
3 ماليين 
ألرامكـــو  التصديريـــة  الطاقـــة  فـــي  زيـــادة  يومًيـــا  برميـــل 
الســـعودية عبـــر الســـاحل الغربـــي بعـــد إعـــادة تأهيـــل فرضة 
ينبـــع الجنوبيـــة وإندماجهـــا ضمن شـــبكة التوريـــد الحالية 
للنفـــط الخام، حيث تم تحميل الزيت على أول ناقلة نفط 
ز دور أرامكـــو  عمالقـــة فـــي 12 أكتوبـــر الجـــاري. وهـــو مـــا ُيعـــزِّ

السعودية كموّرد موثوق للطاقة لجميع أنحاء العالم.
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تأكيـًدا علـى دور أرامكـو السـعودية كمـوّرد موثـوق للطاقـة 
لجميـع أنحـاء العالـم، أصبحـت فرضـة ينبـع الجنوبية جاهزة 
السـاحل  عبـر  التصديريـة  السـعودية  أرامكـو  لتعزيـز طاقـة 
التأهيـل  إلعـادة  شـامل  لبرنامـج  خضعـت  أن  بعـد  الغربـي 
ناقلـة نفـط  أول  الزيـت علـى  تـم تحميـل  والتحديـث، حيـث 

عمالقة في ٣ صفر ١٤٤٠هـ، )١٢ أكتوبر ٢٠١٨م(. 
وتضـم فرضـة ينبـع الجنوبيـة، الواقعـة جنـوب مدينـة ينبـع 
سـاحة  السـعودية،  العربيـة  للمملكـة  الغربـي  السـاحل  علـى 
الخـام  خزانـات ومرافـق بحريـة السـتالم وتخزيـن وتحميـل 

العربي الخفيف والخام العربي الممتاز. 
تـم تنفيـذ برنامـج إعـادة التأهيـل للفرضـة وفًقـا ألحـدث 
المعاييـر والمواصفـات الهندسـية ألرامكـو السـعودية، حيـث 
جرى تحديث وتطوير وسـائل السـالمة والوقاية من الحرائق، 
ألحـدث  وفًقـا  للطاقـة،  اآللـي  والتشـغيل  التحكـم  وأنظمـة 

التقنيات.
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ة أثنــاء تجولــك فــي أحــد المجمعــات  كــم مــن مــرَّ
التجاريــة أو ذهابــك إلــى الســوبرماركت لشــراء 
ــى  دين عل بعــض األغــراض صادفــت أحــد المشــرَّ
ــا  ــع فيه ــة يجم ــة معدني ــده آني ــة المحــل، وبي واجه
قــوت يومــه، وهــو »بعــض المــال« الــذي يحصــل 
عليــه مــن بعــض المــارة. قــد ال يصــح أن نصفهــم 
ــه،  ــأوى ل ــزل وال م دين، ألن المشــّرد ال من بالمشــرَّ
وأحــب أن أتعلــق بفكــرة أنــه ال وجــود لمثــل هــؤالء 
فــي بلدنــا، وإن ُوجــدوا فهــم قلَّــة قليلــة لــم يصــدف 
لــي أن رأيــت أحدهــم، وآمــل أال أضطــر يوًمــا 
لرؤيــة مــن وصلــت بــه الحاجــة إلــى مرحلــة مــن 
الفقــر اليجــد بهــا ســقًفا يحميــه، ولكنهــم تلــك 
ــاة فأصبحــوا  ــن رحــم المعان ــدت م ــي ُول ــة الت الفئ
متســولين، وشــقَّ عليهــم أن يســيروا فــي طريــق 
عالــم يتصــف بالرفاهية، أصبحــت فيــه الكماليات 

أسًسا نعيش لها وتطيب لنا الحياة منها.
ــا، ســتجد  ــي قلوبن ــُر ف ــزال يعم ــر ال ي وألّن الخي
ــدي الواحــد  ــن ي ــًرا يتســابق ويتزاحــم ليضــع بي كث
مــن هــؤالء المتســولين، مــا رده لــه البائــع مــن مــال 
قليــل فــي عيــن ُمعطيــه، كثيــٌر فــي عيــن ُمســتقِبله. 
رت زياراتــك لألماكــن نفســها، وعلــى  وإن تكــرَّ
ــك المســتمرة  ــم ومبادرات ــك الدائ ــن كرم الرغــم م
لمســاعدته، أراهنــك أنــك ســتجده لــم يتحــرك 
مقــدار أنملــة مــن مكانــه، وســواء أكانــت معوناتــك 

بضــع ريــاالت أم مــن الفئــات الزرقــاء، فإنــك 
أنقــذت يوًمــا أو بضــع أيــام مــن حياتــه، ولكنــك 
حتًمــا لــم تنقــذ مســتقبله، ولــم تخرجــه مــن دوامــة 
تفاقــم  فــي  أســهمت  تكــون  ربمــا  بــل  الفقــر، 
المشــكلة دون قصــد، وذلــك لقلة حيلتهــم واتكالهم 
مــه  ــه أنــت وقدَّ مت ــذي قدَّ ــى »المــال الســهل«، ال عل
غيــرك، وألنهــم يعيشــون علــى هامــش الحيــاة، 
فإنــه مــن المخاطــرة الشــديدة أن يغامــروا بفتــح 
صفحــات جديــدة ألنفســهم، بــل إنهــم يخشــون 
حتــى مجــرد تحريــك الصفحــة.. فــأي حركــٍة 
ذيــل  إلــى  بهــم  تهــوي  قــد  ومتهــّورة  خاطئــة 

الصفحة، وربما حتى خارجها!
برأيــي، قــد يكــون الفقــر هــو الشــيء الوحيد في 
العالــم الــذي التنطبــق عليــه مقولــة »قليــل دائــم 
خيــٌر مــن كثيــٍر منقطــع«، وال يعنــي ذلــك أن الكثيــر 
ــاح الســّري لحــل هــذه األزمــة  المنقطــع هــو المفت
ــن يرتبــط الحــل بالمــال  ــه حي ــة، وذلــك ألن العالمي
فقــط، فإنــه ورغــم كل المحــاوالت، ســيبقى الفقــر 

مستعصًيا على الحل.
د مجلــس الــوزراء برئاســة  وقــد ســبق وأن حــدَّ
خــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك ســلمان بــن 
مهمــات  اهلل،  حفظــه  ســعود،  آل  عبدالعزيــز 
الداخليــة والعمــل فــي  واختصاصــات وزارتــي 
مكافحــة التســول، التــي تتضمــن إيــواء المتســولين 

وبحــث حاالتهــم االجتماعيــة وتحديــد العوامــل 
غيــر  وترحيــل  التســول،  إلــى  تدفعهــم  التــي 

السعوديين منهم.
إن الفقــر أكثــر مــن مجــرد االفتقــار إلــى الدخــل 
ى ذلــك لتشــمل  والمــوارد، بــل إن األزمــة تتعــدَّ
ــة  ــى التعليــم والرعاي ــة الحصــول عل ــة إمكاني ضآل
الصحيــة الالزمــة وغيــره مــن الخدمــات األســاس، 
االجتماعــي،  لتمييــز  ا يًضــا  أ ذلــك  ويشــمل 
واالســتبعاد مــن المجتمــع، عــالوة علــى عــدم 
ــن أن  المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات. لــذا، يتعيَّ
تكــون المعونــة، بأيــٍد متكاتفــة، شــاملة لجميــع 
هــذه الجوانــب، حيــث توّفــر الوظائــف المســتدامة 
وتشــّجع علــى وجــود التكافــؤ، دون خطــر االنحدار 
إلــى هــوة الفقــر مــن جديــد. وألن يــوم أمــس 
األربعــاء 17 أكتوبــر يُصــادف ذكــرى اليــوم العالمــي 
للقضــاء علــى الفقــر، فربمــا وددت التعــرف أكثــر 
علــى المبــادرات والبرامــج الوطنيــة والدوليــة التي 
والقضــاء  األزمــة  هــذه  مــن  للحــد  ُخصصــت 

عليها. 
ر فيهــا المشــهد  وفــي المــرة المقبلــة التــي يتكــرَّ
الســابق أمامك، حــاول أن تُســهم في تقديــم معونًة 
معضلــٌة  فالفقــر  منقطعــة،  ال  دائمــة  وحلــول 
تتخطــى تلــك الريــاالت القليلــة التــي ننفضهــا مــن 

جيوبنا كلما دعت حاجتنا و»حاجتهم«.

في ذكرى اليوم العاملي للقضاء على الفقر .. معونٌة.. الُتعين
إضــــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنّوعة تعّبر عن آراء ُكتَّابها.

بعد 25 عاًما من العطاء والبذل املستمر

محمد السبيعي يوّدع الزمالء واألصدقاء 
في املراجعة الداخلية في أرامكو السعودية

كثيــًرا، ألن الســبيعي صاحــب عاطفــة وذكاء اجتماعــي جعــل 
منــه األقــرب للجميــع، فقــد صاحبتــه هــذه المآثــر طــوال 
حياتــه المهنيــة. لقــد أحــب الشــركة فأحبتــه وتــدّرج ونمــا إلى 
أن تقلَّــد منصــب المدقــق العــام فــي أرامكــو الســعودية«. وفــي 
ختــام كلمتــه قــال الناصــر: »إنــه مــن الصعــب أن أودِّع قائــًدا 
فــًذا وعمالًقــا مــن عمالقــة أرامكــو الســعودية فــي هــذا اليوم، 
عملــك  علــى  جزيــاًل  شــكًرا  أقــول:  أن  إاّل  يســعني  وال 
وإخالصــك ألرامكــو الســعودية، لقــد كنــت روح وقلــب إدارة 

المراجعة الداخلية في الشركة«. 

وداًعا أرامكو السعودية
اعتلــى المنّصــة بعــد ذلــك محمــد الســبيعي، الــذي ألقــى 
كلمــاٍت مؤثــرة فــي الوجــدان يغمرهــا الفــرح والحــزن فــي 
الوقــت نفســه، مترقًبــا لمــا هو قــادم، وحزيٌن لمغادرة الشــركة 
التــي عمــل فيهــا لمدة ربــع قرن مــن الزمــان، كان فيهــا تلميًذا 
نجيًبــا، وتقــّدم ليصبــح القائــد الفــذ والُمعلّــم الصبــور، حيــث 
لت الشــركة شــخصيته المهنيــة التي  بيَّــن فــي كلمتــه كيف شــكَّ
العمــل  فــي  كاالحترافيــة  بهــا،  يفتخــر  بصفــات  تمثلــت 
وااللتــزام، واتبــاع أعلــى معاييــر الَجــودة، والموثوقيــة فــي 
األداء، والســالمة كأســلوب حيــاة، واألهــم هو الســعي الدؤوب 
إلــى تطويــر الــذات والتُعلّــم المســتمر. وأضــاف الســبيعي: 
»مــن الصعــب اختــزال مشــاعر الــوداع فــي كلمــات، فهــذا 
الصــرح العمــالق ال يوّفيــه كلمــات، أو خطــاب توديــع، نعــم 
ــر أســرتي  ــة،  وســأفتقد أكث ــة االحترافي ســأفتقد هــذه البيئ
الثانيــة، مــن األصدقــاء والزمــالء، فهــي صفحــة يصعــب 

طيها«.
وفــي نهايــة الحفــل تســلّم الســبيعي الهدايــا التذكاريــة مــن 
رئيــس الشــركة، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن 
بهــذه  التذكاريــة  الصــور  التقطــت  كمــا  الناصــر،  حســن 

المناسبة.

الظهــران - شــوق اللقــاء بعــد ســنوات الغيــاب لمــن غابــوا 
عــن هــذا الصــرح لعــدد مــن الســنين مــن متقاعــدي الشــركة، 
ــي  ــن، وفرحــة األهال ــا الحاليي ــن لموظفيه ومشــاعر المودِّعي
واألصدقــاء. هكــذا كانــت بدايــات حفــل تقاعــد المدقــق العام 
فــي إدارة المراجعــة الداخليــة، األســتاذ محمــد الســبيعي بعد 
رحلــة مــن العطــاء اســتمرت 25 عاًمــا، نفــع فيهــا وانتفــع، فــي 
رحلــٍة اســتمرت منــذ شــهر أبريــل مــن عــام 1993م، حتى شــهر 

ســبتمبر 2018م، حيــث إن األثــر الطيــب ال يــزول، والتجــارب محمد العداربة وهنوف السليم
ــاء بعضهــا بعًضــا، وتســتفيد منهــا  والخبــرات تســتمر فــي بن
مه من  األجيــال الالحقــة. والســبيعي مثــال يُحتــذى بــه لمــا قدَّ

علم وخبرة بكل سخاء واستفاد منها كّل من عمل معه.
التــي حضرهــا رئيــس أرامكــو  وفــي هــذه المناســبة، 
الســعودية، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أمين حســن 
أرامكــو  فــي  العــام  المدقــق  م فيهــا  ُكــرِّ والتــي  الناصــر، 
الســعودية، األســتاذ محمــد الســبيعي، فــي قاعــة المؤتمــرات 
فــي الظهــران بالزا، في 24 محرم 1440هـــ )4 أكتوبر 2018م(، 

تحــّدث الناصــر عــن إســهامات وإضافــات الســبيعي للشــركة. 
كمــا حضــر الحفــل أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذية العليــا، وكان 
ــي المهنــدس  ــة الســابق، معال ــروة المعدني ــرول والث ــر البت وزي
علــي بــن إبراهيم النعيمي ضيف شــرف المناســبة، باإلضافة 
ــا وشــكًرا لمــا  إلــى أســرة الســبيعي وأصدقائــه، وذلــك امتناًن

بذله وقّدمه خالل مسيرته مع أرامكو السعودية.
ث الناصــر عــن المناصــب  وفــي كلمتــه التــي ألقاهــا، تحــدَّ
التــي تقلّدهــا الســبيعي، وكيــف تــدّرج فــي المناصــب التي كان 
يتــرك فيهــا بصمتــه الخاصــة فــي كل مــرة قائــاًل: »ســنفتقده 

صورة تذكارية يتوسطها محمد السبيعي، وعلي النعيمي، وأمين الناصر وعدد من قادة الشركة الحاليين والمتقاعدين.

تصوير: مصلح الخثعمي

هنوف يوسف السليم 
hanoof.alseleem@aramco.com

هيئة التحرير
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أرامكو السعودية تشارك يف منتدى الطاقة السنوي ضمن فعاليات أسبوع سيرا للطاقة

املشاركة تعّزز التعاون اإلستراتيجي املستمر 
بين قطاعي الطاقة في اململكة والهند

النسـخة  نيودلهـي - شـاركت أرامكـو السـعودية فـي 
الثانيـة مـن منتـدى الطاقـة فـي الهنـد، تلبيـة لدعـوة وزارة 
البتـرول والغـاز الطبيعـي الهندية، ممثلة فـي معالي الوزير 
دارمنـدرا بـرادان. ويسـعى المنتـدى، الـذي يأتـي ضمـن 
فعاليات )أسـبوع سـيرا( للطاقة المنعقد خـالل الفترة من 
5 إلـى 7 صفـر 1440هــ ) 14-16 أكتوبـر 2018م(، إلى تعزيز 
الحـوارات المحليـة والدوليـة حـول الفـرص والتحديـات 
واإلسـتراتيجيات الرامية إلى رسم مستقبٍل جديٍد للطاقة 

في الهند.
والثـروة  والصناعـة  الطاقـة  وزيـر  معالـي  وشـارك 
المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السـعودية، المهندس 
خالـد بـن عبدالعزيـز الفالـح، فـي الحـوار الـوزاري الـذي 
ُعقـد بتاريـخ 15 أكتوبر. كما شـارك النائـب األعلى للرئيس 
السـعودية،  أرامكـو  فـي  والتسـويق  والمعالجـة  للتكريـر 
األسـتاذ عبدالعزيـز القديمـي، فـي جلسـة نقاشـية بعنـوان 

»النظرة المستقبلية لقطاعي التكرير والبتروكيميائيات«.
وأشـار القديمـي إلـى النمـو الـذي تشـهده العالقـات 
اإلسـتراتيجية بيـن المملكـة والهنـد، وقـال: »لطالمـا أبـدت 
أرامكـو السـعودية وال تـزال، التزاًمـا طويـل األمـد تجـاه 
تحقيق أمن الطاقة في الهند، وذلك بوصف الشـركة موّرد 
الطاقـة األكبـر للهند. ولكننا نعمل اآلن على االسـتفادة من 
معـدالت النمـو الرائـدة عالمًيـا بالهنـد، وذلـك مـن خـالل 
التركيـز علـى االسـتثمار فـي مسـتقبل الطاقـة فيهـا كجـزء 
مـن إسـتراتيجية الشـركة فـي قطـاع التكريـر والمعالجـة 

والتسويق«. 
وأضاف: »يعكس هذا التعاون الوثيق شـراكتنا مع شركة 

القافلة األسبوعية 

راتناغيـري للتكريـر والبتروكيميائيـات المحـدودة، وشـركة 
أدنوك لتنفيذ مشروع مصفاة راتناغيري الضخمة ومجمع 
البتروكيميائيـات في مدينة مهاراشـتا خـالل العام الحالي، 
مـع شـركات هنديـة  المبرمـة  االتفاقيـات  قيمـة  وتقـدر 
بمليـاري دوالر لشـراء المـواد والخدمـات، وافتتـاح مكتـب 

أرامكو آسيا الهند خالل عام 2017م«.
وأكـد القديمي الدور الذي تضطلع به أرامكو السـعودية 
في تشـجيع النمو في قطاع النفط والغاز في الهند بشـكل 
عام، والكيميائيات بشـكل خاص، وقال »يُعّد االستثمار في 

سلسـلة القيمـة بالهنـد، بـدًءا مـن توريـد النفـط الخـام، 
ومـروًرا بالتسـويق والتكريـر، وصـواًل إلـى البتروكيميائيـات 
وزيـوت التشـحيم جـزًءا رئيًسـا مـن إسـتراتيجية أرامكـو 
والمعالجـة  التكريـر  مجـال  فـي  العالميـة  السـعودية 
وجـه  علـى  الكيميائيـات،  لـدى  أن  مبيًنـا  والتسـويق«، 
الخصـوص، القـدرة علـى تعزيـز قطـاع الطاقـة فـي الهنـد، 
وإضافـة قيمـة طويلـة المـدى إلـى مـوارد الدولـة، وتوفيـر 
منتجـات نوعيـة تسـتهدف الطبقـة المتوسـطة التـي تشـهد 
نمـًوا فـي الهنـد وآسـيا، ووضـع الهنـد علـى طريـق تحقيـق 

النمـو االقتصـادي السـريع بوصفهـا مركـًزا للتصنيـع، وهي 
أهداف تتواءم مع خطة أرامكو السعودية لتوسيع مجموعة 
والمعالجـة  التكريـر  قطـاع  وشـبكة  الدوليـة،  أعمالهـا 

والتسويق على مستوى العالم.
واسـتعرضت أرامكـو السـعودية خـالل مشـاركتها فـي 
المنتـدى عـدة موضوعـات شـملت نقـاط القـوة التـي تجعل 
مـن الهنـد دولـة جاذبـة لالسـتثمارات فـي مجـال التكريـر 
والبتروكيميائيـات، إلـى جانـب مناقشـة التوقعـات الخاصة 

بالطلب على البتروكيميائيات على المدى البعيد.

عبدالعزيز القديمي، الخامس من اليمين، خالل مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان »النظرة المستقبلية لقطاعي التكرير والبتروكيميائيات« حيث أشار إلى النمو الذي تشهده العالقات 
اإلستراتيجية بين المملكة والهند.

»مًعا بأمان«

م حملة توعوية  إدارة تقنية املعلومات تنظِّ
للسالمة في الظهران

الظهـران - فـي إطـار الخطـة التوعويـة لتعزيـز ثقافـة 
األمـن والسـالمة لموظفـي دائـرة تقنيـة المعلومـات فـي 
أرامكوالسـعودية، أطلقـت إدارة التخطيـط اإلسـتراتيجي 
لتقنيـة المعلومـات حملـة بعنـوان »مًعـا بأمـان« فـي مبنـى 
المـدرا فـي الظهـران، تـم مـن خاللهـا تسـليط الضـوء علـى 
عـدد مـن موضوعـات السـالمة التـي تُعـد مـن أهـم القيـم 

والركائز األساس للشركة. 
وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي وتثقيف الموظفين 
المتعلقـة  القضايـا  ومناقشـة  العامـة،  السـالمة  بمبـادئ 
بأصـول السـالمة داخـل وخـارج العمل. وقد افتتـح فعاليات 
الحملـة نائـب الرئيـس لتقنيـة المعلومـات، األسـتاذ يوسـف 
العليـان، وذلـك بحضـور عدد من المسـؤولين وكبار موظفي 

الدائرة. 
ـن المعـرض المصاحـب لحملـة السـالمة والصحـة  تضمَّ
المهنية، مشاركة اإلدارة العامة للدفاع المدني في المنطقة 
الشـرقية، حيث تم التعريف بمعّدات رجـال اإلطفاء وآليات 
اإلنقـاذ التـي تُسـتخدم لمباشـرة الحـوادث. كمـا اشـتمل 
المعـرض علـى تقديـم عرض تعريفـي بالتطبيقـات الحديثة 
الخاصـة بالسـالمة علـى أجهـزة الهواتـف الذكيـة كتطبيـق 
بالبوابـة  التعريـف  إلـى  باإلضافـة  سـالمتي(   - )فزعـة 

اإللكترونية للدفاع المدني وطرق االستفادة منها. 

كمـا شـارك المركـز التدريبـي للدفـاع عـن النفـس فـي مها املعشوق
الحملـة، مـن خـالل تقديـم معلومـات متنّوعـة عـن أفضـل 
الخطـر.  حالـة  فـي  النفـس  عـن  للدفـاع  اآلمنـة  الطـرق 
نـت مشـاركة المركـز عرًضـا عملًيـا لمجموعـة مـن  وتضمَّ

األطفال، تم خالله استعراض مهاراتهم. 
التوعويـة مركـز جونـز  كمـا شـارك فـي هـذه الحملـة 
هوبكنـز أرامكـو الطبـي، حيـث تـم تقديـم نصائـح قيمـة 
متعلقـة بالعـالج الطبيعـي، وأفضـل الممارسـات التطبيقيـة 
آلليـة الجلـوس الصحيـه للموظفيـن، كوضعيـة شاشـة جهاز 

الكمبيوتر، ووضعية الجلوس، وارتفاع سطح المكتب. 
المختلفـة  الجهـات  مـن  عـدًدا  اإلدارة  دعـت  وكذلـك 
بالشـركة التـي زودت الموظفيـن بالمعلومـات الضروريـة 
لضمـان أمنهـم والتزامهـم بمعاييـر السـالمة، حيـث شـارك 
ممثلـون مـن إدارة منـع الخسـائر، وإدارة السـالمة واألمـن 
الصناعـي فـي الشـركة بتوزيـع مطبوعـات توعويـة، تحتـوي 
على لوائح اشـتراطات الوقاية والسـالمة داخل وخارج بيئة 

العمل. 
وقـد بلـغ عـدد الزائرين للمعـرض أكثر مـن 600 زائر من 
جميـع أقسـام الشـركة، حيث شـهدت الحملـة تفاعـاًل كبيًرا 
وتقديـم  األسـئلة  مـن خـالل طـرح  الحضـور  مـن جانـب 
المقترحات ومناقشـة األمور المتعلقة بالسالمة، باإلضافة 
إلـى مشـاركتهم التفاعليـة باألنشـطة الترفيهيـة الخاصـة 

بالسالمة.
يوسف العليان )الثالث من اليمين( خالل إطالق فعاليات الحملة التي نّظمتها إدارة التخطيط اإلستراتيجي لتقنية المعلومات، 

تم من خاللها تسليط الضوء على عدد من موضوعات السالمة، حيث شاركت اإلدارة العامة للدفاع المدني في الحملة.
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»إثراء« يواصل مسيرته اإلبداعية في »تنوين«

الظهـران - يواصـل مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( تنظيـم فعاليـات موسـم اإلبـداع »تنويـن«، 
الـذي انطلـق يـوم 2 صفـر 14٤٠هــ )11 أكتوبـر 2018م(، 
ويسـتمر لمـدة 17 يوًمـا بمقـر المركـز فـي الظهـران، حيـث 
أُسـرية  فعاليـات  الثانـي  أسـبوعه  فـي  »تنويـن«  يعـرض 
تسـتهدف مختلـف الفئـات العمريـة، بهـدف تحفيـز حـب 
ي المواهب في مجـاالت العلوم والفنون  االسـتطالع، وتحـدّ

والترفيه.
نهايـة هـذا األسـبوع  الفعاليـات خـالل عطلـة  وتضـم 
فريـدة  تقـّدم ظواهـر  التـي  الثلجيـة،  عـروض »سـالفا« 
للجمهـور، وذلـك من خالل إبـراز دور المهرج المتأّصل في 
والتأّمـل  للتفكيـر  يدفعهـم  الـذي  الروسـية،  التقاليـد 
باسـتخدام أسـلوب فكاهي يدمج بين المتعة والترفيه. كما 
سـيقوم مقّدمـو برامج التلفـاز واليوتيوب في المملكة بعمل 

تجارب حية ترّكز على الحّس اإلبداعي والعلمي.بشاير الشريف
»إثـراء«  فـي حدائـق  لالحتفـال  المركـز  يسـتعد  كمـا 
الخارجيـة مـع الـزّوار باأللعـاب الناريـة فـي ضـوء النهـار، 
والتـي سـتُنظم يـوم الجمعـة 10 صفـر 1440هــ )19 أكتوبـر 
2018م( ألول مـرة فـي المملكـة، حيـث تحتـوي علـى 11 ألف 
طلقـة يمكـن رؤيتهـا مـن مسـافة 2 كيلومتـر، باإلضافـة إلـى 

العروض التفاعلية المصحوبة باآلالت الموسيقية.
ويعرض »تنوين« عمل الفنان سيريل النسلن، المستوحى 
مـن فنـون العمـارة والهندسـة التقليديـة، بعنـوان »الهـرم 
الوردي«؛ ليخلق تنظيًما إنشائًيا مشوًقا، حيث ُصمم الهرم 
بأسـلوب فنـي جـذاب. ويحمـل »الهـرم الـوردي« رسـالة أن 
العمـل ليـس مصنوًعـا للتأمـل فقـط، بـل هـو مثـل المـكان 

الذي يدعو الزائر الكتشافه والخوض في تجربته.
ويُتيـح المعـرض، الذي يُنظم على هامش »تنوين« ويضم 
عـن  مسـتمرة  تجـارب  علـى  االطـالع  فنًيـا،  عمـاًل   ٢٥
التصاميم المعاصرة تحت شـعار »المنطـق والحواس«، من 
أبرزهـا عمـل »سـتوديو دريفـت«، وهـو مجسـم صخـري 
التقنيـة  بيـن  العالقـة  فـي  التفكيـر  إعـادة  إلـى  يدفعنـا 

والطبيعة، و»سـوان« الذي يقوم بتشـكيل شـاّلل اصطناعي 
يرمي بفقاعات مليئة بالرذاذ والروائح العطرة للزّوار. 

عروض فنية تفاعلية
ويشـمل »تنوين« مجموعة من ورش عمل، وعروض فنية 
تفاعلية تسـاعد الزّوار على اكتشـاف العالقة بين مفهومي 
»االستدامة والتصميم«، باإلضافة إلى استضافة متحدثين 
مجـاالت  فـي  العالـم  أنحـاء  مختلـف  مـن  متخصصيـن 
التصميـم والعلـوم واالتصـاالت والتصنيـع، التـي تتوافق مع 

احتياجات المستقبل وتطلعات رؤية المملكة 2030.
الجديـر بالذكـر أن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمي )إثراء( يسـعى إلى وضع معايير جديدة للتميَّز في 
المملكـة فـي مجال صناعة الثقافـة واإلبـداع، وذلك بهدف 
تطويـر وتقديـم منتجـات معرفيـة مبتكـرة، باإلضافـة إلـى 
خلـق القيمـة المضافـة المرجـّوة مـن خـالل عالقاتـه مـع 
الشـركاء والـزّوار عـن طريـق تحفيـز اسـتدامة المجتمعـات 

اإلبداعية والثقافية.



أرامكو السعودية تعزِّز القدرة التصديرية لفرضة ينبع الجنوبية 

موظفان من أرامكو السعودية يحصدان الجائزة األولى 
في املسابقة الدولية لبحوث الطالب

ينبع - في إطار دورها الموثوق كمورد للطاقة لعمالئها 
في جميع أنحاء العالم، دّشـنت أرامكو السـعودية، مؤخًرا، 
فرضـة ينبـع الجنوبيـة التـي ستُسـهم فـي إضافـة ثالثـة 
مالييـن برميل يومًيا إلى الطاقة التصديرية عبر السـاحل 
الغربـي. وقـد شـهدت الفرضـة تحميـل النفـط الخـام على 
أول ناقلـة نفـط عمالقـة فـي ٣ صفـر ١٤٤٠هــ، )12 أكتوبـر 
٢٠١٨م(. وتضـم الفرضـة سـاحة خزانـات، ومرافـق بحريـة 

داالس، تكسـاس - فـاز موظفـان مـن إدارة المـوارد غيـر 
التقليديـة فـي أرامكـو السـعودية بجائـزة أحسـن بحـث فـي 
للبحـوث  الدوليـة  المسـابقة  فـي  والغـاز،  النفـط  مجـال 
الطالبية لجمعية مهندسي البترول عن فئتي البكالوريوس 
والماجسـتير. وقـد نُظـم حفـل توزيـع الجوائـز، مؤخـًرا،  
ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض التقني السنوي للجمعية 
المتحـدة  الواليـات  فـي  فـي مدينـة داالس  ُعقـد  الـذي 

األمريكية.
إقليًمـا،   14 يمثلـون  الذيـن  المتسـابقون،  ـل  تأهَّ وقـد 
للمنافسـة فـي المسـابقة الدوليـة بعـد فوزهـم بالمسـابقة 
اإلقليميـة عن فئات البكالوريوس والماجسـتير والدكتوراة. 
وتُعـد المسـابقة الدوليـة لبحـوث الطـالب جـزًءا مهًمـا مـن 

المؤتمر الذي استمر لثالثة أيام.

محاكاة املكامن 
وقـد نالـت ريـم السـعدون، مهندسـة البتـرول فـي قسـم 
هندسـة المكامـن غيـر التقليديـة، المركـز األول عـن فئـة 
البكالوريوس، وذلك عن ورقتها البحثية »استخدام محاكاة 
المكامـن ووسـائل التحليـل االقتصـادي، للتقديـر الشـامل 
للمـوارد، وسـير عمـل تطويـر الحقـول فـي المكمـن غيـر 
التقليدي«، حيث تتناول الورقة البحثية سـير عمل هندسـة 

المكامن ودوره في تقدير الموارد المتوفرة.
وقـد تلقـت السـعدون تدريًبـا لمـدة ثالثة فصـول صيفية 
فـي إدارة المـوارد غيـر التقليديـة فـي أرامكـو السـعودية 
كجـزء مـن المتطلبـات الدراسـية لجامعـة نيـو سـاوث ويلـز 
في أسـتراليا. واسـتخدمت خالل فترة عملها في الشـركة، 
مجموعـة من أدوات محاكاة المكامن والتحليل االقتصادي 
لتحديـد أفضـل تصميـم إلتمـام آبـار زيـت السـجيل فـي 
المملكة. كما تمكنت من تنظيم سـير العمل بطريقة تُسّهل 
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شايسثا خان

السـتالم وتخزيـن وتحميـل النفـط الخـام العربـي الخفيف 
والعربي الممتاز.

وبهـذه المناسـبة، أعرب النائب األعلـى للرئيس للتكرير 
والمعالجـة والتسـويق، األسـتاذ عبدالعزيـز القديمـي، عـن 
تفاؤله بهذا اإلنجاز، مشـيًرا إلى أن اكتمال ونجاح تشـغيل 
فرضة ينبع الجنوبية بسـالمة ومرونـة هو دليل على كفاءة 
الشـركة في االسـتجابة لمتطلبـات األعمـال، وكذلك فريق 

العمل الذي أظهر كفاءة ونجح في تدشين هذا المرفق.
مـن جهتـه أوضـح المديـر التنفيـذي لخطـوط األنابيـب 

بالمـوارد بدقـة عاليـة، وإنجـاز تصميـم لمرحلـة  التنبـؤ 
اإلتمام من شأنه المساعدة على تقليص ملحوظ للتكلفة.

مـت السـعدون تقريـًرا حـول نتائج   ففـي عـام 2016م، قدَّ
بحثهـا إلـى أعضـاء فريقهـا وإدارتهـا، حيـث القت تشـجيًعا 
كبيـًرا كـي تعـد ورقـة البحـث، وتقـّدم ملخًصـا إلى مسـابقة 

البحوث الطالبية في جمعية مهندسي البترول.
وفـي عـام 2017م، فـازت ريـم السـعدون بالمركـز األول 
علـى 13 متسـابًقا علـى أسـاس جـدارة البحـث فـي مؤتمـر 
جمعيـة مهندسـي البتـرول لـدول آسـيا والمحيـط الهـادي. 
ومن ثم، تم اختيارها لتمثل المنطقة في المسابقة الدولية 
فـي المؤتمـر والمعـرض التقنـي السـنوي الـذي ُعقـد فـي 
واليـة تكسـاس فـي عـام 2018م، حيـث نافسـت الفائزيـن 

بالمرتبة األولى من كل منطقة للحصول على الجائزة.
أبـرز  مّثلـوا  المشـاركين  إن  السـعدون  ريـم  وقالـت 
المؤسسـات التعليميـة فـي مجـال البتـرول علـى مسـتوى 

موا أبحاًثا متميَّزة. العالم وقدَّ
وقد جاء تأهل السـعدون للفوز بالجائزة الكبرى بعد أن 
نة مـن خبراء في  اسـتعرضت بحثهـا أمـام لجنة تحكيم مكوَّ

المجال وأجابت عن استفساراتهم.
وخـالل دراسـتها فـي جامعـة نيـو سـاوث ويلـز، شـغلت 
السـعدون منصـب نائـب رئيـس القسـم الطالبـي لجمعيـة 
مهندسي البترول، حيث حصلت على جائزة األداء القيادي 
المتميَّـز لعـام2017م.  وبعـد إتمامهـا دراسـتها الجامعيـة، 
انضمـت ريـم إلى فريق عمـل تطوير هندسـة المكامن غير 
التقليدية، بجانب عديد من المهندسـين الشباب الالمعين 
الذيـن سـوف يقـودون عصـر التطـور فـي المكامـن غيـر 

التقليدية في المملكة.

محمد كردي
كذلـك حصـد محمـد كـردي، وهـو مهنـدس بتـرول فـي 
إدارة أعمـال إتمـام اآلبـار غيـر التقليديـة وهندسـة اإلنتاج، 

والتوزيـع والفرض في أرامكو السـعودية، األسـتاذ عبداهلل 
المنصـور، أن »بدء التشـغيل الناجح لفرضة ينبع الجنوبية 
يُعـد إضافـة ُمهمـة فـي تعزيـز مكانـة أرامكـو السـعودية 
كأكبـر منتـج للطاقـة المتكاملـة والكيميائيـات فـي العالـم، 
واسـتمرار أنشـطتها بطريقـة آمنـة وموثوقـة مـع االلتـزام 

بالمحافظة على البيئة بشكٍل مستداٍم«.
الغربيـة،  الُفـَرض فـي المنطقـة   وأشـار مديـر إدارة 
األسـتاذ صالـح عبيـد الغامـدي إلـى أن »مشـروع إعـادة 
تأهيـل فرضـة ينبـع الجنوبيـة يُمثـل واحـًدا مـن الفـرص 

الجائـزة األولـى فـي المسـابقة وذلك عـن فئة الماجسـتير. 
للتنبـؤ  »نمـوذج حاسـوبي جديـد  البحثيـة  وتقـّدم ورقتـه 
بالضغط الكافي لتكسـير صخور السـجيل غيـر التقليدية« 
التنبـؤ بحجـم الضغـط الكافـي  نموذًجـا متطـوًرا يمكنـه 

لتكسير الصخور في اآلبار المغلفة والمثقبة.
ويلـز  سـاوث  نيـو  بجامعـة  كـردي  يلتحـق  أن  وقبـل 
برنامـج  )ضمـن  لماجسـتير  ا درجـة  علـى  للحصـول 
الشـهادات الجامعيـة المتقّدمـة فـي أرامكـو السـعودية(، 
عمـل فـي أحد البرامـج البحثية إلدارة أعمـال إتمام اآلبار 
غيـر التقليديـة وهندسـة اإلنتـاج السـاعية إلـى تسـهيل 
عملية تكسـير صخور السـجيل الصلبة. وقد أشـار محمد 
كـردي فـي رسـالة الماجسـتير إلـى أهميـة الـدور الـذي 
قامـت بـه جامعـة نيـو سـاوث ويلـز، وإدارة أعمـال إنجـاز 
أرامكـو  فـي  اإلنتـاج  وهندسـة  التقليديـة  غيـر  اآلبـار 

السعودية في حصوله على درجة الماجستير.
ر الكـردي برنامـج حاسـوبي يسـتطيع قيـاس   وقـد طـوَّ
باالسـتعانة  السـجيل  المطلـوب لكسـر صخـور  الضغـط 
بمعلومـات مـن سـجالت اآلبـار المعتـادة. كمـا يسـتطيع 
البرنامـج تقديـم خيـارات مختلفـة أثنـاء عمليـة الثقـب فـي 

الموقع، مما سـينتج عنه زيادة في معدالت اإلنتاج دون أي 
زيادة ملحوظة في التكاليف.

 وقـد وقـع االختيار على الورقة البحثية الخاصة بكردي 
لتمثـل جامعـة نيو سـاوث ويلز في مؤتمر جمعية مهندسـي 
البترول السـنوي لدول آسـيا والمحيط الهادي لعام 2017م، 
حيـث حصـل على المركـز األول من بيـن 13 متسـابًقا آخر. 
ه فـوزه بالمسـابقة اإلقليميـة إلـى دخـول المؤتمـر  وقـد أهلَـّ

والمعرض التقني السنوي المقام في داالس.
وأشار كردي إلى أن المتسابقين من ذوي الكفاءة العالية 
وأبحاثهـم علـى درجـة عاليـة مـن الجـودة، وأنـه يـرى أن 
التكامـل مـا بيـن النظريـة والتطبيـق الميدانـي قـد شـّكل 

نقطة فاصلة في اختيار الفائز.
عـالوة علـى ذلـك، فقد فـاز كـردي بجائزة أفضـل طالب 
دراسات عليا وذلك لحصوله على أعلى معدل تراكمي في 
كلية هندسـة البترول خالل دراسته للماجستير في جامعة 

نيو ساوث ويلز.
 وبعد حصوله على الشـهادة، عاود كردي االنضمام إلى 
إدارة أعمال إتمام اآلبار وهندسـة اإلنتاج السـتكمال رحلته 

في تطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

حصلت ريم السعدون 
على المركز األول عن 

البكالوريوس، كما حصل 
محمد كردي على 
المركز األول عن 

الماجستير في مسابقة 
البحوث الطالبية 
لجمعية مهندسي 

البترول.

السـعودية  أرامكـو  تواصـل  التـي  االسـتثنائية  العديـدة 
توفيرهـا للكفـاءات الشـابة إلثـراء المعرفـة والتجربـة مـن 
تصميـم  مرحلـة  مـن  بـدًءا  التفاعليـة  المشـاركة  خـالل 

المشروع وحتى التشغيل«.
يُشـار إلى أنه تم تشـغيل الفرضة وفًقا ألحدث المعايير 
إذ جـرى  السـعودية،  الهندسـية ألرامكـو  والمواصفـات 
تحديـث وتطويـر وسـائل السـالمة والوقايـة مـن الحرائـق 
بأحـدث  للطاقـة  اآللـي  والتشـغيل  التحّكـم  وأنظمـة 

المواصفات.
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هيدروكيـم خاصـة لضـخ مـادة كيميائيـة جافـة بمعـدل 
تيـار مـاء رغـوي يسـتطيع  للغايـة بداخـل  تدفـق عـاٍل 
الوصـول إلـى حرائـق علـى مسـافات بعيـدة ويتمكـن من 

إخمادها. 
•  سـيارات صهاريـج رغـوة كبيـرة السـعة لدعـم أعمـال 
المواقـع  فـي  الكبيـرة  للحرائـق  بالرغـوة  اإلطفـاء 

الصناعية.
مثـل محطـات  المخاطـر  للمرافـق متوسـطة  •  بالنسـبة 
واألحيـاء  الخفيفـة،  الصناعـات  ومرافـق  التوزيـع، 
السـكنية، يلـزم وجـود سـيارة خاصـة مـزودة بمعـدات 
إنقـاذ خفيفة ومواد إطفاء متعـددة وأجهزة تفريغ لمواد 

اإلطفاء. 
•  بالنسـبة ألعمـال اإلنقـاذ بالمعـدات الثقيلة واالسـتجابة 
لحـوادث المواد الخطرة، تُعد السـيارة المتخصصة في 
اإلنقـاذ الثقيـل أو سـيارة حـوادث المـواد الخطـرة هـي 

السيارة األنسب.
•  لحمايـة طائـرات الشـركة وركابهـا، يلـزم وجـود نوعيـن 
مختلفيـن مـن السـيارات المخصصـة لمكافحـة حرائـق 
الطائـرات وإنقاذهـا: إحداهمـا سـيارة سداسـية الدفـع 
لمكافحـة  التضاريـس  لكافـة  مناسـبة  الحجـم  كبيـرة 
حرائـق الطائـرات وإنقاذهـا، وهـي مـزودة ببـرج قابـل 
أفقًيـا  اإلطفـاء  مـواد  علـى ضـخ  القـدرة  مـع  للتمـدد 
للتحكـم الفاعـل في انسـكابات المواد الخطـرة، ومعززة 
بفوهـة إطفـاء يمكنهـا اختـراق سـطح الطائـرة إلطفـاء 
الحرائـق الداخليـة. أمـا السـيارة الثانيـة فهـي سـيارة 
لكافـة  المناسـبة  الدفـع  رباعيـة  السـريع«  »التدخـل 
التضاريـس لمكافحة حرائق الطائرات وإنقاذها، والتي 
يمكنها الوصول لموقع الحادث بشـكل أسرع والسيطرة 
مـواد  أجهـزة ضـخ  مـن خـالل  الحريـق  األوليـة علـى 

اإلطفاء المثبتة على السقف والمصد.

تلبية الحاجة مع االلتزام باملعايير
وسـوف تلبـي السـيارات الجديـدة احتياجـات المرافـق 
التـي تهـدف إلـى حمايتهـا بالكامـل، مـع تحسـين قـدرات 
األيـدي العاملـة المتاحـة. وقـد أّدت منهجيـة التشـغيل، 
واإلمكانـات والجمـع بيـن الوظائـف إلـى تقليـل إجمالـي 
عـدد السـيارات التـي تحتاجهـا إدارة الوقاية مـن الحريق، 

مع تلبية جميع المعايير المعمول بها.
ويعمـل فريـق متخصـص مـن إدارة الوقايـة مـن الحريـق 
مـع الشـركات المصنعـة فـي اجتماعـات مـا قبـل تصنيـع 
ثـم يقـوم  بالتفصيـل.  السـيارات لمراجعـة المواصفـات 
فريـق إدارة الوقايـة مـن الحريـق بالتعـاون مـع إدارة النقـل 
وخدمـات المعـدات، بإجـراء اختبـار القبـول داخـل حـدود 
الشـركة المصنعـة لضمـان االلتـزام بمواصفـات أرامكـو 
السـعودية وتدريـب طواقـم التشـغيل واختصاصيـي نقـل 

المعرفة.

لضمان بيئة عمل ومعيشة آمنتني

ر معدات حديثة تساعد رجال  الشركة توفِّ
اإلطفاء على »إنقاذ األرواح وحماية املمتلكات«

الظهـران - تـؤدي إدارة الوقاية من الحريق في أرامكو 
»إنقـاذ  مهمـة  لجعـل  وتفـاٍن  بدقـٍة  أعمالهـا  السـعودية 
الممتلـكات«، ممكنـة مـن أجـل توفيـر  األرواح وحمايـة 
ضمـان بيئـة آمنـة للعمـل والمعيشـة، وللمحافظـة علـى 
د الزيـت والغـاز األكثـر  مكانـة الشـركة باعتبارهـا مـورِّ

موثوقية في العالم.
وعلـى ضـوء مبـادرة المواءمـة اإلسـتراتيجية الجاريـة، 
التـي تهـدف لتحسـين خبـرات وقـدرات منسـوبي إدارة 
الوقايـة مـن الحريـق، حرصـت الشـركة على تجهيـز رجال 
فـي  لتسـاعدهم  المتطـورة  المعـدات  بأفضـل  اإلطفـاء 

تنفيذ أعمالهم بحرفية عالية.

برنامج محكم الختيار سيارات اإلطفاء
األداة  تُعـد  اإلطفـاء  فـإن سـيارة  معـروف  هـو  وكمـا 
الرئيسـة لطاقـم اإلطفـاء لتنفيـذ مهماتهم الجسـيمة، ومع 
وجـود كـم كبيـر مـن الممتلـكات، التـي يتعّيـن علـى إدارة 
بيـن  تتـراوح  والتـي  حمايتهـا،  الحريـق  مـن  الوقايـة 
المرافـق  إلـى  الشـاهقة  السـكنية والمبانـي  المجمعـات 
لتحديـد  محكًمـا  برنامًجـا  اإلدارة  وضعـت  الصناعيـة، 
مواصفـات أحدث سـيارات اإلطفـاء، التي تريـد اقتناءها. 
للقيـادة  المحسـنة  المهـارات  بيـن  البرنامـج  ويجمـع 
والسـيطرة، وبيـن المعـدات التـي يمكنهـا أن تقـّدم قـدرات 
أكثـر كفـاءة وفاعليـة وأماًنا لالسـتجابة لحـاالت الطوارئ، 
سـواًء لمنسـوبي إدارة الوقاية من الحريـق، أو المتضررين 
مـن الحريـق. وحـول هـذا األمـر يقـول مديـر إدارة الوقاية 
مـن الحريـق، األسـتاذ غسـان أبـو الفـرج: »تُعـد سـيارات 
اإلطفـاء أصـاًل جوهرًيا فـي عملية مكافحـة الحرائق، ألن 
مـدى نجـاح أي عمليـة إطفـاء يعتمـد بشـكل كامـل علـى 
فاعليـة أداء سـيارة اإلطفـاء فـي مكافحـة الخطـر. لذلـك 
يقـوم فريـق متخصص في إدارة اإلطفـاء بتحليل مجموعة 

المخاطـر التـي يواجههـا المرفـق، ويضـع مواصفـات فنيـة القافلة األسبوعية
التـي  العناصـر  فيهـا  تتوفـر  بحيـث  إطفـاء  لـكل سـيارة 
تسـاعد علـى إنقـاذ األرواح وحمايـة الممتلـكات كأولويـة. 
ـن هـذه اإلجـراءات التخطيـط، والموافقـة علـى  وتتضمَّ
الشـراء، ودراسـة المسـتندات الفنية، واجتماعـات ما قبل 
تصنيع السـيارات، واختبارات التصنيـع، والقبول النهائي. 
وبهـذا يمكننـا ضمان الحصول على سـيارات إطفاء عالية 
الجـودة ذات أداء موثـوق وجاهزيـة مسـتمرة لالسـتجابة 

لحاالت الطوارئ«. 

سيارات مختلفة ألغراض متعّددة
وال توجد سـيارة إطفاء واحدة مصممة بحيث تسـتطيع 
تلبيـة االحتياجـات المتنوعـة لمكافحـة الحرائـق في موقع 
الحريق سواء في األحياء السكنية أو المرافق الصناعية. 
ففـي األحيـاء السـكنية، علـى سـبيل المثـال، تكمـن أهميـة 
علـى  العاليـة  قدرتهـا  فـي  السـريعة  االسـتجابة  سـيارة 
الحرائـق  لمكافحـة  فاعـل  بنظـام  وتجهيزهـا  المنـاورة 
فـي  السـكنية  السـيطرة علـى حرائـق األحيـاء  يسـتطيع 
مراحلهـا المبكـرة، ممـا يسـمح بإطفائها والسـيطرة عليها 

بشكل أسرع من األنظمة التي تستخدم الماء فقط. 
أمـا بالنسـبة للمناطـق الصناعية، فتتم السـيطرة على 
الحرائـق وإخمادها بضّخ محلول رغوة مكافحة الحرائق 
بمعـدل تدفـق عـاٍل للغايـة يتـراوح بيـن 8000 و 10000 
جالـون فـي الدقيقـة. وبالنسـبة لمـدرج الطائـرات، يجـب 
أن تكون سـيارة اإلطفاء قـادرة على المناورة على الطرق 
المعبَّـدة وغيـر المعبَّـدة، مـع اإليفاء التـام بمعاييـر الهيئة 
العامـة للطيـران المدني فـي المملكة العربية السـعودية، 
لمكافحـة  الدوليـة  المدنـي  الطيـران  ومعاييـر منظمـة 
سـيارة  قـدرة  أن  السـعودية  أرامكـو  وتُعـّد  الحرائـق. 
اإلطفـاء علـى االسـتجابة السـريعة والفاعلـة تمّثـل أحـد 
العناصـر الجوهريـة فـي قدرة الطائرات علـى النجاة من 

مثل هذه الحوادث. 

مراجعات وتوصيات

وقـد عكفـت إدارة الوقايـة مـن الحريـق، مؤخـًرا، علـى 
مراجعـة المواصفـات الحاليـة لمعـدات اإلطفـاء المتنقلـة 
التـي بحوزتهـا، وذلك من أجل تقييـم فاعليتها في التعامل 
مـع الحرائـق الصغيـرة والكبيـرة والوقـوف علـى وسـائل 
اإلطفـاء المتوفـرة. وقـد أعـادت هـذه المراجعـة تحديـد 

المتطلبات وأسفرت عن التوصيات التالية:
•  أن تكـون سـيارة القيـادة والسـيطرة قريبـة مـن موقـع 
الحـادث إلدارة الحـوادث: إن توفـر التوجيـه لطاقـم 
القيـادة، وإدارة المـوارد، واتخـاذ القـرار تُعـد أمـوًرا 
أسـاس للقيـادة والسـيطرة فـي أي حـادث. ويُعـد مركز 
القيـادة المتنقـل المصـدر األسـاس إزاء أي حادثـة من 
خالل اتخاذ القرار، والتخطيط والمهمات اللوجسـتية 
تكـون  أن  ويجـب  المعقـدة.  الطـوارئ  حـاالت  أثنـاء 
الالزمـة مثـل  والمـوارد  بالمعـدات  السـيارة مجهـزة 
محطـات العمـل، التـي تمّكـن الطاقـم مـن بـث لقطـات 
حيـة وتقديـم معلومـات أولية عـن موقع حالـة الطوارئ 
وأن تتمّيـز عـن غيرهـا بقدرتهـا علـى إنشـاء وحـدات 
القيـادة  مهمـات  تسـهيل  فـي  للمسـاعدة  اتصـاالت 
والسـيطرة. كمـا أن سـيارة مركـز القيادة مـزودة بغرفة 
اجتماعـات تنفيذيـة لالجتمـاع، والتخطيـط، وإبـالغ 
الحـوادث  مـن  والتخفيـف  الالزمـة،  اإلجـراءات 
الجسـيمة فـي جميـع مرافـق أرامكـو السـعودية. كمـا 
ـن السـيارة مزايـا أخـرى، مـن بينهـا محطـة عمل  تتضمَّ
مجموعـة موظفـي الدعـم المكونـة مـن سـتة أفـراد، 
وموّلـد كهربائـي مدمـج فـي نظـام السـيارة، ووحـدة 
مواصلـة الطاقـة عنـد انقطـاع التيـار، وخـط احتياطي 
إلمـداد السـيارة بالطاقـة مـن مصـدر أرضـي خارجـي، 
ونظـام تدفئـة وتهويـة وتكييـف هـواء، وصـاري لتركيـب 
كاميـرات وآخـر لتركيـب إنـارة، ومحطة طقـس، ونظام 
لربـط شـبكة أرامكـو السـعودية باألقمـار الصناعيـة 

.)VSAT(
اإلنقـاذ  خدمـات  لتقديـم  االسـتجابة  سـريعة  •  سـيارة 
لألحياء السـكنية تسـمح في الوقت نفسـه بسـرعة ضخ 
رذاذ مـاء عالـي الضغـط، ورغـوة مـن الفئـة أ، ورغـوة 
الهـواء المضغـوط إلطفـاء الحرائـق والسـيطرة عليهـا، 

فضاًل عن كاميرات حرارية لتحديد مناطق الخطر.
•  سـيارة إطفـاء رئيسـة تابعـة للبلديـة مـزودة بخـزان كبير 
للماء والرغوة للدعم المستمر أثناء مكافحة الحرائق.

•  سـيارة سـلم هوائي مفصلي عالي االرتفاع، مزودة بسلة 
لإلنقـاذ، ولديهـا القدرة على ضخ الميـاه للطوابق العليا 
أرامكـو  فـي  العاليـة  االرتفاعـات  ذات  المبانـي  فـي 

السعودية.
توفـر  ينبغـي  الصناعيـة،  المرافـق  لحرائـق  •  بالنسـبة 
سـيارات المضخـات المسـتخدمة فـي إطفـاء حرائـق 
وبمضخـة  عاليـة،  ضـخ  بسـعة  الصناعيـة  المرافـق 

يوّفر أسطول سيارات اإلطفاء في أرامكو السعودية لرجال 
اإلطفاء في الشركة أحدث التقنيات الالزمة لمكافحة 

الحرائق الكبيرة والصغيرة.

تسمح سيارة القيادة والسيطرة ألطقم إدارة الوقاية من 
الحريق بإدارة الحوادث على مقربة من موقع الحادث.

تعمل إدارة الوقاية من الحريق في أرامكو السعودية على التأكد من تجهيز رجال اإلطفاء التابعين لها بكل ما يحتاجونه من إمكانات للقيام بواجبهم 
دة، سواًء للمرافق الصناعية أو األحياء السكنية.      تصوير: بريجيدو الكيدي في تلبية احتياجات محدَّ
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م الجلسة  أكاديمية مهنيي الخدمات الفنية تنظِّ
األولى لبرنامج التطوير املتسارع للمهندسين الشباب

ورشة عمل تناقش املحافظة على 
املعّدات وخطوط األنابيب في رأس تنورة

الظهـران - عقـدت أكاديميـة مهنييـي الخدمـات الفنيـة، 
المتسـارع  التطويـر  لبرنامـج  األولـى  الجلسـة  مؤخـًرا، 

للمهندسين الشباب في معالجة الغاز المطور داخلًيا.
وقـد اجتـاز 21 مشـارًكا يعملـون فـي 11 إدارٍة، مـن أربـع 
مناطـق إدارية، البرنامج بنجاح. كما قّدم البرنامج التدريبي 
٢٦ مدرًبـا مـن إدارة أسـاليب التصنيـع والمراقبـة، وإدارة 

الخدمات االستشارية على مدار ستة أسابيع.
ويتضّمـن البرنامـج جميـع أعمـال وحـدة معالجـة الغـاز 
األسـاس، بمـا فـي ذلـك تهيئـة الغـاز، وتحليتـه، واسـتخالص 
الكبريت ومعالجة الغاز المتخلف، واستخالص سوائل الغاز 
الطبيعـي، وتجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي، ومعالجـة غـاز 
الغـاز  إلـى أعمـال معالجـة  المسـال. باإلضافـة  البتـرول 
األسـاس، ويغطـي البرنامـج المفاهيـم الهندسـية األسـاس 
وأدوات  والـدوارة،  الثابتـة  الرئيسـة  للمعـدات  المطلوبـة 

العمليات، وأنظمة السالمة.

التطوير املتسارع
 يهدف البرنامج إلى تسـريع تطوير المهندسـين الشـباب 

ليكونوا مسهمين مستقلين يؤدون كافة وظائفهم بمهنية.
وباعتبـار قسـم معالجـة الغـاز األسـاس برنامًجـا مطـوًرا 
والتحديـات  المشـكالت  لمعالجـة  ُصمـم  فإنـه  داخلًيـا، 
الميدانيـة التـي تواجههـا أرامكـو السـعودية، وضمـان قضـاء 
المشـاركين معظم أوقاتهم في ممارسة األنشطة، والتمارين 
الصفيـة المصممـة للتعامـل مع مهـام عمل مهنـدس معالجة 

الغاز.
كمـا عمل االختصاصيون في المجـال، من وحدة معالجة 
الغـاز وإدارة المسـاندة الفنيـة، والتخطيـط ألعمـال الغـاز، 
التابعـة إلدارة أسـاليب التصنيـع والمراقبـة، عـن كثـب مـع 
الصارمـة  التطويـر  عمليـة  التبـاع  األكاديميـة،  مطـّوري 

لدوراتها. 

علـى أمان خان يرّكـز  تعليمًيـا  محتـوى  العمليـة  هـذه  تطـّور  وال 
المشاركين والتطبيق وحسب، بل تستخدم أيًضا السلوكيات 
األساسـية األربعـة، وخمـس قيـم أسـاس لتطويـر مهندسـين 

مسؤولين خاضعين للمساءلة، وذوي أداء مهني عاٍل. 
وكجـزء مـن تطبيقـات الصـف الدراسـي فـي البرنامـج، 
يُطلـب مـن المشـاركين فـي الصـف تقديـم مشـروع نهائـي 
خـالل  تعلموهـا  التـي  المهـارات  السـتعراض  للُمقيميـن 

البرنامج، من خالل تطوير حالة عمل وتعديلها. 
وُطلـب مـن كل فريـق أن يصمـم معمـل غـاز يعتمـد علـى 
إمـدادات مختلفـة قليـاًل مـن اللقيـم، ومصممـة خصيًصـا 
إلنتـاج منتجـات اسـتهالكية مختلفـة. وبّينـت حالـة العمـل 
األعمـال التي نفذتها الفرق مثل التصميم النظري، واختيار 
المعـدات، وحسـاب العمليـات، والتحليل االقتصـادي لمعمل 

الغاز المقترح. 

حجم املعلومات 
الغـاز الطبيعـي  المهنـدس فـي وحـدة سـوائل  وأعـرب 
التابعـة إلدارة أعمـال معامـل بقيـق، إبراهيـم الغامـدي، عـن 

تقديره لنطاق وحجم البرنامج.
وقـال الغامـدي: »المعمـل الـذي أعمـل بـه يـؤدي دوًرا 
الغـاز  بمعامـل  الغـاز مقارنـًة  أعمـال  فـي مجـال  صغيـًرا 
األخـرى، لـذا، فـإن هـذا البرنامج جعلني أتعـّرف على عديد 
مـن األعمـال المهمـة غيـر الموجـودة فـي معملـي، بمـا فـي 
ذلـك تجفيف الغاز، واسـتخالص الكبريـت وغيرها. كما أنه 
برنامـج تدريـب ضـروري لـكل مهندسـي األعمـال الشـباب 

الذين يعملون في معالجة الغاز«.
ث المهندس فـي وحدة هندسـة التصنيع  مـن جهتـه، تحـدَّ
التابعـة إلدارة معمـل الغـاز فـي شـدقم، مـازن الحربـي عـن 
أهميـة البرنامـج علـى عملـه اليومـي، وقـال: »قـد يسـتغرق 
األمر مني، أو من أي مهندس شاب، سنوات لتعلّم المحتوى 
الذي ُقّدم في هذا البرنامج الذي اسـتمر سـتة أسـابيع. في 
نهايـة البرنامـج، يمكننـي تطبيـق خبرتي الهندسـية الجديدة 

المقــاوم للصــدأ فــي بعــض المشــاريع التــي تقــوم بهــا 
الشــركة ومشــروعاتنا المشــتركة، تطلّــب وضــع نظــام 
للتحكــم فــي األنابيــب علــى نحــو دقيــق. وأكــد أهميــة 
مراقبــة جــودة المياه المســتخدمة الختبار توازن الســوائل 
فــي أنظمــة األنابيــب ومخاطــر التــآكل المتعلقــة بهــا، وتــم 

توضيح أساليب عدة للسبائك المقاومة للتآكل.

التقنية والحلول 
ــد  ــول تعتم ــا لحل ــا توضيحًي ــل عرًض ــت ورشــة العم تضّمن
أحــدث التقنيــات للحمايــة مــن التآكل، وتشــمل تقنيــة مانعات 
التــآكل فــي طــور البخــار غيــر الضــارة بالبيئــة. وكذلــك 
شــارك المــوردون بتجاربهــم فــي مجــال المحافظــة علــى 
األصــول خــالل عمليــة النقــل والتخزيــن ومــا قبــل التشــغيل 

المبدئي وإيقاف التشغيل. 
وقــد طــوَّرت اإلدارة، مؤخــًرا، نظاًمــا آلًيــا للمحافظــة علــى 
األنابيــب والمعــّدات لخدمــة المشــاريع الرأســمالية فــي 
أرامكــو الســعودية فــي إطــار دورهــا فــي تعزيــز ســالمة 
األصــول واالســتخدام األمثــل للمــوارد، وقــّدم قاســم فنــدم 
ورامــي الصنعانــي لمحــة عامــة عن النظــام الجديــد متضّمنة 
مجــاالت التحســين فــي النظــام الحالــي وكيــف تــم تقليــل 

آثاره السلبية. 
كمــا تضّمنــت الجلســة إجــراًء جديــًدا للشــركة يجمــع 

علـى أنشـطتي الميدانيـة اليوميـة. كان حجـم المعلومـات 
المقّدمة كبيًرا جًدا، لكن هذه كانت أفضل بداية لي«. 

التعُلم مستمر
وعلـى الرغـم من اختتام البرنامج التدريبـي، إال أن التعلم 
مسـتمر، حيـث يجـب علـى المشـاركين إظهـار قدرتهـم علـى 
تطبيق المهارات التي تعلموها ومارسوها أثناء التدريب في 
عملهـم، ووصـف نتائج تطبيقهم أثناء العمـل كجزء من طلب 
العمـل الـذي يُقّدم بعـد أن توافق عليـه إداراتهم. ومن جهته، 
يُقّيـم برنامـج أكاديميـة مهنيـي الخدمـات الفنيـة تطبيقـات 
األعمـال المقّدمـة ويختـار أفضـل أداء مـن بينهـا فـي حفـل 

تكريم سنوي.
ويقـّدم هـذا البرنامـج التدريبـي معرفـة شـاملة، وثالثـة 
مسـتويات لخرائـط الكفـاءة وهـي: مهنـدس معالجـة الغـاز، 

اختصاصي معالجة الغاز، وعالم معالجة الغاز.
تـم إنشـاء أكاديميـة مهنيـي الخدمـات الفنيـة فـي يونيـو 
ومتطلبـات  المهنـي  التطويـر  احتياجـات  لتلبيـة  2018م 
المهـارات على مسـتوى الشـركة. تعمل األكاديميـة على دمج 
مختلـف كيانـات التدريـب الفنـي فـي إطـار نمـوذج تدريبـي 
متكامـل واحـد لتوحيـد وتعزيـز المـوارد لتحسـين األداء فـي 
مـكان العمل وتأثيـر األعمال. ومن مهمات األكاديمية تنظيم 
وتنسـيق ونشـر موارد التطوير المهني علـى نحو فاعل لدفع 
التمّيـز والكفـاءة فـي التطويـر المهنـي. حيـث تُوفـر أكثـر من 
12 تخصًصـا  مـن  أكثـر  فـي  للمهندسـين  فنيـة  دورة   160
هندسـًيا. وتُعـّد األكاديميـة مؤسسـة تدريـب معتمـدة دولًيـا، 

وتخدم أكثر من 6000 مهندٍس كّل عام.
لمزيـد مـن المعلومـات حول هـذا البرنامـج، أو أي دورات 
مقّدمـة في برنامج أكاديمية مهنيـي الخدمات الفنية، يُمكن 
للموظفيـن االطالع علـى برنامج األكاديمية مـن خالل موقع 

شارك على اإلنترنت. 
https://sharek.aramco.com.sa/orgs/30004259/30004676/
Pages/home.aspx

متطلبــات صيانــة 214 ســلعة فــي 116 معيــاًرا لضمــان التنفيــذ 
المالئــم. واختتمــت الجلســة بعــرض حــي للنظــام الذي ســلط 
الضــوء علــى ســماته األســاس، مــن عمليــة الصيانــة األوليــة 
حتــى مــا بعــد أعمــال التركيــب، وكذلــك اختبــارات تــوازن 

السوائل والتخزين.

يكمن أحد الدوافع الرئيسة وراء هذا البرنامج 
في تمكين مهندسي الصف األول في امليدان 

من حّل التحديات الهندسية املزمنة وتفاديها 
في املستقبل. كّل ذلك يبدأ بزيادة كفاءة 

املهندسين امليدانيين في عمليات الغاز.
املدرب سعود املديبغ، إدارة أساليب التصنيع واملراقبة

رأس تنــورة - رّكــزت ورشــة العمــل التــي نظمتهــا، 
مؤخــًرا، إدارة التفتيــش فــي أرامكــو الســعودية فــي رأس 
تنــورة علــى المحافظــة علــى المعــّدات وخطــوط األنابيــب 
خــالل تنفيــذ المشــروعات. ويهــدف »منتــدى التبــادل 
التقنــي للمحافظــة علــى المعــدات« إلــى زيــادة نســبة 
الوعــي والمعرفــة بيــن أعضــاء فريق المشــروع بشــأن هذا 
ــون  ــدى 95 مشــارًكا يمثل ــم. وحضــر المنت الموضــوع المه
إدارة المشــاريع، والتفتيــش علــى المشــاريع، والتفتيــش 
علــى المورديــن، وكذلــك المقاوليــن، والمقاوليــن مــن 
الباطــن إلجــراء نقــاش عميــق حــول متطلبــات المحافظــة 

على األنابيب والمعدات.
اســتهل قاســم فندم، مهنــدس تفتيش فــي إدارة التفتيش، 
كلمتــه فــي المنتــدى مشــيًرا إلــى أن اإلدارة أجــرت دراســة 
ــن  ــن 6000 إشــعار جــودة م ــر م ــى أكث ــة عل شــاملة وتحليلي
مشــاريع أرامكــو الســعودية الســابقة، التــي أشــارت إلــى 
المعــدات.  المحافظــة علــى  فــي عمليــة  ثغــرات  وجــود 
وترتبــط نحــو 13% مــن المالحظــات التــي بُلـّـغ عنهــا بعمليــة 

المحافظة على المعدات وخطوط األنابيب. 
 وشــارك هندريــك جوهانــس مــن إدارة الخدمــات 
الســبائك  للمحافظــة علــى  بإســتراتيجية  االستشــارية 
المقاومــة للتــآكل، مشــيًرا إلــى أن تســريب أنابيــب الفــوالذ 

القافلة األسبوعية

95 مشارًكا في منتدى التبادل الفني للمحافظة على المعدات في رأس تنورة يشاهدون عرًضا حول »إستراتيجية المحافظة 
على السبائك المقاومة للتآكل«.

تحتوي هذه الدورة على العناصر األساس 
ملعالجة الغاز ،حيث تقّدم وصًفا مفصاًل ابتداًء من 

استخراج الغاز من اآلبار إلى شبكة الغاز الرئيسة.
أمين العبدالعال، مركز البحوث والتطوير.
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إدارة اإلنتاج في الشيبة تستضيف ورش عمل حول 
السلوكيات األساسية األربعة وتعزيز مشاركة املوظفين

موظفو إدارة اإلنتاج في الشيبة يشاركون في ورش عمل السلوكيات األساسية األربعة وتعزيز مشاركة الموظفين التي نظمتها 
اإلدارة، مؤخًرا، التي هدفت إلى تعزيز التعاون بين الموظفين، وذلك بتمكينهم بشكل أفضل من التعاون، واتخاذ القرارات، 

والشعور بالتمكين، والمشاركة في الحوارات الجماعية.

إدارة ضغط الغاز تحتفي ببدء أعمال الحفر 
في معامل ضغط الغاز

حـرض - احتفت إدارة مشـاريع ضغـط الغاز في أرامكو 
السـعودية، مؤخًرا، بإنجاز مرحلة مهمة في برنامج ضغط 
الغـاز فـي منطقة األعمال الجنوبية، وهي البدء في أعمال 

الحفر التابعة للبرنامج.
ويمّثـل هـذا االحتفـاء موعـد البـدء الفعلـي فـي تنفيـذ 
البرنامـج فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة، حيـث تـم صـّب 
األسـاس األول فـي معمـل وقـر لضغـط الغـاز، وذلـك علـى 

طريق إنجاز المشروع بصورة نهائية بحلول عام 2021م.
وقـد رعـى االحتفـاء نائـب الرئيـس إلدارة المشـاريع، 
األسـتاذ فهـد الهـالل، ونائـب الرئيـس ألعمـال الزيـت فـي 
منطقة األعمال الجنوبية، وراعي البرنامج، األسـتاذ خالد 
البريـك. وكان مـن بين الحضور أيًضـا كلٌّ من المدير العام 
إلدارة اإلنتـاج فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة، األسـتاذ 

عبدالعزيـز صالـح، ومديـر إدارة مشـاريع ضغـط الغـاز، عبداهلل الدوسري
األسـتاذ بسـام الدوسـري، ومديـر إدارة إنتـاج الغـاز فـي 
منطقـة األعمـال الجنوبيـة، األسـتاذ خالـد العبدالقـادر، 
ومديـر إدارة تطويـر ضغـط الغـاز فـي منطقـة األعمـال 
الجنوبيـة، األسـتاذ أحمـد العضبـة، ومديـر مشـاريع أعلـى 
فـي إدارة مشـاريع معامـل ضغـط الغاز في الشـمال، وقائد 
فريـق المشـروع المتكامـل، يوسـف الجهنـي، إلـى جانـب 

ممثلين عن المقاول »تكنيكاس ريونيداس«.  

معالجة الغاز 
يتدفـق الغـاز مـن بئـر عبـر شـبكة تجميـع الغـاز قبـل 
وصولـه إلـى معمـل ضغط الغـاز، حيث تتـم معالجته لتلبية 
المواصفـات المحـددة ومـن ثـم يتـم تسـليمه إلـى شـبكات 
غاز البيع وشـبكات سـوائل الغاز الطبيعي. وقد تم تصميم 

من اليمين إلى اليسار، خالد البريك، ويوسف الجهني، 
وممثل تيكنيكاس ريونيداس فرانسيسكو خوسيه مارين 

ومدير تكنيكاس ريونيداس السعودية، خوسيه لويس أياال، 
وبسام الدوسري، يناقشون األنشطة الرئيسة التي ستجري 

في الموقع.

برنامج ضغط الغاز إلنشـاء أنظمة ضغط الغاز للمحافظة 
علـى مسـتوى إنتـاج الغاز مـن حقلي حـرض والحوية، لملء 
سـعة معامـل الغـاز فـي حـرض والحويـة بزيـادة إضافيـة 
قدرهـا 1.1 مليـار قـدم مكعبـة قياسـية فـي اليـوم مـن حقـل 
حـرض. وسـيؤدي اكتمـال هـذا البرنامـج، إلـى إطالـة أمـد 
اإلنتـاج مـن حقلـي الغـاز في حـرض والحوية، بمـا في ذلك 
زيـادة إنتـاج الغـاز، وسـيضاعف اسـتغالل الحقـول، ممـا 
يدعـم تلبيـة احتياجـات المملكـة مـن الطاقـة فـي المملكـة 

ويعزز النمو االقتصادي خالل العشرين سنة القادمة.

بداية الرحلة 
ويتطلـب المشـروع أكثـر مـن 30 مليـون سـاعة عمـل 
إنشـائية، بهـدف بـدء تشـغيل المرافـق فـي عـام 2021م. 
كمـا تسـتهدف مشـاريع ضغـط الغـاز فـي حقـل حـرض 
وسـبع  الغـاز،  لضغـط  معامـل  تسـعة  إنشـاء  والحويـة 
محطات لفصل السـوائل، وشبكة أنابيب ضخمة متصلة، 
ونقطـة إمـدادات رئيسـة واحدة لــ 230/380 كيلـو فولت، 
وسـتة مبـاٍن لفـرق التشـغيل والصيانـة والهندسـة، إلـى 
جانب تطوير رئيس لشـبكات تجميع الغاز وتوزيع الطاقة 

في مواقع مختلفة.
كما سـيدعم البرنامج السعودة وإثراء المحتوى المحلي 
مـن خـالل مزيد من تطوير سلسـلة التوريـد داخل المملكة 

والقوى العاملة السعودية.
وقـد عـّد فهـد الهـالل هـذا البرنامـج مـن بيـن أكبـر 
البرامـج فـي أرامكـو السـعودية. وأشـاد بفريـق المشـروع 
علـى جهـوده الكبيرة التـي يبذلها لتحقيق هـذا اإلنجاز في 

الوقت المناسب.
البرنامـج ال  البريـك »إن هـذا  مـن جهتـه قـال خالـد 
يحافـظ علـى حقـول الغـاز وعلـى إمـدادات الغـاز المهمـة 
القتصـاد المملكـة فقـط، بـل يحد من حـرق النفـط الخام، 
الـذي يمكن اسـتخدامه ألغراض أخـرى«. كما هنأ البريك 
فريـق العمل في المشـروع على هذا اإلنجـاز المهم، قائاًل: 
»علـى الرغـم مـن التعقيـدات والتحديـات المختلفـة التـي 
تواجـه البرنامـج، إالّ أن البـدء فـي إنجـاز هـذا المعلـم هـو 
عمل اسـتثنائي والفت للنظر، كما إنه نتيجة تفاني وتركيز 

فريق ُمخلص«.

القافلة األسبوعية 

البشــرية  المــوارد  تطويــر  قســم  ــم  نظَّ  - الشــيبة 
المســتمرة فــي إدارة اإلنتــاج في الشــيبة بالتعــاون مع إدارة 
ــن  ــة، مؤخــًرا، عــدًدا م ــة والمهني ــاءات اإلداري ــر الكف تطوي
ورش العمــل حــول الســلوكيات األساســية األربعــة وتعزيــز 
مشــاركة الموظفيــن، وقــد قّدمــت المستشــارة فــي إدارة 
تطويــر الكفــاءات اإلداريــة والمهنيــة، ســها البحيصــي 
فعاليــات الــورش، التــي ألقــت الضــوء علــى كيفيــة عمــل 
موظفــي اإلدارة مًعــا لتحقيــق أهدافهــا، حيث سيســاعدهم 
تطبيــق التعــاون واتخــاذ القــرارات والتمكيــن والحــوار فــي 

أنشطتهم اليومية على أن يكونوا أكثر فاعلية.
إن تطبيــق هــذه الســلوكيات ســيجعل الموظفيــن أكثــر 
مرونــة وإبداًعــا، وهــي عناصــر أســاس لنجــاح اإلدارة 
والموظفين. وســوف تســاعد هــذه الســلوكيات على إيضاح 
دور كل موظــف، وســتعزز مهــارات نقــل المعرفــة بيــن 
الموظفيــن، كما ســتمنحهم أيًضا مســؤولية تحقيــق النتائج 
الرئيســة.  المشــكالت  علــى  التغلــب  فــي  وتســاعدهم 
وعــالوة علــى ذلــك، سيســاعد تطبيــق هــذه الســلوكيات 
الموظفيــن علــى العمــل لتحقيــق األهــداف المشــتركة مــع 
الزمــالء فــي الدائــرة، وتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة 

الســلوكيات  وتُتيــح  والخــارج.  الداخــل  فــي  للعمــالء 
األساســية األربعــة أيًضــا الفرصــة لــكل موظــف لتقديــم 

إسهاماته الشخصية لنجاح اإلدارة.
قدمــت البحيصــي ورشــة العمــل لمــا يقــرب مــن 135 
موظًفــا فــي قاعــة المهــا فــي الشــيبة. ورّكزت الورشــة على 
نتائــج اســتبيان الســلوكيات األساســية األربعــة، باإلضافــة 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــة الت ــات األعمــال الحالي ــد تحدي ــى تحدي إل
الســرعة والمرونــة وقيــادة التغييــر ومشــاركة العمــالء 

وتوفير الموارد.
وعقــد فريــق اإلدارة جلســة حواريــة لمــدة ســاعتين، تــم 
ــات التــي تواجــه الموظفيــن  ــى التحدي التركيــز خاللهــا عل
ــي الجــزء  ــة. وف ــق الســلوكيات األساســية األربع ــي تطبي ف
ــج اســتبيان  ــد الحضــور بنتائ ــم تزوي األول مــن الجلســة، ت
ــى مســتوى  ــام 2017م عل ــة لع الســلوكيات األساســية األربع
تــم عــرض  اإلدارة، وتعزيــز مشــاركة الموظفيــن، كمــا 
مجموعــة مــن العوائــق الرئيســة التــي يواجهونهــا خــالل 
تطبيــق الســلوكيات األساســية األربعــة. وركز الجــزء الثاني 
مــن الجلســة علــى مــا يعنيــه التمّيــز فــي األعمــال، ومــا 
الــذي يمنعهــم حالًيــا أو يبطئهــم مــن الوصــول إليه. شــارك 
35 موظًفــا مــن شــاغلي المناصــب  فــي ورشــة العمــل 

القيادية و100 موظف في مجموعتين منفصلتين.
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معرض »أجنحة« للفنون يحّلق بزواره إلى 
عوالٍم من اإللهام واإلبداع

الظهـران - افتُتـح معـرض الفنـون الجميلـة في نسـخته 
الــ٦٤ معرضـه السـنوي، الـذي نظمتـه جماعـة الفنـون في 
1 صفـر  األربعـاء  يـوم  »أجنحـة«  الظهـران تحـت شـعار 
1440هــ )10 أكتوبـر 2018م(، واسـتمر لمـدة ثالثـة أيـام 
متتاليـة علـى امتـداد عطلة نهاية األسـبوع، حيـث احتضن 
المعـرض الـذي نُظـم فـي قاعـة »الديـوان« عديـًدا مـن 
لـت أروقة المعرض ببهـاء ألوانها  األعمـال الفنيـة التي جمَّ
وجمـال ُصنعهـا، بينمـا تـذوق الـزوار الجمـال الفنـي الـذي 
تحملـه كل قطعـه علـى أنغـام الموسـيقى الهادئـة إلحـدى 
الفـرق الموسـيقية فـي المعـرض. وتضّمن المعـرض الذي 
نّظمـه قسـم خدمات الترفيه، التابـع إلدارة خدمات أحياء 
السـكن فـي الظهـران وعـدٍد مـن المتطوعيـن واألقسـام 
بهـا  شـارك  ممّيـزة  فنيـة  أعمـااًل  المتعاونـة،  األخـرى 
مايقـرب مـن 100 فنـان وفنانة، توزعت أعمالهـم المتنوِّعة 
فـي المـواد والخامـات بيـن لوحـاٍت تشـكيلية ومنحوتـات 
ّحـب  بـكل  ومجوهـرات وأعمـال حرفيـة يدويـة ُصنعـت 
تعـّددت جنسـياتهم وثقافاتهـم،  الذيـن  الفنانيـن  بأيـدي 
واختلفـت أعمارهـم ولغاتهـم، لكـن جمعتهـم هـذه البيئـة 
ث  لتتحـدّ »الفـن«،  هويـة  تحـت  لتوحدهـم  المنسـجمة 

أعمالهم لغة الجمال الذي تنطقه أرواحهم.
أرامكو تحتضن اإلبداع واملبدعين

للرئيـس  األعلـى  النائـب  حـلَّ  المناسـبة،  هـذه  وفـي 
القحطانـي،  يحيـى  محمـد  األسـتاذ  واإلنتـاج،  للتنقيـب 
ضيف شـرف للمعرض ليدعم الفنانين ويشـجعهم للمضي 
والتطـور فـي أعمالهـم، حيث تجول في أروقـة القاعة التي 
وأبـدى  المشـاركين،  بأعمـال  تماًمـا  جدرانهـا  امتـألت 
إعجابـه بأعمالهـم، حيث التقـى بالفنانين فـي حوار جميل 
عـن ذوات أنفسـهم وبداياتهـم المتواضعـة فـي عالـم الفـن، 
وحتـى مرحلـة النضـج الفنـي الـذي بلغوه فأصبحـت لديهم 

قدرة استنطاق الذات في أعمالهم لتتحدث نيابًة عنهم.
وفـي لقـاء خـاص مـع ) القافلـة األسـبوعية(، عّبـر 
القحطانـي عـن سـعادته بهذه الزيـارة قائاًل: »هـذه زيارتي 
الثانيـة لمعـرض الفنـون، وقـد سـعدُت جـًدا بها، والمسـت 
التطـور الملحـوظ فـي مسـتوى الفن الـذي قّدمـه الفنانون 
هـذه السـنة داللـًة علـى الجهـود المنصبـة فـي صقـل هـذه 
المواهـب وتطويرها لمنافسـة أفضل الفنانيـن في العالم، 
فـال يُمكـن للفـن أن يزدهـر أو ينمـو دون أن تتوفـر البيئـة 
أرامكـو  بذلـت  قـد  و  والمبدعيـن،  لإلبـداع  الحاضنـة 
السـعودية الجهـد حتـى تُنّمـي تلـك المواهـب وتوفـر لهـا 
المتطلبـات الالزمـة وتدعمهـا«. وختـم القحطانـي حديثـه 
شـاكًرا المنظميـن ومتمنًيـا للفنانيـن مزيـًدا مـن التطـور 
المحلـي  الصعيـد  علـى  بأعمالهـم  والنجـاح  واالرتقـاء 

والعالمي.

عندما يروي الفن حكاية العطاء
يصـّوُر لنـا هـذا المعـرض البيئـة اإلبداعيـة الخصبـة، 
التـي توفرهـا الشـركة بدعـم المواهـب وإتاحـة الفـرص 

هنوف السليم

ــال عملــه، إلــى أن أصبحــت رســوماتها  بينمــا يكمــل غسَّ
غالًفا لبحثه بعد أن اكتمل.

وفــي المقابــل، تتحــّدث نعيمــة كريــم عــن صراعهــا مــع 
ــة بعــد عــام  ــا العصبي المــرض الــذي أصابهــا فــي الخالي
مــن زواجهــا مســبًبا لهــا الشــلل الكامــل فــي جســدها، وفي 
مــدة مرضهــا التــي اســتمرت علــى مــدى العــام ونصــف 
العــام وأثنــاء اســتلقائها الدائــم على الســرير، كانــت تحّدق 
بشــكٍل دائــم إلــى الســماء، وبعــد ســنوات ثالث من شــفائها 
ــت ذكــرى الســماء عالقــة فــي ذهنهــا فنراهــا تتجّســد  ظل
فــي جميــع أعمالهــا، وتخبرنــا نعيمــة أنهــا لم تــدرك جمال 
الســماء إال بعــد مرضهــا إذ إننــا النرفــع أعيننــا وننظــر 

للســماء بشــكٍل كاٍف وأن هدفهــا أن تنقــل هــذا الجمــال 
للجميع.

ــام  ــا التمســت اإلله ــا أنه ــي لن ــم، فتحك ــورا حكي ــا ن وأم
مــن فنانيــن آخريــن بعــد أن توّقفــت عــن ممارســة الرســم 
ألربــع ســنوات، وترغــب أن تجــد الوقــت دائًمــا للفــن 
ــن. أمــا أعمالهــا،  ــا لتلهــم اآلخري ــم إبداعه وتشــارك العال
ــز بأنهــا تجّســد الشــخصيات فــي رســوماتها فنجــد  فتتميَّ

أن لكل لوحًة منهم اسًما تتفرد به وقصة تحكيها.
ــٌر بالذكــر أن تاريــخ تنظيــم هــذا المعــرض يعــود  وجدي
ــع المنظمــون  ــام، ويتطل ــى هــذا الع ــى عــام 1950م، وحت إل

والمشاركون إلى سنواٍت أخرى من النجاح واإلبداع.

العديـدة التـي تتعدى نطـاق المهمـات الوظيفيـة اليومية، 
ومتطلبـات العمـل باكتشـاف المواهـب الدفينـة داخـل كل 
فـرد ينتمـي إلى بيئـة أرامكو السـعودية، ليمثلـوا تياراتهم 
المعنـوي  الدافـع  يُعطـي  ممـا  المختلفـة،  واتجاهاتهـم 
مختلـف  فـي  وإبداعاتهـم  مواهبهـم  لتطويـر  لألفـراد 
المجـاالت، واالنطـالق فـي فضـاءات اإلبـداع المختلفـة. 
تكـّرس  جماعـة  هـي  الظهـران  فـي  الفنـون  وجماعـة 
جهودهـا وأعمالهـا للرقـي بالفـن داخل أرامكو السـعودية 
لتصنـع  بإيديهـم  وتأخـذ  وتدعمهـم  الفنانيـن  وتسـاند 
نهضـة فنيـة حقيقيـة فـي المجتمـع، ويقـول مديـر إدارة 
خدمـات أحيـاء السـكن فـي الظهـران، األسـتاذ مشـعل 
بحسـب  وندربهـا  المواهـب،  »نسـتقطب  الخالـدي: 
الحاجـة، ثم نوفر لهـم المكان الالزم ليعرضـوا أعمالهم، 
والتتوقـف مهمتنـا عنـد هـذا الحـد بـل نسـاعدهم فـي 
عملية التسـويق والبيع لألعمال الحًقا«. وتضيف الناظر 
اإلداري لقسـم خدمـات الترفيـه فـي الظهـران، شـذى 
إحـدى  وهـي  الخضيـري  لـة  ها وبرفقتهـا  لبعـادي  ا
تنظيـم  »يتطلـب  المعـرض:  تنظيـم  فـي  المشـاركات 
المعـرض جهـًدا أكبـر كل عـام عـن العـام الـذي يسـبقه 
بسـبب اإلقبـال المتزايـد مـن الفنانيـن، ولكننـا نحظـى 
بدعـم كبيـر مـن بعـض األقسـام األخـرى فـي الشـركة 
والمتطوعيـن وحتًمـا نحـن سـعداء بذلـك جـًدا حيـث إن 

الدافع الذي يُحفزنا جميًعا هو حب الفن«.
جنود الفن

أمــا نجــوم المعــرض، فهــم الفنانــون أنفســهم الذين تقع 
علــى عاتقهــم مهمــة االرتقــاء بمجتمعاتنــا مــن خــالل 
الوســيلة  وهــم  دواخلهــم،  وتصــوره  أيديهــم  ماتنتجــه 
المؤثــرة القــادرة علــى إظهــار مــا لــدى المجتمعــات مــن 
ثقافــة وفكــر وتحضــر، وهــم الذيــن بمقدورهــم الدفاع عن 
ــا  ــه له ــة والتنبي ــا االجتماعي ــم والكشــف عــن القضاي القيَّ
وربمــا حتــى تصحيحهــا دون أن يشــعر المتلقــي بذلــك، 
وهــم أيًضــأ الذيــن بإمكانهــم تمثيــل الجمــال الــذي نعيــش 
فــي كنفــه وتصويــره ونشــره بيــن النــاس ممــا ينعكــس علــى 

جوهر المجتمعات وبنيتها. 
هياثــم الدوســري، إحــدى الفنانــات التــي تســتوحي 
فنونهــا مــن تأمالتهــا أثنــاء أوقاتهــا التــي تقضيهــا مشــًيا 
فــي األماكــن العامــة، وعلــى ســواحل البحــر فتعيــد تصوير 
مــا تلتقطــه عيناهــا إلــى لوحــات فنيــة، وكانــت هــذه هــي 
ــة الســعودية، وكان  ــة العربي ــي المملك ــا ف أول مشــاركة له
ــز لوحاتهــا هــو اهتمامهــا بالمــرأة وتصويرهــا  أهــم مايُميَّ
مختلــف  فــي  المــرأة  عاشــتها  التــي  النوعيــة  للنقلــة 

الحضارات إلى يومنا الحالي.
أمــا إســراء أبــو نــار فرســمت صــور الحنيــن إلــى مدينــة 
ــى  ــرب رســومتها إل ــن أق ــا، ولك ــي ترعرعــت فيه جــدة الت
قلبهــا كانــت األحجــار الصخريــة التــي اكتشــفها زوجهــا 
ــال أثنــاء تحضيــره لرســالة الدكتــوراة، وهو عالم  بنــدر غسَّ
فــي الكيميــاء الجيولوجيــة مــن إدارة التنقيــب واإلنتــاج، 
فــكان يجلــب لهــا صــوًرا ميكروســكوبية لألحجــار التــي 
تنتــج الغــاز أو الزيــت أثنــاء تســخينها عنــد درجــة حــرارة 
معّينــة، وتعيــد إســراء تصويرهــا إلــى لوحــات فنيــة جميلــة 

استمر المعرض لمدة ثالثة أيام وتضّمن لوحاٍت تشكيلية ومنحوتات ومجوهرات وأعمال ِحَرفية يدوية.

جانب من المعرض الذي شارك فيه ١٠٠ فنان وفنانة من مختلف الجنسيات.

تصوير: حاتم عويضة
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تتسارع التغييرات والتحوالت الجذرية ذات الوتيرة العالية 
والسريعة جــًدا من حولنا، ومما يغذي هــذا التسارع التطور 
المستمر في مجاالت التكنولوجيا والتقنية الحديثة التي ما فتئت 
العقول المبدعة حول دول العالم عن ابتكار كل ما هو جديد يوًما 
بعد يوم، وهو ما يعّرض للخطر المنظمات والمنشآت التي تتأخر 
في اللحاق ومواكبة هذه التطورات السريعة والمتالحقة. وينطبق 
هذا حتى على األفــراد ألنهم جزء من المحيط الــذي يعيشون 

فيه. 
من هنا يظهر لنا مفهوم مهم وهو إدارة التغيير« ســواًء على 
مستوى األفراد أو المنظمات )المؤسسات أو الشركات( والذي 
يمكن تعريفه بأشكال مختلفة. ونبدأ بالتعريف المبسط، وهو 
عبارة عن نهج النتقال المنظمة من مرحلة راهنة إلى مرحلة 
منشودة أفضل مما سبق بهدف مواكبة التغييرات التكنولوجية. 
ويتطلب ذلك تطبيق إستراتييجات حديثة في العمل، واإلبداع في 
حل المشكالت، واالستعانة بالخبرات المتخصصة في المجال 
وتنسيق الجهود والعمل ضمن فرق منظمة لتحقيق األهــداف 

المختلفة.
ويطرح مفهوم إدارة التغيير عديًدا من التساؤالت التي تكون 
إجابتها هي مفتاح التخطيط الناجح لهذه العملية، ومن هذه 

التساؤالت:
•  ماهي األمور أو األعمال التي تحتاج إلى التغيير في المنظمة 

أو المؤسسة ولماذا؟
•  ماهي الموارد التي نحتاجها لعمل التغيير؟ )أنظمة، ميزانية، 

خطط عمليات، .... الخ(
أو  للموظفين  الجديد  التغيير  مفهوم  بإيصال  •  كيف سنقوم 

األفراد؟
تمس  والتي  التغيير  المترتبة عن  والمخاطر  اآلثـــار  •  ماهي 

الموظفين أو األفراد؟
•  ماهي اآلثار والنتائج التي قد يكون لها تأثير على الموردين 

والعمالء؟ 
الخارجية منها  أو داخلية.  وللتغيير عوامل عــدة، خارجية 
ترتبط بالجانب السياسي، والتقني، والثقافي، واالجتماعي. أما 
العوامل الداخلية فهي متعّددة، ومنها ما ينتج عن إعادة الهيكلة 
الوظيفية في المنظمة أو استحداث أنظمة عمليات جديدة، أو 
تطبيق مهارات لتطوير وزيــادة اإلنــتــاج، وغير ذلــك مما يتعلق 
وواقعها  لظروفها  تبًعا  عمل،  منظمة  بكل  الــخــاص  بالوضع 

الداخلي.
ونظرا ألهمية الموضوع فقد ظهرت عدة نماذج إلدارة التغيير 
يختلف كل منها عن اآلخر في عدة أمور وكذلك حسب طبيعة 
المشروع أو األعمال التي تحتاج للتغيير. ومــن هــذه النماذج 
المشهورة التي يمكن القراءة عنها بالتفصيل في مواقع اإلنترنت:

•  نموذج لوينز : يتكّون من ثالث مراحل وهــي: إذابــة الثلج - 
التشكيل - إعادة التجميد )في إطار القالب الجديد(

•  نموذج االستمرارية: ويتكّون من أربــع مراحل )التخطيط - 
العمل - التحقق - التنفيذ(

بطريقة  مبنية  عناصر  سبعة  مــن  يتكّون  ماكينزي:  •  نــمــوذج 
مترابطة، إذا تم إغفال أحدها فإنه قد يحدث خلل في التغيير.
ويمكن القول مما سبق إن إدارة التغيير هي نشاط يحرص 
بصورة أساس ومباشرة على تكوين منظمات متمّيزة ومتطورة من 
حيث األداء، وذلك عن طريق وضع هياكل تنظيمية مناسبة للعمل 
في المنظمة، بصورة تحقق فاعلية وظيفية عالية لدى الموظفين، 
تحسن مــن مــســتــوى أدائـــهـــم الـــعـــام، وتنسجم مــع األهـــداف 

االستراتيجية للمنظمة وتدعمها.

إدارة التغيير .. بين 
االهتمام واإلهمال

د.فيصل أحمد الناصر 
مدير إدارة تقنية المعلومات 

شركة تكوين المتطورة للصناعات

احذر ألعاب املوت 

تســّببت لعبة جديــدة من ألعــاب »تحــدي االنتحار« 
بصــدور عــدة تحذيــرات بعــد ارتباطهــا بوفــاة طفلــة 
فــي الثانيــة عشــرة مــن عمرها فــي أمريــكا الجنوبية. 
مســتخدمي   Momo المســّماة  اللعبــة  وتســتهدف 
WhatsApp مــن األطفــال بتحديــات مــع مســتخدمين 

مجهولين.
وتُعــّد Momo أحــدث ألعــاب المــوت فــي سلســلة 
اآلونــة  فــي  انتشــرت  التــي  االنتحــار«  »تحديــات 
األخيــرة عبــر اإلنترنــت، وتهــدف إلــى وضــع األطفــال 
والمراهقيــن في تحديات أمام مســتخدمين مجهولي 
الهويــة قد يشــجعونهم علــى ارتكاب أفعــال عنيفة، أو 
حتــى اإلقــدام علــى االنتحــار. ويقــوم مبــدأ اللعبــة 
ــى تحــدي المســتخدمين للتواصــل مــع مســتخدم  عل
مجهــول يرســل لهــم صــوًرا عنيفــًة ومزعجــة، مــع 
تهديــدات مســتمرة إن لــم يلتزمــوا بتنفيــذ األوامــر 
التــي يُفتــرض إتمامها خــالل فترة محددة. وانتشــرت 
هــذه اللعبــة عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي مثــل 
»فيســبوك« و»إنســتغرام«، فيمــا شــهدت انتشــاًرا 
ملحوًظــا عبــر تطبيــق التراســل الفــوري »واتــس اب«. 
وتُذّكــر هــذه اللعبــة بلعبــة »الحــوت األزرق« التــي 

ــام،  انتشــرت بســرعة فــي وقــت ســابق مــن هــذا الع
وسلبت حياة عدد من األطفال حول العالم.

ويشــير الباحثــون إلــى أهميــة اليقظــة فــي مراقبــة 
تصرفات األطفال وأنشــطتهم علــى اإلنترنت ومعرفة 
األشــخاص الذيــن يتواصلــون معهــم،  حيــث تــزداد 
أهميــة اإلشــراف علــى أنشــطة األطفــال والمراهقين 
علــى اإلنترنــت خصوًصــا خــالل فتــرة الصيــف، نظًرا 
ــة  ــاء العطل ــي أثن ــادة معــدالت نشــاطهم اإللكترون لزي

الصيفية.
ــة  ــة للرقاب ــة وبرامــج فاعل ــة قوي ــول أمني ــة حل وثّم
نشــاطات  لمراقبــة  إليهــا  اللجــوء  يمكــن  األبويــة 
ــه  ــت يقضون ــد الوق ــت، وتحدي ــى اإلنترن ــال عل األطف
عليهــا، وكذلــك اإلنتبــاه بدقــٍة إلــى أيــة إشــارات غيــر 
معتــادة قــد تظهــر علــى أطفالهم، حيــث يُعــّد الضعف 
المفاجــئ فــي تركيــز األطفــال أو تحصيلهــم العلمــي، 
والتغيــرات المفاجئــة فــي المــزاج، وازديــاد اســتخدام 
األجهــزة أثنــاء الليــل، واالزديــاد أو النقــص الحــاد فــي 
قائمــة األصدقــاء علــى وســائل التواصــل االجتماعي، 
وظهــور أصدقــاء بفــارق ِســني ملحــوظ، أو حتــى 
االختفــاء المفاجــئ عــن شــبكات التواصــل، إشــارات 

تحذيريــة بوجــود خطــب مــا لــدى األطفــال. وعــالوة 
علــى ذلــك، مــن الممكــن أن تكــون العدوانيــة الزائــدة 
واالكتئــاب لديهــم ورغبتهــم فــي تعريــض أنفســهم 
لــألذى، وفقدانهــم الحمــاس تجاه أشــياء أو نشــاطات 
يحبونهــا، واالكتفــاء بإجابــات قصيــرة غيــر شــافية 
وإنهــاء الحــوار بســرعة، مــع ظهــور فروقــات ملحوظــة 
فــي طريقــة التعامل وفي الســمات الشــخصية، دالئل 
باعثــة علــى القلــق، ينبغــي علــى أوليــاء األمــور أخذها 

بجدية وعدم تجاهلها.
وبالرغــم مــن أن الســلطات المعنيــة تبــذل جهــوًدا 
ملحوظة لحظــر األلعاب المضــرة والمحتوى الخبيث 
علــى اإلنترنــت، تظهــر بالســرعة نفســها مصــادر 
جديــدة، لــذا فــإن مــن المســتحيل منــع جميــع مصادر 
الخطــر. لكــن هناك خطــوات بإمكان األســر اتخاذها 
لتقليــل الخطــر الــذي قــد يواجــه أطفالهــم علــى 

اإلنترنت، وهذه تشمل:
•  التحــدث مــع األطفــال عــن األخطــار التي قــد تكون 

كامنة في أنشطتهم على اإلنترنت.
•  مشــاركة األطفــال حياتهــم الرقميــة منــذ نعومــة 
لديــن  لوا ا تقبــل  دوا  يعتــا حتــى  رهــم،  أظفا

وحضورهما وتفاعلهما معهم.
•  تجــاذب أطــراف الحديــث مــع األطفال عــن حياتهم 
علــى اإلنترنــت، حتــى يبــادروا باإلبــالغ عــن أيــة 

صعوبات أو مخاطر قد يواجهونها.
أهميــة عــدم مشــاركة األطفــال  •  التأكيــد علــى 
لآلخريــن علــى اإلنترنــت كل مــا يعرفونــه، وقــد ال 
يســتوعب األطفــال الخطــر الكامــن فيهــا، لــذا مــن 
الضــروري التحــدث معهــم عــن ذلــك بطريقــة وديــة 

وسهلة للفهم.
لممارســة  بســيطة  ســلوكية  قواعــد  •  تأســيس 
األنشــطة علــى اإلنترنــت، مــع التأكيــد علــى أهميــة 
الواجــب  ومــن  القواعــد بصرامــة.  تلــك  اتبــاع 
مراجعــة هــذه القواعــد وتعديلها باســتمرار مع نمو 

األطفال وحسب الحاجة.
•  دعــوة األطفــال إلــى توخــي الحــذر بخصــوص 
علــى شــبكات  ومشــاركتها  الشــخصية  حياتهــم 
التواصــل، مــع تطبيــق إعــدادات الخصوصيــة إن 
تطلــب األمــر، لإلبقــاء علــى معلوماتهــم الخاصــة 

مرئية فقط لألهل واألصدقاء المقربين.

الــذكاء  تقنيــات  أن  جديــدة  دراســة  كشــفت 
االصطناعــي يمكنهــا التنبــؤ بنــوع شــخصية اإلنســان 
وبمســاعدة  لعيــن  ا كــة  حر تتبــع  يــق  طر عــن 

خوارزميات التعلم اآللي.
ــون فــي دراســتهم هــذه أحــدث  واســتخدم الباحث
ــة بيــن  ــم اآللــي إلثبــات وجــود صل خوارزميــات التعل
نــوع الشــخصية وحــركات العيــن، وقال فريــق البحث 
إن هــذا العمــل يمكــن أن يُحــدث ثــورة فــي كيفيــة 

تواصلنا مع اآلالت.
وقــام الباحثــون بتتبــع حركــة العيــن بواســطة 
ــة داخــل  ــاء أدائهــم لمهمــات يومي ــة أثن نظــارات ذكي
بعــد ذلــك ســمات  ثــم قيمــوا  الحــرم الجامعــي، 

شخصيتهم باستخدام استبيانات.

لــدى  العيــن  إلــى أن حــركات  النتائــج  وتُشــير 
ــا أم مرًحــا  الشــخص تكشــف عمــا إذا كان اجتماعًي
برمجيــات  باســتخدام  وذلــك  ذلــك،  غيــر  أو 
ــع مــن الســمات  ــى أرب ــّرف عل ــي تتع ــة الت الخوارزمي
الشــخصية الخمــس الرئيســة، وهــي: العصبيــة، 

واالنفتاح ، والوفاق، ويقظة الضمير.
وأشــار الفريــق إلــى أنــه مــن المؤكــد أن هنــاك 
بيــن  التفاعــل  لتحســين  النتائــج  لهــذه  إمكانيــة 
اإلنســان واآللــة، حيــث يبحــث النــاس دائًمــا عــن 
فــإن  ذلــك  ومــع  ومخصصــة،  محّســنة  خدمــات 
الروبوتــات والحواســيب اليــوم ليــس لديهــا حــس 
اجتماعــي، لذلــك فهــي ال تســتطيع التكيــف مــع 
اإلشــارات غيــر اللفظيــة، ويوفــر هــذا البحــث فرًصا 

لتطويــر الروبوتــات وأجهــزة الكمبيوتــر بحيث تصبح 
اإلشــارات  تفســير  فــي  وأفضــل  طبيعيــة،  أكثــر 

االجتماعية البشرية.
ووجــد الباحثــون أن األشــخاص الذيــن كانــوا 
عصبييــن عــادًة مــا كانــوا يرمقــون أســرع، فــي حيــن 
أن األشــخاص الغريبيــن عــن المــكان يميلــون إلــى 
النظــر حولهــم أكثــر، ويمكننــا تلخيــص بعــض النتائج 

التي توصلت إليها الدراسة كالتالي:
•  األشــخاص ذوو الذهــن المتفتــح ينظــرون إلــى 

الصور المجردة لفترات أطول.
•  األشــخاص العصبيــون يرمقــون بأعينهــم بشــكل 

أسرع.
•  األشــخاص الذيــن يــؤدون تجــارب جديــدة حركــوا 

أعينهم من جانب إلى آخر.
•  األشــخاص ذوو الضميــر المتيقــظ لديهــم تقلبــات 

أكبر في حجم بؤرة العين.
•  األشــخاص المتفائلــون يقضــون وقًتــا أقــل فــي 
ــل  ــة الســلبية )مث ــى المحفــزات العاطفي النظــر إل
صــورة ســرطان الجلــد( مقارنــة مــع األشــخاص 

المتشائمين.
وأكــد فريــق البحــث أن هــذه النتائــج يمكــن أن 
تُحــدث ثــورة فــي كيفيــة تواصل اإلنســان مــع اآلالت، 
فمــن الممكــن وضــع هــذه التقنيــة فــي الهواتــف 
الذكيــة لتفهــم ســلوكنا وتتنبــأ بــه، ومــن المحتمــل أن 
تقــّدم الدعــم المخــّص=ص وقــت الحاجــة إليــه، كمــا 
يمكــن اســتخدامها أيًضــا لدعــم الروبوتــات التــي 
ترافــق كبــار الســن، أو فــي الســيارات ذاتيــة القيــادة، 

وألعاب الفيديو التفاعلية.

تقنيات الذكاء االصطناعي

صوتكمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ
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السودوكو
اللعبة قاعدة 

تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خــــــانــــــات صــــغــــيــــرة عــلــى 
الـــــالعـــــب إكـــــمـــــال الـــشـــبـــكـــة 
بواسطة األرقام من 1 إلى 9، 
شرط استعمال كل رقم مرة 
ــدة فــقــط فـــي كـــل خط  ــ واحــ
أفقي وفي كل خط عمودي 
وفــــي مـــربـــع مـــن الــمــربــعــات 

التسعة.
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* حل العدد الماضي

كأن  نـدر،  مـا  إال  أفـالم هوليـوود  وال  السـينما،  ُعّشـاق  مـن  لسـت 
يصـدف وتنتـج فلًمـا يتجـاذب مـع عقـل االنسـان الطبيعـي، ويُخرجـه مـن 
افـالم األكشـن المشـابهة أللعـاب البـالي ستيشـن. لذلـك فـي سـفراتي، 
خصوًصـا األسـرية منهـا، أتجنـب غوايـة إعالنـات دور السـينما، تـارًكا 
ألبنائـي اختيـار مـا يـروق لهـم منهـا؛ فأنـزوي فـي ركـن قصـي مـن مقهـى 
قريـب ألقـرأ مـا تبقـى مـن صفحـات كتـاب ال تفـارق طياتـه أصابـع يـدي 

حتى أنتهي من عبارته األخيرة بتمعن.
وقبـل عـدة أيـام راودتنـي فكـرة كسـر ذلـك العهـد الـذي ألزمـت بـه 
المتوخـاة  المواصفـات  حـدود  أدنـى  يحقـق  فلـم  عـن  نفسـي، ألبحـث 
لمشـاهدة أي فلـم بعيـًدا عـن العشـوائية. فمـن عاداتـي متـى عزمـت على 
مشـاهدة فلـم مـا، أن أقـرأ عنـه بعًضـا ممـا ُكتـب عنـه، شـريطة أن يطـرح 
األخيـرة وجدتنـي  المـرة  فـي  مـا.  إنسـاني  لواقـع  استشـرافية  قضيـة 
مدفوًعـا بغوايـة تاريخيـة للتوقـف قليـاًل أمـام إعـالن فلـم هنـدي بعنـوان 
)GOLD( أو الذهـب. يقـول الموجـز إن أحـداث هـذا الفلـم تـدور عـام 
1948م، حيـث يخـوض البطـل »تابـان داس« رحلـة معانـاة مريـرة مـن أجـل 
تحقـق ميداليـة أولمبية ذهبية فـي لعبـة الكريكيت لوطنه عقب اسـتقالل 

الهند ورحيل المستعمر البريطاني منها.
المفارقـة هنـا أن خطتـه أو حلمـه الـذي بـدا مسـتحياًل أمـام فريقـه 
التـي  الذهبيـة  الميداليـة  تحقيـق  ناحيـة  مـن  هـو  معنوًيـا،  المهـزوم 
سـينتزعها فـي مبـاراة نهائيـة تجمعـه مـع المسـتعمر البريطانـي نفسـه، 
ومـن ناحيـة أخرى علـى العلـم الهنـدي الـذي سـيرتفع خافًقـا بالنصر في 

سماء المستعمر المهزوم.
ومـن أجل تحقيق هـذا الُحلم تجـّرع معاناة مريـرة ُمشـرًدا يحمل حلمه 
إلـى أن يسـتقل وطنـه ويَُعلـن الحًقـا عـن األولمبيـاد التـي تُنظـم فـي لنـدن 
عـام 1948م، يومهـا انتـزع نفسـه مـن رحلـة الضيـاع والتشـرد بفـرح غامـر 
وسـارع إلـى تحقيـق حلمـه واسـتكمال مشـوار كفاحـه؛ إلقنـاع الساسـة 
والمهتميـن بالرياضـة بدخـول هـذه التجربـة. أحدهـم شـدَّ علـى يديـه 
ودعمـه لينطلـق كـي يلملـم شـتات فريـق الكريكـت مـن شـباب الحـارات 
مـردًدا  بـروح وطنيـة عاليـة  الفرديـة، غذاهـم  الهـواة، ومـع مهاراتهـم 
مقولتـه: الوطـن يُبنـى بالحلـم واإلرادة والفريـق الواحـد، وبتلـك الـروح 

تحقق له النصر.
 The Greatest( هـذا الفلـم أعادنـي إلـى فلـم أمريكـي آخـر قديـم بعنـوان
Game Ever( أو »أعظـم لعبـة علـى اإلطـالق« تـدور قصتـه حـول شـاب مـن 
أسـرة فقيـرة حلـم ذات يـوم أن ينتصـر على كبـار محترفـي لعبـة القولف، 
ـن نفسـه لتحقيـق هـذا الحلم منـذ نعومـة أظفـاره. وفي عقـده الثاني  ووطَّ
الهـواة  ليحصـد بطولـة  والتحـدي؛  والمثابـرة  باإلصـرار  تحقـق حلمـه 
األوروبيـة منتصـًرا علـى األغنيـاء الذيـن اسـتأثروا بلعبـة القولـف. جوهـر 
الفكـرة مابين الفلميـن الهندي واألمريكـي تكمن في ذات االنسـان، فمتى 
أراد أن يحقـق المـرء شـيًئا عظيًمـا فلـن يحـول دونـه شـيء، مهمـا ظنـه 
اآلخـرون صعًبـا او مسـتحياًل. فبطـل الفلـم الهنـدي، لـم يكـن ليحتـاج من 
أجـل اسـتنهاض الـروح الوطنية لفريقـة أكثر مـن اإليمان بالوطـن، كما لم 
يكـن المـال عائًقـا رئيًسـا لتحقيـق حلمـه، فقـد اسـتعان بمـا تملكـه زوجته 
مـن الذهـب، حيـث أقنعهـا برسـالته الوطنيـة العظيمـة، ليبيعـه ويصـرف 
فـي أرض  أقامـه  الـذي  فـي معسـكره  الفريـق  تدريـب  ثمنـه علـى  مـن 
الناسـك الصامـت الـذي أخرجـه مـن صمتـه وأنطـق لسـانه بالموافقـة 
علـى منحهـم أرضـه للتـدرب عليهـا حًبـا للوطـن. وفـي غمـرة التدريبـات 
وتحفيـز الفريـق ليـوم االنتصـار على فوقيـة المسـتعمر علَّم فريقـه حزمة 
مـن القيـم أهمهـا: أن يلعبـوا بـروح الفريـق الواحـد فـال يسـتأثر أحدهـم 
بالكـرة دون أن يمّررهـا إلـى اآلخـر، كـي ال يكـون هدًفـا للخصـم ويهـزم 
الفريـق مـن خاللـه. أثبـت لهـم أهميـة الفريـق الواحـد الـذي يبـدأ مـن 
القائـد مـروًرا بالمـدّرب وانتهـاًء بالعب االحتيـاط. لذلك وبصفتـه مديًرا 
للفريـق لـم يقـم بإهانتهـم، أو ينتقـص مـن قدراتهـم أبـًدا، كمـا لم يسـتأثر 
بالقـرار حتـى فـي تشـكيلة الفريق ومـن سـيلعب منهم ومـن سـينتظر دوره 
فـي دكة االحتيـاط. شـاركهم كل تفاصيـل حياتهم التـي يقضونهـا مًعا في 
المعسـكر المتواضـع. ومقابـل كل مـا يمنحـه لهـم، فقـد تحملـوا أعبـاء 
التـي  الوطنيـة  القيـم  خـالل  مـن  أنهـم  لـه  ليثبتـوا  كاملـة،  المسـؤولية 

تعلموها منه، قادرين على تحقيق االنتصار المنتظر.
إننـا نحتـاج حقـا أن نسـتلهم قدراتنـا فـي التحّمـل والصبـر، ألن مـا 
تحقـق حتـى اليـوم مـن رؤيـة المملكـة 2030 يعـُد بمسـتقبل كنا نـراه حلًما 

وسيصبح واقًعا بإذن اهلل.

صناعة املستقبل 

* كاتب سعودي

محمد املزيني *

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

عين لندن التقط صورة:

عين لندن، هي أحد معالم مدينة الضباب، عاصمة المملكة المتحدة، وقد تم إنشاء هذا الَمْعَلم السياحي المهم عام 2000م، وتقع على ضفاف نهر التايمز ، حيث 
ُيمكن للزائر مشاهدة معالم مدينة لندن والتمتع بالمناظر الجميلة أثناء دورانها حول محورها. الزميل صالح المؤمن، الموظف في إدارة معمل تجزئة سوائل 

الغاز الطبيعي في الجعيمة، التقط هذه الصورة خالل زيارته للمملكة المتحدة.




