
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٥ ذو القعدة 1440هـ، ١٨ يوليو 201٩م

٦
مـــن المتوقـــع أن تســـهم بهـــا مدينـــة الملـــك ســـلمان 
للطاقـــة )ســـبارك( ســـنوًيا في اقتصـــاد المملكـــة، بعد 
اســـتكمال جميـــع مراحلهـــا فـــي عـــام 2035م، وتوفيـــر 
ز  آالف الوظائف المباشـــرة وغير المباشرة، كما ستعزِّ
دور أرامكـــو الســـعودية فـــي تنويـــع اقتصـــاد المملكـــة 

وبناء قطاع تصنيع مزدهر. انظر صفحة 3. صفحة ١٠
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أرامكو السعودية تخطو 
بثبات نحو تحقيق أهداف 
برنامج اكتفاء
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نصـــادف أحياًنا ونحن في طريقنـــا إلى العمل أو 
المنـــزل، شـــاًبا يقود ســـيارته بتهـــور وآخـــر يقطع 
اإلشـــارة، وهو مـــا يثيـــر االســـتهجان والرفض من 
غالبيتنـــا، لكننا مـــع األســـف اعتدنا علـــى أن نرى 
مثل هـــذا التصرف. لكـــن لو شـــاهدت »رجل أمن« 
يقطـــع اإلشـــارة أو يقود ســـيارته مســـرًعا فما هي 

ردة فعلك؟!
بالتأكيـــد ســـيكون األمر غريًبا وســـوف تســـتنكر 
هـــذا األمر بشـــكٍل أكبـــر، ألنـــه جاء من أشـــخاص 

يُعدون قدوة لنا في تطبيق األنظمة.
أن نستشـــعر دورنـــا كموظفـــي  يجـــب  وهكـــذا 
الشـــركة بشـــكل عام، ورجـــال أمن صناعي بشـــكل 
خاص، بـــأن نتذكـــر دائًمـــا أن نكـــون قدوة حســـنة 
ومثـــااًل يحتـــذى بـــه فـــي اتبـــاع األنظمـــة المرورية 
والســـالمة، فال ننهـــى عن أمـــر ونأتي بمثلـــه، وأن 
نطبِّـــق األنظمـــة والســـالمة المروريـــة والقيـــادة 
الوقائية على أنفســـنا قبل أن نطلبه مـــن اآلخرين، 
ســـواء كنا نقود مركباتنـــا داخل مرافق الشـــركة أو 

خارجها.
وأعتقد أنه ال أحد ســـيتقبل فكـــرة أن رجل أمن 
يطبِّق األنظمـــة ويصدر المخالفـــات على اآلخرين، 
ال أثنـــاء القيـــادة أو القيادة  مثـــل اســـتخدام الجـــوَّ

بســـرعة أو عدم ربط حـــزام االمـــان وغيرها، وهم 
يرونه يخالف تلك األنظمة!!

أذكـــر أنـــه منذ عـــدة ســـنوات، كنـــت فـــي نزهة 
برّية مع أقـــارب وأصدقاء لـــي، وكنت أِهـــمُّ بركوب 
الســـيارة عندما بـــادرت تلقائًيا بربط حـــزام األمان 
كمـــا تعلّمـــت منـــذ انضمامـــي للشـــركة، لكـــن هذا 
الـــذي يجلـــس  انتبـــاه صديقـــي  لفـــت  التصـــرف 
بجـــواري وقال لـــي: »أرامكو ســـيفتي فيرســـت« أي 
»أرامكـــو الســـالمة أواًل« علـــى الرغـــم مـــن أنـــه 
اليجيـــد التحدث باللغـــة اإلنجليزية، لكنـــه بالتأكيد 
مـــن الثقافة التي رســـختها الشـــركة فـــي المجتمع 
طـــوال العقـــود الماضيـــة والتـــي تضـــع »الســـالمة 

أواًل« شعاًرا لها.
ال أخفيكــــــم أن كلماتــــــه أشــــــعرتني بالفخـــــر 
مت كثيًرا  واالعتزاز بانتمائي لشـــركة عمالقـــة، قدَّ
لموظفيها ومجتمعها والمملكة بأســـرها لترســـيخ 
ثقافـــة الســـالمة، وبـــكل تأكيـــد أن هـــذا االنطباع 
يضع على عاتقنا مســـؤولية كبرى، بـــأن نكون كما 

عهده الجميع عن الشركة وموظفيها.
ـــمعة التي اكتسبتها الشركة  وال شك أن هذه السُّ
لم تـــأت من فـــراغ، بـــل كانـــت نتيجة جهـــود كبيرة 
وتوعيتهـــم  المجتمـــع  لخدمـــة  الشـــركة  متهـــا  قدَّ

يـــة،  لمرور ا لســـالمة  ا عـــن  عـــة  متنوِّ مـــج  ببرا
المـــرور  أســـابيع  فـــي  المســـتمرة  ومشـــاركتها 
الخليجيـــة والعربيـــة والعالميـــة، حتـــى أصبحـــت 

عنصًرا رئيًسا ومؤثًرا في مثل هذا المجال.
إن الســـالمة في أرامكو الســـعودية ليست شعاًرا 
نرفعه، بل تَُعدُّ ثقافة رئيســـة في بناء إســـتراتيجية 
الشـــركة وإحـــدى قيمها الخمـــس األســـاس، لذلك 
تحـــرص إدارة الشـــركة علـــى دمـــج الســـالمة فـــي 
إســـتراتيجيات أعمال الشـــركة وأعمالها ومقاييس 
األداء مـــن أجل بناء ثقافة ســـالمة قوية، فالشـــركة 
تتطلـــع فـــي المقـــام األول إلـــى أن تكـــون الجهـــة 
الرائـــدة فـــي مجال الســـالمة فـــي المملكـــة وعلى 
مســـتوى العالـــم، ولتضمـــن أن الســـالمة ال تمثـــل 
مجـــرد معيار من معاييـــر العمل فحســـب، بل جزًءا 

ال يتجزأ من ثقافة العمل في الشركة.
ر أن  ـــف أن يتذكَّ لـــذا، أهمـــس فـــي أذن كل موظَّ
الســـالمة مهمـــة بالنســـبة لـــه وألســـرته كمـــا هي 
مهمـــة للشـــركة أيًضـــا، وليكـــن كل رجل أمـــن خير 
ســـفير وممثـــل لهـــذه الشـــركة العمالقـــة لنكـــون 
جميًعـــا مثااًل يُحتـــذى به لدى بقية أفـــراد المجتمع 
بـــأن تكـــون »الســـالمة أواًل« هـــي شـــعارنا الـــذي 

نطبِّقه دائًما وأبًدا.

رجل أمن يقطع اإلشارة!
إضـــاءة

ب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في  ترحِّ
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعّبر عن آراء كّتابها.

أحمد الشمري
ahmad.alshammari.1@aramco.com

 إدارة أعمال األمن الصناعي
في الرياض

سعًيا منها لتعزيز ثقافة التميُّز التشغيلي.. وبمشاركة 580 موظًفا

مصفاة الرياض تخّصص أسبوًعا ألفضل ممارسات 
ز التشغيلي التميُّ

بينما نستمر في 
الترويج ألفضل 

الممارسات التي 
تعّزز ثقافة التمّيز، 

نولي المقارنة 
المرجعية ذات القدر 

من االهتمام، إذ 
تمّكننا من قياس 

مستوى التمّيز، 
واغتنام الفرص 

الجديدة، وضمان 
التحسين المستمر.

حسام الدليم

كارل باركر، من إدارة التمّيز التشغيلي، كان أحد الخبراء 
الذين قّدموا عروًضا خالل أسبوع المقارنة المرجعية، حيث 

كان الملتقى، الذي ُنّظم في الرياض، منصة لتبادل المعارف 
ومشاركة الخبرات وتطوير أوجه التعاون بين الخبراء 

المختصين والموظفين.

الرياض - خّصصـــت إدارة مصفاة الرياض، مؤخًرا، 
أســـبوًعا للمقارنة المرجعية وأفضل ممارســـات التمّيز 
الخبـــراء  مـــع  »التواصـــل  شـــعار  تحـــت  التشـــغيلي، 
المختصين للتعلم والمشـــاركة والتبـــادل المعرفي«، في 
إطار الجهود المســـتمرة التي تبذلها أرامكو الســـعودية 

لتعزيز التمّيز التشغيلي.

الخبراء والفرص
نُّظـــم الملتقـــى وفًقـــا ألســـلوب المقارنـــة المرجعية 
المّتبَع في برنامج التمّيز التشـــغيلي ألرامكو السعودية، 
وقد شـــارك فيـــه أكثر مـــن 580 ممثاًل وخبيـــًرا من 81 
إدارة فـــي الشـــركة، باإلضافـــة إلـــى ثمانـــي جهـــاٍت 
حكوميـــة محليـــة، فيمـــا كان مجمـــوع المتحدثيـــن 67 
متحدًثا، بينهم 15 خبيًرا مّثلوا األســـاليب الرئيســـة في 
البرنامـــج، باإلضافـــة إلـــى 52 من الموظفيـــن األفضل 
أداًء في الشـــركة، فيما يرتبط بالتمّيز التشغيلي، حيث 
ومشـــاركة  المعـــارف  لتبـــادل  منصـــة  الملتقـــى  كان 
الخبـــرات وتطويـــر أوجـــه التعـــاون بيـــن المشـــاركين، 
التمّيـــز  ممارســـات  أفضـــل  حـــول  الوعـــي  ولزيـــادة 
التشـــغيلي وســـبُل تنفيذها، من خالل البحـــوث التقنية 

وجلسات النقاش ودراسات الحالة.
وفـــي كلمة اســـتهّل بهـــا الملتقى، حـــّث مديـــر إدارة 
مصفـــاة الريـــاض، األســـتاذ عبدالرحمـــن الفاضـــل، 
المشاركين على االســـتفادة من الموظفين األفضل أداًء 
فيمـــا يرتبـــط بالتمّيـــز التشـــغيلي في صياغـــة أفضل 
الممارســـات المرتبطـــة به. وأضـــاف الفاضـــل قائاًل: 
»هـــذا الملتقـــى هـــو فرصـــة ثمينة للتعلـــم الذاتـــي، إذ 
يجتمع فيـــه خبـــراء التمّيـــز التشـــغيلي ليبّينـــوا أهمية 

المقارنة المرجعية من كافة النواحي«.

م المقارنة المرجعية.. نهٌج منظَّ
وحـــول مراحـــل برنامـــج التمّيـــز التشـــغيلي التـــي 

القافلة األسبوعية 

تتضّمـــن الحوكمـــة والتقييـــم والتنفيذ، تحـــّدث الناظر 
اإلداري لمركز مســـاندة التمّيز التشـــغيلي في الشركة، 
حســـام الدليم، مشـــّدًدا على أن التمّيز التشـــغيلي ليس 
غايـــة بحد ذاته بقدر كونه ســـعًيا دؤوًبا. وقـــال الدليم: 
»بينما نســـتمر فـــي الترويـــج ألفضل الممارســـات التي 
تعـــّزز ثقافـــة التمّيـــز، نولـــي المقارنـــة المرجعية ذات 
القـــدر مـــن االهتمـــام، إذ تمكّننـــا مـــن قياس مســـتوى 
التمّيـــز، واغتنام الفـــرص الجديدة، وضمان التحســـين 

الملتقـــى  فـــي  الدليـــم  المســـتمر«. وقـــد اســـتعرض 
الخطـــط الخاصـــة ببرامـــج المقارنـــة المرجعية، حيث 
ف لوحـــة معلومـــات لعـــرض أحـــدث البيانـــات  ســـتوظَّ

المرجعية على مستوى الشركة.

عروض شاملة حول 
التمّيز التشغيلي

تضّمـــن المؤتمـــر عروًضـــا حـــول برنامـــج التمّيـــز 
التشـــغيلي وبعض األســـاليب الرئيســـة التـــي يتضّمنها، 
بمـــا فـــي ذلـــك: التنفيـــذ، وإدارة المخاطـــر، وإدارة 
اســـتمرارية األعمـــال، وإدارة التغيير، وإدارة الســـالمة، 
وســـالمة األعمال، والطاقة، ونقل المعرفة، والموثوقية 
الكليـــة للمعامل، والصيانة الشـــاملة والتفتيش، وحماية 
البيانـــات، وإدارة ســـالمة األصـــول، وإدارة المعرفـــة، 

ومشاركة سياسات العمل، واالبتكار.
وُعقدت جلســـات الملتقى في ثالثة مســـارات خالل 
األســـبوع، حيـــث كانـــت بدايـــة كّل مســـار مـــع متحدث 
رئيـــس مـــن الدائـــرة المختّصة، تتلـــوه عـــروض قّدمها 
المبـــادرات  أفضـــل  حـــول  الشـــركة  فـــي  موظفـــون 
والممارســـات لتنفيـــذ برنامـــج التمّيز التشـــغيلي، وقد 

شارك 52 موظًفا من 45 إدارة في تقديم العروض.
جديـــٌر بالذكـــر أّن قائمـــة المتحدثين الرئيســـين في 
الملتقى ضّمت كاًل من: أشـــرف محمـــد، من الخدمات 
االستشـــارية؛ ونـــواف الفـــوزان، مـــن قســـم المعرفـــة 
الهندســـية والمصـــادر؛ وكارل باركـــر ومجيـــد الصالح، 
مـــن إدارة التميُّز التشـــغيلي؛ ومطر المطيـــري وجرادو 
عبيد وعلي البليهي، من إدارة منع الخســـائر؛ وعبداهلل 
العبـــداهلل، من قســـم إدارة التقنية؛ ونـــزار العوفي، من 
إدارة تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد الزيـــت فـــي أرامكـــو 
الســـعودية؛ ومحمد عباس، من إدارة أســـاليب التصنيع 
والمراقبـــة؛ وماثيـــو هورتـــون، مـــن إدارة نظـــم الحلول 
التعليمية؛ وميشـــل بندين، مـــن إدارة األداء والتخطيط 
ألعمـــال التكريـــر والمعالجة والتســـويق؛ وحمـــزة علي 
خاندوالـــه ورفيـــق أيمـــن، مـــن خدمـــات الصيانـــة في 

الشركة؛ ووائل عطرجي، من إدارة حماية المعلومات.
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ز )سبارك( دور أرامكو السعودية في تنويع اقتصاد المملكة وبناء قطاع تصنيع مزدهر ستعزِّ

ع اتفاقية مع  مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك( توقِّ
مركز تجهيز حقول النفط المحدود ليكون مستثمًرا رئيًسا

ال شك أن استثمار 
مركز تجهيز حقول 
النفط في مدينة 

الملك سلمان 
ل،  للطاقة سيشكِّ

بإذن اهلل، خطوة 
كبيرة في تعزيز 

قدرتنا على جذب 
وتمكين الشركات 

الصغيرة 
والمتوسطة، وتعزيز 
جاذبية استثمار هذه 

الشركات في مدينة 
الملك سلمان 

للطاقة.
أمين الناصر

أمين الناصر، وإقبال محمد عابدين، يشهدان توقيع محمد القحطاني، ومنيب عبدالرزاق الكاظم، اتفاقية تطوير مجمع خاص لشركات النفط والغاز بأحدث المواصفات في مدينة الملك 
سلمان للطاقة.

الظهـــران - وّقعـــت مدينـــة الملـــك ســـلمان للطاقـــة 
)ســـبارك(، ومركـــز تجهيـــز حقـــول النفـــط المحـــدود، 
الـــذي يقـــع مقـــره فـــي دبـــي بدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة  يـــوم الخميس 8 ذو القعـــدة 1440هـ )11 يوليو 
2019م(اتفاقيـــة يصبـــح بموجبهـــا المركـــز مســـتثمًرا 
ومســـتأجًرا رئيًســـا فـــي )ســـبارك(. وســـيقوم المركز، 
بالتعـــاون مـــع أرامكو الســـعودية، بتطويـــر مجمع خاص 
لشـــركات النفـــط والغاز بأحـــدث المواصفـــات، لتقديم 
الخدمـــات المســـاندة، وتأســـيس وتطويـــر المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة في المملكة. وسيســـتثمر المركز 
نحـــو 450 مليـــون دوالر فـــي المشـــروع الجديـــد خالل 
العاميـــن المقبليـــن، ليقيـــم المجمـــع األول واألكبـــر في 
المنطقـــة، على أرض مســـاحتها نحو مليـــون متر مربع، 

مع مساحة للتوّسع تبلغ 500 ألف متر مربع.
ـــع االتفاقيـــة كلٌّ من رئيـــس مجلـــس إدارة مدينة  ووقَّ
الملك ســـلمان للطاقة، النائب األعلـــى للرئيس للتنقيب 
واإلنتاج فـــي أرامكو الســـعودية، األســـتاذ محمد يحيى 
القحطانـــي، والمدير العام لشـــركة تجهيز حقول النفط 
الســـعودية، األســـتاذ منيب عبدالـــرزاق الكاظم. وحضر 
التوقيـــع رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا 
التنفيذييـــن، المهندس أمين حســـن الناصـــر، والرئيس 
التنفيذي لمركز تجهيز حقول النفط المحدود، الســـيد 

إقبال محمد عابدين.

مركز تميز عالمي 
وفـــي تعليقـــه علـــى اســـتثمار مركـــز تجهيـــز حقـــول 
النفـــط المحدود، قال المهندس أمين الناصر: »نســـعى 
ألن تكـــون مدينـــة الملـــك ســـلمان للطاقـــة مركـــز تميُّز 
عالمـــي لتوطيـــن الصناعـــات والتقنيـــات والخدمـــات 
المســـاندة لقطـــاع الطاقة فـــي المملكة، والذي يشـــمل 
مجـــاالت النفـــط، والغـــاز، والكيميائيـــات، والطاقـــة 
الكهربائيـــة، والميـــاه. وقـــد روعي في تصميـــم المدينة 
وبنيتهـــا التحتيـــة والتنظيمية أن تكون منصـــة نموذجية 
لالســـتثمار المحلي واألجنبي ســـواء للشـــركات الكبرى 

أو الشركات الصغيرة والمتوسطة«.
وأضـــاف الناصر: ال شـــك أن اســـتثمار مركز تجهيز 
حقـــول النفـــط فـــي مدينـــة الملـــك ســـلمان للطاقـــة 
ل، بـــإذن اهلل، خطـــوة كبيرة فـــي تعزيـــز قدرتنا  سيشـــكِّ
على جـــذب وتمكيـــن الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
نتيجـــة للخدمـــات والتســـهيالت التـــي ســـيوفرها مركز 
تجهيـــز حقـــول النفط بما يعيـــن على خفـــض التكاليف 
التأسيسية والتشـــغيلية، وبالتالي تعزيز جاذبية استثمار 
هـــذه الشـــركات فـــي مدينـــة الملـــك ســـلمان للطاقة«، 
مشـــيًرا إلى أن ذلك سيســـهم بشـــكل ملموس في زيادة 

المحتـــوى المحلـــي وتعزيـــز خلـــق فـــرص العمـــل ودعم القافلة األسبوعية 
جهـــود تحقيـــق التقدم الشـــامل فـــي قطـــاع الطاقة في 

المملكة.
مـــن جهتـــه، قـــال الســـيد إقبـــال محمـــد عابديـــن: 
»ستســـهم اســـتثمارات مركـــز تجهيـــز حقـــول النفـــط 
المحـــدود فـــي )ســـبارك(، وكذلـــك التعاون مـــع أرامكو 
الســـعودية فـــي تمكين المشـــروع ليكـــون داعًما رئيًســـا 
لشـــركات التصنيع والخدمات في مجـــال النفط والغاز 
والشـــركات الصغيرة والمتوســـطة ذات الصلـــة، وهو ما 
سيســـهم في دعـــم مســـتهدفات برنامـــج )اكتفـــاء(، من 
خـــالل زيـــادة المشـــتريات المحليـــة وأنشـــطة التصنيع 
زيـــادة نســـبة توظيـــف  القيمـــة المضافـــة، مـــع  ذات 

السعوديين«.

توفير آالف الوظائف 
ومن المتوقع أن تســـهم مدينة الملك ســـلمان للطاقة 
بنحو 6 مليارات دوالر ســـنوًيا فـــي اقتصاد المملكة بعد 
اســـتكمال جميع مراحلها في عام 2035م، وتوفير آالف 
الوظائـــف المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة. كمـــا سيُســـهم 
اســـتثمار مركـــز تجهيـــز حقـــول النفـــط المحـــدود في 
تحقيـــق هدف مدينـــة الملك ســـلمان للطاقـــة، المتمثل 

فـــي توطيـــن أكثـــر مـــن 300 مرفـــق صناعـــي وخدمي 
ز )ســـبارك( دور أرامكو الســـعودية  جديـــد. كما ســـتعزِّ
فـــي تنويع اقتصاد المملكة، وبنـــاء قطاع تصنيع مزدهر 
من خـــالل أنشـــطتها التصنيعية والخدميـــة التي تغطي 
مجاالت معدات الحفـــر والخدمات الكهربائية ومعالجة 
التنقيـــب واإلنتـــاج  إلـــى جانـــب خدمـــات  الســـوائل، 

واألنابيب والسفن والخزانات والمضخات.
يُشـــار إلـــى أن أرامكو الســـعودية تعكـــف حالًيا على 
تطويـــر البنية التحتيـــة لمدينـــة الملك ســـلمان للطاقة 
عبـــر الشـــركة التابعـــة لهـــا، »شـــركة تطويـــر مدينـــة 
الطاقـــة«، كمـــا تخطـــط الشـــركة أيًضـــا لبنـــاء المقـــر 
الرئيـــس ألعمـــال الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار العائـــدة لها 
وتوطيـــن مركز إدارة سلســـلة التوريد والشـــراء الخاص 

بها في مدينة الملك سلمان للطاقة.

الرياض األحساء

أبقيق

الظهران

سبارك
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خطوة أخرى نحو تطوير مسيرتهن المهنية

مهندسات منع الخسائر يكتسبن مهارات 
ميدانية مهمة

أّكدت نجالء بن محفوظ، 
أّن فرصة العمل الميداني 

شكّلت عالمة فارقة في 
مسيرتها المهنية، إذ 

اكتسبت منها خبرة عملية 
في المهمات المرتبطة 

بالسالمة ومنع الخسائر، 
كما خرجت بمنظور جديد 
حول دور المرأة في مجال 

الهندسة.

إن أهمية إشراك 
مهندسي قسم منع 

الخسائر الجدد في 
األنشطة الرئيسة 

مثل أعمال المعاينة 
والتفتيش في 

منشآت الشركة 
تتيح لهم إظهار 

قدراتهم ومهاراتهم 
في الظروف 

الميدانية الصعبة.

م الطبي في المملكة وبأيٍد سعودية  انعكاًسا للتقدُّ
أول جراحة من نوعها بمساعدة الروبوت في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

م الطبـــي فـــي  الظهـــران - فـــي خطـــوة تعكـــس التقـــدُّ
المملكـــة، أُجريـــت فـــي مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو 
الطبـــي، مؤخـــًرا، أول جراحـــة مـــن نوعهـــا الســـتئصال رحـــم 

بمساعدة الروبوت باستخدام صبغة الفلورسنت. 
أجـــرى الجراحـــة كلٌّ مـــن الدكتـــور تركـــي الرجيـــب، 
أخصائـــي أمـــراض النســـاء والســـرطان بمركـــز جونـــز 
هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي، والدكتـــور فهـــد الملحـــم، أخصائـــي 
ــا  ــي نجدهـ ــة التـ ــب: »الدقـ ــال الرجيـ ــاء. وقـ ــراض النسـ أمـ
دة  فـــي الجراحـــة بمســـاعدة الروبـــوت لهـــا فوائـــد متعـــدِّ
للمرضـــى، كمـــا يكـــون األلـــم وفقـــدان الـــدم أقـــل عنـــد 
النســـاء اللواتـــي تُجـــرى لهـــن عمليـــات اســـتئصال رحـــم 
ـــي المستشـــفى  ـــاء ف ـــدة البق ـــون م ـــوت، وتك بمســـاعدة الروب
بشـــكل  ويتعافيـــن  أقـــل،  لمســـكنات  أقصـــر، ويحتجـــن 

أسرع«. 
كانـــت بدايـــة برنامـــج جراحـــة الروبـــوت فـــي مركـــز جونـــز 
هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي فـــي ديســـمبر 2016م، عندمـــا بـــدأ 
الدكتـــور طـــارق الترتيـــر، أخصائـــي الجراحـــة فـــي مركـــز 
جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي وفريقـــه بالتعـــاون مـــع 
الدكتـــور محمـــد عـــالف، أســـتاذ أمـــراض المســـالك البوليـــة 
والســـرطان والهندســـة الطبيـــة الحيويـــة فـــي كليـــة جونـــز 
هوبكنـــز للطـــب، ومديـــر جراحـــة المســـالك البوليـــة وفريقـــه، 
التدخـــل  مـــن  ممكـــن  قـــدر  بأقـــل  الجراحـــة  بإجـــراء 
ـــا العمليـــات الجراحيـــة األولـــى  الجراحـــي، حيـــث أجـــروا مًع

جـــدة - عندما أصبحت نجالء بن محفوظ مهندســـة 
أن  أدركـــت  جـــدة،  فـــي  الخســـائر  منـــع  قســـم  فـــي 
مســـؤولياتها الرئيســـة تتمحـــور حـــول ضمـــان االلتزام 
بمعاييـــر الســـالمة وإجـــراءات العمـــل، والتحقـــق مـــن 
التنفيذ المتَقـــن للتصاميم، من أجل حمايـــة الممتلكات 
والمحافظـــة علـــى أرواح الموظفيـــن والمقاوليـــن، لكّن 
إدراكهـــا لطبيعـــة عملهـــا أخذ بُعـــًدا آخر أكثـــر واقعية، 

بعد خوضها لتجربة العمل في الميدان.

تمكين الموّظفات.. يصنع الفارق
أصبحت نجـــالء إحدى الســـبَّاقات ضمن جيل جديد 
مـــن المواهـــب النســـائية، ســـيضطلع بأعمـــال المعاينة 
والتفتيـــش فـــي منشـــآت الشـــركة، بمـــا فـــي ذلـــك مـــا 
يرتبط بأعمـــال اإلنشـــاء والصيانـــة الكاملـــة للمرافق. 
وأوضحـــت نجـــالء أّن فرصة العمـــل الميداني شـــكلّت 
عالمـــة فارقة فـــي مســـيرتها المهنية بقولهـــا: »حظيت 
بفرصة تعلّم ال تُعّوض، اكتســـبت منهـــا خبرة عملية في 
المهمـــات المرتبطـــة بالســـالمة ومنـــع الخســـائر، كما 

القافلة األسبوعية 
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باستخدام نظام 
دافنشي إكس آي 
لجراحة الروبوت 

احو مركز  ن جرَّ تمكَّ
جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي من 
إجراء الجراحة 

األولى من نوعها 
في المملكة 

الستئصال رحم 
بمساعدة الروبوت 
باستخدام صبغة 

الفلورسنت.

ن تقنية  ُتحسِّ
الروبوت من جودة 
الحياة بعد الجراحة، 

حيث تخلِّف حًدا أدنى 
من الندوب، 

ومضاعفات أقل في 
مرحلة ما بعد 

الجراحة، وعودة أسرع 
لممارسة النشاط 

المعتاد.

فـــي المملكـــة باســـتخدام نظـــام دافنشـــي إكـــس آي لجراحـــة 
ـــث  ـــن، حي ـــك الحي ـــذ ذل ـــد تطـــور البرنامـــج من ـــوت. وق الروب

ْمنة. ن اآلن جراحات أمراض النساء وجراحة السُّ يتضمَّ
ــا  ــة مـ ــة الناجحـ ــذه العمليـ ــم: »هـ ــور الملحـ ــال الدكتـ وقـ
ـــز  ـــز جون ـــي مرك ـــوت ف ـــق الروب ـــدون دعـــم فري ـــم ب ـــت لتت كان
هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي. نشـــعر بالرضـــا عندمـــا يتعافـــى 
ـــن  ـــن م ـــر سيحسِّ ـــد، وهـــذا إنجـــاز كبي المرضـــى بشـــكل جي
نتائـــج عديـــد مـــن مرضانـــا فـــي مركـــز جونـــز هوبكنـــز 

أرامكو الطبي«. 
ـــن  ـــة م ـــع بدرجـــة عالي ـــوت تتمتَّ ـــى أن أذرع الروب يشـــار إل
احيـــن مـــن الوصـــول لألماكـــن  ـــن الجرَّ ــا يُمكِّ ــة، ممـ البراعـ
الصعبـــة التـــي تحتـــاج فـــي الغالـــب إلـــى جراحـــة مفتوحـــة 
ــاة  ــودة الحيـ ــن جـ ــة مـ ــذه التقنيـ ــن هـ ـ ــل. وتُحسِّ ــق طويـ بشـ
ــدوب،  ــن النـ ــى مـ ــًدا أدنـ ــف حـ ــث تخلِـّ ــة، حيـ ــد الجراحـ بعـ
ـــد الجراحـــة، وعـــودة  ـــا بع ـــة م ـــي مرحل ـــل ف ـــات أق ومضاعف

أسرع لممارسة النشاط المعتاد.

خرجـــت بمنظـــور جديـــد حـــول دور المرأة فـــي مجال 
الهندســـة، وحـــول إجـــراءات الســـالمة التـــي يجـــب أن 
تُؤخـــذ بعين االعتبـــار خالل أعمال اإلنشـــاء وفي جميع 

مرافق الشركة«.
أرامكـــو  فـــي  النســـائية  العاملـــة  القـــوى  ـــن  وتتضمَّ
السعودية مهندسات البترول، والباحثات، والمخترعات، 
أ موظفـــات الشـــركة عديـــًدا مـــن المناصـــب  كمـــا تتبـــوَّ
المهمة فيها. وعندما استشـــعرت الشـــركة حاجة قطاع 
الطاقـــة إلـــى تـــوازن أكبر فـــي القـــوى العاملة فيـــه بين 
النســـاء والرجال، أخذت بزمام المبـــادرة، لتمّكن المرأة 
من المشـــاركة فـــي العمل الميداني فـــي جميع قطاعات 
األعمـــال، كما صاغـــت خطط برامـــج التطويـــر المهني 

الخاصة بموظفاتها لتتضّمن المهّمات الميدانية.

التطوير من خالل العمل الميداني
ومثـــل كل مهندســـي منع الخســـائر، تقـــول نجالء إّن 
الســـالمة هـــي فـــي صميـــم عملهـــا اليومي، وفـــي هذا 
اإلطـــار ال شـــيء يضاهـــي قيمـــة العمـــل فـــي الميدان. 
نـــك العمل الميداني مـــن مراقبة  وتضيف نجـــالء: »يُمكِّ
إجـــراءات األعمـــال، وإبـــداء المالحظـــات التـــي ترتقي 
بالســـالمة فـــي بيئـــة العمـــل، إلـــى جانـــب التمّعـــن في 
التصاميـــم الهندســـية وتعلم المزيد حـــول آلية تطبيقها 
علـــى أرض الواقـــع. هـــذا التركيـــز على الســـالمة بالغ 
األهميـــة، نظًرا الرتفـــاع مســـتوى المخاطـــر المرتبطة 
بأعمال اإلنشـــاء التـــي تتضّمن نقل المواد، واســـتخدام 

اآلليات الثقيلة«.
وقد حضـــرت نجالء خـــالل عملها الميدانـــي عديًدا 
مـــن االجتماعـــات لمناقشـــة ســـير العمل مـــع األطراف 
المعنية، وقامت بزيارات معاينة ميدانية لموقع اإلنشـــاء 
في مشـــروع توســـعة مســـتودع منتجات البترول شـــمال 
جـــدة، كمـــا زارت مصفـــاة ينبـــع ضمـــن خطـــة التطوير 
المهنـــي الخاصـــة بهـــا، حيث كانـــت المصفـــاة خاضعة 
ألعمـــال المعاينـــة والصيانة الشـــاملة الدوريـــة، ما مّكن 
نجـــالء من مراقبـــة أعمال إيقـــاف التشـــغيل، باإلضافة 
إلـــى أعمال اللحام التي أُجريت فـــي داخل أحد المواقد 
هنـــاك. وكانت هـــذه أول تجربـــة ميدانية لنجـــالء، التي 

تتطلع إلى مزيد من التجارب الميدانية في المستقبل.

وأوضحـــت نجـــالء أن زيارة مصفـــاة ينبع ســـاعدتها 
فـــي الوصول إلـــى فهم أعمـــق للصورة الكبـــرى ألعمال 
الشـــركة. تقـــول نجـــالء: »كّل عمـــل فـــي هـــذا القطاع 
يّتســـم بالروعـــة، بـــدًءا مـــن أعمـــال الحفـــر، ومـــروًرا 
بالمصافـــي، وانتهـــاًء بمســـتودعات منتجـــات البتـــرول 
ومرافـــق التحميـــل. إن دورة األعمـــال المتكاملـــة إلنتاج 
النفـــط وتحويله إلـــى منتجـــات نســـتخدمها يومًيا، هي 

أمر مدهش تماًما«.

فرص متكافئة، ومستقبل مبّشر
من جانبه، أشـــار محمـــد مرداد، وهـــو مهندس أعلى 
للوقايـــة من الحريق في قســـم منع الخســـائر في جدة، 
إلـــى الكفـــاءة العالية التـــي تتمتع بهـــا نجـــالء، والتطّور 
المتســـارع الـــذي أحرزتـــه خـــالل عملها فـــي إدارة منع 
الخســـائر، وهما أمـــران من المهم توّفرهمـــا في الجيل 
الشـــاّب من المهندســـين. وحول تجربة العمل الميداني 
لنجالء، أوضح مرداد: »اضطلعـــت نجالء بدور محوري 
في عـــدد مـــن أعمـــال المعاينـــة الميدانيـــة والمراجعة 
الفنية، متعاونـــة مع زمالء مـــن إدارات مختلفة«. ويؤّكد 
مـــرداد أن توفيـــر تجربـــة العمـــل الميداني لمهندســـي 
الســـالمة الُجـــدد، يمنحهـــم فرصـــة إظهـــار قدراتهـــم 
ومهاراتهم في األحـــوال الميدانية الصعبـــة، متى ُزّودوا 
بالمســـتوى المناســـب من المعرفة، وحظوا بالمســـاندة 

المطلوبة، واألدوات الالزمة ألداء العمل.
الخبـــرات المهنيـــة التـــي اكتســـبتها نجـــالء خـــالل 
تجربتهـــا، دعتهـــا لتشـــجيع الموظفـــات األُخريـــات في 
مجـــال الهندســـة علـــى البحث عـــن الفـــرص ومجابهة 
التحديـــات دون تردد. وفـــي هذا الصـــدد قالت نجالء: 
»حـــان الوقـــت ألن تســـعى النســـاء للعمـــل فـــي وظائف 
ترتبـــط ارتباًطا أكبـــر بالجانب الميداني، لإلســـهام في 
إعالء قيمة الســـالمة فـــي أرامكو الســـعودية من خالل 
تطبيـــق الســـالمة في جميـــع جوانـــب أعمال الشـــركة، 
وســـتؤدي المســـاندة التي تحظى بها المهندســـات، في 
الوقـــت الحالـــي، إلـــى مســـتقبل مبّشـــر لهن فـــي قطاع 
التنقيـــب واإلنتـــاج. جهـــود المهندســـات فـــي مجـــال 
الهندســـة واضحـــٌة للعيـــان، والقـــادم أفضـــل بعون اهلل 

تعالى«.
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تواصل الشركة رفع مرونة منظومتها للتوريد بما يكفل الوفاء بجميع التزاماتها

ق نسبة 99.8% في موثوقية  أرامكو السعودية تحقِّ
توريد الطاقة محلًيا وعالمًيا

الظهـــران - قامت فرضـــة ينبع الجنوبيـــة الجديدة، 
مؤخـــًرا، برفـــع طاقـــة التخزيـــن والتصديـــر لمنظومة 
إمداد النفـــط الخام بأكمله، كما قامـــت إدارة تخطيط 
وتنظيـــم توريد الزيت بمهمات مـــن بينها جدولة اإلنتاج 
واالرتقـــاء بأعمـــال التوريـــد، إلـــى جانـــب إدارة أعمال 
الحقـــول وجدولـــة ســـفن العمـــالء فـــي فـــرض أرامكو 
الســـعودية، حيث تتمثـــل رســـالة إدارة تخطيط وتنظيم 
توريـــد الزيـــت، في تزويـــد عمـــالء الشـــركة المحليين 
والدولييـــن بأفضـــل المنتجـــات الهيدروكربونيـــة بـــكل 
انتظـــام ومثاليـــة، وبشـــكل مســـؤول يراعـــي الســـالمة 
والمحافظـــة على البيئـــة على أيدي كوادرهـــا المؤهلة، 
وكذلك االســـتفادة من أحـــدث التقنيـــات التي تحافظ 
علـــى مرونـــة هـــذه المنظومـــة وتضمـــن تحقيـــق أعلى 

اإليرادات.
جديـــر بالذكـــر أن أرامكو الســـعودية تضطلـــع بدور 
كبيـــر فـــي ســـوق النفـــط العالميـــة، نظـــًرا إلســـهامها 
الرئيـــس في االقتصاد العالمي، حيـــث يطلب عمالؤها 
الذيـــن يتوزَّعون في شـــتَّى أصقاع المعمـــورة توريدهم 
بالنفـــط الخـــام مـــن المملكة، نظـــًرا لما تتمتـــع به من 
موقـــع جغرافـــي متميـــز وســـمعة طيبـــة. ويُعـــرف عن 
المـــواد  فـــي توريـــد  الســـعودية موثوقيتهـــا  أرامكـــو 
الهيدروكربونيـــة لعمالئهـــا، ووفائها بمواعيد التســـليم 
المحـــددة، األمـــر الـــذي مّكـــن المملكـــة مـــن احتـــالل 

المرتبة األولى على صعيد توريد النفط للعالم.

أرامكو السعودية والتحديات
تمتلـــك أرامكو الســـعودية أربع فـــرض للنفط الخام 
فـــي المملكة، تقـــع اثنتان منها في شـــرق وغرب شـــبه 
الجزيـــرة العربية، مما أدى الطلب المتزايد باســـتمرار 
على الخام العربي إلى ضغوطـــات تتعرض لها الفرض 
نجم عنهـــا تحٍد ال بد من مجابهته. حيث لم يســـبق أن 
خذلـــت أرامكو الســـعودية أًيا مـــن عمالئهـــا، وتواصل 

الشـــركة رفع مرونـــة منظومتهـــا للتوريـــد بما 
يكفـــل الوفاء بجميع التزاماتهـــا، ويذكر أن 
مؤشـــر األداء الرئيس الخاص بالموثوقية، 
يقيـــس موثوقيـــة أرامكـــو الســـعودية في 
توريـــد الطاقـــة لألســـواق العالميـــة في 
الوقت المناســـب، باإلضافـــة إلى توريد 
ق  الطاقـــة محلًيا فـــي المملكـــة، وقد حقَّ
مؤشـــر األداء الرئيس هذا نسبة %99.8 
خـــالل عـــام 2018م، علًمـــا بأنها نســـبة 
يمكـــن أن تتأثـــر بتأخـــر شـــحنة واحـــدة 
فقـــط، وتحقيق هـــذا المســـتوى المرتفع 
مـــن الموثوقيـــة ليـــس أمـــًرا هيًنـــا، ويعود 

التحســـين  إلـــى  تحقيقـــه  فـــي  الفضـــل 
المـــواد  توريـــد  تخطيـــط  فـــي  المســـتمر 

الهيدروكربونية، والتعـــاون بين مختلف الجهات 
الزيـــت،  توريـــد  إدارة تخطيـــط وتنظيـــم  فـــي 
واإلجراءات المرنة التي تتخذهـــا إدارة األعمال 
البحرية، والمحافظة على جـــودة المنتجات منذ 

بداية سلسلة توريد المواد الهيدروكربونية.
ولمجابهـــة التحـــدي المتمثـــل بتلبيـــة الطلـــب 
المتنامـــي علـــى الخـــام العربـــي، قامـــت إدارة 
تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد الزيت بإعـــداد نموذج 
برمجـــة رياضيـــة داخلًيـــا، حيـــث يعمـــل هـــذا 

النمـــوذج علـــى جدولة تحميـــل الســـفن في فرض 
أرامكـــو الســـعودية، وحّســـن هـــذا النمـــوذج دقـــة 

إجـــراءات الجدولـــة ممـــا أســـهم فـــي الحـــّد مـــن 
مطالبـــات غرامـــات التأخيـــر، وفـــي تحقيـــق مســـتوى 
موثوقيـــة متميـــز، باإلضافة إلى خفض كبيـــر في عدد 
ســـاعات العمل الالزمة إلعداد الخطـــة األمثل لتحميل 

السفن.  

جدول سفن تصدير الخام
ونمـــوذج جـــدول ســـفن تصدير الخـــام نمـــوذج يركز 
علـــى العمـــالء، حيـــث تُراعـــى احتياجـــات العمالء في 
تصميمـــه، وقـــد أدت مراعـــاة مخصصـــات إمـــدادات 
العمالء وترتيب أولويـــات أوقات اإلمداد التي يطلبونها 
إلى تحســـن مســـتوى رضاهم، باإلضافة إلـــى ذلك فإن 
النمـــوذج يحاكي إعـــدادات مرافق الفـــرض في أرامكو 
الســـعودية رياضًيـــا، فيمـــا يتعلـــق بخطـــوط اإلمـــداد 
وصهاريـــج التخزيـــن وطاقات الشـــحن، ويمكـــن النظر 
إلـــى أعمال فرض أرامكو الســـعودية، باعتبارها واحدة 
من أكثر األعمـــال تعقيًدا مقارنة بفـــرض أخرى، نظًرا 
للمســـتوى العالي مـــن المرونـــة المتعلقـــة بالتعامل مع 
عـــة، وتوفـــر طاقـــة تخزيـــن ديناميكيـــة  منتجـــات متنوِّ
وإمـــداد أكثر مـــن عميـــل في الوقـــت نفســـه، ويضمن 
النمـــوذج المذكـــور الوفـــاء بجميـــع التزامـــات أرامكـــو 
الســـعودية فـــي جميع الظـــروف، دون اإلخـــالل بالحد 
األقصـــى لمســـتوى اإلشـــغال اليومـــي، وهـــذه ثمـــرة 
الطريقـــة التـــي ُصمـــم بهـــا إذا أخذنـــا بعيـــن االعتبار 
القـــدرة علـــى تحســـين جميـــع أعمـــال الفرضـــة، مثل 

إمداد الفرضـــة ومخصصات الصهاريـــج وتحميل 
الســـفن، األمـــر الـــذي أدى إلـــى توفـــر خطة 

مثلى لتحميل السفن.     
وقـــد تـــم تصميـــم هـــذا النموذج 

وأعد بأكمله داخلًيا، باســـتخدام محـــرك برمجة مزود 
بواجهة مســـتخدم، تقوم على تتبـــع البيانات من قاعدة 
للبيانـــات وتعـــرض النتائـــج بصرًيـــا، وهـــذه الواجهـــة 
ـــن المســـتخدم مـــن إجراء  مـــزودة بآليـــة محـــاكاة تمكِّ
تحليل لالحتماالت المبنية علـــى الفرضيات.  يذكر أن 
هـــذا التطبيق أُعـــد بادئ األمر في شـــهر مـــارس عام 
2017م، وهـــو مســـتخدم مـــن قبـــل وحـــدة أعمـــال 

التصديـــر فـــي إدارة تنظيـــم وتخطيـــط توريـــد 
الزيـــت منذ ذلـــك الحيـــن إلعـــداد جدول 

مبيعات الخام الشهرية. 

أحمد ماجد
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سعًيا لمساندة مشاريع أرامكو السعودية، واإلسهام في تحقيق التوطين

دفعة جديدة من عقود المقاوالت للخدمات 
الهندسية العامة

عت أرامكو الســـعودية، مؤخـــًرا، عقود  الظهـــران - وقَّ
مقـــاوالت جديـــدة للخدمـــات الهندســـية العامـــة وإدارة 
المشـــاريع، فـــي مكتب نائـــب الرئيس لدائرة المشـــاريع، 
األســـتاذ فهـــد الهـــالل، فـــي الظهـــران، وذلـــك بحضور 
المدير العام لدائرة مشـــاريع األعمـــال البحرية والمباني 

والبنية األساسية، األستاذ معتز المعشوق.
ومـــن المتوقـــع أن تســـاعد هـــذه العقـــود علـــى تلبيـــة 
الطلب الحالي والمســـتقبلي لمشـــاريع أرامكو السعودية 
والمشـــاريع الحكومية، باإلضافة إلى إســـهامها في زيادة 
عـــدد مقاولي الخدمات الهندســـية العامة المحليين، كما 
تتوافـــق العقـــود الجديـــدة مـــع برنامـــج الشـــركة لتعزيز 
القيمة المضافـــة اإلجمالية لقطاع التوريـــد في المملكة 
)اكتفـــاء(، الذي يهدف إلى زيادة عدد الســـلع والخدمات 

الُمشتراة في المملكة إلى 70% بحلول عام 2021م.
إلـــى جانـــب ذلـــك، تـــؤدي المقـــاوالت الجديـــدة إلـــى 
تعزيز القدرات الهندســـية لتنفيذ مشـــاريع أكثـــر تطوًرا، 
كمـــا تســـّرع من وتيـــرة نقل المعرفـــة في المملكـــة. ومن 
خالل االســـتفادة من قرارات الشـــركة في مجال الشراء 

والمقاوالت، يمكن ألرامكو الســـعودية أن تحّقق أهدافها القافلة األسبوعية 
الخاصـــة، باإلضافـــة إلـــى اإلســـهام فـــي تحقيـــق هدف 

المملكة المتمثل في تنويع وتعزيز اقتصاد المملكة.
وقـــد هّنأ الهـــالل والمعشـــوق المقاوليـــن الجدد على 
توقيع هـــذه العقود، وأثنيـــا على عالقـــات المقاولين مع 
أرامكو الســـعودية، كما أّكد الهـــالل أن النجاح يكمن في 
تقديـــم خدمـــات ذات جـــودة عالية في مجالي الهندســـة 
وإدارة المشـــاريع، باإلضافة إلى تعزيز التوطين، وتحقيق 
أهـــداف برنامـــج اكتفاء، مـــع التركيز بشـــكل خاص على 

توظيف المواهب السعودية الشابة وتنميتها.

تطوير البنية التحتية المدنية
وقـــد تضّمنـــت مجموعـــة العقـــود الموّقعـــة عقـــدي 
مقـــاوالت عامة للخدمات الهندســـية في مشـــاريع البنية 
عتهما الشـــركة في شـــهر مايو، مع  التحتيـــة المدنيـــة، وقَّ
شـــركة دار الهندســـة لالستشـــارات، وشـــركة االتحـــاد 
الهندســـي الســـعودي لالستشـــارات الهندســـية )خطيب 
وعلمـــي(. وتشـــتهر شـــركتا المقـــاوالت عالمًيـــا بتطوير 
أنشـــطة هندســـية لمشـــاريع البنية التحتية المدنية، كما 

تمتلـــكان خبـــرة فـــي الهندســـة المعماريـــة، والمبانـــي، 
الصحـــي،  والصـــرف  والنقـــل،  المدنـــي،  والتخطيـــط 

ومعالجة النفايات.
تطوير مشاريع النفط والغاز

مقـــاوالت  عقـــدي  العقـــود  مجموعـــة  تضـــّم  كمـــا 
يســـتهدفان تقديم الخدمات الهندســـية العامة لمشـــاريع 
النفط والغـــاز. وقد تم التوقيع على إقرار إرســـاء العقود 
والنيـــة لتنفيذها مـــع ائتالف شـــركة تكنيـــب إس بي أيه 
اإليطالية وشـــركة دار الرياض لالستشـــارات الهندســـية 
)تكنيـــب إف إم ســـي - دار( في شـــهر مايـــو، بينما تقّرر 

توقيع العقود رسمًيا بحلول األسبوع الثاني من يوليو.
من جهة أخـــرى، وافقـــت أرامكو الســـعودية على ضم 
ائتـــالف شـــركة بيكتـــل والمركـــز العربـــي لالستشـــارات 
الهندســـية )بيكتـــل - أيـــه ســـي إي ســـي( إلـــى برنامـــج 
الخدمـــات الهندســـية العامـــة لمشـــاريع النفـــط والغاز، 
ويتوقع أن يُوقع العقد رســـمًيا في الربـــع الثالث من هذا 

العام.
وتشـــتهر شركة تكنيب وشـــركة بكتل بخبرتهما الكبيرة 
فـــي قطاعـــي النفـــط والغـــاز، حيـــث تقومـــان بإجـــراء 
األعمـــال الرئيســـة للهندســـة والتصميـــم، باإلضافة إلى 
الدراســـات الهندســـية المبدئيـــة لعديـــد من المشـــاريع 
المعّقدة والكبيـــرة في مجال التكريـــر والبتروكيميائيات، 
ومجـــال تطوير التقنيات وترخيصها، كما تُعّد شـــركة دار 
العربـــي  الريـــاض لالستشـــارات الهندســـية والمركـــز 
لالستشـــارات الهندســـية مـــن بين الشـــركات الهندســـية 
المحليـــة التي تتمتع بخبرة واســـعة في مجـــال الخدمات 

الهندسية العامة لمشاريع النفط والغاز.

مساندة التوطين وتعزيز األعمال
جديٌر بالذكر أن إدارة المشـــاريع في أرامكو السعودية 
دّشـــنت عقـــود مقـــاوالت الخدمـــات الهندســـية العامـــة 
كعقـــود طويلـــة األمـــد فـــي عـــام 2011م، وذلـــك بهـــدف 
مســـاندة التوطيـــن، وتعزيـــز القـــدرات الهندســـية فـــي 
المملكـــة لتنفيـــذ مشـــاريع أكثـــر تعقيـــًدا، باإلضافة إلى 
توفيـــر الخدمـــات الضروريـــة لكافة اإلدارات الهندســـية 

وإدارات تنفيذ المشاريع في الشركة وخارجها.

ع عقود مقاوالت للخدمات العامة لمشاريع النفط والغاز، مع ائتالف من شركة  األستاذ فهد الهالل، )الثالث من اليمين(، يوقِّ
تكنيب إس بي إيه، وشركة دار الرياض لالستشارات الهندسية. كما وّقع الهالل عقود مقاوالت للخدمات العامة مع مسؤولين من 

شركة دار الهندسة لالستشارات، وشركة االتحاد الهندسي السعودي لالستشارات الهندسية )خطيب وعلمي(، لتنفيذ مشاريع 
البنية التحتية المدنية. ومن المتوقع أن تساعد هذه العقود في تلبية الطلب الحالي والمستقبلي لمشاريع أرامكو السعودية 

والمشاريع الحكومية.

د عبداهلل الثعلي، أهمية قيام كل إدارة في الشركة بوضع  أكَّ
خطة خاصة بها لبرنامج اكتفاء، تساعد الشركة في بلوغ 

هدفها اإلستراتيجي المشترك المتمثل في زيادة نسبة 
التوطين وتعزيز االقتصاد السعودي.

من المتوقع أن 
تساعد هذه العقود 
على تلبية الطلب 

الحالي والمستقبلي 
لمشاريع أرامكو 

السعودية 
والمشاريع 

الحكومية.

دائرة الشراء وإدارة منظومة اإلمداد تنّظم ورشة عمل لبرنامج اكتفاء

استعرضت التقّدم الذي أحرزه البرنامج 
في تحقيق أهدافه

الظهـــران - اجتمـــع ممثلـــون عـــن مختلـــف قطاعات 
األعمـــال والدوائر في الشـــركة في ورشـــة عمـــل نُّظمت 
م الـــذي أحـــرزه برنامـــج  فـــي الظهـــران، لعـــرض التقـــدُّ
أرامكـــو الســـعودية الطمـــوح لتعزيـــز القيمـــة المضافـــة 
اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد )اكتفـــاء(. يأتـــي هـــذا فـــي 
الوقـــت الذي تواصل فيه الشـــركة خطواتهـــا الثابتة نحو 
بلـــوغ هدفهـــا المتمثل فـــي توطيـــن 70% مـــن الخدمات 
والمشـــتريات التي تنفـــق عليها بحلول عـــام 2021م. وقد 
حضـــر ورشـــة العمل أكثـــر مـــن 130 ممثاًل مـــن مختلف 
قطاعـــات األعمـــال والدوائر في الشـــركة، فيما شـــارك 

70 آخرون من خالل البث المباشر.
ويفـــرض تحقيق أهـــداف برنامـــج اكتفاء علـــى جميع 
إدارات الشـــركة مراقبـــة قـــرارات اإلنفاق فيهـــا، وإعداد 
التقاريـــر حولهـــا، لكي تنجـــز الشـــركة وعدهـــا بتوطين 
اإلنفـــاق من أجـــل إيجـــاد وظائف جديـــدة وتعزيـــز تنوع 

االقتصاد السعودي. 
وتُعـــد دائـــرة الشـــراء وإدارة منظومـــة اإلمـــداد القوة 

الدافعة لتطبيق برنامج اكتفاء في أرامكو السعودية. 

وحـــول المنافـــع المرجّوة مـــن تطبيق برنامـــج اكتفاء، سكوت بالدوف
واإلمـــداد  الصناعـــي  التطويـــر  إدارة  مديـــر  قـــال 
اإلســـتراتيجي، األســـتاذ عبـــداهلل الثعلـــي: »إن خطـــة 
برنامـــج اكتفـــاء التـــي تضعهـــا كل إدارة فـــي الشـــركة، 
تســـاعدنا فـــي بلـــوغ هدفنـــا اإلســـتراتيجي المشـــترك 
المتمثـــل فـــي تعزيـــز االقتصاد الســـعودي، كمـــا تمنحنا 
منـــا فـــي تحقيـــق ذلـــك  القـــدرة علـــى قيـــاس مـــدى تقدُّ
الهدف. ومن خـــالل هذا األســـلوب الحيـــوي، يمكننا أن 
نحدد أيـــن نحن وإلى أين نتجه، ويمكن حينها اســـتخدام 
هذه المعلومـــات لتركيز اهتمامنا على قطاعات الســـوق 
الجديـــدة، وعلـــى المورديـــن والمقاوليـــن الذيـــن يمكنهم 

مساعدتنا في تحقيق أهدافنا«.

م جلّي لبرنامج اكتفاء تقدُّ
ـــد الثعلـــي أن النتائج التـــي حققها برنامـــج اكتفاء  وأكَّ

مشجعة، فمنذ عام 2015م تحّقق التالي:
• تضاعفت السلع والخدمات من الموردين المحليين.

• ارتفع اإلنفاق على القوى العاملة الســـعودية بنســـبة 
.%60

• ارتفع تدريب الســـعوديين وتطويرهـــم بمقدار أربعة 
أضعاف.

• حقـــق موردونا ارتفاًعا في الصادرات بنســـبة %45، 
تعادل قيمته 1.4 مليار دوالر.

• جـــرت إضافـــة 290 ُمصِنًعـــا محلًيـــا جديـــًدا إلـــى 
سلسلة اإلمداد في أرامكو السعودية.

وأضـــاف الثعلـــي: »إنه لمـــن دواعي ســـروري أن أعلن 
عن تحقيقنا محتوًى محلًيا بنســـبة 51% في عام 2018م، 

ونحن نتوقع أن يرتفع ذلك إلى 56% في عام 2019م«.

خريطة المستقبل وقياس التقّدم
م نحو بلوغ  ولضمان اســـتمرار الشـــركة في إحراز تقدُّ
هدفهـــا المتمثـــل في تحقيـــق 70% من اإلنفـــاق المحلي 
بحلـــول عـــام 2021م، يُعـــّد التخطيـــط الســـليم وااللتزام 
التـــام ضرورة ُملحـــة. وخـــالل االجتماع، عرضـــت دائرة 
الشـــراء وإدارة منظومة اإلمداد عدًدا من األدوات لرسم 

م. خريطة المستقبل وقياس التقدُّ
وبّينـــت الدائرة أّن خريطة الطريق الرئيســـة هي خطة 
العمل التي وضعتها لألعـــوام 2020-2022، وأداة قياس 
التقدم هـــي مؤشـــرات األداء الرئيســـة لبرنامـــج اكتفاء، 
التـــي وضعتهـــا أرامكـــو الســـعودية بالتوافق مـــع خطط 
األعمال في الشـــركة، وبالنظر لفـــرص التطوير الواعدة. 
ومـــن خـــالل اســـتخدام هـــذه األدوات، يمكن لـــكل إدارة 
توفيـــر رؤية أكثـــر وضوًحـــا لمعـــّدل تقدم الشـــركة نحو 
تحقيـــق قدر أكبـــر من التوطيـــن، كما أن اشـــتراط خطة 
العمـــل وضع توقعات إلنجازات برنامـــج اكتفاء على مدى 
األعوام الثالثة المقبلة، يســـاعد علـــى تحديد المحطات 

الرئيسة التي تمّكن من تحقيق األهداف المشتركة.
من جهتها، شـــّددت الناظرة اإلدارية لقســـم مســـاندة 
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خطوة تُشكل مرحلة بارزة في رحلة )اكتفاء( نحو تحقيق التوطين 

توقيع اتفاقيات شراء عامة ومقاوالت الخدمات 
قة بإنجاز أعمال الحفر المتعلِّ

عت أرامكو الســـعودية علـــى مقاوالت  الظهـــران - وقَّ
المضافـــة  القيمـــة  تعزيـــز  ببرنامـــج  متعلقـــة  شـــراء 
اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد فـــي المملكة )اكتفـــاء(، مع 
أربعة من مورديها الرئيســـين إلنجـــاز أعمال الحفر في 

قاع البئر.
وقد وطـــدت اتفاقيات الشـــراء ومقـــاوالت الخدمات 
الخاصـــة بإنجازعمليـــات الحفر، العالقـــات القوية التي 
تربـــط الشـــركة والمورديـــن بيكر هيـــوز التابعة لشـــركة 

جنرال إليكترك، وهاليبرتون، وشلمبرجر، ووذرفورد. 
وسيســـتمر الموردون في توريد خدمـــات إنجاز اآلبار 
ومعداتها، مـــع التزامهم التام ببرنامـــج اكتفاء من خالل 
مقـــاوالت عالية القيمـــة تمتد لخمس ســـنوات، حيث إن 
الهـــدف الرئيـــس لبرنامج اكتفـــاء هو توطيـــن 70% من 
محتـــوى سلســـلة التوريد فـــي أرامكو الســـعودية بحلول 
عـــام 2021م، وزيادة الصـــادرات المرتبطـــة بالطاقة إلى 
30%، األمـــر الـــذي ســـيؤدي لتوفيـــر آالف الوظائـــف 
للشـــباب الســـعوديين. ويُقـــدر إجمالي اإلنفـــاق المتوقع 
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محمد الشمري، الثاني 
من اليسار، 

وعبدالحميد الرشيد، 
األول من اليمين، 

يشهدان احتفاء 
الرئيس التنفيذي 

للعمليات في شركة 
شلمبرجر، أوليفر 

بيوش، بتوقيع 
اتفاقيات الشراء العامة 

ومقاوالت الخدمات 
المتعلقة بإنجاز 

عمليات الحفر.

مشاركون في ورشة العمل يتحدثون عن جهود إداراتهم في 
تعزيز التوطين انسجاًما مع هدف الشركة، كما أشاروا أيًضا 

إلى الوسائل التي يستخدمونها لقياس هذه الجهود.

لبرنامـــج اكتفـــاء فـــي العقـــد المقبـــل بمـــا يقـــارب 1.5 
تريليون ريال سعودي.

زيادة المحتوى المحلي
ومـــن المتوقـــع أن تُمّكـــن هـــذه االتفاقيات مـــن زيادة 
نســـبة المحتـــوى المحلـــي، وتشـــجيع تطويـــر التصنيـــع 
المحلـــي، وتحفيـــز اســـتحداث فرص عمل جديـــدة، بما 
يتوافق مع تطلعـــات خارطة الطريـــق االقتصادية للرؤية 

الطموحة للمملكة 2030.
ـــع ممثلو الشـــركات المـــوردة اتفاقيات الشـــراء مع  وقَّ
نائـــب الرئيـــس للمشـــتريات وإدارة منظومـــة اإلمـــداد، 
األستاذ محمد الشـــمري، ونائب الرئيس للحفر وصيانة 

اآلبار، األستاذ عبدالحميد الرشيد. 
وقـــال األســـتاذ محمـــد الشـــمري: »هذا حـــدث مهم 
ومرحلة بـــارزة في رحلـــة اكتفـــاء نحو تحقيـــق التوطين 
بنســـبة 70% بحلول عـــام 2021، ومـــن ّثم تحقيـــق رؤية 

المملكة 2030«.

وأضاف قائاًل: »علـــى الرغم من أن هـــذه االتفاقيات 
تُعـــد امتداًدا التفاق ســـابق، إال أنه يتـــم تحديث أهداف 
هـــذه االتفاقيـــات ونطاقاتها بصـــورة مســـتمرة. وتجمع 
هـــذه االتفاقيـــات المـــواد والخدمـــات مًعا تحـــت مظلة 
واحدة مما سيســـاعد في رفع كفـــاءة أعمالنا، بتوريدها 

للمواد والخدمات في الوقت المطلوب«.

صفقة رابحة للجميع
وقال الشـــمري: »يُعـــد برنامـــج اكتفاء صفقـــة رابحة 
لكل من أرامكو الســـعودية والمورديـــن، وإذا قمنا بزيادة 
نســـبة التوطيـــن، وأن المـــواد والخدمـــات متوفـــرة فـــي 
المملكـــة، فســـوف نضمـــن ســـالمة سلســـلة التوريـــد 

بأكملها«.
وقـــال األســـتاذ عبدالحميـــد الرشـــيد: »فـــي رأيي أن 
اكتفـــاء والتوطين ليســـا مجـــرد أرقام، إنمـــا هما واجب 
وكفـــاءة، يمكننـــا أن نضمن من خاللهما زيـــادة المحتوى 

المحلي بصورة فاعلة وموثوقة في المملكة«.

من المتوقع أن 
تسهم هذه 

االتفاقيات، بصورة 
كبيرة، في تحقيق 

التوطين بنسبة %70 
بحلول عام 2021، 

ومن ثم تحقيق رؤية 
المملكة 2030.

محمد الشمري

قت أرامكو السعودية محتوًى محلًيا بنسبة  حقَّ
ع أن يرتفع  51% في عام 2018م، ونحن نتوقَّ

ذلك إلى 56% في عام 2019م، كما ارتفع 
اإلنفاق على القوى العاملة السعودية بنسبة 
ًعا محلًيا جديًدا إلى  60% وتم إضافة 290 ُمصنِّ

سلسلة اإلمداد في الشركة.
عبداهلل الثعلي

أرامكـــو  أن  علـــى  الســـحيمي،  اكتفـــاء، دالل  برنامـــج 
الســـعودية تعمل على توســـيع نطـــاق برنامـــج اكتفاء، من 
أجل بلـــوغ الهـــدف المنشـــود بتحقيق 70% مـــن اإلنفاق 
المحلـــي بحلـــول عـــام 2021م. ومـــن أجل تحقيـــق ذلك، 
يتوّجـــب على إدارات الشـــركة االســـتمرار فـــي العمل مع 
الموّرديـــن للتحّقق من التزامهم باألهـــداف التي يحّددها 
برنامـــج اكتفـــاء، باإلضافة إلـــى تضمين برنامـــج اكتفاء 
فـــي جميـــع اتفاقـــات الشـــراء طويلـــة األمـــد، وملحقات 
التمديـــد والخيـــارات التـــي تبلـــغ مّدتهـــا أكثر من ســـنة، 
بغـــض النظر عـــن قيمتها. وســـيتم التحّقق مـــن االلتزام 
بذلـــك مـــن خـــالل أنظمـــة الشـــراء، ورفـــع التقاريـــر 

بخصوصه بشكل شهري.
وأّكد مشـــرف وحدة المســـاندة وخطة العمل لبرنامج 
اكتفـــاء، ماجـــد المحمـــد، أن ممثلـــي قطاعـــات األعمال 
والدوائر في الشـــركة هم مفتاح النجـــاح لبرنامج اكتفاء، 
بقولـــه: »إّنكم كممثليـــن لقطاعات األعمـــال والدوائر في 

برنامـــج اكتفـــاء، تشـــّكلون حلقـــة الوصـــل الرئيســـة مع 
المورديـــن، ومن خـــالل التزامكـــم ببرنامج التحـــوُّل هذا 
تحقق أرامكو الســـعودية النجاح، وتواصل تحســـين نتائج 

برنامج اكتفاء«.

العوامل المساعدة
إن زيـــادة تنوُّع موردينـــا في المملكة إلـــى أقصى حد، 
وتشـــجيع المورديـــن الرئيســـين علـــى زيـــادة شـــرائهم 
لإلمـــدادات من داخـــل المملكة، أمران أساســـيان لنجاح 
برنامج اكتفاء. ومن خالل توطين المشـــتريات الرئيســـة 
فـــي المملكـــة، يمكننا ضمـــان تحقيـــق تنميـــة اقتصادية 
أكبـــر، وتوظيف مزيد مـــن المواطنين، وتحقيـــق اقتصاد 
أكثر اســـتدامة فـــي المملكـــة، يحّقق أهـــداف العمل في 

أرامكو السعودية، ويعّم نفعه المجتمع بأسره.
تشـــجيع  ســـيجري  المقبلـــة،  األعمـــال  دورة  وفـــي 
قطاعـــات األعمـــال والدوائـــر فـــي الشـــركة علـــى تقييم 
جميع عقـــود المقـــاوالت الحالية والفرص المســـتقبلية، 

والتخطيط لتضمين برنامج اكتفاء حيثما أمكن ذلك.
يقـــول محلل سلســـلة اإلمداد، سيباســـتيان ثـــورب، إن 
قطاعـــات األعمـــال مســـؤولة عـــن إعـــداد التوقعـــات 
الخاصـــة بمؤشـــرات األداء الرئيســـة لبرنامـــج اكتفـــاء، 
وإعـــداد التقارير المتعلقة بها خـــالل دورات الحوار حول 

تقييم األداء وخطة العمل السنوية.
وتظهـــر أحـــدث اإلحصـــاءات أن قطاعـــات األعمـــال 
والدوائر في الشـــركة، تحرز تقدًما كبيـــًرا، فقد تصاعد 
عـــدد المقـــاوالت الجديدة التـــي تخضع لبرنامـــج اكتفاء 
عاًمـــا بعـــد عـــام. ولكن لبلـــوغ هدفنـــا في عـــام 2021م، 
يجـــب علـــى كل إدارة أن تكـــون أكثـــر إبداًعـــا للمحافظة 

م الشركة في برنامج اكتفاء. على تقدُّ

التوطين في 
برنامج اكتفاء*

* الهدف 70% بحلول ٢٠٢١

%37
2016

2017
2018

%45
%52

وقـــد أُجريـــت عـــّدة تحســـينات علـــى نمـــاذج تقديـــم 
المســـتندات التـــي يتوّجب علـــى كل إدارة إكمالها للنجاح 
في البرنامج. وتضّمنت التحســـينات إدراج مؤشر قياس 
رئيس يخـــص تغطية اإلنفاق لبرنامج اكتفاء، والحســـاب 
اآللـــي لتوقـــع خطي لســـير البرنامـــج بناءً علـــى أهداف 

نهاية العام، وتوقع خطي لخطـــط الصرف، وتصنيف 
أهـــداف البرنامج حســـب الفئـــة والقطـــاع وأهداف 
القطـــاع االفتراضيـــة، باإلضافة إلى إضافـــة أدوات 

تعـــّزز من قـــدرة المخططيـــن علـــى المعاينـــة الذاتية 
ودمج نماذج التقديم السنوية.
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في فضاءات الخطابة والتصميم والتقنية..

٢٦٦ شاًبا يشاركون في رسم المستقبل

متها إدارة التدريب الصناعي. لقطة جماعية للفائزين في فعاليات منافسة المواهب ومعرض المهارات الفنية التي نظَّ

خالد بوخمسين الفائز بجائزة أفضل متحدث.

مت إدارة التدريـــب الصناعي، مؤخًرا،  الظهـــران - نظَّ
منافســـة المواهـــب ومعـــرض المهـــارات الفنيـــة التـــي 
تعقدهـــا ســـنوًيا، تحـــت شـــعار »أنا أرســـم المســـتقبل«، 
وذلك في مركز التدريب الصناعـــي في الظهران. تهدف 
هـــذه المنافســـة إلـــى تشـــجيع المتدربيـــن علـــى إظهـــار 
مواهبهم ومهارات التواصـــل والتفاعل المتعلقة بمجاالت 
أعمالهم، من خـــالل توفير بيئة تعليمية محفزة ومســـلية 
تســـاعدهم علـــى صقـــل مهاراتهـــم، كمـــا منـــح معـــرض 
المهـــارات الفنيـــة، الـــذي ينّظـــم للمـــرة األولـــى ضمـــن 
منافســـة هذا العـــام، المتدربين فرصة إظهـــار أفكارهم 

اإلبداعية في المجاالت الفنية.
وحـــول نجاح المنافســـة فـــي تحقيـــق أهدافهـــا، علّق 
المدير العـــام لدائرة التدريب والتطوير، األســـتاذ فيصل 
الحجي، قائاًل: »لقد أبهرني ما أظهره شـــبابنا السعودي 
مـــن قـــدرات ممّيـــزة، ورؤيـــة واعيـــة لرســـم مســـتقبل 
الشـــركة، وأنا على يقين من أن هؤالء الشباب والشابات 
ســـيضيفون قيمة إلـــى مختلـــف الدوائر التي ســـيعملون 

فيها في أرامكو السعودية«.

مزيد من المشاركين، 
ومزيد من اإلبداع

ضّمـــت منافســـة هذا العـــام 266 مشـــارًكا ضمن أربع 
مصمـــم  وأفضـــل  م،  متحدث/مقـــدِّ أفضـــل  فئـــات: 
للملصقـــات، وأفضـــل منتـــج فيديـــو، وأفضـــل مـــرّوج 
للســـالمة، كما تضّمن معرض المهـــارات الفنية مجموعة 
فيهـــا  اســـتعرض  المبتكـــرة،  المشـــاريع  مـــن  واســـعة 
المتدّربـــون مهاراتهـــم الوظيفية المتعلقـــة بتخصصاتهم، 
مثل: الميكانيـــكا والمعـــادن والكهرباء وأعمال التشـــغيل 

ومراقبة مراحل التصنيع.
مـــن جهتـــه، أوضـــح مديـــر إدارة التدريـــب الصناعي، 
األســـتاذ سالم الشـــهري، دور تنّوع المنافســـة في ارتفاع 
عدد المشـــاركين، قائـــاًل: »جذب إدخـــال جوانب جديدة 
للمنافســـة هذا العام مزيًدا مـــن المشـــاركين، وأتاح لهم 

أن يروا بأنفسهم مستقبلهم ومستقبل الشركة«.
وأّكـــد الشـــهري أّن نجاح المنافســـة يرجع إلـــى العمل 
الجماعـــي الفاعـــل بيـــن جميـــع أقســـام إدارة التدريـــب 
الصناعـــي، واللجنـــة المنظمـــة برئاســـة معـــاذ البـــدران 
وأحمـــد عبدالمعطي وســـامر بصلـــي ويحيى الشـــريط، 
كمـــا ذكر أن التوجيـــه والدعم من جميع أقســـام وإدارات 

أحمد عبدالمعطي

حاتم بحرق يشرح أتمتة التحكم المنطقي، خالل منافسة المواهب ومعرض المهارات الفنية الذي ُنّظم في مركز التدريب 
الصناعي.  وتحت شعار »أنا أرسم المستقبل« جذبت منافسة هذا العام 266 من المبدعين الشباب، حيث حاز حاتم وشريكه 

حمدي الحربي، المركز الثاني على مستوى المشاريع الفنية.

التدريب والتطوير أسهم في نجاح تنظيم هذا الحدث.
وأّكـــد ناظـــر قســـم التدريـــب الصناعـــي فـــي منطقة 
األعمـــال الجنوبيـــة، معـــاذ البـــدران، أن للتدريـــب الذي 
يحظى به المشـــاركون دوًرا في نجاح المنافســـة، بقوله: 
ع التدريب اليومي الـــذي نقوم به جانـــب االبتكار  »يشـــجِّ
الفني، وقد أثبـــت المتدربون لدينا قدرتهـــم على إضافة 

كثير إلى دوائرهم المستقبلية«.

منافسة ماراثونية طويلة
إلـــى  وصـــواًل  جـــوالت  أربـــع  المنافســـة  نـــت  تضمَّ
النهائيـــات. تلّقـــى المشـــاركون تعليقـــات مـــن زمالئهـــم 
وعملوا فـــي فرق وحّســـنوا مشـــاريعهم خالل المناســـبة 
التـــي امتدت على مدى شـــهر، ومرت مشـــاريع المهارات 
الفنيـــة بعـــدة مراحل مـــن التصميـــم والبحـــث والتجربة 

قبل عرضها في المعرض النهائي.
وقـــد عملـــت إدارة التدريـــب الصناعـــي على إشـــراك 
الدوائـــر الراعية للمشـــاركين في المنافســـة، ممـــا يعّزز 
جودة التدريب والمهارات التي ســـيطبقها المتدربون في 
دوائرهـــم. وشـــّكل أربعـــة خبـــراء مختصيـــن مـــن دوائر 
متنوِّعة لجنـــة تحكيم لمنافســـة المشـــاريع الفنية، حيث 
قامـــوا بتقييم المشـــاريع على أســـاس الواقعية والجدوى 
والفوائـــد المحتملـــة لألعمال المســـتهدفة. وقـــال خالد 
الصقـــر، مـــن إدارة حقـــن ميـــاه البحـــر: »تثبـــت جـــودة 
مها المتدربون الشـــباب قدرة األيدي  المشـــاريع التي قدَّ
العاملة الســـعودية على التعامل في المســـتقبل مع جميع 

أعمال الشركة بطرق آمنة وفاعلة«.
أمـــا لجنـــة تحكيـــم مهـــارات التواصـــل والتفاعل فقد 
ضّمـــت خبـــراء مـــن التدريـــب والتطويـــر فـــي مجـــاالت 
التخطيـــط والتســـويق وتطوير المناهج الدراســـية. وقال 
محمد المـــري، من دائرة التدريـــب والتطوير: »أعتقد أن 
هذه المنافســـات تســـتحدث بيئـــة تعليمية رائعـــة وتوفر 

فرًصا ملهمة للمتدربين ليتعلموا ويتألقوا«.

الجوائز، وأرباٌح أخرى
تحـــّدث مصطفى المقيبل، أحد الفائزين في منافســـة 

ســـابقة، عن فائدة مشـــاركته في المنافســـة: »لقد أثبتت 
المهـــارات التـــي تعلمتهـــا مـــن خـــالل المنافســـة أن لها 
األهميـــة نفســـها التي تحظـــى بهـــا المعرفـــة والمهارات 
التـــي تعلمتها داخـــل الفصـــول وورش العمل. كل ســـاعة 
قضيتهـــا فـــي التحضيـــر للمنافســـة كانـــت تعّدنـــي لكي 
أصبح موظًفـــا أفضل كفـــاءة، وأعتقد أن المشـــاركة في 
المنافســـة كانت أفضل قراٍر اتخذته خـــالل الوقت الذي 

أمضيته في برنامج التدريب المهني«.
وقـــد غمـــرت الســـعادة وديعـــة الجاســـم، بعـــد فوزها 
بجائـــزة أفضل مصمـــم للملصقـــات لعـــام 2019م، حيث 
عّبـــرت عـــن ذلـــك قائلًة: »لقـــد عـــّززت المنافســـة ثقتي 
وأشـــعرتني وجميـــع المشـــاركات بقيمتنـــا وتقديرنـــا في 
الشـــركة والمجتمـــع. إن خبـــرات التعلـــم التي اكتســـبتها 
خـــالل الجـــوالت األربع للمنافســـة ليـــس لها مثيـــل، وال 

م لي الفائدة نفسها«. يمكن ألي مادة دراسية أن تقدِّ
وكانـــت نظـــرة الفخـــر فـــي عيـــون آبـــاء المتســـابقين 
لحظة اإلعالن عن الفائزين مـــن ضمن أفضل اللحظات 
التـــي شـــهدتها الجولة األخيـــرة. وعندما أُعلـــن عن فوز 
خالـــد بوخمســـين بجائـــزة أفضـــل متحدث، انضـــم إليه 
والداه وجّدته على المســـرح لتســـلّم الجائزة. حول ذلك، 
علّق بوخمســـين: »ال يمكن للكلمات أن تعبِّر عن سعادتي 
اليـــوم ألننـــي جعلـــت أســـرتي فخـــورًة بـــي. أنـــا ممتـــّن 
ألرامكو الســـعودية لمنحي هذه الفرصة للتعلم وإشـــراك 

أسرتي في تطوري الشخصي والمهني«.
وكان الفائـــزون فـــي الجولـــة النهائيـــة علـــى مســـتوى 
مهـــارات التواصـــل والتفاعـــل هـــم: )أفضـــل متحـــدث/

مقدم( 1. خالد بوخمســـين، 2. فاطمة العضب؛ و)أفضل 
2. عبـــداهلل  1. وديعـــة الجاســـم،  مصمـــم ملصقـــات( 
العتيبـــي؛ و)أفضـــل منتج فيديـــو( 1. عبداهلل القريشـــي 
وفـــارس العجمـــي، 2. فيصـــل الشـــهري؛ )أفضـــل مرّوج 

للسالمة( 1. عبدالمجيد الشمري، 2. الحسن بخاري.
وكان الفائـــزون فـــي الجولـــة النهائيـــة علـــى مســـتوى 
المشـــاريع الفنيـــة هـــم: محمـــد المهـــدي وعبدالعزيـــز 
العـــوض )المولد الحراري الكهربائـــي(؛ وحمدي الحربي 
وحاتـــم بحـــرق )أتمتـــة التحكـــم المنطقـــي(؛ وأحمـــد 
الحارثـــي )إشـــارات المـــرور(؛ وحمـــد المحيميـــد )إنتاج 

نموذج علبة التروس باستخدام طابعة ثالثية األبعاد(.

إن خبرات التعلُّم 
التي اكتسبتها خالل 

الجوالت األربع 
للمنافسة ليس لها 
مثيل، وال يمكن ألي 

مادة دراسية أن 
م لي الفائدة  تقدِّ

نفسها.
وديعة الجاسم
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6025 حالة وفاة و30 ألف إصابة في 2018 في المملكة

حملة لمواجهة األخطار المرورية في السفانية

القافلة األسبوعية 

الســـفانية - بالتعاون مع برنامج التوعية بالســـالمة 
المروريـــة، وإدارة اإلنتاج في منطقة الســـفانية، نّظمت 
إدارة اإلنتـــاج علـــى اليابســـة فـــي الســـفانية، مؤخـــًرا، 

حملة توعوية بالسالمة المرورية.
نُّظمـــت الحملـــة فـــي جلســـتين خـــالل يـــوم واحد، 
وقّدمهـــا اثنان مـــن المتحدثين المتميزيـــن من برنامج 
معلومـــات  وعرضـــا  المروريـــة  بالســـالمة  التوعيـــة 
وإحصـــاءات عن الســـالمة المرورية مـــن خالل عرض 
ِفلْم وثائقي، وعرض عن الســـالمة، ونظـــرة عامة على 

قواعد وأنظمة السالمة المرورية.
افتتـــح الحملـــة مديـــر إدارة المســـاندة الفنيـــة فـــي 
أعمـــال الزيـــت بمنطقـــة األعمال الشـــمالية، األســـتاذ 
الســـالمة  أهميـــة  أّكـــد  الـــذي  الضبيبـــان،  فيصـــل 
المروريـــة، وتطّرق إلـــى إحصاءات الحـــوادث الُمفزعة 

والعدد المؤسف من الوفيات كّل يوم في المملكة.
وقـــال الضبيبان إن زيـــادة الوعي فـــي المجتمع إزاء 
هذه المشـــكلة أمر يّتســـم بأهمية قصوى ويمثِّل خطوة 
ـــة نحـــو الحـــّد مـــن العـــدد المأســـاوي للوفيـــات  مهمَّ

الناجمة عن حوادث السير التي يمكن تفاديها.
حضر الجلســـتين مـــا يقـــرب مـــن 400 موظف من 
ومنيفـــة،  قيـــب،  تنا رأس  فـــي  مختلفـــة  رات  دا إ

والخرسانية، ومركز التدريب الصناعي.
وتضمـــن البرنامـــج عروًضـــا تقديميـــة أوضحـــت 
مـــن  يمكـــن حدوثـــه  مـــا  تفاصيـــل حـــول  للحضـــور 
ســـيناريوهات مختلفـــة عندمـــا ال يلتزم النـــاس بربط 
حـــزام األمـــان، والتركيـــز علـــى القيـــادة، واحتـــرام 

اإلشارات والقوانين المرورية.
كما أكـــد الضبيبان أهمية الحصـــول على قدر كاٍف 

مـــن الراحة أثناء فتـــرات المناوبة وتجنـــب القيادة بعد 
ساعات العمل الطويلة.

وكان التركيـــز الرئيـــس اآلخـــر للحملـــة هـــو توعية 
المشـــاركين بمخاطـــر اســـتخدام الهواتـــف المحمولة 
أثنـــاء القيـــادة، إذ إنَّ ذلك يَُعدُّ ســـبًبا رئيًســـا للحوادث 

المرورية.

إحصاءات الحوادث المرورية
وفًقـــا لتقرير صادر عـــن وزارة الداخلية الســـعودية، 
الحـــوادث  الناجمـــة عـــن  الوفيـــات  انخفـــض عـــدد 
المروريـــة مـــن 7000 في عـــام 2017م إلـــى 6025 في 

حوالي 400 موظف من مختلف الدوائر في رأس تناقيب، 
ومنيفة، والخرسانية، ومركز التدريب الصناعي يستمعون 

بعناية إلى عرض تقديمي عن السالمة المرورية خالل حملة 
قامت بها، مؤخًرا، إدارة اإلنتاج على اليابسة في السفانية. 

ورّكزت العروض التقديمية على موضوعات مثل أهمية ربط 
أحزمة األمان، واحترام إشارات المرور، والقواعد المرورية 

عموًما، والجلوس كسائق في وضع سليم ومريح، كما رّكزت 
على مخاطر استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

عـــام 2018م، وانخفض عـــدد اإلصابـــات الناجمة عن 
حركة الســـير بنســـبة 10٪ تقريًبا ووصلت إلى 30 ألًفا 

في 2018م.
وســـجلت المملكـــة أحـــد أعلـــى معـــدالت الوفيـــات 
الناجمـــة عن الحـــوادث المرورية في العالـــم، إذ يموت 
حوالـــي 26 شـــخًصا لـــكل 100 ألـــف.. وتُعـــدُّ جهـــود 
التوعية المســـتمرة الحل األمثل لتعزيز سالمة الطرق 
الســـريعة واســـتمرار االنخفـــاض فـــي عـــدد الوفيات، 
واإلصابات الناجمة عن حركة الســـير. وانســـجاًما مع 
رؤيـــة المملكـــة 2030، وضعـــت وزارة الداخلية هدفها 
لخفـــض عدد الوفيـــات الناجمة عن حركة الســـير إلى 

ثمانية لكل 100 ألف شخص.

إن زيادة الوعي في 
المجتمع إزاء هذه 

المشكلة أمر يّتسم 
بأهمية قصوى، 

ة  ويمثِّل خطوة مهمَّ
نحو الحّد من العدد 

المأساوي للوفيات 
الناجمة عن حوادث 
السير التي يمكن 

تفاديها.
فيصل الضبيبان

حصل على المركز الثاني على مستوى المملكة

إنجاز جديد لنادي مصفاة الرياض للخطابة

الفائزون في لقطة جماعية 
مع مدير إدارة مصفاة 

الرياض، األستاذ عبدالرحمن 
الفاضل. 

ـــق نـــادي مصفـــاة الريـــاض للخطابة  الريـــاض - حقَّ
مة في المســـابقة العالميـــة للخطابة التي  مراكـــز متقدِّ
أقيمـــت فـــي الريـــاض، حيـــث حصـــل الموظـــف نايـــل 
العنزي علـــى المركز الثاني على مســـتوى المملكة عبر 
خطابـــه »الُحـــب ليـــس خيـــاًرا« باإلضافـــة إلـــى فـــوز 
أعضـــاء النـــادي بالمركـــز األول على مســـتوى الرياض 
فـــي ثـــالث مجموعات. هـــذه اإلنجازات كانت أشـــادت 
بهـــا منظمـــة  »toastmaster« حيـــث أكـــدت أن هـــذا 
النـــادي مرشـــح للفـــوز بأســـرع نـــاٍد ناشـــئ، حيـــث لم 

يتجاوز عمره ثمانية أشهر فقط. 
بدأت فعاليات المســـابقة في الريـــاض بين مجموعة 
اندية أُنشـــأت منذ أكثر مـــن خمس ســـنوات، ومن بين 
المشـــاركين أبطـــال ســـابقين علـــى مســـتوى المملكة، 
ومنافســـين أقوياء على مســـتوى العالـــم، لكن رغم ذلك 

حقق النادي هذا اإلنجاز الكبير.
وقـــال رئيـــس نـــادي مصفـــاة الريـــاض للخطابـــة، 

عبـــداهلل البشـــر: »ســـوف تســـتمر جهودنا حتـــى نرفع عواد عمر العوبثاني
َعلَـــم المملكـــة مـــن جديـــد كبطـــل للعالم في مســـابقة 
التوستماســـتر العالمية للخطابة فـــي الواليات المتحدة 

األمريكية«.
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في فصـــل الصيف ترتفـــع درجات الحـــرارة وتزداد 
والتنقـــالت.  المروريـــة بحكـــم اإلجـــازات  الحركـــة 
ولتجنـــب األعطـــال والحـــوادث هناك بعـــض النصائح 
المهمـــة لمســـاعدة الســـائق فيمـــا قـــد يواجهـــه مـــن 
صعـــاب نتيجـــة ارتفـــاع درجات الحـــرارة، حيـــث تؤثر 

عليه وعلى مركبته: 
• تغيير زيت السيارة عندما يفقد لزوجته.

• عـــدم تـــرك المـــواد القابلـــة لالشـــتعال داخـــل 
المركبة كالوالعات وبطاريات األجهزة.

• أخذ كمية كافية من المياه أثناء السفر.
• مراقبة ضغط هواء اإلطارات.

• التأكد من صالحية بطارية السيارة.
• تفّقـــد مســـتوى المـــاء فـــي دورة التبريـــد قبـــل 

التشغيل.
• تفّقـــد اإلطـــارات والتأكـــد أنهـــا بحالـــة جيـــدة، 

خاصة إذا كانت المركبة واقفة لمدة طويلة.
وإذا كنـــت تقود الســـيارة أثنـــاء الليل، وإذا شـــعرت 
بالتعـــب أو النعـــاس، أوقـــف المركبة بجانـــب الطريق 

عندمـــا تبحث عن اإلطار المناســـب للمركبة، ال تعتقد 
أن اإلطـــار األصلـــي هـــو الشـــرط الوحيـــد، فقـــد يكون 
اإلطـــار أصلًيـــا ولكنه غير مناســـب لألجـــواء الحارة في 
منطقتنـــا. لذا، يجـــب عليك أن تحرص علـــى مواصفات 

اإلطارات المناسبة للظروف المناخية الحارة.

أحرف ورموز 
بعد التأكد مـــن أن اإلطار أصلي وأن صالحيته جيدة، 
هنـــاك أحرف ورموز يجـــب معرفتها لما لهـــا من أهمية. 
دت هيئـــة المواصفـــات  وفـــي هـــذا الجانـــب فقـــد شـــدَّ
والمقاييـــس علـــى ضـــرورة انتقاء اإلطـــارات المناســـبة 
للمركبـــات. واســـتعرضت الهيئـــة فئتين لدرجـــة الحرارة 
 )A( المســـتخدمة لظروف المملكة المناخية وهما الفئة
وتليهـــا الفئـــة )B(. كمـــا يجب االلتـــزام بمقـــاس اإلطار 
وضبـــط الهـــواء عند درجـــة الضغـــط الموصـــى بها من 

هل تستطيع القيادة بأمان في فصل الصيف؟

تعرَّف على 
إطار مركبتك

السالمة الوقائية
إعداد: صالح الغامدي

ألخذ قســـط مـــن الراحة، فتجاهـــل التعـــب واإلرهاق 
الشـــديد يؤدي إلى الشـــعور بالنعاس أثناء القيادة مما 

يقلل من درجة التركيز على الطريق. 
كما يجـــب المحافظة علـــى حركة عينيـــك لتتفادى 
عـــادة »تثبيـــت النظر« الخطيـــرة، وال تســـتعمل الضوء 
العالـــي إال إذا كنـــت تقود في منطقة غيـــر مضاءة وال 

توجد مركبة أمامك أو قادمة في اتجاهك.
ُقد لياًل بســـرعة أقـــل من الســـرعة أثنـــاء النهار - 
حتى أثناء تشـــغيل النـــور العالي - كـــي تتفادى تخطي 
مجـــال الرؤية لـــو أردت التوقـــف، وال توقـــف مركبتك 
على الجانب األيســـر ألي طريق رئيس خالل ســـاعات 

الظالم.

تفادي العمى المؤقت
إذا كانـــت أضـــواء المركبة القادمة مضـــاءة باألنوار 
العاليـــة عليـــك بعمل اآلتـــي لتفـــادي العمـــى المؤقت 

بسبب الضوء الباهر لألنوار األمامية:
• اســـتعمل النـــور العالـــي لســـيارتك لبرهـــة لتنبيه 
الســـائق القـــادم ليخفـــف أضـــواء ســـيارته إذا كانـــت 

بعيدة بما فيه الكفاية.
• إذا اســـتمر ســـائق المركبة القادمة في اســـتعمال 
النـــور العالي، خفف الســـرعة وألِق نظـــرة إلى اليمين 

كي تحدد موقعك في مسارك.
• ألـــِق نظرات ســـريعة أمامـــك للتأكد مـــن موضع 
الســـيارات القادمـــة، وال تنظـــر مباشـــرة إلـــى أضواء 

المركبات الساطعة.

التعامل مع ارتفاع حرارة المحرك
• غلق مكيف الهواء.

• الخروج إلى جانب الطريق بشكٍل آمن.
• إيقاف السيارة ووقف تشغيل المحرك.

• تشغيل إشارة الطوارئ »الخطر«.
• رفع غطـــاء المحرك بحذر وال تفتـــح غطاء نظام 

التبريد »الراديتر«.
• التحقق من عدم وجود تسريب لسائل التبريد.

• دع نظام التبريد يبرد بشكل تام.
• فحص مســـتوى ســـائل التبريد من خـــالل النظر 

إلى الخزان أو »الراديتر«.
• إذا كان مســـتوى الســـائل منخفًضـــا قـــم بتعبئـــة 
خزان »الراديتر« ببطء حســـب التوجيهات المبينة في 

دليل مالك السيارة.

قبل الشـــركة المصنِّعة للســـيارة وفًقا لكتيب اإلرشادات، 
حيث إن كل حرف يرمز لقوة تحمل اإلطار كما يلي: 

• A قوة تحمل حرارة مرتفعة.
• B قوة تحمل حرارة معتدلة.

• C قوة تحمل حرارة منخفضة.
• P اإلطارات الخاصة بسيارات الركاب.

• LT اإلطارات الخاصة بالشاحنات الخفيفة.
• C اإلطارات الخاصة بالشاحنات التجارية الكبيرة.

وفي المملكة، يوصى باســـتخدام اإلطارات التي يكون 
.A معدل مقاومة الحرارة فيها من الفئة

اإلطار والحوادث
يُعـــد اإلطـــار ســـبًبا رئيًســـا في عديـــد مـــن الحوادث 
المروريـــة، إما نتيجـــة ضغط الهـــواء غير المناســـب، أو 
ســـوء حالة اإلطار، أو الحمولة الزائـــدة، باإلضافة لعامل 
الســـرعة. ويُعد مؤشـــر االحتكاك مقياًســـا لقدرة اإلطار 
علـــى الوقوف على األســـطح أو األرصفة الرطبة ويشـــار 
إليـــه بالحـــروف AA ،A ،B ،C، ويُشـــار ألكبـــر معـــدل 
احتـــكاك بالرمـــز AA وأدنـــى احتـــكاك بالرمـــز C. وفي 
 ،AA المملكـــة، يوصى بشـــراء اإلطـــارات ذات االحتكاك

.B، A

نصائح لتقليل حرارة اإلطار
فيمـــا يلي نصائـــح مهمـــة للحيلولة دون ارتفـــاع درجة 

حرارة اإلطارات خالل شهور الصيف:
• افحـــص ضغـــط الهـــواء: احـــرص دائًمـــا علـــى 
قياس ضغـــط الهواء في اإلطـــارات حينما تكـــون باردة 

بما في ذلك اإلطار االحتياطي.
• ال تتجـــاوز الحـــد األقصـــى لضغـــط الهواء 
الموصـــى به فـــي كتيـــب التعليمـــات وأغلب الســـيارات 
تكـــون معلومات ضغـــط الهواء المناســـب موجـــودة في 

الملصق في باب السائق. 
• ال تقلـــل من ضغط الهواء في إطـــارات المركبة، 
حيـــث يعتقـــد بعـــض الســـائقين أن تخفيـــف ضغـــط 
اإلطـــارات أثناء الصيـــف قد يخفف من درجـــة الحرارة 
التـــي يتعـــرض لها اإلطـــار، وهذا فهم خاطـــئ ومخالف 
للســـالمة المروريـــة، ألن تخفيـــف ضغـــط الهـــواء فـــي 
اإلطار عن الحد المطلوب ســـيؤدي إلـــى ارتفاع الحرارة 

الداخلية، ويزيد من احتمال عطب اإلطار.
د بمعدل الســـرعة المطلوبـــة، وال تتجاوز  • تقيَّ
حد الســـرعة المسموح بها، فقد تســـبب السرعة الزائدة 

في توليد المزيد من الحرارة مما قد يتلف اإلطارات. 
• ال تقلـــق وتصرف بهـــدوء عندما يتلـــف اإلطار 
اثناء القيادة، وارفع قدمك عن دعاســـة الوقود وامســـك 
عجلـــة القيـــادة بقـــوة واخـــرج تدريجًيـــا إلـــى جانـــب 

الطريق. 
• اســـتبعد اإلطـــارات التالفـــة، فهنـــاك مقياس 
لعمـــق المســـامات التـــي على اإلطـــارات لقيـــاس جودة 
اإلطـــار وأقـــل عمق مســـموح بـــه ١٫٥ مليمتـــر، وعندما 

يقل العمق عن ذلك يجب استبداله. 
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يســـعى العلمـــاء إلى إيجـــاد مصـــادر طاقـــة نظيفـــة ومتجددة، 
لمواجهـــة الطلـــب العالمـــي. و من األفـــكار الواعـــدة في هذا 

المجـــال تســـخير الطاقة الشمســـية. ورغم نجاح اإلنســـان 
في تطبيـــق هذه الفكرة، إاّل أن هنـــاك بعض القيود التي 

تواجههـــا كحالـــة الطقـــس إذ تكـــون غير فاعلـــة أثناء 
وجـــود الســـحب، وفـــي الليـــل، إضافة إلـــى فقدان 
نســـبة كبيـــرة مـــن الطاقـــة عبـــر الغـــالف الجوي 
بســـبب عمليتي االنعـــكاس واالمتصـــاص. لذلك 
اقتـــرح العلمـــاء التحـــرر مـــن هـــذه القيـــود عن 

طريق استيراد الطاقة الشمسية من الفضاء.
هنـــاك ميـــزات كثيـــرة يتمتـــع بهـــا الفضاء، 
منها انعـــدام الطقس، إذ ال يوجد فيه ســـحب 
تحجب األشـــعة، كما أن األشـــعة فيـــه دائمة، 
فـــي النهار والليل. هـــذه الخصائص تجعل من 
الطاقة الشمسية المســـتوردة من الفضاء ذات 
كفـــاءة وفاعليـــة، فنقـــل الطاقة الشمســـية من 

الفضـــاء إلـــى األرض ســـيكون إنجـــاًزا عظيًما، 
حيـــث ســـنحصل علـــى إمـــدادات مســـتمرة من 

الطاقة النظيفة.

من الخيال العلمي إلى 
المؤسسات العلمية

تعـــود فكـــرة اســـتيراد الطاقـــة الشمســـية من الفضـــاء إلى 
كاتـــب الخيال العلمـــي المعروف إســـحاق عظيموف، الـــذي تناول 

هذه الفكرة فـــي قصته القصيرة »الســـبب«، في عـــام 1941م. وفي عام 
1968م، ناقـــش عالم الفضـــاء األمريكي بيتر غالســـر الفكرة، في مقال 
كتبه فـــي مجلة العلـــوم، حيث اقترح وضـــع ألواح شمســـية عمالقة في 
المـــدار الثابت لـــألرض على بُعـــد )36( ألف كـــم، تكـــون محمولة على 
أقمار اصطناعية، أي المحطـــــــة الفضــــــائية الشمســـية، التي بدورها 
 تقــــــوم بامتصاص أشـــعة الشـــمس، ومن ثم نقـــل الطاقة الســـلكًيا عن

طريـــق موجات الميكروويف الكهرومغناطيســـية إلـــى األرض، حيث يتم   
تحويلها إلـــــــــى طاقـــــــة كهربائيــــة. وقد حصـــــــــــل غالسر على براءة 

اختــــراع لهذه الفكرة في عام 1973م.

بعـــد ذلـــك، أصبحت هـــذه الفكـــرة محـــل اهتمام المؤسســـات 
العلميـــة، إاّل أن التكلفـــة العالية جعلتها مجمـــدة لفترة طويلة. 
ولكـــن، فـــي 1999م، بـــدأت وكالة »ناســـا« ببرنامـــج بحوث 
حـــول الطاقـــة الشمســـية الفضائيـــة،  بفعـــل الهبـــوط 
المســـتمر في تكلفـــة إطـــالق الصواريخ إلـــى الفضاء 
الخارجي، ووضع أقمار صناعيـــة في مدارات حول 

األرض.

نقل الكهرباء السلكًيا
الفضائيـــة  المحطـــة  مشـــروع  كان  وإذا 
الشمســـية خيـــااًل علمًيـــا، فـــإن نقـــل الطاقة 
الكهربائية الســـلكًيا حقيقة علمية نشـــاهدها 
من خـــالل بث الموجـــات الكهرومغناطيســـية 
مـــن األقمـــار الصناعيـــة إلى ســـطح األرض، 
فمـــا الذي يمنعنا مـــن نقل الكهرباء الســـلكًيا؟ 
لقـــد نجح العلمـــاء اليابانيـــون واألمريكيون في 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  بـــث  فـــي  2008م،  عـــام 
الميكروويـــف  موجـــات  شـــكل  علـــى  الســـلكًيا 
الكهرومغناطيســـية، بيـــن جزيرتيـــن فـــي هـــاوي 
تفصلهمـــا مســـافة )148( كـــم! وكانت كميـــة الطاقة 

كافية لتشغيل مصباح صغير.
وفـــي عام 2015م، كانت هناك تجربـــة ناجحة قامت بها 
وكالـــة استكشـــاف الفضـــاء اليابانيـــة »جاكســـا« في إرســـال 
يـــف  و و لميكر ا ت  جـــا مو شـــكل  علـــى  الســـلكًيا  ء  بـــا لكهر ا
الكهرومغناطيســـية، لمســـافة 55 م. والمهم في هـــذه التجربة أن كمية 

الطاقة كبيرة بلغت 1.8 كيلو وات، وهذه كافية لتشغيل غالية ماء!
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الطريـــق مـــا زال طويـــاًل، إال أن نجـــاح هـــذه 
التجـــارب يجعلنـــا من حيـــث المبـــدأ قادرين بالفعـــل على بـــث الطاقة 
الكهربائيـــة مـــن الفضـــاء، وهـــذا هـــو التحـــدي الرئيـــس الـــذي يواجه 

العلماء في المستقبل.

رت باستيراد وهج الشمس؟ هل فكَّ

ماذا لو أحاط باألرض حلقات مثل ُزَحل؟
ُعمير طيبة *

كزحـل  الكواكـب  مـن  عديـد  حـول  الحلقـات  تلتـّف 
والمشتري وأورانوس ونبتون. وأن تحيط الحلقات بكوكب 

ما لهو أمر مألوف فلكًيا وال يُعّد استثناء.

ن الحلقات مراحل تكوُّ
الحلقـات ليسـت إال بالييـن الجسـيمات الصغيـرة التـي 
تـدور حول الكوكب. فعلى سـبيل المثال، حلقات زحل هي 
عبـارة عـن نثار من الجليد. ويعتقد علماء الفلك أن هناك 
عدة أسباب تؤدي إلى تكّون هذه الحلقات، منها اصطدام 
جسـم فضائي كبير بالكوكب وتناثر حطام االصطدام في 
الفضاء على بُعد مناسـب. السـبب اآلخر قد يكون تحّطم 

قمر يدور حول الكوكب.
ما يجمع هذين السـببين، هو أن المسافة الفاصلة بين 
الكوكـب والحطـام المكـّون للحلقـات مناسـبة كـي تفعـل 
جاذبيـة الكوكـب فعلها بالحطـام فتبقيه فـي مدارها. هذه 
المسافة معروفة بـ »حّد روش« نسبة إلى العالم الفرنسي 

إدوارد روش.
إن ما يُعرف بـ »حّد روش« في الفلك، هو المسافة التي 
يتماسـك فيهـا جـرم سـماوي بفعـل جاذبيتـه، ويتحلـل إذا 
أثـرت عليـه قـوى المـد الناشـئة عن اقتـراب جرم سـماوي 
آخر أقوى جاذبية منه. في داخل حّد روش يتشّوه الشكل 
تجـاذب جزئـه  بسـبب شـدة  السـماوي  للجـرم  الكـروي 
المواجـه للجـرم السـماوي اآلخـر األكبر واألقـوى جاذبية، 
وقـد يتفتـت فتـدور حبيبـات المـادة فـي أفالك حـول ذلك 

الجرم السماوي اآلخر.

األرض وحلقاتها المتخّيلة
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن جاذبيـة األرض فـي وجههـا 
المقابل للقمر أكبر بكثير من جاذبيتها على الوجه اآلخر. 
ولو كان القمر واقًعا بالنسبة لألرض داخل مسافة روش، 

فـإن ذلـك الفرق سـيكون كبيًرا بما يكفـي ليطغى على قوة 
الجاذبيـة الداخليـة للقمـر، مـا سـيؤدي إلـى تكّسـره. هـذا 
التكسـر يتيـح للقطـع الناتجـة التصـادم وبالتالـي التفتـت. 
وعلـى مر ماليين السـنين يصل عـدد نواتج االصطدامات 
إلـى بالييـن القطـع الصغيـرة. وبمـا أن القطـع تقـع داخـل 
مسـافة روش، ال يمكـن لهـا أن تتجمـع مـرة أخـرى لتكـّون 
إلـى حلقـات حـول األرض، وفًقـا لهـذا  قمـًرا، فتتحـّول 

السيناريو التخّيلي.
ولـو افترضنـا أن لألرض حلقات مكّونـة من جليد، مثل 
زحـل، فـإن تلـك الحلقـات سـتتبخر بفعـل أشـعة الشـمس 
األشـد سـطوًعا على األرض منها على زحـل. أّما لو كانت 
ل منهـا  نـة مـن الصخـور، كتلـك التـي يتشـكَّ الحلقـات مكوَّ
القمـر، فسـتعكس ضوء الشـمس نحـو الفضـاء الخارجي. 
وبمـا أن جاذبيـة األرض أكبر فوق خط االسـتواء منها في 
أي نقطـة أخـرى، فسـتدور حلقـة الصخـور حـول كوكـب 

األرض بموازاة خط االستواء.

ما الذي سيحدث بعدها؟
هنـاك عـدة تأثيـرات سـتنتج عـن وجـود الحلقـات حـول 
خـط االسـتواء األرضـي. أولها سـقوط ظّل الحلقـات على 

نصـف األرض الـذي يمـر بفصـل الشـتاء كنتيجـة لميـالن 
محـور األرض، ما سـيؤدي إلـى انخفاض درجـات الحرارة 
في المناطق التي تغطيها ظالل الحلقات. وسيؤدي سطوع 
الحلقـات فـي الليـل إلـى صعوبـة رؤيـة النجـوم. النتيجـة 
األخيـرة هـي شـبه اسـتحالة االنطـالق فـي الفضـاء، إذ 
سـيصعب تفادي الجسيمـــات التي ستتنـــاثر عشـوائًيا من 

داخل الحلقات الصخرية.

*  نُشر في مجلة القافلة عدد يناير/فبراير 2017م
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الخميس ١٥ ذو القعدة 1440هـ، ١٨ يوليو 201٩م

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي

تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 

األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر. 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.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

السودوكو
قاعدة اللعبة
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.

9 1 5 3
3 1 4 6

8 6 2 9 5 1 4
1 6 4 2

3 5 4 1 8
4 6 9 7 5 3

4 3 7 1 8
9 2 8 3 7 5
7 3 5 9

8 5 1 4 6 7 9 3 2
2 6 9 3 8 5 4 1 7
7 4 3 1 9 2 5 8 6
5 8 7 2 3 6 1 9 4
9 1 6 5 4 8 7 2 3
3 2 4 9 7 1 6 5 8
6 9 8 7 1 3 2 4 5
4 7 2 8 5 9 3 6 1
1 3 5 6 2 4 8 7 9

* حل العدد الماضي

»1«
أنَّــى وّجهــَت وجَهــك تجــد َوَرًمــا يتباهــى. وبجــواره أوراٌم 
صغيــرة تقلّــده فتضاهيــه، وســرعان مــا تتفــّوق عليــه. 

تعديُل الجينات يجري بتسارع منقطع النظير.

»2«
فــي وقــٍت مــن األوقــات، كان مجــال االّدعــاء اللفظــي 
والمبالغــة فــي الحديــث عــن الــذات محــدوَد المســاحة 
عــن  تــرّوح  التــي  النكتــة  مأخــذ  َخــذ  ويُؤ والتأثيــر، 
مســتمعيها؛ فــال تضّرهــم مهمــا بلــغ حجــم »الصــاروخ«. 
اإلبــداع  ألــوان  مــن  لوًنــا  يُعــّد  األحــوال  كل  وفــي 
زون فيــه قالئــل( ضــّل أصحابــه الطريــق، فخانهم  )والمبــرِّ
الحــظ الخــؤون، فلــم يَســمح لهــم إال بهــذا »التنفيــس 
ســوى  لــه  يُصــَرف  لــن  بلــغ  مهمــا  الــذي  التهويلــي«، 
ابتســامة أو ضحكــة، ويبقــى كالٌم قليــل وبصــوٍت خفيــض 
جانبــي يحمــل نبــرة الممثــل الكبيــر ســعد الفــرج »وّدي 

وّدي أصّدق.. بس قوّية قوّية«.

»3«
تســلية وملــح. ال يَصــدر عنهمــا أذى. وال أكالف تُدَفع.. 
والنِّطــاق ضّيــق؛ بضعــة أفــراد وحــارة فــي »قهــوة« أو 

تحت ُظلَّة »دكان«.

»4«
التــي كان يتحّملهــا الجســد  الزيــت الصغيــرة  بقعــة 
درجــة  إلــى  بهــا  ينــوء  بــات  ويســتوعبها،  االجتماعــي 
التســّمم فــي الســنوات األخيــرة. فقــد تشــّربها - هــذا 
الجســد - تشــّرًبا مريًبــا. وكأنمــا األمــر حــدث خلســًة 
فــإذا بمنّصــات التواصــل »االجتماعــي« تجلجــل، وإذا 
بفضائّيــات الغفلــة تضــج بالجائحــة الســارية؛ تنتشــر بيــن 
مختلــف الطبقــات وشــّتى الفئــات.. وفــي ضــْرٍب مــن 
التنافــس والمزايــدة انتقــَل إلــى حقــوٍل ال تســتطيع أن 
تصــّدق أن الســيل وصلهــا وكاد يغرقهــا.. فخــفَّ الــوزن 
المعرفــي ومعــه حســابات الواقــع حتــى اختفــى - هــذا 
ــم  ــي عال ــن يعيشــون ف ــه هــؤالء الذي ــع - وحــلَّ مكان الواق
وهمــي افتراضــي ذي ألــواٍن جّذابــة وأصــواٍت ســاحرة.. 
يعيشــون هنــاك فــي حماســٍة ضاريــة.. واعتــداٍد نرجســيٍّ 
ــا   ــن كان يوًم ــِل َم ــردود فْع ــزري ب بغيــض.. وتعــاٍل أحمــق يُ

يجهل »فوق جهل الجاهلينا«.

»5«
من يخبرهم أن انتفاخة الهّر ال تصنع أسًدا أبًدا؟

مــن يثقــب بالونــات الســراب ويتركهــا مرتخيــة علــى 
األرض كما هي دون »نفخ«؟

مــن يكــّف عّنــا كلَّ هــذا الغثيــان الــذي ينهــال علينــا بــكل 
جسارة وبكلِّ »قواة عين«؟

ــْت هبــوب الـــ »ميغالومانيــا« مــن كلِّ صــوب.. فمــن  هبَّ
ها؟! يصدُّ

انتفاخُة هر
عبداهلل السفر *

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

الفنان أحمد البار، حاصل على 
بكالوريوس تربية فنية، وهو نائب 
رئيس الجمعية العربية السعودية 

للفنون التشكيلية، فرع المدينة 
المنورة. كما أنه عضو في عدد من 
الجماعات الفنية، من بينها جماعة 
فناني المدينة المنورة التشكيليين، 

وجماعة فناني »بين مائين«، وجماعة 
فنانى ينبع التشكيليين. أقام معرضه 
الشخصي األول بمركز إبداع للفنون 

الجميلة في جدة عام 2006م. جاءت 
مشاركة البار في مدينة الملك 

عبداهلل الرياضية في جدة عبر 
لوحتين، هذه إحداهما، يحاول فيها 

تجسيد فكرة منظومة العالقات 
اإلنسانية ومدى الترابط االجتماعي 
من خالل االتكاء على التكوين اللوني 

بطريقة معاصرة، وذلك عبر استخدام 
خامة األحبار والباستيل الزيتي.

العالقات اإلنسانيةحديث األلوان:

* كاتب وناقد سعودي


