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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

تقنية المعلومات
تحتفي باإلنجاز في
حفل التكريم السنوي
لالبتكار

شركة أرامكو السعودية
توسع تغذيتها
للتجارة ّ
للسوق األوروبية باتفاقية
مع «بي كيه إن أورالين»
البولندية
صفحة ٣

صفحة  ٦و٧

نقل المعرفة  ..خطوات واعدة للشباب السعودي

صفحة 4
تُدرك أرامكو السعودية األهمية القصوى
لنقل المعرفة وإثرائها لدى موظفيها من
خصوصا لدى
مختلف األجيال واألعمار،
ً
جيل الشباب .وقد أكمل  260موظفً ا بنجاح
الدورة األولى من برنامج «التبادل المعرفي
بين إدارات أعمال الزيت في منطقة
األعمال الجنوبية» .ويبدو في هذه الصورة
عدد من المشاركين في البرنامج ،وهم
ٌ
يتعرفون عن كثب على بعض المعدات
المستخدمة في الشركة ،أثناء زيارتهم إلى
إدارة اإلنتاج في شمال الغوار.
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القافلة األسبوعية

ضمن جهودها يف املواطنة..

أرامكو السعودية تبهج ً 120
طفل بالتزامن مع
للتوحد
اليوم العالمي
ّ

فعاليات ترفيهية متن ّوعة جذبت األطفال خالل فعالية أرامكو السعودية

حامد العطاس
جـدة  -رسـمت أرامكـو السـعودية البهجـة فـي نفـوس
مايقرب من ً 120
طفل مع أفراد أسـرهم ،خالل احتفالها
للتوحـد واليـوم العالمـي للصحـة فـي
باليـوم العالمـي
ّ
المركـز االجتماعـي الخـاص بالشـركة بجـدة فـي يـوم
الخميـس  28رجـب 1440هــ ( ٤أبريـل 2019م) ،وذلـك
بالتنسـيق مـع إدارة خدمـات أحيـاء السـكن والشـؤون
الحكوميـة فـي المنطقـة الغربيـة ،وسـط أجـواء ترفيهيـة
تفاعلية ،وفعاليات فنية وورش عمل مختلفة تخللها توزيع
هدايا على المشاركين.
وتأتـي الفعاليـة في إطار حرص الشـركة على دمج تلك
الفئة الغالية على القلوب في منظومة المجتمع ،وتجسيد

إضـــاءة

مهند علي بن علي

muhnnad.binali@aramco.com

إدارة ورش الخدمات الميكانيكية

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

مسـؤوليتها فـي المواطنـة تجـاه المجتمـع مـن أجـل رسـم
التوحـد ،كما تولي
االبتسـامة والفرحـة علـى وجوه أطفـال
ّ
الشـركة اهتما ًمـا كبيـ ًر ا بـذوي االحتياجـات الخاصـة
واأليتـام سـنو ًيا وتقـ ّدم برامـج متن ّوعـة لهـم ،مـن خلال
المهرجانـات والفعاليـات الترفيهيـة والتوعويـة التـي
تنظمها في شتى أنحاء المملكة.
قد مـت أسـتاذة التربيـة الخاصـة،
وأثنـاء الفعاليـةَّ ،
وجـدان الثمالـي ،من مركز «طفلـي المتم ِّيز» محاضرة عن
التوحـد ،ركـزت خاللهـا علـى طـرق االكتشـاف
مـرض
ّ
وقدمـت بعـض النصائـح ألسـر األطفـال
المبكـر للمـرضَّ ،
بهـدف تجـاوز المصاعـب وحثهـم علـى دمجهـم وضـرورة
انخراطهـم مـع المجتمـع ،وشـهد اللقـاء مشـاركة عـدد من
الجهـات الحكوميـة والخاصـة بـأركان توعويـة وتثقيفيـة

للتوحد واليوم العالمي للصحة
حضور كبير من أسر األطفال في فعالية أرامكو السعودية خالل احتفالها باليوم العالمي
ّ
بالمركز االجتماعي الخاص بالشركة في جدة.

مختلفة.
وقـد تحـ ّد ث إستشـاري أمـراض الغـدد الصـم فـي
مستشـفى الملـك فهـد بجـدة ،الدكتـور عبدالوهـاب
باوهـاب ،أحـد المشـاركين فـي الفعاليـات ،عـن األضـرار
الناجمـة مـن المشـروبات الغاز ّيـة وأثرهـا علـى صحـة
بالس ْـمنة
أطفالنـا ،ومضاعفاتهـا العامـة ،مثـل اإلصابـة
ُّ
ومـرض السـكري ،وهشاشـة العظـام ،وتسـوس األسـنان،
وزيـادة نسـبة اإلصابـة بأمـراض السـرطان ،وأمـراض
القلـب ،والتهابـات المـريء .ويكمن خطر تلك المشـروبات
محببـة لـدى
فـي رواجهـا الكبيـر بيـن األطفـال ،وبكونهـا
ّ
كثيـر مـن النـاس ،حيـث ال تـكاد تخلـو الموائد اليـوم منها.
المحلاة والغازيـة
وينصـح باوهـاب بتجنـب المشـروبات ُ
ومشـروبات الطاقـة بأنواعهـا ،واسـتبدالها بالمشـروبات

الطازجة واإلكثار من شرب الماء والحليب.
ونـ َّوه المشـاركون بجهـود أرامكـو السـعودية فـي رسـم
البسـمة علـى األطفـال كجزء مـن مسـؤوليتها االجتماعية،
وتفاعلهـا الدائـم مـع المناسـبات المحليـة والعالميـة ،التي
تُسـهم فـي دمـج األطفـال مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة
مع بقية المجتمع.
وشـهد اللقـاء تقديـم برنامـج مسـابقات تفاعلـي ممتـع
وهـادف علـى المسـرح وتـم تقديـم مـن خاللـه العديـد مـن
الجوائـز لألطفال المشـاركين ،باإلضافـة إلى توزيع عديد
مـن المطبوعات التي تحتوي على بعض النصائح التربوية
التوحـد وتق ّدم
والسـلوكية التـي تُسـلِّط الضـوء على مرض
ّ
بعض اإلرشـادات للطرق السـليمة التي يجب على األسـرة
المميزة من أطفالنا.
اتباعها مع تلك الفئة ُ

نهضة الحركة الرياضية في المجتمع
عا ًمــا تلــو اآلخــر ،تثبــت أرامكــو الســعودية أن
االســتثمار الحقيقــي والمحــور الرئيــس ألهــم أعمالهــا
هــو تطويــر العنصــر البشــري والمحافظــة علــى
صحتــه وســامته .ونظـ ًرا ألهميــة الرياضــة وتأثيرهــا
المباشــر علــى صحــة اإلنســان ووقايتــه مــن
األمــراض ،حرصــت الشــركة علــى تشــجيع موظفيهــا
لممارســة الرياضــة لتنميــة قدراتهــم البدنيــة
والذهنيــة ،ودعمــت كثيــ ًر ا مــن الكفــاءات التــي
بإمكانهــا أن تُســهم فــي تشــجيع الحركــة الرياضيــة
لموظفــي الشــركة ،وذلــك بتنظيــم عديــد مــن
الفعاليــات واألنشــطة واأللعــاب الحركيــة الفرديــة
والجماعيــة ،لتوفيــر أجــواء تنافســية عادلــة تدعــم
ثقتهــم فــي لياقتهــم وتح ّفــز رغبتهــم وإصرارهــم علــى
الفــوز واالنتصــار ،وهــذا الســلوك اإليجابــي نحــو
الرغبــة فــي تحقيــق الهــدف مــن شــأنه أن ينعكــس
أيضا.
على األداء الوظيفي ً
وكانــت إحــدى تلــك المبــادرات هــي دوري دائــرة
الخدمــات الصناعيــة الســنوي الــذي اختتــم دورتــة
الســابعة ،موخـ ًرا ،بحضــور أعضــاء مــن اإلدارة العليــا
فــي الشــركة ،وبمشــاركة نســائية فاعلــة .وقــد كشــفت
هــذه البطولــة عــن عديــد مــن المواهــب فــي مختلــف
المجاالت الرياضية ومن جميع اإلدارات المشاركة.

وقــد حرصــت الشــركة منــذ زمــن طويــل علــى
تطويــر المنشــآت الرياضيــة وتجهيزهــا بأحــدث
األجهــزة والمعــدات الرياضيــة واأللعــاب الذهنيــة
الحديثــة ،وشــاركت فــي إنشــاء عديــد مــن المرافــق
الرياضيــة العامــة بتجهيــزات تتــواءم مــع أفضــل
المواصفــات العالميــة .كمــا نظمــت الشــركة أكثــر مــن
فعاليــة رياضيــة عامــة ،مثــل ماراثــون المشــي الــذي
نُظــم فــي الفتــرة األخيــرة ،وكذلــك الجــري الخيــري،
وغيرهمــا مــن الفعاليــات دع ًمــا للمجتمــع وتحقيقًــا
لقيمــة المواطنــة ،التــي تُعــد إحــدى أهــم قيــم ومبــادئ
الشــركة .وتأتــي جهــود إدارة منــع الخســائر بتذكيــر
الموظفيــن مــن خــال رســائل الســامة الدوريــة
بإجــراءات األمــن والســامة أثنــاء ممارســة الرياضــة،
للوقايــة مــن اإلصابــات المحتملــة ،فــا توجــد رياضــة
بــدون مخاطــر ،لكنــه باإلمــكان تجنبهــا فــي حــال تــم
اتبــاع اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة ،لضمــان بيئــة
حرصــا علــى ســامة
رياضيــة ســليمة ووديــة ،وذلــك
ً
الجميع.
أيضــا أكثــر مــن أكاديميــة
ـركة
ـ
الش
ـتقطبت
ـ
اس
وقــد
ً
رياضيــة عالميــة متخصصــة داخــل األحيــاء الســكنية
التابعــة للشــركة لتنميــة مواهــب أســر الموظفيــن
الرياضيــة ،وتحســين لياقتهــم البدنيــة .ويأتــي ذلــك

منســج ًما مــع رؤيــة  2030التــي تضمنــت إنشــاء عديــد
مــن المشــاريع الرياضيــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة،
فقــد حظيــت الرياضــة بتركيــز كبيــر فــي رؤيــة
المملكــة  ،2030حيــث ش ـ ّددت الرؤيــة علــى ضــرورة
رفــع معــدل ممارســتها فــي المجتمــع لتصــل إلــى
مليــون رياضــي ســعودي يمــارس الرياضــة بنســبة
 ،%40خــال الخمســة عشــر عا ًمــا المقبلــة بـ ً
ـدل مــن
 %13حال ًيــا ،وتذهــب هــذه األرقــام إلــى أهميــة وعــي
المجتمــع الســعودي بالرياضــة ،وربطهــا بالصحــة،
وذلــك مــن خــال توفيــر البيئــة المناســبة ،ليكــون
سلو ًكا راسخً ا بين جميع المواطنين في المجتمع.
والجديــر بالذكــر أن أرامكــو الســعودية توفــر جميــع
مــا يحتاجــه موظفوهــا وأفــراد أســرهم لممارســة
أعــداد متن ّوعــة مــن الرياضــات التــي يحبونهــا فــي
مرافقهــا الســكنية أو قريبــة مــن مناطــق ســكنهم.
فمالعــب كــرة القــدم وكــرة الطائــرة والســلة
والبيســبول والتنــس األرضــي وأحــواض الســباحة
وصــاالت ممارســة األلعــاب ،ومناطــق المشــي جميعهــا
متاحــة ومجهــزة بأحــدث مــا يحتاجــه محبــو ومحترفــو
تلــك الهوايــات الرياضيــة ،هــذا مــع أن جميــع األحيــاء
التابعــة للشــركة تشــتمل علــى صــاالت خاصــة بألعــاب
تنس الطاولة ،والبولينغ ،والبلياردو وغيرها.
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توسع تغذيتها للسوق
شركة أرامكو السعودية للتجارة ّ
األوروبية باتفاقية مع «بي كيه إن أورالين» البولندية

إبراهيم البوعينين (يمين) وجرزيجورز ماركوفيتش أثناء
توقيع االتفاقية ،بحضور أمين الناصر ،ودانيل أوبايتيك،
وعدد من كبار المسؤولين في الشركتين

القافلة األسبوعية
الظهــران  -وقّعــت شــركة أرامكــو الســعودية لتجــارة
المنتجــات البتروليــة (شــركة أرامكــو الســعودية للتجــارة)،
الــذراع التجاريــة ألرامكــو الســعودية ،يــوم الخميــس ٦
شــعبان ١٤٤٠هـــ ( ١١أبريــل ٢٠١٩م) ،اتفاقية لتوريد النفط

الخــام إلــى شــركة التكريــر البولنديــة الرائــدة «بــي كيــه إن
أوراليــن» ،مقابــل الحصــول علــى حجــم مماثــل مــن زيــت
الوقــود عالــي الكبريــت مــن المصفــاة البولنديــة .وتُع ـزّز
هــذه االتفاقيــة إســتراتيجية الشــركة لضخ كميــات مح ّددة
مــن النفــط الخــام عبــر مناطــق جغرافيــة مختلفــة حــول
العالــم ،والمحافظــة علــى التــوازن بيــن العمــاء ومنافــذ

البيــع التابعــة لهــم ،لضمــان إمــدادات آمنــة ومســتدامة من
النفط.
ووقّــع االتفاقيــة كل مــن كبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن
لشــركة أرامكــو الســعودية لتجــارة المنتجــات البتروليــة،
األســتاذ إبراهيــم البوعينيــن ،والمديــر التنفيــذي لقطــاع
التجــارة فــي شــركة بــي كيــه إن أوراليــن ،الســيد
جرزيجــورز ماركوفيتــش .وحضــر مراســم التوقيــع ،رئيــس
أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس
أميــن حســن الناصــر ،وكبيــر اإلدارييــن التنفيذيين لشــركة
«بــي كيــه إن أوراليــن» ،الســيد دانيــل أوبايتيــك ،وعــدد مــن
كبــار المســؤولين في الشــركتين .وتمهــد االتفاقية الطريق
للتوســع فــي إســتراتيجية أرامكــو الســعودية الراســخة
للشــراكة والتعــاون ،كمــا تُســهم فــي تنويــع إمــدادات النفط
الخــام لشــركة «بــي كيــه إن أوراليــن» ،وتأميــن منافــذ
جديدة إلنتاجها.
وتُعـزّز األعــداد المتزايدة من الشــراكات اإلســتراتيجية
فــي أنشــطة التكريــر ،والكيميائيــات والتســويق ،طموحــات
أرامكــو الســعودية فــي تنميــة قطــاع التكريــر والمعالجــة
والتســويق ،كمــا تدعــم جهودهــا الناجحــة عبــر جميــع
مراحــل سلســلة القيمــة .ويمنــح تواجــد أرامكــو الســعودية
فــي أوروبــا ميــزة تنافســية للشــركة لتوريــد اللقيــم للســوق
األوروبي.
إضافـ ًة إلــى ذلــك ،تدعــم هــذه االتفاقيــة جهــود أرامكــو
الســعودية لتخصيــص منافــذ إســتراتيجية جديــدة للنفــط
الخــام ممــا يمكنهــا مــن إيجــاد موطــئ قــدم لهــا فــي عديــد
مــن األســواق المســتقبلية ،وتحقيــق التــوازن المثالــي
للحضــور الجغرافــي بيــن آســيا وأوروبــا وأمريــكا
الشمالية.
الجديــر بالذكــر ،أن أرامكــو الســعودية ترتبــط باتفاقيــة
قائمــة مــع شــركة «بــي كيــه إن أوراليــن» إلمدادهــا بالنفــط
الخــام ،حيــث تعمــل بموجبهــا علــى توريــد  74ألــف برميــل
من النفط الخام العربي يوم ًيا.

أرامكو السعودية تستحوذ على  %17من
هيونداي أويل بنك الكورية
القافلة األسبوعية

جلوسا) ،بينما
وقّ ع االتفاقية من جانب أرامكو السعودية ،نائب الرئيس لألعمال الدولية بالوكالة ،األستاذ زياد المرشد (يسار
ً
وقّ عها من جانب هيونداي ،النائب األعلى للرئيس ،ورئيس مكتب اإلدارة العامة في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة،
السيد جونغ تشول كيم .وحضر حفل التوقيع كل من المهندس عبدالعزيز القديمي (يمين وقوفً ا) والنائب التنفيذي األعلى
للرئيس ورئيس مجموعة التخطيط المؤسسي في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة ،السيد كي سون شونغ (يسار
وقوفً ا).

الظهران  -أعلنت كل من شركة الزيت العربية السعودية
(أرامكـو السـعودية) ،وشـركة هيونـداي للصناعـات الثقيلـة
القابضة ،يوم اإلثنين  10شعبان 1440هـ ( 15أبريل 2019م)،
عـن شـراء شـركة أرامكـو فيمـا وراء البحار بـي .في .حصة
تبلـغ  %17مـن هيونـداي أويـل بنـك الكورية الجنوبيـة ،وهي
شـركة تابعة لشـركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة.
وتقـ ّدر قيمـة االسـتثمار بنحـو  1.25مليـار دوالر .ويعـزّز
اسـتثمار شـركة «أرامكـو فيمـا وراء البحـار بـي .فـي ».فـي
هيونـداي أويـل بنـك الكوريـة الجنوبيـة جهـود أرامكـو
السـعودية في تسـويق نفطها الخام من خالل إضافة منفذ
موثوق لتسويق النفط الخام العربي إلى كوريا الجنوبية.
وبهـذه المناسـبة ،علّـق رئيـس أرامكـو السـعودية وكبيـر
إدارييهـا التنفيذييـن ،المهنـدس أميـن حسـن الناصـر ،على
ترسخ عالقات الشراكة اإلستراتيجية
اتفاقية الشراء بأنها ّ
مـع كوريـا الجنوبيـة ،التـي تُعـ ُّد مـن أبـرز الـدول الصناعيـة
ومـن بيـن البلـدان األكبر اقتصـا ًدا في العالم ،كمـا أن لديها
أحـد أهـم أسـواق الطاقـة .وأشـار الناصـر إلـى أن أرامكـو
السـعودية حرصـت علـى مـدى العقـود الماضيـة أن تكـون
أساسا لكوريا الجنوبية ،وأن استثمار أرامكو
شري ًكا تجار ًيا
ً
السـعودية بشـراء حصـة فـي مصفـاة شـركة هيونـداي أويل
ويرسـخ آفـاق النمو
بنـك يعـزّز هذه الشـراكة اإلسـتراتيجية
ّ
وسيكون مفي ًدا للطرفين بإذن اهلل.

مـن جهتـه ،قـال النائـب األعلـى للرئيـس للتكريـر
والمعالجـة والتسـويق فـي أرامكـو السـعودية ،المهنـدس
عبدالعزيـز القديمـي« :تواصـل أرامكـو السـعودية تعزيـز
مكانتهـا الرائـدة عالم ًيـا فـي قطـاع أعمـال التكريـر
والمعالجـة والتسـويق ،ويبرهـن هـذا االسـتحواذ علـى
اسـتثمارنا في قطاع التكرير في آسـيا ،والتزامنا المستمر
بأمـن الطاقـة وتطويرها في المنطقـة» .وأضاف القديمي:
«يدعـم هـذا االسـتثمار إسـتراتيجية النمـو واسـعة النطـاق
ً
فضل
فـي قطـاع التكريـر التي تنتهجهـا أرامكو السـعودية،
عن توفير خيارات لتسـويق النفط الخام وإمداداته وشـراء
المنتجـات علـى المـدى الطويـل كجـزء مـن أعمالنـا
التجارية».
وتتبـع شـركة أرامكو فيمـا وراء البحار بي .فـي .ألرامكو
السـعودية ،وتقدم لها خدمات الدعم والمسـاندة ،إذ تش ّكل
اسـتثماراتها ومشـاريعها المشـتركة جـز ًءا ال يتجـزأ مـن
منظومـة أرامكـو السـعودية العالميـة للنفـط الخـام والغـاز
والكيميائيات.
أمـا شـركة هيونداي أويـل بنك الكوريـة الجنوبية لتكرير
النفـط فقـد تأسسـت فـي عـام 1964م ،وتقـع مرافقهـا
الرئيسـة فـي مجمـع دايسـان الـذي يضـم معمـل تكريـر
متكامـل بطاقـة إنتاجيـة قدرهـا  650ألـف برميـل يوم ًيـا.
وتشـتمل محفظـة أعمـال شـركة هيونـداي أويـل بنـك
والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير ،وزيوت
األساس ،والبتروكيميائيات ،وشبكة لمحطات الوقود.
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نايف الحويكان ،أحد قادة المبادرة أثناء تقديم نتائج الدورة األولى من برنامج
التبادل المعرفي خالل اللقاء السنوي.

 260موظفً ا ينهون بنجاح أوىل دورات برنامج التبادل المعرفي
بين إدارات أعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية
عبدالعزيز املسعود
بقيق  -أكمل  260موظفًا بنجاح الدورة األولى من برنامج
«التبـادل المعرفـي بيـن إدارات أعمـال الزيـت فـي منطقـة
األعمـال الجنوبيـة» .الموظفـون الذيـن حققـوا هـذا النجـاح
الكبيـر خلال عـام بأكمله ،حصلوا على دعـم معرفي ومعنوي
مـن قبـل جميـع إداراتهـم ،حيـث اسـتعانوا فـي هـذه الـدورة
بعديـد مـن التقنيـات الحديثـة ،إلى جانـب االسـتخدام األمثل
في كيفية إدارة الممارسـات المهنية بين اإلدارات في منطقة
األعمال الجنوبية.
يهـدف البرنامـج لترسـيخ ثقافـة التبـادل المعرفـي بيـن
موظفـي الشـركة مـن فئـة الشـباب فيمـا بينهـم ،ودفـع عجلـة
نقـل الخبـرات بيـن األجيـال فـي شـتى المجـاالت فـي العمل،
وذلـك عـن طريـق عقـد برامـج زيـارات شـهرية بيـن إدارات
أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة ،حيـث يلتقـي
فيها الموظفون الشـباب مع موظفين اكتسـبوا خبرات طويلة
فـي وظائفهـم الممتدة لسـنوات عـدة .وخالل هـذا اللقاء يتم
التعـرف علـى مختلـف مهمـات كل إدارة وطبيعـة عملهـا،
باإلضافـة إلـى مشـاركة أفضـل الممارسـات والتقنيـات
الحديثـة مع المشـاركين للتعرف عليهـا ونقلها إلـى إداراتهم،
وتعزيـز مثـل هـذه اللقـاءات مـن الروابـط المهنيـة بيـن
الموظفيـن ،عـن طريـق عقـد ورش ُمركـزة فـي مجـاالت
تخصصاتهم ،يتخللها لقاءات مع رؤسـاء األقسـام لالسـتفادة
مـن تجاربهـم واإلجابـة عـن تسـاؤالتهم ،وكل مـا يمكـن أن
يشـغل اهتماماتهـم ،حيـث إنهـم ال يزالـون فـي بدايـة حياتهـم
الوظيفية في الشركة.

متنوعة
لقاءات وزيارات
ّ

خالد البريك

عقـد لقـاءات وورش شـهرية ،شـملت جميـع إدارات أعمـال
الزيـت فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة ،حيـث بـدأت أولـى
محطاتهـا مـن معامـل مدينـة بقيـق فـي أقصى شـمال منطقة
األعمـال الجنوبيـة إلـى العضيليـة فـي الجنـوب ،ومـن مدينـة
القر ّيـة فـي الشـرق إلـى معامـل خريـص لإلنتـاج فـي الغـرب.
كمـا تـم ترتيـب عـدد مـن الزيـارات لمجموعـة مـن اإلدارات
الرئيسـة فـي مدينـة الظهـران ،كإدارة تخطيـط وتنظيم توريد
الزيـت فـي أرامكـو السـعودية ( ،)OSPASومركـز بيانـات
الشركة ( ،)CDCومركز األبحاث المتق ّدمة في إكسبك ،حتى
ً
ومعمل في الشـركة ،ق ّدم
وصـل عدد الزيارات إلى  15مرفقًا
فيهـا المشـاركون مـن الشـباب أكثر مـن  45محاضـرة علمية،
تخللهـا تبـادل أكثـر مـن  16مـن التقنيـات الحديثـة و 18مـن
المتم ّيزة بين مختلف اإلدارات.
الممارسات ُ

ٍ
متنـاه مـن قبـل مديـري
«اسـتطعنا الحصـول علـى دعـم ال
ورؤسـاء أقسـام إدارات أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال
الجنوبيـة ،فقـد كان جل ًيـا منـذ بداية تقديمنا لفكـرة البرنامج
إلـى نائـب الرئيـس ألعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال
الجنوبيـة ،األسـتاذ خالـد البريـك ،الـذي كلفنـا للعمـل علـى
المبادرة ،وتشـكيل فريق عمل متكامل من أجل تقديم برنامج
ٍ
عـال مـن االحترافيـة والكفـاءة ،ممـا يعكـس اهتمـام اإلدارة
بتمكيـن الشـباب فـي أرامكـو السـعودية ،وهي ثقافـة متأصلة
منذ نشوء الشركة».
ويضيـف زميلـه فـي قيـادة المبـادرة عبدالعزيـز المسـعود،
ً
قائلا« :لقـد غمرتنـا إدارات أعمـال الزيـت بسـخائها غيـر
المحـدود ،الـذي يحمـل مشـاركة مختلفـة مـن أنـواع المعرفـة
والتقنيـات الحديثـة وأفضـل الممارسـات مـن اإلدارات التـي
زرناهـا ،وقـد أضـاف البرنامـج لي كثيـ ًرا من المعلومـات التي
يمكـن لهـا مسـاعدتي فـي أداء مهمـات أعمالـي» .فيمـا قـال
رئيـس قسـم تطويـر القـوى العاملـة فـي منطقـة األعمـال
الجنوبيـة ،عبداللطيـف العديـل« :إن مثل هذه المبـادرات هي
مـن الركائـز األسـاس للموظفيـن الشـباب فـي بدايـة حياتهـم
العمليـة ،حيـث يُمكـن لهـا أن تُسـهم فـي توسـيع مداركهـم عن
أعمـال إدارات الشـركة ،كمـا يمكنهـا مسـاعدتهم علـى التعلـم
بعضا ومشـاركة أفضـل الممارسـات ،إضافة إلى
مـن بعضهم ً
بناء عالقات مهنية تنعكس على عملهم في المسـتقبل بشكل
إيجابي».

متنوعة
فرص استثنائية
ّ
«لقـد سـنحت لـي الفرصـة للقيـام برفقـة الشـباب لزيـارة
العديـد مـن مواقـع الشـركة ،كزيـارة إدارة إنتـاج الغـاز فـي
منطقـة األعمـال الجنوبيـة ( ،)SAGPDوتمكنـت مـن خاللهـا
فـي التعـرف علـى كثيـر مـن التقنيـات الحديثـة فـي مجـال
مكافحـة الصـدأ ،ونقلهـا إلى زمالئي فـي معامل بقيـق» ،هذا
مـا قالـه عبدالعزيـز الزهرانـي ،وهـو أحـد المشـاركين فـي
البرنامج من قسم الصيانة في معامل بقيق.
وذكـرت مهندسـة البتـرول مـن إدارة تخطيـط اإلنتـاج
والمرافـق ،بيـان وصفـي ،أن البرنامـج قـ ّد م لهـا ولبقيـة

المهندسـات فـي الشـركة ،عـد ًدا مـن الفـرص االسـتثنائية
الكتساب المعرفة من مختلف اإلدارات ،مما يعمل على تلبية
احتياجـات المشـاركين حديثـي االنضمـام للشـركة بشـكل
مثالي وواع.
ويقول مدير إدارة معامل حقن مياه البحر ،األستاذ صالح
الجعيـدان «لقـد لمسـت تأثيـر هـذا البرنامـج خلال تواصلـي
مـع كل شـاب شـارك فـي هـذه المبـادرة ،حيـث كانـت بـذرة
البرنامـج قـد خصصـت للمهندسـين الشـباب وهاهـم اآلن
يجنـون ثمـار هـذه البـذرة التـي زرعـت مـن أجلهـم» ،ويضيف:
«إن هـذا البرنامـج يُسـهم فـي زيـادة وعـي الموظفين الشـباب
علـى أهميـة ومعرفـة مـا تقـوم بـه إداراتهـم ليـس فقـط علـى
مسـتوى الشـركة بـل وعلـى مسـتوى الوطـن والعالـم أجمـع»،
ويُشـير مديـر إدارة أعمال الصيانة في معامل بقيق ،األسـتاذ
سـامي الحويـس ،إلـى أن البرنامج يقدم بيئـة تعليمية متم ّيزة
للموظفيـن فـي بدايـة حياتهـم العمليـة ،ممـا يـؤدي إلـى صقل
مهاراتهم وخبراتهم بشكل أسرع ،والذي سينعكس على تأدية
ً
مستقبل بشكل احترافي»
أعمالهم

االستثمار المعرفي
جديـر بالذكـر ،أن نجـاح هـذه المبـادرة مـع نهايـة برامـج
الدورة األولى لن يتوقف ،بل ستستمر المسيرة بتكليف فريق
مـن الشـباب الموهوبيـن لالسـتمرار فـي أداء العمـل بنفـس
الـروح العاليـة ،ونقـل البرنامـج إلـى مسـتوى أعلـى ،وذلـك
باالسـتمرار بتنظيـم عـدد مـن الزيـارات إلـى إدارات أعمـال
الزيت في منطقة األعمال الجنوبية ،وإدارات سيتم اختيارها
خـارج المنطقـة ،باإلضافـة إلـى زيـارة شـركات ذات مجـاالت
مختلفـة يتـم خاللهـا مشـاركة عديـد مـن التقنيـات الحديثـة
والممارسات المتم ّيزة.
بينمـا أكـ ّد األسـتاذ خالد البريـك أثناء اطالعـه على نتائج
البرنامـج ،وذلـك عبـر اللقاء السـنوي مع الموظفين الشـباب،
ً
قائل« :إن االستثمار الحقيقي هو االستثمار المعرفي بعقول
الشـباب ،ولذلـك يُعـ ُّد هـذا البرنامـج فرصـة متم ّيـزة لهـم
للتعرف على مختلف إدارات وأعمال الشركة ،إلى جانب نقل
أحدث التقنيات وأفضل الممارسات إلى إداراتهم».

وألن الفئة المسـتهدفة من هذا البرنامج هم من الشـباب،
فقـد تـم إسـناد عـدد مـن المهمـات لهـم للقيـام بهـا كتقديـم
المحاضـرات التقنيـة ،وعقـد ورش ،مـع التخطيـط والتنسـيق
لـكل برنامـج بشـكل كامـل ،ممـا يُسـهم فـي صقـل وتطويـر
مهاراتهم الشخصية والقيادية.
وخلال االثنـي عشـر شـه ًرا الماضييـن ،بـدأ البرنامـج فـي

وقـال قائـد مبـادرة برنامـج التبـادل المعرفـي بيـن إدارات
أعمـال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية ،نايف الحويكان:

مدير إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الجنوبية،
األستاذ حمد المري أثناء اإلجابة عن تساؤالت المشاركين.

عدد من المشاركين في برنامج التبادل المعرفي في أعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية خالل إحدى الزيارات لمناطق أعمال أرامكو السعودية للتعرف على بعض المعدات المستخدمة
في أعمال اإلنتاج.

تمكين الشباب ثقافة رئيسة
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أعمال الزيت في منطقة األعمال الشمالية تعقد ورشة
لمواجهة تزايد الحركة البحرية في بيئة المشاريع الضخمة
نعمي العمري ومحمد العسكر
الظهـران ّ -
نظمـت أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال
الشـمالية ،مؤخ ًرا ،ورشـة عمـل ُطرح من خاللهـا توجهات
جديـدة ،تُم ّكنهـا مـن التصـدي للتحديـات الناجمـة عـن
تزايـد حركـة السـفن فـي المنطقـة المغمـورة ،فـي ظـل
المشـاريع الضخمـة التـي تشـهدها المنطقـة ،كمـا سـعت
الورشـة إلـى التشـجيع مـن أجـل إحـداث نقلـة نوعيـة مـن
النهـج التقليـدي ،للحـ ّد مـن التحديـات المسـتقبلية،
وضمـان التنفيـذ اآلمـن والفاعـل للمشـاريع البحريـة
الضخمة في الوقت المناسب.

األعمال البحرية
افتتـح ورشـة العمـل نائـب الرئيـس ألعمـال الزيـت فـي
منطقة األعمال الشـمالية ،األسـتاذ داوود الداوود ،وأشار
فـي كلمتـه التـي ألقاهـا فـي هـذه المناسـبة ،إلـى النمـو
المسـتمر والسـريع ألعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال
الشـمالية ،مـن حيـث قدرتهـا اإلنتاجيـة والتوسـعات
المسـاهم األكبر فـي إنتاجية
الميدانيـة ،التـي جعلت منها ُ
أرامكو السعودية وألول مرة في تاريخ الشركة.
ولفـت الـداوود إلـى أن حجـم األعمـال الحاليـة لدعـم
الحقـول البحريـة بـات واسـ ًعا جـ ًدا ،حيـث تقـوم أكثـر مـن
 400سـفينة علـى تنفيذ ما يزيـد على  1000حركة بحرية
فـي ميـاه أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال الشـمالية.
وتحسـ ًبا لزيـادة التعقيـدات بالتزامن مع إطالق المشـاريع
الضخمـة الجديـدة فـي الحقـول البحريـة مثـل المرجـان
والظلـوف والبـري ،يجـب تبنـي توجهـات وأسـاليب تفكيـر
جديدة للتغلب على التحديات الناتجة عن هذا التوسع.
وقـال الـداوود« :سـيكون التفكيـر اإلبداعـي ضرور ًيـا
لمواجهـة التحديـات المقبلـة مثـل التحـ ّو ل فـي طريقـة
عملنـا مـن قاعـدة إمـداد بريـة إلـى قاعـدة إمـداد بحريـة،
لتعزيـز كفـاءة الدعـم اللوجسـتي والحـ ّد مـن مخاطـر
السالمة».
وذ ّكـر الـداوود جميـع المشـاركين بواجبهـم الوطنـي،
كمورد موثوق
المتمثـل في المحافظة على مكانـة المملكة
ّ
للطاقة في العالم.

نموذج قاعدة اإلمداد البحرية
أيضـا المدير العام لدائـرة اإلنتاج
وتحـدث في الورشـة ً
في منطقة السـفانية ،األسـتاذ علي العجمي ،الذي أعرب
عـن الحاجـة إلى التغلب على التحدي القادم في المنطقة
المغمورة ،أثناء تنفيذ هذه المشاريع الضخمة وبعدها.
وتطـرق العجمـي بدقـة إلـى األعمـال المتنوعـة مـع
السـفن التـي تعبر مياه أعمـال الزيت فـي منطقة األعمال
الشـمالية ،مـن األعمـال والصيانـة وخدمـات اآلبـار
والمشـاريع والبحريـة والحفـر واألمـن وغيرهـا ،إذ تعمـل
جميعهـا بأمـان فـوق حقـول قيـد العمـل لضمـان إمـدادات
المملكـة المسـتمرة مـن الطاقة إلـى العالم .وأضـاف« :إن
الجمـع بيـن األعمـال الحاليـة والمشـاريع الضخمـة
المقبلـة ،سـيؤدي لنقـل األعمـال البحريـة ألعمـال الزيـت
فـي منطقـة األعمـال الشـمالية إلـى مسـتوى ٍ
عـال ،ممـا
يعـزّز مـن أهميـة خدمـة األعمـال البحريـة مـن المنطقـة
المغمورة».
المتخـذة
ونـ ّو ه العجمـي ببعـض المبـادرات الرئيسـة ُ
لزيـادة الجاهزيـة ،لمواجهـة التحديـات المقبلـة ،بمـا فـي
ذلـك إنشـاء مركـز متكامـل إلدارة حركـة السـفن ،والحـ ّد
مـن الزيـادة فـي الطلـب علـى المـوارد المسـتقبلية ،مـن
خلال اسـتخدام تطبيقـات متكاملـة لمعلومـات األعمـال
وأنظمة المالحة البحرية.
وقـد عمـل مركـز التطبيقـات بالفعـل علـى تحسـين
المـوارد البحريـة وتعزيـز كفاءتهـا ،باإلضافـة إلـى تقليـل
الطلب على الخدمات اللوجستية والسفن التشغيلية.

بعيدا عن
التفكير
ً
األساليب التقليدية
مـن جهتـه ،أكـ ّد مديـر برنامـج تطويـر حقلـي مرجـان
والظلوف ،األسـتاذ خالد الخلـب ،أن التحدي الذي يواجه
بيئـة العمـل فـي المنطقة المغمورة يتمثـل في وجود عديد
ٍ
واحـد ضمـن المنطقـة نفسـها ،مـع
مـن الدوائـر فـي ٍآن

داوود الداوود يؤكد على أهمية التفكير اإلبداعي لمواجهة الزيادة المتوقعة في مستويات التشغيل مع تطبيق نماذج جديدة ألداء العمل في مركز الشركة في المنطقة المغمورة.
تصوير :بريجيدو الكيدي

عرضا للمشاريع القادمة ويشارك
فيصل الخليوي يقدم ً
خبراته السابقة في تنفيذ المشاريع البحرية والتحديات
المتعلقة بها وخطط الحد من اآلثار المحتملة.

التقيـد الصـارم بلوائـح الشـركة لتقليـل وقـت االنتظـار
وضمان سالمة الموظفين واألصول.
وعـرض فيصـل الخليـوي ،مـن إدارة تطويـر حقلـي
المرجـان والظلوف ،التوسـع في أعمـال الزيت في منطقة
األعمال الشـمالية ،خاصة في الجانب البحري ،واالرتفاع
الكبير في الطلب على الموارد مواكب ًة لمثل هذا التوسـع،
وكذلـك مخاطـر السلامة والبيئـة المرتبطـة بمثـل هـذه
األنشطة.
ولمواكبـة هـذا التوسـع ،شـ ّدد الخليـوي علـى أهميـة
األعمـال المتكاملـة النائيـة والمشـاركة فـي مرحلـة مبكـرة
لتحسـين األعمـال والموارد المسـتخدمة .كمـا تحدث عن
كيفيـة تعزيز الجهود التعاونية أثناء تنفيذ المشـاريع وبعد
االنتهـاء منهـا ،والتعامـل بطريقة إسـتراتيجية مـع مخاطر
التشـغيل البحـري فـي الشـركة ،وإحـداث تحـوّل فكـري
بعيـ ًدا عـن األسـاليب التقليديـة التـي تدعـو إلـى زيـادة
مستمرة في الموارد لتلبية النمو المتوقع.

التقنيات والتدابير المساعدة
واسـتعرض وصفـي العليـوي ،مـن إدارة المشـاريع فـي
المنطقـة المغمـورة ،تقديـرات السـفن الالزمـة للحقـول
البحريـة وأشـار إلـى عديـد مـن المبـادرات التـي ُطبقـت
لتعزيز عملية تنفيذ المشاريع.
وأ ّكـد المديـر العـام إلدارة مشـاريع التنقيـب واإلنتـاج،
األسـتاذ فهـد العمـاري ،علـى أهميـة الحلـول المعتمـدة
ألعمـال التجريـف المشـتركة لعـدة خطـوط رئيسـة مـن
مجموعـة مشـاريع مختلفـة ،ممـا يُقلـل مـن التأثيـر البيئـي
ويحسـن نطـاق المشـاريع وجدولهـا
علـى الحيـاة البحريـة
ّ
الزمني.
وتحـدث مديـر المشـاريع فـي المنطقـة المغمـورة،
األسـتاذ محمـد القحطانـي ،عـن منافـع تطبيـق مفهـوم
الخطـوط الجانبيـة فـي مـد خطـوط األنابيـب البحريـة
التـي تحـد مـن عـدد التقاطعـات بحـ ًرا ،واسـتخدام سـفن
تحديد المواقع الديناميكية لتنفيذ المشاريع المستقبلية،
وتخفيف القيود المفروضة على الحركة البحرية.
وعـرض رئيـس قسـم برنامـج زيـادة اإلنتـاج فـي حقـل
الظلـوف البحـري ،حمـد الشـيبان ،إسـتراتيجية التجزئـة
المطبقـة التي تضع في االعتبـار الموقع الجغرافي ووقت

التنفيـذ المخطـط لـه .وباسـتخدام هـذه الطريقـة يُقسـم
عمـل المشـروع إلـى عـدة مجموعـات جغرافيـة داخـل
الحقـل لتجنـب أي تداخـل بيـن المقاوليـن أثنـاء أعمـال
اإلنشاء.
وفـي تتبـع السـفن ومراقبتهـا ،أوضـح مديـر إدارة
األعمال البحرية بالوكالة ،األسـتاذ خالد المحسن ،فوائد
اسـتخدام أحـدث التقنيـات ،وعـرض أمـام جميـع الدوائـر
الحاضـرة الجهـود التـي بذلتهـا إدارة األعمـال البحريـة
لتحديـث النظـام الحالـي لتتبـع السـفن .ويراقـب النظـام
الجديـد الموقـع والحركـة من خالل بث مباشـر إلى مركز
التحكـم فـي الموانـئ البحرية ،حيـث تُدار جميـع تحركات
السفن بأمان وبدقة.
بينمـا أ ّكـد مديـر إدارة منـع الخسـائر بالوكالة ،األسـتاذ
غسـان أبـو الفـرج ،أهميـة األعمـال البحريـة وخطورتهـا
والحاجـة إلـى إيجـاد سـبل مبتكـرة للمحافظـة علـى
سالمتها.
وذكـر ناظـر قسـم خدمـات آبـار منطقـة األعمـال
الشـمالية بالوكالـة ،حامد نفا أن المراكز البحرية سـتعزّز
أعمـال خدمـات اآلبـار ،خاصـة مـن خلال مسـاندة
الصنادل لألعمال ،سـواء تطلب تنفيذها منصات حفر أم
لم يتطلب ذلك.
وفـي جلسـة أخـرى ،قـدم محمـد القحطانـي ،مـن قسـم
تطبيقـات الشـركة ،النظـام المتكامـل لجدولـة حركـة
السـفن فـي األعمـال البحرية ،الـذي طرح ً
حل معـززًا من
خلال إنشـاء تطبيـق لنظـام المعلومـات الجغرافية حسـب
الطلب وبتصميم خاص.
و ُعقـدت خلال ورشـة العمـل جلسـة عمليـة ،ركـز فيهـا
الخبـراء المختصـون مـن الدوائـر المشـاركة علـى عمليـة
محـاكاة حركـة السـفن والمناطـق النشـطة علـى خريطـة
الخليـج العربـي ،وناقشـوا أهميـة المقترحـات األخـرى
كاألفـكار التحسـينية للتدابيـر األمنيـة البحريـة ،وتوسـيع
نطـاق الطيـران ،واالسـتفادة مـن الموانـئ المختلفـة،
وتجريـف القنـوات البحريـة اإلضافيـة لمسـاعدة حركـة
السفن.

يتحدث عن الحاجة إلى مواجهة التحديات في
علي العجمي
ّ
كل من محمد
المنطقة المغمورة ،كما تحدث في الورشة ٌّ
الصادق ،من قسم خدمات الزيت في المنطقة المغمورة ،ووصفي
العليوي ،من قسم أعمال المنطقة المغمورة في حقل الظلوف،
ومحمد العسكر ،من إدارة تطوير حقلي الظلوف ومرجان.

وبحرا ،والتي تمت
برا
خريطة ّ
ً
تبين المناطق النشطة في المناطق التابعة ألعمال الزيت في منطقة األعمال الشمالية ً
توسعتها ،ويتوقع لها أن تشهد زيادة في النمو على مدى السنوات المقبلة.

 ١8أبريل ٢٠١٩

6

القافلة األسبوعية

تضاعف اإلفصاحات املق ّدمة عن براءات اختراع ثالث مرات ،وتضاعف مرات إيداع
طلب براءات االختراع ثمان مرات

االحتفاء باإلنجاز في تقنية المعلومات
سكوت بالدوف

أصبحت براءات
االختراع واألفكار
الرائدة التي
قدمتها تقنية
ّ
المعلومات في
أرامكو السعودية
معروفة عالم ًيا
بين قريناتها في
مجال هذه
الصناعة
يوسف العليان

الظهــران  -حققــت تقنيــة المعلومــات «إنجــازًا غيــر
مســبوق» فــي مجــال االبتــكار فــي عــام 2018م ،وقــد
انتظــم عقــد الدائــرة ،مؤخــ ًرا ،لالحتفــال بمبــادرة 23
فــر ًدا وفري ًقــا أثنــاء حفــل التكريــم الســنوي لالبتــكار فــي
تقنية المعلومات في المجمع الشمالي في الظهران.
وبهــذه المناســبة ،هنــأ نائــب الرئيــس لتقنيــة
المعلومــات ،األســتاذ يوســف العليــان ،الفــرق واألفــراد
المحتفــى بهــم «علــى جهودهــم االســتثنائية فــي تعزيــز
االبتكار في الشركة».
وتشــتمل األفــكار المبتكــرة الثــاث والعشــرون على ٍّ
كل
مــن التطويــر فــي العمليــات والتقــدم التقنــي ،وكذلــك
األفــكار التــي يمكــن اســتصدار بــراءات اختراع لهــا ،وهي
توضــح كيــف عملــت تقنيــة المعلومــات علــى دمــج روح
ّ
التحســين والتم ّيــز المســتمر فــي ثقافــة العمــل واألعمــال
اليومية.
وافتتــح العليــان كلمتــه مشــي ًرا إلــى أن «حفــل التكريــم
الســنوي هــذا هــو شــهادة علــى اســتدامة تكريــس االبتكار
في دائرة تقنية المعلومات».
وأشــار العليــان إلــى أن بــراءات االختــراع واألفــكار
قدمتهــا تقنيــة المعلومــات فــي أرامكــو
الرائــدة التــي ّ
الســعودية أصبحــت اآلن معروفــة عالم ًيــا بيــن قريناتهــا
فــي مجــال هــذه الصناعــة .وتم اختيــار مشــروعين لتقنية
المعلومــات كأفضــل المرشــحين لجائــزة القمــة العالميــة
لجمعيــة المعلومــات لعــام 2019م ،عل ًمــا أن هــذه القمــة
تُعقد برعاية األمم المتحدة.
أيضــا إلــى أن أفــكار تقنيــة المعلومــات
وأشــار العليــان ً
أيضا مكانــة تقنية
الحاصلــة علــى بــراءة اختــراع أظهــرت ً
المعلومــات داخــل الشــركة كرائــد فــي مجــال االبتــكار؛
قــد م موظفــو تقنيــة
فبيــن عامــي  2002و 2017مّ ،
إفصاحــا عــن بــراءات االختــراع .وفي عام
المعلومــات 32
ً
2018م فقــط ،تــم تقديــم  106إفصاحــات عــن بــراءات
االختــراع .كمــا كان هنــاك ارتفــاع أكبــر فــي التقديــم على
طلــب بــراءات االختــراع بيــن عامــي  2017و 2018م ،حيــث
ارتفع من ثالث طلبات إلى  24طل ًبا.
وقــال العليــان« :مــن خــال إســهاماتكم ذات الكفــاءة
العاليــة ،حققنــا إنجــازًا غيــر مســبوق فــي مجــال االبتــكار

وبــراءات االختــراع مــن خــال احتاللنــا المرتبــة الثالثــة
كأفضــل منطقــة إداريــة داخــل الشــركة فيمــا يتعلــق
قدمنــا إفصاحــات عــن
بالمشــاركة فــي االبتــكار .لقــد ّ
بــراءات اختــراع أكثــر بثالثــة أضعــاف مــن تلــك التــي
ق ُِّدمــت خــال الســنوات الخمســة عشــر الماضيــة،
وأودعنــا طلبــات بــراءات اختــراع تزيــد بمعــدل ثمانيــة
أضعاف عن عام 2017م».
وقــال العليــان« :إن جهودكــم وكفاءتكــم هــي التــي تدفــع
التقنيــات إلــى تقديم حلــول ال مثيل لها ،األمــر الذي يلبي
واحــدة مــن أهــم احتياجــات أعمالنــا .نحــن فــي صميــم
الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتحــول الرقمــي ،ومــن خــال
االبتكار ،ال يوجد حد لما يمكننا تحقيقه».
وأكــد العليــان أنــه تــم تطبيــق  60إلى  % 70مــن األفكار
المعتــرف بهــا فــي العــام الماضــي ،وهــي تخــدم الشــركة
فــي اإلنتــاج فــي الوقــت الراهــن ،وأضــاف« :إن التزامنــا
تجاهكــم هــو أن حقوقكــم الفكريــة لــن تضيــع؛ فاســتمروا
فــي اإلبــداع وواصلــوا تقديم األفــكار الجديــدة ،ونحن من
جانبنا نعدكم بأن نستخدمها ونكافئكم عليها».
شــجع العليــان موظفــي تقنيــة
وفــي ختــام كلمتــه،
ّ
المعلومــات علــى مواصلــة إســهاماتهم الق ّيمــة مــن أجــل
المحافظــة علــى هــذا الزخــم اإليجابي في رحلــة االبتكار
لشركة أرامكو السعودية.

تكريم الموظفين
محمــد فضــل اهلل ،مستشــار أنظمــة تقنيــة المعلومــات
ٍ
فريــق
فــي إدارة أعمــال الكمبيوتــر ،هــو أحــد أعضــاء
برنامجــا لمكافــآت الموظفيــن يُســمى (برنامــج
ابتكــر
ً
النجوم).
وقــال فضــل اهلل« :إن ترشــيح هــذه الفكــرة علــى
مســتوى تقنيــة المعلومــات يجعلنــا نشــعر باالمتنــان ألن
هذا البرنامج والجهد موضع تقدير».
بــدأت فكــرة البرنامــج عندمــا الحــظ فريقــه الحاجــة
إلــى وجــود آليــة لمكافــأة الموظفيــن علــى العمــل الــذي
يقومــون بــه بطريقــة منهجية .عندهــا قاموا بإنشــاء نظام
ســهل االســتخدام يعتمد على النقاط أو التســجيل حسب
احتياجــات العمــل .فــإذا قــام الموظــف بتحســين عمليــة

الفائزون بالجوائز الـ  23من األفراد والفرق في لقطة تذكارية مع أعضاء إدارة تقنية المعلومات أثناء
حفل التكريم السنوي لالبتكار في تقنية المعلومات .وقد تضمنت األفكار الفائزة تحسين العمليات
ً
فضل عن أفكار تستحق التقديم كبراءات اختراع.
وتطويرات تقنية،

عرضا عن (مواقع الموارد البشرية
توماس سيلكي يقدم ً
الذكية) ،التي تستفيد من الخدمات المتاحة في نظام
خرائط الشركة الحالي ،والتي ستُ ستخدم لتقديم خدمات
الموقع عبر تقنية المعلومات ،على أن يتم تجريبه في بادئ
األمر في نظام ساب للموارد البشرية.

مــا أو أســهم فــي توفيــر التكاليــف أو تحاشــي التكلفــة،
ً
نقاطا إلى رصيده.
فإنه يضيف
وقــال فضــل اهلل« :لقــد حقــق هــذا البرنامــج بالفعــل
فوائــد للشــركة» ،مضيفًــا أن تقنيــة المعلومــات «قــد
أوجــدت بيئــة مــن الموظفيــن الذيــن يتطلعــون دائ ًمــا إلــى
تحســين الســامة وتعزيزهــا وتطويرهــا ذات ًيــا واإلســهام
فيهــا .وهــو مــا يــؤدي إلــى أداء أفضــل للموظفيــن ويحقــق
كفاءة التشغيل».

مواقع موارد بشرية ذكية
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الفائزون
المكرمة والمبتكرين:
فيما يلي قائمة كاملة باالبتكارات
َّ
مجمـع وناقـل رسـائل نظـام اإلنـذار بوحـدة االتصـاالت البصريـة
الالسلكية الرئيسة
بديع آل قويسم وحسن الهالل
تقوية تغطية خدمة االتصال الالسلكي « »Tetraفي جدة
محمد باهبري
المحافظة على موثوقية وسالمة وثائق سير العمل اإللكترونية
ماجد الرقيعي
مواقع موارد بشرية ذكية

توماس سيلكي

تطويـر محـرك للموافقـة المتوازيـة لدعـم جميـع التطبيقـات
التي تتطلب سير العمل  AAEبصورة متوازية
علي عبدرب النبي ،وعيسى المرزوق ،وعلي الخويلدي
نظـام حفـظ نسـخ احتياطية للبيانـات المهمة باسـتخدام صورة
التخزين بدون توقف التطبيق
أحمد سعد السالم

شرحا عن أفكارهم الفائزة .ومن بين هؤالء يبدو في
عدد من الفائزين بجوائز تقنية المعلومات لالبتكار ّ
يقدمون ألعضاء اإلدارة ،الذين يتقدمهم األستاذ يوسف العليان وجمال البقعاويً ،
الصور أعاله )1( :علي العبدرب النبي حول فكرة فريقه لـ "تطوير محرك للموافقة المتوازية لدعم جميع التطبيقات التي تتطلب سير العمل  AAEبصورة متوازية" )2( .محمد فضل اهلل ،ونورة
العثمان ،وسعود المنصور ،وعبداهلل الجروان عن "برنامج النجوم  -المكافأة والتكريم" )3( .عبدالرحمن الثبيتي عن فكرة فريقه لـ" خطة التعافي من الكوارث االفتراضية لمكتب مساعدة عمالء
تصوير :حاتم عويضة
تقنية المعلومات" )4( .عيد الحربي ،محمد العجيمي ،ومصطفى أمير حول فكرتهم عن " توطين صناعة أجهزة األمن السيبراني"			 .

صمــم تومــاس ســيلكي ،وهــو محلــل نظــم فــي تقنيــة
المعلومــات فــي إدارة تطبيقــات الشــركات ،إطــا ًرا يندمــج
مــع قاعــدة بيانــات العنــوان الوطنــي ،ويســتفيد مــن
الخدمــات المتاحــة فــي نظــام خرائــط الشــركة الحالــي.
وســيتم اســتخدام هــذا اإلطــار لتقديــم خدمــات الموقــع
عبــر تقنيــة المعلومــات ،علــى أن يتــم تجريبــه فــي بــادئ
األمر في نظام ساب للموارد البشرية.
وقــال ســيلكي« :لقــد نشــأت هــذه الفكــرة مــن خــال
االطــاع علــى اإلدخــال الجديــد لنظــام العنــوان الوطنــي
وحقيقــة أن جميــع المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة
العربيــة الســعودية لديهــم اآلن رمــز عنــوان (واصــل) ،وهــو
جــزء مطلــوب مــن بيانــات المــوارد البشــرية للموظــف.
وعبْــر اســتخدام الوظائــف المتاحــة فــي نظــام خرائــط
الشــركة ،يمكننــا اســتخدام قاعــدة بياناتنــا لعناويــن
(واصــل) إلجــراء معالجــة جغرافية مكانية معقــدة لبيانات
الموقــع الســكني ودمجها مــع البيانات الجغرافيــة األخرى
للحصــول علــى رؤيــة أكثــر دقــة لمجتمــع الموظفيــن فــي
الشركة ومعلومات الموارد البشرية».

التعافي من الكوارث االفتراضية
رئيســا عا ًمــا فــي إدارة
خلــف الغامــدي ،الــذي يعمــل
ً
تقنيــة المعلومــات فــي منطقــة الظهــران ،هــو أحــد أعضاء
ٍ
فريــق عمــل علــى إنشــاء خطــة التعافــي مــن الكــوارث
االفتراضيــة لمكتــب مســاعدة عمــاء تقنيــة المعلومــات.
وكان الهــدف مــن هــذه الخطــة هــو القضــاء علــى اعتمــاد
مكتــب مســاعدة عمــاء تقنيــة المعلومــات علــى المــوارد
الماديــة ،مثــل المســاحات المكتبيــة ،والكمبيوتــرات،
والهواتــف ،وتطبيقات العميل ،في حالة الطوارئ .وســوف
يســتخدم برنامــج التعافــي مــن الكــوارث االفتراضــي
التطبيقــات اإللكترونيــة ،ممــا يســمح للــوكالء بالعمــل مــن
مناطــق مختلفــة أثنــاء وقــوع كارثــة ،ممــا يقلــل مــن تكاليف
السفر والتشغيل والصيانة.
وقــال الغامــدي« :كانت هنــاك مخاوف لــدى إدارة تقنية
المعلومــات بشــأن المحافظــة علــى موقــع مخصــص
للتعافــي مــن الكــوارث لمكتــب مســاعدة عمــاء تقنيــة
المعلومــات .لقــد أجرينــا عديــ ًدا مــن جلســات العصــف
الذهنــي إلضفــاء الطابــع االفتراضــي علــى الخدمــة مــن
خــال تحويــل الهواتــف التقليديــة إلــى مجموعــات مرنــة

وتطبيقــات عميــل مكتــب مســاعدة عمــاء تقنيــة
المعلومــات إلــى تطبيقــات إلكترونية ،يمكــن الوصول إليها
من أي مكان داخل شبكة أرامكو السعودية».
واختتــم الغامــدي حديثــه بالقــول« :نحــن فخــورون جـ ًدا
لتلقــى هــذا التقديــر مــن إدارة تقنيــة المعلومــات فــي
الشــركة وكلمــات التشــجيع التــي تعنــي كثيــر ًا بالنســبة
لنا».

أول جهاز ُصنع محل ًيا لحماية
أمن المعلومات في المعامل
قــام ٌّ
كل مــن عيد الحربــي ومحمد العجيمــي ومصطفى
العامــر ،مــن إدارة هندســة تقنيــة المعلومــات ،إلــى جانــب
مصنــع محلــي مؤهــل بتصنيــع أول جهــاز تقنيــة معلومــات
صنــع فــي الســعودية يُســتخدم لحمايــة أنظمــة التحكــم
ُ
الصناعيــة مــن الهجمــات اإللكترونيــة .فعنــد زيــارة أحــد
المؤتمــرات الفنيــة فــي أكتوبــر 2017م ،أدرك الفريــق
الحاجــة إلــى توطيــن تصنيــع نظــام دفاعــي للتطبيقــات
المهمــة الحساســة مثــل معلومــات المعمــل ،حيــث قامــوا
بالتواصــل مــع المصنّــع المحلــي بفكرتهــم وتصميــم مــا
أصبــح يُطلــق عليــه أول جهــاز ســعودي لحمايــة أمــن
المعلومات الصناعية في المعامل.
وقــد الحــظ الفريــق أن تصنيــع هــذا الجهــاز مــن قبــل
شــركة تصنيــع محليــة ال يُعــزز المصالــح اإلســتراتيجية
ويتماشــى مــع مبــادرات األمــن الســيبراني الوطنيــة
أيضــا إلــى االقتصــاد
فحســب ،ولكنــه يشــ ّكل إضافــة ً
المحلــي فــي مجــال األمــن الســيبراني المتخصــص ويخلق
مجاالت معرفة جديدة.

حل التحديات التي تواجه
العمالء من خالل االبتكار
ٍ
وحــدة فــي
رئيــس
أمــا حســين الناصــر ،الــذي يعمــل
َ
إدارة أعمــال االتصــاالت ،فهــو عضــو فــي الفريــق الــذي
توصــل إلــى حــل لتوســيع تغطيــة االتصــاالت الالســلكية
داخل المباني.
وقــال الناصــر« :إن تقنيــة المعلومــات تهتــم دائ ًمــا
بعمالئهــا ،وغال ًبــا مــا يأتــي االبتــكار مــن حــل مشــكالتهم،
ً
حــا لتبســيط البنيــة التحتيــة لتقنيــة
وقــد اخترعنــا

إحصاءات
براءات االختراع
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نظـام لتحد يـد مشـكالت شـبكات الكمبيو تـر واالتصـاالت
باستخدام مجس قياس األداء ومواقع أجهزة المستخدمين
باهر الرمادي وماريك زيدك ومودة فلمبان ومحمد المنيع
نظام لتعزيز تحليل األسباب الجذرية لمشكالت أداء االتصاالت
«تقطع»
الموحدة ّ
باهر الرمادي وزهرة الموسى ومودة فلمبان
نظام لتعزيز تحليل األسباب الجذرية لمشكالت أداء االتصاالت
الموحدة «فقدان حزم البيانات»
باهر الرمادي وزهرة الموسى ومودة فلمبان
واجهة الربط والتفويض لالتصاالت عبر الشبكة
حسين الناصر ،وحنان العلي ،ومرتضى القشيري ،وزهرة
الموسى ،ومحمد المنيع
نظام وطريقة الستخدام  Watermarkأحادية االتجاه لتحديد
تسرب المعلومات
بيتر ماجدينا ،وحسين الناصر ،وكاشف الخواجا ،وعبداهلل
المكي
بناء على استخدام الشبكات
تصنيف أخطاء األمن السيبراني ً
محمد أبابطين وسلطان الشريف
إعطـاء األولويـة لتصحيـح نقـاط الضعـف فـي األمـن السـيبراني
في تطبيقات الويب
سلطان الشريف
تحسـين التحليـل األمنـي للرسـائل المعزولـة Quarantined
 Messagesفي بوابة البريد اإللكتروني
فواز الحمود ،وعبداهلل المحمود ،وريم القرعاوي
أتمتـة عمليـة مراجعـة معاييـر األمـان وتحسـين ذخيـرة معاييـر
المنظومة األمنية
محمد العماني
طريقـة ونظـام االتصـال اآل مـن فـي حـاالت الطـوارئ وإدارة
االتصاالت أثناء األزمات
راشد اليامي
خطـة التعافـي مـن الكـوارث االفتراضيـة لمكتب مسـاعدة عمالء
تقنية المعلومات
خلف الغامدي ،وعبدالرحمن الثبيتي ،ونواف العودة ،وناصر
العجمي ،وعاطف تنوير
دمـج األنظمـة الالسـلكية عبـر وصلـة عالميـة بيـن وصلـة الصوت
المساعدة وأربعة أسالك E&M
مصطفى الجار ونايف الدعفس ومحمد الخرجي
توسيع نقطة اتصال واي فاي العامة إلى شبكة خاصة
عبداهلل الدوسري وأحمد الحربي

مقدمة
2017-2012

المعلومــات واســتخدام جهــاز الهاتــف الرقمــي العــادي في
كل مكتب كجهاز السلكي».
ومــا يُثيــر اإلعجــاب أكثــر هــو أن اثنيــن مــن فنيــي
األجهــزة الالســلكية ،همــا أيمــن الصقــر ويوســف
المحيميــد ،قامــا بتصنيــع حقيبــة متنقلــة مــزودة بجهــاز
الســلكي لخدمــة أعمــال األمــن الصناعــي داخــل المبانــي
وخالل المناسبات خارج منطقة الظهران.
وقــال الناصــر« :عندمــا تأتــي الحلــول المبتكــرة التــي
تر ّكــز علــى العمــاء مــن موظفــي الشــركة مــن جميــع
المســتويات فــي الدائــرة ،فهــذه شــهادة علــى رؤيــة تقنيــة
المعلومــات ومهمتهــا لتكــون عنصــر التمكيــن المتمحــور
حول العمالء».
وأشــار رئيــس لجنــة إدارة االبتــكار فــي تقنيــة
المعلومــات ،عمــر الذكيــر ،إلــى أن االبتــكار أصبــح شــغفًا
بيــن موظفــي تقنيــة المعلومات .وأضــاف بقولــه« :ها نحن
هنــا لنهنــئ كل مــن جعلــوا هــذه اإلنجــازات ممكنــة .كمــا
خاصــا إلــى لجــان إدارة االبتــكار فــي تقنيــة
أوجــه شــك ًرا
ً
ّ
المعلومــات ،ومنســقي بــراءات االختــراع فــي تقنيــة
المعلومــات لتفانيهــم فــي تشــجيع االبتــكار بيــن إداراتهــم،
ممــا يتيــح لنــا الوصــول إلــى هــذا المســتوى مــن النجــاح.
إننــي أؤمــن بشــدة أن أي إســهام مبتكــر ســيخلق غــ ًدا
أفضل ألرامكو السعودية».
مــن جهتــه ،قــال نائــب رئيــس لجنــة إدارة االبتــكار فــي
تقنيــة المعلومــات ،إبراهيــم العبدالكريــم« :إننــا جمي ًعــا
فخــورون بإســهام تقنيــة المعلومــات فــي االبتــكار داخــل
الشــركة ،وهــو أمــر مســتمد مــن ثقافــة مبتكــرة وصحيــة
داخل دائرة تقنية المعلومات».
وأضــاف« :تفتخــر تقنيــة المعلومــات بالثــروة الفكريــة
للقــوى العاملــة المتم ّيــزة التــي هــي بيننــا اليــوم .وبالتالي،
أخــذت تقنيــة المعلومات على عاتقها عقد هذه المناســبة
على أســاس ســنوي تقدي ًرا إلســهاماتهم الكبيرة وجهودهم
الهائلــة فــي عصــر االبتــكار .ويم ّثل هــذا بالفعــل عا ًما آخر
من النجاح الكبير لتقنية المعلومات في هذا المجال».
أيضــا عــرض ســت حاالت
وقــد شــهدت هــذه المناســبة ً
بعضــا مــن أهــم األفــكار التــي تــم تكريــم
توضــح ً
مباشــرة ّ
أصحابها.

برنامج النجوم  -المكافأة والتكريم
محمد فضل اهلل ،وعبداهلل الجروان ،وسعود المنصور ،ونورة
العثمان
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توزيـع الطاقـة فـي أنظمـة اإلرسـال المتع ّـدد وتقسـيم التـر ّدد
المتعامد لمدخل واحد ومخرج واحد
خالد السحيلي
توطين صناعة أجهزة األمن السيبراني
محمد العجيمي ،ومصطفى أمير ،وعيد الحربي
تطويـر ونشـر خطـط السـيطرة علـى الحـوادث علـى مسـتوى
الدائرة
مازن دهلوي ،وأمير الحارثي ،وواليس كونينق ،وأنتوني ديدي
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القافلة األسبوعية

مبادرة دائرة الحفر وصيانة اآلبار ّ
تركز على سالمة
المقاولين وأدائهم
سكوت بالدوف

مسيرة السالمة طويلة،
وهدفنا في نهاية المطاف
يتم ّثل في تحقيق سجل
خال من الحوادث،
سالمة ٍ
من خالل منع السلوكيات
الخطرة في العمل ،وفي
المنزل ،وفي أحيائنا
السكنية .وتحقيق هذا
الهدف يستلزم تبادل
الخبرات ودراسة جميع
الحوادث التي وقعت في
الماضي لتجنب تكرارها
في المستقبل
عبدالحميد الرشيد

نجيب العبدالرحمن يتحدث
عن الجهود المتعلقة
بالمبادرة التي ُبذلت خالل
العامين الماضيين من أجل
اكتشاف الثغرات المتعلقة
بالمقاولين مثل فاعلية
اإلدارة ،والتواصل ،واإلبالغ
ً
فضل عن مجموعة
والرقابة،
أخرى من الجوانب الرئيسة،
خالل ورشة العمل التي
استضافتها دائرة الحفر
وصيانة اآلبار .وأوضح
أيضا الخطوات
العبدالرحمن ً
التالية المطلوبة من
المقاولين بما يكفل تحقيق
أهداف الصحة والسالمة
والبيئة في الشركة.

الظهـران  -يولـي الفريـق اإلداري فـي قطـاع التنقيـب
واإلنتـاج فـي أرامكـو السـعودية أهميـة كبيـرة لالرتقـاء بـأداء
السلامة لدى مقاوليها وحمايـة أرواح كوادرهم .ويمت ُّد نطاق
مبـدأ السلامة ليشـمل جميـع إدارات الحفـر وصيانـة اآلبـار
والمئـات مـن شـركات المقاوليـن وعشـرات اآلالف مـن
موظفيهم بما يكفل استمرار أعمال الشركة على أكمل وجه.
مبـدأ السلامة ذاك كان أبـرز المحـاور التـي ُطرحـت فـي
ورشـة عمل ن ُّظمت مؤخ ًرا في مركز المؤتمرات في الظهران
بعنـوان «مبـادرة التركيـز علـى جوانـب السلامة واإلبلاغ
للمقاوليـن فـي قطاع التنقيب واإلنتاج» ،شـارك فيهـا ما يزيد
ً
مسـؤول تنفيذ ًيـا في شـركات مقاوالت بلـغ عددها
علـى 260
 74شركة.
وشـارك فـي ورشـة العمـل ٌّ
كل مـن نائـب الرئيـس للحفـر
وصيانـة اآلبـار ،الرئيـس المشـارك فـي المبـادرة ،األسـتاذ
عبدالحميـد الرشـيد؛ ومديـر عـام أعمـال الحفـر وصيانـة
أيضـا ،األسـتاذ
اآلبـار ،الرئيـس المشـارك فـي هـذه المبـادرة ً
عمـر الحسـيني؛ وكبيـر مهندسـي الحفـر فـي دائـرة الحفـر
وصيانة اآلبار ،األسـتاذ خالد العبدالقادر ،وكوكبة من الفريق
اإلداري في قطاع التنقيب واإلنتاج.

قال عبدالرحمن الخميس إن
سجل السالمة في دائرة الحفر
وصيانة اآلبار كان إيجا ًبيا على
نحو عام خالل السنوات
الخمس الماضية ،وذلك خالل
عرض قُ ِّدم خالل ورشة عمل
مؤخرا في الظهران
نُظمت
ً
حول مبادرة التركيز على
جوانب السالمة واإلبالغ
للمقاولين في قطاع التنقيب
واإلنتاج .ولكن الخميس قال
ً
ً
طويل يتوجب
شوطا
إن هناك
على دائرة الحفر وصيانة
اآلبار ومقاوليها قطعه لبلوغ
هدفهم المتمثل بتحقيق
خال من اإلصابات.
سجل ٍ
ٍ

التركيز على أربعة جوانب
ويتطلـب ضمـان سلامة أصـول أرامكـو السـعودية وجميـع
القـوى العاملـة فيهـا ومعهـا جهـو ًدا إداريـة وإشـرافية كبيـرة.
ومـن هنـا اقترح الفريـق اإلداري في التنقيـب واإلنتاج التركيز
علـى أربعـة جوانـب للتكيـف مـع هـذه الصعوبـات ولتجنـب
الحوادث:
 السالمة وأنشطة اإلبالغ الخاصة بالمقاولين حماية البيئة سالمة العمليات السالمة المروريةولمسـاعدة دائرة الحفر وصيانة اآلبار على تحقيق سـجل
سلامة ٍ
خـال مـن إصابـات الكـوادر ،دعا الرشـيد المسـؤولين
التنفيذيين في شـركات المقاولين والفريـق اإلداري في دائرة
الحفر وصيانة اآلبار إلى االلتزام بتحسين سجالت السالمة
الخاصـة بهـم ،واسـتخدام تطبيـق برنامـج العمـل الـذي ُطـور
مؤخ ًرا حال إطالقه.
يُذكـر أن القائميـن علـى المبـادرة وضعـوا التصـور لهـذا
البرنامـج فيما قامت المنطقـة اإلدارية لتقنية المعلومات في
أرامكـو السـعودية بتطويـره .وسيُسـهم هـذا البرنامـج فـي
مراقبـة أداء المقاوليـن فـي مجـاالت الصحـة والسلامة
والبيئـة ،وسيسـاعد فـي الحيلولـة دون وقـوع الحـوادث
المحتملة.
وقال الرشـيد« :مسـيرة السلامة طويلة ،وهدفنا في نهاية
المطـاف يتم ّثل في تحقيق سـجل سلامة ٍ
خال مـن الحوادث،
مـن خلال منـع السـلوكيات الخطرة فـي العمل ،وفـي المنزل،

وفـي أحيائنـا السـكنية .وتحقيـق هـذا الهـدف يسـتلزم تبـادل
الخبـرات ودراسـة جميـع الحـوادث التـي وقعـت فـي الماضـي
لتجنب تكرارها في المستقبل».

البرنامـج الجديـد ومراقبـة أدائهـم وفقًـا لجميـع متطلبـات
الصحـة والسلامة والبيئـة فـي أرامكـو السـعودية ،وااللتـزام
بتحقيق هدف الشركة المتمثل بعدم وقوع أي إصابات.

أعمال أكثر ويقظة أعلى

أداة جديدة ذكية

وذ َّكـر الرشـيد المشـاركين فـي ورشـة العمـل بـأن أعمـال
سـجلت مسـتويات عاليـة غيـر مسـبوقة،
الحفـر فـي الشـركة ّ
فقـال« :يجـب أن تتوخى دائرة الحفـر وصيانة اآلبار الحيطة
فيمـا يتعلـق بالسلامة فـي ظـل هـذا المسـتوى مـن األعمـال
وعلينـا أن نتعلـم مـن أخطـاء الماضـي» .وقـال الرشـيد ،فـي
معـرض إشـارته إلـى حـوادث صناعيـة سـابقة مثـل حريـق
مصنع تراينقل شريتوايسـت عام 1911م وانفجار ماكوندو في
خليـج المكسـيك عـام 2010م« :شـ ّكلت هـذه الحـوادث داف ًعـا
للتغييـر فـي إدارة الصحـة والسلامة والبيئـة ،بمـا يوفّـر
ً
مستقبل.
مصد ًرا ق ّي ًما للدروس المستفادة لتجنب الحوادث
وبوسـع كل شـركة وكل موظـف إحـداث أثـر إيجابـي يحافـظ
علـى السلامة فـي أماكـن العمـل ،وجهودكـم وإسـهماتكم
المسـتمرة بالغـة الضـرورة ،فيمـا نعكـف علـى سـ ِّد الثغـرات
المكتشفة وبذل أقصى ما في وسعنا للمحافظة على البيئة،
وصحـة العنصـر البشـري ،ولضمـان سلامة موظفـي
مقاولينا».

وانسـجا ًما مـع التـزام أرامكـو السـعودية الـذي يقضـي
بحمايـة كافـة الكـوادر ومسـاعدة المقاوليـن علـى النهـوض
بأدائهـم فـي السلامة ،فـإن العمـل يجـري علـى إعـداد أداة
ذكيـة فـي الشـركة توفّـر منصـة مشـتركة لمراقبـة سلامة
موظفي أرامكو السـعودية ومقاوليها .وقـال العبدالرحمن إن
هـذه األداة جـاءت ثمرة للتعـاون بين القائمين علـى المبادرة،
وإدارة منـع الخسـائر ،وإدارة المشـاريع ،والتكريـر والمعالجة
والتسويق ،وتقنية المعلومات.
وستوفر األداة الجديدة ،التي يجري العمل على تطويرها،
آلية قياسـية لإلبلاغ عن الحـوادث ،والتحقيق فيهـا ،وإجراء
المعاينـات ،ورصـد حـاالت عـدم االلتـزام ،باإلضافـة إلـى
االرتقـاء بالشـفافية وتدفـق المعلومـات فـي جميـع قطاعـات
أعمال أرامكو السعودية ودوائرها.
وقـ ّدم مديـر مشـروع تقنيـة المعلومـات ألداة السلامة
فصـل فيـه
الخاصـة بالمقاوليـن ،خالـد القحطانـي،
ً
شـرحا َّ
نطـاق األداة الجديـدة وإمكاناتهـا واسـتعرض نمـوذج إدارة
الحـوادث .وقـال القحطانـي« :سـتقوم إدارة تقنية المعلومات
بطـرح أول تطبيـق على األجهزة الجوالـة لغير الموظفين في
إطار المبادرة».
مـن جهتـه ،قـ ّدم مهنـدس الحفـر عبدالرحمـن الخميـس
نبـذة حـول أداء الصحـة والسلامة والبيئـة فـي دائـرة الحفـر
«سـج ُل السلامة فـي دائرة الحفر
وصيانـة اآلبـار ،قال فيها:
ّ
وصيانـة اآلبـار كان إيجا ًبيـا بنحـو عـام خلال السـنوات
ً
شوطا
الخمس الماضية» .ولكن اإلحصاءات تُظهر أن هناك
ً
طويلا يتوجـب علـى دائـرة الحفـر وصيانـة اآلبـار ومقاوليهـا
سـجل ٍ
ٍ
خـال مـن
قطعـه لبلـوغ هدفهـم المتم ّثـل بتحقيـق
اإلصابات.
وقـال عمـر الحسـيني« :ال يتحقـق النجـاح فـي االرتقـاء
بالسلامة إال إذا التـزم الجميـع بتحقيـق سـجل ٍ
خـال مـن
اإلصابـات .وعلينـا أن نسـتغل مواطـن القـوة التـي نتمتـع بهـا
وأن نتعلـم مـن مواطـن الضعف ،والهدف مـن ذلك هو حماية
كوادرنا وأصولنا ،وعلينا أن نتعاون جمي ًعا لتحقيق ذلك».

اكتشاف الثغرات

ُدعي المشاركون في ورشة العمل للتركيز على أربعة مجاالت رئيسة واالرتقاء بها بما في ذلك السالمة وأنشطة اإلبالغ الخاصة
أيضا إلى االلتزام بتحسين سجالت
ودعي المشاركون ً
بالمقاولين ،وحماية البيئة ،وسالمة العمليات ،والسالمة المروريةُ .
سعيا لتحقيق الهدف المتمثل بعدم وقوع أي إصابات.
السالمة الخاصة بهم واستخدام تطبيق برنامج العمل الذي ُطور
مؤخرا ً
ً
تصوير :حاتم عويضة

واستعرض مدير إدارة التنقيب وهندسة حفر آبار النفط،
المشـرف على مبادرة التركيز على جوانب السالمة واإلبالغ
للمقاوليـن فـي قطـاع التنقيـب واإلنتـاج ،األسـتاذ نجيـب
العبدالرحمـن ،الجهـود التـي بُذلـت في سـياق هـذه المبادرة
خلال العاميـن الماضييـن الكتشـاف الثغـرات المتعلقـة
بالمقاولين مثل فاعلية اإلدارة ،والتواصل ،واإلبالغ والرقابة،
والتطبيـق والمسـاءلة ،وإدارة المخاطـر ،والتدريـب والكفـاءة،
وإجـراءات إثبـات الجـدارة ،وإعـداد توصيـات التحسـين،
وصياغة متطلبات مواصفات البرنامج.
وأوضـح العبدالرحمـن الخطـوات التاليـة المطلوبـة مـن
المقاوليـن ،حيـث سـيترتب علـى شـركات المقاوليـن خلال
األشـهر القليلـة المقبلـة تطبيـق التوصيـات ،والمشـاركة فـي
تدريـب حـول األداة البرمجيـة الجديـدة لإلبلاغ ،واسـتخدام

القافلة األسبوعية

 ١8أبريل ٢٠١٩

9

الثورة الزراعية الثالثة
راكان املسعودي *
لطالمــا كان يُنظــر للزراعــة علــى أنهــا مــن المهــن
التقليديــة الدونيــة ،إذ يــكاد يتــراءى للبعــض عنــد الحديث
عنهــا صــورة ذهنيــة لفـ َّـاح يحمــل مجرفــة أو منجـ ًـا ،أو
يقلِّــب التربــة ويغــرس الشــتالت فــي حقلــه .لكــن بعيــ ًدا
للمــزارع ،تُع ـ ُّد الزراعــة مــن
عــن هــذه الصــورة النمطيــة ُ
أكثــر المجــاالت التــي ســعت دو ًمــا لتحســين وتطويــر
نفســها عــن طريــق االســتفادة مــن التكنولوجيــا المختلفــة.
فالزراعــة مــن أقــدم المهــن علــى اإلطــاق ،إذ نشــأت منــذ
نحــو  10آالف ســنة .ومــن المؤكــد أنهــا الســبب الرئيــس
وراء التغيــر الجــذري الــذي حــدث للجنــس البشــري
بالتحـ ُّول مــن مجتمعــات بدائيــة كثيــرة التنقــل تعتمــد علــى
الصيــد وجمــع الثمــار ،إلــى أخــرى مســتقرة ،ذات تركيــب
اجتماعــي مع َّقــد ،تعتمــد علــى الزراعــة وتربيــة الماشــية
المستأنســة .ونســتطيع القــول إن الزراعــة كانــت ابتــكا ًرا
تكنولوج ًيــا وثــورة تقنيــة مــن الطــراز األول ،مـ َّـرت بمراحــل
وثــورات متع ـ ِّددة علــى مــر العصــور ،لتصبــح أكفــأ وأكثــر
إنتاجية ،وها هي اليوم على مشارف ثورة جديدة كل ًيا.
عندمــا نتتبــع تاريــخ تطــ ّور الزراعــة ،فإننــا نــرى أنهــا
مــرت بثــاث ثــورات رئيســـة ،بــدأت األولــى باســتئناس
َّ
قد مــت الثــورة
النباتــات البريــة والحيوانــات .بينمــا َّ
الزراعيــة الثانيــة أســاليب متطــ ِّورة للـــري والحصـــاد
والتخزيـــن ،مستفيـــدة مــن تجــارب الثقافــات األخــرى،
أنواعا
باإلضافــة إلــى التوســع الجغرافــي الــذي جلب معــه
ً
جديــدة مــن المحاصيــل .أمــا الثالثــة ،التــي تســمى الثــورة
الخضــراء ،فأضافــت أســاليب الــري الحديثــة ،باإلضافــة
إلــى تطويــر تقنيــات ســاعدت علــى مضاعفــة اإلنتــاج
العالمي وتقليل الخسائر في المحاصيل.

موجات الثورة الخضراء
الموجة األوىل:
عصر اآللة
بــدأت الثــورة الخضــراء عقب الحــرب العالميــة الثانية،
مســتفيدة مــن التطــورات الهائلــة الناتجــة عــن ســباق
التســلُّح العالمــي ،ومدفوعــة بالطلــب المتزايــد علــى
الغــذاء الناتــج عــن تلــك الحــروب .اســتطاعت الموجــة
األولــى مــن تلــك الثــورة توظيــف اآللــة فــي الزراعــة عــن
طريــق اســتخدام الجـ َّـرارات الزراعيــة وعربــات الحصــاد

والنقــل .لكنهــا بقيــت تعتمــد بشــكل أســاس علــى
الممارســات التقليديــة التــي تتطلَّب جه ًدا جســد ًيا وأيادي
عاملــة كثيــرة .لكــن مــع هــذا كان لهــذه الموجــة دور كبيــر
حــد كبيــر مقارنــة
فــي زيــادة اإلنتــاج الزراعــي إلــى ٍّ
باألساليب التقليدية.

الموجة الثانية:
عصر التكنولوجيا الحيوية
كانــت أواخــر الســتينيات الميالديــة من القــرن الماضي
مفصليــة فــي تطــور تكنولوجيــا الزراعــة .فاالكتشــافات
الجديــدة فــي مجــاالت مثــل الكيميــاء الحيويــة والوراثــة،
أســهمت فــي إحــداث نقلــة نوعية فــي اإلنتــاج الزراعي .إذ
يمكــن حصــر مــا تــم تطويــره مــن تقنيــات فــي نطاقيــن
اثنيــن :األول يتعلَّــق بالتقنيــات الزراعيــة التــي هدفــت إلــى
توفيــر ظــروف نمــو ممتــازة للنباتــات ،وشــمل ذلــك تقديــم
أســاليب ري حديثــة كالــرش والــري المحــوري ،باإلضافــة
إلــى تطويــر كيميائيــات زراعيــة كاألســمدة النيتروجينيــة
االصطناعيــة ،ومبيــدات اآلفــات والمضــادات الحيويــة.
أمــا النطــاق الثانــي فانصبــت الجهــود فيــه حــول تحســين
أصنــاف وســاالت المحاصيــل الزراعيــة واســتنباتها ،مــن
خــال االســتفادة مــن التقنيــات الجينيــة المتاحــة آنــذاك
كالتهجيــن والتعديــل الوراثــي .إذ اســتطاع العلمــاء ً
مثــا
تحديــد الجينــات المتعلِّقــة بمــدى قــدرة بعــض المحاصيل
علــى اإلنتــاج والتعديــل عليهــا لتصبــح ذات كفــاءة إنتاجيــة
عالية.

الموجة الثالثة:
عصر الزراعة الدقيقة
وهنــا تأتــي الموجــة الثالثــة فــي محاولــة للتغلــب علــى
هــذه التحديــات ،عــن طريــق االســتفادة مــن التقنيــات
الرقميــة الحديثــة فــي إدارة المــزارع بشــكل يزيــد كفاءتهــا
وإنتاجيتهــا ،مــن دون الحاجــة إلــى زيــادة المــوارد
المســتخدمة .وتش ـ ِّكل الزراعــة الدقيقــة حجــر األســاس
لهذه الموجة الجديدة.
محــد دة الموقــع ،أو الزراعــة
فــإدارة المحاصيــل
َّ
الدقيقــة كمــا يطلــق عليهــا اختصــا ًرا ،هــي مجموعــة مــن
النظــم المتخصصــة فــي جمــع وتحليــل البيانــات المتعلِّقــة
بالبيئــة داخــل الحقــل وخارجــه .وتهــدف إلــى تســهيل
اتخــاذ القــرارات المتعلِّقــة بــإدارة المزرعــة بالكامــل بنــا ًء

علــى معطيــات دقيقــة ،مســتفيدة مــن الخوارزميــات
وبرامــج المحــاكاة الحاســوبية ،مــن أجــل تعزيــز عوائــد
المدخالت مع الحفاظ على الموارد المستخدمة.
بــدأ ظهــور مفهــوم الزراعــة الدقيقــة أول مــرة فــي
إشــارة إلــى اســتخدام «نظــم تحديــد المواقــع» فــي
المركبــات الزراعيــة .لكــن ســرعان مــا توســع مفهــوم
الزراعــة الدقيقــة ليشــمل تقنيــات متن ِّو عــة كأنظمــة
التحكــم عــن بعــد ،وأجهــزة االستشــعار وأخــذ الع ِّينــات من
التربــة ،والروبوتــات ،والطائــرات مــن دون طيــار،
والمركبــات ذاتيــة الحركــة ،واألتمتة وغيرها مــن التقنيات
الرقميــة .بــل نســتطيع القــول إن بــزوغ تكنولوجيــا الزراعة
فرعــا جديــ ًدا مــن علــم االقتصــاد
الدقيقــة أنتــج لنــا ً
الزراعــي ،يُعــرف بالهندســة الزراعيــة الدقيقــة ،وهــو
مجــال دراســة يدمــج بيــن منهجيــة علــم فالحــة األراضــي
واســتثمارها ،وبيــن العلــوم الهندســية والحاســوبية.
ويبحــث هــذا المجــال فــي إمكانيــة توفيــر تقنيــات زراعيــة
أدق لزراعة المحاصيل.

خرائط األقمار االصطناعية
ونظم تحديد المواقع
كانــت البدايــة فــي اســتخدام تقنيــات تعتمــد علــى نظــم
التموضــع العالمــي ( )GPSأو المالحــة والتتبــع عبــر
األقمــار االصطناعيــة (  )GNSSفــي التســعينيات
الميالديــة كوســيلة لتتبــع مســارات الجـ َّـرارات والعربــات
الزراعيــة ،بحيــث يتــم ربطهــا بنظــام تحديــد المواقــع ،مما
يُم ِّكــن الســائق مــن قيــادة المركبــة بشــكل دقيــق بنــا ًء علــى
إحداثيــات الحقــل .وأســهمت هــذه التقنيــة فــي التقليــل
مــن األخطــاء الناجمــة عــن الســائقين ،وهــذا بــدوره أ َّدى
إلــى تقليــص الهــدر مــن البــذور والســماد والوقــود ،مــع
تقليــل الوقــت المســتغرق للعمليــات الزراعيــة بشــكل كبير.
وتطــ َّورت هــذه التقنيــة ،فــازدادت دقتهــا حتــى أصبــح
بمقــدور المــزارع اليــوم تحديــد القطــع الزراعيــة بهامــش
خطــأ ال يتجــاوز الســنتيمترات ،باإلضافــة إلــى رســم
خطــوط ســير دقيقــة للعربــات الزراعيــة بطريقــة
أوتوماتيكيــة ،مــن دون الحاجــة إلــى تعديلهــا يدو ًيــا مــن
قبل السائق.

تقنية متغ ِّيرة المعدل وأخذ العينات
تقــوم هــذه التقنيــة علــى مبــدأ أن المســاحات

الزراعيــة فــي الحقــل غيــر متســاوية ،وأن لــكل مســاحة
احتياجاتهــا الخاصــة مــن المــوارد .فلــو كان الحقــل
علــى أرض غيــر مســتوية تحــوي تـ ً
ـال ومرتفعــات علــى
ســبيل المثــال ،فهــذا يعنــي أن المســاحات المرتفعــة ال
تحبــس الميــاه بالقــدر نفســه الــذي تحبســه المســاحات
المنخفضــة .لذلــك ،فمــن الهــدر أن يتــم توزيــع المــوارد
بالتســاوي علــى جميــع إحداثيــات الحقــل .وتُمكــن هــذه
التقنيــة المــزارع مــن توفيــر االحتياجــات الالزمــة ورفــع
كفــاءة المزرعــة فــي اســتخدام المــوارد .وتســتفيد هــذه
التقنيــة مــن أجهــزة استشــعار يتــم وضعهــا تحــت التربــة
فــي مناطــق مختلفــة مــن الحقــل وعلــى بعــض النباتــات،
لقيــاس مؤشــرات مختلفــة كنســبة رطوبــة التربــة،
ونفاذيــة الهــواء ،ومســتويات النيتروجيــن والفوســفور
وغيرهــا مــن المعطيــات البيئيــة المهمــة ،وإرســال هــذه
البيانــات إلــى نظــام حاســوبي يقــوم بمعالجتهــا وإعطــاء
توصيــات للمــزارع حــول كميات الســماد والميــاه الكافية
الالزمــة لــكل بقعــة مــن الحقــل .كمــا تم ِّكــن هــذه التقنية
المزارعيــن مــن تعقُّــب صحــة المحاصيــل علــى مــدار
الموســم ،والتنبــؤ بالتلــف واألمــراض واآلفــات
ومعالجتهــا مــن دون الحاجــة إلــى معاينــة كل نبتــة علــى
حدة.

األتمتة وأنظمة التحكم عن ُبعد
األتمتــة وأنظمــة التحكــم عــن بُعــد ،كالعربــات مــن دون
ســائق والطائــرات مــن دون طيــار «الدرونــز» ،أثبتــت
فاعليتهــا فــي العمليــات الزراعيــة المختلفــة ،باإلضافــة
إلــى عمليــات اتخــاذ القــرار والتخطيــط اإلســتراتيجي
بنــا ًء علــى بيانــات لحظيــة يتــم اتخاذهــا مباشــرة فــي
تقــدر قيمــة ســوق الطائــرات مــن دون طيــار
الحقــل .إذ َّ
والعربــات الزراعيــة مــن دون قائــد وتطبيقاتهــا اليــوم
بأكثــر مــن  75مليــار دوالر ،ويتوقــع أن تتضاعــف هــذه
القيمة في السنوات القليلة المقبلة.
ً
ً
ثالثــون عا ًمــا تفصلنــا عــن 2050م ،أي إن جيــا كامل،
لــم يولــد بعــد ،ســيحمل علــى عاتقــه مهمــة مــزارع
المســتقبل .وعلــى الرغــم مــن كل تنبؤاتنــا ،فــإن التغيــرات
المســتقبلية التــي ســتحدث كثيــرة ،وقــد تنافــي توقعاتنــا
حتــى ذلــك الحيــن .لكــن الشــيء الوحيــد المؤكــد هــو أن
المزارعيــن سيســتمرون بــا هــوادة فــي تبنــي األفــكار
والحلــول المبتكــرة للوصــول إلــى طــرق أفضــل فــي إنتــاج
المحاصيل من أجل توفير الغذاء لشعوب العالم.
* نشرت في الزميلة مجلة القافلة ،عدد يناير  -فبراير 2019م
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صحتك

متالزمة القولون العصبي
متالزم ــة القول ــون العصب ــي (أو  IBSاختص ــا ًرا) ه ــي
تتســـب ُب
يصيـــب األمعـــاء الغليظـــة ،وقـــد
اضطـــراب
ٌ
ُ
ّ
بمغـ ٍ
ـص وانتفــاخ وتغ ّيــر فــي عــادات التبـ ّـرز .يُصــاب بعــض
مرض ــى ه ــذا االضط ــراب باإلمس ــاك ،ويُص ــاب آخ ــرون
ـاب البعــض بالحالتيــن بيــن حيـ ٍـن وآخــر.
باإلســهال ،ويصـ ُ
أن متالزم ــة القول ــون العصب ــي ق ــد تتس ــبب بق ـ ٍ
ـدر
وم ــع ّ
كبير من االنزعاج ،غير أنه ال يؤذي األمعاء.
اضطـــراب شـــائع،
متالزمـــة القولـــون العصبـــي هـــي
ٌ
يصيـــب النســـاء أكثـــر بمرتيـــن مـــن الرجـــال .ال
وهـــو
ُ
يُع ـ ُ
ـرف الس ــبب الدقي ــق وراء متالزم ــة القول ــون العصب ــي.
ويمكـــن لمعظـــم األشـــخاص الذيـــن تُشـــخص حالتهـــم
بمتالزم ــة القول ــون العصب ــي أن يخفف ــوا أعراضه ــا ع ــن
طريق النظام الغذائي وتقليل التوتر واألدوية.

كوادر طبية

بشاير املطيري

األعراض

اختصاصي أول تقنية سريرية

األعراض العامة لمتالزمة القولون العصبي هي:
• المغص في البطن.
• الشعور باالنتفاخ.
• الغازات.
• اإلسهال أو اإلمساك ،أو تناوب االثنين م ًعا.
ويمك ــن أن تتن ـ ّوع أع ــراض متالزم ــة القول ــون العصب ــي
حس ــب نوعي ــة الطع ــام وكميت ــه ،وكذل ــك حس ــب الحال ــة
النفس ــية ،وحس ــب ال ــدورة الش ــهرية عن ــد النس ــاء .وم ــن
المه ــم االحتف ــاظ بس ــجل لألش ــياء الت ــي تس ــبب تفاق ــم
األعراض.
هن ــاك أن ــواع معروف ــة م ــن األطعم ــة الت ــي تُع ـزّز ظه ــور
أعراض متالزمة القولون العصبي .وهي:
• مشتقات الحليب.
• األطعمة الدسمة.
• الشوكوالتة.
• الكافيين.
ويمك ــن أن تك ــون أع ــراض متالزم ــة القول ــون العصب ــي
خفيفـــة ،ويمكـــن أن ال تحـــدث إال نـــاد ًرا ،وقـــد تتكـــرر
كثي ـ ًرا ،فعندم ــا تك ــون اإلصاب ــة ش ــديدة ،يمك ــن ألع ــراض
متالزمـــة القولـــون العصبـــي أن تقلـــل كثيـــ ًرا مـــن قـــدرة
الش ــخص عل ــى العم ــل ،وتح ــد م ــن عالقات ــه االجتماعي ــة
وحتـــى علـــى قدرتـــه علـــى مغـــادرة المنـــزل .ويمكـــن أن
يضطـــر الشـــخص إلـــى البقـــاء قري ًبـــا مـــن المرحـــاض
طيلة الوقت.

تاريخ العمل

األسباب
إن أس ــباب متالزم ــة القول ــون العصب ــي غي ــر معروف ــة
حتــى اآلن ،ويبــدو أن العوامــل التــي ت َُح ّفــز أعــراض هــذه
المتالزمـــة هـــي النظـــام الغذائـــي والتوتـــر النفســـي
والهرمونات.

العالج
تتضمــن معالجــة متالزمــة القولــون العصبــي تغييــرات
كثي ــرة ف ــي نم ــط حي ــاة المص ــاب به ــذه المتالزم ــة .لك ــن
التغيي ــرات المفي ــدة تتعل ــق باألس ــباب الت ــي يب ــدو أنه ــا
تُحفز اإلصابة لديه.
والحقيقـــة إن تخفيـــف التوتـــر النفســـي عـــادة هـــو
الخط ــوة األول ــى ف ــي تخفيــف أعــراض متالزم ــة القول ــون
العصبي.
كم ــا أن تغيي ــر النظ ــام الغذائ ــي يمك ــن أن يخف ــف م ــن
األعـــراض .وغال ًبـــا مـــا يكـــون اإلقـــال مـــن تنـــاول
مشـــتقات األلبـــان والشـــوكوالتة واألطعمـــة الدســـمة

والقهــوة ،مفي ـ ًدا للمصــاب .يجــب تجنــب تنــاول الكحــول.
أيضا.
كما يمكن أن يكون تناول وجبات أصغر مفي ًدا ً
إن تنـــاول أطعمـــة غنيـــة باألليـــاف يمكـــن أن يســـاعد
علـــى تنظيـــم أداء القولـــون لوظيفتـــه ،كمـــا أن تنـــاول
المزيـــد مـــن الخضـــار يزيـــد مـــن كميـــة األليـــاف التـــي
يتناولها المصاب.
ويُمكـــن إعطـــاء إنزيـــم الالكتـــاز للمرضـــى الذيـــن ال
يتحملـــون الالكتـــوز (ســـكر الحليـــب) ،فهـــو يســـاعدهم
علـــى تخفيـــف أعـــراض متالزمـــة القولـــون العصبـــي،
خاصـــة ان الالكتـــاز إنزيـــم خـــاص يســـتطيع هضـــم
أيضـــا إعطـــاء أدويـــة تُرخـــي
الالكتـــوز ،كمـــا يمكـــن ً
عضالت األمعاء.
المل َ ّين ــات أو األدوي ــة
ـتخدام
ـ
اس
ـد
ـ
عن
ـذر
ويج ــب الح ـ
ُ
المســـهلة ،فمـــن الممكـــن أن تصبـــح عضـــات األمعـــاء
شـــديدة االعتمـــاد عليهـــا ،أو أن تُدمـــن عليهـــا .وينبغـــي
علـــى المصـــاب بمتالزمـــة القولـــون العصبـــي أن يخبـــر
مق ــدم الرعاي ــة الصحي ــة بم ــا يظه ــر لدي ــه م ــن أع ــراض.
فم ــع قلي ــل م ــن التغيي ــرات يصب ــح ق ــاد ًرا عل ــى الس ــيطرة
على هذه المتالزمة.

أهم النصائح عن كيفية إضافة األلياف لنظامك الغذائي
قـد يوصـى بنظـام غذائـي غنـي باألليـاف لعلاج
أيضـا
المشـكالت ال َهضم ّيـة .كمـا أنَّـه قـد يكـون لهـا ً
عديـد مـن المنافـع الصح ّيـة األخـرى ،مثـل تخفيـض
خُ طورة األمراض القلبية.
الرعايـة الصح ّيـة لمعرفة
م
د
ويمكنُـك التحـ ّدث مـع ُمقـ ّ ّ
إمكان ّية االسـتفادة من النظام الغذائي الغني باأللياف.
يقـدم هـذا المقـال أفـكا ًرا للحصـول علـى مزيـد مـن
األلياف في النظام الغذائي:
للحصـول علـى مزيـد مـن
 تكمـ ُن إحـدى الطـرق ُالغذائـي فـي اسـتبدال
األليـاف فـي النظـام
ّ
عصيـر الفاكهـة بالفاكهـة الكاملـة .كما يجب
أكل فاكهـة مـع ك ّل َوجبـة .ويجـب التأكـ ُد
مـن وجـود تَشـكيلة مـن أنـواع الفاكهـة
المختلفة في النظام الغذائي.
 كمـا يُمكـن اسـتبدال الحبـوبكـر رة بالحبـوب الكاملـة،
ُ
الم ّ

القافلة األسبوعية

ويجـب اختيـار أنـواع الخبـز التـي تحتـوي علـى القمـح
الكامـل أو الحبـوب الكاملـة كأول المكونـات فـي قائمـة
المحتويـات .ويمكـن تجريب المعكرونـة المصنوعة من
القمـح الكامـل واألرز األسـمر أو البَـ ِّر ي .ويمكـ ُن
اسـتبدال الطحيـن األبيض بقمح الحبـوب الكاملة عند
الخَ بز.
 يمكـن بـدءُ النهـار بفطـور غنـي باألليـاف .يجـبالبحـث عـن حبـوب إفطـار تحـوي  5غرامـات أو أكثـر
حصـة طعـام .أو يمكـ ُن
مـن األليـاف فـي ك ّل ّ
إ ضا فـة بعـض نخا لـة ا لقمـح غيـر
فضلة.
الم ّ
المعالجة إلى ُ
الحبوب ُ
ُ
 -يمكـن إ عـد ا د

قبلات تكـو ُن صح ّيـة ومليئـة باألليـاف ،مثـل الفاكهـة
ُم ّ
الطازجـة والخُ ضـار النيئـة .كمـا يمكـن تنـاول بسـكويت
َمصنـوع مـن الحبـوب الكاملـة أو الفشـار منخفـض
المجفّفة.
الدهون أو
المكسرات أو الفاكهة ُ
ّ
 ال يـأك ُل ُمعظـم النـاس كثيـ ًرا مـن األليـاف كمـا هـوموصـى بـه ،لـذا ،يجـب زيـادة األليـاف فـي النظـام
ٍ
بشـكل أسـرع مـن اللزوم
الغذائـي ببـطء؛ فالقيام بذلك
قـد يُـؤدي لإلصابـة بالغـازات ،باإلضافـة لالنتفـاخ
البطني.
وال َمغص
ّ
أيضـا شـرب كثيـر مـن المـاء؛ فقـد يـؤدي
 مـن المهـم ًأكل الكثيـر مـن األليـاف دون شـرب المـاء فـي أحـوال
نادرة لحدوث انسداد األمعاء.

• 2016م  -الوقت الحالي :مسؤولة قسم فحص
الخاليا
• 2014م 2016 -م :مديرة قسم علم األنسجة
والخاليا
•  :2004أخصائي مختبرات سريرية في مختبر
األحياء الدقيقة.

التعليم

• 2016م :شهادة أخصائي تقنية خلوية من
الجمعية األمريكية لعلم األمراض السريرية
• 2012م :درجة الماجستير في إدارة الجودة
وسالمة المرضى في إدارة الرعاية الصحية من
الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.
• 2006م :دبلوم عالي في التقنية الخلوية من كلية
مايو للعلوم الصحية بالواليات المتحدة
األمريكية.
• 2004م :بكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية
 تقنية المختبرات الطبية من جامعة الملكفيصل  -الدمام.

اقتباس
«يُعد خبراء التقنية الخلوية جز ًءا من فريق الرعاية
الصحية الذي يعمل خلف الكواليس ،والمتخصص
في دراسة الخاليا البشرية بح ًثا عن العالمات
المبكرة للمرض والضرر ،ويتم تدريبهم بشكل
خاص الكتشاف حاالت السرطان .فخورة بكوني
عضو ًة في هذا الفريق الصغير من األخصائيين
هنا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،حيث
يشارك هذا الفريق في اكتشاف الخاليا غير
الطبيعية ،أو السرطانية أو السابقة للسرطان التي
من شأنها أن تغير إدارة رعاية المرضى».

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي
تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:
• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco Healthcare
)• L inkedIn: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH
• YouTube: JHAH

لتقديم المقترحات والتعليقات ،الرجاء إرسال رسالة إلى
البريد اإللكتروني:
Layal.Khatib@JHAH.Com

لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت
الطبية مع طبيبهم الخاص .لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة ،والطب ،والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.
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شهادة القلب

معرض األنظمة األمنية لحماية املنازل

 ٢٣ - ٢٢أبريل ٢٠١٩م
صباحا إلى الثالثة عص ًرا
من التاسعة
ً
يف ساحة املدرا بالظهران

أعمال األمن الصناعي

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

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغـيــرة ،أو مــن  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
رق ــم م ــرة واحـ ــدة فـقــط في
كل خط أفقي وفي كل خط
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 ،هنوف يوسف السليم،
سلمان اليامي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

قطعـت الطريـق مـن الفنـدق الـذي اخترتـه مكا ًنـا إلقامتـي أيـام
ُ
زيارتـي لألقصـر ،المدينـة المصريـة الغنيـة باآلثـار الفرعونيـة
باتجـاه «متحف التحنيـط» في المدينة مشـ ًيا على األقـدام ،حيث ال
يبعد عن الفندق كثي ًرا.
الحظـت فـي
مشـيت علـى الكورنيـش المحـاذي لنهـر النيـل.
ُ
ُ
الحظت مـن قبل في أسـوان التـي زرتها قبل سـنوات،
كمـا
األقصـر،
ُ
أن للنيـل لو ًنـا آخـر هنا غير لونـه الذي اعتدنـا رؤيته فيـه بالقاهرة.
فالزرقـة هنا هـي الطاغية عليـه ،فيما يبـدو لي أن التلـوث جعل من
لونـه فـي القاهـرة المكتظة بالسـكان ً
مائل إلـى الرمـادي ،كأنه هنا،
فـي األقصر وأسـوان ومـا جاورهمـا ،مـا زال يحتفظ بلونـه األصلي،
األزرق ،أو على األقل ببقاياه.
بلغـت اليافطـة البـارزة علـى الشـارع والتـي تشـير إلـى مكان
حيـن
ُ
هبطـت عـدة سلالم إلـى األسـفل .وسـاعتها
«متحـف التحنيـط»،
ُ
فكـرت :أفـي اختيـار أن يكون المتحـف في طبقـات أدنـى إحالة إلى
ُ
فكـرة أن التحنيـط مقتـرن بفكـرة المقابـر ،حيـث يـوارى الموتـى في
أسفل األرض ،حتى لو كانت جثثهم محنطة.
لـن أشـرح هنـا كل التفاصيل التـي شـاهدتها في المتحـف ،فذلك
حديـث يطول ،ولكني سـأتحدث عن أمر اسـتوقفني بصـورة خاصة،
وهـو رسـم تخطيطـي يظهـر اإللـه أوزيريـس ،إلـه البعـث والحسـاب
لـدى الفراعنـة ،وهو يقيـم الميزان بين مـا وصفه التخطيـط بالقلب
والحقيقـة ،وفـي التخطيـط التالـي نـرى َمـن يعلـن بـراءة الميـت مـن
الذنوب ،ألن شهادة القلب طابقت الحقيقة.
ٍ
شـاهدت مجسـ ًما ألحـد ملـوك
مـكان آخـر فـي المتحـف
وفـي
ُ
الفراعنـة وهـو يدعـو قلبـه بـأال يخذلـه لحظـة اإلدالء بشـهادته يـوم
الحسـاب عـن سـلوكه ،أي سـلوك الملك ،مـا يجعلنـا نفهـم أن القلب
هنـا هـو الشـاهد المؤتمـن الموثـوق الشـهادة فـي الحكـم علـى
صاحبـه ،فـإن خالفـت شـهادة القلـب الحقيقة فـإن الميت سيحسـب
مذن ًبـا مسـتحقًا للعقـاب ،وإن شـهد القلـب لصالـح السـلوك القويـم
لصاحبه فإن جزاءه سيكون حياة النعيم في اآلخرة.
بشـيء مـن البحـث وجـدت أن محاسـبة أوزيريـس المفترضـة
للميت ،حسـب المعتقـدات الفرعونية ،تتضمن أسـئلة مـن نوع« :هل
حفظـت جسـدك طاهـ ًرا؟ ،هـل قتلـت نفسـا بغيـر حـق؟ ،هـل صنـت
نفسـك ولسـانك عن شـهادة الزور؟ ،هـل اعتنيت بالنباتـات وأطفأت
ظمأهـا؟ ،هـل عاملـت الحيوانـات بالرفـق والشـفقة كمـا تـو ُّد أن
يعاملـك بالرفـق مـن هـو أقـوى منـك؟ ،هـل اسـتمعت لصـوت
ضميـرك؟ وغيرهـا من األسـئلة التي تنطلـق من المعاييـر األخالقية
الراقية التي اعتمدتها األديان والفلسفات الكبرى فيما بعد.
الجديـر بالتبصـر هنـا هـو المكانـة التـي أعطيـت للقلـب ،كأنـه
يتجرد أكثـر فأكثر من
الدليل ،ومن سـوء الحـظ أن إنسـان الحاضر ّ
حيـزه الروحـي لمصلحـة ما يدعـى بالـروح العمليـة .وتبشـر مدارس
فلسـفية عديـدة بانعطـاف جديـد فـي حيـاة البشـر ،علـى أساسـها
تتـوارى فضـاءات الحلـم والعاطفـة ،التـي بـات ينظـر إليهـا كمـا لـو
كانـت مرحلـة غابـرة تم ّثـل طفولـة البشـرية وسـذاجتها؛ فالحضـارة
المعاصـرة تحـث الخطـى نحـو التنظيـم المفـرط الـذي يطـال حتـى
العواطف.
إن القلـب ،مـن حيـث هـو مسـتودع العواطـف والمشـاعر وميـدان
تمزقـات اإلنسـان وأحالمـه وأوهامـه ،لـه بصيـرة ال تقـ ُّل أهميـة عن
بصيـرة العقـل ،بـل تزيـد؛ ولصلتـه بالمشـاعر فـإن القلـب هـو األكثر
تعبيـ ًرا عـن رهافـة الـروح اإلنسـانية وشـفافيتها ،فيمـا العقـل قـد
يقـود للخـراب ،إذا ما نظرنـا حوالينـا إلى حجـم الحـروب والكوارث
بعضا.
والمجازر التي يتسبب فيها البشر أنفسهم ضد بعضهم ً
* كاتب بحريني

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

