
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 12 جمادى اآلخرة 144١هـ، 6 فبراير 20٢٠م

٢٠٠٠
جـــوا مـــن برنامـــج اإلعـــداد المهني  مشـــارك ومشـــاركة تخرَّ
للتنقيـــب واإلنتـــاج، منـــذ انطالقتـــه األولـــى عـــام 2010م. 
التثقيفيـــة  للمســـاندة  مركـــز  علـــى  البرنامـــج  ويشـــتمل 
وتقديـــم الحلـــول يغطـــي موضوعـــات جوهريـــة فـــي أعمال 
ـــن عـــدًدا مـــن  التنقيـــب واإلنتـــاج بمفهـــوم متكامـــل يتضمَّ

التخصصات لتذليل العقبات وتشجيع االبتكار.

لتعزيز األمن في صناعة الطاقة.. 
الناصر يشارك في 

المنتدى الدولي األول 
لألمن السيبراني في 

الرياض
صفحة ٢

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

$

٠١/١٠٠١/٠٣ ٠١/١٧ ٠١/٢٤ ٠١/٣١

68.34 68.86
65.64 64.36

60.29

مشروع توسعة مرفأ 
تناقيب يلبِّي احتياجات أعمال 

صفحة ٣الشركة البحرية

مالحظا أشغال أجهزة الحفر أحمد 
دياللو وأحمد حلزاء يفحصان مثاقب 
الحفر المشحونة لجهاز الحفر، الذي 

يعمالن عليه بالقرب من مدينة عرعر في 
الشمال. وقد ساعد نظام خدمات اإلمداد 

ألجهزة الحفر في تجنب توقف العمل 
الناتج عن نفاد اإلمدادات الرئيسة في 

المناطق البعيدة عن الظهران.

تصوير: حسن المبارك

الجولف في صدارة المشهد..
أرامكو السعودية 

ترعى بطولة 
السعودية الدولية 

للجولف
صفحة 4

ل الرقمي  التحوُّ
يعّزز أعمال الحفر 
البرية والبحرية
صفحة ٦ و٧



فـــي عـــام 1954م، أطلقـــت أشـــهر شـــركات 
التبغ فـــي الواليات المتحـــدة األمريكيـــة حملة 
إعالنية حّققـــت ارتفاًعا في مبيعات الســـجائر 
المفلتـــرة بلـــغ أكثـــر مـــن 3241%. وكان الهدف 
هـــو الترويـــج لذلك النـــوع مـــن الســـجائر بين 
الرجـــال، إذ كانت تلقـــى رواًجا بين الســـيدات، 
وهي شـــريحة صغيرة جًدا مقارنـــة بالمدخنين 

من الرجال في ذلك الوقت. 
كانـــت الفكرة هي إطـــالق شـــخصية رجولية 
صلبـــة تثبـــت أن الســـجائر المفلتـــرة ليســـت 
للنســـاء فقط، وأن أكثر الرجال غلظة وصالبة 
يســـتمتعون بها أيًضا. وهنا وقـــع االختيار على 
شـــخصية راعي األبقار. وصلـــت المبيعات في 
تلـــك الســـنة مـــا يزيـــد على خمســـة مليـــارات 

دوالر و20 مليار دوالر في السنة التي تلتها.
نجاح تلك الحملة اســـتمر لعقـــود من الزمن، 
فكانـــت تجـــذب الرجـــال مـــن جميـــع األعمار، 
وترســـخت صور الخيول ورعاة البقر والمناظر 
الخالبـــة وألوانهـــا المميـــزة في أذهـــان جميع 
من عاصـــر تلك الفتـــرة. إضافة إلـــى العبارات 
بطعـــم  ســـتمتع  )ا مثـــل  اســـتخدمت  لتـــي  ا
اللحظـــة(، و)تعال إلـــى حيث النكهـــة( وغيرها. 

وحتى بعد فـــرض القيود على إعالنـــات التبغ، 
صـــور  أو  التجاريـــة  العالمـــة  ظهـــور  ومنـــع 
الســـجائر، كانت تلك المناظر كفيلـــة باجتذاب 

بعض المتلقين.
فـــي أواخـــر التســـعينيات الميالديـــة، قامت 
دائـــرة خدمـــات الصحة فـــي واليـــة كاليفورنيا 
بحملـــة ذكيـــة مضـــادة للتدخيـــن، اســـتخدمت 
 Poison( فيها أســـلوًبا يدعى بالســـم الطفيلـــي
Parasite(، وهـــو أســـلوب دعائـــي مبتكـــر يقوم 
علـــى اســـتغالل إعـــالن الخصـــم وبـــث عبـــارة 
عكســـية )الســـم( لتخرج دعاية جديـــدة تحمل 
رســـالة مضـــادة. وال يقـــف األمـــر هنـــا، بل إن 
األثـــر يســـتمر ليتطفـــل علـــى جميـــع إعالنات 
النمـــط فتفســـد  التـــي تحمـــل ذات  الخصـــم 

فاعليتها.
يعتمـــد نجاح هـــذا األســـلوب علـــى ركيزتين 
رئيســـتين. الركيـــزة األولـــى هـــي الطفيليـــة، 
وتتمّثل في اســـتغالل الروابط المشـــتركة التي 
تعلق فـــي الذاكرة مـــن اإلعالن األصلـــي، وقد 
و  أ هد  لمشـــا ا م  ا ســـتخد با لـــك  ذ ن  يكـــو
الشـــخصيات نفســـها، أو أي روابـــط أخـــرى. 
والركيـــزة الثانيـــة هـــي الســـم، وتتمّثـــل فـــي 

الرســـالة المضـــادة التـــي تُعيـــق عمل رســـالة 
اإلعالن األصلـــي. ويجب أن تكون الرســـالة أو 
العبـــارة ذات داللة قوية للتشـــكيك في االدعاء 

األساس.
دائـــرة خدمـــات الصحـــة حملـــة  أخرجـــت 
دعائية توعوية مشـــابهة إلعالنات شـــركة التبغ 
يظهر فيهـــا اثنان مـــن رعـــاة البقر، وبـــداًل من 
فـــي  التبـــغ كمـــا  العبـــارة لتجربـــة  أن تدعـــو 
اإلعـــالن األصلـــي، اســـتُبدلت بعبـــارة أخـــرى 
يقول أحدهمـــا لآلخر فيها: »لقـــد فقدت رئتي 
يا بـــوب!« وعبـــارات مشـــابهة أخـــرى. ارتبطت 
هذه الصورة ذهنًيـــا لدى المتلقـــي مما زاد من 
قـــوة الدعايـــة المضـــادة، فكلمـــا رأى إعالنات 
تلـــك الشـــركة ســـيتذكر العبـــارات المضـــادة. 
وبهذا األســـلوب، اســـتطاعت الحملـــة التوعوية 
وأد إحدى أنجـــح الحمالت اإلعالنيـــة على مر 
التاريخ فتحققـــت مقولة  »وداونـــي بالتي كانت 
هـــي الـــداء«، بمعنـــى مـــن المعانـــي، إذ إن مـــا 
حدث يثبت أنك تســـتطيع مواجهـــة ودحض أي 
فكـــرة، مهمـــا كانـــت مهيمنـــًة، لـــو اســـتخدمت 
نفســـه  المّدعـــي  ومفـــردات  وصـــور  أدوات 

وتطويعها لتعارضه من خاللها.

"وداوني بالتي كانت هي الداء!"
إضـــاءة

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

أحمد الفاضل
ahmed.alfadhel@aramco.com

قسم المواطنة

أثناء مشاركتها في النسخة األولى للمنتدى الدولي لألمن السيبراني في الرياض

أرامكو السعودية تدعو لتعزيز الدور الحيوي 
لـ األمن السيبراني في صناعة الطاقة

الريـــاض - تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن خـــادم 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين،  الحرميـــن 
عبدالعزيز آل ســـعود، حفظـــه اهلل، انطلقت يوم 
الثالثاء الماضـــي 10 جمادى اآلخـــرة 1441هـ )4 
فبرايـــر 2020م( أعمال المنتـــدى الدولي لألمن 
الســـيبراني، الذي يقام ألول مـــرة كمنصة للحوار 
بيـــن مؤسســـات القطاعيـــن الحكومـــي والخاص 
والمســـتثمرين،  واألكاديمييـــن  والمتخصصيـــن 
وذلك نحو إرســـاء أســـس مرونة أكبـــر في مجال 
األمـــن الســـيبراني، وإدارة أكثـــر فاعليـــة فـــي 

مواجهة التهديدات السيبرانية.
وقد جاءت مشـــاركة رئيس أرامكو الســـعودية، 
كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حســـن 
الناصر، في هـــذا المنتدى تعبيًرا عـــن التزام أرامكو 

السعودية بمواجهة مخاطر التهديدات السيبرانية. 

أولوية كبرى في صناعة الطاقة
وأثناء مشـــاركته بكلمة رئيســـة في هـــذا المنتدى، في 
افتتـــاح جلســـة نقـــاش حـــول صناعـــة الطاقـــة واألمـــن 
الســـيبراني، قـــال المهنـــدس أميـــن الناصر: »مـــع زيادة 
التطـــور التقنـــي والتحـــوالت الرقميـــة التـــي تشـــهدها 
البشـــرية، والتـــي تجعـــل الحيـــاة أكثـــر ازدهـــاًرا، تزداد 
مخاطر األمن واإلرهاب الســـيبراني، وهـــو إرهاب متناٍم 
يتخطـــى حدود المؤسســـات والـــدول. وما من شـــك في 
أن موضوعـــات وقضايا األمن الســـيبراني تحتـــل أولوية 
كبـــرى فـــي صناعـــة النفـــط والغـــاز العالميـــة، وكذلـــك 
ألنهـــا  الكهربـــاء،  وصناعـــة  الكيميائيـــة  الصناعـــات 
صناعـــات ضخمة وحيوية في آٍن واحـــد، وهي صناعات 
علـــى درجـــة عالية مـــن التقـــّدم الرقمـــي، جعلـــت منها 

هدًفا رئيًسا للتهديدات والهجمات السيبرانية«. 
وأّكـــد الناصر أن أرامكـــو الســـعودية، وبحكم حجمها 
وأهميتها الوطنية والعالمية، تَعدُّ التهديدات الســـيبرانية 
أحـــد المخاطـــر التـــي تواجهها، وأضـــاف بقولـــه: »لقد 

األمـــن  سياســـات  مواءمـــة  إلـــى  الحاجـــة  أصبحـــت 
وتبـــادل  التقنيـــة  تطويـــر  فـــي  والتعـــاون  الســـيبراني 
المعلومـــات والخبـــرات بيـــن شـــركات القطـــاع الخـــاص 
والقطـــاع العـــام، ســـواء الجهـــات الحكوميـــة أو واضعي 
السياســـات أو الجهات التشـــريعية، أكثـــر أهمية من أي 
وقت مضى. وبالنظـــر إلى طبيعة المخاطر الســـيبرانية، 
فإنـــه ليس بمقـــدور جهة واحـــدة منفردة التعامـــل معها، 
بـــل إنها تتطلـــب شـــراكات كبيـــرة وتعاوًنـــا متبـــاداًل بين 
جميـــع األطـــراف ذات العالقـــة، وال بد من التســـريع في 
تطويـــر إطـــار عالمـــي واضـــح يشـــّكل مرجعيـــة قانونية 
دولية فـــي الحوكمة الســـيبرانية، ويعّزز إجـــراءات الردع 

والعقـــاب للجهـــات التـــي تتـــورط فـــي أعمـــال جرائـــم 
اإلرهاب السيبراني«.

وأضـــاف الناصـــر: »نحن فـــي أرامكو الســـعودية نّتبع 
إجراءات مشـــّددة لتعزيز أمننا الســـيبراني، وقـــد تعلّمنا 
كثيـــًرا مـــن دروس حادثة االختـــراق الكبيـــرة التي حدثت 
قبل ثمانية أعـــوام. ومن اإلجراءات التـــي نتبعها: تطبيق 
ء  لـــذكا ا م  باســـتخدا لتحكـــم  ا و قبـــة  لمرا ا نظمـــة  أ
االصطناعي، والشـــراكات مع الجهات الرائدة في مجال 
المســـتمر  والتطويـــر  والتدريـــب  الســـيبراني،  األمـــن 
لموظفينـــا. وليس هناك أهـــم من االســـتثمار في تطوير 
الكفاءات البشـــرية القادرة علـــى التعامل مع هـــذا النوع 
مـــن التهديـــدات الخطيـــرة. وبحمـــد اهلل، فـــإن أرامكـــو 
الســـعودية منصـــة ممتـــازة تســـتثمر قـــدرات الشـــباب 
لتطويـــر الكوادر الوطنيـــة في هذا المجـــال الذي يواكب 

المتغيرات التقنية المعاصرة«.

يومان وخمسة محاور
وقـــد ناقش المنتـــدى، الـــذي امتد على مـــدى يومين، 
خمســـة محاور رئيســـة حـــول األمـــن الســـيبراني، وهي: 
صناعـــة األمن الســـيبراني والفرص االســـتثمارية وريادة 
األعمال فـــي هذا القطـــاع، وأفضل الممارســـات لتعزيز 
األمـــن الســـيبراني ومواجهة المخاطـــر، وتطوير وتدريب 
الكـــوادر المؤهلـــة فـــي هـــذا المجـــال، وفـــرص التعاون 
األمـــن  علـــى  الحديثـــة  التقنيـــات  وتأثيـــر  الدولـــي، 

السيبراني.
وكانـــت أرامكو الســـعودية قد أنشـــأت تحالًفـــا لتبادل 
المعلومـــات فـــي قطـــاع الطاقـــة، يضم شـــركتي ســـابك 
وصـــدارة، باإلضافة إلى شـــركات أخرى، حيث يتشـــارك 
األعضـــاء فـــي هـــذا التحالـــف المعلومـــات لمواجهـــة 

التهديدات السيبرانية والحد من تأثيرها. 
جديـــٌر بالذكر أيًضـــا أن أرامكو الســـعودية هي عضو 
مؤســـس فـــي مركـــز األمـــن الســـيبراني التابـــع للمنتدى 
االقتصـــادي العالمـــي، الذي يهـــدف إلى تعزيـــز التعاون 
العالمـــي وقيادة المبادرات العالميـــة لتوحيد الجهود بين 

القطاعات في مجال األمن السيبراني.

القافلة األسبوعية

خالل المنتدى الدولي لألمن السيبراني، الذي انعقد مؤخًرا 
في الرياض، أشار الناصر إلى أن مزيًدا من جهود التعاون 

ينبغي بذلها على صعيدي المنطقة والعالم من أجل مواجهة 
فاعلة للتهديدات السيبرانية التي تعترض صناعة الطاقة.

ال بد من التسريع في 
تطـوير إطار عالمي 

واضح يشّكل مرجعية 
قانونية دولية في 

الحوكمة السيبرانية، 
ويعّزز إجراءات الردع 

والعقاب للجهات التي 
تتورط في أعمال 

جرائم اإلرهاب 
السيبراني.

أمين الناصر
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ن تسعة مراٍس جديدة.. يتضمَّ
مشروع توسعة مرفأ تناقيب يلبِّي احتياجات أعمال الشركة البحرية

ـــن قســـم األعمال البحرية فـــي تناقيب،  تناقيب - دشَّ
األســـبوع الماضـــي، تســـعة مـــراٍس جديـــدة فـــي مرفأه، 
ذ على ثالث  وذلك ضمن مشـــروع للتوســـعة والترميم يُنفَّ
مراحـــل، ويهـــدف إلى مضاعفة طاقة القســـم لمســـاندة 

األعمال البحرية المتنامية سريًعا في الشركة.
ويعكس مشـــروع التوســـعة هذا، بقيادة إدارة مشـــاريع 
المناطـــق المغمـــورة، األعمـــال المتناميـــة فـــي تناقيـــب، 
حيـــث تســـتعد الشـــركة لتنفيـــذ مشـــاريع كبـــرى لزيـــادة 
اإلنتـــاج فـــي عدد مـــن حقولهـــا البحريـــة الرئيســـة، بما 
ن  فيهـــا البـــري والمرجان والظلوف والســـفانية. وســـتُمكِّ
التوســـعة قســـم األعمال البحرية في تناقيـــب من توفير 
الدعم اللوجســـتي ألعمـــال التنقيـــب عن النفـــط والغاز 
وإنتاجهمـــا مـــن هذه الحقـــول، لتلبيـــة الطلـــب المتنامي 

على الطاقة محلًيا وعالمًيا.

فوائد كبيرة للمراسي الجديدة
وتعليًقا على ذلـــك، قال مديـــر إدارة األعمال البحرية 
بالوكالـــة، األســـتاذ عبـــداهلل الطويرقـــي: »لقد أســـفرت 
المراســـي الجديدة، التي بدأ تشـــغيلها في ديسمبر، عن 

فوائد عظيمة للشركة في مجالي السالمة واإلنتاجية«.
وأضـــاف قائاًل: »تُعـــدُّ قاعدة تناقيـــب البحرية، اليوم، 
إحـــدى أكبـــر قواعـــد اإلمـــداد البحريـــة فـــي الشـــرق 
األوســـط، مـــن حيـــث عـــدد الســـفن وكميـــة الشـــحنات 
المتناولـــة، كمـــا أنها تجمع بين أعلى مســـتويات ســـالمة 

مة عالية الجودة«. التشغيل والقدرات الهندسية المتقدِّ
وأوضح الطويرقي أن الســـالمة والكفـــاءة ُوضعتا بعين 
االعتبـــار في جميـــع جوانـــب مرافـــق تناقيـــب البحرية، 
بـــدًءا مـــن اســـتالم طلـــب الشـــحنة، ومـــروًرا بأعمـــال 
التحميـــل إلى الســـفن، ووصواًل إلى إيصال الشـــحنة إلى 
وجهتهـــا البحريـــة النهائيـــة بصـــورة آمنـــة وفـــي وقتهـــا 

المحدد، وذلك باستخدام أنظمة التتبع الرقمية اآلنية.
رنا التدريب  وقـــال الطويرقي: »إلى جانب كل ذلـــك وفَّ
والتطويـــر المناســـبين لموظفينـــا، الذيـــن يمثِّلـــون حجر 

الزاوية لنجاح أعمالنا«.
وأضـــاف الطويرقـــي: »نعمـــل علـــى تطويـــر كلٍّ مـــن 
وواجهـــة  والســـاحل،  الســـفن  بيـــن  الربـــط  أرصفـــة 

المستخدم«.
وفـــي الســـابق، كان مرفـــأ تناقيـــب، الـــذي بُنـــي عـــام 
1982م، ال يســـتوعب إال ســـفًنا ال تتعـــدى حمولتها 1000 
طـــن، وال يخـــدم ســـوى 20 جهاز حفـــر بحرًيـــا. وبفضل 
مشـــروع التوســـعة والتطويـــر، يمكـــن للمرفـــأ، حالًيـــا، 
اســـتيعاب ســـفن تتجاوز حمولتهـــا 4500 طـــن، وخدمة 

أكثر من 60 جهاز حفر بحرًيا.
ومشـــروع التوســـعة والتطويـــر، الـــذي بـــدأت أعمـــال 
اإلنشـــاء فيه في أغســـطس من عـــام 2018م وانتهت في 
ديســـمبر الماضـــي، هـــو أحدث مثـــال على التـــزام إدارة 
األعمال البحرية بتوفير مســـاندة فاعلة ألعمال الشـــركة 
فـــي التنقيب عن النفـــط والغاز فـــي البحـــر وإنتاجهما. 
وعنـــد انتهـــاء المشـــروع، ســـتبلغ الطاقـــة االســـتيعابية 

داليا درويش وسكوت بالدوف

للمرفـــأ 24 ســـفينة إمـــداد من الحجـــم الكبيـــر، وبزيادة 
خمســـة ســـفن، حيـــث كان المرفأ يســـتوعب 19 ســـفينة 

فقط.
م للتتبُّع واإلدارة،  ونظًرا لتشـــغيل المرفـــأ بنظام متقـــدِّ
فـــإن بإمكانـــه تحديـــد المواقـــع بدقـــة مـــن المينـــاء إلى 
أجهـــزة الحفر أو إلى المشـــاريع والمواقـــع األمنية، فقد 
عة، وأصبح  ـــنت أعمال التشـــغيل في المرافق الموسَّ تحسَّ
مـــن الممكن اآلن تحميل اإلمـــدادات أو إركاب الموظفين 
في غضون تســـع ســـاعات فقط، ليتحقق بذلك انخفاض 
كبيـــر عن المدة الســـابقة التي كانت تمتـــد إلى ما يقرب 

من 14 ساعة.

تحقيق الكفاءة وتوفير التكاليف
د إنشـــاء مرافق جديـــدة، كانت الكفاءة  وأبعد من مجرَّ
ك وراء التحـــوُّل في إدارة األعمـــال البحرية.  هـــي المحرِّ

وبتوفير أســـطول قوارب إمداد لجميع العمالء المهمين، 
ل اســـتخدام األســـطول  تمكنـــت اإلدارة مـــن رفـــع معـــدَّ
بنســـبة 45%، وتجنُّـــب تكاليـــف باهظـــة، وخفـــض وقت 
اســـتجابة إمدادات الطوارئ من 12 ســـاعة إلى ســـاعتين 

فقط.
ومـــع تنامـــي األعمـــال البحريـــة وتنامي الطلـــب على 
الخدمـــات اللوجســـتية، تضافـــرت جهـــود إدارة األعمال 
البحريـــة وإدارة مشـــاريع المناطـــق المغمـــورة، لتطويـــر 
األعمال اللوجســـتية المتَّبَعـــة إلى أعمال تتســـم بأقصى 
قدر مـــن الفاعلية ومراعـــاة التكاليف، وتُبنـــى على إدارة 
المخاطر. وقد أثمرت هذه الشـــراكة عن فكرة مشـــاركة 

الموارد لتحسين الخدمات وتجنُّب تكرار المهمات.
دة المحطات، ُقســـمت  ونُفِّذت مبادرة نقل بحري متعدِّ
إلـــى مســـارات مخصصـــة  فيهـــا المنصـــات البحريـــة 
ومحّددة، وُقســـمت المنصات البحرية والسفن المساندة 
صت مســـارات لســـفن  التابعـــة لهـــا إلـــى حقـــول، وُخصِّ
التمويـــن البحري لخدمـــة عديد من أصول الشـــركة في 

رحلة ذهاب وإياب.
وكان من ثمار هـــذا التحوُّل اللوجســـتي تخفيض عدد 
ســـفن تمويـــن مســـتلزمات تجميـــع المنشـــآت البحريـــة، 
التابعة إلدارة مشـــاريع المناطق المغمورة، بنسبة %100، 
وتخفيـــض مراكـــب نقل الطواقـــم البحرية بنســـبة %37، 
ل  باإلضافـــة إلى وفـــورات ســـنوية ضخمة، وارتفـــاع معدَّ

االستفادة من األسطول إلى ما أكثر من %95.

مركز للخدمات اللوجستية
وأوضـــح رئيس قســـم األعمـــال البحرية فـــي تناقيب، 
ًرا،  عزيز القرني، أن مركًزا لوجســـتًيا أُســـندت إليه، مؤخَّ
المتابعـــة المركزية لـــكلِّ هذه األنشـــطة. وقـــال القرني: 
»أصبح هـــذا المركز منصـــة للتعاون بيـــن إدارة األعمال 
البحرية ومختلف المســـتخدمين والعمـــالء، وبذلك، أتاح 

كثيًرا من فرص التوفير«.
وقـــال معتـــز نجيـــم، الكابتـــن فـــي وحـــدة الخدمـــات 
اللوجســـتية البحريـــة: »هـــذا المشـــروع ســـيتيح إلدارة 
األعمـــال البحرية مســـاندة األنشـــطة البحريـــة ألرامكو 
الســـعودية، مثـــل الحفـــر واإلنتاج، أثنـــاء مشـــاريع زيادة 
إنتـــاج الحقـــول المغمـــورة وأعمـــال اإلنتاج المســـتقبلية 
ـــع في خدمات  منهـــا، باإلضافة إلـــى إتاحته فرًصا للتوسُّ

مها«. مساندة التشغيل التي يمكن أن نقدِّ

التغلُّب على المصاعب وإيجاد الفرص
وأوضـــح نجيـــم أن مشـــروع التوســـعة سيســـاعد فـــي 
ــب علـــى تحديات كبيرة مثـــل تنامي حركة الســـفن،  التغلُـّ
وتزايد أعداد بارجات الرفع والســـفن الكبيـــرة، والتغلُّب 

على االختناق في خدمات ميناء تناقيب.
وقـــال نجيم: »ستســـهل محطـــات المراســـي الجديدة 
الموانـــئ، وخصوًصـــا مناولـــة  مـــن أعمـــال  بالتأكيـــد 
البضائـــع، كمـــا ســـتقوم محطـــات المراســـي اإلضافيـــة 
بدعـــم إدارة األعمـــال البحريـــة فـــي تقليـــل مـــدة بقـــاء 
الســـفينة فـــي المينـــاء للتحميـــل والتفريغ، مما ســـيؤدي 
ـــن مســـتويات  إلـــى توفيـــر كبيـــر فـــي المـــوارد، وتحسُّ

الخدمة«.
وقال رئيس قســـم التوصيل والربط في إدارة مشـــاريع 
المناطق المغمورة، كاشـــف ســـعيد، إن فريقـــه عمل عن 
كثب مـــع إدارة األعمـــال البحريـــة للتأكد مـــن أن النظام 
م ليناســـب احتياجات إدارته، قبل تســـليم أسطولها  مصمَّ

من قوارب التموين إلى إدارة األعمال البحرية.
وقال سعيد: »مشـــاريع خطوط األنابيب البحرية جزء 
مهم مـــن األعمـــال. وعندمـــا ننتهـــي من إنشـــاء خطوط 
األنابيـــب، يمكن تـــرك النفط يتدفـــق، ولن يكـــون هناك 

أي انقطاع، بإذن اهلل«.
وقـــال مدير مشـــروع توســـعة مرفـــأ تناقيـــب، محمد 
البكـــري، إن فريق أعمال اإلنشـــاء واجـــه تحديات صعبة 
في بنـــاء المنشـــآت الجديدة، فـــي وقت كان فيـــه الجزء 
اآلخر من مرفأ تناقيب ال يزال قيد التشـــغيل. وللتعجيل 
بنصب أكوام األلـــواح المعدنية الممتدة بطـــول 30 متًرا، 
ل جدار المرفـــأ المواجه للبحر، اســـتخدمت إدارة  لتشـــكِّ
مشـــاريع المناطـــق المغمـــورة تقنيـــة النفـــث المائـــي، 
مـــة خصيًصـــا الختراق طبقـــات التربـــة الصلبة،  المصمَّ
فيمـــا اســـتُخدمت رافعـــة لنصـــب األلـــواح وتثبيتهـــا في 
مواضعهـــا. وقد اختصرت هـــذه الخطوة وقـــت التركيب 

إلى النصف.

ل محطات  ستسهِّ
المراسي الجديدة 
أعمال الموانئ، 
وخصوًصا مناولة 

البضائع، كما ستقوم 
محطات المراسي 

اإلضافية بدعم إدارة 
األعمال البحرية في 

تقليل مدة بقاء 
السفينة في الميناء 

للتحميل والتفريغ، مما 
سيؤدي إلى توفير 

كبير في الموارد، 
ن مستويات  وتحسُّ

الخدمة.

معتز نجيم

إحدى السفن تستعد لتحميل اإلمدادات على متنها في إحدى تسعة مراٍس ُأنشئت حديًثا في مرفأ تناقيب.
تصوير: بريجيدو ألكايدي

 كانت الرافعات من بين التحسينات الجديدة في الخدمات 
م في تناقيب، حيث ُتستخدم في التعامل  اللوجستية التي ُتقدَّ
مع المؤن الالزمة للحفر وأعمال التشغيل واألمن، باإلضافة 

إلى باقي األعمال البحرية في منطقة تناقيب المغمورة.

 أعضاء من قسم األعمال البحرية في تناقيب، وإدارة مشاريع المناطق المغمورة، إلى جانب عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية، يحتفون بانتهاء أعمال مشروع توسعة مرفأ تناقيب، الذي استهدف تلبية الطلب المتنامي على الخدمات البحرية.
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االرتقاء برياضة اجلولف زهاء 80 عاًما
أرامكو السعودية تضطلع بدور بارز في رعاية بطولة 

السعودية الدولية للجولف  
جـــدة - توافـــد عـــدد مـــن أفضـــل العبـــي الجولف في 
العالـــم إلـــى مدينـــة الملـــك عبـــداهلل االقتصاديـــة خـــالل 
عطلة نهاية األســـبوع الماضية للتنافس فـــي الدورة الثانية 
لبطولة الســـعودية الدوليـــة للجولف، وذلك ضمن سلســـلة 

من البطوالت العالمية للجولف التي تجري حالًيا. 
وتشـــّكل هذه البطولة إحـــدى بطوالت رياضـــة الجولف 
التـــي بـــدأ تنظيمها فـــي المملكة، مؤخـــًرا، في إطـــار رفع 
مســـتوى المشـــاركة العامـــة بهـــذه الرياضـــة فـــي مختلف 
أنحـــاء المملكة عبر بناء الشـــراكات مـــع رواد هذا القطاع 

الستضافة فعاليات الجولف عالمية المستوى.
وال نســـتغرب أن تكون أرامكو الســـعودية مـــن رعاة هذه 
البطولـــة، خاصة إذا علمنا أن الشـــركة اســـتقطبت رياضة 
الجولف للمملكـــة منذ مطلـــع أربعينيات القـــرن الماضي، 
اد الشـــركة من الشـــغوفين بالجولف  فقد كان عديد من روَّ
ـــأوا مالعـــب الجولـــف الرملية لالســـتمتاع بهذه  الذين هيَّ
الرياضة. واليوم تســـتمر هذه المســـيرة التي تدعو للفخر 
من خالل مرافـــق الجولف العالمية المســـتوى والجماعات 

المستقلة في مختلف أحياء أرامكو السعودية السكنية. 

تأثير محلي وطموح عالمي
وال تبرهن الشـــركة من خالل رعايتها لبطولة السعودية 
الدولية للجولف على مســـاندتها لشـــركة جولف السعودية 
فـــي تنميـــة رياضة الجولف فـــي المملكة فحســـب، بل هي 
دليـــل أيًضـــا علـــى التزام الشـــركة ببـــذل الجهـــود الرامية 
للنهـــوض بالرياضـــة وبصحـــة اإلنســـان وعافيتـــه، وعلـــى 
اضطالعهـــا بدور رائـــد على صعيد القيـــم المرتبطة بهذه 
الرياضة مثل الروح الرياضيـــة والمثابرة واحترام اآلخرين 
بما يكفل نشـــر هذه القيم، التي تتماشـــى مـــع قيم أرامكو 

السعودية وقيم المملكة أيًضا.
وفـــي ظـــل بث حـــي لما يزيـــد علـــى 600 مليـــون منزل 
و40 مليـــون تفاعـــل علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
يمكـــن القـــول إن التغطيـــة اإلعالميـــة العالمية والواســـعة 
النطـــاق مّكنـــت أرامكو الســـعودية مـــن الترويـــج لعالمتها 
التجاريـــة محلًيـــا وعالمًيا مما أســـهم في تســـليط الضوء 
على دورها في مســـاندة رؤية المملكـــة 2030، التي يتمثل 
أحـــد األهداف الرئيســـة لها فـــي تعزيز قطاعـــات جديدة 
مبشـــرة مثـــل الرياضـــة مـــن أجـــل تحســـين جـــودة الحياة 

وتوفير فرص عمل جديدة. 
وتعتـــزم أرامكـــو الســـعودية رعايـــة العالمـــة التجاريـــة 
للوصـــول إلى جماهير محـــّددة والتواصـــل معها من خالل 
قواســـم مشـــتركة في الرياضـــة وغيرهـــا مـــن الفعاليات، 
ومشـــجعو الجولـــف هم مـــن بيـــن الجماهير المســـتهدفة 
األكثر مالءمة للشـــركة في ســـياق الجهات المؤثرة عالمًيا 

على الصعيد المالي وعلى صعيد الطاقة. 
 

تنافس مع أبرز النجوم 
وقـــد تنافـــس 132 العًبـــا تقريًبـــا مـــن 29 دولـــة علـــى 
المركـــز األول في الـــدورة الثانية مـــن البطولة على ملعب 
نـــادي الجولـــف »رويـــال غرينـــز« بمدينة الملـــك عبداهلل 

مشرف العمري

االقتصاديـــة. وشـــارك فـــي المنافســـة بعض مـــن أفضل 
الالعبين على مســـتوى العالم، بمن فيهـــم بروكس كوبكا، 
المصنـــف في المرتبة األولى عالمًيا، ودســـتن جونســـون، 
الذي يدافـــع عن اللقب والمصنف في المرتبة الخامســـة 
عالمًيـــا، إلى جانب 8 مـــن أبرز األبطـــال و20 من العبي 
منافســـة كأس رايـــدر. وقـــد فـــاز بالبطولـــة اآليرلنـــدي 
الشـــمالي غرايـــم ماكـــداول، بمجمـــوع نقـــاط بلـــغ 268 

نقطة. 
وَمثََّل الالعب عثمـــان المال المملكة العربية الســـعودية 
في هذه البطولـــة بعد تأهله للمنافســـة، وهو أول محترف 
ســـعودي في رياضـــة الجولف وأحـــد الذين ســـبق آلبائهم 
العمل في أرامكو الســـعودية، وســـاندت الشـــركة المال في 
جولتـــه للعب الجولـــف، وفي الجهـــود التـــي يبذلها لجذب 
الشـــباب الســـعودي لهـــذه الرياضـــة مـــن خـــالل التدريب 

والتوجيهات المهارية. 
ـــن هذا العام تحســـًنا ملحوًظا  وقال المال إن أداءه تحسُّ
منذ بطولة الســـعودية الدولية عـــام 2019م، فقد أحرز 10 
نقـــاط خـــالل جولتيـــن، وكان علـــى بُعـــد 10 ضربـــات من 
المشـــاركة فـــي الجـــوالت الالحقـــة. وخـــالل مواصلتـــه 
التماريـــن على هـــذه الرياضـــة، قـــال المال: »اللعـــب بهذا 
المســـتوى أمر مختلف تماًما بالنســـبة لي، ولكنني أشارك 
فـــي جميـــع البطـــوالت وأتعلم كيـــف أحافظ علـــى هدوئي 

في المواقف الصعبة«.  
وكان تحـــدي الجولـــف المصغـــر الذي اشـــتمل على 18 
حفـــرة مثـــااًل واحـــًدا فقـــط علـــى هـــذه اللعبة المشـــوقة، 
وتمحـــور الهـــدف الرئيـــس حـــول تشـــجيع النـــاس كبـــاًرا 
وصغـــاًرا على لعب الجولف والمشـــاركة بفاعليـــة أكثر في 
مختلـــف صنـــوف الرياضـــة واألنشـــطة الترفيهيـــة، التـــي 
تُســـهم فـــي االرتقـــاء بصحة النـــاس وعافيتهـــم، وذلك في 
إطار الجهـــود التـــي تبذلها المملكة للتشـــجيع علـــى اتباع 

نمط حياة صحي. 

الشغف بالجولف يقود جهوًدا تطوعية
مـــن جانبـــه، قـــال إدوارد دلفـــن، مـــن إدارة شـــؤون 
الموظفيـــن: »فـــي ســـياق الجهـــود المبذولـــة لمســـاندة 
35 مـــن موظفيهـــا  فعاليـــات البطولـــة، دعـــت الشـــركة 
األعضـــاء في نـــادي الجولف فـــي روابي الظهـــران للتطوع 
فـــي هـــذه الفعاليـــات، وقـــّدم المتطوعـــون مجموعـــة من 
الخدمات بما في ذلك تســـجيل النقـــاط، وإدارة الجماهير 
كأفـــراد لجـــان تنظيميـــة، وتوصيـــل الشـــخصيات المهمة 

والمجموعات والالعبين في سيارات الجولف«. 
م متطوعـــو أرامكو الســـعودية ما فـــي جعبتهم من  وقـــدَّ
خبـــرة ومعرفة بالجولف لعـــدد بلغ 250 من أفـــراد اللجان 
التنظيمية الشـــباب وتجاذبوا أطـــراف الحديث عن الثقافة 
الســـعودية مـــع الالعبيـــن والضيـــوف، وقال دلفـــن: »نحن 
كمتطوعيـــن قادريـــن علـــى تقديـــم الخبـــرات، فلدينـــا 29 
بطولـــة فـــي الســـنة، ومـــن هنا فـــإن لدينـــا كًما كبيـــًرا من 
المعرفـــة مـــن نوادينا، ونحـــن نرغـــب بنقل هـــذه المعرفة 

للشباب السعودي«.  

وأجمـــع المتطوعـــون علـــى اســـتمتاعهم بهـــذه التجربة 
التطوعيـــة فـــي البطولـــة. وفـــي هذا الســـياق قـــال ماهر 
األســـمر، مـــن إدارة المـــوارد غيـــر التقليديـــة فـــي أرامكو 
الســـعودية: »هـــذه تجربـــة فريـــدة بمـــا فيهـــا مـــن متابعة 
لالعبـــي الجولـــف واالســـتماع إلـــى أحاديثهـــم وقصصهم 
والوجـــود في هذا المـــكان الذي يروي كل ركـــن فيه الكثير 

عن هذه الرياضة«. 
واســـتمتع جورج فارلي، الذي يعمل في إدارة سياســـات 
وأنظمة سلســـلة التوريـــد، بالدور الذي اضطلع به كســـائق 
لســـيارة جولـــف، فقال: »يطـــرح النـــاس علّي جميـــع أنواع 
األســـئلة حول الجولف، فأثنـــاء رحلة توصيلهـــم تكون أنت 
كســـائق ســـيارة األجرة، وتشـــرح لهـــم كل شـــيء وتتجاذب 
معهم أطـــراف الحديـــث وتحيطهم علًما بقواعـــد الجولف 

ومبادئ هذه الرياضة«.
وقـــال جوناثان هانكـــوك، من إدارة مشـــتريات األعمال: 
»لعبـــُت رياضة الجولـــف فترة طويلة مـــن حياتي، ووجودي 
هنـــا في المملكة يشـــّكل فرصـــة كبيرة للمشـــاركة في مثل 

هذه البرامج الرياضية التنموية«.

َل الالعب  َمثَّ
عثمان المال 

المملكة العربية 
السعودية في هذه 

البطولة بعد تأهله 
للمنافسة، وهو أول 

محترف سعودي 
في رياضة 

الجولف، وأحد 
الذين سبق 

آلبائهم العمل في 
أرامكو السعودية، 
وساندت الشركة 
المال في جولته 
للعب الجولف، 

وفي الجهود التي 
يبذلها لجذب 

الشباب السعودي 
لهذه الرياضة من 

خالل التدريب 
والتوجيهات 

المهارية. 

ليس من المستغرب أن تكون 
أرامكو السعودية من رعاة هذه 
البطولة، خاصة إذا علمنا أن 

الشركة استقطبت رياضة الجولف 
للمملكة منذ مطلع أربعينيات 
القرن الماضي، فقد كان عديد 
من رّواد الشركة من الشغوفين 

أوا مالعب  بالجولف حين هيَّ
الجولف الرملية لالستمتاع بهذه 

الرياضة. واليوم تستمر هذه 
المسيرة التي تدعو للفخر من 
خالل مرافق الجولف العالمية 

المستوى والجماعات المستقلة 
في مختلف أحياء أرامكو 

السعودية السكنية.

إدوارد دلفن

جورج فارلي

جوناثان هانكوك

ماهر األسمر
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انعقاد منتدى المحاسبين السعودي األول بشراكة إستراتيجية مع أرامكو السعودية 
نقلة نوعية مرتقبة في مهنة المحاسبة في المملكة

النائـــب األعلـــى للرئيـــس للماليـــة  أّكـــد  الريـــاض - 
واإلســـتراتيجية والتطويـــر بأرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ 
خالد بن هاشـــم الدباغ، في منتدى المحاســـبين السعودي 
األول بالريـــاض، مـــا باتـــت تكتســـبه مهنـــة المحاســـبة 
وأفضـــل  بالشـــفافية  االلتـــزام  وتحديـــًدا  والتدقيـــق، 
الممارســـات في إعداد التقارير المالية، مـــن أهمية أكبر 
من ذي قبل، بالنســـبة لمســـيرة المملكة نحو تحقيق النمو 
االقتصـــادي، وجذب اســـتثمارات جديـــدة، وتجهيز وتهيئة 
مهنـــة المحاســـبة بالمملكـــة، لمـــا هـــي مقبلـــة عليـــه من 

تغيير، لتواكب التطلعات المستقبلية.
وأشـــار الدبـــاغ إلـــى أن المملكـــة، علـــى مـــدى األعوام 
القليلـــة الماضيـــة، قد حققـــت تقدًمـــا تاريخًيـــا في هذا 
المجال، خاصة بعد أن أطلق مجلس الشـــؤون االقتصادية 
والتنميـــة برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالي، بهـــدف إيجاد 

قطاٍع ماليٍ أكثر تنوًعا وفاعلية.
ودعـــا الدبـــاغ إلـــى االرتقاء بمســـتوى مهنة المحاســـبة 
فـــي المملكـــة من خـــالل إحـــداث نقلـــة نوعيـــة تواكب ما 
طـــرأ من تغيـــرات علـــى معايير إعـــداد التقاريـــر المالية، 
وتوقعـــات المســـتثمرين بخصوص الشـــفافية فـــي إعداد 
التقاريـــر، والمعاييـــر األخالقيـــة بالنســـبة للمســـؤولين 
والمحاســـبين، وأيًضـــا فيمـــا يخـــص الثـــورة الرقمية في 
المجـــال المالـــي، خاصة ونحـــن ننظر اآلن بفخـــر ونجني  
بدايـــات ثمـــار عملنـــا، بعـــد أن أصبحـــت اآلن الشـــركات 
المدرجـــة في الســـوق المالية الســـعودية )تـــداول(، ضمن 
 »MSCI« مؤشـــر مورغان ســـتانلي كابيتـــال إنترناشـــيونال
لألسواق الناشئة، ومؤشـــر إس آند بي داو جونز إندايسز 
لألســـواق الناشـــئة، وهمـــا مؤشـــران دوليـــان مرموقـــان، 

وكذلك ضمن سلسلة مؤشر الفايننشال تايمز لألسهم.
وقـــال: »ســـواًء كنـــا نمثـــل القطـــاع العـــام أو الخـــاص، 
وســـواًء كنا مديرين أو مســـؤولين ماليين أو مدققين، فإن 

كاًل منا يضطلع بدوٍر مهم، إلنجاح أسواقنا المالية«. 

فعاليات هي األولى في مجالها
وكانـــت فعاليات المنتدى قد انطلقـــت في دورته األولى 
فـــي مدينـــة الرياض خـــالل الفترة مـــن 2 إلـــى 4 جمادى 
اآلخرة 1441هــــ )27 إلى 29 ينايـــر 2020م(،  تحت رعاية 
معالـــي وزيـــر التجـــارة واالســـتثمار، الدكتـــور ماجـــد بـــن 
الســـعودية  الهيئـــة  مـــن  بتنظيـــم  القصبـــي،  عبـــداهلل 
للمحاسبين القانونيين، وبشراكة إســـتراتيجية من أرامكو 

السعودية.

عبدالرحمن أبواجلدايل 

ويُعـــدُّ هـــذا المنتـــدى األول مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى 
الشـــرق األوســـط، وامتد ثالثـــة أيـــام حفلـــت بالفعاليات 
والبرامـــج المصاحبـــة، بمـــا أتاحـــه كمنصـــة فريـــدة مـــن 
نوعهـــا لشـــركات ومكاتـــب المحاســـبة والهيئـــات المهنية 
والهيئات التنظيميـــة والرقابية والقطاع العام والُمنشـــآت 
التجاريـــة؛ لصياغة التصّور الذي يُمكن أن تُســـهم به مهنة 

المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وحظي المنتدى بمشـــاركة نُخبة مميـــزة من الُمختصين 
والُمهتميـــن علـــى الصعيديـــن المحلـــي والُدولـــي، ليؤكـــد 
توجه المملكـــة القوى فـــي مواكبة تطور مهنة المحاســـبة 
والمراجعـــة، والتعـــرف علـــى االتجاهـــات الحديثـــة فـــي 
ومواجهـــة  المحاســـبية  المعلومـــات  ونظـــم  المحاســـبة 
التحديـــات في ظـــل الثورة الرقميـــة، واســـتعراض وتبادل 
فـــي مجـــال  والعالميـــة  المحليـــة  الممارســـات  أفضـــل 
المحاســـبة والتميـــز المؤسســـي، وتســـخيرها فـــي تعزيز 
مقومـــات االقتصـــاد الوطنـــي، وزيـــادة جاذبيـــة فـــرص 

االستثمار في المملكة.

جلسات المؤتمر  
وقـــد أقيمت خـــالل المؤتمر ثماني جلســـات على مدى 
يومين، شـــارك فيهـــا 47 متحدًثـــا وخبيًرا دولًيـــا ومحلًيا، 
وطموحـــات  االســـتثمار  فـــرص  خاللهـــا  اســـتعرضوا 

المستقبل لكل ما يخص مهنة المحاسبة والمراجعة.
وحفلت الجلســـة االفتتاحيـــة للمؤتمر بمشـــاركة معالي 
الدكتـــور ماجـــد بـــن عبـــداهلل القصبـــي، وزيـــر التجـــارة 
واالســـتثمار، ومعالـــي الدكتور حمد بن محمد آل الشـــيخ، 

وزيـــر التعليـــم، ومعالـــي المهنـــدس أحمـــد بـــن ســـليمان 
الراجحـــي، وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، ومعالي 
األســـتاذ محمد بـــن عبـــداهلل القويز، رئيس هيئة الســـوق 

المالية.

الشفافية لتعزيز االستثمار
أما الجلســـة األولى فكانت تحت عنوان دور المعلومات 
الماليـــة في تعزيـــز بيئة االســـتثمار، حيث ناقشـــت الدور 
المهـــم للمعلومـــات الماليـــة فـــي تعزيـــز بيئـــة االســـتثمار 
المحليـــة وجـــذب االســـتثمارات األجنبيـــة، وكيـــف يُمكن 
لمهنـــة المحاســـبة القيام بـــَدور داعم ومســـاند في جذب 
المســـتثمرين وذلـــك لَفهـــم اآلثـــار المترتبة على األُســـس 
الجديـــدة، التـــي تتطلـــب وجـــود معلومـــات ماليـــة ذات 
شـــفافية عاليـــة. وشـــارك فيهـــا المديـــر العـــام لمركـــز 
التخطيـــط وإعـــداد الميزانيـــات وإدارة األداء فـــي أرامكو 
الســـعودية بالوكالـــة، األســـتاذ مســـاعد الســـيوحي، حيث 
تنـــاول فيها أصـــداء وانعكاســـات إدراج حصة مـــن ملكية 
أســـهم أرامكو الســـعودية في الســـوق المالية الســـعودية، 
مؤخـــًرا، علـــى قطاع االســـتثمار المحلـــي والعالمـــي، وما 
أفـــرزه ذلك مـــن مجموعـــة من األســـئلة المشـــروعة التي 
باتت تطرح في مجتمع االســـتثمار حـــول العوائد المتوقعة 
من االســـتثمار في أســـهم الشـــركة. وما هو وجه المقارنة 
بين أرامكو السعودية وشـــركات النفط العالمية أو غيرها 

من الشركات العالمية الرائدة.

جانب من موظفي قطاع المالية واإلستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالل مشاركتهم في فعاليات منتدى 
تصوير: محمد آل ابن الشيخ المحاسبين السعودي األول. 

م األستاذ  معالي الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي يسلِّ
مساعد السيوحي درًعا تكريمية ألرامكو السعودية لرعايتها 

فعاليات المنتدى.

يوسف اليوسف، من أرامكو السعودية، خالل تقديمه إحدى الورش العلمية المهنية ضمن برنامج أكاديمية أرامكو السعودية 
مت على هامش فعاليات المنتدى. لألعمال، التي ُقدِّ

١- نظرة عامة على الشهادات المهنية في 
المحاسبة والمالية

تحدث يوسف اليوسف، وهو محلل مالي في 
أرامكو السعودية في هذه الورشة عن الشهادات 
المهنية األبرز في عالم المحاسبة والمالية التي 

اعتمدتها أكاديمية أرامكو السعودية لألعمال.
٢- نظرة عامة على الحوكمة والمخاطر والمراقبة

قّدم كلُّ من عمران محمد ومبين بيرني، نظرة 
عامة تحدثا فيها عن أهمية إرساء ممارسات حوكمة 

ومراقبة داخلية سليمة للتخفيف من المخاطر 
المحتملة باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من نجاح 

المنشأة. 
٣- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

تحدث محمد شافي، وهو مدّرب ومحاسب في 
اإلدارة المالية في أرامكو السعودية في هذه الورشة 
عن إصدار المعيار الدولي التقارير المالية رقم 16 

المتعلق باالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح في 
عقود اإليجار. 

٤- دور المراقب المالي في عمليات الشراء
أما أحمد طلعت كائن، وهو محلل محاسبة في 

أرامكو السعودية، فقد تناولت الورشة العلمية التي 
أدارها حول دور المراقب المالي ومسؤولياته في 

شراء المواد والخدمات. 
٥- برامج المشاريع الرأسمالية، الهيكلة والتمويل 

والمراقبة
وقّدم مستشار المحاسبة في أرامكو السعودية، 
سامي أبوخمسين، في الورشة العلمية التي أدارها 

نظرة عامة على تخطيط المشاريع الرأسمالية 
والتمويل والضوابط في الشركة. 

٦- تطورات نظام ضريبة الدخل ونظام جباية 
الزكاة في المملكة

أكد أخصائي المحاسبة في أرامكو السعودية، 
كمال البطنيجي، خالل الورشة العلمية التي أدارها 
ما تحظى به المملكة من أهمية بوصفها عضًوا في 

مجموعة العشرين، مما استدعى أن يكون لديها 
أنظمة ضريبية أكثر شفافية وقوة. 

ست ورش علمية تستهدف شركات ومكاتب 
المحاسبة والهيئات المهنية والقطاع العام

ثورة التقنية في القطاع المالي
أمـــا الجلســـة الثالثـــة وهـــي عـــن التقنيـــة فـــي القطاع 
المالي: ثورة وتحديات، فقد اســــتعرضت أهــــم وأحــــدث 
التطبيقـات والتوجهـات للمحاسـبة والمراجعـة، والتحديـات 
التــــي تواجــــه المديرين المالييــــن فــــي عصــــر التقنيــــة 
الجديـد، وعــــرض أفضـل الممارســــات التقنيـة المتنوعـة 
والمتاحــــة للشــــركات، فقـــد شـــارك فيهـــا رئيـــس قســـم 
األنظمـــة الماليـــة بأرامكو الســـعودية، فيصـــل الحمودي، 
وعالـــج فـــي حديثـــه تأثيـــر التقنية مـــن منظوريـــن، األول 
منهمـــا كان عـــن كيفيـــة تطبيـــق إجـــراءات المحاســـبة 
والمراجعـــة علـــى التقنيـــة، واآلخر عـــن كيفية اســـتخدام 

التقنية لتنفيذ إجراءات المحاسبة والمراجعة.

المعرض الُمصاحب  
وشـــاركت أرامكـــو الســـعودية في المعـــرض المصاحب 
م بـــدر آل دويـــس، مـــن  لفعاليـــات المؤتمـــر، حيـــث قـــدَّ
أكاديميـــة األعمال المالية في أرامكو الســـعودية، شـــرًحا 
لزائري جناح الشـــركة، وتحـــدث عن الدعـــم الكبير الذي 
مه الشـــركة لمهنة المحاســـبة، وبيـــن أن الجناح يضم  تقدِّ
أربعة أقســـام، أحدها يعرِّف بتاريخ أعمال المحاســـبة في 
الشـــركة. أما القســـم الثاني فيعـــرض نبذة عـــن أكاديمية 
األعمـــال، وهي أكاديميـــة متخصصة في تقديـــم الدورات 
والبرامـــج التطويريـــة في مجـــاالت عدة منها المحاســـبة 
والماليـــة واالقتصـــاد. وأشـــار إلـــى أن القســـم الثالث من 
الجناح يعرض بعًضـــا من جهود التدريـــب والتطوير عامة 
واألكاديميـــات األخـــرى، وأيًضـــا برامج التدريـــب كبرامج 
االبتعاث لشـــهادتي البكالوريس والماجستير في تخصص 

المحاسبة. 

إثراء فعاليات المنتدى 
بورش علمية أكاديمية

لشـــريك  ا بوصفهـــا  لســـعودية  ا مكـــو  ا ر أ مـــت  نظَّ
اإلستراتيجي لمنتدى المحاســـبين السعودي األول برنامج 
ورش عمـــل تحـــت مظلـــة أكاديميـــة أرامكـــو الســـعودية 
بـــون  مدّر قّدمـــه  متكامـــل  برنامـــج  وهـــو  لألعمـــال، 
متخّصصـــون مـــن الشـــركة في عـــدة مجاالت للمحاســـبة 

والمالية واالقتصاد على مدى يومين.
وكان رئيـــس أكاديميـــة األعمـــال الماليـــة فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، برهان الدين جاياه، قد شـــارك فـــي فعاليات 
الجلســـة األولـــى مـــن اليـــوم الثانـــي للفعاليـــات، التـــي 
خصصت للحديث عن مخرجات التعليم ومتطلبات ســـوق 
العمـــل، حيث ســـلطت الجلســـة الضـــوَء على واقع ســـوق 
مهنـــة المحاســـبة والمراجعة ومســـتقبلها، لبنـــاء مهارات 
خريجي المحاســـبة، وتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة، 
وزيـــادة عـــدد المحاســـبين المؤهليـــن لإلســـهام فـــي بناء 

أُسس االقتصاد المزدهر.
وكانـــت مناســـبة الحديـــث غير المباشـــر عـــن أهمية 
األكاديميـــة، هي حصيلة ما خلص إليـــه رئيس األكاديمية 
مه خـــالل الجلســـة التي  فـــي العـــرض العلمي الـــذي قدَّ
تمحـــورت حول آفـــاق ســـوق العمـــل لمهنيي المحاســـبة 
والماليـــة. فقـــد أكد أنـــه من المتوقـــع أن يـــزداد الطلب 
علـــى التدريـــب فـــي المملكـــة بشـــكل كبيـــر بحلـــول عام 
2030م بمـــا يزيـــد علـــى ثالثـــة أمثـــال الطلـــب الحالي، 
وذلـــك اســـتناًدا علـــى مســـح إحصائي تـــم إجـــراؤه على 

سوق المملكة.

األستاذ خالد الدباغ، أثناء إلقائه كلمة الراعي اإلستراتيجي 
في المنتدى.
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نظام خدمات اإلمداد ألجهزة احلفر
ل الرقمي يعّزز أعمال الحفر البرية والبحرية التحوُّ

في بقعة نائية جًدا في شـــمال المملكـــة، على بُعد 110 
كيلومتـــرات من أقرب مدينة، عرعر، وعلـــى بعد ما يقرب 
مـــن 1000 كيلومتر مـــن الظهران، يقع مقـــر عمل مالحظ 
أشـــغال الحفـــر أحمـــد دياللـــو، الـــذي تعتمـــد أعمال 
الحفـــر التـــي يقـــوم بها علـــى التوريـــد الثابت مـــن المواد 
واألدوات )مثاقـــب الحفـــر، وأنابيـــب التغليـــف، وأكيـــاس 
اإلســـمنت، وبراميل المـــواد الكيميائيـــة(، ويمكن أن يؤدي 
التأخيـــر فـــي اســـتالمها، حتـــى لـــو كان وجيـــًزا لتوقـــف 

ا. األعمال، وهو أمٌر مكلف جّدً
وبهـــدف تعزيـــز النظـــام المســـتخدم للحصـــول علـــى 
إمـــدادات ألعمال الحفـــر البريـــة والبحرية في الشـــركة، 
طبقـــت إدارة خدمـــات الحفر وصيانـــة اآلبار نظاًمـــا آلًيا 

جديًدا لخدمات اإلمداد ألجهزة الحفر.
وفـــي حيـــن كان دياللـــو يقـــّدم طلبـــات الحصـــول على 
اإلمدادات عبـــر إجراء مكالمـــة هاتفية، أو عبـــر الفاكس 
قبـــل بضعة أعـــوام، يمكنـــه اآلن تقديم تلـــك الطلبات من 
نـــه من الوصول لكل شـــيء  خالل نظام ســـاب، الـــذي يُمكِّ
بـــدًءا مـــن طلـــب مســـمار واحـــد، مـــروًرا بطلـــب فوهات 
اآلبـــار، وأنابيـــب التغليـــف مـــن أكثـــر مـــن 200 شـــركة 

خدمات، وتتبُع تسليمها آنًيا. 
يقـــول دياللـــو، وهـــو واحـــد مـــن ثالثـــة موظفيـــن من 
أرامكـــو الســـعودية يعملـــون على جهـــاز الحفـــر: »النظام 
الجديـــد رائـــع! لو كنـــا نعيش في الدمـــام واحتجنا شـــيًئا 
فيمكننـــا الحصول عليـــه خالل يـــوم، ولكن هنـــا ال يوجد 
مـــورِّدون قريبـــون، وعلى الرغـــم من ذلـــك، طلبت باألمس 
مثقـــاب حفـــر من خـــالل نظام خدمـــات اإلمـــداد ألجهزة 

الحفر وحصلت عليه اليوم«.

ل الرقمي التحوُّ
وتعليًقـــا علـــى ذلك، قـــال مديـــر إدارة خدمـــات الحفر 

سكوت بالدوف
تصوير: حسن املبارك ومؤيد القطان

وصيانة اآلبار، األســـتاذ نايف الغافـــل، إن النظام اآللي 
الجديـــد يُعـــد مجـــرد واحـــد مـــن عـــدة طـــرق تقـــوم من 
خاللهـــا أرامكو الســـعودية بتطبيـــق التحـــوُّل الرقمي في 
كافة إدارات الشـــركة لالســـتفادة من تقنيات األتمتة التي 

توفرها الثورة الصناعية الرابعة. 
وقال الغافـــل إنه منـــذ التطبيق األولي لنظـــام خدمات 
اإلمـــداد ألجهزة الحفـــر في أواخر شـــهر مايو مـــن العام 
المنصـــرم، لمس الشـــركاء والمقاولون الفوائـــد المتحققة 

بشكل سريع، بما في ذلك:
• التخلص من تأخر المستحقات

• تسريع عملية الدفع
• تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

• االنعكاس الفوري لكلفة فواتير األعمال
• زيادة أمن البيانات

وأضـــاف قائـــاًل: »مـــن خـــالل تطبيـــق النظـــام اآللـــي 
لخدمـــات اإلمـــداد ألجهـــزة الحفـــر، اســـتطعنا تحســـين 
إجـــراءات طلـــب المـــواد، والخدمـــات الالزمـــة ألعمـــال 
الحفـــر، حيث يتمّثـــل هدفنـــا الرئيس في ضمـــان تطبيق 
أنظمتنـــا للمعاييـــر الدولية إلعـــداد التقاريـــر المالية، بل 
والذهـــاب إلـــى أبعد من ذلـــك. ولكن هنـــاك فوائد أخرى 
للنظام، حيث يمكننا أن نرى انعكاًســـا دقيًقـــا للُكلف آنًيا، 

ويمكـــن لموظفـــي الترحيـــل، ومالحظـــي األشـــغال تعقب 
المـــواد من لحظة إرســـالها من شـــركات الخدمـــات لغاية 
وصولهـــا لمواقـــع اآلبار، ويمكـــن لمورِّدينا تلقـــي الدفعات 

خالل وقت قصير«.

كيف بدأ النظام
كان أحـــد الدوافع الرئيســـة لمشـــروع التحـــوُّل الرقمي 
هو الزيادة الكبيرة في أنشـــطة الحفـــر في المملكة خالل 
األعـــوام القليلـــة الماضيـــة. وفي حيـــن يبلغ عـــدد أجهزة 
الحفـــر حالًيـــا 250 جهـــاًزا، إال أن هناك مؤشـــرات كثيرة 

على استمرار هذا العدد في الزيادة.

تقـــول وجـــدان طرابزونـــي، التـــي تعمـــل مدققة في 
مجموعـــة االمتثـــال الداخلـــي فـــي إدارة خدمـــات الحفر 
وصيانـــة اآلبار، إنـــه أصبح من الضـــروري للغايـــة متابعة 
تكاليـــف كل بئـــر. وفـــي نهايـــة عـــام 2017م، قامـــت إدارة 
خدمـــات الحفر وصيانة اآلبار بمســـاندة إدارة سياســـات، 
وأنظمـــة المحاســـبة فـــي جهد مشـــترك لمراجعـــة عملية 
المحاســـبة الخاصة باآلبار، وجرى تحديد وتقييم الحلول 

الممكنة لمعالجة بعض القضايا.
عملـــت طرابزونـــي، بصفتهـــا ممثلـــة إلدارة خدمـــات 
الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار، مـــع نعمـــان خـــان، مـــن إدارة 
سياســـات وأنظمة المحاســـبة، وعلي يحيـــى، من دائرة 
تقنيـــة المعلومات، لوضع متطلبات ونطاق مســـاندة تعزيز 
النظـــام إليجاد ســـبيل أكثر فاعلية لمعالجـــة أعمال حجز 
الخدمـــات. ومـــن خـــالل إدخـــال تعزيـــزات علـــى النظام، 
يمكن إرســـال تكاليف البئر بشـــكل آني، مما يقلّل بشـــكل 
كبيـــر من الحاجـــة للتدخل اليـــدوي في تســـجيل األعمال 

المالية.
الحفـــر  تقنيـــة معلومـــات  وقـــال مســـؤول مجموعـــة 
واالتصـــال، بدر مضحـــي، إن هنـــاك 164 مقـــّدم خدمة 
يتعاملـــون مـــع أعمـــال الحفـــر، كمـــا يوجـــد 204 عقـــد 
خدمات ســـاري المفعول. وأوضح مضحـــي أن جميع بنود 
الدفـــع فـــي عقـــود الخدمـــة تُفـــرغ فـــي نظـــام خدمـــات 
اإلمـــداد ألجهـــزة الحفـــر اآللـــي، التـــي يســـتطيع الموّرد 

الوصول إليها بسهولة عند طلب الخدمات.
وعمـــل فريق مضحي، الذي يضم محلـــل األعمال فهد 
العتيبـــي، ومراقـــب المـــواد نوكارلو جاييـــال، بصورة 
وثيقة مع إدارة تقنية المعلومات إليجاد األدوات لتحســـين 
اســـتخدام النظـــام وتلبيـــة طلبـــات إدارة خدمـــات الحفر 

وصيانة اآلبار وموردي الخدمات.

زيادة الفاعلية والدقة
وقـــال مديـــر المشـــروع المكلـــف مـــن دائـــرة تقنيـــة 
المعلومات، علي يحيى: »نســـعى لتقديـــم الحلول لعمالئنا 
لجعـــل عملهم أســـهل وأكثر ســـالمًة، وإتاحـــة المجال لهم 

نايف الغافل

بدر مضحيعلي يحيىوجدان طرابزوني

يقوم موظفو الترحيل في 
إدارة األعمال البحرية في 
تناقيب بتفتيش األنابيب 

قبل شحنها ألجهزة الحفر 
البحرية. وقد قام موظفو 

الترحيل في تناقيب في 
شهر سبتمبر فقط بشحن 

8941 صنًفا ألجهزة الحفر 
في الخليج.

يقوم موظفو إدارة األعمال 
البحرية في تناقيب بتجهيز 

ألواح تحميل المواد 
الكيميائية لُتشحن ألجهزة 

الحفر البحرية. والمواد 
الكيميائية هي مجرد واحدة 

من األنواع المختلفة من 
اإلمدادات التي يمكن طلبها 

عبر نظام خدمات اإلمداد 
ألجهزة الحفر في إدارة 
خدمات الحفر وصيانة 

اآلبار.

يقوم مالحظا أشغال 
أجهزة الحفر أحمد 

دياللو وأحمد حلزاء 
بفحص شحنة جديدة 

من طين الحفر من 
خالل نظام خدمات 

اإلمداد ألجهزة الحفر، 
وذلك الستخدامها في 

أعمال الحفر في 
المنطقة النائية قرب 
عرعر شمال المملكة.
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نظام خدمات اإلمداد ألجهزة احلفر
ل الرقمي يعّزز أعمال الحفر البرية والبحرية التحوُّ

لكـــي ينتجوا أكثـــر. وإننـــا نشـــعر بالفخر العظيـــم عندما 
نـــرى أن الحلول التي نقّدمها تســـاعد الجهـــات المختلفة 

في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتحّول الرقمي«.
وتقوم إدارة خدمات الحفر وصيانـــة اآلبار بدور ريادي 
بين إدارات التنقيب واإلنتاج في مجال تحســـين األنشـــطة 
المطلوبـــة في تطبيـــق المعاييـــر الدولية إلعـــداد التقارير 
الماليـــة بفضـــل تطبيـــق )عمليـــة محاســـبة اســـتحقاق 

الخدمات( عبر نظام ساب.
وقـــال ناظـــر قســـم خدمـــات أجهـــزة الحفـــر، حاتـــم 
ســـقاف: »يمكننـــا ضمـــان تقديـــم الخدمات فـــي الوقت 
ديـــن لدفعاتهـــم حســـب الجـــدول  المناســـب وتســـلّم المورِّ
الزمنـــي، ويمكننـــا إعطـــاء إدارتنـــا معلومـــات فـــي الوقت 
المناســـب حول كلـــف الخدمـــات التي يجب علـــى أرامكو 

السعودية تسديدها«.
ومـــن المزايـــا األخـــرى للنظـــام الجديـــد ربـــُط توزيـــع 
الحصـــص الســـوقية لشـــركات الخدمـــات، وتوزيع ضغط 
العمـــل بيـــن مـــزِوّدي الخدمـــات آلًيـــا، مـــع األخـــذ بعيـــن 

االعتبار الكلف وقدرات الشركات. 
وقـــال رئيـــس شـــعبة في قســـم الخدمـــات اللوجســـتية 
وتقنية المعلومـــات واالتصاالت فـــي إدارة خدمات الحفر 
وصيانـــة اآلبـــار، بلـــج العتيبـــي: »أشـــعر بالفخـــر ألن 
التطبيـــق الجديد الخـــاص بالطلبات ســـيوّفر مزايا هائلة 

للشـــركة. نحن القســـم المحوري في توفير المساندة لهذا 
التطبيق. وســـيؤدي هذا التطبيق لجعل أرامكو الســـعودية 

وشركات الخدمات أفضل شركاء في العمل«.
وقال منســـق التدقيق في إدارة خدمات الحفر وصيانة 
اآلبـــار، عبداهلل الســـبيعي، إنه جـــرت إعـــادة تصميم 
أعمـــال طلـــب الخدمـــات مـــن المقاوليـــن بهـــدف زيـــادة 
الفاعلية، وتحســـين الدقـــة، وااللتزام بالوقـــت فيما يتعلق 

بتسديد كلف العمل ضمن الحسابات الخاصة باآلبار.

وأضاف الســـبيعي قائاًل: »هذا إنجـــاز كبير وفريد على 
مســـتوى الشـــركة، إذ سيســـمح للنظام احتســـاب تكاليف 
الخدمات مباشـــرًة بعـــد إنجـــاز العمل، وتقييـــد التكاليف 
مباشـــرًة على حســـابات البئر، مما يوّفر معلومـــات مالية 
أفضل يمكن لإلدارة اســـتخدامها التخـــاذ القرارات«. كما 
أّكد قائـــاًل: »تتضمن المرحلة الثانية من مشـــروع التحوُّل 
اآللـــي تعزيـــز إجـــراءات التحقـــق مـــن فاتـــورة تكاليـــف 

الخدمات واعتمادها«.

الحفـــر،  إمـــدادات وخدمـــات  رئيـــس وحـــدة  وقـــال 
عبـــداهلل المحيســـن: »يُعـــّد نظـــام خدمـــات اإلمـــداد 
ألجهـــزة الحفـــر الجديد مـــن الحلول الموجـــودة في نظام 
ســـاب، الـــذي يَســـتَخدم ســـير العمـــل، وإجـــراء االعتماد 
للتأكيـــد على طلـــب الخدمـــة والموافقـــة عليهـــا. وهو ما 
يمّكن نظـــام خدمـــات اإلمداد ألجهـــزة الحفر مـــن توفير 

بيانات دقيقة بصورة آنية«.

مركز الخدمات اللوجستية في تناقيب
قـــد يبدو لـــك مكتـــب ناصر بـــن مضحي مثـــل مركز 
للقيـــادة نظًرا لوجود شاشـــة حاســـوب ضخمـــة، وإطاللة 
مـــن النافـــذة على ســـاحة واســـعة مرصوفة تحتـــوي على 
المـــواد  مـــن  وغيرهـــا  الحفـــر،  أنابيـــب  مـــن  المئـــات 
واإلمـــدادات. ويعمل بـــن مضحي رئيًســـا لوحـــدة مراحل 
الحفر على اليابســـة فـــي تناقيب، التي تُعد مســـؤولة عن 
تزويد 65 جهاز حفر بري في منطقة األعمال الشـــمالية، 
)بمـــا فيها منيفة، وشـــمال وجنوب الســـفانية، والحصباء، 
والعربيـــة، والظلوف، وكران، وأبو صفـــا، ومرجان( بكّل ما 
تحتاجـــه لتواصل العمل 24 ســـاعة في اليـــوم وعلى مدار 

األسبوع. 
إنهـــا مهمـــة أصعب مما قد تبـــدو عليـــه! وبفضل تقنية 
حفـــر عدة آبار بشـــكل متزامـــن، يقوم 22 جهـــاز حفر من 
بيـــن 56 بحفـــر ثماني آبـــار في الوقت نفســـه، ممـــا يزيد 
عـــدد طلبات اإلمـــداد بثماني أضعاف. وقـــد قامت وحدة 
الترحيـــل فـــي تناقيـــب في شـــهر ســـبتمبر فقط بشـــحن 
8941 صنًفـــا ألجهـــزة الحفـــر فـــي الخليـــج. وقـــال بـــن 
مضحي إن هـــذا العمل أصبح أكثر ســـهولة بفضل النظام 

الرقمي الجديد.
ختاًمـــا، أصبحـــت إدارة الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار، مـــع 
تطبيق نظـــام خدمـــات اإلمداد ألجهـــزة الحفـــر، نموذًجا 
لإلدارات األخرى في الشـــركة التـــي تتواصل مع المورِّدين 
ومقدمي الخدمـــات، كما أنها وضعـــت مقاييس عالية من 
الموثوقيـــة في الوقـــت الذي يمر فيه االقتصاد الســـعودي 

بمرحلة تحول مع تطبيق رؤية 2030 الطموحة.

نوكارلو جاييال فهد العتيبي

ناصر بن مضحيعبداهلل المحيسنعبداهلل السبيعيبلج العتيبي

حاتم سقاف

سفن اإلمداد تقوم بتحميل 
اإلمدادات في إدارة األعمال 
البحرية في تناقيب. ويتيح 

النظام الجديد لخدمات 
اإلمداد ألجهزة الحفر تلبية 

الطلب على اإلمدادات 
المتعلقة بالحفر من أجل 
إبقاء أجهزة الحفر تعمل 

على مدار الساعة.
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تحت األضواء

ًرا، بتكريم عدد من الموظفين ممن أكملوا سنوات متفاوتة من الخدمة المستمرة في أرامكو السعودية، بحضور النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج، األستاذ محمد يحيى القحطاني، وذلك في قاعة البالزا في  احتفت دائرة هندسة البترول والتطوير، مؤخَّ
الظهران. وفي بداية الحفل، ألقى نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير، األستاذ ناصر النعيمي، كلمة افتتاحية شكر فيها فريق العمل في الدائرة، مؤكًدا حرص الشركة المستمر على االحتفاء بجهود موظفيها، كي يكون ذلك دافًعا لألجيال المقبلة 

مين ممن أكملوا 35 عاًما من الخدمة المستمرة كاّلً من: عبداهلل العيدي، وعثمان العتيبي، ومنصور الدحيم، وسلمان  م إبراهيم الموسى، الذي أمضى 40 عاًما من الخدمة المستمرة في الشركة، فيما شملت قائمة المكرَّ لمضاعفة الجهود. وخالل الحفل، ُكرِّ
العقيل، وطارق التاق، وجعفر الدبيسي، وعدنان هوساوي، وأحمد الحميدي، وهاني العوهلي، وشهيد ماهر، وعلي الخاطر، وعبدالجليل العيد، وعبدالرحمن السبيعي، وجواد الخلف، وحمد الغوينم، ولؤي الصالح، وعبدالعزيز الشهري، وخالد النجراني، وحسن 

الناصر، وأحمد الصالح، وحمد المري، وعبدالمنعم الرامس، ومحمد النفاعي، وفيصل الشريدة، وخالد المهنا، وعبداهلل البحير، ووليد حبيب اهلل، وحسين العلي.
موا نظير إكمالهم لـ 30 عاًما من الخدمة المستمرة، فكانوا كاًلّ من: خالد الرافعي، وصالح الصالح، وفهد الحمد، ومستور الغامدي، ومحمد األنصاري، وإدوين كالبوس، ومحمد العامودي، وفيصل الدواد، ومحمد الملحم، وعلي دقرو. أّما من ُكرِّ

تصوير: ميامين الحمود ة دون حوادث.  ز في السالمة المثالية، تقديًرا الستكمالهم 35 عاًما من الخدمة المستمرِّ م أكثر من 29 موظًفا بجائزة التميُّ إلى جانب ذلك، ُكرِّ

ًرا، 65 من موظفيها المرشحين عبر  كّرمت إدارة األعمال البحرية، مؤخَّ
زين(، وذلك بحضور  )برنامج إدارة األعمال البحرية لتكريم الموظفين المميَّ

مدير إدارة األعمال البحرية بالوكالة، األستاذ عبداهلل الطويرقي، وعدد من 
مين.  رؤساء األقسام ومشرفي الوحدات في اإلدارة، إلى جانب الموظفين المكرَّ

ن الحفل، الذي انعقد في رأس تنورة، عرًضا مختصًرا عن البرنامج  وتضمَّ
وأهدافه، ثم ُأعلن عن الموظفين المحتفى بهم وإنجازاتهم.

م الطويرقي شكره للمحتَفى بهم نظير  وفي كلمة ألقاها خالل الحفل، قدَّ
قوه من إنجازات في مناطق أعمالهم، مشيًرا إلى أنهم يمّثلون  زهم وما حقَّ تميُّ

النجاح الحقيقي لإلدارة بشكل خاص وللشركة ككل، وأنه بإخالصهم وتفانيهم 
ق إنجازات ملموسة خالل وقت قياسي. استطاعت اإلدارة أن تحقِّ

زين هو أحد المبادرات الذي أطلقتها  ُيذكر أن برنامج تكريم الموظفين المميَّ
مجموعة الموارد البشرية في اإلدارة، بهدف تقدير المجهودات واإلنجازات 

زة بشكل دوري، وخلق التنافس اإليجابي في بيئة العمل. المميَّ
تصوير: مؤيد القطان

ًرا،  احتفى قسم النقل وخدمات المعدات في منطقة األعمال الجنوبية، مؤخَّ
بموظفيه الذين أسهموا بإنجازات أثمرت بشكل إيجابي في األداء العام للقسم، 

والتزموا بأعلى معايير السالمة.
ورعى الحفل الناظر اإلداري لقسم النقل والمعدات في منطقة األعمال 

الجنوبية، عبدالرحمن العرفج، الذي عّبر عن تقديره ألداء جميع األقسام في 
م خدمات نوعية، مشيًرا إلى دور اإلدارة  ل فريًقا واحًدا يقدِّ اإلدارة، التي تشكِّ

م العرفج الشهادات والمكافآت لـ 35  الوظيفي تجاه أرامكو السعودية. وسلَّ
موظًفا أسهموا بفاعلية في مجال السالمة لعام 2019م.

إلى جانب ذلك، حضر الحفل الناظر اإلداري لقسم منع الخسائر في بقيق، 
وعدد من مديري ورؤساء المقاولين، حيث شهدوا تكريم 29 سائًقا من شركة 
م 23 موظًفا ممن وقع عليهم االختيار ألدائهم  سمارى وشركة إيرادات، كما ُكرِّ

ز خالل العام نفسه من شركات المقاولين، وهي شركة الشويعر وكانو  المميَّ
وناس والعيسى والتوكيالت العالمية وتوكيالت الجزيرة وسراكو.

ًرا، 62 موظًفا من موظفي اإلدارة نظير  مت إدارة التوزيع في المنطقة الغربية، مؤخَّ خالل حفلها السنوي لعام 2019م، كرَّ
م مدير إدارة التوزيع في المنطقة الغربية، األستاذ عبداهلل الغامدي، جائزتي أفضل قسم وأفضل وحدة في  إنجازاتهم. وقد سلَّ

اإلدارة، في مجال مشاركة الموظفين، لكٍلّ من رئيس قسم التخطيط والتدريب والمواد، خالد سفر، ورئيس وحدة التشغيل في 
محطة توزيع تبوك، عبداهلل النهدي.

ز لمشاركة الموظفين  ن الحفل جلسة عصف ذهني لخلق أفكار وحلول إبداعية لتحديات العمل، ولتعزيز المستوى المميَّ تضمَّ
في اإلدارة.

مين كاّلً من: علي األسمري، وسعيد الغامدي، وناهر العتيبي، ومنصور الريفي، ووحيد ضايع،  وشملت قائمة الموظفين المكرَّ
وأنور الرفاعي، وخالد خضير، وهادي اليامي، وعمر باقبس، وحاتم األسمري، ومفرج الجدعاني، ونواف الزهراني، ورياض 

الزهراني، ومحمد اليامي، ومرعي القرني، وطارق ولي، ووابل صابر، وعبدالوهاب حسام الدين، ومروان بخاري، وحسن المزيني، 
وصالح الدليم، ومحمد العنزي، وصالح القرني، ويحيى عوامي، ومحسن العنزي، وخالد القحطاني، وإبراهيم العقيلي، وخالد 

مخدوم، ووعالن األحمري، وعبداهلل الهمداني، وممدوح الفقير، ومنصور فراج، وحسام الجهني، وعبدالرحيم اليوبي، ومحمد 
الغامدي، ومحمد خنن، ورغيد النهدي، وعبداهلل المشيخي، وريان حناوي، ويوسف المسعودي، ومحمد الرابغي، وماجد 

المالكي، وأحمد الشهري، وسعيد الزهراني، والمعتصم غزالي، وهشام جمال، وعبدالعزيز األحمدي، ومحمد السفري، وباسل 
الحبيب، وأحمد السيد، ومحمد قملة، ورضا العمري، وعمر الصبحي، ومحمد القحطاني، وحمود الغريبي، وعايض غانم، 

ومحمد الحويطي، وصالح عمران، وماجد البلوي، وإبراهيم المحمدي، وبدر السراني، ومحمد القصير.
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خطوة أُخرى تُسجل لبرنامج اإلعداد املهني للتنقيب واإلنتاج
برنامج اإلعداد المهني للتنقيب واإلنتاج يحتفي بـ 211 من الخريجين

الظهـــران - نّظـــم مركـــز التطويـــر المهنـــي للتنقيـــب 
واإلنتـــاج، مؤخـــًرا، حفـــاًل لتخريـــج ثـــالث مجموعات من 
المشـــاركين في برنامج اإلعداد المهنـــي للتنقيب واإلنتاج 

بلغ عددهم 211 مشارًكا ومشاركة.
وبحضـــور النائـــب األعلـــى للرئيـــس للتنقيـــب واإلنتاج، 
األســـتاذ محمـــد يحيـــى القحطانـــي، وعـــدد مـــن أعضاء 
الفريق اإلداري فـــي قطاع أعمال التنقيـــب واإلنتاج، ألقى 
مديـــر عـــام إدارة إنتـــاج الغـــاز فـــي منطقـــة األعمـــال 
الجنوبيـــة، األســـتاذ ســـامر األشـــقر، كلمـــة ترحيبية هنأ 
فيهـــا الخريجين، قائـــاًل: »من خـــالل الفتات مشـــاريعكم 
التـــي تمأل الجـــدران هنـــا اليوم أســـتطيع أن أقـــول إنكم 
بذلتـــم جهـــوًدا متميـــزة فـــي تحليـــل وتفســـير البيانـــات 
المســـتقاة مـــن أحد حقول النفـــط العربي التابعـــة لنا في 
المنطقة الوســـطى مـــن المملكة، التي أســـهمت في تحّول 
الحقـــل من مرحلة التنقيب إلى مرحلـــة اإلنتاج، وال يخفى 
عليكـــم أن هـــذا الحقل يتصـــف بالتعقيد، ولذلـــك أوّد أن 
أهنـــئ هـــذه الكفـــاءات التـــي اجتـــازت برنامـــج اإلعـــداد 

المهني للتنقيب واإلنتاج«. 

االرتقاء بفاعلية التنقيب واإلنتاج
يُعـــد التقريب بين اللغـــة التقنية المســـتخدمة، وأنظمة 
الشـــبكات، واألعمـــال في قطـــاع التنقيـــب واإلنتـــاج أمًرا 
ضرورًيـــا لالرتقـــاء بفاعليـــة القطـــاع. كمـــا يقـــّدم مركـــز 
التطويـــر المهنـــي للتنقيـــب واإلنتـــاج برنامًجـــا قائًما على 
النتائـــج بهـــدف النهـــوض بجـــودة أداء العمـــل، وتقليـــص 
الوقـــت الالزم الكتســـاب الكفـــاءة من خـــالل التركيز على 
المحتـــوى الضـــروري معرفته بـــداًل من معرفـــة معلومات 

تكميلية، فالتعلم ال يمكن فصله عن جودة أداء العمل.
يشـــتمل البرنامـــج علـــى مركـــز للمســـاندة التثقيفيـــة 
وتقديـــم الحلـــول يغطي موضوعـــات جوهرية فـــي أعمال 
التنقيـــب واإلنتـــاج بمفهوم متكامل يشـــتمل علـــى عدد من 

داليا درويش

التخصصات لتذليل العقبات وتشجيع االبتكار.   
واشـــتمل المشـــاركون الذيـــن بلـــغ عددهـــم 211 شـــاًبا 
البتـــرول  هندســـة  مجـــال  فـــي  كـــوادر  علـــى  وشـــابة 
والجيولوجيـــا والجيوفيزيـــاء وفيزيـــاء الصخـــور وعلـــم 

الكمبيوتر، ممن عملوا لمدة عام أو أقل في الشركة. 
وقـــال األشـــقر: »تضطلـــع هـــذه الكـــوادر الماهـــرة في 
يومنـــا الحاضـــر بدور محـــوري فـــي تطوير قطـــاع النفط 
والغـــاز بما تقوم بـــه من جهود متميزة في تحليل وتفســـير 
البيانات فـــي مرحلتي التنقيب واإلنتاج مـــن حقول النفط 

التابعة لنا«. 
كمـــا أشـــار إلـــى أنـــه مـــن المأمـــول أن يُســـهم مركـــز 
التطويـــر المهنـــي للتنقيـــب واإلنتـــاج فـــي تعزيـــز اآلثـــار 
اإليجابيـــة التي تطال العمـــل، وأن يحقـــق أهداًفا جديدة، 
مـــع المحافظـــة فـــي الوقت نفســـه علـــى مرونـــة األعمال 

وسالمتها وموثوقيتها.    
أضـــاف بقوله: »مـــن الضـــروري أاّل يكون عملنـــا مبنًيا 
علـــى المهـــارات الفنيـــة فحســـب، وإنمـــا أيًضـــا علـــى 
المهارات الشـــخصية التي تتضمن القـــدرة على التواصل، 
والتفـــاوض، والتفكيـــر النقـــدي، والمهـــارات القيادية، وال 
شـــك أن معرفـــة كيفيـــة تطبيق هـــذه المهـــارات ضروري 

لإلنتاجية في بيئة العمل«. 

مراحل دورة التنقيب واإلنتاج، 
وبناء العالقات 

اشـــترك كلٌّ مـــن محمد العيســـى، مـــن إدارة مســـاندة 
أعمـــال التنقيـــب، وعمـــر الملحم ومؤيـــد الظفيـــري، من 
إدارة المكامـــن، ومنصـــور المغلـــوث، من هندســـة اإلنتاج 

في منطقـــة األعمـــال الجنوبية، فـــي تقديم شـــرح يتناول 
مراحـــل دورة التنقيب واإلنتاج بدًءا مـــن التنقيب ثم تقييم 
الموارد مروًرا بتطويرها وانتهاًء باإلنتاج. وســـلّط الشـــرح 
الضـــوَء علـــى عـــدد مـــن خطـــوات ســـير العمـــل المهمـــة 
واألعمال، والتقنيات المهمة المستخدمة في كل مرحلة. 

وجرى في شـــرح آخـــر تناول أمثلـــة على مهـــارات بناء 
العالقـــات بيـــن األفـــراد قّدمهـــا كلٌّ من مهنـــدس البترول 
علـــي الناصـــر، مـــن إدارة مكامـــن الغـــاز، وعبدالمحســـن 
الملحـــم، مـــن هندســـة اإلنتـــاج فـــي منطقـــة األعمـــال 
الجنوبيـــة، وهالة الصـــادق، من مركز األبحـــاث المتقدمة 
في إكســـبك، وفاطمة المـــرزوق، مـــن إدارة طاقة المكامن 

غير التقليدية. 

للمشاريع متنوعة التخصصات 
ما يناسبها من المهارات

مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر التميُّـــز المســـتمر فـــي قطاع 
التنقيـــب واإلنتاج، األســـتاذ فيصـــل البحيـــري: »المهارات 
التي يكتســـبها المشـــاركون فـــي برنامج اإلعـــداد المهني 
للتنقيـــب واإلنتـــاج، خاصـــة المهـــارات الشـــخصية، مهمة 
لتطوير كوادرنا الشـــابة ألنها تشـــارك في مشاريع متنوعة 
التخصصـــات تتطلـــب التفاعـــل مـــع الزمالء مـــن مختلف 
التخصصـــات وقطاعـــات األعمـــال«، مضيًفا: »مـــع نهاية 
عـــام 2019م، يكون قد حصل على شـــهادة برنامج اإلعداد 
المهنـــي للتنقيـــب واإلنتـــاج منـــذ انطالقـــه عـــام 2010م 
حوالـــي 2000 مشـــارك ومشـــاركة مـــن كـــوادر التنقيـــب 

واإلنتاج«.   
وتمّثـــل الدفعة التـــي ضمـــت 211 خريًجـــا وخريجة من 
دائرتـــي الحفر وصيانـــة اآلبـــار والتنقيـــب، وإدارة أعمال 
الزيـــت فـــي منطقتـــي األعمـــال الجنوبيـــة والشـــمالية، 
وهندســـة البتـــرول والتطويـــر، والمـــوارد غيـــر التقليدية، 
أكبـــر دفعة خريجيـــن على اإلطـــالق من برنامـــج اإلعداد 
المهنـــي للتنقيـــب واإلنتـــاج فـــي مركـــز التطويـــر المهني 

للتنقيب واإلنتاج. 

فيصل البحيري يختبر المهارات الشخصية لمهندس اإلنتاج عبد اهلل الكساب، خريج برنامج اإلعداد المهني للتنقيب واإلنتاج 
خالل الحفل الذي ُكرمت فيه ثالث مجموعات ضمت 211 خريًجا وخريجة لعام 2019م. وكان من بين الخريجين الذين شاركوا 
كوادر شابة في مجال هندسة البترول والجيولوجيا والجيوفيزياء، وفيزياء الصخور، وعلم الكمبيوتر، ممن عملوا لمدة عام أو 

تصوير: مؤيد القطان أقل في الشركة. 

حول فيروس 
كورونا المستجد..

تعرَّف على معلومات 
عامة حول فيروس كورونا 

المستجد باإلضافة إلى نصائح 
للوقاية مـن اإلصابة بالمرض 

وإشارات تتعلَّق بمستوى 
المخاطر في حالة السفر.
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كوادر طبية

صحتك

التعليم
•  بكالوريوس علوم في صحة البيئة، جامعة الدمام 

2012م

تاريخ العمل
•  مستشار الصحة البيئية، مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي )2016م - حتى اآلن(
•  مفتش وباحث الصحة البيئية، الشركة العربية 

لعلوم البيئة )2015 - 2016م(
•  أخصائي صحة بيئية، مستشفى األطفال والوالدة، 

الدمام )2014 - 2015م(

اقتباس
»إن ضمان وجود بيئة آمنة هو عامل أساس لرحلة 

شفاء المرضى«.

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت

www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي 

تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
•  Facebook: Johns Hopkins Aramco 

Healthcare
•  LinkedIn: Johns Hopkins Aramco 

Healthcare (JHAH)
•  YouTube: JHAH

لتقديم المقترحات والتعليقات، الرجاء إرسال رسالة إلى 
البريد اإللكتروني:

Layal.Khatib@JHAH.Com

 Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

محمد الطريخم
مستشار صحة البيئة

إدارة الصحة والسالمة والبيئة

تعرَّف على
عالم المكّمالت 
الغذائية وأسرارها

الفيتامينـــات والمعـــادن  الغذائيـــة هـــي  المكّمـــالت 
والُخالصـــات العشـــبيَّة، ومـــواد أخرى، تُســـتخدم بهدف 
تحســـين النظـــام الغذائـــي للشـــخص، ومـــن الممكن أن 
تكوَن هذه المكّمالت على شـــكل أقراص أو كبسوالت أو 

مساحيق أو سوائل.
وفـــي غالب األحيـــان تلعـــب المكّمالت الغذائيـــة دوًرا 
مهًمـــا في صحـــة اإلنســـان. على ســـبيل المثـــال، تتناوُل 
المـــرأة الحامـــل حمـــض الفوليك مـــن أجـــل الوقاية من 
تشـــوهات الـــوالدة التـــي يمكـــن أن تصيب المولـــود حين 

والدته.
ويســـتخدم الناس المكمالت الغذائية ألسباب متنّوعة 
ومختلفـــة، حيـــث يلجـــأون الســـتخدامها أحياًنـــا لتعزيز 
الطاقـــة في أجســـامهم، أو مـــن أجل الحصـــول على نوم 
جيِّـــد فـــي الليل، ومـــن الممكن أن تلجـــَأ النســـاءُ اللواتي 
دخلـــن ســـنَّ اليأس إلـــى المكمـــالت الغذائيـــة، لمواجهة 

التدنِّي الُمفاجئ في مستويات األستروجين. 
وخالًفا لألدوية، ليس المقصـــوُد من تناول المكمالت 
الغذائيـــة العـــالَج مـــن األمـــراض، أو المســـاعدة علـــى 
تشـــخصيها، أو الوقايـــة والشـــفاء منها، وهـــذا يعني أنه 
مات غذائيـــة قدرتها  مـــن غير الجائـــز أن تزعَم أيَّـــُة ُمتمِّ
ـــف آالَم  علـــى شـــيء من ذلـــك، كأن يُكتَـــب عليهـــا: »تَُخفِّ
التهاب المفاصـــل«، أو »تعالج أمراض القلـــب«؛ فاألدويُة 

وحَدها فقط من تستطيع أن تفعل ذلك. 
الت الغذائية شـــيوًعا المكّمالُت  ومن أكثر أنواع المكمِّ
دة، حيث تحوي هذه  التـــي تضم فيتامينات ومعادن متعـــدِّ
المكّمـــالت مزيًجا مـــن المعـــادن والفيتامينـــات التي قد 
تختلـــف من ُمنتٍَج آلخـــر، وقد تأتي أنواع مـــن المكّمالت 
الغذائية على شـــكل مواد منفردة، مثـــل أقراص فيتامين 

سي. 

فوائد المكمالت الغذائية
تســـاعد بعُض المكّمالت الغذائية فـــي الحصول على 
الكميـــات الالزمـــة مـــن المـــواد المغذية األســـاس، وقد 
يســـاعد بعضهـــا فـــي تقليـــل خطـــر التعـــرض لبعـــض 
األمراض. ومن المكمالت الغذائية الكالســـيوم وفيتامين 
ة  )دي(، وهمـــا شـــائعان، ومهمتهمـــا المحافظة علـــى قوَّ
ل تراجـــع الكتلـــة الَعظميَّة، فيما  العظـــام، وتخفيـــف ُمعدَّ
يســـتفيد الُمصابون بأمراض قلبيَّة مـــن حمض أوميغا 3 
المأخـــوذ مـــن زيـــت األســـماك. كمـــا تُعـــدُّ المعـــززات 
الحيوية مـــن المكمـــالت الغذائية الشـــائعة، حيث يمكن 

اســـتخدامها فـــي التعامـــل مـــع كثيـــر مـــن المشـــكالت 
الصحية المعدية المعوية )الهضمية(. 

مخاطر المكّمالت الغذائية
نـــات فاعلة لها  تحتـــوي المكّمالت الغذائيـــة على ُمكوِّ
تأثيـــٌر قـــوي علـــى الجســـم، وهـــذا مـــا يمكـــن أن يجعل 
اســـتخدامها غير آمن في بعض الحـــاالت، ومن الممكن 

ة أحياًنا أخرى. ة بالصحَّ أن تكوَن ضارَّ
إنَّ تناول المكّمالت الغذائية من قبل شـــخص ُمصاب 
ـــكري أو ارتفـــاع ضغـــط الـــدم، أو غيـــر ذلـــك مـــن  بالسُّ
ـــة، يمكن أن يزيَد مـــن مخاطر بعض  المشـــكالت الصحيَّ
ُث مع الطبيب  اآلثـــار الجانبية لها. لذلـــك، يجب التحـــدُّ
قبـــل بـــدء تنـــاول المكّمـــالت الغذائيـــة، وال يُنصـــح بأي 
حـــال مـــن األحـــوال بتناولهـــا بديـــاًل عـــن األدويـــة التي 
د  يصفهـــا الطبيب، وذلـــك تفادًيا للمخاطر التـــي قد تهدِّ

حياة المرضى.  
إن اإلفـــراط فـــي اســـتخدام المكّمـــالت الغذائية مؤٍذ 

للصحة، فعلى سبيل المثال:
• يُمكن أن يســـبَِّب اإلكثاُر الشـــديد مـــن فيتامين )أ(، 
ـــداع وإصابـــة الَكِبـــد أيًضـــا، إضافة إلى  اإلصابـــَة بالصُّ
تقليـــل صالبـــة الِعظـــام، والتســـبب فـــي ظهـــور عيـــوب 

ِوالديَّة.
• يـــؤدِّي اإلكثـــاُر من الحديـــد إلـــى الغثيـــان والتقيُّؤ، 

باإلضافة إلى اإلضرار بالَكِبد وبأعضاء أخرى. 
ــل الفيتاميـــن )ك( مـــن تأثيـــر بعـــض  • يُمكـــن أن يُقلِـّ

ُمَميِّعـــات الـــدم التـــي تمنـــع الدم 
من التََّجلُّط. 

ــل الفيتامينان  • يمكـــن أن يقلِـّ
)ســـي( و)إي( مـــن فاعلية بعض 
ئيـــة  لكيميا ا يـــة  و ألد ا ع  ا نـــو أ

الُمستخدمة لعالج السرطان.
• علـــى الحامـــل أو الُمرِضـــع أن 
ى الحذَر في تنـــاول المكّمالت  تتوخَّ

إعطـــاء  يجـــوز  ال  كمـــا  الغذائيـــة، 
المكّمـــالت الغذائية لألطفال، باســـتثناء تلك 

دة.  التي تحوي فيتامينات متعدِّ

ة بالسالمة اعتباراٌت خاصَّ
يجب الحرُص على معرفة فوائـــد المكّمالت الغذائية 

ومخاطرهـــا قبـــل البـــدء باســـتخدامها، فاحـــرص على 
قـــراءة المعلومـــات الموجـــودة فـــي النشـــرة مـــع علبـــة 
المكمـــالت، كمـــا يجـــب استشـــارةُ الطبيـــب قبـــَل البدء 
بتنـــاول أّي مـــن المكّمـــالت الغذائيـــة، ألنـــه يمكنـــه أن 
يســـاعد على تحديد ما إذا كان تنـــاول أيِّ مكمل غذائي، 

ي. أمًر صحًيا أو غير صحِّ
يجـــب استشـــارةُ الطبيـــب دائًمـــا قبـــل الجمـــع بيـــن 
مكّمـــالت غذائيـــة مختلفـــة، وكذلـــك قبـــل اســـتخدام 
ـــة بالترافق مـــع األدوية، ســـواء كانت  المكّمـــالت الغذائيَّ

أدوية بوصفة طبية أم من غير ذلك.  
كمـــا ال يجـــوز تنـــاوُل المكّمـــالت الغذائيـــة بُجرعاٍت 
د علـــى لصقـــة الُمنتَـــج. كما يجب  تتجـــاوز ما هـــو ُمحدَّ
الت  نات هـــذه المكمِّ االنتبـــاهُ أيًضـــا إلـــى أنَّ بعـــض ُمكوٍّ
الغذائيـــة أصبحـــت اآلن تُضـــاف إلـــى عـــدٍد متزايد من 
األطعمـــة التـــي نتناولهـــا، وهـــذا مـــا قـــد يجعـــل المرَء 

ا يظن.  نات بكمية أكبر ممَّ يتناول هذه الُمكوِّ
وعطًفـــا على كل ذلـــك، علينا أن نعي جيـــًدا أن مجرد 
القول بـــأنَّ الُمنتََج طبيعي ال يعني أنَّـــه آمٌن أو جيِّد، ألنَّه 
مـــن الممكـــن أن تكـــوَن له آثـــار جانبيـــة. لذلـــك، يجب 
االنتبـــاه دائًما إلى اآلثار الجانبيـــة المحتملة، وذلك عند 
ـــُف عن  ـــة، ويجـــب التوقُّ تنـــاول منتجـــات جديـــدة خاصَّ
تنـــاول المنتَج إذا ظهرت لـــه آثار جانبية. وفـــي حين أنَّ 
ـــالت الغذائيـــة فوائد كثيرة، فـــإنَّ بعضها يمكن أن  للمكمِّ
ـــة، ويمكـــن أن تُســـاعد استشـــارةُ  يكـــون ضـــاًرا بالصحَّ
ـــالت غذائية على  الطبيـــب قبـــل البدء بتنـــاول أيَّـــة ُمكمِّ

تقليل مخاطر استخدامها. 
برنامج توازن لعام 

2020 واختبار مرحلة 
ما قبل السكري:

قم باإلجابة عن اختبارنا لمعرفة احتمالية 
إصابتك بمرحلة ما قبل السكري، ولمعرفة ما إذا 

كنت مؤهاًل لدخول برنامج توازن لعام 2020 
للوقاية من داءالسكري التابع لمركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي. فمعرفة مستوى احتمالية إصابتك 
يمّكنك من عكس مرحلة ما قبل السكري وتأخير 

داء السكري من النوع الثاني أو حتى منعه.
تفّضل بزيارة الرابط التالي على موقعنا 
لإلجابة عن اختبار مرحلة ما قبل السكري:

https://www.jhah.com/ar/prediabetes-quiz

نصائح للتحكم 
بُعسر الهضم

يُصاب كلُّ شـــخص بُعســـر الهضم في وقت من األوقات، 
وُعســـر الهضم هو شـــعور باالنزعـــاج والحرقة في القســـم 
األعلـــى مـــن البطـــن، وقـــد يُصـــاب المـــرءُ بالحرقـــان أو 
التجشـــؤ واإلحســـاس باالنتفاخ، كما يمكن أن يشعر بشيء 

من الغثيان، بل يمكن أن يتقيأ أيًضا.
اتبـــع النصائـــح التالية للتحكم بعســـر الهضـــم، حيث إن 
اتبـــاع نمط حياة صحي قد يكـــون أمًرا مفيـــًدا للوقاية من 

حاالت ُعسر الهضم الخفيفة: 
• يجـــب تنـــاوُل وجبـــات صغيـــرة الحجـــم كثيـــرة العدد، 

ويجب مضغ الطعام بشكل جيد وعلى نحو بطيء. 
• علـــى المريـــض أن يتجنب كل مـــا يثير ُعســـر الهضم 
عنـــده، وإذا كانت هناك أغذية أو مشـــروبات أو ســـلوكيات 
معينـــة يمكـــن أن تثير ُعســـر الهضـــم، فإن علـــى المريض 

تجنَّبها. 
• علـــى المريـــض أن يحافظ علـــى وزن صحـــي؛ فزيادةُ 
الوزن يمكن أن تســـبب ضغًطا على البطـــن، وهذا الضغط 
يمكـــن أن يؤثـــر على المعـــدة، فيجعـــل الحمـــض الموجود 

فيها يصعد في المريء. 

• التماريـــن الرياضيـــة قادرة علـــى مســـاعدة المرء في 
ـــل إلـــى عملية  المحافظـــة علـــى الـــوزن الصحـــي، والتوصُّ
هضم أفضل. ويمكن أن تكون التمارين الرياضية بســـيطة، 
كالمشـــي اليومي على ســـبيل المثال، لمدة تتـــراوح لنصف 

ساعة أو ساعة كاملة في معظم أيام األسبوع.  
• علـــى المـــرء أن يحاول إبعاد التوتر والشـــدة النفســـية 
عن حياتـــه اليومية، وخاصـــة خالل أوقـــات الوجبات، وأن 
يتعلـــم ممارســـة أســـاليب االســـترخاء، كالتنفـــس العميـــق، 
والتأمـــل، واليوغـــا، وأن يقضـــي بعـــض الوقت فـــي القيام 
بأمـــور يســـتمتع بهـــا، باإلضافة إلـــى نيل قســـط وافر من 

النوم. 
• علـــى المريض استشـــارة طبيبـــه فيما يخـــص األدوية 
التـــي يتناولها، وذلـــك لمعرفة مـــا إذا كان أي دواء منها هو 
الذي يســـبب ُعســـر الهضم. وعلى المرء أن يوقف أو يقلَِّل 
تناول األدوية المســـكنة لأللم التي يمكـــن أن تزعج المعدة، 

لكن بعد موافقة الطبيب. 
• إذا لـــم تفلح تغييـــرات نمط الحياة في تخفيف ُعســـر 

الهضم، فقد تكون األدوية مفيدة.
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القافلة في 2020
االقتصاد الرقمي وتطلعات الشباب في مؤتمر فكر 17

الظهـــران - تســـتهل مجلـــة القافلـــة عامهـــا التاســـع 
 )2020 والســـتين بعددهـــا الجديـــد )ينايـــر- فبرايـــر 
بمقاالت شـــيقة متماشـــية مع ما يدور حولنا في اللحظة 
الراهنـــة، وأولها تغطية حـــدث مهم على مســـتوى العالم 
العربـــي، وهـــو مؤتمـــر فكـــر 17، الـــذي أقامته مؤسســـة 
الفكـــر العربي في ديســـمبر الماضي تحت عنـــوان »نحو 
فكـــر عربي جديد«، في مركز الملـــك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي »إثـــراء«، في مدينـــة الظهران، فكانت الشـــراكة 
المثمـــرة بين الجهتيـــن، وكانـــت القافلة شـــريًكا إعالمًيا 

تتابع وترصد لتنقل ما حدث إلى قرائها. 
وقد ُطـــرح فـــي المؤتمر عـــدد مـــن القضايـــا المهمة 
ذات العالقة بالمســـتقبل العربي، أســـهم في بحثها عدد 
مـــن المفكرين والمختصيـــن العرب وغير العـــرب، ومنها 
االقتصـــاد الرقمـــي، والـــدور الذي يعـــول على الشـــباب 
القيـــام به فـــي هذا االقتصـــاد، الذي تقّدمـــه القافلة في 

باب »جلسة نقاش«.

مداخله مع لغة الدهشة في الوجوه
ُخصـــص ملف هـــذا العـــدد للحديث عن الوجـــوه، كما 
َخصـــص رئيس التحرير افتتاحيته للحديث عن الدهشـــة 
التـــي تحملهـــا الوجـــوه، قائـــاًل: »فـــي األفـــالم، يجيـــد 
الممثلـــون التعبيـــر عـــن الدهشـــة، تلـــك التـــي تبـــدي 
المفاجأة الســـعيدة أو المخيفة أو حتى الســـاخرة. ولعل 
الممثلين الكوميديين أكثـــر المؤدين لهذه األدوار وأوضح 
مـــن يصورهـــا، حين يبالغـــون في رســـم معالـــم تعبيرات 
الدهشـــة الهزليـــة علـــى وجوههـــم. أمـــا فـــي المشـــاهد 
الدراميـــة، فوجوه الدهشـــة مختلفـــة، تتـــراوح غالًبا بين 
تعبيرات اإلعجـــاب والذهـــول، والوله والرهبـــة، والتأمل 

والفرح«.

الخاليا الجذعية والعيش في المريخ
أحـــد  القافلـــة عنـــد  تتوقـــف  »بـــاب علـــوم«،  وفـــي 
الموضوعـــات التي كثـــر حولها الجـــدل، أال وهو الخاليا 
الجذعية، ال ســـيما بعـــد اكتشـــاف وجود خليـــة جذعية 
تتوالـــد ذاتًيا في نخـــاع العظم، وتســـتطيع أن تتمايز إلى 
صفائح دمويـــة، وكذلك إلى كريـــات دم بيض وحمر. فما 
الـــذي يعوله الطب على هذا االكتشـــاف وعلـــى األبحاث 
الجارية في مجال الخاليا الجذعية؟ ذلك ما اســـتطلعته 
لنـــا الدكتورة يمنـــى كفوري في بحث مســـتفيض في هذا 

الصدد.
وفـــي الباب نفســـه، كتـــب الباحث حســـن خاطر حول 
إمكانية العيش على ســـطح المريـــخ، قائاًل: »إن التغيرات 
المناخية، والكـــوارث الطبيعية، واألحـــداث الجيولوجية، 
جعلـــت العلماء يفكـــرون بجدية أكثر مـــن أي وقت مضى 
في اســـتيطان كوكب المريخ والســـكن عليه. وعلى الرغم 
مـــن وجـــود تحديـــات كثيـــرة، إال أن التقنيـــات المتطورة 
ربما تكون قـــادرة على تجاوزها، ويكـــون الكوكب األحمر 

موطًنا للبشر في المستقبل«.
وفـــي »باب طاقـــة«، كتب أمجد قاســـم تحقيًقـــا علمًيا 
تحـــت عنوان »كهرباء مـــن الحرارة المهـــدرة« عن تقنيات 
ومـــواد جديـــدة تســـترد الطاقة مـــن الحـــرارة المتبددة. 

القافلة األسبوعية

وحول ســـيكولوجية تصميـــم المطارات، كتبـــت مهى قمر 
فـــي تصميـــم  الحديثـــة  اإلســـتراتيجيات  عـــن  الديـــن 
المطـــارات، ألن المطارات أماكن فريدة مـــن نوعها على 
المســـتوى النفســـي، حيـــث يتـــم تصميـــم كل جانـــب من 

جوانب بنيتها المعمارية بشكل إستراتيجي خاص.

لماذا نذهب إلى العمل؟
أما في بـــاب »حياتنا اليوم«، فنطالـــع موضوًعا طريًفا 
غائًبـــا عن التأمل، بعنوان: »نحـــن والعمل وإيقاع الحياة«؛ 
حيـــث يُطرح ســـؤال: لماذا يتوجـــب علينـــا أن نتوجه إلى 
أعمالنـــا البعيـــدة؟ قد يبـــدو هذا الســـؤال مـــن البداهة 
بمكان بحيث ال يســـتحق أن نتطرق إليه بحًثا، فطالما أن 
هنـــاك أفواًهـــا يجـــب إطعامهـــا، واحتياجـــات ال بـــّد من 
تلبيتهـــا، فمـــن الغريـــب أن نتســـاءل عـــن دوافـــع العمل. 
ولكـــن هـــل العمـــل هـــو مجـــرد مـــكان عقالنـــي للتبادل 
االقتصـــادي، حيـــث نقايـــض جـــزًءا مـــن وقتنـــا وجهدنا 
مقابـــل المـــال وحســـب؟ أم إن عالقتنـــا مع عملنـــا أكثر 
تعقيـــًدا ممـــا نعتقد؟ نقـــرأ في ذلـــك اســـتطالًعا ضافًيا 

يعرج بنا على ما ال نتوقعه في هذا الشأن.

عين من األعلى على مدننا العربية
في زاويتنـــا المحببة »عين وعدســـة«، نحلـــق من فوق 
طيـــات الســـحاب، وكأننـــا بطائـــرة شـــراعية، أو منطـــاد 

هوائـــي، على مدننا العربية، فنجدهـــا مدًنا مفتوحة على 
فضـــاء بعيـــد عـــن صخـــب األرض غـــارق فـــي الســـكون 
والفـــراغ؛ ومـــن فوق هذا المدى الشاســـع، نكتشـــف عبر 
التصويـــر الجـــوي، خريطة جديـــدة للبالد العربيـــة؛ إنها 
المجتمعـــة  العربيـــة  الشـــامخة، مدننـــا  رؤوس مدننـــا 

والمتجاورة، بال حدود أو أسوار أو أسالك شائكة.

ماذا يفضل األدباء سينمائًيا، 
وكيف كتبوا عن األحالم؟

يكثر الجـــدل ما بين الســـينمائيين واألدبـــاء، وفي ظل 
هـــذا الجـــدال، يأخـــذ كل منهما مـــن اآلخـــر. فكثير من 
الروايـــات والقصـــص تحولـــت إلـــى أفـــالم، كمـــا تأثرت 
روايـــات كثيرة عنـــد كتابتهـــا بتقنيـــات الســـينما. ولكننا 
عندمـــا نتجـــه إلـــى جانـــب التلقـــي، نجـــد أن الســـينما 
اســـتطاعت أن تقتـــرب من جمهور شـــديد التفـــاوت على 
المســـتويات التعليميـــة والثقافيـــة. مـــن هـــذا المنطلـــق 
يحـــاور الصحافـــي طامي الســـميري عـــدًدا مـــن األدباء 

والنقاد ويطالعنا بموضوعه الشيق.
بينمـــا يأخذنـــا الكاتب عبـــداهلل ناصر فـــي رحلة عبر 
األحـــالم، مـــن جلجامـــش حتـــى نهايـــة العالـــم، محاواًل 
اإلجابـــة عـــن أســـئلة مثل: لمـــاذا لـــم تغب األحـــالم عن 
آداب أيـــة ثقافـــة فـــي العالـــم؟ ومـــا الـــذي يتوخـــاه منها 
حشـــد من عمالقة األدب على مـــر التاريخ من هوميروس 
إلـــى بورخيس؟ حيـــث كانـــت األحـــالم بالنســـبة للبعض 

في توجهه نحو “فكر عربي جديد"، طرح 
مؤتمر “فكر17" الذي عقدته مؤسسة 

الفكر العربي بالشراكة مع مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(، في 

شهر ديسمبر الماضي في الظهران، عددًا 
كبيرًا من القضايا والمحاور ذات األهمية 

البالغة بالنسبة إلى المستقبل العربي، 
أسهم في بحثها ومناقشتها مجموعة 

من العقول العربية المتخصصة، 
إضافة إلى عدد من المتخصصين من 

غير العرب.
ومن بين القضايا والمحاور التي كانت 

مدار بحث في هذا المؤتمر، تنقل 
القافلة إلى قرائها ملخصًا عما شهده 

بحث قضيتي “االقتصاد الرقمي"  والدور 
الذي ُيعّول على الشباب القيام به في 

هذا االقتصاد. 
 

ميمونة شداد، وعبدالوهاب العريض
تصوير- زكي غّواص

في مؤتمر “فكر17"
االقتصاد الرقمي.. 

مستجداته 
وتطبيقاته 

ش
قا

ة ن
س

جل

السكن على 
سطح المريخ

ستكون حتمًا أزمنة حزينة وأليمة جدًا إذا 
اضطررنا أن نرحل عن هذه الكرة الخضراء 

الجميلة. ولكن التغيرات المناخية، والكوارث 
الطبيعية، واألحداث الجيولوجية، جعلت 
ية أكثر من أي وقت  العلماء يفكرون بجدِّ

مضى في استيطان كوكب المريخ والسكن 
عليه. وعلى الرغم من وجود تحديات كثيرة، إلَّ 

أن التقنيات المتطورة ربما تكون قادرة على 
تجاوزها، فهل يكون الكوكب األحمر موطنًا 

للبشر في المستقبل؟!

حسن الخاطر
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أسلوب الثواب والعقاب )مبدأ العصا والجزرة(

ميساء شلدان 
المفاهيمية تقودها إلى 

التأمل وتدفعها إلى البحث

تندرج أعمال الفنانة التشكيلية 
السعودية ميساء شلدان ضمن 

التيار المفاهيمي في الفن التشكيلي 
المعاصر؛ وهو التيار الذي يقوم على 

الفكرة كعنصر أساسي لتحميل العمل 
نًا يريد الفنان  الفني مفهومًا معيَّ
إيصاله للمتلقين، وبذلك يتجّسد 

العمل بخامات يختارها الفنان لتالئم 
رؤيته، ولتدعم المفهوم أو الفكرة التي 

يصّدرها.
وُتعّد المفاهيمية اتجاهًا مرغوبًا 

من ِقَبل الفنانين والفنانات الشباب 
السعوديين، يكّرسون أعمالهم تحت 

سياقاتها التي بزغت من السريالية 
دا  والدادائية، وهما التياران اللذان مهَّ
لظهور هذا الفن المثير للجدل، الذي 

انضمت إلى ركبه ميساء شلدان.

خالد ربيع السيد
تصوير: فتحي العيسى
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الوجه هو هوية وأداة حوار، وواجهة 
إطاللتنا على العالم وتعّرف العالم 

علينا.
إنه الهوية التي تمّيز كل فرد على 
حدة عن كل اآلخرين. وله القدرة 
على أن يتحدث بمختلف اللغات، 

حتى من دون أن يصدر صوتًا. وهو 
إلى حدٍّ كبير “ُمختزل" الفرد بكليته 

أمام العالم.
أبيض، أسمر، أصفر، أحمر.. الوجه 

يبقى واحدًا، وقد شغل وال يزال 
يشغل الفنانين والشعراء والعلماء 

في كل الثقافات.. وكأن االنشغال 
به هو انشغال بأهم ما في جسم 

اإلنسان.
ونظرًا لدالالته وأهميته في حياة 

ل الوجه  الفرد ضمن مجتمعه، تحوَّ
عبر التاريخ من موضع للعناية 

البسيطة، إلى مادة دراسة في علوم 
النفس واالجتماع والطب، ومحور 

صناعات عمالقة يغذيها تزايد 
االهتمام المعّلق على الوجه، الذي 

يريده الجميع أن يكون حسنًا.
في هذا الملف، وبالقدر الذي يتسع 
له المجال، تتأمل سحر الهاشمي 

في الوجه ووظيفته في الحياة وهو 
يطل على العالم، كما في الكيفية 

التي يتطلع بها العالم إليه. 

الملف:

الوجه

المصـــدر الرئيس الذي اســـتقوا منه أعمالهـــم النثرية أو 
الشعرية.

المفاهيمية اتجاه الفنانين الشباب 
المفاهيميـــة أصبحـــت اتجاًهـــا مرغوًبا فيـــه من قبل 
الفنانيـــن والفنانـــات الشـــباب الســـعوديين، يكرســـون 
أعمالهم تحت ســـياقاتها المثيرة للجدل، والذي انضمت 
إلى ركبه ميســـاء شـــلدان. هكـــذا نقرأ عن هـــذه الفنانة 

في زاوية »فرشاة وأزميل«.
وفـــي زاوية »فنـــان ومـــكان« نطالـــع الموضـــوع الماتع 
الذي كتبه د. فكتور ســـحاب عن »روبرتـــو بورل ماركس« 
وغابة األمازون. إن هـــذا الفنان الملقـــب عالمًيا بالفنان 
األخضر مـــن أوائـــل الملهميـــن الذيـــن أبصـــروا الخطر 
الداهـــم في حرائـــق األمـــازون، فانصرفـــوا إلـــى العناية 
بكل مـــا هو »أخضـــر«، حماية وفًنا، حتى اســـتحق مرتبة 

ُعليا من التقدير.

كيف فّسر ِفْلم »حرق« الزمن؟
أمـــا فـــي زاوية »ســـينما ســـعودية«، فقد كتبـــت زهراء 
الفرج عـــن فلم »حرق«، حيث نقرأ عـــن »صالح وصالح«، 
شـــخصيتي الِفلْـــم اللتين يتقاطـــع مســـارهما الزمني في 
لحظة ما في المستشـــفى، حيث ينتظـــر كالهما مولوده. 
ولوهلة، نظن أن المخرج علي الحســـين دفعنا للتســـاؤل: 

هل هما شخص واحد في زمنين مختلفين؟

تقرير العدد: المركبات المستقلة
وفي هـــذا العدد، نقـــرأ تقريـــًرا عن الســـيارات بدون 
ســـائق، فقد تســـارعت في اآلونـــة األخيرة وتيـــرة تطوير 
الســـيارات ذاتيـــة القيادة. ولكـــن ما بين أخبـــار التجارب 
الناجحـــة واألخرى التي باءت بالفشـــل، فـــإن صورة هذه 
الســـيارة القـــادرة على االســـتغناء عن اإلنســـان جزئًيا أو 
كلًيا فـــي قيادتها ال تـــزال ضبابية في األذهـــان. الدكتور 
أبوبكـــر ســـلطان، يتداخل مـــع الحيثيات المســـتجدة في 

هذا الشأن.

ملف العدد: الوجه
الوجـــه هو هويـــة وأداة حـــوار، وواجهـــة إطاللتنا على 
العالـــم وتعـــّرف العالـــم علينا. إنـــه الهوية التـــي تمّيز كل 
فـــرد على حـــدة عـــن كل اآلخرين. ولـــه القـــدرة على أن 
يتحـــدث بمختلف اللغـــات. وهو حتى مـــن دون أن يصدر 
صوًتا إلى حـــد كبير »مختزل« الفرد بكليتـــه أمام العالم. 
لقد شـــغل الوجـــه، ومـــا زال يشـــغل الفنانين والشـــعراء 
والعلمـــاء فـــي كل الثقافـــات، وكأن االنشـــغال بـــه هـــو 
انشـــغال بأهم ما في جســـم اإلنســـان، لدالالته وأهميته 
فـــي حيـــاة الفـــرد ضمـــن مجتمعـــه، تحـــول الوجـــه عبر 
التاريـــخ من موضـــع للعناية البســـيطة، إلى مادة دراســـة 
فـــي علوم النفـــس واالجتمـــاع والطب، ومحـــور صناعات 
عمالقـــة يغذيهـــا تزايـــد االهتمـــام المعلق علـــى الوجه. 
هكـــذا، تتأمـــل ســـحر الهاشـــمي الوجـــه ووظيفتـــه فـــي 
الحيـــاة وهـــو يطل علـــى العالـــم، كما فـــي الكيفيـــة التي 

يتطلع بها العالم إليه.



الخميس ١٢ جمادى اآلخرة 144١هـ، ٦ فبراير 20٢٠م

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 0457 876 013.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

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.

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

5 3 7 9 8 6
9 6 8 3
3 2 5 8 6 9

8 2 9
5 9 8 3 2 1

7 9 6 5 3 2 8 1 4
8 2 4 1 9 6 3 5 7
1 3 5 8 7 4 6 9 2
2 6 9 4 1 8 7 3 5
5 7 3 6 2 9 1 4 8
4 1 8 3 5 7 2 6 9
9 5 1 7 8 3 4 2 6
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* حل العدد الماضي

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

شروط المشاركة

التسـجيل وإرفـاق نسـخ مـن المتطلبـات المذكـورة أعـاله خـالل الفتـرة مـن 20 ينايـر حتـى 9 
فبراير 2020م عن طريق الدخول على نفس رابط التسجيل للجائزة.

• اجتياز اختبار تحريري.
• اجتياز اختبار عملي.

تذكر دائًما أن سالمتك هي اهتمامنا األول.
نتمنى للجميع قيادًة آمنًة وأن تكونوا أحد الفائزين.

يجب أن تكون المتطلبات التالية سارية المفعول:
• فحص دوري. • تأمين.   • رخصة قيادة سعودية.  

• استمارة تسجيل للمركبة التابعة لك أو المفوض بقيادتها.
•  يجب أال تكون لديك أية مخالفة مرورية أو إشعار مروري داخل الشركة أو مخالفة 
مرورية خارج الشركة خالل الفترة من تاريخ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م. )يمكن 

الحصول على كيفية استخراج نسخة من أبشر لسجل المخالفات المرورية بالدخول 
على رابط التسجيل للجائزة الموضح في هذا اإلعالن(

•  يجب أن تكون قد أكملت برنامج تطوير السائقين الخاص بالشركة )DIP( أو حصلت 
على شهادة بإكمال برنامج قيادتي للتوعية المرورية لـ)فئة المركبات الخفيفة(

www.Qyadati.com

التسجيل في المسابقة متاح حتى ٩ فبراير ٢٠٢٠م
لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول على:

 https://sharek.aramco.com.sa/orgs/30002963/30019555
 Traffic Safety Excellence Award :ثم الدخول إلى

في يسار الصفحة، أو التواصل مع
)AYEDFN( أو فادي العايد )ALTHOMFA( فارس الثميري

ز للسالمة  جائزة التميُّ
المرورية للعام 2019

االندفــاع الجماهيــري الهائــل نحــو معــارض الكتــاب يحمــل 
فــي طياتــه مجموعــة مــن الــدالالت الثقافيــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية. ولــكل داللــة مــن هــذه الــدالالت 
ــى  ــى الفــرد والمجتمــع. فهــي بمعن ــا عل شــروطها وارتداداته
مــن المعانــي قــد تكــون صــورة مــن صــور »القطيــع«، التــي 
فرضتهــا العولمــة وأعــراض مــا بعــد الحداثــة، التــي تمكنــت 
مــن تعليــب األفــراد فــي جماعــات ال واعيــة نحــو ظواهــر 
ــة وغيرهــا مــن الظواهــر،  اســتهالكية واســتعراضية ورياضي
ــّوح بــه كعنــوان  التــي تكشــف عــن اســتجابة الفــرد لــكل مــا يُل
جمعــي. إال أن هــذا الفــرد نفســه مــا زال يتمتــع بشــيء مــن 
االســتقاللية والفــرادة داخــل اإلرادات الجمعيــة. وهــو خيــار 
يتعلــق بمزاجــه ووعيــه وإرادتــه الذاتيــة. وذلــك هــو بالتحديد 
ــد  ــب يقــف عن ــاء الكت ــع نحــو اقتن ــارئ المندف ــل الق ــا يجع م
حافــة يســميها محمــد خضّيــر »غريــزة الكتــاب«، ويعنــي بهــا 
ــل  ســيماء الكتــاب ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن لحظــات التأمُّ
التــي يبديهــا القــارئ نحــو غــالف الكتــاب وحجمــه وعالمــة 
دار نشــره وســعره، باإلضافــة إلــى عنوانــه واســم مؤلفــه، 

قبل أن يحسم رأيه باقتناء نسخة منه.
باإلشــارات  مزدحــم  فــخ  هــي  إًذا،  الكتــاب،  غريــزة 
قــرار  اتخــاذ  قبــل  الكتــاب  مــع  للتمــاس  التحريضيــة 
االســتحواذ عليــه وترحيلــه إلــى رفــوف المكتبــة الشــخصية. 
وأعتقــد أن كل قــارئ هــو بالضــرورة عرضــة لغريــزة الكتاب. 
وهــذا هــو مــا يفســر تجــوال القــراء فــي المكتبــات ومعــارض 
الكتــب والتواصــل اليــوم عبــر اإلنترنــت مــع مواقــع بيــع 
وتوزيــع الكتــب النتخــاب مــا يغريــه ويشــبع وعيــه مــن الكتــب. 
وهــو َعــَرض مــن أعــراض ُحــب القــراءة الــذي يتولــد لــدى 
القــارئ منــذ صغــره؛ إذ ال يمكــن لقــارئ شــغوف بالكتــب أن 
ــب ســحر الحديــث عــن الكتــاب وطقــوس القــراءة، كمــا  يتجنَّ
يصعــب عليــه أن يمــر بمحــاذاة مكتبــة، أو حتــى بســطة كتــب، 
مــن دون أن يتحــّرك لديــه فضــول التعــّرف علــى خزائــن تلــك 
الفضــاءات الجاذبــة، وكأن الحاجــة إلــى الكتــاب كالحاجــة 

ة والضرورية للماء والهواء. الُمِلحَّ
الغريــزة كمــا يعّرفهــا علمــاء االجتمــاع واألحيــاء واألناســة 
ــة،  ــن المفارق ــا تكم ــة. وهن ــل الثقاف ــي تقاب ــة الت هــي الطبيع
حيــث يشــّكل هــذا الســلوك الغرائــزي المتعلــق بفكــرة اقتنــاء 
الكتــاب رغبــة عميقــة، واعيــة أو ال واعيــة، لالنتقــال إلــى 
يصابــون  اء  القــرَّ بعــض  أن  لدرجــة  الثقافــي.  الطــور 
بالببلومانيــا، أي الُحــب الهوســي القتنــاء الكتــب، بحيــث 
حالــة  لتصبــح  الكتــب  لجمــع  الشــراهة  حــدة  تتصاعــد 
مرضيــة يفقــد فيهــا القــارئ متعــة انتقــاء الكتــب وتأملهــا 
وحتــى قراءتهــا، بحيــث يتحــول إلــى جامــع كتــب مهــووس 
باألســماء واألرقــام والعناويــن، وغيــر معنــي بعطــر أحبــار 
تلــك  ل  تتحــوُّ ونــداءات مضامينهــا، وبذلــك  الكتــب  تلــك 
الــذات  ارتداديــة ضــد  إلــى صيغــة  االرتقائيــة  الغريــزة 
القارئــة، حيــث تتضــاءل دوافــع األنســنة لــدى جامــع الكتــب 
الــذي ال يهتــدي إلــى الكتــاب إال عبــر ســلوك قهــري، أشــبه 
الغريــزة  مالمــح  لهــا  تصعيديــة  باســتثارات  يكــون  مــا 

البدائية.

غريزة الكتاب
محمد العباس *

* ناقد وكاتب سعودي

التقط صورة:
أمواج الِتبر في الشيبة

أمواج كالتبر نثرها الخالق في صحراء الربع الخالي في شيبة، فأضحت كّل زاوية رؤية فيها مشروع لوحة 
خالدة تنتظر الريشة التي تجيد تصويرها، أو العدسة التي تحسن التقاطها. قليلة هي آثار الخطى في 

هذه المساحات الشاسعة، فال شيء يعّكر صفوها، لكنها تزداد ألًقا وجماًل عندما ترسمها المها العربي 
وهي تسابق الريح برشاقة خطًى وهيافة قّد. التقط الموظف عبداهلل البناي، من إدارة البرامج 

والشراكات األكاديمية، هذه الصورة في محمية شيبة للحياة الفطرية بكاميرا كانون إي أو إس 500 دي. 


