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16 سبتمبر ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

تعيين الزهراني والجعفري
مديرين تنفيذيين ألعمال الغاز

ُعيـــن األســـتاذ جمعـــان غـــازي الزهرانـــي مديـــًرا تنفيذًيـــا 
ألعمـــال الغـــاز فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية، كمـــا ُعيـــن 
األســـتاذ وائـــل عبـــداهلل الجعفـــري مديـــًرا تنفيذًيـــا ألعمـــال 
الغـــاز فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، وذلـــك بـــدًءا مـــن 1 

سبتمبر 2021م.

جمعان الزهراني
كان األســـتاذ جمعـــان الزهرانـــي يشـــغل ســـابًقا 
منصـــب المديـــر العـــام ألعمـــال الغـــاز فـــي منطقـــة 
األعمـــال الشـــمالية منـــذ يونيـــو 2017م، بعـــد أن شـــغل 
منصـــب مديـــر إدارة معمـــل الغـــاز فـــي واســـط منـــذ 

أبريل 2016م.
ــر إدارة  ــغل الزهرانـــي منصـــب مديـ ــل ذلـــك، شـ وقبـ
ــنوات،  ــدة ثمانـــي سـ ــانية لمـ ــاز فـــي الخرسـ ــل الغـ معمـ
حيـــث ُعيِّـــن فيـــه فـــي يوليـــو 2007م. وقبلهـــا، عمـــل 
علـــى مـــدى عاميـــن كممثـــل أعلـــى ألعمـــال تصميـــم 

وتطوير وإنشاء معمل الغاز في الخرسانية.
والتحـــق الزهرانـــي بالعمـــل فـــي الشـــركة فـــي عـــام 
1980م كمتـــدرب فـــي مركـــز التدريـــب الصناعـــي. وبعـــد 
ــة  ــاره للدراسـ ــم اختيـ ــة، تـ ــته األكاديميـ ــل دراسـ أن أكمـ
الجامعيـــة فـــي عـــام 1986م، ليحصـــل علـــى درجـــة 
ــة  ــن جامعـ ــة مـ ــة الكيميائيـ ــي الهندسـ ــوس فـ البكالوريـ
لويزيانـــا فـــي مدينـــة الفاييـــت األمريكيـــة فـــي عـــام 

1990م.
وعمـــل الزهرانـــي كمهنـــدس فـــي وحـــدة هندســـة 
األعمـــال فـــي معمـــل الغـــاز فـــي البـــري، قبـــل أن يُعيـــن 
كممثـــل أعمـــال خـــارج المملكـــة ضمـــن مشـــروع زيـــادة 
ـــة للمعمـــل. وفـــي عـــام 1995م، التحـــق  ـــة اإلنتاجي الطاق
بـــإدارة تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد الزيـــت فـــي مهمـــة 

عمل تطويرية لمدة سنة واحدة.
وفـــي يونيـــو 1996م، أصبـــح الزهرانـــي مالحًظـــا 

القافلة األسبوعية

لألشـــغال فـــي وحـــدة اســـتخالص الســـوائل فـــي معمـــل 
الغاز في البري، ثم عمل ناظر أعمال مناوًبا.

وفـــي عـــام 1998م، ُعيِّـــن الزهرانـــي ممثـــاًل أعلـــى 
لألعمـــال خـــارج المملكـــة لمشـــروع اســـتخالص اإليثـــان 
بالتبريـــد الشـــديد فـــي معمـــل الغـــاز فـــي البـــري، الـــذي 

كان األول من نوعه على مستوى الشركة.
وشـــغل الزهرانـــي بعـــد عودتـــه إلـــى المملكـــة فـــي 
عـــام 2001م مناصـــب قياديـــة مختلفـــة فـــي معملـــي 
الغـــاز فـــي البـــري والجعيمـــة، ليتبـــوأ بعـــد ذلـــك منصـــب 
الناظـــر اإلداري لقســـم أعمـــال التشـــغيل فـــي عـــام 

2005م.
كمـــا أكمـــل الزهرانـــي خـــالل مســـيرته المهنيـــة فـــي 
أرامكـــو الســـعودية عـــدًدا مـــن برامـــج التطويـــر اإلداري، 
ومـــن بينهـــا برنامـــج اإلدارة التنفيذيـــة فـــي كليـــة لنـــدن 
لألعمـــال، والبرنامـــج المشـــترك للمـــوارد البشـــرية 

لمديري اإلدارات، وبرنامج اإلدارة المتقدم.

وائل الجعفري
كان األســتاذ وائــل الجعفــري يشــغل ســابًقا منصــب المديــر 
العــام ألعمــال الغــاز لمنطقــة األعمــال الجنوبيــة منــذ ينايــر 

2019م.
ــة الطــرح األولــي  كمــا شــغل الجعفــري منصــب مديــر هيكل

العام في الفترة من مايو 2017م وحتى ديسمبر 2018م.
وكان قبــل ذلــك مديــًرا إلدارة تحليــل االقتصــاد والطاقــة في 
العالــم خــالل الفتــرة مــن ســبتمبر 2014م إلــى مايــو 2017م، 
ومديــًرا إلدارة تحليــل األعمــال ومســاندة صنــع القــرارات مــن 

أغسطس 2013م إلى أغسطس 2014م.
وكان الجعفــري قــد التحــق بالشــركة فــي شــهر أكتوبــر مــن 
عــام 1993م، وذلــك بعــد حصوله علــى شــهادة البكالوريوس في 
للبتــرول  فهــد  الملــك  مــن جامعــة  الميكانيكيــة  الهندســة 

والمعادن.
وابتــدأ الجعفــري مســيرته المهنيــة مهندًســا فــي وحــدة 
الهندســة التخصصيــة فــي معمل الغــاز في العثمانية. واســتمر 
يعمــل هنــاك حتى مايــو 2005م حيــث تدرج بين عــدة مناصب، 
ــة،  ــة المنطق ــا لوحــدة صيان ــة، ورئيًس ــا للصيان ــل مهندًس فعم

ــة  ــى لصيان ــا أعل ــة، ورئيًس ــط والجدول ــى للتخطي ــا أعل ورئيًس
المنطقــة، وناظــًرا إدارًيــا لقســم الهندســة. وفــي مايــو 2005م، 
ــا هندســًيا فــي إدارة تقييــم األعمــال الجديــدة،  ُعيــن أخصائًي

حيث ترأس مجموعة المشاريع الصناعية.
وفــي ينايــر 2006م، انتقــل الجعفــري إلى معمل اســتخالص 
ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي الحويــة، حيــث عمل مهندًســا أعلى 
للتشــغيل، وكان مســؤواًل عــن أعمال التشــغيل التجريبي، ليُعين 
بعــد ذلــك ناظــًرا إدارًيــا لقســم الصيانــة فــي المعمــل فــي يوليو 

2008م.
وفــي ديســمبر 2008م، ُكلــف الجعفــري بقيــادة التشــغيل 
ــك  ــة المل ــي جامع ــة ف ــة والبحثي ــق األكاديمي ــي للمراف التجريب

عبداهلل للعلوم والتقنية.
وفــي أكتوبــر 2010م، ُعيــن مستشــاًرا أعلــى للتخطيــط 
ــة  ــًرا بالوكال ــل فــي إدارة التخطيــط العــام، وعمــل مدي والتحلي
إلدارة التخطيــط للمــدى الطويــل، حيــث تــرأس خطــة عمــل 
أرامكــو الســعودية حتــى مايــو 2012م، ليغــادر بعدهــا إلــى 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة حيــث التحــق ببرنامــج كليــة 

)سلون( للزمالة في معهد ماساتشوستس للتقنية.
وبعــد عودتــه فــي 2013م، ُعيــن الجعفــري مديــًرا إلدارة 
تحليــل األعمــال ومســاندة صنــع القــرارات بصــورة دائمــة. كمــا 
تولــى عــدة مناصــب بالوكالــة، منهــا مديــر إدارة التخطيــط 
والطاقــة  االقتصــاد  تحليــل  إدارة  ومديــر  اإلســتراتيجي، 
بالمملكــة، ومديــر إدارة معمــل الغــاز فــي الخرســانية، والمديــر 
ــر  ــال، والمدي ــة وأداء األعم ــط وإعــداد الميزاني ــام للتخطي الع
العــام للمشــتريات، ليعيَّــن بعــد ذلــك مديــًرا عاًما ألعمــال الغاز 

في منطقة األعمال الجنوبية.
جديــٌر بالذكــر أن الجعفــري أكمــل عــدًدا مــن البرامــج 
القياديــة منذ التحاقه بالشــركة، منها برنامــج الرئيس للتحدي 
القيــادي، ونــدوة التطويــر اإلداري فــي أرامكــو الســعودية، 
وبرنامــج اإلدارة المتقدمــة، فضاًل عن نيله لدرجة الماجســتير 
فــي إدارة األعمــال التنفيذيــة من برنامــج كلية )ســلون( للزمالة 
فــي معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة. كمــا أنــه عضو فــي مجلس 
إدارة مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، والمعهــد الوطنــي 

للتدريب الصناعي.

وائل الجعفريجمعان الزهراني

اآلبــاء  عاتــق  علــى  تقــع  التــي  الواجبــات  بيــن  مــن 
واألمهــات المحافظــة علــى ســالمة أطفالهــم عنــد ركــوب 
ــهم اســتخدام مقاعــد الســالمة المناســبة  ــة. ويُس المركب
فــي المركبــة فــي المحافظــة علــى ســالمة أحبائنــا أثنــاء 

رحالت الطريق القصيرة أو الطويلة.
ووفًقــا آلخــر الدراســات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة 
العالميــة، فــإن اســتخدام مقاعــد األطفال وأحزمــة األمان 
يحــد مــن إصابــات ارتجــاج المــخ عنــد الرضــع بنســبة 
70%، ووفيــات األطفــال بنســبة 54% عنــد وقــوع حــوادث 

التصادم، ال قدر اهلل.
وتنــص البنــود الــواردة فــي المــادة 57 مــن نظــام المــرور 
فــي المملكــة، علــى وجــوب اســتخدام أحزمــة األمــان 
ُطــرق  علــى  الســيارة  قيــادة  أثنــاء  األطفــال  ومقاعــد 
المملكــة العربيــة الســعودية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
جلــوس طفــل دون ســن العاشــرة علــى مقعــد الســيارة 

األمامي يُعد مخالفة مرورية.

استخدام وسائل مالئمة القافلة األسبوعية
لجلوس األطفال

يعتمــد اختيــار نــوع وســيلة جلــوس الطفــل المالئمــة 
علــى عــدة عوامــل، مثــل عمــر الطفــل وطولــه ووزنــه، ومــن 
المهــم التأكــد مــن أن وســيلة جلــوس الطفل مناســبة لوزنه 
وحجمــه، باإلضافــة إلــى تثبيتهــا وتركيبهــا وفــق تعليمــات 

الجهة المصنعة.
األطفــال،  تثبيــت  مــن وســائل  أنــواع  عــدة  وهنــاك 
والجــدول التالــي دليــل ســريع يشــتمل علــى المعلومــات 

الالزمة المتعلقة بهذه الوسائل:

الحد األدنى من المتطلبات
يجب أن يكون مقعد الطفل في السيارة:

■  مناسًبا لحجم طفلك وعمره.
ــع تعليمــات  ــح )اتب ــا فــي الســيارة بشــكل صحي ■  مركًب

الجهة المصنعة(.
■  مثبًتا ومعداًل بصورة سليمة ليناسب طفلك.

اختبــر معلوماتــك حــول وســائل تثبيــت األطفــال مــن 
للســالمة  الشــهرية  المســابقة  فــي  المشــاركة  خــالل 

المرورية، التي ينظمها قسم برنامج السالمة المرورية.

من عمر 8 إلى 12 سنةطفل أكبر من 4 سنوات

طفل أكبر من 12 شهًرا من الوالدة إلى 12 شهًرا

وزن الطفل يزيد على 18 كيلوغراًما، 
وطوله يبلغ 125 سنتمتًرا أو أكثر

يبلغ وزن الطفل 36 كيلوغراًما فما فوق، 
وطوله 137 سنتمتًرا أو أكثر

يبلغ وزن الطفل 9 كيلوجرامات كحد 
أقصى، وطوله 100 سنتمتر كحد أقصى

يتراوح وزن الطفل من 9-18 كيلوغراًما، 
وطوله من 100-135 سنتمتًرا

حزام األمان للبالغينمقعد تعلية

مقعد قابل للتحويل/مواجه لألماممقعد مواجه للخلف

وسائل تثبيت األطفال

السالمة المرورية:
مقاعد األطفال في السيارات



3
القافلة األسبوعية      16 سبتمبر ٢٠٢١ 

السالمة والتقنية تحت األضواء في 
جولة السالمة في الشيبة

إدارييهـــا  كبيـــر  الســـعودية،  أرامكـــو  رئيـــس  قـــام 
التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، برفقـــة 
أعضـــاء مـــن اإلدارة العليـــا للشـــركة، يـــوم اإلثنيـــن ، 6 
ــالع  ــة لالطـ ــبتمبر 2021م(، بجولـ ــر 1443 هــــ )13 سـ صفـ

على متطلبات السالمة في الشيبة.
ـــارة معمـــل ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي  ـــة زي و شـــملت الجول
ــرز  ــل فـ ــيبة، ومعمـ ــي الشـ ــاج فـ ــيبة، وإدارة اإلنتـ ــي الشـ فـ
الغـــاز مـــن الزيـــت رقـــم 2، ومشـــروع األمـــن الصناعـــي فـــي 
الشـــيبة، كمـــا تضمنـــت حفـــل تدشـــين لمركـــز الـــزوار 
فـــي  الفطريـــة  الحيـــاة  فـــي محميـــة  المنشـــأ حديًثـــا 

الشيبة.
واطلـــع الفريـــق الزائـــر علـــى األداء فـــي جوانب الســـالمة 
ـــث نجحـــت  ـــي الشـــيبة، حي ـــال ف ـــة األعم ـــة لمنطق المختلف
إدارات التشـــغيل إلـــى جانـــب اإلدارات المســـاندة فـــي 
تحقيـــق أداء جديـــر بالثنـــاء. وقـــد أشـــارت جميـــع مؤشـــرات 
ـــة  ـــي اســـتُعرضت خـــالل الجول ـــة الت األداء للســـالمة والبيئ
إلـــى إحـــراز تقـــدم مهـــم علـــى هـــذا الصعيـــد بالمقارنـــة مـــع 

األعوام السابقة والمعدالت العامة للشركة.

تفادي مخاطر الصيانة
ــي  ــي فـ ــاز الطبيعـ ــوائل الغـ ــل سـ ــارة معمـ ــت زيـ نـ وتضمَّ
الشـــيبة عرًضـــا افتتاحًيـــا للتوعيـــة بأهميـــة الســـالمة، 
قـــاده منســـق االلتـــزام الميدانـــي، زيـــن عمـــران، حيـــث 
ـــز حـــول التطويـــرات التـــي تـــم تطبيقهـــا علـــى إجـــراءات  تركَّ
عـــزل المعـــدات وخطـــوط األنابيـــب، ووضـــع ألـــواح العـــزل، 

وإحكام مسامير التثبيت.
بعدهـــا، اســـتعرض مهنـــدس األعمـــال، محمـــد رميـــح، 
جهـــود إدارة المعمـــل لتطويـــر برنامجهـــا الخـــاص بحمايـــة 
البيئـــة، والـــذي تضمـــن خطـــوات للحـــد مـــن انبعـــاث 
الغـــازات المســـببة لالحتبـــاس الحـــراري، وتطبيـــق مبـــادئ 
االقتصـــاد القائـــم علـــى التدويـــر لخفـــض كميـــة المخلَّفـــات 

الناتجة، واستصالح المواد الكيميائية الخطرة.
كمـــا اطلـــع فريـــق الجولـــة علـــى عـــرض حـــول الجاهزيـــة 
لحـــاالت الطـــوارئ فـــي معمـــل ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي فـــي 
الشـــيبة. وأوضـــح قائـــد مجموعـــة التميُّـــز التشـــغيلي 
وااللتـــزام، عبـــداهلل العرجانـــي، التغيـــرات التـــي أُجريـــت 
علـــى نظـــام مـــاء إطفـــاء الحريـــق، لزيـــادة ســـعته بنســـبة 
25%، إلـــى جانـــب مبـــادرة لتطويـــر خطـــط مـــا قبـــل وقـــوع 

الحوادث.
وعقـــب هـــذه العـــروض، قـــام الفريـــق الزائـــر بجولـــة 
مـــه فنـــي  ميدانيـــة فـــي المنشـــأة، تضمنـــت عرًضـــا قدَّ
ـــارك الخالـــدي، حـــول جهـــود المعمـــل  أجهـــزة القيـــاس، مب
لتحســـين الموثوقيـــة فـــي نظـــام الكشـــف عـــن الغـــازات 
العامـــة  الســـالمة  تطويـــر  بهـــدف  وذلـــك  الخطـــرة، 
والموثوقيـــة فـــي وحـــدة التوليـــد المـــزدوج للطاقـــة، إلـــى 

جانـــب تغييـــر مواقـــع أجهـــزة الكشـــف الموجـــودة فـــي مايكل آيفز
مواقع مرتفعة لتفادي مخاطر الصيانة.

وفـــي عـــرض آخـــر، تطـــرق ســـعود الكابلـــي لجهـــود 
المعمـــل فـــي تعزيـــز موثوقيـــة وســـالمة شـــبكة الطاقـــة 
الكهربائيـــة، مركـــًزا علـــى مشـــروع تعديـــل القاطـــع فـــي 
وحـــدة مفاتيـــح التشـــغيل المعزولـــة عـــن الغـــاز، ومشـــروع 
تركيـــب أجهـــزة امتصـــاص التيـــار لحمايـــة المعـــدات 
ـــث  ـــة، ومشـــروع تحدي ـــار أعطـــال الطاق ـــة مـــن آث الكهربائي
الســـيبراني  األمـــن  لتعزيـــز  الثالثـــة  الطبقـــة  شـــبكة 
ـــال، ســـلطان  ـــدس األعم ـــا اســـتعرض مهن لالتصـــاالت. كم
العنقـــري، التطـــور فـــي األداء لمبـــادل الحـــرارة المصنـــع 
مـــن وصـــالت األلمنيـــوم والنحـــاس ومـــا أســـفر عنـــه مـــن 

تحسن في كفاءة المعمل.
وأخيـــًرا، اســـتعرض مشـــرف وحـــدة هندســـة المعالجـــة، 
ـــدات  ـــع المع ـــب جمي ـــة نحـــو تركي ـــود، الرحل أحمـــد آل صي
الرئيســـة بأمـــان، بمـــا فيهـــا مبـــادالت الحـــرارة مـــن نـــوع 

)كور إن كتل(، ومراوح تبريد وسيط التبريد.
إلـــى جانـــب ذلـــك، قـــام أعضـــاء اإلدارة بجولـــة فـــي 
مرافـــق معمـــل فـــرز الغـــاز مـــن الزيـــت رقـــم 2، حيـــث 
ــة.  ــالمة والبيئـ ــادرات السـ ــن مبـ ــد مـ ــاك عديـ ــت هنـ ُقدمـ
وشـــارك فنـــي الصيانـــة، عبـــداهلل العبـــود، باســـتعراض 
أدوات اإلزالـــة اآلمنـــة ألقفـــال المحامـــل وأعمـــدة مـــراوح 
التبريـــد بالهـــواء. وقـــال العبـــود: »إن إزالـــة المحمـــل 
الســـفلي مـــن مثـــل هـــذه المـــراوح هـــي إحـــدى أصعـــب 
ـــة  ـــل عـــن ثالث ـــا ال يق ـــاون م ـــث تســـتدعي تع المهمـــات، حي
فنييـــن يعملـــون مًعـــا علـــى مـــدار ســـت ســـاعات عمـــل 
متواصلـــة، باســـتخدام رافعـــة ذات أذرعـــة لتأميـــن العمـــود 

في مكانه«.
وأضـــاف: »للتغلـــب علـــى هـــذه التحديـــات، توصلنـــا إلـــى 
داخلًيـــا  تصنيعهـــا  تـــم  المحمـــل،  قفـــل  إلزالـــة  أداة 
بأمـــان.  المحمـــل  قفـــل  أكمـــام  إلزالـــة  واســـتخدمت 
ـــا أيًضـــا بتصميـــم وتصنيـــع أداة  باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، قمن

لرفع عمود المروحة«.
وأشـــار العبـــود إلـــى أن األداة الجديـــدة تحـــد مـــن 
مخاطـــر إصابـــات اليديـــن واحتجازهمـــا أثنـــاء العمـــل، 
باإلضافـــة إلـــى مزايـــا أخـــرى عديـــدة تتعلـــق بالســـالمة. 
وقـــد تـــم تقديـــم طلـــب لتســـجيل هـــذه األداة كبـــراءة 

اختراع، كما تم اعتمادها ضمن أفضل الممارسات.
ـــي، هشـــام بامنصـــور،  ـــادن الميدان ـــي المع ـــدم فن ـــا ق كم
عرًضـــا عـــن أدوات تحســـين الســـالمة فيمـــا يرتبـــط 
بـــرؤوس التوصيـــل، التـــي تســـتهدف معالجـــة مخاطـــر 
ــل  ــل للتعامـ ــق العمـ ــه فريـ ــن أن تواجـ ــي يمكـ الســـالمة التـ
مـــع تعـــرض الـــرؤوس للتلـــف، ســـواء عنـــد اســـتخدام 
الرافعـــة  أســـلوب  أو  اإلســـفيني  لَطـــرق  ا أســـلوب 
المخاطـــر  هـــذه  تشـــمل  أن  ويمكـــن  الهيدروليكيـــة. 
ـــات  ـــرة، وإصاب ـــات الناجمـــة عـــن الشـــظايا المتطاي اإلصاب

ر اهلل. السحق وخصوًصا لليدين، ال قدَّ
وقـــال بامنصـــور: »طـــور طاقـــم الصيانـــة فـــي إدارة 

اإلنتـــاج فـــي الشـــيبة حـــاًل عملًيـــا للَطـــرق اإلســـفيني مـــن 
خـــالل تصنيـــع إســـفين يتضمـــن خطـــوط ربـــط. ويمكـــن 
توصيـــل خطـــوط الربـــط بـــأي مســـمار ثابـــت، وهـــذا يوفـــر 
ـــك،  ـــى ذل ـــة إل ـــاد. باإلضاف ـــر األوت ـــة مـــن خطـــر تطاي حماي
قمنـــا بتصنيـــع أداة يمكـــن وضعهـــا فـــي الفجـــوة بيـــن رؤوس 
التوصـــل لحمايتهـــا مـــن التحطـــم. ومثـــل أداة إزالـــة غلـــق 
ــا  المحمـــل، تـــم تقديـــم طلـــب لتســـجيل هـــذه األداة أيًضـ

كبراءة اختراع، والعتمادها ضمن أفضل الممارسات«.

تسخير تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة

وباإلضافـــة إلـــى األدوات التـــي تعـــزز الســـالمة فـــي 
العمـــل، ســـلَّطت إدارة اإلنتـــاج فـــي الشـــيبة الضـــوء علـــى 
ـــة الرابعـــة  ـــورة الصناعي ـــات الث ـــة االســـتفادة مـــن تقني كيفي
لتحقيـــق فوائـــد بيئيـــة. واســـتعرض فنـــي أجهـــزة القيـــاس، 
موســـى الخبـــاز، مبـــادرة لتعزيـــز االســـتفادة الفاعلـــة مـــن 
تقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد. ويمثـــل اســـتخدام هـــذه 
ــدات  ــرة لمعـ ــر المتوفـ ــار غيـ ــع الغيـ ــة قطـ ــة لطباعـ التقنيـ
ـــه اإلدارة مـــن  ـــى مـــا أحرزت الســـالمة الرئيســـة شـــاهًدا عل
تقـــدم فـــي رحلـــة تنفيـــذ إســـتراتيجية الثـــورة الصناعيـــة 

الرابعة الخاصة بها.
وتضمنـــت الجولـــة اســـتعراض تقنيتيـــن، كانـــت أوالهمـــا 
ــة  ــاكاة حســـاس الكشـــف عـــن درجـ ــواًل لمحـ ــاًزا محمـ جهـ
الحـــرارة عـــن طريـــق قيـــاس المقاومـــة، واستكشـــاف 

المشكالت المتعلقة به.

وقـال الخبـاز: »يمكـن اسـتخدام هـذا الجهـاز الجديـد 
فـي الموقـع دون الحاجـة إلـى أي أدوات خاصـة أخـرى، 
ليـزود المشـغل بقـراءات دقيقـة تسـاعد فريـق العمل على 
اكتشـاف المشـكالت فـي أجهـزة استشـعار درجـة الحرارة 

وإصالحها، مما يقلل من وقت تعطل المعدات المهمة«.
أّمـــا التقنيـــة الثانيـــة فكانـــت غطـــاء حمايـــة لســـلك 
ــرة.  ــة كبيـ ــد بيئيـ ــر فوائـ ـ ــذي يوفِّ استشـــعار االهتـــزاز، الـ
وُصنعـــت أجـــزاء الغطـــاء الجديـــدة بتقنيـــة الطباعـــة 
ثالثيـــة األبعـــاد، وتـــم تثبيتهـــا بنجـــاح علـــى ســـلك استشـــعار 
تعطـــل  وتجنـــب  بالتأريـــض،  تلفـــه  لمنـــع  االهتـــزاز 
المضخـــات والضواغـــط الرئيســـة، وبالتالـــي تفـــادي 
الحاجـــة إلـــى حـــرق الغـــاز، بمـــا يُســـهم فـــي تحســـين 

موثوقية المعمل والمحافظة على البيئة.
ـــال  ـــدس األعم ـــرة، اســـتعرض مهن ـــي المحطـــة األخي وف
فـــي المعمـــل، حيـــدر الرميـــح، جهـــود حمايـــة البيئـــة فـــي 
إدارة اإلنتـــاج فـــي الشـــيبة، حيـــث نجحـــت اإلدارة فـــي 
ــة  ــواد الُمحرقـ ــات المـ ــي كميـ ــر فـ ــاض كبيـ ــق انخفـ تحقيـ
عبـــر الشـــعالت، مـــن خـــالل عـــدد مـــن المبـــادرات التـــي 
ــق  ــا إلـــى تحقيـ ــي أدت بدورهـ ــا، والتـ ــا داخلًيـ ــم تنفيذهـ تـ

خفض بنسبة أكثر من %20.
وفـــي ختـــام جولـــة الســـالمة، قـــدم المهنـــدس أميـــن 
الناصـــر شـــكره للموظفيـــن علـــى جهودهـــم التـــي تمـــت 
ترجمتهـــا إلـــى ســـجل ســـالمة ممتـــاز، مســـلًِّطا الضـــوء علـــى 
مجـــاالت  فـــي جميـــع  للســـالمة  المســـتمرة  األهميـــة 
األعمـــال، ال ســـيما فـــي ســـياق عديـــد مـــن المشـــاريع 

الصناعية الجديدة المرتقبة في قادم األيام.

شهدت الزيارة التدشين الرسمي لمركز الزوار الجديد في محمية الشيبة للحياة الفطرية من قبل المهندس أمين الناصر. 
ويستهدف المركز استضافة الزوار وتوفير منصة ُتسهم في تعزيز الوعي ونشر المعرفة حول عجائب البرية في الصحراء 

العربية، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لحماية البيئة.

النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج، األستاذ ناصر النعيمي، وأعضاء من اإلدارة يستمعون إلى أحد العروض خالل جولة 
في مرافق األعمال في إدارة اإلنتاج في الشيبة.

زين عمران يستعرض التطويرات، التي تم تطبيقها على إجراءات السالمة لعزل المعدات وخطوط األنابيب، أمام الفريق 
الزائر.    



رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية.. )٤(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

جانيت بنهيرو

أعمال فرز الغاز من الزيت.. عيٌن على استمرارية األعمال وأخرى على البيئة

نقل النفط الخام حقل النفط 
في الشيبة
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تقوم معامل فرز الغاز من الزيت باالستفادة من بيانات التشغيل اآلنية في إدارة أعمال اإلنتاج 
من خالل غرفة تحكم مركزية في الشيبة. وفي الصورة، يراقب ياسر حكمي، ومشغل مركز 
التحكم، بدر المطيري، عوامل التشغيل المختلفة، التي يتلقى المركز قراءاتها من خالل 

شبكة رقمية تتصل بالمعدات، ومن بينها ضاغط الغاز في المعمل.

ياسر حكمي يتفقد قراءات التشغيل في ضاغط للغاز في معمل فرز الغاز من الزيت في 
الشيبة، وهي إحدى المهمات التي يؤديها فريق العمل للعناية بالمعدات، بهدف المحافظة 

على استمرارية األعمال وتحقيق المستوى المثالي من األداء.

الشـــيبة - هنـــاك مثـــل إنجليـــزي يقـــول: »ال توجـــد 
طـــرٌق مختصـــرة ألي مـــكان يســـتحق الزيـــارة«؛ هـــذا 
المثـــل ينطبـــق بنحـــو مـــا خـــالل كل نوبـــة عمـــل 
لمالحـــظ األشـــغال، ياســـر حكمـــي، وزمالئـــه فـــي 
بصـــورة  يعتنـــون  حيـــث  األماميـــة،  الصفـــوف 
منتظمـــة بواحـــد مـــن أربعـــة معامـــل لفـــرز الغـــاز مـــن 

الزيت في حقل النفط في الشيبة.
يقـــول حكمـــي، الـــذي يعمـــل فـــي حقـــل الشـــيبة 
منـــذ 16 عاًمـــا، إنـــه ال يمكـــن االعتمـــاد علـــى الطـــرق 
المختصـــرة فـــي إجـــراء أعمـــال تشـــغيل آمنـــة 
وسلســـة لمعمـــل فـــرز الغـــاز مـــن الزيـــت، الـــذي 
يمثِّـــل المرحلـــة التـــي يُفـــرز فيهـــا النفـــط الخـــام 

إلى غاز وزيت ومياه.
دوريـــة  أنظمـــة  »وضعنـــا  حكمـــي:  ويضيـــف 
لمراقبـــة األعمـــال، نطبقهـــا علـــى الـــدوام للعنايـــة 
بالمعـــدات، مـــن أجـــل ضمـــان ســـالمة موظفينـــا 

والحد من أي أضرار محتملة على البيئة«.
ويبيِّـــن حكمـــي أن مهمـــة الفريـــق تتمثـــل فـــي 
اكتشـــاف  بهـــدف  والدقـــة  الحـــرص  إظهـــار 
المشـــكالت وحلهـــا فـــي وقـــت مبكـــر، قبـــل أن 

تتفاقم وتتسبب في مشكالت أكبر.
ويقـــول حكمـــي إن الفريـــق يســـعى إلـــى منـــع 
تســـرب الغـــازات المســـببة لالحتبـــاس الحـــراري 
ـــدف  ـــدات، به ـــن خـــالل فحـــص المع ـــة، م ـــى البيئ إل
اكتشـــاف أي خلـــل قـــد يـــؤدي إلـــى مثـــل هـــذه 

التسربات.

تدفٌق منتظم للنفط
بعـــد اســـتخراجه مـــن فوهـــة البئـــر، يتدفـــق 
ــت  ــور تحـ ــس مطمـ ــط رئيـ ــر خـ ــام عبـ ــط الخـ النفـ

األرض إلى معامل فرز الغاز من الزيت.
المـــواد  رحلـــة  مـــن  المرحلـــة  هـــذه  وفـــي 
الهيدروكربونيـــة، تتمثـــل اإلجـــراءات الرئيســـة للحـــد 

تقــوم مضخــات الزيــت فــي معامــل فــرز 
الغــاز مــن الزيــت فــي الشــيبة بضــخ النفــط 
ــج فــي شــبكة مــن األنابيــب يبلــغ طولهــا  المعالَ
ــل  ــث تنتق ــًرا باتجــاه الشــمال، بحي 645 كيلومت
ــق،  ــى بقي ــط إل ــوة الضغ ــق ق ســوائله عــن طري
حيــث أكبــر منشــأة لتركيــز النفــط الخــام فــي 

العالم.
ويبيــن مالحــظ األشــغال، ياســر حكمــي، أن 
ــى  ــل فــي المحافظــة عل ــق العمــل يتمث دور فري
ــكل  ــة ب النظــام فــي المعمــل، مــن خــالل العناي
شــيء، بمــا فــي ذلــك نظام الكشــف عن تســرب 

الغاز، وكفاءة معدات التشغيل وسالمتها.
لتــي  ا ت  ا لمعــد ا و ة  ألجهــز ا بفضــل  و
تســتخدمها الشــركة للكشــف عــن التســربات، 
لــم يســبق لحكمــي العمــل أثنــاء وجــود ثقــب في 

أحد األنابيب.
يقــول حكمــي: »تســرب النفــط مضــر بالبيئة 
العامليــن. وفــي حالــة حــدث أي  وبســالمة 
ــاف  ــوم نظــام إيق ــل، يق تســرب مــن هــذا القبي

التشغيل اآلمن بمنع الضرر على البيئة«.

تقــع الشــيبة فــي الناحيــة الشــمالية 
امتــداد صحــراوي حيــث  أكبــر  مــن 
صحــراء الربــع الخالــي، وهــي تُعــد مــن 

بين أكبر حقول النفط في العالم.
لفــرز  أربعــة معامــل  ومــن خــالل 
إلــى  باإلضافــة  الزيــت،  مــن  الغــاز 
معمــل لضغــط الغاز، ومحطــات لتوليد 
الطاقــة، ومنشــأة لتحليــة الميــاه، تُنتــج 
للشــركة  التابعــة  األعمــال  مرافــق 
والخفيــف  الخفيــف  العربــي  الزيــت 
قيمــة  مــن  بــه  يمتــازان  بمــا  جــًدا، 
للمــواد  منخفضــة  ونســبة  ليــة،  عا

الكبريتية، ومحتوى مرتفع للبنزين.
كثبــاٌن  فهــي  هنــاك،  البيئــة  أمــا 
حمــراء مرتفعــة ودائمــة الحركــة، فــي 
جــو جــاف صعــب ترتفــع فيــه درجــات 
الحــرارة إلــى 50 درجــة مئويــة صيًفــا، 
فيمــا تنخفــض فــي الشــتاء إلــى مــا 

يقارب درجة التجمد.

لالحتبـــاس  المســـببة  الغـــازات  انبعـــاث  مـــن 
الحـــراري فـــي المحافظـــة علـــى تدفـــق منتظـــم 
للنفـــط الخـــام، ومنـــع أي تســـرب خفـــي للغـــازات. 
ومـــن مصـــادر التســـرب فـــي معـــدات التشـــغيل: 
صمامـــات المضخـــات وأختامهـــا، والموصـــالت 
لتثبيـــت  ا م  ز ا لـــو و  ، لتوصيـــل ا رؤوس  مثـــل 
ومعـــدات  األنابيـــب  ربـــط  فـــي  المســـتخدمة 
وصمامـــات  الضاغطـــات،  وأختـــام  المعالجـــة، 

تنفيس الضغط.
ومحطـــة التوقـــف األولـــى للخـــام الرطـــب فـــي 
ذات  الفـــرز  وحـــدة  هـــي  هـــذه  الفـــوالذ  غابـــة 
المراحـــل الثـــالث، التـــي تُعـــرف بوعـــاء الضغـــط 
ــرز  ــى فـ ــة إلـ ــؤدي الجاذبيـ ــث تـ ــاج، حيـ ــي اإلنتـ عالـ

الزيت من الغاز والمياه.
وبينمـــا يُرســـل الغـــاز بعـــد فصلـــه إلـــى شـــبكة 
الزيـــت لمرحلـــة إضافيـــة مـــن  الغـــاز، يخضـــع 

المعالجـــة إلزالـــة الميـــاه المتبقيـــة واألمـــالح، قبـــل 
إرساله إلى معمل التركيز لمزيد من المعالجة.

عيوٌن بشرية.. وأخرى رقمية
ـــى  ـــة إلنجـــاز األعمـــال إل ـــؤدي اســـتخدام التقني وي
تشـــغيل أكثـــر فاعليـــة وســـالمة ومحافظـــة علـــى 
ــود  ــة الجهـ ــات الحديثـ ــاند التقنيـ ــا تسـ ــة. كمـ البيئـ
البشـــرية لتحقيـــق اســـتدامة األعمـــال وتعزيزهـــا 
فـــي معامـــل فـــرز الغـــاز مـــن الزيـــت، التـــي تعمـــل 24 

ساعة على مدار األسبوع.
ــي  ــاعة فـ ــا 12 سـ ــل مدتهـ ــة عمـ ــة نوبـ ــي بدايـ وفـ
معمـــل فـــرز الغـــاز مـــن الزيـــت، يقـــوم حكمـــي بتعبئـــة 
تتضمـــن  التشـــغيل،  أعمـــال  لمراقبـــة  قائمـــة 
مالحظـــة عوامـــل التشـــغيل الرئيســـة فـــي األنابيـــب 
واألوعيـــة والمضخـــات والضاغطـــات، وغيرهـــا مـــن 

المعـــدات. وهـــذه العمليـــة تتطلـــب منـــه تســـجيل 
كثيـــر مـــن قـــراءات العـــدادات، والقيـــام بهـــذا األمـــر 

كل أربع ساعات.
ويســـاعد حكمـــي فـــي عملـــه عديـــٌد مـــن أجهـــزة 
ــًرا  ــدًدا كبيـ ــل عـ ــال كلـ ــل بـ ــي تُرِسـ ــعار، التـ االستشـ
مـــن القـــراءات اإللكترونيـــة إلـــى القلـــب الرقمـــي 

للمعمل، في غرفة التحكم الرئيسة.
المركـــز  فـــي  البيانـــات  قـــراءات  وتُســـتخدم 
الرئيـــس للمراقبـــة والتنبـــؤ وتشـــخيص المشـــكالت، 
حيـــث يمكـــن وقـــف المعـــدات وتشـــغيلها، وخفـــض 
التدفـــق والضغـــط أو زيادتهمـــا مـــن خـــالل أدوات 

التحكم الرقمية.

جهوٌد متكاتفة.. وهدف واحد
تديـــر أرامكـــو الســـعودية ثانـــي أكبـــر احتياطيـــات 



رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية.. )٤(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

أعمال فرز الغاز من الزيت.. عيٌن على استمرارية األعمال وأخرى على البيئة

في مرحلة الفصل، تستخدم 
معامل فرز الغاز من الزيت 

مبدأ خفض الضغط كخطوة 
أولى لمعالجة النفط الخام، 
لينتج عن ذلك انفصال الغاز 

عن سوائل النفط، التي 
تتضمن الزيت باإلضافة إلى 

كميات من المياه.
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ال ُيعد كبريتيد الهيدروجين من بين الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري، لكنه غاٌز غير مرئي يمثل خطًرا على 

الحياة. لذلك، يحرص العاملون في مرافق األعمال التابعة 
للشركة على حمل أجهزة ترصد وجود هذا الغاز، كما ُيفحص 

الموقع باستمرار لقياس تركيزه في الهواء.

النفط المستخرج من اآلبار يكون تحت ضغط 
عاٍل، والتحكم بصمامات الضغط بخبرة وحذر 

ل عاماًل مهًما للحد من انبعاثات الغازات  يمثِّ
المسببة لالحتباس الحراري، المرتبطة 
بأعمال استخراج منتجات النفط والغاز 

وإنتاجها ونقلها.

معمل سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة

يُرَســل الغــاز المفصــول عــن النفــط الخــام، الــذي 
يُعــرف باســم الغــاز المصاحــب، إلــى معمــل ســوائل 

الغاز الطبيعي في الشيبة بواسطة ضواغط الغاز.
ويســتخلص المعمــل ســوائل الغــاز الطبيعــي ذات 
القيمــة العاليــة، التــي تتضمــن مركبــات البروبــان 
ــر  ــان، حيــث تُنقــل هــذه الســوائل عب ــان واإليث والبيوت

األنابيب إلى مرافق الشركة في الجعيمة وينبع.
ــاد  ــات، يُع ــد مــن الخفــض لالنبعاث ومــن أجــل مزي
الغــاز المتبقــي، المحتــوي علــى كبريتيــد الهيدروجيــن 
وثانــي أكســيد الكربــون، بعــد زيــادة ضغطــه إلــى 
المكمــن مــع االســتفادة منــه فــي عمليــة االســتخالص 

ن للنفط. المحسَّ

ـــم، وتســـتثمر فـــي أســـاليب  النفـــط الخـــام فـــي العال
ــي  ــاث ثانـ ــث خفـــض انبعـ ــن حيـ ــى مـ ــاج الُمثلـ اإلنتـ
أكســـيد الكربـــون، بهـــدف المحافظـــة علـــى مســـارات 

اإلمداد الرئيسة.
وترتبـــط مخاطـــر الســـالمة والمخاطـــر البيئيـــة 
بأعمـــال النفـــط والغـــاز، لكـــن المحافظـــة علـــى 
انتظـــام األعمـــال عبـــر سلســـلة إنتـــاج النفـــط الخـــام 
بأكملهـــا تُعـــد مـــن بيـــن أفضـــل الحلـــول لضمـــان 

الحد من الغازات المسببة لالحتباس الحراري.
ويتولـــى برنامـــج التـــدرج فـــي الشـــركة إعـــداد 
المشـــغلين للعمـــل فـــي الجبهـــة األماميـــة لإلنتـــاج. 
وتتكـــون فـــرق العمـــل فـــي معامـــل فـــرز الغـــاز مـــن 
ــن،  ــراء والمتدربيـ ــن الخبـ ــة مـ ــن مجموعـ ــت مـ الزيـ
الذيـــن يدفعهـــم حرصهـــم علـــى تطبيـــق إجـــراءات 
حمايـــة البيئـــة إلـــى بـــذل كل مـــا فـــي وســـعهم مـــن 

جهد لتحقيق هذا األمر.

بدأت مرحلة التشغيل في معمل سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة عام 2015م.
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ز التقني والرقمي تحتفي باالبتكار  جوائز التميُّ
في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

اســـتضاف النائـــب األعلـــى للرئيـــس للتكريـــر والمعالجـــة 
ــز  ــل جوائـ ــي، حفـ ــى القحطانـ ــد يحيـ ــتاذ محمـ ــويق، األسـ والتسـ
التميُّـــز التقنـــي والرقمـــي، الـــذي ُعقـــد فـــي نســـخته األولـــى 
األســـبوع الماضـــي لالحتفـــاء باإلنجـــازات علـــى هـــذا الصعيـــد 
عبـــر مختلـــف دوائـــر القطـــاع، وذلـــك فـــي مركـــز التبـــادل التقنـــي 

ـــا وعبـــر الفيديـــو موظفـــو مايكل آيفز بالظهـــران، حيـــث شـــارك فيـــه حضورًي
الشـــركة فـــي المملكـــة وموظفـــو الشـــركات المنتســـبة فـــي 

الصين وكوريا الجنوبية.

طريقة تفكير جديدة
وفـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة، أكـــد القحطانـــي أن حفـــل الجوائـــز 

ــلِّط الضـــوء  ــا هـــذا يسـ ــاًل: »اجتماعنـ لـــه هدفـــان رئيســـان، قائـ
ـــف أعمـــال القطـــاع، كمـــا  ـــد فـــي مختل ـــذي يتجسَّ ـــز ال ـــى التميُّ عل
أننـــا نحتفـــي بالرحلـــة الراميـــة إلـــى أن تُصبـــح الشـــركة مـــن بيـــن 

أفضل شركات العالم على الصعيد الرقمي«.
وأوضـــح القحطانـــي أن أهميـــة هـــذه الجوائـــز ال تقتصـــر 
ــا الحفـــل، بـــل  علـــى جانـــب تكريـــم الفـــرق التـــي احتفـــى بهـ
إنهـــا ترمـــي إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك بكثيـــر بـــأن تكـــون 

حافًزا لطريقة تفكير جديدة وجريئة.
ــذه  ــق هـ ــة لتحقيـ ــدرات الالزمـ ــي أن القـ ــد القحطانـ ــا أكـ كمـ
اإلنجـــازات تســـتمد جذورهـــا مـــن التعليـــم والمعرفـــة. وقـــال فـــي 
هـــذا الســـياق: »فيمـــا يتصـــل بالعمـــل مـــع الجامعـــات، مـــن قبيـــل 
ـــك فهـــد  ـــة، وجامعـــة المل ـــوم والتقني ـــك عبـــداهلل للعل جامعـــة المل
للبتـــرول والمعـــادن، وكذلـــك األمـــر بالنســـبة لمراكـــز التقنيـــة 
مثـــل وادي الظهـــران للتقنيـــة، قلـــت مـــراًرا إن أحـــد أكثـــر األشـــياء 
التـــي تُعجبنـــي هـــو رؤيـــة االبتـــكار وهـــو ينمـــو فـــي المســـافات مـــا 
ــة  ــول المعرفيـ ــع الحقـ ــة، حيـــث تتقاطـ ــاالت التقليديـ ــن المجـ بيـ
ـــذي تحـــدث  ـــدان ال ـــدة؛ هـــذا هـــو المي وتنشـــأ بينهـــا روابـــط جدي

فيه الثورة الصناعية الرابعة«.
ويأتـــي الحفـــل فـــي توقيـــت مناســـب، ال ســـيما بعـــد تبنـــي 
نمـــوذج عمـــل جديـــد فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العـــام، حيـــن 
أطلـــق القطـــاع برنامـــج تحـــوُّل شـــامل يســـتهدف المحفظـــة 
ــع أن  ــن المتوقـ ــث مـ ــي، حيـ ــد العالمـ ــى الصعيـ ــتثمارية علـ االسـ
يســـتغرق هـــذا التحـــوُّل مـــا بيـــن عـــام إلـــى عاميـــن. وعقـــب 
فـــي  تطويـــرات  تحقيـــق  عـــن  البرنامـــج  سيُســـفر  إكمالـــه، 
المجـــاالت التقنيـــة والهيكليـــة والتنظيميـــة والتشـــغيلية عبـــر 

مختلف مفاصل القطاع.

ل فاعل تحوُّ
والمعالجـــة  التكريـــر  قطـــاع  »يمـــر  القحطانـــي:  وقـــال 
والتســـويق، وعلـــى كافـــة األصعـــدة، بمرحلـــة تحـــول كبـــرى 

ومهمة«.
إلـــى تخطـــي حـــدود  وأضـــاف قائـــاًل: »يســـعى القطـــاع 
الممكـــن، وإعـــادة تعريـــف الفـــرص، ولعـــب دور محـــوري فـــي 
المســـتقبل؛ ليـــس ألرامكـــو الســـعودية فحســـب بـــل للمملكـــة 

أيًضا«.
ــر  ــاع التكريـ ــبة لقطـ ــدي بالنسـ ــي أن التحـ ــح القحطانـ وأوضـ
والمعالجـــة والتســـويق يكمـــن فـــي اكتشـــاف الفـــرص واســـتثمارها، 
وتحديـــًدا تلـــك التـــي تنشـــأ عـــن الربـــط بيـــن تقنيـــات أو مجـــاالت 
أعمـــال مختلفـــة، ســـواء كانـــت مثـــاًل بيـــن التحليـــل المتقـــدم 

للبيانات والصيانة، أو بين الروبوتات واألعمال المساندة.
ــاًل: »جوائـــز هـــذا الحفـــل تحتفـــي بالفـــرق التـــي  وأردف قائـ
تمكنـــت مـــن اكتشـــاف مثـــل تلـــك الفـــرص. ومـــن خـــالل االحتفـــاء 
بإنجازاتهـــم، فإننـــا نرســـل دعـــوة عامـــة للجميـــع عبـــر دوائـــر 
القطـــاع كاملـــة، مضمونهـــا هـــو الســـؤال عـــن الُســـبُل التـــي يمكـــن 
ـــر التنافســـية  ـــة، وتطوي بواســـطتها تســـريع االســـتفادة مـــن التقني
ـــدة  ـــر مجـــاالت جدي ـــي تطوي ـــال، واالســـتمرار ف ـــي إطـــار األعم ف

واعدة بالفرص«.

46
موظًفا مكرًما

11
إدارة مكرمة

للبيانـــات  المتقـــدم  ■  التحليـــل 
لتجارة الكيميائيات

د  بعـــا أ س  قيـــا تمتـــة  أ م  ■  نظـــا
األنابيب

ئـــي  الكيميا لوســـيط  ا يـــر  ■  تدو
المستهلك

■  تحسين جودة الديزل
■  )فنار( لتحسين آلية الجدولة

قبـــة  ا للمر  ) بـــور ي  آ ( كـــز  ■  مر
والتشخيص

■  تقنيـــة )مينـــا( لمعالجـــة الميـــاه 
الفائضة

■  مركز إدارة خطوط األنابيب
■  تطوير مفاعالت التكسير

■  الفصل الذكي للمياه

شهد الحفل تكريم 46 موظًفا مثلوا جميع دوائر القطاع من خالل مبادرات الفرق التالية:

التصنيع العالمي ومنتجات 
الوقود وزيوت التشحيم

الفصل الذكي للمياه - إدارة مصفاة الرياض
باالستفادة من أدوات االستشعار الذكية، تمثل هذه المبادرة 
رة مـن نظـام أرامكـو السـعودية لفصـل المـاء  النسـخة المطـوَّ
بواسـطة تقنيـة تمييز األمـواج الصوتية، حيث تُسـهم في تجنب 

إهدار الهيدروكربونات وتحسين جودة النفط الخام.
الهدلـق، وعمـر  وفـواز  الفاضـل،  مـون: عبدالرحمـن  المكرَّ

الزايد، وفواز الصحن.

تحسين جودة الديزل - إدارة مصفاة رأس تنورة
مـن خـالل تطويـر إمكانـات إزالـة المـاء مـن الديـزل، نجحت 
مصفـاة رأس تنـورة في منع تدهور جودة وقـود النفاثات، وإزالة 
المنتجـات  إلـى مسـتودعات  الشـاحنات  إلـى قطـر  الحاجـة 
البتروليـة فـي الظهـران وشـمال الريـاض، وزيـادة عمـر الخدمة 

المتوقعة من ثالثة أيام إلى 180 يوًما.
وأمانـي  الثعلـي،  وإبراهيـم  العلـي،  يوسـف  مـون:  المكرَّ

الظريس، ومحمد إسماعيل، وشيام بابو.

تدوير الوسيط الكيميائي المستهلك - إدارة مصفاة ينبع
تقـوم تقنيـة )سـايكل ماكـس( بتجديـد الوسـائط الكيميائيـة 
المسـتهلكة وإعـادة تدويرهـا إلـى مفاعالت التهذيـب البالتينية 
لزيـادة سـعة المعالجـة فـي وحـدة معالجـة الديـزل بواسـطة 

الهيدروجين في مصفاة ينبع. 
مون: عبداللطيف الشـامي، وعبداهلل الحربي، وماجد  المكرَّ

المزيني، وفارس الرويلي، ونايف الحربي، ورعد مال.

تطوير مفاعالت التكسير - شركة )إس-أويل(، كوريا الجنوبية
نجـح فريـق )إس-أويل( في تثبيت أجـزاء داخلية مبتكرة في 
وحدة مفاعالت التكسير ذات الحدة العالية بواسطة الوسائط 
الكيميائية )إتش إس إف سي سي(، وذلك خالل دورة الصيانة 
والفحـص األولـى لعـام 2020م. وتُعد هـذه أول وحدة من نوعها 
علـى الصعيـد العالمي، حيث تـم تطويرها على مـدى عقود من 
العمـل المشـترك بيـن أرامكـو السـعودية، وجامعـة الملـك فهـد 

للبتـرول والمعـادن، وشـركة )جيـه إكـس(، وشـركة )أكسـنز(، 
وشـركة )تكنـب إف إم سـي(. ومـن خـالل إسـهامها فـي زيـادة 
نسـبة التحويل للتفاعل الكيميائي وإنتاجية البروبلين، أسـفرت 

المبادرة عن تحسن ملحوظ في األرباح السنوية للشركة.
مون: حسين القحطاني، ولي هيوك جين، وجيون كان  المكرَّ

جون، وكيم دونغ وون.

خطوط األنابيب والتوزيع والُفرض
مركـز إدارة خطـوط األنابيـب - إدارة خطـوط األنابيـب فـي 
منطقة األعمال الشمالية، و إدارة المشاريع والمساندة الفنية

من خالل هذا المركز المتطور والمتكامل لمراقبة األعمال، 
تستطيع خطوط األنابيب والتوزيع والفرض التحقق من عوامل 
التشـغيل فـي خطـوط األنابيـب عبـر المملكـة. هـذه اإلمكانـات 
تُسـهم فـي تحسـين الكفـاءة والسـالمة والموثوقية فيمـا يرتبط 

بشبكة األنابيب التي تديرها الشركة.
مون: خالد الغامدي، ووليد الكليبي، وحاتم الغامدي،  المكرَّ

ورامي الخالدي، وعبداهلل التويجري.

تقنيـة )مينـا( لمعالجـة الميـاة الفائضـة - إدارة خطـوط 
األنابيب في المنطقة الشرقية

تعالج تقنية )مينا( المياه الفائضة في بحيرة التبخير بحيث 
تكـون مالئمـة لتصريفهـا فـي البيئـة البحريـة. ويـؤدي هـذا إلى 
تحسـين توفـر مرافـق تصريـف مـاء خزانـات الوقـود، وتقليـل 

اآلثار المحتملة على البيئة.
مون: عبدالمحسن الربيعة، وجستن شيوتشك المكرَّ

أنظمة الطاقة
)آي بور( للمراقبة والتشخيص - إدارة هندسة أنظمة الطاقة
الـذكاء  علـى  تعتمـد  متطـورة  حلـواًل  المركـز  هـذا  يضـم 
االصطناعـي، ويسـتهدف رقمنـة األصـول وأعمـال وأسـاليب 
التشغيل. وقد نجح المركز بالفعل في تطوير كفاءة المعمل في 
منيفـة وينبع، ومحطة توليد الطاقة بواسـطة األلواح الشمسـية 
فـي بقيـق، كمـا أسـهم فـي منـع التوقـف غيـر المخطـط لـه 

لوحدات الطاقة في واسط وينبع.
مـون: جبـران الرفاعـي، وحسـين البـن علـي، وفـوزان  المكرَّ

الفوزان، وسورين كابيت، ووائل عويضة، وثامر باحميد.

التسويق والمبيعات وتخطيط اإلمداد
نظام أتمتة قياس أبعاد األنابيب - أرامكو آسيا

مـن خـالل إجراء قياسـات شـاملة لألبعـاد عن طريـق أدوات 
استشـعار تعمل بتقنية الليز ثالثي األبعاد، تقوم تقنية التفتيش 
الروبوتيـة بإنشـاء سـجالت كمية تتضمـن بيانات دقيقـة، وتحد 
مـن الحاجـة إلـى أعمال اإلصـالح في الموقـع، وإعـادة األنابيب 

إلى مرافق التصنيع.
مـون: مشـبب القحطانـي، ومحمـد القحطاني، وياسـر  المكرَّ

الصبحي، وهاني البابا، وراشد الهاجري، وبراديبتا باول.

الكيميائيات
تحليل البيانات لتجارة الكيميائيات - أرامكو للكيميائيات

فـي  الضخمـة  البيانـات  تحليـل  أدوات  اسـتخدام  أسـهم 
الحصـول علـى مرئيـات قيمـة فيمـا يتصـل بأعمـال التجـارة 
بالمـواد الكيميائيـة، بمـا يُسـهم فـي تطويـر القـدرة علـى التنبـؤ 

باألسعار ومعدالت الطلب.
مون: فؤاد الرماح، وعبدالرحمن العامر، وليث الشبل. المكرَّ

شركة أرامكو للتجارة
)فنار( لتحسين آلية الجدولة - شركة أرامكو للتجارة

الذكـي  التطبيـق  هـذا  يقـوم  )مآنـا(،  منصـة  علـى  مبنًيـا 
المخصص لالسـتخدام المؤسسي باالستفادة من حلول تحليل 
البيانـات الضخمـة مـن أجـل تحسـين آليـة جدولـة الشـحنات. 
ومـن خـالل هـذه المنصـة المتطـورة، نجحـت شـركة أرامكـو 
للتجـارة فـي تقليـل الوقت المسـتهلك للجدولة بنسـبة 80% مع 

المحافظة على موثوقية من الطراز العالمي.
مون: فهد الفالج، وعوض العنزي، وسلطان السلطان،  المكرَّ

وسليمان الزهراني، وأحمد الجعفري.
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إثراء ُيطلق برنامج )أقرأ(.. وُيعيد القرَّاء إلى عصر )الكتبّية(

أمني مكتبة إثراء ينصح بـ »كبسوالت القراءة« للمبتدئني، ويؤكد..

القراءة وقود الكتابة وهي ليست المصدر الوحيد للمعرفة

الظهـران - أعلـن مركز الملـك عبدالعزيز الثقافـي العالمي 
)إثـراء( عـن فتـح بـاب التسـجيل للمشـاركة فـي برنامـج إثـراء 
القـراءة )أقـرأ( بنسـخته السـابعة، الـذي يأتـي بحزمـة مـن 
الفعاليات، وثالثة مسـارات للمسابقة تستهدف كاًل من طالب 
وطالبـات المراحـل التعليميـة، والمترجميـن والمعلميـن فـي 
الترجمـة(  و)سـفراء  العـام(  )قـارئ  وهـي مسـار  المملكـة، 

و)سفراء القراءة(.

فعاليات متنوعة
وشـهدت المسـابقة علـى مـدار سـت دورات سـابقة إقبـااًل 
كبيًرا من الشـباب والفتيات من مختلف الفئات العمرية، حيث 
تسـعى إلـى تحفيـز القـراء والقارئـات، وتسـليط الضـوء علـى 
ثقافـة القـراءة بيـن أوسـاط المجتمع، إذ شـارك في المسـابقة 
منـذ نسـختها األولـى عـام 2013م أكثـر مـن 50 ألـف مشـارك 

ومشاركة من مختلف أنحاء المملكة.
كمـا يضـم برنامـج إثـراء القـراءة لهـذا العـام حزمـة مـن 
الفعاليـات الثقافيـة العامـة، ومـن بينهـا )أسـفار أقـرأ( التـي 
سـتُعقد في مـدن مختلفة حـول المملكة وهي: حائـل والرياض 
وجـازان، إلـى جانـب تنظيـم ماراثـون القـراءة فـي مكتبـة إثراء، 
ومعـرض كتـاب للطفـل يُقـام ألول مرة فـي المركـز، إضافًة إلى 
نشـر المحتـوى الثقافـي مـن خـالل موقـع البرنامـج ومنصاتـه 

اإلعالمية المتعّددة.

معرض الكتب المستعملة
إلـى جانـب ذلـك يتضمـن البرنامـج معـرض )الكتبّيـة(، وهـو 
معـرض لمقايضـة الكتب، ينظمـه المركز للمـرة األولى، بهدف 
إعـادة تدويـر الكتـب بين القـراء ومنحهم فرصة االسـتفادة من 

القافلة األسبوعية

الكتـب المقـروءة باسـتبدالها بكتـب أخـرى، ليعيـد )الكتبّيـة( 
إحياء فكرة سوق الكتبيين الذي كان يهتم بالكتاب المستعمل.

ومنـذ اليـوم األول بـدت حماسـة القراء العاليـة في مقايضة 
كتبهـم بأخـرى، ممـا عكـس حالـة فريـدة مـن التبـادل الثقافـي 
والمعرفـي بيـن القـراء، الذيـن يختلفـون فـي ذائقتهـم القرائيـة 
ويتفقـون فـي فكـرة تبـادل الكتـب، بما يضمـن انتقـال محتواها 
الثميـن مـن فـرد آلخـر، علـى أن يكـون الحـد األعلى المسـموح 

إحضاره للمقايضة هو 10 كتب.
ليس هذا كل شـيء، إذ يشـتمل )الكتبّيـة( كذلك على خمس 
منصـات لتوقيـع الكتـب مـع نخبـة مـن الكتـاب، الذي يشـاركون 
بأحـدث إصداراتهـم، ليكون الزوار علـى موعد معهم يومًيا في 
تمـام الثامنـة مسـاًء، وذلـك حتـى نهايـة هـذا األسـبوع الزاخـر 
ثقافًيـا ومعرفًيـا، ممـا جعـل القـراء يجمعـون بيـن المقايضـة 

واقتناء كتب مزينة بتواقيع ُكتابها.

الشغف بالكتاب
ويبـدو مسـمى المعـرض الفًتـا، وهنـا يوضـح المستشـار 
الثقافـي لمركـز )إثراء(، طـارق الخواجي، أن )الكتبّية( تسـمية 

يليـق بالقـارئ العربـي، وفـي مطلـع عـام  وأردت تقديـم مـا 
2009م، صدر الكتاب بحلٍة جديدة، وبنجاح باهر فاق المتوقع 
عليـه  اسـتندت  إذ  للمهتميـن؛  عربًيـا  مرجًعـا  أصبـح  حيـث 
الماجسـتير، وتـم تكليـف بعـض طـالب  أطروحتـان لدرجـة 
الفنـون حـول المملكـة بقراءته ضمـن مقرراتهـم. وال زلت حتى 
اليـوم، أشـعر بالضغـط الشـديد ألتفـوق عليـه. ونعـم، القـادم 

سيكون أجمل بإذن اهلل، وسيتم العمل عليه قريًبا. 
●  ماذا يعني لك، وأنت القارئ النهم، أن تكون أميًنا إلحدى 
أبـرز المكتبـات فـي المنطقـة؟ ومـاذا أضافـت لـك هـذه 

المسؤولية العظيمة؟
حلـٌم تحقـق، وأمـٌر رائـع لدرجـٍة ال تصـدق، ولكـن بعـد أن 
تتسلم المنصب، وكقارئ مهتم جًدا بالكتب، تبدأ باكتشاف أن 
األمـر ليـس منوًطـا بك، أو بشـغفك للقراءة، ولكـن أيًضا بكيف 
للقـراء  معرفـة  منـارة  وتجعلـه  بكفـاءة  المـكان  هـذا  تديـر 
والمهتميـن ليحمـل رسـالة ومهمـة المركـز، وكيـف تُعيـد الناس 

ألحضان المكتبات. 
●  هـل كل قـارئ كاتـب بطبيعـة الحـال؟ وهـل هنـاك عالقـة 

وثيقة بالضرورة بين القراءة والكتابة؟ 
كل كاتـب هـو بالضـرورة قـارئ فـي المقـام األول، فالقـراءة 
مهمـة جـًدا لعملية الكتابـة، لكن ليـس كل قارئ كاتـب. وللعرب 
مقولة فحواها أن األسد هو مجموعة من الخراف التي أكلها، 

وأنا أقول أن الكاتب هو مجموعة من الكتب التي قرأها. 
●  هـل القـراءة لطـارق سـبيل الكتشـاف الـذات وفهـم العالـم 
مـن حولـه؟ أم أنـك تقـرأ فـي مـا يهمـك مـن المجـاالت 

فقط؟
بالنسـبة لـي، القـراءة الجيـدة تكمـن باقتنـاص الكتـب التـي 
تُخـرج القـارئ مـن منطقة الراحـة، فهناك فرق كبيـر بأن تحب 

»القراءة« أو أن تحب »ما تقرأ«.
بسـبب  تـام  بانغـالق  الماضيـة  السـنة  فـي  العالـم  ●  مـّر 

تـدل علـى مقايضـة البضائـع بالكتـب، مبيًنـا أن المعـرض قائم 
علـى فكـرة عـدم دفـع أي مبلـغ مالـي للحصـول علـى أي كتـاب، 
بحيـث يتسـنى للقـارئ العثـور علـى كتـاب كان يبحـث عنـه، أو 
يكـون اكتشـاًفا جديـًدا بالنسـبة لـه ممـا تقـع عليـه عينـاه مـن 

الكتب المعروضة للمبادلة.
وأشـار الخواجـي إلـى أن أهميـة )الكتبّيـة( تـزداد بالنظـر 
الفتقـار المنطقـة الشـرقية إلـى المكتبـات المتخصصـة ببيـع 
الكتاب المستعمل، مبيًنا أن المعرض يعكس فكرتين رئيستين، 
األولـى متعلقـة بالقـارئ الشـغوف الـذي جـاء للبحث عـن كتاب 
يثير اهتمامه، والثانية تحمل جانًبا إنسـانًيا حين يضع القارئ 

في حسبانه أن يوفر الكتاب الجيد لآلخرين.
وال ينضـوي ذلـك علـى فكـرة التخلـص مـن الكتـب الرديئـة 
واسـتبدالها بأخـرى جيـدة، كمـا يؤكـد الخواجـي، بقـدر ما هي 
تدفـع القارئ الراغب في مشـاركة اآلخريـن قراءاته والحصول 
الُكتـاب فـي  علـى قـراءات جديـدة. وبسـؤاله عـن مشـاركة 
منصـات توقيـع الكتـب، يقـول: »أعتقـد أن الجـزء المفقـود فـي 
المشـهد الثقافـي هـو القـدرة علـى الوصـول للكاتـب والتحـاور 
معـه حـول نتاجه، لذا فهي فرصة سـانحة أوجدناهـا اليوم في 

)الكتبّية(«.

للقارئ العربي
فـي  الكتـب  توقيـع  منصـات  فـي  المشـاركين  ومـن ضمـن 
المعـرض، رئيـس دار )أدب( للنشـر والتوزيـع، الدكتـور عبـداهلل 
السـفياني، وذلـك ضمن كتب إصـدارات )أدب( في مبـادرة إثراء 

الجائحـة. مـا الكتـاب الـذي رافـق طـارق فـي عزلتـه وكان 
أنيس مجلسه؟

»الطفـل الـذي بنتـُه الكتـب« للكاتـب البريطانـي فرانسـيس 
سبوفورد.

●  هنـاك مقولـة شـهيرة للروائيـة بثينـة العيسـى تقـول فيهـا 
»القـراءة الحـرة تصلـح مـا أفسـدته المدرسـة«، مـا مـدى 

اتفاقك مع هذا الرأي؟ 
أذكيـاء،  يولـدون  هنـاك عبـارة أخـرى تقـول أن أطفالنـا 
والمدرسـة تجعلهـم أغبيـاء، ولكـن أنـا ال أعتقـد أن المدرسـة 
لوحدهـا مـن تدفعهـم إلـى مرحلـة التراجـع، ولكـن يشـترك في 
لتشـمل األقـارب، وأخيـًرا  والعائلـة  اآلبـاء، واألسـرة،  ذلـك 
المجتمـع، ألن الطفـل ينشـأ فطرًيـا بفضـول واسـع، ونحـن مـن 
نضـع العوائـق ونخلـق الحواجـز عندمـا نمنعهـم مـن االكتشـاف 
ونضـع أسـواًرا لفضولهـم. والقـراءة هـي أحـد الحلـول وليسـت 

الحل الوحيد.
الديـن-  ثوابـت  مـع  تتعـارض  مالـم  الفكـر-  ●  هـل حريـة 
مرتبطـة بحريـة القـراءة وحريـة انتقـاء الكتـب؟ وهـل هـي 
سـبيل اإلنسـان إلـى الحريـة باعتبارهـا السـد المنيـع فـي 

وجه التبعية وانعدام الرأي؟
القـراءات تجعلـك متسـامًحا أكثـر، وربمـا تضيـف لك بعض 
التمرد، وأقصد بذلك التمرد الفكري وليس تمرد الممارسات، 
وال أرى فـي ذلـك إشـكالية، إذ أن القناعات يجـب أن تكون عن 
يقيـن ورغبـة تامـة. ولكننـا نبالـغ أحياًنا فـي اعتقـاد أن القراءة 
تُصلـح دائًمـا، فليس الكل قـادًرا على تبنـي األفكار الصحيحة، 
وكما يقول علماء المسـلمين، »من كان شـيخه كتابه كان خطؤه 
أكثـر مـن صوابـه«، فالبقـاء داخل الكتـب وحدها يصنـع فقاعه 
ترشـيحية ال تختلـف عـن الفقاعـة التـي تصنعهـا شـبكات مثـل 

نتفلكس، على سبيل المثال. 
●  بماذا ترد على من يردد عبارة )أمة اقرأ ال تقرأ( مشيًرا إلى 

المحتـوى، مؤكـًدا أن )إثـراء( أصبحـت عيًنا وطنيـة عالمية على 
الثقافـة. وتحـدث عـن مشـاركته باسـم دار )أدب( قائـاًل: »هـذه 
المبـادرة تأتـي من أجل ترجمة عدد من الكتب المميزة والمهمة 
في مجاالت مختلفة من المعرفة، في الفلسـفة والفكر والثقافة 
والسـير الذاتيـة والمذكـرات والفيزيـاء والعلـوم وغيرهـا مـن 

النواحي العلمية التي يحتاجها القارئ السعودي والعربي«.
 10 اآلن  إلـى  قـدم  المشـروع  هـذا  أن  السـفياني  وأفـاد 
إصـدارات، واصًفـا كل إصـدار بأنـه درة من الـدرر التي احتفى 
بهـا القـارئ العربـي، وتشـاركها كثير مـن المثقفين عبر وسـائل 
باألسـبوع  وأشـاد  اإلعـالم.  وقنـوات  االجتماعـي  التواصـل 
الثقافـي الـذي يعيشـه مركـز إثـراء حالًيـا، تزامًنـا مـع انطالقـة 

مسابقة إثراء للقراءة )أقرأ(.
وفـي جولـة بيـن أروقة )الكتبّيـة( بدت الدهشـة مختلطة مع 
الفضـول والشـغف، إذ تقـول القارئـة ياسـمين المحمـود: »كنت 
أبحـث عـن روايـة سـيدات القمـر لجوخـه الحارثـي التـي نفدت 
مـن المكتبـات، وحصلـت عليهـا اليـوم!«. وتكـرر األمـر مـع زوار 
آخريـن ممـن وجـدوا ضالتهـم فـي هـذا المعـرض الـذي فتـح 

شهية القراء لتبادل قراءاتهم ومعارفهم.

لمعرفة المزيد 
حول البرنامج

عجـز المجتمعـات اإلسـالمية أو العربيـة عـن نشـر ثقافـة 
القراءة الحرة؟ 

باعتقـادي أن مـن يـردد هـذه العبـارة هـو نفسـه ُمِقـل فـي 
القـراءة، وهـو يوجـه أصابـع اللـوم إلـى اآلخريـن عوًضـا عـن لـوم 
ذاتـه، ويعيـش في غياهب الجـب وال يرى من حولـه، وما األعداد 
الهائلـة لـزوار معـارض الكتـب، بل والعـدد الكبير للمشـاركين في 
مبـادرة )أقـرأ( إال دليـل علـى االهتمام بالقراءة مـن كافة األعمار 

وأطياف المجتمع. 
●  الكثيـر منـا لديـه الرغبـة وحـب االطـالع علـى الكتـب، لكنـه 
يفتقـر إلـى مهـارة إدارة الوقـت حتى يجد للكتب متسـًعا في 

ساعات يومه..هل من نصيحة أخيرة توجهها لهم؟
بدايـًة، القـرار. البـد مـن أخـذ القـرار الحـازم وتحديـد أوقات 
معينـة فـي اليـوم للقـراءة، ومـن ثـم يبـدأ االعتيـاد وتصبـح عـادة 
روتينيـة وجـزأ ال يتجزأ من اليوم، كما أن الكتب الرقمية هي من 
أفضـل الحلـول لمن ال يملك الوقت. أحد الحلول أيًضا هو البدء 
بالكتـب الصغيـرة التـي تحمـل فـي طياتهـا فائـدة كبيـرة، حيـث 
تُشـعر قارئهـا بلـذة اإلنجـاز حيـن االنتهـاء منهـا فيتشـوق للبـدء 

باآلخر، وتلك األخيرة أحب أن أسميها بـ »كبسوالت القراءة«.

كان طارق طفاًل في الثامنة وكان والده يمتلك مكتبة أغوته 
باالقتـراب مـن رفوفهـا وتصفـح كتبهـا إلـى أن وقعـت يـداه ذات 
يوم على أول كتاب يكمل قراءته وكان عن  البستنة«، لتبدأ بعد 
ذلـك رحلـة القـراءة منـذ تلـك اللحظـة حتـى اآلن، عابـرة بـه 
انعطافـات كبيـرة في االهتمامات ووعي أكبر باالنتقـاءات. ولُع 
طـارق بالكتب وشـغفه بها قـاده ليكون اليوم أميًنـا إلحدى أكبر 
المكتبـات فـي المنطقـة، أال وهـي مكتبـة إثـراء التـي تضـم مـا 
يقـرب مـن نصف مليـون كتاب مطبوع مـوزع على أربعـة طوابق 

شامخة. 
علـى هامـش اإلعـالن عـن انطـالق برنامـج »أقـرأ« الـذي 
ينظمـه مركـز إثراء، كان لـ )القافلة األسـبوعية( هـذا اللقاء 
مـع أمين مكتبة إثراء العامة والمشـرف علـى البرنامج، الكاتب 
طـارق خواجـي، الـذي صـدر لـه كتابـان همـا )قلعـة األنمـي( 

و)العازف على بوابات الفجر(.
●  فـي خطـوة جريئـة تنـم عـن شـغف معرفـي مبكـر، أقدمـت 
على الكتابة عن عالم شبه مجهول محلًيا وعربًيا، وذلك 
حيـن أصـدرت كتابـك األول )قلعـة األنمـي(، الـذي يصـف 
فـن الرسـوم المتحركـة اليابانيـة فـي سـبعة فصـول شـيقة 
وتفصيليـة. مـاذا تعنـي لـك هـذه البدايـات وهـذا اإلسـهام 
المهم الذي أضفته إلى أرفف المكتبة العربية؟ وهل من 

أعمال قادمة في نفس اإلطار؟
حيـن أتحدث عـن البدايات أعود بالذاكرة إلى عـام 2007م، 
حين ذهبت إلى اليابان وبحوزتي 200 صفحة كتبتها كمسـودة 
عـن عالـم األنمـي زعًمـا بإلمامـي بهـذا الفـن العظيـم، وبالرغم 
مـن أن هـذه المسـودة قـد اسـتغرقت ٣ سـنوات مـن الوقـت 
والجهـد، إال أن أول أمـر فعلتـه حين عـدت أدراجي للوطن، هو 
تمزيقي لتلك الصفحات، فقد توسـعت عدسـة المشـهد حينها 

هنوف السليم

شهد معرض )الكتبّية( 
إقبااًل من المهتمين 
بالقراءة للعثور على 
ضالتهم من الكتب، 

كما تضمن البرنامج 
مشاركة الشاعر جاسم 

الصحيح في حفل 
توقيع لديوانه الجديد 

)تضاريس الهذيان(.
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تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها

القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
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

ربمـا كان مـن المفهـوم أن بعضنـا، بحكـم التقـدم فـي السـن، 
يـرى أن »الماضـي كان أجمـل«، ويطلـق علـى تلـك األيـام »زمـن 
الطيبيـن« فـي داللـة علـى مـا تكّنـه مشـاعره مـن تقديـر حنيـن 

تجاه ماٍض كان ربما يحمل وعوًدا بحياة أفضل. 
اسـتثناء  دون  وجميعنـا  إنسـان،  كل  يـراود  شـعور  الحنيـن 
عرضـة لسـطوته. قـد ننزلـق إليـه ذهنًيـا بنعومـة ألسـباب عـدة، 
غيـر منتبهيـن إلـى أننـا قـد ُنسـتدرج إلـى فـخ متربـص بنـا دون 

إدراك ووعي منا. 
وقـد ال يقتصـر تذّكـر الماضـي، حـال إيغالنـا فيـه، علـى رؤيـة 
الماضـي فحسـب، فقـد ننسـاق  الزمـان  المبهـج مـن  الجانـب 
وتجـارب  مؤلمـة  ذكريـات  إلـى  نشـعر  ال  حيـث  مـن  وننجـرف 
موجعـة متزامنـة مع تلـك األحـداث »السـعيدة« الماضيـة! ففي 
حيـاة كل إنسـان أمـور مـن الماضـي لـم يتـم حسـمها وصدمـات 
ونزاعـات يصعـب نسـيانها، ويتعـذر محوهـا، فتظـل منزويـة فـي 
أننـا  مخطئيـن  نعتقـد  الـذي  الحيـن  فـي  الوعـي،  هامـش 
تنبثـق  الحنيـن  فـخ  منـا  يتمّكـن  حيـن  لكـن   ، هـا نا وز تجا
انفعاالتنـا وتتمظهـر آثـار ذلـك الضرر النفسـي في إسـهابنا في 

الحديث حولها وشعورنا بالمرارة تجاهها واتقاد مشاعرنا. 
هنـا قـد يأخذ ذلـك التذكـر اتجاًهـا َمَرضًيا مع اسـتيالء تلك 
حياتنـا  لحظـات  فتغمـر  تفكيرنـا،  كامـل  علـى  المنغصـات 
الحاضـرة سـحابة مـن الحـزن. ويصعـب علـى البعـض نسـيان 
األلـم ومقاومتـه والمضـّي قدًمـا في حياتـه بسـبب التركيز على 
البـؤر السـيئة فـي حياتهـم، فيسـتبد بـه القلـق وليـس مـن شـأن 

ذلك سوى أن يؤدي إلى السقوط في وهدة االكتئاب.
ليـس هنـاك مشـكلة حقيقية فـي أن نصبـو إلـى الماضي عبر 
الحنيـن ونحلـل مـن وقـت آلخـر مـا حـدث فـي أيامنـا السـالفة، 
حياتنـا  واسـتنزاف  اسـتهالك  الماضـي  يحـاول  عندمـا  لكـن 
وتملكنـا، فحينهـا يجـب أن نقـوم بـدور واٍع كـي ال يحـدث ذلـك 

ونفقد اتصالنا بالحاضر.
يمكـن تجـاوز تلك الحالة و»صنع السـالم« مـع الماضي بعدة 
طـرق. يجـب بدايـة اسـتغالل فـارق الزمـن بيننـا وبيـن الحـدث 
رؤيـة  إمكانيـة  لنـا  يوفـر  ذلـك  األمـس.  مـن  نسـتعيده  الـذي 
الذكـرى المؤلمـة مـن الخـارج. فلربمـا، تحـت تلـك الظـروف، 
هـذا مـا كان بوسـعنا فعلـه. وقـد يكـون قرارنـا حينهـا مترتًبـا 
علـى رؤيتنـا للحيـاة وقتهـا. إذا كانـت النفـس هـي مكمـن اللـوم 
علـى مـا حـدث فـي الماضـي فيجـب إدراك أن الماضـي ال يمكـن 

تغييره. 
ثـم لنحـاول أن نـرى النصـف الممتلـئ مـن الـكأس؛ فربمـا 
أو درًسـا مهًمـا فـي حياتنـا أدى  أكسـبتنا تلـك األزمـة معرفـة 
لتفادينـا الكثيـر مـن المـآزق والعثـرات. أمـا إذا كان األمـر لـه 
عالقـة بشـخص آخـر فلنحـاول أن نـرى األمـور مـن خـالل وجهة 
نظـره. لعلـه لـم يكـن يقصـد اإلسـاءة إلينـا. هـذا ال يعنـي تبريـر 
لفهـم  عادلـة  فرصـة  منحهـم  يعنـي  لكـن  اآلخريـن،  إسـاءة 

منطلق ما صنعوا. 
عندمـا نحـرر أنفسـنا مـن ذلـك الوضـع يكـون لدينـا القـدرة 
تـرك  فـي  ذلـك  وسيسـاعد  بموضوعيـة.  األمـر  نـرى  أن  علـى 
الماضـي يذهـب إلـى حـال سـبيله، وإعـادة االتصـال بالحاضـر. 
الماضـي يبتعـد. لقـد حـان الوقـت لتركـه يرحـل لوحـده دون أن 

يصحبنا معه. 

الخروج من فخ 
الماضي 

عبداهلل الوصالي * ضوء وحرف:

هذه األرُض مثل قلبك عطشى
فأِجرها وكن إِن اسطعَت ُعّشا

واسقها الماَء..ُربَّ ذرِة رمٍل
قد غشاها من الظما ما تغّشى

وادُن منها، وكن لها حين تدنو
منك رمًشا َدنا وعانَق رمشا

أرهِف السمَع حين تحكي، ففيها 
السرُّ ما زال في انتظاٍر لُيفشى

امِش هوًنا على ثراها وحاذْر
أن تثيَر الغباَر ..ِسْر مثل أعشى!

وتضّمْخ بها..تنّسم عبيًرا
فاَح منها، فما أظنك تخشى

رحًما قد أتيَت منها لتغدو
في تجاويفها إذا متَّ نقشا 

ضوء: مصلح جميل

رحم األرض

حرف: عبدالوهاب أبو زيد

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* روائي وكاتب سعودي.


