
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 11 صفر 144١هـ، 10 أكتوبر 201٩م

صفحة ٤

ليومينيريم .. عالم العجائب!
هي أحد إبداعات المصمم البريطاني آالن باركنسون، الذي أبدع أجمل 
المنحوتات ذات المسارات الُمتعّرجة والِقبب الُمذهلة، المستوحاة من 
الطبيعة، وعلى أساٍس هندسيٍّ ُمتقن، وُمستلهٍم من العمارة اإلسالمية 

والقوطية، حيث ستفقد نفسك بين أجمل التصاميم والمنحوتات الفنّية 
واأللوان الممزوجة، وسُتذهل عند أنفاق المتاهة، والِقبب الكهفية، 

واالنعكاسات الحّية لأللوان المشّعة المتسربة عبر الجدران المنحنية. 

برنامج عاملي ُمبهر لإلبداع واالبتكار يف الظهران

ينطلق اليوم في إثراء ..
فهل أنتم مستعدون للعب؟
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10 أكتوبر ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

قبــل عــدة أســابيع، زرُت حــي العمامــرة، أحــد األحيــاء 
الــذي نشــأت واشــتّد  القديمــة فــي مدينــة الدمــام، 
عــودي فيــه. هــذا الحــي ذو مكانــة تاريخيــة واجتماعيــة 
عريقــة فــي تاريــخ المدينــة، وذكريــات خاصــة تتعلــق بــي 

شخصًيا.
الديــن  »صــاح  بمدرســة  طريقــي  فــي  مــررُت 
االبتدائيــة«، التــي تعلمــت فيهــا. ومــا إن وقفــت هنــاك 
أمــام ســورها، حتــى تجلــت التفاصيــل التــي ظننــت أنهــا 
أصبحــت طــي النســيان. تأكــدت وقتهــا أن لألمكنــة 

تفاصيل في الذاكرة ال تُمحى مهما تعاقبت السنون. 
ــذي يحضــره  ــور المدرســة الصباحــي، ال ــرُت طاب تذّك
ــا، بــل حتــى  ــر المدرســة ووكيلهــا، وأســاتذتها جميًع مدي
حــارس المدرســة »مصّبــح«. كان الطالــب الــذي يصــل 
ــي  ــب« ف ــى جن ــاح »يصــّف عل ــور الصب ــى طاب متأخــًرا إل
ســبب  عــن  لــه  ســتوجه  التــي  األســئلة  بســبب  قلــق 
ــرُت  التأخيــر! وبعدهــا ســينال العقــاب بــكل تأكيــد. تذّك
ترديدنــا للنشــيد الوطنــي أمــام ســارية ِعلَــم المملكــة 
الشــامخ، واســتماعنا بعــده إلــى اإلذاعــة المدرســية. 
تذّكــرُت فتــرة الفســحة التــي تمــر ســريًعا، والمقصــف 
المدرســي وسندوتشــات الجبــن والفافــل التــي كنــا 
نتلــذذ بأكلهــا. باإلضافــة إلــى المســابقات ومباريــات 

دوري الفصول. 
تذّكــرُت الزيــارات التــي تنظمهــا المدرســة، ولعــل 

أبرزهــا زيــارة أرامكــو الســعودية، حيــث تُــوزع علينــا 
الهدايــا الممّيــزة. تذّكــرُت زمائــي فــي الحــي نفســه 
الذيــن مــا زلــت أتواصــل مــع بعضهــم، وأســماء أســاتذتي 

األفاضل.
ــة أوقــات فــي المدرســة االبتدائيــة ال تُنســى، حيــن  ثَمَّ
منــك  ويطلــب  كتاًبــا،  أو  طبشــورة  األســتاذ  يعطيــك 
فتدخــل  المقابــل،  الفصــل  فــي  لألســتاذ  إيصالهــا 
إلــى  أمشــي  كنــت  كســفير!  زمائــك  أمــام  الفصــل 
ــي الجــو  ــا ف ــا وإياًب ــدام ذهاًب ــى األق المدرســة ســيًرا عل
تذّكــرُت  والبــرد.  المطــر  زخــات  تحــت  أو  الحــار، 
المجــات الحائطيــة والنشــاط الرياضــي والمســرحي 
ــوم بعمــل  ــا نق ــة، وعندم ــة واإلذاعي والمســابقات الثقافي
نشــاط للمدرســة وتجــد اســمك فــي القائمــة تشــعر 

بالفخر أمام الطلبة. 
إذ ال  الصعــاب،  بجيــل  الجيــل  هــذا  ربمــا أصــف 
المناهــج  كثافــة  مــن  تذمــرُت  ننــي  أ ة  مــّر أتذكــر 
الدراســية، وال مــن كثــرة الواجبــات المنزليــة. نحــن جيل 
ــوا  ــم يكتب ــي الدراســة، ول ــا ف ــاء أمورن ــم يســاعدنا أولي ل
واجباتنــا المدرســية، وكنــا ننجــح بــا دروس خاّصــة، 

وبا وعود بهدايا قّيمة نظير التفوق والنجاح.    
ــة هــذه إال الذكريــات  ــام الطفول ــم يبــق مــن أي اليــوم ل
العطــرة، وخصوًصــا ذكريــات تلــك المرحلــة التــي تلّقيــُت 
ســين  لمدر ا مــن  نخبــة  يــد  علــى  تعليمــي  فيهــا 

المخلصيــن. وبيــن عصبــة األصدقــاء الذيــن يقــف كل 
واحــد منهــم اليــوم فــي زاويــة مــن زوايــا الوطــن مشــارًكا 
فــي بنائــه، وال يجمــع بيننــا إال بعــض صــور قديمــة 

وذكريات دافئة. 
ــات ســتظل محفــورة فــي الذاكــرة، ألنهــا  هــذه الذكري
ــد مــن  ــة. والب ــاة كل طالــب وطالب ــة مهمــة فــي حي مرحل
لحيــاة  األولــى  النــواة  تتشــّكل  ففيهــا  اســتثمارها، 
ــا  ــو الطلبــة مــن المســؤولية، متفرًغ اإلنســان، حيــث يخل

لدراسته وال يشغله عنها إال ما شغل نفسه به.
وثَّمــة أمــر آخــر البــد مــن اســتثماره واالســتفادة منــه، 
خاصــة أن التعليــم اليــوم قــد انفتحــت أمامــه أبــواب 
المعرفــة الواســعة، وفتحــت أمــام الطلبــة اليــوم شــّتى 
الشــباب  بعــض  أن  الماحــظ  أن  إال  التخصصــات، 
والشــابات يختــارون تخصًصــا مــا بســبب ســهولته فقــط، 
دون مراعــاة حاجــة المجتمــع والوطــن الــذي يســعى 

للتكامل في برامج التنمية الشاملة. 
أمــا االســتثمار اآلخــر لهــذه المرحلــة فهــو تكويــن 
عاقــات اجتماعيــة وصداقــات، ألن االتصــال القريــب 
فتنشــأ  بينهــم،  العاقــة  يوّثــق  المرحلــة  زمــاء  بيــن 
عاقــات الصداقــة التــي تنعكــس علــى صاحبهــا بالخيــر 
ــا  ــار لنفســه أصدقــاء خيــر، كانــوا عوًن والنفــع؛ فــإن اخت
ــه الخاســر  ــار فإن ــاة. أمــا إن أخطــأ االختي ــه فــي الحي ل

األول، فمن أي الطرفين تكون؟

ذاكرة األمكنة
إضـــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعّبر عن آراء كّتابها.

أحمد خليفة الحمادي
ahmad.hammadi@aramco.com

قسم المواطنة

نظير متيُّزها اإلعامي والتقني يف معرض جنيف الدولي للسيارات

جائزة عالمية ذهبية ألرامكو السعودية

يريفـــان، أرمينيـــا - تســـلّمت أرامكـــو الســـعودية الجائـــزة 
العالميـــة الذهبيـــة للتمّيـــز عـــن فئـــة إدارة الفعاليـــات، 
الدولـــي  جنيـــف  معـــرض  فـــي  جناحهـــا  عـــن  وذلـــك 
للســـيارات، الـــذي انعقـــد فـــي شـــهر مـــارس مـــن هـــذا 
ــه،  ــذي نّظمتـ ــنوي الـ ــل السـ ــي الحفـ ــك فـ ــاء ذلـ ــام. جـ العـ
مؤخـــًرا، جمعيـــة العاقـــات العامـــة الدوليـــة فـــي العاصمـــة 

األرمينية، يريفان.
وجـــرى تكريـــم أرامكـــو الســـعودية هـــذا العـــام، إلـــى 
ـــن  ـــع م ـــّد األرف ـــي تُع ـــزة الت ـــذه الجائ ـــا، به ـــب 88 مكّرًم جان
نوعهـــا فـــي مجـــال العاقـــات العامـــة. ويثبـــت هـــذا التكريـــم 
نجـــاح الشـــركة فـــي اجتـــذاب الحضـــور فـــي معـــرض جنيـــف 
الدولـــي للســـيارات، وإبـــراز دور محـــركات االحتـــراق 
المتعلـــق  العالمـــي  للتحـــدي  التصـــدي  فـــي  الداخلـــي 

باالنبعاثات.

شايستا خان

تعاوٌن مثمر
ولـدى تسـلّمه للجائـزة العالميـة الذهبيـة، قـال كبيـر 
النقـل فـي مركـز األبحـاث  تقنيـات  التقنييـن فـي قسـم 
والتطويـر  فـي الظهـران، عامـر عامـر: »يُبـرز نجاحنـا فـي 
معـرض جنيـف الدولي للسـيارات التعاون بيـن فريق النقل 
فـي األبحـاث والتطويـر والعاقـات العامـة؛ فقـد عملـت 
الجهتـان بجـد لجعـل هذه الفعاليـة مثمرة، ونحـن فخورون 

بالنتائج التي حققناها«.
فـي  التعـاون  مـن  لمزيـد  »نتطلّـع  عامـر:  وأضـاف 
المسـتقبل، فـي الوقـت الـذي نواصـل فيـه العمـل لتعزيـز 
الوعي حول كيفية إسـهام محركات االحتراق الداخلي في 
تخفيـض االنبعاثـات علـى مسـتوى العالـم، علـى المدييـن 

القصير والمتوسط«.

نهج المشاركة المكثَّفة
ومـن خـال جنـاح أرامكـو السـعودية في معـرض جنيف 
الدولـي للسـيارات، جـرى تسـليط الضـوء علـى تقنيـات 
مة لمحـرك االحتراق الداخلي، مّما أسـهم  الشـركة المتقدِّ
فـي فتح قنوات االتصـال مع عماء السـيارات األوروبيين، 

واألطراف الرئيسة األخرى ذات العاقة.
وكان الهدف من المعرض مسـاعدة األطراف المعنية 
بـه محـركات  الـذي يمكـن أن تقـوم  الـدور  علـى فهـم 
االحتـراق الداخلـي فـي التصـدي لانبعاثـات الكربونيـة 
مسـتدام  مسـتقبل  وتأميـن  العالمـي،  المسـتوى  علـى 
للتنّقـل. ومـن أجـل ذلـك، لـم يقتصر جنـاح الشـركة على 
العـرض المجـّرد للتقنيـات، بـل رّكـز علـى إطـاع الـزّوار 
علـى كيفيـة عمـل هـذه التقنيـات، مـن خـال االسـتفادة 
الفعلـي،  المعـرض  العناصـر، تضّمنـت  مـن  مـن عـدد 
والمحتـوى الرقمي داخل المعرض، والتغطية اإلعامية 
التواصـل  لوسـائل  المكثـف  واالسـتخدام  التقليديـة، 

االجتماعي.
إلـى جانـب ذلـك، اعتمـد تصميـم المعـرض التسلسـل 
الزمنـي مشـّجًعا زّواره علـى البـدء بالتقنيـات التـي يجـري 
اسـتعمالها اليـوم، واالنتهـاء بالتقنيات التـي يمكن تطبيقها 
تقنيـة  بـكل  الخاصـة  المنطقـة  وفـي  المسـتقبل.  فـي 

معروضـة، اسـتُخدمت تقنيـات عـرض متطـورة تسـتعرض 
تقنيـات  أو تجربتـه. وتضّمنـت  تعلّمـه  للزائـر  يمكـن  مـا 
العـرض الشاشـة الشـفافة، ومروحـة هولوغـرام، ونمـاذج 

محركات، وهيكل سيارة شفاف مضاء بتقنية إل إي دي.
ومّثـل أرامكـو السـعودية خبـراء متخصصـون يتحدثـون 
عـدًدا من اللغات، وينتمـون لفريق تقنية النقل العالمي في 
أرامكـو السـعودية، حيـث انبـرى هـؤالء الخبـراء لشـرح 

التقنيات وإجابة أسئلة الزّوار.
وقبـل انطـاق المعـرض، أطلـق الفريـق صفحـة محدثـة 
علـى موقـع الشـركة اإللكترونـي تتنـاول تقنيـات النقـل، 
اشـتملت علـى سلسـلة مـن المقابـات مـع كبيـر اإلدارييـن 
التقنييـن فـي أرامكـو السـعودية، والخبـراء المتخصصيـن، 
لتقـّدم تغطيـة إعامية مائمة على مـدى 16 يوًما. إضافًة 
إلـى ذلـك، أُنتجـت مقاطـع فيديـو قصيـرة جذابـة نُشـرت 

على شبكات التواصل االجتماعي.

قياس النجاح
وقـد زار جناح أرامكو السـعودية فـي المعرض ما يقرب 
من 10 آالف زائر، وبلغ مجموع التغطيات التي نُشـرت في 
وسـائل اإلعـام التقليديـة 75 تغطيـة، يُقـّدر وصولهـا إلـى 
أكثـر مـن 180 مليـون قـارئ، فيمـا اجتـذب المحتـوى الـذي 
نُشـر علـى شـبكات التواصـل االجتماعـي حـول حضـور 

الشركة في المعرض أكثر من 88 مليون تفاعل.
إلـى جانـب ذلـك، أفـاد 67% مّمـن اسـتُطلعت آراؤهـم 
خـال المعـرض أن جنـاح الشـركة زاد من مسـتوى قبولهم 
الداخلـي  االحتـراق  لمحـرك  »يمكـن  التاليـة:  للعبـارة 
االضطـاع بـدور مهـم فـي التصـدي لتحـدي االنبعاثـات 
لمسـتقبل  والتأسـيس  العالـم،  يواجـه  الـذي  الكربونيـة 
مستدام للنقل، خاصًة على المديين القصير والمتوسط«.

أن  المسـتجيبين  مـن   %74 قـال  ذلـك،  إلـى  إضافـًة 
المعـرض زاد مـن مسـتوى قبولهـم للعبـارة التاليـة: »هنـاك 
عـدد مـن المتغّيـرات فـي المحـرك، التـي يمكـن تغييرهـا 
لتحقيـق قـدر أكبـر مـن الكفـاءة والتقليـل مـن االنبعاثـات. 
ومن خال  البحث والتطوير المسـتمّرين في هذا اإلطار، 
يمكـن جعـل محـرك االحتـراق الداخلـي حـًا أكثـر حيويـة 

للنقل«.

حازت أرامكو السعودية الجائزة العالمية الذهبية للتمّيز 
نظير جناح الشركة التقني في معرض جنيف الدولي 

للسيارات، الذي انعقد في شهر مارس الماضي. وُتظهر 
الصورة نائب الرئيس التنفيذي اإلقليمي، والرئيس بالوكالة 

لفرع جمعية العالقات العامة الدولية في الخليج، ومدير 
مجلس إدارة جمعية العالقات العامة الدولية، محمد العيدي 

)يساًرا(، إلى جانب كل من قائد فريق تحليل النقل في قسم 
تقنية النقل، حسن بابكر، وأشلي مايكل، ممّثلة قسم اتصاالت 

التسويق في إدارة االتصال المؤسسي، أثناء تسّلم الجائزة.



نائب أمير المنطقة الشرقية يفتتح أكاديمية 
الحفر العربية السعودية )صدى( رسمًيا في بقيق

محمد العداربة

سمو األمير أحمد بن فهد آل سعود، أثناء جولته في مرافق األكاديمية، يرافقه عبدالحميد الرشيد إلى يمينه، ومطلق السبيعي إلى يساره. التقى سموه الطالب في ورش التدريب، وسّره ما وجد 
من ثقة وتصميم واضحين لديهم.

سلطان الغامديمبارك الدوسريعلي آل هشالن

3
القافلة األسبوعية    10 أكتوبر ٢٠١٩ 

ـن صاحـب السـمو الملكـي األميـر أحمـد بن  بقيـق - دشَّ
فهـد بـن سـلمان آل سـعود، نائـب أميـر المنطقة الشـرقية، 
وبحضـور نائـب الرئيـس للحفـر وصيانـة اآلبـار، األسـتاذ 
عبدالحميـد الرشـيد، فـي 30 محـرم 1441هــ )29 سـبتمبر 
2019م( أكاديميـة الحفر العربية السـعودية )صدى(، وذلك 
بحضـور أعضـاء مجلـس أمنـاء األكاديميـة، التـي تأسسـت 
لرفـد صناعـة النفـط األكبـر فـي العالـم بسـواعد وطنيـة 
مؤهلـة تأهيـًا مهنًيـا وأكاديمًيـا يضاهـي أعـرق المعاهـد 

العالمية في هذا المجال. 
تجـّول صاحـب السـمو فـي مرافـق األكاديميـة المختلفـة 
واسـتمع إلـى شـرح حـول األدوات المسـتخدمة، وخصوًصا 
منصـة الحفـر التـي تتوسـط األكاديميـة بحجمهـا الطبيعي 
لتكـون أهـم وسـيلة تعليميـة تؤهـل المتدربيـن مـن احتـراف 
المهنـة قبـل التحاقهـم بسـوق العمـل. اسـتمع سـمّوه أيًضـا 
إلـى تعريف باألكاديمية من ناحية عـدد وإمكانات الفصول 
الدراسية، والورش المتاحة، والكوادر العاملة من مدرسين 
ومهنييـن يعملـون جنًبا إلـى جنب لارتقاء بتدريب الشـباب 
السـعودي، خيـر تدريـب، كمـا زار سـمّوه ورش التدريـب 

واستمع إلى شروحات من الطاب أنفسهم.

تلبية احتياجات صناعة 
الخدمات البترولية

من الجدير بالذكر أن أكاديمية الحفر العربية السعودية 
أُّسسـت بشـراكة بيـن أرامكـو السـعودية بنسـبة 20% و34 
شـركة حفـر وخدمـات آبـار عالميـة، وعضويـة المؤسسـة 
العامـة للتدريـب التقنـي والمهنـي بنسـبة 80%، باإلضافـة 
إلـى دعـم مـن قبل صنـدوق تنميـة المـوارد البشـرية، وذلك 
لتلبيـة احتياجات صناعـة الخدمات البتروليـة انطاًقا من 
هـذه  ويديـر  الشـركات.  لهـذه  المجتمعيـة  المسـؤولية 
المؤسسـة غيـر الربحيـة مجلـس أمنـاء يمثـل الشـركات 
المشاركة في تأسيس )صدى(، وعضوية المؤسسة العامة 

للتدريب التقني والمهني.
وفـي كلمته التي ألقاها في حفل افتتـاح األكاديمية، أّكد 
المديـر التنفيـذي لــ )صدى(، األسـتاذ مطلق السـبيعي، أن 
الشـباب هـم األمـل والباني الحقيقـي للوطـن، وأن تدريبهم 

وتأهيلهم هو االستثمار الحقيقي في المستقبل.
كمـا أّكـد السـبيعي أن نـص النظـام األسـاس ألكاديميـة 

صدى يتمّثل في:
•  تخريـج فنييـن سـعوديين مؤهليـن للعمـل فـي مجـاالت 

الحفر والتنقيب.
•  تطوير برامج تدريبية في مجال الحفر.

•  تزويـد السـوق السـعودي بالمتخصصيـن فـي مجـال 
الحفر. 

•  اإلسـهام في مجال السـعودة وتوطيـن المهارات الفنية 
بالوسائل والتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن أكاديمية الحفر العربية السعودية وهي 
أكاديميـة غيـر ربحيـة ستُسـهم فـي تحقيـق فـرص عمـل 
للشـباب السـعودي فـي قطاع الحفـر وصيانة اآلبـار. وفيما 
يتعلّـق بمـدة التدريب في أكاديمية )صدى(، فإنها تسـتغرق 
فـي  دبلـوم  علـى  المتـدرب  يحصـل  مسـتمرة  شـهًرا   20
تخصص الحفر وخدمات اآلبار، وقد تخّرج في األكاديمية 
منـذ بدايتهـا 325 فنًيـا انضمـوا للعمـل مـع شـركات الحفـر 
يتـم  متـدرب   500 اآلن  األكاديميـة  وتحتضـن  باقتـدار. 
إعدادهـم لسـوق العمل المحلـي، وتطمح األكاديميـة لزيادة 
هـذا العدد في السـنوات القادمة لحاجة السـوق السـعودي 

لهذه المهن الحيوية. 

ماذا قال المتدّربون عن صدى؟
وفي لقاء لـ)القافلة األسبوعية( مع طاب أكاديمية 
الحفـر العربيـة السـعودية )صـدى(، أكـدوا جميًعـا أنهـم 
األكاديميـة،  فـي  التدريـب  فرصـة  لتوّفـر  محظوظـون 
وينتظـرون تخّرجهـم بفـارغ الصبـر لينضمـوا إلـى زمائهـم 

الذين سبقوهم لسوق العمل في العامين المنصرمين. 

علـي آل هشـان، مـن مدينـة الخبـر، فتـًى تتوّسـم فيـه 
فطنـة مـن نـوع خـاص، كان يتحـّدث بمنتهـى اإليجابيـة عـن 
تجربتـه باالنضمـام إلـى صـدى، ويقـول إن أحـد األصدقـاء 
هـو الـذي أخبره عـن األكاديمية عندمـا كان حديث التخرج 
مـن الثانويـة العامـة، فقـام بالبحـث والسـؤال عـن المزايـا 
والتدريـب اللذيـن توّفرهـا، ووجد أن القرار كان سـليًما ولو 
أن الزمـن يعـود بـه مّرة أخرى سـيختار )صـدى( دون تردد. 
يقـول: »أعـرف تماًما التحّديات التـي تواجه أعمال الحفر، 
وأعـرف أن هـذه المهنـة تحتـاج إلـى قـوة تحمـل وصابـة 
كبيرتيـن، أال أن الحمـاس الـذي ينتابنـي وأنـا أسـهم فـي 

صناعة المملكة الرئيسة ينسيني كل هذه الصعوبات«.
وعلى مسـافة ليسـت بعيدة كان يقف ابن بقيق، الطالب 
مبـارك الدوسـري، الـذي عّبر عن ارتياحه كـون األكاديمية 
تقـع فـي محيط سـكنه، وقـال: »هلل الحمـد أن منحني اهلل 
فرصـة االنضمـام إلى هذه الكوكبة من الشـباب السـعودي 
الممّيـز، وأن أكـون مـن رّواد خريجـي صـدى فـي الفتـرة 
المقبلة، سـيكون لدى كثير ألرويه ألبنائي عن هذا الصرح 
التدريبـي الهائـل«. وأضـاف مبـارك أّن أجمـل سـاعات 
التدريب كان على منصـات حفــر بالحجـم الطبيـعي، لذلك 
فـإن المتــدّرب يتــخرج مــن صــدى إلــى الميـدان مباشــرة 

دون خوف.

سـلطان الغامـدي، من سـكان الخبـر، إال أن ترحاب أهل 
فـي بشاشـة وجهـه  الجنـوب وسـعة صدورهـم حاضـرة 
وابتسـامته الدائمـة، فقـد تحـّدث كثيـًرا عـن العاقـات 
اإلنسـانية التـي اسـتطاع أن يكونهـا خـال عشـرة شـهور 
قضاها في األكاديمية، وتعّرف من خالها على شـباب من 
كافـة مناطـق المملكة. يقـول: »أحياًنـا أجدنـي أتعرف على 
مفـردات وعـادات جديـدة كأننـي مـن عالـم آخـر، كـم أثـَرت 
هـذه التجربـة حياتـي اجتماعًيـا«. ويضيـف الغامـدي أنـه 
تعلّـم كيـف يتواصـل باللغـة اإلنجليزية مع زمائـه ومعلميه، 
وأن بعـض األدوات لـم يكـن يعـرف مسـمياتها حتـى باللغـة 
العربيـة، واسـتطاع بفترة قياسـية أن يكون جاهـًزا للميدان 

حال تخرجه.

تصوير: مؤيد القطان



تتضّمن ورش عمل وفعاليات ثقافية وعروًضا فنية ومحاضرات علمية 

« الثاني إثراء يطلق 232 فعالية في موسم »

الظهـــران - تواصـــل دقـــات الســـاعة عدهـــا التنازلـــي 
اســـتعداًدا للحـــدث اإلبداعـــي األكبـــر فـــي المملكـــة، حيـــث 
ينطلـــق موســـم إثـــراء لإلبـــداع الثانـــي »تنويـــن« الـــذي 
ينظمـــه مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي 
)إثـــراء(، فـــي الفتـــرة مـــن 11 - 27 صفـــر 1441هــــ )10 - 
26 أكتوبـــر 2019م(. ويقـــّدم )تنويـــن( لجمهـــوره 232 
فعاليـــة مـــن خـــال باقـــة مختـــارة مـــن ورش العمـــل 
والفعاليـــات الثقافيـــة والعـــروض الفنيـــة والمحاضـــرات 
ــن  ــع مـ ــراد المجتمـ ــع أفـ ــتهدف جميـ ــي تسـ ــة، التـ العلميـ

ذوي المواهب والطاقات اإلبداعية. 
الملـــك  مركـــز  مديـــر  قـــال  ذلـــك،  علـــى  وتعليًقـــا 
ــتاذ خالـــد  عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء(، األسـ
الزامـــل: » شـــهد الموســـم األول نجاًحـــا الفًتـــا، حيـــث 
وطالبـــة  طالـــب  و4600  زائـــر  ألـــف   65 اســـتقطب 
ومشـــاركة أكثـــر مـــن 33 متحدًثـــا قّدمـــوا 36 محاضـــرة 
فـــي كافـــة مجـــاالت الثقافـــة والفنـــون والعلـــوم«، وأضـــاف: 
ــب  ــذاب المواهـ ــي اجتـ ــي فـ ــام الماضـ ــن العـ ــح تنويـ »نجـ
والمبدعيـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت معلًنـــا والدة نجـــوم 
ـــا  ـــو م ـــر الســـعودي وه ـــداع والفك ـــي ســـماء اإلب ـــدة ف جدي

نتطلع إليه في هذا الموسم«.
وأضـــاف: »يســـعى المركـــز منـــذ اليـــوم األول النطـــاق 
والتفكيـــر  االبتـــكار  لدعـــم  منـــارة  يكـــون  أن  تنويـــن 
اإلبداعـــي، ونافـــذة تطـــل منهـــا المواهـــب الســـعودية علـــى 

القافلة األسبوعية

إبداعـــات العالـــم فـــي شـــتى المجـــاالت العلميـــة والرياديـــة 
والفنية«. 

كمـــا أّكـــد الزامـــل أهميـــة القيمـــة المضافـــة التـــي 
يقّدمهـــا برنامـــج تنويـــن للمجتمـــع الســـعودي عبـــر إطـــاق 
طاقـــات شـــبابيه، وتحويـــل األفـــكار المبتكـــرة مـــن مجـــرد 
تخيـــات فـــي عقـــول أصحابهـــا إلـــى مشـــاريع رياديـــة 
وأعمـــال فنيـــة وأدبيـــة وعلميـــة، مـــن شـــأنها الدفـــع 

بالمملكة إلى آفاق اقتصادية وثقافية غير مسبوقة.
وفـــي الســـياق نفســـه، علّـــق مديـــر البرامـــج فـــي إثـــراء، 
ـــراء بصفـــة  ـــه: »تهـــدف برامـــج إث ـــداهلل الراشـــد، بقول عب
عامـــة، وتنويـــن علـــى وجـــه التحديـــد، إلـــى تجـــاوز 
المعتـــاد والوصـــول إلـــى مكامـــن اإلبـــداع والتفكيـــر 
الخـــاق واســـتنطاق المواهـــب، وهـــو مـــا تتســـم بـــه 
واألســـلوب  الطـــرح  حيـــث  مـــن  تنويـــن  فعاليـــات 

والموضوعات«.

وأضـــاف الراشـــد: »أُِعـــدَّ الموســـم بعنايـــة مـــن خـــال 
باقـــة مختـــارة  مـــن ورش العمـــل التـــي تغطـــي أكثـــر مـــن 
23 اختصاًصـــا، وتتبنـــى هـــذا العـــام مفهـــوم اللعـــب 
كمكـــون أســـاس لابتـــكار والتفكيـــر اإلبداعـــي مـــن خـــال 
والتصنيـــع  العلـــوم  فـــي  محـــاكاة تطبيقيـــة لأللعـــاب 
ــي  ــي عالمـ ــوى محلـ ــة محتـ ــل صناعـ ــن أجـ ــل مـ والتواصـ

القيمة والتأثير يستهدف المختصين والمحترفين«. 

160 ورشة عمل 
ويقـــّدم موســـم تنويـــن هـــذا العـــام أكثـــر مـــن  160 ورشـــة 
ـــر المســـتوى التصميمـــي واإلبداعـــي  عمـــل تهـــدف لتطوي
للمشـــاركين مـــن المصّمميـــن والمهنييـــن والطـــاب، حيـــث 
ســـيتم تقديـــم »اللعـــب« بمفهومـــه اإلبداعـــي فـــي تنويـــن 
ـــب،  ـــة، أســـاليب اللع ـــب والتقني ـــة، )اللع وبمســـاراته األربع

فريـــدة  كمـــادة  اللعـــب(،  اللعـــب، ومســـاحات  أدوات 
وتفاعلية في بيئة محفزة وداعمة لإلبداع.

كمـــا يشـــهد تنويـــن مشـــاركة 35 متحدًثـــا وملهًمـــا فـــي 
مجـــاالت العلـــوم والتقنيـــة والتفكيـــر اإلبداعـــي والفنـــون، 
وكذلـــك تنظيـــم أكثـــر مـــن 12 معرًضـــا و18 عرًضـــا تفاعلًيـــا، 
و30 حلقـــة نقاشـــية يشـــارك فيهـــا نخبـــة مـــن صنـــاع 
ــة  ــن زواره  فرصـ ــح تنويـ ــم،  ليمنـ ــة بالعالـ ــر والثقافـ الفكـ
ــة،  ــارب مختلفـ ــاف تجـ ــة واكتشـ ــاب المعرفـ ــة الكتسـ مهمـ
ــام  ــة لإللهـ ــوة مفتوحـ ــًة إلـــى 6 تحديـــات تقـــدم دعـ إضافـ

والتغيير بطرق جديدة ومبتكرة.
ومـــن المتوقـــع أن يقـــّدم تنويـــن لجمهـــوره  عديـــًدا مـــن 
العـــرض  اســـتضافة  بينهـــا  مـــن  الفنيـــة  المفاجـــآت 
المســـرحي العالمـــي )ســـاحر أوز العجيـــب(، ألول مـــرة فـــي 
المملكـــة، فضـــًا عـــن عـــدد كبيـــر مـــن العـــروض الموســـيقية 
ــع أن تجتـــذب شـــريحة  ــة التـــي يُتوقـ ــينمائية العالميـ والسـ

كبيرة من الجمهور من مختلف الفئات العمرية. 
الجديـــر بالذكـــر أن هـــذه الفعاليـــات التـــي يقّدمهـــا 
مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء(، 
ــرة،  ــة مبتكـ ــات معرفيـ ــم منتجـ ــر وتقديـ تهـــدف إلـــى تطويـ
باإلضافـــة إلـــى خلـــق القيمـــة المضافـــة المرجـــّوة مـــن 
خـــال إنشـــاء عاقـــة إســـتراتيجية بيـــن المركـــز وبيـــن 
اســـتدامة  تحفيـــز  طريـــق  عـــن  ار،  لـــزّو وا شـــركائه 
المجتمعـــات اإلبداعيـــة والثقافيـــة، ويتمّثـــل ذلـــك مـــن 
خـــال دعـــم وإبـــراز المواهـــب فـــي بيئـــة محفـــزة علـــى 

إنتاج وتبادل المعرفة، بشكل مشّرف يفخر به الوطن.

4
10 أكتوبر ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

تهدف برامج إثراء 
بصفة عامة 

وتنوين على وجه 
التحديد إلى تجاوز 
المعتاد والوصول 

إلى مكامن 
اإلبداع والتفكير 

الخالق واستنطاق 
المواهب، وهو ما 

تتسم به فعاليات 
تنوين من حيث 

الطرح واألسلوب 
والموضوعات
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الثقة والتمكني وحتفيز االبتكار

لين الشباب أعمال الغاز تعقد الملتقى األول لنادي المشغِّ

الدمــام - عقــدت إدارة المســاندة الفنيــة والتخطيــط 
لين الشــباب،  ألعمــال الغــاز الملتقــى األول لنــادي المشــغِّ
ــع  ــه 90 مشــغًا شــاًبا مــن جمي مؤخــًرا، حيــث شــارك في
اإلدارات فــي أعمــال الغــاز. ومّثــل الملتقــى منصــة لتبــادل 
لين،  ــل الشــاب مــن المشــغِّ ــن الجي ــرات بي المعرفــة والخب
كمــا اســتهدف إيقــاد جــذوة االبتــكار فــي عقولهــم، مــن 
خــال تســليط الضــوء علــى جانــب مــن األفــكار المبتكــرة، 
لين الشــباب فــي دائــرة  التــي اســتحدثها عــدد مــن المشــغِّ

أعمال الغاز.
وفــي كلمــة افتتــح بهــا الملتقى، أشــار مديــر إدارة معمل 
اســتخاص ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي الحويــة بالوكالــة، 
إلــى محوريــة الشــباب فــي  األســتاذ أحمــد الحربــي، 
النهــوض بأعمــال الغــاز ، التــي تشــهد توســًعا غير مســبوق 

في أرامكو السعودية.
وأضــاف الحربــي: »الفــرص الواعــدة فــي انتظاركــم 
لين فــي أعمــال الغــاز، والنجــاح  ــل شــاب مــن المشــغِّ كجي
فــي اغتنامهــا ســيكون مــن نصيــب أولئــك المتأهبيــن مــن 

بينكم«.

السالمة وتعزيز الوعيميثم املوسوي
العــروض  الملتقــى عــدًدا مــن  وقــد تضّمــن برنامــج 
المتنّوعــة الراميــة إلــى تعزيــز الوعــي بيــن األفــراد الشــباب 
بمــا يائــم طبيعــة أعمالهــم، حيــث اســتعرضت ســارة 
مــن  المؤسســي، عديــًدا  االتصــال  إدارة  مــن  البســام، 
النصائــح حــول اســتعمال شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
فيمــا قــّدم الدكتــور أحمــد الطيــار، مــن مركــز جونــز 
هوبكنــز أرامكــو الطبــي، عرًضــا حــول كيفيــة التعامــل مــع 
نظــام العمــل التناوبــي وإدارة الســاعة البيولوجيــة للعامليــن 

فيه.
إلــى جانــب ذلــك، ســعى البرنامــج إلــى التذكيــر بأولويــة 
فــي  العامليــن  لجميــع  مشــتركة  كمســؤولية  الســامة 
الشــركة، فقــّدم حاتم القحطاني، من إدارة منع الخســائر، 
عرًضــا رّكــز فيــه علــى الصاحيــة الممنوحــة للجميــع 
إليقــاف األعمــال غير اآلمنــة، فيما قــّدم المهنــد الرفاعي 
وعبــداهلل التركــي، مــن معمــل الغــاز فــي الحويــة، عرًضــا 
جّســد المبــادئ األســاس للســامة التــي يلــزم اتباعهــا 

عند أداء األعمال.

اإللهام عبر قصة نجاح
وفــي عــرض ملهــم، حكــى أنــور غالــب قصــة نجــاح 
ــزة لمســيرته المهنيــة فــي دائــرة أعمــال الغــاز، تــدرج  ممّي
فيهــا مــن التدريــب كمشــغل فــي مركــز التدريــب المهنــي، 
حتــى العمــل كمديــر لنوبــة األعمــال فــي معمــل الغــاز فــي 

واسط.
وذكــر غالــب أن أحــد زمائــه قــّدم لــه نصيحــة ثمينــة 
عندمــا التحــق بمهمــة العمــل األولــى فــي معمــل الغــاز 
االهتمــام  ضــرورة  حــول  تمحــورت  شــدقم،  فــي 
بالســامة والمعرفــة والتطويــر الذاتــي، والســعي نحــو 

التمّيز. 
وقــال غالــب: »هــذه النصائــح كانــت وصفــة نجــاح 
بالنســبة لــي، وأنــا أضعهــا بيــن أيديكــم، وأتطلــع إلــى 
المســتقبل الــذي أراكــم فيــه تمســكون بزمــام القيــادة فــي 

أعمال الغاز«.

الحوار ومشاركة األفكار
وفــي العــرض الرئيــس خــال الملتقــى، طــرح عشــرة 
مشــغلين شــباب، مــن مختلــف معامــل الغــاز فــي الشــركة، 
أفكارهــم التــي تُســهم فــي تحســين األعمــال فــي دائــرة 
الغــاز مــن خــال رفــع مســتوى الكفــاءة والســامة، وتقليــل 

الخسائر، وتعزيز الموثوقية. 
مثاليــة  انطــاق  نقطــة  األفــكار  هــذه  وقــد شــّكلت 
لمســاحة مــن الحــوار مــن شــأنها أن تقــود إلــى االســتفادة 
مــن قصــص النجــاح، وتبــادل أفضــل ممارســات األعمــال 

بين معامل الغاز في الشركة.
الناظــر اإلداري لقســم تطويــر  مــن جانبــه، اختتــم 
المــوارد البشــرية فــي إدارة المســاندة الفنيــة والتخطيــط 
ــم  ــًا: »أنت ــاز، ســعود الصيعــري، الملتقــى قائ ألعمــال الغ
أيهــا الشــباب الركيــزة األســاس التــي نعــوِّل عليهــا فــي 
أعمــال الغــاز، ونجاحنــا يعتمــد علــى امتاككــم القــدرات 
والمهــارات والتدريــب الــذي تحتاجونــه، وبينمــا كنتــم 
ــا فيمــا مضــى، ســيكون المســتقبل  ــا محــور اهتمامن دائًم

شاهًدا على مزيد من االهتمام غير المسبوق«.

العقول الشابة تصنع الفرق

عابد المولد
معمل الغاز في العثمانية

حسن العمودي
معمل الغاز في الخرسانية

تطوير إجراء عمل فاعل وآمن للتبديل 
بين مضخات الزيت األساس لنظام 

استقبال الغاز في وحدة معالجة الغاز.

الفكرة

تثبيت صمام آلي إضافي للتحكم 
بالضغط في وعاء تركيز الغاز 
الحامض من خال لقيم للغاز 

المعالج.

رفع مستوى الموثوقية، تعزيز السامة 
في إجراءات األعمال.

من الملتقىالفوائد المرجوة

رفع مستوى الموثوقية، تقليل 
التكاليف، حماية البيئة

»كانت تواجهنا بعض المشكات عندما نحاول التحويل بين مضخات الزيت األساس، 
ولذا حاولت النظر إلى األمر بطريقة مختلفة، وتطوير طريقة جديدة لتنفيذ هذا 

العمل، وقد جرى تقييم هذه الطريقة للتأكد من أنها آمنة، ثم قمنا باختبارها بنجاح، 
لين في المعمل«. وتوثيقها من أجل نقل المعرفة بين المشغِّ

حسين النمر
معمل استخاص سوائل الغاز 

الطبيعي في الشيبة

إضافة خط لنفخ الغاز المعالج قليل 
الضغط في وعاء استرجاع األمينات 

من أجل التخلص من الهيدروكربونات 
الذائبة فيه.

»تشجعنا دائرة أعمال الغاز على إبداء األفكار الجديدة، وقد سبق لي تقديم عشرة تقليل التكاليف، رفع كفاءة التشغيل.
أفكار تم اعتمادها وتطبيق بعضها، فيما يجري العمل على بعضها اآلخر. وهذا 

الملتقى يشّكل دافًعا إضافًيا بالنسبة لنا، حيث كانت رسالته واضحة بأنه ال توجد 
حدود لما يمكننا الوصول إليه كمشغلين«.

»تسمح هذه الفكرة لنا بتجنب التوقف المفاجئ لوحدة تركيز الغاز الحامض نتيجة 
انخفاض الضغط، عندما يحصل اضطراب في أعمال المعالجة التي تسبقها، وهذا 
يجنبنا الكثير من التكاليف التي تترتب على أعمال إعادة التشغيل. وقد وجدت في 
هذا الملتقى فرصة لمشاركة فكرتي هذه مع زمائي في معامل الغاز األخرى، كما 

استفدت من األفكار التي طرحوها«.

لين الشباب في الدائرة. لين الشباب، الذي شارك فيه 90 مشغاًل شاًبا من دائرة أعمال الغاز، إيقاد جذوة االبتكار من خالل تسليط الضوء على جانب من األفكار المبتكرة، التي استحدثها عدد من المشغِّ استهدف الملتقى األول لنادي المشغِّ
تصوير: حسن المبارك

سعى الملتقى إلى تقديم مساحة للحوار من شأنها أن تقود 
إلى االستفادة من قصص النجاح، وتبادل أفضل ممارسات 

األعمال بين معامل الغاز في الشركة.

أنور غالب، يحكي قصة نجاح ممّيزة لمسيرته المهنية في 
دائرة أعمال الغاز، تدرج فيها من التدريب كمشغل في مركز 

التدريب المهني، حتى العمل كمدير لنوبة األعمال في معمل 
الغاز في واسط.

الفرص الواعدة 
في انتظاركم 

كجيل شاب من 
لين في  المشغِّ

أعمال الغاز، 
والنجاح في 

اغتنامها 
سيكون من 

نصيب أولئك 
المتأهبين من 

بينكم

أحمد الحربي



إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار تفوز 
بالذهب في جوائز العالم األخضر ٢٠١٩

م إطاًرا عاًما ملواجهة حتديات املناخ كبير اإلداريني التقنيني يُقدِّ

نواجه جميًعا تحدي خفض االنبعاثات اإلجمالية 
للغازات الدفيئة إلى الصفر خالل هذا القرن

هو تشي منه، فيتنام - حصدت أرامكو السعودية ممثلة 
بـإدارة اإلنتـاج بجنـوب الغـوار، مؤخـًرا، جائزتيـن فـي حفـل 
منظمـة العالـم األخضر لعام 2019م، الـذي أقيم في مدينة 
»هو تشي منه« في فيتنام. الجائزة األولي تندرج تحت فئة 
االبتـكارات الصناعيـة، وهـي الجائـزة الذهبيـة الخاصـة 
نظـام  ابتـكار  عـن  وذلـك  البيئيـة،  االبتـكارات  بأفضـل 
اسـترجاع الغـازات المهـدورة فـي معامـل فصـل الغـاز عـن 
الزيـت. ويتميـز هذا النظـام بكونه يسـتخدم البنية التحتية 
والموارد األسـاس الموجودة في المعمل السـترجاع كميات 
كبيـرة مـن الغـازات المهـدورة الناتجـة عـن أعمـال اإلنتـاج 
الروتينيـة. ويتـم ذلك من خال تدوير المياه غير المعالجة 

كيوتو، اليابان - شّدد كبير اإلداريين التقنيين في أرامكو 
التحـدي  أن  الخويطـر، علـى  السـعودية، األسـتاذ أحمـد 
القـدرة علـى خفـض  يتمّثـل فـي  الحالـي  للجيـل  بالنسـبة 
االنبعاثـات اإلجماليـة للغـازات الدفيئـة إلـى الصفـر  خـال 
هـذا القـرن. جـاء ذلـك خـال كلمتـه فـي منتـدى )العلـوم 
والتقنية في المجتمع( الذي شـهد، مؤخًرا، حضور أكثر من 
1400 باحـث، بينهـم 13 فائـًزا بجائـزة نوبل، إلـى جانب قادة 

األعمال وصّناع القرار من أكثر من 80 دولة وجهة.
وخـال حديثـه فـي الجلسـة العامـة التـي ُعقـدت تحـت 
عنـوان )األنـوار والظـال للطاقـة والبيئـة(، أشـار الخويطـر 
إلـى أن الطاقـة الوفيـرة ومنخفضـة التكلفـة، مسـتمّدًة فـي 
غالبهـا مـن الوقـود األحفـوري، قـد أسـهمت فـي تعزيـز نمـو 
اإلنتاجيـة وتطويرها خال القرن الماضي، وتحقيق تحّسـن 
غيـر مسـبوق تاريخًيـا فـي جـودة الحيـاة، وتضاعـف فـي 
»فـي  الخويطـر:  وأضـاف  لألعمـار.  المتوّقـع  المتوسـط 

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

ذات الضغـط العالـي الناتجة من أعمال اإلنتاج واسـتخدام 
طاقتهـا في سـحب الغـازات وإعادتها لألعمال واالسـتفادة 
منهـا. وتتلخـص الفكـرة فـي إرسـال مزيـج المـاء والغـاز 
المصاحـب إلـى أحـد خزانـات الفصـل فـي المعمـل، حيـث 
يتم معالجة المزيج ليعاد إرسال الغاز المصاحب بعد ذلك 
لمكينـة الضغـط وإعـادة إنتاجـه مـن المعمـل، بينمـا يتـم 
بواسـطة  المخصصـة  الحقـن  آبـار  إلـى  المـاء  إرسـال 
المضخـات. الجديـر بالذكـر أن هـذا االبتكار لـم يطبق من 
قبـل فـي أي مـن معامل فصـل الزيت عـن الغاز فـي العالم، 
ـدة أو باهظـة  وهـو أيًضـا ال يتطلـب أي آالت إضافيـة معقَّ
التكلفـة. باإلضافـة لذلـك، ونظـًرا لكثـرة المعامـل المماثلة 
لفصـل الغـاز عـن الزيـت لـدى أرامكـو السـعودية، فـإن هذا 
االبتـكار سـيؤدي إلـى توفيـر كبيـر فـي رأس المـال، وتقليـل 

الطاقـة  أسـهمت  الماضيـة،  عاًمـا  والعشـرين  الخمسـة 
منخفضـة التكلفـة فـي إنقـاذ مليار إنسـان مـن الفقـر؛ وهذا 
هـو شـعاع الطاقـة الـذي نميـل إلـى التعامـل معه كما لـو كان 

شيًئا مضموًنا، مثل ضوء المصباح«.

تحدي الطاقة والبيئة
وفـي يومنـا الحاضر، يواجـه العالم تحدًيـا مزدوًجا يتمّثل 
فـي تلبيـة الطلـب العالمـي المتنامـي علـى الطاقـة بشـكل 
موثوق ومناسـب التكلفة، مع المحافظة على بيئة مسـتدامة 

لألجيال القادمة.
وفـي هـذا اإلطـار، يمّثـل مفهـوم اقتصـاد تدويـر الكربـون 
سـبيًا جديـًدا نحـو تحقيـق الهـدف مـن خـال أخـذ كّل 
الخيـارات المتاحـة فـي الحسـبان، وتشـجيع كل الجهـود 
الراميـة إلـى تقليـل انبعاثـات الغـازات الدفيئـة. وفـي هـذا 
الشـأن، شـّدد الخويطـر علـى أن العلوم والتقنيـة تمّثل حجر 
الزاويـة، إذ ينبغـي أن تتضافـر جهـود العلمـاء والمؤسسـات 

كبير اإلداريين التقنيين في أرامكو السعودية، األستاذ أحمد 
الخويطر، خالل حديثه في الجلسة العامة في المنتدى التي 

ُعقدت تحت عنوان )األنوار والظالل للطاقة والبيئة(.

العائـد علـى فتـرة االسـتثمار مـن عشـر سـنوات إلـى نحـو 
ثـاث او أربـع سـنوات حسـب معـدالت اسـتعادة الغـاز، 
البيئيـة  اإلدارة  إيجابـي علـى مبـادرات  تأثيـر  وإحـداث 
للشـركة. أمـا الجائـزة الثانيـة فكانـت لتميُّـز الفكـرة عـن 
جميـع األفـكار المقّدمـة، حيـث ُمنحـت أرامكـو السـعودية 

لقب »بطل العالم األخضر لعام 2019م«.
المهندسـان حسـين الغامـدي، وهشـام الوادعـي، صاحبـا 
فكـرة االبتكار في إدارة اإلنتاج بجنوب الغوار، هما خير مثال 
لمهندسـي أرامكـو السـعودية المبدعيـن، الذين يسـعون دائًما 

إليجاد الحلول المبتكرة لحماية البيئة وزيادة كفاءة اإلنتاج.
علـي  الغـوار،  بجنـوب  الهندسـة  قسـم  رئيـس  وتسـلّم 
الـذي  الحمـد، الجائزتيـن خـال حفـل تسـليم الجوائـز 

 The Green World األخضـر  العالـم  أقامتـه منظمـة 
Organization فـي مدينـة »هـو تشـي منـه« الفيتناميـة، 
بحضـور سـفير خـادم الحرمين الشـريفين في دولـة فيتنام 

سعود بن فهد السويلم.
وأكـد مديـر إدارة اإلنتـاج بجنـوب الغـوار، األسـتاذ عـادل 
دهيـش، أن هـذا اإلنجـاز الـذي تحقـق يضـاف إلـى رصيـد 
وتشـجيع  البيئـة  علـى  المحافظـة  مجـال  فـي  الشـركة 
الفاعلـة لحمايـة  الحلـول  المبـادرات الخضـراء وإيجـاد 
البيئـة، حيـث تنافـس للحصـول علـى هـذه الجوائـز عـدة 

منظمات وهيئات وشركات من مختلف دول العالم.
وبّيـن أن هـذا اإلنجاز تحقق بتوفيق مـن اهلل تعالى أوالَ، 
ثـم بتكاتـف جميـع العامليـن بـاإلدارة الذيـن يعملـون بـروح 
الفريق الواحد لتحقيق أعلى مستويات االمتياز التشغيلي، 

وبالتعاون المشترك مع خدمات أرامكو الهندسية.
العالميـة تأسسـت عـام  الجائـزة  ممـا يذكـر أن هـذه 
1994م، كحملـة سـنوية ومكافأة لتعزيز أفضل الممارسـات 
البيئيـة فـي جميـع أنحـاء العالـم. وقـد وضـع لهـذه الجائزة 
عديد من األهداف، أهمها تحسـين األداء البيئي وتشـجيع 
االسـتخدام الفاعـل للمـوارد، وتعزيـز القـدرة التنافسـية 
للمنظمات والشـركات، باإلضافة إلـى دعم أهداف التنمية 

المستدامة.
علي الحامد يتسّلم جائزة العالم األخضر، من سفير المملكة في فيتنام، سعادة األستاذ سعود السويلم. الجائزة التي تحتفي 
باإلنجازات العملية في مجال المحافظة على البيئة، كّرمت إدارة اإلنتاج في جنوب الغّوار نظير نظام استرجاع الغازات المهدورة.

هشام الوادعي عادل دهيش حسين الغامدي

والحكومـات من أجل إيجـاد حلول قابلة للتطبيق على نطاق 
واسع.

التعاون من أجل المستقبل
الـذي  المجتمـع،  فـي  والتقنيـة  العلـوم  منتـدى  ويمّثـل 
تستضيفه مدينة كيوتو اليابانية، منصة عالمية رفيعة تُعقد 
كّل عـام، يناقـش فيها قادة القطاعات الحكومية والصناعية 
واألكاديميـة، جنًبـا إلـى جنـب، الفـرص التـي توّلدهـا العلـوم 
والتقنيـة الحديثـة، وسـبُل تمكينهـا من أجـل تجـاوز العقبات 

التي تواجه اإلنسانية جمعاء.
ويناقـش المنتـدى عديـًدا مـن الموضوعـات المتنّوعة في 
إطـار العلـوم والتقنيـة، مـن بينهـا الطاقـة، وعلـم الحيـاة، 

والطب، وتقنية المعلومات واالتصاالت، والتعليم.
اليابـان اسـتضافت قمـة مجموعـة  بالذكـر، أن  جديـٌر 
العشـرين لهذا العام، كما تأخذ بزمام المبادرة في التسـويق 

لمفهوم تدوير الكربون.
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تأكيًدا لريادة أرامكو السعودية يف تطوير مواردها البشرية

دائرة التدريب والتطوير تفوز بجوائز عالمية مرموقة
حصــدت دائــرة التدريــب والتطويــر جائزتيــن جديدتيــن 
مــن هيئــات عالميــة مرموقــة متخصصــة بالتعلُّــم والتطويــر 
بالتميــزُّ  التزامهــا  نظيــر  وذلــك  البشــرية،  والمــوارد 
إســهاماتها فــي تعزيــز ُســمعة أرامكــو الســعودية علــى 

الصعيد العالمي.  
فقـد فـاز برنامـج التدريـب المهنـي واألكاديمـي التابـع 
لدائـرة التدريـب والتطوير بجائزة أفضل مبـادرة في التعلّم 
والتطويـر - وذلـك مـن معهـد تشـارترد لألفـراد والتنمية - 
ونافـس علـى جائـزة أفضـل مبـادرة رقميـة تقنيـة فـي فئـة 
المـوارد البشـرية والتعلم والتطويـر. وفازت دائـرة التدريب 
والتطويـر أيًضا بجائزة سـتيفي الفضية ألفضل جهة عمل 
ضمـن فئـة فريـق العـام للتعلّـم والتدريـب. وحضـر ممثلـو 
نيويـورك  فـي  سـتيفي  جوائـز  حفـل  السـعودية  أرامكـو 
20 سـبتمبر وحفـل  بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، فـي 
جوائـز معهـد تشـارترد لألفـراد والتنميـة فـي العاصمـة 

البريطانية لندن في 24 سبتمبر.
وقـال مديـر عـام التدريـب والتطويـر، األسـتاذ فيصـل 
الحجـي: »فـي ظـل بيئة التعلم التي تشـهد تغيرات سـريعة، 
تبقى دائرة التدريب والتطوير في أرامكو السـعودية مركًزا 
للتميُّـز فـي كثير مـن المجاالت، كمـا كان جلًيا فـي التقدير 
الـذي حازت عليه برامجنـا من الهيئات الدولية«. وأضاف: 
»يثبـت هذا التقدير جـودة برامج دائـرة التدريب والتطوير، 
ويعـّزز تميُّـز الشـركة فـي مجـال التعلـم والتطويـر وكجهـة 
عمـل مفضلـة. ولـم يكـن مـن الممكـن تحقيـق هـذا بـدون 
موظفينـا الرائعيـن، حيـث يعكـس نجـاح دائـرة التدريـب 
والتطويـر فـي تقديـم أفضل أنـواع التدريـب، حصرها على 

الجودة والمهنية«.
األسـتاذ  التعلـم،  إدارة حلـول وخدمـات  وقـال مديـر 
عبـداهلل غباني: »يُعد تكريم الهيئـات الدولية لبرامج دائرة 
التدريـب والتطويـر تقديـًرا لموظفينا وجهودهم المسـتمرة 
فـي تطبيـق أفضـل برامـج التدريـب والتطويـر لموظفـي 
الشـركة.  وتعكـس هاتـان الجائزتـان الجديدتـان، اللتـان 
نفخر بهما، جهود أرامكو السـعودية في التدريب والتطوير 

للقوى العاملة الصناعية والمهنية«. 

تقنيات تعليمية للمجتمع
وُمنحت جوائز معهد تشارترد لألفراد والتنمية لبرنامج 
التدريـب  لدائـرة  التابـع  واألكاديمـي  المهنـي  التدريـب 
والتطويـر تقديـًرا للتقـّدم الذي حققه في محتـوى المناهج 
ولتقديمـه تقنيات تعليميـة لغير موظفي أرامكو السـعودية، 

جيم كوك

والمجتمع السعودي، والهيئات الخارجية.  ويشتمل برنامج 
التدريـب المهنـي واألكاديمـي علـى مجموعـة مـن المـواد 
التعليمية التي تُستخدم كمنهاج رئيس لبرنامج التدرج قبل 
التوظيـف للقـوى العاملـة الصناعية فـي أرامكو السـعودية، 
ولمهـارات العمـل، وبرامج التدريب على االلتزام، وكبرنامج 

للدراسة الذاتية والتوعية للموظفين.
واألكاديمـي  المهنـي  التدريـب  برنامـج  ويسـتخدم 
الحواسـيب اللوحيـة لتوفيـر محتـوى تفاعلـي جـرى تطويره 
داخلًيـا. ويتيـح هـذا البرنامـج لدائـرة التدريـب والتطويـر 
تلبيـة متطلبـات قطاعـات األعمال فـي الشـركة فيما يتعلق 
بمهـارات اللغـة اإلنجليزيـة للقـوى العاملـة الصناعيـة فـي 
الشـركة، كمـا يلّبـي الحاجـة لمحتوى فنـي ُمحـدث. ويتلقى 
حوالـي 4 آالف متـدرب فـي برنامـج التـدرج الصناعـي فـي 
التدريـب  التدريـب مـن خـال محتـوى برنامـج  الشـركة 
المهنـي واألكاديمـي كل عـام. ومنـذ بـدء برنامـج التدريـب 
المهنـي واألكاديمـي فـي عـام 2016م، أُتيـح محتـوى هـذا 
البرنامج للجهات الخارجية مما يعّزز جهود دائرة التدريب 

والتطوير لتصبح جهة ُمدرة للدخل.

محتوى تجريبي ُمنتج داخلي
وُمنحـت جائزة سـتيفي لدائـرة التدريـب والتطوير نظير 
المهنـي  التدريـب  برنامـج  منهـاج  وضـع  فـي  جهودهـا 
واألكاديمـي، إضافـًة إلـى غيرها من اإلنجـازات. فقد حقق 
قسـم إعداد وتقييم البرامج تحوالً كبيًرا في أهمية وجودة 
مواد التدريب المستخدمة في برنامج التدرج في الشركة. 
ففـي عـام 2014م، شـكلت الكتـب التجاريـة 80% مـن مـواد 
التدريب المهنية التابعة للبرنامج، بينما كانت نسبة المواد 
التي أُعدت داخل الشركة فقط 20%. أما اليوم فإن %90 
المهنـي  التدريـب  لبرنامـج  التابعـة  التدريـب  مـواد  مـن 
واألكاديمـي تتكـوَّن مـن محتـوى رقمـي وتفاعلي أُعـد داخل 

الشركة.
وتُعدُّ الجائزة أيًضا تقديًرا لقسم إعداد وتقييم البرامج 
فـي مسـاندة مركـز قيـادة المركبـات فـي أرامكـو السـعودية 

ُمعّدة عمالقة في رأس تنورة

رأس تنورة - أكمل فريق مشـروع الوقود النظيف في مصفاة رأس 
وزنهـا  يبلـغ  المشـروع  فـي  ُمعـّدة  أضخـم  تركيـب  مؤخـًرا،  تنـورة، 
حيـث  متـًرا،   65 إلـى  طولهـا  يصـل  فيمـا  طًنـا،   544 اإلجمالـي 

ستُستخدم هذه المعدة لفصل النافثا.
وتكمـن أهميـة اإلنجـاز فـي أن هـذه المعـدة تُعـد المغـذي الرئيـس 
ألكبـر وحـدات التحويل اآليزومري والمحفز المسـتمر للنافثا الثقيل، 
بسـعة معالجـة إجماليـة تبلـغ 155 ألـف برميـل يومًيا، حيـث إنها تقوم 
بتقسـيم النافثـا المعالـج بالهدم إلى نافثا خفيـف وثقيل، وهي وظيفة 
فـي  تتحكـم  الهيدروجينيـة، حيـث  النافثـا  معالجـة  لوحـدة  رئيسـة 

خصائص البنزين الذي يتم إرساله إلى وحدة التحويل اآليزومري.
وقـد اسـتغرقت أعمـال الرفـع والتركيـب ثـاث سـاعات متواصلـة، 
حيـث اسـتُخدمت رافعـة رئيسـة بقـدرة رفع تصـل إلـى 1600 طن، مع 
اسـتغرقت  فيمـا  طـن.   600 تبلـغ  رفعهـا  قـدرة  مسـاعدة  رافعـة 
تحضيـرات تجهيـز الموقـع والنقـل والتركيـب مـا يقـرب مـن ثمانيـة 

أسابيع من العمل المستمر.
ونظًرا لضخامة المعدة قام فريق المشـروع بالتنسـيق المباشر مع 
الجهـات المعنيـة لنقلهـا من الجبيـل إلى موقع المشـروع، حيث تطلب 
العمـل إجـراء فصـل مؤقت لعديد مـن الكابـات الكهربائيـة الهوائية، 
بالتعـاون مـع شـركة الكهربـاء السـعودية وأمـن الطـرق، كمـا احتـاج 
النقـل إلـى تجنـب الجسـور المنخفضـة لتأمين عبـور آمـن للناقلة إلى 
موقـع المشـروع. إلـى جانـب ذلـك، تـم النقـل مـن الجبيـل إلـى موقـع 

المشـروع فـي مصفـاة رأس تنـورة خـارج فتـرات الـذروة خـال الفترة أمجد قرني
المسـائية، لتجنـب تعطيل الحركـة المرورية والمحافظة على سـامة 
مسـتخدمي الطـرق، واسـتغرقت الرحلـة مـا يقـرب مـن ثاثـة أسـابيع 

من الجهة المصنعة إلى الموقع.
جديـٌر بالذكـر أن ُمعـّدة فصـل النافثـا تـم تصنيعهـا فـي شـركة 
محليـة سـعودية فـي الجبيـل، وهـو مـا يُسـهم فـي تحقيـق أهـداف 
برنامـج اكتفـاء الـذي يسـعى إلـى رفـع نسـبة توطيـن الصناعـات إلـى 
70٪ بحلـول عـام 2021م. وقد اسـتغرق التصنيـع الكامل للمعدة أكثر 

من 12 شهًرا بعدد ساعات إجمالية بلغت أكثر من 2500 ساعة.
ويهـدف مشـروع الوقـود النظيـف لمصفـاة رأس تنـورة إلـى توفيـر 

منتجـات نفطيـة اسـتهاكية، كوقود السـيارات والديـزل وعديد 
الجـودة  عاليـة  بمواصفـات  األخـرى،  المنتجـات  مـن 

تتوافـق مـع معاييـر الجـودة األوروبيـة )يـورو 5(، 
عبـر إنشـاء معامل جديـدة حديثة التقنية 

مـن  األكبـر  تُعـّد  المصفـاة،  فـي 
نوعهـا فـي العالـم، إلنتـاج 

الوقود النظيف.

مـن خـال تقديـم محتـوى مصمـم خصيًصـا للمركـز األول 
لقيـادة النسـاء للمركبـات فـي المملكـة، وفـي إعـداد دورات 
العالميـة مـن  التعلـم  للمهـارات لمنصـة فـرص  مسـتندة 
الداخـل، التـي توفر موارد تعليمية ألفـراد عائات موظفي 
الشـركة.  وكان علـى موظفـي قسـم إعـداد وتقييـم البرامج 
تعزيز مهاراتهم التقنية لتحقيق تلك اإلنجازات، حيث تعلّم 
التصميـم االحترافيـة علـى  كثيـر منهـم مهـارات برامـج 
الكمبيوتـر لإلسـهام فـي منهـاج برنامـج التدريـب المهنـي 

واألكاديمي.
وقـال الناظر اإلداري لقسـم إعداد وتقييـم البرامج أثناء 
وضع برنامج التدريب المهني واألكاديمي، وائل أبو الخير: 
»يعـود الفضـل فـي تحقيق هـذا اإلنجاز العظيـم لموظفينا، 
حيـث طـوروا مهاراتهـم لتقديـم التقنيـة التعليميـة الممّيـزة 
هـذه التـي عـززت التجربـة التعليميـة لطابنـا وزادت مـن 
مستوى مشـاركتهم«. وأضاف: »ُوضع هذا المنهاج الرقمي 
الجديد داخل الشركة بالكامل. أشعر بالفخر لهذا اإلنجاز 

وآمل أن موظفينا يشاركوننا هذا الشعور«.

م جائزة   محللة تقييم وتطوير البرامج في دائرة التدريب والتطوير في أرامكو السعودية، رانيا أبو شليح، تتسلَّ
معهد تشارترد لألفراد والتنمية، ويسّلمها الجائزة رئيس قسم التطوير المهني في شركة أرامكو عبر البحار، 

تركي إياد، وجيريمي فاين، المذيع في راديو هيئة اإلذاعة البريطانية.

محلل تقييم وتطوير البرامج في دائرة التدريب والتطوير في أرامكو السعودية، 
م جائزة ستيفي من الممثل األمريكي آندي  دامون ساتلر، )إلى اليسار( يتسلَّ

بيك.
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حضور الحملة 
يقومون 

بتجربة كرسي 
محاكاة القيادة 

داخل 
المقصورة 

المجهزة من 
ِقَبل لجنة 

السالمة 
المرورية.

بحضور 270 من ممثلي املقاولني ومبشاركة جهات حكومية 
منتدى سعودة موظفي المقاولين في منطقة األعمال 

زة وقصص نجاح ملهمة  الجنوبية ينطلق بإنجازات مميَّ

مها إدارة الغاز  حملة للسياقة السليمة  تنظِّ
المسال في مصفاة رأس تنورة

بقيـق - انطاًقـا مـن التـزام أرامكـو السـعودية بالسـعودة 
كإحـدى ركائـز قيمـة المواطنـة، وهـي أحـد أهـم قيـم العمل 
فـي الشـركة، نّظمـت دائـرة أعمـال إنتـاج الزيت فـي منطقة 
األعمال الجنوبية مؤخًرا، منتدى سعودة موظفي المقاولين 
للتدريـب  الوطنـي  بالمعهـد  لـه،  المصاحـب  والمعـرض 
الصناعي باألحسـاء تحت شعار »السـعوديون المؤهلون في 

مواقع العمل«.
حضـر المنتـدى أكثـر مـن 270 مـن ممثلـي المقاوليـن 
وموظفـي أرامكو السـعودية، وافتتحه نائـب الرئيس ألعمال 

ــم قســم الصيانــة لســوائل الغــاز  رأس تنــورة - نظَّ
الطبيعــي ومعالجــة الزيــت فــي مصفــاة رأس تنــورة، 

منصور العنزي

القافلة األسبوعية

الزيت في منطقة األعمال الجنوبية، األستاذ خالد البريك، 
بكلمـة أكـد فيهـا أن السـعودة، واجـب وطنـي، وأن أرامكـو 
سـعودة  علـى  مقاوليهـا  تشـجيع  علـى  دأبـت  السـعودية 
مـع  وتمشـًيا  المواطنـة  لقيمـة  دعًمـا  وذلـك  موظفيهـم، 
التوجهـات اإلسـتراتيجية للشـركة وتحقيًقـا لرؤيـة المملكـة 

.2030
وأشـار إلـى أن نسـبة السـعودة فـي شـركات المقـاوالت 
العاملـة فـي منطقـة األعمال الجنوبيـة ارتفعت بنهايـة العام 
2018م إلى 48%، وهي فى ازدياد مسـتمر، كما أن أكثر من 
2000 سـعودي يعملـون مـع المقاوليـن فـي منطقـة األعمال 
الجنوبيـة، بفضـل تضافـر الجهـود مـن إدارات الشـركة مـن 

مؤخــًرا، بإشــراف مــن الناظــر اإلداري بالقســم، عبــداهلل 
النــزاوي، وبالتعــاون مــع لجنــة الســامة المروريــة التابعة 
ــة  ــز االتصــال للحــاالت الطارئ ــو الســعودية ومرك ألرامك
911 حملــة »الســياقة الســليمة«. وجــاءت الحملــة بهــدف 

أجل تنشيط وتعزيز عملية السعودة لموظفي المقاولين.

جهود حكومية ممّيزة
للمنتـدى، األسـتاذ سـلطان  الرئيـس  المتحـدث  سـلّط 
المطيـري، مـن وزارة العمل، الضوء على جهـود وزارة العمل  
فـي دعـم السـعودة، والقـرارات الصـادرة فـي هـذا المجـال، 
وأهميـة توفيـر فـرص عمـل للسـعوديين، وذكـر أن هنـاك 
برامـج دعـم للتدريـب والتأهيل لرفـع المهارات وزيـادة عدد 

السعوديين العاملين في قطاع الطاقة.
مـه أحمـد  وبـدأت أولـى جلسـات المنتـدى بعـرٍض قدَّ

وتوعيتهــم  قة  لســيا ا طــر  بمخا لموظفيــن  ا توعيــة 
للمحافظــة علــى ســامتهم وحثهــم علــى نقــل الرســالة 

إلى زمائهم في العمل وأفراد أسرهم.
وقــد افتتــح الحملــة مديــر إدارة الصيانــة فــي مصفــاة 
ــورة، األســتاذ عبدالســام الســيف، وقــام بإلقــاء  رأس تن
كلمــة االفتتــاح بالنيابــة عنــه مديــر إدارة أعمــال التشــغيل 
فــي مصفــاة رأس تنــورة، األســتاذ عبــداهلل باقــار، والــذي 
قــّدم فــي كلمــة االفتتــاح رســالة لجميــع الحضــور بأهميــة 
الســامة وخصوًصــا ســياقة المركبــات والســلوكيات 

أثناء القيادة.
وشــّدد باقــار علــى مــا يمثلــه الموظفــون مــن قيمــة 
بالنســبة ألرامكــو الســعودية وأهميــة المحافظــة علــى 
ســامتهم بــكل الوســائل قائــًا: »إن الهــدف مــن وراء 
إقامــة هــذه الحملــة هــو اهتمــام أرامكــو الســعودية 
بســامة موظفيهــا وتوعيتهــم بأهميــة الســياقة الســليمة 
حرًصــا علــى مســتقبلهم المشــرق، بــإذن اهلل«. وقــد تــم 
المملكــة  الســيارات فــي  عــرض إحصــاءات حــوادث 
العربيــة الســعودية فــي األعــوام الثاثــة األخيرة، ثــم قّدم 
عبدالرحمــن بــن حســن، مــن مركــز االتصــال بالحــاالت 
ــع  ــل م ــي التعام ــز ف ــا عــن دور المرك ــة 911 عرًض الطارئ
الحــاالت الطارئــة والخطــوات الازمــة فــي حالــة حــدوث 

أي حالة طارئة وكيفية التعامل معها.

أورفلـي، مـن إدارة حقـن ميـاه البحـر، حيـث أشـار إلـى أن 
دائـرة أعمـال إنتـاج الزيـت فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة 
طرحـت كثيـًرا مـن المبادرات لدعم السـعودة، ممـا أدى إلى 
ازديـاد معـّدل توظيـف السـعوديين لـدى مقاولـي الشـركة 

وتحقيق المعدالت المنشودة في هذا المجال.
بعدهـا قـّدم محمـد الخليفـة، مـن إدارة تطويـر القـوى 
العاملـة المحليـة، عرًضـا عـن جهـود الشـركة فـي مجـال 
المحافظـة علـى الكفـاءات السـعودية لـدى قطـاع مقاولـي 

الشركة، ودعم توظيفهم وتذليل العقبات التى تواجههم.
إدارة  مـن  المغلـوث،  أحمـد  قّدمـه  عـرض  ذلـك  تلـى 
التفتيـش، حيـث شـرح للحضـور رحلـة إدارة التفتيـش مـن 
اإلدارة،  مـع  العامليـن  المقاوليـن  أجـل سـعودة موظفـي 

والتحديات التى واجهت اإلدارة وكيف تغلبت عليها.

قصص نجاح 
شـركة  مـن  الحسـيني،  لطيفـة  تحدثـت  ذلـك  بعـد 
هاليبرتـون، عـن قصة نجاح شـركة هاليبرتون فـي الوصول 
لنسـبة سـعودة بلغـت أكثـر مـن 66% منهـم 86 امـرأة هـذا 
العـام، وقالـت: »قدمنـا مزايـا متعـّددة لتشـجيع الشـباب 
الشـركة، ومنهـا  العمـل فـي  السـعوديين علـى  والشـابات 
التدريـب والتطويـر داخـل وخـارج المملكـة، وكذلـك منـح 

موظفيها مميزات مالية منافسة«. 
كما قّدمت سـحر السـريع، من شركة أنابيب، عرًضا عن 
إسـتراتيجية شـركة أنابيـب مـن أجـل سـعودة الوظائـف، 
الشـركة مـن أجـل اسـتقطاب  تقّدمهـا  التـي  والمميـزات 

الكفاءات السعودية، ورفع نسب السعودة بخطى حثيثة. 
بعـد ذلـك تـم تكريم عـدد مـن إدارات الشـركة، وعدد من 
شـركات المقـاوالت العاملـة مـع أرامكـو السـعودية وذلـك 

لتحقيقهم ألعلى معدالت السعودة.
وفـي ختام فقـرات المنتدى افتتح األسـتاذ خالـد البريك 
المعـرض المصاحـب للمنتـدى الـذي اسـتمر لمـدة يوميـن، 
وضـم عديـًدا مـن القطاعات العاملـة في الشـركة والجهات 
الحكوميـة ذات العاقـة، ومراكـز التدريـب الوطنيـة، وعدًدا 

من الشركات الرائدة فى مجال سعودة الوظائف.

أخطار السياقة المتهورة
وشارك عضو لجنة السامة المرورية، ماجد العتيبي، 
قصتـه الشـخصية ومعاناتـه بعـد تعّرضـه لحـادث مـروري 
قبـل تسـعة أعـوام حيـن فقـد كلتـي سـاقيه وكيـف امتـدت 
المعانـاة إلـى أسـرته، وكيـف اسـتطاع التغلـب علـى هـذه 
الحادثـة وكانـت دافًعـا لـه لمشـاركة قصتـه مـع الموظفيـن 

لتوعيتهم بأخطار السياقة المتهورة.
أرامكـو  فـي  المروريـة  السـامة  لجنـة  وقـّدم عضـو 
السـعودية، خميـس الزهرانـي، عرًضـا للموظفيـن رّكـز 
خالـه علـى إمكانيـة تغييـر العـادات السـلبية الـى عـاداٍت 
إيجابيـة وذلـك مـن خـال تطبيـق ثـاث خطـوات، وهـي: 
التفكيـر بتغيير العـادة، ثم التكرار، وأخيًرا تقييم النتيجة. 
كمـا أشـار الزهرانـي إلـى المخالفـات المروريـة الثـاث 
األكثـر تكـراًرا مـن ِقبَـل قائـدي المركبات وهي: اسـتخدام 

الهاتف أثناء القيادة، وقطع اإلشارة المرورية، والسرعة.
المركبـة  واختُتمـت الحملـة بقيـام الحضـور بتجربـة 
المروريـة لمحـاكاة  السـامة  المجهـزة مـن قبـل لجنـة 
ـز بحـزام األمـان الـذي  االنقـاب وتجربـة الكرسـي المجهَّ
يقوم باالنزالق بسرعة تقديرية 20 كم/ساعة. كما أجرى 
الحضـور اختبـار محـاكاة السـياقة عـن طريـق كرسـي 
محـاكاة القيـادة داخـل المقصـورة المجهزة مـن قبل لجنة 

السامة المرورية. 

خالد البريك، وعدد من مسؤولي دائرة أعمال إنتاج الزيت في منطقة األعمال الجنوبية وممثلو المقاولين، يستمعون لشرح من ممثلي برنامج هدف المشاركين في المنتدى.
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بشراكة باتينية من الشركة ملؤمتر ومعرض )خطوة للتوظيف( يف دورته السابعة

تمكين الكوادر الوطنية النسائية في سوق العمل
الريـــاض - شـــاركت أرامكـــو الســـعودية، ممثلـــًة 
فـــي مؤتمـــر  التوظيـــف، كشـــريك باتينـــي  بـــإدارة 
2019« الـــذي تنظمـــه  ومعـــرض »خطـــوة للتوظيـــف 
مؤسســـة جلـــوورك، كواحـــد مـــن أكبـــر المعـــارض 
الوظيفيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيـــث 
الوطنيـــة  للكفـــاءات  العمـــل  فـــرص  بتوفيـــر  يهتـــم 
لتعليميـــة  ا ت  لخلفيـــا ا مختلـــف  مـــن  ئية  لنســـا ا

والخبرات واســـتقطابهن للوظائف.
ـــدق  ـــي فن ـــرى ف ـــر ســـلطان الكب وشـــهدت قاعـــة األمي
الفيصليـــة فـــي الريـــاض، فعاليـــات المعـــرض والمنتـــدى 
تتطلـــع  كبيـــرة  نســـائية  المصاحـــب وســـط حشـــود 
للتعـــرف علـــى الفـــرص الوظيفيـــة المتاحـــة فـــي ســـوق 
٢٠٠ طالبـــة  دعـــوة  تّمـــت  المحلـــي، حيـــث  العمـــل 
موهوبـــة مـــن الجامعـــات الســـعودية باإلضافـــة إلـــى 
مبتعثـــات الجامعـــات الخارجيـــة لحضـــور جلســـات 
نقـــاش المؤتمـــر، الـــذي أُتيحـــت مـــن خالـــه الفرصـــة 
لهـــن لاســـتماع إلـــى متحدثيـــن ملهميـــن مـــن أنحـــاء 
العمـــل  ســـوق  متطلبـــات  علـــى  والتعـــرف  العالـــم 

الحالية.
وتأتـــي مشـــاركة أرامكـــو الســـعودية فـــي المؤتمـــر 
ــة  ــام متتاليـ ــة أيـ ــدة ثاثـ ــتمر لمـ ــذي اسـ ــرض الـ والمعـ
مـــن ٢ إلـــى ٤ صفـــر ١٤٤١هــــ )1 إلـــى 3 أكتوبـــر 2019م(، 
تماشـــًيا مـــع جهـــود المملكـــة المتمثلـــة فـــي رؤيـــة 2030 
ة  لمـــرأ با لنهـــوض  با ا  كبيـــًر ًمـــا  هتما ا لمهتمـــة  ا و
وشـــؤونها، وذلـــك بدايـــًة مـــن تحســـين مســـتوى التنـــوُّع 
فـــي ســـوق العمـــل وتوفيـــر أفضـــل الفـــرص المهنيـــة 

والوظيفيـــة للكفاءات الوطنية النســـائية.
وانقســـمت الفعاليـــة فـــي نســـختها الحاليـــة إلـــى 
ثاثـــة أقســـام رئيســـة، وهـــي: حفـــل االفتتـــاح فـــي 
أرامكـــو  مـــن  متحدثيـــن  بمشـــاركة  األول  ليـــوم  ا
الســـعودية فـــي الجلســـات النقاشـــية، وورش عمـــل 
ودورات استشـــارية مجانيـــة مصاحبـــة تهـــدف إلـــى 
عمـــل  عـــن  للباحثـــات  األســـاس  المهـــارات  تنميـــة 
والمعـــرض  العمـــل،  يتطلبـــه ســـوق  بمـــا  وتثقيفهـــن 
ــة  ــن 83 جهـ ــر مـ ــه أكثـ ــاركت فيـ ــذي شـ ــب الـ المصاحـ
ــا  ــرض مالديهـ ــة لعـ ــة وعالميـ ــة محليـ ــة وخاصـ حكوميـ

من فـــرص متاحة للعمل.
وتمّيـــزت مشـــاركة أرامكـــو الســـعودية فـــي المعـــرض، 
بجهـــود إدارة التوظيـــف، فـــي دعـــوة اإلدارات المختلفـــة 
مـــن الشـــركة وتنظيـــم حضورهـــم لعمـــل المقابـــات 
ــاج  ــد االحتيـ ــة وسـ ــل المتاحـ ــرص العمـ ــخصية لفـ الشـ

بالكفاءات النســـائية في تلك اإلدارات.

هنوف السليم

المرأة.. عنصر مهم وفاعل
 في التنمية

اإلدارة  ألقــى عضــو مجلــس  االفتتــاح،  وفــي حفــل 
ــد  ــوورك، األســتاذ خال والمؤســس الشــريك لمؤسســة جل
الصالــح، كلمــة ترحيبيــة شــكر فيهــا الحضــور مــن ُممثلــي 
الشــركات المشــاركة باإلضافــة إلــى ســفير الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وســفير دولــة هولنــدا علــى األثــر 
الكبيــر لوجودهمــا فــي الحفــل وإلســهامهما فــي نجــاح 
ــة فــي موســمها الســابع، مشــيًدا بتكاتــف الجهــود  الفعالي
ــاون فــي  ــك التع ــر ذل ــام والخــاص وأث ــن الع ــن القطاعي بي
والوضــع  العمــل  ســوق  فــي  المــرأة  مشــاركة  زيــادة 
االقتصــادي للمملكــة، فمنــذ تأســيس الفعالــة فــي عــام 
2011م، أســهمت فــي توظيــف أكثــر مــن 36 ألــف باحثــة 

عن عمل حتى يومنا الحالي. 
وفــي لقــاء خــاص مــع »القافلــة األســبوعية«، 
ح الصالــح: »منــذ تأســيس برنامــج خطــوة للتوظيــف  صــرَّ
قبــل ســبع ســنوات، اســتقبلنا مايزيــد علــى 190 ألــف 
 200 باحثــة عــن عمــل، ويتقــّدم ســنوًيا مايزيــد علــى 
متطوعــة لتنظيــم الحــدث، وقــد جــاءت فعاليــة هــذا العــام 
ــزوار  ــرة مــن ال ــال أعــداد كبي ــث شــهدت إقب مختلفــة، حي
بســبب مشــاركة أرامكــو الســعودية وجذبهــا للخريجــات 

بوجود إداراتها المختلفة في الحدث«. 
وبــدوره، تحــدث مديــر مبــادرة »مســتقبل العمــل« بوزارة 
العمــل، األســتاذ تركــي الدبيخــي عــن مســتقبل العمــل فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ودور المــرأة فــي ســوق العمــل 
وإمكانيــة إســهامها فــي دعــم المبــادرة واالرتقــاء بواقــع 
ســوق العمــل ضمــن متطلبــات رؤيــة 2030، وتطلعــات 
القيــادة ألن تلعــب المــرأة دورهــا فــي تعزيــز االقتصــاد 

والتنمية.
كمــا تحــدث الســفير األمريكــي لــدى المملكــة، الســيد 
ــد، عــن فــرص عمــل المــرأة الســعودية فــي  جــون أبــي زي
الشــركات األمريكيــة المتواجــدة فــي المملكــة، وتطّرق في 
أرامكــو  تبذلهــا  التــي  الكبيــرة  الجهــود  إلــى  حديثــه 
الســعودية فــي شــأن تعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع 
ــاء  ــدار عاصرهــا أثن ــا إياهــا بأنهــا أفضــل شــركة تُ واصًف

سنوات وجوده في المملكة.
ــم  ــى تكري ــدى عل ــن المنت ــوم األول م ــج الي واشــتمل برنام
رعــاة الحــدث، حيــث تســلّم درع التكريــم نيابــًة عــن أرامكــو 
ــس وحــدة االســتقطاب واكتشــاف المواهــب  الســعودية، رئي
بالوكالــة ، راكان العقــل. أعقــب ذلــك أول جلســة نقــاش 
الشــباب  القــادة  مجلــس  فيهــا عضــو  شــاركت  حواريــة 
االستشــاري فــي الشــركة، ســارة شــبيب، حيــث تحدثــت عــن 
عامــل العمــر فــي تحقيــق األحــام المهنيــة أطلعــت الحضــور 

علــى قصتهــا الشــخصية فــي التطــور والتعلم داخل الشــركة، 
ــام الفــرص حيثمــا ســنحت  ــى ضــرورة اغتن كمــا تطّرقــت إل
الفرصــة، حيــث إن الدراســات تظهــر أن النســاء عــادة هــنَّ 

األكثر تردًدا عندما تعرض عليهن فرص جديدة.

توجه المرأة للقطاعات الجديدة 
وكانــت النــدوة الثانيــة عــن موضــوع توجــه المــرأة 
للقطاعــات الجديــدة، وقــد تناولــت مــن خالهــا ريــم 
الغانــم، مــن إدارة المــوارد البشــرية والخدمــات المســاندة 
فــي أرامكــو الســعودية، مشــاركة النســاء فــي القطاعــات 
الحديثــة وقدرتهــن علــى مواكبــة متطلبــات الوظائــف فــي 
المجــاالت ذات العاقــة بالتقنيــات المتطــورة، وعن آمالها 
الكبيــرة بالمســتقبل المشــرق للنســاء فــي التوظيــف، حيث 
تــم تذليــل العقبــات التــي كانــت تواجههــا المــرأة ســابًقا 

في المجال الوظيفي.
ــوم  ــات المؤتمــر الصباحــي فــي الي ــام فعالي وعقــب خت
األول، افتتــح معرض«خطــوة للتوظيــف 2019«، أبوابــه 
للــزوار والمشــاركين فــي المســاء، وواصــل فعالياتــه خــال 
ــو الســعودية  ــاح أرامك ــث حظــي جن ــن حي ــن التاليي اليومي
بإقبــال منقطــع النظيــر مــن الخريجــات الباحثــات عــن 

عمل.

راكان العقل )يسار( يتسّلم من خالد الصالح الدرع التكريمية ألرامكو السعودية بوصفها شريًكا بالتينًيا للمؤتمر ومشاركتها 
الفاعلة في أعماله.

شهد جناح أرامكو السعودية إقبااًل كبيًرا من زائرات المؤتمر الالتي حرصن على التعرف على الفرص الوظيفية التي تقّدمها الشركة.

أكدت ريم الغانم في كلمتها أهمية مشاركة النساء في 
القطاعات الحديثة وقدرتهن على مواكبة متطلبات الوظائف 

رت عن  في المجاالت ذات العالقة بالتقنيات المتطورة، وعبَّ
تطلعها لمستقبل مشرق للنساء في التوظيف.

تصوير: يارا زياد

جاءت فعالية 
هذا العام 

مختلفة، حيث 
شهدت إقبال 

أعداد كبيرة من 
الزّوار بسبب 

مشاركة أرامكو 
السعودية 

وجذبها 
للخريجات بوجود 
إداراتها المختلفة 

في الحدث

خالد الصالح
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ماجد فقد قدميه 
وانطلق ركًضا تجاه 
توعية املتهورين 

في القيادة

هذه الصفحة برعاية السالمة املرورية
برنامج أرامكو السعودية 

للسالمة المرورية

إعداد: صالح الغامدي

ونحـن نمضـي بخطى ثابتـة نحو تحقيق برنامـج التحول 
يبقـى   ،2030 المملكـة  رؤيـة  وبرنامـج   ،2020 الوطنـي 
المروريـة  للحـوادث  نتيجـة  البشـرية  الخسـائر  هاجـس 
مؤرًقـا، فنحـن نفقـد مـا يزيـد علـى 6 آالف نفـس بشـرية 
نتيجـة لهـذه الحـوادث المميتـة، إلـى جانـب وجـود أعـداد 
هائلـة مـن المصابيـن، خاصة من الشـباب نتيجـة لتهورهم 

في القيادة.
ومـع األسـف، خلـف كل حـادث آالم ومواقـف ومعانـاة، 
وللوقـوف عـن قرب للتعـرف أكثر على مـن عايش مثل هذه 
التجارب القاسـية والمؤلمة نتيجة إهماله في اتباع قواعد 
السـامة أثناء القيادة، نسـتضيف اليوم موظًفا في برنامج 
أرامكـو السـعودية للسـامة المرورية، ماجـد العتيبي، وهو 
أحـد ضحايـا الحـوادث المرورية ليشـارك قـراء »القافلة 
الحـادث،  وبعـد  قبـل  األسـبوعية« تجربتـه ومعاناتـه 
وأسـباب وقـوع الحـادث، وكيـف كانـت معاناتـه طيلـة فتـرة 

التأهيل، وكيف تعامل مع إعاقته الدائمة.

ماذا يقول ماجد عن الحادث؟
فـي عـام 2011 شـهر 11 يـوم 11 وقـع الحادث، علـى الرغم 
مـن تكـرار نصائح أقرب النـاس لي، كوالـدّي وزوجتي بعدم 
السـرعة أثنـاء سـياقة السـيارة، لكنـي ظللت أقطـع الطريق 
الـذي كانـت مسـافته تقتـرب مـن 300 كـم يومًيـا وبسـرعة 
180 كـم ذهاًبـا وإياًبـا، مـن مقر إقامتـي إلى المدرسـة التي 
أعمـل بهـا، وتبعد عن منزلي ما يقرب مـن 150 كم، لم أكن 
أتوقـع يوًمـا مـا أن أكـون أحـد ضحايـا الحـوادث المروريـة، 

وهـذا مـع األسـف  مفهـوم معظـم الشـباب، ولـو سـألت أي 
شـخص أصيـب بإعاقـة نتيجـة لحـادث مـروري، هـل كان 

يتوقع أن يصاب بحادث مروري، ستكون إجابته بالنفي. 
يكمـل ماجـد حديثـه قائًا: »كنـت في طريـق عودتي إلى 
منزلي، وأقود مركبتي الخاصة بسرعة 180 كم، وأتذّكر أن 
آخـر مكالمـة وصلتنـي قبـل الحـادث كانـت مـن والـدي، 
وفجـأة انفجـر اإلطـار ومـن ثـم زحفـت المركبـة بسـرعة 
عاليـة نحـو السـياج الحديـدي، الـذي دخل علي مـن الجهة 
اليسـرى وخـرج مـن الجهـة اليمنـى، ممـا تسـبب فـي بتـر 
إلـى  نقلـي  تـم  وبعدهـا  فـوًرا،  الركبـة  فـوق  مـن  قدمـي 

المستشفى. 
بقيـت فـي غيبوبـة لعـّدة أشـهر وحينما اسـتيقظت منها، 
كانـت الصدمـة الكبـرى بالنسـبة لـي أننـي أصبحـت بـا 
قدميـن، فانتقلـت مـن معانـاة الفقـدان واآلالم إلـى معانـاة 
بقدمـي  المشـي  علـى  أتـدرب  كنـت  فحينمـا  التأهيـل، 
م  االصطناعيتيـن، كان ابنـي تركـي فـي عامـه األول ويتعلَـّ

كيف يخطو خطواته األولى وكنا نتعلَّم المشي سوًيا«.

ماذا حدث لماجد بعد أن فقد قدميه؟ 
يقـول: »بعـد أن أصبـح أبنائـي يشـعرون بألمـي، بـدأوا فـي 
السـؤال الدائـم لي عن سـبب فقداني لقدمي، فكانـوا يقولون 
لي »بابا أين قدماك؟«، فأرّد عليهم ممازًحا بأنهما مدفونتان 
فـي المقبـرة، أستشـعر الحـزن فـي أعينهـم وهـم يـردون علـّي 
»هـل يعنـي ذلك أن نصف جسـدك فـي المقبـرة؟«، ثم يتبعون 
حديثهـم بالسـؤال التالـي »ولمـاذا قدمـاك فـي المقبـرة؟«، 

فأجيـب عليهـم بـأن السـرعة هـي السـبب، عندهـا يبكـون 
ويـرددون »بابـا نرجـوك أاّل تسـرع حتـى ال يدفنـوا نصفـك 
الثانـي فـي المقبـرة«، لـم أعلـم أن ما قلتـه مازًحا سـتكون رّدة 

فعلهم مؤثرة بهذه الصورة التي لم أتخيلها«. 
ويضيـف ماجـد: »وتسـتمر معاناتـي فـي كل مـّرة أتجـّول 
فيهـا مـع أبنائـي في األماكن العامة، سـواًء فـي الماهي أو 
الحدائـق والمتنزهـات، أو حينمـا يطلبـون منـي أن ألعـب 
معهـم كما يلعـب اآلباء مـع أبنائهم، هنا أجد نفسـي عاجًزا 
عـن التعبيـر، إذ كيـف تقنع طفـًا بأنك عاجز وال تسـتطيع 

أن تمارس حياتك الطبيعية كما يمارسها األصحاء«.

صراع ماجد مع مرض الوهم
آالم الحوادث متعّددة منها النفسي واالجتماعي والصحي 
واالقتصـادي، أمـا فيمـا يخـص األثـر االقتصـادي، فيقـول 
ماجـد: »أحـب أن أخبركم بأن قدمـّي االصطناعيتين تكلّفان 
مـا يقـرب مـن مليـون ريـال! وإنهمـا تحتاجـان إلـى أن أقـوم 
بشـحنهما يومًيـا قبـل النـوم، حتـى أسـتطيع أن اسـتخدمهما 
فـي اليـوم التالـي، وهـذا مثـال آخـر حـول مـا أعانـي منـه، 
وبالرغـم مـن مـرور ما يزيد علـى 8 أعوام من وقـوع الحادث، 
مـا زلـت أعانـي ممـا يسـمى بمـرض الوهـم، وهـذا المـرض 
مؤلم ويشعر به كل من فقد أحد أطرافه، ففي حالتي مازال 
الجهـاز العصبـي يرسـل إشـعارات علـى أن قدمـّي مازالتـا 

موجودتين مما يجلني أشعر بصدمة كهربائية مؤلمة«.
ويواصـل ماجـد حديثـه مـع مرحلـة جديـدة فـي كيفيـة 
تعايشـه مـع اإلعاقـة، فيقـول: »بعـد دخولـي مدينـة سـلطان 

ابـن عبدالعزيـز للخدمـات اإلنسـانية تغّيـرت مشـاعري 
النفسـية إلـى األفضـل، حيث شـاهدت فـي المدينـة عديًدا 
مـن الحـاالت األكثـر سـوًءا مـن حالتـي الصحيـة، وبقيـت 
معهـم حتـى أصبحـت موظًفـا لديهـم، وتمكنـت مـن المشـي 
باسـتخدام أقـدام اصطناعيتيـن داخـل مدينـة سـلطان بـن 
عبدالعزيـز للخدمـات اإلنسـانية وخارجهـا. لقـد اسـتطعُت 
تحويـل إعاقتـي إلـى انطاقـة نحـو التوعيـة، مـن خـال 
مزاولتي للمشي في األماكن العامة، فحينما أمشي بقدمّي 
االصطناعيتيـن، يشـّد منظـري اآلخريـن الذيـن يسـارعون 
بسـؤالي عـن أسـباب بتـر قدمـّي، وعندمـا يعلم الشـباب أن 
تكلفة قدمّي االصطناعيتين تقارب المليون ريال يصعقون، 
وهنـا أجـد في تلك الصدمـة فرصة سـانحة ألن أزرع بذور 
التوعيـة، عارًضـا عليهـم اسـتبدال أقدامهـم بقدمـّي مقابل 
ضعف قيمة قدمّي االصطناعيتين، هنا يستشـعر الشـباب 
بنعمة الصحة وأن مايين الدنيا ال يمكن أن تسـاوي جزًءا 

بسيًطا من أطرافهم«.
ويُضيف ماجد: في إحدى المرات كنت مدعًوا للحديث 
عـن السـامة المروريـة، وطلبـت مـن أحـد اآلبـاء وكنـت 
مازًحـا أن يبادلنـي قدميـه، صـرخ ابنـه ذو السـبعة أعـوام 
باكًيـا بصـوت عـال »ال..ال أتـرك قدمي والدي« ممـا كان له 

األثر الكبير على الحضور. 
ما أود أن أقوله لكل سائق متهور، اطِو صفحة االنفات 
المروري واحمد اهلل على نعمة العافية، فمن يصبح معاًقا 
نتيجـة لحـادث مـروري، لـن تعوضـه الماييـن عـن قـدم 
فقدهـا أو جـزء مـن أطـراف عطلتـه إصابـة حـادث، حمـى 

اهلل الجميع«.

25% من أسباب الحوادث سببها 
التعب واإلرهاق لدى قائد المركبة 

ــة أن الشــعور بالتعــب العــام واإلرهــاق  أوضحــت دراســة حديث
الجســماني هــو المســؤول عــن 25% مــن حــوادث الســيارات 
ــا. وأضافــت الدراســة أن اإلرهــاق والتعــب العــام أصبحــا  عالمًي
مشــكلة عامــة تواجــه الجميــع فــي هــذا العصــر، وهنــاك أســباب 
عــّدة لإلصابــة باإلرهــاق العــام، مــن بينهــا ســوء التغذيــة وقلــة 
النــوم والتوتــر العــام واإلجهــاد الزائــد فــي العمــل أو فــي الحيــاة، 
كمــا أن اإلصابــة بحساســية الطعــام قــد تــؤدى إلــى الشــعور 
بالتعــب العــام، وأّكــدت الدراســة أهميــة مراعــاة االتــزان فيمــا 
نبذلــه مــن جهــد ومــا نتناولــه مــن طعــام حتــى ال نصل إلــى مرحلة 

ــى أن الشــكوى مــن العمــل  اإلجهــاد العــام. وأشــارت الدراســة إل
قــد تمنعنــا عــن العمــل بنســبة قــد تصــل إلــى 20%، وقّســمت 
الدراســة حــاالت التعــب، حيــث أشــارت إلــى أن التعــب الجســدي 
يســبب ضعــف األداء العضلــي والتكاســل، والتعــب العقلــي يســبب 
الهمــة. ونصحــت  النعــاس ونقــص االنتبــاه والتركيــز وفتــور 
الدراســة باالهتمــام بنوعيــة األغذيــة فــي طعامنــا، لمــا لهــا مــن 
قــدرة علــى التركيــز والتــوازن وخاصــة األغذيــة التــي تتضمــن 
الخضــراوات والفواكــه الطازجــة، واالبتعــاد عــن األطعمــة الغنيــة 

بالدهون.
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على خطى خميس بن رمثان..

اد  قرّيان الهاجري.. »بوصلة الصحراء« ونموذج للروَّ
السعوديين في صناعة النفط

فــي صحــراء الصّمــان، أبصــر قرّيــان الهاجــري النــور 
عــام 1957م، بالقــرب مــن جبــل بتيــل، ورائحــة النفــط 
ــا  الكامــن فــي بطــن البئــر )ربيــش 4(، ليعــود بعــد 16 عاًم
ــة  ــر، فــي رحل ــى ذات البئ ــى رأس فرقــة استكشــافية إل عل

ميدانية تابعة لدائرة الحفر في أرامكو السعودية.
تلــك الرحلــة مّثلــت مشــهًدا واحــًدا مــن حكايــة رجــل 
خــاض بأقدامــه كثبــان الصحــراء وأمــواج الرمــال، وواكــب 
عصــر طفــرة الحفــر والتنقيــب فــي المناطــق النائيــة، بمــا 
فــي ذلــك الربــع الخالــي، خــال أربعــة عقــود بــدأت مطلــع 
الســبعينيات، مذكــًرا بقصــة جيــل الــرواد مــن الســعوديين 
ــة فــي أواخــر  الــذي عاصــروا بواكيــر االكتشــافات النفطي

الثاثينيات، وفي األربعينيات من القرن المنصرم.

بدايات وادعة في الصحراء
تبــدأ حكايــة دليــل الصحــراء األكثــر شــهرة فــي أرامكــو 
الســعودية وســفير التقاليــد البدويــة، قرّيــان الهاجــري، مــع 
النفــط بُعيــد أيــام مــن تخرجــه فــي مدرســة عيــن دار 
صيــف عــام 1973م، ففــي قريــة وادعــة فــي صحــراء جــوف 
بنــي هاجــر، نمــت فــي قرّيــان الرغبــة للســير فــي دروب 
مكتشــفين عظــام، كخميــس بــن رمثــان، وســالم بــن هنــدي 

المري، وحسين بن نهج.
تلــك المرحلــة: »عمــل  الهاجــري عــن  يقــول قرّيــان 
الشــركة  إلــى  قوافــل  وانضمــوا  باجتهــاد،  الســعوديون 
ــذ منتصــف الخمســينيات؛ فاكتظــت مخيمــات  ــدة من الولي
التنقيــب وفــرق الحفــر بهــم، وعملــوا بوظائــف مختلفــة 
المحاســبة  فــي  بعضهــم  عمــل  كمــا  وحرفيــة،  فنيــة 

والتوظيف«.
ــد تخرجــه، وهــي  ــه وّدع مدرســته بع ــان أن ويوضــح قرّي
ــة، لينضــم  ــن دار القديم ــدة عي ــي بل ــدة ف المدرســة الوحي
إلــى إحــدى الشــركات المتعاقــدة مــع أرامكو الســعودية في 
الصيــف نفســه، حامــًا حقائبــه إلــى مخيــم فــي صحــراء 
ــي فــي  ــان: »كانــت أولــى مهمــات عمل الصمــان. يقــول قرّي
الميــدان، وبعد ســتة أشــهر أصبحت مســؤواًل فــي المخيم، 
ــًا، فــي شــرق  ــا تجــاوز عــدد الســعوديين 150 عام وحينه

النعيرية والدبدبة ومناطق جنوب خريص«.
وفــي نهايــة عــام 1934م، حيــن انطلقــت مســيرة النفــط 
ــب مــع شــركة  ــاز التنقي ــة امتي ــع اتفاقي فــي المملكــة بتوقي
فــي  الســعوديين  الموظفيــن  عــدد  يكــن  لــم  أمريكيــة، 
الشــركة يتجــاوز 240 موظًفــا، فيمــا تضاعفــت الفــرص 

عوض الفياض

الوظيفيــة، وبلــغ عــدد الموظفيــن الســعوديين 3178 موظًفــا 
ســعودًيا بعــد اكتشــاف الزيــت وتصديــره فــي عــام 1939م. 
وفــي العــام 1973م، حينمــا انضــم قرّيــان الهاجــري إلــى 
عــدد  إجمالــي  كان  الصحــراء،  فــي  الشــركة  أعمــال 
ــم 3334  ــا مــن بينه ــن فــي الشــركة 13970 موظًف الموظفي

موظًفا سعودًيا.

الركض على وتيرة أعمال الحفر
لعــدد  الســريع  النمــو  شــاهد  إنــه  قرّيــان  ويقــول 
الموظفيــن الســعوديين، ووصولهــم إلــى الوظائــف القياديــة 
فــي الشــركة، حتــى جــاء العــام 1978م، حيــث شــهد تعييــن 
صاحــب المعالي،األســتاذ علــي النعيمــي، فــي منصــب 
النائــب األعلــى للرئيــس لشــؤون الزيــت، وكانــت هــذه أعلى 
مرتبــة يبلغهــا ســعودي فــي الشــركة حينهــا. ويضيــف 
فــي  الســعوديين  توظيــف  وتيــرة  »ارتفعــت  قرّيــان: 
الســبعينيات ومطلــع الثمانينيــات، وحيــن أعلــن مجلــس 

إدارة الشــركة تســمية علــي النعيمــي كأول رئيــس ســعودي 
للشــركة فــي ينايــر 1984م، كان عــدد الموظفيــن حينهــا 
يبلــغ 55819 موظًفــا، منهــم 34226 ســعودًيا شــغلوا 3343 
وظيفــة إشــراف، وهــو مــا يقــرب مــن 62 % مــن وظائــف 

اإلشراف المتوافرة«.
أرامكــو  إلــى  الهاجــري  انضــم  1979م،  عــام  وفــي   
الســعودية رســمًيا، لتبــدأ المرحلــة األجمــل فــي حياتــه 
المهنيــة. وقــد تضاعفــت أعــداد أجهــزة حفــر آبــار النفــط، 
آنــذاك، أكثــر مــن عشــرة أضعــاف، مــن 20 حفــاًرا فــي 
ــة  ــي نهاي ــى 200 ف ــد عل ــا يزي ــى م ــع الخمســينيات إل مطل

السبعينيات.
ويوضــح قرّيــان أن مهمتــه فــي تلــك المرحلــة تمّثلــت في 
التعــرف علــى أســماء مناطــق الحفــر ومواقع اآلبار وأســهل 
الطــرق المؤديــة إليهــا وأقربهــا. يقــول قرّيــان: »لــم تكــن 
المهمــة يســيرة، فقــد كانــت الطــرق فــي معظمهــا متعرجــة 
وســط كثبــان الرمــال المتحركــة والهضــاب الممتــدة وحــول 
الجبــال الشــاهقة، وكانــت المهمــة تقتضــي مراعــاة عوامــل 

كثيــرة لتجنــب خســائر الوقــت والمــال بالنســبة لدائــرة 
الحفر، وضمان أنجع الطرق وأقصرها وأقلها تكلفة«.

عودة إلى الشيبة
فــي  لألغنــام  راعًيــا  الشــيبة  الهاجــري  قرّيــان  زار 
الســتينيات، وعــاد إليهــا عــام 1995م علــى رأس وحــدة 
تابعــة لدائــرة الحفــر، قبيــل شــهور من بدء مشــروع الشــيبة 
الكبيــر. ويوضــح قرّيــان أنــه فخــور بلقــب أطلقــه عليــه 
الرئيــس األســبق للشــركة، األســتاذ عبــداهلل جمعــة. يقــول 
الهاجــري: »فــي تلــك الرحلــة لقبنــي أبــو منــذر ببوصلــة 
الصحــراء، فيمــا كان زمائــي فــي العمــل مــن كبــار الســن 
يطلقــون علــي منــذ ســنوات لقًبــا مــا زلــت أحبــه وأعتــز بــه، 
و هــو خميــس بــن رمثــان الثانــي، حيــث يرتبــط هــذا اللقــب 
برجــل خــدم بــاده بإخــاص، و قــّدم خدمــات جليلــة ال 
تُنســى، وأســهم فــي بنــاء اللبنــات األولــى فــي هــذا الصــرح 

النفطي االستثنائي«.
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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.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
جمشيد محمود دين

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: محمد العداربة، سارة مطر، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل 

الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

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.
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* حل العدد الماضي

لــكل لغــة مفرداتهــا وأدواتهــا وللجمــال ســطوته وتأثيــره 
ــد  ــن ق ــا اســتئذان وال مشــقة. ولك ــروح دونم ــذي يتســلل لل ال
يقــف اإلنســان حائــًرا أمــام جمــال عمــل تشــكيلي أو منحوتــة 
فنيــة دونمــا معرفــة ســر هــذا الجمــال وماهيــة االفتتــان 
واإلعجــاب بــه. وألن للجمــال لغــة، فــإن لهــا مفــردات يمكــن 
الدخــول لعوالمهــا وقــراءة مفرداتهــا بمســتويات تلــٍق عديــدة، 
تبــدأ مــن المتــذوق العابــر إلــى القــارئ والناقــد المتخصــص، 
فالعمــل الفنــي بمختلــف أنواعــه يحــوي بيــن جنباتــه مــا يـُـرى 
منــه ومــا يُشــعر بــه. فعناصــر العمــل الفنــي هــي مــا يــُرى فيــه 
مــن خــط ولــون ومفــردات وملمــس. وجمالهــا يكــون فــي مدى 
اتقــان الفنــان لهــا. أمــا مــا يُشــعر بــه فــي العمــل الفنــي فهــي 
والوحــدة  واإليقــاع  االتــزان  فــي  تتمثــل  التــي  أسســه، 
فــي  كبيــر ومناســب  واالنســجام. فكلمــا تحققــت بشــكل 
الشــكل واللــون، كلمــا كان العمــل الفنــي أكثــر اســتحواًذا علــى 
ب  ــا تقــرِّ ــد هــذه القــراءة مســتوًى أولًي مفــردات الجمــال. وتُع
المســافات بيــن المتلقــي وبيــن األعمــال الفنيــة التــي ربمــا 
تكــون بالنســبة للبعــض أشــبه بلغــز يصعــب قراءتــه رغــم 

جاذبيته الجمالية.
ويــرى الكاتــب والناقــد األمريكــي إدمونــد فيلدمــان أن 
قــراءة العمــل الفنــي تتلخــص فــي أربــع خطــوات مرتبــة 
حســب التسلســل التالــي: الوصــف، والتحليــل، والتفســير، 
والحكــم. ويمكــن للقــارئ غيــر المتخصــص التعاطــي مــع 
الخطــوات الثــاث األوليــة. أمــا إصــدار الحكــم فعــادة مــا 
يكــون للناقــد المتخصــص، ويــرى فيلدمــان أن قــراءة العمــل 
الفنــي واستشــعار جمالياتــه تبــدأ بـــ )الوصــف(، وهــي أولــى 
خطــوات التفاعــل والمواجهــة مــع العمــل الفنــي، فيســعى 
القــارئ إلــى معرفــة المعلومــات التعريفيــة والوصفيــة )اســم 
العمــل، ومقاســاته، وخامتــه، وتاريــخ انتاجــه، ومــكان إنتاجــه، 
ــان، وأســلوبه الفنــي(، ووصــف محتويــات العمــل  وســيرة الفن
بـــتأٍن ورؤيــة دقيقــة لكافــة تفاصيلــه للوقــوف علــى جميــع 
المفــردات البصريــة والعناصــر واألشــكال واأللــوان التــي 

يحتوي عليها العمل الفني.
وفــي الخطــوة الثانيــة يأتــي التحليــل مباشــرًة بعــد الوصــف 
العناصــر واألشــكال  بالتركيــز علــى  القــارئ  يقــوم  وفيــه 
واأللــوان التــي تــم حصرهــا فــي الخطــوة الســابقة، وتوضيــح 
العاقــات التــي تربــط وتؤلــف بينهــا، وتُظهرهــا بالصــورة 

د التكوين العام للعمل الفني. التي تجسِّ
ــة مــن طريقــة فيلدمــان  أمــا التفســير وهــو الخطــوة الثالث
ــة إيجــاد معنــى عــام وراء كل مــا  ــه بمحاول فيقــوم القــارئ في
شــاهده ووصــل إلــى تحليلــه، مــا يســاعده علــى التأويــل 
ــة  ــة وجمالي ــررات فني ــى مب ــي عل ــي المبن المناســب والمنطق
وثقافيــة معتمــًدا علــى ثقافتــه الفنيــة ونضجــه الفكــري. 
الخطــوات الثــاث الســابقة هــي مــا يمكــن أن يســتفيد منهــا 
المشــاهدون والمتذوقــون لألعمــال الفنيــة، ولكــن الخطــوة 
الرابعــة أكثــر تخصصيــة للناقــد الفنــي ولهــا أهميــة فــي 

إبراز قيمة العمل الفني لآلخرين.
هــذه مامــح مختصــرة مــن أحــد أســاليب قــراءة العمــل 

الفني واستشعار جماله بين رؤية المتلقي والناقد.

قراءة الجمال

فيصل خالد اخلديدي * محاولة حديث األلوان:
الفنانة أمينة آل ناصر عضو 

في عدد من اللجان 
والجمعيات الفنية، من 

بينها لجنة الفنون بالغرفة 
التجارية، وبيت التشكيليين، 

وجمعية جسفت، وجمعية 
الثقافة والفنون بجدة.  
نالت عدة جوائز محلية 

وإقليمية، ولها عدة 
مشاركات محلية بجميع 
مناطق المملكة العربية 

السعودية، وخارجية بمصر 
وفرنسا وقطر ودبي. تتمثل 
مشاركتها في مدينة الملك 
عبداهلل الرياضية في جدة 

من خالل لوحة واحدة 
تحمل عنوان )محاولة(، 

وفيها تحاول التعبير عن 
مدى االنسجام والتناغم 

بين الالعب والكرة، والذي 
يصل إلى حد التماهي، 

تماًما كما تتماهى وتتداخل 
األلوان لتعطي للمتلقي 
انطباًعا فنًيا مغايًرا لما 

يراه في عالم الواقع.


