الخميس  6ربيع اآلخر 1440هـ ١٣ ،ديسمبر 2018م

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

طاقة املستقبل ٍ ..
لغد أفضل

مدينة امللك سلمان للطاقة

صاحب السمو الملكي ،األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع يرافقه صاحب السمو الملكي،
األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ،أمير المنطقة الشرقية ،ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ،رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية،
المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ،ورئيس أرامكو السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر ،وجمع من كبار الشخصيات
والمسؤولين أثناء االحتفاء بوضع حجر األساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مساء يوم اإلثنين الماضي.
وقد اطلع سمو ولي العهد على نموذج من مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) معروض في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في
تمت مراسم وضع حجر األساس.
الظهران ،حيث ّ
ويظهر في الصورة في األسفل طفلة تحمل شعلة الطاقة أثناء مراسم االحتفال التي أطلقها سمو ولي العهد ،حفظه اهلل.
التفاصيل صفحة 5 - ٢
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النص

صفحة ؟

أسعار النفط
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إدارة أمن
املعلومات
تستعرض
تجربة األمن
السيبراني

>350

صفحة 6

منش ــأة صناعي ــة وخدمي ــة جدي ــدة س ــيتم توطينها من
خ ــال مدين ــة المل ــك س ــلمان للطاق ــة ،كم ــا ُتس ــهم
المدين ــة ف ــي إيج ــاد قاع ــدة صناعي ــة تس ــاعد عل ــى
االبت ــكار والتطوي ــر والمنافس ــة العالمي ــة ،وس ــتجذب
المدين ــة الش ــركات المحلية والعالمية إلنت ــاج وتصنيع
السلع والخدمات في قطاع الطاقة في المملكة.
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ولي العهد يضع حجر األساس
ملدينة امللك سلمان للطاقة (سبارك)..

طاقة املستقبل..
لغ ٍد أفضل

طاقة المستقبل...

القافلة األسبوعية
تفضــل صاحــب الســمو الملكــي األميــر
الظهــران ّ -
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،ولــي العهــد
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ،يــوم اإلثنيــن 3
ربيــع اآلخــر 1440هـــ ( 10ديســمبر 2018م) ،بوضــع حجــر
األســاس لمدينــة الملــك ســلمان للطاقــة (ســبارك) فــي
المنطقــة الشــرقية ،والتــي ســتكون مركـزًا عالم ًيــا للطاقــة
والصناعــة والتقنيــة علــى أرض مســاحتها  50كيلــو مت ـ ًرا
مرب ًعــا .وســتكتمل المرحلــة األولــى مــن أعمــال إنشــاء
مدينة الملك سلمان للطاقة ،بعون اهلل ،في عام 2021م.

مركز إقليمي وعاملي

األلعاب النارية تز ِّين سماء الظهران بعد حفل افتتاح مدينة
الملك سلمان للطاقة ،بينما تظهر صورة سمو األمير محمد
ابن سلمان على واجهة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي
العالمي أثناء زيارته الكريمة لوضع حجر األساس للمشروع.

وقــد أ ّكــد معالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة
المعدنيــة ،المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح أن
مشــروع المدينــة يهــدف إلــى تعزيــز مكانــة المملكــة
بوصفهــا مركـزًا إقليم ًيــا وعالم ًيــا للطاقــة ،مــن خــال تنمية
ـات وخدمـ ٍ
قطــاع صناعـ ٍ
ـتوى
ـات ســعودي تنافســي ،علــى مسـ ً
عالمـ ٍـي ،ومســاندة مبــادرات المملكــة اإلســتراتيجية للتنمية
االقتصاديــة ،وتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي ،وتوفيــر
فــرص العمــل ألبنــاء الوطــن ،وتعزيــز دور القطــاع الخــاص
واالســتثمارات الدوليــة فــي االقتصــاد الوطنــي؛ مــع
اإلســهام بشــكل فاعــل وكبيــر فــي تشــجيع تطويــر وتنميــة
المؤسســات الســعودية الصغيرة والمتوســطة التي ستُســهم
فــي قطــاع الطاقــة ،باإلضافــة إلــى تعزيــز موثوقيــة أرامكــو
الســعودية ،التــي ُكلفــت بإنجــاز هــذا المشــروع ،ودعــم
جهودهــا لهيكلــة التكاليــف مــن خــال تطويــر وتعزيــز
سلسلة اإلمداد فيها.
وقــال الفالــح« :نســعى ألن تُصبــح مدينــة الملــك ســلمان
للطاقــة ،مركــزًا عالم ًيــا للتصنيــع والخدمــات المرتبطــة
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ٍ
لغد أفضل...

بالطاقــة ،ومنهــا أعمال التنقيــب واإلنتاج ،وأعمــال التكرير
والمعالجــة والتســويق ،وإنتــاج البتروكيميائيــات مــن الزيــت
والغــاز الطبيعــي ،وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ونقلهــا
وتوزيعهــا ،وإنتــاج الميــاه وتوزيعهــا ومعالجتهــا ،والتعامــل
مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها».
مــن جهتــه قــال رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا
التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر« :مدينــة
الملــك ســلمان للطاقــة (ســبارك) هــي اســتجابة لرؤيــة
 2030بــأن تكــون المملكــة بيئــة جاذبــة لالســتثمار .كمــا
أنهــا تحقــق جانبيــن مهميــن؛ األول زيــادة نســبة توطيــن
الصناعــة والخدمــات فــي مجــال الطاقــة؛ والثانــي هــو
توليــد عــدد كبيــر مــن فــرص التدريــب والتوظيــف النوعيــة
للشــباب والفتيــات» .وأ ّكــد الناصــر أن أرامكــو الســعودية
تر ّكــز ضمــن توجههــا المســتقبلي علــى تعزيــز موثوقيــة
وكفــاءة أعمالهــا مــن خــال بنــاء منظومــة إســتراتيجية
للتوريد.

سعادة وتفاؤل...

وذكــر الناصــر أن تصميــم المدينــة يراعــي ســهولة أداء
األعمــال للمســتثمرين وتكامــل عناصــر الخدمــة واإلنتــاج،
بمــا فــي ذلــك توفير بنيــة تحتية متميــزة ومرافق لوجســتية
ومراكــز نوعيــة للتدريــب .مؤك ـ ًدا ســعيها ألن تكــون مركــز
تميــز فــي خدمــات النفــط الخــام والغــاز ،والكيميائيــات،
والطاقــة الكهربائيــة ،والميــاه ،ومشــي ًرا إلى أنهــا ال تقتصر
فــي التركيــز علــى اســتقطاب الشــركات الكبيــرة ذات
أيضــا تتّســع للشــركات الصغيــرة
التقنيــات العاليــة ،بــل ً
والمتوســطة ،بمــا يجعــل منظومــة التصنيــع والتوريــد
متكاملة.
ً
قائــا« :ستســهم المدينــة،
وختــم الناصــر تصريحــه
بــإذن اهلل ،فــي تلبيــة احتياجــات أرامكــو الســعودية مــن
الســلع والخدمــات ،والتــي يزيــد حجــم اإلنفــاق الســنوي
حال ًيــا فيهــا علــى  40مليــار دوالر ،وســيحقق ذلــك تعظيــم
القيمــة المضافــة لالقتصــاد الوطنــي باســتثمار اإلنفــاق
فــي الداخــل .كمــا ستســتفيد (ســبارك) مــن تصديــر نسـ ٍ
ـبة

أتاح حفل االفتتاح الفرصة لر َّواد األعمال السعوديين والدوليين للتواصل فيما بينهم ومناقشة فرص األعمال واالستثمار
المتاحة في مدينة الملك سلمان للطاقة.

مــن إنتاجهــا وخدماتهــا مــن حجــم اإلنفــاق الســنوي الكبيــر
فــي ســوق دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،الــذي يبلــغ نحــو
 170مليار دوالر لهذه المواد والخدمات».

تعزيز الكفاءة
ومــن الجديــر بالذكــر أن أرامكــو الســعودية تقوم بإنشــاء
وتطويــر مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة (ســبارك)،
باإلضافــة إلــى تشــجيع ومســاندة الشــركات علــى
االســتثمار فــي المدينــة ،وتعزيــز الكفــاءة ،وتشــجيع التط ّور
فــي التقنيــات والتصنيــع والتصديــر ،وبنــاء سلســلة إمــداد
علــى مســتوى عالمــي فــي قطــاع الطاقــة عبــر التعــاون
المثمــر والمتكامــل مــع القطــاع الحكومــي والمتمثــل
بالشــراكة مــع الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطق
التقنيــة «مــدن» ،والــذي يتمثــل دورهــا الرئيــس مــن خــال
ســعيها لتمكيــن الصناعــة عبر إصــدار التراخيــص الالزمة
ً
عمــا
للمــدن الصناعيــة الخاصــة فــي المملكــة،
فضــا ّ
ٍ
تكامــل متناغــم مــع المدينــة
ســتخلقه هــذه المدينــة مــن
الصناعية الثالثة في الدمام.
ويتــواءم دور المدينــة المتمثــل فــي توطيــن محتــوى
سلســلة اإلمــداد لقطــاع الطاقــة فــي المملكة مــع األهداف
اإلســتراتيجية لبرنامــج أرامكــو الســعودية لتعزيــز القيمــة
المضافــة اإلجماليــة لقطــاع التوريــد (اكتفــاء) والــذي
بــدوره يهــدف إلــى توطيــن قطــاع الطاقــة فــي المملكــة.
وســتجذب المدينــة الشــركات المحليــة والعالميــة إلنتــاج
وتصنيــع الســلع والخدمــات فــي قطــاع الطاقــة فــي
المملكــة .ويُتو َّقــع أن تصــل اســتثمارات المدينــة إلــى ســتة
مليارات ريال في المرحلة األولى من إنشائها.
ويُتوقَّــع أن تُســهم المدينــة بإضافــة  22.5مليــار ريــال
للناتــج المحلــي ســنو ًيا وتوفيــر  100ألــف وظيفــة مباشــرة
وغير مباشرة.

حول (سبارك)
• سـتقام مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة علـى أرض
مسـاحتها  50كيلـو متـ ًر ا مرب ًعـا تقـع بيـن الدمـام
واألحسـاء ومـن المتوقـع أن تربـط مـا يقرب مـن 300
منشـأة صناعيـة وخدميـة توفـر خدمـات سـكانية
وتعليمية وتجارية.
•ثلثا مساحة المدينة مخصص للمنطقة الصناعية،
والثلـث اآلخـر مخصـص لمنطقـة أحيـاء متعـ ِّددة
االسـتخدامات تشـمل منطقـة سـكنية ومكاتـب
ومراكـز تدريـب وفنـادق وخدمـات مسـاندة تقـ ِّدم
فرص استثمار في القطاع العقاري.
•نجحـت المدينـة فـي جـذب عـدد مـن المسـتثمرين
العالميين البارزين مثل شـركات شـلمبرجير ،وبيكر
هيـوز جـي إي ،وهاليبيرتـون ،وشـركة توريـد حقـول
النفـط ،وإميرسـون ،إن بـي إس ،وفالكـو ،وهواتونغ،
وبوريتس ،وغيرها.
•سـتنقل أرامكـو السـعودية مقرهـا الرئيـس ألعمـال
الحفر وصيانة اآلبار إلى المدينة.
•سـتوفر منطقة خدمات لوجستية حديثة ،ومرتبطة
بسـكة الحديـد الخليجية فـي المسـتقبل ،مجموع ًة
كبير ًة من الخدمات ،منها :الميناء الجاف ،ومنطقة
جمـارك ،ومجمـع للخدمـات اللوجسـتية مـز َّو د
بمستودعات .الميناء الجاف ،الذي سيتميز بدرجة
عاليـة مـن األتمتـة ،وسـتصل الطاقـة االسـتيعابية
إلى ثمانية ماليين طن متري من الشحن سنو ًيا.
•تُسـهم هـذه المدينـة فـي أداء أرامكـو السـعودية
لرسـالتها فـي تطويـر قطـاع وطنـي للصناعـات
والخدمات المرتبطة بالطاقة.

القادة التنفيذيون من الشركات السعودية والعالمية في معية صاحب السمو الملكي ،األمير محمد بن سلمان ،وعدد من أصحاب السمو وكبار
ً
ملحوظا بفكرة تطوير المشاركة
اهتماما
الشخصيات خالل وضع حجر األساس لمدينة الملك سلمان للطاقة .ومن ضمن الشركات التي أبدت
ً
في المشروع :شلمبرجير ،وبيكرهيوز ،وهيلبرتون ،ومركز تجهيز حقول النفط ،وإيمرسون ،ونيسكو ،وفالكو ،وهواتونغ ،وبوريتس ،ومجموعة
تصوير :صالح آل شبيب ،ومحمد آل ابن الشيخ
الرشيد ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة األولى للمشروع  ١٫٦مليار دوالر أمريكي.
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أرامكو السعودية تؤسس
مدينة امللك سلمان للطاقة (سبارك) ..

الصرح العاملي الجديد
للطاقة املستدامة
الميناء الجاف :عبارة عن منطقة خدمات
لوجستية حديثة تتم َّيز بدرجة عالية من
األتمتة ،مع منطقة للجمارك يمكن ربطها
بسكة الحديد الخليجية في المستقبل.
وستصل طاقة الميناء االستيعابية إلى ثمانية
ماليين طن متري من الشحن سنو ًيا.

المنطقة الصناعية :تُسهم
في تطوير منظومة القيم
المتكاملة لمنتجات وخدمات
الطاقة .وستركز المناطق
المتخصصة على التصنيع
العام ،والكهربائيات والمعدات،
والسوائل والكيميائيات،
وتشكيل المعادن ،والخدمات
الصناعية.

منطقة األعمال :تضم مقر أرامكو
السعودية الرئيس ألعمال الحفر وصيانة
اآلبار ،وعقارات تجارية تحتوي على
مساحات مكتبية ،ومطاعم ،ومحال
تجارية.

نقاط
حول املدينة

صممت لتستوعب عشرة
منطقة التدريبُ :
مراكز تدريب متخصصة في قطاع الطاقة
لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية ،وتلبية
احتياجات المستثمرين في المنطقة.

المنطقة السكنية
والتجارية :تضم مجمعات
سكنية ،ووحدات فندقية،
ومركزًا صح ًيا ،ومدارس،
ومرافق ترفيهية.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -يُعــد توطيــن الصناعــات مــن أهــم
إســتراتيجيات االســتثمار التــي تُســهم فــي تحقيــق عوائــد
ً
فضــا عــن فائدتــه
ماديــة وتزيــد مــن كفــاءة المنشــآت،
فــي خفــض التكاليــف والوقــت المطلوبيــن لتحقيــق
المكاســبّ .إل أن القــوة الحقيقيــة المكتســبة مــن زيــادة
المحتــوى المحلــي تكمــن فــي قدرتــه علــى إضافــة القيمــة
فــي مجــاالت الخدمــات المســاندة ألعمــال الشــركات،
باإلضافــة إلــى توفيــره للدعــم الكبيــر لالقتصــادات
المحليــة واإلقليميــة ،وذلــك عــن طريــق توفيــر مزيــد مــن
فــرص العمــل ،وتدريــب وتطويــر القــوى العاملــة ،ونقــل
التقنية وتوطين الصناعة.
والتوطيــن هــو أحــد أهــم أهــداف مبــادرة أرامكــو
الســعودية لتعزيــز القيمــة المضافــة اإلجماليــة لقطــاع
التوريــد (اكتفــاء) ،حيــث يتماشــى هــذا البرنامــج مــع
أهــداف أرامكــو الســعودية ،الشــركة الرائــدة فــي مجــال
الطاقــة ،لتحقيــق التنميــة للمجتمــع ،وهــو الــدور الــذي
تؤديه الشركة منذ أكثر من  80عا ًما.
ويأخــذ هــذا الدور الــذي تضطلع به أرامكو الســعودية
ً
شــكل
لخدمــة المجتمــع وتنميتــه ودعــم اقتصــاده،
جديــ ًدا اآلن وذلــك باســتحداث مدينــة الملــك ســلمان
للطاقــة (ســبارك) التــي ستُســهم فــي ترســيخ مكانــة
مشــجعة
المملكــة كمركــز إســتراتيجي يوفــر بيئــة
ّ
لالســتثمار فــي قطــاع خدمــات الطاقــة ،علــى الصعيديــن
المحلــي والدولــي ،حيــث أصبحــت فكــرة إنشــاء قطــاع
وطنــي جديــد يهتــم بالصناعــات المرتبطــة بالطاقــة،
جاهــزة للتطبيــق علــى أرض الواقــع أكثــر مــن أي وقــت
مضى.
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أعمالهــا ،وتُســهم فــي أداء أرامكــو الســعودية لرســالتها
فــي تطويــر قطــاع وطنــي للصناعــات والخدمــات
المرتبطــة بالطاقــة يســتحوذ علــى  % 70مــن الطلــب
المحلــي ،ولديــه القــدرة علــى تصديــر  %30مــن منتجاتــه
بحلــول عــام 2021م ،وتوليــد آالف الوظائــف المباشــرة
وغير المباشرة بحلول عام 2025م.

منظومة التح ُّول الوطني

مجاالت إنتاجية حيوية
وتســتهدف مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة (ســبارك)
عــدة مجــاالت إنتاجيــة حيويــة ،وهــي :التنقيــب واإلنتــاج
والتكريــر ،والبتروكيميائيــات ،والطاقــة الكهربائيــة
التقليديــة ،وإنتــاج ومعالجــة الميــاه ،لتعــزّز بذلــك دور
أرامكــو الســعودية كأكثــر مــزودي الطاقــة موثوقيــة فــي
العالــم ،وكمطــور ألكبــر المشــاريع العمالقــة والرائــدة فــي
العالــم .وتضــم األنشــطة التصنيعيــة والخدميــة بالمدينــة:
خدمــات حفــر اآلبــار ،وأجهــزة الحفــر ،ومعــدات معالجــة
الســوائل ،وخدمــات التنقيــب واإلنتــاج ،واألنابيــب،
والمعــدات الكهربائيــة ،واألوعية والخزانــات ،والصمامات
والمضخــات .وبذلــك تُســهم (ســبارك) بشــكل كبيــر فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030التــي تهــدف إلــى تنويــع
اقتصــاد المملكــة وتقليــل اعتمــاده علــى النفــط وتنميــة
قطاع خاص مزدهر.
وتُســهم أرامكــو الســعودية مــن خــال دورهــا المحــوري
فــي دفــع عجلــة تطويــر قطــاع خدمــات الطاقــة بالمملكــة،
فــي وضــع أســس منظومــة اقتصاديــة تســاعد علــى
اســتقطاب وإنشــاء وتشــجيع صناعــات محليــة مرتبطــة
بقطــاع الطاقــة وقــادرة علــى المنافســة فــي الســاحة

العالميــة .كمــا تحــرص علــى دعــم نمــو وتط ـ ّور الشــركات
المحليــة التــي تعمــل علــى تصنيــع المــواد المتعلقــة بقطــاع
توليــد الطاقــة ،وتوفيــر الخدمــات الهندســية وخدمــات
حقول النفط.

فوائد اقتصادية مستدامة
ولزيــادة جاذبيــة االســتثمار فقــد تــم اختيــار موقــع
إســتراتيجي للمدينــة ،بيــن الدمــام واألحســاء ،وعلــى
مســاحة  50كيلــو متـ ًرا مرب ًعــا ،ليكــون فــي مركــز األعمــال
المتعلقــة بالطاقــة ،وقري ًبــا مــن المــوارد البشــرية الواعدة
فــي المنطقــة الشــرقية ،وكذلــك علــى مقربــة مــن شــبكة
الطــرق الســريعة ،والســكك الحديديــة المحليــة
والخليجيــة ،ومتكاملــة مــع المدينــة الصناعيــة الثالثــة
بالدمــام ،فضـ ًـا عــن قربهــا مــن مصــادر توليــد الطاقــة
والمياه والخدمات اللوجستية.
وقــد أجــرت أرامكــو الســعودية عديـ ًدا مــن الدراســات
المورديــن الرئيســين والعالمييــن ،وتــم تحديــد ســتة
مــع
ّ
متطلبــات رئيســة لتوفيــر بيئــة عمــل متكاملــة ومســتدامة
تضاهــي أفضــل مراكــز الصناعــة فــي العالــم ،وتشــمل
تلــك المتطلبــات :توفيــر بنيــة تحتيــة متطــورة ،وخدمــات

لوجســتية مــن ضمنهــا مينــاء جــاف ،وتوفيــر معاهــد
تدريبيــة متخصصــة فــي الصناعــة ،ومجمعــات ســكنية،
وأنشــطة تجاريــة ،وحوافــز لجــذب االســتثمارات ،وتمكين
أساســا لبنــاء
المنشــآت المتوســطة والصغيــرة التــي تُعــد
ً
قطاع خاص ناجح.
ومــن المتوقــع أن تحقــق مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة
(ســبارك) ،عنــد تطويرهــا بالكامــل بحلــول عــام 2035م،
فوائــد اقتصاديــة مســتدامة لصالــح المملكــة ،ويشــمل
ذلــك :دعــم وزيــادة أمــن إمــدادات الطاقــة وتوفيرهــا
بأســعار تنافســية ،وخفــض تكاليف المنتجــات والخدمات
التشــغيلية المســاندة والمرتبطــة بقطــاع الطاقة ،وســرعة
اســتجابة الصناعــات والخدمــات المســاندة المحليــة
لحة.
الم َّ
الحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية ُ
كمــا يُتوقــع أن تحقــق المدينــة أث ـ ًرا اقتصاد ًيــا وطن ًيــا
علــى المــدى البعيــد ،يشــمل ذلــك توفيــر  100ألــف
وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة ،وإضافــة  22.5مليــار
ريــال للناتــج المحلــي اإلجمالــي ســنو ًيا ،وتوطيــن أكثــر
مــن  350منشــأة صناعيــة وخدميــة جديــدة ،وخلــق
قاعــدة صناعيــة تســاعد علــى االبتــكار والتطويــر
والمنافسة العالمية.
وتشــجع هــذه المدينــة فــي إضافــة القيمــة فــي جميــع

وتســتمر أرامكــو الســعودية فــي بــذل جهودهــا
المتســارعة فــي تطويــر مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة
(ســبارك) وتهيئتهــا لمنظومــة التح ـ ّول الوطنــي ،وجــذب
االســتثمارات العالميــة المتعــددة والمرتبطــة بالصناعــات
المســاندة لقطــاع الطاقــة .وجــاءت بواكيــر هــذه الجهــود
باإلعــان ،فــي ديســمبر 2017م ،عــن أول مســتثمر يضــع
حجــر األســاس لمنشــآته الجديــدة فــي المدينــة ،وهــي
شــركة شــلمبرجير ،وذلــك مــن خالل إنشــاء مركــز تصنيع
منتجــات خاصــة بمنصــات حفــر آبــار النفــط الخــام
والغــاز علــى اليابســة،إلى جانــب منتجــات مرتبطــة
بسلســلة إمداداتهــا .ويجــري فــي الوقــت الحالــي
التفــاوض مــع عديــد مــن المســتثمرين فــي إطــار خطــة
لجــذب أكثــر مــن  120اســتثما ًرا صناع ًيــا بنهايــة المرحلــة
األولــى مــن المشــروع .وألنهــا تقــوم بتطوير هــذه المدينة،
فســتنقل أرامكــو الســعودية إدارة أعمــال الحفــر وصيانــة
اآلبــار التابعــة لهــا إلــى المدينــة التــي ســتكون مركــزًا
إلدارة سالسل اإلمداد.
وقــد بــدأت أعمــال اإلنشــاءات إلعــداد موقــع المشــروع
فــي شــهر ســبتمبر 2017م ،حيــث تــم إنجــاز أكثــر مــن
نصــف أعمــال التصميمــات الهندســية لكامــل المشــروع،
فيمــا يتــم تخصيــص األراضــي للمســتثمرين فــي الربــع
الثالــث مــن العــام الجــاري ،علــى أن تنتهــي األعمــال
اإلنشائية لكامل المرحلة األولى في عام 2021م.
وبتوفــر بنيــة تحتيــة الســتقطاب المســتثمرين وجذبهــم
عبــر ترتيبــات معـ َّـدة بعنايــة تامــة ،ستُســهم مدينــة الملــك
ســلمان للطاقــة (ســبارك) فــي تنميــة الصناعــات
والخدمــات المرتبطــة بمجــال الطاقــة فــي المنطقــة وفــي
أفريقيــا وآســيا وأوروبــا .وســتكون المدينــة قاعــدة
صناعيــة تســاعد علــى االبتــكار والتطويــر وتنميــة قــدرات
شبابنا وشاباتنا المؤهلين المد َربين والمتعلمين.
وفــي الوقــت الــذي تبــذل فيــه أرامكــو الســعودية
جهودهــا لتوفيــر فــرص تُضيــف قيمــة عاليــة لمســتقبل
ترحــب بشــركائها فــي إيجــاد مزيــد مــن
المملكــة ،فإنهــا ّ
الفــرص االســتثمارية فــي المــوارد الغنيــة التــي تزخــر بهــا
المملكــة .وستُســهم الفــرص العديــدة التي توفرهــا مدينة
الملــك ســلمان للطاقــة فــي إنشــاء قطــاع صناعــي عالمــي
قــوي وفــي تأميــن مســتقبل الطاقــة ،بمــا يعــود بالنفــع
على الجميع.
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يف ملتقى (التح ُّول الرقمي يف ظل رؤية )2030

إدارة أمن املعلومات تستعرض تجربة األمن السيبراني

األمين العام للهيئة العليا إلدارة األمن الصناعي ،محمد الهبدان ،الثاني من اليسار ،وعالي الزهراني ،األول من اليمينُ ،يكرمان
(كراع بالتيني) ويتسلّم الدرع ،عبداهلل الجارد .وإلى اليسار البدر جنة.
أرامكو السعودية
ٍ

حامد العطاس
جــدة  -طالــب خبــراء واختصاصيون ســعوديون في أمن
المعلومــات ،الجهــات المعنية باالســتعداد المبكــر لمواجهة
االختــراق والقرصنــة اإللكترونيــة التــي انتشــرت بشــكل
وشــددوا علــى ضــرورة
عالمــي فــي الســنوات الماضيــة،
َّ
تعــاون مختلــف الجهــات ذات العالقــة لتحقيــق األمــن
هاجســا لكافــة دول العالــم،
المعلوماتــي الــذي بــات يشـ ّكل
ً
حيــث شــرعت الــدول والهيئــات والمنظمــات فــي حمايــة
بياناتهــا الوطنيــة مــن االختــراق لمعلوماتهــم واتخــاذ كافــة
االحتياطات المطلوبة لدرء المخاطر المحتملة.
جــاء ذلــك فــي جلســة حواريــة برعايــة مــن أرامكــو
الســعودية عــن األمــن الســيبراني خــال ملتقــى (التح ـ ُّول
الرقمــي لــوزارة الداخليــة فــي ظــل رؤيــة المملكــة ،)2030
الــذي نظمــه فــرع الجمعيــة الدوليــة لألمــن الصناعــي فــي
فنــدق الريتــز كارلتــون بجــدة ،بالتعــاون مــع الهيئــة العليــا

إضــــاءة

أمين حمود قاسم

ameen.qasem@aramco.com

إدارة خدمات أمن الشركة

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

لألمــن الصناعــي ، ،يــوم الثالثــاء  12ربيــع األول 1440هـــ
( 20نوفمبــر 2018م) ،وتحــدث خاللــه صاحــب الســمو
األميــر بنــدر بــن عبــداهلل المشــاري آل ســعود ،مديــر عــام
مركــز المعلومــات الوطنــي بــوزارة الداخلية ومســاعد وزير
الداخلية لشــؤون تقنيــة المعلومــات ،بحضــور  500شــخص
مــن مختلــف الجهــات الحكوميــة وبمشــاركة عــدد مــن
المسؤولين.
وشــاركت إدارة أمــن المعلومــات فــي أرامكــو الســعودية
بجنــاح مم َّيــز وعــرض تقديمــي عــن «األمــن الســيبراني
لسالســل اإلمــداد الرقميــة» ،ق ّدمتهــا المتخصصــة فــي
وتطرقــت فيهــا
حوكمــة األمــن الســيبراني ،وســام الزامــل،
ّ
إلــى أهــم الطــرق لحمايــة مبــادرات التح ـ ّول الرقمــي مــع
تســليط الضــوء علــى جانــب حمايــة بيانــات وأصــول
المنظمــات مــن أخطار األطــراف الخارجية ،واســتعرضت
خصوصــا فــي مبادرات
أبــرز مخاطــر األطــراف الخارجيــة
ً
تتضمن االطالع علــى معلومات
التحـ ّول الرقمــي ،التــي قــد
ّ

حساســة عــن البنيــة التحتيــة للمنظمــة وعــن أعمالهــا
الرئيســة .باإلضافــة لذلــك ،تمــت مشــاركة التهديــدات
الناتجــة مــن هــذه األخطــار ،وعــرض إطــار أمنــي متكامــل
لحمايــة المنظمــات مــن هــذه التهديــدات خــال رحلــة
التح ّول الرقمي.
وجــذب جنــاح إدارة أمــن المعلومــات فــي أرامكــو
الســعودية المشــاركين فــي المعــرض ،وكان ممثـ ًـا بـ ٍ
ـكل من
هيــاء الدوســري ،ونــورا العجمــي ،وغــادة المطيــري وفهــد
القرنــي ،جميعهــم مــن اختصاصــي حوكمــة األمــن
عروضــا مختلفــة للمهتميــن
قدمــوا
ً
الســيبراني ،الذيــن َّ
والمختصيــن عــن أهميــة األمــن الســيبراني وتحدياتــه
المستقبلية.
وزار كل مــن ســمو مســاعد وزيــر الداخليــة لشــؤون
تقنيــة المعلومــات ،يرافقــه األميــن العــام للهيئــة العليــا
لألمــن الصناعــي ،العميــد محمــد بــن علــي الهبــدان،
والنائــب األعلــى للرئيــس اإلقليمــي للجمعيــة الدوليــة
لألمــن الصناعــي ،المديــر العــام لدائــرة أعمــال األمــن
الصناعــي في أرامكو الســعودية ،األســتاذ عالي الزهراني،
جنــاح أرامكــو الســعودية ،وأشــادوا بإســهاماتها ودورهــا
الفاعــل فــي األمــن الســيبراني ،ومشــاركتها فــي الملتقــى
وجهودهــا فــي مبــادرات التحــ ُّول الرقمــي فــي عصــر
التقنيــة الحديــث ومواكبــة التطــورات المتســارعة علــى
الساحة العالمية.
كمــا شــهد جنــاح الشــركة ،توزيــع مطبوعــات توعويــة
وتعريفيــة تبــرز مســيرة الشــركة فــي تنميــة االقتصــاد
الوطنــي .كمــا شــهد الملتقــى ،تكريــم أرامكــو الســعودية
(كــراع بالتينــي) .وتســلّم الــدرع المق ّد مــة للشــركة
ٍ
مديــرإدارة الشــؤون الحكوميــة فــي أرامكــو الســعودية فــي
المنطقة الغربية ،األستاذ سليمان الجارد.

التح ُّول الرقمي

واســتعرض مســاعد وزيــر الداخليــة لشــؤون تقنيــة
المعلومــات ،ســمو األميــر بنــدر بــن عبــداهلل المشــاري آل
ســعود ،التحــ ّول الرقمــي فــي وزارة الداخليــة ،مشــد ًدا
علــى ريادتهــا علــى مســتوى المنطقة فــي مجــال الخدمات

والحلــول الذكيــة ،ومؤك ـ ًدا أن منصــات ومبــادرات الــوزارة
يســتخدمها مالييــن المواطنيــن والمقيميــن بشــكل يومــي،
وتحقــق أرقا ًمــا قياســية فــي حجــم الخدمــات التــي تقـ ِّدم
في جميع القطاعات ومنها الجوازات والمرور وغيرها.
ســباقة إلدخــال التقنيــة فــي جميــع
وأكــد أن الــوزارة ّ
معامالتهــا ،حيــث أطلقــت تأشــيرات الخــروج والعــودة
إلكترون ًيــا قبــل مــا يقــرب مــن العشــر ســنوات فــي عــام
2009م ،وهــو العــام نفســه الــذي شــهد نشــر منظومــة
البصمــات وبطاقــة الهويــة الوطنيــة الذكيــة ،كمــا أطلقــت
منصــة أبشــر فــي عــام 2010م ،وشـ َّـدد علــى أن الخدمــات
اإللكترونيــة والحلــول الذكيــة تشــ ّكل العمــود الفقــري
لحكو مــا ت ا لمســتقبل  ،و أ ســس نجــا ح سيا ســا تها
االقتصاديــة والتنمويــة واالجتماعيــة ،معتب ـ ًرا أن المملكــة
قطعــت أشـ ً
ـواطا كبيــرة فــي مجــال الخدمــات اإللكترونيــة
وتوظيــف الحلــول الذكيــة فــي النشــاطات والتعامــات
الحكوميــة فــي ظــل رؤيــة المملكــة  2030ومــع التحــ ُّول
الكبيــر نحــو التقنيــة والمعرفــة ،حيــث تمتلــك القيــادة رؤيــة
واضحــة وأهدافًــا طموحــة تضــع المملكــة فــي مصــاف
الدول المتق ّدمة في هذه المجاالت على مستوى العالم.

األفضل عامل ًيا

ورحــب رئيــس فــرع الجمعيــة الدوليــة لألمــن الصناعــي
ّ
بجــدة ،البــدر جنــة ،بســمو األميــر بنــدر آل ســعود،
والمســؤولين والمتحدثيــن مــن الجهــات الحكوميــة،
ـتعرضا مســيرة الجمعيــة وماتحقــق مــن إنجــازات علــى
مسـ ً
أرض الواقــع وخططهــا المســتقبلية ،وأوضــح أن أعــداد
أعضــاء فــرع الجمعيــة فــي تزايــد مســتمر ويجمعهــم
الحــرص علــى المشــاركة فــي المؤتمــرات والمعــارض
الســنوية المتخصصــة التــي ُعقــدت فــي الشــرق األوســط
ممــا كان لــه األثــر اإليجابــي فــي التعــرف علــى الجمعيــة
وأهدافهــا .وكشــف جنــة النقــاب عــن اختيــار فــرع الجمعية
فــي جــدة كأفضــل فــرع علــى مســتوى العالــم ،وقــال« :تــم
تكريــم القائميــن علــى الفــرع فــي المؤتمــر والمعــرض
الســنوي للجمعيــة فــي مدينــة الس فيغــاس ،فــي الواليــات
المتحدة األمريكية في شهر سبتمبر الماضي».

يوم انتصر ال ّنحل على الدبابير
َ
تشــرف بحضــور حفــل تكريــم ثلّــة
ممــن
ُ
كنــت ّ
َّ
مــن منســوبي دائــرة الســامة واألمــن الصناعــي،
ممــن خدمــوا الشــركة ُمــد ًدا تصــ ُل إلــى
مؤخــ ًراّ ،
ممــا ش ـ ّد انتباهــي فــي كلمــة
وكان
ـا.
ـ
م
ثالثيــن عا ً
ّ
الحفــل التــي ألقاهــا المديــر التنفيــذي للســامة
واألمــن الصناعــي ،األســتاذ بــدر القــدران ،هــو
ٍ
مواطــن
ألي
تأكيــده علــى حقيقــة أنّــه «ال يمكــن ّ
محــب لبلــده يُــدركُ معنــى المواطنــة أن يلــزم
ٍّ
الحيــاد فــي أوقــات الشــدائد .وإنّمــا هــو التشــمير
عــن الســواعد والــذود عــن حمــى البيــت الكبيــر
الذي يؤوينا جمي ًعاٌّ ،
كل بما يستطيع».
حديــث األســتاذ بــدر ذ ّكرنــي بأحــد المشــاهد
المســجلة التــي و ّثقتهــا عدســة الناشــيونال
ّ
جيوغرافيــك ،حيــث نــرى أحــد ال ّدبابيــر الضخمــة
وهــو يحــاول التســلل لبيــت ٍ
نحــل يابانــي .وأل ّن
النحــل يــدرك أن ال ّد بــور الــذي يفوقهــا قــوة
وحج ًمــا بمقــدوره القضــاء علــى عديــد منهــا فــي
لحظــات ،فقــد لجــأت إلــى تكويــن مصيــدة
فيزيائيــة جهنميــة ،أساســها مبــدأ «عمــل الفريــق»؛
حيــث قــام النّحــل بتنســيق هجــوم مباغــت علــى
الدبــور ليحبســوه داخــل كــرة محكمــة الغلــق مــن
أجســادهم الصغيــرة ،لترتفــع حــرارة جســد
الدبــور المعتــدي إلــى درجــة خانقــة كانــت كفيلــة

بالقضــاء عليــه فــي مشــهد يحبــس األنفــاس.
وهكــذا خلعــت النحلــة ،بلمــح البصــر ،قبعــة
المهنــدس الــدؤوب لترتــدي خــوذة المقاتــل
الج ُســور ،وكأنــك أمــام مشــهد ســينمائي مــن
َ
أفالم الساموراي.
رو ُح المواطنــة والتفانــي هــذه عنــد النحــل كان
يتمتــع بهــا اآلبــاء األوائــل الذيــن عملــوا فــي
أرامكــو الســعودية .يــروي أحــد األصحــاب كيــف
أنــه أ ّيــام صبــاه بــات ســاه ًرا إلــى الهزيــع األخيــر
مــن الليــل خــال إجــازة نهايــة األســبوع ،وإذا بــه
يفاجــئ بوالــده -رحمــه اهلل -يخــرج مــن غرفتــه
مرتد ًيــا لبــاس العمــل ،بعــد اتصــال طــارئ جــاءه
مقــر عملــه بــرأس تنــورة .يقــول صاحبــي:
مــن
ّ
«كان وجهــه يطفــح بالرضــا ..وكأنــه ذاهــب لتلبيــة
مهمــة شــاقة لــن يعــود
دعــوة عشــاء ،وليــس ألداء ّ
منهــا إال فــي الواحــدة مــن ظهيــرة اليــوم التالــي!».
ً
قائــا« :لــم أســمعه مــرة يتذمــر أو
ثــ ّم يــردف
يشكي ،بل كنت أرى االمتنان في قوله وفعله».
واليــو َم ،وقــد تكاثــرت مــن حــول بيتنــا الكبيــر -
دبابيــر بشــر ّية
المملكــة العربيــة الســعودية -
ُ
ٍ
فرصــة للنّيــل مــن ســمعته واقتصــاده
تتح ّيــن كل
وأمنــه ،فإننــا بأمــس الحاجــة إلــى أن تبقــى روح
النحــل ح ّيــة م ّتقــدة فــي نفوســنا ،كمــا كانــت عنــد

اآلبــاء .إننــا فــي هــذا البلــد نرف ـ ُل فــي عديــد مــن
ـاس كثــر ،ولــم
النعــم العظمــى التــي ُحــرم منهــا أنـ ٌ
نعــد نشــعر بهــا بحكــم اعتيادنــا عليهــا .ينــام
الواحــد منــا اللي ـ َل بطولــه مــلء جفنيــه ،آم ًنــا بيــن
صباحــا إلــى عملــه وأكثــر مــا
أهلــه ،ثــم ينهــض
ً
ـب يصادفــه فــي الشــارع أو ســيارةٌ
يشــغل بالــه مطـ ٌ
مســرعة؛ بينمــا يخــرج الســاكن فــي بــاد  -ليســت
ببعيــدة عنــا  -أكلتهــا الحــرب ،خائفًــا مترق ًبــا
خشــية رصاصـ ٍـة طائشــة أو قاطــع طريـ ٍـق يعتــرض
ســبيله .وبينمــا يخشــى ثلــث اآلبــاء األمريكييــن
ـوي جديــد ،فــإن
مــن وقــوع حــادث إطــاق نــارٍ دمـ ٍّ
أســوأ مــا يخشــاه اآلبــاء عندنــا هــو أن يكــون
أبناؤهم طرفًا في عراك صبياني مع زمالئهم.
وال يُفهــم مــن هــذا أننــا قــد بلغنــا منزلــة الكمــال
فــي كل شــيء ،بــل إننــا نــدرك جي ـ ًدا أ ّنــه ال يــزال
أمامنــا عديــد مــن اإلنجــازات التــي نطمــح
للوصــول إليهــا كســعوديين ،ولكــن يجــب أن ال
عمــا نملكــه مــن
يُعمينــا النظــر فيمــا ينقُصنــا ّ
مزايــا رائعــة يحلــم بهــا كثيــرون .إنّنــا وال ّتحديــات
تحيــط بنــا مــن كل صــوب أحــو ُج مــا نكــون إلــى
االلتفــاف أكثــر حــول قيادتنــا الرشــيدة التــي
تقودنــا بخطــى واثقــة نحــو مســتقبل زاهــر ،بــإذن
اهلل.
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زار وزيـر الطاقـة للواليـات المتحـدة األمريكيـة ،السـيد
ريـك بيـري ،مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي
(إثـراء) ،برفقـة رئيـس شـركة أرامكـو السـعودية ،كبيـر
إدارييهـا التنفيذييـن ،المهنـدس أميـن حسـن الناصـر،
وعـدد مـن المديريـن التنفيذييـن ،فـي ٍ
وقـت سـابق خلال
هـذا األسـبوع .وقـد اسـتمعوا أثناء هـذه الزيارة إلى شـرح
حـول آليـة عمـل شاشـة العـرض التـي تتغيـر كلمـا تغيـرت
التـرددات والموجـات الالسـلكية عنـد تحريـك المكعبـات
المجـاورة لهـا ،ق ّد مـه لهـم رئيـس قسـم العالقـات
والشـراكات فـي إثـراء ،أشـرف فقيـه .وقـد أشـاد بيـري
بأهميـة الفنـون والثقافة في االرتقـاء بالمجتمعات ،وأثنى
علـى الرؤيـة االبتكاريـة للمركـز .وخلال إقامتـه ،تجـ َّول
بيـري والوفـد المصاحـب لـه ،فـي منشـآت الشـركة
المختلفـة ،وكان منهـا :مركـز الحلـول للهندسـة فـي بـرج
المـدرا ،وتـم أثنـاء ذلـك تقديم عـرض مرئي عـن مبادرات
الشركة في مجاالت البيئة والتقنية.
تصوير :مؤيد القطان

اختيار مهنيين في التنقيب واإلنتاج محاضرين لجمعية
مهندسي البترول
القافلة األسبوعية

يظهر من اليمين ،سالم سالمي وخالد العاروري وقابور
هورسان ،مهنيو التنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية الذين
متميزين
اختارتهم جمعية مهندسي البترول كمحاضرين
ّ
لموسم المحاضرات 2019م 2020 -م ،حيث تم اختيارهم من
بين أكثر من  200شخص بعد ترشيحهم من قبل نظرائهم
لهذا التكريم رفيع المستوى.

الظهــران  -اختــارت جمعية مهندســي البتــرول ثالثة
مهنييــن ،مــن التنقيــب واإلنتــاج مــن موظفــي أرامكــو
الســعودية ،ليكونــوا ضمــن المحاضريــن المتم ّيزيــن
للجمعيــة لموســم المحاضــرات 2019م 2020 -م .ووقع
االختيــار علــى ك ّل مــن :المستشــار األعلــى فــي هندســة
البتــرول ،رئيــس مركــز التطويــر المهنــي للتنقيــب
واإلنتــاج ،األســتاذ ســام ســامي ،والمستشــار
الجيولوجــي وقائــد فريــق متخصــص فــي مركــز
المتقدمــة فــي إكســبك ،خالــد العــاروري،
األبحــاث
ّ
وبتروفيزيائــي أعلــى فــي إدارة وصــف ومحــاكاة
المكامن في أرامكو السعودية ،قابور هورسان.

تكريم رفيع املستوى
يُع ـ ُّد برنامــج المحاضــر المتم ّيــز لجمعيــة مهندســي
البتــرول منصــ ًة يتبــادل فيهــا المتحدثــون البــارزون
التوجهــات الرائــدة فــي الصناعــة ،حيــث يتجــاوز عــدد
المشــاركين  158ألفًــا فــي  143دولــة ،و 203أقســام،
فرعــا طالب ًيــا .وتســتخدم جمعيــة مهندســي
و382
ً
البتــرول المنصــة كوســيلة لتحقيــق هدفهــا الرئيــس فــي
نشــر المعرفــة الفنيــة .كمــا أنهــا فرصــة تُتيــح لموظفــي
إدارة هندسة البترول تعزيز كفاءتهم المهنية.
وتلقــت لجــان برنامــج المحاضــر المتم ّيــز أكثــر مــن
 200ترشــيح ،واختــارت منهــم  32محاضـ ًرا مــن جميــع
أنحاء العالم لموسم 2019م 2020 -م.
وعلّــق نائــب الرئيــس لهندســة البتــرول والتطويــر،
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مهندســي البتــرول فــرع
المملكــة العربيــة الســعودية ،األســتاذ ناصــر النعيمــي،
علــى اإلنجــازات التــي حققتهــا الجمعيــة ،وقــال« :نفخر
بســعي خبرائنــا إليجــاد حلــول للمشــكالت الفعليــة،
وقيــادة المفاهيــم الناشــئة فــي مجــال التنقيــب وإنتــاج
الزيــت والغــاز ،ومقارنتهــا مــع األفضــل فــي الصناعــة.
كمــا يجــب علــى موظفينــا االطــاع علــى طــرق التفكيــر
واآلراء والتقنيــات الســائدة الحاليــة ،ودمــج الخبــرات
والمعــارف المســتفادة مــن جميــع الصناعــات ،ومراعــاة
العوامــل البشــرية التــي تُم ّكــن مــن االســتفادة الكاملــة
مــن إمكانــات مــوارد المملكــة لتلبيــة الطلــب علــى

الطاقــة علــى مــدى عقــود مقبلــة ،باإلضافــة إلــى
التحديــات والمحافظــة علــى مكانتنــا البــارزة
مواجهــة
ّ
في قطاع التنقيب واإلنتاج».

سالم سالمي
تحـ َّـدث ســامي فــي محاضرتــه التــي ألقاهــا بعنــوان
«نهــج قائــم علــى األداء لتطويــر المهنييــن فــي التنقيــب
واإلنتــاج» عــن تفاصيــل الجهــود التــي بذلتهــا قيــادة
التنقيــب واإلنتــاج علــى مــدى عقـ ٍـد كامــل لبنــاء دائــرة
قائمــة علــى التعلــم المســتمر والمشــاركة مــن خــال
برامــج التطويــر المهني باســتخدام المناهــج المعاصرة
القائمــة علــى األداء والتــي تر ِّكــز علــى ُمخرجــات
العمل.
حصــل ســام ســامي علــى لقــب المحاضــر المتم ّيز
مرتيــن مــن جمعيــة مهندســي البتــرول ،وجــاء اختيــاره
األول فــي موســم 2004م 2005 -م نظيــر محاضرتــه
التــي كان عنوانهــا «تقنيــة اآلبــار التــي تحقــق أقصــى
تمــاس مــع المكمــن :جيــل جديــد مــن اآلبــار لتطويــر
الطبقــات الصخريــة للمكامــن قليلــة المســامية» ،والتــي
أوضحــت جهــوده فــي تطويــر وتنفيــذ هــذه التقنيــة فــي
الشيبة.

خالد العاروري
العــاروري هــو قائــد فريــق مختــص بالســوائل
الجوفيــة ونمذجــة األحــواض فــي مركــز األبحــاث
المتقد مــة فــي إكســبك ،الــذي يهــدف إلــى ابتــكار
ّ
الحلــول الجيوكيميائيــة التنبؤيــة لزيادة أعمال اكتشــاف
واستخالص المواد الهيدروكربونية.
وقــد وقــع االختيــار علــى العــاروري نظيــر محاضرتــه
التــي كانــت بعنــوان «مــن المنطقــة إلــى المكمــن:
جيوكيميــاء المكامــن للتنبــؤ بخصائــص الســوائل»،
والتــي تُس ـلّط الضــوء علــى التحديــات التــي يمكــن أن
رئيســا فــي عمليتــي
تــؤدي فيهــا الجيوكيميــاء دو ًرا
ً
تتبــع تاريــخ
خــال
مــن
التنقيــب واإلنتــاج الناجحتيــن
ّ
السوائل من المصدر إلى المكمن.
ومــن خــال اســتخدام منهــج دراســة الحالــة ،شــرح
العــاروري بالتفصيــل كيــف يمكــن لعمليــة فــك االلتفــاف
للعوامــل الجيوكيميائية-الجيولوجيــة المؤثــرة فــي
الخصائــص البتروليــة ،والتكامــل مــع نمذجــة األحواض
وهندســة المكامــن ،والمحــاكاة ،أن تقلــل مــن درجــة
ُحســن مــن عمليــة التنبــؤ بالســوائل علــى
الغمــوض وت ّ
مســتوى المنطقــة والمكمــن .كمــا أشــار العــاروري إلــى
الفــرص الرئيســة المتاحــة عبــر اســتخدام هــذه

األســاليب لتحديــد وتقييــم وتحســين إدارة المــوارد
الهيدروكربونية التي تم تجاوزها.

قابور هورسان
كان هورســان المهنــي الثالــث فــي مجــال التنقيــب
واإلنتــاج الــذي وقــع عليــه اختيــار الجمعيــة كمحاضــر
متم ّيــز .وألقــى هورســان محاضرتــه التــي كان عنوانهــا
«تقنيــة الرنيــن المغناطيســي النــووي :مــن مجــال الطب
إلــى صناعــة النفــط» .واســتعرض فيهــا كيفيــة تكييــف
تقنيــة الرنيــن المغناطيســي النــووي ،المعروفــة فــي
الغالــب بتطبيقاتهــا فــي مجــال التصويــر الطبــي،
لفحــص التكوينــات الصخريــة فــي الموقــع باســتخدام
ماسحات دقيقة لثقب البئر في آبار الزيت والغاز.
أيضــا تقنيــات جمــع البيانــات،
ويســتعرض هورســان ً
ومعالجتهــا ،وتشــخيصها مــن خــال التطبيقــات التــي
تُقلّــل التكاليــف التشــغيلية لحقــول النفــط ،واستكشــاف
مناطــق اإلنتــاج التــي تعــذَّ ر اكتشــافها ســابقًا ،وزيــادة
الهيدروكربونــات المســتخلصة مــن الحقــول الحاليــة
خالل استخدام اإلمكانات الجديدة لسبر المكامن.
يُعــد هورســان خبيـ ًرا ف ّن ًيــا أول فــي تســجيل خصائــص
اآلبار بتقنية الرنين المغناطيسي النووي في الشركة.
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أرامكو السعودية تدعم مبادرات التوطين في قطاع
الطاقة الكهربائية
مركز الرقابة الرقمية الذك ّية

القافلة األسبوعية
الظهران  -اسـتضاف القسم السعودي لمعهد مهندسي
الكهربـاء واإللكترونيـات ،نائـب الرئيـس ألنظمـة الطاقـة،
األسـتاذ عبدالكريـم الغامـدي فـي محاضـرة شـاملة تحـت
عنوان (جهود أرامكو السـعودية في دعم مبادرات التوطين
فـي قطـاع الطاقـة الكهربائيـة) ،حضرهـا أكثـر مـن 200
مهنـدس وخبيـر فـي قطـاع الطاقـة ،إضافـة إلـى مجموعـة
مـن أكاديميـي الجامعات والرؤسـاء التنفيذيين مـن القطاع
الخاص.

استلهام رؤية اململكة 2030
أشـار الغامـدي فـي بدايـة حديثـه إلـى أن رؤيـة المملكـة
 2030هـي مصـدر اإللهـام الـذي يبلـور توجهـات أرامكـو
السـعودية علـى وجـه الخصـوص وبقيـة الشـركات الرائـدة
في مجاالت الطاقة نحو تنظيم المبادرات التي من شـأنها
تفعيـل الرؤيـة وتحقيق مبـادرات التحـ ُّول اإلسـتراتيجي في
المملكة.
وقـد اسـتعرض الغامدي في بدايـة حديثه قدرات إنتاج
الطاقـة الكهربائيـة فـي المملكـة ومصادرهـا وتوزيعهـا.
أيضـا العوامـل الثالثـة المؤثـرة فـي تحسـين
واسـتعرض ً
أداء قطـاع الكهربـاء وهـي :هيكلـة التعرفـة وأثـر ذلـك فـي
ترشـيد اسـتخدام الطاقـة ،وإعـادة هيكلـة قطـاع الكهربـاء
إلنشـاء قطاعـات منفصلـة للتوليـد والنقـل والتوزيـع وأثـر
ذلـك فـي تعزيـز الكفـاءة التنافسـية فـي مجـال توليـد
الطاقـة ،ومبـادرة الملـك سـلمان للطاقـة المتجـددة
الطموحـة ،التـي ستسـهم فـي تنـ ّوع مصـادر الطاقـة فـي
المملكـة ،وتوفيـر الوقـود اإلحفـوري ألغـراض التصديـر
والصناعـات التحويليـة .ويدخـل ضمـن ذلـك برنامـج
أرامكـو السـعودية لتوطيـن الصناعـات والخدمـات
(إكتفـاء) ،الـذي يعـزّز نسـبة السـعودة مـن خلال التأكيـد
علـى نسـبة الكـوادر السـعودية ومكانهـا فـي الشـركات
والمؤسسات.

عبدالكريم الغامدي

استغالل الطاقة
املتجددة في
ِّ
التطبيقات الداخلية
ألعمال أرامكو
السعودية تهدف
لتنويع مصادر الطاقة
وحماية البيئة

تعزيز كفاءة الطاقة

مبادرات الطاقة النظيفة

واسـتطرد الغامـدي إلى دور أرامكو السـعودية في تعزيز
مسـتويات كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائيـة عن طريق بناء ما
المنتجـة من محطات
يقـرب مـن  12غيغـاواط مـن القدرات ُ
اإلنتـاج المـزدوج وفـق أحـدث التقنيـات ،وبكفـاءة تصـل إلى
 ،%75كمـا أشـار إلـى جهود أرامكو السـعودية بالتنسـيق مع
وزارة الطاقـة والصناعـة والثـروة المعدنيـة فـي ترشـيد
اسـتهالك الديـزل ومشـتقات النفـط بأسـعاره المحليـة فـي
توليد الطاقة الكهربائية لدعم اقتصاد المملكة ،وذلك عن
وأيضـا عن طريق
طريـق تقاعـد محطات التوليـد القديمة،
ً
إحالل الغاز الطبيعي كوقود مفضل للتوليد لالسـتفادة من
الوقـود السـائل عالـي التكلفـة لتصديـره بأسـعار عالميـة،
وكذلك عن طريق ربط المناطق النائية بشبكات النقل ذات
الجهـد الفائـق ،ممـا رفـع مـن مسـتويات كفـاءة التوليـد فـي
المملكـة مـن  %32إلـى مـا يقـارب الــ %38فـي 2018م ،وفـق
خطة إستراتيجية لتحقيق كفاءة  %45بحلول العام .2030

وقد ر َّكز الغامدي على دور أرامكو السعودية في استغالل
الطاقـة المتجـددة فـي التطبيقـات الداخليـة ألعمـال أرامكو
السـعودية بهـدف تنويـع مصـادر الطاقة وحماية البيئـة ،ومن
ذلـك بنـاء حقـول إلنتـاج الطاقـة الشمسـية فـي سـاحة مبنـى
المدرا الهندسـي ،وكذلك بناء مشـاريع الطاقة الشمسية في
كل مـن معهـد الملـك عبـداهلل للدراسـات البتروليـة ،وجامعة
الملـك عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة ومحطـة التوزيـع فـي تبـوك،
إضافة إلى تطبيقات الطاقة الشمسية في المباني المكتبية
وحقـول اإلنتـاج وخطـوط األنابيـب ومرافق االتصـاالت ،ومن
ذلـك بنـاء أول محطـة لطاقـة الريـاح فـي المملكة فـي مدينة
طريف في المنطقة الشمالية.
وكشـف الغامـدي أن أرامكـو السـعودية قـد وضعـت خطة
مشـروعا وفرصة
إسـتراتيجية تفصيليـة ألكثـر من خمسـين
ً
مجديـة السـتغالل الطاقـة النظيفـة فـي تطبيقـات أعمـال
الشركة وهي قيد التنفيذ بحسب األولوية.

كما كشـف الغامدي عن جهود أرامكو السـعودية الحالية
ضمـن خطـة التحـ ُّول الرقمي ألعمال الطاقـة ،ومن ضمنها
بنـاء مركـز التحكـم الرقمـي الذكـي ( ،)iPowerالـذي يرتبط
بجميـع أعمـال الشـركة ويهـدف إلـى تحقيـق عـدد مـن
األهـداف اإلسـتراتيجية كرفـع كفـاءة الطاقـة ،وإدارة
األصـول ،وتعزيـز مسـتويات السلامة والموثوقيـة ،وجمـع
المعلومـات لقيـاس أداء أنظمـة الطاقـة الكهربائيـة .كمـا
تحـدث عـن دور أرامكـو السـعودية بالتعـاون مـع شـركائها
اإلسـتراتيجيين فـي تدشـين مشـاريع إسـتراتيجية عالميـة
لتمكيـن الصناعـات وتوطيـن الخدمـات وتدريـب الكفـاءات
على أعلى المستويات من أجل تحقيق رؤية المملكة.
وأشـار إلـى مصنـع جاي-بـاور ( )J-Powerللكابلات
البحريـة فـي منطقـة تناقيـب لتلبيـة احتياجـات الشـركة
تطـرق إلـى مشـروع مدينـة الملـك سـلمان
المحليـة ،كمـا
َّ
للطاقـة ( ،)SPARKالـذي يُعـ ُّد أحـد مشـاريع الشـركة
العمالقـة الهـادف إلى توطيـن صناعات الطاقـة المختلفة.
وسيسـتوعب المشـروع عنـد اكتمالـه أكثـر مـن  300منشـأة
متخصصـة ،باإلضافـة إلـى اسـتحداث اآلالف مـن
الوظائف.

بناء اقتصاد معرفي متين
وأشـار الغامـدي إلـى دخول أرامكو السـعودية في شـراكة
إسـتراتيجية مـع تسـع جهـات رائـدة فـي أسـواق الطاقـة
السـعودية والخليجيـة لبنـاء المختبـر الخليجـي لفحـص
المعـدات وتقديـم خدمـات االختبـارات القياسـية والتفتيـش
والتأهيـل ،وهـو مشـروع نموذجـي نادر على مسـتوى الشـرق
األوسـط وشـمال إفريقيا ،وقد نجح في استقطاب شراكات
متم َّيزة مع مختبرات عالمية.
عبر الغامدي عن شكره وتقديره للقسم
وفي ختام اللقاء َّ
السـعودي لمعهـد مهندسـي الكهربـاء واإللكترونيـات ،وتـم
تكريمه من رئيس القسم د .محمد المهيني.

تقدم دورة تدريبية الستخدام
الخدمات االستشارية ِّ
املواد غير املعدنية
زكريا صالح الهالل
الظهـران  -دع ًمـا إلسـتراتيجية الشـركة لزيـادة
اسـتخدام المـواد غيـر المعدنيـة ق ّدمـت إدارة الخدمـات
االستشـارية أفضـل الممارسـات حـول اسـتخدام
البوليمـرات فـي التشـييد مـن خلال دورة هندسـية
مختصـة بتقييـم تدهـور المنشـآت الخرسـانية وكيفيـة
إصالحهـا .ق ّدم الدورة زكريا الهالل وكارلوس أسـيرو من
إدارة الخدمـات االستشـارية ،بإشـراف مـن مشـرف
تضمنـت
مجموعـة الهندسـة المدنيـة ،سـامي الغامـدي.
ّ
الـدورة ً
ورشـا تعليمية لخبراء متخصصيـن ورحلة ميدانية
المتدربيـن العامليـن فـي منشـآت التشـغيل
بهـدف تزويـد
ّ
ومشـاريع البناء بأحدث المعارف والتطبيقات للمواد غير
المتدر بـون فـي الرحلـة
المعدنيـة .وقـد ق َّيـم وصنَّـف
ّ
الميدانيـة التدهـور فـي مبنى قائم ،وتحديـد العوامل التي
تسببت في التدهور ومناقشة كيفية إعادة تأهيله.
كان النشـاط األول فـي الـدورة التدريبيـة عبـارة عـن
ورشـة عمـل تـم فيهـا اسـتخدام المجسـمات التعليميـة
إليضـاح عمليـة تطبيـق البوليمـرات فـي الحقـل ،ق ّدمهـا
أحـد الخبـراء المتخصصين في مجال البوليمرات .شـرح
المحاضـر الضيـف األنـواع المختلفـة مـن البوليمـر
وخصائصهـا الهندسـية ،وتبـادل أفضـل الممارسـات فـي
أيضـا األداء المتفـوق
اختيـار وتطبيـق البوليمـر .وأوضـح ً
الـذي تتم ّيـز بـه هـذه المواد عند اسـتخدامها في اإلنشـاء
مـن خلال مقارنتهـا بالمـواد الشـائعة حال ًيـا .المحاضـرة

زكريا الهالل

كارلوس أسيرو

الثانيـة كانـت حـول التقدم في مـواد البناء غيـر المعدنية،
ق ّدمهـا المستشـار األعلـى فـي الشـركة ،محمـد المهـذل.
عرضـا حـول اسـتخدام البوليمـرات المدعمـة
تضمنـت
ً
َّ
باألليـاف مـع بعض األمثلة على تطبيقاتهـا في البناء .كما
سـلط الضـوء علـى مزايـا المـواد غيـر المعدنيـة مثـل
مقاومـة التـآكل والـوزن الخفيـف والقـدرة علـى إعـادة
التدويـر ،وتطـرق إلـى العقبـات الحاليـة السـتخدام هـذه
المـواد كالحاجـة إلـى توفيـر خبـراء متخصصيـن فـي
التصميـم والتشـييد .اختتمـت الـدورة -وبالتعـاون مـع
أكاديميـة الخدمـات التقنيـة االحترافيـة -برحلـة ميدانيـة
المتدربـون التدهور في
ألحـد مباني الشـركة ق ّيم خاللهـا
ّ
الهيـكل اإلنشـائي للمبنـى ،وتحديـد العوامـل المسـببة
للتدهور ثم اقتراح حلول لإلصالح.

تسببت في تدهوره ،ومناقشة
المتدربون خالل الرحلة الميدانية التي تم خاللها تقييم أحد المباني وتحديد العوامل التي ّ
ّ
كيفية إعادة تأهيله.

البوليمرات في البناء
البوليمـرات هـي مركبـات تتكـون مـن عديـد مـن
الوحـدات المتكـررة ،قـد تكـون هـذه المـواد طبيعيـة أو
تتضمن ،على سـبيل المثال،
اصطناعيـة في أصلها .وهي
ّ
البالسـتيك والمطـاط واللدائـن الحراريـة والمـواد
الالصقـة والدهانـات .وبمـا أن صناعة التشـييد هي أكبر

مسـتهلك للمـواد فـي العالـم فـإن نموالطلـب علـى المـواد
غيـر المعدنيـة وبخاصـة البوليمـرات يزيـد مـن الطلـب
العالمـي علـى النفـط الخـام .تشـمل المنتجـات التقليديـة
للبوليمـرات األنابيـب والعوازل والنوافـذ وغيرها من مواد
البنـاء .وتتضمـن التطبيقـات الحديثـة اسـتخدامها كبديـل
المعـرض للصـدأ ،وصناعـة
لحديـد تسـليح الخرسـانة ُ
الخرسانة البوليمرية ،ودعم وإصالح العناصر اإلنشائية.
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بالتنسيق مع إدارة تطوير الكفاءات اإلدارية واملهنية بالظهران

ورشة عمل في الحوية لتمكين وتعزيز الفرص الوظيفية
أحمد الصقر
الحويــة  -إيما ًنــا بأهميــة الــدور الريــادي الــذي تقوم به
أرامكــو الســعودية فــي تطويــر موظفيهــا ،أقامــت إداراة
معمــل الغــاز فــي الحويــة فــي منطقــة أعمــال الغــاز
الجنوبيــة ،وبالتنســيق مــع إدارة تطويــر الكفــاءات اإلداريــة
والمهنيــة بالظهــران ،ورشــتي عمــل للموظفيــن واإلدارييــن
بهــدف تمكيــن وتعزيــز الفــرص الوظيفيــة ،والتم َّيــز
والتطويــر فــي أداء الموظــف وحصولــه علــى النصائــح
والتوجيهــات .وافتتــح ورشــة عمــل اإلدارييــن مديــر إدارة
معمــل الغــاز فــي الحويــة ،األســتاذ بــدر الســعود ،الــذي
أثنــى فــي كلمتــه علــى الجهــود التــي بذلتهــا إدارة تطويــر
الكفــاءات اإلداريــة والمهنيــة فــي ســبيل تحقيــق
إسترتيجية الشركة.
واحتــوت ورشــة عمــل اإلدارييــن علــى المفاهيــم
األســاس والتوجيهــات لتطويــر بيئــة العمــل ودفــع عجلــة
التطــور والتم َّيــز فــي الشــركة ،وأهميــة هــذه البرامــج فــي
فــي توفيرهــا الفرصــة لــكل موظــف لإلســهام فــي تطــور
ونمــو الشــركة .كمــا ر ّكــزت ورشــة العمــل الخاصــة
بالموظفيــن علــى مــا يمكــن تلبيتــه مــن احتياجــات
الموظــف المهنيــة .وأ ّكــد الناظــر اإلداري فــي معمــل الغــاز
فــي الحويــة ،محمــد الوادعــي قائــ ً
ا إن هــذا البرنامــج
ومايحتويــة مــن عناصــر وركائــز أســاس في نجــاح وتطوير
الموظــف ،هــو مــا تســعى لــه أرامكــو الســعودية مــن تعزيــز
جميــع جوانــب حيــاة الموظــف العمليــة ،وتســريع عمليــة

والتميز ،وأهمية هذه البرامج في توفيرها الفرصة لكل موظف لإلسهام في تطور ونمو الشركة.
ر ّكزت ورش العمل على المفاهيم األساس والتوجيهات لتطوير بيئة العمل ودفع عجلة التطور
ّ

تطويــره واكتســابه المعرفــة .كمــا تحــدث الناظــر اإلداري
لقســم التشــغيل فــي المعمــل ،راشــد الدوســري ،عــن
التطويــر كقيمــة جوهريــة وأهميــة تشــجيع الموظفيــن

الشــباب علــى تعلــم أكبــر قــدر ممكــن مــن البرامــج التــي
توفرهــا الشــركة لموظفيهــا ،كــي يحصلــوا علــى أعلــى
درجــات التقييــم والتم َّيــز فــي ادائهــم الوظيفــي ،وتحقيــق

افضــل مايمكنهــم خــال مســيرتهم المهنيــة مــع ارامكــو
الســعودية .وقــد بلــغ عــدد الحضــور  120موظفًــا مــن
مختلف اإلدارات.

أعمال األمن الصناعي ِّ
تنظم حملة السالمة مسؤولية الجميع
أحمد الشمري
الري ــاض  -أطلق ــت إدارة أعم ــال األم ــن الصناع ــي
فـــي المنطقـــة الوســـطى حملـــة الســـامة المروريـــة
لعـــام 2018م ،تحـــت عنـــوان (الســـامة مســـؤولية
الجميـــع) ،وذلـــك فـــي قاعـــة األنشـــطة فـــي مصفـــاة
الريـــاض وقاعـــة الجنادريـــة فـــي شـــمال مدينـــة
الريــاض ،فــي الفتــرة مــن  4إلــى  6ربيــع األول 1440هـــ
( 12إلـــى  14نوفمبـــر2018م)ّ .
نظمـــت الحملـــة لجنـــة
برنام ــج الس ــامة المروري ــة ف ــي أرامك ــو الس ــعودية،
بتعـــاون ودعـــم مـــن ممثلـــي الســـامة مـــن مختلـــف
اإلدارات في المنطقة الوسطى.
وقـــد شـــارك فـــي الحملـــة التـــي اســـتمرت لثالثـــة
أي ــام ف ــي مصف ــاة الري ــاض ومحط ــة التوزي ــع ش ــمال
مدينــة الريــاض ،ك ٌل مــن مديــر إدارة مصفــاة الريــاض،
األســتاذ عبدالرحمــن الفاضــل ،ومديــر إدارة أعمــال
األمـــن الصناعـــي فـــي المنطقـــة الوســـطى ،األســـتاذ
محم ــد الس ــبيعي ،وناظ ــر قس ــم أعم ــال إدارة التوزي ــع
فـــي جنـــوب المنطقـــة الوســـطى ،ســـعود العنـــزي،
باإلضافـــة لمشـــاركة عـــدد مـــن ممثلـــي اإلدارات
األخ ــرى ف ــي المنطق ــة الوس ــطى وع ــدد م ــن ط ــاب
مركز تدريب الرياض.
وق ــد ر ّك ــز البرنام ــج ط ــوال تل ــك األي ــام عل ــى تقدي ــم
محاضــرة بعنــوان (مقهــى الســامة المروريــة) ،شــارك
ف ــي تقديمه ــا أعض ــاء برنام ــج الس ــامة المروري ــة ف ــي
أرامك ــو الس ــعودية ،وه ــم :خمي ــس الزهران ــي ،ومحم ــد
النعيمـــي ،وماجـــد العتيبـــي .وأعقبهـــا تقديـــم عـــرض
مرئــي مــن قســم تقنيــة المعلومــات بالمنطقــة الوســطى
بقي ــادة قائ ــد الفري ــق ،عم ــر العن ــزي ،وأعض ــاء الفري ــق
عبداإللـــه الدويـــرج وميثـــاء الدوســـري ،شـــرحوا مـــن
خاللــه أســاليب جديــدة لتوعيــة وتحذيــر قائــد المركبــة
م ــن مس ــببات الح ــوادث ،وت ــم اس ــتخدام تقني ــة الواق ــع
االفتراض ــي لمح ــاكاة تجرب ــة لس ــائق يتع ــرض لمواق ــف
خطيرة بسبب استخدام الهاتف الج َّوال.
وتهــدف هــذه الحملــة إلــى تعزيــز المعرفــة والوعــي
وتقـــد م كثيـــ ًر ا مـــن
بأهميـــة الســـامة المروريـــة،
ّ
المعلومـــات القيمـــة مـــع وجـــود عديـــد مـــن البرامـــج
المصاحبـــة والمفاجـــآت الشـــيقة ،وذلـــك بمشـــاركة
الشركاء من داخل الشركة وخارجها.

جانب من فعاليات الحملة التي نظمتها إدارة األمن الصناعي في المنطقة الوسطى تحت عنوان (السالمة مسؤولية الجميع)

أفكار إيجابية
ومــن جانبــه ،أوضــح محمد الســبيعي ،أن اســتضافتهم
لهــذه الحملــة يأتــي لشــعورهم بالمســؤولية التامــة تجــاه
المحافظ ــة عل ــى أرواح الموظفي ــن وممتل ــكات الش ــركة،
مثمنًـــا دعـــم وتعـــاون مديـــر إدارة مصفـــاة الريـــاض،
وإدارة التوزي ــع ف ــي المنطق ــة الوس ــطى ،ودع ــم وتع ــاون
برنام ــج الس ــامة المروري ــة ،وقس ــم تقني ــة المعلوم ــات،
باإلضافة لإلدارات األخرى في إنجاح هذه الحملة.
فيمـــا أبـــدى عبدالرحمـــن الفاضـــل ســـعادته
بالمشـــاركة مـــع الزمـــاء مـــن إدارة أعمـــال األمـــن

الصناع ــي ف ــي منطق ــة الري ــاض ف ــي حمل ــة الس ــامة
المروري ــة للمنطق ــة الوس ــطى لع ــام 2018م ،والمع ــرض
المصاحــب للحملــة .الف ًتــا إلــى أن القائميــن علــى هــذه
الحملـــة التوعويـــة والتثقيفيـــة هـــم مـــن الموظفيـــن
الشـــباب ،باإلضافـــة إلعجابـــه بالمعـــرض المم َّيـــز
التفاعلــي المصاحــب للحملــة ،ومؤكـ ًدا أنــه بعــد حضــور
الحملــة ســيتم الحــرص علــى أن تكــون الحملــة المقبلــة
فـــي مركـــز التدريـــب فـــي مدينـــة الريـــاض ،لكـــي
تســتهدف الطــاب المتدربيــن ،فهــم مســتقبل الشــركة،
لذل ــك سنس ــعى م ــن خ ــال مث ــل ه ــذه الحم ــات إل ــى
رفـــع مســـتوى الوعـــي وأهميـــة الســـامة والقيـــادة
الوقائي ــة له ــم قب ــل االلتح ــاق بإداراته ــم بع ــد التخ ــرج

في مركز التدريب ،بإذن اهلل.
كمــا أوضــح خميــس الزهرانــي مــن لجنــة الســامة
المروري ــة ،أنه ــم يهدف ــون إل ــى رف ــع مس ــتوى الس ــياقة
الوقائي ــة ،م ــن خ ــال ط ــرح أه ــم مس ــببات الح ــوادث
المروري ــة ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية والوس ــائل
المثل ــى للح ــد م ــن الوفي ــات واإلصاب ــات الناتج ــة ع ــن
الح ــوادث المروري ــة ،مبي ًن ــا أنه ــم ش ــرحوا أه ــم أس ــس
القيـــادة فـــي الصحـــراء مـــن خـــال برنامـــج تطويـــر
خصوصـــا أن هـــذه األيـــام يكثـــر فيهـــا
الســـائقين،
ً
الخروج إلى التنزه في الصحراء.
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السالمة الوقائية

إعداد :هنوف السليم

صندوق اإلسعافات األولية
مـن الضـروري وجـود صنـدوق إسـعافات أوليـة
فـي بيتـك وسـيارتك وحتـى عنـد سـفرك ،ورغـم
الجهـود التي نبذلها للمحافظة على سلامتنا ،إال
أن الحـوادث البسـيطة يمكن أن تقـع ،حيث يتعين
علينـا حينهـا أن نكـون قادريـن علـى الوصـول إلـى
صنـدوق اإلسـعافات األوليـة أثنـاء انتظـار
الحصـول علـى الرعايـة الطبيـة فـي حـال دعـت
الحاجة إلى ذلك.
و يمكـن اسـتخدام صنـدوق اإلسـعافات األولية
للتعامـل مـع اإلصابـات البسـيطة مثـل الجـروح
و لد غـا ت ا لحشـر ا ت و ا لشـظا يا و ا لحـر و ق
واإلصابات الناجمة عن السـقوط .ولكن صناديق
اإلسـعافات األولية ليست متماثلة .وعند تحضير
صنـدوق إسـعافات أوليـة ينبغـي عليـك أن تأخـذ
بعيـن االعتبـار األشـخاص الذيـن سـيقومون
باسـتخدامه ،والمخاطـر التـي يُرجـح أن تواجهها،
والبيئـة التـي يمكـن أن تدعـو فيهـا الحاجـة إلـى
اسـتخدامه فيهـا ،فالمخاطـر التـي تواجههـا فـي
المطبـخ مختلفـة عـن تلـك التـي تواجههـا فـي
رحالت التخييم.
وإذا كان هنـاك صنـدوق إسـعافات أوليـة
مخصـص لـك أو ألسـرتك ،فإنـك لـن تحتـاج إلـى
ٍ
عـدد مـن المسـتلزمات كتلـك التـي تحتاجهـا
لمجموعـة كبيـرة مـن األشـخاص .وإذا كان
مخصصـا بالدرجـة
صنـدوق اإلسـعافات األوليـة
ً
األولـى لألطفـال الصغـار ،فمـن المرجـح أن
تسـترعي الكدمـات والخـدوش اهتما ًمـا أكثـر فـي
الغالـب مـن اإلصابـات األخرى ،وينبغـي أن يحوي
الصنـدوق كميـة كافيـة مـن لصقـات الجـروح
والمراهـم المعقمـة ،ومقياس لدرجـة الحرارة من
النـوع الذي يُسـتخدم علـى الجبهـة لمراقبة درجة
الحرارة.
إن صندوق اإلسعافات األولية الذي يستخدمه
ً
قليلا عـن صنـد و ق
ا لمسـا فر و ن مختلـف
اإلسـعافات األوليـة القياسـي ،ألنه يجـب أن يكون
أغراضـا طبيـة
أصغـر حج ًمـا ،ويمكـن أن يحـوي
ً
شـخصية للحـاالت التـي قـد تواجهـك فـي مـكان
سـفرك مثـل مشـكالت المعـدة أو لدغـات
ً
فضلا عـن كميـة إضافيـة
وقرصـات الحشـرات،
من أي أدوية شخصية.
وفيمـا يتعلق بالفعاليـات الخارجية مثل رياضة
الدر اجـات الهوائيـة ،فـإن
المشـي أو ركـوب
ّ
الصنـدوق ينبغـي أن يكـون مناسـ ًبا للمخاطـر
الخارجيـة ،وأن يشـتمل علـى أغـراض للتعامل مع
البثـور أو الحساسـية باإلضافـة إلـى رذاذ طـارد
للحشرات ومرهم حروق الشمس.
ويمكـن شـراء صناديـق اإلسـعافات األوليـة مـن

مخصصـا
المتاجـر عل ًمـا بـأن بعضهـا قـد يكـون
ً
لفعاليـات أو أنشـطة معينـة مثـل التخييـم أو
رياضـة المشـي .وتحـوي معظـم هـذه الصناديـق
أغراضـا شـائعة مثـل الضمـادات ومسـحات
ً
التنظيـف ولكنهـا ال تحـوي أي عالجـات بمـا فـي
ذلك مسكنات األلم التي تباع في المتاجر.
ويمكنـك تحضيـر صنـدوق إسـعافات أوليـة
بنفسـك مـن خلال وضـع أغـراض أسـاس فـي
صنـدوق صغيـر مثـل صنـدوق بالسـتيكي أو
صنـدوق معـدات أو حقيبـة يـد ،ومـن المرجـح أن
يفـي هـذا الخيـار باحتياجاتـك ألنـه يُتيـح لـك
إضافـة األدويـة والدهانـات والكريمـات والمـواد
المطهـرة التـي ال تتوفـر فـي صناديـق اإلسـعافات
األولية الجاهزة.
احرص علـى معرفة مكان صندوق اإلسـعافات
األوليـة بسـهولة واحفظـه بعيـ ًد ا عـن متنـاول
األطفـال الصغـار ،وتذكـر دائ ًمـا أن تتأكـد مـن
صالحيـة محتويـات الصنـدوق ألن األدويـة
والضمادات والمراهم يمكن أن تنتهي صالحيتها
وتفقـد صفاتهـا المعقمـة بعـد انقضـاء تاريـخ
صالحيتها.
إن صندوق اإلسـعافات األولية شـيء نتمنى أال
تدعونـا الحاجـة السـتخدامه ،ولكـن مـن المهـم
معرفـة مكانـه عندمـا نحتاجـه ،وأن يكون مناسـ ًبا
للغـرض المطلـوب وصالحيتـه سـارية لتسـهم فـي
تخفيف اآلالم.
وهــذه هــي أهــم مكونــات صنــدوق اإلســعافات
األولية:
•دليل اإلسعافات األولية.
•شــريط الصــق ،ضمــادات الصقــة بأحجــام
متن ّوعــة  ،ضمــادة مرنــة  ،قطــع ضمــادات
متفرقة.
•كريم مضاد حيوي ،محلول ،مناديل ورقية.

•ميزان حرارة.
•كرات قطن.
•شــاش معقــم ،ضمــادات شــاش و بكــرات
شاش بأحجام مختلفة.
•صابون أو مطهر سريع.
•نظارات العين الواقية.
•كمادات باردة سهلة االستعمال.
•أكيــاس بالســتيك للتخلــص مــن المــواد
الملوثة.
•دبابيس بأحجام مختلفة.
•مقص حاد ،ملقاط.
•غســول عيــن معقــم علــى ســبيل المثــال
محلول ملحي لتنظيف الجروح.
•كريم هيدروكورتيزون .1%
•غسول كاالمينا.
•مسحات كحولية أو إيثيل الكحول.
•مصباح صغير مع وجود بطاريات إضافية.
•واقــي فــم إلجــراء إنعــاش القلــب و الرئة CPR
(يمكــن الحصــول عليهــا مــن الهــال األحمــر
التابع لك).
•قفازات بالستيكية لالستعمال لمرة واحدة.
•منشــط (يســتخدم فقــط بنــا ًء علــى توجيهــات
مركز مكافحة السموم التابع لك).
•أدوية مضادة لإلسهال.
•أسبيرين و مسكنات لأللم .
•كريم هيدرو كورتيزون (.)hydrocortisone
•يجب توفر عقاقير لعالج نوبات الحساسية.
•حقــن وفنجــان طبــي وملعقــة وشــاحن ج ـ ّوال
وإمكانية شحنه عن طريق السيارة.
•أرقام هواتف الطوارئ.
•شمع وكبريت في حاالت الطقس البارد.
•بطانية طوارئ.
• ٍ
واق ألشعة الشمس.

سؤال وإجابة

كيفية استخدام امليكروويف بأمان
س :ماهــي أســس الســامة عنــد اســتخدام فــرن
الميكروويف؟

ج :أصبحــت أفــران الميكروويــف جــز ًءا الغنــى
عنــه فــي حياتنــا ،فهي توفر طريقة ســريعة لتســخين
الطعــام والشــراب وإعادة تســخينه بســرعة وفاعلية.
ولكنها ال تُستخدم دائ ًما على نحو سليم.
تُســتخدم أفــران الميكروويــف إلذابــة األطعمــة
المجمــدة وإعــادة تســخينها وطهيهــا .إال أنهــا غال ًبــا
مــا تطهــو الطعام بشــكل غيــر متجانــس تاركـ ًة أجزاء
بــاردة تنجــو فيهــا البكتيريــا الضــارة ،وفــي الوقــت
نفســه قــد يصبــح الطعــام شــديد الحــرارة لدرجــة
إحــداث حــروق .ولتفــادي ذلــك ،يجــب تقليــب الطعام
جي ـ ًدا أثنــاء الطهــي واختبــار درجــة حــرارة الطعــام
قبــل تناولــه .كمــا تتوفــر فــي عديــد مــن أفــران
الميكروويــف صــوان دوارة تســاعد علــى طهــي
الطعام بشكل متجانس.

ويلجــأ عديــد مــن األشــخاص إلــى غلــي المــاء
باســتخدام أفــران الميكروويــف ،لكنهــم ال يعلمــون
األخطــار المحتملــة لفــرط التســخين ،الــذي يحــدث
عندمــا تصــل درجــة حــرارة أي ســائل مغلــي
باســتخدام أفــران الميكروويــف إلــى حــد الغليــان،
بــدون ت ّكــون الفقاعــات التــي تدل علــى الغليــان .عند
حــدوث ذلــك ،تتســبب أي حركــة فــي فــوران الســائل
بعنــف ممــا قــد يــؤدي إلــى أضــرار خطيــرة .إذا
اســتخدمت فــرن الميكروويــف لتســخين أي ســائل،
فاحــرص علــى وضــع شــيء مــا داخــل الكــوب مثــل
عــود خشــبي للتقليــب أو كيــس شــاي أو حبيبــات
السكر لتقليل المخاطر.
ســخّ ن الطعــام والســوائل للمــدة التــي أوصــت بهــا
الجهــة المصنعــة أو الوصفــة .بعــض األطعمــة
الســكرية األخــرى قــد تشــتعل إذا ُســخنت أكثــر مــن
الالزم.

لتجنــب الحــروق ،احــرص علــى تــرك جــزء صغيــر
مــن الطعــام بــدون تغطيــة لمنع احتبــاس البخــار في
الوعــاء ،واتــرك الوعــاء داخــل الميكروويــف بعــد
التســخين لمــدة  30ثانيــ ًة علــى األقــل وأخرجــه
باســتخدام قطعــة قمــاش أو غطــاء واحــرص علــى
حمله بعي ًدا عن وجهك وجسمك.
ال تشــغل الميكروويــف إال لتســخين الطعــام أو
ً
فارغــا أو
الســوائل ،ألن تشــغيل الميكروويــف
اســتخدامه وبداخلــه معــادن مثــل المالعق والشــوك،
قــد يتســبب فــي تقــوس كهربائــي وحرائــق .فــإذا مــا
اشــتعلت النيــران داخــل الميكروويــف ،دع بابــه مغلقًا
وانــزع قابســه الكهربائــي فــو ًرا إن كان ذلــك آمنًــا،
حيــث إن فتــح البــاب ســيؤدي إلــى تدفــق األكســجين
إلى الداخل ويؤجج النار.
واألهــم مــن ذلــك ،ال تــدع األطفــال يســتخدمون
فرن الميكروويف دون إشراف.

سالمتك

أهمية حزام األمان

اربط حزام األمان لتتجنب اإلصابات البالغة المؤدية للوفاة
تخيل أنــك ال تستطيع تشغيل سيارتك حتى تربط حزام
والركاب على
األمــان ،فهذا حل بسيط قد يساعد السائقين ُ
ضمان استخدامهم الطريقة األكــثــر فاعلية فــي الحد من
اإلصابات والوفيات في حوادث السيارات.
تتوفر التقنية إلجبار السائقين والــركــاب على ربــط حزام
األمان .هناك مشكلة واحدة فقط في هذا الحل البسيط ،وهي
الطبيعة البشرية .فال أحد يريد أن يُرغم على فعل شيء ،ولكن
عندما يتعلق األمر بأحزمة األمان ،ف ُهناك إجماع عالمي على
أن الطرق تصبح أكثر أما ًنا عند ربط حزام األمان.
وعلى الرغم من وجــود أدلــة على أن حــزام األمــان هو أكثر
الوسائل فاعلية في الحد من اإلصابات والوفيات في حوادث
الــطــرق ،ال يــزال مــن الشائع أن نــرى السائقين والــركــاب ال
يستخدمونه .لهذا السبب ،أصبح نظام التذكير بحزام األمان
شيوعا وابتكا ًرا.
في السيارات أكثر
ً
معظم السيارات اليوم بها إشارة بصرية ،إما رمز وامض أو
نص معروض ،أو صوت رنين يختلف في الحدة والقوة .ويعد
مزعجا لركاب السيارة ،خاصة من ال يربط حزام األمان
الرنين
ً
بانتظام .وأنظمة التذكير بحزام األمان تتراوح من البسيط إلى
«الذكي» .قد يكون بها أجهزة استشعار تشعر بوجود شخص
أيضا درجات متفاوتة من الحدة في
في المقعد ،وقد يكون بها ً
صوت الرنين حسب سرعة السيارة والمسافة المقطوعة .قد
ينزعج البعض من هذه التذكيرات ،لكنها فاعلة وفقًا لبحوث
من هولندا واإلدارة الوطنية األمريكية لسالمة المرور على
الطرق السريعة.
على كافة الــركــاب ربــط حــزام األم ــان ،ويشمل ذلــك ركاب
المقعد الخلفي .ينبغي استخدام وسائل تثبيت مناسبة لعمر
ووزن وط ــول الطفل ،بما فــي ذلــك اســتــخــدام كــراســي أمــان
األطفال .وتكمن أهمية ذلك في أن عدم ربط ركاب المقعد
الخلفي ألحزمة األمــان قد يتسبب في زيــادة إصابات ركاب
المقاعد األمامية باإلضافة إلى ما يقع عليهم من إصابات.
فإنه عند وقوع حادث ،يندفع ركاب المقعد الخلفي إلى األمام
في حــال عــدم ربطهم ألحزمة األمــان ،وقــد يدفعون المقعد
األمامي إلى األمام مما قد يزيد من إصابات الظهر والرأس
أيضا أن يندفعوا لألمام
لركاب المقعد األمامي ،ويمكن للركاب ً
ويصطدموا مــع ركــاب المقعد األمــامــي بقوة مما يزيد من
إصابات كل منهم.
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الموناليزا ..لوحة تعتقل ابتسامة «يائسة» وتهزم دافنشي
د .عادل النيل
فـي العـام 1852م ،ألقـى فنـان يدعى لوك ماسـبيرو نفسـه
من الطابق الرابع في فندق باريسي ،تار ًكا مالحظة انتحارية
تقـول« :أعانـي منـذ سـنوات عديـدة ،أتعامـل مـع ابتسـامة
يائسـة .أفضـل المـوت» ..تلـك حالـة أشـبه بمـا ذهـب إليـه
اإلنجليـزي العميـق كولـن ويلسـون في التعبير عـن متاهة في
تقييـم األشـياء أو إدراك كنههـا بقولـه «عندمـا تسـير بجانب
صفحـات المـاء ال تـدري :أتشـربه أم تسـبح فيـه أم تكتفـي
بمتعة النظر إليه؟».
لوحـة الموناليـزا الخالـدة بـكل مكوناتها الفنيـة والجمالية
أيضـا التي
هـي التـي دفعـت ماسـبيرو إلـى الهاويـة ،كمـا أنها ً
دفعـت أحـد المعجبيـن إلطلاق النـار علـى نفسـه بينمـا كان
ينظـر إليهـا ،وذلـك فـي العـام 1910م ،لذلـك ربمـا يبـدو مـن
المسـتحيل الوصـول إلـى اكتمـال فـي الرؤيـة التشـريحية
والنقديـة لعمـل فنـي عظيـم مثـل الـذي أبدعـه ليونـاردو
دافينشـي ..حتـى الكاتـب البريطانـي والتـر بيتـر ،وهـو مـن
العصـر الفيكتـوري ،رغـم أنـه كتـب أحـد أجمـل النصـوص
تلبسـته تلـك الحالة الظنّية
وأطولها عن ابتسـامتها الغامضة ّ
وعـدم اليقيـن ليصـل إلـى أن الموناليـزا تشـبه «مصاصـي
الدماء».

نهضة فنية
ترتبط الموناليزا بكل شخص في هذا العالم تقري ًبا ،سواء
علـم ذلـك أم لـم يعلمـه ،فهـي التـي أوجـدت تموضعنـا للصور
الفوتوغرافيـة علـى الطريقـة الكالسـيكية فـي الجلـوس.
دافنشي ابتكر ذلك ،ولكننا نجلس مثل الموناليزا ،وليس كما
أراد لنـا الرسـام الذي قد اليعرفه كثيـرون ،ففي ذلك الوضع
نضـع وجوهنـا فـي واجهـة الصـورة ،ثلاث أربـاع األكتـاف
تسـتدير ناحيـة مـن يرانـا ،فيما يتـم احتواء األيـادي في إطار
اللوحة .هكذا نجلس كما تجلس تلك السيدة.
والتـر بيتـر أطلـق علـى ذلـك الرسـم العبقـري «اإلحسـاس
الحقيقـي» أو «تحفـة ليونـاردو» ،ويـرى أنهـا امتـداد دافنشـي
نفسـه ،مؤكـ ًدا أن «تاريخ ليوناردو ،هـو تاريخ فنه» .ويكفي أن
أيضا بالجيوكندا أطلقت نهضة فنية،
تلك اللوحة التي تُعرف ً
ال تـزال تأثيراتهـا مدويـة منـذ عصـر النهضـة وحتـى عصرنا
الحديـث ،حيـث تقبـع فـي غرفـة كاملـة لوحدهـا فـي متحـف
اللوفر بباريس.

اعتقال في إطار اللوحة
االسـتغراق فـي التفاصيـل أشـبه بشـبكة الصيـد واسـعة
الثقوب .ال يمكنك اصطياد كل شـيء .وهكذا الحال بالنسبة
لمـا أبدعـه دافنشـي فـي تلـك اللوحـة .فعنـد النظـر إلـى

الموناليزا ،يدرك المرء فو ًرا وجودها الجسـدي .شـخصيتها
القويـة مـع اإلصرار .بينمـا تجلس أمامنا ،يبدو أنها سـتخرج
من اللوحة ،وهذا ما يؤكده المشـهد الصخري البارد الممتد
خلفها إلى ما النهاية في أفق ال ينتهي حتى عصرنا منذ ذلك
الوقت.
ً
مدهشـا بوجـود
انطباعـا
تلـك اللوحـة ،تعطـي بلا شـك
ً
شخص حيوي ،ولكنه معتقل في إطار أو ابتسامة ال ينقصها
الغموض .عينا الموناليزا تلعبان دو ًرا مه ًما للغاية في اللوحة،
أيضـا مثـل ابتسـامتها
فهمـا وإن بدتـا لطيفتيـن إال أنهمـا ً
محتجزتـان .اليـدان المتقاطعتـان ،مسـترخيتان وهادئتـان،
يكمالن بناء الشـخصية مع مسـحة من الرقّة والصفاء ،ولكن
تلميحـا بصر ًيا
سـرعان مـا نسـتدرك أن خلـف تلـك الوداعـة،
ً
إلى توتّر غريب يسيطر على تلك السيدة.
بشـكل ما ،ينعكس ذلك الغموض والتوتّر الكامن في ذاتية
الموناليـزا علـى األسـلوب الـذي رسـم بـه دافنشـي لوحتـه ،إذ
يسـهل إدراك صدقـه ودقّتـه فـي التعامـل مـع التفاصيـل،
والدخـول فـي أعمـاق وأغـوار الشـخصية التـي رسـمها بـكل
يتسـرب الكثيـر
التفاصيـل التـي يمكـن اإلحاطـة بهـا دون أن
ّ
منها .تقري ًبا يبدو كل شيء مقصود وذكي للغاية.

مع املوناليزا ..بعي ًدا عن غيرها
بتلـك العبقريـة الفنيـة ،يمكـن التقريـر إنـه كان بإمـكان
ليوناردو دافنشي أن يستمر في طريقته برسم الموناليزا إلى
مـا ال نهاية تقري ًبا .ورغـم أنه كان متع ّدد المواهب والقدرات
بخلاف الـروح الفنيـة اإلبداعيـة ،وأنجـز عـد ًدا مـن اللوحات
المهمـة األخـرى إال أن الجميع توقف مع الموناليزا وعندها.
ر ّبما من غير المنطقي الجزم بأن هذه اللوحة هزمته بتوقف
الناس عندها ،وانشغالهم بها عن غيرها مما أبدعه.
تقـ ّدم لوحته الجدارية «العشـاء األخيـر» ،والتي كانت على
مدار خمسة قرون أكثر اللوحات الدينية احترا ًما في العالم،
وتفـرد الفكـرة الفنية عند هـذا الفنان
نموذجـا مله ًمـا لتطـور
ً
ّ
الـذي أكـد أن الفنـان لـه هـدف مهـم وهـو رسـم نوايـا روحـه.
بذلـك أحـدث ثـورة فـي الفن ،ال سـيما ما كان يـدور في ذهن
كل شخص.
أيضا لوحة ميدوسا في أوائل حياته وبداية
دافنشي أبدع ً
ممارسته للرسم ،من خالل تصوير رأس ميدوسا كلوحة فنية
مرسـومة علـى درع خشـبي .إال أنهـا لـم تعد موجـودة( .قصة
ميدوسـا تـم تصويرهـا كفلـم سـينمائي مـن بطولـة الممثلـة
األمريكيـة أومـا ثورمـان ،التي تصيبهـا لعنة إغريقيـة ليتح َّول
شعر رأسها إلى ثعابين).

األكثر استنسا ًخا في تاريخ الفن
بشـكل ما قام دافنشـي في الموناليزا ببنـاء الوهم لمالمح

ثالثيـة األبعـاد مـن خلال طبقـات رقيقـة وشـفافة ،وهـي
تفاصيل تعني الفنانين أكثر من غيرهم ،لكن ما يُهم في هذا
السـياق هـو شـهرتها الواسـعة التـي أ ّدت فـي بعـض األحيـان
التاريخيـة إلـى عـداء اللوحـة ومحاولـة إزاحتهـا عـن موقعهـا
الفنـي .فعـل ذلـك الدادائيـون (حركـة ثقافيـة ظهـرت أثنـاء
الحـرب العالميـة األولـى ،مارسـت معـاداة الحـرب ،من خالل
محاربة الفن السائد).
مر التاريخ ،إذ إنه مع
على
األشهر
اللوحة
ورغم ذلك ظلت
ّ
حلول عام 1952م ،تم إنشاء أكثر من  61نسخة من الموناليزا.
ولـم تأت رسـومات بعدها تضاهيها فـي قيمتها ووزنها الفني
واإلبداعي .بما في ذلك لوحات الفرنسـي مارسـيل دوشامب
الذي يُعد أحد أهم فناني القرن العشرين ،وساعدت أعماله
فـي ازدهـار الفـن األوروبـي بعـد الحـرب العالميـة األولـى ،أو
سلسـلة أعمـال األمريكـي آنـدي وارهـول بالشاشـة الحريريةـ
وانتهـا ًء باألمريكـي الشـهير جاسـبر جونـز .وقـد بقيـت
الموناليـزا ليسـت األكثر إثـارة لإلعجاب وحسـب ،وإنما أكثر
اللوحات استنساخً ا في كل تاريخ الفن.
وفـي منحـى آخـر الستنسـاخ الموناليـزا ،اسـتغل الرسـام
البريطانـي ناثـان ويبـورن إحـدى موجـات الثلـوج التي ضربت
أوروبـا مطلـع العـام الجـاري 2018م ،ليرسـم لوحـة علـى الثلج
للموناليـزا أطلـق عليهـا اسـم «سـنو ليـزا» ،وكانت شـبيهة إلى
حـد كبيـر بالموناليـزا الشـهيرة ،إال أنهـا بالتأكيـد لـن تصمـد
قبـل أن تـذوب .وكانـت أبعادهـا بلغـت  83.8سـنتيمت ًرا ً
طـول،
وعـرض  59.4سـنتمت ًرا .فيمـا يبلـغ حجـم الرسـم األصلـي

للموناليـزا التـي ُرسـمت على الخشـب  53 × 77سـم ،وتحظى
لوحدها بنسبة  %80من زوار متحف اللوفر ،إذ يزورها ستة
ماليين زائر خالل العام الواحد.

دراسات املوناليزا
خضعت الموناليزا لعدة دراسات في العصر الحديث لفك
غموض ابتسـامتها واستكشـاف أبعادهـا الجمالية .ومن ذلك
دراسـة أجراهـا المجلـس الوطنـي لألبحـاث في أوتـاوا بكندا
أثبـت فيهـا أن االبتسـامة الغامضـة للجيوكنـدا هـي ابتسـامة
امرأة شابة سعيدة رزقت بطفل لتوها.
وعـزت دراسـة نشـرتها مجلـة «سـاينتيفيك ريبـورت»
اإلعجـاب العالمـي باللوحـة الشـهيرة إلـى «االلتبـاس فـي
التعبيـر الظاهـر فـي الوجـه» ،وأقـر الباحثون أن دراسـتهم
تتركـز حص ًرا على تصنيف يراوح بين الحزن والفرح ،ولم
يستكشفوا مشاعر أخرى يمكن أن تُسهم في حل لغز هذه
البسمة.
ولـم يتوقـف جهـد العلمـاء علـى الجانـب البحثـي فقط في
دراسـة االبتسـامة الغامضـة ،وإنما اتجه بعضهم فـي إيطاليا
إلـى ابتـكار مجموعـة مـن نسـخة دقيقـة مـن الموناليـزا،
واسـتخدموا فـى ذلـك مـا يقـرب مـن مليـون خليـة بكتيرية تم
تصميمهـا وراث ًيـا لالسـتجابة للضوء .وقالوا إنهم اسـتخدموا
أنماط إضاءة للتحكم فى سرعة البكتيريا وتوجيهها لتتش ّكل
بطريقة مختلفة.

الخميس  6ربيع اآلخر 1440هـ ١٣ ،ديسمبر 2018م

حديث األلوان :حياة ..من املاضي للحاضر

الفنانة غادة الربيع من مواليد عام 1979م .تحمل شهادة بكالوريوس تربية فنية من جامعة طيبة في المدينة المنورة .شاركت في عديد من المعارض
الفنية داخل المملكة وخارجها .حصلت على عديد من الجوائز في مناسبات فنية عدة .يتمثل إسهامها في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة ،في
عمل يحمل عنوان (حياة) يتكون من ثالث لوحات ،هذه لوحة منها ،تقول عنها ":في خضم حياتنا المدنية المتسارعة تمضي بنا األيام بين طياتها ،تداعبنا
ذكرياتنا ويتراقص ماضينا بجاذبيته وال نستطيع أن ننسى ذلك الماضي الذي شيدته أيادي أجدادنا؛ تلك األيادي التي حفر الزمن أيامه ولياليه كبصمة
مميزة نحو فجر مليء باألمل .سنبقى نتذكر ماضينا بفخر واعتزاز".
ّ

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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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 يوسف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

فاطمة ناعوت *

حج ُر القمة الشاهقة

ً
متسائل« :كيف
قمته
يقفُ المرءُ أمام الهرم ،وينظر إلى ّ
الحجر الثقيل فوق تلك القامة الشاهقة؟» ولكننا
ُوضع ذاك
ُ
الحجر األول على
قلّما ننظر نحو السفح لنتعلّم كيف ُوضع
ُ
األرض ،قبل االرتقاء نحو الحجر األعلى.
ننظر إلى الناجحين والعلماء والنابهين
كذلك األمر حين
ُ
نتعجب كيف حصدوا ما حصدوا ،ونغفل أن وراء
واألثرياءّ .
ٍ
النجاح والــثــراء والعلم ،سنوات وعــقــو ًدا من الكفاح والج ّد
والمثابرة ومحاربة آفة الكسل والتواكل.
بعضا من أحجار هرم بشري
رت أن أنقل لكم اليوم ً
لهذا ف ّك ُ
اسمه «بيل جيتس» ،تجاوزت شهر تُه ونجاحا تُه جغرافيات
العالم ،وتخطت ثروتُه اليوم حاج َز المائة مليار دوالر .وهو
نفسه
في األساس عقلية رياضية فائقة ،ورجل
عصامي بنى َ
ّ
أسس شركة مايكروسوفت ،أهم مؤسسة برمجيات
بنفسهّ .
في العالم ،وحافظ على لقب أثــرى أثرياء العالم لسنوات
قمة الهرم»،
متعاقبة .كل ما سبق هو «الحجر األعلى في ّ
فكيف تك ّونت أحجار السفح؟ آمن بيل جيتس أن بعض نظم
التعليم في الواليات المتحدة األمريكية ،وفي كل دول العالم
بشكل عــام ،تسهم في خلق أجيال كسولة غير قــادرة على
االبتكار .لهذا ذهب جيتس إلى إحدى المدارس األمريكية،
والتقى بالتالميذ ليعطيهم وصفة النجاح واالبتكار والتم ّيز،
ملخصا خــبــرة حياته في
مــن خــال تجربته الشخصية،
ً
قمت
مجموعة من القوانين أو «القواعد الذهبية» ،التي
ُ
بترجمتها وتلخيصها لكم في الموجز التالي.
يقول جيتس إن على الطالب أن يثقوا في أن الحياة غير
عادلة على طول الخط ،وعلى المرء إدراك ذلك وقبوله ،وأن
الطالب يجب أن يتأكد أنــه لن يحصل على  60ألــف دوالر
سنو ًّيا فور تخرجه ،ولن يمتلك سيارة فارهة وقص ًرا ،ما لم
يستطع ً
أول أن يكسب ثمن تلك األشياء .وقال إن العالم لن
يعبأ كثي ًرا بمدى تقديرك لذاتك .العالم ينتظر منك ً
أول أن
تق ّدم شي ًئا مه ًما قبل أن تعلن فخرك بنفسك .وإن كان التلميذ
يظن أن معلمه قاس وصعب ،فعليه أن ينتظر حتى يرى كيف
ّ
سيكون مديره في العمل ،ثم يقارن .وأن على التالميذ ّأل
يظنوا أن العمل في المطاعم ينتقص من كبرياء اإلنسان.
يسمون ذلــك «فرصة عمل» يتنافسون من
فأجدادنا كانوا ّ
أجلها .وطلب بيل جيتس أن يتوقف الطالب عن رؤية آبائهم
وأمهاتهم ككائنات مملة مضجرة ،فقبل أن يولد األبناء كان
شخوصا لطيفة ،ولكن ثقل الحياة وأعباء
اآلبــاء واألمهات
ً
ـص أولئك
فواتير الــمــدرســة والــطــعــام والــمــابــس الــتــي تــخـ ّ
الطالب ،هي التي جعلت الوالدين يبدوان هكذا .ثم شرح لهم
إن تعثر اإلنسان ليس المسؤول عنه إال المتعثر نفسه .وإن
ُخرج الناجحين والفاشلين والنشطاء والبلداء على
المدارس ت ّ
حد سواء .لكن للحياة جهاز تنقية مختلفًا عن المدارس التي
ربما ألغت درجــات الــرســوب ،لتمنح للطالب فرصة أخرى
لكتابة اإلجابة الصحيحة في االمتحان.
والح ُّق أن قصة كفاح بيل جيتس تستحق أن تُ َدرس لك ِّل َمن
بناء هرمه الخاص ،منذ كان طال ًبا بالصف الثامن ،ونبغ
قر َر َ
ّ
في البرمجيات في ستينيات القرن العشرين ،فتعطل انتظامه
الجلوس على مقاعد الدرس بعد ثالثين
بالتعليم .لكنه عاود
َ
عا ًما ،وحصل على شهادة الحقوق من جامعة هارفارد عام
2007م ،ثم نــال أربــع شــهــادات دكــتــوراه فخرية من هولندا
والسويد واليابان والواليات المتحدة األمريكية.
* شاعرة وكاتبة مصرية

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

