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حلقة الوصل بين 
فيزياء الصخور ووصف 

خصائص املكامن التقنية
صفحة 4

4.6
جـــرام من مكافـــئ ثاني أكســـيد الكربون لـــكل ميجا جول، 
هـــو معدل قياس كثافـــة الكربون في النفـــط الذي تنتجه 
المملكة العربية الســـعودية، حيث  تحتل المملكة بذلك 
ثانـــي أفضـــل مرتبـــة فـــي العالـــم فـــي كثافـــة االنبعاثـــات 

الكربونية، من بين 90 من منتجي النفط العالميين.

م شرًحا عن أداة جرارة  عبداللطيف العمير )وسط(، يقدِّ
إليصال أدوات وصف المكامن إلى أعماق اآلبار األفقية 

الطويلة إلى كل من ناصر النعيمي )يمين( ووليد الملحم 
وعدد من مسؤولي دائرة هندسة البترول والتطوير. وذلك 

في المعرض التقني األخير لقسم وصف خصائص 
المكامن بالظهران. حضر المعرض أكثر من 700 موظف 
من إدارات التنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية، وُصمم 

المعرض إلبراز الدور المهم للتقنية كحلقة وصل بين 
فيزياء الصخور وتقييم مكامن المواد الهيدروكربونية 

دة في المملكة. الضخمة والمعقَّ

وضع حجر األساس ملعمل تصنيع 
هاليبرتون في مجمع بالس كيم

ورش عمل ثرية تتناول فن 
التواصل الفاعل

 معهد ماساتشوستس للتقنية
يكرِّم علي دوقرو

وّقعـــت أرامكـــو الســـعودية اتفاقيـــة مـــع مجموعـــة 
»نورينكـــو« وشـــركة »بانجيـــن سينســـين« الصينيتين 
للتكريـــر  المتكامـــل  هواجيـــن  مشـــروع  لتطويـــر 
والبتروكيميائيــــات فـــي مدينـــــة بانجيـــــن بمقاطعة 

لياونينغ الصينية.

توقيع اتفاقية إلنشاء أكبر مشروع 
مشترك أجنبي في الصين

صفحة ٨

صفحة ٦

صفحة ٥

صفحة ٧

موجز

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية

01/٢٥ ٠٢/٠١ 02/٠٨ 02/15 02/22

$ 60.76 60.47
61.93

63.07

66.56

صفحة ١٢

دعوة
لطلبة 

املرحلة 
الجامعية 

أو الدبلوم 
لعام ٢٠١٩

قال رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن 
الناصر، أمام حشد من ممثلي أبرز منظمات الطاقة وكبار رجال األعمال في 
د قطاع الزيت والغاز  ة »أزمة تصورات خاطئة« تتهدَّ لندن هذا األسبوع إن ثَمَّ

وتثير الشكوك حول قدرته على توفير الطاقة للعالم. ووّجه الناصر دعوة 
للمعنيين يذّكرهم فيها بأن النفط والغاز معنّيان بجزء كبيٍر وحيوي من المجتمع 

اليوم، وكذلك في المستقبل، من خالل تعزيز االقتصاد، ورفع النمو وتقديم 
إسهامات قيِّمة تلبِّي حاجة العالم لطاقٍة أكثر سرعًة وذكاًء وأمًنا ومحافظًة على 

البيئة وبأسعاٍر معقولة.

الناصر: هناك حاجة 
لتغيير التصورات 

املغلوطة عن صناعة 
النفط والغاز

صفحة ٣



فقط مـــن بـــاب العلم بالشـــيء، قـــد رأيَت 
أخيـــًرا مـــا وجده غيـــرك مناســـًبا لـــك، في 
شـــأن من شـــؤونك. لـــم يبالون بمـــا تحب أو 
بما تـــرى، فقط هـــم من يختـــار ويُحـــّدد ما 
هـــو األنســـب واألفضـــل لـــك! ربمـــا يكـــون 
شـــخص لـــه تأثيـــر مباشـــر أو غير مباشـــر 
عليك، ومنهم مـــن يرى أنه ملهـــم وهو فقط 
يروي لـــك قصًصا حدثت لغيـــره ويريد منك 
أن تمشـــي على خطاهم. ولكـــن أين أنت من 
كل هـــذا؟ فـــي الحقيقـــة، أحياًنا، تـــرى أنك 
كنـــت  ومـــا  ـــك،  تخصَّ ال  معـــارك  تخـــوض 
ســـتخوضها لو كان لك الخيار فيهـــا. فلماذا 

أنت آخر من يعلم؟
ـــة قانون  ذلك عالمـــك الخـــاص، وليس ثَمَّ
في هذا العالـــم يجعل مـــن أيٍّ كان أن يختار 
لـــك طريًقـــا تســـلكه، فذلـــك عالمـــك، وتلك 
ل  محطـــات عمرك، وأنـــت وحدك مـــن تتحمَّ
نتائجهـــا. ولذلـــك، يجـــب أن تختار لنفســـك 
ضمـــن إطـــار ال يتعـــارض فـــي األســـاس مع 
مبـــادئ المجتمعـــات والـــذوق العـــام، ودون 
التعّدي علـــى حرّيات وحقـــوق اآلخرين. نعم 
هذا مـــا أراه فـــي وقتنـــا الحالـــي، فالجميع 

الـــذي  قـــرارك  فـــي  الحـــق  لديـــه  أصبـــح 
عـــد  ا لقو ا تلـــك  ا  ذ لمـــا  . بـــه ســـتمضي 
والتدخالت التـــي ال تعني أحد ســـواك، وما 
هي تلـــك المشـــاعر التـــي تجعلـــك تُعير كل 
اهتمامك إلنســـان غيـــرك، لدرجة نســـيانك 

نفسك، واالنصياع لرغبات اآلخرين؟
تقديـــم  كيفيـــة  يعلمـــون  منـــا ال  كثيـــرون 
النصائـــح لآلخريـــن، ومـــن هـــو الشـــخص 
المناســـب الـــذي يمكن استشـــارته في بعض 
مـــن  الشـــخصية.  والقـــرارات  المســـائل 
الطبيعـــي أن يكـــون هـــذا الشـــخص هو من 
وباســـتطاعتك  والخبـــرة  العلـــم  أصحـــاب 
اللجـــوء إليه مع العلـــم أنك لســـت ملزًما بما 
يُقّدم مـــن نصيحة على اإلطـــالق ألنك أخبر 

وأكثر دراية بنفسك.
شـــاع، مؤخـــًرا، مفهـــوم »أنـــا أكثـــر معرفة 
وعلًمـــا منـــك«، لذلـــك االختيـــار األنســـب، 
واألفضـــل، واألجـــود، لـــك بالطبـــع يجب أن 
يكـــون مـــن خـــالل إرشـــادي وتوجيهـــي، لذا 
عليك وبـــكل احتـــرام وتقديـــر التنفيذ فقط 
ال غير. مـــن وجهة نظري، األمر ال يســـتحق 
كّل هـــذا العنـــاء، فلتجعـــل جـــّل تركيزك في 

نفسك، واالهتمام بشـــأنك الذي هو عالمك 
لـــي عالمـــي  الخـــاص، وتتـــرك  ومعتـــركك 

أسقط وأتألم وأنهض، وأتابع المسير.
م النصائـــح لآلخرين  من األفضـــل أال تُقدِّ
إالَّ إذا طلبوهـــا منك، وعليـــك معرفة مبادئ 
وذوق تقديمها أواًل، أو احتفظ بها لنفســـك. 
وهنـــا اليعـــود الســـبب لعـــدم قدرتـــك علـــى 
ألفضـــل  فقدانـــك  ولكـــن  النـــاس  إفـــادة 
بهـــا  م  تقـــدِّ لتـــي  ا واألدوات  األســـاليب 
النصائـــح، وأحياًنا كثيرة تكـــون حالمة وغير 

واقعية. 
تســـمع عـــن قصـــص نجـــاح وثـــراء بدأت 
متعثـــرة ومن ثـــم أصبـــح صداها فـــي العالم 
كله، لدرجة أصبـــح لدى البعـــض قناعة بأن 
العالم ملـــيء بالناجحين والمشـــكلة بك أنت 
وحدك. العالم ليـــس وردًيـــا وال الحياة بهذه 
بقـــدرات  يتمّتعـــون  النـــاس  وال  الســـهولة، 
متســـاوية. لذلـــك أنـــت أعلـــم بمـــا ترغـــب، 
استشـــر،  لذلـــك  وقدراتـــك  وبمهاراتـــك، 
ــل وقارن  وابحـــث، واجمـــع المعلومـــات، وحلِـّ
ل  ما تريـــد، واخرج بقـــرار أو مشـــروع تتحمَّ

وحدك مسؤولية نجاحه أو فشله.

أنت أْقَدر على االختيار لنفسك
إضــــاءة

سلمان اليامي
salman.alyami@aramco.com

هيئة التحرير

ترحــب القافلــة األســبوعية بمشــاركة الموظفيــن فــي 
الكتابة لزاوية »إضاءة«، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
مــا يطــرح فيهــا مــن أفــكار متنوِّعــة تعبِّــر عــن آراء كّتابهــا.

صفـــت المملكـــة العربيـــة  دافـــوس، سويســـرا - وُ
الســـعودية، صاحبـــة أحـــد أكبـــر االقتصـــادات فـــي 
العالـــم، فـــي المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي الشـــهر 
الماضـــي بأنهـــا دولـــة محوريـــة فـــي الشـــرق األوســـط، 

وأنها تشهد تحواًل هيكلًيا كبيًرا.   
الماليـــة  الســـوق  حققـــت  2018م،  عـــام  خـــالل 
الســـعودية )تـــداول( ارتفاًعـــا بنســـبة 9%، وشـــهد الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي للمملكـــة نمـــًوا بنســـبة 2.3% فـــي 
ــام %1.9  ــذا العـ ــع لهـ ــو المتوقـ ــبة النمـ ــت نسـ ــن بلغـ حيـ

فقط.
وفـــي معـــرض حديثـــه فـــي منتـــدى بعنـــوان الرؤيـــة 
ــر  ــي وزيـ ــّرف معالـ ــط، عـ ــرق األوسـ ــتراتيجية للشـ اإلسـ
االقتصـــاد والتخطيـــط فـــي المملكـــة، األســـتاذ محمـــد 
داعمـــة«  »عناصـــر  بأنهـــا  الحكومـــات  التويجـــري، 
الســـتقرار األســـواق الماليـــة وتســـهيل نمـــو القطـــاع 
الخـــاص، خاصـــة بالنســـبة لالقتصـــادات المتحولـــة 

كاقتصاد المملكة العربية السعودية. 

ثقة املستثمرين
خـــالل إجابتهـــا عـــن ســـؤال فـــي جلســـة نقاشـــية حـــول 
»الخطـــوات المقبلـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية« حـــول 
ثقـــة المســـتثمرين فـــي اســـتثمار أموالهـــم فـــي المملكـــة، 
ســـارة  الســـعودية،  الماليـــة  الســـوق  رئيســـة  قالـــت 
الســـحيمي، إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــي البوابـــة 
االســـتثمارية للشـــرق األوســـط. وقالـــت الســـحيمي، 
ـــن مهمتهـــا جعـــل المملكـــة مركـــًزا مالًيـــا  التـــي تتضمَّ
ــتثمار الدولـــي فـــي  ــنا بوابـــة االسـ ــّد أنفسـ ــا: »نَُعـ عالمًيـ
ــاون  ــة فـــي دول مجلـــس التعـ الشـــرق األوســـط، وخاصـ

الخليجي«.

معيار الشمول العاملي
 MSCI و FTSE قامـــت المؤشـــرات الرئيســـة الثالثـــة
وS&P Dow Jones هـــذا العـــام بـــإدراج ســـوق األســـهم 

السعودية )تداول( في مؤشراتها لألسواق الناشئة. 
وقالـــت الســـحيمي: »المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــي 
مجموعـــة  فـــي  العضـــو  الوحيـــدة  العربيـــة  الدولـــة 
العشـــرين. نملـــك 50% مـــن القيمـــة الســـوقية ألســـواق 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مجتمعـــة، و80% مـــن 
الســـيولة موجـــودة فـــي ســـوقنا، كل هـــذا يـــدل علـــى 
فـــي مؤشـــر األســـواق  يتـــّم إدراجنـــا  بـــأن  أحقيتنـــا 

الناشئة«. 
وقـــد أدت اإلصالحـــات المتعلقـــة بـــرأس المـــال فـــي 
النظـــام المالـــي إلـــى تحســـين الوضـــع االســـتثماري 
وأشـــارت  عالمًيـــا.  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
الســـحيمي إلـــى أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية صعـــدت 
ـــز  ـــت »مـــن المرك ـــث انتقل ـــي عـــام واحـــد، حي 72 درجـــة ف
الســـابع والســـبعين فـــي العـــام الماضـــي إلـــى المركـــز 
الخامـــس عالمًيـــا والثانـــي فـــي مجموعـــة العشـــرين، 

واألول في العالم العربي«. 

شراكات القتصاد مزدهر
قـــال الســـّيد جيمـــس غورمـــان، رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك االســـتثمار العالمـــي مورجـــان 
ســـتانلي، الموجـــود فـــي المملكـــة منـــذ أكثـــر مـــن 40 
عاًمـــا، إن المســـتثمرين الدولييـــن الذيـــن ينظـــرون إلـــى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية يعجبـــون بمـــدى اّتســـاع 
نطـــاق رؤيـــة المملكـــة 2030 ويتفقـــون مـــع »المنطـــق 
ركـــب  إلـــى  تنضـــم  المملكـــة  جعـــل  خلـــف  الســـليم 

المجتمعات الحديثة«.
وأشـــاد غورمـــان ببرنامـــج التغييـــر المهـــم الـــذي تتبنـــاه 
ــمل  ــذي يشـ ــي، الـ ــب الثقافـ ــن الجانـ ــدًءا مـ ــة: »بـ المملكـ
ــات  ــع واإلصالحـ ــي المجتمـ ــرأة فـ ــوق المـ ــه وحقـ الترفيـ

ــة،  ــث المملكـ ــة، وتحديـ ــة التحتيـ ــاء البنيـ ــة، وإنشـ الماليـ
هيكلـــة  وإعـــادة  إليهـــا،  األجانـــب  دخـــول  وتســـهيل 

الطريقة التي تتفاعل بها الحكومة مع مواطنيها«. 
متناهية الكبر

تأتـــي أهميـــة التمســـك باإلصالحـــات االجتماعيـــة فـــي 
المملكـــة باعتبارهـــا لبنـــة أســـاس فـــي اإلصالحـــات 
االقتصاديـــة، وقـــد أضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي لمورجـــان 
ســـتانلي أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــي »دولـــة ثريـــة 
للغايـــة« بإجمالـــي ناتـــج محلـــي يبلـــغ تريليـــون دوالر، 
مضيًفـــا أن حجـــم أرامكـــو الســـعودية »مذهـــل« وأنهـــا 

»أكبر مؤسسة اقتصادية في العالم«.
وتعليًقـــا علـــى أن اقتصـــاد المملكـــة كان محـــدوًدا 
بســـبب اعتمـــاده علـــى النفـــط، قـــال: »إن جوهـــر التحـــدي 
أن تكـــون ديناميكًيـــا فـــي عالـــم ديناميكـــي، وشـــديد 

التقلب أحياًنا«. 

االستثمار األجنبي
وأتـــى تعليـــق الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة البتـــرول 
العالميـــة الفرنســـية توتـــال، الســـّيد باتريـــك بويـــان، 
متوافًقـــا مـــع حجـــم االســـتثمار الكبيـــر لشـــركته فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيـــث قـــال: »إن اســـتقرار 
ـــه  المنطقـــة مهـــم للعالـــم، ووصـــف اســـتقرار المملكـــة بأن
ـــأن تنظـــر االقتصـــادات  ـــان ب ـــذى«. نصـــح بوي ـــال يُحت »مث
الغربيـــة إلـــى هـــذه المنطقـــة كعامـــل مهـــم فـــي تحقيـــق 
االســـتقرار: »نرحـــب بجميـــع المبـــادرات التـــي مـــن 

شأنها تعزيز االستقرار«. 

مصـــدر المعلومـــات هـــو الســـجل الرســـمي لوقائـــع المنتـــدى التـــي 
االقتصـــادي  المنتـــدى  لـــدورة  اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى  ُنشـــرت 
العالمـــي لعـــام 2019م فـــي دافـــوس، وال تعكـــس بالضـــرورة وجهـــة نظـــر 

أرامكو السعودية.

القافلة األسبوعية

تصورات مستقبلية   
ما هي الخطوات املقبلة للمملكة العربية السعودية؟
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لنـــدن - قـــال رئيـــس أرامكو الســـعودية، كبيـــر إدارييها 
التنفيذييـــن، المهنـــدس أمين حســـن الناصر، أمام حشـــٍد 
مـــن ممثلـــي أبرز منظمـــات الطاقـــة وكبار رجـــال األعمال 
ـــة »أزمة تصـــورات خاطئة«  فـــي لندن هذا األســـبوع أن ثَمَّ
د قطـــاع الزيت والغـــاز وتثير الشـــكوك حـــول قدرته  تتهـــدَّ

على توفير الطاقة للعالم.
جـــاء ذلك فـــي الكلمة االفتتاحيـــة التي ألقاهـــا الناصر 
في أســـبوع البترول العالمي، الذي ينعقد ســـنوًيا في لندن 
لبحـــث ومناقشـــة القضايـــا الرئيســـة فـــي قطـــاع الطاقة، 
وقـــال فيهـــا إن المعلومـــات المغلوطـــة تدفـــع عديـــًدا من 
المعنييـــن لالعتقاد علـــى نحٍو متزايد ومقلق بأن مســـتقبل 

الزيت والغاز غير واعد.
كمـــا أشـــار إلـــى مشـــاركته فـــي المنتـــدى االقتصـــادي 
ث هنـــاك أحد  العالمـــي فـــي الشـــهر الماضي، حيـــث تحدَّ
كبـــار الشـــخصيات االقتصاديـــة بثقة عـــن تنبؤاتـــه بنهاية 
صناعة الزيـــت والغاز فـــي غضون خمس ســـنوات، مؤكًدا 
أنه علـــى إدراك ووعي تاّميـــن بالنطاق الكامـــل للتحدّيات 

التي تواجه سمعة قطاع الطاقة.
وقال الناصر: »تعتقد الجهـــات المعنية ذات األهمية أن 
د أهمية  العالم بأســـره سيســـتغني عـــن النفـــط، مما يهـــدِّ
صناعتنا، فهو يعـــّرض قدرتنا على توفيـــر الطاقة بكميات 
وفيـــرة وبطريقة موثوقـــة وبتكلفـــة معقولة للمليـــارات في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، كما أنـــه يعـــّرض أمـــن الطاقة في 

نهاية المطاف، إلى الخطر«.

آراٌء مخلصة لكن غير دقيقة
ورغـــم وصف الناصر لوجهات النظـــر غير الدقيقة تلك 
د علـــى أنها ال تســـتند إلى  بأنهـــا »مخلصـــة«، إال أنه شـــدَّ
المنطق والحقائق، بل تتشـــكل فـــي الغالب نتيجًة للضغوط 
والمبالغـــات. ومضـــى ليقـــول: »هـــؤالء ال يصغـــون إلينـــا 
عندما نقول إن مركبات نقل الركاب ال تشـــّكل ســـوى %20 
مـــن الطلـــب العالمـــي للزيـــت، أو أن 80% مـــن النســـبة 
المتبقية تُســـتخدم فـــي قطاعـــات أخرى مثـــل الطائرات، 
والسفن، والشاحنات، والبتروكيميائيات، وزيوت التشحيم، 
وهـــي قطاعـــات ليـــس لهـــا بديـــل عملي فـــي المســـتقبل 
المنظور ســـوى اســـتخدام النفط، حيـــث يُتوقـــع أن يرتفع 

الطلب على النفط فيها بشكل كبير«.
مســـتقبل  حـــول  المتشـــائمين  أن  الناصـــر  وأضـــاف 
الصناعـــة »ال يعترفـــون بعالـــٍم ال تـــزال فيـــه البدائـــل مثل 
الطاقة الشمســـية والرياح تمّثـــل 2% فقط من الطلب على 
الطاقـــة األوليـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر، علـــى الرغـــم من 
نموهـــا الســـريع، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية. وال يبـــدو أن الطبيعة غير المســـتقرة لمصادر 
الطاقة المتجددة تشـــّكل مصـــدر قلق، كما هـــو الحال مع 
الحاجـــة المســـتمرة لقـــدرة توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة 
الموثوقـــة والتي أثبتـــت جدواها كمولـــد احتياطي - حيث 

يمدُّ الغاز معظمها بالطاقة«.
وأشـــار الناصر إلى أن البنية التحتية العالمية الضخمة 
للطاقة لم تحـــظ باهتمام كبير »وســـيتعيَّن تحويلها في كل 
ركـــن من أركان العالم مما ســـيكلِّف تريليونـــات الدوالرات، 
مـــع األخـــذ فـــي عيـــن االعتبـــار البلـــدان الناميـــة التي ال 

ل تكاليف التقنيات باهظة الثمن«. تستطيع تحمُّ
وقـــال الناصـــر: »يتغافـــل الناس عـــن حقيقـــة أن مزيًدا 
من الســـيارات الكهربائية يعني مزيًدا من الســـيارات التي 
تعمـــل بالفحم في عديد من البلـــدان في الوقت الحاضر«. 
ودعـــا إلى بذل جهـــود عاجلـــة وجماعية مـــن العاملين في 
الصناعـــة لرســـم مســـتقبلها علـــى نحـــو أفضـــل، حيث إن 
»الوقـــت ليـــس حليًفا لهـــا«، مســـلًطا الضوء على خمســـة 

مجاالت تحتاج إلى االهتمام.

م مخاوف املجتمع تفهُّ
وأشـــار فـــي هـــذا الصدد إلـــى أنـــه يجب علـــى صناعة 
الزيـــت والغـــاز صياغـــة رؤيـــة مســـتقبلية تكـــون توقعـــات 
المجتمـــع ومخاوفه في صميمهـــا، وقال إننـــا نتفهم تماًما 
أن المجتمـــع يحتـــاج إلـــى طاقـــة وافـــرة ومعقولـــة التكلفة 

وموثوقة وأكثر نظافة.

جانيت بينهيرو

تعتقد الجهات املعنية 
ذات األهمية أن العالم 
بأسره سيستغني عن 

د أهمية  النفط، مما يهدِّ
صناعتنا، فهو يعّرض 

قدرتنا على توفير 
الطاقة بكميات وفيرة 

وبطريقة موثوقة 
وبتكلفة معقولة 

للمليارات في جميع 
أنحاء العالم، كما أنه 

يعّرض أمن الطاقة في 
نهاية املطاف إلى 

الخطر.

أمين الناصر

خالل مشاركته في أسبوع البترول العالمي 

الناصر: هناك حاجة لتغيير التصورات املغلوطة 
عن صناعة النفط والغاز

م صناعتنـــا بالفعل حلواًل ملموســـة على  وأضـــاف: »تقدِّ
نطـــاق واســـع تتفـــوق علـــى البدائـــل فـــي هـــذه المجاالت 
الثالثـــة األولـــى. نحـــن بحاجـــة إلى بـــذل مزيـــد للحد من 
اآلثـــار الناجمـــة عـــن انبعـــاث الكربـــون لمنتجـــات الوقود 

لدينا، وبأسرع وقٍت ممكن«.

التوافق بين قيم القطاع واملعنيين
وقال الناصـــر: »علينـــا أن نوضح للمجتمـــع أننا نتحمل 
مســـؤولياتنا االجتماعيـــة علـــى أكمل وجه، فهنـــاك قضايا 
حقيقيـــة وفعلية تتعلق بالســـالمة والبيئة يمكن أن تتســـبب 
بعرقلة صناعتنـــا بأكملها. لـــذا يجب علينا زيـــادة تركيزنا 
الحالي علـــى الجوانب البيئية واالجتماعيـــة والحوكمة في 

أعمالنا لتوازي تطلعات المجتمع«.
ودعـــا أن تكـــون صناعـــة النفـــط والغـــاز فـــي الطليعـــة 
مقارنـــة بجميع الصناعات األخرى فـــي »أخالقيات العمل، 
ومدونـــات القواعـــد الســـلوكية، واالمتثـــال، والضوابـــط 
والمســـاءلة  بالرقابـــة  تكـــون مدعومـــة  وأن  الداخليـــة، 

الفاعلة«.
وقـــال: »يتعّيـــن علينـــا أن نكـــون موضـــع ثقـــة عالميـــة 
افة وعلى أهبة  ومحلية كصناعة مســـتدامة وأخالقية وشفَّ
االستعداد للمشاركة واالســـتماع والتغيير إذا دعت الحاجة 

لذلك«.

إلهام جيل األلفية
وأشـــار الناصر إلى أن أكثـــر ما يُحفز جيـــل األلفية هو 
»الرســـالة والمغـــزى« وليس المال، مؤكـــًدا على ضرورة أن 
تلهمهـــم »اإلمكانيـــات المدهشـــة للطاقة في عصـــر الثورة 
الصناعيـــة الرابعة«. وقال: »يجـــب أن نوضح لجيل األلفية 
أننـــا لســـنا أقـــل شـــأًنا، فيمـــا يتعلـــق باالبتـــكار، مـــن أبل 
وجوجل وسامســـونج، وأننا عازمون على اســـتخدام التقنية 

رة ليكون العالم مكاًنا أفضل«. المتطوِّ
زان من صناعة  وقـــال الناصر إن التقنيـــة واالبتكار يعـــزِّ
النفط والغاز لتصبح »أكثر ذكاًء وســـرعة وأماًنا ومحافظة 
علـــى البيئـــة«، كمـــا يســـهمان فـــي التصـــدي لبعـــض أكبر 

التحديات العالمية.

التنمية العاملية
ووّجه الناصـــر دعوة للمعنيين يذّكرهـــم فيها بأن النفط 
والغـــاز معنّيان بجزء كبير مـــن التنميـــة االقتصادية اليوم، 
وكذلك في المســـتقبل، من خالل تعريف العالم بأســـاليب 
جديدة، أقل تلوًثـــا، وأكثر نفًعا الســـتهالك النفط، وهو ما 
الفائـــدة  مـــن  قـــدر  سيســـاعدنا علـــى تحقيـــق أقصـــى 

االقتصادية من هذا المورد القّيم.
نَّـــا مـــن تقنية تحويـــل النفط إلـــى مواد  وقـــال: »إذا تمكَّ

كيميائيـــة، فإن بإمكانهـــا تغيير دور النفط باعتبـــاره لقيًما 
منافًســـا للبتروكيميائيـــات. كما أننا نـــرى فرصة كبيرة في 
مـــة مـــن النفـــط الســـتخدامها فـــي  إنتـــاج المـــواد المتقدِّ
مجموعة من الصناعـــات ذات معدالت النمـــو العالية، بما 

فيها سوق السيارات الكهربائية.
»علينـــا مســـاعدة المعنيين ليدركـــوا أن جميـــع مصادر 
الطاقـــة ســـتكون مطلوبـــة ألعـــوام طويلـــة قادمـــة، وأن 
االســـتثمار طويـــل األجل فـــي صناعتنا أمر حكيـــم وُمربح 

لتلبية الطلب المتزايد«.

التواصل
وتمّثلـــت دعوة الناصـــر األخيرة في أن تـــروي الصناعة 
قصًصـــا قويـــة ومؤثـــرة وكاملـــة عـــن عزمها علـــى خفض 
االنبعاثـــات وكثافـــة الكربـــون لصالـــح األجيـــال القادمـــة، 
م الذي تحـــرزه بهـــذا الصدد. وقـــال: »في  وكذلـــك التقـــدُّ
الوقـــت الـــذي يتصـــدر فيـــه خفـــض االنبعاثـــات العناوين 
الرئيســـة، فـــإن علينـــا التأكيـــد أن المكاســـب الناتجة عن 
الكفـــاءة ال تقـــل أهمية عنهـــا. وعلينا أن نتحـــدث بطريقة 
م الحقيقـــي والناس فـــي المقام األول، ســـعًيا  تضع التقـــدُّ

لربط أعمالنا بمقومات الحياة الحديثة«.
وأضـــاف: »بالطبـــع علينا ربط المســـتقبل الـــذي يريده 
البشر بالســـبل التي ســـتكون صناعتنا قادرة على تمكينها، 
بمـــا في ذلك األمـــور المهمة في حياتنا مثـــل المنازل التي 
نعيـــش فيهـــا، ورحالتنـــا التي نقـــوم بهـــا، والهواتـــف التي 
نعتمـــد عليهـــا. وكذلـــك األمـــور الملهمـــة في الحيـــاة مثل 

انتشال ملياري شخص من الفقر«.

أكثر من 100 عام من التنمية الحديثة 
وقـــال الناصـــر، فـــي لمحـــة موجزة عـــن الماضـــي، إن 
لصناعـــة النفـــط والغـــاز أن تفخـــر بإســـهاماتها المذهلـــة 
ألكثـــر من قرن فـــي االقتصـــاد العالمي، وحيـــاة الناس في 

جميع أنحاء العالم.
وأضـــاف: »أصبح لدى ملياري شـــخص اليـــوم مزيد من 
مصـــادر الطاقـــة الوافـــرة وميســـورة التكلفـــة والموثوقـــة 
مقارنـــة بجيـــل مضى. لقـــد انتشـــلتْهم من الفقـــر، وبذلك 
مّكنتهـــم من التمتع بمقومـــات الحياة الحديثـــة، التي ينظر 
مة بوصفها أمًرا ُمســـلًّما  إليها الناس فـــي البلـــدان المتقدِّ

به«.
واختتـــم حديثه بالحـــثِّ علـــى أن تتخذ صناعـــة النفط 
والغـــاز إجـــراءات على عـــدة جبهات فـــي حال لـــم تتحقق 
توقعـــات المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي، وقـــال: »هـــذه 
الرســـالة الجديـــدة الجذرية هـــي التحـــدي الحقيقي لهذه 
الصناعـــة، فهـــي علـــى القـــدر نفســـه مـــن أهميـــة ذهاب 
إنســـان إلـــى المريـــخ وذات تأثيـــر عميـــق مماثـــل علـــى 

األرض«.

المهندس أمين الناصر يلقي كلمته في أسبوع البترول العالمي، حيث تحدث عن أزمة التصورات الخاطئة التي تعاني منها 
صناعة الزيت والغاز، ويؤكد أنه يجب على قطاع الطاقة اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية في خمسة مجاالت. 
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االجتماع األول ألعضاء مجلس إدارة شركة مدينة الطاقة للتطوير

التقنية: حلقة الوصل بين فيزياء الصخور ووصف خصائص املكامن

الظهـــران - عقـــدت شـــركة مدينـــة الطاقـــة للتطوير، 
المالك والمطـــور الرئيس لمدينة الملك ســـلمان للطاقة 
)ســـبارك(، االجتماع األول لمجلس إدارة الشركة برئاسة 
النائب األعلـــى للرئيس للتنقيب واإلنتـــاج، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة مدينـــة الطاقـــة للتطويـــر، األســـتاذ محمد 
يحيـــى القحطاني، وعضوية كّل مـــن نائب الرئيس للحفر 
وصيانـــة اآلبـــار، األســـتاذ عبدالحميـــد الرشـــيد، ونائب 
الرئيـــس لتطويـــر األعمـــال الجديـــدة، األســـتاذ محمـــد 
العســـاف، ونائـــب الرئيـــس للمشـــتريات وإدارة سلســـلة 
التوريـــد، األســـتاذ محمد الشـــمري، ومســـاعد المراقب 

المالي، األستاذ بسام عسيري. 
ن االجتماع مناقشـــة واعتماد القرارات والنقاط  وتضمَّ
الرئيســـة التالية: تعيين األستاذ ســـيف القحطاني رئيًسا 
وكبيـــر إداريـــي الشـــركة، والموافقـــة علـــى خطـــة العمل 
2019-2021م وميزانيـــة ســـنة 2019م، والموافقـــة علـــى 
الحوكمـــة والخطط الخاصة بالشـــركة التي تشـــمل دليل 
اإلدارة، والخطـــط الماليـــة، وإدارة العقود والمشـــتريات، 
والمـــوارد البشـــرية، باإلضافـــة إلـــى صالحيـــة الرئيس 

والمدير التنفيذي للشركة.

أعضاء مجلس إدارة شركة مدينة الطاقة للتطوير، المالك 
والمطور الرئيس لمدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(، في 

أول اجتماع للمجلس برئاسة األستاذ محمد القحطاني، 
ت مناقشة واعتماد عدد من القرارات والنقاط  حيث تمَّ

الرئيسة.

مهندسة البترول إهداء العوامي من إدارة وصف مكامن الغاز 
م شرًحا إلى ناصر النعيمي )الثالث من اليمين(  تقدِّ

ومسؤولي دائرة هندسة البترول والتطوير في المعرض 
التقني األخير لقسم وصف خصائص المكامن بالظهران.

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

وقـــال محمـــد القحطانـــي: »نحـــن ســـعداء بتدشـــين 
أعمال شـــركة مدينة الطاقة للتطوير التـــي يتمّثل دورها 
المحـــوري فـــي تطويـــر البنيـــة التحتيـــة لمدينـــة الملك 
ســـلمان للطاقة )ســـبارك( بأفضل المقاييس والمعايير، 
باإلضافـــة إلـــى توفيـــر المرافـــق والخدمـــات، وتشـــغيل 
وصيانـــة المدينـــة الســـتقطاب المســـتثمرين المحلّييـــن 
والدولييـــن في مجـــال صناعـــة الطاقـــة. ويُعّد مشـــروع 
مدينـــة الملـــك ســـلمان للطاقة )ســـبارك( أحد مشـــاريع 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الضخمـــة والطموحة التي 
ستســـهم في تحقيـــق ودعم مســـيرة التنميـــة واالقتصاد 

الوطني تحقيًقا لرؤية المملكة 2030«.
وكانـــت أرامكـــو الســـعودية قد شـــرعت، فـــور صدور 
قـــرار مجلس الوزراء، بإنشـــاء المدينة فـــي يوليو 2017م، 
بإجراء دراســـات واســـتبيانات مـــع الموردين الرئيســـين 
للشـــركة، وحـــّددت هـــذه الجهـــود عـــدًدا مـــن المكّونات 
الرئيســـة لصنع بيئة عمـــل متكاملة ومســـتدامة تضاهي 
رت أرامكو  أفضـــل مراكـــز الصناعة فـــي العالم. كما قـــرَّ
الســـعودية إنشـــاء مقرها الرئيس ألعمال الحفر وصيانة 
اآلبار فـــي مدينة الملك ســـلمان للطاقـــة، باإلضافة إلى 
مركٍز للشـــراء وإدارة منظومة اإلمداد. وســـتركز المدينة 
على اســـتقطاب اســـتثمارات في الصناعـــات والخدمات 

المســـاندة لخمســـة قطاعـــات: قطـــاع أعمـــال التنقيـــب 
وإنتـــاج النفط الخام، وقطاع التكريـــر والمعالجة، وقطاع 
البتروكيميائيـــات، وقطـــاع الطاقـــة الكهربائيـــة، وقطـــاع 
إنتـــاج ومعالجـــة المياه، وســـيتم ذلـــك من خـــالل توفير 
بنيـــة تحتيـــة بمواصفـــات عالميـــة جاذبة للمســـتثمرين، 
تســـاند  متكاملـــة  خدمـــات  تقديـــم  إلـــى  باإلضافـــة 

المستثمرين في تحقيق استدامة استثماراتهم.
وقد جذب المشـــروع 26 منشـــأة صناعية لالســـتثمار 
علـــى مســـاحة 4.81 كيلومتر مربع، أي بمقـــدار 80% من 

مساحة المنطقة الصناعية في مرحلتها األولى.
مـــن الجديـــر بالذكـــر أن مدينـــة الملـــك ســـلمان للطاقـــة 
)ســـبارك( ستُســـهم فـــي تمكيـــن سلســـلة اإلمـــدادات 
المرتبطـــة بالصناعـــات، والخدمـــات المســـاندة لقطـــاع 
الطاقـــة فـــي المنطقـــة والمملكـــة مّمـــا ســـيوّفر عشـــرات 
للســـعوديين  العمـــل  وفـــرص  الوظائـــف  مـــن  اآلالف 

والسعوديات. 
ويضّم مشروع المدينة خمس مناطق محورية: 

1 - المنطقة الصناعية: وتنقســـم إلى خمسة تجمعات 
صناعيـــة متخصصة، تُســـهم فـــي تطوير منظومـــة القيم 
وســـتركز  الطاقـــة،  وخدمـــات  لمنتجـــات  المتكاملـــة 
 ، م لعـــا ا لتصنيـــع  ا علـــى  لمتخصصـــة  ا لتجمعـــات  ا
والكهربائيـــات والمعـــدات، والســـوائل والكيميائيـــات، 

وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية. 
2 - المنطقـــة اللوجســـتية: وتضم المينـــاء الجاف مع 
منطقـــة جمـــارك تحتـــوي علـــى منطقـــة إيـــداع وإعـــادة 
تصديـــر، ســـيتم ربطهـــا بســـكة الحديـــد الخليجيـــة في 
المنطقـــة مجمـــع خدمـــات  المســـتقبل، كمـــا ســـتضم 

لوجستية، ومرافق خدمية أخرى.
3 - منطقـــة األعمـــال: وتضـــم مركـــز إدارة المدينـــة، 
ومقر أرامكو الســـعودية الرئيس ألعمـــال الحفر وصيانة 
اآلبار، وعقـــارات تجارية تحتوي على مســـاحات مكتبية، 

ومطاعم، ومحال تجارية. 
4 - منطقـــة التدريـــب: ُصممـــت لتســـتوعب عشـــرة 
مراكـــز تدريـــب متخصصة في قطـــاع الطاقـــة،  لتدريب 
وتطوير الكوادر الوطنية، وتلبية احتياجات المســـتثمرين 

في المنطقة. 
5 - منطقة ســـكنية وتجارية: وتضم مجمعات سكنية، 
ووحـــدات فندقيـــة ســـيتم عرضهـــا للمســـتثمرين. كمـــا 

ن مركًزا صحًيا، ومرافق مساندة. تتضمَّ

الظهـــران - أقـــام االختصاصيون الشـــباب في قســـم 
وصـــف خصائـــص المكامن، مؤخـــًرا، معرًضـــا تقنًيا في 
مركـــز التطوير المهنـــي للتنقيـــب واإلنتاج إلبـــراز الدور 
المهم للتقنيـــة كحلقة وصل بين فيزيـــاء الصخور وتقييم 
دة في  مكامـــن المـــواد الهيدروكربونية الضخمـــة والمعقَّ

المملكة.
ُعرضـــت تقنيـــات ومنهجيـــات فريـــدة فـــي محطـــات 
عديدة مـــن خالل عـــروض تفاعليـــة مصحوبـــة بتجارب 
الواقـــع االفتراضـــي والواقـــع المعزز وعـــروض تقديمية 
قصيـــرة لمشـــاركة دور وقدرات قســـم وصـــف خصائص 

المكامن في أرامكو السعودية.
وقد شـــارك في افتتاح المعـــرض كل من نائب الرئيس 
لهندســـة البتـــرول والتطويـــر، األســـتاذ ناصـــر النعيمي، 

كفيزيائيـــي صخور باســـتخدام بيانات باطـــن األرض من 
ل الصورة الشـــاملة  المكمـــن للحصول على إجابات تُشـــكِّ
للمكمـــن. ويســـتخدم هـــذه المعلومـــات الحًقا مهندســـو 
المكمـــن والجيولوجيـــون والحّفـــارون وأعضـــاء اإلدارة 

التخاذ القرارات المهمة بخصوص آبار النفط والغاز.
مة  ويعتمـــد فيزيائيو الصخـــور على التقنيـــات المتقدِّ
المتطـــورة وخطـــوات ســـير األعمـــال  البرامـــج  مثـــل 
الحاصلـــة على بـــراءة اختراع ومعدات جمـــع المعلومات 
فـــي آبـــار النفـــط والغـــاز. ويجـــب أن تكـــون المعـــدات 
موثوقـــة أثنـــاء جمـــع البيانـــات المهمـــة فـــي البيئـــات 
الصعبـــة، حيـــث تصـــل درجـــات الضغـــط إلـــى آالف 
األرطال لـــكل بوصة مربعـــة وترتفع درجة الحـــرارة إلى 

200 درجة مئوية أو أعلى.
كمـــا ينقـــل القمـــر الصناعـــي المعلومـــات مـــن هـــذه 
التقنيـــات إلـــى فيزيائيـــي الصخـــور، حيث يقومـــون بعد 
ذلـــك بمراقبة البيانـــات وتحليلها. كما ُعـــرض عديد من 

األدوات عالية التقنية في المعرض.

الثورة الصناعية الرابعة
وقد يســـتغرق تطوير أدوات تســـجيل جديدة ســـنوات 
طويلة ويكلِّف ماليين الدوالرات. وتُقيَّم أدوات التســـجيل 
بعشـــرات أو حتى مئات آالف الدوالرات لألداة الواحدة، 

ويتطلب استخدام عدة أدوات إلكمال مهام التسجيل.
م القـــدرة التقنية والـــذكاء االصطناعي  ولكن مع تقـــدُّ
والتشـــغيل اآللـــي والتمثيـــل البصـــري وتحليـــل البيانات 
والطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد، وهـــي مـــا تُعـــرف بالثـــورة 
الصناعيـــة الرابعـــة، تُغيِّـــر األدوات الجديـــدة المبتكـــرة 

طبيعة السوق بشكل سريع.
وقـــد أبـــرز المعـــرض التقنـــي، الواقـــع االفتراضـــي 
المتنقلـــة والتقنيـــات  ز، والمختبـــرات  المعـــزِّ والواقـــع 
الجديـــدة، التـــي لها قـــدرات كبيـــرة في تطويـــر صناعة 

النفط.

الملحـــم،  وليـــد  البتـــرول، األســـتاذ  وكبيـــر مهندســـي 
باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن رؤســـاء األقســـام فـــي إدارة 
هندســـة البترول والتطويـــر. وقد زار المعـــرض أكثر من 
700 موظـــف مـــن إدارات قطـــاع التنقيـــب واإلنتـــاج في 

أرامكو السعودية.
وقـــد أُقيـــم المعـــرض التقنـــي بالتعـــاون مـــع كبـــرى 
شـــركات خدمـــات النفـــط والغـــاز. وفـــي كل محطة في 
ثريـــة  الشـــباب كلمـــات  الموظفـــون  ألقـــى  المعـــرض، 

بالمعلومات وأجابوا عن أسئلة الحضور. 

ما هي فيزياء الصخور؟
فيزيـــاء الصخـــور هـــي دراســـة خصائـــص الصخـــور 
والســـوائل فـــي مكامن النفـــط والغـــاز التابعة للشـــركة. 
ويعمل المهندســـون في قســـم وصف خصائص المكامن 
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ع اتفاقية إلنشاء أكبر مشروع  أرامكو السعودية توقِّ
مشترك أجنبي في الصين مع »نورينكو« و»بانجين«

ع في آسيا باستحواذها على حصة من  ... وتتوسَّ
مجمع جيجيانغ الصيني للتكرير والبتروكيميائيات

الظهـــران، بكيـــن - وّقعـــت أرامكـــو الســـعودية يـــوم 
الجمعـــة، 17 ُجمادى اآلخرة 1440هـ )22 فبراير 2019م(، 
اتفاقيـــة مـــع مجموعـــة »نورينكـــو« وشـــركة »بانجيـــن 
هواجيـــن  مشـــروع  لتطويـــر  الصينيتيـــن  سينســـين« 
المتكامـــل للتكرير والبتروكيميائيات فـــي مدينة بانجين 

بمقاطعة لياونينغ الصينية.
ن هذه االتفاقية تأســـيس شركة جديدة باسم  وتتضمَّ
أرامكـــو هواجيـــن للبتروكيميائيات، ويشـــمل المشـــروع 
مصفـــاة بطاقة إنتاجيـــة تبلـــغ 300 ألف برميـــل يومًيا، 
ووحـــدة تكســـير إثيلين بطاقـــة إنتاجية تبلـــغ 1.5 مليون 
طن ســـنوًيا، ووحـــدة بارازايلين بطاقـــة إنتاجية تبلغ 1.3 
مليـــون طـــن ســـنوًيا. وســـتزّود أرامكـــو الســـعودية هذا 
المشـــروع، الذي يُتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024م، 

بما يصل إلى 70% من احتياجاته من اللقيم الخام.
وتعليًقـــا علـــى توقيـــع هـــذه االتفاقيـــة، قـــال رئيـــس 
أرامكو الســـعودية، كبير إدارييهـــا التنفيذيين، المهندس 
أمين حســـن الناصر: »تأتـــي هذه االتفاقيـــة في توقيت 
مناســـب، فالصيـــن تمثـــل قـــوة اقتصاديـــة رائـــدة وتُعد 
مركز اســـتهالك ضخم ومتنام للطاقـــة، وهي أحد أكبر 
وأهم األســـواق العالمية ألرامكو الســـعودية، ليس فقط 
ـــز  فـــي مجـــال إمـــداد النفـــط، بـــل أيًضـــا كموقـــع مميَّ
لالســـتثمار فـــي مصافـــي التكريـــر والبتروكيميائيـــات. 
وحيث إن هـــذه االتفاقية تُعـــد أحد أكبر االســـتثمارات 
ننـــا مـــن بلـــوغ آفـــاق جديـــدة في  األجنبيـــة، فإنهـــا تُمكِّ
ز  الشـــراكة االقتصاديـــة مـــع الصيـــن، كمـــا أنهـــا تُعـــزِّ
حضورنـــا التجاري والصناعي بشـــكل كبيـــر، وتقود إلى 
اقتنـــاص فرٍص أكبر للنمـــو والتنويع في قطـــاع التكرير 

وإنتاج البتروكيميائيات.«
وأضـــاف الناصر: »إننا فخورون بأن يكون لنا إســـهام 

الظهران، بكين - تماشـــًيا مع جهـــود المملكة العربية 
الســـعودية وجمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية فـــي تعزيـــز 
العالقة فـــي مجـــال الطاقة، وّقعـــت أرامكو الســـعودية 
يـــوم الجمعـــة 17 ُجمـــادى اآلخـــرة 1440هــــ )22 فبراير 
2019م(، ثـــالث مذكـــرات تفاهم مع عدٍد من الشـــركات 
الصينيـــة، تهـــدف إلـــى توســـيع مجـــاالت أعمالهـــا في 
قطـــاع التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق فـــي منطقـــة 

جيجيانغ.
وتهدف الشـــركة إلى االســـتحواذ على حصة 9% من 
مجمع جيجيانـــغ المتكامـــل للتكريـــر والبتروكيميائيات 
في مدينة جوشـــان، والـــذي تبلغ طاقتـــه اإلنتاجية 800 
ألـــف برميل في اليوم. وتـــم توقيع االتفاقيـــة األولى مع 
حكومـــة مدينـــة جوشـــان لالســـتحواذ علـــى حصتهـــا 
البالغة 9% في المشـــروع. والثانية مع شـــركة رونغشين 
ومجموعـــة  جوهـــوا،  ومجموعـــة  للبتروكيميائيـــات، 
تونغكـــن، وهي شـــركات مســـاهمة في شـــركة جيجيانغ 

للبتروكيميائيات. 
ن شراكة أرامكو الســـعودية في هذا المشروع  وتتضمَّ
اتفاًقـــا لتوريـــد النفـــط الخـــام للصيـــن علـــى المـــدى 
الطويـــل، واالســـتفادة من مرافـــق تخزين النفـــط الخام 
الضخمـــة التابعـــة لشـــركة جيجيانـــغ للبتروكيميائيات، 
لخدمـــة عمالئهـــا فـــي أســـواق آســـيا. وتشـــمل هـــذه 
الشـــراكة أيًضـــا اتفاقيـــة ثالثـــة مـــع شـــركة جيجيانـــغ 
للطاقة، الستكشـــاف فرص االســـتثمارات المحتملة في 
شـــبكة البيـــع بالتجزئـــة الضخمة علـــى مـــدار األعوام 
الخمســـة المقبلة بمقاطعـــة جيجيانغ، وســـتدمج تجارة 
التجزئـــة مع مجمـــع جيجيانـــغ للبتروكيميائيـــات كمنتج 

جديد للمنتجات المكررة التي يتم إنتاجها.

إيجابـــي ضمـــن الجهـــود الرامية إلـــى تطويـــر مقاطعة 
ز نمو  لياونينـــغ من خـــالل توفير المنتجـــات التـــي تحفِّ

الصناعة المحلية والمنتجات الكيميائية«.
ـــد مجموعـــة من  وأكـــد الناصـــر أن االتفاقيـــة تجسِّ
نقـــاط التالقـــي العديدة بين مبـــادرة الحـــزام والطريق 
وبيـــن رؤيـــة المملكـــة 2030، التـــي تســـتهدف أن تكون 
المملكـــة قـــوة اســـتثمارية رائدة علـــى مســـتوى العالم. 
فنا بـــأن كان توقيع هـــذه االتفاقيـــة بحضور  وقد تشـــرَّ
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، ولي العهـــد، نائب رئيس مجلـــس الوزراء، 

وزير الدفاع، ومعالي نائب رئيس الوزراء الصيني«.
جدير بالذكر أن الشـــركاء الثالثة في هذا المشـــروع 
يخططـــون لتأســـيس منظومـــة تجاريـــة فـــي مجـــال 
التجزئـــة للوقود، ستُســـهم في تعزيز تكامل المشـــروع. 
ـــع أن يتـــم تأســـيس  وبحلـــول نهايـــة عـــام 2019م، يُتوقَّ
شـــركة تســـويق مشـــتركة بيـــن ثالثـــة أطـــراف وهـــي: 
أرامكـــو الســـعودية، وهواجيـــن الشـــمالية، ومجموعـــة 
لياونينـــغ إلنشـــاءات النقـــل االســـتثمارية المحـــدودة، 
لتطويـــر شـــبكة مـــن محطـــات التجزئـــة الرئيســـة في 

األسواق المستهدفة.

رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس 
أمين الناصر، يتوسط رئيس مجلس إدارة مجموعة نورينكو، 

جياو كايهر )يسار(، وحاكم مقاطعة لياونينغ، تونغ إيجون 
)يمين(، في العاصمة الصينية بكين.

)من اليمين إلى اليسار( رئيس تونغكون، شين شيليانغ، 
ورئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس 
أمين الناصر، ورئيس رونغشينغ، لي شويرونغ، ورئيس جوهوا، 

هو جونمينغ. وذلك بعد توقيع مذكرات التفاهم.
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القافلة األسبوعية
ــس  ــال رئيـ ــرات، قـ ــذه المذكـ ــع هـ ــى توقيـ ــا علـ وتعليًقـ
أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس 
االتفاقيـــات  هـــذه  »تمثِّـــل  الناصـــر:  حســـن  أميـــن 
التكامـــل  مســـيرة  فـــي  مهمـــة  خطـــوة  االســـتثمارية 
اإلســـتراتيجي لشـــبكة أعمالنـــا فـــي قطـــاع التكريـــر 
والمعالجـــة والتســـويق فـــي الصيـــن بشـــكل خـــاص وفـــي 
ـــة  آســـيا بشـــكل عـــام، وهـــي تعكـــس مـــدى العالقـــة المتين
المتناميـــة التـــي تربـــط بيـــن المملكـــة والصيـــن. وبهـــذه 
ــد  ـ ــة تمهِّ ــغ منصـ ــة جيجيانـ ــتكون مقاطعـ ــات سـ االتفاقيـ

لمزيد من فرص التعاون واالستثمار في المستقبل«.
وتشـــتمل المرحلـــة األولـــى علـــى مصفـــاة بطاقـــة 
إنتاجيـــة تبلـــغ 400 ألـــف برميل فـــي اليوم، تـــم بناؤها 
مؤخـــًرا، ووحدة تكســـير إثيلين بطاقـــة إنتاجية تبلغ 1.4 
مليون طن ســـنوًيا، ووحدة مواد عطريـــة بطاقة إنتاجية 
تبلغ 5.2 مليون طن ســـنوًيا. في حين ستشـــهد المرحلة 
الثانية توســـعة للمصفاة بغرض إنتـــاج 400 ألف برميل 
فـــي اليـــوم، وهـــذا مـــن شـــأنه رفـــع إجمالـــي اإلنتـــاج 

للمصفاة بمقدار 800 ألف برميل في اليوم. 
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الظهـــران - يقـــول الشـــاعر الراحـــل محمـــود درويـــش 
فـــي إحـــدى قصائـــده: »َمـــن يكتـــْب حكايتـــه يـــِرْث/ أرَض 
ــا  ــارة إلـــى مـ ــا« فـــي إشـ ــِك المعنـــى تماًمـ الـــكالِم، ويملـ
ــت  ــي تثبيـ ــة فـ ــن أهميـ ــه مـ ــا لحكايتـ ــعب مـ ــن شـ لتدويـ
ــد  ــو أبعـ ــه نحـ ــال صوتـ ــذوره وإيصـ ــيخ جـ ــوده وترسـ وجـ

اآلفاق وأوسعها. 
ـــا مـــن إدراك أرامكـــو الســـعودية لمـــا تحققـــه  وانطالًق
ـــر التواصـــل  ـــة مـــن نجـــاح عب ـــات الشـــركات العالمي كبري
اب مـــن خـــالل الســـرد القصصـــي، ولمـــا  الفاعـــل والجـــذَّ
تشـــهده الشـــركة مـــن توســـع متســـارع فـــي أعمالهـــا، 
فقـــد آن األوان لهـــا لتوصـــل حكايتهـــا بالطريقـــة الُمثلـــى. 
ـــز  ـــك عبدالعزي ـــز المل ـــا جـــاءت اســـتضافة مرك ـــن هن وم
الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء( لعـــدد مـــن ورش العمـــل تحـــت 
عنـــوان »التواصـــل عبـــر الســـرد القصصـــي«، حيـــث 
ــي  ــرد القصصـ ــي السـ ــن فـ ــام المتخصصيـ ــز اهتمـ ترّكـ
ــتخدام  ــرق السـ ــل الطـ ــاركين بأفضـ ــة المشـ ــى توعيـ علـ

هذه الوسيلة الناجعة للتواصل في الشركة.
وقـــد اســـتعرض اثنـــان مـــن الخبـــراء الدولييـــن، 
ـــق االتصـــاالت فـــي أرامكـــو  ـــى أعضـــاء فري ـــة إل باإلضاف
التقنيـــات  أحـــدث  الماضـــي،  األســـبوع  الســـعودية، 
لجـــذب انتبـــاه الجمهـــور وإبهـــاره باســـتخدام الفـــن 
ــتر،  ــيمون النكسـ ــال سـ ــي. وقـ ــرد القصصـ ــم للسـ القديـ
وهـــو كاتـــب ُخطـــب معـــروف ومؤلـــف لـــه عـــدة كتـــب 
منشـــورة، إن الســـرد القصصـــي مـــن بيـــن أقـــدم أشـــكال 
التواصـــل البشـــري وال يـــزال فـــي صميـــم التواصـــل 
الجيـــد والفاعـــل، حيـــث يـــرى أن »جوهـــر الروايـــة 

الشفهية هو تبادل القصص«. 
وأوضـــح النكســـتر أنـــه »مـــن خـــالل القصـــص التـــي 
ــَر  ــا اآلخـ ــا كلٌّ منـــا لآلخـــر، يتفهـــم كل واحـــد منـ يرويهـ
الســـياق  فـــي   « أنـــه  إلـــى  مشـــيًرا  بـــه«،  ويرتبـــط 
المؤسســـي، يحتـــاج األشـــخاص إلـــى التواصـــل، ووســـيلة 
ابـــة هـــي التـــي تُبـــرز الموضوعـــات  التواصـــل الجذَّ

الجديرة بالنقاش«. 
ــى  ــل علـ ــي ورش العمـ ــاركين فـ ــالع المشـ ــرى إطـ وجـ
أحـــدث األدوات واألســـاليب التـــي يســـتخدمها كّتـــاب 
الُخطـــب الدوليـــون، وكيـــف يمكـــن للشـــركات االســـتفادة 

منها في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

لكّل واحد منا حكايته
ــد  ــة يريـ ــعودية قصـ ــو السـ ــي أرامكـ ــا  فـ ــدى كلٍّ مّنـ لـ
ســـردها، ســـواء أكان ذلـــك بغـــرض الكتابـــة أم إلقـــاء 
كلمـــة أم إعـــداد مقـــاالت أو بيانـــات صحافيـــة للنشـــر أم 
كتابـــة نصـــوص ألعمـــال مصـــورة. والشـــركة بحاجـــة إلـــى 
ــا المهـــارات  اكتســـاب أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن موظفيهـ

التي  تمّكنهم من سردها بطريقة فاعلة. 
غريـــغ  المشـــارك  المحاضـــر  قـــال  مـــن جانبـــه، 
الكونـــي؛  سمبســـون إن »القصـــص تتســـم بطابعهـــا 
فهنـــاك قصـــص العائلـــة، وقصـــص الصـــراع، وقصـــص 

جمشيد دين 

سيمون النكستر صاحب الباع الطويل في كتابة الُخطب 
ومؤلف عدد من الكتب في الموضوع نفسه، متحدًثا لحضور 

الورشة.

مت تحت عنوان  غريغ سمبسون، الخبير الدولي في مجال االتصاالت، في حوار تفاعلي مع حضور إحدى ورش العمل التي ُقدِّ
»التواصل عبر السرد القصصي« في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي األسبوع الماضي، حيث تحدث عن آخر مستجدات 

توظيف تقنيات السرد في مجال األعمال.

م من محتوى ثري في ورش العمل اهتماَم موظفي الشركة المشاركين ولّبى جانًبا من احتياجهم فيما يتعلق  المس ما ُقدِّ
رد في التعبير عن تاريخ الشركة العريق وحاضرها الزاهر وتوجهاتها  بأصول كتابة الُخطب والتواصل الفاعل وتوظيف فن السَّ

المستقبلية.

األرقام مهمة لكن السرد القصصي هو الطريقة المثلى لجذب القلوب والعقول

ورش عمل ثرية تتناول فن التواصل الفاعل

االنتصـــار بعـــد الكـــوارث. ويمكنـــك أن تـــروي هـــذه 
القصص وسيكون بوسع الجميع استيعاب مغازيها«. 

ـــار إلـــى أن الفيلســـوف اليونانـــي أرســـطو هـــو مـــن  يُش
وضـــع التركيبـــة األســـاس للســـرد القصصـــي، إذ ال تـــزال 
ـــا  ـــى يومن تشـــّكل أســـاس الســـرد القصصـــي الفاعـــل حت
هـــذا. ورغـــم الفاصـــل الزمنـــي الطويـــل جـــًدا الـــذي 
ـــن زمـــن أرســـطو إال أن أســـس الســـرد  ـــا وبي يفصـــل بينن
ـــاًل مـــن  ـــر إال قلي ـــم تتغّي القصصـــي والتواصـــل الفاعـــل ل

حيث الجوهر خالل األلفي عام الماضية.  
وتشـــمل هـــذه األســـس »ethos األخالقيـــات«، التـــي 
ــة المتحـــدث، و»pathos الشـــفقة«،  تـــدل علـــى مصداقيـ
ــل«،  ــور، و»logos العقـ ــاعر الجمهـ ــى مشـ ــدل علـ ــي تـ التـ

التي تشير إلى المنطق )الظاهري( للحجج.  
وقـــال النكســـتر إن التطـــورات الحديثـــة فـــي علـــم 
األعصـــاب واالقتصاديـــات الســـلوكية أثبتـــت صحـــة 
هـــذه النظريـــات، مضيًفـــا أن علمـــاء األعصـــاب يشـــيرون 
إلـــى أن هنـــاك ثالثـــة أجـــزاء للدمـــاغ وهـــي »الدمـــاغ 
المنطقـــي،  والدمـــاغ  العاطفـــي  والدمـــاغ  الغريـــزي 
والمنطـــق ال يأتـــي أواًل، بـــل الغرائـــز ثـــم المشـــاعر، 

يليها المنطق«. 
علـــى  العمـــل  ورشـــة  فـــي  المشـــاركون  وتعـــّرف 
األســـاليب المختلفـــة للقصـــص لجـــذب انتبـــاه الجمهـــور، 
األســـلوب  تســـتخدم  التـــي  القصـــص  بينهـــا  ومـــن 

المجازي والقصص الشخصية.
للســـرد  األســـاس  الركائـــز  علـــى  اطلعـــوا  كمـــا 
القصصـــي، وجـــرى أيًضـــا تحليـــل لكلمـــات ألقاهـــا عـــدٌد 
مـــن أبـــرز قـــادة األعمـــال فـــي العالـــم، وغيرهـــم مـــن 
ـــة  ـــات مكثف ـــن خـــالل تدريب ـــة. وم الشـــخصيات المعروف
المشـــاركون بتجـــارب  للســـرد القصصـــي، اســـتمتع 
عمليـــة لصياغـــة الُخطـــب وتعلمـــوا األدوات البالغيـــة 

االتصـــاالت، ال ســـّيما فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز ألنهـــا 
تعلّمـــك كيفيـــة تبســـيط المفاهيـــم الهندســـية المعقـــدة 
ــا لتعظيـــم  ــا فهمهـ إلـــى أجـــزاء أصغـــر يمكـــن لجمهورنـ

القيمة«. 
االتصـــال  إدارة  مـــن  العيســـى،  غـــادة  وقالـــت 
المؤسســـي، إن ورشـــة العمـــل ســـلّطت الضـــوء علـــى 
ــم  ــل، ثـ ــًرا للتواصـ ــر تأثيـ ــات األكثـ ــاء الكلمـ ــد انتقـ فوائـ
ـــة  اب ـــة وجذَّ ـــن خـــالل ســـرد قصـــص حقيقي ـــت: »م أضاف
عـــن ماضيهـــا وحاضرهـــا ومســـتقبلها، يمكـــن ألرامكـــو 

السعودية ربط قيمها بالمملكة والعالم أجمع«.

بناء الثقة
ـــة ســـرد القصـــص  خـــالل جلســـة نقاشـــية حـــول أهمي
الُخطـــب  كاتـــب  شـــّدد  الســـعودية،  أرامكـــو  داخـــل 
بالشـــركة، ســـتيوارت برايـــس، للمشـــاركين فـــي ورش 
ــب  ــاس لكسـ ــّون أسـ ــة« مكـ ــاء الثقـ ــى أن »بنـ ــل، علـ العمـ
ثقـــة المتحـــدث وجمهـــوره أيًضـــا. وبطبيعـــة الحـــال، ال 

يمكن بناء الثقة إال إذا كانت القصص حقيقية. 
االتصـــال  إدارة  مـــن  كينيـــدي،  مـــارك  وتحـــدث 
قيـــام  عـــن  النقاشـــية  الجلســـة  المؤسســـي، خـــالل 
الشـــركة فـــي عـــام 2014م بإعـــداد دليلهـــا الخـــاص 
لإلرشـــادات الشـــفهية إليجـــاد طريقـــة تواصـــل أكثـــر 
تركيـــًزا علـــى الســـرد وتجســـيد الشـــركة كأســـلوب 

تواصل رئيس. 
ـــا مضـــى التحـــدث عـــن  ـــا فيم ـــدي: »اعتدن ـــال كيني وق
عـــدد البراميـــل المنتجـــة فـــي اليـــوم، لكننـــا توصلنـــا بعـــد 
ذلـــك إلـــى مفهـــوم الخبيـــر الـــودود، ولـــذا فقـــد انتقلنـــا 
مـــن الحديـــث عـــن »أرامكـــو« إلـــى الحديـــث عـــن »نحـــن« 

و»خاصتنا«.  
وســـرعان مـــا أشـــار كينيـــدي إلـــى أن الشـــركة ال 
تعانـــي نقًصـــا فـــي القصـــص التـــي تســـتحق الســـرد، قبـــل 
أن يـــردف قائـــاًل: »شـــركتنا كبيـــرة جـــًدا، وهنـــاك أشـــياء 
كثيـــرة يمكننـــا الحديـــث عنهـــا - لدينـــا قصـــص عـــن 

المواطنة والتقنية.... قصص تُبرز من نحن«.   

الناس في صميم القصص
وأّكـــد غريـــغ نوكـــس، وهـــو كاتـــب ُخطـــب يعمـــل فـــي 
ـــي  ـــل ف ـــاع طوي ـــه ب ـــا ول ـــن 20 عاًم ـــر م ـــذ أكث الشـــركة من
كتابـــة الُخطـــب، علـــى أهميـــة أن يكـــون النـــاس فـــي 
كانـــت  الســـابق،  »فـــي  وقـــال:  القصـــص،  صميـــم 
المؤسســـة هـــي الشـــخصية الرئيســـة، لكـــن النـــاس 
يرتبطـــون ببعضهـــم بعًضـــا. وهـــم ينجذبـــون إلـــى تجـــارب 
الغيـــر، ونحـــن بحاجـــة إلـــى االرتبـــاط والتواصـــل بصـــورة 

أفضل داخل الشركة«. 
وذّكـــر نوكـــس المشـــاركين فـــي ورش العمـــل بـــأن لـــزوم 
الصمـــت وعـــدم التواصـــل مـــع الغيـــر مـــن أصحـــاب 
ـــاًرا متاًحـــا، واختتـــم حديثـــه قائـــاًل:  المصلحـــة ليـــس خي
مـــن  فهنـــاك  الخاصـــة،  قصتـــك  تقتنـــص  لـــم  »إذا 

سيقتنصها بداًل عنك«. 

الســـرد  فـــي  فاعليـــة الســـتخدامها  األكثـــر  الســـت 
القصصـــي، وتشـــمل تلـــك األدوات: ثـــالث جمـــل قصيـــرة 
ســـريعة، وثـــالث جمـــل تبـــدأ بكلمـــات ثابتـــة، وثـــالث 
جمـــل متقابلـــة، وإحـــدى العبـــارات الموِظفـــة لالســـتعارة، 
وثـــالث جمـــل للمبالغـــة، مـــع االختتـــام بعبـــارة مقفـــاة. 
وتشـــّكل هـــذه العناصـــر مجتمعـــة التركيبـــة األســـاس 
المطلوبـــة إليجـــاد ســـرد فاعـــل فيمـــا يتعلـــق بالشـــركة، 
ويمكـــن ألي شـــخص يعمـــل فـــي مجـــال االتصـــاالت 

استخدامها. 

أساليب الجذب الرقمية الجديدة 
وقـــال النكســـتر إن الشاشـــات أصبحـــت وســـيلة 
التواصـــل البشـــري الرئيســـة حالًيـــا فـــي العالـــم الرقمـــي. 
وأضـــاف قائـــاًل: »نحـــن المتحكمـــون فـــي تواصلنـــا 
بطريقـــة لـــم نعتدهـــا قـــط فـــي أي وقـــت مضـــى«، فـــي 
حيـــن أوضـــح سمبســـون أنـــه أصبـــح بإمـــكان المـــرء 
بضغطـــة إصبـــع فقـــط، الحصـــول علـــى كـــمٍّ هائـــل وغيـــر 
ــي  ــرؤه فـ ــاهده ويقـ ــا يشـ ــات عّمـ ــن المعلومـ ــدود مـ محـ
المجـــال الرقمـــي، مؤكـــًدا أن الفقـــرات األولـــى فـــي 

المقال الرقمي بالغة األهمية.
وأضـــاف قائـــاًل إن »العنصـــر األســـاس هـــو األداة 
نفســـها التـــي يســـتخدمها كاتـــب العناويـــن الرئيســـة؛ 
فأنـــت بحاجـــة إلـــى ســـرد قصـــة مـــا ســـيحدث فـــي باقـــي 
المقـــال فـــي أول خمـــس وعشـــرين كلمـــة ألن هـــذا 

يشّجع المرء على االستمرار في القراءة«. 
وإجابـــًة عـــن ســـؤال حـــول التواصـــل العالمـــي فـــي 
عالـــم ال يـــزال نصـــف ســـكانه تقريًبـــا بـــدون وســـائل 
اتصـــال حديثـــة، قـــال سمبســـون إنـــه مـــن بيـــن الطـــرق 
مـــن وســـائل  »المحروميـــن  إلـــى  للوصـــول  الجيـــدة 
خـــالل  مـــن  القصـــص  روايـــة  الرقميـــة«  التواصـــل 
أشـــخاص آخريـــن. وتابـــع قائـــاًل: »يحتـــاج المـــرء إلـــى 
تشـــجيع اآلخريـــن علـــى روايـــة قصصهـــم بطريقـــة 

تناسب ثقافتهم«. 
وفـــي العالـــم الرقمـــي، مـــن المؤكـــد أن الجماهيـــر إذا 
ــوف  ــا سـ ــا، فإنهـ ــذب انتباههـ ــا يجـ ــى مـ ــتمع إلـ ــم تسـ لـ
تتحـــوَّل ســـريًعا إلـــى هواتفهـــا الذكيـــة ال ســـّيما عندمـــا 
اهتمامهـــا.  تثيـــر  أو خطبـــة ال  كلمـــة  إلـــى  تســـتمع 
وأضـــاف سمبســـون: »عندمـــا بـــدأت )كتابـــة الخطـــب( 
فـــي التســـعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، كان لـــدى 
ــتماع،  ــر باالسـ ــل للتظاهـ ــة علـــى األقـ ــور الكياسـ الجمهـ
لكـــن الجمهـــور اآلن أصبـــح أكثـــر فظاظـــة«، مؤكـــًدا أن 
ــي  ــتمرار فـ ــة لالسـ ــهل طريقـ ــو أسـ ــا هـ ــٍة مـ ــرد قصـ سـ

جذب الجمهور.
وقـــال الموظـــف عبدالرحمـــن التويجـــري، مـــن قســـم 
الخدمـــات المســـاندة التابـــع لدائـــرة الشـــؤون العامـــة، إن 
روايـــة القصـــص تتيـــح للشـــخص التواصـــل مـــع المعنييـــن 
علـــى مســـتوى شـــخصي مـــن خـــالل اســـتخدام األســـلوب 
المجـــازي للتوســـع فـــي مفهـــوم يلقـــى صـــدى لـــدى 
الجمهـــور«. وأردف قائـــاًل: »ورشـــة العمـــل هـــذه ذات 
مجـــال  فـــي  يعمـــل  شـــخص  ألي  عظيمـــة  قيمـــة 
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الهنـد - شـارك رئيـس أرامكو السـعودية، كبير إدارييها 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، فـي الملتقى 
السـعودي الهنـدي الـذي يُقـام بالتزامـن مـع زيـارة صاحب 
السـمو الملكـي األميـر محمـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز، 

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
وتناولـت الجلسـة، التـي شـارك فيهـا المهنـدس أميـن 
الناصـر، نظـرة مسـتقبلية علـى القطاعـات المؤثـرة والتي 
مـن أبرزهـا قطاعات الطاقـة والكيميائيات في ضوء رؤية 
المملكـة 2030، والنمـو االقتصـادي الهائـل الـذي تعيشـه 
الهنـد. وقـد شـارك فـي الجلسـة أيًضـا الرئيـس التنفيذي 
)سـابك(  األساسـية  للصناعـات  السـعودية  للشـركة 
المهنـدس يوسـف البنيـان، ورئيـس مجلـس إدارة شـركة 
إدارة  بريمجـي، ورئيـس مجلـس  السـيد عظيـم  ويبـرو، 

إنديان أويل كوربوريشن، السيد سنجيف سينج.
وِفـي معـرض مشـاركته، نـّوه أميـن الناصـر بمـا حققتـه 
الهنـد مـن وضـع اقتصـادي متميِّز يحقق نسـبة نمـو كبيرة 
بنحو 7% سـنوًيا، وأن المؤشـرات المسـتقبلية تعطي داللة 
إيجابية بشـكل اسـتثنائي، إذ من المتوقع أن تسـتمر الهند 
خـالل العشـرين سـنة القادمـة فـي تحقيـق مسـتويات نمـو 
كبيـرة، وأن يتضاعـف اقتصـاد الهنـد مـن حيـث الحجـم 
ليشـّكل 15% مـن االقتصـاد العالمـي بحلول العـام 2050م، 
ممـا سـيجعله ثانـي أكبـر اقتصـاد فـي العالـم، فضـاًل عـن 
أن الهنـد سـتكون الدولـة األولـى مسـتقباًل مـن حيـث عدد 
السـكان فـي العالـم، وهـؤالء السـكان تغلـب عليهـم فئـات 
هائلـة.  بشـرية  ثـروة  الهنـد  يعطـي  مـا  وهـو  الشـباب، 
لألعمـال  العـام  المنـاخ  فـإن  ذلـك،  إلـى  وباإلضافـة 
واالسـتثمار في الهند حقق تطـورات إيجابية كبيرة بقيادة 

رئيـس الـوزراء السـيد ناريندرا مـودي، وأن نمـو االقتصاد القافلة األسبوعية
عة مـع تحسـن بيئـة األعمـال فـي بلد  بنسـبة صحيـة مشـجِّ
مـن أكبـر بلـدان العالـم سـينتج عنـه تحسـن في مسـتويات 

المعيشة لمئات الماليين من الناس.

أولوية استثمارية 
وفيمـا يتعلـق بعالقـات الطاقـة، أشـار المهنـدس أميـن 
الهنـد  الطاقـة فـي  نمـو أسـواق  آفـاق  أن  إلـى  الناصـر 
ضخمـة جـًدا وأن إمـدادات الطاقـة الالزمـة لنمـو الهنـد 
سـتكون مهمـة، ال سـيما اإلمـدادات النفطيـة التـي تُعـدُّ 
إحدى دعامات الشـراكة االقتصادية بين المملكة والهند. 
بالنسـبة ألرامكـو  تشـّكل  الهنديـة  السـوق  أن  ذكـر  كمـا 
السـعودية أولوية اسـتثمارية ضمن محفظتها العالمية في 

مجال التكرير والتسويق والكيميائيات.
وأكد أميـــن الناصـــر أن النفط والغاز ســـيظالن على 
المـــدى البعيـــد عنصـــًرا رئيًســـا فـــي مزيـــج الطاقـــة 
العالمـــي، وأن مـــن المهـــم أن تكـــون تلك المصـــادر في 
متنـــاول نســـبة كبيـــرة مـــن الشـــعب الهنـــدي، خاصة أن 
النفـــط والغاز هي مصادر تنافســـية بشـــكٍل أكبر مقارنًة 
بمصـــادر الطاقـــة المتجددة رغم التحســـن النســـبي في 
تكاليفهـــا. وأكـــد أن قطـــاع النقـــل فـــي الهند ســـيعتمد 
بشـــكل كبير علـــى النفط والغاز وسيشـــهد نمـــًوا كبيًرا. 
فعلى ســـبيل المثال، هناك 22 ســـيارة لكل 1000 شخص 
فـــي الهنـــد مقابل 980 ســـيارة لـــكل 1000 شـــخص في 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. وأن نســـبة امتـــالك 
الســـيارات فـــي الهند ســـتزداد بشـــكل كبير بمـــا يحقق 
تحســـن معيشـــة النـــاس وســـهولة حياتهـــم. كمـــا ذكـــر 
اســـتهالك أنواٍع بدائية مـــن الطاقة مثل حرق الخشـــب 

مـــازال منتشـــًرا بشـــكٍل كبيـــر في الريـــف الهنـــدي وأن 
الفرصـــة مواتيـــة إلحـــالل ذلـــك بالمنتجـــات النفطيـــة 
ومنتجـــات الغـــاز التـــي تُعـــدُّ أفضـــل بكثير مـــن الناحية 

البيئية.

الت إيجابية  تحوُّ
وأشــار أميــن الناصــر إلــى أن المملكــة تعيــش تحــوُّالت 
ــذل  ــة 2030، وتواصــل ب ــدة فــي إطــار الرؤي ــة عدي إيجابي
جهــوٍد جبــارة منهــا تنفيــذ عديــد مــن المبــادرات عبــر 
عديــد مــن المؤسســات لتكــون لديهــا بيئــة أعمــال جاذبــة 
لمســتثمري القطــاع الخــاص والمســتثمرين العالمييــن. 
وأوضــح الناصــر أن هنــاك فرًصــا كبيــرة للمســتثمرين 
الهنــود وأن ذلــك ليــس فقــط في مجــال المشــاريع الكبرى 
ولكن أيًضا في مجاالت المشــاريع الصغيرة والمتوســطة. 
وســلّط المهنــدس أميــن الناصــر الضــوء علــى مشــروع 
مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة ومشــروع مجمــع الملــك 
ــة، وهمــا  ســلمان العالمــي للصناعــات والخدمــات البحري
مشــروعان عمالقــان تقــوم أرامكــو الســعودية بتطويرهمــا 
حالًيــا كمنصــة ُمهيــأة الســتثمارات عالميــة نوعيــة بمــا 

فيها من الشركات الهندية.
أن  علــى  بالتأكيــد  حديثــه  الناصــر  أميــن  واختتــم 
العالقــات الســعودية الهنديــة عريقــة وتاريخيــة وراســخة، 
وأن إمكاناتهــا المســتقبلية تبــدو مشــرقة بشــكل أكبر وفي 
وتقنيــة  والصناعــة،  قــة  الطا منهــا  مجــاالت  عــدة 
المعلومــات، والتجــارة، والقطاعــات المســتقبلية الواعــدة 
فــي ضــوء مســيرة التحــوُّالت الديناميكيــة التــي تشــهدها 
كٌل مــن المملكــة والهنــد بدعــم مــن قيــادات البلديــن وبمــا 

يحقق الطموح واالزدهار المنشودين.

معهد ماساتشوستس للتقنية يكرِّم علي دوقرو
الظهــران - ُمنــح علــي دوقــرو، الحائــز علــى لقــب زمالــة 
أرامكــو الســعودية، درجــة الزمالــة من مختبر مــوارد األرض، 
وقســم علــوم األرض، وعلــوم الغــالف الجــوي والكواكــب فــي 
معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة، وذلــك نظيــر أبحاثــه الرائــدة 

في علوم الجيوفيزياء والمجاالت المرتبطة بها.
وقــد وقــع االختيــار علــى دوقــرو ليكــون ضمــن المجموعــة 
األولــى للشــخصيات الحائــزة علــى زمالــة مختبــر مــوارد 
األرض، التــي تضــمُّ إلــى جانبــه كاًل مــن نائــب الرئيــس 
لتقنيــات التنقيــب وكبيــر علمــاء الجيوفيزيــاء فــي شــركة 
شــل، ديــرك ســميت، وأســتاذ البتــرول وعلــوم األرض فــي 
جامعــة ســنغافورة الوطنيــة، آرثــر تشــينغ. وســيُدعى الزمالء 
ــن  ــل م ــة أي عم ــد ومزاول ــي حــرم المعه ــة ف ــة لإلقام الثالث
األرض  مــوارد  مــع طــالب مختبــر  بالتعــاون  اختيارهــم 

وباحثيه وأعضاء هيئة التدريس فيه.

منظور ميداني جديد
للرياضيــات  المشــارك  األســتاذ  مــن  كلٌّ  علــق  وقــد 
ــن ديمانيــت،  ــر مــوارد األرض، لوري ــر مختب ــة ومدي التطبيقي
وأســتاذ علــوم األرض والكواكــب فــي شــلمبرجير ومديــر 
قســم علــوم األرض والغــالف الجــوي والكواكــب، روبــرت فان 
ــارات ســتتيح الفرصــة  ــر هيلســت، بقولهمــا إن هــذه الزي دي
للزمــالء لإلســهام فــي مهمــة أبحــاث مختبــر مــوارد األرض 

وتقديم اإلرشاد والتوجيه المهني للطالب.
وقــال ديمانيــت: »يُعــرف معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة 
ــدأ عــادة  ــي تب دة التخصصــات، الت ــه المبتكــرة متعــدِّ بأعمال
اد مــن  بمناقشــات وديــة بيــن الباحثيــن. وعبــر إشــراك الــروَّ
القطــاع األكاديمــي والصناعــي فــي المجريــات اليوميــة 
ــا،  ــا لدعمهــم لن ــر عــن تقديرن ــا نأمــل أن نعّب ــر، فإنن للمختب
وأن نكتســب أيًضــا منظــوًرا جديــًدا قيًِّمــا لماضــي مجاالتنــا 

وحاضرها ومستقبلها«.
قامــت باختيــار المجموعــة األولــى مــن زمــالء مختبــر 
مــوارد األرض لجنــة مرموقــة تشــمل مســؤولين تنفيذيين في 
صناعــة النفــط، باإلضافــة إلــى األســتاذ الفخــري لقســم 
علــوم األرض والغــالف الجــوي والكواكــب والمدير المؤســس 

سكوت بالدوف

لمختبــر مــوارد األرض، نافــع توكســوز. وأُعلنــت أســماء 
لجمعيــة  الســنوي  الملتقــى  خــالل  األولــى  المجموعــة 
أنهايــم  فــي مدينــة  2018م  لعــام  التنقيــب  جيوفيزيائيــي 

األمريكية أواخر عام 2018م.

مسيرة مهنية حافلة بالتمّيز
نشـــر دوقرو عديًدا من البحوث خالل مســـيرته المهنية، 
لت باســـمه عـــدة بـــراءات اختـــراع فـــي الواليـــات  وُســـجِّ
المتحـــدة األمريكيـــة. كما ســـبق لـــه الحصول علـــى جائزة 
جـــان فرانكلين كارل من جمعية مهندســـي البتـــرول، نظير 
وصف خصائـــص وديناميكيات المكامـــن، وعدد من جوائز 
العضوية المتمّيزة والفخريـــة، باإلضافة إلى جائزة المفكر 
المبدع مـــن مجلة وورلـــد أويـــل، وجائزة أفضـــل تقنية في 
مؤتمـــر ومعـــرض أبوظبـــي الدولـــي للبتـــرول. وهـــو أيًضـــا 

عضو في األكاديمية الوطنية األمريكية للهندسة.
بــدأ دوقــرو مســيرته المهنيــة فــي أرامكــو الســعودية عــام 
1988م، كموظــف معــار فــي البدايــة مــن شــركة موبيــل، وفــي 
عــام 1996م، انتقــل دوقــرو للعمــل فــي أرامكــو الســعودية 
بشــكل دائــم. ويحمــل دوقــرو لقــب عالــم زائــر فــي معهــد 

ماساتشوســتس للتقنيــة منــذ عــام 2011م وزمالــة أرامكــو 
الســعودية منــذ عــام 2013م، ويعمــل حالًيــا مديــًرا لفريــق 
تقنيــة النمذجــة الحاســوبية فــي أرامكــو الســعودية، الــذي 
يطــّور برنامــج تيرابــاورز الرائــد عالمًيــا لنمذجــة مكامــن 

المملكة بدقة تامة. 
ويرّكــز دوقــرو فــي أبحاثــه الحاليــة علــى تطويــر جيــل 
جديــد مــن نظــام محــاكاة المكامــن المتــوازي لتحســين 
نمذجــة المكامــن وزيــادة كفــاءة اســتخالص النفــط الخــام 
ــى  ــب عل فــي الحقــول القديمــة، ممــا يســاعد أعمــال التنقي

استكشاف حقول نفط وغاز جديدة.
وتعليًقــا علــى التكريــم األحــدث فــي رصيــده، قــال دوقــرو: 
»إنــه لشــرف عظيــم أن أحظــى بتكريم معهد ماساتشوســتس 
ــي  ــًزا ف ــاء تمّي ــة علم ــر ثالث ــن أكث ــون مــن بي ــة، وأن أك للتقني
العالــم. وال شــك أن هــذه المناســبة تعكــس أيًضــا قــدرات 
أرامكــو الســعودية فــي تطويــر التقنيــات الرائــدة. أعتقــد أن 
تعاونــي لمــدة ثمانيــة أعــوام مــع معهــد ماساتشوســتس 
للتقنيــة كباحــث ومحاضــر قــد أســهم فــي حصولــي علــى 
، بهــذه المناســبة، أن أشــكر إدارة أرامكو  هــذا التقديــر. وأودُّ
الســعودية وجميــع أعضــاء فريقــي وزمالئــي مــن القطاعيــن 

الصناعي واألكاديمي على دعمهم لي«.

علي دوقرو يعمل على نظام محاكاة تيراباورز مع فريقه 
بالظهران. وفي إنجاز جديد، يكّرم معهد ماساتشوستس 

للتقنية مرة أخرى، زميل أرامكو السعودية. وجاء التكريم 
هذه المرة من مختبر موارد األرض وقسم علوم األرض 

والغالف الجوي والكواكب. وقد وقع االختيار على دوقرو 
ليكون ضمن المجموعة األولى للشخصيات الحائزة على 

زمالة مختبر موارد األرض، إلى جانب مهنيين من شركة شل 
وجامعة سنغافورة الوطنية.

أثناء مشاركته في الملتقى السعودي الهندي
أمين الناصر: السوق الهندية تشّكل بالنسبة ألرامكو السعودية 

أولوية استثمارية في مجال التكرير والتسويق والكيميائيات

إنه لشرف عظيم أن 
أحظى بتكريم معهد 

ماساتشوستس 
للتقنية، وأن أكون من 

بين أكثر ثالثة علماء 
تميًُّزا في العالم. وال 

شك أن هذه املناسبة 
تعكس أيًضا قدرات 

أرامكو السعودية في 
تطوير التقنيات الرائدة.

علي دوقرو

أمين الناصر خالل مشاركته في الملتقى السعودي الهندي، 
حيث أكد أن السوق الهندية تشّكل بالنسبة ألرامكو السعودية 

أولوية استثمارية ضمن محفظتها العالمية في مجال 
التكرير والتسويق والكيميائيات.
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 وضع حجر األساس ملعمل تصنيع هاليبرتون في
مجمع بالس كيم

إدارة أعمال األمن الصناعي في منطقة األعمال الشمالية 
تطلق منتدى »خارطة الطريق« الثاني

مته  إحدى ورش منتدى »خارطة الطريق« الثاني الذي نظَّ
إدارة أعمال األمن الصناعي في منطقة األعمال الشمالية 

حيث شهد حضوًرا مكثًفا في كل من رأس تنورة والخرسانية 
وتناقيب.

محمد القحطاني، الخامس من اليمين، وإلى يساره كل من 
الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، جيف ميلر، ونائب 
الرئيس لهندسة البترول والتطوير في أرامكو السعودية، 

ناصر النعيمي، والرئيس التنفيذي لشركة صدارة، فيصل 
الفقير، يستمعون لشرح حول نموذج تصميم المعمل.

الجبيـــل - اجتمع عدد من المســـؤولين التنفيذيين في 
أرامكو الســـعودية، وشـــركة هاليبرتون، وصدارة، وشركة 
فلـــور، والهيئـــة الملكيـــة فـــي الجبيـــل وينبـــع، مؤخـــًرا، 
لالحتفـــال بوضـــع حجر األســـاس لمعمل تصنيع، ســـيتم 
بنـــاؤه بواســـطة شـــركة هاليبرتـــون فـــي مجمـــع إنتـــاج 
أوكســـيد اإليثيلين وأوكســـيد البروبيلين في مجمع بالس 
كيم في مشـــروع صـــدارة في المنطقـــة الصناعية الثانية 

بالجبيل.
وبذلك، ســـوف تكـــون المنشـــأة الجديدة، التـــي يتوقع 
تشـــغيلها مع نهايـــة عـــام 2020م، أول معمـــل متخصص 
بتفاعالت تصنيـــع المـــواد الكيميائية في حقـــول النفط 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، كما ســـتوفر المنشـــأة 
حوالـــي 100 فرصة وظيفية، ســـتكون ثالثـــة أرباعها من 
نصيـــب مواطنيـــن ســـعوديين. كما ســـتتولى شـــركة فلور 
األشـــغال الهندســـية وأعمـــال الشـــراء وإنشـــاء المعمل، 
حيث ُوقع معهـــا العقد في الربع األخير مـــن عام 2018م 
بعـــد إنجازهـــا هندســـة الواجهـــات األماميـــة، وتصميم 
المنشـــأة، وســـوف تتولى شـــركة فلور مهماتها من خالل 

رأس تنـــورة - بدأت إدارة أعمـــال األمن الصناعي في 
منطقـــة األعمـــال الشـــمالية فـــي شـــهر فبرايـــر الحالي 
منتدى الموظفين الســـنوي فـــي مركز التطويـــر القيادي 
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األنابيب، التـــي ما زالت قيد اإلنشـــاء حالًيا. إذ تهدف 
هذه الشـــبكة التـــي تضم خطي أنابيـــب مصنوعين من 
مواد خاصـــة بطول 7 كيلومترات إلـــى توزيع المنتجات 
على عمـــالء متعدديـــن داخـــل المجمعـــات الصناعية، 
ومـــن المتوقع أن تُنجز مع تشـــغيل المعمل الجديد في 

عام 2020م.
ويُســـهم كذلك تصنيع هذه المنتجات المتخصصة في 
المملكـــة فـــي تحقيـــق الهـــدف مـــن برنامـــج أرامكـــو 
الســـعودية لتعزيـــز القيمـــة المضافـــة اإلجماليـــة لقطاع 
التوريـــد )اكتفـــاء( الـــذي يتمثـــل فـــي تعزيـــز التوظيـــف 

المحلي.
وقـــال القحطانـــي: »ســـوف يتحقـــق ذلـــك بإســـهام 
المواهب الســـعودية التي تتوافق مع معيار اكتفاء بنســـبة 
70%، وقد حققنا حتى اآلن مســـتوى يصـــل إلى 51% من 
المحتـــوى المحلـــي اإلجمالي. وإن العمل في ســـبيل بلوغ 
أهدافنـــا ودعـــم شـــركائنا مثـــل هاليبرتـــون مـــن خـــالل 
مشـــاريع كهذه هـــو مؤشـــر واضح علـــى االلتـــزام، الذي 
ســـوف يدفعنـــا لتحقيق ذلـــك. فهذا المشـــروع مكســـب 
لجميـــع األطـــراف، وهـــم: المملكـــة وأرامكو الســـعودية 

وهاليبرتون«.

مجمع بالس كيم
الجدير بالذكر أن مســـاحة المجمـــع الصناعي تبلغ 12 
كيلومتـــًرا مربًعـــا فـــي المنطقـــة الصناعيـــة الثانيـــة في 
الجبيـــل، ويقـــع بالقـــرب مـــن شـــركة صـــدارة وأرامكـــو 
الســـعودية توتال للتكريـــر والبتروكيميائيات )ســـاتورب(، 
والتوسعة المستقبلية لمجمع ســـاتورب الثاني )أميرال(. 
المملكـــة  أحـــد مجمعـــات  الصناعـــي  المجمـــع  ويُعـــد 
لمـــواد  ا وتســـويق  ومعالجـــة  بتكريـــر  المتخصصـــة 
الكيميائيـــة. وتتولـــى الهيئـــة الملكيـــة للجبيل مســـؤولية 
تطويـــر مجمع بالس كيـــم، باإلضافة إلى دعـــم عدٍد من 
المعنييـــن بمـــا فـــي ذلـــك صـــدارة ومســـاهميها أرامكو 
الســـعودية وشـــركة داو للكيميائيـــات، وجهـــات حكوميـــة 
أخـــرى. ومن المتوقـــع أن يعمـــل مجمع بـــالس كيم على 
ضّم وتقديم الخدمـــات لعديد من الصناعـــات التحويلية 
في قطـــاع التكريـــر والمعالجة والتســـويق، التـــي تختلف 
أنواعهـــا مـــن المـــواد الكيميائيـــة التفاعليـــة، والبولـــي 
يوريثانـــات، والدهانـــات، والطـــالء، وعديـــد مـــن المواد 

البالستيكية.

وتجنـــب القيـــادة الســـلبية وكيفيـــة االتصـــال للتبليغ عن 
ال خارج منشـــآت  الحـــاالت الطارئـــة مـــن الهاتف الجـــوَّ
الشـــركة، ثـــم عرض حمـــد العـــواد من وحـــدة التخطيط 
فـــي إدارة أعمال األمن الصناعي في المنطقة الشـــمالية 
أبـــرز إنجـــازات اإلدارة خـــالل عـــام 2018م، وخططهـــا 
للســـنة الحاليـــة ملقًيـــا الضـــوء علـــى برنامـــج التميُّـــز 
م ماجـــد الزهرانـــي مـــن قســـم أعمال  التشـــغيلي. وقـــدَّ
األمـــن الصناعـــي فـــي الجبيل، شـــرًحا عـــن برنامج نقل 
المعرفـــة عبَّر فيه عـــن أهمية هذا البرنامـــج في اإلدارة 
لنقـــل الخبـــرات بين األجيـــال، لتعـــم الفائدة بيـــن جميع 
ـــه المتحدثـــون كلمتهـــم إلى  الموظفيـــن. بعـــد ذلـــك وجَّ
رجال األمـــن مؤكديـــن فيهـــا أهميـــة االلتـــزام باألنظمة 
المرورية وأهميـــة العمل الجماعي لدعـــم جهود اإلداراة 
في ترســـيخ مفهوم األمن والســـالمة. بـــدأ بعدها الحوار 
م فيه  ار األقســـام، قدَّ المفتوح بيـــن موظفـــي اإلدارة ونظَّ
الموظفون اقتراحاتهـــم لتطوير عمل اإلدارة واحتياجاتهم 

ألداء العمل بشكل أفضل.
واختتـــم االجتمـــاع بالتقاط الصـــور التذكاريـــة وتوزيع 
الشـــهادات على المتحدثين وتكريم المشـــاركين. وقد تم 
أيًضا تكريـــم الضيوف المتحدثين وهـــم: محمد العبدلي 
في رأس تنـــورة، وعبـــداهلل الدوســـري في الخرســـانية، 

وعبداهلل الخالدي في تناقيب.

مكاتبها الموجودة في الخبر.  
وفـــي هذه المناســـبة، تحـــدث النائب األعلـــى للرئيس 
للتنقيـــب واإلنتـــاج، األســـتاذ محمـــد يحيـــى القحطاني، 
عما سيُســـهم فيه هذا المشروع والمشـــاريع التي ستليه 
فـــي تحويـــل اقتصـــاد المملكـــة، حيث قـــال: »اليـــوم هو 
وقـــت التطلع إلـــى األمام. خاصـــة مع اســـتمرار المملكة 
فـــي توســـيع وتنويـــع اقتصادهـــا بما يتماشـــى مـــع رؤية 
2030، لـــذا فـــإن مثـــل هـــذه المشـــاريع هـــي مـــا تحوِّل 
الرؤيـــة لحقيقـــة وواقـــع، وهـــي أيًضـــا مـــا سيُســـهم في 
للمنتجـــات  مســـتوردة  كونهـــا  مـــن  المملكـــة  تحويـــل 

المتخصصة إلى مصدرة لها«. 
أمـــا شـــركة هاليبرتون فســـتتولَّى تصنيع وإنتـــاج مواد 
كيميائيـــة لمعالجـــة الميـــاه واألعمال في المنشـــأة، ومن 
ثـــم ســـتقوم بدورهـــا ببيعهـــا إلى أرامكـــو الســـعودية في 
المقـــام األول الســـتخدامها فـــي أنشـــطة االســـتخالص 
والمعالجـــة  والتكريـــر  واإلنتـــاج  والتنقيـــب  والحفـــر 

والتسويق.
كما ســـيتم تزويد عملية اإلنتاج بإمـــدادات ثابتة من 
أكســـيد اإليثيليـــن وأكســـيد البروبيليـــن مـــن شـــركة 
صـــدارة عبـــر شـــبكة واســـعة النطـــاق مـــن خطـــوط 

في رأس تنـــورة. وقد بدأ المنتدى مـــن رأس تنورة مروًرا 
بالخرســـانية في 14 جمادى اآلخـــرة ١٤٤٠هـ )الموافق 19 
فبرايـــر 2019م(، واختتمـــت فعالياته فـــي تناقيب في ٢٠ 
جمـــادى اآلخـــرة ١٤٤٠هـ )الموافـــق ٢٥ فبرايـــر 2019م(. 
وحضـــر المنتدى مدير إدارة أعمـــال األمن الصناعي في 
الشـــمالية، األســـتاذ جابـــر أحمـــد  منطقـــة األعمـــال 
ـــار األقســـام وأكثـــر مـــن 220 موظًفا من  الســـهيمي ونظَّ
جميع إدارات منطقة األعمال الشـــمالية. ويأتي المنتدى 
في إطار النشـــاطات التـــي تقوم بها الشـــركة لتعزيز روح 
التواصـــل بين موظفيهـــا، وتحفيزهم لمزيد مـــن العطاء؛ 
ســـعًيا منها لخلق بيئة عمل متميِّزة تُشـــّجع على االبتكار 
واإلبداع، وتتســـم بالثقة والتقديـــر والتعاون بين موظفيها 
حيـــث يفتح فيـــه المجـــال لطـــرح اآلراء والنظـــر في أي 

مقترحات لتطوير العمل في اإلدارة.
وبدأت فعاليـــات المنتدى بكلمة من الســـهيمي شـــرح 
بالحضـــور  ورحـــب  المنتـــدى  هـــذا  أهـــداف  فيهـــا 
م  المشـــاركين. وبعـــد اســـتعراض أهـــداف المنتـــدى، قدَّ
فـــارس الكنعان، مـــن وحدة الخدمات الخاصـــة في إدارة 
أعمـــال األمن الصناعي فـــي منطقة األعمال الشـــمالية، 
عرض الســـالمة، الذي تحـــدث فيه عن أهميـــة االلتزام 
باألنظمـــة المرورية في ســـبيل الحدِّ من نســـبة الحوادث 
فـــي المملكـــة، وتحـــدث عـــن أســـاليب القيـــادة الوقائية 
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خطوط األنابيب شرق-غرب تطلق مبادرة لتنظيف 
املتنزهات والحدائق العامة

ورشة عمل حول القرارات املالية في دائرة السالمة 
واألمن الصناعي 

مــن  انطالًقــا   - شــرق-غرب  األنابيــب  خطــوط 
المســؤولية االجتماعيــة، إحــدى قيــم الشــركة الرئيســة 
ــة، أطلقــت إدارة خطــوط األنابيــب شــرق- وهــي المواطن

غــرب مبــادرة تنظيــف المتنزهــات البريــة القريبــة مــن 
ــب،  ــى طــول خطــوط األنابي ــدة عل منشــآت اإلدارة، الممت
ــع،  ــرة الربي ــم خــالل فت ــزوار بشــكل دائ ــي يرتادهــا ال والت
ــم  ــب مه ــة األســبوع كجان واالســتمتاع بقضــاء إجــازة نهاي

من جوانب الترفيه والسياحة.  
فقــد أطلقــت إدارة خطــوط األنابيــب شــرق-غرب أول 
حملــة لتنظيــف المتنزهــات لعــام 2019م بمشــاركة نحــو 
200 موظــف لتنظيــف متنــزه شــعيب الحــور التابــع لبلديــة 
ــن  محافظــة مــرات ومتنزهــي فيضــة والمســعودي التابعي
لمحافظــة رمــاح، للمحافظــة علــى البيئــة، والمشــاركة 
بتوزيــع حاويــات النظافــة ولوحــات إرشــادية وتوعويــة. 
وبــذل الموظفــون جهــوًدا لتحفيــز وتثقيــف الــزوار حــول 
أهميــة نظافــة الحدائــق واألماكــن العامــة، والتخلــص مــن 
ظاهــرة الرمــي العشــوائي للنفايــات، ونشــر ثقافــة العمــل 

البيئي والعمل التطوعي في المجتمع.
وقــد شــارك فــي هــذه الحملــة عــدٌد مــن منســوبي بلدية 
محافظــة مــرات، وأعــرب محمــد علــي الحنفــوش رئيــس 
قســم الصحــة البيئيــة فــي بلديــة محافظــة مــرات عــن 
شــكره الجزيــل لمــا تقــوم بــه أرامكــو الســعودية ممثلــة 
بــإدارة خطــوط األنابيــب شــرق-غرب مــن برامــج توعويــة 
لرفــع مســتوى الوعــي لــدى المواطنيــن والمقيميــن مــن 

مرتادي مثل هذه المتنزهات. 
ــن مديــر إدارة خطــوط األنابيــب شــرق-غرب،  وقــد ثمَّ
ــي، جهــود موظفــي اإلدارة  األســتاذ عبدالوهــاب القحطان

صالح شريد

عدد من موظفي إدارة خطوط أنابيب شرق- غرب يقومون 
بتنظيف متنزه شعيب الحور التابع لمحافظة رماح.

د عبداهلل الشمالي في كلمته التزام دائرة السالمة واألمن  أكَّ
الصناعي باالستمرار في تقديم مستويات عالية من السالمة 
واألمن من خالل التفكير بصورة إستراتيجية وِحَرفية بطرق 

ن أعمالنا. ُتحسِّ

د أحمد الغامدي، أن ورشة العمل تهدف إلى تنمية المعرفة  أكَّ
حول اتخاذ قرارات مالية أفضل لدى منسوبي السالمة واألمن 

الصناعي.

المشــاركين فــي حملــة التطــوع البيئــي، ونجــاح انطــالق 
هــذه المبــادرة فــي حملتهــا األولــى لهــذا العــام، الفًتــا إلــى 
مرتــادي  توعيــة  هــو  المبــادرة  هــذه  مــن  الهــدف  أن 

المتنزهات العامة لإلسهام إيجابًيا في نظافتها.
يُذكــر أنــه مــن ضمــن أهــداف هــذه المبــادرة اســتهداف 
واســتقطاب المــدارس والمراكــز الحكوميــة فــي الهجــر 
والقــرى الممتــدة علــى طــول خطــوط األنابيــب، وتعزيــز 
البيئــة، وســالمة المتنزهيــن،  ثقافــة المحافظــة علــى 
والصحــة العامــة، مــن خــالل التعــاون المســتمر والتطــوع 
فــي حمــالت  المــدارس  لطــالب  والجماعــي  الفــردي 
بدعــم  إلــى عمــل تطوعــي متكامــل  تهــدف  مســتمرة، 

وتعاون من الدوائر الحكومية المختصة.

الظهران - عقدت دائرة الســـالمة واألمن الصناعي 
ورشـــة عمل ناجحـــة بعنـــوان »التركيز علـــى القرارات 
الماليـــة« في قاعـــة الواحة لالجتماعات فـــي أكاديمية 
أعمال األمـــن الصناعي، بحضور مائـــة موظف. افتتح 
الورشـــة المدير التنفيذي للســـالمة واألمن الصناعي، 
األســـتاذ عالي الزهرانـــي، وعدد من مديري ورؤســـاء 

أقسام السالمة واألمن الصناعي.
وفـــي بدايـــة الجلســـة، تحـــدث مديـــر إدارة تطويـــر 
المـــوارد البشـــرية التابعـــة للماليـــة واإلســـتراتيجية 
والتطوير، األســـتاذ أحمد آل حســـين، الـــذي اقترح أن 
تتمثل مهمـــة أكاديمية األعمال للمالية واإلســـتراتيجية 
والتطويـــر فـــي توفيـــر المهـــارات والقـــدرات التجارية 
ألرامكـــو الســـعودية، وااللتـــزام بتقديـــم ورش عمـــل 
مماثلـــة لجميع قطاعات األعمـــال والخدمات بما يعود 

بالنفع على أرامكو السعودية والمملكة ككل.
وقال ناظر قســـم أعمال األمـــن الصناعي في مبنى 
مكاتـــب أرامكو الســـعودية في الدمام والمشـــرف على 
تنظيـــم الحـــدث، أحمـــد الغامـــدي، أن ورشـــة العمـــل 
تهـــدف إلى تنميـــة المعرفة حول اتخاذ قـــرارات مالية 

أفضل لدى منسوبي السالمة واألمن الصناعي.
والمـــوارد  المواهـــب  تطويـــر  اختصاصـــي  وأكـــد 
البشـــرية في دائـــرة المالية واإلســـتراتيجية والتطوير، 
البرتـــو راميريـــز ميلجـــوزا، أن الجمـــع بيـــن اإللمـــام 
المعرفـــي وااللتـــزام المتوافـــق معـــه من جانـــب األمن 
الصناعي يؤدي إلى توفير أكبـــر قيمة ممكنة لعمالئها 

في جميع أنحاء المملكة.
وقـــد أضافـــت الورشـــة قيمـــة مـــن خـــالل تقديـــم 
نصائـــح مفيـــدة لبنـــاء ثقافـــة أكثـــر قـــدرة علـــى صنع 
القـــرار فـــي الســـالمة واألمـــن الصناعـــي، التـــي مـــن 

المفتـــرض أن تـــؤدي إلـــى تحســـين األربـــاح الصافية القافلة األسبوعية
لألعمـــال. وبنـــاًء علـــى البيانـــات القويـــة المتاحة، تم 
تعزيـــز القـــدرة ليـــس فقط التخـــاذ قرارات مدروســـة 
وموثوقـــة، ولكـــن أيًضـــا لتنفيـــذ مثـــل هذه القـــرارات 
ـــزت الورشـــة على  بطريقـــة ســـريعة وحازمـــة، كما ركَّ
ألرامكـــو  اإلســـتراتيجية  التمكيـــن  عوامـــل  تقديـــم 
الســـعودية وهـــي االنضبـــاط الرأســـمالي والحصافـــة 

المالية وإدارة المخاطر.
ولتحقيـــق انضباط قوي فـــي إدارة رأس المال، فقد 
ركَّزت الورشـــة علـــى تقديم نظـــرة موجـــزة على طرق 
التوريد والشـــراء في أرامكو الســـعودية، باإلضافة إلى 
اإلســـتراتيجيات الالزمـــة لتعزيز العالقـــة المهمة بين 
عملية الشـــراء الفاعلـــة وتقليل المخاطـــر في األعمال 

اليومية للسالمة واألمن الصناعي.
كمـــا طرحت الورشـــة موضـــوع التأكيد علـــى أهمية 
الحصافـــة المالية في تعزيز األربـــاح الصافية ألعمال 
أرامكـــو الســـعودية، حيـــث دار نقـــاش حـــول زيـــادة 
المخزونـــات غيـــر الضروريـــة، وتقليـــل اإلنفـــاق بمـــا 
يتماشـــى مع اســـتحداث القيمة المطلوبة في قطاعات 
األعمـــال فـــي أرامكـــو الســـعودية لـــكٍل مـــن التنقيـــب 
مت  واإلنتـــاج والتكرير والمعالجـــة والتســـويق. كما قدَّ
الورشـــة معلومـــات عمليـــة عـــن الجوانـــب التشـــغيلية 
إلدارة بيانـــات الدخـــل والميزانيات الماليـــة العمومية 
والتدفقـــات النقدية، إضافة إلـــى تفاصيل عامة مهمة 

حول أفضل ممارسات الحنكة التجارية.
مت مجموعـــة برنامـــج إدارة األداء في  وأخيـــًرا، قدَّ
المـــوارد البشـــرية معلومات حول برنامـــج الحوافز في 
أرامكو الســـعودية، وســـلَّطت الضوء على كيفية ارتباط 
فـــي  ذلـــك  إدارة  الســـنوية وكيفيـــة  بالعـــالوة  األداء 

المستقبل.
وطـــرح الحضور عديًدا من األســـئلة طوال االجتماع 

وتواصلوا مـــع زمالئهم في هذا الحـــدث للمرة األولى. 
وخـــالل الكلمـــة الختاميـــة، ســـلَّط مديـــر إدارة أعمال 
األمـــن الصناعـــي فـــي الظهـــران، األســـتاذ عبـــداهلل 
الشـــمالي، الضوء على أهمية هذه الورشـــة، حيث بدأ 
باإلســـتراتيجيات والتوجهات العامة للشـــركة، وأكد أن 
واقـــع كوننا دائـــرة منضبطـــة مالًيا ســـيضمن التزامنا 
باالســـتمرار في تقديم مســـتويات عالية من الســـالمة 
واألمـــن مـــن خـــالل التفكيـــر بصـــورة إســـتراتيجية 

ن أعمالنا. وِحَرفية بطرق تُحسِّ
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د مبكًرا نصائح مهمة الكتشاف التوحُّ

كيف نغرس في األطفال نصائح للتعامل مع املراهقين 
مبادئ التربية اإليجابية 

البدانة املفرطة .. 
د األطفال  خطر يهدِّ

ر مشـاعرنا« عبـارة شـهيرة كثيـًرا مـا يُرّددهـا  »ال يوجـد مـن يفهمنـا ويقـدِّ
المراهقـون والمراهقـات مـن أبنائنـا، فهـل نعـي كآبـاء وأمهـات سـمات هـذه 
رنـا فـي تقديـر مشـاعر أبنائنـا  المرحلـة، ومـا يعتريهـا مـن صعوبـات؟ وهـل قصَّ
ممـن مـا زالـو علـى مفتـرق الطـرق بيـن الطفولـة والشـباب ومـا يعانونـه مـن 
مشـاعر ثائـرة وأعاصيـُر تنتـاُب أمزجتَهـم بيـن فرح وأمـل قد يتحـوَّل في لحظة 

إلى حزن واكتئاب وعزلة؟
إنهـا مفـردات تلّخـص سـمات هـذه المرحلـة الحرجـة، التـي تكمـن خطورتها 
فـي عـدم فهمنا لطبيعة واحتياجات الفرد في هـذه المرحلة، وعدم تهيئته منذ 
طفولتـه لتلـك المرحلة، كما أن الفارق العمري بيننـا وبين أبنائنا يجعل كاًل منا 
يهتـم بأمـور تختلـف عن اآلخـر ال تلتقي معه. وقد يصل بنا الحـال للَحْجر على 
أفكارهـم، وكبـت مـا يختلـج فـي صدورهـم مـن مشـاعر، مّما يـؤدي إلـى التأثير 
نتائـج  خلصـت  نفسـه،  السـياق  وفـي  حياتهـم.  طـوال  علـى صحتهـم  سـلًبا 
الدراسـات األمريكيـة إلـى أن كتمان، أو قمع المراهقين لمشـاعرهم وتعرضهم 
للتوتـر لـه تأثيـر سـلبي علـى جهـاز المناعـة وعمليـات األيـض؛ مـا يجعلهـم أكثر 

ُعرضة لإلصابة باألمراض المزمنة. 
ولهـذا يحتـاج المراهقـون فـي هـذه الفتـرة الحرجة مـن حياتهم إلـى التوجيه 
واإلرشـاد بعـد َفهـٍم ووْعـي لهـذه السـلوكيَّات، وذلـك مـن أْجـل ضبـط عواطفهـم 
اسـة، وتهذيـب سـلوكياتهم، واتبـاع برنامـج يتَّسـم بالهـدوء والشـفاِفيَة،  الحسَّ
بعيـًدا عـن القسـوة فـي التعامـل، الـذي ال ينتـج عنـه سـوى مزيـد مـن الِعنـاد 

واإلصرار على الخطأ.
لـذا ينصـح المختصـون بتشـجيع األبناء علـى التعبير عن مشـاعرهم بحرية، 
وتعليمهـم كيفيـة التعامل مع المواقـف الصعبة بإيجابيـة، والتركيز على النقاط 
واالهتمـام،  بالُحـبِّ  المراهـق  إشـعار  مـع  كانـت صغيـرة،  مهمـا  اإليجابيـة 
ـن مـن فهمـه  ومسـاعدته علـى تحّمـل المسـؤولية ومشـاركته اهتماماتـه، للتمكُّ
والتعامـل معـه، مـع منـح المراهـق شـيًئا مـن الخصوصيـة فـي هـذه المرحلـة، 

واالعتماد عليه في بعض األعمال.

مـن أهـم أعمـدة التربيـة اإليجابيـة، تدريـب الطفـل علـى االنضباط السـلوكي 
وغـرس القيـم األخالقيـة وتطبيقهـا فـي كّل مناحـي الحيـاة، األمـر الـذي يتطلب 
معـه جهـًدا متواصـاًل مـن اآلباء واألمهـات، وفًقا لمبادئ وأسـس ال تقبـل الحياد 
عنها. ووفًقا لخبراء التربية، يجب أن يحرص اآلباء على اكتسـاب ثقة أطفالهم 
وموّدتهـم وتعاطفهـم بتوطيـد عالقتهـم بهـم على أسـاس الوفـاء والصـدق، بعيًدا 
عـن أجـواء المشـاحنات األسـرية والتخلّـص مـن أي مظهـر يتماشـى ومفهـوم 
العنـف األسـري. وينبغـي علـى األهـل فـي هـذا اإلطـار، كخطـوة أولـى، التعبيـر 
ألطفالهـم عـن اهتمامهـم، واالبتعـاد عـن كّل مظاهـر العنـف اللفظـي والبدنـي، 
وتكريـس مبـدأ احتـرام األكبـر سـّنًا؛ ألن فـي ذلـك تعبيـًرا صريًحـا عـن مفهـوم 
الوفـاء الـذي يعود باإليجابيـة على األبناء بوالديهم، والحقيقة أن أفضل وسـائل 

التربية هي القدوة التي تتحقق بالمشاهدة والمشاركة.

نصائح تربوية 
• تقديـر مشـاعر الطفل واحترامها وإشـباعه عاطفًيـا، فالطفل الذي يحصل 
علـى التقديـر مـن ِقبل والديه يسـعده ذلك، ويحاول المحافظـة عليه بإرضائهما 

والبر بهما.
• غـرس مبـدأ العطـاء ومسـاندة اآلخريـن والتخفيـف مـن معاناتهـم ولـو مـن 
بـاب خـاص بمرحلتـه العمريـة ومـن ثـم سـينضج ويقـارب الحيـاة مـن بـاٍب آخـر 

بّناء، وهذا ما يعكس عالقًة صحيحة مع أهله مستقباًل.
• االعتيـاد علـى مخاطبـة األكبـر سـّنًا والتعامـل معهـم باحتـرام، والتواصـل 

معهم وزيارتهم بانتظام، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم.
• إصـدار التعليمـات برفـق وليـن، وبصـورة نصـح وإرشـاد، بعيًدا عـن التأنيب 

والتوبيخ لما لهما من نتائج عكسية. 
• يجـب أن يكـون الحب هو السـائد فـي العالقة بين الطفـل ووالديه ألّن حّب 
األطفـال للوالديـن رّدة فعـل لحـّب الوالديـن لهـم، وبالتالـي سـتكون الطاعـة لهـم 

محّققة الوقوع. 
• اتفـاق الوالديـن على أسـلوب معاملة موّحد؛ حتى ال يتشـتت الطفل وتضيع 

الجهود المبذولة منهما في تقويمه وتربيته تربية صحيحة.

لحيـاة  الطبيعـي  المسـلك  عـن  النمـو  فـي  انحراًفـا  ـْمنة  السُّ تُعـدُّ 
األطفـال وهـي مـن أخطـر مشـكالت العصـر، حيـث أكـد باحثـون مـن 
ـْمنة المفرطـة قـد تـؤدي إلـى اإلصابـة بانزالق  جامعـة هارفـارد أن السُّ
رأس الفخذ ومن ثم حدوث تشـوه الفخذ وسـهولة تعرضه للكسـر مما 
يؤدي إلى إعاقة مسـتديمة. وتتمثل أعراضه في العرج والشـعور بآالم 
شـديدة في الورك والركبة، وتُعالج المشكلة بسرعة التدخل الجراحي 
ـْمنة  وقـد يصـل األمـر إلـى تركيـب ورك اصطناعـي، كمـا ترتبـط السُّ
بإعاقـة الجهـاز المناعـي والتأثيـر سـلًبا فـي قـدرات األطفـال الذهنيـة 

وتحصيلهم الدراسي.
وقـد أثبتـت الدراسـات أن 10% مـن األطفـال زائـدي الـوزن يعانـون 
ـْمنة تؤدي  مـن االكتئـاب، وبالتالـي يُعتقـد أن هنـاك حلقـة مغلقـة، فالسُّ
إلـى االكتئـاب، واالكتئاب يؤدي إلـى زيادة الوزن، ولعالج هذه المشـكلة 
ـْمنة، ومـن  البـد مـن اختـراق هـذه الحلقـة بحمايـة أطفالنـا مـن السُّ

مسبباتها باتباع الخطوات التالية:
• عـدم اسـتخدام الوالديـن الطعـام كوسـيلة ثـواب أو عقـاب أو 

لتعديل سلوك الطفل.
• عـدم إجبـار الطفـل علـى تنـاول كميات كبيـرة من الطعـام، حتى ال 
يـزداد حجـم المعـدة وتكثـر الخاليـا الدهنيـة فيصعب السـيطرة عليها 

م. في عمر متقدِّ
• تشـجيع األطفـال لممارسـة األنشـطة الرياضيـة وتدريبهـم علـى 
اتبـاع العـادات الغذائية الصحية، وتشـجيعهم على المنتجـات الغذائية 

الطبيعية، مثل الخضراوات والفواكه.
• عـدم تنـاول الطعـام فـي وقـت متأخـر أو قبـل ميعـاد النـوم بمـا ال 
يقـل عـن 3 سـاعات، والحـد مـن تنـاول الوجبـات الجاهـزة والسـريعة 

وتناول أغذية غنية باأللياف لتنظيم وتحسين عملية الهضم.
أمـام  الجلـوس  أو  الهاتـف  أو  الكمبيوتـر  الحـّد مـن اسـتخدام   •

التلفزيون بحد أقصى ساعتين في اليوم.

األسرة

ــد كثيــر مــن االعتقــادات الشــعبية  يلــّف مــرض التوحُّ
ــدت عــدم  المغلوطــة إلــى أن ظهــرت دراســات وأبحــاث أكَّ
ــد ليــس  صحتهــا، فقــد كان يــرى البعــض أن أطفــال التوحُّ
لديهــم خيــال، وهــذا خــاٍل مــن الصحــة تماًمــا، فهــم 
قــادرون علــى بنــاء عوالــم ثريــة بالخيــال. فقــط لديهــم 
ــا أو  ــى رؤيته ــن عل ــة فــي فهــم عــدم مقــدرة اآلخري صعوب
ــل  ــة، ب ــارات حقيقي ــال أو مه ــم ردود أفع ــس لديه ــم لي أنه
علــى العكــس تماًمــا فهــم يحتفظــون بهــا بداخلهــم، وعلينــا 
التغيُّــر،  أنهــم ال يتحملــون  أو  مســاعدتهم إلخراجهــا، 
ــر،  ــى التغيي ــج الدراســات مؤكــدة قدرتهــم عل وجــاءت نتائ
ــف  ــون طي ــد عــّرف المختّص ــة. وق ــن بصــورة تدريجي ولك
التقوقــع علــى  يعنــي  نفســي  بأنــه اضطــراب  ــد  التوحُّ
الــذات، حيــث يعيــش الطفــل ضمــن عالــم خــاص بــه ال 
يشــاركه فيــه أحــد، ويُعــد مــن األمراض غيــر المكتســبة أو 
االجتماعيــة  الطفــل  ســلوكيات  فــي  ويؤثــر  المعديــة، 
وقدراتــه علــى التواصــل مــع اآلخريــن ويبــدأ فــي الظهــور 
فــي عمــر 12 - 18 شــهًرا وينتشــر بمعــدل 1 مــن 500، 

وتزداد نسبته بين األوالد عن البنات بنسبة 1 إلى 4.

رة لتنبيه الوالدين عالمات مبكِّ
ــد  ــه ال يســمع فــال يســتجيب عن ــل وكأن يتصــرف الطف
مناداتــه باســمه، وال يخشــى المخاطــر كأن يســير فــى 
الشــارع دون اعتبــار لدهســه، ال ينظــر فــى عيــن مــن 

يتحــدث إليــه، وال يســعى الكتشــاف مــا حولــه، وال يبالــي 
بالمحيطيــن بــه، وال يســتطيع تقليــد حــركات اآلخريــن 
غريبــة  ًتــا  أصوا يُصــدر  والتصفيــق.  االبتســام  مثــل 
ويســتمتع بلــف األشــياء ودورانهــا وتحريــك يديــه بطريقــة 
ــف حــول جــدران  ــة كالل ــة مــع تكــرار حــركات روتيني معيَّن
الغرفــة، يفتقــر إلــى مهــارات اللعــب التخيلــي فيُســيء 
بــأن يقــوم بتكســيرها أو  اســتخدام الُدمــى واأللعــاب 
تمزيقهــا بأســنانه. تنتابــه نوبــات شــديدة مــن الغضــب مــن 
دون بــكاء، ومــن ثــم ضــرب رأســه بالجــدران بشــدة، 
باإلضافــة إلــى عــدم اســتطاعته التعبيــر عمــا يصيبــه مــن 
ألــم، وتُنصــح األمهــات بضــرورة االنتبــاه ورصــد تلــك 
العالمــات بدايــة مــن عمــر 12 شــهًرا ليتســنى لهــم ســرعة 
التدخــل العالجــي؛ ألن أدمغــة الصغــار أكثــر اســتجابة 
للعــالج مــن األكبــر ســًنا. لــذا ينبغــى علــى الوالديــن أن 
المجتمــع،  مــع  يتأقلــم  حتــى  طفلهــم  لتأهيــل  يســعوا 
ــد،  وتثقيــف أنفســهم بقــراءة الكتــب واألبحــاث عــن التوحُّ
ــة  ــق بيئ ــر عالقتهمــا مــع الطفــل، وخل ــى تطوي والعمــل عل
مناســبة لألطفــال، واحتــرام خصوصياتهــم وقدراتهــم، 
وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم ومســاعدتهم علــى االندمــاج فــي 
المجتمــع، واكتســاب المهــارات األســاس كتدريبــه علــى 
ــام والعنايــة بنفســه، وارتــداء مالبســه  اســتخدام الحمَّ
وتصفيــف شــعره، عــالوة علــى الــكالم المســتمر معــه 

لتطوير مهاراته اللغوية.

اح إعداد: هدى صبَّ
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الحاّسة السادسة..
طريـق إلى حقيقة 

بعيدة وعميقة
د. عادل النيل

الفيلســـوف والالهوتي الدانماركي ســـورين كيركجارد 
ربمـــا طرح اقتراًبـــا مهًما وأكثر وضوًحا لماهية الحاّســـة 
السادســـة حينما علّق حزمة من التســـاؤالت على مشنقة 
االســـتفهامات، وذلـــك خالل تعبيـــره عن فقـــد االعتقاد 
بالروابـــط غير المرئية: »أين أنا؟ ومـــن أنا؟ وكيف حدث 
أن أصبحـــت هنـــا؟ ومـــا هو هـــذا الشـــيء الذي يُســـّمى 
العالـــم؟ وإذا كنـــت مضطـــًرا إلى أن أشـــارك فيـــه، فأين 
المســـؤول عـــن كل شـــيء؟ إذا كان علـــّي أن أقـــوم بدور، 

فأين المخرج؟ أريد أن أرى المخرج..«.
كيركجـــارد يبحـــث عـــن حقيقٍة مـــا، وجميـــع الحواس 
م حقائق، غيـــر أن ما يســـأل عنه ال يجد  المعروفـــة تقـــدِّ
لـــه ســـبياًل إلـــى الحقيقـــة، لذلـــك ال مناص مـــن البحث 
عميًقـــا عبر حاّســـة سادســـة تقودنـــا إلى التمـــاس فيما 
نرغب فـــي معرفته بصورة قاطعة، كما نرى أو نســـمع أو 
نتـــذّوق أو نلمـــس أو نشـــم، وذلـــك أمـــر ظـــّل، وال يزال، 
محل الدراســـات واســـتقصاء كنهه، والغاية الحاسمة في 
ذلك هـــي معرفـــة الحقيقة عبـــر طريق ســـادس ال يبدو 

أنه متاح للكثيرين.

حقيقة غير مرئية
حيـــن ينتابك شـــعور داخلـــي أن القطار ســـيخرج عن 
مســـاره، أو أن المبنـــى ســـينهار، فذلـــك تنـــاول للحقيقة 
بغيـــر الحـــواس الخمـــس حينما يتحقـــق ما شـــعرت به، 
وفـــي كثير مـــن األحوال كان لذلـــك أبعـــاده اإليمانية كما 
فـــي حالـــة كيركجـــارد، وقبلـــه بكثيـــر  ثانـــي الخلفـــاء 
الراشـــدين، عمر بن الخطاب الذي اشـــتهر بعـــّدة وقائع 
ذات دالالت تتعلق بحاّســـة سادســـة تمنحـــه حقيقة غير 
مرئيـــة لغيـــره، وأيًضـــا فـــي هـــذا الســـياق كان الهنـــود 
األمريكيـــون بمـــا لديهم مـــن أورنـــدا )قوة الـــروح( وأهل 
بيـــرو بما لديهـــم من )هـــواكا( أقـــرب إلـــى الحقيقة من 
اإلنســـان الحديث، إذ إن حدســـهم للقوى غيـــر المنظورة 
جعلهم منفتحيـــن لتلّقي مظاهـــر وتجليـــات المعنى التي 

تحيط بنا.
إذن الحـــدس هو الســـبيل للغوص في ماهية الحاّســـة 
السادســـة، باعتبـــاره نتـــاج البواعـــث التـــي تعتمـــل فـــي 
الذهـــن، والتي يســـبقها عادة نـــوع من الشـــرود الذهني، 
وهو فـــي الحقيقـــة ليس إال نـــوع مـــن التأّمـــل الباطني. 
ويـــرى علمـــاء المنطق أنـــه أول درجات اإللهـــام، فالتوّقع 
فـــي حالتي القطار والمبنى قّدم حقائق هي المســـتهدفة 
مـــن وجـــود حاّســـة سادســـة غيـــر ملموســـة، أو يمكـــن 
تكييفهـــا في ســـياق المفهـــوم العلمي، أو حتـــى مصطلح 

قابل لالنزياح.

مزجي حّسي
وللحقيقـــة، فـــإن اإلحســـاس الســـادس لـــم يأخذ هذا 
المعنـــى االصطالحي إال عندما ذكره وليام ويتســـون في 
العـــام 1712م، فـــي كتـــاب المســـيحية البدائيـــة، المجلـــد 
الخامس: »ثم قـــال بطرس، هذا خطأ. ألن هناك حًســـا 
سادًســـا. أما الحواس الخمس األخرى فليس فيها سوي 
معرفة. لكن الســـادس من المعرفـــة التنبؤية التي يختص 

بهـــا األنبيـــاء«. وهـــي بذلـــك تشـــير إلـــى القـــدرة التـــي 
يمتلكهـــا البعض، والتي يبدو أنهـــا تعطيهم معلومات دون 

استخدام الحواس الخمس.
يمكـــن قيـــاس ذلـــك بصـــورة أكثـــر وضوًحا فـــي حالة 
فريـــق »تيـــم بـــارت« األمريكـــي الـــذي يضـــم عـــدًدا من 
اجات فوق  فاقـــدي البصـــر الذين يمارســـون ركـــوب الدرَّ
المواقـــع  تحديـــد  علـــى  القـــدرة  ويمتلكـــون  الجبـــال، 
باالســـتعانة بصدى الصوت، فامتلكوا فـــي الواقع مزيًجا 
إلدراك  تجربـــة  مـــون  ويقدِّ مذهليـــن،  جعلهـــم  حّســـًيا 
الحقيقـــة بطريقة غيـــر تقليدية تفـــوق المبصرين الذين 

يتماسون مع الحقيقة ببصرهم.

لهفة اليقين
وفًقـــا لذلك، فإن اإلحســـاس إذا كان عملية التقاط أو 
تجميـــع للمعطيـــات الحّســـية التـــي تـــرد إلـــى الجهـــاز 
العصبي المركزي عـــن طريق أعضاء الحـــس المختلفة. 
فهنـــاك التقـــاط وتجميـــع للحقيقـــة بغيـــر ذلك المســـار 
النمطـــي يتعلـــق ببعـــض الظواهـــر الســـلوكية أو الذهنية 
التـــي تقع خـــارج نطـــاق مـــا تفســـره القوانيـــن الطبيعية 
المعروفـــة حتى اآلن، وهي ظواهر غريبـــة وخارقة للعادة 
مثـــل االستشـــفاف والتخاطر وقـــراءة األفكار، ودراســـة 
تلـــك الظواهر تُعـــرف حالًيـــا بالباراســـيكولوجي، أو علم 

النفس الغيبي أو الهامشي. 
وهنـــاك من يرى أن الباراســـيكولوجي يمكـــن أن يكون 
العلـــم الواعـــد الـــذي ســـتقوم علـــى أسســـه الحضـــارة 
اإلنســـانية الجديـــدة، وذلـــك صحيـــح إلى حـــدٍّ كبيٍر في 
ظـــل البحث المســـتمر عـــن الماورائيـــات، ولهفة البشـــر 
مـــه الحـــواس  للوصـــول إلـــى اليقيـــن الـــذي قـــد ال تقدِّ
التقليدية، وبـــروز مزيد من الظواهر الغريبة في ســـلوك 
البشـــر وحولهـــم، ففـــي تجربة لعلمـــاء أمريكييـــن ضّمت 

أكثـــر مـــن خمســـين شـــخًصا، جميعهـــم أهـــل وأقـــارب، 
الحظـــوا وجود نســـبة منهـــم تملك قـــدرة على التراســـل 
والتخاطـــر عـــن بُعـــد فيمـــا يتعلـــق بالعواطـــف واآلالم، 
وأكـــدوا أن األم، علـــى ســـبيل المثـــال، وهـــي فـــي مقـــر 
عملهـــا، يمكـــن أن تنتابها آالم حـــادة بينما يبكـــي طفلها 

في البيت، أو في أّي مكاٍن آخر.

إدراك زائد
في عصـــر التقنيـــة الحديثـــة، تبـــدو أهـــم المعلومات 
التي تســـاعد المرء على اتخـــاذ القـــرار الصحيح بمثابة 
شـــيء ال يمكـــن فهمـــه وتحليلـــه مـــن خـــالل حواســـنا 
الطبيعيـــة. وبعـــض الدراســـات العلميـــة تشـــير إلـــى أن 
المـــرأة تتمتـــع بنســـبة عاليـــة مـــن الحـــدس، بالمعرفـــة 
المســـبقة، والتخاطـــر أو فـــي األحالم. ويُعـــزى ذلك إلى 
سيطرة المشـــاعر أو الحدس أو الشفافية الباطنية على 
فكرهـــا، كمـــا في تجربـــة العلمـــاء األمريكيين الســـابقة، 
وذلـــك مـــا يمنحها القـــدرة على استشـــعار ما قـــد يكون 

خافًيا.
وعلـــى ذات النحو، تمتلـــك بعض الحيوانـــات الحواس 
التـــي تكون غائبة أو ضعيفة في البشـــر، مثـــل اإللكترون 
والكشـــف عـــن الضـــوء المســـتقطب. وبنـــاًء عليـــه، فإن 
الحاّســـة السادســـة تمّثـــل قـــوة اإلدراك علـــى مـــا يبدو 
مســـتقاًل بين الحـــواس الخمـــس، وتعني كذلـــك اإلدراك 
الحّســـي الزائـــد، أي الذي يفـــوق المعرفة التـــي تتحقق 

بالحواس التقليدية.
ويستوعب ذلك اإلدراك الحّســـي الزائد أو الفائق كما 
أشـــار إليـــه جوزيـــف رايـــن، عـــدًدا مـــن الظواهـــر التي 
تشـــمل: التخاطـــر، والتـــي تنتقل فيهـــا األفـــكار والصور 
العقلية بين شـــخصين دون االســـتعانة بـــأّي من الحواس 
الخمـــس، واإلدراك المســـبق بامتالك القـــدرة على توّقع 
االســـترجاعي  اإلدراك  وأيًضـــا  مســـتقبلية،  أحـــداث 
بامتـــالك القـــدرة علـــى معرفـــة أحـــداث الماضـــي دون 

االســـتعانة بأّي مـــن الحـــواس، إضافة إلى االستشـــعار، 
من خـــالل امتـــالك القدرة علـــى اكتســـاب معلومات عن 

أمٍر بعيٍد دون تدخل من الحواس الخمس.

وراء الحواس
مع االســـتغراق في دراســـة ومتابعة الظواهـــر الغريبة 
فـــي اإلدراك، فقـــد تجاوز العلمـــاء والواقـــع ثوابت كتاب 
»دي أنيمـــا« أو »عـــن الـــروح« الـــذي قّدمـــه أرســـطو، 
فالحاّســـة السادســـة أصبحـــت مصطلًحا آخـــر لإلدراك 
خـــارج الحواس، قـــد ينطوي علـــى اســـتقبال المعلومات 
التي لم يتم اكتســـابها من خالل الحـــواس المعترف بها. 
وذلـــك ال يمكن أن يكون علًمـــا زائًفا ألنـــه يرتبط بوقائع 
وحقائـــق ينبغي الوقـــوف عندهـــا، والنظر فيهـــا بمناهج 
مبتكـــرة وغيـــر تقليديـــة، ألن اإلنســـان لـــم يعد حبيًســـا 
لحـــواس أرســـطو الخمـــس، وإنما هنـــاك ما يفـــوق تلك 

الحواس. 
وإذا كان العلـــم الحديـــث يصـــف الحاّســـة السادســـة 
بأنهـــا مجموعـــة مـــن التأثيـــرات الخارجية التـــي تنتقل 
بواســـطة غير معروفة، ويتم اســـتالمها فـــي منطقة غير 
معروفة فـــي الدماغ، فإن ذلك أدعى، وال شـــك، للوصول 
إلـــى حقيقتها، وذلـــك يتطلب مســـارات ومقاربات صعبة 
ينبغي القفـــز فيها على الدراســـات الفيســـيولوجية التي 
تبدو ســـهلة مقارنـــة بما هو غير محســـوس وخارج نطاق 
المعرفة، مـــا يعزز من أهمية ودور الباراســـيكولوجي في 

اكتشاف ما وراء الحواس.
وللمفارقة يبدو التناول الدرامي أو الفني والموســـيقي 
للحاّســـة السادســـة أكثـــر واقعيـــة فـــي التعامل مـــع هذه 
الحاّســـة والنظر إليها من منظور خيالـــي يمكن أن يكون 
هـــو االفتراضـــات العلميـــة التـــي ال يرغـــب البعـــض في 
التعامـــل معها علمًيا، ويجعل وصف ذلك بالزائف ســـهاًل 
للتخـــارج مـــن البحـــث والنظـــر العلمـــي في أمـــور تفوق 
الواقـــع، كمـــا فـــي البُعـــد الخامـــس الـــذي يبـــدو متاهة 
علمية تتطلب مـــا هو أكثر من الحـــواس إلدراكه ومعرفة 

حقيقته.
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مدير قسم النشر: 
هيثم خليل الجهيران

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

 ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، هنوف يوسف السليم،

سلمان اليامي
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.

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

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.

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

الترحـــال أو الترحل طبيعة بشـــرية، الزمت اإلنســـان منذ 
القدم، وتكاد تكون ركيزة أساًســـا في تطـــور مداركه العقلية 
والحســـية والجســـدية. وال يمكـــن ألي إنســـان عـــاش حياته 
طـــواًل وعرًضـــا أالَّ يفكر فـــي الترحل مـــن مكان إلـــى آخر، 

حتى لو جاء ترحله ضمن مساحات محدودة.
قد يبـــدو للوهلة األولـــى أن فكـــرة الترحل عند اإلنســـان 
تعـــارض فكـــرة الســـكن واالســـتقرار، فكالهمـــا ال يتوافقان 
مـــن حيـــث طبيعـــة كل منهمـــا. لكن ســـرعان ما ينحـــل هذا 
التناقـــض إذا أدركنـــا أنهما يوجدان في شـــخصية اإلنســـان 
دون أن يشـــّكل ذلـــك تنافًرا في شـــخصيته؛ فاإلنســـان منذ 
لت  ر مـــن فكـــرة المـــأوى، التـــي تحوَّ العصـــور القديمـــة طوَّ

الحًقا إلى سكن ثم منزل إلى أن وصلنا للعصور الحديثة. 
لكن في الوقت نفســـه كان إطـــالق القدمين فـــي الفضاء 
المفتـــوح يمثِّـــل بدايـــة اإلنســـان األول في اكتشـــاف مواهبه 
فـــي الصيـــد وتأمـــل الكـــون والعالـــم من حولـــه، ثـــم أدرك 
الحًقـــا الفوائـــد العظيمـــة التـــي يجنيها مـــن فكـــرة الترحل 
التـــي تطورت إلـــى فكـــرة الســـفر والترحـــال بيـــن جغرافيا 

العالم. 
لقد كان اإلنســـان العربي يذرع الصحـــراء، وال يلقي عصا 
د، متتبًعا الكأل أينمـــا وجد، ومدرًكا  ترحالـــه في مكان محـــدَّ
لمكامـــن الخطر، ومســـتداًل بالنجوم في متاهـــة ليله الطويل 
الذي خلـــده امرؤ القيس فـــي معلقته. ينام في وســـطها نوم 
الحكايـــات  آالف  بتأليـــف  وحشـــته  ويؤنـــس  اليقظـــان، 
واألســـاطير والقصـــص حـــول عالـــم الصحـــراء. لذلـــك لن 
تجـــد أحـــًدا مثـــل اإلنســـان العربـــي البـــدوي يعـــرف عمـــق 
أســـرارها، وكأن الصحـــراء أصبحـــت هي نفســـه وكيانه بال 

تباين أو تفارق. 
بـــل هناك تاريـــخ كامل لإلنســـان العربـــي ارتبـــط ارتباًطا 
وثيًقـــا بالصحراء، حتى ال يمكن دراســـة الشـــخصية العربية 
ســـواء علـــى مســـتوى اإلبـــداع أو المخيلـــة والفكـــر والدين 
والقيـــم بمعزل عـــن التصـــور لفكـــرة الصحراء فـــي الذهن 

العربي بشكل عام.  
والســـؤال هنـــا: هـــل كان بمقدور هـــذا اإلنســـان أن يصل 
إلى هذه الدرجـــة من فهم الصحـــراء، واالرتفاع بإحساســـه 
بها إلـــى مصـــاف التقديـــس لـــوال التصـــاق فكـــرة الترحال 
بالطبيعة البشـــرية بغض النظـــر عن أصل اإلنســـان أو لونه 

أو جنسه؟ 
وكمـــا ينطبـــق هـــذا المثـــال علـــى ابـــن الصحـــراء، فإنـــه 
ينطبـــق على غيـــره من بني البشـــر الذين عاشـــوا فـــي بيئة 
مغايـــرة تماًمـــا للصحـــراء، كالبيئـــة الجبليـــة، والمناطـــق 

الزراعية، أو الثلجية والقطبية، وهكذا دواليك.
وحتـــى حيـــن نقفـــز إلـــى العصـــر الحديـــث، ألـــم تقـــم 
الحضـــارة الحديثة علـــى فكرة الترحـــال والترحل؟ أليســـت 
العولمة تراكًما تاريخًيا لخبرة اإلنســـان حـــول هذا المجال؟ 
أليس األســـاس الحضاري لالكتشـــافات الحديثة مبنًيا على 
هـــذا الفضـــول البشـــري، الذي لـــم يقـــم فقط علـــى تطور 
المعرفـــة، وإنمـــا أيًضـــا علـــى الفضـــول والرغبة الكتشـــاف 
أســـرار جغرافيـــا العالـــم، وهـــذه إمكانيـــة ال توّفرها ســـوى 
فكرة الترحل الراســـخة الجذور فـــي التفكير البشـــري منذ 

القدم.

فكرة الترحال البشري

* كاتب وشاعر سعودي

محمد الحرز *

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

http://www.saudiaramco.com/COOP-Arabic

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

 إدارة خدمات التوظيف

يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة
 من صباح يوم األحد، 26 جمادى اآلخرة 1440 هـ 

املوافق 3 مارس 2019 م.

ينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة
 من مساء يوم األربعاء، 6 رجب 1440 هـ

املوافق 13 مارس 2019 م.

دعوة
 لاللتحاق ببرنامج التدریب التعاوني للطلبة

 والطالبات السعودیین في املرحلة الجامعیة
أو الدبلوم لعام 2019 م.


