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ميغـــاواط هي قدرة توليـــد الطاقة في مصـــادر التيار
الكهربائـــي غير المنقطع فـــي مركز البيانـــات الرئيس
فـــي أرامكـــو الســـعودية بعـــد أن كانـــت  2.4ميغاواط،
وذلك بعد تنفيذ مشـــروع التوســـعة الرئيس الســـتيعاب
الزيـــادة المتوقعة في متطلبات الحوســـبة في الشـــركة
لسالمة أعمالها وموثوقيتها.

القافلة األسبوعية
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إبراهيم البوعينين مدي ًرا تنفيذ ًيا زياد املرشد مدي ًرا تنفيذ ًيا
لدائرة تطوير األعمال الجديدة
لشركة أرامكو السعودية
لتجارة املنتجات البترولية
القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

الظهـران ُ -س ّـم َي إبراهيـم قاسـم البوعينيـن مديـ ًرا
تنفيذ ًيـا لشـركة أرامكـو السـعودية لتجـارة المنتجـات
البترولية ابتدا ًء من  1يوليو 2018م.
وكان البوعينين ،الذي يتمتع بخبرات عملية متن َّوعة في
قطـاع النفـط والغاز تمتد ألكثر من  28عا ًمـا ،قد ُرق َّي إلى
منصـب مديـر عـام فـي  1ينايـر 2016م ،كمـا شـغل منصـب
الرئيـس ،كبيـر اإلدارييـن التنفيذييـن لشـركة أرامكـو
السـعودية لتجارة المنتجات البترولية ،وال يزال يشغل هذا
المنصب.
وشـغل البوعينين من قبل منصب رئيس تطوير األعمال
فـي دائـرة تطويـر األعمـال الجديـدة ،ليكـون مسـؤوالً عـن
تنفيـذ المشـاريع المشـتركة ،وإبـرام صفقـات االندمـاج
واالسـتحواذ ،والتخـارج ،وبيـع االسـتثمارات ،وإدارة عديـد
من الصفقات األخرى.
وكان البوعينيـن قـد التحق بالعمل في أرامكو السـعودية
عـام 1989م ،فـي وظيفـة مهندس تشـغيل في مصفـاة رأس
تنـورة ،ثم ُع َّين مهندس أول مشـاريع في برنامج شـيبة عام
1995م.
كذلـك شـغل منصـب المديـر العـام لشـركة أرامكـو
السـعودية للمشـاريع المشـتركة فـي كوريـا الجنوبيـة (إس-
أويـل) خلال الفتـرة مـن 1998م إلـى 2004م ،حين اضطلع
بـإدارة األعمـال التجاريـة واللوجسـتية للنفـط الخـام،
المكررة ،والكيميائيات.
والمنتجات
َّ
وفـي عام 2004مُ ،ع ِّين مدير محفظة لجميع المشـاريع
المشـتركة الدولية ألرامكو السـعودية ،إلى أن ُس ّـم َي مدي ًرا
للمشاريع المشتركة في منطقة آسيا في عام 2007م.
وفـي عـام 2009مُ ،ع ِّيـن مديـ ًرا لمشـروع تطويـر رابـغ -
المرحلـة الثانيـة ،وهـو مشـروع مشـترك بيـن أرامكـو
السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية.

الظهـران ُ -س ّـم َي زيـاد ثامـر المرشـد مديـ ًرا تنفيذ ًيـا
لدائـرة تطوير األعمال الجديدة ابتـدا ًء من  1يونيو 2018م،
وقـد كان يشـغل هـذا المنصـب بالوكالـة منـذ شـهر أبريـل
عام 2017م.
وشـغل المرشـد سـابقًا منصـب المديـر العـام ورئيـس
تطويـر المعاملات فـي دائـرة تطويـر األعمـال الجديـدة،
ً
مسـؤول عـن تنفيذ المشـاريع المشـتركة وإجـراءات
ليكـون
االندمـاج واالسـتحواذ والتخـارج مـن االسـتثمارات ،وإبـرام
المعاملات مـع الجهـات الخارجيـة ومعاملات أخـرى
عديـدة .ويتمتـع زيـاد بخبـرة فـي هـذا المجـال تمتـد ألكثـر
من  22عا ًما.
وانضـم زيـاد المرشـد إلـى أرامكـو السـعودية فـي عـام
َّ
واسـتهل حياتـه المهنيـة فـي مجـال االستكشـاف
1991م،
واإلنتـاج فـي وظيفـة مهنـدس إنتـاج ،ثـم انتقـل إلـى قطـاع
التكريـر والمعالجـة والتسـويق فـي عـام 1998م ،حيث تولى
حينهـا عديـ ًدا مـن المسـؤوليات تشـمل أعمـال التكريـر
والتسـويق وتطويـر المشـاريع المشـتركة والتنسـيق فيمـا
بينها.
وخلال الفتـرة مـن 2005م إلـى 2008م ،شـغل المرشـد
منصـب ناظر قسـم التشـغيل في مصفـاة رأس تنـورة .وفي
عـام 2008م ،انتقـل إلـى قسـم التخطيـط العـام ،حيث كان
ً
مسؤول عن خطة العمل الخمسية للشركة.
ومـن عـام 2010م إلـى عـام 2012م ،شـغل منصـب مديـر
إدارة معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع ،الذي
تبلـغ طاقته اإلنتاجيـة  550ألف برميل في اليوم .وفي عام
2012م ُع ِّيـن مديـ ًرا إلدارة تحليـل األعمـال فـي التخطيـط
العـام ،ثـم أصبـح الحقًـا مديـ ًر ا للتحليـل االقتصـادي
والطاقـة .وت َّولـى المرشـد منصـب مديـر إدارة التخطيـط
االستراتيجي من عام 2013م إلى عام 2015م.

إضــــاءة

رؤية النافع

roya.alnefae@aramco.com

طالبة متدربة في قسم المواطنة
في أرامكو السعودية

ترحِّ ب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبِّر عن آراء ُكتَّابها.

وخلال الفتـرة مـن عـام 2011م إلـى 2013م ،شـغل
البوعينيـن منصـب مديـر إدارة هيكلـة وتأسـيس األعمـال،
ً
مسـؤول عـن تطويـر نمـاذج أعمـال تنمويـة مسـتدامة
وكان
وتنفيذهـا .وفـي غضـون تلـك الفتـرة ،تقلَّـد البوعينيـن
منصـب كبيـر اإلدارييـن التنفيذييـن فـي شـركة أرامكـو
السعودية لمشاريع الطاقة.
وفي عام 2014م ،شغل البوعينين منصب الرئيس ،كبير
اإلدارييـن التنفيذييـن لشـركة أرامكـو آسـيا ،التـي تضطلـع
بمهمـات مسـاندة أرامكـو السـعودية فـي تحقيـق أهدافهـا
االستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
والبوعينيـن حاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس فـي
الهندسة الميكانيكية ،وماجستير إدارة األعمال في اإلدارة
الدولية ،وشـهادة الماجسـتير في االبتكار والقيـادة الدولية
من معهد ماساتشوستس للتقنية.

ويحمـل المرشـد درجـة البكالوريـوس فـي الهندسـة
الكيميائيـة من جامعة والية أريزونا األمريكية ،وماجسـتير
فـي إدارة األعمـال مـن كليـة سـلون للإدارة فـي معهـد
ماساتشوسـتس للتقنيـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكية.
أيضـا خريـج برنامـج اإلدارة العامـة في كليـة هارفارد
وهـو ً
لألعمال.

بأيد سعودية
ُصنع في مكةٍ ..
ال تزال مكة ،العاصمة المق ّدسة للمملكة ،تهوي
إليها أفئدة المؤمنين من أصقاع األرض شرقها
وغربها ،شمالها وجنوبها .وفــي كــل عــام تزدحم
شوارعها بالبشر من مختلف األصــول والمنابت،
واألل ــوان ،والقوميات ،يتح ّد ثون بألسنة ولهجات
مختلفة .أغلب هؤالء يأتون لمرة واحدة فقط في
ـري بهم أن يتذ ّو قوا هذه
موسم الحج ،ولذلك حـ ٌّ
الرحلة الروحانية بكل تفاصيلها .تجدهم يحملون
أيضا
ماء زمزم إلى آالف الكيلومترات ،كما يحملون ً
الهدايا والتذكارات لذويهم ومن ينتظرهم في رحلة
الــعــودة ،وعندما يعرضون الهدايا يتفاخرون أنها
«مــن مكة» فتغلف هــذا الهدية أو التذكار طاب ًعا
روحان ًيا مم ّيزًا.
«صنع في مكة» حقيقة ،فأهل
أصبحت
أخي ًر ا
ُ
مكة هم أصحاب هــذه األيــدي التي أبدعت ،مثل
هذه التذكارات والهدايا .وال أخفي مشاعري حين
«صنع في مكة» هي األقرب لقلبي
أقول إن مبادرة ُ
من بين مــبــادرات أرامكو السعودية التي ُطرحت
خــال األع ــوام السابقة ،فقد المست مشاعري،
وغمرتني بغبطة وفرح شديدين.
مــع أن ه ــذا الــمــشــروع يُــعــزّز مــجــال التنمية
المستدامةّ ،
إل أنــه انفرد بكونه في أطهر بقاع
األرض ،وكــم هو جميل أن تعرف أن تلك الرموز

والــتــذكــارات باتت تُصنع بــأيــدي سعوديات تحت
رعاية أرامكو السعودية في سبيل تمكين المجتمع
الــمــحــلــي اتــســا ًقــا مــع رؤيـ ــة  .2030وتــتــيــح هــذه
المبادرات الفرصة لفتيات مكة والوطن عمو ًما تعلُّم
ِح ْر فة الصناعة والمحاسبة وإدارة المبيعات ،عن
طريق دورات تدريبية إلنتاج وبيع وتسويق تذكارات
محلية ترافق ز َّو ار بيت اهلل الحرام إلــى مختلف
بقاع األرض.
وتتم ّيز تلك التذكارات بالتن ّو ع حيث كان ال بد
لموظفات المصنع من تنويع المنتجات كالحلي،
والسبحات ،وسجادات الصالة ،والتحف الكريستال
للكعبة المشرفة ،نــظـ ًر ا لــزيــادة الطلب المحلي
وخصوصا في مواسم الحج والعمرة ،مما أسهم في
ً
توطين جزء من هذه الصناعة بعد أن كانت تنحصر
ضمن الصناعات المستوردة.
كما لم يقتصر المشروع على التن ّوع وحسب ،بل
تــجــاوز إلــى المفهوم البيئي ،إذ يتم تــدويــر بعض
الخامات بغرض إدخالها ضمن الصناعة كخيام
الحجاج ،والوسائد حتى يتسنى للحجاج االستفادة
منها ،ناهيك عن الجودة ،واإلتقان ،مما أسهم في
خدمة البيئة والمجتمع على حد سواء.
ولــمــن زار المصنع يمكنه أن يلحظ تجهيزاته
الكاملة بأحدث األدوات والمكائن ،كما أن الموظفات

يعملن وفق نظم مدروسة بتعاون وانسجام ،في سبيل
إعــطــاء صــورة متجانسة على الــرغــم مــن اختالف
مهاراتهن ،إذ تتميز كل عاملة بمهارة مختلفة عن
األخريات ،فمنهن من تتقن التطريز دون التصميم،
فتكون كــل واح ــدة مكملة لــأخــرى ،باإلضافة إلى
دراستهن  ،فمنهن
صاتهن ومجاالت
تخص
اختالف
ّ
ّ
ّ
في تخرجن في كلية الدراسات االجتماعية وبعضهن
تخرجن فــي كليات التصاميم والــرســم أو مجال
الــدعــايــة واإلعـ ــان ،هــذا بــاإلضــافــة إلــى أخــريــات
يحملن شهادة الماجستير في مجاالت فنية وعلمية،
مما زاد التكامل والمتعة في العمل.
وأكثر ما يثير اإلعجاب هو دوافعهن المتباينة
نتجا
لالنضمام للمبادرة ،كما أن كون المنتجات ُم ً
سعود ًيا يقتنيه الحجاج إلى مختلف البلدان ،شكل
أهم حافز النضمام الكثيرات ،وأثناء حديثي مع
إحــدى العامالت ذكــرت لي أن اإلحساس العميق
بــاالنــتــمــاء واالل ــت ــزام عــامــل مهم لتعزيز اإلب ــداع
والجودة في العمل.
وكــم أفخر اليوم بوجود مشاريع تعنى بخدمة
المجتمع على المدى الطويل كمشروع «صنع في
مــكــة» داخ ــل مجتمع طــمــوح مــلــيء ب ــروح التحدي
والــمــثــابــرة يسعى دو ًمـ ــا لــخــدمــة وتنمية ق ــدرات
الشباب.
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مركز البيانات في دائرة تقنية املعلومات..
قصة نجاح جديدة
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خالد املاضي
الظهـران  -واصلـت دائـرة تقنيـة المعلومات ألكثـر من عقد
تزويـد الشـركة بعديـد مـن الخدمـات والتقنيات المبتكـرة التي
تسـاند أعمـال الشـركة فـي مجـال النفـط والغـاز وأهدافهـا
االستراتيجية كذلك.
تماشـ ًيا مـع رؤيـة الشـركة ،تنطلـق دائـرة تقنيـة المعلومـات
بفضـل القيمة المتمثلة في قاعدة مواردها البشـرية ،وخبرات
موظفيهـا ومهاراتهـم ،والتركيـز المسـتمر علـى تطبيـق أفضـل
الممارسـات فـي مجالهـا .وظـل تركيزهـا منص ًبـا علـى الكفـاءة
التشـغيلية ،وتطبيـق تقنيـات وحلول مبتكـرة ،وضمان السلامة
في األعمال.
ً
أساسـا للتقـدم والنجاح
ا
ك
محر
المعلومات
تقنية
وأصبحـت
ً
فـي جميـع جوانـب حياتنـا ،سـوا ًء كان ذلـك مـن خلال تمكيـن
الوصول إلى مجموعة كبيرة من خدمات االتصاالت ،أم تعزيز
قدراتهـا علـى معالجـة وتخزيـن البيانـات والحصـول عليهـا في
أي مـكان وزمـان ،أو تحويـل مؤسسـات األعمـال األسـاس
التقليديـة إلـى مؤسسـات افتراضيـة تتسـم بالمرونـة وسـرعة
األداء والتغيير.
ولطالمـا كانـت تقنيـة المعلومـات فـي أرامكـو السـعودية في
الطليعـة فـي تقديـم الحلـول التـي تنسـجم مـع أعمـال الشـركة
وأهدافهـا االسـتراتيجية .وتغطـي تلـك الحلـول طيفًـا واسـ ًعا
يشمل إدارة المواد الهيدروكربونية ،واألمور المالية ،والخدمات
اللوجسـتية ،والمـوارد البشـرية ،والبريـد اإللكترونـي فـي
الشـركة ،والطيـران ،واألعمـال البحريـة ،وحلـول قطـاع النقـل،
والحوسبة السحابية الخاصة ،والكثير من المجاالت األخرى.
ُعـد هـذه الحلـول محـر ًكا ألعمـال الشـركة اليومية في سـبيل
وت َّ
تحقيـق أهـداف الشـركة المسـتقبلية ،كمـا أنهـا تُم ِّكـن
المسـتخدمين مـن أداء أنشـطتهم اليوميـة بطريقـة آمنـة
ومنتجة.
كمـا وفَّـرت تقنية المعلومـات كثي ًرا من الخدمـات من خالل
تعزيـز التكامـل فـي المجـاالت الثالثـة لتقنيـة المعلومـات
المتمثلـة فـي التطبيـق والحوسـبة واالتصـال .وأدى هـذا الكـم
الوافر من الخدمات إلى التركيز على أهمية األمن اإللكتروني
فـي حمايـة وتأميـن الخدمـات المختلفـة التـي تق ِّدمهـا تقنيـة
المعلومات.

مراكز البيانات في أرامكو السعودية
وتعمـل مراكـز البيانـات فـي إدارة تقنيـة المعلومـات علـى
المقدمـة في تلـك المجاالت الثالثـة .ويُع ُّد
مسـاندة الخدمـات
َّ
مركـز البيانـات الرئيـس أحـد مراكـز البيانـات العديـدة فـي
الشـركة ومصـد ًرا باع ًثـا للفخـر والسـرور .يضـم هـذا المركـز

فهد الجبرتي.

فاروق الجويسم.

قدمه طارق الدوسري خالل اجتماع مراجعة اإلدارة
استمع النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية ،األستاذ أحمد عبدالرحمن السعدي ،الرابع من اليمين ،وعدد من إداريي الشركة إلى عرض َّ
التنفيذية ألصول السالمة .وحضر االجتماع كلُّ من المدير التنفيذي لتطوير األعمال الجديدة ،زياد المرشد ،ونائب الرئيس للخدمات الصناعية ،رئيس مجلس الصيانة في أرامكو السعودية،
األستاذ عبدالحكيم القوحي ،ومدير عام خطوط األنابيب ،األستاذ عبداهلل المنصور ،والنائب األعلى للرئيس للمالية واالستراتيجية والتطوير (بالوكالة) ،األستاذ خالد الدباغ ،ومدير إدارة منع
الخسائر ،األستاذ عبداهلل الغامدي ،والمشرف األعلى في مركز البيانات ،األستاذ فاروق الجويسم ،ومدير إدارة أعمال الكمبيوتر ،األستاذ أحمد عبداهلل العبداللطيف ،وخالد الماضي ،ومدير إدارة
أعمال االتصاالت ،األستاذ باسم الرويعي.

الـذي بـدأ عملـه في أبريـل  2013المـوارد الحيوية في الشـركة
المحركـة ألعمالهـا فـي مجـال تقنيـة المعلومـات والتنقيـب
واإلنتـاج .بُنـي المركـز وصمـم وفـق أعلـى المسـتويات لضمان
توفر الخدمات والموثوقية للمحافظة على اسـتمرارية أنشطة
الشـركة وأعمالهـا خلال فتـرات انقطـاع الكهربـاء وغيرها من
أسباب توقف األعمال.
وأنجز مركز البيانات الرئيس مؤخ ًرا مشـروع توسعة رئيس
السـتيعاب الزيـادة المتوقعـة فـي متطلبـات الحوسـبة فـي
الشـركة .حيـث يزيد مشـروع التوسـعة مـن قدرة توليـد الطاقة
فـي مصـادر التيـار الكهربائـي غيـر المنقطـع فـي مركـز
المعلومـات مـن  2.4ميغـاواط إلـى  ٦.٣ميغـاواط .وشـمل
مشـروع التوسـعة إضافة مكونات رئيسـة في المرافق كأنظمة
مصـادر التيـار الكهربائـي غير المنقطـع والبطاريـات ووحدات
توزيـع التيـار الكهربائـي ومفاتيـح التحويـل منخفضـة الجهـد
ومدد خالل مشـروع التوسـعة ما
والمولـدات العاملـة بالديـزلَّ .
مجموعـه  125كيلومتـ ًرا مـن الكابلات الكهربائيـة وكابلات
أجهزة القياس.
واجه الرئيس األعلى لمركز البيانات الرئيس ،فاروق ناصر
الجويسـم ،وقائـد المشـروع فهـد الجبرتـي ،وفريقهمـا ألعمـال
الكمبيوتر ،بالتنسيق مع إدارة المشاريع وإدارة أعمال الكهرباء
فـي منطقـة األعمال الشـمالية ،تحديـات كبيـرة ّإل أنهم تغلبوا
عليهـا بتقديـم حلـول بديلـة مناسـبة حتـى يسـتمر العمـل فـي
المقرر.
المشروع حسب
َّ
ويكمن التفرد والتعقيد في هذا المشروع في تنفيذه ،حيث
كان مركـز البيانـات الرئيس مسـتم ًرا في تقديم أعماله لتنفيذ
أعمـال أرامكـو السـعودية فـي مجـال تقنيـة المعلومـات وفـي
مجـال التنقيـب واإلنتـاج ،ودون وقـوع أيـة حـوادث سلامة على
الرغـم مـن التعامـل مـع أجهـزة وأنظمـة عاليـة الجهـد والطاقة
الكهربائية.

تجارب تشغيل

خالل المرحلة النهائية من توسـعة مركـز البيانات الرئيس،
أجـرى الجويسـم وفريقـه  29تجربـة تشـغيل تجريبيـة لضمـان
مرونـة أنظمـة المرفق لالسـتجابة للحاالت الطارئـة ،والتحقق
مـن قـدرة المعـدات الكهربائيـة والميكانيكيـة علـى اسـتيعاب
األجهزة الجديدة .وكان من بين هذه السيناريوهات التجريبية
تنفيذ 18
انقطاعا كل ًيا للتيار الكهربائي المسـتمد من الشـركة
ً
السـعودية للكهربـاء حيـث اسـتجابت أنظمـة مصـادر التيـار
الكهربائـي غيـر المنقطـع والمولـدات العاملـة بالديـزل تلقائ ًيـا
وزودت المرفـق وجميـع قاعـات البيانـات التـي تحتـوي علـى
مصـادر الحوسـبة الحيويـة للشـركة بالطاقـة الكهربائيـة
اإلجمالية المطلوبة لفترات تصل إلى  30دقيقة.
وخلال تلك االختبـارات ،كان مركز البيانات الرئيس يعتمد
في تنفيذ أعماله على مصادره الخاصة من الطاقة الكهربائية
والتبريـد فـي المركز ودون أن يتسـبب ذلك فـي انقطاع أعمال
الشـركة ودون الحاجـة إلـى التحـ ُّول إلـى مركـز بيانـات بديـل.
هـذه قصـة نجـاح أخـرى ألرامكـو السـعودية مـن خلال إدارة
تقنية المعلومات ،التي أُنجزت باالعتماد على القيمة المتمثلة
فـي قاعـدة مواردهـا البشـرية وخبـرات موظفيهـا ومهاراتهـم
والتركيز على السالمة في األعمال.

ممارسات السالمة املستمرة
وزار أعضـاء مـن فريـق اإلدارة التنفيذيـة لمراجعـة أصـول
السلامة فـي الشـركة مركـز البيانـات الرئيـس ،وأثنـوا علـى
ممارسـات السلامة المطبقـة .وخلال الزيـارة  ،كشـف قسـم
اإلدارة فـي مركـز البيانـات عـن مبادرات وممارسـات السلامة
المسـتمرة التـي تر ِّكـز علـى سلامة األعمـال فـي مرفـق مركـز
البيانات وسالمة موظفي المساندة.
وشـملت إحـدى المبادرات تطبيـق تقنية المراقبـة الحرارية

التـي تخضـع حال ًيـا للمراجعـة النهائيـة لتسـتخدم علـى نطـاق
الشـركة بعـد ذلك .حيث سـيوفِّر ذلـك تنبيهات اسـتباقية حول
التغيـرات فـي درجـة الحـرارة داخـل المعـدات الكهربائيـة أثناء
التشـغيل لتجنـب حـوادث الوميـض القوسـي قبـل وقوعهـا.
وهنـاك ممارسـة أخرى تتمثل في تطبيـق لوحات مفاتيح تعمل
عـن بُعـد للمعـدات الكهربائيـة وذلـك مـن غرفـة مراقبـة تابعـة
لمركـز البيانـات الرئيـس لتفـادي تعـرض الموظفيـن لمخاطـر
الوميـض القوسـي .باإلضافة إلى ذلـك ،قُدم عرض حول نظام
تتبـع تصاريـح العمل باإلضافة إلى ممارسـات إيقاف التشـغيل
صممـت كل تلـك
ووضـع البطاقـات الخاصـة بذلـك .كمـا ُ
المبـادرات والممارسـات لرفـع مسـتوى السلامة فـي تنفيـذ
األعمـال فـي مرفـق مركـز البيانـات وضمـان سلامة موظفـي
المساندة.
أدى االنقطاع األخير للتيار الكهربائي من الشركة السعودية
للكهربـاء الـذي حـدث فـي أحـد الشـهور ،إلـى خلـل فـي عمـل
محطتـي توليـد الكهربـاء الفرعيتيـن اللتيـن تـزودان مركـز
البيانـات فـي أرامكو السـعودية بالطاقـة الكهربائيـة ،إال أنه لم
تتوقف أعمال الشـركة التي يق ِّدمها مركز البيانات .حيث بقي
مركز البيانات يعمل بمولداته العاملة بالديزل لمدة  67دقيقة،
حيث زودت المركز بالطاقة الكهربائية المطلوبة التي حافظت
علـى اسـتمرارية عمـل المرفـق وتقديـم الخدمـات .كان هـذا
ً
دليلا حقيق ًيـا علـى مرونـة مركـز البيانـات الرئيـس ونتيجـة
الختبارات مكثفة وصارمة أجراها فريق المركز.
قصة النجاح تمثل واق ًعا تحقق بفضل المسـاندة المسـتمرة
التـي تق ِّدمهـا إدارة تقنيـة المعلومـات علـى جميـع المسـتويات،
والجهـود الحثيثـة التـي يبذلهـا فريـق مركـز البيانـات الرئيـس،
والمساندة التي تق ِّدمها إدارة المشاريع وإدارة أعمال الكهرباء
في منطقة األعمال الشـمالية .وسيستمر التركيز على سالمة
وموثوقيـة األعمـال مـن خلال تبنـي أفضـل الممارسـات
والتقنيات واالعتماد على الكفاءات.

القافلة األسبوعية
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إضافة جديدة لسجل سالمة وموثوقية األصول
بمعمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع
هاشم الظاهري
ينبع  -دع ًما لتحسـين واسـتدامة التم ّيز التشـغيلي لمعمل
تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي ينبع ،والـذي تُـ ّوج بتحقيق
أعلـى معـدل للتم ّيـز التشـغيلي فـي الشـركة حتـى اآلن (3.19
مـن أصـل  )4فـي جولـة فريـق تقييـم التم ّيـز التشـغيلي
الميدانيـة لعـام 2017م ،وتُـ ّوج كذلـك بالحصـول علـى المركـز
الثانـي فـي جائزة الرئيس لعام 2018م في التم ّيز التشـغيلي،
فقـد َّ
نظمـت إدارة معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي
ينبـع ،دورة تدريبيـة لمـدة أسـبوع للحصـول علـى الشـهادة
الدوليـة إلدارة األصـول ،وذلـك بالتنسـيق مـع أكاديميـة إدارة
األصـول فـي المملكـة المتحـدة ،وبالتعاون مع قسـم التدريب
فـي المنطقـة الغربية وقسـم تطويـر الموارد البشـرية التابعة
ألعمـال التكريـر المحلـي وتجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي
بأرامكو السـعودية ،حيث شـارك في هذه الدورة 16
مهندسا
ً
ومختصـا فـي السلامة وإدارة األصـول فـي معمـل تجزئـة
ً
سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع ،ومجموعـة نظـام إدارة
األصـول بإدارة الخدمات االستشـارية في أرامكو السـعودية،
وحصلـوا على شـهادة إدارة سلامة األصول التي تسـتند إلى
هيئـة المواصفـات القياسـية البريطانيـة إلدارة األصول ،كما
أدى هـذا التنسـيق والتعـاون العتمـاد معهـد ينبـع التقنـي
بالهيئـة الملكيـة إلجـراء امتحانـات الحصـول علـى الشـهادة
المهنية والدبلوم في إدارة األصول على مستوى ينبع.
وعلـى صعيـد آخـر ،عـزّز معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز
الطبيعـي فـي ينبـع خطتـه المتعلقـة بتطويـر وتنميـة قـدرات
موظفيـه المحترفيـن بالحصـول علـى الشـهادات الدوليـة
واالعتمـادات الفرديـة ،التـي بـدأ العمـل بهـا عـام 2014م،
بحصول ثالثة من قادة التم ّيز التشغيلي والسالمة وموثوقية
األصول على شـهادة المجلس الوطني في الصحة والسالمة
المهنيـة (نيبـوش) ،الخاصـة بمنـع الحـوادث فـي المرافـق
الصناعية.
ويمثـل الحصـول علـى هـذه المؤهلات الدوليـة رافـ ًدا
تطوير ًيـا مه ًمـا فـي معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي في
ينبـع وفـي أرامكـو السـعودية ككل ،ويهـدف إلـى مواءمـة
ممارسـات إدارة الموثوقيـة وسلامة األصـول مـع المعاييـر
الدوليـة ،وبالتالـي تعزيـز تنفيـذ وتطبيـق البرامـج التـي
أطلقتهمـا ،مؤخـ ًرا ،إدارة الهندسـة المركزيـة ،وإدارة منـع
الخسائر .

خطة االستراتيجيات األربع
فـي سـياق متصـل ،فـإن الحصـول علـى هـذه الشـهادات
الدوليـة هـو جـزءٌ مـن خطـة تهـدف إلـى تعزيـز إدارة سلامة
وموثوقيـة األصـول فـي معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعي
في ينبع باسـتخدام أربع اسـتراتيجيات ،أسهمت بشكل كبير
فـي تحقيق مسـتوى أعلى مـن التم ّيز ،وفيما يلـي إيجاز لهذه
االستراتيجيات األربع:
•تعزيـز إدارة سلامة وموثوقيـة األصـول :تتضمـن هـذه
االستراتيجية الرئيسة إنشاء مجموعة هندسية إلدارة أداء
وسلامة األصـول في معمـل تجزئة سـوائل الغـاز الطبيعي
فـي ينبـع ،والعمل على إكسـابهم مهارات فـي دمج األنظمة
والبرامـج المتعلقـة بـإدارة المخاطـر وسلامة األصـول،
للعمـل بتكامـل وشـمولية بمـا يضمـن تعزيـز األداء وتقليـل
أيضـا ،تأهيـل
التكاليـف ،كمـا
تتضمـن هـذه االسـتراتيجية ً
َّ
موظفـي مجموعـة إدارة األداء وسلامة األصـول ليكونـوا
معتمديـن فـي شـهادة (آيـزو  ،)55001وهـي شـهادة جديدة
على مستوى الشركة.
•الحصول على الشهادات الدولية :باإلضافة إلى الشهادات
المهنيـة المعروفـة مثـل :أساسـات الهندسـة ،والمهنـدس
المهنـي ،ومعهـد البتـرول األمريكـي ،وجمعيـة اللحـام
األمريكيـة ،وغيرهـا ،وتأخـذ هـذه االسـتراتيجية فـي
االعتبـار الحصول على شـهادات تُسـهم في تعزيـز مهارات
إدارة أعمـال سلامة وموثوقيـة األصـول وفقًـا ألحـدث
المعارف وأفضل الممارسات المعترف بها دول ًيا.
•تعزيـز الوعـي بشـأن سلامة وموثوقيـة األصـول :إن عامـل
النجـاح األول لتعزيـز مسـتوى التم ّيـز فـي إدارة سلامة
وموثوقيـة األصـول هـو فريـق العمـل الـذي يُديـر أنشـطة
المنشـأة اليوميـة ،وبالتالـي تهـدف هـذه االسـتراتيجية
المحورية إلى توعية فرق العمل بمختلف أقسـام ووحدات
معمـل تجزئة سـوائل الغاز الطبيعي في ينبـع بأهمية إدارة

سلامة وموثوقيـة األصـول وسلامة أعمالهـا ،وكذلـك
مسـؤولياتهم المتمثلـة فـي إكمـال المقـررات والمتطلبـات
المتاحة على موقع التدريب اإللكتروني بالشركة والمتعلقة
بإدارة سالمة وموثوقية األصول.
التميـز فـي إدارة سلامة وموثوقيـة األصـول :تهتـم
•إظهـار
ّ
هـذه االسـتراتيجية بمشـاركة المعرفـة وقيـاس األداء فيما
يتعلـق بسلامة وموثوقية األصـول ضمن أرامكو السـعودية
وخارجهـا .على سـبيل المثال؛ العمل بشـكل وثيق مـع إدارة
الخدمات االستشارية على تبني لوحة المعلومات الخاصة
بمعاييـر إدارة سلامة وموثوقية األصول فـي مركز الحلول
الهندسـية ،وإعداد معمل تجزئة سـوائل الغاز الطبيعي في
ينبـع كذلك للفـوز بجائزة الملـك عبدالعزيز للجـودة ،حيث
تـم ترشـيح المعمل مـن ِق َبـل إدارة التم ّيز التشـغيلي لتمثيل
أرامكو السعودية في هذه الجائزة الوطنية المرموقة.

قصص نجاح في سالمة
وموثوقية األصول

يسـتند تم ّيـز معمل تجزئة سـوائل الغـاز الطبيعي في ينبع
ونجاحـه الالفـت فـي إدارة سلامة وموثوقيـة األصـول علـى
السـعي الحثيـث للتم ّيـز ،والـذي يؤتي أكلـه دائ ًما بتبـ ّوء معمل
تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع مراكـز متقدمـة فـي
وتتضمـن قصص النجاح
مختلـف برامج الشـركة التنافسـية،
ّ
تلك ما يلي:
•الحصـول علـى أفضل أداء في الشـركة فـي جميع عمليات
التم ّيـز التشـغيلي المتعلقـة بـإدارة األصـول خلال عـام
2017م.
•الحصول على أعلى درجة في سـنتين متتاليتين في تقييم
مؤشر إدارة التآكل الذي بدأ عام 2016م.
•المحافظـة علـى أداء المسـتوى األول لسـنوات خمـس
متتالية في مؤشر أداء فحص ومعاينة المعمل.
•إحـراز لقب المرفق األكثر تحسـنًا فـي أعمال الصيانة في
التقييـم المقـارن الـذي أجرتـه خدمـات صيانـة بالشـركة
والفـوز بجائـزة الرئيـس للتم ّيـز فـي هـذا الجانـب لعـام
2018م.
•تقديـم مبـادرات نموذجيـة تتعلـق بتطبيـق نظـام اإلدارة
المتكاملـة ،ومبـادارات توعويـة ،كفيديـو التوعيـة بــإدارة
سلامة وموثوقيـة األصـول الـذي تـم تحميلـه فـي موقـع
الشـركة علـى شـبكة اإلنترنـت (شـاهد) ،كمـا تـم تحميلـه
علـى بوابـة إدارة سلامة وموثوقيـة األصـول فـي موقـع
(شـارك) ،وقـد تـم تكريـم هـذه المبـادرة مـن ِق َبـل مجلـس
إدارة المعرفة بالشركة.

ديمومة التم ّيز والنجاح

إن اكتسـاب موظفـي معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعي
فـي ينبـع للمؤهلات الرائـدة والمتم ّيـزة كشـهادتي (إدارة
سلامة وموثوقيـة األصـول) و(نيبـوش) ،والجهـود المبذولـة

الرئيس ،كبير اإلداريين التنفيذيين ،المهندس أمين الناصر ُيسلِّم مدير معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع فيصل
للتميز في الصيانة والموثوقية لعام .2018
الصبحي وفريق الصيانة بالمعمل جائزة الرئيس
ّ

والتميز التشغيلي بمعمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع في صورة جماعية مع نائب الرئيس للتكرير المحلي
فريق الصيانة
ّ
وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي األستاذ سليمان البرقان (الرابع من اليمين) ،ومدير إدارة المعمل األستاذ فيصل الصبحي.

لتحقيق اإلنجازات المتوقعة ،وبالتالي تنفيذ االستراتيجيات
األربـع الخاصـة بتعزيـز إدارة سلامة وموثوقيـة األصـول،
يُشـير بشـكل واضـح إلـى مـدى التـزام إدارة وموظفـي معمـل
تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع بالمحافظـة علـى
التم ّيز ،حيث إنه رحلة ال تنتهي.
وال شـك فـي أن مثـل هـذه اإلرادة والجهود ستسـاعد على

تعزيـز مكانـة معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي ينبع،
بمـا يتماشـى مـع رؤيتـه المتمثلة فـي كونه «منشـأة رائـدة في
مجـال تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي بحلـول عـام 2020م،
تعنى بالسالمة والتم ّيز التشغيلي» باإلضافة إلى استراتيجية
أرامكـو السـعودية لتصبـح شـركة رائـدة فـي مجـال الطاقـة
والكيميائيات المتكاملة في العالم.

موظفو معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع المشاركون في الدورة والحاصلون على شهادات االعتماد في إدارة سالمة األصول في صورة جماعية مع ناظر قسم الهندسة بالمعمل ،علي
الزاحمي ،وممثل األكاديمية البريطانية.

 ٢أغسطس 2018
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متهي ًدا لوضع خطة عمل 2021-2019

ورشة عمل حول مؤشرات أداء برنامج اكتفاء
محمد الشمري

يتضمنه ذلك من كيفية القيام بالمراقبة الفاعلة ألداء المو ِّردين
مؤخرا ،حول المسؤوليات الضرورية لمساندة اكتفاء ،وما
يتحدث خالل ورشة العمل التي نُظمت في الظهران،
عبداهلل الثعلي
َّ
َّ
ً
وتحفيزهم لتحسين أدائهم ضمن برنامج اكتفاء ،وأكد أهمية هذا األمر في الوقت الذي ن َُح ُّث فيه الخطى نحو عام 2021م ،حيث سيستمر التركيز على تحقيق هدف توطين المحتوى في الشركة.

اميون هيوسنت
الظهــران  -نُظمــت مؤخــ ًر ا ،ورشــة عمــل تناولــت
إنجــازات برنامــج أرامكــو الســعودية لتعزيــز القيمــة
المضافــة اإلجمالية لقطــاع التوريد في المملكــة (اكتفاء)،
ُ
وتطويــر خطــة عمــل مؤشــرات األداء الرئيســة للبرنامــج
للفتــرة بين عامــي 2019م و2021م ،إضافـ ًة إلى اإلجراءات
المطلوبة للتقديم في البرنامج.
واطلــع المشــاركون فــي الورشــة مــن مختلــف المناطــق
اإلداريــة وقطاعــات األعمــال فــي الشــركة علــى معلومــات
وإرشادات عن أهمية تحفيز أداء الموردين ومراقبته.
يُذكــر أن برنامــج (اكتفــاء) قــد حقَّــق منــذ انطالقــه
أواخــر عــام 2015م ،تطــو ًرا كبيــ ًرا ،يرتكــز علــى إنفــاق
الشــركة علــى التوريــد بهــدف خلــق وظائــف جديــدة،
وتعزيــز الصــادرات مــن القاعــدة الصناعيــة فــي المملكــة.
ومــن أجــل هــذا الهدفُ ،كلفــت المشــتريات وإدارة منظومة
اإلمــداد بتحفيــز اإلدارات التابعــة علــى تعزيــز أدائهــا فــي
تطبيق برنامج (اكتفاء) ومساندة أهدافه الرئيسة.
وعلَّــق نائــب الرئيــس للمشــتريات وإدارة منظومــة
اإلمــداد ،األســتاذ محمــد الشــمري ،عــن هذا الــدور بقوله:
«هنــاك عــدة عناصــر أســاس لنجــاح برنامــج اكتفــاء ،منهــا
تعزيــز ثقافــة األداء العالــي فــي البرنامــج بيــن اإلدارات
التابعــة لتمكينهــا مــن تحســين أنشــطتها وأعمالهــا
باستمرار».

خياران رئيسان لتحقيق أهداف 2021م

واسـتُعرِ ض فــي الورشــة خيــاران رئيســان أمــام قطاعات
األعمــال ،يهدفــان لدفــع الخطــى نحــو تحقيــق أهــداف
العــام 2021م ،وهــي :تنفيــذ أهــداف برنامــج اكتفــاء
الطموحــة المحــددة للمورديــن والمحافظــة عليها ،وتوســيع
مظلة اكتفاء لتنويع قاعدة سلسلة التوريد المحلية.
وذكــر عبــداهلل الثعلــي« :إننــا نواصــل متابعــة البرنامــج،
وهــو يكتســب زخ ًمــا ثابتًــا فــي كافــة قطاعــات الشــركة
وقاعــدة المورديــن .ويعـ ّد هــذا إنجــازًا باهـ ًرا إذا مــا نظرنــا
إلــى أن البرنامــج بــدأ قبــل أقــل مــن ســنوات ثــاث» .وأكــد
أن أحــد العوامــل الرئيســة فــي نجــاح البرنامــج يتمثــل فــي
دور ممثلــي المناطــق اإلداريــة وقطاعــات األعمــال ،الذيــن
يش ِّكلون حلقة الوصل الرئيسة مع موردي الشركة.

عوامل التمكين
يُذكــر أن مــن عوامــل التمكيــن المهمــة لبرنامــج اكتفــاء،
زيــادة تنـ ُّوع المورديــن المحلييــن ،وهــو مــا يمكــن تحقيقــه
فقــط مــن خــال مشــاركة جميــع دوائــر أرامكو الســعودية،
وكذلــك تشــجيع قطاعــات األعمــال والمناطــق اإلداريــة

علــى القيــام بتقييــم دقيــق لجميــع المقــاوالت الحاليــة
والفــرص المســتقبلية والتخطيــط إلدخــال برنامــج اكتفــاء
فــي أي نشــاط ذي جــدوى ،وذلــك قبــل خطــة عمــل
2019م2021-م.
كمــا قـ َّـدم محلل سلســلة التوريد ،سيباســتيان ثــورب ،في
ً
مفصــا حــول تطــور البرنامــج وأهميــة
عرضــا
الورشــة
ً
المراقبة واإلعداد الدقيق للتقارير.
وتُعــد قطاعــات األعمــال المشــارك ممثليهــا في الورشــة
مســؤولة عــن تطويــر مؤشــرات األداء الرئيســة لبرنامــج
اكتفــاء ،وإعــداد التقاريــر عنهــا فــي خطــة العمــل الســنوية
ودورات مراجعــة األداء ،وأُتيحــت لممثليهــا فرصــة اإلجابــة
عــن األســئلة طــوال مــدة انعقــاد الورشــة .كمــا أن عــدد
المقــاوالت الجديــدة الخاضعــة لبرنامــج اكتفــاء فــي تزايــد
عا ًما بعد عام ،منذ عام 2016م.
وقال ثورب« :تســعى المشتريات وإدارة منظومة اإلمداد
إلــى ضمــان توافــق ممثلــي جميــع قطاعــات األعمــال
واســتعدادهم الجيــد لزيــادة إســهامهم فــي برنامــج اكتفــاء.
ويســتند الهــدف الرئيــس الكتفــاء لعــام 2021م علــى تحفيــز
كل دائــرة لزيــادة المحتــوى المحلــي لمورديهــا بوضــع
أهداف طموحة وواقعية في الوقت نفسه».

هناك عدة عناصر
أساس لنجاح برنامج
اكتفاء ،منها تعزيز
ثقافة األداء العالي
في البرنامج بين
اإلدارات التابعة
لتمكينها من تحسين
أنشطتها وأعمالها
باستمرار
محمد الشمري

تحسين مؤشرات األداء الرئيسة
نوقشــت فــي الورشــة مؤشــرات األداء الرئيســة لبرنامــج
اكتفــاء ،ومجــاالت التحســين .ونــ ّوه مديــر إدارة التنميــة
الصناعيــة والتوريــد االســتراتيجي والمشــرف علــى
مؤشــرات األداء الرئيســة لبرنامــج اكتفــاء ،األســتاذ
عبــداهلل الثعلــي ،بالجهــود التــي بذلهــا الحاضــرون حتــى
اآلن فــي ســبيل تحقيــق أهــداف البرنامــج .وقــال« :لدينــا
عديــد مــن المســؤوليات لمســاندة برنامــج اكتفــاء ،ومــا
نحــن بصــدده اليــوم يُعــد مــن أهــم المســؤوليات المتعلقــة
بالهــدف الرئيــس للبرنامــج ،وهــو كيفيــة القيــام بالمراقبــة
الفاعلــة ألداء المورديــن وتحفيزهــم لتحســين أدائهــم
خصوصــا فــي
ضمــن البرنامــج ،وهــو أمــر مهــم جــ ًدا،
ً
ـث فيــه الخطــى نحــو عــام 2021م ،حيــث
الوقــت الــذي ن َِحـ ُّ
سيســتمر تركيزنــا علــى تحقيــق هــدف توطيــن المحتــوى
في الشركة».

رئيس قسم مساندة برنامج اكتفاء ،محمد المهري ،متحدثً ا
خالل ورشة العمل.

القافلة األسبوعية
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جمعية مهندسي البترول تمنح سونيل كوكال
جائزة الريادة في تحسين استخالص النفط

من اليمين إلى اليسار ،علي اليوسف كبير التقنيين في إدارة
تقنية هندسة المكامن ،سونيل كوكال ،علي المشاري.

القافلة األسبوعية
الظهـران ُ -ك ّـرم سـونيل كـوكال ،أحد المهنيين الرئيسـين
فـي مركـز إكسـبك لألبحـاث المتق ِّدمـة ،مؤخـ ًرا ،مـن ِقبـل
جمعية مهندسـي البتـرول بمنحه جائزة الريادة في تحسـين
اسـتخالص النفط ،وذلك خالل مؤتمرها الذي عقدته هذا

العـام فـي مدينـة تلسـا بواليـة أوكالهومـا األمريكيـة .وتُعـ ّد
الجائـزة مـن الجوائز الدولية المرموقة والفخرية التي تُمنح
ٍ
إنجـازات مهمـة علـى مـدى
لألشـخاص الذيـن حققـوا
السنوات في تقنيات تحسين عملية استخالص النفط.
يقـول كـوكال بهـذه المناسـبة« :أشـعر باالمتنـان لحصولي
ً
محظوظـا ألن
علـى الجائـزة التـي تمثـل شـرفًا لـي .كنـت
الحيـاة منحتنـي كثيـ ًرا مـن الفـرص ،ومنهـا التحاقـي بالعمل
فـي أرامكـو السـعودية فـي ٍ
وقـت مناسـب ،وعملـي علـى
مشـاريع مهمـة مـع أشـخاص رائعيـن» .وأضـاف« :أقـول
للمهنيين الشباب« :اقتنصوا الفرص بشغف وتفوقوا».
كوكال هو المشرف على تقنيات تعزيز عملية استخالص
وتحسـين النفـط بقسـم تقنيـة هندسـة المكامـن ،ولديـه 35
عا ًمـا مـن الخبرة العملية والبحوث في مجال الهندسـة وفي
صناعـة النفـط والغـاز وفـي تحسـين عمليـة اسـتخالص
النفـط بشـكل أسـاس .كمـا أنه أحـد المهندسـين الرئيسـين
لخارطة الطريق لتقنيات تعزيز عملية استخالص وتحسين
النفط في الشـركة لزيادة عامل تحسـين اسـتخالص النفط
وبالتالـي زيـادة االحتياطـي ،وهـو خبيـر عالمـي وباحـث فـي
هندسـة المكامن وتحدي ًدا في إجراءات اسـتخالص النفط،
وقـاد مراحـل التصميـم والتنفيـذ ألول مشـروع تجريبـي
السـتخالص ُمحسن للزيت باسـتخدام ثاني أكسيد الكربون
فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،التـي فـازت بخمـس جوائز
دوليـة ،باإلضافـة إلـى دوره الفاعـل فـي نشـر عديـد مـن
التقنيـات الصناعيـة األولـى المتعلقـة بالرصـد والمراقبـة
لمشـاريع تقنيات تعزيز عملية استخالص النفط .وقد نشر
أكثـر مـن  100ورقـة فنيـة عـن تقنيـات تعزيـز عمليـة

استخالص النفط وموضوعات أخرى في هندسة البترول.

إسهامات تقنية
أيضا بالعضوية الفخرية
ُمنح سـونيل كوكال ،الذي يتمتع ً
لجمعية مهندسـي البتـرول ،الجائزة نظير إسـهاماته التقنية
الكبيـرة فـي هندسـة المكامن ،وأنشـطته المهنيـة في خدمة
قـدم كـوكال للجمعيـة علـى مـدى  30عا ًمـا
الجمعيـة .كمـا َّ
ٍ
ريـادة فنيـة عظيمـة وخدمـات فنيـة مسـتمرة ،عمـل خاللهـا
بلا ٍ
المهمـات التـي شـملت :المجالـس
كلـل فـي عديـد مـن
ّ
االستشـارية ،واللجـان والمجموعـات الفنيـة ،واألقسـام
واإلشـراف وتنظيم المؤتمرات وغيرها .وشـارك كوكال في
عديد من أنشطة الجمعية على الصعيدين المحلي والدولي
فـي المجـاالت الفنيـة والمهنيـة والقياديـة .وأشـرف كـوكال
متدربيـه
أيضـا علـى تطويـر المواهـب الشـابة ،وتقلّـد بعـض
ً
ّ
أدوا ًرا قياديـة فـي أرامكـو السـعودية ،وحول العالـم .ويترأس
كوكال برنامج الباحثين الشـباب في مركز إكسبك لألبحاث
يتضمـن أكثر مـن 115
المتق ِّدمـة الـذي
مرشـحا يحمل عديد
ً
َّ
منهم شهادة الدكتوراة.
يقـول مديـر إدارة مركـز إكسـبك لألبحـاث المتق ِّدمـة،
األسـتاذ علـي المشـاري« :تُعـ ّد هـذه الجائـزة شـهادة علـى
اإلسـهامات الكثيـرة وتكري ًمـا لمركـز إكسـبك لألبحـاث
المتق ِّد مـة والعامليـن علـى صناعـة النفـط فـي أرامكـو
السعودية».

إدارة التوزيع في املنطقة الغربية تطلق ملتقى
«التفكير اإلبداعي» وتش ِّجع طموح الشباب

لقطة جماعية للمشاركين في ملتقى يوم االبتكار الذي نظمته إدارة التوزيع في المنطقة الغربية تحت شعار "التفكير اإلبداعي من خالل بوابة االبتكار" ،حيث شارك في الملتقى أكثر من  80موظفً ا من مختلف إدارات أرامكو السعودية.

فهد الغامدي
جـدة  -تحـت شـعار «التفكيـر اإلبداعـي من خلال بوابة
االبتـكار» ،أطلقـت إدارة التوزيـع فـي المنطقـة الغربيـة،
ملتقـى يـوم االبتـكار فـي مجمـع الرحـاب بجـدة ،وذلـك
بمشـاركة عـدد مـن إدارات الشـركة ،وهـي تجزئـة الغـاز
الطبيعـي فـي ينبع ،والتوزيـع في المنطقة الوسـطى ،وإدارة
منـع الخسـائر ،وأعمـال األمـن الصناعـي ،ووحدة التنسـيق
التقني بقسـم الهندسـة المعرفية والموارد ،كما شـارك في
الملتقـى أكثـر مـن  80موظفًـا مـن مختلـف إدارات أرامكـو
السعودية.
وفي الكلمة التي ألقاها مدير إدارة التوزيع في المنطقة

الغربية ،األستاذ عبداهلل الغامدي ،أكد أهمية االبتكار في
مختلـف مجـاالت الحيـاة ،وأشـار إلـى أن الشـركات الكبرى
وفـي مقدمتهـم أرامكـو السـعودية تهتـم بتشـجيع االبتـكار،
بما يُسهم في سرعة تطوير إجراءات العمل ،ورفع مستوى
الكفـاءة والسلامة فـي البيئـة التشـغيلية ،إلى جانـب توفير
الوقـت وانخفـاض تكاليـف التشـغيل والصيانـة .كمـا طالب
الغامـدي بتشـجيع فئـة الشـباب تحديـ ًدا ،ليسـهموا فـي
تطويـر مجـاالت التنميـة ،ودفـع عجلـة االقتصـاد من خالل
بوابـة االبتـكار .وأضـاف أخيـ ًرا «إن الشـركة وفَّـرت وهيأت
البيئـة المحفِّـزة والمشـجعة لجميـع موظفيهـا ،للمشـاركة
والتفاعـل مـع هـذه المنظومـة التـي تحظـى برعايـة ودعـم
أرامكو السعودية».

إلهام املوظفين على االبتكار

قـد م رئيـس بوابـة االبتـكار بـاإلدارة ،أسـامة
فيمـا َّ
عرضـا توضيح ًيا عـن أهمية االبتـكار واإلبداع
أبوخضيـر،
ً
غيـر المحـدود ،وذلـك علـى مسـتوى حيـاة األفـراد اليومية
وقطـاع الشـركات ،ومـن أهمهـا مجـال الصناعـة ،والنقـل،
والطـب ،واالتصـاالت ،والبيئـة ،والطيـران .كمـا اسـتعرض
توصلت إليه إدارة التوزيع بالمنطقة الغربية ،والخطط
مـا َّ
المستقبلية في هذا المجال .بعد عرضه الالفت ،ازدادت
حماسـة الشـباب مـن موظفـي اإلدارة ،الذيـن ق ّد مـوا
العـروض المرئيـة التـي تحكـي عـن بعـض االبتـكارات
الطموحة التي حقّقوها ،إلى جانب العروض المرئية التي
قدمهـا عـدد مـن موظفـي اإلدارات األخـرى ،تتعلـق بنشـر
َّ

الوعي بين جميع موظفي الشـركة ،وكيفية استخدام بوابة
االبتـكار المتاحـة علـى موقـع الشـركة ،ومفهـوم االبتـكار
ودوره الفاعـل فـي تنميـة االقتصـاد فـي المملكـة ،وتطويـر
مخرجـات أرامكـو السـعودية بمـا يدعـم تحقيـق رؤيـة
المملكة .2030
يُذكـر أن مـن أهـم األهـداف الرئيسـة للملتقـى ،إلهـام
الموظفيـن فـي أرامكـو السـعودية ،وتشـجيعهم علـى العمل
فـي بيئـة تحـث علـى االبتـكار ،إلـى جانـب تحفيزهـم علـى
المشـاركة الفاعلـة ،وتقديـم األفـكار االبتكاريـة التي يمكن
أن تسـاعد علـى رفـع مسـتوى السلامة ،وتطويـر وتوفيـر
تكاليـف اإلجـراءات فـي الشـركة ،وتبـادل الخبـرات،
ومشاركة قصص النجاح بين إداراتها.
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برنامج أرامكو الصيفي للموهوبني يحتضن  200موهوبٍ من
مختلف مناطق اململكة ،ليصنع منهم قاد ًة للمستقبل..

هنوف السليم
قـدم مـراد يعقـوب فقرته فـي الحفـل ،إذ صعد
الظهـران َّ -
علـى المسـرح مرتب ًكا خائفًـا بيدين مرتجفتين ،حتـى أنه تعثر
فـي نطـق اسـمه والتعريـف بنفسـه ،وأخـذ يبحـث فـي جيـوب
بنطالـه عـن بعـض المالحظـات التـي أخذهـا لنفسـه ،وعـ َّم
الصمـت في األرجـاء ،وأخذ الحضور يتبادلـون النظرات بح ًثا
عمـن يقـوم بمسـاعدته وتشـجيعه ،ومـا أن كسـب تعاطـف
الجمهـور معـه ،حتـى صـرخ ضاحـ ًكا« :خدعتكـم جمي ًعـا!»
تحـدث
وبالفعـل ،خـدع مـراد الجمهـور بأدائـه المم َّيـز ،حيـث َّ
بـكل طالقـة ً
قائلا« :كنـت فـي السـابق هـذا الشـخص الـذي
رأيتمـوه قبـل لحظـات ،وهكـذا كانـت بداياتـي مـع البرنامـج،
لكنـي وبعـد أسـابيع مـن التدريـب ،أصبـح بإمكانـي الوقـوف
أمامكـم كمـا أنـا أآلن وأتحـدث بـكل طالقـة ،دون خـوف أو
رهبـة» .ذلـك المشـهد كان ضمـن فقـرات الحفـل النهائـي
الختتام برنامج موهبة ،الكلمة التي يعود أصلها في اللغة إلى
«وهـب» ،أي أعطـى شـي ًئا بالمجـان ،فالموهبـة إذًا هـي
الفعـل
َ
إعطاء الشيء بال مقابل ،أما موهوبو برنامج أرامكو الصيفي
«موهبـة» ،فقـد وهبهـم اهلل الـذكاء والقـدرة المعرفيـة العاليـة
برنامجـا
واألداء الباهـر ،أمـا أرامكـو السـعودية فقـد وهبتهـم
ً
ً
كاملا متكاملأ يسـاعدهم فـي صقـل مواهبهـم ويحولهـا إلـى
شـيء ملمـوس .أمـا هـم أنفسـهم ،فقـد َو َهبـوا قدراتهـم للعالم
ليعـود نفعهـا علـى البشـرية ،وليرتقـي عالمنـا بعلمهـم ،كمـا
وضعـوا أجازاتهـم الصيفيـة جان ًبـا كـي يلتحقوا بهـذا البرنامج
أسـابيع متتاليـة ،مـن يـوم مـن السـبت الى
الـذي اسـتمر أربعـة
ٍ
صباحـا إلـى الخامسـة مسـا ًء،
الخميـس ،مـن السـاعة الثامنـة
ً
واختتـم البرنامـج فعالياتـه فـي يـوم الخميـس  13ذو القعـدة
ٍ
ٍ
ملـيء بطاقـات
حفـل
 1439هــ (  26يوليـو 2018م) ،فـي
الشباب ،والقيادات المعطاءة الفخورة بهذه اإلنجازات.

الشـراكات المهمـة مـع مؤسسـة الملـك عبدالعزيـز ورجالـه
للموهوبيـن «موهبـة» ،التـي بـدأت منذ  18عا ًما تـم من خاللها
اسـتقطاب أكثـر مـن  2400طالـب وطالبـة ،فهـذه هـي
كرم بعد ذلك المدير
االسـتمرارية في العطاء والرعاية» .كمـا َّ
العـام لدائـرة التدريـب والتطويـر ،األسـتاذ فيصـل الحجـي،
جميـع األقسـام واإلدارات في أرامكو السـعودية التي أسـهمت
فـي إنجاح هذا البرنامـج وقدمت يد التعاون والبذل المعطاء.
ومـن ثـم تناهلـت الفقـرات المختلفـة التـي تحاكـي تجربـة
الطالب خالل فترات البرنامج.

الحفل الختامي

شركاء النجاح

العربيـة السـعودية تحديـ ًدا ،كمـا أوضحـت مديـرة البرنامـج،
شيخة الضبيب ،أنه أتاح الفرصة للطالبات للتعرف على هذا
التخصـص بعمـق قبـل تحديـد المسـار الجامعـي وذلـك ألنـه
اليـدرس كمنهـج فـي المراحل مـا قبل الجامعية ،ما ي ُعد سـب ًبا
للشح الذي نعاني منه في اإلقبال على هذا التخصص.
بجانـب كتـاب «علـوم األرض» ،تنـاول الطلاب موضوعـات
كتـاب «هندسـة البتـرول» الذي تم إعداده تحت إشـراف قسـم
شـراكة ودعـم التعليـم العـام وبالتعـاون مـع دائـرة هندسـة
البتـرول والتطويـر بأرامكـو السـعودية وتـم تدريسـه للسـنة
األولـى علـى ٍ
أيـد سـعودية بعـد أن القـى منهـج علـوم األرض
صدى عال ًيا في العام الماضي وحاز أعجاب الطلبة.
ً

ٍ
ولهدف
ضـم الحفـل  200طالب وطالبة تحت سـقف واحد
واحد وضعوه نصب أعينهم طيلة فترة التدريب ،وقرابة 100
موظـف ممـن لهـم عالقـة بهـذا البرنامـج مـن داخـل وخـارج
الشـركة ،خاضـوا جميعهـم تجربـة عميقـة جمعتهـم م ًعـا علـى
مـدى أربعة أسـابيع متتاليـة ،حيث طور الطلاب مهاراتهم في
مجـال هندسـة البتـرول للمـرة األولـى فـي البرنامـج علـى يـد
موظفـي الشـركة أنفسـهم ،وعلـوم األرض للسـنة الثانيـة علـى
التوالي ،وتناولوا موضوعات الحفر وأساليبه.
افتتـح الحفـل اثنـان مـن طلاب البرنامـج ،وهمـا موسـى
الخروبـي ورويـد باعامر ،حيث رحبا بالحضـور كضيوف حلُّوا
فـي منزلهـم .ومـن ثـم بـدأ مديـر إدارة الشـراكات والبرامـج
األكاديميـة ،األسـتاذ أحمـد أبـو راس ،كلمتـه ،التـي قـال فيهـا:
«أستميحكم العذر ضيوفنا الكرام ،أن أبدأ الترحيب بكم على
غيـر ماجـرت عليـه العـادة فـي هـذه المناسـبات ،فنيابـ ًة عـن
نفسـي وعنكم ،أرحب بداي ًة بنجوم حفلنا اليوم ،أبنائي وبناتي
الموهوبيـن ،كمـا أبـارك لهـم الحصـول علـى هـذه الفرصـة
المم ّيـزة لصقـل ورعايـة مواهبهـم التـي توفرهـا لهـم شـركتنا
المعطـاءة ،التـي تحـرص دو ًمـا علـى تحقيـق أهدافهـا فـي بناء
الشـراكات االسـتراتيجية .وحفلنـا اليـوم يوثـق أحـد هـذه

تهاتفـت وعلـت أصـوات الطلبـة دون توقف حيـن نُودي على
كل مـن أسـهم فـي البرنامـج ،كشـاهد علـى الجهـود المبذولـة
باختيـار نخبـة مـن الملهميـن والمشـرفين والمتعاونيـن الذيـن
تضافـرت جهودهـم ليضعـوا بصمـة علـى خطـط الطلبـة
المسـتقبلية ويوجهوهـا نحـو المسـار الصحيـح ،ممـا دعـا
(القافلة األسـبوعية) لتلتقـي أحدهـم ،وأثنـاء اللقـاء ،اتضح
سـبب ذلـك ،إذ كان بئـ ًرا نهـل منـه الطلبـة العلـم والمعرفـة من
خبرتـه فـي مجـال الجيولوجيـا ،وكغيـره مـن الملهميـن فـي
البرنامـج ،قـام بتدريـب الطلاب علـى كتـاب « علـوم األرض»
الـذي تـم إعـداده بإشـراف قسـم شـراكة ودعـم التعليـم العـام،
وبالتعاون مع جهود دائرة التنقيب بأرامكو السعودية .وتمحور
منهجـا ً
كاملا من سـبع محاضـرات عميقة
الكتـاب الـذي يُعـد
ً
عن نشأة األرض وتركيبها الداخلي ،وطبقات األرض ،وثروات
األرض ،ثم تاريخ البترول واستكشـافه ،ثم جيولوجية أحواض
البترول في الجزيرة العربية ،ووصلت رسـالة هذا الكتاب إلى
قلـوب الطلبـة قبل عقولهـم ،حتى أن كثيـ ًرا مـن الموهوبين مع
نهايـة الـدورة بـدأ بالنظـر إلـى الجيولوجيـا بأنهـا قـد تكـون
ً
مسـتقبل .ويعد هـذا الكتـاب فري ًدا
المهنـة التـي سـيمتهنونها
مـن نوعـه وذلـك لتركيـزه علـى جغرافيـة وجيولوجيـا المملكـة

مشاريع الطلبة  ..والرؤية للمستقبل

عرض تصويري استمتع به الحضور عن رحلة طلبة البرنامج.

لقطة جماعية لكل من أسهم في نجاح هذا البرنامج ،ويظهر في الصورة كتابا (علوم األرض) و(هندسة البترول) اللذان تم تدريسهما في البرنامج الصيفي.

كمـا ذُكـر آنفًـا ،فـإن مـن ُمخرجـات هـذا البرنامـج هـي
المصغـرة والمبتكـرة التـي يق ِّدمهـا كل مجموعة من
المشـاريع ُ
الطالب في الحفل الختامي وفي نهاية التدريب ،التي امتدت
جانبـي القاعـة لتحيـط الحضـور بإنجـازات هـذا الجيـل
علـى
َّ
صو َرت
الصاعـد والشـغوف والملـيء باألفـكار اإلبداعية التـي ُ
للحضـور علـى هيئة تلك األعمال التـي صنعوها بأيديهم .كان
شـرحا للـزاور ،حيـث التقـت
لـكل مشـروع طالبـان ليقدمـا
ً
(القافلة األسـبوعية) الموهوبتين ،لطيفة بن جلعود وشـذى
العنـزي ،اللتيـن اجتمعـت جهودهمـا مـع بقيـة أعضـاء الفريـق
بابتـكار جهازيـن لحمايـة األطفـال مـن ذوي االحتياجـات
الخاصـة .فقالـت لطيفـة« :يعانـي بعـض األطفـال المصابيـن
بالتوحـد مـن عديـد مـن األعـراض مثـل ،انزعاجهـم مـن
األصـوات المحيطـه حيـث يفسـرها الدمـاغ بشـكل معقـد،
فيقابـل ذلك التصرفُ العدواني مـن الطفل والصراخ العنيف،
كمـا أنهـم يتسـمون بفـرط الحركـة المفاجئـة ،والجهـاز الـذي
أمامكـم يخـدم هذه الفئة ،حيـث يصدر إنذا ًرا للأم واألب عن
طريـق شـريحة «واي فـاي» قبـل مـرور الطفـل بهـذه الموجـة
العصبيـة ليتـم تـدارك الموقـف وخفـض الصـوت مـن حولهـم
لضبط الطفل المصاب داخل المنزل والبيئة الصفّية ،ويخدم
هـذا المشـروع لتسـهيل عملية ضبـط تصرفات الطفـل وردود
فعلـه ،وتهيئـة المجتمـع للتعامـل مـع أطفـال هـذه الفئـة دون
قيـود ،وتشـجيع بيئات مـدارس الدمج» .وتضيـف لطيفة« :أما
الجهـاز اآلخـر ،فهو بطاقة تعريفية توضـع خارج غرفة الطفل
لقيـاس معـدل الحركـة وارتفـاع الصـوت عنـد مـرور الطفـل
ً
مسـتقبل تحسـين هـذا
باضطـراب عصبـي ،ومـن المخطـط
المشـروع بتصميـم تطبيـق للهاتـف لسـهولة رؤيـة قـراءات
األجهزة لحالة الطفل».
أمـا شـذى فتتحـدث عـن تجربتهـا فـي البرنامـج قائلـة:
«البرنامـج رائـع وممتـع ومتعـدد المجـاالت ،وقـد اسـتفدت
شـخص ًيا مـن دروس فـن الخطابة حيث كسـرت الجمـود الذي
كنـت أعانـي منه عند التحـدث مع الناس ،والشـاهد على ذلك
وقوفـي أمامكـم اليـوم ألتحـدث عـن مشـروع فريقي نيابـ ًة عن
أعضاء الفريق».

تصوير :عبداهلل الشمري ،ويارا زياد

تقدمان مشروع فريقهما للزوار.
شذى ولطيفة ِّ

يقدم فقرته عن (فن الخطابة) ،ويحاكي
مراد يعقوب وهو ِّ
الحضور عن تجربته في البرنامج.

ملحة عامة
وأوضـح لنـا رئيـس قسـم شـراكة ودعـم التعليـم العـام،
عبدالعزيـز الحجـي ،بأنـه تـم إطلاق هـذا البرنامـج منـذ عـام
2000م ،إيما ًنا بأهمية استقطاب الطاقات الشابة الموهوبة،
حيـث يتـم تنظيـم البرنامـج تحـت إدارة البرامـج والشـراكات
األكاديمية ممثلة بقسـم شـراكة ودعم التعليم العام في أرامكو
السـعودية ،وبالتعـاون مـع مؤسسـة الملـك عبدالعزيـز ورجالـه
لإلبـداع والموهبـة ،حيـث تشـارك المؤسسـة أسـماء الطلبـة
الموهوبين الذين يتم بعد ذلك إدراجهم في البرنامج الصيفي
ٍ
ولسـاعات
التدريبـي تحـت نخبـة مـن الملهميـن والمشـرفين
تدريبيـة مكثفـة ،وتختلـف البرامـج المدرجـة لتغطـي جميـع
جوانـب اإلبـداع والمعرفـة ،فتشـمل التخصصـات هندسـة
البتـرول ،واالبتـكار ،والجيولوجيـا ،وفـن الخطابـة ،والمهـارات
الحياتيـة ،وغيرهـا الكثير لخلق بيئة معرفية للموهوبين وخلق
الرغبة لدى هذه الشـريحة المهمـة بما يحتاجه اقتصادنا في
مجاالت الصناعة المختلفـة ،وإحدى ُمخرجات هذا البرنامج
المصغـرة والمبتكرة التـي يق ِّدمها كل مجموعة
هي المشـاريع ُ
مـن الطلاب فـي الحفـل الختامـي وفـي نهايـة التدريـب ،التـي
انعكاسـا ح ًيـا لمـا اكتسـبوه مـن مهـارات خلال تواجدهم
تعـد
ً
في البرنامج.

القافلة األسبوعية
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هندسة اإلنتاج تحتفل بإنجازات التم ّيز في العضيلية

تميزهم وإنجازاتهم.
خالد البريك في منتصف الصورة مع موظفي إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الجنوبية الذين تم تكريمهم نظير ّ

عماد عباد العباد
العضيليــة  -احتفت إدارة هندســة اإلنتــاج في منطقة
األعمــال الجنوبيــة ،مؤخــ ًرا ،بإنجــازات تم ّيــز األداء
لموظفيهــا فــي قاعــة الــدرة فــي العضيليــة ،حيــث
تضمنــت فعاليــات هــذا العــام االحتفــاء بأكثــر مــن 40
إنجــازًا ،أســهم بفاعليــة فــي رفــع تم ّيــز هندســة اإلنتــاج
فــي أرامكــو الســعودية ،مــن خــال زيــادة صنــع القيمــة
وتطويــر فاعليــة وموثوقيــة األداء وتحســين ســامة
واســتدامة العمــل .كمــا شــمل الحفــل تكريــم  65موظ ًفــا
وموظفــة تقديــ ًرا لجهودهــم البــارزة فــي تحقيــق هــذه
عبــر نائــب الرئيــس
اإلنجــازات .وفــي هــذا الســياق ّ
ألعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة ،األســتاذ
للمكرميــن ولفريــق العمــل
خالــد البريــك ،عــن تهنئتــه
َّ

بــإدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة،
علــى مابذلــوه مــن جهــود ومــا حققــوه مــن إنجــازات ،كمــا
ن ـ َّوه البريــك بأهميــة هــذه اإلنجــازات بقولــه« :إن لهــذه
النتائــج أهميــة خاصــة ألنهــا تصــب فــي خدمــة أعمــال
الزيــت فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة ،التــي تــؤدي دو ًرا
كبي ـ ًرا فــي تلبيــة التزامــات المملكــة بتوفيــر احتياجــات
الطلــب لصادراتهــا النفطيــة» .وقــد هنــأ مديــر إدارة
هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال الجنوبية ،األســتاذ
حمــد المــري ،جميــع الذيــن أســهموا فــي تحقيــق هــذه
النجاحــات ،التــي وصفهــا بقولــه« :لقــد نجحنــا خــال
العــام فــي إجــراء اختبــارات تجريبيــة ألول مــرة لعدد من
ً
ملحوظــا فــي
تقنيــات إنتــاج اآلبــار ،كمــا حققنــا تقد ًمــا
الســعي الســتخدام تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة
فــي مجــال صيانــة ســامة اآلبــار وتحســين اإلنتــاج»،

ً
قائــا« :أنــا علــى ثقــة بأننــا علــى المســار
وأضــاف
الصحيــح لتحقيــق رؤيــة اإلدارة  2020إن شــاء اهلل» .
هــذا وحضــر الحفــل المديــر العــام لإلنتــاج فــي منطقــة
األعمــال الجنوبيــة ،األســتاذ يوســف الفريــدان ،وعــدد
مــن مديــري اإلدارات التابعــة ألعمــال الزيت فــي منطقة
األعمال الجنوبية.

معايير التكريم
ينطلــق برنامــج تكريــم تم ّيــز األداء فــي إدارة هندســة
اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال الجنوبية من التــزام اإلدارة
التــام بتحفيــز أداء الموظفيــن كجــزء مــن التزامهــا
بالمــادة  3.3مــن منهــج أرامكــو الســعودية لتم ّيــز األداء
التشــغيلي ،كمــا ركــزت معاييــر التكريــم هــذا العــام علــى

اإلبــداع ،واالســتفادة مــن التقنيــات الجديــدة ،ودعــم
المشــاريع ،والمشــاركة الفاعلــة فــي فــرق العمــل،
وتحســين الســامة ،وتنميــة المــوارد البشــرية .فعلــى
ســبيل المثــال ،شــمل التكريــم هــذا العــام إنجــازات
إرســاء عــدد مــن تقنيــات إنتــاج اآلبار فــي مجــال معالجة
وصيانــة ســامة أســفل اآلبــار ،وشــمل التكريــم كذلــك
إتمــام اختبــارات تجريبيــة ميدانيــة ناجحــة لمــواد
تحســين إنتاجيــة اآلبــار كوصفــات كيميائيــة جديــدة
لتحفيــز اإلنتــاج ،ومــواد مبتكــرة للتصديــع الصخــري،
كمــا ُكرمــت فــرق العمــل الفاعلــة متعـ ِّـددة التخصصــات
التــي تُعنــى بمشــاريع إنتــاج الزيــت والغــاز ،كمــا شــمل
الحفــل تكريــم ســبعة موظفيــن التمامهــم متطلبــات
التطويــر الذاتــي فــي التعليــم العالــي وحصولهــم علــى
درجات جامعية.

إدارة اإلنتاج في رأس تنورة ُت ّ
نظم ورشة عمل
«السلوكيات األربعة» إلدارييها وموظفيها

لقطة تجمع المشاركين في الورشة ومن ضمنهم المسؤولون في إدارة اإلنتاج في رأس تنورة.

القافلة األسبوعية
رأس تنـورة  -كجـزء مـن جهـود إدارة اإلنتـاج فـي رأس
تنـورة فـي تطويـر بيئـة العمـل وتعزيـز الكفـاءات ،عقـدت
مؤخـرا ،ورشـة عمـل بعنـوان «السـلوكيات األربعـة
اإلدارة،
ً
وتفاعـل الموظفيـن» بالتعـاون مـع قسـم اإلدارة والتطويـر
ً
ممثلا بالدكتـورة سـها البحيصـي.
المهنـي فـي الظهـران،

افتتح الورشـة مدير إدارة اإلنتاج في رأس تنورة ،األسـتاذ
رحب فيهـا بالحضور ،وب ّين فيها
محمـد الهطالني ،بكلمة َّ
أهمية «السـلوكيات األربعة» وأهمية التفاعل معها ،وش ّدد
علـى تطبيقهـا لتطويـر بيئـة العمـل ،وكيـف أن هـذه
السـلوكيات سـتوفر لكل موظف فرصة اإلسهام في تعزيز
دور الشـركة الريادي ،ونجاحها في جميع المجاالت .بعد
ذلك بدأت الدكتورة سـها البحيصي ،في شرح السلوكيات

األربعـة ،التـي تتلخـص فـي (الحـوار والتعـاون والتمكيـن
واتخـاذ القـرار) ،مـع تطبيـق بعـض التماريـن وتبـادل
النقاشـات واألسـئلة التـي أسـهمت فـي فهـم السـلوكيات
ودورهـا فـي تكويـن اسـتراتيجية أكثـر فاعليـة فـي بيئـة
العمل لتحقيق أفضل نتيجة الستمرار نجاح الشركة.
وقـد أثنـى مديـر اإلدارة علـى الجهـود التـي بذلها قسـم
اإلدارة والتطويـر المهنـي فـي الظهـران فـي سـبيل تحقيق

استراتيجية الشركة.
يُذكر أن ورشـة «السـلوكيات األربعة» هي إحدى الورش
التي تُقدم ضمن توجه الشـركة لتطوير اسـتراتيجيتها في
العمـل وإتاحـة الفرصـة للموظفيـن لتقديـم إسـهامات
شخصية في نجاح الشركة.
وقـد شـكلت إدارة اإلنتـاج بـرأس تنـورة فريقًـا لتطبيـق
هذه االستراتيجية في جميع األقسام.

القافلة األسبوعية
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إعداد :رائد الشيخ

نظام ذكاء اصطناعي جديد من آي بي إم

ابتكـرت شـركة آي بـي إم األمريكيـة المتخصصـة فـي أجهـزة الكمبيوتـر،
نظـام ذكاء اصطناعـي يحمـل اسـم  ،Debater Projectوهـو مصمـم للدخـول في
مناظـرات مـع البشـر من خلال تقديم حجـج مترابطة وقوية فـي موضوع ما،
مـع قدرتـه الفائقـة علـى معالجة مجموعـات كبيرة من البيانـات حول موضوع
المناظرة.
وقـد أجـرى النظـام مناظرتيـن متتاليتيـن مـع شـخصين مهتميـن بهـذا
المجـال ،وهمـا« :نـوا عوفاديـا» و«دان ظافريـر» اللـذان لديهمـا سـجل حافـل
مـن المناقشـات مـع مثـل هـذه النظـم االصطناعيـة ،وكان موضـوع المناظـرة
األولـى حـول مـا إذا كانت برامج استكشـاف الفضـاء التي تقوم بها الشـركات
الخاصـة يجـب أن يتـم دعمهـا حكوم ًيـا أم ال ،أمـا الموضـوع الثانـي فقـد كان
حول زيادة استخدام وسائل الرعاية الطبية عن بُعد.
حججـا تؤيـد وجهـة نظـره ،وتـرد علـى ادعـاء
وقـد قـدم ك ٌل مـن األطـراف
ً
الطـرف اآلخـر ،كما يحدث عـادة في الجدل بين طرفيـن مختلفين ،ولكن في
هـذه الحالـة ،كان الطـرف األول إنسـا ًنا والطـرف الثانـي كان نظـام ذكاء
اصطناعي طورته شركة آي بي إم.
فـازت فـي المناقشـة األولـى المجادلـة «نـوا» بحكم حشـد مـن الصحافيين
فـي مسـألة تقديـم الحجـة ،حيث إن محـاوالت نظـام الـذكاء االصطناعي في

الفكاهـة لـم تـرق إلـى المسـتوى اإلنسـاني ،ولكـن نظـام الـذكاء االصطناعـي
قدمته آي بي إم تجاوز «عوفاديا» في مسألة إثراء المعرفة.
الذي َّ
وكان نظـام آي بـي إم أفضـل فـي المناظـرة الثانيـة التـي تمـت بينـه وبيـن
المحـاور «دان» التـي كان موضوعهـا حـول زيـادة اسـتخدام وسـائل الرعايـة
الطبيـة عـن بُعـد  ،Telemedicineوفـي نهاية المناظرة فاز اإلنسـان على النظام
بفـارق بسـيط ،وكان النظـام متفو ًقا بشـكل ملحوظ في مجال إثـراء المعرفة،
وتسـبب فـي تغييـر وجهـة نظـر تسـعة علـى األقـل مـن أعضـاء الجمهـور حـول
الموضوع.
في كل من هاتين المناظرتين لم يتم إطالع المتحاورين على الموضوعات
مسـبقًا ،وكان لـدى كل طـرف أربـع دقائـق إللقـاء كلمـة افتتاحيـة يليهـا أربـع
دقائق أخرى إلثبات وجهة نظره ثم خاتمة للموضوع مدتها دقيقتان.
ويعمـل هـذا النظام الجديد من خالل سـحابة التخزيـن اإللكترونية التابعة
الجمـل
لشـركة آي بـي أم ،حيـث فحـص نظـام الـذكاء االصطناعـي مليـارات ُ
ليقـ ِّدم رأ ًيـا متماسـ ًكا ومقن ًعا حـول الموضوعات المختلفة .ثم يسـتمع النظام
المحـاور المنافـس ثـم يـرد عليـه ،وبعد ذلـك يُنهي حديثـه بحجة
إلـى خطـاب ُ
مقنعـة ،وبهـذا تمكـن النظـام مـن التعامـل مـع نـوع مـن الجـدل كان حتـى وقت
قريب بعي ًدا عن متناول اآلالت.
وقالـت شـركة آي بـي إم« :نحـن نعتقـد أن إتقـان اللغـة هـو مجـال أساسـي
يجـب علـى أنظمـة الـذكاء االصطناعـي تجـاوزه ،فهنـاك جوانـب يقـوم بهـا
الـذكاء االصطناعـي حال ًيـا مثـل التعـرف علـى الـكالم ،وتحويـل الخطـاب إلى
نـص .ولكـن هذه األنظمة ليسـت جيدة بمـا يكفي فيما يخص الفهم السـمعي
أو بنـاء خطـاب يمكـن أن يكـون منطو ًقـا أو مكتو ًبـا ،كمـا أنـه ال يسـتطيع فهـم
الفـوارق الدقيقـة فـي سـياق الـكالم ،بمعنى عـدم القدرة على تمييـز ما يدعم
اقتراحا ما أو ما قد يكون ضد هذا االقتراح».
ً
وكانـت كبـرى شـركات التقنيـة مثـل آي بـي إم وآبـل وقوقـل ومايكروسـوفت
وفيسـبوك ،مـن بيـن أولئك الذين شـاركوا في سـباق عالـي المخاطر من أجل
تطوير تقنيات الذكاء االصطناعي .
وقـدرة نظـام الـذكاء االصطناعـي علـى التنافـس بشـكل مقنـع فـي مناظـرة
ضـد إنسـان وسـعيه إلـى الفـوز فـي إثبـات وجهـة نظـره كانـت مـن المخـاوف
عبـر عنهـا كل مـن إيلـون ماسـك (الرئيـس التنفيـذي لشـركتي تيسلا
التـي ّ
وسـبيس إكـس) وعالـم الفيزيـاء الراحـل سـتيفن هوكينـج بـأن الـذكاء
االصطناعي يمكن أن يدمر الحضارة اإلنسانية.

الواليات املتحدة األمريكية حتصد املركـز األول

اململكة في أربعة مراكز ألسرع كمبيوتر في العالم

فـي شـهري يونيـو ونوفمبـر مـن كل عـام ،يتـم
اإلعلان عـن أقـوى  500حاسـب عملاق Super
 Computerفـي العالـم مـن خلال موقـع Top500.org
والمتخصـص فـي إحصـاءات الحاسـبات الفائقـة
السـرعة .وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي
يتـم فيهـا تتويـج الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي
الالئحـة ،حيـث أعلنـت الواليـات المتحـدة األمريكية
عـن جهازهـا الجديـد والمتصـدر للمركـز األول لهذا
العـام بفضـل حاسـبها والـذي أطلـق عليـه اسـم
(سميت .)Summit -
وتصـدر الحاسـب الخـارق القائمـة الجديـدة مـع
َّ
قـدرة حسـابية تصـل إلـى  122بيتافلـوب ( 122ألـف
تريليـون عملية حسـابية فـي الثانية الواحـدة!) ،وهي
بذلـك تقـ ِّدم حاسـو ًبا جديـ ًدا يفـوق قـدرة النظـام
الصينـي فـي المركـز الثانـي والمسـمى بــ Sunway
 ،TainhuLightوالـذي حقـق سـرعة حاسـوبية تقـدر بــ
 93بيتافلوب.
ويستخدم حاسب  Summitنظام التشغيل لينكس
 Linuxالمفتـوح المصـدر لتشـغيله ،كمـا اسـتطاع
الحصـول علـى المركـز الخامـس فـي كفاءتـه
السـتهالكه للطاقة ،حيث يحتاج إلـى ما مقداره 8.8
ميغـاواط لتشـغيله ،بالمقارنـة مـع  TainhuLightوالذي
يحتـاج إلـى  15.3ميغـاوات ،وذلـك بفضـل اسـتخدام
معالجـات حديثـة ومعالجـات البطاقـات الرسـومية
ً GPU
بدل من استخدام المعالجات التقليدية.
ويحتـوي الحاسـب العملاق الجديـد علـى
 2,282,544مليـون معالـج ،أمـا الذاكـرة العشـوائية
للكمبيوتر فتبلغ  2,801,664غيغابايت.
وتضـم القائمة الجديدة ألسـرع أجهـزة الكمبيوتر
علـى مسـتوى العالـم  206جهـازًا فـي الصيـن124 ،
جهـازًا فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة 36 ،جهـازًا
فـي اليابـان ،و 22جهـازًا آخـر فـي بريطانيـا ،بينمـا

تتواجـد األجهـزة المتبقيـة فـي أماكـن متفرقـة حـول
العالـم .وتضـم المملكة العربيـة السـعودية  4أجهزة،
ثالثـة منهـا فـي أرامكـو السـعودية ،ورابع فـي جامعة
الملك عبداهلل للعلوم والتقنية.
وحلـت أرامكـو السـعودية فـي المركـز الــ  78فـي
القائمـة الجديـدة بحاسـبها المسـمى (مكمـن،)3-
ويسـتطيع هـذا الحاسـب تنفيذ أكثر مـن  2,322ألف
تريليـون عملية في الثانية الواحدة .واحتلت الشـركة
المركـز  80بجهازها الثانـي (مكمن )2-بقدرته على
تنفيـذ  2,249تريليـون عمليـة فـي الثانيـة ،والمركـز
 407بجهازهـا الثالـث (فـارس) وبقـدرة  816تريليون
عمليـة فـي الثانيـة .وهـذه الحاسـبات هـي جـزء مـن
عشرات الحواسـيب العمالقة األخرى الموجودة في
مركـز اإلكسـبك بأرامكـو السـعودية ،وتسـتخدم
لمسـاندة عمليـات التنقيـب وهندسـة البتـرول
ومعالجـة البيانـات ،مثـل عمليـات محـاكاة المكامـن
 R e s e r v o i r S i m u l a t i o nو عمليـا ت ا لتحليـل
السـيزموغرافية  Seismic Processingفـي الشـركة.
وبدأ مركز اإلكسـبك بالظهور بتلك القائمة منذ عام
 ،1996واحتل أكثر من  37مركزًا منذ إطالقها.
أمـا الحاسـب «شـاهين »2 -فـي جامعـة الملـك

عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة الحاصـل علـى المركـز 29
في القائمة األخيرة ،فهو بسـرعة  5.5بيتافلوب ،أي
بقـدرة تنفيـذ أكثـر مـن  5.536ألـف تريليـون عمليـة
في الثانية ،ويستخدم «شاهين  »2لمحاكاة المشاريع
البحثية في المحركات ،ودراسة ديناميكيات الغالف
الجـوي ،وشـبكات الطاقـة المتجـددة .كمـا يعتـزم
الشـركاء الصناعييـن للجامعـة اسـتخدام الحاسـوب
للمسـاعدة في تحسـين بحثهم عن المعادن ،والوقود
األحفوري ،وتجهيز المواد الخام.
ويتـم تصنيـع هـذه الحاسـبات الضخمـة عـن
طريق ربط تلك المعالجات التقليدية المستخدمة
بعضـا ،ومن ثم
فـي الحاسـبات المكتبيـة ببعضهـا ً
تشـغيلها بالتزامـن لتنفيـذ عمليـة واحـدة ،أو مـا
يعـرف بــ  .Parallel Computingهـذه الفكـرة ،وإن
بـدت بسـيطة بمفهومهـا ،أسـهمت بفتـح األفـق
للتوسع ببناء تلك الحواسيب الجبارة ،ألنها نظريا
تعتمـد علـى «عـدد» األجهزة المتصلـة ببعض بدال
مـن قـوة المعالج الفـردي .ولذلـك ،ال يوجد هناك
حـد مـن الناحيـة النظريـة لقـوة الجهـاز العملاق
الواحد إذا ما تم إضافة مزيد ومزيد من األجهزة
المتصلة ببعضها.

صوت
هديل العيسى

دائرة تقنية المعلومات

نظام الواقع
االفتراضي
ٍ
بشكل كبير ُكلّما تق ّدم الزمن ،وتتغير تب ًعا
تتغ ّيرالحياة
لذلك التقنيات الجديدة .كما أَصبحت التقنيات جز ًءا
المستخدم ،خاصة الذين يعتمدون على
مه ًما في حياة ُ
الخرائط اإللكترونية للتنقل من مكان إلى آخر ،وهو ما
يعرف بنظام التَموضع العالمي (جي بي إس) .إن نظام
المستخدم التنقّل من
التَموضع العالمي يُسهل على ُ
خ ــال وســائــل الــنــقــل وال ــم ــواص ــات الــحــديــثــة ،مثل
البحري.
القطارات ،والطائرات ،وأنظمة النقل
ّ
ما هو نظام التَموضع العالمي ؟
هو نظام ِمالحي عبر األقمار الصناعية يوفر معلومات
عن المواقع والــوقــت والــطــرق .وقــد أطلقته الحكومة
األمريكية في عام 1973م ،للتغلب على قيود المالحة
التقليدية ،ولمساعدة الطائرات والقطع البحرية للوصول
ألهــدافــهــا فــي مختلف األحـ ــوال الــجــويــة .وقــد تَوسع
استخدام هذا النظام بشكل كبير حتى أصبح الغنى عنه
في الحياة اليومية .بحيث يوفر للمستخدم إمكانية
تحديد الوجهة الــمــراد الــوصــول إليها ويــقــوم النظام
بتحديد اتجاهات الوصول للموقع المحدد .كما يُستخدم
النظام في أَنظمة ِمالحة السيارات وإرشاد السائق إلى
الهدف وغيرها من االستخدامات الشخصية .يتكون
النظام من  24قم ًرا اصطناع ًيا يدور حول األرض على
ارتفاع أكثر من  20ألف كم .ويقوم القمر االصطناعي
ببث إشــارة تحمل موقعه والتوقيت الحالي ،ليقوم بعد
ذلك جهاز االستقبال وهو الهاتف الذكي بتسلّم اإلشارات
القادمة من القمر االصطناعي ،ومــع استقبال ثالث
إشارات من ثالث أقمار اصطناعية مختلفة ،فإن نقطة
تقاطعهم م ًعا تحدد موقع جهاز االستقبال.
وعلى الرغم من سهولة استخدام هذه التطبيقات ،إال
أن بعض الصعوبات قد تواجهنا عند استخدام نظام
التموضع العالمي ومــن أبــرزهــا مشكلة التعرف على
االتجاه الصحيح .حيث يصعب على المستخدم معرفة
االتجاه الصحيح الذي يجب عليه الحركة له لكي يصل
إلى الموقع المحدد .وتأتي مشكلة التعرف على االتجاه
أثناء استخدام الهاتف النقال ،حيث يصعب على النظام
تحديث وتحديد الموقع بدقة عالية فــي حالة تغير
جغرافية الشوارع أو إجراء تعديالت على الطرق.
إذًا ماهو الحل لتفادي هذه المشكلة ؟
تــم تــحــديــث التقنية بــنــظــام جــديــد يُــســمــى الــواقــع
االفتراضي .وهو عبارة عن تقنية يتم من خاللها توفير
نظام تحديد المواقع بشكل مرئي وعلى نطاق واسع،
التي تقوم بتصوير الشوارع والطرق بشكل مباشر مع
توفير رؤية واضحة لمستخدمي التقنية كي يتعرفوا على
وجهاتهم بشكل متطورعن نظام المالحة التقليدي ،الذي
تعتمد عليه تقنية (جــي بــي إس) .وسيسمح النظام
الجديد بتصوير الــشــوارع والــطــرق بشكل مباشر من
خالل استخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف النقال والتي
تقوم بتصوير العالمات واإلش ــارات مثل الالفتات في
الــشــوارع ،وواجــهــات المحالت وغيرها .بحيث يقوم
المستخدم بتوجيه الكاميرا على الطريق الذي أمامه،
ُ
وستقوم بالتعرف فو ًرا على الموقع وتوجيهه إلى الطريق
الذي يحتاج إلى الوصول إليه من خالل أسهم توجيه إلى
اليمين أو الــيــســار .بــاإلضــافــة إلــى أن كــل معلومات
الخرائط ستكون موضحة على شاشة الهاتف مما يتيح
فرصة التعرف على المناطق المحيطة.
ال يــزال نظام الواقع االفتراضي في مرحلة التوسع
والتطوير ولــم يُحدد إلــى اآلن موعد انطالقه بشكل
رسمي .وحت ًما سيُالقي هذا التطوير إعجاب كثير من
المستخدمين خاصة ُسكان المدن الكبيرة والمكتظة،
حيث غــالـ ًبــا يشتكون مــن عــدم دقــة نــظــام التموضع
العالمي.
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الزراعة العمودية
راكان املسعودي *
عندمــا تضيــق بنــا األرض ،نرتقــي إلــى أعلــى .قانــون
اكتشــفته النباتــات منــذ مالييــن الســنين ،وكان مصــدر
إلهــام الملــك البابلــي نبوخــذ نصــر الثانــي قبــل 2600
عــام ،عندمــا شــ ّيد حدائقــه المعلَّقــة فــي مدينــة بابــل
بالعــراق .وتقــول األســاطير إن حدائــق بابــل المعلَّقــة
ســميت بهــذا االســم ألنهــا كانــت تمتد على شــكل شــرفات
متد ِّرجــة مزروعــة بالنباتــات واألشــجار العاليــة ،تُســقى
علــى مــدار العــام مــن نهــر الفــرات ،عــن طريــق شــبكة مــن
أنابيــب الــري الممتــدة إلــى أعلــى نقطــة فــي البــرج .ولــم
تكــن حدائــق بابــل إحــدى عجائــب العالــم القديــم الســبع
فحســب ،بــل يمكــن القــول إنهــا كانــت كذلــك أول تجربــة
للزراعة العمودية في التاريخ.
قــد يكــون تشــييد حدائــق بابــل ضر ًبــا مــن التــرف
آنــذاك ،لكنــه قــد يصبــح اليــوم وســيلة لضمــان بقــاء
البشــرية .إذ مــن المتو ِّقــع أن يرتفــع عــدد ســكان األرض
فــي الســنوات القليلــة المقبلــة إلــى مســتوى يحتــم علينــا
زيــادة إنتــاج الغــذاء لتلبيــة الطلــب المتزايــد عليــه .لكننــا
فــي الوقت نفســه ســنواجه ندرة فــي المســاحات الزراعية
ـحا فــي الميــاه العذبــة؛ األمــر الــذي دفــع مجموعــة من
وشُ ـ َّ
الباحثيــن إلــى تبنــي فكــرة حدائــق بابــــل المعلَّقـــة ،تحــت
اسم «المزارع العمودية».
تمــت صياغــة مصطلــح «الزراعــة العموديــة» ألول مــرة
َّ
مــن المؤ ِّلــف جلبــرت بيلــي فــي بدايــة القــرن العشــرين في
كتابــه الــذي يحمــل االســم نفســه ،بينمــا كانــت فكــرة
الزراعــة العموديــة متداولــة علــى نطــاق ضيــق قبــل ذلــك
َ
يحــظ هــذا المفهــوم بصيتــه
ولفتــرة طويلــة .لكــن لــم
الواســع الــذي هــو عليــه اليــوم حتــى بدايــة األلفيــة
الحاليــة ،إذ قام بتطويــره األب الروحي للمزرعة العمودية
ديكســون ديســبومير ،عالــم األحيــاء وأســتاذ علــم البيئــة
وعلــوم الصحــة البيئيــة فــي جامعــة كولومبيــا األمريكيــة
بالتعاون مع طالبه في الجامعة.
طلــب ديكســون مــن تالميــذه أن يأتــوا بطريقــة مبتكــرة
تم ِّكنهــم مــن إطعــام المليونــي نســمة القاطنيــن بمنطقــة
مانهاتــن فــي مدينــة نيويــورك ،باســتخدام  50ألــف متــر
مربــع فقــط مــن أســطح المنــازل المخصصــة للزراعــة،
ولكــن عندمــا قــام الطــاب بحســاب مقــدار الطعــام الــذي
يمكــن إنتاجــه فــي هــذه المســاحة الصغيــرة وجــدوا أن
المســاحة -فــي أحســن حاالتهــا -لــن تكفــي إال إلطعــام
 %2مــن الســكان ،أي مــا يقــرب مــن  40ألــف شــخص
فقط.
كان هــذا التكليــف البــذرة التــي انطلــق منهــا مفهــوم
المــزارع العموديــة ،إذ قــام ديكســون بتقديــم تصـ ُّور كامــل
لماهيــة مزرعتــه العموديــة تلــك ،التــي كانــت عبــارة عــن
ناطحــة ســحاب متعـ ِّددة الطوابــق مصممــة بشــكل لولبــي،
يحــوي كل طابــق مــن طوابقهــا مســاحات زراعيــة مختلفــة
تم ِّكنهــا مــن احتــواء أنــواع كثيــرة مــن المحاصيــل .ليــس
هــذا فحســب ،إذ كان ديكســون يطمــح إلــى خلــق نظــام
بيئــي متكامــل عــن طريق إدخــال مجموعــة مــن الحيوانات
التــي توفِّــر بدورهــا الســماد والوقــود ،وبذلــك يصــل
ديكســون إلــى مزرعــة ذات نظــام مغلــق يمكنــه االســتفادة

مــن المــوارد األســاس بكفــاءة عاليــة غيــر مســبوقة تكفــي
إلطعام جميع سكان المدينة.

ً
مستقبل
ضرورة ال غنى عنها
يعتقــد ديكســون أن الزراعــة العموديــة ضــرورة يحتِّمهــا
علينــا المســتقبل ،وي ُع َّدهــا حـ ًـا ألزمــة النمــو الســكاني في
الســنوات المقبلــة إذ إنــه بحلــول عــام 2050م ،يُتوقــع أن
يصــل عــدد ســكان العالــم إلــى تســعة مليــارات نســمة.
األمــر الــذي يتطلَّــب زيــادة إنتــاج المــواد الغذائيــة بنســبة
 %70علــى أقــل تقديــر ،مــن أجــل تلبيــة متوســط
االستهالك العالمي حينها.
ويــرى ديكســون أن مــا يم ِّيــز المــزارع العموديــة هــي
قدرتهــا علــى إنتــاج كــم كبيــر مــن المحاصيــل الزراعيــة
علــى مســاحة صغيــرة ومــن دون عنــاء نقــل المنتجــات
مســافات بعيــدة لتصــل إلــى المســتهلك .فالقــدم المربعــة
الواحــدة فــي المــزارع العموديــة قــادرة علــى إنتــاج 41
كيلوغرا ًمــا مــن الخــس ســنو ًيا ،مقارنـ ًة بالمــزارع التقليدية
التــي تنتــج  4كيلوغرامــات فقــط .وبالتالــي بإمكانهــا
مضاعفــة إنتــاج الخــس إلــى  11ضع ًفــا .كمــا أن الزراعــة
العموديــة داخــل ناطحــات الســحاب هــي صديقــة للبيئــة،
إذ تتطلَّــب طاقــة أقــل بكثيــر مقارنــة بنظيرتهــا التقليديــة،
بينمــا تقلــل مــن التلــوث المصاحــب للعمليــة الزراعيــة فــي
الوقــت نفســه .ويــرى ديكســون أن  150ناطحــة ســحاب
زراعيــة قــادرة علــى إطعــام ســكان مدينــة نيويــورك
بالكامل.

تقنيات الزراعة العمودية
تعتمــد الزراعــة العموديــة علــى مجموعــة من األســاليب
والتقنيــات المبتكــرة .ويُعــد تكاملهــا مــع بعضهــا أمــ ًرا

ضرور ًيــا مــن أجــل جعــل الزراعــة العموديــة واق ًعــا
ملموســا .تما ًمــا كالزراعــة المحميــة التــي تعتمــد علــى
ً
خيــم أو منشــآت معزولــة مصنوعــة من مــواد شـفَّافة تقوم
بتمريــر أشــعة الشــمس ،كمــا توفِّــر بيئــة مغلقــة نظيفــة
ً
فضــا عــن الزراعــة الهوائيــة التــي
يمكــن التحكــم بهــا،
ً
تعتمــد علــى بخــار المــاء والرطوبــة بــدل مــن عمليــات
الــري التقليديــة ،وتقنيــات اإلضــاءة اإللكترونيــة الـــ ()LED
خصيصــا لتحفيــز نمــو النبــات عــن طريــق
المصممــة
ً
توفيــر درجــات أطيــاف ضــوء مثاليــة لعمليــة التمثيــل
الضوئــي عنــد النبــات .أو ربمــا نظــم اإلدارة والمراقبــة
المتطــورة والذكيــة التــي باســتطاعتها ربــط جميــع هــذه
التقنيــات وغيرهــا م ًعــا مــن أجــل تعظيــم المنافــع
والوصول إلى االستفادة القصوى من الموارد.
لكــن أشــهر تلــك التقنيــات وأكثرهــا فاعلية فــي المزارع
العموديــة هــي الزراعــة المائيــة ،وهــي نظــام مائــي تتــم
عــن طريقــه زراعــة النباتــات بواســطة محاليــل مغ ِّذيــة
ممتزجــة بالمــاء يتــم تمريرهــا مــن خــال جــذور النباتــات
مــن دون الحاجــة إلــى التربــة أو الطيــن .وظهــرت هــذه
التقنيــة كمحاولــة لتجنــب المشــكالت المتعلِّقــة بالزراعــة
التقليديــة كاآلفــات والحشــرات واألعشــاب الضــارة .كمــا
تو ِّفــر الزراعــة المائيــة م ّيــزات عــدة تجعــل منهــا الطريقــة
األمثــل للمــزارع العموديــة فــي ناطحــات الســحاب .فهــي
تُكســب العمليــة الزراعيــة مرونــة عاليــة فــي اختيــار
األماكــن التــي يمكــن الزراعــة فيهــا ،بــدون الحاجــة إلــى
ربطهــا بأماكــن وجــود التربــة وغيرهــا مــن المعوقــات .كما
يمكــن لهــا تقليــص اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة نظـ ًرا
لعــدم وجــود التربــة التــي قــد تســتوطنها الحشــرات
والفطريــات .أمــا الميــزة األهــم فهــي الميــزة االقتصاديــة،
إذ إن الزراعــة المائيــة ذات كفــاءة عاليــة فــي اســتهالك
الميــاه واألســمدة ،ففقدهــا للميــاه قــد يكــون شــبه معدوم،
إذ يعــاد اســتخدام تلــك الميــاه فــي كل مــرة .وعنــد مقارنــة
الزراعــة المائيــة بالتقليديــة مــن ناحيــة اســتهالك المــاء
نجــد أن الزراعــة المائيــة أقــل بـــ  13مــرة .فبينمــا يتــم
اســتهالك  250لتــ ًرا مــن المــاء لــكل كليــو غــرام مــن

الخــس فــي المــزارع التقليديــة ،تســتهلك المــزارع المائيــة
إلنتــاج الكميـــة نفســها مــن الخــس نحــو  20لتــ ًرا مــن
المياه فقط.

تجارب فريدة وناجحة
ـحا فــي
تُعــد ســنغافورة مــن أكثــر الــدول التــي تعانــي شُ ـ ًَّ
المســاحات واألراضــي الزراعيــة نظ ـ ًرا لصغــر مســاحتها
وكثافــة ســكانها ،وترتيبهــا هــو الثالــث عالم ًيــا مــن ناحيــة
الكثافــة الســكانية .إذ يقطــن خمســة مالييــن نســمة فــي
أرض مســاحتها أقــل مــن مســاحة مملكــة البحريــن ،ممــا
يجعــل ســنغافورة أكثــر الــدول اســتيرا ًد ا لألطعمــة
والمنتجــات الغذائيــة ،بنســبة اســتيراد تصــل إلــى %90
مــن احتيــاج ســكانها .األمــر الــذي دعــا رجــل األعمــال
جــاك إن جــي إلــى إيجــاد حــل يو ِّفــر الطعــام للســكان عــن
طريــق مزرعتــه العموديــة (ســكاي جرينــز) التــي كانت أول
مزرعة عمودية تجارية في العالم.
وهــذه المزرعــة هــي عبــارة عــن دفيئــة عمالقــة يصــل
برجــا،
ارتفاعهــا إلــى تســعة أمتــار ،تحــوي داخلهــا ً 120
أحواضــا للنباتــات المختلفــة مثبتــة علــى
يضــم كل منهــا
ً
ســكك متحركــة ،ويتحــرك كل واحــد مــن هــذه األحــواض
بشــكل دائــري مــن أجــل أن يُكســب كل نبتــة أكبــر قــدر
ممكــن مــن ضــوء الشــمس .بهــذه الطريقــة نجــح جــاك في
إنتــاج خمســة أضعــاف مــا تنتجــه المــزارع التقليديــة
باســتخدام المســاحة نفســها ،أي حوالــي نصــف طــن مــن
الخضــراوات الطازجــة يوم ًيــا ،يتــم توزيعهــا علــى المحــال
واألسواق القريبة.
وربمــا ال تكــون المــزارع العموديــة الحــل األمثــل ألزمــة
الغــذاء العالميــة المقبلــة ،لكنهــا محاولــة متواضعــة
لالرتقــاء بعمليــة إنتــاج الغــذاء فــي المســتقبل .ومــن
يــدري ،لعلنــا نــرى حدائــق بابــل العموديــة تنبــت فــي
عواصمنا العربية في يوم ما.

* نشر في الزميلة مجلة القافلة األسبوعية
في عدد مارس /أبريل لعام 2018م.

الخميس  20ذو القعدة 1439هـ 2 ،أغسطس 2018م

سالمتك
مسابقة الرسم لألطفال 2018

يسـر إدارة الوقايـة مـن الحريـق فـي أرامكـو
السعودية اإلعالن عن المسابقة السنوية للرسم
ألطفـال الموظفيـن حـول أحـد الموضوعـات
التالية:
•جهاز كشف الدخان
•اإلخالء
•طفايات الحريق
•أهمية وظيفة رجال اإلطفاء
وسـيحصل الفائـزون العشـرون علـى عدد من
الجوائـز القيمـة ،التـي تقدم للفائزيـن في أقرب
محطـة إطفـاء لمقـر إقامتهـم ،باإلضافـة إلـى
قضاء ساعتين مع رجال اإلطفاء في حال رغب
المتسابق في ذلك.
أما شروط المسابقة فهي كالتالي:
عاما.
•أالَّ يتجاوز عمر المشارك ً 14
•أن تكـون المشـاركة حـول أحـد الموضوعـات
الموضحة أعاله فقط.
•يحـق للمشـارك أن يشـارك بلوحـة واحـدة
فقط.
تقدم الرسومات في ورق مقاس .A3
• ِّ
ويرجـى مـن الراغبيـن فـي المشـاركة ،إرسـال
رسوماتهم إلى عنوان المسابقة قبل  9أغسطس
2018م.

محمد عصام الرشيدات *

ُح ْر َم ُة التراث

عنوان المسابقة:
»«FrPD Drawing Competition
MSB #1965 Room #2000
Fire protection department
Dhahran

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

السودوكو
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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* 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.

وشـدك الفضـول نحـو التعـرف علـى ثقافـة بلـد مـا ،أينما
إذا هممـت َّ
مسـرعا إلى
سـتتوجه
أقصاها،
إلـى
األرض
بقـاع
أدنـى
بلـغ تواجـده فـي
ً
البحـث عـن الجـذور التـي تدلـك علـى مسـار الحضـارة التـي َّ
خطهـا
األوائـل واألجداد من شـعبه ،ومن المؤكد أن شـغفك الفطري سـيقودك
نحـو الوصـول فـي حضـرة مختلـف المعالـم األثريـة التـي تميـز هويـة
ومنبت كل شعب عن اآلخر.
عند الوصول سـوف تالزمك نظرة االنبهار بكيفية بنـاء وقيام قواعد
متينـة لشـواهد ومواقع سـاحرة من التـراث التاريخـي والثقافـي ال تزال
باقيـة إلى يومنا هذا ،وسـتبدأ عيناك باستشـعار قـدرة الخالق وعظمته
فـي إحلال معالم تـراث طبيعـي فاق جمالـه حـد الوصـف ،ليُدخلك في
لحظـات مـن الذهـول والتفحـص بأسـلوب المتأنـي لـكل جزئيـة مـن
المنمق.
كمالية المنظر ُ
تجربـة اسـتثنائية سـرعان ما تعـود عليـك بمخـزون وافر مـن الفائدة
الجغرافيـة التـي ال ينضـب محتواهـا وال مضمونهـا وال حتـى رسـائلها
ً
متكفلا باإلفصـاح عـن ماهيتهـا عبـر
السـامية ،التـي سـتجد نفسـك
أجوبـة تسـتند علـى قـوام المنطـق الـذي ينبثـق مـن رأفـة اإلنسـان
بماضيـه ،ألنـه ٍ
مـاض لمواقـع شـامخة تتجلـى فيهـا األعـراق والتقاليـد
وتستوطن في أروقتها عبق التاريخ.
إنـه التاريـخ الـذي ينبـري لقدسـية وأهميـة تلـك المواقـع ،التـي دائ ًما
مـا تنـادي بضـرورة المحافظـة عليهـا وصونهـا مـن تصاريـف الدهـر
ً
وصـول إلى اسـتهداف العنصر
المتن ِّوعـة ،ومـن ظـروف المنـاخ المتقلبة
البشـري لهـا ،فالحـروب التي تحصـد األرواح اإلنسـانية بشـكل همجي،
هـي نفسـها التـي تسـتهدف المواقـع األثريـة وتُحـدث بالـغ الضـرر
والدمـار فيهـا حتـى تختلـف أضلاع أعمدتهـا وتتهـدم ،ناسـف ًة آثـار
حضـارة غابـرة عاشـت فتـرة تاريخيـة وأوجـدت لنفسـها اسـ ًما راسـخً ا
بين كبرى الحضارات القديمة العظيمة.
ما تم ذكـره آنفًا ،كان حاضـ ًرا بقوة في اجتماع لجنـة التراث العالمي
الـذي جـاء فـي نسـخته الثانيـة واألربعيـن ،الـذي احتضنتـه العاصمـة
البحرينيـة المنامـة فـي الرابع والعشـرين من شـهر يونيـو الماضي لمدة
عشـرة أيـام متتاليـة ،بحضـور أكثـر مـن ألفـي خبيـر فـي مجـال التـراث
جـاؤوا مـن أكثر مـن مئة وتسـع وثالثيـن دولة ،ناقشـوا مختلـف القضايا
والموضوعـات التي تُعنـى بمواقع التـراث التاريخـي والثقافي والطبيعي
فـي العالـم أجمـع ،موجهيـن الدفـة نحـو أهميـة المحافظـة علـى
الموروثـات التاريخيـة وحمايتهـا مـن مختلـف الظـروف الشـائكة ،التـي
أفرزتهـا لغة اآللة العسـكرية المدمـرة ،باعتبارهـا الدليل الوثيـق والدال
خصوصـا مثـل
علـى سـمة الشـعوب ومـا تنتمـي إليـه مـن حضـارات،
ً
حضـارة تَد ُمـر فـي سـوريا ،وحضـارة بابـل فـي العـراق وغيرهـا مـن
الحضارات العريقة.
األمـر لـم يتوقـف عنـد هـذا الحـد مـن التوصيـات التـي خـرج بهـا
االجتماع عبر جلسـاته المتعـ ِّددة ،بل تعـداه ألن يصل إلى اعتماد تسـعة
عشـر موق ًعا عالم ًيا جديـ ًدا وإدراجها على الئحة التـراث العالمي ،التي
مـن بينهـا موقعـان عربيـان أثريـان همـا واحـة األحسـاء باعتبارهـا
الشـاهد األكبـر على تكيـف اإلنسـان مع التغيـر المناخـي ،إذ تنمـو فيها
أكثـر مـن مليـون ونصف المليـون نخلـة ،وتُعـد أكبـر واحة نخيـل محاطة
بالرمـال فـي العالـم ككل ،وأمـا الموقـع اآلخـر ،فقـد جـاء مـن نصيـب
ِ
مدينة قلهـات التـي تضمهـا سـلطنة عمـان كأقـدم مدينـة ُعمانيـة ،وأول
عاصمة ل ُعمان قبل دخول اإلسالم إليها.
إنجـازات عربيـة ُمسـتحقة اتفـق عليهـا أكبـر تجمـع عالمـي للتـراث
ُوجـه الجهـود الرسـمية وغيـر
يُعقـد سـنو ًيا ،ومـن األهميـة بمـكان أن ت َ
الرسـمية ،وتذلـل جميـع اإلمكانـات مـن أجـل ضمـان بقائهـا وإعطائهـا
حقهـا الطبيعـي لكونهـا الدليـل الدامـغ ألصالـة تلـك الحقـب التاريخيـة
العربيـة القديمـة ،ومـرآة واقعية تعكس شـكلها وطبيعتها المتأللئـة  ،بل
وطبيعـة حيـاة األجيـال التـي عاشـت فيهـا يو ًمـا مـا ،إذ لآلثـار مقـدرة
خاصـة علـى ربـط الماضـي بالحاضـر والمسـتقبل ،فمعرفـة اإلنسـان
العربي تحدي ًدا لماضيه وحاضره بال شـك يُمكنّه من صياغة مسـتقبله
ومستقبل األجيال القادمة.
* محرر أخبار أول في تلفزيون البحرين

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

