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متر مربع تقريًبا من مســـاحات المكاتب في برج المدرا 
الثـــورة  مركـــز  إنشـــاء  عمليـــة  خـــال  تصميمهـــا  ُأعيـــد 
الصناعيـــة الرابعـــة، حيـــث يضـــم المركـــز الـــذي افتتـــح 
مؤخـــًرا، وزارُه أعضـــاء مجلـــس إدارة أرامكـــو الســـعودية 
شاشـــات  مـــن  مربًعـــا  متـــًرا   279 التنفيذيـــة،  واإلدارة 
العـــرض الجداريـــة، ُيعـــرض عليها ما يزيـــد على 20 من 

حلول األعمال.

صفحة ٢

صفحة ٧ - ١٢

الطاقات 
السعودية 

الشاّبة ُتدير 
أعمال الحفر 

في البّر والبحر

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية
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66.72

أرامكو السعودية
ن مركز الثورة  تدشِّ

الصناعية الرابعة

صفحة ٤ و٥

اجتماع مجلس اإلدارة
أَْطلـع رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن 
حسـن الناصـر، أعضـاء اإلدارة على االجتمـاع األخير لمجلـس اإلدارة واللجان 
فـي الظهـران األسـبوع الماضـي. واشـتمل العـرض الـذي جـرى أثنـاء االجتماع 
األخيـر للمسـؤولين التنفيذييـن فـي أرامكـو السـعودية علـى بعـض النقـاط 

الرئيسة.

وقـال أميـن الناصـر إن معالـي المهنـدس خالـد الفالـح وأعضـاء المجلـس 
رون  يعملـون عـن قـرب مـع اإلدارة، ويسـاندون خطـط الشـركة وبرامجهـا ويقـدِّ
عالًيـا عمـل الشـركة وإنجازاتهـا. وعبَّـر الناصـر عـن سـعادته لإلعـان عـن 
تخطـي الشـركة ألهـداف األداء لعـام 2018م علـى الرغـم مـن التقلبـات فـي 

األسواق العالمية.

وأضاف الناصر أن مجلس اإلدارة عبَّر عن تقديره لتفاني الموظفين وجهودهم 
فـي صنـع القيمـة، وأن هـذا التقديـر تجّسـد مـن خـال خطـة الحوافز فـي أرامكو 
السـعودية.  وذكـر أن معامـل األداء اإلجمالي لعـام 2018م هو األعلى منذ البدء في 
تطبيـق خطـة الحوافـز فـي أرامكـو السـعودية. وسيُسـتخدم فـي احتسـاب مكافـأة 

خطة الحوافز في أرامكو السعودية للموظفين لعام 2018م.

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٤ رجب 1440هـ، ٢١ مارس 201٩م

•  حاضن للتحّول الرقمي ويوّفر 
الحلول التقنية عبر مختلف 

مراحل سلسلة القيمة

•  مصمم لمساندة تطوير حاالت 
االستخدام الشاملة عبر بناء 

األفكار، وإعداد النماذج، 
واالختبار، والتطبيق الكامل

•  يشمل ثاث مناطق هي: 
ز  الذكاءاالصطناعي، والتميُّ

البيئي، والواقع االفتراضي

•  يمّثل التبادل المعرفي جزًءا 
مهًما من فلسفة المركز من 
خال جلسات نقل المعرفة 

التفاعلية 

•  تفخر الشركة بجميع أفراد فريق 
المشروع المتكامل من الشباب 

السعودي، ذكوًرا وإناًثا، إذ نجحوا 
في المهمة الملقاة على عاتقهم 

في ظل جدول زمني ضيق ناهيك 
عن اآلمال الكبيرة التي علقتها 

اإلدارة العليا عليهم

تصوير: مصلح الخثعمي
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٢١ مارس ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

الكلمة الطيبـــة لها مـــردود إيجابي محض، 
فهـــي تحتوي على مشـــاعر صادقـــة ومخلصة 
للشـــخص المتلقـــي، فللكلمـــة الطيبـــة، فـــي 
بعـــض المواقـــف، تأثيـــر مماثـــل للمكافـــآت 
والمحفـــزات الماديـــة التـــي يحصـــل عليهـــا 

الشخص نظير عمل يستحق الثناء.
ويُمكـــن تطبيـــق فكـــرة الكلمة الطيبـــة على 
أفـــراد أُســـرنا، أو مـــن يعملـــون فـــي بيوتنـــا، 
كالســـائق أو العاملة المنزليـــة أو هؤالء الذين 
النظافـــة،  كعامـــل  يومـــي،  بشـــكل  نُقابلهـــم 

والنادل وغيرهم.
وقـــد يكـــون مـــن أهـــم هـــذه التطبيقـــات 
للكلمـــة الطيبة ومردودهـــا اإليجابي هو مكان 
العمـــل وخاًصـــة بيـــن )الرئيـــس والموظـــف 
»المـــرؤوس«(. ففـــي بعـــض المواقـــف قـــد 
يرغب الرئيـــس أن يُكافئ الموظـــف المجتهد 
بمـــا يســـتحقه مـــن ترقيـــة أو عـــاوة مجزية 
نظيـــر إتقانـــه وتفانيه فـــي العمـــل، ولكن هذا 
المبـــدأ قـــد يكون فـــي بعـــض الظـــروف غير 
متـــاح للرئيـــس، فـــا يتمكن مـــن إعطـــاء كل 

موظـــف مـــا يســـتحقه، ممـــا يجعـــل الموظف 
يشـــعر بنـــوع مـــن اإلحبـــاط وعـــدم الرضـــا، 
ناهيك عـــن الوضـــع النفســـي الســـلبي. وهنا 
يأتـــي دور الكلمـــة الطيبـــة للتغلـــب على ذلك 

الموقف. 
الموظفيـــن  عمـــل  وتثميـــن  اإلطـــراء  إن 
المتميِّزيـــن يجب أن يكون جـــزًءا من »أدبيات« 
الرئيس ويكـــون ذلك بإخبارهـــم »وجًها لوجه« 
أو أي طريقة اتصال يُفضلونهـــا وبعبارات لها 
وقـــع إيجابـــي فـــي الجانـــب النفســـي، ومنها 
علـــى ســـبيل المثـــال »قد ُقمـــت بعمـــل ممتاز 
وموفـــق«، »نُثّمن لـــك ونُقّدر جهـــدك العالي«، 
»مجهـــود ضخم تُشـــكر عليه«...الـــخ، إن هذه 
العبـــارات تحتوي على إشـــارات تُعـــدُّ في حد 
ذاتهـــا مكافـــأة لها مفعول ســـحري فـــي نفس 

الموظف.
ومـــن آثـــار الكلمـــة الطيبـــة علـــى الموظف 
أنهـــا تُســـهم فـــي جعـــل منطقـــة العمـــل بيئة 
»صحيـــة« مـــن الناحيـــة النفســـية، وتُســـاعد 
كثيًرا فـــي امتصـــاص الغضـــب وإزالـــة القلق 

واالســـتياء العـــام، إضافـــة أنهـــا تُشـــجع على 
رفـــع وتيـــرة الحمـــاس والقضاء على الشـــعور 

باإلحباط. 
مـــن المؤســـف أننـــا في بعـــض األحيـــان ال 
نُعيـــر أي اهتمام لهذه الممارســـات اإليجابية، 
ومـــا لهـــا مـــن »تعزيـــز إيجابـــي« إضاًفـــة إلى 
ســـعادة بالغـــة »للمتلقـــي«. ونظـــن أنهـــا لـــن 
تحـــدث أي تأثيـــر ملمـــوس يُذكر مـــع الطرف 
اآلخـــر، وهذا غيـــر صحيح، بل العكـــس فإنها 
علـــى  بنـــاًء  وناجحـــة  فاعلـــة  طريقـــة  تُعـــد 
التجـــارب التـــي أثبتـــت قوتها عـــن طريق ردة 
الفعـــل والشـــعور بالرضـــا في النفـــس خاصة 

عند غياب المكافآت والحوافز.
وخاصـــة  الجميـــع  مـــن  أتمنـــى  وأخيـــًرا، 
األســـلوب  هـــذا  يســـتخدموا  أن  الرؤســـاء 
اإلنســـاني الراقـــي فـــي التعامـــل ليشـــاهدوا 
بأعينهـــم النتائـــج الســـحرية للكلمـــة الطيبة، 
وأنها حًقـــا تصنع بيئة عمـــل حاضنة لإلبداع، 
قـــة  لطا با لمليئـــة  ا و ـــزة  لمتميَّ ا ر  ألفـــكا وا

اإليجابية. 

التأثير السحري للكلمة الطيبة 
إضــــاءة

زيد محمد باسامة
zaid.basalama@aramco.com

إدارة مساندة أعمال األمن الصناعي

ترحــب القافلــة األســبوعية بمشــاركة الموظفيــن فــي 
الكتابة لزاوية »إضاءة«، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
مــا يطــرح فيهــا مــن أفــكار متنوِّعــة تعبِّــر عــن آراء كّتابهــا.

اجتماع مجلس اإلدارة:

تميُّز ومبادرات وإنجازات .. واستمرار الدور القيادي 
ألرامكو السعودية في سوق الطاقة العاملي

الســعودية، كبيــر  أرامكــو  أَْطلــع رئيــس  الظهــران - 
إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، 
أعضــاء اإلدارة علــى االجتمــاع األخيــر لمجلــس اإلدارة 
واشــتمل  الماضــي.  األســبوع  الظهــران  فــي  واللجــان 
ــر للمســؤولين  ــاء االجتمــاع األخي ــذي جــرى أثن العــرض ال
التنفيذييــن فــي أرامكــو الســعودية علــى بعــض النقــاط 

الرئيسة التالية:
ففــي ٥ رجــب ١٤٤٠هـــ )12 مــارس ٢٠١٩م(، ســافر عــدد 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى جــازان، وزاروا مجمــع 
مصفــاة جــازان. وإضافــًة إلــى جولتهــم فــي المجمــع، فقــد 
اســتمعوا لعــدة عــروض تقديميــة حــول مشــروع جــازان، 
بمــا فــي ذلــك المســتجدات حــول التقــّدم فــي تنفيــذ 

المشاريع والجاهزية التشغيلية.
وفــي صبــاح اليــوم التالــي، قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة 
برئاســة وزيــر الطاقــة والصناعة والثــروة المعدنيــة، رئيس 
مجلــس اإلدارة، معالــي المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز 
ــد  ــة الجدي ــة الرابع ــورة الصناعي ــز الث ــارة مرك ــح، بزي الفال
التابــع للشــركة فــي بــرج المــدرا. ويضم هــذا المركــز إدارة 
الخدمــات الهندســية، وتقنيــة المعلومــات، وغيرهــا مــن 
ــز  دوائــر المســاندة ليكــون مركــًزا تقنًيــا استشــرافًيا يركِّ

على التحليات التنبؤية وحلول الذكاء االصطناعي.  
واجتمعــت لجنــة المراجعــة فــي اليــوم نفســه لدراســة 
التقريــر  اللجنــة علــى  القضايــا. وصادقــت  مــن  عــدٍد 
الســنوي لعــام 2018م، والقوائــم الماليــة الموحــدة لعــام 
2018م، كمــا راجعــت وضــع توصيــات المراجعــة التــي 
التــزال مفتوحــة لعــام 2018م، كذلــك تســلّمت تقريــًرا حــول 
أنشــطة إدارة المخاطــر الماليــة، ثــم اســتمعت إليجاز حول 
أنشــطة لجنــة تعــارض المصالــح وأخاقيــات العمــل.  
وراجعــت اللجنــة كذلــك ممارســات واســتنتاجات المراجعة 

الداخلية في الشركة لعام 2018م.القافلة األسبوعية
والحًقــا فــي ذلــك المســاء، اجتمعــت لجنــة المخاطــر 
وشــؤون الصحــة والســامة والبيئــة، حيــث تســلَّمت تقريــر 
عــام 2018م، وراجعــت بطاقــة القيــاس الخاصــة بالصحــة 
والســامة والبيئــة التــي ُطــورت مؤخــًرا، واســتمعت لشــرح 

معمق حول المخاطر التي تواجه الشركة.   
ــارس ٢٠١٩م(،  ــوم ٦ رجــب ١٤٤٠هـــ )13 م ــي مســاء ي وف
ــز  حضــر أعضــاء مجلــس اإلدارة حفــل توزيــع جوائــز التميُّ
الســنوي ومأدبــة العشــاء فــي قاعــة الغــوار، حيــث كُرمــت 
الفــرق الفائــزة واألفــراد الفائزيــن علــى جهودهــم في صنع 
وأهدافهــا  الســعودية  أرامكــو  قيــم  لتحقيــق  الفــرق 

اإلستراتيجية.
وبعــد تهنئتــه للفــرق الـــ13 والموظفيــن الذيــن تســلّموا 
جوائــز التميُّــز، شــكر المهنــدس أميــن الناصــر دائــرة 
شــؤون أرامكــو الســعودية، ودائــرة خدمــات أحيــاء الســكن 
علــى عملهــم الــدؤوب فــي تنظيــم حفــل عشــاء متقاعــدي 
ــز، واللذيــن نُظمــا  أرامكــو الســعودية، وحفــل جوائــز التميُّ

على مدى يومين متتالين.

انعقاد مجلس اإلدارة
وعقــد مجلــس اإلدارة اجتماًعــا اشــتمل علــى جــدول 
أعمــال حافــل بتاريــخ ٧ رجــب ١٤٤٠هـــ )14 مــارس ٢٠١٩م(. 
حيــث اســتمع أعضــاء مجلــس اإلدارة كذلك لعــرض أحدث 
التطــورات المتعلقــة بعــدد مــن المعامــات، والمبــادرات 
والمشــاريع التــي تقــوم الشــركة بمتابعتهــا فــي الوقــت 
الحالــي. وصــادق مجلــس اإلدارة علــى التقريــر الســنوي 
لعــام 2018م، والبيانــات الماليــة الموحــدة لعــام 2018م 
تقريــر  راجــع  كمــا  للشــركة،  التمويــل  واســتراتيجية 

المسؤولية لنهاية العام 2018م. 
وأقــر المجلــس اســتثمار الشــركة النهائــي فــي المشــروع 

هيونــداي  شــركة  مــع  البحريــة  للمحــركات  المشــترك 
لســعودية  ا بيــة  لعر ا لشــركة  ا و لثقيلــة  ا عــات  للصنا
لاســتثمارات الصناعيــة )التــي تُعرف بـ»دســر«(. وســيقّدم 
المشــروع المشــترك لصنــع المحــركات البحرية المســاندة 
لمجمــع الملــك ســلمان العالمــي للصناعــات والخدمــات 

البحرية في رأس الخير.
وتلقــى المجلــس بعــد ذلــك تقريــًرا حول مشــروع صدارة 
المشــترك، وصــادق أيًضــا علــى طلبــات الصــرف لشــهر 
مــارس، واإلضافــات علــى الميزانيــة الرأســمالية لعــام 

2019م.
وقــال أميــن الناصــر إن معالــي المهنــدس خالــد الفالــح 
اإلدارة،  مــع  قــرب  عــن  يعملــون  المجلــس  وأعضــاء 
ويســاندون خطــط الشــركة وبرامجهــا ويقــّدرون عالًيــا 
ــر الناصــر عــن ســعادته  عمــل الشــركة وإنجازاتهــا.  وعبَّ
لإلعــان عــن تخطــي الشــركة ألهــداف األداء لعــام 2018م 

على الرغم من التقلبات في األسواق العالمية.
ــره  ــر عــن تقدي ــس اإلدارة عبَّ وأضــاف الناصــر أن مجل
لتفانــي الموظفيــن وجهودهــم فــي صنــع القيمــة، وأن هــذا 
التقديــر تجّســد مــن خــال خطــة الحوافــز فــي أرامكــو 
الســعودية.  وذكــر أن معامــل األداء اإلجمالي للشــركة لعام 
2018م هــو األعلــى منــذ البــدء فــي تطبيــق خطــة الحوافــز 
فــي أرامكــو الســعودية.  وسيُســتخدم معامــل األداء فــي 
ــو الســعودية  ــي أرامك ــز ف ــأة خطــة الحواف احتســاب مكاف

للموظفين لعام 2018م.
ــه مــن المتوقــع  ــى أمــام؛ أضــاف الناصــر أن وبالنظــر إل
لســوق الطاقــة العالمــي أن يبقــى متقلًبــا علــى خلفيــة 
التطــورات الجيوسياســية المســتمرة. ولكنــه قــال إن األمــر 
المؤكــد الوحيــد هــو أن »أرامكــو الســعودية ستســتمر فــي 
أداء دور قيــادي، يُحقــق االســتقرار فــي ســوق الطاقــة 
والغــاز  النفــط  تزويــد  فــي  حيــث ستســتمر  العالمــي، 

بموثوقية وسامة لمستهلكينا«.

إن أرامكو السعودية 
ستستمر في أداء 
دور قيادي، ُيحقق 

االستقرار في سوق 
الطاقة العاملي، 

حيث ستستمر في 
تزويد النفط والغاز 
بموثوقية وسالمة 

ملستهلكينا

أمين الناصر
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جــازان - جــازان ــــ نَظمــت إدارة مشــاريع منطقــة جــازان 
مؤخــًرا، بالتعــاون مــع مجمــع مصفــاة جــازان، ورشــة حــول 
نظــام إدارة األعمــال للتصنيــع المتكامــل، الــذي يعــد أول 

تطبيق للمعامل الرقمية في أرامكو السعودية.
ويمثــل تطبيــق نظــام إدارة األعمــال للتصنيــع المتكامــل 
النظــام عبــارة عــن  مــن مشــروع جــازان، وهــذا  جــزًءا 
مجموعــة مــن أنظمــة دعــم األعمــال التخــاذ القــرارات اآللية 
والمتطــورة التــي تســاند إجــراءات األعمــال فــي مصفــاة 
جــازان، ومشــروع تقنيــة التغويــز بالــدورة المركبــة المتكاملــة 

والفرضة البحرية. 
ُصمــم هــذا النظــام لارتقــاء بالتميُّــز فــي األداء عبــر 
توفيــر أدوات متقّدمــة تُســهم فــي تحســين الربحيــة والكفــاءة 
والموثوقيــة، وفــي مقّدمــة ذلــك المحافظــة علــى الصحــة 

والسامة والبيئة.
وفــي إطــار إدارة اعتمــاد النظــام وبرنامــج تحســين أداء 
ــم فريــق نظــام إدارة األعمــال للتصنيــع  المســتخدمين، نظَّ

المتكامل أول جلسة تعريفية في مخيم جازان. 

األول من نوعه في الشركة
قــال مديــر عــام دائــرة مشــاريع منطقــة جــازان، األســتاذ 
للتصنيــع  إدارة األعمــال  »يُعــد نظــام  أبــو شــال:  يحيــى 
المتكامــل فــي مجمــع جــازان نموذًجــا رائــًدا يُحتــذى للتحــّول 
ــا  الرقمــي فــي هــذا القطــاع، ورغــم أننــا قــد شــهدنا تطبيًق
مماثــًا لــه فــي شــركات مختلفــة، إالَّ أن اإلبــداع فــي مشــروع 
نظــام إدارة األعمــال للتصنيــع المتكامــل وحجمــه فــي جازان 

يعد سابقة ال مثيل لها«.
وقــال مديــر إدارة مشــاريع تقنيــة التغويز بالــدورة المركبة 
المتكاملــة فــي جــازان، األســتاذ خالــد القــزالن » نحــن 
فخــورون بكوننــا أول فريــق يطبــق هــذا النظــام فــي أرامكــو 
الســعودية، حيــث مهدنــا الطريــق لمســتقبل مصافــي التكرير 
ومرافــق التشــغيل بمــا يكفــل االســتفادة مــن تطبيــق النظــام. 
ونعكــف حالًيــا علــى تقديــم عديــد مــن تقنيــات التحــّول 
الرقمــي ألول مــرة فــي أرامكــو الســعودية بمــا في ذلــك إدارة 
أداء األصــول والصيانــة التشــخيصية والاحقــة لآلليــات، 
والصيانــة االســتباقية، وســامة األعمــال، وتصاريــح العمــل 
اإللكترونيــة، وإدارة المخاطــر، وتنفيــذ األعمــال واالســتفادة 
ــدُّ هــذا  مــن الخدمــات عــن بُعــد، ونظــم اإلدارة البيئيــة، ويُع
النظــام أول منصــة معامــل رقميــة ألرامكــو الســعودية تعمــل 
ــة وتضــع جميــع بيانــات األعمــال فــي  عبــر األجهــزة المتنقل

متناول المستخدمين المصّرح لهم«. 

إعداد مجمع جازان ليصبح األفضل
وقــد أكــد مديــر إدارة أعمــال مصفــاة جــازان، األســتاذ 
عبــداهلل الدريبــي، أهميــة نظــام إدارة األعمــال للتصنيــع 
المتكامــل، موضًحــا آليــة إســهامه فــي االرتقــاء بمجمــع 
مصفــاة جــازان ليكــون األفضــل فــي فئتــه، »إن هــذا هــذا 
النظــام ثمــرة للتعــاون بيــن فريــق إدارة المشــاريع فــي أرامكو 
والخبــراء  جــازان  مجمــع  فــي  والمعنييــن  الســعودية 
المتخّصصيــن فــي الخدمات الهندســية، وتقنيــة المعلومات، 
وإدارة تخطيــط وتنظيــم توريد الزيت، وإدارة منع الخســائر، 
ونظــام إدارة الشــركة، الذيــن شــاركوا مشــاركة فاعلــة فــي 
تصميــم النظــام وتطويــره مــع الجهــة المعنيــة بتحقيــق تكامل 
النظــام، وسيُســهم هــذا النظام في تحســين جــودة المنتجات 
والحــد مــن الزيــادات غيــر المرغوبــة وتقليــل الخســائر 
الهيدروكربونيــة وزيــادة هوامــش الربــح اإلجماليــة وتحســين 
ــر  أداء األصــول، فضــًا عــن المســاعدة فــي الحــد مــن األث
ــا فــي  ــي ورفــع مســتوى أداء الســامة، وهــذا هــو دورن البيئ
االلتــزام  بضمــان  يقضــي  الــذي  الشــركة  توجــه  إطــار 
باألنظمــة. ومــن هنــا فــإن نظــام إدارة األعمــال للتصنيــع 
المتكامــل هــو أحــد المقومــات التــي تُســهم فــي تحقيــق هــذه 

المبادرة«. 

إنشاء نظام إدارة األعمال 
للتصنيع املتكامل 

قــّدم مديــر أعلــى المشــاريع بالوكالــة، األســتاذ إيــاد 
بوحليقــة، شــرًحا عــن النظــام وآليــة تصميمــه علــى نحــو 
ــات  ــذة معلوم ــر ناف ــة موحــدة للمســتخدمين عب ــّدم تجرب يق

إياد بوحليقة

ورشة في مصفاة جازان حول
نظام إدارة األعمال للتصنيع املتكامل 

ــة  ــة تحتي ــر النظــام بني ــال: »يوف ــات فق ــى المهم ــدة عل معتم
ــز  ســحابية متكاملــة للتحــول الرقمــي فــي هــذا القطــاع تتميَّ
لمشــروع جديــد،  كهــذا  وبحجــم  مســبوقة  غيــر  بكونهــا 
جاهــزة  تجاريــة  لبرامــج  تهيئــة  علــى  يشــتمل  فالنظــام 
المســاندة  عمليــة  لتيســير  تخصيــص  دون  لاســتخدام 
والتوســع للمرافــق األخــرى، ويوفــر المعلومــات المناســبة 
للمســتخدم المناســب التخــاذ القــرار المناســب فــي الوقــت 

المناسب«.
وأشــار بوحليقة إلــى أن جميــع المســؤولين عــن أداء 
األعمــال ســيتمكنون مــن الوصــول إلــى البوابــة اإللكترونيــة 
الخاصــة بهــم للحصــول علــى التفاصيــل المتعلقــة بأنشــطة 
أعمالهــم اليوميــة لمســاعدتهم علــى معرفــة الجوانــب التــي 
تحتــاج للتحســين واألســباب الجذريــة وإجــراءات التــدارك 
ــى التحــوُّل  ــًا: »سيســاعدنا هــذا النظــام عل المقترحــة قائ
مــن األداء التقليــدي ومحاولــة حــل المشــكات إلــى األداء 
الفاعــل مــن خــال الحيلولــة دون وقــوع المشــكات أصــًا، 
وســيُمّكن المســتخدمين المصــرح لهــم مــن الوصــول إلــى 

بيانات األعمال في أي وقت ومن أي مكان«.  

شروح وعروض 
مــن جانــب آخــر، قــّدم رئيــس فريــق اعتمــاد برنامــج 
تحســين أداء المســتخدمين للنظــام، نبــراس األحمــدي، نبذة 
أفضــل  مــن  باالســتفادة  تطويــره  وآليــة  النظــام  عــن 
الممارســات التــي تشــتمل علــى مجــاالت التصنيــع الوظيفيــة 
األســاس مثــل إدارة أعمــال اإلنتــاج، وإدارة أعمــال الجــودة، 
وإدارة أعمــال الجــرد، وإدارة الموثوقيــة والســامة، وعلــى 
رأس ذلــك كلــه إدارة االلتــزام باألنظمــة، حيــث يربــط النظام 
أنظمــة التحكــم فــي أعمــال المعامــل بالتخطيــط لمــوارد 
العمــل  اآللــي إلجــراءات  التشــغيل  الشــركة عــن طريــق 
المشــمولة فــي المجــاالت الوظيفيــة الخمســة الســابقة 

الذكر.
ويتألــف النظــام مــن 20 أداًة تكامليــة ومبتكــرة لتحويــل 
أعمــال المعمــل إلــى العمــل بالصيغــة الرقميــة وتحقيــق 

ــا بأكثــر مــن  ــز التشــغيلي، وربــط أكثــر مــن  26 تطبيًق التميُّ
100 خادم لتخدم آالف المستخدمين. 

ــا  ــات الشــركة المتاحــة حالًي ــن تطبيق يســتفيد النظــام م
البيانــات  تجميــع  ونظــام  وآيبانــت  ســاب  تطبيــق  مثــل 
والتســجيل واالســترجاع الزمنــي لهــا ونظــام إدارة بيانــات 
المختبــرات، بمــا يكفــل لــه االرتبــاط بتقنيــات األعمــال 
الرقميــة األســاس مثــل مراقبــة األعمــال وتعليمــات التشــغيل 
وســجل األعمــال واستشــارات األعمــال وأنظمــة التشــغيل 

اآللي للمزج والحركة.
رقميــة  هندســية  بتقنيــات  التطبيقــات  هــذه  وتُســانَد 
متطــّورة، كتخطيــط اإلنتــاج وجدولتــه، وموازنــة المــواد 
الرئيــس،  األداء  وإدارة  الطاقــة،  أداء  وإدارة  والطاقــة، 
ومراقبــة األخطــاء عبــر الشــبكات اإللكترونيــة، والتحليــات 
التوقعيــة، وموثوقيــة العمــر التشــغيلي وســامته، والصيانــة 
والمعاينــة والصيانــة الدوريــة، وإدارة ســامة ومخاطــر 

األعمال، ونظام إدارة البيئة. 
ويســاعد النظــام أيًضــا فــي إدارة ســير العمــل فــي مجمــع 
مصفــاة جــازان، مــن البدايــة إلــى النهايــة أي مــن لحظــة 
تســلّم الطلــب مــن إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت فــي 
أرامكــو الســعودية وحتــى لحظــة شــحن المنتج مــن الفرضة. 
ويضمــن هــذا النظــام إدخــال تحســينات مســتمرة علــى 
موثوقيــة المعامــل وتشــغيلها ضمــن الحــدود المثلــى لســامة 

األعمال والبيئة.
فــي  لموظــف  ا مليبــاري،  لرحمــن  عبدا م  قــدَّ كمــا 
وحدة اقتصــادات وتخطيط التصنيــع فــي مصفــاة جــازان، 
التصنيــع  إدارة أعمــال  لنظــام  التغييــر  رّواد  وهــو أحــد 
المتكامــل، شــرًحا بعنــوان » إدارة أعمــال اإلنتــاج«، الــذي 
مهــا جاومــا ســريا حــول تخطيــط  تبعتــه جلســة تفصيليــة قدَّ

اإلنتاج والجدولة والموازنة بين الكتلة والحرارة. 
اد وُصنَّــاع التغييــر لهــذا النظــام  م عديــد مــن روُّ وقــدَّ
شــروًحا عــن موضوعــات عــدة مثــل، نظــام إدارة البيئــة الذي 
مــه أمجــد الخاطــر، وإجــراءات تســيير إدارة مخاطــر  قدَّ
األعمــال وســامة األعمــال، الذي قدمه كل من مانيشــكومار 

قولواال، ومهمت مرنقوز، وقورو بادمانابان. 

إياد بوحليقة، مدير مشروع نظام إدارة األعمال للتصنيع 
م شرًحا مباشًرا حول هذا النظام. المتكامل، يقدِّ

مون لموظفي مجمع جازان جلسة تعريفية تفصيلية حول نظام إدارة  نبراس األحمدي وقورو بادمانابان وجاوما سريا يقدِّ
األعمال للتصنيع المتكامل، الذي ُيعدُّ أول تطبيق للمعامل الرقمية في أرامكو السعودية.

26 تطبيًقا

20 أداًة تكاملية ومبتكرة1000 مستخدم

إدارة الموثوقية والسامة

إدارة االلتزام باألنظمة
إدارة أعمال الجودة

إدارة أعمال اإلنتاج

إدارة أعمال الجرد

أكثر من 100 خادم 
للمستخدمين

5 مجاالت مختلفة

نظام إدارة األعمال للتصنيع المتكامل



4
٢١ مارس ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

ريادة االبتكار : أرامكو السعودية تزيح 
الستار عن مركز الثورة الصناعية الرابعة

الظهــران - فــي الــدور الثالــث عشــر فــي مبنــى 
المــدرا فــي الظهــران، يقــع مركــٌز جــرى تخصيصــه، 
مؤخــًرا، ليحّتــل جناًحــا بأكملــه، يُعــرف باســم مركــز 
ــادرات أرامكــو  ــة«، أحــدث مب ــة الرابع ــورة الصناعي »الث
الســعودية لتطويــر التقنيــة الرقميــة المتطــورة مثــل 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، والتعلــم اآللــي، والبيانــات 
الضخمــة التــي تنطــوي علــى ميــزة تنافســية كبيــرة، 
حيــث تُســهم جهــود االبتــكار التقنــي والرقمــي بتحقيــق 
نقلــة نوعيــة فــي الطريقــة التــي تمــارس بهــا أرامكــو 

السعودية أعمالها.
وبالنســبة ألرامكــو الســعودية فــإن اســتثمارها الحكيــم 
فــي التفــوق التقنــي، يحقــق االســتفادة لقطــاع النفــط 
والغــاز مــن الفــرص فــي ظــل اقتصــاد عالمــي يســتغل 
اآلفــاق الواســعة واإلمكانــات الكبيــرة المتناميــة لما يعرف 

بالثورة الصناعية الرابعة.
وُصمــم هــذا المركــز لتشــجيع الموظفيــن الشــباب 
الذيــن سيســيرون  التقنيــة،  مجــال  فــي  والمتمرســين 
بالشــركة علــى طريــق المســتقبل. وقــد َفتــح أبوابــه للمــرة 
األولــى األســبوع الماضــي، وهــو يحتــوي علــى تقنيــات 
ــى نحــو مبهــر  ــه عل ــم مكان ــد تصمي ــة، وأُعي ــول مذهل وحل

وبتوسعة كبيرة. 

الرؤية الرقمية
وينســجم هــذا المركــز مــع رؤيــة أرامكــو الســعودية فــي 
ســعيها لتبــوأ مكانــة شــركة الطاقــة الرائــدة، التــي تتبنــى 
التقنيــات الرقميــة علــى صعيــد تحقيــق الفائــدة واالبتــكار 
تنويــع مصــادر  فــي  يُســهم  بمــا  2022م،  عــام  بحلــول 
العاملــة ورفــع  القــوى  اإليــرادات واالرتقــاء بمهــارات 

مستوى المشاركة المحلية. 
وتعكــف أرامكــو الســعودية فــي إطــار برنامــج التحــول 
الرقمــي علــى توظيــف مئــات من حــاالت االســتخدام لفتح 
آفــاق جديــدة لألعمــال ونمــاذج التشــغيل. وســيضطلع 
فــي  بــدور محــوري  الرابعــة  الثــورة الصناعيــة  مركــز 
النهــوض بالمهــارات الفنيــة لكوادرنــا، وتوفيــر قــدرات 

إميون هيوستون

تقنيــة متقدمــة تُســهم فــي تحقيــق رؤيــة التحــول الرقمــي 
في الشركة. 

كمــا تطمــح الشــركة فــي أن يُســهم االســتثمار المســتمر 
فــي العنصــر البشــري والتقنيــة فــي إطــاق قدراتهــا 
ــن  ــن م ــق أقصــى مســتوى ممك ــم تحقي ــث يت ــا بحي بأكمله
الفائــدة مــن خــال الحلــول المســتدامة. باعتبــار ذلــك 
ــا مــن أهــداف مســيرة التحــول الرقمــي فــي  ــا رئيًس هدًف
أرامكــو الســعودية. وهــو مــا يمثــل التزاًمــا نحــو مســتقبل 
المملكــة وفــق رؤيــة  الشــركة، وكذلــك نحــو مســتقبل 

المملكة 2030. 
وعلــى صعيــد األعمــال فــإن مجــاالت التقنيــة العديــدة 
واالســتفادة مــن كفــاءات الشــركة الشــابة المســتمرة فــي 
ــة  ــي التقني ــكار ف ــاح واالبت التنامــي ســيعزز هوامــش األرب

العاملــة  القــوى  وتطويــر  اإليــرادات  مصــادر  وتنويــع 
الخاصة بالمجال الرقمي ورفع نسبة التوطين. 

إدارييهــا  كبيــر  الســعودية،  أرامكــو  رئيــس  وقــال 
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر إن هنــاك 
»مزيــًدا مــن اإلنجــازات التــي نتطلــع لتحقيقهــا.. ونحــن 
للثــورة الصناعيــة  قــدرات مركزنــا  متحمســون بشــأن 

الرابعة«.
ــع  ــي دف ــدور أســاس ف ــز ب وأضــاف: »ســيضطلع المرك
عجلــة التحــول الرقمــي فــي مختلــف إدارات أرامكــو 
ــة فــي  ــة نوعي الســعودية، وبــدور محــوري فــي تحقيــق نقل
أعمالنــا، مــن خــال تقنيــات تعتمــد بشــكل أكبــر علــى 
الخصائــص الرقميــة، وفتــح اآلفــاق فــي الوقــت نفســه 

لنماذج أعمال وتشغيل جديدة«. 

تسمح منطقة الواقع االفتراضي للموظفين باستكشاف مناطق أعمال أرامكو السعودية، والتفتيش على مختلف المعدات 
واألجهزة بها، وفي الصورة يرتدي اختصاصي الهندسة، يوك سان نظارة الواقع االفتراضي ويستكشف بها مصفاة رأس تنورة، 

بينما يقوم بتوجيهه كل من أحمد التونسي، يسار الصورة، وعبداهلل البناي. 

خالد أبو سالم مسؤول قسم الدرونز والروبوتات يقوم بتدريب 
أسامة بحول على تشغيل وإدارة الدرونز، وذلك من خال 

مركز التدريب على قيادة الدرونز بالمحاكاة، حيث يساعد 
ذلك على تعزيز جاهزية الشركة في مواجهة الحاالت الطارئة 

وتعزيز القدرات على استخدام التقنية والتحول الرقمي.

»سيساعد استخدام 
تقنيات الثورة 

الصناعية الرابعة، 
الشركة على 

النهوض باإلنتاجية 
والحد من التكاليف 

الرأسمالية 
والتشغيلية. ونحن 
نقود قاطرة التحّول 

في املشهد 
العاملي السريع 

التغير«. 

أمين الناصر
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ومضــى يقــول: »سيســاعد اســتخدام تقنيــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، الشــركة علــى النهــوض باإلنتاجيــة 
والحــد مــن التكاليــف الرأســمالية والتشــغيلية. ونحن نقود 

قاطرة التحول في المشهد العالمي السريع التغير«. 
فــي حيــن يقــول النائــب األعلــى للرئيــس للخدمــات 
الفنيــة، األســتاذ أحمــد عبدالرحمــن الســعدي: »ثمة مزيد 
مــن اإلنجــازات التــي نتطلــع لتحقيقهــا، وسيســاعد مركــز 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة الشــركة علــى أداء األعمــال بمــا 
يكفــل رفــع مســتوى الكفــاءة وتحقيــق توفيــر كبيــر فــي 
التكاليــف واالرتقــاء بمكانــة الشــركة الرياديــة فــي قطــاع 

النفط والغاز«.  
 

رسم مالمح املستقبل
وتزامــن افتتــاح المركــز مــع زيــارة أعضــاء مجلــس إدارة 
أرامكــو الســعودية برئاســة معالــي المهنــدس خالــد بــن 
عبدالعزيــز الفالــح وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة 
أرامكــو  فــي  العليــا  اإلدارة  مــن  وأعضــاء  المعدنيــة، 
إدارييهــا  كبيــر  الشــركة،  رئيــس  بينهــم  الســعودية، 
التنفيذييــن المهنــدس أميــن حســن الناصــر، واألســتاذ 
للتنقيــب  للرئيــس  األعلــى  والنائــب  الســعدي،  أحمــد 
واإلنتــاج األســتاذ محمــد يحيــى القحطانــي. وقــام أعضــاء 
علــى  واطلعــوا  المركــز،  فــي  بجولــة  العليــا  اإلدارة 
التطبيقــات العمليــة ألعمــال أرامكــو الســعودية، وأبــدوا 

إعجابهم بمحتواه.
ويطبــق المركــز أحــدث التقنيــات بمــا يكفــل انتهــاج 
أذكــى الطــرق فــي أداء األعمــال وأســرعها وأسلســها 
وأكثرهــا محافظــة علــى الســامة. ومــن بيــن األقســام، 
أرامكــو  فــي  ُصنــع  أول جهــاز  التطويــر  ركــن  يعــرض 

السعودية لحماية أمن المعلومات في المعامل. 
المركــز، اســتُقبل أعضــاء مجلــس  ولــدى وصولهــم 
ــا  ــة اســتخدمت فيه ــارة ترحيبي ــا بعب اإلدارة واإلدارة العلي
ــي: »نطــور  ــا يل ــا م ــب فيه ــع االفتراضــي، وكت ــة الواق تقني

هنا ونعرض تقنية وحلواًل سترسم مامح مستقبلنا«. 
واســتمع أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى شــروح قدمهــا 
موظفــون عاملــون فــي المركــز، مــن بينهــم محلــل نظــم 
تقنيــة معلومــات، عبــداهلل الغامــدي، و اختصاصيــة نظــم 
أعمــال الكمبيوتــر، مــودة فلمبــان، باإلضافــة إلــى فريــق 
الطائــرات بــا طيــار والــذي ضــم كًا مــن أســامة بحــول، 

وخالد أبو سالم، وأحمد العوفي. 
وقــال مديــر مشــروع بمركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
خالــد الغامــدي »لــم يكــن المركــز الجديــد ليبصــر النــور 

أرامكــو  كــوادر  مــن  بذلهــا فريــق  التــي  الجهــود  لــوال 
السعودية الشابة«.

واضــاف: »إن مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة جــزًءا ال 
يتجــزأ مــن التحــول الرقمــي فــي أرامكــو الســعودية فضــًا 
عمــا يوفــره مــن فــرص ممتــازة يتســنى لكوادرنــا مــن 
الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  تقنيــات  تطويــر  خالهــا 
الــذكاء  تقنيــات  مثــل  االبتــكار،  وتحقيــق  وتطبيقهــا 
االصطناعــي، والتعلــم اآللــي، والواقــع المعــّزز، والواقــع 

االفتراضي، والطائرات با طيار وما شابهها«. 
ــر  ــا فخــور جــًدا مــن موقعــي كمدي وقــال الغامــدي: »أن
للمشــروع بمركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وأن يكــون 
جميــع أفــراد فريــق المشــروع المتكامــل مــن الشــباب 
ــا قــد نجحــوا فــي المهمــة الملقــاة  الســعودي ذكــوًرا وإناًث
ــك عــن  ــق ناهي ــي ضي ــم فــي ظــل جــدول زمن ــى عاتقه عل
اآلمــال الكبيــرة التــي علقتهــا اإلدارة العليــا عليهــم.. وقــد 
رأيــت العزيمــة واإلصــرار فــي أعينهــم، وكان ال بــد مــن 

انتهاج أسلوب تكاملي وتعاوني لتحقيق النجاح«. 

مناطق التقنية
يمتــاز المركــز بإمكاناتــه المتقدمــة وقدرتــه الكبيــرة 
علــى توفيــر المعلومــات، مــع تركيــزه الــذي يتمحــور حــول 
للتحــول  حاضًنــا  منــه  يجعــل  ممــا  البشــري  العنصــر 
الرقمــي، حيــث يوفــر الحلــول التقنية عبــر مختلف مراحل 
مصمــم  والمركــز  الهيدروكربونيــة.  القيمــة  سلســلة 
ــاء  ــر بن ــر حــاالت االســتخدام الشــاملة عب لمســاندة تطوي
ــار، والتطبيــق  ــة، واالختب األفــكار، وإعــداد النمــاذج األولي

الكامل. 
ــى ثــاث  ــة الرابعــة عل ــورة الصناعي ــز الث ويشــتمل مرك
الــذكاء االصطناعــي، والتمّيــز  مناطــق، هــي: منطقــة 

البيئي، ومراكز الواقع االفتراضي والمحاكاة. 
مــن  تقريًبــا  2500 متــر مربــع  أُعيــد تصميــم  وقــد 
مســاحات المكاتــب فــي بــرج »المــدرا« خــال عمليــة 
اإلنشــاء، ويضــم مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة 279 
متــًرا مربًعــا مــن شاشــات العــرض الجداريــة وبرقعــة 
109 مالييــن نقطــة  نقــاط ضوئيــة إجماليــة أكثــر مــن 
ضوئيــة مقســمة إلــى مجموعــات ومناطــق متعــددة، توفــر 
قــدرات تفاعليــة وتعاونيــة، وتســاند المحتــوى الرقمــي 
والعــرض  المتقدمــة،  البيانــات  وتحليــات  االبتــكاري 
المباشر لنمذجة البيانات والعروض الرقمية المتقدمة. 

ــة مجســمة يدعــى  ويســتقبل نظــام عــرض صــور طيفي
ــزوار  ــع االفتراضــي« ال ــة الواق »مســؤول االســتقبال بتقني

ويقــدم لهــم تعليمــات الســامة ونبــذة عــن المركــز. وفــي 
قلــب المركــز نجــد الســاحة المســتقبلية الدائريــة المبهــرة 
الخاصــة بجنــاح الــذكاء االصطناعــي، المحاطــة بشاشــة 
فيديــو دائريــة ضخمــة ومنحنيــة يُعــرض عليهــا أكثــر مــن 
ــول األعمــال، وهــي مــن أكبــر الشاشــات  20 حــًا مــن حل

من نوعها في العالم. 
ــول  ــى إعــداد حل ــذكاء االصطناعــي عل ــاح ال ويركــز جن
التحليــل المتقــدم وتعليــم اآلالت للتطبيقــات المرتبطــة 
البيانــات  تقنيــة  وتســتفيد  الهيدروكربونــي.  بالمجــال 
الضخمــة والتحليــل المتقــدم مــن الحلــول االبتكاريــة فــي 
هــذا المجــال لتوظيفهــا فــي التمثيــل المرئــي وتوقعــات 

األداء الخاصة بأصول أرامكو السعودية األساس. 
قــدرات  بيــن  االصطناعــي  الــذكاء  جنــاح  ويجمــع 
ــراء  ــن الخب ــة لتمكي ــة واألدوات الخارجي ــر الداخلي التطوي
توافــر  تحســين  قــرارات  اتخــاذ  مــن  المتخصصيــن 

األصول، واستغالها، وكفاءتها في الوقت المناسب. 
أمــا منطقــة الواقــع االفتراضــي فتُســتخدم فــي أعمــال 
التطويــر وإعــداد النمــاذج األوليــة والتدريــب الخاصــة 
بتقنيــات الواقــع المعــزز واالفتراضــي والمحــاكاة الرقمية، 
والنمــاذج الطيفيــة المجســمة وغيرهــا، ويُمكــن اســتخدام 
المعامــل  المرئــي ألصــول  التمثيــل  فــي  الجنــاح  هــذا 

وخوض تجارب افتراضية مباشرة في قمرة المحاكاة. 
ويتمتــع المركــز أيًضــا بالقــدرة علــى عــرض حــاالت 
الجويــة واألرضيــة  بالروبوتــات  الخاصــة  االســتخدام 
والمائيــة عبــر »حيــز الطائــرات بــا طيــار«، ويشــتمل هــذا 
القســم علــى تقنيــات حديثــة تســاند مجموعــة مختلفة من 
التطبيقــات بمــا في ذلك كشــف غــاز الميثان، واالســتجابة 
للحــاالت الطارئــة وخدمــات المعاينــة، ومراقبــة المشــاريع 
وإدارة المخــزون، وغيرهــا الكثيــر مــن أجــل الحــد مــن 
الصحــة  وضــع  وتحســين  الكفــاءة  وتعزيــز  التكاليــف 

والسامة والبيئة. 
الثــورة  النمــاذج األوليــة فــي مركــز  ويمكــن إعــداد 
ــة المســح والطباعــة  ــة مــن خــال عملي ــة الرابع الصناعي
الثاثيــة«،  األبعــاد  »منطقــة  فــي  األبعــاد  الثاثيــة 
وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن »ركــن بنــاء األفــكار« يضــم 
خبــرات مــن مختلــف إدارات الشــركة لمواجهــة التحديــات 
التــي تعترضهــا مــن خــال تطبيــق األفــكار علــى أرض 

الواقع واالستفادة من أحدث التقنيات. 
وبعــد بنــاء األفــكار يأتــي دور »ركــن التطويــر« المجهــز 
ــي تســاند  ــة، الت ــات الرقمي ــار هــذه األفــكار والتقني الختب
التحــول  رؤيــة  تحقيــق  فــي  وتُســهم  الشــركة  أعمــال 

باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 

وتشــتمل منطقــة تميُّــز التنــوع الحيــوي علــى بث مباشــر 
لمحميــة الحيــاة الفطرية في الشــيبة وحديقــة المانغروف 

البيئية.
ويوفــر المركــز منبــًرا للحــوارات المحفــزة وجلســات 
نقــل المعرفــة التفاعليــة عبــر قســم »حــوارات المعرفــة«، 
حيــث يمثــل التبــادل المعرفــي جــزًءا مهًمــا مــن فلســفة 

المركز.
كمــا يضــم منطقــة الجتماعــات اإلحاطــة الخاصــة 
الشــخصيات  مــن  والــزوار  التنفيذييــن  بالمســؤولين 
المهمــة، وغرفــة مراقبــة محســنة لمســاندة الحــاالت 
الطارئــة فــي الشــركة، باإلضافــة إلــى 29 محطــة وظيفيــة 
للخبــراء المتخصصيــن، ومســاحة مكتبيــة تتســع الثنــي 
ــة  ــات ومنظوم ــم بيان عشــر مطــور ذكاء اصطناعــي، وعال
حوســبة عاليــة األداء، تســمح بإعــداد تحليــات البيانــات 

المتقدمة والنمذجة. 
والمراقبــة،  التصنيــع  أســاليب  إدارة  ويقــول مديــر 
األســتاذ خالــد القحطانــي، إن المركــز يمثــل نقلــة نوعيــة 
الحوســبة  بقــدرات  يتعلــق  فيمــا  التقنــي  التقــدم  فــي 
وتطويــر واختبــار قــدرات التحليــل المتقــدم وحلــول الذكاء 
االصطناعــي، باإلضافــة إلــى تقنيــات الثــورة الصناعيــة 

الرابعة األخرى.
»يُعــّد المركــز أحــد المقومــات الرئيســة  ويضيــف: 
الصناعيــة  الثــورة  تقنيــات  وتطويــر  بتنفيــذ  للتعجيــل 
الرابعــة،  والتمهيــد لمســتوى جديــد مــن مســتويات التميُّــز 

في األداء«

نحو إستراتيجية التحول الرقمي
خــال مــدة برنامــج التحــول الرقمــي ســيضطلع مركــز 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة، بــدور محــوري فــي تطبيــق 
إســتراتيجية التحــول الرقمــي مــن خــال تحقيــق النفــع 
والفائــدة، والتشــجيع علــى االبتــكار، واالســتغال التجاري 

للحلول، وإعداد الكوادر المؤهلة واستقطابها. 
وتبشــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة بآفــاق ال حــدود لهــا 
عــن طريــق نشــر التقنيــات والمعلومــات، ويجمــع مركــز 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة بيــن هذيــن العنصريــن مــع 
ملؤهــا  بيئــة  فــي  األعمــال  احتياجــات  علــى  التركيــز 

التعاون. 
وقــد حققــت أرامكــو الســعودية حتــى اآلن نتائــج مذهلة 
فــي برنامــج التحــول الرقمــي، وستكشــف األيــام عــن مــدى 
إســهام مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي مســيرة 

التحول الرقمي في الشركة. 

معالي رئيس مجلس اإلدارة  المهندس خالد الفالح وأعضاء مجلس إدارة أرامكو السعودية، ورئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، يستمعون إلى شرح من راكان بلعوص حول إمكانات مركز الثورة الصناعية الرابعة في برج المدرا في الظهران.

تصوير: مصلح الخثعمي، ومحمد آل بن الشيخ
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الدور الريادي للشركة يحظى باهتمام كبير يف أسبوع سيرا 2019 يف هيوسنت

أرامكو السعودية تطرح أفكارها وبحوثها عن
مستقبل التقنيات الجديدة وتحفيز االستدامة

هيوسـتن، تكسـاس - حظـي الـدور الريـادي ألرامكـو 
السـعودية فـي االبتـكار في قطاع الطاقـة باهتمام كبير في 
2019 فـي هيوسـتن، حيـث ناقـش خبـراء  أسـبوع سـيرا 
التقنيـة اإلسـتراتيجّيون والباحثـون فـي الشـركة أحـدث 
الحلـول التـي توصلـوا إليهـا ومسـتقبل التقنيـات الجديـدة 

لتحفيز االستدامة في هذا القطاع.
وتحـّدث كبيـر اإلداريين التقنييـن في أرامكو السـعودية، 
األسـتاذ أحمـد الخويطـر، فـي ندوتيـن، إحداهمـا بعنـوان 
»التحـول الرقمـي، صنـع القيمـة«، واألخـرى بعنـوان »ثـورة 
محـرك االحتـراق الداخلـي الهادئـة، التقنية الجديـدة تقود 

التوجهات الجديدة«. 
وقال الخويطر إن التقدم في البرمجيات التي تسـتخدم 
الـذكاء االصطناعـي والبيانـات الكبيـرة والتحليـل التنبـؤي، 
يحمـل بشـائر كبيـرة فـي بعـض المجـاالت. وإن نشـر هـذه 
التطبيقـات فـي كافـة المشـاريع، يتطلـب مـن الشـركات 
تطويـر المهـارات الرقميـة للعامليـن وتغييـر إجراءات سـير 
العمـل بهـدف تشـجيع الموظفيـن الميدانييـن علـى اختبـار 

األدوات الجديدة في أعمالهم. 
وأضـاف: »إن تحريـر البيانات سـيؤدي إلـى تدفقها عبر 

الثـورة تيري وايد بالشـكل األمثـل فـي ازدهـار  لتُسـتغل  الحواجـز، 
الصناعة الرابعة«.

كمـا تحـّدث الخويطـر أيًضـا عـن أهميـة دور الحكومات 
فـي توفيـر بيئـة مائمـة للسياسـات الكفـؤة التـي تعالـج 
االنبعاثـات  دراسـة قضيـة  إن  إذ  المناخيـة،  التحديـات 
الكربونيـة مـن خـال منظـور شـامل، مـن »فوهـة البئـر إلى 
أفضـل  نتائـج  تحقيـق  فـي  تسـاعد  السـيارة«،  محـرك 
للسياسـة المناخيـة، خاصـة إذا تعلـق األمر بتقييـم تقنيات 

النقل المختلفة.
ونظـًرا إلجمـاع كل التوقعات الرئيسـة علـى أن محركات 
االحتـراق الداخلـي سـتبقى تشـكل الغالبيـة السـاحقة مـن 
محـركات المركبـات الخفيفة فـي العالم لعقـود مقبلة، فإن 
تطوير محركات ذات احتراق أنظف سـيقلل من االنبعاثات 
بصـورة أسـرع وأجـدى اقتصادًيـا، مـن محاولـة تحويـل 

أساطيل المركبات في العالم إلى سيارات كهربائية. 
وأضـاف الخويطـر: »إننـا ننظـر إلـى أنفسـنا علـى أننـا 
عامـل محّفـز على جمـع شـركات الطاقة وشـركات صناعة 
السـيارات، لتحقيـق تقـدم مهـم مـن خـال تنفيـذ أبحـاث 
ابتكاريـة حـول الوقـود الجديـد والمحـركات الجديـدة فـي 

الوقت نفسه«.
الجدير بالذكر أن مراكز األبحاث في أرامكو السـعودية 

كما تحّدث الدبوسـي أيًضا في جلسـة نقاش بعنوان »ما 
شكل االقتصاد القائم على النقل باستخدام الهيدروجين؟« 
المركبـات  حلـول  إمكانيـة  المشـاركون  ناقـش  حيـث 
الكهربائيـة، التي تعمـل بخايا الوقـود الهيدروجيني، محل 
أن  دبوسـي  وأوضـح  الكهربائيـة.   البطاريـات  مركبـات 
التـي تعمـل بالهيدروجيـن بإمكانهـا أن تمنـح  المركبـات 
السـائقين مـدى قيـادة أطول وفتـرات أقصر إلعـادة التزود 

بالوقود، مقارنًة بالسيارات التي تعمل بالبطاريات. 
وأشـار إلى أن أرامكو السعودية تعقد شراكات لبناء أول 
محطـة لتزويـد السـيارات بالهيدروجيـن هـذ العـام، قائـًا: 
»إن الهيدروجيـن يحمـل آفاًقـا أفضـل مقارنـًة بالبطاريـات 
فيما يتعلق بمجموعة من تطبيقات النقل التي تتسـبب في 
بانبعاثـات كربونيـة أقـل. كمـا أن الهيدروجيـن قـد يكـون 
أسـهل لاسـتخدام فـي الشـاحنات الثقيلـة أو القطـارات. 
واألمـر الجيـد المتعلـق بالهيدروجيـن هـو وفرتـه وسـهولة 

عزله عن المواد الهيدروكربونية«.

الوفود تزور الجناح
وأتـاح جنـاح أرامكـو السـعودية للـزوار فرصـة االسـتماع 
إلـى الباحثيـن فـي الشـركة وهـم يتحدثـون عـن أعمالهـم، 
والقيـام بجـوالت رقميـة معمقـة لاطـاع علـى عـدٍد مـن 
التقنيـات الجديـدة، التـي طورتهـا الشـركة فـي مجـاالت 
التنقيـب واإلنتـاج والتكريـر والمعالجـة والتسـويق وصناعـة 

السيارات وغيرها.
وتجّول عدد من كبار الشخصيات األمريكية في الجناح 
بمـن فيهـم وزيـر الطاقـة ريـك بيـري ومديـر وكالـة حمايـة 

البيئة أندرو ويلر.
واسـتقبل الجنـاح وفـوًدا مـن الصيـن، والهنـد، ونيجيريا، 
وكينيا، وأوغندا، وجنوب السـودان، وغينيا االستوائية. كما 
زاره أيًضا ديفيد فار، كبير اإلداريين التنفيذيين في شركة 

إيميرسون.

مراكز البحث والتطوير األمريكية
وتواجـد فـي الجنـاح علمـاء وباحثـون ممـن يعملـون فـي 
مراكـز األبحـاث التابعـة للشـركة فـي ديترويـت، وبوسـطن 
وهيوسـتن، إضافـًة إلـى محمـد خّيـال، مـن إدارة هندسـة 
الثـورة  تقنيـات  عـن  تحـدث  الـذي  المعلومـات،  تقنيـة 
الصناعيـة الرابعـة، التـي طبقتهـا الشـركة فـي معمـل الغاز 
فـي العثمانيـة، والـذي لقـي الثناء مـن المنتـدى االقتصادي 

العالمي.
التكريــر والمعالجــة  وتحــّدث المســؤول عــن تقنيــة 
والتســويق فــي مركــز األبحــاث فــي بوســطن، ميشــيل 
أوســترات، عــن تحديــد التــآكل وكيفيــة تشــكله، وُصنــع 
محفــزات زيواليــت جديــدة لتحويــل النفــط الخــام إلــى 
ــرات حســين  ــوم المختب ــر عل ــى خبي ــة. وتول ــواد كيميائي م
ســيرين وكبيــرة خبــراء علــوم المختبــرات كاثريــن هــل، 
والكيميائيــة إيمــي كيرنــز مــن مركــز هيوســتن، عــرض 
األبحــاث الجاريــة فــي تقنيــات تتعلــق بالتنقيــب واإلنتــاج، 
لجمــع  الاســلكية  االستشــعار  أجهــزة  ذلــك  فــي  بمــا 
البيانــات المتعلقــة بالمكامــن، وتقنيــات تحويــل الرمــل 

السعودي إلى التكسير الهيدروليكي.
وناقـش مديـر مركـز األبحـاث فـي ديترويـت، األسـتاذ 
ديفيـد كليـري، والمهنـدس بـورك ديفيـس، الباحـث فـي 
المركـز، االشـتعال بضغـط البنزيـن وغيـره مـن التقنيـات، 
لتعزيز كفاءة اسـتهاك الوقت وتقليل انبعاثات العوادم من 

المركبات.
وقـال مديـر البحـث والتطويـر فـي الواليـات المتحـدة 
كبـار  »عّبـر  الطحينـي:  أشـرف  األسـتاذ  األمريكيـة، 
الشـخصيات عـن سـعادتهم بالفرصـة التـي أُتيحـت لهـم 
للتفاعـل وجًهـا لوجـه مـع الباحثيـن فـي أرامكـو السـعودية. 

وهذا ما جعل زيارة جناحنا تجربة فريدة من نوعها«.

بشير الدبوسي يتحدث في مائدة مستديرة في أسبوع سيرا 2019 حول مستقبل الهيدروجين والنقل. وقال الدبوسي إن أرامكو 
السعودية تعقد شراكات لبناء أول محطة لتزويد السيارات بالهيدروجين هذ العام، مضيًفا أن الهيدروجين قد يكون له آفاق 

أفضل من البطاريات لمجموعة من تطبيقات النقل منخفضة الكربون.

أحمد الخويطر يتحّدث في حلقة نقاش خال  أسبوع سيرا 
2019 في هيوستن. وتحدث الخويطر في ندوتين، إحداهما 

بعنوان »التحول الرقمي، صنع القيمة«، واألخرى بعنوان 
»ثورة محرك االحتراق الداخلي الهادئة، التقنية الجديدة 

تقود التوجهات الجديدة«. 

استقبل جناح أرامكو السعودية في معرض أسبوع سيرا 2019 
زواًرا رفيعي المستوى من الصين والهند وعدة دول إفريقية 

ومن الواليات المتحدة األمريكية.

ز كفاءة اسـتهاك  تعمـل علـى تطويـر محـركات جديـدة تعـزِّ
الوقـود بنسـبة 30 % أو أكثـر، وتُخّفض انبعاثـات الجزيئات 

لتصل نسبتها إلى حدود الصفر تقريًبا.

التقنية النظيفة والهيدروجين
الجديـدة،  الطاقـة  ل نحـو  »التحـوُّ بعنـوان  نـدوة  وفـي 
الفـرص المتاحـة في التقنيـة النظيفة«، تحدث مديـر إدارة 
إسـتراتيجية وتخطيط التقنية، األسـتاذ بشـير دبوسـي عن 
تخصيـص الشـركة لكثيـر مـن مواردهـا لتطويـر تقنيـات 
خفـض انبعاثـات الغـازات المسـببة لاحتبـاس الحـراري، 
وتحويـل النفـط الخـام مباشـرة إلـى كيميائيـات، وكذلـك 
قيادة االسـتثمارات في التقنيات األنظف من خال شـركة 
أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، ومبادرة شركات النفط 
والغـاز بشـأن المنـاخ. وقـدم الدبوسـي شـرًحا حـول تاريـخ 
أرامكـو السـعودية الطويـل فـي العمـل علـى تخفيـض كثافة 
االنبعاثـات الكربونيـة أثنـاء إنتـاج النفـط الخـام، مـن خال 
تخفيـض أعمـال حـرق الغـاز لتصـل إلـى الصفـر تقريًبـا، 
وذلـك باسـتخدام أفضـل الممارسـات والتقنيـات فـي إدارة 
المكامن، والدفع في اتجاه تحقيق أكبر تحسين ممكن في 

كفاءة الطاقة خال كافة مراحل األعمال.



عادل أحمد الصادق و سكوت بالدوف

من الظهران إلى تناقيب شمااًل وإلى بقيق جنوًبا وإلى ضبا غرًبا..

الطاقات السعودية الشاّبة ُتدير 
أعمال الحفر في البّر والبحر

ف فيها  تتحد سواعد وعقول وطاقات الشباب السعوديين على مدار اليوم، في مواقع ال تتوقَّ
أعمال الحفر وصيانة آبار الزيت والغاز. حياة، وحيوية، ونشاط، وأفكار، وقيُم عمٍل متيقظة 

الستخدام التقنية، ونقل المعرفة والتمّيز التشغيلي، وضمان السامة، وصواًل إلى اإلسهام في 
التحّول الوطني الكبير.

هذا ما وجدته القافلة األسبوعية في استطاعها أعمال وأنشطة إدارة خدمات الحفر وصيانة 
مون الخدمات الازمة لضمان  اآلبار في المناطق كافة، التي تضم أكثر من 1830 موظًفا يقدِّ

ُحسن سير األعمال في أكثر من 233 برج حفر في البّر والبحر.

يقوم الشباب السعودي بنقل أنبوب الحفر إلى موضعه على 
منصة حفر بالقرب من عين دار. فقبل وأثناء أي عملية حفر، 

تتأكد فرق إدارة الحفر وخدمات صيانة اآلبار من أن أعمال 
الحفر تحتوي على مواقع اآلبار واإلمدادات الموثوقة من 
العتاد والمعدات من أجل الحفر للبحث عن النفط والغاز.

تصوير: مصلح الخثعمي، وحاتم عويضة، ومؤيد القطان، 
وحسن المبارك، وصالح آل شبيب، وبريجيدو الكيدي، 

وجيسون بلوس
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ز البيئي للعام 2018م. نايف الغافل، الثالث من اليمين وقوًفا، مع عدد من رؤساء األقسام والوحدات في إدارته عقب فوز اإلدارة بجائزة الرئيس للتميُّ

هـــذا الحال متطّور جـــًدا عن الحال الـــذي كانت عليه 
اإلدارة عـــام 1982م، حيـــن اســـتطلعت )قافلـــة الزيـــت( 
أعمـــال وأنشـــطة دائـــرة الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار، كانت 
تتكـــّون مـــن أربـــع إدارات، يتبعهـــا 17 قســـًما، وكان عدد 
أبـــراج الحفر قـــد بلغ آنذاك الخمســـين فـــي المنطقتين 
اليابســـة والمغمـــورة، تمتلـــك أرامكـــو الســـعودية منهـــا 
ثمانية أبـــراج حفر، ويُديـــر موظفوها أربعـــة منها، بينما 
كانـــت األربعـــة الباقيـــة تُـــدار من قبـــل مقاوليـــن تابعين 

لشركات خدمات أخرى.

فرٌق هائل
وبيـــن الماضـــي والحاضر؛ فـــرٌق هائٌل، عـــدًدا ونوًعا، 
ويصل المؤشـــر ذروته في نســـبة الســـعوديين الشّبان في 
%، طبًقا لما 

 
إدارة خدمات الحفر في شـــتى المواقـــع 98

ذكـــره لــــ )القافلة األســـبوعية( مديـــر إدارة خدمات 
الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار، األســـتاذ نايـــف الغافـــل، الذي 
أطلعنا على هيكلية هذه اإلدارة وأنشـــطتها، فبدأ حديثه 
ن ســـتة أقسام ومجموعة  باإلشـــارة إلى أن اإلدارة تتضمَّ
واحـــدة، ويعمل فيهـــا 864 موظًفا في أرامكو الســـعودية، 
العاملـــة  األيـــدي  توظيـــف  مـــن خـــال  و387 موظًفـــا 
التكميلية. وتبلغ نســـبة الســـعودة في هــــاتين الفئتين من 
الموظـــــفين 98 %. وإلـى هــؤالء، يُضاف نحو 579 موظًفا 
في شـــركات الخدمـــات، أي إن مجموع عـــدد الموظفين 
الذيـــن يعملـــون فـــي اإلدارة يبلـــغ 1830 موظًفـــا، وهو ما 
يضعها في موقـــع رئيس من ناحيـــة الموظفين في قطاع 

الحفر وصيانة اآلبار.
وأضـــاف الغافل أن هناك قســـمين يعمان في منطقة 
الظهـــران، همـــا قســـم خدمـــات أبـــراج الحفـــر، وقســـم 
مســـاندة أبـــراج الحفـــر، ومجموعـــة المســـاندة اإلدارية 
والفنيـــة. كمـــا أن فـــي اإلدارة أربعـــة أقســـام أخرى هي: 
قســـم حفر آبار المياه، وقســـم صيانة آبار المياه، وقسم 
صيانـــة معدات وأجهزة الحفر، وقســـم مواقع اآلبار. كما 
تضـــم الدائـــرة عـــدة إدارات منهـــا األعمال، والهندســـة، 

باإلضافة إلى إدارة الخدمات. 
كمـــا تضـــم هـــذه اإلدارة مجموعـــة المســـاندة الفنية، 
وهي المســـؤولة عـــن مراقبـــة أنشـــطة اإلدارة وأعمالها 
جميعهـــا، بمـــا فيهـــا التخطيـــط، وإعـــداد تقاريـــر نهاية 

السنة.
يقول الغافل: »إن مســـتودع األدوات والمعدات لم يتلق 

أي شـــكوى أو ماحظـــة من مواقـــع أبراج الحفـــر طوال 
الفترات الماضية. واســـتمرت أعمـــال الحفر دون توقف 
أو عطـــل فـــي نحـــو 233 بـــرج حفـــر فـــي جميـــع مناطق 

األعمال بالمملكة«. 
قســـم حفـــر آبـــار الميـــاه، وقســـم صيانـــة حفـــر آبار 
المياه، تمكنـــا من حفر آبار أكثر من العدد المســـتهدف، 
وســـلّما 98 بئـــًرا، بينمـــا كان الهدف 90 بئـــًرا فقط. كما 
أن اإلدارة حصلـــت ـ بنجـــاح ـ علـــى شـــهادة التأهيـــل 
المعروفـــة باســـم API Q2 ألدائهـــا بمواصفـــات ومعاييـــر 

عالمية في مجال الصيانة.
وكذلـــك حصلـــت اإلدارة مرتيـــن على جائـــزة الرئيس 
في عـــام 2017م في الســـامة، وفـــي عـــام 2018م للتميُّز 

البيئي.

السالمة 
وقـــد حققـــت اإلدارة إنجـــازات كبيـــرة فـــي مجـــاالت 
الســـامة والمســـؤولية االجتماعية، ومســـاندة األعمال؛ 
فمن ناحية الســـامة، في عـــام 2018م كانت هناك بعض 
المبـــادرات لتعزيـــز ثقافة الســـامة منها رســـالة المدير 
األســـبوعية التـــي يتـــم توزيعهـــا علـــى موظفـــي اإلدارة، 
الحـــوادث  مـــن  للحـــد  للمقاوليـــن  توعويـــة  وحمـــات 
والمخالفـــات المروريـــة. وقـــد حققـــت إدارة خدمـــات 
الحفـــر وصيانة اآلبـــار في عـــام 2018م انخفاًضـــا كبيًرا 
في عـــدد المخالفات يصـــل إلـــى 80 % لموظفي أرامكو 
و74 % للمقاوليـــن مقارنة مع نســـب المخالفات في عام 
مـــن  عـــدد صفـــر  إلـــى  الوصـــول  هـــدف  مـــع  2017م 

المخالفات في عام 2019م، بإذن اهلل تعالى.
وأضـــاف قائـــًا: »وحرًصـــا مـــن اإلدارة علـــى زيـــادة 
مت 22 ورشـــة بفكرة  التوعيـــة في الســـامة المرورية نظَّ
جديـــدة، حيـــث تقـــوم بتوصيـــل المعلومـــات بطريقـــة 
ترفيهيـــة وتنافســـية فـــي آٍن واحـــد. وتـــم تطبيقهـــا على 
أكثـــر مـــن 2000 موظـــف وموظفـــة فـــي جميـــع أقســـام 
اإلدارة وإدارات أخرى في أرامكو الســـعودية. ومن ناحية 
أخـــرى نّظمـــت اإلدارة 51 حملـــة توعويـــة عن الســـامة 
المرورية خال عام 2018م، حيث بلغ عدد المســـتفيدين 
من هـــذه الحمـــات 2700 موظف مـــن المقاوليـــن لرفع 
مســـتوى الوعـــي المـــروري لديهم. فالســـامة فـــي أداء 
األعمـــال والســـامة المروريـــة عنصـــران رئيســـان فـــي 

مساندة ودعم أعمال الحفر في جميع المواقع«.

خدمات مختلفة يومًيا
وكان ال بـــد لنـــا من التوقف أمـــام أحد أكثر األقســـام 
حيوية وحركة، وهو قســـم خدمات منصـــات الحفر الذي 

حّدثنا عنه ناظره اإلداري حاتم السقاف.
يقـــول الســـقاف: »يتـــراوح عـــدد الطلبـــات التـــي يتم 
إصدارها ســـنوًيا بيـــن 20 و30 ألف طلب. ويورِّد القســـم 
كل المعـــّدات الازمـــة إلـــى مواقـــع أبـــراج الحفـــر عند 
الحاجـــة إليها. كما يجـــري على هذه المعـــدات التفتيش 
للتأكـــد مـــن جـــودة العمـــل«. ويُضيـــف »نواجـــه تحديات 
يوميـــة تتمحور حول اإلبقـــاء على حالـــة التواصل مع كل 
أبـــراج الحفر الموزعـــة في جميع مناطـــق المملكة، وتقع 
علينا مســـؤولية توفيـــر جميع مـــا تحتاجه هـــذه األبراج 
مـــن مـــواد ضروريـــة، فنقـــّدم خدمـــات مختلفـــة ألبراج 
الحفـــر يومًيـــا، مـــن الوقـــود إلـــى األدوات واألجهـــزة 

والمعدات«. 

أكاديمية الحفر
وجواًبـــا عـــن ســـؤال حـــول دور أكاديمية الحفـــر، قال 
الســـقاف: »إن إدارة خدمات الحفر وصيانـــة اآلبار تقوم 
بدعم الســـعودة وتعزيز كفاءات المواهـــب المحلية ولهذه 
الغايـــة تبرعـــت اإلدارة بنحو 47 أداة ومعـــدة مختلفة إلى 
أكاديميـــة الحفـــر العربية الســـعودية )صـــدى( في بقيق 
حيـــث ســـيدعم هـــذا اإلســـهام جهودهـــا لزيـــادة معـــدل 
تأهيل الموظفين الســـعوديين لدى مقاولي إدارة خدمات 

الحفر وصيانة اآلبار«. 
ويضيـــف الســـقاف: »نـــزور مواقـــع أبراج حفـــر اآلبار 
باســـتمرار، لنتأكد مـــن أن خدماتنـــا تصل إليها ِبيُْســـر. 
ونســـمع من العاملين هناك وجهات نظرهـــم حول العمل 
وخدماتنـــا والمعـــدات واألدوات. وإضافـــة إلـــى هـــذا، 
فهناك االســـتبيان اإللكتروني الـــذي نجريه من وقت إلى 
آخـــر علـــى جميـــع أبـــراج الحفر. ومـــن خـــال كل ذلك، 

نعمل على تحسين خدماتنا واالرتقاء بها«.

املسؤولية االجتماعية
جوانـــب  بعـــض  عـــن  كذلـــك  الســـقاف  ويتحـــدث 
المســـؤولية االجتماعية التي تقع علـــى عاتق اإلدارة مثل 
اســـتضافة حمـــات التبـــرع بالدم بالتنســـيق مـــع مركز 
جونز هوبكنـــز أرامكو الطبي، التي شـــارك فيهـــا إداريو 
اإلدارة وموظفوهـــا علـــى حـــد ســـواء، وذلـــك نابـــع مـــن 
شـــعورهم بأهمية التضامـــن مع المرضـــى الذين هم في 
دة من الدم تســـاعدهم على  أمـــس الحاجة لنوعيات محدَّ
تجـــاوز األمـــراض التـــي يعانون منهـــا. إضافـــة إلى ذلك 
فـــإن اإلدارة تنّظـــم حمـــات إعـــادة التدويـــر للطلبـــة 

عبداهلل قنبر قائد رافعة شوكية تحمل أوزاًنا من طنين ونصف 
الطن إلى سبعة أطنان، ويقوم بتخزين المواد المعزولة من 

الكومة المستلمة الصالحة للعمل.

نايف الغافل

سيف النعيميأحمد العبداللطيفدايفيد أرنولد بدر مضحيَبَلج العتيبي خالد الراشد حاتم السقاف

سفينة تقوم بعملية نقل معدات الحفر للمنصات البحرية.

فني صيانة معدات الحفر، محمد الغامدي، يشرح لمهندس 
الصيانة. يونس العنزي، وماحظ أعمال الصيانة، صالح 

الزهراني نتائج االختبار الهيدروستاتيكي لمانعة االنفجار.

غانم القحطاني
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والطالبـــات وقـــد بلـــغ عـــدد الطـــاب المشـــاركين فـــي 
الحملـــة فـــي شـــهر أكتوبـــر مـــن عـــام 2018م 60 طالًبا. 
والهـــدف مـــن هـــذه الحمـــات هو رفـــع مســـتوى الوعي 
لألطفال والشـــباب فـــي المحافظـــة على بيئـــة ومجتمع 
نظيفيـــن خالييـــن مـــن المخلفـــات المضـــرة بالصحـــة 
العامـــة، ســـواء في طرقات المـــدن أو على الشـــواطئ أو 

في الحدائق العامة.

ل دور حيوي وُمكمِّ
والتقـــت القافلة األســـبوعية قائد مجموعـــة الدعم 
اإلداري والتقني، ديفيد أرنولد، الذي ســـلّط الضوء على 
المهمـــات التـــي تتوالهـــا المجموعـــة لخدمـــة اإلدارة، 
وأوضـــح ديفيـــد قائـــًا: »مـــن منطلـــق رؤيـــة اإلدارة في 
والدعـــم  الخدمـــة  مســـتويات  أعلـــى  تقديـــم  وجـــوب 
اللوجســـتي لقطـــاع الحفـــر وصيانـــة اآلبار بشـــكل عام، 
تقـــوم المجموعـــة بدعـــم التنـــوُّع الفريد ألعمـــال اإلدارة 
وضمـــان اســـتمراريتها في مختلـــف أرجـــاء المملكة، من 
خـــال اإلســـهام فـــي عـــدة مجـــاالت منهـــا التخطيـــط 
المالي، والموارد البشـــرية، والســـامة، وحمايـــة البيئة، 
والتدريـــب، والدعم الفني ومســـاندة التمّيز التشـــغيلي«. 
مت اإلدارة دورات  وتابع قائًا: »فيما يخـــص التدريب قدَّ
عـــدة أهمهـــا شـــهادة آيـــزو 9001، وهـــي دورة تدريبيـــة 
للمدققيـــن الرئيســـين عقدتهـــا شـــركة بيـــرو فيريتـــاس 
لاختبـــار والتأهيـــل وحضرهـــا ســـبعة مـــن الموظفين. 
وكذلـــك أعـــد بعـــض موظفـــي اإلدارة دورات داخليـــة 
لمعـــدات التحكم فـــي اآلبـــار لزيـــادة المعرفـــة والخبرة 

التقنية لفنيي الورش«. 
أما منســـق فريق الســـامة، دينس شـــاكو، فقد أوضح 
أن مراقبـــة مســـتوى الســـامة فـــي اإلدارة يحـــدث مـــن 
خـــال متابعـــة معاييـــر األداء ومراجعة تقاريـــر األعمال 
يومًيـــا. كما يتـــم القيام بجوالت تفتيشـــية على األقســـام 
والـــورش التابعـــة لـــإلدارة بصفـــة دوريـــة للتأكـــد مـــن 

التزامها بأنظمة أصول السامة في أرامكو السعودية.

د للتميُّز التشغيلي دليل موحَّ
أحمـــد العبداللطيـــف، مـــن فريـــق الدعـــم اإلداري 
والتقني، تحـــدث عن جهود اإلدارة المســـتمرة في مجال 
التميُّز التشـــغيلي منذ اســـتحداث برنامجها عام 2014م. 
وأوضـــح أحمـــد أن األهـــداف التـــي وضعتهـــا اإلدارة 

تتضمـــن وضـــع تقييمـــات لمســـتوى األداء، والعمـــل على 
تحســـينها من خال مراجعـــات دورية، واســـتحداث أداة 
ُصممت خصيًصـــا لمتابعة آخر التطورات والتحســـينات 
المتعلقـــة بـــاألداء. كذلـــك حرصـــت اإلدارة علـــى تبادل 
الخبـــرات مـــع اإلدارات األخـــرى، والمشـــاركة في وضع 
ـــد للتمّيز التشـــغيلي لدائـــرة الحفـــر وصيانة  دليـــل موحَّ

اآلبار. 
وقد حققـــت اإلدارة إنجازات مهمة فـــي مجال التميُّز 
2018م فـــازت اإلدارة بجائـــزة  التشـــغيلي. ففـــي عـــام 
الرئيـــس للتميُّـــز البيئـــي لدورهـــا فـــي تعزيـــز ثقافـــة 
المحافظـــة على البيئة الســـيما في مجـــال حماية المياه 
الجوفيـــة وإعـــادة تدويـــر ســـوائل الحفـــر وإدارة ميـــاه 
الصـــرف الصحي، كمـــا أطلقـــت اإلدارة مبـــادرات عدة، 
منهـــا اجتيازها بنجـــاح مرحلتي برنامـــج إدارة الموثوقية 
الكليـــة للمعامـــل األولـــى والثانيـــة وهـــي كذلـــك اإلدارة 
األولـــى التي تحصل علـــى شـــهادة API-Q2 الدولية نظير 
مرفقهـــا المعـــد إلصـــاح فوَّهات اآلبـــار. ويؤكـــد أحمد 
العبداللطيـــف أن اإلدارة ماضيـــة فـــي البقـــاء علـــى قمة 
هـــرم التميُّـــز التشـــغيلي إلـــى جانـــب عـــدد مـــن إدارات 
الشـــركة األخـــرى التـــي حققـــت إنجـــازات فـــي مجاالت 

التميُّز المختلفة. 

حماية البيئة
أمـــا المنســـق البيئي فـــي المجموعة، ســـالم مشـــني، 
فقـــد أشـــار إلـــى إنجـــازات اإلدارة فـــي المجـــال البيئي 
مـــت اإلدارة  والنهـــوض بثقافة حمايـــة البيئة، وقال: صمَّ
برنامًجـــا متكامًا يغطي جميع أنشـــطة اإلدارة ومرافقها 
للتأكد مـــن تطبيق جميـــع األنظمـــة والقوانيـــن المتعلقة 
بالبيئـــة، وإصـــدار تقاريـــر دوريـــة للمتابعـــة والمراقبـــة. 
كذلك تـــم تطويـــر برنامج خـــاص بإعـــادة التدويـــر على 
نطـــاق واســـع مثـــل الســـوائل المســـتخدمة فـــي الحفر، 
وبعـــض المخلفـــات القابلـــة للتدوير. كما نظمـــت اإلدارة 
عديًدا من المحاضرات لموظفيهـــا والمقاولين لتعريفهم 
ببرنامـــج حماية البيئة وأهمية تطوير وســـائل تُســـهم في 

تعزيز هذا البرنامج. 

إدارة 168 عقًدا
ســـيف النعيمي، من مجموعة الهندســـة المسؤولة عن 
إعـــداد ومراجعـــة وإدارة جميع العقـــود، والبالغـــة حالًيا 

168 عقـــًدا طويل األجل، إلى جانـــب عقود أخرى قصيرة 
ومتوســـطة األجل. يقـــول النعيمـــي: »إننا نقـــوم بعمليتي 
تفتيـــش رئيســـتين علـــى كل عقـــد تُبرمـــه إدارة خدمات 
الحفـــر وصيانـــة اآلبار. وعندمـــا نزور أي مقاول نشـــّكل 
فريقيـــن، أحدهمـــا خـــاص بالســـامة واآلخـــر خـــاص 

بالجودة«. 
ويضيـــف: »نحاول أن تكون ميزانيـــة المقاولين موزعة 
على أســـس عدة، ومنها السامة، ونســـبة السعودة، التي 
يجـــب أن تتراوح بين 40 % إلـــى 60 % عند توقيع العقد 

مع المقاول، وأن تزداد بنسبة 5 % سنوًيا«.

مشاريعنا ومبادرة اكتفاء 
الســـعودة من االهتمامات الرئيســـة التـــي تحدث عنها 
خالد الراشـــد، من قســـم مســـاندة أبراج حفر اآلبار، إذ 
قـــال: »حســـبما تنـــص عليـــه مبـــادرة اكتفاء، فـــإن أغلب 
الخدمـــات التـــي نحصـــل عليهـــا يجـــب أن تكـــون مـــن 
األســـواق المحليـــة فـــي المملكـــة، باإلضافة إلـــى جانب 

مجموعة من فنيي التفتيش التابعين لشركة طاقة الخليج في وحدة صيانة معدات الحفر 
يفحصون سامة معدات الحفر وفق معايير نظام الحفر ومواصفات معهد البترول األمريكي.

ماحظ أعمال الصيانة صالح الزهراني، مع مراقب الورشة، منيف السلطان، يشرحان 
للموظفين الجدد آلية عمل وسامة المعدة الخاصة بفصل قطع الحفر تحت عزم دوران يصل 

إلى خمسة وعشرين رطًا.

ز البيئي للعام 2018م. فنيو الصيانة حسين اليامي، وسلطان المطيري، وإبراهيم الجهني، وريان السعدي، وتركي القحطاني يقومون بتجهيز مانعة االنفجار استعداًدا نايف الغافل، الثالث من اليمين وقوًفا، مع عدد من رؤساء األقسام والوحدات في إدارته عقب فوز اإلدارة بجائزة الرئيس للتميُّ
الختبار آلية عملها.
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تتابـــع هـــذه الوحدة التـــي تضـــم 25 موظًفـــا أكثر من 
168 عقـــًدا في مجـــال خدمات الحفـــر، فتتســـلم تقريًرا 
أســـبوعًيا منهـــا عـــن الخدمات التـــي قّدمتهـــا، ويتضّمن 
التقرير عـــدد طلبـــات العمل التي تســـلمتها وكـــم نفذت 

من تلك الطلبات.
وتوجـــد فـــي الوحـــدة مجموعـــة مســـؤولة عـــن األمن 
الصناعـــي والصيانة. وهنـــاك مجموعة أخـــرى مختصة 
بإيجـــار وإعـــادة المعـــدات واألجهـــزة التي قـــد تحتاجها 

الشركات

التزام الشركات بمعايير السالمة
وبشـــأن التـــزام الشـــركات المتعاقـــدة مـــع أرامكـــو 
السـعوديــــة بمعاييـــــر الســـامة، كانت لنا وقفة مع رائد 
عســـيري، مستشـــار الســـامة الـــذي يقـــوم مـــع زميلـــه 
ســـلطان نيـــروزي بالمراقبـــة اليوميـــة ومراجعـــة الوثائق 
الخاصـــة بالســـامة في العمـــل وفيما يتعلق بالشـــركات 
المتعاقدة مـــع إدارة خدمات الحفر وصيانـــة اآلبار التي 

يبلغ عددها أكثر من 168 عقًدا.
ويقول عســـيري: »نقوم بزيارة الشركات لاطاع على 
مـــدى التزامهـــا بمعاييـــر الســـامة. كمـــا تتـــم مراقبـــة 
الســـعودية  أرامكـــو  لموظفـــي  المروريـــة  المخالفـــات 
وموظفـــي الشـــركات التابعة لـــإلدارة )المقاوليـــن(. وقد 
نجحنا بفضل اهلل في خفض نســـبة المخالفات، ونطمح 
إلى تحقيق نســـبة أعلى مـــن الوعي بالســـامة المرورية 

التي تحد من زيادة نسبة المخالفات«.

مساعد مهندس سعودية
التحقت شـــيخة الخنيفر بالعمل في أرامكو السعودية 
في عـــام 2017م كمســـاعد مهنـــدس، وتركـــز عملها على 

فني الدهان عبد الرحمن يقوم بعملية طاء 
وصلة التحويل، التي ُتستخدم في تحويل معدات 

الحفر من مقاس إلى مقاس آخر على حسب 
متطلبات منصة الحفر، مستخدًما جهاز ضغط 

الهواء حسب خطوات ومعايير الجودة إلعادة 
استخدامها من جديد.

مهـــم للغاية وهـــو الســـعودة، والتركيز عليهـــا، خاصة في 
األعمال الرئيسة لشركات المقاوالت«. 

تنّوع الخدمات اللوجستية
وكانـــت الخدمـــات اللوجســـتية محـــور الحديـــث مـــع 
رئيس وحـــدة الخدمـــات اللوجســــتية واالتصــــاالت، بَلَج 
العتيبـــي، الـــذي يقــــول: »كانـــت مهمتنـــا تســـهيل وصول 
أبـــراج الحفـــر إلـــى المملكـــــة عـــن طريــــق الموانــــئ، 
واســــتخراج التصاريح الازمة. ومـــن ضمن عمل الوحدة 
أيًضا حراســـة مواقع الحفر ومتابعـــة التفاصيل األمنية، 
واإلشـــراف على االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات، وكذلك 
نظام االتصـــاالت والمذيـــاع وأجهـــزة الكمبيوتـــر، وذلك 
قبل وصـــول أبراج الحفـــر لتوفير كل اللوازم اللوجســـتية 

التي تحتاجها عند وصولها.
ويضيـــف العتيبـــي: »نحـــن نتابـــع كل مـــا لـــه عاقـــة 
بصيانـــة أجهزة االتصـــاالت. وتوجد لدينا ســـيارات نقل 
تخـــدم جميـــع العاملين في أبـــراج الحفـــر وصيانة اآلبار 
لمـــدة 24 ســـاعة يومًيـــا، مـــن موقـــع الحفر، إلـــى موقع 

السكن، وإلى المطارات«. 
أما االتصاالت السلكية والاســـلكية وأجهزة االتصال 
عبر األقمـــار الصناعيـــة، فقد كانـــت محـــور حديثنا مع 
رئيس مجموعـــة فريق دعم االتصاالت والتنســـيق لتقنية 
المعلومات، بـــدر مضحي، الذي قـــال: »إن الفريق يتكّون 
مـــن 18 موظًفـــا، وهـــو يتولى دعـــم منصـــات الحفر على 
اليابســـة وفـــي ميـــاه البحـــر فـــي جميـــع مناطـــق أعمال 
الشـــركة، كما يعمل على توفير جميـــع أجهزة االتصاالت 
وتشـــغيلها وصيانتهـــا. ويعمـــل ضمـــن الفريـــق عـــدد من 
الموظفيـــن فـــي نوبـــات عمـــل تســـتمر 24 ســـاعة يومًيا 
لاســـتجابة ألي طارئ، واإلشـــراف على أمن المعلومات 
فـــي اإلدارة، واالتصـــال المســـتمر بمنصـــات الحفـــر، 

ومتابعة التقنيات الجديدة«. 
ويُضيـــف مضحي: »نحن مســـؤولون عن أكثـــر من 25 
تطبيًقا في نظام ســـاب، يُشـــرف عليها شباب سعوديون، 
كما نُشـــرف على جميع المشـــروعات التقنية في اإلدارة، 
أو أي حـــدث يتطلـــب وجـــود موظفيـــن متخّصصيـــن في 

تقنية المعلومات أو الحاسب اآللي«.
أما أكثـــر الصعوبات التـــي واجهها العاملـــون في هذه 
ــق بمنصـــات أبـــراج الحفـــر فـــي  المجموعـــة فهـــي تتعلَـّ
المناطـــق المغمـــورة، وتتمحور تلك الصعوبـــات في تقلب 
أحـــوال الطقس، ممـــا يضطر الفنـــي أحياًنا إلـــى البقاء 
لمدة أســـبوع كامل داخل البحر. كمـــا أن لبعض المناطق 
النائيـــة، مثـــل الشـــيبة، صعوباتهـــا الخاصـــة المتعلقـــة 

ببيئتها. 

4292 مثقاًبا 
أكثـــر مـــا تســـتخدمه أجهـــزة الحفـــر هـــي المثاقـــب 

هي: ورشـــة معـــدات التحكم فـــي اآلبار وهـــي مخصصة 
لحماية اآلبار، وورشـــة الحفر وااللتقاط، وورشة اللحام، 

وورشة التفتيش التابعة لشركات المقاوالت.
ويحدثنا رئيس الوحدة، صالـــح الزهراني، عن عملها، 
فيقـــول: »نحن نقّدم المســـاندة لكل منصـــات الحفر في 
المملكة. وكل المعـــّدات واألدوات تأتي من مواقع الحفر 
إلينا لكـــي نقـــوم بفحصهـــا وصيانتها وإصاحهـــا. فإذا 
كانت لـــم تُســـتعمل تُعاد إلـــى الرفوف لكي تُســـتعمل في 
المســـتقبل. أمـــا إذا كانـــت القطعـــة مســـتعملة، فإننـــا 
نرســـلها إلـــى فنـــي متخصـــص يضـــع تقريـــًرا يراجعـــه 
مهندســـونا للتأكـــد مـــن أن القطعـــة تحتاج إلـــى صيانة 
حســـب مواصفات ومعايير الشـــركة. وبعد ذلك نرســـلها 
إلى إحـــدى ورش اإلصاح التي يبلغ عددها تســـع ورش. 
وبعد إصـــاح القطعـــة، يفحصها مهندســـونا مرة أخرى 
للتأكـــد مـــن أن مـــا أُنجز مـــن عمل هـــو المطلـــوب، كما 

جاء في التقرير الخاص بها«. 
ولـــدى هـــذه الوحـــدة معاييـــر محـــددة حـــول جـــدوى 
اإلصـــاح. فإذا كانـــت قيمة اإلصاح تبلـــغ 60 % أو أقل 
من قيمـــة المعّدة يتـــم إصاحهـــا، أمـــا إذا كان أكثر من 

ذلك فتباع في المزاد، أو كخردة، أو كمعّدة مستعملة. 
أمـــا المجموعـــات في هـــذه الوحـــدة فهـــي: مجموعة 
أعمـــال االلتقـــاط المتخصصـــة فـــي التقـــاط أي أداة أو 
جهـــاز يســـقط فـــي البئـــر، ويعمل فـــي هـــذه المجموعة 
شـــباب ســـعوديون ذوو خبـــرة مـــن 10 إلـــى 20 ســـنة في 
حقـــول الحفر وصيانـــة اآلبار، وهـــي المجموعة الوحيدة 
فـــي الشـــركة المتخصصـــة لهـــذه المهمـــة بالتحديـــد. 
ومجموعـــة الخدمـــات المســـاندة، التي تشـــمل منســـقي 
الســـامة، وقائـــدي المركبـــات، والدهانيـــن، وســـافعي 
الرمل، وســـائقي الرافعات الشـــوكية. ومجموعة الحركة 
المســـؤولة عن تســـلم القطع العائـــدة من أبـــراج الحفر، 
وتســـليمها بعد إصاحها، ومجموعـــة تخطيط الصيانة، 

ومجموعة الهندسة.
وتســـتقبل الوحدة ســـنوًيا ما يتراوح بيـــن 15 ألًفا و20 
والمعاينـــة والصيانـــة  للفحـــص  ألـــف قطعـــة تخضـــع 

واإلصاح. 

متابعة 168 عقًدا
تتولـــى وحـــدة خدمـــات ومســـاندة أعمـــال الحفـــر 
الخدمـــات  مـــي  مقدِّ جميـــع  مـــع  العاقـــة  مســـؤولية 
المتعاقدين مع أرامكو الســـعودية. يقـــول رئيس الوحدة، 
عبـــداهلل المحيســـن: »نضـــع الخطـــط ونقـــوم بدراســـة 
الجـــدوى لجميـــع العقـــود، وإعـــداد المعـــّدات، وتحديد 
ســـاعات العمـــل والمهندســـين الذين ســـوف يعملون في 
المشـــروع، ثم على أساســـها نعتمد الميزانية«. ويضيف: 
»ونحن كذلك مســـؤولون عن أداء المقاولين في تقديمهم 
للخدمـــات المطلوبـــة. فنتســـلّم منهـــم تقاريـــر شـــهرية 
بخصوص كل خدمة أنجزوها، كما إننا مســـؤولون كذلك 
عن توزيـــع العمـــل بيـــن المقاولين علـــى أســـاس معايير 

ومقاييس محددة«. 

مشّغل الرافعة الشوكية في إحدى عمليات تحميل معدات الحفر. عبداإلله العبود )يمين( وعبدالرحمن الصويلح، 
من مجموعة مساندة االتصاالت يتفحصان بعض 

األجهزه المستخدمة في منصات الحفر.

)الريـــش( التـــي تتـــم صناعـــة بعضهـــا مـــن األلمـــاس 
الصناعـــي. وهي األداة المســـؤولة عن الحفـــر إلى أعمق 

نقطة مبتغاة في أعمـاق األرض أو قيعان البحـار.
وكانــــت هـــذه المثاقب هي محـــور الحديث مع غانـــــم 
القحطانــــي مشـــرف وحـــدة التحكم بالمعـــدات وجردها 
ومراقبتهـــا، التـــــي تتكـــّون من ثـــاث فرق أســـاس هي: 
الحفـــر  ومثاقيـــب  الحفـــر  أدوات  وتخزيـــن  مراقبـــة 

المصنوعة من األلماس الصناعي وفريق المواد.
يقـــول القحطانـــي: »نحن مســـؤولون في هـــذه الوحدة 
عـــن أكثر من 30 ألًفا من األصـــول التابعة إلدارة خدمات 
الحفـــر. فلدينـــا هنـــا فـــي الوقـــت الحاضر أكثـــر من 18 
ألـــف معـــّدة جاهـــزة للترحيل عنـــد الطلب إلـــى منصات 
الحفـــر، كما أن لدينا أكثـــر من 12 ألف معـــّدة في مواقع 
الحفـــر. باإلضافـــة إلـــى أن هنـــاك أيًضا معـــّدات تحت 
الصيانـــة. فجميـــع المعـــّدات تخضـــع للصيانـــة عنـــد 
اســـتامها من منصات الحفر. فعلى ســـبيل المثال، كان 
لدينـــا 11569 طلب صيانة مختلفة فـــي درجتها وطبيعتها 
في عـــام 2018م وبعد الصيانـــة، نُعيد المعـــّدات إلى هنا 
ونخزنهـــا حتـــى يتـــم طلبهـــا لاســـتعمال مـــرة أخـــرى. 
وتصلنـــا تقارير شـــهرية من جميـــع منصـــات الحفر عن 
هذه المعـــّدات لتتيح لنا متابعتها ومراقبتها بشـــكل دقيق 

وسلس للتأكد من وجودها وجودتها«.
والفريـــق الثاني هو فريق مثاقيـــب الحفر، ومهمة هذا 
الفريـــق مراقبـــة المثاقيـــب المســـتخدمة فـــي منصـــات 
الحفـــر لتحديـــث بياناتها فـــي النظـــام واســـتعادتها بعد 
االنتهـــاء منهـــا ومن ثم يتم فحصها بواســـطة مهندســـين 
مختصيـــن من دائرة تقنيـــات الحفر بأرامكـــو وُمَمثل من 

الشركة المصنعة لها.
إذ يُقـــرر أحياًنـــا اعتبـــار بعضهـــا صالًحا لاســـتعمال 
بينما يكون البعض اآلخر بحاجـــة لإلصاح. كما أن لكل 
مثقاب ســـجًا خاًصا به يحتوي علـــى خصائصه وتاريخ 
تصنيعـــه واســـتيراده وعدد مـــرات اســـتعماله أو صيانته 

والعمق الذي يمكن أن يصله.
أمـــا الفريـــق الثالـــث فهـــو فريق المـــواد المســـتهلكة، 
الـــذي أصدر في العـــام الماضي نحـــو 8676 طلًبا إلعادة 
معدات إلى مخـــزن المـــواد، للتمّكن من اســـتعمالها مرة 

أخرى.
تضـــم هـــذه الوحـــدة 75 موظًفـــا مـــن ذوي الكفـــاءات 
العاليـــة والخبـــرة الكبيـــرة فـــي مجـــال أعمـــال الحفـــر، 
ومعظمهـــم مـــن الكفـــاءات الشـــابة المؤهلـــة والمدّربـــة 
تدريًبـــا عالًيـــا وعلى دراية تامـــة بـــإدارة وتخزين معدات 
الحفـــر والتعامل مع األنظمة المتعلّقـــة بها وذلك لضمان 
تلبيـــة متطلبـــات واحتياجـــات منصات الحفـــر من خال 
تطبيق أفضل الممارســـات مـــن ناحية متابعـــه المعدات 
ورصدهـــا، تخزينهـــا وصيانتهـــا، مـــع األخـــذ باالعتبـــار 
تطبيـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة والســـامة فـــي جميـــع 
مراحـــل األعمـــال. وتعمـــل 24 ســـاعة يومًيـــا طيلـــة أيام 
األســـبوع، فـــي أربـــع نوبـــات عمـــل. ويقـــول القحطاني: 
»نحن نتعامل مـــع 11 إدارة في الشـــركة، ونتواصل تقريًبا 
مـــع منصـــات الحفـــر و48 رئيس قســـم وأكثر مـــن 650 
ماحـــظ أشـــغال، فـــكل بـــرج حفـــر يعمـــل فيـــه ثاثـــة 

ماحظي أشغال، على مدار الساعة.
كمـــا تتمّيز هـــذه الوحـــدة بخفـــض مصاريـــف الحفر 
وذلـــك من خـــال تخزيـــن ريـــش الحفـــر المقـــرر إعادة 
تـــم إصاحهـــا،  التـــي  اســـتخدامها بعـــد الفحـــص أو 
وإرســـالها لخدمة أعمـــال الحفر عوًضا عن شـــراء ريش 

جديدة«.

صيانة املعّدات ومعاييرها
تضـــم وحـــدة الخدمـــات المســـاندة للحفر في قســـم 
مســـاندة أعمـــال الحفر ثمانـــي مجموعـــات وأربع ورش، 

د منصات الحفر بالمعّدات المطلوبة، والتي تمت صيانتها وتجهيزها لاستخدام مرة أخرى. مستودع معّدات الحفر الذي يزوِّ
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مسؤوال السامة سلطان نيروزي ورائد عسيري أثناء مساعدتهما في تقديم الورشة.

متها بعنوان  م شيخة الخنيفر لنجاح الورشة التي قدَّ نائب الرئيس للحفر وصيانة اآلبار، عبدالحميد الرشيد، يكرِّ
»السامة المرورية لقيادة المركبات« بحضور، من اليمين، حاتم السقاف، ونايف الغافل، وشقيقها شكري الخنيفر.

عبداهلل المحيسن موسى الحسنعلي المقبل ناصر العطية

مثقاب حفر معدني وصخري الصنع يستخدم لحفر الطبقات اللينة 
وهو ذو مقاسات مختلفة..

مثقاب حفر ُمصنع من األلماس الصناعي ويستخدم في حفر 
الطبقات الصخرية وهو ذو مقاسات مختلفة..

صالح الزهراني

بعض المشاركين في ورشة »السامة المرورية لقيادة المركبات« ويظهر مدير إدارة خدمات الورش الميكانيكية، األستاذ سعد الشمراني، 
األول من اليسار، وإلى جانبه مستشار السامة في الخدمات الصناعية، بيتر لودولف، وفي اإلطار، شيخة الخنيفر ُمقدمة الورشة، ومنيرة 

الخضير ُتجيب عن بعض األسئلة التي ُطرحت في الورشة.

متابعـــة طلبات تصنيـــع مواد الحفر الخاصـــة بالمنصات 
مع المقاوليـــن، وكانت أول موظفة تقوم بجولة تفتيشـــية 
لمراقبـــة جـــودة وســـامة العمل مـــع مقاولـــي الخدمات 

التابعيين لقسم الحفر وصيانة اآلبار.
وتقـــول عن طبيعة عملهـــا: »هذا العمـــل يختلف تماًما 
فـــي طبيعته عن تجارب عملي الســـابقة، فكثيـــًرا ما كان 
يحدثنـــي أخـــي نبيل -رحمـــه اهلل- عـــن أعمـــال الحفر 
وهندســـة البتـــرول، والتنقيـــب والمـــواد المســـتخدمة، 
والطلبـــات التـــي تحتاجهـــا منصـــات الحفـــر، ولكنـــي لم 
اســـتوعب ضخامة هذا العمل، إال بعدمـــا بدأت تجربتي 
الخاصة والشـــخصية في اإلدارة  نفســـها التي كان أخي 

يعمل فيها. 
فـــي  والتحديـــات  المصاعـــب  مـــن  الرغـــم  »وعلـــى 
متطلبات هذا العمـــل، إال إنني واجهـــت التحديات بتحدٍّ 
من نوع آخـــر، وهو اإلصرار على اإلنجاز، كما ســـاعدني 
في ذلـــك الوجـــوه المبتســـمة في محيـــا القائميـــن على 
ســـاحات العمـــل في الظهـــران، ومناطق العمـــل األخرى. 
حبـــي لهـــذا العمـــل وهـــذه اإلدارة بالتحديـــد فـــي وقت 
قصيـــر، حفزانـــي ألداء عملي بحمـــاس، ودفعاني للبحث 

عن األفضل والجديد وإضافته لبيئة العمل«. 
وتضيف قائلـــة: »لهذا طرحت فكرة جديدة لم يســـبق 
تطبيقهـــا فـــي الســـامة المروريـــة لقيـــادة المركبـــات، 
تهـــدف أواًل وقبـــل كل شـــيء إلى تلقـــي المعلومـــات عن 
القيـــادة والتركيز عليها، وإيصـــال المعلومات المهمة من 
خـــال المتعـــة والتســـلية والتغييـــر عمـــا تعـــود عليـــه 
الموظـــف في اســـتقاء المعلومـــات. طبقت الفكـــرة على 
أكثر من 2000 موظف من الشـــباب والشـــابات من داخل 
وخـــارج دائـــرة الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، يعملـــون فـــي مختلـــف الوظائـــف ومختلـــف 
المناصـــب وفي مناطـــق مختلفـــة إضافة إلـــى الظهران، 
فبعضهـــم كان مديـــًرا إلدارة وبعضهـــم اآلخـــر موظًفـــا. 

وكذلـــك تم تقديمهـــا لمائتي طالـــب وطالبة فـــي برنامج 
موهبة للمرحلة المتوسطة من الدمام واألحساء.

»وعندمـــا القت الحملـــة نجاًحا كبيـــًرا، تلقيت دعوات 
لتنفيذهـــا فـــي أكثـــر من مناســـبة رســـمية فـــي مختلف 
مرافـــق أرامكو الســـعودية، وتـــم حصولي على شـــهادات 
تقدير مـــن إدارات مختلفة، وكان كل هذا بمســـاعدة من 
زمائي من مســـؤولي الســـامة الذين يعـــود لهم الفضل 
فـــي نجاح تلـــك الفكرة وتنفيذهـــا خاصة أنهم اســـتمروا 

في مساندتي«. 
وتقـــول شـــيخة: »لقد حقـــق هـــذا العـــرض التقديمي 
المعنـــون بالســـامة المرورية لقيـــادة المركبـــات المركز 
األول فـــي تصنيف إدارة التنقيب وهندســـة البترول، مما 
يُحتـــم علينا القيام بتطوير الفكـــرة، خاصة بعد أن بدأت 
النســـاء بقيادة الســـيارات، وذلـــك بناًء علـــى االقتراحات 
التـــي تلقيتهـــا مـــن مختلـــف إدارات الشـــركة«. وتُضيف 
شـــيخة أن لديهـــا طموًحـــا لتحقيـــق مزيـــد فـــي إدارة 

خدمـــات الحفر وصيانـــة اآلبار لتخدم الشـــركة والوطن، 
وأن تســـير على خطى النجاح التي رســـمها لها رؤساؤها 
واالســـتماع لنصحهم وإرشـــادهم لهـــا ليتـــم تاهليلها لما 

هو أفضل في المستقبل. 

400 ألف طلب سنوًيا
وكانـــت لنا وقفة مـــع الناظر اإلداري لقســـم مســـاندة 
منصـــات الحفـــر، علي المقبـــل، الذي ألقـــى الضوء على 
بعـــض التحديـــات التـــي يواجههـــا القســـم، وأهمهـــا أن 
أعمال الحفر التشـــغيلية مســـتمرة طيلة العام على مدار 
24 ســـاعة، مما يتطلب وجود فريـــق عمل متدّرب ومؤهل 

يتحمـل المسؤوليات ويفـي بالتزاماته. 
وتحـــدث المقبـــل عـــن التقنيـــات التـــي تســـتخدمها 
اإلدارة، قائًا: »إن اإلدارة تستخدم التقنيات المتطورة 
التي تســـاعدها في أداء أعمالها بســـهوله ويسر لجعل 
عملياتهـــا أكثر كفـــاءة وفاعلية من حيـــث التكلفة منها 
تحليـــل واســـتعراض المواقع عبـــر األقمـــار الصناعية 
ويضمـــن التطبيـــق أن يكـــون لمواقـــع أجهـــزة الحفـــر 
المقترحـــة مناطـــق عازلـــة كافيـــة حول مناطـــق العمل 
وزيادة عـــدد الزيـــارات الميدانية المطلوبـــة، أما فيما 

يخـــص تطبيق مواقـــع اآلبار علـــى الجوال فهـــو يدعم 
اإلبـــاغ عـــن المخاطـــر ومخالفـــات االمتثـــال لقواعد 
الســـامة من قبل موظفي المقاوليـــن، أما تقنية التتبع 
بالتـــرددات الاســـلكية للرصـــد علـــى معـــدات الحفر 
فهـــي تنقـــل المعلومـــات إلـــى تطبيـــق خاص وتســـمح 
لموظفـــي الحفـــر بمراقبـــة حركـــة المـــواد واألصـــول 

آنًيا«.
كمـــا وصف المقبـــل طبيعة العمـــل بقولـــه: نحن نمثل 
حلقـــة الوصـــل بيـــن اإلدارة وأبـــراج الحفر ســـواء أكانت 
علـــى اليابســـة أم في البحـــر، كما أننـــا معنيـــون بجميع 
الطلبـــات التي تأتي مـــن أبراج الحفر، وكذلـــك المعدات 
واألدوات التي يجـــب أن تصنع، أو المـــواد الجاهزة التي 

نرسلها ألبراج الحفر.
ونعمل بالتناوب 24 ســـاعة في اليوم، طوال األســـبوع. 
أمـــا بالنســـبة للمـــواد، فلدينـــا أكثـــر مـــن 18 ألـــف مادة 
تحتـــاج إلـــى معاينة ســـنوًيا كما أننـــا نتولى التنســـيق في 
تدريب موظفي الشـــركة واإلشـــراف على مشاريع القسم 
في مراحل التصميم واإلنشـــاء. ويوجد في القســـم تسع 
وحـــدات، تقوم ثمـــان منها بأعمال المســـاندة المباشـــرة 
وواحدة تقـــوم باألعمال اإلدارية. وقد بلـــغ عدد الطلبات 
التـــي وصلتنـــا خـــال عـــام 2018م نحـــو 400 ألف طلب 

الموظف عبداإلله بوجليع، من إدارة خدمات الحفر، يشرح 
لسعيد الشيخ عن كيفية عمل إحدى المعدات المستخدمة 

في تشغيل منصات الحفر.

مشّغل الرافعة الشوكية في إحدى عمليات تحميل معدات الحفر.

د منصات الحفر بالمعّدات المطلوبة، والتي تمت صيانتها وتجهيزها لاستخدام مرة أخرى. مستودع معّدات الحفر الذي يزوِّ
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الحفر عبر التاريخ

1.  موظفو أرامكو السعودية يبدأون أعمال حفر بئر 
مياه في وادي محرم بالقرب من الطائف.

2.  حفارون سعوديون يعملون في جهاز حفر في بقيق 
في عام 1949م.

3.  صورة التقطت في شهر مايو عام 1949م، ويظهر 
فيها موظفان سعوديان يقومان بتوجيه مسار أنبوب 

حفر ومثقب عبر رحى دوارة في جهاز حفر بالقرب 
من منطقة بقيق. تصوير: ت. ف. وولترز.

4.  مثقاب حفر قديم معدني وصخري الصنع 
ُيستخدم لحفر الطبقات اللينة في طريقه إلى 

سطح األرض لبدء الحفر.

5.  شاحنه نقل خال تنز يل األسمنت ليستخدم 
الحًقا لعزل أنابيب الحفر عن التربة 1956م.

6. عمال يدفعون أنبوًبا.

7.  جانب من أعمال الحفر في المنطقة المغمورة من 
مشروع حقل منيفة.

لجميع أبـــراج الحفر. ويبلغ عدد الشـــحنات التي تســـير 
كل يـــوم لتنفيذ خدمـــات أجهزة الحفـــر المطلوبة ما بين 
300 و 650 شـــاحنة. أمـــا القوارب فيتـــراوح عددها بين 
80 و 160 قارًبـــا. وتصـــل الطلبـــات الطارئـــة عـــادة إلى 
مواقـــع أجهـــزة الحفـــر خال ســـاعة، أمـــا المـــواد التي 
ترســـل بالقـــوارب فإنهـــا تســـتغرق مـــن ســـاعة إلـــى 48 

ساعة.

كفاءة األعمال في ساحة 
تخزين املثاقب 

وفـــي شـــدقم، جالـــت )القافلة األســـبوعية( على 
ســـاحة تخزين المثاقـــب وفوهـــات اآلبار، حيـــث التقت 
رئيـــس وحـــدة ســـاحة فوهـــات اآلبـــار، ناصـــر العطية، 
الذي تحـــدث بـــدوره عـــن طبيعة العمـــل هنـــاك بقوله: 
نتســـلَّم فوهـــات اآلبار مـــن مواقـــع أجهزة الحفـــر، ومن 
جميـــع المواقـــع، ونقـــوم بفرزهـــا. تأتينـــا حوالي خمس 
شـــاحنات يومًيا من أجهزة الحفر ســـواء على اليابسة أم 
المناطق المغمـــورة، فنعاينها لنعـــرف إن كانت في حالة 
جيـــدة وتحتاج فقـــط لصيانة وإصاح، ونقـــوم بتخزينها 
إلعادة اســـتعمالها مرة أخرى في مواقـــع أجهزة الحفر. 
أمـــا إذا كانت تالفـــة وال يمكـــن إصاحها، فنعـــد تقرير 
معاينـــة عنهـــا مع صـــورة لفوهـــة البئـــر، ونُعـــد نموذًجا 
خاًصـــا بالتخلـــص منها. وعادة مـــا تكون األجهـــزة التي 
تأتينـــا مـــن المناطـــق المغمـــورة تالفـــة، خاصـــة وأنهـــا 
تُســـتخدم فـــي الميـــاه المالحـــة. وال يتـــم التخلـــص من 
األجهـــزة التي تُصنف علـــى أنها تالفـــة، إال بعد تفكيكها 
وأخـــذ قطـــع الغيـــار الصالحـــة فيهـــا لكـــي تُســـتخدم 
مســـتقبًا في صيانة فوهـــات آبار مشـــابهة عندما تعود 

للصيانة. 

ماحظ أعمال الصيانة، صالح الزهراني، يشرح لفنيي الصيانة صالح الوعله، ومحمد الغامدي، وتركي القحطاني، وحسين 
اليامي والمهندس يونس العنزي طرق السامة استعداًدا لرفع مانعة االنفجار.

ويُكمـــل العطيـــة حديثه قائـــًا: »لدينا فـــي الوحدة 12 
موظًفـــا، وتعمل الوحدة من األحــــد إلى الخميس بــــدوام 
عــــادي، ولكـــن يوجــــد موظـــــف خال يومــــي الجمعـــــة 

والسـبـت لاسـتجابة للطلبــات العاجلة أو الطارئة«. 
ويختتـــم العطية حديثه قائًا: »نتبـــع في إجراءاتنا في 
هذا العمل اإلجراءات نفســـها التـــي يتبعها معهد البترول 

األمريكي، ولدينا شهادة تأهيل للقيام بذلك«.

بين من يدرّب ومن يتدرّب
أثنـــاء الجولة على ســـاحة تخزيـــن المثاقـــب وفوهات 
اآلبـــار، التقينـــا مجموعـــة مـــن العاملين هنـــاك بوظائف 
متفاوتـــة، فمحمـــد المبـــارك يتولـــى تحضيـــر المـــواد 
والمعدات، وأســـعد العودة، مســـؤول عـــن تفكيك فوهات 
اآلبـــار لكـــي ينـــزع منهـــا القطـــع الســـليمة والصالحـــة 
لاســـتعمال مـــرة أخرى. ونايـــف الغانم وكمـــال جميري، 
يعمـــان علـــى صيانـــة جميـــع المعـــدات واألدوات التـــي 
تأتيهـــم من مواقـــع أجهـــزة الحفر. أمـــا أحمـــد الناصر 
الـــذي لـــم يكـــن قـــد مضـــى علـــى التحاقـــه بالعمـــل في 
الشـــركة أكثر من عشـــرة أشـــهر، فهو في ســـاحة تخزين 
المواد ليتـــّدرب ويتعّرف على أعمال اإلدارة بشـــكل عام، 
مســـتفيًدا مـــن برنامج نقـــل المعرفـــة. وأخيًرا، موســـى 
الحســـن الذي قضـــى 12 عاًما مـــن العمل علـــى الرافعة 
الشـــوكية، منها ثمانية أعوام في بقيـــق وأربعة أعوام في 
شـــدقم، وهو مؤهـــل للعمل علـــى الرافعـــة التـــي تتراوح 
قدرتهـــا بين 7 إلى 20 طًنا، ويُشـــّبهه جميـــع العاملين في 
شـــدقم بالقلـــب النابض ألنـــه المحرك األســـاس لجميع 
األعمال. فخال األســـبوع، يقوم موســـى بتنزيل وتحميل 
نحو 20 شـــاحنة، وينظم الســـاحة، ويُســـهم بنقل معرفته 

إلى جميع الموظفين في هذا المكان.
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ناصر بن مضحي، مشرف وحدة الدعم يقوم باإلشراف على األعمال بالمنطقة المغمورة.

فنّيان يجريان تحديًثا على المخزون المتسّلم من منصات 
الحفر يومًيا.

فني الصيانة، صالح الوعله )يمين( ومسؤول السامة، رائد 
العسيري أثناء فحص معدة مرور الطين أثناء الحفر.
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م مجلس القادة الشـــباب االستشـــاري  الظهـــران - نظَّ
أول لقـــاءات »نائـــب الرئيـــس«، التـــي تســـتضيف نائـــب 
الرئيـــس في أحـــد قطاعـــات العمل فـــي الشـــركة، حيث 
يتحدث مع الموظفين الشـــباب في هـــذا القطاع. إذ تُتاح 
لهـــم فرصـــة طـــرح األســـئلة واالســـتماع إلـــى الخطـــط 
المســـتقبلية في الشـــركة ككل، ودورهم فـــي تحقيق هذه 

الرؤى.
واســـتهل المجلس هذه اللقاءات مع المديـــر التنفيذي 
لدائـــرة الســـامة واألمـــن الصناعـــي، األســـتاذ عالـــي 
الزهرانـــي، وذلك يـــوم األربعاء 15 جمـــادة اآلخرة 1440هـ 
)20 فبرايـــر 2019م(، حيث التقى الموظفين الشـــباب في 
الدائـــرة وتحـــدث معهم وأجاب عـــن أســـئلتهم المختلفة، 
وأدار اللقـــاء عضو مجلس القادة الشـــباب االستشـــاري، 
الجيوفيزيائيـــة،  الحلـــول  قســـم  فـــي  الجيوفيزيائـــي 
أعضـــاء  تنظيمـــه  فـــي  وشـــارك  عبدالقـــادر عالـــي، 

المجلس.
وقـــد أكـــد الزهرانـــي أن أرامكـــو الســـعودية تزخـــر 
بالفرص الواعـــدة للموهوبين والمتميِّزيـــن من الموظفين 
الشـــباب، كمـــا أن الشـــركة تُعـــّول بشـــدة عليهـــم، ألنهـــم 
ذخيرتها ومســـتقبلها. وأضـــاف قائـــًا: »إن عملية الدفع 
بالشـــباب للمناصب القيادية مســـتمرة، خاصة أن عملية 
نقـــل المعرفـــة بيـــن األجيـــال فـــي أرامكـــو الســـعودية، 
مســـتمرة أيًضا وتهدف لســـد الفجوة المعرفية من خال 

التدريب والتطوير«.
وأكـــد الزهراني أهمية دور الشـــباب في قلـــب التغيير 
المجتمعـــات  تواجهـــه  مـــا  مـــع  العالـــم  الـــذي يشـــهده 
واالقتصـــادات مـــن تحـــوالت، ومـــا يتوقـــع أن يأتـــي بـــه 
التحـــّول التقني، الذي يتطلب مـــن الجيل الجديد امتاك 

مهارات جديدة، ومعرفة أوسع، وإبداًعا ال حدود له.
وقـــال الزهرانـــي: »إن دور رجـــل األمـــن علـــى بوابات 

ناجي عوض 

تصوير: أحمد عيتاني مه مجلس القادة الشباب االستشاري مع عالي الزهراني.  لقطة خال لقاء »نائب الرئيس« الذي نظَّ

يُركِّز على المهارات والمعرفة واإلبداع
م لقاًء في دائرة السالمة واألمن الصناعي مجلس القادة الشباب االستشاري ينظِّ

أرامكو الســـعودية هو أحد أهم األدوار في الشـــركة على 
اإلطـــاق، وانتباهـــه واســـتعداده المســـتمّرين هما صمام 
األمان ألعمـــال الشـــركة، ألن أي خطأ يمكـــن تداركه إال 

خطأ رجل األمن«.
بعد ذلـــك قّدم عبدالقـــادر عالي عرًضا مقســـًما إلى 
جزئيـــن، تحت عنـــوان » التحديـــات داخل الفـــرص«، كان 
الهـــدف منـــه تحفيـــز الشـــباب علـــى اســـتغال الفـــرص 
لتغييـــر  واقتناصهـــا  الشـــركة،  داخـــل  لهـــم  المتاحـــة 

مستقبلهم، وتحقيق طموحاتهم الوظيفية والحياتية.
وفـــي نهايـــة اللقـــاء، تـــم تكريـــم عـــدد مـــن الموظفين 
الشـــباب مـــن دائـــرة الســـامة واألمـــن الصناعـــي، وهم 
أصحـــاب قصـــص نجـــاح مختلفـــة فـــي األقســـام التـــي 

يعملون فيها، وهم:
• فراس الدوسري من قسم دعم األمن الصناعي.

• معتق السبيعي من قسم منع الحرائق.
• وليد الحميدي من برنامج السامة المرورية.
• فارس الثميري من برنامج السامة المرورية.

• بندر اليوســـف من إدارة أعمـــال األمن الصناعي في 
المنطقة الوسطى.

• تركـــي بافقيه مـــن إدارة أعمال األمـــن الصناعي في 
منطقة األعمال الجنوبية.

• خالد المنصور من قسم منع الخسائر.

أهداف اللقاءات 
الجديـــر بالذكـــر أن هذه اللقـــاءات تهدف إلى تســـهيل 
الحـــوار بين القيادات اإلدارية والموظفين الشـــباب الذين 
تقـــل أعمارهـــم عن 35 ســـنة، والذيـــن يمثلـــون 60٪ من 
موظفـــي أرامكـــو الســـعودية، إلشـــراكهم ومواءمتهـــم مع 

اإلستراتيجية العامة للشركة.
وتُعدُّ هـــذه اللقـــاءات مكاًنـــا مثالًيا يُمكن للشـــباب من 
خالـــه التحدث إلى مســـؤولي إداراتهـــم، والحصول على 

معلومـــات حـــول اتجاهـــات خطـــط المناطـــق اإلداريـــة 
الخاصـــة بهم، وكيف يُمكنهم اإلســـهام فـــي تطوير ونجاح 

مناطقهم اإلدارية.
وتســـعى المجموعـــة السادســـة مـــن مجلـــس القـــادة 
الشـــباب االستشـــاري من خال هذه اللقاءات، وبناء على 
جهـــود المجموعـــات الســـابقة، إلـــى إشـــراك أكبـــر عدد 
ممكن من الشـــباب في هـــذه اللقاءات، التـــي تُعد فرصة 
مثاليـــة لجمع الشـــباب مـــن جميـــع المناطـــق الجغرافية 
ومســـتويات التعليـــم والمراكز، فـــي مكان واحـــد للتأكيد 
علـــى أهميـــة دورهـــم فـــي دفـــع أرامكـــو الســـعودية إلى 
األمـــام. كما أن حضور ممثـــل اإلدارة التنفيذية التابع لهم 

يمنـــح تأثيًرا أقـــوى لنجاح اللقـــاء، حيث يتم الحـــوار بين 
اإلدارة والشـــباب، وتليهـــا ورشـــة، حيـــث يمكـــن ألعضاء 
وتُختتـــم  المســـتقبلية.  التحديـــات  مناقشـــة  الشـــباب 

اللقاءات بتكريم أصحاب قصص النجاح من الشباب.
يُذكـــر أن مجلـــس القـــادة الشـــباب االستشـــاري هـــو 
مجلـــس مؤلف مـــن 16 عضًوا يقـــّدم تقاريـــره إلى مجلس 
اإلســـتراتيجية، وهو وســـيلة لتوصيل صوت الشـــباب إلى 
اإلدارة التنفيذيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية. تتمثـــل مهمة 
المجلـــس في إطاق العنـــان لإلمكانات الكاملة للشـــباب 
وضمـــان التزامهم وتحفيزهم لمصلحة أرامكو الســـعودية 

في إستراتيجيات أعمالها.

الظهـــران - في بادرة من إدارة المشـــاريع البحرية في 
أرامكـــو الســـعودية، بالتعاون مـــع إدارة التوظيف المحلي 
والتطوير، نُظمت ورشـــة لتوظيف الشـــباب السعودي في 
شتى المجاالت والســـيما في مجال المشـــاريع البحرية. 
وقـــد تـــم تنظيـــم الورشـــة بالتعـــاون مـــع مركـــز طاقات، 
ونُظمـــت على مـــدار ثاثة أيام مـــن 20 إلـــى 22 جمادى 
األخرة 1440هــــ )25 إلـــى 27 فبرايـــر 2019م(، في مركز 

األمير محمد بن فهد للتنمية البشرية. 
وكان الهـــدف مـــن تنظيـــم هذه الورشـــة هـــو توظيف 
والمجـــاالت  المهـــن  شـــتى  فـــي  الســـعودي  الشـــباب 
الهندســـية، الســـيما المشـــاريع البحريـــة، حيث شـــهدت 
الورشـــة مشـــاركة عـــدد مـــن الشـــركات المتعاقـــدة مـــع 
أرامكـــو الســـعودية، وكانت نســـبة التوظيـــف مرتفعة في 

قطاعات المشاريع البحرية.
وتهدف هذه الجهود لتعزيز قدرات الشـــاب الســـعودي 
الذي يملـــك القـــوة والقدرة علـــى التطويـــر وتعزيز رؤية 
2030 في تمكين الشـــاب الســـعودي في شتى المجاالت، 

وتأهيله لسوق العمل لضمان استقراره وإنتاجه. 

وعد الزبداني إدارة املشاريع 
البحرية ُتسهم 

في تنظيم ورشة 
لتوظيف الشباب 

السعودي

جانب من اللقاءات التي تّمت لتوظيف الشباب السعودي خال الورشة.

الظهـــران - احتفت أكاديمية أعمـــال األمن الصناعي 
بتخريـــج دفعـــة جديدة تتكـــّون مـــن 123 متدرًبـــا تمهيًدا 
إللحاقهـــم بالعمـــل فـــي إدارة أعمـــال األمـــن الصناعي. 
وحضـــر حفل التخرج المدير التنفيذي للســـامة واألمن 
الصناعـــي، األســـتاذ عالـــي الزهرانـــي، والمديـــر العام 
لدائـــرة أعمـــال األمـــن الصناعـــي، األســـتاذ عبـــداهلل 
الغامـــدي، الـــذي ألقـــى كلمـــة افتتاحيـــة شـــكر خالها 
الخريجيـــن على المســـتوى المتميِّز الـــذي قّدموه خال 
دراســـتهم للمهـــارات األمنية، التي شـــملت التدريب على 
أجهزة المحاكاة األمنية والســـامة العامـــة. إضافة إلى 
مهـــارات التدريـــب علـــى اســـتخدام األســـلحة وفنـــون 
التعامـــل مـــع الجمهـــور، وتقديـــم اإلســـعافات األوليـــة 
واســـتخدام جهاز إنعاش القلـــب والرئتين، باإلضافة إلى 
لفنـــون الدفـــاع عـــن النفـــس، ورفـــع مســـتوى اللياقـــة 
البدنيـــة. وتم تكريـــم الطلبة المتفوقـــون الحاصلين على 

المراكز الخمسة األولى. 

حسني الشريف 
أكاديمية أعمال األمن الصناعي تحتفل بتخرجي 123 متدرًبا 

زين من الخريجين مع عالي الزهراني )الخامس من اليمين وقوًفا( ومسؤولي إدارة أعمال األمن الصناعي. لقطة جماعية للمتميِّ
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حجم التفكير هو املقياس لنجاحك

املكتبات في حياة مانغويل

أيتها الفتاة ... توقفي عن االعتذار 

-  كيــف تكــون الكتابــة مــاًذا، خاصــة لمــن يعمــل فــي مجــال 
الكتابة من صّناع المحتوى والصحافيين؟

 الكتابــة ال يجــب أن تكــون لهــدف واحــد، هنــاك مــن يكتــب 
كــي يجــد مــاًذا، وهنــاك مــن يفعــل كــي يحــاول النجــاة مــن أمــٍر 
مــا )أصــوات رأســه علــى ســبيل المثــال(، الكتابــة يمكــن أن 

تساعدنا في تشكيل وعينا، لكنها للمفارقة تشّكلت منه.
أمــا مــن ناحيــة تحويــل الكتابــة إلــى مــاذ لمــن تُعــّد لــه مهنــة، 
فأنــا منحــازة جــًدا لمقولــة الروائيــة األمريكية آن باتشــيت حين 
كتبــت مــرة: »ال تخــف مــن كســب المــال مــن كتابــة ذلــك النــوع 
مــن األشــياء التــي لــن تكتبهــا أبــًدا مــن أجــل متعتهــا. ال يوجــد 
مــا هــو مخجــل فــي كســب العيــش، ومهمــا كان مــا تكتبــه، حتــى 
للعمــق،  لــو كان نســخة كاتالــوج أو مقــاالت لمجلــة تفتقــد 

سيجعلك هذا كاتًبا أفضل«.
كبريــاء  وتهــّذب  كمهنــة تصقلنــا  الكتابــة  لمجــرد  الكتابــة 
الوصــول، تجعلنــا نتمهــل ونســتمع لألصــوات حولنا ســواء رضينا 
بهمــا أم ال. أقــول هــذا كصحافيــة ســابقة وكاتبــة ســيناريو 
ورئيســة قســم المحتــوى اإلبداعي في إحــدى الجهــات. فالتعبير 

عن أفكار الغير كان بمثابة التمرين على التعامل مع أفكاري.

-  لــو طلبــت منــك وصــف رحلتــك فــي تأليف هــذا الكتــاب؟ لماذا 
اخترت أن تكون نصوص أدبية شعرية؟

بإيجــاز  وذكــرت  ســبق 
أنهــا كانــت مــن قبيــل تدوين 
مــع  الشــخصية  تجربتــي 
بالقلــق  وقتهــا  تشــخيصي 
يرتفــع  حيــن  بــي،  االكتئا
منســوب القلــق فــي روحــك 
حــّد الركــض فــي ماراثــون 
مــن األفــكار الاهثــة طــوال 
هــو  قــراري  كان  الوقــت، 
بــة،  لكتا با نفســي  عــاج 
نتــاج  اآلخريــن  ومشــاركة 
نــي  أ عــم  ز أ و بتــي،  تجر
نجحــت علــى مــا آمــل. أمــا عن اختيــار النصــوص الشــعرية فهي 
خيــاري المحبــب، خاصــة أنــي مهتمــة بكتابــة شــعر التفعيلــة 
وقصيــدة النثــر منــذ مرحلــة الدراســة الجامعيــة بعــد رحلــة 
قصيــرة مــع الشــعر العمــودي، هــو الشــغف بالكلمــة وكيــف 

ترغب أن تتخلق.

-  بيــن الكتابــة الصحافيــة وكتابــة الســيناريو وقصيــدة النثــر، 
أخــذ حضــورك يتأرجــح، أيــن تجــد منــال العويبيــل أرضهــا 

الصلبة؟
كنــت أردد أخيــًرا بأنــي صحافيــة ســابقة، وكاتبــة ســيناريو 
حاليــاً، وشــاعرة بينهمــا، لطالمــا شــغلني قلق أســئلة من نــوع: أي 
هــذه األدوار مــن المفتــرض أن أمثــل أو أخلــص لــه أكثــر؟ وفــي 
كل مــرة تأتــي اإلجابــة علــى شــكل اتصــال حــول مشــروع جديــد، 
أو فكــرة نــص، أو خطــاب اســتقالة. أظــن أنــي وصلــت إلــى 
ــا  ــة، وأدوارن ــا الصلب ــوِّن أرضن ــا نحــن كأشــخاص نُك قناعــة بأنن

المختلفة هي مجرد مقترحات غير ملزمة من الحياة.

-  هــل أقمــت لقــاءات قــراءة نصوصــك ولقــاء القــّراء، إذا كان 
جوابك بنعم، فكيف تجدين التجاوب مع نصوصك؟

للمصادفــة كان أول لقــاء مــع القــّراء قبــل طبــع المجموعة في 
أصبوحــة شــعرية لمهرجــان تماويــت العاشــر في مدينــة ورزازات 
المغربيــة، حيــث كنــت أشــارك هنــاك كفنانــة تشــكيلية وشــاعرة. 

لقد كانت التجربة مليئة بالشغف والتجاوب المحّفز.

-  ما هو تأثير تاقي التشكيلية والكاتبة داخلك؟ 
ربمــا بدأ الرســم قبــل الكتابة كــون أدواتــي التعبيريــة اللفظية 
كطفلــة كانــت محــدودة، لكنــي مــع الوقــت عقــدت هــذا التــوازن 
بينمــا أحبــه فــي الرســم الــذي تخصصــت فيــه للدراســة، وبيــن 
الكتابــة التــي دخلتهــا كمهنــة فــي الصحافــة والمحتــوى وهاويــة 

للشعر والسيناريو.
ــا  هــذا التاقــي بيــن الرســم والكتابــة جعلنــي شــخًصا بصرًي
بالدرجــة األولــى أشــاهد الكلمــات كمشــاهد مســبقة، ولذلــك 

ربما ُشغفت بالكتابة السينمائية.

الكتابة مالًذا

منال العويبيل 
كاتبة وفنانة تشكيلية،

أصدرت كتاب »العاج بالكتابة« 

كيــف يؤثــر تفكيــرك علــى حجــم نجاحــك؟ وكيــف 
تتغلــب علــى األفــكار الســلبية المحيطــة بــك؟ كتــاب 
الكبيــر« يتحــدث عــن أهميــة تهيئــة  التفكيــر  »قــوة 
أفــكارك قبــل أن تشــرع بالتفكيــر فــي النجــاح. ويطــرح 
ــة، وهــي أن اإلنســان  ــرة مهم ــه فك ــي مقّدمت ــب ف الكات
هــو حصيلــة األفــكار التــي مــن حولــه، تلــك األفــكار 
ــر  ــال وتحف ــب المن ــًرا صع ــن النجــاح أم ــل م ــي تجع الت
إليــه  الوصــول  يصعــب  النجــاح  بــأن  العقــول  فــي 
بســهولة، ومــا تســببه هــذه األفــكار بســلبيتها أحياًنــا 

من عوائق تقف بين الشخص ونجاحه. 
ويقــّدم الكتــاب ٣٣ فصــًا أو مقالــة شــبه قصيــرة، 
عــن األفــكار ذات العاقــة بتحســين التفكيــر والتقليــل 
العقــل علــى  الســلبية، وتدريــب  مــن حــدة األفــكار 
التفكيــر بشــكل إيجابــي وبنــاء الثقــة فــي النفــس بشــكل 
يلقــي بظالــه علــى مســتقبل الشــخص ونجاحــه. وبيــن 
كل تلــك األفــكار، هنــاك عديــد مــن المقــاالت التــي 
تناولــت أمــوًرا قــد يعتقــد الشــخص أنهــا ثانويــة ال تمت 
لنجاحــه بصلــة، لكنهــا فــي الحقيقــة تفاصيــل مهمــة 
وحاســمة أحياًنــا، مثــل أثــر االنطبــاع األول والمظهــر 
الشــخصي والقناعــات داخــل الشــخص لمــا هــو ُمقــدم 
عليــه، إضافــًة إلــى التوقيــت المناســب وقــوة العقــل 

الباطن. 
يبــدأ الكتــاب بفصلــه األول بمناقشــة أهميــة تنشــيط 

حديــث ألبرتــو مانغويــل عــن القــراءة يجــد إقبــااًل 
كبيــًرا لدينــا نحــن القراء، يشــمل ذلك مكتبتــه وتفاصيل 
الليليــة، وحديثــه عــن بورخيــس، وســنوات  قراءاتــه 
طفولتــه، وتنقاتــه حــول العالــم وفــي عوالــم الكتــب 
الموازيــة. كلهــا تفاصيــل نتــوق لمعرفتهــا ونناقشــها 
فيمــا بيننــا وتمســنا علــى مســتويات عــدة، وكأنــه ســرق 
الكلمــة مــن أفواهنــا ليقولهــا بالنيابــة عّنــا، ولعــل أشــهر 
مؤلفاتــه التــي يحــرص القــّراء علــى اقتنائهــا هــو »تاريــخ 

القراءة«.
طريقــة ألبرتــو في الســرد القصصــي ممتعــة، تنقاته 
بيــن الموضوعــات بساســة وكميــة المعلومــات التــي 
ــة  ــه رحل يقّدمهــا بطريقــة مشــّوقة تجعــل مــن القــراءة ل
ممتعــة ال يمكننــا التنبــوء بنهايتهــا، نبــدأ فــي مــكان 
وفكــرة وحقبــة زمنيــة وننتهــي فــي قــرن مــاٍض أو زمــن 
معاصــر،  فــي كتــاب »ذاكــرة القــراءة« قّســم مانغويــل 
اســتطرادات،  اها  أقســام، ســمَّ إلــى عشــرة  أفــكاره 
يقدمهــا قــارئ يــدور حــول الكتــاب فــي المكتبــة العامــة 

والخاصة وكل ما تعنيه له. 
ســيبدأ مانغويــل اســتطراداته مــن مــكان مــا، كعادتــه، 
ليتحــدث عــن التقنيــة الجديــدة، التــي دخلــت حياتنــا 

كمــا ُكتــب فــي الصفحــات التــي قّدمــت الكتــاب، تُعــدُّ 
ــن ألقصــى  ــز أن الســيدات ال يصل ــة رايتشــل هول الكاتب
أو  النقــص  الخــوف مــن  إمكاناتهــن، فهنــاك حاجــز 
اإلحــراج أو عــدم الوصــول للكمــال المرجــو منهــن، 
ــن  ــا يعشــن تحــت ظــل الطــرف اآلخــر ويقدم ــا م وغالًب
أنفســهن كابنــه أو زوجــة أو أم، وتطغى تلــك األدوار على 
تقــدم  كتابهــا  فــي  لذلــك،  حياتهــن.  جوانــب  جميــع 
رايتشــل هولــز عديــد مــن النصائــح التــي تعتقــد أن 

السيدات يحتجنها لتحقيق التوازن.  
الكتــاب مكــّون مــن ثاثــة أقســام، القســم األول ســّمته 
األعــذار، ومــن خالــه ذكــرت تســعة أعــذار دائًمــا مــا 
ترّددهــا النســاء وهــي مــا يتســّبب فــي تأخرهــن عــن 
ــه  ــه النســاء ألنفســهن أن ــا تقول ــا م ــا، منه النجــاح برأيه
مــن الصعــب عمــل شــيء ال تقــدم عليــه النســاء عــادة، أو 
مــن الصعــب أن أســتطيع تحقيــق أي شــيء وأن أكــون 

نظــام داخلــي للنجــاح وبرمجــة العقــل الباطــن مــن 
خــال رفــع الحواجــز الداخليــة التي تقف فــي الطريق، 
وذلــك ألن اإلنســان قــد يكــون عــدّو نفســه أحياًنــا. ومن 
خــال البحــث عــن األســباب التــي تقــف مباشــرة خلــف 
ــر  ــق كثي ــن تحقي ــن اإلنســان م ــد يتمك ــع، ق ــوة الدواف ق
ــه.  ــى الوصــول إلي ــر قــادر عل ــه غي ممــا كان يعتقــد بأن
وبعــد توضيــح هــذه التفاصيــل، تتوالــى الفصــول التــي 
تتحــدث عــن ســلوك اإلنســان وطريقــة تغييــر نفســه 
لألفضــل مــن خــال معرفــة قانــون تغييــر الســلوك 
لــكل شــخص. أحــد الفصــول  المناســب  والتوقيــت 
يتحــدث عــن اإلطــار الفكــري لــكل إنســان والعناصــر 
ــا عــن  ــا هــذا اإلطــار، ليتحــدث الحًق ــّون منه ــي يتك الت
ــرد  ــف يســتعد الف ــر الشــخصي وكي القناعــات والمظه

للوصول إلى النجاح الذي يطمح إليه. 
لغــة الكتــاب ســهلة مباشــرة خاليــة مــن التعقيــد، 
وتنوعــت بيــن تقديــم الحلــول ببســاطة والتعمــق لشــرح 
بعــض المفاهيــم التــي يجــب أن يفهمهــا اإلنســان قبــل 
أن يحــاول تغييرهــا. ويمكــن قــراءة الكتــاب بشــكل 
متواصــل أو القفــز بيــن الفصــول بــا ترتيــب، الكتــاب 
قــد يُنيــر فــي عقلــك بكثيــر مــن األفــكار، لكــن تطبيقهــا 
يتوقــف علــى مــدى رغبتــك الشــخصية والحقيقيــة 

بالنجاح.

النــاس جلســات التأمــل فــي كتابــات  واســتبدل بهــا 
اها في  المفكريــن وجلســات »الصمــت العــذب«، كما ســمَّ
كتابــه، لنرســل أعيننــا ونطالــع كل مــا يفعلــه النــاس فــي 
العالــم االفتراضــي الــذي ال ينقطــع فيــه حضــور. ثــم 
نجدنــا نطيــر للحديــث بعــد ذلــك عــن أهميــة المكتبــات 
العامــة والخاصــة لمــن يبحــث عــن العزلــة، وعــن لــّذة 
ــا  ــا لن ــم بأنه ــي نعل ــب الت ــا الكت ــط بن ــا تحي العمــل حينم

وحدنا. 
عــن  الكاتــب  ث  تحــدَّ التاليــة،  اســتطراداته  فــي 
موضوعــات متنّوعــة الرابــط بينهــا الكتــب والقــارئ، نمر 
خالهــا علــى أســماء لكتب منّوعــة، وعلى اقتباســات عن 
العمــل اإلبداعــي، والدوافــع اإلبداعيــة خلفــه، وتفاصيــل 
عــن مكتبــة اإلســكندرية ووصفهــا ومــاذا حــّل بهــا. كمــا 
يتحــدث عــن كــون المكتبــات مســتودعات  لذاكرتنــا، 
وعــن القواميــس وأهميتهــا للذاكــرة اإلنســانية، وعــن 

المكتبات الوطنية وأهمية ماءمتها لحاجات زّوارها.
ــه الشــخصية  ــل عــن مكتبت ــث مانغوي مــن خــال حدي
وعــن المكتبــات العامــة التــي تعــّرف عليهــا وزارهــا فــي 
ــم  م له ــدِّ ــم ويق ــّراء ذاته ــة الق ــه، نجــده يصــف رحل حيات

تفاصيل عن مكتبات لطالما حلموا بزيارتها.

أًمــا جّيــدة فــي الوقــت نفســه، وأيًضــا تحدثت عــن خوف 
النســاء مــن نظــرة اآلخريــن لهــن، وغيرهــا مــن األعــذار 
التــي تشــّكل عقبــات مــن أن تصنــع المــرأة مســتقبلها 

وتقّدم فيه على أفضل ما عندها. 
للســلوكيات،  فقــد خصصتــه  الثانــي  القســم  أمــا 
مــت مــن خالــه ســبعة ســلوكيات تقترحهــا الكاتبــة  وقدَّ
الواهيــة، منهــا أن  يتجــاوزن األعــذار  للنســاء حتــى 
يتعلمــن قــول كلمــة ال، وأن يكففــن عــن انتظــار اإلذن 
للتقــدم، وأن يطلبــن المســاعدة لبنــاء مســتقبلهن ودعــم 

طموحهن. 
أمــا القســم الثالــث فقــد تحدثــت فيــه عــن المهــارات 
التــي تحتاجهــا النســاء، وهــي ســت مهــارات تضّمنــت أن 
يكــّن دائًمــا متفائــات وأن يتقّدمــن بثقــة ومواظبــة. 
ــك التوقــف عــن  ــة رشــيقة وال يمكن ــوب بلغ ــاب مكت الكت

التبسم خال كثير من المقاطع! 
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فعاليات متعددة يف إثراء خال موسم الشرقية

إقبال كبير على معرض »دافينشي ومخطوطة 
أتالنتيكس عبر الزمان واملكان«

الــذي خلّــده  ليونــاردو دافينشــي، االســم  الظهــران - 
متحــف اللوفــر فــي العاصمــة الفرنســية، باريــس، والفنــان 
الــدور الكبيــر فــي تقــدم أوروبــا بالعلــوم  لــه  الــذي كان 
والفنــون، تحــّل بعــُض أعمالــه حاضــرة فــي متحــف مركــز 
الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء( ألّول مــرة علــى 
مســتوى المملكــة، بالتعــاون مــع مكتبــة أمبروســيانا فــي 
ميــان، بإيطاليــا، لتقديم معرًضا اســتثنائًيا بإشــراف الســيد 
مارشــيللو ســماريللي، تحــت عنــوان »ليونــاردو دافينشــي 
ومخطوطــة أتانتيكــس عبــر الزمــان والمــكان«، حيــث افتتــح 
المعــرض يــوم الخميــس ٧ رجــب ١٤٤٠هـــ )14 مــارس 2019م(، 
 30 ( ١٤٤٠هـــ  رجــب   ٢٣ األحــد  يــوم  حتــى  ويســتمر 

مارس2019م(.
وتأتــي اســتضافة المركــز للمعــرض ضمــن رســالته فــي 
توفيــر مســاحة هدفهــا التواصــل بيــن الحضــارات والثقافــات 
الســعودي،  للشــباب  نافــذة  وفتــح  المختلفــة،  العالميــة 

لاّطاع على الفنون والعلوم األخرى.

مخطوطة أتالنتيكس
العلــوم الطبيعيــة مرتبطــة ببعضهــا  آمــن ليونــاردو أن 
البعــض وهــذا مــا يمّيــزه فــي كل مجال مــن مجــاالت المعرفة 
ــة والموســيقى، وصــواًل  ــوم الطبيعي ــن العل ــدًءا م اإلنســانية ب
ــه الفرصــة  ــاح ل ــا أت ــكا، مم ــات والميكاني ــوم البصري ــى عل إل
مخطوطــة  أبرزهــا  مخطوطــة   6000 لــي  حوا بــة  لكتا
مــن  مجموعــة  أكبــر  طياتُهــا  تحمــل  التــي  أتانتيكــس 
جميــع  تغطــي  وعلميــة  هندســية  لدراســات  الرســومات 
ــه، وبســبب  ــي درســها العّامــة خــال حيات الموضوعــات الت
هــذه المخطوطــة تعــرف علــى ابن الهيثــم والخوارزمــي، فبعد 
دراســته لعلــم الرياضيــات درس علــم الجبــر الــذي أسســه 
الخوارزمــي، وحيــن تطــرق فــي دراســته لعلــم  البصريــات 
ــى  ــكاس الضــوء عل ــم حــول انع ــن الهيث ــى أبحــاث اب أشــار إل
المرايــا المقعــرة. ويمكننــا القــول أن ليونــاردو كان بــا شــك 

القافلة األسبوعية 

قــدوة فــي تأُمــل الطبيعــة والمعمــار والهندســة والفــن، وظلــت 
المتعاقبــة حتــى  لتتوارثهــا األجيــال  باقيــة  القــدوة  هــذه 

العصر الحديث بدون أن يُنتقص منها شيء.
الجديــر بالذكــر أن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء( يســعى للتميُّــز فــي المملكــة فــي مجــال 
صناعــة الثقافــة واإلبــداع عبــر تطويــر وتقديــم منتجــات 
القيمــة المضافــة  إلــى إيجــاد  معرفيــة مبتكــرة، إضافــة 
المرجــّوة مــن خــال عاقاتــه مــع الشــركاء والــزّوار بتحفيــز  
االســتدامة فــي المجتمعــات اإلبداعيــة والثقافيــة، و ينّظــم 
»إثــراء« هــذه البرامــج ضمــن فعاليــات »موســم الشــرقية« 
التــي تهــدف إلــى تطويــر أســاليب جديــدة حاضنــة لإلبــداع، 
مــن خــال دعــم وإبــراز المواهــب الوطنيــة فــي بيئــة محفــزة 
علــى إنتــاج وتبــادل المعرفــة، وتعزيــز المفاهيــم المختلفة في 

العلوم والفنون.

ُيعد االستكشاف العلمي والعروض المتنوعة عنصًرا أساًسا في موسم الشرقية، وهو أكبر حدث ثقافي في المنطقة الشرقية. 
وفي الصورة مجموعة من متقاعدي أرامكو السعودية األجانب  يتأملون العمل الفريد للمهندس فيليب رحم بعنوان »علم 

الفلك الداخلي: كيف ُيحدث االختاف الطاقة« في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(. يشرح رحم كيف ألهمه 
ليوناردو دافينشي من خال جعل الطبيعة والمعرفة العلمية نقطة انطاق لإلبداع الفني.

لقطة من عرض البرق في حديقة إثراء باستخدام الكهرباء بطريقة ديناميكية. 

ة عازف العود العالمي أثناء تقديم عرضه في مركز  نصير شمَّ
إثراء بدعم من أوركسترا 2350 قبل المياد وعازف الجيتار 

ة بين القديم والجديد في هذا  كارلوس بينانا، حيث جمع شمَّ
العرض الفني.

لقطة من فعالية تحدي اللياقة في موسم الشرقية 2019 بمركز 
إثراء، حيث تنعكس الطاقة التي ينتجها المشاركون من خال 

الرياضة بصرًيا على أرضية مبنى إثراء. كان هذا العرض التفاعلي 
أحد العروض التي نظمها المركز لتشجيع مشاركة الجمهور 

وتعزيز الوعي عن الطاقة.
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مدير قسم النشر: 
هيثم خليل الجهيران

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

 ناجي عوض

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

سلمان اليامي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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

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

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

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

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

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

السودوكو
اللعبة قاعدة 

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

المربعات التسعة.

1 9 6 2 5 4
4 5 7 1 6 2

3 1 9
4 6 1
8 7 1 4 6

6 9 2 8 3 5 4
5 8 3 1

5 8 1 3 7 9
7 3 1 2 4

1 6 7 9 5 2 8 3 4

8 9 4 7 3 1 6 2 5

3 5 2 6 8 4 9 7 1

9 8 5 4 2 7 3 1 6

7 3 6 5 1 9 4 8 2

4 2 1 8 6 3 5 9 7

5 1 3 2 9 6 7 4 8

2 7 8 3 4 5 1 6 9

6 4 9 1 7 8 2 5 3

* حل العدد الماضي

مكتبك.  في غرفة  اآلن  تجلُس  أنــَت  الخيال.  في  نحلِّْق  هّيا 
منهمٌك في مراجعة جدول أعمالك. يرّن الهاتُف. عميل يخبرك 
ون البيانات. الورقة صفراء.  بصفقة مهمة. تلتقط ورقًة وقلًما لتدِّ
تذّكرك بلون شرشف الطاولة التي جلست إليها مع زوجتك على 
ضفاف النهر. حزينًة قالت إنها المرة األخيرة لكما مًعا. ألنها 
ستسافر في منحة تدريبية تنظمها اليونيسكو في باريس. باريس! 
اللوفر  تُنسى.  لها منذ خمسة عشر عــاًمــا ال  األولـــى  زيــارتــك 

 .Sacré–Cœur  وهضبة
رّســامــًة  تختاُر  الهضبة،  فــوق  المنتثرين  الرسامين  بين  مــن 
تعجبك لوحاتُها المعروضة خلفها على حوامل خشبية. أمامها 
بابتسامة.  تحييها  أن  بعد  عليه  وتجلس  تتقدم  فـــارغ.  كرسي 
سترسم لك صورة تعلقها خلف مكتبك، جوار شهادات التقدير 
والدرجات العلمية المهمة التي حصلَت عليها. الرسامُة بولنديٌة 
منك  تطلب  بالطيبة.  تشي  بــُحــمــرة  مــشــّبــٌع  بياُضها  سمينة. 
بإنجليزية ركيكة أال تلتفت كثيًرا حتى تُنهي عملها. ربع ساعة. 
الرجُل في اللوحة ال يشبهك. مامحه حادة وغاضبة ال تعجبك. 
يبدو مثل ذئب. ذئب؟! كان في بيت جّدك الريفي ذئٌب محّنط. 
الجدُّ يزعم أنه ثعلٌب نادر اصطاده من الصحراء في شبابه. لكنه 
ذئــٌب هزيل والــكــلُّ يعلم أن جــدك يخترع أمــجــاًدا وبــطــوالٍت لم 
اللوحة ال تعجبك؛ فتشيُر لك بكفّيها  تحدث. تشرُح للفنانة أن 
البضتين بما يعني: »ليس في اإلمكان أبدع مما كــان«. تمدُّ لها 
يــدك بـــاألوراق المالية. لكنها ترفضها وتبتسم وهــي تغلّف لك 
اللوحَة. فماذا ستفعل بها هي! أين تلك اللوحة اآلن؟ واهلل نسيت! 

ربما في بيت األسرة القديم بالحي الشعبي.
 أنت اآلن تسكن إحــدى العمارات الشواهق بقلب العاصمة. 
واألمُّ وحيدة في بيتها. رفضت أن ترافقك إلى مسكن ثرائك. 
كيف تترُك تاريَخها وذكرياِتها الحلوةَ مع أبيك ومع طفولتك؟ منذ 
متى لم تزرها؟ عام؟ منذ متى لم تهاتفها؟ شهر؟ شهرين؟ تلتقط 
سماعة الهاتف وتدير الرقم القديم. »وحشتني يا حبيبي، كده 
نسيت أمك؟« »أنِت في بالي طوال الوقت لكنها المشاغل«. »ربنا 
معاك يا ابني. بدعي لك دائًما. أختك رجعت من السفر ونائمة 
على سريرك«. آه! السرير الصغير. كنَت تدخل أسفله وأنت طفل 
وتُخبئ اللعب في كرتونة صغيرة. كل األشياء التي كنت تسرقها 

من أختك الصغيرة لتجعلها تبكي طوال اليوم. 
العميل.  رقم  السكرتيرة تسألك عن  تنتبه فجأًة على صوت 
فتكتشف أنك لم تدونه! الورقة الصفراء خاوية وقد تجعدت في 
يدك. أخذك اللوُن األصفر في رحلة بين الزمان والمكان. ورقٌة 
إلــى طفولتك  أوصلتك  بــَك شرًقا وغرًبا حتى  صفراء سافرْت 

األولى، وواجهتك بجميع شرورك القديمة.
ما سبق هو شيءٌ من فوضوية »التداعي الحر لألفكار«. أحد 
معجزات المخ البشري الذي حجمه أصغر من قبضة يد. اكتشف 
تلك التيمة اإلعجازية أدباءُ كباٌر مثل جويس وبروست وفرجينيا 
وولــف، فصنعوا ثــورًة في عالم القّص والرواية وانتقلوا بها من 
كاسيكية القرن التاسع عشر، إلى حداثة أوائل القرن الماضي. 
ودشنوا مدرسًة سردية اسمها: »تيار الوعي«. تعتمد المونولوج 
الذهنية  القوى  واستحثاث  الحّر لألفكار،  والتداعي  الداخلي، 
الكامنة في المخ البشري الملغز. تقول وولــف: »دعونا نرصُد 
ذّراِت األفكار أثناء سقوطها فوق العقل بنفس ترتيب سقوطها، 
التكوين،  مترابِط  وغيَر  كان مفكًكا  التشكيَل مهما  نتتبُع  دعونا 
سنجد أن كلَّ مشهٍد وكلَّ حدٍث سوف يصيُب رميًة في منطقة 

الوعي«. اللهم شكًرا على عطاياك علينا، نحن البشر. 

معجزُة املخِّ البشرّي 
... في حدوتة

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

* شاعرة وكاتبة مصرية

فاطمة ناعوت *


