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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

إدراج واحة األحساء في قائمة التراث العاملي
واحة األحساء ،أو ربما يجدر بنا تسميتها "أعجوبة المملكة
الخامسة" بحسب تصنيف اليونيسكو ،وذلك العتمادها
ممثلي
وإدراجها ،مؤخ ًرا ،موق ًعا للتراث العالمي اإلنساني من قبل
ّ
لجنة التراث العالمي في االجتماع الذي ُعقد في مملكة البحرين
الشقيقة ،لتصبح خامس موقع في تاريخ المملكة يتم إدراجه في القائمة من
بعد مدائن صالح ،وحي الطريف بالدرعية التاريخية ،وجدة التاريخية ،ومواقع
الرسوم الصخرية في موقعي جبة والشويمس في منطقة حائل ،ويعود ذلك لقيمة
ً
ارتباطا وثيقًا بتاريخ هذه الواحة ،التي تم ّكن
األحساء التراثية والجمالية المرتبطة
سكانها من التغلب على كثير من التحديات مع المحافظة على بيئتهم المحيطة.

صفحة 13

«قطار علوم األرض» يندفع بقوة نحو املستقبل
لـم يكن اكتشـاف ربع احتياطي العالم مـن الزيت الذي يقبع بصمت
فـي أعمـاق رمـال المملكة العربيـة السـعودية ليتحقق ،لكـن إرادة اهلل،
ثـم الحـدس والعمـل الـدؤوب عملـت علـى تحويل الفشـل المحبـط إلى
واحـدة مـن أكثـر قصـص مغامـرات العصـر الحديـث ثـرا ًء .واسـتمرت
الصعوبـات فـي أعمـال التنقيـب لسـنوات حتـى وقتنـا الحاضـر ،ولكـن
التطـور الـذي حـدث فـي العالـم بسـبب الثـورات الصناعيـة األولـى
والثانيـة والثالثـة مـن ناحيـة العلـوم والتقنيـات الحديثـة سـ ّهل كثيـ ًرا
تنفيـذ األعمـال التـي كانـت تُنفـذ فـي العقـود المبكـرة والمتوسـطة من
القـرن الماضي .وقد سـاعد ذلك أرامكو السـعودية فـي تطبيق أفضل
التقنيـات وأكثرهـا تطـو ًرا ،سـواء تلـك التـي تسـتوردها مـن شـركات
أخـرى أم التـي تبتكرهـا داخل ًيـا .كمـا تطـ َّورت المعـارف والعلـوم إذ
أصبحـت الشـركة تبتعـث طالبهـا وطالباتهـا إلـى أفضـل الجامعـات
العالميـة لدراسـة الجيولوجيـا والجيوفيزياء ليتخرجـوا فيها ثم يعودوا
مسـلحين بالمعرفـة والخبـرة ليتمكنوا من قهر التحديـات الكثيرة التي
تواجههم أثناء عملهم في مجال التنقيب واإلنتاج.
ومـن التطورات التي حققت قفـزة نوعية ومهمة في عملية التدريب
ابتـكار برنامـج تدريبـي سـريع
فـي قطـاع التنقيـب بأرامكـو السـعودية
ُ
ومكثـف يُطلـق عليـه اسـم قطـار علـوم األرض ،وهـو برنامـج مخصـص
للطلاب الذيـن تخرجـوا حدي ًثـا فـي تخصصـات الجيولوجيـا
والجيوفيزياء لكي يتأهلوا لممارسة أعمالهم بكل كفاءة وفاعلية.
وتبـدو الجيولوجيـة فاطمـة المحسـن والجيولوجـي علـي الوحيـد
يسـتمعان إلـى الدكتـور ريتشـارد كوليـر مـن جامعـة ليـدز البريطانيـة
الـذي يصـف بعـض الطبقـات المنكشـفة على سـطح األرض فـي رحلة
جيولوجيـة إلـى منطقـة مديـن شـمال المملكـة ضمـن برنامـج أرامكـو
السعودية للدراسات العليا في الظهران.
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خريجـا أكملـوا برنا مـج «قطـار علـوم األرض» منـذ
ً
انطالقتـه فـي نوفمبـر ٢٠١٣م ،ويهـدف البرنامـج الـذي
ـهرا لتسـريع تطويـر مهـارات ومعرفـة
يسـتمر لمـدة  ١٨ش ً
الموظفيـن الجـدد الملتحقيـن بقطـاع التنقيـب عبـر
أربع محطات يخضعون فيها لتدريب مكثّف.

القافلة األسبوعية

2

متدرّبو مركز التدريب الصناعي في جدة
يشاركون في حملة «تشجير»
عثمان هارون

المتد ِّرب سلمان الغامدي إلى جانب نبتة تحمل اسمه ،قام
بغرسها بمناسبة المبادرة.

متدربو مركز التدريب الصناعي في جدة
جدة  -واصل
ّ
التزامهـم بمسـؤوليتهم تجـاه البيئـة ،وذلـك بغـرس خمـس
عشـرة شـجرة فـي محيـط المركـز خلال حملة «تشـجير»،
التـي أطلقهـا المركز كداللة علـى اهتمامه بالبيئـة ،وكذلك
لرفع مسـتوى الوعي بين متدربيه وسـائر موظفيه .ونُفذت
هـذه الحملـة تماشـ ًيا مـع مبـادرة غـرس «مليـون شـجرة»،
التي أطلقتها أرامكو السعودية في الظهران.
متدربـون مـن المسـارين األكاديمـي والمهنـي
وشـارك
ّ
أيضـا بغـرس شـجرتين تحمـل ٌّ
كل منهمـا أسـماءهم وأرقام
ً
للمتدربيـن مشـاهدة الشـجرتين
شـاراتهم .وسـيتيح هـذا
ّ
وهمـا تنمـوان خلال فتـرة وجودهـم فـي مركـز التدريـب
الصناعـي ثـم الحقًا ،عندما يعـودون لزيارة مركـز التدريب
الصناعي في جدة.
شـهد أكثـر مـن  50متدر ًبـا نشـاط زراعـة األشـجار ،إلى
جانـب ناظـر التدريـب الصناعـي فـي المنطقتين الوسـطى
والغربيـة ،مـرزوق اللحياني ،الذي تحـ ّدث بدوره عن أهمية
غـرس األشـجار وحاجـة البشـر لهـا قبـل أن يقـوم بغـرس
وزرع شجرته الخاصة.
وقـال اللحيانـي« :تُعـزّز هـذه األشـجار البيئـة مـن خلال
توفير األوكسـجين وتحسـين نوعية الهواء وتحسـين المناخ
والمحافظـة علـى الميـاه والتربـة ودعـم الحيـاة البريـة.

وخالل هذه العملية ،تمتص األشجار ثاني أكسيد الكربون
وتنتـج األوكسـجين الـذي نتنفسـه .لـذا ،مـن الطبيعـي أن
نحافـظ علـى البيئـة ونحميهـا» .وأضـاف« :إن تعاليـم ديننا
الحنيـف تحثنـا على زراعة األشـجار لنيل األجر ولإلسـهام
في االعتناء ببيئتنا الغالية».

وأشاد مدير مركز التدريب الصناعي في جدة بالوكالة،
السـيد بيتر جونز ،بالتعاون بيـن جميع موظفي المركز في
إطلاق الحملـة ،وقال« :نخطط لتوسـيع نطاق هذه الحملة
على مدار العام لتشـمل طلاب برنامج الصيف ،والدفعات
الجديـدة ،وجميـع الموظفيـن .ومـن الرائـع أن نـرى
والمتدربيـن يعملون م ًعا من أجل تحسـين مركز
الموظفيـن
ّ
التدريب الصناعي والمجتمع من حولهم».

المتدربين
وعبرا عن سعادتهما بمد يد العون ومساعدة
ّ
ّ
تحـدوا
المتدربيـن
بـأي طريقـة ممكنـة ،مضيفيـن أن
ّ
ّ
الطقـس الحـار لغـرس األشـجار إدرا ًكا منهـم ألهميـة
العناية بالبيئة والتزامهم بدعم النظام البيئي المحلي.
وقـال مـدرس اللغـة اإلنجليزيـة للمسـتويات المتق ّدمـة،
سـتيف براينـت« :يجـب أن نقـوم بدورنا للعنايـة بالبيئة عن
عبر المتدرب
طريـق زراعة األشـجار والنباتات» ،في حيـن ّ
زيـاد الحربـي ،الـذي كان فخـو ًرا وسـعي ًدا بالمشـاركة فـي
حملـة التشـجير ،عـن تطلعـه للمشـاركة فـي مزيـد مـن
الحملات المشـابهة ،وقـال« :ال يمكـن للحيـاة واإلنسـان
والحيـوان االسـتمرار دون وجـود أشـجار تسـاعدنا علـى
ذلـك .نحـن ممتنـون إلدارة مركـز التدريـب الصناعـي فـي
جـدة إلتاحـة هـذه الفرصـة لنـا لزراعـة أشـجار تحمـل
أسـماءنا ،ليذيـع ذكرنـا بعـد تخرجنـا فـي خدمـة مسـعى
جدير باالهتمام».

يد العون

املستقبل زاهر ومشرق

وقـال مستشـار المـواد التعليميـة فـي قسـم الحلـول
والخدمـات التعليميـة ،عمـر كعكـي ،ومهنـدس الصيانـة،
كمـال اللحيانـي ،إن الحملة نجحت في إشـراك الطالب
فـي التعلـم عـن األشـجار فـي بيئة تعليميـة .واتفقـا على
المتدربيـن تعلمـوا كيفيـة زراعـة األشـجار ورعايتهـا،
أن
ّ

مـن جهته ،قـال المعلم في مركـز التدريب الصناعي في
جـدة ،محمـد إسلام« :نريـد مـن جميـع النـاس أن يزرعـوا
األشـجار ،وإذا لـم يكـن ذلـك ممكنًـا ،فليكـن لديـك علـى
األقـل نباتـات صغيـرة أو بـادر لزراعـة الخضـراوات فـي
منزلك ،فهي ال تتطلب كثي ًرا من العناية وال تكلّف الكثير».
ووفقًـا لمنظمـي الحملـة عثمـان هـارون ومعـاذ بادويـس،
فـإن مركـز التدريـب الصناعـي فـي جـدة ال يعتـزم التوقـف
عنـد حدود هذه الحملة ،وقاال« :سـننظم هذه الحملة على
مـدار العـام ،ممـا سـيم ّكن جميـع الطلاب مـن زراعـة
األشـجار» ،مشـيرين إلى أن إدارة مركز التدريب الصناعي
فـي جـدة عرضـت صـو ًرا ومقاطـع فيديـو للحملـة علـى
شاشات في مركز التدريب الصناعي في جدة.
عرضا
ولتلخيص هذه الحملة المسـتمرة ،قـ ّدم الطالب
ً
عـن حملتهـم للتشـجير أمـام جميـع الطلاب والموظفيـن
واإلدارة فـي مركـز التدريـب الصناعـي فـي جـدة قبـل
مشـاركتها مع أسرهم وأصدقائهم في المجتمع للمساعدة
والحث على التشجير.

فريق عمل رائع

مجموعة من المتد ِّربين المشاركين في المبادرة وعدد من
موظفي مركز التدريب الصناعي في جدة قبيل انطالق
فعاليات المبادرة.

إضــــاءة

عبدالوهاب أبو زيد

abdulwahab.bozaid@aramco.com

هيئة التحرير

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوّعة تعبّر عن آراء ُكتّابها.

الرونالديون  vs.امليسيين
هــل ا لتعصــب لفكــر ة و ر أ ي و عقيــد ة
وأيدلوجيــة مــا فطــرة متأصلــة فــي نفــس
اإلنســان؟ هــل هــي حاجــة ُم ِل َّحــة ومطلــب
أســاس ال يشــعر باألمــان واالطمئنان والســكينة
إال بــه؟ مــن جانــب آخر ،هــل يمكننــا القــول إن
التعصــب مــا هــو إال محــض أســوار وجــدران
متوهمــة يقيمهــا المــرء حــول ذاتــه حمايــة لهــا
مــن هشاشــتها وضعفهــا أمــام كل فكــرة أو رأي
مغايــر؟ هــل اإلنســان بحاجــة ألن يكــون فــي
حالــة عــداء ظاهــر ،أو باطــن أحيا ًنــا ،مــع آخــر
يتربــص بــه وينصــب لــه الشــراك ويتح ّيــن
الفرصة للنيل منه؟
أســئلة ال تــزال رهــن البحــث عــن إجابــة
مؤجلــة ،ربمــا ،إجابــة قــد ال تأتــي مهمــا طــال
أمــد انتظارهــا أو الوقــوف علــى بابهــا ،أو لعلها
مــن الوضــوح بحيــث ال نســتطيع ،وربمــا ال
نريد ،أن نراها.
مــن طبائــع األمــور أن يعتــز اإلنســان بهويتــه،
ويتشــبث بهــا ،وهــذا حــق مشــروع ومبــرر
وطبيعــي ،ولكنــه ال يكتفــي بذلــك ،بــل إنــه يظــل

يربــي ذلــك الشــعور باالنتمــاء لهويـ ٍـة مــا ويغذيــه
حتــى يتضخــم وتتح ـ ّول تلــك الهويــة إلــى هويــة
قاتلــة ،إذا مــا اســتعرنا تعبيــر الكاتــب أميــن
معلوف في كتابه المهم (الهويات القاتلة).
متعددة
وللتعصــب كما نــدرك جمي ًعــا أنمــاط
ّ
ومســتويات مختلفــة ،وهــو يــكاد يمــس ويطــال
مختلــف مناحــي الحيــاة ،ومــن ذلــك التعصــب
واضحــا عنــد شــريحة
الرياضــي ،كمــا يتجلّــى
ً
كبيــرة ،ولعلهــا األكبــر ،مــن المهتميــن بالشــأن
الرياضــي والمتابعيــن لــه .وقــد يظهــر ذلــك
التعصــب حيــث ال ينبغــي لــه الظهــور ،أو حيــث
يُتوقــع أن يضمــر ويتضــاءل ،بــل ويختفــي ،كمــا
حــدث مــع منتخبنــا الوطنــي المشــارك فــي
كأس العالــم هــذا العــام فــي روســيا .كان مــن
الواضــح لــكل متابــع لمــا يــدور رحــاه فــي
نموذجــا)
وســائل التواصــل االجتماعــي (تويتــر
ً
أن والء كثيــر مــن المتابعيــن ألنديتهــم التــي
يشــجعونها أكبــر مــن والئهــم لمنتخــب بالدهــم،
ســواء أكانــوا مدركيــن لذلــك أم لــم يكونــوا
مدركيــن لــه .كان مشــجعو بعــض األنديــة

ينحــون بالالئمــة علــى العبــي أنديــة أخــرى
منافســة ،فــي إخفــاق منتخبنــا ،خاصــة فــي
المبــاراة األولــى االفتتاحيــة مــع منتخــب
روســيا .وكان كل العــب يُصنــف باعتبــاره العب
هــذا النــادي أو ذاك ،وليــس بوصفــه العــب
المنتخــب ،وكأن النــادي كان يأتــي فــي المرتبــة
األولى ،ثم المنتخب.
كان مــن المعيــب تراشــق اللــوم وكيــل
االتهامــات وتبادلهــا فــي وقــت كان يتوقــع فيــه
أن يكــون الــوالء للوطــن فــوق كل اعتبــار.
والغريــب أن التعصــب الكــروي لــم يقتصــر على
األنديــة المحليــة والعالميــة (فــي حالــة ريــال
مدريــد وبرشــلونة علــى ســبيل المثــال) ،بــل إنــه
امتــد ليشــمل الالعبيــن األفــراد أنفســهم،
فصرنــا نــرى «أنصــار» رونالــدو يخوضــون
حر ًبــا شــعواء ضــد «أنصــار» ميســي فــي «حرب
شــاملة» ال تبقــي وال تــذر! حتــى إنــك صــرت
تتســاءل :تــرى كيــف ســتكون حــال الرونالدييــن
والميســيين حيــن يعتــزل هــذان الالعبــان كــرة
القدم؟
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يوفّر ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

مشروع ُمشترك مع «إن أو ڤي» لتصنيع منصات الحفر
ٍ
وخدمات ما بعد البيع في اململكة
القافلة األسبوعية
الظهـران  -وقّعـت أرامكـو السـعودية يـوم الخميـس
الماضـي  14شـوال 1439هــ ( 28يونيـو 2018م) اتفاقيـة
شـركاء مـع شـركة ناشـونال أويـل ويـل ڤاركـو (إن أو ڤـي)
إلقامة مشـروع مشـترك متكامل عالمي المستوى لتصنيع
منصات الحفـر البرية عالية المواصفات ،وتصنيع معدات
وأجهـزة الحفـر ،ومرافـق لتقديـم خدمات ما بعـد البيع في
رأس الخيـر ،شـرقي المملكـة .وبموجـب هـذه االتفاقيـة
ستمتلك أرامكو السعودية حصة  %30من أسهم المشروع
المشترك ،بينما تمتلك شركة (إن أو ڤي) حصة .%70
وبهـذه المناسـبة ،قـال رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر
إدارييهـا التنفيذييـن ،المهندس أمين حسـن الناصـر« :يُعد
مجال الحفر من أهم المجاالت في صناعة النفط والغاز،
وبالتالي فهو في غاية األهمية ألرامكو السعودية ،ويش ّكل
توطيـن صناعتـه أحـد أولويـات الشـركة .وتسـعى أرامكـو
السـعودية لجـذب االسـتثمارات النوعيـة التـي تعـزِّز كفـاءة
أعمالهـا مـن جهـة ،وتُسـهم فـي نمـو االقتصـاد الوطنـي
وتنتقـل بالصناعـة المحليـة لمسـتويات عالمية بمـا يتوافق
مـع تطلعـات رؤيـة المملكـة  2030مـن جهـة أخـرى .ونحـن
ٍ
مزيـد مـن فـرص التعـاون مـع
نعمـل بشـكل حثيـث لفتـح
الشـركات الكبـرى والرائـدة فـي المجـال الصناعـي ،مثـل
شـركة ناشـيونال أويـل ويـل فاركـو ،التـي تُعـد مـن أعـرق
وأنجـح الشـركات فـي العالـم فـي مجـال صناعـة معـدات
الحفـر ،ويُعـد ذلـك خطـوة مهمـة فـي تنفيـذ اسـتراتيجيتنا
نحـو تطويـر قطـاع مزدهـر فـي الصناعـات والخدمـات
المسـاندة لمجـال الطاقـة ،كمـا أنـه عالمـة فارقـة فـي
برنامـج توطين المحتوى المحلّي بالمملكـة ،وتعزيز القيمة
المضافة في المنتجات المختلفة».
وأضـاف الناصـر أن أرامكـو السـعودية تواصـل تنفيـذ

متطلبات برنامج (اكتفاء) لتعزيز القيمة المضافة وتوطين
منظومـة اإلمـداد بالشـركة« ،بما يُسـهم فـي زيـادة موثوقية
ومرونـة األعمـال وتقليـل التكاليـف اللوجسـتية واختصـار
الفترات الزمنية لإلنجاز ،وفي الوقت نفسـه يُسـهم بشـكل
كبيـر فـي دفـع عجلـة تطويـر قطـاع خدمـات الطاقـة
بالمملكـة ،والوصـول بمسـتوى النمـو والتنويـع االقتصـادي
إلى أعلى مسـتوياته .وسـيكون هناك ،بإذن اهلل ،طلب قوي
علـى منتجـات الشـركة ،ونتطلـع لتصديـر جـزء ممـا يتـم
تصنيعه في المملكة إلى األسواق اإلقليمية والعالمية».
وقـال المديـر التنفيـذي لتطويـر األعمـال الجديـدة فـي
أرامكو السعودية ،كبير اإلداريين التنفيذيين لشركة أرامكو
السـعودية للتطوير ،األسـتاذ زياد المرشـد« :سـيعمل مرفق
التصنيع الجديد على تعزيز محفظة أعمال قطاع خدمات
ومعـدات حقـول النفـط التـي تعمـل علـى إنشـائها شـركة
أرامكـو السـعودية للتطويـر ،والتـي مـن فوائدهـا تحسـين
منظومـة اإلمـداد الخاصـة بأرامكـو السـعودية وزيـادة
مرونتهـا ،باإلضافـة إلـى توفيـر مزيـد مـن فـرص العمـل
والتدريـب للكـوادر الوطنيـة»ُ ،مضيفًـا« :خلال األعـوام
الماضيـة خطـت أرامكـو السـعودية خطـوات مهمـة نحـو
توطيـن خدمـات حقول النفـط ،ابتدا ًء بخدمـات الحفر في
المملكـة ،مـن خلال تأسـيس مشـروع مشـترك لتشـغيل
معـدات وأجهـزة الحفـر البريـة ،ومشـروع مشـترك آخـر
لتشـغيل معدات الحفر في المناطق البحرية .وتسـهم هذه
الشـراكة مـع (إن أو ڤـي) في توطين تصنيـع معدات حقول
النفـط وخدمـات مـا بعـد البيـع ابتـدا ًء بتصنيـع منصـات
وأجهزة الحفر».
تجدر اإلشـارة إلى أن مقر المشـروع المشـترك الجديد
مـع شـركة (إن أو ڤي) سـيكون فـي رأس الخير بالقرب من
مدينـة الجبيل الصناعية ،وسـيكون المشـروع بمثابة محور
مهم لصناعة منصات الحفر عالية المواصفات باستخدام

أحـدث التقنيـات وبقـدرة إنتاجيـة تصـل إلـى  10منصـات
بريـة سـنو ًيا .كمـا سـيق ّدم المشـروع خدمـات اإلصلاح
وإعـادة الترخيـص لحزمـة كبيـرة مـن المعـدات واألجهـزة.
وسيكون المرفق قاد ًرا على توفير مستلزمات الحفر التي
تحتاجهـا منصـات الحفـر البحريـة ذات القوائـم الرافعـة.
كما سيُسـهم المشـروع في توطين الخبرات والمهارات في
مجـاالت مختلفـة مرتبطـة بتصنيـع منصات الحفـر البرية،
وسـيوفّر أكثر من ألف فرصة عمل مباشـرة وغير مباشرة.
ومن المتوقع تدشين المشروع في عام 2020م ،بحيث يتم
تسليم أول منصة حفر في عام 2021م.

زياد المرشد ورئيس مجلس إدارة شركة (إن أو في) ،كبير
إدارييها التنفيذيين ،السيد كالي س .ويليامز ،يوقّ عان
اتفاقية شركاء إلقامة مشروع مشترك متكامل عالمي
المستوى لتصنيع منصات حفر برية عالية المواصفات،
وتصنيع معدات وأجهزة الحفر ،ومرافق لتقديم خدمات ما
بعد البيع في رأس الخير .ويبدو في الصورة المهندس أمين
الناصر مع عدد من أعضاء اإلدارة العليا في أرامكو السعودية،
وأحد أعضاء اإلدارة في شركة (إن أو ڤي) .وبموجب هذه
االتفاقية ستمتلك أرامكو السعودية حصة  %30من أسهم
المشروع المشترك ،بينما تمتلك شركة (إن أو ڤي) حصة
.%70

الشركة تس ّلط الضوء على التدقيق الداخلي
القافلة األسبوعية
الظهــران  -احتفلــت هيئــات التدقيــق الداخلــي
فــي العالــم ،بمــا فيهــا إدارة التدقيــق الداخلــي فــي
أرامكــو الســعودية ،مؤخ ًرا ،بشــهر التوعيــة بالتدقيق
الداخلــي مــن خــال تنظيــم فعاليــات وأنشــطة
للتأكيــد علــى أهميــة هــذه المهنــة لضمــان جــودة
العمل والحوكمة.
وللتعريــف بــدور التدقيــق الداخلــي ،أطلقــت إدارة
التدقيــق الداخلــي دورة تعريفيــة علــى اإلنترنــت حــول
التدقيــق الداخلــي لموظفــي الشــركة .وقــال مدقــق
الحســابات العــام في أرامكو الســعودية ،األســتاذ محمد
عثمــان الســبيعي ،إن الشــهر الدولــي للتوعيــة بالتدقيــق
الداخلــي «فرصــة مهمــة وحــدث فريــد يُســهم فــي زيــادة
الوعــي ويُظهــر التــزام الشــركة بتعزيــز الكفاءة فــي إدارة
المخاطر وإجراءات الحوكمة».

االستقاللية واملوضوعية
يُعـ ِّرف معهــد المدققيــن الداخليين التدقيــق الداخلي
بأنــه «نشــاط مســتقل وموضوعــي للتأكــد واالستشــارة
يهــدف إلــى تحقيــق القيمــة المضافــة وتحســين أعمــال
المؤسســة ،حيــث يســاعد المؤسســة علــى تحقيــق
أهدافهــا مــن خــال تبنــي أســلوب منهجــي ونظامــي فــي
تقييــم ورفــع كفــاءة إجــراءات إدارة المخاطــر والتحكــم
والحوكمة».
وبمــا أن االســتقاللية والموضوعيــة عنصــران
أساســان ألداء التدقيــق الداخلــي ،فــإن االســتقاللية
المؤسســية والموضوعيــة الفرديــة تتطلبــان مــن

المدققيــن الداخلييــن تجنــب األنشــطة التــي قــد تخــل
بموضوعيتهــم ،أو تو ِّلــي أي مســؤولية أو ســلطة عمليــة
مباشرة على أي من األنشطة التي يراجعونها.
بنــا ًء علــى ذلــك ،لــن تطبــق إدارة التدقيــق الداخلــي
الضوابــط الداخليــة علــى الهيئــات التــي تدقــق عليهــا،
أو تضــع اإلجــراءات واألنظمــة لهــا أو تجهــز ســجالتها،
أو تنخــرط فــي أي أنشــطة قــد تؤثــر علــى قدرتهــا علــى
تقديــر األمــور .ولكــن يمكــن إلدارة التدقيــق الداخلي أن
تعمل مع العميل بصفة استشارية.

خدمات الضمان واالستشارات
ويشــمل نطــاق عمــل إدارة التدقيــق الداخلــي تقديــم
خدمــات الضمــان واالستشــارات للشــركة والشــركات
التابعــة لهــا ولمشــاريعها المشــتركة .وتقــدم إدارة
التدقيــق الداخلــي فــي أرامكــو الســعودية خدمتيــن
مميزتين:
•خدمــات الضمــان :وهــي إجــراءات تدقيــق منتظمــة
لبيئــة الضبــط الداخلــي فــي المجــاالت التشــغيلية
واألعمــال واألنظمــة لتقييــم حالة الضوابــط الداخلية
في المجاالت التي يجري تدقيقها.
•الخدمــات االستشــارية :وهي خدمات استشــارية ذات
قيمــة مضافــة وتســتفيد مــن معرفــة المهنييــن فــي
التدقيــق الداخلــي بأعمــال الشــركة ،والحوكمــة
العامــة ،والمخاطــر والضوابــط لتعزيــز القــدرات
التشغيلية وبيئة الضبط.
إضافــ ًة إلــى هاتيــن الخدمتيــن الرئيســتين ،تراجــع
إدارة التدقيــق الداخلــي األنشــطة غيــر المنتظمــة
المحتملة خارج نطاق مهام التدقيق االعتيادية.

كفاءة ومهنية

يعتمــد التم ّيــز فــي عمــل
إدارة التدقيــق الداخلــي
علــى خبرائهــا ،ولذلــك
فــإن شــهادات اعتمــاد
ا لمد ققيــن ا لد ا خلييــن
رئيســا
التــي تُعــد مؤشــ ًرا
ً
لــأداء المؤسســي فــي
التدقيــق الداخلــي ،تم ّثــل محمد السبيعي
عالمــة فارقــة فــي التــزام
المدققيــن الداخلييــن فــي أرامكــو الســعودية بالمهنــة
وكفاءتهم ومهنيتهم الشاملة.
وقالـت منيـرة الر ّمـاح ،وهـي موظفـة تحمـل درجـة
البكالوريـوس فـي المالية وتسـتعد حال ًيـا للحصول على
شهادة مدقق داخلي معتمد« :بما أن  %80من موظفي
تشـجع
إدارة التدقيـق الداخلـي مهنيون معتمدون ،فإنها
ّ
موظفيهـا علـى الحصـول علـى شـهادات اعتمـاد سـارية
ومعتـرف بهـا دول ًيـا للمدققيـن الداخلييـن ،ومدققـي
أنظمـة المعلومـات ،والمحاسـبين العاميـن ،وخبراء أمن
أنظمة المعلومات وفاحصي االحتيال.

االلتزام باملهنية وقيمنا األساس
وقـال رئيـس مجموعـة الخدمـات االستشـارية ،وحيد
القحطانـي« :دائ ًمـا مـا يُطـرح السـؤال التالـي علـى
التدقيـق الداخلـيَ :مـن يدقـق علـى المدققيـن؟»
ولإلجابـة عـن هذا السـؤال أوضـح أن التدقيق الداخلي
يجـري تقييمـات داخليـة للجـودة ،كمـا تجـري هيئـة
إداريـة للمهنـة ،وهـي معهـد المدققيـن الداخلييـن،

الرماح
منيرة ّ

وحيد القحطاني

مراجعـات خارجية للجـودة .كما تقـارن األداء بالمعايير
الدوليـة وتتلقـى تقييمـات للأداء مـن إدارة الشـركة
والعمالء.
ومثـل كثيـر مـن الدوائـر فـي الشـركة ،تلتـزم إدارة
التدقيـق الداخلـي بالقيـم األسـاس للشـركة وتسـعى
إلظهار أعلى مسـتويات الموضوعية المهنية في العمل،
وإعطاء قيمة مضافة للشركة وتحسين رضا العمالء.
لمعرفـة مزيـد عـن إدارة التدقيـق الداخلـي وعـن
نحـث
هيكليتهـا ودورهـا فـي أرامكـو السـعودية،
ُّ
الموظفيـن علـى التسـجيل فـي الـدورة وااللتحـاق بهـا
على اإلنترنت وذلك من خالل الرابط:

http://tdonline/Catalog/TrainingCatalog/
CourseContents.aspx?tab=CAT&page=CourseInfo&B
ET=40100995

كمـا يمكنكـم زيـارة صفحـة «شـارك» لمجموعـة
الخدمـات االستشـارية أو االتصـال علـى الرقـم التالـي:
 +966-13-874-7568أو عبر البريد اإللكتروني:

AuditAdvisoryservices@exchange.aramco.com.sa
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«مشاركة أفضل املمارسات وتعلم اجلديد يف القيادة»

رؤساء الوحدات الصناعية في اجتماعهم
السنوي الخامس
الســـبب األول لوجودنـــا هنا اليـــوم؛ والســـبب الثاني هو
تعلـــم شـــيء جديـــد عـــن القيـــادة .والســـبب الثالث هو
التواصل مع الزمالء».
ً
وتوجه الســـلمي بالشـــكر للجميع لحضورهـــم ،قائل:
ّ
«إن إدارة اإلنتاج في رأس تنورة تفتخر باســـتضافة هذا
الجمـــع الرائـــع» ،واصفًـــا االجتمـــاع بأنه فرصـــة ق ّيمة
لرؤساء الوحدات للتواصل وتبادل الخبرات واألفكار.

املضي قد ًما بالتم ّيز في
أرامكو السعودية

يتحدث عن أهمية نجاح الشركة على مر
عبدالحميد الرشيد
ّ
السنين  -بما في ذلك تسجيل رقم قياسي في األداء لعام
2017م -والدور المهم الذي يؤديه قادة الخطوط األمامية في
هذا النجاح المستمر ،وخاطب الرشيد أكثر من  100من
رؤساء الوحدات الصناعية في الشركة خالل االجتماع
السنوي الخامس لرؤساء الوحدات الصناعية في رأس تنورة
ً
قائل« :ال يساورني الشك في أنكم ستسمون بهذه الشركة إلى
مستويات وآفاق جديدة ،وأنا على ثقة تامة من أننا سنستمر
مؤثرا في تحقيق
التميز .وستؤدون دو ًرا
في رحلتنا في
ّ
ً
تطلعات أرامكو السعودية».

عبدالكريم الغامدي يجيب عن أسئلة طرحها بعض
المشاركين في اجتماع رؤساء الوحدات الصناعية السنوي
عرضا حول دور
الخامس الذي عقد
وقدم الغامدي ً
مؤخراّ .
ً
رؤساء الوحدات الصناعية في تحقيق مصالح الشركة.

رأس تنـــورة  -عقـــد رؤســـاء الوحـــدات الصناعيـــة
اجتماعهـــم الســـنوي الخامـــس ،مؤخـــ ًرا ،فـــي مركـــز
التطويـــر القيـــادي فـــي رأس تنـــورة ،بهـــدف تعزيـــز
التواصل والتعـــاون وتبادل أفضل الممارســـات القيادية
والخبـــرات في توفير التكاليف وغيرهـــا من المبادرات.
وضـــم االجتمـــاع أكثـــر مـــن  100رئيـــس مـــن رؤســـاء
الوحـــدات الصناعية في الشـــركة ،وأســـهم فـــي تحقيق
نتائـــج ال يُســـتهان بهـــا علـــى صعيـــد توفيـــر التكاليـــف
وتجنبها.
وكان مـــن بيـــن المتحدثين الرئيســـين نائـــب الرئيس
للحفـــر وصيانة اآلبـــار ،األســـتاذ عبدالحميد الرشـــيد،
والمديـــر التنفيـــذي ألنظمـــة الطاقـــة آنذاك ،األســـتاذ
عبدالكريـــم الغامـــدي ،ومديـــر إدارة اإلنتـــاج فـــي رأس
تنـــورة بالوكالـــة آنذاك ،األســـتاذ نايف الســـلمي ،وناظر
إدارة أعمال الكهرباء في السفانية ،أحمد بخش.
وتضمـــن هـــذا االجتمـــاع الـــذي عقـــد برعايـــة إدارة
ّ
مزيجـــا من العـــروض المختلفة
اإلنتـــاج فـــي رأس تنورة
ً
قدمها منســـقون من
وجلســـات العمـــل المصغـــرة التـــي ّ
مركـــز التطوير القيـــادي ،إضافة إلى جوائـــز التم ّيز في
القيادة.

تنـــاول الرشـــيد في كلمتـــه معدالت الســـامة واألداء
واإلنجـــاز فـــي الشـــركة خـــال العـــام الماضـــي 2017م
«الذي يُعد األفضل بالنســـبة للشـــركة حتى اآلن» ،وقال:
عـــام بالنســـبة ألرامكـــو
«شـــ ّكل عـــام 2017م أفضـــل
ٍ
الســـعودية من حيـــث معدالت الســـامة التـــي تجاوزت
جميـــع مؤشـــرات األداء الرئيســـة .وذلـــك ال يتحقق إال
بجهودكم أنتـــم قادة الخطوط األماميـــة .وتغمرني اليوم
الســـعادة لرؤية هذا الجمـــع الذي يتجـــاوز  100موظف
بمـــا يمتلكونـــه مـــن ســـنوات خبـــرة تراكمية تزيـــد على
 1500ســـنة .هـــذا أفضـــل مـــكان لتبـــادل أفضـــل
الممارسات وتبادل المعرفة».
وشـــارك الرشـــيد تفاصيـــل مســـيرته المهنيـــة فـــي
الشـــركة ،واســـتذكر مـــا كان عليـــه مســـتوى األعمـــال
مقارنـــة بما وصلت إليه اليوم ،ســـواء داخـــل المملكة أو
علـــى المســـتوى الدولـــي ،وقـــال« :لقد توســـعنا بشـــكل
كبيـــر ،وهـــذا مـــا رفـــع مســـتوى الصعوبـــات والمخاطر
التشـــغيلية .كمـــا أحدثـــت أرامكـــو الســـعودية ثـــورة في
الطريقـــة التي نؤدي بهـــا أعمالنا لتصبح شـــركة الزيت
ً
وإجمـــال ،يجـــب علينا أن
والغـــاز األفضل فـــي فئتهـــا.
نحافظ على هذا المســـتوى من التم ّيز التشـــغيلي .نحن
األفضـــل ونســـعى دائ ًمـــا إلـــى تحقيـــق األفضـــل علـــى
اإلطالق».
شـــدد الرشـــيد على أهميـــة األداء في مجال
وبعدما
ّ
الســـامة ،ســـوا ًء في العمل أو في المنزل ،اختتم حديثه
بالتوجه إلى الحاضرين ً
قائل« :ال يســـاورني الشـــك في
أنكـــم ستســـمون بهـــذه الشـــركة إلـــى مســـتويات وآفاق
جديـــدة ،وأنـــا علـــى ثقـــة تامـــة من أننـــا سنســـتمر في
رحلتنا فـــي التم ّيـــز .وســـتؤدون دو ًرا مؤث ًرا فـــي تحقيق
تطلعات أرامكو السعودية».

التواصل والتعلم من اآلخرين

ترجمة الرؤية إلى أفعال

قدم لالجتمـــاع عبدالباســـط أيوب ،الذي أشـــار إلى
ّ
الهدف منه بقوله« :إن مشـــاركة أفضل الممارسات هي

عرضا حـــول دور رؤســـاء الوحدات
وقـــدم الغامـــدي
ً
ّ
الصناعيـــة فـــي تحقيـــق مصالـــح الشـــركة وأجـــاب عن

إميون هيوسنت

وتحـــدث بخش ،عن
األســـئلة التـــي طرحهـــا الحضـــور.
ّ
التأثيـــر اإليجابـــي للحـــدث ،فقـــال« :أالحظ أن رؤســـاء
الوحـــدات يأتـــون إلـــى هـــذا المبنـــى عا ًما بعد عـــام ثم
أشـــخاصا مختلفيـــن تما ًمـــا .إذ يعـــودون إلى
يغـــادرون
ً
وظائفهـــم ويبـــدأون في التفكيـــر بطريقـــة مختلفة ،وهو
أمر يجعلني أتساءل دائ ًما «أين سمعوا هذا؟».
وأضـــاف« :إنكـــم تأتـــون مـــن مناطـــق مختلفـــة مـــن
المملكـــة ،مـــن الشـــمال والجنـــوب والشـــرق والغـــرب
والمنطقـــة الوســـطى ،وبعضكـــم مـــن أنظمـــة الطاقـــة
والبعـــض اآلخـــر مـــن الفـــرض علـــى ســـبيل المثـــال،
وبعضكـــم فـــي الثالثينيـــات أو فـــي األربعينيـــات أو في
الخمســـينيات من العمر ،إال أن هناك قاســـ ًما مشـــتر ًكا
يجمـــع بينكـــم ،حيث يمكنكـــم أن تنقلـــوا وتنفـــذوا رؤية
هذه الشـــركة في وظائفكم ،فتترجمـــون هذه الرؤية إلى
أفعـــال إلنجـــاز األعمال بأمـــان ونجـــاح .إنكـــم تديرون
أهـــم برامج الموظفين الصناعييـــن وأكبرها ،إذ إن أكثر
مـــن  %65مـــن الموظفيـــن موظفـــون صناعيـــون وأنتم
قادتهم».

حفل توزيع الجوائز
وشـــارك المتحدثـــون فـــي حفـــل توزيـــع الجوائـــز
لتكريم مبادرات أفضل الممارســـات لرؤساء الوحدات
لعـــام  .2017وكان مـــن بيـــن رؤســـاء الوحـــدات الذين
شـــاركوا بمبـــادرات ألفضـــل الممارســـات خـــال
االجتمـــاع :مـــازن أبوشـــال ،وهـــو رئيـــس منـــاوب في
وحـــدة خطـــوط األنابيـــب فـــي جـــدة فـــي خطـــوط
األنابيـــب شـــرق/غرب؛ ومحمـــد الثنيـــان وباســـم
الرشـــيد ،مـــن إدارة صيانة المعامل في بقيق؛ وخالد
المنقـــاش ،مـــن وحدة ســـاحة الخزانات فـــي الجعيمة
فـــي إدارة أعمـــال الفـــرض؛ وحســـام الشـــهراني ،من
إدارة إنتـــاج الغـــاز ،وحدة خدمات الكهربـــاء في بقيق؛
باإلضافـــة إلـــى محمد البـــاروت ،وهو رئيـــس تصميم
المناهـــج الهندســـية؛ وبنـــدر الشـــاهين ،مـــن الحملة
التعليميـــة فـــي المنطقـــة الغربيـــة للتم ّيـــز التشـــغيلي
للمقاوليـــن؛ وعلـــي القحطانـــي ،من خدمـــات المنافع
والمرافـــق؛ ونايـــف العنـــزي ،مـــن إدارة اإلنتـــاج فـــي
المنطقة المغمورة في الســـفانية؛ وســـعد الشـــهراني،
من إدارة صيانة الفرض في المنطقة الشرقية.
و ُمنحـــت ســـت جوائز للتم ّيز فـــي القيادة إلى رؤســـاء
الوحـــدات الذين حققوا أث ًرا إيجاب ًيـــا كبي ًرا في أعمالهم
في الفئات التالية:
•تجنـــب التكاليف  -محمد البـــاروت ،وحدة تصميم
المناهج الهندسية.
•تحســـين التعـــاون  -ســـعود الغامـــدي ،إدارة تجزئة
سوائل الغاز الطبيعي في ينبع.
•تجنـــب التكاليف  -خالـــد المنقاش ،وحدة ســـاحة
الخزانات في الجعيمة في إدارة أعمال الفرض.
•إنجـــاز المهمـــات الصعبـــة  -مازن أبوشـــال ،وحدة
خطـــوط األنابيـــب في جدة فـــي خطـــوط األنابيب
شرق/غرب.
•تحســـين نقـــل المعرفـــة  -علـــي الهاجـــري ،إدارة
أعمـــال األمـــن الصناعـــي فـــي منطقـــة األعمـــال
الجنوبية.
•تعزيز ممارســـات الســـامة  -عبداهلل القحطاني،
قسم أعمال األمن الصناعي في الرياض.
عرضـــا لســـيناريوهات العمـــل
وتضمـــن االجتمـــاع
ً
ّ
الصعبة ،وانقســـم الحضـــور إلى فرق لمناقشـــة أفضل
الطرق للتصدي لهـــا .وأعقب ذلك نقـــاش قصير حول
أهميـــة االجتمـــاع وتكريـــم رؤســـاء الوحـــدات الذيـــن
حضـــروا الحـــدث لســـنوات خمـــس متتاليـــة ،عل ًما أن
االجتمـــاع الســـنوي الســـادس لرؤســـاء الوحـــدات
الصناعيـــة ســـيعقد ،بـــإذن اهلل ،فـــي أبريـــل مـــن العام
المقبل 2019م.
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«طرق التجارة في الجزيرة العربية» ينال
اإلعجاب في الشرق األقصى
القافلة األسبوعية
الظهـران  -طـاف معـرض «طـرق التجـارة فـي الجزيرة
العربيـة» ،مؤخ ًرا ،منطقة الشـرق األقصـى مرو ًرا بالصين
وكوريـا الجنوبيـة واليابـان ،وذلـك عقـب سلسـلة مـن
المحطـات التـي تكللـت بالنجاح فـي خمس مـدن أوروبية،
هي :باريس وبرشـلونة وسـانت بطرسـبورغ وبرلين وروما،
تبعتهـا جولـة أخرى في خمس مـدن أمريكية منذ انطالق
المعرض في عام 2010م.
وخلال جولـة الشـرق األقصـى ،توافـد أكثـر مـن نصف
مليـون زائـر إلـى المعرض لرؤيـة أكثر مـن  400قطعة من
اآلثـار النـادرة التـي يعـود منشـؤها إلـى العصـر الحجـري
ً
وصـول إلـى عهـد الملـك عبدالعزيـز آل
قبـل مليـون عـام،
سعود في القرن العشرين.

انبهار الزوار اآلسيويين
يُعـد معـرض «طرق التجـارة في الجزيـرة العربية :روائع
آثار المملكة» مبادرة مشتركة بين مركز الملك عبدالعزيز
الثقافـي العالمـي التابـع ألرامكو السـعودية والهيئـة العامة
للسـياحة والتـراث الوطنـي ،والـذي شـهد انطالقتـه
اآلسـيوية األولـى بالمتحـف الوطني الصيني فـي بكين في
مطلـع عـام 2017م ،بحضـور خـادم الحرميـن الشـريفين،
الملـك سـلمان بن عبدالعزيـز والرئيس الصيني شـي جين
بينغ.
يُشـار إلـى أن االنطبـاع السـائد لـدى الصينييـن عـن
العالـم العربـي هـو أنـه عبـارة عـن صحـراء ومسـاجد
وحجـاج وإبـل وأزيـاء فريـدة .وقد علـق زائر صينـي ً
قائل:
«سـاعدني هـذا المعـرض علـى فهـم التاريـخ والثقافـة
اإلسلامية فه ًمـا متعمقًـا ،علاوة علـى أنـه أسـهم فـي
لـدي بالثقافة العربية ،لذلك
توسـيع مداركـي ورفع الوعي َّ

فهو يستحق الزيارة وما يُنفق فيه من وقت بكل تأكيد».
انتقـل المعرض بعد ذلك إلـى المتحف الوطني الكوري
فـي العاصمـة سـيول ،حيـث اسـتغلت شـركة أرامكـو آسـيا
كوريـا هـذه الفرصـة الفريـدة من نوعهـا بالتعـاون مع أحد
شـركائها المحلييـن المختصيـن بالمسـؤولية االجتماعيـة
لتنظيـم جولـة إرشـادية حـول المعـرض يقودهـا أميـن
المتحـف ألربعيـن طالبٍ ـا جامع ًيـا مـن ذوي االحتياجـات
الخاصة.
وقـد أبهـرت «تماثيـل الرجـال الثالثـة» بحجمهـا الهائـل
الطلاب المتلهفيـن للمعرفة ،حيـث قال أحدهـم« :لم أكن
أتخيـل أبـ ًدا أن القدامـى قـادرون علـى نحـت تماثيـل بهذا
الحجم ،كمـا أن هـذه المعروضـات قـد غ ّيـرت انطباعـي
عن المملكة العربية السعودية».
كانـت اليابـان هـي آخـر محطـة لجولـة المعـرض فـي
الشـرق األقصـى ،حيث اسـتقطب متحـف طوكيـو الوطني
تقري ًبـا  3000زائـر يوم ًيـا بإجمالـي  250ألـف زائـر مـن
اليـوم األول حتـى اليـوم األخيـر فـي شـهر مايـو .وتم ّيـز
المعـرض بمعـدل زوار ٍ
أي مـن
عـال لـم يسـبقه إليـه ٍ
المعـارض الخاصـة التـي اسـتضافها مبنـى هيوكيـكان
التاريخـي .وعلـق أميـن متحـف طوكيـو الوطنـي ،تاكـوزو
أونوزاكـو ،الـذي قـ ّدم جـوالت إرشـادية لعديـد مـن الـزوار
المحلييـن المتحمسـين« :تُعـد تجربتنـا مـع معـرض «طرق
التجـارة فـي الجزيـرة العربيـة» مرحلـة مهمة بالنسـبة إلى
متحفنـا .ويتمتـع المتحـف بتاريـخ عريـق فـي مجـال جمـع
األعمـال الفنيـة واآلثـار مـن اليابـان والـدول اآلسـيوية
وعرضهـا وإجـراء البحـوث عنهـا .وفـي مقابل ذلـك ،كانت
خبراتنـا بمنطقـة غـرب آسـيا المتمثلـة فـي العالـم العربي
محـدودة .ونأمـل أن يكـون هـذا المعـرض بمثابـة عنصـر
محفّـز لتسـريع عمليـة تبـادل المعلومـات والخبـرات بيـن
البلديـن ،وأن يتـم التوصـل إلـى مزيـد مـن االكتشـافات
الق ّيمة في المستقبل».
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توافد أكثر من نصف مليون زائر إلى المعرض لرؤية أكثر من  400قطعة من اآلثار النادرة التي يعود منشؤها إلى العصر
ً
وصول إلى عهد الملك عبدالعزيز آل سعود في القرن العشرين.
الحجري قبل مليون عام،

نافذة جديدة لتوطيد العالقات
بالشرق األقصى

وبمناسـبة تنظيـم هـذه السلسـلة مـن الجـوالت المهمة،
قـال رئيـس أرامكـو آسـيا بالوكالة ،األسـتاذ أنـور حجازي:
«تُعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان أسوا ًقا استراتيجية
مهمـة ألرامكـو السـعودية .ففي واقع األمر ،تسـتحوذ هذه
األسـواق الثلاث مجتمعـة علـى ثالثـة مالييـن برميـل مـن
النفـط العربـي الخـام فـي اليـوم .وعلـى الرغـم مـن ذلـك،
هنالـك اختالفـات بيـن كل دولـة وأخـرى ،إال أننـا وجدنـا

أرضـا مشـتركة تتم ّثـل فـي
مـن خلال هـذا المعـرض
ً
تقديرهـم للتـراث .واليـوم ،ونحـن نسـعى لبنـاء عالقـة
وطيـدة مـع منطقـة الشـرق األقصى ،أثبتـت أعـداد الزوار
القياسـية في المدن الثالث اهتمام شـعوب هذه المنطقة
الحقيقـي بالتـراث العربـي .لقـد أسـهم معـرض «طـرق
التجـارة فـي الجزيـرة العربيـة» خلال جولتـه فـي أرجـاء
المنطقـة فـي ترسـيخ معرفـة الشـعوب األخـرى بعالمنـا
العربي وإنشاء شعور باأللفة تجاهه».

مركز شمعة للتو ُّحد يحتفل بتخرجي أول دفعة
عوض العنزي
الدمـام  -أمضـت مفلحـة عبدالغفـار ابنـة الخمسـة
للتوحـد ،بعد
أعـوام أقـل من سـتة أشـهر فـي مركز شـمعة
ُّ
معانـاة مع هذا المرض الزمتها منذ الطفولة ،سـتة أشـهر
بدأتهـا مفلحـة بصعوبـات عاليـة فـي التخاطـب والحديـث
واالندمـاج ،لكنهـا انتهـت بقدرتهـا على حفـظ ثالثة أجزاء
مـن القـرآن الكريـم بجهـود جبـارة بذلتهـا أسـرتها فـي
المنـزل ،وأسـرتها الثانيـة فـي المركـز مـن معلميـن
ومعالجيـن .رحلـ ٌة تكللـت بتخريـج أول دفعـة مـن طلاب
للتوحـد قبـل أسـبوعين ،بعـد افتتاحـه بدعـم
مركـز شـمعة
ُّ
وتمويـل مـن أرامكـو السـعودية فـي مطلـع أبريـل مـن عـام
2016م.
فـي حفـل التخـرج الـذي ضـ َّم أول دفعـة مـن الطلاب
وأربعـة أطفـال أتموا أول عام دراسـي فـي المركز ،ضجت
ً
طويلا فـي السـنوات
القاعـة بفرحـة األسـر التـي عانـت
الماضيـة وارتحلـت لمـدن كثيـرة بح ًثـا عـن مراكـز لعلاج
التوحـد ،وذلـك قبـل افتتـاح
أطفالهـم المصابيـن بطيـف
ُّ
هـذا المركـز الـذي يقـ ّدم خدماتـه بالمجـان ألول مـرة فـي
المنطقـة الشـرقية قبـل عاميـن .يقـول والـد مفلحـة،
عبدالغفـار ،وهـو وافـد نيجيـري يعمـل فـي أرامكـو
السـعودية ،إن ابنتـه التـي نمـت أطرافهـا وجسـدها دونمـا
أي نمـو مماثـل لقدراتهـا السـلوكية ،وبعـد معانـاة طويلـة،
تمكنـت مـن االلتحـاق بمركـز شـمعة للت ُّوحـد .وبعـد مضي
سـتة أشـهر فقـط ،خطت مفلحـة أولى خطواتهـا في عالم
النطـق .يضيـف عبدالغفـار محمـد« :تمكنـت مفلحـة مـن
النطق ألول مرة  ،شـعور ال يصدق داهم األسـرة ،بعد أول
عـام تمكنـت مفلحـة مـن حفـظ ثالثـة أجـزاء مـن القـرآن
الكريم».
ويحكـي عبدالغفـار المعانـاة التـي عاشـتها أسـرته فـي
ٍ
كلمـة ألقاهـا فـي حفـل التخـرج،
األعـوام الماضيـة فـي
ويقول إن اكتشـافهم لحالة مفلحة أصابهم بإحباط هائل،

مضيفًـا« :قـررت مع زوجتي عرض حالتها على مستشـفى
خـاص ،بعـد أن تم تحويل الطفلـة إلى مركز جونز هوبكنز
أرامكـو الطبـي ،و بعـد عـدة جلسـات تـم تشـخيص حالتها
علـى أنهـا طيـف توحـد ،و بعـد انقضـاء  15 -12جلسـة
تخاطـب فـي المستشـفى ،أحالونا إلى مركز شـمعة ،حيث
بدأ هناك أول انفراج في حالة مفلحة».
ويُعد مركز شـمعة ثمرة تعاون بين شـموع األمل للتربية
الخاصـة والتأهيـل ،وأرامكـو السـعودية بهـدف خدمـة
األطفـال الذيـن يعانـون من مرض التوحد وأسـرهم .يقول
مديـر إدارة تنظيـم وتخطيـط المـوارد البشـرية ،األسـتاذ
عبـداهلل زابـن العتيبـي ،وهـي اإلدارة التـي تقـدم مسـاندة
لهـذا المشـروع منـذ الوهلـة األولـى لتأسيسـه كجـزء مـن
مسـؤولية أرامكـو السـعودية االجتماعيـة« :أثمـرت هـذه
طبـق
الشـراكة عـن تخريـج أول دفعـة مـن األطفـال حيـث ّ
المركـز أحـدث المقاييـس واألدوات العالميـة لتدريـب
وتطويـر الكـوادر الفنيـة» .يضيـف العتيبـي« :شـهد المركز
تطبيـق أحـدث البرامـج العالميـة لتعليـم الطلاب
والطالبـات بمـا يتماشـى مـع المتطلبات المحليـة .ويهدف
المركـز إلى تقييـم الحاالت بأحدث الوسـائل واألسـاليب،
التوحد في مراحلهـا األولى لألعمار من
ومعالجـة حـاالت
ُّ
 3إلـى  8سـنوات للذكـور واإلنـاث علـى حـد سـواء،
والتواصـل مـع األسـر لتقديم اإلرشـاد الذي تحتـاج ،وهذا
ما لمسناه في العامين الماضيين».
فـي الحفـل ،أربعـة مـن األطفـال الذيـن تخرجـوا فـي
أولـى الدفعـات ،أعلـن عـن قبولهـم و دمجهـم فـي مـدارس
التعليـم العـام فـي السـنة الدراسـية المقبلـة ،وهـو ٍ
تحـد
كبيـر تجاوزتـه إدارة المركـز بجـدارة ،يقول مديـر المركز،
ً
مسـتقبل
سـعد الشـهراني« :تخـرج أولـى الدفعـات يرسـم
مشـر ًقا لهـذا المركـز الـذي يسـتقبل فـي صفوفـه هـذه
األيـام قرابـة  20طال ًبـا .يضيـف الشـهراني« :تخـرج
ً
تعديلا للمهـارات السـلوكية واكتسـاب
الطلاب يعنـي
القـدرة علـى التعامـل الطبيعـي مـع اآلخريـن والحصـول

الفرحة بادية على والد الطفلة مفلحة الذي بذل الجهد الكبير ،إضافة إلى الجهود المضاعفة المبذولة في مركز شمعة
للتوحد ،مما مكّ ن ابنته تجاوز مشكالتها في صعوبة التخاطب واالندماج ،لتتخرج حافظة لثالثة أجزاء من القرآن الكريم.
ُّ

علـى حقهـم باالندمـاج فـي المجتمـع» .و يؤكـد أن الدفعـة
تراوحت أعمارها بين سـتة أشـهر و سـن العامين .ويُشدد
الشـهراني علـى أن المركـز يقـود عمليـة تصحيح السـلوك
عبـر مسـارات عـدة ،لرفـع الوعـي حـول طريقـة التعامـل
التوحـد ،لتعديـل
األمثـل مـع األطفـال الذيـن يعانـون مـن
ُّ
السـلوك وذلـك عبـر تنفيـذ البرنامـج العالمـي المعـروف

بتحليـل السـلوك التطبيقـي تحـت أفضـل الممارسـات
الدولية.
يُذكر أن المركز قد أنشـئ على أرض مسـاحتها 2400
متـر مربـع ،حيـث يتسـع لخدمـة  100حالـة ،وهـي طاقـة
ً
مسـتقبل ،ويُـدار حال ًيـا بكـوادر
اسـتيعابية قابلـة للتوسـع
فنية بنسبة سعودة تصل إلى .%50

القافلة األسبوعية
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خدمات الحفر وصيانة اآلبار تطلق حمالت توعوية
بالتعاون مع مركز جونز هوبكنز

صوره تجمع مسؤولي دائرة الحفر وصيانة اآلبار ً
وكل من مسؤولي وموظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي وطاقم اللجنة المنظمة ،يتوسطهم األستاذ عبدالحميد الرشيد ،واألستاذ خالدالعبد القادر ،واألستاذ نايف الغافل ،واألستاذ فؤاد الغامدي ،واألستاذة
هنادي الفالح.

أبرار املعجل
الظهـران  -مـن منطلـق دعـم المشـاركة االجتماعيـة ومـا
تبذلـه أرامكـو السـعودية مـن جهـود لالرتقـاء بالخدمـات
المق ّدمـة لموظفيهـا من خالل مواكبة التطورات واسـتقطاب
التقنيـات الحديثة في المجـال الطبي والتقني وتقديم كل ما
هـو جديـد للمحافظـة علـى الصحـةّ ،
نظمـت إدارة خدمـات
الحفـر وصيانـة اآلبـار بالتعـاون مـع مركـز جونـز هوبكنـز
أرامكـو الطبـي ،مؤخـ ًرا ،ثلاث حملات توعويـة لموظفـي
اإلدارة .وقـد اشـتملت الحملة علـى برنامج تعريفي بخدمات
مركـز جونـز هوبكنز أرامكـو الطبي الحديثـة ،وكذلك أحدث
التقنيـات التـي نفّذهـا المركـز خلال السـنوات األخيـرة،
وأبرزهـا بوابـة (مـاي تشـارت) ،باإلضافـة إلى حملـة تعريفية
بمركـز المسـاعدة علـى اإلقالع عـن التدخين ،وحملـة التبرع
بالدم.
كان ذلـك بحضـور نائـب الرئيـس لدائـرة الحفـر وصيانـة
اآلبار ،األسـتاذ عبدالحميد الرشـيدٍّ ،
وكل من كبير مهندسي
هندسـة الحفـر ،األسـتاذ خالـد العبدالقـادر ،ومديـر إدارة
خدمـات الحفـر وصيانـة اآلبـار ،األسـتاذ نايـف الغافـل،
باإلضافـة إلـى منسـوبي مركز جونـز هوبكنز أرامكـو الطبي،
ً
ممثلا بالمديـر العـام لشـؤون الشـركات ،األسـتاذ فـؤاد
الغامـدي ،ومديـرة العالقات العامة ،األسـتاذة هنادي الفالح،
وعدد من منسوبي المركز.
ً
وقد ألقى الرشـيد كلمة شـكر فيها كل من منسوبي مركز

جونز هوبكنز أرامكو الطبي ومسـؤولي إدارة خدمات الحفر
وصيانة اآلبار على جهودهم المستمرة في توعية الموظفين
وعبر عن
وتطبيق أحدث األسـاليب لرعاية موظفي الشركةّ ،
تقديـره لمنسـوبي مركـز جونـز هوبكنـز الطبـي لدعمهـم
المسـتمر مـن خلال السـنة الماضيـة فـي أول حملـة للتبـرع
بالـدم كانـت إدارة خدمات الحفر وصيانـة اآلبار قد أطلقتها
في ديسمبر الماضي.

زيادة الوعي بالعمل التطوعي
أيضـا ،فـي كلمـة ترحيبيـة ،بالشـكر
توجـه الغافـل ً
كمـا ّ
لمنسـوبي مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي علـى مـا
يق ّدمونـه مـن دعـم مسـتمر لموظفـي الشـركة مـن خلال
معبـ ًرا فـي الوقـت نفسـه عـن تقديـره
برامجهـم التوعويـةّ ،
لموظفـي اإلدارة علـى تنظيـم هـذه المبـادرة وغيرهـا مـن
المبـادرات التـي تُسـهم فـي زيـادة الوعـي بالعمـل التطوعـي،
ومؤكـ ًدا أن هـذه الحملات تصـب فـي مسـاعي اإلدارة لدعم
المشـاركة االجتماعيـة للشـركة .كمـا حـثَّ جميـع الموظفيـن
علـى التسـجيل فـي هـذا البوابـة اإللكترونيـة لمـا فيهـا مـن
تغييـر جذري فـي الحصول على الرعاية الصحيـة ،واالرتقاء
بالخدمات الطبية.
عرضا تعريف ًيا
وق ّدم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
ً
لبوابـة (مـاي تشـارت) يوضـح فيـه تاريـخ إطلاق المركـز
لسـجل الصحـة اإللكترونـي المتقـدم (إيبيـك  .)Epicوكان

ذلـك فـي يوم  9جمادى األولى 1439هــ ( 26يناير 2018م)،
ويتألـف نظـام إيبيـك الشـامل مـن عـدة تطبيقـات تغطـي
جميـع جوانـب األعمـال بالمركـز؛ فهـو يلغـي األنظمـة
المتباينة ومزيج السجالت الورقية واإللكترونية للمرضى.
ويوفـر نظـام إيبيـك لمق ّدمـي الرعايـة الصحيـة سـجالت
صحيـة للمرضـى تمتـاز بكونهـا مفـردة ،ومحدثـة ،تدعمهـا
أدوات تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار مثـل التنبيهـات،
والمسـارات ،وإمكانيـة البحـث .باإلضافـة إلـى ذلـك ،يوفّـر
نظـام إيبيـك معلومـات وافيـة مـع إمكانيـة تحليـل البيانات،
ممـا يمكـن اإلدارة مـن إجـراء التعديلات التـي تخـدم
المرضـى ،وتـؤدي لتخصيـص المـوارد بشـكل أفضـل
والتخطيط االستراتيجي طويل المدى.
تعـرف الموظفـون علـى مـا
ومـن خلال مـا تـم تقديمـهّ ،
يمكنهـم فعلـه مـن خلال هـذه البوابـة مـن عـرض ملخـص
لزيـارات العيـادة الخاصـة ،مـع بيـان سـبب الزيـارة،
والتشـخيص ،وطلبـات الطبيـب ،والمشـورة ،وأي تعليمـات
أيضـا تخطيـط المواعيـد،
أخـرى مق ّد مـة .كمـا يمكـن ً
واسـتعراض نتائـج فحـوص المختبـر ،وطلـب إعـادة صـرف
األدوية ،واستعراض المعلومات حول تاريخ الدواء ،والوصول
إلـى التاريـخ الطبـي ،والتواصـل مـع األطبـاء ،وطلـب وضـع
المريـض علـى قائمـة االنتظـار لمواعيـد مـع اختصاصييـن
وتلقـي تذكيـر للرعايـة الوقائيـة ،وتحميـل وطباعـة سـجالت
التطعيـم وشـهادات فصيلـة الـدم .كمـا تتـاح لـك كمسـتخدم
للبوابـة سـهولة الوصـول إلـى أكثـر مـن  20خاصيـة إلدارة

ومراقبـة صحتـك والقـدرة علـى إدارة الرعايـة الخاصـة بـك
من أي مكان وفي أي وقت.

أكثر من  100متبرع بالدم
أيضا جان ًبا آخر وهو التبرع بالدم،
وتضمنت هذا الحملة ً
ّ
حيـث ثـم التنسـيق مـع مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي
لتوفيـر وحـدة متنقلـة للتبرع بالـدم لمدة يوميـن متتاليين في
موقعين مختلفين وتم رصد أكثر من  100متبرع من موظفي
دائـرة الحفـر وصيانـة اآلبـار .وقـد تمـت عمليـة التبـرع بعـد
مـلء االسـتمارات وتسـجيل البيانـات الخاصـة بهـم ،وعمـل
قدمت
الفحوصات المبدئية للتأكد من قابليتهم للتبرع .كما َّ
لهـم معلومـات ومواد تثقيفيـة للتعريف بأهمية التبـرع بالدم،
وإطالعهـم علـى الفوائد الصحية التي تعـود على المتبرعين
والمرضى على حد سواء.
عرضـا قـام بـه أحد منسـوبي
وتضمنـت إحـدى الحملات
ً
َّ
مركـز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عمـا توفره عيادة اإلقالع
عـن التدخيـن ومـا تشـمله مـن عالجـات للتخلـص مـن هـذه
العـادة السـيئة ومنـع االنتكاسـات للمدخنيـن وكيفيـة اإلقلاع
عنه.
ً
مبسـطا عـن
شـرحا
ـن
تتضم
منشـورات
توزيـع
تـم
كمـا
ً
َّ
ً
فضل عن توزيع جوائز رمزية
أمراض السـكر وضغط الدم،
للمشـاركين فـي الحملـة تقديـ ًر ا وعرفا ًنـا لسـخائهم
ومساعدتهم إلنقاذ حياة إنسان ،بإذن اهلل.

ٌ
طفل سعودي يتألق في بطولة السكواش الدولية
القافلة األسبوعية
الظهران  -حقق ياسـر آل عباس ،الذي يبلغ الحادية عشـرة من عمره،
مؤخـ ًرا ،إنجـازًا تاريخ ًيـا للمملكـة العربيـة السـعودية ،بإحـرازه مرتبـة
الشـرف في مسـابقة دولية للسـكواش في الشـهر الماضي .وحصد ياسـر
الميداليـة البرونزيـة فـي بطولـة النرويـج المفتوحة للناشـئين لعـام 2018م
فـي الفئة تحت  13سـنة .ونسـب والده حسـين آل عبـاس ،وهو موظف في
أرامكـو السـعودية ،نجـاح ابنـه إلـى الدعـم الـذي تلقّاه مـن الشـركة ،وقال:
«لـوال أرامكـو السـعودية لـم يكـن ابنـي ليحقـق مثل هـذا النجـاح .إذ هيأت
الشـركة أفضل المرافق للسـكواش» .وقد بُنيت مالعب السـكواش األربعة
عام 1992م في تالل الظهران مستوفي ًة المعايير الدولية.
يـدرب الطفـل ياسـر ،وهـو
ويقـول
المـدر ب ،سـامر الخطيـب ،الـذي ّ
ّ
متقاعـد مـن أرامكـو السـعودية ،وبطـل وطنـي سـابق فـي السـكواش« :ال
يمكنـك أن تجـد مثـل هـذه النوعية من مرافق السـكواش فـي أي مكان آخر
في المملكة العربية السعودية ،إنها أفضل المالعب في الشرق األوسط».

تحسن في كل عام
ّ

أمـا حسـين آل عبـاس فقـد قـال« :لقـد كان تطـور ياسـر فـي السـكواش

متسـارعا خلال العاميـن الماضييـن» .وفـاز ياسـر ببطولـة مسـابقة
ً
السـكواش الوطنية السـعودية للفئة تحت  11سـنة عام 2016م ،وللفئة تحت
 13سـنة فـي العاميـن التالييـن .وفـي العـام الماضـي تم ّكـن مـن االلتحـاق
بالمنتخـب السـعودي ،مضيفًـا« :لـدى ياسـر القـدرة علـى تحقيـق المركـز
األول في المسابقات الدولية األخرى إذا استمر في تقديم هذا األداء».
در ب ياسـر لمـدة عاميـن« :لديـه البنيـة
وأضـاف الخطيـب الـذي ّ
والموهبـة واألهـم مـن ذلـك االلتـزام» .كمـا سـاعد الخطيـب فـي حصـول
ياسـر على رعاة لتوفير مضارب ومالبس وأحذية وأدوات أخرى ضرورية
لممارسة هذه الرياضة.

البداية من سن مبكرة
أبدى ياسـر اهتما ًما بالسـكواش في سـن مبكرة عندما ذهب إلى ملعب
السكواش لمشاهدة والده يلعب.
للمـدرب ،فـإن الخطوة التالية بالنسـبة إلى ياسـر هي المشـاركة
ووفقًـا
ّ
فـي مزيـد مـن المسـابقات الوطنيـة والدوليـة .وسـيتنافس ياسـر ،الثالـث
بيـن سـتة أطفـال ،فـي البطولـة العربيـة الدوليـة للسـكواش فـي مصـر في
شهر أغسطس.
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«قطار علوم األرض»

يندفع بقوة نحو المستقبل
الجيولوجي عبدالكريم العنزي يتفحص رواسب الحجر
الرملي من تشكيل ساق في منطقة القصيم.
وفي اإلطار ،منقبون عن الزيت :بعض الر َّواد األوائل في
أرامكو وهم :من اليمين جيري هاريس وماكس ستاينكي وولت
هوق وتوم بارقر ،أثناء عمل رفع مساحي في المنطقة
الشرقية في عام ١٩٣٧م.

عادل أحمد الصادق
تصوير :عبدالعزيز المعيويد
وحسن المبارك

الظهران  -يُ َع ُّد قطاع التنقيب
واإلنتاج من أهم قطاعات
األعمال الحيوية في أرامكو
السعودية ،وما من شك في أن
التقدم الذي أحرزه طيلة العقود
الماضية لم ِ
يأت من فراغ ،بل
مر بمراحل عديدة
إنه َّ
وتحديات كثيرة ،كما واجه
تحديات كبيرة نجح في التغلب
عليها بفضل اإلصرار والمثابرة
والتفكير اإلبداعي واالبتكاري
لخبراء ومهندسي القطاع،
الذين ارتقوا بمهاراتهم
ومستوياتهم األكاديمية والمهنية
عبر كثير من العمل الدؤوب.

القافلة األسبوعية

8
كوادر بشرية مبنية على املعرفة

وألن االســـتمرار فـــي أعمـــال التنقيب والحفـــر يتطلب
كـــوادر بشـــرية تتمتـــع بالكفـــاءة والقـــدرة المبنيـــة علـــى
المعرفـــة ،أولـــت الشـــركة عنايـــة كبيـــرة بتعليـــم وتدريب
وتأهيـــل موظفيهـــا .ولـــم تكـــن برامـــج التدريـــب التـــي
تشـــهدها دوائر أرامكـــو الســـعودية في الوقـــت الحاضر
وليـــدة الصدفـــة أو محـــض قـــرار أحـــادي ،ولكنهـــا تعود
لتاريخ تأســـيس الشـــركة وبدء أعمالها في مجال التنقيب
عـــن البتـــرول ،أي منـــذ البدايـــات األولـــى حين أُنشـــئت
المدرســـة األولـــى ،التـــي كانـــت تُعـــرف باســـم مدرســـة
الجبـــل .تلـــك كانـــت نـــواة برامـــج التدريـــب والتطويـــر
الضخمة التي نعرفها اآلن في أرامكو السعودية.
وقد تطـــورت وتنوعت البرامـــج التعليمية في الشـــركة
مـــن ناحيـــة الكـــم والنـــوع ،وأصبـــح هنـــاك اآلالف مـــن
الموظفيـــن الذين تأهلوا لالبتعاث لدراســـة البكالوريوس،
أو لنيـــل الشـــهادات العليـــا في مختلـــف الفـــروع العلمية
وخاصـــة الهندســـة والجيولوجيا والجيوفيزيـــاء .وهذا ما
خاصـــا فـــي الشـــركة
يجعـــل لدائـــرة التنقيـــب مكا ًنـــا
ً
ُ
العمالقـــة ،إذ تُعـــد أعمالهـــا الواســـعة والمعقـــدةُ العمو َد
الفقـــري للتنقيـــب عـــن البتـــرول واســـتخراجه وتكريـــره
وتســـويقه .ومن هنا تولـــي الدائرة اهتما ًمـــا كبي ًرا لمجال
الدراســـة والتدريـــب ،فالموظفـــون هـــم ثروتهـــا األولـــى،
والمصـــدر األســـاس لكي تســـتمر فـــي ممارســـة أعمالها
بكل حيوية وفاعلية.

مسفر الزهراني

الجيولوجي رضا الشافعي يصف إحدى الطبقات المنكشفة
على سطح األرض (عمرها يقارب  500مليون سنة مضت)
بالقصيم ويدون مالحظاته.

الجيولوجي محمد المري يتفحص قطعة من الخشب
المتحجر في تكوين صخري يعود للعصر البرمي (ما يقرب
من  272مليون سنة مضت).

لجنة التحكيم في ختام منافسات الفرص األفضل للتنقيب
عن البترول ضمن برنامج تدريب علماء األرض ،ديفيد تانق
وديفيد تيرنس ومهدى المطلق ،من دائرة التنقيب يقارنون
تمهيدا إلعالن المجموعة
أداء الفرق األربع المتنافسة
ً
الفائزة.

نائب الرئيس السابق في إدارة التنقيب األستاذ إبراهيم
السعدان.

إلى أين نحن ذاهبون في املستقبل؟

كان هذا الســـؤال البســـيط والعميق في ٍآن م ًعا منطلقًا
لتغ ّيـــر المعادالت فـــي دائـــرة التنقيب ،ففي عـــام 2011م،
وجه نائـــب الرئيـــس للتنقيب الســـابق ،األســـتاذ إبراهيم
ّ
الســـعدان ،وكان حينهـــا مديـــ ًرا عا ًما ،جميع المســـؤولين
في الدائـــرة ،طال ًبا منهـــم إعادة النظـــر ومراجعة طريقة
تدريـــب الموظفيـــن ،وذلـــك مـــن خـــال خطـــة تطويـــر
عشـــرية ،وذلك ألهمية الثروة المعلوماتية ،التي يمكن أن
تنحســـر في حال انتهاء ســـنوات خدمة بعـــض الموظفين
وإحالتهـــم إلـــى التقاعـــد؛ فالخبـــرة التـــي اكتُســـبت على
مدى ســـنوات طويلة هي بمثابـــة الثروة التـــي ينبغي على
دائـــرة التنقيـــب المحافظة عليها والحرص علـــى انتقالها
الســـلس إلـــى الموظفيـــن الجـــدد مـــن أجـــل ضمـــان
استمرارية النجاح.
وقـــد ُعرف عـــن قطـــاع التنقيـــب واإلنتاج فـــي أرامكو
السعودية ســـعيه الدائم الســـتقطاب أكبر عدد ممكن من
الخريجيـــن أو من طـــاب برامج اإلعـــداد الجامعي لغير
الموظفيـــن .ففي عـــام 2005م بدأت دائـــرة التنقيب في
اســـتقطاب ما بين  40إلـــى  60متدر ًبـــا ومتدربة ،وكانت
هنـــاك حاجـــة ماســـة لمثـــل هـــذه األعـــداد التي ســـوف
تدرس الجيوفيزياء والجيولوجيـــا ،في الوقت الذي بدأت
فيه أعمـــال التنقيب على مســـتوى المملكة في اتســـاعها
الملحوظ.
ويؤكـــد إبراهيـــم الســـعدان علـــى ضـــرورة االكتشـــاف
المب ّكر للقـــدرات واإلمكانـــات المختلفـــة للمتدربين «ألن
ذلك ســـيؤثر على حياتهم المهنية» ،مـــع أهمية «المواءمة
بيـــن رغباتهـــم ومتطلبات العمـــل» ،مضيفًـــا بقوله« :يجب
علينـــا العمـــل علـــى تحديـــد الثغـــرات التـــي تمنعنـــا من
االنتقال إلى المســـتقبل بكفاءة ،فنحـــن نبحث عن تحديد
المرشـــدين األكفـــاء واألكثر مهـــارة ،لهذا الســـبب نتعامل
مـــع الخريجين الجـــدد ،الذين يتمتعون بكثيـــر من الطاقة

ويتطلعـــون إلـــى البدء في العمل بســـرعة ،وآخـــر ما نريد
القيام به هو إعادتهم إلى مقاعد الدراسة».
أمـــا المديـــر التنفيـــذي لدائـــرة التنقيـــب بالوكالـــة،
األســـتاذ مســـفر الزهرانـــي ،فيقول عـــن البرنامـــج« :كل
برامجنـــا التدريبية تصب فـــي مصلحـــة موظفينا .هناك
زيـــادة فـــي مخرجـــات التعليـــم ،لـــذا أصبحنـــا ملزميـــن
بالبحـــث عـــن أســـاليب مختلفـــة لتدريبهـــم ،فكمـــا أنهـــم
يحصلون علـــى التدريب في صفوف الدراســـة الجامعية،
فقـــد أصبحنـــا اآلن نوفّـــر لهـــم التدريب وهـــم على رأس
أيضـــا .إننـــا نواجـــه تحد ًيا كبيـــ ًرا يتمحـــور حول
العمـــل ً
إمكانية التوفيق بين التدريب وعمل الموظف».
والســـؤال المطروح وهو في غايـــة األهمية :كيف يمكن
تســـريع تدريب هـــؤالء الشـــباب وإتاحة الفرصـــة أمامهم
لالنخـــراط في العمل بشـــكل مباشـــر مع وجود إشـــراف
وتدريـــب لضمان جـــودة المخرجـــات ،وفي الوقت نفســـه
المشـــاركة الفاعلة من خـــال عملهم بـــاإلدارة؟ واإلجابة
تتمثل في أهميـــة حصول الموظفين الجـــدد على برنامج
تدريـــب ســـريع ،يُتيـــح للموظفين الشـــباب من الجنســـين
التعلـــم وهـــم علـــى رأس العمـــل ،باإلضافـــة إلـــى مرونة
انتقـــال المعرفـــة والخبرة من الجيل الذي قضى ســـنوات
طويلـــة علـــى رأس العمـــل إلـــى الجيـــل الجديـــد مـــع
المحافظة على القدر نفســـه من المهنيـــة واألداء العالي،
وبالتالـــي يتـــم من خـــال هـــذا البرنامج تأهيل الشـــباب
الجـــدد ألداء أعمالهـــم بـــكل كفـــاءة وحماســـة مـــع تلبية
طموحهم المهني.
يُضـــاف إلـــى ذلـــك أن هنـــاك أعـــدا ًدا كبيـــرة مـــن
الموظفيـــن ،كان البد لهـــا أن تترك الشـــركة بعد وصولها
إلـــى ســـن التقاعـــد ،وهنا بـــدت الحاجـــة إلى ســـد فراغ
الخبـــرة ُم ِل َّحة ،فكان ال بد من اســـتحداث برنامج يشـــمل
التخصصيـــن الرئيســـين فـــي دائـــرة التنقيـــب وهمـــا
الجيوفيزيـــاء والجيولوجيـــا ،حتـــى تســـنح الفرصـــة
للموظفين للتعمق في تخصصات علوم األرض.

قطار علوم األرض هو نقطة البداية
توصل قطـــاع التنقيب إلـــى فكرة برنامـــج «قطار
وقـــد ّ
علـــوم األرض» ،بعـــد عـــدد مـــن االجتماعـــات واللقاءات
وجلســـات عصـــف الذهـــن ،التـــي قادهـــا عديـــد مـــن
الجيولوجييـــن والجيوفيزيائييـــن ،ومنهـــم مـــن يعمـــل في
الموارد البشرية في التنقيب.
ير ّكـــز برنامـــج «قطـــار علـــوم األرض» على بنـــاء نقاط
القـــوة المشـــتركة فـــي حقـــول العلـــوم الجيولوجيـــة
والجيوفيزيائيـــة من خـــال مزيج من الدورات الدراســـية

الجيولوجي أوتو ايلوي كمارغو خالل شرح مفصل حول الجيولوجيا ،من

والتطبيقـــات العمليـــة ،باإلضافـــة إلـــى اختيار مرشـــدين
للبرنامـــج مـــن خلفيـــات وتخصصـــات مختلفـــة ،لتمكين
التقاطـــع بين األفـــكار والخبـــرات ،وبالتالي ســـد الفجوة
العلميـــة بين الموظفين الجـــدد والموظفين الذين يملكون
خبـــرة طويلـــة .ومـــن هنـــا يتمكـــن الجيـــل الجديـــد مـــن
الجيولوجييـــن والجيوفيزيائيين من تقديـــم حلول جديدة
ومبتكـــرة للتحديـــات في مجـــال التنقيـــب عـــن البترول.
ويســـتفيد المشـــاركون طـــوال البرنامج مـــن فهمهم لعلوم
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ن حيث طرقها ومراحلها وتأثيرها على قشرة األرض ،وذلك خالل عرض تقديمي لمجموعة من المشاركين في قطار علوم األرض.

األرض مـــن خـــال المحاضـــرات النظريـــة والمشـــاريع
الجماعيـــة والرحالت الميدانية ،وبعـــد ذلك يتم توجيههم
للعمل في أقسام الدائرة.
وقـــد تم تقســـيم مســـار قطار علـــوم األرض إلـــى أربع
محطـــات ،يخضع أثناءهـــا الموظفون الجـــدد إلى تدريب
مكثف من قبل الدائرة ،كل مرحلة تشـــمل دراســـة مكثفة
في علـــوم األرض لتلبـــي احتياجـــات الخريجيـــن الجدد،
فـــي تخصصات الجيولوجيـــا والجيوفيزيـــاء ،وغيرها من

المجـــاالت ذات الصلة .في المحط ــة األول ــى يتم التركيز
على الطـــرق الجيوفيزيائيـــة وهذه المحطة مقســـمة إلى
مزيج من الدورات التدريبية ،التـــي يقدمها اختصاصيون
ذوو خبرة عالميـــة ،مع تطبيقات عملية ترســـخ المفاهيم
األساس لمبادئ الجيوفيزياء.
وفـــي المحط ــة الثاني ــة يتـــم التركيـــز علـــى األنظمـــة
البترولية وتشـــمل مبـــادئ وأدوات البتـــرول الجيولوجية،
باإلضافـــة إلـــى تقنيات العمل الرئيســـة فـــي التنقيب عن
النفـــط والغاز .وهـــذا يتم إنجـــازه من خالل سلســـلة من
المحاضرات والمشـــاريع العملية تحت اإلشراف المباشر
من قبـــل المرشـــدين ،لتمكين المشـــاركين فـــي البرنامج
من اكتساب المهارات الالزمة في أقصر وقت ممكن.
أمـــا فـــي المحط ــة الثالث ــة يتـــم تطبيـــق األدوات

والتقنيـــات الالزمـــة للفهـــم العميـــق ألســـاليب وأعمـــال
استكشـــاف مكامـــن النفـــط والغـــاز ،وتحديـــد أســـباب
النجـــاح والمخاطـــر المحتملـــة ،حيث قد تكون ســـب ًبا في
فشل عملية االستكشـــاف .ثم نصل إلى المحطة الرابعة
واألخيـــرة لقطـــار علـــوم األرض ،التـــي يتـــم التركيز على
طـــرق بناء نمـــاذج ثالثية األبعـــاد لحقـــول ومكامن النفط
والغـــاز ،وتقييـــم احتياطيـــات النفـــط والغاز باســـتخدام
ســـجالت اآلبـــار مـــع المعلومـــات الجيوفيزيائيـــة
والبتروفيزيائية.
وتتلخص فكرة البرنامج في تســـريع تطويـــر المهارات
المطلوبـــة لســـد الحاجـــة المتزايـــدة ألعمـــال التنقيـــب
وتطويـــر حقول الزيـــت والغاز ،حيث يتم ّكـــن المتدرب من
إنجـــاز األعمال الموكلـــة إليه بمهارة ،بعد إنهـــاء البرنامج
الذي يستمر لمدة  18شه ًرا من التحاقه بالدائرة.
ويُتيـــح البرنامـــج فرصـــة ذهبيـــة للمتدربيـــن ودائـــرة
التنقيـــب علـــى حد ســـواء التخـــاذ القـــرارات المناســـبة
لتوجيـــه القـــوى العاملة في االتجاه الصحيـــح وفي الوقت
المناســـب .وبعد إكمال برنامج قطار علـــوم األرض ،يبدأ
فريق المـــوارد البشـــرية بدائـــرة التنقيب عمليـــة تحديد

التخصـــص ،والقســـم المناســـب للخريجين على أســـاس
ثالثـــة عوامـــل :احتياجات العمـــل ومهاراتهم التـــي ُق ّيمت
من قبل الموجهين ،وأخيـــ ًرا اختيار الخريجين للتخصص
الـــذي يرغبـــون فيه .خـــال هـــذه المرحلـــة يتـــم إعطاء
األولويـــة الختيـــار التخصص المناســـب لمواهب وقدرات
الخريج الختيار قسم بعينه .وتتم على النحو التالي:
 .1تحديـــد حاجـــة العمـــل :تتـــم مراجعـــة متطلبات كل
قســـم على حـــدة ومـــا هـــي حاجتـــه مـــن المهنييـــن لكل
تخصص.
 .2تقييم مهـــارات الخريج من قبـــل الموجهين :في كل
محطة يقوم الموجهون بتصنيف المنتســـبين للقطار على
حســـب أدائهم في مهمـــات العمل الموكلـــة إليهم ،التي تم
إنجازهـــا خـــال فتـــرة التحاقهـــم بالمراحل األربـــع ،مما
يســـاعد فـــي معرفـــة نقـــاط القـــوة لـــدى كل منتســـب،
والتخصـــص المناســـب لـــه ،والذي مـــن خالله ســـيُحقق
ً
مستقبل.
النجاح والتم ّيز المهني
 .3خيار المرشـــح :يُحـــدد كل خريـــج التخصص الذي
يرغب في اختياره لالســـتمرار في حياتـــه المهنية ،وهذا
يتم عن طريق اإلجابة عن األسئلة التالية:
• ماهـــي ميولهـــم المهنيـــة بنـــا ًء علـــى الخبـــرة التـــي
يوفرها البرنامج؟
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عينة نتوءات صخرية التقطت خالل رحلة ميدانية
جيولوجية في مدينة القصيم.

مجموعة من الجيولوجيين يتفحصون خصائص الصخور
فيما يتعلق بالمسامية والنفاذية خالل رحلة جيولوجية.

فريق الموارد البشرية في دائرة التنقيب ،تحت إشراف إيمان اليامي ،يقوم بمتابعة مباشرة لبرنامج قطار علوم األرض في
تخطيط دفعات البرنامج حيث تقوم بتنفيذها أقسام اإلدارة.

يقدم نتائج فريق إدارة التنقيب في البحر األحمر أمام قيادات دائرة التنقيب عن مشروعهم في استكشاف الفرص المتاحة الستخراج البترول في تلك المنطقة .وقد شاركت ثالث فرق من إدارة التنقيب بالمنطقة الشرقية في المنافسة.
رضا الشافعي ّ

• ماهي اإلدارة التي يرغبون في االنضمام إليها؟
• هـــل يرغبـــون فـــي تولـــي مهمـــة عمـــل قصيـــرة قبل
االنضمام إلى اإلدارة المستهدفة؟
وقـــد انطلـــق برنامج «قطـــار علوم األرض» في شـــهر
نوفمبـــر مـــن عـــام 2013م ،بإشـــراف قائـــدة المـــوارد
البشـــرية :إيمان اليامي وأعضاء فريق الموارد البشـــرية
بدائـــرة التنقيـــب ،مـــع مجموعـــة استشـــارية مـــن
االختصاصييـــن ،والهـــدف األســـاس هـــو وجـــود متابعة
مباشـــرة لهذا البرنامج لالطالع على أدق التفاصيل في
مرحلة التنفيذ والتدخل بشـــكل ســـريع لتعديل البرنامج
إذا دعـــت الحاجـــة .والجدير بالذكر أنه قـــد تم تخريج
ثمـــان دفعـــات منـــذ انطـــاق البرنامـــج ،وقد بلـــغ عدد
الخريجيـــن ١٥٦
خريجـــا ،وهنـــاك خطـــط الســـتمرار
ً
البرنامج للســـنوات القادمة ،لتشـــمل جميع المنتســـبين
لبرنامـــج اإلعداد الجامعي لغيـــر الموظفين ،إضافة الى
مرشحي التوظيف من خريجي جامعات المملكة.

شهادات الخريجين
ولعـــل أكبـــر دليـــل علـــى نجـــاح البرنامـــج وتحقيقـــه
ً
فمثل
أهدافـــه المرجـــوة هو شـــهادات الخريجين منـــه،
تقـــول ديمـــة البيـــش (خريجـــة الدفعـــة الخامســـة) إنها
اســـتطاعت التعــــــرف علــــــى جميـــــــع التخصصـــــــات
العلميـــــــــــة والتقنيــــــــة فـــي مجــــــــــال الجيوفيزيـــاء
والجيولوجيـــا ،وانتفعـــت من نوعيـــة وكميـــة المعلومات
التـــي وفرهـــــــا البرنامج ،مؤكـــــــدة أنهــــــا اســـــــتطاعت
اختيـــــــــــــــار التخصــــــــص األكاديمـــــــــي المناســــــــــب
المشاركون في قطار علوم األرض في دفعته العاشرة في
رحلة جيولوجية إلى منطقة حائل.

لطموحاتهــــــا المهنية والعملية ،وتضيـــف« :لعب برنامج
«قطـــار علـــوم األرض» دو ًرا حقيق ًيا في تنميـــة معرفتي
وأهلنـــي إلنجـــاز عديـــد مـــن مهمات
وصقـــل مهاراتـــيّ ،
تعرفت علـــى ٍ
عدد
كمـــا
الشـــركة.
العمـــل المختلفـــة في
ّ
مـــن االختصاصيين فـــي مجاالت عـــدة ،وتفهمت طبيعة
األعمال التـــي يؤدونها ،وكيفية الوصـــول إليهم في وقت
الحاجـــة ،كمـــا اســـتطعت التعـــرف بشـــكل أفضـــل على
ً
مســـتقبل ،أال وهـــو
التخصـــص الـــذي أريـــد دراســـته
البتروفيزياء».
أما ماجـــد الغامـــدي (خريـــج الدفعة الســـابعة) فقد
قـــال« :أتاح لـــي البرنامـــج ولزمالئي جمـــع رصيد هائل
مـــن المعلومات ،عـــن كل ما لـــه عالقة بدائـــرة التنقيب
وإداراتهـــا وأقســـامها ووحداتها ،كما ســـاعدنا على فهم
وتطبيـــق أســـاليب التواصل المهنــــــــــي مـــــــع جميـــــــــع
الموظفين داخل الدائرة وخارجها».
بينمـــا كان أكثر ما شـــدد عليـــه حســـــن المؤمن أحد
الجيوفيزيائييـــن المشـــاركين فـــي البرنامـــج مـــن مركز
البحـــوث والتطوير (خريج الدفعة الســـابعة) هو أنه إلى
جانب اســـتفادته من عديـــد من المعلومـــات الق ّيمة ،هو
أهميـــة تقديـــم العروض أمـــام نائـــب الرئيـــس للتنقيب،
ومديري اإلدارات في دائرة التنقيب ،ورؤســـاء األقســـام؛
حيـــث يطـــرح عديد مـــن المســـؤولين أســـئلتهم بشـــكل
مباشـــر على الموظـــف .وهنـــا تظهر مهـــارات الموظف
فـــي الحديـــث بدقـــة واســـتفاضة عـــن تجربتـــه فـــي
البرنامـــج .و يُضيـــف حســـن« :حينمـــا تخرجـــت فـــي
الجامعـــة كنـــت على درايـــة نظرية ومعرفية واســـعة بكل
ما يتعلـــق بالجيوفيزياء ،بينما لم يكـــن لدي أدنى معرفة

بالجيوفيزيـــاء العمليـــة في
أرامكـــو الســـعودية ،التـــي
ســـوف نمارســـها بشـــكل
عملـــي و مهنـــي  ،لكـــن
برنامـــج «قطـــار علـــوم
األرض» أســـهم عمل ًيـــا في
تنويري ونقلي مـــن مرحلة
المعرفـــة إلـــى مرحلـــة
العمل».
ماجد الغامدي.
أمـــا جنـــا العبداللطيف
كمـــا زميلهـــا المؤمـــن تؤكـــد أن العمـــل فـــي مجـــال
الجيوفيزيـــاء مهـــم للغايـــة ،وتُضيـــف« :لـــم أكـــن أعرف
شي ًئا عن االختبارات الســـيزمية وال التقنيات والمعدات
واألجهزة التي تُســـتخدم في أرامكو الســـعودية ،فقســـم
الجيوفيزياء بالنســـبة لي بـــدا ممت ًعا ومفيـــ ًدا للغاية ،كل
يـــوم كان يحمـــل تحديـــات مـــن نـــوع معيـــن ،وكل تلـــك
التحديات كانت تســـاعدني على تحديد مســـاري المهني
في المستقبل ،والمشـــكلة أن الخيارات أصبحت واسعة
وأكبر مما تصورت».

الخطط املستقبلية للتطوير
املهني في دائرة التنقيب

حال ًيـــا يتم تخريج ثـــاث مجموعات فـــي كل عام ،أي
يصبـــح لدى دائـــرة التنقيـــب ما يقـــرب مـــن  60موظفًا
قـــاد ًرا علـــى اختيـــار التخصـــص الـــذي يناســـبه ،وهذه
ليســـت نهايـــة الطريـــق ،إذ تســـعى دائـــرة التنقيـــب إلى

حسن المؤمن.

جنا العبداللطيف.

تنفيـــذ برنامـــج تطويـــر متكامـــل مـــن التوظيـــف إلـــى
التقاعـــد ،حيث يســـتمر التطويـــر المهني مـــع الموظف
خـــال فترة حياتـــه المهنية فـــي أرامكو الســـعودية ،بما
يناســـب تخصصـــه ومتطلبـــات العمـــل .فعلـــى ســـبيل
المثال ،خالل األعوام الخمســـة التي تلـــي برنامج قطار
علـــوم األرض ،تعمـــل دائـــرة التنقيب لحصـــول  %75من
الموظفيـــن علـــى شـــهادة الماجســـتير ،باإلضافـــة إلـــى
االســـتمرار في برنامج االبتعاث للدارســـات العليا .وقد
رشـــحت دائرة التنقيـــب  30موظفًا وموظفـــة خالل عام
2017م لاللتحاق بدراســـة الماجســـتير في المملكة وهم
علـــى رأس العمـــل ،حيـــث تم االتفـــاق مع جامعـــة ليدز،
وهـــي إحـــدى أشـــهر الجامعـــات البريطانيـــة .وتهـــدف
الدائـــرة بعـــد انقضـــاء عشـــرة أعـــوام من إكمـــال قطار
ً
مؤهل ألن
علـــوم األرض إلى أن يصبـــح الموظف فيهـــا
يكـــون مهن ًيـــا محترفًـــا على مســـتوى عالمي فـــي مجال
تخصصـــه ،وأن يكون لـــدى جميع موظفيهـــا القدرة على
القيادة وتدريب الموظفين الجدد.
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سكوت بالدوف
الخبر -اسـتضافت أرامكو السـعودية فـي مدينة الخبر،
صممت
مؤخـ ًرا ،مؤتمـر المقاولين لعـام  2018في مناسـبة ُ
لتعزيز وتطوير صناعة البناء في المملكة.
نظمـت المؤتمـر إدارة مكتب إدارة المشـاريع ،وهي إدارة
خدميـة تقـ ّدم الدعـم لجميـع اإلدارات المعنيـة بـإدارة
المشـاريع علـى مـدى مراحـل دورة حيـاة المشـروع ،وذلـك
مـن خلال خدمات مراقبة المشـروع والتقديرات والتوجيه
والحوكمـة الالزمـة لدعـم التخطيـط والتنفيـذ الناجحيـن
للمشروع.
وحمـل هـذا المؤتمـر ،الـذي حضـره أكثـر مـن  400مـن
المتخصصيـن فـي إدارة المشـاريع والمديريـن التنفيذييـن
من شركات المقاوالت المحلية واإلقليمية ،عنوان « تطبيق
َ
وهدف المؤتمر
التقنية لتحسين فاعلية تنفيذ المشاريع».
إلـى تعزيـز الشـراكات التـي تعقدهـا الشـركة مـع مقاولـي
اإلنشـاءات ،وإنشـاء منصـة لتعزيـز التواصـل بيـن مـزودي
التقنية لمواجهة تحديات هذه الصناعة.
جديـر باإلشـارة أن المواءمـة بيـن برنامـج الشـركة
(اكتفـاء) ورؤيـة المملكـة  2030للتنمية االقتصادية تسـمح
للشـركة باالستفادة من إنفاقها الرأسمالي لصالح شركات
المقـاوالت التـي توطـن أعمـال التصنيـع والخدمـات لديهـا
فـي المملكـة ،واسـتخدام التقنيـة لتحسـين السلامة
واالقتصاد في التكاليف والموثوقية.
وباإلضافـة إلـى المتحدثيـن الرئيسـين مـن أرامكـو
السـعودية ،شـارك خبراء في مجال الهندسـة والمشـتريات
والبناء مجموعة من التقنيات الجديدة التي يمكن أن يكون
لهـا تأثيـرات كبيـرة علـى السلامة واالقتصـاد فـي التكلفـة
فـي صناعـة البنـاء .كمـا شـمل المؤتمـر حلقـة نقـاش،
ومعرضـا لعشـرة مـن مـزودي التقنيـة ،وحفـل توقيـع عقـود
ً
جديـدة واتفاقـات شـراء للمشـتريات والبنـاء والتشـغيل
المسبق للمشاريع.

التقنيات الناشئة ومعايير السالمة
وبمناسـبة انعقـاد المؤتمـر ،قـال مديـر عـام دائـرة
المشـاريع فـي أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ معتز المعشـوق،
فـي كلمتـه االفتتاحيـة« :نر ّكـز فـي هـذا العـام علـى دمـج
التقنيات في تنفيذ المشـاريع واإلنشـاء .وهذا يم ّثل فرصة
لصناعتنـا المحليـة للنهـوض بسـرعة بقدراتهـا التنافسـية
وإمكاناتهـا .كمـا ستسـاعد هـذه التطـورات فـي تحويـل
صناعـة البنـاء في المملكة ،وتوفير مسـارات مهنية تتطلب
مهارات عالية للمواطنين السعوديين».
وحـثَّ المديـر التنفيـذي للسلامة واألمـن الصناعـي في
أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ بـدر القـدران ،الحضـور علـى
المحافظـة علـى أعلـى معاييـر السلامة ،وأ ّكـد أن شـركات
المقـاوالت وأرامكـو السـعودية تقـف فـي صـف واحـد أثناء
استكمال مشاريع اإلنشاء ،مضيفًا أن المصلحة المشتركة

يظهر في الصورة ،الثالث من اليمين ،نايف القصيبي ،مدير إدارة المشاريع يدير حلقة نقاش تغطي أهم القضايا المتعلقة بإدارة المشاريع ،مع كلّ من (من اليمين) المدير العام لدائرة
المشاريع العامة والبنية التحتية في دائرة خدمات أحياء السكن بالوكالة ،األستاذ عبدالرحمن الورثان ،ومدير إدارة عقد المقاوالت ،األستاذ محمد الشمري ،ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين،
أسامة العفالق ،ومدير إدارة منع الخسائر ،األستاذ عبداهلل الغامدي ،ونائب الرئيس لشركة وود موستنج.

تحتم عليهم التواصل حول مسـائل السلامة واليقظة فيما
يتعلق بممارسات السالمة.
وممـا ال شـك فيـه أن التاريـخ العريـق ألرامكو السـعودية
فـي إدارة المشـاريع الضخمـة ،التـي يُعـد بعضهـا األضخـم
ً
رئيسـا لشـركات
عميلا
مـن نوعـه فـي العالـم ،جعلهـا
ً
اإلنشـاء ،كمـا أن نجاحهـا فـي خلـق قيمـة لمـوارد المملكـة
يعتمد إلى حد كبير على قدرة شـركات مقاوالت الهندسـة
والمشـتريات واإلنشـاء المتعاملـة معهـا .وتوفـر التقنيـات
الجديـدة فرصـة لتحقيـق مزيـد مـن الكفـاءة والتحكـم فـي
صناعـة البنـاء ،ولتطويـر نـوع العمـل الجماعـي الـذي
سيسـاعد ً
كل من أرامكو السـعودية وشركائها على تحقيق
أهدافهم التجارية.

تبادل الخبرات
كان مـن بيـن الخبـراء ذوي االختصـاص فـي أرامكـو
عروضا خالل المؤتمر:
السعودية الذين ق ّدموا
ً
•رأفـت الشـريف ،وهـو منسـق االلتـزام الميدانـي فـي
إدارة خدمـات مسـاندة إدارة المشـاريع ،الـذي تحـ ّدث
عن «األركان الخمسة لصحة العمال».
•ماريا العلي ،وهي مستشـارة مقاوالت في إدارة مكتب
إدارة المشاريع ،وق ّدمت لمحة عن مستقبل المشاريع
الضخمـة والتوسـعات المقـررة فـي السـنوات الثلاث
المقبلة.

•نبيـل آل إبراهيـم ،وهـو مديـر عام قسـم مسـاندة نظم
المشـاريع فـي إدارة مكتـب إدارة المشـاريع ،وقـ ّدم
عرضا عن نظام الشركة الجديد في إدارة المشاريع.
ً
•إيـزاك أقويلار ،وهـو مهنـدس فـي إدارة الخدمـات
عرضـا عـن اسـتراتيجية األعمـال
االستشـارية ،وقـ ّدم
ً
غير المعدنية وتطبيقها في أرامكو السعودية.
شـهد المؤتمـر مشـاركة مجموعـة مـن التنفيذييـن مـن
شـركات الهندسـة ومقاولـي البنـاء ومـزودي التقنيـة ،حيـث
ق ّدمـوا مجموعـة متن ّوعـة مـن العـروض التي تسـلّط الضوء
علـى بعـض تطبيقـات التقنيـة التـي أثبتـت جدواهـا فـي
المشـاريع .وكان مـن بيـن موضوعـات العـروض المقدمـة
نمذجـة معلومـات البنـاء ،وتقنيـة المعدنيـة لخطـوط
األنابيب ،ونظام فوالذي هيكلي معياري ،ومراقبة اآلالت.
كمـا اسـتفاد مـزودو التقنيـة والمشـاركون مـن جلسـات
التواصـل فـي المؤتمـر فـي التباحـث ومناقشـة التعـاون
المحتمـل لتطبيـق هـذه التقنيـات فـي المشـاريع ،فـي حيـن
اغتنمـت إدارة مكتـب إدارة المشـاريع المؤتمـر إلبـرام
اتفاقيـات مـع المقاوليـن ذوي األداء العالـي فـي مجـال
الصحة والسلامة والجـودة واألداء العـام ،حيث تم التوقيع
بنهايـة المؤتمـر علـى سـت اتفاقيـات بلـغ مجموعهـا 2.5
مليـار ريـال سـعودي مـع أربعـة مـن مقاولـي اإلنشـاءات
للتوريد والبناء والتشغيل المسبق ألربعة مشاريع باإلضافة
إلـى اتفاقيتـي شـراء مـع مورديـن لتوفيـر أنابيـب لمشـاريع
ضغط الغاز.

عبداهلل آل سفالن ،من إدارة المشاريع ،خالل تقديمه لمؤتمر
مؤخرا ،في الظهران.
المقاولين الذي أقيم،
ً

أعمال الفرضة في املنطقة الشرقية تعايد األيتام
القافلة األسبوعية
رأس تنـورة  -تزامنًـا مـع احتفـاالت أرامكـو السـعودية
بعيـد الفطـر السـعيدّ ،
نظمـت إدارة أعمـال الفرضـة فـي
المنطقـة الشـرقية ممثلـ ًة بمديرهـا األسـتاذ صالـح
الغامـدي ،وإشـراف عمـاد آل طلحـة وماجـد المحـزري،
ومم ّثـل العالقـات الحكومية ،برنامـج معايـدة لأليتـام مـن
تمـت
دار الرعايـة االجتماعيـة فـي الدمـام ،حيـث ّ
اسـتضافتهم فـي المركـز الترفيهـي فـي حـي نجمـة فـي
وتضمن البرنامج زيارة لبيت السلامة
مدينـة رأس تنـورة،
ّ
تـ ّم مـن خاللهـا شـرح وسـائل وخطـوات السلامة المتبعـة
أثنـاء نشـوب الحرائـق ،باإلضافـة إلـى زيـارة المكتبـة
خصيصـا لهـذه
المعـ ّد
ً
واالسـتفادة مـن البرنامـج الثقافـي ُ
الزيارة ،وعديد من المسـابقات والفقـرات الترفيهية التي
أُعـ ّدت فـي قاعـة الرمـال وصالـة البولنـج ،ممـا أضفـى
على األطفال روح الفرح و السعادة بهذه المناسبة.

القافلة األسبوعية
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إدارة التفتيش ّ
تنظم سلسلة من ورش العمل عن
إدارة املشاريع املهنية لطالب الكليات الجامعية

صورة جماعية لطالب جامعة الدمام المشاركين في دورة إدارة المشاريع االحترافية ،مع فريق المبادرة التطوعية من منسوبي أرامكو السعودية.

يوسف الريس

مبادرة "مهارات إدارة
املشاريع االحترافية
لخريجي الكليات
الجامعية” ،هي
إحدى املبادرات
التطوعية الي تم
اختيارها كواحدة من
أفضل  40فكرة
وصلت إلى مرحلة
التطبيق ،بعد فرز
 2162مبادرة
تطوعية تم تقديمها
من قبل موظفي
الشركة

الظهـران  -إيما ًنـا بـدور أرامكـو السـعودية بأهمية نشـر
مبـدأ التبـادل المعرفـي وخدمة شـباب المجتمـع على كافة
األصعدةّ ،
نظمت إدارة التفتيش ،مؤخ ًرا ،سلسـلة من ورش
العمـل فـي مختلـف مناطـق المملكـة ،وذلـك بهـدف تدريـب
وتأهيـل طلاب الكليـات الهندسـية واإلداريـة المختلفة من
الخريجيـن الجـدد والمتوقـع تخرجهـم على أسـس وقواعد
إدارة المشـاريع المهنيـة ،وكيفيـة الحصول على الشـهادات
الدوليـة المعتمـدة ذات الصلـة مثـل شـهادة اختصاصـي
تكاليف معتمد ،وشهادة مهندس مشاريع مهني.
وقـد نُظمـت ورش العمل هذه فـي أربع جامعات مختلفة
علـى امتـداد خارطـة المملكـة ،ابتـدا ًء مـن جامعـة األميـر
عبدالرحمـن بـن سـعود فـي الدمـام ،مـرو ًرا بجامعـة الملك
فيصل باألحسـاء ،والملك سعود بالرياض ،وانتها ًء بجامعة
الملك عبدالعزيز في جدة ،باإلضافة الى الهيئة السعودية
للمهندسـين .وتناولـت ورش العمـل ثالثـة محـاور رئيسـة،
شـملت مقدمـة عـن برنامـج أرامكـو التطوعـي (لتسـعد)،
باإلضافـة إلـى محاضـرة توعويـة عـن كيفيـة اجتيـاز
امتحانات إدارة المشاريع المهنية الدولية ،واختتمت بدورة
شـاملة ومكثفـة عـن أهـم برامـج إدارة المشـاريع المهنيـة
الدوليـة ،مثـل اختصاصـي معتمـد فـي إدارة المشـاريع
المهنيـة ،واختصاصـي معتمـد فـي تكاليـف وجدولـة
المشاريع ،وذلك على مدى خمسة أسابيع متتالية.

في البدء كان التم ّيز

جديـر بالذكـر أنـه تـم اختيـار مشـاركة إدارة التفتيـش
المتم ّيزة ،التي جاءت تحت عنوان «مهارات إدارة المشاريع
المهنيـة لخريجـي الكليـات الجامعيـة» ،كواحدة مـن أفضل
 40فكـرة وصلـت إلـى مرحلـة التطبيـق بعـد فـرز 2162
مبـادرة تطوعيـة ق ّدمهـا موظفـو الشـركة .وتأتـي هـذه
المبادرة تحت قيادة األسـتاذ أحمـد الملحم ،إلى جانب ٍّ
كل
مـن يوسـف الريـس ،وبـدر الصالـح ،وإبراهيـم الملحـم،
وشـيماء الشـواف ،وعبدالرحمـن العجمـي ،باإلضافـة إلـى
سـبعة مـن المدربيـن المتطوعيـن مـن خـارج أرامكـو
السعودية.

برنامج أرامكو السعودية
التطوعي (لتسعد)
بـدأت ورش العمل بعـرض توضيحي تناول أهمية العمل
التطوعـي بشـكل عـام ومـدى تأثيـره اإليجابـي فـي تقـدم
وازدهـار المجتمعـات ،مـرو ًرا بمحاضـرة للتعريـف ببرنامج
أرامكو السـعودية التطوعي «لتسعد» والمجاالت التطوعية
المسـتهدفة مثـل السلامة المروريـة ،والتنميـة البشـرية،
والمحاضرات التعليمية وغيرها الكثير.

أسس إدارة املشاريع
االحترافية الدولية

انطلقت المحاضرة الثانية في عدد من الجامعات ،مثل
جامعـة األميـر عبدالرحمـن بـن فيصـل (الدمـام سـابقًا)،
والملـك عبدالعزيـز بجـدة ،باإلضافـة إلى الهيئة السـعودية
للمهندسـين تحـت عنـوان «كيـف تجتـاز امتحانـات إدارة
المشـاريع المهنيـة الدولية من المرة األولـى؟» ،التي ألقاها
يوسـف الريـس ،مـن قسـم الدعـم التقنـي للتفتيـش .بـدأت
المحاضـرة بمقدمـة عـن معهـد إدارة المشـاريع المهنيـة
بالواليـات المتحـدة األمريكيـة ،تبعهـا متطلبـات الحصـول
علـى الشـهادة الدوليـة فـي مجـال إدارة المشـاريع المهنية،
مرو ًرا بتقديم خالصة تجربته الشخصية وطريقة اإلعداد
المتحـان إدارة المشـاريع المهنيـة عن طريـق تطبيق نموذج
(ديمينج) للتطوير المسـتمر .واختتمـت المحاضرة بتقديم
عـدد مـن النصائـح والنقـاط المهمـة ،التـي يجـب التركيـز
عليهـا خالل فترة مـا قبل وأثناء اإلعداد المتحان الشـهادة
الدولية.

شهادة اختصاصي إدارة
مشاريع معتمد ()CAPM

وسـط حضور مم ّيز وكبير من طالب الكليات الهندسية
واإلداريـة المختلفـة ،انطلقت المحاضرة الثالثة في ٍّ
كل من
جامعـة األميـر عبدالرحمـن بـن فيصـل (الد ًمـام سـابقًا)،
وجامعـة الملك فيصل في األحسـاء ،وجامعة الملك سـعود
بالرياض ،وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
ويُشـار فـي هـذا السـياق إلـى أن نخبـة مـن المهندسـين

المتطوعيـن والحاصليـن علـى شـهادة إدارة المشـاريع
المهنيـة الدوليـة قـد قدمـوا المحاضـرات للطلاب علـى
مـدى خمسـة أسـابيع متتاليـة ،عل ًمـا أن الهـدف مـن ورش
العمـل هـذه يتمثـل فـي تجهيـز الشـباب الجامعـي لسـوق
العمـل عـن طريـق شـرح أسـس وأدوات إدارة المشـاريع
المهنيـة والموضوعـات ذات الصلـة ،مثل التحكـم بالجودة،
وإدارة المخاطر والمبيعات وغيرها.

شهادة اختصاصي تكاليف
مشاريع معتمد ()CCT

نُظمـت المحاضـرة التطوعيـة الرابعـة فـي جامعـة
الملـك سـعود بالريـاض .وقـام بتقديـم المحاضـرة
مصطفـى أبـو ضيـف ،مـن جامعـة األزهـر بمصـر.
واشـتملت المحاضـرة علـى عـدة محـاور مختلفـة حـول
طـرق وأسـاليب إدارة التكاليـف ،مـرو ًرا بـإدارة المخاطـر
المصاحبـة ،والتحليـل االقتصـادي ،وانتهـا ًء بتقديـر
تكاليف المشروعات ،ومراقبتها وتطويرها.

أرقام وإحصاءات
وفـي ختـام البرنامج ،تق ّدمـت إدارات الكليـات المختلفة
بالشكر والعرفان إلى أرامكو السعودية ،مثنية على دورها
البـارز فـي خدمة المجتمع على كافة األصعـدة والمجاالت
المختلفـة ،باإلضافـة إلـى جهودهـا المبذولـة لتجهيـز
الشـباب السعودي لسوق العمل وصقل مهاراتهم في مجال
إدارة المشاريع المهنية.
الجدير بالذكر أن المبادرة شـملت التعاون مع منظمتين
عالميتيـن فـي مجال إدارة المشـاريع ،باإلضافـة إلى إكمال
 1040سـاعة تطوعيـة و 9520سـاعة تدريبيـة ،مـا بيـن
التجهيـز والترتيـب للمـادة العلميـة وعقـد ورش العمـل.
ولضمان االستدامة العلمية وتعزيز مبدأ التبادل المعرفي،
حرصـت المبـادرة علـى تدريـب  12عضـو هيئـة تدريس في
مختلف الجامعات ،وذلك بهدف نقل المعلومات والتجارب
إلـى باقـي الزملاء والطلاب بهـدف تطويـر مهاراتهـم فـي
إدارة المشـاريع بمهنيـة تامـة ،وهـو مـا مـن شـأنه أن يُسـهم
فـي تطـور وتسـريع عجلـة التنميـة علـى مسـتوى المملكـة،
مما ينعكس إيجا ًبا على خدمة الوطن والمواطنين.
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بدعم من القيادة وقرار اليونيسكو

إدراج واحة األحساء في قائمة التراث العاملي

هنوف السليم
الظهـران  -تـم ،مؤخـ ًرا ،اعتمـاد ملـف محافظـة واحـة
األحسـاء فـي المنطقـة الشـرقية مـن قبـل لجنـة التـراث
العالمـي التابعـة لمنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم
والثقافـة «اليونيسـكو» موق ًعـا ثقاف ًيـا للتـراث اإلنسـاني
العالمـي ،لتصبـح خامـس المواقـع التراثيـة العالميـة
المسـجلة فـي المملكـة ،وصـدر هـذا القـرار إبـان انعقـاد
اجتمـاع التـراث العالمـي الثاني واألربعين ،الـذي ُعقد في
٢٠١٨م مدينـة المنامـة ،عاصمـة مملكـة البحريـن فـي
الفتـرة مـا بيـن  10إلـى  20شـوال ١٤٣٩هــ ( 24يونيـو إلـى
 4يوليـو ٢٠١٨م) ،وكان ذلـك برئاسـة سـعادة الشـيخة هيـا
بنـت راشـد آل خليفـة رئيسـة لجنـة التـراث العالمـي لعـام
٢٠١٨م ،رئيسة االجتماع الثاني واألربعين للجنة.
وتضمـن ملخـص دورة اللجنـة البيـان التالـي« :إن واحـة
ّ
األحسـاء هـي المثـال الناجح والكبيـر على مسـتوى العالم
لكيـف اسـتطاع اإلنسـان أن يتك ّيـف مع آخر تغييـر مناخي
كبيـر حـدث فـي األرض ،وهـذه الواحـة هـي مـن أهـم
الشـواهد فـي العالـم اآلن علـى التك ّيـف مـع هـذا التغيـر
المناخـي والظـروف البيئيـة وإيجـاد بيئـة مناسـبة للعيـش
ُ
واإلنتـاج رغـم صعوبـة الظـروف المحيطـة بـه ،ولهـذا تـم
إدراج واحـة األحسـاء كموقـع ثقافـي إنسـاني واعتمـاده
عالم ًيا».
وتنصـب مهمـة مكتـب التـراث العالمـي بواحة األحسـاء
ُّ
بتطبيـق سياسـات اإلدارة والحمايـة والتطويـر لمواقـع
التـراث العالمـي بواحة األحسـاء ،والمتمثلـة بأربعة مواقع
طبيعيـة وهي :الواحات الثالث وبحيرة األصفر ،وموقعان
أثريـان همـا :جواثـا وعيـن قنـاص ،وسـتة مواقـع تراثيـة
وهـي :قصـور إبراهيـم وخـزام وصاهـود ومسـجد جواثـا
والقيصرية ووسط العيون.
وع َّبـر منـدوب المملكـة العربيـة السـعودية لـدى
َ
اليونيسـكو ،الدكتـور إبراهيـم البلوي ،خلال االجتماع عن
ٍ
بكلمـات يملؤها الفخـر واالعتزاز
جزيـل الشـكر واالمتنان
لكافـة الحضـور وأعضـاء اللجنـة القائميـن علـى هـذا
الملـف لتسـجيل واعتمـاد موقـع واحـة األحسـاء كأحـد
المواقع الثقافية المتطورة على الئحة التراث العالمي.

آثا ُرنا :اتجاهات عاملية

وصـرح رئيس الهيئة العامة للسـياحة والتراث الوطني،
َّ
والملقـب بأميـر التـراث ،صاحـب السـمو الملكـي ،األميـر
سـلطان بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود« :اليـوم،
جميـع اآلثـار الوطنيـة التـي تُشـرف عليهـا الهيئـة تحركـت
فـي اتجاهـات عالميـة ال محليـة فحسـب ،وال شـك أن
لألحسـاء تاريخً ـا عريقًـا مـع المملكـة العربيـة السـعودية،
حيـث كانت تمثـل الميناء االقتصادي األسـاس للدولة ،وال
أيضـا
تُعـد األحسـاء غنيـ ًة بتراثهـا فقـط ،بـل وبأهلهـا ً

وحضارتهم وثقافتهم».
وبهـذه المناسـبة ،قـال رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر
إدارييهـا التنفيذييـن ،المهنـدس أميـن حسـن الناصـر:
« ُعرفـت األحسـاء علـى مـر التاريـخ بحضاراتهـا العريقـة
التـي تعـود آلالف السـنين ،ونخيلهـا المعطـاءة وعيونهـا
تعبـر عن
السـخية وأنظمـة الـري القديمـة والحديثـة التـي ّ
تحوالت تفاعل اإلنسـان مع البيئة ،ومواقعها األثرية ،مما
أكسـبها ُعمقًـا ثقاف ًيـا فريـ ًدا جعلهـا تسـتحق هـذا اإلنجاز
الذي سيُسـهم بنقلها إلى أجيالنا القادمة ،وتعريف العالم
بجـزء مهـم من بعدنـا الحضـاري ودورنـا البارز فـي العالم
اإلنساني».
و تُعـد محافظـة األحسـاء أكبـر محافظـات المملكـة
مسـاح ًة ،إذ يبلـغ إجمالـي مسـاحتها ومسـاحة المراكـز
التابعـة لهـا ربـع مسـاحة المملكـة تقري ًبـا .وكمـا تحتضـن
مسـاحتها أكبـر حقـل نفـط في العالـم ،حقل الغـوار ،الذي
تختبـر فيـه أرامكـو السـعودية اسـتخدام المـوارد الليفيـة
المسـتخرجة مـن نـوى التمـر ومخلفـات النخيـل ،وذلـك
لغـرض سـد مسـامية التكوينـات الصخريـة الموجـودة فـي
آبـار النفـط ،ممـا يسـهم فـي المحافظـة علـى البيئـة
وخفـض التكاليـف .وكمـا تضمـن قائمـة التـراث العالمـي
لمواقعها الحماية القانونية وفق المعاهدات الدولية.

بين االسم واملس ّمى

وعنـد التمعـن بالتسـمية ،فـإن تسـمية األحسـاء بهـذا
االسـم تعـود إلى طبيعـة تضاريس تلك المنطقـة ،إذ يحيل

معنـى لفـظ «الحسـا» ،وهـو جمـع حسـي ،إلـى األرض
صخـور صلبـه اختـزن بها ماء
الرمليـة القابـع فـي بطونهـا
ٌ
ٍ
لوقـت ليـس بقليـل ،ويمكـن الوصـول للمـاء
المطـر
واستخراجه بسهولة بواسطة الحفر البسيط.
وقـد جـاء فـي «الكامـل فـي اللغـة واألدب» للمبـرد ،مـا
يدعـم هذه التسـمية بإشـارته لألحسـاء بأنها جمع ُحسـي
مفسـ ًرا التسـمية بشـرحه المبسـط «والحسـي هـو موضـع
رمـل تحتـه صالبة ،فإذا أمطرت السـماء علـى ذلك الرمل
نـزل المـاء فمنعتـه صالبتـه أن يغيـض ،ومنـع الرمـل
السـمائم أن تنشـفه ،فـإذا بحـث فـي ذلـك الرمـل أصيـب
الماء يقال حسـي واحسـاء وحسـاء ممدودة» ويتوافق هذا
اللفظ مع البيئة الجغرافية لألحساء.

األحساء بين املاضي والحاضر
هـذه الواحـة التـي عرفـت االسـتقرار البشـري فـي
األلفيـة الخامسـة قبـل الميلاد هـي مهـد الحضـارات فـي
الجزيـرة العربيـة ،ومنبـع مـن منابـع الجمـال والتـراث
واألصالـة والعراقـة ،وقـد أصبحـت حديـث العالـم اليـوم
بمخزونهـا الثقافي الباهـر وقيمتها التاريخية لتصبح مقر
جـذب سـياحي فـي المسـتقبل ولتزيـد إشـرا ًقا وبهـا ًء
وامتدا ًدا لماضيها العريق.
وتم ّيـزت واحـة األحسـاء بنشـاط زراعـي كبيـر عبـر
التاريـخ لوفـرة الميـاه والعيـون العذبـة فيهـا ،والسـتخدام
أهاليهـا أسـاليب زراعيـة متنوعـة وأنظمـة ري متطـورة
ومتقدمـة .وتُصنـف األحسـاء بوصفهـا أكبـر واحـة زراعية

فـي العالـم حيث يصل عدد أشـجار النخيـل فيها إلى 2.5

مليـون نخلـة منتجـة للتمـور إلـى ٍ
حـد إنهـا لقبـت ببحـر
النخيـل .وتجـدر اإلشـارة إلـى أن األحسـاء تحيـط بهـا
الرمـال مـن جهاتهـا األربـع ،وكأن سـكانها صنعـوا حضنًـا
وينبوعا للحياة وسط هذه البيئة الصحراوية القاحلة.
ً
وتشـتهر بعـد ذلـك بزراعة الـرز الحسـاوي ،الذي يُعد
مـن أهـم محاصيلهـا الزراعيـة منـذ القـدم ،حيـث تدعـم
تربتهـا الطينيـة ووفـرة المـاء فيهـا ودرجـات الحـرارة
العاليـة جميـع الظـروف المالئمـة إلنتـاج أطيـب أنـواع
الـرز الحسـاوي ،ويُعـد ذلـك أحـد الشـواهد الحيـة علـى
التأقلـم الحيـوي الـذي عاشـه سـكان هـذه الواحـة منـذ
القـدم السـتثمار خيراتهـا ،وال يقتصـر ذلـك فقـط علـى
خيـرات مواردهـا األرضيـة ،وإنمـا كل مـا تبقـى مـن
المناظـر الطبيعيـة الفريـدة ،وكل رمـوز الفنـون
والجماليـات التـي نشـاهدها فـي المواقـع األثريـة
والمبانـي والحصـون التاريخيـة والتـراث العمراني ،الذي
خلفـه اآلبـاء واألجـداد والـذي يُعـد شـاه ًدا علـى تكيفهـم
مـع الظـروف البيئية القاسـية آنذاك ،من خالل أسـاليب
التخطيـط العمرانـي لتلـك المواقـع التـي تدعـم
ً
موئلا حضار ًيـا
احتياجاتهـم وتلبـي مطالبهـم لتصبـح
باق ًيا على مدى األجيال القادمة.
الجديـر بالذكـر أن اجتماع لجنة التراث العالمي الثاني
واألربعيـن فـي مملكـة البحريـن قـد ضـم أكثـر مـن ٢٠٠٠
خبيـر فـي مجـال التـراث الثقافـي والطبيعـي وممثلين عن
أعضـاء اللجنـة المكونـة مـن  ٢١دولـة وحوالـي ١٤٠
إعالم ًيا.

القافلة األسبوعية
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صحتك كيفية الوقاية من التسمم الغذائي في فصل الصيف
كوادر طبية
نشمة اليامي

يحــدث التســمم الغذائــي غال ًبــا فــي فصــل الصيــف
أكثــر ممــا يحــدث فــي بقيــة الفصــول .ومــن المعــروف أنه
لــكل زيــادة فــي درجــة الحــرارة مــن درجتيــن إلــى ثــاث
درجــات ،يمكــن زيــادة معــدل نمــو البكتيريــا بنســبة تصــل
إلــى  .%50لــذا ،مــن المهــم اتخــاذ احتياطــات إضافيــة
عنــد مناولــة الطعــام واســتهالكه فــي فصــل الصيــف،
خاصة عند الطهي وتناول الطعام خارج المنزل.
إن الوقايــة مــن التســمم الغذائــي ممكنــة ،وفيمــا يلــي
بعــض تدابيــر الســامة التــي يمكنــك اتخاذهــا للحــد مــن
خطــر التســمم الغذائــي حتــى تتمكــن أنت وأفراد أســرتك
من االستمتاع بصيف آمن:
•اغســل يديــك دائ ًمــا لمــدة  20ثانيــة قبــل وبعــد مناولــة
البيــض غيــر المطهــي ،واللحــم النيــئ ،والدواجــن ،أو
المأكوالت البحرية.
•اســتخدم ألــواح تقطيــع مختلفة للحوم النيئــة والدواجن
والمأكــوالت البحريــة والخضــراوات والبيــض .وبعــد
االســتخدام ،اغســل ألــواح التقطيــع واألوانــي وســطح
الكاونتر بالماء الساخن والصابون.

•ال تضــع الطعــام المطبــوخ فــي طبــق ســبق اســتخدامه
للحــوم النيئــة أو الدواجــن أو األطعمــة البحريــة أو
البيض.
•األطعمــة المحضــرة والمتبقيــة يلــزم تبريدهــا أو
تجميدها خالل ساعتين.
• طهــي اللحــوم جيــ ًدا ،خاصــة الدجــاج .وأثنــاء إزالــة
الجليــد عــن اللحــوم ،تأكــد مــن إذابتهــا بشــكل صحيــح
وكامل.
• اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻻ تعرضهــا ﻟﻀﻮء
اﻟﺸﻤﺲ ألكثــر ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ .باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب
عــدم حفظهــا فــي الثالجــة ألكثــر مــن يوميــن .أمــا إذا
تغ ّيــر اللــون األخضــر إلــى البُنــي ،فمــن األفضــل
التخلص منها.
ٍ
وأوان مختلفــة لألطعمــة النيئــة
•اﺳﺘﺨﺪم أﻟﻮاح تقطيــع
والمطبوخة.
•تجنــب االحتفــاظ بمــواد البقالــة فــي درجــة حــرارة
الغرفــة ألكثــر مــن ســاعتين .تأكــد مــن بقائهــا بــاردة
وجافــة أثنــاء وجودهــا فــي ســيارتك ،والطريقــة المثلــى
لذلك هي حمل وعاء تبريد.

أحمد املاضي

مشرف مركز االتصال المركزي

تاريخ العمل

عادات صحية لصيف سعيد

• 2018م  -حتى اآلن :مشرف مركز االتصال
المركزي في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
• 2018 - 2015م :مساعد جدولة في مركز
االتصال المركزي في مركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي.
• 2014م :متعاون مع العالقات العامة في جامعة
الملك سعود.
• 2015 - 2013م :مندوب تسويق في شركة رنا
القابضة.

التعليم

بكالوريوس في العالقات العامة ،مع تخصص في
العلوم السياسية من جامعة الملك سعود ،الرياض،
المملكة العربية السعودية2014 ،م.

حـ ّل الصيف أخيـ ًرا ،وهو وقت مثالي للتركيز على البدء
أو االسـتمرار فـي التمتـع بصحـة جيـدة .فـإذا كنـت مهت ًمـا
ببعض النصائح الصيفية الصحية ،فإليك بعض األفكار:
•تمرينـات فـي جو بـارد :درجـات الحـرارة المرتفعة يمكن
أن تجهـد الجسـم ،لذلـك فمـن األجـدى ممارسـة
الرياضات المائية .كما يمكنك االهتمام بلياقتك البدنية
وقوتـك بتماريـن داخليـة مـع فيديـو أو دي فـي دي لياقـة
بدنية.
•ترطيـب صحـي للجسـم :اشـرب كثيـ ًرا مـن المـاء قبـل

وأثنـاء وبعـد التمرين ،وقلل من تناولك أنت وأطفالك من
المشروبات المليئة بالسكر.
•غـذاء الصيـف :فـي التجمعـات الصيفيـة ،راقـب كميـة
حصصك من الطعـام واختر األطعمة الصحية المتنوعة
مـع الفواكـه والخضـراوات .وتنـاول مقبلات قليلـة
السـعرات الحراريـة ممـا يسـاعد علـى خفـض السـعرات
الحرارية.
•النـوم :تسـمح لنـا أيام الصيف الطويلة بالسـهر إلى وقت
متأخـر أو أخـذ غفـوة فـي منتصـف النهـار ،مما قـد يؤثر

علـى نظـام نومنـا .ولكـن يجـب أن تتذكـر دائ ًمـا أن النـوم
لسـاعات كافيـة وفـي نفـس الوقـت كل ليلـة يسـاعد على
تعزيـز مناعتـك والمحافظـة علـى وزن صحـي وتقليـل
خطـر اإلصابـة بعديـد مـن األمـراض المزمنـة .كمـا أن
قضـاء وقـت ممتـع فـي الخـارج خلال النهـار سـوف
يساعدك على النوم بشكل جيد أثناء الليل.
ختا ًمـا ،ضـع نصـب عينيـك اتباع عـادات صحيـة جديدة
هـذا الصيف ،وصاحب األشـخاص الذين يدعمون أهداف
صحتك ويشاركون فيها.

وصفة صحية

شوربة الجزر بالزنجبيل مع البقدونس

شـوربة الجـزر بالزنجبيـل مـع البقدونس هي شـوربة
شـرق أو سـطية لذ يـذة وغنيـة بالنكهـة والرائحـة
واأللياف ومضادات األكسدة.

املكونات

بصلة كبيرة مفرومة (كوب واحد)
 1كيلوغرام جزر مقشر ومقطع
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
 2أونصة زنجبيل ( 60جرا ًما) مقشر ومقطع
فلفل للمذاق
نصف كوب بقدونس مفروم

طريقة التحضير

•نضـع البصـل المفـروم وزيـت الزيتـون فـي وعـاء
عميـق القـاع ونحمـر عنـد درجـة حـرارة متوسـطة
لمدة ثالث دقائق.
•نضيـف شـرائح الزنجبيـل ونخلط .نطبـخ الخليط

لمـدة دقيقتيـن إضافيتيـن ثـم نضيـف شـرائح
الجزر.
•نحـرك ثـم نضيـف أربعة أكـواب من المـاء (يفضل
المـاء المغلـي) ثـم الفلفـل .نطبـخ علـى نـار هادئـة
لمدة  30دقيقة تقري ًبا.
•نضـع الخليـط فـي الخلاط ونخلـط حتـى يصبـح
ناع ًما.
•يُقدم الحسـاء سـاخنًا ويُزين بالبقدونس المفروم.
يمكنـك إضافـة ملعقـة واحـدة مـن الكريمـة
الخفيفة على الوجه كخيار.
الناتج :ثمانية أكواب

القيمة الغذائية لكل وجبة:
•  70سع ًرا حرار ًيا
•الدهون  4جرامات ،غير مشبعة

اقتباس

«العمل كجزء من فريق مركز جونز هوبكنز أرامكو
الطبي ٍ
مثر للغاية .إن مستوى االحتراف والموهبة
لدى زمالئي يمكننا من توفير خدمة عمالء
ممتازة».

ابق على تواصل معنا:
ت ّعرف أكثر عن آخر مستجداتنا في مجلة  Wellbeingمن
خالل زيارة موقعنا
www.JHAH.com > News and Articles
ابق على تواصل دائم مع مركز جونز هوبكنز أرامكو
الطبي
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
( )www.JHAH.comومتابعتنا على قنوات التواصل
االجتماعي التالية لكي تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

•األلياف الغذائية  3جرامات
•الكوليسترول :ال شيء

الرسالة الغذائية

شـوربة الجـزر بالزنجبيـل مـع البقدونـس مناسـبة
لألطفـال والمرضعـات والبالغيـن وكبـار السـن .كمـا
أيضـا األشـخاص الذيـن يعانـون مـن مـرض
تناسـب ً
السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAH_News
• Facebook: Johns Hopkins Aramco Healthcare
)• LinkedIn: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH
)• YouTube: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH

لتقديم المقترحات والتعليقات أو 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:

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 التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم 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.

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

الخميس  ٢١شوال 1439هـ ٥ ،يوليو 2018م

يف العدد اجلديد من مجلة القافلة

الثورة الصناعية الرابعة ،وآفاق االستثمار
في السينما السعودية ،وامللف عن الطير
القافلة األسبوعية

كيف تخطط لحياتك؟

تنـاول العدد وقائع جلسـة النقـاش التي عقدتها
المجلـة لمناقشـة «التخطيـط المالـي الشـخصي»
حيـث إن اسـتقرار األحـوال الشـخصية لألفـراد
واألسر يرتبط باستقرار أحوالهم المالية .وترتبط
األحوال المالية بالتخطيط المسبق لها.

سطوة الشركات
التقنية في العالم

ويتنـاول بـاب علـوم ،ثالثـة موضوعـات شـيقة:
أولهـا عـن مالييـن األطنـان مـن البالسـتيك التـي
تالحقنـا فـي كل مـكان ،حيـث تكشـف حقائـق
مخيفـة حـول مـا تحـ ّول منـه إلـى نفايـات تتكـدس
فـي أكـوام عمالقـة تخنـق الحيـاة البحريـة وتسـمم
اليابسـة؛ ثـم نغـوص مـع دراسـة عـن سـطوة
الشركات التقنية وما تثيره من قلق في العالم.
ثـم نقـرأ عـن إمكانية التحكـم في منـاخ األرض،
فنتيجـة التغيـر المناخـي الـذي يلعـب اإلنسـان في
رئيسا.
حدوثه دو ًرا ً

حياتنا اليوم

وفـي باب حياتنـا اليوم ،نقرأ مقالة عن موضوع
«ماذا سـنأكل في المسـتقبل؟» وهل سـيكون هناك
ما يكفي إلطعامنا بعد عقدين أو ثالثة؟

جبال أجا وسلمى في
عين وعدسة

ويتحفنـا المصـوران الفوتوغرافيـان ماجـد
ٍ
بصـور التقطاها أثناء
المالكـي ،وعـوض الهمزانـي
موضوعـا
رحلتهمـا إلـى منطقـة حائـل ،ورافقـت
ً
شـائقًا بعنوان «من جبال أجا وسـلمى إلى صحراء
النفـود» نتعـرف مـن خاللـه علـى واحـات النخيـل
التـي تنسـاب بينهـا ميـاه الينابيـع المنحـدرة مـن
أعالي تلك الجبال.

قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خـ ـ ــانـ ـ ــات ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ع ـلــى
ال ـ ــاع ـ ــب إكـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ـب ـك ــة
بواسطة األرقام من  1إلى ،9
شرط استعمال كل رقم مرة
واحـ ـ ــدة ف ـقــط ف ــي ك ــل خط
أفقي وفي كل خط عمودي
وفـ ــي م ــرب ــع م ــن ال ـمــرب ـعــات
التسعة.
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أجا وسلمى
التقرير :الثورة الصناعية الرابعة

استطالع أعده عبدالعزيز الرفاعي ونشرته مجلة
القافلة عام 1969م.

آداب وفنون

أمـا بـاب آداب وفنـون فيلقـي الضـوء علـى «فـن
المقامـة ..وظيفـة البالغـة وأفـق النثـر» ،ثـم علـى
«الرواية السعودية في المشهد الثقافي الفرنسي»
حيـث تتطـرق أسـماء كـوار إلـى رغبـة بعـض دور
النشـر الفرنسـية لترجمـة األعمـال الروائيـة
السعودية.
ثـم ننتقل إلى زاوية «فرشـاة وأزميـل» مع الفنان
التشـكيلي الراحل فهد الحجيالن ،الذي ترك إر ًثا
فن ًيا مه ًما في مسيرة الفن التشكيلي السعودي.
وفـي زاويـة «فنـان ومـكان» نتوقـف مـع مدينـة
بغـداد ومحمـد مكيـة الـذي يُعـد واحـ ًدا مـن أهـم
المهندسـين المعمارييـن فـي العالـم العربـي،
ومصم ًمـا لكثير من المباني فـي عدة بلدان عربية
وإسالمية.
وفي زاوية «أقول شع ًرا» نطالع قصيدة الشاعر
الشـاب أحمـد الصحيـح .أمـا ذاكـرة القافلـة
فتصحبنـا إلـى جبـل طـارق ،وهـي مقتطـف مـن

السودوكو
8 5
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الظهـران  -تسـتهل مجلـة القافلـة عددهـا
لشـهري مايـو /يونيـو بكلمـة رئيـس التحريـر التـي
جـاءت تحـت عنوان «آثارنا في الضوء» التي سـلط
فيهـا الضـوء على جهود المملكة في مجال البحث
موضحا أن هـذه اآلثار
عـن اآلثـار ،والتعريـف بهـا،
ً
والشـواهد تُمثـل جـز ًءا مـن هويتنـا الحضاريـة،
وربما جاذ ًبا سياح ًيا واقتصاد ًيا في المستقبل.

وفـي موضـوع «نحـن واألخبـار  ..مـن يشـكل
اآلخـر؟» يجيـب الكاتب بـأن صناعة األخبـار تميل
في وسـائط التواصل االجتماعي إلى تداول شـكل
خبـري متحـرر مـن أيـة أطـر ممارسـة أو قواعـد
مهنية.
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السينما السعودية الواعدة

وفي زاوية «بيت الرواية» كتبت مشاعل العمري
عـن ذكاء الـراوي والبطـل فـي الروايـة الفرنسـية
كيـف أصبحـت غب ًيـا ،فيمـا تقصـى فهـد االسـطاء
االستثمار في السينما السعودية وآفاقه وعوائده.

الثورة الصناعية الرابعة

تنـاول تقريـر العـدد موضـوع «الثـورة الصناعيـة
الرابعـة» وهـي التسـمية التـي أطلقهـا المنتـدى
االقتصادي العالمي في دافوس ،في سويسرا عام
2016م ،علـى الحلقـة األخيرة من سلسـلة الثورات
الصناعية ،التي هي قيد االنطالق حال ًيا.
وختمـت المجلـة صفحاتها بملف عـن «الطير»،
اسـتعرضت فيـه عـدة قضايـا تمـس حيـاة الطيور،
معرجـة علـى تنـاول الطيـر فـي األدب العربـي
القديم ،وفي الفنون واألمثال الشعبية.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر:
هيثم خليل الجهيران
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،سارة مطر ،عوض العنزي،
هنوف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

د .مبارك اخلالدي *

رف ًقا بالدراما
السعودية!

يقارب الكاتب العراقي كرم نعمة في مقالته «مغاالة نقدية
حيال الدراما السعودية» (نُشرت في صحيفة العرب اللندنية،
في  9يونيو 2018م) الدراما المحلية من موقف المتعاطف إلى
حد المطالبة بمعاملة استثنائية لها ألنه ليس عـ ً
ـدل حسب
كالمه «أن تحاسب درامــا في بلد التوجد فيه جامعات تُعنى
بالتمثيل واإلخراج السينمائي والتلفزيوني».
أ ُ َقـ ـ ِّد ُر لألستاذ نعمة موقفه النبيل من الــدرامــا السعودية
واطالعه على ظروف إنتاجها ،لكنها ال تحتاج ،في رأيي ،إلى
معاملة استثنائية ،بل إلى النقد الموضوعي البنّاء وإن يكن
الذعــا .إن المعاملة االستثنائية المتعاطفة لن تــؤدي إال إلى
ً
إطالة أمد تعثرها وإبطاء تطورها ،كما إنه من المفيد للدراما
المحلية أ ّال تدخل ظروف إنتاجها طرفًا في المعادلة النقدية.
ال أهتم كمشاهد بالظروف التي تكتنف إنتاج أي عمل درامي،
وال أؤيد اتخاذها مشج ًبا يُعلّ ُق عليه ما يُشَ ِّوه الدراما المحلية
من ارتباكات في السيناريو والتمثيل واإلخراج ،كما يفعل الفنان
نــاصــر القصبي ،مــثـ ًـا ،فــي تــذمــره مــن مــســاواتــه والفنانين
السعوديين بأولئك الذين يعملون في هوليوود والقاهرة دون
األخذ في االعتبار ،حسب قوله ،حقيق َة أنه وزمالءه يعملون في
بيئة فقيرة ج ًدا فن ًيا.
لقد أغــفـ َل نعمة فــي دعــوتــه إلــى تجنيب الــدرامــا المحلية
ماوصفه بالتنظير اإلعالمي النقدي غير الواقعي حقيق َة أن
تجرب َة مــشــاهــد ِة أي عمل درام ــي ال تــحــدثُ فــي عزلة ذهنية
ونفسية تحول دون تأثرها بتجارب مشاهدة سابقة ،أو بتجارب
متزامنة معها.
إن تأثر تجربة التلقي الجديدة بما قبلها حتمي ،ذلك ألن
التجارب السابقة هي التي تؤلف بتراكمها الرصيد والسياق
المرجعي الــذي ّ
يؤطر تجربة التلقي الراهنة ،ويلقي بتأثيره
ً
ً
عامل مه ًما في تشكل وتطور ذائقة
فضل عن كونه
عليها،
المتلقي ونمو حسه الجمالي والفني وتبلور توجهاته النقدية.
إنــه الخلفية التي تستند إليها كل تجربة مشاهدة جديدة،
فتدخل تلقائ ًيا في تفاعل مع سابقاتها ،ولعل أبــر َز جوانب
التفاعل مقارن ُة العمل الــدرامــي الجديد باألعمال القديمة
العالقة بالذاكرة ..الوعاء الحاضن للسياق المرجعي.
كل تجربة مشاهدة تنطوي على مقارنة ،وكل مقارنة تلقائية،
ليس بــاإلمــكــان السيطرة عليها والتحكم فــي إيقاعها ،أو
تأطيرها زمن ًيا خالل التجربة ،كما أن وعي المتلقي بظروف
إنتاج العمل ال يمنع المقارنة.
تلعب المقارنة دو ًر ا كبي ًر ا في تعرض األعــمــال الدرامية
السعودية لما يسميه نعمة «مشرحة النقد القاسي» ،حين تُعري
الــمــقــارنــة -ضعفها وتــدنــي مستواها الفني عــن نظيراتهاالخليجية والعربية القديمة ،أو الجديدة التي تعرض متزامنة
معهاً ،
مثل ،خالل مهرجان الدراما الرمضاني الــذي يش ّكل
بذاته مرجعية آنية ليس ممكنًا االعتقاد أنها لن تؤثر على
عملية التلقي.
مــن الــبــديــهــي أن ي ــق ــار َن مــســلــسـ ٌل محلي كــــــ«الــعــاصــوف»
بمسلسالت خليجية وعربية تــجــاوره على روزنــامــة مهرجان
ـادي جـ ًدا أن يواجه نق ًدا قاس ًيا حين
الدراما الرمضانية .وعـ ٌ
ص أمام أعينِ المشاهد وفي ذهنه إخفاق طاقم إنتاجه في
يَشخُ ُ
تقديم تجربة مشاهدة تالمس سقف توقعاته الذي رفعته عال ًيا
الحمل ُة الترويجية المصاحبة لــه .ينطبق هــذا على كل عمل
درامي بغض النظر عن هويته الوطنية ،فاالستثناء ال مكان له.
* كاتب وناقد سعودي

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم وذلك عبر البريد اإللكتروني:

cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف 013 876 ٠٤٥٧

