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٩ ديسمبر ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

إدارة اإلنتاج في شمال الغوار تفوز بالمركز 
الثاني لجائزة الملك خالد لالستدامة

الريـاض - تحـت رعايـة خـادم الحرميـن الشـريفين، 
م  الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، حفظـه اهلل، كـرَّ
صاحـب السـمو الملكـي األميـر محمـد بـن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، الفائزين بجائزة 
الملـك خالـد لعـام 2021م، ضمن حفـل الجائزة الـذي ُعقد 
في 12 ربيع اآلخر 1443هـ )17 نوفمبر 2021م( في الرياض، 
وذلـك بحضـور صاحـب السـمو الملكـي األميـر فيصـل بـن 
خالـد بـن عبدالعزيز، مستشـار خادم الحرمين الشـريفين، 

ورئيس هيئة جائزة الملك خالد.
وخـال الحفـل، أُعلـن عـن فـوز إدارة اإلنتـاج فـي شـمال 
الغـوار فـي أرامكـو السـعودية بجائـزة الملك خالـد عن فئة 
صـدارة  شـركة  بعـد  نًيـا  ثا ت  حلَـّ حيـث  االسـتدامة، 
للكيميائيـات، فيما حلت شـركة تاتا للخدمات االستشـارية 
فـي المركـز الثالـث. وتُمنح جائـزة الملك خالد لاسـتدامة 
للمنشآت الوطنية التي تتميَّز بتطبيقها المبتكر لاستدامة 
في ممارسـاتها التجارية، وفي كافة أعمالها على األصعدة 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية في المملكة.
وقـد سـلَّم سـمو أميـر منطقـة الريـاض بالنيابـة الجائـزة 
لنائب الرئيس ألعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية 

في أرامكو السعودية، األستاذ خالد البريك.

تتويج جهود االبتكار
وقـال البريـك بهـذه المناسـبة: »إنـه لشـرف كبيـٌر وفخـٌر 
عظيـم أن نفـوز بهـذه الجائـزة العريقة التي تحظـى برعاية 
كريمة من موالي خادم الحرمين الشـريفين، الملك سلمان 
بـن عبدالعزيـز، حفظـه اهلل، وهـذا التكريـم وسـام شـرف 

على صدر جميع موظفي وموظفات أرامكو السعودية«.
 وأضـاف البريـك: »تُسـهم جائـزة الملـك خالـد فـي خلـق 

رؤيـة القافلة األسبوعية الشـركات، وتحقيـق  بيـن  التنافـس اإليجابـي  روح 
مـن  مجموعـة  تتبنـى  أنهـا  خاصـة  الطموحـة،  المملكـة 
المعاييـر الصارمـة التـي أوفـت بهـا إدارة اإلنتاج في شـمال 
الغـوار. ونحـن فخـورون بهـذه اإلدارة المهمـة، التـي تتبنَّـى 
التميُّـز  برنامـج  ـا  أمَّ للكربـون.  الدائـري  نهـج االقتصـاد 
التشـغيلي لديهـا فهو داللة على تفوقهـا في توظيف أحدث 
تطبيقـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة فـي اإلنتـاج واإلدارة 

والعمليات التشغيلية بما يعزز كفاءة الطاقة«.
ويأتـي فـوز اإلدارة تتويًجا لجهودها المبتكرة في تطبيق 
نها من بلوغ مسـتوياٍت رائدة  أعلى معايير االسـتدامة، وتمكُّ
الكفـاءة والموثوقيـة والسـامة بطريقـة اقتصاديـة  فـي 
السـبل  تطبيـق  فـي  إنجازاتهـا  عـن  فضـًا  ومسـتدامة، 

المستدامة وتعزيز التنمية االجتماعية.
باإلضافـة إلـى ذلـك، فقـد نجحـت اإلدارة فـي إنشـائها 
وتطبيقهـا لبرنامـج التميُّـز التشـغيلي، الـذي يسـهم فـي 
تحقيـق التميُّـز والمحافظـة عليـه، وذلـك عـن طريـق رفـع 
معاييـر األداء عبـر التحسـين المسـتمر إلجـراءات األعمال 
واألنظمـة. كمـا عملـت اإلدارة بـا كلـل، وعلـى مـدى عقود، 
لتحقيـق مسـتوى لكثافـة الكربـون يُعـدُّ مـن بيـن األدنـى في 

العالم في قطاع التنقيب واإلنتاج.

إنجاٌز إثر إنجاز
الطاقـة  بوصفهـا شـركة  السـعودية،  أرامكـو  وتـدرك 
الرائـدة والمتكاملـة عالمًيا، ما تمثله االسـتدامة من أهمية 
كبيـرة فـي جميع قطاعـات أعمالهـا، وكيف مـن الممكن أن 
تلعـب دوًرا إيجابًيـا لدعم خطط االسـتدامة عبـر الحّد من 

اآلثار الكربونية الناتجة عن أعمالها.
وفـي هـذا الصـدد، فقـد أولـت الشـركة التغيُّـر المناخـي 
اهتماًمـا كبيـًرا، حيـث اتسـمت إمداداتهـا من الطاقـة بأنها 
المسـببة  الغـازات  انبعاثـات  مـن حيـث  األقـل  بيـن  مـن 

لاحتبـاس الحـراري مقارنـة بمثياتهـا فـي قطـاع التنقيب 
واإلنتـاج، كمـا اعتمـدت عديـًدا مـن اإلسـتراتيجيات التـي 
تهـدف إلـى زيادة االبتـكارات والحلـول التقنية لتقليـل األثر 

البيئي، ودعم خطط االستدامة.
ويمثِّـل الفـوز بهـذه الجائـزة شـهادة أخرى على اسـتمرار 
صعيـد  علـى  التميُّـز  تحقيـق  فـي  السـعودية  أرامكـو 
االسـتدامة، حيث سـبق لمصفاة ينبع الفـوز بالجائزة أيًضا 
فـي العـام 2019م، نظيـر تميُّزها في تطبيق االسـتدامة في 
مجـاالت أعمالهـا المختلفـة، والتزامهـا بتحقيـق أهـداف 

برنامج الشركة للتميُّز التشغيلي.
جديـٌر بالذكـر أن جائـزة الملـك خالـد هي منصـة تكريم 
تسعى إلى تسريع التغيير االجتماعي البنَّاء داخل المملكة، 
القطـاع  ومنشـآت  والمنظمـات  األفـراد  بتكريـم  وتُعنـى 

سمو األمير محمد بن 
عبدالرحمن بن 

م خالد  عبدالعزيز يسلِّ
البريك جائزة الملك 

خالد لعام 2021م، 
التي تُوجت بها إدارة 

اإلنتاج في شمال 
ت في  الغوار حيث حلَّ

المركز الثاني عن فئة 
االستدامة.

الخـاص، إزاء تولـي زمـام المبـادرة في إيجـاد حلول مبتكرة 
لتحديـات اجتماعيـة معقـدة، والتأثيـر فـي اآلخريـن كمثـاٍل 
يُحتـذى بـه. وعلى مـدار أكثر مـن عقد من الزمـن، رصدت 
الجائزة المميَّزين واحتفت بتميزهم في مجاالت اسـتدامة 
الشـركات، واإلدارة غيـر الربحيـة، واالبتـكار االجتماعـي 

داخل المملكة.
وإلـى جانب تسـليط الضـوء على تلك المبادرات، تسـعى 
الجائـزة إلـى إنـارة الـدرب لصانعـي التغييـر والقطـاع غيـر 
الربحـي مـن أجل تحويل المجتمع السـعودي إلـى األفضل. 
كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى أن هـذه الجائـزة فريدة مـن نوعها 
فـي الشـرق األوسـط، بدعمهـا العملـي الفاعـل لمرشـحيها 
واإلسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم 

من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة.

أرامكو السعودية تعلن عن صفقة كبرى 
لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15�5 مليار دوالر 

عـت أرامكـو السـعودية، يـوم اإلثنيـن 2  الظهـران - وقَّ
جمـادى األولـى 1443هـ )6 ديسـمبر 2021م(، صفقة تأجير 
وإعـادة اسـتئجار بقيمـة 15.5 مليـار دوالر تشـمل شـبكة 
خطـوط أنابيـب الغاز التابعة لهـا، وذلك مع ائتـاف بقيادة 
شـركة )بـاك روك( لألصـول الثابتـة، وشـركة حصانـة 
االسـتثمارية، التـي تُعـد ذراع إدارة االسـتثمارات للمؤسسـة 
العامـة للتأمينـات االجتماعيـة بالسـعودية، مـا يجعـل هـذه 
الصفقـة إحـدى كبـرى صفقـات البنيـة التحتيـة للطاقة في 

العالم.
وتمّثـل الصفقـة تقدًمـا ملحوًظـا فـي برنامـج تحسـين 
أصـول أرامكـو السـعودية، إذ إنهـا ثانـي صفقة للشـركة من 
نوعهـا هـذا العـام، بعـد إتمام صفقـة البنى التحتية لشـبكة 
خطوط أنابيب النفط الخام التابعة ألرامكو السـعودية في 
يونيو الماضي، وهي صفقة تأجير وإعادة اسـتئجار بقيمة 
12.4 مليـار دوالر تـم إبرامهـا مـع ائتـاف بقيادة من شـركة 

)إي آي جي( وشركاء دوليين.
وسـتتحصل أرامكـو السـعودية عنـد إتمـام صفقة شـبكة 
أنابيـب الغـاز علـى عائـدات بحوالـي 15.5 مليـار دوالر، مـا 
يعـزز مـن مركزهـا المالـي. وتعمـل الصفقـة علـى تحقيـق 
قيمـة إضافيـة من قاعدة أصول الشـركة المتنوعة، وجذب 
اهتمام مجموعة واسـعة من المسـتثمرين مـن جميع أنحاء 

العالم، وتسليط الضوء على فرص االستثمار الجاذبة.
وكجـزء مـن الصفقـة، سـتقوم »شـركة أرامكـو إلمـداد 
الغـاز«، التـي تـم إنشـاؤها حديًثـا، بتأجيـر وإعادة اسـتئجار 
حقـوق االسـتخدام في شـبكة خطـوط أنابيب الغـاز التابعة 
ألرامكو السـعودية لمدة 20 عاًما. وفي المقابل، سـتحصل 

»شـركة أرامكـو إلمداد الغـاز« بدورها علـى تعرفة مدفوعة القافلة األسبوعية
مـن أرامكـو السـعودية عـن منتجات الغـاز التـي تتدفق عبر 
الشـبكة، وتكـون تلك التعرفـة مرتبطة بحّد أدنـى لتدفقات 
الغاز. وسـتحتفظ أرامكو السـعودية بحصة أغلبية نسـبتها 
51% فـي »شـركة أرامكو إلمـداد الغاز«، وتبيـع حصة %49 
إلى مسـتثمرين بقيادة شـركة )باك روك( وشركة حصانة 

االستثمارية.
شـبكة  بملكيـة  محتفظـة  السـعودية  أرامكـو  وسـتظل 
خطـوط األنابيـب بشـكٍل كامـٍل مـع السـيطرة التشـغيلية 
التامـة عليهـا، كمـا لـن تفرض هـذه الصفقـة أّي قيـود على 

الشركة من حيث كميات اإلنتاج.
وتُعـرف أرامكـو السـعودية بالتزامهـا التـام بالممارسـات 
المسـتدامة، فهـي رائـدة فـي مجـال الحـد مـن انبعاثـات 
الغازات المسـببة لاحتباس الحـراري، التي تعد حالًيا من 

بين أدنى المعدالت في قطاع الطاقة.

منظومة أعمال أكبر
وتعليًقـا علـى توقيـع هـذه الصفقـة، قـال رئيـس أرامكـو 
السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن 
الصفقـة  هـذه  بتوقيـع  جـًدا  سـعداء  »نحـن  الناصـر: 
االسـتثمارية العماقـة فـي شـبكة خطـوط أنابيـب الغـاز، 
فـي  الرئيسـة  العناصـر  إحـدى  هـي  الصفقـة  فهـذه 
إستراتيجية أرامكو السعودية لتطوير منظومة أعمال أكبر 
ل أحد محـركات النمو  وأقـوى فـي مجـال الغـاز، الذي يشـكِّ

الكبرى في أعمال الشركة«.
وأردف قائــًا: »شــهدنا قبــل أيــام توقيــع اتفاقيــات 
لتطويــر حقــل الجافــورة، الــذي سيشــّكل رافــًدا كبيــًرا 

ألعمــال أرامكــو الســعودية. وتأتــي اليــوم هــذه الصفقــة 
التاريخية االســتثمارية في شــبكة خطوط األنابيب كعامة 
فارقــة تدعــم البرنامــج الناجــح، الــذي بدأتــه أرامكــو 
ــذ عــام لتحســين محفظــة أعمالهــا. وتُســهم  الســعودية من
هــذه الصفقــة فــي تعزيــز مركزنــا المالــي بمــا يعــود باألثــر 
اإليجابــي علــى قــدرة أرامكــو الســعودية فــي خلــق قيمــة 

طويلة األجل للمساهمين«.
وأضـاف الناصـر: »مـن المهـم جـًدا التأكيـد بـأن هـذه 
الصفقة تدعم سـجلنا الحافل في جذب كبار المسـتثمرين 
العالمييـن إلـى المملكـة، التـي تشـهد تحـوالت كبـرى فـي 
شـتى القطاعـات، وأرامكـو السـعودية جـزء أسـاس مـن 
تمكيـن هـذه التحـوالت. وإذا نظرنـا إلـى المسـتقبل خـال 
الـ20 إلى 30 عاًما المقبلة، والتوجه نحو الحياد الصفري، 
نتوقـع أن يلعـب الغـاز دوًرا رئيًسـا فـي التحـّول العالمي إلى 
مسـتقبل طاقـة أكثـر اسـتدامة، وسيسـتفيد شـركاؤنا مـن 
صفقـة مرتبطـة بأصـول بنيـة تحتيـة للغـاز ذات مسـتوى 

عالمي«.
للتطويـر  للرئيـس  األعلـى  النائـب  قـال  جهتـه،  مـن 
المؤسسـي فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ عبدالعزيـز 
محمـد القديمي: »أصـول خطوط أنابيب الغـاز لدينا بالغة 
األهميـة ومتناميـة، كما أنها متكاملة إلى حد كبير مع بقية 
مرافـق النفـط والغـاز التابعة ألرامكو السـعودية. ويسـعدنا 
أن ننهـي الصفقـة الثانيـة على هـذا الصعيـد، ونحن نبحث 
عـن شـركاء علـى المـدى الطويل مـن كبار المسـتثمرين في 
قطـاع الطاقـة. هـذه الصفقـة هـي الكبـرى علـى مسـتوى 
البُنى التحتية للطاقة في المنطقة حتى اآلن، وهي صفقة 
تجّسد مكانة أرامكو السعودية الفريدة كشريك لمؤسسات 

االستثمار العالمية البارزة«.

دوٌر مهم في تحول الطاقة

ث رئيــس مجلــس اإلدارة، الرئيس  إلــى جانــب ذلــك، تحدَّ
التنفيــذي لشــركة )بــاك روك(، الســيد الري فينــك، بهــذه 
المناســبة قائــًا: »يســر شــركة )بــاك روك( العمــل مــع 
أرامكــو الســعودية وشــركة حصانــة االســتثمارية فــي هــذه 
ــة  ــة فــي المملكــة العربي ــة التحتي ــة للبني الصفقــة التاريخي
الســعودية. أرامكــو الســعودية والمملكــة تخطــوان خطــوات 
هادفــة تتطلــع إلى تحــول االقتصاد الســعودي نحــو مصادر 
والحيــاد  النظيــف،  والهيدروجيــن  المتجــددة،  الطاقــة 
الصفــري فــي االنبعاثــات الكربونيــة فــي المســتقبل. وال 
شــك فــي أن البنيــة التحتيــة للغــاز الطبيعــي، التــي تتــم 
فــي هــذا  دوًرا مهًمــا  تلعــب  إدارتهــا بشــكل مســؤول، 

التحول«.
لشـركة حصانـة  التنفيـذي  الرئيـس  قـال  مـن جهتـه، 
االسـتثمارية، األسـتاذ سـعد عبدالمحسـن الفضلي: »يسـر 
التاريخيـة  الصفقـة  هـذه  مـن  جـزًءا  تكـون  أن  حصانـة 
واألصـول ذات المسـتوى العالمـي المرتبطـة بهـا. با شـك 
نحن متحمسون بشكل خاص لهذه الصفقة، ألنها تتماشى 
مـع إسـتراتيجيتنا لخلـق قيمـة دائمـة للمؤسسـة العامـة 
للتأمينـات االجتماعيـة، وكذلـك تعزيـز شـراكاتنا طويلـة 
األمـد مـع الكيانـات الرائـدة وذات السـمعة الطيبـة مثـل 

أرامكو السعودية وباك روك«.
تجـدر اإلشـارة إلـى أنـه مـن المتوقـع إتمـام صفقـة خـط 
الشـروط  باسـتيفاء  رهـن  وذلـك  قريًبـا،  الغـاز  أنابيـب 
المتعـارف عليهـا إلتمـام مثل هـذه الصفقات، بمـا في ذلك 
ضوابـط االندمـاج المطلوبـة والحصـول علـى الموافقـات 

والتصاريح المتصلة بذلك.
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أرامكو السعودية تعلن عن تعاونها مع شركات فرنسية
الظهران - أعلنت أرامكو السعودية، مؤخًرا، عن توقيع خمس 
اتفاقيـة  بينهـا  مـن  رائـدة،  فرنسـية  شـركات  مـع  اتفاقيـات 
تعمـل  لتـي  ا المركبـات  فـي  األعمـال  فـرص  الستكشـاف 
بالهيدروجيـن مـع شـركة )جوسـين(، الرائـدة فـي حلـول النقـل 

النظيفة والذكية.
وتـم توقيـع االتفاقيـات خـال ورش العمـل، التي نظمتهـا وزارة 
االسـتثمار فـي جـدة الستكشـاف فـرص االسـتثمار للشـركات 
الفرنسية في المملكة، بحضور معالي وزير االستثمار، المهندس 
خالـد بـن عبدالعزيـز الفالـح، ومعالـي الوزيـر المفـوض للتجـارة 
الخارجيـة والجاذبيـة االقتصاديـة فـي فرنسـا، السـيد فرانـك 
ريسـتر، ورئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، 
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، وعـدد مـن مسـؤولي الشـركة 

ورؤساء الشركات الفرنسية.

تعزيز التعاون لمواكبة المستقبل
وبهذه المناسـبة، قال المهندس أمين الناصـر: »عاقة أرامكو 
السـعودية مـع قطـاع األعمـال الفرنسـي كانـت وال تـزال قويـة، 
وتشـمل نطاًقـا عريًضـا من المجـاالت كأعمال التكرير والتسـويق 
والكيميائيـات واألبحـاث والتطويـر، ومن أبرزها مصفاة سـاتورب 
فـي الجبيـل وشـركة محطـات بيـع الوقـود بالتجزئـة، وكاهمـا 

بالتعاون مع شركة )توتال إنيرجيز( الفرنسية«.
الفرنسـية  الشـركات  مـن  عديـد  »هنـاك  قائـًا:  وأضـاف 
المعروفـة بريادتهـا العالميـة وسـمعتها المميَّـزة. كمـا أن لـدى 
أرامكـو السـعودية عاقـات قويـة مـع العديـد مـن هـذه الشـركات 
الفرنسـية، مثـل )شـلمبرجير( و)تكنيـب( و)أيرليكويـد(، وشـركة 
)إنجـي الرائـدة( فـي قطـاع الكهربـاء، ومعهـد أبحـاث البتـرول 
الفرنسـي. وهنـاك نحـو 500 مـن المصّنعيـن وقرابـة 90 مـن 

مقدمي الخدمات الفرنسيين المعتمدين لدى الشركة«.

بالهيدروجيـن، القافلة األسبوعية العاملـة  المركبـات  شـركة )جوسـين( لصناعـة 
وتطوير شـاحنة سـباق ذاتية القيادة أو يُتَحكم بها عن بُعد وتعمل 
أرامكـو  تنشـئه  الـذي   ،)7 )المختبـر  بالهيدروجيـن. وسيُسـهم 
السـعودية حالًيـا لتطويـر االبتـكار، فـي دمج المـواد المركبـة التي 
تنتجهـا الشـركة فـي المجموعـة الحاليـة مـن منتجـات شـركة 
)جوسـين(، بهـدف تخفيـض الـوزن واسـتهاك الطاقـة وتكاليـف 

هذه المركبات.
وسـتقوم أرامكـو السـعودية أيًضـا برعايـة أول شـاحنة سـباق 
تعمـل بوقـود الهيدروجيـن علـى مسـتوى العالـم طورتهـا شـركة 
م  )جوسـين(، وسـتتنافس فـي رالـي داكار لعـام 2022م، الـذي يُنظَّ
أرامكـو  وتأتـي رعايـة  المقبـل.  ينايـر  فـي شـهر  المملكـة  فـي 
السـعودية لشـاحنة )جوسـين( المشـاركة فـي رالـي داكار بهـدف 

إبراز أهمية تطوير تقنيات النقل منخفضة االنبعاثات.

مذكرات تفاهم إضافية
وتسـعى االتفاقيـات األخـرى التـي تـم اإلعان عنها إلـى تعزيز 
جهـود البحـث والتطويـر في أرامكو السـعودية في مجـاالت تقنية 
احتجـاز الكربـون، والـذكاء االصطناعـي، والتصنيـع المحلـي. 

وتشمل مذكرات التفاهم:
إيـر ليكويـد - مذكـرة تفاهـم غيـر ملزمة لتقييم إنتـاج األمونيا 
والهيدروجين منخفض الكربون ونقله، وتقنية التكسـير العكسي، 
ومذكرة تفاهم إضافية غير ملزمة لتقييم فرص احتجاز الكربون 
وعزلـه، وهـذه تعـزز جهـود أرامكو السـعودية في خفـض انبعاثات 

الكربون من الطاقة التي تنتجها.
ألتيـا - مذكـرة تفاهـم غير ملزمة لتطوير قـدرات متقدمة في 
المملكـة لتفسـير ومعالجـة الصـور األرضيـة التـي يتـم التقاطهـا 

بالدرون واألقمار الصناعية، والمعززة بالذكاء االصطناعي.
أكسـنس - مذكـرة تفاهـم غيـر ملزمـة الستكشـاف خدمـات 
التصنيـع والصيانـة المحليـة لألفـران والسـخانات العاملـة بحرق 

الوقود.

وقـال الناصـر: »إذا تطلعنـا لمسـتقبل الشـراكة، فهنـاك مجـال 
مثـل  والتقنيـة  االسـتدامة  مجـاالت  فـي  للتعـاون  جـًدا  كبيـر 
الهيدروجيـن واحتجـاز الكربـون، فهـذه المجـاالت لهـا مـردود 
مباشـر على أهداف خفض االنبعاثـات الكربونية وتحقيق الحياد 
الصفـري، ونعمـل مـع الجهـات الفرنسـية لتعزيز اسـتثماراتها في 
المملكـة، ورفـع المحتـوى المحلـي فـي السـلع والخدمـات بمـا 

يتوافق مع رؤية 2030«.
وتابـع الناصـر حديثـه قائـًا: »بالنسـبة لاتفاقيـات التـي تـم 
توقيعهـا فهـي تشـمل بداية تعاون مميَّز مع شـركة مثل )جوسـين( 
لتعزيـز الهيدروجيـن والترويـج لـه كحـلٍّ للنقـل. كمـا أن االتفاقيـة 
تتيـح لنـا دفـع عجلـة النمـو االقتصـادي واالسـتدامة فـي المملكـة 
كجـزء مـن برنامـج )نمـاءات أرامكـو( لاسـتثمارات الصناعيـة. 
وسـتقوم أرامكو السـعودية أيًضا برعاية أول شـاحنة سـباق تعمل 

بوقود الهيدروجين على مسـتوى العالم طورتها شـركة )جوسين(، 
وذلـك يمّثـل منعطًفـا جديـًدا بالنسـبة لرياضـة سـباق السـيارات 

وقطاع النقل العالمي«.

اتفاقية أرامكو السعودية و)جوسين(
وتهدف االتفاقية بين أرامكو السـعودية وشـركة )جوسين( إلى 
تأسيس منشأة حديثة لتصنيع المركبات التي تعمل بالهيدروجين 
وأرامكـو  )جوسـين(  أولـى، سـتدرس  وكخطـوة  المملكـة.  فـي 
السـعودية جـدوى هـذه المنشـأة وأعمـال توزيـع الهيدروجيـن 

لخدمة منطقة الشرق األوسط.
واتفقـت الشـركتان علـى مشـاركة مركـز االبتـكارات المتقدمـة 
)المختبـر 7( فـي أرامكو السـعودية بشـكٍل وثيٍق، في سـياق سـعي 

أمين الناصر 
يلتقي عدًدا من 

موظفي شركة 
أرامكو 

األمريكتين في 
جناح الشركة 

المصاحب 
للمؤتمر، والذي 

سلط الضوء على 
جهود البحث 

والتطوير 
والتحول الرقمي 

واالستدامة.

يف الدورة الثالثة والعشرين من مؤمتر البترول العاملي..

ل الطاقة الناصر يدعو إلى منهج واقعي لتحقيق تحوُّ
ـد رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن،  أكَّ
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، أن العالـم يحتـاج إلـى تطويـر 
منهجـه بشـأن التحـول فـي قطـاع الطاقـة، لضمـان تحقيـق ذلـك 
بطريقـة أكثـر انسـيابية وسـهولة، مشـيًرا إلـى أهميـة االعتـراف 
بالنفـط كمكـون رئيـس ضمـن مزيـج الطاقـة لاقتصـاد العالمـي 
على مدى عقود مقبلة؛ جاء ذلك في سـياق مشـاركته في مؤتمر 
البتـرول العالمـي في دورته الثالثة والعشـرين، التي اسـتضافتها، 

مؤخًرا، مدينة هيوستن األمريكية.
وعلـى هـذا الصعيد، أوضـح الناصر أن المنهج الحالي بشـأن 
تحـول الطاقـة يسـتند إلـى افتـراض خاطـئ مفـاده أن مصـادر 
الطاقـة المتجـددة، بمـا فيهـا الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح، 
سـتكون لهـا القـدرة علـى النمـو بسـرعة فائقـة، وأن البدائـل 
المجديـة مـن الناحيـة التجاريـة ألنـواع الوقـود التقليدية سـتكون 
متاحـة فـي فتـرة قصيـرة. كمـا أشـار إلـى أن المنهـج يفشـل فـي 
إياء القدر الكافي من االهتمام بمسـائل مهمة ال سـيما بالنسبة 
للـدول الناميـة، مـن قبيـل أمـن الطاقـة والتنميـة االقتصاديـة 

والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة.

منهٌج أكثر واقعية
وخـال المؤتمـر، الـذي يُعقـد عـادة كل ثاثـة أعـوام، قـال 
الناصـر: »الهـدف الملح الذي ينبغي لقطاع الطاقة السـعي نحوه 
هـو رسـم طريـق واقعـي يـؤدي إلـى االسـتمرار فـي تلبيـة الطلـب 
العالمـي المتنامـي علـى الطاقـة، علـى نحـو موثـوق ومسـتدام 

وبتكلفة معقولة«.
وقـد شـهد هـذا العام إشـارات مبكـرة تُنذر بما يمكـن أن يبدو 
عليه التحوُّل إذا ما تم بالطريقة األصعب؛ فمستوى اإلمداد بدأ 
ف عـن مسـتوى الطلـب بعدمـا عمـد المنتجـون فـي القطـاع  يتخلَـّ
إلى خفض النفقات الرأسـمالية إلى أكثر من النصف في الفترة 
مـن 2014م إلـى 2020م. وفـي السـياق نفسـه، أوضـح الناصـر أن 
المنتجيـن يتعرضـون فـي الوقـت الراهـن إلـى ضغـوط متزايـدة 

لإلحجام عن االستثمارات الجديدة في قطاع النفط والغاز.
وأوضـح الناصـر أن نموذج تحول الطاقـة األكثر واقعية ينبغي 

القافلة األسبوعية

أن يعتـرف بوضـوح بالحاجـة إلـى النفـط والغاز على مـدى أعوام 
مديـدة فـي المسـتقبل، وأن قـادة القطـاع بإمكانهـم دفـع عجلـة 
الجهـود الراميـة إلى خفض االنبعاثات من أجل تحقيق األهداف 

المتصلة بتغيُّر المناخ.
وأضـاف قائـًا: »االعتـراف علًنـا بـأن النفـط والغـاز سـيلعبان 
دوًرا مهًمـا ال يُسـتغنى عنـه خـال مرحلـة التحوُّل ومـا بعدها قد 
يكون صعًبا بالنسبة لبعض األطراف، لكن اإلقرار بهذه الحقيقة 
سـيكون خيـاًرا أسـهل للغاية بالقياس إلى مواجهـة حالة من عدم 
االسـتقرار فـي قطـاع الطاقـة، ومـا قـد تُسـفر عنـه مـن تضخـم 
مفـرط واضطـراب اجتماعـي، إذا مـا ارتفعـت األسـعار إلـى حـد 

غير مقبول«.

تحقيق الغاية بالطريقة المثلى
ق الناصـر فـي حديثـه إلـى الفـرص التـي مـن شـأنها  وتطـرَّ
خفـض االنبعاثـات، ومنهـا تبنـي منتجـات منخفضـة الكربـون 
كالهيدروجيـن واألمونيـا الزرقـاء، وتطويـر محـركات اشـتعال 
داخليـة أعلـى كفـاءة للمركبـات، وتعزيـز االسـتخدامات التـي ال 
ـن حـرق النفـط كتوظيـف المـواد الامعدنيـة فـي نطـاق  تتضمَّ
واسـع مـن الصناعـات، مؤكـًدا أن الوقـت قـد حـان لتجسـيد 

االقتصـاد القائـم علـى تدوير الكربـون على أرض الواقـع، بعد أن 
اعتمده قادة العالم في مجموعة العشـرين العام الماضي، وذلك 
الكربـون  اسـتخاص  مـن مشـاريع  إلـى جانـب تطويـر مزيـد 

مبادرات الشركة وجهودها تحت أضواء المؤتمر
خال مؤتمر البترول العالمي، نجحت أرامكو السـعودية في 
الترشـح للمرحلـة النهائيـة للحصـول علـى جائزتيـن للتميُّز، من 
قائمـة ضمـت 130 مشـروًعا مرشـًحا، وذلـك عـن مشـروعها 
الرئيـس فـي احتجـاز الكربـون، ومشـروع الحساسـات الكرويـة 

الاسلكية، التي تُسهم في التحول الرقمي لحقول النفط.
وحظـي مشـروع اسـتخاص الكربـون واسـتخدامه وتخزينـه 
لاستخراج المحسن للنفط باإلشادة خال المؤتمر، حيث يتم 
احتجـاز ثانـي أكسـيد الكربون في معمل الغاز فـي الحوية، ليتم 
حقنـه فـي الحقل فـي العثمانيـة. وتُسـهم تقنية حقن الغـاز، من 
خـال المحافظـة علـى مسـتوى الضغـط، فـي إنتاج واسـتخراج 
كميـات أكبـر من النفـط. ومنذ بداية اسـتخدام هذه التقنية في 
عـام 2015م، قامـت أرامكـو السـعودية برفـع معـدل إنتـاج النفط 

من أربع آبار.
الكرويـة  الحساسـات  ابتـكار  علـى  المؤتمـر  أثنـى  كمـا 
الاسـلكية، التـي تجمـع معلومـات حـول االحتياطـي المتوفـر، 
بوصفها حًا ذكًيا وفاعًا ضمن مبادرة الشركة لتعزيز التحول 

الرقمي في حقول النفط.
إلـى جانـب ذلـك، اسـتعرض جناح أرامكـو السـعودية محتوى 
والتطويـر،  للبحـث  العالميـة  الشـركة  شـبكة  حـول  تفاعلًيـا 
وبرنامجهـا للتحـول الرقمـي واالسـتدامة، وجهودهـا فـي تعزيـز 
تطبيقـات المـواد الامعدنيـة، باإلضافـة إلـى التأثيـر اإليجابـي 

الذي تصنعه الشركة في المجتمعات التي تعمل فيها.
وتعـرف الـزوار علـى برامـج أرامكـو السـعودية البيئيـة التـي 
تركـز علـى زراعـة األشـجار، بمـا فيهـا أشـجار القـرم، وحمايـة 
الحيـاة الفطريـة. كمـا تجولـوا في رحلـة افتراضية الستكشـاف 
تقنيـات النقـل الحديثـة، التـي طورتهـا الشـركة بهـدف خفـض 

االنبعاثات في هذا القطاع.
كمـا شـارك عديـٌد مـن موظفـي أرامكـو السـعودية، بمختلـف 
تخصصاتهـم ومجاالتهـم، كأعضـاء ومتحدثيـن ومشـرفين، فـي 
أكثـر مـن 40 حدًثـا فـي المؤتمر، فـي مجاالت تتصـل باالبتكار، 
والمعالجـة  التكريـر  وأعمـال  واإلنتـاج،  التنقيـب  وأعمـال 

والتسويق، واألمن والسامة، والتنوع واالندماج.

واستخدامه وتخزينه.
وأكـد الناصـر في حديثه أن الدعـوة إلى تبني نموذج جديد ال 
تعنـي التراجع عن األهداف الرئيسـة بشـأن تغيُّـر المناخ، بل هي 
فـي حقيقتهـا تتمحـور حـول صنـع إسـتراتيجية أكثـر دقـة وذكاء 

للتحول.
وأردف قائـًا: »األمـر ال يتعلـق بتغيير أهـداف المناخ؛ فجميع 
مـن فـي أرامكـو السـعودية، وكذلـك بقية األطـراف عبـر القطاع، 
ملتزمـون تماًمـا تجـاه تحقيـق اقتصـاد االنبعاثـات الصفرية. كما 
أن كل النـاس علـى هـذا الكوكـب لديهم مصلحة مشـتركة ترتبط 
بتحقيـق الهدف النهائي المتمثل في الحيول دون ارتفاع الحرارة 
إلـى سـقف الدرجتيـن المئويتين؛ لكـن األمر يتمحـور حول كيفية 

الوصول إلى ذلك الهدف«.
وفي ختام حديثه، أبدى الناصر ثقته بأن العالم لن ينجح في 
تحقيـق التحـوُّل إال مـن خال تبنـي إسـتراتيجية متوازنة وعملية 
ب، علـى وجـه السـرعة، إيجـاد  وشـاملة، مؤكـًدا أن األمـر يتطلَـّ
منهـج لتعزيـز المشـاركة الحقيقيـة علـى الصعيـد العالمـي بيـن 
جميـع األطـراف المعنيـة التي مـن شـأنها أن تلعـب دوًرا في هذا 

الشأن.

المهندس أمين الناصر يشهد توقيع اتفاقية الستكشاف فرص األعمال في مركبات الهيدروجين، وقعها كلٌّ من النائب األعلى للرئيس 
للخدمات الفنية في الشركة، األستاذ أحمد السعدي، وكبير اإلداريين التنفيذيين لشركة )جوسين(، السيد كريستوف جوسين.
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مسابقة )فورموال 1 في المدارس( تستقطب 
العقول اليافعة في المملكة

يف حدث تاريخي استضافته جدة على كورنيشها الساحر..

العالمة التجارية ألرامكو السعودية تتألق في سباق الجائزة الكبرى األول للفورموال 1 في المملكة

عـن  مؤخـًرا،  السـعودية،  أرامكـو  أعلنـت   - الظهـران 
شـراكة مـع برنامـج »فورمـوال 1 فـي المـدارس«، الـذي يمّثل 
إحـدى البرامـج العالميـة التـي تسـتهدف تطويـر مهـارات 
الجيـل الناشـئ فـي مجـاالت العلـوم والتقنيـة والهندسـة 
والرياضيات )STEM(، وذلك لتنظيم المنافسـة في المملكة 
العربيـة السعودية. وسـتُتاح الفرصـة لبعـض ألمـع العقـول 
الشـابة فـي المملكـة للمنافسـة فـي التحـدي الـذي يتضمن 
تصميـم وتصنيع سـيارات سـباق مصغرة باسـتخدام أدوات 

التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب اآللي.
وتُتـاح المسـابقة لطـاب المـدارس الحكوميـة والخاصة 
الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 9 أعـوام و19 عاًمـا، بحيـث 
يعملـون فـي فـرق مكونة مـن ثاثة إلى سـتة أفـراد، ليتأهل 
الفريـق الفائـز بالمركـز األول علـى مسـتوى المملكـة إلـى 
نهائيـات بطولـة أرامكو للفورموال 1 فـي المدارس العالمية، 
التـي تُنظـم في عام 2022م بالمملكة المتحدة. وسـتتنافس 
أكثـر مـن 26 ألـف مدرسـة فـي أكثـر مـن 50 دولـة للوصول 

إلى النهائيات العالمية.

تعزيز ثقافة االبتكار
الراعـي  أصبحـت  التـي  السـعودية،  أرامكـو  وتدعـم 
الرئيـس لنهائيات هذه البطولة العـام الماضي، تقديم هذه 
المسـابقة فـي المملكـة كجـزء مـن جهودهـا لتعزيـز التعليـم 
اإلمكانـات  تطويـر  وتسـريع  واإلبـداع،  االبتـكار  وثقافـة 
البشـرية. وسـيتم دعـم الفريـق السـعودي الـذي يقـع عليـه 
الملـك  مركـز  قبـل  مـن  الوطنيـة  للنهائيـات  االختيـار 

القافلة األسبوعية

عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي )إثـراء(، باإلضافـة إلـى مركز 
النمذجـة وتطويـر التقنيـة فـي جامعـة الملـك فهـد للبتـرول 

والمعادن.
وبهـذه المناسـبة، قال مديـر عـام الشـؤون العامـة فـي 
أرامكـو السـعودية، األسـتاذ طـال المـري: »أظهـرت لنـا 

شـراكة أرامكو السـعودية في السـنة األولى مع الفورموال 1 
في المدارس شـغف الكثير من الطاب باإلبداع واالبتكار، 
وغيرهـا  والتصميـم  الهندسـة  مجـاالت  يسـّخرون  حيـث 
لتطويـر مشـاريعهم. وذلـك مـا جعلنـا نشـعر بضـرورة تنمية 
الشـغف نفسـه هنا في المملكة، من خال تشجيع الطاب 

على تحّدي أقرانهم من مختلف أنحاء العالم«.
1 فـي المـدارس  جديـٌر بالذكـر أن برنامـج الفورمـوال 
سـيتم تنظيمـه بدايـة فـي المنطقـة الشـرقية، مـع خطـط 
العـام  المملكـة  فـي  الرئيسـة  المـدن  بقيـة  فـي  للتوسـع 

المقبل.

من خالل تدشينها لشراكة مع برنامج »فورموال 1 في المدارس«، بحضور عدد من أعضاء إدارة الشركة، تستهدف أرامكو السعودية إتاحة الفرصة لبعض ألمع العقول الشابة في المملكة لتطوير 
مهاراتهم في مجاالت العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

جــدة - ســيبقى يــوم األحــد الماضــي الخامــس مــن 
ديســمبر لعــام 2021م يوًمــا خالــًدا فــي التاريــخ، حيــن 
حلبــة  فــي  واألســود  األبيــض  المربــع  العلــم  رفــرف 
الســباقات الجديــدة علــى كورنيــش جــدة، وتعالــى ضجيــج 
ــا بانطــاق ســباق الجائــزة  المحــركات عاليــة األداء إيذاًن
العربيــة  المملكــة  فــي   »1 »فورمــوال  لـــ  األول  الكبــرى 

السعودية.
وقــد تابعــت الجماهيــر عبــر شاشــات التلفاز فــي جميع 
أنحــاء العالــم فعاليــات الســباق، الــذي ســلطت خالــه 
الكاميــرات عدســاتها علــى العامــة التجاريــة ألرامكــو 
الســعودية الظاهــرة فــي جميــع جنبــات الحلبــة المجــاورة 

لساحل البحر بصفتها الراعي العالمي للفورموال 1.

ولســباقات الفورمــوال 1 قاعــدة جماهيريــة ضخمــة إميون هيوسنت
تتجــاوز 500 مليــون مشــجع حــول العالــم، فيمــا يُقــدر 
عــدد متابعــي منافســاته عبــر شاشــات التلفــاز بـــ 1.9 
مليارمشــاهد، ممــا يجعلهــا منصــة مثاليــة للترويــج لعامة 

تجارية على مستوى العالم.
وتُعــد أرامكــو الســعودية إحــدى ســبعة شــركاء عالمييــن 
فــي الفورمــوال 1 فــي جميــع ســباقاتها، وســتزيد الشــركة 
مــن حســن اســتثمارها لهــذه المنصــة إلظهــار جهودهــا 
وإنجازاتهــا فــي مجــال الهندســة الدقيقــة واألداء العالــي 

وأنواع الوقود المستقبلية.
وفــي حديــث لــه قبيــل انطــاق الســباق فــي جــدة، 
إدارييهــا  كبيــر  الســعودية،  أرامكــو  رئيــس  كشــف 
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، عــن العاقة 
ــال: »تعتمــد  ــث ق ــن، حي ــن الجهتي ــط بي ــي ترب ــة الت الوثيق

رياضــة الفورمــوال 1 فــي نجاحهــا علــى التقنيــة والعمــل 
الجماعــي واالبتــكار المســتمر، وينطبــق األمــر ذاتــه علــى 
أرامكــو الســعودية ونجاحهــا فــي ريــادة القطــاع الــذي 

تعمل فيه«.
وأضــاف قائــًا: »تولــي كل مــن أرامكــو الســعودية 
ــح  ــا يتي ــة الســامة. كم ــة خاصــة بقيم ــوال 1 عناي والفورم
لنــا هــذا الســباق إظهــار ابتكاراتنــا التــي طورناهــا مــن 
ــادة  ــى قي ــون عل ــن يعكف ــا ومهندســينا، الذي خــال علمائن
جهودنــا الراميــة لتطويــر محــركات أعلــى كفــاءة ومنتجــات 

أفضل«.

حدٌث يدعو للفخر
وعـــاوة علـــى مـــا مثلـــه ســـباق كورنيـــش جـــدة مـــن 

حـــدث رياضـــي تفخـــر بـــه أرامكـــو الســـعودية، فقـــد عـــزز 
مكانتهـــا بصفتهـــا أكبـــر مـــورد للطاقـــة علـــى مســـتوى 
مســـتوى طموحاتهـــا  علـــى  الضـــوء  وألقـــى  العالـــم، 
العنايـــة باالبتـــكار، ومكانتهـــا  فـــي مجـــال  وثقافتهـــا 
الرياديـــة فـــي إيجـــاد حلـــول تقنيـــة مـــن شـــأنها إحـــداث 
نقلـــة نوعيـــة فـــي مجـــال النقـــل مـــن أجـــل تحقيـــق 

مستقبل مستدام له.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، أكـــد النائـــب األعلـــى للرئيـــس 
ـــل  للمـــوارد البشـــرية والخدمـــات المســـاندة، األســـتاذ نبي
الجامـــع، أهميـــة هـــذه الشـــراكة علـــى صعيـــد مجـــاالت 
االبتـــكار والتقنيـــة واالســـتدامة. وقـــال: »تحتـــل الفورمـــوال 
ـــى  ـــات إل ـــات المركب ـــن مبتكـــري تقني 1 موقـــع الصـــدارة بي
جانـــب امتاكهـــا لمنصـــة عالميـــة تدعـــم محـــركات 
إلـــى  الكفـــاءة، باإلضافـــة  الداخلـــي ذات  االحتـــراق 
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العالمة التجارية ألرامكو السعودية تتألق في سباق الجائزة الكبرى األول للفورموال 1 في المملكة

أرامكو السعودية تدخل سوق زيوت التشحيم 
بطرح مجموعة منتجات أورايزن® في األسواق

الظهــران - أعلنــت أرامكــو الســعودية، يــوم األحــد 
األول مــن جمــادى األولى 1443 هـ )5 ديســمبر 2021م(، 
الســوق  فــي  التشــحيم  زيــوت  مجــال  دخولهــا  عــن 
زيــوت تشــحيم خاصــة  مــن خــال طــرح  المحليــة، 
ــن  بالســيارات تحــت العامــة التجاريــة أورايزن®. وتدشِّ
أرامكــو الســعودية منتجــات أورايــزن® بالتزامــن مــع 
انطــاق ســباق جائــزة الســعودية الكبــرى للفورمــوال 1 
فــي جــدة، حيــث تُعــد الشــركة راعًيــا عالمًيــا لســباق 

الفورموال 1.
وتســتهدف أرامكــو الســعودية الســوق التــي تخــدم 
ــث  ــة، حي ــر مــن 20 مدين المســتهلكين مباشــرًة فــي أكث
ُخّصصــت أول دفعــة مــن المنتجــات للموزعيــن فــي كل 
مــن الريــاض وجــدة والمنطقــة الشــرقية، مــع خطــط 
ــاج  ــد مــن المواقــع. ويشــتمل خــط إنت للتوســع فــي مزي
أورايــزن® علــى الزيــت المركــب بالكامــل والمركــب 
الجزئــي لمحــركات البنزيــن، ومحــركات الديزل شــديدة 
ومــواد  الحركــة،  نقــل  مجموعــة  وزيــوت  التحّمــل، 
التشــحيم، وســوائل المكابــح. وتعمــل الشــركة علــى 
أورايــزن  لتشــمل  التجاريــة  نطــاق عامتهــا  توســيع 

برو®، وهو خط عالي األداء في القطاع الصناعي.
وتعليًقــا علــى دخول الشــركة هــذا المجال، قــال نائب 
الســعودية،  أرامكــو  فــي  والزيــوت  للوقــود  الرئيــس 
األســتاذ ياســر مفتــي: »يُعــد دخــول ســوق زيــوت تشــحيم 
الســيارات خطــوًة مهمــة للغايــة للشــركة، فيمــا نواصــل 
توســيع وجودنــا فــي كافــة مراحــل سلســلة القيمــة فــي 
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قطاع التكرير والمعالجة والتسويق«.
وأضــاف قائــًا: »تســتفيد منتجــات أورايــزن® مــن 
ــي مجــال البحــث  ــرة ف ــو الســعودية الكبي ــدرات أرامك ق
ــا منتجــات تشــحيم ذات  ــذي يجعله ــر ال ــر، األم والتطوي
جــودة عاليــة تعــزز المعــروض فــي الســوق المحلــي، 

رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، معالي األستاذ ياسر الرميان، يرافقه رئيس الشركة، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، والنائب األعلى للرئيس للتكرير والمعالجة 
والتسويق، األستاذ محمد القحطاني، واألستاذ ياسر مفتي، أثناء تدشين منتجات أورايزن®.

ــن الخيــارات المتاحــة للمســتهلكين. ويأتي إطاق  وتُحِسّ
أورايــزن® مكمــًا لوجــود أرامكــو الســعودية فــي قطــاع 
النقــل المباشــر للمســتهلكين فــي المملكــة، بعــد افتتــاح 

أول محطتي خدمة في الرياض وسيهات مؤخًرا«.
جديــٌر بالذكــر أن منتجــات أورايــزن® ُصممــت وفًقــا 

ألعلــى المعاييــر، وتلّبــي المتطلبــات الخاصــة بزيــوت 
المصّنعــة  الشــركات  قبــل  مــن  المعتمــدة  التشــحيم 
للمعــّدات األصليــة )OEMs(. وتســعى أرامكــو الســعودية 
لتصبــح مــزّوًدا موثوًقــا لزيــوت ومــواد التشــحيم ذات 

الجودة الفائقة في األسواق االستهاكية المحلية.
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ـــك يتســـق مـــع  ـــات، وذل ـــي تحـــد مـــن االنبعاث ـــات الت التقني
أبحـــاث أرامكـــو الســـعودية فـــي تطويـــر الوقـــود وابتـــكار 
محـــركات احتـــراق داخلـــي ذات كفـــاءة أعلـــى، إلـــى جانـــب 
تطويـــر أنظمـــة وقـــود متطـــورة ومحـــركات تســـتخدم 
ــر  ــركة إلـــى تطويـ ــزل، حيـــث تهـــدف الشـ ــن والديـ البنزيـ
ـــط،  ـــى النف ـــة عل ـــود ومحـــركات قائم ـــة وق ـــاد أنظم واعتم
تتســـم بالكفـــاءة واالســـتدامة، وتحقـــق وفـــورات فـــي 

التكلفة«.
وتشـــترك الفورمـــوال 1 وأرامكـــو الســـعودية فـــي كونهمـــا 
جهتيـــن تركـــزان علـــى الهندســـة، ومـــن خـــال تبـــادل 
الخبـــرات فإنهمـــا تســـعيان إلـــى تحديـــد الفـــرص المتاحـــة 
لتحســـين كفـــاءة المحـــركات، وتطويـــر وقـــود ُمحســـن 
ومنخفـــض الكربـــون، وخفـــض االنبعاثـــات، وتقليـــل الـــوزن، 

وإيجاد حلول إلدارة الكربون.

إطالق العنان لفرص 
البحث والتطوير

وتفتــح هــذه الشــراكة اآلفــاق لفرص البحــث والتطوير 
لــكل مــن أرامكو الســعودية والفورمــوال 1، حيث تدرســان 
فــرص التعــاون مــن أجــل تمهيــد الطريــق أمــام رفــع 
كفــاءة الســيارات، وجنــي فوائــد خفــض االنبعاثــات 
الكربونيــة علــى مســتوى رياضة الســيارات وقطــاع النقل 

العالمي.
ويُعــد اســتخدام المــواد الامعدنيــة، مثــل أليــاف 
الكربــون، عامــًا رئيًســا في نجــاح الفورمــوال 1، ولطالما 
كانــت أرامكــو الســعودية، ومــا تــزال، تقــود عمليــة تطوير 

هذه المواد ونشرها في قطاع الطاقة.
وسيُســهم التطــور فــي هــذا المجــال فــي االرتقــاء 

بمســتوى الكفــاءة داخــل حلبــة الســباق وفــي قطــاع النقل 
ــوزن واألداء المعــزز الــذي تحققــه  ككل، بفضــل خفــة ال

هذه المواد.
ــداع  ــة واإلب ــرن اســم هــذه الرياضــة بالديناميكي ويقت
التقنــي، األمــر الــذي يجعلهــا االختيــار األمثــل ألرامكــو 

السعودية لعقد صفقة رعاية عالمية لها.

الوعي العالمي
وتوفــر هــذه الرعايــة منبــًرا يتيــح ألرامكــو الســعودية 
رفــع مســتوى الوعــي حــول العالــم بالــدور اإليجابــي 
ــر إمــدادات طاقــة  ــه الشــركة فــي توفي ــع ب الــذي تضطل
ــات  ــن انبعاث ــدة للحــد م ــات جدي ــر تقني ــة، وتطوي موثوق
ــة التحــول فــي  ــد جــزًءا مــن رحل ــون. وكل ذلــك يُع الكرب

قطــاع الطاقــة، التــي ســيظل خالهــا الوقــود األحفــوري 
مضطلًعا بدوره الرئيس خال المستقبل المنظور.

ــى المســاعدة  ــا عل وتواصــل أرامكــو الســعودية عزمه
فــي تلبيــة الطلــب العالمــي علــى الطاقــة األكثــر نظافــة 
وموثوقيــة وبأســعار معقولــة. وحتــى مــع التحــول الكبيــر 
نحــو مصــادر الطاقــة البديلــة، تشــير التوقعــات إلــى أن 
احتيــاج العالــم للنفــط والغــاز كجــزء مــن مزيــج الطاقــة 

باٍق ومستمر.
فــي  الســعودية االســتثمار  أرامكــو  كمــا ســتواصل 
البحــوث والتقنيــات التــي تعــزز اســتدامة قطــاع الطاقــة، 
حيــث أكــدت أن شــراكتها مــع الفورمــوال 1 تتيــح لهــا 
المنصــة المثاليــة إلظهــار كل ذلــك، كمــا تُســهم فــي 
الوقــت ذاتــه فــي االرتقــاء بمســتوى الفعاليــات الترفيهيــة 

والرياضية في المملكة إلى مستوى غير مسبوق كلًيا.
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استمتع الجمهور 
بمشاهدة رجال 

اإلطفاء في مختلف 
التحّديات التي أظهرت 

لياقتهم البدنية 
وحضورهم الذهني 

أثناء المنافسة.

تحدي )واجه الحريق( يختبر قدرات رجال اإلطفاء في إثراء
مــت إدارة الوقايــة مــن الحريــق، مؤخــًرا،  الظهــران - نظَّ
تحــدي )واجــه الحريــق( لعــام 2021م، حيــث اســتضافه 
ــى  ــراء« عل ــز الثقافــي العالمــي »إث ــك عبدالعزي ــز المل مرك
مــدار ثاثــة أيــام. وقــد أبــرز التحــدي القــدرات الهائلــة 
التــي يتمتــع بهــا رجــال اإلطفــاء، الذيــن يُســهمون فــي 
ج  حمايــة األحيــاء الســكنية علــى مــدار الســاعة، ليتــوَّ
اإلطفــاء  رجــال  »أكثــر  بلقــب  بالمنافســات  الفائــزون 

صابة«.

مشاركٌة واسعة
وشــارك فــي التحــدي 12 فريًقــا ضمــت 120 متنافًســا 
مــن رجــال اإلطفــاء مــن جميــع أنحــاء المملكــة، بمــن فيهــم 
رجــال إطفــاء مــن أرامكــو الســعودية، والدفــاع المدنــي، 
إلــى جانــب آخريــن مــن شــركات المشــاريع المشــتركة 
للتكريــر  بــغ  را شــركة  فيهــا  بمــا  للشــركة،  بعــة  لتا ا
أرامكــو  ينبــع  وشــركة  )بترورابــغ(،  والبتروكيميائيــات 
ــر المحــدودة )ياســرف(، وشــركة مصفــاة  ســينوبك للتكري
ــل المحــدودة )ســامرف(، وشــركة  أرامكــو الســعودية موبي
والبتروكيميائيــات  للتكريــر  توتــال  الســعودية  أرامكــو 

)ساتورب(.
متــه إدارة الوقايــة مــن  ــز التحــدي، الــذي نظَّ وقــد حَفّ
الحريــق، رجــال اإلطفــاء فــي أرامكــو الســعودية علــى 
ن مشــاركين مــن مختلف  التنافــس فيمــا بينهــم، حيــث تضمَّ
أقســام اإلدارة فــي بقيــق والظهــران والريــاض ومنطقــة 
األعمــال الشــمالية ورأس تنــورة والعضيليــة والمنطقــة 

الغربية.
ومــع عــرض اإلضــاءة المذهــل علــى مبنــى مركــز إثــراء، 
كانــت األجــواء تضــج بالحيويــة فــي ســاحة التحــدي، الــذي 
ــا  ــر إدارييه ــه رئيــس أرامكــو الســعودية، كبي ــح فعاليات افتت
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، بحضــور 
النائــب األعلــى للرئيــس للمــوارد البشــرية والخدمــات 
المســاندة، األســتاذ نبيــل عبــداهلل الجامع، ونائــب الرئيس 
للســامة واألمــن الصناعــي، األســتاذ عالــي الزهرانــي، 

داليا درويش

ــق  ــن الحري ــة م ــن إدارة الوقاي ــث حظــي المشــاركون م حي
بالترحيــب،  المشــتركة  والمشــاريع  المدنــي  والدفــاع 
فيــه  شــارك  ــز  مميَّ بموكــب  الحــدث  بعدهــا  لينطلــق 

اإلطفائيون واشتمل على سيارات اإلطفاء واألعام.
م مــدرب المهــارات الصناعية،  وأثنــاء حفــل االفتتاح، قدَّ
عبــداهلل العمــري، المهندســتين عبيــر الجبــر وجازيــة 
علــى  تحصــان  موظفتيــن  أول  بوصفهمــا  الدوســري، 
 21 شــهادة االعتمــاد فــي إطفــاء الحريــق. وســتحصل 
موظفــة أخــرى فــي المســتقبل علــى شــهادة االعتمــاد 
للعمــل فــي مهنــة مفتــش حريــق، فــي إطــار التــزام أرامكــو 

السعودية بتعزيز التنوع واالندماج في بيئة العمل.

»واجه الحريق«
ل الحــدث فرصــة كبيــرة لرجــال اإلطفــاء للتواصــل  وشــكَّ
مــع أفــراد المجتمــع، الذيــن يبذلــون قصــارى جهدهــم 
ــر هــذا البرنامــج  بهــدف حمايتهــم. عــاوة علــى ذلــك، وفَّ
منصــة  المملكــة  أنحــاء  جميــع  مــن  اإلطفــاء  لرجــال 
الســتعراض مســتويات لياقتهــم البدنيــة المميَّــزة، وإلظهــار 

مهــارات العمــل الجماعــي االســتثنائي والــروح الرياضيــة، 
ــر رجــال  ــى لقــب »أكث ــي الوقــت نفســه عل ــع التنافــس ف م

اإلطفاء صابة«.
وقــد شــهدت مرحلــة االســتعداد للتحــدي اجتيــاز أكثــر 
مركــز  فــي  مرهقــة  لتدريبــات  إطفــاء  رجــل   100 مــن 
التدريــب علــى مكافحــة الحرائــق فــي الظهــران. بعــد ذلك، 
أكملــت مجموعــة مختــارة مــن المتنافســين برنامــج تدريــب 
شــاق وضعتــه مجموعــة الصحــة والســامة فــي إدارة 
الوقايــة مــن الحريــق، بهــدف تحســين األداء التنافســي 

والمهارات المتعلقة بالوقاية من الحريق.
وقــد بــدت مشــاعر الفخــر واضحــة علــى وجــوه جميــع 
المتنافســين، الذيــن لــم يتوانــوا فــي تقديــم الدعــم بعضهــم 

لبعض حتى في خضم المنافسات.
واجتــاز رجــال اإلطفــاء المشــاركون، الذيــن تراوحــت 
20 و50 عاًمــا فأكثــر، تحديــات  فئاتهــم العمريــة بيــن 
جســدية قاســية تتطلَّــب التحلِّــي بمهــارة وســرعة كبيرتيــن. 
تنافــس  الشــخصية،  الحمايــة  وخــال تحــدي معــدات 
المشــاركون علــى ارتــداء مابــس ومعــدات اإلطفــاء فــي 
أظهــرت  تجــارب مرهقــة  كمــا خاضــوا  وقــت،  أســرع 

مهاراتهــم. أمــا تحــدي الجــري علــى الســالم، فشــهد 
ــا فــي مركــز إثــراء، بينمــا  صعــود رجــال اإلطفــاء 13 طابًق

كانوا يحملون معدات يزيد وزنها على 34 كيلوغراًما.
عروًضــا  المركــز  فــي  الحاضــر  الجمهــور  وشــهد 
اســتثنائية للقــوة والســرعة والمهــارات مــن المتنافســين، 
حيــث بــذل رجــال اإلطفــاء غايــة وســعهم مــن أجــل الفــوز 
ضمــن الفعاليــات الخمــس للتحــدي، لتبلــغ المنافســات 
أوجهــا خــال مراحلهــا النهائيــة، حيــث كانــت أجــزاء 

الثانية حاسمة في تحديد الفائزين.
ــى  ومــع حضــور مــا يقــرب مــن تســعة آالف شــخص عل
مــدى ثاثــة أيــام، أُتيحــت للحضــور فرصــة ركوب ســيارات 
ــز، الــذي اســتهدف  اإلطفــاء واالســتمتاع بالحــدث المميَّ
التوعيــة بالشــروط البدنيــة والمعنويــة الواجــب توفرهــا 
فــي رجــال اإلطفــاء لتحقيــق مهمتهــم المتمثلــة فــي إنقــاذ 
األرواح وحمايــة الممتلــكات، وذلــك إلــى جانــب تعزيــز 
المنافســة الصحيــة وســط أجــواء مرحــة، وإذكاء روح 
الزمالــة بيــن المتنافســين القادميــن مــن مختلــف أنحــاء 
المملكــة، بمــا مــن شــأنه أن يلهــم األجيــال المقبلــة مــن 

رجال اإلطفاء.

نظير جهوده يف تقدمي فعاليات ومبادرات تطوعية مختلفة.. 

»إثراء« يحصد المركز األول في الجائزة الوطنية 
للعمل التطوعي عن القطاع الخاص

الظهـران - أعلنـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة 
الثقافـي  الملـك عبدالعزيـز  مركـز  االجتماعيـة حصـول 
العالمـي )إثـراء( علـى المركـز األول فـي الجائـزة الوطنيـة 
للعمـل التطوعـي عـن القطـاع الخـاص، وذلـك فـي اليـوم 
العالمـي للتطـوع، وهـو الخامـس من ديسـمبر، الـذي يوافق 
هـذا العـام غرةشـهر جمـادى األولـى، وذلـك نظيـر جهـود 
المركـز فـي تقديـم فعاليـات ومبـادرات تطوعّيـة مختلفـة 
إليصـال صوت الشـباب وتطوير التجربـة التطوعّية، إيماًنا 
منه بدورهم الفاعل وتعزيًزا لقيم المسؤولية االجتماعية.

وتهـدف الجائـزة الوطنيـة للعمل التطوعي إلى ترسـيخ القافلة األسبوعية
وتعزيـز مفاهيـم وممارسـات العمـل التطوعـي المسـتدام 
وآثارهـا اإليجابيـة علـى المجتمـع والقطاعـات واألفـراد؛ 
لإلسـهام فـي تحقيـق أحـد مسـتهدفات رؤيـة المملكـة 
2030 للوصـول إلـى مليون متطوع، بهدف تشـجيع العمل 
التطوعـي فـي برنامـج التحـول الوطنـي، حيـث تسـتهدف 
الحكومـي،  القطـاع  وهـي:  رئيسـة،  فئـات   6 الجائـزة 
والقطـاع الخـاص، والقطـاع غيـر الربحـي، والمؤسسـات 
مـن  المجتمـع  وأفـراد  التطوعيـة،  والفـرق  التعليميـة، 

المتطوعين.
وفـي عامـي 2019م و 2021م، تـم اختيـار )إثـراء( مـن 

قبـل وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة كأول 
وحـدة تطوعية تطبق المعيار الوطني السـعودي )إدامة(؛ 
فـي إطـار سـعيه لتعزيـز مبـادئ العمـل التطوعـي الـذي 
انتهجـه منـذ نشـأته، إذ يمتـاز المركـز بتقديمـه فرًصـا 
تدريبيـة لعـدد كبيـر مـن المتطّوعيـن؛ لمسـاعدتهم فـي 

القيام بأنشطة تطوعية متنوعة.
كمـا عمـل المركز منذ أعوام علـى رصد أجندة لتعزيز 
العمـل التطوعـي بكافة روافده، حيث اسـتقبل أكثر من 7 
آالف متطـوع ومتطوعـة بذلـوا أكثـر من 400 ألف سـاعة 
العمـل  بقطاعـات  النهـوض  بهـدف  وذلـك  تطوعيـة، 
التنمـوي المسـتدام، وتهيئـة المجتمـع للتقـّدم واالزدهـار 

في ميادين العمل المختلفة.
القطـاع  عـن  األول  للمركـز  )إثـراء(  تحقيـق  ويأتـي 
رائـدة  يكـون منّصـة  أن  لرؤيتـه فـي  الخـاص تجسـيًدا 
للعمـل التطوعـي، عبـر تقديـم فـرص تطوعّيـة متميـزة 
لتبـادل المعلومـات وتطويـر المهـارات وتغذيـة اإلبـداع 
والتواصـل الحضـاري مـع العالـم، حيـث يشـّكل المركـز 
نموذًجـا فريـًدا فـي تطويـر الشـباب وإثرائهـم فـي عـدة 
التطوعيـة  برامجـه  فـي  واحـد  سـقف  تحـت  مجـاالت 
ومبادراتـه المتنوعـة كمبـادرة »مجلـس متطوعـي إثـراء«، 
و»تدريـب مهـارات التطـوع الفعـال«، و»حلقـات متطوعـي 

إثراء األسبوعية«.

ع.. العطاء وصقل المهارات فرص التطوُّ
يقـدم مركـز إثراء للمتطوعيـن فرصة لاحتفاء سـنوًيا 
باليـوم العالمي للتطوع، تزامًنا مـع اليوم العالمي للتطوع، 
الـذي يُحتفـى بـه فـي الخامـس ديسـمبر مـن كل عـام 

بحسب منظمة اليونسكو.
عـن  الحريبـي  منيـرة  أعربـت  السـياق،  هـذا  وفـي 
سـعادتها بحصولها على فرصة التطوع في المركز مبينة 
أنهـا كانـت تجربة مثرية سـاعدتها على تطويـر مهاراتها. 
وقالـت: »التطـوع فـي إثـراء علمنـي كيـف أتواصـل مـع 

اآلخرين وأدير وقتي، وكيف أعطي دون مقابل«.
وأضافـت منيرة: »في التطوع تعمل الشـيء بنية طيبة، 
وتسـعى لتحقيق نتيجـة مؤثرة، والحصول علـى ردود فعل 

إيجابية«.
وشـاطرت سـناء القصبـي زميلتهـا الرأي، حيـث قالت: 
باألفـكار  وألهمنـي  شـخصيتي  مـن  صقـل  »التطـوع 
اإلبداعيـة، وقـدم لـي فرًصـا وفيـرة، وسـاعدني علـى 

استكشاف إمكانات جديدة«.
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مع تحسن األجواء.. استمتع بركوب دراجتك بأمان
الظهران -يشـكل تزايد اإلقبال على الدراجات الهوائية 
وزيادة عدد مسـتخدميها للتنقل وممارسة الرياضة ملمًحا 
جديـًدا مـن مامـح تقـدم الوعـي المجتمعـي نحـو االهتمام 
الرياضـة، وكذلـك نحـو خفـض  بالصحـة عبـر ممارسـة 
اسـتهاك الطاقـة في التنقل بواسـطة هذا الخيـار البديل، 
خاصـة مـع تحسـن األجـواء والتحسـن المسـتمر فـي تهيئـة 
الطرقـات للدراجيـن، وكذلـك مـع زيـادة االزدحـام المروري 

في المدن.
لكـن اسـتخدام الدراجـة الهوائيـة قـد يكـون بالمقابـل 
محفوًفـا بالمخاطـر أيًضـا، وسـبًبا آخر للحـوادث المرورية 
وحـوادث السـقوط واإلصابـات. فوفًقا إلحصـاءات منظمة 
الصحـة العالميـة، فـإن نسـبة 50% مـن ضحايـا الحـوادث 
الهوائيـة  الدراجـات  وركاب  المشـاة  مـن  هـم  المروريـة 

والنارية.

نصائح مهمة عند اختيار دراجتك
■  عليـك تجربـة الدراجـة والتأكد من أن قدميك تامسـان 
علـى  قدميـك  تضـع  عندمـا  جلوسـك.  أثنـاء  األرض 

الدواسة، ينبغي أن تكون قادًرا على ثني ركبتيك قليًا.
العجـات  سـامة  مـن  وتحقـق  لدراجـة  ا ■  افحـص 
واإلطـارات وضغـط الهـواء، وتأكـد مـن جـودة المكابـح 

وثبات المسامير.

معدات السالمةالقافلة األسبوعية

■  الخـوذة: احـرص دائًما علـى ارتداء الخـوذة وتأكد من 
حـزام  وثبـات  لرأسـك  المناسـب  المقـاس  اختيـار 
حتـى  جبهتـك  الخـوذة  تغطـي  أن  ويجـب  الذقـن. 
إصبعيـن فـوق الحاجـب. اسـتبدل خوذتـك فـي حـال 
تعرضـك لصدمـة قويـة، حيـث تقـل صابتهـا بشـكل 

كبير بعد الصدمة.
■  المابـس: ارتـد مابـس ذات ألـوان سـاطعة لتكـون 

واضًحا لآلخرين.
■  ارتِد نظارات لحماية عينيك من األتربة واألوساخ.

قوانين قيادة الدراجات
أنظمة المرور ليسـت محصورة على السـيارات فقط 
بل تنطبق أيًضا على راكبي الدراجات الهوائية، بما في 
ذلـك التوقف عند اإلشـارة الحمراء، واسـتئناف الحركة 
الطـرق  بعامـات  والتقيـد  الخضـراء،  اإلشـارة  عنـد 
والتعليمـات المروريـة عنـد التقاطعـات. كما يجـب اتباع 
جميـع األنظمـة واإلشـارات المروريـة، والتنبـه لألمـور 

التالية:
■  عليك الوقوف دائًما عند إشارة قف.

■  يجـب أن تكـون علـى درايـة بأحـدث القوانيـن فـي 
المنطقة التي تقود فيها.

■  ال توجـد فـي الدراجـات أنوار جانبيـة، لذلك يجب أن 

تستخدم يدك إلعطاء اإلشارات.
■  يجـب أن تنظـر إلـى الخلـف لتتأكـد مـن أن هنـاك 
مسـافة كافية بينك وين المركبات األخرى قبل تغيير 

مسارك.
■  تجنـب لبـس السـماعات أثنـاء ركـوب الدراجـة، فهـي 

تمنعك من سماع إنذارات اآلخرين.
■  يشـكل التقاطـع أخطـر منطقـة لراكبـي الدراجـات، 
ولذلـك فإن اإلشـارة باليد غير كافية. يجب عليك أن 
تتواصـل مـع سـائقي المركبـات بالنظـر لتتأكـد مـن 
السـائقين  أن  تفتـرض  ال  لوجـودك.  انتباههـم 

سيتوقفون.
■  كـن حـذًرا عنـد تجولـك بيـن مركبـات متوقفـة، حيـث 
يمكـن أن يفتـح أحـد األشـخاص البـاب دون االنتبـاه 

لمرورك.

القيادة لياًل 
ارتـد مابـس عاكسـة ليتمكـن اآلخـرون مـن رؤيتـك. 
كمـا يجـب أن تزود دراجتـك بأنوار أماميـة وخلفية، وأن 

تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين المركبات.

نصائح أخرى لراكبي الدراجات
النصائـح التاليـة تسـهم فـي تعزيـز السـامة أثنـاء 

ركوب الدراجة:

إعداد: سارة مطر

السالمة أواًل

كيفية المحافظة على صحة الغذاء وسالمته 

كيف تحافظ على مرتبة سريرك

إذا رغبت في تخزين األطعمة في الفريزر، فاستخدم 
أكياًسـا محكمـة خاصـة بالتخزيـن، أو ورق األلومنيـوم 

السميك الذي يستخدم في المطبخ.
عليـك  الطعـام  لتخزيـن  األكيـاس  اسـتخدمت  وإذا 
وقبـل  فيهـا،  الطعـام  وضـع  بعـد  منهـا  الهـواء  بتفريـغ 
وضعهـا فـي الفريـزر، إال فـي حـال كنـت سـتضع فيهـا 
الهـواء  مـن  واحـد  سـنتميتر  حوالـي  فاتـرك  سـوائل، 

داخلها، ألنها تتمدد بعد أن تتجمد. 
وإذا اسـتخدمت ورق األلومنيـوم فـي التخزيـن، فقـم 
بلـف الطعـام فيـه بإحـكام، ويفضـل كتابـة تاريـخ واسـم 
المحتويـات علـى كل كيس، لتتمكن من معرفته بعد مرور 

وقت طويل.  

نصائح مهمة لحفظ األطعمة والسالمة الغذائية
■ عندمـا تريـد معرفة مـا إذا كانت البيضة سـليمة أم 
ال، ضـع البيضـة فـي طبـق بـه مـاء وملـح، فـإذا غمرهـا 
المـاء، فاعلـم أنهـا سـليمة وإذا طفـت علـى سـطح المـاء، 

فاعلم أنها فاسدة.
■ إذا كنـت تحفـظ حبوًبـا وعند اسـتخدامها اكتشـفت 
تغيـر  أن  إال  عليـك  فمـا  بالرطوبـة،  تشـبعت  قـد  أنهـا 

العبوة، وتضعها في مكان مغلق بإحكام.
■ يمكنـك تنـاول الخبـز البائـت واسـتعادة طراوتـه مـن 

قليلـة، ويمكنـك  لدقائـق  المـاء  لبخـار  تعريضـه  خـال 
أيًضا استخدامه كبديل للخبز المحمص.

■ يتسـاءل بعـض النـاس كيـف يتـم تقطيـع البصل دون 
أن تدمـع العيـن، توجـد بعـض الطـرق المختلفـة، فإما أن 
تضعـه فـي الثاجـة قبـل تقطيعـه لمـدة سـاعة أو تقشـره 
تحـت مـاء جـاٍر أو ال تقطـع جـذره وقـم بتقطيعـه علـى 
منضـدة المطبـخ الرخـام، وهكـذا، لـن تزعجـك دمـوع 

البصل مرة ثانية. 
■ للتخلـص مـن الروائـح المختلطـة فـي المطبـخ التـي 
عـادة مـا تلتصـق بالحوائـط، يمكنـك وضـع قشـر برتقـال 
 175 حـرارة  درجـة  علـى  قليلـة  لدقائـق  الفـرن  فـي 

فهرنهايت.
المصدر: كتاب المهارات المنزلية لألسرة الذكية

بعـــد االنتهـــاء من يـــوم طويل وشـــاق، مـــا أعظـــم أن تلقي جســـدك على 
ســـرير مريـــح ونظيف وصحـــي، فنحن نقضي ثلـــث أعمارنا مســـتلقين على 
هـــذا الســـرير، لذلك يجـــب علينـــا أن نهتم بـــأن يكـــون لدينا مرتبة ســـرير 
تحتـــوي على جميـــع مقومـــات الراحة والرفاهيـــة، وتخصيص بضـــع دقائق 

من وقتنا لتنظيفها والعناية بها. 
وليـــس باألمر المبهـــج إذا فكرت بمقـــدار العرق أو الجلـــد الميت أو عث 
الغبـــار الـــذي قد يكـــون كامًنا فـــي ســـريرك الذي اعتـــدت على النـــوم فيه 
لســـنوات، فنحـــن نفقد حوالي نصـــف لتر تقريًبـــا من الماء كل ليلة بســـبب 
التعـــرق والتنفـــس، ونفقـــد أكثـــر من ذلـــك إذا كّنا نعانـــي من ارتفـــاع درجة 
الحـــرارة أو إذا مِرضنـــا، وهنا، نجـــد أن الماءات تحبـــس الرطوبة الناتجة 
عـــن أي من الحاالت الســـابقة، وتهيئ بيئة مثالية لنمو عـــث الغبار وتكاثره. 
لذلـــك تـــؤدي العناية الدائمـــة إلى منع تفشـــي اآلفات الحشـــرية والحّد من 

إمكانية اإلصابة بالحساسية. 
لسرير نظيف وصحي اتبع الخطوات التالية:

■ بعـــد تجريـــد ســـريرك مـــن جميـــع األغطيـــة، قـــم بتنظيـــف المرتبـــة 
بالمكنســـة الكهربائيـــة وإزالـــة الغبـــار مـــن أعلـــى المرتبة وجوانبهـــا ورأس 

الســـرير، واضغـــط بإحـــكام إلزالة أكبر قـــدر ممكن مـــن الغبار من أســـفل 
النســـيج العلوي للمرتبـــة. وتعتبر مكواة المابس بالبخـــار مثالية إلزالة عث 
الغبـــار القريب من ســـطح المرتبة، ولكـــن عليك القيام بذلـــك قبل تنظيفها 

بالمكنسة الكهربائية توفيًرا للوقت.
■ اســـتخدم مزيـــل البقـــع إلزالـــة أي بقـــع علـــى القمـــاش، وذلـــك باتباع 

تعليمات الشـــركة المصنعة، وتجنب ترتيب الســـرير حتى يجف منًعا لحبس 
الرطوبة فـــي المرتبة مما قد يؤدي إلى تكّون العفـــن أو الفطريات أو العث، 
وأفضل وقـــت للقيام بذلك يكون بعد شـــفائك من المـــرض، وذلك للتخلص 

من أي بكتيريا متبقية قد تصيب اآلخرين بالعدوى.
■ للحـــّد مـــن انبعـــاث الروائح، قم بـــرش المرتبـــة بمســـحوق بيكربونات 
الصوديـــوم الـــذي يمتص الروائـــح والرطوبـــة، واتركها لمـــدة 15 دقيقة على 
األقـــل، ثم قم بكنســـها، يمكنك القيام بذلـــك في كل مرة تقـــوم فيها بتغيير 
ماءات الســـرير للمحافظة على نظافة المرتبة، كما أن اســـتخدام المطهر 

على سطح المرتبة يحسن أيًضا من رائحتها.
■ لحمايـــة مرتبة ســـريرك، اســـتخدم غطاء واقًيـــا للمرتبة بيـــن الماءة 
الســـفلية وأعلى المرتبة بحيث يكون قابًا للغســـل في الغســـالة الكهربائية. 
وتتميـــز العديد مـــن هذه األغطيـــة بنعومة وطـــراوة، ووجود حشـــوة خفيفة 
داخلهـــا تزيد مـــن شـــعورك بالراحـــة أثناء النـــوم ويحمـــي المرتبـــة أيًضا. 
وعليك أن تغســـل الغطـــاء الواقي بانتظـــام عند أعلى درجة حـــرارة موصى 

بها على الملصق.
المصدر: أضواء على السالمة - العدد األول 2019

■  قـم بإجـراء اختبـار سـريع لدراجتـك، لتتأكـد مـن أنها 
في حالة جيدة.

■  كـن يقًظـا علـى الـدوام، وانتبه مـن الحفـر والمخلفات 
وعقبات الطريق.

■  عليـك مجـاراة السـيارات، وتجنـب االنحـراف يميًنـا 
ويسـاًرا علـى الطريـق. سـر بخـط مسـتقيم باتجـاه 

حركة المرور.
■  يجـب عليـك توخـي الحـذر عنـد المناطـق العميـاء، 

وخطط قبل أن تتصرف.
كمـا يمكنـك اختبـار معلوماتـك حـول السـامة أثنـاء 
ركـوب الدراجـات مـن خـال المشـاركة فـي المسـابقة 
الشـهرية للسـامة المروريـة التي ينظمها قسـم برنامج 
السامة المرورية. ولمزيد من المعلومات عن السامة 

أثناء ركوب الدراجات يرجى زيارة الموقع:
https://qyadati.com



الخميس ٥ جمادى األولى 144٣هـ، ٩ ديسمبر 20٢١م

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.

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

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

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

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

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

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل، محمد العداربة، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل الخثعمي،
هنوف السليم، لطيفة السماعيل، 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.
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* حل العدد الماضي

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

حّدْق بقلبكضوء وحرف:

إذا كان من لغٍة للسماِء 
تبوُح بها

فهي رشُق املطْر

 
ِ

وإن كان من لغٍة للرتاب
يبوُح بها

فهو هذا الزهْر

فحّدْق بعينيَك 
حّدْق بقلبَك 

 الوتْر
ِ
كْن ألنني الكمان

لتبرَص طفًل على األرض يميش
ويعزُف خطوته يف حذْر

حرف: عبدالوهاب أبو زيد

ضوء: مصلح جميل

»راحـــوا جيـــل الطيبيـــن«، دائًمـــا مـــا تتـــردد هـــذه العبـــارة 
قـــد ال يتســـق مـــع األعـــراف  كـــردة فعـــل علـــى أي حـــدث 
عـــن  للتعبيـــر  و  أ عـــي،  االجتما لنمـــط  ا و  أ ئدة  لســـا ا
ــا  ــم مـ ــروق للبعـــض، ورغـ ــة التـــي ال تـ التحـــوالت االجتماعيـ
فيهـــا مـــن قســـوة علـــى هـــذا الجيـــل، فإنهـــا صـــارت توصيًفـــا 
مالزًمـــا للجيـــل الســـابق. نعـــم فـــي العبـــارة قســـوة، فهـــل 
ــه »جيـــل الطيبيـــن«، أن  ــابق بأنـ يعنـــي توصيـــف الجيـــل السـ
هـــذا الجيـــل جيـــل أشـــرار ال يحملـــون الخيـــر وال الطيبـــة، 

وكله خطايا؟
أظـــن أن كل جيـــل يـــرى فـــي مـــن قبلـــه »جيـــل طيبيـــن«، 
ــة،  ــورة النمطيـ ــا هـــذه الصـ ــال لتتوالـــى معهـ وتتوالـــى األجيـ
التـــي يكـــون مردهـــا غالًبـــا إلـــى الصـــراع بيـــن األجيـــال، جيـــل 
اآلبـــاء وجيـــل األبنـــاء، وحتـــى هـــؤالء اآلبـــاء كانـــوا فـــي 

صراع مع األجداد، وهكذا ال ينتهي الصراع أبًدا.
حينمـــا يتحـــدث أحـــد اآلبـــاء عـــن الماضـــي، يتحـــدث عـــن 
ــا مضـــى،  ــا عمـ ــدة يتحـــدث غالًبـ ــة. بتنهيـ ــة ناصعـ ــور نقيـ صـ
وغالًبـــا مـــا يصـــور لنـــا الماضـــي بأنـــه زمـــن الطيبـــة والنقـــاء، 
ــه كل  ــر فيـ ــر الـــذي تغيـ ــه بالحاضـ ــاء، ويقارنـ زمـــن بـــال أخطـ
النـــاس وعالقاتهـــم، فاختفـــت  ســـلوكيات  تغيـــرت  شـــيء، 
فـــي الماضـــي، وكل  الرحمـــة والرأفـــة. كل شـــيء جميـــل 

شيء بال طعم وال نكهة اآلن.
فـــي المســـتقبل، ســـيروي أبناؤنـــا أيًضـــا عـــن ماضيهـــم 
لماضـــي،  ا لـــى  إ الحنيـــن  فيـــه  نوســـتالجي«  « بَنَفـــس 
وســـيخبرون أبناءهـــم عـــن كل جميـــل فـــي هـــذا الحاضـــر 
الـــذي ال يـــروق لآلبـــاء، وســـيتحدثون عـــن الخيـــر والطيبـــة 

والنقاء. إنها متواليٌة ال نهاية لها.
الحقيقـــة أن لـــكل جيـــل ميزاتـــه، ولـــكل جيـــل مثالبـــه 
ــذ  ــها، فمنـ ــة نعيشـ ــًدا، وال مـــدن فاضلـ ــق أبـ ــا، فـــال مطلـ أيًضـ
بدايـــة الخلـــق كان هنـــاك الخيـــر والشـــر، نقيضـــان ال يخلـــو 
مجتمـــع وال نفـــس بشـــرية منهمـــا، فحتـــى البشـــر هـــم مزيـــج 
مـــن الخيـــر والشـــر، فكيـــف يكـــون مجتمـــع بكاملـــه  شـــريًرا 
أو خّيـــًرا! الماضـــي فيـــه الحلـــو والمـــر، كمـــا أن للحاضـــر 

حلوه ومره.
التعايـــش بيـــن األجيـــال والقبـــول هـــو مـــا يخفـــف مـــن 
التغيـــرات االجتماعيـــة  أثـــر  الصـــراع، واســـتيعاب  وطـــأة 
واالقتصاديـــة والتقنيـــة علـــى الجيـــل، وأن للجيـــل الحاضـــر 
متطلباتـــه ورغباتـــه وحاجاتـــه، يمكـــن أن يهـــدئ مـــن روع 
جيـــل اآلبـــاء إزاء هـــذا الجيـــل، ويجعلهـــم يـــرون الطيبـــة فيـــه 
أيًضـــا كمـــا يرونهـــا فـــي جيلهـــم. وهـــذا أيًضـــا يجعـــل جيلنـــا 
أنهـــم ال  أو  »دقـــة قديمـــة«،  فـــي اآلبـــاء  يـــرى  الحالـــي ال 
مواكبـــة  علـــى  القـــدرة  يملكـــون  وال  صنًعـــا  يحســـنون 

الجديد، أو أنهم مجرد وصاة وليسوا آباًء قلقين.
كل جيـــل هـــو »جيـــل طيبيـــن«، فالطيبـــة هـــي الغالبـــة 
علـــى الســـلوك اإلنســـاني، واإلنســـان بطبعـــه طيـــب. أمـــا 
عـــالج  بـــه، فالحنيـــن  بـــأس  فـــال  الماضـــي  إلـــى  الحنيـــن 

لألرواح المتعبة.

كل جيل هو »جيل 
الطيبين«

عباس احلايك *

* كاتب مسرحي سعودي 


