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من كل برميل نفط خام ســـيتحول إلى مـــواد كيميائية، 
نتيجـــة اســـتخدام تقنيـــة التحفيز الكيميائي، وتســـويق 

المنتج النهائي على نطاق تجاري.

تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات 
بالتحفيز الكيميائي وتسويقها تجارًيا

ن  إدارة الطيران تدشِّ
برنامجها التدريبي 

األول للطائرات 
العمودية

صفحة 5صفحة ٣

صفحة 11

أرامكو 
السعودية ُتصدر 

قاموًسا عن 
النفط والغاز

إدارة أعمال الحفر وصيانة اآلبار تستضيف 
مهندسات املستقبل

أُنشئ برنامج تطوير الباحثين لصناعة مبتكرين ذوي 
تحفيز ذاتــي وقــادة في مجال يدعمون رؤيــة ورسالة 
المركز وأهدافه اإلستراتيجية. وتؤكد الجوائز العالمية 
األخيرة أن أهداف البرنامج تتحقق وتتفوق على كافة 

األصعدة.

في عام واحد.. 15 جائزة دولية 
حصدها الباحثون الشباب في مركز 

األبحاث املتقّدمة في إكسبك

أكثر من 200 طالب يستعدون ألولــى خطواتهم في 
الحياة العملية عبر بوابة أرامكو السعودية، حيث بدأوا 
2019 يناير 2019 يناير 2019م(  1440 جمادى األولى 1440 جمادى األولى 1440هـ )20 14يوم األحد 14يوم األحد 14
بالتوجه إلى مكاتبهم في أرامكو السعودية، الخطوة التي 
ُميط اللثام عن دفعتين من الطالب يصل عددهم في 
بالتوجه إلى مكاتبهم في أرامكو السعودية، الخطوة التي 

ُ
بالتوجه إلى مكاتبهم في أرامكو السعودية، الخطوة التي 
ميط اللثام عن دفعتين من الطالب يصل عددهم في ستميط اللثام عن دفعتين من الطالب يصل عددهم في ستميط اللثام عن دفعتين من الطالب يصل عددهم في ُميط اللثام عن دفعتين من الطالب يصل عددهم في 
صيف عام 2019م إلى 800 طالب، وهو الرقم األكبر 

في تاريخ برنامج التدريب التعاوني في الشركة .

اليوم التحضيري لبرنامج التدريب 
التعاوني 2019 ينطلق بزيادة 100 %

صفحة ٦ و٧

صفحة 8

صفحة 14

أرامكو السعودية تعتمد إستراتيجية لجذب المواهب الشابة في مرحلة مبكرة استناًدا على أربع ركائز؛ التواصل، والشراكة، والتعريف، والبرامج التدريبية. وتبدو هنا السعادة وقد اعتلت محّيا  
مجموعة من طالبات مدارس الظهران األهلية وهن يتطلعن إلى مستقبل مشرق في لقطة تذكارية في ختام الزيارة التي ُنظمت لهن ضمن المبادرة التوعوية التعليمية، التي أطلقها قسم 
التدريب على الحفر وصيانة اآلبار، مؤخًرا، حول أعمال الحفر وصيانة اآلبار والمستقبل المهني في هندسة البترول بشكل عام. وقد أتيح للطالبات القيام بجولة حول مركز التدريب على 

مت لهن نبذة عن أنشطة وعمليات الحفر، وكيفية استخدام جهاز المحاكاة للتحكم في البئر وأهميته. كما ُمنحت الطالبات فرصًة لتجربة جهاز المحاكاة DS - 5000 مع  التحكم باآلبار، حيث ُقدِّ
الكرسي التقني المتصل بشاشة جدارية تعكس جميع األعمال على منصة الحفر.

صفحة 10

موجز

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية
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٣١ يناير ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

ــا عــن شــخص ناجــح دون أن  ــم نســمع مطلًق ل
يكــون لــه منافــس يشــاركه ســلّم النجــاح ويــزرع 
فــي طريقــه روح التحــدي والمثابــرة لبلــوغ الهدف 
عــن  ليختلــف  التألــق  يبــرز  تمّيــز  وصناعــة 

اآلخرين أو بمعنى أصح عن منافسيه.
عــن  نســمع  ة  الحيــا مجــاالت  شــّتى  فــي 
المقارنــة بيــن الناجحيــن فــي اختصاصاتهــم، 
عــن  نســمع،  األقــل  علــى  أو  نعــرف،  فنحــن 
التنافــس بيــن الالعبيــن كريســتيانو رونالــدو، 
الــذي كان يلعــب لصالــح نــادي ريــال مدريــد 
ــذي يلعــب  ــل ميســي، ال اإلســباني وخصمــه ليوني
مــع نــادي برشــلونة بإســبانيا، فــكلٌّ منهمــا يســعى 
ألن يكــون األفضــل ويقــّدم كل مالديــه لكســب 
رضــا الجمهــور والنــادي الــذي ينتمــي لــه. والحال 
كانــت  الثمانينيــات عندمــا  عنــد جيــل  نفســه 
المنافســة بيــن الفنــان طــالل مــداح، رحمــه اهلل، 
انطلقــت  هنــا  ومــن  عبــده،  محمــد  والفنــان 
المنافســة الفنيــة التــي مازالــت مســتمرة بيــن 

فناني الجيل الحالي. 
ومــن أوجــه المنافســة األخــرى، نذكــر التنافــس 
الــذي احتــدم بيــن الفــرزدق وجريــر، وهــو مــا 

جعــل مــن شــعرهما مرجًعــا لنــواٍح عديــدة منهــا 
األدبيــة والعاطفيــة، ومضرًبــا لعديــٍد مــن األمثــال. 
كذلــك فــي مجــال التواصــل االجتماعــي، نجــد 
ــى أشــّده بيــن كلٍّ مــن تويتــر وســناب  التنافــس عل
شــات والواتســاب، وبيــن الحيــن واآلخــر نســمع 
بتحديــث وتطويــر جديــد للتطبيقــات مــن أجــل 

إشعال المنافسة والظفر باألسبقية في التمّيز.
ــه فــي مجــال العمــل؛  وهــذا مايجــب اإليمــان ب
إذ البــد مــن تقّبــل فكــرة أن يكــون هنــاك صديــق 
لــك ينافســك تنافًســا شــريًفا علــى األفضليــة 
أمــام الرؤســاء وفــي مجالــك، ألن عــدم وجــود 
منافــس يجبــرك علــى التقاعــس والبقــاء علــى 
المســتوى نفســه واإلمكانــات. وهــذا مــا ال يفيــد 
جهــة عملــك، واليفيــدك شــخصًيا، ألنــك ســتبقى 
دائًمــا محــدود الطمــوح وبعيــًدا عــن التجديــد 

واالبتكار.
أمــر  فيهــا  والخــوض  المنافســة  تقـبُّـــل  إن 
إيجابــي يبعــث علــى تطويــر األفــكار وتحــّدي 
ــا. وهــذا ماســيزرع  ــة دائًم ــال األفضلي ــذات لتن ال
األنانيــة  عــن  واالبتعــاد  بالنفــس  الثقــة  فيــك 
والجــري نحــو االنفــراد بالجديــد دائًمــا وكســب 

الرضــا مــن الجميــع ونيــل االحتــرام مــن الــكل 
وفي مقدمتهم منافسك.

هنــاك مــن يفهــم المنافســة فهًمــا خاطًئــا، وهــو 
أن يتبــع أي طريــق لإلخــالل بصــورة منافســه 
أمــام النــاس، وهــذا النــوع مــن المنافســه - وإن 
نجــح - اليــدوم وســيأتي اليــوم الــذي ينكشــف 
فيــه ألنــه اليمثــل المنافســة الشــريفة، وهــذا 
ماســيؤثر علــى بيئــة العمــل بشــكل عــام وعلــى 
عالقــة النــاس بهــذا الشــخص بصــورة خاصــة؛ 
فينبغــي أن يعــرف الموظــف أن المنافســة بعيــدة 
كل البُعــد عــن إلحــاق الضــرر بالغيــر مــن أجــل 
ــز علــى حســاب إيــذاء الطــرف  ــز، ألن التمّي التمّي

اآلخر ما هو إال فشل ذريع في حقيقة األمر. 
 لذلــك التــدع المنافســة تؤثــر عليــك ســلبًيا، 
وال تتــرك لمشــاعر الغيــرة واألنانيــة والكراهيــة 
والحقــد مجــااًل تتســلل منــه إلــى نفســك، ألن 
عملــك  علــى  يًضــا  أ ســلًبا  ســينعكس  لــك  ذ
وعالقتــك بــكل مــن حولــك. وتذكــر دائًمــا أن 
أمــر  عملــك  مجــال  فــي  لــك  منافــس  وجــود 
إيجابــي، يســاعدك كــي تبقــى األول إذا أردت، 

وبيدك وحدك القرار.

منافسك هو سر نجاحك

حمد نبيل المسعد
hamad.masaad@aramco.com

إدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام

إضــــاءة

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

»يًدا بيد لبناء مستقبل زاهر« في منتدى تقنيي الصيانة 
في منطقة أعمال الغاز لعام 2018 

العضيليــة - تحــت شــعار »يــًدا بيــد لبنــاء مســتقبل 
زاهــر« وبالتزامــن مــع رؤيــة المملكــة 2030 لتمكيــن 
الشــباب فــي مختلــف المجــاالت، وال ســيما مجالــي 
االبتــكار واإلبــداع، نّظــم قســم تطويــر المــوارد البشــرية 
فــي منطقــة أعمــال الغــاز، بالتعــاون مــع معمل الغــاز في 
الصيانــة  لتقنيــي  األول  المنتــدى  فعاليــات  شــدقم، 
الشــباب فــي منطقــة أعمــال الغــاز. وقــد شــهد المنتــدى 
مــن مختلــف  الشــباب،  التقنييــن  مــن  كبيــًرا  إقبــااًل 
تخصصــات أقســام الصيانــة مــن جميــع معامــل منطقــة 
أعمــال الغــاز، لالطــالع علــى مبــادرات أقرانهــم مــن 
اإلدارات األخــرى، ومشــاركة األفــكار والتحفيــز علــى 

التمّيز.
برســالة  المنتــدى  الجبــر  عبدالرحمــن  واْســتََهلَّ 
توعويــة عــن الســالمة المروريــة، حيــث تحــدث عــن 
مــروع،  مــروري  لحــادٍث  أصدقائــه  أحــد  ض  تعــرُّ
واســتعرض الــدروس المســتفادة مــن الحــادث مــن حيــث 
أهميــة التخطيــط المســبق للرحلــة، والتركيــز علــى 
الطريــق بشــكل مســتمر، وعــدم االنشــغال بــأي شــيء 

آخر أثناء قيادة السيارة.
كذلــك تحــدث ناظــر قســم الصيانــة فــي معمــل الغــاز 
فــي شــدقم، ياســر اليحيــى، عــن تجاربــه الشــخصية 
والتجــارب الملهمــة األخــرى فــي التغلــب علــى العقبــات، 
بيئــة  يعكــس  ممــا  والشــخصي،  المهنــي  والتطويــر 
إيجابيــة محفــزة لالبتــكار واإلبداع. وأضــاف أن التركيز 
واإلصــرار يمثــالن حجــر الزاويــة فــي التفــوق وتحقيــق 

الطموح.
أمــا فريــق إدارة الطاقــة البشــرية فقــد قــّدم عرًضــا 
تفاعلًيــا عــن كيفيــة التعامــل مــع الضغــوط واإلجهــاد 
وعالقتهــا بإنتاجيــة الفــرد. كمــا قــّدم الفريــق عديــًدا 
مــن الحلــول للتغلــب علــى الضغــوط واإلجهــاد، وإدارتهــا 
بطريقــة صحيحــة. كمــا تــم تقديــم عــرض عــن أمــن 
الشــباب فــي ذلــك. وفــي ســياق  المعلومــات، ودور 
متزامــن قــّدم عبــداهلل الدريــس مــن إدارة االتصــال 
برامــج  اســتخدام  عــن  ممّيــًزا  عرًضــا  المؤسســي، 

التواصــل االجتماعــي، حيــث أشــار إلــى أهميــة االطــالع مقداد احلاجي
ــث التفاعــل، والمشــاركة  ــة الشــركة مــن حي ــى أنظم عل
الشــركة  بشــؤون  يتعلــق  فيمــا  البرامــج  هــذه  فــي 

ومعلوماتها.
بعــد ذلــك، اســتمع الحضــور إلــى عــرض شــّيق حظــي 
الماليــة  اإلدارة  بخصــوص  التفاعــل،  مــن  بكثيــر 
الشــخصية، قّدمــه جيــف ماليــك، مــن إدارة التطويــر 
اإلداري والمهنــي، الــذي اســتعرض أهميــة التخطيــط 
ــق االســتقرار  ــة، لتحقي ــم الشــؤون المالي ــي وتنظي المال
النفســي، والتركيــز الوظيفــي، بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى 

أداء الموظف وتفاعله في بيئة العمل. 
مــن ناحيــة أخــرى، قّدمــت شــارون مكنيــل، مــن قســم 
أخالقيــات العمــل فــي الشــركة، عرًضــا عــن أخالقيــات 
العمــل وأنظمــة الشــركة والتحديــات التــي يتعــرَّض لهــا 

الموظفون في هذا الصدد. 
ــا حــول قصــة  وقــد قــّدم أحمــد الباشــا عرًضــا ملهًم
نجــاح معمــل الغــاز فــي العثمانيــة، فــي الحصــول علــى 
جائــزة الرئيــس للتمّيــز فــي عــام 2018م. واســتعرض 
ــة،  ــن الشــباب فــي قســم الصيان ــة التقنيي الباشــا تجرب
لتطويــر  واســتغاللها  الفــرص  تحديــد  حيــث  مــن 

اإلنتاجية وتوفير الوقت والمال.
بعــد ذلــك أدار مشــرف تطويــر المــوارد البشــرية 
ألعمــال الصيانــة، غانــم الدوســري، حــواًرا تفاعلًيــا بيــن 
ناظــر قســم تطويــر المــوارد البشــرية ألعمــال الغــاز، 
وليــد الخضيــر، والفنييــن الشــباب ناقشــوا مــن خاللــه 
فــرص التطويــر والتدريــب المتاحــة والمدعومــة مــن 
إلــى  ثــم توجــه المشــاركون فــي المنتــدى  الشــركة. 
ــن  ــث اســتعرض ســتة مــن التقنيي ــكار، حي معــرض االبت
الشــباب، مبــادرات وابتــكارات ممّيــزة أدت إلــى تحســين 

اإلنتاجية وتوفير الجهد والتكاليف.  
ناظــر قســم  مــن  كلٌّ  كــّرم  المنتــدى،  وفــي ختــام 
الصيانــة فــي معمــل الغــاز فــي شــدقم، وناظــر قســم 
تطويــر المــوارد البشــرية فــي أعمــال الغــاز، المنظميــن 
ومقّدمــي العــروض، حيــث شــجعا الحضــور لمشــاركة 

المعرفة وحفزوهم على التمّيز والنجاح.

أحد المشاركين من الشباب الفنيين يشرح أحد ابتكارات معمل العثمانية لصنع أداة تثبيت لمنع التسربات داخل أنابيب 
التبريد المستخدمة في أعمال معالجة الغاز.

أحد التقنيين يشرح 
للحضور جدوى ابتكاره 

لعمل المعايرة المناسبة 
لميزان شاحنات الكبريت 

المسال.
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القافلة األسبوعية    ٣١ يناير ٢٠١٩ 

»نسعى لتسريع تطوير تقنية فريدة مت ابتكارها، وهلل احلمد، يف اململكة«

اتفاقية لتطوير تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات 
بالتحفيز الكيميائي وتسويقها تجارًيا

الظهران - في إطار سـعيها المسـتمر لتحقيق مزيد من 
الخـام  للنفـط  تطبيقـات  ابتـكار  عبـر  المضافـة  القيمـة 
السـتخدامه فـي أغـراض أخـرى غيـر إنتـاج الوقـود، وّقعت 
بالكامـل  المملوكـة  للتقنيـات،  السـعودية  أرامكـو  شـركة 
ألرامكـو السـعودية، يـوم الثالثاء 23 جمـادى األولى 1440هـ 
)29 ينايـر 2019م(، اتفاقيـة تطويـر وتعـاون مشـترك مـع 
شـركتي أكسنز، وتيكنيب إف إم سـي، وذلك بغرض تسريع 
عمليـة تطويـر تقنيـة الشـركة لتحويـل النفـط الخـام إلـى 
كيميائيـات بالتحفيـز الكيميائـي، وتسـويقها علـى نطـاق 
تجـاري. ومن المتوقع أن تُسـهم تقنية تحويـل النفط الخام 
إنتـاج  زيـادة  فـي  الكيميائـي  بالتحفيـز  كيميائيـات  إلـى 
الكيميائيات ورفع مسـتوى كفاءتها، وذلك بتحويل أكثر من 
60 % مـن كل برميـل نفـط خـام إلـى كيميائيـات. وبموجـب 
هـذه االتفاقيـة، سـترى هـذه التقنيـة النـور بحلـول عـام 

2021م، بعون اهلل.

االبتكار من مرحلة الفكرة األساس 
إلى مرحلة اإلنتاج التجاري

وبهـذه المناسـبة، قـال رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر 
الناصـر:  أميـن حسـن  المهنـدس  التنفيذييـن،  إدارييهـا 
تنافسـية  التقنـي عنصـًرا حاسـًما فـي  »أصبـح االبتـكار 
الحـادي  القـرن  فـي  واألعمـال  الشـركات  واسـتدامة 
والعشـرين. وبالنسـبة لقطاع النفط فإن أحد أبرز مجاالت 
النمو هو اسـتخدامه كلقيم إلنتاج البتروكيميائيات، ويكمن 
التحـدي الـذي تواجهـه الصناعة في التحويل المباشـر من 
النفـط إلـى كيميائيـات دون المـرور بأعمـال التكريـر. لـذا، 
فنحـن بموجـب هذه االتفاقية نسـعى لتسـريع تطوير تقنية 
فريـدة تـم ابتكارهـا، وهلل الحمـد، فـي المملكـة. ونأمـل أن 
يكـون لهـا تأثيـر كبيـر علـى صناعـة النفـط والكيميائيـات 
ليـس فـي المملكـة فقـط بـل علـى الصعيـد العالمـي. كمـا 
عهـا اليـوم، إلـى نقـل  نسـعى بموجـب االتفاقيـة، التـي نوقِّ
االبتـكار مـن مرحلـة الفكـرة األسـاس والنمذجـة المصغـرة 
إلـى مرحلـة اإلنتـاج التجـاري وذلـك بالتعـاون مـع شـريكين 
عالمييـن رائديـن همـا شـركة تكنيـب اف ام سـي وشـركة 

أكسينز«.القافلة األسبوعية
وأضـاف: »نحـن متفائلون جـًدا، ونأمل أن نحقـق إنجاًزا 
جديًدا، بإذن اهلل، في قطاع صناعة الطاقة والكيميائيات، 
القيمـة  إلـى واقـع تجـاري يزيـد  وتحويـل هـذا االبتـكار 
المضافـة ويُعـزز تنويـع مصـادر الدخـل بمـا يتناسـب مـع 
أعمـال  فـي  السـعودية  أرامكـو  توسـع  إسـتراتيجية 
المملكـة  الكيميائيـات، ويتماشـى مـع مسـتهدفات رؤيـة 

.»2030

فرصة ممّيزة 
وقـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة أكسـنز، كبيـر إدارييهـا 
التنفيذيين، السيد جان سينتيناك: »نحن سعداء بشراكتنا 
مـع أرامكـو السـعودية وشـركة تيكنيـب إف إم سـي، للعمـل 
على تطوير تقنية جديدة للمستقبل. ووفًقا للوكالة الدولية 
للطاقـة، فـإن العالـم سـيحتاج إلى تحويـل 4 مالييـن برميل 
إضافيـة من النفط الخـام يومًيا إلى كيميائيات بحلول عام 
2035م. فهـذه الشـراكة هـي فرصـة ممّيـزة لتطويـر هـذه 
التقنيـة الجديـدة التـي سـيعتمد عليها سـوق تحويـل النفط 

الخام إلى كيميائيات في المستقبل«.

تحويل النفط الخام إلى 
كيميائيات .. بطريقة مبتكرة

ــي  ــات المعالجــة ف ــس لتقني ــى للرئي ــب األعل ــال النائ وق
شــركة تيكنيــب إف إم ســي، الســيد ســتان كانيــز: »الخبــرة 
الطويلــة لشــركة تيكنيــب إف إم ســي فــي تقنيــات التكســير 
بالتحفيــز الكيميائــي المائع والتكســير بالتحفيز الكيميائي 
للتدفــق الهابــط ســتدعم وبشــكل كبيــر هــذا المشــروع 
ــل النفــط الخــام  ــة تحوي ــي أن تقني المشــترك. وال شــك ف
إلــى كيميائيــات بالتحفيــز الكيميائــي هــي طريقــة مبتكــرة 
إلنتــاج سلســلة كاملــة مــن البتروكيميائيــات باســتخدام 
النفــط الخــام كلقيــم«. وأضــاف: »نحــن ســعداء بشــراكتنا 
ــى تســويق هــذه  مــع أرامكــو الســعودية وأكســنز للعمــل عل
التقنيــة تجارًيــا وتوســيع محفظــة أعمالنــا فــي المجــال 

التقني«.
ومـا يُمّيـز هـذه التقنيـة أنهـا تقـوم بتحويـل النفـط الخام 

إلـى كيميائيـات مباشـرًة، وال تتطلـب المـرور بخطـوات 
المعالجـة التـي تسـتهلك كميـة كبيـرة مـن الطاقـة، األمـر 
الـذي سـينعكس علـى إنتـاج مـواد كيميائيـة عاليـة القيمـة 

بكميات أكبر وانبعاثات أقل. 
كمـا أن هـذه التقنيـة تعتمـد علـى االسـتفادة مـن تقنيـة 
التكسـير بالتحفيـز الكيميائـي المائع عند عوامل التشـغيل 
المرتفعـة، التـي طورتهـا أرامكـو السـعودية بالتعـاون مـع 
جامعـة الملـك فهد للبترول والمعادن وشـركة جي أكس تي 
جـي نيبـون للنفـط والطاقـة لتحويـل النفـط الخام مباشـرًة 

إلى كيميائيات عالية القيمة.
وتُعـد أرامكـو السـعودية، وأكسـينز، وتيكنيب إف إم سـي 
أعضـاء فـي تحالـف تقنيـة التكسـير بالتحفيـز الكيميائـي 
المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة. وتُعدُّ شركتا أكسينز 
وتيكنيـب إف إم سـي جهتـي الترخيـص الحصريتين لتقنية 
التكسـير بالتحفيـز الكيميائـي المائع عند عوامل التشـغيل 
المرتفعـة، ومـن أبـرز مـزودي التقنيـة والبنيـة التحتيـة فـي 

قطاع الطاقة.

شهد حفل توقيع اتفاقية تطوير وتعاون مشترك بين أرامكو السعودية وشركتي أكسنز وتيكنيب إف إم سي لتسريع تطوير تقنية 
تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي وتسويقها تجارًيا، حضور كل من )وقوًفا من اليمين(، كبير اإلداريين 

التقنيين في شركة أكسنز، بيير بيكات، والنائب األعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية، األستاذ أحمد السعدي، 
ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة تيكنيب إف إم سي، تيري بيلينكو، ورئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها 

التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، ورئيس المعهد الفرنسي للبترول، ديديه حسين، والنائب األعلى لرئيس أرامكو السعودية 
للتكرير والمعالجة والتسويق، األستاذ عبدالعزيز القديمي.

ع االتفاقية )من اليمين(: النائب األعلى للرئيس لتقنيات المعالجة في شركة تيكنيب إف إم سي، ستان كانيز، وكبير  وقَّ
اإلداريين التقنيين في أرامكو السعودية، األستاذ أحمد الخويطر، ورئيس مجلس إدارة شركة أكسنز، كبير إدارييها التنفيذيين، 

جان سينتيناك.

دافـوس، سويسـرا - كانـت الطاقـة أحـد موضوعـات 
النقـاش الرئيسـة فـي دورة المنتدى االقتصـادي العالمي 
لعـام 2019م، التـي ُعقـدت على مـدار أربعة أيام األسـبوع 
الماضـي فـي مدينـة دافـوس السويسـرية، حيـث التقـى 
3000 مشـارك تقريًبا من مختلف أنحاء العالم لمناقشة 
موضوعـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة عالميـة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن المنتدى منبر عالمي للتعاون بين 
الجهـات العامـة والخاصـة وهـو مفتـوح لمـن توجـه لـه 

الدعوة.
وفـي جلسـة »اآلفـاق اإلسـتراتيجية للطاقـة« نوقشـت 
الطاقـة،  اسـتهالك  كفـاءة  علـى  اشـتملت  موضوعـات 
والالمركزية، وإسـهام السيارات الكهربائية في الحد من 

االنبعاثات الكربونية. 

عالم ينعم بالكهرباء 
تُعـد الطاقـة فـي الوقـت الراهـن جـزًءا ال يتجـزأ مـن 
االقتصـادات المعولمة وأسـاليب الحيـاة المعاصرة، وقد 
شـهد العقـدان الماضيـان وصـول الكهربـاء إلـى مئـات 

الماليين من الناس، خاصة في الصين والهند. القافلة األسبوعية
ومنـذ أن بـدأت الوكالـة الدوليـة للطاقـة برصـد عـدد 
األشخاص الذين ال يتمتعون بخدمة الكهرباء، لوحظ أن 

هذا العدد انخفض للمرة األولى إلى ما دون المليار.   
وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، السـيد 
فاتح بيرول: »ال شك أن الكهرباء تمّثل مستقبل منظومة 
الطاقـة لسـنوات مقبلـة عديـدة، وقـد حّفـزت مسـتويات 
الدخـل المتناميـة حـول العالـم، خاصـة فـي األسـواق 
الناشـئة، الطلـب علـى الكهربـاء بمعـدل الضعـف مقارنـة 
مـع الطلـب علـى الطاقـة«. وحثَّ بيـرول على االسـتخدام 
الفاعل للطاقة، مشـيًرا في الوقت نفسـه إلى أن مصادر 

الكهرباء تتطلب إعمال النظر فيها ملًيا. 

الالمركزية في إمدادات الطاقة
وقـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة شـنايدر إلكتـرك 
وكبير إدارييها التنفيذيين، السيد جين باسكال تريكوار: 
بوتيـرة  المسـتهلكين  لـدى  الطاقـة  »تنامـت المركزيـة 
سـريعة، ويُقصد بذلك توليد الطاقة بمعزل عن شـبكات 
الخدمات العامة بالقرب من أماكن استخدامها بدالً من 
الحصـول عليهـا مـن محطـات كبيـرة. فنحـن نـرى أن 

الناس حّسـنوا مسـتوى إدارة الطاقة بالفعل على مستوى 
مناطقهم ليتشاركوا بالطاقة على نحو أفضل«. 

وفـي سـياق التأكيـد علـى فكـرة اسـتخدام الطاقـة 
لمجموعـة  التنفيـذي  المديـر  قـال  وكفـاءة،  بفاعليـة 
سنتريكا، السيد إيان كون: »رّكزنا لسنوات على تخفيض 
كثافـة االنبعاثـات الكربونيـة الناجمـة عـن إنتـاج الطاقـة، 
ولكـن مـا فاتنـا التركيـز عليـه هـو تخفيـض كميـة الطاقة 
للوحـدة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي. وإن لََمـا يدعونـا 
للتفـاؤل هـو انخفـاض كثافـة اسـتهالك الطاقـة للوحـدة 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي األعـوام الممتـدة مـن 

1980 إلى 2015م تقريًبا بمقدار الثلثين«. 

أثر السيارات الكهربائية في الحد 
من االنبعاثات الكربونية

وقـال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: »يجب 
أن توضـع السـيارات الكهربائيـة فـي إطارهـا الصحيـح، 
فالقـول إن السـيارات الكهربائيـة سـتنهي نمـو الطلـب 
العالمي على النفط وإنها سـتكون حاًل رئيًسـا لصعوبات 
التغيـر المناخـي، مجانـب للصـواب؛ فقـد وصـل عـدد 
السـيارات الكهربائيـة فـي العالـم حالًيـا إلـى 5 مالييـن 

سـيارة تقريًبـا، ونتوقـع أن يرتفـع الطلـب العالمـي علـى 
النفـط فـي هذا العـام بواقـع 1.3 مليون برميل فـي اليوم، 
وأثـر 5 مالييـن سـيارة يعـادل 50 ألـف برميـل فـي اليـوم، 
أي 50 ألـف مقابـل 1.3 مليـون«. وأضاف بيـرول إن النمو 
فـي الطلب على النفـط يُعزى إلى قطاع البتروكيميائيات 

والشاحنات والطائرات.  
إدارييهـا  كبيـر  السـعودية،  أرامكـو  رئيـس  وكان 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، مـن بيـن 
حضـور المنتـدى االقتصـادي العالمـي، وقـد قـال معلًقـا 
علـى حديـث فاتـح بيـرول فـي لقـاء مـع وسـائل اإلعـالم: 
»نـرى أن السـيارات الكهربائيـة ستسـتمر فـي االزديـاد، 
وستشـهد نمـًوا كبيـًرا، ولكننـا نعتقـد أننـا بحلـول عـام 
2040م سـنكون بحاجة إلى استخدم جميع المصادر في 

إطار مزيج الطاقة إلمداد العالم بما يحتاجه منها«. 

مصـدر المعلومات هو السـجل الرسـمي لوقائع المنتدى التي نشـرت 
علـى الموقـع اإللكترونـي لـدورة المنتـدى االقتصـادي العالمـي لعـام 
أرامكـو  نظـر  وجهـة  بالضـرورة  تعكـس  وال  دافـوس،  فـي  2019م 

السعودية.

تصورات مستقبلية   
اآلفاق اإلستراتيجية للطاقة على طاولة النقاش في املنتدى االقتصادي العاملي
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شؤون أرامكو السعودية ُتكرِّم 11 موظًفا

إنشاء أول محطة لتعبئة املركبات العاملة بخاليا الوقود 
الهيدروجيني في اململكة

الظهــران - أعلنــت كلٌّ مــن أرامكــو الســعودية، الشــركة 
قــة  الطا مجــال  فــي  لمًيــا  عا ئــدة  لرا وا ملــة  لمتكا ا
والكيميائيــات، وإيــر برودكتــس، الشــركة العالميــة الرائــدة 
الغــازات الصناعيــة، مؤخــًرا، عــن توقيــع  فــي مجــال 
اتفاقيــة إلنشــاء أول محطــة هيدروجيــن فــي المملكــة 
لتعبئــة مركبــات خاليــا الوقــود الهيدروجينــي، ويُتوقــع أن 

يبدأ تشغيلها في الربع الثاني لعام 2019م.
ومــن خــالل هــذه االتفاقيــة، التــي وّقعــت يــوم الجمعــة 
2019م(، تقــّدم  1440هـــ )25 ينايــر  19 جمــادى األولــى 
شــركة إيــر برودكتــس المعرفــة التقنيــة والخبــرة فــي 
مجــال الهيدروجيــن، فيمــا توّفــر أرامكو الســعودية الخبرة 
ــر.  ــي البحــوث والتطوي ــا ف ــق وقدراته ــة والمراف الصناعي
الشــريكين سيؤسســان أســطواًل  أن  إلــى جانــب  هــذا 

الوقــود القافلة األسبوعية تعمــل بخاليــا  التــي  الســيارات  مــن  تجريبًيــا 
بالهيدروجيــن  تزويدهــا  ســيتم  حيــث  الهيدروجينــي، 

المضغوط عالي النقاء في المحطة الجديدة.
لتعبئــة  فيــول«  »ســمارت  تقنيــة  إدخــال  وســيتم 
فــي  برودكتــس  إيــر  لشــركة  المملوكــة  الهيدروجيــن، 
المحطــة الجديــدة لتزويــد األســطول التجريبــي بخاليــا 
ــات التــي ســيتم  الهيدروجيــن المضغــوط. وســتقّدم البيان
جمعهــا خــالل الفتــرة التجريبيــة مــن هــذا المشــروع 
معلومــات قّيمــة لتقييــم التطبيقــات المســتقبلية لهــذه 

التقنية الناشئة للنقل في المملكة.
 وتعليًقــا علــى هــذه االتفاقيــة، قــال كبيــر اإلدارييــن 
أحمــد  األســتاذ  الســعودية،  أرامكــو  فــي  التقنييــن 
الخويطــر: »توّفــر خاليــا الوقــود الهيدروجينــي وســيلة 
التــزود  ســهولة  حيــث  الكهربائيــة،  للســيارات  فاعلــة 
بالوقــود فــي غضــون خمــس دقائــق مــع سالســة القيــادة 

لمســافات طويلــة. إن اســتخدام الهيدروجيــن المشــتق من 
النفــط الخــام أو الغــاز لتشــغيل الســيارات الكهربائيــة، 
التــي تعمــل بخاليــا الوقــود، يمّثــل فرصــة ســانحة لتوســيع 

استخدام النفط الخام في النقل النظيف«.
ومــن جهتــه، قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي إيــر 
برودكتــس، الدكتــور ســمير ســرحان: »نتشــّرف بالعمــل مــع 
أرامكــو الســعودية فــي مشــروع آخــر لتأســيس وتطويــر 
نظــام مســتدام لتزويــد األســطول التجريبــي بالهيدروجيــن 
وهــذا  المملكــة.  فــي  الهيدروكربونــات  مــن  المشــتق 
ــة الســعودية  ــا برؤي ــر التزامن المشــروع يوّضــح بشــكل أكب

».2030
وســيتم إنشــاء محطــة التــزّود بالوقــود الهيدروجينــي 
فــي مركــز التقنيــة ذي المعاييــر العالميــة الخاص بشــركة 
الظهــران  بــوادي  العلــوم  فــي مجمــع  برودكتــس  إيــر 

للتقنية.

وســتوفر تويوتــا موتــور كوربوريشــن ســيارات تويوتــا 
»ميــراي«، التــي تعمــل بخاليــا الوقــود، وذلــك إلجــراء 
االختبــارات فــي المرحلــة التجريبيــة. وقــد بــدأت »تويوتــا 
موتــور كوربوريشــن« االســتثمار فــي الهيدروجيــن منــذ 
أكثــر مــن 20 عاًمــا، حيــث أطلقــت ألول مــرة وبكمّيــات 
2014م ســيارات ميــراي، وهــي أولــى  كبيــرة فــي عــام 

سياراتها التي تعمل بخاليا الوقود الهيدروجيني. 
غــاز  علــى  تعمــل  نهــا  أ ميــراي  رة  ســيا وتتمّيــز 
الهيدروجيــن المضغــوط وال تصــدر أّي انبعاثــات منهــا 
ســوى المــاء. وتعمــل هــذه الســيارة مــن خــالل خاليــا 
الوقــود التــي تنتــج الكهربــاء عبــر المــزج بيــن األكســجين 
المســتخلص مــن الهــواء والهيدروجيــن مــن خــزان الوقــود. 
وتؤّكــد شــركة تويوتا أن تقنية خاليا الوقــود الهيدروجينية 
يمكــن أن توّفــر حــاًل مســتداًما دون أي انبعاثــات وذلــك 

عبر مجموعة واسعة من أنواع المركبات.

مت دائرة شؤون أرامكو السعودية، مؤخًرا،  أحد عشر  كرَّ
موظًفا من الذين أنهى كٌل منهم 35 عاًما من الخدمة 

المستمرة في الشركة، وقد حضر حفل التكريم كٌل من نائب 
الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، األستاذ نبيل الجامع. 

ومدير عام دائرة الشؤون الحكومية، األستاذ خالد الملحم، 
ومدير عام دائرة الشؤون العامة، األستاذ فهد الضبيب أما 

مون فهم: فؤاد محمد العبدالمحسن، وعلي حمد  المكرَّ
المنتاخ، وطارق عبدالعزيز العويصي، وطارق محمد 

الغامدي، وعدنان يوسف الهالل، وخالد صالح الحليبي، 
ومحمود محمد المسبح، وأحمد محمد الغامدي، وبدر الفي 

العتيبى، وصالح عبداهلل القحطاني، وعبدالرحمن مسعود 
الشمري.

تصوير: يارا زياد
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... وتقّدم أسطواًل جديًدا لتعزيز السالمة

ن برنامجها التدريبي األول للطائرات العمودية إدارة الطيران تدشِّ

ــر  ــي بعــض أكث ــو الســعودية ف ــل أرامك ــران - تعم الظه
ــا فــي العالــم. ومــن هنــا يأتــي دعــم  المناطــق وعــورة ونأًي
إلــى  الوصــول  مــن  للشــركة وتمكينهــا  الطيــران  إدارة 
أهدافهــا اإلســتراتيجية مــن خــالل وصــول طائراتهــا إلــى 
ــدة  ــدات المتزاي ــة التعقي ــة. ولمواجه ــك المناطــق النائي تل

أرامكــو  فــي  الطيــران  إدارة  دّشــنت   - تناقيــب 
التدريــب  دائــرة  مــع  بالتعــاون  مؤخــًرا،  الســعودية، 
والتطويــر وجامعــة نــورث داكوتــا أول برنامــج ومعهــد 
تدريبــي مــن نوعــه علــى اإلطــالق فــي المملكــة للطائرات 
العموديــة فــي تناقيــب. وستشــارك الدفعــة األولــى التــي 
تشــتمل علــى ثمانيــة مرشــحين فــي برنامــج تدريبــي 
المرفــق  فــي  واحــد  عــام  مــدار  علــى  يُعقــد  مكثــف 
طائــرات  طيــاري  باعتبارهــم  ذلــك  بعــد  ليتخرجــوا 

عمودية معتمدين دولًيا. 
الســعودية ســابًقا  أرامكــو  فــي  المرشــحون   وكان 
يســافرون إلــى جامعــة نــورث داكوتــا مــن أجــل المشــاركة 
فــي البرنامــج، حيــث كانــوا يقضون ســنتين فــي التدريب، 
ــة تخصــص لألحــوال  ــة شــهور إضافي فضــاًل عــن ثماني
الجويــة الصعبــة وحــاالت التأخيــر. وللمــرة األولــى خالل 
هــذا العــام وّقعــت أرامكــو الســعودية وجامعــة نــورث 
داكوتــا اتفاقيــة جامعــة مســتضافة ســتمّكن الموظفيــن 
مــن المشــاركة فــي هــذا التعليــم العالمــي المســتوى 
ــي  ــن ف ــة ولك ــذه الجامع ــة الخاصــة به ــرة التدريبي والخب

الموقع.

االتساق مع )اكتفاء(
وكل ذلــك يعنــي ألرامكــو الســعودية تخفيــض التكلفــة، 
ــاء مســتقبل فــي المملكــة يعتمــد  ــب، وبن ــن التدري وتوطي
ــي  ــة. وســينظم أول برنامــج تدريب ــى المــوارد الداخلي عل
لطيــاري الطائــرات العموديــة قريًبــا فــي األكاديميــة 
الوطنيــة للطيــران، التــي تُعــد جــزًءا مــن مبــادرة أرامكــو 

السعودية لتأسيس أكاديميات أعمال عديدة.
الطيــران،  إدارة  مديــر  تحــّدث  المناســبة،  وبهــذه 
األســتاذ فهــد الســندي، خــالل التدشــين حــول أثــر هــذا 
هــذا  »يقــّدم  فقــال:  التاليــة،  والخطــوات  البرنامــج 
البرنامــج تدريًبــا هــو األول مــن نوعــه للطياريــن فــي 
المملكــة، وأودُّ أن أشــير إلــى أنــه متســق مــع أهــداف 
التوطيــن الخاصــة ببرنامــج تعزيــز القيمــة المضافــة 
اإلجماليــة لقطــاع التوريــد ورؤيــة المملكــة 2030. ويضــمُّ 
علــى  للتدريــب  الكاملــة  القيمــة  سلســلة  البرنامــج 
عنــا فــي حفــل اكتفــاء  الطائــرات العموديــة. وقــد وقَّ
مذكرتــي تفاهــم لشــراء وتشــغيل جهــازي محــاكاة طيــران 
كامــل همــا )أ دبليــو 139( و)هـــ 145(، باإلضافــة إلــى 
البرنامــج التدريبــي للجامعــة المســتضافة، ومــن المقــرر 
أن ينطلــق كل مــن التدريــب علــى الطائــرات العموديــة 

شايستا خان

شايستا خان

والتطويــر الــذي تشــهده أعمــال أرامكو الســعودية، أطلقت 
إدارة الطيــران إســتراتيجية اســتبدال األســطول التــي 
تشــرف علــى اســتبدال طائراتهــا العموديــة وطائــرات 

اإليرباص بنماذج من الجيل الجديد. 
وكجزء من إســتراتيجية اســتبدال األســطول، اســتُبدلت 
16 طائــرة متوســطة الحجــم مــن طــراز أوغســتا وســتالند 
ــد  ــي. وتُع ــل الثان ــد مــن الجي ــو 139 بنمــوذج جدي ــه دبلي أي
ــث  ــدة فــي هــذا المجــال، حي ــو 139 رائ ــه دبلي ــرات أي طائ
تســاعدنا باســتمرار علــى ضمــان الســالمة والموثوقيــة 
التــي تتســم بصعوبتهــا وتداخــل  فــي أعمــال الشــركة 

أدوارها.
ــل،  وبفضــل نطاقهــا المحّســن، وقدرتهــا علــى التحمُّ
وأدائهــا المتقــّدم، وخصائــص الســالمة فيهــا، ســتعزز أيــه 
دبليــو 139 قــدرات أرامكــو الســعودية البحرية. كما تســمح 
أيــه دبليــو 139 إلدارة الطيــران بتوســيع قدرتهــا علــى 
توفيــر برنامــج بحــث وإنقــاذ يعمــل بالكامــل، ممــا يعــّزز 
قــدرات أرامكــو الســعودية لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ 

واإلنقاذ كما لم يحدث من قبل. 
وقــد أدخلــت عديــد مــن تحســينات الســالمة الجديــدة، 
مــن بينهــا تقنيــة الرؤيــة الليلــة، التــي تحّســن بشــكل كبيــر 
مــن ســالمة الطيــران، وتحــول الليــل إلــى نهــار افتراضــي. 
كمــا تحتــوي الطائــرة العموديــة علــى كابينــة كبيــرة للركاب 
التــي يمكــن أن تســتوعب 15 راكًبــا، ويمكــن أن تُصمــم مــع 
معــدات متخصصــة لنقــل اإلدارييــن التنفيذييــن وكبــار 
الشــخصيات. وتُســتورد أجــزاء أيــه دبليــو 139 مــن إيطاليــا 
فــي  تُجمــع  ولكنهــا  األمريكيــة،  المتحــدة  والواليــات 

وجهــازي المحــاكاة فــي مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة 
حال استكمال إنشائها«.   

إجراءات تدقيق شاملة
مــن  األولــى  بالدفعــة  مرشــحين  ثمانيــة  التحــق 
ــي  ــا ف ــف إدارات الشــركة، بم البرنامــج، وهــم مــن مختل
ذلــك الطيــران، والســالمة واألمــن الصناعــي، والتنقيــب 
واإلنتــاج، وأعمــال الزيــت في منطقــة األعمال الشــمالية، 
والخدمــات الصناعيــة. وقــد ســبق ذلــك إرســاُل إعــالٍن 
قّدمــت  حيــث  الشــركة،  مســتوى  علــى  الشــأن  بهــذا 
وُعقــدت  مــن موظفيهــا،  أســماء مرشــحين  اإلدارات 
اختبــارات لتحديــد المســتوى علــى مــدار يومين اشــتملت 
مــع  التعامــل  علــى  المرشــحين  قــدرة  قيــاس  علــى 
وهــذه  الضغــط.  تحــت  واألداء  المتعــددة  المهمــات 
ومصممــة  النفــس  علــم  مــن  ُمســتقاة  االختبــارات 
خصيًصــا الختبــار القدرات وردود األفعال واالســتجابات 

ومهارات اتخاذ القرارات لدى المرشحين. 
مــن  يوميــن  بعــد  عامــة  مقابــالت  ُعقــدت  ثــم   
االختبــارات، وبنــاء علــى نتائــج االختبــارات والمقابــالت 
اختيــر المرشــحون وجــرى إطالعهــم علــى أعمــال اإلدارة 
باإلضافــة إلــى المهمــات والمســؤوليات التــي ســتُلقى 
علــى عاتقهــم بمــا يكفــل حصولهــم علــى لمحــة حــول 

مــن  عديــد  دخــل  وقــد  الســعودية.  العربيــة  المملكــة 
طائرات األسطول الجديد الخدمة في الشركة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــمَّ اســتبدال خمــس طائــرات أيــه 
دبليــو 109 بأحــدث طــراز من طائــرات إيربــاص إتش 145، 
وهــي أحــدث طائــرة عموديــة ذات محركين تــزن 4 أطنان. 
صغيــر،  طائــرة  وهيــكل  أكبــر،  مقصــورة  وجــود  مــع 
ومحــركات قويــة، ســتكون لديهــا القــدرة والمرونــة ألداء 
أفضــل فــي أعمالهــا الحاليــة، فضــاًل عــن زيــادة إمكانــات 
كمــا  جديــدة.  بمهمــات  القيــام  علــى  الطيــران  إدارة 
ستســمح اإلضافــة الجديــدة إلدارة الطيــران بتلبيــة النمــو 
المســتقبلي المتوقــع إلســتراتيجية الهيدروكربــون فــي 

أرامكو السعودية.
إن جوهــر إســتراتيجية اســتبدال األســطول هــو مــن بين 
أولويــات أرامكــو الســعودية لضمــان وتعزيــز الســالمة. كما 
أن تجميــع أيــه دبليــو 139 وإتــش 145 فــي المملكــة يضمــن 
بقــاء مهندســي وميكانيكيــي الطيــران رواًدا فــي المنطقــة 

لخدمة جميع احتياجات أرامكو السعودية التشغيلية.
وتعليًقــا علــى ذلــك، قــال مديــر إدارة الطيــران، األســتاذ 
فهــد الســندي: »حقــق طيــران أرامكــو الســعودية خطــوات 
هائلــة فــي أن يصبــح المــزود األمثــل لحلــول النقــل الجــوي 
للشــركة. كمــا نمــت طموحاتنــا بالتزامــن مــع قدرتنــا فــي 
االســتجابة  فــإن   ، ثَــمَّ ومــن  التحديــات.  كل  مجابهــة 

السريعة هي األفضل من حيث الكفاءة في الصناعة«. 
ــا  ــا نقــّدم لمجتمعن ــه بالقــول: »نفخــر أنن ــم حديث واختت
صناعــة خدمــة طيــران ذكيــة ومبتكــرة، أصبحــت نموذًجــا 

يُحتذى به في المنطقة«. 

صفـة الطيـار المسـؤول، وتُعـد هـذه نقطـة االنطـالق 
األولى في المسيرة المهنية في قطاع الطيران.

-  في المرحلة الثانية يكتسب المرشحون ساعات خبرة 
فـي الطيـران ويصبحـون متمرسـين فـي المنـاورات 

الالزمة للعمل التجاري.
-  يتـدرَّب مرشـحو الطيـران فـي المرحلـة الثالثـة علـى 
الطيـران باسـتخدام األجهـزة، حيـث يتعلمـون طـرق 
الطيـران فـي األحـوال الجويـة الصعبـة والظـروف 
العسـيرة مـن خـالل اسـتخدام أجهـزة وأنظمـة طيران 

متطورة. 
ويشـتمل البرنامج على 200 سـاعة طيران تقريًبا ينبغي 
السـاعات  هـذه  وتتضمـن  اجتيازهـا،  المرشـحين  علـى 
الطيران االنفرادي، والطيران مع مرافق لمسـافات طويلة، 
والطيـران الليلـي مـع مرافـق، والطيران المنفرد لمسـافات 

طويلة. 
ويحصـل المرشـحون بعـد اجتيـاز البرنامـج على رخصة 
أو رخصـة طيـار طائـرة  طيـار طائـرة عموديـة تجاريـة 
عمودية باستخدام أجهزة الطيران، ويجب عليهم بعد ذلك 
اجتيـاز تدريـب علـى جهـاز محـاكاة طيـران متحـرك مدتـه 
شهر واحد حسب نوع الطائرة التي سيحلّقون بها. وأخيًرا 
وليـس آخـًرا يبـدأ الطيـارون مشـوارهم المهنـي مـع إدارة 
الطيـران في أرامكو السـعودية، حيـث يرافقهم قائد طائرة 

أعلى.

نائب الرئيس للخدمات الصناعية، األستاذ عبدالكريم القوحي، وعدد من أعضاء اإلدارة 
يتفحصون الجزء الداخلي إلحدى الطائرات العمودية، التي سُتستخدم في البرنامج التدريبي 

الجديد على التحليق بالطائرات العمودية في تناقيب.

سيخضع المرشحون الثمانية ضمن أول دفعة من المتدربين في البرنامج الجديد واألول من 
نوعه إلدارة الطيران لقدر كبير ومرّكز من التدريب بجانبيه النظري والعملي. وسيتيح البرنامج 

للمتدربين البقاء في المملكة طوال مدته التي تمتد لعام واحد. وكان المرشحون سابًقا 
يسافرون إلى جامعة نورث داكوتا من أجل المشاركة في البرنامج، حيث كانوا يقضون سنتين في 

التدريب فضاًل عن ثمانية شهور إضافية تخصص لألحوال الجوية الصعبة وحاالت التأخير.

المســيرة المهنيــة المســتقبلية التــي يمكــن أن يقّدمهــا 
البرنامج لهم. 

برنامج عاملي املستوى 
ومدرسـي  العموديـة  الطائـرات  طيـاري  كبيـر  وقـال 
البرنامـج، مدلهـم الرشـيدي: »تُعـد جامعـة نـورث داكوتـا 
مؤسسـة رائـدة فـي علـوم الطيـران والفضـاء، وهـي الخيـار 
تدريبيـة عالميـة  مقـررات  مـن  لديهـا  لمـا  لنـا  األفضـل 

المستوى باإلضافة إلى عالقتنا الطويلة معها«. 
 وسيُسـتخدم فـي البرنامـج التدريبي الذي سـيُعقد على 
مـدار عـام واحد أسـلوب تدريبـي منّوع يشـتمل على تدريب 
نظـري فـي الفصـول الدراسـية، ومحـاكاة، وطيـران بطائرة 
روبنسـن ر44 وطائـرة ر66 العموديتين المسـتخدمتين على 
نطـاق واسـع فـي مـدارس التدريـب. وسـيتعلم المرشـحون 
مبـادئ الطيـران والديناميـكا الهوائيـة، ويكتسـبون سـاعات 
خبـرة فـي الطيران، وسـيتعلمون آلية التواصـل بين الطاقم 
األرضـي وطاقـم الطائـرة، وسيكتسـبون المهـارات الالزمـة 

للتعامل مع األحوال العادية والطارئة للطيران. 
ويتكـون برنامـج الطائـرات العموديـة التدريبـي من ثالث 

مراحل: 
-  تتمثـل المرحلـة األولـى فـي حصـول المرشـحين علـى 
رخصـة طيـار خـاص تمّكنهـم مـن الطيـران واكتسـاب 

أضافت إدارة الطيران عدًدا من الطائرات الجديدة إلى 
أسطولها في إطار سعيها للمحافظة على معايير السالمة 

وتعزيزها. ومن بينها طائرة إيرباص إتش 145 )التي تظهر في 
الصورة(، وأوغستا وستالند أيه دبليو 139. وتتميز إيرباص 

إتش 145 بمقصورة أكبر، وهيكل طائرة صغير، ومحركات 
قوية، مما يزودها بالقدرة والمرونة ألداء أفضل في أعمالها 
الحالية، فضاًل عن زيادة إمكانات إدارة الطيران على القيام 

بمهمات جديدة
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مة في إكسبك في عام واحد.. ١٥ جائزة دولية حصدها الباحثون الشباب في مركز األبحاث املتقدِّ

الكواي.. أستاًذا مساعًدا

أعـوام طويلـة، حظـي  مـن جهـة أخـرى، وعلـى مـدى 
مـة في إكسـبك في  ِّالمشـاركون مـن مركـز األبحـاث المتقدِّالمشـاركون مـن مركـز األبحـاث المتقدِّ
برنامـج الشـهادات الجامعيـة العليـا بتكريـم خـاص توالـى 
ًـا من قبل الجامعـات. وفي العام الماضي حققوا رقًما ـا من قبل الجامعـات. وفي العام الماضي حققوا رقما ـا من قبل الجامعـات. وفي العام الماضي حققوا رقًما  ًتباًعـا من قبل الجامعـات. وفي العام الماضي حققوا رقمتباعـا من قبل الجامعـات. وفي العام الماضي حققوا رقمتباًع

ًقياسًيا بحصولهم على خمس جوائز.قياسيا بحصولهم على خمس جوائز.قياسًيا بحصولهم على خمس جوائز.
وسـام الكـوايفعلـى سـبيل المثـال، اختير وسـام الكـوايفعلـى سـبيل المثـال، اختير فعلـى سـبيل المثـال، اختير وسـام الكـواي لتولي منصب 
»أستاذ مساعد« بجامعة ستانفورد في شهر فبراير، وذلك 
ل جائزة اسـتثنائية من الجامعـة ألفضل طالب دكتوراه، يمثل جائزة اسـتثنائية من الجامعـة ألفضل طالب دكتوراه، يمّثل جائزة اسـتثنائية من الجامعـة ألفضل طالب دكتوراه، 
ًوتقديـًرا لتميـزه األكاديمـي فـي مبـادئ البحـث فـي نمذجة وتقديـرا لتميـزه األكاديمـي فـي مبـادئ البحـث فـي نمذجة وتقديـًرا لتميـزه األكاديمـي فـي مبـادئ البحـث فـي نمذجة 
األحـواض والنظم البترولية. وقد قدمت سـتانفورد لوسـام 

ا لتولي المنصب بعد التخرج. عرضا لتولي المنصب بعد التخرج. عرًضا لتولي المنصب بعد التخرج. 
مة في  ِّوقـال الكواي: »انضمامي لمركـز األبحاث المتقدِّوقـال الكواي: »انضمامي لمركـز األبحاث المتقدِّ
إكسـبك عـام 2010م أعـاد تشـكيل رؤيتـي لفوائـد األبحـاث 
مـع  الجيولوجيـا  تجمـع  التـي  التخصصـات،  متعـّددة 
ع علـى التخصصـات ـالع علـى التخصصـات ـالع علـى التخصصـات  ـالالجيوفيزيـاء. كمـا سـاعدني االطـالالجيوفيزيـاء. كمـا سـاعدني االط
والتواصـل خـارج منطقـة  والتعلـم  العمـل  األخـرى علـى 
ّتخصصـي لتحقيـق التمّيـز األكاديمـي وإرشـاد اآلخريـن تخصصـي لتحقيـق التميـز األكاديمـي وإرشـاد اآلخريـن تخصصـي لتحقيـق التمّيـز األكاديمـي وإرشـاد اآلخريـن 

بشكٍل أفضل«.

الغريبي.. جائزة أسترالية
أحمد الغريبي على جائزة شـركة وفي أسـتراليا، حصل أحمد الغريبي على جائزة شـركة أحمد الغريبي على جائزة شـركة وفي أسـتراليا، حصل أحمد الغريبي على جائزة شـركة وفي أسـتراليا، حصل أحمد الغريبي على جائزة شـركة أحمد الغريبي على جائزة شـركة 
»بريتيـش بتروليـوم« للدراسـات العليـا فـي علـوم األرض 
البترولية، من المدرسـة األسترالية للبترول، وذلك ألفضل 
األرض  علـوم  فـي  ماجسـتير  طالـب  مـن  متميـز  األرض أداء  علـوم  فـي  ماجسـتير  طالـب  مـن  متميـز  األرض أداء  علـوم  فـي  ماجسـتير  طالـب  مـن  متمّيـز  ّأداء 

البترولية. 
وقـال الغريبـي: »أعمـل فـي بيئـة ديناميكيـة فـي مركـز 
علمـاء  يعمـل  حيـث  إكسـبك،  فـي  مـة  المتقدِّ المتقدِّاألبحـاث  ِّاألبحـاث 
ًالجيولوجيا والمهندسـون بشـكل وثيق جنًبا إلى جنب على الجيولوجيا والمهندسـون بشـكل وثيق جنبا إلى جنب على الجيولوجيا والمهندسـون بشـكل وثيق جنًبا إلى جنب على 
المشـاريع التعاونيـة وتبـادل المعرفة، وذلـك منحني خلفية 
دة التخصصات دفعتني إلى النجاح في  ِّمعرفيـة قوية متعدِّمعرفيـة قوية متعدِّ

دراستي وصوالً إلى مستوى نال تقدير جامعتي«. 

ّ جائزة حصدها الباحثون الشـباب في المركز على صعيد دولي. ولطالمـا كانت العالمة الممّيزة  جائزة حصدها الباحثون الشـباب في المركز على صعيد دولي. ولطالمـا كانت العالمة المميزة  جائزة حصدها الباحثون الشـباب في المركز على صعيد دولي. ولطالمـا كانت العالمة الممّيزة  ًا تماًمـا وعنوانه التفوق، الذي كان قوامـه ا تمامـا وعنوانه التفوق، الذي كان قوامـه ا تماًمـا وعنوانه التفوق، الذي كان قوامـه 15 ًا نوعًيا تماما نوعيا تماما نوعًي ًمـة في إكسـبك، فقد كان عاًما نوعيمـة في إكسـبك، فقد كان عاما نوعيمـة في إكسـبك، فقد كان عاًم ِّـا فـي مركـز األبحـاث المتقدِّـا فـي مركـز األبحـاث المتقدِّ ًم اعتيادًيـا فـي مركـز األبحـاث المتقدم اعتياديـا فـي مركـز األبحـاث المتقدم اعتيادًي ّ لـم يمـّر لـم يمـّر عـام 2018 الظهـران -
ُنشـئ برنامج تطوير الباحثين لصناعة مبتكريـن ذوي تحفيز ذاتي 

 جائزة حصدها الباحثون الشـباب في المركز على صعيد دولي. ولطالمـا كانت العالمة الممي
ُ

 جائزة حصدها الباحثون الشـباب في المركز على صعيد دولي. ولطالمـا كانت العالمة الممي
ّلبرنامـج تطويـر الباحثيـن فـي هـذا المركـز هـي تفّوق باحثيها الشـباب. ويتجلى ذلك في إسـهاماتهم الفنية العديدة التي احتفى قطـاع النفط على الصعيد الدولي بعديد منها. وقد ألبرنامـج تطويـر الباحثيـن فـي هـذا المركـز هـي تفوق باحثيها الشـباب. ويتجلى ذلك في إسـهاماتهم الفنية العديدة التي احتفى قطـاع النفط على الصعيد الدولي بعديد منها. وقد ألبرنامـج تطويـر الباحثيـن فـي هـذا المركـز هـي تفوق باحثيها الشـباب. ويتجلى ذلك في إسـهاماتهم الفنية العديدة التي احتفى قطـاع النفط على الصعيد الدولي بعديد منها. وقد أ

وقادة في مجال يدعمون رؤية ورسالة المركز وأهدافه اإلستراتيجية. وتؤكد الجوائز العالمية األخيرة أن أهداف البرنامج تتحقق وتتفوق على كافة األصعدة.

رقم قياسي
وجاء فوز خمسـة باحثين من المركز بالمراكز الخمسـة 
األولى في مسـابقة أبحاث المهنيين الشـباب التي عقدتها 
جمعية مهندسـي البترول في المملكة لعـام 2018م، ليحقق 
ًـا قياسـًيا فـي المسـابقة السـنوية التـي تحتـوي علـى ـا قياسـيا فـي المسـابقة السـنوية التـي تحتـوي علـى ـا قياسـًيا فـي المسـابقة السـنوية التـي تحتـوي علـى  ًرقًمـا قياسـيرقمـا قياسـيرقًم

اختصاصات فنية مختلفة في مجال الزيت والغاز. 
تنافـس فـي مسـابقة 2018م أكثـر مـن 110 متسـابقين، 
وبعـد تصفيـة الملخصـات، تأهـل 20 منهـم إلـى المرحلـة 
»كانـت  فقـد  التحكيـم،  لجنـة  لرئيـس  ووفًقـا  »كانـت النهائيـة.  فقـد  التحكيـم،  لجنـة  لرئيـس  ووفقـا  »كانـت النهائيـة.  فقـد  التحكيـم،  لجنـة  لرئيـس  ـا 
اختيـار  وكان  عـاٍل،  مسـتوى  علـى  التقديميـة  العـروض 
الفائزين مهمة صعبة«. وخضعت األبحاث لخمسـة معايير 
رئيسـة هـي: موضـوع البحـث ودقـة المعلومـات، وتسلسـل 
العـرض التقديمـي، وأسـلوب العـرض/ مهـارات التواصـل 
والتفاعـل، وإتقـان العمـل/ العمـل الجماعـي، واإلجابـة عن 
ّن اللجنـة عـن الفائزيـن، قـّدن اللجنـة عـن الفائزيـن، قـّدم  ـالأسـئلة اللجنـة. وبعـد إعـالأسـئلة اللجنـة. وبعـد إعـال
الفائـزون الخمسـة األوائـل بحوثهـم فـي النـدوة والمعـرض 

الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول.

علي املؤمن
وقـد فـاز بالمركـز األول علي المؤمن عـن بحثه »تصوير 
البئـر عن قـرب لتحديـد خصائـص المكامن بدقـة عالية«. 
ًـا جديـًدـا جديـًدا لبرنامـج »جيـو درايـف«،  ـا جديـدويناقـش البحـث تطبيقـا جديـدويناقـش البحـث تطبيًق
ا لم يسـبق له مثيل لمسـاحة أوسـع ا دقيقا لم يسـبق له مثيل لمسـاحة أوسـع ا دقيًقا لم يسـبق له مثيل لمسـاحة أوسـع  ا دقيقم وصفا دقيقم وصًف ّالذي يقّدالذي يقّد
ـالحـول فتحـة البئـر مـن خـالحـول فتحـة البئـر مـن خـالل نمذجـة تصويـر جوفـي عالـي 

الدقة.
وقـال المؤمـن: »إن التفاعـل الديناميكـي بيـن أعضـاء 
فريقي، باإلضافة إلى المتعاونين في إدارة وصف ومحاكاة 
وأكـدت  عملـي.  فـي  مهميـن  عامليـن  كانـا  المكامـن، 
المناقشـات المسـتمرة والعصـف الذهنـي والتعليقـات أن 
ًوجه دائًما وجه دائما وجه دائًما  ُالتطـورات في حلـول برنامج جيو درايف كانـت تُوجه دائمالتطـورات في حلـول برنامج جيو درايف كانـت توجه دائمالتطـورات في حلـول برنامج جيو درايف كانـت تُ

الوجهة ذات التأثير األنفع واألفضل من الناحية العملية«.

صالح خميس
ـس عـن بحثـه »مقارنة ميـس عـن بحثـه »مقارنة ميِّـس عـن بحثـه »مقارنة  ميوفـاز بالمركـز الثانـي صالـح خميوفـاز بالمركـز الثانـي صالـح ُخ
بيـن تقنيـات المسـح الكهرومغناطيسـي الجديـدة لرصـد 
المكامـن ومراقبتهـا«. ويسـتند هـذا البحـث إلـى العمـل 
ّالرائـد الـذي قـام به مركـز األبحـاث المتقّدالرائـد الـذي قـام به مركـز األبحـاث المتقدمة في إكسـبك 

على تقنيات المسح الكهرومغناطيسية. 
كهربائًيـا  كهربائيـا ـا  كهربائًيـا ـا  ًـا  مهندس عملـي  لـي  »أتـاح  صالـح:  كهربائيوقـال  مهندسـا  عملـي  لـي  »أتـاح  صالـح:  كهربائيوقـال  مهندًسـا  عملـي  لـي  »أتـاح  صالـح:  ًوقـال 
َاالسـتفادةَاالسـتفادةَ الكاملَة من خلفيتي العملية وتطبيقها. إنه عمل 
ـز لـكل عضـو فـي فريـق ملـيء بالخبـرات والدوافـع، محفـز لـكل عضـو فـي فريـق ملـيء بالخبـرات والدوافـع، محّفـز لـكل عضـو فـي فريـق ملـيء بالخبـرات والدوافـع، 
خاصة مع اسـتخدام تقنيات المسح الكهرومغناطيسي في 
حقـول المملكـة العربية السـعودية. لقد حققنـا نتائج رائعة 

تسمح لنا بفهم أفضل لمكامننا«. 

روبرت سميث
نـح المركز الثالث لروبرت سـميث، وهو جيوفيزيائي، ومنـح المركز الثالث لروبرت سـميث، وهو جيوفيزيائي، وُمنـح المركز الثالث لروبرت سـميث، وهو جيوفيزيائي، 
لبحثـه عـن »اسـتخدام فوهـات اآلبـار الذكيـة التـي تعمـل 
بتقنيـة االستشـعار الصوتـي المـوزع لبنـاء نمـوذج قريـب 

للسطح وتصوير التضاريس المنخفضة«.
مـة فـي  ِّوقـال سـميث: »ألننـي جـزء مـن األبحـاث المتقدِّوقـال سـميث: »ألننـي جـزء مـن األبحـاث المتقدِّ
التقنيـات  أحـدث  علـى  العمـل  لـي  ُتيـح 

وقـال سـميث: »ألننـي جـزء مـن األبحـاث المتقد
ُ

وقـال سـميث: »ألننـي جـزء مـن األبحـاث المتقد
أ فقـد  إكسـبك، 

للتطبيقـات الجيوفيزيائيـة مثـل تقنية االستشـعار الصوتي 
ننـا مـن العثـور بشـكل أكثـر موثوقية على مكننـا مـن العثـور بشـكل أكثـر موثوقية على مّكننـا مـن العثـور بشـكل أكثـر موثوقية على  مكالمـوزع، التـي تمكالمـوزع، التـي تُ
هيـاكل أصغـر تحت السـطح. ومـن المدهـش أن نتمكن من 
ّاسـتخدام األلياف البصرية نفسـها التي توّفر إنترنت فائق اسـتخدام األلياف البصرية نفسـها التي توفر إنترنت فائق اسـتخدام األلياف البصرية نفسـها التي توّفر إنترنت فائق 
عمـق  علـى  الصغيـرة  االنعكاسـات  لقيـاس  السـرعة 

ٍكيلومتراٍتكيلومتراٍت تحت األرض«. 

الرابع والخامس
أمـا المركـز الرابـع فذهـب إلـى إيرنسـتو سـاندوفال أمـا المركـز الرابـع فذهـب إلـى إيرنسـتو سـاندوفال 
كوريلكوريل، من قسم التقنيات الجيوفيزيائية، لعمله في »تقنية 
رصـد الغمـر بالمـاء بالمسـح الكهرومغناطيسـي مـن ثقـب رصـد الغمـر بالمـاء بالمسـح الكهرومغناطيسـي مـن ثقـب رصـد الغمـر بالمـاء بالمسـح الكهرومغناطيسـي مـن ثقـب 
البئـر إلـى السـطح«، والمركز الخامس لبشـائر الدكان، من البئـر إلـى السـطح«، والمركز الخامس لبشـائر الدكان، من 
إدارة تقنيـة اإلنتـاج، عـن بحثهـا فـي »أنظمـة األحمـاض 

المثبطة منخفضة اللزوجة«.



7
القافلة األسبوعية    ٣١ يناير ٢٠١٩ 

إحـدى  العلميـة، وهـي  التقاريـر  التأثيـر: مجلـة  وعاليـة 
مطبوعـات مجلـة نيتشـر الدوليـة، ومجلـة إلسـيفير فيـول. 
ـا بعنـوان »النقل في وسـائط مسـامية« في كمـا نشـرت بحثـا بعنـوان »النقل في وسـائط مسـامية« في كمـا نشـرت بحثًـا بعنـوان »النقل في وسـائط مسـامية« في 
مجلـة سـبرنجر. وبحثهـا الحالي لنيـل درجة الدكتـوراه عن 
علم الموائع الدقيق وآليات اإلزاحة المجهرية في تحسـين 
اسـتخالص النفـط سـوف يفيـد فـي الدراسـات الكيميائية 

على نطاق صغير داخل الشركة.

تكريم عاملي
إكسـبك  فـي  المتقدمـة  األبحـاث  يواصـل مركـز  المتقّدكمـا  األبحـاث  يواصـل مركـز  ّكمـا 
حصولـه علـى جوائـز عالميـة بوتيـرة متزايـدة، فالباحثـون 
ًالشـباب فيـه باتوا يكتسـبون مزيـًدالشـباب فيـه باتوا يكتسـبون مزيـًدا من االهتمـام؛ فقد فاز 
خمسـة باحثيـن شـباب بجوائـز من مؤسسـات رائـدة خالل 

العام الماضي.
قسـم هندسـة  مـن  السـيف،  سـارة  أولئـك  بيـن  قسـم هندسـة ومـن  مـن  السـيف،  سـارة  أولئـك  بيـن  ومـن 
الدولـي  التـي فـازت بجائـزة مؤتمـر أبوظبـي  المكامـن، 
ًللبترول في نوفمبر الماضي، حيث يكرم المؤتمر مهندًسـا للبترول في نوفمبر الماضي، حيث يكرم المؤتمر مهندسـا للبترول في نوفمبر الماضي، حيث يكرم المؤتمر مهندًسـا 
ًا رئيًسـا فـي ا رئيسـا فـي ا رئيًسـا فـي  ا رئيسما رئيسًم مسـهمسـِه ُظهـر القـدرة علـى أن يصبـح ُمسـهظهـر القـدرة علـى أن يصبـح مسـهظهـر القـدرة علـى أن يصبـح ُم ظهـر القـدرة علـى أن يصبـح مُظهـر القـدرة علـى أن يصبـح ما يظهـر القـدرة علـى أن يصبـح مُظهـر القـدرة علـى أن يصبـح مُا يُظهـر القـدرة علـى أن يصبـح ما يظهـر القـدرة علـى أن يصبـح ما يظهـر القـدرة علـى أن يصبـح مُظهـر القـدرة علـى أن يصبـح مُ ًشـاًبا يشـابا يشـاًب
قويـة  إمكانـات  ولديـه  للصناعـة،  المسـتقبلي  التطويـر 

للوصول إلى مستويات إدارية عليا.
وقالـت السـيف: »سـاعدتني المجموعـة الواسـعة مـن 
مركـز  فـي  الشـباب  بالمهنييـن  تُعنـى  التـي  مركـز المبـادرات،  فـي  الشـباب  بالمهنييـن  تعنـى  التـي  مركـز المبـادرات،  فـي  الشـباب  بالمهنييـن  عنـى 
ً مـن 
مركـز  فـي  الشـباب  بالمهنييـن  عنـى 

ً
مركـز  فـي  الشـباب  بالمهنييـن  عنـى 

المـة فـي إكسـبك، والتـي تسـتهدف كالمـة فـي إكسـبك، والتـي تسـتهدف كال ّاألبحـاث المتقّداألبحـاث المتقد
المهـارات الفنيـة ومهـارات التواصـل والتفاعـل، فـي تطوير 
قدراتي وتحفيزي على تحديث أبحاثي والمشـاركة بها في 
المؤتمـرات المحليـة والدوليـة. فالفوز بجائـزة المؤتمر هو 
شـهادة مجزيـة علـى عملي الشـاق وحافـز كبير للتقـدم في 

مسيرتي«.
بافل غوليكوف، مها بافل غوليكوف، مها مها بافل غوليكوف، بافل غوليكوف،  ّكما أدت اإلسهامات الفنية التي قّدكما أدت اإلسهامات الفنية التي قّد
مـن التقنيـات الجيوفيزيائيـة، إلـى الحصول علـى جائزتين 
تقنيتيـن: جائـزة التنقيـب هـارت إنيرجـي 2018م المرموقـة 
عن مشـروع نظام »دريل كام«، وجائزة االبتكار في المؤتمر 
العالمـي للجيوفيزيـاء الهندسـية فـي أكتوبـر 2017م، عـن 
مشروع فوهات اآلبار الذكية، التي تعمل بتقنية االستشعار 

الصوتي الموزع.
ًوقـال غوليكـوف: »أنـا فخـور بأن أكـون جزًءوقـال غوليكـوف: »أنـا فخـور بأن أكـون جزءا مـن الفريق 
المعقـدة  التقنيـات  يعمـل علـى تطويـر مثـل هـذه  الـذي 
ًا تماًما للتقييم الجوفي ا تماما للتقييم الجوفي ا تماًما للتقييم الجوفي  ًا جديًدا جديًد ًم أسـلوًبا جديدم أسـلوبا جديدم أسـلوًب ّوالصعبة، التي تقّدوالصعبة، التي تقّد
ّعالـي التأثيـر والممّيـز ألرامكـو السـعودية. حيـث يتيـح عالـي التأثيـر والمميـز ألرامكـو السـعودية. حيـث يتيـح عالـي التأثيـر والمميـز ألرامكـو السـعودية. حيـث يتيـح 
ّالتعـاون الكبيـر فـي مركـز األبحـاث المتقّدالتعـاون الكبيـر فـي مركـز األبحـاث المتقدمة في إكسـبك، 
مـع إدارات التنقيـب واإلنتـاج األخـرى وعـدد مـن مـزودي 
للتعـاون مـن أجـل تعلـم  البيانـات الميدانيـة، بيئـة ثريـة 

ًوتطوير أكثر التقنيات تأثيًرا«.وتطوير أكثر التقنيات تأثيرا«.وتطوير أكثر التقنيات تأثيرا«.
وحـاز رائـد العوهلـي، مـن إدارة تقنيـات الحفـر، جائـزة رائـد العوهلـي، مـن إدارة تقنيـات الحفـر، جائـزة 
2017أفضـل ملصـق فـي مختبـر التقنيـة فـي ديسـمبر 2017أفضـل ملصـق فـي مختبـر التقنيـة فـي ديسـمبر 2017م في 
ّالبحريـن. وقـد قـّدالبحريـن. وقـد قـّدم معدات ونتائـج حل تقني مطـور داخل 
ً لمشكالت فقدان سوائل الحفر بدقة 
م معدات ونتائـج حل تقني مطـور داخل 

ً
م معدات ونتائـج حل تقني مطـور داخل 

الحلوالحلوال حلوالشركة يختبر حلوالشركة يختبر 
أكثر من األجهزة القياسية المستعملة في قطاع النفط.أكثر من األجهزة القياسية المستعملة في قطاع النفط.

وانتخبت سـلمى السـنان، من فريق البحث في التقنيات وانتخبت سـلمى السـنان، من فريق البحث في التقنيات 
الجيوفيزيائيـة، مـن قبل مجلـس الجمعيـة األوروبية لعلماء 
الجيولوجيـا والمهندسـين، كممثـل للشـرق األوسـط عـن 

لجنة العضوية والتعاون. 
وفـازت أبـرار العبـاد، مـن فريـق البحـث فـي التقنيـات أبـرار العبـاد، مـن فريـق البحـث فـي التقنيـات 
مـن  المتقـّدم  للقائـد  البرونزيـة  بالجائـزة  المتقـّدالجيولوجيـة،  للقائـد  البرونزيـة  بالجائـزة  ّالجيولوجيـة، 
منظمـة توستماسـترز الدولية في وقت سـابق لنجاحها في 
تولـي عـدة أدوار قياديـة وكرئيـس ألحـد األنديـة. طبقـت 
ّأبـرار خبرتهـا فـي مركـز األبحـاث المتقّدأبـرار خبرتهـا فـي مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك، 
وتقـود برنامـج اإللقـاء والتقديـم الـذي يدعـم الباحثيـن 
الشـباب فـي تطويـر مهاراتهـم فـي التقديـم والتحـدث إلـى 

جمهور كبير.
ـا علـى كل هـذه المنجـزات، قـال مديـر مركـز وتعليقـا علـى كل هـذه المنجـزات، قـال مديـر مركـز وتعليًقـا علـى كل هـذه المنجـزات، قـال مديـر مركـز 
ّاألبحـاث المتقّداألبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك، األسـتاذ علـي المشـاري: 
»إن باحثينـا الشـباب يواصلـون إثـارة اإلعجـاب. لقـد أتحنا 
عديـًدا مـن الفـرص لعـرض أعمالهـم والمنافسـة للحصول 

ًا وتكريًما لهم نظير إنجازاتهم«.ا وتكريما لهم نظير إنجازاتهم«.ا وتكريًما لهم نظير إنجازاتهم«. ًعلى جوائز تقديًرا وتكريمعلى جوائز تقديرا وتكريمعلى جوائز تقديًر
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مة في إكسبك في عام واحد.. ١٥ جائزة دولية حصدها الباحثون الشباب في مركز األبحاث املتقدِّ

تكساس.. أفضل ندوة
وتتوالـى الجوائـز العالميـة للشـباب فـي مركـز األبحـاث وتتوالـى الجوائـز العالميـة للشـباب فـي مركـز األبحـاث وتتوالـى الجوائـز العالميـة للشـباب فـي مركـز األبحـاث وتتوالـى الجوائـز العالميـة للشـباب فـي مركـز األبحـاث 
ّالمتقّدالمتقّدمـة فـي إكسـبك، فهـذا ياسـر الزايـر يفـوز بجائـزة مـة فـي إكسـبك، فهـذا ياسـر الزايـر يفـوز بجائـزة 
أفضـل ندوة في قسـم العلوم الجيولوجية بجامعة تكسـاس 
ـالفـي أوسـتن، تكسـاس، نتيجـة تصويـت الطـالفـي أوسـتن، تكسـاس، نتيجـة تصويـت الطـالب وأعضـاء 
هيئـة التدريـس ألفضـل عـرض تقديمـي لدرجـة الدكتـوراه 
لجميـع  دراسـي  متطلـب  وهـو  األقسـام،  مسـتوى  علـى 

الخريجين من طالب الدكتوراه. 

.. وبحث علمي استثنائي
وحصـل وحصـل إبراهيـم آل عطوة علـى المركز الثانـي في ندوة 
تكسـاس إيـه أنـد أم للجيولوجيـا والجيوفيزيـاء. وجائـزة 
تـم  التـي  النـدوة هـي مـن فعاليـات قسـم علـم األرض، 
البكالوريـوس  لتكريـم طـالب  الجامعـة  داخـل  لتكريـم طـالتنظيمهـا  الجامعـة  داخـل  ـالتنظيمهـا 
ـالوطـالوطـالب الدراسـات العليـا، علـى إسـهاماتهم فـي البحـث 

العلمي االستثنائي. 

8 أبحاث من املبارك
ًوفـي العـام الماضـي، أيًضـا، حصل طـارق المبـاركوفـي العـام الماضـي، أيضـا، حصل طـارق المبـاركوفـي العـام الماضـي، أيًضـا، حصل طـارق المبـاركـا، حصل طـارق المبـارك، من 
ّقسـم الخدمـات الفنيـة المتقّدقسـم الخدمـات الفنيـة المتقّدمـة، علـى الجائزة الخامسـة 
عن أفضل بحث ماجسـتير من جامعة تكسـاس إيه أند أم. 
ًمنح تكريًما للباحثين الموهوبين والمميزين. كما منح تكريما للباحثين الموهوبين والمميزين. كما منح تكريًما للباحثين الموهوبين والمميزين. كما  منح تكريمالجائـزة تمنح تكريمالجائـزة تُ
نشـر المبـارك ثالثـة بحـوث فـي مجلـة جمعيـة مهندسـي 
البتـرول، وخمسـة بحـوث فـي مؤتمـر جمعيـة مهندسـي 
ـالالبتـرول خـالالبتـرول خـالل السـنة األولـى مـن دراسـته لنيـل درجـة 

الدكتوراه.

زاهد.. النقل في وسائط مسامية
درجـة  لنيـل  دراسـتها  مـن  األولييـن  السـنتين  ـالخـالخـالل 
الدكتـوراه فـي جامعـة الملـك عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة، الدكتـوراه فـي جامعـة الملـك عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة، 
ـالا في ثـالا في ثـالث مجالت علمية مرموقة  ًً
الدكتـوراه فـي جامعـة الملـك عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة، 

ً
الدكتـوراه فـي جامعـة الملـك عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة، 

ا في ث أبحاثا في ث أبحاث يـارا زاهدنشـرت يـارا زاهدنشـرت نشـرت يـارا زاهد
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اليوم التحضيري لبرنامج التدريب التعاوني 2019 ينطلق بزيادة 100 %

وأوضحــت  بالتوظيــف.  وعــًدا  يُعــّد  ال  كمــا  أســابيع، 
الدوســري، قائلــة: »يتلقــى الطــالب هنــا كل المعلومــات 
التجربــة،  لهــذه  مســتعدين  ليكونــوا  يحتاجونهــا  التــي 
والنقــل،  الصحــي،  التأميــن  حــول  معلومــات  وتشــمل 
والطالبــات،  للطــالب  الشــهري  والمرّتــب  والســكن، 
باإلضافــة إلــى عديــد مــن التوجيهــات الخاصــة بالعمــل 
ــا«. وأضافــت  ــى معرفته ــاج الطــالب إل ــي يحت اليومــي الت
الدوســري »ســعدنا كثيــًرا بالتفاعــل الكبيــر مــن لــدن 
عليهــا  اشــتمل  التــي  المحاضــرات  كل  فــي  الطــالب 

البرنامج في اليومين الماضيين«.

السالمة املرورية.. أولوية قصوى 
هشــام شــريف الهاشــمي منســق الســالمة فــي إدارة 
ــة، يقــول إن أحــد أهــداف  البرامــج والشــراكات األكاديمي
البرنامــج هــو نشــر الوعــي حــول قضايــا الســالمة: »هناك 
ــة مشــاركين فــي البرنامــج  ــب وطالب ــر مــن 2000 طال أكث
ونحــرص أن يكــون الوعــي حــول أهمية الســالمة المرورية 
أولويــة قصــوى. إن طــالب برنامــج التدريــب التعاونــي 
ملزمــون بقضــاء يــوم كامــل عبــر البرنامــج التحضيــري 
ــا  ــة تشــمل مخيًم ــا الســالمة المروري ــى قضاي للتعــرف عل

ليوم السالمة بكافة أشكالها«.

أحالم وطموحات بال حدود 
مــن جانبهــم أبــدى الطــالب حرًصــا هائــاًل لالســتفادة 
ــا مــن  القصــوى مــن البرنامــج التحضيــري، بــدا ذلــك جلًي
حجــم التفاعــل مــع المستشــارين والمحاضريــن، حيــث لــم 
تخــُل محاضــرة مــن األســئلة الذكيــة والعميقــة حــول 
ــادم مــن  ــب ســلمان اليامــي الق ــل البرنامــج. الطال تفاصي
جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض، 
الــذي شــارف علــى إنهــاء البكالوريــوس فــي العالقــات 
ــق قســم النشــر، قــال  العامــة، ســينضم إلــى صفــوف فري
اليامــي: »مجــرد قبــول أرامكــو الســعودية أن أحظــى 
بفرصــة التدريــب لــدى إحــدى إداراتهــا كان مجــرد حلــم، 
ــزات المتاحــة مــن الســكن والحوافــز«.  ــكل المي ــة ل إضاف
فــي المقابــل قــال فــراس خواجــة طالــب الســنة األخيــرة 
فهــد  الملــك  جامعــة  فــي  الميكانيكيــة  الهندســة  مــن 
للبتــرول والمعــادن إنــه فّضــل التدريــب فــي الشــركة التــي 
بصناعــة  وأســهمت  االقتصاديــة  المعجــزات  صنعــت 

اإلنسان السعودي على حد تعبيره.
وفــي المقابــل لــم تكــن الطالبــات أقــل حماًســا مــن 
الطــالب المســجلين فــي البرنامــج، حيــث أبــدت ســارة 
العمــر طالبــة المحاســبة فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
الفيصــل شــعورها باالمتنــان علــى انضمامهــا للبرنامــج، 
وأنهــا تطمــح إلــى أن تُكمــل عقــد طموحاتهــا باالنضمــام 
إلــى الشــركة فــور إنهائهــا للبرنامــج التدريبــي. فيمــا قالت 
رغــد الشــنيبر، طالبــة القانــون فــي جامعــة األميــر محمــد 
ابــن فهــد، إنهــا فضلــت خــوض تجربــة التدريــب فــي 
أرامكــو الســعودية نظيــر ســمعتها العالميــة فــي صالبــة 
ــى  ــم، عل ــا حــول العال ــة، وتشــعب أعماله ــا القانوني إدارته
أمــل أن تكتســب مهــارات ومعلومــات ال تتوفــر فــي مــكان 

آخر على حد تعبيرها.

سلمان اليامي عّبر عن 
سعادته بحصوله على 

فرصة التدريب في أرامكو 
السعودية.

مبشاركة 200 طالب من مختلف جامعات اململكة

الدمام - يومان 
البرنامــج  طــالب  أحــد  عــرف  هكــذا  المســتقبل،   
التدريــب التعاونــي، البرنامــج التحضيــري الــذي  أطلقتــه 
بقســم  ممثلــة  األكاديميــة  والشــراكات  البرامــج  إدارة 
العالقــات الجامعيــة يــوم الثالثــاء الماضــي، بحضــور أكثر 
ــاة  ــم فــي الحي ــى خطواته ــب يســتعدون ألول مــن 200 طال
ــوم  ــدأوا ي ــة أرامكــو الســعودية، حيــث ب ــر بواب ــة عب العملي
األحــد 14 جمــادى األولــى 1440هـــ )20 ينايــر 2019م( 
بالتوجــه إلــى مكاتبهــم فــي أرامكــو الســعودية، الخطــوة 
التــي ســتُميط اللثــام عــن دفعتيــن مــن الطــالب يصــل 
عددهــم فــي صيــف عــام 2019م إلــى 800 طالــب، وهــو 
الرقــم األكبــر فــي تاريــخ برنامــج التدريــب التعاونــي فــي 

الشركة .
وكانــت وحــدة برنامــج التدريــب التعاونــي قــد نظمــت 
لطــالب الجامعــات على مــدار يوميــن، برنامًجــا تحضيرًيا 
لطــالب التدريــب التعاونــي الجامعــي المؤهليــن للتدريــب 
الســعودية المختلفــة، فــي مبنــى  فــي إدارات أرامكــو 
مكاتــب الشــركة فــي الدمــام، بغــرض تعريفهــم، إلــى ثقافة 
العمــل فــي أرامكــو الســعودية، لالســتفادة الُمثلــى من فترة 
وموّظفــات  موظفــي  بيــن  ســيمضونها  التــي  التدريــب 
الشــركة. وشــمل البرنامــج التحضيــري محاضــرات لرفــع 
الوعــي حــول الســالمة المروريــة والســالمة فــي بيئــة 
العمــل، باإلضافــة إلــى ورش عمــل حــول األنظمــة واللوائح 
فــي الشــركة، وأخــرى حــول أفضــل الســبل لحيــاة صحيــة 

ومثمرة.
2019.. قفزة نوعية

وفــي لقــاء خصــت بــه )القافلة األســبوعية( أوضحت 
الناظــر اإلداري لقســم العالقــات الجامعيــة فــي إدارة 
ــق، أن  ــر محمــد المطل ــر، األســتاذة عبي ــب والتطوي التدري
أرامكــو الســعودية هــي مــن أكبر الشــركات التي تســتقطب 
وفــرص  الوظائــف  وتوفــر  الوطنيــة  العاملــة  القــوى 
التدريــب.  وقالــت: »اســتجابة إلســتراتجيات الشــركة فــي 
تدريــب القــوى العاملــة المســتمدة مــن رؤيــة 2030 قامــت 
بالبرنامــج خــالل  الملتحقيــن  بزيــادة أعــداد  الشــركه 
الثــالث ســنوات الماضيــة، حيــث شــارك فــي البرنامــج 
407 طــالب فــي عــام 2018م، فيمــا كان عــدد الطــالب فــي 
ــى  ــدد إل ــع وصــول الع ــا نتطل ــي 200، بينم عــام2017 حوال

800 طالب هذا العام 2019م«.
ــق أن برنامــج التدريــب التعاونــي يشــّكل  وأكــدت المطل
محطــة مهمــة فــي مســيرة التدريــب والتطويــر الخــاص 
بالطــالب وتطلعهــم إلــى المســتقبل، وأنــه ينطــوي علــى 
فــي  الخاصــة  البرامــج  كافــة  تناســب  عاليــة  مرونــة 
الجامعــات المحليــة، حيــث تبــدأ مــن عشــرة أســابيع 
ــكل  ــى ســتة أشــهر حســب الخطــة الدراســية ل وصــواًل إل

جامعة«.

عوض الفياض

ن  أ لمطلــق  ا كــرت  ذ و
يتلقــون  البرنامــج  طــالب 
تتــم  و  ، شــهرية فــآت  مكا
بموظفــي  أســوة  معاملتهــم 
يتعلــق  فيمــا  كة  لشــر ا
بالتأميــن الطبــي، وإصابــات 
العمــل فــي  العمــل، وبــدل 
فيمــا  ئيــة،  لنا ا لمناطــق  ا
توضــح المطلــق أن البرنامج 
اســتمر  لــذي  ا لتعريفــي  ا
يعــد   ، لييــن متتا ميــن  ليو
مهمــة  ق  نطــال ا نقطــة 
للطــالب والدخــول فــي عوالــم أرامكــو الســعودية وأنظمتهــا 
الداخليــة وســقف التوقعــات المنتظــر مــن كل طالــب، وفــي 
الســنوات األخيــرة أخــذ البرنامــج علــى عاتقــه وبالشــراكة 
مــع لجنــة الســالمة المروريــة فــي أرامكــو الســعودية مهمــة 
ــا الســالمة  ــدى الطــالب حــول قضاي ــع نســبة الوعــي ل رف
المروريــة، مؤكــدة أن هــذا الجهــد تكلــل بنجــاح باهــر يتمثــل 
بانعــدام المخالفــات المروريــة علــى الخطــوط الســريعة 
ــا، فيمــا لــم تُســجل  المســجلة بحــق طــالب البرنامــج تماًم
ســوى ثــالث مخالفــات مروريــة داخــل أســوار أرامكــو 
الســعودية لطــالب البرنامــج  الذيــن تجــاوز عددهــم أكثــر 

من 400 طالب .
الجديــر بالذكــر أن البرنامــج خطــى خطــوات واســعة في 
الســنوات الماضيــة لتحســين مخرجاتــه، حيــث اعتمــدت 
فــي العــام الماضــي خطــة التطويــر الذاتــي لــكل طالــب، 
للوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن األهــداف الخاصــة بالطــالب 
واإلدارات الحاضنــة لهــم، فيمــا شــهد هــذا العــام أتمتــة 
كاملــة للبرنامــج، بــدًءا مــن انطــالق عملية تســجيل الطالب 

عبــر بوابــة إلكترونيــة خاصــة، ومــروًرا بتلقــي طلبــات 
أرامكــو  فــي  اإلدارات  وتوقعــات  التعاونــي  التدريــب 
ــم أداء الطــالب  ــة وتقيي ــة مراجع ــاًء بعملي الســعودية، وانته

المشاركين في البرنامج.

معايير عادلة
عالقــات  وحــدة  علــى  المشــرف  أكــدت  بدورهــا 
التــي  الجامعــات الســعودية، األســتاذة زينــب النصــر، 
ــي هــذا البرنامــج، أن  ــع ســنوات مــن العمــل ف قضــت أرب
فريــق البرنامــج يســعى فــي كل عــام للعمــل بأقصــى جهــد 
لتطويــر هــذا البرنامــج وتحســين شــروطه للمتقدميــن 

ولإلدارات الحاضنة لهم. 
ــة دخولهــم  ــرى النصــر: »أن هــذا البرنامــج هــو بداي وت
ــه  ــات مــن الطــالب الــذي التحقــوا ب للعمــل الوظيفــي لمئ
خــالل الســنوات الماضيــة، وأوضحــت النصــر أن الشــهادة 
ــه  ــة فرصــه ثمين ــد بمثاب ــا الطــالب تُع ــي يحصــل عليه الت
لهــؤالء الطــالب فــي ســوق العمــل الســعودي، فيمــا يحظــى 
الطــالب المتمّيزيــن بعــروض عمــل مــن أرامكــو الســعودية 
نفســها، ويحظــى آخــرون بتوصيــات عاليــة مــن مديــري 

اإلدارات التي أنهوا برنامج التدريب التعاوني لديها«.
وأوضحــت النصــر أن البرنامــج انطلــق في عــام 1980م، 
بالشــراكة مــع جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، إال 
أنــه شــهد فــي العــام 2010م انعطافــة تاريخيــة بقــرار فتــح 
البــاب واســًعا لقبــول الطــالب الســعوديين مــن مختلــف 
الجامعــات الحكوميــة فــي الســعودية، التــي وصــل عددهــا 
فــي ذلــك الحيــن إلــى 17 جامعــة.. وفــي عــام 2015م أصبح 
الطــالب أنفســهم هــم المســؤولون عــن التســجيل فــي 
البرنامــج دون أي تدخــل مــن الجامعــات، وهــو األمر الذي 
تــرى زينــب النصــر أنــه منــح فرًصــا عادلــة للطــالب، 
وســمح بارتفــاع عــدد المســجلين فــي البوابــة اإللكترونيــة 
إلــى أكثــر مــن 7000 طالــب العــام الماضــي، وقــع االختيــار 
علــى 420 طالًبــا منهــم، وأكــدت النصر، أن معاييــر اختيار 
الطــالب تعتمــد علــى أولويــات »أهمهــا المعــدل التراكمــي 
للطــالب، وطبيعــة التخصــص، وربطهــا باحتياجــات العمل 
الســعودية، وأن  أرامكــو  فــي  المختلفــة  فــي اإلدارات 
االرتفــاع الكبيــر والتوســع فــي أعــداد المقبوليــن فــي 
الســنوات الماضيــة جــاء بســبب مطابقــة أعــداد كبيــرة من 

الطالب لشروط ومعايير البرنامج«.

إرشادات عامة 
المخصصــة  القاعــة  ضجــت  يوميــن  مــدار  وعلــى 
للبرنامــج التعريفــي للطــالب بطاقــات شــابة ومتوقــدة، 
مشــرئبه بالفضــول والتطلــع إلــى المســتقبل، واكتشــاف 
المجهــول، حيــث أمطــر الطــالب مستشــاري البرنامــج 
بوابــل مــن األســئلة حــول البرنامــج ونظــم العمــل ونوعيــة 
المهمــات المنوطــة بهــم خــالل فتــرة التدريــب. تقــول 
الجامعــات  وحــدة عالقــات  فــي  التدريــب  مستشــارة 
الســعودية، دينــا الدوســري، إن اليوميــن التحضرييــن 
هــذه  غمــار  بخــوض  الجــادة  الطــالب  رغبــة  عكســا 
التجربــة، مؤكــدة أن البرنامــج التدريبــي الــذي يتلقــاه 
الطــالب ال يزيــد علــى ســتة أشــهر، وال يقــل عــن عشــرة 

م لطالب التدريب  محمد النعيمي، من برنامج السالمة المرورية في أرامكو السعودية، يقدِّ
التعاوني لمحة عامة عن قواعد السالمة المرورية في الشركة.

أعضاء من وحدة إدارة برامج التدريب التعاوني يجيبون عن أسئلة واستفسارات الطالب التي 
طرحوها خالل فعاليات يوم التحضير لبرنامج التدريب التعاوني.

صالح سالمة، من قسم العالقات الجامعية، يقدم عرًضا بعنوان "نظرة عامة على أعمال أرامكو السعودية" للطالب الملتحقين 
ببرنامج التدريب التعاوني.              تصوير: مصلح الخثعمي، ومحمد آل ابن الشيخ
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مون حلواًل مبتكرة لتحديات تقنية يف قطاع التنقيب واإلنتاج أكثر من 170 مشارًكا يقدِّ

»إكسبك« يرعى املاراثون التقني األول ملركز األبحاث 
في موسكو

مـة فـي إكسـبك،  موسـكو - رعـى مركـز األبحـاث المتقدِّ
التابـع ألرامكـو السـعودية أول ماراثـون تقنـي يقيمـه مركـز 
موسـكو لألبحـاث، وكان تحـت شـعار »الماراثـون التقنـي 
لحلـول التنقيـب واإلنتـاج فـي أرامكـو السـعودية«، واجتـذب 
المارثون أكثر من 170 مشـارًكا من حوالي 40 جهة روسـية، 
وسـعى إليجـاد حلـول ألربعـة تحديـات تقنيـة تـم تحديدهـا 

مسبًقا تواجه قطاع التنقيب واإلنتاج.
لتعريـف  لفرصـة  ا لتقنـي  ا ثـون  را لما ا تـاح  أ وقـد 
المجتمعـات المحليـة علـى مشـاريع أرامكـو السـعودية في 
موسـكو، إلـى جانب تعزيـز الحلول المبتكـرة. حيث أعرب 
أكثـر مـن 60 % مـن المشـاركين عـن رغبتهـم فـي االلتحاق 
بمركـز موسـكو لألبحـاث فقـد اجتذبتهـم منهجيـة أرامكـو 
السـعودية العمليـة فـي تحديـد مناطق تقنية الزيـت والغاز 

الجديدة.

حلول مبتكرة
حلـول  إليجـاد  السـعي  هـو  الماراثـون  هـدف  وكان 
مسـتمدة مـن القـوى المحركـة للثـورة الصناعيـة الرابعـة 
التـي فـي مقدمتهـا الـذكاء االصطناعـي وتحليـل البيانـات 
الضخمـة. وشـّكل المشـاركون 24 فريًقـا عملـوا لتقديـم 
حلـول مبتكـرة وخارجـة عـن المألـوف للتحديـات التقنيـة 
التـي تـم تحديدهـا، حيـث بذلـت الفـرق جهـوًدا إليجـاد 
حلـول مبتكـرة علـى مـدى ثالثـة أيـام. وقـال مديـر مركـز 
موسـكو لألبحاث، األسـتاذ مصطفى العلي: »نحن سـعداء 
للغايـة لرؤيـة مثـل هـذا الحمـاس والتفانـي الـذي أظهـره 
الباحثـون المشـاركون«. وأضـاف: »رغـم أن هـذا هـو أول 
حـدث عـام يقيمـه المركـز، إال أن اإلقبـال كان فـي غايـة 
الروعـة، وهـذا بـال شـك مؤشـر قـوي علـى أننـا فـي صدد 

تحقيق نجاح كبير في موسكو«.
المتقّدمـة فـي إكسـبك،  وقـال مديـر مركـز األبحـاث 
األسـتاذ علـي المشـاري: »يسـعى مركـز األبحـاث المتقّدمة 

فـي إكسـبك وشـبكته العالميـة مـن مراكـز األبحـاث إلـى القافلة األسبوعية
تحقيـق ابتـكارات فـي مجـال تقنيـات تنقيـب وإنتـاج الزيـت 
والغـاز، ولـن نتوقـف عـن بـذل جهودنـا فـي سـبيل تعزيـز 
الحلـول الرائـدة فـي هـذا القطـاع حرًصـا منـا للمحافظـة 

على ريادة أرامكو السعودية في هذا المجال«.
وممـا زاد مـن أهميـة المسـابقة وجـوُد خبـراء مختصيـن 
مـن مركـز األبحـاث المتقّدمـة فـي إكسـبك سـاعدوا الفرق 
المتنافسـة علـى استكشـاف طـرق متعـّددة البتـكار حلـول 

جديدة.
وقـال بافل غوليكوف، من قسـم التقنيات الجيوفيزيائية 
معظـم  أن  مـن  الرغـم  »علـى  السـعودية:  أرامكـو  فـي 
المشـاركين كانـوا فـي الغالـب من خلفيـات بعيدة عـن علوم 
األرض أو هندسـة البتـرول، إال أنهـم سـرعان مـا اكتسـبوا 
رؤى ثاقبـة حـول التحديـات، وقـد دلَّ علـى ذلـك نوعيـة 

األسئلة العميقة التي كانوا يطرحونها«.

تحكيم الحلول
وعملـت الفـرق المتنافسـة علـى مـدار السـاعة للتوصـل 
إلـى حلـول فريـدة مـن نوعهـا تحقـق النجـاح، حيـث توقـف 
مؤقـت الماراثـون فـي السـاعة الثانيـة ظهـًرا مـن اليـوم 
األخيـر، وُطلـب مـن كل فريـق تقديـم حلـه فـي عـرض عام. 
وضمـت لجنـة التحكيـم أربعـة أعضـاء مـن مركـز األبحـاث 
أعضـاء  أربعـة  إلـى  باإلضافـة  إكسـبك،  فـي  المتقّدمـة 
خارجييـن، وعقـدت اللجنـة اجتماًعا مغلًقـا لتحديد أفضل 

خمسة فرق. 
وقـد حصـل فريـق GeoML مـن معهـد »سـكول تيـك« على 
المركـز األول لتقديمـه حـاًل للتنبـؤ بحجـم أقصـى قـدر من 
الضغـط األفقـي واتجاهـه، وهـو أمـر بالـغ األهميـة فـي 
مجـال الحفـر، خاصًة لتحسـين عملية الحفر للمـوارد غير 
التقليديـة، ويقـّدم هـذا الحـل الجـدوى العمليـة الالزمـة 
لتحليـل ضغـط الحقـول البعيـدة وتوجيه الحفر باسـتخدام 

تقنيات التعلم اآللي.
وقـال خالـد الرويلي، من قسـم تقنية اإلنتاج: »سـيخضع 

الحـل لالختبـار وسـيتحقق فريـق دراسـة التربـة والصخـور 
في مركز األبحاث المتقّدمة في إكسبك من فاعليته«.

كمـا حصلـت شـركة كونونـدرم الناشـئة علـى المركـز 
الثانـي، وحصـل علـى المركـز الثالـث فريـق مـن جامعـة 
موسـكو الحكوميـة. حيـث عمـل الفريقـان علـى مواجهـة 
التشـبع  سـجالت  حسـاب  فـي  يكمـن  الـذي  التحـدي 

باستخدام خاصية تحليل البيانات. 
وقـال عبدالكريـم الصوفي، من قسـم هندسـة المكامن: 
»علـى الرغـم مـن أن الفـرق لـم تحقـق التطابـق التـام مـع 
القيـم المرجعيـة الصحيحـة، إال أن نتائجهـا كانـت رائعـة، 
حيـث تحقـق الخبـراء المتخّصصـون فـي مركـز األبحـاث 
أشـركنا  ولقـد  صحتهـا.  مـن  إكسـبك  فـي  المتقّدمـة 
المتخّصصين في المراحل المبكرة لعملية تحديد التحدي 
األسـاس، وذلك لتحسين صياغة المشكلة وإعادة توجيهها 

إلى شيء ذي قيمة عملية«. 

كما تم منح جائزتين خاصتين لفريق معهد سكول تيك، 
حيـث ُمنحـت الجائـزة األولـى لعضـو الفريـق الـذي توصـل 
إلـى حـل يعتمـد علـى التعلـم اآللـي لتحديد ضغـط الحقول 

البعيدة وتوجيه الحفر. 
أمـا الجائـزة الثانيـة فكانـت مـن نصيـب الفريـق الـذي 
القائمـة علـى  النمذجـة الجيولوجيـة  عمـل علـى تحـدي 
األعمـال، حيـث قـّدم الفريـق شـفرة تدمـج سـجالت اآلبـار 
مـع العينـات والبيانـات السـيزمية بطريقـة مدروسـة إلنتاج 

نموذج الختالف أنواع الصخور في التكوينات والمسامية.
وقـال وسـام الكواي، من قسـم تقنية الجيولوجيـا: »يُقّدم 
هـذا الحـل رؤيـة ثاقبـة لمفهـوم التشـغيل اآللـي، الـذي نراه 
نحـن -بصفتنـا جـزًءا مـن فريـق تقنيـة الجيولوجيـا- أحـد 
أركان الجيولوجيـا للجيـل القـادم، كمـا ننـوي اختبـار هـذا 
الحـل وتسـليط الضـوء علـى أي دروس متعلقـة بالتشـغيل 

اآللي«.

أحد الفرق المشاركة بتقديم حلول مبتكرة وخارجة عن المألوف للتحديات التقنية التي تواجه قطاع التنقيب واإلنتاج، في 
الماراثون التقني األول لمركز األبحاث في موسكو.

انطالق الدورة الجديدة ملتدرّبي أكاديمية أعمال األمن الصناعي 

الظهــران - تشــهد أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي 
2019م،  لعــام  أولــى دوراتهــا  انطــالق  فــي الظهــران، 
125 متدرًبــا، يخضعــون، خــالل ثالثــة  والمكونــة مــن 
شــهور، للتــدرب علــى مهــارات األمــن الصناعــي المعتمــدة 
مــن أرامكــو الســعودية. وتشــمل هــذه المهــارات التدريــب 
العامــة،  والســالمة  األمنيــة  المحــاكاة  أجهــزة  علــى 

ــى اســتخدام األســلحة. حسني الشريف باإلضافــة لمهــارات التدريــب عل
كمــا يتــم التدريــب علــى فنــون التعامــل مــع الجمهــور، 
وتقديــم اإلســعافات األوليــة واســتخدام جهــاز إنعــاش 
تدريــب  يتــم  ذلــك،  إلــى  إضافــة  والرئتيــن.  القلــب 
الملتحقيــن باألكاديميــة علــى فنــون الدفــاع عــن النفــس، 
ورفــع مســتوى اللياقــة البدنيــة.  كمــا تقــّدم األكاديميــة 
عديــًدا مــن الــدورات المتخصصــة لجهــات أمنيــة متعــّددة 
فــي أرامكــو الســعودية وخارجهــا، كدورات ضمــان الجودة 

واالعتمــاد الوظيفــي، ومســاندة إدارات أعمــال األمــن 
الصناعــي بعقــد الــدورات التدريبيــة داخــل المملكــة 
وخارجهــا. كمــا تتعــاون األكاديميــة مــع الهيئــة العليــا 
لألمــن الصناعــي فــي تقديــم الــدورات المتخصصــة 
لمنســوبي وزارة الداخلية، باإلضافة للشــركات الســعودية 
الرائــدة. والجديــر بالذكــر أن عــدد المتخرجيــن فــي 
أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي منــذ عــام 2010م قــد 

وصل إلى 3985 متدرباً.

مجموعة من المتدّربين الذين انضموا إلى البرنامج 
التدريبي في أكاديمية أعمال األمن الصناعي في الظهران، 

والتي تؤهلهم ليكونوا رجال أمٍن أكفاء، وتدريبهم على مهارات 
رجل األمن، من تدريب بدني، وتأهيل للتعامل مع الجمهور.



إدارة أعمال الحفر وصيانة اآلبار تستضيف مهندسات املستقبل

الظهران - في إطار السـعي لجذب واسـتقطاب المواهب 
الشـابة للعمـل فـي مجـاالت الهندسـة البتروليـة، أطلق قسـم 
ًالتدريـب علـى الحفر وصيانة اآلبار، مؤخـًرا، مبادرة توعوية التدريـب علـى الحفر وصيانة اآلبار، مؤخـرا، مبادرة توعوية التدريـب علـى الحفر وصيانة اآلبار، مؤخـرا، مبادرة توعوية 
والوظائـف  اآلبـار  الحفـر وصيانـة  أعمـال  تعليميـة حـول 
المتاحـة فـي هندسـة البتـرول بشـكل عـام. وتدخـل هـذه 
المبـادرة فـي إطـار  المسـؤولية االجتماعيـة لرفـع مسـتوى 
األجيـال  لـدى  اآلبـار  وصيانـة  الحفـر  بوظائـف  الوعـي 

الناشئة. 
أمـا المسـتفيدات مـن هـذه المبـادرة فهـن 50 طالبـة مـن 
مـدارس الظهـران األهلية والمـدارس التابعـة لجامعة الملك 
فهـد للبتـرول والمعـادن للبنـات، حيـث زرن مركـز تدريـب 
التحكـم باآلبـار التابـع إلدارة أعمـال الحفـر وصيانـة اآلبـار، 
ً تدشـينه، مؤخـًرا، ويتضمـن أجهـزة محـاكاة  تدشـينه، مؤخـرا، ويتضمـن أجهـزة محـاكاة  تدشـينه، مؤخـًرا، ويتضمـن أجهـزة محـاكاة  َّوهـو مركـز تـمَّوهـو مركـز تـمَّ
تعليميـة  بيئـة  تعكـس  مجهـزة  دراسـية  وقاعـات  متطـورة 

متطورة. 

جذب املواهب الشابة 
في مراحل مبكرة

تتماشـى هـذه الزيـارة مـع إسـتراتيجية أرامكـو السـعودية 
للتدريـب والتطويـر، حيـث يعمـل قسـم البرامـج األكاديميـة 
والشـراكة علـى جـذب المواهـب الشـابة فـي مراحـل مبكـرة 
لطـالب  المطلوبـة  بالتخصصـات  التعريـف  طريـق  لطـالعـن  المطلوبـة  بالتخصصـات  التعريـف  طريـق  ـالعـن 
يتـمُّ يتـمُّ تحديـد وانتقـاء أفضـل   ُّ ثَـمَّ الثانويـة، ومـن  ثـمالمـدارس  الثانويـة، ومـن  ـمالمـدارس 
المواهـب لتنضـم إلـى البرنامـج التدريبـي لغيـر الموظفيـن 
)CDPNE(، حيـن يتـم قبـول نخبـة من طالب مـدارس الثانوية 
علـى مسـتوى المملكـة وتتبناهـم الشـركة لحيـن حصولهـم 

على درجة البكالوريوس.
وتعتمـد إسـتراتيجية جـذب المواهـب الشـابة فـي مراحل 
مبكـرة علـى أربـع ركائـز رئيسـة، هـي: التواصـل والشـراكة 
ـل جـزء مـن األنشـطة والتعريـف والبرامـج التدريبيـة. ويتمثـل جـزء مـن األنشـطة والتعريـف والبرامـج التدريبيـة. ويتمّثـل جـزء مـن األنشـطة 
الترويجيـة لقسـم البرامـج األكاديميـة والشـراكة فـي دعـوة 
ـالطـالطـالب وطالبـات المـدارس إلـى زيـارات ميدانيـة فـي مرافق 
أرامكـو السـعودية، مثل المبـادرة التوعوية التي نظمها قسـم 
التدريـب علـى الحفـر وصيانـة اآلبـار لرفـع مسـتوى الوعـي 

بالوظائف المهمة في أرامكو السعودية.

فرصة الستكشاف مختلف 
املجاالت الوظيفية

باإلضافـة إلـى قسـم التدريـب فـي إدارة الحفـر وصيانـة 
اآلبـار، شـارك عـدد مـن إدارات الشـركة فـي تنظيـم هـذه 

الزيـارة لتقديـم تجربـة فريـدة للطالبـات، كمـا لعـب قسـم دانيا غازي وإميان احلمد
ًا رئيًسـا في تنسيق الزيارة ا رئيسـا في تنسيق الزيارة ا رئيًسـا في تنسيق الزيارة  ًالبرامج األكاديمية والشـراكة دوًرالبرامج األكاديمية والشـراكة دور
آراء الطالبـات حـول  آراء الطالبـات حـول ُطلعت  آراء الطالبـات حـول ُطلعت  المعنيـة، واسـتطلعت  المـدارس  آراء الطالبـات حـول مـع  المعنيـة، واسـتطلعت  المـدارس  آراء الطالبـات حـول مـع  المعنيـة، واسـتُطلعت  المـدارس  آراء الطالبـات حـول ُمـع  آراء الطالبـات حـول ُطلعت  المعنيـة، واسـتطلعت  المـدارس  آراء الطالبـات حـول مـع  آراء الطالبـات حـول ُطلعت  طلعت 
الزيـارة ألخذهـا فـي االعتبـار لمزيـد مـن  جميـع جوانـب 

. ً
الزيـارة ألخذهـا فـي االعتبـار لمزيـد مـن  جميـع جوانـب 

ً
الزيـارة ألخذهـا فـي االعتبـار لمزيـد مـن  جميـع جوانـب 

الالتحسينات مستقبالالتحسينات مستقبال
الطالبـات  تهـدف إلثـراء معرفـة  التـي  الزيـارة،  بـدأت 
وتشـكيل اهتماماتهـن في مجال الطاقـة وعلى وجه التحديد 
حفـر اآلبـار، بكلمـات تشـجيعية مـن مديـر قسـم التدريـب 
علـى  حثهـن  حيـث  الديحانـي،  فيصـل  الحفـر،  بدائـرة 
استكشـاف الفـرص الوظيفية المتمحـورة حول التخصصات 

.STEM العلمية المعروفة تحت عنوان
بعـد ذلـك ألقـى مديـر إدارة أعمـال الحفـر فـي منطقـة 
األعمـال الجنوبيـة بالوكالـة، األسـتاذ فهـد المليـك، الضـوء 
علـى مختلـف نشـاطات اإلدارة، وتضمـن ذلـك لمحـًة عامـة 
عن صناعة النفط، واإلشـارة إلى اسـتمرار ازدهار مسـتقبل 
ّهذه الصناعة في أرامكو السـعودية. وتضّمنت كلمة المليك هذه الصناعة في أرامكو السـعودية. وتضمنت كلمة المليك هذه الصناعة في أرامكو السـعودية. وتضمنت كلمة المليك 
للطالبـات بعـض النصائـح العامـة عـن هـذه المهنـة، وأجـاب 
عـن أسـئلتهن التـي كانـت تتمحـور بشـكل عـام حـول بيئـة 
بيـن  لفـرق  وا ر  اآلبـا نـة  وصيا الحفـر  ئـرة  بدا لعمـل  ا

التخصصات الهندسية المختلفة.
ـالتـالتـال ذلـك اصطحـاب الطالبـات فـي جولـة حـول مركـز 
التدريـب علـى التحكـم باآلبـار بقيـادة مهندسـتي الحفـر، 
زينـب السـيهاتي، وجواهـر الصالـح، اللتيـن تطرقتـا لنبـذة 
عامـة عـن أنشـطة وعمليـات الحفـر، باإلضافـة إلـى توضيح عامـة عـن أنشـطة وعمليـات الحفـر، باإلضافـة إلـى توضيح 
كيفيـة اسـتخدام جهاز المحـاكاة للتحكم في البئـر وأهميته. 
DS- ثـم منحـت الطالبـات فرصـة لتجربـة جهـاز المحـاكاة
5000 مـع الكرسـي التقنـي المتصـل بشاشـة جداريـة تعكس 

جميع األعمال على منصة الحفر.

بناء عالقات مع جمعية 
مهندسي البترول

ذكـر أن جمعيـة مهندسـي البتـرول كانـت إحـدى الجهات يذكـر أن جمعيـة مهندسـي البتـرول كانـت إحـدى الجهات يُذكـر أن جمعيـة مهندسـي البتـرول كانـت إحـدى الجهات 
عـد مـن أهـم المنصات المشـاركة فـي هـذه المبـادرة، وهـي تعـد مـن أهـم المنصات المشـاركة فـي هـذه المبـادرة، وهـي تُعـد مـن أهـم المنصات 
التـي تتيـح الفرصـة لتكويـن عالقـات مهنيـة واالسـتفادة مـن 
ّالخبـرات فـي مجـال هندسـة البتـرول. وقـد قّدالخبـرات فـي مجـال هندسـة البتـرول. وقـد قّدمـت إحـدى 
منسـوبات فريـق برنامـج السـفير المحاضـر، المنـدرج تحـت 
الجمعيـة، مهندسـة البتـرول زينب العلي، نبـذة للطالبات عن 
تجربتهـا الشـخصية فـي المجـال، مشـيرة إلـى أهمية إنشـاء 
ـرة مـع الجمعيـة وأعضائهـا مـن خالل المشـاركة روابـط مبكـرة مـع الجمعيـة وأعضائهـا مـن خالل المشـاركة روابـط مبّكـرة مـع الجمعيـة وأعضائهـا مـن خالل المشـاركة 
السـفير  برنامـج  فريـق  وعبـر  وفعالياتهـا.  أنشـطتها  السـفير فـي  برنامـج  فريـق  وعبـر  وفعالياتهـا.  أنشـطتها  السـفير فـي  برنامـج  فريـق  وعّبـر  وفعالياتهـا.  أنشـطتها  ّفـي 
المحاضـر عـن ترحيبهـم بالتعـاون الـذي تكمـن أهدافـه فـي 
ـالتثقيـف الطـالتثقيـف الطـالب والسـماح لهـم باستكشـاف مختلـف الفرص 

الوظيفية في صناعة الطاقة.

فرص أرامكو السعودية للتدريب 

ّـا، قّدـا، قّدمـت مستشـارة المهنـة مـن  ًوفـي هـذا السـياق أيًضـا، قدوفـي هـذا السـياق أيضـا، قدوفـي هـذا السـياق أيًض
ًقسـم البرامج األكاديمية والشـراكة، شـذى الجامع، عروًضا قسـم البرامج األكاديمية والشـراكة، شـذى الجامع، عروضا قسـم البرامج األكاديمية والشـراكة، شـذى الجامع، عروًضا 
للطالبـات شـملت شـرح برنامـج التدريـب والتطويـر لغيـر 
الموظفيـن المعـروف باسـم CDPNE، حيث تعرفـت الطالبات 
علـى متطلبـات البرنامـج وكيفيـة التسـجيل فيـه. كمـا نظمت 
ا سـاعد الطالبـات  المطلـق، نشـاطا سـاعد الطالبـات  المطلـق، نشـاًطا سـاعد الطالبـات  ّمستشـارة المهنـة، فـّيمستشـارة المهنـة، فـي
علـى استكشـاف سـماتهن الشـخصية، وكيفيـة التواصـل مـع 
تمـت الزيـارة ُتمـت الزيـارة اآلخريـن وتحسـين خياراتهـن المهنيـة. واختتمـت الزيـارة ُتمـت الزيـارة ُاآلخريـن وتحسـين خياراتهـن المهنيـة. واختُتمـت الزيـارة اآلخريـن وتحسـين خياراتهـن المهنيـة. واختتمـت الزيـارة اآلخريـن وتحسـين خياراتهـن المهنيـة. واختُتمـت الزيـارة 
بعـرض عـدد من مقاطع الفيديو التي تبـدي نجاحات المرأة 
نسـقتها  جماعيـة  مناقشـة  تلتهـا  السـعودية،  أرامكـو  فـي 
موظفـة قسـم التدريـب علـى الحفـر وصيانـة اآلبـار، لميـس 
الصيخان، للسـماح للطالبات بتوسـيع مداركهـن عن الفرص 
والتحديـات  العقبـات  وماهيـة  لهـن  المتاحـة  الوظيفيـة 

المختلفة التي قد تواجههن وكيفية التغلب عليها.

مهندسو الحفر في املستقبل
أجريت دراسـة اسـتقصائية لمعرفة تأثير هذه المبادرة على 
الطالبـات فـي نهايـة الزيارة وكانـت النتائج إيجابية. على سـبيل 
ّـرن رأيهـّنـرن رأيهـّن ّ مـن الطالبـات أجمعـن علـى أنهـن غّيـرن رأيهـن مـن الطالبـات أجمعـن علـى أنهـن غيـرن رأيهـن مـن الطالبـات أجمعـن علـى أنهـن غي المثـال، %88
ّـا عّمـا تقـوم بـه دائـرة الحفـر وصيانـة اآلبـار. وعلقـت ـا عمـا تقـوم بـه دائـرة الحفـر وصيانـة اآلبـار. وعلقـت ـا عمـا تقـوم بـه دائـرة الحفـر وصيانـة اآلبـار. وعلقـت  ًإيجابًيـا عمإيجابيـا عمإيجابًي
إحـدى الطالبـات بقولهـا: »عندمـا جئـت ألول مـرة، لـم أكـن إحـدى الطالبـات بقولهـا: »عندمـا جئـت ألول مـرة، لـم أكـن 
أعـرف الكثيـر عـن أعمـال الحفـر، وقـد سـاعدت األشـياء التـي 
ًتعلمناها هنا كثيًرا في تغيير وجهة نظري حول هذه المهنة«. تعلمناها هنا كثيرا في تغيير وجهة نظري حول هذه المهنة«. تعلمناها هنا كثيًرا في تغيير وجهة نظري حول هذه المهنة«. 

األكاديميـة  البرامـج  قسـم  سـيحرص  الزيـارة،  بعـد 
والشـراكة علـى متابعة جميـع الطالبات المتوقـع قبولهن عن 
األنشـطة  مـن  مزيـد  لتوفيـر  المسـتمر  التواصـل  طريـق 
لـى  إ وجذبهـن  دهـن  إعدا فـي  للمسـاعدة  مـج  لبرا ا و
التخصصـات المهمـة في أرامكو السـعودية، حيث لوحظ أن 
ـالتثقيـف الطـالتثقيـف الطـالب حـول التخصصـات المطلوبـة فـي مرحلـة 
بالبيئـة  يتعلـق  فيمـا  الخاطئـة  المفاهيـم  يصحـح  مبكـرة 
عـدد  فـي  زيـادة  عنـه  ينتـج  كمـا  المهـن،  بهـذه  المحيطـة 
لغيـر  والتطويـر  التدريـب  ببرنامـج  لاللتحـاق  المتقدميـن 
الموظفيـن. كما سـيعمل قسـم البرامج األكاديمية والشـراكة 
مـع جميـع اإلدارات بشـكل وثيـق لتطويـر المحتـوى التعليمي 

الستخدامه في الزيارات المقبلة.
ًختاًمـا، سـتواصل دائـرة الحفر وصيانة اآلبـار، عبر أوجه ختامـا، سـتواصل دائـرة الحفر وصيانة اآلبـار، عبر أوجه ختاًمـا، سـتواصل دائـرة الحفر وصيانة اآلبـار، عبر أوجه 
َالتعـاون المسـتمرة هـذه مـع جميـع إدارات الشـركة، دعـَمالتعـاون المسـتمرة هـذه مـع جميـع إدارات الشـركة، دعـم

ّالمجتمـع بأشـكال عديـدة في الوقـت الذي تعّزز فيـه الوعي المجتمـع بأشـكال عديـدة في الوقـت الذي تعزز فيـه الوعي المجتمـع بأشـكال عديـدة في الوقـت الذي تعّزز فيـه الوعي 
بصناعـة الطاقـة لدى شـباب المملكة. وما هـذه المبادرة إال 
جانـب مـن عديد مـن المبادرات المخطط لهـا لزيادة الوعي 

بفرص العمل النسائية داخل دائرة الحفر وصيانة اآلبار.

فهد المليك، يتحدث عما تنطوي عليه أعمال الحفر من 
صعوبات وما تزخر به من فرص متاحة لذوي الكفاءة من 

الشباب.

الطالبة نجود الشريدة تختبر الكرسي التقني المتصل 
بشاشة جدارية تعكس جميع األعمال على منصة الحفر، 
وذلك خالل جولة الطالبات لالطالع عن قرب على أجهزة 

محاكاة التحكم باآلبار.

طالبتان من مدارس الظهران األهلية تعتمران قبعة العمل 
مبكًرا.

مهندسة الحفر زينب السيهاتي وجواهر الصالح توضحان لعدد من طالبات الظهران األهلية الكيفيَة التي تعمل بها أجهزة محاكاة التحكم باآلبار.
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أطلقت حملة توعوية بأضرار التدخني 

إدارة هندسة صيانة اآلبار تستضيف طالب مدرسة 
اإلمام سعود الكبير الثانوية بالظهران

الظهـــران - أطلقـــت إدارة هندســـة صيانـــة اآلبـــار 
حملـــة توعويـــة بعنـــوان »ال للتدخيـــن اإللكترونـــي«، 
وذلـــك ضمـــن برنامجهـــا لدعـــم المســـؤولية االجتماعيـــة، 
وذلـــك فـــي 8 جمـــادى األول 1440هــــ )14 ينايـــر 2019 م(، 
حيـــث اســـتضافت اإلدارة 60 طالًبـــا مـــن المرحلـــة 
ــة  ــر الثانويـ ــعود الكبيـ ــام سـ ــة اإلمـ ــن مدرسـ ــة مـ الثانويـ
فـــي الظهـــران، باإلضافـــة إلـــى عـــدٍد مـــن مســـؤولي 
ومعلمـــي المدرســـة. وتهـــدف هـــذه الفعاليـــة إلـــى نشـــر 
ـــاء المجتمـــع، وإيضـــاح مـــدى  ـــة بيـــن أبن ـــة الصحي التوعي
اإللكترونيـــة  الســـيجارة  تســـببها  التـــي  المخاطـــر 

ـــل عبداهلل املريخي ـــى المدخنيـــن فقـــط، ب وأضرارهـــا الوخيمـــة ليـــس عل
على من حولهم من غير المدخنين أيًضا.

 وقـــد حضـــر الفعاليـــة مديـــر إدارة هندســـة صيانـــة 
اآلبـــار، األســــتاذ أديـــب المؤمـــن، وجميـــع رؤســـاء 

األقسام ورؤساء الوحدات في اإلدارة.
بـــدأ الحفـــل بكلمـــة ترحيبيـــة مـــن منســـق الحفـــل فـــي 
فيهـــا  رحـــب  حيـــث  المريخـــي،  عبـــداهلل  اإلدارة، 
ـــة  ـــة افتتاحي ـــا كلم ـــي، أعقبه ـــم التعليم بالطـــالب والطاق
ــى  ــى علـ ــث أثنـ ــن، حيـ ــب المؤمـ ــر اإلدارة، أديـ ــن مديـ مـ
الجهـــود التـــي بُذلـــت، وال تـــزال تُبـــذل مـــن أرامكـــو 
ـــي حققـــت نجاحـــات  الســـعودية فـــي هـــذا المجـــال، والت
كبيـــرة مـــن خـــالل التركيـــز علـــى األهـــداف والوصـــول 

إلـــى مســـتويات عاليـــة مـــن توعيـــة أبنـــاء المجتمـــع 
ـــن عاجـــاًل أو  ـــذي ينتظـــر المدخني بالخطـــر الصحـــي، ال
آجـــاًل. وقـــد أوضـــح المؤمـــن أهميـــة مشـــاركة أبنـــاء 
المجتمـــع فـــي مثـــل هـــذه الفعاليـــات لينشـــأ جيـــل واعـــي 

ومثقف.
كمـــا تضمـــن البرنامـــج محاضـــرة مـــن مدخـــن ســـابق، 
التدخيـــن  مـــع  الشـــخصية  تجربتـــه  فيهـــا  عـــرض 
والوســـائل المســـاعدة لإلقـــالع عـــن التدخيـــن، وأيًضـــا 
تضمـــن البرنامـــج معرًضـــا مصاحًبـــا بمشـــاركة مـــن 
ـــز -  ـــز هوبكن ـــز جون ـــى رأســـها مرك ـــة، عل ـــات مختلف جه
أرامكـــو الطبـــي، وإدارة منـــع الخســـائر فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، وشـــركة شـــلمبرجير، وشـــركة هاليبيرتـــون، 

وشـــركة بيكـــر هيـــوز. هـــذا وقـــد وفـــرت  أركان المعـــرض 
رســـائل توعويـــة وتفاعليـــة مهمـــة للطـــالب الزائريـــن 
وأنواعـــه،  اإللكترونـــي،  التدخيـــن  ماهيـــة  لتعريـــف 
والمخاطـــر المترتبـــة علـــى هـــذا النـــوع مـــن التدخيـــن، 
التدخيـــن  بآثـــار  المتعلقـــة  الخاطئـــة  واالعتقـــادات 

اإللكتروني مقابل تدخين السجائر العادية.
وفـــي ختـــام البرنامـــج تســـلم مســـؤولو مدرســـة اإلمـــام 
ســـعود الكبيـــر الثانويـــة درًعـــا تقديريـــة لقـــاء زيارتهـــم 
أرامكـــو الســـعودية ومشـــاركتهم فـــي إنجـــاح هـــذه الحملـــة 
التوعويـــة الثقافيـــة، والتـــي أســـهمت فـــي رفـــع المســـتوى 
ـــا  ـــن الهداي ـــع عـــدًدا م ـــم توزي ـــا ت ـــي للطـــالب، كم المعرف

التذكارية على الطالب.

عدد من طالب ومدرسي مدرسة اإلمام سعود الكبير الثانوية بالظهران في ختام زيارتهم ومشاركتهم لحملة أضرار التدخين اإللكتروني التي أطلقتها إدارة هندسة صيانة اآلبار في الظهران.

أرامكو السعودية ُتصدر قاموًسا عن النفط والغاز

الظهــران - تعتبــر أرامكــو الســعودية بتاريخهــا الكبيــر، 
وتنــّوع نشــاطاتها، واّتســاع رقعــة أعمالهــا، ووجــود قــوى 
عاملــة مــن شــتى المنابــت واألصــول فــي أمــس مــا تكــون 
العتمــاد لغــة واحــدة واصطالحــات يفهمهــا ويجمــع عليهــا 
الســعودية،  أرامكــو  لذلــك أصــدرت شــؤون  الجميــع. 
النفــط  فــي أعمــال  أول قامــوس متخصــص  مؤخــًرا، 
ــا ألعمــال الترجمــة والنشــر  والغــاز، الــذي ســيكون مرجًع
فــي اللغتيــن. وقــد عمــل فريــق متخصــص مــن قســم 
الترجمــة، مــن موظفــي شــؤون أرامكــو الســعودية، علــى 
إنجــاز هــذا العمــل الــذي القــى استحســاًنا مــن قبــل إدارة 
الشــركة لمــا فيــه مــن توحيــد للمصطلحــات المســتخدمة 
فــي الصناعــة، ألنها تســاعد علــى الفهم العميــق لمفردات 

أكبر شركة نفط في العالم. 
كمــا يُعــّزز »قامــوس أرامكــو الســعودية للنفــط والغــاز«، 
أداء أرامكــو الســعودية فــي مجــال إصــدار مطبوعــات 

تتمّيز بالجودة العالية والمعلومات القّيمة.    
وســيكون القامــوس، الــذي يضــم أكثــر مــن 10 آالف 
مصطلــح وعبــارة فــي مجالــي النفــط والغــاز، متاًحــا 
بنســخة مطبوعــة وأخــرى إلكترونيــة علــى موقــع الشــركة 
علــى شــبكة اإلنترنــت اعتبــاًرا مــن األســبوع األول مــن 

شهر فبراير 2019م.
وبهــذه المناســبة، قــال مديــر إدارة خدمــات شــؤون 
أرامكــو الســعودية، األســتاذ أحمــد الصالــح: »اســتناًدا إلى 
مــا تتمّيــز بــه الشــركة مــن مــوروث وافــر فــي مجــال 

ــة القافلة األسبوعية ــا االســتفادة مــن حصيل ــة، ارتأين المســؤولية االجتماعي
مــا تراكــم لدينــا مــن مصطلحــات فنيــة علــى مــدار ثمانيــة 
عقــود لإلســهام فــي الجهــود الراميــة إلــى بنــاء مجتمــع 
يقــوم علــى المعرفــة، وهــو مــا يُعــد جــزًءا أساًســا مــن رؤية 

المملكة 2030«. 
مــن جهتهــا، قالــت الناظــر اإلداري لقســم الترجمــة فــي 
منيــرة  الســعودية،  أرامكــو  شــؤون  خدمــات  إدارة 
القحطانــي: »سيُســهم طــرح مخزوننــا المعرفــي وخبراتنــا 
التــي اكتســبناها علــى مــر الســنين وتبادلهــا مــع جميــع 
فئــات المجتمــع فــي تعزيــز ســمعة الشــركة ومكانتهــا 
باعتبارهــا منــارة للمعــارف الموثوقــة، إضافــة إلــى توفيــر 

مرجع ال غنى عنه لألوساط العلمية والمهنية«. 
يُذكــر أنــه بعــد االكتشــاف األول للنفــط فــي المملكــة 
قبــل أكثــر مــن 85 عاًمــا، تأســس قســم الترجمــة، أو قســم 
الدراســات العربيــة كمــا كان يُســمى آنــذاك، بهــدف تقديم 
خدمــات الترجمــة للشــركة وتيســير تواصلهــا مــع الجهــات 

الحكومية واألطراف المعنية الخارجية األخرى.
وبمــرور الوقــت، تراكمــت لــدى قســم الترجمــة حصيلــة 
العربيــة  باللغتيــن  المصطلحــات  مســارد  مــن  واســعة 
واإلنجليزيــة، التــي تضــم مصطلحــات وعبــارات تشــمل 

جميع جوانب أعمال الشركة.
وعمــاًل بمبــدأ المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، ســيُتاح 
هــذا المخــزون المعلوماتــي الزاخــر إلــى جميــع فئــات 
المجتمــع، ليكــون مرجًعــا رئيًســا فــي جميــع المجــاالت 
ــن  ــة والمترجمي ــكلٍّ مــن الطلب ــاز ل المرتبطــة بالنفــط والغ

والمدرسين والعلماء واالختصاصيين الفنيين والمهنيين.

ــر إن هــذا الجهــد يّتســق مــع توجهــات  ــر بالذك والجدي
المملكــة الُمتمّثلــة فــي نقــل الخبــرات والمعارف مــن لغات 
ــو الســعودية  ــك تســهم أرامك ــة. وبذل ــى العربي ــة إل مختلف

فــي مســيرة التطــّور والنمــاء التــي تنتهجهــا المملكــة، التــي 
ســتجعل مــن قامــوس أرامكــو الســعودية للنفــط والغــاز 

عوًنا للباحثين عن المعرفة من أهل االختصاص.
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تحت األضواء

كّرمت دائرة السالمة واألمن الصناعي 41 موظفًا من موظفيها في إدارات األمن الصناعي، ومنع الخسائر، والوقاية من الحريق، في المنطقة الوسطى مؤخًرا، في الرياض، نظير خدمتهم المستمّرة ألكثر من 25 و30 سنة، وذلك بحضور المدير التنفيذي لدائرة 
السالمة واألمن الصناعي )آنذاك(، األستاذ بدر القدران، والمدير التنفيذي للسالمة واألمن الصناعي، األستاذ عالي محمد الزهراني، ومديري إدارات أعمال األمن الصناعي في جميع المناطق ومديري إدارات الوقاية ومنع الخسائر.

وقد قّدم المدير التنفيذي لدائرة السالمة واألمن الصناعي، شكره للموظفين الذين تم تكريمهم على عطائهم المستمر طوال تلك السنوات، مطالًبا الجميع االستمرار في بذل جهودهم لخدمة الشركة والعمل كفريق واحد.

كّرمت إدارة خدمات الحفر وصيانة اآلبار 94 موظًفا ممن أكملوا أعواًما مختلفة من الخدمة المستمرة في الشركة، تراوحت بين 5 و20 عاًما.
وقد أقيم الحفل في الظهران، بحضور نائب الرئيس للحفر وصيانة اآلبار، األستاذ عبدالحميد الرشيد، ومدير عام دائرة أعمال الحفر، األستاذ عمر الحسيني، وكّل من كبير مهندسي هندسة الحفر، األستاذ خالد العبدالقادر، ومدير إدارة خدمات الحفر وصيانة اآلبار، 

األستاذ نايف الغافل، وعدد من مديري دائرة الحفر وصيانة اآلبار باإلضافة إلى اإلداريين ورؤساء أقسام اإلدارة.
وتضّمن الحفل كلمة ترحيبية بالُمحتفى بهم، أعقبها كلمة نايف الغافل، شكر فيها الموظفين المكّرمين على ما بذلوه خالل سنوات خدمتهم، وما أسهموا به من تقّدم وتطّور في أعمال الحفر وصيانة اآلبار، وحّثهم على االستمرار في بذل الجهد والعمل الجاد، 

متمنًيا لهم مزيًدا من التوفيق والعطاء. كما أثنى على أسرهم التي ساندتهم مؤكًدا أهمية دورهم الفاعل في مسيرة النجاح وخدمة الوطن عموًما والشركة خاصة. كما استعرض الجهود التي يقّدمها موظفو إدارة خدمات الحفر وصيانة اآلبار على صعيد دعم أعمال 
الحفر المتزايدة.

 وفي ختام الحفل، شكر نائب الرئيس للحفر وصيانة اآلبار، الموظفين على جهودهم وعطائهم، متمنًيا لهم دوام التوفيق والسداد. بعدها تسّلم المكّرمون شهادات التكريم والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

كّرمت إدارة معمل الغاز في العثمانية، مؤخًرا، 155 موظًفا بجوائز الخدمة المستمرة في أرامكو السعودية نظير جهودهم التي بذلوها لسنوات طويلة. وقد حضر المناسبة مسؤولو إدارة معمل الغاز في العثمانية وزمالء الموظفين المكّرمين. وتقام هذه المناسبة بشكل 
دوري لموظفي معمل الغاز في العثمانية ممن أكملوا سنوات من الخدمة، لالحتفاء بإنجازاتهم وتقدير جهودهم التي لم يتوانوا عن بذلها في سبيل تحقيق أهداف الشركة.  



لــى  إ بحاجــة  فنحــن  تصــدق،  ال  مفارقــة  نهــا  »إ
ــذي نســبح فــي بحــر  ــاء، وفــي الوقــت ال ــن للبق النيتروجي
ً مــن ذلــك، 
ــذي نســبح فــي بحــر  ــاء، وفــي الوقــت ال ــن للبق النيتروجي

ً
ــذي نســبح فــي بحــر  ــاء، وفــي الوقــت ال ــن للبق النيتروجي

منــه ال نســتطيع الوصــول إليــه مباشــرة. وبــدال
مــن  ــب  المركَّ هــذا  علــى  والحيــوان  اإلنســان  مــن يحصــل  المركــب  هــذا  علــى  والحيــوان  اإلنســان  مــن يحصــل  ــب 
ــن  ــه م ــات فتحصــل علي ــا النبات ــذاء، أم ــي الغ ــن ف ــن البروتي ــه م ــات فتحصــل علي ــا النبات ــذاء، أم ــي الغ ــن ف البروتي
ــة  ــاء الحيوي ــم الكيمي ــول أنســي ســيفيلد، عال ــة«، يق الترب
فــي جامعــة يوتــا األمريكيــة. لكن العلـــم يفتـــح اليــوم نافذة 
علــى عالــــم النيتروجيــــن، تبــــدو مثيــرة الهتمــام المعنييــن 

بشؤون الطاقة بشكل خاص.
الــكل يعلــم أن حالــة الرفاهيــة والبحبوحــة التي يعيشــها 
العلمــي  م  ُّ
الــكل يعلــم أن حالــة الرفاهيــة والبحبوحــة التي يعيشــها 

ُّ
الــكل يعلــم أن حالــة الرفاهيــة والبحبوحــة التي يعيشــها 

التقــد ســببها  اليــوم،  العالــم  ســكان  التقــدُّمعظــم  ســببها  اليــوم،  العالــم  ســكان  ُّمعظــم 
ًــا في هذا ا مهمـــا في هذا ا مهمـــا في هذا ًــا في هذا ــا في هذا  ــا في هذا ًــا في هذا ا مهمـــا في هذا ًــا في هذا ًا مهمـ ًوالتكنولوجــي، ولكــن القليــل يعلم أن جـــزًءوالتكنولوجــي، ولكــن القليــل يعلم أن جـــزء
ــن،  ــط النيتروجي ــك رواب ــاء تفكي ــى كيمي ــود إل ــال يع المجـ
ــا. والمحافظــة علــى هــذه الرفاهيــة ربما كمــا ســنرى الحقــا. والمحافظــة علــى هــذه الرفاهيــة ربما كمــا ســنرى الحًقــا. والمحافظــة علــى هــذه الرفاهيــة ربما 

سيعتمد مرة أخرى، في المستقبل، على هذه الكيمياء.
ــل  ــات، تتعــرَّض للتحل ــات والحيوان ــل عندمــا تمــوت النبات ــات، تتعــرض للتحل ــات والحيوان ــل عندمــا تمــوت النبات ــات، تتعــرَّض للتحل ــات والحيوان َّعندمــا تمــوت النبات
بواســطة بكتيريــا وفطريــات معينــة، فينتــج عــن ذلــك مــادة 
ــة  ــن فــي المــادة العضوي ــات النيتروجي النشــادر مــن مركب

الميتة وفي مخلفات األجسام التي تفرزها الحيوانات.

ما هو النيتروجين؟
النيتروجيــن عنصــر كيميائــي رمــزه الحــرف )N(، ويكون 
ودرجــة  الجــوي  الضغــط  مــن  العاديــة  الشــروط  فــي 
الحــرارة علــى شــكل N2 أي ذرتيــن منــه مندمجتيــن برابطة 
ــى  ثالثيــة هــي مــن أقــوى الروابــط المعروفــة، ليصبــح عل

شكل غاٍز عديم اللون والطعم والرائحة وغير سام. 
ألف الجــوي لــألف الجــوي لــألرض  ال مــن الغــال مــن الغــال ـن ل النيتروجيــن ل النيتروجيــن %78 ل النيتروجيـويشــكل النيتروجيـويشــكِّ
أشــكالها  بــكل  والحيــاة  نيتروجيــن،  دي  شــكل  علــى 
اإلنســانية والحيوانيــة والنباتيــة تحتــاج إلــى النيتروجيــن. 
فهــو يدخــل فــي تركيــب جميــع األنســجة الحيــة؛ إنــه 
وبالتالــي  األمينيــة،  األحمــاض  فــي  حيــوي  عنصــر 
البروتينــات، وكذلــك فــي األحمــاض النوويــة: الحمــض 
النــووي الريبــوزي منقــوص األوكســجين والحمــض النــووي 

الريبوزي.
ًويدخــل النيتروجيــن أيًضــا فــي تركيبــة معظــم أنــواع ويدخــل النيتروجيــن أيضــا فــي تركيبــة معظــم أنــواع ويدخــل النيتروجيــن أيًضــا فــي تركيبــة معظــم أنــواع 
الطاقــة التــي اســتخدمها اإلنســان منــذ اكتشــافه النــار، 
ّفهــو مكــّون أســاس فــي الحطــب والفحــم الحجــري وبقيــة فهــو مكــون أســاس فــي الحطــب والفحــم الحجــري وبقيــة فهــو مكــّون أســاس فــي الحطــب والفحــم الحجــري وبقيــة 

أنــواع الطاقــة اإلحفوريــة. وبالتالــي فــإن النيتروجيــن 
م الحضارة اإلنسانية. ُّ

أنــواع الطاقــة اإلحفوريــة. وبالتالــي فــإن النيتروجيــن 
ُّ

أنــواع الطاقــة اإلحفوريــة. وبالتالــي فــإن النيتروجيــن 
ُّا في تقدُّا في تقد ًا مهًما في تقدا مهما في تقدا مهًم ًيؤدي دوًريؤدي دوًر

ًويعتقــد العلمــاء أن النيتروجيــن عنصــر شــائع أيًضا في ويعتقــد العلمــاء أن النيتروجيــن عنصــر شــائع أيضا في ويعتقــد العلمــاء أن النيتروجيــن عنصــر شــائع أيًضا في 
قــدر ترتيبــه الســابع مــن حيــث وفــرة العناصــر ُقــدر ترتيبــه الســابع مــن حيــث وفــرة العناصــر الكــون. إذ يقــدر ترتيبــه الســابع مــن حيــث وفــرة العناصــر ُقــدر ترتيبــه الســابع مــن حيــث وفــرة العناصــر ُالكــون. إذ يُقــدر ترتيبــه الســابع مــن حيــث وفــرة العناصــر الكــون. إذ يقــدر ترتيبــه الســابع مــن حيــث وفــرة العناصــر الكــون. إذ يُقــدر ترتيبــه الســابع مــن حيــث وفــرة العناصــر 
الكيميائيــة فــي مجرتنــا درب التبانــة. كمــا يعتقــدون أنــه 
ناتــج عــن االنصهــار النجمــي مــن عنصــري الهيدروجيــن 

والكربون في السوبرنوفا.والكربون في السوبرنوفا.

دورة النيتروجين
بــدأ العلمــاء  التــي  تقــوم الطبيعــة بالعمليــة نفســها 
بالســعي فــي التوصــل إليهــا إلنتــاج الطاقــة وغيرهــا، وهي 
تثبيــت النيتروجيــن وفــك روابطــه وتحويلــه مــن غــاٍز ال 
فائــدة منــه بشــكله N2 المتوفــر بكثــرة، إلــى عنصــٍر قابــٍل

لالتحــاد مــع عناصــر أخــرى. وتتــم هــذه العمليــة الطبيعية 
عبــر دوران النيتروجيــن بيــن الجــو والتربة والمــاء ونباتات 
فــي  النيتروجيــن  يدخــل  وهكــذا  وحيواناتهــا.  األرض 
تركيبــة عديــد مــن العناصــر الكيميائيــة األخــرى خاصــة 
العناصــر العضويــة. وبذلــك تســتطيع النباتــات امتصــاص 
بواســطة شــعيرات  التربــة  أو األمونيــا مــن  النيتــرات 
َّجذورهــا. وعنــد امتصاصهــا، يتحــوَّل جــزء مــن النتــرات جذورهــا. وعنــد امتصاصهــا، يتحــول جــزء مــن النتــرات جذورهــا. وعنــد امتصاصهــا، يتحــوَّل جــزء مــن النتــرات 
إلــى أيونــات النتريــت ومــن ثــم إلــى أيونــات األمونيــوم 
لتندمــج باألحمــاض األمينيــة واألحمــاض النوويــة التــي 
تعــود النباتــات وتوفرهــا بدورهــا إلــى البكتريــا فــي عمليــة 

تكافلية مستمرة.
َّوعندمــا تمــوت النباتــات والحيوانــات، تتعــرَّض للتحلــل وعندمــا تمــوت النباتــات والحيوانــات، تتعــرض للتحلــل وعندمــا تمــوت النباتــات والحيوانــات، تتعــرَّض للتحلــل 
بواســطة بكتيريــا وفطريــات معينــة. فينتــج عــن ذلــك مادة 
النشــادر NH3، وهــي مــن مركبــات النيتروجيــن فــي المــادة 
ــي تفرزهــا  ــات األجســام الت ــي مخلف ــة وف ــة الميت العضوي
النشــادر  بعــض  تــات  النبا تمتــص  ثــم  نــات.  الحيوا
األخــرى  لمــواد  وا لبروتينــات  ا لصنــع  وتســتخدمه 
د فــي  َّالضروريــة للحيــاة مــن جديــد، وبعضهــا اآلخــر يتبــدَّالضروريــة للحيــاة مــن جديــد، وبعضهــا اآلخــر يتبــدَّ

الهواء، وهكذا دواليك.

محاوالت سابقة
انصبــت جهــود العلمــاء منــذ القــرن التاســـع عشــر علــى 
بطريقــٍة النيتروجيــن«  »تثبيــت  بـ بطريقــٍةــا  النيتروجيــن«  »تثبيــت  بـ ٍــا  علمًي يعــرف  بطريقــةمــا  النيتروجيــن«  »تثبيــت  بـ علميــا  يعــرف  بطريقــةمــا  النيتروجيــن«  »تثبيــت  بـ علمًيــا  يعــرف  ًمــا 

تحويــل  بواســطتها  يتــم  عمليــة  وهــي  اصطناعيــة. 
النيتروجيــن فــي الجــو N2 إلــى أمونيــا، أو أيــة جزيئــات 

لتحويــل  وكذلــك  الحيــة،  لألعضــاء  أخــرى ضروريــة 
الطاقــة الكيميائيــة فــي روابــط النيتروجيــن إلــى كهربــاء. 
ويتمحــور هــذا التثبيــت حــول فــك الرابطــة الثالثيــة التــي 
ًتجمــع ذرتــي النيتروجيــن. وهــذه عمليــة صعبــة جــًدتجمــع ذرتــي النيتروجيــن. وهــذه عمليــة صعبــة جــًدا ألن 
هــذه الرابطــة قويــة بســبب تفاعــل عناصرهــا الثالثــة 
ًوتشــاركها اإللكترونــات، وأيًضــا ألن هــذا الغــاز خامــل وال وتشــاركها اإللكترونــات، وأيضــا ألن هــذا الغــاز خامــل وال وتشــاركها اإللكترونــات، وأيًضــا ألن هــذا الغــاز خامــل وال 

ل. ل.يتفاعل مع عناصر أخرى كي يتحول.يتفاعل مع عناصر أخرى كي يتحويتفاعل مع عناصر أخرى كي يتحوَّ َّيتفاعل مع عناصر أخرى كي يتحوَّ
جــت هــذه الجهــود عنــد بدايــة القــرن العشــرين  وتوتُوِّ
بتمكــن علمــاء ألمــان مــن تفكيــك هــذه الرابطــة، ولكــن 
باســتعمال كثيــر مــن الطاقــة األحفوريــة. وهــذا مــا تحــاول 
األبحــاث الجديــدة الواعــدة تجنبــه، والتوصــل إلــى وســائل 
مبتكــرة دون تكلفــة كبيــرة، وتكــون فــي الوقــت نفســه 

صديقًة للبيئة.
ــن العالمــان األلمانيــان فرانــز  ــن العالمــان األلمانيــان فرانــز م، تمكــن العالمــان األلمانيــان فرانــز م، تمكَّ ففــي عــام 1909
هابــر وكارل بــوش، بواســطة عمليــة كيميائيــة عبقريــة مــن 
كســر روابــط النيتروجيــن القويــة. وفتــح ذلــك االكتشــاف 
ًالفــذ المجــال واســًعا لعمليــات صناعيــة رائــدة. حيــث تــم الفــذ المجــال واســعا لعمليــات صناعيــة رائــدة. حيــث تــم الفــذ المجــال واســًعا لعمليــات صناعيــة رائــدة. حيــث تــم 
بواســطتها إنتــاج األمونيــا مــن النيتروجيــن والهيدروجيــن 
ــاج  ــى إنت ــدوره إل ى ب ــذي أدَّ ــر ال ــذي أدَّ عالمــي، األم ــر ال َّ عالمــي، األم ــى نطــاٍق عل
األســمدة علــى نطــاٍق تجــارٍي واســٍع. فأطلــق هــذا التطــور 
ٍ غيــر مســبوقٍة غيــر مســبوقٍة لإلمــدادات الغذائيــة  ٍالعلمــي حركــة نمــٍوالعلمــي حركــة نمــٍو
العالميــة، وقضــى علــى كثيــٍر مــن حــاالت المجاعــة التــي 

ٍر كل فترٍةر كل فترٍة زمنية. ر كل فترةكانت تتكرر كل فترةكانت تتكرَّ َّكانت تتكرَّ
ًوتأكيــًدوتأكيــًدا علــى هــذه الحقيقة، يعتقــد العلمــاء، أن حوالي 
ٍ مــن ذرات النيتروجيــن فــي جســم كل فــرٍد مــن ذرات النيتروجيــن فــي جســم كل فــرٍد علــى وجه  %50
األرض اليــوم، مصدرهــا هــذه العمليــة الصناعيــة بحــد 

ذاتها.
N2 تقــوم هــذه العمليــة على تحويــل النيتروجيــن الجوي
H2 عــن طريــق تفاعــل مــع الهيدروجيــن NH3 إلــى أمونيــا

الــذي يتــم اســتخراجه مــن الغــاز الطبيعــي علــى شــكل 
ميثــان، مســتخدمين معــدن كمحفــز تحــت درجــات حــرارة 

عالية وضغط جوي مرتفٍع جًدا.
ولكــن علــى الرغــم مــن المنفعــة الكبيــرة التــي اســتفاد 
منهــا معظــم ســكان الكــرة األرضيــة، تتطلـــب هــذه العمليــة 
طاقــة كبيــرة ورأس مــال كبيــر. ممــا يؤثــر علــى البيئـــة، 

عـدوبالتالـي تعـدوبالتالـي تُعـدُّ غيـر مجدية لتطبيقها على إنتاج الطاقة.

الجهود الحالية
ــة لتحســين كفــاءة الطاقــة  ــة لتحســين كفــاءة الطاقــة حــة لتحســين كفــاءة الطاقــة حَّ حلحِل ُالدعــوات المتزايــدة والُملالدعــوات المتزايــدة والملالدعــوات المتزايــدة والُم

أمني جنيب

النيتروجين ..نافذة جديدة في عالم الطاقة
ز  ز حفز حفِّ حفــا تحفــا تُ ًــا وأكثــر مرونــة وأفضــل بيئًيــا تــا وأكثــر مرونــة وأفضــل بيئيــا تــا وأكثــر مرونــة وأفضــل بيئًي ًبعمليــات أصغــر حجًمــا وأكثــر مرونــة وأفضــل بيئيبعمليــات أصغــر حجمــا وأكثــر مرونــة وأفضــل بيئيبعمليــات أصغــر حجًم
قــوة دفــٍع كبيــرة لتوســيع نطــاق كيميــاء النيتروجيــن. 
ويتلخــص التحــدي الكبيــر فــي هــذا المجــال، بتطويــر 
ــا بســيطة قليلــة المحفــزات والعمليــات التــي توفــر طرقــا بســيطة قليلــة المحفــزات والعمليــات التــي توفــر طرًقــا بســيطة قليلــة 
العنصــر  هــذا  روابــط  وتكســر  للطاقــة  االســتهالك 

الكيميائي.
والحــال أن جهــود علماء كيميــاء النيتروجين اســتراحت والحــال أن جهــود علماء كيميــاء النيتروجين اســتراحت 
ــذي  ــر ال ــر مــن قــرن بعــد االكتشــاف التاريخــي الكبي ألكث
مــت خاللهــا كيميــاء الكربــون  َّحققــه هابــر وبــوش، تقدَّحققــه هابــر وبــوش، تقدَّ
والتكنولوجيــا المرتبطــة بهــا إلــى مركــز الصــدارة. ممــا 
ى إلــى اكتشــافات رائعــة تمثلــت بإنتــاج مجموعة واســعة  َّأدَّأدَّ
مــن المنتجــات بمــا في ذلــك البالســتيك والمســتحضرات 
ــر  ــر الصيدالنيـــة وغيرهــا الكثيــر. وفــي المقابــل، لــم يتغيــر الصيدالنيـــة وغيرهــا الكثيــر. وفــي المقابــل، لــم يتغيَّ َّالصيدالنيـــة وغيرهــا الكثيــر. وفــي المقابــل، لــم يتغيَّ

شيء يذكر في كيمياء النيتروجين الصناعية. 
يعكــس هــذا الواقــع فــي جهــة منــه، األهميــة القصــوى 
ــوش« وأثرهــا  ــر - ب ــة »هاب ــة فــي عملي ــاءة المتأصل والكف
العميــق علــى الباحثيــن. ويعكــس مــن الجهــة األخــرى 
الــدي  رابطــة  كســر  فــي  المتمثــل  الخــاص  التحــدي 
نيتروجيــن القويــة. ليســتفيق العلمــاء في الســنوات الثالث 
الماضيــة علــى مــا يشــبه حمــى أبحــاث النيتروجيــن؛ وكأن 
ا قــد فاتهــم مــن قبــل، وهــا هــم قــد بــدأوا بــه للتــو. ســباقا قــد فاتهــم مــن قبــل، وهــا هــم قــد بــدأوا بــه للتــو. ســباًقا قــد فاتهــم مــن قبــل، وهــا هــم قــد بــدأوا بــه للتــو. 
بيــن  كامنــة  كبيــرة  إمكانيــة  هنــاك  أن  أدركــوا  فقــد 
ظهرانيهــم لم يولوها االهتمام الذي تســتحقه. فتســارعت 
فــي اآلونــة األخيــرة األبحــاث الجماعيــة واالختبــارات مــن 
الصيــن إلــى الواليــات المتحــدة لبحــث إمكانيــة اســتخراج 
الطاقــة مــن النيتروجيــن وإحــداث نقلــة نوعيــة علــى هــذا 

الصعيد.

محاكاة األنزيمات الحية في 
تحويل النيتروجين

ونشــرت مجلــة »ســاينس« فــي عددهــا لشــهر مايــو 
ًــا كيميائًيــا، ــا كيميائيــا، ــا كيميائًيــا،  ًعالًمــا كيميائيعالمــا كيميائيعالًم 2018م، دراســة واســعة شــارك فيهــا 14
حــول كيميــاء النيتروجيــن شــبيهة بتلــك التــي تقــوم بهــا 
األنزيمــات فــي الطبيعــة، واآلفــاق الكبيــرة التــي تعــد 

بفتحها في ما يتعلق بتحويل النيتروجين.
والحــال إن الميكروبــات التــي تعيــش فــي جميــع النظــم 
 )NH3( إلــى )N2( البيئيــة الرئيســة قــادرةٌ علــى تحويــل
باســتخدام إنزيــم النيتروجينيــز. ويمكــن أن يــؤدي الفهــم 
ٍاألعمــق لهــذا اإلنزيــم إلــى محفــزاٍتاألعمــق لهــذا اإلنزيــم إلــى محفــزاٍت أفــأ فــي تحويــل 
النيتروجيــن ضمــن الظــروف المحيطــة، ودون الحاجــة 
إلــى اســتخدام طاقــة إضافيــة لتوفيــر ظــروف أخــرى 
ًمالئمــة كمــا هــو معمــول بــه حالًيــا. وقــد تــم تصميــم مالئمــة كمــا هــو معمــول بــه حاليــا. وقــد تــم تصميــم مالئمــة كمــا هــو معمــول بــه حالًيــا. وقــد تــم تصميــم 
الوظائــف  بعــض  تحاكــي  جزيئيــة  لمحفــزات  نمــوذٍج 
النشــيطة التــي يقــوم بهــا النيتروجينيــز. كمــا تــم تحقيــق 
بعــض النجــاح المتواضــع فــي تصميــم محفــزات كهربائيــة 
لتحويــل الــدي نيتروجيــن بطريقــة مشــابهة لهــذا األنزيــم. 
فالكيميــاء الكهربائيــة تتجنــب النفقــات واألضــرار البيئيــة 
إلنتــاج غــاز الميثــان، وبالتالــي األمونيــا، التــي تنطــوي 

عليها معظم تكاليف عملية »هابر - بوش«.

النيتروجين يمتلك مفتاح االستدامة
وكان مكتــب وزارة الطاقــة األمريكيــة لعلــوم الطاقــة 
ًاألساســية قــد عقــد اجتماًعــا مــع أنســي ســيفيلد، عالــم األساســية قــد عقــد اجتماعــا مــع أنســي ســيفيلد، عالــم األساســية قــد عقــد اجتماعــا مــع أنســي ســيفيلد، عالــم 
البيوكيميــاء فــي جامعــة يوتــا األمريكيــة وســتة عشــر 
ًخبيــًرا آخريــن فــي أبحــاث النيتروجيــن فــي واشــنطن خبيــرا آخريــن فــي أبحــاث النيتروجيــن فــي واشــنطن خبيــًرا آخريــن فــي أبحــاث النيتروجيــن فــي واشــنطن 
ُــقوا الجهــود للقمــة التــي ُعقــدت فــي ــقوا الجهــود للقمــة التــي عقــدت فــي ــقوا الجهــود للقمــة التــي ُعقــدت فــي  ــقوا الجهــود للقمــة التــي عالعاصمــة، ونســقوا الجهــود للقمــة التــي عالعاصمــة، ونسَّ َّالعاصمــة، ونسَّ
أكتوبــر 2016م لمناقشــة المجــال الحالــي لكيميــاء تفعيــل 
النيتروجيــن واتجاهاتــه المســتقبلية. ووجــدوا، فــي ختــام 
هــذا المؤتمــر المهــم، أنهــم أمــام بــاب واســٍع جــًدا يمكــن 
ــك  ــن يمتل ــا للطاقــة: فالنيتروجي ــك ا إضافًي ــن يمتل ــا للطاقــة: فالنيتروجي ــك ا إضافي ــن يمتل ــا للطاقــة: فالنيتروجي ًا إضافًي ــر مصــدًر ــر مصــدرأن يوفــر مصــدرأن يوفِّ ِّأن يوفِّ
الطاقــة  أشــكال  كل  يتجــاوز  بمــا  االســتدامة  مفتــاح 
دة المعروفــة. ونشــر الفريق مراجعة الســتنتاجاته  ِّالمتجــدِّالمتجــدِّ

المهمة في مجلة ساينس في عدد 25 مايو 2018م.
ٍ كبيرٍة كبيرٍة لكســر روابط  ٍ مــن اســتخدام طاقــٍة مــن اســتخدام طاقــٍة ً

المهمة في مجلة ساينس في عدد 
ً

المهمة في مجلة ساينس في عدد 
ًختاًمــا، وبــدختامــا، وبــدختاًمــا، وبــدال

ًالنيتروجيــن القويــة جــًدالنيتروجيــن القويــة جــًدا كمــا هــو ســائد اآلن، يحــاول 
العلمــاء اآلن كســر هــذه الروابــط بطــرق مبتكــرة إلنتــاج 
طاقــة هائلــة. ويبــدو أنهــم قــد خطــوا الخطــوة األولــى فــي 

مسيرة األلف ميل.

تقوم العقد الجذرية في النباتات 
البقولية باالحتفاظ بالنيتروجين بعد 

امتصاصه من التربة وُتشكل بذلك 
مصدًرا مهًما من مصادر النيتروجين.
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الكتابة واألدب

العلوم والتقنية

فبراير 2019ورش إثـراء

كيف ُيمكُننا..؟

7:00-9:00 مساًء2 فبراير

الفن والتصميم

فنون في أنماط الخط العربي الحّر 

5:00-8:00 مساًء4 -6 فبراير

تحّدي الرسم

4:00-6:00 مساًء9 فبراير

تصميم األثاث

6:00-9:00 مساًء11-15 فبراير

مبادئ التصميم والطباعة العربية 

5:00-8:00 مساًء18-22 فبراير

تصميم الخط العربي

6:00-9:00 مساًء25 فبراير-1 مارس

الفنون األدائية

ورشة االرتجال

5:30-8:30 مساًء7-9 فبراير

الرسوم املتحركة

5:00-8:00 مساًء18-20 فبراير

صناعة اآليسكريم

5:00-7:00 مساًء28 فبراير

الحساب الذهني )عمر 10-7) 

5:00-7:00 مساًء12 فبراير-12 مارس

الحساب الذهني )عمر 13-11) 

5:00-7:00 مساًء13 فبراير-13 مارس

فن رسم القصص

6:00-9:00 مساًء4-6 فبراير

كتابة قصص األطفال

5:00-8:00 مساًء11-15 فبراير

4:00-6:00 مساًء23 فبراير

تُعـد ورش »إثـراء« أحـد برامـج مركز الملـك عبدالعزيز 
الثقافـي العالمـي المتمّيـزة، حيـث تقـدم الـورش الفرصـة 
والمعرفيـة  اإلبداعيـة  المجـاالت  كافـة  علـى  للتعـّرف 
المتنوعـة، التـي تهـدف إلـى إتاحـة الفرصـة للمبتدئيـن 
والمحترفيـن فـي تلك المجاالت، كما تُغّطـي ورش »إثراء« 
خـالل شـهر فبراير موضوعـات عديدة، يقّدمهـا نخبة من 
الفنـون،  فـي مجـاالت  والعالمييـن  المحلّييـن  المدربيـن 
والتصميـم، والفـن المسـرحي، والعلـوم والتقنيـة، والكتابة 

واألدب.
وسـوف تتنـاول ورش العمـل المختّصـة عـّدة مجـاالت 

منهـا أسـاليب الفنـون والتصميـم، لمحّبـي الخـط العربـي 
وأنمـاط الخـط العربـي الحّر ومبـادئ التصميـم والطباعة 
العربيـة، كمـا تُقـام ورشـة عمـل متخصصـة فـي مجـاالت 
تصميـم األثاث والرسـم، باإلضافة إلـى المجاالت العلمية 
مـن خـالل ورشـة عمـل التعـّرف علـى مهـارات الحسـاب 
الذهنـي للفئـة العمريـة مـن 11 - 12 سـنة باسـتخدام آلـة 
المعـداد )األباكـس(، التـي تعـد البديـل األفضـل لحفـظ 

جداول الضرب بالطرق التقليدية.
ويقـدم المركـز الفرصة للتعـّرف على برامـج التصميم، 
تحديـًدا فـي مجـال صناعـة أفـالم األنميشـن مـع أشـهر 

المدربين والمختصين.
لتوضيـح  ورشـة  إثـراء  يقـدم  األدبـي،  الجانـب  وفـي 
إلـى  اليدويـة  الرسـوم  إلضافـة  المسـتخدمة  الطـرق 
علـى  البصـري  الطابـع  وإضفـاء  المكتوبـة،  القصـص 
عناصـر المحتـوى القصصـي ومجـاالت الكتابـة لألطفال، 
كمـا تسـلّط ورش االرتجـال الضـوء علـى تنميـة المهـارات 

الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لألداء المسرحي.
لحجـز مقاعدكـم والتّعـرف علـى مزيـد مـن التفاصيـل 

على ورش »إثراء«، نرجو الضغط على الرابط التالي:
https://www.ithra.com/workshops

بني القصص واخلط العربي

ورش »إثراء« خالل شهر فبراير لعام 2019
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قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

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

مدير قسم النشر: 
هيثم خليل الجهيران

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

 ناجي عوض

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

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

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، 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  الــالعــب  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

يتبادر ألذهاننا صــورة شخص  حين نسمع كلمة مثقف، 
بشعر طويل ولحية غير مهذبة ويعتمر قبعة، يحتسي القهوة 
وهو يقرأ كتابًا، يرتدي نظارة بينما مالبسه غير أنيقة وال 
الناس عن  التي تكّرست في ذهن  متناسقة. هذه الصورة 
كــمــا تسمى  أو  ــه،  لـ ــورة نمطية  الــمــثــقــف فــأصــبــحــت صــ
باإلنجليزية Stereotype. ليست صورة المثقف وحدها التي 
باتت نمطية، بل إن ذهن الناس مليء بالصور النمطية، لبشر 

مثلهم أو أشياء حولهم.
ويمكن أن تتشّكل الصور النمطية عبر عدة وسائل، منها 
يُتداول شفهًيا كالنكات، فثمة شعوب في هذا  يُقال أو  ما 
العالم تشّكلت حولها صورة نمطية عن بخلهم، أو بساطة 
تفكيرهم، وغيرها من الصفات أو السلوكيات التي انطبعت 
عنهم. وتتشّكل أيًضا من خالل اإلعالم الذي يكرسها عبر 
التكرار والتأكيد، أو من خالل السينما والدراما، فالسينما 
تشكيل صورة  في  أسهمت  المثال،  على سبيل  األمريكية، 
نمطية عن أفضلية األمريكي، وقــدراتــه الخارقة، وصــورة 
التركية،  الــدرامــا  وأسهمت  كبلد حلم.  أمريكا  نمطية عن 
كمثال آخــر، في تشكيل صــورة نمطية عن التركي الوسيم 
اللطيف والتركية الجميلة، وعن مدنها الجميلة وتفاصيلها 
الرومانسية، وهو ما أفــاد تركيا سياحًيا واقتصادًيا. وقد 
تتشكل الصورة النمطية أيًضا من مواقف نمر بها، فحين 
نتعرَّض ألذى ما من شخص من جنسية معينة، فإننا بشكل 
غير واع نجد أنفسنا قد عممنا صورة نمطية عن أبناء هذه 

الجنسية.
بعض هذه الصور النمطية تكون إيجابية في سماحها لنا 
بالتعاطي مع هذا النمط بشكل أفضل، فحين تكون الصورة 
النمطية عن شعب ما جيدة وإيجابية، فإن إيجابية الصورة 
هذه تدفعنا للتعامل مع هذا الشعب على أساس هذه النظرة 
ونبدو أكثر انجذاًبا للتعامل معهم، بينما نبدو أكثر نفوًرا من 
التعامل مع الشعوب التي تتكّرس في أذهاننا صور نمطية 

سلبية عنهم. 
النمطية عنا، على  كسعوديين، عانينا كثيًرا من الصورة 
المستوى السلوكي واالجتماعي وحتى الثقافي؛ فنحن »أبناء 
صــحــراء«، ال نبدع وال نقّدم ما يستحق! صــور في أغلبها 
وربما  طويلة،  ســنــوات  منذ  تكّرست  ظالمة  سلبية. صــور 
أسست تطبيقات التواصل االجتماعي صوًرا نمطية جديدة 
مغايرة، وعبر ما قّدمته الدراما أيًضا من نماذج للسعودي 
للتركيز على الكوميديا ذات  من صور هزيلة كاريكاتورية، 
السلبي،  التهريج بمعناه  والمتكئة على  المحتوى السطحي 

وهذا عكس ما يمكن للدراما أن تقّدمه ألي مجتمع. 
فزينتها  التركية  للصورة  التركية  الــدرامــا  قّدمت  فكما 
تزين صورة  أن  السعودية  للدراما  بد  فال  مدنها،  وزينت 
النمطية  الــصــور  تغيير  فــي  تُسهم  أن  بــد  الــســعــودي، وال 
المكرسة. فنحن كسعوديين نملك الطاقات والقدرات ونملك 
القصص والقضايا التي يمكن أن ترفد منها الدراما المحلية 
وتــقــّدمــنــا بــصــورة مــشــرقــة بــعــيــدة عــن الــصــور النمطية 
أّثــرت طوياًل على مستوى التعاطي معنا  المصطنعة، التي 
كسعوديين. الدراما كفيلة بتغيير الصورة النمطية، وتثبيت 
صورة بديلة ناصعة متى ما وعينا ألهميتها، فالحاجة ماسة، 

وبالتحديد اآلن، لهذا التغيير.

الدراما والصورة النمطية

* مسرحي سعودي

عباس احلايك * عبق التاريخالتقط صورة:

سكون الليل يغّلف عبق التاريخ في بيوت جاورت البحر، وقالع صامدة. قلعة عراد في جزيرة المحرق في مملكة البحرين ألهمت موّظف قسم الصيانة في معمل 
الغاز في البري، عبداهلل الناصر، فالتقط هذه الصورة بهاتف اتش تي سي عندما كان في زيارة هناك بداية العام الجديد.

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




