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42,000
ســـاعة مـــن العمـــل التطوعـــي فـــي مركـــز إثـــراء أنجزهـــا 
500 متطـــوع ومتطوعـــة خـــال الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 
2018م، حيـــث تم االحتفـــاء بــــهؤالء المتطوعين الذين 
أســـهموا في نجاح فعاليات المركز وهو مـــا ُيعد امتداًدا 
لـــدور أرامكـــو الســـعودية -ُممثلـــة فـــي مركـــز إثـــراء- فـــي 
فـــي  التطـــوع  ثقافـــة  وتعزيـــز  التطوعـــي  العمـــل  دعـــم 

المملكة.
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المتطوعات والمتطوعون الذين أسهموا في نجاح فعاليات مركز  الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء( خال الربع الثالث من عام 2018م، يصطفون مشّكلين كلمة "إثراء" داخل المركز، 
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الرحيل ال يعنى تــرك مكان ما واالنتقال إلى 
مكان آخر، بل ربما يكون قراًرا يتخذه المرء تجاه 
أمر ما، على أال يعود إليه مرة أخرى؛ فاللحظات 
والــحــزن تخفت جــذوتــه شيًئا  تــرحــل،  الجميلة 
فشيًئا حتى تخمد، وألن دوام الحال من المحال، 
فال شيء يبقى على حاله، وليس ثمة ما ال يدركه 

الرحيل.
عــنــدمــا فــكــرت يــوًمــا بــالــرحــيــل، جــمــعــت كل 
مساوئي وعيوبي في حقيبتي، وأهمها مشكالتي 
وأنانيتي وجهلي وغروري وكبريائي وكرهي وكذبي 
وحقدي وحسدي، وكل ما كان سبًبا في تعاستي 
ــام. وضــعــت كــل ذلــك فــي تلك  ــ فــي يــوم مــن األي
فأنا  نفسي،  من  بالخجل  الشعور  دون  الحقيبة 
مثل  مثلي  بالعيوب  ومحمل  بالنقص  مبتٍل  بشر 

غيري.
أكترث  أن  ــري، ودون  أمـ كنت فــي عجلة مــن 
لشيء أو أنظر خلفي، جمعت ما يمكنني جمعه 
وأعلنت الرحيل. توجهت إلى محطة القطار دون 
موعد أو سابق إنذار. رأيت الحشود في مستويات 
المودع،  الحزين  ومنهم  السعيد  منهم  مختلفة، 
الرحلة.  تفوته  أن  القلق من  يساوره  ومنهم من 

وأثناء اختالس نظري إلى ذاك الزحام وضجيج 
المحطة، أدركت أن الحظ لم يحالفني ألكون على 

متن تلك الرحلة.
لم تكن تلك المرة األولى التي أستسلم فيها لما 
خطه القدر لي. وضعت ما أثقل كاهلي أرًضــا، 
وأخــــذت أحــــّدق فــيــمــا تــحــويــه تــلــك الحقيبة، 
وأخرجت كل ما في جعبتها بدًءا من مشكالتي؛ 
تلك العائق األكبر بيني وبين الناس. لم أجد حاًل 
لردع نفسي وامتالك أعصابي. أما أنانيتي فهي 
ما أعمى بصيرتي وأخفت مالمح اإلنسانية في 
ــاء وحــب  وجــهــي، فــلــم أعـــد استطعم لـــذة اإلخــ

المشاركة.
الحائل األكبر دون تطوير نفسي،  كــان  جهلي 
واستغالل الوقت الثمين واستثماره فيما ينفعني. 
غروري كان المقبرة التي دفنت فيها كل مبادئي. 
نسيت أن التواضع يصنع من المرء ملًكا. كبريائي 
لم يكن في محله. الكره المتوغل في أعماقي لم 
يجعلني أهنأ بنعمة الحب. الكذب لدّي أضحى 
كالداء الذي أتمنى شفاءه، فحالوة الصدق تصنع 
أحب.  وبين من  بيني  الثقة  وتبني  دوًمــا  الفرق 
الحقد الذي نثر شوكه في دخيلة نفسي، والحسد 

الذي لو كان بشًرا لقتلته، وجعلت من العالم مكاًنا 
مغموًرا بالتصالح مع الذات وحب الخير للناس.

أخيًرا، أصبحت حقيبتي فارغة، فقد أخرجت 
بحمله  وينوء  ويؤرقني  يثقلني  كــان  ما  كل  منها 
كاهلي، ويحملني مــا ال أطــيــق. وقــد آن األوان 
والسعي في طلب  الناس  بــاإلخــاء وحــب  لملئها 
المعرفة والتواضع وترك األثر الطيب عند كل من 
ــا  زارًع بالصدق،  والتحلي  الحب  ونشر  حــولــي، 
الثقة في كل من ألتقي بهم، متصالًحا مع ذاتي 

ومحًبا للخير.
لم تعد حقيبتي فارغة، بل باتت تحمل أسمى 
الصفات وأجملها. لسنا بحاجة للرحيل والهروب 
من الواقع السيئ، بل إن ما نحتاجه هو الجلوس 
من  ليس  ومحاسبتها.  ومواجهتها  النفس  مــع 
المعيب أن نمتلك صفات سلبية، بل العيب هو أال 
نسعى إلصــالحــهــا والــتــخــلــص مــنــهــا. ال تشعر 
بالحرج تجاه نفسك وتشخيص سلوكك، بل قف 
مع نفسك وقفة صدق، ولتقرَّ بعيوبك ولتحرص 
على انتقادها قبل أن تسمح لآلخرين أن يوجهوا 
لك سهام نقدهم. عندها، وعندها فقط، ستدرك 

أن رحيلك لم يكن دون جدوى.

حقيبتي الفارغة

عيسى المعيدي
essa.muyidi@aramco.com

إدارة خدمات أرامكو السعودية

إضــــاءة

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

دائرة أنظمة الطاقة تنّظم اللقاء الثالث 
لبرنامج التطوير املهني

الظهــران - نّظمــت دائــرة أنظمــة الطاقــة، مؤخــًرا، 
اللقــاء اإلثرائــي الثالــث لبرنامــج التطويــر المهنــي لهــذا 
العــام فــي مركــز التبــادل الفنــي فــي الظهــران. وتُســهم 
هــذه اللقــاءات ربــع الســنوية فــي ســد الفجــوة بيــن 
رؤيــة  لهــم  تُتيــح  بحيــث  الشــباب  والمهنييــن  اإلدارة 
التحــوالت المســتقبلية مــن منظورهــا الواســع. كمــا تُتيــح 
لــإدارة فرصــة التأكيــد للمهنييــن الشــباب علــى أنهــم 

جزء رئيس في هذا التحوُّل.
وتضّمنــت الفعاليــة مواضيــع واســعة النطــاق قّدمهــا 
ــى  ــة إل ــي، باإلضاف ــر المهن ــى برنامــج التطوي القيمــون عل
كلمــة قّدمهــا متحــدث اســتضافته الفعالية. وعقــب الكلمة 
القصيــرة التــي ألقاهــا فيصــل اليحيــى عــن الســالمة، 
ــات شــرح  ــن المعلوم ــا عــن أم ــي عرًض ــد العتيب ــّدم خال ق

فيه الجوانب العامة ألداة مراقبة أمن المعلومات. 

وأوضــح العتيبــي فــي عرضــه أن أمــن المعلومــات فاطمة أكبر 
مســؤولية جميــع الموظفيــن، مشــيًرا إلــى تحقيــق دائــرة 
أنظمــة الطاقــة ألعلــى مســتوى بيــن جميــع المناطــق 
اإلداريــة األخــرى فــي نمــوذج القــدرات الناضجــة فــي 
أمــن المعلومــات، حيــث تُعــد هــذه األداة األشــهر عالمًيــا 

لتقييم المخاطر في مجال أمن المعلومات.

مسيرة التحول
وشــارك مديــر أرامكــو للطاقــة، عبدالعزيــز النعيــم، 
بصفتــه ضيــف اللقــاء، فــي جلســة األســئلة واألجوبــة مــع 
الجلســة  أثريــت  حيــث  البرنامــج،  فــي  المشــاركين 
ل المرتقبــة  بالنقاشــات المفتوحــة عــن رحلــة التحــوُّ

لدائرة أنظمة الطاقة. 
وقــال النعيــم مخاطًبــا المهنييــن الشــباب: »تمّثــل 
بصفتــك موظًفــا حجــر األســاس فــي رحلــة التحــول. كما 

أن إســهامك مهــم جــًدا لنجــاح هــذه الدائرة، التــي تدرك 
الــدور المهــم الــذي تؤديــه وترغــب أن تُبقيــك علــى 
اطــالع بالخطــط والتغييــرات األخيــرة فــي المنطقــة 

اإلدارية«.
كمــا تضّمــن اللقــاء أيًضــا عرًضــا قّدمــه نــادي »إيقــل 
توستماســترز«، الــذي ترعــاه دائــرة أنظمــة الطاقــة 
مهمــة  مهــارة  باعتبارهــا  الخطابــة  علــى  للتشــجيع 
للنجــاح، ولتوفيــر منصــة للموظفيــن يطورون مــن خاللها 
مهارتهــم الخطابيــة، حســبما أوضحــت منظمــة الفعالية، 

فاطمة أكبر.

تبادل املعارف والخبرات
مــن جهــة أخــرى، أتــاح اللقــاء للمشــاركين فــي برامــج 
التطويــر المهنــي التحــدث عــن خبراتهــم ومعارفهــم. 
وتضمنــت العــروض الفنيــة المقّدمــة عرًضــا فنًيــا قّدمــه 
أســامة المطــوع بعنــوان »الفحــص الخــاص لمرِحــالت 
الحمايــة«. كمــا قــدم أحمــد الشــمري عرًضــا بعنــوان« 

مفاعالت التحول لحقل المرجان«. 
فيمــا قــّدم حســين الخبــاز عرًضــا عــن أعمــال وحــدة 
الموثوقيــة وإدارة األصــول، تطــرق فيــه ألدوات مختلفــة 
تُســتخدم لضمــان موثوقيــة الخدمــات التــي تقّدمهــا 
دائــرة أنظمــة الطاقــة )مثل تقييمــات التمّيز التشــغيلي(، 
فــي حيــن ســلّطت هديــل القحطانــي، فــي العــرض الــذي 
قدمتــه، الضــوء علــى أهميــة الــذكاء العاطفــي، مبينــة 

إسهامه الكبير في تحسين األداء الوظيفي. 
الرئيــس ألنظمــة  نائــب  بمشــاركة  اللقــاء  واُختُِتــم 
الطاقــة، األســتاذ عبدالكريــم الغامــدي، ومديــر إدارة 
الهندســة التابعــة ألنظمــة الطاقــة، األســتاذ عبدالحميــد 
العميــر، فــي حــوار مفتــوح مــع الحضــور، حيــث تحــّدث 
العميــر عــن أهميــة الســعي المســتمر نحــو التطــور، 
مشــجًعا الحضــور علــى تحمــل المســؤولية فــي ســبيل 
ــى  ــن الشــباب عل بلوغــه. وحــثَّ الغامــدي أيًضــا المهنيي
اعتبــار الدائــرة قطــاع أعمــال يتطــور علــى الــدوام، 
والنظــر إليهــا مــن منظورهــا الواســع الــذي يتعــدى 

مهمات عملهم اليومية. 

عبدالكريم الغامدي يخاطب الكفاءات 
الشابة أثناء اللقاء اإلثرائي األخير 

لبرنامج التطوير المهني الذي نظمته 
دائرة أنظمة الطاقة في مركز التبادل 

الفني في الظهران، حيث حث الغامدي 
المهنيين الشباب على اعتبار الدائرة 
قطاع أعمال يتطور، والنظر إليها من 
منظورها الواسع الذي يتعّدى مهمات 

عملهم اليومية. 

تصوير: مصلح الخثعمي
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أرامكو السعودية تضع حجر األساس 
ملركزها الجديد للبحوث والتطوير في جامعة 

لومونوسوف موسكو الحكومية

موسـكو، روسـيا - فـي إطـار اسـتمرار وتطـور التعـاون 
اإلسـتراتيجي بيـن المملكـة العربيـة السـعودية وروسـيا، 
شـارك رئيس أرامكو السـعودية، كبيـر إدارييها التنفيذيين، 
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، فـي حفـل وضـع حجـر 
أسـاس مركـز البحـوث والتطويـر، التابع ألرامكو السـعودية 
فـي المجمـع العلمـي التابـع لجامعـة لومونوسـوف موسـكو 
الحكوميـة يـوم الجمعـة 01 ربيـع األول 1440هــ )09 نوفمبر 

2018م( في العاصمة الروسية موسكو. 
ويُعـد المركـز تاسـع مراكـز البحـوث والتطويـر التابعـة 
ألرامكـو السـعودية خـارج المملكـة، ويرّكـز علـى تطويـر 
تقنيـات التنقيـب واإلنتـاج بقطاع النفـط الخام والغـاز. كما 
ز التعـاون فـي أنشـطة البحـوث المشـتركة، خاصـة مـع  يعـزِّ
جامعة موسـكو الحكومية وغيرها من المؤسسـات العلمية 

الروسية.
وفـي كلمـة ألقاهـا بهـذه المناسـبة، قـال أميـن الناصـر: 
جامعـة  مـع  التعـاون  بهـذا  السـعودية  أرامكـو  ـب  »ترحِّ
لومونوسـوف موسـكو الحكومية، التي تُعد في الطليعة بين 
الجامعات في منطقة يوراسـيا، كما أنها جامعة تجمع بين 
العراقـة والمكانـة العلميـة المرموقـة، إذ ُعرفت منـذ قرون 
بتقاليدهـا األكاديميـة المتميِّـزة، وتركيزهـا علـى البحـوث، 
أخـًذا  والغـاز،  الخـام  النفـط  فـي قطـاع  أهميتهـا  ولهـا 

باالعتبار أن روسيا دولة كبرى في مجال الطاقة«. 
وأضـاف الناصـر قائـاًل: »تُعـد الشـراكات القويـة بيـن 
قطـاع الصناعـة واألعمـال والقطـاع األكاديمـي والبحثـي 
تواجـه  التـي  التحّديـات  مواجهـة  فـي  رئيًسـا  عنصـًرا 
المجتمعـات. ونحـن سـعداء فـي أرامكـو السـعودية بوضـع 
حجـر األسـاس لمركـز بحـوث جديـد فـي هـذه الجامعـة 
خاللهـا  مـن  يمكـن  تعـاون  اتفاقيـة  وبتوقيـع  العريقـة، 
لمجموعـة مـن العلمـاء والباحثيـن السـعوديين مـن أرامكـو 
السـعودية مع نظرائهم من خيرة العلماء والباحثين الروس 
مـن أجل الوصول إلـى اختراعات وحلول جديدة للتحديات 
التي تواجه الصناعة. وسيتم إنشاء مركز أرامكو السعودية 
العالمـي للبحـوث فـي الحديقـة العلميـة لهـذه الجامعـة. 
وسـوف يُسـهم المركـز فـي تنميـة االبتـكارات والبحـوث 
لتطويـر حلـول جديـدة خاصـة فـي مجـال تقنيـات التنقيـب 
واإلنتـاج، التـي باتـت تعتمـد بشـكل كبيـر جـًدا علـى الـذكاء 
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االصطناعي والنمذجة وتحليل البيانات«.
الناصـر: »إن وضـع حجـر األسـاس لمركـز  وأضـاف 
البحـوث الجديـد، باإلضافـة إلـى المناقشـات الجاريـة مـع 
عدة مؤسسـات رائدة ومرموقة في قطاع الطاقة الروسـي، 
كل ذلك من شأنه أن ينقل عالقاتنا التجارية المشتركة مع 
روسيا وشركات الطاقة الرئيسة بها إلى آفاق جديدة، وأن 
يعـود بالنفـع علـى األطـراف المشـاركة فيها علـى األصعدة 
ز القدرة علـى العناية  التجاريـة والتقنيـة والعلميـة، بمـا يعـزِّ

بالموارد الهيدروكربونية في المملكة وروسيا«.
ويأتـي وضـع حجـر األسـاس للمركـز فـي إطـار مذكـرة 
تفاهم بين أرامكو السـعودية وجامعة لومونوسـوف موسكو 

الحكومية، تم اإلعالن عنها في أغسطس 2018م.
، خـالل احتفاليـة وضـع حجـر أسـاس  يُشـار إلـى أنـه تـمَّ
السـعودية  أرامكـو  بيـن  اتفاقيـة بحـوث  توقيـع  المركـز، 
وجامعـة لومونوسـوف موسـكو الحكوميـة مـن أجـل تطويـر 

التعاون بين الطرفين في المشاريع البحثية.

أمين الناصر وناصر النعيمي وعدد من مسؤولي الشركة 
خال االحتفال بوضع حجر األساس لمركز أرامكو السعودية 
للبحوث والتطوير في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية.

أرامكو السعودية وشركاء صينيون يطلقون برنامًجا بحثًيا 
لتحسين تقنيات املحركات والوقود

الســعودية وجامعــة  أرامكــو  أعلنــت  الصيــن -  ووشــي، 
تســينغهوا الصينيــة وشــركتان صينيتــان همــا فــاو جيهفانــغ 
د  مبرو تشــا نغ  ندو وشــا يــزل،  لد ا ت  لمحــركا وشــي  و
للبتروكيميائيــات، يــوم الجمعــة 01 ربيــع األول 1440هـــ )09 
نوفمبــر 2018م(، عــن البــدء فــي برنامــج بحثــي يهــدف إلــى 
تحســين الوقــود والمحــركات والعــوادم باســتخدام تقنيــات 
معالجــة انبعاثــات العــادم. وتُعــد هذه المــرة األولــى التي تجتمع 
فيهــا شــركة طاقــة كبــرى، وشــركة تصنيــع محــركات، وشــركة 
بتروكيميائيــات، وجامعــة عريقــة، للعمل بشــكل جماعي لتطوير 

تقنيات متطورة للوقود والمحركات لتقليل االنبعاثات.
ويهــدف هذا التعــاون إلى تطوير تقنيات الوقــود والمحركات 
التــي تتســم بانبعاثــات منخفضــة للغايــة، والتــي مــن شــأنها أن 

تواكب اللوائح المستقبلية األكثر صرامة بشأن االنبعاثات.
وفــي إطــار هــذا البرنامــج البحثــي، ســتطرح أرامكــو 

الســعودية تركيبــات وقــود جديــدة تدعــم تقنيتهــا الرائــدة القافلة األسبوعية
لالشــتعال بضغــط البنزيــن، كمــا ســتعمل علــى تطويــر تقنيات 
احتجــاز الكربــون المنبعــث فــي عــوادم المركبــات لتقليــل 

االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري.
ويقــوم الشــركاء بــأدوار مختلفة لتطوير التقنيــات المتقدمة 
ــل  ــث تعم ــل، حي ــي قطــاع النق ــن أجــل مســتقبل مســتدام ف م
ــال النمذجــة  ــى إجــراء أعم ــات« عل »تشــامبرود للبتروكيميائي
الخاصــة بالمصافــي، والتحليــل الفني-االقتصــادي، وإنتــاج 
أنــواع وقــود جديــدة لالختبــار. فيمــا تعمــل »فــاو جيهفانــغ 
ووشــى« علــى إنتــاج النمــاذج األوليــة للمحــركات وأنظمــة 
انبعاثــات العــادم، باإلضافــة إلــى تنفيــذ واختبــار النظــام 

المتكامل للسيارة.
ويتماشــى هــذا التعــاون مــع إســتراتيجيات الشــركاء إليجــاد 
حلــول مبتكــرة وواقعيــة لتقليــل انبعاثــات الكربون، وفــي الوقت 
نفســه، تصميــم محــركات أكثــر كفــاءة وموثوقيــة، وأداء أفضــل 

للوقود.
رئيس مركز بحوث تطوير الوقود في أرامكو السعودية، األستاذ عامر العامر، الرابع من اليمين، خال توقيع االتفاقية للبدء في 

برنامج تطوير تقنيات متطورة للوقود والمحركات
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ورشة عمل في العضيلية لتبادل الخبرات حول 
أعمال إنجاز آبار الغاز التقليدية وغير التقليدية

العضيليـة - كانـت أعمـال إنجـاز آبـار الغـاز التقليديـة 
وغيـر التقليديـة فـي أرامكوالسـعودية موضـوع النقـاش في 
ورشـة عمـل اسـتضافتها إدارة هندسـة اإلنتـاج فـي منطقـة 
األعمـال الجنوبيـة. وقـد حضـر ورشـة العمل، التـي أقيمت 
فـي قاعـة الـدرة فـي العضيليـة، أكثـر مـن 100 مشـارك من 
موظفـي وقـادة الشـركة لقطـاع أعمـال التنقيـب واإلنتـاج 
لمناقشة الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بتطبيقات 
التصديـع الصخـري فـي مكامـن النفـط التقليديـة وغيـر 
التقليدية. شـارك في ورشـة العمل كبير مهندسـي البترول 
لهندسـة البتـرول والتطويـر، األسـتاذ وليـد الملحـم، الـذي 
حـثَّ المشـاركين علـى التفكيـر خـارج الصنـدوق إليجـاد 
حلول مثلى وآمنة خالل عمليات إنجاز آبار الغاز التقليدية 
وغير التقليدية. كما شـارك في ورشـة العمـل المدير العام 
للموارد غير التقليدية بالوكالة، األسـتاذ عدنان الكنعان، 
أكـد أهميـة كفـاءة األداء السـتمرارية وتطويـر  الـذي 

برنامج الغاز. 
وقـال مديـر إدارة هندسـة اإلنتـاج فـي منطقـة األعمـال 
الجنوبية، األسـتاذ حمد المري، خالل افتتاح ورشـة العمل: 
»إن الهـدف مـن المناسـبة هـو أن نعـّزز تبـادل الخبـرات 
مختلـف  بيـن  المعرفـة  ونقـل  والممارسـات،  والتقنيـات 
العامليـن فـي هـذا القطـاع، لنتعلـم مـن بعضنـا بعًضـا فيمـا 
يخـدم أرامكوالسـعودية، ويتيح لنا تقليل التكلفـة ويؤدي إلى 
تحسـين فاعليـة األداء وتعزيـز السـالمة«. وأضـاف المـري 
قائـاًل: »إن مسـتوى المشـاركة فـي ورشـة العمـل يُعـد دليـاًل 
علـى التعـاون الفاعـل بيـن جميـع المسـاهمين فـي تطويـر 
حقول الغاز في الشـركة، كما أن تعزيز النقاش هوالمحرك 
األسـاس للوصـول إلى أهدافنا المشـتركة«. كما شـارك في 
ورشـة العمـل كٌل مـن مديـر إدارة أعمـال إنجـاز اآلبـار فـي 

عماد العباد

منطقـة األعمـال الجنوبية ومديـر إدارة أعمال إنجـاز اآلبار 
وهندسة اإلنتاج للموارد غير التقليدية.

البرنامج التقني
تخلل ورشـة العمل عروض مرئية حول الخبرات وأفضل 
التقليديـة  غيـر  بالمـوارد  المتعلقـة  التقنيـة  الممارسـات 
واندرجت تلك العروض تحت خمسـة عناوين، هي: هندسة 
المكامن، وهندسـة الحفر، وإنجاز اآلبار، وهندسـة اإلنتاج، 
عـدة  النقـاش  شـمل  وقـد  العمليـات.  وكفـاءة  وتخطيـط 
موضوعـات ذات صلـة، بمـا فـي ذلـك وصـف المكامـن، 
ومراجعة إسـتراتيجيات حفر وإنجاز اآلبار، وطرق تحسـين 
ومعالجـة إنتاجيتهـا، وتقييـم نظـم وإسـتراتيجيات عقـود 

التشغيل، وغيرها من التحديات.

مناقشة جماعية
وقـد تضّمنـت ورشـة العمـل مناقشـة جماعيـة بهـدف 
التكلفـة  الحـث علـى طـرح وجمـع أفـكار مبتكـرة لتقليـل 
انقسـم  حيـث  الغـاز،  برنامـج  أعمـال  بـأداء  واالرتقـاء 
المشـاركون إلى 12 مجموعة من الخبراء ذوي التخصصات 
المتعـّددة، وأوكل لـكل مجموعـة مناقشـة واحـد مـن أربعـة 
موضوعات رئيسـة، وهي المكامن والحفـر واإلنتاج وأعمال 
التشـغيل، ممـا سـاعد فـي توجيـه النقـاش واسـتخالص 

أفضل النتائج والتوصيات. 

استمرار الجهود

وقـد نجحـت ورشـة العمـل في تجسـيد فاعل للسـلوكيات 
األساسـية األربعـة، حيث أدى تمكيـن الموظفين من مختلف 
اإلدارات مـن المشـاركة فـي مهمـة تتمحـور علـى التعـاون 
والحـوار الهادف، إلى إيجاد نتائج مهمة تُعنى بتطوير اتخاذ 
القـرارات المناسـبة. وقـال المشـرف العـام لقسـم هندسـة 
إنتـاج الغـاز فـي الحقـول النائيـة بالوكالـة، األسـتاذ عبـداهلل 
عبدالمحسـن الملحـم: »أتاحـت ورشـة العمل فرصـة ممتازة 
لكل المشـاركين لتبادل المعلومات والخبرات وتحديد أوجه 
الشـبه واالختـالف بيـن أعمـال المـوارد التقليديـة وغيـر 
التقليديـة«. وقـد قـام الفريـق المنظـم لورشـة العمـل بجمـع 
نتائـج النقاش وتقييمها بناًء على مسـتوى التأثير ومتطلبات 
التنفيذ ورفع التوصيات المناسبة، وشملت التوصيات بنوًدا 
لتحقيـق النجـاح السـريع، التـي مـن شـأنها تحقيـق تأثيـرات 
اآلبـار  إنجـاز  ذلـك  فـي  بمـا  وجيـزة،  فتـرات  فـي  كبيـرة 
اآلبـار  وإنجـاز  الصالبـة،  شـديدة  أنابيـب  باسـتخدام 
السـتهداف المكامـن األحاديـة، وابتـكار أسـاليب جديـدة 
لعقـود التشـغيل. كمـا كانـت هنـاك بنـود أخـرى تنطـوي على 
إمكانات لتحقيق نقلة شـاملة من ضمنها توصيات قد تؤدي 
إلى نتائج كبيرة على المدى المتوسط والبعيد. كذلك كانت 
هنـاك بنـود إليجـاد الزخـم والتحفيـز الالزميـن لتحقيـق 
تتسـم -رغـم سـهولة  توصيـات  رّكـزت علـى  اإلنجـازات، 
تنفيذهـا ومحدوديـة أثرهـا علـى المـدى القريـب- بالقـدرة 

على تعزيز الزخم وتحقيق التقدم على المدى البعيد.

الشركة العاملية للصناعات البحرية تحصد جائزة 
الصناعات البحرية

دبي - حازت الشـركة العالمية للصناعات البحرية على 
جائـزة »صفقـة العـام« فـي حفـل توزيـع جوائـز »ماريتايـم 

ستاندرد« السنوي الخامس في دبي.
وتسـلّم الجائـزة الرئيـس التنفيـذي للشـركة العالميـة 
للصناعـات البحريـة، ومديـر إدارة الحـوض البحـري فـي 
أرامكـو السـعودية، األسـتاذ فتحـي السـليم، تحـت رعايـة 
رئيـس هيئـة دبي للطيـران المدنـي، ورئيس مجلـس اإلدارة 
والمدير التنفيذي لمجموعة اإلمارات، سـمو الشـيخ أحمد 

ابن سعيد آل مكتوم.
وحضـر الحفـل أكثـر مـن 700 مديـر تنفيـذي لشـركات 
الشـحن والموانـئ، وصناعـة السـفن وصيانتهـا، باإلضافـة 

إلى القطاعات ذات الصلة من حوالي 70 دولة.

وتُعـد الشـركة العالمية للصناعات البحريـة، الواقعة في القافلة األسبوعية
والخدمـات  للصناعـات  العالمـي  الملـك سـلمان  مجمـع 
البحريـة فـي رأس الخيـر، أكبـر مرفـق بحـري متكامـل 
الخدمـات فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا. 
وهـي مشـروع مشـترك بيـن أرامكـو السـعودية، وشـركة 
المبريـل بـي إل سـي، والشـركة الوطنيـة السـعودية للنقـل 
البحـري »البحـري«، وشـركة هيونـداي للصناعـات الثقيلة. 
وقـال السـليم: »لـم يكـن حصولنا على هـذه الجائـزة ممكًنا 
المعنيـة  الحكوميـة  الجهـات  مـن  المسـتمر  الدعـم  دون 
وأرامكـو السـعودية، التـي اسـهمت بإنشـاء مجمـع الملـك 

سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية«. 
وأضـاف قائـاًل: »نعـرب عـن تقديرنـا أيًضـا لشـركائنا 
وموظفينـا ذوي المهـارات العاليـة الذيـن أسـهموا بدورهـم 

في نجاحنا«.

م جائزة »صفقة العام« في حفل توزيع  فتحي السليم يتسلَّ
جوائز »ماريتايم ستاندرد« السنوي الخامس في دبي. وقال: 

»إن حصولنا على هذا التكريم لم يكن ممكًنا دون دعم 
الجهات الحكومية المعنية وأرامكو السعودية«.

جانب من ورشة العمل حول أعمال إنجاز آبار الغاز التقليدية وغير التقليدية التي استضافتها إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة 
األعمال الجنوبية في العضيلية، والتي حضرها أكثر من 100 مشارك لمناقشة الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بتطبيقات 

التصديع الصخري في موارد النفط التقليدية وغير التقليدية.

عدنان الكنعانحمد المري وليد الملحم
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لتعزيز التعاون يف مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي املُسال

أرامكو السعودية و)أدنوك( توّقعان اتفاقية 
تعاون إستراتيجي

أبوظبــي - وّقعت أرامكــو الســعودية وشــركة بتــرول 
أبوظبــي الوطنيــة »أدنــوك«، يــوم اإلثنيــن 4 ربيــع األول 
1440هـــ )12 نوفمبــر 2018م(، اتفاقيــة إطاريــة إليجــاد 
فــرص للتعــاون فــي قطــاع الغــاز الطبيعــي والغــاز الطبيعي 
الُمســال، تتوفــر مــن خاللهــا إمكانــات لتعزيــز القيمــة 
ونمــو اإليــرادات فــي ســوق ذات أهميــة إســتراتيجية لكلتــا 

الشركتين.
ووّقــع االتفاقيــة كلٌّ مــن معالــي وزيــر الدولــة، والرئيــس 
التنفيــذي ألدنــوك ومجموعــة شــركاتها، الدكتــور ســلطان 
أحمــد الجابــر، ورئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر إدارييهــا 

التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر.
ويجمــع هــذا التعــاون بيــن اثنيــن مــن أكبــر منتجــي 
الطاقــة فــي العالــم فــي منطقــة الخليــج العربــي للعمــل 
مًعــا فــي مجــال ذي أهميــة إســتراتيجية لكلتــا الشــركتين، 
بمــا يحقــق زيــادة اإليــرادات مــن قطاعــي الغــاز الطبيعــي 

والغاز الطبيعي الُمسال.
وســتقوم أرامكــو الســعودية وأدنــوك بتقييــم فــرص 
االســتثمار عبــر سلســلة القيمــة للغــاز الطبيعــي والغــاز 
الطبيعــي الُمســال، وتبــادل المعرفــة والخبــرة التقنيــة فــي 
األســواق ذات العالقــة بهــذا المجــال. ويأتــي هــذا التوقيع 
امتــداًدا التفــاق الشــركتين فــي وقــت ســابق من هــذا العام 
يــر  للتكر مــل  متكا ع  و مشــر فــي  كة  ر لمشــا ا علــى 

والبتروكيميائيات في الهند.
وبهــذه المناســبة، قــال معالــي الدكتــور ســلطان أحمــد 
العربيــة  والمملكــة  اإلمــارات  دولــة  »ترتبــط  الجابــر: 
الســعودية بعالقــات وثيقــة تقــوم علــى التاريــخ والرؤيــة 
والمصالــح اإلســتراتيجية المشــتركة. ويســرنا إبــرام هــذه 
االتفاقيــة مــع األشــقاء فــي أرامكــو الســعودية، حيــث 
تهــدف هــذه الخطــوة إلــى توســعة مجــاالت التعــاون بيــن 

الشــركتين واإلســهام فــي تعزيــز أمــن الطاقــة وتحقيــق القافلة األسبوعية
االزدهار والنمو االقتصادي واالجتماعي بعيد المدى«. 

وأضــاف: »تتماشــى هــذه االتفاقيــة مــع نهــج أدنــوك 
بالتعــاون مــع شــركاء يفكــرون بطريقــة مبتكــرة تستشــرف 
المســتقبل، ويمتلكــون القــدرة علــى اإلســهام فــي تعزيــز 
وصــول المنتجــات إلــى مراكــز النمــو الجديــدة للطلــب 
العائــد  زيــادة  فــي  االتفاقيــة  كمــا ستُســهم  العالمــي. 
االقتصــادي مــن نمــو الطلــب العالمي علــى الغــاز الطبيعي 
تكامــل  مــن مجــاالت  االســتفادة  مــن خــالل  الُمســال 
الخبــرات التقنيــة والتشــغيلية الثنتيــن مــن أكبــر شــركات 

النفط الوطنية في العالم«.
مــن جهتــه، قــال المهنــدس أميــن الناصــر: »نحــن 
ســعداء بهــذه االتفاقيــة التــي تركز علــى فرص االســتثمار 
الجذابــة فــي مجــال سلســلة القيمــة للغــاز الطبيعــي 
والغــاز الطبيعــي الُمســال، وتمّثــل إطــاًرا تعاونًيــا بيــن 
فــي  والغــاز  النفــط  عمالقــة صناعــة  مــن  عمالقيــن 
العالــم«. وأضــاف: »إن تعزيــز تعاوننــا مــع )أدنــوك( 
ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي حيــال أهــداف االســتدامة، 
ــى الشــركتين.  ــادل عل ــع االقتصــادي المتب وســيعود بالنف
وقــد أعلّنــا، مؤخــًرا، عــن نيــة الدخــول فــي اســتثمار 
مشــترك فــي مصفــاة كبيــرة الحجــم بالســاحل الغربــي 
للهنــد«. وأكــد الناصــر توســع أرامكــو الســعودية فــي 
أعمــال الغــاز التقليــدي وغيــر التقليــدي، وقــال: »هــذا 
االتفــاق الجديــد يســاعدنا علــى تســريع نمــو أعمــال 
أرامكــو الســعودية فــي مجالــي الغــاز الطبيعــي والغــاز 
الطبيعــي الُمســال، وتعزيــز ميزتنــا التنافســية. كمــا يعمــل 
علــى تنويــع أعمالنــا، وتوســيع أنشــطتنا االســتثمارية 

الدولية في مجال الغاز«.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الغــاز الطبيعــي الُمســال يُعــد 
المــادة الهيدروكربونيــة األســرع نمــًوا، حيــث ينمــو الطلــب 
الطلــب  يزيــد  أن  ويُتوقــع  4% ســنوًيا.  بمعــدل  عليهــا 

العالمــي علــى هــذا الغــاز مــن 300 مليــون طــن فــي عــام 
٢٠١٧م، إلــى أكثــر مــن 500 مليــون طــن ســنوًيا بحلــول عــام 

2035م.
وتُعــد أدنــوك للغــاز الطبيعي الُمســال، إحدى الشــركات 
التابعــة ألدنــوك، تُعــد مــورًدا موثوًقــا لهــذا الغــاز، ولديهــا 
ســجلٌّ حافــٌل علــى مــدار 40 عاًمــا فــي هــذا المجــال، 

وتبلغ حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال %2.

الدكتور سلطان أحمد الجابر، والمهندس أمين حسن الناصر أثناء توقيعهما على االتفاقية اإلطارية إليجاد فرص للتعاون في 
قطاع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الُمسال بين شركة )أدنوك( وأرامكو السعودية، حيث تتوفر من خال هذه االتفاقية 

إمكانات لتعزيز القيمة ونمو اإليرادات في سوق ذات أهمية إستراتيجية لكلتا الشركتين.

تكريم الشركة في مؤتمر التبادل األمني العاملي

ــت  ــة - ُكّرم ــات المتحــدة األمريكي ــاس، الوالي الس فيغ
أرامكــو الســعودية ممثلــة بــإدارة أعمــال األمــن الصناعــي 
ــي  ــد ف ــذي عق ــي العالمــي ال ــادل األمن ــر التب خــالل مؤتم
الس فيغــاس، مؤخــًرا،  وذلــك لتميَّزهــا فــي فئتيــن مــن 

برامج االعتماد المهني األمني.
لألمــن  الدوليــة   الجمعيــة  ومعــرض  مؤتمــر  يُعــد 
الصناعــي الــذي يدخــل عامــه الرابــع والســتين، والــذي 
أعيــد تســميته رســمًيا مؤخــًرا لـــ »مؤتمــر التبــادل األمنــي 
العالمــي«، الفعاليــة الســنوية األشــمل للمهنييــن األمنييــن 
حــول العالــم، والمخصصــة لمواكبــة التغيــرات الســريعة 
ــز المعــرض مــن خــالل أقســامه  فــي هــذا المجــال. ويرّك
الحافلــة بأحــدث االبتــكارات والتقنيــات علــى التواصــل 
المتجــدد والتجــارب التعليميــة القائمــة علــى المعايشــة 
المتعمقــة أو مــا يعــرف بالتعلــم االنغماســي. أمــا المؤتمــر 
فقــد نجــح فــي اســتقطاب 20 ألــف مشــارك و550 عارضاً 

من أكثر من 113 دولة.
وتســلّم مديــر إدارة أعمــال األمــن الصناعي فــي منطقة 
األعمــال الشــمالية، األســتاذ جابــر الســهيمي، جائــزة 
التقديــر الدوليــة التــي تمنحهــا الجمعيــة وذلــك لكــون 
برنامــج االعتمــاد المهنــي التابــع إلدارتــه »األفضــل فــي 
فئتــه« علــى مســتوى إدارات أعمــال األمــن الصناعــي 
الدوليــة.  وتمثــل هــذه الجائــزة القيــادة المتميــزة إلدارة 
أعمــال األمــن الصناعــي والتزامهــا بالتطويــر المهنــي 
لالختصاصييــن لديهــا فــي الشــؤون األمنيــة مــن خــالل 
منحهــم شــهادات االعتمــاد، وإلســهاماتها الكبيــرة فــي 

ــة لألمــن القافلة األسبوعية ــة الدولي ــر برامــج االعتمــاد للجمعي ســبيل تطوي
الصناعي.

ونتيجــة اللتــزام إدارة اعمــال األمــن الصناعــي بالتمّيًــز، 
يوجــد فــي اإلدارة حالًيــا 41 مــن موظفي األمــن المعتمدين 
ــة  ــو حماي ــم مهني ــة، مــن ضمنه ــس إدارة الجمعي ــن مجل م
ومهنيــون فــي األمن المــادي ومحققون مهنيــون، باإلضافة 
إلــى مهنييــن أمنييــن حاصليــن علــى  اعتمــادات مزدوجــة 

من مجلس إدارة الجمعية. 
كمــا حصــل خالــد الغامــدي، المهنــي المعتمــد فــي 
الحمايــة واألمــن المــادي، علــى جائــزة التقديــر اإلقليميــة 
التــي تمنحهــا الجمعيــة إلنجازاتــه فــي رفع مســتوى الوعي 
بأهميــة االعتمــاد المهنــي الدولــي مــن الجمعيــة الدوليــة 
لألمــن الصناعــي للمهنييــن فــي الشــؤون األمنيــة فــي 
المنطقــة. كمــا أن خالــد فــي المرحلــة النهائيــة الختيــاره 
ــة  ــة الدولي ــي للجمعي ــاد الدول ــس االعتم ــي مجل كعضــو ف
لألمــن الصناعــي لعــام 2019م، وســيكون حــال تثبيــت 
اعتمــاده أول مواطــن ســعودي يشــغل هــذا المنصــب فــي 

المنظمة.
يُعــد حصــول أرامكــو الســعودية علــى الجائزتيــن أمــًرا 
نــادًرا وذلــك الحتــدام التنافــس علــى هــذه الجوائــز، كمــا 
أنــه يظهــر كثيــًرا مــدى اإلنجــازات العظيمــة التــي حققتهــا 

دائرة األمن الصناعي في أرامكو السعودية.
الجديــر بالذكــر أن الجمعيــة الدوليــة لألمــن الصناعــي 
تأسســت فــي عــام 1955م وهــي أكبــر منظمــة لمهنيــي 
لألمــن  الدوليــة  الجمعيــة  وتعــرف  األمنيــة.   اإلدارة 
ــا مصــدر  ــم بأنه ــا المنتشــرة فــي العال الصناعــي بفروعه
رئيــس للتعلــم والتواصــل والمعاييــر والبحــث. ومــن خــالل 

منــح هــذه الجمعيــة شــهادات االعتمــاد عبــر مجلــس 
إدارتهــا، ومجلتهــا »ســكيورتي مانجمنــت« الحائــزة علــى 
جوائــز مرموقــة ومؤتمرهــا للتبــادل األمنــي العالمــي، 
فإنهــا تضمــن ألعضائهــا، ولمجتمــع األمــن الوصــول إلــى 
موظفيهــم  يــة  لحما الالزمــة  لمــوارد  وا المعلومــات 

وممتلكاتهم وموجوداتهم.

م  جابر السهيمي، يتسلَّ
جائزة التقدير الدولية 

من رئيس الجمعية 
الدولية لألمن الصناعي 

وذلك لكون برنامج 
االعتماد المهني التابع 
إلدارته األفضل في فئته 

على مستوى إدارات 
أعمال األمن الصناعي 

الدولية.
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متحدثو شركة خدمات أرامكو يجيبون 
عن أسئلة الحضور عقب تقديم عروضهم 

خال منتدى شركات التوريد في أمريكا 
الاتينية في ريو دي جانيرو، البرازيل 
للتعرف على فرص مساندة المشاريع 

الهندسية واإلنشائية الرئيسة للشركة. 
وكان هذا المنتدى األخير ضمن سلسلة 

من المنتديات التي نظمتها الشركة 
للشركات في النصف الغربي من الكرة 

األرضية خال السنوات القليلة الماضية، 
واألول من نوعه في أمريكا الاتينية. يبدو 

في الصورة من اليمين، صالح الرميح 
وعماد الجوهر وبدر الحربي وعمار 

المبارك رامي الخمساني.

أرامكو تنّظم منتدى املوردين في مجالي 
اإلنشاء والهندسة في أمريكا الالتينية

ريـو دي جانيـرو، البرازيـل - نّظمـت شـركة خدمـات 
أرامكـو، مؤخـًرا، فـي ريـو دي جانيـرو فـي البرازيـل منتـدى 
المورديـن فـي أمريـكا الالتينيـة للتعـرف علـى فـرص دعـم 

المشاريع الهندسية واإلنشائية الرئيسية للشركة.
وكان هـذا المنتدى األخير ضمن سلسـلة من المنتديات 
التي نظمتها الشركة للشركات المورِّدة في النصف الغربي 
مـن الكـرة األرضيـة خـالل األعـوام القليلـة الماضيـة، وهـو 
هـذه  وتعمـل  الالتينيـة.  أمريـكا  فـي  نوعـه  مـن  األول 
المنتديات على تعزيز شبكة الشركة من الشركات المؤهلة 

في مواقع إستراتيجية حول العالم.
وُعقـد هـذا المنتـدى األخيـر علـى هامـش مؤتمـر ريـو 
للنفـط والغـاز، وهـو مناسـبة تُقـام كل عاميـن وتسـتقطب 
اآلالف مـن المديريـن التنفيذييـن والمهنييـن المختصيـن 
بصناعـة النفـط والغاز من جميع أنحـاء المنطقة. وتتنامى 
مكانة ريو دي جانيرو بوصفها مركًزا رئيًسـا لنشـاط قطاع 
أعمـال النفـط والغـاز، مـع تصنيـف البرازيـل كأحـد أكبـر 

منتجي النفط في أمريكا الالتينية.
حضـر المنتـدى أكثـر مـن 100 مـن قـادة األعمـال مـن 
مديريـن تنفيذييـن وُمـالك ومسـتثمرين وغيرهـم، يمثلـون 
مجموعة مختارة من 50 شركة عاملة في مجالي الهندسة 

واإلنشاء.

استعراض الفرص
قـّدم فريـق مـن شـركتي أرامكـو السـعودية وخدمـات 

جودي أومتان

أرامكـو عروًضـا حـول المشـاريع اإلنشـائية والهندسـية في 
الشـركة، كما سـلّط الضـوء على الفـرص المتاحة لألعمال 
فـي المملكـة. وُعقـدت اجتماعـات فرديـة مـع عديـد مـن 
شـركاتهم  عـن  مزيـد  لمعرفـة  المحتمليـن  ء  الشـركا

وخدماتهم.
وألقـى مديـر التوريـد والخدمـات اللوجسـتية فـي شـركة 
خدمات أرامكو، األستاذ صالح الرميح، كلمًة ترحيبية قال 
فيهـا إن هـذا هـو الوقـت األمثـل لعقـد شـراكة مع الشـركة، 
حيـث ال يـزال عدد من هذه المشـاريع فـي مراحل التطوير 
الوقـت  األولـى. وقـال:« تمتلـك أرامكـو السـعودية، فـي 
الحالي، أكثر من 70 مشروًعا رئيًسا قيد التنفيذ، بميزانية 
رأسـمالية تبلـغ 414 مليـار دوالر علـى مدى األعوام العشـرة 
المقبلـة. ونحـن بحاجـة إلـى توسـيع شـبكتنا مـن شـركات 
التنمويـة  الجهـود  هـذه  لمسـاندة  والهندسـة  اإلنشـاء 

الضخمة«.
المشـاريع فـي  إلـى عديـد مـن مبـادرات  ق  كمـا تطـرَّ
الشـركة، مشـجًعا المشـاركين علـى االجتمـاع مـع ممثلـي 

الشركة الستكشاف الفرص المتاحة والمزايا المشجعة.

مشاريع قيد التطوير
المقـاوالت  فـي قسـم عقـد  العـام  المشـرف  ق  وتطـرَّ
وأبحـاث السـوق فـي إدارة مكتـب إدارة المشـاريع، عمـاد 
الجوهـر، للزيـادة الكبيرة في مشـاريع اإلنشـاء في أرامكو 
السـعودية وداخـل المملكـة، فضـاًل عـن زيـادة معـدالت 
النمـو بشـكل عـام فـي الخليـج العربـي. وقـّدم لمحـة عامة 
عن حجم العمل في مشـاريع أرامكو السـعودية في الفترة 
بيـن 2019 - 2021م، حيـث تتركـز ثالثـة أربـاع المشـاريع 
الحاليـة تقريًبا في قطـاع الزيت والغاز والبتروكيميائيات، 
البنيـة  قطـاع  فـي  األخـرى  المشـاريع  تتركـز  فـي حيـن 

التحتية المدنية.
وتسعى هذه المشاريع الرأسمالية إلى إدخال تحسينات 
علـى المرافـق البحريـة والبريـة، ومعامل الغاز في الشـركة 
وغيرهـا، مثـل مرافـق الزيـت فـي منيفـة وخريـص، ومعمـل 
الغـاز  إلـى معمـل سـوائل  الغـاز فـي واسـط، باإلضافـة 
الطبيعي في الشيبة، ومعمل الزيت والغاز في الخرسانية. 
كمـا تدعـم هـذه المشـاريع المنشـآت الثقافيـة واألكاديميـة 
والترفيهيـة مثل مركـز الملك عبدالعزيـز الثقافي العالمي، 
ومركـز الملـك عبـداهلل للدراسـات والبحـوث البتروليـة، 

ومدينة الملك عبداهلل الرياضية.
كمـا قـّدم رامـي الخمسـاني، وهـو مستشـار عقـود فـي 
قسم عقد المقاوالت وأبحاث السوق في إدارة مكتب إدارة 
المشـاريع فـي أرامكـو السـعودية، قائمـة العطـاءات العامـة 
إلـى  ق  وتطـرَّ السـعودية،  أرامكـو  فـي  األعمـال  وأنـواع 

إسـتراتيجية التعاقـد، مسـلًطا الضـوء علـى الحاجـة إلـى 
اسـتقطاب الشـركات ذات الخبـرة فـي مجـاالت معينة مثل 
األعمـال الكهربائيـة، وإنشـاء المبانـي، وإعـداد المواقـع، 
باإلضافـة إلى التجهيزات البحرية األسـاس، وخطوط نقل 
الكهربـاء، وتركيـب أنظمـة االتصـاالت ومعالجـة الميـاه، 
ودمـج أنظمـة التحكـم فـي األعمـال، والمبانـي السـكنية، 

والكثير غيرها.

برنامج اكتفاء
وبوابة التسجيل وعملية التقديم

تحـّدث بـدر الحربـي، وهـو ممثـل مشـتريات فـي إدارة 
التوريد والخدمات اللوجسـتية في شـركة خدمـات أرامكو، 
عـن برنامـج اكتفـاء، الذي أصبـح جزًءا من أنشـطة التوريد 
في أرامكو السـعودية، مركـًزا على تنوع الفرص التي يمكن 
أن تسـتفيد منهـا الشـركات بشـكل كبيـر ليـس مـن خـالل 
التعامل مع أرامكو السـعودية فحسـب، بل أيًضا عن طريق 
إنشـاء مرافـق تصنيع في المملكـة العربية السـعودية، التي 
تسـعى لتوطيـن قطـاع التوريـد بنسـبة 70 % بحلـول عـام 

2021م.
كمـا قـّدم رئيـس قسـم خدمـات عقـد المقـاوالت فـي 
أرامكـو السـعودية، عمـار المبـارك، عرًضـا حـول عمليتـي 
التسـجيل والتأهيل المسـبق. وشـمل ذلك نظرةً عامة على 
المعلومـات  وكذلـك  السـعودية،  أرامكـو  تسـجيل  بوابـة 
المطلوبـة وعمليـة التقديـم. كمـا تنـاول تومـاس تيبـور، مـن 
إدارة عقـد المقـاوالت فـي أرامكـو السـعودية، موضـوع 
التأهيـل المسـبق، وقـال إن هذا ينطوي علـى تقييم تجاري 
وفنـي صـارم، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى ضوابـط 

المشروع وضمان الجودة والسالمة.
وفـي نهايـة الجلسـة العامـة، اجتمـع متحدثـو أرامكـو 
السعودية على المنصة للمشاركة في حلقة نقاش واإلجابة 
عن أسـئلة الحضور، وتركزت األسـئلة على مشاريع أرامكو 
م  السـعودية الرئيسـة والجداول الزمنية وعملية تقييم ُمقِدّ
الخدمـة. واغتنـم عديـد مـن الحضـور الفرصـة ليشـكروا 
أرامكـو السـعودية لعقدهـا هـذا المنتـدى فـي المنطقـة، 
الواضحـة  باألهـداف اإلسـتراتيجية  مؤكديـن إعجابهـم 
للشـركة وجهودها السـتقطاب شـركاء دوليين جدد لشـبكة 

الشركات المتعاملة معها.
يُذكـر أن الجهة المسـتضيفة للمنتدى هـي إدارة التوريد 
والخدمـات اللوجسـتية، بالتعـاون مـع الخدمـات الفنيـة في 
شـركة خدمـات أرامكـو. أمـا إدارة الجلسـة الحواريـة فقـد 
أُسـندت إلـى رئيـس وحدة اإلسـناد اإلسـتراتيجي فـي إدارة 
التوريد والخدمات اللوجسـتية في شـركة خدمـات أرامكو، 

سمير اليوسف.

إطالق برنامج إثراء املواهب الشابة في إدارة مشاريع التكرير 
واملعالجة والتسويق

مـت إدارة مشـاريع التكريـر والمعالجـة  الظهـران - نظَّ
والتسـويق، مؤخـًرا، نـدوة لبرنامـج إثـراء المواهـب الشـابة 
التـي تركـز علـى كيفيـة تزويـد القـادة الطموحيـن بالمعرفـة 

واألدوات الالزمة لتحقيق التطور المهني في الشركة.
وكان هـذا البرنامـج قـد ُصمـم فيمـا قبـل شـهر ينايـر 
الماضـي، لتقديـم الدعم للموظفين المشـاركين في برنامج 
التطويـر المهنـي الـذي تبلـغ مدتـه ثـالث سـنوات. وبعـد 
مالحظـة التأثيـر اإليجابي للبرنامج على أولئك الموظفين، 
قامت إدارة مشاريع التكرير والمعالجة والتسويق بفتح باب 
المشـاركة في البرنامج ليشمل جميع الموظفين الذين تقل 
خبرتهم العملية في الشـركة عن خمس سـنوات. وفي إطار 
هـذا البرنامـج المحّسـن، لقـي برنامـج اإلدارة إقبـااًل الفًتـا، 
وزاد الحضور بنسبة 300 ٪ ما بين الندوة التي عقدت في 

شهر مايو والندوة األخيرة في شهر سبتمبر. حنني الغامدي

االغتنام األمثل للفرص
المناسـبة  الشـهري،  منصـور  النـدوة،  منسـق  افتتـح 
بالثنـاء علـى القـادة الطموحيـن إلسـهاماتهم. ثـم تحـدث 
مديـر عـام إدارة مشـاريع التكريـر والمعالجـة والتسـويق، 
األسـتاذ حسـن الزهراني، الذي أكد أهمية دور المواهب 
الشـابة -ليـس فقـط فـي الشـركة، بل وفـي رؤيـة المملكة 

 .2030
وحـث الزهرانـي القـادة الطموحيـن علـى عـدم االكتفـاء 
بـاألدوات المتاحـة لهم فحسـب، بل يجب عليهـم أن يكونوا 
مبدعيـن وأن يبحثـوا عـن الفـرص بأنفسـهم، وأن يتحلـوا 
باإليجابيـة والتعـاون دائًمـا. وقـال الزهرانـي، سـيضمن لنا 

ذلك استعدادهم عند الحاجة إليهم.

نصائح من الخبراء املختصين 

وعقـب كلمـة الزهراني، شـارك فـي النـدوة متحدثون من 
مركـز  )قسـم  مـن  دانيالـو  محمـد  وهـم  أخـرى  إدارات 
المعلومـات األمنيـة( وغـادة السـويلم مـن )قسـم الرواتـب 
واألجـور( وجيمس فشـر من )منع الخسـائر(. وقـدم دانيالو 
عرًضـا مفصـاًل عـن األمـن السـيبراني مـع التأكيـد علـى 
ضـرورة أن يكـون الموظفيـن مدركيـن لطريقـة اسـتخدامهم 
لوسـائل التواصل االجتماعي. وشـاركت السويلم بمعلومات 
عـن فلسـفة »مكافآتـي« الخاصة بالشـركة، بينما قدم فشـر 

بعض المعلومات المهمة حول سالمة المقاولين.
وبينما أعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن الندوة كانت 
مفيـدة للغايـة، أكـدت إدارة مشـاريع التكريـر والمعالجـة 
والتسويق أنها ستستمر في إيجاد طرق لتحسين البرنامج، 

وتحقيق أقصى فائدة ممكنة للقادة الطموحين. 

حث حسن الزهراني القادة الطموحين على عدم االكتفاء 
باألدوات المتاحة لهم فحسب، بل يجب عليهم أن يكونوا 

مبدعين وأن يبحثوا عن الفرص بأنفسهم.



7
القافلة األسبوعية    ١٥ نوفمبر 2018 

أكثر من 42 ألف ساعة عمل تطوعية قّدمها املتطوعون خالل الربع الثالث من عام 2018م

عة ع ومتطوَّ )إثراء( يحتفي بتكريم 500 متطوِّ

الظهــران - نّظــم مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء( يــوم األحــد 26 صفــر 1440هـــ )4 نوفمبــر 
2018م(، حفــل تكريــم المتطوعيــن للربــع الثالــث مــن عــام 
2018م، حيــث تــم االحتفاء بـــ 500 متطــوِّع ومتطوِّعة، مّمن 
أســهموا فــي نجــاح فعاليــات المركــز خــالل الربــع الثالــث 
مــن عــام 2018م، وذلــك بأكثــر مــن 42 ألــف ســاعة مــن 

العمل التطوعي.
ــن حفــل التكريــم تقديــم الدكتــور أســامة  وقــد تضمَّ
المــال لمحاضــرة بعنــوان »بوصلة الســعادة«، اشــتملت على 
عــدة محــاور، مــن أبرزهــا: إدارة الــذات، وإدارة الوقــت. 
ترتيــب  للحديــث عــن ضــرورة  المحاضــر  تطــّرق  كمــا 
المهمــات واألولويــات، باإلضافــة إلــى إدارة الضغــوط، 
مطعًمــا  العمــل،  خطــة  وصناعــة  اإليجابــي،  والتوجــه 

محاضرته بعدد من القصص الملهمة.

مجلس متطوعي إثراء
فــي  األعمــال  رئيــس قســم  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
المركــز، األســتاذ خالــد الســلمي: »نحــرص فــي )إثــراء( 
علــى تطويــر البرنامــج التطّوعــي بشــكل مســتمر، وذلــك 
ــة  ــة إيجابي ــق بيئ ــهم فــي خل ــي تُس مــن خــالل البرامــج الت
ــى  ــي تهــدف إل ــراء التطوعــي، والت محفــزة فــي مجتمــع إث

ترك أثر إيجابي لدى الشباب«.
وأضــاف: »أطلقنــا، مؤخــًرا، مبــادرة »مجلــس متطوعــي 
إثــراء«، التــي تهــدف إلــى إضفــاء الصيغــة المؤسســية علــى 
ــة، باإلضافــة  ــم مــن خــالل التجرب ــن للتعل عمــل المتطوعي
أبرزهــا  مــن  التــي  الحياتيــة،  المهــارات  تطويــر  إلــى 

المسؤولية والقيادة«.
مــن جهتهــا، قالــت مســؤولة التطــوع بالمركــز، هديــل 
ــى العمــل التطوعــي  العيســى: »نظــًرا العتمــاد المركــز عل
بشــكل كبيــر، فقــد بدأنــا بإطــالق عــدة برامــج منهــا: 
المتطــوع المتمّيــز، ومجلــس متطوعــي إثــراء، كمــا أُقيمــت 
أولــى دورات مهــارات التطــّوع الفاعــل، وحلقــات إثــراء 

األســبوعية للمتطوعيــن، التــي نهــدف مــن خاللهــا إلــى القافلة األسبوعية
خلــق بيئــة تطوعّيــة مثريــة، بالتعــاون مــع عــدة جهــات 
داخليــة وخارجيــة تملــك الخبــرة واالهتمــام فــي مجــال 

العمل التطوعي«. 
ــة  ــادرة المركــز التطوعّي ــواءم مب وأضافــت العيســى: »تت
مــع رؤيــة 2030 التــي تســتند علــى قيــم العطــاء والتعــاون، 
ــف ســاعة  ــن 120 أل ــر م ــى أكث ــد اســتطعنا أن نصــل إل فق
أبــدى خاللهــا 1000 شــاب وفتــاة روح العطــاء واإلنجــاز. 
ــن  ــام م ــب واهتم وســتكون مشــاركات التطــّوع محــل ترحي

قبل فريق خدمات التطوع بالمركز«.
كمــا يهــدف برنامــج مجلــس متطوعــي إثــراء إلــى تطويــر 
برغبــات  االهتمــام  خــالل  مــن  التطوعيــة  التجربــة 
واقتراحــات المتطوعيــن، وتطويــر البرامــج المطروحــة، 
والمتطوعيــن،  المركــز  احتياجــات  مــع  يتماشــى  بمــا 
باإلضافــة إلــى خلــق بيئــة تنافســية تعمــل علــى تحفيــز 
بحيــث  والتفاعــل،  المشــاركة  مــن  لمزيــد  المرشــّحين 
يحصــل كل فريــق علــى دورة واحــدة لمــّدة ســتة أشــهر، 
وذلــك إيماًنــا بدورهــم الفاعــل وتعزيــز قيــم المســؤولية 

االجتماعية لديهم.

مهارات التطوع الفاعل
مــن جانــب آخــر، نّظــم قســم إدارة خدمــات المتطوعيــن 
فــي مركــز »إثــراء« أولــى دورات التطــوع التابعــة لــه،  تحــت 
ــوان »مهــارات التطــوع الفاعــل«، بحضــور 300 متطــوِّع  عن
ومتطوِّعــة علــى مــدى خمســة أســابيع، إذ تناولــت جوانــب 
ــارات  ــزوار ومه ــارات التواصــل وخدمــة ال متعــددة فــي مه
الشــرح واإللقــاء، إضافــة إلــى عــرض نمــاذج وحــاالت 
ــة، وكانــت  دراســية تصــب جميعهــا فــي المجــاالت الثقافي

محط تفاعل من المشاركين والمشاركات.
وترّكــز فعاليــة »المتطــّوع المتمّيــز« علــى اســتضافة 
التجــارب  لمشــاركة  المركــز  خــارج  مــن  متطوعيــن 
ــح  ــز ألن يصب ــث يســعى المرك ــة، حي واإلنجــازات التطوعي
منّصــة لتبــادل الخبــرات والمعرفــة فيمــا بيــن الخبــراء 

والمؤثرين في المجتمع؛ لنشر ثقافة التطوع االحترافي.

وتأتــي هــذه البرامــج اعتراًفــا بتأثيــر البرامــج التطوعية 
فــي بنــاء مجتمــع قــوي ومتماســك، حيــث يوّفــر »إثــراء« 
فرًصــا تطوعيــًة بوصفهــا أحــد أوجــه المواطنــة الرئيســة، 
والوســيلة لبنــاء المهــارات الشــخصية وتوفيــر الخبــرات 
العملّيــة، إذ تصــل نســبة المتطوعيــن فــي المناســبات التــي 

نظّمها المركز إلى %30.
يُشــار إلــى أن مركــز الملــك عبدالعزيز الثقافــي العالمي 
»إثــراء« يهــدف إلــى االلتــزام بقيمــة المواطنة التي أرســيت 
ــن  ــى طبيعــة احتياجــات المجتمــع، وتمكي ــاًء عل أُُسســها بن
المتطوعيــن مــن المشــاركة فــي مســيرة الثقافــة العالميــة 
تلّبــي  مســتدامة  تطوعيــة  أنشــطة  توفيــر  خــالل  مــن 

احتياجات برامج ومبادرات المركز. 

إدارة الحفر وصيانة اآلبار تدشن حملة إعادة 
التدوير واملحافظة على البيئة

الظهــران - أطلقــت إدارة الحفــر وصيانــة اآلبــار حملتهــا 
األولــى للتدويــر والمحافظــة علــى البيئة، وذلك فــي 15 صفر 
1440هـــ )24 أكتوبــر 2018م( وتقــدم الحملــة رؤيــة أكثر تميًزا 
لمفهــوم التدويــر بشــتى أشــكاله، فقــد عمــد المنظمــون على 
تقديــم أفــكار أكثــر انطالًقــا، يمكــن علــى إثرهــا أن يؤسســوا 
اتجاًهــا ومضموًنــا آخــر للتدويــر. اســتضافت اإلدارة خــالل 
والخامــس  الرابــع  الصــف  طــالب  الحملــة،  فعاليــات 
والســادس مــن مــدارس الجامعــة األهليــة بالظهــران وعــدًدا 
مــن مســؤولي ومعلمــي المدرســة، حيــث جــاءت مشــاركة 
األطفــال فاعلــة وثريــة. حضــر الفعاليــة مديــر إدارة الحفــر 
وصيانــة اآلبــار، األســتاذ نايــف الغافــل، وجميــع رؤســاء 

أقسام إدارة الحفر وصيانة اآلبار.
بــدأ الحفــل بكلمــة افتتاحيــة مــن مســؤول البيئة فــي إدارة 
الحفــر وصيانــة اآلبــار، أحمــد العبداللطيــف، رحــب فيهــا 
بالطــالب وطاقــم التعليــم أعقبهــا كلمــة نايــف الغافــل، حيــث 
أثنــى علــى الجهــود التــي بُذلــت منــذ أن بــدأ مشــروع حملــة 
إعــادة التدويــر فــي الشــركة عــام 1993م، وحقــق نجاحــات 
ــى  ــى األهــداف، والوصــول إل ــز عل ــن خــالل التركي ــرة م كبي
مســتويات عاليــة مــن توعيــة الموظفيــن وأفــراد أســرهم 
بأهميــة التدويــر، لكــي يصبحــوا أكثــر وعًيــا بقضايــا البيئــة 
والمحافظــة عليهــا، عبــر تقليل كميــات النفايات التي تشــّكل 

ضــرًرا علــى البيئــة. وقد أوضــح الغافل أهمية غــرس مفهوم أبرار املعجل
إعادة التدوير في أبنائنا لينشأ جيل واٍع مثقف.

ــن البرنامــج تقديــم محاضــرة بعنــوان » أنــا أحــب  تضمَّ
التدويــر« ألقاهــا مســؤول البيئــة فــي اإلدارة، ســالم منشــي، 
نــت معلومــات عن تدوير المخلفــات، ومراحل تدويرها،  تضمَّ
وأنــواع النفايــات التــي يتــم تدويرهــا، والمتمثلــة بالــورق، 
ــر أهــم  ــع ذك ــادن، والزجــاج، والبالســتيك وغيرهــا، م والمع
الفوائــد البيئيــة، واالقتصاديــة لهــذه العمليــة. باإلضافــة إلى 
شــرح أنــواع الــورق الــذي يتــم إعــادة تصنيعــه والمتمثــل فــي 
ــوى، ومراحــل  ــورق المق ــون وال الصحــف والمجــالت والكرت
إعــادة تدويــره وهــي الجمــع والفــرز والتقطيــع والغســل 
والخلــط والتشــكيل والتجفيــف واختُتمــت المحاضــرات 

بطرح مجموعة من األسئلة على الطالب وتوزيع الهدايا.
بعــد ذلــك تــم تنظيــم ورشــة عمل، تعــرف خاللهــا الطالب 
علــى كيفية االســتفادة من الخامات القابلــة للتدوير وطريقة 
فرزهــا، عــن طريــق وضــع كل نــوع فــي الحاويــة المخصصــة 
لــه، وكذلــك إعــادة اســتخدام األكــواب، حيــث قــام كل طالــب 

بتلوين كوبه الخاص وتحويله الى وعاء للنباتات.
ــام البرنامــج تــم تقديــم شــهادات شــكر وتقديــر  وفــي خت
لطــالب مــدارس الجامعــة األهليــة علــى زيارتهــم أرامكــو 
الســعودية ومشــاركتهم فــي نجــاح هــذه الحملــة التوعويــة 
الثقافيــة، التــي أســهمت فــي رفــع المســتوى المعرفــي 

للطالب.

 طاب مدارس الجامعة أثناء المشاركة في فعاليات الحملة            تصوير: عبداهلل الشمري

عة، مّمن أسهموا في نجاح فعاليات المركز خال الربع الثالث من عام 2018م، وذلك بأكثر  ع ومتطوِّ تم االحتفاء بـ 500 متطوِّ
من 42 ألف ساعة من العمل التطوعي.            تصوير: بريجيدو الكيدي
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تحت األضواء

احتفت دائرة تقنية المعلومات بـ 22 من موظفي قسم تقنية المعلومات بجدة ممن أكملوا مدًدا متفاوتة من الخدمة المستمرة في الشركة، تراوحت بين 25 و 35 عاًما.
م يوسف العليان، وناظر قسم تقنية المعلومات في جدة، فايد العدواني، الشكر للموظفين المحتفى بهم على جهودهم التي  حضر االحتفال كلٌّ من نائب الرئيس لتقنية المعلومات، االستاذ يوسف العليان، ومدير إدارة تقنية المعلومات، األستاذ أحمد الشيخ، وقد قدَّ

استمرت لسنوات طويلة من العطاء وخدمة الشركة، حاثين إياهم على االستمرار في بذل مزيد من العطاء.

احتفلت إدارة السامة واألمن الصناعي، مؤخًرا، بموظفيها 
البالغ عددهم 28 موظًفا الذين أكملوا 30-25 عاًما من 

الخدمة المستمرة في الشركة. وقد حضر االحتفال الذي أقيم 
في فندق موفنبيك في ينبع، المدير التنفيذي إلدارة السامة 
واألمن الصناعي بالوكالة، األستاذ عالي الزهراني، ومدير إدارة 

األمن الصناعي في المنطقة الغربية، األستاذ البدر جنة، 
ومدير إدارة الوقاية من الحريق، األستاذ غسان أبوالفرج، وعدد 

كبير من عائات وضيوف المحتفى بهم. وقد أثنى الزهراني 
مين وتفانيهم بتوفيرالسامة  على جهود الموظفين المكرَّ
ز  والحماية للشركة وموظفيها، وحثهم على مواصلة التميَّ

ونقل خبراتهم القيمة للجيل القادم.

بحضور مدير إدارة التوزيع بالمنطقة الشرقية، األستاذ عبداهلل العجمي، أقامت اإلدارة، مؤخًرا، برنامج حفل التكريم السنوي لذوي العطاءات المتميزه لعام 2018م وذلك لمجموعة من موظفيها والمقاولين، وكذلك اإلدارات المساندة. أقيم الحفل في مبنى مكاتب 
زة. مين المبذولة ُمثنًيا على ما حققوه من اإلنجازات المتميَّ مين 68 موظًفا. وبهذه المناسبة القى العجمي كلمة أشاد فيها بتقدير الشركة لجهود المكرَّ أرامكو السعودية في الدمام، حيث بلغ عدد المكرَّ

مت إدارة أعمال األمن الصناعي في المنطقة الغربية احتفااًل بتوزيع جوائز الخدمة المستمرة لمدة 35 سنة وأكثر إلدارة  نظَّ
موظفي التشغيل وخدمات األعمال، وذلك في مجمع الرحاب في مدينة جدة بحضور النائب األعلى للرئيس للتشغيل وخدمات 

األعمال، األستاذ محمد بن محسن السقاف، ونائب الرئيس للخدمات الصناعية، األستاذ عبدالحكيم القوحي، حيث تم تكريم 30 
موظًفا ممن أكملوا مدًدا متفاوتة تراوحت بين 35 و 40 عاًما، كما شمل الحفل تكريم 11 موظًفا بجائزة برنامج السامة. وفي نهاية 

مين وحثهم على إكمال مسيرة نجاحهم مع الشركة.  مون من دائرة السامة و األمن الصناعي بالمنطقة الغربيةالحفل ألقى السقاف كلمة أثنى فيها على المكرَّ الموظفون المكرَّ

مون من دائرة الخدمات الصناعية بالمنطقة الغربية الموظفون المكرَّ



بسـبب تزايد األهمية المعلّقة على مسـتقبل الطاقة أًيا 
ق العلماء خالل العقود القليلة الماضية  كان مصدرها، حَقّ
دة، مثل  تقّدًمـا ملموًسـا في اسـتغالل مصادر طاقة متجـِدّ
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للحد من استنفاد مصادر 
ـق  دة. ولكـن ألن مـا تحَقّ الطاقـة األحفوريـة غيـر المتجـِدّ
حتـى اآلن ال يكفـي لطمأنة البشـرية على المـدى الطويل، 
يسـتمر العلمـاء فـي البحـث عـن مصـادر جديـدة للطاقـة. 
وفي هذا اإلطار يحضر على طاوالت البحث العلمي اسم 
»الهيليـوم 3« ، كمصـدر كبير للطاقة النظيفة واآلمنة أكثر 

من المفاعالت النووية.
إن مـا قـد يجنـح بموضـوع الهيليـوم 3 صـوب الخيـال 
العلمـي أكثـر منـه إلـى مـا هـو عملـي وتطبيقـي، هـو أنـه 
يتوجـب جلبـه مـن القمـر ألنـه غيـر موجـود علـى األرض. 
ولكن انطالق الدراسات الرصينة لإقدام على استجالب 
هـذا الغـاز الثمين من الفضاء إلـى األرض، مصحوًبا ببدء 
ضخ االستثمارات الضخمة في هذا المجال، يحملنا على 

التوقف أمام هذا المصدر الجديد للطاقة.

ما هو الهيليوم 3؟
2 فـي الجـدول الـدوري   الهيليـوم هـو العنصـر رقـم 
للعناصـر الموجـودة فـي الطبيعـة، أو التـي صنعـت فـي 
المختبـر، وهـو ثانـي أخف عنصـر معروف فـي الكون بعد 
الهيدروجين. وتتألَّف نواة ذرة الهيليوم من بروتونين اثنين 
3« فهـو أحـد نظائـر  ونيوترونيـن اثنيـن. أمـا »الهيليـوم 
الهيليـوم، أو نـوع معيَّـن منـه، وتتألَّـف نواتـه مـن بروتونيـن 
اثنين ونيوترون واحد. وهو النظير الوحيد الثابت من بين 
كل العناصر في الكون التي لنواة ذرتها بروتونات أكثر من 
ل جزيًئا بل يبقى  النيوترونات. هو ال يتحد مع غيره ليشِكّ

دائًما، في الحاالت الطبيعية، على شكل ذّرات.
فـي ظـروف عادية مـن الضغط الجـوي والحـرارة يكون 
الهيليوم على شكل غاز، ال لون له وال رائحة وال طعم، غير 
سـام وليـس لـه نشـاط إشـعاعي. وهـو عنصـر خامـل ال 
المناطيـد  فـي  يُسـتعمل  ولذلـك،  ينفجـر.  وال  يحتـرق 
الضخمـة والبالونـات ألنـه أخـف من الهـواء، كما يُسـتعمل 
فـي قوارير الهواء التي يسـتخدمها الغواصـون تحت الماء 
بخلطه مع األكسجين والنيتروجين ألنه ال يتفاعل معهما. 
ويسـتخدم في تبريد المغانط الكهربائية في جهاز الرنين 
المغناطيسـي. كمـا يُسـتخدم فـي عـدة تطبيقـات لتقليـل 
مقاومـة التيـار الكهربائـي. ويُسـتخدم أيًضـا للتبريـد فـي 

المصادم الكبيرة المخصصة لالختبارات الفيزيائية.

والهيليـوم 3 آمـن جـًدا وال يطلـق أي ملّوثـات أو نفايـات 
ل خطًرا على المناطق المحيطة. ولكنه  إشعاعية، وال يشِكّ
عندمـا يُسـّخن حتى درجـات حرارة عالية جـًدا ويتحد مع 
الديوتيريـوم، فإنـه يطلـق كمّيـات كبيـرة جـًدا مـن الطاقـة. 
وعلى سبيل المثال، فإن كمية ال تتجاوز كيلوغراًما واحًدا 
منـه متحـدة مـع كيلوغرام ونصـف الكيلـو مـن الديوتيريوم 
تنتـج 19 ميغـاواط مـن الطاقـة. وهـذا يعنـي أن حوالـي 25 
المتحـدة  الواليـات  يكفـي إلمـداد   3 الهيليـوم  مـن  طًنـا 

األمريكية بالطاقة لمدة سنة كاملة.
يسـتخدم الهيليـوم فـي تبريـد المغانـط الكهربائيـة فـي 
عـدة  فـي  يُسـتخدم  كمـا  المغناطيسـي.  الرنيـن  جهـاز 
تطبيقـات لتقليـل مقاومـة التيـار الكهربائـي. ويُسـتخدم 
المخصصـة  لكبيـرة  ا دم  لمصـا ا فـي  للتبريـد  يًضـا  أ

لالختبارات الفيزيائية.
ويُعـد الهيليـوم ونظائـره، ثانـي أكثـر العناصـر وفـرة في 
ل 24 % من مجمل كتلة  الكون بعد الهيدروجين، حيث يشِكّ
العناصـر فيـه. ولكـن علـى الرغـم مـن وفرتـه الكبيـرة فـي 
الكـون، فـإن وجـوده علـى كوكب األرض نـادر جًدا، وسـبب 
ندرته هو تطايره بسرعة إلى الفضاء الخارجي إن وجد.

إن كميـات الهيليـوم 3 التجارية والمسـتخدمة حالًيا في 
بعـض التطبيقـات العمليـة، مصدرهـا اإلنتـاج الصناعـي، 
خاصـة فـي المفاعـالت النوويـة، التـي تنتـج أواًل التريتيوم 
وهـو نـوع مـن الهيدروجيـن )أو نظيـر الهيدروجيـن(، الذي 
هو عنصر مشع. ثم يوضع التريتيوم في أماكن آمنة لمدة 
12 عاًمـا، حيـث يتحلَّـل ويتحـَوّل إلى هيليـوم 3. ويُباع بنحو 

17 مليون دوالر للكيلوغرام الواحد منه حالًيا.
يقـول الكاتـب األمريكـي جاسـون روس: »إن التمكن من 
االندمـاج النـووي وإتقانه هو المرحلة األسـاس التالية في 
التطـور البشـري الطويـل األمد. لننـَس إنتـاج الكهرباء! إن 
دخـول مرحلـة إتقـان االندمـاج النـووي هو بأهميـة مرحلة 
تـرك العصـر الحجـري أو مرحلـة تطويـر محـرك البخـار. 
وتحديـًدا يمكـن أن نضـع اندمـاج الهيليـوم 3 فـي سـياق 
المراحل الثالث لإنسـان: األدوات الحجرية )في العصر 
الحجري(، وعصر الكيمياء )الثورة الصناعية(، ثم العصر 

النووي«.

ملاذا من القمر؟
هـي  الطبيعـة  فـي   3 للهيليـوم  األسـاس  المصـدر   
العواصـف الشمسـية التي ال تسـتطيع الوصـول إلى الكرة 
األرضية المحمية بالغالف الجوي وبالحقل المغناطيسي. 

أما القمر، خالًفا لألرض، فإنه يقف عارًيا أمام العواصف 
الشمسـية وقصـف النيـازك واإلشـعاع الكونـي. وهـذا مـا 
أثـراه بمـوارد عديـدة يقـع معظمهـا علـى سـطحه أو بعمـق 
قريـب مـن السـطح، ويمكـن الوصـول إليـه. ولهـذا السـبب 

يتوفر الهيليوم 3 في القمر ويندر وجوده على األرض.
وهذه العواصف الشمسية، هي نوع من البالزما )للمادة 
أربـع حـاالت: الصلـب، السـائل، الغـاز، والبالزمـا(، تُنتَـج 
وتُطـَرد خارًجـا عندمـا تحـرق الشـمس باسـتمرار وقودهـا 
مـن الهيدروجين باالنصهار النووي، وتتألف بنسـبة 96 % 
مـن الهيدروجين و %4 من الهيليوم، وتدخل القمر وتنزرع 

في تربته متفاعلة كيميائًيا مع المعادن الموجودة فيها.
هـذه العناصـر، حتى تلـك المتناهية الصغـر منها، التي 
هـي بحجـم أجـزاء مـن المليـون مـن المتـر، تضرب سـطح 
القمر بسـرعة تتراوح بين 40000 إلـى 250000 كيلومتًرا 
في الساعة، فتطحن وتسحق أي شيء تصطدم به؛ لذلك 

تبدو تربة القمر كالغبار.
يمتلك القمر كمّيات كبيرة من الهيليوم 3 نتيجة تعرضه 
ز فـي المناطـق المظللة  لهـذه العواصـف الشمسـية. وتترَكّ
منه أكثر من تلك المشمسة. ويقّدر العلماء كمية الهيليوم 
3 الموجـودة علـى القمـر بيـن مليون وخمسـة ماليين طن. 
ويمكن لهذه الكمية أن تطلق طاقة تساوي عشرة أضعاف 
كل الوقـود األحفـوري، النفـط والغـاز والفحـم الحجـري، 

الموجود في القشرة األرضية والمستخرج منها.
وبسـبب التركيـز المنخفض للهيليوم 3 فـي هذه التربة، 
حيـث إنه السـتخراج كيلوغـرام واحد مـن الهيليوم 3 يجب 
معالجـة أكثـر مـن 15 طًنـا مـن الحطـام الصخـري، وألنـه 
متركـز علـى سـطحه وعلـى أعمـاق قليلـة جـًدا ال تتعـدى 
المتـر أو المتريـن، يتوجـب جمعـه مـن مسـاحات شاسـعة. 
األمـر الـذي سيسـتوجب نقـل معـدات كثيـرة وكافيـة تعمل 
بالطاقـة الشمسـية إلى القمـر إلنجاز هـذه المهمة، وذلك 
يتطلَّب وقتا طوياًل يقدر بعدة سنوات. أما نقل كميات من 
التربـة إلـى األرض ومعالجتهـا فهـو مكلَّـف جـًدا وغيـر 
واقعـي. ولكـن تحريـر الهيليـوم 3 مـن الحطـام الصخـري، 
يمكن أن يتم بسـهولة نسـبية على القمر نفسـه عندما يتم 
تسـخين الحطام إلى 700 درجـة مئوية. ثم يبرد الغاز إلى 
الدرجـة التـي يتكثـف فيهـا إلـى شـيء آخـر غيـر الهيليـوم 
3 عـن  الهيليـوم  وينفصـل عنـه. بعـد ذلـك يمكـن فصـل 
الهيليوم 4، األكثر شيوًعا، بتقنيات معروفة جيًدا. ثم يُعبأ 

الهيليوم 3 في قارورات ويُشحن إلى الكرة األرضية.
الصعوبـات التقنيـة والماليـة هائلـة، وقـد تجعـل مـن 
مشـاريع اسـتخراج الهيليوم 3 من سـطح القمـر أقرب إلى 

التنقيب عن الهيليوم في القمر

* نُشـر في الزميلة، مجلـة القافلة، عدد 
مارس-أبريل 2018م
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األحالم، أو المشاريع المؤجلة لعدة عقود من الزمن، وقد 
ال نراها في هذا القرن. ولكن خطوات عملية كثيرة بدأت 
بالفعـل، رغـم النتائـج المحـدودة واسـتمرار الشـكوك فـي 

جدواها.

البحث العملي عنه خارج األرض
كانـت شـركة »مـون إكسـبريس« األمريكيـة أول شـركة 
خاصـة تحصـل فـي عـام 2017م علـى إذن مـن الحكومـة 
للسـفر إلـى الفضـاء الخارجـي والقمـر. وفـي سـبعينيات 
البريطانيـة  الكواكـب  جمعيـة  أطلقـت  الماضـي  القـرن 
مسـبار  عمليـة إلرسـال  لدراسـة  »دايدالـوس«  مشـروع 
فضائي للبحث عن الهيليوم 3، الذي كان يُعتقد أنه موجود 
ـف فـي نهايـة  بوفـرة فـي كوكـب المشـتري. لكـن ذلـك توَقّ
العقـد نفسـه بعد التأكد من أن التقنيـة في ذلك الوقت ال 

تسمح بتصميم مسبار فضائي مناسب لهذه المهمة.
وفـي عـام 2006م أعلنـت الشـركة الروسـية لمركبـات 
الفضـاء نيتهـا البحـث عـن الهيليـوم 3 فـي القمـر، والبـدء 

بالتنقيب عنه سنة 2020م، لكن ذلك لم يتحقق.
كمـا نشـرت الصحف الهندية في عـام 2008م أن مهمة 
الفضـاء  أبحـاث  أرسـلته منظمـة  الـذي  القمـر،  مسـبار 
الهندية، والذي أطلق عليه إسم »شاندرايان 1« كانت رسم 
خريطـة المواقـع التـي تحتوي علـى الهيليوم 3 على سـطح 

القمر. لكن ذلك توَقّف ولم نعد نسمع عنه شيًئا.

رحلة تشانتجي الصينية
 قد تكون الصين على أبواب إنجاز فذ لم يسبق لغيرها 
د  القيـام بـه مـن قبـل فـي الفضـاء الخارجـي. فبينمـا تتـرَدّ
حكومـات الواليـات المتحـدة األمريكيـة والهنـد وروسـيا 
وأوروبـا بالمباشـرة فـي تنفيـذ رحـالت تجاريـة إلـى القمر 
للتنقيـب عـن الهيليـوم 3، تخطـو الصيـن، حسـب وصـف 
صحيفـة الغارديـان »خطـوة إضافيـة شـجاعة الستكشـاف 
القمـر«. وسـتطلق فـي العـام الجـاري 2018م رحلـة غيـر 
مأهولة مكّونة من عنصرين رئيسـين تحت اسـم واحد هو 
»تشانتجي 4«، تيمًنا باسم بطلة أسطورية صينية قديمة. 
ويذكر أن »تشـانتجي 3« احتلَّت عناوين الصحف العالمية 
عـام 2013م، بوصفهـا أول هبـوط ناعـم علـى سـطح القمر 

منذ آخر إنزال أمريكي عام 1976م.
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10 أفكار لتحسين عادات األطفال الغذائية
شّجعوا أنفسكم وأطفالكم 

على تناول الطعام ببطء
كميـات  تقليـل  علـى  يسـاعد  ببـطء  الطعـام  تنـاول 
الوجبـات، ومضـغ الطعـام جيـًدا يحسـن عمليـة الهضـم 
ويعـزز االسـتفادة مـن العناصـر الغذائيـة. لهـذا احرصـوا 
علـى قضاء وقت خاص لتنـاول الطعام بعيًدا عن الجلوس 

أمام التلفاز وعدم التعجل في مضغ الطعام. 
 

ال تتعاملوا مع الطعام 
كعقاب أو مكافأة

من أسـوأ األخطاء أن يتم معاقبة األطفال بتناول طعام 
ال يحبونـه أو الضغـط عليهم أو منـع طعام يفضلون تناوله 
وأن تكـون المكافـآت كلهـا عبـارة عـن حلـوى.. سـيكّون 

الطفل مشاعر إدمانية غير صحية نحو الطعام.
 

شاركوا األطفال في شراء 
الطعام الصحي وتحضيره

اصطحبـوا األطفـال إلى السـوق، واشـتروا معهم طعاًما 
صحًيـا، وحدثوهـم عـن فوائـده وقيمتـه الغذائيـة، ولمـاذا 
ستشـترون هذا بـداًل من ذاك، وعندما يتشـبثون بخيارات 
غيـر صحيـة، اشـرحوا لهـم برفـق لمـاذا لـن تشـتروها وما 
هـو البديـل الصحـي، وأشـركوهم فـي إعـداد الوجبـات 
الكتسـاب  ممتـازة  فرصـة  فهـذه  الصحيـة،  الخفيفـة 

المعلومات الكفيلة بخلق أسلوب حياة صحي. 

األسرة

اهتموا بتنظيم الوجبات

مـن المهم أن يكون هناك ثـالث وجبات يومًيا، اإلفطار 
بيـن  أو مرتيـن  والغـداء والعشـاء وووجبـة خفيفـة مـرة 
سـيجعل  الوجبـات  تنظيـم  فعـدم  الرئيسـة،  الوجبـات 
األطفـال يفتحون الثالجة، ويتناولون أي شـئ بال إشـراف 

وبأي كميات وفي أي وقت. 
 

اهتموا بإعداد ُعلب الطعام
الطعـام  ُعلـب  بشـراء  ابـدؤا  غـًدا،  وليـس  اليـوم  مـن 
الصغيـرة، وامألوهـا بالوجبـات الصحية، واجعلـوا لها رًفا 
ثابًتـا فـي الثالجة ليأخـذ منها األطفال حيـن الذهاب إلى 
المدرسـة، ويلتقطهـا اآلبـاء بسـهولة قبـل الذهـاب إلـى 
العمـل، وهـذا كفيـل بتقليـل االعتمـاد على شـراء الوجبات 

من الخارج. 

اشربوا الكثير من املاء 
شـرب المـاء وخصوًصا فـي الدول ذات المنـاخ الحار ذو 
فائـدة عظيمـة للجسـم، فهـو يخلصـه مـن األمـالح الزائـدة 
ويسـاعد علـى التعرق الصحي، باإلضافة لتحسـين الهضم 

والشعر والبشرة، كما أنه ضروري في أي حمية غذائية.
 

اختاروا ماذا تأكلون في الخارج
إذا كنتـم تتناولون الطعام كثيًرا في الخارج فابتعدوا عن 

مطاعـم الوجبـات السـريعة، اذهبـوا للمطاعـم التـي تقـّدم 
الطعـام الصحـي مـن لحـوم وأسـماك ودجـاج وخضـراوات، 

حتى تستطيعوا اختيار وجبات صحية متوازنة.
 

الكميات وتوزيع العناصر 
الكميـات التـي توضـع فـي طبـق األب ليسـت كالكميـات 
التـي توضـع فـي طبـق األم أو األطفـال، وتنويـع العناصـر 
يمـارس  الـذي  فـاألب  يكـون مختلًفـا..  أن  أيضـا يجـب 
الرياضـة، ويعمـل فـي وظيفـة تسـتلزم جهـًدا عضلًيـا، قـد 
يحتـاج لنشـويات أكثـر مـن األم التـي ال تبـذل مجهـوًدا 
جسـدًيا علـى سـبيل المثـال، والسـعرات الحراريـة التـي 
يحتاجهـا األطفـال أقـل مما يحتاجـه الكبار، لـذا، ال يجب 

أن تتشابه األطباق بين جميع أفراد األسرة. 

انتبهوا من الحلويات 
والنشويات البيضاء 

األبيـض  الدقيـق  علـى  التغذيـة  خبـراء  بعـض  يطلـق 
والسـكرالمصنع مصطلـح »السـموم البيضـاء«، فهـي ترفـع 
مسـتوى األنسـولين في الدم بسـرعة، وتؤدي لزيادة الوزن 
وتخزيـن الدهـون بشـكل أكبـر، كمـا أنهـا مرهقـة للجهـاز 
عكـس  طويـل  لوقـت  الشـبع  إلـى  تـؤدي  وال  الهضمـي 
المتوقـع. لـذا فمـن األفضـل اسـتبدال النشـويات البيضاء 
الشـوفان،  ودقيـق  األسـمر  والدقيـق  الكاملـة  بالحبـوب 
مثـل  الطبيعيـة  مصـادره  مـن  السـكر  علـى  والحصـول 

الفواكه. 

ال إعداد: شيماء الجمَّ

هـل يشـكو الُمعلمـون من طفلك في المدرسـة 
بأنـه كثيـر الحركـة ويثيـر المشـكالت دائًما؟ هل 
تشـعرين أن طفلـك الصغير ال يجيـد التركيز مع 
مـا تقوليـن وال يسـتطيع فهـم أوامـرك بسـهولة؟ 
هـل يعانـي طفلـك مـن صعوبـة فـي االسـتذكار 

ويفقد صبره بعد دقائق معدودة؟ 
طفلـك قـد ال يكـون مدلـاًل كمـا تعتقديـن، بـل 
قـد يكـون واحـًدا مـن مالييـن األطفـال الذيـن 
يعانـون مـن اضطـراب نقـص االنتبـاه مـع فـرط 

النشاط.
فـرط  مـع  االنتبـاه  نقـص  اضطـراب  ويُعـد 
البلـوغ  لفتـرة  يسـتمر  مزمًنـا  مرًضـا  النشـاط 
وتظهـر بوادره فـي الطفولة المبكـرة، وهو عبارة 
عـن مجموعـة مـن المشـكالت المسـتمرة، منهـا 
صعوبة التركيز، والنشـاط الزائـد، واالندفاعية، 
المشـكالت  هـذه  وتؤثـر  المتهـور،  والسـلوك 
بالطبـع علـى سـلوك الطفـل فـي المدرسـة مـع 
فـي  إلـى صعوبـة  باإلضافـة  وأقرانـه،  ُمعلميـه 
االسـتذكار والتركيـز وهنا تبدأ شـكوى المعلمين 

وتنتبه األم للمشكلة. 
بـه  يقـوم  لـذي  ا المبكـر  التشـخيص  يُعـد 
الطبيـب النفسـي أو المعالـج أو االختصاصـي 
تحسـن  فـي  فارًقـا  التعلـم  بصعوبـات  الخبيـر 
الحالـة، ويكـون العـالج سـلوكًيا ودوائًيـا حسـب 
الحالـة، وهـو ال يمنـع االضطـراب ولكنه يُحسـن 
األعـراض ويسـاعد علـى تعلـم مهـارات مفيـدة 

تساعده في الحياة. 
 وغالًبـا مـا يحـدث اضطـراب نقـص االنتبـاه 
مـع فرط النشـاط عنـد الذكور أكثر مـن اإلناث، 
وقد تختلف السـلوكيات عنـد البنين عن البنات. 
على سـبيل المثال، قد يكون البنين أكثر نشـاًطا 
وقـد تميـل البنـات إلـى عـدم االنتباه ولكـن بدون 
فـرط للحركـة. وتبـدأ األعـراض فـي التحسـن 

بعد سن 12 عاًما ولكنها ال تنتهي تماًما.
نعمـة  لتعلـم،  ا صعوبـات  أخصائيـة  تقـول 

مشـكلة،  هنـاك  أن  األم  »تالحـظ  محمـد،: 
فالطفـل ال يتواصـل بصرًيـا بشـكل جيـد، ويبـدو 
أنـه ال يسـتطيع التركيـز علـى أوامـر األم، ينسـى 
أشـياءه بسـهولة في المدرسـة، والمعلمون دائمو 
الشـكوى من عـدم تركيـزه ومن أنه دائـم الحركة 
فـي الفصـل وكثيـر الشـجار مـع الزمـالء، كمـا 

تالحـظ األم أن الطفـل عندمـا يسـتذكر دروسـه 
ال يطيق االسـتماع للشـرح ويقاطعهـا كثيًرا ويمل 
إنهـاء  مـن  ويعانـي صعوبـة  وجيـزة  فتـرة  بعـد 
واجباتـه. هنـا يجـب أن تبـدأ األم فـي االهتمـام 
والقـراءة عـن هـذا االضطـراب ورصـد سـلوك 
طفلهـا بدقـة والتحـدث أكثـر مـع المعلميـن عـن 
سـلوكه فـي المدرسـة، وإذا شـعرت بشـك يمكـن 
أو  نفسـي  طبيـب  علـى  الطفـل  عـرض  حينهـا 

اختصاصي صعوبات تعلم«.
بمستشـفى  الخـاص  الطبـي  للموقـع  ووفقـا 
مايـو كلينيـك فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، 
فـإن األطفال الذين يعانـون من هذا االضطراب 
السـلوكي  العـالج  مـن  يسـتفيدون  مـا  غالًبـا 
األطفـال  بعـض  لـدى  يكـون  وقـد  والمشـورة، 
ونقـص  الحركـة  فـرط  باضطـراب  المصابيـن 
أيًضـا حـاالت أخـرى مثـل اضطـراب  االنتبـاه 

القلق أو االكتئاب. 
 ومـن أمثلـة الطـرق العالجيـة ما يلـي: العالج 
السـلوكي الـذي يعلـم األبوين والمعلميـن والطفل 
نفسـه إستراتيجيات تغيير السـلوك، مثل أنظمة 
المكافـآت الرمزية، والمهلـة الزمنية للتعامل مع 
وهـو  النفسـي،  والعـالج  الصعبـة،  المواقـف 
يناسـب األطفـال األكبـر سـًنا، حيـث يتحدثـون 
عـن األمور التـي تزعجهم، واستكشـاف األنماط 
مـع  التعامـل  طـرق  وتعلّـم  السـلبية،  السـلوكية 
تدريـب  دورات  حضـور  أعراضهـم.  وأيًضـا 
أن  يمكـن  مـا  األبـوة واألمومـة، وهـو  مهـارات 
يسـاعد اآلبـاء علـى تطويـر طـرق لفهـم وتوجيـه 
سـلوك أطفالهـم. وأخيـًرا، العـالج الدوائي الذي 

قد يكون مفيًدا في بعض الحاالت.
يـات  لحلو ا تقليـل  عد  يسـا قـد   ، ًمـا وختا
والنشـويات البيضاء والسـكر ومنـع الكافيين من 
الزائـد لـدى الطفـل المصـاب  تقليـل النشـاط 
مبكـًرا  النـوم  علـى  ومسـاعدته  باالضطـراب، 

واالسترخاء. 

أهم األسئلة التي يجب 
طرحها قبل الزواج

فائــدة فتــرة الخطوبــة هــي التعــارف الحقيقــي والتخطيــط للحيــاة الزوجيــة وذلــك 
عــن طريــق مناقشــة كل األمــور المهمــة وليــس فقــط التجهيــز لحفــل الزفــاف، وإليكــم 

أهم األسئلة التي يجب معرفة إجاباتها قبل الزواج:
ــان فــي االنتظــار لبعــض  ــى اســتعداد إلنجــاب األطفــال فــوًرا أم ترغب •  هــل أنتمــا عل

الوقت؟
•  هل تريد الزوجة أن تعمل، وما رأي الزوج في هذا األمر وكيف يمكن تنسيقه؟

•  كيــف ســتتم إدارة المنــزل، هــل ســيتعاون الزوجــان فــي األعمــال المنزليــة أم ســتتم 
االستعانة بخادمة؟

•  مــا هــي ســلوكياتكم وقــت الضغــط والقلــق؟ إجابــة هذا الســؤال مهمــة جــًدا، فالبعض 
يفقد أعصابه تماًما وقت الغضب أو يسبب توتًرا شديًدا لمن حوله.

•  مــا هــو شــكل الحيــاة فــي منــزل األســرة؟ فــي الغالــب ســيكون شــريك حياتــك متأثــًرا 
بالطريقــة التــي تربــى بهــا فــي منزلــه وســيرغب فــي أن يكــون بيتــه امتــداًدا لحياتــه. 
لــذا، عليــك معرفــة هــل الشــريك شــديد التنظيــم أم شــديد اإلهمــال؟ مــاذا عــن 
النظافــة، هــل لألســرة مواعيــد محــددة لتنــاول الطعــام، هــل الشــريك كريــم مــع 

الضيوف، أم أنه ال يحب الزيارات المنزلية.
•  ماهــي عالقتكمــا بأســرة الشــريك؟ عالقــة كل طــرف منكمــا بأفــراد أســرة شــريكه 
إمــا أن تكــون مفتــاح الســعادة فــي حياتكمــا الزوجيــة أو ســتكون مصــدًرا للمتاعــب. 
يجــب أن تكونــوا متأكديــن أنكــم علــى وفــاق مــع أســرة الشــريك، وأن هنــاك احتراًمــا 

متباداًل ومساحة من الخصوصية.
•  كيــف ســيتم اإلنفــاق علــى المنــزل؟ يجــب أن تتناقشــا، هــل يقــوم الــزوج وحــده 
ــا؟ مــا هــي طريقــة الشــريك فــي  ــزل أم سيتشــارك الزوجــان مًع ــى المن باإلنفــاق عل
التعامــل مــع النقــود؟ هــل هــو كريــم أم مبــّذر؟ هــل يقتــرض كثيــًرا مــن اآلخريــن؟ هــل 

هو مدمن على الشراء ببطاقات االئتمان؟
•  هــل لــدى أحــد منكمــا تاريــخ مرضــي، ســواء أكان نفســًيا أو عضوًيــا؟ هذا ســؤال مهم 
ــر  ــا فهــي تؤث ــة جــزء أســاس منه ــة الصحي ــاة مشــتركة والحال ــة حي ــاة الزوجي فالحي
علــى الصحــة العامــة وشــكل العالقــة الزوجيــة وإنجــاب األطفــال والمســؤولية فمــن 
حــق كل طــرف أن يعــرف الحالــة التــي ســيتعامل معهــا مــدى الحيــاة وهــل هو مســتعد 

لهذا أم ال.

كيف يمكن اكتشاف اضطراب نقص االنتباه 
وفرط الحركة عند الطفل

العقـل السـليم فـي الجسـم السـليم.. مقولة مـا نبرح أن 
نرّددهـا، وقـد صمـدت الختبـار الزمـن وأثبتـت صحتهـا. 
والتغذيـة السـليمة هـي واحـدة مـن أهـم عوامـل الحصـول 
علـى جسـم سـليم وإنتاجيـة أعلـى وصحـة أفضـل وحالـة 

مزاجية جيدة.
لتحسـين  األفـكار  مـن  مجموعـة  نقـّدم  يلـي  وفيمـا 

عاداتكم وعادات أطفالكم الغذائية: 

احرصوا على وجود البدائل 
الصحية في ثالجة البيت

األرجـح أنكـم سـتأكلون ممـا يوجد فـي البيـت، ولهذا ال 
تمـألوا البيـت بالمخبـوزات البيضـاء والحلـوى والعصائـر 
والمشـروبات الغازيـة، احرصـوا علـى وجـود خيـارات مـن 
الفاكهـة والخضراوات والمخبوزات الصحية والمكسـرات 

والحبوب المفيدة.
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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 بالوكالة: 
منيرة مانع القحطاني

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

 ناجي عوض

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسات 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 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــاعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

تتساءل وأنــت تعبر أحــد شــوارع مدينة الخبر عن ذلك 
البيت القديم المنزوي في أحد األحياء والمغّطى بالقصدير 
الحي.  العابرين وسّكان  يثير تساؤالت  بيت  كامل.  بشكل 
يقتربون  اللغز.  هــذا  يحاولون فك  منه.  بالقرب  يتوقفون 
ويلمسون الجدار ويدهشهم تغليف هذا البيت بهذا الشكل. 
سرعان ما يكتشفون أنه أحد األعمال الفنية المفاهيمية 
تنوين  العثمان ضمن عرض  الفنان عبداهلل  بها  قام  التي 
الذي رعاه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(. 
أما االســم الــذي اختاره عبداهلل العثمان لهذا العمل فهو 
وعن  العمل  عن  يعبِّر  اسًما  أطلق  هكذا  قلب(.  )قسطرة 
القيم  إلــى شــيء من  التي تحاول أن تلفت االنتباه  فكرته 
المفقودة في زمن بات يعج بكثير من الالمباالة والتفاهات 
الخبر  مدينة  سكان  عرفه  تاريخًيا،  بيًتا  يختار  والقبح. 
ذاكـــرة مديدة  وتشّكل  الــنــاس،  يرويها  بحكايات وقصص 

وعميقة لديهم. 
دائًما  مــهــّدد  كثير،  ومثله  القديم،  البيت  ذلــك  أن  بـَـيْــد 
بالزوال أمام عوامل الزمن القاسية، وأمام أي فكرة حديثة 
هذه،  القسطرة  حالة  لحظات.  في  وتهدمه  تستبدله  قد 
المأخوذة من مسّمى يُستخدم في عمليات القلب الطبية، 
فيها  تبث  المكان من جديد،  ذاكــرة  تستنهض  أن  تحاول 
النبض وتحّرك فيها الحياة الراكدة، وتؤسس لشيء يشبه 
الــذي قطع شوًطا في المكان وتلونت  حماية هذا النبض 
وتشكلت معه قصص ومالمح وحياة وذاكرة جمعية وفردية 

على حد سواء. 
اختار العثمان مادة القصدير وغلف بها البيوت القديمة. 
وقــد نجح، قبل هــذه الــمــّرة، فــي تغليف أحــد بيوت جدة 
التاريخية قبل عام من اآلن. القصدير الذي يحفظ ويعزل، 
ويثير تساؤالت النَّاس، كما شاهدُت في انفعاالتهم وأسئلتهم 
وتأثير الفكرة عليهم. الفكرة التي تفتح لهم أفًقا واسًعا من 
التساؤالت. ومن جهة أخرى يلفت العمل انتباههم إلى قيمة 
الفن في الحياة وتأثيره على المجتمع وفعاليته من خالل ما 
يوجهه من رسائل مفتوحة وبأدوات يعرفونها جيًدا؛ إذ تنجح 
مثل هذه األعمال في ردم الفجوة بين الفن والناس وتنجح 
يتواكب مع قضايا  بما  الفن  تغيير مفهوم  العمل على  ِفي 
العالم الجديد والمجتمعات المدنية، وفي خروجه من دائرة 

الجماليات السائدة والمتعارف عليها. 
نجح الفنان في خلق حالة المفارقات القريبة من الناس، 
في  ويستخدمونه  تماًما  يعرفونه  مــا  بين  المفارقة  تلك 
حياتهم، وبين هذا االستخدام المجازي الجديد حتى أنه 
خلق حالة من السخرية الجميلة في تفاعل الناس مع شكل 
إمكانية  عــن  يــســأل  فــعــابــٌر  بالقصدير؛  المغّطى  البيت 
استخدام القصدير في الشواء وحفظ األكل، وآخُر يسأل 
عن إمكانية تغطية الحي بالكامل، وآخرون أشاروا إلى أنهم 
يمكن أن يستخدموا القصدير من اليوم وصاعًدا في حفظ 

أشيائهم القديمة. 
نجح )قسطرة قلب( في لفت أنظارنا إلى أهمية أن نرى 
توليه  ومكترثة،  مختلفة  بعين  وتاريخنا  وتراثنا  أمكنتنا 
اهتماًما مستحًقا قبل أن نفقده. كما نجح أيًضا في اختيار 
مدينة تعج دائًما بالمتغير والجديد؛ ذلك المتغير السريع 
الذي قد ال ينتبه لذاكرٍة ما وال يحفل بها. علّق العثمان على 

هذا البيت القديم معلّقته الخاصة وتركها كأثر ال يُنسى.

ُمعّلقة جديدة

* شاعر وكاتب سعودي

محمد خضر *

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

موسم اإلبداعالتقط صورة:

ضمن فعاليات موسم اإلبداع )تنوين(، الذي ُيعد الحدث األكبر من نوعه في المملكة، والذي ُنظم في الفترة من 11 إلى 27 أكتوبر 2018م، شهدت سماء مدينة 
الظهران في َوَضح النهار عرًضا لأللعاب النارية الملونة، التي أبهرت زوار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(، حيث أقيمت تلك الفعاليات. الموظف 
ناصر الدوسري، من إدارة مكافحة الحريق، كان هناك، ولم يفّوت الفرصة اللتقاط هذه الصورة المعّبرة مستخدًما كاميرته االحترافية كانون، وذلك يوم ١٠ صفر 

١٤٤٠هـ )19 أكتوبر 2018م(.




