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صفحة  ٦و٧

ملي ــار ري ــال قيم ــة االس ــتثمارات اإلجمالي ــة ف ــي مجمع
البتروكيميائي ــات ف ــي مدينة الجبي ــل الصناعية والذي
وقَّ ع ــت أرامكو الس ــعودية ه ــذا األس ــبوع إتفاقي ــة تطوير
مش ــترك لتنفي ــذ أعما ل ــه الهند س ــية والتصميمي ــة
أثرا
األولي ــة م ــع ش ــركة توت ــال الفرنس ــية ،بم ــا يضي ــف ً
مضاعف ــا لالقتص ــاد الس ــعودي وتوفي ــر ف ــرص
إيجاب ًي ــا
ً
ولمقدمي المواد والخدمات.
جديدة للشباب
ّ
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ناصر العجمي في ذمة اهلل بعد رحلة حافلة
بالعطاء مع أرامكو واململكة
القافلة األسبوعية

الظهـران  -انتقـل إلـى رحمـة اهلل تعالـى يوم السـبت 26
محرم 1440هـ (  6أكتوبر 2018م) معالي األسـتاذ ناصر بن
محمـد العجمـي ،النائـب التنفيـذي للرئيـس فـي أرامكـو
السـعودية سـابقًا ،والعضـو السـابق فـي مجلـس إدارة
الشركة.
ً
مثـال للتفانـي والعطـاء
كان األسـتاذ ناصـر العجمـي
طوال مدة عمله في أرامكو السـعودية التي بلغت  42سـنة،
رئيسـا فـي قـرارات التحـ ُّول التـي
والتـي لعـب خاللهـا دو ًرا
ً
أسـهمت فـي أن تصبـح أرامكـو السـعودية إحـدى شـركات
النفـط الرائـدة عالم ًيـا ،وأحـد أهـم مـز ِّودي الطاقـة فـي
العالم.
كان العجمـي مـن الـر ّواد فـي الشـركة ،فقـد انضـم إلـى
أرامكـو في عـام 1950م ،ملتحقًا بالعمل في إدارة النقل في
بقيق .ورغم بداياته المتواضعة في الشـركة ،فقد اسـتطاع
مـن خلال عملـه الـدؤوب وإصـراره شـق طريقـه صعـو ًدا،
وتبوأ مختلف المناصب فيها.

وكان الفقيـد رفيـ َق درب معالـي المهنـدس علـي بـن
إبراهيـم النعيمـي ،الـذي أصبـح بعـد ذلـك رئيـس أرامكـو
السـعودية ،كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن ،ثـم وزيـ ًرا للبتـرول
والثـروة المعدنيـة ،حيـث التحقـا بالشـركة ضمـن جيـل مـن
الشـباب اليافـع الذين سـخّ روا طاقاتهم وخبراتهم لتشـكيل
نقـاط تحـ ّول رئيسـة فـي تاريـخ الشـركة وتاريـخ المملكـة
ككل.
وقـد نعـاه رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر إدارييهـا
التنفيذييـن ،المهنـدس أميـن حسـن الناصـر ،فـي اجتمـاع
للإدارة العليـاً ،
قائلا« :لقـد كان لمعالـي األسـتاذ ناصـر
العجمـي ،رحمـه اهلل ،إسـهامات كبيـرة ومؤثـرة فـي عمليـة
التحـول التي شـهدتها المملكة العربية السـعودية ابتدا ًء من
حقبـة مـا قبـل النفـط .كانـت حياته مصـدر إلهـام للكثيرين،
فقـد انطلـق مـن خلفيتـه البدويـة ليصبـح أحـد كبـار ر ّواد
صناعـة النفـط ،ومـن كبـار مسـؤولي الدولـة ،وأحـد قـادة
المجتمع الذين يحظون بقدر كبير من االحترام والتقدير».
وكان العجمـي قـد اُختيـر ،بعـد عملـه فـي بقيـق لبضـع
سـنوات ،لينضـم إلـى برنامـج تدريـب خـارج المملكـة،

فحصـل علـى شـهادة بكالوريـوس العلـوم فـي إدارة األعمال
مـن كليـة ميلتـون فـي ويسكنسـون فـي الواليـات المتحـدة
األمريكيـة عـام 1967م ،وأصبـح مديـ ًرا إلدارة النقـل البـري
في الظهران عام 1974م.
وخلال مسـيرته المهنيـة فـي أرامكـو السـعودية ،عمـل
العجمـي فـي دائـرة التخطيـط العـام ،وكان لـه دور أسـاس
فـي قـرارات الشـركة المهمـة واسـتثماراتها الكبـرى مثـل
شبكة الغاز الرئيسة في سبعينيات القرن الماضي.
والعجمـي هـو أول مـن شـغل منصـب نائـب الرئيـس
للخدمـات الصناعيـة فـي الشـركة ،حيث أشـرف على إدارة
األعمـال البحريـة ،وإدارة الطيـران ،وإدارة تقنيـة
المعلومـات .خلال تلـك الفتـرة ،وبعـد أن شـغل منصـب
النائـب األعلـى للرئيـس لخدمـات األعمـال فـي أكتوبـر مـن
عـام 1979م ،لعـب العجمـي دو ًرا رائـ ًدا فـي سـعودة شـركة
أرامكـو قبـل أن تحمل اسـم «أرامكو السـعودية» ،وكان ثاني
أعلـى مسـؤول تنفيـذي فـي الشـركة بعـد معالـي المهنـدس
علـي النعيمـي ،الـذي كان رئيـس الشـركة ،كبيـر إدارييهـا
التنفيذيين في ذلك الوقت.

وبعـد تقاعـد العجمـي مـن أرامكـو فـي عـام 1993مُ ،ع ِّين
رئيسـا للمؤسسـة العامـة للخطـوط الحديديـة ،كمـا كان
ً
عضـ ًوا فـي مجلـس الشـورى .وفـي عـام 1995م ،نشـر كتـاب
مذكراتـه «ميـراث حيـاة :مقالـة عـن التحـ ُّول الـذي تمـر بـه
المملكة العربية السعودية».
ِ
مـت مـن الصحـراء .وحين
«قد
مذكراتـه:
وممـا كتـب فـي
ُ
َّ
كنت أعـرف كل مـا كان يعرفه
كنـت فـي السـابعة مـن العمر ُ
ظننـت أن ذلك نهايـة األمر .ولكنك تـرى بعد ذلك َّ
كل
أبـي.
ُ
ً
جملا  ،وليـس
المعـ ّد ات والمكائـن الجديـدة .إنـه ليـس
حمـا ًرا ،وليـس حصا ًنـا ،وليـس شـاة أو ماعـزًا .ثـم يبـدأ
عقلـك مالحظـة أنـك ال تعرف َّ
كل شـيء ،ويدفعك الفضول
لمعرفة المزيد ،وهكذا ابتدأت الحكاية».
وأضـاف أميـن الناصـر« :يعـود الفضـل فيمـا ينعـم بـه
جيلنـا اليـوم ،بعد اهلل سـبحانه وتعالـى ،إلى الـر َّواد والقادة
أمثـال العجمـي ،الـذي تـرك وراءه إر ًثـا عظي ًمـا وبصمـة
واضحـة في المجتمع الـذي خدمه» .وقال« :نتق ّدم بتعازينا
الحـارة لـذوي الفقيـد داعيـن اهلل أن يتغمـد روحـه بواسـع
رحمته».
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أرامكو السعودية و(توتال) تعلنان بدء الدراسات الهندسية ملجمع بتروكيميائيات عمالق يف اجلبيل

الشركتان تو ّقعان اتفاقية لبدء تنفيذ الدراسة
الهندسية إلنشاء مجمع بتروكيميائيات يهدف لتعزيز
نمو القطاع في اململكة
القافلة األسبوعية

شـهد رئيـس أرامكـو السـعودية وكبيـر إدارييهـا
الظهـران -
َّ
التنفيذييـن المهنـدس أميـن الناصـر ،ورئيـس مجلـس إدارة
شـركة توتـال الفرنسـية وكبيـر إدارييهـا التنفيذييـن باتريـك
بويـان ،يـوم اإلثنيـن  28محـرم 1440هــ ( 8أكتوبـر 2018م) ،في
الظهـران ،توقيـع اتفاقيـة تطويـر مشـترك لتنفيـذ األعمـال
الهندسية والتصميمية األولية لمجمع ضخم للبتروكيميائيات
في مدينة الجبيل الصناعية.
وسـيتم إنشـاء المجمـع الجديد ،الـذي أُعلن عنه فـي أبريل
الماضـي بمواصفـات عالميـة ،مقابـل مصفـاة سـاتورب التـي
تُعـ ّد مـن المصافـي الرائـدة فـي تطورهـا ،وتشـغّلها أرامكـو
(بحصـة .)%37.5
(بحصـة  )%62.5و«توتـال»
السـعودية
ّ
ّ
وسيسـهم المشـروع الجديـد فـي إضافـة القيمـة وتحقيـق
االسـتفادة المثلـى مـن أوجـه التكامـل والتعـاون التشـغيلي بيـن
المصفاة والمجمع.
ويتكـ ّون المجمـع مـن وحـدة تكسـير مختلطـة اللقيـم (%50
مـن غـاز اإليثـان والغـازات المنبعثـة مـن المصفـاة)  -وهـو
المجمـع األول مـن نوعـه فـي منطقـة الخليـج العربـي الـذي
يُدمـج مـع مصفاة  -بطاقة إنتاجية تبلغ  1.5مليون طن سـنو ًيا
مـن اإليثيليـن ووحـدات مـواد بتروكيميائيـة ذات قيمـة مضافة
عاليـة .ومـن المقـرر أن يبدأ تشـغيل المجمع الـذي يبلغ حجم
االستثمار فيه نحو  5مليارات دوالر في عام 2024م.
وفـي خطـوة تهـدف إلـى تعزيـز النمـو فـي قطـاع
البتروكيميائيات في المملكة ،سيوفر المشروع اللقيم لمعامل
بتروكيميائيـة وكيميائية متخصصـة وصناعات تحويلية أخرى
داخـل مدينـة الجبيـل الصناعيـة وخارجهـا ،باسـتثمار إضافي
قـدره  4مليـارات دوالر مـن خلال طـرف ثالـث ،مـا يعـود
بالفائـدة علـى االقتصـاد السـعودي .وبذلـك ،تصـل قيمـة
االسـتثمارات اإلجماليـة فـي المجمـع إلـى  9مليـارات دوالر،
ومـن المتوقـع أن يوفـر  8٫000فرصـة عمـل مباشـرة وغيـر
مباشرة.

أحد محركات النمو املستقبلي
وبهـذه المناسـبة ،ذكـر المهنـدس أميـن الناصـر« :كمـا هـو
معلـوم فـإن قطـاع الكيميائيـات ينمـو عالم ًيـا بشـكل كبيـر وهو
أحد محركات النمو المستقبلي .ضمن ذلك السياق فإن هذا
المشـروع البتروكيميائـي العملاق يمثـل المرحلـة الثانيـة مـن
توسعة مجمع ساتورب وهو إضافة نوعية كبيرة لالستثمارات
الصناعيـة فـي المملكـة .ونحن نعتـز بأننا نقوم بالمشـروع مع
شـريك عالمـي مرمـوق تربطنـا بـه عالقـة عمـل مميـزة وهـو
شـركة توتـال وهـي مـن الشـركات العالميـة العمالقـة والرائدة
فـي مجـال الطاقـة .ونحن نعتبر االسـتثمار في هذا المشـروع
عالمة فارقة في إسـتراتيجية أرامكو السـعودية الرامية للنمو
الهائل والتكامل العميق لقطاع التكرير والكيميائيات بما يعزز
عوائـد الشـركة عالم ًيـا ،ويرسـخ المكانـة الرائـدة للمملكـة
كمركـز عالمـي للصناعـات الكيميائيـة .وأعتقـد أن هـذا
المشـروع بمـوارده الوطنيـة واسـتثماراته األجنبيـة الكبيـرة
يترجـم علـى أرض الواقع جهود تحقيـق التن ّوع االقتصادي بما
يتناسب مع رؤية المملكة  .2030ونسعى لكي تحقق االتفاقية
التـي تـم توقيعهـا اليـوم عـد ًدا مـن األهـداف ،بـد ًءا مـن تطويـر

جلوسا من اليمين ،النائب األعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق ،عبدالعزيز القديمي،
أمين الناصر وباتريك بويان خالل مراسم توقيع االتفاقية التي يقوم بتوقيعها
ً
وبرنارد بيناتل رئيس قطاع البتروكيميائيات والمصافي في توتال.
تصوير :عبدالعزيز المعيويد

أنـواع وقـود ومنتجـات بتروكيميائيـة عاليـة الجـودة كثيـر منهـا
سـيتم إنتاجه وتصنيعـه في المملكة للمرة األولـى ،مع تركيزنا
علـى زيـادة الصـادرات الكيميائيـة للمسـتهلكين فـي ثلاث
ً
وصـول إلـى إيجـاد فـرص عمـل نوعيـة للشـباب
قـارات،
والفتيات السعوديين ،وتطوير المحتوى المحلي».
ومن جهته ،قال باتريك بويان« :نحن سعداء بكتابة صفحة
جديـدة مـن تاريخنـا المشـترك مـن خلال إطلاق مشـروع
ضخـم جديـد ،يقـوم علـى أعمـال التطويـر الناجحـة لمصفـاة
سـاتورب ،المصفـاة األكبـر واألكثـر كفـاءة حـول العالـم .كمـا
للتوسـع فـي قطـاع
يتـواءم المجمـع العالمـي مـع إسـتراتيجيتنا
ّ
البتروكيميائيـات مـن خلال االسـتفادة مـن أوجـه التعـاون بين
منصاتنـا الرئيسـة ،واسـتخدام اللقيـم منخفـض السـعر،
واالستفادة من سوق البوليمرات اآلسيوية سريعة النمو».
وبعد توقيع مذكرة التفاهم في أبريل 2018م ،أكدت أرامكو
السـعودية و«توتـال» اليـوم ،التزامهمـا بالتطويـر المشـترك
ألعمال بيع الوقود بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.
يُشـار إلـى أن شـركة أرامكـو السـعودية توتـال للتكريـر
والبتروكيماويات (سـاتورب)  -المشـروع المشـترك األول بين

الشـركتين  -تأسسـت فـي يونيـو 2008م بهـدف إنشـاء مجمـع
تكريـر وبتروكيميائيـات فـي مدينـة الجبيـل الصناعيـة الثانية.
وتمتـاز المصفاة بأنهـا أحد المصافي األكثر كفاءة في العالم،
وقـد نجحت فـي رفع طاقتهـا اإلنتاجية مـن  400٫000برميل
يوم ًيا في بداية عملها إلى  440٫000برميل يوم ًيا.

الشحنة األولى قبل خمس سنوات
ويأتي توقيع هذه االتفاقية ،بعد خمس سنوات من تصدير
أول شـحنة فـي سـبتمبر عـام 2013م ،مـن المنتجـات المكـررة
المنتجـة في مصفاة سـاتورب ،التي لديها القـدرة على تحويل
ُ
 400ألـف برميـل يوم ًيـا مـن النفـط الخـام العربـي الثقيـل إلى
البنزيـن منخفـض الكبريـت ،والديـزل ،ووقـود الطائـرات،
والنفتـا ،باإلضافـة إلـى إنتاج مليون طن سـنو ًيا مـن المنتجات
الكيميائيـة مثـل الباراكسـيلين ،والبنزيـن ،والبروبيليـن عالـي
النقاء.
وعندما وق َّعت كل من أرامكو السـعودية وشـركة توتال على
اتفاقيـة إطلاق سـاتورب في عـام 2009م ،كان لدى كل شـركة
نقـاط قـوة لتقديمهـا للمشـروع ،حيـث تمتلـك توتـال مصافـي
تكريـر في جميع أنحاء العالـم ،باإلضافة إلى خبرة في تقديم

المنتجات المكررة على مسـتوى العالم ،في حين توفر أرامكو
السـعودية اللقيـم للبتروكيميائيـات ،وهـو النفط الخـام والغاز،
ولديها تاريخ عريق في بناء وإدارة المشاريع العمالقة.
وقـد تـم اختيـار مدينـة الجبيـل كموقـع لشـركة سـاتورب؛
لمنحهـا ميـزة إسـتراتيجية علـى كافـة مصافـي التكريـر
المنافسـة حـول العالـم ،ومـن تلـك المميـزات :القـرب مـن
ُ
مصـادر إمدادات النفط الخام العربي الثقيل ،والبنية التحتية
القويـة ،وسـهولة الوصول إلى ميناء الملـك فهد الصناعي في
الجبيل ،وموقعها المركزي بين األسواق الرئيسة.
كما تضيف ساتورب قيم ًة أخرى لالقتصاد المحلي ،وذلك
مـن خلال توفيـر  1200وظيفـة مباشـرة فـي المملكـة وآالف
الوظائـف غيـر المباشـرة ،مـن خلال مجمـع الصناعـات
الكيميائيـة والتحويليـة ،بلاس كيـم ،الـذي يضـم عـد ًدا مـن
الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة ،التـي تُضيـف أثـ ًرا إيجاب ًيـا
مضاعفًـا لالقتصـاد السـعودي ،إضافـ ًة إلـى توفيـر فـرص
جديدة لمق ّدمي المواد والخدمات.
والجديـر بالذكـر ،أنـه تـم اختيـار شـركة سـاتورب كأفضـل
مشـروع تكرير على مسـتوى العالـم لسـنة 2014م ،في المؤتمر
الدولـي للتكريـر والبتروكيميائيـات الـذي ُعقـد فـي عاصمـة
اإلمارات العربية المتحدة ،أبو ظبي.
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توقيع اتفاقية تجديد كرسي أرامكو السعودية
للسالمة املرورية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
وقوفً ا من اليمين ،األستاذ
محمد السقاف ومعالي
الدكتور عبداهلل الربيش،
وجلوسا من اليمين،
ً
األستاذ بدر القدران
والدكتور عبدالسالم
السليمان خالل توقيع
االتفاقية.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -وقّعــت أرامكــو الســعودية وجامعة اإلمام
عبدالرحمــن بــن فيصــل يــوم الخميــس الماضــي 24
محــرم 1440هـــ ( 04أكتوبــر 2018م) فــي مدرســة شــرق
لتعليــم ســياقة الســيارات فــي الدمــام ،اتفاقيــة تجديــد
كرســي أرامكــو الســعودية للســامة المروريــة لمــدة
ثالثــة أعــوام ،للفتــرة مــن ينايــر 2019م إلــى ديســمبر
2021م .وذلــك بحضــور معالــي مديــر الجامعــة الدكتور
عبــداهلل بــن محمــد الربيــش ،والنائــب األعلــى للرئيــس
للتشــغيل وخدمــات األعمــال ،األســتاذ محمــد محســن
الســقاف .وو قّــع االتفاقيــة ،مــن جانــب أرامكــو
الســعودية ،المديــر التنفيــذي للســامة واألمــن
الصناعــي ،األســتاذ بــدر القــدران ،ومــن جانــب جامعــة

إضــــاءة

فايز البيشي

fayes.bishi@aramco.com

إدارة االتصال المؤسسي

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

اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ،وكيــل الجامعــة
للدراســات العليــا والبحــث العلمي الدكتور عبدالســام
السليمان.
وأعــرب معالــي الدكتــور عبــداهلل الربيــش عــن بالــغ
شــكره ألرامكــو الســعودية علــى تجديــد اتفاقيــة
كرســ ّيها للســامة المروريــة فــي الجامعــة  -قســم
هندســة النقــل والمــرور  -متطل ًعــا إلــى أن يُســهم هــذا
الجهــد المبــارك فــي تعزيــز الســامة المروريــة علــى
المســتوى الوطنــي واالســتفادة مــن الخبــرة العالميــة
فــي بنــاء ثقافــة مروريــة تســاعد فــي نشــر مفاهيــم
الســامة المروريــة ،والتقليــل مــن الحــوادث المروريــة
التــي تُعـ ّـد مشــكلة عصريــة قــد تُخلِّــف فاق ـ ًدا بشــر ًيا
وماد ًيا كبي ًرا.
وتعلي ًقــا علــى هــذه االتفاقيــة ،قــال محمــد الســقاف:

وداعا أيها الصديق الوفي
ً
أنـا علـى مـا بـي مـن النقـص والـزود
أسـأل عـن الغاليـن وبالـود وافـي
ـت هـذه األبيـات آخـر رسـالة جاءتنـي مـن
خت َم ْ
األب واألخ والصديـق والمعلّـم الراحـل ناصـر بـن
محمد بن شلان العجمي ،رحمـه اهلل ،مهن ًئا بعيد
األضحـى الفائـت ..كانـت قراءتـي لألبيـات وقتهـا
عاديـة وكنـت أشـ ُّم فيهـا رائحـة العتـب علـى قلّـة
التواصـل فـي الفتـرة السـابقة ،هكـذا قرأتُهـا..
ولكـن قراءتـي لهـا اآلن مختلفـة ..فالمرسـل رحـل
رب رحيـم لطيـف ،واألبيـات أصبحـت
إلـى رحـاب ٍّ
سـ ًرا من أسـرار الحياة يكسـر الجدار الذي نبنيه،
دونمـا نشـعر ،بيننـا وبيـن أهلنـا ومحبينـا
وأصدقائنا ،بذريعة االنشغال!
بـدأت عالقتي به في مطلع عـام 2011م باتصال
عر فنـي بنفسـه وطلـب لقائـي فـي أقـرب
منـهّ ،
فرصـة .وقتهـا كانـت معلوماتـي عنـه ال تتجـاوز
إنجازاتـه التـي نقشـها علـى َح َجـر التاريـخ فـي
أرامكـو ،ولـم يكـن لـدي أي معلومـات أخـرى عنـه،
بـل لـم أكـن أعـرف وقتهـا مـاذا يريـد! وعندمـا
قابلتـه ،أخبرنـي أنـه يريـد أن يجمـع مذكراتـه
وتجاربـه ومواقفـه فـي الحيـاة العلميـة والعمليـة
والشـخصية فـي كتـاب ،بغـض النظـر عـن عـدد

صفحاتـه .وبالفعـل كان له ذلك عندمـا ظهر كتابه
«الجـا ّدة والمط ّية» في عـام 2013م .وبعدها بثالثة
أعـوام ،أخبرنـي عـن ن ّيته العمـل على كتـاب جديد
تشـاركه فيـه مجموعـة مـن أصدقائـه مـن الجيـل
الـذي يُسـميه «جيـل الصمـود والتحـدي» .وكان له
ذلك بظهور كتابه «ما ورِ ثنا وما أورثنا».
نسـجا مـن ال ِّن َعم..
كان العمـل معـه ،رحمـه اهلل،
ً
وضر ًبـا مـن التحـدي وإثبـات الجـدارة ..عرفتـه
ومازحا،
رجلا محتر ًما ،وحاز ًما ،ولطيفًا ،وناقـ ًدا،
ً
ً
ومؤلفًـا وشـاع ًرا ..كان دقيقًـا فـي جمـع البيانـات
والمعلومـات وفـي اختيار الصـور وحقوقهـا وكتابة
تعليقاتهـا حتـى تواريخهـا ..شـديد المتابعـة
واإلصغـاء ،وال يحـب تأجيـل األمـور بلا مانـع..
الوقـت عنـده كالسـيف ،لدرجـة أنـي قضيـت
عطلات األسـبوع وأمسـيات مـا بعـد الـدوام معـه
فـي مكتبـه بمنزلـه إلنهـاء العمـل علـى ك ٍل مـن
الكتابيـن .وفـي كل خطوة نجتازها نشـرع مباشـرة
فـي الخطـوة التـي تليهـا ..فـكان إذا بـدأ في شـيء
ال يرتاح باله حتى يكمله..
كنـت فـي كل مـرة أخـرج مـن عنـده أحمـل معـي
ُ
حقيبـة إداريـة ممتلئـة بالنصائـح التـي ال تُقـ ّدر
بثمـن ،وينـ ُدر أن تجد مـن ينصحك بهكـذا نصائح

«تحــرص أرامكــو الســعودية علــى تعزيــز الســامة فــي
جميــع أعمالهــا ،وتأتــي الســامة المروريــة فــي س ـلّم
أولوياتهــا لمــا يم ّثلــه ذلــك مــن دعــم مســتمر لســامة
المجتمــع ونشــر الثقافــة المروريــة ،لذلــك تــم إطــاق
برنامــج أرامكو الســعودية للســامة المروريــة لمواجهة
تحد ّيــات الحــوادث ومــا يترتّــب عليهــا مــن أضــرار
كبيــرة تلحــق بــاألرواح والممتلــكات» .وأضــاف
الســقاف« :أن كرســي أرامكــو الســعودية للســامة
المروريــة فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل
يشــ ّكل إضافــة مهمــة لــدور الشــركة المجتمعــي فــي
تعزيــز جهــود أرامكــو الســعودية فــي مجــال الســامة
كإستراتيجية طويلة األمد».
وتشــمل خطــط كرســي الســامة المروريــة تنفيــذ
مشــاريع وإجــراء دراســات تفصيليــة خــال فتــرة
االتفاقيــة ،حــول ضحايــا الحــوادث المروريــة وتحديــد
أســبابها وإيجــاد الحلــول المناســبة للحــد مــن حدوثهــا
داخــل المــدن ،وكذلــك تصنيــف وتعريــف الحــوادث
وف ًقــا للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة .وســيقوم الكرســي
بتقديــم الدعــم ألمانــات وبلديــات المنطقــة إلعــادة
دراســة التصاميــم الهندســية إليجــاد الحلــول المثلــى
لتحســين إنســيابية حركــة المــرور ،وحــل مشــكلة
االزدحــام المــروري فــي بعــض المداخــل والمخــارج
المؤديــة مــن وإلــى المــدن ،والتركيــز علــى تفعيــل
المتقد مــة فــي المنطقــة
أنظمــة النقــل الذكيــة
ّ
الشــرقية .ووفقًــا لالتفاقيــة يســتمر الكرســي فــي
تعزيــز الســامة المروريــة بالمنطقــة الشــرقية ،بإجراء
ٍ
مزيــد مــن األبحــاث وتنظيــم عديــد مــن الــدورات
التدريبيــة وورش العمــل ،ونقــل التقنيــة وتوظيفهــا فــي
هــذا المجــال ،والمســاعدة علــى تطويــر أنظمــة
المــرور ،وتأهيــل العامليــن فــي قطــاع الســامة
المروريــة .يُشــار إلــى أن الجهــود التــي تبذلهــا أرامكــو
الســعودية فــي مجــال تحســين مســتوى ســامة
الســائقين حظيــت بتقديــر الجمعيــة األمريكيــة
لمهندســي الســامة ،حيــث منحــت جائــزة االبتــكار في
مجــال الســامة لعــام 2017م لنظــام ســامة الســائقين
في الشركة.

تملأ ذهنـك وتُعيـد تفكيـرك وتنهلهـا مـن شـخص
عاشـق للفكـر اإلسـتراتيجي ..شـخص عمـل فـي
أرامكـو حتـى أصبـح َر ُجلهـا الثانـي عندمـا كان
رئيسـا حينهـا ..ثـم قـاد
معالـي الوزيـر النعيمـي
ً
المؤسسـة العامـة للسـكك الحديديـة ..وانتهـى بـه
زمـن العمـل فـي مجلـس الشـورى ..أذكـر مـرة أننا
أكملنـا جـز ًء ا مـن العمـل علـى كتابـه «الجـادة
والمطيـة» واجتمعنـا لمراجعتـه ..فقـال لـي« :إذا
عملا ونفذتـه فقـد قمـت
طلـب منـك رئيسـك
ً
بنصـف المهمـة ،أمـا إذا نفذتهـا بالطريقـة التـي
يريدهـا ،فقد أتممـت المهمة كاملـة» ..ومـرة قال:
لواجهـت صعوبـة فـي
كنـت مـن نفـس جيلكـم
ُ
«لـو ُ
الوصـول إلـى مـا وصلـت إليـه ،فعددكـم كثيـر
والتنافس في الجدارة سقفه ٍ
عال».
كانـت وصيتـه أثنـاء طباعـة كتابـه «الجـادة
والمط َّيـة» أن يعـود ريعـه إلـى جمعيـة ذوي
االحتياجـات الخاصـة فـي المنطقـة الشـرقية..
وقبـل أسـبوعين تقري ًبـا أوصـى أن يـو َّزع كتابـه في
كافـة المكتبـات الوطنيـة ومكتبـات الجامعـات،
حتـى تصل رسـالته إلـى أكبر شـريحة مـن جيلنا..
كانت هذه أمنيتُه.
وداعا أيها الصديق الوفي..
ً
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وسط حضور بارز وفاعل ملوظفيها يف مؤمتر ومعرض الشرق األوسط لتآكل املعادن

أرامكو السعودية تس ّلط الضوء على إستراتيجيتها
بعيدة املدى الستخدام املواد غير املعدنية
عبدالوهاب أبو زيد
المنامة  -في الذكرى السـنوية األربعين النطالقته ،وتحت
رعايـة معالـي وزيـر النفط البحريني الشـيخ محمـد بن خليفة
آل خليفة ،اسـتضافت مملكة البحرين مؤتمر ومعرض الشرق
األوسـط لتـآكل المعـادن فـي نسـخته السـابعة عشـرة ،تحـت
شـعار «نحـو إدارة اسـتباقية لتـآكل المعـادن باسـتخدام المواد
غيـر المعدنيـة» ،وذلـك فـي الفتـرة مـا بيـن  20و  ٢٣محـرم
1440هـ ( 30سبتمبر إلى  3أكتوبر 2018م) ،في مركز البحرين
الدولي للمعارض.

بصمة واضحة ودور بارز
لـم يكـن حضور أرامكو السـعودية وإسـهامها مقتصـ ًرا على
رعايـة المؤتمـر ،رغم كونها الراعي الماسـي للمؤتمـر ،بل إنها
تركـت بصمـة واضحـة ولعبـت دو ًرا بـارزًا ومه ًمـا فـي نجـاح
المؤتمر على كافة األصعدة ومختلف المستويات.
وفـي كلمتـه الرئيسـة التـي ألقاهـا فـي الحفـل االفتتاحـي
للمؤتمـر ،حـرص نائـب الرئيـس للخدمـات الهندسـية فـي
التطـرق لعدد
أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ عبـداهلل البيز ،على
ّ
مـن المحـاور المهمـة ،كان أبرزهـا التشـديد على إسـتراتيجية
أرامكـو السـعودية بعيـدة المـدى السـتخدام المـواد غيـر
المعدنية ،تماش ًيا مع رؤية المملكة  2030الرامية إلى تحسين
مرتبـة اقتصادهـا ليصبـح واحـ ًدا مـن أكبـر خمسـة عشـر
اقتصـا ًدا عالم ًيـا ،إذ تم ّثـل هـذه المـواد فرصـة كبيـرة لزيـادة
ً
ارتباطـا بهـدف
الطلـب العالمـي علـى النفـط الخـام ،وذلـك
الشـركة المتمثـل فـي االنفـراد بالريـادة فـي هـذا القطـاع على
المستوى العالمي.
وفـي سـبيل تحقيـق هـذا الهـدف ،قـال البيـز إن الشـركة
«تسـعى إلـى زيـادة الطلـب علـى النفـط ،وتحقيـق مزيـد مـن
اإليـرادات ،وتخفيـض تكاليـف الـدورة العمريـة ،وتوطيـن
التصنيـع ،والحـد مـن انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهـرة
موضحـا أن الشـركة ستسـعى لتحقيـق
االحتبـاس الحـراري»،
ً
هـذه األهـداف عبـر التركيـز علـى أربـع جبهـات هـي :زيـادة
استخدام هذه المواد ،وتشجيع جهود البحث والتطوير ،ودعم
التوطيـن مـن خالل برنامـج تعزيز القيمة المضافـة اإلجمالية
لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) ،واالستثمار في الشركات
المتخصصـة فـي هـذا القطاع سـواء أكانت شـركات ناشـئة أم
ذات باع طويل في الصناعة.

فـي قطـاع صناعـة النفـط والغـاز  .ففـي قطـاع صناعـة
السـيارات ،قـال البيـز إن البوليمـرات تتمتـع بفرصـة كبيـرة
للدخـول فـي هـذا القطـاع ،حيـث تُعـد أليـاف الكربـون المـادة
موضحا أنه في «سبيل تخفيض
األنسب لتحل محل الحديد،
ً
أسـعار المر ّكبـات عاليـة األداء واسـتخدامها فـي السـيارات،
ينبغـي تعزيـز االبتـكار وتخفيـض التكاليـف فـي كافـة مراحـل
سلسـلة التصنيـع» .أمـا قطـاع البنـاء واإلنشـاءات ،الـذي يُعـد
األكبـر مـن حيـث اسـتهالك المـواد علـى الصعيـد العالمـي
بحجم يبلغ سـتة باليين طن متري سـنو ًيا ،فإنه يوفّر «إمكانية
نمو كبيرة للبوليمرات ،وذلك من خالل اسـتخدام تقنيات مثل
قضبـان التسـليح المصنوعـة مـن البوليمـر والمعـززة بالزجـاج
الليفـي ،القـادرة علـى وقـف التـآكل وخفـض تكاليـف صيانـة
المنتجـات طـوال عمرهـا التشـغيلي» .وفـي قطـاع التغليـف،
تتمتع اللدائن بفرصة كبيرة لالسـتخدام على نطاق أوسـع في
أسـواق التغليف الصناعي والنقل ،مما سيجعل تركيز الشركة
منص ًبـا «علـى توسـيع نطـاق اسـتخدام البوليمـرات فـي قطـاع
التغليـف الصناعـي» .وفيمـا يخـص الطاقـة المتجـددة ،أشـار
البيـز إلـى أن الشـركة تعمـل علـى أن «تحـل البولـي كربونيـت
محـل الزجـاج فـي األلـواح الشمسـية ،نظـ ًرا لمـا تتمتـع بـه من
خفـة الـوزن ،وقـدرة فـي مقاومـة الصدمـات ،والتوصيـل
الحراري المنخفض».
تطـرق البيـز لبرنامـج جديـد أطلقتـه
مـن جانـب آخـر،
ّ
الشـركة ،يستهدف كبار الموظفين فيها ،حيث «يهدف برنامج
التطويـر المهنـي المتقـدم إلـى هيكلة فـرص التطـور الوظيفي
المتاحـة أمـام الموظفيـن» ،وذلـك انطال ًقا من حرص الشـركة
ينصب
«علـى أن يتمتـع موظفوها بأعلـى درجات الكفـاءة ،وأن
َّ
تركيزهـم علـى تحقيـق القيـادة فـي المجـال الفنـي وتقديـم
إسهامات على مستوى الشركة وعلى الصعيد العالمي».

أبرار المعجل

«املرأة في الصناعة»

وقـد امتـاز برنامـج المؤتمـر لهـذا العـام بالتنـوع الكبيـر في
الفعاليات ،ال س ّيما وأن البرنامج اشتمل على ست ورش عمل
متخصصـة .وللمـرة األولـى في تاريـخ المؤتمر ،نُظمت جلسـة
خاصـة بعنـوان «المـرأة فـي الصناعـة» ،وبُدئـت هـذه الجلسـة
بكلمـة افتتاحيـة ألقاهـا الرئيـس التنفيـذي للرابطـة الوطنيـة
الدوليـة لمهندسـي التـآكل ،السـيد بـوب تشـاكر ،تلتهـا كلمـة
ألقتهـا الرئيـس السـابق للرابطـة الوطنيـة الدوليـة لمهندسـي
التـآكل ،السـيدة إيليـن بومـان ،عل ًمـا أن ثلاث موظفـات مـن
كل من
أرامكـو السـعودية قـد شـاركن في هـذه الجلسـةَّ ،
وهـن ٌّ
أبرار المعجل ،من إدارة خدمات الحفر وصيانة اآلبار؛ وإنعام
الشيخ علي ،ونور المانع ،من إدارة مركز البحوث والتطوير.
جديـر بالذكـر أن المؤتمـر ،الـذي ّ
نظمتـه الرابطـة الوطنيـة
لمهندسـي تـآكل المعـادن فـرع الظهـران ،والرابطـة الوطنيـة
لمهندسـي تـآكل المعـادن لجنـوب آسـيا ومنطقـة إفريقيـا،
وجمعيـة المهندسـين البحرينيـة ،قـد اسـتقطب أكثـر مـن 29
عارضـا مـن
شـركة راعيـة ،وضـم المعـرض المصاحـب لـه 73
ً
مختلـف الجهـات ذات الصلـة بموضـوع المؤتمـر مـن مختلـف
دول العالم .كما شـهد المؤتمر مشـاركة أكثر من  160متحد ًثا
من نخبة المهندسـين وصناع القرار والمهتمين بقضايا «تآكل
المعـادن» مـن مختلـف أنحـاء العالـم فـي خمسـة مسـارات
متوازية ،بالمقارنة بثالثة مسارات فقط في النسخة السابقة
مـن المؤتمر .وكان النصيـب األوفى من بين هؤالء المتحدثين
ألرامكو السـعودية بواقع  74متحد ًثا ،وهو ما يم ّثل نسـبة %45
من مجمل المشاركات.
ومـن بيـن موظفـي الشـركة الذيـن ق ّدمـوا أورا ًقـا علمية في
المؤتمـر نذكـر ً
كل مـن حسـن الصقـور ،مـن إدارة الخدمـات
االستشـارية ،الـذي قـ ّدم ورقـة بعنـوان «نظـرة عامـة حـول
اسـتخدام بطانـة البولـي إيثيليـن عالـي الكثافـة ألنظمـة حقـن

تطرق األستاذ عبداهلل البيز في كلمته لعدد من المحاور
َّ
المهمة ،كان أبرزها التشديد على إستراتيجية أرامكو
السعودية بعيدة المدى الستخدام المواد غير المعدنية.

المـاء فـي أرامكـو السـعودية»؛ وسـامي الغامـدي ،مـن إدارة
الخدمـات االستشـارية ،الـذي قـ ّدم ورقة بعنوان «إسـتراتيجية
الوقاية الستخدام األنابيب ذات السبائك المقاومة للتآكل في
المشـاريع الصناعيـة»؛ وحمـد الصيعـري ،مـن إدارة مركـز
البحـوث والتطويـر ،الـذي قـ ّدم ورقـة عنوانهـا «تشـكل وتكريـر
كبريتيـد الحديـد :مالحظـات مختبريـة وميدانيـة»؛ ووائـل
بادغيـش ،مـن إدارة الخدمـات االستشـارية ،الـذي قـ ّدم ورقـة
حملـت عنـوان «تقنيـات المعدنيـة للتطبيقـات الخاصـة بقـاع
البئر».

سامي الغامدي

قصي العيثان

إنعام الشيخ علي

إمكانات مختلفة للمواد غير املعدنية
أصبحـت المـواد غيـر المعدنيـة الخيـا َر األمثـ َل لمكافحـة
تـآكل المعـادن وحظيت بكثير من االهتمـام العالمي على مدى
األعـوام القليلـة الماضيـة فـي ظـل النمـو االقتصـادي والتطور
وتطـرق البيـز فـي كلمتـه إلـى
التقنـي الـذي يشـهده القطـاع.
ّ
اإلمكانـات المختلفـة للمـواد غيـر المعدنيـة فـي قطاعـات
السـيارات ،والبنـاء واإلنشـاءات ،والتعبئـة والتغليـف ،والطاقـة
المتجـددة إضافـة إلـى مـا تميـزت بـه الشـركة مـن عمـل رائـد

معلومات وأرقام:

•

•

وائل بادغيش

•

حسن الصقور

ٍ
لمحات عن جهودها في مجال
قدمت الشركة ،في جناحها المشارك في المعرض المصاحب،
ّ
هندسة التآكل ،وعرضت إستراتيجيتها فيما يخص المواد غير المعدنية ،وإدارة التآكل،
وتطبيقات السبائك المقاومة للتآكل.

•

•

•

حمد الصيعري

نور المانع

تصوير :مصلح الخثعمي

•

١٤ ١٣ ٢٢ ٣ ٢٧ ٥ ٣٢٠

استقبلت اللجنة الفنية
للمؤتمر أكثر من 320
ملخصا علم ًيا لغرض
ً
المشاركة في المؤتمر،
وهو رقم غير مسبوق،
ويعكس االهتمام المتزايد
بالمشاركة في المؤتمر
على مستوى المنطقة
وعلى مستوى العالم.

خصص المؤتمر قد ًرا متميزًا
من برنامجه العلمي حول
استخدام المواد غير
المعدنية بتخصيصه جلستين
رسميتين لمناقشة استخدام
هذه المواد في قطاع النفط
والغاز وقطاع البناء
والتشييد .كما اشتمل
البرنامج العلمي للمؤتمر على
ورشتي عمل تدريبيتين عن
المواد غير المعدنية ،وشهد
عقد جلسة لتبادل الخبرات
الفنية حول المواد غير
المعدنية.

بلغ عدد األعضاء
المشاركين في اللجنة
الفنية للمؤتمر من أرامكو
شخصا،
السعودية 27
ً
ً
فضل عن ترؤس أحد
موظفي الشركة ،وهو
قصي العيثان ،من إدارة
الخدمات االستشارية،
لهذه اللجنة.

عقدت اللجنة الفنية،
وألول مرة ،ثالثة
اجتماعات تبادل فني،
وذلك لتبادل المعارف
والخبرات بين المشاركين
في المؤتمر ،ولتباحث
االهتمامات المشتركة
للشركات العاملة في
المنطقة.

في رقم قياسي آخر ،شهد
المؤتمر تقديم  22ملصقًا
علم ًيا ،ق ّدمها علماء
ومهندسون وخريجون
جامعيون ،وكان عدد ممن
ق ّدموا تلك الملصقات من
موظفي أرامكو السعودية
شخصا .وكمبادرة
19
ً
جديدة ،تم إعداد جلسة
خاصة بالملصقات للمرة
األولى إلتاحة الفرصة
ألصحابها للتفاعل مع
الحضور بشكل مباشر.

وسعت اللجنة الفنية
َّ
للمؤتمر عدد الجلسات
وقدمت موضوعات
جديدة ،وبلغ العدد
اإلجمالي للجلسات 13
جلسة فنية خُ صصت في
غالبيتها لمناقشة
المشكالت المختلفة التي
تسبب تآكل المعادن في
صناعة النفط والغاز.

خُ صص جانب من
المعرض المصاحب
للشركات العاملة في مجال
المواد غير المعدنية،
وعددها  ،١٤لعرض أحدث
التقنيات والخدمات في
توظيف هذه المواد.
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تنوين :إثراء يستضيف «موسم اإلبداع»

توسع آفاق املشاركين وتح ّفز في أن
فعالية فريدة ِّ
القافلة األسبوعية

الظهــران  -يســتضيف مركــز الملــك عبدالعزيــز
الثقافــي العالمــي (إثــراء) هــذا الشــهر فعاليــة «تنويــن»
(موســم اإلبــداع) ،وهــو أحــد أكبــر الفعاليــات وأكثرهــا
فــرادة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وتتيــح الفعاليــة،
التــي تســتمر ســبعة عشــر يو ًمــا  ،فــي الفتــرة مــن  2إلى 18
صفــر 1440هـــ ( 11إلــى  27أكتوبــر 2018م) ،المجــا َل للزوار
الختبــار أفــكار جديــدة مــن خــال العــروض التقديميــة،
وجلســات الحــوار ،وورش العمــل والمعروضــات .ويُتوقــع
أن تجتذب الفعالية ما يقرب من  100ألف زائر.
ويُعــد «موســم اإلبــداع فــي إثــراء» أول تجربة مــن نوعها
تُتــاح فيهــا الفرصــة للمهنييــن ،والطــاب ،والمبتكريــن
للتواصــل مــع الر ّواد وعلمــاء المســتقبليات ،الذيــن يعملون
في مجال التخيل واإلبداع.
وتجمــع الفعاليــة ،التــي تُعقــد تحــت عنــوان «الزعزعــة
أشــخاصا مؤثريــن ومبدعيــن ســيقومون
،»Disruption
ً
بدراســة كيفيــة قيــام الزعزعــة (التقنيــات المبتكــرة)
بمســاعدتنا فــي إيجــاد الســبل لتغييــر ،حياتنــا بطريقــة
إيجابيــة ،وتــرك أثــر إيجابــي فــي حيــاة اآلخريــن.
وســتجري مناقشــة الزعزعــة فــي التصنيــع والتصميــم،
والفنــون ،واألزيــاء ،واألعمــال وريــادة األعمــال ،وغيرهــا
مــن المجــاالت ،وســيتم تشــجيع الــزوار علــى رؤيــة األمــور
بطريقــة مختلفــة ،وتجربــة أشــياء جديــدة واكتشــاف
عالقتهــم بالزعزعــة ضمــن هــذه المجــاالت ،وذلــك فــي
ســياق مــا تطمــح إليــه الفعالية مــن تعزيــز التعلــم والتفكير
اإلبداعي.

قادة مؤثرون
وســيتواصل أكثــر مــن  50متحد ًثــا دول ًيــا مــع الحضــور
لعــرض معارفهــم ،وأفكارهــم وخبراتهــم وإلمامهــم
بالمســائل ذات األبعــاد الدوليــة .وســتتيح هــذه الجلســات
الفرصــة للــزوار للتواصــل مــع القــادة المؤثرين .وسيســعى
المتحدثــون ،ومــن بينهــم َمــن حقــق إنجــازات كبيــرة ،أو
أدخــل تغييــرات جوهريــة فــي تخصصــه ،إلشــعال جــذوة
اإللهام والطموح لدى الحضور.
وس ـتُقدم العــروض التقديميــة وغيرهــا مــن العــروض
فــي إثــراء كل يــوم مــن الســاعة الخامســة مســا ًء ولغايــة
الساعة العاشرة مسا ًء .وتنقسم الجلسات كما يلي:
•االســتجابة اإلنســانية للزعزعــة :يمكن للزوار االســتماع
لقصــص تبــث اإللهــام والتمكيــن مــن شــخصيات بــارزة،
والتعلــم مــن خبراتهــم .وســتتطرق هــذه القصــص
لموضوعــات مثــل األمــل ،والمفاجــأة ،والخــوف،

والفقــدان ،والتغييــر الدراماتيكــي ،واســتجابة النــاس
وتفاعلهــم مــع هــذه األمــور .وتشــتمل العــروض
التقديميــة علــى كلمــة رئيســة تلقيهــا صاحبــة الســمو
الملكــي األميــرة ريمــا بنــت بنــدر آل ســعود ،نائــب رئيس
التطويــر والتخطيــط فــي الهيئــة العامــة للرياضــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية .وســيق ّدم البروفيســور
جــراح ومفكــر وعالــم مســتقبلي
شــفيع أحمــد ،وهــو ّ
عرضــا بعنــوان «التحــول الرقمــي فــي التعليــم
ومبتكــر،
ً
الصحــي والطبــي» ،فــي حيــن ســيق ّد م تشــافي
كوراتيــدالس ،رئيــس قســم التصميــم واالبتــكار فــي
عرضــا بعنــوان «إضفــاء الطابــع الشــخصي
جيتوريــد،
ً
على الغد».
•التصنيــع واالتصــاالت :وســتتاح للــزوار الفرصــة
لالطــاع علــى التقنيــات المزعزِ عــة (المبتكــرة) الحالية
والمســتقبلية ،مثــل الــذكاء االصطناعــي ،والبيانــات
الضخمــة ،والمــواد الذكيــة الجديــدة .ومــن خــال هــذه
النقاشــات ،ســيتمكن الحضــور مــن تصــور كيــف يمكــن
للعالــم أن يصبــح في المســتقبل القريب .ومــن العروض
األخــرى عــرض بعنــوان «التكيــف مــع الحيــاة» تق ّدمــه
ناتســاي تشــيزاِ ،
مؤسســة فابــر فيوتشــرز؛ وعــرض
بعنــوان «تصميــم التجربــة ،العهــد الجديــد للتســويق»،
ويق ّدمــه أنــدري لــي مازيــري ،وهــو مديــر اإلبــداع فــي
غوغــل برانــد ســتوديو؛ وعــرض بعنــوان «مــا هــو
االنغمــاس؟» ،ويق ّدمــه فريــد ديكــن ،برفيســور الفنــون
الرقمية في جامعة لندن للفنون.
• تقنيــة الموضة/زعزعــة مفهــوم المغامــرة :وســتناقش
هــذه العــروض كيفيــة تطــور الموضــة ،ومســتقبل
اإلنتــاج ،والعالمــات التجاريــة ،والبيــع بالتجزئــة.
«صنــع فــي الســعودية» ،وكيفيــة
وسـيُق ّدم عــرض بعنــوان ُ
قيــام الجيــل الجديــد مــن المصمميــن ورواد األعمــال
الســعوديين بإدخــال تغييــرات جوهريــة فــي المشــهد
العــام .وســيتحدث فــي هــذه الجلســة ممثلــون عــن
(توبــي) و(بارابــو) و(بايــن) .إضافــ ًة إلــى ذلــك ،يمكــن
للــزوار االســتماع إلــى قصــص ملهمــة حــول التغلــب على
التحد ّيــات ،مثــل التغلــب علــى تحــدي قمــة إيفرســت.
ومــن بيــن العــروض التــي ســتُقدم عــرض بعنــوان
«الزعزعــة والتقنيــة» ،وســيكون هنــاك متحدثــون مــن
مجموعــة شــلهوب وشــركة ميكروســوفت فــي الشــرق
األوســط وإفريقيــا؛ وعــرض بعنــوان «التراســل مــع
النجوم» ،تق ّدمه رها محرق ،وهي مغامرة سعودية.

معروضات وخبرات
وســتتاح للــزوار الفرصــة الكتشــاف معروضــات منســقة

بشــكل خــاص ،واســتعراض تقنيــات رائــدة .وســتقدم هــذه
المعروضــات ،التي تســتند إلى مفهــوم «الحس واإلدراك»،
رؤيــة فريــدة للعمــل التصميمــي المعاصــر .ومــن خــال
إعــادة تصــور األمــور المعتــادة وتحويلهــا ،فــإن عــرض
تشــجع الــزوار علــى
«الحــس واإلدراك» يخلــق مســاحة
ّ
إدراك األمــور بطريقــة مختلفــة ،وتجربــة أمــور جديــدة
واكتشــاف إمكانــات اإلبــداع مــن خــال الزعزعــة
اإلبداعيــة ،األمــر الــذي يفتــح المجــال آلفــاق جديــدة مــن
الطموحات.
وسيشــرح أحــد عشــر فنا ًنــا ومصم ًمــا مــن جميــع أنحاء
العالــم كيــف تم ّكنــوا مــن إحــداث تغييــر كبيــر فــي مجاالت
عملهــم بفضــل اإلبــداع ،وكيــف تم ّكنــوا مــن الخــروج
بأعمــال فنيــة مبتكــرة .وتهــدف هــذه المعروضــات إلــى
اســتثارة الشــعور بالتحــدي لــدى الحضــور إزاء عناصــر
الطبيعة المحيطة بهم ،ولتكون مصدر إلهام لهم.
ِ
المناســبة لألســر
إضافــة إلــى ذلــك ،تشــمل الفعاليــات
مجموعــة مــن العــروض مثــل عــرض «الســافا الثلجــي»،
وهــو عمــل مســرحي حــاز عــد ًدا مــن الجوائــز ،ويشــتهر
بقدرتــه علــى إطــاق روح العفويــة وإثــارة الدهشــة لــدى
الجمهــور مــن مختلــف األعمــار .حيــث ســيعرض مق ّدمــو
برامــج تلفزيونيــة مشــهورون ومقدمــو برامــج علــى

اليوتيــوب تجــارب حيــة وعــروض محــاكاة ،باإلضافــة إلــى
عــروض المختبــر الكيميائــي التي سيســتمتع بهــا الجمهور
كثي ًرا.
ســتقام العــروض وتقــ ّدم المعروضــات فــي كل مــن
القاعــة الكبــرى بإثــراء ،ومتحــف إثــراء والحديقــة الغنــاء،
وســتُعرض الفقــرة الفنيــة التــي تحمــل اســم «قســطرة
قلــب» فــي كورنيــش الخبــر .وتشــمل بعــض تلــك العــروض
والمعارض ما يلي:
•ســتوديو دريفــت ،المتجــول :وهــو عبــارة عــن حجــر
خرســاني (مونوليــث) عائــم يتحـ ّدى الجاذبيــة من خالل
زعزعــة عناصــر الطبيعــة باســتخدام التقنيــة الحديثــة
واالبتــكار ،ويتأرجــح هــذا المونوليــث بيــن الممكــن
والمستحيل ،خالفًا لكل التوقعات.
•الفرشــاة التفاعليــة :وهــي تجربــة تفاعليــة مــن إعــداد
شــركة غوغــل ســتح ّول القاعــة إلــى لوحــة فنيــة ،حيــث
تتيــح للحضــور اســتخدام فرشــاة تفاعلية لرســم أشــكال
ونجــوم وأضــواء ونيــران فــي مســاحة ثالثيــة األبعــاد
المعــرض الــزوا َر فــي
تحاكــي الواقــع .وســيصطحب
ُ
رحلــة تمــزج بيــن العالميــن الواقعــي واالفتراضــي،
فيمنــح لخيالهــم حريــة الســفر لمســافات بعيــدة ال
حدود لها.
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•معــرض «بــدون إســم» :ســيأخذ هــذا المعــرض الحضور
فــي رحلــة تمــزج بيــن الســكون والفوضــى ،وسيســمع
الحضــور أصواتًــا تــد ّوي فــي أذهانهــم بقــوة .ومــع
مؤثــرات الضــوء ،واالنعــكاس ،والصــوت والحركــة،
ســيزعزع المصــور ماجــد عنقــاوي حــواس زوار المركز،
ويمنحهــم فرصــة لرمــي مخاوفهــم وأعبائهــم وراء
ظهورهم ليقتربوا أكثر من صميم كيانهم البشري.

ورش العمل العملية
ســيُعقد عــدد مــن ورش العمــل التــي ســتتيح للــزوار
فرصــة التوصــل ألجوبــة عــن أســئلة تختــص بتأثيــر
التقنيــة علــى حيــاة النــاس ،وكيــف أ ّث َر اإلبــداع علــى العالم
فــي نواحــي المعمــار والموضــة والفــن فــي الماضــي
والحاضر .وتشمل بعض ورش العمل ما يلي:
•القــوة الناشــئة ،نســاء مبدعــات ومصــدر إلهــام:
ســتناقش غابرييــا هيناولــت ،وهي شــريك مســاعد في
شــركة بروفيــت لالستشــارات ،بعــض القضايــا الرئيســة
التــي تواجههــا النســاء فــي المهــن اإلبداعيــة .كمــا
ســتتحد ث هينا و لــت عــن ا لعال مــا ت ا لتجا ر يــة
الشــخصية ،باإلضافــة إلــى المهــارات القياديــة التــي
يحتاجهــا ر ّواد الموضــة .وســيدور النقــاش حــول مــا إذا
كان إعــداد الشــخصية القياديــة هــو األســلوب الوحيــد
فــي القيــادة ،وكيــف يكــون صــوت الشــخص االنطوائــي،
وكيــف يمكــن للمــرأة أن تــوازن بيــن دورهــا كأم أو
كزوجة وبين دورها في مكان العمل.

•المملكــة العربيــة الســعودية بعــد النفــط :ســتتحدث كل
مــن ناتســي تشــيزا ولــورا فنــت مــن فابــر فيوتشــرز عــن
المملكــة ،التــي ت ُِعـ ُّد العــدة للمرحلــة التــي تلــي االعتمــاد
علــى اســتخراج الوقــود األحفــوري .وســتعمل ورشــة
العمــل هــذه علــى اكتشــاف أشــكال االعتمــاد المتبــادل
والمترابــط التــي يمكــن أن تعززهــا المملكــة ضمــن
ســياق عالمــي حــول تغ ّيــر المنــاخ وتدفقــات المــواد.
ومــن خــال استكشــاف هــذه المســائل مــن منظــوري
الغــذاء والثقافــة الماديــة ،س ـيُدعى المشــاركون لطــرح
األسئلة ووضع تصوراتهم عن مستقبل المملكة.
•مدخــل إلــى التفكيــر التصميمــي :ســيق ّدم ٌّ
كل مــن تكــر
فــورت وجــون أندرســون ،مــن شــركة ســمارت ديزايــن
للتصميــم ،ورشــة عمــل عــن التفكيــر التصميمــي ،والتــي
قــد تغ ّيــر نظــرة النــاس عــن الفــرص وحــل المشــكالت
وســتطبق ورشــة العمــل ،التــي سينســقها
والتعــاون.
ّ
مجموعــة مــن الخبــراء فــي مجــال اإلســتراتيجيات
ٍ
ِ
منهجيــات
المســتخد م،
والتصاميــم المرتكــزة علــى
وأنشــطة خاصــة لتوجيــه الــزوار فــي عمليــة التفكيــر
التصميمي بأكملها.
ختا ًمــا ،فــإن موســم اإلبــداع يهــدف إلــى خلــق مســاحة
ال مثيــل لهــا مــن اإلبــداع والمعرفــة والحــوار .لمزيــد مــن
المعلومــات عــن فعاليــات موســم اإلبــداع وأســعار التذاكــر
وأوقــات العــروض ،تفضلــوا بزيــارة الموقــع اإللكترونــي
لمركز إثراء على الرابط التالي:

https://www.ithra.com/en/tanween
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أرامكو السعودية و«بابكو» تواجهان نمو الطلب على
الطاقة في البحرين بتشغيل خط أنابيب جديد بطول  112كم
القافلة األسبوعية
الظهران  -أعلنت ٌّ
كل من أرامكو السعودية وشركة نفط
البحريـن «بابكـو» يوم الثالثـاء  29محرم 1440هــ ( 9أكتوبر
2018م) ،نجاح تشـغيل خط أنابيب نقل النفط الخام (AB-
 ،)4فـي إطـار مرحلـة جديـدة مـن إسـتراتيجية أنابيـب
لنقـل النفـط الخـام ،بمـا
أرامكـو  -البحريـن
علـى الطاقـة فـي مملكـة
يلبي الطلب المتزايد

البحريـن .ويمكـن لخط األنابيب الجديـد نقل ما يصل إلى
 350ألف برميل يوم ًيا من النفط الخام.
ويبلـغ قُطـر خـط األنابيـب ( )AB-4ثالثيـن بوصـة بطول
 112كيلو مت ًرا ،ويبدأ من مرافق أرامكو السعودية في بقيق
وينتهـي فـي مصفاة بابكو بالبحرين .ويتكـ ّون خط األنابيب
بـري سـعودي بطـول  42كيلو
مـن ثالثـة أجـزاء ،وهـي :جزء ّ
متـ ًرا ،وآخـر بحرينـي بطـول  28كيلـو متـرًا ،باإلضافـة إلـى
جزء بحري (تحت الماء) بطول  42كيلو مت ًرا.

وتـم تجهيـز خـط األنابيـب الجديـد بأحـدث األجهـزة
اإللكترونيـة لضمان السلامة والحمايةالبيئيـة واإلمدادات
الهيدروكربونيـة الموثوقـة خلال العقـود القادمـة .وتزامـن
تشـغيل خـط األنابيـب الجديـد مـع العـزل النهائـي
لنظام األنابيب القديم بنجاح وفق معايير السلامة
واألمـان ،بعـد أن ظـل يعمـل علـى تزويـد «بابكـو»
بالنفط الخام لمدة  73عا ًما.

وتعليقًـا علـى تشـغيل األنابيـب ،قـال المديـر التنفيـذي
بالوكالـة لخطـوط األنابيـب والتوزيـع والفُـرض ،األسـتاذ
ً
فصل
عبـداهلل المنصـور« :يُعد تشـغيل خط أنابيـب AB-4
جديـ ًدا فـي العالقـة الخاصة بيـن أرامكو السـعودية وبابكو
البحرينيـة ،فـي عـدة مجـاالت تشـمل قطـاع الطاقـة والتـي
ظلت مزدهرة ألكثر من  73عا ًما».
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نهج تعليمي تفاعلي مبتكر

دورة خاصة ُتل ِّبي احتياجات تطوير املشغلين امليدانيين
محمد الشمري وجروم سكربتشر وراشيل كالريت
رأس تنـورة  -يمكـن أن تُحـدث متطلبـات العمل الكثيرة
اليـوم فجـو ًة ال يسـتهان بهـا بيـن الواقـع والمتوقـع .وحيـن
تنـاط بـك مسـؤولية سـد هـذه الفجـوة ،قد تسـأل نفسـك:
«مـا هـو النهـج األفضـل؟» ،وقـد اسـتطاع الموظفـون فـي
الماضـي أن يقوموا بحل المشـكالت عبـر إجراء األبحاث
البسـيطة وطرح بعض األسئلة واتخاذ القرارات .وبالرغم
ً
فاعلا فـي حـل المشـكالت
مـن أن هـذا النهـج قـد يكـون
البسـيطة حتـى اآلن ،إال أنـه لـم يعـد مجد ًيـا فـي حـل
المشـكالت المعقّدة التـي تتطلب الخبرة الفنية ومشـاركة
عديـد مـن اإلدارات .األمـر الـذي يحتـم االسـتفادة مـن
تجـارب وخبـرات األيـدي العاملـة المتاحـة لحـل هـذه
المشـكالت .ولذلـك ،أخـذ قسـم إعداد وتقييم البرامـج
فـي دائـرة التدريـب والتطويـر بالتعـاون مـع قسـم تنميـة
المـوارد البشـرية فـي التكريـر المحلـي وتجزئـة سـوائل
ٍ
جديـد للتعلم،
نهج
الغـاز الطبيعـي بزمـام المبـادرة لتقديم ٍ
يُعـرف بـ«التعلـم القائـم علـى حـل المشـكالت» ،ويناسـب
المشـغلين الميدانييـن الذيـن
هـذا المفهـوم بشـكل مثالـي ُ
تتراوح خبرتهم العملية ما بين ستة أشهر وأربع سنوات.
الجديـر بالذكـر ،أن التعلـم القائم على حل المشـكالت
تفاعلـي مبتكـر ير ّكـز علـى األداء ،وقـد
هـو نهـج تعليمـي
ّ
ك ّيـف المحلـل الفنـي فـي قسـم إعـداد وتقييـم البرامـج،
جروم سكربتشـر  ،هذا النهـج بما يل ِّبي احتياجات تطوير
المشغلين الميدانيين.
كمـا أن التعلـم القائم على حل المشـكالت هو النقيض
للمحاضـرات التقليديـة ،حيـث يقـوم المشـاركون فـي
الـدورة التدريبيـة بمعظـم الحديـث ومناقشـة المشـكالت
كمجموعـة بينمـا يرشـدهم أحـد المدربيـن خلال عمليـة
التعلم.

سيناريوهات مع َّقدة
المدر بـون سـيناريوهات معقّـدة لكـن يسـهل
يضـع
ّ
تحديدهـا بحيـث تكـون ذات صلـة ببيئـة عمل المشـغلين.
وبينمـا يحـاول المشـاركون تحديـد سـبب المشـكلة
المعروضـة فـي كل سـيناريو ،فإنهم يشـاركون في التفكير
النقـدي وحـل المشـكالت والعمـل الجماعـي ،باإلضافـة
إلـى مهـارات التعـاون المتق ّدمـة .كما أنهم يتعلمـون كيفية
تحديـد عالمات اإلنذار المبكر ألي مشـكلة محتملة ً
بدل
مـن االنتظـار حتـى تصبـح حرجـة .ونتيجـ ًة لذلـك ،أصبح
المشـغلون بارعيـن في تطبيـق هذا النهج علـى أي موقف
يواجهونـه .ويصـف يحيى دغريـري ،ناظـر أعمـال الغـاز
فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة فـي قسـم تنميـة المـوارد
البشـرية ،النهج الجديد بقوله« :يشـ ّكل نهج التعلم القائم
علـى حـل ا لمشـكال ت طر يقـ ًة فر يـد ة للتد ر يـس
وإسـتراتيجية تعليـم تشـجع األيـدي العاملـة الشـابة
المتم ِّيـزة والموهوبـة علـى التفاعـل مـع بعضهـم البعـض
ومع مدربيهم في حل المشكالت المعقّدة».
كمـا أشـرف القسـم علـى تنسـيق ورعايـة الـدورة
التدريبيـة الجديـدة لهـذا النهـج ،والتـي أُطلقت فـي مركز
التدريـب متعـ ّدد التخصصـات التابـع للقسـم فـي مصفـاة
رأس تنـورة بشـكل تجريبـي .وعقـب نجـاح حفـل االفتتاح،
ق ّدمـت الـدورة التدريبية التي كانـت مدتها ثالثة أيام مرة
أخرى في مصفاة رأس تنورة ،ثم في مصفاة ينبع.
وقـال سكربتشـر خلال اإلطلاق التجريبـي للـدورة:
«لقـد كان التعـاون والعمل بـروح الفريق الذي شـهدته في
قسـم تنميـة المـوارد البشـرية ومصفـاة رأس تنـورة
ومصفـاة ينبـع رائ ًعـا .وهـو خيـر مثال علـى تطبيـق التم َّيز
التشغيلي والسلوكيات األساسية األربعة أثناء العمل».
وتتمثـل إحـدى مزايـا البرنامـج الجديـد فـي أن يتعلـم
المشـغلون الشـباب مـن المشـرفين والمدربيـن ذوي
الخبـرة مـن مختلـف المعامـل وأن يكتسـبوا منظـو ًرا ذا
ٍ
نطـاق أوسـع .وبذلـك سـوف يتعلمون كيف يؤثـر كل معمل
علـى غيـره وكيـف ترتبـط المعامـل ببعضهـا البعـض.
ويتوافـق هـذا إلـى حـد كبيـر مـع عمليـة التم َّيـز التشـغيلي
 7.12التـي تُعنـى بـ«نقل المعرفة» ،حيث تشـجع الموظفين
ذوي الخبـرة علـى نقـل المعرفـة باسـتمرار إلـى األيـدي
العاملة الشابة.
وقـال مـدرب المهارات الصناعيـة فـي تنميـة المـوارد

عبداهلل األحمدي يشرح للمشاركين في إحدى جلسات
«التعلم القائم على حل المشكالت» في مصفاة رأس تنورة،
كيفية مناقشة المشكالت والوصول لحلول ناجحة.

البشـرية ،سـلطان القحطانـي« :إذا أردت أن يتعلـم
موظفـوك ،فـإن نهـج التعلـم القائـم علـى حـل المشـكالت
هو أفضل طريقة لتحديهم .وسيتفاعلون بشكل كامل».
ويصـف ناظـر قسـم األعمـال فـي مصفـاة رأس تنـورة،
بـدر المشـهد ،النهـج الجديـد بقولـه« :هـو تسـريع معرفـة
المشغلين بالخبرات المطلوبة في مجالهم».
وكانـت اآلراء حـول البرنامج التجريبـي إيجابية للغاية.
ورأى المشـغلون ومشـرفوهم بـأن نهـج التعلـم الجديـد
متجـ ّدد ويحـث علـى المشـاركة ومرتبـط بعملهـم .وقـال
أحـد المشـاركين فـي دورة التعلـم القائـم علـى حـل
المشـكالت ،ياسـر الحـواج« :يكمـن جمـال الـدورة فـي
صعوبة السيناريوهات وإثارتها لالهتمام».

«التفكير خارج اإلطار التقليدي»
قـال مشـارك آخـر أن تطبيـق مبـدأ «التفكيـر خـارج
اإلطـار التقليـدي» كان مثيـ ًر ا لالهتمـام بالنسـبة لـه
ولزمالئـه وسـاعدهم للتوصـل إلـى أفضـل الحلـول
ً
بـدل مـن أن يقـ ّد م المـدرب جميـع
لمشـكالت معينـة
اإلجابـات .وعقـب شـهر واحـد مـن اسـتكمال اإلطلاق
التجريبـي للـدورة ،أجـرى ك ُّل مـن سكربتشـر والقحطانـي
مقابلات مـع المشـاركين والمشـرفين لمناقشـة تأثيـر
الـدورة علـى األداء .وأفـاد المشـاركون أنهـم اآلن أكثـر
فاعليـة ويتمتعـون بمعرفـة أوسـع ويتحلّـون بالثقـة فـي
وظائفهـم باإلضافـة إلـى قدرتهـم علـى مالحظـة عالمات
اإلنـذار المبكـر .وبـادر أحـد المشـاركين بعـد اإلطلاق
التجريبـي مـن تلقـاء نفسـه باسـتخدام نهـج التعلـم القائـم
ٍ
عصـف
علـى حـل المشـكالت لتبـادل المعرفـة وإجـراء
ذهنـي لعالمـات اإلنـذار المبكـر وحـل المشـكالت مـع
ٍ
المشـغلين اآلخريـن بشـكل أسـبوعي ،كتطبيـق عملـي
للسـلوكيات األساسـية األربعـة .وأشـار المشـرفون إلـى
إظهـار المشـاركين فـي النهـج الجديـد لمهاراتهـم فـي
التفكيـر النقـدي وحـل المشـكالت كل يـوم بثقـة متزايدة.
وأظهـرت تقاريـر مراقبـة السلامة األخيـرة بوضـوح
تحسنًا في األداء.
كمـا أشـاد خالـد القصـاب ومشـعل اليمانـي بتم َّيـز
الـدورة الثانيـة من نهـج التعلم القائم على حل المشـكالت
عقـب حضورهمـا لها ،فقد أتاحـت لهما فرصة النظر في
المشـكالت التشـغيلية بجديـة وكيفيـة حلهـا بشـكل فاعل.
كمـا نـال استحسـانهما كيفيـة شـرح المـدرب للـدروس
المسـتفادة مـن المعامـل األخـرى ،وكيـف يستكشـفون
المشكالت ويحلونها بطريقة مناسبة.
وقـال اليمانـي« :نحن محظوظـون ألن إدارتنـا اختارتنا
للمشـاركة فـي هـذه الـدورة ،حيـث سـيزيد وقـع تأثيرهـا
كلمـا زاد عـدد المشـغلين الذيـن يحضرونها .إن ممارسـة
سـيناريوهات واقعيـة ومعرفة كيفية اكتشـاف المشـكالت
مبكـ ًرا قبـل أن تتفاقـم إلـى مشـكلة كبيـرة يُعـ ّد أمـ ًرا بالـغ
األهمية».

كمـا نـال القصـاب لقب أفضل موظف لهذا الشـهر في
مصفـاة رأس تنـورة في شـهر يوليو ألدائـه المتم َّيز وعمله
الـدؤوب ولكونـه صاحب أعلى بالغـات عن الظروف غير
اآلمنـة والحـوادث التـي كادت أن تـؤدي إلـى أضـرار،
واإلسـعافات األوليـة فـي وحـدة تقطيـر الخـام .وينسـب
القصـاب مباشـرة نجاحـه إلـى برنامـج نهـج التعلـم القائم
علـى حـل المشـكالت التجريبـي والتعـرف علـى عالمـات
اإلنذار المبكر.

«مالءمة مثالية»
وقـال رئيس وحدة مناهج تطوير مهارات العمـل
واالختبـار  ،حمـزة القرنـي« :جـاءت هـذه المبـادرة فـي
الوقـت المناسـب وتتماشـى تما ًمـا مـع طابـع التشـغيل
وخدمـات األعمـال لعـام 2018م ،الـذي يركـز علـى تعزيـز
تجربـة تعلـم المتدربيـن .وأنا علـى يقين أن هـذا التدريب
سيبقى في ذاكرة المشغلين لسنوات عديدة».
وسـتم ّكن طريقـة التعلـم الجديـدة هـذه األيـدي العاملة
الشـابة فـي التكريـر المحلـي وتجزئـة سـوائل الغـاز
الطبيعـي مـن اسـتحداث حلـول مبتكـرة وتعزيـز فـرص
التطويـر .وتكمـن األهمية فـي دمج المكونين األساسـيين
لحل المشكالت «األفراد والعملية» بشكل فاعل.
وستتالشـى الفجـوات بيـن الواقـع والمتوقـع عندمـا
يطبـق نهـج التعلـم القائـم علـى حـل المشـكالت بالتعـاون
َّ
مـع مختلـف اإلدارات ويتـم تبـادل المعرفـة لتحسـين
األداء.

دورة التعلم القائم
على حل املشكالت
عندما يتم تطبيق
«التعلم القائم على حل
المشكالت» بالتعاون
بين مختلف األقسام
ومشاركة المعرفة
لتحسين األداء ،تنتهي
الفجوة بين الواقع
والمتوقع.

ّ
يشكل نهج التعلم
القائم على حل
ً
طريقة
املشكالت
فريدة للتدريس
وإستراتيجية تعليم
تش ّجع األيدي
العاملة الشابة
املتم ِّيزة واملوهوبة
على التفاعل مع
بعضهم البعض
ومع مدربيهم في
حل املشكالت
املع ّقدة
يحيى دغريري
المشكلة

التأثير

ملخص الحدث

األسباب المحتملة

عالمات اإلنذار
المبكر

حلول المشكلة
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األسرة

صباح
إعداد :هدى َّ

الثقة بالنفس طريق النجاح

مـن المؤكـد أن نجـاح أبنائنـا فـي حياتهـم هـو مـن أهـم
أحالمنـا ،ولكـن هـل نحـن نسـير علـى الطريـق الصحيـح إلـى
تحقيـق ذلـك؟ أم أننـا قـد نضـل الطريـق بسـبب بعـض
الممارسـات الخاطئـة التـي ال نُقـدر عواقبهـا؟ وهـل نعـي كآبـاء
وأمهـات أن النجـاح يبـدأ مـن الـذات وغـرس الثقـة فـي نفـوس
األبناء؟
يشـير اختصاصيـو علـم النفـس التربـوي إلـى أن زرع الثقـة
فـي نفـس الطفـل أمـر فـي غايـة األهميـة ،لمـا لـه مـن مـردود
إيجابي سـواء أكان ذلك في البيت أم المدرسـة .كما أنه مفتاح
الشـخصية السـوية والطريـق األكيـد نحـو النجـاح فـي الحيـاة
األكاديميـة والعمليـة .وفـي السـياق نفسـه نشـرت صحيفـة
اإلندبندنـت البريطانيـة تقريـ ًرا اسـتعرضت فيـه عـد ًدا مـن
األسـس التربويـة التـي يجـب علـى األهـل اعتمادهـا لتعزيز ثقة
أبنائهـم بأنفسـهم ،كمـا كشـفت الصحيفـة النقـاب عـن بعـض
الممارسـات الخاطئـة التـي نفعلهـا دون تقديـر لعواقبها .وأحد
هـذه األخطـاء هى إنجـاز المهمـات بالنيابة عن الطفـل بالرغم
مـن قدرتـه علـى أدائهـا ،ممـا قـد يبعـث برسـالة خاطئـة إليـه
بعـدم الثقـة فـي قدراتـه .فـكل تجربـة هـي فرصـة للتعلـم أ ًيـا

كانـت النتيجـة .لـذا يُنصـح بإتاحة الفرصـة لألطفـال لمواجهة
المشـكالت والسـماح لهـم بالتصرف بما يتناسـب مـع مراحلهم
العمريـة وعـدم التدخـل لمسـاعدتهم ،حتـى يسـتنفذ الطفل كل
االحتمـاالت المتاحـة التمـام المهمـة بنفسـه .وينصـح خبـراء
التربيـة األهـل بعـدم إظهـار قلقهـم الزائـد على أبنائهـم حتى ال
يُفسـر مـن قبـل األبنـاء علـى أنـه دليـل علـى عـدم الثقـة فـي
قدراتهم.
وينصـح خبـراء علـم النفـس التربـوي اآلبـاء بعـدم السـماح
ألطفالهـم بالهـروب مـن الواقع واللجـوء إلى العالـم االفتراضي
عبـر وسـائل التواصـل االجتماعـي واالسـتخدام المفـرط لهـا،
وذلـك مـن خلال تشـجيعهم علـى التواصـل المباشـر مـع األهل
واألصدقـاء ،كمـا أكـدوا ضـرورة متابعـة ومراقبـة أبنائهـم دون
مبالغة.
ويمكـن تعزيـز الثقـة فـي نفـس الطفـل مـن خلال اتبـاع
الوسائل التالية:
•مـدح األطفال والثناء عليهم عند إنجاز الواجبات المدرسـية
أو عند المساعدة في األعمال المنزلية.
•تشـجيع حـب االسـتطالع والدعـم المسـتمر لألبنـاء ،مـع

ضـرورة الُبعـد عـن توجيـه االنتقـادات لهـم مما يُسـهم بشـكل
كبير في بناء تلك الثقة.
•إعـداد ركـن خـاص بالطفـل فـي المنـزل يُكتـب عليـه اسـمه
يضم إنجازاته.
•تدريبه على اتخاذ القرار وتحمل المسـؤولية ومسـاعدته في

االختيار المناسب .
•االسـتماع واإلنصـات جيـ ًد ا لمـا يقـول وعـدم مقاطعتـه،
والتحدث معه في أمور تخص األسرة واالستماع إلى آرائه.
•منحه الحرية الكاملة عند اختيار ألعابه ومالبسه .
•إحاطتهم بالحنان وعدم اإلفراط في تدليلهم .

آداب اصطحاب األطفال في العزائم والزيارات نصائح لعالقة متوازنة بين اآلباء والبنات
قـد يرفـض الوالـدان اصطحـاب أطفالهمـا للمشـاركة فـي
الزيارات األسـرية أو المناسـبات ،خوفًا من بعض سلوكياتهم
حرجـا ،مثـل الحصـول علـى شـيء
التـي قـد تسـبب لهـم
ً
الملِّحة فـي الحصول على
رغبتهـم
أو
اسـتئذان
يريدونـه دون
ُ
حصـة أكبـر مـن الطعـام أو الحلـوى وغيرهـا مـن المواقـف
المحرجـة .وهـذا السـلوك وفقًـا آلراء خبـراء التربيـة قـد
ُ
يرجـع ألمريـن ،إمـا للحرمـان الشـديد ،أو المبالغـة فـي تلبيـة
جميـع طلبـات الطفـل .ولـكال األمريـن النتائـج نفسـها،
فالحرمـان الشـديد قـد يدفـع الطفـل للبحـث عـن احتياجاتـه
خـارج البيـت ،وكذلـك المبالغة فـي تلبية طلباته يجعلـه أنان ًيا
يرغـب دائ ًمـا فـي الحصـول علـى كل مـا يحيط به .لـذا يجب
التعامـل مـع الطفـل دون تقصيـر أو إفـراط .كمـا يُنصـح
بضـرورة تطوير مهـارات التوازن النفسـي واالنضباط الذاتي
لـدى الطفـل ،والعمـل علـى تطبيقهـا فـي كل التعاملات
االجتماعيـة .وفـي السـياق نفسـه ينصـح استشـاريو الطـب
النفسـي وتعديل السـلوك بضرورة تدريب الطفل منذ الصغر
علـى االلتـزام بـآداب تلبيـة الدعـوات .ووضعـوا بعـض
اإلرشادات حتى نجعل من أطفالنا ضيوفًا مرح ًبا بهم:
ـ تعليـم الطفـل آداب المائـدة ،وهـي التـزام الهـدوء دون
التحـرك كثيـ ًرا أو إصـدار األصـوات العاليـة ،وتدريبـه علـى
الجلـوس المعتـدل ،وتنـاول الطعام من أمامـه ،ومضغ الطعام
بفم مغلق دون صوت.

المحـ ّد د لتنـاول الطعـام ،وعـدم
•االلتـزام بالوقـت ُ
االعتـراض علـى األصنـاف المتوفـرة أو طلـب أصنـاف
أخرى.
•تعليـم الطفـل المنـاداة والمخاطبـة لألكبـر سـنًا بألقـاب
تأدبيـة تسـبق أسـمائهم احترا ًمـا لهـم ،باإلضافـة إلـى
اسـتخدام العبـارات التأدبيـة ،مثل « :من فضلك ،شـك ًرا،
لـو سـمحت ،ممكن ،آسـف» وأفضـل طريقة لحـثّ الطفل
على استعمال هذه العبارات هي مخاطبتهم بها.
•عـدم مقاطعـة أحاديـث الكبـار ،أو طلـب مغـادرة المنـزل
قبـل الوقـت المسـموح بـه ،والسـماح لـه بمشـاركة أبنـاء
األسـرة المضيفـة اللعـب ،ففـي ذلـك تأكيـد لشـعوره
باألمان والمودة تجاههم.

أكـد الباحثـون فـي دراسـة نشـرتها صحيفـة الديلـي ميـل أن
اآلبـاء أكثـر اسـتجابة لبناتهـم عـن أبنائهـم ،وأ ّن معظـم اآلبـاء
ببناتهن ،وتكون أقـوى وأمتن من عالقتهم
يبنـون عالقة وطيـدة
ّ
بأبنائهـم ،وذلـك ألسـباب نفسـ ّية وعاطف ّيـة عديـدة ،أبرزهـا
قـدرة اإلنـاث علـى التواصـل والتعبيـر عـن المشـاعر وإظهـار
المو ّدة والعاطفة بطريقة واضحة وعفو ّية.
أيضـا عن الـدور الـذي يلعبه األب
كمـا أكـدت دراسـة بحثية ً
فـي حيـاة ابنتـه ،وأنهـا تبنـي شـخصيتها وتتطـور وتنمـو حسـب
نظـرة والدهـا ،إذ تـراه مثلهـا األعلـى ومصـدر األمـان ،وهو بال
منـازع الرجـل األقـوى واألجمـل واألفضـل فـي العالـم فـي
نظرهـا .ومـن ثـ َّم وجـب عليـه أن يشـجعها ويسـاعدها لتحقيـق
توازنها النفسـي ،واكتسـاب القيم الصحيحـة ،ورؤية الحياة من
زوايـا مختلفـة ،لتتعلـم كيـف تتغلـب علـى صعوبـات وإخفاقـات
الحيـاة .فالشـعور األبـوي حـب فطـري حقيقـي غيـر مشـروط،
والعالقـة الوطيـدة التـى تربـط الفتـاة بوالدها تضعـه فى موقع
المسـؤولية .وغيابـه عـن األسـرة وعـدم وجـوده الدائـم بجانـب
ابنتـه خاصـة فـى مرحلـة الطفولـة والمراهقـة لـه آثـار سـلبية
تظهـر علـى شـخصيتها فـى سـنواتها المدرسـية ،ومسـتواها
التعليمى ،باإلضافة إلى حياتها االجتماعية فيما بعد.
وينصـح خبـراء التربيـة وعلـم النفـس بضـرورة المحافظـة
علـى العالقـة السـوية والمتوازنة بيـن األب وابنته منـذ الصغر،
باتباع بعض االرشادات البسيطة أهمها :

كيف نستغل اإلجازات في تنمية مهارات الطفل

بعد فترات عمل ودراسـة طويلة طوال األسـبوع ،ينتظر
الجميـع قـدوم إجـازة نهايـة األسـبوع ليقومـوا بمهمـات
مختلفـة عـن الروتيـن اليومـى .ويكمـن دور األهـل في هذا
اإلطـار فـي تفعيل نشـاطات ترفيه ّيـة وتعليم ّية ،تُسـهم في
بلورة شـخصية أطفالنا ،واإلسـهام في شغل وقت فراغهم
بمـا يفيـد .ويقـدم لنـا خبـراء تعديـل السـلوك بعـض
االقتراحات منها:

القصص القصيرة:

تشـجيع الطفـل علـى قـراءة القصـص القصيـرة
والمناسـبة لعمـره لتنميـة مهاراتـه اللغويـة وشـغل وقـت
فراغه.

الرسم:

جعـل الطفـل يختـار بنفسـه دفتـر التلويـن واأللـوان
المحببـة لـه ،وتركـه ينشـغل فـى تلويـن الرسـومات ،وعمـل
رسـومات مـن نسـج خيالـه ،حتـى وإن كانـت غيـر مفهومـة
كـي يُ َع ِّبـر عـن نفسـه بحريـة مطلقـة ،فالرسـم يعـزّز ثقـة
الطفل بنفسه ويفتح أمامه آفاق االبتكار واالبداع.

اختبارات سرعة البديهة:

هـي عبـارة عـن نشـاطات سـريعة يتشـارك فيهـا األهـل

•تعليمهـا فنـون ضبـط النفـس ،والقدرة علـى اتخـاذ القرارات
الحاسـمة والمصيريـة ،وتأكيـده لهـا دو ًمـا علـى ثقتـه فـي
قدراتها.
•منحهـا كثيـ ًرا من الفرص للتعبير عن مشـاعرها وآرائها دون
تردد.
•إحاطتهـا بالرعايـة واالهتمـام واالحتـواء ،وتجنـب اللـوم
المسـتمر والنقـد الهـ ّدام عنـد الخطـأ ،واإلنصـات لهـا جيـ ًدا
حتى تأمن الحديث إليه .
•رقابـة األب الجيـدة البنتـه ليكـون علـى علـم بمـا يطـرأ عليها
وسؤالها عما يعتريها في الوقت المناسب.
•أهميـة الحوار ومناقشـة األمور في هـدوء ،وعدم الخلط بين
مشاعر األبوة والصداقة.

مـع أبنائهـم معلوماتهـم العا ّمـة وواجباتهم المدرسـ ّية .كما
أن وضـع الطفـل تحـت ضغـط اإلجابة بسـرعة يدربه على
سـرعة البديهة ،ويجعله يتعامل مـع جميع األمور الحياتية
التي تصادفه بدقّة وحزم.

املسؤولية:

يجـب تدريـب الطفـل علـى تحمـل المسـؤولية ليعتـاد
االعتمـاد علـى نفسـه ،بـأن يُكلـف بترتيـب اللعـب ،أو
المشـاركة فـي تنظيـف غرفتـه ،ومدحـه ومكافأتـه عنـد
إنجاز ما ُكلف به.

مشاهدة الرسوم املتحركة:

السـماح لهـم بمشـاهدة أفلام الكرتون المختـارة بعناية
بعيـ ًدا عـن مشـاهد العنـف ،وأال تمتـد فتـرة المشـاهدة
ألوقـات طويلـة ،حتـى ال يؤثـر ذلـك علـى الطفـل بالسـلب
على المدى البعيد.

الرياضة وتنمية املهارات:

حـث الطفـل علـى ممارسـة الرياضـة ليخـرج طاقته في
ممارسـة التماريـن الرياضيـة ،وكذلك تنميـة المهارات من
خالل ألعاب الذكاء.

الخميس  ٢صفر 1440هـ ١١ ،أكتوبر 2018م

السكر"
التقط صورة : :قمة "مكعبات ُ

من أجمل وأشهر المعالم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية هي قمة "شوقر لووف" المطلة على المدينة ،التي يمكن الوصول إليها عن طريق التليفريك،
الزميل هادي ِ
السكر" وانتظر أكثر من ثالث ساعات
السنان ،مهندس حفر في إدارة تقنيات الحفر ،صعد إلى هذه القمة التي يعني إسمها باللغة العربية " مكعبات ُ
لكي يلتقط هذه الصورة الفريدة للغروب من فوق القمة .الِ سنان استخدم كاميرته .Fujifilm X-T20 w

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

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.
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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 يوسف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

آن الصايف *

بين اإلبداع والعلم

قمت بها ،مؤخ ًرا ،إلى متحف اللوفر ،في مدينة
في زيارة ُ
وقفت عند رائعة الفنان ألبرتو جياكوميتي ،تمثال
أبوظبي،
ُ
شعرت أن المشهد بالنسبة لي
المرأة المنتصبة  .2لوهلة
ُ
معاد؛ أي أنه خُ ّيل لي أني وقفت ً
قبل أمــام نفس التمثال.
شاهدت فلم (البورتريه األخير) ،الذي
حقيقة األمر هي أنني
ُ
سلّط الضوء على جانب من حياة الفنان ألبرتو جياكوميتي
أمضيت بعض الوقت قبلها أقرأ عن
(1966 - 1901م) ،وقد
ُ
سيرته ،متأملة أعماله الفنية واح ـ ًدا تلو اآلخــر .ربما لعمق
التفكير في عوالمه اإلبداعية حينها ،خُ ّيل لي وكأن الفنان
يصنع تحفته هذه أمامي ودارت في ذهني حــوارات متخيلة
معه .إذًا ،فاألمر مجرد تخ ّيل ذهني وليس لحظة إعادة حدث
مسمى .déjà vu
سبق مشاهدته ،أو ما يُطلق عليه
ّ
لطالما استفاد ك ّتاب القصص والروايات وصنّاع األفالم
واأللعاب االفتراضية من العلم وتسخير التقنيات الذكية في
خدمة أعمالهم .نستطيع ،على سبيل المثال ،عبر تقنية
التصوير التجسيدي أو الذاكرة الهولوغرافية ،تلك التقنية
الحديثة التي تتيح بأشعة الليزر تجسيد أي جسم بأبعاد
ثالثة في الفضاء ،أن نرى تجسي ًدا ثالثي األبعاد لمبنى أو
شخص بمجرد استخدام صــورة له ذات بعدين ،حتى لكأن
المبنى أو الشخص يقف أمامنا تما ًما ،وبإمكانه التحرك.
ولتأكيد حقيقة ما نــراه ،يوضع صوت مرافق يعكس أجواء
المكان وما يــدور حوله .كما يمكننا سماع حديث الشخص
المتجسد أمامنا ببرمجة قد تقنعنا تما ًما أن الشخص الذي
ً
متخيل  ،بــل واقــعـ ٌّـي وحقيقي .ولطالما
يقف أمامنا ليس
استُخدمت هــذه التقنية فــي بعض المسرحيات واألفــام
السينمائية لتخدم المشاهد الدرامية.
فــي الجانب العلمي ،ثمة مــراكــز ومؤسسات ومختبرات
متخصصة تبذل كثي ًرا الطاقات في مجاالت علمية متنوعة،
وقد استوقفني من بينها نموذج (الب غاالنت) في الواليات
المتحدة األمريكية ،حيث يقوم العلماء هناك بدراسات مكثفة
لربط ما يدور في عقول الكائنات الحية ونقله بصورة عملية
يمكن تداولها عبر ماسحات ضوئية تم ّكن من رؤية األحالم
مسجلة .وال
والتخ ّيالت واألفكار عبر رسومات وفيديوهات
ّ
شك أن عدي ًدا من الحقول ستستفيد من ثمار هذا المختبر،
ومنها العقول اإلبداعية األدبية والفنية.
ومع ذلك نجد أن هناك عقليات إبداعية سبقت عصرها،
وما يتوصل إليه اإلنسان من اختراعات واكتشافات علمية.
وفي هذا المجال يُذكر اسم الروائي الفرنسي جول غابرييل
فيرن (1905 - 1828م) ،رائد قصص وروايات الخيال العلمي،
الــذي تنبأ عبر أعماله األدبــيــة باكتشافات مثل الكهرباء
والغواصة والصاروخ .فقد كتب فيرن ،على سبيل المثال ،في
عــام 1862م ،روايــة (خمسة أسابيع في منطاد) ،وفــي عام
1865م ،كتب رواية (من األرض للقمر).
ولكن هناك مجموعة
العالقة بين اإلبداع والعلم وطيدة ،إذًاَّ .
من األسئلة التي ال تزال تطل برأسها على استحياء بين الحين
واآلخ ــر :هل يمكننا تصوير الماضي؟ هل يمكننا أن نعيد
مشاهدة أحــداث تاريخية بوقائعها ودراستها دون لبس؟ هل
هناك ما يسمى آلة الزمن؟ وإن وجدت مثل هذه اآللة يو ًما ما،
فهل نستطيع أن نسافر حقًا في أبعاد الزمن الثالثة لنلتقي من
نشاء وقتما نشاء؟ وحده العلم ،ووحدها العقول المبدعة من
يستطيعون الوصول إلى إجابات عن مثل هذه األسئلة.

* روائية وأديبة

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

