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عقد قطاع الشؤون المالية واإلستراتيجية والتطوير، 
الحس  تنمية  لبرنامج   متتاليتين  مــؤخــًرا، جلستين 
البرنامج عام  تأسيس  ومنذ  الشركة.  التجاري في 
2007م حتى اآلن، حضره ما يقرب من 400 موظف من 

كافة أنحاء الشركة.

منهجية جديدة للشؤون املالية

إلــى أعلى. قانون  عندما تضيق بنا األرض، نرتقي 
اكتشفته النباتات منذ ماليين السنين، وكان مصدر إلهام 
الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني قبل 2600 عام، عندما 

قام بتشييد حدائقه المعلَّقة في مدينة بابل بالعراق.

الزراعة العمودية

ن عمل األب أو األم عديداً من القرارات ومصادر  يتضمَّ
القلق والهواجس. فترك طفلك في المنزل وحده أمر 
يبعث على القلق، ولكّن بقاءه لوحده في المنزل قد 

يُكسبه تعلّم تحمل المسؤولية ويُعّزز من ثقته بنفسه.
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١٧ يناير ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

تُعد قيادة السيارات أثناء هطول األمطار من 
السائقين،  من  لكثير  المزعجة  الحاالت  أكثر 
وهــو مــا يتطلب كــثــيــراً مــن الــحــذر والــحــرص 
اآلخرين  النفس وسالمة  حفاًظا على سالمة 
مواقع  انتشرت في  وقــد  الطريق.  أيًضا على 
فيديو  مقاطع  مــؤخــًرا،  االجتماعي،  التواصل 
لبعض األســر في نزهات برية بــاألوديــة، وما 
ــعــراض بعض  ــا مــن اســت ــاًن يصحب ذلـــك أحــي
الشبان في قطع مصارف السيول بالسيارات 
تكون  ما  وغالًبا  محسوبة  غير  مغامرات  في 

عاقبتها وخيمة. 
ــعــّرض مرتكبها  تُ الــتــصــرفــات  إن مثل هــذه 
أوتخريب  لحياته  بــوضــع حــد  ــهــّدد  وتُ للخطر 
ممتلكاته عــلــى أقـــل تــقــديــر، وذلـــك فــي ظل 
األمــطــار  هــطــول  نتيجة  المناخية  التقلبات 
الغزيرة ووجــود تجمعات للسيول وقــوة اندفاع 
جريانها. كما أن انتشار مثل تلك المقاطع في 
اقتحام مصاريف السيول واألوديـــة قد يغري 
بعض صغار السن بتكرار مثل هذ األمــر، بما 
يــضــاعــف مــن حــجــم الــخــطــر ويــشــّتــت الــفــرق 

الميدانية بالتعامل مع كثرة البالغات. 

تقلل من  السيل  أن قوة تدفق  لنتذكر جيًدا 
قــوة دفــع السيارة، وقــوة الطفو تقلل من وزن 
ــوى احــتــكــاك الــعــجــالت  الــســيــارة، فــتــنــعــدم قـ
بالطريق، لذلك تنجرف معظم السيارات عند 
ارتفاع السيل، مما يؤدي لحدوث ما ال يُحمد 

عقباه. 
وبطبيعة الحال، من المفهوم حرص األسر 
فــي هــذه الفترة مــن كــل عــام على االستمتاع 
بــاألجــواء الجميلة والــخــروج في نزهات برية 
يكسرون بها روتين حياتهم اليومية. ولضمان 
ــزام ببعض  ــ ــت ــ ــع، يــنــبــغــي االل ــجــمــي ســـالمـــة ال
ــادات والتعليمات، وأولــهــا متابعة حالة  اإلرشـ
الرسمية  الهيئات  مــوقــع  خــالل  مــن  الطقس 
المعنية حرًصا على سالمة الجميع، ولتجنب 
الحذر من  ويجب  المحتملة.  األخــطــار  بعض 
والبُعد عن  المنخفضة  األماكن  إلــى  الدخول 
ــي الطينية، حيث  تجمعات األمــطــار واألراضـ
يؤثر ذلك على القيادة، ومن المحتمل أن يسبب 
تعطل السيارة وعلوقها في األراضي الطينية. 
كما يجب الحرص على قيادة السيارة بهدوء، 
خاصة وقــت األمــطــار، فــال داعــي للعجلة أو 

أثناء  ــة  األوديـ اجتياز  فــي  بحياتك  المجازفة 
جريانها.

ومن جهة أخرى، ال بد من االلتزام بمحتوى 
النظافة  التي تحث على  اللوحات اإلرشــاديــة 
والظهور بمظهر حضاري، وذلك بترك األماكن 
البرية نظيفة، وتطبيق شعار »دع المكان أفضل 
باتباع خــطــوات من  وذلـــك  كـــان« عملًيا،  مما 
البرية  الــمــتــنــزهــات  عــلــى  المحافظة  شــأنــهــا 
ألقــرب  الــنــفــايــات  لجمع  ــاس  ــي أك بتخصيص 
ــواء نظيفة  ــ ــي أج الــجــمــيــع ف حـــاويـــة، ليعيش 
وجميلة، مشجعين بهذا العمل األبناء من الجيل 
الواعد على أن يكونوا أفراًدا فاعلين ومواطنين 

صالحين في المجتمع. 
الرفق  مفهوم  تعميق  أهمية  ننسى  ال  كما 
ــك بــالــمــحــافــظــة عــلــى مـــواردهـــا  ــ بــالــبــيــئــة وذل
وكائناتها، وربــط ذلــك فــي الــوقــت نفسه بما 
من  الحنيف  ديننا  عليه  ويحثنا  إليه  يدعوننا 
ضرورة المحافظة على النظافة، التي ال تقتصر 
على أبداننا وأماكن سكنانا، بل تمتد إلى بيئتنا 
وكل مكان نكون فيه أو نذهب إليه سواء أكان 

ذلك للعمل أم للتسلية والترويح عن النفس. 

تنبيه ذوي العقول بمخاطر السيول
إضــــاءة

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

ورشة عمل لتعزيز قدرات األمن السيبراني في جدة

المعلومـات فـي أرامكـو  إدارة أمـن  جـدة - عقـدت 
السـعودية ورشـة عمـل للتبـادل المعرفـي مـع أمانـة جـدة 
حـول مجـال األمـن السـيبراني، وذلـك بالتعـاون مـع إدارة 
الشـؤون الحكوميـة فـي المنطقـة الغربيـة، بحضـور وفـد 
يمثـل إدارتـي األمـن السـيبراني وتقنيـة المعلومـات مـن 
حـي  فـي  السـعودية  أرامكـو  مقـر  فـي  جـدة  أمانـة 
المسـاعدية فـي جـدة. جـاءت هـذه المبـادرة فـي إطـار 
مبـادرات إدارة أمـن المعلومات لتشـجيع التعاون المحلي 
والعالمـي في تمكين وبنـاء القدرات في مختلف مجاالت 

األمن السيبراني.
شـارك فـي الورشـة خبـراء واختصاصيـون فـي مجـال 
أبـرز  مناقشـة  بهـدف  السـيبراني  األمـن  برنامـج  إدارة 
األخطـار والتهديـدات فـي هـذا المجـال، وكيفيـة إدارتهـا 
والتصـدي لها، عـن طريق بناء برنامج أمن سـيبراني عالي 

المستوى. 
ـن مدير  وفـي كلمتـه التـي ألقاهـا في افتتـاح الورشـة، ثَمّ

سـامي حامد العطاس األسـتاذ  جـدة،  أمانـة  فـي  المعلومـات  أمـن 
الزهراني، هـذه المبـادرة مـن أرامكـو السـعودية، الفًتـا إلى 
أن ورشـة العمـل ُملهمة ومحفـزة لوضـع رؤيـة مسـتقبلية 
طموحـة، منوًهـا بجهـود وكفـاءات فريـق األمـن السـيبراني 
التعـاون  مـن  لمزيـٍد  ومتطلًعـا  السـعودية،  أرامكـو  فـي 

المشترك والتبادل المعرفي.
كمـا أشـاد مديـر إدارة الشـؤون الحكوميـة فـي المنطقـة 
الغربيـة، األسـتاذ سـليمان الجارد، بالورشـة مؤكـًدا أنهـا 
تجّسـد حجـم التعـاون البّنـاء بيـن الطرفيـن وإسـهامها فـي 

تحقيق المصلحة المشتركة.
ه رئيـس قسـم حوكمـة األمن السـيبراني فـي أرامكو   ونـوَّ
السـعودية، توفيق الرشـيد، إلى أن الشركة تحرص على أن 
م خبراتهـا للجهـات الحكوميـة كجـزء مـن دورهـا فـي  تقـدَّ
المسـؤولية االجتماعيـة، وأيًضا لتحقيق إسـتراتيجية إدارة 
أمـن المعلومـات التـي تهـدف لتعزيـز وتطويـر القـدرات 
الوطنيـة  فـي هـذا المجـال الحيـوي المهـم، مشـيًرا إلى أن 
إدارة أمـن المعلومـات تعاونـت مـع عـدة جهـات حكوميـة 

خالل عام 2018م.

ركائز برنامج األمن السيبراني

مت رئيسـة مجموعة إسـتراتيجية  خالل ورشـة العمل، قدَّ
وسياسـات األمـن السـيبراني فـي أرامكـو السـعودية، العنـود 
الشـهري،  نظـرة عامة علـى ركائز برنامج األمن السـيبراني 
ر  ا ألدو وا األسـاس  ل  األعمـا فيهـا  بمـا  للمنظمـات 
وتفعيـل  تطويـر  كيفيـة  علـى  ركـزت  كمـا  والمسـؤوليات، 
اإلسـتراتيجية الخاصـة باألمـن السـيبراني لضمـان تحقيـق 
قـت إلـى بنـاء سياسـات وأُطـر  أهـداف البرنامـج. كمـا تطرَّ
وتطويـر  إلدارة  المطلوبـة  واألعمـال  السـيبراني  األمـن 
السياسـات والضوابـط، وكذلـك إدارة االسـتثناءات التـي 
المقارنـة  العمـل. كمـا اسـتعرضت برنامـج  بيئـة  تتطلبهـا 
المعياريـة ألداء األمـن السـيبراني، الـذي يهـدف لضمـان 
التطـور المسـتمر للقـدرات بصـورة تتناسـب مـع التطـورات 

والمخاطر والتهديدات في هذا المجال.
وشـرح اختصاصـي إدارة مخاطـر األمـن السـيبراني فـي 
أفضـل  الغاصـب،   عبدالرحمـن  السـعودية،  أرامكـو 
الممارسـات لتنفيـذ إطار متكامـل إلدارة المخاطـر، وضمان 
د علـى تقييـم األخطـار  تمكيـن أعمـال المنظمـة. كمـا شـدَّ
المحتملـة، وكيفيـة إدارتهـا ومتابعتهـا والتبليـغ عنهـا للجهـة 

المعنية وأصحاب المصالح.
وقّدمت اختصاصية متابعة التقيد باألمن السيبراني، هيا 
الدوسـري، شـرًحا عـن أفضـل الممارسـات لتنفيـذ إطـار 
األمـن  وسياسـات  بضوابـط  االلتـزام  بمتابعـة  مختـص 
السـيبراني. حيث يركـز اإلطار على كيفية تقييم تقيد جميع 
إدارات الجهـة واألطـراف الثالثـة بمتطلبـات برنامـج األمـن 

السيبراني لتحقيق األهداف المرجوة منه.
األمـن  حوكمـة  اختصاصيـة  اسـتعرضت  حيـن  فـي 
السـيبراني، شـهد المصيريعـي، برنامـج تطويـر سـلوكيات 
األمن السـيبراني وبرنامج اختبار التصيد اإللكتروني، حيث 
يهـدف كالهمـا لرفـع مسـتوى الوعـي والسـلوك اإليجابـي 

لمنسوبي الجهة تجاه أخطار وتهديدات األمن السيبراني.
واختتمـت وسـام الزامل، المتخصصـة فـي حوكمـة األمـن 
السـيبراني، ورشـة العمل بعـرض برنامـج حمايـة المنظمات 
لسالسـل اإلمـداد، وأبـرزت أفضـل الممارسـات واإلجراءات 
والعناصر المطلوبة لحمايـة المعلومات واألصول المصدقة 
إلـى األطـراف الثالثـة فـي مختلـف مجـاالت العمـل. كمـا 
قّدمـت عرًضـا عـن تقييـم نضـج برنامـج األمـن السـيبراني 
الـذي يهـدف لتحقيـق التطـور المسـتمر ورفـع الكفـاءات 

والقدرات. 

مبارك الهاجري
mubarak.alhajri@aramco.com

أعمال األمن الصناعي

أكد توفيق الرشيد خالل كلمته حرص أرامكو السعودية على 
مشاركة خبراتها مع الجهات الحكومية في مجال األمن 

السيبراني. 

تفاعل المشاركون في ورشة عمل األمن السيبراني بشكل كبير مع موضوع الورشة.
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أمني الناصر عّدها إقراًرا أكيًدا بريادة الشركة، وتعزيًزا إلستراتيجيتها يف إدارة احتياطيات اململكة 
وتطويرها وتعويضها على أفضل وجه..

املصادقة على احتياطيات اململكة تؤّكد قوة مواردها التي ال تضاهى

الظهـران - علّـق رئيـس أرامكو السـعودية، كبيـر إدارييها 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصر، خـالل اتصاله 
علـى  المصادقـة  علـى  الشـركة،  إدارة  مـع  األسـبوعي 
احتياطيـات المملكـة مـن النفـط والغـاز، وهـو مـا تحقـق 
التنقيـب والتكريـر فـي  التنسـيق مـن قبـل قطـاع  بفضـل 

الشركة. 
وكانـت شـركة ديغويلـر آنـد ماكنوتـن )دي آنـد إم(، رائـدة 
أعمال تقييم احتياطيات النفط والخام والغاز على مستوى 
العالـم، قـد أجـرت عمليـة المراجعـة والمصادقة المسـتقلة 
لالحتياطيـات التي تّمت وفـق معايير دقيقة وصارمة خالل 

العاميـن المنصرميـن، خالصـًة إلـى أن هنـاك نمـًوا فـي القافلة األسبوعية 
احتياطيات المملكة من النفط والغاز.

وكان معالـي وزيـر الطاقـة والصناعـة والثـروة المعدنيـة، 
المهنـدس خالد بـن عبدالعزيز الفالح، قـد أعلن نتائج هذه 

المراجعة مؤخًرا.
مـن جانبـه قـال الناصـر: »تؤكـد هـذه المصادقـة بمـا ال 
يـدع مجـااًل للشـك قـوة مـوارد المملكـة التـي ال تُضاهى من 
النفط والغاز، وتبرهن على تطبيق أرامكو السعودية أفضل 
الممارسـات على صعيد إدارة المكامن، والتمّيز التشـغيلي، 
والحوكمة الداخلية. كما تُسـهم في تعزيز الميزة التنافسية 
الرئيسـة التـي تتمتـع بهـا الشـركة، وهي تحقيـق أدنى تكلفة 
إلنتـاج برميـل النفـط، فضـاًل عـن تصنيفهـا من بيـن أفضل 

الشـركات فـي قطـاع الطاقـة مـن حيـث انخفـاض  كثافـة 
االنبعاثات الكربونية في صناعة النفط والغاز«.

وقـال الناصـر: »فـي الوقـت الـذي تتعهـد فيـه أرامكـو 
ثابتـة نحـو تحقيـق  تقّدمهـا بخطـى  السـعودية بمواصلـة 
التحـّول اإلسـتراتيجي، تمّثـل هـذه المصادقـة إقـراًرا أكيـًدا 
بالريـادة التـي تتمتـع بهـا الشـركة فـي قطـاع الطاقـة علـى 
مـدى تاريخهـا الممتد خمسـة وثمانين عاًما، بما يُسـهم في 
البعيـد إلدارة  المـدى  الشـركة علـى  تعزيـز إسـتراتيجية 
احتياطيـات المملكـة وتطويرهـا وتعويضهـا علـى أفضـل 

وجه«.
وأضـاف الناصـر أن أرامكـو السـعودية ظلّـت علـى مـر 
العقـود وعبـر مختلـف التقلبـات التـي شـهدتها سـوق النفط 

ملتزمة التزاًما راسـًخا بإدارة الموارد الحيوية التي حبا بها 
اهلل، عـز وجـل، المملكـة، مؤكـًدا أنهـا مـا كانـت لتنجـح فـي 
أفضـل  وتطبيقهـا  األكفـاء  موظفيهـا  لـوال  المهمـة  هـذه 

التقنيات الذكية.
واختتـم الناصـر حديثه بالقـول: »تبرهن هـذه المصادقة 
وبقـوة علـى المكانـة الرائدة التـي تتبوأها أرامكو السـعودية 
باعتبارهـا قـوة عالميـة رائـدة فـي قطـاع النفط، مـا يجعلها 
دون شـك لحظـة فخـر واعتـزاز لنـا جميًعا في الشـركة. وال 
تقديـري  بالـغ  عـن  أعـرب  أن  المقـام  هـذا  فـي  يفوتنـي 
اد من مـوروث التمّيز  واعتـزازي بمـا تركـه لنا أسـالفنا الـروَّ
العظيـم، الـذي تقـع علـى عاتقنـا أمانـة حملـه اليـوم لتحمله 

من بعدنا األجيال القادمة في المستقبل«.

وفد من كبار اإلداريين التنفيذيين من مختلف أنحاء 
العالم في ضيافة أرامكو السعودية

كبـار  مـن منظمـة  مـع أعضـاء  لقـاٍء  فـي  الظهـران - 
أرامكـو  رئيـس  قـال  العالميـة،  التنفيذييـن  اإلدارييـن 
السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن 
الناصـر، إن أرامكـو السـعودية ترّكـز جهودهـا علـى متابعـة 

تطوير التقنيات للتقليل من االنبعاثات.
وأعطى الناصر نظرة إيجابية حول إسـتراتيجية التقنية 
التي تستخدمها الشركة في تنفيذ أعمالها، خالل لقاء مع 
وفـد كبيـر مـن المنظمـة، حيـث زار الوفـد مرافـق أعمـال 

الشركة الرئيسة في مقر الشركة في الظهران.
وجـاء حديث الناصر أثنـاء مأدبة غداء أقيمت في قاعة 
الغـوار علـى شـرف الوفـد الضيـف بحضـور أعضـاء مـن 

اإلدارة التنفيذية في أرامكو السعودية.

تحويل النفط الخام إلى كيميائيات
التقنيـة  حـول  الزائـر  للوفـد  شـرًحا  الناصـر  م  وقـدَّ
الطموحـة التـي تطبقهـا الشـركة ضمـن برنامـج تحويـل 
النفـط الخـام إلـى كيميائيـات، وكشـف أن مسـتويات كثافة 
االنبعاثـات الكربونيـة فـي أرامكـو السـعودية من بيـن األقل 
فـي هـذا القطـاع علـى مسـتوى العالم، مشـيًرا إلـى أن هذه 
الجهـود سـتُعزز بفضـل فـرص التطويـر التقنـي المتاحـة 

ضمن الثورة الصناعية الرابعة.
وأبلـغ الناصـر وفد منظمة كبـار اإلداريين التنفيذيين أن 
تقنيـات تحويـل النفـط الخـام لكيميائيـات سـتؤدي إلـى 

االسـتغناء عـن عـدة أعمـال صناعيـة تقليديـة أو تنظيمهـا، إميون هوستون
تكلفـة  ذات  كيميائيـات  إنتـاج  إلـى  ذلـك  يـؤدي  بحيـث 

اقتصادية أقل وأثر بيئي أقل.
وقـال الناصـر: »مـن خـالل ذلـك نحـاول إضافـة القيمـة 
لمنتجاتنـا ونقـوم باسـتخالص تلـك القيمـة، كمـا نعمـل على 
تحويـل مزيـد من المنتجـات إلى كيميائيـات ألن هنـاك نمًوا 
كبيًرا في قطاع الكيميائيات، حيث سيبلغ هذا النمو حوالي 

30 % بحلول عام 2030 و 50 % في األعوام التالية«.

دور التقنية 
وأضـاف الناصـر أن التقنيـة سـتضطلع بـدور محـوري 
ضمن جهود أرامكو السعودية للمضي قدًما، قائاًل: »لدينا 
اآلن تسـعة مراكـز بحثية خارج المملكة العربية السـعودية، 
فـي جامعـة موسـكو  افتتاحـه  تـم  قـد  آخـر مركـز  وكان 
التقنيـة مهمـة جـًدا ألنهـا تسـاعدنا فـي  الحكوميـة. إن 
ترشـيد التكاليف، وفي الوقت نفسـه تساعدنا على إضافة 

مزيد من القيمة«.
وفـي معـرض حديثـه عـن أهـداف رؤيـة المملكـة 2030 
أرامكـو  إن  الناصـر  قـال  االقتصـادي،  ع  التنـوُّ لتحقيـق 
السـعودية تعكـف على توسـيع نطـاق أعمالها ومشـروعاتها 
بفاعليـة، من خالل أنشـطتها المتنامية في مجـاالت الغاز، 

وزيوت األساس، والبتروكيميائيات ومواد التشحيم.
وقـال الناصـر: »تسـاعدنا جميـع هـذه األمـور بصـورة 
متكاملـة فـي تنميـة أعمالنـا. وفـي الوقـت نفسـه، نولـي 
اهتماًمـا كبيـًرا للتغيـر المناخي، فكثافـة انبعاثـات الكربون 

القطـاع ونحـن نواصـل  بيـن األقـل فـي هـذا  لدينـا مـن 
المراقبـة، وضمـان تحسـين أدائنـا فـي هـذا المجـال عاًمـا 

بعد عام«.

منظمة كبار اإلداريين التنفيذيين
يُذكـر أن منظمـة كبـار اإلدارييـن التنفيذييـن هـي هيئـة 
دولية تسـاند منظمة رؤساء الشركات الشباب، والتي تمثل 
كبـار اإلدارييـن التنفيذييـن الذيـن تقـل أعمالهـم عـن 50 
عاًما، ويكون االنتساب للعضوية في المنظمة بدعوة، علًما 
الـرواد  مـن  رائـد  بألفـي  محـدد  أعضائهـا  عـدد  بـأن 

العالميين.
ـب بالوفـد كٌل مـن نائـب الرئيس   وفـي بدايـة الزيـارة رحَّ
لهندسـة البترول والتطوير، األسـتاذ ناصر النعيمي، ونائب 
الرئيـس لألعمـال الدوليـة، األسـتاذ سـعيد الحضرمـي، 

وأعضاء آخرين في اإلدارة.
وفـي لقـاء فـي قاعـة مركز اإلكسـبك، قـّدم عـادل مهدي 
مـن إدارة زيـوت األسـاس ومـواد التشـحيم النهائيـة، نبـذة 
حول أنشـطة أعمال أرامكو السعودية، مسلًطا الضوء على 
التقنية والجهود المستمرة لتنويع مجموعة أعمال الشركة 

ومشروعاتها.
واشـتملت زيـارة الوفـد علـى جـوالت فـي إدارة تخطيـط 
وتنظيـم توريـد الزيـت، ومركـز التنقيـب وهندسـة البتـرول 
)اإلكسـبك(، ومركـز التطويـر المهنـي للتنقيـب واإلنتـاج. 
واختُتمـت الزيـارة بجولـة فـي مركـز الملـك عبدالعزيـز 

الثقافي العالمي )إثراء(.

أعضاء منظمة كبار اإلداريين التنفيذيين خالل زيارتهم للشركة. وقد اجتمع أعضاء الوفد مع مسؤولين كبار في الشركة، وقاموا بجوالت في مركز التنقيب وهندسة البترول )اإلكسبك(، وإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت، ومركز التطوير المهني للتنقيب 
واإلنتاج، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(.

تصوير: حسن المبارك

إن تقنيات تحويل 
النفط الخام 

لكيميائيات ستؤدي 
إلى االستغناء عن 
عدة أعمال صناعية 
تقليدية أو تنظيمها، 

بحيث يؤدي ذلك 
إلى إنتاج كيميائيات 
ذات تكلفة اقتصادية 

أقل وأثر بيئي أقل

أمين الناصر
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املنتدى األول للتمّيز في تشغيل وصيانة وموثوقية 
أنظمة الطاقة

ينبــع - نّظمــت أرامكــو الســعودية، ممثلــة بــإدارة أنظمــة 
الطاقــة، المنتــدى األول للتمّيــز فــي تشــغيل وصيانــة 
وموثوقيــة أنظمــة الطاقــة، فــي ينبــع. ويُعــد هــذا المنتــدى 
فرصــة فريــدة مــن نوعهــا لتعزيــز العالقــات والشــراكات 
مــع مختلــف اإلدارات والشــركاء اإلســتراتيجيين للشــركة، 
ولتبــادل المعرفــة والخبــرات حــول الموضوعــات المتعلقــة 
بتشــغيل وصيانــة محطــات الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام 
فــي  المتجــددة  الطاقــة  وأســاليب  التقنيــات  أحــدث 

المنشآت الصناعية.
300 مدعــو مــن ممثلــي  وحضــر المنتــدى أكثــر مــن 
الشــركة، وشــركاء أرامكــو الســعودية فــي مجــال البتــرول 
والغاز وتكرير مشــتقات النفــط ومنتجات البتروكيميائيات. 
وحضــر الحفــل أيًضــا مجموعــة مــن أعضــاء جامعــة الملــك 
عبدالعزيــز، وجامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة، 
وكليــات ينبــع الجامعيــة وعــدد مــن طــالب الجامعــات. كمــا 
شــمل المنتــدى معرًضــا ضــم 21 شــركة مــن الشــركات 
الرائــدة والمتخصصــة فــي مجــال الطاقــة والخدمــات 
الكهربائيــة، حيــث تــم عــرض أحــدث الطــرق، والتقنيــات 

واألجهزة في تشغيل وصيانة الطاقة الكهربائية.

ماهر البيتي

دور قيادي

فــي بدايــة المنتــدى، رّحــب نائــب الرئيــس ألنظمــة 
بالحضــور،  الغامــدي،  عبدالكريــم  األســتاذ  الطاقــة، 
وأطلعهــم علــى الــدور القيــادي إلدارة أنظمــة الطاقــة 
بأرامكــو الســعودية فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ومجال 
ــة  التحــول الرقمــي واالرتبــاط المباشــر لهــذا الــدور برؤي
المملكــة 2030. ونــّوه إلــى أهميــة العالقــة مــع األكاديميــة 
الوطنيــة للطاقــة فــي تطويــر الكفــاءات وتوطيــن الخبرات، 
المعــدات  لفحــص  الخليجــي  المختبــر  أن  وأضــاف 
لفحــص  إقليمًيــا  مختبــًرا  ليكــون  يهــدف  الكهربائيــة 
المعــدات الكهربائيــة ذات الجهــد العالــي. كمــا أكــد كلٌّ 
مــن مديــر إدارة تشــغيل الطاقــة فــي منطقــة األعمــال 
الجنوبية، األســتاذ جبــران الرفاعي، ومدير إدارة هندســة 
أنظمــة الطاقــة بالوكالــة، األســتاذ محمد الشــمراني، على 
أهميــة هــذا المنتــدى الــذي يهــدف إلــى تبــادل الخبــرات 
الطاقــة  أنظمــة  وتحســين  لتطويــر  الشــركات  بيــن 

الكهربائية.

املتحدثون واملشاركون
بعــد ذلــك، تــم عــرض تســعة أوراق وبحــوث علميــة 
وموضوعــات تتعلــق بتشــغيل وصيانــة وموثوقيــة أنظمــة 
الطاقــة وبرامــج التدريــب المتعلقــة بهــا. وقــد قــّدم غــزاي 
عــن  عرًضــا  الشــركة،  ممثلــي  أحــد  وهــو  الســبيعي، 
الشــركة  تقّدمهــا  التــي  التدريــب  وبرامــج  الخدمــات 
لمختلــف اإلدارات والشــركاء اإلســتراتيجيين. ثــم قــّدم 
ممثــل دائــرة الخدمــات الهندســية فــي الشــركة، محمد بن 
قــراد، عرًضــا أوضــح فيــه أهميــة تطبيــق نظــام إدارة 
ســالمة األصــول والممتلــكات لمنشــآت الطاقــة. وبّيــن 
اهتمــام الشــركة بهــذا التطبيــق منــذ عــام 2017م، وصــواًل 
بإصــدار )SABP-A-089(، الــذي يوضــح طــرق تطبيــق 
ــد  ــة. بع ــي منشــآت الطاق نظــام إدارة ســالمة األصــول ف
ذلــك عــرض ممثــل المختبــر الخليجــي لفحــص المعــدات 
الكهربائيــة، محمــد الغامــدي، الخدمــات التــي يقّدمهــا 
المختبــر والبرامــج التدريبيــة. ثــم قــّدم ممثــل اإلدارة 
الهندســية لخدمــات الطاقــة في الشــركة، حمــود الرويس، 
عرًضــا يوضــح أهميــة تطبيــق برنامــج تقييــم صيانــة 
ــاًء علــى الوضــع التشــغيلي لهــا.  المحــوالت الكهربائيــة بن
بعــد ذلــك قــّدم ممثــل اإلدارة الهندســية لخدمــات الطاقة، 
األمــن  تطبيــق  أهميــة  يوضــح  عرًضــا  روب،  رأفــت 
لمحطــات  الذكيــة  اإللكترونيــة  لألجهــزة  الســيبراني 
الطاقــة موضًحــا أحــدث الطــرق المســتخدمة فــي حمايــة 

بيانــات الشــبكة الكهربائيــة. ثــم قّدمــت ممثلــة دائــرة 
فتــون  الســعودية،  بأرامكــو  المشــاريع  إدارة  مكتــب 
النظــام  تطبيــق  أهميــة  يوضــح  عرًضــا  المصيريعــي، 
ــة  ــة المحتمل الجغرافــي الشــامل لتحديــد األخطــار الجوي
لخطــوط النقــل الكهربائيــة، حيــث أوضحــت أنــه باإلمــكان 
دراســة تراكــم وتحــرك الرمــال فــي الصحــراء باتجــاه 
إرســال  القــدرة علــى  مــع  الكهربائيــة  النقــل  خطــوط 
تنبيهــات لمشــغلي الطاقــة ألخــذ االحتياطــات الالزمــة. 
بعــد ذلــك، قــّدم ممثــل إدارة الطاقــة المتجــّددة فــي 
الشــركة، معتــز القحطانــي، عرًضــا يوضــح تطبيقــات 
الطاقــة المتجــددة فــي الشــركة. ثــم قــّدم ممثــل إدارة ضخ 
ميــاه البحــار، راكان البنــا، عرًضــا يوضــح تطبيــق الطاقــة 
ــات بهــدف تقليــص  الشمســية فــي معمــل تســخين الغالي
ــى 50 %، والوصــول ألفضــل  ــي إل نســبة االنبعــاث الكربون
ــل  ــة واألق ــة االقتصادي ــة التكلف ــن ناحي ــة م مصــدر للطاق
ضــرًرا للبيئــة. وفــي الختــام، قــّدم ممثــل اإلدارة الهندســية 
لخدمــات الطاقــة فــي الشــركة، ســوني اميــت كومــار، 
عرًضــا أوضــح فيــه أهميــة تطبيــق فلتــرة وتســخين زيــوت 
محــوالت الطاقــة الكهربائيــة لتخفيــف أضــرار تشــبع 

أوارق عزل محوالت الطاقة بالرطوبة.
الغامــدي،  عبدالكريــم  افتتــح  المنتــدى،  وخــالل 
المعــرض المصاحــب للمنتــدى برفقــة كلٍّ مــن رئيــس 
شــركة أرامكــو ســينوبيك للتكريــر المحــدودة، األســتاذ 
محمــد النغــاش، ومديــر إدارة مصفــاة ينبــع، األســتاذ 
عبداللطيــف الشــامي، ومديــر إدارة معمــل ينبــع إلســالة 
محمــد  األســتاذ  بالوكالــة،  الطبيعــي  الغــاز  وتجزئــة 
العتيبــي، وعــدد مــن مديــري إدارات أنظمــة الطاقــة فــي 

الشركة.

طرق حديثة للتركيز على السالمة
كمــا عرضــت شــركة ميتسوبيشــي-اليابان، أحــدث 
الطــرق الكتشــاف األعطــال الداخليــة لمولــدات الطاقــة 
ــا  ــر. وقّدمــت أيًض ــوت الطائ ــة بإســتخدام الروب الكهربائي
شــركة الحلــول التعليميــة عرًضــا لبرامــج محــاكاة الواقــع 
االفتراضــي لتشــغيل محطــات الطاقــة، وذلــك ألهميــة 
تطويــر برامــج التدريــب لمشــغلي المحطــات الكهربائيــة، 
الســالمة لتشــغيل  للتركيــز علــى برامــج  تهــدف  التــي 

المحطات الكهربائية.
الســعودية  أرامكــو  رئيــس  نائــب  كــّرم  الختــام  فــي 
ألنظمــة الطاقــة المتحدثيــن، والمشــاركين، والمتطوعيــن 
تشــغيل  فــي  للتمّيــز  األول  المنتــدى  تنظيــم  وأعضــاء 

وصيانة وموثوقية أنظمة الطاقة.

مت  خالل المعرض الذي أقيم على هامش المنتدى، قدَّ
ممثلة األكاديمية الوطنية للطاقة شرًحا للحضور عن 

البرامج التدريبية التي تقّدمها األكاديمية، وافتتح المعرض 
عبدالكريم الغامدي، الثالث من اليمين.

استبيان التواصل بين إدارة التفتيش واملقاولين لتحقيق نتائج الجودة

الظهـران - اسـتضافت إدارة التفتيـش، مؤخـًرا، »ملتقـى 
تبـادل الخبـرات حـول الجـودة مـع المقاوليـن« لدعـم إجـراء 
التميـز التشـغيلي رقـم 2.1، والتعـرف علـى عمـالء اإلدارة 
واحتياجاتهـم، ومقـدار مسـتوى رضاهـم. وحضـر الملتقـى، 
الـذي ُعقـد فـي قاعـة المؤتمـرات فـي المجمع الشـمالي في 
الهندسـة  مجـال  فـي  تعمـل  شـركة   ٤٢ ممثلـو  الظهـران، 
والمشـتريات واإلنشـاء، بوجود ٩١ مديًرا للمشـاريع والجودة. 

القافلة األسبوعية 

إلـى جانـب خمسـة مـن رؤسـاء األقسـام فـي إدارة التفتيـش. 
وأبدى المشـاركون حماًسـا كبيًرا وشـاركوا في طرح األسـئلة 
وتقديـم االقتراحـات، والمشـاركة بالـدروس التـي تعلموهـا. 
وقـد تـم طـرح معظـم األسـئلة واالقتراحـات التـي ُعرضـت 
خـالل جلسـة النقـاش، أمـا تلـك التـي تتطلـب توضيًحـا أكبـر 

وشرًحا متعمًقا فقد صيغت في خطة عمل.

شكر وتقدير
وقـد أعـرب الحضـور عـن شـكرهم وتقديرهـم لجهـود 
أرامكـو السـعودية فـي التواصـل والتعـاون مـع كافـة األطراف 
المعنيـة بالمشـاريع من خالل إجـراء الحوار، وتبـادل األفكار 
الملتقـى. وفـي ختـام  الملتقيـات علـى غـرار هـذا  وعقـد 
الملتقـى، أّكـد آل شـيخ مبـارك علـى شـكر إدارة التفتيـش 
وامتنانهـا للحضـور لدعمهـم وتعاونهـم، واألهـم مـن ذلـك 
إيمانهـم بالجـودة، األمـر الـذي أثبته حماسـهم في المشـاركة 
الشـركات  ُشـّجعت  النقـاش. كمـا  فـي االسـتبيان وجلسـة 
باالسـتمرار بالمشـاركة فـي االسـتثمار فـي سـعودة موظفـي 
التفتيـش والجـودة برعايـة الشـباب السـعودي لالنضمـام 
لبرنامج إتقان لسـد الفجوة في أعداد السـعوديين في قطاع 

أعمال إدارة الجودة.
ملتزمـة  التفتيـش  إدارة  إن  بالقـول  حديثـه  واختتـم 
باسـتضافة مزيـد مـن ملتقيات تبـادل الخبـرات لتعزيز نتائج 

هذا الملتقى والتماس تحسين أكبر للعمليات واألنظمة.

وكان الهـدف مـن الملتقـى هـو مناقشـة النتائـج والتحليـل 
العميق لالستبيان الذي أجرته إدارة التفتيش، مؤخًرا، الذي 
تضمـن أسـئلة حـول أداء إدارة الجـودة ودراسـة المالحظـات 

من عمالء إدارة التفتيش.
شـمل االسـتبيان أربعـة محـاور رئيسـة هي معاييـر أرامكو 
االسـتجابة،  ووقـت  والموافقـة  وإجراءاتهـا،  السـعودية 

ومتطلبات موظفي الجودة، والقياسات والمؤشرات.

التواصل والجودة واألسئلة
افتتح الملتقى كبير المهندسين، األستاذ جميل البقعاوي، 
الـذي أّكـد أهميـة التواصـل المتبادل علـى كافة المسـتويات، 
وفـي كافـة مراحـل المشـروع لتحديـد مواطـن الخلـل والعمل 
علـى فـرص التحسـين. وشـّجع الحضـور علـى المشـاركة 
الفاعلة في جلسة النقاش والتعاون مًعا كشركاء للتغلب على 

كافة التحديات التي تلوح في األفق.
م الموظـف فـي وحدة تفتيش مشـاريع حوض السـفن  وقـدَّ
فـي رأس الخيـر، محمـد السـهيل، وهـو مـن قسـم تفتيـش 
المشـاريع العامـة وأحيـاء السـكن التابـع إلدارة التفتيـش، 
عرًضـا شـرح فيه اسـتبيان الجودة الـذي أُجري مسـبًقا فيما 
يتعلـق باألهـداف والمنهجيـة والمحتـوى والتحليـل والمسـار 

المستقبلي.
التفتيـش،  إدارة  تـرأس مديـر  العـرض مباشـرة،  وبعـد 
األسـتاذ مشـاري آل شـيخ مبارك، جلسة المناقشة التفاعلية 

حضور يشاركون بحماس وفاعلية في جلسة النقاش التي 
ُعقدت مباشرة بعد العرض لنتائج االستبيان وتحليالته. قّرر 
عدد من الحضور البقاء في القاعة الستكمال المناقشة مع 
أعضاء الجلسة كمؤشر واضح على أهمية المشروع وفاعلية 

الوسيلة المستخدمة لنقل الرسالة.
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60 عاًما من التمّيز 

جمعية مهندسي البترول السعودية تحتفل 
بالذكرى الـ60 لتأسيسها، وتبّشر بفجر جديد

الظهـــران - فـــي كلمتـــه خـــالل الذكـــرى الــــ 60 لتأســـيس 
العربيـــة  المملكـــة  فـــرع  البتـــرول  مهندســـي  جمعيـــة 
الســـعودية، أوضـــح رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، 
أن الســـنوات الســـتين القادمـــة قـــد تمثـــل العصـــر الذهبـــي 
ـــى  د عل ـــردِّ ـــن ي ـــاك م ـــال الناصـــر: »هن ـــط. وق لقطـــاع النف
البتـــرول آخـــذ باألفـــول، وأن  بـــأن قطـــاع  مســـامعنا 
الســـيارات الكهربائيـــة ومصـــادر الطاقـــة البديلـــة ســـتجعل 

النفط والغاز مجرد أحافير من الماضي«. 
مضيًفـــا: »ولكـــن بوســـعي أن أقـــول لكـــم وبقناعـــة 
أكبـــر، إننـــي مازلـــت أشـــعر بالحمـــاس فيمـــا يتعلـــق 
بمســـتقبل هـــذا القطـــاع، فـــي هـــذه الفتـــرة، بالقـــدر 
ـــه عندمـــا كنـــت عضـــًوا شـــاًبا  ـــذي كنـــت أشـــعر ب نفســـه ال
فـــي جمعيـــة مهندســـي البتـــرول، وذلـــك ألننـــي أعتقـــد أن 
مـــن ظنـــوا أن هـــذه مرحلـــة األفـــول بالنســـبة لهـــذه 
الصناعـــة مخطئـــون؛ فهـــذه فـــي الواقـــع هـــي مرحلـــة 
ـــة تشـــهد تحـــوالً«. وأضـــاف الناصـــر:  ـــزوغ فجـــر صناع ب

»العالم بحاجة لمزيد من النفط وليس العكس«. 
ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد عـــدد ســـكان العالـــم بواقـــع 
2.5 بليـــون نســـمة بحلـــول منتصـــف القـــرن، وحســـب 
معـــدل النمـــو الحالـــي، ســـتحتاج الســـيارات الكهربائيـــة 
ـــااًل، لتأخـــذ  ـــل أجي ـــة ســـنواٍت، ب ـــة البديل ومصـــادر الطاق
حصـــة كبيـــرة مـــن الطلـــب العالمـــي المتزايـــد. إضافـــًة 
إلـــى ذلـــك، وفـــي الوقـــت الـــذي تقـــوم فيـــه الشـــركة 
بتحويـــل المزيـــد مـــن إنتـــاج النفـــط الخـــام بعيـــًدا عـــن 
ـــات، ســـتكون  ـــاج الكيميائي ـــر إلنت وقـــود النقـــل وتتجـــه أكث
ـــل المـــدى  هنـــاك حاجـــة أكبـــر للتنقيـــب واالســـتثمار طوي
فـــي التقنيـــات، واالكتشـــافات الجديـــدة، واألهـــم مـــن 
ذلـــك، فـــي جيـــٍل جديـــد مـــن مهندســـي البتـــرول لالرتقـــاء 

بقطاع النفط لمستويات أعلى. 
 وقـــال أميـــن الناصـــر: »فـــي مواجهـــة مثـــل هـــذه 
الضغوطـــات الهائلـــة، وإذا أردنـــا أن نبقـــى منافســـين فـــي 
م، يجـــب أن  قطـــاع يقـــود البشـــرية نحـــو مزيـــد مـــن التقـــدُّ
ــركة نفـــط  ــر شـ ــا أكبـ ــتثنائية«. ولكونهـ ــور اسـ ــوم بأمـ نقـ
ـــن خـــالل  ـــا م ـــو الســـعودية دوره ـــم، أدت أرامك ـــي العال ف
االســـتثمار فـــي التقنيـــة وتعزيـــز البرنامـــج الرأســـمالي 
حتـــى فـــي أوقـــات الركـــود التـــي يشـــهدها القطـــاع، ولكـــّن 
هنـــاك دوًرا كبيـــًرا علـــى عاتـــق الجهـــات األخـــرى، مثـــل 

جمعية مهندسي البترول.
 وأضـــاف الناصـــر: »أعتقـــد أن جمعيـــة مهندســـي 
ــازات  ــن اإلنجـ ــاًل مـ ــجاًل حافـ ــك سـ ــي تملـ ــرول، التـ البتـ
والنجاحـــات علـــى مـــدى ســـتين عاًمـــا، قـــادرة علـــى 

صياغة أجندة قطاعنا«.

ستة عقود عمر جمعية مهندسي 
البترول في اململكة

ويبلـــغ عـــدد أعضـــاء جمعيـــة مهندســـي البتـــرول 
158٫000 عضـــو فـــي 143 بلـــًدا مختلًفـــا، منهـــم 73٫000 
طالـــب. لـــذا، فـــإن جمعيـــة مهندســـي البتـــرول هـــي أكبـــر 
والعلمـــاء  والمهندســـين  بالمديريـــن  تعنـــى  جمعيـــة 
وغيرهـــم مـــن االختصاصييـــن علـــى مســـتوى العالـــم فـــي 
قطـــاع التنقيـــب واإلنتـــاج فـــي صناعـــة النفـــط والغـــاز، 
وتتمثـــل مهمـــة الجمعيـــة فـــي جمـــع ونشـــر وتبـــادل 
المعرفـــة التقنيـــة المتعلقـــة بالتنقيـــب عـــن مـــوارد النفـــط 
والغـــاز وتطويرهـــا وإنتاجهـــا، وتوفيـــر الفـــرص للمهنييـــن 

لتعزيز كفاءتهم التقنية والمهنية. 
ــات  ــي الواليـ ــرول فـ ــي البتـ ــة مهندسـ ــت جمعيـ تأسسـ
المتحـــدة األمريكيـــة، فـــي عـــام 1957م، وأُســـس فرعهـــا 
ـــي  ـــخ، أي ف ـــك التاري ـــن مـــن ذل ـــد عامي ـــي الســـعودية بع ف
عـــام 1959، وهـــذا العـــام تحـــل الذكـــرى الســـتون لتأســـيس 
هـــذا الفـــرع.  ويُعـــد الفـــرع الســـعودي مـــن جمعيـــة 
مهندســـي البتـــرول اليـــوم الفـــرع األكبـــر خـــارج الواليـــات 

المتحدة األمريكية.
وفـــي الذكـــرى الماســـية الســـتين للجمعيـــة، ُســـّمي 

العضـــو الســـعودي، األســـتاذ ســـامي النعيـــم، رئيًســـا سكوت بالدوف
لجمعيـــة مهندســـي البتـــرول الدوليـــة. والنعيـــم هـــو مديـــر 
إدارة خدمـــات تطبيقـــات هندســـة البتـــرول، التـــي تســـاند 
أعمـــال التنقيـــب واإلنتـــاج فـــي أرامكـــو الســـعودية، بمـــا 
ــام  ــاذج نظـ ــتخدام نمـ ــن باسـ ــاكاة المكامـ ــك محـ ــي ذلـ فـ
القيقـــا بـــاورز. وقـــد التحـــق النعيـــم بالجمعيـــة منـــذ 30 
عاًمـــا وحـــاز علـــى عـــدة جوائـــز، بمـــا فيهـــا جوائـــز 
جمعيـــة مهندســـي البتـــرول للتمّيـــز للشـــرق األوســـط 

والمستويات الدولية لعامي 2010م و2011م.
لجمعيـــة  الســـتين  الذكـــرى  احتفـــال  نُّظـــم  وقـــد 
مهندســـي البتـــرول فـــرع المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء(، 
ــور  ــذا الحضـ ــا، وكان لهـ ــن 600 ضيًفـ ــر مـ ــره أكثـ وحضـ
الفريـــد دوٌر كبيـــر فـــي تعزيـــز التواصـــل وإلهـــام المواهـــب 
الشـــابة ليصبحـــوا قـــادًة للمســـتقبل فـــي هـــذا القطـــاع 

البارز.
وفـــي جلســـة األســـئلة واألجوبـــة، التـــي أدارهـــا بنـــدر 
الخميـــس، أجـــاب الناصـــر عـــن أســـئلة طرحهـــا الحضـــور 
ــا:  ــا فيهـ وناقـــش عـــدًدا مـــن الموضوعـــات المهمـــة، بمـ
ـــة التحـــول فـــي المملكـــة مـــن  ـــة دعـــم الشـــركة لعملي كيفي
خـــالل رؤيـــة 2030، وكيفيـــة تحمـــل الشـــركة لمســـؤولية 
التقليـــل مـــن أثـــر انبعاثـــات الكربـــون، وكيفيـــة مســـاندة 
أرامكـــو الســـعودية لتوطيـــن الســـلع والخدمـــات مـــن 
خـــالل برنامـــج تعزيـــز القيمـــة المضافـــة اإلجماليـــة 

لقطاع التوريد في المملكة )اكتفاء(.

نشر قصص النجاح ألعمالنا
وخـــالل االحتفـــال بالذكـــرى الســـتين لتأســـيس جمعيـــة 
مهندســـي البتـــرول فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ـــرول فـــرع المملكـــة  ـــة مهندســـي البت حـــثَّ الناصـــر جمعي
العربيـــة الســـعودية لبـــذل مزيـــد مـــن الجهـــود لنشـــر 
النفـــط  قطـــاع  خدمـــة  حـــول  اإليجابيـــة  القصـــص 
للمجتمـــع. وقـــال الناصـــر: »أدت جمعيـــة مهندســـي 
البتـــرول عمـــاًل جيـــًدا للقطـــاع ولكـــن مـــا زال يجـــب 
عليهـــا عمـــل مزيـــد لجـــذب المواهـــب الشـــابة، وإذا 
نظرنـــا للســـنوات الســـتين القادمـــة، يجـــب أن نجـــذب 
المزيـــد مـــن المواهـــب الشـــابة مـــن خـــالل تعزيـــز 

التقنية«.
وقـــال الناصـــر إن التقنيـــة هـــي مســـتقبل صناعـــة 

النفـــط، وأنـــه مـــن خـــالل تقنيـــات وابتـــكارات الثـــورة 
الصناعيـــة الرابعـــة نســـتطيع أن نصبـــح أفضـــل فـــي 
مجـــال استكشـــاف وتطويـــر المـــوارد البتروليـــة التـــي 
يحتاجهـــا العالـــم، وكذلـــك بوســـعنا فعـــل ذلـــك بطريقـــة 
ــاف  ــا. وأضـ ــة أيًضـ ــة البيئيـ ــن الناحيـ ــل مـ ــؤة وأفضـ كفـ
الناصـــر أن الشـــباب اليـــوم الذيـــن يشـــكلَّون مـــا يقـــرب 
مـــن 60 % مـــن القـــوة العاملـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، 
ــو  ــالق نحـ ــي االنطـ ــاعدتنا فـ ــتطيعون مسـ ــن يسـ ــم مـ هـ

تلك الحلول المستقبلية.
ــاج،  ــب واإلنتـ ــس للتنقيـ ــى للرئيـ ــب األعلـ ــى النائـ وأثنـ
القحطانـــي، علـــى جمعيـــة  األســـتاذ محمـــد يحيـــى 
مهندســـي البتـــرول فـــرع المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
الذكـــرى الســـتين لتأسيســـها قائـــاًل: »نواجـــه تحدًيـــا 
تاريخًيـــا فـــي الذكـــرى الســـتين لتأســـيس الجمعيـــة. 
ونجـــد أنفســـنا نعمـــل مـــن أجـــل التقليـــل مـــن األثـــر 
البيئـــي للمـــواد الهيدروكربونيـــة فـــي الوقـــت الـــذي 

الحضور يشاهدون فلًما تسجيلًيا عن الجمعية بتقنية الفيديو المجسم، حيث استعرض الفلم القدرات السعودية الشابة في مجال هندسة البترول.

في كلمته التي ألقاها في االحتفال، حث أمين الناصر جمعية مهندسي البترول في المملكة العربية السعودية، على جذب 
مزيد من المواهب الشابة في قطاع هندسة البترول من خالل تعزيز التقنية، كما أكد الناصر دور صناعة النفط والغاز الحيوي 

في إمداد العالم بمزيد من البترول، ليس اليوم فقط بل في المستقبل أيًضا.
تصوير: يارا زياد

نواصـــل فيـــه العمـــل لتلبيـــة الطلـــب العالمـــي المتزايـــد 
علـــى الطاقـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه نواصـــل استكشـــاف 
الفـــرص الهائلـــة التـــي توفرهـــا الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 
لتقديـــم قيمـــة أكبـــر للعالـــم.  وفـــي هـــذا اإلطـــار، وبينمـــا 
نحتفـــل بـــإرٍث غنـــي ال يُضاهـــى مـــن اإلنجـــازات، أعتقـــد 
أن جمعيـــة مهندســـي البتـــرول فـــي المملكـــة العربيـــة 
األعـــوام  فـــي  أكبـــر  إســـهامات  ســـتقدم  الســـعودية 

المقبلة«.
مـــن جهتـــه، قـــال نائـــب الرئيـــس لهندســـة البتـــرول 
والتطويـــر، األســـتاذ ناصـــر النعيمـــي: »تُعـــد جمعيـــة 
مهندســـي البتـــرول فـــرع المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ـــا قـــادًرا علـــى إظهـــار  ـــا معروًف ـــا علمًي ـــارًزا وفرًع ـــا ب معلًم
المرونـــة والقـــدرة علـــى مواكبـــة معـــدل النمـــو الهائـــل فـــي 
ـــج لنشـــر  ـــات البرام ـــن خـــالل مئ ـــك م هـــذا القطـــاع، وذل

المعرفة واألفكار واغتنام الفرص«.



حدث تاريخي يف احلصباة.. مشروع الفاضلي يحتفل بإطالق 
منصة الربط للمرحلة الثانية

مبادرة كفاءة رأس املال ُتسهم 
في تنفيذ مشروع الحصباة ٢

احتفــل فريــق مشــروع  ُعمــان -  صحــار، ســلطنة 
المرحلــة الثانيــة لمرافــق الغــاز لحقل الحصبــاة البحري 
)الحصبــاة 2( فــي 17 ربيــع أول 1440هـــ )25 نوفمبــر، 
لمشــروع  الثانيــة  الربــط  منصــة  بإبحــار  2018م(، 
الحصبــاة، التــي تعــد أضخــم منصــة غــاز فــي تاريــخ 
أرامكــو الســعودية، مــن صحــار فــي ســلطنة ُعمــان ليتــم 

كيــف يُســهم فــي التــزام أرامكــو الســعودية الوطنــي مشرف العمري
وإضافــة القيمــة ودعــم النمــو فــي المســتقبل، حيــث 
قــال: »يمثــل هــذا المشــروع خطــوة مهمــة فــي رحلــة 
ــة المملكــة  أرامكــو الســعودية نحــو تحقيــق أهــداف رؤي
2030 بزيــادة إمــدادات الغــاز المحليــة، وتوفيــر لقيــم 
إضافــي لزيــادة توســعة المرافــق الصناعيــة وتحســين 
كفــاءة الطاقــة الوطنيــة فــي المملكــة«.  وأضــاف: »كمــا 
يبشــر برنامــج مشــاريع الغــاز فــي الفاضلــي بعهــد جديــد 
فــي تقنيــات إدارة المشــاريع التــي ترفــع ســقف القيمــة 
والجــودة والســالمة«. وتــزن منصــة الربــط للمرحلــة 
الثانيــة مــن مشــروع حقــل الحصبــاة 6500 طــن، لتصبــح 
أكبــر منصــة إنتــاج للغــاز بطاقــة تصــل إلــى مليــار قــدم 

مكعبة قياسية يومًيا من الغاز.
ويشــمل نطــاق مشــروع الحصبــاة 2، الــذي اكتمــل 
بنســبة 85 % تقريًبــا، التصميــم التفصيلــي والمشــتريات 
والتصنيــع والنقــل والتركيب واالختبار والتشــغيل لثماني 
ــاري قــدم  ــى معالجــة ملي ــا عل منصــات ســوف تعمــل مًع
مكعبــة مــن الغــاز غيــر المصاحــب، والتــي ســيتم نقلهــا 
إلــى معمــل الغــاز فــي الفاضلــي عبــر 500 كيلومتــر مــن 
خطــوط األنابيــب الممتــدة بــًرا وبحــًرا.  ويشــمل النطــاق 
أيًضــا أعمــال التطوير للمرافــق على اليابســة، باإلضافة 
لمعمــل  ليــة  لحا ا فــق  لمرا ا علــى  تعديــالت  لــى  إ
فرز الغاز من الزيــت. وقــد تــم تســريع بعــض أجــزاء 
الغــاز  آبــار  حفــر  جــدول  مــع  لتتماشــى  المشــروع 
والتحضيــرات مــع ضمــان الوفــاء بالموعــد المحــدد 

لتوريد الغاز لمعمل الغاز في الفاضلي.

اإلدارة الحكيمة لرأس املال 
كمــا أفــاد مديــر المشــروع، ورئيــس قســم مرافــق 
الفاضلــي،  فــي  والبريــة  البحريــة  التنقيــب واإلنتــاج 
األســتاذ عبدالعزيــز الطويــان، أن برنامــج الغــاز فــي 
يُعــّد أول برنامــج مــن نوعــه فــي أرامكــو  الفاضلــي 
الســعودية يتــم تنفيــذه بموجــب نظــام إدارة رأس المــال، 
الــذي كان نتاًجــا لمبــادرة كفــاءة رأس المــال فــي برنامــج 

التحوُّل اإلستراتيجي المتسارع.
وفــي إطــار هــذا النظــام، تــم جمــع فريــق متكامــل مــن 
اإلدارات الرئيســة للعمــل علــى المشــروع، ممــا أدى إلــى 
توطيــد التعــاون وروح العمــل الجماعــي. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، أصبــح النائــب األعلــى للرئيــس للخدمــات الفنيــة، 
حيــث  للمشــروع،  راعًيــا  الســعدي،  أحمــد  األســتاذ 
المراجعــات  خــالل  مــن  المشــروع  فريــق  يشــارك 
المنتظمــة لمســتجدات المشــروع. وقــد جلــب هــذا نهًجا 
متعــدد التخصصــات للمشــروع مــع تبســيط عمليــة صنع 

القرار.
وأشــار الطويــان إلــى أنــه بعــد تطبيــق إدارة رأس 
المــال، خضــع مشــروع الحصبــاة 2، لثــالث مراحــل مــن 
التخطيــط األولــي الشــامل، مما اســتلزم فريق المشــروع 
ــاون مــع اإلدارات فــي أرامكــو الســعودية  المتكامــل التع
واالستشــاريين إلنشــاء وتحليل أســاليب تصميــم مختلفة 
لمرافــق الغــاز البحريــة. وفــي مرحلــة التطويــر المبكــرة 
للمشــروع، قــّدم الفريــق لألطــراف المعنيــة واإلدارة 
ــك  ــا، وذل ــكل منه ــة ل ــزات مختلف ــددة وممي ــارات متع خي
مــن حيــث التكلفــة والجــدول، مــع إيــالء األهميــة للجــودة 
والســالمة. ويســتلزم النهــج األمثــل الــذي وقــع االختيــار 
عليــه منصتيــن للربــط تتصــل كل منهمــا بثالثــة منصــات 

ــر  ــان: »تمــت مناقشــة كثي ــال الطوي ــار. وق لفوهــات اآلب
مــن الخيــارات لتنفيــذ األعمــال البحريــة. كانــت جميعهــا 
مقبولــة، وكان لــكٍل منهــا مميزاتــه مــن حيــث الجــدول 

الزمني والتكلفة«. 
وقــال رئيــس وحــدة فوهــات اآلبــار فــي الحصبــاة، 
غســان الهــالل:  »أســهم مفهــوم التصميــم بشــكل كبيــر 
فــي تحقيــق كفــاءة أعمــال الهندســة والتصميــم األوليــة 
للمرافــق البحريــة«. وقــد مّكــن هــذا األمــر  فريــق 
المشــروع المتكامــل مــن تحديــد عديــد مــن عناصــر 
ــد الهندســة والشــراء  ــل طــرح عق المشــروع بوضــوح قب
واإلنشــاء. وأضــاف الهــالل: »التخطيــط األولــي الشــامل 
القــوي يــؤدي إلــى نطــاق ُمفصــل وواضــح لعقد الهندســة 
والشــراء واإلنشــاء، كمــا إن األمــر األســاس هــو االلتــزام 
والتصميــم  الهندســة  أعمــال  مرحلــة  فــي  الصــارم 
المبدئيــة لتقليــل التعديــالت وأوامــر التغييــر، وكانــت 

العملية سلسة للغاية بالنسبة لهذا المشروع«.

تعزيز رأس املال البشري
قــال الطويــان »رغبــة فــي االســتفادة مــن الخبــرات 
الســابقة، فقــد اُتخــذ قــرار بتكليــف المهندســين مــن 
مشــروع الغــاز غيــر المصاحــب الُمنجــز حديًثــا، وقــد 
مّكــن هــذا الشــركة مــن االســتمرار فــي رعايــة الخبــرات 
فــي مجــاالت إدارة مشــاريع الغــاز غيــر المصاحــب 
البحريــة«. وأضــاف: »كان التحــدي األول هــو تشــكيل 
الفريــق المناســب للمشــروع. دائًمــا مــا تكــون المشــاريع 
البحريــة فريــدة عندمــا يتعلــق األمــر باختيــار الفريق. إذ 
إن لهــا تحدياتهــا الخاصــة، مثــل الخدمــات اللوجســتية 
ومواصفــات المــواد واألعمــال فــي الحقــول البحريــة. 
ويُعــد التحفيــز المســتمر ألعضــاء الفريــق أمــًرا أساًســا 

إلدارة هذه التحديات بفاعلية«.
وقــال الهــالل: » نُفــذت الــدروس المســتفادة مــن 
المشــاريع الســابقة أثنــاء تصميــم المرافــق البحريــة، 
فمــن حيــث القابليــة للبنــاء، تُفضــل الشــركة طريقــة 
الطفــو بــداًل مــن الرافعــة الواحــدة لتركيــب منصــات 
ـل مــن اعتمــاد الشــركة علــى  الربــط، األمــر الــذي قلَـّ
ســفن الرفــع الثقيلــة وأدى إلى تقليــل التكلفــة، باإلضافة 
طــن  لبا ا لــي  و مقا مــن  كبــر  أ عــدد  فيــر  تو لــى  إ

المتخصصين في سفن التركيب العائمة«. 
فريــق  أعضــاء  أحــد  الخالــدي،  حســين  وقــال 
المشــروع المتكامــل، إن التقنيــة المتبعــة فــي المرافــق 
المغمــورة مشــابهة لتلــك المســتخدمة فــي مشــروع 
1. ونظــًرا  العربية-الحصبــاة، المعــروف بالحصبــاة 
للتشــابه بيــن المرافــق، يمكــن ألعضــاء فريــق األعمــال 
تكاليــف  تقليــل  وبالتالــي  بفاعليــة،  الموقعيــن  إدارة 
التدريــب وزيــادة الســرعة التنظيميــة. كما يعمــل توحيد 
المواصفــات علــى تحســين سلســلة اإلمــداد والصيانــة. 
ــذ تقنيــات  ومــع ذلــك، فــإن مشــروع الحصبــاة 2 نَفّ
جديــدة، بمــا فــي ذلــك تعديــل أنظمــة الحمايــة مــن 
الضغــط العالــي مــن خــالل اســتخدام أداة اختبــار 
متعــّددة اآلبــار مــن شــأنها اإلســهام فــي الوقايــة مــن 
ألنظمــة  الســنوي  االختبــار  أثنــاء  اإلنتــاج  خســائر 

الحماية من الضغط العالي.
وأضــاف خالــد عبدالجــواد، عضــو آخــر فــي فريــق 
المشــروع المتكامــل، أن أرامكــو الســعودية تُشــرك فــي 
أعمالهــا مقاوليــن مشــهورين، وتُــورد أفضــل المــواد 
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علي الخالدي وخالد عبدالجواد، عضوا فريق المشروع المتكامل، يتفقدان أنظمة الحماية من الضغط العالي، وهي تمثل أحد 
دة اآلبار للوقاية من خسائر اإلنتاج أثناء االختبار السنوي للنظام. االبتكارات في المشروع من خالل استخدام أداة اختبار متعدِّ

تصوير: مشرف العمري

العربيــة  المملكــة  فــي  الحصبــاة  حقــل  فــي  تثبيتهــا 
الســعودية. هــذه المنصــة هــي الثانيــة مــن أصــل ثمانــي 
منصــات لمشــروع الحصبــاة 2، الــذي يشــكل جــزًءا مــن 
برنامــج مشــاريع الغــاز فــي الفاضلــي. وقــد حضــر 
االحتفــال عــدد مــن أعضــاء إدارة أرامكــو الســعودية 

ومسؤولون حكوميون والمقاولون في صحار.
د مديــر إدارة مشــاريع الغــاز فــي الفاضلــي،  وشــدَّ
األســتاذ هشــام الدرهلــي، علــى أهميــة الحــدث، وأوضــح 



الخــام والمعــدات والتقنيــات لمشــاريعها مــن جميــع 
أنحــاء العالــم، كمــا تُشــجع الشــركات الُمصنعــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية علــى تبنــي أحــدث التقنيــات 

لدعم نمو وتنويع االقتصاد.

االنتقال املخطط إلى اإلنتاج
ــق  ــوم فري ــن مفه ــان، فقــد تضمَّ ــول الطوي وبحســب ق
منــذ  األعمــال  ممثلــي  إشــراك  المتكامــل  المشــروع 
مرحلــة التصميــم، ممــا عــزز خبــرة إدارة المشــروع فــي 
إدارة التكلفــة والجــودة والجدولــة، إلــى جانــب تعزيــز 
الموثوقيــة والكفــاءة. مــن جانبــه، قــال رئيــس وحــدة 
ــت  ــاء واألجهــزة فــي أعمــال الزي ــة الكهرب أنظمــة مراقب
فــي منطقــة األعمــال الشــمالية، إبراهيــم آقــو: »إنــه لمن 
ــة  ــذ البداي ــى المشــروع من دواعــي الســرور أن أنضــم إل
ــم وتحمــل  ــق مــن إدارة أعماله ــن أعضــاء الفري ــه مكَّ ألن

مسؤولياتهم«. 
ــق المشــروع  ــى فري ــي موظــف ينضــم إل وكان آقــو ثان
المتكامــل، و علــى الرغــم مــن أنــه شــارك فــي مشــاريع 
ســابقة، إال أن هــذه هــي المــرة األولــى التــي تتــاح لــه 
فيهــا فرصــة اإلســهام فــي مشــروع كبيــر منــذ مرحلــة 
فــي  المشــاركة  فرصــة  »إن  قــال:  وقــد  التصميــم، 
ــه فكــرة إلــى أن يصبــح بنيــة مشــيدة  المشــروع مــن كون
ــرى األشــياء  ــك ت ــج الصــدر، فكأن بشــكل كامــل أمــر يثل
فــي لوحــة رســم كبيــرة تُشــكلها الخيــارات التــي يُجــرى 

تقييمها إلى أن تصبح قرارات في نهاية المطاف«.
وقــال عبدالرحمــن غــراب، عضــو فريــق المشــروع 
المتكامــل المشــارك كممثــل لألعمــال، أدرجــت آراء 
ــق  وأفــكار فــرق األعمــال فــي المشــروع بالتنســيق الوثي
مــع الجهــات المعنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، أدت آراء 
الهندســة  أعمــال  مرحلــة  طــوال  األعمــال  فريــق 
فــي  تحســينات  تحقيــق  إلــى  المبدئيــة  والتصميــم 
المرافــق. وقــد زارت فــرق األعمــال والصيانــة مــن 
غالبيــة  الختبــار  التصنيــع  موقــع  المعنيــة  اإلدارات 
المعــدات وتشــغيلها تجريبًيــا. وقــال غــراب: »لذلــك، 
نعمــل علــى التأكــد مــن عــدم حــدوث مفاجــآت عنــد 

االنتقال إلى المنطقة البحرية«. 
وقــال علــي الخالــدي، المشــارك فــي مهمــة عمــل مــع 

فريــق المشــروع المتكامــل مــن إدارة اإلنتــاج فــي منطقــة 
األعمــال الشــمالية، إن إجــراء غالبيــة أنشــطة التشــغيل 
التجريبــي فــي ســاحة التصنيــع يُعطــي الفرصــة لطواقــم 
العمــل لتنفيــذ التعديــالت بســهولة فــي ظــل وجــود ورش 
فــي  تغييــرات  أي  إجــراء  ألن  والموظفيــن،  العمــل 
المنطقــة البحريــة أمــٌر مكلــف ويســتغرق الكثيــر مــن 
الوقــت. والخالــدي متحمــس لالنضمــام إلــى إدارتــه 

إلتمام عملية التشغيل المبدئي وبدء اإلنتاج التجاري.
وقــال آقــو : »يجلــب أعضاء فريــق المشــروع المتكامل 
ــل،  ــي العم ــة ف ــرة والمعرف ــن الخب ــروة م ــال ث ــن األعم م
الشــباب  للموظفيــن  فرصــة  المشــروع  يقــدم  فيمــا 
تطويــر  إلــى جانــب  الرضــا  يبعــث  مــا  وإن  للتفــوق، 
المشــروع هــو رؤيــة تطــور الموظفيــن وتحولهــم مــن 

مراقبين إلى مساهمين قيمين«.
وقــال ياســر الشــهراني، الــذي انضــم إلــى أرامكــو 
الســعودية فــي عــام 2014م، إن المشــروع مكنــه مــن 

اكتساب خبرة ومعرفة قيمتين.
وقــال خالــد دنــه، مهنــدس شــاب انضــم إلــى الشــركة 
فــي برنامــج التطويــر المهنــي، إن المشــروع ســمح لــه 
بالتطــور والشــعور بالتمكيــن واإلســهام، كمــا أنــه يتطلــع 
إلــى تحديــات أكبــر مــن شــأنها أن تُســهم فــي خطــط 
رئيــس وحــدة  وقــال  للشــركة.  المســتقبلية  التطويــر 
ــه  ــاج فــي الخرســانية، نايــف العتيبــي، إن التنقيــب واإلنت
أثنــاء اســتيفاء معاييــر المشــروع، كان فريــق المشــروع 
المتكامــل حريــص علــى التخفيــف مــن التأثيــر علــى 
المجتمــع المحلــي، خاصــة مــع وجــود خطــي أنابيــب 
علــى اليابســة بطــول 120 كيلومتــًرا و25 نقطــة تقاطــع 
رئيســة فــي مســارهما، بمــا فيهــا الطــرق الســريعة 
ــب خطــوط  ــق تركي ــة الفري ــت أولوي ــث كان الرئيســة، حي

األنابيب دون تعطيل حركة المرور.

جودة استباقية 
قــال ممثــل إدارة التفتيــش وعضــو فريــق المشــروع 
المتكامــل، يزيــد الخنيفــر: »علــى غــرار مشــاريع أرامكــو 
الشــركة  ممثلــو  قــام  األخــرى،  العمالقــة  الســعودية 
المقاوليــن  لموظفــي  المســبق  واالعتمــاد  بالتأكــد 
والمعــدات واإلجــراءات قبــل تنفيــذ العمل. وهــذا يضمن 

أن المرافــق البحريــة تلبــي المعاييــر المحــددة من خالل 
تلــك  لتتبــع  الجــودة  مؤشــر  أدوات  مــن  االســتفادة 

الموافقات المسبقة. فالجودة هي قلب كل مشروع«.
وأشــار الخنيفــر إلــى أن أداة تتبــع الجــودة المصممــة 
خصيًصــا لهــذا المشــروع تقــدم تنبيهــات عــن الثغــرات 
فــي الموافقــات المســبقة قبــل 100 يــوم مــن أي نشــاط 
رئيــس. فالهــدف هــو المحافظــة علــى المشــروع فــي 
الموعــد المحــدد وتجنــب التكاليــف غيــر الضروريــة مــع 
المحافظــة علــى الجــودة. وأوضــح أيًضــا أن هيــكل فريق 
واضــح  تواصــل  وجــود  المتكامــل يضمــن  المشــروع 
فــي  المشــاركة  األطــراف  مختلــف  بيــن  واتســاق 
بيــن  التعــاون  التأكيــد علــى  »أود  وقــال:  المشــروع. 

أعضــاء الفريــق، حيــث تســود روح فريــق رائعــة بيــن 
هــذا  فــي  المشــاركة  المختلفــة  اإلدارات  ممثلــي 

المشروع«. 
وقــال الهــالل: »أســهم تماســك الفريــق وتعاونه بشــكل 
ــة إلبحــار منصــة  ــى هــذه المرحل ــي الوصــول إل ــر ف كبي
علــى  واإلبقــاء  الحصبــاة  لمشــروع  الثانيــة  الربــط 
المشــروع ضمــن المعايير المحددة. وإن ســر المحافظة 
العمــل  علــى هــذا المشــروع دون أي مشــكالت هــو 
الجماعــي والبيئــة الوديــة التــي حافظنــا عليهــا فــي هــذا 
المشــروع. حيــث يعمــل هــذا الفريــق كأســرة واحــدة 
لديهــا هــدف مشــترك وهو جعــل هــذا المشــروع معروًفا 

بنجاحه وحسن تنفيذه«. 

7
القافلة األسبوعية    ١٧ يناير ٢٠١٩ 

غسان الهالل، رئيس وحدة فوهات اآلبار في الحصباة، وعلي الخالدي، الذي يشارك في مهمة عمل من إدارة اإلنتاج في منطقة 
األعمال الشمالية مع فريق المشروع المتكامل، يعودان من اإلشراف على الطاقم العامل على منصة الربط الثانية لمشروع 

الحصباة. األمر المهم في مفهوم فريق المشروع المتكامل إشراك ممثلي األعمال منذ مرحلة التصميم في تخطيط المشروع 
وتنفيذه لتعزيز خبرة إدارة المشروع في إدارة التكلفة والجودة والجدولة، إلى جانب تعزيز الموثوقية والكفاءة. 

تصوير: مشرف العمري

شكل اإلطالق الرسمي لمنصة الربط الثانية لمشروع الحصباة وهي أضخم منصة غاز في تاريخ أرامكو السعودية -مناسبة لالحتفال لكل من شارك في مشروع مرافق الغاز البحرية في الحصباة 2«.
تصوير: أحمد العيتاني
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أول حملة للتوعية بأهمية السالحف البحرية في رأس تنورة

مـت إدارة خدمات أحياء السـكن في منطقة  رأس تنـورة - نظَّ
األعمال الشـمالية والمنطقة الغربيـة أول حملة للتوعية بأهمية 
المحافظـة علـى السـالحف البحريـة، وذلـك فـي الحي السـكني 

»نجمة« في رأس تنورة.
وتُعـد هـذه الحملـة هـي األول مـن نوعهـا وتهـدف إلـى نشـر 
الوعـي وتعزيـز أهميـة الحيـاة البحريـة. وقـد حضـر الحملـة 
سـعادة الدكتـور خليـل الثقفـي رئيـس هيئـة األرصـاد الجويـة 

وحماية البيئة.
وخـالل الحملـة التـي حضرهـا مديـر اإلدارة، األسـتاذ نـادر 
الدوحان، زار 130 طالًبا من مدرسـة رأس تنورة االبتدائية موقع 
تعشـيش السـالحف البحرية في شـاطئ نجمة الجنوبي، كما تم 
توزيـع كتيبـات وهدايـا وتـم تدريـب 37 طالًبـا علـى التدابيـر التي 
يمكـن اتخاذهـا لحماية أعشـاش السـالحف البحريـة على طول 

المنطقة الساحلية في رأس تنورة.
وشـرح المنسـقون عن الحملة أهمية السـالحف البحرية في 
أتيحـت  للموقـع، كمـا  المسـتقبلية  البحريـة والخطـط  البيئـة 
الفرصـة لعديـد مـن األطفال لطرح أسـئلة تتراوح بيـن معلومات 
عن السالحف والبيئة وكيفية مساعدتهم في حماية السالحف. 
وقال المدير التنفيذي لدائرة خدمات أحياء السكن، األستاذ 
نبيـل النعيـم: »تعكـس هـذه الحملـة جهـود أرامكـو السـعودية في 
المحافظة على البيئة، وتتكامل مع الجهود التي بُذلت في رأس 
فالسـالحف  المانغـروف،  أشـجار  لزراعـة  والجعيمـة  تنـورة 
البحرية أحد مكونات البيئة المهمة ألنها تساعد في المحافظة 
علـى البيئـة. وقد وجـدت هذه المخلوقات مالًذا على شـواطئنا، 
وبالتالـي يقـع علـى عاتقنا واجب حمايتهـا. ومن المهـم أيًضا أن 
نقـوم بإشـراك األطفـال فـي التوعيـة بأهميـة المحافظـة علـى 

البيئة من خالل هذه الحمالت المهمة«.

القافلة األسبوعية

نبيل النعيم وعدد من مسؤولي حماية البيئة والطالب يستمعون إلى شرح حول أهمية السالحف البحرية، وذلك بالقرب من مجسم لهذه السالحف في شاطئ نجمة.

اجتماع اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة يبحث كثافة 
وكفاءة استهالك الطاقة

الظهـران - عقـدت اللجنـة التوجيهيـة إلدارة الطاقـة، 
مؤخـًرا، اجتماعهـا الرابـع لهـذا العـام في مبنى المـدرا في 
الظهـران. وتهـدف اللجنـة إلـى دفـع عجلـة تنفيـذ خطـة 
تحسـين أداء الطاقـة فـي أرامكـو السـعودية وتعزيـز أداء 

القافلة األسبوعية

ودائـرة التكريـر المحلـي وتجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي، 
ودائـرة خطـوط األنابيـب، ودائـرة التوزيـع والفـرض، وإدارة 
تخطيـط الشـبكات الكهربائيـة، وإدارة أسـاليب التصنيـع 
وإدارة  الغـاز، وتخطيط المرافـق،  وأعمـال  والمراقبـة، 
الخدمات االستشارية، وإدارة التحليل المحلي، والتخطيط 
وإدارة األداء، وإدارة تحليـالت االقتصـاد والطاقـة المحليـة 

للمملكة.

التركيز على كثافة استهالك الطاقة
شـّدد البقعـاوي علـى الحاجة إلى إيجاد فرص لتحسـين 
أداء كفـاءة الطاقـة مـن خـالل وضـع مؤشـرات أداء رئيسـة 
لكثافـة اسـتهالك الطاقة، ُقـدم خالل االجتمـاع عديًدا من 
إدارة  مـن  علـي مصطفـى،  اسـتعرض  حيـث  العـروض، 
أساليب التصنيع والمراقبة، أداء الطاقة في الربع األخير، 
وأهـداف  الشـركة  فـي  الطاقـة  كفـاءة  أداء  علـى  ورّكـز 

مؤشرات األداء الرئيسة لكثافة استهالك الطاقة.
كمـا رّكـز العـرض الـذي قّدمـه ديفـد أومـوم، مـن إدارة 
الطاقـة  مصـادر  اقتصاديـات  علـى  المحلـي،  التحليـل 

المتجددة وعلى المشهد الحديث للطاقة في المملكة. 
الشـبكات  تخطيـط  إدارة  مـن  العمـري،  موسـى  أمـا 
م عرًضا بعنـوان »مقترح تطبيق لتقديرات  الكهربائيـة، فقدَّ
الطلـب علـى الطاقـة«، الـذي اقتـرح خاللـه أسـلوًبا منهجًيا 

لتقديـر متطلبـات الطاقـة كجـزء مـن المعاييـر التشـغيلية 
للمنشأة باستخدام »أساليب التحليل االنحداري«. 

تخطيـط  إدارة  مـن  الديـن،  سـمير زين  م  قـدَّ كذلـك 
الشـبكات الكهربائيـة، عرًضـا بعنـوان »تخصيـص تكاليـف 
الطاقـة والخدمـات الكهربائيـة«، حيـث ناقـش فيـه مصادر 
الكهربـاء فـي أرامكـو السـعودية والتعرفـات المرتبطـة بها. 
كمـا ناقش العـرض أيًضا جانب تكلفة االسـتيراد وعائدات 
تصديـر الطاقـة، باإلضافـة إلـى رسـوم نقـل الطاقـة مـن 
مواقع توليدها إلى مناطق الطلب البعيدة في جميع أنحاء 

المملكة. 
التصنيـع  إدارة أسـاليب  واقتـرح محمـد عبـاس، مـن 
والمراقبـة، فكـرة جائـزة سـنوية لكفـاءة الطاقـة، حيـث 
وافقت اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة على هذا المقترح، 
علـى  الطلـب  لتقديـرات  تطبيـق  مقتـرح  إلـى  باإلضافـة 

الطاقة.
كمـا ناقـش أعضـاء اللجنـة أهـداف مؤشـرات األداء 
الرئيسة لكفاءة استخدام الطاقة لخطة العمل 2021-2019 

وأهمية وضع أهداف أكثر تحدًيا. 
م البقعـاوي شـكره ألعضـاء  وقبـل اختتـام االجتمـاع، قـدَّ
اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة والمشاركين في االجتماع، 
كمـا اقتـرح البـدء فـي إعـداد تقريـر ألداء الطاقـة السـنوي 
باالسـتعانة بأفضل الممارسات واإلنجازات لتسريع عملية 

إنجاز التقرير.

جميل البقعاوي يرأس االجتماع األخير للجنة التوجيهية إلدارة الطاقة. الذي أكد الحاجة إلى إيجاد فرص لتحسين أداء 
كفاءة الطاقة من خالل وضع مؤشرات أداء رئيسة لكثافة استهالك الطاقة.

الشـركة فـي مجـال الطاقـة في كل مـن المرافـق الصناعية 
وغير الصناعية.

ترأس االجتماع كبير المهندسـين في أرامكو السـعودية، 
رئيـس مجلـس اللجنـة التوجيهيـة إلدارة الطاقـة، األسـتاذ 
جميـل البقعـاوي، بحضـور أعضـاء اللجنـة الذيـن يمثلـون 
بدورهـم أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة، 

أرامكو السعودية تستعرض خبراتها في املؤتمر الدولي لتقنيات التصديع الصخري

مسـقط - شـاركت أرامكوالسـعودية برعايـة بالتينية في 
المؤتمر الدولي لتقنيات التصديع الصخري الذي ُعقد في 
مدينـة مسـقط عاصمـة سـلطنة ُعمـان، مؤخـًرا، بإشـراف 
جمعية مهندسـي البترول الدولية. حضـر المؤتمر عدٌد من 
قـادة وخبـراء قطـاع التنقيـب واإلنتـاج فـي الشـركة الذيـن 
كانـت لهـم عـدة مشـاركات تحدثـوا خاللهـا عـن خبـرات 
الشـركة فـي تطبيقـات التصديـع الصخـري . كذلـك تحدث 
مديـر إدارة هندسـة اإلنتـاج فـي منطقـة األعمـال الجنوبية، 

األسـتاذ حمـد المري، في الجلسـة االفتتاحيـة للمؤتمر عن عماد العباد
دور التصديع الصخري في تطوير الحقول التقليدية، وقال 
المـري: »إن تطويـر وإنتـاج الحقـول النفطيـة التقليديـة كان 
وال يـزال فـي صميم أعمال الشـركة كونها المنتـج األول في 
العالم من حيث قلة التكلفة وموثوقية تزويد اإلنتاج، كما أن 
تطبيقـات التصديـع الصخـري تـؤدي دوًرا محورًيـا فـي هذا 
الجانـب«. كذلـك أشـار المـري إلـى جهـود الشـركة لتطويـر 
تقنيـات التصديع الصخري حيث قال: »هناك جهود ممّيزة 
تُبـذل لالرتقـاء بتقنيـة التصديـع الصخـري إلـى مسـتويات 
جديـدة مـن ضمنهـا اسـتخدام الرمـال السـعودية لتطويـر 

أدوات جديـدة مبتكـرة لدعـم الصدوع الصخريـة«. كما أّكد 
بتقنيـات  المتعلقـة  أرامكوالسـعودية  جهـود  أن  المـري 
الشـركة  إسـتراتيجية  مـع  تتماشـى  الصخـري  التصديـع 
الثـورة  علـى  ارتـكاًزا  حقيقيـة  علميـة  قفـزات  لتحقيـق 
الصناعيـة الرابعـة، مضيًفـا: »نعمـل لالسـتفادة مـن بعـض  
تطبيقـات برمجـة البيانـات الكبيـرة والـذكاء االصطناعـي 
والتـي تـم تطويرها داخلًيا ألغراض اختيار اآلبار المناسـبة 
والتصاميم المالئمة ألعمال التصديع الصخري، باإلضافة 
إلـى البـدء بخطـوات أوليـة تجـاه اسـتخدام تقنيـات الواقـع 

الُمعزز، لنتمكن من اإلشراف على أعمال اآلبار عن بُعد«.

حمد المري ُيلقي كلمته 
خالل المؤتمر الدولي 

لتقنيات التصديع 
الصخري.
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منهجية جديدة للشؤون املالية

م نظرة جديدة للشؤون املالية برنامج تنمية الحس التجاري يقدِّ

الدمــام - عقــد قطــاع الشــؤون الماليــة واإلســتراتيجية 
والتطويــر، مؤخــًرا، جلســتين متتاليتيــن لبرنامــج تنميــة 
الحــس التجــاري فــي الشــركة. ومنــذ تأســيس البرنامــج 
عــام 2007م حتــى اآلن، حضــره مــا يقرب مــن 400 موظف 
مــن كافــة أنحــاء الشــركة، وهــو األمــر الــذي يُمّكــن موظفي 
أرامكــو الســعودية مــن اتبــاع منهجيــة عمليــة جديــدة 
للشــؤون الماليــة واتخــاذ قــرارات اســتثمارية وقضايــا 

تتعلق بالمحاسبة.
ولــم يكتــف البرنامــج بالتركيــز علــى الجانــب األكاديمي، 
بــل دمجــه مــع أفضــل الممارســات فــي أرامكــو الســعودية. 
لــذا، فــإن البرنامــج يقــّدم نظــرة عامــة فنيــة لألمــور 
التشــغيلية فــي قطــاع الشــؤون الماليــة واإلســتراتيجية 
والتطويــر مــع تركيــز خــاص علــى دراســات الحالــة اليومية 
ــى تبنــي مشــروع للتخــرج. وألول  وتشــجيع المشــاركين عل
األعمــال  لعبــة محــاكاة  تقديــم  تــم  العــام،  هــذا  مــرة 
التفاعليــة الممتعــة، التــي يشــرف عليهــا خبيــر مختص من 

إحدى الشركات المختصة في هذا المجال.
ــاس وحــل  ــم وقي ــن مــن تقيي ــن البرنامــج الموظفي ويُمّك
المشــكالت التــي ســتصقل مهاراتهــم األســاس فــي مجــال 
األعمــال، كمــا يُضفــي معرفــة عمليــة يمكــن تطبيقهــا 
علــى  يســاعد  ممــا  المطلــوب،  العمــل  علــى  مباشــرة 
فهــم  علــى  ويســاعد  للخدمــات،  الناجــح  االســتخدام 

أخالقيات الشركة ومسؤولياتها.

التواصل ورفع مستوى املهارات
ــة واإلســتراتيجية  ــة الشــؤون المالي ذكــر رئيــس أكاديمي
والتطويــر بالوكالــة، األســتاذ بــدر الدويــس، أن جلســتي 
البرنامــج اللتيــن ُعقدتــا، مؤخــًرا، ســاعدتا البرنامــج علــى 
تلبيــة الطلــب عليــه مــن جانــب الموظفيــن. وأضــاف أن 
البرنامــج يُعــد ضرورًيــا ألولئــك الذيــن يتولــون دوًرا قيادًيا، 

أو من هم بصدد ذلك.
ويقــول الدويــس: »إن البرنامــج الــذي يمتــد لســبعة أيــام 
سيســاعد القيادييــن فــي الدرجــة الوظيفيــة 13 فمــا فــوق، 
الذيــن يتولــون مناصــب قياديــة وإشــرافية، أو مــن هــم 
بصــدد ذلــك، علــى التواصــل واســتخدام شــبكة اإلنترنــت 
ورفــع مســتوى المهــارات التــي يتطلبهــا المنصــب الحالــي 
والمســتقبلي«. وباســتخدام المحــاكاة ودراســات الحالــة 
وجلســات المناقشــة والفيديوهــات وجلســات المالحظــات 
ــة تتحــدى  ــم فاعل ــة منصــة تعل ــإن البرنامــج يكــون بمثاب ف
قاعــة  حــدود  تتجــاوز  بتحديــات  المشــاركين  طمــوح 

الدراسة.
وأشــار الدويــس إلــى مهمــات األكاديميــة التــي تقــع فــي 
ــى عقــد برامــج  ــى المكاتــب بالدمــام، حيــث تهــدف إل مبن
وورش عمــل ومنتديــات وفعاليــات ُصممــت لمجموعــات 
مختلفــة فــي الشــركة، بمــا فــي ذلــك معســكر التدريــب 
للموظفيــن الجــدد، وورشــة عمل مهــارات العمل للموظفين 
ذوي الدرجــة الوظيفيــة 3-10، وتطويــر الموظفيــن باإلدارة 
التنفيذيــة للمناصــب القياديــة فــي المشــاريع المشــتركة 
ألرامكــو الســعودية والشــركات التابعــة لهــا، وتنميــة الحــس 
التجــاري فــي الشــركة لقطاعــات األعمــال والخدمــات 
ــا 300  ــي عــام 2018م، عقدن ــس: »ف ــال الدوي األخــرى. وق
جلســة تدريــب، إضافــًة إلــى تقديــم المشــورة فيمــا يتعلــق 

بالتدريب على الشؤون المالية واإلستراتيجية«.

الرقابة الداخلية وأخالقياتها 
ومسؤولياتها

تحــّدث عــدد مــن المشــاركين فــي البرنامــج لـــ )القافلة 
األســبوعية( عــن أهميتــه ومزايــاه، وقــال محلــل تخطيــط 
وبرامــج مــن إدارة التخطيــط واألداء، محمــد فرحــات، 
الــذي شــارك فــي الجلســة األولــى، إن هــذه الــدورة تقــّدم 
تفاعليــة  بيئــة  فــي  تعليمًيــا منظًمــا وشــاماًل  برنامًجــا 

يكتنفها التحدي.
وأضــاف قائــأًل: »عنــد محــاكاة حالــة األعمــال، تعرضنــا 
لعمليــة التطويــر اإلســتراتيجي للشــركة، وحظينــا بفرصــة 
تعلــم كيفيــة تطبيــق اإلســتراتيجيات عاليــة المســتوى فــي 
تهــا  وأخالقيا للشــركة  لداخليــة  ا بــة  لرقا ا أعمــال 
ومســؤولياتها. وقــد كانــت فعاليــات البرنامــج فرصــة 

للتواصــل مــع موظفيــن يــؤدون مهمــات عمــل مختلفــة مــن شايستا خان
أقسام مختلفة في الشركة«.

وأشــار  فرحــات إلــى تكليفــه بكتابــة ســيناريو وتصويــر 
فلــم عــن فعاليــات التعريــف بخطــة عمــل كبيــر اإلدارييــن 
ــه كجــزء  ــب من ــن لألعــوام 2019م- 2021م.  وُطل التنفيذيي
التخطيــط  عمليــة  علــى  الضــوء  تســليط  الفلــم  مــن 
لــه  أتــاح  البرنامــج  أن  وأكــد  للشــركة.  اإلســتراتيجي 
ــراء المختصيــن بالتخطيــط فــي  التواصــل مــع أحــد الخب

مجال الشركات مما ساعده في فهم العملية.
وأضــاف قائــاًل: »ســاعدني هــذا الخبيــر بمعلوماتــه فــي 
تبســيط محتــوى الفلــم. وســاعدتني المعلومــات التــي 
تبادلناهــا خــالل الــدورة فــي الربط بيــن النقــاط والوصول 
ــرار واحــد  ــه ق ــن أن يُحدث ــذي يُمك ــر ال ــم أفضــل لألث لفه

على األداء الكلي للشركة«.
ماجــد جابــر، وهــو مهنــدس مشــروع أعلــى مــن إدارة 
خدمــات مســاندة إدارة المشــاريع ومشــارك فــي الجلســة 
الثانيــة، أكــد أن البرنامــج المكثــف متميَّــز للغايــة. ويتعامل 
ــن، وســاعده  ــه مــع المقاولي ــر بطبيعــة عمل المهنــدس جاب
البرنامــج علــى إدارة ســير العمل والبنود الجاهزة للتســليم 
مــع المقاوليــن. يقــول المهندس جابــر: »في الجــزء األخير 
مــن التدريــب ُطلــب منــا أن نديــر مصنًعــا مــع شــركاء 
آخريــن ونزيــد األربــاح ونقلــل المخاطــر. وألن خلفيتــي 
العلميــة والعمليــة هندســية، فقــد أتــاح لــي البرنامــج 
الفرصــة لتنميــة خبراتــي فــي رؤيــة المنظــور التجــاري 

والمالي لألعمال«.

ملحة عن البرنامج
د  متعــّد ألســلوب  باســتخدامه  مــج،  لبرنا ا م  يقــّد
الرئيســة  واإلجــراءات  لألعمــال  فهًمــا  التخصصــات، 
للماليــة واإلســتراتيجية والتطويــر عنــد إطالع المرشــحين 
م  علــى حــاالت عمــل محــددة فــي أرامكــو الســعودية. وقــدَّ
أظفــر شــوكت وهــو مستشــار تحليــل وتخطيــط لــدى إدارة 
ــى إســتراتيجية  ــة عل ــط اإلســتراتيجي نظــرة عام التخطي
»فــي عالــم يضــج  الســعودية. وقــال شــوكت:  أرامكــو 
االحتياجــات  معالجــة  علينــا  المتزايــدة،  بالتغيــرات 
والمخــاوف الجديــدة مثــل التغيــر المناخي والثــورة التقنية 
وكيفيــة تأثيــر تلــك التغييــرات علــى أرامكــو الســعودية 
إلــى  شــوكت  تطــّرق  كمــا  النفــط«.  صناعــة  وقطــاع 
االســتخالص األمثــل وزيــادة المــوارد، ونمــو األعمــال 

الجديدة، والتنوُّع.
وأكــد أنــه لكــي تصبــح أرامكــو الســعودية شــركة رائــدة 
فــي مجــال الطاقــة والكيميائيــات بحلــول ســنة 2020م، 
فعليهــا أن تتحلــى بالمرونــة عند اســتجابتها لقوى الســوق، 
وأن تُركــز إســتراتيجية الشــركة علــى التشــكيل االســتباقي 

للمستقبل، وتقديم القيمة بطريقة مستدامة ومسؤولة«.

ــي شــملها البرنامــج  ومــن أهــم بعــض الموضوعــات الت
الذي امتد لسبعة أيام:

•  حوكمــة الشــركة: ناقشــت الجلســة حوكمــة الشــركة مــع 
ــة لفشــل  ــر أطــر العمــل، وأمثل ــى تطوي تركيــز خــاص عل
ــة الشــركة  ــة ومناقشــة حوكم ــة الشــركات العالمي حوكم

في أرامكو السعودية.
•  إطــار إدارة التخطيــط واألداء: تمــت مناقشــة أهميــة 
إدارة التخطيــط واألداء وتاريخهــا واألســباب المنطقيــة 
لذلــك. وشــمل ذلــك إلقــاء نظــرة عامة علــى إطــار العمل 
ونمــوذج التشــغيل والتقويــم ومخرجــات خطــة العمــل 

المختلفة.
•  االحتيــال واألخالقيــات: نشــرت هــذه المناقشــة الوعــي 
باألخالقيــات الماليــة واالحتيــال المالــي األمــر الــذي 
ــن الموظفيــن مــن إبــداء آرائهــم حــول الموضــوع  يُمكَّ
وشــرح مخاوفهــم. وســاعدت هذه المناقشــة المشــاركين 
علــى تبنــي فكــر أخالقــي يُحّفــز االلتــزام مــن خــالل 

المعرفة.
•  مشــروع التخــرج: أتــم المشــاركون مشــروع التخــرج الذي 
شــمل دراســة حالــة معينــة، ومراجعــة لألمــور األســاس، 
والتكليــف بمهمــة معينــة، وتوثيــق فعاليــات البرنامــج، 

إضافة إلى جلسات األسئلة واألجوبة.
بــالن  كا الســيد  أشــرف  األعمــال:  محــاكاة  •  لعبــة 
جينيســيس، وهــو خبيــر خارجــي مختــص، علــى لعبــة 

محــاكاة األعمــال، وهــي لعبــة مكثفــة وتفاعليــة مثيــرة 
لالهتمــام بحيــث تتنافــس الفــرق مــع بعضهــا بعًضــا 
ــة. وشــملت  ــة عمــل دولي ــي بيئ ــال الشــركة ف ــأداء أعم ب
مختلــف  مــن  المفاهيــم  مــن  مجموعــة  المحــاكاة 
واإلنتــاج،  التســويق،  ذلــك:  فــي  بمــا  التخصصــات، 
واللوجســتيات، واتخــاذ القــرارات الماليــة.  وكان علــى 
المشــاركين اتخــاذ قــرار يتعلــق بالعــروض الترويجيــة، 
المنتجــات  كافــة  فــي  الجــودة  ومراقبــة  والتســعير، 
المختلفــة، وتقييمــات االســتثمار، والقــرارات التمويليــة، 
ــى الفــرق تقييــم المعلومــات  وإعــداد الموازنــة. وكان عل
الماليــة، وتفســير التقاريــر شــائعة االســتخدام، وفهــم 
المحفــزات الرئيســة للقيمــة التجاريــة، واتخــاذ قــرارات 
نهايــة  وفــي  إداري.  كفريــق  والعمــل  إســتراتيجية، 

الجلسة، كوفئ الفريق األفضل أداًء.
م مديــر إدارة مركــز  أمــا فــي نهايــة البرنامــج، فقــد قــدَّ
ــة  ــع لقطــاع الشــؤون المالي ــر المــوارد البشــرية التاب تطوي
الحســين،  أحمــد  األســتاذ  والتطويــر،  واإلســتراتيجية 
الشــكر لــكل مــن شــارك فــي البرنامــج، وأشــار إلــى أهميــة 

البرنامج والطلب الكبير على مثل هذا التدريب المميَّز.
ويقــول الحســين: »لقــد اختيــرت هــذه المجموعــة مــن 
عملهــم  جهــات  مــن  مســتوى  أعلــى  علــى  المرشــحين 
لاللتحــاق بالبرنامــج. وفــي النهايــة، ســيكونون جاهزيــن 

لدعم إستراتيجية العمل في أرامكو السعودية«.

شارك الحضور في برنامج تنمية الحس التجاري التابع للشؤون المالية واإلستراتيجية والتطوير في تدريٍب لمحاكاة األعمال 
ب التدريب من الفرق اتخاذ قرارات تتعلق بالعروض الترويجية والتسعير  التفاعلية التي ُيشرف عليها خبير مختص. كما تطلَّ

وأعمال مراقبة الجودة في كافة المنتجات المختلفة، وتقييم االستثمار وقرارات التمويل وإعداد الموازنة. 
تصوير: عبدالعزيز المعيويد

لقطة للفائزين في لعبة محاكاة األعمال في جلسة نوفمبر لبرنامج تطوير الحس التجاري. ومنذ تأسيس البرنامج في عام 2007م، حضره ما يقرب من 400 موظف من كافة أنحاء الشركة.
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مــن  عديــًدا  األم  أو  األب  عمــل  يتضمــن 
القــرارات ومصــادر القلــق والهواجــس. فتــرك 
طفلــك فــي المنــزل وحــده أمــر يبعــث علــى 
القلــق، ولكــن بقــاءه لوحــده فــي المنــزل قــد 
يُكســبه تعلــم تحمــل المســؤولية ويُعــزز مــن ثقته 
بنفســه. ثمــة عديــد مــن االحتياطــات التــي 
يمكــن اتخاذهــا للتخفيــف مــن قلقــك واإلســهام 

في حماية أطفالك حينما يكونون لوحدهم. 
أزل جميــع مصــادر الخطــر المحتملــة: قــد 
عندمــا  أدوات خطــرة  علــى  األطفــال  يعثــر 
يكونــون لوحدهــم، لــذا احــرص علــى حفــظ 
مصــادر الخطــر فــي أماكــن مغلقــة بعيــدة عــن 
متناولهــم، مثــل المــواد الكيميائيــة والمنظفــات 
والشــفرات  اليدويــة  واألدوات  والســكاكين 

الحادة واألدوية ...إلخ. 
تواصــل مــع األطفــال باســتمرار: مــن بيــن 
بهــا  القيــام  يمكنــك  التــي  األشــياء  أبســط 
ــك أن تتواصــل  ــى ســالمة أطفال للمحافظــة عل
معهــم بالهاتــف عــدة مــرات لالطمئنــان عليهــم 
أن  عليهــم  وينبغــي  يفعلــون.  مــا  ومعرفــة 
يخبــروك إذا أرادوا مغــادرة المنــزل وتحديــد 
يمكنــك  كمــا  وعودتهــم.  مغادرتهــم  وقــت 
أفــراد  أو  والجيــران  باألصدقــاء  االســتعانة 
األســرة اآلخريــن لالطمئنــان علــى أطفالــك، أو 
علــى األقــل خــالل المــرات األولــى التــي يمكثون 

فيها لوحدهم. 
احــرص علــى توفيــر المعلومــات المهمــة فــي 
مــكان بــارز: ضــع األرقــام المهمــة فــي مــكان 
ظاهــر وواضــح كأن يكــون قــرب التلفــاز أو 
الهاتــف أو الثالجــة، وضــع أرقــام الطــوارئ 
ــك وهاتفــك الجــوال  المهمــة ورقــم هاتــف عمل
ورقــم مكتــب الطبيــب ورقــم جــار أو قريــب 
يســكن بالقــرب منــك أو صديق موثوق يســتطيع 

الوصول بسرعة إليهم عند الضرورة. 
دّربهــم علــى مــا يجــب فعلــه عنــد حــدوث حالة 
طارئــة: ينبغــي أن يعــرف أطفالــك طريقــة طلــب 
المســاعدة عبــر االتصــال بخدمــات الطــوارئ 
تقمــص  مــن خــالل  دّربهــم  الضــرورة.  عنــد 
األدوار علــى حــاالت طــوارئ مختلفــة إلــى أن 
ــل  ــى التصــرف فــي مث ــن إلــى قدرتهــم عل تطمئ
هــذه الحــاالت.  ينبغــي علــى أســرتك أيًضــا أن 
تكــون لديهــا خطــة لمســار النجــاة مــن الحريــق 
بحيــث يجــري التــدرب والتمــرن عليهــا. ال تنــَس 

أن تطــرح أســئلة مبنيــة علــى مواقــف مثــل: مــا 
الــذي ينبغــي عليكــم فعلــه إذا حــاول أحدهــم 
دخــول المنــزل؟، ومــا الــذي ينبغــي عليكــم فعلــه 
إذا تعرضتــم لــألذى؟، ومــا الــذي ينبغــي عليكــم 
فعلــه إذا أردتــم اللعــب فــي منــزل صديــق؟. وإذا 
كان بيتــك يقــع فــي منطقــة تواجــه أحــوااًل جوية 
صعبــة مثــل العواصــف الرمليــة أو األعاصير أو 
ــا أن تعــد خطــة إضافيــة  الــزالزل، فعليــك دائًم
ــل هــذه  ــي مث ــة ف ــع الحــاالت الطارئ ــل م للتعام

األحوال. 
ســجل أطفالــك فــي دورات اإلســعاف األولــي 
والتدريــب علــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي إن 
أمكــن. وينبغــي عليهــم أيًضــا أن يعرفــوا كيفيــة 
التصــرف فــي حالــة ســماع صــوت إنذار كاشــف 
الدخــان وطريقــة اســتخدام مطفــأة الحريــق أو 

غطاء إخماد الحريق. 
ضــع قواعــد واضحــة: ينبغــي أن يكــون لــدى 
األطفــال توقعــات واضحــة عــن كيفيــة التصرف 
ــزل  ــه فــي المن ــون في ــذي يمكث خــالل الوقــت ال
وحدهــم. أطلــع أطفالــك علــى األمــور التــي 
يمكنهــم القيــام بهــا واألمــور التــي يجــب عليهــم 
هــل  ذلــك:  علــى  األمثلــة  ومــن   ، تجنبهــا

كانــوا  إن  اإلنترنــت  اســتخدام  يســتطيعون 
لوحدهــم فــي المنــزل؟ هــل يســتطيعون دعــوة 
صديــق للمنــزل؟ هــل يســتطيعون دعــوة عــدة 

أصدقاء للمنزل؟
الخاصــة  المخاطــر  االعتبــار  بعيــن  خــذ 
منــازل  أو  بمنزلــك  هــل  وبالحــي:  بمنزلــك 
ــرك ســباحة؟ هــل تقطــن  ــران المجــاورة ب الجي
بالقــرب مــن شــارع كثيــر الحركــة أو قريــب مــن 
حديقــة عامــة؟ نظــم إرشــاداتك بحيــث تناقــش 
بمنطقتــك.   لخاصــة  ا لســالمة  ا جــس  هوا
بالمهــارات  لــك  أطفا تمتــع  علــى  احــرص 
المواقــف  مــع  للتعامــل  الالزميــن  والنضــج 
بطريقــة آمنــة ســواء كنــت ذاهًبــا لمتجــر لبضعة 
م  لــدوا ا ســاعات  بعــد  للعمــل  م  أ ئــق  دقا

المدرسي. 
بقائــه  طريــق  عــن  بطفلــك  الثقــة  إظهــار 
لوحــده فــي المنــزل قــد يكــون تجربــة إيجابيــة 
لــه إن كان حســن االســتعداد، فضــاًل عــن كــون 
ذلــك خطــوة مهمــة فــي طريــق اعتمــاده علــى 
ــد مــن  ــه. اتخــذ االحتياطــات الالزمــة للتأك ذات

سالمة وعافية أطفالك. 

س: كيف تجلس بطريقة صحيحة؟
ج: الوقايــة دائًمــا أفضــل مــن العــالج. الجلــوس 
لفتــرات طويلــة قــد يــؤدي إلــى إصابــات يمكــن 
تجنــب حدوثهــا عــن طريــق جعــل مــكان مكتبــك 

المنزلي أو مكتبك في العمل آمًنا ومريًحا.
الــرأس: حــاول أن تبقــي كتفيــك ورأســك إلــى 

الخلف مع أذنيك بمحاذاة الوركين.
المعصمــان: ينبغــي أن يكــون المعصمــان فــي 

وضع االسترخاء.
القدمــان: ابــِق قدميــك فــي وضــع مســطح علــى 

األرض.
الركبتــان: يجــب أن تكونــا منخفضتيــن قليــاًل 

عن الوركين.
المرفقــان: أِرح مرفقيــك بوضعهمــا فــي زاويــة 

90 درجة، على مقربة من جانبيك.
الظهــر: اجلــس وظهــرك مســتقيًما أو قّدمــه 

قلياًل لألمام. ادعم أسفل ظهرك.

الكتفــان: أِرح كتفيــك وابــق صــدرك مفتوًحــا 
وواسًعا.

المقعــد: يجــب أن يكــون مقعــدك مائــاًل قليــاًل 
موازييــن  الفخــذان  يكــون  بحيــث  األمــام  إلــى 
ــا. اســتخدم مقعــًدا قابــاًل للتعديــل  لــألرض تقريًب

مع داعم للظهر لمنع ألم العمود الفقري.
اســتراحات قصيــرة: خــذ اســتراحات قصيــرة 

لدقيقة أو دقيقتين كل نصف ساعة. 
لوحــة المفاتيــح: ينبغــي أن تكــون مســطحة 
وأســفل مســتوى الكــوع لتجنــب إصابــات المعصــم 

واإلجهاد.
محنيــة  أصابعــك  علــى  حافــظ  األصابــع: 

بلطف، وانقر برفق قدر اإلمكان.
الشاشــة: اجعــل شاشــتك على مســتوى العين أو 
أقــل قليــاًل ومواجهــة لــك، وتبعد عنــك حوالي 16-
لتخفيــف  للشاشــة  فلتــًرا  اســتخدم  ســم.   29

الوهج.

سؤال وإجابة

الجلوس بطريقة صحيحة

ــف عــن  ــادة ال يختل ــم القي ــاًل، وتعل ــا طوي ــم المشــي يســتغرق وقًت تعل
ذلــك كثيــًرا. ينبغــي أن يتعلــم الســائق الجديــد أواًل فــي موقــف ســيارات 
مفتــوح وفــارغ وليــس بــه مشــاة. سيســمح لــه ذلــك تعلــم أساســيات 
تشــغيل المركبــة وإيقافهــا بسالســة والتوقــف وإعطــاء حــق المــرور، 
واالعتيــاد علــى وضــع اليديــن فــي موضــع الســاعة 3 والســاعة 9، كمــا 
لــو كان المقــود وجــه الســاعة. الســائقون ذوو الخبــرة قــد اعتــادوا علــى 
وضــع أيديهــم فــي موضــع الســاعة 2 والســاعة 10، لكــن التحديثــات 
األخيــرة لــم تعــد تنصــح بذلــك، وغيرهــا مــن أســاليب القيــادة قــد 
تغيــرت، لــذا احــرص علــى مراجعــة دالئــل القيــادة الحديثــة قبــل تعليــم 

سائق جديد.
وهــذا أيًضــا هــو الوقــت المناســب للتــدرب علــى التعامل مــع الحاالت 
الطارئــة. حيــن يصــل الســائق لســرعة مناســبة، اطلــب منــه اســتخدام 
المكابــح بشــكل مفاجــئ. سيســمح لــه ذلــك بالتــدرب علــى توجيــه 

المركبة أثناء الكبح وسيجعل اهتزاز المكابح مألوًفا له.
ضــع قائمــة باألساســيات، مثــل أحقيــة المــرور والتوقــف جانًبــا 
للســماح بمــرور مركبــات الطــوارئ والتوقــف. شــارك هــذه القائمــة مــع 
الســائق الجديــد، وبعــد كل جلســة تدريــب ناقــش مــا تعلمــه وكيــف كان 
التدريــب. تجنــب اســتخدام التعليقــات االنتقاديــة وامــدح التصرفــات 
ــاء  ــال لألخطــاء، خاصــة أثن ــا االســتجابة بانفع ــب أيًض الســليمة. وتجن

وجودك في المركبة.

االستعداد للطريق
ــادة  ــة، حــان الوقــت للقي ــة أساســيات التعامــل مــع المركب بعــد تغطي
علــى طــرق ذات حركــة مــرور خفيفــة. ضــع خريطــة للطرق التي ســيقود 
عليهــا الســائق وشــاركها معــه. أخبــره بوجهتكمــا وكيفيــة الوصــول إليها، 
ــى  وتفــاَد إجــراء تغيــرات فــي التوجيــه فــي اللحظــات األخيــرة. كــن عل
علــم بالمخاطــر  المحتملــة وعايــن الطريــق أمامــك لتحــذر الســائق 

الجديد من المخاطر المحتملة بهدوء.
ــر نــوع التعليمــات لتتماشــى  ال تتوقــف عــن إعطــاء التعليمــات، بــل غيِّ
مــع الوضــع الحالــي. تحــّدث عــن ذلــك قبــل وبعــد التدريــب وليــس 
أثنــاءه، واســأل بعــض األســئلة مثــل »مــاذا ســتفعل إن بــدأت ســيارة 
متوقفــة أمامنــا بالســير مــع حركــة المــرور؟ عنــد التوقــف عنــد عالمــة 
قــف، أيــن عليــك النظــر للتحقــق مــن المخاطــر؟ مــا المشــكالت التــي 
قــد تواجهــك فــي التقاطعــات وكيــف يمكنــك التعامــل معهــا؟« ســتمكن 
ــر فــي رد فعلــه قبــل أن يوضــع فــي ذلــك  هــذه األســئلة الســائق مــن التفكُّ

الموقف.

التحديات الصعبة
القيــادة ألول مــرة علــى طريــق مزدحــم كالطــرق الســريعة قــد يخيــف 
ــة  ــدرب لســاعات كافي ــد الت ــك إال بع ــال تجــرب ذل ــد، ف الســائق الجدي
علــى طــرق غيــر مزدحمــة ومواقــف الســيارات. حيــن يكــون الســائق 
مســتعًدا، جــّرب القيــادة فــي األوقــات الهادئــة مــن اليــوم للتــدرب علــى 
إجــراءات الدخــول فــي حركــة المــرور والتجــاوز، والتحقــق مــن منطقــة 
ــك  ــة بين ــى، وإبقــاء مســافة آمن ــادة بســرعات أعل ــة، والقي انعــدام الرؤي
وبيــن المركبــات األخــرى مــن دون التوتــر الــذي يســببه ازدحــام ســاعة 

الذروة.
تعلــم القيــادة فــي أوقــات مختلفــة مــن اليــوم هــو تحــٍد آخر قد يســبب 
التوتــر. فالقيــادة فــي وقــت الغــروب والشــروق قــد تكــون خطــرة بينمــا 
يتكيــف الســائق الجديــد مــع ومضــات الضــوء المفاجئــة وانخفــاض 
الرؤيــة. وتعــرض القيــادة فــي الليــل الســائق لمخاطــر يصعــب رؤيتهــا، 
كالحيوانــات العابــرة فــي الطريــق أو المشــاة الذيــن تصعــب رؤيتهــم، 

فعلِّم السائق أن يخفف من سرعته وأن يخطط للمخاطر المحتملة.
يســتغرق بنــاء الثقــة الكافيــة للقيــادة علــى الطريــق بعًضا مــن الوقت. 
ال تســتعجل الســائق الجديــد، فمجــرد امتالكــه لرخصــة قيــادة ال يعنــي 
ــر وخــذ بعــض الوقــت  ــى الطــرق. تحــلَّ بالصب ــادة عل ــه مســتعد للقي أن

لتعليم أساليب القيادة الوقائية.

كيف ُتعلِّم القيادة 
بطريقة آمنة؟ ست نصائح لبقاء األطفال 

بمفردهم في املنزل

سالمتكالسالمة الوقائية
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ــون  ــى. قان ــى أعل ــا األرض، نرتقــي إل ــق بن عندمــا تضي
اكتشــفته النباتــات منــذ مالييــن الســنين، وكان مصــدر 
إلهــام الملــك البابلــي نبوخــذ نصــر الثانــي قبــل 2600 
ــة  ــة فــي مدين ــه المعلَّق ــام بتشــييد حدائق ــا ق عــام، عندم
بابــل بالعــراق. وتقــول األســاطير إن حدائــق بابــل المعلَّقــة 
ســميت بهــذا االســم ألنهــا كانــت تمتد على شــكل شــرفات 
متدرِّجــة مزروعــة بالنباتــات واألشــجار العاليــة، تُســقى 
علــى مــدار العــام مــن نهــر الفــرات، عــن طريــق شــبكة مــن 
أنابيــب الــري الممتــدة إلــى أعلــى نقطــة فــي البــرج. ولــم 
تكــن حدائــق بابــل إحــدى عجائــب العالــم القديــم الســبع 
فحســب، بــل يمكــن القــول إنهــا كانــت كذلــك أول تجربــة 

للزراعة العمودية في التاريخ.
قــد يكــون تشــييد حدائــق بابــل ضرًبــا مــن التــرف 
آنــذاك، لكنــه قــد يصبــح اليــوم وســيلة لضمــان بقــاء 
ــع أن يرتفــع عــدد ســكان األرض  البشــرية. إذ مــن المتوقِّ
فــي الســنوات القليلــة المقبلــة إلــى مســتوى يحتــم علينــا 
زيــادة إنتــاج الغــذاء لتلبيــة الطلــب المتزايــد عليــه. لكننــا 
المســاحات  فــي  نــدرة  ســنواجه  نفســه  الوقــت  فــي 
ا فــي الميــاه العذبــة؛ األمــر الــذي دفــع  الزراعيــة وُشــّحً
مجموعــة مــن الباحثيــن إلــى تبنــي فكــرة حدائــق بابــــل 

المعلَّقـة، تحت اسم )المزارع العمودية(.
ــت صياغــة مصطلــح )الزراعــة العموديــة( ألول مــرة  تمَّ
مــن المؤلِّــف جلبــرت بيلــي فــي بداية القــرن العشــرين في 
كتابــه الــذي يحمــل االســم نفســه، بينمــا كانــت فكــرة 
الزراعــة العموديــة متداولــة علــى نطــاق ضيــق قبــل ذلــك 
ولفتــرة طويلــة. لكــن لــم يحــَظ هــذا المفهــوم بصيتــه 
اليــوم حتــى بدايــة األلفيــة  الــذي هــو عليــه  الواســع 
للمزرعــة  الروحــي  األب  بتطويــره  قــام  إذ  الحاليــة، 
العموديــة ديكســون ديســبومير، عالــم األحياء وأســتاذ علم 
البيئــة وعلــوم الصحــة البيئيــة فــي جامعــة كولومبيــا 
ــه فــي  ــاون مــع طالب ــة بالتع ــات المتحــدة األمريكي بالوالي

الجامعة.
طلــب ديكســون مــن تالميــذه أن يأتــوا بطريقــة مبتكــرة 
ــن بمنطقــة  ــي نســمة القاطني ــام المليون نهــم مــن إطع تمكِّ
ــر  ــورك، باســتخدام 50 ألــف مت ــة نيوي ــن فــي مدين مانهات

ــازل المخصصــة للزراعــة،  ــن أســطح المن ــع فقــط م مرب
ولكــن عندمــا قــام الطــالب بحســاب مقــدار الطعــام الــذي 
يمكــن إنتاجــه فــي هــذه المســاحة الصغيــرة وجــدوا أن 
ــام  ــي إال إلطع ــن تكف ــا- ل المســاحة -فــي أحســن حاالته
2% مــن الســكان، أي مــا يقــرب مــن 40 ألــف شــخص 

فقط.
كان هــذا التكليــف البــذرة التــي انطلــق منهــا مفهــوم 
المــزارع العموديــة، إذ قــام ديكســون بتقديــم تصــوُّر كامــل 
ــارة عــن  ــي كانــت عب ــك، الت ــة تل ــه العمودي ــة مزرعت لماهي
دة الطوابــق مصممــة بشــكل لولبــي،  ناطحــة ســحاب متعــدِّ
يحــوي كل طابــق مــن طوابقهــا مســاحات زراعيــة مختلفــة 
ــل. ليــس  ــرة مــن المحاصي ــواع كثي ــواء أن نهــا مــن احت تمكِّ
هــذا فحســب، إذ كان ديكســون يطمــح إلــى خلــق نظــام 
بيئــي متكامــل عــن طريــق إدخــال مجموعة مــن الحيوانات 
ــر بدورهــا الســماد والوقــود، وبذلــك يصــل  التــي توفِّ
ديكســون إلــى مزرعــة ذات نظــام مغلــق يمكنــه االســتفادة 
مــن المــوارد األســاس بكفــاءة عاليــة غيــر مســبوقة تكفــي 

إلطعام جميع سكان المدينة.

ضرورة ال غنى عنها مستقباًل
يعتقــد ديكســون أن الزراعــة العموديــة ضــرورة يحتِّمهــا 
هــا حــاًل ألزمــة النمو الســكاني في  علينــا المســتقبل، ويُعدَّ
ــول عــام 2050م، يُتوقــع أن  ــه بحل ــة إذ إن الســنوات المقبل
يصــل عــدد ســكان العالــم إلــى تســعة مليــارات نســمة. 
األمــر الــذي يتطلَّــب زيــادة إنتــاج المــواد الغذائيــة بنســبة 
متوســط  تلبيــة  أجــل  مــن  تقديــر،  أقــل  علــى   %70

االستهالك العالمي حينها.
ويــرى ديكســون أن مــا يميِّــز المــزارع العموديــة هــي 
ــة  ــل الزراعي ــر مــن المحاصي ــم كبي ــاج ك ــى إنت ــا عل قدرته
علــى مســاحة صغيــرة ومــن دون عنــاء نقــل المنتجــات 
مســافات بعيــدة لتصــل إلــى المســتهلك. فالقــدم المربعــة 
الواحــدة فــي المــزارع العموديــة قــادرة علــى إنتــاج 41 
كيلوغراًمــا مــن الخس ســنوًيا، مقارنــًة بالمــزارع التقليدية 
التــي تنتــج أربعــة كيلوغرامــات فقــط. وبالتالــي بإمكانهــا 
ــا. كمــا أن الزراعــة  ــاج الخــس إلــى 11 ضعًف مضاعفــة إنت
العموديــة داخــل ناطحــات الســحاب هــي صديقــة للبيئــة، 

إذ تتطلَّــب طاقــة أقــل بكثيــر مقارنــة بنظيرتهــا التقليديــة، 
بينمــا تقلــل مــن التلــوث المصاحــب للعمليــة الزراعيــة فــي 
الوقــت نفســه. ويــرى ديكســون أن 150 ناطحــة ســحاب 
نيويــورك  قــادرة علــى إطعــام ســكان مدينــة  زراعيــة 

بالكامل.

تقنيات الزراعة العمودية
تعتمــد الزراعــة العموديــة على مجموعة من األســاليب 
والتقنيــات المبتكــرة. ويُعــد تكاملهــا مــع بعضهــا أمــًرا 
واقًعــا  العموديــة  الزراعــة  أجــل جعــل  مــن  ضرورًيــا 
ملموًســا. تماًمــا كالزراعــة المحميــة التــي تعتمــد علــى 
افة  خيــم أو منشــآت معزولــة مصنوعــة مــن مــواد شــفَّ
ــر بيئــة مغلقــة  تقــوم بتمريــر أشــعة الشــمس، كمــا توفِّ
نظيفــة يمكــن التحكــم بهــا، فضــاًل عــن الزراعــة الهوائيــة 
التــي تعتمــد علــى بخــار المــاء والرطوبــة بــداًل مــن أعمال 
 )LED( الــري التقليديــة، وتقنيــات اإلضــاءة اإللكترونية الـــ
المصممــة خصيًصــا لتحفيــز نمــو النبــات عــن طريــق 
توفيــر درجــات أطيــاف ضــوء مثاليــة لعمليــة التمثيــل 
ــة  ــا نظــم اإلدارة والمراقب ــات. أو ربم ــد النب ــي عن الضوئ
المتطــورة والذكيــة التــي باســتطاعتها ربــط جميــع هــذه 
المنافــع  تعظيــم  أجــل  مــن  مًعــا  وغيرهــا  التقنيــات 

والوصول إلى االستفادة القصوى من الموارد.
لكــن أشــهر تلك التقنيــات وأكثرهــا فاعلية فــي المزارع 
ــم  ــي تت ــة، وهــي نظــام مائ ــة هــي الزراعــة المائي العمودي
يــة  عــن طريقــه زراعــة النباتــات بواســطة محاليــل مغذِّ
ممتزجــة بالمــاء يتــم تمريرهــا مــن خــالل جــذور النباتــات 
مــن دون الحاجــة إلــى التربــة أو الطيــن. وظهــرت هــذه 
التقنيــة كمحاولــة لتجنــب المشــكالت المتعلِّقــة بالزراعــة 
التقليديــة كاآلفــات والحشــرات واألعشــاب الضــارة. كمــا 
ــر الزراعــة المائيــة ميــزات عــدة تجعــل منهــا الطريقــة  توفِّ
األمثــل للمــزارع العموديــة فــي ناطحــات الســحاب. فهــي 
تُكســب العمليــة الزراعيــة مرونــة عاليــة فــي اختيــار 
ــى  ــدون الحاجــة إل ــي يمكــن الزراعــة فيهــا، ب األماكــن الت
ربطهــا بأماكــن وجــود التربــة وغيرها مــن المعوقــات. كما 
يمكــن لهــا تقليــص اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة نظــًرا 
التــي قــد تســتوطنها الحشــرات  التربــة  لعــدم وجــود 

راكان املسعودي

الزراعة 
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والفطريــات. أمــا الميــزة األهــم فهــي الميــزة االقتصادية، 
ــة فــي اســتهالك  ــاءة عالي ــة ذات كف إذ إن الزراعــة المائي
الميــاه واألســمدة، ففقدهــا للميــاه قــد يكون شــبه معدوم، 
إذ يعــاد اســتخدام تلــك الميــاه فــي كل مــرة. وعنــد مقارنة 
الزراعــة المائيــة بالتقليديــة مــن ناحيــة اســتهالك المــاء 
نجــد أن الزراعــة المائيــة أقــل بـــ 13 مــرة. فبينمــا يتــم 
اســتهالك 250 لتــًرا مــن المــاء لــكل كليوغــرام مــن الخــس 
فــي المــزارع التقليديــة، تســتهلك المــزارع المائيــة إلنتــاج 
الكميـــة نفســها مــن الخــس نحــو 20 لتــًرا مــن الميــاه 

فقط.

تجارب فريدة وناجحة
ــر الطعــام  وجــد رجــل األعمــال جــاك إن جــي حــاًل يوفِّ
ــز(  ــة )ســكاي جرين ــه العمودي ــق مزرعت للســكان عــن طري

التي كانت أول مزرعة عمودية تجارية في العالم
ا فــي  تُعــد ســنغافورة مــن أكثــر الــدول التــي تعانــي ُشــّحً
المســاحات واألراضــي الزراعيــة نظــًرا لصغــر مســاحتها 
وكثافــة ســكانها، وترتيبهــا هــو الثالــث عالمًيــا مــن ناحيــة 
الكثافــة الســكانية. إذ يقطــن خمســة مالييــن نســمة فــي 
أرض مســاحتها أقــل مــن مســاحة مملكــة البحريــن )710 
ــدول  ــر ال ــل ســنغافورة أكث ــة(. ممــا يجع ــرات مربع كيلومت
اســتيراًدا لألطعمــة والمنتجات الغذائية، بنســبة اســتيراد 
تصــل إلــى 90% مــن احتيــاج ســكانها. األمــر الــذي دعــا 
ــر الطعام  رجــل األعمــال جــاك إن جــي إلى إيجــاد حل يوفِّ
ــز(  ــة )ســكاي جرين ــه العمودي ــق مزرعت للســكان عــن طري

التي كانت أول مزرعة عمودية تجارية في العالم.
وهــذه المزرعــة هــي عبــارة عــن دفيئــة عمالقــة يصــل 
ارتفاعهــا إلــى تســعة أمتــار، تحــوي داخلهــا 120 برًجــا، 
ــى  ــة عل يضــم كل منهــا أحواًضــا للنباتــات المختلفــة مثبت
ســكك متحركــة، ويتحــرك كل واحــد مــن هــذه األحــواض 
بشــكل دائــري مــن أجــل أن يُكســب كل نبتــة أكبــر قــدر 
ممكــن مــن ضــوء الشــمس. بهــذه الطريقــة نجح جــاك في 
إنتــاج خمســة أضعــاف مــا تنتجــه المــزارع التقليديــة 
باســتخدام المســاحة نفســها، أي حوالــي نصــف طــن مــن 
الخضــراوات الطازجــة يومًيــا، يتــم توزيعهــا علــى المحــال 

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

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

منيرة موصلي.. إلى رحمة اهلل
أرامكـو  فـي  السـابقة  الموظفـة  التشـكيلية،  الفنانـة  انتقلـت 
يـوم  فـي  اهلل،  رحمـة  إلـى  موصلـي،  أحمـد  منيـرة  السـعودية، 
الخميـس 4 جمـادى اآلخـرة 1440هــ )10 ينايـر 2019م(. وكانـت 
المغفـور لهـا، بـإذن اهلل، مـن أهـم رّواد الجيـل األول فـي الفـن 
التشـكيلي بالمملكـة. وقـد أسـهمت فـي بلـورة الحركـة الفنيـة فـي 
المملكـة علـى مـدى نصـف قـرن. وكان أول معارضهـا الفنيـة فـي 
نهايـة السـتينيات مـن القـرن العشـرين مـع الفنانـة الرائـدة صفيـة 
بنـت زقـر فـي جـدة. وفـي عـام 1974م نالـت منيـرة موصلي شـهادة 
البكالوريـوس، متخصصـة فـي الفنـون الجميلـة، كمـا حصلت على 

دبلوم في الفنون عام 1979م من الواليات المتحدة األمريكية. 
وقـد التحقـت منيـرة موصلـي بالعمل في الشـركة فـي 16 أكتوبر 
مـن عـام 1978م، فـي إدارة العالقـات العامـة كخبيـرة فـي الطباعة 
والتصميـم اإلعالمـي، كمـا كان لهـا إسـهام فـي مسـابقة أرامكـو 
لرسـوم األطفـال. وقد تركت إرًثـا اجتماعًيا وإنسـانًيا بين زمالئها 
فـي العمـل الذيـن مـا فتئـوا يذكرونهـا، بعـد تقاعدهـا المبكـر مـن 
العمـل فـي 30 أبريـل مـن عـام 2003م. وقـد تمّكنـت بعـد التقاعـد 
مـن إعطـاء فّنهـا مزيـًدا مـن الوقت، الذي أزف سـريًعا ولـم يمهلها 
طويـاًل، فقـد توفيت، رحمها اهلل، وهي تُعّد للمشـاركة في معرض 

كان سيُقام في المدينة المنورة. 
الجديـر بالذكـر أنها حصدت عشـرات الجوائز خالل مسـيرتها 
البحريـن،  ومملكـة  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  فـي  الفنيـة 
واإلمـارات العربيـة المتحدة، وعدد من العواصـم العربية األخرى. 

وقد ُوصفت بالظاهرة الفنية واإلنسانية التي سبقت زمنها.
ويعتـز مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي، التابـع ألرامكو 
ِبيَّة«. السعودية، باقتنائه أحد أبرز أعمال الفنانة، وهي لوحة »الصَّ

كمـا وّجـه صاحـب السـمو األميـر بـدر بـن عبـداهلل بـن فرحـان، 
وزيـر الثقافـة، بإطـالق اسـم الفنانـة التشـكيلية منيـرة موصلـي، 
رحمهـا اهلل، علـى إحـدى دور العـرض الفنيـة في المملكـة، عرفاناً 
وتقديـراً إلسـهاماتها ومنجزاتهـا فـي دعـم الحركـة التشـكيلية فـي 

المملكة.
وبدورهم يتقّدم زمالؤها في أرامكو السـعودية وأسـرة »القافلة 
األسـبوعية« بالمواسـاة ألسـرة ومحبـي المرحومـة، وإّنـا هلل وإنـا 

إليه راجعون.

السودوكو
اللعبة قاعدة 

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

»أنتمي إلى كل الحضارات، وكل األجناس، وكل الفنون، وكل 
ــان. أقرأها يومًيا كلما شعرُت بالوحدة وانعدام الرؤية.  األزم
أعيش في غربة دائمة، وأنا في بحث مستمر ال يهدأ. اللوحة 
عالمي وبها أرى الحياة، بينما الحرية هي مساحتها. مولعة بما 
وراء الثرى وما تحت المسار. تفاصيلها عالمات استفهام نهمة 

ال تشبع، ُخلقُت بها وسوف أموُت بها أيًضا«.  
هكذا لّخصت الفنانة الراحلة منيرة الموصلي )1954-2019م( 
في  األخير  االستعادي  معرضها  في  وكإنسانة  كفنانة  نفسها 
»حافظ جاليري« في جدة عام 2016م، دون أن تمهلها الحياة ما 
يكفي من الوقت لتقّدم معرضها الذي كانت تعّده للعرض في 

المدينة المنورة.
ولدت الفنانة الرائدة منيرة الموصلي في مكة المكرمة عام 
عام  القاهرة  في  الجميلة  الفنون  كلية  في  وتخّرجت  1954م، 
الــواليــات  1974م، وحصلت على دبــلــوم فــي فــن التصميم مــن 
1979م، وعملت مسؤولة عن تصميم  عــام  األمريكية  المتحدة 
المطبوعات في إدارة العالقات العامة في أرامكو السعودية، 
البحرين حتى  في  وتقيم  للفن  لتتفرغ  2003م  عــام  وتقاعدت 

وفاتها في 11 يناير سنة 2019م.
أقامت معرًضا مشتركا مع الفنانة الرائدة صفية بن زقر في 
مدرسة التربية الحديثة عام 1968م، وكان حدًثا فريًدا والفًتا في 
ثم جاء  المملكة.  امرأتان معرًضا تشكيلًيا في  تقيم  أن  حينه 

معرضها الشخصي األول عام 1972م في جدة. 
لقد حاولت الفنانة الخروج بأعمالها عن المألوف في محاكاة 
الفني  الــتــراث  مــن  لتنهل  سريًعا  وانتقلت  والطبيعة.  البيئة 
اإلسالمي متسلحة بروح البحث الفني، فتعمقت بدراسة تجربة 
ــة في  ــواســطــي مستلهمة الــتــصــويــر والــزخــرفــة اإلســالمــي ال
المخطوطات في مقابل اللوحة المسندية الغربية. وكانت طوال 
حياتها الغنية فنًيا منشغلة بالبحث واالستفادة من هذا التراث 
الممّيزة في  تجربتها  العميقة  الدراسة  ونتج عن هذه  الغني، 
معرضها )الواسطي وأنا(، حيث يَُعدُّ النقاد هذا المعرض الذي 
أقامته في صالة »عالم الفنون« في بيروت عام 1997م البداية 
الحقيقية لتبلور أسلوبها الممّيز ومشروعها التشكيلي، الذي يُعد 
بصمة خاصة في البحث التشكيلي التراثي في المحترف الفني 
التشكيلي السعودي المعاصر، كما يُعد امتداًدا لتجربة الواسطي 

بروح حداثية تمزج التراث بالمعاصرة.
وجّسد معرضها »الصبية تضيء ليلك يا عراق«، الذي أقامته 
في صالة البارح في البحرين عام 2011م موقفها اإلنساني من 
العراق. وفي معرضها االستعادي األخير في »حافظ  مأساة 
جاليري« في جدة، والــذي حمل عنوانا الفًتا هو »على ساللم 
اللون، هناك آثاري«، جاء المعرض وكأنه تلخيص لحياة منيرة 
57 عماًل فنًيا من  الموصلي الفنية واإلنسانية، حيث عرضت  
1968م حتى سنة إقامة  مراحل تطور تجربتها الفنية من عام 
المعرض استحسان وتقدير  2016م. وقد القى  المعرض عام 

الفنانين والنقاد الذين توافدوا إليه بغزارة في حينه.
إلــى أن الفنانة الراحلة قد نشرت  وال بد أن نشير أخــيــًرا 
عديًدا من أبحاثها الفنية، ومن أهمها دراستان األولى عن »فن 
الطفل وعالقته بالمجتمع«، والثانية بحثها المهم في التصوير 
اإلسالمي، الذي انتهى بمجموعة من األعمال الفنية عالجت 
فيها العناصر النباتية والحيوانية واإلنسانية بأسلوب مستمد 
مــن تجربة الــواســطــي وتــصــويــره وزخــرفــتــه فــي المخطوطات 
التراث  الجدية في استلهام  المحاوالت  اإلسالمية، وهي من 
المستوى  على  المعاصر  بالفن  ومــزجــه  للعرب  الــتــصــويــري 

التشكيلي العربي. 

آثار خطواتها على 
ساللم اللون

* ناقد وشاعر ومترجم سوري 

يوسف إسماعيل شغري  *

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

منيرة موصلي رحمها اهلل.

ة التي يقتنيها مركز )إثراء( ِبيَّ لوحة الصَّ


