
اعتماد دولي لنظام اإلدارة البيئية فيها

ع الحيوي البّري .. تزدهر بالتنوُّ

صفحة ٣

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٧ ربيع األول 144١هـ، ١٤ نوفمبر 201٩م

صفحة ٦ و٧

عندما ترتوي الصحراء من األمطار الموسمية، تتحّول النباتات النامية في المنطقة المحيطة بمعمل الغاز في البّري، إلى ما يشبه قطعة من السجاد 
الُمزّين باألزهار زاهية األلوان، مثل نبات الُحمّيض الجّذاب، وُيعّد من األعشاب الموسمية التي تظهر في فصل الربيع، في شبه الجزيرة العربية.

الملك سلمان يتّوج
مصفاة أرامكو السعودية في ينبع 

بجائزة الملك خالد
عن فئة استدامة الشركات
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روايــة دون كيخوتــه للكاتــب الروائــي اإلســباني 
ميجيــل دي ثربانتــس، تُعــدُّ مــن الروايــات األكثــر 
ــات  ــل الرواي ــن أوائ ــخ، وهــي م ــي التاري ــا ف مبيًع
فــي األدب األوروبــي الحديــث. اشــتهرت الروايــة 
بعــد ترجمتهــا للعربيــة بعديــد مــن األســماء مثــل 
دون كيشــوت و دون كيخوطــي، ودون كيخوتــي، 
ودون  كيخوتــه. الجديــر بالذكــر أن الروايــة 
نشــرت علــى جزأيــن، األول ســنة 1605م والثانــي 

1615م.  
تفاصيــل  عــن  للحديــث  هنــا  نتطــّرق  لــن 
الروايــة، ولكــن للتحذيــر ممــا وقــع فيــه بطــل 
الروايــة »الونســو كيخانــو« الــذي كان يقيــم فــي 
قريــة فــي إقليــم دي ال مانتشــا.  دون كيخوتــي 
دي المانتشــا هــو االســم الــذي أطلقــه بطــل 
ــى نفســه بعــد أن أدمــن القــراءة عــن  ــة عل الرواي
الفرســان، وبطوالتهــم حتــى تخّيــل نفســه فــي 
فرســان  العمــر  أحــد  مــن  متأخــرة  مرحلــة 
العصــور الوســطى. تقّمــص هــذا الــدور وأصبــح 
هدفــه إنجــاز مهمتــه الجديــدة التــي ال تمــت 
للواقــع بصلــة. ومــع ذلــك، لبــس زي الفرســان 
ــه الهزيــل واتخــذ جــاره المــزارع  وامتطــى حصان
البســيط مرافًقــا لــه بعــد أن وعــده بالثــراء. 
 بــدأت مغامراتــه بالصــدام مــع الواقــع بســبب 
إصــراره علــى العيــش داخــل أحالمــه المعاكســة 
للحقيقــة وهــذا مــا قــاده إلــى مواقــف متعــّددة 

ومشكالت حقيقية. 
وبالمقابــل فــي الحيــاة المهنيــة، الجميــع يبــدأ 
الجامعــة  مــن  التخــرج  بعــد  العمليــة  الحيــاة 
حــق  وهــذا  والطموحــات،  باآلمــال  محمــاًل 
مشــروع للجميــع كمــا نعلــم، وكمــا قــال الشــافعي، 

رحمه اهلل، عن الطموح
المعالــي تكتســب  الكــّد  بقــدر 

ــي ــال ســهر الليال ــب الع ــن طل وم
ومــن رام العــال مــن غيــر كــٍد

أضــاع العمــر فــي طلــب المحــال 
ولكــن مــن المهــم الحــذر مــن االنــزالق فيمــا 
ــة«، إذ  ــة المهني ــدون كيخوتي ــة »ال ســّميته متالزم
الواقعــي  غيــر  الطمــوح  مواجهــة  مــن  بــد  ال 
القــراءة  وتحاشــي  إليــه،  الوصــول  ومحاولــة 
ــن  ــدم ل ــم ون ــه أل ــج عن ــة للواقــع، ممــا ينت المضلل
بعــد فــوات األوان كمــا حصــل  نستشــعره إال 
ــة األمــر  ــه فــي نهاي للفــارس الوهمــي دون كيخوت
قبيــل وفاتــه. لذلــك مــن األجــدى أن نتحلــى 
بالصبــر فــي بدايــة حياتنــا المهنيــة وأن نعــرف 
أنفســنا ونطــّور إمكاناتنــا، ومهاراتنــا قبــل أن 
قــال  وكمــا  المحــك.  تحــت  أحالمنــا  نضــع 
أرســطو »بدايــة الحكمــة هــي أن تعــرف نفســك«. 
بعــد ذلــك، حــاول منــذ البدايــة أن تكــون فارًســا 
جديــًدا متجــّدًدا، أن تضبــط وتوجــه مهامــك، 
وواجباتــك العمليــة مــع اإلســتراتيجية التنظيميــة 

وأهدافهــا،  رؤيتهــا  مــع  وكذلــك  لمؤسســتك، 
وليــس مــع خيالــك وأحالمــك. هــذا يوفــر لــك 
المرونــة الالزمــة للنجــاح، واالســتقرار النفســي 
ــك مــن  ــا. كذل ــن للنجــاح أيًض والعاطفــي الالزمي
أفضــل ســبل التعامــل مــع الواقــع هــو خفــض 
التوقعــات لمــا حولــك مــن أشــخاص أو وقائــع 
ألن هــذا كفيــل أن يحقــق لــك انتصــارات صغيــرة 
مباشــرة حيــث تســتطيع أن تنســب كّل مــا يتعــدى 
هــذا التوقــع المنخفــض انتصــاًرا صغيــًرا علــى 
لــك  ا  محفــًز يصبــح  ا  هــذ و  ، ت يــا لتحد ا
لالســتمرارية والمداومــة علــى التلــذذ بالنجــاح 
دائًمــا. وقــد قيــل عــن هــذا »ليــس هنــاك خطــوة 
واحــدة عمالقــة تحقــق اإلنجــاز، إنمــا هنــاك 
مجموعــة خطــوات صغيــرة«. دون كيخوتــه بــدأ 
حيــن  ا لطو ا بــة  ر بمحا ســية  لفرو ا ة  مــر مغا
الضخمــة آمــاًل أن يحقــق انتصــاًرا كبيــًرا منــذ 
ــه  ــا فــي معركت ــه فشــل فشــاًل ذريًع ــة، ولكن البداي

الوهمية. 
أخيــًرا، مــن المفارقــات الالفتــة للنظــر فــي 
روايــة »دون كيخوتــه« تأثيــر المظهــر الخارجــي 
علــى اآلخريــن. لذلــك فمــن الحــري بــك كمهنــي 
محتــرف أن تهتــم دائًمــا بمظهــرك الخارجــي 
ومكتبــك، فهمــا مــرآة تعكــس شــخصيتك أمــام 
اآلخريــن، فاالنطبــاع األول قــد يحــّدد أمــوًرا 

كثيرة.

  ال .. للدون كيخوتية المهنية
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.

محمد النفاعي
mohammad.nefai@aramco.com

قسم أنظمة الحفر
واستكمال أعمال اآلبار

مدن ذكية ومرافق ذكية 

المجلس االستشاري للقادة الشباب يدعو 
للمشاركة في »الهاكاثون الرقمي«

الظهــران - هــل لديــك معرفــة بالبرمجــة؟ إن كانــت 
لديــك، فهــذا عظيــم، وإن كنــت  تفتقــر إلــى المعرفــة 
بالبرمجــة فقــد يكــون ذلــك فرصــة ســانحة لك لالســتفادة 
مــن برنامــج جديــد، حيــث ســيقوم المجلــس االستشــاري 
للقــادة الشــباب، بالتعــاون مــع فريقــي التحــوُّل الرقمــي 
واالبتــكار فــي أرامكــو الســعودية، باســتضافة وتنظيــم 

فعاليــة هاكاثــون رقمــي تحــت شــعار »مــدن ذكيــة ومرافــق القافلة األسبوعية
ذكية«.  

الهاكاثــون عبــارة عــن فعاليــة مفعمــة بالنشــاط يجتمــع 
فيهــا أشــخاص مــن مختلــف التخصصــات ممــن يتمتعــون 
بمهــارات متنّوعــة لتقديــم حلــول مقترحــة لمشــكالت 
ن هــذه الفعاليــة التــي تنظــم علــى مســتوى  معينــة. وتتكــوَّ
الشــركة مــن مرحلتيــن همــا تكويــن األفــكار، وإعــداد 

النماذج األولية. 

وتمّثــل المــدن الذكيــة والمرافــق الذكيــة مســاًرا ضمــن 
برنامــج التحــوُّل الرقمــي فــي أرامكــو الســعودية الــذي 
ــن أجــل  ــات الناشــئة م ــن التقني ــى االســتفادة م ــدف إل يه
تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية فــي أحيــاء أرامكــو الســعودية 
بالســالمة  واالرتقــاء  الخدمــات،  وتيســير  الســكنية، 
واألمــن، وجــودة الحيــاة.  وستســعى فعاليــات الهاكاثــون 
إلــى التوصــل إلــى الحلــول المثلــى وتقييمهــا بمــا يكفــل 
تبــوء أرامكــو الســعودية لمكانتهــا المســتحقة كشــركة 

والرائــدة  المتكاملــة  العالميــة  والكيميائيــات  الطاقــة 
القائمة على التقنية الرقمية بحلول عام 2021.  

وســيجتمع المشــاركون يــوم ٢١ ربيــع األول 1441هـــ ) 18 
ــو  ــرات بأرامك ــالزا للمؤتم ــة الب ــر 2019م( فــي قاع نوفمب
الســعودية فــي الظهــران للتنافــس ضمــن فــرق فــي مرحلــة 
»تكويــن األفــكار«، حيــث ســيقّدمون خــالل اجتماعهــم 
أفضــل األفــكار التــي توصلــوا إليهــا. وســتنتقل الفــرق 
المتأهلــة إلــى المرحلــة الثانيــة، وهــي مرحلــة »إعــداد 
النمــاذج األوليــة«، حيــث ســيقوم المشــاركون خاللهــا 
ــة  ــى لجن ــة وعــرض مشــاريعهم عل بإعــداد النمــاذج األولي
ــى 5 ديســمبر  ــدة مــن 3 إل ــرة الممت مــن الحــكام فــي الفت

في مركز الثورة الصناعية الرابعة بأرامكو السعودية.   
ــرق  ــّرم الف ــز وتُك ــج، ســتوزع الجوائ ــام البرنام ــي خت وف
واألفــكار الفائــزة خــالل أســبوع االبتــكار فــي أرامكــو 
ــان  الســعودية يومــي 16 و17 ديســمبر فــي فنــدق الميريدي

بالخبر.  

ما الذي يدعوني للمشاركة؟ 
• بناًء قدراتك والمشاركة في التبادل المعرفي 

• إطالع الزمالء والنظراء على جهودك المتمّيزة 
• اإلسهام في مسيرة تنمية أرامكو السعودية

• التواصل مع اآلخرين
لالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول »الهاكاثــون 
شــارك  صفحــة  زيــارة  يمكــن  والتســجيل،  الرقمــي« 

الخاصة بالمجلس االستشاري للقادة الشباب:  
https://sharek.aramco.com.sa/orgs/30003060/
YLAB/Lists/Digital%20Hackathon/NewForm.aspx
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الحرميــن  خــادم  مــن  كريمــة  برعايــة   - الريــاض 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، حفظــه اهلل، 
تُّوجــت أرامكــو الســعودية، يــوم اإلثنيــن 14 ربيــع األول 
ــام  ــد لع ــك خال ــزة المل ــر 2019م(، بجائ 1441هـــ )11 نوفمب
2019م عــن فئــة اســتدامة الشــركات، حيــث أُعلــن عن فوز 
مصفــاة ينبــع بالمركــز األول عــن هــذه الفئــة، وذلــك خالل 
حفــل تكريــم الفائزيــن بالجائــزة فــي فنــدق الفيصليــة 

بالرياض. 
الحرميــن  خــادم  لــدن  مــن  الجائــزة  تســلّم  وقــد 
الشــريفين، رئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر إدارييهــا 
وفــي  الناصــر.  حســن  أميــن  المهنــدس  التنفيذييــن، 
تصريــح لــه بهــذه المناســبة قــال الناصــر: »أشــعر بفخــٍر 
اليــوم  الشــريفين  الحرميــن  تكريــم خــادم  شــديٍد ألن 
ألرامكــو الســعودية عبــر تمّيــز مصفــاة ينبــع هو وســام لكل 
موظــف وموظفــة فــي أرامكــو الســعودية، خاصــة وأن 
موضــوع الجائــزة التــي فــازت بهــا أرامكــو الســعودية 
بالمرتبــة األولــى هــو موضــوع االســتدامة وهــو يُعــد، أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى، موضوًعــا محورًيــا فــي صناعــة 
الطاقــة وتحوالتهــا فــي القــرن الـــ21. وأرامكــو الســعودية 
رائــدة بيــن شــركات النفــط والغــاز العالميــة فــي هــذا 
ــا  ــز الشــركة وتحّوله ــى تمّي ــا ينعكــس عل المجــال، وهــو م
إلــى أكبــر شــركة طاقــة وكيميائيــات متكاملــة، تُســهم فــي 
إمــداد العالــم بكميــات الطاقــة التــي يحتاجهــا الســتمرار 

رخائه وزيادة نموه االقتصادي«. 
وفيمــا يتعلــق بمصفــاة ينبــع وهــي المنشــأة التــي فــازت 
بالجائــزة األولــى عــن فئــة االســتدامة، لتمّيزها بتطبيقهــا 
المبتكــر لالســتدامة فــي ممارســاتها وجميــع أعمالها على 
فــي  لبيئــي  وا االقتصــادي،  االجتماعــي،  الصعيــد 
إحــدى  المصفــاة  هــذه  أن  الناصــر  المملكة، أوضــح 
ألــف   250 تبلــغ  تكريريــة  المحليــة بطاقــة  المصافــي 
برميــل يومًيــا تقــوم بتشــغيلها كــوادر وطنيــة مــن ذوي 
الكفــاءة العاليــة، وهــي ذات أهميــة إســتراتيجية منــذ 
تأسيســها فــي عــام 1983م كونها شــرياًنا حيوًيــا في إمداد 
الســوق المحليــة بالمنتجــات النفطيــة وهــي مــن المنشــآت 
ــد نموذًجــا متميــًزا فــي منظومــة صناعــة النفــط  التــي تُع
والغــاز والتكريــر فــي المملكــة، حيــث تمكنــت مــن بلــوغ 
مســتوياٍت رائــدة فــي الكفــاءة والموثوقيــة والســالمة 

بطريقة اقتصادية ومستدامة. 

التزام وتفاني مصفاة ينبع 
وأضــاف الناصــر: »تجّســد هذه الجائــزة التــزام وتفاني 
جميــع قــادة وموظفــي مصفــاة ينبــع فــي تحقيــق أهــداف 
برنامــج أرامكــو الســعودية للتمّيــز التشــغيلي، وقــد أدى 
ــى مســتوى  ــز عل ــع بعــدة جوائ ــاة ينب ــى فــوز مصف ــك إل ذل
أرامكــو الســعودية، والوطــن، والعالــم خــالل الســنوات 
الماضيــة، وكانــت ذات صلــة بمختلــف المجــاالت مثــل 
الســيبراني،  واألمــن  والبيئــة،  والســالمة،  الطاقــة، 

القافلة األسبوعية

تجّسد هذه 
الجائزة التزام 

وتفاني جميع 
قادة وموظفي 

مصفاة ينبع في 
تحقيق أهداف 
برنامج أرامكو 

السعودية للتميز 
التشغيلي، وقد 

أدى ذلك إلى 
فوز مصفاة ينبع 

بعدة جوائز

أمين الناصر 

الملك سلمان يتّوج مصفاة أرامكو السعودية في 
ينبع بجائزة الملك خالد عن فئة استدامة الشركات

والمســؤولية االجتماعيــة باإلضافــة إلــى االســتدامة، وتُعدُّ 
نموذًجــا لمنشــآتنا التــي تعتمــد االســتدامة فــي صميــم 
ــة منخفضــة  ــول الطاق ــن خــالل اســتخدام حل ــا م أعماله
الكربون، وااللتــزام باألنظمــة والمقاييــس فــي مجــال 
الموظفيــن  وتوعيــة  واالبتــكار،  والصيانــة  التشــغيل 
بالمعاييــر البيئيــة وأهميــة االلتــزام بهــا، وتنفيذهــا الناجح 
لعديــد مــن المبــادرات االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة 
مثــل اســتخدام إمكانــات التقنيــة المتطــورة نحــو صناعــة 
المهمــة  الطبيعيــة  الموائــل  واســتعادة  نظيفــة،  طاقــة 
للكائنــات البحريــة والطيــور، عــن طريــق زراعــة غابــات 
القرم، التــي تعــد بمثابــة أهــم حــوض طبيعــي المتصــاص 
الوطنيــة  الكــوادر  وإكســاب  الكربــون،  أكســيد  ثانــي 
المهــارات الالزمــة للعمــل فــي مجــال النفــط عــن طريــق 
معاهــد التدريــب مــع المحافظــة علــى أدائهــا فــي مجــال 

السالمة بال حوادث وال إصابات وهلل الحمد«. 
واســتطرد الناصــر قائــاًل: »لقــد فــازت مصفــاة ينبــع 
بالمركــز األول عــن فئــة االســتدامة مــن خــالل تطبيــق 
ــًدا مــن المحــاور، ومنهــا بنــاء  خطــط تطويــر شــملت عدي
هــذا  بإســتراتيجيات  ومعرفتهــم  الموظفيــن  قــدرات 
المجــال، والتعــّرف علــى أفضــل الممارســات المنتهجــة 
ــادل  ــة لتب ــاء شــبكة تواصــل محلي ــع بن ــا، م ــا وعالمًي محلًي
المســؤولية  وربــط  التحديــات،  ومواجهــة  الخبــرات 

االجتماعية، وتبّني روح البحث والتطوير«.

مزيد من التمّيز واإلبداع

واختتــم الناصــر تصريحــه بالتعبيــر عن شــعوره بالفخر 
والســعادة بــأن هــذه الجائــزة تأتــي مــن مؤسســة مرموقــة 
وهــي مؤسســة الملــك خالــد الخيريــة، وأنهــا ستشــكل 
التمّيــز  حافــًزا للموظفيــن واإلدارات نحــو مزيــد مــن 
واإلبــداع. كمــا وّجــه الشــكر لصاحــب الســمو الملكــي 
األميــر فيصــل بــن خالــد بــن عبدالعزيــز، مستشــار خــادم 
أمنــاء مؤسســة  الشــريفين ورئيــس مجلــس  الحرميــن 
الملــك خالــد، الــذي لــم يــأُل جهــًدا فــي خدمــة قطــاع 
األعمــال فــي المملكــة مــن خــالل التشــجيع الــذي تقّدمــه 
هــذه الجائــزة للقطــاع الخــاص، وتفعيــل دوره المهــم فــي 

تنمية المجتمع.
الجديــر بالذكــر أن جائــزة الملــك خالــد هــي منصــٌة 
لالحتفــاء بالتغييــر االجتماعــي وتســريع وتيرتــه داخــل 
المملكــة. ويتــم اختيــار المرشــحين لهــذه الجائــزة التــي 
تُمنــح منــذ أكثــر مــن عقــد، بنــاًء علــى مبادراتهــم ذات 
التأثيــر اإليجابــي علــى التحديــات االجتماعيــة بمهــارٍة 
وإبــداع، باإلضافــة إلــى تمكيــن اآلخريــن مــن الســير علــى 
خطاهــم. وباإلضافــة إلــى جائــزة اســتدامة الشــركات، 
ــز فــي اإلدارة غيــر  ــٌز أخــرى فــي مجــال التمّي ــح جوائ تُمن
ــرز  ــا يب ــة، مم ــي المملك ــكار االجتماعــي ف ــة واالبت الربحي
ــاع التغييــر مــن األفــراد،  الــدور الحيــوي الــذي يؤّديــه ُصّن
والقطــاع غيــر الربحــي فــي تحويــل المجتمــع الســعودي 
إلــى األفضــل. وتُكــّرم جائــزة الملــك خالــد الشــركات 
الملهمــة التــي جعلت االســتدامة محــوًرا لنمــوذج أعمالهما 

واستخدمتها إلطالق العنان للنمو االقتصادي.

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل، وعن يمينه األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في صورة جماعية مع الفائزين بجوائز الملك خالد.

ُتعد منوذًجا ملنشآت 
أرامكو السعودية التي 
تعتمد االستدامة يف 

صميم أعمالها

تستخدم حلول 
الطاقة منخفضة 

الكربون

تلتزم باألنظمة 
واملقاييس يف مجال 
التشغيل والصيانة 

واالبتكار

حترص على توعية 
املوظفني باملعايير 

البيئية وأهمية 
االلتزام بها

تسعى الستعادة املوائل 
الطبيعية املهمة 

للكائنات البحرية 
والطيور، عن طريق 

حترص على إكساب زراعة غابات القرم 
الكوادر الوطنية املهارات 
الالزمة للعمل يف مجال 

النفط
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خالل مشاركتها يف معرض ومؤمتر أبوظبي الدولي للبترول )أديبك( 2019:
أرامكو السعودية تؤكد التزامها بتطوير وتسخير التقنيات 

الناشئة واالستفادة الكاملة منها لخلق القيمة

أبوظبـــي - شـــاركت أرامكـــو الســـعودية فـــي معـــرض 
  2019 ومؤتمـــر أبوظبـــي الدولـــي للبتـــرول )أديبـــك( 
17 ربيـــع األول  14 إلـــى  المنعقـــد خـــالل الفتـــرة مـــن 
1441هــــ الموافـــق 11 إلـــى 14 نوفمبـــر الجـــاري، وذلـــك 
بصفتهـــا الراعـــي الشـــريك، حيـــث تهـــدف مـــن خـــالل هـــذه 
المشـــاركة إلـــى تشـــجيع ممثلـــي الصناعـــة علـــى المضـــي 
قدًمـــا فـــي تطبيـــق تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 

والتحّول الرقمي المصاحب لها.
للرئيـــس  النائـــب األعلـــى  انضـــم  المؤتمـــر،  وخـــالل 
للتشـــغيل وخدمـــات األعمـــال فـــي أرامكـــو الســـعودية، 
األســـتاذ محمـــد محســـن الســـقاف، إلـــى جلســـة نقـــاش 
ـــت  ـــكار الرقمـــي( تناول ـــي الصناعـــة االبت ـــف تبن ـــوان: )كي بعن
التحـــّول الرقمـــي للصناعـــة وأحـــدث اتجاهـــات التقنيـــة، 
ــو الســـعودية فـــي  ــلّط الضـــوء علـــى جهـــود أرامكـ حيـــث سـ
مجـــال البحـــوث والتطويـــر واســـتخدام تقنيـــة »تيرابـــاورز«، 
الفيزيائيـــة  للخصائـــص  نمـــاذج  إعـــداد  القـــادرة علـــى 
ـــة اإلنتـــاج  للمكامـــن منـــذ لحظـــة تكوينهـــا وصـــواًل إلـــى مرحل
النهائـــي. وتمّكـــن هـــذه التقنيـــة الشـــركة مـــن نمذجـــة 
مكامنهـــا لتحديـــد األولويـــات فـــي توقعاتهـــا، وتقليـــل مخاطـــر 

االستكشاف وتكاليفه، وإدارة المكامن بشكل مستدام.

للتكريـــر القافلة األسبوعية للرئيـــس  األعلـــى  النائـــب  شـــارك  كمـــا 
والكيميائيـــات فـــي أرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ عبدالعزيـــز 
محمـــد القديمـــي، فـــي جلســـة نقـــاش بعنـــوان: )التكريـــر 
والبتروكيميائيـــات - الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 4.0 - 
النمـــو مـــن خـــالل االبتـــكار والرقمنـــة(، حيـــث ســـلّط 
ــراكة  ــول الشـ ــدة حـ ــتراتيجيات الجديـ ــى اإلسـ ــوء علـ الضـ
الرقميـــة واألفـــراد وشـــركات األعمـــال، ورّحـــب بالفـــرص 
ـــًدا  ـــة الرابعـــة، مؤك ـــورة الصناعي ـــات الث ـــي تقّدمهـــا تقني الت
مـــن جديـــد التـــزام أرامكـــو الســـعودية بمواصلـــة تطويـــر 
ــا  ــة منهـ ــتفادة الكاملـ ــئة واالسـ ــات الناشـ ــخير التقنيـ وتسـ

لخلق القيمة«.
العالمـــي اعتـــرف  يُذكـــر أن المنتـــدى االقتصـــادي 
بجهـــود أرامكـــو الســـعودية فـــي تحقيـــق التحـــّول بقطـــاع 
الطاقـــة مـــن خـــالل تطبيـــق تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة، وذلـــك بإدراجـــه فـــي ســـبتمبر 2018م معمـــل 
الغـــاز بالعثمانيـــة كأحـــد »منـــارات« الثـــورة الصناعيـــة 
ــه  ــرف بـ ــط المعتـ ــرق األوسـ ــي الشـ ــد فـ ــة، والوحيـ الرابعـ
مـــن قبـــل المنتـــدى. وأرامكـــو الســـعودية هـــي أول شـــركة 
طاقـــة علـــى المســـتوى العالمـــي يتـــم إدراجهـــا فـــي هـــذه 
القائمـــة المكونـــة مـــن 16 مرفًقـــا تـــم اختيارهـــا مـــن قائمـــة 
أوليـــة تضـــم 1000 معمـــل تصنيـــع مـــن جميـــع أنحـــاء 

العالم.

محمد السقاف، )األول من اليمين(، أثناء مشاركته في جلسة نقاش بعنوان » كيف تبني الصناعة االبتكار الرقمي« خالل المؤتمر.

جانب من جناح أرامكو السعودية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول )أديبك(، حيث شهد الجناح إقبااًل كبيًرا من الزوار.

شّكل جناح أرامكو السعودية مركز جذب كبير خالل معرض أديبك لهذا العام، حيث اسُتعرض فيه عديد من التقنيات التي طّورتها الشركة، بينما قّدم موظفو الشركة للزّوار 
من كافة أنحاء العالم، شرًحا عن كيفية تحديد االحتياجات، وتطوير األفكار، وتطبيقها، فيما يتعّلق بعدد من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
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القافلة األسبوعية    ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ 

برعاية من أرامكو السعودية وحضور محلي ودولي مكثَّف

السعودية الُملِهمة في منتدى أسبار الدولي

الريـاض - انطلقـت يوم اإلثنيـن الماضي 7 ربيع األول 
1441هــ )4 نوفمبـر 2019م( فعاليـات الـدورة الرابعـة من 
2019 تحـت شـعار »السـعودية  منتـدى أسـبار الدولـي 
الُملِهمـة«، برعايـة صاحـب السـمو الملكـي األمير فيصل 
ابـن بندر بـن عبدالعزيز، أمير منطقة الريـاض، وبرعاية 

من أرامكو السعودية.
ويهـدف المنتـدى إلـى التعريـف باالقتصـاد المعرفـي، 
القائـم علـى  المسـتوى لالقتصـاد  فهـم عالـي  وتوفيـر 
المعرفـة، واإلسـهام في عملية تحـول المجتمع من خالل 
تفعيـل المعرفـة ورأس المـال البشـري، واالسـتفادة مـن 
فـرص العمـل الجديدة، إلى جانب استشـراف المسـتقبل 

في المجال التنموي.
وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح المنتدى، 
قـال األميـر فيصـل بـن بنـدر بـن عبدالعزيـز، إننـا نعيـش 
فـي عصر العلـم والتقنية بأسـلوبه الصحيـح ونحن ننظر 
برعايـة خـادم  السـليم  االتجـاه  فـي  للمسـتقبل ونسـير 

الحرمين الشريفين وولي عهده.

أهمية اإلعالم وتطوره 
وأكـد أهميـة اإلعالم وتطـوره واسـتمراره، مشـيًرا إلى 
أن اإلعـالم ال يتوقـف ومسـيرته مسـتمرة وعجلتـه لـن 
تتوقـف ومـن أبـدع فـي اإلعـالن واسـتطاع أن يؤثـر فـي 
»فـي  قائـاًل:  وأضـاف  سيكسـب.  الـذي  هـو  اإلنسـان 
النهايـة، إعالمنـا سيسـتمر علـى قاعـدة ثابتـة وسـليمة. 
ولقـد عاصـرت المنتـدى مـن دورتـه األولـى وتوقعـت أن 
يسـتمر المنتدى قوًيـا وينتج ويعطي بشـكل جيد والنتائج 
سـليمة  بخطـى  للمسـتقبل  سـيصل  كمـا  اآلن  أمامكـم 

وواضحة وركيزة مستمرة«.
وقال معالي وزير اإلعالم، األسـتاذ تركي الشـبانة: »ال 
يأتـي  المهـم  التنمـوي  العلمـي  الحـدث  هـذا  أن  شـك 
كبـرى  تحـوالت  مـن  المملكـة  تشـهده  مـا  مـع  متوائًمـا 
2030 وتجلياتهـا  متمثلـة فـي معطيـات رؤيـة المملكـة 
للشـباب  إلهـام  مصـدر  اليـوم  أضحـت  التـي  المهمـة 
ولجميـع القائميـن علـى اإلنجـاز واإلنتـاج فـي مختلـف 
القطاعـات، مـا يبشـر بازدهـار فـي العيـش الكريـم ونمـو 

في االقتصاد القائم على االبتكار واإلبداع والريادة«.
وأكـد الشـبانة أن المملكـة تسـعى دائًمـا نحـو التغييـر 
والتحـول واإلسـراع باتجاه المسـتقبل. وقـال: »مما يدعو 
اليـوم لالعتـزاز هـو أن رؤيـة المملكـة 2030 قـد جـاءت 
مـن هـذا الفكـر الطمـوح الـذي يصنـع المسـتقبل الـذي 

نريده لبالدنا وألجيالنا القادمة«.ناجي عوض

منصة فاعلة لتبادل األفكار 
وقـال المديـر التنفيـذي للمـوارد البشـرية فـي أرامكـو 
السـعودية، األسـتاذ نبيل الدبل أن أرامكو السعودية تعتز  
بأهدافـه  المتميـز  الحـدث  هـذا  مـن  جـزًءا  بكونهـا 
وأطروحاتـه، ومـا يتيحـه مـن منصـة فاعلـة لتبـادل اآلراء 
التـي  للتحديـات  العمليـة  الحلـول  وتـدارس  واألفـكار، 

تفرضها التغيرات المتالحقة في عالمنا اليوم.
وقـال الدبل: »إن جهود الشـركة ال تقتصر على تطويع 
التقنيـات والمعـارف الحديثـة فـي دعـم أعمـال الشـركة 
والقيـام بدورهـا فـي إدارة المـوارد الطبيعيـة للمملكـة، 
ودعم االقتصاد الوطني فحسب، بل تمتد إلى االستثماِر 
فـي أغلـى الموارد لدينا، وهم شـباب هذا الوطن الغالي.  
ففـي إطـار جهودنـا المسـتمرة لتطويـر ثروتنـا البشـرية 
للمسـتقبل،  وإعدادهـم   والموظفـات  الموظفيـن  مـن 
تعاقـدت الشـركة مـع معهـد جورجيـا للتقنية، والـذي يُعدُّ 
مـن أهـم المعاهـد علـى مسـتوى العالـم، لمنـح درجـات 
متقّدمة، واسـتضافة برامـج تعليمية في مجال برمجيات 
التحليـل المتقدمـة، ولإلسـهام فـي إحـداث نقلـة نوعيـة 
فـي تأهيـل وإعـداد شـباب الوطـن عموًما، وضمـان توفر 
كوادر وطنية تدعم أعمال الشركة وترفدها باحتياجاتها 
مـن المـوارد البشـرية، وقـد أسـهمت الشـركة حتـى يومنا 
هـذا فـي تأسـيس 19 أكاديميـة تدريـب وطنيـة، وهنـاك 
نحـو 11 مؤسسـة أكاديميـة أخـرى، مـن المتوقـع إنشـاؤها 
بحلـول العـام 2030، وقـد تخـرج مـن تلـك المؤسسـات 
األكاديميـة أكثـر مـن 16 ألـف مواطـن يتمتعـون بمهـارات 
 30 مـن  أكثـر  فـي  العالميـة  المعاييـر  وفـق  متميـزة 

تخصًصا«.
تـزال  السـعودية كانـت وال  أرامكـو  أن  الدبـل  وأكـد 
سـباقة ليـس فقـط فـي األخـذ بأحـدث التقنيـات، ولكـن 
البحثيـة  مراكزهـا  خـالل  مـن  أيًضـا  تطويرهـا  فـي 
المتقّدمـة سـواء فـي داخـل المملكـة، أو المنتشـرة فـي 
الخـارج، وقـد نجحت دائـرة التنقيب واإلنتـاج في أرامكو 
السـعودية فـي االسـتفادة مـن تقنيـات الثـورة الصناعيـة 
الرابعـة لتحقيـق أهدافهـا فـي مجالـي اكتشـاف المـوارد 
الهيدروكربونيـة وإنتاجهـا، بـل إن الشـركة قامـت هـذا 
العـام بتدشـين »مركـز للثـورة الصناعيـة الرابعـة« لديهـا 
ع بذلـك من جهودها لتطويـر التقنية  فـي الظهران، لتسـَرّ
الـذكاء االصطناعـي،  تقنيـات  مثـل  الحديثـة  الرقميـة 
والتعلـم اآللـي، والبيانـات الضخمـة التـي تنطـوي علـى 
ميْـزة تنافسـية كبـرى، وكان لذلـك أيًضـا انعكاسـاته على 

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، 
والدكتور فهد الحارثي خالل الجلسة االفتتاحية للمنتدى.

تعتز أرامكو 
السعودية 

بكونها جزًءا من 
هذا الحدث 

المتمّيز بأهدافه 
وأطروحاته، وما 
يتيحه من منصة 

فاعلة لتبادل 
اآلراء واألفكار

نبيل الدبل

مكانتهـا الرائـدة فـي قطـاع النفـط والغاز، حيـث حصلت 
علـى 7.75 درجـة مقابـل متوسـط ال يتجـاوز 5 درجـات 
فـي القطـاع بحسـب مقيـاس التطـور الخـاص بالثـورة 

الصناعية الرابعة.

جهات محلية ودولية مهمة 
الحارثـي، رئيـس  الدكتـور فهـد  مـن جانبـه، أوضـح 
مجلـس إدارة منتـدى أسـبار الدولـي، أن دورة المنتـدى 
الحاليـة تنعقد بمشـاركة جهـات محلية ودوليـة كبيرة بما 
يسـهم فـي تعزيـز جهـود المنتـدى فـي التصـدي ألسـئلة 
رئيسـة:  محـاور  عـدة  مـن خـالل  والمسـتقبل  التنميـة 
العلمـي  والبحـث  واإلعـالم،   ، والخدمـات  الصناعـة، 
والتطويـر واالبتـكار، واألمـن، والطاقـة والميـاه، والـذكاء 
المـال  ورأس  واالقتصـاد،  والمـدن،  االصطناعـي، 

البشري، واالستثمار الجرئ.
وجـاءْت مبـادرة هاكاثـون اإلعالم بالشـراكة مع منتدى 
أسـبار الدولـي بهـدف اسـتقطاب المواهـب الشـابة مـن 
أحـدث  البرمجـة إليجـاد  فـي مجـال  الرائـدة  العقـول 
الحلـول التقنيـة التـي سـوف تعمـل علـى إثـراء وتحسـين 
قطـاع اإلعـالم الرقمـي، وكذلـك تحفيـز نطـاق االبتـكار 
فـي هذا المجال من أجل الوصـول إلى الريادة اإلقليمية 
والدوليـة فـي المجـاالت التقنيـة لدعـم الطاقـات الشـابة 

وتوفير الفرص المتنّوعة لهذه الطاقات.

100 متحدث و14 جلسة نقاش 
شـارك فـي المنتـدى أكثـر مـن 100 متحـدث وخبيـر 
محلـي ودولـي من أكثر من 15 دولة حـول العالم، وتضمن 
علـى مـدى ثالثـة أيـام 14 جلسـة نقـاش علميـة، وثمانـي 
ورش عمـل،  وسـت  )محاضـرات(،  رئيسـة  مداخـالت 
المحليـة واإلقليميـة  القيـادات  شـارك فيهـا عـدد مـن 
والدوليـة، إضافـة إلـى عديـد مـن النـدوات والمبـادرات 
واللقاءات والنقاشات التي ُعقدت على هامش المؤتمر.

مؤتمـر  هـو  الدولـي  أسـبار  منتـدى  أن  إلـى  يُشـار 
اقتصـادي تنمـوي يهـدف إلـى توضيـح ضـرورة التحـول 
الشـامل والسـريع نحـو مجتمـع المعرفـة واقتصـاد قائـم 
علـى المعرفة في المملكة، وبيـان العالقة المتالزمة بين 
مجتمـع المعرفـة والتنميـة المسـتدامة واسـتبصار دور 
المعرفـة فـي رفع كفـاءة القطاعـات اإلنتاجيـة والخدمية 
إلـى اقتصـاد،  وقدرتهـا االسـتيعابية لتحويـل المعرفـة 
واسـتلهام التجـارب العالميـة الناجحـة فـي التحـول إلـى 

اقتصاد المعرفة لترسيخه في المملكة.



اعتماد دولي لنظام اإلدارة البيئية فيها

ع الحيوي البّري .. تزدهر بالتنوُّ

فـــي صحـــراء  البيضـــاء  الرمـــال  علـــى  البـــّري - 
ـــّري  ـــي الب ـــة بلطـــف ف ـــاه المترقرق ـــاء، شـــّكلت المي الدهن
ر قيمتـــه بثمـــن؛ فمنـــذ  نظاًمـــا بيئًيـــا ســـاحًرا ال تُقـــدَّ
ــّري  ــي البـ ــاز فـ ــل الغـ ــل معمـ ــام 1977م، عمـ ــه عـ افتتاحـ
علـــى تجميـــع ميـــاه األمطـــار المنســـابة مـــن مرافقـــه فـــي 
مســـطح مائـــي صناعـــي ُصّمـــم بعنايـــة، بالقـــرب مـــن 
البنيـــة التحتيـــة التشـــغيلية للمعمـــل، فتشـــّكلت رقعـــة 
مائيـــة هادئـــة مـــن الميـــاه الغنيـــة مســـتمّرة التدفـــق، 
تســـتوطن جنباتهـــا كائنـــات حيـــة، لبنـــاء األعشـــاش، 

وتربية الصغار والحصول على الغذاء.
ـــّري واحـــدة مـــن  ـــة فـــي الب ـــل هـــذه البقعـــة الحيوي وتمّث
ــق  ــن مناطـ ــع ضمـ ــوي، تقـ ــّوع الحيـ ــة للتنـ ــن 18 محميـ بيـ
عمـــل أرامكـــو الســـعودية. وفـــي هـــذا الســـياق، أوضـــح 
المديـــر العـــام ألعمـــال الغـــاز فـــي منطقـــة األعمـــال 
الشـــمالية، األســـتاذ جمعـــان الزهرانـــي، أن الشـــركة 
تُـــدرك دورهـــا الرئيـــس فـــي المحافظـــة علـــى التنـــّوع 

الحيوي في المملكة.
التنـــّوع  »تُبـــرز جميـــع مناطـــق  الزهرانـــي:  وقـــال 
الحيـــوي إمكانيـــة التوفيـــق مـــا بيـــن حمايـــة البيئـــة، 
وأعمـــال النفـــط والغـــاز والربحيـــة«. وأضـــاف الزهرانـــي: 
ـــى  ـــّري خيـــر شـــاهد عل ـــّوع الحيـــوي فـــي الب ـــة التن »محمي
التـــزام الشـــركة الموثـــوق بالحـــد مـــن اآلثـــار الضـــارة 
بالبيئـــة، وألكثـــر مـــن أربعـــة عقـــود، أثبـــت معمـــل الغـــاز 
ـــة التوفيـــق المتناغـــم بيـــن المحافظـــة  ـــّري إمكاني فـــي الب

مصلح الخثعمي، وجانيت بنهيرو 
تصوير: حبيب احلداد

على البيئة والصناعة«.

الفوز بجائزة التمّيز البيئي
والزواحـــف  والحشـــرات  الطيـــور  انتشـــار  ويُعـــّد 
والثدييـــات، التـــي اختـــارت اســـتيطان رقعـــة األرض 
المجـــاورة لمرافـــق أعمـــال معمـــل الغـــاز فـــي البـــّري، 
التـــي تبلـــغ مســـاحتها خمســـة كيلومتـــرات مربعـــة، دليـــاًل 
ــارة  ــار الضـ ــن اآلثـ ــد مـ ــي الحـ ــز فـ ــى التمّيـ ــا علـ واضًحـ
الجهـــود  مـــت  ُكرِّ المعمـــل. وقـــد  فـــي هـــذا  بالبيئـــة 
المســـتمرة المبذولـــة فـــي مجـــال اإلدارة البيئيـــة فـــي 
ــام  ــلّم جائـــزة الرئيـــس للتمّيـــز البيئـــي لعـ المعمـــل، بتسـ

2019م.
وقـــال مديـــر معمـــل الغـــاز فـــي البـــّري، األســـتاذ خالـــد 
الحارثـــي: »يعـــود الفضـــل فـــي نشـــوء هـــذه الرقعـــة 
الطبيعيـــة إلـــى التـــزام الجميـــع بأفضـــل الممارســـات 

التشغيلية للمعامل في أرامكو السعودية«.
ــا، الذيـــن يزيـــد  وأضـــاف الحارثـــي: »يبتعـــد موظفونـ
عددهـــم علـــى 700 موظـــف، عـــن كل مـــا قـــد يلحـــق 
الضـــرر بهـــذه المنطقـــة النقيـــة والحساســـة، فيمـــا يتـــّم 
ــّرض  ــدم تعـ ــان عـ ــر، لضمـ ــى آخـ ــن إلـ ــن حيـ ــا مـ تفّقدهـ

الحيوانات والنباتات فيها ألي أضرار غير مرغوبة«.

مزيٌد من التنّوع الحيوي
ويتطلّـــع معمـــل الغـــاز فـــي البـــّري إلـــى تنميـــة التنـــّوع 
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مجموعة من طيور القطقاط، أثناء 
مشهد ساحر لمغيب الشمس قرب معمل 
الغاز في البّري، وهي تبحث مسرعة عن 
وجبة أخيرة قبل أن يخّيم الظالم على 

الرقعة المائية القريبة من المعمل، 
لتبيت ليلتها بين جنبات عشب الحبل 
الذي نما طوال سنوات حول ضفافها. 

وتهاجر فصائل متنّوعة من طيور 
القطقاط آالف الكيلومترات عبر شبه 

الجزيرة العربية كّل عام في طريقها إلى 
مناطق تكاثرها في أوروبا.

عندما ترتوي الصحراء من األمطار الموسمية، تتحّول النباتات النامية في المنطقة المحيطة بمعمل الغاز في البّري، إلى 
قطعة جميلة مليئة باألزهار زاهية األلوان، مثل نبات الُحمّيض الجّذاب، الذي ُتؤكل أوراقه، وُيعّد من فصيلة األعشاب السنوية 

التي تظهر في فصل الربيع، في شبه الجزيرة العربية.

افتتح الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه اهلل، معمل الغاز في البّري عام 1977م، ليكون أول معمل غاز ضمن شبكة الغاز 
الرئيسة في المملكة، التي مّثلت قفزة عمالقة في مسيرة التنمية الصناعية الوطنية، إذ ُسّخرت طاقة الغاز ضمن مزيج الطاقة 
المحلي في المملكة، بما يكفل المحافظة على النفط لتوظيفه في استخدامات أعلى قيمة. وما زالت أرامكو السعودية تحافظ 

على إرث االستدامة منذ عهد الملك خالد وحتى اآلن، حيث فازت مصفاة ينبع، مؤخًرا، بجائزة الملك خالد على جهودها في 
تعزيز االستدامة في أعمالها.



الحيـــوي فـــي البـــّري، حالمـــا ينتهـــي االســـتطالع الشـــامل 
للتنـــّوع الحيـــوي هنـــاك، الحًقـــا هـــذا العـــام. وفـــي هـــذا 
الصـــدد، قـــال المنســـق البيئـــي، حمـــود المطرفـــي: 
»تشـــتمل خطـــط المعمـــل، للمحافظـــة علـــى  التنـــّوع 
الحيـــوي، إمكانيـــة اســـتحداث مســـطح مائـــي آخـــر، 
ــن  ــاء مواطـ ــة إلنشـ ــرف المعالجـ ــاه الصـ ــتخدام ميـ واسـ
طبيعيـــة ألشـــكال الحيـــاة المحليـــة، الحيوانيـــة والنباتيـــة، 
ــر  ــرة، إلـــى جانـــب نشـ ــور المهاجـ ــن مؤقـــت للطيـ وموطـ
البـــّري، واستكشـــاف  فـــي  الحيـــوي  للتنـــّوع  أطلـــس 
إمكانيـــة زراعـــة أشـــجار المانغـــروف بالقـــرب مـــن 

المنطقة الساحلية لمعمل الغاز في مدين«.
م البيئـــة لنـــا الهـــواء الـــذي  وأضـــاف المطرفـــي: »تُقـــدِّ
نتنّفســـه، والمـــاء الـــذي نشـــربه، والتربـــة الصالحـــة إلنتـــاج 

الغذاء، وسنعاني جميًعا من إهمال حماية البيئة«.
جديـــٌر بالذكـــر، أن رؤيـــة المملكـــة 2030 ترّكـــز بشـــكل 
ــوارد،  ــى المـ ــة علـ ــتدامة، والمحافظـ ــى االسـ ــاص علـ خـ

والحّد من الهدر.

اعتماٌد دولي في اإلدارة البيئية
فـــي شـــهر ديســـمبر مـــن عـــام 2018م، حصـــل نظـــام 
اإلدارة البيئيـــة فـــي معمـــل الغـــاز فـــي البـــّري علـــى 
ــزو  ــس )آيـ ــد المقاييـ ــة لتوحيـ ــة الدوليـ ــاد المنظمـ اعتمـ

14001 لنظام اإلدارة البيئية(.
وتوّفـــر مجموعـــة اعتمـــادات اآليـــزو 14000 أدوات 
عمليـــة لجميـــع أنـــواع الشـــركات، التـــي تســـعى إلدارة 
مســـؤوليتها البيئيـــة، مـــن خـــالل تقييـــم تطبيـــق المنشـــآت 
ــذ  ــق والتنفيـ ــال التوثيـ ــاندة أعمـ ــة، ومسـ ــإلدارة البيئيـ لـ

على أرض الواقع.
ــغيلي  ــز التشـ ــزام والتميـ ــة االلتـ ــد مجموعـ ــال قائـ وقـ
فـــي المعمـــل، أحمـــد الغامـــدي: »جـــاء الحصـــول علـــى 
اعتمـــاد اآليـــزو 14001 لنظـــام اإلدارة البيئيـــة، فـــي إطـــار 

التحســـينات المســـتمّرة لـــإلدارة البيئيـــة فـــي البـــّري. 
وأضـــاف الغامـــدي: » تفـــي منتجـــات معمـــل الغـــاز فـــي 
البـــّري، واألنشـــطة التـــي ينّظمهـــا، والخدمـــات التـــي 
يقّدمهـــا، بالمتطلبـــات القانونيـــة وتطلعـــات العمـــالء، 
ــة  ــالل مقارنـ ــن خـ ــا مـ ــي بقدراتنـ ــا أن نرتقـ ــا قّررنـ لكننـ
برنامـــج اإلدارة البيئيـــة الخـــاص بنـــا، بمتطلّبـــات اعتمـــاد 

اآليزو 14001«.
وكانـــت إجـــراءات الحصـــول علـــى االعتمـــاد قـــد 
اســـتُهلّت بمرحلـــة تحليـــل الثغـــرات، فيمـــا تلـــى ذلـــك 
بتدقيـــق  أخيـــًرا  لتُختتـــم  ورئيـــس،  أولـــي  تقييمـــان، 

المراقبة.

االستفادة من المخّلفات
االبتـــكار المرتبـــط بالجوانـــب غيـــر التشـــغيلية يرتقـــي 
أيًضـــا بالمعاييـــر فـــي البـــّري، فقـــد أّدت تجربـــة نُّفـــذت 
علـــى مـــدار ثالثـــة أشـــهر إلـــى تحويـــل المخلّفـــات 
العضويـــة إلـــى ســـماد عضـــوي عالـــي الجـــودة، يُســـتخدم 
فـــي المســـطحات الخضـــراء، وكمـــادة مضافـــة لتغذيـــة 

التربة بالعناصر المفيدة.
وقـــد أجـــرى العاملـــون فـــي معمـــل الغـــاز فـــي البـــّري 
ـــات مـــن  ـــا غذائيـــة ومخلّف ـــة تمّثلـــت فـــي وضـــع بقاي تجرب
ــداًل  ــماد بـ ــر السـ ــاء لتحضيـ ــي وعـ ــق، فـ ــات الحدائـ نباتـ
مـــن أن ينتهـــي المطـــاف بهـــا فـــي مـــردم تابـــع إلحـــدى 

البلديات.
ـــات  ـــل المخلّف ـــى تحلي ـــة عل ـــة دقيق ـــات حي وتعمـــل كائن
بســـرعة وأمـــان إلـــى ســـماد، يُســـتخدم فـــي المســـطحات 
ــّد  ــل الحـ ــا يكفـ ــة، بمـ ــة للتربـ ــادة مضافـ ــراء وكمـ الخضـ
انبعاثـــات  مـــن  بأعمالـــه  يرتبـــط  ومـــا  الـــردم،  مـــن 

كربونية.
وتبّيـــن أن تحويـــل المخلفـــات العضويـــة عمـــل قّيـــم؛ إذ 
ينتـــج عنـــه توفيـــر فـــي التكاليـــف المرتبطـــة بالتخلـــص 

البري
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يتوّسط معمل الغاز في البّري بيئًة صحراويًة تزخر بعديد من الكائنات الحّية مثل القنافذ والسحالي.

مـــن النفايـــات، بواقـــع 94185 دوالًرا فـــي الســـنة، ومـــن 
ـــر  ـــم لتحضي ـــاز دائ ـــإن المعمـــل يســـعى لشـــراء جه ـــا ف هن

السماد. 
ــماد،  ــر السـ ــة تحضيـ ــتهلك آلـ ــي: »تسـ ــول المطرفـ يقـ
المصنوعـــة مـــن الفـــوالذ المقـــاوم للصـــدأ، 350 كيلـــواط 

ــر  ــريع تحضيـ ــة لتسـ ـ ــهر، وهـــي مصممَّ ــاعة فـــي الشـ سـ
ــح  ــن الروائـ ــه مـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــد فـ ــع الحـ ــماد، مـ السـ
الكريهـــة، ويمكـــن اســـتغالل هـــذه التقنيـــة بطريقـــة 
عمليـــة فـــي أي مـــكان فـــي الطبيعـــة، وفـــي المنـــازل 

والحدائق«.

أرامكو السعودية تحمي البيئات الطبيعية وتنميها
 محميات التنوع البيئي التابعة للشركة

 مناطق ذات تنوع بيئي غني تابعة للشركة
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أنظمة الطاقة تحصل على شهادة األيزو 55001

الظهــران - حــازت إدارات أنظمــة تشــغيل الطاقــة 
شــهادة األيــزو 55001 للجــودة، التــي تُمنــح للجهــات 
ــي إدارة األصــول والمنشــأت  المهمــة ذات  ــزة ف المتمّي
يُعــدُّ عامــل  والتــي  التجــاري،  أو  الطابــع الصناعــي 
واســتمرارية  ســالمة  لضمــان  مهًمــا  فيهــا  الجــودة 
تقــوم  متكاملــة  خطــة  ضمــن  ذلــك  يأتــي  عملهــا. 
ة ســنوات لرفــع  بتنفيذهــا إدارات نظــم الطاقــة منــذ عــدَّ
مســتوى قطــاع صيانــة وتشــغيل أنظمــة الطاقــة إلــى 
أعلــى المســتويات العالميــة مــن حيث الســالمة والجودة 

والكفاءة.  القافلة األسبوعية
وكان قــد تــم تشــكيل فريــق مختــص إلعــداد خطــة 
متكاملــة خــالل عــام 2018م للتأهــل لنيل شــهادة الجودة 
العالميــة فــي مجــال الصيانــة والتشــغيل أيــزو 55001. 
وقــد تمّكــن الفريــق مــن إنجــاز عملــه فــي وقــت قياســي 
ومــن ثــم اعتُمــدت التوصيــات المطلوبــة لالرتقــاء بنظام 
الجــودة لــدى إدارات أنظمــة الطاقــة إلــى متطلبــات 
تّمــت  بعــد ذلــك   .55001 الجــودة الخــاص باأليــزو 
منظمــة  مــن  ومعتمــدة  متخصصــة  فــرق  اســتضافة 
للقيــام بعمليــات تدقيــق ومراجعــة  العالميــة  األيــزو 
شــاملة ومســتقلة خــالل الربــع الثانــي مــن هــذا العــام، 

شــملت مراكــز الصيانــة الخاصــة بأنظمــة الطاقــة فــي 
كافــة مناطــق المملكــة. وبعــد اكتمــال المراجعــة وتقييــم 
أداء إدارات أنظمــة الطاقــة تــم رســمًيا اعتمــاد مطابقــة 
برامــج الصيانــة والتشــغيل الخاصــة بأنظمــة الطاقــة 
لمعاييــر األيــزو 55001. جديــر بالذكــر أن دائــرة أنظمة 
الجهــات  أفضــل  اختيــار  علــى  حرصــت  الطاقــة 
قبــل  مــن  رســمًيا  والمعتمــدة  المعروفــة  المختصــة 
منظمــة األيــزو العالميــة، لمــا لــه مــن أهميــة عنــد تقييم 

المنشآت واألصول.  
وألقــى نائــب الرئيــس ألنظمــة الطاقــة، األســتاذ 
عبدالكريــم الغامــدي، خــالل حفــل تســليم شــهادات 

ار معرض التوظيف في )كاوست( جناح الشركة يجتذب زوَّ

جـــدة - شـــاركت أرامكـــو الســـعودية فـــي معـــرض 
ــداهلل  ــك عبـ ــة الملـ ــر لجامعـ ــنوي العاشـ التوظيـــف السـ
ـــم، مؤّخـــًرا،  للعلـــوم والتقنيـــة )كاوســـت(، الـــذي نُظِّ
بمشـــاركة 25 شـــركة محليـــة. وتأتـــي هـــذه المشـــاركة، 
فـــي إطـــار حـــرص الشـــركة علـــى اســـتقطاب أفضـــل 

الطالب والطالبات في مختلف المجاالت العلمية.
ـــو الســـعودية فـــي المعـــرض  ـــاح أرامك وقـــد حظـــي جن
ــل  ــة عمـ ــن بيئـ ــه مـ ــز بـ ــا تتمّيـ ــًرا لمـ ــر، نظـ ــال كبيـ بإقبـ
م ممثِّـــال  مغريـــة لخريّجـــي القطاعـــات المختلفـــة. وقـــدَّ
إدارة شـــؤون الموظفيـــن فـــي جـــدة، هيثـــم أفنـــدي وتميـــم 
ـــا عـــن الفـــرص الوظيفيـــة  زيـــدان، للزائريـــن شـــرًحا وافًي
ـــزات التوظيـــف، والعوائـــد التـــي يحصـــل  الُمتاحـــة، وممّي
عليهـــا الموظفـــون، باإلضافـــة إلـــى برامـــج التدريـــب 
والتأهيـــل فـــي الشـــركة. إلـــى جانـــب ذلـــك، أجـــرت 
ــخصية  ــالت شـ ــعودية مقابـ ــو السـ ــض إدارات أرامكـ بعـ

خـــالل حامد العطاس والخّريجـــات  الخّريجيـــن  مـــن  عـــدٍد  مـــع 
المعـــرض، واســـتعرضت الفـــرص الوظيفيـــة المتاحـــة 

لديها.
وفـــي حديـــث مـــع )القافلـــة األســـبوعية(، 
رّحـــب عـــدد مـــن المســـؤولين واألكاديمييـــن فـــي جامعـــة 
الملـــك عبـــداهلل للعلـــوم والتقنيـــة بهـــذه المشـــاركة، 
مشـــيدين بالســـمعة العالميـــة التـــي تتمّتـــع بهـــا أرامكـــو 
الســـعودية، وتوفيرهـــا بيئـــة عمـــل تنافســـية داعمـــة 
لالبتـــكار واإلبـــداع، وتنظيمهـــا لبرامـــج فاعلـــة فـــي 

المسؤولية االجتماعية والتنمية االقتصادية.
ـــن  ـــاح، م ـــري الجن ـــة أخـــرى، أشـــاد بعـــض زائ مـــن جه
الطـــالب والطالبـــات، بمبـــادرات الشـــركة للموهوبيـــن 
والمبدعيـــن، وتمكينهـــا للقيـــادات الشـــابة مـــن الجنســـين 
لتولـــي المســـؤولية، وتطويـــر مهاراتهـــم فـــي المجاليـــن 
العلمـــي واإلداري، مشـــيرين إلـــى أن الجنـــاح أســـهم فـــي 
ــة فـــي الشـــركة،  ــر الوعـــي حـــول الوظائـــف المتاحـ نشـ

هيثم أفندي، ممّثل إدارة شؤون الموظفين، يشرح لزائري جناح أرامكو السعودية برامج التدريب والتأهيل التي تقّدمها الشركة.ومعرفة ممّيزاتها.

عبدالكريم الغامدي، 
)الحادي عشر من 

اليمين وقوًفا(، في 
لقطة جماعية مع 

فرق العمل التي 
أسهمت في 

الحصول على 
شهادة األيزو 

 55001

الجــودة لــإلدارات المعنيــة فــي أنظمــة الطاقــة كلمــة 
هنــأ فيهــا ِفــرق العمــل على مــا حققوه مــن إنجــاز ُممّيز 
وخــالل فتــرة قياســية. ثــم تطــرق الغامــدي إلــى أهميــة 
االســتمرار فــي تطويــر اإلســتراتيجيات المتبعــة إلدارة 
ئيــة  لكهربا ا قــة  بالطا لمتعلقــة  ا لشــركة  ا أصــول 
ومواءمتهــا لألنظمــة والمعاييــر الدوليــة إلدارة األصــول 
بمــا يضمــن تحقيــق الســالمة والقيمــة الُمثلــى لألصول 
بحيــث يتــم التوســع فــي تطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة 
ــة كإدارة  ــي المجــاالت ذات العالق ــا ف ــدة عالمًي المعتم
 45001:2018 والســالمة   3100:2009 المخاطــر 

والبيئة 14001:2015 وإدارة الطاقة 50001:2018.

أرامكو السعودية تْنَضمُّ لمبادرة البنك الدولي للتخّلص 
من الحرق التقليدي للغاز نهائًيا بحلول عام 2030

الظهـران - أعلنـت أرامكـو السـعودية يـوم األربعـاء  9 
ربيـع األول 1441هــ )6 نوفمبـر 2019م( انضمامهـا لمبادرة 
البنـك الدولـي »التخلّص من الحـرق التقليدي للغـاز نهائًيا 
بحلـول عـام 2030«، حيـث تحتـل الشـركة مكانـة رائدة في 
قطـاع النفـط الخـام والغـاز مـن حيـث تقليلهـا لحـرق الغاز 
بنسـبة ثابتـة تقـل عـن 1% مـن إجمالـي إنتاجهـا مـن الغـاز 

الخام في النصف األول من عام 2019م.
وبهـذه المناسـبة، قـال النائب األعلـى للرئيس للخدمات 
الفنيـة فـي أرامكو السـعودية، األسـتاذ أحمـد عبدالرحمن 
السـعدي: »نحـن فخورون بانضمامنا لمبـادرة التخلّص من 

الحـرق التقليـدي للغـاز نهائًيـا بحلـول عـام 2030، والـذي القافلة األسبوعية
نُعـّده جهـًدا دولًيـا مهًمـا للتخلّـص مـن حـرق الغـاز، وقـد 
اتخذنـا خطـوات فاعلة للتقليل من حـرق الغاز في أعمالنا 
طـوال األربعيـن عاًمـا الماضيـة، واسـتثمرنا فـي مجموعـة 
مـن تقنيـات وبرامـج تقليـل حـرق الغـاز لنحقق أفضـل أداء 

في هذا المجال«.
وأضـاف السـعدي: »عـالوة علـى هـذه المبـادرة، نسـتثمر 
الكفـاءة  قـدر مـن  أكبـر  لتحقيـق  المتقّدمـة  التقنيـات  فـي 
وتقليـل االنبعاثـات فـي قطـاع النقـل، ومـن تلـك التقنيـات 
واحتجـاز  الكربـون،  مـن  الخالـي  الهيدروجينـي  الوقـود 
الكربـون واسـتغالله وتخزينـه. ويأتـي ذلـك ضمـن جهودنـا 
الكبيـرة لتعزيـز االقتصاد القائم على تدوير الكربون وتزويد 

العالـم بطاقـة نظيفـة وموثوقـة وبتكلفة معقولـة، وفي الوقت 
نفسه تقليل االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري«.

تجدر اإلشـارة إلى أن مسـتويات حرق الغاز المنخفضة 
فـي أرامكـو السـعودية تحققت نتيجـة لتركيزهـا على مدى 
عقـود علـى االسـتدامة، التـي تشـمل تأسـيس شـبكة الغـاز 
الرئيسـة فـي سـبعينيات القـرن الماضـي، وإعـداد خارطـة 
طريـق للحـد من حرق الغاز على مسـتوى الشـركة ككل من 
خـالل تطبيـق التقنيـات المبتكـرة، وتأسـيس مركـز للثـورة 
الصناعيـة الرابعـة لمراقبـة جميـع أعمـال الشـركة بما في 

ذلك المراقبة اآلنية لحرق الغاز.
إضافـًة إلـى ذلـك، ونتيجـة لتطبيـق أفضـل الممارسـات 
فـي إدارة المكامـن فـي أرامكـو السـعودية، وبرامـج الحـد 

مـن حـرق الغاز وكفـاءة الطاقـة، فـإن األرقام التـي حققتها 
الشـركة في عام 2018م في تقليل كثافة انبعاثات الكربون 
الناجمـة عـن أعمـال التنقيـب واإلنتـاج هـي مـن بيـن األقـل 
على مسـتوى العالم حيث بلغـت 10.2 كيلوغرام من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي. 
يُشـار إلـى أن مبـادرة »التخلّـص مـن الحـرق التقليـدي 
للغـاز نهائًيـا بحلـول عـام 2030« تمّثـل جهـًدا تعاونًيـا فـي 
مجـال المنـاخ أطلقـه البنـك الدولـي فـي أبريـل مـن العـام 
والغـاز  النفـط  وشـركات  الحكومـات  ويجمـع  2015م، 
ومؤسسـات التطويـر مـن كافة أنحـاء العالم. وقـد انضمت 
أكثـر من 80 حكومة وهيئة للمبادرة، كما انضمت المملكة 

لهذه المبادرة في ديسمبر 2018م.
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م قطاع خطــوط األنابيــب والتوزيع والفــرض 47 موظًفا  كــرَّ
مــن الذيــن أنهــى كلٌّ منهــم ســنوات خدمــة تتــراوح مابيــن ٤٠، 
و٣٥، و٢٥ عاًمــا مــن الخدمــة المســتمرة في الشــركة، وحضر 
ــر التنفيــذي لخطــوط األنابيــب  ــم كلٌّ مــن المدي حفــل التكري
والتوزيــع والفــرض، األســتاذ عبــداهلل المنصــور، ومديــر عــام 
ــر إدارة  خطــوط األنابيــب، األســتاذ محمــد الهطالنــي، ومدي
التوزيــع بالمنطقــة الوســطى، األســتاذ فهد الصالحــي، ومدير 
إدارة خطــوط األنابيــب شــرق غــرب بالوكالــة، األســتاذ فيصل 

النعيمي. 
ونّظمــت إدارة التوزيــع بالمنطقــة الوســطى حفــل التكريــم 
ــراد  ــن وأف ــن الموظفي ــن 300 م ــر م ــذي شــهد حضــور أكث ال

تحت األضواء

أســرهم، وبــدأت فقــرات الحفــل بكلمــة ترحيبيــة للحضــور 
عّبــرت عــن تقدير الشــركة وعرفانها لمجهوداتهــم. بعد ذلك، 
ألقــى األســتاذ عبــداهلل المنصــور كلمــة قــّدم فيهــا شــكره 
للمكّرميــن نظيــر الســنوات التــي خدمــوا فيهــا الشــركة وعلــى 
مابذلــوه طــوال تلــك الفتــرة واســتحقوا علــى إثرهــا التكريــم، 
مبيًنــا أهميــة قطــاع األنابيــب والتوزيــع والفــرض فــي تحقيــق 
أهــداف الشــركة، مؤكــًدا أهميــة نقــل الخبــرات بيــن األجيــال. 
م الموظفــون وتــم االحتفــاء بهــم والتقطــت الصــور  بعدهــا، ُكــرِّ

التذكارية معهم وُسلمت الدروع التكريمية لهم. 
ســعادته  عــن  الصالحــي  فهــد  األســتاذ  أعــرب  فيمــا 
باحتضــان إدارة التوزيــع بالمنطقــة الوســطى حفــل تكريــم 

موظفــي إدارتــي التوزيــع وخطوط أنابيب شــرق غــرب، مؤكًدا 
أن هــذا التكريــم هــو جــزء مــن رد الجميــل وتقديــم واجــب 
الشــكر للزمــالء المكّرميــن علــى مابذلــوه مــن جهد وتفــاٍن في 
خدمــة أرامكــو الســعودية. والمكّرمــون مــن إدارة التوزيــع 
وناصــر  الضالــع،  هــم: عبدالعزيــز  الوســطى  بالمنطقــة 
الوهيبــي، وبقيــران الســبيعي، وعبدالعزيــز قريــع، ومحمــد 
العرجانــي، وأحمــد الركبــان، ومصبــح العنــزي، وإبراهيــم 
الناصــر، وأحمــد الســيف، وعبدالعظيــم العثمــان، وحمــود 
الدغمانــي، وعبدالعزيــز العضيبــي، وفهــــد المحســن، وعــادل 
البكــري، وعلــي الحربــي، وخالــد العرينــي، وعلــي الزامــل، 
وابراهيــم الســكران، ومنصــور العســاف، وخالــد العبيــدي، 

وعصام الناصر، وأحمــــد المــدبل، ومساعد البسام، ومحمد 
المعمــر، وعبدالســالم الدهــش، وياســر المقــرن، وعبــداهلل 
العطــر،  وعبدالعزيــز  الرشــيد،  وناصــر  الســحيباني، 
وعبدالرحمــن الســدحان. أمــا المكرمــون مــن إدارة خطــوط 
األنابيــب شــرق غــرب فهم: نــادر العنــزي، وضواي الدوســري، 
وســليمان الشــمري، وبرجــس العنــزي، ومحمــد الســرحان، 
وبنــدر القحطانــي، وصالــح الشــمري، وحمــود العصيمــي، 
وعــواد العنــزي، ومحمــد الباهلــي، وعبدالمجيــد الدريــس، 
وعبــداهلل العيســى، ومهنــد الشــمري، ومحمــد الســياري، 
وســعود الشــمردل، ونفل الســبيعي، ومحســن العتيبــي، وخالد 

العتيبي، وعيد العتيبي.

الغوص عميًقا يف تقرير السالمة

إدارة منع الخسائر تعلن عن أدنى معّدل في 
اإلصابات المهدرة للوقت وحوادث السيارات

أصــدرت إدارة منــع الخســائر فــي أرامكــو الســعودية 
التقريــر الســنوي إلجــراءات الســالمة لعــام 2018م، وهــو 
منشــور ســنوي يقــّدم نظــرة متعمقــة علــى أداء الشــركة 

في مجال السالمة.
ويتضّمــن التقريــر تحليــاًل لعــدد مــن مجــاالت الســالمة 
 ، دة لقيــا ا تشــمل  لشــركة،  ا ئــر  دوا فــي  المختلفــة 
ــن، والتقــدم  ــادرات المقاولي والتحســينات الســلوكية، ومب

في االبتكار، والتقنيات المتعلقة بالسالمة.  
وفــي هــذا الســياق، قــال مديــر إدارة منــع الخســائر، 
بقيمــة  نســتنير  »نحــن  الفــرج:  أبــو  غســان  األســتاذ 
ــع  ــي جمي ــا ف ــا أعمالن ــاء أدائن ــي الشــركة أثن الســالمة ف
ثقافتنــا«،  مــن  أساًســا  جــزًءا  تشــكل  وهــي  األوقــات 
مضيًفــا: »ال نــزال ملتزميــن، كالعهــد بنــا، بتوفيــر بيئــة 
عمــل آمنــة، وهــذا التقريــر يقــّدم لمحــة عامــة عمــا نقــوم 
بــه كشــركة لضمــان ســالمة موظفينــا ومقاولينــا وأحيائنــا 

السكنية«.

تسليط الضوء على اإلنجازات 
ومواجهة التحديات

ويؤكــد التقريــر علــى التــزام أرامكــو الســعودية بمــكان 
عمــل آمــن مــن خــالل اإلعــالن عــن تحســينات فــي عــدد 
علــى  معــدل  أدنــى  تشــمل  الرئيســة،  المجــاالت  مــن 
اإلطــالق لإلصابــات المهــدرة للوقــت، وأدنــى معــدل 
لحــوادث الســالمة أثنــاء العمــل مقارنــة بمتوســط معــدل 
الحــوادث فــي هــذا القطــاع، وأدنــى معــدل لحــوادث 

السيارات، وذلك طوال ما يزيد على عقد من الزمان.
 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وقعــت بعــض الحــوادث 
التــي نجــم عنهــا وفــاة عــدد مــن موظفــي  المؤســفة 
المقاوليــن فــي مواقــع بنــاء نائيــة، فضــاًل عــن وفــاة 
موظــف فــي حــادث مــروري. كان يتــم التحقيــق فــي كل 
حــادث، مــع تحديــد األســباب المباشــرة، وإبــالغ الجميــع 

باإلجراءات التصحيحية لتجنب تكراره.القافلة األسبوعية
ويتضّمــن التقريــر أيًضــا تفاصيــل عــن التقــّدم فــي 
عــدد مــن المبــادرات المتعلقــة بالســالمة، بمــا فــي ذلــك 
إنشــاء لجنــة معنيــة بالمخاطــر، والصحــة، والســالمة، 
والبيئــة مهمتهــا اإلشــراف علــى أداء الشــركة فــي مجــال 
الجهــود  وكذلــك  التشــغيلية،  والســالمة  المخاطــر 
المســتمرة لدفــع التحســينات التــي أُدخلــت علــى ســالمة 
أعمــال التصنيــع وذلــك مــن خــالل االتصــال المفتــوح، 
وتوســيع نطــاق المســؤولية والمســاءلة عــن الســالمة 

لموظفي الشركة، وموظفي المقاولين.

قواعد المحافظة على األرواح
النقــاط  إحــدى  ليســت  المقــاول  موظفــي  ســالمة 
الرئيســة فــي التقريــر فحســب؛ بــل تظــل أحــد محــاور 
اهتمــام الشــركة، التــي أطلقــت إســتراتيجيتها المؤسســية 
إنتــاج تحســينات دائمــة ومســتدامة لموظفــي  بهــدف 
أربعــة  مــن  اإلســتراتيجية  هــذه  وتتألــف  المقاوليــن. 

عناصر أساس، منها:
•  تحســين مشــاركة المقاوليــن والتواصــل معهــم بشــكل 

عام. 
•  إجراء مزيد من التقييمات المتعمقة.

•  توفيــر مقاييــس أداء موثوقــة للســالمة فــي مشــاريع 
البناء.

•  تقييــم األعمــال واإلجــراءات التــي تنتهجهــا الشــركة 
فــي اختيــار المقاوليــن وضمــان كفاءاتهم فيمــا يتعلق 

بالسالمة.
ويلخــص التقريــر عــدًدا مــن التحســينات التــي أُدخلــت 
علــى األعمــال علــى مــدار العــام، وتشــمل لوحــة معلومــات 
الســالمة فــي الشــركة. وهــي لوحــة تقــّدم إحصــاءات 
ــي، فضــاًل  ــة عــن أداء الســالمة فــي الوقــت الحال مفصل
عــن تعميــم مــا تشــير إليــه الشــركة باســم »قواعــد حفــظ 
ــة متعمقــة  األرواح«. وهــذه القواعــد هــي نتيجــة لمراجع
لحــوادث متعلقــة بالســالمة وقعــت فــي الماضــي، كانــت 

معظــم  أن  الخســائر  منــع  إدارة  اســتنتاج  حصيلتهــا 
الحــوادث المميتــة التــي وقعــت فــي أرامكــو الســعودية 
نجمــت عــن عــدم االمتثــال لثمانيــة قواعــد محــددة تتعلــق 
بالســالمة. وتــم الترويــج لهــذه القواعــد مــن خــالل حملــة 
علــى نطــاق الشــركة، ســاعدت علــى إبــراز أهميــة قضايــا 

السالمة.  

استخدام التقنية لخلق 
مكان عمل أكثر أماًنا

كمــا ســلّط التقريــر الضــوء علــى حــرص الشــركة 
المجــاالت  فــي  واالبتــكار  التقنيــة  احتضــان  علــى 
المتعلقــة بالســالمة. وكان مــن أمثلــة ذلــك »كاميــرا 
عــن  للكشــف  تُســتخدم  التــي  الغــاز«،  عــن  البحــث 
اإلنتــاج  أثنــاء  المحتملــة  الهيدروكربونيــة  الغــازات 
ــرا وشاشــة  ــة(، المــزّودة بكامي والنقــل، و)القبعــة الذكي
ذكيــة تســمح للمشــغلين الميدانييــن باالتصــال بالصوت 
والفيديــو مــع الخبــراء المتخصصيــن للحصــول علــى 

دعم فني في الموقع.
وفــي الرســالة االفتتاحيــة للتقريــر الســنوي، شــارك 

ياسر فهد، من إدارة منع 
الخسائر، يقّدم عرًضا حول 
قواعد حفظ األرواح، التي 

تهدف إلى تحسين السالمة 
في مكان العمل، والحّد من 

اإلصابات بكافة أشكالها 
ودرجاتها.

تصوير: عبدالعزيز المعيويد

رئيــس أرامكــو، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس 
أميــن حســن الناصــر، أفــكاره الشــخصية حــول أداء 
الشــركة فــي الســالمة، وقــال: »ال نــزال فــي أرامكــو 
ــل  ــا المتمث ــق هدفن ــى تحقي ــزم عل ــدي الع الســعودية عاق
فــي أن نصبــح أكبــر شــركة متكاملــة للطاقــة والمــواد 
ــو مــكان  ــم، مــع الســعي لضمــان خل ــة فــي العال الكيميائي
األعمــال مــن اإلصابــات والوفيــات. وإنــي أؤمــن إيماًنــا 
راســًخا أننــا ســنحقق ذلــك، وأودُّ أن أشــكر موظفينــا 

ومقاولينا على دورهم في ضمان نجاحنا«.
مضيًفــا: »ونحــن نســير مًعــا فــي طريــق هــذه الرحلــة، 
أهيــب بــكّل واحــد منكــم تحــّري االلتــزام بالمســؤولية 

وتولي زمام السالمة في جميع أعمالكم«.
ولالطــالع علــى التقريــر الســنوي إلجــراءات الســالمة 
لعــام 2018م يرجــى الدخــول إليهــا مباشــرة باســتخدام 

موقع إدارة منع الخسائر.
المتعلقــة  التنفيذيــة  اإلداريــة  المراجعــات  وتجــري 
المملكــة  أنحــاء  فــي جميــع  المرافــق  فــي  بالســالمة 
ــادة شــؤون الســالمة  ــزام الشــركة بإظهــار قي ــد الت لتحدي
ومــا يتعلــق بهــا مــن مســاءلة، وتعزيــز ثقافــة المشــاركة 

اإليجابية من الموظفين.
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تتطلب القيادة خالل أوقــات المطر أو العواصف 
والرياح القوية، الحذر واالنتباه الشديدين، حيث إن 
ــحــاالت ال يكون  ال تــجــاوب المركبة فــي مثل هــذه 
كاألوقات الصافية، والقيادة من دون انتباه في مثل 
هذه األوقات تُمثل خطورة كبيرة على سائق المركبة 
ومــن معه، ولتفادي ذلــك، يمكنك االلــتــزام، والتقيد 

ببعض النصائح التي تساعد على القيادة بأمان.
ومن ذلك ضرورة أن تكشف الطريق الذي أمامك 
بشكل كامل، لتجنب العوائق التي قد تفاجئك. كما أن 
القيادة خــالل ســاعــات المطر األولـــى تتطلب عدم 
السرعة والقيادة بتمهل وحذر، فمن الممكن للمركبة 
تنزلق عن مسارها، وقــد ال تستجيب  أن  المسرعة 
فرامل المركبة للضغط عليها، وال تتوقف المركبة بل 
قد يزيد ذلك في انزالقها، ما يفقد السائق القدرة 
بشكل تام على التحكم بها. وفي حالة القيادة على 
المنحدرات، ينصح الخبراء بإبقاء قدم السائق فوق 

الفرامل، ورفعها عن »دواسة البنزين«.
وحتى  الفرعية  ــشــوارع  ال مــن  الكثير  تشهد  كما 
الرئيسة في بعض الدول، تجمعات وبرًكا مائية، بعد 
هطول األمطار. وإذا واجهتك أي من هذه العوائق 
هذه  مثل  فــي  المثلى  فالنصيحة  الــقــيــادة،  خــالل 
المائية ببطء  التجمعات  الــحــاالت هــو عــبــور هــذه 
شديد، وعدم عبورها بسرعة، حيث قد يؤدي عبور 
هذه التجمعات المائية بسرعة إلى دخول المياه في 
ــارات، أو وصــول المياه إلــى مجموعة كهرباء  اإلطــ
المركبة، وعدم  إلــى توقف  ــؤدي  ي المحرك، ما قد 

القدرة على تشغيلها.
قد ال يعلم الكثير من قائدي المركبات أن هناك 
إطارات مخصصة للقيادة في األجواء الماطرة، حيث 
إن مثل هذه اإلطارات تمنح السائق قدرة أفضل على 
التحكم بمركبته خالل القيادة على الطرقات المبتلة. 
كما أن شركات تصنيع مثل هذا النوع من اإلطارات، 
ــا لكثير من  تــحــدد ســرعــات هـــذه اإلطـــــارات، وفــًق
المقاييس والمعايير. لذلك يجب عليك خالل فصل 
الشتاء أو خالل القيادة في األجواء المتقلبة، التأكد 
من نوعية اإلطارات التي تقوم باستخدامها، والتأكد 
أيًضا من السرعة القصوى المسموح السير بها خالل 

استخدام هذا النوع من اإلطارات.
أضف إلى ذلك، ضــرورة ترك مسافة كافية بينك 
والــمــركــبــة الــتــي أمــامــك، وذلـــك لتجنب أي وقــوف 
مفاجئ للسيارة التي أمامك، وحتى تعطي مركبتك 
القدرة على الوقوف التام إن دعت الضرورة إلى ذلك، 
حيث ستكون المركبة بحاجة إلى مسافة أطول من 
المعتاد للوقوف الــتــام، خــالل القيادة فــي األجــواء 

الماطرة أو المتقلبة.

تجّنب الخطر 
بساعة المطر 

لسالمتك

دّشـن صاحـب السـمو الملكـي األميـر سـعود بـن 
نايـف بـن عبدالعزيـز أميـر المنطقة الشـرقية، رئيس 
المثالـي،  للسـائق  المنطقـة  جائـزة  أمنـاء  مجلـس 
الشـرقية  المنطقـة  الخامسـة مـن جائـزة  النسـخة 
للسـائق المثالـي، التـي تهـدف إلـى تحقيـق السـالمة 
المروريـة، وتحفيز مسـتخدمي المركبات على التقيد 
بأنظمـة المـرور بجوائـز نقديـة تتجـاوز نصـف مليون 

ريال.
ومـا يمّيـز جائـزة السـائق المثالـي لهـذا العـام فـي 
نسـختها الخامسـة، اسـتحداث فرع جديد للسـائقين 
الذيـن يوجـد في سـجالتهم مخالفـات مروريـة، حيث 
تُسـهم هـذه الخطـوة بطريقـة أو بأخـرى فـي تحفيـز 
المخالفين على االنضباط المروري والذي من شـأنه 
أن يقود إلى خفض عدد الحوادث واإلصابات، كونها 
مروريـة  مخالفـات  لديهـم  لمـن  فرصـة  أتاحـت 

بالمشاركة في المسابقة.
القيـادة  تصبـح  أن  هـو  الهـدف  فـإن  هنـا  ومـن 
الوقائيـة، لـدى أغلب المخالفين المشـاركين في هذه 
المسـابقة، سـلوًكا  ونهًجـا لديهـم  تـم اكتسـابه خـالل 
مـدة المسـابقة  ممـا سـيكون لـه األثـر اإليجابـي، 
ولذلـك كان شـعار هـذه المسـابقة »سـأكون سـائًقا 
مثالًيـا«. ويتطلع القائمون علـى الجائزة أن تكون هذه 
النسـخة مـن المسـابقة فرصـة للسـائقين المخالفين 
لالنضمام لهذا الفرع، الذي سـُيمنح الفائز فيه قيمة 
سـداد المخالفات التي ارتكبها قبل بداية المسـابقة، 
وذلـك حسـب ترتيب الفائـز ووفق الشـروط واألحكام 
التـي وضعتهـا لجنـة الجائـزة بهـدف الحـرص علـى 

الوصول إلى آلية تحفيزية لتغيير سلوك السائقين. 
جديـر بالذكـر أن لجنـة السـالمة المروريـة فـي 
المنطقـة الشـرقية قـد حققت عديـًدا مـن اإلنجازات 
خـالل األعـوام السـبعة الماضيـة منـذ بـدء تأسيسـها 
1433هـ،أهمهـا انخفـاض إجمالـي اإلصابـات  عـام 
البالغـة بنسـبة 56%، وانخفـاض إجمالـي الحـوادث 
الجسـيمة بنسـبة 52%، وانخفـاض نسـبة انخفـاض 

عدد الوفيات بنسبة %38. 
عبـداهلل  االسـتاذ  اللجنـة  عـام  أميـن  وأكـد 
ستشـهد  النسـخة  هـذه  فعاليـات  أن  الراجحـي، 
معـارض تثقيفيـة متنقلـة تجـول مـدن ومحافظـات 
المنطقـة الشـرقية، ومحاضرات وندوات تسـتهدف 
مـن  وغيرهـا  والقطاعـات،  د  األفـرا مختلـف 

الفعاليـات، مشـيًرا إلـى أن الجائـزة تهـدف إلى بناء 
جيـل واٍع يـدرك أهميـة االلتـزام بقواعـد المـرور 
وتشـجيع  وتحفيـز  المروريـة،  السـالمة  لتحقيـق 
المـرور.  بأنظمـة  للتقيـد  المركبـات  مسـتخدمي 
مـن  كثيـًرا  الجائـزة  »حققـت  قائـاًل:  وأضـاف 
النجاحـات فـي السـنوات الماضيـة، مـن خـالل بـث 
الوعـي المـروري فـي نفـوس السـائقين بمختلـف 
فئاتهـم العمريـة، وغـرس مفهـوم وثقافـة السـالمة 
الحكوميـة  والقطاعـات  األفـراد  لـدى  المروريـة 
والخاصـة وتوفيـر بيئـة آمنـة، باإلضافة إلـى تحفيز 
فـي  وللتسـجيل  المثاليـة.  القيـادة  علـى  الشـباب 

المسابقة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://epbestdriveraward.com

أمير المنطقة الشرقية ُيدّشن جائزة 
السائق المثالي

هذه الصفحة برعاية السالمة املرورية
برنامج أرامكو السعودية 

للسالمة المرورية

إعداد: صالح حنيتم الغامدي

لسالمتك.. استبدل ماسحات سيارتك

تحافــظ شــرائط رقيقــة مــن المطــاط مرّكبــة علــى أذرع معدنيــة علــى 
صفــاء الزجــاج األمامــي للســيارة فــي جميــع أنــواع الطقــس، لذلــك مــن المهــم 
المحافظــة علــى جودتهــا وفاعليتهــا. فينبغــي اســتبدال ماســحات الزجــاج 
األمامــي مرتيــن فــي الســنة علــى األقــل بغــض النظــر عــن مــدى اســتخدامها، 

وعلى وجه الخصوص إن ظهرت عليها عالمات االهتراء.
قــد تــؤدي الحــرارة والبــرودة وأشــعة الشــمس المباشــرة إلــى تشــقق وتمــزق 

المطــاط، ممــا يتــرك بقًعــا عنــد اســتخدام ماســحات الزجــاج األمامــي. وقــد 
ــى التصــاق المطــاط بالزجــاج  ــة مــن عــدم االســتعمال إل ــرات طويل ــؤدي فت ت
األمامــي. فقــد يتمــزق المطــاط وتخــدش الــذراع المعدنيــة الزجــاج األمامــي 
وتتلفــه. كذلــك فــإن ســماع صــوت صريــر أثنــاء تشــغيل الماســحات هــو أحــد 

الدالئل على وجوب استبدالها.
لتحافــظ علــى جــودة الماســحات، امســحها باســتخدام ســائل تنظيــف 
الزجــاج األمامــي وقطعــة قمــاش ناعمــة. اســتخدم ســائل تنظيــف الزجــاج 
األمامــي والماســحات لتنظيــف الزجــاج األمامــي حينمــا يتســخ. وبصفــة 
ــاء القيــادة  خاصــة، مــن المهــم المحافظــة علــى نظافــة الزجــاج األمامــي أثن
ــا قــد  ــا ووهًج ــى الزجــاج األمامــي انعكاًس ــاًل، فحينهــا تســبب األوســاخ عل لي
يحجــب رؤيــة الســائق. وإن كنــت بحاجــة إلــى تشــغيل ماســحات الزجــاج 
األمامــي بســبب مطــر أو ضبــاب، فينبغــي عليــك تشــغيل المصابيــح األماميــة 

أيًضا.
عندمــا يحيــن الوقت الســتبدال الماســحات، اســتبدلها جميًعا، الماســحات 
األماميــة والخلفيــة علــى حــد ســواء. فــإن بــدأت إحداهــا بالتلــف، ســتتلف 
البقيــة قريًبــا. تأكــد مــن حجــم الماســحات التــي تحتاجهــا فــي دليــل المالــك 
الخــاص بــك أو قــم بقياســها، حيــث تكــون إحداهــا عــادة أطــول مــن البقيــة 
وســتضطر إلــى شــراء أحجــام مختلفــة. ســتحصل علــى الجــودة بقــدر مــا 
تدفعــه، لذلــك ال تعتمــد علــى األســعار فقــط كدليلــك فــي شــراء البديــل 

الخاص بك.  

األمير سعود بن نايف 
ُيدّشن النسخة 

الخامسة من جائزة 
المنطقة الشرقية 

للسائق المثالي، التي 
تهدف إلى تحقيق 
السالمة المرورية، 

وتحفيز مستخدمي 
المركبات على التقيد 

بأنظمة المرور بجوائز 
نقدية تتجاوز نصف 

مليون ريال.
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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 1 4 8
5 6 4 3

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

6
2 4 7 8 1 3
1 2

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

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

* حل العدد الماضي

لــم أســتطع أن أطــرد مــن ذهنــي فكــرة أن فلــم المخــرج بــدر 
الحمــود، )فضيلــة أن تكــون ال أحــد(، يقــّدم تمثيــالً لمــا يعنــي أن 
يفقــد إنســان ذاكرتــه. والفقــد ثيمــة مهمــة فــي الفلــم، كمــا أوضــح 
الثيمــة  هــو  الذاكــرة  فقــدان  لكــن  البشــيِّر؛  الدكتــور محمــد 

الكبرى، والمحرك األولي للحدث.  
إن الشــخصية/الرجل الــذي انتحــل شــخصيتَْي  »بوناجــي« 
و»بومحمــد« مصــاب بفقــدان الذاكــرة. هكــذا يبــدو لــي ممــا 
أستشــفه مــن تصرفــه وســلوكه. لقــد تعّرضــت ذاكرتــه لعطــب فــي 
ــي ســأعمد،  ــى أنن ــّوه إل ــل األمــد. أن ــر األمــد وطوي جزأيهــا  قصي
فيمــا يلــي مــن المقالــة، إلــى اســتخدام اســم الفنــان إبراهيــم 

الحساوي في اإلشارة للشخصية التي يلعب دورها.
يظهــر أثــر عطــب ذاكــرة إبراهيــم الحســاوي قصيــرة األمــد فــي 
ــا  ــن ســائِق آخــِر ســيارة يركبه ــة يســمعها م ســرده كل آخــر حكاي
ألنهــا كل مــا يســتطيع تذكــره، إذ إن كل حكايــة جديــدة تمحــو 
ــي  ــُس ف ــد َفيُلم ــة األم ــه طويل ــر عطــب ذاكرت ــا أث ــا. أم ــي قبله الت
عــدم قدرتــه علــى تذكــر أيــة »معلومــات وحقائــق« قديمــة عــن 

نفسه. 
ــم أزمــة هويــة، أزمــة  بعبــارة أخــرى، يعانــي الحســاوي فــي الفل
ــي. وهــذا  ــن  ينتم ــى م ــن هــو، وإل ــدان اإلحســاس والوعــي بم فق
الفقــد ناجــم عــن فقــد ذاكرتــه؛ فحيــن يفقــد اإلنســان ذاكرتــه، 
يفقــد هويتــه، فالذاكــرة مســتودع  المــواد الخــام - إذا صــحَّ 

التعبير- التي  ينسج منها الفرد حكايته، أي ينشىء هويته. 
الهويــة ُمنشــأ ســردي، »تُخلــق« وتتشــكل بالحكــي، الحامــل لهــا 
التــي  الحكايــة  هــي  بســيط  بتعبيــر  الهويــة  عنهــا.  والمعّبــر 
يســردها الفــرد عندمــا يُواجــه بالســؤال: »مــن أنــت؟« وهــي 
د ويختلــف الســائلون  د األســئلة، ويتعــدَّ الحكايــات عندمــا تتعــدَّ
والمواقــف واألزمنــة. والهويــة أيًضــا »ســائلة«، أي فــي حالــة عــدم 

استقرار وثبات.
لــه؛ أفقــده انعطــاب الذاكــرة حكايتــه/ الحســاوي الهويــة 
حكاياتــه، لهــذا يلجــأ إلــى »ســرقة« حكايــات اآلخريــن، يســرق 
هوياتهــم. بيــد أنهــا هويــات عابــرة، ســرعان مــا تســقط مــن 
ــد أخــرى،  ــة بع ــى ســرقة حكاي ــه ليجــد نفســه مضطــًرا  إل ذاكرت
ليعبــئ ذاكرتــه الفارغــة، كيمــا  ينعــم لدقائــق باإلحســاس بهويــات 

مؤقتة، وإن تكن مسروقة. 
ُف الحســاوي بنفســه بـ»بــو ناجــي«، فتلــك بدايــة  عندمــا يُعــرِّ
آخــر حكاية/هويــة »ســرقها«؛ حكايــة تمنحــه تاريًخــا وميــالًدا 
ــه، وزوجــة  ــة النــاس من ــا، ولقــب »المســيح الدجــال«، ورهب خرافًي
ــه ال  ــة »بوناجــي«، فإن ــا حكاي ــًرا. وألنه ــًدا، وصه ــات وول وتســع بن
يذكــر ســوى التفاصيــل التــي ذكرهــا األخيــر عــن نفســه وأســرته. 
فمثــاًل يقــول إنــه ال يتذكــر كيــف رّبــى هــو وزوجتــه بناتهما التســع: 
»مــا أدري كيــف ربينــا البنــات« ألن هــذا مــا قالــه »بوناجــي«. ولــم  
يحــزن علــى زوجتــه، ولــم يحــزن ولــم يبــك لمــوت ابنــه ألن »بــو 
ناجــي« قــال إنــه لــم يفعــل ذلــك. إن مايبــدو كفراغــات فــي حكايــة 

الحساوي هي فراغات في الحكاية المسروقة.
 تمنــح الحكايــات المســروقة  الحســاوي اإلحســاس/ التوهــم 
باالنتمــاء، بأنــه ليــس وحيــًدا، باالتصــال بمــن  فصلــه عنهــم عطــب 
الذاكــرة، تمنحــه الهويــات الطارئــة. علــى خلفيــة هــذه الفرضيــة، 
يغــدو واضًحــا مغــزى كالمــه عندمــا يجيــب عــن ســؤال مشــعل 
المطيــري عّمــا يخيفــه: »أكثــر شــيء يخوفنــي الحيــن يكــون الباص 
فاضــي«. إن »البــاص الفاضــي« خــاٍل مــن الحكايــات التــي يحشــو 

بها ذاكرة قصيرة تفرغ محتوياتها باستمرار، وبسرعة. 
الحســاوي صاحــب كنيــات وهويــات عابــرة ال تُحصــى. كأنــه 
ــر عــن هــذه الفكــرة عندمــا يقــول لمشــعل المطيــرى: »مانبــي  يعّب
الذيــن ســرق  كل  بلســان  يتكلــم  وكأنــه  يبــدو  نكلّــف عليــك«. 

حكاياتهم/هوياتهم حتى تلك اللحظة.

سارق الهوّيات
د. مبارك اخلالدي * صحراء تيماء التقط صورة:

تيماء هي محافظة تتبع منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية. وتتوسط مدينتي تبوك والمدينة المنورة. وهي من المناطق األثرية في المملكة إذ تضم 
آثاًرا يعود تاريخها إلى أكثر من 85 ألف عام. الزميل فهد المالكي الجيولوجي في مركز األبحاث المتقّدمة في إكسبك التقط هذه الصورة في صحراء تيماء بعد 

سقوط األمطار.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

* كاتب وناقد سعودي



لم تكن مهمتنا في الشيبة التنقيب عن النفط فحسب، بل 
أنشْأنا محمية طبيعية من أجل المحافظة على نوعين من 

الظباء المعرضة لالنقراض. 


