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١٧ أكتوبر ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

هــل توقفــت يوًما مــا لتتأمــل ملًيــا فيمــا يتضمنه 
دعــاء )اللهــم أدم علينــا نعمــة األمــن واألمــان(؟ 
هــذه الدعــوة التــي تتــردد علــى مســامعنا كثيــًرا 
فــي خطــب المســاجد، وفــي دعــوات األمهــات 
ــر المســموعة. الحقيقــة  ــا غي ــة، ودعواتن الصباحي
أنهــا ال توازيهــا نعمــة؛ فاألمــن واألمــان ســبب 
نعمــة  كّل  ودونهــا  النعــم،  بباقــي  اســتمتاعك 
ــارب  ــاة وتتوقــف عق ــورة. أتراهــا تتوقــف الحي مبت

الثواني والساعات عندما تغيب هذه النعمة؟ 
أوروبــا،  فــي  الثــورة الصناعيــة  بــدأت  حيــن 
وانتقــل الفالحــون بكثــرة إلــى المــدن هاربيــن مــن 
ذل االســتعباد، بــدأت تظهــر حــوادث كثيــرة تــؤدي 
عــة  لصنا با فتهــم  معر لقلــة  بتهــم  صا إ لــى  إ

وأخطارها.
وحينمــا زادت الحــوادث بشــكل مفــزع ُســّنت 
القوانيــن األمنيــة واإلجــراءات التــي تحفــظ كاّل 

من العامل والمنشأة على حدٍّ سواء.
وأمــام هــذه الهيمنــة الصناعيــة علــى مناحــي 
الحيــاة، كان لزاًمــا تأميــن معاييــر األمــن فــي 

حياتنــا وتجنــب المخاطــر المترتبــة علــى تلــك 
واألمــن  الســالمة  أســباب  وتوفيــر  الهيمنــة، 
الصناعــي بمفهومــه الحديــث والــذي ُعــّرف أنــه 
المتعلقــة  والتنظيمــات  اإلجــراءات  مجموعــة 
والســالمة  والنظــام  األمــن  علــى  بالمحافظــة 
 ، يــة د القتصا ا لمنشــآت  ا خــل  ا د ء  إلطفــا ا و
مــع  المتاحــة،  بالوســائل  والحيويــة، ومرافقهــا 
كّل  فــي  اإلنتاجيــة  مــن  قــدر  أكبــر  اســتمرار 

الظروف.
ليــوم واحــد  لــو ذهــب األمــن  ولكــن لنتخّيــل 

فقط، ما الذي سيحدث حينها؟
مــرور،  بــال  الشــوارع  فــي  ورعــب  فوضــى 
ومنشــآت بــال حــراس، وحــدود بــال جنــود. بالطبــع 
ســتكثر الحــوادث وينتشــر الخــوف وتعــم الفوضــى 
ويختفــي األمــان. لــذا بــات مــن المعلــوم لــدى 
الجميــع أهميــة األمــن ودوره فــي المحافظــة علــى 
الســالمة والحــّد مــن الخســائر البشــرية وغيــر 

البشرية.
بــأن  القــول  المبالغــة فــي شــيٍء  وليــس مــن 

ــوم  ــل نق ــن كّل عم ــح جــزء ال يتجــزأ م ــن أصب األم
ــا  ــاة تضبطه ــق حي ــر الحضــاري ِلخل ــه وهــو الفك ب
القوانيــن واإلجــراءات األمنيــة فنــراه يتجلــى فــي 
المدنــي،  والدفــاع  اإلرهــاب،  مكافحــة  مجــال 
ومكافحــة المخــدرات، وفــي مجــال التحقيقــات 
ومجــال  المــرور،  وفــي  الجنائيــة،  والمباحــث 
ــراه فــي  حــرس الحــدود، وخفــر الســواحل، كمــا ن

مجال المؤسسات والمنشآت. 
كّل ذلــك يصــبُّ فــي مفهــوم األمــن، وحمايــة 
مقومــات اإلنتــاج البشــري ووقايــة اإلنتــاج، وتوفيــر 
ــة  ــة آمن ــى بيئ االحتياجــات الالزمــة للمحافظــة عل
يقودهــا كّل فــرد، ســواء كان يعمــل فــي مجــال 
األمــن أم ال، فالســالمة مســؤولية الجميــع، وعلينــا 
رفــع مســتوى الوعــي والتفكيــر بأهميــة التقّيــد 
ببرامــج وقوانيــن األمــن والســالمة، لنعيــش فــي 
بيئــة آمنــة خاليــة مــن المخاطــر. ختاًمــا، أنتهــز 
هــذه الفرصــة ألتوجــه بالشــكر لــكّل عيــن ســاهرة 
لننــام  يســهر  مــن  كّل  وســالمتنا،  أمننــا  علــى 

قريري األعين.

يوٌم بال أمن!
إضـــاءة

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

مشعل مرزوق المطيري
misahal.mutairi@aramco.com

إدارة أعمال األمن الصناعي

يف مؤمتر الصحة والسالمة والبيئة..

إستراتيجياٌت لتحقيق التوازن الصحيح بين التنمية 
االقتصادية المستمرة وحماية الكوكب

المنامــة - أنصــت الحاضــرون فــي المؤتمــر العالمــي 
الســابع للصحــة والســالمة والبيئــة، والمعرض الــذي أُقيم 
إلــى  الماضــي،  البحريــن األســبوع  فــي  علــى هامشــه 
النائــب األعلــى لخدمــات التشــغيل واألعمــال فــي أرامكــو 
الســعودية، األســتاذ محمــد محســن الســقاف، وهــو يلقــي 
كلمتــه االفتتاحيــة قائــاًل: »إن وجــود أســاس قــوي لحمايــة 
ــة لهــو أمــر ضــروري للشــركات  الصحــة والســالمة والبيئ
التــي بمســتوى أرامكــو الســعودية، كــي تحظــى بالقبــول 

على المستوى االجتماعي لمزاولة أعمالها«.
وعلــى الرغــم مــن أن إيجــاد التــوازن الصحيــح لهــذه 
العوامــل قــد يبــدو بعيــد المنــال فــي بعــض األحيــان، فقــد 
أّكــد الســقاف أنــه ممكــن من خــالل بــذل الجهــد وااللتزام 
بــه فــي جميــع دوائــر صناعــة النفــط والغــاز، بقولــه: 
»أعتقــد أننــا نســتطيع تحقيــق كل شــيء، إذا التزمنــا 

التزاًما مطلًقا بالتفاني والمرونة«.
وأوضــح الســقاف أن المرونــة المطلوبــة تجلّــت فــي 
أوضــح صورهــا فــي  الرابــع عشــر مــن ســبتمبر، عندمــا 
ــق وخريــص للهجــوم.  تعّرضــت منشــآت الشــركة فــي بقي
ــى  ــت تهــدف إل ــي كان ــق الت ــك الحرائ ــال الســقاف: »تل وق
نهايــة األمــر، عــن أن مرونــة  فــي  تحطيمنــا كشــفت، 

الشركة أبعد كثيًرا من تصورات الجميع«.
وشــّدد الســقاف علــى أن مرونــة أرامكــو الســعودية 
تقــوم علــى ثالثــة أركان: الموظفــون المتفانــون الملتزمون، 
والمــوارد الهيدروكربونيــة الضخمــة، والبنيــة التحتيــة ذات 
المســتوى العالمــي. كمــا بّيــن الســقاف أن التحديــات 
ــرى كل  ــاز الكب ــي تواجــه شــركات النفــط والغ ــرة الت الكبي
يــوم تتطلَّــب منهــا الكفــاءة والمرونــة واالســتدامة، مشــيًرا 

بذلك إلى موضوع المؤتمر لهذا العام.

االستدامة والسالمة.. التزاٌم أخالقي
إلــى جانــب ذلــك، تحــّدث الســقاف حــول الصحــة 
ثــالث دوائــر متحــّدة  تُمّثــل  التــي  والســالمة والبيئــة، 

جيف ماكوشن

المركــز، مبتدًئــا بالســالمة التــي قــال إنها مفتاح اســتدامة 
نجــاح األعمــال. وقــال: »يجــب علينــا أن نبــدأ بالســالمة، 
ألن تأثيرهــا المباشــر علــى موظفينــا أكبــر مــن تأثيــر أي 

مجال آخر«.
وأضــاف الســقاف: »ليســت الســالمة مجــّرد اســتثمار، 
بــل إّنــي أعتقــد أن ســالمة موظفينــا هــي بمثابــة عقــد 
نعقــده معهــم، ســواء أكان صريًحــا أم ضمنًيــا، وهــذا 
يتطلـّـب منــا المحافظــة علــى ســالمة مــكان العمــل وأمنــه، 
ــا  ليــس فقــط مــن أجــل العمــل، ولكــن أيًضــا ألنــه التزامن

األخالقي«.
ومضــى الســقاف فــي حديثــه ذاكــًرا أّن العنصــر اآلخــر 
الموظفيــن  رفــاه  هــو  األخالقــي  االلتــزام  هــذا  مــن 
وأســرهم، مضيًفــا: »إن التحديــات معّقــدة أمــام تحقيــق 

التــوازن الصحيــح بيــن الجــودة، والقــدرة علــى اقتنــاء 
منتجــات بتلــك الجــودة، ولكــن يتعّيــن علــى الشــركات 
الذكيــة استكشــاف الحلــول وابتكارهــا، فيمــا يجــب علينــا 

نحن أن نتوّلى زمام هذا التغيير داخل دوائرنا«.
وفــي معــرض حديثــه عــن البيئــة، أشــار الســقاف إلــى 
أمثلــة فــي أرامكــو الســعودية تبّيــن كيــف آتــى االلتــزام نحو 
مســؤوليتنا  يختبــر  تحــٍد  »إّنــه  قائــاًل:  ثمــاره،  البيئــة 

االجتماعية تجاه أُسرنا وشعبنا ونظامنا البيئي«.
وأضــاف الســقاف: »أّدت عقــوٌد مــن االســتثمار فــي 
إدارة اآلبــار ومــا يتعلــق بهــا مــن قــدرات وتقنيــات، إلــى 
تمّيــز أرامكــو الســعودية بأدنــى كثافــة للكربــون فــي قطــاع 
التنقيــب واإلنتــاج، مقارنــة بــأي شــركة أخــرى مــن كبريــات 
الشــركات المنتجــة للنفــط والغــاز فــي العالم. وفــي الوقت 

نفســه، تمّيــزت شــركتنا أيًضــا بأنهــا إحــدى أقــل شــركات 
قطاع النفط والغاز في كثافة غاز الميثان«.

التوازن بين االقتصاد والبيئة
التــي  الجماعيــة  اإلســتراتيجية  أن  الســقاف  وذكــر 
التطــورات  بيــن  الصحيــح  التــوازن  لتحقيــق  تهــدف 
االقتصاديــة المســتمرة وحمايــة كوكــب االرض يجــب أن 

تستند إلى عدة عوامل من بينها:
• وضع سياسات منطقية وشاملة

• االستثمار في التقنيات المناسبة
• نشر الوعي بين جميع الجهات المعنية

وقــال الســقاف: »يجــب أن نفعــل كل هــذا بدرجــة عالية 
مــن الشــفافية واالنفتــاح ألن عيــون العالــم تراقبنــا«. 
ــاح لحــل معظــم  ــة هــي المفت وأضــاف الســقاف أن التقني
المشــكالت الصعبــة التــي نواجههــا فيمــا يتعلّــق بالصحــة 
اد،  والســالمة والبيئــة، قائــاًل: »يجــب أن نكــون نحــن الــروَّ
ــا  ــر مالءمــة ألعمالن ــات األكث ــف مــع التقني وأول مــن يتكّي

وأول من يتبّناها«.
وتطــّرق الســقاف فــي حديثــه إلــى الثــورة الصناعيــة 
ــة  ــورة الصناعي ــة للث ــاًل: »إن النقــالت النوعي ــة، قائ الرابع
الرابعــة تعيــد مــن جديــد صياغــة مــا يمكــن لنــا تحقيقــه 
فــي الوقــت الحالــي. ولكــّن مثــل تلــك النقــالت تتطلّــب 

رؤية ثاقبة واستثماًرا«.
وقــال الســقاف إن تبــادل التجــارب والمعرفــة وأفضــل 
الممارســات أمــر مهــم إليجــاد التــوازن الصحيــح فــي كل 

ما يتعلّق بالصحة والسالمة والبيئة.
جديــٌر بالذكــر أن أرامكــو الســعودية كانــت الراعــي 
المشــارك لهــذا الحــدث الــذي اســتمر أربعــة أيــام، وضــم 
أكثــر مــن 5000 مشــارك، مّثلــوا أكثــر من 150 شــركة، من 
أكثــر مــن 30 دولــة. وقــد توّلــى المديــر التنفيذي للســالمة 
واألمــن الصناعــي فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ عالــي 
الزهرانــي منصــب الرئيــس المشــارك فــي هــذا المؤتمــر 
الــذي حضــره عديــد مــن خبــراء الشــركة علــى مــدار 

األسبوع.

محمد السقاف يتحّدث عن وضع إستراتيجيات لتحقيق التوازن الصحيح بين التنمية االقتصادية المستمرة وحماية الكوكب، 
خالل كلمته االفتتاحية في المؤتمر العالمي السابع للصحة والسالمة والبيئة، والمعرض الُمقام على هامشه في البحرين 

األسبوع الماضي.                     تصوير: حاتم عويضة
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أثناء زيارة فخامة الرئيس فالدميير بوتني للمملكة .. 
توقيع اتفاقية وتسع مذكرات تفاهم مع شركات روسية 

خالل منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي

الريــاض - برعايــٍة وحضــوٍر كريمين من خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، حفظه 
اهلل، وضيفــه فخامــة الرئيــس فالديميــر بوتيــن، رئيــس 
روســيا االتحاديــة، وحضــور صاحب الســمو الملكــي األمير 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، حفظــه اهلل، تمــت يــوم 
اإلثنين 15 صفر 1441هـ )14 أكتوبر 2019م(، مراسم توقيع 
اتفاقيــٍة تأكيديــٍة بيــن كلٍّ مــن أرامكــو الســعودية، وصنــدوق 
االســتثمارات العامــة فــي المملكــة، وصنــدوق االســتثمار 
المباشــر الروســي وشــركة »روس نانو« للدخــول في صفقة 
شــراء أســهم لالســتحواذ على حصة »روس نانو« والمقدرة 
ــر  ــرول والتطوي ــت للبت بنســبة 30.76% فــي شــركة نوفومي
رائــدة فــي تصنيــع  الهندســي - وهــي شــركة روســية 
المضخــات الكهربائية الغاطســة ذات التقنيــة العالية. ومن 
المرّجــح إغــالق الصفقــة مطلــع العــام المقبــل، رهًنــا 

بالموافقات التنظيمية وشروط اإلغالق.
إدارييهــا  كبيــر  الســعودية،  أرامكــو  رئيــس  وثّمــن 
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، التطــور الذي 
مــع  اإلســتراتيجية  الســعودية  أرامكــو  تشــهده عالقــة 
الشــركات الروســية، وذلــك خــالل حضــوره أعمــال منتــدى 
الرؤســاء التنفيذييــن الســعودي - الروســي والتــي جــرت 
علــى هامــش الزيــارة الرســمية التــي يقــوم بهــا فخامــة 

الرئيس فالديمير بوتين.
وبهــذه المناســبة، قــال المهنــدس أميــن الناصــر: »نتطلع 
ألن تكــون مذكــرات التفاهــم واتفاقيــة االســتحواذ علــى 
أســهم شــركة نوفوميــت، التــي تــم توقيعهــا، بمثابــة نقطــة 
انطــالق مهمــة لالســتثمارات المســتقبلية فــي كلٍّ مــن 
المملكــة وروســيا فــي مجــال الطاقــة، وذلــك بتعــاون كلٍّ من 
أرامكــو الســعودية، وصنــدوق االســتثمارات العامــة فــي 
المملكــة، وصنــدوق االســتثمار المباشــر الروســي. هــذا 
التعــاون الــذي نُطِلــق عليــه منصة االســتثمار المشــترك في 
مجــال الطاقــة يهــدف إلى تشــجيع االســتثمارات فــي قطاع 
الطاقــة والصناعــات والخدمــات الهندســية المرتبطــة بها. 
ومــن المعــروف أن قطــاع الطاقــة يشــّكل نقــاط قــوة وميــزة 
تنافســية فــي كلٍّ مــن المملكــة وروســيا، كمــا يشــّكل فرًصــا 
رحبــة للتكامــل والنمــو. ومــن جانبنــا، فإننــا نتطلــع إلــى 
تعزيــز مصالحنــا االســتثمارية المتبادلــة مــع الشــركات 

الروسية من خالل هذا التعاون المشترك«.
وقــد أبرمــت أرامكو الســعودية أيًضا تســع مذكــرات تفاهم 
مــع شــركات روســية كبــرى فــي إطــار إســتراتيجية قطــاع 

التنقيب واإلنتاج بالشركة، وشمل ذلك الشركات التالية:

غازبروم نيفت
مذكــرة تفاهــم تهــدف إلــى تبــادل المعرفــة التقنيــة 

القافلة األسبوعية

لتطبيقــات النفــط الخــام، وتحديــد مجــاالت الدراســات 
الفنية المتبادلة التي تهم كال الشركتين.

أنجارا للخدمات
مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية وشــركة أنجــارا 
الخاصــة  التنظيــف  وخدمــات  الكيميائيــة  للخدمــات 

بمصافي أرامكو السعودية ومواقع اإلنتاج.

تشيلبايب 
مذكرة تفاهم بين أرامكو الســعودية وتشــيلبايب لتوطين 
إنتــاج الصمامــات الكرويــة فــي المملكــة مــن خالل مشــروٍع 

مشترٍك مع شريك محلّي.

جالين
مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية وشــركة جاليــن 

لتوطين صناعة حديد التسليح من األلياف الزجاجية.

انتيجرا 
مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية وانتيجــرا إلنشــاء 
ــر، وأدوات  ــاع البئ ــر فــي ق ــٍع لمحــركات الحف مرفــق تصني

الحفر، ومجموعة تثبيت مثاقب الحفر.

إن. كي. تي.
مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية وإن. كــي. تــي. 

لحماية خطوط الكابالت المغمورة.

المهندس أمين الناصر، خالل مراسم التوقيع على إحدى اتفاقيات التعاون بين أرامكو السعودية والشركات الروسية خالل منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي.

خالل مشاركته يف مؤمتر النفط واملال يف لندن

الناصر: أربع إستراتيجيات رئيسة تحّفز الجهود العالمية إلدارة االنبعاثات

أّكـــد رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر  لنـــدن  - 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، 
أهميـــة مصـــادر الطاقـــة الحاليـــة والجديـــدة لتلبيـــة 
احتياجـــات العالـــم للطاقـــة والتنميـــة االقتصاديـــة، توازًيـــا 
ــه.  ــت نفسـ ــي الوقـ ــاخ فـ ــة المنـ ــود حمايـ ــز جهـ ــع تعزيـ مـ
وشـــّدد الناصـــر فـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا، يـــوم األربعـــاء 
10 صفـــر 1441هــــ )9 أكتوبـــر 2019م(، أمـــام مؤتمـــر 
النفـــط والمـــال 2019 فـــي لنـــدن، علـــى الحاجـــة إلـــى 

ـــل إدارة القافلة األسبوعية ـــة وشـــمولية لجع ـــر واقعي وجـــود إســـتراتيجية أكث
االنبعاثـــات المســـّببة لظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري أكثـــر 

فاعلية.
بـــع  ر أ فـــي  لنظـــر  ا يمكننـــا  « لناصـــر:  ا ل  قـــا و
إســـتراتيجيات رئيســـة تحّفـــز الجهـــود العالميـــة فـــي 
إطـــار إدارة االنبعاثـــات المســـّببة لظاهـــرة االحتبـــاس 
الحـــراري بصـــورة أكثـــر فاعليـــة وهـــي: العمـــل بشـــكل 
أكبـــر مـــن مجـــرد توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة ووســـائل 
نقـــل الـــركاب الخفيفـــة؛ وتمويـــل البحـــوث والتطويـــر 
والتقنيـــة ليشـــمل مـــوارد الطاقـــة الحاليـــة؛ والتحـــرك 

باتجـــاه متطلبـــات االقتصـــاد المعتمـــد علـــى تدويـــر 
الكربـــون؛ واالســـتفادة مـــن أوجـــه التعـــاون لخفـــض 
الغـــازات المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري مـــن 
مهـــا االقتصـــاد المعتمـــد  خـــالل القطاعـــات التـــي يقدِّ
علـــى تدويـــر الكربـــون. وبالتأكيـــد ســـيكون للنفـــط الخـــام 
ـــه يجـــب  ـــر أن ـــة، غي ـــدة عقـــود مقبل ـــاز حضورهمـــا لع والغ
أالَّ نغفـــل عـــن حقيقـــة أن التغّيـــر المناخـــي يمّثـــل أحـــد 

أهم التحّديات التي تواجه البشرية«.
كمـــا أشـــار الناصـــر إلـــى منجـــزات  أرامكـــو الســـعودية 
ــام  فـــي الحـــد مـــن كثافـــة الكربـــون، حيـــث تُظهـــر األرقـ

ــم  ــتوى العالـ ــى مسـ ــدالت علـ ــى المعـ ــن أدنـ ــد مـ ــا تُعـ أنهـ
حيـــث تبلـــغ 10 كيلوجرامـــات مـــن مكافـــئ ثانـــي أكســـيد 
الكربـــون لـــكل برميـــل مـــن النفـــط الخـــام، باإلضافـــة إلـــى 
أن كثافـــة غـــاز الميثـــان لـــدى الشـــركة تبلـــغ %0.06 
فقـــط، وذلـــك يمّثـــل أحـــد أدنـــى المســـتويات فـــي هـــذا 
القطـــاع. كمـــا ســـلّط الناصـــر الضـــوء علـــى بعـــض 
ــن  ــال، ومـ ــذا المجـ ــي هـ ــعودية فـ ــو السـ ــازات أرامكـ إنجـ
ـــون،  ـــا للكرب بينهـــا أنظمـــة وقـــود المحـــركات األقـــل انبعاًث
ـــون، واحتجـــاز  ـــي مـــن الكرب ـــي الخال والوقـــود الهيدروجين

الكربون واستخدامه وتخزينه.

تكنوفيك
مذكرة تفاهم بين أرامكو الســعودية وتكنوفيك للمعدات 

وقطع غيار معدات فوهة البئر.

تي. إم. كي. »ب.آي. أو«
مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية و تــي. إم. كــي. 

»ب.آي. أو« لتصنيع أنابيب الحفر والتغليف.

إنتراتول
مذكـرة تفاهم بين أرامكو السـعودية و)إنتراتـول(، لتوطين 
صناعـة وصـالت اللحـام علـى خطـوط األنابيـب المتدفقـة، 

ووصالت عزل وإيقاف خط األنابيب، واإلصالح.
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مة على جعل رؤية  أرامكو السعودية ُمصمِّ
المملكة 2030 واقًعا ملموًسا

الريــاض - برعايــة معالــي وزيــر النقــل، الدكتــور نبيــل 
العامــودي، وحضــور نائب الرئيس للمشــتريات وإدارة سلســلة 
التوريــد فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ محمــد الشــمري، 
والخدمــات  المــوارد  لسلســلة  الثالــث  المؤتمــر  انعقــد 
ــر 2019م(، فــي  اللوجســتية، فــي 14 صفــر 1441هـــ )13 أكتوب

العاصمة الرياض، واستمر لثالثة أيام.
 وقــد ألقــى الشــمري كلمــة رئيســة فــي المؤتمــر، رّكــز 
خاللهــا علــى مــا تلمســه الوفــود المشــاركة فــي المؤتمــر، مــن 
ــي  ــة الت ــة التاريخي ــة االنتقالي ــات واســتحقاقات المرحل حيثي
تشــهدها المملكــة، والتي تتســم بالتحوالت الكبيرة المتشــكلة 
نتيجــة لرؤيــة المملكــة 2030 الطموحــة. كمــا أكــد أن أرامكــو 
ــا  الســعودية ســتكون الداعــم األكبــر لجعــل هــذه الرؤيــة واقًع
الجانبيــن  فــي  المواطنيــن  حيــاة  فــي  وملموًســا  مؤثــًرا 

االقتصادي واالجتماعي. 

مبادرات تنمية المهارات التعاونية
وأّكــد الشــمري أن أرامكــو الســعودية تواصــل تشــجيع 
وتحفيــز الموّرديــن العامليــن معهــا علــى ســعودة األيــدي 
العاملــة لديهــم من خالل مبــادرات تنمية المهــارات التعاونية، 
اســتكمااًل للجهــود الداخليــة في تطويــر األيــدي العاملة داخل 
المملكــة. وأضــاف قائــاًل إنــه، وفــي مجــال توطيــن سالســل 
ــد لقطــاع الطاقــة، أطلقــت أرامكــو الســعودية برنامــج  التوري
توطيــن شــامل تحــت مســمى برنامــج تعزيــز القيمــة الُمضافة 
اإلجماليــة لقطاع التوريد في المملكــة )اكتفاء(، مضيًفا: »وال 
شــك أن هــذه الزيــادة فــي المحتــوى المحلــي ســتؤدي إلــى 
زيادة إســهامات الشــركات الصغيرة والمتوســطة فــي إجمالي 

القافلة األسبوعية

ــر فــرص عمــل ذات  ــي توفي ــة، وبالتال ــج القومــي للمملك النات
قيمــة مضافــة عاليــة للكــوادر الوطنيــة فــي قطــاع الطاقــة مــع 

زيادة نسبة صادرات قطاع التصنيع المحلي إلى ٪30«. 
ودعًمــا لهــذا التوجــه، تعكــف أرامكــو الســعودية حالًيــا على 
تطويــر مدينــة الملك ســلمان للطاقة )ســبارك(، التي ســتكون 
بمثابــة مركــز صناعــي يضــم مجمًعــا مركزًيــا للخدمــات 

والصناعــات المرتبطــة بالطاقــة مــع مســاندته بالخدمــات 
ــد  ــى مســاحة تزي ــة عل ــة المتقّدم ــة التحتي اللوجســتية والبني

على  50 كيلومتًرا مربًعا.
وفــي هــذا اإلطــار، أّكــد الشــمري أن أرامكــو الســعودية 
تقيــم شــراكات مــع كبــار مقّدمــي الخدمــات اللوجســتية 
للتوســع فــي قدرتهــا علــى نقــل البضائــع والشــحنات إلــى 
جميــع أنحــاء المملكــة الســتيعاب الطلــب المتزايــد فــي 
والمنطقــة  جــازان  مثــل  الجديــدة  التشــغيلية  المناطــق 

الشمالية.  
وفــي هــذا الصــدد، أعــرب الشــمري عــن تقديــره وامتنانــه 
لــوزارة النقل، والمؤسســة العامة للخطــوط الحديدية على ما 
يبذلونــه مــن جهــود كبيــرة لتوســعة البنيــة التحتيــة حتــى 
يمكنهــا اســتيعاب الطلــب المتزايــد، إلــى جانــب تحســين 
ســالمة وموثوقيــة الطــرق والســكك الحديديــة فــي المملكــة 

في الوقت نفسه.

التقّدم التقني
وفيمــا يتعلــق بالتقــّدم التقنــي وأثــره علــى الصناعــات 
المختلفــة، أوصــى الشــمري بالمضــي بهــا بالتــوازي مــع وجود 
مقومــات أخــرى حتــى يمكــن تحقيــق قــدرات مثاليــة لسلســلة 
الســعودية  أرامكــو  تقــوم  اإلطــار،  هــذا  وفــي  التوريــد. 
باستكشــاف وتطبيــق تقنيــات جديــدة فــي مجــال الســوق 
اإللكترونيــة الوطنيــة للتجــارة بيــن الشــركات، وهــو مــا يمثــل 

إطار عمل تعاوني لتعزيز التجارة بين الشركاء. 
وتعمــل أرامكــو الســعودية علــى تطويــر تقنيــات أخــرى 
ناشــئة مثــل تقنيــة البلــوك تشــين، وأدوات تحليــل البيانــات 
ــات  ــات، وتطبيق ــى الروبوت ــة عل ــات القائم ــة، والتقني الضخم
التحــّول  فــي  التــي بدورهــا ستســهم  الــذكاء الصناعــي، 

االقتصــادي فــي المملكــة. وأّكــد الشــمري قائــاًل: »نحــن نــرى 
ــًرا فــي  ــع هــذه المقومــات ســوف تُســهم إســهاًما كبي أن جمي
ــا  ــع فيه ــي المســتقبل تترب ــة ف ــة للمملك ــة مركزي إيجــاد مكان
علــى عــرش سلســلة التوريــد والخدمــات اللوجســتية فــي 

المنطقة«.   
وفــي ختــام حديثــه، قــال الشــمري إنــه إليجــاد مكانــة 
مركزيــة للمملكة، اســتخدمت الشــركة، مؤخــًرا، مركز مراقبة 
حركــة المــواد فــي سلســلة التوريــد بهــدف تبســيط البيانــات 
لتطويــر أنظمــة متكاملــة تخــدم أســاليب التحليــل المتقّدمــة 
المســتخدمة فــي تحليــل سلســلة التوريــد. وهــو مــا يمكــن أن 
يســاعد بشــكل كبيــر فــي رفــع مســتوى الكفــاءة وســيكون 
بمثابــة الركــن األســاس فــي تطويــر قــدرات أكثــر تكامــاًل 

لسلسلة التوريد. 
مــن جهــة أخــرى، دّشــن معالــي وزيــر النقــل، األســتاذ نبيــل 
العامــودي، منطقــة الخدمات اللوجســتية الجديــدة في مدينة 
جــدة علــى البحــر األحمــر، كخطــوة مهمــة وكبيــرة ضمــن 
حزمــة مبــادرات لتنويع االقتصــاد في المملكــة، والتي بدورها 
ســتوّفر عــدًدا كبيــًرا مــن فــرص العمــل للمواطنيــن. ويهــدف 
إنشــاء منطقــة الُخمــرة اللوجســتية علــى مســاحة 2 مليــون 
ــا فــي مرحلتهــا األولــى إلــى جعلهــا المركــز األول  ــًرا مربًع مت
ــر للخدمــات اللوجســتية فــي المنطقــة، والــذي بــدوره  واألكب

سيوفر 10000 فرصة عمل مختلفة. 
كمــا مثــل المديــر التنفيــذي لـــ )واعــد( األســتاذ وســيم 
بصــراوي، أرامكــو الســعودية، حيــث شــارك فــي حلقــة نقــاش 
فــي المؤتمــر بعنــوان )آفــاق جديــدة فــي تطويــر مشــاريع 
متوســطة فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية(. كمــا شــارك 
محلــل أنظمــة األعمــال، عبداهلل الســفاني، فــي تقديم عرض 
مرئي حول سلســلة الموارد وكيفية الســيطرة عليهــا، وتناولها 

من جوانب عدة. 

التمّيز يف استدامة الشركات

مصفاة ينبع.. أول مصفاة تابعة ألرامكو السعودية 
تفوز بجائزة الملك خالد المرموقة

ينبـع - تحقيًقـا لرؤيـة إدارة مصفـاة ينبـع فـي أن تصبـح 
نموذًجـا لمـوردي المنتجـات المكـّررة عاليـة الجـودة بحلول 
عـام 2022م، أعلـن، مؤخـًرا، عـن فوزهـا بالمركـز األول 
اسـتدامة  فئـة  فـي  2019م  لعـام  خالـد  الملـك  لجائـزة 

الشركات.
ويأتـي الفـوز بهذه الجائـزة ليضع إدارة مصفـاة ينبع في 
مكانـٍة رائـدٍة لتطبيـق الجـودة واالسـتدامة فـي المملكـة 

بأكملها.
وقال مدير مصفاة ينبع، األسـتاذ عبداللطيف الشـامي: 
»إن هذه الجائزة تجّسد التزام وتفاني جميع قادة وموظفي 
مصفـاة ينبـع في تحقيق أهـداف التمّيز التشـغيلي. وتجدر 

اإلشـارة إلـى أن مصفـاة ينبـع هـي أول إدارة فـي أرامكـو القافلة األسبوعية
السعودية تفوز بهذه الجائزة الوطنية المرموقة«.

إن السـعي إلـى وضـع المعاييـر والحصـول علـى الجوائز 
هـو ثقافـة متأصلـة فـي مصفـاة ينبـع، كجـزء مـن عمليـة 
التمّيز التشغيلي 1-3 التي تُعنى بااللتزام بالتمّيز التشغيلي 

وثقافته لتحقيق التميز.
وربمـا كان تشـجيع إدارة المصفاة لموظفيها على قياس 
أداء اإلدارة وفًقـا لمعاييـر الجوائـز هـو السـبب في تحسـن 

أدائها.
وقـد أدى ذلـك إلـى فـوز مصفـاة ينبـع بعـدة جوائـز علـى 
مسـتوى الشـركة، والوطـن، والعالـم خالل السـنوات الثالث 
مثـل  المجـاالت  بمختلـف  ذات صلـة  وكانـت  الماضيـة. 
الطاقة، والسالمة، والبيئة، واألمن السيبراني، والمسؤولية 

تلـك  أحـدث  االسـتدامة  وكانـت  للشـركة،  االجتماعيـة 
المجاالت.

عن الجائزة
وفًقـا لموقـع مؤسسـة الملـك خالـد اإللكترونـي، فـإن 
بالتغييـر  لالحتفـاء  منصـٌة  هـي  خالـد  الملـك  جائـزة 
العربيـة  المملكـة  داخـل  وتيرتـه  وتسـريع  االجتماعـي 

السعودية.
ويتـم اختيـار المرشـحين لهـذه الجائـزة التـي تُمنـح منـذ 
أكثـر مـن عقد، بنـاًء على حقيقـة أن مبادراتهم تؤثـر تأثيًرا 
وإبـداع،  بمهـارٍة  االجتماعيـة  التحديـات  علـى  إيجابًيـا 

باإلضافة إلى تمكين اآلخرين من السير على خطاهم.

محمد الشمري، خالل كلمته التي ألقاها في المؤتمر، والتي 
أكد خاللها أن أرامكو السعودية تواصل تشجيع وتحفيز 

الموّردين العاملين معها على سعودة األيدي العاملة لديهم 
من خالل مبادرات تنمية المهارات التعاونية، استكمااًل 

للجهود الداخلية في تطوير األيدي العاملة داخل المملكة.

وباإلضافـة إلى جائزة اسـتدامة الشـركات، تُمنـح جوائٌز 
أخـرى فـي مجال التمّيز في اإلدارة غيـر الربحية واالبتكار 
االجتماعي في المملكة العربية السعودية، مما يبرز الدور 
الحيـوي الـذي يؤّديـه ُصنـاع التغييـر مـن األفـراد، والقطـاع 

غير الربحي في تحويل المجتمع السعودي إلى األفضل.
تُكـّرم جائـزة الملك خالد لالسـتدامة الشـركات الملهمة 
لهـم  أعما لنمـوذج  ا  ًر محـو االسـتدامة  جعلـت  لتـي  ا

واستخدمتها إلطالق العنان للنمو االقتصادي.
ويُكـّرم الفائـزون فـي حفـل توزيـع جوائـز الملـك خالـد 

المقام برعاية خادم الحرمين الشريفين.
وقـد أُعلـن عـن الفائزيـن لهـذا العـام في وقت سـابق من 
هـذا الشـهر وسـيتم تسـليمهم الجوائـز الشـهر المقبـل فـي 

الرياض.

عبداللطيف الشامي، مع أعضاء فريق 
مصفاة ينبع خالل احتفال أقيم، مؤخًرا، 
بمناسبة حصول إدارة مصفاة ينبع على 

جائزة الملك خالد لالستدامة، حيث 
قال: »إن هذا التكريم يجّسد التزام 

وتفاني جميع قادة وموظفي مصفاة ينبع 
بتحقيق أهداف التميز التشغيلي«.
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خالل رعايتها املؤمتر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري 2019

نبيل المنصور : »أرامكو السعودية تعزِّز دور التحكيم 
التجاري في المملكة، وتطّور كوادرها في هذا المجال«

الريــاض - أّكــد النائــب األعلــى للرئيــس، والمستشــار 
القانونــي العــام فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ نبيــل 
عبدالعزيــز المنصــور، مــدى أهميــة توفيــر آليــات وبدائــل 
فاعلــة لتســوية المنازعــات التجاريــة بمــا ينعكــس إيجاًبــا 
علــى بيئــة االســتثمار ومســتوى التنافســية فــي قطــاع 
األعمــال والتحكيــم، وذلــك عبــر إتاحــة المرونــة الكافيــة 
المنازعــات  تســوية  آليــة  اختيــار  فــي  للمســتثمرين 
وإجراءاتهــا، بمــا فــي ذلــك عــدد المحكميــن ومــكان 
التحكيــم ولغتــه، وغيرهــا مــن الخصائــص التــي تميــزه 
عــن الوســائل التقليديــة لتســوية المنازعــات. كمــا أكــد أن 
التحكيــم  فــي  دولًيــا  عــة معتمــدة  وجــود قواعــد متنوِّ
التجــاري تمنــح المســتثمرين خيــاراٍت أوســع فــي إدارة 
طبيعــة  مــع  يتوافــق  بشــكٍل  المنازعــات  تســوية  آليــة 

مشاريعهم وأعمالهم.
ــاح  ــل افتت ــي ألقاهــا فــي حف ــه الت ــي كلمت ــك ف جــاء ذل
الثانــي للمركــز الســعودي للتحكيــم  المؤتمــر الدولــي 
ــه،  ــه أرامكــو الســعودية وشــاركت في ــذي رعت التجــاري ال
والــذي انعقــد هــذا العــام فــي الريــاض تحــت شــعار: 
»تطــور التحكيــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
اإلثنيــن  يومــي  خــالل  والطمــوح«  -الواقــع  إفريقيــا 
1441هـــ )14 و15  15 و16 صفــر  والثالثــاء الماضييــن 

أكتوبر 2019م(.
ووســط حشــد كبيــر مــن المشــاركين فــي جلســات 
فــي  كان  والذيــن  المؤتمــر  بهــا  َحَفــل  التــي  النقــاش 
ــي،  ــن محمــد الصمعان ــد ب ــور ولي ــي الدكت مقّدمتهــم معال
بــن عبــداهلل  العــدل، ومعالــي األســتاذ محمــد  وزيــر 
الجدعــان، وزيــر الماليــة، عضــو مجلــس إدارة أرامكــو 
عبدالكريــم  بــن  أحمــد  الدكتــور  ومعالــي  الســعودية، 
الخليفــي، محافــظ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
)ســاما(، أوضــح األســتاذ نبيــل المنصــور فــي كلمتــه 
ــل  ــة لتفعي ــى إقامــة منظومــة متكامل حــرص المملكــة، عل
دور التحكيــم محلًيــا فــي إطــار بيئــة تنافســية تتســم 
بالعــدل والشــفافية. ورأى أن هــذه المنظومــة تســتند إلــى 
ركيزتيــن أساســيتين همــا إرســاء البنية التحتية المناســبة 

للتحكيم المؤسسي، والعمل على نشر ثقافته.
ــة،  ــي المملك ــم التجــاري ف ــز التحكي ــدور مرك وأشــاد ب
ــة االســتثمار فــي  ــز بيئ ــر فــي تعزي ــدوٍر كبي ــذي يقــوم ب ال
المملكــة مــن خــالل مــا يقّدمــه مــن خدمــاٍت مهنيــٍة عاليــة 
المســتوى للراغبيــن فــي إحالــة منازعاتهــم إليــه، وإدارتهــا 
وفــق أحــكاٍم وإجــراءاٍت واضحــة تتماشــى مــع أفضــل 
تســوية  آليــة  لتنظيــم  ســواًء  العالميــة،  الممارســات 
عقــد  طريقــة  أو  المحكميــن،  تعييــن  أو  المنازعــات 
الجلســات، وحســاب تكاليــف التحكيــم، وغيرهــا مــن 

اإلجراءات، مما يضفي مرونًة في إدارة النزاع.
ــي  ــى للرئيــس، والمستشــار القانون ــب األعل ــد النائ وأّك
العــام اهتمــام أرامكــو الســعودية الكبيــر باتخــاذ عــدة 
خطــوات لتعزيــز دور التحكيــم فــي المملكــة، وتطويــر 
كوادرهــا بمــا يدعــم منظومــة التحكيــم عموًمــا، وقــال: 
»لقــد قامــت الشــركة بــإدراج شــرط التحكيــم فــي أغلــب 
المملكــة  داخــل  مــن  الشــركات  مــع  المبرمــة  العقــود 
وخارجهــا، وذلــك تجســيًدا لثقتنــا الكبرى بخيــار التحكيم 
وإيماننــا بتوافــر البيئــة والكفــاءات المناســبة للتحكيم في 
ــذه الخطــوة أثرهــا  ــون له ــأن يك ــة. ونحــن نأمــل ب المملك
فــي تعزيــز مفهــوم التحكيم لــدى المســتثمرين«. وأضاف: 
»حرصــت أرامكــو الســعودية، تماشــًيا مــع هــذه المبــادرة، 
علــى تطويــر كوادرهــا فــي مجــال التحكيــم مــن خــالل 
المشــاركة فــي عديــد مــن الــدورات والبرامــج محلًيــا 
ــا، بمــا فــي ذلــك البرامــج التــي يقّدمهــا المركــز،  وعالمًي
والتــي أصبحــت مــن األدوات المهمــة للتأهيــل ودعــم 
أرامكــو  أن  ــن  وبيَّ المملكــة«.  فــي  التحكيــم  منظومــة 
ميــن  محا وتوظيــف  ســتقطاب  با م  تقــو ية  لســعود ا
متخصصيــن فــي مجــال التحكيــم ذوي خبــرة عالميــة فــي 
نزاعــات عقــود النفــط والغــاز، كمــا تســتعين بأفضــل 
ــا فــي  ــة للعمــل معه ــة والمحلي شــركات المحامــاة العالمي

هذا المجال.

عبدالرحمن أبواجلدايل

وعّبــر فــي ختــام كلمتــه عــن يقينــه بتحقيــق مزيــد مــن 
ز مــن البيئــة  التطــور فــي إطــار هــذه المنظومــة التــي تعــزِّ
إلــى أن المؤتمــر، ومــا  التنافســية لألعمــال، مشــيًرا 
يتضمنــه مــن متخصصيــن ذوي خبــرات متنّوعــة، هــو 
العمــل  وتعزيــز  الخبــرات  هــذه  لتبــادل  منصــة  خيــر 
المشــترك لنشــر ثقافــة التحكيــم المؤسســي وتفعيلــه بمــا 
يرقــى إلــى مســتوى طموحنــا وتطلعاتنــا للمســتقبل، بــإذن 

اهلل.
 

عرض أفضل ممارسات التحكيم
وشــهد حفــل افتتــاح المؤتمــر تكريم الجهــات الداعمة 
والمســاندة ورعــاة المؤتمــر، حيــث تســلّم النائــب األعلــى 
للرئيــس، والمستشــار القانونــي العــام جائــزة ألرامكــو 
الســعودية بوصفهــا الراعــي اإلســتراتيجي للمؤتمــر. 
وشــاركت الشــركة بجنــاح لهــا فــي المعــرض المصاحــب 
وهــو  ســليمان،  آل  محمــد  قــّدم  حيــث  للفعاليــات، 
مستشــار قانونــي فــي أرامكــو الســعودية متخصــص فــي 
مجــال التقاضــي، شــرًحا مختصــًرا لحاضــري افتتــاح 
المعــرض عــن أبــرز مــا قّدمــه جنــاح أرامكــو الســعودية 
المشــارك للعمــوم مــن أن الشــركة تُبــرم عــدًدا كبيــًرا مــن 
العقــود، وتعتمــد علــى قواعــد التحكيــم المتبعــة لــدى 
المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري فــي أغلــب نمــاذج 

عقودها.
وقــال آل ســليمان: »إن اعتمادنــا علــى قواعــد التحكيــم 
لــدى المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري يعــود إلــى حــٍد 
كبيــر إلــى قــدرة المركــز علــى معالجــة عــدد مــن المســائل 
واإلجــراءات اإلداريــة مــن خاللــه، ووضــوح مؤهــالت 
وخبــرات المحكميــن، والقــدرة علــى عقــد الجلســات 
التغييــر  هــذا  أن  »نعتقــد  وأضــاف:  بلغــات مختلفــة. 
ســيكون مفيــًدا فــي قدرتنا علــى حــل النزاعــات التجارية، 
ــي قــد تحــدث مــع أي مــن المســتثمرين  ــك الت خاصــة تل

األجانب في المملكة«.
 

تشجيع االستثمار األجنبي
رعايتهــا  خــالل  مــن  الســعودية  أرامكــو  وتحمــل 
ومشــاركتها فــي هــذا المؤتمــر مجموعــة مــن الرســائل 
المهمــة التــي تؤكــد مــن خاللهــا دعمهــا لفكــرة هــذا 
المؤتمــر مــن أجــل تشــجيع فــرص االســتثمار األجنبي في 
المملكــة، وإتاحــة الفــرص وتذليــل العقبــات أمامــه. فــي 
الوقــت الــذي تعــّزز فيــه مــن توافــق أعمالهــا مــع أفضــل 
الممارســات فــي هــذا الصــدد، بمــا يدعــم خطــى التنميــة  

في المملكة التي تسعى إليها رؤية 2030.
ــي جلســات،  ــع المؤتمــر قــد شــهدت ثمان ــت وقائ وكان
فــي  المؤسســي  التحكيــم  تطــورات  أوالهــا  تناولــت 
المملكــة العربيــة الســعودية، وكيفيــة إســهام التحكيــم في 
ــة  ــق رؤي ــة بمــا يدعــم تحقي ــة اســتثمارية جاذب ــة بيئ تهيئ
أحــدث  ناقشــت  جلســة  تلتهــا   .2030 الســعودية 
التجــاري  للتحكيــم  الســعودي  المركــز  مســتجدات 
ــن جلســات المؤتمــر،  وتطــورات الســوق. وتنوعــت عناوي
واتســمت بالشــمولية فــي طرحهــا ومعالجتهــا للقضايــا 
ــة فــي شــأن التحكيــم التجــاري وآفاقهــا، حيــث  الُمِلحَّ
ناقشــت التحكيــم الدولــي فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا: قــراءة نقديــة فاحصــة. وناقشــت كذلك 
التحكيــم  فــي مجــال  التنــّوع  أخــرى موضــوع  جلســة 
الدولــي ـ نحــو معالجــة أكثــر شــمواًل، وجلســات أخــرى 
تناولــت تأثيــر التطــور التقنــي علــى صناعــة التحكيــم، 
وتعويــض  اإلســالمية،  الماليــة  والصناعــة  والتحكيــم 

األضرار في التحكيم الدولي.

مشاركة فاعلة في الجلسات
القانــون  فــي  المتخصــص  المستشــار  أدار  وقــد 
الســعودية،  أرامكــو  الشــركات مــن  التجــاري وقانــون 
تيموثــي كولفن،الجلســة الســابعة مــن جلســات المؤتمــر 
ــي.  ــم الدول ــز اللجــوء للتحكي ــي تمحــورت حــول تعزي والت
وأشــار فــي مســتهل الجلســة إلــى أنــه قــد يُنظــر للتحكيــم 
فــي بعــض األحيــان باعتبــاره خيــاًرا مســتبعًدا بســبب 
القضائيــة  األحــكام  بعــض  اتجهــت  حيــث  تكلفتــه، 
-الدوليــة- الحديثــة إلــى أن شــرط التحكيــم ال يمكــن 
العمــل بــه فــي بعــض أنــواع العقــود التــي ال يســتطيع 

األطراف فيها تحمل تكاليف التحكيم.
وبّيــن أن مبــادرات وتقنيــات متنّوعــة فــي هــذا الصــدد 
اســتحدثت لمســاعدة األعمــال الصغيــرة والمتوســطة 
ومنخفضــة  فاعلــة  بطريقــة  للتحكيــم  اللجــوء  علــى 
التكاليــف؛ مثــل تبنــي اإلجــراءات المعجلــة. ومــن جهــة 
أخــرى أشــار كذلــك إلــى أن التوجــه نحــو تبنــي قواعــد 
خاصــة ببعــض قطاعــات األعمــال قــد يعــّزز مــن فــرص 

لجوئها للتحكيم. 
وناقــش تيموثــي كولفــن، مــع محاوريــه عــدًدا مــن 
التقنيــات والمعالجــات التــي تهــدف لجعــل التحكيــم أكثــر 
فاعليــة وأقــل تكلفــة؛ بمــا فــي ذلــك الدعــاوى الجماعيــة، 

وقواعد التحكيم الخاصة، وتمويل الغير.
فيمــا كانــت الجلســة الثامنــة: عبــارة عــن مناظــرة بيــن 

رأيين حول »اإلجراءات الواجبة في التحكيم الدولي«.

حضور الفت تجاوز األلف مشارك من دول عدة للتعرف على جهود المملكة في تطوير البيئة االستثمارية الجاذبة من خالل 
منظومة مميزة للتحكيم التجاري.

األستاذ نبيل المنصور، خالل إلقائه كلمته في افتتاح 
المؤتمر.

تصوير: أحمد العيتاني

تيموثي كولفن، يناقش في إحدى جلسات المؤتمر تعزيز 
اللجوء للتحكيم الدولي.

تستقطب الشركة 
وتوّظف محامين 
متخصصين في 

مجال التحكيم ذوي 
خبرة عالمية في 

نزاعات عقود النفط 
والغاز، كما 

تستعين بأفضل 
شركات المحاماة 
العالمية والمحلية 
للعمل معها في 

هذا المجال

نبيل المنصور



 ينطلق في أسبوعه الثاني بفعاليات 
إبداعية وعروض فنية مثيرة 

الظهــران - مــع اختتــام )تنويــن( فــي موســمه الثاني 
أســبوعه األول، وســط تفاعــل وإقبــال كبيريــن، تســتمر 
يقّدمهــا  لتــي  ا ئيــة  اإلثرا اإلبداعيــة  ليــات  الفعا
يلــي  وفيمــا  األعمــار.  كافــة  مــن  فيــه  للمشــاركين 
نســتعرض مجموعــة مــن البرامــج واللقــاءات المميــزة 

التي يمكنك أن تشارك بها في األسابيع المقبلة:
االشــتراك  للمشــاركين  يمكــن  الــورق:  معركــة 
ــاء طائراتهــم وخوذاتهــم مــن  لحضــور ورش العمــل وبن
إلــى  أكتوبــر، وســينضمون   26 المقــوى فــي  الــورق 
معركــة الــورق لبنــاء الدعائــم للمعركــة النهائيــة التــي 

ستختبر تصميم المشاركين وإستراتيجية االستعداد.
عــرض غريــغ فــوت للرياضــات الخطــرة: يســتضيف 
مســرح إثــراء  عرًضــا مثيــًرا يضــم عدائيــن مــن الطــراز 
ويتضّمــن  المحترفيــن.  الدّراجــات  وراكبــي  العالمــي 
العــرض معركــة أبطالهــا مجموعــة مــن الخبــراء يتســلقون 

ويقفزون من ارتفاع ثمانية أقدام.
الدمــى العمالقــة: ال تفوت فرصة االســتمتاع بـ»عرض 
الدمــى العمالقــة« الــذي ســينطلق مــن كورنيــش الخبر ثم 
الشــاهقة  مــى  الدُّ إثــراء، حيــث ســتجوب  إلــى  يتجــه 
ــرق، وستشــد إليهــا األنظــار. بــدأت قّصــة هــذه  الطُّ
مارتــن«  أنخيــل  »ميغيــل  الفنــان  أراد  الفكــرة حينمــا 
مؤســس شــركة »كاروس دي فــوك«، تصميــم منحوتــات 

التحليــق القافلة األسبوعية  فــي  الرغبــة  تراودهــا  ومتحركــة  عمالقــة 
ومطاولة عنان السماء.

العــب وتعّلــم: مــع مجموعــة مــن معــدات المالعــب 
ــع المبتكــرة، العــب  ــة التتب المصنوعــة مــن الخشــب وتقني
تصبــح  أن  يمكــن  كيــف  وتجربــة  االستكشــاف  وتعلّــم 

حركات جسمك وحدة تحكم في األلعاب التفاعلية.
ورش العمــل التفاعليــة: يضــم الموســم الثانــي مــن 
ــا  ــة، بم ــل التفاعلي ــة مــن ورش العم ــن مجموعــة كامل تنوي
السلكســكرين،  علــى  الطباعــة  كيفيــة  تعلــم  ذلــك  فــي 
وإنشــاء أدوات األوتــار الخاصــة بــك، وتعلــم أساســيات 

االرتجال، واكتشاف نقاط القوة اإلبداعية لديك.
المحادثــات الملهمــة: انضــم إلــى فنانيــن مشــهورين، 
وأعضــاء مــن األوســاط األكاديميــة، وشــخصيات بــارزة، 
ــات ملهمــة حــول مجموعــة واســعة  حيــث يقّدمــون محادث
األعمــال،  وريــادة  االبتــكار  مثــل  الموضوعــات،  مــن 
هــذه  وتضــم  األلعــاب.   وتصميــم  األفــالم،  وصناعــة 
اللقــاءات »أمســية مــع تييــري هنــري«  أيقونــة كــرة القــدم 
ــه  والالعــب الفرنســي األســطوري، ســيتحدث عــن تجربت
مــع فريــق آرســنال اإلنجليــزي واللعب االحترافــي والعملية 

اإلبداعية في كرة القدم.
باإلضافــة إلــى العــروض وورش العمــل والمحادثــات، 
الفنيــة  المعــارض  مــن  عديــد  أيًضــا  هنــاك  ســيكون 
والعــروض األخــرى. لمزيــد مــن المعلومات، تفضــل بزيارة 
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أداء بطولي أبهر العالم
دون احلّس الوطني وروح الشجاعة خالل الهجوم موظفو أرامكو السعودية يجسِّ

جانيت بنهيرو
تصوير: عبدالعزيز المعيويد، وعبداهلل الشمري، ومعاذ 

المنصوري
فـي إحـدى ليالـي الخريف، وفـي الشـهر المنصرم على 
اللهـب  ألسـنة  الفجـر  قبيـل  تصاعـدت  التحديـد،  وجـه 
المدمـرة لتمـزق سـكون السـماء فـي المنطقـة الشـرقية 
بالمملكـة العربيـة السـعودية، فـي محاولـة خبيثـة لحـرق 
النفـط  العالـم لتقطيـر  أكبـر منشـأة فـي  معامـل بقيـق، 

الخام.
كنـا نسـابق الزمـن لننقـذ أرواح النـاس والممتلـكات مـن 
الحـارق  الدخـان  ينفـث  وهـو  المسـتعر  الجحيـم  ذاك 
والنيـران المهلكـة في 16 موضًعا لينتشـر في ثالثة من 14 

مرفًقا ضخًما من مرافق المعالجة. 
فـي الوقـت نفسـه، كانـت معامـل خريـص، وهـي منشـأة 
إلـى  كيلومتـًرا   250 بُعـد  النفـط علـى  إلنتـاج ومعالجـة 
الغـرب مـن بقيـق، تنتفـض أيًضـا لمكافحـة ما خلفتـه تلك 
النفطيـة  مـن وحداتهـا  أربعـة  اخترقـت  التـي  القذائـف 

الخمس.

أكبر عملية قطع إلمدادات 
النفط في العالم 

فـي السـاعات األولـى مـن صبـاح منتصـف سـبتمبر، 
تعرضـت مرافـق أرامكـو السـعودية فـي خريـص وبقيـق 
لهجـوم غاشـم، ممـا هـّدد أرواح اآلالف وأضـر بالبيئـة 

وأوقع الدمار في كال المرفقين.

ولكـن هـذا الهجـوم الطائـش الـذي تسـّبب فـي أكبـر 
عرقلـة إلمـدادات النفـط فـي العالـم، سـرعان مـا أشـعل 
معـه حريًقـا مـن اإلدانـة الدوليـة أكبـر منـه، فضـاًل عـن 
اسـتجابة الفتـة للنظـر مـن موظفـي الشـركة وشـركائها 

ومورديها وشركات النفط والغاز األخرى.
وتعليًقـا علـى ذلـك، قـال نائـب الرئيـس ألعمـال الزيـت 
»لقـد  البريـك:  خالـد  الجنوبيـة،  األعمـال  منطقـة  فـي 
عرقلـت تلـك الهجمـات علـى منشـآت الشـركة نحـو نصف 
اإلنتـاج اليومـي للشـركة مؤقًتـا، وهـو مـا يمثـل 5% مـن 
إنتـاج النفـط العالمـي، وأكثـر مـن مليـاري قـدم مكعبـة من 
الغـاز الطبيعـي يومًيـا«، ثم أضـاف بكل فخـر: »لكننا عدنا 
إلـى اإلنتـاج فـي خريـص خـالل 24 سـاعة، وخـالل 48 

ساعة في بقيق«.
بقيـق  معامـل  توقـف  التـي  األولـى  المـرة  هـي  هـذه 

نشاطها طوال تاريخها الممتد على مدار 71 عاًما.

»على الرغم من بشاعة الهجمات على بقيق 
وخريص، فقد أبرزت شيًئا لطالما شعرت أنه 
يــمــّيــز ارامـــكـــو الــســعــوديــة عــن غــيــرهــا من 
الشركات، وأعني بذلك قدرتنا على التغلب 
على التحديات ســواء كانت متوقعة أم غير 

متوقعة. 
تعمل  يتذكر أن شركتنا  أن  المرء   وعلى 
وتنتج بمستوى الموثوقية المطلوبة في واحدة 

من أصعب بيئات التشغيل في العالم. 
 لذلك فإنه إلى جانب ما أبداه أبناؤنا في 
ــى من شجاعة وكفاءة  فــرق االستجابة األول

مطلقة، فإن السرعة والحسم اللذين اتسم 
بهما موظفونا وهم يجتمعون مًعا للنهوض من 
جديد بعد حالة طــوارئ غير متوقعة كانت 
مثيرة لإلعجاب وملهمة في نواٍح كثيرة، لكنها 

لم تكن مفاجأة.
 وبالنسبة لي، كان هذا الحدث مثااًل حًيا 
على روح القدرة على اإلنجاز التي أصبحت 

عنواًنا لموظفي أرامكو«.
 النائب األعلى للرئيس
للتنقيب واإلنتاج
األستاذ محمد يحيى القحطاني

بعد حوالي ساعتين من انتهاء نوبة 
العمل الليلية في نهاية األسبوع، كان 
هناك حوالي 100 عامل داخل مرفق 
بقيق عندما وقع الهجوم على أعمدة 

التقطير، والخزانات الكروية، واألنابيب، 
مشعاًل حرائق استغرق إخمادها سبع 

ساعات متواصلة.
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األبطال 
يتحدثون 
ال شك أن العنصر األساس 

وراء قدرة أرامكو السعودية على 
التخلص من آثار الهجمات 

التخريبية، كان المستوى المتمّيز 
من التفاني والشجاعة لدى 

الموظفين داخل المرافق التي 
تعّرضت للهجوم. 

وفيما يلي بعض كوادر 
الخطوط األمامية الذين 

اضطلعوا بمهمة مساعدة 
زمالئهم في العمل وخدمة 

وطنهم، والذين بذلوا كل ما في 
وسعهم في مواجهة المحنة 

الصعبة ليلة الهجمات المروعة، 
وفي حديثهم لنا مزيج بين ما 
رووه عن تفاني زمالئهم في 
العمل وقصصهم الشخصية.

كان المقاولون يقومون بعمليات االختبار والتفتيش في 
وحدة النفط رقم 5.

ذهب مراقب وحدة التحكم في المعمل عبداهلل 
الهاجري للتحقق من أن العمال العاملين في األماكن 

المحصورة بخير، وكان قد عاد لتوه إلى مبنى الفريق، 
عندما سمع االنفجار الهائل للقذيفة التي أصابت وحدة 

النفط رقم 5.
يقول الهاجري: »عدت إلى الوحدة ألتفقد المنطقة، 
ورأيت وعاء التركيز مشتعاًل، فهرعت إلى مبنى الفريق 

ألخبر محمد«.
أسرع الهاجري إلى وحدة النفط إلخالء موظفي 

المقاولين، فيما قام مراقب وحدة التحكم في المعمل 
محمد السبيعي باالتصال بهاتف الطوارئ 911.

ويقول الهاجري، الذي يعمل في معمل خريص منذ 

بدايته في 2009م: »عدت إلى الوحدة للتأكد من 
خروجهم جميًعا من الوحدة، وبدعم من زمالئي زياد 

التوم ومحمد الحربي، قمنا بتوجيههم إلى منطقة 
التجمع إلحصائهم«. 

وبعد أن تم إحصاء موظفي المقاولين، نظم الهاجري 
عملية إخالئهم خارج المعمل عبر بوابة الطوارئ.

وبعد أن أكدت له فرقة الطوارئ 911 أنهم ال يحتاجون 
لمزيد من المعلومات، توجه السبيعي إلى الوحدة إلكمال 

عد وإحصاء المشغلين.
وأضاف السبيعي، الذي بدأ حياته المهنية في 

الشركة عام 2002م في معمل غاز البري: »كان 
المشغلون قد قاموا بتشغيل مدفعي إطفاء اثنين، وأعدوا 

بكرات الخراطيم«.
أمر السبيعي المشغلين الخارجيين بضبط مدافع 

اإلطفاء والخراطيم لتوجيه الدخان بعيًدا عن مبنى 
الفريق، ثم غادر االثنان وحدة النفط لالحتماء في 

المبنى، ولكن عندما أعطى قائد الحادث إشارة 
»المنطقة جاهزة لإلخالء«، بقي االثنان لمساعدة رجال 
اإلطفاء، وساعدوا في سحب الخراطيم وفتح صمامات 

صنابير مياه اإلطفاء إلمداد المياه إلى شاحنات 
اإلطفاء.

وعلَّق الهاجري: »علينا أن نفعل شيًئا من أجل بلدنا 
وشركتنا«. وأضاف السبيعي بقوله: » »واجبنا أن نحمي 

بلدنا، لنكون أقوياء«.

محمد السبيعي، وعبداهلل الهاجري، عمال سوًيا للتحقق من اإلحصاء الدقيق للعاملين في وحدة النفط رقم 5 أو بالقرب منها عندما أصابتها القذيفة.

بهـــا الشـــركة إلـــى التصميـــم القـــوي والموثـــوق لمرافـــق 
فـــي  رئيًســـا  الـــذي كان عامـــاًل  الســـعودية  أرامكـــو 

مواجهة الهجمات.
وعبـــر تاريـــخ أرامكـــو الســـعودية الطويـــل الممتـــد إلـــى 
عـــام 1933م، اكتســـبت عقـــوًدا مـــن الخبـــرة فـــي إدارة 
اســـتخالص ومعالجـــة ونقـــل المـــواد الهيدروكربونيـــة، 
ــة  ــاء وصيانـ ــي بنـ ــر فـ ــتثمار الكبيـ ــى االسـ ــة إلـ باإلضافـ
البنيـــة التحتيـــة المتشـــعبة وشـــبكة الخدمـــات اللوجســـتية 

الكبيرة في الشركة.

االستثمار طويل األجل 
في المعامل 

تســـتثمر أرامكـــو الســـعودية بحكمـــة فـــي تصميـــم 
ــا، حيـــث توفـــر طبقـــات إضافيـــة مـــن الحمايـــة  معاملهـ
لضمـــان الســـالمة واســـتمرارية التشـــغيل. ومـــن هنـــا 
ــتوى  ــق وخريـــص ذات المسـ ــل بقيـ ــات معامـ ــإن إمكانـ فـ
العالمـــي لـــم تبـــن علـــى أحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه التقنيـــة 

ـــاءات  ـــه مـــن كف ـــا تزخـــر ب ـــى م ـــا عل فحســـب، ولكـــن أيًض
الشركة ومواهبها.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن معامـــل بقيـــق قديمـــة العهـــد، 
ـــل  ـــا معام ـــت نفســـه، شـــابة العطـــاء. أم ـــي الوق ـــا ف ولكنه
خريـــص فهـــي حديثـــة ولكنهـــا تجمـــع الحكمـــة إلـــى 

جانب تقنياتها فائقة الحداثة.
وقـــال البريـــك: "أنـــا فخـــور حًقـــا بتلـــك الجهـــود 
العظيمـــة التـــي بذلتهـــا جميـــع الدوائـــر خـــالل هـــذه 
التجربـــة المؤســـفة. فقـــد أظهـــروا مســـتوى رفيًعـــا مـــن 
التعـــاون واإلخـــالص اســـتطاعوا مـــن خاللـــه احتـــواء 
ــة  ــب، باإلضافـ ــت المناسـ ــي الوقـ ــات فـ ــر الهجمـ مخاطـ
إلـــى إعـــادة معامـــل بقيـــق وخريـــص إلـــى الوضـــع الـــذي 

كانا عليه بأمان".

وقف التشغيل على مراحل 
متسلسلة منفصلة عن بعضها

كان إغـــالق "الحقـــل الذكـــي" فـــي خريـــص مثـــااًل راقًيـــا 

ـــة المتطـــورة مـــن  ـــد فـــي التقني ـــى فـــن التحكـــم عـــن بُع عل
غرفـــة التحكـــم المركزيـــة، فـــي حيـــن تســـّبب قـــرار 
ـــي  ـــو يعن ـــر، فه ـــر مـــن التوت ـــق فـــي كثي إغـــالق معامـــل بقي
100 صمـــام مخصـــص لحـــاالت  إغـــالق أكثـــر مـــن 
الطـــوارئ تتحكـــم فـــي تدفـــق النفـــط الخـــام الحامـــض. 
ـــاز يُنفـــذ  ومـــن المعـــروف أن إغـــالق مرافـــق النفـــط والغ
علـــى نحـــو متسلســـل علـــى أن تكـــون محطـــات المنافـــع 
هـــي آخرهـــا إغالًقـــا. ومـــع فصـــل أنظمـــة اإلغـــالق 
ـــد مـــن  ـــى عدي ـــا عل ـــا وتوزيعه ـــا بعًض الطـــارئ عـــن بعضه
مناطـــق الخطـــر، يتـــم توفيـــر الحمايـــة والعـــزل الفورييـــن 

لمناطق المعامل والمعدات المهمة.
وعنـــد حـــدوث حـــادث تشـــغيلي، يمكـــن إيقـــاف تشـــغيل 
ـــة األجـــزاء فـــي  أي جـــزء مـــن المرفـــق فيمـــا تســـتمر بقي
يمنـــع  بســـرعة  الحرائـــق  إطفـــاء  أن  كمـــا  العمـــل. 
انتشـــارها ويقلـــل األضـــرار الناجمـــة عـــن أثـــر الحـــرارة 

العالية على الصلب والمعدات المجاورة.
وقـــال البريـــك: »عندمـــا تكافـــح الحريـــق فـــي الوقـــت 
المناســـب فإنـــك تمنـــع انتشـــاره وتقلـــل مـــن ضـــرره 
المحتمـــل. وهـــذه هـــي الطريقـــة التـــي تعاملنـــا بهـــا مـــع 

الحريق فعاًل«.

ا  عدنا أقوى مما ُكنَّ
لقـــد ألهـــب الهجـــوم الحماســـة فـــي جـــو العمـــل فـــي 
الشـــركة؛ فبـــداًل مـــن إغـــالق المعامـــل وإيقـــاف العمـــل، 
ـــن  ـــت روح الحماســـة فـــي نفـــوس اآلالف مـــن الموظفي دّب
ــدار  ــى مـ ــون علـ ــذوا يعملـ ــن، وأخـ ــن والمورديـ والمقاوليـ
ــا  ــق ومـ ــل ومكاتـــب خريـــص وبقيـ ــل معامـ ــاعة داخـ السـ

وراءهما.
لـــم يمنحنـــا الحـــدث كثيـــًرا مـــن الوقـــت لتقييـــم 
الـــذات، ولكـــن المديـــر العـــام إلنتـــاج الزيـــت فـــي منطقـــة 
أُعجـــب  العبدالكريـــم،  فهـــد  الجنوبيـــة،  األعمـــال 
بالحمـــاس الـــذي أبـــداه الجميـــع إلصـــالح وترميـــم آثـــار 

الهجمات.
وفـــي اليـــوم نفســـه الـــذي وقـــع فيـــه الهجـــوم، تـــم علـــى 
الفـــور تفعيـــل "خطـــة أرامكـــو الســـعودية لالســـتجابة 
للكـــوارث". وبحلـــول الســـاعة 1:00 مســـاًء، كلـــف رئيـــس 
التنفيذييـــن،  إدارييهـــا  كبيـــر  الســـعودية،  أرامكـــو 
ـــق إدارة المشـــروع  المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، فري

بقيادة فريق الترميم.

دعونا نعرف ما تحتاجون إليه
ـــى  ـــدأ عل ـــة، ب ـــوع الحادث ـــى لوق ـــذ اللحظـــات األول من
الفـــور تدفـــق الدعـــم المحلـــي والدولـــي الســـاحق 
للشـــركة. مـــن جميـــع أنحـــاء المملكـــة وجميـــع أنحـــاء 
أرامكـــو  وصلـــت  التـــي  الرســـالة  كانـــت  العالـــم، 

السعودية: »دعونا فقط نعرف ما تحتاجون إليه«.
ويتذكـــر البريـــك وصـــول أحـــد المورديـــن صبـــاح 
مـــن  أســـطول  ومعـــه  بقيـــق  بوابـــات  إلـــى  األحـــد 
الرافعـــات، قائـــاًل إنـــه يضـــع المعـــدات ومشـــغليها 

رهن استخدام أرامكو السعودية دون مقابل.
تلقـــي مكالمـــات  فـــي  ويضيـــف قائـــاًل: »بدأنـــا 
ــن  ــن مـ ــن المتقاعديـ ــي مـ ــد اإللكترونـ ــائل بالبريـ ورسـ

للمجـــيء  التطـــوع  عارضيـــن  الســـعودية،  أرامكـــو 
والمســـاعدة. حضـــر أصحـــاب الشـــركات المحليـــة 
إلـــى الموقـــع للتطـــوع، واتصـــل بنـــا آخـــرون يعرضـــون 
المســـاعدة وقّدمـــوا لنـــا قوائـــم بمـــا لديهـــم وبمـــا 
يتمتعـــون بـــه مـــن قـــدرات. تلقينـــا خطابـــات دعـــم 
وموردينـــا  مقاولينـــا  مـــن  للمســـاعدة  وعروًضـــا 

المحليين والدوليين«.
ـــر أن  ـــى أن »هـــذا الدعـــم ال يُظه ـــك إل ويشـــير البري
أرامكـــو الســـعودية شـــركة عمالقـــة فـــي تقديـــم المـــواد 
الهيدروكربونيـــة والطاقـــة فحســـب، ولكـــن أيًضـــا أنـــه 
مـــع  مثلنـــا  التعامـــل  يُحســـن  أحـــد  هنـــاك  ليـــس 

المجتمع ومقّدمي الخدمات والشركاء«.

يقول خالد البريك، إن قدرة الموقع على االستجابة للحاالت الطارئة لم تكن موضع شك: »لقد ضربتنا قذائف 
دة، وكانت هناك حرائق في جميع أنحاء المكان، ولكن قيادة السالمة والتصرفات الشجاعة والعمل الجماعي  متعدِّ

والتدريب على االستجابة لحاالت الطوارئ أتت ثمارها بإتقان«.

أعمـــال  موظفـــو  أدرك  األولـــى،  الوهلـــة  ومنـــذ 
الخطـــوط األماميـــة، الخبـــراء بأنابيـــب بقيـــق وخزاناتهـــا 
ــا  ــا، أن مـــا كان يحـــدث لـــم يكـــن حادًثـــا عادًيـ وأعمدتهـ

من حوادث التشغيل.
وخـــالل دقائـــق معـــدودة، وبدقـــة مهنيـــة فائقـــة، أصـــدر 
الناظـــر المنـــاوب تعليماتـــه التاريخيـــة بهـــدوء لوقـــف 
جريـــان المـــواد الهيدروكربونيـــة عبـــر حقـــول النفـــط فـــي 

المنطقة الجنوبية إلى المرفق.

عودة إلى اإلنتاج خالل ساعات 
بعـــد أقـــل مـــن 24 ســـاعة مـــن الهجـــوم، اســـتأنفت 
معامـــل خريـــص إنتاجهـــا، وبـــدأت معامـــل بقيـــق فـــي 
معالجـــة أكثـــر مـــن مليونـــي برميـــل يومًيـــا بعـــد 48 

ساعة.
وبـــدون انتقـــاص لصفـــات الشـــجاعة والكفـــاءة المهنيـــة 
ــركة،  ــي الشـ ــع موظفـ ــا جميـ ــى بهـ ــي يتحلّـ ــكار التـ واالبتـ
ــة االســـتجابة التـــي ظهـــرت  يعـــزو خالـــد البريـــك مرونـ
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القافلة األسبوعية    ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ 

اعتاد إبراهيم السلطان بحكم عمله التجول حول 
المعمل قبل شروق الشمس، وكان بجوار خطوط 

األنابيب عندما سمع دوي قذيفة تبعها مباشرة صوت 
انفجار يصم اآلذان.  

وقال إبراهيم: »شاهدت ألسنة لهب كبيرة بارتفاع 
عشرة أدوار وعلمت أن ذلك لم يكن شيًئا مرتبًطا 

بحادث متعلق بالتشغيل«.
وفي سياق اتباع اإلجراءات التشغيلية في الموقع، 

توجه منسق المناوبة إلى المنطقة المتأثرة لتنفيذ 
إجراءات العزل. 

وتابع إبراهيم قائاًل: »أدركنا بعيد ذلك أن هذا ليس 
هجوًما واحًدا حيث تعرضت خزانات أخرى للهجوم 

فضاًل عن أماكن أخرى في المرفق. وتلقينا أمًرا 
بالمباشرة بعزل المعامل وفًقا لإلجراء المتبع باإلضافة 

إلى ضرورة احتماء األشخاص في غرف المراقبة أو 
مباني الفرق«.  

يقول إبراهيم الذي عمل في هذا الموقع طوال 21 
عاًما: »بقيق أصبحت بيتي الثاني، وقد صدمت وأنا 

أشاهده يتعرض للتدمير فقد شعرت بأن حريًقا قد شب 
في بيتي«. 

وصف إبراهيم جهود العاملين في الخطوط األمامية 
بالمدهشة، وأكد أنهم قاموا بتشغيل أنظمة الغمر 

المائي لتبريد المصادر الهيدروكربونية على الفور. 
وقال إبراهيم بفخر: »من المعروف أننا نشغل واحًدا 

من أكبر مرافق النفط والغاز على مستوى العالم وقد 
استطعنا إخماد الحرائق خالل ساعات«.  

كان توقيت الضربة في نهاية النوبة الليلية. ومن بين 
التحضيرات التي يقوم بها رئيس أعمال وحدة النفط 
رقم 2، كان سعود السبيعي يعمل على إعداد التقرير 

الصباحي، وجمع بيانات نظام المراقبة الشبكية، ووضع 
اللمسات األخيرة على قوائم الفحص اليومية للمشغلين.

ولكونه يعمل في خريص منذ بدء تشغيله في عام 
2009م، فإن السبيعي يعرف كافة أصوات مرفق 

المعالجة المركزية عن ظهر قلب. كانت أربعة من 
الوحدات الخمسة تعمل بسالسة عندما انقطع أزيزها 
فجأة نتيجة لصوت عاٍل تسّببت شدته في حدوث هزة.

يقول السبيعي: »كان صوًتا غير طبيعي، وكانت 
الوحدة الخامسة تخضع لالختبار والتفتيش واعتقدنا 

أنها قد أصابها خلل ما«.
وبينما كان السبيعي يقف أمام وحدة النفط رقم 2، 

أصابت الضربة الثانية هدًفا على بُعد 15 متًرا أمامه.
ويصف السبيعي ما جرى بقوله: »سمعت قائد 

الحادث على الالسلكي، وذهبت مباشرة للقيام بعملية 
إيقاف التشغيل الطارئ، كما قمت بإيواء الموظفين، 

وإحصاء عدد المشغلين، بعد ذلك، قمنا بإخماد حريق 
وحدة النفط رقم 2، مما سمح لفريق مكافحة الحريق 

في أرامكو السعودية بالتركيز على مناطق أخرى، 
وعندما سقطت القذيفة، كنت أفكر في المشغلين 

الموجودين بالداخل ألنهم تحت مسؤوليتي، لكن الحمد 
هلل، فقد عاد كل شيء إلى طبيعته اآلن بكامل طاقته«.

وأضاف: »أنا فخور حًقا بكيفية قيام موظفي أرامكو 
السعودية باستعادة المرفق في التوقيت المناسب 

والتغلب على التحدي«.

سعود السبيعي، رئيس أعمال وحدة النفط رقم 2 بمعمل خريص، وّفر  الحماية لزمالئه وساندهم في إطفاء حريق وحدة إبراهيم السلطان في مركز التحكم التابع لمعمل النفط في بقيق. 
النفط رقم 2.

لت لخلية  يقول فهد العبدالكريم، إن أرامكو السعودية تحوَّ
نحل من االبتكار والنشاط، انشغل فيها خبراء الشركة 

وخبراء من الخارج في تصور ما يمكن أن ينجح أو ال ينجح 
ألجل إصالح وترميم آثار الهجوم.

تم تركيب عمود تركيز الزيت الثاني التابع ألرامكو السعودية في عام 1948م، حيث يبلغ عمره اآلن 69 عاًما، وهذا العمود كان معروًفا باسم "الرقم 2" ، ولكن تم تدميره في الحريق الناتج عن 
الهجوم. أما "الرقم 1" فقد تم تركيبه في رأس تنورة، وهو العمود اآلخر األقدم في الشركة.

استعادة اإلنتاج على ثالث مراحل 
فـــي الوقـــت الـــذي بـــدأت فيـــه ســـخونة الحـــدث 
ـــي  ـــاج الت ـــة للمعالجـــة واإلنت ـــة التحتي تتراجـــع عـــن البني
تعرضـــت للهجـــوم، كانـــت الشـــركة قـــد بـــدأت بالفعـــل 

تفعيل قرارات وخطط للترميم واإلصالح.
وأوضـــح العبدالكريـــم أن برنامـــج اإلصـــالح والترميـــم 
الفـــوري،  اإلصـــالح  مراحـــل:  ثـــالث  مـــن  يتكـــون 
واســـتعادة المرونـــة، واســـتعادة االســـتدامة. وأضـــاف: 
"تتعلـــق المرحلـــة األولـــى باســـتعادة اإلنتـــاج بأمـــان، 
ونتيجـــة لتوطيـــن سالســـل التوريـــد والخدمـــات فـــي 
الســـنوات األخيـــرة بمعـــدل كبيـــر، اســـتطعنا التعجيـــل 
بأعمـــال االســـتعادة ذات األولويـــة األعلـــى وإنجازهـــا. 
ـــا  ـــى م ـــي إصـــالح كل شـــيء إل ـــة فه ـــة الثاني ـــا المرحل أم
ــتعادة  ــي اسـ ــة هـ ــرة الثالثـ ــة األخيـ ــه، والمرحلـ كان عليـ
إلـــى حالـــة تشـــغيلية  المتضـــررة  المعـــدات  جميـــع 

دائمة".
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انتقل قائد عمليات الحادث أحمد الغامدي، إلى الوحدة رقم 5 لتجهيز مركز قيادة الحادث وأجرى راجاًل معاينة مستمرة 
لوحدات النفط األربع نظًرا ألن إعادة تشغيل أي وحدة في منطقة الطوارئ يخالف التعليمات. 

عبداهلل العتيبي يقول إنَّ اإلغالق التاريخي كان قراًرا حكيًما. 

استيقظ الغامدي، الذي كان يناوب في منطقة نائية 
من الساعة 6 صباًحا إلى 6 مساء، بعد تلقيه اتصااًل 
عبر نظام إنذار اإلدارة بحالة الطوارئ. وقال الناظر 

المناوب: »كانوا يقولون إن خريص تعرضت لهجوم في 
أكثر من مكان«. وأضاف الغامدي: »ارتديت المالبس 
المقاومة للهب وأسرعت دون حتى أن أغسل وجهي«.
انطلق الغامدي وسط الظالم إلى مركز االستجابة 
لحاالت الطوارئ. يقول: »توجهت إلى الداخل ونظرت 
إلى الشاشة في األعلى ورأيت وعاء التثبيت مشتعاًل، 
وقمت على الفور بتفعيل غرفة مركز مراقبة الحاالت 
الطارئة وتقديم الدعم المطلوب لقائد الحوادث في 

الموقع«. 
وسلّم الغامدي في الساعة 5:50 دقيقة مسؤولية 

إدارة الحادث إلى مدير إدارة اإلنتاج في خريص وانتقل 

سريًعا بالسيارة إلى منشأة المعالجة المركزية لتولي 
مهمة قيادة موقع الحادث. 

وبعد أن أوقف السيارة في غرفة التحكم المركزية، 
انتقل سيًرا على قدميه إلى وحدة النفط رقم 5 ليتولى 
إدارة موقع الحادث بداًل من زميله وصديقه الذي كان 

في أمسِّ الحاجة لنيل قسط من الراحة.
وقال الغامدي: »حينما سرت أمام وحدة النقط رقم 
4، كان معظم أجزاء وعاء التثبيت مشتعاًل«. وفي تمام 

الساعة 8:20 صباًحا أعلن الغامدي أنه تم إخماد 
الحريق والسيطرة جزئًيا على الحالة الطارئة. 

خرج الجميع لمعرفة مصدر األصوات المدوية، 
وكان رئيس وحدة األعمال عبداهلل العتيبي قد أمضى 

الثلث األول من ليلة مناوبته عندما سمع ضجة 
مدوية، فخرج بسيارته إلى الحقل ليتفقد مصدر تلك 

الضجة. 
انقطع التيار الكهربائي بعد الضربات األولية ولكنه 

عاد مرة أخرى، تلقى عبداهلل مكالمة تفيد بضرورة 
تنفيذ إجراءات العزل ثم عاد إلى غرفة المراقبة 

لتنفيذ ذلك األمر. 
وقال عبداهلل: »إغالق بقيق للمرة األولى كان قراًرا 

حكيًما، وأنا فخور باستجابتنا، فسرعة تصرفنا 
حافظت على سالمة الناس، حيث تمكنا من الحد من 
األضرار من خالل استخدام تصميم المرفق الخاص 

بعزله. 

وأضاف: »اضطلع كل واحد بالمهام والمسؤوليات 
الملقاة على عاتقه وبعد دقائق معدودة تمكنا من 

تأمين المرفق وتشغيل نظام التصريف«. 

االستجابة حلالة الطوارئ بدون أخطاء حافظت على سالمة اجلميع 

مستوى استثنائي من االحترافية المهنية
في مواجهة المحن المرعبة

ــق وخريــص  ــى بقي ومــن الالفــت للنظــر أن الهجــوم عل
لــم يســفر عــن إصابــة أي شــخص. ولشــد ما كانت دهشــة 
العالــم كبيــرة عندمــا وصلتــه تقاريرنــا بعــدم وقــوع وفيــات 

وال حتى إصابات طفيفة.
وأثنــاء وقــوع الهجــوم، كان أكثــر مــن 79 فــرًدا مــن فــرق 
االســتجابة لحــاالت للطــوارئ من مختلف مراكــز الطوارئ 
ــت  ــع. وقــد عمل ــن فــي الموق ومكافحــة الكــوارث موجودي
ــا  أنظمــة الطــوارئ بسالســة لعــزل المناطــق المتأثــرة آلًي
وضمــان احتــواء المنتجــات والتخلــص منهــا بشــكل آمــن. 
وقــد أّدى تفانــي الجميــع والتزامهــم وعملهــم الجــاد إلــى 
احتــواء الهجــوم وســرعة اســتعادة الوضــع إلــى مــا كان 

عليه في الوقت المناسب وبالفاعلية المطلوبة. 
وحــول ذلــك قــال مديــر إدارة أعمــال معامــل بقيــق، 
أشــبه  األمــر  كان  "لقــد  الغامــدي:  خالــد  األســتاذ 
باألعجوبــة بالفعــل. وال حتــى جــرح صغيــر. ما فعلــه فريق 
حًقــا".  مذهــاًل  كان  المعمــل  فــي  األولــى  االســتجابة 
وأضــاف: "إن بقيــق مرفــق كبيــر ذا أهميــة عالميــة، ولكــن 

األكبر منه هي شجاعة موظفينا ومجتمعاتنا".
وقــال مديــر إدارة اإلنتــاج فــي خريــص، األســتاذ محمــد 
الصويــغ: "علــى الرغــم مــن كثــرة فــرق االســتجابة مــن 
دوائــر أرامكــو الســعودية ومقاوليهــا يــوم الهجــوم علــى 
خريــص، كان الالفــت للنظــر أن أحــًدا لــم يتعــرض ألي 

إصابة".

وأضــاف: "لقــد رأينــا الموظفيــن يبــدون تضحيــات 
وشــجاعة عاليــة، حتــى أن أحــد الموظفيــن قطــع إجازتــه 
التــي كان يمضيهــا مــع والــده المنــّوم فــي العنايــة المركزة، 
وآخــر كان يمضــي شــهر العســل خــارج المملكــة فاتصــل 

بنا وعرض أن يقطع إجازته ويعود".

إستراتيجية االستجابة 
لحاالت الطوارئ

وقــال الصويــغ: "ال يوجــد شــيء أكثــر أهميــة مــن صحــة 
االعتبــار  فــي  إذا أخذنــا  وســالمة موظفينــا، خاصــة 
مشــكلة وجــود خريــص فــي منطقــة نائيــة، حيــث تبعــد عن 
أقــرب مدينــة لهــا بمســافة 170 كيلومتــًرا، ممــا يمثــل 
مشــكلة لهــا إذا كانــت فــي حاجــة لتلقــي أي دعــم خارجــي 
لمواجهــة حالــة طارئــة. ومــع ذلــك، فقــد أظهر الهجــوم أن 
الطــوارئ  لحالــة  لالســتجابة  الجيــدة  إســتراتيجيتنا 
اســتطاعت احتــواء عديــد مــن الحرائــق والســيطرة عليهــا 

وإخمادها في وقت قصير".
وأضــاف: "كان إجــالء عاملــي المقاوليــن فــي الوقــت 
المناســب ووجــود مــالذ آمــن للموظفيــن عنصريــن مــن 
عناصــر إســتراتيجية االســتجابة لحــاالت الطــوارئ التــي 

أثبتت فاعليتها".
ــكال  وتســتفيد "خطــة االســتجابة لحــاالت الطــوارئ" ل

يقول خالد الغامدي، إن »خطة أرامكو السعودية لالستجابة 
لحاالت الطوارئ« تقّدم تفاصيل عن وظائف األشخاص، 

وتبين كيفية تنسيق أنشطة االستجابة للطوارئ والدعم قبل 
حالة الطوارئ وأثناءها وبعدها.

يقول محمد الصويغ، إنه قد جرى مؤخًرا إجراء تمرين 
تطبيقي متعدد السيناريوهات في خريص تقع فيه أكثر من 
حالة طوارئ في الوقت نفسه، وقد ساعد هذا التمرين على 

االستجابة للحادثة األخيرة بهذا الشكل السلس.
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تحّرك سريع من ِقَبل عبدالمحسن نشمي، وفيصل المطيري، إلطفاء النيران في المرفق الثالث الذي تّمت إصابته- أي وحدة 
النفط رقم 3 - في غضون دقائق معدودة، مما جعله أول مرفق يعود إلى الخدمة.

تضافرت جهود مشرف التشغيل أحمد الغامدي، مع فريق من المشغلين إلغالق خط أنابيب لنقل الغاز يبلغ قطره 24 بوصة 
للمساعدة في منع امتداد الحريق إلى معمل معالجة سوائل الغاز الطبيعي. 

أظهر فريق المشغلين شجاعة استثنائية لتسلق ُسلّم 
خفيف من الحبال إلغالق خط األنابيب، نظًرا لقربه من 

حريق قد اندلع في معمل للنفط والغاز. 
واستطاع أحمد الغامدي توفير مكان لالحتماء هو 
وفريقه بفضل خبرته المهنية الطويلة في بقيق، التي 
تمتد لـ19 عاًما.  وأنهى أفراد المجموعة مهمتهم من 

خالل اتباع بروتوكول الطوارئ المعمول به، ومكثوا في 
موقع االحتماء يستمعون إلى جهاز االتصال الالسلكي. 

ثم تلقي الغامدي اتصااًل من المنسق المناوب في 
تمام الساعة الخامسة صباًحا للخروج من موقع 

االحتماء وعزل بعض الخطوط. 
يقول الغامدي: »كان من الضروري علينا عزل 

الصمامات في خط الغاز العلوي بسبب وجود حريق في 
الخزان القريب منه، وكنا نخشى من إمكانية امتداد 

الحريق عبر هذه األنابيب إلى معمل سوائل الغاز 
الطبيعي«.

متسلًحا بخبرته المهنية في بقيق على مدى 19 عاًما، 
انطلق الغامدي متحدًيا الحرارة الشديدة وأعمدة 

الدخان مع مجموعة من المشغلين إلغالق صمام خط 
األنابيب، الذي يبلغ قطره 24 بوصة والمتصل بخط 
األنابيب الرئيس لسوائل الغاز الطبيعي الذي يصل 

قطره إلى 60 بوصة.
وتسلّق الغامدي السلّم وبعد نصف ساعة من العمل 

والجهد الشاق نجح في إغالق الصمام. 

تم تكليف رئيس وحدتي النفط 3 و 4 عبدالمحسن 
نشمي، بتولي وحدة النفط رقم 3. وسمع عبدالمحسن 
الضربة األولى داخل مبنى فريق وحدة النفط. يقول: 

»كان صوتها مرتفًعا جًدا وكان كل شيء يهتز كما لو أن 
هناك زلزااًل، ثم استيقظت لفحص الشاشات لكني لم أَر 
شيًئا، لذلك اتصلت بمركز التحكم وأخبرني مشغل نظام 

المراقبة الموزعة أن وحدة النفط رقم 5 قد ُضربت«.
أما الضربة الثالثة فكانت في منطقة نشمي، مما 
جعله يقوم بتفعيل نظام إيقاف التشغيل في الحاالت 

الطارئة في وحدتي النفط رقم 3 و 4.
 وفي الخارج، عمل هو والمشغل فيصل المطيري 

على تشغيل مدفعي إطفاء الحرائق اإلثنين، مما أسهم 
في إخماد الحريق، وساعد في تمكين طاقم اإلطفاء من 

التركيز على األمور األكثر خطورة.

بعد ذلك، لجأ االثنان إلى مبنى الفريق في انتظار 
مزيد من التعليمات من قائد الحادث. يعمل نشمي بكل 

هدوء ورصانة، في خريص منذ إطالقه في عام 2009م، 
ويؤكد أننا إذا استطعنا حماية األرواح، سنستطيع حماية 

الممتلكات أيًضا.
وعلّق بكل ثقة قائاًل: »سيعود كل مسمار وكل أنبوب 
تضرر في هذا المعمل إلى حال أفضل مما كان عليه«. 
وأضاف: »أنا فخور كوني جزًءا من أرامكو السعودية«.

الموقعيــن مــن األفــراد واإلجــراءات واألنظمــة الالزمــة 
وتعمــل  والكــوارث.  الطــوارئ  حــاالت  مــن  للتعافــي 
التدريبــات التطبيقيــة علــى حــاالت الطــوارئ المعلنــة 
وغيــر المعلنــة، علــى إبقــاء فــرق االســتجابة لحــاالت 
الطــوارئ فــي المنشــأة فــي حالــة جاهزيــة، وتحــدد "خطــة 
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ" فــي الموقــع المســؤوليات 
ــى  ــة للســيطرة عل ــه األنشــطة المطلوب ــة عــن توجي الفردي
حالــة الطــوارئ واحتوائهــا لضمــان ســالمة الموظفيــن 

والممتلكات.
وقــال الغامــدي: "كانــت المعرفــة والثقــة وااللتــزام التــي 
أبدتهــا فــرق االســتجابة لحــاالت الطــوارئ دليــاًل علــى 
تكــرار التدريــب والتماريــن التطبيقيــة التــي نقــوم بهــا 
وكذلــك االســتعدادات المكثفــة التــي نقــوم بهــا لمواجهــة 

األحداث التي نأمل أال نواجهها أبًدا".

قوة الدفاع المدني السعودي
انضــم أفــراد قــوة الدفــاع المدنــي الســعودي علــى وجــه 
الســرعة إلــى جانــب أفراد االســتجابة للطوارئ فــي بقيق، 
وقّدمــوا المســاعدة المهنيــة لضمــان احتــواء الهجــوم، 
فيمــا تــم إرســال عديــد مــن فــرق الدفــاع المدنــي إلــى 
خريــص مــن الريــاض واألحســاء لتقديــم أي مســاعدة 

كانت وحدة النفط رقم 4 في خريص، األكثر تضرًرا، حيث ظل ثاني أكبر حقل نفطي في المملكة، يتلقى الضربات الصاروخية من الساعة 03.31 حتى الساعة 03.48 صباًحا على مرافقه مطلوبة.
المنتجة، مما أدى إلى اشتعال الحرائق بسرعة وتطاير الشظايا عبر البنية التحتية لألنابيب، حيث كان هناك ما بين 150 إلى 200 عامل يقوم معظمهم بأعمال الصيانة الروتينية.



12
١٧ أكتوبر ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

أدار عملية وقف تشغيل مرفق المعالجة المركزية في خريص منسق المناوبة حسين الودعاني. المشغل مبارك الدوسري تحدى الصعاب ونجح في فتح أربعة مدافع لإلطفاء وسط النيران.

المعروف أن وقف تشغيل مرفق المعالجة المركزية 
أمر دقيق وحساس، وحيث إن خريص عبارة عن مرفق 
كبير يضم عديًدا من المعامل داخل مرفق واحد، فإنها 

تضم مئات من آبار النفط التي تتدفق إلى المرفق بنظام 
»الحقل الذكي«، حيث يتم التحكم في عملياتها عن بُعد 

من خالل تقنية متطورة، حيث يُمكن من غرفة تحكم 
مركزية، بدء تشغيل أو إيقاف المرافق واآلبار، ومراقبة 

تدفق المنتجات والتحكم فيها.
وتقع المسؤولية الجسيمة لضبط تسلسل عملية وقف 

التشغيل الدقيقة على عاتق منسق المناوبة حسين 
الودعاني، فبعد تلقي أمر وقف التشغيل، اتخذ الودعاني 

مركز الصدارة في غرفة التحكم المركزية ليقوم بإدارة 
عملية إيقاف التشغيل الطارئة بدقة، لضمان تنفيذها 

بشكل آمن.

أمضى الودعاني حوالي 15 دقيقة في إصدار تعليمات 
فنية مستمرة لمشغلي نظام المراقبة الشبكية حول 

المستوى الذي ينبغي أن يزيدوا عنده أو يخففوا من 
الضغط. وتمكن مع فريقه من تخفيض ضغط نظام غاز 

الوقود عالي الضغط لتجنب أي انفجارات، واستخدام 
غاز البروبان للحفاظ على نظام غاز الشعالت.

يقول الودعاني: »يجب أن تكون عملية وقف التشغيل 
محكمة ودقيقة وإال خسرنا المرفق، ويتضمن دوري 

وقف نظام غاز الوقود عالي الضغط، ولكن في الوقت  
نفسه المحافظة على منظومة غاز الشعالت مستمرة، 

لمنع أي تسرب للغاز من خالل نظام غاز الشعالت«.
وأضاف قائاًل: »كان علينا أن نكون أقوياء حتى نتمكن 

من وقف تشغيل المنشأة بأمان، وأنا فخور جًدا بأداء 
فريقي«.

أظهر المشغل مبارك الدوسري شجاعة وعزيمة 
استثنائية لفتح أربعة مدافع إلطفاء الحرائق في منشأة 

للنفط والغاز تعرضت لهجوم. 
وكان الدوسري موجوًدا في منطقة المعمل التي 

يناوب فيها ويقوم بعمليات المعاينة والتفتيش االعتيادية 
ألجهزة قياس الضغط وأنظمة التصريف وأنظمة زيوت 
التشحيم، حينما سمع دوي انفجار كبير، أعقبه اتصال 

من المشغل المشرف على نظام المراقبة الموزعة 
للتأكد إذا كانت األمور تسير على ما يرام. 

يقول الدوسري: »كان صوت دوي االنفجار غير عادي 
ولذا تفقدت المنطقة التي أعمل فيها وتأكدت من أن كل 

شيء طبيعي، وبعد ذلك قررت العودة إلى مبنى الفريق 
ألداء صالة الفجر. 

»وبينما كنت في طريقي ألداء الصالة، رأيت صديقي 

فيصل القحطاني وما كدت أهم أللقي عليه التحية حتى 
شاهدت سقوط قذيفة، فعدت إلى الوحدة 3 لفتح 

مدافع إطفاء الحرائق لحماية المعدات«. 
فتح الدوسري أربعة مدافع كبيرة إلطفاء الحرائق قبل 

أن يهرع من المكان من شدة الحرارة الناجمة عن 
االنفجارات، وأضاف قائاًل: »توقعت أن تتوقف 

الهجمات، لكن هذا لم يحدث، وبينما كنت أهرع من 
المكان انتابني هاجس وتذكرت أسرتي وما هو مصيرها 

ومن سيرعاها إذا فقدت حياتي«. 

يتمّثل أحد العوامل المهمة في إسـتراتيجية االستجابة 
لحـاالت الطـوارئ فـي الشـركة فـي التزامهـا بالصيانـة، 
مـن  لـكان  المرفقيـن  فـي  المسـتمرة  الصيانـة  فلـوال 
المسـتحيل إغالقهمـا خـالل دقائـق، وهو األمـر الذي منع 
وقـوع إصابـات أو امتـداد نطـاق الحالـة الطارئـة بحيـث 

تشمل معامل أخرى.

شبكات مياه تعمل بكفاءة
عملت شـبكات الميـاه الخاصة بإطفـاء الحرائق بكفاءة 
عاليـة فـي الموقعيـن، وإن دلَّ ذك علـى شـيء فهـو يـدل 
علـى الصيانـة المسـتمرة للشـبكات، وعلـى مـدى أهميـة 
المحافظـة علـى الشـبكات بجاهزيتهـا المثلـى بمـا يكفـل 

استمرارية األعمال واالستجابة للحاالت الطارئة.

تشغيل نظام التصريف السريع 
الذي يزيد عمره على 50 عاًما  

قـال مديـر إدارة الصيانـة فـي معامـل بقيـق، األسـتاذ 
أنظمـة  علـى صيانـة  بقيـق  »تحافـظ  الحويـس:  سـامي 
التصريـف الطارئـة لضمـان التصريـف اآلمـن للمنتجـات. 
وقـد عملنـا خـالل مـا يزيـد علـى 50 عاًمـا علـى صيانـة 
الحاجـة  دون  الخـام  للنفـط  السـريع  التصريـف  نظـام 
السـتخدامه خـالل هـذه المدة، إال أنه قد اسـتخدم خالل 
الهجمـات وعمـل بكفـاءة بفضـل برنامـج الصيانـة الدورية 

الدقيق الذي التزمنا به طوال عقود«.  

األثر على البيئة
جـرى الحـد مـن اآلثـار البيئيـة المحتملـة للهجمـات من 

خالل الضبط السريع للحالة الطارئة. 
ونـدرك جميًعـا أن قـرار إيقـاف نصـف تدفقـات النفـط 

والغاز في الشركة ليس قراًرا سهاًل،

أهمية الصيانة

نظام يحظى بالصيانة منذ عقود خلت 
يعمل للمرة األولى

هذه الفلسفة 
في تصميم 

وحدات النفط 
تمكننا من 

العمل على 
وحدات النفط 

التي تضّررت في 
الوقت نفسه 

الذي تستمر فيه 
وحدات أخرى 
سليمة في 

اإلنتاج

محمد الصويغ

يقول سامي الحويس، إن شبكات المياه الخاصة بإطفاء 
الحرائق عملت بكفاءة عالية، وذلك يدل على مدى أهمية 

المحافظة على الشبكات بجاهزيتها المثلى بما يكفل 
استمرارية األعمال واالستجابة للحاالت الطارئة.

مفهوم الذكاء 
في حقل خريص 

ووحدات النفط فيه  
المركــزي  المعالجــة  مرفــق  يشــغل 
الذكــي فــي خريــص، الــذي يطلــق عليــه 
في قطــاع النفــط والغــاز »الحقــل الذكي«، 
حقــل وآبــار النفــط الممتــدة علــى رقعــة 
ــد.  ــة واســعة ويتحكــم بهــا عــن بُع جغرافي
يقــول مديــر إدارة اإلنتــاج فــي خريــص، 
األســتاذ محمــد الصويــغ: »فــي صبــاح 
اليــوم الــذي وقعــت فيــه الهجمــات ُوضعْت 
هــذه الميــزة موضــع التنفيــذ بمهــارة علــى 
أيــدي مشــغلي نظــام المراقبــة اإلشــرافية 
واســتخراج المعلومــات )نظــام ســكادا( 
مــن خــالل إغــالق مــا يزيــد علــى 300 

بئر نفط عن بُعد«. 
وتعمــل وحــدات النفــط الخمــس فــي 
خريــص علــى نحــو مســتقل، األمــر الــذي 
باســتعادة  يتعلــق  فيمــا  المرونــة  يوّفــر 

اإلنتاج واستئنافه. 
ويضيــف الصويــغ: »تصميــم المرفــق 
المتطــور للغايــة واالســتثمار فــي عديــد 
مــن مزايــا االســتدامة كان لهمــا دور مهــم 
فــي تمكينــه مــن الصمــود بقــوة فــي وجــه 
الهجمــات. وهــذه الفلســفة فــي تصميــم 
ــى  ــل عل ــن العم ــا م ــط تمكنن وحــدات النف
وحــدات النفــط التــي تضــررت فــي الوقت 
نفســه الــذي تســتمر فيــه وحــدات أخــرى 
ســليمة فــي اإلنتــاج. وقــد شــّكل ذلــك 
عامــاًل مهًمــا فــي المحافظــة علــى اإلنتــاج 
خــالل مــدة 24 ســاعة مــن اللحظــة التــي 

وقعت فيها الهجمات«. 
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مسؤول التشغيل فيصل آل رايد، يقف إلى جانب واحد من أنظمة مدافع اإلطفاء في بقيق. عاد المشغل محمد المنصور، وصديقه إلى الموقع ليتأكدا من أنه جرى تشغيل نظام الكشف عن الحرائق. 

تسبب االنفجار األول بوقوع فيصل آل رايد على 
األرض، فقد وقع االنفجار على بُعد عشرة أمتار على 

يمينه. 
وعلى الرغم من أن فيصل لم يكن يتمتع سوى بسنة 
خبرة واحدة من العمل في المعامل، إال أن االنفجار لم 
يمنع مسؤول التشغيل الشاب من النهوض ليقوم وبكل 

شجاعة بتشغيل نظام متمّيز، يضم سبعة مدافع إلطفاء 
الحريق باإلضافة إلى أنظمة الغمر بالمياه لخزانين.  

وكان أول ما قام به فيصل بعد أن سقط بفعل 
االنفجار هو التوجه إلى جهاز االتصاالت في الموقع 

إلبالغ زمالئه الموجودين في غرفة المراقبة عن 
االنفجار، ولكن الجهاز تعطل بسبب الهجوم.    

قرر فيصل التوجه إلى مبنى الفريق إلبالغ زمالئه 
ولكنه عاد إلى الوحدة رقم 3 ألنه تذكر أن صديقه يعمل 

هناك، وقال فيصل وهو يتذكر هذه األحداث: »كان 
صديقي بخير، وكان يعمل على تشغيل مدافع إطفاء 

الحريق فساعدته في ذلك. 
وبعد ذلك ذهبت وباشرت بفتح مزيد من مدافع 

إطفاء الحريق، ثم توجهت إلى مناطق المضخات لفتح 
مدافع إطفاء الحريق هناك، ثم سمعت أنا وصديقي 

صوت قذيفة أخرى قادمة فركضنا، إلى أن وصلنا إلى 
مقر آمن بعيًدا عن ألسنة اللهب«. 

كان كل شيء طبيعًيا، وكانت هذه هي آخر مناوبة 
ليلية لمحمد المنصور قبل أن يبدأ مناوبته الصباحية. 
وبينما كان المنصور يقوم بأداء المهام المسندة إليه 

والخاصة بالوحدة رقم 1، ومن بينها القيام بأعمال 
المعاينة المعتادة مثل تسرب المياه من خطوط أنابيب 

الغاز، سمع المنصور المشغل المسؤول عن نظام التحكم 
الموزع وهو يتحدث بلهجة تنم عن حدوث طوارئ. 

وبعد وقوع االنفجار األول، قال المنصور، الذي يتمتع 
بخبرة مهنية تمتد إلى 5 سنوات، إنه أراد فقط االبتعاد 

عن النيران الناجمة عن االنفجار. وأضاف: »لقد 
شاهدت أحد أصدقائي جالًسا وطلبت منه أن ينهض 
من مكانه ويُسرع معي لكي نتفقد ما حدث، بعد ذلك 

سارعنا إلى منطقة اعتقدنا أنها آمنة، لكننا عدنا بعدها 
لنتأكد من أنه جرى تشغيل نظام الكشف عن الحرائق. 

اعتقدنا أن االنفجار ناجم عن أحد األعمال التشغيلية، 
لكننا أدركنا بعد ذلك أننا نتعرض لهجوم«. 

وأوضح المنصور أنه وصديقه كانا بالقرب من خط 
أنابيب غاز بقطر 60 بوصة. وقال: »كنت أخشى أن 

يتضرر خط األنابيب وأنه لن يتمكن أحد من إجالئنا من 
المكان، لكن جرى كل شيء وفق خطة الطوارئ، 

وسارعت إدارة الوقاية من الحريق ومسؤولي الحكومة 
إلى تقديم المساعدة، وقام كل فرد بدوره على أكمل 

وجه«. 

وقع على عاتق الناظر المناوب المخضرم الذي 
يتمتع بخبرة 39 عاًما في مرافق معالجة النفط 

والغاز، سعد الحربي، القرار التاريخي المتمثل بإيقاف 
تدفق المواد الهيدروكربونية من مكامن المملكة 

الضخمة إلى بقيق. 
وكان سعد حينها قد غادر للتو مركز المراقبة 

المركزي في المعمل ليقوم بإحدى جوالته المعتادة 
في منطقة التشغيل عندما ضربت القذيفة األولى 

خزاًنا على بُعد 40 متًرا أمامه. 
وقال سعد: »كنت ذاهًبا لتفقد العمل مع اثنين من 

المشغلين العاملين بالقرب من الخزان، وبداًل من ذلك 
اتصلت باألمن وبدأت باتباع اإلجراءات المتمثلة في 

السياقة باتجاه الجانب اآلمن من االنفجار، ولكن 
قذيفتين سقطتا حينها«.

وعندما أدرك سعد أن المعمل يتعرض لهجوم، قام 
بتشغيل قناة االتصاالت الخاصة بالطوارئ خالل 

دقائق من وقوع الهجمات األولى، واتخذ قراًرا يقضي 
بإغالق معمل بقيق للمرة األولى خالل 69 عاًما من 

تشغيله. 
وقال سعد: »استطعنا من خالل إغالق صمامات 
الطوارئ إيقاف وصول مزيد من النفط إلى بقيق، 

والذي كان من الممكن أن يواصل تغذية الحريق ويضع 
حياة موظفينا، وحياة قاطني الحي السكني المجاور 

في دائرة الخطر«.
لم يتخيل سعد أن يكون شاهًدا على حادث كهذا 

خالل مشواره المهني، ويأمل في الوقت نفسه أال 
يتكرر ذلك مرة أخرى أبًدا. 

ال تتطلب مسؤولية الدفاع عن مرفق نفط وغاز 
يتعرض للهجوم شجاعًة فحسب، بل أكثر من ذلك، 

فهي بحاجة إلى تصميم قوي لحماية الناس أواًل وقبل 
كل شيء، والدفاع عن ممتلكات الشركة، وخدمة 

بلدك.

كان الناظر المناوب، فواز المجلجل، في مكتبه أثناء 
قيامه بتسلم مناوبة العمل مع المنسق المناوب، 

وانتهى النقاش بهما حول عينات الزيت والماء عندما 
سمعا صوًتا غير اعتيادي مع اهتزاز المبنى.

يقول المجلجل: »ذهبت للنظر في الشاشات، 
وسمعت مشغاًل على الالسلكي يقول إن شيًئا غير 

عادي قد أصاب حوض التركيز«.
عندئٍذ، تغّير دور المجلجل على الفور إلى قائد 

حادث طارئ، وقضى ما تبقى من نوبته وما بعدها في 
االستجابة للحالة الطارئة نتيجة الهجوم على خريص.
بصوت يملؤه الفخر قال المجلجل: »لقد كان حادًثا 

كبيًرا، وكان من المحتمل أن يصبح أكبر، ولكن مع 
ذلك، احتفظ الجميع بهدوئهم، وتولى كلٌّ منهم الدور 
المناط به، واتبعوا اإلجراءات«. ويضيف: »كنت قائد 

الحادث، ولكن الدعم الذي أتاني من الجميع في 
دوري القيادي هو الذي كفل اتخاذ اإلجراءات 

الصحيحة في الوقت المناسب، والحقيقة أنني لم 
أخبر أسرتي بالحادث وال عن دوري فيه حتى بعد 

ذلك الحادث بيوم أو نحوه، وعندما علموا بذلك 
ُصدموا، لكن هذه التجربة صقلتني كثيًرا، وكل 

العاملين أصبحوا أقوى بعد ذلك«.

كان سعد الحربي، يجوب معمل بقيق بسيارة مجهزة تجهيًزا خاًصا ليقوم بمهمته كناظر مناوب، عندما سقطت القذيفة 
األولى على بعد 40 متًرا أمامه، األمر الذي دعاه التخاذ قرار فوري بإغالق المرفق للمرة األولى في تاريخ المرفق.

عمل فواز المجلجل، قائد حادث خريص، في معمل خريص منذ بدايته عام 2009م وكان مصمًما على حماية موظفي 
المعمل وممتلكاته.
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يقول مشرف األعمال سعد قميش، إن التدريب على االستجابة لحاالت الطوارئ وتصميم المعامل الذي يسمح بوقف التشغيل 
أسهم في قدرة بقيق على احتواء آثار الهجوم.

تلقى سعد قميش إشارة من نظام التحكم الموزع 
ليتحرك على الفور إلى الخارج ويتفقد ما يحدث، وفي 
هذه اللحظة وقع االنفجار األول أمامه على بعد 200 
متر، وبعد مرور نحو خمس دقائق، انفجر الصهريج 

الثاني. 
وحينما وقعت الضربة الثالثة، انطلق قميش مسرًعا 

للمساعدة في رش المياه على الصهاريج التي لم 
تتضرر. وقال: »أدركت أن هذا الحادث ليس له صلة 
باألعمال، واعتقدت أنه من الضروري أن أتوجه إلى 

موقع االحتماء، لكنني خرجت من المنطقة وتوجهت إلى 
المشغلّين الذين قاموا بتشغيل أنظمة الكشف عن 

الحرائق«. 
ويقول قميش، الذي يتمتع بخبرة تمتد إلى 20 عاًما، 

إن تصميم معامل أرامكو السعودية التي تسمح بوقف 

التشغيل ساعدت المنشأة على استئناف العمل سريًعا. 
وأضاف: »لقد كان أمًرا مروًعا رؤية األضرار، لكن 

المعامل لدينا تتمتع بالمرونة إذ أننا تمكنا في خالل 
ساعة واحدة من تحويل إحدى العمليات المهمة في 

المعمل، حيث أننا نتدرب باستمرار على حاالت الطوارئ 
ونتدرب على كثير من السيناريوهات بشكل مستمر، 

ولقد أدركنا اآلن كيف أن هذه التدريبات أثبتت 
جدواها«. 

قام مركز التحكم في كل من بقيق وخريص بتفعيل األزار العديدة لديهم، الخاصة بوقف التشغيل الطارئ.

كوادر التشغيل والصيانة 
والهندسة يبادرون بأفكار 

تفيد عملية الترميم
أثنـاء إطفـاء الحرائـق، بـدأ خبـراء معامـل بقيـق فـي 
وضـع خطـة ترميـم مـن خـالل تحديـد أولويـات أنشـطة 
اإلصالح إلعادة إنتاج النفط الخام في الوقت المناسب. 
يقـول مديـر إدارة الصيانة في معامل بقيق، األسـتاذ 
سـامي الحويس: »لقد تواجد طاقم التشـغيل والصيانة 
والهندسـة فـي الموقـع علـى الفـور لوضع حلـول لعملية 
اإلصـالح، وتـم الحصـول علـى بعـض المـواد الضرورية 
المطلوبـة للترميـم فـي السـاعات القليلـة األولـى، وهـو 

ما تبين فيما بعد أنه كان عاماًل رئيًسا في النجاح«.
ويضيـف الحويـس: »كان مـن المدهـش أن نراهـم 
يتوصلون إلى حلول ويقررون المواد المناسـبة ويرتبون 
مصـادر توفيرهـا محلًيـا أو دولًيـا، فيمـا يقـوم مقـاول 

البناء بالتجهيز والتحضير لبدء إعادة البناء«.

خريص تسترد عافيتها بسرعة 
 عـاد اإلنتـاج فـي خريـص خالل 24 سـاعة، وبعد 10 

أيـام فقـط بعـد الهجـوم، تمـت اسـتعادة سـعة المرفـق 
بالكامـل. وبعـد ذلـك بأقـل مـن شـهر - باسـتثناء وحـدة 
النفـط رقـم -4 ظهـر الموقـع بعـد اإلصالحـات أنيًقـا 

متألًقا كما كان. 
يوضـح مديـر إدارة اإلنتـاج فـي خريـص، األسـتاذ 
قيـد  كانـت   5  - النفـط  وحـدة  أن  الصويـغ،  محمـد 
االختبـار والتفتيـش أثنـاء وقـوع الهجـوم، وكان هنـاك 
ذلـك  فـي  الموقـع  فـي  عامـل صيانـة   80 مـن  أكثـر 
الصبـاح، ويقـول: »بعـد االسـتجابة المميـزة لموظفينـا، 
تـم إجـالء جميـع العمـال بأمـان ونجـوا مـن خسـائر 

فادحة«.
 كمـا تـم إخمـاد حريقين آخريـن نتجا عـن الهجمات 
علـى وحـدة النفـط  -2 ووحـدة النفـط- 3 فـي أقل من 
عشـر دقائـق، فيمـا تـم إخمـاد الحريقيـن اآلخريـن فـي 
وحدتـي النفـط - 4 و 5 خـالل أربـع سـاعات. ولـم يتـم 

ضرب وحدة النفط - 1.
التـي  التلـف  نوعيـة  »إن  الصويـغ:  ويضيـف 
أنابيـب ومعـدات خريـص هـي مـن  رأيناهـا فـي 
النـوع الخفـي الناجـم عـن مئـات الشـظايا التـي 
أصابـت األنابيـب والمعـدات وعـوارض الهيـاكل 

ميكن أن تتضّرر املرافق
ولكن ال ميكن تدمير روح الناس وابتكارهم

إجراءات مستمرة 
واسعة النطاق

واألنظمة الكهربائية واألجهزة.
 وقـد تطلـب ذلـك أن تقـوم فـرق الشـركة بإجـراء 
لضمـان  للمعـدات  ومسـح  واسـعة  اسـتطالعات 

االستعداد قبل بدء تشغيل وحدات النفط«. 

ويختتـم حديثـه بالقـول: »نحـن اآلن فـي المرحلـة 
الثانيـة، نعيـد مرحلـة المسـاندة االحتياطيـة لمـا كانـت 
عليـه، بعـد أن أصلحنـا قـدًرا كبيـًرا مـن الضـرر فـي 

المرحلة األولى«.

بعض قطع األنابيب األكثر تضرًرا في خريص.
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ساعد فهد القحطاني، في إعداد رغوة 
مكافحة الحريق إلخماد النيران.

يؤكد عادل المهنا، أن التدريب الجيد هو 
مفتاح السالمة.

كان رجل االطفاء وضابط االتصال زياد 
الحربي، هو من قام بنشر خبر الحريق. 

عّبر اإلطفائي عبدالعزيز الشهري، عن 
سعادته لعدم وقوع أي إصابات.

كانت إمدادات المياه مهمة رجل اإلطفاء 
تركي العتيبي.

يقول عمر البهيدل، إن مقاومة الحرائق 
هو ما يجيده وما تدرب عليه.

رجل اإلطفاء يزيد العريني، الذي أكمل 
مؤخًرأ عامه األول في الوظيفة، لم يطرف 
له جفن في مواجهة لهيب نيران مستعرة 

هائلة.

عندمـا ذهـب يزيـد العرينـي إلى الخـارج للتحقق من ماهيـة الضوضاء 
الغريبة، بدأ هاتف الطوارئ 911 بالرنين.

أضـاءت السـماء كمـا لـو كانـت فجـًرا وفـي الوقـت نفسـه كانـت فرقـة 
العريني تستعد لدخول المنشأة.

مرتدًيـا مايـزن 22 كيلوغراًما مـن معدات مكافحة الحرائق - بما فيها 
المعطـف، وبنطـال وأحذيـة واقية من النـار، وقناع الوجـه، وغطاء الرأس 
الواقـي مـن اللهب، وقفازات، وخـوذة، وجهاز التنفس - انطلق محمًيا من 

حرارة النيران الملتهبة.
وبمسـاعدة الفـرق اإلحتياطيـة من أطقـم الدفاع المدني، قـام العريني 

بإدارة مياه التبريد ومواجهة الحرائق لمدة سبع ساعات.
يقـول العرينـي: »لقـد فعلنـا كل مـا تدّربنـا عليـه، وشـعرت وقتهـا وكأن 

منزلي يتعّرض للحريق«.
وبابتسـامه يعلّـق العرينـي قائـاًل: »علـى الرغم من شـعوري باأللم وكأن 
كل عضالتـك تصـرخ عندمـا تسـتيقظ، ولكنـي أشـعر بالفخـر ألنـي كنـت 

في الموقع وشاركت في إخماد الحريق«.

بـاب عربـة  البهيـدل، مقبـض  أدار رجـل اإلطفـاء فـي بقيـق، عمـر 
اإلطفاء، واستعد لمواجهة النيران المتصاعدة.

كان يشـعر بحـرارة النيران تحيط به من كل مـكان. تدّرب البهيد لمدة 
عاميـن فـي أرامكـو السـعودية وخـدم لمـدة عـام كرجـل إطفـاء، ولمـدة 
خمـس سـاعات سـاعد البهيـدل فـي تشـغيل الخراطيـم لتبريـد العمـود 
األول. اسـتراح قليـاًل  ثـم دخـل مرة أخرى لمـدة سـاعتين تقريًبا حتى تم 

إطفاء الحريق.
يقـول رجـل اإلطفـاء الشـاب: »عندمـا كنـا ننتظـر فـي محطـة اإليـواء 
للحصـول علـى تصريـح لدخـول المرفـق، فكـرت فـي أسـرتي، وعندمـا 
عـدت إلـى مركـز اإلطفـاء، كانـت هنـاك مكالمـات كثيـرة منهـم، فاتصلـت 
بأبـي وأخـي وأختـي ألخبرهـم أننـي علـى مـا يـرام«. وأضـاف: »مكافحـة 

الحرائق هي عملي، وإنه لشرف لي أن أخدم بلدي«.

كان رجـل اإلطفـاء تركـي العتيبـي يغتنـم فرصـة الهـدوء مـن السادسـة 
مسـاء إلى السادسـة صباًحا في عطلة نهاية األسـبوع في خريص للقيام 

بتمارينه الرياضية.
لكـن الهـدوء انقلـب إلـى صخـب عـارم عندمـا اهتـز المـكان برنيـن 

اإلنذار في محطة اإلطفاء.
ثـم أعلنـت مكالمـة علـى الالسـلكي أنـه انفجـار فـي منشـأة المعالجـة 
المركزيـة، وعنـد وصولـه إلـى المنشـأة، رأى عديـًدا مـن النـاس يخرجون 

من البوابة.
الخراطيـم  وربـط  بالميـاه،  المـكان  تزويـد  مهمتـي  »كانـت  ويقـول: 
لنفسـي  سـمحت  الحرائـق،  جميـع  بإطفـاء  قمنـا  وعندمـا  بالشـاحنة، 

بالتعب«. ويضيف: »أنا فخور بما أنجزناه«.

لـم يكـن مشـغل معـدات اإلطفـاء فهـد القحطانـي، علـى رأس 
العمـل فـي السـاعة 3:51 مـن صبـاح يـوم 14 سـبتمبر، وبينمـا كان 

نائًما في منزله في بلدة بقيق، أيقظه صوت.
هاتفـي  إلـى  ونظـرت  مشـكلة  هنـاك  أن  أعلـم  »كنـت  يقـول: 

المحمول للحصول على رسالة استجابة للطوارئ«.
لمـدة سـبع  الحرائـق  فـي مكافحـة  يعمـل  الـذي  فهـد  انطلـق 
سـنوات في بقيق، إلى محطة إطفاء الشـركة لالسـتعداد باألجهزة 
الالزمـة، وسـرعان مـا نقلـه طاقـم الدعـم إلـى المنشـأة، حيـث تـم 

تعيينه كمشغل شاحنات.
يـردف القحطانـي قائـاًل: »أردت أن أسـاعد أصدقائـي فـي 
مكافحـة الحريـق، وبالفعـل عملـت أنـا وأصدقائـي مًعـا، هـذه هـي 

مهمتنا: المحافظة على أمان الجميع«.

كان عـادل المهنـا، مـن بيـن ثالثـة مـن رجـال فريـق مكافحـة 
الحرائـق المناوبيـن فـي الفتـرة الليليـة. وكلفـه المشـرف مـع زميله 
بإجـراء عمليـات تفتيـش روتينيـة ألنظمـة اإلطفـاء في أحـد معامل 

بقيق األربعة عشر.
عمـل االثنان على إنجاز نصف المهمة التفتيشـية حتى السـاعة 
12:30 بعـد منتصـف الليـل، ثـم عـاد كالهمـا إلـى محطـة اإلطفـاء، 

حيث خططا إلكمال الباقي خالل نوبة ليلة الغد.
يقـول المهنـا: »سـمعنا الصـوت وخرجنـا لكننـا لـم نـر شـيًئا، ثـم 

رأينا معماًل يحترق«.
يضيـف: »عندمـا دخلنـا المنشـأة شـعرت بالحـرارة والدخـان، 
إننـي ممتـن للغايـة للتدريـب المكثـف، والصعوبـة التـي مـررت بهـا 

أثناء تعلمي ألنها، بعد فضل اهلل، أبقتني في مأمن«.

ى صـوت قـوي قـادم مـن ميكروفـون محطـة اإلطفـاء  فجـأة دوَّ
مراًرا وتكراًرا: »حريق وانفجار في خريص«.

خلـف الصـوت كان رجـل اإلطفاء ورجـل االتصال زيـاد الحربي، 
الـذي فوجـئ عندمـا تلقـى اتصـااًل على خـط 911 حـول انفجار في 

خريص.
يقـول زيـاد: »اضطـررت إلـى تشـغيل الرسـالة مرة أخـرى للتأكد 

من أنني سمعتها بشكل صحيح«.
ويضيـف: »شـقيقتي تعيـش في بلـدة بقيق وكانت قد أرسـلت لي 

رسالة على الهاتف النقال تعبر بها عن قلقها«.
بـداًل مـن الرد علـى أخته، اتبـع الحربـي اإلجراء بتجاهـل هاتفه 
المحمـول، وإعـالن المحطـة، وقـام بـدوره كأحـد عناصـر مركـز 

أعمال مكافحة الحرائق في خريص.
يقـول: »أمرنـي قائـد مركـز اإلطفـاء بتفعيـل نظـام الرسـائل 
الصوتيـة فـي حالـة تأهـب، وعندمـا عـاد رجـال اإلطفـاء، عانقتهـم 

جميًعا، ثم ذهبت فوًرا إلى أختي ألطمئنها«.

يقـول عبدالعزيـز الشـهري، إن مواجهـة الحرائـق الهائلة لم تكن 
أمًرا هيًنا. ويضيف: »كانت هذه الحرائق شـديدة بسبب الهجمات 
المتعـددة فـي عـدد مـن المواقـع، وقـد قمنـا بتقييـم المخاطـر 
ونفذنـا الخطـة بحذافيرها. كما أن التدريـب األخير الذي قمنا به 

لمحاكاة وقوع حريق، ساعدنا كثيًرا في تسيير األمور بسالسة«.
عمـل الشـهري فـي أرامكـو السـعودية لمـدة 11 عاًمـا، وكان يقـوم 

بمهمات حمل خرطوم الحريق وتوجيهه نحو الحريق.
ويقـول الشـهري:« لقـد كان حريًقـا كبيـًرا وكنـا نحتـاج إلـى كثيـر 
دائًمـا  تفتـرض  المـاء والرغـوة«. ويضيـف: »كرجـل إطفـاء  مـن 
األسـوأ، لكـن بمجـرد وصولـك إلـى هنـاك، لـن يكـون األسـوأ الـذي 
تعتقـد أنـه يمكـن أن يكـون، فقد يكون أسـوأ وقـد يكون أقل سـوًءا، 

لكن أفضل شيء هو أنه لم يصب أحد بسوء«.

فـي حالـة نشـوب حريـق في منشـأة تابعة ألرامكـو السـعودية، فإن دور 
مشـغلي الخطـوط األماميـة هـو عـزل تدفـق النفـط والغـاز، ثـم احتـواء 

المنطقة للتأكد من عدم انتشار الحريق في جميع أنحاء المعمل.

وبمجـرد إعـالن قائـد عمليات الحـادث أنه تـم احتواء المنشـأة، يمكن 
للمشـغلين الخـروج، فيمـا يمكـن لرجـال اإلطفـاء وأفـراد األمـن وغيرهـم 

من الموظفين الذين يلزم وجودهم، دخول المنطقة.

جنود مجهولون ..
تحت األضواء 
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يعمل سعد الدوسري في أمن بقيق منذ 12 
عاًما.

َمدَّ ناصر المري، يد العون لسائقي 
الشاحنات الذين يخشون الدخول إلى 

المنشأة.

يقول موسى الرشيدي، إن األمن كان جزًءا 
من أول استجابة إلخماد الحريق دون أي 

حوادث أو خسائر بشرية.

يؤكد رجل األمن سعد األيوبي أن واجبه 
يتمثل في حماية األرواح والمنشآت.

يقول المشرف األمني عبدالعزيز غنام إن 
الهجوم جعل أرامكو السعودية أقوى.

استيقظ ضاري الدوسري من نومه وسافر  
مسافة 250 كيلومتًرا إلى خريص 

للمساعدة.

يعمل ضابط االتصال األمني   باسم 
الجهني على بوابة األمن لمنشأة 

المعالجة المركزية ويصف أعمال إزالة 
آثار الهجوم بأنها مذهلة.

كان سـعد الدوسـري، عندمـا أيقظتـه األصـوات المدويـة يخلـد للنـوم 
في منزله في بلدة بقيق على بُعد 2.5 كيلومتر من منشأة بقيق.

يتذكـر سـعد قائـاًل: »سـمعت دوًيـا عالًيـا، لذلـك خرجـت مـن منزلـي، 
وبعـد بضـع دقائـق، سـمعت صوًتـا جديـًدا، ثـم بـدأت أرى الحرائـق فـي 

المنشأة«.
وبـدون تـرّدد، اعتبـر كل مـن سـعد الدوسـري وشـقيقه صالـح، اللذيـن 
يعمـالن فـي إدارة أعمـال األمن الصناعي، أنه مـن واجبهما ارتداء زيهما 

الرسمي والتوجه فوًرا للعمل.
ويقـول الدوسـري »نحن مدربـون تدريًبا كاماًل علـى الحوادث واحتمال 
حـدوث حريـق آخـر، وقررنـا تغييـر مالبسـنا والذهـاب لدعـم أصدقائنـا 
لتنفيذ خطة الطوارئ«. ويضيف: »ذهبنا للمسـاعدة، للدفاع عن شـركتنا 

وبلدنا«.

سـمعت عائلـة ناصـر المـري، الضجيـج وأيقظتـه، وبعد أن قـام بإخالء 
أسـرته، ارتـدى زيه الرسـمي وانطلـق إلى بوابـة الدخول الرئيسـة للموقع 

فوًرا لمراقبة حركة المرور إلى المنطقة المتضررة.
ويقـول المـري: »كان دوري يتلخـص فـي السـيطرة علـى حركـة المـرور 

والناس حول منطقة الطوارئ«.
10 سـنوات، شـعر باألمـان لكونـه داخـل  وبصفتـه رجـل أمـن لمـدة 

المنشأة بسبب وجود رجال اإلطفاء إلى جانبه.
ومـن المعـروف أن سـيارات اإلطفـاء العاملـة تحتـاج للتـزود بشـكل 
متكرر بالديزل، لكن سـائقي شـاحنات الديزل المتعاقدين كانوا متوترين 
مـن دخـول المنشـأة. وهنا، أخذ المري زمام المبادرة بمرافقة السـائقين 

كراكب، ثم العودة إلى البوابة لمرافقة السائق التالي.
كمـا قـام أيًضـا بفصـل مناطـق انتظـار شـاحنات الديـزل ورغـوة إطفاء 
الحرائـق ومناطـق اإلمـداد. يعلـق المـري قائـاًل: »لقـد كان مـن المغـري 
مسـاعدة رجـال اإلطفـاء علـى حمـل خراطيمهـم، لكـن توفيـر الدعـم 

اللوجستي أمر ال يقل أهمية عن ذلك«.

كان موسـى قـد قـام بضبـط منبهـه علـى توقيـت صـالة الفجـر، وأثنـاء 
استعداده للذهاب إلى المسجد سمع صوت انفجار قوي.

وبعـد أن قـام بفتـح وسـائل التواصـل االجتماعـي للتحقـق ممـا يجـري، 
ارتـدى زيـه الرسـمي بسـرعة وتوجـه مباشـرة إلـى بوابـة بقيـق الرئيسـة. 
يقـول موسـى: »لقـد توجهـت علـى الفـور لمـكان عملـي عندمـا سـمعت 

االنفجار«.
نا لحاالت الطوارئ، ونحمي أنفسـنا بالخوذات  ويضيـف: »تدريبنـا يُعدُّ
والسـترات، كمـا يتـم تدريبنا علـى أن نكون فـي أتم االسـتعداد الحتمالية 
حـدوث حرائـق وإصابـات أخـرى. لقـد ازدحمـت الطـرق المؤديـة إلـى 

المعمل، وجزء من دور األمن هو التأكد من سالسة الحركة«.
ويضيـف: »قـّدم الدفـاع المدنـي والجهـات الحكوميـة دعًمـا كبيـًرا، 
وعملنـا مًعـا علـى اسـتمرار أعمـال الشـركة مـن خـالل حمايـة األرواح 

والممتلكات باستخدام إجراءات وتقنيات شاملة«.

يبـدأ سـعد األيوبـي  عملـه المعتـاد فـي السـاعة  10:30 مسـاًء. فـي 
بقيـق، كانـت نوبـة رجل األمن سـعد األيوبي عنـد البوابة هادئـة، لكن بعد 
حوالـي خمـس سـاعات، سـتتغير األمور بشـكل كبير، حيث سـتصبح أكثر 

الليالي صعوبة في حياته المهنية.
يقـول قـال األيوبـي »نظـرت حولـي عندمـا سـمعت االنفجـار ورأيـت 
خطـة  وفّعلنـا  األعلـى  الحـد  إلـى  التأهـب  مسـتوى  فرفعنـا  حريًقـا، 

الطوارئ«.
ويضيـف: »بوابتـي كانـت قريبـة مـن الحريـق، لـذا كان القـرار هـو 
إبقاؤهـا مغلقـة«. ويقـول بفخـر: »كان هـذا الحـادث هو األكثـر تحدًيا في 
حياتـي المهنيـة، ولكـن كان مـن واجبـي حمايـة األرواح والمنشـآت فـي 

المنطقة«.

كان المشـرف األمنـي عبدالعزيـز غنـام، يقـود سـيارته ليـاًل فـي 
طريقـه المعتـاد على الطريق الذي يربط منشـأة المعالجة المركزية 
فـي خريـص بالحـي السـكني، عندمـا شـاهد ألسـنة الدخـان ترتفـع 

في األفق.
يقـول غنـام: »كانـت بوابة المنشـأة قـد نقلـت بالفعل الرسـالة إلى 
البوابـات، ورفعـت  بإغـالق جميـع  911، فأمـرت  الطـوارئ  مركـز 

مستوى التهديد إلى اللون األحمر«.
وبتاريـخ طويـل مـن الخدمـة يمتـد ألكثـر مـن 35 فـي إدارة أعمـال 
األمـن الصناعـي، يشـيع وجـود غنـام الثقـة فيمـن حولـه بهدوئـه 

وحكمته. 
الطـوارئ،  خطـط  ووضـع  المسـتمر،  »التدريـب  غنـام:  يقـول 
واالتصـاالت الفاعلـة، والعمـل الجماعـي كانـت حاضـرة، وكانـت هي 
السـبب فيمـا حققناه من نجـاح«. ويضيف: »كنا نتلقـى مكالمات من 
الجميـع. لقـد كنـت مشـغواًل ولكنـي كنـت علـى يقيـن مـن أن األمـور 
سـتكون علـى مـا يـرام، صحيح أننا لـم نتعامل مع أي شـيء مثل هذا 

من قبل، لذا كنت فخوًرا حًقا بشجاعة زمالئي«.
وعندمـا وصـل موظفـو نوبـة النهـار، أصبـح من حـق النوبـة الليلية 

المغادرة، لكنهم فضلوا البقاء مع زمالئهم.
يقـول غنـام: »والؤنا األول واألخيـر ألرامكو السـعودية والمملكة.، 

لذا فكرنا في كل شيء، ما عدا حياتنا«.

الخدمات اللوجستية في حاالت الطوارئ أمر بالغ األهمية.
فعندمـا نبهـه صديقـه عبـر الهاتـف بـأن هنـاك حالـة طـوارئ فـي 
خريص، سـارع ممثـل العمليات األمنية ضاري الدوسـري على الفور 

لمسافة 250 كيلومتًرا للمساعدة.
ومـن منـزل أسـرته الواقـع جنوب الريـاض، غادر الدوسـري لدعم 
زمالئـه، وبينمـا كان يمـأل سـيارته بالبنزيـن علـى الطريـق، كان يقـرأ 

آخر األخبار المتعلقة بالحريق في بقيق. 
بقيـق  فـي  تكـرر  األمـر نفسـه  أن  »اعتقـدت  الدوسـري:  يقـول 
وتمنيـت أال تكـون هنـاك إصابـات أو خسـائر فـي األرواح«. عمـل 
الدوسـري كمتطـوع فـي مركـز مراقبـة الطـوارئ، حيـث اصطحـب 

زوار الموقع المهمين إلى المصنع.
كمـا سـاعد فـي نقـل سـيارات وأجهـزة كمبيوتـر إضافيـة لتسـهيل 
ارتفـاع الطلـب علـى زوار بوابـة المصنـع، بالتنسـيق مـع اإلدارات 

المعنية.
يضيـف: »كنـت سـعيًدا جًدا برؤية أنـه لم يصب زمالئـي بأي أذى 

في خريص وبقيق«.

أثنـاء جلوسـه داخـل البوابـة التـي تقـع داخـل منشـأة المعالجـة 
المركزيـة فـي خريـص، كان باسـم الجهنـي يقـوم بمطالعـة بريـد 
الشـركة اإللكترونـي، قبـل أن يـدوي صـوت انفجـار كبيـر هرع باسـم 

على إثره ليستطلع ما حدث.
خالل فترة خدمته التي اسـتمرت 26 عاًما مع أرامكو السـعودية، 

لم يسمع باسم   أبًدا صوت انفجار مماثل.
يقـول باسـم: »تـم تأكيـد حريـق فـي وحـدة النفـط رقـم 5، وتـم 
تفعيـل خطـة االسـتجابة لحـاالت الطـوارئ، وفـي هـذه المرحلـة، لـم 
نعتقـد أنـه كان هجوًمـا، اعتقدنـا أنـه يجـب أن يكـون هنـاك حـادث 

مرتبط بالتشغيل«.
ويضيـف: »كان المعمـل صاخًبـا للغايـة وصفـارات اإلنـذار تـدوي 
فـي كل مـكان«. ثـم وقـع االنفجـار الثانـي، وأبلـغ عـن الحـادث مـن 

خالل الراديو.
يقـول الجهنـي: »تقـوم أرامكـو السـعودية بتدريـب موظفـي األمـن 
بشـكل جيد على سـيناريوهات الحوادث، وبحمد اهلل لم يصب أحد 
بسـوء، وبفضـل زمالئنـا الشـجعان تمـت السـيطرة علـى كل شـيء 

بسالسة وسالمة«.
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أرامكو السعودية ال تهبك السمك بل تعلِّمك اصطياده
إعداد قوى عاملة مؤهلة لعهد جديد ونمط حياتي مختلف

الظهــران - بذلــت أرامكــو الســعودية وشــركاؤها 
جهــوًدا منقطعــة النظيــر لبنــاء قــدرات األيــدي العاملــة 
بدورهــا  لإلســهام  وتدريبهــا،  وتأهيلهــا  الوطنيــة، 

المتوقع بفاعلية واقتدار تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم. 
األســاس  القيمــة  تحقيــق  هــدف  مــع  وتماشــًيا 
الوطنيــة  الشــراكات  أكاديميــات  تُســهم  للمواطنــة، 
االقتصــاد  معاييــر  إعــادة  فــي  المتخصصــة عملًيــا 
الســعودي، الــذي يســعى لتنويع مصــادر الدخــل معتمًدا 
علــى اقتصــاد المعرفــة وســواعد أبنائــه بشــكل أســاس. 
ومــن الطبيعــي أن يزيــد الطلــب علــى مجموعــة كبيــرة 
مــن المهــن والحــرف نتيجــة لهــذا التحــول الكبيــر. وقــد 
ــًرا مــن  ــااًل كبي القــت أكاديميــات ومعاهــد التدريــب إقب
الشــباب الســعودي، الــذي ســيلعب دوًرا مهًمــا فــي 
العمــل  إن  إذ  المقبلــة،  المرحلــة  مالمــح  تشــكيل 
ــي اكتســبها ســتلعب  ــة الت ــارات الالزم ــة والمه والمعرف
ــا فــي التنميــة التــي جعلــت رؤيــة المملكــة  دوًرا جوهرًي

2030 اإلنسان جوهرها. 
أمــا الهدف اإلســتراتيجي لتلــك األكاديميــات فيتمثل 
فــي النمــو المســتدام فــي الســعودة، والتدريــب المهنــي 
المعرفــة،  اقتصــاد  رعايــة  وبالتالــي  المتخصــص، 

وتوفير مئات اآلالف من فرص العمل.
فــي  المؤهلــة  العاملــة  للقــوى  ــة  الُملحَّ وللحاجــة 
ــة  ــى إنجــاز 18 أكاديمي ــّم العمــل عل ــة، ت الســوق المحلي
الوطنيــة،  الشــراكة  أكاديميــات  مــن  متخصصــة 
والتخطيــط لرفدهــا بـــ 12 أخــرى، وســوف تخــدم 360 

ألف شاب وشابة سعودية بحلول عام 2030م.

األكاديميات الكبرى
التدريــب هنــاك  ومعاهــد  األكاديميــات  فــي جميــع 
ــو الســعودية،  ــا أرامك ــة، هم ــي المعادل ــان رئيســان ف العب
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي، وهمــا 
الداعمــان والمشــرفان الرئيســان علــى تشــغيل جميــع 

المعاهد التدريبية في المملكة. 
بعــض هــذه المشــروعات ال يــزال قيــد التنفيــذ أو علــى 
وشــك االكتمــال، مثــل مدينة جــازان للصناعات األساســية 
والتحويليــة، التــي تضــم فرضــة ومجمًعــا للتكريــر؛ ومجّمع 
الملــك ســلمان العالمــي للصناعــات والخدمــات البحريــة، 
الــذي يتطلــب العمــل فيــه مجموعــة متكاملة مــن المهارات 
التــي يحتاجهــا قطــاع األعمــال البحريــة، والتدريــب علــى 
الســفن،  وإصــالح  بنــاء  تشــمل  مختلفــة  حرفــة   40
واألعمــال البحريــة، والموانــئ. باإلضافــة إلــى مدينــة 
التــي  الملــك ســلمان للطاقــة فــي المنطقــة الشــرقية 
التصنيــع  لخدمــات  بــارًزا  عالمًيــا  مركــًزا  ســتصبح 

المرتبطة بالطاقة. 
المضافــة  القيمــة  برنامــج  أن  بالذكــر  والجديــر 
ــد فــي المملكــة )اكتفــاء(، الــذي  ــة لقطــاع التوري اإلجمالي
يهــدف لتوطيــن 70% مــن اإلنفــاق بحلــول عــام 2021م 
ســيؤدي إلــى توفيــر 500 ألــف فرصــة عمــل مــن خريجــي 
األكاديميــات، وتصديــر 30% مــن منتجــات قطــاع الطاقــة 

السعودي.

المعاهد واألكاديميات العاملة
•  المعهــد التقنــي الســعودي لخدمــات البتــرول الــذي 
2008م كمؤسســة غيــر ربحيــة لتلبيــة  تأســس عــام 

احتياجــات قطــاع الخدمــات البتروليــة ومســاندة عمليــة 
التوطيــن فــي المملكــة. أّســس المعهــد كلٌّ مــن وزارة 
الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنية والمؤسســة العامة 
للتدريــب التقنــي والمهنــي، وشــركة شــيفرون الســعودية 

وشركة أرامكو ألعمال الخليج. 
الــذي  •  يقــّدم المعهــد الوطنــي للتدريــب الصناعــي، 
فــي  الكبيــر  بحرمــه  ويتمّيــز  2015م  عــام  افتتــح 
األحســاء، برامــج تدريبيــة فــي 12 تخصًصــا مختلًفــا 
وفًقــا لمتطلبــات الشــركات الراعيــة. ُويعــدُّ أفضل مثال 
إلــى تحقيــق رؤيــة  التــي تســعى  علــى األكاديميــات 
المملكــة 2030. ويمكــن للمعهــد أن يســتوعب 2500 
متــدرب مــن عــدة شــركات للقطــاع الخــاص، ويحتــوي 
علــى 191 صًفــا دراســًيا ومختبــًرا، و59 ورشــة عمــل 

تدريبية.
فــي  الحفــر  أكاديميــة  أقامــت  الوقــت نفســه،  •  وفــي 
ــج أول  ــل تخري ــة الســعودية مؤخــًرا حف ــة العربي المملك
دفعــة مــن الطلبــة شــملت 132 شــاًبا ســعودًيا مــن 34 
ويمثــل تخريــج  والتنقيــب.  الحفــر  شــركة لخدمــات 
الدفعــة األولــى اســتجابة للحاجــة المتزايــدة لفنييــن 
ومتخصصيــن فــي قطــاع النفــط والغــاز، باإلضافــة إلــى 
الحاجــة إلــى مهنييــن شــباب يمتلكــون مهــارات فــي حفر 

اآلبار وصيانتها على وجه الخصوص.
•  األكاديميــة الوطنيــة للطاقــة، فقــد بذلــت جهــوًدا كبيــرة 
لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى المهــن بإطالقهــا المرحلة 
الماضــي  ســبتمبر  شــهر  فــي  أعمالهــا  مــن  األولــى 
بإلحــاق 75 متدرًبــا. وتقــّدم األكاديميــة برامــج تدريبيــة 
فــي تخصصــات األجهــزة الكهربائيــة، وأجهــزة القيــاس 
والطاقــة  الميكانيكيــة،  والتخصصــات  والتحكــم، 

المتجددة، والطاقة النووية، واألعمال والتصنيع.

•  افتتــح المركــز الوطنــي للتدريــب اإلنشــائي فــي النعيرية محمد العداربة
فــي عــام 2017م. وهــو مركــز تدريــب مســتقل وغيــر 
الشــباب  مهــارات  تطويــر  فــي  متخصــص  ربحــي 
الســعوديين فــي قطــاع اإلنشــاءات. ويقــّدم المركــز 
برامــج التدريــب فــي مختلــف تخصصــات مهــن اإلنشــاء 
الكهربائيــة،  واألجهــزة  والتحكــم،  القيــاس  كأجهــزة 
الســقاالت  وأعمــال  واللحــام،  األنابيــب،  وتركيــب 

وبرنامج خبراء شؤون السالمة. 
وفــي شــهر يونيــو مــن هــذا العــام، تخرجــت الدفعــة األولى 
مــن متدربــي المركــز الوطنــي والبالــغ عددهــم 178 متدرًبا 

في خمسة تخصصات في مجال اإلنشاءات.
•  تخــرج مــن المعهــد الوطنــي لتقنيــة الفحــص وضمــان 
الجــودة )إتقــان( 305 متدربيــن علــى ثــالث دفعــات 
ابتــداًء مــن عــام 2017م وحتــى شــهر مايــو مــن هــذا 
العــام. وتتــوزع تخصصــات الخريجيــن التــي يقدمهــا 
ــة،  ــة، والكهربائي ــن التخصصــات الميكانيكي ــان( بي )إتق

والمدنية، واللحام، والفحص الالإتالفي.
•  كمــا تســعى المملكــة إلــى زيــادة نســبة مشــاركة المــرأة 
فــي القــوى العاملــة مــن 22% إلــى 30% بحلــول عــام 
2030. وُقدمــت العديــد مــن البرامــج التدريبيــة فــي 
وفــي  المتخصصــة  الوطنيــة  الشــراكة  أكاديميــات 
مختلــف التخصصــات، بمــا فــي ذلــك إدارة األعمــال 
الصغيــرة، والعالقــات بالضيــوف، وإدارة الفعاليــات، 
والتصميــم الغرافيكــي، وتقنيــة المعلومــات )مســاندة 
الشــبكات واألنظمــة(، والمبيعــات. وتتلخــص أهــداف 
هــذه البرامــج التدريبيــة فــي تزويــد القــوى العاملــة 
النســائية بالمهــارات الالزمــة للوظائــف المســتقبلية 
وتســهيل برامــج تعييــن خريجــي البرامــج التدريبيــة فــي 

الوظائف التي ترعى الشركات برامج التدريب عليها.

تحت األضواء

مت إدارة مساندة االتصال المؤسسي، مؤخًرا، حفاًل لتكريم عدد من الموظفين الذين أتموا مدًدا متفاوتة في العمل، وذلك نظير خدمتهم وتفانيهم مع أرامكو السعودية. استضاف الحفل مدير إدارة االتصال المؤسسي بالوكالة، األستاذ عبدالعزيز السفالن ،  نظَّ
وحضره مدير عام دائرة الشؤون العامة، األستاذ فؤاد الذرمان. من بين هؤالء الُمكرمين عن 20 عاًما من الخدمة المستمرة كلٌّ من مشعل العتيبي، وأسامة القاضي، وسامي الغامدي، وعن 15 عاًما من الخدمة المستمرة فيليب إمبلتون. وعن مدة خدمة 10 

أعوام كلٌّ من لبيد السدمي، وعبدالكريم الدوسري، وجمشيد محمود دين، وجيمس بيكر. وعن خمس سنوات خدمة كل من فرحات فهمي، وفهد الفهيد، والعنود الجالل، وتشارلز كيلي، وارلوساكاثي جايابراثابان، وآدم كاالهان، ومحمد العداربة.
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أبناؤنا خريجو الثانوية العامة بين »ثراء« الدراسة في 
الخارج، و»دفء« الجامعات املحلية

مـا إن ينتهـي أحـد أفـراد األسـرة المرحلـة الثانوية، حتى 
يبـدأ رحلـة البحـث عـن جامعـات متمّيـزة يلتحـق بهـا، وهـذا 
يُعـّد الهـم األكبـر فـي معظـم المجتمعـات العربيـة. وتتمّثـل 
األزمـة أحياًنـا فـي اختيـار الجامعـة: هـل سـتكون الجامعـة 
داخـل أم خـارج الوطـن؟ وهـذا مـا تشـكو منـه بعـض األسـر 
الوقـت  فـي  الخريجيـن  معظـم  أن  ويالحـظ  السـعودية. 
الحالـي ال يريـدون أن تتدخـل أسـرهم في اختيـار الجامعة، 
أو حتـى التخصـص الدراسـي. في حين أن هنـاك عدًدا من 
األسـر التـي ترغـب بشـدة فـي أن يحظـى أبناؤهـا بفرصـة 
الدراسـة خـارج الوطـن، والحصـول علـى شـهادات ودرجـات 
علميـة مـن جامعات ومؤسسـات تعليمية معتمـدة دولًيا، إلى 
جانـب رغبتها في اعتماد أبنائها على أنفسـهم واسـتقاللهم 
عاطفًيا، حتى يتمكنوا من تكوين شـخصيات مسـتقلة بعيًدا 
عـن أيـة ضغـوط مجتمعيـة. مـن جهـة أخـرى، هنـاك أسـر 
تفضـل بقـاء أبنائهـا بالقـرب منهـا، ودراسـتهم فـي أي مـن 
الجامعـات المحليـة، ويعـود ذلك إما لفـرط تعلقها العاطفي 
بأبنائهـا وخوفهـا مـن تركهـم وحيدين فـي الغربـة، وإليمانها 
أن الجامعـات المحليـة ال تقـل جـدارة عـن الجامعـات فـي 

الخارج.
يُذكـر أن المملكـة قـد شـهدت فـي أعوامهـا األخيـرة، 
ابتعـاث عـدد كبيـر مـن الطـالب سـواًء المبتعثيـن مـن قبـل 
الحكومـة أو علـى نفقتهـم الخاصـة، حيـث أعلنـت وزارة 
التعليـم لشـؤون االبتعـاث، فـي شـهر فبرايـر 2019م، أنـه قد 
بلـغ عـدد المبتعثيـن الحالييـن للخارج نحو 92 ألـف مبتعث، 
حيـث بلـغ عـدد الذكـور 66 % مـن إجمالـي المبتعثيـن بنحـو 
61.1 ألـف مبتعـث بينما مثلت اإلناث نحو 34 % وبنحو 31.9 

ألف مبتعثًة.
التقـت )القافلة األسبوعية( أسـًرا سعودية وسلطت 
الضـوء علـى آرائهـم فـي سـفر أبنائهـم أو بقائهـم للدراسـة 

في الجامعات المحلية.
منـال محمـد محبـت تعمـل أخصائيـة تنظيـف أسـنان في 
مركـز جونـز هوبنكـز أرامكـو الطبـي، لديهـا ثـالث بنـات 
اختـرن الدراسـة فـي الخـارج، وتقـول عـن ذلـك: »سـبب 
لـم يكـن  ابنتـي الكبـرى  دراسـتهن فـي الخـارج أن معـدل 
يسـمح لهـا بالدراسـة فـي أي مـن الجامعات المحليـة، فكان 
قديًمـا  شـغًفا  لديهـا  أن  خصوًصـا  لهـا  أفضـل  سـفرها 
بالدراسـة فـي الخـارج، رغبـة منهـا فـي االسـتقالل بحياتهـا 
بعيـًدا عنـا. أنـا أشـجع بناتـي علـى الدراسـة خـارج الوطـن، 
حيـث أن الغربـة تصنـع اإلنسـان من جديـد، وتمكن الطالب 
مـن االعتمـاد علـى أنفسـهم، وإدارة أمـور حياتهم الدراسـية 
واالقتصاديـة بـداًل مـن البقـاء معتمديـن علـى أسـرهم، إلـى 
جانب أن شـخصياتهم سـتكون مع مرور األيام أكثر صالبة، 
وقـد عشـت تجربـة الغربـة وأكسـبتني عديـًدا مـن المزايـا 

وأثرت خبراتي الحياتية«. 
تـدرس طـب أسـنان فـي  يـارا السـدمي،  ابنـة محبـت، 
جامعة الشـارقة، وتجد أن دراسـتها في جامعة خارج حدود 
الوطـن جـاءت لصالحهـا، حيـث وّفـرت لهـا الدراسـة فـي 
الخـارج فرصـة كبيـرة للتعرف علـى عدد كبير مـن المنتمين 

األسرة

لشـعوب مختلفـة، واالسـتفادة مـن تجاربهـم التـي دعمـت 
خبرتهـا القصيـرة فـي الحياة، وتقـول: »لقد شـعرت بالمتعة 
الكبيـرة أثنـاء دراسـتي فـي الجامعـة، كانـت الخبـرة مصدًرا 
قوًيـا ومهًمـا فـي تكوينـي المعرفـي ورغبتـي فـي النجـاح، 
حيـث كان الجميـع يجتهـد بطمٍوح عٍال ممـا جعلني أفكر أن 
أكـون أكثـر تحمـاًل ألجـل إثبات نفسـي فـي ظل ابتعـادي عن 

أسرتي«. 
 

الخروج من دفء األسرة
منـاي الصيـاح، وبدور الدوسـري، خضن تجربة الدراسـة 
فـي المملكـة، منـاي التـي تـدرس القانـون في جامعـة األمير 
محمـد بـن فهـد تقـول عـن تجربتهـا: »أشـعر أننـي مازلـت 
دراسـة  قـررت  لـو  ربمـا  أسـرتي،  عـن  ألنفصـل  صغيـرة 
الماجسـتير يمكـن أن أفكر في الدراسـة في الخـارج، وقتها 
سـأكون أكثـر نضًجـا وصالبًة«. أمـا بدور الدوسـري، فتقول 
إن عالقتهـا بوالدتهـا قويـة ووطيـدة، وهي ال يمكـن أن تفكر 
بالدراسـة فـي الخـارج إال إذا كانـت والدتهـا معهـا. تـدرس 
بـدور فـي جامعـة اإلمـام عبدالرحمن بن فيصـل متخصصة 

في دراسة إدارة األعمال. 
أمـا اإلعالمـي والصحفـي محمـد العصيمي، فلديـه رؤية 
خاصـة بسـبب سـفر ابنيـه للخـارج، عبدالعزيـز متخصًصـا 
في إدارة سلسـلة التوريد، ونورة التي تخصصت في دراسـة 
األمـن السـيبراني، ويقـول: »الدراسـة فـي الخـارج بالنسـبة 
إنمـا هـي خبـرة حيـاة  تعليـم فحسـب،  لـي ليسـت مجـرد 
ء  لبنـا وذلـك  ء،  األبنـا لمسـتقبل  ا  جـًد مهمـة  لميـة  عا
شـخصياتهم واالعتمـاد علـى أنفسـهم، والقيـام بـكل األمـور 
التـي تتعلـق بتفاصيـل حياتهـم بأنفسـهم دون مسـاعدة أحـد 
الوالديـن. السـفر للخـارج يُعـّد بالنسـبة للمجتمـع السـعودي 
تغيـًرا جذرًيـا، حيـث إننـا نعيـش برفاهيـة كبيـرة، وتتوفر لنا 
جميـع وسـائل الترفيـه، لـذا، فوجودهـم في الخـارج يجعلهم 
والقبيلـة«،  األسـرة  مجتمـع  عـن  بعيـًدا  اسـتقاللية  أكثـر 
ويضيـف العصيمـي عـن تخصصـات أبنائـه: »لقـد اختـاروا 
دراسـة تخصصات ليسـت موجـودة في الجامعـات المحلية، 
وهـذا أمـر علـى جميـع أولياء أمـور الطالب التفكيـر به، من 
حيـث اختيـار أفضل وأنجـح التخصصات التي لها مسـتقبل 

منافس في سوق العمل«. 

تجارب وخبرات متنّوعة
سـهى العجمـي، تعمـل معلمـة ولديهـا مـن األبنـاء خالـد 
ونـورة وكالهمـا يـدرس خـارج السـعودية، وتقـول عـن سـبب 
ذلـك: »أعتقـد أن تهيئـة األبنـاء لمفهـوم االسـتقالل بشـكل 
مبكـر أمـر فـي غايـة األهميـة، هـذا الجيـل واٍع بشـكل كبيـر 
وذكـي فـي اقتنـاص الفـرص، ودائـم البحـث عـن األفضـل 
واألكثـر جـودة« وتضيـف: »بالتأكيـد أفتقـد أبنائـي لكنـي أثـق 
بنجاحهمـا في تخطي عقبة الحنيـن إلى الوطن، ألنني قريبة 

منهم على الدوام، وأعمل على تشجيعهم بشكل كبير«.

نـورة ناصـر التـي تـدرس الطـب فـي المملكـة المتحـدة، 
وتتحـدث عـن تجربتهـا فـي الخـارج، تقـول: »منـذ طفولتـي 
وأسـرتي كانـت تخبرنـي أننـي حالمـا أنتهـي مـن دراسـتي 
للثانويـة العامـة، سـأكمل دراسـتي فـي الخـارج، وقـد تعلقـت 
بالفكرة جًدا ولم أعد أفكر إال أنني سـأكمل دراسـتي خارج 
الوطـن، لقد عشـت تجربة الدراسـة في ذهنـي حتى قبل أن 
علـّي  أمـر  هـذا  صعبـة  »الدراسـة  وتضيـف:  أسـافر«، 
وقـد  ملهمـة،  البيـت  الحيـاة خـارج  ولكـن  بـه،  االعتـراف 

اخترت جامعة تُعّد من بين األفضل على مستوى العالم. 
اآلن  »أدرس  تجربتـه:  عـن  فقـال  خالـد  شـقيقها  أمـا 
هندسـة ميكانيكيـة فـي إحـدى جامعـات أريزونـا، وسـبب 
اختيـاري للدراسـة فـي الخـارج هـو أننـي أود أن اكتسـب 
خبـرات مختلفـة إلـى جانـب االعتمـاد علـى النفـس وتكويـن 
أفضـل  اختـرت  أننـي  كمـا  وقويـة،  حقيقيـة  شـخصية 

الجامعات والدراسة هنا في غاية المتعة«. 

مهارة إدارة التفاصيل اليومية 
سـارة نبيـل السـدمي، عانـت كثيـًرا فـي بدايـة حياتهـا 
الدراسـية، فقـد درسـت فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
لعـام ونصـف ولـم تحصـل علـى البعثة، فعـادت إلـى المملكة 
لتعمـل لثمانية أشـهر وبعدها التحقت بالدارسـة في جامعة 
الشـارقة قسـم إدارة أعمـال، لتنهـي تجربتهـا وتحصـل علـى 
الشـهادة فـي ثالثـة أعـوام ونصـف، وهـي اآلن موظفـة فـي 
إحـدى الشـركات، تجربتها غّيرت كثيًرا من شـخصية سـارة 
هنـاك  كانـت  الشـارقة  إلـى  أمريـكا  »مـن  تقـول:  التـي 
اختالفـات عـدة. عشـُت فـي سـكن خـاص للطالبـات حيـث 
صرامـة األنظمـة والقوانيـن. وفـي جامعـة الشـارقة التقيـت 
بـال، فتعرفـت علـى  لـي علـى  تكـن تخطـر  لـم  بجنسـيات 
هـذه  القمـر،  جـزر  مـن  حتـى  العالـم  حـول  مـن  طالبـات 
المعرفـة أمدتنـي بخلفيـة ثقافيـة هائلـة، وصبر وقـدرة على 
التحمـل، وربمـا كل مـا حـدث لـي كان السـبب فـي نجاحـي 

في وظيفتي بعدها«.  
الدكتـور جاسـر سـليمان الحربـش، وكيـل وزارة التعليـم 
للبعثـات سـابًقا، يقول لـ )القافلة األسـبوعية(: »هناك 
العديـد مـن الطـالب والطالبـات الذيـن كان سـبب نجاحهـم 
سـواًء داخـل أو خـارج المملكـة، تهيئـة البيئـة المناسـبة لهـم 
مـن قبـل أسـرهم وعالقتهـم الوثيقـة بوالديهـم. مثـل هـذه 
العالقـات الوطيـدة هـي السـبب الرئيـس لنجـاح األبنـاء فـي 
األهميـة  غايـة  فـي  أدواًرا  يلعبـان  فالوالـدان  دراسـتهم. 
بالنسـبة ألبنائهم، وذلك من خالل مدهم بخبراتهم وآرائهم 
لهـم«،  الدائمـة  ومسـاندتهم  معهـم،  التواصـل  وسـهولة 
ويضيـف الحربـش: »اسـتقاللية الطالـب أو الطالبـة أثنـاء 
الدراسـة فـي الخـارج أمـر فـي غايـة األهميـة، واألهـم مـن 
ذلـك كيفيـة إدارة المصـروف، وهـي مهـارة يتوجـب علـى 
إدارة  فـي  نجحـوا  فـإذا  عليهـا،  أبنائهـم  تعليـم  الوالديـن 
مصروفاتهـم الشـخصية، بـدت معظـم األمـور األخـرى فـي 

غاية السهولة«.

إعداد: سارة مطر

يلعب الوالدان 
أدواًرا في غاية 

األهمية بالنسبة 
ألبنائهم، من 
خالل مّدهم 

بخبراتهم وآرائهم 
وسهولة 

التواصل معهم، 
ومساندتهم 
الدائمة لهم
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تمّيـــزت تجربـــة الرســـام االنطباعـــي الفرنســـي كلـــود 
مونيـــه بخصائـــص فنيـــة فريـــدة، فهـــي لـــم تتوقـــف عنـــد 
ـــا الموضـــوع البصـــري نفســـه  ـــط وإنم ـــوان فق الضـــوء واألل
الـــذي تنـــّوع وتعـــّدد بطريقـــة تكشـــف عـــن إحساســـه الفائـــق 
ــوال  ــع أحـ ــة جميـ ــه الفنيـ ــت تجربتـ ــد غّطـ ــه. وقـ ــا حولـ بمـ
الزمـــان والمـــكان، فلوحاتـــه تضّمنـــت موضوعـــات فـــي 
ـــر،  ـــد الظه ـــاح، عن ـــف والشـــتاء. فـــي الصب الصيـــف والخري
ــا  ــدى، وأحياًنـ ــا بالنـ ــألأل أحياًنـ ــات تتـ ــفق، لوحـ ــي الشـ وفـ
يلفهـــا الضبـــاب، ويغطيهـــا أحياًنـــا الصقيـــع، وفـــي بعـــض 
األحيـــان محملـــة بالثلـــوج، وكانـــت كل لوحـــة مختلفـــة عـــن 
غيرهـــا، مـــا يجعـــل المتلقـــي ال يعـــرف أّيهمـــا يختـــار، 

فجميعها تبدو حقيقية وجميلة.
كان مونيـــه غالًبـــا مـــا يرســـم الموضـــوع نفســـه عـــدة 
مـــرات، وذلـــك مـــا جعلنـــا نحصـــل علـــى لوحـــات متنوعـــة 
أصبحـــت تُعـــرف باســـم »سلســـلة مونيـــه«، وفـــي كل سلســـلة 
ال توجـــد صورتـــان متشـــابهتان. وقـــد رســـم سلســـلته 
ــى  ــهرة، علـ ــه شـ ــر لوحاتـ ــد أكثـ ــي أحـ ــن«، وهـ ــوام التبـ »أكـ
األقـــل عشـــرين مـــرة. وفيهـــا وقـــف فـــي حقـــل أحـــد 
ـــدأ يرســـم إلـــى أن وصـــل  ـــه، وب الجيـــران بالقـــرب مـــن منزل

المرة العشرين وقّدمها للعالم.
قـــّدم رســـام فرنســـا العبقـــري نفســـه بأســـلوب فنـــي 
متمـــاس مـــع الطبيعـــة بصـــورة مختلفـــة عـــن غيـــره، وكان 
الضـــوء الفًتـــا فـــي أعمالـــه، لذلـــك حيـــن قابـــل الفنـــان 
المختـــص برســـم المناظـــر الطبيعيـــة، أوجيـــن يـــودان، وهـــو 
مـــن أوائـــل رســـامي المناظـــر الطبيعيـــة الفرنســـيين الذيـــن 
يحبـــون الرســـم فـــي األماكـــن المفتوحـــة، شـــجعه علـــى 
البـــدء باستكشـــاف عالـــم الطبيعـــة فـــي لوحاتـــه، فبـــدأ 
الرســـم فـــي الهـــواء الطلـــق، وذلـــك مـــا أصبـــح الحًقـــا 

عالمة فارقة في أعمال مونيه.

كذلـــك صـــّور مونيـــه الشـــمس فـــي أعمالـــه حتـــى قـــال 
عنهـــا لصديقـــه الفنـــان رينـــوار: »مـــا زلـــت أصـــارع وأطـــارد 
الشـــمس فـــي رحلـــة مضنيـــة وممتعـــة فـــي الوقـــت نفســـه، 

فالمرء يحتاج إلى الذهب واألحجار الكريمة لرسمها«.
يكشـــف مونيـــه جـــزًءا مـــن الصـــورة الكاملـــة لفلســـفته 
الفنيـــة حيـــن يقـــول: »تقديـــري الوحيـــد يكمـــن فـــي أننـــي 
لتقديـــم  والســـعي  الطبيعـــة،  أمـــام  مباشـــرة  رســـمت 
انطباعاتـــي عـــن اآلثـــار العابـــرة«، وهـــو فـــي النهايـــة »يريـــد 
ــاق  ــو فـــي أعمـ ــده وهـ ــه«، لذلـــك نجـ ــعر بـ ــا يشـ ــم مـ تقديـ
الطبيعـــة يقـــول: »أصبحـــت هـــذه المناظـــر الطبيعيـــة 
للميـــاه والتفكيـــر هاجًســـا بالنســـبة لـــي. ذلـــك يتجـــاوز 
ــا أشـــعر  قوتـــي كرجـــل عجـــوز، لكننـــي أريـــد أن أقـــدم مـ

به«.
ـــى  ـــي شـــوهدت عل ـــة، الت ـــرى أن االنطباعي ـــاك مـــن ي هن
نطـــاٍق واســـٍع مـــن خـــالل أعمـــال فنانـــي هـــذه المدرســـة 
ـــاة الطبقـــة الوســـطى،  ـــذات حي ـــة، كانـــت احتفـــااًل بمل الفني
ـــن نجـــد أحدهـــم  ـــه حي ـــاع ب ـــا لالقتن ـــدو ذلـــك مغرًي وقـــد يب
ــورة،  ــة ميسـ ــة برجوازيـ ــا لطبقـ ــه منتمًيـ ــل إدوارد مانيـ مثـ
لكـــن ذلـــك ليـــس كل شـــيء، فمونيـــه كان علـــى العكـــس مـــن 
ذلـــك قبـــل أن يذيـــع صيتـــه ويتحـــّول إلـــى انطباعـــي مهـــم 
ــع  ــرن التاسـ ــتينيات القـ ــالل سـ ــه خـ ــت حياتـ ــّدر، كانـ ومقـ
عشـــر محفوفـــة بالمخاطـــر بعيـــدة عـــن االســـتقرار، ولـــم 
يبـــع شـــيًئا تقريًبـــا، ولكـــن تـــم قبـــول عديـــد مـــن أعمالـــه 
فيمـــا بعـــد للعـــرض فـــي صالونـــات ســـنوية، وعلـــى وجـــه 
الخصـــوص، وبنجـــاٍح كبيـــٍر، لوحـــة رائعـــة لزوجتـــه فـــي 
المســـتقبل، كميـــل. وقـــد أنهـــى مونيـــه عقـــد الســـتينيات 
مـــن القـــرن التاســـع عشـــر فـــي منتجـــع بنهـــر الســـين، حيـــث 
عمـــل هـــو ورينـــوار مًعـــا ألول مـــرة فـــي لوحـــات فنيـــة 
ـــه »رســـًما  ـــي األســـلوب، اعتبرهـــا موني ـــا ف ـــة تقريًب متطابق

سيًئا«، ومع ذلك كانت مقدمة للسلوك االنطباعي. 
ورغـــم أن اإلشـــادة النقديـــة بلوحـــات مونيـــه جـــاءت 

بطيئـــة، إال أنـــه اجتـــذب دعًمـــا إبداعًيـــا، وعلـــى األخـــص 
ــي  ــه فـ ــفوا أعمالـ ــن اكتشـ ــن الذيـ ــن األمريكييـ ــن الفنانيـ مـ
ثمانينيـــات القـــرن التاســـع عشـــر. وكان تأثيـــره علـــى 
فنانيـــن آخريـــن واســـع النطـــاق، ســـواء مـــن معاصريـــه 
القريبيـــن مثـــل فـــان جـــوخ أو الجيـــل الجديـــد حينهـــا مـــن 
الفنانيـــن مثـــل إميـــل برنـــارد وبييـــر بونـــارد وهنـــري ماتيـــس 

وموريس دي فالمنك. 
فـــي الوقـــت الـــذي ال تـــزال فيـــه لوحـــات هـــذا المبـــدع 

د. عادل النيل

كلود مونيه.. حكاية أخرى لفنان يطارد الشمس

خالـــدة وتقـــّدم رؤيـــة فنيـــة تحمـــل عناصـــر وقيـــم الحداثـــة، 
ــة،  ــتقرة ومتوازنـ ــاة مسـ ــن يعيـــش حيـ ــم يكـ ــه لـ إال أن مونيـ
فقـــد حـــاول االنتحـــار بعـــد والدة طفلـــه األول بســـنة 
واحـــدة، وذلـــك بإغـــراق نفســـه فـــي نهـــر الســـين. ولكنـــه 
تجـــاوز ذلـــك، وقـــاد مســـيرة انطباعيـــة عبـــر الزمـــن حتـــى 
ـــزال  ـــل، وال ت ـــي العلي ـــا الفن ـــا بكامـــل ضوئهـــا وهوائه وصلتن
تلقـــي بتأثيرهـــا العميـــق علـــى الفـــن التشـــكيلي المعاصـــر 

والماليين الذين يقفون أمام اللوحات الفنية العظيمة.

انطالق موسم الرياض تحت شعار »تخّيل« ولمدة 70 يوًما

ــر ١٤٤١هــــ )11  ــي ١٢ صفـ ــة الماضـ ــوم الجمعـ ــق يـ انطلـ
يُعـــد أحـــد  الـــذي  2019م(، موســـم الريـــاض  أكتوبـــر 
للســـياحة  العامـــة  الهيئـــة  التـــي أطلقتهـــا  المبـــادرات 
والتـــراث الوطنـــي فـــي عـــام 2019م وتشـــمل 11 موســـًما فـــي 
ــم الريـــاض تحـــت  ــي موسـ ــة.  ويأتـ ــاء المملكـ ــع أنحـ جميـ
ـــل«، ويتضمـــن أكثـــر مـــن 100 فعاليـــة ترفيهيـــة  شـــعار »تخّي
ورياضيـــة وعروًضـــا حصريـــة لمســـرحيات وحفـــالت فنيـــة 
مـــن حـــول العالـــم وفعاليـــات للمغامـــرات ومعـــارض لألزيـــاء 
والفنـــون والســـيارات. وقـــد ُحـــددت ١٢ وجهـــة إلقامـــة 
الفعاليـــات عليهـــا، وهـــي الريـــاض بوليفـــارد، وواجهـــة 
ــر  ــاض ونتـ ــيارات، وريـ ــاض للسـ ــرض الريـ ــاض، ومعـ الريـ
وندرالنـــد، ومالعـــب الريـــاض، والحـــي الدبلوماســـي، 
والمربـــع، والملـــز، ووادي نمـــار، ونبـــض الريـــاض، وريـــاض 

سفاري، ورياض صحارى. 
ويكتســـب موســـم الريـــاض أهميتـــه ليـــس مـــن كـــون 
ــكل  ــا تشـ ــل ألنهـ ــب، بـ ــة فحسـ ــة المملكـ ــاض عاصمـ الريـ
ـــة قديمـــة.  ـــر ومهـــد حضـــارات تراثي ـــي كبي مركـــز ثقـــل مال
ويســـتهدف موســـم الريـــاض اســـتقطاب أكثـــر مـــن 5 
مالييـــن زائـــر، منهـــم 100 ألـــف ســـائح أجنبـــي مـــن عشـــاق 
الفنـــون والموســـيقى والثقافـــة والرياضـــة بـــكل أنواعهـــا، 
فضـــاًل عـــن المهتميـــن بالمعالـــم التراثيـــة والتاريخيـــة، 

والمهتمين بالتسوق.

أصالة وتراث وموسيقى عالمية 
اُفتتـــح موســـم الريـــاض بحفلـــة موســـيقية لفرقـــة البـــوب 
ــن 60  ــر مـ ــا أكثـ ــي أس(، حضرهـ ــي تـ ــة )بـ ــة الجنوبيـ الكوريـ
ألـــف علـــى أرض ملعـــب الملـــك فهـــد الدولـــي بالريـــاض. كمـــا 
افتتـــح فـــي اليـــوم نفســـه معـــرض الصقـــور والصيـــد الســـعودي 
الـــذي يســـتعرض أكبـــر مجموعـــة نـــادرة مـــن الصقـــور بالعالـــم 
ـــم الصقـــور  ـــة عـــن عال ـــا للمـــزاد، مـــع فقـــرات تثقيفي ويعرضه
والصيـــد ومعـــرض لبيـــع وترخيـــص األســـلحة.  وستشـــهد 
األيـــام المقبلـــة عـــدًدا مـــن الحفـــالت الفنيـــة والتراثيـــة مـــن 

جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

القافلة األسبوعية

أطباق ومجوهرات عالمية
ــم  ــّدم موسـ ــة، يقـ ــع الليليـ ــر المربـ ــة قصـ ــي حديقـ وفـ
الريـــاض وألول مـــرة فـــي المملكـــة، أفضـــل المطاعـــم 
العالميـــة الحاصلـــة علـــى نجـــوم ميشـــالن لتقديـــم أطبـــاق 
عالميـــة علـــى مـــدى أيـــام الموســـم، باإلضافـــة إلـــى 
معـــرض ألفخـــم وأنـــدر المجوهـــرات الممّيـــزة والســـاعات 
الفاخـــرة والحقائـــب بقيمـــة 5 مليـــارات ريـــال. ويجمـــع 
المعـــرض مصممـــي المجوهـــرات مـــن حـــول العالـــم 
وأهــــم الشــــركات العالميــــة والمحليــــة. ويستمــــر موســــم 
الرياض حتــــى منتصــــف شــــهر ديسمــــبر المقبـل. ويمكن 

ـــارة  ـــر زي ـــا عب ـــات وأماكنه ـــى جـــدول الفعالي االطـــالع عل
 riyadhseason.sa موقع موسم الرياض

التأشيرة السياحية
ويأتـــي موســـم الريـــاض بعـــد إطـــالق المملكـــة لخدمـــة 
التأشـــيرة الســـياحية التـــي تتيـــح لمواطنـــي 49 دولـــة 
الحصـــول علـــى التأشـــيرة الســـياحية لزيـــارة المملكـــة. 
كمـــا يمكـــن للمقيميـــن نظامًيـــا فـــي المملكـــة إصـــدار 
تأشـــيرة الزيـــارة العائليـــة، التـــي تُمّكـــن أفـــراد األســـرة 

المباشرين من الزيارة لمدة شهرين.

مواسم المملكة
وكانـــت المملكـــة قـــد شـــهدت إقامـــة عـــدد مـــن المواســـم 
الســـياحية خـــالل هـــذا العـــام منهـــا موســـم الطائـــف 
وموســـم الســـودة وموســـم المنطقـــة الشـــرقية وموســـم 
العيـــد وغيرهـــا. وتهـــدف »مواســـم الســـعودية« لتحويـــل 
المملكـــة إلـــى واحـــدة مـــن أهـــم الوجهـــات الســـياحية 
ــياحة  ــر السـ ــة مـــن خـــالل التركيـــز علـــى تطويـ والترفيهيـ
وتقديـــم تجربـــة مليئـــة بالبهجـــة والفـــرح، وفريـــدة مـــن 
نوعهـــا لجميـــع الـــزوار علـــى مـــدار العـــام فـــي أغلـــب مـــدن 

ومناطق المملكة. 
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 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، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
جمشيد محمود دين

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: محمد العداربة، سارة مطر، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل 

الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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

المربعات التسعة.

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

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

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

* حل العدد الماضي

أصدقــاء ُكثــر  يشــكون فــي كِل لقــاء يجمعنــا مــن مشــكالت 
االجتماعيــة،  والعالقــات  النــوم  فــي  واضطرابــات  صحيــة، 
وفقــدان التــوازن فــي الحيــاة، وكذلــك مشــكالت ماليــة والتزامــات 

اجتماعية وأسرية كثيرة! 
الغريــب فــي هــذه الشــكوى أن أصابــع االتهــام تتجــه بتأكيــد ال 
يقبــل النقــاش إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي، التــي مــن 
المؤكــد أنهــا أحدثــت هــزة كبيــرة فــي حيــاة النــاس الخاصــة 
العــادات والتقاليــد واألعــراف  والعامــة، وغّيــرت كثيــًرا مــن 
االجتماعيــة. ولكــن، هــل يمكــن لوســائل التواصــل االجتماعــي أن 
تكــون ســبًبا فــي حــدوث كّل المشــكالت الســابقة دون أن يكــون 

لنا موقف أو رأي؟! 
فــي إحــدى المراجعــات التــي أجراهــا موقــع »بــي بــي ســي 
عــن  اآلن  المتوفــرة حتــى  العلميــة  النتائــج  لبعــض  فيوتشــر« 
 BBC« أضــرار وســائل التواصــل االجتماعــي ونشــرها موقــع
ــول  ــاذا يق ــوان: »م ــر الماضــي تحــت عن ــي شــهر فبراي ــي«، ف عرب
العلــم فــي أضــرار  وســائل التواصــل االجتماعــي«، خلصــت تلــك 
ــم  ــارات شــخص حــول العال ــة ملي ــاك ثالث ــى أّن هن المراجعــات إل
يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي، أي مــا يعــادل ٪40 
ــا   ــاك مــن يقضــي نحــو ســاعتين يومًي ــم، وأّن هن مــن ســكان العال
فــي تصفــح المواقــع والتفاعــل مــن خاللهــا، وهنــاك مــا يزيــد 
علــى نصــف مليــون تغريــدة وصــورة تُنشــر علــى موقــع »ســناب 

تشات« للمحادثة كل دقيقة! 
فــي اســتطالع أجــراه مركــز »بيــو« للدراســات ومقــره واشــنطن 
دي ســي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ضــم 1800 شــخص، 
عّبــرت النســاء عــن أنهــن يشــعرن بتوتــر وضغــوط أكثــر مــن 
الرجــال، عنــد اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتوصــل 
الباحثــون أيًضــا إلــى أن موقــع تويتــر يُعــدُّ مســهًما قوًيــا فــي هــذا 
الــذي  الشــعور، ألنــه يزيــد مــن وعــي المســتخدمين بالتوتــر 
يتعــرض لــه أشــخاص آخــرون غيرهــم. فيمــا توصلــت بعــض 
الدراســات إلــى أّن هنــاك صلــة بيــن االكتئــاب وبيــن اســتخدام 

مواقع التواصل االجتماعي.
أصدقائــي الذيــن تحدثــت عنهــم فــي بدايــة هــذا المقــال ال 
عالقــة لهــم مــن قريــب وال مــن بعيــد بهــذه الدراســات العلميــة 
الحديثــة، ولكنهــم علــى مــا يبــدو ســبقوا هــذه الدراســات فــي 
ــل. ولكــي أخــرج معهــم مــن هــذه النتائــج  معرفــة أيــن يكمــن الخل
العلميــة الصادمــة بأقــل الخســائر، ســألتهم عــن أبــرز األشــياء 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــع  فقدوهــا  التــي  الجميلــة 
ــه  ــا بفقدان ــكان صديقــي »النوســتالجي« أكثرهــم ألًم الحديثــة، ف
لــذة القــراءة فــي الــورق، إضافــة إلــى ضعــف التركيــز وفقــدان 
القــدرة علــى الحفــظ، واستشــهد صديقــي بأّنــه كان يحفــظ 
ــذ ســنوات ثــالث  ــه من ــا، ولكن ــا الـــ 50 بيًت ــدة تتجــاوز أبياته قصي
ــد  ــو فق ــه ل ــق آخــر أّن ــرى صدي ــا ي ــات. فيم ــة أبي ــظ ثالث ــم يحف ل
هــذه الوســائل فإنــه يُفّضــل راحــة البــال فــي مــكان هــادئ وجميــل 

برفقة كتاب.
ر العــودة إلــى الطبيعــة  ــه قــرَّ أمــا الصديــق الثالــث فــال شــك أّن
ــه النفســية ويشــعر  ــى حالت ــا أن تنعكــس عل ــي يمكنه ــة الت الجميل
بحنيــن لجلســات الســمر تحــت ضــوء القمــر، ولــذة األكل فــي 

طبيعة عذراء.
ــة  ــار الدراســات العلمي ــات األصدقــاء وآث انتهــى الســؤال وإجاب
الحديثــة وعدنــا إلــى الجــواالت، نشــاهد، ونســمع، ونقــرأ فــي 

سباق جديد ال ينتهي، مع الزمن.

الخروج
امة القلق من دوَّ

علي فايع  * واحة الغروب  التقط صورة:

في منطقة الخرسانية، حيث تبدو الصحراء ال نهاية لها، بينما تصر الحياة على أن تجد لها موطئ قدم في هذه الصحراء المترامية األطراف، يبدو مشهد 
الغروب مذهاًل بتفاصيله التي تمأل الشفق غموًضا، الزميل زكريا الدرويش، من إدارة هندسة اإلنتاج في منيفة، التقط هذه الصورة وشاركنا هذه اللحظة الرائعة.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

* كاتب سعودي


