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موقـــع تواجدت فيـــه إعالنـــات أول حملـــة إعالنيـــة تطلقها 
هـــذه  بيـــن  مـــن  التجاريـــة،  لعالمتهـــا  الســـعودية  أرامكـــو 
المواقع جوانب الطرق ولوحـــات المطارات، باإلضافة إلى 
100 إعـــالن عبـــر الصحـــف، وعشـــرة إعالنـــات عبـــر  نشـــر  
شـــبكات رقمية. وعلى الصعيد العالمي، ستنتشـــر إعالنات 
الحملـــة فـــي مناطـــق األعمـــال المركزيـــة، ومراكز الســـفر، 
مليـــون   12 مـــن  ألكثـــر  الكمبيوتـــرات  شاشـــات  وعلـــى 
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أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية
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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٣ ربيع األول 144١هـ، 31 أكتوبر 201٩م

ل الرقمي والثورة الصناعية الرابعة  تقنيات التحوُّ
ستساعدنا في تحقيق االستدامة وإنتاج نفط 

وغاز بمستويات فائقة النقاء
أحمد السعدي

صفحة ٣

على الرغم من الطلب العالمي المتزايد يومًيا على 
الطاقة، فإننا قادرون على تلبية احتياجات العالم من 

الطاقة لعقوٍد من الزمن، من خالل تطبيق أفضل 
الممارسات والتقنيات المتقدمة في إدارة احتياطياتنا.

على الرغم من الطلب العالمي المتزايد يومًيا على 
الطاقة، فإننا قادرون على تلبية احتياجات العالم من 

الطاقة لعقوٍد من الزمن، من خالل تطبيق أفضل 
الممارسات والتقنيات المتقدمة في إدارة احتياطياتنا.
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٣١ أكتوبر ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

الوقــت الــذي مــرَّ مــن عمــرك وأنــت حبيــس 
الكراســي الكثيــرة، مــا بيــن كرســي المدرســة 
ــى كرســي العمــل وكرســي الســيارة، وكرســي  إل
فــي  المقهــى  كرســي  أو  بالبيــت،  الراحــة 
أمســيات األصدقــاء، ال يعــادل فقــط حصــة 
كبيــرة مــن ســاعات الحيــاة، بــل يعــادل كثيــًرا 
ــي تنتظــرك إذا كنــت ممــن ال  مــن المتاعــب الت
يعرفــون طريًقــا للرياضــة، واســتعادة اللياقــة 
يغــدو  قــد  الــذي  الجســم  ألجــزاء  اليوميــة 
يســببها  لتــي  ا الكثيــرة  لألمــراض  ا  أســيًر

الجلوس.
فــي  األهــداف  مــن  ا  كثيــًر تحقــُق  ربمــا 
مباريــات الحيــاة وأنــت تجلــس علــى كرســيك 
تتأمــل األرقــام والرســوم البيانيــة والتقاريــر. 
ربمــا تقتــرب أكثــر فأكثــر مــن طموحاتــك التــي 
ــا  كنــت تســعى لهــا، لكــن عليــك أن تتذكــر دائًم
أن لــك جســًما تفكــر فــي صورتــه ومســتقبله 
ــة،  ــاء فــي لياقــة عالي ــى البق ــه عل ــه وقدرت وقوت
والمشــي  الحركــة  فــي  هــي  العافيــة  وأن 
خطــوات الســتعادة إحساســنا بهــذا الجســم 

المكتبيــة  الوظائــف  بوابــة  علــى  المتصلــب 
وساعاتها الطويلة.

والنشــرات  واألخبــار  الدراســات  تتحــدث 
التوجيهيــة عــن تبعــات الجلــوس الطويــل مــن 
آالم الظهــر والرقبــة وأطــراف األصابــع، وربمــا 
ــي تحاصــر  ــْمنة الت ــن السُّ ــاء م ــي األثن تحــّذر ف
األمــراض  متاهــات  إلــى  وتدفعــه  الجســم 
المزمنــة. علــى هــذه المراجيــح مــن التحذيرات 
ــي  ــك الت ــت تحتســي قهوت ســتجلس متأمــًا وأن
تحــرص عليهــا كل صبــاح، تنظــر إلــى الوقــت 
هــل  نفســك:  وتســأل  مــر،  الــذي  الطويــل 
وتبــدأ عاقــة  األمــر  تتــدارك  أن  باإلمــكان 

جديدة مع جسمك؟
الجــواب برأيــي نعــم دائًمــا. أن تضــع عينيــك 
ــن لحظــات  ــي أي لحظــة م ــى المشــكلة - ف عل
العمــر- هــو أول الطريــق للتفكيــر فــي العــاج، 
ــة. نعــم، أنــت اآلن  ــؤ لإلجاب ــق للتهي وأول الطري
غــدك  فــي  تفكــر  وأنــت  ســامتك  تتأبــط 
ومســتقبل صحتــك، ومــا عليــك إال أن تركــض 
متســع  فــي  تقديــر(  أقــل  علــى  تمشــي  )أو 

الفضــاءات التــي حولــك. اركــض هرًبــا مــن 
أمــراض ال تعــرف منتهاهــا، ومــن أكيــاس مــن 
لــن تســتيغ طعمهــا بالتأكيــد.  التــي  األدويــة 
الجســم  حلــم  وتنفــس  رئتيــك  مــلء  اركــض 

المتماسك والرشيق.
ــن أو الخمســين  ــن أو األربعي ــن الثاثي ــن اب ك
مــن  تحــّرك  فقــط  فــرق.  ال  الســتين،  أو 
الكرســي الــذي حاصــر حياتــك، فالوقــت ال 
ــات العــرق وهــي تســيل  ينتظــر. اســتمتع بحبيب
علــى طــرف خــدك، برودتهــا عنــد التعــب تعادل 
الشــوق إلــى الراحــة التــي تنتظــرك بعــد كل 
تمريــن. هنــاك فقــط ســيكون للراحــة قيمــة 
ــًدا  ــرب بعي ــت ته ــد ســتراه وأن ــر بعي ــى وأث ومعن

عن احتماالت المرض.
أنــت اآلن لســت عــدو الكراســي التــي ســتبقى 
صديــق  لكنــك  مــكان،  كل  فــي  تحاصــرك 
جســمك الــذي بــات يعنيــك أكثــر، ويوقــظ فيــك 
كل معانــي الشــباب، فالشــباب هــو الــروح التــي 
ال تــكلُّ مــن الركــض، وهــي تمضــي بنــا فــي 

طرقات الحياة.

مصيدة كراسي الحياة
إضـــاءة

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

عماد العمران
emad.umran.1@aramco.com

إدارة تطوير األعمال الجديدة

العامة التجارية للشركة..  متأل البصر وحتّقق األثر

أرامكو السعودية ُتطلق أول حملة إعالنية 
لعالمتها التجارية في المملكة والعالم

الظهـــران - علـــى جنبـــات الطـــرق الســـريعة، وفـــي 
قاعـــات الوصـــول والمغـــادرة فـــي المطـــارات، ومـــن خـــال 
ــال  ــن قنـــوات االتصـ ــف المحلّيـــة، وعبـــر عـــدٍد مـ الصحـ
الرقمـــي، تلـــوح للعيـــن اإلعانـــات الخاصـــة بـــأول حملـــة 
للتعريـــف  الســـعودية  أرامكـــو  أطلقتهـــا  نوعهـــا،  مـــن 
بعامتهـــا التجاريـــة، كمـــا يليـــق بهـــذه الشـــركة الرائـــدة 

على مستوى العالم.
ا،  وتعليًقـــا علـــى هـــذه الحملـــة التـــي ترفـــع شـــعاًرا موحـــّدً
هـــو: »هـــذه هـــي الطاقـــة.. هـــذه هـــي أرامكـــو«، قـــال نائـــب 
الرئيـــس لشـــؤون أرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ نبيـــل 
الجامـــع: »أخذنـــا بعيـــن االعتبـــار أفـــكاًرا مختلفـــة للحملـــة، 
ووضعناهـــا تحـــت االختبـــار فـــي عـــدد مـــن الجهـــات 
المؤّثـــرة فـــي قطـــاع الطاقـــة والمـــال فـــي أهـــم األســـواق 

العالمية«.
وأضـــاف الجامـــع: »نتائـــج الـــردود أوضحـــت أن فكـــرة 

)الطاقـــة( تعكـــس صـــورة إيجابيـــة لقائـــد حقيقـــي لهـــذه مايكل آيفز
الصناعـــة، ونحـــن نعتقـــد أن هـــذا اإلطـــار يمّيزنـــا بشـــكل 
كبيـــر عـــن باقـــي شـــركات النفـــط العالميـــة، ويجّســـد 
حقيقـــة أن هـــذه الشـــركة تنفـــرد بمنزلـــة ال يضاهيهـــا 
ـــة وأخـــرى  فيهـــا أحـــد. ومـــن خـــال المـــزج بيـــن لغـــة عملي
مؤّثـــرة، نبعـــث رســـالة مفادهـــا أننـــا فـــي أرامكـــو الســـعودية 
نوّفـــر حلـــول الطاقـــة اليـــوم، وسنســـتمّر فـــي توفيرهـــا فـــي 

المستقبل«.

الطاقة واالبتكار واالستدامة والتطّور
وحـــول أهـــداف هـــذه الحملـــة، قـــال مديـــر قســـم 
االتصـــاالت التســـويقية بالوكالـــة، كيـــرك كولينغـــوود: 
»نريـــد أن تعـــرف الفئـــات الُمســـتهدفة فـــي الحملـــة أرامكـــو 
الســـعودية، وثقافتهـــا التـــي ترتكـــز علـــى أداء األعمـــال 
االبتـــكار  نحـــو  تتطلّـــع  وبعقليـــة  وعمليـــة،  بموثوقيـــة 
ــاق  ــى نطـ ــة علـ ــول الطاقـ ــر حلـ ــل توفيـ ــن أجـ ــة، مـ والتقنيـ

دة توحـــي باالحتمـــاالت،  التصميـــم بيـــن خلفيـــة مجـــرَّ
ونافـــذة فوتوغرافيـــة تُبـــرز الجهـــود اإليجابيـــة للشـــركة 
وآثارهـــا الملموســـة، تتكامـــل رســـالة واضحـــة مفادهـــا أن 
ــاالت  ــع االحتمـ ــن واقـ ــًة مـ ــواًل حقيقيـ ــع حلـ ــركة تصنـ الشـ

الُمتاحة.

من المملكة إلى أنحاء العالم
وبينمـــا أُطلقـــت هـــذه الحملـــة فـــي المملكـــة، مؤّخـــًرا، 
تهـــدف الخطـــة النهائيـــة إلـــى إطـــاق حملـــة إعانيـــة 
ــا،  ــي 2020م؛ وحينهـ ــي فـ ــتوى العالمـ ــى المسـ ــة علـ مماثلـ
رؤيـــة  مـــن  الطاقـــة  فـــي قطـــاع  المؤّثـــرون  ســـيتمّكن 
ــدن  ــي لنـ ــة، فـ ــارات العالميـ ــي المطـ ــة فـ ــات الحملـ إعانـ
وبّكيـــن وغيرهـــا، حيـــث ســـيتغّير مضمـــون اإلعانـــات بمـــا 

يائم طبيعة البيئة المحلية فيها.
باالضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـتُطلق حملـــة توعويـــة بالعامـــة 
التجاريـــة للشـــركة عبـــر عـــدد مـــن المنشـــورات الرائـــدة، 
ـــف  إلـــى جانـــب حمـــات رقميـــة مختـــارة بعنايـــة، توظِّ
ـــا واســـًعا مـــن أســـاليب اإلعـــان الرقمـــي، مـــن قبيـــل  نطاًق
تصـــّدر الصفحـــات الرئيســـة واألركان الثابتـــة للمواقـــع 

اإللكترونية، واستخدام الوسائط المصّورة المتحّركة.
وتهـــدف هاتـــان الحملتـــان اإلعانيتـــان إلـــى رفـــع 
مســـتوى الوعـــي حـــول أعمـــال الشـــركة، بيـــن الفئـــات 
الُمختـــارة فـــي مختلـــف القطاعـــات، خـــال األعـــوام 

الثاثة المقبلة.
ونحـــو إنجـــاز هـــذا الهـــدف فـــي المملكـــة العربيـــة 
ــة واإلعـــان نتائـــج  ــاءات الدعايـ الســـعودية، تُبـــدي إحصـ
ـــر مـــن  ـــة فـــي أكث ـــة، حيـــث تواجـــدت إعانـــات الحمل مذهل
الطـــرق ولوحـــات  بينهـــا جوانـــب  مـــن  4000 موقـــع، 
100 إعـــان عبـــر  المطـــارات، باإلضافـــة إلـــى نشـــر 

الصحف، وعشرة إعانات عبر شبكات رقمية.
وعلـــى الصعيـــد العالمـــي، ستنتشـــر إعانـــات الحملـــة 
ـــى  ـــز الســـفر، وعل ـــة، ومراك ـــال المركزي ـــي مناطـــق األعم ف

شاشات الكمبيوترات ألكثر من 12 مليون مستخدم.

واسع، لاستجابة للطلب العالمي المتنامي عليها«.
وأضـــاف كولينغـــوود: »نقـــّدم أنفســـنا بـــكّل ثقـــة كرائـــد 
لقطـــاع الطاقـــة؛ أواًل هنـــا فـــي المملكـــة، ثـــّم فـــي األســـواق 
الرئيســـة حـــول العالـــم فـــي العـــام المقبـــل. ونحـــن فخـــورون 

بما نحن عليه«.
ـــة،  ـــة رســـائل جوهري ـــن الحمل ـــوود: »تتضّم ـــال كولينغ وق
ـــود  ـــا وق ـــا حـــدود( و)طاقتن ـــدرات ب ـــا ق ـــل )طاقتن مـــن قبي
ـــن  ـــا، م ـــة أعمالن ـــا ســـتُبرز اتســـاع طبيع ـــا أنه ـــداع(، كم اإلب
صنـــع  فـــي  إســـهامنا  علـــى  الضـــوء  تســـليط  خـــال 
ــدر،  ــي الُمهـ ــاز الطبيعـ ــرق الغـ ــن حـ ــّد مـ ــتدامة بالحـ االسـ
واســـتخدام أســـاليب أكثـــر كفـــاءة لحفـــر اآلبـــار، باإلضافـــة 
إلـــى جهودنـــا فـــي إحـــراز التقـــّدم عبـــر التزامنـــا بتعزيـــز 

التنّوع في بيئة األعمال«.
وعملـــت االتصـــاالت التســـويقية فـــي أرامكـــو الســـعودية 
مـــع شـــركة اإلعانـــات العالميـــة )مـــاكان وورلدجـــروب(، 
لتصنـــع منظـــوًرا جديـــًدا ومعاصـــًرا للحملـــة، يقـــّدم أرامكـــو 
الســـعودية كرائـــد عالمـــي فـــي حلّـــة جديـــدة. وبالمـــزج فـــي 
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أرامكو السعودية تعتزم إنشاء مشروع مشترك مع إيربرودكتس وأكوا باور

توقيع 7 مذكرات تفاهم في مبادرة مستقبل االستثمار 

الرياض - أعلنت أرامكو السـعودية، يوم الثاثاء، 1 ربيع 
األول 1441هــ )29 أكتوبر 2019م(، عزمها إنشـاء المشـروع 
المشـترك للكهربـاء فـي جـازان. ومـن المتوقـع أن يكـون 
لشـركة   %46 بنسـبة  ًكا  مملـو لمشـترك  ا لمشـروع  ا
إيربرودكتـس، و25% لشـركة أكـوا بـاور، و20% ألرامكـو 
السـعودية، و9% لشـركة إيربرودكتـس قـدرة. كمـا وقعـت 
الشـركة 7 مذكـرات تفاهـم وذلـك خـال مؤتمـر مبـادرة 
مستقبل االسـتثمار، الذي تستضيفه الرياض خال الفترة 
من 1 إلى 3 ربيع األول 1441هـ )29 إلى 31 أكتوبر 2019م(.

وقد حضر المؤتمر من أرامكو السـعودية كٌل من النائب 
األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األسـتاذ أحمد السـعدي، 
وكبير مسؤولي التحول الرقمي، األستاذ نبيل النعيم، الذي 
تحـّدث فـي حلقـة نقاش عـن كيفية اسـتفادة الشـركات من 

بياناتها للتنبؤ بالمخاطر وتحسين أدائها وتطوير أعمالها.
وبهذه المناسبة، قال السعدي: »تهدف أرامكو السعودية 
إلـى تعزيـز فـرص االسـتثمار التجـاري مـن خـال تطبيـق 
التقنيـة في جميع أوجه منظومـة قطاع خدمات الطاقة في 
المملكـة. ويأتـي توقيـع مذكـرات التفاهـم فـي إطـار خطـط 
المملكة الرامية إلى تطوير المناطق الصناعية واستحداث 
الوظائـف وجـذب االسـتثمار األجنبـي المباشـر، باإلضافـة 

إلى دعم التنوُّع االقتصادي«.
وتمّثـل مذكـرات التفاهـم أوجًهـا جديـدة للتعـاون مـع 
شـركات من سـت دول، وهي فرنسـا، والنرويج، ونيوزيلندا، 
وكوريا الجنوبية، وإسـبانيا، والواليات المتحدة األمريكية.  
وتدعـم هـذه الشـراكات إسـتراتيجية التنـوُّع االقتصـادي 
للمملكـة، وأعمـال أرامكو السـعودية عن طريق زيـادة كفاءة 
التقنية المستخدمة في خدمات التنقيب واإلنتاج والتكرير 
والكيميائيات واألعمال الهندسـية. كما ستسـاعد مذكرات 
التفاهـم هـذه علـى المـدى الطويل في تحسـين االسـتدامة 

والكفاءة التقنية في جميع مراحل سلسلة القيمة.
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وتشـمل مذكـرات التفاهـم وأوجـه التعـاون التجـاري مـا 
يلي:

إيربرودكتس قدرة: مذكرة تفاهم غير ملزمة بين أرامكو 
كيـو(  بـي  )أيـه  إيـر برودكتـس قـدرة  السـعودية وشـركة 
للغـازات  مشـترك  مشـروع  شـركة  تأسـيس  لمناقشـة 

الصناعية.
شـركة آكـر آسـا النرويجيـة: مذكـرة تفاهـم بيـن أرامكـو 
السـعودية وشـركة آكر آسا للتعاون بشـأن الثورة الصناعية 

الرابعة في مجال االستدامة والبيئة الخضراء. 

أرامكـو  بيـن  تفاهـم  مذكـرة  سيسـتمز:  داسـو  شـركة 
السـعودية وشـركة داسـو سيسـتمز للتعـاون بشـأن المـواد 

المتقّدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 
شـركة بيكـر هيـوز:  مذكـرة تفاهـم بين أرامكو السـعودية 
وشـركة بيكـر هيـوز للتعاون في مجـال الـذكاء االصطناعي 

والتحوُّل الرقمي. 
 شـركة بـي إم تـي كـو ليمتـد: مذكـرة تفاهـم للتعـاون بيـن 
أرامكو السـعودية وشـركة بي إم تي، تسـتثمر بموجبها »بي 
إم تـي« فـي مرافـق تصنيـع الوصـات والصمامـات فـي 

المملكة. 
مجموعة توباسيكس: مذكرة تفاهم للتعاون بين أرامكو 
بموجبهـا  تسـتثمر  توباسـيكس،  ومجموعـة  السـعودية 
المجموعـة فـي مرافـق تصنيع وتصفيـح األنابيـب باللحام، 

وخدمات التصفيح في المملكة. 
شـركة بولتـرون كومبوزيتـس:  مذكرة تفاهم للتعاون بين 
بموجبهـا  تسـتثمر  بولتـرون،  السـعودية وشـركة  أرامكـو 
زة  »بولتـرون« فـي مرافق تصنيع األنابيـب الامعدنية المعزَّ

باأللياف الزجاجية في المملكة.

أحمد السعدي، )الثاني من اليمين(، أثناء مراسم توقيع مذكرات التفاهم خالل مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار الذي ُعقد في الرياض.

ل الرقمي والثورة الصناعية الرابعة ستساعدنا  أحمد السعدي: تقنيات التحوُّ
في تحقيق االستدامة وإنتاج نفط وغاز بمستويات فائقة النقاء

الريــاض - علــى هامــش ترؤســه لوفــد أرامكو الســعودية 
المشــارك فــي مبــادرة مســتقبل االســتثمار المقامــة فــي 
ــع األول 1441هـــ  ــى 3 ربي ــن 1 إل ــرة مــا بي ــاض فــي الفت الري
ــة األســبوعية  )29-31 أكتوبــر 2019(، أجــرت القافل
لقــاًء حصرًيــا مع النائــب األعلى للرئيس للخدمــات الفنية، 
األســتاذ أحمــد عبدالرحمــن الســعدي، ســلّط فيهــا الضــوء 
ــي مــا دار  علــى عــدد مــن الموضوعــات المهمــة، وفيمــا يل

من حوار:
•  كيــف تــرون حضــور أرامكــو الســعودية لمبــادرة مســتقبل 

االستثمار؟ 
بدايــة أودُّ التنويــه بأننــا فــي مرحلــة تاريخيــة فيمــا 
ــه  ــق ب ــا تنطل ــة، وفيم ــة مــن تحــّوالت عميق تشــهده المملك
أرامكــو الســعودية فــي مســيرتها نحــو المســتقبل. فالعالــم 
ينظــر ألرامكــو الســعودية باهتمــام كبيــر، واســم أرامكــو 
أصبــح يشــّكل عناويــن األخبــار. وكمــا هــو معــروف، تلعــب 
التعــاون  الســعودية دوًرا محورًيــا فــي تمكيــن  أرامكــو 
الصناعــي والتجــاري فــي المملكــة بفضــل مركزهــا كقــوة 
عالميــة فــي مجــال الطاقــة. وحضــور الشــركة فــي مبــادرة 
مســتقبل االســتثمار فرصــة مهمــة  للقــاء المســتثمرين 
ومشــاريعها  الكبــرى  بأعمالهــا  والتعريــف  العالمييــن 
العماقــة وإســتراتيجياتها الحاليــة والمســتقبلية. ونحــن 
نســعى لجــذب االســتثمارات األجنبيــة واالســتفادة مــن 
ــدة كجــزء مــن أهــداف نمــو الشــركة وبمــا  الفــرص الجدي

يتوافق مع رؤية المملكة 2030. 
•  مــا أهميــة االتفاقيــات التــي وّقعتهــا أرامكــو الســعودية في 

مبادرة مستقبل االستثمار؟
وّقعنــا 7 اتفاقيــات فــي مجــاالت متعــّددة وكثيــر منها في 
مجــاالت التحــول الرقمــي. ومــن أبــرز االتفاقيــات التــي 
أعلّناهــا فــي اليــوم األول لمســتقبل مبــادرة االســتثمار، 
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اعتزامنــا تأســيس مشــروع مشــترك فــي مجــال صناعــة 
الغــاز والكهربــاء مــع شــركتي »أيــر برودكتــس« و»أكوا بــاور«، 
وهمــا شــركتان بارزتــان فــي قطــاع أعمالهمــا. وســينطوي 
المقتــرح علــى امتــاك وتشــغيل  المشــروع المشــترك 
المركبــة  بالــدورة  التغويــز  تقنيــة  يســتخدم  مشــروع 
ــار  ــّدر قيمــة هــذه المرافــق بنحــو 11.5 ملي ــة، وتق المتكامل
دوالر، وهــو يُعــد من أكبر االســتثمارات األجنبية المباشــرة 

في المملكة، وسوف تحتضنه مدينة جازان.
•  كيــف تصــف جهــود أرامكــو الســعودية فــي مجــال التحــّول 

الرقمي وانعكاس ذلك على أعمال الشركة؟
نحــن فــي أرامكــو نعمل ونســتثمر لكي نكــون جــزًءا مهًما 
فــي صناعــة التطــورات التقنيــة ذات التأثيــر علــى أعمالنــا، 
ــث  ــة أو مــن حي ــاءة والموثوقي ــادة الكف ــث زي ســواء مــن حي
اســتحداث منتجــات جديــدة واســتخدامات مســتقبلية 
تشــّكل أســواًقا جديــدة للنفــط والغــاز. ومــن ضمن مــا تهتم 

بهــا الشــركة تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. فنحــن 
نســتخدم بعــض التقنيــات التــي تُعــدُّ مــن األكثــر تطــوًرا فــي 
ــورة  ــز الث ــا مؤخــًرا بتأســيس مرك هــذا المجــال. وقــد قمن
الصناعيــة الرابعــة فــي الظهــران، حيــث يعمــل االبتــكار 
التقنــي والرقمــي علــى إحــداث تغييــر جــذري فــي الطريقــة 
التــي ننفــذ بهــا أعمالنــا وخاصــة فــي مجــال مراقبــة 
المعدات باســتخدام البيانات الكبــرى والذكاء االصطناعي 
بمــا يزيــد مــن موثوقيتنــا التــي هــي جــزء أســاس مــن تمّيــز 
أرامكــو الســعودية. وكمــا تعلمــون فقــد كــّرم المنتــدى 
االقتصــادي العالمــي مؤخــًرا أرامكــو الســعودية لريادتهــا 
فــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، واختار معمــل الغاز 
ــع«، وهــو المنشــأة  ــارة للتصني ــاره »من ــة باعتب فــي العثماني
ــاز والمنشــأة  ــم فــي قطــاع النفــط والغ ــدة فــي العال الوحي
الوحيــدة فــي الشــرق األوســط فــي كافة قطاعــات التصنيع 

التي تحظى بهذا التكريم. 
•  هــل أنتــم راضــون علــى مــا حققتــه أرامكــو فــي مجــال 

ل الرقمي؟  التحوُّ
مجــال التحــوُّل الرقمــي هو أحــد 4 مجــاالت نرّكز عليها 
فــي أرامكــو الســعودية فــي مجــال األبحــاث والتطويــر 
واالبتــكار. وتشــمل هــذه المجــاالت التنقيــب واإلنتــاج، 
ــات، واالســتدامة، والتحــوُّل الرقمــي.  ــر والكيميائي والتكري
ــي مجــال  ــدة ف ــع رائ ــو الســعودية مواق ــق أرامك ــع تحقي وم
االبتــكار وتطويــر التقنية واســتخدامها إال أن هذا ال يكفي، 
العالميــة  فالتقنيــة تتطــور بســرعة هائلــة والتحديــات 
مشــتركة  جهــوًدا  وتتطلــب  كبيــرة  المناخــي  كالتغيــر 
ومســتمرة. وقــد أسســنا مؤخــًرا دائــرة جديــدة بمســتوى 
مســؤول تنفيذي لقيادتها كي تشــرف على برامج ومشــاريع 
التحــّول الرقمــي فــي أرامكــو الســعودية وتعمــل علــى 
تنســيقها، بمــا يكفــل ريــادة الشــركة عالمًيــا فــي هــذا 
المجــال المهــم. ونعتقــد أن توظيــف تقنيــات التحــّول 
الرقمــي والثــورة الصناعيــة الرابعــة ستســاعدنا ليــس فــي 

تحقيــق مزيــد مــن الكفــاءة والموثوقيــة فحســب، بــل أيًضــا 
ســتمكننا علــى المــدى الطويــل مــن تعزيــز إســهاماتنا فــي 
حمايــة البيئــة وإنتــاج نفــط وغــاز بمســتويات فائقــة النقــاء. 
ــض  ــى تخفي ــي عل ــر إيجاب ــإذن اهلل، أث ــه، ب هــذا ســيكون ل
التغّيــر  بمــا يســاعد فــي مواجهــة مشــكلة  االنبعاثــات 
المناخــي، وفــي تحقيــق مســتويات متميــزة فــي االســتدامة، 
وفي الوقت نفســه ســتتولد من خالها فرص اسســتثمارية 

مستقبلية كثيرة.
المــواد  مجــال  عــن  ســابقة  لقــاءات  فــي  •  تحدثتــم 
هــذا  فــي  المســتجدات  آخــر  هــي  فمــا  الالمعدنيــة، 

المجال؟ 
كمــا هــو معــروف، فــإن االســتخدام الرئيــس للنفــط هــو 
ــة  فــي قطــاع النقــل. ولكــن النفــط كمــادة ذات قيمــة عالي
يمكــن أن يُســتخدم فــي مجــاالت أخــرى غيــر المحروقــات. 
المــواد  مثــل  الجديــدة  المــواد  مجــاالت  ذلــك  ومــن 
الامعدنيــة، التــي تتمتــع بقــدرة كبيــرة علــى االنتشــار فــي 
األســواق فــي القطاعــات عاليــة النمــو، مثــل اإلنشــاءات 
والمســاكن والســيارات وتصنيــع معــدات الطاقــة المتجــددة 
ومــواد التغليــف. وقــد اســتخدمنا في مشــروع توســعة حقل 
خريــص، الــذي اكتمــل العــام الماضــي آالف الكليومتــرات 
فــي خطــوط األنابيــب، ليس مــن األنابيــب الفوالذيــة بل من 
المــواد الامعدنيــة، وهــي أســرع فــي التركيــب وال تنطــوي 
على مشــكلة الصــدأ، وبالتالي تتســم بمزيد من االســتدامة 

والكفاءة.
كمــا دّشــنا خــال الشــهرين الماضييــن مركــز أبحــاث 
فــي كمبريــدج  الامعدنيــة  المــواد  جديــًدا البتــكارات 
ببريطانيــا. ويتيــح لنــا هــذا المركــز التنســيق مع مؤسســات 
أكاديميــة عالميــة رائــدة ومؤسســات أبحــاث وتقنيــة بــارزة 
وكبريــات شــركات تصنيــع المــواد المركبــة وشــركات نفــط 
وغــاز كبــرى لتطويــر وتقديم مجموعــة متقّدمة مــن الحلول 

لقطاعات متنّوعة. 

أحمد السعدي
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أكبر حدث إبداعي يف اململكة 

إثراء يختتم )تنوين( بحضور مائة ألف زائر

الظهـران - أسـدل مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء(، السـتار علـى أكبر حـدث إبداعي شـهدته 
المملكـة بختـام فعاليـات النسـخة الثانيـة لموسـم اإلبـداع 
)تنويـن(، وذلـك يـوم السـبت ٢٧ صفـر ١٤٤١هــ )26 أكتوبـر 
2019م(، بعـد عـدد كبيـر من الفعاليات اإلثرائيـة وزخٍم من 
المعرفـة واإلبهـار والفـن وكثيـر مـن التشـويق والترفيـه، 
نـت أكثـر مـن 232 فعاليـة  اسـتمرعلى مـدى 17 يوًمـا تضمَّ
موجهـة لكافـة الفئـات العمريـة، وسـط حضـور مائـة ألـف 

زائر شاركوا في صناعة اإلبداع في عدة مجاالت.
الثقافـي  الملـك عبدالعزيـز  مركـز  مديـرة  وأوضحـت 
العالمـي )إثـراء(، بالوكالـة، األسـتاذة فاطمـة الراشـد، أن 
هـدف موسـم تنويـن هذا العـام هو دعـم وتنميـة الصناعات 
اإلبداعية بكل أشـكالها من فنون وعلوم ومسـرح وموسـيقى 
عبـر  المجـاالت  هـذه  تنـاول  تـم  حيـث  أعمـال،  وريـادة 
منظمومة من البرامج التفاعلية والندوات والعروض وورش 
العمـل، لتُترجـم علـى شـكل حـوارات مثريـة وأفكارغنيـة 
باإلبـداع قّدمهـا مجموعـة مـن الموهوبين، في سـعي حثيث 
لتحويـل هـذه األفكار إلى واقـع ملموس عبر منتجات تصنع 

لها مكاًنا في السوق العالمي كمنتجات إبداعية.

تنويـن، حيـث سـجلوا نحـو 10 آالف سـاعة تطوعيـة وتلقـوا القافلة األسبوعية
نحـو 22 ألـف سـاعة تدريبيـة مـن خـال ورش عمـل تعـّزز 
بنـاء الشـخصية ومهارات الحياة، كما نشـكر كل من تفاعل 
معنـا سـواء بالحضـور الفعلـي أو علـى وسـائل التواصـل 
االجتماعـي، ونشـكر الجهـات الحكوميـة وكافـة مؤسسـات 
القطـاع الخـاص التـي شـاركت فـي تنفيـذ )تنويـن( 2019م، 

آملين أن يكون إضافة في بناء مستقبل الوطن«.

باقة من األنشطة والتجارب العلمية 
قـّدم مركـز إثـراء لجمهـوره مـن األطفـال والشـباب باقـة 
مختـارة مـن األنشـطة والتجارب العلمية في جـو من المرح 
الشـهير  القـدم  كـرة  العـب  اسـتضاف  حيـث  والمتعـة، 
الفرنسـي تيـري هنـري ليضـع تجربتـه فـي اللعـب أمـام 
الجمهـور مسـتعرًضا أهـم المحطـات التـي مـرَّ بهـا وأهـم 
التحديـات التـي واجههـا فـي مسـيرته، إلـى جانـب فعاليـة 
)ADA( التـي تمثـل الفـن التفاعلـي، حيـث عرضـت كائنات 
هوائيـة ممتلئـة بالهيليـوم تطفـو بُحريـة فـي غرفـة لتحاكـي 
طفـو الكواكـب والمجـرات فـي الفضـاء. وفعاليـة )عـرض 
غريـغ فـوت: الرياضـات الخطـرة(، حيـث صحـب مقـّدم 
البرامـج الّشـهير، غريـغ فـوت، الجمهـور مـن خـال عـرض 

كثيـر مـن األلعـاب التـي تتنـّوع بيـن الحـركات البهلوانّيـة 
الجريئـة، والقفـزات العاليـة الُمثيـرة؛ ليصنـع سـؤااًل لـدى 
الجمهـور من األقوى: اإلنسـان أم اآللـة؟ عاوة على فعالية 
»معركـة الـورق«، التـي شـارك فيهـا أكثـر مـن ١٠٠ طيـار 
بمابـس وطائـرات مـن الـورق المقـّوى؛ للفـوز فـي الحـرب 
المشـاركون  قـام  مـوارد  مـن  لديهـم  مـا  بـكّل  المذهلـة 

بصناعتها من الورق.

فعاليات غير مسبوقة 
وأمـا محبـو الموسـيقى العربيـة فكانـوا علـى موعـد مـع 
عـرض )الموسـيقى العربّيـة بـروح الجـاز( للفنـان طـارق 
يماني، الذي مزج بين الموسـيقى العربية وموسـيقى الجاز 
األمريكيـة، وألول مـرة علـى مسـتوى المملكـة تأتـي فعاليـة 
)كـرة القـدم العميـاء( وذلك بالتعـاون مع أكاديمية برشـلونة 
لإلبصـار  العالمـي  اليـوم  مـع  بالتزامـن  الصغـار،  لكـرة 
واحتفـااًل بـه، حيـث هدفـت الفعاليـة لتوضيـح مـدى تأثيـر 
اللعـب فـي تنمية المواهـب واالندماج فـي المجتمع وتقدير 

قيمة ما يملكه الفرد في الحياة، ومنها نعمة البصر.

مواهب إبداعية على مسرح تنوين 
كمـا أتـاح )إثـراء( المجـال لـدى المواهـب فـي تقديـم 
موهبتهـا علـى المسـرح وإطـاق عنـان اإلبـداع لديهـم فـي 
العـزف والغنـاء وغيرهـا مـن المجـاالت اإلبداعيـة بواقـع 
مشـاركة 22 موهبـة، إلـى جانـب تقديـم حزمـة مـن ورش 
العمـل كالتدريب على التمثيل واألداء المسـرحي والتدريب 
علـى التصميم باألبعاد الثاثيـة، باإلضافة إلى فن تصميم 
األماكـن ومناطق اللعـب، واألبعاد الجمالية والمعمارية لها، 
والهندسـة المعاصـرة فـي توظيـف المسـاحات ومعطيـات 
المـكان وخصائصـه، والخـروج بتصميـم مـكان للعـب فـي 
مدينـة الدمـام، وغيرهـا الكثيـر مـن ورش العمل التـي تدور 

حول تنمية التفكير اإلبداعي لدى األفراد.
الجديـر بالذكـر أن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( الـذي نظم هذه التظاهـرة اإلبداعية يهدف 
ألن يكون مقصًدا للسياحة اإلبداعية وذلك عبر سلسلة من 
المبـادرات يتصدرهـا )تنويـن( بكل برامجـه ومخرجاته، وأن 
يكـون وجهـة عالمية للموهوبين والمبدعيـن والطموحين من 
كل دول العالم، ومنصة لتقديم المواهب االبتكارية الخارجة 
عـن المألـوف، و منـارة لدعـم االبتـكار والتفكيـر اإلبداعـي، 
ونافـذة تطـل منهـا المواهب السـعودية على إبداعـات العالم 

في شتى المجاالت، العلمية، والريادية، والفنية. 

وقالـت الراشـد: »اسـتهلينا )تنويـن( بالعرض المسـرحي 
العالمـي )سـاحر أوز العجيـب( واختتمنـاه بلعبـة المعركـة 
الكرتونيـة، وقّدمنـا تجـارب جديـدة وحـواراٍت ملهمـة ال 
تنتهـي بانتهاء الموسـم تحت شـعار )اللعب( كمكون أسـاس 
للتفكيـر اإلبداعي، تضّمنت نحـو 232 فعالية ثقافية وفنية 
وعلميـة، منهـا أكثـر مـن 160 ورشـة عمـل، وأكثـر مـن 30 
اد فضاء وأبطال رياضيون وفنانون  متحدًثا عالمًيا منهم روَّ
اد أعمـال وعلمـاء ومبتكـرون عبـر منصـة تنويـن، و18  وروَّ
عرًضـا أدائًيـا قّدمهـا مبدعـون سـعوديون، و13 معرًضـا 
تفاعلًيـا وثاثـة عـروض كبـرى كالدمـى العماقـة وتجـارب 
تـذوق مدهشـة كالطعـام فـي الظـام، وأماكـن لعـب مذهلـة 

كاليومينيريم، والعرض المدهش للرياضات الخطرة«.
وأضافـت: »تفاعـل مـع األنشـطة اإلبداعيـة فـي هـذه 
التابـع  إثـراء  الـزوار فـي مركـز  100 ألـف مـن  البرامـج 
ألرامكوالسـعودية، وعلـى ضفاف شـاطئ الخليـج بكورنيش 
الخبر، وإذ نوّدع موسـم تنوين 2019م نتطلع لتنوين 2020م 

بجرعاِت إبداٍع أكثر إلهاًما وتميًزا بعد عام«.
وتابعـت: » نـود أن نشـكر فريـق المتطوعيـن الذين وصل 
عددهـم إلـى 445 متطوًعـا ومتطوعـة، الذيـن أسـهموا فـي 
دعمنـا، وهـم بحق شـركاء فـي هذا النجـاح، وقامـوا بتعزيز 
خلـق القيمـة المضافـة التـي يسـعى لهـا إثـراء عبـر موسـم 
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التصوير السيزمي..
الكشف عن الكنوز المدفونة في المملكة 

الظهـران - مـا فتئت أرامكو السـعودية توّسـع مـن موارد 
المملكـة  فـي  التقليديـة  التقليديـة وغيـر  والغـاز  النفـط 
العربية السعودية، من خال االكتشافات وتطوير المكامن، 

وهي في ذلك تطّبق طرًقا جيوفيزيائية مجدية التكلفة.
وتُعدُّ الطريقة السـيزمية األكثر شـيوًعا واسـتخداًما في 
هـذا القطـاع، حيـث إنهـا تُنتـج صـوًرا للطبقـات الجوفيـة 
تسـاعد علـى تقليـل مخاطـر التنقيـب، وتدعـم القـرارات 
المتخـذة فـي أعمال الحفر. وقد كان للشـركة نشـاط كبير 
فـي تسـجيل البيانـات السـيزمية علـى مـدى عقـود مـن 
الزمـن، لتصويـر الكنـوز المدفونـة والواعـدة مـن المـوارد 

الهيدروكربونية في جميع أنحاء المملكة.
وفـي العصـر الحديـث، أصبـح المنّقـب ال يسـتغني فـي 
البيانـات السـيزمية  تنفيـذه ألعمـال الحفـر عـن معونـة 
مـة. ويمكـن القـول إن رحلـة التنقيـب فـي أرامكـو  المتقدِّ
التقنيـة  التطـّورات  مـن  فـي سلسـلة  تتجّسـد  السـعودية 
المرتبطـة بالبيانـات السـيزمية، التـي مّكنت الشـركة، على 
مـدى أكثـر مـن 85 عاًمـا، مـن أن تكـون الجهـة المسـؤولة 
عملًيـا عـن المـوارد الهيدروكربونيـة فـي المملكـة. وعلـى 
مـدار 50 عاًما مضت، تضاعف مقدار البيانات السـيزمية 

ات فـي كل عقـد مـن الزمـن، وهـو ما قـّدم معرفة مايكل آيفز عشـر مـرَّ
عن الطبقات الجوفية، لم يكن لكبير الجيولوجّيين، ماكس 

ستاينكي، أن يحلم بها.

الجنود المجهولون للتصوير السيزمي
فـي قلـب هـذا التطـّور للبيانـات السـيزمية، يقّدم قسـما 
التصويـر السـيزمي فـي المنطقتيـن الشـرقية والغربيـة، 
اللـذان يضّمـان أكثـر مـن 100 موّظـف معالـج للبيانـات، 
صـوًرا جوفيـة لشـركائهما في دائرة التنقيـب. ويُطلق مدير 
إدارة التصويـر الجيوفيزيائـي، األسـتاذ صالـح المغلـوث، 
لقب )الجنود المجهولون( على معالجي البيانات السيزمية 
فـي كا القسـمين. يقـول المغلـوث: »تحتـّل البيانـات التـي 
نحصـل عليهـا مـن الحقـل مسـاحة واسـعة على أشـرطة أو 
أقـراص للتخزيـن، فيقـوم معالجو البيانات السـيزمية ببناء 
صـورة جوفيـة مـن مليـارات اآلثـار المتاحـة. ويسـتخدم 
ئًيـا  يا فيز ت،  لتخّصصـا ا د  متعـّد نهًجـا  ن  لجـو لمعا ا
وجيوفيزيائًيـا، لصياغـة البيانـات بحيـث تعطـي أدق صورة 
ممكنـة للطبقـة الجوفيـة، مـع االسـتعانة بأقـوى أجهـزة 

الكمبيوتر في العالم، إضافة إلى مهاراتهم الفائقة«.
لقـد دأبـت أرامكـو السـعودية علـى البحـث عـن المـواد 

الهيدروكربونية منذ تأسيسها دأًبا حثيًثا. ولم يتغير شغف 
المتاحـة  التقنيـة  لكـن  الجديـدة،  باالكتشـافات  الشـركة 
تحّولـت مـن الجانـب الملمـوس إلـى اآلخـر الرقمـي، ومـن 
أدوات العصـر الصناعـي إلـى قـوة المعالجـة المذهلـة التي 

توّفرها الثورة الصناعية الرابعة في الوقت الحالي.
وكان )قانـون مـور( بمثابـة ضـوء مرشـد فـي الحوسـبة 
قـوة  بتضاعـف  توقعاتـه  وصدقـت  الزمـن،  مـن  لعقـود 
ة كل عاميـن. وقـد عكـس تطـّور القـدرة علـى  المعالجـة مـرَّ
فهم الطبقة الجوفية في أرامكو السـعودية هذه التوقعات. 
التقنيـة والحوسـبة مـن  وفـي ضـوء مـا طـرأ علـى هـذه 
تطـّورات، يؤّكـد كبيـر الجيوفيزيائييـن، والناظـر اإلداري 
لقسـم التصويـر السـيزمي فـي المنطقـة الشـرقية، محمـد 
العتيبـي، أن البيئـات الجيولوجيـة القاسـية، مثـل البحـر 
األحمـر وشـمال غـرب المملكـة، قـد تحّولـت إلـى فـرص 
مـة لتحسـين  واعـدة، مـن خـال تطويـر خوارزميـات متقدِّ
الصـور السـيزمية التي تكشـف عن جـودة المكامن المنّقب 
عنهـا. وقـد ترك قسـما التصوير السـيزمي في المنطقتين 
الجيوفيزيائـي  التصويـر  إدارة  فـي  والغربيـة  الشـرقية 
بصماتهمـا علـى كل موقـع هيدروكربونـي محتمـل، عنـد 

التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في مناطق جديدة.

صالح المغلوث

التتمة في الصفحة التالية

دوريودان أبيلي يقّدم عرًضا في اجتماع مراجعة 
داخلي للتصوير السيزمي، حضره كلٌّ من نور 
البلوي، ونجود العتيبي، ويازك إبراهيم، وآرون 

ساركار، ويوسف السليس، وعمر حّسون.
تصوير: عبداهلل الشمري

يسعى قسما التصوير السيزمي في 
المنطقتين الشرقية والغربية نحو الريادة في 
مجال معالجة البيانات الجيوفيزيائية. وُينتج 

القسمان صوًرا وقتية سيزمية، من خالل 
توظيف أحدث أساليب المعالجة 

الجيوفيزيائية، مما سيؤدي إلى إحداث نموذج 
تمّيز جديد في هذا المجال على الصعيدين 

البشري والتقني.

يعالج قسما التصوير السيزمي في 
المنطقتين الشرقية والغربية البيانات 

السيزمية الُمحّصَلة بأعلى جودة، من أجل 
مساندة جهود أعمال التنقيب عن الموارد 

الهيدروكربونية وتطويرها في الشركة.

الرسالة

الرؤية



ــة  ــي المنطق ــب ف ــر إدارة التنقي ــد مدي ــه، يؤك ــن جانب م
الشــرقية، األســتاذ محمــد فقيــره، أن البيانــات الســيزمية 
المــوارد  العثــور علــى  هــي عامــل تمكيــن رئيــس فــي 
الهيدروكربونيــة وتقديرهــا، حيــث تُســهم فــي تحســين 
تحديــد مواقــع فوهــات اآلبــار، مــن خــال قدرتهــا الليزرية 
الدقيقــة علــى تحديــد مواقــع هــذه اآلبــار. يقــول فقيــره: 
ــر  ــب حف ــق تجن ــال عــن طري ــر الم ــى توفي ــؤدي هــذا إل »ي
اآلبــار الجافــة، وخفــض التكاليــف عــن طريــق تحســين 
عــدد اآلبــار الازمــة لرســم حــدود مواقــع االكتشــافات 
الهيدروكربونيــة«. ويضيــف فقيــره: »إن عــدم اســتخدام 
البيانــات الســيزمية يشــبه محاولــة العثــور علــى شــيء مــا 
ــل مقــدار الوقــت والمــال الــذي  فــي أعمــاق الظــام. تخّي
ســتنفقه فــي استكشــاف المــوارد الهيدروكربونيــة دون 

وجود بيانات سيزمية أفضل«.

فهم البيانات السيزمية
التصويــر الســيزمي هــو األداة الرئيســة التــي تُســتخدم 
فــي التنقيــب قبــل الحفــر. ويشــبه الحفــر بحًثا عــن النفط 
أو الغــاز، بــدون العمــل الــذي يقــوم بــه معالجــو البيانــات 
بعمليــة  القيــاَم  يقّدمونهــا،  التــي  والصــور  الســيزمية 
جراحيــة دون االســتعانة باألشــعة الســينية، والتصويــر 
الحديثــة  التصويــر  وأدوات  المغناطيســي،  بالرنيــن 

األخرى. 
إلــى جانــب ذلــك، يُعــّد التصويــر الســيزمي أهــّم أنــواع 
التصويــر، نظــًرا لقدرتــه علــى اكتشــاف كل مــن العامــات 
ــى  ــرة النطــاق. ويشــبه ذلــك، إل ــرة والصغي ــة الكبي الجوفي
ــف بهــا الخفافيــش قدرتهــا  حــد كبيــر، الطريقــة التــي توظِّ
علــى تحديــد الموقــع بالصــدى للبحــث عــن فرائســها، 
الطبقــات  أشــكال  الســيزمي  التصويــر  ر  يقــدِّ حيــث 
الباطنيــة للكــرة األرضيــة وخصائصهــا الفيزيائيــة، مــن 

خال موجات الصوت المرتّدة من باطن األرض.
ويمكــن أن تأخــذ هــذه البيانــات الســيزمية أشــكااًل 
مختلفــة من بينهــا الرســوم التناظرية، والساســل الزمنية 
هــذه  تحســين  وبعــد  المعلَّمــة.  والخرائــط  الرقميــة، 
الخوارزميــات  مــن  مجموعــة  طريــق  عــن  البيانــات، 
ــة  ــتخدم فــي عمــل صــور ثنائي ــدة، تُس ــة المعّق الكمبيوتري
وثاثيــة األبعــاد لمواقــع النفــط والغــاز، مــن قبــل فريــق 
العمــل فــي قســمي التصويــر الســيزمي فــي المنطقتيــن 

الشرقية والغربية.
ــر معالجــة  ــب األم ــاء هــذه الصــور، يتطلّ ــن أجــل بن وم
عــدد هائــل مــن البيانــات الســيزمية األوليــة. وال يمثــل 
جمــع البيانــات غيــر لبنــٍة فــي هــذا البنــاء، حيــث إّن 
االســتخدام الفاعــل لهــا فــي بنــاء الصــور هو الطريــق نحو 
تنقيــب فاعــل بأقــّل التكاليــف الممكنــة. ويشــمل ذلــك 
ــدة المتمثلــة في تصميم التسلســل الصحيح  المهمــة المعقَّ
لمعالجــة البيانــات، فيمــا يُعــرف بتدّفــق المعالجــة. وهنــا 
ــرز مهــارة معالجــي أرامكــو الســعودية، حيــث ال يوجــد  تب
تسلســل قياســي للمعالجــة يمكــن تطبيقــه علــى جميــع 

أنواع البيانات السيزمية األولية.
وتشــير نــور البلــوي، التــي عملــت كمعالجــة بيانــات 
ــر  ــى المــردود الكبي ــر مــن ســت ســنوات، إل ســيزمية ألكث
ألن تكــون فــي مثــل هــذا الفريــق، قائلــًة: »مــع التطــور 
الدائــم للتقنيــة فــي مجــاالت مــن مثــل األتمتــة، فــإن 
الخطــوة التــي كانــت تســتغرق شــهًرا أو شــهرين، يمكــن 
تحقيقهــا اآلن فــي غضــون أســبوع أو أســبوعين«. وفــي 
الســياق نفســه، يقــول يوســف ســليس، معالــج البيانــات 
الســيزمية: »لقــد شــهدُت منــذ انضمامــي إلــى أرامكــو 
الســعودية، فــي عــام 2011م، تحّســًنا كبيــًرا فــي جــودة 
الصــور التــي نســتطيع تقديمهــا، والوقــت الــذي يســتغرقه 

تجميع هذه الصور مًعا«.

نظرة شاملٌة لألعمال
المهمــة التــي يقــوم بهــا معالجــو البيانــات الســيزمية 
يحّولــون  فهــم  مهمــة صعبــة،  الســعودية  أرامكــو  فــي 
البيانــات األوليــة إلــى شــكل أحســن الســتخاص اإلشــارة، 
بنــاًء علــى أفضــل الخيــارات المتاحــة بعــد النظــر فــي 
جميــع العوامــل. ويجــب عليهــم اتخــاذ قــرارات تعتمد على 
النظريــات الفيزيائيــة والجيولوجيــة، وتربــط بيــن البيانات 
الســيزمية والمشــكلة الجيولوجيــة المدروســة. ويقــول 
البيانــات  معالجــة  وخبيــر  الجيوفيزيائــي  المستشــار 
ــن أن  ــة يمك ــات األولي الســيزمية، آرون ســاركار، إن البيان
تأتينــا مــن أي مــكان فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن 

ــة  ــة، وكل بيئ ــاه الضحل ــى المي ــي وحت ــع الخال أعمــاق الرب
»أحــب  ســاركار:  ويضيــف  الفريــدة.  متطلّباتهــا  لهــا 
التحــدي المتمثــل فــي إيجــاد الحــل المناســب لتقديــم 
أفضــل الصــور الممكنــة، أنــا محظــوظ للغايــة ألنــي أحــب 

مجال عملي وأتبع دائًما فضولي إلى حيث يقودني«.
ويضيــف ســاركار: »هنــا، نحتــاج ألن نفهم نطاًقا واســًعا 
مــن التخصصــات. وأرى أن معالجــة البيانــات الســيزمية، 
بالتنقيــب  الجوفــي ومــروًرا  التصويــر  بدايــة بدراســة 
عليــه  يعتمــد  الــذي  األســاس  هــي  باإلنتــاج،  وانتهــاًء 
المــوارد  لــى  إ التكلفــة  ومجــدي  الناجــح  الوصــول 
الهيدروكربونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وكونــي 

جزًءا من هذا العمل يرضيني للغاية«.
ويذكــر ســاركار أنــه كان يعمــل علــى مشــروع حقــل 
منيفــة البحــري فــي العقــد الماضــي: »مازالــت هنالــك 
كميــة هائلــة مــن البيانــات بانتظــار أن تتــم معالجتهــا، 
وفريقنــا يعمــل بجــّد ليتعــّرف علــى قيمــة هــذه الثــروة 
المعلوماتيــة«. وأضــاف ســاركار أن أرامكــو الســعودية 
لديهــا أحــد أكبــر مراكــز معالجــة البيانــات الســيزمية فــي 
ــا بمــا أننــا نعمــل علــى  العالــم، قائــًا: »يبــدو هــذا منطقًي

أحد أكبر االحتياطات الهيدروكربونية في العالم«.
وشــاطر يــازك إبراهيــم، الجيوفيزيائــي وخبيــر معالجــة 
ــا فــي  البيانــات الســيزمية الــذي عمــل ألكثــر مــن 13 عاًم

الشــركة، زميلــه ســاركار الــرأي، قائــًا: »نحــن محظوظــون 
بعملنــا إذ إنــه ينظــر فــي الصــورة األكبــر ألعمــال التنقيب، 
لكننــا ال نعمــل بمفردنــا، فنحــن علــى اتصــال دائــم مــع 

عمائنا«.

ويضيــف إبراهيــم موّضًحــا: »علــى ســبيل المثــال، قــد 
تواجــه دائــرة التنقيــب تحديــات معّينــة متعلّقــة بالحفــر، 
يمكننــا تقديــم المســاعدة بشــأنها. وأكثــر مــا يبعــث 
ــة  ــة المشــروع مــن البداي ــا نســتطيع رؤي الرضــا هــو أنن

تتمة... الكشف عن الكنوز المدفونة في المملكة

الجيوفيزيائيان، معتز 
سندي وسيمون إفانز، 

يحّلالن البيانات 
السيزمية من خالل 

استخدام البرمجيات 
الكمبيوترية.

ُيعدُّ فريق العمل في قسمي التصوير السيزمي عنصًرا فاعاًل في نجاح جهود الشركة في التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية. ويساعد عملهم، الذي يتضّمن تحليل بيانات سيزمية ضخمة، وتطبيق نظريات علمية، أرامكو السعودية على تحديد الموارد الهيدروكربونية في المملكة، وتعيين مواقعها، واستخراجها.

من خالل التطّورات التقنية في التصوير السيزمي، تمّكنت أرامكو السعودية من تخطيط الطبقات الجوفية على امتداد المملكة. وقد أسهم التحليل المحّسن لقاعدة البيانات السيزمية 
المتنامية في تنقيب أعلى دّقة للموارد الهيدروكربونية، مّما قاد إلى كفاءة أعلى وتكلفة أخفض.
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إلــى النهايــة، خاًفــا لبعــض األعمــال التــي تُســند إليــك 
ــم ال تســمع شــيًئا  ــل، ث ــة تخــّص العمي ــة معّين ــا مهم فيه
عــن المشــروع مجــّدًدا. عندمــا أكــون جــزًءا مــن مشــروع 
أكبــر، نعمــل فيــه جميًعــا مــن أجل تحقيــق أفضــل النتائج 
للشــركة والمملكــة، فــإن رضــاي عــن عملــي يصبــح 

أكبر«.
ويشــير إبراهيــم إلــى أن األمــر فــي النهاية يتعلـّـق بالقوة 
بيــن  والجمــع  ســوًيا،  العمــل  عــن  الناتجــة  المجتمعــة 
المهــارات مــن مختلــف دوائــر الشــركة، موّضًحــا أنــه 
يتعيــن عليــه أن يجمــع بيــن شــغفه بالرياضيــات والفيزيــاء 

كل يوم.
ويبّيــن إبراهيــم أن التقنيــة التــي يعتمــدون عليهــا كل 
يــوم لهــا تاريــخ طويــل، حيــث اســتخدمت فــي الغواصــات 
فــي األربعينيــات مــن القــرن الماضــي، وفــي التصويــر 
المقطعــي المحوســب، باإلضافــة إلــى نمذجــة البيانــات 
الضخمــة لمعالــم باطــن األرض التــي يقــوم بهــا الفريــق 
يومًيــا. ويقــول إبراهيــم: »رأيــت المشــروع فــي الشــمال 
الغربــي، ينتقــل مــن البيانــات الســيزمية األوليــة، وحتــى 
مرحلــة إنتــاج الغــاز الــذي ســيُمّد فــي النهايــة مدينــة نيــوم 
الذكيــة والمنطقــة الســياحية بالكهربــاء. إنهــا لتجربــة 
هــذا  مثــل  فــي  ملحوًظــا  إســهاًما  تُســهم  أن  عظيمــة 

المشروع المهم، وتراه منذ بدايته«.
ودرســت الجيوفيزيائيــة فاطمــة بوعلــي الجيوفيزيــاء 
فــي جامعــة ليــدز فــي المملكــة المتحــدة، وانضمــت إلــى 
برنامــج التطويــر المهنــي فــي أرامكــو الســعودية عــام 
2015م، وبــدأت فــي مهمــة المعالجــة الســيزمية فــي عــام 

لتعــاون  ا روح  تُهيمــن  « لبوعلــي:  ا وتقــول  2017م. 
واالحترافيــة علــى بيئــة العمــل. وكموظفــة جديــدة إلــى 
حــّد مــا، تعرفــت علــى جميــع جوانــب التصويــر الســيزمي؛ 
ففــي هــذا العــام ينصــّب تركيــزي علــى إنشــاء خرائــط 
ســيزمية دقيقــة ألعمــاق المكامــن، فيمــا تتطلّــب خطــة 
العــام المقبــل أن أرّكــز علــى بنــاء نمــاذج دقيقــة لمعالــم 

الطبقات القريبة من السطح«.
وتخّرجــت نجــود العتيبــي مثــل زميلتهــا من جامعــة ليدز 
عــن طريــق منــح أرامكــو الســعودية الدراســية، وحــازت 
شــهادة بكالوريــوس فــي فيزيــاء األرض، ثــّم بــدأت برنامــج 
التطويــر المهنــي، واكتســبت معرفــة حــول أعمال الشــركة، 
لتختــار أخيــًرا المعالجــة الســيزمية مهنــة لها، حيــث تعمل 

فيها منذ ما يقرب من عام.
تقــول العتيبــي: »أنــا أفهــم اآلن مــن أيــن تأتــي البيانــات، 
وأصبحــت لــدي الفرصــة، كجيوفيزيائيــة، ألبنــي علــى مــا 
لــدّي مــن أســس«. وتضيــف العتيبــي: »أصبحــت لــدي 
فرصــة للعمــل علــى أســس التنقيــب، فنحــن بإنتاجنــا 
ــي تنمــو  ــدة الجــذور الت ــل الشــجرة ممت ــاز مث للنفــط والغ
لتثمــر«. وتقــول العتيبــي، التــي تعالــج جــزًءا مــن البيانــات 
الســيزمية الصعبــة لصحــراء الربــع الخالــي، إّن األمــر 
البيانــات  الــذي يســعدها بشــكل خــاص، هــو تحويــل 
الســيزمية الجوفيــة األوليــة إلــى صــورة يتــم االســتفادة 
منهــا فــي اتخــاذ قــرارات عمــل مهمــة، مــن ضمنهــا اّتخــاذ 

قرار بشأن إنفاق مبالغ كبيرة على الحفر.
وتضيــف العتيبــي: »تقديــم بيانــات عاليــة الجــودة، 
ومفيــدة للعمــاء فــي جميــع أنحــاء دوائــر التنقيــب، هــو ما 

يجعــل العمــل مثمــًرا حًقــا. إن البيئــة المحيطــة داعمــة 
جــًدا، وهنــاك فرصة لإلشــراف علــى الموظفين الشــباب، 
ــة الكفــاءات  ــع القــرار مــن خــال لجن ولعــب دور فــي صن
الشــابة، فــي قســمي التصويــر الســيزمي. إنــه فعــًا مــكان 

رائع للعمل«.

نجاٌح غير تقليدي
تُعــد البيانــات الســيزمية مفتاًحــا رئيًســا للنجــاح فــي 
الشــمال الغربــي وحــوض الجافــورة، حيث تمضي الشــركة 
فــي برنامجهــا للتنقيــب عــن المــوارد الهيدروكربونيــة غيــر 
التقليديــة، حيــث اســتُخدمت فــي هــذا البرنامــج تقنيــات 
مــة لتصويــر طبقــات  معالجــة وتصويــر ســيزمي متقدِّ
الصخــور الجوفيــة، علــى الرغــم مــن محدوديــة البيانــات 
ــدة فــي  ــرة، والطبيعــة الجيولوجيــة المعقَّ الجوفيــة المتوّف
مختصــي  مجهــودات  جــت  تُوِّ وقــد  الغربــي.  الشــمال 
المعالجــة الســيزمية باكتشــاف كميــات تجاريــة مــن الغــاز 
الطبيعــي محصــورة فــي قنــاة رمليــة قليلــة المســامية، 

تُعرف بـ )قنوات سارة(.
كمــا ســاعدت معالجــة البيانــات الســيزمية فــي حــوض 
الجافــورة فــي توقــع التغّيــرات التــي طــرأت علــى الســطوح 
الجيولوجيــة للحــوض، المتعلقــة بالمحتــوى العضــوي، 
حيــث يُســتفاد مــن ذلــك فــي تحديــد المناطــق المطلــوب 
صــور  اســتُخدمت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  تقييمهــا. 
لبنيــة  فــي عمــل خرائــط عمــق  الســيزمية  المعالجــة 
األرض، مــن أجــل وضــع آبــار أفقيــة علــى المســتوى الــذي 
إلنتــاج  هيدروليكًيــا  الصخــور  تكســير  عنــده  يمكــن 

الهيدروكربونات.
وقــال مديــر إدارة األصــول الناشــئة للمــوارد غيــر 
االســتخدام  »إن  حكمــي:  أحمــد  األســتاذ  التقليديــة، 
ودمــج  مــة،  المتقدِّ الجيولوجيــة  لألســاليب  الفاعــل 
البيانــات بطريقــة مناســبة أدى إلــى نجاحنــا فــي اكتشــاف 
الغــاز فــي قنــوات ســارة الرمليــة. ومثــل هــذا التوجــه 
يســاعد فريقنــا علــى إيجــاد مزيــد مــن الفــرص الواعــدة 

التي بإمكانها تلبية الطلب على الغاز بالمملكة«.
ويقــول المغلــوث معلًّقــا علــى الجهــود المبذولــة مــن 
ــك لمــس  ــر الســيزمي: »يمكن ــق التصوي ــع أفــراد فري جمي
شــغف كل عضــو مــن الفريــق بتقديــم أعلــى جــودة مــن 
معالجــة البيانــات الســيزمية المكتســبة، مــن خــال جــودة 
ــا  ــا للعمــاء فــي هــذا القطــاع، إنه ــي يقّدمونه الصــور الت

لروح تعاون حقيقية«.
ويضيــف المغلــوث: »نحــن محظوظــون لتوّفــر أحــدث 
ــا  ــة، ولكــّن ملكاتن ــا مــع قــوة معالجــة مذهل التقنيــات لدين
العقليــة والفكريــة تعلــو علــى جميــع مــا نملكــه مــن معــدات 
حاســوبية وبرمجيــات. كمــا نفخــر بوجــود فريــق ذكــي 
ــر  ــا فــي قســمي التصوي ــن بينن ــي مــن الجيوفيزيائيي ومهن
ــكاًرا  ــز، ويقّدمــون أف ــم يقومــون بعمــل ممّي الســيزمي، فه

تستحق الحصول على براءات اختراع«.

الخّط الزمني للتصوير السيزمي تتمة... الكشف عن الكنوز المدفونة في المملكة

ُيعدُّ فريق العمل في قسمي التصوير السيزمي عنصًرا فاعاًل في نجاح جهود الشركة في التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية. ويساعد عملهم، الذي يتضّمن تحليل بيانات سيزمية ضخمة، وتطبيق نظريات علمية، أرامكو السعودية على تحديد الموارد الهيدروكربونية في المملكة، وتعيين مواقعها، واستخراجها.

يراجع الجيوفيزيائيون بيانات سيزمية مقطعية، في مرحلة مهّمة في أعمال التنقيب. وُتظهر الصورة من اليمين: عمر حّسون، 
ودوريودان أبيلي، ويوسف السليس، ومحمد العتيبي.

تصوير: عبداهلل الشمري
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1938م | االكتشاف األول
االكتشاف األول لكميات تجارية من النفط في 

المملكة، من خال بئر الدّمام رقم 7.

1940م | التصوير السيزمي في الشركة
كانت أرامكو السعودية من بين أولى الشركات 

في الشرق األوسط في جمع البيانات السيزمية 
المائمة للتحليل الكمبيوتري.

19٥٦م | الرسوم البيانية السيزمية
كانت الرسوم البيانية السيزمية تُرسل إلى 

مركز للمعالجة التناظرية في تكساس لتحليلها.

١٩٦٤م | البيانات السيزمية الرقمية
دّشنت الشركة نظاًما كمبيوترًيا متكامًا 
لمعالجة البيانات السيزمية الرقمية في 

الظهران، وهو ما أسهم في سرعة أداء األعمال.

١٩٩١م | البيانات السيزمية ثالثية األبعاد
أطلقت أرامكو السعودية أول برنامج لمسح 

البيانات السيزمية ثاثية األبعاد على اليابسة 
في أبو جيفان. 

٢٠١٩م | الثورة الصناعية الرابعة
تحسين الصور السيزمية من خال األتمتة 

مة. والتقنيات المتقدِّ

                للتصوير السيزمي٢٠١٩م              | أساليب جديدة
ابتكار وتوظيف أساليب وتقنيات مستقبلية 

لتخطيط الطبقات الجوفية وتحديدها.

فصاعًدا
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يُعد مؤشًرا على التوسع والتكامل اإلقليمي يف مجال التكرير واملعاجلة والتسويق

افتتاح مكتب جديد ألرامكو السعودية في سنغافورة

ســنغافورة - فــي مســعاها الحثيــث لتصبــح أكبــر شــركة 
طاقــة متكاملــة فــي العالــم، تقــوم أرامكــو الســعودية بتوســيع 
أعمالهــا فــي مجــال التكريــر والمعالجــة والتســويق داخــل 

المملكة وفي أسواٍق أخرى جديدة، خاصًة في آسيا.
وضمــن خطتهــا للتوســع، انتقلــت أرامكــو الســعودية مــن 
مكتبهــا القديــم لمقــر جديــد فــي منطقــة أو يــو إي بايفرونــت  
الســعودية  أرامكــو  مكتــب  فــي  ويوجــد  ســنغافورة.  فــي 
الجديــد، الــذي يحتــل مســاحة مكتبيــة تُقــدر بـــ 28٫665 قــدم 
مربعــة ويحتــوي علــى أكثــر مــن 180 مكتــب عمــل، ثــاث 
شــركات، هي: أرامكو آســيا - ســنغافورة، وأرامكو الســعودية 
للتجــارة فــي ســنغافورة، وإس أويــل ســنغافورة، حيــث تعمــل 

تحت سقف واحد، وهو يُعد بذلك أكبر من سابقه.

سنغافورة أساس التوّسع القافلة األسبوعية
في شرق آسيا

والمعالجــة  للتكريــر  للرئيــس  النائــب األعلــى  وافتتــح 
والتســويق فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ عبدالعزيــز 
الرئيــس  نائــب  بحضــور  الجديــد،  المكتــب  القديمــي، 
أرامكــو  فــي  اإلمــداد  وتخطيــط  والمبيعــات  للتســويق 
وكبيــر  والرئيــس  الســبيعي،  الســعودية، األســتاذ أحمــد 
اإلدارييــن التنفيذييــن لشــركة أرامكــو للتجــارة، األســتاذ 
إبراهيــم البوعينيــن، ونائــب الرئيــس لألعمــال الدوليــة، 
األســتاذ زيــاد المرشــد، ورئيــس شــركة أرامكــو آســيا، 
األســتاذ أنــور الحجــازي، والعضــو المنتــدب الجديــد لشــركة 

أرامكو آسيا - سنغافورة، نادرالعرفج.  

ومــن بيــن أكبــر خمســة مراكــز للتكريــر، ومــن بيــن العشــرة 
األوائل عالمًيا في مجال صناعة الكيميائيات والطاقة.

وإضافــًة إلــى اســتضافتها لشــركة أرامكو الســعودية آســيا 
فــي  للتجــارة  الســعودية  أرامكــو  وشــركة  ســنغافورة   -
فــي  توجــد  ســنغافورة،  أويــل  إس  وشــركة  ســنغافورة، 
ســنغافورة أيًضــا شــركة أرالنكســيو، وهــي شــركة عالميــة 
رائــدة لمنتجــات المطــاط الصناعــي، وهــي شــركة تابعــة 

مملوكة كلًيا ألرامكو السعودية.
وحضــر حفــل االفتتــاح أيًضــا أعضــاء إدارة شــركة أرامكو 
الســعودية للتجــارة وشــركة إس أويل، والشــركات والمشــاريع 
شــركة  مثــل  الســعودية،  ألرامكــو  التابعــة  المشــتركة 
أرالنكســيو، ومشــروع بنغرانــغ للتكريــر والبتروكيميائيــات 
)بريفكيــم(، وشــركة فوجيــان للتكريــر والبتروكيماويــات، 
وشــركة موتيفــا، إضافــًة إلــى ممثليــن عــن الشــركة الوطنيــة 
الســعودية للنقــل البحــري، ومجلــس التطويــر االقتصــادي 
فــي ســنغافورة، وعــدد مــن المســؤولين التنفيذييــن لشــركات 

عالمية في سنغافورة.
ويعــود تاريــخ وجــود أرامكو الســعودية فــي ســنغافورة لعام 
1993م، عندمــا افتُتــح مكتــب تمثيلــي لتقديــم الخدمــات 
لتطويــر مبيعــات وأعمــال الخــام الســعودي والمنتجــات 

البترولية المكّررة في منطقة الشرق األقصى.
ثــم أُسســت شــركة أرامكــو الســعودية آســيا - ســنغافورة 
فــي عــام 2014م لتوفيــر معلومــات حــول تســويق النفــط 
الخــام، ومصــادر شــراء المــواد والخدمــات اللوجســتية 
الخدمــات  مــن  وغيرهــا  والتفتيــش  اإلمــداد  لسلســلة 

الهندسية.

األستاذ عبدالعزيز القديمي، يقص الشريط إيذاًنا بافتتاح 
مكتب أرامكو السعودية الجديد في سنغافورة، ويرافقه )من 

اليمين( كلٌّ من األستاذ أنور الحجازي واألستاذ زياد المرشد 
واألستاذ أحمد السبيعي واألستاذ إبراهيم البوعينين 
واألستاذ نادر العرفج. وقال القديمي: »وّسعت أرامكو 

السعودية وجودها في سنغافورة بشكل كبير في السنوات 
األخيرة مع توسيع مكتب أرامكو السعودية آسيا - سنغافورة 

وتأسيس اول مكتب تجارة دولية ألرامكو السعودية في 
سنغافورة«.

وتعليًقــا علــى ذلــك، قــال القديمــي: »ضمــن خططنــا 
لتوســيع أعمــال التكريــر وإنتــاج البتروكيميائيــات، مــع 
ــعت  التركيــز علــى الصيــن والهنــد وجنوب شــرق آســيا، وسَّ
أرامكــو الســعودية وجودهــا فــي ســنغافورة بشــكل كبيــر 
أرامكــو  مكتــب  توســيع  بعــد  األخيــرة  الســنوات  فــي 
الســعودية فــي آســيا - ســنغافورة وتأســيس أول مكتــب 
ســنغافورة«.  فــي  الســعودية  ألرامكــو  دوليــة  تجــارة 
وأضــاف: »يؤكــد افتتــاح مكتبنــا الجديــد الكبيــر فــي 
ســنغافورة علــى أهميــة ســنغافورة كموقــع إســتراتيجي 
يســاعدنا علــى النمــو والتوســع فــي المســتقبل فــي منطقة 

آسيا والباسيفيك«.
جديــر بالذكــر أن ســنغافورة تُعــد مركــًزا رائــًدا لتجــارة 
النفــط فــي آســيا )ثالــث أكبــر مركــز بعــد نيويــورك ولنــدن( 

محافظ جدة ُيكرِّم أرامكو السعودية كشريك إستراتيجي 
في ملتقى لقاءات جدة 2019

ماجـد بـن عبدالعزيـز، مؤخـًرا، وبشـراكة إسـتراتيجية مـع 
أرامكـو السـعودية، ونظمه صنـدوق تنمية الموارد البشـرية 
)هـدف(، علـى مـدى ثاثـة أيام فـي مركـز جـدة للمنتديات 
والمعـارض، وتضّمـن المنتـدى معرًضـا للتوظيـف وعديـًدا 
ونـدوات  عمـل  ورش  مـن  المصاحبـة  الفعاليـات  مـن 

ومحاضرات تخصصية وجلسات حوارية منّوعة.
واّطلــع األميــر مشــعل بــن ماجــد علــى جنــاح أكاديميــات 
الشــراكات الوطنية المتخصصة التي تُعد أرامكو الســعودية 
شــريًكا إســتراتيجًيا رئيًســا فيهــا، وكان فــي اســتقباله وكيــل 
مديــر الشــؤون الحكوميــة للعاقــات العامــة بالمنطقــة 
الغربيــة، األســتاذ ســامي ســاعاتي، ومديــر إدارة تطويــر 
القــوى العاملــة الوطنيــة فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ 
محمــد الســبيعي، واســتمع ســموه إلى شــرح عــن دور أرامكو 
الوطنيــة  الشــراكات  أكاديميــات  إنشــاء  فــي  الســعودية 

المتخصصة ونبذة عن أهدافها وخططها الطموحة.
وأكــد األميــر مشــعل بــن ماجد، خــال تدشــينه الملتقى، 
حــرص القيــادة الحكيمــة علــى تأهيــل وتدريــب، وتوظيــف 
أبنــاء وبنــات الوطــن، مثمًنــا الــدور الــذي يضطلــع بــه 
)هــدف( لدعــم مشــاركة القــوى الوطنيــة فــي ســوق العمــل. 
الســعودية كشــريك  أرامكــو  م ســموه  كــرَّ ذلــك،  عقــب 
إســتراتيجي للملتقــى، وقــد تســلَّم الــدرع التكريميــة نيابــة 

عن أرامكو السعودية، األستاذ سامي ساعاتي.

توظيف السعوديين
وفــي تصريــح لـ)القافلة األســبوعية(، قــال محمد 

6500 وظيفـة  50 منشـأة سـعودية  جـدة - عرضـت 
للشـباب والشابات السـعوديات، خال ملتقى »لقاءات جدة 

2019«، الـذي رعـاه مستشـار خـادم الحرميـن الشـريفين، حامد العطاس
أميـر منطقة مكـة المكرمة، صاحب السـمو الملكي األمير 
ـنه محافـظ جـدة األميـر مشـعل بـن  خالـد الفيصـل، ودشَّ

الســبيعي إن مشــاركة الشــركة فــي هــذا المنتــدى تأتــي 
فــي إطــار إبــراز إســهاماتها فــي برامــج توطيــن الوظائــف، 
ودعــم مســيرتها الوطنيــة فــي هــذا المجــال، مشــيًرا إلــى 
إدارة تطويــر القــوى العاملــة الوطنيــة، دعًمــا للشــراكة 
ــي التخصصــي  ــب المهن ــي مجــال التدري اإلســتراتيجية ف
التقنــي  التدريــب  ومؤسســة  الســعودية،  أرامكــو  بيــن 
متخصصــة  وطنيــة  أكاديميــات  لتأســيس  والمهنــي، 
ــل الشــباب الســعودي وتوظيفهــم  للتدريــب المهنــي لتأهي
فــي قطاعــات مختلفــة مــن خــال مســار التدريــب المتبــوع 

بالتوظيف. 
وأكــد أن إدارة تطويــر القــوى العامــة الوطنيــة فــي 
أرامكــو الســعودية حققــت عديــًدا مــن اإلنجــازات التــي 
تســهم مباشــرة فــي رؤيــة المملكــة 2030، وكمــا تدعــم 
أيًضــا هــدف شــركة أرامكــو الســعودية مــن اإلســهام فــي 
تعزيــز االســتدامة والمواطنــة والقيمــة المضافــة المحليــة 
التــي تركــز علــى مكانــة الشــركة كعامــل مســاعد للنمــو 
االقتصــادي المحلــي مــن حيــث توظيــف وتأهيــل عــدد 
أكثــر مــن الســعوديين لانضمــام إلــى القــوى العاملــة فــي 

جميع القطاعات.
كمـــا أشـــار إلـــى أن مســـيرة إدارة تطويـــر القـــوى 
العاملـــة الوطنيـــة منـــذ إنشـــائها حافلـــة بالتمّيـــز، حيـــث 
أطلقـــت تســـعة عشـــر مركـــز تدريـــب موزعـــة علـــى عشـــر 
مـــدن فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة، وتغطـــي هـــذه المراكـــز 
ـــر مـــن 62  ـــا وتســـتقطب أكث ـــر مـــن 31 تخصًصـــا مهنًي أكث
ـــة  ـــة وخدمي شـــركة وجهـــة توظيـــف مـــن قطاعـــات إنتاجي

مختلفة.

م الدرع التكريمية سامي  م أرامكو السعودية » كشريك إستراتيجي«، خالل ملتقى لقاءات جّدة، ويتسلَّ األمير مشعل بن ماجد ُيكرِّ
ساعاتي.



مشكلة عاملية تكلفتها 2.5 تريليون دوالر..
أرامكو السعودية تنّظم 
مؤتمًرا لمكافحة التآكل 

الداخلي لخطوط األنابيب 
الدمــام - التــآكل الداخلــي لخطــوط األنابيــب هــو أحــد 
أهــم التحديــات التــي تواجههــا أرامكــو الســعودية بصفــة 
يوميــة. كان ذلــك هــو محــور منتــدى التــآكل الداخلي الذي 
ــر  ــف دوائ ــى 200 موظــف مــن مختل ــد عل حضــره مــا يزي
أرامكــو الســعودية ممــن شــاركوا فــي المنتــدى والمعــرض 
الــذي ُعقــد، مؤخــًرا، فــي مبنــى مكاتــب الشــركة فــي 

الدمام.
افتتــح مديــر عــام إدارة خطــوط األنابيــب، األســتاذ 
محمــد الهطانــي، المنتــدى مشــيًرا إلــى أن تكلفــة التــآكل 
علــى المســتوى الدولــي تصــل إلــى 2.5 تريليــون دوالر 
تقريًبــا. وأضــاف أن أرامكــو الســعودية تــدرك أنــه إذا مــا 
اقترنــت اإلدارة الفاعلــة للتــآكل بالتطوير المســتمر للمواد 
الامعدنيــة، وتوظيــف أحــدث التقنيــات، وتطبيــق أفضــل 
الممارســات فــي الفحــص والكشــف واإلصــاح والوقايــة، 
فــإن ذلــك كلــه مــن شــأنه أن يقلــل إلــى حــد كبيــر مــن مثــل 

تلك المخاطر والتكاليف.
ــادل  ــة وتب ــراء المعرف ــدى الفرصــة إلث ــاح المنت ــد أت وق

األفــكار، وأفضــل الممارســات مــع عــدد مــن الجهــات إميون هيوسنت
أرامكــو  داخــل  مــن  ســواء  المتخّصصيــن  والخبــراء 
قــال  المشــاركة،  الســعودية أم خارجهــا. وعــن حجــم 
الهطانــي: »الحظــت ارتفــاع نســبة المشــاركة فــي مثــل 
هــذه الفعاليــات مــن مختلــف الجهــات، ودرجــة عاليــة مــن 

االهتمام أبداها جميع المشاركين«. 
كمــا ُقدمــت خــال المنتــدى سلســلة مــن العــروض التــي 
ــق  ــة فيمــا يتعل شــرحت بالتفصيــل بعــض الجوانــب الُملّح

بسامة خطوط األنابيب.

جهود مستمرة لخفض 
تكاليف التآكل

اإلدارة الفاعلــة للتــآكل مــن األمــور الحاســمة عندمــا 
ووفًقــا  والغــاز،  النفــط  قطــاع  بســامة  األمــر  يتعلــق 
للجمعيــة الوطنيــة لمهندســي التآكل، فــإن إجمالــي التكلفة 
الســنوية للتــآكل فــي قطــاع إنتــاج النفــط والغــاز يُقــدر 
بـــ1.372 مليــار دوالر، ضمنهــا 589 مليــون تكاليــف تمديــد 
خــط األنابيــب علــى ســطح األرض وتكلفــة المرفــق، و463 

مليــون دوالر ســنوًيا مصاريــف أنابيــب قيعان اآلبــار، و320 
مليون دوالر أخرى نفقات رأسمالية تتعلق بالتآكل. 

التــي  العــروض  مــن  عــدد  علــى  المنتــدى  واشــتمل 
ناقشت موضوعات رئيسة كانت على النحو التالي: 

•  )تحليــل المخاطــر المحتملــة لتــآكل قمــم خطــوط 
األنابيــب الممتــدة تحــت البحــر لنقــل الغــاز المــر 

السائل( قّدمه فيصل العباس.
•  )اســتخدام روبــوت مجهــز للتشــغيل الاســلكي فــي 
المعاينــة البصريــة الميدانيــة للحــام الطــوق الداخلــي 
وأحمــد  مــن عزيزالرحمــن،  كّل  قّدمــه  األنبــوب( 

الرشيدي، وعيسى المديبغ. 
•  )نبــذة عــن إســتراتيجية أرامكــو الســعودية للتــآكل 

الداخلي(، قّدمه عاء محمود.
ــا(،  •  )إدارة ســامة األصــول لألنابيــب المتآكلــة داخلًي
قّدمــه علــي قربــان، مــن إدارة خطــوط األنابيــب فــي 

منطقة األعمال الشمالية.
•  )الحــّد مــن التــآكل الداخلــي باســتخدام مــواد غيــر 
معدنيــة فــي نظــام خطــوط ميــاه الغســل(، قّدمــه تركي 

العبيدي، من إدارة اإلنتاج في شمال الغوار.
•  )المعالجــة الكيميائيــة لخطــوط األنابيــب(، قّدمــه 

إبراهيم حسن.

ة على  مسألة ُملحَّ
جميع المستويات 

علــى صعيــد آخــر، أشــاد الهطانــي بقــدرة المنتــدى 
علــى إشــراك الحضــور بفاعليــة، وســلّط الضــوء علــى 
أهميــة الحــدث، قائــًا: »يرّكــز المنتــدى علــى واحــدة مــن 

أهــم جوانــب عملنــا، أال وهــي ســامة خطــوط األنابيــب. 
حيــث نولــي اهتماًمــا كبيــًرا لهــذه المســألة نظــًرا ألنهــا 
ــا فــي ضمــان ســامة إنجــاز األعمــال،  تلعــب دوًرا أساًس
وموثوقيتهــا، علــى نحــو آمــن علــى البيئــة، دون إغفــال 

جانب الحّد من التكلفة«. 
التــآكل  مــن  الحــّد  »تُعــد مســألة   وأضــاف قائــًا: 
الداخلــي عامــًا رئيًســا فــي ســامة خطــوط األنابيــب 
خصوًصــا، وبرامــج الســامة فــي الشــركة عموًمــا. كما أن 
هــذا التفاعــل والتعــاون لحــل هــذه المســألة سيســتمران 
حتــى بعــد انتهــاء هــذا المنتــدى«، مضيًفــا: »وســنأخذ 
المنتــدى«،  هــذا  لتحســين  الحضــور  آراء  باالعتبــار 
ــا  ــواه والقضاي ــى تلخيــص محت ــا، »كمــا ســنعمل عل مضيًف

التي ناقشناها خاله والحلول المقترحة«. 
وأوضــح أن إدارة خطــوط األنابيــب والتوزيــع والفــرض 
تــؤدي دوًرا مهًمــا للغايــة، إذ أنهــا تغطــي المملكــة بأكملهــا 
والطــرق المؤديــة للفــرض التــي تـُـوّزع من خالهــا منتجات 

الشركة لبقية أرجاء العالم.

التآكل الداخلي: القاتل الصامت
مــن جانبــه، وصــف مديــر إدارة خطــوط األنابيــب 
والتوزيــع والفــرض وإدارة المســاندة الفنيــة، األســتاذ وليد 
ــل الصامــت« وســلّط  ــي بـــ »القات ــآكل الداخل ــي، الت الكليب
المنتــدى، بوصفــه يمثــل منصــة  الضــوء علــى أهميــة 
لتبــادل المعرفــة بيــن الخبــراء المختصيــن والموظفيــن 
الشــباب، وقــال: »التــآكل الداخلــي قاتــل صامــت، إن 
العواقــب  فســتكون  تتجاهلــه  أو  تتناســاه  أن  حاولــت 

وخيمة«. 

دائرة أنظمة الطاقة تؤكد أهمية مشاركة الموظفين
الظهـران - نظمـت دائـرة أنظمـة الطاقـة، مؤخـًرا، لقـاًء 
لمشـاركة الموظفيـن علـى مسـتوى الدائـرة واسـتهل اللقـاء، 
الـذي نُظم في مركـز التبادل الفني بالظهـران بحضور 200 
وأهميـة  الموظفيـن«  »مشـاركة  بتعريـف مفهـوم  موظـف، 

التواصل والتفاعل.  
األســـتاذ  الطاقـــة،  الرئيـــس ألنظمـــة  نائـــب  وشـــدد 
عبدالكريـــم الغامـــدي، علـــى أهميـــة التفاعـــل الهـــادف بيـــن 
ســـهولة  علـــى  الضـــوء  وســـلط  ومرؤوســـيهم  الرؤســـاء 
ـــادة األســـاس، وحـــث  ـــادئ القي ـــن مب ـــا م المشـــاركة باعتباره
الغامـــدي المســـؤولين اإلدارييـــن المباشـــرين علـــى إشـــراك 
ــة  ــل بأنظمـ ــاء الفاعـ ــبل االرتقـ ــة سـ ــي مناقشـ ــن فـ الموظفيـ
ـــال: »المشـــاركة عمليـــة مســـتمرة  ـــة والشـــركة ككل فق الطاق
يتـــم مـــن خالهـــا وضـــع آراء الموظفيـــن موضـــع التنفيـــذ عبـــر 

االلتزام واالستماع للماحظات بغية تحسين النتائج«. 
ــارة إلـــى ضـــرورة أخـــذ   واختتـــم الغامـــدي كلمتـــه باإلشـ
تجربـــة الموظـــف بعيـــن االعتبـــار أواًل مـــن أجـــل المضـــي فـــي 

تحقيق النتائج على مستوى الدائرة وتحسينها. 
وشـــارك ممثلـــون من جميـــع المجـــاالت الوظيفيـــة الثمانية 
المنضويـــة تحـــت دائـــرة أنظمـــة الطاقـــة فـــي أحاديـــث حـــول 
ــل  ــدة تعمـ ــرق عديـ ــة لفـ ــوًدا تعاونيـ ــاح مّثلـــت جهـ ــة نجـ قصـ
لتحقيـــق النجـــاح علـــى مســـتوى الدائـــرة. ولـــم تســـهم هـــذه 

القافلة األسبوعية

األحاديـــث فـــي تكويـــن انطبـــاع لـــدى الموظفيـــن بأنهـــم علـــى 
اطـــاع حـــول المجـــاالت األخـــرى فحســـب، وإنمـــا ســـلّطت 
الضـــوء علـــى مكانـــة جهـــود تحقيـــق النجـــاح التـــي بذلوهـــا 

في الدائرة. 

سلسلة من الجلسات التفاعلية
ضّمـــت  شـــاملة  تفاعليـــة  جلســـات  سلســـلة  نُظمـــت 

ـــى  إنجـــازات العمـــل فـــي دائـــرة أنظمـــة الطاقـــة والتعـــرف عل
سبل النهوض بتجارب مشاركة الموظفين ككل.  

 وناقـــش المشـــاركون بعـــد ذلـــك جوانـــب بـــارزة إلحـــراز 
ــتوى  ــى مسـ ــاركة علـ ــتطاع المشـ ــن اسـ ــتقاة مـ ــّدم مسـ التقـ
الشـــركة، وتناولـــت جميـــع مجموعـــات النقـــاش الحلـــول 
الممكنـــة مـــن وجهـــة نظـــر الموظفيـــن. وبعـــد ذلـــك أُعلنـــت 
بنـــود العمـــل والنتائـــج المتمخضـــة عـــن اســـتطاع المشـــاركة 

لعام 2018م في إطار نقاش مفتوح.  

ــاًء  ــًزا بنـ ــر تميـ ــة األكثـ ــام الثاثـ ــدي األقسـ ــّرم الغامـ وكـ
الفـــرق  أعضـــاء  تســـلّمها  بجوائـــز  االســـتطاع  علـــى 

المشاركة. 
واختتـــم اللقـــاء بمشـــاركة مجموعـــة مـــن المديريـــن فـــي 
فقـــرة لإلجابـــة علـــى أســـئلة المشـــاركين عبـــر منصـــة معتمـــدة 
ـــة  ـــر طريق ـــذي وف ـــة، األمـــر ال ـــة الحوســـبة المتنقل ـــى تقني عل
ســـهلة للمشـــاركين اســـتطاعوا مـــن خالهـــا طـــرح مـــا فـــي 

جعبتهم  من تساؤالت، وتقديم ماحظاتهم. 

محمد الهطالني، برفقة أفراد من إدارات أخرى في أرامكو السعودية يستعرضون جهود مكافحة التآكل التي طرحها الموردون 
خالل المنتدى األخير للتآكل الداخلي المقام في الدمام.

تصوير: حسن المبارك

كورام دن يوجه أسئلة ألعضاء الفريق اإلداري 
خالل جلسة في لقاء المشاركة الذي نظمته 

دائرة أنظمة الطاقة مؤخًرا.

ظافر القرني يطرح سؤااًل على أعضاء الفريق 
اإلداري في دائرة أنظمة الطاقة حول فرص النمو 

الوظيفية والتدريب من أجل االرتقاء بالمهارات.

بدر الشهراني يناقش التميز في األداء 
باعتباره ثمرة لجهود المشاركة بين صفوف 

الكوادر.

معن هالل يتحدث خالل اللقاء عن آرائه 
حول تفعيل دور الفرق والتعاون بينها.  

التكلفة السنوية للتآكل
في قطاع إنتاج النفط والغاز

589 مليون دوالر

تكاليف تمديد خط األنابيب 
على سطح األرض وتكلفة 

المرفق 

463 مليون دوالر

مصاريف أنابيب 
قيعان اآلبار

320 مليون دوالر

نفقات رأسمالية تتعلق 
بالتآكل
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تصوير: عبد اهلل الشمري
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الطب والصحة العامة بجامعة ويسكونسن، 

ماديسون، الواليات المتحدة األمريكية.
•  2011م - 2017م:  رئيس قسم الباطنية، مجموعة 

أرورا للرعاية الصحية، عيادة مارينيت 
مينوميني، ويسكونسن، الواليات المتحدة 

األمريكية.
•  2006م - 2017م: استشاري األورام  وأمراض 

الدم في مجموعة أرورا للرعاية الصحية/عيادة 
فينس لومباردي للسرطان، ويسكونسن، الواليات 

المتحدة األمريكية.

التعليم
•  1990م - 1996م: بكالوريوس الطب والجراحة 

العامة، الجامعة األردنية، عمان، األردن.
•  2000م - 2003م: إقامة  الطب الباطني، 

مستشفى سانت جون بروفيدانس، ميشيغان، 
الواليات المتحدة األمريكية.

•  2003م - 2006م: زمالة أمراض الدم و األورام.
مستشفى سانت جون بروفيدانس ، جامعة 

ميشيغان ، الواليات المتحدة األمريكية.

اقتباس
»في معهد األورام بمركز جونز هوبكنز أرامكو 
الطبي، نقّدم العاجات األكثر تقدًما، ويسعى 

الجميع لتوفير رعاية شاملة، تتكامل فيها الجوانب 
الطبية والنفسية واالجتماعية لعاج السرطان«.
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Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

د. أسامة محمود حالوة
استشاري أمراض الدم واألورام

في شهر التوعية بسرطان الثدي .. 
التشخيص المبكر قد ينقذ حياِتك

ســرطان الثــدي هــو الســرطان األكثــر شــيوًعا بيــن 
2012م، تــم تشــخيص  النســاء فــي العالــم، ففــي عــام 
ألــف حالــة جديــدة. وفًقــا  حوالــي مليــون وســبعمائة 
لطبيــب أمــراض الــدم واألورام فــي مركــز جونــز هوبكنــز 
أرامكــو الطبــي، الدكتــور أســامة حــاوة، فــإن ســرطان 
الثــدي هــو أكثــر أنــواع الســرطان شــيوًعا بيــن النســاء فــي 

المملكة ويمثل 30٪ من إجمالي تشخيصات السرطان.
وتتزايــد احتمــاالت اإلصابــة بســرطان الثــدي عنــد بلوغ 
المــرأة عمــر انقطــاع الطمــث )ســن اليــأس( ومابعــده، 
وتســتمر فــي الزيــادة مــع تقــّدم المــرأة فــي العمــر. ومــن 
النــادر إصابــة النســاء فــي ســن المراهقــة والعشــرينات 
بســرطان الثــدي، إال أن هنــاك حــاالت مســجلة لإلصابــة 
بســرطان الثــدي لــدى نســاء فــي العشــرينات. لــذا فــإن 
وعــي المــرأة بحالــة الثــدي البــد أن تبــدأ فــي وقــت مبكــر 

عند بلوغها هذه الفئة العمرية.

قومي بالفحص الذاتي 
لثدييك بانتظام

يُنصــح بالبــدء بالقيــام بالفحــص الذاتــي للثــدي منــذ 
ــي  ــام بالفحــص الذات عمــر العشــرين، وأفضــل وقــت للقي
ــا، وهــو عــادة  ــا أو متورًم هــو عندمــا يكــون صــدرك مؤلًم
اليــوم العاشــر بعــد اليــوم األول مــن بــدء الــدورة الشــهرية. 
ــم  ــي ت ــث أو اللوات ــة انقطــاع الطم ــي مرحل ــا النســاء ف أم
اســتئصال رحمهــن فيمكنهــن القيــام بذلــك فــي أي يــوم 
مــن الشــهر وأن يحافظــن علــى تلــك العــادة بشــكل دائــم.  
والحقيقــة أنــه ال توجــد طريقــة صحيحــة أو خاطئــة 
لفحــص ثدييــك، فبإمكانــك القيــام بذلــك أمــام المــرآة 
عنــد ارتــداء ثيابــك أو أثنــاء االســتحمام. وقــد تســاعدك 

هذه الخطوات في القيام بالفحص الذاتي للثدي:

طريقة النظر والتحسس
• أثناء االستحمام:

افحصــي كل ثــدي بأطــراف أصابعــك في حركــة دائرية 
مــن المحيــط الخارجــي للثــدي بمــا فــي ذلــك منطقــة 
اإلبــط إلــى مركــز الثــدي. افحصــي إذا مــاكان هنالــك أيــة 

كتلة أو عقدة صلبة أو سماكة وتورم.
اضغطــي علــى الحلمــة بيــن أصابعــك برفــق وافحصــي 

إن كانت هنالك أية إفرازات أو كتل.

• أمام المرآة:
قفــي أمــام المــرآة وذراعــاك لألســفل والحظــي إن 
كانــت هنــاك أيــة تغيــرات ظاهــرة مثــل تغييــر فــي لــون 
البشــرة، ثــم ارفعــي ذراعيــك لألعلــى وافحصــي إذا مــا 

كان هنالك أي تغير في شكل وحجم ومحيط الثدي.
كذلــك الحظــي إن كانــت هنالــك أيــة تعرجــات فــي 

الجلد أو تغيرات في الحلمة.

• مستلقية على ظهرك:
يمكنــك أيًضــا فحــص الثــدي وأنــت مســتلقية علــى 
ظهــرك بوضــع وســادة تحتــك ووضــع ذراعك فوق رأســك. 
افحصــي كل ثــدي بأطــراف أصابعــك بحركــة دائريــة مــن 
المحيــط الخارجــي للثــدي، بمــا فــي ذلــك منطقــة اإلبــط 
وعظمــة الترقــوة إلــى مركــز الثــدي. افحصي إذا مــا كانت 
هنالــك أي كتلــة أو عقــدة صلبــة أو ســماكة أو تــورم. 
اضغطــي علــى الحلمــة بيــن أصابعــك برفــق وافحصــي إن 

كانت هنالك أية إفرازات أو كتل.

التغيرات التي يجب البحث عنها
عنــد فحــص ثدييــك ابحثــي عــن أي تغيــرات غيــر 

معتادة بالنسبة لك، ويمكن أن تكون هذه التغيرات:
•  تغير في حجم وشكل الثديين، تضخم أو تورم.

ــون البشــرة أو احمــرار أو ملمــس شــبيه  ــي ل ــر ف •  تغي
بالطفــح الجلــدي حــوال الحلمــة أو الثــدي )غمــازات، 

ندبات، أو البشرة الشبيهة بقشرة البرتقالة(.
•  إفــرازات مــن الحلمــة مــع ماحظــة لــون الســائل 

المفرز.
•  كتلــة أو كتــل قــد تكــون علــى هيئــة عقــد صلبــة أو 
ســميكة. الحظــي إذا مــا كان يمكــن تحريكهــا أو 
كانــت ثابتــة فــي مكانهــا. كذلــك الحظــي إذا كانــت 

مؤلمة.
•  الحلمة غائرة أو متقعرة )منسحبة للداخل(.

• تورم في اإلبط أو حول عظمة الترقوة.
•  ألــم مســتمر أو حكــة فــي أي جــزء مــن الثــدي أو 

اإلبط.
مــا الــذي عليــك فعلــه عندمــا تجديــن تغيــرات غيــر 

معتادة بالنسبة لك في الثدي
ال تصابــي بالهلــع! ليســت كل الغيــرات فــي الثــدي 
ــؤدي  ــد ت ــي ق ــن األســباب الت ــر م ــاك الكثي ســرطانية. هن
لهــذه التغيــرات وبعضهــا غيــر ضــارة لكــن البــد مــن 
فحصهــا بأســرع مايمكــن. فأنــت أعلــم مــن غيــرك بما هو 
طبيعــي بالنســبة لــك، فاذهبــي لزيــارة الطبيــب بأســرع مــا 

يمكن لمعرفة سبب تلك التغيرات.

اعرفي ماهي احتماالت 
إصابتك بسرطان الثدي

باإلضافــة إلــى الوعــي بالثــدي، ال بــد أن تكونــي كذلــك 
ــك. إذا  ــدي لدي ــة بســرطان الث ــة باحتمــاالت اإلصاب واعي
كنــت علــى وعــي بتلــك االحتمــاالت، أطلعــي الطبيــب علــى 
لــك  ذلــك وســيتم إجــراء فحوصــات خاصــة مناســبة 
للبحــث عــن أي عامــات لســرطان الثــدي فــي مراحلــه 

األولى، وإخضاعها للمراقبة.
•  الجنــس: احتمــاالت اإلصابــة لــدى اإلنــاث أكبــر منهــا 

لدى الذكور.
اإلصابــة  حــاالت  مــن   %81 العمــر:  فــي  •  التقــدم 

بسرطان الثدي تقع بدًءا من عمر 50 سنة.
•  وقــوع إصابــة مســبقة بســرطان الثــدي أو أي نــوع من 
الســرطان خاصــة إذا ماتعرضــت للعــاج باألشــعة 

في منطقة الصدر.
•  وجــود تاريــخ عائلــي مــن اإلصابــة بســرطان الثــدي أو 
10% مــن  إلــى   %5 نــوع مــن الســرطان: مــن  أي 
حــاالت اإلصابــة بســرطان الثــدي وراثيــة مــع وجــود 

.BRCA2 أو جين  BRCA1 تحول جيني في جين
•  اإلصابــة مســبًقا بــأورام حميــدة مشــخصة، مثــل ورم 
غــدي ليفــي، أو تكيــس فــي الثــدي، أو التكيســات 

الليفية.
•  البلوغ المبكر.

ــدة  ــذ م •  عــدم اإلرضــاع أو التوقــف عــن اإلرضــاع من
طويلة.

•  عــدم إنجــاب األطفــال أو اإلنجــاب المتأخــر فــوق 
سن الثاثين.

•  االستخدام الحالي للعاج بالهرمونات.
•  الســمنة )فقــط بالنســبة للنســاء فــي ســن انقطــاع 

الطمث(.

•  التدخين المزمن )السجائر، الشيشة(.

مسح الثدي
•  التصويــر الشــعاعي: بــدًءا مــن عمــر أربعيــن عاًمــا، 
علــى النســاء أن يقمــن بإجــراء فحــص خــاص مــن 
الشــعاعي  بالتصويــر  يُســمى  الســينية  األشــعة 
)ماموغــرام(. يُجــرى هــذا الفحــص مــرة واحــدة فــي 
ــه بالمســح الشــعاعي حيــث تظهــر  الســنة ويشــار إلي

األشعة السينية أي تغير غير طبيعي داخل الثدي.
•  الفحــص الذاتــي للثدي/ الفحص الســريري للثدي: 
قومــي بالفحــص الذاتــي للثــدي مــرة فــي الشــهر 
ودعــي الطبيــب يقــوم بفحصــك قبــل وبعــد إجــراء 
الماموغــرام فمــن الممكــن أن ياحــظ الطبيــب أي 

تغيرات في الثدي قد تكون فاتتك.

•  التصويــر بالرنيــن المغناطيســي: علــى النســاء ممــن 
لديهــن احتمــال عــال لإلصابــة بســرطان الثــدي بنــاًء 
علــى التاريــخ الطبــي للعائلــة، أو التاريــخ الطبــي 
بالرنيــن  التصويــر  الشــخصي، أن يقمــن بفحــص 

المغناطيسي سنوًيا إضافة إلى الماموغرام.

مايمكنك فعله
•  القيــام بالفحــص الذاتــي للثــدي بــدًءا مــن عمــر 

العشرين عاًما.
•  إجــراء التصويــر الشــعاعي )الماموغــرام( الســنوي 

بدًءا من عمر األربعين عاًما.
•  معرفــة احتمــال اإلصابــة لديــك )التاريــخ العائلــي 

والطبي والشخصي(.
•  المحافظــة علــى حميــة غذائيــة متوازنــة وتجنــب 

األطعمة غير الصحية.
المنتظمــة  كالممارســة  الجســدي  النشــاط  •  زيــادة 

للتمارين الرياضية.
•  المحافظة على الوزن الصحي.

•  اإلقاع عن التدخين.
الفحــص  ء  وإجــرا نتظــام  با طبيبــك  •  استشــارة 

السريري بانتظام.

للحصول على مزيد من المعلومات
-  قومــي بزيــارة طبيبــك وضعــي قائمــة بالنقــاط التــي 

يهمك السؤال عنها.
-  ال ترجعــي ســوى للمصــادر المعروفــة والموثــوق بهــا 

على اإلنترنت.
-  ال ترجعــي ســوى للمطبوعــات المعروفــة والموثــوق 

بها.
إذا كنــِت أنــِت أو أحــد أفــراد أســرتك مصاًبــا بســرطان 
الثــدي، فــإن منســقي خدمــات التمريــض فــي مركــز جونــز 
هوبكنــز أرامكــو الطبــي متواجــدون مــن أجلــك لتعزيــز 
الشــعور باالطمئنــان وتقديــم الرعايــة واطاعــك علــى 

عملية العاج.
ــا المؤلــف مــن أخصائيــي أورام ماهريــن  ويقــدم فريقن
ملخًصــا طبًيــا شــامًا لــكل حالــة مــن حــاالت ســرطان 
الثــدي، ويضعــون خطــط عاجيــة بمواصفــات خاصــة. 
يشــمل هــذا الملخــص معلومــات مــن أخصائيــي طــب 
األورام، وأخصائيــي الطــب اإلشــعاعي، والجراحيــن، 
وأخصائيــي طــب األورام اإلشــعاعي، وأخصائيــي علــم 

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

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
جمشيد محمود دين

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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

المربعات التسعة.

4 9 5 8 3 7
7 6 4 8 5

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

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

8 2 4 9

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

* حل العدد الماضي

ــا  تعتــذْر عَمّ بـــ ) ال  َعنْــَوَن محمــود درويــش إحــدى قصائــده 
َفَعلَْت(، ويقول في مطلعها:

ا َفَعلَْت - أَقول في ) ال تعتذْر عَمّ
سّري. أقول آلَخري الشخصّي: (

ــه فــي نجــوى نصفــه اآلخــر،  ــه، وســرد ذكريات ويســتمر فــي حديث
حيــث يســتعيد الطفــل الصغيــر الــذي بداخلــه، ويصــل إلــى حــوار 

يدور حوله:
) - »هل هذا ُهَو؟« اختلف الشهوُد:

لعلَّه، وكأنه. فسألُت: »َمْن ُهَو؟«
لم يُجيبوني. َهَمْسُت آلخري: »أَهو 

الذي قد كان أنَت... أنا؟«، فغَضّ
ي لتشهد الطرف. والتفتوا إلى أُِمّ
ْت للغناء على أَنني ُهَو... فاستعَدّ

طريقتها: أنا األُمّ التي ولدتُْه،
لكَنّ الرياَح ِهَي التي َربَّتُْه. (

ويقفــل موصًيــا آخــره الشــخصي كمــا ســّماه بعــد مقولــة أمــه 
السابقة :

ْك!( )قلُت آلخري: ال تعتذر إاّل ألِمّ
ــة، ونحــن أحــوج مــا نكــون إليهــا،  ال شــك أن قيمــة االعتــذار ثمين
حتــى فــي حــق مــن يتمنــع مثــل محمــود درويــش فــي قصيدتــه التــي 
ــا علــى  حــاد فيهــا، وتراجــع عمــا جــاء فــي مطلعهــا )ال تعتــذر( ناهًي

اإلطاق؛ ليستثني أمه في نهاية المطاف.
ــح  ــي بالمان ــي ترتق ــة الت ــور لمــن يشــعر بالقيم ــى األم ــذا تتوال هك
والممنــوح، غيــر أن األمــر ينعكــس ضــًدا حيــن يأتــي االعتــذار علــى 
غيــر ســبب، حتــى يبــدو رخيًصــا، كمــن يعتــذر عمــا لــم يفعلــه، أو مــن 
ــر؛ إذ  ــة تُذك ــق دون قيمــة حقيقي ــذار كلمــة تُطل ــذر بوصــف االعت يعت
تُحتــم علــى قائلهــا التقيــد بعــدم العــودة لمــا اعتــذر عنــه، بينمــا 

الواقع أنها كلمة عابرة ال يذكرها حتى قائلها.
االعتــذار ثميــن عنــد قائلــه قبــل متلقيــه؛ ألنــه يكســر غــرور 
عــي الكمــال، ولــذا حيــن يصــدر االعتــذار؛ يشــعر  النفــس التــي تَدَّ
اإلنســان بالنقــص الــذي ُخلــق بــه، وتمامــه ال يكــون إال باعتــراف 

يُكمل به ما نقص، ويكمل حين يتلقاه المعتَذُر منه.
إنَّ االعتــذار قمــة الكمــال لمصــدره، وقبولــه تمــام ذلــك، وهنــا 
موطــن القيمــة والثمــن، فهــو ثميــن، وثميــن جــًدا، وأســوأ مــا يصيــب 
ــه عنــد المعتــذر والمعتــذر  ــّدر قيمت كل ثميــن، أن يُســترخص، وال تُق
منــه، وهــذا ال يكــون إال حيــن يقــع بيــن يــدي مــن ال يقــّدره، ويتوكــد 
حيــن يمنــح لمــن ال يقــدره أيًضــا، فعندهــا يضيــع فــي ســوق رخيصــة 

ال مكان فيها لثمين.

إطار
يســتهجن الســامع االعتــذار حيــن يشــمُّ فيــه رائحــة الكــذب، 
فيضعــه فــي حقــل األكاذيــب واختــاق األعــذار، وهــذا مــا شــعرت بــه 
الفنانــة إلهــام علــي فــي دور )أبــرار( أمــام خالــد صقــر فــي دور 
)ماجــد( فــي ِفلْــم )المســافة صفــر( الــذي أنتجــه مركــز الملــك 
عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء(، وفــاز بعــدد مــن الجوائــز 
آخرهــا جائــزة أفضــل إنتــاج مــن مهرجــان اإلســكندرية الســينمائي، 
وهــو مــن ســيناريو مفــرج المجفــل، وإخــراج عبدالعزيــز الشــاحي، 
والحادثــة حيــن اعتــذر ماجــد بمــرض النســيان المبكــر وهــو شــاب! 

فردت أبرار: »هذا عذر جديد لتنساني مّرة ثانية؟!«.
ــدة؛ لتبريــر عــذر ماجــد، وســوء اســتقبال  جــاء الِفلْــم بشــبكة معّق
ــه ال يســتلزُم ســبًبا،  ــذار، أنَّ ــا فــي موضــوع االعت ــا يعنين ــام(، وم )إله

فاالعتراف أبلغ من اختاق ُعذر.

االعتذار بين الُعذر 
واختالقه

د. محمد البشير  * بحيرة الدموع  التقط صورة:
)بحيرة بلو سي( أو )بحيرة 

الدموع( أو )البحيرة الزرقاء(، 
كلها تسميات مختلفة لواحدة 

من البحيرات الجبلية 
المعروفة في سويسرا. تقع هذه 

البحيرة في قرية ميثولز 
السويسرية، على مسافة 211 كم 
من مدينة جنيف وُتعد من أهم 

معالم المنطقة.
تمتاز البحيرة التي تتوسط 

حديقة شاسعة المساحة، 
بلونها األزرق الخالب الذي 

يأسر القلب قبل العين، ويبعث 
على الهدوء والراحة، حتى 

ليشعر الزائر بأنه ُيحلق في 
حلم ال يود االستيقاظ منه.
ويعود سبب تسمية البحيرة 

الزرقاء بـ" بحيرة الدموع" إلى 
أسطورة تقول إن المنطقة 

القريبة من البحيرة كان 
ق  يسكنها زوجان متحابان فرَّ
بينهما الموت،  حيث فوجئت 
المرأة بوفاة زوجها في صباح 
أحد األيام؛ مما جعل الدموع 
تنهمر من عينيها بغزارة حتى 

سالت في البحيرة الصغيرة 
وسرعان ما تغّير لونها إلى 

اللون األزرق متأثرًة بالدموع 
المنسكبة فيها.

الزميل فاضل الخضير، من 
إدارة معمل فصل سوائل الغاز 

الطبيعي في الجعيمة، زار 
المدينة والتقط هذه الصورة 

الرائعة.

* كاتب وناقد سعودي




