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10,000
قدم من مدرج الشـــيبة الجديد ُأعيد رصفها بطريقة ركام 
اســـتخدام  علـــى  تشـــتمل  التـــي  المفتتـــة،  الخرســـانة 
الخرســـانة الموجـــودة أصـــًا فـــي الموقـــع كطبقـــة أســـاس، 
ثـــم تفتيتهـــا باســـتخدام معـــدات خاصـــة  عبـــر تهشـــيمها 
الســـتخدامها كطبقة أســـاس للرصـــف، وهي المـــرة األولى 
التي تســـتخدم أرامكو الســـعودية فيها هـــذه الطريقة. وقد 
تـــمَّ ذلـــك باســـتخدام كمّيـــات أقـــل مـــن الميـــاه والمخلفات 

ومستوى أدنى من التأثير على البيئة. صفحة 4

أرامكو 
السعودية ُتصدر 

النسخة الثانية
من دليل التحرير 

العربي 2019

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

صفحة 5

03/٢9 ٠٤/٠٥ ٠٤/12 ٠٤/19 ٠٤/26

$

إخواني وأخواتي موظفي وموظفات أرامكو السعودية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يسعدني، مبناسبة قرب حلول شهر رمضان الكرمي، أن أشارككم فرحة 
قدومه ونيل بركاته وفضله، فهو موسم الطاعات واألعمال الصاحلة، 

سائاًل اهلل العلي القدير أن يتقبل منا جميًعا صيامه وقيامه. كما أسأله 
زة لنا لتحقيق مزيد من  سبحانه أن يجعل أيام هذا الشهر الفضيل محفِّ

اإلجنازات ألرامكو السعودية وللوطن والعالم. 
وباعتبار موظفي وموظفات الشركة يحرصون على أن يكونوا قدوة يف 

تصرفاتهم، فإن التقيد بأصول السالمة يف جميع شؤون احلياة، وجتنب 
مخاطر اإلجهاد، خاصة أثناء سياقة املركبات داخل مواقع العمل أو 

خارجها، يُعدُّ من األولويات.

وال يفوتنا، ونحن نشهد ما تسعى قيادتنا الرشيدة لتحقيقه من جودة 
احلياة يف وطننا العزيز، أن جنعل من شهر رمضان املبارك فرصة للتأمل 

وجتديد الذات واالعتدال يف كل شيء، مبا يف ذلك االلتزام ببرنامج 
ز طاقتنا وقدرتنا  غذائي يحافظ على صحة وتوازن البدن والعقل، ويعزِّ

على احلركة والنشاط واالطالع والقراءة، وتوطيد أواصر التواصل فيما 
بيننا كأُسر وأصدقاء وزمالء، وبذل ما جتود به نفس كل فرد بقدر 

استطاعته لإلسهام، ولو بشيء يسير من أجل سعادة وترابط املجتمع.
تقبَّل اهلل صيامكم وقيامكم، وأعاده اهلل عليكم أعواًما عديدة، وأمّدكم 

بعونه وأسبغ عليكم وعلى أحبائكم نعمة الصحة والسالمة والسعادة.

أمين حسن الناصر
الرئيس، كبير اإلداريني التنفيذيني
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الشـيبة  المذهلـة مطـار  الخالـي  الربـع  بيئـة  تحتضـن 
المحـاط بكثبـان رمليـة يزيـد ارتفاعهـا علـى 175 متـًرا 
وسط سبختين متصلتين، ولكنها بيئة من أقسى البيئات 
علـى وجـه األرض وأشـدها أثـًرا علـى البنيـة التحتيـة. 
ومـدرج مطـار الشـيبة ليـس بمنـأى عـن هـذا األثـر، بمـا 
يتعـرَّض لـه مـن ظـروف قاسـية مثـل رمـال الربـع الخالي 

المتطايرة التي تضربه متسببة في تآكله.
وفـي التاسـع من أبريـل الماضي، حّطـت أول طائرة على 
د قبل الموعـد المقرر له،  مـدرج مطار الشـيبة الذي ُجـدِّ
واحتفلـت أرامكـو السـعودية بإعـادة افتتاحـه رسـمًيا يـوم 

الثالثاء ١١ شعبان ١٤٤٠هـ )16 أبريل 2019م(.

تجديد مْدَرج مطار الشيبة..

أعمال الزيت تعقد مؤتمًرا 
ومعرًضا للسالمة المرورية

صفحة ٦ و٧

صفحة ٩

موجز
يصـادف شـهر مايـو شـهر التوعيـة الدولـي للتدقيـق الداخلـي، وهـي المهنة التي نشـأت 
ضوابطهـا مـع نشـوء الحوكمـة والتجـارة، وذلـك لسـبب وجيـه، وهـو حاجـة أّي جهـة مـن 
الممارسـات غيـر  منـع  نفسـه  الوقـت  وفـي  أهدافهـا،  األعمـال لضمـان تحقيـق  جهـات 

القانونية. 
وتعـود جـذور مصطلـح »التدقيـق audit« لإلمبراطوريـة الرومانيـة. وهـو مشـتق مـن 
المصطلـح الاتينـي »audire«، ويعنـي »يسـتمع«، ألن المدققيـن فـي العصـور القديمـة 
كانـوا يسـتمعون لتقاريـر شـفهية مـن الموظفيـن المسـؤولين، أو أصحـاب العمـل، أو مـن 
يملكـون السـلطة، ويتثبتـون مـن دقـة هـذه التقاريـر، ثـّم تطـّور دور المدققيـن علـى مـر 

السنين ليصبح التحقق من السجات المكتوبة.

ومع تطور التجارة، والصناعات، وتوسعها، برزت الحاجة لألنظمة والضوابط لضمان 
تحقيـق األهـداف ولتقديـم الضمانـات المعقولـة ألصحـاب العمـل أو للمسـؤولين عـن 

جهة أعماٍل ما.
وقـد بـدأت أرامكـو السـعودية، منـذ وقـت مبكـر مـن تاريخهـا، وحتديـًدا يف عـام 1947م، 
بإجـراء أعمـال التدقيـق ملسـاندة اإلدارة العليـا ومجلـس اإلدارة. واعتمـدت الشـركة يف 
بـادئ األمـر علـى املدققـن القادمـن مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة للقيـام بتقييـم 

الضوابـط الداخليـة، ويف عـام 1949م، تأّسسـت أول هيئـة تدقيـق داخلية.

تطّور التدقيق الداخلي 

أقر البرلمان البريطاني قانون 
الشركات المساهمة.

يتطلب تقرير مجلس اإلدارة 
للمساهمين عن طريق البيان المالي 

الُمدّقق.

1960م
إىل

1990م

1920م
إىل

1960م

1844م
إىل

1920م

1990م
إىل

الوقت الحاىل

صدر عام 1933م و1934م قانون 
األوراق المالية في الواليات المتحدة 

األمريكية، الذي أنشأ لجنة تبادل 
األوراق المالية، وألزم الشركات 

بإصدار بيانات الدخل المدققة.

زيادة حجم المعامات -تحّول 
التدقيق من التحقق من المعاملة 

إلى االعتماد على الضوابط الداخلية 
للشركات في التدقيق المستند إلى 

المخاطر.

تم إقرار قانون ساربينز أوكسلي، إذ 
يتوّجب على مدققي الحسابات 

تدقيق كفاية ومناسبة الضوابط 
الداخلية على التقارير المالية.

التدقيق الداخلي يدعم نجاح أرامكو السعودية
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٢ مايو ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

الروتينــي  الحيــاة  معتــرك  عــن  بعيــًدا 
الممــل وضوضــاء وصخــب المدينــة، تجــد 
لســكينة  ا و ء  و لهــد ا ية  لبشــر ا لنفــس  ا
علــى  الهــادئ  الجلــوس  فــي  والطمأنينــة 
شــاطئ البحــر، حيــث تتداخــل الحــواس فــي 
أصــوات أمــواج البحــر الخافتــة، التــي تشــبه 
صــوت قيثــارة عتيقــة بيــن يــدي عــازف ماهــر 
طاعــن فــي الســن، قهرتــه ظــروف الحيــاة 
ع مــرارة المهجــر لســنوات  القاســية وتجــرَّ
طويلــة، بعيــًدا عــن األهــل واألحبــاب، تبادلــه 
آلتــه أنغــام الحنيــن وقســوة الفــراق، وحــرارة 
الشــوق، وكأنهمــا نديمــان يشــكو كٌل منهمــا 

همه وحزنه لصاحبه!
ويعطيــه  جميــاًل  المــكان  يجعــل  وممــا 
إحساًســا فريــًدا، هــو عندمــا تتســلل أشــعة 
الشــمس مــن خــالل الســحب الكثيفــة فــي 
يــوم ماطــر جميــل ليُضفــي علــى موجــات 
البحــر بريًقــا ولمعاًنــا يُشــبه لــون ســبائك 
أشــعة  وكأن  النقيــة.  الصافيــة  الذهــب 
الشــمس تلــك مرســول محبــة وســالم أتــى 
ــة بعــد انقطــاع  ليصافــح تلــك األمــواج الهادئ

حريــة  ويمنحهــا  األمــان  ليعطيهــا  طويــل، 
كيفمــا  وجــزًرا  مــًدا  االنســيابية،  الحركــة 

تشاء، وتناغًما مع نسمات البحر العليلة.
فــي مثــل تلــك اللحظــات الفريــدة، تنتــاب 
ســيس  حا أ و عر  مشــا ية  لبشــر ا لنفــس  ا
مختلفــة ومتناقضــة فــي الوقــت نفســه، مــا 
بيــن شــعور بالحنيــن للماضــي، وشــعور حــزن 
أثــًرا  يتــرك غيابــه  لفقــدان شــيء  وأســى 

غائًرا في النفس.
لنفــس  ا تشــعر  خــرى،  أ حيــة  نا مــن  و
ســماع  عنــد  وتطــرب  والراحــة  بالســعادة 
األصــوات الموســيقية التــي تصدرهــا حركــة 
ــا إلــى  األمــواج الجميلــة، لتحلــق بالفكــر عالًي
آفــاق بعيــدة، تتأمــل عظمــة الخالــق وقدرتــه، 
ســبحانه وتعالــى، علــى إبــداع هــذا الكــون 
الفســيح، بمــا فيــه مــن متضــادات ومتراكبات 
منــُذ  بعًضــا  مــع بعضهــا  عديــدة موجــودة 
وتناســق  تناغــم  فــي  وتعمــل  زمــن طويــل، 

وتكامل جميل ودقيق، يُذهل العقول.
وبمــا أن اإلنســان جــزء صغيــر جــًدا مــن 
ــال شــك أن  ــم، ف ــي العظي ــداع اإلله هــذا اإلب

مثــل تلــك الخلــوات الذاتيــة، تزيــده رغبــة 
الكــون  ذلــك  أســرار  إلــى معرفــة  وشــوًقا 
العجيــب ليــدرك فــي نهايــة المطــاف ضعفــه 
وقلــة حيلتــه، وليــدرك أيًضــا حاجتــه الماســة 
إلــى اللجــوء فــي جميــع أمــوره إلــى ركــن 
هــادئ يــأوي إليــه ويســلم لــه أمــره، خصوًصــا 
ض لهــا  فــي األوقــات العصيبــة التــي يتعــرَّ

اإلنسان بين الفينة واألخرى!
التفكيــر بعمــق وفــي خلــوة تامــة عــن الناس 
وعــن الضوضــاء، يُعطــي اإلنســان شــعوًرا ال 
يوصــف، وكأن روحــه عرجــت إلــى عالــم آخــر 
يختلــف كلًيــا عــن المألــوف المتكــرر، الــذي 
ــد لإلنســان.  ــف أي جدي ــب ال يضي ــي الغال ف
كمــا أن تاريــخ البشــرية أورد أن كثيــًرا مــن 
المخترعيــن والعلمــاء والمبدعيــن يقضــون 
أوقاًتــا طويلــة فــي الخلــوات، ويميلــون إلــى 

العزلة أكثر من االختالط بالمجتمع.
وقد قال اهلل تعالى في كتابه الكريم:

ــا ِفــي اْلَفــاِق َوِفــي أَنُفِســِهْم  )َســنُِريِهْم آيَاِتنَ
ــُه الَْحــقُّ أََولـَـْم يَْكــِف ِبَربِّــَك  ــَن لَُهــْم أَنَّ َحتَّــى يَتَبَيَّ

أَنَُّه َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد( .

الخلوة بالنفس
إضـــاءة

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

محمد داوود اليامي
mohammed.yami.13@aramco.com

إدارة مشتريات المشاريع

إدارة مصفاة ينبع ُتطلق مبادرة )ازرع شجرتك(

ينبـع - تماشـًيا مـع التميُّـز التشـغيلي فـي مجـال حماية 
البيئـة، نظمـت إدارة مصفـاة ينبـع، مؤخـًرا، مبـادرة )ازرع 
شـجرتك(. وقـد شـارك فيهـا مـا يقرب مـن 15 عضـًوا من 
مديـري إدارة مصفـاة ينبـع وموظفيهـا، وكانـت المبـادرة 
بقيـادة مديـر إدارة مصفـاة ينبـع، األسـتاذ عبداللطيـف 
الشـامي، حيـث شـاركوا جميًعا في الحـدث البيئي لزراعة 

أشجار األحياء السكنية.
إلـى  اإلدارة  مـن  أعضـاء  انضمـام  الحـدث  وشـهد 
الموظفين في غرس شـجرة لتسـليط الضوء على أهداف 
المبـادرة، وكان مـع كل شـخص لـوح يحمل اسـمه ليغرسـه 

تمييزهـا عصام هوسة مـن  يتمكـن  حتـى  الصغيـرة  األشـجار  بجـوار 
المزروعـة  األشـجار  مشـاهدة  ويمكـن  بهـا،  واالعتنـاء 

بالقرب من مدخل مصفاة ينبع.
أن هـذه  الشـامي  أوضـح  البرنامـج،  إطـالق  وخـالل 
المبـادرة مصممـة إللهـام وتثقيف وتعزيـز الوعي لموظفي 
الفريـدة  أرضنـا  علـى  بالمحافظـة  ينبـع  مصفـاة  إدارة 
ليكونـوا  الشـأن  بهـذا  وملتزمـة  واعيـة  أجيـال  وتوفيـر 

حراًسا للبيئة.
بدايـة  مجـرد  للمبـادرة  االنطالقـة  هـذه  كانـت  وقـد 
لبرنامـج بيئـي طويـل األجـل، يهـدف إلـى التذكيـر بأهميـة 
الطبيعـة فـي حياتنـا اليوميـة. كمـا توفـر الحملـة دعـوة 
الموظفيـن لتقديـم أنشـطة للعنايـة بالبيئـة، والتعلـم فـي 

الهـواء الطلـق، وبرامـج بيئيـة صحيـة، وذلـك ألن رعايـة 
األشـجار والبيئة هي المسـؤولية االجتماعية لكل فرد بال 

استثناء.
منصـة  عـن  عبـارة  هـي  شـجرتك(  )ازرع  مبـادرة 
للمنظمـات واألفـراد للمشـاركة في نشـاط تخضيـر البيئة 

والمجتمعات.

أهمية المبادرة
يعمـل الجميـع بجـد مـن أجـل توفيـر االسـتقرار المالـي 
ألُسـرهم، ولكـن مـاذا عن تأميـن مسـتقبل البيئـة لألجيال 
»اسـتثمار  هـي  شـجرتك(  )ازرع  مبـادرة  إن  القادمـة؟ 

يزيد جانبي يزرع شجرة بالقرب من مدخل مصفاة ينبع.

أخضر« للمستقبل.
كمـا تـؤدي األشـجار دوًرا مهًمـا فـي دورة حيـاة الميـاه، 
حيـث تحتجز المياه في جذورهـا وتطلقها في الجو. وفي 
غابـة األمـازون، علـى سـبيل المثـال، يتـم االحتفـاظ بأكثـر 
مـن نصـف المـاء في النظـام البيئـي للغابة داخـل النباتات 
وهـذا مـا يجعل الطقس شـديد الرطوبة، وبدون األشـجار 

والنباتات، قد يصبح المناخ شديد الجفاف.
عـالوًة علـى ذلك، فإن هنـاك حاجة إلى األشـجار حول 
المنشـآت الصناعيـة أكثـر مـن أي مـكان آخـر، حيـث إنهـا 
الضـارة  والغـازات  الكربـون  أكسـيد  ثانـي  غـاز  تمتـص 
المحتملـة المنبعثـة مـن المنشـأة وتحولهـا إلـى أوكسـجين 

مما يُسهم في تنقية الهواء المحيط بمنطقة العمل.

متها إدارة مصفاة ينبع. وسوف يتمكن المشاركون في المبادرة من مشاهدة أشجارهم الصغيرة تنمو وترّحب بهم  عدد من موظفي مصفاة ينبع  الذين أسهموا في مبادرة )ازرع شجرتك( التي نظَّ
أثناء مباشرتهم العمل كل صباح.
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ضمن مشاركته يف مؤمتر القطاع املالي

أمين الناصر: أرامكو السعودية في طليعة شركات العالم 
وفًقا للنتائج المالية والتشغيلية التي حققتها عام 2018م

الريـاض - شـاركت أرامكو السـعودية، يـوم الخميس 20 
شـعبان 1440هــ )25 أبريـل 2019م(، فـي فعاليـات )مؤتمـر 
الـذي ُعقـد برعايـة كريمـة مـن خـادم  القطـاع المالـي( 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
حفظـه اهلل، وذلـك في مركز الملـك عبدالعزيز للمؤتمرات 
بالريـاض، خـالل الفتـرة مـن 19 إلـى 20 شـعبان 1440هــ، 

)24 إلى 25 أبريل 2019م(.
ويعـد مؤتمـر القطـاع المالـي، الـذي يُعقد ضمـن برنامج 
تطويـر القطـاع المالـي )أحد برامـج رؤية المملكـة 2030(، 
الحـدث األضخـم فـي مجالـه علـى المسـتويين المحلـي 
واإلقليمـي، حيـث يهدف لبنـاء قطاع مالي متنوع ومسـتقر، 
وتطويـر سـوق ماليـة متطـورة، وقـد شـهد حضـوًرا محلًيـا 

وعالمًيا بارًزا.

فرص استثمارية واعدة
إدارييهـا  كبيـر  السـعودية،  أرامكـو  رئيـس  وشـارك 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، فـي المؤتمـر 
قـت جلسـاته علـى مـدى يوميـن إلـى المكانـة  الـذي تطرَّ
االقتصاديـة الصلبـة التي تحتلها المملكة دولًيـا، والتعريف 

بفرص استثمارية واعدة في القطاع المالي واالقتصادي.
ــر المهنــدس أميــن الناصــر عــن  وبهــذه المناســبة، عبَّ
تقديــره للجهــود التــي بذلتهــا وزارة الماليــة، والنجــاح الــذي 
حققتــه فــي المؤتمــر، قائــاًل: »تزامــن تنظيــم المؤتمــر مــع 
الذكــرى الثالثــة لإلعــالن عــن رؤيــة المملكــة 2030، التــي 
أطلقهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
ابــن عبدالعزيــز، حفظــه اهلل، ولــي العهــد، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، فــي 25 أبريــل 2016م. وقــد 
حظيــت هــذه الرؤيــة منــذ إطالقهــا باهتمــام األوســاط 
ــدول والقطاعــات  المحليــة والعالميــة وأصبحــت ملهمــة لل
والمؤسســات التــي تســعى للتخطيــط علــى المــدى البعيــد 

القافلة األسبوعية 

واستشــراف المســتقبل، وأن مــن بيــن مــا تمّيــزت بــه الرؤية 
الســعودية هــي آليــات التنفيــذ وبرامــج التحقيــق والمتابعــة 

والقياس.
 وبحمـد اهلل، شـهدت المملكـة بشـكل عـام وأرامكـو 
السـعودية بشـكل خـاص قفـزات نوعيـة فـي عـدة مجـاالت 
خـالل السـنوات الثـالث الماضيـة، ومـن أبرزهـا تنويـع 
مصـادر الدخـل. واليـوم، تقف أرامكو السـعودية في طليعة 
التـي  الماليـة والتشـغيلية  للنتائـج  العالـم وفًقـا  شـركات 
حققتهـا عـام 2018م، وكانـت موضـع اهتمام فـي الصحافة 
العالميـة، كمـا كانـت موضـع تقديـر وإعجـاب كبيريـن فـي 
أوسـاط المسـتثمرين الدولييـن، بعد االطالع علـى بياناتها 

المالية والتشغيلية خالل األسابيع الماضية«.

رفع كفاءة أداء االقتصاد الوطني 
وتنـاول المهنـدس أميـن الناصـر فـي حديثـه أوضـاع 
االقتصـاد العالمـي وأسـواق الطاقـة واتجاهـات التطـورات 
التقنيـة وتأثيرهـا علـى أعمـال ونشـاطات ومشـاريع أرامكو 
السعودية. وأضاف الناصر أن أرامكو السعودية قامت في 
الفترة الماضية بمشاريع استثمارية ضخمة محلًيا ودولًيا، 
وأن المملكـة تزخر بالفرص االسـتثمارية الكثيرة وأن مناخ 
االسـتثمار في المملكة شـهد، بحمد اهلل وتضافر الجهود، 
تحسـًنا كبيـًرا وحقـق تقدًمـا ملموًسـا في تسـهيل إجـراءات 
العمـل، وأن ذلـك سيُسـهم، بـإذن اهلل، فـي رفـع كفـاءة أداء 
المـال  رأس  تشـجيع  علـى  والعمـل  الوطنـي،  االقتصـاد 
المحلي واألجنبي لالستثمار محلًيا، وإيجاد فرص وظيفية 
للمواطنيـن، إلـى جانب العمـل على زيادة المنافسـة وتعزيز 
دور القطـاع الخـاص. واستشـهد المهنـدس الناصـر بمـا 
حققـه برنامـج اكتفـاء والمشـاريع العمالقـة المرتبطـة بـه 
لتوطيـن الصناعـة والخدمـات وتحويـل المملكـة إلـى قطب 
للصـادرات الصناعيـة، كمجمـع الملـك سـلمان العالمـي 
للصناعـات والخدمـات البحريـة ومدينـة الملـك سـلمان 

للطاقة.
ز لتطوير قطاع  وتواصـل أرامكو السـعودية دورها المحفِّ
وطنـي لخدمـات الطاقـة يُسـهم في جذب صناعـات محلية 
مرتبطـة بالطاقـة تتمتـع بالقـدرة علـى المنافسـة العالميـة، 
ويسـاعد علـى ترسـيخ وتعزيز هـذه الصناعـات. وقد تجلى 
نهـا مـن تنفيـذ  ذلـك فـي توفيـر فـرص جديـدة للشـركة تُمكِّ
أعمالهـا بشـكٍل أكثـر كفـاءة وفاعليـة مـن حيـث التكلفة عن 
طريق تعزيز توطين التنمية والتنويع االقتصاديين، إذ تعمل 
الشركة على مضاعفة منتجات الطاقة وخدماتها المحلية 
باإلضافـة إلى زيـادة صادراتها، ومن أمثلـة ذلك، برنامجها 
لتعزيـز القيمـة الُمضافـة اإلجماليـة لقطـاع التوريـد فـي 
المملكـة )اكتفاء(، ومدينة الملك سـلمان للطاقة )سـبارك( 
ومجمـع الملـك سـلمان العالمـي للصناعـات والخدمـات 

البحرية.

وبـرزت مشـاركة أرامكو السـعودية في المؤتمـر بحضوٍر 
كبيـٍر مـن قيادييهـا، مـن بينهـم، النائـب األعلـى للرئيـس 
للماليـة واإلسـتراتيجية والتطويـر، األسـتاذ خالـد هاشـم 
الدبـاغ، وأميـن الخزينـة، األسـتاذ معتصـم المعشـوق. كمـا 
المصاحـب  المعـرض  فـي  بجناحهـا  الشـركة  شـاركت 
للمؤتمـر، ُمبـرزةً جهودهـا المتنوعة مثـل مبادرتهـا )اكتفاء( 

التي أطلقتها الشركة في عام 2015م.

برنامج تطوير القطاع المايل
ويهـدف مؤتمـر القطـاع المالـي الـذي تنظمـه الجهـات 
الحكوميـة الراعيـة لبرنامـج تطويـر القطـاع المالـي )وزارة 
الماليـة، ومؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، وهيئة السـوق 
الماليـة( إلـى تعزيـز مكانـة المملكـة دولًيـا، باعتبارهـا أكبر 
سـوق ماليـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط، ويمّثـل نافـذة 
لعديد من الفرص االسـتثمارية الواعدة في القطاع المالي 
السـيما   ،2030 المملكـة  رؤيـة  مشـاريع  توفرهـا  التـي 
مبـادرات »برنامـج تطويـر القطـاع المالـي« وفـق مرتكـزات 
البرنامج الثالث، وهي تمكين المؤسسات المالية من دعم 
نمـو القطاع الخاص، وتطوير سـوق ماليـة متقدمة، وتعزيز 

وتمكين التخطيط المالي لدى كافة شرائح المجتمع.
ويسـعى المؤتمـر إلـى أن يكـون األبـرز مـن نوعـه محلًيـا 
وعلى مسـتوى الشـرق األوسـط، حيث ضم تجمًعا لقياديي 
عالم المال واألعمال محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا، وممثلين من 
القطاعين العام والخاص المحلي والدولي وكبرى شـركات 
االستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمًيا، ووكاالت 
التصنيـف الدوليـة، والخبـراء والمتخصصيـن فـي شـؤون 

المال واالستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
وناقـش المؤتمر عديًدا من الموضوعات المحورية على 
الصعيـد المالـي، التـي تشـتمل علـى: بنـاء القـدرات فـي 
القطاع المالي، والتقنية المالية، وتنافسية القطاع المالي، 
إلـى  إضافـة  العقـاري،  والتمويـل  اإلسـالمية،  والماليـة 

التحديات والفرص في سوق التأمين.

رئيس الشركة، كبير إدارييها التنفيذيين أثناء مشاركته في 
مؤتمر القطاع المالي.. تزامن تنظيم المؤتمر مع الذكرى 

الثالثة لإلعان عن رؤية المملكة 2030

بحضور رئيس أرامكو السعودية ...

استحواذ شركة الحفر العربية على المنصات البرّية 
لشلمبرجير في أربع دول

الظهـران - بحضـور رئيـس أرامكـو السـعودية، أعلنـت 
شـركة الحفـر العربيـة، يوم األحـد 23 شـعبان 1440هـ )28 
2019م(، اسـتحواذها علـى منصـات حفـر البـار  أبريـل 
البّريـة التابعـة لشـركة شـلمبرجير فـي الشـرق األوسـط، 
والعـراق،  ُعمـان،  وسـلطنة  الكويـت،  فـي  والمنتشـرة 
ز مـن تواجدهـا كشـركة وطنيـة علـى  وباكسـتان، مـا يعـزِّ
الخارطـة اإلقليميـة والدوليـة فـي مجـال خدمـات حفـر 

وصيانة آبار البترول.
وبهـذه المناسـبة، قـال رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر 
الناصـر:  أميـن حسـن  المهنـدس  التنفيذييـن،  إدارييهـا 
»سـتؤدي عملية االسـتحواذ إلى إنشـاء شـركة وطنية رائدة 
فـي السـوق اإلقليميـة، تضـم واحـدة مـن أكبـر أسـاطيل 
منصـات حفر آبـار النفط، وتُدار بسـواعد وطنيـة وخبرات 
عالمية، وتعزز من حضور الشركات الوطنية على الخارطة 
عمالئهـا  لكافـة  خدماتهـا  لتقديـم  والدوليـة  اإلقليميـة 

باقتدار«.
وأضـاف الناصـر أن هـذا االسـتحواذ مـن شـأنه تعزيـز 
قـدرات شـركة الحفـر العربيـة وإمكاناتهـا، األمـر الـذي 

سـينعكس إيجاًبـا علـى أعمال أرامكـو السـعودية في مجال القافلة األسبوعية 
أرامكـو  أعمـال  فيـه  تشـهد  الـذي  الوقـت  فـي  الحفـر، 

السعودية مزيًدا من النمو والتوسع في قطاع الطاقة.
النفطيـة تدعمـه  الناصـر أن توطيـن الصناعـة  وأكـد 
أرامكـو السـعودية عبـر مبادرتهـا ببرنامـج تعزيـز القيمـة 
الُمضافـة اإلجماليـة لقطـاع التوريـد في المملكـة »اكتفاء«، 
م الشـركات الوطنيـة خدماتها في  ويحقـق التطلّـع بـأن تُقـدِّ
قطـاع النفـط والغـاز؛ ليس فقـط داخـل المملكة، بـل أيًضا 
توّسع قطاع أعمالها عبر منطقة الخليج والشرق األوسط، 

وهو ما يتحقق من خالل هذه الصفقة.
مـن جهتـه، قال النائـب األعلى للرئيس للتنقيـب واإلنتاج 
فـي أرامكـو السـعودية، الدكتـور محمـد يحيـى القحطانـي: 
»إن التعـاون والشـراكة بيـن »طاقـة« و»شـلمبرجير« تعـد 
خطـوة جريئـة، لمـا تمتلكـه الشـركتان مـن قـدرات هائلـة 
ترفـد قطـاع الطاقة فـي المملكة، األمر الذي من شـأنه أن 
ينقـل شـركة الحفـر العربيـة مـن المسـتوى الوطنـي إلـى 
إلـى  والعالمـي، وهـو مـا سـيقّدمها  المسـتوى اإلقليمـي 
الساحة العالمية كواحدة من أكبر أساطيل الحفر العالمية 
الجغرافـي«. وأضـاف  باالتسـاع واالمتـداد  تتمّيـز  التـي 
القحطانـي أن هـذا االسـتحواذ سيسـهم فـي تعزيـز مـوارد 

وإمكانـات شـركة الحفـر العربيـة، بمـا يلبـي احتياجـات 
أعمال أرامكو السعودية في التنقيب واإلنتاج.

الجديـر بالذكـر أن شـركة الحفـر العربيـة حصـدت فـي 
عـام 2018م جائـزة برنامـج »اكتفـاء« ألفضـل شـركة فـي 
سـعودة الوظائـف، وذلك تقديًرا لجهودهـا الرامية إلى بناء 

ودعم المهارات والقدرات الوطنية. 

المهندس أمين الناصر خال توقيع االتفاقية بين شركة 
الحفر العربية وشركة شلمبرجير.
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أرامكو السعودية ُتصدر النسخة الثانية
من دليل التحرير العربي 2019

قـــادت هـــذه الجهـــود إلـــى إصـــدار دليـــل التحريـــر 
العربـــي فـــي نســـخته األولـــى فـــي نوفمبـــر 2015م، ومنـــذ 
ذلـــك الوقـــت، عمـــل قســـم النشـــر فـــي إدارة مســـاندة 
ــن اإلدارات  ــدٍد مـ ــع عـ ــاون مـ ــي، بالتعـ ــال المؤسسـ االتصـ
ــم  ــى تقييـ ــعودية علـ ــو السـ ــي أرامكـ ــرى فـ ــام األخـ واألقسـ
محتـــوى الدليـــل وتحديثـــه وتطويـــره بمـــا يتوافـــق مـــع 
احتياجـــات ُكتـــاب الشـــركة ومحرريهـــا ومســـتخدمي اللغـــة 
الضـــرورة  يقابـــل  وبمـــا  الموظفيـــن،  مـــن  العربيـــة 
المســـتجدة للكتابـــة بلغـــة ســـليمة، ال ســـيما مـــع تطـــور 
وتنـــوع فضـــاءات المنصـــات اإللكترونيـــة ومواقـــع التواصـــل 

االجتماعي. 

هوية أرامكو السعودية
وهكـــذا صـــدرت نســـخة الدليـــل الثانيـــة بمحتـــوى 
ــرة  ــى عشـ ــة علـ ــة موزعـ ــي 172 صفحـ ــًرا فـ ــّدث مؤخـ محـ
أرامكـــو  هويـــة  التاليـــة:  العناويـــن  حملـــت  فصـــول، 
الســـعودية الخاصـــة، وضوابـــط عامـــة فـــي اللغـــة العربيـــة، 
ولغويـــات، وأخطـــاء شـــائعة، والمراســـالت فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، وألقـــاب المخاطبـــة وألقـــاب المســـؤولين 
الســـعودية  وأرامكـــو  العســـكرية،  لرتـــب  ا وقائمـــة 
ومصطلحاتهـــا، ومصطلحـــات شـــائعة فـــي مجـــال النفـــط 
والغـــاز والبتروكيميائيـــات، وأهـــم مصطلحـــات التواصـــل 
االجتماعـــي والتســـويق اإللكترونـــي وهويـــة المؤسســـات، 

وملحق تفصيلي عن همزة الوصل والقطع، والفهرس. 
ــق  ــر يتعلـ ــٍد آخـ ــع جهـ ــا مـ ــل متزامًنـ ــذا الدليـ ــي هـ ويأتـ
بالمحافظـــة علـــى اللغـــة العربيـــة ويدعـــم دليـــل التحريـــر 
العربـــي، وهـــو إصـــدار قامـــوس أرامكـــو الســـعودية للنفـــط 
والغـــاز، الـــذي أعـــّده قســـم الترجمـــة ويحتـــوي علـــى مـــا 
يقـــرب مـــن عشـــرة آالف مصطلـــح إنجليزي-عربـــي فـــي 
مجـــال األعمـــال الرئيســـة للشـــركة، التـــي هـــي النفـــط 

والغاز والمصطلحات الهندسية والفنية.

»مرجع شامل«
ويُعـــد دليـــل التحريـــر العربـــي فـــي نســـخته الثانيـــة 
اللغـــة  مرجًعـــا أشـــمل ومصـــدًرا أوســـع لمســـتخدمي 
العربيـــة وقرائهـــا، يهـــدف إلـــى تمكيـــن ُكتـــاب الشـــركة 
ومحرريهـــا مـــن االســـتخدام الصحيـــح للغـــة العربيـــة فـــي 
ــا  ـــي محيطهـ ــواًء ف ــا، سـ ــركة ومطبوعاتهـ مســـتندات الشـ
الداخلـــي أو علـــى المســـتوى المحلـــي والعالمـــي. كمـــا 
يعكـــس نتـــاج عمـــل وخبـــرة متراكمـــة مـــن »خيـــرة األدبـــاء 
والمحرريـــن البارعيـــن الذيـــن نجحـــوا فـــي تأســـيس 
معاييـــر عاليـــة فـــي التحريـــر والنشـــر«، ويُمثـــل أيًضـــا 

جـــزًءا مـــن مســـؤولية الشـــركة االجتماعيـــة والثقافيـــة، 
واعتـــزاًزا بهويتهـــا العربيـــة. إذ مـــن خـــالل االعتنـــاء 
فـــي موضوعـــات  األســـاليب  ومتانـــة  اللغـــة  بســـالمة 
متنوِّعـــة، فـــإن هـــذا الدليـــل يطـــرح »لغـــة ســـليمة صحيحـــة 
أصليـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه ســـهلة تـــؤدي رســـالتها إلـــى 
ـــا إلـــى  أوســـع نطـــاق مـــن المتلقيـــن، مـــن أقـــل النـــاس تعليًم
أكثرهـــم تحصيـــاًل وثقافـــة«. كمـــا أن اللغـــة المســـتعملة 
»هـــي اللغـــة المتوســـطة التـــي ال تتقعـــر وال تتبســـط حـــّد 

الركاكة أو التوسل بالعامية«.
وقـــد صنفـــت المعلومـــات فـــي هـــذا الدليـــل بحيـــث 
ــات  ــة المحتويـ ــر قائمـ ــا عبـ ــول اليهـ اء الوصـ ــرَّ ــن للقـ يمكـ
ــا الرئيســـة والفرعيـــة، كمـــا وضعـــت أمثلـــة فـــي  بعناوينهـ
عمـــود مســـتقل، وبلـــون مختلـــف إلـــى جانـــب النـــص، 
ـــي لبعـــض أخطـــاء الكتابـــة الشـــائعة  ووضـــع مســـرد تفصيل
مفصلـــة فـــي جدوليـــن، أحدهمـــا لألخطـــاء المحققـــة 
ـــل بفهرســـة  ـــة. وُختـــم الدلي لغوًيـــا، والخـــر لقائمـــة مفضل
شـــاملة للكلمـــات المفتاحيـــة، وأماكـــن وجودهـــا فـــي 

الدليل.

الموضوعية والحقائق
فمثـــاًل فـــي فصـــل ضوابـــط عامـــة، ورد موضـــوع النزعـــة 
الخطابيـــة، وُذكـــر أن بعـــض األلفـــاظ )مثـــل »لقـــد«( 
ــي  ــد بــــ »إن«( تعطـ ــن التأكيـ ــار مـ ــل اإلكثـ ــب )مثـ والتراكيـ
النصـــوص صبغـــة خطابيـــة غيـــر مرغـــوب فيهـــا فـــي 
ــا  ــادرة عـــن الشـــركة، التـــي يُفتـــرض فيهـ النصـــوص الصـ

دائًما الموضوعية، واالعتماد على المنطق والحقائق.
ـــات ُوضـــع ضمـــن موضوعـــات أخـــرى،  وفـــي فصـــل لغوي
ــائعة،  ــاء شـ ــل أخطـ ــي فصـ ــدود، وفـ ــدد والمعـ ــدول العـ جـ
واألخطـــاء  التحريريـــة  بالتفضيـــالت  قائمـــة  ســـردت 

الشائعة.
وفـــي فصـــل أرامكـــو الســـعودية ومصطلحاتهـــا، ُذكـــر أن 
»أرامكـــو  هـــو  للشـــركة  المختصـــر  الرســـمي  االســـم 
الســـعودية«، وهـــو مـــا تلتزمـــه الشـــركة فـــي جميـــع كتاباتهـــا، 
إال إذا كان الحديـــث عـــن الشـــركة فـــي الماضـــي وعـــن 
تاريخهـــا فحينئـــٍذ يُســـتخدم االســـم المتـــداول حينـــذاك. 
كمـــا أن أرامكـــو الســـعودية ال تحتـــاج إلـــى التعريف بنفســـها 
بلفـــظ »شـــركة« عنـــد ذكـــر اســـمها، وإنمـــا تكتفـــي بــــ 
»أرامكـــو الســـعودية«. أمـــا »شـــركة أرامكـــو الســـعودية« 
ـــن  ـــب خـــارج الشـــركة، ولك ـــون مستســـاغة مـــن كات ـــد تك فق

ليس من موظف فيها.
لتحميـــل نســـخة مـــن الدليـــل، يرجـــى اتبـــاع الرابـــط مـــن  

خالل الرمز التالي:

ـــود مـــن الزمـــن، حافظـــت أرامكـــو  ـــر عق ـــران - عب الظه
تهـــا  با خطا لغـــة  فـــي  ييرهـــا  معا علـــى  لســـعودية  ا
ومراســـالتها وأوعيـــة النشـــر لديهـــا، ســـواًء المرتبطـــة 
بلغـــة األعمـــال العالميـــة؛ اللغـــة اإلنجليزيـــة، أو تلـــك 
العربيـــة. فمـــن خـــالل مطبوعاتهـــا  باللغـــة  المتعلقـــة 
العربيـــة مثـــل نشـــرة القافلـــة األســـبوعية، ومجلـــة 

ومنصاتهـــا بندر احلربي وموقعهـــا  الســـنوي،  والتقريـــر  القافلـــة، 
اإللكترونيـــة، ومطبوعاتهـــا التثقيفيـــة والتوعويـــة األخـــرى، 
أســـهمت الشـــركة فـــي ترســـيخ معاييـــر اللغـــة العربيـــة 
الســـليمة ليســـتخدمها ُكتابهـــا ومحرروهـــا ويســـتعينوا بهـــا، 
ووضعـــت بالتزامـــن مـــع هـــذه الجهـــود قوائـــم للمصطلحـــات 
ــملت  ــة، شـ ــر العربيـ ــرى غيـ ــات األخـ ــن اللغـ ــة مـ المترجمـ
أغلـــب المفـــردات التقنيـــة والفنيـــة والمهنيـــة التـــي ترتبـــط 

بأعمال الشركة.
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إدارة التدقيق الداخلي ُتطلق حملًة للتعريف 
بدورها في دعم نجاح أرامكو السعودية

الظهـــران - يُنظـــر إلـــى الحوكمـــة الرشـــيدة عـــادًة 
باعتبارهـــا الضمانـــة لحســـن ســـير أي مجـــال مـــن مجـــاالت 
األعمـــال. وبوصـــف أرامكـــو الســـعودية إحـــدى أكبـــر 
شـــركات الطاقـــة والبتروكيميائيـــات المتكاملـــة فـــي العالـــم، 
ـــى معاييـــر  ـــزام بأعل ـــاًل مـــن االلت ـــا طوي فإنهـــا تمتلـــك تاريًخ

حوكمة الشركات وإدارة األعمال الناجحة. 
الشـــركة  إدارة  بمســـاعدة  المكلَّفـــة  الجهـــة  أمـــا 
ـــي  ـــر فه ـــك المعايي ـــزام بتل ـــي االلت ـــا ف ودوائرهـــا وموظفيه
احتفـــال  مـــع  وبالتوافـــق  الداخلـــي.  التدقيـــق  إدارة 
الشـــركات فـــي العالـــم بشـــهر التدقيـــق الداخلـــي الدولـــي، 
تحديـــًدا فـــي شـــهر مايـــو مـــن كل عـــام، تقـــوم إدارة 
التدقيـــق الداخلـــي بإطـــالق حملـــة توعيـــة للتعريـــف 
ــي  ــه فـ ــي أن يلعبـ ــق الداخلـ ــن للتدقيـ ــذي يمكـ ــدور الـ بالـ
التصـــّدي  فـــي  الســـعودية  أرامكـــو  إدارة  مســـاعدة 

للمخاطر التي تواجه الشركة.
وعلـــى العكـــس مـــن المدققيـــن الخارجييـــن، الذيـــن 
ــل  ــددة، مثـ ــة محـ ــم خدمـ ــركات لتقديـ ــم الشـ ــد معهـ تتعاقـ
ضمـــان دقـــة القوائـــم الماليـــة ومراجعـــة األداء واألعمـــال 
ــع المدققـــون الداخليـــون بـــدور  ــابقة، يضطلـ ــة السـ الماليـ
أكبـــر بكثيـــر بصفتهـــم عوامـــل تمكيـــن وشـــركاء إلدارة 
أعمـــال  أهـــداف  تحقيـــق  بهـــدف  الســـعودية  أرامكـــو 

الشركة. 
لـــإلدارة  التدقيـــق الداخلـــي خدماتهـــا  تقـــّدم إدارة 
المراجعـــة  وللجنـــة  التنفيذيـــة،  ولـــإلدارة  التشـــغيلية، 
ــق  ــن فريـ ــارة عـ ــي عبـ ــس اإلدارة، وهـ ــن مجلـ ــة عـ المنبثقـ
داخلـــي مـــن المحاســـبين، وخبـــراء تقنيـــة المعلومـــات 
والبيانـــات، والمحلّليـــن القادريـــن علـــى تقييـــم أمـــوٍر مثـــل 
واألهـــداف  الشـــركات،  وحوكمـــة  المخاطـــر،  إدارة 
المؤسســـية، والكفـــاءة، والفاعليـــة، والتقيـــد بالقوانيـــن 

واألنظمة، وسوى ذلك من األمور.
 

نبذة تاريخية موجزة عن التدقيق
الحوكمـــة  نشـــوء  مـــع  التدقيـــق  ضوابـــط  نشـــأت 
والتجـــارة، وذلـــك لســـبب وجيـــه، وهـــو حاجـــة أّي جهـــة مـــن 
جهـــات األعمـــال لضمـــان تحقيـــق أهدافهـــا، وفـــي الوقـــت 
نفســـه منـــع الســـرقة، واالحتيـــال، وغيرهـــا مـــن الممارســـات 

غير القانونية. 
وتعـــود جـــذور مصطلـــح »التدقيـــق audit« لإلمبراطورية 

الالتينـــي جمال الداماري المصطلـــح  مـــن  مشـــتق  وهـــو  الرومانيـــة. 
»audire«، ويعنـــي »يســـتمع«، ألن المدققيـــن فـــي العصـــور 
القديمـــة كانـــوا يســـتمعون لتقاريـــر شـــفهية مـــن الموظفيـــن 
المســـؤولين، أو أصحـــاب العمـــل، أو مـــن يملكـــون الســـلطة، 
دور  تطـــّور  ثـــّم  التقاريـــر،  هـــذه  دقـــة  مـــن  ويتثبتـــون 
مـــن  التحقـــق  ليصبـــح  الســـنين  مـــر  علـــى  المدققيـــن 

السجالت المكتوبة.
ــرزت  ــعها، بـ ــات، وتوسـ ــارة، والصناعـ ــور التجـ ــع تطـ ومـ
ــداف  ــق األهـ ــان تحقيـ ــط لضمـ ــة الضوابـ ــة ألنظمـ الحاجـ
أو  العمـــل  المعقولـــة ألصحـــاب  الضمانـــات  ولتقديـــم 

للمسؤولين عن جهة أعماٍل ما. 
المدققيـــن  جمعيـــة  تأسســـت  1941م،  عـــام  وفـــي 
الداخلييـــن فـــي مدينـــة نيويـــورك األمريكيـــة علـــى يـــد 
ـــن الممارســـين  ـــن الداخليي ـــرة مـــن المدققي مجموعـــة صغي
لتوفيـــر معاييـــر موحـــدة وإطـــار معرفـــي مشـــترك. ومنـــذ 
ذلـــك الوقـــت، توّســـعت جمعيـــة المدققيـــن الداخلييـــن 
عالمًيـــا، إذ أصبحـــت تضـــمُّ مـــا يقـــرب مـــن 200 ألـــف 

عضو على مستوى العالم. 

خبرات أرامكو السعودية
 بـــدأت أرامكـــو الســـعودية، فـــي وقـــت مبكـــر مـــن 
تاريخهـــا، وتحديـــًدا فـــي عـــام 1947م، بإجـــراء أعمـــال 
التدقيـــق لمســـاندة اإلدارة ومجلـــس اإلدارة. واعتمـــدت 
ـــن  ـــن م ـــن القادمي ـــى المدققي ـــر عل ـــادئ األم ـــي ب الشـــركة ف
ــم الضوابـــط  ــام بتقييـ ــة للقيـ الواليـــات المتحـــدة األمريكيـ
ـــق  ـــة تدقي ـــام 1949م، تأّسســـت أول هيئ ـــي ع ـــة، وف الداخلي

داخلية.
الســـعودية  أرامكـــو  فـــي  الداخلـــي  التدقيـــق  تطـــّور 
ـــه  ـــذي تطـــورت في ـــي الوقـــت ال ـــإلدارة، ف ـــح شـــريًكا ل ليصب
صناعـــة النفـــط والغـــاز، موفـــرًة الطاقـــة التـــي كانـــت وقـــود 
التوســـع االقتصـــادي الكبيـــر بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 
وهـــو مـــا أّدى لنشـــوء العالـــم الـــذي نعرفـــه الن. وعـــّززت 
إدارة التدقيـــق الداخلـــي وضعهـــا لمســـاعدة اإلدارة فـــي 
التقليديـــة  األخطـــار  مواجهـــة  فـــي  الشـــركة  حمايـــة 
والناشـــئة مـــن خـــالل توفيـــر االستشـــارات المســـتقلة 
والموضوعيـــة المتعلقـــة بالمخاطـــر والفـــرص، وكذلـــك مـــن 
خـــالل تقديـــم التوصيـــات القّيمـــة لتقييـــم حوكمـــة الشـــركة 

وتعزيزها.  
تتمّثـــل مهمـــة التدقيـــق الداخلـــي فـــي مســـاندة إدارة 
أرامكـــو الســـعودية ولجنـــة المراجعـــة المنبثقـــة عـــن مجلـــس 

ـــق  ـــى إدارة التدقي ـــام بمســـؤولياتهما. وتتول اإلدارة فـــي القي
الداخلي القيام بأنواع مختلفة من أعمال التدقيق:

• الجانب التشغيلي
• التكامل

• األعمال   
• تقنية المعلومات

• المراجعات في المراكز المهمة  
• التدقيق الخاص )التحقيق في حاالت االحتيال(

وفـــي حيـــن يعمـــل المدققـــون الداخليـــون مـــع اإلدارة 
بشـــكل رئيـــس، فـــإن عمـــل إدارة التدقيـــق الداخلـــي يعـــود 
بالنفـــع علـــى جميـــع الموظفيـــن فـــي كل دائـــرة مـــن دوائـــر 
الشـــركة. وتتمّثـــل األهـــداف الرئيســـة للتدقيـــق الداخلـــي 
فـــي تحســـين فاعليـــة األعمـــال وكفاءتهـــا، وتعزيـــز موثوقيـــة 
التقاريـــر الماليـــة واإلداريـــة، وضمـــان االلتـــزام بالقوانيـــن 
ـــع هـــذه  ـــة أصـــول الشـــركة. وتُســـهم جمي واألنظمـــة، وحماي
أرامكـــو  اســـتدامة  علـــى  المحافظـــة  فـــي  األهـــداف 
الســـعودية، التـــي تمـــد العالـــم بالطاقـــة، وتُســـهم فـــي النمـــو 

االقتصادي للمملكة.

مستقبل المراجعة الداخلية
ثمـــة مقولـــة شـــائعة أثبتـــت صحتهـــا ومفادهـــا أن 
والتدقيـــق  التغييـــر«،  هـــو  الوحيـــد  الثابـــت  »األمـــر 
الداخلـــي ليـــس اســـتثناًء لهـــذه المقولـــة. وتأتـــي عوامـــل 
التغييـــر مـــن اتجاهـــات ومصـــادر عديـــدة، فالعوامـــل التـــي 
قـــد تؤثـــر علـــى التدقيـــق الداخلـــي كمهنـــة هـــي التقنيـــات 

اإلحاللية.
يقـــول البروفيســـور كاليتـــون كريستينســـن، مـــن كليـــة 
هارفـــارد لألعمـــال، إن التقنيـــة اإلحالليـــة هـــي »التقنيـــة 
ـــدث  ـــا وتُح ـــة راســـخة األســـس عـــن مكانه ـــح تقني ـــي تزي الت
هـــزة فـــي القطـــاع، أو منتـــج مبتكـــر يـــؤدي لنشـــوء قطـــاع 

جديد كلًيا«.
ـــة التـــي  ـــي، فـــإن التقني ـــة المدقـــق الداخل وبالنســـبة لمهن
قـــد يكـــون لهـــا مثـــل هـــذا األثـــر التحويلـــي هـــي تقنيـــة 
)البلـــوك تشـــين(، التـــي ســـيكون أثرهـــا كبيـــًرا علـــى 
الطريقـــة التـــي يقـــوم فيهـــا التدقيـــق الداخلـــي بمســـؤولياته 
ـــة بتقديـــم الضمانـــات والنصـــح لمجلـــس  ـــة المتمّثل التقليدي
اإلدارة واإلدارة العليـــا. وهنـــاك تســـليم علـــى مســـتوى 
واســـع فـــي القطـــاع المالـــي باألثـــر اإلحاللـــي لتقنيـــة 
البلـــوك تشـــين. أّمـــا بالنســـبة لبقيـــة القطاعـــات، فهـــي إمـــا 
أنهـــا تـــدرك ببـــطء التغييـــر القـــادم أو تتبنـــى موقـــف 

تطّور التدقيق الداخلي 

أقر البرلمان البريطاني قانون 
الشركات المساهمة.

يتطلب تقرير مجلس اإلدارة 
للمساهمين عن طريق البيان المالي 

الُمدّقق.

1960م
إىل

1990م

1920م
إىل

1960م

1844م
إىل

1920م

1990م
إىل

الوقت الحاىل

صدر عام 1933م و1934م قانون 
األوراق المالية في الواليات المتحدة 

األمريكية، الذي أنشأ لجنة تبادل 
األوراق المالية، وألزم الشركات 

بإصدار بيانات الدخل المدققة.

زيادة حجم المعامات -تحّول 
التدقيق من التحقق من المعاملة 

إلى االعتماد على الضوابط الداخلية 
للشركات في التدقيق المستند إلى 

المخاطر.

تم إقرار قانون ساربينز أوكسلي، إذ 
يتوّجب على مدققي الحسابات 

تدقيق كفاية ومناسبة الضوابط 
الداخلية على التقارير المالية.

الترقـــب لرؤيـــة مـــا ســـيحدث بعـــد قـــدوم هـــذه التقنيـــات 
اإلحاللية.

وكان فريـــق مـــن الباحثيـــن، مـــن كليـــة جنيـــف إلدارة 
األعمـــال، قـــد قـــّدم شـــرًحا وافًيـــا حـــول كيفيـــة قيـــام تقنيـــة 
قطـــاع  فـــي  نوعـــي  تغييـــر  بإحـــداث  تشـــين  البلـــوك 
المراجعـــة. ففـــي عـــام 2016م، أجـــرى هـــذا الفريـــق دراســـة 
فـــي سويســـرا حـــول الثـــار المحتملـــة لتقنيـــة البلـــوك 
تشـــين علـــى مهنـــة التدقيـــق. وقـــال مـــا يقـــرب مـــن %62 
مـــن العامليـــن فـــي التدقيـــق الذيـــن جـــرت مقابلتهـــم إن 
مهنـــة التدقيـــق ســـتصبح متمحـــورة أكثـــر علـــى تقنيـــة 

المعلومات. 
ـــق  ـــن التدقي ـــس م ـــدف الرئي ـــق أن اله ـــك الفري ـــع ذل وتوق
المالـــي لـــن يكـــون ضمـــان قانونيـــة وصحـــة القوائـــم الماليـــة 
للشـــركة، بـــل مراجعـــة أنظمـــة المعلومـــات، وتحديـــًدا 
ضمـــان أن تقنيـــة البلـــوك تشـــين ُمعـــّدة ومطّبقـــة بصـــورة 
مالئمـــة. ولذلـــك، ســـيتوجب علـــى المدققيـــن الداخلييـــن 
فـــي المســـتقبل اكتســـاب مزيـــٍد مـــن المعرفـــة فـــي تقنيـــة 
ــًة إلـــى مهاراتهـــم المحاســـبية لتقديـــم  المعلومـــات، إضافـ

الضمانات الضرورية لمجلس اإلدارة واإلدارة نفسها. 
وســـيؤدي دخـــول التقنيـــات اإلحالليـــة إلـــى زيـــادة تســـارع 
المخاطـــر، وبالتالـــي ســـيتوّجب علـــى المدققيـــن الداخلييـــن 
لـــإلدارة  النصـــح  الجديـــدة وتقديـــم  المخاطـــر  توّقـــع 
ـــز إدارة  ـــة لتعزي ـــط الوقائي ـــم الضواب ـــا، وتقدي ـــل معه للتعام
المخاطـــر، بـــداًل مـــن االكتفـــاء باالعتمـــاد علـــى الضمانـــات 

التي ترّكز على المعلومات التاريخية. 
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تجديد مْدَرج مطار الشيبة..إنجاز 
لوجستي مهم في وقت قياسي 

الشـيبة - فـي التاسـع مـن أبريـل الماضـي، حّطـت أول 
د قبـل الموعد  طائـرة علـى مـدرج مطار الشـيبة الـذي ُجدِّ
المقـرر لـه، واحتفلـت أرامكـو السـعودية بإعـادة افتتاحـه 
رسـمًيا يوم الثالثاء ١١ شعبان ١٤٤٠هـ )16 أبريل 2019م(. 
ولكـي نـدرك حجـم العمـل واإلنجـاز الكبيريـن اللذيـن تـم 
بعـض  يلـي  فيمـا  نـورد  المشـروع،  هـذا  فـي  تحقيقهمـا 
اإلحصـاءات المهمـة المتعلقـة بهـذا المشـروع: 40 ألـف 
شـخص، و1800 رحلـة حافـالت، و333 رحلـة طيـران، 
و296 ألـف سـاعة أعمـال إنشـاء بأمـان، و112 ألـف متـر 
مربـع مـن ركام الخرسـانة المفتتـة، و400 ألـف متـر مربع 
مـن اإلسـفلت، ورحـالت نقل بشـاحنات ثقيلة بواقـع أربعة 
مالييـن كيلومتـر، و125 كيلومتـًرا مـن كابـالت الكهربـاء، 

و77 يوًما من أعمال اإلنشاء دون وقوع أي حوادث. 
وبطبيعـة الحـال فـإن اإلحصـاءات تـروي نصـف القصة 
فحسـب، وإن دلَّ تجديـد مـدرج مطـار الشـيبة علـى شـيء 
فهـو يـدل علـى التـزام كـوادر أرامكـو السـعودية الراسـخ 
وقدرتهـم الكبيـرة علـى التعـاون لتحقيـق نتائـج متمّيـزة 
يشـهد لهـا الجميـع، معتمديـن فـي ذلـك علـى مـا يتمتعـون 

به من مهارات واسعة في إداراتها المختلفة. 
المشـروع  الشـركة  فـي  المشـاريع  إدارة  فريـق  قـاد 
بمشـاركة إدارة الطيران، وإدارة خدمات النقل والمعدات، 
وإدارة تفتيـش المشـاريع، وإدارة الخدمـات االستشـارية، 
وبمسـاندة كاملـة مـن إدارات وشـركات منتسـبة عديـدة 
أخـرى، بمـا فـي ذلـك إدارة اإلنتـاج فـي الشـيبة، وشـركة 
أرامكـو فيمـا وراء البحـار، وإدارة الخدمـات اللوجسـتية 
للمـواد، ودائـرة أعمـال األمـن الصناعـي، وإدارة تخطيـط 
فـي  المتمّثـل  المقـاول  كاملـة مـن  المرافـق، وبمشـاركة 

شركة سينوهيدرو. 
يُشـار في هذا السـياق إلى أن المشـروع قد طّبق جميع 
ممارسـات تعزيـز القيمـة الموصـى بهـا، واسـتفاد بشـكل 

متكامـل مـن التوصيـات التـي نتجت عـن ورش العمـل، بما مايكل آيفز
فـي ذلك البنـاء والتخطيط، وإدارة المخاطـر، والتخطيط 
للمشـاريع ومواءمـة فريـق العمل، ومؤشـر تصنيـف تعريف 
المشـروع. وقـد تمّكـن فريـق المشـروع، عبـر تطبيـق هـذه 
الممارسـات، من وضع تدابير تخفيف اسـتباقية لمواجهة 
تحديـات تنفيذ المشـروع المحتملـة. وكان االلتزام الكامل 
بقيـم الشـركة هـو األسـاس لتحقيـق أهـداف المشـروع 

وإكماله بشكل آمن وفي زمن قياسي.
الطيـران فـي  إدارة  أثنـى مديـر  ذلـك،  وتعليًقـا علـى 
أرامكـو السـعودية، األسـتاذ فهـد سـندي، ثنـاًء كبيـًرا علـى 
الفريـق بأكملـه ولّخـص السـمة العامـة للمشـروع بقولـه: 
اللذيـن  واالهتمـام  االلتـزام  مـدى  المشـروع  »يجّسـد 
أبداهمـا الزمـالء الذيـن نفذوا المشـروع في زمن قياسـي 

دون إغفال معايير السالمة«.
  

بيئة مذهلة وتحديات 
تستنهض الهمم 

تحتضـن بيئـة الربـع الخالـي المذهلـة مطـار الشـيبة 
175 متـًرا  المحـاط بكثبـان رمليـة يزيـد ارتفاعهـا علـى 
وسـط سـبختين متصلتين، ولكنها بيئة من أقسـى البيئات 
علـى وجـه األرض وأشـدها أثـًرا علـى البنيـة التحتيـة. 
ومـدرج مطـار الشـيبة ليـس بمنـأى عـن هـذا األثـر، بمـا 
يتعـرَّض لـه مـن ظـروف قاسـية مثـل رمـال الربـع الخالـي 
المتطايـرة التـي تضربـه متسـببة فـي تآكله. وبعد سـنوات 
عـدة مـن الخدمـة، حـان الوقـت لتجديـد المـدرج، الـذي 
يخـدم أسـطول الشـركة مـن الطائـرات المختلفـة، فضـاًل 

عن طائرات كبيرة مثل طائرة بوينغ 767. 
الرئيـس  النقـل  تعطـل شـريان  السـهل  مـن  يكـن  ولـم 
لمعمـل سـوائل الغـاز الطبيعـي، ومعامـل فـرز الغـاز عـن 
النفـط، والبنيـة التحتيـة المرتبطـة بهـا، التي تـورِّد المواد 
لمتطلبـات  ا عـن  ناهيـك  يـوم،  كل  نيـة  لهيدروكربو ا
المفروضـة علـى الموظفين والمقاوليـن، ولذلك كان ال بد 
مـن إيجـاد بديـل عـن الهبـوط وسـط الشـيبة ذهاًبـا وإياًبـا 

خـالل عمليـة التجديد، وقـد تمّثل ذلك البديـل في قاعدة 
جويـة حكوميـة علـى بُعـد سـاعة ونصـف السـاعة، عبـر 

طريق التفافي وحيد المسار، وسط بيئة قاسية.
   

اختيار المسار الصحيح 
بـدأت خطـط التجديـد بعـدة دراسـات قـادت جهودهـا 
كلٌّ مـن إدارة الطيـران وإدارة تخطيـط المرافـق، بالتعـاون 
مـع جامعة الملك فهد للبتـرول والمعادن. وقد اتُِخذ قرار 
بإعـادة رصـف عشـرة آالف قدم من المـدرج بطريقة ركام 
الخرسـانة المفتتة، التي تشتمل على استخدام الخرسانة 
الموجـودة أصـاًل فـي الموقـع كطبقـة أسـاس. ويعنـي ذلك 
تهشـيم الخرسـانة الموجـودة بـداًل مـن التخلـص منهـا ثـم 
تفتيتهـا باسـتخدام معـدات خاصـة السـتخدامها كطبقـة 
هـذه  اسـتخدام  سـبق  قـد  أنـه  علًمـا  للرصـف،  أسـاس 
الطريقـة سـابًقا فـي المملكة فـي مطار الملـك عبدالعزيز 
الدولـي فـي جـدة، ولكنهـا المـرة األولـى التـي تسـتخدم 

أرامكو السعودية فيها هذه الطريقة. 

دراسة للوقت والحركة 
فـي ظـل اعتمـاد كثيـر مـن الموظفيـن وإجـراءات العمل 
علـى مطـار الشـيبة، فـإن تحقيـق الهدفيـن المتمثليـن فـي 
السـرعة والسـالمة كان علـى جانـب كبيـر مـن األهميـة 
للمشـروع. وقـد اضطلع كل شـخص بـدوره المنـاط به في 

تحقيق هذين الهدفين. 
وفـي هـذا الصـدد قـال رئيـس قسـم مشـاريع زيـادة 
اإلنتـاج فـي الشـيبة، نـزار الخليفـة: »ممـا ال شـك فيـه أن 
الموعـد  يوًمـا، وقبـل   77 تجديـد مـدرج المطـار خـالل 
المقـرر لـه بوقـت طويـل يُعـد إنجـاًزا كبيـًرا. لقـد تغلـب 
فريـق المشـروع علـى صعوبـات عديـدة، ومـن بيـن ذلـك 
شـحن مـواد اإلنـارة األرضيـة للمدرج جـًوا، وتوريـد المواد 
الخـام محلًيـا، والشـحن اليومـي إلـى الشـيبة عبـر طريـق 
التجهيـز  عـن  قاسـية، فضـاًل  بيئـة  فـي  المسـار  وحيـد 
تفتيـت  معـدات  يـد  وتور األسـفلت،  لمعمـل  لمبكـر  ا
الخرسـانة، والحـد مـن جميـع المخاطـر المرتبطـة بموقع 

كان مدرج مطار الشيبة الجديد يتطّلب خدمات لوجستية مهمة، فضًا عن تكريس عدد كبير من 
موظفي الشركة ومهنييها لجهودهم في سبيل إنجازه. وقد قاد فريق إدارة المشاريع في الشركة 
المشروَع بمشاركة إدارة الطيران، وإدارة خدمات النقل والمعدات، وإدارة تفتيش المشاريع، وإدارة 

الخدمات االستشارية، وبمساندة كاملة من إدارات وشركات منتسبة عديدة أخرى، بما في ذلك إدارة 
اإلنتاج في الشيبة، وشركة أرامكو فيما وراء البحار، وإدارة الخدمات اللوجستية للمواد، ودائرة أعمال 

األمن الصناعي، وإدارة تخطيط المرافق، وبمشاركة كاملة من المقاول المتمّثل في شركة 
سينوهيدرو.

يجّسد المشروع 
مدى االلتزام 

واالهتمام اللذين 
أبداهما الزمالء 

الذين نفذوا 
المشروع في 
زمن قياسي 
دون إغفال 

معايير السالمة
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اإلنشـاء النائـي واألحـوال الجويـة القاسـية فيـه، بمـا فـي 
ذلك العواصف الرملية«.  

العوامـل  جميـع  تؤخـذ  عندمـا  بجـالء  ذلـك  ويتضـح 
اللوجسـتية، التـي كانـت الزمـة لإلسـهام فـي إغـالق مدرج 
فنقـل  االعتبـار؛  بعيـن  التجديـد،  عمليـة  أثنـاء  المطـار 
الموظفيـن من الشـيبة وإليهـا مع مراعاة األمن والسـالمة 
كان تحدًيـا لوجسـتًيا لـم تتـواَن مجموعـة الطيـران فـي 

الشيبة وقسم النقل في الشيبة عن االضطالع به.   
فالـح  الشـيبة،  مطـار  مجموعـة صالـة  رئيـس  وقـال 
السـبيعي: »خال سـجل الفريق من األخطاء ولم نشـهد أي 
حـاالت تأخير«، فيمـا أكدَّ مهندس مرافق الطيران محمد 
المقبـل علـى هذا األمر بقوله:  »اشـتمل ذلك على تنسـيق 
الشـيبة  فـي  الموظفـون  يسـتقلها  حافـالت  أسـاطيل 
بالطريقـة نفسـها المتبعة فـي صعود الركاب إلـى الطائرة 

لضمان استيفاء جميع إجراءات األمن«.  
وقـد قطعـت الحافـالت 1800 رحلـة ذهاًبـا وإياًبـا عبـر 
صحـراء الربـع الخالـي القاسـية علـى مـدار 77 يوًمـا مـن 
التجديـد فـي مواكـب بمسـاعدة سـيارات رافقتهـا لتضمن 
خلـو الطريـق االلتفافي الوحيـد، وهو المسـار المتجه إلى 
أقـرب قاعـدة جويـة حكوميـة مـن أي عقبات. وال شـك أن 

تحقيق ذلك دون حوادث كان إنجاًزا كبيًرا. 
وقال السـبيعي: »تفانى موظفونا بالعمل سـاعات أطول 
40 ألـف شـخص  لضمـان النقـل المـن لمـا يزيـد علـى 
خـالل عملية التجديـد في إنجاز كبير شـّكل مثااًل يُحتذى 

ارتقى بتوثيق العالقة بينهم«. 
  

إنجاز العمل تحت الضغط
مارتنـز:  المشـاريع، هلـدر  قـال مهنـدس  مـن جهتـه، 
»حـرص موظفـو الشـيبة على معرفـة المسـتجدات في كل 
يـوم مـن أيـام أعمـال التجديـد. وذلـك أمـر طبيعـي، فقـد 
زادت سـاعات تنقلهـم مـن منازلهـم وإليهـا عندمـا كان 
إنجـاز  الفريـق  أراد  وبالطبـع  التجديـد،  قيـد  المـدرج 
المشـروع بأسـرع وقـت ممكـن، ومـن هنـا يظهـر لنـا أحـد 
العوامـل الرئيسـة لنجـاح المشـروع، أال وهـو المشـاركة 
غيـر المسـبوقة مـن األطـراف المعنيـة بالمشـروع، حيـث 
كانـت تدفـع جميعهـا باتجـاه واحـد إلنجـاز المشـروع فـي 
أقصـر وقـت ممكـن. وقـد تطلّـب ذلـك العمـل علـى مـدار 
السـاعة، بمـا فـي ذلـك دوائر وموظفـي أرامكو السـعودية، 
إلـى جانـب المسـاندة الفاعلـة مـن مقاولنـا المتمّثـل فـي 

شـركة سينوهيدرو، ومدير المشـاريع فيها رامي الحسان، 
ومدير أعمال اإلنشاء، عصام عمران«.   

أسرة واحدة كبيرة 
المهندسـين  مـن  عويضـة  وأحمـد  العيثـان  حسـين 
الشـباب الذين انضموا للعمل في المشـروع، وقد عّبر كلٌّ 
منهمـا عـن اسـتمتاعه بتحدٍّ جديـد عليهما، وقال حسـين: 
»لقـد تعلمـت كثيـًرا مـن المشـروع« فيمـا أكـد أحمـد علـى 
كالم زميلـه حسـين قائـاًل: »كانـت مشـاهدة أول رحلة بعد 
أسـابيع عديـدة مـن العمـل والجهـود الدؤوبـة أمـًرا رائًعـا، 
فقـد سـعد جميـع الموظفين في الشـيبة برؤيـة أول طائرة 
تحـط علـى أرض المـدرج بسالسـة وأمـان؛ وقـد أّدى ذلك 
إلـى تعزيـز أواصـر األخـوة بيننـا فأصبحنـا كأسـرة واحدة 

كبيرة في نهاية المطاف«.  
المشـروع جعلهمـا  أن  أحمـد وحسـين  مـن  كل  شـعر 
الشـركة  بمسـاندة  الكثيـر  إنجـاز  بوسـعهما  أن  يـدركان 
المسـاندة  ذلـك  ومـن  لموظفيهـا،  تمنحهـا  التـي  والثقـة 

فهد سندي )مشيًرا بيده( يناقش مع مدير إدارة خدمات 
النقل والمعدات، األستاذ سلطان القادري )وسط الصورة( 

وأعضاء فريق المشروع، التطويرات التي شهدها مدرج 
الشيبة، وذلك خال حفل افتتاح المشروع في 16 أبريل 
2019م. وُيبرز المدرج الجديد في الشيبة مدى االلتزام 

الكبير الذي يتمتع به موظفو أرامكو السعودية وقدرتهم على 
العمل مًعا لتحقيق نتائج استثنائية، موظفين في ذلك 

مجموعة من المهارات من مختلف إدارات الشركة.

تصوير: مؤيد القطان

القّيمـة من ممثل الجهـة المعنية في الخدمات الصناعية، 
الخدمـات  إدارة  فـي  والمهنـدس  المغلـوث،  طـالل 
االستشـارية، وسـيم خاطري، بما قّدماه من خبرة موثوقة 
األسـفلت،  خليـط  وتصميـم  المدنيـة،  األعمـال  بشـأن 
وأعمـال اإلنشـاء الخاصـة بالرصـف، التـي كانـت مهمـة 

إلنجاز المشروع في وقت مبكر. 
التـي اكتسـبها  المغلـوث فـي المشـروع الخبـرة  طّبـق 
كمهنـدس إنشـاءات فـي إدارة خدمـات النقـل والمعـدات 
لإلسـهام فـي التعاطي مـع المتطلبـات التنظيميـة المحلية 
مـدرج  علـى  تنطبـق  التـي  النطـاق  الواسـعة  والدوليـة 
الرصـف  فـي مشـاريع  إلـى خبرتـه  باإلضافـة  المطـار، 
باإلسـفلت، بمـا فـي ذلـك الفتـرة التـي قضاهـا للمسـاعدة 
الملـك عبدالعزيـز  فـي توسـيع مواقـف سـيارات مركـز 
الثقافي العالمي قبيل انعقاد القمة العربية عام 2018م. 
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إدارة النقل وخدمات المعّدات تستقطب الكفاءات 
الوطنية وتعّزِز مستوى التنّوع في الشركة

الظهـران - احتفـت إدارة النقـل وخدمـات المعـدات، 
مؤخـًرا، بالنجـاح الذي حققته فيمـا يتعلق بتعزيز المحتوى 
المحلي عبر تحقيق مزيد من السـعودة، حيث كّرمت فريق 
السعودة وشركاءها من المقاولين، وذلك تقديًرا لجهودهم 
التـي بذلوهـا فـي زيـادة أداء السـعودة فـي جميـع أعمـال 

اإلدارة خالل عام 2018م.
نائـب  هـذا وقـد شـارك فـي هـذا االحتفـاء، كلٌّ مـن 
عبدالحكيـم  األسـتاذ  الصناعيـة،  للخدمـات  الرئيـس 
القوحـي، ومديـر إدارة النقـل وخدمـات المعـدات، األسـتاذ 
سـلطان القديـري، إلـى جانـب مديـري إدارات الخدمـات 
أرامكـو  مـع  المتعاقـدة  الشـركات  وُمـاّلك  الصناعيـة، 

السعودية، باإلضافة الى عدد من المديرين التنفيذيين.
الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية لطالما كانت سّباقة 
وداعمـة لـكل مـا يعـود بالنفـع لرفـع المسـتوى االقتصـادي 
مبـدأ  فمـن  المملكـة،  مناطـق  جميـع  فـي  واالجتماعـي 
االسـتمرار في تحسـين مقاييس ومعايير االسـتدامة لتلبية 
الدعم الوظيفي للمجتمع، ومن ُمنطلق االنسجام مع جهود 

المملكـة المتمّثلـة فـي رؤيـة 2030 فـي تحسـين مسـتوى سعد مّنه 
النقـل وخدمـات  إدارة  بذلـت  العمـل،  ع فـي سـوق  التنـوُّ
المعـدات فـي أرامكـو السـعودية جهـوًدا كبيـرة فـي توطيـن 
سـوق العمـل داخـل إدارتهـا، وذلـك بتوفيـر أفضـل الفـرص 

المهنية والوظيفية للكفاءات الوطنية بشكل عام.

ورش عمل للتوظيف 
كمـا بـذل فريـق العمـل المكلّـف بالسـعودة جهـوًدا كبيـرة 
وُمثمـرة من خالل تسـهيل إجـراءات توظيف أكثـر من 480 
موظًفا تابًعا لمقاولين سـعوديين في جميع أنحاء المملكة، 
مـن خـالل عقد ورش عمـل للتوظيـف، ابتداًء مـن المنطقة 
الشـرقية وصـواًل إلـى منطقـة جـازان. ويأتي هـذا االحتفاء 
فـي إطـار عـرض وتعزيـز مشـاركة السـعوديين فـي بيئـة 
الكـوادر  إيجابـي لالرتقـاء وتوطيـن  نهـج  العمـل، وتبنِّـي 
ر نسـبة الكوادر السـعودية في عام 2018م  السـعودية. وتُقدَّ

بما يقرب من 41% مقارنة بنسبة 32% في عام 2017م.
ولم تحقق هذه الشـركات نسـبة السـعودة المطلوبة منها 
فحسـب، وإنما تجاوزت أكثر من ذلك، فقد طّور عديد من 

المقاولين المسارات الوظيفية وبرامج التدريب االحترافية 
وبرنامـج المكافـأة للموظفيـن، لضمـان توفيـر بيئـة عمـل 

أفضل لمنسوبيهم.

استقطاب الكوادر النسائية 
الجديـر باالهتمـام أّنـه قد تم التعـاون مع عـّدة جمعيات 
خيريـة مـن أبرزهـا: ود، ووئـام، جمعيـة األيتـام، وذلـك 
السـتقطاب وتسخير كافة اإلمكانات لدعم طالبات العمل، 
وتوفيـر ُفـرص وظيفية لهـّن لخوض الحيـاة العملية بكل ما 
ِضمـن  كلـه  وهـذا  للنجـاح،  ومقومـات  سـبل  مـن  يُمكـن 
النسـائية  الكـوادر  السـتقطاب  محـّددة  إسـتراتيجيات 
المتمّيـزة. وكبـادرة سـابقة مـن نوعهـا، عملـت إدارة النقـل 
»ُمالحظـة  وظيفـة  توطيـن  علـى  المعـدات  وخدمـات 

حافالت«.
وأثنـاء االحتفـاء أثنى عبدالحكيم القوحي على الشـركاء 
التجارييـن قائـاًل: »أنـا سـعيد للغايـة لرؤيـة التركيـز علـى 
الكـوادر السـعودية الوطنيـة بشـكل عـام والمـرأة بشـكل 
خـاص«. كمـا ألقـى سـلطان القديـري كلمـة عّبـر فيهـا عـن 
شـكره لفريـق العمـل ومنسـوبي الشـركات المتعاقـدة، وعـن 
هـذه المبـادرة التـي تُسـهم فـي تحفيـز القطـاع الخـاص 
القـوى  مشـاركة  معـدالت  ورفـع  التوطيـن،  فـي  للتوسـع 
البشـرية الوطنيـة فـي سـوق العمـل، حيـث قـال: »إن هـذه 
المبـادرات تدعـم القطـاع الخـاص وتشـّجعه علـى النمـو، 
وتضـخ مزيًدا مـن الفـرص الوظيفية المسـتدامة والمنتجة 

ألبناء وبنات الوطن«.
كمـا عّبـر رئيس فريـق العمـل، عبدالرحمـن العرفج، عن 
تقديـره لشـركاء األعمـال فـي اإلدارة بقولـه: »أقـف هنـا 
بالنيابة عن أولياء أُمور وأُسـر الموظفين السعوديين الذين 
اسـتفادوا مـن هـذه الُمبـادرة، بكل تقديـر وأقول لكم شـكًرا 
على رسـم االبتسـامة الحقيقية لهـم«. وذكر أيًضـا التحدي 
الحقيقي المتمثل في زيادة أداء السعودة في اإلدارة، الذي 
يرجـع إلـى مجموعـة متنّوعـة مـن الوظائـف، ممـا أدى إلـى 
مـن  والكفـاءات  المهـارات  مـن  واسـعة  طلـب مجموعـة 
العامليـن، واختتـم حديثه باإلعـالن عن إنشـاء لجنة توجيه 
المقاوليـن، للوصـول إلـى نسـبة أعلـى للسـعودة مـن خـالل 

التعزيز واالمتثال لوصايا برنامج )اكتفاء(.
أرامكـو  مـن  المبذولـة  الجهـود  هـذه  ُكل  أّن  ال شـك 
السعودية تُبرهن على واجبها اإلنساني، والدور االجتماعي 
للشركة، وهذه الُمبادرة تتُرجم للجميع أن أرامكو السعودية 
»تُـدرك قيمة هـذا الدعم والمسـؤولية االجتماعيـة، بكونها 
إنسـانية  أدواًرا  تـؤدي  ورائـدة،  عالميـة  وطنيـة  شـركة 

واجتماعية ممّيزة«.

عبدالكريم القوحي )السابع من اليمين في الصف األول( في 
متهم إدارة  لقطة تذكارية مع عدد من المقاولين الذين كرَّ

النقل وخدمات المعّدات، وذلك تقديًرا لجهودهم التي 
بذلوها في زيادة أداء السعودة في جميع أعمال اإلدارة خال 

عام 2018م.

تصوير: يارا زياد

فريق العمل المكّلف بالسعودة في لقطة تذكارية مع عبدالكريم القوحي، عقب تكريمهم نظير الجهود الكبيرة والمثمرة التي بذلوها من خال تسهيل إجراءات توظيف أكثر من 480 موظًفا 
تابًعا لمقاول سعودي في جميع أنحاء المملكة، من خال عقد ورش عمل للتوظيف، ابتداًء من المنطقة الشرقية وصواًل إلى منطقة جازان.
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خالد البريك وعدد من أعضاء أعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية أثناء جولتهم في المعرض المصاحب لمؤتمر 
السامة المرورية ٢٠١٩.

أعمال الزيت تعقد مؤتمًرا ومعرًضا للسالمة المرورية

الشـــمري جمعيـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة باألحســـاء 
التـــي وفـــرت لـــه كرســـًيا خاًصـــا بحالتـــه، ولتوفيرهـــا 
األدوات لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة لتســـهيل أمورهـــم 

الحياتية.
وتضمنـــت الفعاليـــة معرًضـــا اشـــتمل علـــى 14 ركًنـــا 
مصاحًبـــا للتوعيـــة بالســـالمة المروريـــة وبمشـــاركة عديـــد 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة، منهـــا: إدارة المـــرور 
ــل،  ــك فيصـ ــة الملـ ــاء، وجامعـ ــة األحسـ ــاء، وأمانـ باألحسـ
وفـــرع وزارة التجـــارة واالســـتثمار باألحســـاء، وشـــركة 
نجـــم لخدمـــات التأميـــن باألحســـاء، وبرنامـــج أرامكـــو 

الســـعودية للســـالمة المروريـــة، ومستشـــفى الموســـى 
التخصصـــي، وشـــركة كيـــا الجبـــر للســـيارات، ومركـــز 
ـــز أرامكـــو الطبـــي، والمستشـــارون للســـالمة  ـــز هوبكن جون
ذوي  األشـــخاص  وجمعيـــة  وموترنـــا،  والتدريـــب، 
االحتياجـــات الخاصـــة باألحســـاء، وإدارة خدمـــات أحيـــاء 

السكن بالعضيلية. 
وقـــد زار المعـــرض أكثـــر مـــن ٥٣٦ موظًفـــا وأفـــراد 
أُســـرهم، بمـــا فيهـــم عـــدد مـــن طـــالب التـــدرج الوظيفـــي 
بمركـــز التدريـــب بالمبـــرز والمعهـــد الوطنـــي للتدريـــب 

الصناعي.

ـــوب الغـــوار  ـــاج فـــي جن مـــت إدارة اإلنت األحســـاء - نظَّ
مؤتمـــًرا ومعرًضـــا خاًصـــا بالســـالمة المروريـــة، وذلـــك 
فـــي مركـــز األحســـاء االجتماعـــي يـــوم األربعـــاء ١٢ 
شـــعبان 1440هــــ )17 أبريـــل 2019م(، الـــذي اســـتمر 
ـــة  ـــدأ الســـالمة المروري ـــز مب ـــن، بهـــدف تعزي لمـــدة يومي
لـــدى الموظفيـــن وأُســـرهم ورفـــع مســـتوى الوعـــي 
والتقيـــد باألنظمـــة والقوانيـــن المروريـــة مـــن أجـــل 
اإلســـهام فـــي خفـــض عـــدد الوفيـــات واإلصابـــات 
الخطـــرة نتيجـــة الحـــوادث المروريـــة. وقـــد حضـــر حفـــل 
التدشـــين كلٌّ مـــن: نائـــب الرئيـــس ألعمـــال الزيـــت فـــي 
ــك،  ــد البريـ ــتاذ خالـ ــة، األسـ ــال الجنوبيـ ــة األعمـ منطقـ
ـــت فـــي منطقـــة األعمـــال  ـــاج الزي ـــرة إنت ـــر عـــام دائ ومدي
الجنوبيـــة، األســـتاذ فهـــد العبدالكريـــم، ومديـــر عـــام 
دائـــرة إنتـــاج الغـــاز فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، 
األســـتاذ عبدالعزيـــز الصالـــح، ومديـــر إدارة اإلنتـــاج فـــي 
ـــن دهيـــش، وعـــدد مـــن  ـــوب الغـــوار، األســـتاذ عـــادل ب جن
ــال  ــة األعمـ ــي منطقـ ــت فـ ــال الزيـ ــري إدارات أعمـ مديـ

الجنوبية.
مدارس تعليم القيادة للنساء 

وقـــد شـــارك فـــي المؤتمـــر عديـــد مـــن المتحدثيـــن، 
منهـــم: خميـــس الزهرانـــي مـــن برنامـــج أرامكـــو الســـعودية 
للســـالمة المروريـــة، ورامـــي يغمـــور، رئيـــس مجموعـــة 
ـــر  ـــي، مدي ـــب، وحمـــزة العل المستشـــارين للســـالمة والتدري

شركة نجم لخدمات التأمين باألحساء.
وقـــد أوضـــح رامـــي يغمـــور خـــالل محاضرتـــه بعنـــوان 
)مـــدارس تعليـــم القيـــادة النســـائية( بأنـــه ســـيتم افتتـــاح 
ــادة  ــى القيـ ــاء علـ ــب النسـ ــهر لتدريـ ــتين خـــالل شـ مدرسـ
فـــي الدمـــام ونجـــران، وقبـــل نهايـــة العـــام الميـــالدي 
الحالـــي ســـيتم افتتـــاح مدرســـة قيـــادة باألحســـاء، مشـــيًرا 
إلـــى أن المـــدارس الحاليـــة مطالبـــة بتطويـــر مرافقهـــا 

لتتـــالءم مـــع المواصفـــات والمعاييـــر الجديـــدة، مضيًفـــا علي احلجي
أن الدراســـات أوضحـــت أن التعليـــم الفـــردي حصـــل علـــى 
ــة،  ــوادث المروريـ ــبة األعلـــى فـــي التقليـــل مـــن الحـ النسـ
مـــن خـــالل حمـــالت التوعيـــة بنســـبة 39%، يليـــه دور 
اإلعـــالم مـــع تطبيـــق القانـــون والتعليـــم بنســـبة 18%، يليـــه 
اإلعـــالم مـــع تطبيـــق القانـــون بنســـبة 13%، ثـــم التأثيـــر 
ـــدور اإلعـــالم  ـــت ل ـــل كان ـــام بنســـبة 9%، والنســـبة األق الع

فقط بنسبة %4.
ــص  ــى رخـ ــالت علـ ــاء الحاصـ ــدد النسـ ــأن عـ ــت بـ ولفـ
قيـــادة الن بلـــغ 70 ألـــف ســـيدة، وهنـــاك توقعـــات بزيادتـــه 
إلـــى 100 ألـــف ســـيدة بنهايـــة العـــام الميـــالدي الحالـــي، 
ــبع مـــدارس تعمـــل  ــا سـ ــا توجـــد فـــي المملكـــة حالًيـ فيمـ
فـــي مجـــال تعليـــم قيـــادة الســـيارات للنســـاء، وذكـــر بـــأن 
ـــا مـــن عـــدم  ـــي حالًي ـــات تعان ـــادة المركب ـــم قي مـــدارس تعلي
أعـــداد  يســـتوعب  كبيـــر  تدريبـــي  ميـــدان  وجـــود 
المتدربـــات، إضافـــة للحاجـــة إلـــى شـــمول الميـــدان 
لجميـــع المهـــارات التدريبيـــة )32 مهـــارة(، وضـــرورة 
وجـــود العـــدد الكافـــي مـــن المدربـــات. الفًتـــا إلـــى أن 
ـــل  حصـــة )المستشـــارين( لتشـــغيل وإنشـــاء المـــدارس تمث
إجمالـــي  مـــن  القيـــادة  لتعليـــم  المـــدارس  مـــن   %75
المـــدارس الحاليـــة، وموضًحـــا أن تشـــغيل مـــدارس تعليـــم 
القيـــادة تشـــتمل علـــى تطويـــر المنهـــج والمحتـــوى النظـــري 
ــم  ــغيل قسـ ــرات وتشـ ــات ماهـ ــر مدربـ ــي، وتوفيـ والتدريبـ

المحاكاة.

عشر ثواٍن تساوي حياة إنسان 
أحـــد  وهـــو  الشـــمري،  عبـــداهلل  الشـــاب  وقـــّدم 
ـــرة  ـــن نتيجـــة حـــادث مـــروري، قصـــًة مؤلمـــة ومؤث المصابي
فـــي نفـــوس الحاضريـــن، وكيـــف أنـــه نتيجـــة لغفـــوة ال 
ــى  ــًدا علـ ــح ُمقعـ ــادة أصبـ ــاء القيـ ــوان أثنـ ــع ثـ ــدى بضـ تتعـ
كرســـي متحـــرك، يعانـــي مـــن مشـــكالت صحيـــة عديـــدة 
مالزمـــة لـــه بســـبب الحـــادث الـــذي تعـــّرض لـــه. وقـــد شـــكر 

أرامكو السعودية والهيئة العامة لالستثمار توّقعان 
مذكرة تفاهم لتمكين البيئة االستثمارية في المملكة

الظهـران - وّقعـت أرامكـو السـعودية والهيئـة العامـة 
لالسـتثمار، يـوم اإلثنيـن 24 شـعبان 1440هــ )29 أبريـل 
2019م(، مذكـرة تفاهـم بهـدف تمكيـن البيئـة االسـتثمارية 
في المملكة، ودعم وتسـويق االسـتثمارات المتعلقة بالنفط 
والغـاز والبتروكيميائيـات والخدمـات. ووّقـع المذكـرة مـن 
جانب الهيئة العامة لالسـتثمار معالي المحافظ المهندس 
إبراهيـم عبدالرحمن العمر، فيما وّقعهـا من جانب أرامكو 
السعودية النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األستاذ 

أحمد عبدالرحمن السعدي.
وتهـدف المذكـرة إلـى التعـاون والمشـاركة فـي توطيـن 
السـلع والخدمـات مـن خالل تسـويق الفرص االسـتثمارية، 
واسـتقطاب االسـتثمارات ذات العالقـة بالنفـط والغـاز 
والبتروكيميائيـات والخدمـات المرتبطـة بهـا. كمـا تهـدف 
إلـى التعـاون فـي تقديـم ورش عمل مشـتركة للتعريف بهذه 
الفـرص، وفتـح قنـاة للتواصـل مـن أجـل تسـريع عمليـة 
الحصـول علـى الرخـص االسـتثمارية، والتنسـيق لتبـادل 
المعلومـات المتعلقـة باالسـتثمارات بمـا يُسـهم فـي دعـم 
أهـداف برنامـج تعزيـز القيمـة المضافـة اإلجماليـة لقطاع 
التوريد في المملكة )اكتفاء( لرفع نسـبة المحتوى المحلي 

في السلع والخدمات.
وتعليًقا على توقيع المذكرة، قال أحمد السـعدي: »تُعزز 
تطويـر  فـي  السـعودية  أرامكـو  جهـود  المذكـرة  هـذه 
االسـتثمارات داخـل المملكة، التي ترفـد االقتصاد الوطني 
مـن خـالل مزيـٍد مـن الجهـود االسـتثمارية فـي مختلـف 
الـذي يتمتـع  القطاعـات، وفـي مقّدمتهـا قطـاع الطاقـة 

بفرص نمو واعدة ومتعّددة«.
وأضـاف السـعدي أن خطـط الشـركة اإلسـتراتيجية 
ترتكـز على التوسـع فـي أعمـال الطاقـة والبتروكيميائيات، 

القافلة األسبوعية

التكريـر والمعالجـة  أنشـطة رئيسـة مثـل  وتحديـًدا فـي 
يرفـع  الـذي  األمـر  المسـاندة،  والصناعـات  والتسـويق 
الفـرص  مـن  كثيـًرا  ويوفـر  المحلـي  المحتـوى  إمكانـات 
المبتكـرة كمـا هـو فـي برنامـج )اكتفـاء( الـذي يدعـم تنميـة 
قطاعات جديدة وصناعات ناشـئة، في سلسـلة اإلمدادات 

مـن داخـل المملكـة وخارجهـا. وألرامكـو السـعودية أوجـه 
تعـاون مـع الهيئـة العامـة لالسـتثمار، حيـث تشـارك بشـكل 
منتظـم فـي الفعاليـات التـي تنظمهـا الهيئـة تحـت شـعار 
»اسـتثمر فـي السـعودية« فـي إطـار تعـاون وجهـد مشـترك 

لجذب االستثمارات األجنبية للمملكة.

أحمد السعدي )يمين( ومعالي المهندس إبراهيم العمر 
أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف لتمكين البيئة 

االستثمارية في المملكة، ودعم وتسويق االستثمارات 
المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيميائيات والخدمات.

تصوير: محمد آل ابن الشيخ
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صالح الغامدي

الظهــران - »لــم أســتطع أن أقــود ســيارتي، لقــد 
شــعرت أن األمــر أكبــر مــن أن يكــون حــادث ســيارة، 
ال أحــد يمكنــه أن يفهــم مــدى دقــة بوصلــة مشــاعر 
الوالديــن إال إذا كانــت لديــه أســرة وأبنــاء«. هــذا مــا 
قالــه والــد فهــد، الــذي وافــت المنيــة ابنــه فهــد، وهو 
ال يــزال شــاًبا فتًيــا إثــر حــادث تصــادم فــي رأس 
تنــورة. كان علــى إدارة مركــز التدريــب والتطويــر فــي 
رأس تنــورة االتصــال بوالــد فهــد، وإخبــاره أواًل أن 
الموضــوع حــادث مــروري، وحينما وصــل األب الذي 
كان علــى يقيــن أن هنــاك خطًبــا مــا، تلقــاه أحــد 
ــره  ــه بتذكي ــف عن ــز، وحــاول التخفي مســؤولي المرك
والقــدر، واحتســاب األجــر عنــد اهلل،  بالقضــاء 
ــى رحمــة  ــه قــد انتقــل إل ــى الفــور أن ابن فــأدرك عل

اهلل تعالى. 
لــم يســتطع أبــو فهــد احتمــال الصدمــة، حتــى لــو 
كان أدرك مســبًقا أن اتصــال اإلدارة لــم يكــن إال 
ألمــٍر فيــه مــن الخطــورة مــا ال يمكــن أن يُحتمــل، 
ــو فهــد  ــي تلقاهــا، توجــه أب ومــن هــول الصدمــة الت
إلــى بيتــه دون حتــى أن يطلــب رؤيــة ابنــه المتوفــي، 
ــه نظــرة، فقــد كان فكــره مشــغواًل فــي  أو يُلقــي علي
كيفيــة إيصــال الخبــر ألم فهــد، التــي كانــت شــديدة 
التعلــق بــه. هــذا كل مــا كان يــدور ف رأس أبي فهد؛ 
أشــقائه  فهــد،  أم  ألســرته،  الخبــر  نقــل  كيفيــة 
وشــقيقاته، بشــكل ال يوجــد فيــه تجــاوز أو إفــراط، 
حيــث قــرر أن ينقــل إليهــم الخبــر، وأن يبقــوا ثابتيــن 

ومؤمنيــن بمــا قــدره اهلل، وأن يحتســبوا الصبــر 
ــر  ــه، غي ــى ل ــو فهــد فــي حــال يرث والســلوان. كان أب
ــه أن يعيــش  ــد، وأن علي ــه لألب ــه فقــد ابن مصــدق أن
حياتــه بأســرها مــن دون وجــود فهــد، لقــد عــاش أبو 
فهــد لحظــات عصيبــة، مؤلمــة، وقاســية ال يمكــن 

للعقل تخيلها. 

الحزن الذي ال ينتهي
بعــد أن انتشــر الخبــر عــمَّ الحــزن أســرة فهــد 
واألقــارب والجيــران وزمــالء فهــد فــي المركــز، لقــد 
بســط الحــزن جناحيــه علــى كل فــرد يعــرف فهــد أو 
يعــرف أســرته. وبالرغــم مــن مــرور ســنوات علــى 
رحيــل فهــد، إال أن أم فهــد ال تــزال تتذكــر أدق 
التفاصيــل فــي آخــر لقــاء بينهمــا. كمــا أبقت رســائله 
لهــا عبــر »الواتــس آب«، وأصــرت علــى إبقــاء غرفتــه 
ومالبســه كمــا هــي. ويقــول أبــو فهــد عــن آخــر 
لحظــات فهــد فــي حياتــه: »لقــد كانــت هنــاك مبــاراة 
فــي الــدوري بيــن نــادي القادســية ونــادي األهلــي، 
وابنــي مــن مشــجعي نــادي األهلــي، فــي حيــن أشــجع 
ــة،  ــا رســائل صوتي ــادي القادســية، وكانــت بينن ــا ن أن
كلٌّ منــا يتحــدى الخــر بــروح رياضية جميلــة والفتة، 
المبــاراة«،  حــول  وفكاهــات  ممازحــات  تخللتهــا 
وبحــزن يضيــف أبــو فهــد: »لقــد بقيــت ألشــهر عــدة 
ال أســتطيع النــوم إال حينمــا أســتمع للمحادثــات 
ــد،  ــي فه ــن ابن ــي وبي ــي جــرت بين ــك الت ــة تل الصوتي
حتــى قــررت أخيــًرا أن أمســح المحادثــات كلهــا، 

فقــد ظلــت تضعنــي فــي ورطــة كبيــرة مــع حزنــي 
لتلــك  ســتمعت  ا فكلمــا  بنــي،  ا ن  فقــدا علــى 
المحادثــات، كلمــا شــعرت أن قلبــي ينفطــر ألًمــا 

ولكن الحمد هلل على قضاء اهلل وقدره«. 

ال تنشغل بهاتفك الجّوال 
أثناء قيادة السيارة

وينصــح أبــو فهــد الشــباب ويؤكــد لهــم أن حياتهــم 
أهــم بكثيــر مــن وصولهم مبكــًرا إلــى مواعيدهم، فهم 
ال يعرفــون أن األمــور ال تجري حســب رغباتنا، وليس 
فــي كل مــرة يمكــن أن تســلم الجــرة، فليــس هنــاك 
ضمانــات، فقــد يصــل المــوت إليك قبــل أن تصل إلى 
موعــدك أو إلــى بيتــك، وشــّدد عليهم بأهميــة القيادة 
بوعــي واتباع أنظمة الســالمة. وذكــر أن عدد حوادث 
ــك  ــد، وذل ــات فــي تزاي ــات والوفي الســيارات واإلصاب
بســبب عــدم تقيــد الشــباب مــن قائــدي المركبــات 
ــادة بســرعة  ــي القي ــم ف ــة، ورغبته ــة المروري باألنظم
جامحــة، وقطــع اإلشــارات المروريــة. وأوضــح أبــو 
فهــد مــن حيــث اطالعــه علــى مطبوعــات األمــن 
ــزم الشــركة مــن خاللهــا بتوعيــة  والســالمة التــي تلت
الجميــع إلــى أن الســبب الرئيــس للحــوادث المميتــة 
فــي فئــة الشــباب، هــو اســتخدام الهاتــف الجــوال 
واالنشــغال بمتابعــة وســائل التواصــل االجتماعــي 
ــواع  ــف أن ــادة، وهــذا يســبب للســائق مختل ــاء القي أثن
)تشــتيت ســمعي  القيــادة  عــن  واإللهــاء  التشــتت 

وبصري وذهني وحركي(.

س: كيــف يمكننــي تجنــب تســمم الطعــام في شــهر رمضــان، حيث تزخر 
الموائد بأصناف الطعام؟

ج: تبــدأ عمليــة الوقايــة مــن التســمم مــن لحظــة اختيــارك لطبــق اليــوم، 
مــروًرا بشــرائك لحاجياتــه ومتطلباتــه، وعبــر طهيــه وإعــداده، وانتهــاًء 
بتقديمــه علــى مائــدة اإلفطــار، لــذا، اختــر طبًقــا تعــرف كيــف تحضــره، ولعل 
هــذه النصيحــة تنطبــق بشــكل خــاص علــى الرجــال الذيــن يعيشــون وحدهــم، 
ــط لتحضيــر طبــق ســبق  كالطــالب والموظفيــن البعيديــن عــن أُســرهم. َخطِّ
لــك طهيــه، وابتعــد عــن األطبــاق التي تحــوي لحوًمــا ومكونــات نيئــة، فتناولها 
يحمــل مخاطــر صحيــة كبيــرة للغايــة، وقــد تــؤدي إلــى التســمم، وهــذا ينطبق 
أيًضــا علــى الســمك والدواجــن. وعند شــرائك للخضراوات، اقصــد المتاجر 
النظيفــة، وانتبــه إلــى عالمــات فســاد الخضــراوات، كوجود عفن أو حشــرات 

اللحــوم  وانبعــاث رائحــة كريهــة وتغيــر قوامهــا، وعنــد شــرائك  فيهــا، 
الطازجــة، احــرص علــى التعامــل مــع ملحمــة نظيفــة، وهــذا يتطلــب أن يكــون 
اللحــم مخزًنــا فــي الثالجــة ال معروضــا فــي الهــواء الطلــق، وإذا أردت شــراء 

اللحوم المجمدة، فتأكد من تاريخ صالحيتها قبل شرائها.
فــي المطبــخ، وقبــل تحضيــر الطعــام، اغســل يديــك جيــًدا، فخــالل 
شــرائك للطعــام تكــون يــداك قــد المســتا عديــًدا من مصــادر الجراثيــم، التي 
قــد تنتقــل إلــى الطعــام أثنــاء إعــدادك لــه، وتُعــد الخضــراوات الورقيــة بيئــة 
ممتــازة الختبــاء الحشــرات وبيوضهــا والجراثيــم، ولذلــك يجــب غســلها 
بعنايــة، وتذّكــر أن ال تســتعمل الســكين نفســها المســتخدمة لتقطيــع الطعــام 
الطــازج كاللحــوم مثــاًل، فــي تقطيــع الطعــام المطبــوخ، واســتعمل ســكيًنا 

خاصة لكل نوع من الغذاء غير المطبوخ. 

سؤال وإجابة

نصائح لتجنب تسمم الطعام 
في رمضان

س: أودُّ أن أقوم بــأداء العمرة في شهر رمضان المبارك، ما 
هي أهم النصائح التي يمكن اتباعها ألخذ الحيطة والحذر 

أثناء القيام بالعمرة؟ 
•  اعلم أن اإلسالم قد أجاز اإلفطار للمسافر في رمضان، 
فإذا شعرت أنك غير قادر على الصوم فال تتحرج من 
اإلفطار، ويمكنك قضاء األيام التي أفطرتها بعد رمضان، 
أما إذا وجدت في نفسك قدرة على الصوم فيمكنك ذلك.
التي تقررها وزارة الصحة  المناسبة  التطعيمات  •  أخذ 

لألشخاص الراغبين في أداء مناسك العمرة.
•  تحضير أدوات النظافة الشخصية من صابون وفرشاة 

ومعجون أسنان وسواك ومشط.
•  تحضير المالبس المناسبة لألجواء الحارة؛ السيما في 
مريحة  مــن مالبس فضفاضة  بــد  فــال  المكرمة،  مكة 

بيضاء أو ذات ألوان عاكسة ألشعة الشمس.
•  تحضير األحذية المناسبة للسفر والتنقل من وإلى الحرم 
المكي وأثناء التواجد في وسيلة النقل، ولكل مرحلة حذاء 
أن تكون األحــذيــة رسمية،  مناسب؛ فال يحبذ عموًما 
ناهيك عن أن تكون ضيقة، بل يفضل أن تكون أحذية 
رياضية مريحة أو مفتوحة من بعض جوانبها، واألهم أن 

يكون الحذاء مناسًبا للمكان والزمان الذي تتواجد فيه.
•  جلب أدوية الطوارئ التي قد تلزم للجميع مثل مسكنات 

الصداع والمراهم الخاصة بالحروق والمطهرات.
•  إحضار األدويــة الخاصة باألشخاص المرضى، كأدوية 
الضغط أو السكري أو القلب، مع االنتباه إلى ضرورة 
الراحة الفورية إذا شعرت بأي إرهاق، مع الحرص على 
ــســكــري لــبــعــض مـــن الــتــمــر أو  ــريــض ال اصــطــحــاب م

السكريات.
•  تحري األوقات األسهل للطواف؛ أي بعد غياب الشمس، 

وحال اإلفطار، وبعيًدا عن الزحام إن أمكن.

عمرة مقبولة وآمنة امتنعوا عن استعمال الهاتف اجلّوال أثناء قيادة السيارات 
في وداع فهد بعد وفاته في حادث سيارة

سالمتكالسالمة الوقائية

صورة للفصل الدراسي في مركز التدريب والتطوير في رأس تنورة وقد كتب زماؤه عبارة رثاء على مقعد فهد، وتبدو في اإلطار 
صورة الفقيد.

أبو فهد ينصح الشباب بعدم 
االنشغال بالجّوال خال القيادة.



ــى  ــوم هــي إل ــى الي ــا إنســاٌن حت ــد مســافٍة قطعه إن أبع
ــد  ــر، وق ــد عــن األرض 386400 كيلومت ــذي يبع ــر، ال القم
احتــاج رّواد الفضــاء للوصــول إليــه ثالثــة أيــام. ويحتــاج 
الضــوء للســفر مــن القمــر إلــى األرض إلــى ثانيــة واحــدة 
ــن. وإذا  ــا يشــبه غمضــة عي ــة، أي م ــة أعشــار الثاني وثالث
أردنــا التواصــل مــع الذيــن هــم علــى القمــر، ليــس هنــاك 
نجريهــا  التــي  جميعهــا  االتصــاالت  فــي  مشــكلة  مــن 
وبواســطة موجــات الراديــو، التــي تســافر بســرعة الضــوء، 

أي ما يقرب من ثانية.
لكــن إذا أردنــا أن نذهــب أبعــد مــن ذلــك، إلــى المريــخ 
مثــاًل، فــإن الرســالة تحتــاج إلــى 12.5 دقيقــة للوصــول، أو 
كمــا نتواصــل الن مــع المركبــة الفضائيــة »فوياجــر« التــي 
وصلــت إلــى حــدود نظامنا الشمســي، تحتــاج الرســالة إلى 
18 ســاعة للوصــول. لكــن إذا أردنــا إرســال معلومــاٍت إلــى 
نظــاٍم آخــَر جارنــا فــي مجرتنــا درب التبانــة وهــو »ألفــا 
40 تريليــون كيلومتــر، ســوف  ســنتوري«، والــذي يبعــد 
نحتــاج إلــى أربــع ســنواٍت لتصلنــا الرســالة. فمــا بالنــا إًذا 
بالتواصــل مــع الكواكــب فــي مجرتنــا أو بيــن المجــرات؟ 
وهكــذا فــإن االتصــاالت والمواصالت إلى هذه المســافات 
ــا  ــٌر لدين ــا هــو متوف ــًة بم ــى ممكن ــًة أو حت ــود مجدي ــن تع ل

حالًيا.
حتــى الن، لــم تكــن هنــاك حاجٌة لدينــا لتطوير ســفٍر أو 
اتصــاٍل فائــق الســرعة، أســرع مــن الضــوء. لكــن مــن 

يدري، قد نحتاجه في مستقبٍل ليس بعيًدا.
قبــل وفاتــه بمــدة قصيــرة، دعــا عالــم الفيزيــاء الفلكيــة 
اإلنجليــزي ســتيفن هوكينــغ، إلــى التفتيــش عــن كواكــب 
أخــرى لالنتقــال إليهــا خــالل المائــة عــام المقبلــة، ألن 
الكــرة األرضيــة لــن تكــون صالحــًة للحيــاة فــي مســتقبٍل 

غير بعيٍد، لعدة أسباٍب ال يتسع المكان هنا لشرحها.
إزاء ذلــك، تصبــح الحاجــة إلــى ســفٍر أســرع مــن الضــوء 

ليس فقط ضروريًة، بل وجودية.
ــى  ــي نعرفهــا حت ــاء الت ــن الفيزي لكــن، هــل تســمح قواني
اليــوم، بالســفر أســرع مــن الضــوء؟ هــل بُنــي مــا نشــاهده 
فــي أفــالم الخيــال العلمــي، مــن رحــالٍت بيــن النجــوم 
ــا  ــا م ــى أســاس علمــي؟ هــل نســتطيع يوًم والمجــرات، عل
تحقيــق ذلــك فــي واقــع الحيــاة، كمــا تحقــق كثيــٌر مــن 
ــة بعــض الــرواد فــي الماضــي مثــل  أحــالٍم دغدغــت مخّيل
مايــكل أنجلــو فــي القــرن الخامــس عشــر وجــول فيــرن فــي 

القرن التاسع عشر؟
نطــرح هــذه األســئلة مــع معرفتنــا أن معظــم الكتــب 
المدرســية والجامعيــة تنــص علــى أن ال شــيء يســتطيع 
الســفر أســرع مــن الضــوء بحســب نظريــة أينشــتاين حــول 
النســبية العامــة. إذا كانــت هــذه هــي الحــال، فهــل يصبــح 

الســؤال حــول الســفر أســرع مــن الضــوء خــارج الســياق 
العلمي وحتى الخيال العلمي.

إعــادة  إلــى  »بحاجــة  النفــي  هــذا  إن  تماًمــا،  ليــس 
الشــهير  الفلكيــة  الفيزيــاء  يقــول عالــم  تعريــف«، كمــا 

ميشيو كاكو.
فعندمــا يتكلــم أينشــتاين أن ال شــيء يمكنــه أن يتحــرك 
أســرع مــن الضــوء فــي الفــراغ، فهــو يعنــي أن أي شــيء لــه 
كتلــة )أو وزن تقريًبــا، الــوزن لــه عالقــة بقــوة الجاذبيــة، 
وهــو يختلــف خــارج الكــرة األرضيــة بيــن مــكان وآخــر، أمــا 
الكتلــة »مــاس« فهــي ثابتــة أينمــا كان، وهمــا متســاويان 
علــى األرض تقريًبــا(. فالضــوء الــذي يتألــف مــن جزيئــات 
الفوتــون يتحــرك بســرعة 300000 كيلومتــر بالثانيــة، ال 

كتلة له.
ويقــول كاكــو إن جزيئــات الضــوء ليســت الشــيء الوحيــد 
فــي الكــون الــذي ليــس لــه وزن. إن الفــراغ الفضائــي ال 
يحتــوي علــى أي شــيء مــادٍي، وهــو إًذا ليــس لديــه كتلــٌة أو 
وزٌن، »وبمــا أن ال شــيء هــو مجــرد فــراٍغ أو خــواٍء، فــإن 
بإمكانــه أن يتحــرك أســرع مــن الضــوء، حيــث ال يوجــد أي 
شــيء مــا يكســر حاجــزه. إًذا الفــراغ الفضائــي يمكنــه 

بالتأكيد التمدد أسرع من الضوء«.
وهناك عدة إمكانات علمية للسفر أسرع من الضوء:

التشابك الكمومي
بحســب هــذه النظريــة أنــه إذا كان لدينــا إلكترونــان، من 
المصــدر نفســه، قريبــان بعضهمــا مــن البعــض الخــر، 
فإنهمــا يهتــزان بانســجاٍم تــام. ويقــول كاكــو: »الن أفصــل 
بيــن هذيــن اإللكترونيــن بحيــث تكــون المســافة بينهمــا 
مئــاٍت أو حتــى آالف الســنين الضوئيــة، وســوف يحافظــان 
علــى جســر االتصــال الفــوري بينهمــا ســارًيا. إذا قمــت بهز 
إلكتــرون واحــٍد، فــإن اإللكتــرون الخــر »يستشــعر« هــذا 

االهتزاز على الفور، أسرع من سرعة الضوء«.
ــاراٍت ناجحــٍة للتحقــق مــن هــذه  وقــد جــرت عــدة اختب
النظريــة منــذ ثمانينيــات القرن العشــرين، لكــن المختبرين 
اســتخدموا جزيئيــن مــن الفوتــون فــي كل االختبــارات. ولم 
يتــم حتــى الن اســتعمال أجــزاَء أخــرى لصعوبــة ذلــك، 

مقارنًة بسهولة تشبيك فوتونين.
وعلــى الرغــم مــن صحــة النظريــة أعــاله، وحصولنــا 
علــى ســفٍر أســرَع مــن الضــوء، تبقــى هنــاك معضلــة كيفيــة 
نقــل هــذا الجــزيء أو غيــره إلــى مســافات تقــاس بالســنين 
الضوئيــة. وهكــذا نبقــى محكوميــن بنظريــة أينشــتاين 
النســبية الخاصــة التــي تــزاوج بيــن الطاقــة والكتلــة، التــي 
تقــول أن الطاقــة تســاوي الكتلــة مضروبــة بمربع ســرعتها. 
وهكــذا علينــا حــذف الســفر الفضائــي أســرع مــن الضــوء 
ــة التشــابك الكمومــي، بالرغــم مــن اســتفادتنا  بظــل نظري

مجــال  فــي  األرض، خاصــة  علــى  هنــا  منهــا  المهمــة 
الكمبيوترات الكوانتية.

لكــن أينشــتاين أبقــى أمــاًل بالســفر أســرع مــن الضــوء 
فــي نظريتــه النســبية العامــة التــي تــزاوج بيــن الزمــان 
والمــكان. ويقــول كاكــو: »قــد تكــون الطريقــة الوحيــدة 
الصالحــة لكســر حاجــز الضــوء هي النســبية العامــة )التي 

تسمح( بالتشويش على تزاوج الزمكان«.

نظرية الثقوب الدودية:
هــذا االلتــواء فــي الزمــكان هــو مــا نســميه بالعاميــة 
»الثقــب الــدودي«، يســمح مــن الناحيــة النظريــة، لشــيٍء مــا 
حتى وإن كان له كتلة )أو وزن( بالســفر لمســافاٍت شاســعة 
علــى الفــور، واالنتقــال إلــى أي مــكان فــي الكــون بوقــت 

قصير جًدا.
ــاء كيــب ثــورن  وفــي ســنة 1988م اســتخدم عالــم الفيزي
معــادالت أينشــتاين للنســبية العامــة للتنبــؤ بوجــود ثقــوٍب 
ــن أجــل أن  ــن م ــن النجــوم. ولك ــٍة منفتحــٍة للســفر بي دودي
تشــّكل هــذه الثقــوب معبــًرا، فإنهــا بحاجــة لبعــض المــواد 
الغريبــة حتــى تجعلهــا مفتوحــة ومســتقرة. ويقــول ثــورن 
فــي كتابــه )علــم مــا بيــن النجــوم(، »مــن المدهــش الن أن 
هــذه المــادة الغريبــة يمكــن أن توجــد، وذلــك بفضــل 

الغرابة في قوانين الفيزياء الكوانتية«.
وبالفعــل، تــم إنتــاج هــذه المــادة فــي المختبــرات، ولكــن 

وسام بشير 

السفر أسرع من الضوء 

بكميــٍة صغيــرٍة جــًدا. دفعــه ذلــك إلــى دعــوة المجتمــع 
الفيزيائــي لمســاعدته فيمــا إذا كان باإلمــكان توفيــر هــذه 
المــادة بكميــات كافيــة لدعــم احتمــال إيجــاد ثقــب دودي. 
وقــد أثــارت هــذه الدعــوة كثيــًرا مــن األبحــاث العلميــة 
واألكاديميــة مــن قبــل كثيــٍر مــن العلمــاء علــى مــدى ثالثيــن 

عاًما، لكن الجواب ال يزال مجهواًل.
بــدل ذلــك، وبانتظــار أن يتحقــق الحلــم فــي المســتقبل، 
أنتــج هــذا الجهــد فلــم الخيــال العلمــي »إنترســتيالر«، عــام 
2014م أو »مــا بيــن النجــوم«، ولعــب ثــورن، دور المستشــار 

العلمي والمنتج التنفيذي.

نظرية المادة المضادة:
وتقضــي هــذه النظريــة بتكثيــف وضغــط الفضــاء أمامنا 
وتوســيعه خلفنــا بحيــث تنتــج موجــًة مديــًة بالتــواء الزمكان 
تتحــرك أســرع مــن الضــوء مدفوعــًة بمــادة مضــادة. هــذه 
المــادة المضــادة موجــودة نظرًيــا لكــن لــم يتــم رؤيتهــا فــي 

الواقع بعد.
ــة  ــة الثقــوب الدودي ــاء أن نظري ــر مــن العلم ــد كثي ويعتق
ــا إلــى كســر حاجــز الضــوء.  هــي االحتمــال األكثــر رجحاًن
ــة النســبية العامــة التــي  لكــن هــذا يتطلــب توحيــد النظري
تتنــاول تــزاوج الزمــان والمــكان، وبالتالــي الجاذبيــة، مــع 
ة فــي  نظريــة الكوانتــوم التــي تتنــاول فيزيــاء مــا دون الــذرَّ

ما يعرف افتراًضا بنظرية كوانتوم الجاذبية.
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مدير قسم النشر: 
هيثم خليل الجهيران

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، هنوف يوسف السليم،

تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 

األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.
شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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

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

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

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

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

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

فــي أحــد أيــام عــام 2003م، اجتمــع فريــق تحريــر 
مجلــة القافلــة وفّكــر فــي إصــدار دليــل للتحريــر العربــي 
بُحلــة صحافيــة  آنــذاك  بمناســبة صدورهــا  للمجلــة 
جديــدة كلًيــا علــى غيــر مــا تعــّود عليهــا قارئهــا ألكثــر مــن 
النقــاش واألخــذ والــرد،  أربعيــن عاًمــا. وقتهــا طــال 
مــن  التحريــر  أدلــة  علــى  أمثلــة  الفريــق  واســتدعى 
مؤسســات إعالميــة عريقــة مثــل بــي بــي ســي وصحيفــة 
الحيــاة وغيرهــا. ثــم بــدأ العمــل، بهــدوء وطــول نفــس، 
علــى إعــداد الدليــل. وأذكــر أن ممــا كان يُناقــش فــي تلــك 
األيــام هــو أننــا كلمــا فتحنــا باًبــا وجدنــا خلفــه باًبــا آخــر؛ 
حيــث ال يمكــن مالحقــة ثــراء اللغــة العربيــة وأســاليبها 
واألخطــاء الشــائعة فــي اســتخدامها، وتصحيــح تلــك 
ــد عــام أو  ــا. بع ــا نطمــح إليه ــي كن األخطــاء بالصــورة الت
أقــل أو أكثــر ُوضــع مشــروع الدليــل علــى الــرف وانشــغلنا 

بأمور أخرى كانت لها أولوية عليه.
مســاندة  بــإدارة  النشــر  قســم  أيقــظ  أعــوام  بعــد 
ــة  ــر القافل ــس تحري االتصــال المؤسســي، مــن خــالل رئي
األســبوعية، مشــروع الدليــل المؤجــل وبــدأ العمــل عليــه، 
بنــاًء علــى مــا ســبق، إلــى أن اســتوى وأصبــح قابــاًل للنشــر 
داخــل الشــركة وخارجهــا. طبًعــا فــي هــذه المرحلــة 
تطــوَّرت أفــكار الدليــل وســياقاته ومضمونــه بشــكل عــام 
إلــى أن أصبــح فعــاًل مرجًعــا لغوًيــا صحافًيــا يُعتــد بــه، ال 
ســيما وأن أقســاًما أخــرى، مثــل قســم الترجمــة فــي 
الشــركة، أضافــت إليــه مــن أدلتهــا العربيــة الســابقة 
التــي ال  المعتمــدة وأغنتــه بمزيــد مــن المصطلحــات 
يســتغني عنهــا كاتــب أو مترجــم أو صحافــي. وقــد كان 
ببعــض  مســرد  إليــه  يُضــاف  أن  الفطنــة  حســن  مــن 
التواصــل  مجــاالت  فــي  المســتخدمة  المصطلحــات 

االجتماعي والتسويق اإللكتروني وهوية المؤسسات.
ــع  الن هــذا الدليــل فــي طبعــة 201٩م صــار قيــد الطب
ــه  ــا متحــرًكا يســتفيد من ــا حًي بعــد أن نضــج وأصبــح كائًن
ــا وضغــط  كل مهتــم بشــأن العربيــة؛ وكل مــن أمســك قلًم
علــى لوحــة المفاتيــح فــي الكمبيوتــر وشاشــات اللمــس 

في الهواتف الذكية.
هــو بحــق عمــل كبيــر خدمــت فيــه أرامكــو الســعودية 
لغتنــا العربيــة وخدمــت فيــه أوســاط الكتابــة والصحافــة 
بأنواعهــا، مرئيــة ومســموعة ومكتوبــة. وهــو، علــى كل 
حــال، ليــس بغريــب علــى أرامكــو الســعودية التــي طالمــا 
ســجلت مبــادرات كبــرى لــم تكــن فــي بداياتهــا ســوى 
بــذور صغيــرة تمــت رعايتهــا وإحاطتهــا بــروح العمــل 
الجماعــي والمتكامــل، مثــل بذورهــا الرائعــة الن فــي 
المواطنــة وخدمــة المجتمــع المنتشــرة فــي كل مناطــق 

المملكة.
تحيــة كبــرى لشــركتنا، وتحيــة لــكل مــن أســهم فــي 
ــر العربــي حقيقــة بعــد أن كان مجــرد  جعــل دليــل التحري

فكرة ومجرد عدد من األسطر التي لم تكتمل.

دليل التحرير العربي 
ألرامكو السعودية

كما تأخذ السامة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

محمد العصيمي  *

* كاتب سعودي

حصـد مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي )إثـراء( عـدة جوائـز 
فـي حفـل "ترانسـفورم الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا الذي أقيم مسـاء 
أمـس األول الثالثـاء ٢٥ شـعبان ١٤٤٠هــ )30 أبريـل 2019م(، فقـد حصـل 
)إثـراء( عـن فئة المحتوى على الجائـزة الذهبية في الهوية الصوتية، التي 

تم العمل عليها بالتعاون مع استوديو "ماسيف ميوزيك".
كمـا حصـل المركـز على الجائـزة البرونزية عن فئة أفضل إسـتراتيجية 
إبداعيـة، إضافـًة إلـى حصولـه علـى الجائـزة الفضيـة عـن فئـة الهويـة 
المرئيـة، التـي تُعـّد أفضل هوية مرئية في قطـاع التعليم كونها جمعت بين 

اإلبداع والتحفيز على التعلّم من خالل موسم إثراء لإلبداع )تنوين(.
فتـم  وثقافتهـا،  السـعودية  بالهويـة  الصوتيـة إلثـراء  الهويـة  وترتبـط 
اسـتخدام الالت العربيـة كالعـود والنـاي والكمـان لتشـكيل الهويـة وربطهـا 

بالتقنيات الصوتية الحديثة. 
وفـي سـبيل تحقيـق رؤيـة )إثـراء( بـأن يكـون وجهـة ثقافيـة واحـدة لعـدة 
مجـاالت، فالهويـة الصوتيـة أتـت متناغمـة لتمثـل التـوازن بيـن الماضـي 
والحاضـر لكـون مركـز إثراء يقع قرب أول بئر نفطيـة في المملكة العربية 

السعودية.
الجديـر بالذكـر أن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي )إثـراء( 
المعلـم الحضـاري األبـرز فـي المنطقـة الشـرقية قـد تـم إدراجـه مـن قبـل 
مجلـة التايمـز ضمـن أعظـم 100 موقـع فـي العالـم ينصـح بزيارتهـا، حيـث 
المجتمـع مـن  لتمّكـن جميـع فئـات  المركـز ومبادراتـه  صممـت أقسـام 
المشـاركة في نشـر المعرفة، وإشـراك األفراد والمؤسسـات في فضاءات 

الفنون والثقافة والفكر سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

يف حفل جوائز ترانسفورم الشرق األوسط
إثراء يفوز بالجائزة الذهبية عن هويته الصوتية


