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بئ ـ ًـرا نفطي ــة ف ــي حق ــل خري ــص م ــن أص ــل  350بئ ـ ًـرا يضمه ــا
الحق ــل ،ت ــم تطبي ــق أول مش ــروع تجريب ــي مبتك ــر للتحك ــم
المتق ـ ِّـدم باألعم ــال به ــا  ،لتصب ــح أضخ ــم تجهي ــزات م ــن نوعها
يجري تنفيذه ــا لهذه التقنية ف ــي موقع واحد ف ــي العالم ،وهذا
دوليا في
المش ــروع ال ــذي نال ــت علي ــه أرامك ــو الس ــعودية
تكريم ــا ً
ً
قم ــة ري ــادة التصني ــع يعـ ـزِّز كف ــاءة إنت ــاج النف ــط وإدارة المكام ــن
أنظر صفحة 5
بصورة أفضل		.

القافلة األسبوعية
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«إثراء» يستضيف أبناء شهداء الوطن

لقطة جماعية ألبناء شهداء الوطن خالل زيارتهم لمركز
الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ،حيث شمل
برنامج الزيارة مجموعة من األنشطة المتن ِّوعة التي تصب
في مجاالت المعرفة واإلبداع والتقنية ،وذلك من خالل
تقديم جوالت تعريفية ،وورش عمل تفاعلية ،باإلضافة إلى
عددٍ من البرامج الثقافية.

إضــــاءة

حمد نبيل المسعد

hamad.masaad@aramco.com

إدارة مبيـعات وتسويق الزيت الخام

ترحِّ ب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبِّر عن آراء ُكتَّابها.

القافلة األسبوعية
الظهـــران  -اســـتضاف مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز
الثقافـــي العالمـــي «إثراء» ،يـــوم الجمعـــة  7ذو القعدة
1439هــــ ( 20يوليـــو  2018م) ،أبنـــاء شـــهداء الوطن
ً
طفل مع أســـرهم من مختلف
الذين بلغ عددهم 218
مناطـــق المملكـــة ،تراوحـــت أعمارهـــم بيـــن 18 - 6
سنة.
وشـــمل برنامـــج الزيـــارة مجموعـــة مـــن األنشـــطة
المتن ِّوعة التي تصـــب في مجـــاالت المعرفة واإلبداع
والتقنيـــة ،وذلـــك من خـــال تقديم جـــوالت تعريفية،
وورش عمل تفاعليـــة ،باإلضافة إلى ٍ
عدد من البرامج
الثقافية التي تهدف إلى اســـتمتاع األطفال بالعروض

والبرامـــج ،واستكشـــاف األبعـــاد الجماليـــة والتكوين
المعماري للمركز.
وذكـــر مديـــر اإلدارة العامة لرعاية أســـر الشـــهداء
فـــي وزارة الداخلية ،العقيد حســـام الراشـــد« :خالل
البرنامـــج الترفيهـــي والتثقيفي ألبناء الشـــهداء ،قمنا
بزيـــارة للمنطقـــة الشـــرقية ،حيـــث زار األبنـــاء عـــدة
جهـــات مختلفة ،دمجـــوا فيها الترفيـــه بالثقافة ،وكان
من ضمـــن البرامج التي تمـــت زيارتها مركـــز «إثراء»
الثقافـــي ،حيث ّ
اطلـــع األبناء على المتحف والســـينما
والبرامـــج المخصصـــة للعلـــوم ،باإلضافة إلـــى زيارة
المكتبة واألقسام األخرى».
من جهته ،قال مســـؤول خدمات الـــز ّوار في مركز
إثراء ،خالد الكســـيح« :ســـعدنا في إثراء باســـتضافة

أســـر الشـــهداء وأبنائهم ،وهـــذا يأتي ضمـــن الواجب
الوطنـــي لألفـــراد والمؤسســـات تجـــاه أبناء شـــهداء
الوطن ،الذي ســـتبقى تضحياتهم عنـــوان فخر وإلهام
لألجيال القادمة».
يُذكـــر أن مركز الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي
(إثـــراء) يهـــدف إلى إثـــراء المجتمع الســـعودي وذلك
بتقديـــم مبـــادرات وبرامـــج نوعيـــة لكافـــة شـــرائح
المجتمع ،مســـتند ًة على خلق محتـــوى معرفي متم ّيز،
وتقديـــم تجارب واســـعة للـــز ّوار من خـــال العروض
منص ًة
يقدمهـــا ،حيث يُعـــد المركز
والمبـــادرات التي ِّ
ّ
لإلبـــداع ،تُجمـــع فيهـــا المواهـــب للتعلّـــم ومشـــاركة
األفـــكار مع مختلف الفئـــات العمرية ،بمـــا يتوافق مع
جهود المملكة في التنمية االجتماعية والثقافية.

فعلت اشتراك طاقتك؟
هل ّ
شـخصيات عديـدة نشـاهدها خلال سـاعات
اليـوم ،سـوا ًء أثنـاء العمـل أم فـي الشـارع أم خلال
تسـوقنا ،فنلحـظ علـى البعـض منهـم تمتعهـم
باإليجابيـة ،أمـا اآلخريـن فنجدهـم محمليـن
بالسـلبية من رأسـهم وحتـى أخمص أقدامهـم ،لذا،
أنـت عزيـزي القـارئ ،هل أعطيـت عقلـك برهة من
الوقـت لتتأمـل الفـرق بيـن هـذه الشـخصيات
المتناقضة؟
متقمصـو الشـخصية السـلبية ،سـتجدهم غال ًبـا
فـي د َّو امـة مـن التفكيـر السـوداوي والطاقـة
السـلبية ،وهـذه الطاقـة باسـتطاعتها أن تعصـف
بفكرهـم يمنـة ويسـرى نحـو طريـق مظلـم ال نهايـة
لـه ،وحتـى وإن وجـدوا نهايـة لهـذا الطريـق فلـن
يسـتطيعوا الوصـول إلـى الحتميـة ،رغـم أنهـم
أمضـوا وقتًـا فـي البحث عـن مفتـاح الوصـول ،لكن
الحقيقـة تقـول عكـس ذلـك ،فهـم ال يزالـون يقفـون
فـي مكانهـم دون حـراك إلـى األمـام ،بـل وربمـا
سـيتفاجأون بأنهـم يسـيرون إلـى الخلـف وهـم ال
يعلمون بذلك.
هنـا ك أ مثلـة يو ميـة للشـخصية ا لسـلبية ،
نشـاهدها خلال العمـل على سـبيل المثـال ،فهناك
مـن يبـدأون يومهم بالضجـر وإبـراز سـلبيات العمل
يتعرضون
ولـو كانت بسـيطة ،ولسـت أقصـد الذيـن َّ

لمواقـف قـد تجبرهـم علـى أن يكونـوا فـي مـزاج
عكـر رغ ًمـا عنهـم ،لكنـي أقصـد اآلخريـن الذيـن
أعتـادوا علـى أن تكـون بدايـة يومهـم «حلطمـة»
وتسـاؤالت ال تنتهـي ،لمـاذا نحـن تحديـ ًد ا مـن
يحـدث لنـا ذلـك؟ وبمـاذا تم َّيـز اآلخـرون حتـى
يفضلهم المدير ويثق بعملهم أكثر مني؟
ِّ
فـي اعتقـادي أن مـن يملكـون مثـل هـذه العقليـة
السـطحية والضيقـة ،ليـس لديهـم أي جديـد فـي
عملهـم أو حتـى فـي حياتهـم الخاصـة ،ألنهـم
تغافلـوا عـن تطويـر أنفسـهم ،وأشـغلوها بسفاسـف
األمـور التـي بإمكانها أن تسـيطر على شـخصياتهم
لتقول لهم :مكانك ِسر!
أ مـا أ و لئـك ا لذ يـن يتقمصـو ن ا لشـخصية
اإليجابيـة ،فاسـتطاعتهم أن يلهمـوك لتحقيـق
عديـد مـن أحالمـك ،فأنـت محظـوظ ألنهـم باتـوا
ُعملـة نـادرة فـي وقتنـا الحالـي ،فمثـل هـذه
الشـخصيات ال تجعـل أكبـر همهـا :مـاذا فعـل
اآلخـرون وماذا قالـوا عنـا؟ أو لماذا لم يأتنـا الرزق
الـذي جـاء بـكل سـهولة لزمالئنـا؟ الشـخصيات
اإليجابيـة ال يضعـون أعينهـم علـى أرزاق اآلخريـن،
بـل يتخلـون تما ًمـا عـن مفهـوم الحسـد والمقارنـة
مع اآلخرين.
سـتتذوق عزيـزي القـارئ متعـة العمـل ومتعـة

الحيـاة عندمـا تف ّعـل طاقتـك اإليجابيـة ،التـي
ستسـاعدك حت ًما علـى تطوير ذاتك قبل أي شـيء،
كمـا أنهـا كفيلـة بجعـل مسـتقبلك وحاضـرك
وذكريـات ماضيـك أجمـل بعينـك ،وستسـعى
وتجتهـد للبحـث والتطويـر مـن قدراتـك ،ألنـك لـم
تتعـر ض لإلحبـاط الذاتـي ،كمـا أنـك سـتصل
َّ
لمراحـل متق ِّدمة سـوا ًء بالتفكير أو حتـى بعالقاتك
مـع اآلخريـن ،الذيـن يختلفـون تما ًمـا عـن هويتـك
ولونـك ولغتـك .تأكـد مـن أنـك سـتجد القبـول مـن
الجميـع ،وسـتالحظ أنك تسـتطيع تغيير مـن يملك
ولـو جـز ًء يسـير مـن الطاقـة اإليجابيـة ،حتـى لـو
مشى يو ًما في دهاليز الظالم.
إن نشـر الطاقـة اإليجابيـة فـي محيطـك،
سيسـاعدك علـى كسـب كل مـن حولـك ،كمـا
سـيعطيك الحافـز لتطويـر نفسـك فـي أي مجـال،
السـيما فـي عالقتـك مـع النـاس وعالقتـك مـع
نفسـك ،وسـتجد مـن يسـعى لتغييـر طاقتـك
اإليجابيـة إلـى سـلبية ،لكـن إيـاك الوقـوع فـي
قبضتـه ،كـي ال تكـون فـي حـال مـن النـدم الشـديد
ً
مسـتقبل .عندمـا تشـيخ بالسـن وتتألـم مـن وقتـك،
الـذي أضعتـه فـي أمـور كنـت قـاد ًرا علـى تغييرهـا
لألفضـل ،ولكـن ضعفـك جعلـك تصـل لهـذا الحال،
لذا ،كن دائ ًما ذا طاقة إيجابية.
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أرامكو السعودية ِّ
تنظم منتدى ملناقشة
برنامج ضمان تأهيل األيدي العاملة للمقاولين
القافلة األسبوعية
الخبـر  -عقـدت أرامكـو السـعودية المنتـدى األول مـن
نوعـه لبرنامـج ضمـان تأهيـل األيـدي العاملـة للمقاوليـن،
مؤخـ ًرا ،فـي مدينـة الخبـر ،وشـارك فـي تنظيمـه إدارة
خدمـات الصيانـة فـي الشـركة ،وإدارة الحلـول والخدمات
التعليمية ،برعاية إدارة صيانة المعامل في بقيق.
حضـر المنتـدى أكثـر مـن  220موظفًـا مـن أرامكـو
السـعودية ومقاولـي الخدمات ومركز التدريب والمشـاريع
المشـتركة ،الذيـن يمثلـون مشـاركة أرامكـو السـعودية
واسعة النطاق في اعتماد المقاولين على مستوى البالد.
يُ ّعـد برنامـج ضمـان تأهيـل األيـدي العاملـة للمقاوليـن
مبـادرة علـى مسـتوى الشـركة ويدعمهـا مجلـس الصيانـة
فـي أرامكـو السـعودية ،وهـو أداة مسـاعدة رئيسـة فـي
تحقيـق أهـداف برنامـج اكتفـاء .ويتمثـل هدفـه فـي رفـع
مسـتويات الكفـاءة لـدى المقاوليـن المطلوبيـن بكثـرة،
والذيـن يعملون فـي مرافق أرامكو السـعودية للوصول إلى
مسـتويات عالمية من السلامة ،والمحتوى المحلي ،وأداء
العمـل لضمـان تعامـل الشـركة مـع المقاوليـن المؤهليـن
فقط.
كمـا يُنَـص علـى البرنامـج فـي التعليمـات العامـة ويدرج
فـي متطلبـات التعاقـد .ويجـب أن يكون لـدى كل إدارة في
أرامكـو السـعودية التـي توظـف األيـدي العاملـة للمقاولين
إجـراءات داخليـة لتنفيـذ برنامـج ضمـان تأهيـل األيـدي
العاملة للمقاولين.

شراكة وثيقة
افتتحـت منـى الدوسـري ،مـن إدارة خدمـات الصيانـة
في الشـركة ،المنتدى بالترحيب بالحضور وشـكرتهم على
مشـاركتهم فـي إنجـاح فعاليـات المنتـدى .وأكـد مديـر
إدارة خدمـات الصيانـة فـي الشـركة ،األسـتاذ إيـاد
البصـراوي ،فـي كلمتـه االفتتاحيـة ،الحاجـة إلـى شـراكة
وثيقـة بيـن أرامكـو السـعودية وعديـد مـن شـركات
المقـاوالت التـي تقـوم بأعمـال الصيانـة فـي مرافـق
الشركة.
وقـال البصـراوي« :يُعـد برنامـج ضمـان تأهيـل األيـدي
العاملـة للمقاوليـن المبـادرة األولـى مـن نوعهـا فـي
المنطقـة ،التـي تسـعى إلـى تحسـين وضمان مسـتوى ٍ
عال
مـن احترافيـة األيـدي العاملـة للمقاوليـن ،والتـي تدعـم
بدورها أعمال أرامكو السعودية».
صرح المديـر التنفيذي للموارد البشـرية ،األسـتاذ
كمـا َّ
نبيـل الدبـل ،الـذي كان يشـغل منصـب المديـر العـام
للتدريـب والتطويـر آنـذاك ،فـي كلمتـه الرئيسـة بـأن
المقاوليـن هـم جـزءٌ ال يتجـزأ مـن مـوارد الشـركة ،وال
يقلـون أهمية عن غيرهـم من الموظفين .وقال الدبل« :إن
االعتمـاد هـو أحـد متطلبـات األعمـال ،ويجـب أن يحصـل
عليه موظفو الشركة والمقاولون على ٍ
حد سواء».
كمـا أشـار إلـى أن افتقار موظـف المقاول إلـى المعرفة
المهنيـة والمهـارات المطلوبـة ،قـد تكـون أحـد مسـببات
وقوع عديد من الحوادث أثناء ممارسة العمل.
ونصـح الحضـور بقوله« :إذا كنتم تريدون أن تكونوا في
الطليعـة ،فلا بـد مـن قيامكـم بتأهيـل األيـدي العاملـة
للمقاوليـن لديكـم .فنحـن لدينـا مراكـز تدريـب فـي جميـع
أنحـاء المملكـة ،وأحثكم على التركيـز على األيدي العاملة
السعودية».

جوائز التكريم
وقـد انضـ َّم مديـر إدارة الحلـول والخدمـات التعليميـة،
األسـتاذ عبـداهلل غبانـي ،إلـى الدبـل والبصـراوي لتكريـم
مراكـز التدريـب المحليـة لتم ُّيزهـا فـي تقديـم التدريـب
واعتمـاد المتعاقديـن ،حيـث تضمنت أهم مراكـز التدريب
التـي ُكر َّمـت :معهـد الزامـل العالـي ،والمعهـد الوطنـي
للتدريب الصناعي ،ومعهد ينبع التقني.
ومثلـت الشـركات التاليـة أهـم شـركات المقـاوالت
المشـاركة والملتزمـة بمتطلبـات برنامـج ضمـان تأهيـل
األيـدي العاملـة للمقاوليـن :شـركة فـال العربيـة القابضـة،
ومجموعة عصام قباني ،ومجموعة المعلم.
كمـا تبنـت واعتمـدت بعـض إدارات أرامكـو السـعودية

بر نا مـج ضمـا ن تأ هيـل
األيـدي العاملـة للمقاوليـن
وطرحـت مبـادرات لتلبيـة
متطلباته ،وهي:
•إدارة خدمـات أحيـاء
ا لسـكن فـي منطقـة
ا أل عمـا ل ا لشـما لية
والمنطقة الغربية
•إدارة صيانـة مصفـاة
عبدالحكيم القوحي
رأس تنورة.
•إدارة صيانة الفرض.
كمـا افتُتـح معـرض واسـع لعـروض مراكـز التدريـب
وشركات المقاوالت المشاركة.
قـدم جميـع المعنييـن فـي البرنامـج سلسـلة
هـذا وقـد َّ
من العروض التفاعلية تضمنت ما يلي:
•«نظـرة عامـة علـى برنامـج ضمـان تأهيـل األيـدي
قدمـه ك ُّل مـن سـفيان عبدالعزيز
العاملـة للمقاوليـن» َّ
مـن إدارة خدمـات الصيانـة ،ويوسـف البخيت مـن
إدارة الحلول والخدمات التعليمية.
•«طريق نجاحنا نحو جودة األيدي العاملة والسلامة»
قد متـه أبـرار السـعيد مـن شـركة فـال العربيـة
َّ
القابضة.
•«تجربـة برنامـج ضمـان تأهيـل األيـدي العاملـة
للمقاوليـن فـي التكريـر المحلي وتجزئة سـوائل الغاز
قد مـه ك ُّل مـن محمـد العمـري وماجـد
الطبيعـي» َّ
القطيـم مـن تنفيـذ الخدمـات المشـتركة فـي التكرير
والتوزيع والتسويق.
قدمـه عمر الزهـراوي من مركز
•«تدريـب المقاوليـن» َّ
الزامل للتدريب.

النشاطات الجماعية
تـم تنظيـم عديـد مـن النشـاطات الجماعيـة لتعزيـز
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نبيل الدبل وإياد البصراوي وصالح الجعيدان وغيرهم من المشاركين في منتدى أرامكو السعودية األول من نوعه لبرنامج
ضمان تأهيل األيدي العاملة للمقاولين ،حيث يلقون نظرة على بعض عروض مراكز التدريب وشركات المقاوالت المشاركة
كجزء من المعرض المقام على هامش المنتدى.

التواصـل واختبـار وعـي مبـادرة برنامـج ضمـان تأهيـل
األيـدي العاملـة للمقاوليـن بيـن أهـم الجهـات الرئيسـة،
وبالتحديد شـركات المقاوالت ،ومعاهد التدريب ،وممثلي
أرامكو السعودية.

الطريق إلى األمام
وقـد أعـرب المشـاركون عـن رضاهـم التـام عمـا ُطـرح
فـي المنتـدى وخاصـة موضـوع برنامـج ضمـان تأهيـل
األيدي العاملة للمقاولين.
وتحـدث نائـب الرئيـس للخدمـات الصناعيـة ،رئيـس

مجلـس الصيانـة فـي أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ
عبدالحكيـم القوحـي ،فـي ختـام فعاليـات المنتـدى عـن
أهميـة هذا اللقاء ،وأعرب عن امتنانه وتقديره للمنظمين
والمشاركين.
وقدم
وشـجع القوحـي تسـريع الحصـول علـى االعتمـاد َّ
َّ
دعمـه الكامـل لرفـع مسـتويات الكفـاءة وزيـادة السـعودة.
كمـا أعـرب عن الحاجة إلى توفيـر مزيد من التوعية بهذه
رئيسـا يُسـهم فـي
المبـادرة كـ ّو ن البرنامـج عنصـ ًر ا
ً
اسـتحداث الوظائـف التـي تتطلب مهـارات عاليـة ،وتعزيز
المحتـوى المحلـي ،وتأميـن وظائـف طويلـة األجـل
للمواطنين السعوديين.

مدير إدارة صيانة املعامل في بقيق ،األستاذ صالح الجعيدان
«جـاء انعقـاد المنتـدى فـي الوقـت المناسـب لضمـان جاهزيـة كفـاءات المقاوليـن للتصـدي للتحديـات المختلفـة أثنـاء أداء األنشـطة فـي مرافقنا.
وجميعنـا نـدرك أن الصيانـة التقليديـة لـن تكـون كافية في المسـتقبل ،حيث إن الصناعة ككل تتحول إلـى عصر جديد يمثل ثورة فـي الصيانة وجز ًءا
من تحويل الكم الهائل من البيانات في الثورة الصناعية الرابعة ،وبالتالي ،يجب أن تكون كافة مواردنا جاهزة لهذه النقلة ومنها المقاولون.

مدير معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي ،محمد شريف
أيضا للمملكة العربية السـعودية ككل ،نظ ًرا
«ال يُعـد برنامـج ضمـان تأهيـل األيـدي العاملة للمقاولين إنجازًا مه ًما ألرامكو السـعودية فحسـب ،بـل ً
وقدم هـذا المنتدى
ألنـه ينـص علـى الحـد األدنـى مـن المعاييـر التقنيـة المتوقعة مـن أي تقني ،مثـل معايير مهنيي الكهربـاء أو األجهـزة أو األنابيـبَّ .
المقدمة للمقاولين ،إلعـداد وتأهيل التقنيين ،قبل الشـروع في أي عمل
فرصـة ممتـازة للجميـع مـن أجل معرفة مزيـد عن تنفيذ البرنامج والحوافـز
َّ
من أعمال الصيانة».

مالحظ األشغال في إدارة مصفاة رأس تنورة  ،رائد السعدون
«عنـد تنفيـذ برنامـج ضمـان تأهيـل األيـدي العاملـة للمقاوليـن بشـكل كامـل ،حقَّقـت مصفـاة رأس تنـورة تحسـينات كبيـرة فـي سلامة مقاوليهـا
ً
ملحوظـا في نسـبة اإلصابـات ومخالفـات تصاريح
انخفاضـا
باإلضافـة إلـى الجـودة والكفـاءة فـي أداء أعمـال المقاوليـن .وتظهـر سـجالت السلامة
ً
العمل .في حين زادت كفاءة العمل مما أدى إلى استكمال عديد من األنشطة الرئيسة قبل الموعد المحدد».

مدير إدارة التدريب والتطوير في شركة محمد سالم السويدي للخدمات الصناعية ،جلواح الجلواح
«لقـد زاد برنامـج ضمـان تأهيـل األيـدي العاملة للمقاولين تركيز اسـتراتيجيات التوظيف لدينا .فنحن اآلن نر ِّكز بشـكل أكبر على التدريب التقني
لمواردنـا البشـرية ،وتُعـد هـذه االسـتراتيجية اسـتثما ًرا فـي األيـدي العاملـة التـي تسـاعد علـى بنـاء التـزام بعيـد المـدى لشـراكة ناجحـة مـع أرامكـو
السعودية».
أيضا أهدافنا لزيادة توظيف األيدي العاملة السعودية ويوفِّر منصة لمهن طويلة األمد».
«كما يدعم البرنامج ً

القافلة األسبوعية
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أعمال األمن الصناعي ولجنة السالمة املرورية
ِّ
تنظمان برنامج السالمة املرورية للمرأة في جدة
شروط إصدار رخص القيادة

جهود مبذولة من
ِق َبل املسؤولين
في الجهات
الحكومية في
تمكين ودعم املرأة
السعودية وقدرتها
تحمل
على ُّ
املسؤولية لتطبيق
رؤية اململكة 2030
البدر جنة

التفاؤل الكبير بهذا
القرار اإليجابي
سيسهم في حل
األزمة املرورية وذلك
عن طريق دخول
النساء إلى امليدان
بقيم إيجابية وعادات
صحيحة
خميس الزهراني

خميس الزهراني يؤكد أن قيادة المرأة للسيارة ستسهم في
حل األزمة المرورية.

تتحدث للحضور عن إحصاءات الحوادث
هدية المسعود
َّ
المرورية.

حامد العطاس

داخـل المملكة ،مشـي ًرا إلى حرص أرامكو السـعودية على
تقديم الدعم والمسـاندة لإلسـهام بتسـهيل تطبيـق القرار
علـى نحـو فاعـل للراغبـات بقيـادة السـيارة ،كمـا تـم
تأسـيس مدرسـة لتعليـم القيـادة فـي مدينـة الظهـران،
وتجهيزهـا بأحـدث التقنيـات لتعليـم قيـادة السـيارة
للموظفـات وزوجـات وبنـات الموظفيـن ،وتدريبهـن علـى
القيـادة اآلمنة ،وتعليمهن أسـاليب القيادة الوقائية لتجنّب
األخطاء التي يقع فيها الكثيرون.

جـدة  -أطلقـت أرامكو السـعودية حملة لتأهيل وتوعية
النسـاء الراغبـات فـي الحصـول علـى رخـص قيـادة
السـيارات ،وذلـك في إطار دعـم القرار السـامي الذي بدأ
تطبيقـه رسـم ًيا فـي  10شـوال 1439هــ ،وقـد نظمـت إدارة
أعمـال األمن الصناعي في المنطقـة الغربية ،بالتعاون مع
لجنـة السلامة المروريـة فـي المنطقـة الشـرقية ،منتـدى
السلامة الـذي جـاء تحـت شـعار «ثقافـة الطريـق خلـف
المقـود» فـي مقـر الشـركة فـي جـدة ،وبمشـاركة عـدد مـن
الجهـات الحكوميـة والخاصـة ،وحضـور أكثـر مـن 100
موظـف وموظفـة فـي أرامكـو السـعودية ومقاوليهـا وأفـراد
أسرهم.
وأكـد مديـر إدارة أعمـال األمـن الصناعي فـي المنطقة
الغربيـة ،األسـتاذ البـدر جنـة ،أهميـة التعـاون بمـا يُسـهم
فـي رفـع مسـتوى ثقافـة المـرأة فـي قيـادة السـيارة،
مسـتعرضا الجهـود المبذولـة مـن ِقبَـل المسـؤولين فـي
ً
الجهـات الحكوميـة فـي تمكيـن ودعـم قـدرة المـرأة
تحمـل المسـؤولية ،ومشـاركتها فـي
السـعودية علـى
ُّ
توجهات الدولة لتطبيق رؤية المملكة .2030
وأشـار جنـة إلـى أهميـة توضيـح المفاهيـم المتعلقـة
بقيـادة المـرأة ،مـن خلال تقديـم إرشـادات عـن القيـادة
الوقائيـة واآلمنـة ،ونصائـح خاصة لقيادة المـرأة ،مؤك ًدا
أن الحملـة التـي تـم إطالقهـا والهادفـة نحـو توعيـة
الراغبـات فـي الحصـول علـى رخـص قيـادة السـيارات،
تعـزز أهميـة التقيـد بالنصائـح المتعلقـة بسـلوكيات
القيـادة اآلمنـة ومهاراتهـا ،كاشـفًا عـن تنظيـم حملـة
توعويـة فـي مدينـة ينبـع الصناعيـة خالل شـهر سـبتمبر
المقبـل ،وذلـك لجميـع موظفـي الشـركة فـي المنطقـة
الغربية وأسرهم.
كمـا اسـتعرض جنـة مسـيرة المـرأة ودورها فـي التنمية

(من اليمين إلى اليسار ) ،رئيس الجمعية السعودية للسالمة
المرورية بالمنطقة الغربية ،علي مليباري ،والبدر جنة،
والعقيد عادل الحازمي ،وخالد الحازمي ،يتابعون فقرات
البرنامج باهتمام.

القيم اإليجابية
وعلَّـق عضـو لجنـة السلامة المروريـة فـي المنطقـة
الشرقية ،خميس الزهراني ،عن تفاؤله بهذا القرار اإليجابي
الـذي سيُسـهم فـي حـل األزمـة المروريـة ،عـن طريـق دخـول
النسـاء إلـى الميـدان بقيـم إيجابيـة وعـادات صحيحـة ،عـن
طريـق االسـتفادة مـن تجـارب مـرت بهـا خاضتهـا النسـاء فـي
الـدول األخـرى ،مـع التركيـز علـى عـدم اكتسـاب العـادات
السلبية في القيادة.
وأضـاف أن القيـادة للمـرأة أصبحـت ضـرورة ،وقـد
ورحـب بهـا ،وأن التـدرج فـي
تقبلهـا المجتمـع السـعودي َّ
النـزول للميـدان سـيعمل علـى ضبـط الحركـة المروريـة،
وعـرج علـى الحلـول الممكنـة مـن خلال زرع القيـم
اإليجابية.
وتحدثـت هديـة المسـعود ،عضـو لجنـة السلامة
المروريـة بالمنطقـة الشـرقية ،عـن إحصـاءات الحـوادث
المروريـة بالمملكـة ،وكيفيـة نشـر ثقافـة السلامة
المروريـة ،ووسـائلها المختلفـة ابتـدا ًء مـن ربـط الحـزام،
واألسـس المهمـة فـي فحص السـيارة ،مؤكدة علـى أن من
أخطـر المخالفـات المروريـة هـي اسـتخدام الجـوال أثنـاء
قيادة السيارة.

وتطـرق مديـر قسـم الرخـص فـي مدرسـة دلـة بجـدة،
َّ
العقيـد عـادل الحازمـي ،إلـى شـروط حصول المـرأة على
ً
قائلا« :إذا كانت لديها رخصة
رخصـة القيادة السـعودية،
قيـادة أجنبيـة سـارية المفعـول يلزمهـا ً
أول التسـجيل فـي
نظـام أبشـر ،حتـى تتمكـن مـن أخـذ موعـد مـن الموقـع
اإللكترونـي لتقييـم قيادتهـا وحصولهـا عقـب ذلـك علـى
رخصـة قيـادة سـعودية ،ويأتـي ذلـك بعـد التقييـم العملـي
فـي قسـم مـرور شـرق جـدة بحـي النسـيم .أمـا فـي حـال
انتهـاء الرخصـة األجنبيـة ،فيجـب علـى المـرأة التسـجيل
في نظام أبشـر أوالً ،ثم التسـجيل في موقع مدرسـة جدة
المتطـورة لتعليـم القيـادة فـي جامعـة الملـك عبدالعزيـز،
وتنتظم المت ِّدربة في مدرسـة تعليم السـياقة للنسـاء لمدة
سـت سـاعات فقط ( 4سـاعات عملية وسـاعتين نظرية)،
وأضـاف« :أمـا بالنسـبة للمـرأة التـي ال تحمـل رخصـة
قيـادة أجنبيـة ،فعليهـا التسـجيل فـي الموقـع ،ويلزمهـا
حجز موعد ،لتقوم بدراسـة  30سـاعة ( ٢٠سـاعة عملية
و ١٠ساعات نظرية).
وحـذَّ ر الحازمـي مـن قيـادة المـرأة ألي مركبـة قبـل
حصولهـا على الرخصة مـن إدارة المـرور ،تجن ًبا لوقوعها
فـي أي نـوع من المخالفات أو الحـوادث ،إضافة إلى عدم
تغطيـة شـركات التأمين ألي مطالبات من قائدة السـيارة،
كمـا طالـب بأهمية معرفـة الواقع الذي نعيشـه من ارتفاع
معـدالت الحـوادث المروريـة ،مما يلزم لعموم مسـتخدمي
الطريـق اتبـاع أعلـى درجـات السلامة العامـة ،وقواعـد
المـرور للقيـادة الوقائية اآلمنة ،التي تحـد كثي ًرا من وقوع
الحوادث المرورية.

القيادة اآلمنة
وقـال نائب الرئيس التنفيذي لشـؤون عمليات المناطق
بشـركة نجم ،األسـتاذ إبراهيـم أبو شـرارة« :إن نجم يكون
متواجـ ًدا عنـد وقـوع أي حـادث يكـون أحـد أطرافـه لديـه
ً
مسـؤول في الحادث أم
تأمين سـاري المفعول سـوا ًء أكان
غيـر مسـؤول ،األمـر الـذي يتطلـب االتصـال علـى الهاتـف
الموحـد ببالغات الحوادث في نجـم ( ،)920000560أو
اسـتخدام تطبيـق نجـم لبالغـات الحـوادث ،مشـد ًدا علـى
أن مهمتهـم األسـاس هـي االهتمـام بالقيـادة اآلمنة ألفراد
المجتمع من رجال ونساء.
وتحـدث ممثـل شـركة التعاونيـة للتأميـن عمـار العمـرو،
عـن ثالثـة أنـواع لتأمين السـيارات (ضد الغير ،والشـامل،
وسـند بلـس) وعـ ّدد مميـزات كل نوع ،مشـد ًدا علـى أهمية
اسـتخدام تطبيـق التعاونيـة لألجهـزة الذكيـة ،لمـا لهـا من
فوائد جمة في منظومة نشر الوعي وسرعة اإلنجاز.
وقـد أتـاح اللقاء طـرح األسـئلة واالستفسـارات من قبل
الحضـور علـى المشـاركين مـن الجهـات الحكوميـة
والخاصـة وسـط حـوار مفتـوح ،ليجيـب عنهـا المختصـون
بشمولية تامة.
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مبادرات مبتكرة حلقول أكثر ذكا ًء مع حتسني ورفع كفاءة اإلنتاج

أرامكو السعودية تحصد ثالث جوائز دولية
في ريادة التصنيع

أحمد الغامدي ،وإسحاق الحسن ،بعد تسلمهما جوائز ريادة التصنيع نيابة عن أرامكو السعودية.

القافلة األسبوعية
هنتنغتـــون ،كاليفورنيـــا  -حـــازت ثـــاث مبـــادرات
مبتكـــرة ألرامكو الســـعودية فـــي ريادة تقنية الهندســـة
واإلنتـــاج ،علـــى تكريـــم دولي في قمـــة ريـــادة التصنيع
التي ُعقدت ،مؤخ ًرا ،في والية كاليفورنيا األمريكية.
و ُمنحـــت الجائـــزة األولى لمشـــروع تجريبـــي مبتكر
المتقدم
في أرامكـــو الســـعودية لتطبيق تقنية التحكـــم
ِّ
باألعمـــال فـــي أحد حقـــول النفـــط التقليدي .وتســـلَّم
الجائـــزة نيابـــة عـــن أرامكـــو الســـعودية ،مديـــر إدارة
أساليب التصنيع والمراقبة ،األستاذ أحمد الغامدي.

حقول أكثر ذكا ًء

أوضـــح الغامـــدي فكـــرة هـــذا المشـــروع بقولـــه:
«تســـتخدم عديـــد مـــن حقـــول النفـــط فـــي أرامكـــو
الســـعودية البنيـــة التحتيـــة للحقـــول الذكيـــة لربـــط
األعمـــال ومراقبتهـــا أو التحكـــم فيهـــا ،وســـوف يتيـــح
المتقـــدم باألعمـــال من خالل
تطبيـــق تقنيـــة التحكـــم
ِّ
هـــذه الحقـــول الذكيـــة ،إنتـــاج النفـــط بكفـــاءة ،وإدارة
ٍ
بصورة أفضـــل ،مما يجعل أرامكو الســـعودية
المكامن
تتبـــوأ موقـــع الريـــادة فـــي اســـتخدام التشـــغيل اآللـــي
لتحســـين التم ّيز التشـــغيلي في عملية استخراج النفط
التقليدي».
وأســـهم المشـــروع التجريبي ،الذي تـــم بالتعاون مع
إدارة اإلنتـــاج فـــي خريـــص وإدارة هندســـة اإلنتاج في
منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة ،فـــي خفـــض اســـتهالك
الطاقـــة مـــن خـــال التحكـــم بكفـــاءة فـــي المضخات
الكهربائيـــة الغاطســـة المركبـــة فـــي أعمـــاق األرض،
وتحســـن التماثل بين معدالت التدفق ومعدالت اإلنتاج
المستهدفة.
وقدمـــت إدارة أســـاليب التصنيـــع والمراقبـــة هـــذه
الفكـــرة ،وتـــم تنفيذهـــا فـــي جـــزء مـــن حقـــل خريص
النفطـــي ،بالشـــراكة مـــع إدارة اإلنتـــاج فـــي خريـــص،
وبالتعاون مع إدارة هندســـة اإلنتاج وإدارة المكامن في
منطقة األعمال الجنوبية.
وبعد نجاح التنفيذ التجريبي للمشـــروع ،يجري اآلن
تطبيـــق تقنيـــة التحكـــم المتقـــدم باألعمـــال فـــي حقل
خريـــص النفطـــي بأكملـــه الذي يضـــم أكثر مـــن 350
بئ ًرا نفطيـــة .وتُســـتخدم البيانات التحليليـــة المتقدمة
لجمـــع آبـــار النفـــط المتماثلـــة فـــي مجموعـــات ،مما
يـــؤدي إلى انخفاض الجهد الهندســـي إلعـــداد النماذج
بنســـبة  .%80وقـــد طبقت هذه التقنيـــة حتى اآلن في
أكثـــر من  130بئـــ ًرا نفطية في خريـــص لتصبح أضخم
تجهيزات من نوعهـــا يجري تنفيذها لهـــذه التقنية في
موقـــع واحد في العالـــم .كما تم تطويـــر أدوات مبتكرة
في الشركة للتشـــغيل المبدئي لمنشـــآت تقنية التحكم
المتقـــدم باألعمـــال واستكشـــاف األخطـــاء وإصالحها

محمد الصويغ :بعد استثمار ماليين الدوالرات
في تجهيز البنية التحتية للحقول الذكية ،كان
من المنطقي تطبيق حلول هذه التقنية لزيادة
تعزيز القيمة والعائد على االستثمار.

وصيانتهـــا بســـرعة .ونتـــج عن تلـــك األعمـــال الرائدة
التي قادتها إدارة أســـاليب التصنيـــع والمراقبة ،تقديم
طلب للحصول على براءة اختراع في عام 2017م.
ويقـــول مديـــر إدارة اإلنتـــاج فـــي خريص ،األســـتاذ
محمد الصويغ« :بعد اســـتثمار مالييـــن الدوالرات في
تجهيـــز البنيـــة التحتيـــة للحقـــول الذكيـــة ،كان مـــن
المنطقـــي تطبيـــق حلـــول هـــذه التقنيـــة لزيـــادة تعزيز
القيمـــة والعائـــد علـــى االســـتثمار مـــن خالل تشـــغيل
المضخات الكهربائية الغاطســـة بأكثر الســـبل فاعلية،
باإلضافـــة إلـــى تحســـين تماثل معـــدالت تدفـــق اآلبار
مقارنة بمعدالت إنتاجها الشهرية المستهدفة».
ويضيـــف الصويغ« :إن التوســـع فـــي التطبيق العادي
المتقـــدم باألعمـــال داخـــل المعامـــل،
لتقنيـــة التحكـــم
ِّ
ونقلـــه إلـــى حقـــل خريـــص النفطـــي يُعـــد بحـــد ذاته
ابتـــكا ًر ا .إننـــا ممتنـــون إلدارة أســـاليب التصنيـــع
والمراقبـــة لمشـــاركتنا اختبـــار وتطبيـــق هـــذه التقنية
ألول مرة في مثل هذا الحقل النفطي».
وتتضمن المزايا الرئيســـة لهذا المشـــروع ،تخفيض
َّ
اســـتهالك الطاقـــة للمضخـــات الكهربائيـــة الغاطســـة
بنســـبة تتـــراوح بيـــن  10و % 20مـــن خـــال تشـــغيلها
بكفاءة .وتحســـين تماثـــل معدالت التدفـــق مع معدالت
اإلنتـــاج المســـتهدفة من خـــال تغيير مســـتوى اإلنتاج
والمحافظـــة عليه قري ًبا مـــن القيمة المســـتهدفة .كما
تشمل المزايا اإلضافية تحســـين سالمة طواقم العمل
الميدانـــي بســـبب انخفاض عـــدد الزيـــارات الميدانية
لموقـــع البئـــر ،وزيـــادة العمـــر االفتراضـــي للمضخات
الكهربائية الغاطســـة نتيجة تشـــغيلها بكفاءة ،وتحسين
إدارة المكامـــن بســـبب تماثـــل معـــدالت التدفـــق مـــع
معدالت اإلنتاج المستهدف.

خوارزمية التحكم بالحقن
أما الجائزة الثانية ،فتم تقديمها لمشـــروع تحســـين
التشـــغيل اآللـــي لتحديـــد كميـــات مفكك المســـتحلب
المســـتخدمة فـــي إدارة اإلنتـــاج فـــي جنـــوب الغـــوار.
وتســـلَّم الجائـــزة نيابة عـــن أرامكـــو الســـعودية رئيس
وحدة الهندســـة فـــي إدارة اإلنتـــاج في جنـــوب الغوار،
إسحاق الحسن.
ويقـــول مديـــر إدارة اإلنتـــاج فـــي جنـــوب الغـــوار،
األســـتاذ عـــادل بـــن دهيـــش« :إن تحديـــد الكميـــات
المناســـبة مـــن مفـــكك المســـتحلب أمر بالـــغ األهمية
ألداء معامـــل فـــرز الغاز مـــن الزيـــت ،وللمحافظة على
جودة النفط الخام لعمالئنا».
ً
قائـــا« :ال تقتصـــر خوارزمية
ويوضـــح بـــن دهيـــش
التشـــغيل اآللي لمفـــكك المســـتحلب التـــي تتحكم في
الحقن وفـــق نهج منطقي مبســـط علـــى التأقلـــم ذات ًيا
مـــع المعدالت ،ودرجات الحرارة المتغيرة فحســـب ،بل
أيضـــا مبرمجة مســـبقًا للتعامل مع
تكون اســـتجاباتها ً

عادل بن دهيش :إن تحديد الكميات المناسبة
من مفكك المستحلب أمر بالغ األهمية ألداء
معامل فرز الغاز من الزيت ،وللمحافظة على
جودة النفط الخام لعمالئنا.

األعطال الشائعة أثناء سير األعمال».
وقد ُطـــورت خوارزميـــة التحكم المنطقي المبســـط
بالحقـــن فـــي الشـــركة بالكامـــل ،بـــد ًءا مـــن الفكـــرة
المـــوزع والمتعدد
النظريـــة حتى برمجة نظـــام التحكم ُ
األوجـــه الـــذي يســـتخدم .ويقـــول بـــن دهيـــش« :لقـــد
صممت لتكون قوية حتى يمكن تشـــغيلها بســـهولة .كما
ُ
أن مفهـــوم الخوارزميـــة منهجـــي وقابـــل للتعديل ،حتى
إذا ُطبقـــت تقنيات جديدة مثل جهـــاز تحليل الملح في
النفط الخام ،كان من السهل إدخال تعديالت عليه».
وقد نتج عـــن هذه المبـــادرة عديد من التحســـينات
بمـــا فـــي ذلـــك التحكـــم اآللـــي الكامـــل فـــي مفـــكك
المســـتحلب من خالل أســـاليب التشـــغيل االســـتباقية
والتفاعليـــة والوقائية باإلضافة إلـــى المعايير المطبقة
للمحافظـــة علـــى األعمال وتقليـــل األعطـــال .كما أنها
بســـطت عمليـــة التحكم من خـــال الحد مـــن التدخل
ّ
في األعمال وتقليل معايير اإلدخـــال المتبعة باإلضافة
إلى تحســـين مدة التشـــغيل اآللي وتوفير معامل خدمة
فاعلة.

جهاز تحليل امللح في النفط الخام
وحصلـــت إدارة اإلنتـــاج فـــي شـــمال الغـــوار وإدارة
مركـــز البحـــوث والتطوير علـــى جائزة ريـــادة التصنيع
النهائيـــة ،وذلـــك لعملهـــم علـــى الموصليـــة المباشـــرة
وأجهـــزة تحليـــل الملح فـــي النفـــط الخام .وقد تســـلَّم
أيضا.
هذه الجائزة اسحاق الحسن ً
وتحدد أرامكو الســـعودية أن النســـبة القصوى للملح
في صـــادرات النفط الخام يجب أن تكـــون أقل من 10
باونـــد لـــكل ألـــف برميـــل .وتُحدد هـــذه القيمـــة عامة
المصافـــي التـــي تســـتقبل النفـــط الخام لمنـــع حدوث
التـــآكل المكلـــف فـــي المعـــدات ،وتحييـــد الوســـيط
الكيميائـــي و/أو زيادة اســـتهالك الوقود بســـبب تلوث
المبـــدالت الحراريـــة المســـتخدمة فـــي التســـخين
المســـبق للخـــام .ويتيح القياس المســـتمر آن ًيا لنســـبة
الملـــح فـــي النفـــط الخـــام اتبـــاع النهـــج االســـتباقي
لضمـــان أن النفـــط الخـــام المنتج ضمـــن المواصفات
المحددة.
َّ
ويقـــول مديـــر إدارة اإلنتـــاج فـــي شـــمال الغـــوار،
األســـتاذ عبدالعزيز الصالح« :لقد طـــ َّور مركز البحوث
والتطوير في أرامكو الســـعودية جهـــاز تحليل الملح في
النفـــط الخـــام كنهـــج مبتكـــر لتحســـين ممارســـات
ومبســـط
الصناعـــة األخـــرى باســـتخدام تصميم قوي
ّ
وأكثـــر مالءمـــة للتطبيـــق فـــي مرافـــق حقـــول النفـــط
المنتشرة بسبب قلة حاجته للصيانة والمعايرة».
ويُضيـــف« :تُتيـــح أجهـــزة تحليـــل الملح فـــي النفط
الخام الموثوقـــة والدقيقة عدي ًدا من فرص التحســـين
في مرافق اإلنتاج الســـطحية ذات التأثيـــر الكبير على
األعمال».

عبدالعزيز الصالح :تُتيح أجهزة تحليل الملح
عديدا من
في النفط الخام الموثوقة والدقيقة
ً
فرص التحسين في مرافق اإلنتاج السطحية
ذات التأثير الكبير على األعمال.

تطبيق تقنية التحكم
املتقدم باألعمال
ِّ
في أكثر من  130بئ ًرا
نفطية في خريص
لتصبح أضخم
تجهيزات من نوعها
يجري تنفيذها لهذه
التقنية في موقع
واحد في العالم
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نوى التمور لسد املسام املتس ِّببة يف

رحلة اإللهام ..
إلى أعماق اآلب

ُعرفت عادة جمع التمر منذ القدم ،حيث إن
تنظيف وإزالة األوراق القديمة يولد كمية
ضخمة من نفايات التقليم التي تستخدم في
أعمال الحفر في أرامكو السعودية.

التمور مصدر مستدام ليس فقط لصناعة المواد الغذائية
أيضا لصناعة النفط والغاز
ولكن ً

الظهـران  -تمتـد رحلـة مركـز إكسـبك لألبحـاث
المتق ِّد مـة البتـكار تقنيـة لسـد المناطـق المسـامية
المتسـ ِّببة فـي فقـدان سـوائل الحفـر ،ومبنيـة علـى نـوى
التمـور ،لتغطـي دورة كاملـة مـن عـدة مراحـل ابتـدا ًء مـن
فكـرة بسـيطة وحتـى اسـتغاللها تجار ًيـا .إذ بـدأت أولـى
ومـرت بالبحـث ثـم
خطـى هـذه الرحلـة مـن مجـرد إلهـامّ ،
ً
وصـول إلـى منتـج تجـاري
التوسـع فاالختبـار الميدانـي
يتصـدى للتحديـات المتمثلـة فـي فقـدان سـوائل الحفـر
والطيـن فـي أعمـال الحفـر .وتضافـرت فـي هـذه جهـود
كثيـر مـن األشـخاص والشـراكات المحليـة حتـى تحقَّقـت
هذه الفكرة على أرض الواقع.
ً
مثـال راسـخً ا علـى التـزام
وتُعـد هـذه التقنيـة الجديـدة
الباحثيـن فـي مركز إكسـبك لألبحاث المتق ِّدمـة بالتوصل
إلـى حلـول مبتكرة لالسـتفادة من منتجاتنـا المحلية لتحل
محـل المـواد المسـتوردة .وال تـدل قصـة تقنيـة مركـز
البحوث المتقدمة لسـد المناطق المسـامية المتسببة في
فقـدان سـوائل الحفـر المبنيـة علـى نـوى التمـور علـى
أيضا كيف
جـدوى هذا المنتج الجديد فحسـب ،بل تُظهر ً
يمكـن الجمـع بين صناعتـي التمور والزيت والغـاز م ًعا بما
يعـود بالنفـع علـى كلتيهمـا .وبهـذه التقنيـة ،اسـتطاع مركز
إكسـبك لألبحـاث المتق ِّدمـة أداء المهمـة الموكلـة إليـه
والتـي تتمثـل فـي ابتـكار تقنيـات تلبـي األهـداف
االسـتراتيجية فـي التنقيـب واإلنتـاج ،والتصـدي لتحديات
تشـغيل األعمال الحالية والمسـتقبلية ،واالتسـاق مع رؤية
المملكة فيما يتعلق بالتوطين.
وفـي هذا الصـدد ،قال النائب األعلـى للرئيس للتنقيب
واإلنتـاج األسـتاذ محمـد يحيـى القحطانـي« :تدعـم تقنيـة
مركـز البحـوث المتق ِّد مـة لسـد المناطـق المسـامية
المتسـببة فـي فقـدان سـوائل الحفـر رؤية المملكـة 2030
مـن خلال زيـادة فاعليـة أهـداف برنامـج تعزيـز القيمـة
المضافـة اإلجماليـة داخـل المملكـة (اكتفـاء) ،وزيـادة
الخبـرة الفنيـة الوطنيـة ،واسـتحداث فـرص العمـل.
وباإلضافـة إلـى تحقيـق أهـداف التنقيـب واإلنتـاج ،فـإن
هـذه التقنيـة تعـزِّز اقتصادنا مـن خالل التوطيـن وتصدير
المواد الكيميائية.

المكون من نوى التمر المطحون.
أمان اهلل ،يمين الصورة ،يتابع مع الباحث محمد العرفج المركب الجديد
َّ

البداية :مجرد فكرة في حديقة

بـدأت القصـة فـي سـبتمبر عـام 2015م ،عندمـا كان
الباحـث األعلـى والرائد في مجال سـوائل الحفر في مركز
إكسبك محمد أمان اهلل يقضي عطلة نهاية أسبوع هادئة
فـي منزله فـي الظهران ،ويهتـم بالحديقة الخلفيـة لمنزله،
حيـث يـزرع عديـ ًدا مـن النباتـات المحليـة باإلضافـة إلـى
نخلة كبيرة .واسـتوحى أثنـاء قطفه للقليل من تمرها فكرة
ً
أن تكـون نـواة التمـر المتروكة ً
محتمل لقشـور الجوز
بديل
التي كانت تُستخدم عاد ًة لتصنيع منتجات سوائل الحفر.
وأثـارت هوايـة البسـتنة الفضـول المتأصـل فـي أعمـاق
الباحـث ،فكـرة اسـتخدام مخلفـات تقليـم أشـجار النخيـل
المهملـة وسـعفها ورؤوس الثمار والنخـل الميت .فحمل مع
هـذه الفكـرة بعـض الع ِّينـات إلـى مختبـره فـي صبـاح اليوم
التالي الختبارها.

االختبار املبكر
أجـري االختبـار األول بمجـرد الوصـول إلـى مركـز إكسـبك
مما توقعه أمان اهلل.
لألبحاث المتق ِّدمة ،وحقق نتائج أفضل ّ
فقـد كشـفت نـوى التمـور عـن الخصائـص التـي لـم تسـتوف
أيضا.
خصائـص قشـور الجوز المسـتوردة فقـط بل تجاوزتهـا ً
ثـم بحـث عـن مصـادر محليـة إضافيـة لتوسـيع اختباراتـه
األوليـة ،فقـاده األمـر إلـى معهـد بحـوث التمـور فـي األحسـاء.
ورحب موظفو المعهد به ،ورتّبوا زيارة لفريق أمان اهلل ،حيث
َّ
أنواعـا مختلفـة مـن نـوى النخيـل والمناطـق لتكـرار
جمعـوا
ً
مرحلة االختبار وتوسيعها.
واكتشـف الفريـق أن جميـع أنـواع نـوى التمـور تنـدرج
ضمـن نطـاق ضيـق مـن الخـواص الميكانيكيـة ،وكانـت
جميعهـا مناسـبة لتصنيـع منتـج جديـد .واسـتنا ًدا إلـى هذا
العمـل المبكـر ،فقـد قـدم طل ًبـا لتسـجيل بـراءة االختـراع
لحماية الفكرة للتطوير المستقبلي كمنتج تجاري محتمل.

السعي إلى الحصول على التأييد
ٍ
لباحث ٍ
شاب ،طرح عليه أمان اهلل
في أثناء شرح المشروع

المتقدمة ،محمد العرفج ،يفحص جود
الباحث في مركز إكسبك لألبحاث
ِّ
المسامية المتسببة في فقدان سوائل الحفر.
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يف فقدان سوائل احلفر

من أعناق النخيل
بار
ً
سـؤال مفـاده« :مـا همـا أهـم منتجيـن تنتجهمـا وتسـتهلكهما
وتصدرهمـا المملكـة العربيـة السـعودية؟» وأجـاب الباحـث
الشـاب« :النفط الخام والتمور؟» واتبعه أمان اهلل بسـؤال ٍ
ثان:
«مـاذا لـو أخذنـا مخلفـات المواد مـن صناعة التمـور وحقناها
فـي آبـار النفـط لحـل مشـكالت الحفـر طويلـة األمـد؟» وبقيـة
القصة ستصنع التاريخ.
أيضـا علـى أنـه مـن خلال هـذه التقنيـة
وشـدد الباحـث ً
َّ
الجديـدة المبنيـة علـى نـوى التمـور يمكننـا أن نضـرب
عصفوريـن بحجـر ،إذ يمكنهـا أن توفـر ً
حلا لمشـكلة
التخلـص مـن نفايات صناعة النخيل واسـتخدام المنتجات
أيضـا أن
المحليـة فـي صناعـة الزيـت والغـاز ،كمـا يمكنهـا ً
تكـون بمثابـة محفـز قـوي لنمـو المؤسسـات والصناعـات
المحلية لتوفير مصدر مستدام لتوريد المنتجات المطورة
محل ًيا.
وقـال محمـد العرفج ،الذي عمل مع أمـان اهلل على نقل
هـذه التقنيـة مـن المختبـر وإجـراء االختبـارات علـى أرض
الواقـع فـي آبـار الحفـر« :كان مـن المسـتحيل الربـط بيـن
الصناعتيـن واسـتخدام شـيء نتخلـص منـه يوم ًيا مثـل نوى
التمـور للمسـاعدة فـي التصـدي لمختلـف التحديـات فـي
التنقيـب عـن النفـط ،مثـل فقـدان سـوائل الحفـر فـي
التكوينات المحفورة».
المر ّكب يسـد
أن
وأكـد
ـا
ع
رائ
ا
ء
أدا
األول
أظهـر االختبـار
ً
ً
ُ
التكوينـات الصخريـة فـي آبـار الزيـت والغـاز بشـكل فاعـل
أثنـاء الحفـر ،وكانـت هـذه بدايـة الرحلـة الرسـمية لتطـور
تقنيـة مركـز البحـوث المتق ِّدمـة لسـد المناطـق المسـامية
المتسببة في فقدان سوائل الحفر.
وفـي هـذا الصـدد ،قـال نائـب الرئيـس لهندسـة البترول
والتطويـر ،األسـتاذ ناصـر النعيمـي« :يمتلـك مركز إكسـبك
ً
سـجل قو ًيـا مـن العمـل عـن كثـب مـع
لألبحـاث المتق ِّدمـة
أصحـاب الشـأن لفهـم التحديات التي نواجههـا في مجالنا
وتقديـم حلـول تقنية فاعلة وذات تأثير كبير .وتقنية مركز
البحـوث المتق ِّدمة لسـد المناطق المسـامية المتسـببة في
فقـدان سـوائل الحفـر هـي قصـة نجـاح نموذجيـة توضـح
القـوة الخ ّ
القة التي تدفع المركز ليكون مركـزًا دول ًيا رائ ًدا
ومشهو ًرا في البحث والتطوير».

دة نوى التمر المطحون ،التي تُعد إحدى مراحل تقنية سد المناطق

التجارب امليدانية

بعـد مراجعـة هـذه التقنيـة ،حـ ّد د الفريـق الشـركاء
االسـتراتيجيين المحلييـن لمعالجـة نـوى التمـور وإنتاجهـا
بكميـات كبيـرة وفقًـا ألحجـام ومواصفـات الجسـيمات
المطلوبـة .واحتـاج المنتـج الجديـد عقـب ذلـك أن ينتقـل
مـن المختبـر والمصنـع إلـى العالـم الحقيقـي فـي حقـل
النفط ،وذلك الختباره ميدان ًيا.
عمـل العرفج عن كثب مع مهندسـي الحفـر المختصين
واختصاصيـي سـوائل الحفـر لتحديـد اآلبـار المرشـحة
المحتملـة التي تنطبق شـروطها علـى تقنية مركز البحوث
المتقدمـة لسـد المناطـق المسـامية المتسـببة فـي فقدان
سـوائل الحفر .وبعد اختيار ثالث آبار مرشـحة ،استمرت
االتصـاالت مـع المسـؤولين المعنييـن لضمـان التشـغيل
اآلمـن .ثـم جـاءت لحظـة ضـخ هـذه المـادة «الق ّيمـة» فـي
قاع البئرً ،
بدل من رميها!
فـي التجربـة الميدانيـة األولى ،حفـر الفريق حتى عمق
بضعـة آالف األقـدام ،حيـث واجـه خسـائر جزئيـة فـي
سـوائل الحفـر .وفـي الحـال ،دمجـت التقنيـة الجديدة في
نظـام سـوائل الحفـر النشـط .وسـرعان مـا بـدأت فـي
القيـام بعملهـا ،ونجحـت فـي الحـد مـن مشـكلة فقـدان
سـوائل الحفـر .وعلاوة علـى ذلـك ،تـم اختبـار المنتـج
الجديـد فـي اآلبـار األخـرى أثناء حفـر تشـكيالت مختلفة
فـي ظـروف مختلفـة .وقـد اسـتوفى المنتـج جميـع معاييـر
النجـاح المحـددة ،وأثبـت قابليـة تطبيقـه الجديـد كبديـل
للمنتجات المستوردة.
ٍ
كحـل ناجـح ومؤكـد،
وباختبـار المنتـج والتحقـق منـه
تبلـورت التجـارب الشـاقة بالمختبـر إلـى حـل موثـوق بـه
للحفر ،وسه ٌل الوصول إليه.

املزايا االقتصادية
قـدم ،مؤخـ ًرا،
يقـول الدكتـور محمـود أبـو غبـن ،الـذي َّ
اسـتراتيجية االسـتغالل التجاري لمركز إكسبك لألبحاث
المتق ِّدمـة« :فـي الوقـت الحالـي ،نحن نسـتورد  %100من
إمداداتنـا مـن الشـركات التي تنتجها في الخـارج ،وبتكلفة

إضافيـة» .ومـع تسـجيل بـراءة االختـراع الجديـدة لنتيجـة
بحـث الدكتـور أمـان اهلل ،وتأكيـد توريـد نـواة التمـر التـي
تتطلـب حال ًيـا التخلـص منهـا ،أصبـح مـن الممكـن البـدء
في تصنيع هذا المنتج بشكل روتيني.
وبالتعـاون مـع إدارة االسـتراتيجية والتخطيـط فـي
التقنيـة ،أٌجـري تحليـل اقتصادي صـارم لتأكيـد االقتصاد
فـي النفقـات بنـا ًء علـى تكلفـة المـواد ،ونفـذت طريقـة
تصنيع مقترحة .وأكد التحليل أن شـري ًكا اسـتراتيج ًيا في
المملكـة سـيم ّكن أرامكـو السـعودية مـن تصنيـع تقنيـة
مركـز البحـوث المتق ِّد مـة لسـد المناطـق المسـامية
المتسـببة فـي فقـدان سـوائل الحفـر بسـعر منخفـض،
مقارنـ ًة بقشـور الجـوز ،وفـي الوقـت نفسـه يُعطـي دفعـة
لالقتصـاد المحلـي .وتـم اسـتخدام هـذه العينـات،
باإلضافـة إلـى النتائـج الموثقـة التـي أشـار إليهـا الدكتـور
العرفـج أثناء التجارب الميدانية ،لتصنيف المنتج رسـم ًيا
برقم سـاب من أرامكو السـعودية لتسـجيل المنتج رسـم ًيا
في النظام.
وبعـد التأهل لالسـتخدام الروتيني ،بـات من الضروري
توقيـع عقـد عمـل رسـمي مـع شـريك اسـتراتيجي قـادر
علـى إنتـاج الكميـات المطلوبـة فـي الحقـل .وتـم تحليـل
عديـد مـن الشـركات قبـل اختيـار نـوع األعمـال المالئمـة
والشـريك األقـدر ،للحصـول علـى ترخيـص الملكيـة
الفكريـة (آي بـي) المطلـوب إلنتـاج هـذه التقنيـة المبتكرة
وبيعها واستخدامها.

تكريم املبدعين
فـي كلمـة تقديـر ألهميـة هـذه التقنيـة المبتكـرة ،قـال
نائـب الرئيس للحفـر وصيانة اآلبار ،األسـتاذ عبدالحميد
الرشـيد« :خلال الرحلـة ،مـن اإللهـام الـذي بـدأ فـي
الحديقـة مـرو ًرا بجميـع مراحل البحـث والتطويـر ،قدمت
دائـرة الحفـر وصيانة اآلبار دع ًما تعاون ًيا مسـتم ًرا .ونحن
سنسـتفيد مـن المنتـج فـي االسـتخدام الروتينـي لتقنيـة
مركـز البحـوث المتق ِّد مـة لسـد المناطـق المسـامية
المتسـببة في فقدان سـوائل الحفر ابتدا ًء من الربع األول

محمد أمان اهلل يوضح فاعلية نوى التمر في التكوينات المحفورة.

مـن العـام 2019م .إن المنتجـات الجديـدة المعتمـدة علـى
النخيـل والمصممـة لتحـل محـل المنتجـات المسـتوردة
باهظـة الثمـن  ،يمكنهـا أن تقلل إلى ٍ
حـد كبير من تكاليف
الحفر».
وقـد حظيـت النجاحات المتعـ ِّددة لتقنية مركز البحوث
المتق ِّدمـة لسـد المناطـق المسـامية المتسـببة فـي فقدان
بتكريـم دولـي ٍ
كحـل تقنـي عملـي وفاعـل.
سـوائل الحفـر
ٍ
فمنـح مجلـس المهندسـين فـي أرامكـو السـعودية الفريـق
جائـزة لتطويـر منتجاتـه المبتكـرة باسـتخدام نفايـات
صناعـة النخيـل .ثـم فـازت التقنيـة بجائـزة اإلبـداع الفني
للعـام 2017م مـن «مؤتمـر الشـرق األوسـط للنفـط والغـاز
والتكريـر والبتروكيميائيـات» .كمـا لفـت هـذا االختـراع
انتبـاه المجتمعـات المهنيـة والتجاريـة علـى الصعيديـن
المحلـي والدولـي نظـ ًر ا ألثـره االقتصـادي والتقنـي
واالجتماعـي ،وكتبـت عنـه عديـد مـن الصحـف المحليـة
والدوليـة مثـل عـرب نيـوز ،وأخبـار الريـاض ،ومجلـة
إنترناشيونال أويل آند غاز إندستريز.
ً
ً
شـوطا طويل في أبحاث
لقد قطعت أرامكو السـعودية
التنقيـب واإلنتـاج الكيميائيـة والتطويـر ،مـن التقييـم
البسـيط إلـى التطويـر الكيميائـي الكامـل ،مـع مئـات مـن
األفـكار وبـراءات االختـراع التـي تح َّولـت إلـى منتجـات تـم
اسـتغاللها تجار ًيـا بعـد ذلـك .وخلال هـذا التحـول ،كانت
المـواد الكيميائيـة المطـورة إمـا ً
بديلا للمـواد الكيميائيـة
ً
حلول مبتكرة تسـتفيد
المسـتخدمة حال ًيـا بتكلفة أقـل ،أو
من الموارد المحلية للمملكة.
ويقـول مديـر مركـز إكسـبك لألبحـاث المتق ِّد مـة،
األسـتاذ علـي المشـاري« :لـكل مشـروع تقنـي قصـة إلهـام
وتحديـات .إن هـذه اإلسـهامات الناجحـة مـن مركـز
ً
ً
هائلا لجهودنـا
مكملا
إكسـبك لألبحـاث المتق ِّدمـة تعـد
وإسـتراتيجية أعمالنـا .واآلن ،مـع تقنيـة مركـز البحـوث
المتق ِّدمـة لسـد المناطـق المسـامية المتسـببة فـي فقدان
سـوائل الحفـر ،أضـاف خبراؤنـا تقنيـة أخـرى إلـى أعمال
الشركة الضخمة».

أحد الباحثين يقوم باختبار التقنية الجديدة.
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الحوية ُتطلق حملة خاصة بالسالمة املرورية
واملحافظة على البيئة
عبداهلل القاسم
الحويـة  -إيما ًنـا بأهميـة الـدور الـذي تؤديـه أرامكـو
وحرصـا منها
السـعودية فـي نشـر مبـدأ التبـادل المعرفـي،
ً
علـى توطيـد أصـول السلامة فـي القيـادة باإلضافـة إلـى
المحافظـة علـى البيئـة ،أطلـق معمـل الغـاز فـي الحويـة
بالتعـاون مـع إدارة أعمـال األمـن الصناعـي فـي منطقـة
األعمـال الجنوبيـة ،حملـة السلامة والتوعيـة المروريـة
والمحافظـة علـى البيئـة يـوم الثالثـاء  4ذو القعـدة 1439هـ
( 17يوليو  2018م).
وقـد افتتـح الحملـة مديـر إدارة معمـل الغاز فـي الحوية،
وجـه فيهـا النصـح
األسـتاذ راشـد الدوسـري ،بكلمـة َّ
للحضـور ،والشـكر والتقديـر للقائميـن علـى مثـل هـذه
وتضمنـت الحملـة عديـ ًدا مـن الموضوعـات
الحملات.
َّ
قدمهـا عضو لجنة
المتعلقـة بأخالقيـات قيـادة السـياراتَّ ،
السالمة المرورية في المنطقة الشرقية ،صالح الزهراني،
وموضوعـات أخرى تختص بالمحافظة علـى البيئة ،كذلك
تـم اسـتخدام جهاز المحاكاة للسـرعة ،وتطبيقـه على عدد
مـن الحضـور .وقـد شـارك فـي إطلاق الحملـة عـدد كبيـر
مـن موظفـي إدارات أرامكـو السـعودية األخـرى ،كإدارة
الوقايـة مـن الحريـق ،كمـا حضـر عـدد كبيـر مـن منسـوبي
أمـن المنشـآت التابعـة لـوزارة الداخليـة .وأُختتمـت الحملة
بتوزيع جوائز للمشاركين.
تم استخدام جهاز المحاكاة للسرعة ،وتطبيقه على عدد من
الحضور وذلك على هامش الحملة التي أطلقها معمل الغاز
في الحوية بالتعاون مع إدارة أعمال األمن الصناعي في
منطقة األعمال الجنوبية

إدارة أعمال الفرضة ِّ
تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمتها اإلدارة ،وبالتعاون مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،إلى مساعدة المرضى الذين هم بأمس
تهدف الحملة التي ّ
الحاجة للدم.

فراس الربيع
رأس تنـــورة  -فـــي تأكيدها علـــى دعم أهميـــة المعرفة
الصحيـــة ،ونشـــر المســـؤولية االجتماعية ،وثقافـــة التبرع
بالـــدم بيـــن موظفيهـــا فـــي اإلدارةّ ،
نظمـــت إدارة أعمـــال
الفرضة ،بإشـــراف مديـــر اإلدارة ،األســـتاذ عبدالمحســـن
الربيعـــة ،حملة للتبـــرع بالدم على مســـتوى منطقة األعمال
الشمالية.
وتهـــدف الحملـــة التـــي نظمتهـــا اإلدارة ،وبالتعـــاون مـــع

مركـــز جونز هوبكنز أرامكـــو الطبي ،على مـــدار يوم كامل،
إلـــى مســـاعدة المرضـــى الذين هـــم بأمس الحاجـــة للدم،
مـــن خـــال اإلســـهام فـــي تعزيز مخـــزون بنـــك الـــدم ،إلى
جانب نشـــر الوعي الثقافي والمعرفي لمعنـــى التبرع بالدم
بيـــن الموظفيـــن ،والتوعيـــة بفوائدهـــا الصحيـــة لـــكل من
المتبرع والمتبرع له.
يُذكر أن الحملة شـــارك فيها عدد كبير مـــن الموظفين،
عبروا عن ســـعادتهم في اإلســـهام في مثل الفعاليات
الذين َّ
الصحيـــة ومعرفـــة أهميتهـــا وفوائدهـــا ،حيـــث تحمل بين

عبروا عن سعادتهم في اإلسهام في مثل هذه الفعاليات الصحية
شارك في الحملة عدد كبير من الموظفين ،الذين َّ
تصوير :محمد آل ابن الشيخ

طياتهـــا معانـــي شـــديدة النبـــل ،وفوائـــد علـــى مختلـــف
ً
فضل عن اإلسهام في
المســـتويات الصحية واالجتماعية،
تأميـــن الكميـــات الكافيـــة والمأمونـــة مـــن الـــدم بمختلف
الفصائل التي يحتاجها المرضى في المستشفى.
وتعليقـــاً علـــى الحملـــة ونجاحهـــا ،قـــال الربيعـــة« :لقد
ســـررنا برؤيـــة موظفينـــا وهـــم يتســـابقون لفعـــل الخيـــر،
فلطالمـــا لمســـنا أن حمالت نشـــر ثقافة التبـــرع بالدم لها
تأثيـــرات إيجابيـــة علـــى موظفينـــا ،عـــاوة علـــى
فوائدها الصحيـــة للمريـــض المتبرع له أو للمتبرع نفســـه،

على جميع المستويات النفسية واالجتماعية والصحية».
وأضـــاف الربيعـــة« :إن أرامكـــو الســـعودية تضـــع محور
الصحـــة في أولويـــات مســـؤوليتها االجتماعيـــة وبرامجها،
وذلـــك ألنه يدعم هذه المحور فـــي التأثير اإليجابي لصحة
المجتمـــع واألفـــراد ،واإلســـهام فـــي التنميـــة المجتمعيـــة
المســـتدامة ،وهذه الحملة التـــي نُظمت لصالـــح بنك الدم
ما هي إال إســـهام ومشاركة بســـيطة في دعم هذا القطاع،
ً
مســـتقبل بأيـــة مبادرات وبرامج
الذي لن نتأخر عن دعمه
نستطيع تنفيذها».
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ً
طفل
«إثراء» يفتتح باكورة مخيمه الصيفي بـ 180

اإلبداع واالبتكار والتقنية في انتظار الطالب
وأكثر من  35ساعة تدريب لكل مشارك
عوض العنزي
الظهـــران  -بيـــن المكتبة ومتحف األطفال ومســـرح
خصيصا
صمـــم
ً
إثـــراء ،مزيـــج مـــن المعرفة واإلبـــداع ُ
للفئة العمريـــة ما بين  6و  12عا ًمـــا ،مزيج اكتظت من
أجلـــه في األســـبوعين الماضييـــن ،كافـــة القاعات في
ً
مركز إثراء بأكثـــر من 180
طفل ،ســـجلوا جمي ًعا منذ
شـــهور في برنامج إثـــراء الصيفي ،الـــذي انطلق بحلة
جديـــدة مع انطالقة كافـــة الفعاليات الفنيـــة والثقافية
في «إثراء» مطلع شهر يونيو الماضي.
البرنامـــج الذي وزعت نشـــاطاته على ثالث مراحل،
حيث بـــدأ في الثاني من يوليو ويســـتمر حتى العاشـــر
من أغســـطس ،يتوقـــع أن يضم بيـــن جنباتـــه أكثر من
 400طالب وطالبة من أطفال المنطقة الشرقية.
المشـــرفة علـــى مخيـــم إثـــراء الصيفـــي ،مزنـــة
أكـــدت أن البرنامـــج يهـــدف إلى اكتشـــاف
المنصـــور،
ّ
شـــغف األطفـــال ،وهـــي تجربـــة متكاملـــة بُنيـــت على
خبـــرات دوليـــة ،وأشـــارت إلـــى أنهم شـــديدو الحرص
على تكثيف الجرعـــات المعرفية ،حول الفـــن والكتابة
والمسرح والطاقة والعمارة.
جدير بالذكر ،أن المشـــتركين فـــي البرنامج يتطلب
منهـــم إنهـــاء أكثر مـــن  35ســـاعة تعليميـــة ،وأكثر من
يقدمهـــا مدربون تخرج
 %80مـــن ورش عمل مكثفـــةِّ ،
معظمهـــم في أهـــم المعاهـــد الدوليـــة .وعـــن اإلقبال
أوضحـــت المنصـــور أن البدايـــة كانـــت صعبـــة مـــع
األطفـــال ،لكـــن مـــع بـــدء أول ورش العمل فـــإن كثي ًرا
منهم أصبـــح يرفض مغادرة المركز ،بعـــد انتهاء األربع
المقررة للبرنامج يوم ًيا.
ساعات
َّ
وأكـــدت المشـــرفة على التســـجيل في مخيـــم إثراء
الصيفـــي ،منـــار الضويلـــع ،أن األطفال بثـــوا الحماس
فـــي المركز خـــال األســـبوعين األخيريـــن ،فالتجارب
التي عاشـــها األطفـــال كانت جديـــدة وغير مســـبوقة،
برنامجا
وأشـــارت الضويلـــع إلـــى أن األطفـــال تلقـــوا
ً
مكثفًا ،حـــول مهارات اإللقاء ومهـــارات معرفية أخرى،
مكنتهـــم من االنتقال بين ســـتة عوالـــم ،متحف الطفل،
ومتحف إثـــراء ،والمكتبة ،والســـينما ،ومعرض الطاقة
شـــددت على أن األطفال الذين أنهوا أول
والمسرح ،و
َّ
مرحلـــة من البرنامج الصيفي ،حصلوا على شـــهاداتهم
ممهورة بأجمل التجارب وأكثرها إثارة للدهشة.

كرنفال وأسئلة ال تنتهي
األســـر شـــاركت أطفالهـــا الحفـــل الختامـــي النتهاء
البرنامـــج في دفعته األولى ،فتح َّول المســـرح في إثراء

تنمية مهارة الربط والتحليل لدى األطفال من خالل ألعاب
التركيب.

أحد الزوار المشاركين وهو يستكشف بنفسه ما في جوف
األرض عن طريق برنامج محاكاة ُمبسط.

إلى كرنفال وأســـئلة ال تنتهي عن المراحل المقبلة من
البرنامـــج ،فـــأم عبـــداهلل ،مـــن ســـكان مدينـــة الخبر
اشـــترك ثالثة من أطفالهـــا في البرنامج فـــي مرحلته
الكرة
الســـنية األولى ،قالت إنها ستســـعى ألن يعيـــدوا ّ
مرة أخرى بعد أســـبوعين ،حيث يقـــدم البرنامج باللغة
اإلنجليزيـــة ،وقالت« :األطفـــال ال يريـــدون العودة إلى
المنـــزل ،لـــذا أطالب بـــأن يمتـــد البرنامج إلـــي نهاية
الصيف».
ويع ِّول القائمـــون على المخيم الصيفـــي ،بأن يتمكن
البرنامـــج مـــن تنمية قـــدرات األطفال الذهنيـــة ،وبناء
مهاراتهم المعرفية والشـــخصية خالل ســـتة أســـابيع،
فهـــي المدة الزمنية التي يتلقـــى فيها األطفال جرعات
مكثفـــة ،ودورات تدريبيـــة ،ومجموعـــة مـــن األنشـــطة
المتن ِّوعـــة ،التي تصـــب في مجاالت المعرفـــة واإلبداع
واالبتـــكار والتقنيـــة ،مـــن خـــال تقديـــم ورش عمـــل
تفاعلية ،تســـعى إلى توجيه حس الفضـــول لدى الفتية
والفتيـــات ،وتعريفهـــم بالعلـــوم والتقنيـــة والهندســـة
للتعـــر ف علـــى القـــوى
والرياضيـــات ،ومســـاعدتهم
ّ
المقاومة ووظائف التصميم المختلفة لآلالت.

صناعة األفالم وكتابة سيناريو
ويتميـــز البرنامـــج بتقديـــم ورش عمل فريـــدة ،مثل
ورشـــة عمل صناعـــة األفـــام ،حيث ينتج المشـــاركون
فل ًما فـــي تعلّـــم المبـــادئ األســـاس فكتابة الســـيناريو
وتصويـــر األفـــام وإنتاجهـــا ،باإلضافـــة إلـــى تعلـــم
مهـــارات البرمجة من خـــال مشـــاريع تفاعلية ،تهدف

األطفال وهم يستمتعون بنشاط الرسم.

إلـــى اكتســـاب المعرفـــة فـــي حـــل مشـــكالت المنطق
والفيزياء والفن المرئي.
كما يســـعى البرنامـــج نحو تحفيز المشـــاركين ،على
إطـــاق العنـــان لمخيلتهـــم ،وتحويـــل الكلمـــات إلـــى
قصـــص ،حيث ســـيقوم المشـــاركون بالكتابـــة والقراءة
والمشـــاركة فـــي مجموعـــات ،لترجمـــة أفكارهـــم
ومغامراتهـــم وذكرياتهـــم إلـــى مقـــاالت وقصـــص
ورســـومات ،يتم تجميعها في كت ِّيب أو كتب مســـموعة.
ويؤكـــد المســـرحي محمـــد الجـــراح ،والمســـؤول عـــن
تقديـــم دورة المســـرح لألطفال في المخيـــم الصيفي،
انضمام ســـتة أطفال حتى اآلن في الـــدورة األولى من
نوعهـــا فـــي الســـعودية ،فالـــدورة ســـتعتمد كل ًيـــا على
إســـهامات المشـــاركين ،وصناعـــة العمليـــة اإلبداعيـــة
ً
بدل من التلقيـــن ،وأوضح الجـــراح أن البرنامج يهدف
إلـــى تفجيـــر طاقـــات الطـــاب اإلبداعيـــة ،وتمكيـــن
المشـــاركين فـــي نهايـــة المطـــاف مـــن تقديـــم منتـــج
مســـرحي ،ال يتجـــاوز عـــن  15دقيقـــة خـــاص بهـــم
وبأفكارهم.
يذكـــر أن مركـــز «إثـــراء» يســـعى إلـــى تعزيـــز جودة
المشـــهد الثقافـــي واإلبداعي فـــي المجتمـــع ،والجمع
متعددة
بيـــن المعرفة واإلبـــداع ،ليصبح وجهة ثقافيـــة
ِّ
األبعاد ،تهـــدف إلى إلهام وتحفيـــز ر ّوادها في مختلف
المجـــاالت ،حيـــث إن أقســـام البرامـــج تـــم تصميمها،
لتعزيـــز ُحـــب االســـتطالع ،وتوفيـــر الفـــرص ،ورعاية
المواهـــب منذ ســـن مبكرة ،حتـــى يُســـهم ك ُّل منهم من
خـــال هذه المبـــادرة ،في تطويـــر ٍ
جيل مـــن المف ّكرين
والمبدعين في المملكة.

يهدف البرنامج إلى
اكتشاف شغف
األطفال ،وهي تجربة
متكاملة ُبنيت على
خبرات دولية ،كما
كان املركز شديد
الحرص على تكثيف
الجرعات املعرفية،
حول الفن والكتابة
واملسرح والطاقة
والعمارة

القافلة األسبوعية
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األسرة

صباح
إعداد :هدى َّ

غرفة طفلك بلمسات مبهجة
و يُفضـل تسـليط إضـاءة مناسـبة علـى اإلكسسـوارات
التفاعليـة ،مثـل :لـوح الكتابـة والرسـم والزينـة الجداريـة.
وتشـمل تصاميـم اإلضـاءة الخاصـة باألطفـال ،الثريـات
صغيرة الحجم واإلضاءة الجانبية للمكاتب والطاوالت.

حائط الغرفة بلمسات جمالية مبهجة
مـن المسـتحب تشـجيع األطفـال لتزييـن حائـط الغرفة
بأنفسـهم ووضـع لمسـاتهم علـى مسـاحتهم الخاصـة ،تلك
المسـاحة المثاليـة إلضافـة بعـض المـرح مـن خلال
مشـاركة الطفـل فـي ابتـكار بعـض الرسـومات الورقيـة
لفراشـات أو طائـرات أو شـخصيات كرتونيـة ،وتلوينهـا
وتثبيتهـا علـى الجـدران ،ممـا يزيـد مـن حبـه واعتـزازه
بمساحته الخاصة.

ألعاب الطفل كقطع فنية

األطفـال بطبيعتهـم مفعمـون بالحيويـه ويميلـون إلـى
التجديـد المسـتمر ويشـعرون بالملـل ،ومـن هنـا تنشـأ
الحاجـه إلـى إعـادة تزييـن غرفهـم باسـتمرار ،وتجديدهـا
ٍ
بطريقة تع ِّبر عن شـخصياتهم وتل ِّبي احتياجاتهم ،وجعلها
مليئـة باألجـواء المرحـة والممتعـة .واألهـم مـن ذلـك،
مراعـاة تأميـن أعلـى درجـات السلامة لهـم ،وفيمـا يلـي
مصممـي
بعـض األفـكار واالقتراحـات مـن وجهـة نظـر
ّ
الديكور:

تزيين الغرفة بإنارة آمنة
عنـد تجديـد غرفـة الطفـل يجـب االهتمـام بوحـدات
اإلضـاءة والتأكـد مـن جودتهـا لتأميـن سلامة الطفـل
باسـتخدام اإلضـاءات التي ال تنبعـث منها حرارة ،بل تظل
بـاردة فـي حـال لمسـها الطفـل ،كمـا يُفضـل توفيـر إضـاءة
بسيطة طوال الليل كي يشعر الطفل باألمان واالسترخاء،

التربية بمذاق جديد

ترتيـب ألعـاب الطفـل علـى رفـوف مختلفة فـي الحائط
قطع فنيـة أفضل بكثير من تكديسـها في صناديق
وكأنهـا
ٌ
سيشـجع الطفـل
اللعـب وإخفائهـا عـن العيـن ،ألن ذلـك
ِّ
علـى االهتمـام بهـا وعـدم إتالفهـا ألنهـا أصبحت بالنسـبة
له كالقطع الفنيه الثمنية.

شجرة املعرفة
يمكننـا تزييـن الغرفـة بمكتبـة مصممـة علـى شـكل
شـجرة توضـع تحتهـا مسـاند مريحـه بألـوان زاهيـة
ليسـتظل تحتهـا وكأنـه فـي حديقـة مـن الكتـب ،وذلـك
يساعد في تنمية ُحب الطفل للقراءة.

الخيمة والستائر املل َّونة

إلشـباع روح المغامـرة ،يمكـن تزويد غرفهـم بخيمة من
القمـاش واسـتخدام السـتائر الملونـة والمزركشـة
ٍ
برسـومات مشـوقة ،فهـذه التفاصيـل تلفـت انتبـاه الطفـل
وتشجعة لتأمل ما حوله واألشياء المحيطة بعالمه.

الوسائد بأشكال مح َّببة للطفل

األشـكال المختلفـة مـن الوسـائد المل َّو نـة ،كالقلـوب
والدوائـر والنجـوم ،وربمـا وجـوه الشـخصيات الكرتونيـة،
تُضفـي لمسـ ًة مختلفـة مـن المـرح والبهجـة علـى أجـواء
ويفضل تشجيع الطفل للمشاركة في صنعها.
الغرفة،
َّ

األرجوحة الشبكية
تعـود فائـدة وجـود األرجوحـة الشـبكية فـي الغرفـة
بإضافـة جـو مـن المرح والترفيـه على المـكان ،خاصة أنه
يسـتطيع اسـتخدامها للنـوم ،أو االسـتلقاء أثنـاء متابعـة
التلفاز ،أو حتى االسترخاء أثناء القراءة والمذاكرة.

الرسومات الكرتونية
يمكننـا توظيـف هواية األطفال من محبي الشـخصيات
الكرتونيـة والمغرميـن بجمـع ألعابهـم وصورهـم من خالل
مشـاركتهم فـي تزييـن الغرفـة وتعليـق صـور الشـخصيات
المحببـة لهـم علـى حائـط الغرفـه العطائهـا طاب ًعـا
شـخص ًيا ،ومنحهـم الفرصـة للتعبيـر عـن ذوقهـم الخـاص
وميولهم الفريدة.

زيادة الوزن بعد الزواج

والبيئيـة ومـا يحيطهـا مـن موروثـات ثقافيـة واجتماعيـة،
فثمـة فروقـات فرديـة بيـن شـخص وآخـر السـتيعاب
الجمـال وإدراكه وتذوقه ،ويـرى ذوو الخبرة واالختصاص
الج َمـال لـه عـدة مفاتيح رئيسـة ،أهمهـا التحلي
أن تـذ ّوق َ
بالعقْـل النشـط الناضـج ،والمشـاعر المرهفـة ،والعيـن
الج َمـال ،علاوة
التـي تسـعى دائ ًمـا للبحـث عـن مواطـن َ
علـى النفـس المتّزنـة السـو ّية المتسـامحة لتـرى الوجـود
كله جمي ً
ال.

حتى ال تغيب رهافة
الروح عند األطفال

هـل نـدرك كأبـاء وأمهـات أهميـة غـرس مفاهيـم الجمـال
في نفوس األبناء؟
إن التربيـة الجماليـة ال تعنـي فقـط الجمـال الظاهـري
لإلنسـان ،الـذي يتجسـد فـي النظافـة وحسـن الطلعة ،بل
يكمـن معناهـا فـي الجمـال الباطنـي والجوهـري الـذي
ورقي السـلوك .ونجـد كثي ًرا ما
يتجسـد فـي جمـال الروح
ّ
ينـادي خبـراء التربيـة وعلـم النفـس بضـرورة اتبـاع هـذا
النهـج التربـوي والـذي يعتمـد بشـكل أسـاس علـى التربية
اإلبداعيـة ألهميتهـا فـي صـوغ العاطفـة وتهذيبهـا وخلـق
يتلمـس الجمـال ويتعاطـاه بوعـي خلاق
حـس نقـدي ّ
ينعكـس علـى المتـذوق نفسـه ،فيستشـعر الجمـال فـي كل
شـيء ،حتـى فـي السـلوكيات .إن مسـحة جماليـة هنـا،
ومسـحة جماليـة هنـاك ،بكلمـة جميلـة أو موقـف لطيـف
قـد تخفـف مـن ألـم داخلـي ،أو تـزرع ابتسـامة ،أو يمكنها
أيضـا أن تمحـو كثيـ ًرا مـن الممارسـات التـي قـد تشـوه
ً
حياتنا .

أسس التذ ّوق الجمالي

يختلـف إحساسـنا بالجمـال باختلاف القيـم التربويـة

أكـدت أحـدث الدراسـات فـي مجـال التربيـة الجماليـة
أهميـة األعمـال الفنيـة ،كالرسـم والموسـيقى .وكذلـك
األنشـطة األدبيـة :كالشـعر وكتابـة القصـص لبنـاء
إبداعا
شـخصية متوازنـة ومرهفـة الحس تمـارس حياتها
ً
وسـلو ًكا وتطبيقًـا ،فالطفـل فـى مرحلـة تكوين الشـخصية
فـى عمـر السـنتين أو الثلاث سـنوات ينطلـق إلـى الحيـاة
بـروح و َّثابـة ،ويبتهـج بالموسـيقى ،وينتعـش باأللـوان،
ويفـرح عندمـا يمارس فن «الشـخبطة» فتملؤه شـخبطته»
وابتهاجـا ،ومن ثـم وجب علينا تعليـم أطفالنا منذ
سـرو ًرا
ً
نعومـة أظافرهم كافـة أنواع الفنون والمهارات اإلبداعية،
فقـد تتحـول تلك الشـخبطة إلى لوحة فنية ،ولنسـاعدهم
علـى االرتقـاء بمهاراتهـم ،ولنـر ِّدد علـى مسـامعهم عبـارة:
إن الحيـاة مـرآة لنـا ،وبقـدر جمـال أرواحنا نرى كل شـيء
ينطق جماالً من حولنا.
ومـن أهـم أنشـطة التنميـة الثقافيـة ألطفالنـا :القيـام
بالرحلات والزيـارات وإتاحـة الفرصـة الكاملـة لهـم
للتعبيـر عمـا يـدور فـي مخيلتهـم ،وتوفيـر جـو البهجـة
والتسـامح والحريـة ،وممارسـة أنشـطة الرسـم والتلويـن
والموسـيقى والتمثيـل والغنـاء والقـراءة واأللعـاب الفردية
والجماعيـة ،وتوسـيع مـدى خيـال الطفـل بسـرد القصص
والحكايـات ،واقتنـاء الكتب والقصـص والمجالت ،عالوة
علـى التفاعـل اإليجابـي معهـم والتحلـي بالصبـر فـي
اإلجابة عن أسئلتهم ،واالستماع إلى آرائهم.

بانتهـاء مراسـم حفـل الزفـاف نـاد ًرا مـا يبقـى الـوزن
ثابتًـا ،وهـذا األمـر قـد لفـت نظـر عديـد مـن الباحثيـن
وشـد اهتمامهـم ،حيـث أكـدت أحـدث الدراسـات وفقًـا
َّ
لصحيفـة الديلـي ميل البريطانية ،أن معـدل زيادة الوزن
عنـد الرجـال حديثي العهـد بالزواج تفـوق معدالتها تلك
للس ْـمنة
التـي تحـدث للنسـاء ،وأن األزواج أكثـر عرضـة ُّ
مقارنـة بأقرانهـم ممـن لـم يسـبق لهـم الـزواج ،وكشـف
الباحثـون األسـرار الخفيـة وراء هـذه الزيـادة ،ومـن
أهمها:
•الشـعور بالراحـة النفسـية بعـد الـزواج يسـاعد علـى
فتح الشهية.
•تقبـل الشـريك كمـا هـو ،ممـا يدعـو إلـى عـدم اهتمـام
كل منهمـا بجـذب الطـرف اآلخـر بمظهـره وقوامـه
الرشيق.
•اهتمـام الـزوج أو الزوجـة بتأميـن دخـل األسـرة ممـا
يض ّيـق وقتهـم ويدفعهـم إلـى الوجبـات السـريعة التـي

تسبب زيادة الوزن.
•اهتمـام الزوجـة بإبهـار زوجهـا وإسـعاده بتحضيـر
أصناف األطعمة األكثر دسامة.
•تلقـي الزوجيـن الدعـوات الكثيـرة لحضـور موائـد
الطعـام الغنيـة باألطبـاق الكثيـرة والدسـمة عنـد
أصدقائهم وأقاربهم.
•قضـاء معظـم األوقـات أمـام التلفـاز ،باإلضافـة إلـى
عـدم االهتمـام بممارسـة الرياضـة ،وهـذا الخمـول
يصعب عملية حرق الدهون فيزيد الوزن.
•عـدم معرفة الزوجـة في مقتبل حياتها الزوجية كيفية
تحضيـر الطعـام فـي المنـزل ،ممـا يـؤدي إلـى اللجـوء
إلـى تنـاول وجبـات المطاعـم الغنيـة بالدهـون
والسعرات الحرارية.
•كثـرة الخالفـات الزوجيـة تزيـد الـوزن؛ حيـث ثبـت أن
هنـاك فئـات مـن النـاس يجـدون عزاؤهـم وسـلوانهم
في تناول الطعام عند حاالت الغضب والحزن.
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الغطاء األبيض
ريتشــارد بــاس ،مغامــر أمريكــي قــام بتصنيــف قمــم
األرض الســبع وفقًــا ألعلــى قمــة لــكل قــارة ،وقــد تــم
اعتمــاد تصنيفــه رســم ًيا بعــد أن تســلقها جميعهــا فــي عــام
1985م.
موظفي أرامكو السعودية،
أحد
الغامدي،
خالد
قصة
أما
ّ
فقـد كان ولمـدة  15عا ًمـا مـن األعضـاء الفاعلين فـي «فريق
اآلبـاء لكـرة القـدم» في الظهران ،الذي أسسـه كبـار موظفي
الشـركة القدمـاء لممارسـة هوايتهم منذ أكثر مـن  30عا ًما.
لكنه سـرعان ما أخذته مشـاغل الحياة والعمل عن ممارسـة
أي نـوع مـن الرياضـة ،حتـى بـدأت األرطـال مـن األوزان
تتكالـب علـى بدنـه فترتخـي معهـا عضالتـه ،وخاصـة
عضلات السـاق والفخـذ المحيطـة بالركبـة ،لتظهر بسـببها
آثـار إصابـات فـي األربطـة ناجمـة عـن ممارسـته كـرة القدم
سابقًا ،وزاد ذلك سو ًء إصابته بخشونة الركبة.
ووسـط هـذه المعانـاة ،يقـول« :أتـى أحـد األيـام التـي لـم
جلوسـا .وفـي نهايـة صالتي،
أسـتطع فيهـا أداء الصلاة إال
ً
زارنـي أحـد الزملاء  ،فتفاجـأ ممـا رأى ،وسـألني «ألـم تكـن
قبـل سـتة أشـهر تحـرث ملعب الشـارع الثالـث جيئـ ًة وذها ًبا،
جالسا على المقعد؟!».
تصلي اآلن
ً
وعلــى الرغــم مــن قســوة الكلمــات التــي تفــوه بهــا ،إال
قدمهــا زميلــه إليــه ،حيث قــام من
أنهــا كانــت أعظــم هديــة َّ
ٍ
متكــىء علــى شــيء ،واتجــه مباشــرة إلــى
مقعــده غيــر
العيــادة الطبيــة ،حيــث أُجريــت لــه سلســلة مــن الفحوصات
الطبيــة واألشــعة لمنطقــة الركبــة ليتب َّيــن مصــدر تلــك
اآلالم وكيــف يمكنــه إصــاح مــا أفســده الدهــر .لكنــه
صــدم بعــد ظهــور النتائــج مــن توصيــة الطبيــب المعالــج،
ُ
الــذي أخبــره أنــه ال يســتطيع فــي الوقــت الحالــي حتــى
ممارســة رياضــة المشــي ،وأن الرياضــة المناســبة لــه اآلن
هــي فقــط الســباحة مــع اســتخدام عــوام هوائــي يلتــف
حــول وســطه لتخفيــف الضغــط الحاصــل علــى الركبــة
أثنــاء الســباحة .كمــا قُــرر لــه إجــراء عمليــة جراحيــة
إلصــاح الخلــل باإلضافــة إلــى إزالــة جــزء مــن عظــم
الساق.
فــي حيــن طلــب مــن الطبيــب إعطــاءه فرصــة إلصــاح
مــا أفســده بيــده ،وأبقــى فــي الوقــت نفســه علــى موعــد
العمليــة الــذي تقـ َّـرر أن يكــون بعــد ثالثــة أشــهر ،كنــوع مــن
االحتياط إن لم تنجح خطته اإلصالحية.

فــي البدايــة ،التــزم بحميــة غذائيــة ،وانتظــم فــي
الذهــاب للصالــة الرياضيــة بشــكل يومــي ،ور ِّكــز أثنــاء ذلك
عضلتــي الســاق
علــى التماريــن التــي تــؤدي إلــى تقويــة
َّ
والفخذ بهدف مساندة الركبة.
وبعــد مــرور مايقــرب مــن شــهرين ،كان باســتطاعته
الجــري لمســافة ثمانيــة كيلومتــرات يوم ًيــا ،ليتجــاوز بذلــك
جــل المــآزق التــي أحــاط نفســه فيهــا بحلــول بســيطة ودون
الحاجة ألدنى تدخل جراحي.
وعندمــا شــعر بتحســن ملحــوظ ،قـ َّـرر أن ينقــل التحــدي
إلــى المســتوى اآلخــر ،وذلــك بالبحــث عــن أشــد التحديات
صعوبـ ًة ،وكانــت تلــك هــي اللحظــة التــي وقــع فيهــا اختياره
علــى الصعــود نحــو ســفح ايفرســت ،حيــث توجــد أعلــى
ً
متواصــا لمــدة
قمــة فــي العالــم والتــي تتطلــب صعــو ًدا
ثالثة عشر يو ًما وبمعدل  11ساعة لكل يوم.
وقــد تم َّكــن بالفعــل فــي منتصــف شــهر أغســطس مــن
العــام نفســه ،بعــد رحلــة شــاقة وشــائقة فــي ٍآن واحــد مــن
بلــوغ قمتهــا ،وكان ذلــك قبل موعــد العملية المقــررة بثالثة
أيــام فقــط ،إذ كان مــن المقــدر أن يدخــل المستشــفى
إلجــراء العمليــة الجراحيــة ،ولكنــه اســتبدل بياض الســرير
الطبــي ببيــاض الثلــوج الــذي يكتســي المــكان مــن حولــه،
والتــي تمتــع قلـ ٌة قليلــة مــن النــاس فقــط مــن النظــر إليــه،
وكان هو أحدهم.
ومــن فــوق قمــة إيفرســت رفــع شــعار رؤيــة المملكــة
 2030كأول ســعودي يرفــع شــعار الرؤيــة هنــاك ،وبعــد أن
تغلــل حــب المغامــرة فــي جوفــه ،قــرر إكمــال صعــود قمــم
األرض السبع ورفع شعار الرؤية فوقها جميعها.
ووثــق بعــد ذلــك رحلتــه بتأليــف كتــاب عــن القمــة ليثــري
وســماه «الطريــق إلــى إيفرســت»،
بــه المكتبــة العربيــة،
َّ
ـدم كدليــل ومرشــد للرحالــة العــرب ممــن يحبــون هــذا
ليخـ َّ
النوع من المغامرات.
وإلكمــال مســيرته الناجحــة ،اســتغل إجازتــه الســنوية
فــي الســنة التاليــة بصعــود خامــس أعلــى قمــة فــي العالــم
وأعلــى قمــة فــي أوروبــا ،قمــة إلبــروس ،فــي القســم
األوروبــي مــن األراضــي الروســية ،متب ًعــا المنهــج نفســه
ٍ
كتــاب عــن القمــة بعنــوان
برفــع شــعار الرؤيــة وتأليــف
«الطريق إلى إلبروس».
وبينمــا تنشــر (القافلــة األســبوعية) هــذه القصــة،

شعو ٌر بالفخر من على قمة إيفرست وهي إحدى أعلى قمم األرض.

يمضــي الغامــدي إلــى تســلق رابــع أعلــى قمــة فــي العالــم
واألعلــى فــي القــارة اإلفريقيــة ،قمــة كليمنجــارو ،حيــث
بــدأت رحلتــه فــي  17يوليــو الحالــي وستســتمر حتــى نهايــة
الشهر.
ونحــن بدورنــا نتمنــى لــه كل التوفيــق فــي رحلتــه
الحاليــة ،وأن يعــود ســال ًما إلــى أرض الوطــن بعــد تحقيــق
طموحه.

خالد الغامدي :على اإلنسان أن يتخطى الصعوبات لكي
يستطيع تحقيق طموحاته.

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت
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خالل فعاليات عيد األضحى

يقدم
إثراء ِّ
عازف العود
العاملي
«إدريس
م ّلومي»

القافلة األسبوعية

«رقصة الروح» في باريس ،ليتبعها بأسـطوانة «ثالث ميمـات» عام 2008م،
ومـن ثـم أسـطوانة «عيـن القلب» التـي صدرت عـن معهد العالـم العربي في
باريس عام 2013م ،وكان آخر إصداراته «مكان» في بلجيكا عام 2014م.
حصـل إدريـس علـى لقـب «سـاحر العـود» فـي الصحافـة ،وذلـك بسـبب
شهرته العالمية لجودة ونقاء ورقَّة العزف والموسيقى التي يق ِّدمها.
وألّـف ملّومـي ،الـذي سـيق ِّدم عروضـه ألول مـرة فـي المملكـة ،مجموعـة
مـن المقطوعـات الموسـيقية للمسـرح وبعـض األفلام السـينمائية ،مـن
ضمنهـا ِفلْـم «عيـن النسـاء» و«مولود بمكان مـا» و«البحر األبيض المتوسـط
الطبيعي» ،كما ألّف كتا ًبا بعنوان «مارسـيل خليفة ،ضرورة موسـيقية ،تأمل
بالمنجز الموسيقي».
الجديـر بالذكـر أن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافي العالمـي يهدف إلى
إثـراء المجتمـع السـعودي ،عبـر تقديـم مبـادرات وبرامـج نوعيـة تسـتهدف
كافـة شـرائح المجتمـع ،مسـتند ًة علـى خلق محتـوى معرفي متم ّيـز ،وتقديم
تجـارب واسـعة للـز ّوار ،وذلـك مـن خلال العـروض والنـدوات والمؤتمـرات
منصـ ًة لإلبـداع ،تُجمـع فيهـا المواهـب للتعلّـم
المحليـة ،حيـث يُعـد المركـز ّ
ومشاركة األفكار التي تُق ّدم لمختلف الفئات العمرية.

الظهـران  -أعلـن مركـز الملـك عبدالعزيز الثقافـي العالمي (إثـراء) عن
اسـتضافته العازف المغربي العالمي «إدريس ملّومي» في أول عروضه في
المملكـة العربيـة السـعودية ،التـي ستسـتمر لمدة ثالثـة أيام مـن  ١٢إلى ١٤
ذو الحجـة ١٤٣٩هــ 23( ،إلـى  25أغسـطس 2018م) ،علـى مسـرح إثـراء
ضمـن فعاليـات عيـد األضحـى المبـارك ،حيـث يهـدف المركـز مـن خلال
إقامـة هـذه الفعاليـة إلـى تأكيد العالقـة الوطيدة بيـن األذن العربيـة وأوتار
العود.
وحاز إدريس ملّومي ،الذي عزف مع أشهر الموسيقيين العالميين أمثال
«جـوردي سـافال» ،و«جيـرار كوردجان» ،و«مارسـيل خليفة» ،عـدة جوائز من
ضمنهـا جائـزة «زريـاب المهـارات» عـام 2011م ،التـي منحهـا لـه المجلـس
الوطنـي للموسـيقى التابـع لليونيسـكو ،ومجموعـة مـن األلقـاب واألوسـمة
التقديرية التي كان آخرها حصوله على وسام «فارس للفنون واآلداب» عام
2016م من ِقبَل وزارة الثقافة الفرنسية.
وقد أصدر «ملّومي» أول أسـطواناته الموسـيقية في عام 2005م باسـم

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خـ ـ ــانـ ـ ــات ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ع ـلــى
ال ـ ــاع ـ ــب إكـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ـب ـك ــة
بواسطة األرقام من  1إلى ،9
شرط استعمال كل رقم مرة
واحـ ـ ــدة ف ـقــط ف ــي ك ــل خط
أفقي وفي كل خط عمودي
وفـ ــي م ــرب ــع م ــن ال ـمــرب ـعــات
التسعة.

محمد خضر *
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر:
هيثم خليل الجهيران
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،سارة مطر ،عوض العنزي،
هنوف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

متحف الذاكرة
من الصدف الجميلة والمنتظرة دائ ًما العثور على
األشياء التي تأخذنا إلى ذاكــرة الطفولة ،أو أي ذاكرة
قديمة تمسنا بشكل شخصي أو تتقاطع مع ثقافتنا،
ِ
وفــي هذا العام ،و فِّقت لزيارة متحفين مهتمين بجمع
األشــيــاء التي تلمس ذاكرتنا بــجــدارة وب ــذات الشغف
والحب ،وكأنني وقعت على كنز ثمين ،وعلى أشيائي
ُ
وألعابي وصوري الخاصة محفوظة في المكان ،زرت في
البداية متحف الطيبين في الخبر ،ألجدني في مواجهة
مع طفولتي ،مواجهة تستعيد معها لحظات كانت مفقودة
تما ًما ،أو كنت أظنها كذلك قبل أن أزور هذا المتحف.
هذه القطعة كنت أملك مثلها ،وتلك ذ َّكرتني بفالن
وأشخاصا ومواقف
وفالن ،وهذه أتذ َّكر معها مناسبات
ً
ـراحــا ،وبحق كانت لحظات مفقودة في
وأحــزا ًنــا وأفـ ً
حجرة الذاكرة المتراكمة والصعبة لوال أن هذا المتحف
ذكرني بها وأخذني إليها مجد ًدا وبيسر وبال حرج؛ ِ
وفي
هذا الصيف كنت مع موعد آخر في مدينة أبها ،حيث
زرت متحف الحضارات في قرية المفتاحة التشكيلية،
هذا المتحف هو انفتاح على إرث العالم بأسره ،متحف
في مساحة صغيرة لكن ُه مليء جــ ًد ا ،وكأنني أطوف
ٍ
بشكل شخصي من
ذاكــرة العالم وإرث ــه ،قطع ُجمعت
شاب ٍ
هاو لجمع اآلثار والقطع التي باتت نادرة ،وتشكل
عمقًا في ذاكرة الشعوب ،قطع تاريخية تعود إلى عصور
وحــضــارات مختلفة ،يسافر أحيا ًنا لمسافات وبلدان
بعيدة للحصول على قطعة صغيرة تكاد ال تظهر في
هذا المتحف ،يعلم تما ًما أهميتها ،ويقوده إليها الشغف
الذي ال يتوقف ،العمالت ،والنقديات ،وأدوات الحرب
والمطبخ واألثــاث واألجهزة الكهربائية القديمة ،لكل
قطعة هنا حــكــايــة ،ولــه مــع كــل قطعة حكاية أخــرى
شخصية ،حكاية بحث واكتشاف وجهد ومقايضات
وصفقات تنتهي بالحصول على قطعة ما أو عدم ذلك،
كــا المتحفين هما بجهد شخصي يدفعه ويدعمه
الشغف والمحبة وكــذلــك الرغبة فــي تكوين مشروع
يحفظ الــتــراث اإلنساني المهمل؛ ليس الــتــراث فقط
بمعناه التقليدي ،بل وتلك الذاكرة التي تخص ً
جيل ما،
سواء أكان ذلك في مجاالت الثقافة أم الرياضة أم الفن
أم غيرها ،من كــان يصدق أننا نلتقي بعد ثالثين أو
أربــعــيــن ســنــة بشغفنا األول وبــســهــولــة كــهــذه ،كتبنا،
ومجالتنا ،وألعابنا ،وأكوابنا ،وأجهزتنا القديمة وكل ما
يتداعى من ذلك وما يُستعاد لنجدنا في أوج االمتنان
لمثل هــذه المشاريع الجميلة واإلنسانية ،والتي كما
عرفت مــن أصحابها أنها غير ربحية وغال ًبا ليست
مدعومة من جهات معنية بالثقافة .وأعتقد أن مثل هذا
الجهد الشخصي لو تضافر مع مؤسساتنا بخبراتها
ودعمها سيُشكل فار ًقا يُضاهي أكبر وأهم المتاحف.
خرجت من هذه التجربة ِ
وفي البال أن أبحث عن مزيد
إلرواء هــذه الــذاكــرة بموجوداتها القديمة ،مزيد من
المتاحف والمعارض التي تش ّكل جز ًءا مه ًما في ذاكرة
وثقافة أي بلد في العالم ،وكأنما المتاحف هي قبلة
لــروح اإلنسان وقصته في أي مكان ،وواجهة ُمشرفة
لثقافتنا نق ِّدمها للعالم.
* شاعر سعودي

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم وذلك عبر البريد اإللكتروني:

cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف 013 876 ٠٤٥٧

