاثات
يجسـد جهـود الشـركة المحوريـة للمبـادرة إلـى
الكربونيـة ،وهـو ِّ
معالجـة التحديـات البيئيـة العالميـة ،وتحسـين بصمتهـا
الكربونية».
وأضـاف الطحينـي« :أشـعر بالفخـر إزاء الجهـود الجماعيـة
الرائعة التي بذلها فريق المشروع من كافة أنحاء الشركة».
وقـد قـاد المركـز جهـود الشـركة فـي هـذا المشـروع ،الـذي
تضمـن عـدة تقنيـات تـم تطبيقها للمـرة األولـى ،إما علـى صعيد
َّ

المملكة ،أو منطقة الشرق األوسط ،أو العالم.

تحسين البصمة الكربونية

ويم ِّثـل خفـض انبعاثات ثاني أكسـيد الكربـون وإزالتهـا جز ًءا
مـن مبـادرة جديـدة لمركز األبحـاث المتقدمة في إكسـبك على
صعيـد االسـتدامة .وتر ِّكـز المبـادرة علـى تحسـين البصمـة
الكربونيـة وكثافـة الكربـون عبـر أعمـال الشـركة لإلنتـاج
والتنقيـب .والدافـع الرئيـس هنـا هـو خلـق الموازنـة بيـن الربـح
واالستدامة.
ويسـعى البرنامـج إلـى تحديـد اآلثـار المترتبـة علـى التقنيـات
المستخد َمة حال ًيا ،واستكشاف الفرص الجديدة ،وتطوير حلول
تقنيـة جديـدة وتطبيقها .ويتبنَّى البرنامج إطـار عمل يرتكز على
مفهـوم االقتصـاد القائـم علـى تدوير الكربـون ،بما يشـمل ركائزه
األربع ،وهي الخفض وإعادة االستعمال والتدوير واإلزالة.
ومـن خالل تطبيق هـذه الركائز على أعمال التنقيب واإلنتاج،
ُحـ ِّددت أربعـة جوانـب رئيسـة هـي بمثابـة التحديـات التشـغيلية،
فرصـا واعـدة علـى صعيـد
كمـا أنهـا ،فـي الوقـت نفسـه ،تُعـ ُّد ً
االسـتدامة .وهـذه الجوانـب هـي :االحتجـاز الدائـم للكربـون في
المهـدر فـي أعمـال
أعمـاق األرض ،وإدارة الميـاه ،والوقـت ُ
التشغيل ،وترشيد استهالك المواد.
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َّ
(جنة بقيق) ومحمية الطبيعة تفتحان األبواب للزوار

مبادرتان جديدتان للتنوع احليوي

أندريانا نونيز
بقيـــق  -في إطـــار جهـــود أرامكـــو الســـعودية لحماية
التنـــوع الحيـــوي فـــي المملكـــة واإلســـهام في مســـتقبل
أفضـــل وأكثـــر اخضـــرا ًرا للمجتمعـــات ،دشَّ ـــن رئيـــس
الشـــركة ،كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن ،المهنـــدس أميـــن
حســـن الناصـــر ،بشـــكل رســـمي مبادرتيـــن للبيئة ضمن
أحياء الســـكن في بقيق ،وذلك يـــوم اإلثنين الماضي22 ،
ربيع اآلخر 1442هـ ( 7ديسمبر 2020م).
وتم ِّثـــل (جنَّة بقيق) ومحميـــة الطبيعة في بقيق أحدث
إضافتيـــن ضمن مبـــادرات دائرة أحياء الســـكن في إطار
برنامـــج المجتمعـــات الســـكنية الخضـــراء فـــي أرامكـــو
الســـعودية ،حيـــث أُنشـــئتا بهـــدف تطويـــر بيئـــة أحيـــاء
الشركة ،وتعزيز الوعي البيئي ،وتحسين جودة الحياة.

طبيعة ّ
غناء وتنوع حيوي

ومـــن خـــال موقعها فـــي قلب الحـــي الســـكني التابع
المتقن من قبـــل فريق
للشـــركة فـــي بقيـــق ،وتصميمهـــا ُ
إدارة خدمـــات أحيـــاء الســـكن فـــي منطقـــة األعمـــال
ً
موئـــا طبيع ًيا يؤوي الطيور
الجنوبيـــة ،تم ِّثل (جنَّة بقيق)
زاهيـــة األلـــوان ،وتع ُّج فيهـــا النباتات بالحيـــاة ،كما تض ُّم
مســـاحات مائيـــة تعيـــش فيهـــا األســـماك والســـاحف،
لتُســـهم بذلك فـــي حماية الطبيعـــة والتنـــوع الحيوي في
بقيق.
ومـــن قلـــب الطبيعـــة النابـــض بالحياة ،حيـــث األزهار
تتألـــق بألوانهـــا الزاهيـــة ،والطيـــور تصـــدح بأصواتهـــا
رحـــب المديـــر
العذبـــة فـــي أجـــواء الصبـــاح الباكـــرَّ ،
التنفيـــذي لخدمـــات أحيـــاء الســـكن ،األســـتاذ فيصـــل
الحجـــي ،وبرفقته المدير العـــام ألعمال أحياء الســـكن،
األســـتاذ محمد الســـلطان ،ومدير إدارة خدمـــات أحياء
الســـكن في منطقـــة األعمـــال الجنوبية ،األســـتاذ محمد
الهاجـــري ،برئيـــس أرامكـــو الســـعودية ،كبيـــر إدارييهـــا
التنفيذييـــن ،المهنـــدس أمين حســـن الناصـــر ،الذي قام
بجولـــة افتتاحية اطلـــع خاللها على المشـــاهد الطبيعية
الجميلة في (جنة بقيق).
وقال المهنـــدس أمين الناصر« :التحول الذي تشـــهده
بقيق من خالل مثـــل هذه المبادرات هـــو مثال آخر على
جهود أرامكو الســـعودية في المجتمعات السكنية التابعة
لهـــا والمناطق التـــي تتض َّمـــن أعمالها ،وذلك في ســـبيل
ضمان أن األنظمـــة البيئية والطبيعية فيهـــا يتم حمايتها
والمحافظة عليها».
واطلـــع المشـــاركون فـــي الجولـــة علـــى المشـــاهد
الطبيعيـــة فـــي الجانب الشـــرقي من (جنة بقيـــق) ،حيث

تج َّولـــوا عبـــر (ممشـــى الضـــوء) ،وهـــو معبر بطـــول 60

مت ًرا مضـــاءٌ بصفوف من أنـــوار (ليد) البراقـــة الموزَّعة
بعناية ،ليؤدي إلـــى حديقة الحمضيـــات ،التي تضم باقة
متنوعـــة مـــن األزهـــار ،إلـــى جانـــب أشـــجار الليمـــون
والبرتقال.
واســـتمرت الجولة عقب ذلـــك عبر (حديقـــة البجع)،
التـــي تشـــتمل على مـــاذ جميـــل التصميم ُوضع وســـط
بحيرة مائيـــة ليؤوي طيـــور البجع والبـــط واإلوز .وكانت
المحطـــة األخيـــرة في الجانب الشـــرقي من هـــذه الجنة
المزدهرة وســـط الصحراء هي (ممشـــى الزهور) ،الذي
يضـــ ُّم علـــى جانبيـــه أكثـــر مـــن  4500زهـــرة موســـمية،
وتحف به األشجار المتنوعة.
ُّ
بعـــد ذلك ،انطلقـــت الجولة إلـــى الجانـــب الغربي من
توجـــه
هـــذه المســـاحة الخضـــراء الجديـــدة ،حيـــث َّ
المشـــاركون إلـــى (الليـــوان) ،وهـــو شـــرفة أنيقـــة عربية
الطـــراز ،تط ُّل من فوق أعلى مســـتوى فـــي المكان ،حيث
ص ِّممت لتوفِّر للزائرين إطاللة شـــاملة علـــى جنَّة بقيق.
ُ
وقـــد اســـتُخدمت مـــواد ُمعـــا ٌد تدويرهـــا ،مثـــل جرائـــد
النخـــل ،والخشـــب والحبـــال ،فـــي بنـــاء هيكل الشـــرفة،
حيـــث أُنجـــز ذلـــك بعناية مـــن قبـــل فريـــق الصيانة في
بقيق.
ومضـــى الزائرون لمشـــاهدة (حديقة الطيـــور) فريدة
التصميـــم ،التـــي تؤوي أكثـــر مـــن  1500طير ،بمـــا فيها
العصفـــور الذهبـــي والقمـــري الغرابـــي وحمـــام الفاكهة
والحمـــام القوقســـي وطائـــر الحبـــاك والقطـــا وعصفور
الزيبرا واليمام الماســـي والســـمان والطـــاووس .وتعيش
هذه الطيور بســـام في مأوى للطيور ،تـــم بناؤه وتزويده
بـ ً 450
عشـــا خشـــب ًيا ملو ًنا
ومصنوعا يدو ًيا ،و 300عش
ً
صغير منسوج.
وخـــال تجولهم في أرجـــاء المكان ،اطلع المشـــاركون
علـــى شـــال الماء فـــي جنَّة بقيـــق ،الـــذي تم بنـــاؤه من
أحجـــار ُجلبت من الحي الســـكني في بقيـــق ،حيث يبعث
هديـــر الماء فيه شـــعور الســـام والســـكينة فـــي نفوس
الـــزوار .وقبالـــة هـــذا الشـــال ،رأى الزائـــرون (ميـــدان
الطواويـــس) ،الـــذي يـــؤوي طاووســـين رائعيـــن يعيشـــان
بوئـــام مـــع البيئـــة المحيطـــة ،ويمكـــن أن يرصدهمـــا
الزائـــرون بجانـــب أحـــد األماكـــن الرئيســـة للجلـــوس
واالستراحة في جنة بقيق.
وخـــال جولة ســـريعة فـــي (البيت األخضـــر) ،أوضح
الناظـــر اإلداري لقســـم خدمـــات الســـكن والترفيـــه في
بقيق ،محمـــد الخالدي ،أن هذه المســـاحة تتيح لقاطني
الحـــي الســـكني والـــزوار فرصـــة تعلـــم كيفيـــة زراعـــة
الخضـــراوات الخاصـــة بهم وحصدها .إلـــى جانب ذلك،
اطلـــع الزائـــرون فـــي البيـــت األخضـــر علـــى عـــرض

المهندس أمين الناصرُ ،يلقي نظرة على خريطة إرشادية لجنة بقيق ،خالل زيارة لإلدارة التنفيذية للموقع هذا األسبوع ،حيث
دشن خاللها الناصر ً
كل من جنة بقيق ومحمية الطبيعة في بقيق.
َّ

توضيحـــي حـــول (بنـــك اإلنتـــاج) فـــي جنـــة بقيـــق ،وهو
متجر هدايا يوفِّـــر لزائريه مجموعة متنوعـــة من البذور
والفواكـــه والخضراوات العضوية التـــي تنتجها جنة بقيق
ومزرعة الحي السكني في بقيق.
وفـــي وقت الحـــق من الزيـــارة ،توقفـــت الجولة عند
(بحيـــرة الفالمينغـــو) ،حيـــث يمكنـــك العبـــور من فوق
جســـر هناك ،إلطعـــام األســـماك والكائنـــات البحرية
فـــي البحيـــرة ،التي تضم عـــدة فصائل من األســـماك،
إلى جانب السالحف والضفادع.

زيارة افتراضية إلى المحمية

واختُتمـــت الجولة في جنـــة بقيق عنـــد (الديوانية)،
وهـــي مجلـــس عربـــي فاخـــر ُز ِّيـــن بحيـــث يجمـــع بين
الثقافـــة الســـعودية والطبيعـــة ،وهـــو مـــكان مثالـــي
الســـتضافة األحداث والفعاليات التعليميـــة والخاصة
بالشـــركة فـــي بقيق .وفـــي هذا المـــكان ،قـــام الناصر
بزيارة افتراضية إلى محمية الطبيعة في بقيق.
وتقـــع المحميـــة فـــي الجانب الشـــمالي مـــن الحي
الســـكني للشـــركة فـــي بقيـــق ،وقـــد شـــرعت أبوابهـــا
لقاطنـــي الحـــي والـــزوار منذ وقـــت قريب ،وهـــي تُعد

المســـاحة األولـــى ضمـــن األحيـــاء الســـكنية التابعـــة
تخصص بشـــكل كامـــل للحيـــاة النباتية
للشـــركة التي
َّ
والحيوانية المحلية.
واطلـــع المشـــاركون علـــى فيديـــو قصيـــر حـــول
المحميـــة الجديدة ،التي تم ِّثل مـــأوى آمنًا لغزال الريم
والنعام المحلـــي ،وألكثر من  2000شـــجرة صحراوية
محلية.
وفي ختـــام الجولـــة ،قال األســـتاذ فيصـــل الحجي:
«نحـــن ســـعداء بهـــذه اإلضافة الجديـــدة ،التـــي تبعث
شـــعو ًرا جدي ًدا من الحيوية بين قاطني الحي الســـكني
أيضا في تحســـين جودة الحياة.
في بقيق ،كما تُســـهم ً
وهـــذه المبادرة تتماشـــى كذلـــك مع إســـهامات أرامكو
السعودية نحو تعزيز مجتمعات خضراء».
وقد أبصرت المســـاحتان البيئيتـــان الحياة من أجل
اجتذاب وإلهام جميع قاطني األحياء الســـكنية والزوار
في أرامكو الســـعودية .وتســـعد خدمات أحياء الســـكن
بإطـــاق هاتيـــن المبادرتيـــن فـــي الحـــي الســـكني في
بقيـــق ،لتكونـــا بمثابـــة مـــكان وديـــع ومثالـــي للســـكان
الستكشـــاف الطبيعة واالرتماء فـــي أحضانها .وبذلك،
ســـتكون المبادرتـــان بمثابـــة مقصـــد ســـياحي واعـــد،
ومحطة تعليمية تخدم الحي السكني وما وراءه.

جازان..
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مجلة القافلة

َ
فيفا وف َرسان وما بينهما

من يهوى الغوص في البحر يمكنه أن يقصد جزر ف ََرسان في جازان ،ومن يهوى
ُسـكنى السـحاب يمكنـه أن يقصـد جبـال فيفـا فـي جـازان؛ ومـا بيـن الجـزر والجبـال
تراث معنوي ومادي يخلب األلباب.
ٌ
وقد تضافرت عوامل عديدة لتجعل من جازان منطقة فريدة؛ فهي تمتاز بتربة

خصبـة تُـزرع أربـع مـرات علـى مـدار العـام ،ممـا دعـا أحـد الخبـراء الزراعييـن إلـى
بتنوع طوبوغرافي ال مثيل له؛ جبالٌ
تسميتها «سلة خبز المملكة» .كما أنها تتمتع ُّ
والمدرجـات الزراعيـة ،وأوديـة سـحيقة ،وسـهول سـاحلية
شـاهقة تغطيهـا الغابـات
َّ
خضراء ،وشواطئ رملية على البحر األحمر.

تبـــدأ الرحلة نحـــو ف ََرســـان مـــن مرفأ جـــازان ،حيث
العبارتان اللتـــان ت َّ
ُقلن الـــزوار ذها ًبـــا وإيا ًبا إلى
ترســـو َّ
الجزيـــرة .وعمليـــة النقل مجانيـــة طوال العـــام ،والهدف
مـــن ذلـــك واضـــح ،وهـــو تشـــديد أواصـــر العالقـــة بين
ســـكان المدينة وســـكان األرخبيل القريـــب منها ،فتصبح
العبارتان بمثابة الجسر الذي يربط بينهما.
َّ
العبـارة التي
وال تظهــــر جزيـرة ف ََرســــان ال ُكبــــرى من َّ
تمخــــر عبـــاب الميـــاه نحـــو األفـــق .إنهـــا خلفـــه ،ورغم
المســـافة الفاصلة بينهما ،والبالغـــة  42كيلومت ًرا ،إ َّال أن
ف ََرســـان ترتبـــط عضو ًيـــا بجـــازان ،وهذا حالهـــا منذ أن
باتـــت جز ًءا ال يتجـــزأ من المملكة منـــذ توحيدها ،بعدما
مـــر علـــى مـــدى العصـــور واألزمـــان من
مـــر عليهـــا مـــا َّ
َّ
وبحارة ومهاجرين ومسافرين.
جيوش
َّ
ويقـــع أرخبيل ف ََرســـان في القســـم الجنوبي الشـــرقي
للبحـــر األحمـــر ،ويبلـــغ إجمالي مســـاحته حوالـــي 1050
كيلومتـــ ًرا مرب ًعا ،ويضم نحو  150جزيـــرة تقري ًبا ،أكبرها
جزيـــرة ف ََرســـان الكبرى ،التـــي تبلغ مســـاحتها نحو 370

بيت الرفاعي ،أحد
المباني األثرية في
جزيرة فَرسان.
تصوير :كيارا
كيامبريكوتي

جبال فيفا
ومـــن وجد نفســـه فـــي جـــازان ،ال يمكنـــه أن يف ِّوت
على نفســـه تفقُّد جبال فيفا الشـــهيرة ،التـــي ترتفع عن
سطح البحر ما بين  2800و 3000متر.
وعلـــى الطريـــق إلـــى فيفـــا ،يحتـــاج المـــرء إلـــى آلة
تصويـــر ال تمتلـــئ ذاكرتها بســـرعة ،وســـيارة يمكنها أن
تتحدى الجاذبيــــة .فليس االرتفاع وحـــده هو ما يُضفي
على هـــذه الجبـــال طابعها اآلســـر والفريـــــد ،بل كذلك
المدرجـــات
منحدراتهـــا الحـــادة ،حتـــى لتـــكاد تبـــدو
َّ
الزراعية فيها واحدة من عجائب الدنيا.
هنـــا «فيفـــا» ،والفيف هـــو المفازة التي ال مـــاء فيها،
والـــذي إذا أ ُ ِّنث أصبـــح الفيفاء كما جاء فـــي القاموس.
وهـــي هنا عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الجبـــال الملتفة
حول بعضهـــا ،فتبدو كأنهـــا جبل واحد هرمي الشـــكل.
ولصعوبـــة المواصـــات إليهـــا وفيها ،لم يعتـــنِ بها أحد
الرحالة والمؤ ِّرخين القدمـــاء .وألهالي جبال فيفاء
مـــن َّ
لهجة خاصـــة بهم ،يكاد ال يفهمها ســـواهم أو من عاش
بينهم.
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ولكن وعـــورة الجبال لـــم تصمد أمام من اســـتوطنوا
هـــذه المنطقة ،فبتعاونهم شـــقُّوا الطرق في عرض تلك
الجبـــال ليتنقلـــوا بمواشـــيهم مـــن الجبل وإليـــه ،وعبر
منحدراتـــه القاســـية .وقـــد طـــ َّوع األهالـــي الطبيعـــة
لصالحهـــم ،فمـــن حجارته بنـــوا بيوتهم .وبســـبب ضيق
المســـاحات المســـطحة ً
أول  ،ولمقاومـــة العوامـــل
الطبيعيـــة ،وكذلـــك للتحصيــــن ،جعلــــوا هـــذه البيـــوت
المدرجـــات بجوارهـــا
أســـطوانية الشـــكل ،وأنشـــأوا
َّ
لتحتوي التربة الالزمة للزراعة.
وكان لفيفا سوق تُقام كل ســـبت تحت اسم «النفعة»،
لكنهـــا لم تعـــد موجودة ،وحلَّـــت محلها ســـوق «الداير»،
التـــي تُعقد عند ســـفح الجبل .وكانت األســـواق الدورية
ً
حافل ،وهي تُعقـــد وفق إطار
مجمعـــات مهمة ،وحد ًثـــا
محـــدد ،كأن يكـــون بعضها نصـــف أســـبوعي أو نصف
َّ
شهري.
وأغلب الســـلع التـــي تُعرض فـــي هذه األســـواق هي
مـــن المنتجـــات المحليـــة ،مثـــل

المصنوعـــات الفخاريـــة والجلديـــة وبعـــض األدوات
الحرفيـــة ،باإلضافـــة إلى بعـــض المحاصيـــل الزراعية
من المنطقة .وكان عدد األســـواق األســـبوعية يصل إلى
 18ســـو ًقا موزعـــة على أرجـــاء المنطقة ما بين الســـهل
والجبل.

«الع َّشة» واألبنية األسطوانية
بين ِ

تمثل ظاهرة التنـــوع العمراني نقطة أخـــرى من أبرز
نقـــاط الجـــذب الســـياحي فـــي جـــازان؛ فهـــذا الطراز
المعماري الخاص بالمنطقة هـــو ثمرة تنوع التضاريس،
إضافـــة إلـــى العوامـــل البيئيـــة واالجتماعيـــة المحلية،
حيـــث ك َّيـــف المســـتوطنون أنماط عيشـــهم لتتـــواءم مع
تلك الظروف.
ففـــي المرتفعـــات ،هنـــاك البنـــاء التقليـــدي المم َّيز
باســـتخدام الحجر في إنشـــائه .وغال ًبا مـــا يأخذ البناء
ً
شـــكل أســـطوان ًيا ،ويمكنه أن يرتفع عمود ًيا حتى ثالثة

كيلومت ًرا مرب ًعا ،تليها الســـقيد (ف ََرســـان الصغرى) ،وهي
فـــي المرتبـــة الثانية مســـاحة وســـكنًا ،وتبلغ مســـاحتها
حوالي  109كيلومترات مربعة.
أمـــا جيولوج ًيـــا ،فقـــد تكـــ َّون هـــذا األرخبيـــل مـــن
مســـطحات من األحجـــار الجيريـــة (شـــعاب المرجان)،
ويتـــراوح معــــدل ارتفاعـــه عن ســـطح البحر مـــا بين 20
و 30مت ًرا ،فيما يبلغ أعلى مرتفع فيه نحو  70مت ًرا.
وينقـــل أهالـــي الجزيـــرة غاللهـــم مـــن األســـماك
والمزروعـــات إلـــى المدينـــة ليبيعوهـــا هناك ،ويشـــتروا
منها حاجاتهم الرئيســـة .وينتقل ســـكان المدينة وزوارها
إلى الجزيرة للسياحة فيها.
وتتعدد نقاط الجذب الســـياحية فـــي هذه الجزر ،وتضم،
َّ
من جملة ما تضـــم ،ح ِّي ًدا مرجان ًيا غن ًيا بحيـــاة بحرية تُبهر
األنظـــار ،ومحميـــة بريـــة  -بحرية شـــبه صحراويـــة ،يمكن
للمحظوظيـــن ممـــن يجوبونهـــا أن تقع أنظارهـــم على ظبي
هنـــا ،أو نمـــس أبيض هنـــاك ،أو غيـــر ذلك مـــن الحيوانات
والطيور المتكيفة تما ًما مع هذه البيئة.

أو أربعـــة أدوار .وكل مواد البناء مســـتخرجة محل ًيا من
طبيعـــة هـــذه الجبـــال الصخرية ،حتـــى لتبـــدو البيوت
بألـــوان جدرانهـــا الخارجيـــة وكأنهـــا جزء مـــن الطبيعة
المحيطة بها.
وفي تفســـير هندستها األســـطوانية ،يُقال إنها نتيجة
االحتـــراز من الريـــاح التي يمكنهـــا أن تعصف بقوة على
وأيضا لـــدرء بعـــض المخاطر
مثـــل هـــذه االرتفاعـــات،
ً
محصنة صغيـــرة تؤوي
بقـــاع
األخـــرى ،فجاءت أشـــبه
َّ
اإلنســـان الجبلي من مخاطر الحياة الجبلية ،وتســـاعده
تحمل الظروف المناخية القاسية.
على ُّ
وإضافة إلـــى األبنية األســـطوانية في منطقـــة فيفا،
يوجد طراز آخر من البيوت القديمة يُعرف بـ»العشَّ ة».
وتُبنـــى العشـــة مـــن مـــواد محليـــة بســـيطة ،تعكـــس
المســـتوى المتفـــوق لجـــذور الفـــن المعمـــاري بصورته
شـــيوعا في
البدائيـــة ،وهي تم ِّثل الســـكن الريفي األكثر
ً
المنطقة .وربما انتقل هذا النمـــط من القارة اإلفريقية
عن طريق التجارة بحكم قربها من المنطقة.
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تحولت هذه القرية إلى مقصد سياحي جميل.
إلى ما قبل  40سنة ،كان الفرسانيون ُّ
يشدون الرحال إلى قرية القصار صيفً ا ،لقضاء أيامهم تحت ظالل نخيلها الباسقة .وحديثً اَّ ،

أمـــا من يجـــوب البلـــدة ،فقد يجد نفســـه فجـــأة أمام
مســـجد قديـــم ،مثل مســـجد النجدي ،أو قصـــر تاريخي
بطابع معمـــاري أندلســـي ،يُعرف باســـم بيـــت الرفاعي،
حيث بنـــاه تاجر لؤلـــؤ ،وبقي حتى اليوم شـــاه ًدا على ما
نعمـــت به ف ََرســـان من رخاء وثـــراء إبان العصـــر الذهبي
لصيد اللؤلؤ.

قرية «القصار» األثرية

تُعـــ ُّد قريـــة القصـــار المصيـــف األول ألهالـــي جزيرة
ف ََرســـان ،لعذوبة مائهـــا وقربها من الســـطح ،إضافة إلى
كـــون أهالـــي ف ََرســـان يقضون فيها مـــا يزيد علـــى ثالثة
أشـــهر تتزامن مع موســـم يُطلـــق عليه «العاصـــف» ،وفيه
تهـــب ريـــاح الشـــمال الصيفيـــة لتُعلـــن عن موســـم نضج
ُّ
رطـــب نخيلها ،الـــذي يلفت نظر الزائر إلـــى كثافة زراعة
النخيل في هذه القرية المحاطة بالبحر.
وتبعـــد قريـــة القصـــار عـــن ف ََرســـان نحـــو خمســـة

إحدى الشواهد العمرانية األثرية في جزيرة ف ََرسان.

مهرجان صيد الحريد ،حيث يصعد الرجال إلى
المناطق المرتفعة والتالل المحيطة بالساحل لمراقبة
المياه ،ليرصدوا وجود أي حركة على السطح تدل على
وجود مجموعة من أسراب سمك الحريد.

كيلومتـــرات جنو ًبـــا ،ويمكـــن للســـائح زيارتهـــا من خالل
مرسى جنابة ،أو مرسى الحافة.
وإلـــى مـــا قبـــل  40ســـنة ،كان الفرســـانيون يشـــ ُّدون
الرحال إلـــى قرية القصـــار صيفًا ،لقضـــاء أيامهم تحت
ظـــال نخيلهـــا الباســـقة .وحدي ًثـــا ،تح َّولت هـــذه القرية
إلى مقصد ســـياحي جميل بفعل التنســـيق مـــا بين إمارة
المنطقة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
ويُبـــرز التنظيـــم المعمـــاري والهندســـي فـــي هـــذه
القريـــة القديمـــة البُعـــد األســـري واالجتماعـــي فيها،
عبـــر أكثر مـــن  400منزل هو مجمـــوع منازلهـــا ،بد ًءا
مـــن الســـور الداخلـــي الخـــاص بـــكل منـــزل ،ومـــرو ًرا
بباحـــة البيت وبواباته العديدة ،والبئـــر الحجرية داخل
كل منـــزل ،والمجلـــس الخـــاص باســـتقبال الضيـــوف،
ً
وصـــول إلـــى باقـــات النخيـــل الشـــامخة التـــي تُحيط
بالمنـــازل ،والصامـــدة منـــذ مئـــات الســـنين ،وكذلـــك
وكثير منها ألســـر معروفة في
الدكاكيـــن المجاورة لها،
ٌ
ف ََرسان.

تتعدد نقاط الجذب السياحية في ُجزر فَرسان ،وهي غنية بحياة بحرية تُبهر األنظار ،ومحمية برية  -بحرية شبه صحراوية
َّ
تماما مع هذه البيئة.
تضم الحيوانات والطيور المتكيفة ً

مرفأ جازان ،حيث ترسو الع ّ َبارة التي تنقل الزوار ذها ًبا وإيا ًبا إلى جزيرة فرسان.

من العَ رضة إلى مهرجان الحريد

إذا أُتيـح لزائـر جـازان أن يختـار محطـة ثالثـة يتوقـف
أمامهـا خلال زيارته للمنطقة ،يمكن لفن الرقص الشـعبي
أن يكون من أفضل الخيارات.
فقـد سـاعد التنـوع الثقافـي والجغرافـي فـي المنطقـة
علـى بـروز أنمـاط وتعبيـرات خاصـة فـي فنونهـا الشـعبية
المتن ِّوعـة بتنـوع نواحيها الجبلية منها والسهلية .فلكل منها
ما تنفرد به عن غيرها ويع ِّبر عن طابعها المحلي.
ومن أبرز الفنون الشعبية في جازان ال َعرضة ،أو رقصة
السـيف .ويُؤ َّدى هذا اللون الشـعبي من خالل القيام بعديد
مـن الحـركات السـريعة المنسـجمة بعضهـا مـع بعـض،
والمتناسقة مع إيقاع الطبول بشكل خاص.
وال تحتاج هذه الرقصــة إلى مكان واسع ألدائهــا ،إذ من
الممكـن أن تُـؤ َّدى في الباحة الموجـودة داخل البيت ،وذلك
لكونهـا تعتمـد طريقـة المقابلـة بيـن شـخصين لفتـرة
قصيــرة ،ثم يتنحيان ليتقابل غيرهما.
وبخلاف ال َعرضـة النجديـة ،علـى سـبيل المثـال ،تُـؤ َّدى
رقصة السيف في حركات صامتة ،أي من دون أي أناشيد
أو شـعر .ويصطف المشاهدون في صفوف نصف دائرية،
يتوسـطها الطبالـون ،فـي حيـن يشـ ِّكل الالعبـون صفًـا أو
َّ
صفيـن وهـم يحملـون السـيوف ،أو الجنابـي ،ليتنـاوب كل
اثنين منهم على الرقص.
ومـن بيـن أبـرز الفنـون الشـعبية الخاصـة بجـازان فـن
«العـزاوي»؛ وهـو فـن خاص بفئة الشـباب ،ألنـه يعتمد على
قـوة عضالت الشـاب خالل الرقـص .فالعزاوي يُـؤ َّدى على
إيقاعـات الطبـول فـي صـور مختلفـة ومتعـ ِّددة األنمـاط

فن "العزاوي" ،فن شعبي
جازاني خاص بفئة الشباب،
ألنه يعتمد على قوة عضالت
الشاب خالل الرقص.

واألشـكال ،ويمـارس الشـاب الرقـص فـي هـذا الفـن وهـو
وأيضـا وهو منحني الظهر ،وكذلك يرقص وهو في
واقـف،
ً
وضعية القرفصاء الصعبة.
أيضـا فـن الطـارق ،وهـو فـن يجمـع بين الشعـــر
وهنـاك ً
والمـوال واللحـن ،في تمازج جميل يجعل هذا الفن مختلفًا
عن بقية األلوان التراثية في جـازان.
ولحـن المزمــار فـي الطــارق يُسـمى لـدى بعـض أبنـاء
جـازان «المغنميـة» ،و«طارق خمسـة» .ومن يقـوم بأداء هذا
الفن يُسمى المطرق ،ويكون صوته حسنًا يؤهله للغناء.
ويُـؤ َّدى هذا اللون بشـكل خـاص في أيام الربيع ومواسـم
وأيضـا فـي موسـم الحصـاد وجمـع
الرعـي واألمطـار،
ً

المحاصيــل الزراعية ،ويكثر أداؤه في المناطق الجبلية.
أما إذا وقَّت الزائر رحلته إلى جازان في مواسـم مع َّينة،
مثـل موسـم صيـد سـمك الحريـد ،فيمكنـه أن يعثـر علـى
مهرجان حقيقي ال مثيل له في كل الجزيرة العربية!
ففـي وقـت مـا مـن أواخـر شـهر مـارس أو بدايـة أبريـل،
تمـر أسـراب سـمك الحريـد بمحـاذاة شـواطئ ف ََرسـان فـي
طريـق هجرتهـا ،حتـى لتبـدو وكأنهـا تقتـرب مـن الشـاطئ
لتنتحر ،فيصطادها أهل الجزيرة بسهولة كبيرة ،ولكن في
إطـار عمليـة احتفالية تقليديـة جميلة يختلـط فيها الصيد
بالرقـص والغنـاء؛ إنهـا احتفاليـة ال تُنسـى ،كمـا كل شـيء
آخر في جازان.
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أرامكو السعودية تصدر دفعة ثانية
من السندات الدولية
القافلة األسبوعية

يظل المركز المالي
ألرامكو السعودية قويًا
رغم التحديات التي
يواجهها قطاع الطاقة
خالل العام الحالي

خالد الدباغ

الظهــران  -خــال شــهر نوفمبــر الماضــي ،أصــدرت
أرامكـــو الســـعودية الدفعـــة الثانيـــة مـــن الســـندات
الدولي ــة ،الت ــي ش ــهدت إقب ـ ً
ـال عال ًي ــا م ــن المس ــتثمرين
حول العالم.
المصـــدرة طلبـــات شـــراء
واســـتقطبت الســـندات ُ
بقيمـــة  50مليـــار دوالر ،وهـــو مـــا يبلـــغ  10أضعـــاف
قيمـــة الســـندات التـــي كان مـــن المقـــرر طرحهـــا
مبدئ ًيــا ،كمــا أنهــا تُعــد األكبــر مــن بيــن جميــع شــركات
النفط العالمية خالل هذا العام.
ويُعـــد هـــذا الطلـــب المضاعـــف إنجـــازًا للشـــركة
مقارنـــة ببعـــض الشـــركات العالميـــة الكبـــرى .فعلـــى
س ــبيل المث ــال ،حظي ــت ش ــركات ،مث ــل أم ــازون وألف ــا
بي ــت وإكس ــون ،بطلب ــات ش ــراء ف ــي ه ــذا الع ــام بلغ ــت
م ــا بي ــن ضعفي ــن إل ــى أربع ــة أضع ــاف فق ــط ،مقارن ــة
بعشرة أضعاف حققتها أرامكو السعودية.

إنجاز جديد في ظل الجائحة

بالتحد يـــات للشـــركات ودول العالـــم ،فـــي ضـــوء
ِّ
التأثيـــرات التـــي فرضتهـــا جائحـــة فيـــروس كورونـــا
علـــى االقتصـــاد العالمـــي ،وتركـــت أثرهـــا بشـــكل
واضح وخاص على شركات الطاقة.
ويُع ـ ُّد نجــاح الشــركة فــي هــذا اإلصــدار اســتمرا ًرا
للنجـــاح الـــذي حققتـــه فـــي إصدارهـــا األول العـــام
الماضــي ،حيــث اســتطاعت الشــركة آنــذاك الحصــول
علــى طلبــات تع ـ َّدت  100مليــار دوالر ،حيــن أصــدرت
سندات بقيمة  12مليار دوالر.
وف ــي ه ــذا الص ــدد ،ق ــال النائ ــب األعل ــى للرئي ــس
للماليـــة واإلســـتراتيجية والتطويـــر ،األســـتاذ خالـــد
هاشـــم الدبـــاغ« :يظـــل المركـــز المالـــي ألرامكـــو
الســعودية قو ًيــا رغــم التحديــات التــي يواجههــا قطــاع
الطاقة العالمي خالل العام الحالي».
وأضـــاف الدبـــاغ« :يتم َّثـــل المؤشـــر الرئيـــس ألداء
الش ــركة المم َّي ــز ف ــي ق ــوة أدائه ــا وانضباطه ــا المال ــي
وشـــفافيتها ونظـــام الحوكمـــة الـــذي تتبعـــه ،وكذلـــك
إدارة المخاطر والتم ُّيز التشغيلي لجميع أعمالها».
وأوضـــح الدبـــاغ أن نجـــاح الشـــركة األخيـــر يؤ ِّكـــد
ثقـــة المســـتثمرين فـــي الشـــركة بوجـــه خـــاص،
والمملك ــة بش ــكل ع ــام ،وه ــو م ــا انعك ــس م ــن خ ــال

إقـــدام المســـتثمرين مـــن كافـــة أنحـــاء العالـــم علـــى
ش ــراء الس ــندات ،ثق ــة منه ــم ف ــي أن الش ــركة تس ــير
فـــي الطريـــق الصحيـــح ،وتتمتـــع بشـــفافية عاليـــة
ودرجة كاملة من الموثوقية في أدائها.

التطلع نحو المستقبل

وقـــد ق ُِّســـمت الســـندات التـــي أُصـــدرت مؤخـــ ًرا
علـــى خمســـة شـــرائح ،بمـــا فيهـــا شـــريحة طويلـــة
األجـــل ،تبلـــغ قيمتهـــا  2.25مليـــار دوالر ،حيـــث تـــم
إصداره ــا عل ــى م ــدى  50عا ًم ــا ،ف ــي خط ــوة تتطل ــع
نحو المستقبل.
واســـتقطبت هـــذه الشـــريحة طلبـــات تُعـــ ُّد مـــن
األكب ــر ف ــي تاري ــخ إص ــدار ه ــذا الن ــوع م ــن الس ــندات
عالم ًيا.
إلــى جانــب ذلــك ،اجتــذب هــذا اإلصــدار أكثــر مــن
 150مس ــتثم ًرا جدي ـ ًدا ،ف ــي آس ــيا وأوروب ــا والوالي ــات
المتح ــدة األمريكي ــة والمملك ــة .ويُع ــد ه ــذا النج ــاح
فــي اســتقطاب مســتثمرين جــدد بهــذا العــدد امتــدا ًدا
وتأكيـ ـ ًدا عل ــى الثق ــة الت ــي تتمت ــع به ــا الش ــركة ف ــي
أسواق المال العالمية.

أرامكو السعودية ترعى برنامج الفورموال  1في
المدارس لتعزيز التعلم
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي ضـــوء عـــام زاخـــر
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تزامنًا مع سباق الجائزة الكبرى لفورموال  1هناك.

الظهـران  -أعلـن برنامـج الفورمـوال  1فـي المـدارس،
الـذي يُعـد برنامـج التحـدي التعليمـي األول علـى مسـتوى
العالـم ،عـن شـراكة طويلـة األمـد مـع أرامكـو السـعودية،
بوصفهـا الشـركة المتكاملـة والرائـدة عالم ًيـا فـي مجـال
الطاقة والكيميائيات.
فبـد ًء ا مـن عـام 2021م ،سـتصبح أرامكـو السـعودية
الراعـي الرسـمي لفعاليـات المسـابقات النهائيـة العالميـة
السـنوية لبرنامـج الفورمـوال  1فـي المـدارس .ويشـارك في
المنافسـات النهائيـة أفضـل الفـرق المشـاركة فـي برنامـج
الفورمـوال  1للمـدارس ،التـي تسـعى للظفـر بلقـب البطولـة
العالمـي .ويأتـي اإلعلان عـن الشـراكة بعـد توقيـع أرامكـو
السـعودية ألول اتفاقيـة رعايـة عالميـة لمنافسـات
الفورموال .1
وقـد أثـرت جائحـة كورونـا تأثيـ ًرا كبيـ ًرا علـى القطـاع
التعليمـي في العالـم أجمع وعلى كافة المسـتويات .ونتيج ًة
لذلـك ،فـإن النهائيـات العالميـة لبرنامـج الفورمـوال  1فـي
المـدارس لعـام 2020م ،التـي كان مقـر ًرا لهـا أن تُقـام فـي
شـهر سـبتمبر الماضـي ،سـتُقام قري ًبـا فـي ملبـورن فـي
أسـتراليا ،وذلك خالل الفترة من  12إلى  19مارس 2021م،

و تُعـد رعايـة أرامكـو السـعودية الرسـمية للفعاليـات
النهائيـة العالميـة لبرنامـج الفورمـوال  1فـي المـدارس
امتـدا ًد ا لتاريخهـا الطويـل فـي االسـتثمار فـي البرامـج
التفاعليـة ،التـي تُلهـم الشـباب وتدفعهـم للتوجـه لمسـارات
مثيـرة لالهتمـام فـي مجـاالت العلـوم والتقنيـة والهندسـة
والرياضيـات ،نظـ ًرا للضـرورة المتزايـدة لغـرس مثـل هـذه
المهارات وتعزيز االبتكار واإلبداع.
وسـتُتيح هـذه الرعايـة المجـال للشـركة للتعـرف علـى
طلاب موهوبيـن فـي هـذه المجـاالت مـن مختلـف أنحـاء
العالـم ،وتوفـر منصـة ألرامكـو السـعودية لعـرض ابتكاراتها
وطموحاتها في مجال االستدامة والطاقة األكثر نظافة.
كمـا تُعـد الفعاليـات النهائية العالمية لبرنامـج الفورموال
 1فـي المدارس مناسـب ًة لالحتفـاء باإلنجـازات المميزة في
مجـال العلـوم والتقنيـة والهندسـة والرياضيـات ،التـي تُعـد
تتويجا ألعوام عديدة من العمل لهؤالء الشبان الموهوبين.
ً
وسـيؤدي الدعم المقدم من أرامكو السـعودية لمسـاعدة
البرنامـج فـي إقامـة فعاليـات محفـزة ،وإعطـاء الفرصـة

ٌ
تاريخ طويل من إلهام الشباب

نسعى جاهدين لتعزيز قدرة الشباب على إحداث
الفرق ،وتمكينهم من تقديم حلول تساعد
مجتمعاتهم في تحقيق القفزة التالية إلى
األمام

نبيل النعيم

ألفضـل الطلاب مـن كافـة أنحـاء العالـم للتنافـس فيمـا
بينهـم للفـوز ببعثـات دراسـة جامعيـة مرموقـة ،ولحصـد
كأس البطـوالت العالميـة لبرنامـج الفورمـوال  1فـي
المدارس.

تطوير االهتمام بالعلوم والتقنية

وبهـذه المناسـبة ،قـال نائـب الرئيـس لشـؤون أرامكـو
السـعودية بالوكالـة ،األسـتاذ نبيـل النعيـم « :تُعـد هـذه
ً
مثـال آخـر علـى اهتمـام أرامكـو السـعودية
الشـراكة
بالمشـاركة فـي تطويـر الشـباب ،وتحفيزهـم لمتابعـة
مسـارات مهنيـة فـي مجـاالت العلـوم والتقنيـة والهندسـة
والرياضيـات ،إلـى جانـب مبـادرات أخـرى مثل بنـاء الغرف
الصفيـة المرتكـزة علـى التقنيـة ،وإقامـة المخيمـات
الصيفية المخصصة لهذه الجوانب».
وأضـاف النعيـم« :نحـن نركـز على تسـريع عمليـة تطوير
اإلمكانات البشـرية من خالل الجيـل القادم من الموهوبين
الشـباب ،وتزويدهـم بـاألدوات التـي يحتاجونهـا لتحويـل
أفكارهم إلى ممارسات حقيقية على أرض الواقع».
وقـال النعيـم« :نسـعى فـي أرامكـو السـعودية جاهديـن
لتعزيـز قـدرة الشـباب علـى إحـداث الفـرق ،وتمكينهـم مـن
تقديـم حلول تسـاعد مجتمعاتهم في تحقيـق القفزة التالية
إلـى األمـام مـن خلال شـراكتنا مع برنامـج الفورمـوال  1في

المـدارس ،راجيـن مـن ذلـك تحقيـق مسـتويات جديـدة مـن
المشـاركة مـن خلال التواصـل مـع الشـباب مـن مختلـف
أنحاء العالم».
مـن جانبـه ،قال مؤسـس ورئيس برنامـج الفورموال  1في
المـدارس ،أنـدرو دينفـورد« :نرحـب بأرامكـو السـعودية في
برنامـج الفورمـوال  1فـي المـدارس ،وهي شـريك جديد في
تقديـم الرعايـة الرسـمية للفعاليـات النهائيـة العالميـة
المرموقـة .وتشـكل األخبـار اإليجابيـة فـي هـذا الوقـت
الملـيء بالتحديـات دفعـة قويـة لنا ،ونحـن سـعداء بالتعاون
مع شـركة ذات نظرة مسـتقبلية ومبتكرة ،حيث ستسـاعدنا
في إقامة نهائيات عالمية باهرة».
وأعـرب دينفـورد عـن يقينـه مـن أن أرامكـو السـعودية
سـتجني كثيـ ًرا مـن الفوائـد مـن هـذه الشـراكة ،بـد ًءا مـن
المشـاركة مـع الطلاب الرائعيـن ومقابلـة مهندسـي
المسـتقبل فـي الفورمـوال  ،1وانتهـا ًء برؤيـة االبتـكارات
الجديدة التي يعملون عليها في سعيهم للفوز بالبطولة.
وأضـاف دينفـورد« :مـن خلال تقديـم طالبنـا لشـركة
رائـدة فـي قطـاع الوقـود والطاقـة ،ومـع وجـود طموحـات
تتناسـب تما ًمـا مـع التحـدي الـذي نتصـدى لـه ،سنسـتطيع
توفيـر فـرص كبيـرة في مجـال التعلـم والمسـارات المهنية.
ونتطلـع لتقديـم أرامكـو السـعودية ضمن برنامـج الفورموال
 1فـي المـدارس علـى المسـتوى العالمـي ،مـن خلال
َّ
ستنظم في ملبورن».
النهائيات العالمية التي

القافلة األسبوعية  ١٠ديسمبر ٢٠٢٠

بيئة أكثر شمولية في أرامكو السعودية
روان الناصر

الظهــران  -فــي الثالــث مــن شــهر ديســمبر كل عــام،
تحتفــي أرامكــو الســعودية باليوم العالمي لــذوي اإلعاقة.
ومــع تنامــي قواهــا العاملــة فــي أنحــاء العالــم ،والتزامهــا
تجــاه صنــع بيئــة تعــ ِّز ز التنــوع والشــمولية ،تواصــل
الشــركة جهودهــا فــي تحســين سياســاتها لبنــاء بيئــة
حببة للجميع.
ُم َّ
وفــي هــذا الســياق ،قــال نائــب الرئيــس للمــوارد
البشــرية ،األســتاذ نبيــل الدبــل« :يســرنا أن نحتفــي
باليــوم العالمــي لــذوي اإلعاقــة فــي أرامكــو الســعودية.
نحــن نقـ ِّـدر المواهــب واإلمكانــات والفوائــد ،التــي يُســهم
بهــا أصحــاب اإلعاقــات نحــو الشــركة والوطــن .ومــن
خــال اســتمرارنا فــي االحتفــاء بتن ـ ُّوع موظفينــا ،نســعى
ألن نجعــل أرامكــو الســعودية مكا ًنــا أكثــر شــمولية
للجميع».

فرص متكافئة في بيئة العمل

وفــي الوقــت الحالــي ،تم ِّثــل نســبة أصحــاب اإلعاقــات
 %15مــن ســكان العالــم ،ويم ِّثــل ذلــك نحــ ًوا مــن مليــار
شــخص .وبينمــا يــزداد الوعــي باطــراد حــول حقــوق ذوي
اإلعاقــة ،ال يــزال هــؤالء يعانــون مــن حواجــز ليســت
بالهينــة تعتــرض ســبيلهم فــي الحصــول علــى فــرص
متكافئة في بيئة العمل.
وفــي هــذا الصــدد ،قــال مســؤول برنامــج إدمــاج ذوي
اإلعاقــة فــي أرامكــو الســعودية ،وائــل العمــري« :التمكــن
مــن الحصــول علــى الفــرص والوصــول إلــى الخدمــات
هــي قضيــة رئيســة هنــا ،بمــا فــي ذلــك التعليــم ،والفرص
الوظيفيــة المناســبة ،والســكن المالئــم للموظفيــن ،بمــا
من شأنه أن يُسهم في تطورهم الوظيفي».
وقــد ســاعدت تجربــة العمــري الخاصــة مــع اإلعاقــة
فــي الوصــول إلــى هــذا الــدور القيــادي ،واإلســهام فــي
وضــع إســتراتيجية علــى مســتوى الشــركة للدعــوة إلــى
دمج األشخاص ذوي اإلعاقة ودعمهم.
وقــال العمــري« :هدفنــا الكبيــر هــو أن تكــون أرامكــو
الســعودية الخيــار األول لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
للحصــول علــى مزيــد مــن الفــرص داخــل الشــركة ،ليــس
أيضــا فــي التــدرج
فــي التوظيــف فحســب ،ولكــن
ً
لمناصــب قياديــة» .وأضــاف« :نريــد تمكيــن الموظفيــن
ذوي اإلعاقة في الشركة ليكونوا قادة ملهمين».

إضـــاءة

محمد خليفة الدوسري

mohammed.dossary.16@aramco.com

إدارة المحاسبة المالية

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعبّر عن آراء كتّابها.
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تنوع القوى العاملة
يساعد الشركات
ويعمـل العمـري مـع إدارة التوظيـف علـى تحديـث
التعليمـات العامـة ( ،)GI 101.001للمسـاعدة فـي تعريـف
مصطلـح «األشـخاص ذوي اإلعاقـة» .وإلدراج مثـل هـذا
التعريـف أهميـة كبيـرة ،ألنه يحمـي حقوق الموظفيـن ذوي
اإلعاقـة ،ويضمـن وصولهـم إلـى الخدمـات المتنوعـة
للشـركة .وأوضـح العمـري أن الشـخص المعـاق ال يمكنـه
العمـل فـي شـركة ليـس لديهـا سياسـة واضحـة ،وال تقـدم
تسهيالت مناسبة لذوي اإلعاقات.
وقـال العمـري« :بالطبـع ،ال توجـد سياسـة تناسـب
الجميع ،لكن من المهم أن يكون لدى كل شـركة االسـتعداد
لخلـق ثقافة الشـمول والتنوع ،التي سـيكون لها ،دون شـك،
آثار إيجابية كبيرة على الشركات والمجتمع ككل».
واسـتعرض تقرير ماكينزي لعام 2014م اآلثار التي تنشأ
جـراء توظيـف األشـخاص المصابيـن بمتالزمـة داون فـي
َّ
الشـركات ،ووجـد أن ذلـك أدى إلـى فائـدة للجانبيـن ،حيث
أصبحـت جـودة الحيـاة وفـرص النمـو متاحـة للموظفيـن،
بينمـا كان األثـر اإليجابـي باد ًيـا علـى الشـركات نفسـها من
جهة هيكلتها وتنظيمها الوظيفي.

بيئة العمل هي المفتاح

وقـال العمـري إن الشـركة زادت مـن مخصصـات بـدل
النقـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي عـام 2018م لتغطيـة
نفقـات تنقلهـم مـن الشـركة وإليهـا ،باإلضافـة إلـى توفيـر
خيـار تقليـل سـاعات العمـل ،التـي تشـمل األشـخاص ذوي
اإلعاقـة ،وكذلـك الموظفيـن الذيـن يعانـون مـن حـاالت
مرضية خاصة.
وأضـاف العمـري« :تسـتطيع أرامكـو السـعودية توفيـر
إمكاناتهـا لتهيئة مـكان العمل لذوي اإلعاقة ،وهي الشـركة
التي تمتاز بقدرات التكيف العالية».
وأوضـح ً
قائلا« :يحـق لموظفينـا إجـراء تعديلات لجعل
مـكان العمـل مالئ ًمـا الحتياجاتهـم الخاصـة بشـكل أكبـر،
باإلضافـة إلى كل ما يحتاجه الموظف مـن أدوات ومعدات
خاصـة ،وفـي بعـض الحـاالت يتوفَّـر خيـار المرونـة فـي
أوقات العمل».
وعن التحديات التي تواجه ذوي اإلعاقة ،أوضح العمري
أنهـم يواجهـون تحد ًيـا كبيـ ًرا بسـبب المفاهيـم الخاطئـة
صحيحا أن األشـخاص ذوي
الشـائعة حـول أدائهـم؛ فليـس
ً

وائل العمري

اإلعاقـة دائ ًمـا فـي إجازات طبيـة ،أو أن تهيئـة مكان العمل
لهـم سـيكلف كثيـ ًرا مـن المـال ،ويُعـد خيـار العمـل عـن بُعد
أحـد أفضـل الحلـول لتوظيـف مزيـد مـن األشـخاص ذوي
اإلعاقة.
وأوضح العمري أن عدي ًدا من التقنيات التي نستخدمها
جمي ًعـا اليـوم أ ُنشـئت فـي األصـل لتلبيـة احتياجـات
المستخدمين ذوي االحتياجات الخاصة.
وأضـاف ً
قائلا« :عندمـا تفكـر فـي األمـر مل ًيـا ،ستشـعر
بصـدق مـا أقول .وعلى سـبيل المثـال ،تحويل الصـوت إلى
نـص ،وتطبيـق التعـرف علـى الوجـه ،واسـتخدام بصمـات
األصابـع علـى الهواتـف الذكيـة ،كلها تقنيات كانـت في أول
أمرها لألشخاص ذوي اإلعاقة ،ثم بعد فترة أصبحت هي
القاعدة».

العمل من أجل األغلبية الصامتة

ويقـ ِّدم قسـم التنـوع والشـمول جلسـات توعيـة ونـدوات
عبـر اإلنترنـت وورش عمـل مثـل (جاهـز وقـادر) ،لتسـاعد
فـي تضميـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة وشـرح العوائـق التي
تعيقهـم عـن التفـوق في مـكان العمـل ،وكذلك كيفيـة توفير
وسائل الراحة المناسبة لهم.
وقال العمري «نحن هنا لدعم الغالبية الصامتة والدفاع
عنهـا؛ نحـن ال نفـرض تغييـرات علـى إدارات الشـركة ،وال
وحرصـا
نحتـاج إلـى ذلـك حقًـا ،ألن هنـاك اهتما ًمـا كبيـ ًرا
ً

علـى توفيـر بيئـة العمـل المناسـبة للجميـع ،لذلـك نبـذل
قصـارى جهدنـا لدعم جهـود الدمج هذه ،وتقديم المشـورة
عند الحاجة».
ولمسـاعدة الموظفيـن على فهم تجربة األشـخاص ذوي
اإلعاقـة بشـكل أفضـل ،وكيفيـة التواصـل بشـكل فاعـل،
وكيفيـة تعزيـز اإلدمـاج فـي المكتـب  ،أنشـأ برنامـج «دمـج
ذوي اإلعاقـة» دليـل تواصـل بعنـوان (الشـمول للجميـع:
نقاش حول األشخاص ذوي اإلعاقة).

الفرصة لن تقرع بابك مرتين
ال شــك أن االســتعداد والتجهيــز المبكــر
لكثيــر مــن فــرص الحيــاة المختلفــة لكــي نحقــق
مــن خاللهــا أحالمنــا وأمنياتنــا وأهدافنــا مهــم
ج ًدا بل هو ضروري ومطلوب.
وقــد نســأل أنفســنا ،ماهــي الفــرص التــي
ينبغــي لنــا أن نســتعد لهــا؟ ولإلجابــة عــن هــذا
الســؤال المهــم؛ هنــاك ســؤال آخــر يجــب أن
نجيــب عنــه :مــاذا نريــد نحــن؟ فــإن كنــا ال نعلــم
علــى وجــه الدقــة مــاذا نريــد فــي فتــرة زمنيــة
مــا مــن حياتنــا ،فعلينــا البحــث واالستشــراف
للفــرص المتاحــة وغيــر المتاحــة مرحل ًيــا ،علَّنــا
نكتشــف ميولنــا مــن خاللهــا ،ونفهــم طموحنــا
بشــكل أكبــر عبــر اســتيعاب تلــك الفــرص أكثــر
وأكثر.
ً
مثــا إننــي أريــد أن أعمــل فــي
فلــو قلــت
مــكان محــدد أرى وأجــد نفســي فيــه ،وأنــا
قــادر علــى األداء والعطــاء فيــه بشــكل أفضــل
ممــا لــو كنــت فــي غيــره ،عندهــا أبــدأ بالخطــوة
األولــى وهــي دراســة هــذا الموقــع المهنــي أو
هــذه الفرصــة الوظيفيــة التــي أرغــب فــي

ا ســتثما ر ها  ،للتعــر ف علــى متطلبا تهــا
ومهاراتهــا ،ومــدى قدرتــي علــى ملئهــا مــن
خــا ل مــا أ ملكــه مــن تلــك ا لمهــا ر ا ت
والقدرات.
فــإن وجدتهــا مناســبة لــي بشــكل مبــدأي،
حينهــا أبــدأ التخطيــط والعمــل فــو ًر ا علــى
الوصــول إليهــا كهــدف وفرصــة مــن فــرص
الحيــاة الجديــرة باالقتنــاص ،وإال بحثــت فــي
تجســير ا لهــو ة بينــي و بينهــا مــن حيــث
المتطلبــات والمهــارات فــي فتــرة زمنيــة
مجديــة ،حتــى تبقــى هــي وغيرهــا فرصــة
متاحــة لــي ،وبالتالــي تتســع لــدي خيــارات
الفرص لتشملها وتشمل غيرها.
وهنــاك وســيلة أخــرى ال تقــل أهميــة عــن
الســابقة القتنــاص فــرص الحيــاة ،وهــي البحــث
فيمــا هــو قريــب ومتــاح بشــكل مباشــر مــن
فــرص ،والعمــل بــكل جــد وحــرص للحصــول
عليهــا والفــوز بهــا واســتغاللها علــى أكمــل وجــه
لتحقيق الهدف المرغوب والمطلوب.
وقــد تأتــي الفــرص غيــر المتاحــة أحيانــاً

بشــكل مفاجــئ وغيــر متوقــع وذلــك لعــدة
أســباب ،إمــا لشــغورها بشــكل مفاجــئ ،أو
الســتحداثها ،أو لغيــر ذلــك مــن األســباب.
وهنــا تبــرز أهميــة االســتعداد المبكــر لهــا.
فهــذه الفــرص ال تنتظــر كثيـ ًرا ،فإمــا أن تســارع
إلــى اقتناصهــا اغتنامهــا ،أو تتركهــا فيأخذهــا
غيــرك الــذي هــو أكثــر اســتعدا ًدا ورغبــة منــك.
ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى أن تلــوم نفســك مــن
عدم االستفادة منها واقتناصها في وقتها.
وتشــمل الفــرص كثيــ ًر ا مــن المجــاالت
ومختلــف نواحــي الحيــاة ،ســواء التجاريــة منهــا
أو العلميــة أو المهنيــة وغيرهــا ،وال تنحصــر
فــي وظيفــة أو منصــب أو شــهادة؛ فالحيــاة
مليئــة بالفــرص ،وهــي فقــط تحتــاج منــك أن
تكــون متأه ًبــا لهــا ،وتبحــث عمــا يناســبك منها،
وتســتعد وتختــار الوقــت المالئــم لهــا ،وأن تعلــم
كيفيــة التعامــل معهــا .وبعــد ذلــك يبقــى
إبداعــك حيــن تفــوز بهــا ،لكــي تحتفــظ بهــا
وتحقــق مــن خاللهــا أهدافــك وتطلعاتــك
المستقبلية التي تطمح وتسعى إليها.

السالمة ً
أوال
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إعداد :سارة مطر

صندوق اإلسعافات األولية
تؤ ِّكـد حمالت السلامة التـي ِّ
تنظمها أرامكو السـعودية،
سـواء داخـل الشـركة أو خارجهـا ،أهميـة وجـود صنـدوق
إسـعافات أوليـة ،سـواء فـي منزلـك أو سـيارتك أو عنـد
سفرك.
وفي حين قد يعتقد بعض األشـخاص أنه في مأمن من
الوقـوع فـي اإلصابات ،إال أن الحقيقـة التي ال مناص منها
أن الحـوادث البسـيطة يمكـن أن تقـع ،ولـذا ،يتعيـن علينـا
حينهـا أن نكـون قادريـن علـى الوصـول إلـى صنـدوق
اإلسـعافات األوليـة ،حتـى نحصـل علـى الرعايـة الطبيـة
األولية إن دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكـن اسـتخدام صنـدوق اإلسـعافات الطبيـة األوليـة
للتعامـل مـع اإلصابـات البسـيطة ،مثـل الجـروح ولدغـات
الحشـرات فـي بعـض األحـوال ،وكذلـك الشـظايا والحـروق
الطفيفة ،واإلصابات الناجمة عن السقوط.
وممـا يجـدر التذكيـر بـه أن صناديـق اإلسـعافات األولية
ليست جميعها متماثلة من حيث محتوياتها .وعند تحضير
محتويـات صندوق اإلسـعافات األولية ،ينبغـي لك أن تأخذ
بعيـن االعتبـار األشـخاص الذيـن سـيقومون باسـتخدامه،
والمخاطر التي يُرجح أن يواجهوها ،والبيئة التي يمكن أن
تدعـو فيها الحاجة إلى اسـتخدامه؛ فالمخاطر التي يمكن
أن نواجههـا في المطبخ مختلفة عن تلك التي قد نواجهها
في رحالت التخييم على سبيل المثال.

صندوق إسعاف لكل أسرة

ويجب على كل أسرة أن يكون لديها صندوق لإلسعافات
األوليـة ،وهـذه الصناديـق ال تحتـاج إلـى عـدد كبيـر مـن

المسـتلزمات كتلـك التـي تخـدم مجموعـة كبيـرة مـن
األشخاص.
وإذا كان صنـدوق اإلسـعافات األوليـة يخـدم األطفـال
ً
مثلا ،فمـن المرجـح أن تسـترعي الكدمـات والخـدوش
اهتما ًمـا أكثر في الغالب من اإلصابات األخرى ،لذا ينبغي
أن يحتـوي الصندوق على كميـة كافية من لصقات الجروح
أيضـا علـى
والمراهـم المعقمـة ،كمـا يمكـن أن يشـتمل ً
مقياس لدرجة الحرارة.

صندوق المسافرين
والفعاليات الخارجية

ويختلـف صنـدوق اإلسـعافات األوليـة ،الـذي يسـتخدمه
المسـافرونً ،
قليلا عـن صنـدوق اإلسـعافات األوليـة
القياسـي ،ألنـه يجـب أن يكـون أصغـر حج ًمـا ،ويمكـن أن
يشـتمل علـى أغـراض طبيـة شـخصية للحـاالت التـي قـد

فلذات أكبادنا فوق األراجيح

فـــي ظل هـــذا الطقس الجميـــل والممتع والمشـــجع
على اللعـــب والتنزه ،يقصـــد كثير من األُســـر الحدائق
العامـــة أو األماكن التي تتوفر فيهـــا األلعاب المجانية،
لكـــي يتســـنى ألطفالهـــم الترويـــح عـــن أنفســـهم بعـــد
ســـاعات مـــن الدراســـة ،فـــي حين تعمـــد أُســـر أخرى
تمتلـــك حدائق فـــي منازلها علـــى تحويلها إلـــى أماكن
للعب.
ومن بيـــن أفضل األلعاب التـــي يفضلها األطفال هي
األراجيـــح ،ولكـــن يجـــب علينـــا أن نتذكر أنهـــا تحظى
بنصيب األســـد مـــن المخاطـــر ،حيث قد تتســـبب في
إصابات مســـتخدميها؛ فإذا كنت تفكر في شـــراء هذا
النـــوع مـــن األلعـــاب ،أو أنك تســـمح ألطفالـــك باللعب
فيهـــا فـــي األماكـــن العامـــة ،فيجـــب عليـــك االحتياط
للمخاطـــر التـــي تنتـــج عنهـــا ،لتحمـــي أطفالـــك مـــن
اإلصابات بأنواعها المختلفة.

حماية األطفال من اإلصابات

األراجيـــح تُعـــد واحدة من أكثـــر األلعاب تعـــد ًدا في
االســـتخدام ،ألنهـــا قابلـــة للتعديـــل لتتناســـب مع عمر
الطفـــل وحجمـــه .و يُعـــد الســـقوط أكثـــر إصابـــات
شـــيوعا ،وفقًـــا للجنـــة ســـامة المنتجـــات
األراجيـــح
ً
االســـتهالكية األمريكيـــة ،فقد ذكرت اللجنـــة أن هناك
أكثر مـــن  365ألـــف طفل قـــد تعرض لإلصابـــات بين
عامـــي 2009م و2014م نتيجـــة اللعب علـــى األراجيح،
ونُقلوا بسبب ذلك إلى غرف الطوارئ.
ولكي تمنـــع حدوث أي إصابات جـــراء لعب األطفال
علـــى األراجيـــح ،ينبغي لك شـــراء أراجيح قويـــة يُمكن
تعديلهـــا مع نمـــو حجم أطفالـــك ،وأن تفكر في شـــراء
األلعاب التي يمكن تركيبها أو اســـتبدالها أو تحســـينها
حسب المراحل العمرية.
وتذكر أال تشـــتري األراجيح ذات الخطافات مفتوحة
النهايـــة ،وعلـــى األخـــص الخطافـــات التي تأتـــي على

تواجهـك في مكان سـفرك ،مثل مشـاكل المعـدة أو لدغات
ً
فضلا عـن وجـود كميـة إضافية من
وقرصـات الحشـرات،
أي أدوية شخصية.
وفيمـا يتعلـق بالفعاليـات الخارجيـة ،مثـل رياضـة ركـوب
الدراجـات الهوائيـة ،فإن الصندوق ينبغي أن يكون مناسـ ًبا
للمخاطـر الخارجيـة ،وأن يشـتمل علـى أدوات للتعامـل مـع
البثـور والحساسـية ،باإلضافـة إلـى رذاذ طـارد للحشـرات
ومرهم لحروق الشمس.

حضر صندوقك بنفسك

يمكـن شـراء صناديـق اإلسـعافات األوليـة مـن المتاجـر،
عل ًما أن بعضها مخصص لفعاليات أو أنشـطة معينة ،مثل
التخييـم .وتحتـوي معظـم هـذه الصناديـق علـى أغـراض
شـائعة ،مثـل الضمـادات ومسـحات التنظيـف ،لكنهـا ال
تحتـوي علـى أي عالجـات ،بمـا فـي ذلـك مسـكنات األلـم
التي تُباع في المتاجر.
كمـا يمكنـك تحضيـر صنـدوق إسـعافات أولية بنفسـك،
مـن خلال وضـع أغراض رئيسـة في صنـدوق صغيـر ،مثل
صنـدوق بالسـتيكي أو صنـدوق معـدات أو حقيبـة يـد،
ويمكـن أن يفـي هـذا الخيـار باحتياجاتـك ألنه يتيـح لك أن
تضيـف األدويـة والدهانـات والكريمـات والمـواد المطهـرة،
التي قد ال تتوفر في صناديق اإلسعافات األولية الجاهزة.

إرشادات لصندوق اإلسعافات

احـرص علـى أن تعـرف مـكان صنـدوق اإلسـعافات
األوليـة ،واحفظـه بعيـ ًدا عـن متنـاول األطفـال الصغـار،

وتذكـــر أن معظـــم اإلصابـــات المرتبطـــة باألراجيح
ناتجـــة عن الســـقوط ،لهـــذا ،فإنه يُنصح بوضع شـــيء
ناعـــم ليســـقط عليـــه الطفـــل ،ممـــا قـــد يســـاعد في
التقليل من شدة اإلصابة.

وتذكر دو ًما أن تتأكد من صالحية المحتويات ،ألن األدوية
والضمـادات والمراهـم يمكن أن تنتهـي صالحيتها ،فتفقد
صفاتها المعقمة.
صنـدوق اإلسـعافات األوليـة شـيء نرجـو أال تدعونـا
الحاجـة إلـى اسـتخدامه ،ولكـن مـن المهـم معرفـة مكانـه
عندمـا نحتاجـه ،وأن يكـون مناسـ ًبا للغـرض المطلـوب،
وأدواتـه سـارية الصالحيـة لتُسـهم فـي تخفيـف اآلالم التي
يمكن أن تلحق بنا.

محتويات مقترحة لصندوق
اإلسعافات األولية
■شاش معقم
■شريط الصق
■ضمادات الصقة بأحجام مختلفة
■ضماد مطاطي
■مسحات معقمة
■كريم معقم ومحلول معقم
■مالقط ومقص حاد ومشابك تثبيت
■أكياس باردة فورية
■مقياس حرارة
■قفازات بالستيكية
■مصباح يدوي وبطاريات إضافية
■دليل إسعافات أولية
■غسول للعينين

المصدر :أضواء السالمة

اجلس بطريقة
صحيحة

صيانة األراجيح

شـــكل حـــرف  ،Sوتجنـــب األراجيـــح ذات األجـــزاء
المتحركـــة التـــي يمكـــن أن تســـبب األذى لألصابع ،أو
التي تنتهي بوجود أطراف حادة أو سطح خشن.
كمـــا ينبغي أن تكون مقاعـــد األرجوحة مصنوعة من
المطـــاط أو البالســـتيك ،وال يفضل اختيـــار األراجيح
ذات المقاعـــد الخشـــبية أو المصنوعـــة مـــن المعدن،
بســـبب احتماليـــة ارتفاع درجـــة حـــرارة المعدن خالل
شهور الصيف.

تثبيت األراجيح

تذكر جيـــ ًدا أن ثبـــات األرجوحـــة مهم جـــ ًدا ،لذلك
عليـــك التأكد من تثبيـــت أوتادها في الخرســـانة تحت
مســـتوى األرض ،حتـــى ال يتعثـــر فيها أي مـــن األطفال
أثنـــاء اللعـــب .ويجب أن تكون السالســـل أو األســـاك
غير مرتخية ،كما ينبغي تغطية المســـامير المكشـــوفة
حتـــى ال تـــؤذي األطفـــال ،والمحافظـــة علـــى مســـافة
كافية بين األرض والمقعد.

يتجاهـــل البعـــض صيانة األراجيـــح واالهتمـــام بها،
وهذا مـــن األخطاء الشـــائعة ،لـــذا عليك أن تســـتبدل
األرجوحة إذا اهتـــرأت أو صدئت إحدى قطعها ،أو إذا
أصبحت قطع البالستيك أو المطاط هشة.
اســـتبدل مقعد األرجوحة المســـطح علـــى الفور إذا
اهترأ ،أو إذا كان ســـطح المطاط األمامي ممز ًقا ،كما
يجب اســـتبدال مقعـــد األطفـــال المرتفـــع بالكامل في
األرجوحـــة ،إذا لم يكن العمود الـــذي بين أرجل الطفل
ثابتًا ،ويجب عليك أن تســـتبدل المعدن إذا كان المقعد
مكشوفًا.
كمـــا يجب عليـــك أن تحرص باســـتمرار علـــى تفقد
السالســـل ،لتتأكد مـــن أن الروابـــط في حالـــة جيدة،
وانتبه لجميع السالسل والوصالت في المقعد.

إرشادات اللعب لألطفال

تأكد مـــن أن األطفال فـــي وضع جلـــوس عند لعبهم
علـــى األراجيـــح ،وأن يكـــون هنـــاك طفل واحـــد فقط
يســـتخدم األرجوحة ،واحرص على أال يســـير األطفال
اآلخـــرون بالقرب مـــن األرجوحـــة أثناء اللعـــب عليها،
وعلـــى أال تدع األطفال يلبســـون مالبـــس فضفاضة أو
ذات أربطة حتى ال تعلق بها.
يجـــب أن يعتمـــد االختيـــار الصحيح لأللعـــاب على
قـــدرات كل طفل واهتماماته وحجمـــه ،كما أن الحرص
على الســـامة ال ينتهي بمجرد شـــراء اللعبة المناسبة،
حيـــث إن اإلشـــراف الســـليم هـــو دائ ًمـــا األســـاس في
المحافظة على سالمة األطفال أينما كانوا.

الوقايـــة دائ ًمـــا أفضـــل مـــن العـــاج ،فالجلـــوس
لفتـــرات طويلـــة قد يؤدي إلـــى إصابـــات يمكن تجنب
حدوثها عـــن طريـــق جعل مـــكان مكتبـــك المنزلي أو
ومنتجا.
ومريحا
مكتبك في العمل آمنًا
ً
ً
■ الـرأس :حـاول أن تبقـي كتفيك ورأسـك إلى الخلف،
وأذنيك بمحاذاة الوركين.
■ المعصمـان :ينبغـي أن يكونـا فـي وضـع طبيعـي
ومستقيم.
■ المرفقـان :أرح مرفقيـك بوضعهمـا فـي زاويـة 90
درجة ،على مقربة من جانبيك.
ً
■ الركبتـان :يجـب أن تكونـا منخفضتيـن قليلا عـن
الوركين.
مفتوحا وواس ًعا.
■ الكتفان :أرح كتفيك وأبق صدرك
ً
■ الظهـر :اجلـس وظهـرك مسـتقيم ،أو قدمـه ً
قليلا
إلى األمام.
■ لوحـة المفاتيـح :ينبغـي أن تكـون مسـطحة وأسـفل
مستوى الكوع ،لتجنب إصابات المعصم واإلجهاد.
مائلا ً
■ المقعـد :يجـب أن يكـون مقعـدك ً
قليلا إلـى
األمـام بحيـث يكـون الفخـذان موازييـن للأرض
تقري ًبـا .اسـتخدم مقعـ ًدا ً
قابلا للتعديـل مـع داعـم
للظهر لتجنب آالم العمود الفقري.

حديث األلوان :فضاء الذاكرة

القافلة األسبوعية

الخميس  ٢٥ربيع اآلخر 144٢هـ ١٠ ،ديسمبر 20٢٠م

معك في كل مكان

عباس أحمد احلايك *

الدراما التي
تشبهنا

الفنان عبداهلل نواوي من مواليد مكة المكرمة .حصل على ماجستير الفنون من الواليات المتحدة األمريكية .شارك في عديد من المناسبات والبيناليات الدولية
ً
فضل عن مشاركاته المحلية العديدة .له جداريات معروضة في وزارة الداخلية ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد الدوليين .العمالن اللذان
في دول مختلفة،
يشارك بهما في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة يحمالن عنواني (فضاء) و(ذاكرة) ،ويبرزان تجربة نواوي الفنية وأسلوبه الذي يعتمد على إبراز الموروث
بتجلياته المختلفة ،حيث يختزن من ذاكرة الماضي مالمح التراث ويعيد صياغته بأسلوب فني معاصر.

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
صـغـيــرة ،أو مــن  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 ،2052101150
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية،
ورأس مالها  60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.

6
1
2
8
4
5
7
9
3

2
8
3
5
7
6
1
4
9

1
5
4
3
9
2
8
6
7

9
7
6
4
1
8
3
2
5

9
7
9
1

6
7
8

8
3
1

2

2
9 6
4

1

2

* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر بالوكالة:
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض
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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 تُذكر كمصدر.

تبـدو الدرامـا التلفزيونية أكثـر قر ًبا مـن الناس ،من السـينما أو
حتـى مـن المسـرح ،فالتلفزيـون المتوفر فـي كل بيت يعطـي للناس
فرصة متابعة المسلسلات الدرامية خاصة في المواسـم كموسـم
شـهر رمضـان ،وكذلـك المنصـات اإللكترونيـة التـي تبـث األعمـال
التلفزيونيـة والسـينمائية التـي باتـت تتصـدر المشـاهدات ،لـذا
ُعـ ّد ْت الدرامـا شـك ً
ال مـن أشـكال التغييـر ،وقال ًبـا فن ًيـا يتنـاول
الظواهر االجتماعية؛ ينتقد سلبيتها أو يثني على إيجابيها.
الكوميديـا واحدة من أشـكال الدرامـا التي لعبـت دو ًرا مه ًما في
نقـد الظواهـر االجتماعيـة عبـر إثـارة الضحـك ،فكلنـا نتذكـر
المسلسلات المصريـة الكوميديـة والكويتيـة خاصـة أيقونـة
الدرامـا الخليجيـة (درب الزلـق) ،الـذي مـا زال حاضـ ًر ا فـي
الذاكـرة وفـي الوجدان .ولن ننسـى مـا قدمه لنا (طـاش ما طاش)
بـكل أجزائـه مـن كوميديـا ناقـدة طالـت عديـ ًد ا مـن الجهـات
الخدمية في المملكة ،دون إسفاف وال تهريج.
وال يقتصـر دور الدرامـا علـى هـذا الجانـب فحسـب ،بـل يمكـن
أن تكـون منصـة سـياحية أو وثائقيـة لألمكنـة والنـاس ،وهـذا مـا
فطنـت له بعـض اإلنتاجات الدرامية على مسـتوى العالـم ،لتعريف
النـاس علـى أمكنـة قـد تكـون غائبـة؛ فالمسلسلات المصريـة
عرفتنـا علـى الحـارات المصريـة وشـوارعها وأزقتهـا وناسـها،
وطريقـة حيـاة النـاس فيهـا ،وكذلـك فعلـت المسلسلات السـورية
التـي تنقلـت بيـن الحـارات الدمشـقية والحلبيـة ،وحتى القـرى في
األريـاف .وكل هـذا له دور فـي تحفيز دهشـة المتفرج لزيـارة هذه
األماكـن ،وهـو مـا أ ّدى إلـى اسـتفادة هـذه الـدول سـياح ًيا ممـا
قدمته لها الدراما.
الدرامـا الخليجيـة لـم تفطـن لهذا الـدور الـذي يمكـن أن تقدمه
الدرامـا ،فقصـرت مسلسلاتها علـى حيـاة الفلـل والقصـور
والشـركات والمجمعـات التجاريـة .فقدمـت صـورة نمطيـة عـن
الخليجييـن بأنهـم مجتمعات اسـتهالكية ،ال يملكـون في حاضرهم
وال ذاكرتهم سوى التسوق وصرف األموال.
ً
مسلسلا يفتـرض بـه أنـه
قبـل أشـهر عرضـت منصـة نتيفلكـس
مسلسـل سـعودي ،هو مسلسـل (وسـاوس) للمخرجة هنـاء العمير،
وتأليـف روالن الحسـن ،المسلسـل أبدعـت فيـه مخرجتـه وممثلـوه
فن ًيـا ،لكنـه مثـال للمسلسلات السـعودية باالسـم لكـن ال أثـر
للسـعودية كمجتمـع فيـه .فالمسلسـل مجمـل مشـاهده داخليـة ،لـم
تخرج عـن الفلـل الفخمة التي ال تشـبه حتـى بيوت السـعوديين ،ال
وجود للشارع والناس ،يعني أنه مسلسل ال يشبهنا كسعوديين.
أيضـا لسـنوات مضـت ،حيـن عرض المسلسـل السـعودي
ولنعـد ً
(مجاديـف األمـل) ،المسلسـل الـذي كتبـه عبدالعزيـز السـماعيل
وأخرجـه عبدالخالـق الغانـم .كان وقع المسلسـل كبيـ ًرا في نفوس
المشـاهدين ،محل ًيا وحتـى عرب ًيا؛ فالمسلسـل ص ّور لنـا حياة أهل
األحسـاء ومجتمعهـا وكيـف طـرأت عليهـا التحـوالت ،مـن مجتمـع
زراعـي إلـى مجتمـع دخلت عليـه مهـن جديـدة ،وكيف أثر تأسـيس
أرامكـو السـعودية علـى النـاس هنـاك .المسلسـل كان أمينًـا فـي
تصويـره لطبيعـة الحيـاة فـي األحسـاء ،وأجـزم أن هـذا كان مـن
مقومات نجاحه.
الدرامـا التلفزيونيـة يجـب أن ال تغتـرب عـن النـاس والشـارع
وطبيعـة الحيـاة ،فكلمـا كانـت قريبـة منهـم ،كلمـا نجحـت
واستوطنت الوجدان ورسخت في الذاكرة.
* كاتب مسرحي سعودي

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة ،فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم ،وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف .013 876 ٠٤٥٧

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
اﳋﻠﻔﻴﺔ ﳉﻮدة ﳑﺘﺎزة

ﻛﻦ ﻃﺒﻴﻌ ًﻴﺎ أو اﺑﺘﺴﻢ
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻋﺎدﻳﺔ

اﻟﺘﻘﻂ ﻟﻨﻔﺴﻚ
أﻓﻀﻞ ﺻﻮرة

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
Name Last Name

ﻣﻮﻇﻒ

Employee
Expiry Date:

12/31/2025

Badge No:

123456

واﺳﺘﻠﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﻦ أﻗﺮب ﺟﻬﺎز ﺧﺪﻣﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻗﺒﻞ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2020

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﺻﻮر ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻵن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ  mySecurityواﺳﺘﻼم
ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  .2020ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪون زﻳﺎرة
ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

اﻣﺴﺢ اﻟﺮﻣﺰ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻒ أﺑﻞ أو أﻧﺪروﻳﺪ
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