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معـــدل حـــرق الغـــاز فـــي أرامكـــو الســـعودية ضمـــن اتبـــاع 
الشـــركة ألفضل ممارســـات إدارة المكامن وكفاءة الطاقة 
فـــي  ومعالجتهـــا  التســـربات  وكشـــف  االنبعاثـــات  وإدارة 
جميـــع مناطـــق أعمالهـــا فـــي المملكـــة، ممـــا أســـهم فـــي 
خفض كثافة الكربون في النفط الخام السعودي. انظر 

صفحة ٥.

الحد من حوادث 
السيارات ليس 

باملهمة اليسيرة 
ولكنه ممكن

وسط مشاركة واسعة من أرامكو السعودية وتكرمي عدٍد من موظفيها

انتخاب سامي النعيم رئيًسا 
لجمعية مهندسي البترول الدولية

في

أرامكو السعودية تدعو لالستثمار 
في املشاريع الريادّية في اململكة

صفحة ٢

هذا العدد

لت أرامكو السعودية حضوًرا بارًزا في المؤتمر والمعرض التقني السنوي الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول الدولية، وشهد انتخاب مدير إدارة خدمات تطبيقات هندسة البترول بأرامكو  سجَّ
السعودية األستاذ سامي النعيم رئيًسا للجمعية لعام 2019م، وفوز أربعة باحثين من الشركة بجوائز مرموقة، إلى جانب تقديم موظفي الشركة لنحو 20 ورقة بحثية ومشاركتهم في جلسات 

نقاشية.
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النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية
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الموسم
يعّد برنامج تنوين دعوًة مفتوحًة لتحفيز اإللهام واالندماج، يسلط الضوء على صور اإلبداع المختلفة في 

الموسيقى، األفالم، المسرح، العلوم، اآلداب، والتراث الثقافي وريادة األعمال. لن يقوم تنوين باستعراض 

ما وصلت إليه منصات اإلبداع العالمية فحسب، بل إنه يحفل بإزاحة اللثام عن الظواهر واكتشاف الفرص 

الممكنة إلثارة حوارات ال تنتهي، وأفكارًا ال تموت.

مناسبة لمدة 
سبعة عشر يومًا:

   الفنون      

   العلوم   

   األدب

   ريادة األعمال

                       وأكثر

إثراء 
موسم اإلبداع
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ل وأولويتك القصوى ك األوَّ لتكن سالمُتك على الطريق همَّ
كان هـذا األسـبوع متشـًحا بمشـاعر الحـزن واألسـف 
الشـديدين فـي أرامكـو السـعودية، وذلـك لخسـارتها ثالثة 
مـن موظفيهـا الذيـن وافتهـم المنية جـرَّاء حـوادث مرورية 
ئنـا  عزا خالـص  م  نقـدِّ هنـا  ونحـن  ومؤسـفة.  أليمـة 
ومواسـاتنا ألسـر المتوفيـن الذين نسـأل اهلل أن يتغمدهم 

برحمته.
مـراًرا  تذكيرنـا  المؤلمـة  الحـوادث  هـذه  مثـل  تعيـد 

وتكـراًرا بمـا بـات معروًفـا لنـا جميًعـا مـن كـون المملكـة 
العربية السـعودية تشـهد وفاة أكثر من سـتة آالف مواطن 
سـنوًيا بسـبب الحـوادث المروريـة. وال شـك أن َوْقـَع مثـل 
هـذه األرقـام المخيفة يكون أكبر حيـن يتعلق األمر بأفراد 
إن حيـاة كل موظـف مـن  إذ  السـعودية؛  أرامكـو  أسـرة 
ر بثمـن. لـذا فإننـا نهيـب بـكل موظـف أن  موظفيهـا ال تقـدَّ
ى أقصى درجات السـالمة على الطريق، سـواء أكان  يتحرَّ

قائًدا للمركبة أم مجرد راكب فيها.
وال بـد مـن التذكيـر باتخـاذ كل اإلجـراءات الوقائيـة، 
وأقصـى درجـات الوعـي بمـا قـد يمّثلـه أسـلوب قائـدي 
السـيارات اآلخريـن من المخاطر المحتملـة. وال بأس من 
أن  الشـتاء،  حلـول فصـل  اقتـراب  مـع  أيًضـا،  التذكيـر 
قائـدي  مـن  باآلخريـن  تنحصـر  ال  الطريـق  مخاطـر 
السـيارات، فهنـاك أيًضـا بعـض الظواهـر الطبيعيـة مثـل 

الضبـاب واألمطـار والريـاح المحملـة بالغبار، ممـا يتطلب 
اتخاذ تدابير وقائية ودرجات وعي أكبر على الطريق.

ألجل سـالمتك وسـالمة أفراد أسرتك، كن متيقًظا في 
جميـع األوقـات علـى الطريـق، ولتكـن مثـاًل يُحتـذى به في 

أسلوب قيادتك.
ال تكـن رقًمـا آخـر ُيضـاف إلى إحصاءات حـوادث الطرق 

المميتة.

موسم اإلبداع في إثراء
بإمكانكـم الحصـول على نسـخة مـن كتيب )تنويـن( الذي 
يحتـوي علـى معلومـات وافيـة عـن موسـم إثـراء اإلبداعـي 
م في الفترة بين ١١ و٢٧ أكتوبر ٢٠١٨م، من أحد  الذي سـيُنظَّ

مواقع توزيع القافلة األسبوعية.

صفحة ١٠
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األول مــن أكتوبــر مــن كل عــام هــو موعــد 
ســنوي الســتذكار المســنين فــي هــذا العالــم 
االســتذكار  هــذا  وفــي  بهــم.  ء  واالحتفــا
نســتحضر صــور هــذه البََركــة التــي تضفــي 
تضفــي  كمــا  وقيمــة،  معنــى  وجودنــا  علــى 
عاطفــة وخبــرة. تلــك األيــدي وتلــك القلــوب 
التــي وســعتنا فــي يــوم مــن األيــام بصبرهــا 
وتفانيهــا لكــي نحيــا حيــاة طيبــة، وتلــك العيــون 

التي سهرت لنحظى بليال هانئة ومريحة. 
ُســّنة الحيــاة أن تذهــب بنــا األعمــار إلــى 
نهاياتهــا، أن نكبــر وندخــل فــي أطــوار مختلفــة 
ــرب مــن عمــر  ــن نقت مــن ســيرة اإلنســان، وحي
الســتين الــذي يســكن فيــه وصــف »المســن« 
الركــض  مــن  اســترحنا  قــد  نكــون  تقريًبــا، 
اليومــي باتجــاه محطــات التعــب، بعــد أن تركنــا 
ســبيل  فــي  لكــدح  ا مــن  يلــة  طو فصــوالً 
المحافظــة علــى أســرة كريمــة، وتربيــة أوالد 
صالحيــن فــي المجتمــع، واإلســهام فــي تدويــر 
عجلــة االقتصــاد فــي هــذا الوطــن. غيــر أن 

والخمــول،  الكســل  قريــن  ليســت  الراحــة 
والعطــاء  لنشــاط  ا لتــرك  دعــوة  وليســت 
والتفاعــل فــي محافــل الحيــاة، بــل هــي صفحة 
ورغبــات  أمنيــات  علــى  مفتوحــة  أخــرى 

وإسهامات ال تنقطع.
الــذي  الوصــف  بََركة..هــذا  الســن  كبــار 
مــا  وينــال  ــل  يُفعَّ أن  ينبغــي  النــاس  يــرّدده 
يســتحق مــن االهتمــام، فبَركتهــم تتجلــى فــي 
المبــادرات  فــي  وإشــراكهم  بهــم،  العنايــة 
مــن  واالســتفادة  والتطوعيــة،  االجتماعيــة 
خبراتهــم المتنوعــة لصناعــة مســتقبل واعــد 
نتجنــب فيــه أخطاءهــم وتعثراتهــم. كمــا يتمّثــل 
فــي اإلصغــاء إلــى ذاكرتهــم الخصبــة، التــي 
والمحطــات  واألحــداث  الصــور  كل  تختــزن 
التــي مــرت بهــم علــى امتــداد الســنين الطويلة. 
بَركتهــم بمثابــة المــاء الــذي ينســاب فــي جــوف 

األرض ليهب األرض نضارة وخضرة.
فلنفتــح لهــم نوافــذ قلوبنــا وأبــواب عقولنــا 
ليشــعروا بأنهــم ليســوا فــي عمــر النســيان، 

فاألعمــار ليســت إال أرقاًمــا، وســاعة العطــاء 
تتوقــف فيــه، مــادام فــي  تعــرف موعــًدا  ال 
جســم المــرء قلــب ينبــض، وفــي رأســه عقــل 
الغيــاب  دكــة  فــي  المســنين  فبقــاء  يفكــر؛ 
يعنــي  القياديــة  أدوارهــم  عــن  وإبعادهــم 
خســران قــوة فاعلــة فــي المجتمــع، فضــاًل عــن 
ــورة مفتوحــة لألوجــاع واألمــراض،  ــم فات جعله
التــي تغــذي الصــورة النمطيــة لهــذه الفئــة مــن 

الناس. 
ة بلــغ بهــم العمــر  لــكل أب وأم وَجــدِّ وَجــدَّ
مبالــغ »كبــار الســن«، نقــّدم الشــكر والتقديــر 
الــذي نجــزم أنــه ال يفيهــم الحــق علــى مــا 
بذلــوه مــن أعمارهــم، وال يكفــي لــرد جميــِل مــا 
صنعــوه وقّدمــوه لنــا، ونعدهــم بــأن يكــون هــذا 
الثقــة  مناســبة الســتعادة  العالمــي  الموعــد 
بهــم، والتأكيــد علــى دورهــم الحيــوي فــي بنــاء 
مجتمــع متماســك ومتطــور، فــال مجتمــع بــال 
كبــار ســن، وال بََركــة إال بفيــض مشــاعرهم 

وعباراتهم وخبرتهم الطويلة.

املسنون.. قصائد الَبَركة
إضــــاءة

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

خالل املنتدى السعودي األمريكي األول للمشاريع الصغيرة واملتوسطة
أرامكو السعودية تدعو لالستثمار في املشاريع 

الريادّية في اململكة

لــوس أنجلــوس - شــاركت أرامكو الســعودية يــوم اإلثنين 
المنتــدى  فــي  2018م(  أكتوبــر   01( 1440هـــ  محــرم   21
الســعودي األمريكي األول للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
الــذي نظمــه مجلــس األعمــال الســعودي األمريكــي فــي 
مدينــة لــوس أنجلــوس األمريكيــة. وتأتــي مشــاركة أرامكــو 
ــة  ــز جهودهــا الدؤوب ــدف تعزي ــدى به ــي المنت الســعودية ف
فــي مجــال الطاقــة والكيميائيــات المتكاملــة علــى مســتوى 
العالــم لتطويــر منظومــة إمــداد وتطويــر موثوقــة ومبتكــرة 
عالمًيــا، ويســهل الوصــول إليهــا محلًيــا، ال ســيما وأن هــذه 
الجهــود تهــدف فــي المقــام األول إلــى توطيــن قطــاع 
ــا لمزيــد مــن التنافســية والكفــاءة، اتســاًقا  الطاقــة تحقيًق
مــع برنامــج تعزيــز القيمــة المضافــة اإلجماليــة لقطــاع 

التوريد »اكتفاء« الذي أطلقته الشركة عام 2014م.
كمــا تحــرص أرامكــو الســعودية علــى المشــاركة الفاعلــة 
ــذ تأسيســه  فــي مجلــس األعمــال الســعودي األمريكــي من
فــي عــام 1993م، تعزيــًزا لالســتثمار والتجارة عبــر الحدود 
وتعــود  األمريكيــة.  المتحــدة  والواليــات  المملكــة  بيــن 
العالقــات التجاريــة األمريكيــة مــع أرامكــو الســعودية إلــى 

عــام 1933م إّبــان اتفاقيــة امتيــاز التنقيــب عــن النفــط القافلة األسبوعية
عتهــا المملكــة مــع شــركة )ســتاندارد أويــل  الخــام التــي وقَّ
قاعــدة  اتســعت  واآلن،  كاليفورنيــا(.  أوف  كومبانــي 
المورديــن األمريكييــن المعتمديــن لــدى أرامكــو الســعودية 
حتــى صــارت تضــم أكثــر مــن عشــرة آالف مــورد، بــل 
والبضائــع  الســلع  علــى  الشــركة  إنفــاق  تجــاوز حجــم 
والخدمــات األمريكيــة أكثــر مــن 30 مليــار دوالر خــالل 

األعوام األربعة الماضية فقط.

رؤية اململكة ٢٠٣٠ والقيمة 
التي نتطلع إليها

الفنيــة،  للخدمــات  للرئيــس  األعلــى  النائــب  وألقــى 
األســتاذ أحمــد عبدالرحمــن الســعدي، كلمة أمــام المنتدى 
قــال فيهــا: »إن النتيجــة التــي نتطلــع إليهــا مــن تطويــر 
المحتــوى الوطنــي هــي االســتدامة، يعززها ذلك المســتوى 
المتمّيــز مــن التكامــل والمرونــة فــي توطيــن منظومــة 
مــع  التوطيــن  ويتــواءم  بالشــركة.  والتوريــد  اإلمــداد 
األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي حددتهــا رؤيــة 
المملكــة 2030 وخارطــة الطريــق نحــو تنويــع االقتصــاد 

بالمملكــة، بفضــل إيجــاد فــرص عمــل عاليــة المســتوى، 
وتطويــر القــدرات االبتكاريــة لأليــدي العاملــة، وتحفيــز 

النمو االقتصادي للمملكة«.
الصغيــرة  المشــاريع  أن  أيًضــا  الســعدي  وأوضــح 
والمتوســطة ال تُســهم إال بنســبة 20% فقــط فــي إجمالــي 
الناتــج المحلــي للمملكــة فــي الوقــت الحالــي، وهي النســبة 
التــي تقــل عــن النصــف مقارنــة بمثيالتهــا فــي البلــدان 
الصناعيــة. واســتطرد قائــاًل »نســعى لتحفيــز مشــاركة 
نســبة مشــاركة  ورفــع  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة إلــى 35% فــي إجمالــي 
الناتــج المحلــي. وقــد نجحــت الشــركة فــي تحديــد 140 
فرصــة لتطويــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي 
تســعة قطاعــات صناعيــة، تمّثــل فجــوة فــي الســوق بقيمــة 
ــة  ــار دوالر، وليســت هــذه إال نســبة ضئيل أكثــر مــن 16 ملي
مــن البرنامــج الرأســمالي الــذي تنــوي الشــركة تنفيــذه 
خــالل األعــوام العشــرة المقبلــة بقيمــة 400 مليــار دوالر. 
وفــي الواقــع، تأتي الفرصــة اآلن أمام الشــركات األمريكية 
العمالقــة والصغيــرة لالســتثمار فــي ازدهــار المملكــة 
وســط الحوافــز والدعــم والمســاندة التــي تمّكننــا مــن 

ضمان المصالح التي تعود بالنفع على شركائنا«.
ــؤازرة الشــركة  ــد دعــم وم ــل يمت ــك فحســب، ب ــس ذل لي
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة أيًضــا عبــر مركــز أرامكــو 
الســعودية لريــادة األعمــال )واعــد( - ذراع الشــركة لريــادة 
المشــاريع الصغيــرة - الــذي تأســس عــام 2011م مــن أجــل 
تمويــل المشــاريع المبتكــرة الجديــدة والمحتملــة، وتبّنــي 
أفكارهــا، وإثرائهــا بالتوجيــه واإلرشــاد، وبنــاء جيــل جديــد 

اد األعمال بالمملكة. من روَّ
القيمــة  تعزيــز  برنامــج  إســتراتيجية  أن  إلــى  يشــار 
المضافــة اإلجماليــة لقطــاع التوريــد »اكتفــاء« تهــدف إلــى 
رفــع نســبة توطيــن منظومــة توريــد الســلع والخدمــات فــي 
ــول عــام  ــى 70% بحل قطــاع الطاقــة ألرامكــو الســعودية إل
2021م، بحيــث تُســهم الشــركات المعتمــدة بالبرنامــج فــي 
توفيــر فــرص التدريب والتطويــر ونقل التقنيــات والتصنيع 
مقابــل االســتفادة مــن فــرص النمــو. وفــي عــام 2017م، 
وجهــت أرامكــو الســعودية بوصلــة االهتمــام فــي برنامــج 
)اكتفــاء( إلــى المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي تمّثــل 

العمود الفقري ألّي اقتصاٍد واعد.

مشاركة أرامكو 
السعودية في 
منتدى مجلس 

األعمال السعودي 
األمريكي تحّفز 

جهودها لتأسيس 
منظومة توريد 
عاملية وجهود 

التوطين ملستقبل 
اململكة على 
املدى البعيد 

واتساًقا مع برنامج 
"اكتفاء"

أحمد السعدي: »إن النتيجة التي نتطلع إليها من تطوير 
المحتوى الوطني هي االستدامة، يعززها ذلك المستوى 

المتمّيز من التكامل والمرونة في توطين منظومة اإلمداد 
والتوريد بالشركة«، ويبدو بين الحضور )أقصى يمين الصورة(، 
األستاذ عبداهلل بن صالح جمعة، رئيس الشركة، كبير إدارييها 

التنفيذيين األسبق.

عماد العمران
emad.umran.1@aramco.com

إدارة تطوير األعمال
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وسط مشاركة واسعة من أرامكو السعودية وتكرمي عدٍد من موظفيها

انتخاب سامي النعيم رئيًسا لجمعية 
مهندسي البترول الدولية

داالس، تكســاس - ســّجلت أرامكــو الســعودية حضــوًرا 
بــارًزا فــي المؤتمــر والمعــرض التقنــي الســنوي، الــذي 
وشــهد  الدوليــة،  البتــرول  مهندســي  جمعيــة  تنّظمــه 
المؤتمــر تعييــن مديــر إدارة خدمــات تطبيقــات هندســة 
البتــرول بأرامكــو الســعودية، األســتاذ ســامي النعيــم، 
رئيًســا للجمعيــة لعــام 2019م، فضــاًل عــن فــوز أربعــة 
باحثيــن مــن الشــركة بجوائــز مرموقــة، إلــى جانــب تقديــم 
موظفــي الشــركة لنحــو 20 ورقــة بحثيــة ومشــاركتهم فــي 

جلسات نقاشية.
ــا للجمعيــة، يصبــح النعيــم المهنــدس  ــه رئيًس وبانتخاب
الثانــي مــن أرامكــو الســعودية الــذي يــرأس هــذه الجمعيــة 
ــي تأسســت عــام 1957م، لتحــل محــل عــدد  المرموقــة الت
مــن المنظمــات بما فــي ذلــك المعهد األمريكي لمهندســي 
التعديــن والمعــادن والبتــرول، الــذي يعــود تاريخــه إلى عام 
1871م. وأّكــد النعيــم فخــره واعتــزازه بــأن يُصــادف توليــه 
هــذا المنصــب اليــوم الوطنــي الثامــن والثمانيــن للمملكــة 
العربيــة الســعودية، مشــيًرا إلــى أن مجلــس إدارة الجمعيــة 
اســتهل االجتمــاع، الــذي عقــد بتاريــخ 23 ســبتمبر، بتهنئــة 
وتمنــي  المناســبة،  بهــذه  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

األعضاء للمملكة دوام التقدم واالزدهار. 

التركيز على االستدامة
المؤتمــر  فــي  النعيــم  ألقاهــا  التــي  الكلمــة  وخــالل 
الســنوي للجمعيــة، الــذي ُعقــد فــي مركــز كــي بايلــي 
هتشيســون للمؤتمــرات بيــن 24 و26 ســبتمبر، بمشــاركة 
ــادة أن  ــال: »جــرت الع ــة آالف شــخص، ق ــر مــن ثماني أكث
يختــار كل رئيــس للجمعيــة موضوًعــا يكــون محــور تركيــزه 
خــالل واليتــه، وقــد اختــرت موضوًعــا ذا أهميــة كبيــرة لنا 

جميًعا، أال وهو استدامة الطاقة«.
وأضــاف: »أريــد أن أُظهــر للعالــم أننــا جــزء أســاس مــن 
الحــل للمشــكالت البيئيــة وقضايــا التنميــة االجتماعيــة 
التــي تواجــه قطــاع الطاقــة فــي الوقــت الراهــن. ومــن 
شــأن ذلــك أن يســاعد فــي تصحيــح عديــد مــن المفاهيــم 
الخاطئــة حــول قطــاع النفــط والغــاز، وبالتالــي اســتقطاب 

مهندسين موهوبين لهذا القطاع«.
ــق تقدًمــا كبيــًرا فــي مجــال  وأكــد النعيــم أن القطــاع حقَّ
الحــد مــن انبعاثــات الكربــون، مشــيًرا إلــى اإلعــالن عــن 
مزيــد مــن االبتــكارات فــي المســتقبل القريــب، والتــي 
تأتــي فــي ســياق الجهــود التــي يبذلها قطــاع النفــط والغاز 
للوفــاء باحتياجــات العالــم مــن الطاقــة. وقــال إن انضمــام 
ثــالث مــن كبــرى الشــركات األمريكيــة إلى مبادرة شــركات 
النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ فــي شــهر ســبتمبر الماضــي 
شــّكل عالمــة علــى التقــدم المنجــز فــي هــذا الجانــب، 
الفًتــا إلــى أن أرامكــو الســعودية عضــو مؤســس فــي هــذه 

المبادرة.
وقــال النعيــم إنــه سيســعى لمــد جســور التعــاون بيــن 
الجامعــات التــي تــدّرس علــوم األرض حــول العالــم، بهدف 
جهــة،  مــن  ومناهجهــا  األكاديميــة  برامجهــا  مشــاركة 
وتطويــر برامجهــا القائمــة مــن خــالل إضافــة آخــر مــا 
توصلــت إليــه التقنيــة، والتواصــل مــع الجمعيــات المهنيــة 
مــن جهــة أخــرى. وستســاعد هــذه الخطــوات علــى إيجــاد 
مــا يُعــرف بـ»المهنــدس المواطــن«، الــذي يعمــل علــى 

االبتكار وتطوير القطاع، ويهتم بالمجتمع المحلي.

تولي زمام القيادة
وفــي ســياق متصــل، انضــم مديــر إدارة حفــر آبــار الغاز 
فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ فيصــل النغيمــش، إلــى 
مجلــس إدارة الجمعيــة ليحــل محــل مديــر إدارة وصــف 
ومحــاكاة المكامــن، األســتاذ خالــد زيــن العابديــن، الــذي 

انتهت واليته في عضوية المجلس. 
لهــذه  الســعودية  أرامكــو  مســؤولي  تولــي  ويعكــس 
قاعــدة مشــتركيها  الجمعيــة  فــي  القياديــة  المناصــب 
العريضــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، والعالقــة الطويلة 

بيــن الشــركة والجمعيــة، وهــو مــا يعــود بالفائــدة علــى كال القافلة األسبوعية
الطرفيــن. وكان النعيــم قــد انضــم إلــى الجمعيــة عندمــا 
كان طالًبــا فــي الهندســة، كمــا أنــه واحــد مــن المهندســين 
العامليــن فــي الشــركة ممــن قّدموا إســهامات كبيــرة لدعم 

اإلنجازات العلمية فيها.
ومعلــوم أن أرامكــو الســعودية كانــت وال تــزال داعًمــا 
كبيــًرا للجمعيــة، التــي يصــل عــدد أعضائهــا إلى نحــو 150 
ألــف شــخص مــن كافــة أنحــاء العالــم. وقــد وّفــر المؤتمــر 
ــادي فــي قطــاع  للشــركة منصــة الســتعراض موقعهــا الري
حــول  المعنيــة  الجهــات  وإطــالع  واإلنتــاج،  التنقيــب 
جهودهــا فــي مجــال تنويــع مجموعــة أعمالهــا، وخاصــة 
فيمــا يتصــل بالبحــث والتطويــر فــي الواليــات المتحــدة 

وعلى الصعيد العالمي. 

الفائزون بالجوائز
مــن جهــة أخــرى، قّدمــت جمعيــة مهندســي البتــرول 
الدوليــة جوائــز ألربعــة مــن موظفــي أرامكــو الســعودية، 
مونهــا لقطــاع الطاقــة، وشــمل  تقديــًرا للخدمــات التــي يقدِّ

التكريم كاّلً من:
•  مستشــار هندســة البتــرول فــي أرامكــو الســعودية، أنــوج 
غوبتــا، وحصــل علــى ميداليــة »ديغوليــر« للخدمــات 

المميزة.
•  مهنــدس البتــرول فــي أرامكــو الســعودية، زيــد الغريــب، 
لألعضــاء  الممّيــزة  الخدمــة  جائــزة  علــى  وحصــل 

الشباب في الجمعية.
•  مديــر األبحــاث والتطويــر فــي شــركة خدمــات أرامكــو، 
أشــرف الطحينــي، ورئيــس التقنيــة فــي مركــز األبحــاث 
مــة فــي إكســبك، غيثــان المنتشــري، وحصــال  المتقدِّ

على جائزتي عضوية الجمعية الممّيزة.
وقــال مديــر التنقيــب واإلنتــاج فــي شــركة خدمــات 
أرامكــو، كواكــو تيمنــغ: »تُعــد هــذه اإلنجــازات المهمــة 
دليــاًل واضًحــا علــى القــوة التــي يتمتــع بهــا موظفونــا فــي 

كافة المناطق«.

عروض حية في جناح الشركة
وحظــي زوار المؤتمــر بفرصــة مشــاهدة ثالثــة عــروض 
حيــة فــي جنــاح أرامكــو الســعودية. وتحــدث الغريــب عــن 
»مركــز الحلــول« واســتخدام الفــرق متعــددة التخصصــات، 
التــي تتــراوح بيــن علمــاء األرض والمحلليــن المالييــن بغية 
معالجــة التحديــات الجديــدة، فــي حيــن قــّدم مهنــدس 
الحفــر يونــس النفــاع عرًضــا حــول نظــام »دريــل آي« 
الذكــي للحفــر، الــذي طــّوره مركــز الكمبيوتــر في إكســبك، 
الــذي يوفــر معلومــات آنيــة أثنــاء الحفــر. أمــا محلــل نظــم 
هندســة البتــرول مطلــق الســبيعي، فقــد تحــّدث عــن 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة، متنــاواًل دورهــا فــي تدشــين 

حقبة جديدة من آبار النفط الرقمية.

حلقات نقاشية
وناقــش المؤتمــر عديــًدا مــن األوراق العلميــة التقنيــة، 
وكان لباحثــي أرامكــو الســعودية إســهامات بــارزة فيهــا، 
واســتُعرضت أفضــل الممارســات فــي مجــال التدريــب 
والتطويــر. وتــرأس الباحــث الرئيــس فــي مركــز األبحــاث 
المتقدمــة فــي إكســبك، ســونيل كــوكال، والناظــر اإلداري 
لمركــز التطويــر المهنــي للتنقيب واإلنتاج، ســالم ســالمي، 
جلســة نقاشــية شــيقة حــول أهميــة اســتكمال التعليــم، 
مشــهد  فــي  لحاصــل  ا لتحــول  ا و  ، لمعرفــة ا ونقــل 

المهندسين.
فــي مجــال  العامليــن  الشــركة  وألن نســبة موظفــي 
التنقيــب واإلنتــاج الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 35 عاًمــا 
وصلــت إلــى نحــو 60% مــن إجمالــي القــوى العاملــة، فقــد 
يســتهدف  مبتكــًرا  تدريبًيــا  برنامًجــا  الشــركة  طــّورت 
الموظفيــن المهنييــن العامليــن فــي هــذا المجــال، وخاصــة 
مهندســي البتــرول وعلمــاء األرض،  حيــث يســعى لتقليص 
الوقــت المســتغرق لتحقيــق الكفــاءة للموظفيــن الشــباب 

النعيم مخاطًبا طلبة هندسة البترول: 
»املستقبل املشرق ينتظركم« 

داالس، تكســاس - خاطــب رئيــس جمعية مهندســي 
ــات مــن  ــم، مئ ــة، األســتاذ ســامي النعي ــرول الدولي البت
طلبــة هندســة البتــرول، قائــاًل إنــه يجــب عليهــم أن 
المجــال  هــذا  فــي  النخراطهــم  بالفخــر  يشــعروا 
ــات ال حصــر لهــا. وقــال:  ــج تحدي ــذي يعال ــوي ال الحي
»بوصفنــا مهندســي بتــرول، فإننــا نرســم االبتســامة 
ــا نســاعد فــي حــل مشــكالت  ــاس ألنن ــى وجــوه الن عل
لــي أن  العالــم. واســمحوا  التــي يواجههــا  الطاقــة 
أخبركــم، أيهــا الطلبــة األلمعيــون والمتلهفــون للمعرفة، 

أنكم اخترتم المسار الصحيح«.
وأضــاف النعيــم أن التقــدم التقنــي فــي هــذا القطاع 
ــرة،  ــة تحــّول ســريع الوتي ــى مرحل ــل عل ــه مقب ــي أن يعن
اســتدامة  أكثــر  طــرق  إيجــاد  للمهندســين  ســتتيح 
وفاعليــة لتنفيــذ أعمــال التنقيــب واإلنتاج. وقــال: »إننا 
نعمــل فــي واحد مــن أكثــر القطاعــات حيوية وابتــكاًرا، 
حيــث تتطــور فيــه التقنيــة بســرعة تتجــاوز ســرعة 
)ســبندلتوب(  بئــر  تدفــق  تتجــاوز  وبقــوة  الضــوء، 
النفطيــة«، فــي إشــارة منــه إلــى أول بئــر نفطيــة منتجة 

في تكساس عام 1901م.

أهمية التقنيات الجديدة
وشــملت التطــورات التــي أشــار النعيــم إليهــا الــذكاء 
يُعــدان العمــود  االصطناعــي وتعلــم اآللــة، اللذيــن 
النفــط  وآبــار  الرابعــة  الصناعيــة  للثــورة  الفقــري 
الذكيــة؛ والطباعــة ثالثيــة األبعاد القــادرة على تقليص 
التكاليــف والوقــت، عــن طريــق صناعــة األدوات علــى 
ظهــر المنصــات وأجهــزة الحفــر؛ والطائــرات المســّيرة 
التــي تنفــذ عمليــات التفتيــش فــي المناطــق التــي 
يصعــب الوصــول إليهــا، وتســاعد علــى الحــد مــن 

تسرب غاز الميثان في مختلف المنشآت.
وأشــار إلــى اســتخدام تقنيــة النانــو والروبوتــات 
للنظــر إلــى المكامــن بطــرق جديــدة، مؤكــًدا أنهــا باتت 
ســطح  تحــت  للمهندســين  إضافيــة  وآذاًنــا  أعيًنــا 
األرض، وإلــى اســتخدام نظــم الواقــع الُمعــزز لتدريــب 
األشــخاص علــى تشــغيل اآلالت الُمعقــدة، والــذي يتيح 

للمشــغلين الميدانييــن مناقشــة جهــود اإلصــالح مــع 
المهندســين الذيــن صممــوا األدوات المســتخدمة فــي 

اآلبار.
وتســاعد هــذه التطــورات مجتمعــة فــي إيجــاد آبــار 
نفطيــة أذكــى وأكثــر أماًنــا وإنتاجيــًة. وقــال النعيم: »إن 
التقنيــات الجديــدة تعنــي أننــا ســنحظى بمســتقبل 

أكثر استدامة مقارنة بواقعنا الحالي«.

»ال تنسوا القيم األبرز«
ورغــم أن التقنيــات الحديثــة مثيــرة لإلعجاب، فقد 
حــثَّ النعيــم، الــذي انضــم إلــى عضويــة الجمعيــة فــي 
أوائــل ثمانينيــات القــرن الماضــي، وقــّدم أول ورقــة 
بحثيــة فنيــة فــي عــام 1991م، الطلبــة علــى تعلــم العلوم 
النزاهــة  أن  يتذكــروا  وأن  البدايــة  فــي  األســاس 
والتمّيــز والفخــر هــي القيــم األبــرز التــي يمكنهــم 

التحلي بها.
وخاطبهــم قائــاًل: »ابــدأوا باألساســيات؛ وقومــوا 
المعــادالت  الشــاق، واحرصــوا علــى فهــم  بالعمــل 

الرياضية في البداية«.
شــهادات  علــى  حصــل  النعيــم  أن  إلــى  يُشــار   
البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراة فــي هندســة 
البتــرول مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن 
ــك  وجامعــة تكســاس، وهــو محاضــر فــي جامعــة المل

فهد حالًيا.
الطاقــة  مصــادر  بدخــول  النعيــم  إقــرار  ورغــم 
المتجــددة فــي قطــاع توليــد الكهربــاء، إال أنــه أّكــد أن 
النفــط ســيظل المصــدر الرئيــس للوفــاء باحتياجــات 

العالم من الطاقة على المديين القصير والمتوسط.
»هنــاك  بقولــه:  للطلبــة  النعيــم حديثــه  واختتــم 
مســتقبل واعــد ينتظــر قطــاع النفــط والغــاز. وســيكون 
لكــم دور فــي تعزيــز نمــو االقتصــاد العالمــي، وحمايــة 
ــات،  ــة فــي المجتمع ــة االجتماعي ــة، ودعــم التنمي البيئ
والحــد مــن عــوز الطاقــة علــى المســتوى العالمــي، 
واالرتقــاء بمســتوى حيــاة النــاس، وهــي أمــور ينبغي أن 

تمنحكم شعوًرا بالفخر«. 

سامي النعيم )حامًل علم المملكة(، وإلى يساره، الرئيس السابق لجمعية مهندسي البترول الدولية، دارسي سبيدي، مع باحثي 
شركة أرامكو السعودية الذين حصلوا على جوائز من الجمعية، وهم )من اليمين( أنوج غوبتا وزيد الغريب وأشرف الطحيني 

وغيثان المنتشري.

فــي بدايــة مســيرتهم المهنيــة وفــي منتصفهــا، ولكبــار 
المهندسين، من خالل التركيز على مخرجات األعمال.

وقــال ســالمي: »إننــا األقــل تأثــًرا بمعضلــة مــا يُســمى 
»تقاعــد ذوي الخبــرات الطويلــة«، ومــع تزايــد أعــداد 

الموظفيــن صغــار الســن فــي الشــركات، باتــت جهــود 
الســبيل  الكفــاءة  لتحقيــق  المســتغرق  الوقــت  تقليــص 

األنجع لتحقيق النجاح فيها«.
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أعمال الزيت تنّظم ورشة عمل لبناء القدرات 
املالية املعرفية لدى موظفيها

رأس تنــورة - نّظمــت إدارة أعمــال الزيــت فــي منطقــة 
 30 ( 1440هـــ  محــّرم   20 فــي  الشــمالية،  األعمــال 
ســبتمبر2018م(، فــي مركــز التطويــر القيــادي بــرأس 
وبنــاء  لتعزيــز  موســعة  توعويــة  عمــل  ورشــة  تنــورة، 
القــدرات الماليــة لــدى موظفيهــا بالتعــاون مــع عــدد مــن 
إدارات أرامكــو الســعودية، باإلضافــة إلــى شــركة عالميــة 
رائــدة فــي مجــال التعليــم بالمحــاكاة. وكان قــد شــارك 
فــي ورشــة العمــل كّل مــن إدارة األداء التابعــة لقطــاع 
الماليــة،  االستكشــاف واإلنتــاج، وأكاديميــة األعمــال 
ــر، وشــركة سيســم المتخصصــة  واإلســتراتيجية والتطوي

في برامج التعليم بالمحاكاة.  
وحضــر الورشــة كّل مــن نائــب الرئيــس ألعمــال الزيــت 
فــي منطقــة األعمــال الشــمالية، األســتاذ داوود الــداوود، 
والمديــر العــام لدائــرة اإلنتــاج فــي الســفانية، األســتاذ 
علــي العجمــي، باإلضافــة لمديــري اإلدارات، ومحللــي 
التخطيــط، وإدارة األداء فــي كّل أقســام أعمــال الزيــت 
فــي منطقــة األعمــال الشــمالية. وتؤّكــد هــذه الورشــة 
علــى الــدور المهــم الــذي تؤديــه أرامكــو الســعودية فــي 
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، ومــن أجــل بنــاء اقتصــاد 
الكــوادر  بنــاء  وإدراًكا منهــا ألهميــة  قــوي ومزدهــر، 
ــع  ــي جمي ــة ف ــق هــذه الرؤي ــى تحقي ــادرة عل البشــرية الق
القطاعــات عموًمــا، وفــي المجــال المالــي علــى وجــه 

الخصوص. 

أربع دعائم أساس 
وقــد أكــد داوود الــداوود، علــى أهمية تطويــر الكفاءات 
والقــدرات الماليــة المعرفيــة للموظفيــن وال ســيما فــي 
مجــال االقتصــاد البترولــي، والتدفقــات الماليــة لتكــون 
متطلًبــا أساًســا لمديــري اإلدارات ورؤســاء األقســام. كمــا 
ــن،  ــة للمديري ــة المالي ــة الثقاف ــى أهمي ــداوود عل شــّدد ال
قائــاًل: »ســيصبح موظفونــا ذوو الخبــرات التشــغيلية، 
األفضــل علــى مســتوى التخطيــط واألداء المالــي«. ونــوه 
داوود بالــدور المهــم الــذي تؤديــه أعمــال الزيــت فــي 
منطقــة األعمــال الشــمالية مــن خــالل أربع دعائم أســاس 
وهــي: الصحــة والســالمة والبيئــة، وتطويــر المــوارد 
البشــرية، والكفــاءة، وزيــادة القــدرة اإلنتاجيــة والفاعليــة، 
وإضافــة القيمــة الماليــة. وأضــاف: »إن هــذه الدعائــم 
ســتكون أساًســا لبنــاء الكفــاءات الماليــة فــي أعمــال 

الزيت في منطقة األعمال الشمالية«.

املسؤوليات والتحديات 
وكانــت بدايــة الورشــة مــع كلمــة رئيــس قســم الماليــة 
الزيــت فــي منطقــة األعمــال  وإدارة األداء بأعمــال 
الشــمالية، ســامر العبدالجبــار، رّحــب فيهــا بالحضــور 
والمشــاركين، وتحــدث فيهــا عــن التطــورات المهمة التي 
تشــهدها أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية 
علــى مســتوى التوســعة اإلنتاجيــة، ومــا ستشــهده خطــة 
العمــل المقبلــة من مبــادرات ومشــروعات داعمــة لتوفير 
أكثــر مــن 50% مــن إنتــاج المملكــة العربيــة الســعودية 

مــن الزيــت الخــام والغــاز. وأضــاف: »مــع هــذا النمــو محمد حكروه
مــن  ا  يــًد مز تقنــا  عا علــى  ســنحمل  د  لمضطــر ا
تعزيــز  منــا  تتطلــب  التــي  والتحديــات  المســؤوليات 
قــدرات موظفينــا الماليــة لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرارات 
ــة وإضافــة  ــادة الســالمة والفاعلي ــهم فــي زي ــة تُس صائب
القيمــة الماليــة«. وأّكــد الدعــم الاّلمتناهــي الــذي تُقدمه 
إدارة أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية مــن 
أجــل االســتمرار فــي البحــث عــن مكنونــات، وقــدرات 
موظفيهــا لينصــب، فــي نهايــة المطــاف، فــي دعــم جهــود 
ليــة  الما للمجــاالت  واالستكشــاف  اإلنتــاج  قطــاع 

بالشركة. 
وشــملت ورشــة العمــل عــدًدا مــن الموضوعــات المهمــة 
المالــي  التنظيمــي  متها الهيــكل  مقدِّ فــي  كان  التــي 
الجديــد فــي أرامكــو الســعودية، وأكاديميــة األعمــال 
التعليــم  وبرامــج  والتطويــر،  واإلســتراتيجية  الماليــة 

بالمحاكاة، وتدريب المتدرب.

أهمية إدارة األداء 
وتحدثــت هــذر هارينقتــون، اختصاصيــة ركــن فــي 
المحاســبة، مــن دائــرة الماليــة وإدارة األداء التابعــة 
لقطــاع اإلنتــاج واالستكشــاف، عــن الهيــكل التنظيمــي 
المالــي الجديــد فــي أرامكــو الســعودية وتأثيــر القــرارات 
الماليــة فــي أعمــال الزيــت فــي المنطقــة الشــمالية علــى 
الهيــكل  علــى  هارينقتــون  ورّكــزت  الماليــة  القوائــم 
األداء  إدارة  الماليــة،  واألنشــطة  للتقاريــر  التنظيمــي 
الميزانيــة  تشــمل  التــي  الماليــة  والقواعــد  المالــي 
العموميــة والدخــل والتدفقــات الماليــة. وكذلــك تحدثــت 
هــذر عــن المهمــات الجديــدة ألقســام الماليــة وإدارة 
األداء والتــي تشــمل مراجعــة األصــول الثابتــة، التحليــل 
المحاســبي العــام، االلتــزام المحاســبي، إعــداد التقاريــر 
اإلداريــة، تحليــل الموازنــة والتقديــرات، وإدارة المخاطــر 

والتدقيق المالي.

إعداد الكفاءات 
مــن ناحيــة أخــرى، قــّدم اختصاصــي المــوارد البشــرية 
فــي أكاديميــة األعمــال الماليــة واإلســتراتيجية والتطوير، 
البيرتــوا ميلجــوزا، عرضــاً عــن أهميــة تطويــر المهــارات 
الماليــة التــي تــؤّدي دوًرا فــي إدارة وتقييــم األداء، مشــيًرا 
إلــى أن ذلــك يتحقــق عــن طريــق أربعــة برامــج أســاس 
تشــمل: تطويــر المهــارات المتعلقــة بالماليــة، تطويــر 
المحترفيــن فــي المجــال المالــي، برنامــج c-suite والــذي 
يهــدف إلــى إعــداد الكفــاءات القيادية في المجــال المالي 
التعاونــي مــع مؤسســات ماليــة  التدريــب  مــن خــالل 
ــك  ــي مورغــن، بن ــل إي واي، جــي ب ــة مث وشــركات عالمي
مــن  وعــدد  ســاتورب  ســي، صــدارة،  بــي  اس  اتــش 
الجامعــات الرائــدة فــي المجــال المالــي. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك أشــار الســيد ميلجــوزا إلــى التعــاون المشــترك بيــن 
أكاديميــة األعمــال وإدارات الشــركة المختلفــة وال ســيما 
أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية إلعــداد 
خطــط تطويريــة مخصصــة إلعــداد موظفيهــا ليكونــوا 

رواًدا في المجال المالي بكفاءة عالية.

برنامج املحاكاة 
وتحــدث المديــر التنفيــذي لشــركة سيســم المتخصصة 
فــي برامــج التعليــم بالمحــاكاة، فيــو كيوســتي، عــن تطويــر 
ــم  ــذي ت ــة وال وتدشــين برنامــج محــاكات للقــرارات المالي
منطقــة  فــي  الزيــت  ألعمــال  خــاص  بشــكٍل  تطويــره 
األعمــال الشــمالية. ويهــدف برنامــج التعليــم بالمحــاكاة 
إلــى تطويــر مهــارات محللــي التخطيــط والماليــة فــي 
ــال الشــمالية للتنافــس  ــة األعم ــي منطق ــت ف ــال الزي أعم
فــي خمــس دورات فــي ثــالث أســواق عالميــة تشــمل 
فنلنــدا، وأمريــكا، وفرنســا للوصــول إلــى أفضــل قــرار 
مالــي بنــاء علــى معطيــات يفرضهــا برنامــج المحــاكاة 

لقياس أفضل قرار مالي.
مــن جانبــه، اســتعرض اختصاصــي تخطيــط وإدارة 
األداء فــي أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية، 
عبــداهلل المــري، الجهــود القائمــة فــي مجــال تدريــب 
المتــدرب، وذلــك مــن خــالل برامــج تأهيليــة وتوعويــة 
يقــوم بهــا طاقــم التخطيــط والتدريــب فــي كّل أقســام 
أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية لنشــر 
التوعيــة وإيصــال أهميــة القــرارات الماليــة لــكّل فــرد فــي 
كّل وحــدة مــن وحــدات العمــل فــي كّل معامــل وحقــول 

أعمال الزيت في منطقة األعمال الشمالية.
شــارك فــي ورشــة العمــل مــا يقــرب مــن 60 موظًفــا مــن 
األعمــال  منطقــة  فــي  الزيــت  أعمــال  إدارات  جميــع 
الشــمالية، وقــد امتــازت الورشــة التــي اســتمرت يوًمــا 

كاماًل باإلقبال والتفاعل الكبيرين.

أثرت الحوارات واألسئلة التي طرحها الداوود 
المشاركين، والمقدمين في ورشة العمل.

قدم البيرتوا ميلجوزا عرًضا 
متخّصًصا عن أهمية تطوير 
المهارات المالية التي سوف 

تسهم بإعداد الكفاءات 
القيادية في المجال 

المالي.

المدير التنفيذي لشركة 
سيسم المتخصصة في 

برامج التعليم بالمحاكاة، 
فيو كيوستي أثناء تقديمه 

لورشة العمل المتعلقة 
بالمحاكاة.

أّكدت هيذر هارينقتون، أثناء 
مته على  العرض الذي قدَّ
أهمية الهيكل التنظيمي 

المالي الجديد في أرامكو 
السعودية، وتأثير القرارات 

المالية.

عبداهلل المري، اختصاصي 
تخطيط وإدارة األداء في 

إدارة أعمال الزيت في 
منطقة األعمال الشمالية.

األستاذ منصور فاضل 
الدوسري، مدير إدارة اإلنتاج 

على اليابسة في السفانية، 
في مداخلة أثناء تقديم 

العروض.

عمر الشبانات، من قسم 
المالية وإدارة األداء، أحد 
المنظمين للورشة يقّدم 

نفسه.

راكان المسعودي، من قسم 
المالية وإدارة األداء، أثناء 

تنظيمه لفقرات ورشة 
العمل.

سامر العبدالجبار، يؤكد أن 
الموافقة على عقد الورشة 

جاءت سريعة ألهميتها 
الجوهرية في تأهيل وتدريب 

القطاعات المالية.

جانب من المشاركين في ورشة العمل أثناء االستماع بعناية للمتحدثين والمقّدمين.       تصوير: مؤيد القطان

علينا التركيز على 
أهمية تطوير 

الكفاءات والقدرات 
املالية املعرفية 

للموظفين وال سيما 
في مجال االقتصاد 

البترولي، والتدفقات 
املالية لتكون 
متطلًبا أساًسا 

ملديري اإلدارات 
ورؤساء األقسام

داودد الداوود
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ها فريق عاملي بقيادة جامعة ستانفورد وشملت 8966 حقاًل نفطًيا منتًجا يف 90 دولة حول العالم أعدَّ

دراسة جديدة تؤكد نجاح أرامكو في خفض كثافة 
االنبعاثات الكربونية للنفط الخام السعودي

الظهران - أظهرت دراسة جديدة، نفذها فريق عالمي بقيادة 
جامعـة سـتانفورد فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، أن المملكـة 
العربيـة السـعودية، أكبـر منتـج عالمـي للنفـط، تحتـل المرتبـة 
األدنـى فـي كثافـة االنبعاثـات الكربونيـة بيـن المنتجين الرئيسـين 
بالنسـبة السـتخراج النفط ومعالجته ونقله حتـى مرحلة التكرير، 
وذلـك مـن بين البلـدان التي تُنتج أكثـر من 0.1٪ مـن إنتاج النفط 

العالمي.
كثافـة  عـن  المنشـورة  الدراسـات  أشـمل  مـن  واحـدة  وفـي 
االنبعاثـات الكربونيـة المرتبطـة بالحقول النفطيـة، عكف الفريق 
العالمـي علـى حسـاب كثافـة الكربون لحقـول النفـط المنتجة في 
العالم، حيث أظهرت النتائج انخفاض كثافة االنبعاثات الكربونية 

للنفط الخام السعودي.
وتُعـد كثافـة االنبعاثـات الكربونيـة مقياًسـا النبعاثـات الغـازات 
الدفيئـة المرتبطـة بإنتـاج النفـط الخـام، مـن البئـر حتـى مرحلـة 

التكرير.
وحلـل العلمـاء كثافـة االنبعاثـات الكربونيـة فـي 8966 حقـاًل 
نفطًيـا منتًجـا فـي 90 دولـة حـول العالـم، وهـو مـا يمثـل 98٪ من 

اإلنتاج العالمي للنفط الخام والمكثفات في عام 2015م.
وقـد نشـرت مجلـة »سـاينس« العلميـة المرموقـة، ورقـة بحثيـة 
مة تحت عنـوان: »كثافة االنبعاثات الكربونية  فريـق البحث المحكَّ
العالميـة إلنتـاج النفـط الخـام«، وذلك فـي عددها الصـادر في 31 

أغسطس الماضي.
ومـع قيـاس كثافة الكربون بـ4.6 جرام من مكافئ ثاني أكسـيد 
الكربـون لـكل ميجا جـول، وهو ما يعـادل 27 كيلوغراًما تقريًبا من 
مكافـئ ثاني أكسـيد الكربون لـكل برميل من النفـط الخام، يحتل 
النفط السعودي ثاني أدنى مرتبة في العالم في كثافة االنبعاثات 
الكربونيـة بعـد الدانمـارك، التـي تُنتـج مـا يقـرب مـن 150 ألـف 

برميل من النفط يومًيا.
ويُشـير التقريـر إلـى »أن المملكـة العربيـة السـعودية هـي أكبر 
منتـج للنفـط فـي العالـم، ولكـن لديهـا عـدًدا قليـاًل مـن المكامـن 
الضخمـة والمنتجـة. كمـا تحظـى المملكـة بمعـدالت حـرق غـاز 
منخفضـة للبرميـل الواحـد مـع تدنـي إنتـاج الميـاه، األمـر الـذي 
المنتـج  النفـط  مـن  وحـدة  لـكل  أقـل  كتلـة  فقـدان  إلـى  يـؤدي 
واسـتهالك طاقـة أقـل فـي فصـل السـوائل ومناولتهـا ومعالجتهـا 
االنبعاثـات  كثافـة  انخفـاض  فـي  يُسـهم  مّمـا  وإعـادة حقنهـا، 

الكربونية«.

جهد جماعي
وكان رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، 
المهنـدس أمين حسـن الناصر، قد أشـار في حديثـه قبل اجتماع 
مبـادرة شـركات النفـط والغـاز السـنوي بشـأن المنـاخ الـذي ُعقـد 
فـي نيويـورك )24 سـبتمبر الماضـي( إلـى أن الدراسـة أكـدت 
الخـام  للنفـط  الدفيئـة  غـازات  مـن  للحـد  الهائلـة  اإلمكانـات 

السعودي.
وفـي اجتمـاع نيويـورك، ناقـش الرؤسـاء التنفيذيـون للشـركات 
العشـر األعضـاء فـي مبـادرة شـركات النفـط والغاز بشـأن المناخ 
موبيـل«  »إكسـون  هـم:  أعضـاء جـدد،  ثالثـة  إلـى  )باإلضافـة 
و»شيفرون« و»أوكسيدنتال«(، توجهات الصناعة لخفض انبعاثات 
غازات الدفيئة، وذلك مع األطراف المعنية الرئيسة. كما كشفت 
المبـادرة النقـاب عـن خطـط جماعيـة لخفـض متوسـط كثافـة 
انبعاثـات غـاز الميثـان الناتجة عن األعمال الرئيسـة للتنقيب عن 
النفـط والغـاز وإنتاجهما إلى أقل مـن 0.25٪ بحلول عام 2025م، 
وذلـك بهـدف الوصـول إلـى نسـبة 0.2٪، التـي تمثـل انخفاًضـا 

بمقدار الثلث.

مسؤولية عاملية 
ومع استمرار الطلب على النفط خالل العقود المقبلة، تُصبح 
األولويـة فـي االعتمـاد علـى أنـواع النفـط التـي تتميَّـز بكثافـة 

انبعاثات كربونية قليلة مطلًبا عالمّيًا مهًما للتغّير المناخي.
وسـيكون الطلـب علـى النفـط مدفوًعـا بزيـادة الطلـب علـى 
الكيميائيـات، التـي مـن المتوقع أن تتضاعف على مدى السـنوات 
الخمـس والعشـرين المقبلـة. وفـي الوقـت الحالـي، يتعّيـن إنتـاج 
انبعاثـات  الحـد مـن  اتسـاًما بمسـؤولية  الطـرق  بأكثـر  النفـط 
الكربون، وتوصي الدراسة باالستثمار في التقنية بوصفها إحدى 

الطرق المهمة للحد من كثافة االنبعاثات الكربونية.جانيت بن هيرو
عوامل النجاح

ويعـود النجـاح فـي انخفـاض كثافـة الكربـون فـي النفـط الخام 
بالمملكـة العربيـة السـعودية لعوامـل متعـددة، تأتـي فـي طليعتهـا 
تطبيق شـركة ارامكو السـعودية المستمر ألفضل ممارسات إدارة 
المكامـن، والحـد مـن أعمـال حـرق الغـاز، وكفـاءة الطاقـة، وإدارة 

اخلويطر: تأكيد لريادة أرامكو السعودية.. ونحن ملتزمون باحملافظة على هذه الريادة
الدراسة: حقول النفط الجديدة يمكنها خفض كثافة االنبعاثات 

الكربونية بوسائل مبتكرة

انبعاثـات غـازات الدفيئـة، وبرنامـج كشـف تسـربات غـاز الميثـان 
ومعالجتهـا، الـذي يُطبق في جميع أعمال الشـركة حول المملكة، 
ويجـري اآلن تطويـره عبـر تقييـم واسـتخدام تقنيـات اقتصاديـة 
جديـدة لرصـد غـاز الميثـان مثـل الكاميـرات الحراريـة والكشـف 

بالليزر وأجهزة االستشعار الكمي.
ـدُ أرامكـو السـعودية رائـًدا عالمًيـا فـي مجـال الحـد مـن  وتُعَّ
الحـرق الروتينـي للغاز، إذ يبلغ معدل كثافـة حرق الغاز لديها أقل 

مـن 1٪، كمـا تسـتخدم أيًضـا تقنيـات مثـل التوجيـه الجيولوجـي 
واإلنجـاز الذكـي لآلبـار المتفرعـة والغمـر بالمـاء فـي محيـط 
برميـل  لـكل  الميـاه  إنتـاج  انخفـاض  إلـى  أدى  ممـا  المكمـن، 

واستهالك أقل للطاقة وبالتالي انخفاض انبعاثات الكربون.

االنبعاثـات  كثافـة  البحـث: م. س. مسـندي وآخـرون،  اقتباسـات ورقـة 
الكربونية العالمية إلنتاج النفط الخام، مجلة »سـاينس«، المجلد 361، اإلصدار 

6405، ٣١ أغسطس 2018.

حلَّلـت الدراسـة التـي نشـرتها مجلـة »سـاينس«، عـن كثافـة 
االنبعاثـات الكربونيـة العالميـة إلنتـاج النفـط الخـام، كميـات 
هائلـة مـن البيانـات لـكل من اآلبار فـي المناطـق البحريـة 
وغيـر  التقليديـة  المـوارد  إلـى  باإلضافـة  وعلى اليابسـة، 

التقليدية.
وَحَسـَب الفريـق كثافـة االنبعاثـات الكربونيـة للنفـط الخـام 
مـن البئـر حتى مرحلة التكرير عبر مراحـل التنقيب، والحفر، 
والتطويـر، واإلنتـاج، واالسـتخالص، والمعالجة السـطحية، 
والنقـل إلـى المصفـاة. وتغطـي الدراسـة، التـي اعتمـدت علـى 
للنفـط  العالمـي  اإلنتـاج  98٪ مـن  800 مرجـع،  أكثـر مـن 
والمكثفـات فـي عـام 2015م. وهـذه هـي المـرة األولـى التـي 
يُجـرى فيهـا هـذا التحليـل فـي هـذا المجـال علـى صعيـد 

مستوى حقول النفط.
وشـارك علمـاء مـن مركـز أبحـاث أرامكـو فـي ديترويـت 
بكتابـة ورقـة البحـث إلى جانـب علماء من 14 مؤسسـة عالمية 
معنيـة بالدراسـات األكاديميـة. وضـّم فريـق أرامكـو: حسـان 
الحجيـري، والحسـن بادحـدح، وجيـن كريسـتوفر مونفـورت، 

وستيف بريسميتزكي.
وفـي السـابق، كان يتعـّذر فهـم انبعاثـات غـازات الدفيئـة 
المرتبطـة بإنتـاج النفـط الخـام علـى نحـو أفضـل بسـبب عدم 

وجـود طريقـة وحيـدة لقيـاس كثافـة االنبعاثـات الكربونيـة 
للنفط.

واسـتخدم الفريق جهاز )أوبجي(، وهو وسـيلة ابتكرتها في 
األصـل جامعـة سـتانفورد لتقديـر انبعاثـات غـازات الدفيئـة 
الناجمـة عـن إنتـاج النفـط. وكان لتطويـر هـذه الوسـيلة دوٌر 
فاعـٌل فـي االعتمـاد المتزايد علـى تحليالت كثافـة االنبعاثات 
الكربونيـة المسـتندة إلى البيانات مـن قبل الجهات التنظيمية 

ومستثمري القطاع الخاص.
وقـال حّسـان الحجيري: »إن تطوير نمـوذج تقدير انبعاثات 
غازات الدفيئة المرتبطة بإنتاج النفط الخام أسهم بحل جزء 
مـة ومتعـددة  كبيـر مـن المشـكلة مـن خـالل توفيـر أداة محكَّ

المصادر لقياس كثافة االنبعاثات الكربونية للنفط«.

إمكانات كبيرة
وتحظـى اإلدارة االبتكاريـة للخصائـص المختلفـة للنفـط 
االنبعاثـات  مـن  للحـد  كبيـرة  بإمكانـات  العالـم  فـي  الخـام 
المسـببة لظاهـرة االحتبـاس الحـراري. ويشـّكل إنتـاج النفـط 
الخـام ونقلـه وتكريره إلى وقود مثل البنزيـن والديزل ما يصل 
إلـى 40٪ مـن االنبعاثـات الناجمـة عـن وقـود وسـائل النقـل، 
اعتمـاًدا علـى الحقـل. وأشـارت الدراسـة إلـى عامليـن قوييـن 

يؤثران على كثافة الكربون، هما: حرق الغاز ومنسوب المياه.
وتـرى الدراسـة أن بإمكان حقول النفـط الجديدة والحالية 
خفض كثافة االنبعاثات الكربونية بواسطة عدد من الوسائل، 
مـن بينهـا دمـج احتجـاز ثانـي أكسـيد الكربـون، والتقليـل مـن 

حرق الغاز، واحتجاز االنبعاثات المتسربة للميثان.
وتُوضح الدراسة كمية الكربون التي يمكن توفيرها بمجرد 
تغييـر إمـدادات النفط الخام، مانحة قيمـة كمية لما تتمتع به 
ثـات  االنبعا مـن  نـي  يعا لـم  عا فـي  ميـزة  مـن  المملكـة 
الكربونية.  وتظهر الدراسـة أن باإلمكان توفير ما ال يقل عن 
18 قيقـا طـن متـري من مكافئ غاز ثاني أكسـيد الكربون على 
مـدى القـرن مـن خـالل الحـد مـن انبعاثـات القطـاع النفطـي 
وذلـك باختيار مصادر النفط الخام ذات االنبعاثات الكربونية 
منخفضـة الكثافـة باإلضافـة إلـى تحسـين ممارسـات إدارة 

الغاز.
التقنييـن، األسـتاذ أحمـد  بـدوره، علّـق كبيـر اإلدارييـن 
الخويطـر، علـى النتائـج المقدمـة في الدراسـة، بالقـول: »إنها 
تؤكـد بوضـوح المكانـة الرائـدة ألرامكـو السـعودية فـي مجـال 
صناعـة النفط من ناحيـة كثافة االنبعاثـات الكربونية.  ونحن 
هـذه  علـى  للمحافظـة  جهودنـا  فـي  باالسـتمرار  ملتزمـون 

الريادة«.

من مواد إضافية من: م. س. مسندي. مجلة »ساينس«، المجلد ٣٦١ ،٨٥١ )٢٠١٨(
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عشاق موسیقی موتسارت وشتراوس، بأداء من فرقة أورکسترا
فیینا العریقة القادمة مباشرة من عاصمة املوسیقی فیینا إلی

مسرح إثراء في قلب الظهران. 

بادروا بحجز مقاعدکم في لیلة أسطوریة حاملة.

أورکسترا فیینا
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طالب وطالبات برنامج التدريب الصيفي يتعرفون 
على األعمال وبعض السلوكيات الوقائية

جــدة - لطالمــا ُعرفــت أرامكــو الســعودية باهتمامهــا 
واســتقطاب  المهــارات  وتطويــر  التدريــب  بمجــاالت 
الطــالب والطالبــات مــن مختلــف الجامعــات على مســتوى 
المملكــة واســتثمارهم فــي التدريــب الصيفــي وتنميــة 
قدراتهــم ســنوًيا ليواكبــوا متطلبــات واحتياجــات ســوق 
العمــل. فقــد شاركت تســع إدارات وأقســام مــن داخــل 
أرامكــو الســعودية فــي اليــوم التعريفــي الــذي نظمــه قســم 
المعلومات فــي جــدة، مؤخــًرا، وســط حضــور  تقنيــة 
طــالب برنامــج التدريــب الصيفــي والتعاونــي. وأشــارت 
منســقة هــذا اللقــاء مــن قســم تقنيــة المعلومــات، تســنيم 
حلوانــي، إلــى أن الهــدف مــن هــذا البرنامــج هــو تعريــف 
الســعودية  أرامكــو  بمهــام  الشــركة  فــي  بيــن  المتدرِّ
دة بالمنطقــة الغربيــة، وتحــدث مــن  ونشــاطاتها المتعــدِّ
ــات عــن  ــة المعلوم ــن قســم تقني ــق م ــا أشــرف توفي بعده
أهميــة الحــذر بمــا يتعلــق بحمايــة المعلومــات الشــخصية 
ــع الطــرق  ــل م ــة التعام ــا، وكيفي ــة بالشــركة أيًض والمتعلق
المختلفــة لالصطيــاد اإللكترونــي وأســاليبه المبتكــرة مــن 
انتحــاٍل للشــخصية وتزويــٍر للهويــة، وذلــك فــي ظــل تفاقــم 
ــرة  ــت خــالل الفت ــن فــي اإلنترن ظاهــرة انتشــار المخترقي
الماضيــة. أمــا هانــي مختــار مــن القســم نفســه، فقــد 
تحــدث عــن المهمات المختلفة للقســم بشــكل أوســع، وكل 
لمختلــف قطاعــات  تقنــي  دعــم  مــن  مه القســم  مايقدِّ

الشركة.
خدمــات  قســم  مــن  الشــهراني،  ســعيد  وتحــدث 
للموظفيــن  المكاتــب  توفيــر  إجــراءات  المكاتــب، عــن 
ــم  ــه، ث والخدمــات التــي يقــوم بهــا القســم الــذي يأتــي من
م أســعد قمصاني مــن إدارة الشــؤون الحكوميــة، لمحًة  قــدَّ

حامد العطاس

والغربيــة، وطريقــة عمــل إدارة العقــود مــع المقاوليــن 
ــن  ــي تأمي ــاس دور اإلدارة ف ــن أحمــد ن ــة، وبيَّ ــٍة عام بصف
االحتياجــات الالزمــة مــن المنتجــات النفطيــة وأنواعهــا 

المختلفة.
وعّبــر الطــالب والطالبــات المتدربيــن فــي أرامكــو 
الســعودية عــن جزيــل شــكرهم لهــذه البــادرة التــي أطلعــوا 
المختلفــة  ونشــاطاتها  الشــركة  قطاعــات  علــى  فيهــا 
ومســيرتها الطويلــة فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي، وأن 

هــذه اللمحــه الواســعة عــن الشــركة أكســبتهم الخبــرة 
الالزمة قبل دخولهم سوق العمل.

الجديــر بالذكــر، أن تنظيم هــذا اليــوم التعريفي، تــم 
بجهود متدربــات قســم تقنيــة المعلومــات فــي منطقــة 
الزهرانــي، وشــذى  منــاع، وســهام  جدة، وهــن: جــود 
ــاون  ــروح التع ــم ب ــق عمــل مفع الســلمي، وذلك ضمــن فري
والعمــل الجماعــي، وأســهموا بذلــك فــي إتمــام هــذا اللقاء 

الناجح. 

ممثل إحدى إدارات أرامكو السعودية يشارك في إلقاء محاضرة أمام طلب وطالبات برنامج التدريب الصيفي.

فــي  ودورهــا  ومهماتهــا  العامــة  الشــؤون  عــن  شــاملة 
التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة واألمنيــة والبرامــج التــي 
تقــوم بهــا الشــركة فــي خدمــة المجتمــع، بينمــا ناقــش 
رمــزي هوســاوي مــن قســم خدمــات المبانــي، عــن مهمــات 
الصيانــة  وأهميــة  المبانــي  صيانــة  قســم  ونشــاطات 
الدوريــة فــي المحافظــة علــى مرافــق الشــركة، وتوفيــر 

البيئة المناسبة لموظفي الشركة.
واســتعرض عمــار بشــاوري مــن إدارة شــؤون الموظفيــن 
بجــدة، دور اإلدارة فــي خدمــة الموظــف مــن وقــت تعيينــه 
مهــا الشــركة  إلــى حيــن تقاعــده، والمميــزات التــي تقدِّ
للموظفيــن أثنــاء العمــل وبعــد التقاعــد، وشــرح عثمــان 
الطــوارئ  خطــط  الخســائر،  منــع  إدارة  مــن  عقيلــي 
لمواجهــة األزمــات، وأهميــة التدريب االفتراضــي للتوصل 

إلى جاهزية الفرق المساندة. 
م الرئيــس األعلــى لقطــاع التفتيــش بالمنطقــة  وقــدَّ
الغربيــة، خالــد عتيق الزهرانــي، و برفقته زهير المشــامع 
مــن إدارة التفتيــش فــي أرامكــو الســعودية، صــورة كاملــة 
عــن متابعــة الجــودة لمشــاريع الشــركة، فــي حيــن ناقــش 
ســلطان العتيبــي مــن إدارة خدمــات التوظيــف، برامــج 
ــز علــى مايخــص  التوظيــف والتدريــب المختلفــة، وركَّ
طــالب وطالبــات الجامعــات وإســهامات الشــركة فــي 
توطيــن الوظائــف بمــا ينســجم مــع متطلبات ســوق العمــل، 
أمــا أحمــد حجــازي مــن إدارة األمــن الصناعــي، فتحــدث 
عــن رؤيــة وإســتراتيجية اإلدارة وأهــم التعليمــات التــي 
والزائــرون  الموظفــون،  وهــم:  عمالئــه  علــى  ــق  تُطبَّ
والمقاولــون، ووجــوب التقيــد بهــا،  وأشــار جميــل عجــاج 
مــن إدارة العقــود والمشــاريع فــي المنطقتيــن الوســطى 
والغربيــة إلــى عمــل اإلدارة فــي هــذا المجــال والتعــاون مع 
الوســطى  المنطقتيــن  فــي  تخدمهــا  التــي  اإلدارات 
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ع اتفاقية تعاون مع جامعة  أرامكو آسيا توقِّ
الصين للبترول لتعزيز التعاون اإلستراتيجي

محمد القحطاني يحضر مراسم توقيع كلٍّ من رئيس أرامكو آسيا، أنور الحجازي، ونائب رئيس جامعة الصين للبترول )بكين( 
لي جينشينق، لمذكرة تفاهم في العاصمة الصينية بكين.

بالزيــت  المتعلقــة  الدراســات  مــن  واســعة  مجموعــة 
الرئيســة  الثــالث  أولوياتنــا  إحــدى  وتتمثــل  والغــاز. 
لتحقيــق اإلســتراتيجية العالميــة فــي اإلســهام فــي تطوير 
صناعــة الزيــت والغــاز، والحــد مــن اآلثــار الناجمــة عــن 
أرامكــو  مــع  التعــاون  خــالل  مــن  الكربــون  انبعــاث 

السعودية«.

بكيــن - بحضــور النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب 
ــع رئيــس  واإلنتــاج، األســتاذ محمــد يحيــى القحطانــي، وقَّ
أرامكــو  آســيا، األســتاذ أنــور الحجــازي، مذكــرة تفاهــم 
2018م(، مــع  1439هـــ )7 ســبتمبر  27 ذو الحجــة  فــي 
والتعــاون  الشــراكة  لتعزيــز  للبتــرول  الصيــن  جامعــة 
الوثيــق بيــن كال الطرفيــن. وتهــدف مذكــرة التفاهــم 
لبحــث فــرص القيمــة المضافــة للبحــوث المشــتركة فــي 
مجــال تحســين البحــوث والتقنيــة والتعليــم والتواصــل 
لمنفعــة  ا لتحقيــق  لمجتمــع  ا وخدمــة  عــي  االجتما
المتبادلــة. كمــا تهــدف مذكــرة التفاهــم لرفــع مســتوى 
للبتــرول مــن  بيــن أرامكــو وجامعــة الصيــن  التعــاون 
المســتوى  لــى  إ الرســمية  غيــر  الشــراكة  مســتوى 

اإلستراتيجي.
وقــال محمــد القحطانــي فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك 
مــع أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة: »ســوف يفتــح 
توقيــع مذكــرة التفاهــم مجــااًل جديــًدا للتعــاون. ومــن دواعي 
ســرورنا أن نبنــي عالقــات أقــوى مــع الجامعــة الرائــدة فــي 
الصيــن والمتخصصــة فــي الدراســات النفطيــة، وأنــا حًقــا 
متهــا الجامعــة فــي مجــاالت  ر اإلســهامات التــي قدَّ أقــدِّ

البحــوث بول تشانق فــي  كثيــًرا  اســتثمرنا  وقــد  والتقنيــة.  البحــث 
الســنوات  فــي  التنقيــب واإلنتــاج  فــي قطــاع  والتطويــر 

الماضية لجعل أعمالنا مستدامة وموثوقة«.
وأضــاف القحطانــي: »يكمــُن ســبب مجيئنــا إلــى بكيــن 
وإنشــائنا لمركــز للبحــوث والتطويــر فــي اســتفادتنا مــن 
مــوارد الصيــن الضخمــة والمتمثلــة فــي أعضــاء هيئــة 
التدريــس والطــالب والباحثيــن. ونحن نمتلــك خبرة ثرية 
فــي العمــل مع جامعــات ومعاهــد بحثيــة رفيعة المســتوى 
علــى مســتوى العالــم، ويحدونــي أمــل فــي جعــل هــذه 

الشراكة ضمن النجاحات العديدة التي حققناها«.
كمــا تهــدف مذكــرة التفاهــم لوضــع إطار عمــل للتعاون 
التبــادل  تســهيل  شــأنه  مــن  الــذي  الطرفيــن،  بيــن 
األكاديمــي وتقديــم تقنيــات جديــدة للتصــدي للتحديــات 
فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج وتشــجيع مشــاركة المجتمــع 

لتحقيق أقصى فائدة بطريقة مهنية.
وقــال رئيــس جامعــة الصيــن للبتــرول، البروفيســور 
عناهــا  ــي وقَّ ــة الت ــؤدي االتفاقي ــن: »ســوف ت تشــانق اليبي
اليــوم إلــى ترســيخ مــا حققنــاه مــن قبــل، وســتفتح فصــاًل 
جديــًدا فــي التعــاون إلجــراء أبحــاث ودراســات جديــدة. 
أفضــل  بيــن  مــن  إننــا  أريحيــة  بــكل  أقــول  أن  وأود 
اهتمامهــا علــى  تركــز  التــي  الصيــن  فــي  الجامعــات 

بوابة الدانة تدّشن خدمات إنهاء إجراءات دخول 
الزوار وهم في مركباتهم

ـنت إدارة أعمـال األمـن الصناعـي فـي أرامكو  الظهـران - دشَّ
السـعودية خدمة جديدة في بوابة الدانة، بهدف تحسـين عملية 
تسـجيل الـزوار وتحسـين خدمـة العمـالء، حيـث دّشـن النائـب 
األعلـى للرئيـس لخدمـات التشـغيل واألعمـال، األسـتاذ محمـد 
السـقاف، الخدمـة الجديـدة فـي وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر. 
وتجسـيًدا لتوجـه الدائـرة في التركيـز على خدمـة العمالء، فقد 
ُطرحـت الخدمة الجديدة بهدف تسـجيل وإنهاء إجراءات دخول 
الـزوار وهـم فـي مركباتهـم. وسـتحل هـذه الخدمـة محـل مركـز 
الـزوار الحالـي فـي بوابـة الدانة. وقـال مديـر إدارة أعمال األمن 
الصناعـي فـي الظهـران، األسـتاذ عـادل الوهيـب: »تُعـدُّ هـذه 
الخدمـة إضافـة رائعـة لزيـادة نسـبة رضـا وسـعادة العمـالء، 
لألكشـاك  يمكـن  كمـا  األمنيـة«.  إجراءاتنـا  لتحسـين  وكذلـك 
الموجـودة عنـد كل مسـار، خدمـة أربـع سـيارات فـي الوقـت 
م خدماتها للـزوار الذين يحتاجـون إلى تصريح  نفسـه. فهـي تقـدِّ
دخـول مؤقـت، والـزوار الشـخصيين، وزوار مركـز جونـز هوبكنـز 
أرامكو الطبي، وسـائقي سـيارات األجرة. وسـتنفذ هذه الخدمة 

أيًضا في بوابة الدمام في المستقبل القريب بمشيئة اهلل. 

القافلة األسبوعية

واألمن الصناعي في الجبيل ُيكرِّم 
مندوبي شركات املقاوالت 

الجبيــل - ضمــن جهــود العنايــة بالعمــالء فــي قســم 
أعمــال األمــن الصناعــي فــي الجبيــل، وفــي إطــار مســابقة 
أفضــل منــدوب شــركة مقــاوالت، قــام ناظــر قســم أعمــال 
األمــن الصناعــي فــي الجبيــل، محمــد عبدالرحمــن العيد، 

بتكريــم المندوبيــن الفائزيــن عــن الربــع الثانــي لعــام القافلة األسبوعية
2018م، بعــد أن تــم اختيارهــم نظيــر تميُّزهــم خــالل تلــك 
ــادرة تنــدرج ضمــن  ــر بالذكــر أن هــذه المب ــرة. الجدي الفت
مجموعــة مــن المبــادرات التــي أطلقهــا قســم أعمــال 
األمــن الصناعــي فــي الجبيــل كجــزء مــن تطويــر الخدمات 
إثبــات  مكاتــب  ومراجعــي  القســم  لعمــالء  المقدمــة 

الشــخصية علــى وجــه الخصــوص. وقــد أبــدى عــدد مــن 
منســوبي شــركات المقــاوالت ســعادتهم بوجــود مثــل هــذه 
البرامــج التحفيزيــة التــي تعكــس مــدى اهتمــام أرامكــو 
مــة  ــا، ورفــع مســتوى الخدمــة المقدَّ الســعودية بمراجعيه

لهم.
محمد عبدالرحمن العيد، يمين، يقوم بتكريم أحد مندوبي 

شركات المقاوالت.

محمد السقاف، السادس من اليمين، مع المدير العام لدائرة أعمال األمن الصناعي، األستاذ عالي الزهراني، الثالث من اليمين، وعادل الوهيب، الثاني من اليسار، خلل تدشين البوابة.
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تدشين مسابقة الخاسر األكبر وتحّدي املشي 
ملوظفي مبنى اإلكسبك

الظهـران - أطلقـت إدارة التصويـر الجيوفيزيائـي فـي 
دائـرة التنقيـب، مؤّخًرا، مسـابقة الخاسـر األكبر بنسـختها 
الثالثـة، وذلـك لمـا فيهـا مـن تعزيـز للثقافـة الصحيـة فـي 
الشـركة التـي سـتنعكس بدورهـا علـى زيـادة اإلنتاجيـة، 
وخفـض التكلفـة المترتبـة عـن عـالج األمـراض المتعلقـة 
ـمنة. أضيف للمسابقة هذا العام تحّدي المشي الذي  بالسُّ
يحـث المشـاركين علـى ممارسـة رياضـة المشـي وتسـجيل 
عـدد خطواتهـم بشـكل يومي للمنافسـة مع أقرانهـم بتعداد 

الخطوات.
ـن المسـابقة مديـر إدارة التصويـر الجيوفيزيائـي  دشَّ
بالوكالـة، األسـتاذ محمـد العتيبـي، الـذي خـّص »القافلـة 
األسـبوعية« بتصريـح أكـد فيـه: »أن تعزيـز بيئـة العمـل 
الصحيـة لـم تعـد ترًفا وأسـلوب حياة فقـط، بـل أّنها تصّب 
سـواء،  حـّد  علـى  وموظفيهـا  المؤسسـات  فـي مصلحـة 
وأرامكو السعودية تُعدُّ من الشركات الرائدة بتعزيز النظام 
الصحـي لموظفيهـا«. وأّكـد أن المشـرفين علـى المسـابقة 
الحظـوا مـدى نجاحهـا فـي العاميـن السـابقين مـن خـالل 
تحّسـن صحة الموظفيـن البدنية والنفسـية، باإلضافة إلى 
مـا تبّثـه مـن روح وأجـواء إيجابية فـي بيئة العمـل. مضيًفا: 
»ستسـتمر المسـابقة لثالثة شـهور مقبلة، ومن المتوقع أن 
يـزداد عـدد المشـاركين عنـه فـي األعـوام السـابقة كونهـا 

تقام لجميع الموظفين العاملين في مبنى اإلكسبك«.
وفي حديثها لـ »القافلة األسـبوعية«، أشـارت مسؤولة 
نجـاح  أن  إلـى  الدخيـل،  هنـادي  اإلدارة،  فـي  التدريـب 
المسـابقة فـي األعـوام السـابقة، جعلهـا تتوسـع هـذا العـام 

لتشـمل كل اإلدارات فـي مبنى اإلكسـبك لتعم هـذه الثقافة محمد العداربة
الصحيـة جميـع الموظفين بعد أن كانت تقتصـر على إدارة 
التصويـر الجيوفيزيائـي فـي نسـختها األولـى عـام 2016م. 
وكان الفائـز في أول مسـابقة لعام 2016م، الموظف حسـام 
الديـن فهيـم، الـذي اشـترك بالمسـابقة بعـد اكتشـافه أنـه 
تنـاول الوجبـات  نـادر بسـبب  يعانـي مـن مـرض مناعـي 
السـريعة، ومشـروبات الصـودا، وقلـة الحركة والنشـاط. إذ 
كان على بُعد خطوات من تلقي جلسات العالج الكيميائي. 
لكنه استطاع أن يفقد 30 كيلوغراًما من وزنه ليصل للوزن 
المثالـي خـالل عامين من مشـاركته في المسـابقة، بعد أن 
العـالج  واسـتغنى عـن  كثيـًرا،  الصحيـة  تحسـنت حالتـه 
الكيميائـي، وأصبـح قادًرا على ممارسـة المشـي، والجري، 
وكـرة القـدم وغيرهـا مـن الرياضـات.  ليس هـذا فقط، بل 
بفـوزه فـي  إلـى حمـاس، ونجاحـات  لديـة  تحـّول األمـل 
مسابقات الجري لمسافة 3 كيلومترات، وحالًيا هو متطوع 

لتعليم الناشئين لعب كرة القدم. 

كيفية املشاركة والتسجيل
أحـد  ث  تحـدَّ المسـابقة  فـي  المشـاركة  كيفيـة  وعـن 
مسـؤولي السـالمة فـي اإلدارة، داريـن بينفيلـد، عـن آليـة 
التسـجيل فـي التحـدي عـن طريـق البريـد اإللكترونـي، 
عـدد  لحسـاب   )Wechat ( ويتشـات  ال  الجـوَّ وتطبيـق 
الخطـوات. وسـتكون متابعـة معلومـات الـوزن فـي مركـز 
الطاقة اإليجابية Energy Hub الموجودة في الدور الخامس 
مـن مبنـى اإلكسـبك، والـذي سـيكون مسـؤواًل طـوال فتـرة 
المسـابقة عـن تسـجيل، ومتابعـة الـوزن بشـكل أسـبوعي. 

حيث تُقّدم الموظفة زدينكا ميزروك االستشارات المتعلقة 
بالصحة وقياس السـكر في الدم، والضغط، باإلضافة إلى 
تقديـم استشـارات مختلفـة حول االسـترخاء وبيـان أهميته 
للصحة البدنية والعقلية. كما سـيكون المركز مسـؤواًل عن 
تسـجيل اإلحصـاءات الضروريـة علـى مـدار أيام المسـابقة 
التـي سـتختتم بعـد ثالثـة شـهور. ولمزيـد مـن التشـجيع، 
سـتُقّدم هدايـا تشـجيعية أسـبوعًيا للفائزيـن مـن الذيـن 
حققـوا عـدد خطـوات أكثـر، أو نـزوالً فـي الـوزن أكبـر مـن 
غيرهم، باإلضافة إلى جائزة كبيرة »ألكبر الخاسـرين« في 

نهاية المسابقة.

منة أعباء السُّ
قـّدم  الصحـي،  أرامكـو  هوبكنـز  مركـز جونـز  ومـن 
مستشـار التغذيـة، الدكتـور باسـم فوطـه، عرًضـا بعنـوان 
ـمنة واألمـراض  ـمنة حـول أمـور تتعلـق بالسُّ أعبـاء السُّ
الناتجـة عنهـا، باإلضافـة إلـى إحصـاءات مرعبـة حـول 
ـمنة فـي المملكـة التـي تتصـدر المركـز األول  معـدل السُّ
منة ال تتعلق بالشكل  بين دول العالم. وأّكد أن مسألة السُّ
فقط بل تتعداها إلى أمراض أخرى كالضغط والسكري، 
فهـي تزيد احتمال اإلصابة بهذه األمراض بنسـب كبيرة. 
وأضاف أن المسألة أيًضا اقتصادية فقد تنفق المليارات 
علـى العـالج مـن األمـراض التـي تسـببها، وقـال: »إن 
ـمنة هي مسـألة أمن قومـي«. ومن المثيـر للخوف أن  السُّ
ـمنة ال تقتصـر علـى ِعـرق أو عمـر، أو جنـس، أو لـون  السُّ
معين، بل هي قد تصيب األطفال، وكبار السـن، والرجال 
والنسـاء دون اسـتثناء. ولكنها أمر من الممكن أن نتفاداه 
الرياضـي  النشـاط  وزيـادة  الغذائـي  السـلوك  بتغييـر 
اليومـي. وأشـار إلـى أن أكثـر مـن مليـاري إنسـان، أي مـا 
ـمنة أو  30% مـن سـكان العالـم، مصابـون بالسُّ يعـادل 
يعانـون مـن زيـادة الـوزن أو الزيـادة المفرطـة، ممـا يثيـر 
مزيـًدا مـن الخـوف على صحة سـكان العالـم، ألن الزيادة 
المضطـردة فـي أعـداد هـؤالء فـي اسـتمرار كّل عـام. 
فمثاًل في العام 2016م، بيَّنت دراسـة على منطقة الشـرق 
األوسـط وشـمال إفريقيا أن 60% من الرجال و65% من 
ـمنة أو زيـادة الـوزن لألشـخاص  النسـاء يعانـون مـن السُّ
الذيـن بلغـوا مـن العمـر 20 سـنة وأكثـر، وهـذا مؤشـر 

خطير جًدا على حياة جيل كامل.
ـمنة بشـكل أسـاس  وربـط الدكتـور فوطـه أسـباب السُّ
بالسـلوك، ونمـط الحيـاة الـذي يمارسـه هـؤالء، وقلـل مـن 
الطعـام  عـادات  كثيـًرا، ألن  والوراثـة  الجينـات  مسـألة 

والسلوك اليومي هي أيًضا متوارثة. 
ـمنة في  ـمنة، قـال: »إن السُّ وفـي معـرض حديثه عن السُّ
ـرة مـن العمـر قـد تبـدأ عنـد الجنيـن، ألن  المراحـل المبكِّ
سـلوك المـرأة الحامـل الغذائـي يؤثـر سـلًبا علـى الجنيـن، 
وكلمـا تقـّدم الطفـل بالعمـر، سـيصبح عـالج الزيـادة فـي 

الوزن أكثر تكلفة وصعوبة«. 

إن تعزيز بيئة العمل 
الصحية لم تعد 

أسلوب حياة فقط، 
بل إّنها تصّب في 

مصلحة املؤسسات 
وموظفيها على حّد 

سواء، وأرامكو 
السعودية ُتعدُّ من 

الشركات الرائدة 
بتعزيز النظام الصحي 

ملوظفيها

محمد العتيبي

مجموعة من المشاركين أبدوا الحماس للمسابقة في 
نسختها الثالثة، وسارعوا بالتسجيل للمنافسة على اللقب 

هذا العام.

تصوير: أحمد العيتاني

الدكتور باسم فوطه من قسم التغذية أثناء تقديمه لعرض 
منة«. بعنوان »أعباء السُّ

عبدالرحمن الجعفري، أحد منظمي المسابقة، يشرح ألحد الحضور كيفية تحميل تطبيق المشي المعتمد للمسابقة، وهي 
اإلضافة الجديدة في نسخة »الخاسر األكبر« هذا العام.
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إدارة التفتيش تستضيف املنتدى الفني 
للفحص الالإتالفي والوقاية من اإلشعاع

مـت إدارة التفتيـش المنتـدى الفنـي الثالـث  الدمـام - نظَّ
ُعقـد  الـذي  للفحـص الالإتالفـي والوقايـة مـن اإلشـعاع، 
مؤخـًرا، وحضـر الفعاليـة، التـي نُظمـت برعايـة مجموعـة 
الحوطي، أكثر من 120 مشارًكا من موظفي الجودة والمعاينة 
فـي شـركات تقديـم الخدمـات المحليـة المتخصصـة فـي 
الفحص الالإتالفي وشـركات تصنيع المعدات. كما شـاركت 
بتنظيـم  معنيـة  حكوميـة  جهـات  مـن  وفـود  المنتـدى  فـي 
السـالمة اإلشعاعية ومتطلبات السالمة. ومثلت تلك الوفود 
كاًل مـن مدينـة الملـك عبـداهلل للطاقـة الذريـة والمتجـددة، 
وإدارة الدفـاع المدنـي فـي المنطقـة الشـرقية، ومديريـة 

الجمارك العامة في المنطقة. 
ونُظمـت الفعاليـة بهدف نشـر ثقافـة الجودة ورفـع معايير 
السـالمة اإلشـعاعية إلـى أعلـى المسـتويات لضمـان تحقيـق 
مجـال  فـي  للعامليـن  والوقايـة  السـالمة  معاييـر  أفضـل 
الشـركة  مبانـي  فـي  الموجـود  وللجمهـور  اإلشـعاعات، 

خصوًصا، وفي أرجاء المملكة عموًما. 
التقليـدي  الالإتالفـي  الفحـص  وحـدة  رئيـس  اسـتهل 
المنتـدى  القبانـي،  علـي  بالوكالـة،  المشـاريع  ومسـاندة 
بالترحيب بالحضور، مؤكًدا أهمية مثل هذه االجتماعات في 
إيجـاد منصـة لتبـادل المعرفـة الفنيـة، وأفضـل الممارسـات، 
وتحديات الجودة. وعبَّر القباني عن تقدير أرامكو السـعودية 
إلسـهامات شـركات الفحـص الالإتالفي المحلية ومشـاركتها 
فـي تنظيم وإثـراء هذه الجلسـات والمناقشـات التفاعلية بين 
المستخدمين النهائيين أنفسهم وشركات الفحص الالإتالفي 
والهيئـات التنظيميـة. وأضـاف القبانـي قائـاًل: »إدراًكا منـا 
للمخاطـر التـي ينطـوي عليهـا التصويـر اإلشـعاعي ألغـراض 

علي القباني

صناعيـة وللحاجـة إلى ضوابط مشـّددة للوقاية من اإلشـعاع، 
عملـت أرامكو السـعودية، ممثلة فـي إدارة التفتيش وبالتعاون 
مـع جهـات حكوميـة وشـركاء محلييـن مثلكـم جميًعـا، بـال كلل 
واستثمرت كثيًرا لتحسـين الممارسات المتعلقة باإلشعاعات 
الصناعيـة. كمـا وضعـت الشـركة إرشـادات وقواعـد صارمـة 

لتحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث«. 
مـت خـالل هـذه الفعاليـة سـتة عـروض فنيـة حـول  ُقدِّ
تحديـات الفحص الالإتالفي والتصوير اإلشـعاعي ألغراض 
مسـتفيضة  لمناقشـة  منصـة  الفعاليـة  وشـكلت  صناعيـة. 
لنقـاط الضعـف فـي الممارسـات الحاليـة وتبـادل أحـدث 
إجـراءات ومعاييـر الهيئـات التنظيميـة. واسـتعرض المنتـدى 
وناقـش عـدة موضوعـات تتناول السـالمة اإلشـعاعية وجودة 

الفحص الالإتالفي مع التركيز على الجوانب التالية:
مته  •  التهديـدات والمخاطـر النووية واألمنيـة، )عرض قدَّ

أرامكو السعودية(
•  تطبيقـات أسـاليب الفحـص بالموجـات فـوق الصوتيـة 
المتطورة في المباني الجديدة داخل أرامكو السعودية، 

مته أرامكو السعودية( )عرض قدَّ
•  أحـدث اللوائـح المعمـول بهـا فـي مدينة الملـك عبداهلل 
للطاقـة الذرية والمتجددة حول الوقاية من اإلشـعاعات 
مته مدينة الملك عبداهلل للطاقة  الصناعية، )عرض قدَّ

الذرية والمتجددة(
•  تحلـل الفـوالذ األوسـتيني المقـاوم للصـدأ بفعـل درجـة 

الحرارة العالية، )عرض قدمته شركة آرتيك(.

لقطة جماعية للمشاركين في المنتدى الفني الثالث للفحص اللإتلفي والوقاية من اإلشعاع، الذي ُعقد مؤخًرا، وحضر الفعالية ما يزيد على 120 مشارًكا من موظفي الجودة والمعاينة في 
شركات تقديم الخدمات المحلية المتخصصة في الفحص اللإتلفي وشركات تصنيع المعدات.

تثقيف طالب البرنامج الصيفي في مركز التدريب 
الصناعي في جدة حول أهمية التغذية الصحية

جـدة - عقـد مركـز التدريـب الصناعـي فـي جـدة نـدوة 
حـول الغـذاء الصحي لطـالب برنامج اإلثـراء الصيفي في 
أرامكـو السـعودية بهـدف التأكيـد علـى أهميـة التغذيـة 

السليمة والمالئمة للطالب.
وركـزت النـدوة علـى »طبقـي«، الدليـل الغذائـي الـذي 
نشـره مركـز سياسـة وترويـج التغذيـة فـي وزارة الزراعـة 
األمريكيـة. إذ تقـّدم إرشـادات النظـام الغذائـي نصائـح 
علميـة حـول العناصـر األسـاس ألنمـاط الغـذاء الصحـي 
والتركيـز علـى الوقايـة مـن األمـراض المزمنـة المتعلقـة 

بالنظام الغذائي.
قـال بيتـر جونـز، رئيـس مركـز التدريـب الصناعـي فـي 
جـدة: »تُعـد هـذه الفئـة العمريـة فـي المرحلـة المثاليـة 
لتثقيفهـم غذائًيـا، ألنهـم قـادرون علـى فهـم المعلومـات 
التفصيلية واالطالع على وجهات النظر المختلفة وتطوير 
مهـارات حـل المشـكالت. وأردنـا تزويـد الطـالب بالثقافـة 
الغذائيـة التـي تُرشـدهم إلـى المهـارات التـي يحتاجـون 

الكتسابها وللمحافظة على سلوكيات غذائية صحية«. 

الطبق الصحي 
التـي اسـتغرقت يوًمـا واحـًدا فرصـة  النـدوة  أتاحـت 
الغذائيـة الخمـس  لتثقيـف الطـالب حـول المجموعـات 
وكيفيـة ربطهـا بنظامهـم الغذائـي اليومـي واالسـتمتاع بهـا 
فـي الوقـت نفسـه. وتعـّرف الطـالب علـى األطعمـة التـي 
تمثـل كل مجموعـة غذائيـة، مـن الخضـراوات والفواكـه 
ومنتجـات األلبـان والبروتينـات والحبوب والدهـون وكذلك 

العناصر الغذائية التي توفرها كل مجموعة. 

كمـا تعـرف الطـالب علـى عناصـر مختلفة مـن »طبقي« القافلة األسبوعية 
الدليـل الغذائـي الـذي نشـرته وزارة الزراعـة األمريكيـة، 
وهـو عبـارة عـن دائـرة غذائيـة تمثـل رسـًما لطبـِق طعـام 

وكوب مقسمة إلى خمس مجموعات غذائية.  
م الطـالب معلومـات قّيمـة عـن األطعمـة وفوائـد  وتعلَـّ
العناصـر الغذائيـة لـكل مجموعـة غذائيـة. وقـال خالـد 
دونسـتون، منسـق برنامـج المحافظـة علـى الصحـة فـي 
مركـز التدريـب الصناعـي فـي جـدة: »القـدرة علـى تقييـم 
الطعـام لتحديـد المجموعـة الغذائيـة المناسـبة أمـر مهـم 
للغايـة. وغالًبـا مـا يتخـذ الشـباب قراراتهـم عـن الطعـام 
اسـتناًدا إلـى عوامـل ال عالقـة لهـا بمـا تحتاجه أجسـامهم 
بالفعـل. وعـادة مـا تتأثـر معظـم قراراتهـم بأشـياء مثـل 

التكلفة والتيسير والطعم«.
كذلـك تعلـم الطـالب من خـالل دليل »طبقـي« أن جميع 
المـواد الغذائيـة تحتـوي علـى السـعرات الحراريـة ولكنهـا 
كذلـك عناصـر غذائيـة مختلفـة للجسـم. ويمكـن للطـالب 
اسـتخدام المعلومات المكتسـبة لتقييـم خياراتهم الغذائية 

ووسائل تحسينها لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

تزايد حجم الحصة الغذائية
بعـد تعلـم ما يتضمنه النظام الغذائي المتوازن، سـلطت 
النـدوة الضـوء علـى مشـكلة التحكـم بالحصـة الغذائيـة.  
ويهـدف هـذا الجـزء مـن النـدوة إلـى مناقشـة تأثيـر حجـم 
الحصـة الغذائيـة والتفسـير العلمـي لذلـك. باإلضافـة إلى 
اإلسـتراتيجيات التـي يُمكـن للطـالب اسـتخدامها للتقليـل 
مـن كميـة الطعـام للتحكـم بحصصهـم الغذائيـة. وتلقـى 
فـي  التغييـرات  إسـتراتيجيات عمليـة إلجـراء  الطـالب 

اختيار حجم حصتهم الغذائية بطريقة ممتعة وتفاعلية.

اإلثـراء  برنامـج  مـن  الزهرانـي  زيـاد  الطالـب  وقـال 
الصيفـي: »فهمـت اآلن أنـه عندمـا أسـتمر باإلفـراط فـي 
تنـاول الطعـام، حتـى لـو كان طعاًما صحًيا، فسـوف أشـعر 
بالتعب والخمول بعض الشـيء. بالطبع سـوف يزداد األمر 

صعوبة للتحكم بوزني«.
بيـن  االختـالف  م  تعلُـّ األنشـطة  إحـدى  نـت  وتضمَّ
الحصـص الغذائيـة، أي الكميـة التـي يختارهـا الشـخص 
لتنـاول الطعـام في جلسـة واحدة، وكميـة الوجبة، أي كمية 
الطعـام المقاسـة والموصـى بهـا مثـل كـوب أو شـريحة أو 

وعاء.
الخفيفـة  الوجبـات  مـن  نوعيـن  الطـالب  اسـتخدم 
المفضلـة لديهـم إلجـراء التجربـة. وأخـذوا حصتهـم مـن 
اسـتخدموا  ثـم  الكعـك  وعلبـة  البطاطـس  رقائـق  كيـس 
مهاراتهـم التـي تعلموها فـي الندوة لقـراءة ملصق التغذية، 
لتحديـد حجـم الكميـة الموصـى بهـا. لقـد فوجئـوا تماًمـا 
بسـبب اختـالف حصصهم عـن حجم الكميـة الموصى بها 

المتمثلة في 15 رقاقة بطاطس وقطعتين من الكعك.
واختـار بعـض الطـالب كيـس رقائـق البطاطـس كامـاًل 
كحجـم حصتهـم الغذائيـة ومـا يصـل إلـى ثمانيـة قطـع من 

الكعك، وهي أكبر من كمية الوجبة.
وقـال: »لقـد أردنا لطالب برنامجنـا الصيفي أن يدركوا 
أن التعلـم عـن التغذيـة موضـوع شـيق، لـذا كان مـن المهـم 
تضميـن فـرص التعلـم التفاعليـة والعمليـة التـي تعـزز مـن 
تفكيرهـم النقـدي بشـأن خياراتهـم الغذائيـة ونشـاطاتهم 

البدنية«.
الغذائيـة  التحكـم بالحصـة  النـدوة عنصـر  وتضمنـت 
بسـبب ازديـاد صعوبـة معرفـة أحجامهـا المناسـبة ألن 
الصناعـات الغذائيـة التجاريـة والمطاعـم تقدم تفسـيرات 
غيـر دقيقـة لكميـة الوجبـات الغذائية الموصى بهـا. وهذه 

•  المبـادئ األسـاس لمعايرة الفحـص الالإتالفي، )عرض 
مته شركة الحوطي لخدمات المعايرة(. قدَّ

•  نظرة عامة على مجموعة منتجات الفحص الالإتالفي، 
)عرض قدمته مجموعة الحوطي(.

وفـي نهايـة العروض، ناقش مسـؤول الوقاية من اإلشـعاع، 
عبـداهلل الزهرانـي، وممثـل الهيئـة التنظيميـة لمدينـة الملك 
الحربـي،  محمـد  والمتجـددة،  الذريـة  للطاقـة  عبـداهلل 
مـي خدمـة الفحـص الالإتالفـي  التحديـات التـي تواجـه مقدِّ
ألغـراض  اإلشـعاعي  بالتصويـر  يتعلـق  فيمـا  المحلييـن 
صناعيـة. تلـى ذلـك حفـل تكريـم وتوزيـع دروع تقديريـة علـى 
المتحدثيـن والفريـق المنظـم تقديـًرا لجهودهـم فـي إنجـاح 

هذه الفعالية.

النظـرة المشـوهة لحجـم الحصـة الغذائيـة يمكـن أن تعلـم 
الشـباب سلوكيات غير مالئمة في تناول الطعام وخيارات 
بالحصـة  فالتحكـم  الغذائـي.  النظـام  فـي  سـليمة  غيـر 

الغذائية أمر مهم لمراقبة الوزن.
المنطقـة  التدريـب الصناعـي فـي  ناظـر قسـم  وقـال 
الغربيـة بالوكالـة، نـواف الشـريف: »النظـام الغذائـي الذي 
يتميـز بالقيمـة الغذائيـة والتـوازن جـزء مهـم فـي تنميـة 
الشـباب، إذ يؤثر على صحتهم الجسـدية وفرص نجاحهم 
النظـام  عـن  الشـباب  ـي  نُوعِّ أن  فعلينـا  المدرسـة.  فـي 
الغذائـي المتـوازن والتحكـم بالحصـة الغذائيـة للتأكـد مـن 

ر«.  عدم تعرضهم لمشاكالت صحية في وقت مبكِّ

طالبا البرنامج الصيفي زياد الزهراني وخالد عارف يتابعان 
عامر الغفيلي أثناء حسابه لحجم الوجبة الموصى بها 

إلحدى وجباته الخفيفة المفضلة.     
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السالمة الوقائية

للسالمة القصوى، لقائد المركبة، والمشاة، والسائقين 
االلتزام  العامة، عليك  للممتلكات  باإلضافة  اآلخــريــن، 
 )STOP بجميع قواعد المرور دون استثناء. وإشــارة )قف
هــي إحــدى اإلشـــارات الــمــروريــة شــديــدة األهمية. فمن 
المعلوم أن إشارات المرور التي تحمل اللون األحمر هي 
من األهمية بحيث يشّكل تجاوزها، وعــدم االمتثال لها 
خطورة كبيرة على األرواح والممتلكات، عكس األلــوان 

األخرى التي تتطلب االنتباه وإعطاء األولويات المختلفة.
 إن أخطر ما يمكن أن يتعرَّض له قائدو المركبات هو 
الدخول إلى الطرق الرئيسة دون انتباه! وفي الحقيقة، فإنه 
ال يكفي تهدئة السرعة عند االقتراب من ممرات المشاة، 
أو التقاطعات غير المشمولة بإشارات ضوئية، أو الخروج 
من طريق فرعي إلى رئيس، إذ البد من التوقف التام عند 
ــوف، وإعـــطـــاء األفــضــلــيــة لــلــواصــل أوالً في  ــوقـ خــط الـ
التقاطعات المتماثلة، وللمشاة في حالة دخولهم منطقة 
العبور، وللقادم من اليسار في حالة الدخول إلى شارع 
رئيس أو في الــدوارات. أما في أغلب الطرق فنرى كثيًرا 
من السائقين ال يلقون لمثل هذه اإلشارة بااًل على اإلطالق، 

كما أن كثيًرا من الطرق، مع األسف، تخلو منها أيًضا. 
مــؤخــًرا، صــدر تعديل على مخالفات الــمــرور، وأصبح 
الوقوف عند إشارة قف إحدى المخالفات المرصودة بقوة 
للخطورة الكبيرة التي يسببها تجاوزها، فاالمتثال لمثل 
هذه اإلشــارة المهمة قد يمنع كثيًرا من الحوادث، ويمنع 
كثيًرا من اإلصابات والوفيات، باإلضافة إلى التوفير في 
 )STOP المال المنفق عليها. الوقوف التام عند إشارة )قف

سيجعل السياقة أكثر أمًنا وسالمة. 

التوقف اإلجباري
سالمتك

إصالح اإلطارات يستوجب املعرفة واالستعداد

الحد من حوادث السيارات ليس 
باملهمة اليسيرة ولكنه ممكن

مـا مـن سـائق يرغـب بتغييـر إطار معطـوب، ولكـن تظل هذه 
التجربـة أمـًرا واقًعـا ال مفـر منـه لمعظـم السـائقين. ولذلـك 
بالطريقـة  اإلطـار  اسـتبدال  كيفيـة  معرفـة  ضرورًيـا  يكـون 

المناسبة واآلمنة.
مـة مـن قسـم برنامـج السـالمة  وحسـب المعلومـات الُمقدَّ
أرامكـو  فـي  المعـدات  وخدمـات  النقـل  وإدارة  المروريـة، 
السـعودية، فـإن االسـتعداد للتعامـل مـع مشـكالت اإلطـارات 
أثنـاء القيـادة، ومعرفـة ذلـك هـي الخطـوة األولـى للتعامـل مـع 

انفجار اإلطارات أثناء القيادة.
يجـب علـى السـائق رفـع قدمه عـن دواسـة الوقـود تدريجًيا، 
والسـيطرة علـى المقـود، وتوجيـه المركبـة ببـطء نحـو جانـب 
الطريـق فـي أبعـد نقطـة ممكنـة عـن السـيارات القادمـة. وإذا 
اقتضى األمر االسـتمرار بالقيـادة ببطء حتى الوصول لمنطقة 
آمنـة تكـون األرض فيهـا صلبة، ومسـتوية ليسـهل تغييـر اإلطار 
بـداًل مـن تعريـض  التضحيـة باإلطـار  عليهـا، فمـن األفضـل 

سالمتك للخطر.
وحتـى إذا كنـت قـد طلبـت المسـاعدة علـى الطريـق، فمـن 

األفضل االبتعاد عن حركة المرور قدر اإلمكان.

الحذر أثناء استبدال اإلطار التالف
إذا كنـت تخطـط السـتبدال اإلطـار بنفسـك، فابـدأ برفـع 
مكابـح الوقـوف )الهانـد بريـك( فـي المركبـة، وقـم بتشـغيل 
إشـارات التحذيـر. مـن المفيـد أن تكـون لديـك مثلثـات التنبيـه 

الظهـران - لـم يعـد سـًرا أن السـالمة المروريـة 
كانت وال تزال تشـكل هاجًسـا في المملكة العربية 
السـعودية.  فإنـه مـع تسـجيل 78487 حالـة وفـاة 
ناجمـة عـن وقـوع الحـوادث المروريـة علـى الطـرق 
فـي المملكـة بيـن عامـي 20٠6 - 20١6م، بـات مـن 
فتـرة  منـذ  المشـكلة مسـتمرة  هـذه  أن  الواضـح 

طويلة من الزمن.
طرقـات  فـي  السـيارات  أعـداد  تزايـد  ومـع 
المملكـة الداخليـة والسـريعة كل عـام، يبـدو أن 
الحـد مـن هـذه المشـكلة سيشـكل تحدًيـا أكبـر. 
فقـد ُسـجل أكثر من 9000 حادث مـروري في عام 
المروريـة  الحـوادث  2016م وحـده، كمـا تحصـد 

أرواح 25 شخًصا تقريًبا كل يوم في المملكة.
ولـم تسـلم أرامكـو السـعودية وال موظفيهـا مـن 
علـى  المسـتمرة  الخطـرة  المروريـة  الحـوادث 
طرقـات المملكـة الداخلية والسـريعة، لكن األرقام 
فـي تحسـن نوًعـا مـا - أو علـى األقـل يبـدو أنهـا 

تسير في االتجاه الصحيح.

أثمن موارد الشركة
ل خسـارة كبيـرة لنـا،  مـع أن كل حالـة وفـاة تُشـكِّ
إالَّ أن اإلحصـاءات تُشـير بإنـه على مدى السـنوات 
الثـالث الماضيـة كانـت الشـركة تبـدو فـي طريقها 
إلـى خفـض عـدد الوفيـات بيـن موظفيهـا سـنوًيا. 
ففـي عـام 2016م، فقـدت الشـركة 33 موظًفـا فـي 
حـوادث مروريـة خـارج أوقـات العمـل. وفـي عـام 
بإصابـات  متأثريـن  موظًفـا   23 توفـي  2017م، 
تعرضـوا لهـا نتيجـة حـوادث مروريـة خـارج أوقـات 
العمـل، وقـد بلـغ عـدد الوفيـات 14 حالة وفـاة حتى 
اآلن فـي عـام 2018م مـع بقـاء ثالثـة أشـهر علـى 
نهاية العام. وتعتبر إدارة منع الخسـائر في أرامكو 
مواقـع  تحديـد  أجهـزة  تركيـب  أن  السـعودية 
السـيارات فـي مركبـات الشـركة، الـذي تـم علـى 
كان  2013م،  ديسـمبر  مـن شـهر  ابتـداًء  مراحـل 
عامـاًل رئيًسـا في خفـض عدد الوفيـات، ألن جهاز 
القيـادة. ويعتبـر برنامـج  يتتبـع سـلوك  المراقبـة 
السـالمة المروريـة فـي الشـركة، الـذي نظـم عدًدا 

مـن الحمـالت التوعويـة والترويجيـة المهمـة فـي 
المنطقـة الشـرقية فـي السـنوات األخيـرة، عامـاًل 
رئيًسـا آخـر فـي خفـض عـدد الوفيـات، كمـا حـاز 
تقديـًرا  مؤخـًرا،  الجوائـز،  مـن  عـدًدا  البرنامـج 
لمبادرته في السـالمة المرورية. ففي عام 2016م، 
حصـل البرنامج على جائزة السـالمة على الطريق 
كأفضـل مبـادرة في مجـال المسـؤولية االجتماعية 
علـى مسـتوى الشـركات، وذلـك لتطبيـق »برنامـج 
إشـراك الشـباب« خـالل إحـدى حمـالت التوعيـة 
بالسـالمة المروريـة. وفي منتدى الشـرق األوسـط 
البرنامـج  فـاز  2017م،  لعـام  والجسـور  للطـرق 
بجائـزة عـن مبـادرة االنتقـال بالحافلـة )بـارك آنـد 
رايـد(، التـي أُعـدت بهـدف خفـض عدد السـيارات 
برنامـج  أنجـز  العـام،  هـذا  وفـي  الطريـق.  علـى 
لدعـم  الحمـالت  مـن  عـدًدا  المروريـة  السـالمة 
الحمـالت  هـذه  بيـن  مـن  وكان  المـرأة.  سـياقة 
كيفيـة  حـول  شـرح  تقديـم  إلـى  هدفتـا  حملتـان 
اسـتبدال إطـار السـيارة بشـكل صحيـح وآمـن. كما 
شـارك أكثـر مـن 3000 امـرأة فـي تلـك الحمـالت، 
التـي وفرت تدريبـات عملية داخـل جناح مخصص 
لهـن  سـمحت  والتـي  السـيارة،  إطـار  السـتبدال 
كذلـك بالتعـرف علـى أجزاء السـيارة. بإمـكان تلك 
المبـادرات التـي ترعاهـا الشـركة، كمبـادرة أجهـزة 

علـى  التدريـب  توفيـر  ومبـادرة  السـيارات  تتبـع 
السـياقة للشـباب والنسـاء، أن تحـدث فرًقـا كبيًرا، 
حتـى وإن كانـت مسـؤولية خفـض عـدد الوفيـات 
الناجمـة عـن الحـوادث المروريـة خـارج أوقـات 
العمـل تقع على عاتق الموظفين أنفسـهم، ففقدان 
موظفينـا بسـبب سـلوكيات القيـادة السـيئة أو غيـر 
المنضبطـة يظـل مصـدر قلـق لهـذه الشـركة التـي 
األسـاس.  قيمهـا  إحـدى  السـالمة  مـن  جعلـت 
وسـوف تسـتمر الشـركة في أداء دورها في خفض 
عـدد الوفيـات الناجمـة عـن الحـوادث المروريـة 
خـارج أوقـات العمـل. وفـي المقابـل، نطلـب مـن 
مـن  يخصهـم  لـذي  ا لجـزء  ا تحمـل  موظفينـا 

المسؤولية.
مسـتوى  لرفـع  بجـد  السـعودية  أرامكـو  تعمـل 
الوعـي بأهمية السـالمة المرورية فـي العمل، وفي 
المنـزل، وفـي جميـع األماكـن األخـرى مـن خـالل 
مجموعـة كبيـرة مـن الحمـالت التـي تُطلقهـا فـي 
مواقـع أعمالهـا فـي جميـع أنحـاء المملكـة. ومـن 
بمخاطـر  للتذكيـر  مصـورة  مـواد  توفيـر  خـالل 
الصـورة(،  فـي  تبـدو  )كالتـي  المتهـورة  القيـادة 
وتطبيـق تقنيـات جديـدة لتتبـع سـلوك السـائقين، 
وتلتـزم الشـركة بالعمـل علـى نشـر ثقافـة القيـادة 

اآلمنة والخالية من الحوادث.

الطريـق لوضعهـا علـى جانـب  التـي توضـع علـى  أو األنـوار 
الطريـق حتـى يتسـّنى للسـائقين القادميـن رؤيتـك مـن مسـافة 
مناسـبة. ومـن التجهيـزات المهمـة األخـرى مسـاند اإلطـارات 
التـي يجـب أن توضـع على جانبـي اإلطار المتعاكـس قطرًيا مع 

اإلطار المثقوب.
وأخيـًرا، اخـرج اإلطـار االحتياطـي، والرافعـة مـن المركبـة. 
)دليـل المركبـة يبّيـن موضـع الرافعـة إذا كنـت غيـر متأكـٍد مـن 

ذلك(.
إذا قمـت بـكل هـذه الخطـوات، فأنـت جاهـز اآلن لتغييـر 
اإلطـار. ابـدأ بفـك صواميـل تثبيـت اإلطـار قبـل رفـع المركبـة، 
فهـذا يقلـل مـن احتمـال سـقوط المركبـة عـن الرافعـة أثنـاء 

استبدال اإلطار.

دليل املالك
عنـد رفـع المركبة، يجب تثبيـت الرافعة عند حافـة المركبة 
لكـي يسـتطيع تحمـل ثقلهـا. إذا كنـت غيـر متأكد مـن الموضع، 
المالـك، والـذي يجـب أن يتضمـن  بالتحقـق مـن دليـل  فقـم 
رسـومات توضـح مواضـع تثبيـت الرافعـة، وهـذه النقـاط بهـا 

عالمات يمكن رؤيتها بالعين أو تلمسها.
اسـتخدم الرافعة لرفع اإلطار عن األرض بشـكل كاف، وأبٍق 
المركبـة  السـفلي مـن  الجـزء  بعيـًدا عـن  ذراعيـك وجسـمك 
تحسـًبا النـزالق الرافعـة. وبعـد رفـع اإلطـار، قم بفـك صواميل 
التثبيـت وسـحب اإلطـار المثقـوب وتركيـب اإلطـار االحتياطي. 

اربـط صواميـل التثبيـت باليـد بإحـكام ثـم ثبتهـا قليـاًل بمفتـاح 
الربط. 

وبعـد ذلـك، قـم بإنـزال المركبـة إلـى األرض ببـطء حتـى 
يسـهل سـحب الرافعـة. قـم بشـّد الصواميـل بمفتـاح الربـط 
بشـكل متقاطع. بعـد االنتهاء من ربط الصواميـل، تفّقدها مرة 

أخرى بمفتاح ربط الصواميل لتكون متأكًدا.
وبعد اسـتبدال اإلطار، قم بإعادة جميـع المعدات )الرافعة، 
ومثلثـات التنبيـه ومسـاند اإلطـارات، وكذلك اإلطـار المتضرر( 
إلـى المركبـة. وبعـد االنتهاء من اسـتبدال اإلطـار، احرص على 
العـودة بمركبتـك بأمان للطريق وذلـك باالنتظار حتى تتهيأ لك 

فسحة كافية في حركة السير القادمة للدخول في الطريق.

مخاطر إضافية في الصحراء
فـي الوقـت الـذي يمكـن أن يكـون فيه اسـتبدال اإلطـار أمًرا 
خطيـًرا إذا لـم يتـم بطريقـة آمنـة، فـإن الطـرق الصحراوية في 
ل  السـعودية، والبيئـة الطبيعيـة المحيطـة بهـا يمكـن أن تشـكِّ

بعض المخاطر الخاصة بها.
المحيطـة  المنطقـة  بمراقبـة  قـم  اإلطـار،  اسـتبدال  عنـد 
بسـيارتك، وانتبـه بشـكل خاص ألي كائنـات حية، مثـل العقارب 
أو العناكـب الضخمـة. إذا كانت مثل هـذه الكائنات قريبة منك، 

فحافظ على مسافة آمنة كافية وانتظر لحين مغادرتها.
وكذلـك تنبـه للحيوانـات األخـرى مثـل الِجَمال السـائبة التي 

قد تجوب المنطقة من حولك.



استخراج املياه
من الهواء

بالطاقة الشمسية
أمين نجيب

يواجه العالم تحديات كبيرة متعلِّقًة بندرة المياه العذبة. 
فمـن جهـة، تتعـرَّض كمياتهـا المحـدودة للتناقـص بسـبب 
التبخـر الناتـج عـن ازديـاد حـرارة األرض، وتراجـع نوعيتها 
بسـبب تلـوث مصادرهـا. ومن جهــــة أخـرى، يزداد الطلــب 
عليهـا بفعـل زيادة السـكان. أي إننا نواجه مشـكلًة مزدوجًة 
النظيفـة  الميــاه  كميـات  علـى  متزايـد  طلـب  وصعبـة: 

المتناقصة.
وعالوةً على ذلك، فإن الحلول التقنية والعلمية المتاحة 
حالًيـا لمواجهـة هذه المشـكلة الخطـرة، هي إمـا جزئية أو 
مكلفـة، وبالتالـي ليسـت بمتنـاول الجميـع، كتحليـة ميـاه 
ب طاقـًة إضافيـًة السـتخراجها  البحـر مثـاًل؛ أو إنهـا تتطلَـّ
تفاقـم مـن المشـكالت البيئيـة، التـي تعـود وتنعكـس سـلًبا 
علـى نوعيـة الميـاه. غيـر أن حلـواًل جديـدة واعـدة تلوح في 
األفـق، وقـد تنجـح فـي مسـتقبل قريـب بسـد نقـص الميـاه 

العذبة في العالم باالعتماد فقط على الطاقة الشمسية.
تبّيـن إحصـاءات منظمـة الصحة العالميـة التابعة لألمم 
المتحـدة، أن 88% مـن مجمـوع األمراض التـي يتعرَّض لها 
سـكان الـدول الناميـة، ناتجـٌة عـن تنـاول ميـاه الشـرب غير 
النظيفـة. وبسـبب هـذا النقـص، يمـوت المالييـن كل سـنة 
مـن الكوليرا والمالريا واإلسـهال وسـوء التغذيـة. كما تؤكد 
دراسـات علمية عديدة، أن 70% من سـكان الكرة األرضية 
يعانـون مـن نقـص فـي الميـاه الصالحـة للشـرب. وهـذا مـا 

يضفي على الصورة مزيًدا من السواد.

استخراج املياه من الهواء: حًل واعًدا
بعـد جهـود بحثيـة وعلميـة متواصلـة عبـر عقديـن مـن 
ـن باحثـون مـن  الزمـن لحـل هـذه المشـكلة الوجوديـة، تمكَّ
جامعـة »إم آي تـي« وجامعـة »بيركلـي« األمريكيتيـن، مـن 
تحقيـق اختـراق تكنولوجي بتحويل الرطوبة فـي الهواء إلى 

مياه عذبة، كحل عملي دون أي استخدام للطاقة.
ر هـؤالء العلمـاء تقنيـًة جديـدة، قائمـًة علـى  فقـد طـوَّ
عاًمـا  عشـرين  منـذ  قـه  حقَّ قـد  كان  علمـي  اكتشـاف 
البروفيسـور عمـر ياغي من جامعة بيركلـي في كاليفورنيا، 
السـتخراج الميـاه مـن الهـواء بالطاقة الشمسـية فقط، من 

أيـة  إلـى  الحاجـة  دون  ومـن  إضافيـة،  تكلفـة  أي  دون 
توصيالت من أي نوع كان.

تتألَّف هذه التقنية من جهاز على شكل صندوق صغير، 
أطلـق عليـه اسـم »حاصـد الميـاه«، يمكـن حملـه ونقلـه إلـى 
أي مكان على الكرة األرضيـــة، وباستطاعتــه تأميــن ميــاه 
الشــرب النظيفـة ألسرة كاملة، حتى في الصحـارى الجافة 

جًدا، حيث تصل نسبــة الرطوبة إلى 8% أحياًنا.
ربمـا تبدو الفكرة، ألول وهلـة، غريبًة وغير واقعية. لكن 
عمـر ياغـي صاحـب الفكـرة األساسـية وأحـد المشـاركين 
األساسـيين فـي هـذا االختـراق التكنولوجـي المهـم، يقـول: 
»يُعـد هـذا إنجـاًزا كبيـًرا في التحـدي طويل األمـد المتمثل 
فـي حصـاد الميـاه مـن الهـواء فـي ظـل رطوبـة منخفضـة. 
حالًيـا، ال توجـد طريقـة أخـرى للقيـام بذلـك إال مـن خالل 
اسـتخدام طاقـة إضافيـة. إن مزيـل الرطوبـة الكهربائـي، 
المتوفـر حالًيـا فـي المنـازل، ينتـج مياًهـا باهظـة الثمـن 
للغاية. وإحدى الرؤى األساسـية للمسـتقبل هي أن نحصل 
علـى ميـاه مـن خـارج الشـبكة الرئيسـة التـي توّزعهـا، حيث 
يكـون لدينـا جهاز فـي المنزل يعمل على الطاقة الشمسـية 
المحيطـة، لتوفيـر المياه التـي تلبِّي احتياجات األسـرة. أنا 

أطلق عليه اسم »الماء المخصص«.

محاوالت قديمة
إن عمليـة اسـتخراج المياه من الهواء ليسـت جديدة؛ بل 
قديمـة وتعـود إلـى حضـارات سـابقة فـي التاريـخ. فقـد 
اسـتعملت شـعوب اإلنـكا فـي القـارة األمريكيـة مثـاًل، قبـل 
الهجـرات األوروبيـة إليهـا، مـا يعـرف بــ »حصـاد الضبـاب« 
مـن خـالل حاجـٍز كبير على شـكل ُمنخـٍل مع إطـاٍر وحوٍض 
فـي األسـفل. حيـث تتكثـف الرطوبـة علـى مجموعـة مـن 
ـع فـي الحـــوض السـفلي مـن  األسـالك المتوازيـة وتتجمَّ
ب أية طاقٍة خارجية، ويعمل بشـكل  الشـبكة. وهـذا ال يتطلَـّ
طبيعـي من خالل تقلبات درجات الحــرارة. وال تزال بعض 
المناطـق فـي التشـيلي والمغـرب العربــي تستعمــل هــذه 
الطريقــة حتـى يومنـــا هـذا. لكـن هـذه التقنيـة تحتـاج إلـى 
نسـبة رطوبـة فـي الهـواء تقـارب 100% حتـى تصبـح فاعلـة 

ومجدية.
ومـع التكنولوجيـا الحديثـة، ظهـر عديـد مـن مولـدات 
الميـاه مـن الهـواء. لكنهـا جميعهـا تعمـل بطريقة تشـبه إلى 
حـدٍّ كبير مزيـل الرطوبـة الكهربائي، حيث يمر الهـواء فوق 
لولـب تبريـد ملفـوف موصـل للكهربـاء، ممـا يـؤدي إلـى 

تكثيـف الميـاه، أي تحويلهـا مـن الحالـة الغازيـة إلى سـائل. 
لكـن معـدل إنتـاج الميـاه يعتمد علـى جملة عوامـل، كدرجة 
الحـرارة المحيطـة، ومعـدل الرطوبـة، وحجـم الهـواء الـذي 
يمـر فوق اللولـب، وطاقة كهربائية كافية، وقـدرة اآللة على 

تبريد اللولب.
إن المبدأ الفيزيائي األساسـي الذي تعمل هذه األنظمة 
الحديثة على أساسـه هو أنها تخفِّض درجة حرارة الهواء، 
ل بـدوره مـن قـدرة الهـواء علـى نقـل بخـار  األمـر الـذي يقلِـّ
المـاء، ويتـم جمـع قطـرات الميـاه المتكثفـة. لكـن هـذه 
األنظمـة الحديثـة جميعهـا يتـم تشـغيلها بواسـطة الكهرباء 
المكلِّفـة جـًدا. إذ يبلـغ اسـتهالك الكهربـاء فيهـا ثالثـة 
أضعـاف مـا تتطلبه تحلية مياه البحر. كمـا أنها تحتاج إلى 

مضخات ومكابس يمكن أن تُتلف مع الوقت.
وهنـاك بعـض التقنيـات األخـرى المتصـاص الميـاه مـن 
الهواء عن طريق االسترطاب، باستخدام بعض المواد مثل 
كلوريـد الليثيوم أو بروميد الليثيوم. لكن هذه التقنية أيًضا 
ب طاقـة كهربائيـة كبيـرة السـتخراج كميـة ميـاٍه قليلـة  تتطلَـّ

من الهواء.
وأحـدث هـذه التقنيات هي تلك التي طوَّرها باحثون من 
جامعـة إم آي تـي أيًضـا، تلتقـط المـاء المتبخـر مـن أبـراج 
التبريـد وتكثيفهـا إلـى ميـاه صالحـة للشـرب. وتعتمـد على 
الغنـي  الهـواء  يشـحن  فعندمـا  بسـيطة:  علميـة  خدعـة 
بالرطوبـة بحزمـة مـن الجسـيمات المشـحونة كهربائًيـا، 
والمعروفـة باأليونـات، تصبـح قطيـرات المـاء مشـحونة 
كهربائًيـا، وبالتالـي يمكن سـحبها نحو شـبكة من األسـالك 
توضـع فـي طريقهـا حيث تجمـع. وقـد طبَّق الباحثـون هذه 
التقنيـة بنجاح على محطة المرافـق المركزية في الجامعة 

المذكورة.
ومشـكلة هذه التقنيات جميعها، إضافًة إلى أن معظمها 
الت  يتطلَّب طاقًة كبيرةً، هي أنها ال تعمل إال إذا كانت معدَّ
الرطوبـة فـوق 50%. وهنـاك مناطـق مسـكونة عديـدة فـي 
الت الرطوبـة فيهـا عـن ذلـك وتصـل إلـى  العالـم تقـل معـدَّ
حـدود الــ 8%، كصحـراء أريزونـا فـي الواليـات المتحـدة 

األمريكية ووسط الجزيرة العربية.

حاصد املياه
مـن يتذكـر ِفلْـم »حـرب النجـوم« الـذي ظهـر فـي عـام 
1977م، سـيفاجأ اليـوم بـأن مـا تخيلـه مخـرج الفلـم جـورج 
لـوكاس قبـل أكثر مـن أربعة عقـود من الزمن، واتخذ شـكل 
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»مبخـرات« تعمل بالطاقة الشمسـية لحصـد المياه من جو 
كوكـب »تاتويـن« المتخيـل، يقـوم علـى المبـدأ نفسـه الـذي 

على أساسه تم االختراع الحالي.
أُطلـق علـى هـذا الجهـاز الجديـد اسـم »حاصد الميـاه«، 
وهـو بمنزلـة صنـدوق داخل صنـدوق. فالصنـدوق الداخلي 
يحتـوي على مسـكبة مـن حبيبات، تسـمى اإلطـار المعدني 
العضـوي، وهـي على شـكل بلورات مجهريــة مفتوحــة على 
مكعـب  فـي  وموضوعـة  الرطوبـة،  المتصـاص  الهـواء 
بالسـتيكي حجمـه حوالـي قدميـن مكعبيـن، شـفاٌف مـن 
األعلـى ومـن الجوانـب. ويُترك الجـزء العلـوي مفتوًحا لياًل 
ـق الهـواء إلـى اإلطـار. ثـم يغطـى فـي الصبـاح عندمـا  ليتدفَّ
الخضـار  بيـوت  مثـل  تماًمـا  ليسـخن،  الشـمس  تشـرق 
البالستيكية أو الدفيئة، ليطرد الرطوبة خارًجا من اإلطار 
إلـى المكثـف. وبعـد ذلـك سـتكون هـذه الصناديــق الفارغة 

جاهزة الستيعاب الرطوبة من الهواء لياًل مرة أخرى. 

اإلطار املعدني العضوي
يكمـن مفتـاح النظـام الجديـد بكليتـه على مادة مسـامية 
)ذات ثقـوب صغيـرة تنفـذ منهـا السـوائل والهـواء(، وهـي 
جـزء مـن مركبـات تنتمـي إلـى مـا يعـرف »باألطـر المعدنية 
رهـا قبـل عشـرين سـنة عمـر ياغـي، كمـا  العضويـة«، طوَّ
ذكرنا سابًقا. وهي تركيب هجين من مواد عضوية وأخرى 

معدنية، تبدو للعين المجردة كحبات الرمل.
إن اإلطار المعدني العضوي الذي اسـُتعمل في االختبار 
األولـي عـام 2017م، اعتمـد علـى معـدن الزيركونيـوم باهظ 
الثمـن، والذي يحصد ربع ليتـر من الماء لكل كيلوغرام من 
اإلطـار فـي اليـوم. لكن البروفيسـور ياغـي طور إطـاًرا آخر 
فـي العـام الجـاري 2018م، يعتمـد علـى األلومونيـوم، الـذي 
هـو أرخـص بــ 300 مـرة مـن األول، ويمكنـه حصـد ضعـف 

كمية الماء، كما أثبتت االختبارات الجديدة.
ومنـذ ذلـك الحيـن، وعلـى خطـى ياغـي، تم تطويـر آالف 
األنـواع مـن هـذه األطـر مـن قبـل باحثيـن فـي جميـع أنحـاء 
العالـم. وتـم اسـتخدامها بالفعـل وبكفـاءة عاليـة اللتقـاط 
وتصفيـة ثانـي أكسـيد الكربون الصـادر مـن المداخن. كما 
اسـتعملت التقنية نفسها في تخزين المواد الكيميائية مثل 

الهيدروجين أو الميثان.

نموذج متطور من 
أجهزة استخلص 
الماء من الهواء، 

حيث تطرحه إحدى 
الشركات بسعر ال 

يتجاوز ١٠٠٠ دوالر.

رها باحثون من جامعة إم آي تي أيًضا، تلتقط الماء المتبخر من أبراج التبريد وتكثيفها  أحدث هذه التقنيات هي تلك التي طوَّ
إلى مياه صالحة للشرب.
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قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

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

مدير قسم النشر: 
هيثم خليل الجهيران

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

 ناجي عوض

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

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

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، سارة مطر، عوض العنزي، 

هنوف يوسف السليم
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 مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خــــــانــــــات صــــغــــيــــرة عــلــى 
الـــــلعـــــب إكـــــمـــــال الـــشـــبـــكـــة 
بواسطة األرقام من 1 إلى 9، 
شرط استعمال كل رقم مرة 
ــدة فــقــط فـــي كـــل خط  ــ واحــ
أفقي وفي كل خط عمودي 
وفــــي مـــربـــع مـــن الــمــربــعــات 

التسعة.
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* حل العدد الماضي

حين ذهب رفاعة رافع الطهطاوي إلى باريس عام 1826م، 
بعد أن كلفه محمد علي، والي مصر حينها، إمامة البعثة 
الطالبية العلمية التي أرسلها إلى فرنسا، لم يكن يصطحب 
معه جهاز »البتوب«، وال كان متصاًل بـ»اإلنترنت«، ولم يكن 
يسبح في كون رقمي زاخر بالمعارف. لم يكن كل ذلك كله 
موجوًدا بعد. لكنه كان يمتلك بصًرا وبصيرة، جعلته يرصد 
تفاصيل واقع »الفرنجة« الغريب عنه كلّيًا ويترجمه أواًل في 
ذهنه، ثم يترجمه ثانًيا في كتابه المدهش »تخليص اإلبريز 
ــذي أفــرد فيه فــصــواًل عــديــدة عما  فــي تلخيص بــاريــز«، ال
أدرك هذا  تماًما.  عليه  وطباع جديدة  وقائع  من  شاهده 
الشيخ األزهــري أهمية الترجمة، وطلب ضمه إلــى البعثة 
من  المختلفة،  وبأنواعها  الــحــضــاري،  بمعناها  لدراستها 
ترجمة األفكار وترجمة الثقافة، فانشغل بهذه المسألة طوال 
مدة مكوثه في هذه الرحلة، فترجم اثنا عشر كتاًبا، معتمًدا 
اللغة  بــعــد أن كــد واجــتــهــد فــي تعلم أصـــول  عــلــى نفسه 

الفرنسية. 
حــدث هــذا في زمــن بعيد نوًعا مــا، لم يشهد مثل هذا 
التدفق المعرفي الذي نعيشه بفعل العولمة وتطور تقنيات 
إنتاج وتلقي المعلومات الذي كان من المفترض أن يساعد 
على ازدهار حركة الترجمة في واقعنا العربي. لكن الحقيقة 
تبدو خــالف ذلــك، إذ تخبرنا اإلحــصــاءات أن متوسط ما 
كتاب    300 يتجاوز  ال  مجتمعة  العربية  البلدان  تترجمه 
سنوًيا. قد ال تتوفر وسيلة للتأكد من دقة هذا الرقم، غير 
أن الُمجمع عليه هو ضآلة ما يُترجم إلى اللغة العربية من 

حيث الكم، وربما الكيف. 
هناك إذن أزمة ترجمة حقيقية البد من االلتفات إليها لو 
اللغة  أن  يعقل  فكيف  تنويرًيا.  بمجتمعاتنا  النهوض  أردنــا 
على  مليون شخص   250 من  أكثر  بها  يتكلم  التي  العربية 
الترجمة  في  1٪ من نشاط  العالم ال تمّثل سوى  مستوى 

العالم مقارنة باللغات األخرى. 
ال شك أن ثمة جهوًدا تُبذل في هذا الميدان تمثل حراًكا 
فهناك جهات عربية حكومية رسمية وخاصة  فيه،  نوعًيا 
أخذت على عاتقها مهمة ترجمة العلوم واآلداب التي تنتجها 
الثقافات األخــرى، منها على سبيل المثال المركز القومي 
للترجمة في مصر، ووزارة التعليم العالي بالمملكة العربية 
السعودية، وكذلك مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية بالمملكة، ومشروع »كلمة« التابع لهيئة أبو ظبي 
للثقافة والتراث، وهيئة البحرين للثقافة واآلثــار، والمركز 
للثقافة  الوطني  والمجلس  تــونــس،  فــي  للترجمة  الوطني 
والفنون واآلداب في الكويت، إضافة لعدد ال بأس به من دور 
الترجمات  عــدًدا من  عــام  كل  التي تصدر  العربية  النشر 

المتنوعة.
تمّثل هذه الجهود مجتمعة ضوًءا يُنير هذا المسار الحيوي 
لكن  العربية،  اللغة  وإلــى  مــن  الترجمة  بحركة  المرتبط 
باإلمكان أفضل مما هو كائن. وهذا يستدعي تكثيف الجهود 
والتنسيق بين الجهات المختصة حتى نشهد عصًرا جديًدا 
يقترب أو يفوق ما حدث في أزهى عصور الترجمة العربية، 
أبكي هنا على أطــالل ذلك  المأمون. لست  الخليفة  عهد 
الزمن البعيد، لكنني أدعو لالسترشاد به واستلهامه كحقيقة 
المتفجر  عصرنا  ظــل  فــي  تتكرر  أن  لها  يمكن  تاريخية 

بالتقنيات والمعارف بامتياز. 

الترجمة هي الحل

* أستاذ في كلية اإلعالم جامعة القاهرة وكاتب

د. أمين عبد الهادي *

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

دعوة
ندعوكم لاللتحاق ببرنامج التدريب التعاوني للطالب والطالبات 

السعوديني يف املرحلة اجلامعية أوالدبلوم لعام 2019م.

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة املشاركني يف اكتساب 
اخلبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من جامعاتهم.

يبدأ التسجيل يف متام الساعة الثامنة من صباح يوم اإلثنني  
21 محرم 1440هـ املوافق 1 أكتوبر 2018م.  

ينتهي التسجيل يف متام الساعة الثالثة من عصر يوم األربعاء  
1 صفر 1440هـ املوافق 10 أكتوبر 2018م.  

 للتسجيل، ومعرفة شروط التقدمي يرجى زيارة موقع الشركة 
على الرابط التالي:

إدارة خدمات التوظيف  

http://www.saudiaramco.com/ar/home/careers/ 
saudi-applicants/our-programs/coop/Uni_COOP.html


