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أرامكو السعودية 
تحصل على جائزة 
االبتكار في إدارة 

املشاريع

معمل تجزئة سوائل 
الغاز الطبيعي في ينبع 
ق املستوى الذهبي  يحقِّ

لجائزة امللك عبدالعزيز 
للجودة لعام 2018

صفحة ٩صفحة ٤

ماذا تعرف عن التحويل املباشر للنفط 
الخام إلى كيميائيات؟

ص صمام التحكم بالضغط  كريم الدين شيخ يتفحَّ
للمعمل التجريبي المستخدم إلحدى تقنيات تحويل 

النفط الخام إلى مواد كيميائية.
صفحة ٥ - ٧

%٧٠ - ٨٠
النســـبة المســـتهدفة مـــن كل برميـــل نفـــط إلـــى مـــواد 
كيميائيـــة بطريقـــة تنافســـية مـــن خـــال أفضـــل وأقصر 
وســـائط  باســـتخدام  المباشـــر  لاســـتخاص  الطـــرق 

تحفيز وفصل مبتكرة.

منازلنا أجمل بطاقاتها اإليجابية النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية

11/16 11/23 11/30 12/07 12/14

$ 66.52
62.83

58.80 59.95 59.07

صفحة ١٠

ل  قـــد ينقلـــب الحـــال ويتحـــوَّ
مـــن  مصـــدر  لـــى  إ المنـــزل 
ر  لنفـــو ا و بـــة  لكآ ا ر  د مصـــا
والملـــل، ونُمـــر بفتـــرة نكـــون 
ــن أي  ــية مـ ــر حساسـ ــا أكثـ فيهـ
نثـــور  حيـــث  مضـــى،  وقـــت 
عيننـــا  أ مـــع  تد و عة  بســـر
ويصبـــح  األســـباب،  ألبســـط 

المنزل مصدًرا للكآبة!
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يتبــادر إلــى ذهنــي أحياًنــا حينمــا تمتــد يــدي 
إلــى الجــّوال بغــرض التواصــل مــع اآلخريــن 
ــا  ومعرفــة أخبارهــم، كيــف كان التواصــل قديًم
بيــن المعــارف واألصدقــاء وكافــة النــاس يعتمد 
علــى وســائل قــد ال تتوفــر للجميــع فــي كل 
األوقــات، فضــًا عــن أن بعضهــا يغلــب عليــه 
طابــع البــطء والتأخيــر، وكمثــال علــى ذلــك 
نذكــر الرســائل التقليديــة التــي كانــت تصــل 
إلــى مســتقبليها بعــد أيــام وشــهور أحياًنــا، أو 

ربما ال تصل ألسباب كثيرة.
ورغــم ظهــور وســيلتي الفاكــس والتلكــس فــي 
ــي  ــرة، إال أن اســتخدامهما اقتصــر ف ــك الفت تل
أو  الرســمية  األمــور  علــى  الحــاالت  معظــم 
المســتعجلة. وليــس مــن المبالغــة القــول إن 
الهاتــف النقــال كان بمثابــة »الثــورة« فــي عالــم 
االتصــال والتواصــل، خاصــة لمــا تضمنتــه هــذه 
تطبيقــات  مــن  الحديثــة  لتقنيــة  ا الطفــرة 
تواصــل فــي إطــار مــا يعــرف بوســائل التواصــل 
الــذي  الواتســاب،  تطبيــق  مثــل  االجتماعــي 
ــة  ــي غاي ــة ف ــادل الرســائل النصي ــر تب ــل أم جع

اليسر والسهولة والسرعة أيًضا.

ــا  ــح لن ــق يتي ــرف أن هــذا التطبي ــا نع وجميعن
ذات  خاصــة  تواصــل  مجموعــات  يــن  تكو
اهتمامــات مختلفــة ومتنوِّعــة. وعلــى الصعيــد 
الشــخصي، ســبق لــي االنضمــام إلــى مجموعــة 
متمّيــزة ومتخصصــة أسســها أحــد الزمــاء 
ــة، وهــي مجموعــة  ــات العام ــي مجــال العاق ف
مــن  عــة  مجمو تضــم  مهنــي  بــع  طا ت  ا ذ
العامــة، ممــن  المتخصصيــن فــي العاقــات 
يتمتعــون بخبــرات كبيــرة فــي مجــال العاقــات 
العامــة واإلعــام والمســؤولية االجتماعيــة. 
والجميــل فــي هــذه المجموعــة أنهــا متخصصة 
الداخلــي،  والتواصــل  الرقمــي  باالتصــال 
وتنظيــم المناســبات والفعاليــات، وغيــر ذلــك 
مــن األمــور، حيــث يتبــادل أفرادهــا األفــكار 

ومقترحات التطوير الهادف. 
إلــى  انضمامــي  مــن  عاميــن  مــرور  وبعــد 
المجموعــة، بــرز اقتــراح لعقــد لقــاء ســنوي بيــن 
حيــث  بالفعــل،  تحقــق  مــا  وهــو  األعضــاء، 
اجتمعــوا فــي لقــاء تعــارف ودار بينهــم نقــاش 
مــة  لعا ا ت  لعاقــا ا مســتقبل  عــن  ر  ا حــو و
أواصــر  اللقــاء  عــّزز هــذا  ولقــد  واالتصــال. 

التواصــل فيمــا بينهــم، وانتقلــوا بســببه مــن عالــم 
يوصف باالفتراضي إلى العالم الواقعي. 

ولعــل مــن أبــرز المقترحــات التــي خــرج بهــا 
اللقــاء ضــرورةُ تعميــق أواصــر العاقــات بيــن 
كافــة العامليــن، حيــث يســهل ذلــك االســتفادة مــن 
اللقــاءات  عقــد  كذلــك  المشــتركة.  الخبــرات 
الدوريــة البعيــدة عــن الكلفــة والرســمية بيــن 
األعضــاء، حيــث إن ذلــك أجــدى لتحقيــق الهــدف 
األول. أيًضــا تعزيــز جانــب مشــاركة المعلومــات 
ــر  ــى بحــث أســاليب التطوي ــة إل ــة، باإلضاف البيني
هــذه  اســتثمار  وأخيــًرا،  لألعمــال.  المســتمر 

اللقاءات للخروج بمبادرات تطوعية.
وهكــذا، أســهمت هــذه الوســائل فــي تعزيــز 
األفــكار وتحقيــق األهــداف المرجــوة. ويمكــن 
القــول إن وســائل اإلعــام الجديــدة منحــت 
النــاس عوالــم جديــدة، وفتحــت لهــم آفاًقــا 
واســعة. لكــن ينبغــي التذكيــر بضــرورة التعامــل 
مــع هــذه الوســائل بدرايــة، وعــدم االنجــرار 
دون  تحملهــا  التــي  األخبــار  جاذبيــة  خلــف 
تمحيــص، إذ يجــب الوقــوف علــى مصدرهــا 

ومصداقيتها وموضوعيتها.

من العالم االفتراضي إلى العالم الواقعي

أحمد خليفة الحمادي
ahmad.hammadi@aramco.com

قسم المواطنة

إضــــاءة

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

بحضور رئيس أرامكو السعودية وقيادات الشركة، سمو أمير املنطقة الشرقية يرعى احلفل

تكريم الدكتور خالد السلطان

الظهــران - شــهد صاحــب الســمو الملكــي األمير ســعود 
ابــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية، الحفل 
الــذي نظمتــه جامعة الملك فهــد للبترول والمعــادن تكريًما 
لمديرهــا الســابق معالــي الدكتــور خالد الســلطان، بحضور 
ــة ورؤســاء الشــركات  عــدد مــن أصحــاب الســمو والفضيل
والمســؤولين. وقــد حضر الحفــل رئيس أرامكو الســعودية، 
كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أمين حســن الناصر، 

وعدد من قياديي الشركة.
بــن نشــأت  الدكتــور ســهل  الجامعــة،  وشــكر مديــر 
عبدالجــواد، ســمو أميــر المنطقــة الشــرقية علــى مشــاركته 

الجامعة في تكريمها لمديرها السابق.
ه بالجهــود التــي بذلها الدكتور الســلطان خــال فترة  ونــوَّ
عملــه، مما أســهم فــي مواكبة التطــور الذي يشــهده التعليم 
العالــي، والدفــع بالجامعــة إلــى مرتبــة عليــا بيــن الجامعات 
عالمًيــا، فضــًا عــن إطــاق عديــد مــن المبــادرات الريادية 

زت مكانتهــا محلًيــا ودولًيــا، واهتمــت بتنميــة القافلة األسبوعية التــي عــزَّ
مهــارات الطــاب وتأهيلهــم وتطويــر البرامــج األكاديميــة، 
وأصبحــت  التعليــم،  فــي  الدوليــة  المعاييــر  ومواكبــة 
مخرجاتهــا التعليميــة الخيــار األول لجهــات التوظيــف 
دة والمتطــوِّرة  لقدرتهــم علــى الوفــاء باالحتياجــات المتجــدِّ

لسوق العمل.
ــن الدكتــور عبدالجــواد أن الجامعــة دعمــت رســالتها  وبيَّ
البحثيــة بتحفيــز الباحثيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى 
اإلبــداع واالبتــكار وإنتــاج بــراءات االختراع وبنــاء منظومتها 
االبتكاريــة الفريــدة، وربــط البحــث العملــي بأولويــات 
التنميــة، واســتفادت مــن الخبــرات والتجــارب العالميــة، 
واســتقطبت العلمــاء المتميزيــن، وتعاونــت الجامعــة بحثًيــا 
ت جســور التعــاون مــع  مــع أهــم الجامعــات العالميــة، ومــدَّ
القطــاع الصناعــي، وطــورت شــراكات اســتراتيجية مــع 
كبريــات الشــركات المحليــة، ونجحــت فــي قطــع خطــوات 
مهمــة علــى صعيــد التأســيس آلليــات مســتدامة بنقــل 
التقنيــة وترخيصهــا وتتجيرهــا، باإلضافــة إلــى تفعيــل دور 

الجامعة في التواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه.

الدعم املادي واملعنوي 
مــن جانبــه، أكــد مديــر الجامعــة الســابق، رئيــس مدينــة 
الملــك عبــداهلل للطاقــة الذريــة، معالــي الدكتــور خالــد 
الســلطان، فــي كلمة ألقاهــا خال الحفــل، أن كل ما حققته 
الجامعــة تــم بفضل اهلل ثــم الدعم المــادي والمعنوي الكبير 
مــن الحكومــة الرشــيدة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ولــي عهــده األميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، كمــا نــّوه بالرعايــة التــي 
يحيــط بهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايف 
ابــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية وســمو نائبــه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان 
ابــن عبدالعزيــز، نشــاطات الجامعــة ومناســباتها، شــاكًرا 
ــد العيســى  ــن محم ــد ب ــور أحم ــم الدكت ــر التعلي ــي وزي معال

على متابعته الدائمة وتوجيهاته السديدة.
وقــال الدكتور الســلطان: »إن مشــواري في هذه الجامعة 
ــق  ــه إرادة العطــاء، وعمي ــذي تحرك ــل طــول النفــس ال طوي
عمــق مســاحة الشــعور بحــب الوطــن الغالــي، فبوجــدان 
يتشــوق إلــى االغتــراف مــن نهــر العلــم، وبــروح الشــباب 
المتوثبــة، وضعــت قدمــي علــى بدايــة الطريــق عندمــا 

دخلتها طالًبا حتى أصبحت مديًرا للجامعة«.
الجامعــة  منســوبي  مــن  زمــاءه  الســلطان  وشــكر 
وُحســن  لجهودهــم  كان  الذيــن  والطــاب،  واألســاتذة 
معاونتهــم لــه، بالــغ األثــر فيمــا وصلــت إليــه الجامعــة مــن 
ــذل  ــى ب ــزة، وحثهــم عل ــة متمي ــة رفيعــة وُســمعة علمي مكان
مزيــد مــن الجهــد والعطــاء ومواكبــة مــا يشــهده التعليــم 
العالــي مــن تطــور ســريع، ومــا تشــهده العلــوم المختلفــة من 

مستجدات متاحقة.
م مديــر الجامعــة الدكتــور ســهل  وفــي نهايــة الحفــل قــدَّ
عبدالجــواد درًعــا تذكارية لمعالي الدكتور خالد الســلطان، 
مــت أرامكو الســعودية الشــريك االســتراتيجي للجامعة  وقدَّ
درًعــا تذكاريــة لمعاليــه ســلّمه المهنــدس أميــن حســن 
م عميــد شــؤون الطــاب نيابة عــن طاب  الناصــر، كمــا قــدَّ
الطــاب  تصميــم  مــن  فنيــة  لوحــة  لمعاليــه  الجامعــة 

للمحتفى به.

حديث باسم بين سمو األمير سعود بن نايف، وأمين الناصر 
»يمين«، وخالد السلطان خال حفل تكريم األخير في جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن

دعمت الجامعة 
رسالتها البحثية بتحفيز 
الباحثين وأعضاء هيئة 

التدريس على 
اإلبداع واالبتكار 

وإنتاج براءات االختراع 
وبناء منظومتها 
االبتكارية الفريدة
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الظهـران  - أعلـن مجلـس إدارة أرامكـو السـعودية خـال 
االجتمـاع الـذي عقـده األسـبوع الماضـي عـن تعييـن اثنيـن مـن 
أعضـاء إدارة الشـركة علـى مسـتوى نائـب الرئيـس، وعـن تعييـن 
اثنيـن آخريـن علـى مسـتوى مديـر عـام، وذلك اعتبـاًرا مـن األول 

من يناير 2019م.
والمعينـون هـم كلٌّ مـن األسـتاذ إبراهيـم قاسـم البوعينيـن، 
الرئيـس؛  نائـب  واألسـتاذ زيـاد ثامـر المرشـد علـى مسـتوى 
واألسـتاذ بسـام محمـد عسـيري، واألسـتاذ مجـدي عبـداهلل 

القحطاني على مستوى مدير عام.
 

إبراهيم البوعينين 
ُعيِّـن األسـتاذ إبراهيـم البوعينيـن علـى مسـتوى نائـب رئيـس 
أرامكـو السـعودية، وذلـك فـي منصبـه الحالـي كرئيـس، وكبيـر 

اإلداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية التجارية.
وكان البوعينيـن، الـذي يتمتـع بخبـرة تزيـد علـى 28 عاًمـا في 
مجـال صناعـة النفـط والغـاز، قد تم ترقيته سـابًقا إلى مسـتوى 
اإلدارة العامـة، اعتبـاًرا مـن يناير 2016م ، ليصبح رئيًسـا لشـركة 

أرامكو السعودية التجارية.
وقبـل ذلـك شـغل البوعينيـن وظيفـة رئيـس تطويـر العمليـات 
الدولية في قطاع تطوير األعمال الجديدة، حيث تولى مسؤولية 
االندمـاج  خدمـات  وإسـناد  المشـتركة،  المشـاريع  تنفيـذ 

واالستحواذ، إلى جانب العمليات األخرى.
التحـق البوعينيـن بأرامكو السـعودية في العـام 1989م، وعمل 
فـي وظيفـة مهنـدس أعمـال فـي مصفـاة رأس تنـورة. وفـي العام 

1995م، ُعيِّن في وظيفة مهندس مشاريع أول لبرنامج الشيبة. 
فـي شـركة  2004م، عمـل  إلـى   1998 مـن  الفتـرة  وخـال 
كوريـا  فـي  السـعودية  التابعـة ألرامكـو  المشـتركة  المشـاريع 
الجنوبيـة )إس-أويـل( فـي وظيفـة مدير عـام، حيث كان مسـؤواًل 
عـن األعمـال التجاريـة واللوجسـتية للنفـط الخـام، والمنتجـات 

رة، والمواد الكيميائية.  المكرَّ
وفـي العـام 2004م، ُعيِّـن مديـًرا لجميـع المشـاريع المشـتركة 
الدوليـة ألرامكـو السـعودية. وفـي 2007م، شـغل وظيفـة مديـر 

المشاريع المشتركة في آسيا. 
بعد ذلك وفي عام 2009م، ُعيِّن مديًرا لمشروع تطوير رابغ-
المرحلـة الثانيـة، وهـو مشـروع مشـترك بيـن أرامكـو السـعودية 

وسوميتومو كيميكال.
وخـال الفتـرة من العام 2011 إلـى 2013م، ُعيِّن البوعينين في 
وظيفـة مديـر الهيكلة والمشـاريع المشـتركة في تطويـر األعمال 
الجديـدة، حيـث كان مسـؤواًل عن تطويـر وتنفيذ نمـاذج األعمال 
المسـتدامة ذات التوجـه التنمـوي. وبالتـوازي مـع ذلـك، ُعيِّن في 
وظيفة الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين للمشـاريع المشـتركة 

للطاقة في أرامكو السعودية. 
وفـي 2014م، أصبـح البوعينيـن رئيًسـا ألرامكـو آسـيا، التـي 
تتركـز مهمتهـا الرئيسـة فـي مسـاندة األهـداف اإلسـتراتيجية 

العامة ألرامكو السعودية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
البوعينيـن حاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس فـي الهندسـة 
الدوليـة،  األعمـال  إدارة  فـي  والماجسـتير  الميكانيكيـة، 
معهـد  مـن  العالميـة  والقيـادة  االبتـكار  فـي  والماجسـتير 

ماساتشوستس للتقنية )إم آي تي(. 

زياد املرشد
ُعيـن األسـتاذ زيـاد المرشـد نائًبـا للرئيـس للتطويـر والتكامل 
فـي قطـاع التكريـر والمعالجـة والتسـويق. وقبـل ذلـك، شـغل 
منصـب المديـر التنفيـذي إلدارة تطويـر األعمـال الجديـدة مـع 

دائرة المالية واإلستراتيجية والتطوير. 
التحـق المرشـد بأرامكـو السـعودية عـام 1991م وبـدأ حياتـه 
المهنيـة فـي مجـال التنقيـب واإلنتـاج بوظيفـة مهندس إنتـاج، ثم 
انتقـل إلـى قطـاع التكريـر والمعالجـة والتسـويق فـي عـام 1998م 
دة شـملت التكريـر، والتسـويق، وتطويـر  وشـغل مسـؤوليات متعـدِّ

وتنسيق المشاريع المشتركة.
ومـن عـام 2005م إلـى 2008م، التحق المرشـد بمصفـاة رأس 
تنـورة  ناظـًرا ألعمـال التشـغيل. وفـي عـام 2008م، انتقـل إلـى 
إدارة التخطيط العام ليصبح مسؤواًل عن خطة العمل الخمسية 
فـي الشـركة. وفـي الفتـرة مـن 2010م إلـى 2012م، كان يشـغل 

منصب مدير إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع.
وفي عام 2012م، شغل منصب مدير إدارة تحليل األعمال في 

التخطيط العام، وبعدها أصبح مدير تحليل االقتصاد والطاقة. 
للتخطيـط  مديـًرا  أصبـح  2015م،  إلـى  2013م  عـام  ومـن 

اإلستراتيجي في الشركة.
ومـن 2016م إلى أبريل من عام 2017م، شـغل المرشـد مهمات 
مديـر عـام تطويـر األعمـال المسـؤولة عـن تنفيـذ المشـاريع 
المشـتركة، وعمليـات االندمـاج واالسـتحواذ وإسـناد الخدمـات 

وغيرها من العمليات. 
المرشـد حاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس فـي الهندسـة 
ودرجـة  الحكوميـة،  أريزونـا  واليـة  جامعـة  مـن  الكيميائيـة 
الماجسـتير مـن كليـة سـلون لـإدارة فـي معهـد ماساتشوسـتس 
للتقنيـة، وهـو خريج برنامـج اإلدارة العامة في كليـة األعمال في 

جامعة هارفارد.

بسام عسيري
ُعيِّـن األسـتاذ بسـام 
منصـب  فـي  عسـيري 
المراقب المساعد بعد 
عمـل  مهمـة  زه  نجـا إ
نفـس  فـي  لـة  كا لو با
دائـرة  فـي  المنصـب 
المالية واإلسـتراتيجية 
ينايـر  منـذ  والتطويـر 
2018م. وكان قبـل ذلـك 
فـي منصـب  ُعيِّـن  قـد 
المديـر العـام بالوكالـة 

لتطويـر الصفقـات فـي إدارة تطويـر األعمـال الجديـدة، بـدًءا مـن 
يونيو 2017م. وكان عسيري قد أكمل عديًدا من المهمات القيادية 

في الشركة، بما في ذلك منصب مدير إدارة التخطيط.
التحـق عسـيري بالشـركة فـي أكتوبـر 1995م بعـد حصوله على 
شـهادة البكالوريـوس فـي الهندسـة الكهربائيـة مـن جامعـة الملـك 

فهد للبترول والمعادن في الظهران.
وخـال الخمـس عشـرة سـنة األولـى مـن مسـيرته المهنيـة فـي 
أرامكو السـعودية، تدرج عسـيري في السـلّم الوظيفي في مختلف 
دوائر الصيانة والتشغيل، كما توّلى أدواًرا فنية وقيادية في مجال 
إنتـاج النفـط والغـاز فـي قطـاع التنقيـب واإلنتـاج، وقطـاع التكرير 

والمعالجة والتسويق، ومعامل المعالجة كذلك.  
وفـي مـارس 2009م، التحـق عسـيري بهيئـة تخطيـط أعمـال 
النفط والجوانب الفنية في منطقة األعمال الجنوبية، حيث عمل 
فـي وظيفـة مسـاعد للرئيـس التنفيذي، وذلـك بعد أن شـغل عدًدا 
من المناصب بالوكالة في تلك الدائرة. كما ُعيِّن رئيس عام قسم 
هندسـة األعمـال فـي معامـل بقيـق، ثـم ناظـًرا ألعمـال النفط في 

وحدة أعمال اإلنتاج في بقيق حتى فبراير 2013م.
بعد ذلك، ُكلف عسـيري بسلسـلة مـن المهام بالوكالـة في عدد 
مـن إدارات الماليـة، بما فـي ذلك التخطيط، وإعـداد الميزانيات، 
ومركـز إدارة األداء، قبـل أن ينتقـل للعمـل بشـكل دائم فـي الرقابة 

المالية.
حصـل األسـتاذ عسـيري علـى درجـة الماجسـتير مـن جامعـة 
سثرن كوينزالند وأكمل البرنامج التنفيذي في كلية إدارة األعمال 

في المعهد األوروبي إلدارة األعمال »إنسياد«.

مجدي القحطاني

ُعيِّـن األسـتاذ مجـدي القحطانـي في منصب مستشـار قانوني 
عام مشـارك، حيث سـيتركز عمله على قانون الشـركات والقانون 
التجـاري، وذلـك عقـب شـغله هـذا المنصـب بالوكالـة فـي الدائرة 

القانونية بأرامكو السعودية.
وكان القحطانـي قـد شـغل منصـب مستشـار قانونـي أعلـى، 
حيـث قـّدم الدعم وعمـل في مختلف التخصصـات القانونية، بما 
فـي ذلـك القانون البحري، وتنسـيق االسـتجابة لحوادث انسـكاب 
النفـط، واإلشـراف علـى عـدد مـن الدعـاوى القضائيـة الكبيـرة. 
وقـّدم كذلـك خدمـات قانونيـة متنوِّعـة لصالـح مشـاريع حكومية. 
ففـي نوفمبر 2013م، ُعين رئيًسـا لفريـق الدفاع القانوني لمنظمة 

أوبك.
د القحطانـي منصـب نائـب عام فـي يوليـو 2008م، ثم  كمـا تقلَـّ
شـغل منصب مستشـار 
قانونـي أعلـى فـي مايو 
أشـرف  وقـد  2011م. 
بصفتـه تلك على قسـم 
ئيـة  القضا لدعـاوى  ا
داخـل المملكـة، وقـّدم 
خدمـات قانونيـة عامـة 
حـول شـؤون الشـركات 

والشؤون التجارية.
نـي  لقحطا ا ن  وكا
أحـد أول الخريجيـن 
من الواليـات المتحدة 
األمريكيـة ضمـن برنامـج أرامكـو السـعودية لدراسـة القانـون، 
والـذي بـدأ بتطبيقـه معالي األسـتاذ علـي بن إبراهيـم النعيمي 
فـي عـام 1994م. والتحـق القحطانـي بالدائـرة القانونيـة فـي 
الشـركة في سـبتمبر مـن عـام 1998م بعد حصوله على شـهادة 
البكالوريـوس فـي القانـون مـن جامعة نوفا سـاوث إيسـترن في 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وبعـد أن ُمنـح رخصـة ممارسـة 

مهنة من المحكمة العليا لوالية فلوريدا.
د منصـب مستشـار قانوني، ثـم تّمت   وكان القحطانـي قـد تقلَـّ
ترقيته إلى مستشار قانوني أعلى في مايو 2004م بعد أن حصل 
علـى شـهادة الماجسـتير فـي القانون مـن المعهد الدولـي للقانون 
البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية في مالطا. وشغل كذلك 

منصب مستشار قانوني خاص في مايو 2006م.
التحـق القحطانـي بالشـركة فـي عـام 1980م وتوّجـه بعـد ذلـك 
إلى الواليات المتحدة األمريكية ليحصل على درجة البكالوريوس 
فـي هندسـة الكمبيوتـر. ثـم عـاد إلـى المملكـة العربيـة السـعودية 
ليعمـل فـي وظيفـة محلـل نظـم فـي قسـم أنظمـة الحاسـوب فـي 
مركـز التنقيـب وهندسـة البتـرول )اإلكسـبك(. وأنجـز القحطاني 
عـدًدا مـن مهمـات العمـل كمحلـل نظـم فـي دوائـر مختلفـة مـن 

الشركة.
المسـؤولين  تطويـر  دورات  مـن  عـدًدا  القحطانـي  اجتـاز 
التنفيذييـن، بمـا فـي ذلـك برنامـج يـو إي بـي فـي المعهـد الدولـي 
لتطويـر اإلدارة الـذي يهـدف إلـى تطويـر المسـؤولين التنفيذييـن، 
وشـارك فـي برنامـج نـدوة أرامكو السـعودية للتطويـر اإلداري في 

واشنطن.

ــا  ــر إدارييه ــس الشــركة، كبي ــع رئي ــران - أطل الظه
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، إدارة 
الشــركة، خــال االجتمــاع األســبوعي، علــى مــا دار 
فــي آخــر اجتمــاع لمجلــس اإلدارة واللجــان التــي 

انعقدت في الظهران األسبوع الماضي.
ففــي 11 ديســمبر، حضــر أعضــاء المجلــس ورشــة 
عمــل حــول المــوارد البشــرية، وقامــوا بجــوالت فــي 
مركــز تدريــب التحكــم باآلبــار، ومشــروع توســعة 
طــوارئ  ومركــز  الظهــران،  فــي  الســكني  الحــي 

الظهران 911.
المخاطــر  التالــي، اجتمعــت لجنــة  اليــوم  وفــي 

والصحــة والســامة والبيئــة لمناقشــة عــدد مــن بنــود 
جــدول األعمــال. وفــي اليــوم نفســه، اجتمعــت لجنتــا 
التعويضــات والترشــيحات أيًضــا لتنــاول عــدد مــن 

بنود جدول األعمال.
وفــي 13 ديســمبر، عقــد مجلــس اإلدارة اجتماًعــا 
مــع جــدول أعمــال كامــل، اطلــع خالــه علــى آخــر مــا 
اســتجد حــول عــدد مــن المعامــات والمبــادرات 
والمشــاريع، التــي تســعى الشــركة إلنجازهــا. وقــد 
المرحلــي  المالــي  التقريــر  علــى  المجلــس  وافــق 
ــق الحســابات الخارجــي  ــن مدق ــر تعيي الموحــد، وأق

للشركة لعام 2019م.
وتلقــى المجلــس تقريــًرا عــن المســاءلة المرحليــة 
والوضــع المالــي للشــركة، كمــا وافــق علــى خطــة 

2021م،  إلــى   2019 مــن  للفتــرة  الشــركة  أعمــال 
وميزانية التشغيل لعام 2019م.

للغــاز،  الشــركة  بإســتراتيجية  يتعلــق  وفيمــا 
اســتعرض المجلــس إســتراتيجية إســالة الغــاز محلًيــا 
وتصديــره، وتلقــى تقريــًرا حــول الخزن اإلســتراتيجي 
ــادرة  ــى آخــر المســتجدات حــول مب ــع عل ل للغــاز، واطَّ

الغاز العالمية للشركة.
كمــا اســتعرض المجلــس التوقعــات المســتقبلية 
بشــأن اقتصــاد المملكــة وآفــاق الطاقــة الدوليــة، كمــا 
ـع علــى آخــر المســتجدات حــول اإلســتراتيجية  اطلَـّ
ــى آخــر المســتجدات  ــة إل ــة للشــركة، باإلضاف المالي
عــن شــركة صــدارة. كمــا وافــق المجلــس علــى عــدد 

من الميزانيات الرأسمالية وطلبات اإلنفاق.

د املسار املستقبلي للشركة مجلس اإلدارة ُيِقرُّ امليزانيات ويحدِّ
القافلة األسبوعية

تعيين البوعينين واملرشد على مستوى نائب الرئيس؛ 
وعسيري والقحطاني على مستوى مدير عام

القافلة األسبوعية

وأشــار الناصــر إلــى أن رئيس مجلــس إدارة أرامكو 
الســعودية، معالــي المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز 
الفالــح، وأعضــاء المجلــس كانــوا ســعداء بالتقاريــر 
لشــركة  با مشــيدين  طــات،  اإلحا و لعــروض  ا و
ــع  ــة م ــس متفاعــًا للغاي ــا كان المجل ــا. كم وإنجازاته
إدارة الشــركة، وداعًمــا لخطــط الشــركة وبرامجهــا 
التــي أُعــدت لتحقيــق تطلعاتنــا فــي أن نصبــح شــركة 

الطاقة والكيميائيات المتكاملة الرائدة في العالم.
وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أعــرب الناصــر عــن 
شــكره إلدارة أرامكــو الســعودية وموظفيهــا علــى 
التزامهــم وإســهاماتهم وأدائهــم فــي عــام 2018م، وهو 
ــى  ــى المحافظــة عل مــا ســاعد أرامكــو الســعودية عل

دورها الريادي في صناعة الطاقة.

إبراهيم البوعينين

مجدي القحطانيبسام عسيري

زياد المرشد
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توسعة شبكة الغاز الرئيسة.. إبداع، ومرونة، ومتّيز

أرامكو السعودية تحصل على جائزة االبتكار في إدارة املشاريع

.. وتشارك في املؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية

الظهـران - حصدت أرامكو السـعودية جائزة ولي عهد 
دبـي، سـمو الشـيخ حمـدان بن محمـد بن راشـد آل مكتوم 
المرحلـة  إنجازهـا  لقـاء  المشـاريع  إدارة  فـي  لابتـكار 
األولـى مـن مشـروع توسـعة شـبكة الغـاز الرئيسـة قبـل 

الموعد المحدد وبميزانية أقل. 
ويمثـل هـذا المشـروع اإلنشـائي، الـذي يُعـدُّ األكبـر مـن 
نوعـه علـى مسـتوى العالـم، المرحلـة األولـى مـن شـبكة 
أنابيـب عبـر المملكـة التـي تمتـد بطـول 660 كيلومتـًرا، 
لنقـل الغـاز الطبيعـي مـن حقـول اإلنتـاج علـى السـاحل 
الشـرقي للمملكة إلى سـاحلها الغربي. ويتضّمن المشروع 

أيًضا إنشاء محطتين لضغط الغاز الطبيعي.
وكان مـن بيـن إنجـازات المشـروع تحقيـق 10 ماييـن 
سـاعة عمـل دون وقـوع إصابـات ُمهدرة للوقـت. باإلضافة 
إلـى ذلـك، تـم إنجـاز المشـروع قبـل 34 يوًمـا مـن الموعـد 

المحدد، مما أدى إلى توفير كبير في التكاليف.
وتسـلّم نائب رئيس أرامكو السـعودية إلدارة المشـاريع، 
األسـتاذ فهد الهال، الجائزة نيابة عن الشـركة من سـمو 

يــة  برعا الســعودية  أرامكــو  شــاركت   - الظهــران 
إســتراتيجية لفعاليــات المؤتمر الســعودي الثامن للشــبكات 
الكهربائيــة الذكيــة الــذي ُعقــد فــي الفتــرة 4 - 6 ربيــع 
الثانــي 1440هـــ )11 - 13 ديســمبر 2018م( تحــت عنــوان 
فــي محافظــة جــدة،  لتنميــة مســتدامة«  ذكيــة  »طاقــة 
برعايــة معالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة، 

المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

الثورة الصناعية الرابعة
ــة  ــب الرئيــس ألنظمــة الطاق ــذه المناســبة ألقــى نائ وبه
فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ عبدالكريم الغامــدي، كلمة 
ــي  ــة الرابعــة، الت ــورة الصناعي ــى الث رئيســة تطــرق فيهــا إل
باتــت التقنيــة الرقميــة المتطــورة والذكيــة تشــّكل فيهــا 
ــه  ــا تتســم ب ــال والصناعــات لم ــن األعم جــزًءا ال يتجــزأ م
مــن تكامــٍل فــي المجــاالت الماديــة والرقميــة والحيويــة، 
ــذكاء االصطناعــي،  ــات، وال ــي الروبوت ــك ف ــى ذل ــا يتجل كم

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

الشـيخ حمـدان بـن محمـد بن راشـد آل مكتـوم، ولي عهد 
دبـي ورئيـس المجلـس التنفيـذي إلمارة دبـي، وذلك خال 
احتفاليـة نُّظمـت تزامًنـا مـع منتـدى دبـي العالمـي إلدارة 
والمسـؤولون  الشـخصيات  كبـار  وحضرهـا  المشـاريع، 
التنفيذيـون فـي مجـال إدارة المشـاريع بالقطاعيـن العـام 

والخاص من مختلف دول العالم.

تقدير النجاح
وقـال الهـال فـي تصريـح لـه بهـذه المناسـبة: »تفخـر 
أرامكـو السـعودية بحصولهـا على هذه الجائـزة التي تأتي 
تقديـًرا لنجاحنـا فـي إنجـاز المرحلـة األولـى مـن مشـروع 
توسـعة شبكة الغاز الرئيسـة الممتدة عبر الباد. ويعكس 
النظيفـة  الطاقـة  بتوفيـر  الشـركة  التـزام  هـذا اإلنجـاز 
لعمائهـا فـي أنحـاء المملكـة وتمكينهـم مـن دفـع عجلـة 

التنمية االقتصادية فيها«. 
وأضـاف الهـال أن »اإلبـداع والمرونـة والتمّيـز هـم 
أرامكـو  فـي  المشـاريع  إدارة  لفـرق  المميَّـزة  السـمة 
أرامكـو  وتتمتـع  المسـتويات.  جميـع  علـى  السـعودية 

وتطبيقات النانو، والحوسبة، وإنترنت األشياء.
ــة  ــو الســعودية الرامي ــة أرامك ــى رؤي ــدي إل وأشــار الغام
إلــى قيــادة التحــول الرقمــي فــي صناعــة الطاقــة مــن خال 
رســم منهــٍج يدعــم أنشــطتها الفنيــة واإلداريــة ويســتند على 
تطبيــق تقنيــات فاعلــة. واستشــهد بعــدد مــن المشــاريع 
التــي تنتهجهــا الشــركة مثــل اســتخدام الروبوتــات واألجهزة 
المســتقلة ذاتيــة التوجيــه، والتــي تُســتخدم فــي أعمــال 
التفتيــش والصيانــة عــن بُعــد فــي مناطــق المعامــل، وكذلــك 
تركيــب أجهــزة استشــعار ذكيــة ذات قــدرات تحليليــة فائقــة 
مــة وذلــك لدورهــا الفاعــل  ومرتبطــة بأنظمــة رقميــة متقدِّ

في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز السامة.

م الرقمي الذكي  مركز التحكُّ
ونــّوه الغامــدي إلــى أن أرامكــو الســعودية تُطبــق أنظمــة 
تحكــم ذكّيــة فــي مجــال توليــد الطاقــة الكهربائيــة ومــن 
ضمنهــا بنــاء مركــز التحكــم الرقمــي الذكــي )iPower( فــي 
الظهــران، الــذي يرتبــط بجميــع أعمــال الشــركة فــي أنحــاء 
المملكــة. ويهــدف هــذا المركــز إلــى تحقيــق عــدٍد مــن 

شهد جناح أرامكو السعودية خال المؤتمر قيام عدد من 
الزوار بالمشاركة في تجربة الواقع االفتراضي. وفي كلمته 

التي ألقاها في المؤتمر، أكد عبدالكريم الغامدي استخدام 
أرامكو السعودية الفاعل للتقنية.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يسّلم فهد 
الهال جائزة االبتكار في إدارة المشاريع المقّدمة ألرامكو 

السعودية.

السـعودية بسـجل طويـل وحافـٍل بالنجاحـات فـي إنجـاز 
مشـاريع كبـرى معّقـدة وصعبـة نطبـق فيهـا خبرتنـا فـي 
إدارة المشـاريع للتأّكـد مـن أن مشـاريعنا للنفـط الخـام 
ديـة  االقتصا ئـد  ا لفو ا تُحقـق  ئيـات  لكيميا وا ز  لغـا ا و
للمشـاريع  المتزايـدة  ومتطلباتهـا  للمملكـة  المسـتدامة 

واإلنشاءات«.
وتُعـّد المرحلـة األولى من توسـعة شـبكة الغاز الرئيسـة 
تنفيـذه  يجـري  التخصصـات  متعـدد  ضخًمـا  مشـروًعا 
لتلبيـة الطلـب المتزايـد على الغـاز الطبيعي فـي المملكة. 
وأُطلـق هـذا المشـروع تماشـًيا مع النهـج الجديـد للمملكة 
السـتخدام الغـاز الطبيعـي بـداًل مـن النفـط الخـام كوقـود 
البيئـة  علـى  للمحافظـة  الكهربـاء  توليـد  محطـات  فـي 

وتحقيق مستقبل مستدام.
يشـار إلـى أن جائـزة حمـدان بـن محمـد لابتـكار فـي 
إدارة المشـاريع انطلقت في عام 2015م تحت رعاية سـمو 
الشـيخ حمـدان بـن محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، ولي عهد 
وتُمنـح  دبـي،  إلمـارة  التنفيـذي  المجلـس  رئيـس  دبـي، 
الجائـزة تقديـًرا ألصحـاب أفضـل الممارسـات فـي إدارة 

المشاريع والتمّيز في تنفيذها على مستوى العالم.

ورشة عمل إلدارة حماية البيئة عن تنظيم الغذاء الصحي

الظهــران - أقامــت إدارة حمايــة البيئــة فــي الظهــران 
ممثلــة بوحــدة صحــة البيئــة، مؤخــًرا، ورشــة عمــل عــن 
إســتراتيجية الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء فــي تنظيــم 
الغــذاء الصحــي، وتهــدف هــذه الورشــة إلــى تعزيــز صحــة 
وســامة المســتهلك، وزيــادة الوعــي الغذائي لديــه، وتعريفة 
بأهميــة القيــم التغذويــة للوجبــات والمشــروبات، التــي يتــم 
تقديمهــا فــي المطاعــم والمقاهــي، علــى األخــص فــي ظــل 
تزايــد اإلقبــال عليهــا. وتعــد هــذه الورشــة جــزًءا مــن مبــادرة 
أرامكــو الســعودية لدعــم دور هيئــة الغــذاء والــدواء مــن 
خــال قيامهــا بــورش تثقيفيــة داخــل الشــركة، متضّمنــة 
القيــم واألهــداف التــي مــن أهمهــا التعريــف بالمبــادرة، 
ومعرفــة الســعرات الحراريــة، وكيفية حســابها فــي األغذية. 
وتقــدم هــذه الــورش التثقيفيــة لمقدمــي ومحضــري األغذية 
داخــل منشــآت أرامكــو الســعودية لرفــع مســتوى الوعــي 
بالغــذاء الصحــي، وتعزيــز أنمــاط التغذيــة الصحيــة فــي 

المجتمع بما يتوافق مع الممارسات الدولية. 
ويشــير اختصاصــي البيئــة عبدالرحمــن الجعفري الذي 
افتتــح ورشــة العمــل، فــي لقائــه مع »القافلة األســبوعية« 

•  حــث القطــاع الخــاص علــى القيــام بمبــادرات تهــدف سارة مطر
إلــى جعــل منتجاتهــم الغذائيــة أكثــر صحيــة بمــا 

يسهم في تعزيز الصحة العامة.
•  اإلفصــاح عــن الســعرات الحراريــة فــي المطاعــم 

والمقاهي.
•  إجــراء الدراســات واألبحــاث وكذلــك التوســع فــي 
للقيــام  الخاصــة،  والمختبــرات  الهيئــة  مختبــرات 
لتحقيــق  المطلوبــة،  واالختبــارات  بالفحوصــات 

أهداف اإلستراتيجية.
)وزارة  الحكوميــة  الجهــات  مــع  الشــراكة  •  تعزيــز 
والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  ووزارة  الصحــة، 
والجامعــات وغيرهــا مــن الجهــات(، وذلــك ســعًيا 
لتكامــل عناصــر اإلســتراتيجية ونجاحهــا علــى كافــة 

األصعدة. 
ويضيــف رئيــس وحــدة صحــة البيئــة، عــاء الجحدلــي، 
أن الوحــدة تنــوي ، ابتــداًء مــن شــهر ينايــر 2019م، القيــام 
بزيــارات تفتيشــية علــى المنشــآت الغذائيــة داخــل الشــركة 
للتأكــد مــن تطبيــق اللوائــح الفنيــة الخاصــة بتنظيــم الغذاء 
الصحــي، وحســاب الســعرات الحراريــة مــن قبــل مقّدمــي 

و محّضري األغذية. 

عبدالرحمن الجعفري يقوم بشرح محتويات الورشة ألحد 
المشاركين.

ــع  ــاج ونقــل وتوزي األهــداف اإلســتراتيجية كرفــع كفــاءة إنت
الطاقــة، وإدارة األصــول، وتعزيــز مســتويات الســامة 
ــي  ــه ف ــوري وتبّني ــة الف ــل نظــام إدارة الطاق ــة مث والموثوقي

جميع المشاريع المستقبلية لتوليد الطاقة.
وتتــواءم إســتراتيجية دائــرة أنظمــة الطاقــة فــي أرامكــو 
الســعودية مــع أهــداف الرؤيــة 2030 الرامية إلــى أن تصبح 
المملكــة مركــًزا عالمًيــا للطاقــة، وكذلــك إســتراتيجية 
المحتــوى المحلــي للشــركة المتمثلــة فــي برنامــج تعزيــز 
القيمــة الُمضافــة اإلجماليــة لقطــاع التوريد )اكتفــاء(، التي 
التقنــي  التدريــب  فــي  شــامًا  تحــّواًل  تتطلــب جميعهــا 
والمهنــي. وفــي هــذا الصــدد، قــال الغامــدي إن أرامكــو 
ــزة مــع  الســعودية دخلــت فــي شــراكات إســتراتيجية متميَّ
المؤسســات والجامعــات العلميــة الرائــدة فــي التطويــر 
والتدريــب فــي مجــال التقنيــة والتطبيقــات الرقميــة مــن 
خــال اتفاقيــات أُبرمــت مــع الجامعــات والمعاهــد العالمية 
فــرص  توفيــر  فــي  يُســهم  الــذي  األمــر  المتخصصــة، 
وظيفيــة واعــدة للشــباب الســعودي، إذ تــم االتفــاق علــى 
فــي  الفتيــات  لتدريــب  مراكــز  ســتة  وتأســيس  إنشــاء 

المجاالت الفنية واإلدارية في هذا المجال.

نحــو أهــداف الورشــة، قائــًا: »إن مثــل هــذه الحمــات 
التــي تقــوم بهــا إدارة حمايــة البيئــة تســهم في تحقيــق رؤية 
المملكــة 2030 فــي تعزيــز الصحــة العامــة بنمــط تغــذوي 
صحــي، مــن خــال تخفيــض محتــوى المنتجــات الغذائيــة 
ــا  ــح والدهــون المشــبعة«، وأضــاف: »إنن مــن الســكر والمل
نهــدف الــى مراجعــة وتحديــث سياســة تدعيــم المنتجــات 
الغذائيــة بالفيتامينــات والمعــادن، ورفــع مســتوى الوعــي 
الغــذاء  اختيــار  مــن  لتمكينهــم  المجتمــع  أفــراد  لــدى 
ــة واألطعمــة  الصحــي، وتهيئــة محضــري ومقدمــي األغذي
لــدى الشــركة، لتخفيــض محتــوى منتجاتهــم الغذائيــة مــن 

الملح والسكر والدهون المشّبعة والمتحّولة«.
حضــر ورشــة العمــل عــدد مــن االختصاصيين فــي مجال 
األغذيــة مــن إدارة خدمــات أحيــاء الســكن والمقاوليــن 
ــوا عــن  ــة واألطعمــة داخــل الشــركة، وتعرف مقّدمــي األغذي
قــرب علــى مفاهيــم إســتراتيجية الهيئــة العامــة للغــذاء 
والــدواء، كمــا اســتطاعوا التعــرف عــن قــرب علــى النشــرات 

.)WHO( الصادرة من منظمة الصحة العالمية
الجديــر بالذكــر أن األهــداف اإلســتراتيجية للهيئــة 
والتــي تســعى لتحقيقهــا هــي  والــدواء  للغــذاء  العامــة 

كالتالي: 



الظهــران - بعزيمــة ال تليــن وإرادة ال يخالطهــا الَوَهــن، 
تســتمر أرامكــو الســعودية فــي مســعاها لتصبــح شــركة 
عالميــة رائــدة فــي مجــال الطاقــة والصناعــات الكيميائيــة. 
ويُعــد برنامــج تحويــل النفــط الخــام إلــى مــواد كيميائيــة من 
المبــادرات التقنيــة الرائــدة فــي الشــركة، ممــا يدفــع هــذا 

الزخم. 
ولمــن ال يعرفــون كثيــًرا عــن عالــم المــواد الكيميائيــة، 
قــد يبــدو هــدف البرنامــج، المتمثــل فــي تحويــل النفــط 
الخــام بصــورة مباشــرة ومعــّززة إلــى مــواد كيميائيــة، أمــًرا 
بســيًطا نســبًيا. ولكــن مهندســي وعلمــاء الكيميــاء يدركــون 

جيًدا الواقع الحقيقي الذي يكتنف هذه المسألة. 
وفــي مركــز البحــوث والتطويــر فــي أرامكــو الســعودية 
فــي الظهــران، يعقــد علمــاء المركــز العــزم علــى ســبر آفــاق 
جديــدة وتمكيــن الشــركة مــن تبــّوء مكانــة رائــدة عالمًيــا في 

هذا المجال. 
لمملكــة  ا د  ر ا مــو مــن  ة  د الســتفا ا خــال  مــن  و
الهيدروكربونيــة الهائلــة، يعمــل علماؤنــا على تطويــر أعمال 
تحويــل محســنة تــؤدي إلــى انخفــاض كبيــر فــي تكلفــة إنتاج 
مجموعــة واســعة مــن المــواد البتروكيميائيــة، حيــث تُعــد 
ــا كل  البتروكيميائيــات المكونــات األوليــة التــي تشــّكل فعلًي
عنصــر أســاس فــي حياتنــا. ولكــون تنــّوع اقتصــاد المملكــة 
فــإن   ،2030 المملكــة  لرؤيــة  الركائــز األســاس  إحــدى 
ــة المملكــة  ــق بتنمي ــد المرجــوة للبرنامــج، فيمــا يتعل الفوائ

وازدهارها، جلية وواضحة للعيان.
يقــول كبيــر المســؤولين التقنييــن فــي أرامكــو الســعودية، 
ــي  ــة، ف ــواد الكيميائي ــل الم ــد الخويطــر: »تمّث األســتاذ أحم
الوقــت الراهــن، أســرع قطاعــات الطلــب علــى النفــط الخام 
ــى مــواد  ــل النفــط الخــام إل ــات تحوي ــا تقني ــح لن نمــًوا. وتتي
كيميائيــة زيــادة كميــة إنتاجنــا مــن الكيميائيــات ذات القيمــة 
العاليــة وفــي الوقــت نفســه تقليــل اآلثــار الناجمــة عــن 
الــذي  انبعاثــات الكربــون المرتبطــة باســتخدام النفــط 
ننتجــه. كمــا أن تنميــة أعمالنــا في مجــال المــواد الكيميائية 
والمعالجــة  التكريــر  قطــاع  فــي  التوســع  مــن  تمّكننــا 

والتسويق وخلق مزيد من فرص العمل في المملكة«.

مركز البحوث
تتــألأل النوافــذ الزجاجيــة الزرقــاء والمنحنيــة لمركــز 
البحــوث والتطويــر تحــت ضــوء الشــمس وهــي تمتــص 
ــز األجــواء  ــن تتمّي ــاح، فــي حي أشــعتها فــي منتصــف الصب
داخــل مرفــق األبحــاث الواســع بتيــار هــواء بــارد لطيــف 

ينساب من خال ممراته ومختبراته.
والمتجــول فــي جنبــات المركــز ســيرى العلمــاء منهمكيــن 
فــي أداء أعمالهــم، فمنهــم مــن هــو منشــغل بأبحــاث تقنيــة 
الوقــود، ومنهــم مــن هــو منغمــس فــي تحســين محــركات 
ــة  ــراق المســتقبلية. وثمــة الســبورات البيضــاء المليئ االحت
بالمعــادالت والمخططــات المعقــدة التــي تشــي بمــا فــي 
ــكار. ومــع  ــة بعــض ألمــع العقــول فــي الشــركة مــن أف جعب
وجــود أجنــدة أبحــاث متنّوعة تتضّمن االســتدامة ومشــاريع 
والمعالجــة  والتكريــر  والنقــل  والتجزئــة  االســتخاص 
والتســويق، فإنــه ببســاطة ال مجــال لتضييــع الوقــت فــي 
هــذا المركــز التقنــي التابــع للشــركة، فالتقنيــة تتطــور 

بسرعة فائقة، وال تنتظر أحًدا. 
لقــد وضعــت أرامكــو الســعودية نصــب عينيهــا أن تصبــح 
الطاقــة  مجــال  فــي  ومتكاملــة  رائــدة  عالميــة  شــركة 
والكيميائيــات. وللمســاعدة فــي بلــوغ هــذا الهــدف، عقــدت 
وأعمــال  التعاونيــة  المبــادرات  مــن  الشــركة مجموعــة 

جمشيد دين

االســتحواذ والمشــاريع المشــتركة، بالتــوازي مــع إطــاق 
مركــز  فــي  كامــل  بشــكل  طموحــة  تقنيــة  إســتراتيجية 

البحوث والتطوير للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية.
ويعمــل مرفــق البحــوث علــى آفــاٍق جديــدة، ومــن خــال 
الكشــف عــن كيميــاء تكويــن النفــط الخــام وتحويلــه إلــى 
مــواد كيميائيــة، يســعى مركــز البحــوث والتطويــر لبلــوغ 

أهداف غير مسبوقة. 
يقــول مديــر إدارة مركــز البحــوث والتطويــر، األســتاذ 
عمــار النحــوي: »هــذا جهــد بحثــي رائــد حًقــا، حيــث ننطلق 
النفــط الخــام بحًثــا عــن أفضــل وأقصــر الطــرق  مــن 
خــال  مــن  مباشــرة  الكيميائيــة  المــواد  الســتخاص 
التــي حدثــت فــي مجــال وســائط التحفيــز  التطــورات 
والفصــل، بهــدف تحويــل نســبة مــن  70  إلــى 80 % من كل 
برميــل نفــط إلــى مــواد كيميائيــة بطريقــة تنافســية. وقــد 
هــذا  فــي  والتقنــي  القيــادي  دورنــا  إبــراز  مــن  تمّكنــا 

المجال«.
ويــدرك النحــوي جيــًدا، بمــا أنــه مهنــدس وحاصــل علــى 
للتقنيــة،  ماساتشوســتس  معهــد  مــن  الدكتــوراه  درجــة 
اآلليــات التــي تحكــم عالــم األبحــاث والتعقيــدات المرتبطــة 

بالمهمة التي هم بصددها.

العملية الحالية

يُحــّول النفــط الخام عبر عمليــات المعالجــة االعتيادية 
للمصافــي إلــى منتجــات متنّوعــة مثــل النفتــا والديــزل 
والكيروســين وزيــت الغــاز ومخلفــات التقطيــر. وتُســتخدم 
لتقليــدي  ا ج  لإنتــا كلقيــم  لمنتجــات  ا هــذه  بعــض 
للبتروكيميائيــات. لكــن هــذه العمليــة مكلفــة، وتتطلــب 
خطــوات تكريــر كثيــرة وباهظــة التكلفــة وتســتهلك طاقــة 

عالية.
وتتمثــل إحــدى الطــرق المتبعــة لتحســين هــذه العمليــة 
فــي تحقيــق التكامــل األمثــل بين عمليــات التكريــر الحالية 
للحصــول علــى مزيــد مــن المــواد الكيميائيــة لــكل برميــل 
ــى  ــات عل ــى إدخــال تعدي ــط. وهــذا ينطــوي عل ــن النف م
التقنيــات والعمليــات المثبتــة القائمــة فــي مجمــع التكريــر 
ــكل  ــة ل ــواد الكيميائي ــاج الم ــادة مســتوى إنت ــل لزي المتكام
برميــل مــن النفــط مــن النســبة المعتــادة التــي تتــراوح مــا 

بين 8  و 12 % ليصل إلى 50 %.
وتُعــد الشــراكة، التــي أعلــن عنهــا مؤخــًرا، بيــن أرامكــو 
الســعودية وســابك فــي مجــال تحويــل النفــط الخــام إلــى 

كيميائيات مثااًل جيًدا على هذا النهج. 
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يسعى إلى توسيع أعمال التكرير واملعاجلة والتسويق،
وتقليل اآلثار الناجمة عن انبعاثات الكربون 

ماذا تعرف عن التحويل املباشر 
للنفط الخام إلى كيميائيات؟

في أحد مختبرات برنامج تحويل النفط الخام إلى منتجات 
كيميائية، يراقب دهيمان اليامي مقياس اختبار الغاز الرطب 

في أحد المعامل التجريبية لتهيئة النفط الخام ضمن 
أبحاث التحويل الحراري للنفط الخام إلى مواد كيميائية.

تصوير: بريجيدو الكيدي
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وقــد طــّور الفريــق أســلوًبا مبتكــًرا يقــوم علــى تقنيــات 
التكريــر والبتروكيميائيــات التــي ثبتــت فعاليتهــا إلنتــاج 

المواد الكيميائية مباشرة من النفط الخام.
ولكــن مــاذا لــو كان مــن الممكــن زيــادة اإلنتــاج بتنفيــذ 
عمليــات أقــل؟ هــذا هــو الدافــع الرئيــس لبرنامــج تقنيــة 
تحويــل النفــط الخــام إلــى مــواد كيميائيــة، الهــادف إلــى 
تطويــر طــرق تنافســية جديــدة للحصــول علــى إنتاجيــة 
أعلــى مــن المــواد الكيميائيــة للبرميــل الواحــد، مــع 
تبســيط العمليــة برمتهــا فــي الوقــت نفســه، وكذلــك 
تقليــل اســتهاك الطاقــة وتقليــص حجــم رأس المــال 

وزيادة الربح.
إلــى طريقــة مناســبة، يطبــق مهندســو  وللتوصــل 
وعلمــاء الشــركة عدة إســتراتيجيات وتقنيــات بحثية؛ إذ 
ــز بحثهــم علــى الطــرق الحراريــة والمحفــزة لتحويــل  يركِّ

النفط الخام إلى منتجات كيميائية.
لــكل مســار بحثــي خصائصــه وتعقيداتــه فــي مراحــل 
مختلفــة مــن عمليــة التطويــر، ومــع ذلــك تتشــارك جميع 
المســارات فــي موضــوع واحــد يتمثــل فــي تطويــر عملية 

للتحويل المباشر للنفط الخام إلى منتجات كيميائية.
يقــول إبراهيــم أبــا، وهــو عالــم أول وكبيــر تقنييــن في 
قســم األبحــاث والتطويــر الكيميائــي: »كل مســار بحثــي 
ســيقّدم لنــا خيــاًرا تقنًيــا مختلًفــا. ونحــن حريصــون 
علــى أال نصــبَّ جــل تركيزنــا فــي مشــروع واحــد، فمــن 
خــال متابعــة مســارات بحثيــة متعــّددة نقــوم بتنويــع 
خياراتنــا ونقــّدم جميــع الفــرص الممكنــة في المســتقبل 
للشــركة والمملكــة، حيــث تغطــي الخيــارات التقنية هذه 
المنتجــات،  وقوائــم  الخــام،  النفــط  أنــواع  مختلــف 

والجداول الزمنية وأحجام رأس المال المتباينة«.
80 عالًمــا  أبــا فريًقــا مكوًنــا مــن  يقــود إبراهيــم 
ــج  ــي البرنام ــون ف ــن يعمل ــك الذي ــم أولئ ــا، منه ومهندًس
الرائــد فــي مركــز البحــوث والتطويــر. وبصفتــه كبيــر 
ــي  ــن دوره اإلرشــاد الفن ــي البرنامــج، يتضّم ــن ف التقنيي
وتنســيق أنشــطة المســارات البحثيــة المختلفــة، وكذلــك 
إقامــة شــراكات عالميــة، مثــل الشــراكة مــع مراكــز 
األبحــاث العالميــة التابعــة للشــركة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. ويشــير أبــا: »نعمــل جنًبــا إلــى جنــب مــع زمائنا 
فــي مركــز األبحــاث فــي بوســطن، المتخصــص فــي 
التحفيــز الكيميائــي والمــواد المتقدمــة، الستكشــاف 
خيــارات تحفيــز إضافيــة وجديــدة مكملــة لجهودنــا التي 
نبذلهــا فــي الظهــران. ومــن ُحســن حظنــا اليــوم أننــا 
الكفــاءات  مــن  عالميــة  شــبكة  تكويــن  علــى  عملنــا 
القــادرة، وهــذا جانــب مهــم للغايــة لتحقيــق النجــاح فــي 

مثل هذا المشروع الطموح«.
ويشــير إبراهيــم أبــا إلــى أهميــة التعــاون الداخلــي 
ــرة داخــل  ــا شــراكات كبي ــا أيًض ــه: »لدين المســتمر بقول
الشــركة، ال ســيما مــع أعمــال المنتجــات الكيميائيــة؛ إذ 
كان، وال يــزال، توافقنــا معهــم مــن حيــث المجــاالت 
التقنيــة والهندســية واالقتصاديــة خــال هــذه المســيرة 

عامــًا مهًمــا. فهــم أصحــاب الشــأن ونحــن نعمــل جنًبــا 
إلى جنب معهم لتقديم المنتجات والحلول«.

ويســتطرد قائــًا: »باإلضافــة إلــى ذلــك، نحــن بحاجة 
إلــى إقامــة شــراكة عالميــة. إذ مــا مــن أحــد يملــك 
مــن  االســتفادة  ومــن خــال  كاملــة.  الحــل  مفاتيــح 
المرافــق والمعــارف األخــرى، يمكننــا تقليــص جداولنــا 
الزمنيــة وتحســين أعمالنــا، بينمــا نبنــي فــي الوقــت 
مــن  ســتعّزز  التــي  الدائمــة  العاقــات  تلــك  نفســه 
أعمالنــا. كمــا نقــوم بإشــراك بعــض العلمــاء الشــباب 

لدينــا ضمــن هــذه الشــراكات الغتنــام فرصــة فريــدة 
للتطور ونقل المعرفة«.

في كل ما يحيط بنا
يديــر عبدالنــور بــوران بصــره فــي مكتبــه وطاولتــه 
وأدواتــه المكتبيــة وكرســيه الــذي يجلــس عليــه وقميصه 
الــذي يرتديــه، فيــرى أن البتروكيميائيــات تدخــل فــي 
صناعــة كل شــيء مــن هــذه األشــياء، ويقــول: »كل شــيء 
هنــا مصنــوع مــن الباســتيك باســتثناء وعــاء النباتــات، 
أليــس ذلــك مدهًشــا؟«. ويشــارك عبدالنــور منــذ ســبعة 
أعــوام فــي المشــروع ويعمــل اآلن قائــًدا للبرنامــج، بعــد 
أن شــاهد التقــّدم واإلنجــازات التــي تحققــت وبــات 
يــدرك مــا يحملــه المســتقبل مــن تحديــات. ويضيــف 
قائــًا: »إننــا بالتأكيــد نحــرز تقدًمــا، وفــرق البحــث 
إنهــم فــي  المختلفــة تســير فــي االتجــاه الصحيــح. 
يمضــون  جميًعــا  لكنهــم  مختلفــة  تطويريــة  مراحــل 

قدًما«.
بــدأت أولــى األعمــال علــى البرنامــج عــام 2006م 
بــدًءا مــن البحــث فــي تكســير غــاز خــف المكثــف، وبعــد 
عــام واحــد انضــم العالــم مســاعد الغرامــي إلــى مركــز 
البحــوث والتطويــر. ويقــول حــول ذلــك: »هــذه كانــت 
التاليــة،  الســنوات  فــي  المفاهيــم.  مراحــل تحديــد 
تطورنــا وانتقلنــا إلــى اســتخدام أنــواع أخــرى مــن اللقيم 
مثــل الزيــت الخــام العربــي الخفيــف والخفيــف جــًدا 

وأنواع أخرى من النفط الخام للتوسع في خياراتنا«.
ــز  ــي مجــال تحفي ــى األبحــاث ف يشــرف الغرامــي عل
إلــى مــواد كيميائيــة،  النفــط الخــام  عمليــة تحويــل 
ويــدرك جيــًدا مــا للمســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه مــن 
تأثيــر. ويعلــق قائــًا: »إن البحــث الــذي نعمــل عليــه هــو 
كبيــرة لمســتقبل  ولــه أهميــة  تغييــر حقيقــي  عامــل 

المملكــة. إنــه لفخــر لنــا أن نشــارك فــي مثــل هــذه 
األبحــاث المتطــورة التــي ستســاعد علــى تشــكيل مصير 

وطننا وسيمتد أثرها على مستوى العالم أجمع«.

الشراكة لتحقيق النجاح
ــى  ــط الخــام إل ــل الحــراري للنف ــج التحوي ــد برنام يُع
مــواد كيميائيــة مــن بيــن المســارات البحثيــة األكثــر 
تقدًمــا. ومــن هنــا جــاء إبــرام أرامكــو الســعودية اتفاقيــة 
تطويــر مشــتركة مــع شــركة شــيكاغو بريــدج آنــد أيــرون 
المّقدمــة للتقنيــات الرائــدة فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة )المعروفــة اآلن باســم ماكديرمــوت( وشــركة 
شــيفرون لومــوس قلوبــال لتســريع وتيــرة تطويــر وتجربة 
هــذه التقنيــة. ويقــول قائــد فريــق التحويــل الحــراري 
للنفــط الخــام إلــى مــواد كيميائيــة، كريــم الديــن شــيخ: 
»هــذا التعــاون سيســرع مــن عملية تســويق هــذه التقنية؛ 
ــى نطــاق  ــة التقنيــة عل ــل لتجرب ــا بــا كل إذ يعمــل فريقن
أوســع فــي مركــز ريتشــموند للتقنيــة التابــع لشــركة 
شــيفرون لومــوس قلوبــال، وهــذا جــزء مــن خطــوات 

تافي المخاطر التقنية استعداًدا لعملية التسويق«.
إنــه إنجــاز عظيــم، لكــن النحــوي وأعضــاء الفريــق 
بالصبــر  النظــر؛ فالتحلــي  وبُعــد  بالرزانــة  يتســمون 
والمثابــرة أمــران ضروريــان، والحصــول علــى التقنيــة 
بالطريقــة األمثــل أهــمُّ مــن الجــداول الزمنيــة غيــر 

الواقعية.
يقــول النحــوي: »مــن الطبيعــي أن تشــتمل مجموعــة 
المعّقــدة والمتنّوعــة علــى جــداول زمنيــة  األبحــاث 
التقنيــة  إن  التقنيــات.  مــن  متباينــة ألنــواع مختلفــة 
الجديــدة القائمــة علــى أعمــال مثــل التحويــل الحــراري 
للنفــط الخــام إلــى مــواد كيميائيــة ســوف تتطلــب عــادة 
ــة  ــاز أو تقني ــع جه ــة م ــر مقارن ــر أطــول بكثي دورة تطوي

قائمة على البرمجيات«.
وضــرب مثــًا علــى ســبيل المقارنــة بيــن دورة تطــور 
الهاتــف الذكــي الســريعة نســبًيا الــذي يشــهد شــكًا 
جديــًدا بتقنيــات جديــدة تُقــدم كل عــام تقريًبــا، وتطويــر 
محــرك طائــرات جديــد، حيــث يمكــن أن يســتغرق هــذا 

األمر عادة عقًدا من الزمن.
ويضيــف النحــوي: »التقنيــات الجديــدة للعمليــات 
تبــدأ بمفهــوم، لكــن يجــب تطويرهــا علــى مســتويات 
متعــّددة قبــل أن يتــم تطبيقهــا علــى مســتوى صناعــي 
مــن خــال اســتثمارات رأســمالية ضخمــة. ويتطلــب 
ذلــك إجــراء بحــث تفصيلــي، والقيــام بالتجــارب، وبنــاء 
مرافــق جديــدة خاصــة بإجــراء التجــارب، ثــم مرافــق 
أكبــر للتجربــة وأخــرى شــبه تجاريــة وغيرهــا، وهــذا 
يتطلــب التحلــي بالصبــر والموازنــة الدقيقــة للمخاطــر 

الفنية على مستويات مختلفة«.
إن تطويــر التقنيــات التــي تنفذهــا أرامكــو الســعودية 
فــي برنامــج تقنيــة تحويــل النفــط الخــام إلــى مــواد 

بالنسبة إلبراهيم أبا، يشكل التعاون عامًا مهًما في ضمان 
تحقيق النجاح لبرنامج تحويل النفط الخام إلى مواد 

كيميائية.

يشارك عبدالنور بوران منذ سبعة أعوام في برنامج تحويل 
النفط الخام إلى مواد كيميائية.

تنمية أعمالنا في 
مجال املواد 

الكيميائية تمّكننا 
من التوسع في 

قطاع التكرير 
واملعالجة والتسويق 
وخلق مزيد من فرص 
العمل في اململكة

أحمد الخويطر

في مركز البحوث والتطوير في أرامكو السعودية في الظهران، يعقد علماء المركز العزم على سبر آفاق جديدة وتمكين الشركة من تبوء مكانة رائدة عالمًيا في هذا المجال.
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ــن الزمــن. وبالنســبة  ــًدا م ــة يســتغرق عــادة عق كيميائي
لفريــق هــذا البرنامــج هنــاك عامــان رئيســان لضمــان 

نجاح البرنامج.
ويضيــف النحــوي: »لقــد تلقينــا دعًمــا اســتثنائًيا مــن 
قيادتنــا علــى جميــع المســتويات. فمجلــس التقنيــة 
بقيــادة كبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن واللجنــة التوجيهيــة 
التكريــر والمعالجــة والتســويق  للتقنيــة فــي أعمــال 
بقيــادة النائــب األعلــى للرئيــس للتكريــر والمعالجــة 
والتســويق، يقّدمــان لنــا دعًمــا وثقــة المحدوديــن. وهــذا 

أمر في غاية األهمية ومحفز للغاية للفريق بأكمله«.
أحــد مــن شــاركوا في تأســيس برنامــج تحويــل النفط 
الخــام إلــى مــواد كيميائيــة هــو عصــام الســيد، فبعــد 
قيادتــه للبرنامــج حتــى عــام 2016م، أصبح اآلن مشــارًكا 
فــي قيــادة المشــروع التعاونــي للتحويــل الحــراري للنفط 
الخــام إلــى المــواد الكيميائيــة مــع شــركة )شــيكاغو 
بريــدج آنــد أيرون/ماكديرمــوت( ومقــر هــذا المشــروع 

في الواليات المتحدة األمريكية.
انضــم الســيد إلــى مركــز البحــوث والتطويــر فــي عام 
2001م كعالــم مختبــرات، حيــث حصــل بعــد ذلــك علــى 
درجــة الدكتــوراه فــي الهندســة الكيميائيــة مــن إمبريــال 
كولــج بريطانيــا. وهــو حالًيــا جــزء مــن فريــق المســاندة 
الفنيــة فــي شــركة خدمــات أرامكــو ويعمل على مشــاريع 
مختلفــة لعمليــات تحويــل النفــط الخــام إلــى مــواد 

كيميائية.
ــا  ويشــير الســيد: »إن التحــدي الــذي يواجهنــا عموًم
كباحثيــن هــو تحــدي األعمــال الحاليــة من خــال تقديم 
جدواهــا  تُثبــت  أن  يمكــن  مبتكــرة  جديــدة  تقنيــات 
ــا. وفيمــا يتعلــق ببرنامجنــا، ســأضيف الوقــت  اقتصادًي
باعتبــاره تحدًيــا رئيًســا. كمــا يجــب علينــا كفريــق أن 
نكــون متيقظيــن للجهــود األخــرى المبذولــة فــي هــذا 
لمنتجــات  ا لســوق  تحلياتنــا  كبــة  ا ومو ل  لمجــا ا

الكيميائية في المستقبل«.
17 عاًمــا  يعمــل عصــام الســيد فــي الشــركة منــذ 
ويمكنــه رؤيــة إمكانيــة تحقيــق التحــّوالت فــي البرنامــج، 
ويقــول: »يشــرفني أن أكــون جــزًءا مــن هــذا البرنامــج 
مــن  فــي عديــد  الفرصــة لإســهام  يمنحنــي  الــذي 
مبــادرات برنامــج التحــّول فــي الشــركة، وكذلــك فــي 
ــدة،  ــات الجدي ــز التقني ــل تعزي ــة 2030، مث ــة المملك رؤي
لتســويق  وا لجــة  لمعا وا لتكريــر  ا أعمــال  دة  يــا وز

والمنتجات الكيميائية، وتوفير فرص عمل جديدة«.
إلــى  هنــاك حاجــة  الحالــي  العولمــة  فــي عصــر 
تضافــر للجهــود بحيــث يكمــل بعضهــا بعًضــا. ويُعــد 
مــع شــركة ماكديرمــوت وشــركة شــيفرون  التعــاون 
لومــوس قلوبــال خيــر مثــال لنهــج أرامكــو الســعودية فــي 
الشــراكات المنفتحــة فــي مجــال االبتــكارات والبحــث. 
لقــد ُطــور وبُرهــن هــذا المفهوم فــي مختبــرات األبحاث 
ــة مــن خــال  ــر فــي البداي ــز البحــوث والتطوي فــي مرك
تنفيــذ اختبــار ناجــح وشــامل علــى نطــاق تجريبــي. 
وعندمــا احتــاج الفريــق إلى توســيع نطــاق هــذه العملية، 
أســهمت الشــراكة مــع أحــد مقدمــي التقنيــة الحالييــن 
ممــن يملكــون قــدرات رائــدة للتجربــة علــى نطــاق واســع 

في استكمال جميع الخطوات المتبقية.
المطلوبــة  القــدرات  بنــاء جميــع  »إن  أبــا:  ويعلــق 
ــا فحســب لــن يكــون بنفــس التأثيــر، ففــي مجــال  داخلًي
ــل لوحــدك،  ــك العم ــه ال يمكن ــم أن ــدرك العال ــة ي التقني

ونحن ندرك هذه الحقيقة أيًضا«.

املحفز هو الجوهر
الموضــوع المشــترك الذي يربــط المســارات البحثية 
المختلفــة فــي برنامــج تحويــل النفــط الخــام إلــى مــواد 
كيميائيــة مًعــا هــو الســعي للتوصــل إلــى المحفــز. هــذا 
ــا الســر. إن  ــن فيه ــي يكم ــة الت هــو اإلكســير أو التركيب
ــات  الغــرض مــن المحفــز هــو مزجــه مــع الهيدروكربون
المــواد  إنتــاج  إلــى  تــؤدي  التــي  التفاعــات  وبــدء 
الكيميائيــة، وهــو فــي صميــم البحــوث التــي تُجــرى فــي 

مركز البحوث والتطوير.
يتحــدث العالــم قوبــال جوتو عــن عمله علــى مجريات 
تحفيــز عمليــة تحويــل النفط الخــام إلى مــواد كيميائية، 
إذ يقضــي يومــه مــع زمائــه الباحثيــن أثنــاء إجــراء 
تجاربهــم مــع التركيبــات المختلفــة للمحفــز ويقــول: 
»نقــوم فــي المختبــرات بتجهيــز محفزاتنــا حتــى نتمكــن 
مــن زيــادة إنتــاج اإلثيليــن والبروبيليــن. وباإلضافــة إلــى 
التفاعــل الكيميائــي، يجــب علينــا أيًضــا تحقيــق الشــكل 

والقوام المناسبين للمحفز قبل تقييم أدائه«.
ويمضــي جوتــو موضًحــا: »تخيــل أنــك تُعــد طعاًمــا 
تبــدأ  المكونــات.  تحتــوي وصفتــه علــى عديــد مــن 
بالمكــون الرئيــس، وهــو فــي حالتنــا الزيوليــت، ثــم 
تضيــف مكونــات أخــرى للحصــول علــى النكهــة والقــوام 

المطلوبين«.
أدى ذلــك إلــى تعــاون الفريــق مع عــدد مــن الجامعات 
الرائــدة إلنشــاء مختبــرات خاصــة إلجــراء االختبــارات 
لتحســين أداء المحفــز ومراقبتــه، وهــذا مثــال آخر على 

التعاون الناجح.
يقــول جوتــو بفخــر: »إننــا نُعــّد أرامكــو الســعودية 
للمســتقبل. ســيكون للشــركة بصمــة باعتبارهــا المــورد 
ــا  ــي عالًم ــة. وبصفت ــواد الكيميائي ــر الم المفضــل لتوفي
لــي الكثيــر، ألننــي أقــّدم إســهاًما  فــإن ذلــك يعنــي 

إيجابًيا ليس للشركة فحسب، بل للمملكة أيًضا«.
ومــن بيــن جميــع المســارات البحثيــة فــي برنامــج 
تحويــل النفــط الخــام إلــى مــواد كيميائيــة، يتــم تطبيــق 
ــداهلل  ــك عب ــة المل ــاون مــع جامع ــا بالتع أكثرهــا طموًح
للعلــوم والتقنيــة. وفــي الحيــن الــذي تســتهدف فيــه 
أنــواع  تحويــل  عمليــة  تحســين  األخــرى  المســارات 
مختــارة مــن النفــط الخــام إلــى مــواد كيميائيــة، فــإن 

عــا علــي، عالمــة أرامكــو الســعودية الموجــودة فــي 
مركــز أبحــاث الشــركة فــي جامعــة الملــك عبــداهلل 
للعلــوم والتقنيــة، تســعى وراء الهــدف األســمى فــي 
أبحــاث تحويــل النفــط الخــام إلــى مــواد كيميائيــة، 
المتمثــل فــي تكويــن عمليــة تحفيزيــة يمكــن أن تقــوم 
بالتطويــر والتحويــل المباشــر ألي نــوع مــن عمليــات 
ــة فــي خطــوة  ــواد كيميائي ــى م ــل النفــط الخــام إل تحوي

واحدة.
وتقــول بثقــة: »إننــا نهــدف إلــى جعــل عمليــة التفاعــل 
متعــدد  محفــز  هــو  أساســها  واحــدة،  خطــوة  فــي 
الوظائــف قــادر علــى التكســير، ونــزع الهيدروجيــن 
مــن  والكبريــت وغيرهــا  المــواد األروماتيــة  وإزالــة 

المواد«.
يُعــد هــذا البحــث فــي مراحلــه األولــى، وعــا تــدرك 
بشــكٍل واضــح حجــم المهمــة، وتوضــح ذلــك بقولهــا:  
ــا كبيــًرا، ورفــع مســتوى النفــط  »يُشــكل المشــروع تحدًي
الخــام وتكســيره فــي خطــوة واحــدة أشــبه بقصــص 

تسعى عا علي، التي تعمل في مركز أبحاث الشركة في جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية، وراء الهدف األسمى في أبحاث 
تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية، المتمثل في تكوين عملية تحفيزية يمكن أن تقوم بالتطوير والتحويل المباشر 

ألي نوع من عمليات تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في خطوة واحدة.

الخيــال العلمــي. وكنــا قــد أنهينــا فــي عــام 2017م تعاوًنــا 
ــي  ــز أبحــاث الحفــز الكيميائ ــة أعــوام مــع مرك دام ثاث
فــي جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة، طورنــا 
ــُد بتحقيــق  خالهــا عامــًا محفــًزا مــن الجيــل األول يَِع
أداء فائــق. مــا زال الطريــق طويــًا أمامنــا، لكــن لدينــا 

فريًقا يتمتع بقدرات عالية جًدا«.

املضي قدًما
إذا كان التقــدم فــي المشــاريع يحتاج إلــى أداة قياس، 
فمــا مــن مقيــاس أفضــل مــن العــدد المتزايــد لبــراءات 
اختــراع أرامكــو الســعودية فــي مجــال تحويــل النفــط 
الخــام إلــى مــواد كيميائيــة، والتــي يصــل مجموعهــا إلــى 

ما يقرب من 50 براءة اختراع حتى اآلن.
ويقــول النحــوي: »هــذا هــو المؤشــر الرئيــس للقيــادة. 
المجــال،  يقــودون هــذا  أن علماءنــا  الواضــح  فمــن 
الوقــت  هــو  هــذا  المســتقبل.  فــي  المزيــد  وهنــاك 
المناســب لتكــون باحًثــا فــي المــواد الكيميائيــة فــي 

أرامكو السعودية«.
وفــي الوقــت الــذي يواصــل فيــه أعضــاء الفريــق 
فإنهــم  الشــركاء،  مــع  وتعاونهــم  المتطــور  بحثهــم 
مســتمرون بااللتــزام مــع قيــادة الشــركة لضمــان التوافق 
إلــى عــام  والرؤيــة المشــتركة للمســتقبل، متطلعيــن 
2025م ليشــهدوا بنــاء مجمــع ذي مســتوى عالمــي- 
للتحويــل الحــراري للنفــط الخــام إلــى مــواد كيميائيــة. 
وهــم علــى ثقــة أن المســارات البحثيــة األخــرى توشــك 
بــأن  تصورهــم  عــن  معبريــن  ثمارهــا،  تؤتــي  أن 
االكتشــافات الكبــرى واإلنجــازات ســتتحقق عنــد تنفيــذ 
التحويــل المباشــر بخطــوة واحــدة. هــذا باإلضافــة إلــى 
مضاعفــة عــدد بــراءات االختــراع المتوقعــة بحلــول عــام 

2025م. 
يقــول النحــوي: »إنهــا خطة طموحــة، وال بــد أن تكون 
كعالــٍم علــى ذات القــدر مــن الطمــوح، إذ ال تبــدو األمــور 
مبشــرة دوًمــا مــع بدايــة أي مســيرة فــي مجــال البحــوث 
والتطويــر، ولكــن إذا كان لديــك فريــق رائــع، وخطــة 
محكمــة، وانضبــاط فــي التنفيــذ والشــغف فســتكون 
لديــك فرصــة أكبــر فــي تحقيــق النجــاح الباهــر. نحــن 
فــي هــذه المســيرة نهــدف لتحقيــق المنفعــة ألرامكــو 
لتحقيــق  دقيــق  تــوازن  إنــه  والمملكــة.  الســعودية 
المعجــزات فــي مركــز البحــوث والتطويــر، لكننــا ســنبلغ 

غايتنا بالصبر والتعاون والعزيمة«.

ُيعدُّ عصام السيد حالًيا جزًءا من فريق المساندة الفنية في 
شركة خدمات أرامكو، ويعمل على مشاريع مختلفة لعمليات 

تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية.

في معامل البحث والتطوير في الظهران، يضبط عالم الُمختبر أنس العمري صمام منظم 
ضغط الهيدروجين على أحد المعامل التجريبية المستخدمة للتخلص من مخاطر التقنية 
في برنامج تحويل النفط الخام إلى الكيميائيات وُتعد هذه العملية عامًا أساًسا في مسيرة 

أرامكو السعودية لكي تصبح الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات.

التعاون مكّون أساس في برنامج تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية، وفي هذه الصورة 
يبدو العالمان مساعد الغرامي )يمين( وقوبال جوتو وهما يناقشان بعض جزئيات البرنامج 

المهمة، في حين يبدو عدد من علماء المختبر وهم منهمكون في عملهم.



جاهزون ملواجهة حوادث انسكابات الزيت
ر أجندة التدريبات يف الُقريَّة العمل اجلماعي يتصدَّ

الُقريـة - أجـرت فـرق العمـل التابعـة إلدارة حقـن ميـاه 
البحـر وبالتعـاون مـع الموظفيـن المختصيـن فـي دوائـر 
الخدمـات، مؤخـًرا، تدريًبـا خاًصـا باالسـتجابة النسـكابات 
الزيـت للتعـرف علـى مـدى جاهزيتهـم فـي االسـتجابة عند 
وقوع حوادث انسكابات الزيت المحتملة. وفي إطار التزام 
إدارة حقـن ميـاه البحـر بالمسـؤولية االجتماعيـة، فقـد 
المرافـق  حمايـة  إجـراءات  أيًضـا  التدريبـات  تضمنـت 
المجـاورة مثـل شـواطئ الُقريَّـة والعقيـر، ومحطـة الكهرباء 
بالُقرّيـة التابعـة للشـركة السـعودية للكهربـاء. كمـا تضّمـن 
سـيناريو التدريـب وجـود بقعة زيـت بحجـم 500 برميل من 
الزيت، بنسـبة 10 % تقريًبا من الزيوت السوداء، و90 % من 
الزيـوت الخفيفـة، تمتـد علـى مسـاحة طولهـا ميـل بحـري 
خفـر  اكتشـف  التدريـب،  ُمجريـات  مـن  وكجـزء  واحـد. 
ثاثـة  بعـد  علـى  الوهمـي  التسـرب  مصـدر  السـواحل 
كيلومترات من معمل معالجة مياه البحر في الُقرّية. وقدم 
خفـر السـواحل باًغـا عن هـذا االنسـكاب فـي البداية إلى 
مركـز الطـوارئ )911( فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة، ثـم 
قدمـت غرفة التحكم المركزية لمعمـل معالجة مياه البحر 

في الُقرّية باًغا إلى إدارة األعمال البحرية.

جهود متكاتفة
بـدأ المشـاركون فـي التدريـب، فأبلـغ الناظـر المنـاوب، 
عبداللطيـف بـو عبيـد، إدارة حقـن ميـاه البحـر عبـر نظـام 
اإلنـذار.  وفـي نفس الوقت، أرسـلت إدارة حقن مياه البحر 

منصور العنزي 

فريـق االسـتجابة النسـكابات الزيـت إلـى منطقـة سـحب 
الميـاه، فيما أرسـلت إدارة األعمال البحرية طائرةً عمودية 
من رأس تنورة إلى الُقرّية الستطاع المنطقة. كما هرعت 
الدوائـر المسـاندة، مثـل إدارة تخطيـط وتنظيـم توريـد 

الزيـت، وإدارة الوقايـة مـن الحريـق، بالتعـاون مـع محطـة 
مكافحـة الحريـق فـي محطـة الكهربـاء بالُقرّيـة، وإدارة 
أعمـال األمـن الصناعـي ومركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو 
الطبـي، لاسـتجابة لموقـع حادثـة االنسـكاب عنـد تلقيهـم 

مكالمة الطوارئ )911(.
وفي مركز مراقبة الطوارئ، تولى مدير إدارة حقن مياه 
إدارة  الجعيـدان، دور مسـؤول  البحـر، األسـتاذ صـاح 
المتعلقـة  التوجيهـات  الحـادث، وهـي مسـؤولية إصـدار 
بحادثـة االنسـكاب. وشـرع فـوًرا بتفعيـل خطط االسـتجابة 
م  للطـوارئ التابعـة لـإدارة، وتـرأس جهـود االسـتجابة، وقدَّ
الدعـم الـازم للناظـر اإلداري في قسـم أعمـال مياه البحر 
فـي الُقريَّـة، عبـداهلل العقيـل، الـذي تولـى دور قائـد موقـع 
الحـادث، حيـث ترأس العقيل جهود االسـتجابة في منطقة 
سـحب الميـاه، بينمـا يُـزود الجعيـدان بمعلومـات عـن حالـة 
حادثة االنسـكاب بشـكل مسـتمر. كما تولى المشرف العام 
ألعمـال الهندسـة، محمـد الدوسـري، أمـر التواصـل مـع 
الدوائـر المسـاندة والمـدراء داخـل وخـارج إدارة حقن مياه 
البحـر عبـر دائـرة مؤتمـر الطـوارئ للمجموعـة 6 بمركـز 

مراقبة الطوارئ.
أجريـت التدريبـات بـًرا، وفي منطقة السـحب بالبحيرة، 
وفـي الهـواء الطلـق. وشـرع فريـق االسـتجابة النسـكابات 
الزيت المشارك في التدريبات بالعمل فوًرا، وذلك بفحص 
الحواجـز المطاطيـة العائمـة فـي البحيـرة للتحقـق مـن 
جودتهـا فـي السـيطرة علـى انسـكاب الزيـت، وكان ذلـك 
بدعـم مـن موظفـي إدارة األعمـال البحريـة. كمـا ُوزعـت 
الكاشـطات والمعـدات الميكانيكيـة لتنظيـف واسـتخاص 

الزيت المنسكب. 
وبـدأ مركز مراقبـة الطوارئ أنشـطة التواصل المختلفة 
ال.  الجـوَّ والهاتـف  الاسـلكية  االتصـال  أجهـزة  عبـر 
واسـتخدم مسـؤول إدارة أعمـال الحـادث تقنيـات البرامـج 
لمراقبـة األحـداث اآلنيـة، وكان مـن تلك التقنيـات: نمذجة 
مسـار انسـكاب الزيـت التـي تتنبـأ بمسـار بقعـة الزيـت، 
قدمها المنسق اإلقليمي لحوادث انسكاب الزيت في إدارة 
األعمال البحرية، إبراهيم الهال، الذي شغل دور المنسق 
ُعـرض  وقـد  الزيـت.  لاسـتجابة النسـكابات  اإلقليمـي 
تسلسـل األحداث ونُشـر على نظام بوابة رسـائل الطوارئ. 
وكمـا حلّـق مهنـدس مكافحـة التلـوث بالطائـرة العموديـة 
السـتطاع منطقـة انسـكاب الزيـت، وتوجيـه طائـرة رش 

المواد المشتتة للزيت المنسكب. 
مـرة  ألول  طيـار  بـدون  طائـرة  اسـتخدام  تـم  وقـد 
لاسـتطاع الجـوي علـى منطقـة السـحب فـي البحيـرة. 
وأتـاح نظـام االتصـال عبـر األقمـار الصناعيـة الـذي توفره 
تقنيـة المعلومـات لمسـؤول إدارة أعمال الحـادث في مركز 
مراقبـة الطـوارئ بمشـاهدة بـث مباشـر للتدريبات. وأشـاد 
المشـاركون بالدعـم الكبيـر الـذي قدمته عدد مـن الجهات 
الحكوميـة لهـم خـال فتـرة االعـداد لهـذا التدريـب وأثنـاء 

تنفيذه.
الـدروس  لمناقشـة  اجتمـاع  ُعقـد  التدريبـات  وعقـب 
المسـتفادة وإلقاء الضوء على الثغرات والنقاط التي يمكن 
أرامكـو  مـن  موظًفـا   150 مـن  أكثـر  وشـارك  تحسـينها. 
السـعودية، والشـركة السـعودية للكهربـاء، وخفـر السـواحل 
السـعودية، وشـركات المقاوليـن المتعاقـد معهـا، الذيـن 
عملـوا كفريق واحـد إلجراء تدريبات ناجحة وسلسـة بدون 
وقـوع أيـة حـوادث. كمـا أشـارت المحـاكاة إلـى مهمـات 
جديدة يتعين االلتزام بها لضمان اسـتجابة فاعلة لحوادث 

انسكاب الزيت.
البيئـي ومنسـق  المنسـق  التدريبـات  نّسـق هـذه  وقـد 
أحمـد  البحـر،  ميـاه  حقـن  إدارة  فـي  الزيـت  انسـكاب 
الهوسـاوي، بمسـاعدة إدارة األعمـال البحريـة ومختلـف 
وخدمـات  والنقـل  الطيـران،  مثـل:  المسـاندة  اإلدارات 
المعـدات، وتقنيـة المعلومـات، وأعمـال األمـن الصناعـي، 
والوقايـة من الحريـق، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، 
والشـؤون العامة بأرامكو السـعودية، ووحدة مختبرات مياه 

البحر في الُقريَّة، ومنع الخسائر.
وبنـاًء علـى نتائـج التدريبـات، تحققـت أهـداف اختبـار 
مـدى جاهزيـة وإمكانيـة فريق االسـتجابة النسـكاب الزيت 
فـي إدارة حقـن ميـاه البحـر ودوائـر خدمـات المسـاندة في 
االسـتجابة ألي حادثـة انسـكاب للزيـت واالمتثـال لخطـة 
طـوارئ انسـكاب الزيـت فـي المناطـق البحريـة. باإلضافـة 
إلـى ذلـك، نُفذت بالكامل خطة طوارئ انسـكاب الزيت في 
الُقريـة، التـي طورتها إدارة حقن ميـاه البحر وأصبحت في 
بدايـة هـذا العـام جـزًءا مـن خطـة طـوارئ انسـكاب الزيـت 
فـي الخليـج العربـي. وقـد تحقـق ذلـك بسـبب االلتـزام 
والعمـل وفـق المعاييـر المهنية وكفـاءة التنفيذ التـي أبداها 

الفريق أثناء عملية التدريب الناجحة.
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أجريت التدريبات بًرا، وفي منطقة السحب بالبحيرة،. وشرع فريق االستجابة النسكابات الزيت المشارك في التدريبات بالعمل 
فوًرا.

قة بحادثة االنسكاب. وشرع فوًرا بتفعيل خطط  في مركز مراقبة الطوارئ، تولى مسؤول إدارة الحادث إصدار التوجيهات المتعلَّ
االستجابة للطوارئ التابعة لإلدارة،

خال الحادث المفترض، أرسلت إدارة 
األعمال البحرية طائرًة عمودية من رأس 

تنورة إلى الُقرّية الستطاع المنطقة.

تم فحص الحواجز المطاطية العائمة 
في البحيرة للتحقق من جودتها في 
السيطرة على انسكاب الزيت، وذلك 

بدعم من موظفي إدارة األعمال البحرية
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مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون لتأسيس شركة جديدة 
لتعزيز قدرات أرامكو السعودية في مجال األمن السيبراني

الظهـران - وّقعـت أرامكـو السـعودية مذكـرة تفاهـم مـع 
شـركة ريثيـون، مـن خـال شـركتها المحلية »شـركة ريثيون 
يملكهـا  جديـدة  شـركة  لتأسـيس  السـعودية«،  العربيـة 
الطرفان وذلك لتطوير وتقديم أفضل الخدمات في مجال 
األمـن السـيبراني فـي المملكـة العربيـة السـعودية ومنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وسـتقّدم شـركة األمـن السـيبراني الجديـدة خدمـات 
الدفاعيـة  السـيبراني  األمـن  منتجـات  وتوفيـر  تسـويق 
البرمجيـات واألجهـزة،  أحـدث  مـن  المكّونـة  المتكاملـة 
إضافة إلى نشاطات البحث والتطوير. كما ستعّزز الشركة 
الجديـدة حمايـة األمـن السـيبراني لـدى أرامكـو السـعودية 
ومورديهـا وعمائهـا والشـركات التابعـة لها، كما ستسـاعد 
فـي بنـاء قـدرات الحمايـة السـيبرانية على مسـتوى عالمي 

في المملكة والمنطقة بشكل عام.
وبهـذه المناسـبة، قـال النائـب األعلـى للرئيـس للماليـة 
واإلسـتراتيجية والتطويـر، األسـتاذ خالـد الدبـاغ: »نحـن 
سـعداء لتأسيس هذه الشـركة الجديدة، التي ستدعم رؤية 
السـعودية 2030 مـن خـال خلـق وظائـف للسـعوديين فـي 
قطـاع األمـن السـيبراني، كمـا أنها سـتدعم البنية األسـاس 

للتنمية االقتصادية في المملكة«. 
وأضـاف أنـه »من المتوقـع أن ينمو الطلـب على خدمات 
األمـن السـيبراني مـع توّجه الشـركات السـتقطاب خدمات 

األشـياء القافلة األسبوعية إنترنـت  مثـل  تقنيـات  وتبّنـي  الرقمـي  الفضـاء 
والبيانـات الضخمـة، ونحـن متفائلـون بـأن الشـراكة مـع 
شـركة ريثيـون ستسـاعد علـى تعزيـز األمـن السـيبراني 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  التحتيـة  بنيتـه  وتعزيـز 

والمنطقة«.
مـن جهتـه، قـال ديـف وايزجـراس، رئيـس شـركة ريثيـون 
لخدمـات أمـن المعلومـات، »إن األمـن السـيبراني أمـر بالغ 
األهميـة لألمـن الوطنـي والعالمـي، وتُعـد مذكـرة التفاهـم 
هـذه خطـوة مهمـة فـي سـبيل إنشـاء شـركة جديـدة بيـن 
الطرفين، حيث سـتمثل حجر الزاوية في موثوقية خدمات 

األمن السيبراني في المنطقة«.
وتُعـد شـركة »ريثيـون« بمبيعاتهـا البالغـة 25 مليـار دوالر 
لعـام 2017م، وطاقـم عملهـا البالـغ 64 ألـف موظـف حـول 
واالبتـكار،  التقنيـة  مجـال  فـي  رائـدة  شـركة  العالـم، 
المدنيـة،  والحكومـات  الدفـاع،  فـي حلـول  ومتخصصـة 
واألمـن السـيبراني. وتوفـر »ريثيـون« -المدعومـة بتاريـخ 
يمتـد لــ 96 عاًما من االبتكار-أحـدث األجهزة اإللكترونية، 
وأنظمـة المهـام، والمنتجـات والخدمـات المتعلقـة بالقيادة 
ني  ا لسـيبر ا ألمـن  ا و آللـي  ا لحاسـب  ا و ة  لسـيطر ا و
واالسـتخبارات، وأنظمـة االستشـعار، والمؤثـرات، ودعـم 
المهـام للعمـاء فـي أكثـر مـن 80 بلـًدا حـول العالـم. ويقـع 
المقر الرئيس للشركة بمدينة وولثام بوالية ماساتشوستس 

نائب رئيس أرامكو السعودية لتطوير األعمال الجديدة، األستاذ محمد العساف يصافح الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون األمريكية.
بالمملكة العربية السعودية، السيد بيل باك، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين.

 ورشة عمل في الحوية 
بعنوان القيادة الذاتية

ق املستوى  معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع يحقِّ
الذهبي لجائزة امللك عبدالعزيز للجودة لعام 2018

رأس تنــورة - نّظــم معمــل الغــاز الطبيعــي فــي الحويــة، 
ــورة، ورشــة  ــرأس تن ــادة ب ــر القي ــاون مــع قســم تطوي بالتع
عمــل بعنــوان )القيــادة الذاتيــة( وجــاءت الورشــة، التــي 
مــن سلســلة  كجــزء  موظــف   ١٠٠ مــن  أكثــر  حضرهــا 
مشــاركة الموظفيــن. وكان الهــدف منهــا تعزيــز ثقافــة 
إشــراك الموظفيــن فــي معمــل الغــاز الطبيعــي فــي الحوية 
اإليجابيــة، وتحديــد  النتائــج  المســؤولية عــن  لتحمــل 
االتجــاه، والحصــول علــى األدوات المســاعدة لتعزيــز 

وتحديد األولويات.

ينبـع - احتفـل معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي في 
ينبـع، مؤخـًرا، بتحقيقـه المسـتوى الذهبـي لجائـزة الملـك 
عبدالعزيـز للجـودة للعـام 2018م، وقـد حضـر الحفـل عـدد 

من مديري إدارات أرامكو السعودية ورؤساء األقسام.
والجـودة  التشـغيلي  التميـز  مجموعـة  قائـد  اسـتهل 
بالمعمل، رامي الشافعي، الحفل بكلمة لخص فيها مراحل 
الفـوز بهـذه الجائزة، والرحلـة الطويلة التـي قطعها الفريق 
مذلـًا كل مـا واجهه من عقبات، في سـبيل تشـريف معمل 
أرامكـو السـعودية لتجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي ينبع 

ليتوج بهذه الجائزة المرموقة.
أعقبـه مديـر المعمـل، األسـتاذ فيصـل الصبحـي، حيـث 
الجائـزة  وبهـذه  التمّيـز  بهـذا  المعمـل  موظفـي  هنـأ 
المسـتحقة، وأضـاف قائـًا: »إن هـذا اإلنجـاز يُعـد دليـًا 
علـى تمّيزكـم فـي كل مناحـي الحيـاة، وليـس علـى مسـتوى 
التشـغيل والجـودة الصناعيـة فقـط، ويحـق لكـم الفخـر 
والزهـو بمـا حققتـم، وهـو ليـس باألمـر المسـتغرب عليكم، 

عاطف الدبيني

فقـد حصدتـم هـذه الجائزة مسـبًقا على مسـتوى الشـركة، هاشم الظاهري
وهـا أنتـم تضيفـون تميـًزا جديـًدا بإحـراز هـذه الجائـزة 
األغلـى وفـي فئتهـا األعلـى »المسـتوى الذهبـي لجائـزة 

الملك عبدالعزيز للجودة«.
بعـد ذلـك تحـدث مديـر إدارة مصفـاة ينبـع، األسـتاذ 
عبداللطيـف الشـامي، مشـيًدا بهـذا اإلنجـاز، حيـث أثنـى 
على موظفي معمل تجزئة سـوائل الغاز الطبيعي في ينبع، 
أرامكـو  إدارات  وأضـاف قائـًا: »عملـت فـي كثيـر مـن 
السـعودية، ولطالمـا لمسـت تمّيـز موظفـي معمـل تجزئـة 

سوائل الغاز الطبيعي في ينبع«.
تلي ذلك تكريم فريق التمّيز التشغيلي والجودة، وممثلي 
المعمـل  ووحـدات  أقسـام  بجميـع  التشـغيلي  التمّيـز 

بالشهادات التقديرية والجوائز.

تعزيز المشاركة كان أحد أهداف ورشة 
العمل التي نّظمها معمل الغاز الطبيعي 

في الحوية.

مدير معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي 
في ينبع ورؤساء األقسام وموظفو 

المعمل في صورة جماعية خال احتفال 
الحصول على المستوى الذهبي لجائزة 
الملك عبدالعزيز للجودة للعام 2018م.
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منازلنا أجمل بطاقاتها اإليجابية

رد الجميل لكبار السن نصائح مهمة حتى ال يصاب الطفل بالحَول 

سالمة أطفالنا تبدأ من املنزل 

التخلـص مـن  النـوم، وكذلـك  النّقـال، خاصـًة فـي غرفـة 
األدوات غير المستخدمة وإصاح كل تالف.

وفـي سـياق متصـل، نصـح خبـراء علـم الطاقـة وخبـراء 
التنميـة البشـرية، بضـرورة العمـل ببعـض الممارسـات التـي 
تمكننـا مـن تجديـد طاقتنـا اإليجابيـة مـن خـال تبسـيط 
واالسـتمتاع  السـلبية،  األفـكار  مـن  والتخلـص  الحيـاة، 
بالطبيعـة، وأخذ اسـتراحات ذهنية من وقت آلخر، وخاصة 
تعلـم  إلـى  باإلضافـة  والمهمـات،  األعمـال  تكثـر  عندمـا 
الضحـك والتحـدث مـع النفـس بصـوٍت مرتفـع عـن األمـور 
اإليجابيـة. فقد أثبتت الدراسـات أن هذه الممارسـات تحد 
من التوتر وتكسـبنا الشـعور بالتجديد، عاوة على ممارسـة 
التماريـن الرياضـة كالمشـي، فالتماريـن الرياضيـة تحـرر 
الناقـات الكيميائيـة فـي الدمـاغ، كمـا أكـدوا علـى ضـرورة 
األنظمـة  باتبـاع  والنفسـية  الجسـدية  بالصحـة  االهتمـام 
الغذائيـة الصحيـة، والجلـوس ليـًا قبـل النـوم فـي مـكان 
هـادئ بعيـًدا عـن أي ضوضـاء، مـع االسـترجاع الذهنـي 
للحظـات السـعيدة التـي مرت بحياتنـا. واالبتعاد عـن اقتناء 
لطاقتهـا  نظـًرا  البحـري  والمحـار  المحنطـة  الحيوانـات 
والنباتـات  الـزرع  أحـواض  وضـع  مـع  الكامنـة،  السـلبية 

هــل باســتطاعتنا كســر الصــورة النمطيــة لكبــار الســن 
الذين يمضون فترة تقاعدهم بمفردهم في المنزل؟

تؤكــد الدراســات أن المســنين يتفوقــون علــى الشــباب 
بحــس الفكاهــة وروح المــرح، األمــر الــذي يســاعدهم 
علــى تطويــر قدراتهــم المعرفيــة، وأن مشــاركتهم المــرح 
مــع  بســيطة خاصــة  بدنيــة  نشــاطات  ممارســة  مــع 
األطفــال بــداًل مــن جلوســهم فــي المنــزل لــه الكثيــر مــن 
العوائــد الصحيــة، إذ يُســهم بــدور كبيــر فــي تحســين 
الصحــة العقليــة وصحــة القلــب، ويكافــح مــرض الســكر، 
العــدو  يُعــد  الــذي  الكورتيــزون،  مســتوى  ويخفــض 

الرئيس للذاكرة.
وقــد توصلــت دراســة أجريــت فــي جامعــة كوينزالنــد 
مــن  تحــد  الجماعيــة  األنشــطة  أن  إلــى  األســترالية 
التدهــور الذهنــي لــدى كبــار الســن، وتوصلــت الدراســة 

األمـور  بعـض  عـن  وأمهـات  كآبـاء  أحياًنـا  نغفـل  قـد 
بعـض  إلـى  أطفالنـا  تعـرض  أن  يمكـن  التـي  المهمـة 
المخاطـر. ومـن هذه األمـور، حرصنا الشـديد وفي عجلة 
مـن أمرنـا علـى شـراء األجهـزة اللوحيـة للطفـل فـي بداية 
قدرتـه علـى التحكـم وحمـل األشـياء، وإطـاق العنـان لـه 
ليلهـوا ويلعـب بـه لفتـرات طويلـة دون رقابـة، حيـث أكـدت 
الدراسـات أن أكثـر مـن 65 % مـن األطفال فـي بداية عمر 
الثـاث سـنوات أو أكثـر، يسـتخدمون األجهـزة اللوحيـة 
والهاتـف النّقـال بشـكل مفـرط، ولفتـرات طويلـة، وعلـى 
مقربـة مـن أعينهـم، وهـذا األمـر فـي غايـة الخطـورة ألن 
الضـوء السـاطع المنبعـث بمسـتويات عالية من الشاشـات 
المسـطحة يتلـف عضـات العيـن، كمـا أن تركيـز الطفـل 
مـع الجهـاز يـؤدي إلـى ضعف قدراتـه البصريـة أو إصابته 
بالحـول المؤقـت مـع مـرور الوقـت، وقـد يعانـي الحًقـا من 

إن تربيــة األطفــال مســؤولية مشــتركة بيــن األم واألب، 
ولكــن يبقــى لــألم النصيــب األوفــر مــن هــذه المســؤولية. 
األطفــال  تربيــة  بقواعــد  األم  تثقيــف  المهــم  ومــن 
للمحافظــة علــى ســامتهم داخــل المنــزل وخارجــه، 
التفاصيــل  بــأدق  األهــل  اهتمــام  مــن  الرغــم  فعلــى 
المرتبطــة بســامة أطفالهــم، تبقــى احتماليــة تعرضهــم 
للمخاطــر المنزليــة أمــًرا وارًدا بســبب اإلهمــال وعــدم 
وجــود الرقابــة الدقيقــة لســلوكيات الطفــل اليوميــة. كمــا 
ــًة  ــه رغب ــة األشــياء قــد تســبب ل ــل بطبيع ــل الطف أن جه
وتكثــر  بــه.  المحيطــة  البيئــة  استكشــاف  فــي  ملحــة 
الحــوادث عنــد زيــارة األقــارب واألصدقــاء بســبب تغيــر 
البيئــة بالنســبة للطفــل ورغبتــه فــي التعــرف عليهــا، 
ونظــًرا ألن الطفــل ال يعــي وال يُقــدر مــا يترتــب علــى 
ــة مــن  ــه مــن مخاطــر تهــدد ســامته، تبقــى الوقاي أفعال
الحــوادث أفضــل الطــرق لتفــادي عواقبهــا الوخيمــة، 

األسرة

الخضـراء علـى أعتـاب البيـت لما تنشـره مـن راحة نفسـية، 
واسـتبدال اللوحات التي تعبر عن العنف أو الحزن بلوحات 
أكثـر بهجـة، أو وضـع نافـورة صغيرة في أحـد أركان المنزل 

إلى بعض االقتراحات والوصايا، ومن أهمها ما يلي: 
ـ اغتنــام كل الفــرص إلســعاد المســنين مــن خــال 
مشــاركتهم أنشــطتهم ورياضاتهــم المفضلــة، كالمشــي 
والتخطيــط معهــم لحفلــة شــواء، وأخــذ نزهــة معهــم فــي 

الحدائق العامة، وصيد األسماك.
ـ العنــاق يمنحهــم شــعوًرا بالســعادة والطمأنينــة، حيث 
أكــدت الدراســات أن العنــاق ينشــط الذاكــرة، ويخفــض 

من ضغط الدم والقلق والخوف. 
يــدور  عمــا  بإخبارهــم  للواقــع  محاولــة جذبهــم  ـ 
حولهــم؛ ألن ذلــك يؤخــر عمليــة انفصالهــم عــن الواقــع 

واالنعزال.
ـ تقديــم الهدايــا والتفاعــل معهــم عندمــا يتحدثــون 
عــن ذكرياتهــم القديمــة، لمــا فــي ذلــك مــن ســعادة لهــم، 
ألنهــم يشــعرون أثنــاء ذلــك بقيمتهــم مــن خــال نقــل 

تجاربهم وخبراتهم.
ــات الطعــام  ــز مكون ـ مشــاركتهم طهــي الطعــام بتجهي
المفضــل لديهــم، ومســاعدتهم فــي إعــداده وتناولــه 

معهم.
ـ مشــاهدة األفــام برفقتهــم بهــدف التســلية والرفقــة 
الجميلــة، وأيًضــا مشــاركتهم قــراءة الكتــب ممــا يســاعد 
اآلراء  وتبــادل  والنقــاش  الحــوار  نوافــذ  فتــح  علــى 

والخبرات.  
ـ اللجــوء إليهــم لطلــب النصيحــة يجعلهــم يشــعرون 

بمزيد من الثقة في أنفسهم. 

أمراض مزمنة ترافقه طوال حياته.
لـذا، إليكـم هـذه النصائـح المهمـة لحمايـة الطفـل مـن 

الحَول:  
ـ يجـب التأكـد مـن أن الوقـت المحـدد الـذي يسـتغرقه 
األبنـاء أو األطفـال الصغـار فـي التحديـق بشاشـة الهاتـف 

أو الجهاز اللوحي ال يزيد عن 30 دقيقة في اليوم. 
األجهـزة  اسـتخدام  أثنـاء  جيـًدا  الطفـل  مراقبـة  ـ 
للمحافظـة علـى المسـافة المناسـبة بيـن الهاتـف وعيـن 

الطفل.
ـ إيقـاف الهواتـف الذكية أثناء الليـل ووضعها بعيًدا عن 

متناول يد األطفال.
ـ تنظيـف الشاشـة بشـكل منتظـم، واسـتبدال المكسـور 

منها لتجنب إجهاد عضات العين.
ـ تخفيـف إضـاءة الهاتـف، بحيـث ال تكـون قويـة جـًدا 
إلـى درجـة  العيـن، وال ضعيفـة فتحتـاج  فتضغـط علـى 

تركيز أكبر. 
ـ عـدم إغـاق أنـوار الغرفـة علـى الطفـل وهو يسـتخدم 
الجهـاز، بـل يجـب إضـاءة المـكان بمـا يتوافـق مـع ضـوء 

هذه األجهزة.
ـ التدخـل السـريع ومنـع الطفـل مـن اسـتخدام األجهـزة 
عيـن  علـى  األجهـاد  وجـود عامـات  األم  إذا الحظـت 
العيـن  لفحـص  المختـص  الطبيـب  واستشـارة  الطفـل، 
والتأكـد مـن سـامتها مـن أية أضـرار، وكلما كانت شاشـة 

الجهاز أكبر، كانت الخطورة أقل. 

األمــر الــذي دعــا المهتميــن بســامة الطفــل لمطالبــة 
ــي  ــه وتاف ــة لحمايت ــر الازم ــة التدابي األهــل بأخــذ كاف
أيــة مخاطــر قــد يتعــرض لهــا، ولذلــك قدمــوا مجموعــة 

نصائح، ومن أهمها ما يلي:
ـ بقــاء األم دوًمــا بالقــرب مــن الطفــل ومراقبتــه جيــًدا 
أثنــاء وضعــه فــي عربيــة المشــي حتــى ال يتمكــن مــن 

االمساك بأي شيء قد يضره.
ــون  ــام، وأن يك ــي الطع ــاء طه ــل أثن ــل الطف ـ عــدم حم

على مسافة بعيدة عن الموقد. 
ـ وضــع ســرير الطفــل بعيــًدا عــن النوافــذ وأجهــزة 
التــي يمكــن  الســتائر  التدفئــة والمفروشــات وحبــال 

تسلقها، أو األشياء التي قد تهدد سامته.
ـ تأميــن النوافــذ والشــرفات بوضــع حواجــز وموانــع 
مناســبة تتفــق مــع شــروط الســامة، وعــدم وضــع قطــع 
ــي  ــا ك ــة منه ــاث وخاصــة المقاعــد والطــاوالت قريب األث

لتجديـد الطاقـة، باإلضافـة إلى اسـتخدام الزيـوت العطرية 
علـى  اإليجابيـة  الطاقـة  لمسـاعدة  والشـموع  والبخـور 

االنتشار داخل المنزل.

نتفادى سقوط الطفل.
ــاس الباســتيكية فــي  ــى أال تكــون األكي ـ الحــرص عل
متنــاول يــده، حتــى ال يبتلعهــا فيصاب باالختنــاق، وحفظ 
المبيــدات الحشــرية واألدويــة فــي مــكان بعيــد عنــه، 
والتخلــص مباشــرة مــن البطاريــات الفارغــة حتــى ال 

يضعها في فمه.
أو  المطــاط  مــن  بغطــاء  الحمــام  أرضيــة  فــرش  ـ 
البانيــو بغطــاء مناســب عنــد  قــاع  الفينيــل، وتزويــد 

االستحمام حتى ال ينزلق الطفل. 
ـ تدفئــة الغرفــة عنــد درجــة حــرارة مناســبة، ألن 
المبالغــة فــي التدفئــة قــد تعــرض األطفال لخطــر الموت 

المفاجئ، خاصًة الرضع.
ـ عــدم ترك الطفل بمفــرده في حوض االســتحمام 
ــق  ــا مــن أن ينزل ــا فــي كرســيه؛ خوًف ــو كان مثبًت ــى ول حت

ويصطدم رأسه بالحوض أو يتعرض لاختناق.

اح إعداد: هدى صبَّ

هـل للطاقـة تأثيـر علـى حياتنـا ومشـاعرنا؟ وهـل ثمـة 
عاقـة تربـط بيننـا وبيـن المـكان الـذي نعيـش فيـه، ممـا 

يؤثر بالتالي على سلوكياتنا االنفعالية؟
فيـه  نشـعر  الـذي  الوحيـد  المـكان  تكـون  قـد  منازلنـا 
بالراحـة واالسـتقرار النفسـي، نمـارس فيـه كل طقوسـنا 
اليوميـة بأريحيـة تامـة، ولكـن قـد ينقلـب الحـال ويتحـول 
المنـزل إلـى مصدر من مصادر الكآبـة والنفور والملل، فقد 
نُمـر بفتـرة نكـون فيهـا أكثـر حساسـية مـن أي وقـت مضـى، 
حيث نثور بسـرعة وتدمع أعيننا ألبسـط األسـباب، ويصبح 
المنـزل مصـدًرا للكآبـة، عوًضـا عـن السـعادة. وقـد يشـعر 
أفـراده بالكسـل والملـل وعـدم الرغبـة فـي إتمـام المهمـات 
والواجبات المنزلية. وفي ذات السـياق، أكد خبراء هندسـة 
الطاقـة أن هنـاك عاقة مؤكـدة بين حالتنـا االنفعالية وبين 
األماكن التى نعيش فيها، وكشـفوا عن وجود طاقات سـلبية 
تحاصرنـا بمسـاراتها، وأنهـا مـن أهـم األسـباب وراء مـا 
ينتابنـا مـن مشـاعر سـلبية، وينصح الخبـراء بضـرورة تنقية 
أجوائنـا مـن هـذه المسـارات، وذلـك بتهيئـة أركان المنـزل 
السـتقبال وجذب كل ما يسـر العين ويريح النفس بالتخلص 
مـن كل أمـر سـلبي كاألشـعة الكهرومغناطيسـية والهاتـف 
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قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

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

مدير قسم النشر: 
هيثم خليل الجهيران

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

 ناجي عوض

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، 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.

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

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

يمكــن  ن ال  مــن هويتــه ومكــوِّ يتجــزأ  اإلنســان جــزء ال  لغــة 
نــات وجدانــه ومشــكِّات مامحــه،  التهويــن مــن شــأنه مــن مكوِّ
ــادل، بمعنــى أن  ــة والتأثيــر بينهمــا متب والعاقــة مــا بينهمــا تفاعلي
اللغــة تكتســب قوتهــا ومكانتهــا مــن قــوة اإلنســان أو الثقافــة التــي 
ينتمــي إليهــا، وتضعــف بضعــف ذلــك اإلنســان وتلــك الثقافــة، كمــا 

أن الوجه اآلخر لهذه المقولة صحيح أيًضا. 
ومــن هنــا تبــرز حتميــة االعتــزاز باللغــة وإياؤهــا مــا هــي 
جديــرة بــه مــن االهتمــام والعنايــة والتعهــد، خاصــة إن كان لهــا 
ارتبــاط وثيــق وآصــرة ال تنفــك بالديــن والعبــادات والشــعائر، كمــا 
هــو الحــال مــع اللغــة العربيــة، التــي ارتبطــت بالقــرآن الكريــم، 
الــذي أنــزل بهــا، وكان ســبًبا رئيًســا، بــل الســبب الرئيــس فــي 

حفظها على مرِّ العصور وتعاقب القرون. 
وحســبك كداللــة علــى ذلــك أنــك تســتطيع اآلن، علــى ســبيل 
ــر  ــل أكث ــة قب ــة العربي ــب باللغ ــا ُكت ــرأ وتســتوعب أدًب ــال، أن تق المث
اللغــة  يتحــدث  مــن  يجــد  حيــن  فــي  قرًنــا،  أربعــة عشــر  مــن 
اإلنجليزيــة صعوبــة كبيــرة فــي قــراءة األدب المكتــوب باللغــة 

اإلنجليزية القديمة.
وعلــى الرغــم مــن أن االعتــزاز باللغــة العربيــة واالحتفــاء بهــا 
يجــب أن يكــون بعيــًدا عــن اآلنيــة والظــرف المؤقــت والحــدث 
العابــر، إال أنــه وكمــا بــات معروفـًـا لــدى كثيــر مــن القــراء، يصــادف 
الثامــن عشــر مــن ديســمبر مــن كل عــام اليــوم العالمــي لاحتفــاء 
باللغــة العربيــة التــي أُدخلــت ضمــن اللغــات الرســمية ولغــات 
العمــل المقــررة فــي الجمعيــة العامــة ولجانهــا الرئيســة. ويعــود 
تحديــد هــذا التاريــخ لاحتفــاء باللغــة العربيــة إلــى قــرار الجمعيــة 
العامــة التابعــة لألمــم المتحــدة المــؤرخ فــي 18 كانــون األول/
ديســمبر مــن عــام 1973م نظيــر مــا تتمتــع بــه اللغــة العربيــة مــن 

مكانة مميزة على صعيد لغات العالم أجمع.
علــى الصعيــد العالمــي، نُظمــت االحتفــاالت باليــوم العالمــي 
للغــة العربيــة لعــام 2018م تحــت شــعار »اللغــة العربيــة والشــباب«، 
االحتفــال  تخلــل  حيــث  بباريــس،  اليونســكو  مقــر  فــي  وذلــك 
فعاليــات عديــدة ســلطت الضــوء علــى العاقــة الوثيقــة بيــن اللغــة 
ــة، ووســائل التواصــل االجتماعــي والفنــون،  العربيــة وقضايــا الهوّي
وذلــك بُمشــاركة مجموعــة مــن الخبــراء واألكاديمييــن والفنانيــن 
مــن  مــع كلٍّ  وبالتعــاون  المختصــة،  المؤسســات  وممثليــن عــن 
المندوبيــة الدائمــة للمملكــة العربيــة الســعودية لــدى اليونســكو، 

ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية. 
وعلــى الصعيــد المحلــي، هنــاك عديــد مــن األنشــطة والفعاليات 
التــي تنظمهــا بعــض الجهــات الرســمية المعنيــة باللغــة العربيــة 
مثــل مركــز الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز الدولــي لخدمــة اللغــة 
العربيــة، وبعــض الجمعيــات واألنديــة والجهــات الثقافيــة. وعلــى 
صعيــد وســائل التواصــل االجتماعــي، التــي تشــّكل محــور اهتمــام 
الســواد األعظــم مــن النــاس، أطلقــت موســوعة أدب العالميــة 
لــألدب العربــي مؤخــًرا »تحــدي اإللقــاء لألطفــال« علــى تويتــر، 
حيــث شــهد إقبــاال كبيــًرا وغيــر مســبوق، محقًقــا أكثــر مــن 25 
مليــون مشــاهدة، بمشــاركة أكثــر مــن 1000 طفــل وطفلــة، ممــا 
وتكريــم  التحــدي  لهــذا  تبنيهــا  اإلعــام إلعــان  بــوزارة  دفــع 
ــي لخدمــة  ــداهلل الدول ــك عب ــز المل ــاون مــع مرك المتســابقين بالتع

اللغة العربية وموسوعة أدب العالمية لألدب العربي.
مثــل هــذه التحديــات والمســابقات أمــر محمــود وإيجابــي وال 
ــاء  ــر، ولكــن ال يجــب االكتف ــي نفــوس الناشــئة كبي ــره ف شــك أن أث
لجعــل  الســبل  إيجــاد  مــن  بــد  ال  بــل  عليهــا،  واالقتصــار  بهــا 
االهتمــام باللغــة العربيــة وحبهــا واالنشــغال بهــا أمــًرا يشــغل جميــع 
ــات والمســتويات، وأن  المتحدثيــن بهــا مــن مختلــف األعمــار والفئ

يكون ذلك على مدار العام.

توقيع:
تفنـــى  .. ِن  صنـــوا والخلـــوُد  لغتـــي 

تبقـــى و ا  ُطـــّرً لميـــن  لعا ا لســـُن  أ
فْت بالكتـــاِب فـــي األرِض..يهـــوي ُشـــرِّ

وترقـــى  ، ســـواها عـــا  حـــرٍف  كلُّ 

اللغة العربية في يومها

* شاعر وكاتب

عبدالوهاب أبو زيد *

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

شاطئ نصف القمر ..وغروب الشمس التقط صورة:

على شاطئ نصف القمر، تسرد الطبيعة قصصها التي ال تنتهي، بين المناظر الساحرة والهدوء واالسترخاء، تعزف موجات البحر ألحاًنا ال يدركها إال من كان 
يسمع بقلبه، وينظر بفهمه، ويعي بإحساسه. الزميل نعيم إبراهيم المطوع، المهندس في إدارة مشروعات خطوط األنابيب، التقط هذه الصورة في لحظة جمع 

فيها غروب الشمس مع طيور عابرة إلى أعشاشها بعد يوم طويل من السعي.



مخیم
إثراء الشتوي
رحلة طفلك تبدأ هنا.

أیام ورش العمل

4

2 1

34

النموذج األولي
 جولة االستیطان

لعبة البقاء 
لعب حر

بناء املأوى
حرفة األسلحة

فیلم – حکایة سلحفاة

رحلة البحث عن کنز
الطعام والبقاء

املناظر الطبیعیة

سجل طفلك اآلن

الوقت واإلتجاه
النظام الشمسي مع سفیرو

قص القصص
ألعاب الکارنیڤال إنجلیزيعربي

الوقت واإلتجاه
النظام الشمسي مع سفیرو

قص القصص

500 ریال سعودي لکل طفل

3:00 م – 6:30 م 

 24 دیسمبر - 27 دیسمبر

  األسبوع الثاني  األسبوع األول

عربي

 31 دیسمبر - 3 ینایر

9:00 ص– 12:30 م

3:00م – 6:30م 

عربي و إنجلیزي

www.ithra.com/winter-camp

ت عامة
معلوما

عن البرنامج

الفترة الصباحیة: 9:00 ص – 12:30 ممن االثنین إلی الخمیس

الفترة املسائیة: 3:00 م – 6:30 م  7– 9، 10 – 12 سنوات

مرکز امللك عبد العزیز الثقافي العاملي (إثراء) - املنطقة الشرقیة 

أو


