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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

روبوت «نور» من دائرة التدريب والتطوير

ألول م َّرة في الشرق
األوسط  ..معرض إدفارد
مونك في «إثراء»
صفحة 5

ال شــك أن عديـ ًـدا مــن ز ّوار فعاليــات دائــرة
التدريــب والتطويــر قــد الحظــوا واحــدة مــن
أ ح ــدث أدوات التس ــويق للش ــركة وأكثر ه ــا
تط ــو ًرا ،روب ــوت «ن ــور» ،وه ــو روب ــوت حدي ــث
المشــغِّ لون عــن ُبعــد للتفاعــل مــع
يســتخدمه ُ
الجمهور.
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صفحة 2

موجز

نحو مستقبل واعد يف صناعة الزيت والغاز..

تدشين أول محطة لتزويد السيارات
بوقود الهيدروجين في المملكة

انطالق فعاليات مخيم إثراء
الصيفي 2019

صفحة 6

دور رائد في تدريب الشباب
السعودي

صفحة 4

نقلة نوعية في األعمال
البحرية ألرامكو السعودية

الرئيس ،كبير اإلداريين التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر ،أثناء تدشين المحطة الجديدة ،وبجواره رئيس مجلس إدارة شركة أير برودكتس ،كبير إدارييها التنفيذيين ،األستاذ سيفي
قسيمي ،ومعالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلَّف ،الدكتور سهل عبدالجواد.
تصوير :حاتم عويضة

صفحة ٣

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة الماضية
70.23

71.66

61.87

٠٦/14

٠٦/٠٧

صفحة 7

يوم األب ..مشاعر ُح ٍّب وامتنان تُعجز الكلمات

4٫356٫853

$

67.05
61.57

أ َّدى التعاون بين دائرة أعمال الزيت في منطقة األعمال
الشمالية ،وإدارة األعمال البحرية ،إلى تشكيل فريق عمل
مشترك تك ّون من إدارات اإلنتاج في المناطق المغمورة،
وإدارة األعمال البحرية لتقييم المبادرات ،التي من شأنها
جعل أنشطة الشركة البحرية أسهل ،وأكثر مرونة ،وأكثر
جــدوى من ناحية التكلفة ،وتتم َّيز ب ــإدارة المخاطر
والتشغيل األمثل.

صندوق
التبرع
التعليمي
صندوق
التبرع
الطبي

٠٥/31

٠٥/24

٠٥/17

صفحة 9

٤٫١٦٠

موظفًا

ً ٥٧٦٫٨٤٨
ريال

 ٧٫٠٢١موظفًا

ً ١٫٠٤٥٫٢٢٤
ريال

صندوق
التبرع
االجتماعي

 ١3٫٣٠٩موظفين

ً ٢٫٧٣٤٫٧٨١
ريال

ً
تبرع بها
ريال س ــعود ًيا هو إجمال ــي المبالغ التي ّ
موظفو الشركة في حملة تبرعاتها السنوية.

 ٢٠يونيو ٢٠١٩
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القافلة األسبوعية

يعمل كموظف استقبال ويراقب االختبارات

روبوت «نور» من دائرة التدريب والتطوير
استخدمت دائرة
التدريب
والتطوير «نور»
لتعزيز التقنية
بشكل أفضل
في جهودها
التسويقية
المستمرة ،وقد
كان الروبوت
ً
فاعل للغاية في
جذب اهتمام
الزوار
كبير من ّ
في جميع
الفعاليات التي
تم استخدامه
فيها

إضـــاءة

أمين حمود قاسم

ameen.qasem@aramco.com

خدمات أمن الشركة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعبّر عن آراء كتّابها.

يمثل روبوت «نور» تجربة تعليمية ممتعة تساعد على الترويج
لعروض وفعاليات دائرة التدريب والتطوير.

القافلة األسبوعية
الظهـــران  -ال شـــك أن عديـــ ًدا مـــن ز ّوار فعاليـــات
دائـــرة التدريـــب والتطويـــر قـــد الحظـــوا واحـــدة مـــن
أحــدث أدوات التســويق للشــركة وأكثرهــا تطــو ًرا ،روبــوت
المشــغِّلون ع ــن
«ن ــور» ،وه ــو روب ــوت حدي ــث يس ــتخدمه ُ
بُعد للتفاعل مع الجمهور.
ويبل ــغ ط ــول روب ــوت «ن ــور» المذه ــل حوال ــي متري ــن،
ويتكـــ َّون مـــن شاشـــة لمـــس وقاعـــدة متنقلـــة مـــز ّودة
بعج ــات آلي ــة .وباس ــتخدام تقني ــة االتص ــاالت الس ــلكية
والالســـلكية المتق ِّد مـــة ،يمكـــن للمشـــغل التحكـــم

بالروب ــوت «ن ــور» بس ــهولة عل ــى مس ــافة أق ــدام قليل ــة ،أو
عـــدة كيلومتـــرات .ويســـتخدم موظفـــو التســـويق فـــي
دائ ــرة التدري ــب والتطوي ــر روب ــوت «ن ــور» للتفاع ــل م ــع
الضي ــوف أثن ــاء الفعالي ــات المختلف ــة ،فم ــن الممك ــن أن
يُســـتخدم الروبـــوت كموظـــف اســـتقبال للضيـــوف،
أيضــا اســتخدام
وكمراقــب فــي االختبــارات .كمــا يمكــن ً
عديــد مــن الميــزات التفاعليــة لـ«نــور» ،وذلــك الســتبيان
آراء المش ــاركين ع ــن الفعالي ــة .إن مي ــزة ه ــذا الروب ــوت
أن ــه يمك ــن اس ــتخدامه ف ــي أي ع ــدد م ــن الس ــيناريوهات
أو المواقع المختلفة.
وقالـــت محللـــة نظـــم األعمـــال ،دينـــا النعيمـــي« :إن
دائـــرة التدريـــب والتطويـــر اســـتخدمت «نـــور» لتعزيـــز
التقنيـــة بشـــكل أفضـــل فـــي جهودهـــا التســـويقية
المس ــتمرة ،وق ــد كان الروب ــوت فاع ـ ًـا للغاي ــة ف ــي ج ــذب
اهتمــام كبيــر مــن الــز ّوار فــي جميــع الفعاليــات التــي تــم
اس ــتخدامه فيه ــا» .مضيف ــة« :إن ــه أداة مفي ــدة متعـ ـ ِّددة
االســتخدامات ،وقــد الحظنــا أن النــاس يســتمتعون ح ًقــا
بالتفاعـــل مـــع الروبـــوت ،وأعتقـــد أنـــه عامـــل نجـــاح
باهر».
وخ ــال اإلع ــان ع ــن مع ــرض الت ــراث ،ت ــم اس ــتخدام
«نــور» بنجــاح كبيــر للتفاعــل مــع الحضــور ،واإلجابــة عــن
األســـئلة المتعلقـــة باإلعـــان ،وذلـــك وفقًـــا لمـــا قالـــه
المستشار الوظيفي ،يحيى شاريت.
أيضـــا فـــي بقيـــق
كمـــا تـــم اســـتخدام روبـــوت «نـــور» ً
إلج ــراء اختب ــار إع ــادة التأهي ــل ف ــي وح ــدة الش ــهادات
الصناعيـــة .وقـــد اســـتخدم الجهـــاز للمســـاعدة فـــي
مراقبـــة االختبـــارات واإلجابـــة عـــن أســـئلة الطـــاب.
ونظـــ ًرا ألنـــه يمكـــن تشـــغيل روبـــوت «نـــور» عـــن بُعـــد،
فسيســاعد ذلــك علــى اســتثمار المــوارد البشــرية بشـ ٍ
ـكل
أفضل في تنفيذ المهمات.
وقـــد قـــام موظفـــو التســـويق فـــي دائـــرة التدريـــب
والتطوي ــر بتجرب ــة روب ــوت «ن ــور» ف ــي ع ــدة مناس ــبات،
حيث تفاعل مع الحضور بشكل الفت.

شاشة اللمس الخاصة
بالروبوت نور

يستخدم الروبوت نور
للتفاعل مع الجمهور.
يبلغ طوله ما يقرب من
مترين.

يمكن استخدامه في:
•التفاعل مع الضيوف أثناء
الفعاليات المختلفة.
• كموظف استقبال.
• لمراقبة االختبارات.
•الستطالع آراء المشاركين
في الفعاليات.

يمكن للمشغل التحكم
بالروبوت نور بسهولة على
مسافة أقدام قليلة ،أو
عدة كيلومترات.

روبوت نور ُمز ّود
بقاعدة متنقلة
على عجالت آلية
لسهولة الحركة.

يمامة شوقي..ووسائل التواصل االجتماعي
عندمــا أتأ ّمــل مل ًّيــا ّ
يتوســط
الطائــر الــذي
ّ
شــعار تويتــر ،تخطــر ببالــي حكايــة أحمــد
شــوقي الشــعر ّية التــي كنــا نقرؤهــا فــي
االبتدائيــة عــن تلــك اليمامــة التــي كانــت تعيــش
الصيــاد يجــول
فــي عشّ ــها آمنـ ًة مطمئ ّنـ ًة ،بينمــا ّ
ً
وبــدل مــن أن تلتــزم الحكمــة
فــي الجــوار.
الصيــاد
والصمــت ،فقــد أطلّــت برأســها لتســأل ّ
ببالهـ ٍـة عــن مبتغــاه ،فمــا كان منــه ّإل أن رماهــا
ـهم فقضــى عليهــا .واليــوم نســمع ونقــرأ بيــن
بسـ ٍ
ٍ
حيــن وآخــر أخبــا ًرا عــن أشــخاص خســروا
كبــدوا مؤسســاتهم وبلدانهــم
كثيــرا ،ور ّبمــا ّ
خســائر فادحــة بســبب عــدم الحكمــة والتسـ ّـرع
فيمــا ينشــرون ويشــاركون بــه اآلخريــن مــن
خــال وســائل التواصــل االجتماعــي .وهنــا
ٍ
المهمــة
يجــدر
عــدد مــن النقــاط
التنبــه إلــى
ّ
ّ
في ال ّتعامل مع هذه الوسائل وهي:
الخصوصيــة ،يظــن
• ال تستســلم لو هــم
ّ
لمجــرد كــون حســابه شــخص ًّيا -
البعــض أنــه
ّ
علــى تويتــر أو سنابتشــات وغيــره -فإ ّنــه يعيــش
ـاص بــه وحــده يســتطيع مــن خاللــه
فــي عالـ ٍـم خـ ٍّ
تدويــن مــا يحلــو لــه ،ومشــاركة اآلخريــن بــكلّ
مــا تصطــاده عدســة ج ّوالــه دون تمييــز .و هــذا
يجــر علــى صاحبــه متاعــب
وهــم كبيــر قــد
ٌ
ّ
كبــرى لسـ ٍ
أن فرصــة تناقــل مــا
ـبب بســيط ،وهــو ّ
يتــم نشــره عبــر فضــاء اإلنترنــت مــع نســبته
ممــا لــو كان اإلنســان
إلــى صاحبــه أكبــر بكثيــر ّ
يتبــادل الحديــث نفســه مــع آخريــن علــى أرض

الواقــع فــي مقهــى عــام يعـ ّـج بالنــاس .ففــي عــام
2013م كانــت «جســتين ســاكو» ،مديــرة
اتصــاالت الشــركة التــي تعمــل بهــا ،تطيــر إلــى
جنــوب إفريقيــا فــي رحلــة عمــل حينمــا خطــر
ببالهــا أثنــاء الرحلــة أن تكتــب تغريــدة ســاخرة
علــى حســابها بتويتــر  -والــذي يتابعــه أقــل مــن
ً
قليــا لتســتيقظ
 200شــخص .ثــم غفــت
بعدهــا وتكتشــف أن تغريدتهــا تلــك قــد
أصبحــت الموضــوع الســاخن األول الــذي
مغــردوا تويتــر حــول العالــم بالنقــد
يتداولــه
ّ
وال ّتجريــم ،ولتكتشــف كذلــك أنــه قــد تـ ّم فصلها
مــن عملهــا لــذات التغريــدة قبــل أن تهبــط
الطائرة بها.
لعــا علــى سياســات العمــل ،ففــي
• كــن ّ
مط ً
الوقــت الحاضــر ال تــكاد تخلــو سياســة شــركة
أو مؤسســة مــن اإلشــارة إلــى المســموح
والمحظــور فيمــا يخــص التعامــل مــع وســائل
الضــروري ّ
االطــاع
التواصــل االجتماعــي ،ومــن ّ
علــى سياســات العمــل المتعلقــة بهــذا الجانــب
وفهمهــا جيــ ًدا .علــى ســبيل المثــال ،الفقــرة
 4.5مــن سياســة أرامكــو الســعودية رقــم
 299.225فيمــا يخــص األمــن الســيبراني
أن الشــركة تتوقــع مــن مســتخدمي
ـص علــى ّ
تنـ ّ
ٍ
بقــدر
منصــات التواصــل االجتماعــي ال ّتحلّــي
عــالِ مــن المســؤول ّية ،والمنطــق الســليم فيمــا
ينشــرون .وفيمــا يخــص التصويــر باســتخدام
األجهــزة الشــخصية  -الــذي ربمــا يكــون

الخطــوة األولــى قبــل مشــاركة المحتــوى عبــر
تلــك المنصــات  -فإنــه مــن غيــر المســموح
أي محتــوى لمرافــق الشــركة المحظورة
التقــاط ّ
كمــا فــي الفقــرة ( )4مــن دليــل التعليمــات رقــم
.710.011
• َم ِ
نطقُ ــك يرســم ِسـ َـمتَك ،فيجــب أن يتر ّيــث
أي
الشــخص ويســأل نفســه قبــل مشــاركة ّ
محتــوى :هــل هنــاك احتمــا ٌل قائــم لفهــم
المحتــوى أو توظيفــه بشــكل خاطــئ؟ ويف ّكــر
ً
تبعــات ســلبية
قليــا فيمــا إذا كانــت هنالــك
ٌ
لنشــره مــن النواحــي الشــخصية أو المهنيــة أو
األســرية أو المجتمعيــة وحتــى األمن ّيــة .إن
الجمهــور فــي نهايــة المطــاف ســيحكم عليــك
مــن خــال مــا تقــول وتنشــر ،وعليــك أن تختــار
الســمة التــي تريــد أن يعرفــك النــاس بهــا.
ّ
ـت مثـ ًـا مــن يح ـ ّدد مــن خــال مشــاركاتك
ـ
فأن َ
ٍ
محتــرم
كشــخص
ــر
ٍ
إذا مــا كنــت تريــد أن تُذ َك َ
ذي مصداقية ومهن ّية عالية ،أو غير ذلك.
أخيــ ًرا ،فهــذا المقــال ليــس تحذيــ ًرا مطلقًــا
أو ترهي ًبــا مــن اســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي التــي فتحــت لنــا آفا ًقــا واســعة
للمعرفــة وتبــادل الخبــرات .بــل هــو دعــو ةٌ
ـؤولية لتحقيــق أهـ ٍ
الســتخدامها بمسـ ٍ
ـداف نبيلـ ٍـة
التنبــه لهــا حتــى ال
ســامية ،و
ٌ
إشــارات يجــدر ّ
ننــدم كيمامــة أحمــد شــوقي التــي كانــت تنــازع
ـت نفســي لــو
المــوت وهــي تغ ّنــي بحســرة « َملكـ ُ
لكت منطقي!».
َم ُ
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أرامكو السعودية و«أير برودكتس» ِّ
تدشنان أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجني يف اململكة

تم ِّثل المحطة خطو ًة أولى في تطوير وقود الهيدروجين
المشتق من النفط الستخدامه في قطاع النقل في المملكة
القافلة األسبوعية

الظهــران  -دشَّ ــنت أرامكــو الســعودية وشــركة أيــر
برودكتــس ،يــوم الثالثــاء  15شــوال 1440هـــ ( 18يونيــو
2019م) ،أول محطــة لتزويــد الســيارات بوقــود
الهيدروجيــن فــي المملكــة ،وذلــك فــي مقــر مركــز التقنيــة
الجديــد التابــع لشــركة أيــر برودكتــس فــي وادي الظهــران
للتقنيــة .وســتز ّو د المحطــة التجريبيــة هيدروجينًــا
ً
مضغوطــا عالــي النقــاء ألســطول مبدئــي مــن الســيارات
الكهربائيــة مــن نــوع تويوتــا ميــراي التــي تعمــل بخاليــا
الوقود الهيدروجيني.
ويأتــي هــذا اإلعــان وســط تزايــد اإلجمــاع الدولــي
بفوائــد الهيدروجيــن .ووفقًــا لتقريــر صــدر األســبوع
الماضــي عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة ،فــإن الهيدروجيــن
لديــه إمكانــات هائلــة للحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة
الصادرة من قطاعات الطاقة المختلفة.
وبهــذه المناســبة قــال رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر
إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن الناصــر« :هــذا
الحــدث يشـ ِّكل أهميــة فــي مجــال البحــث والتطويــر ،كونــه
افتتــاح أول محطــة فــي المملكــة لتزويــد الســيارات بوقــود
التوســع فــي
الهيدروجيــن .وهــو خطــوة مهمــة نحــو
ّ
اســتخدامات النفــط والغــاز كمصــادر الســتخراج
الهيدروجيــن وبالتالــي اســتخدامه كوقــود فــي وســائل
النقــل والمواصــات المســتدامة ذات األثــر البيئــي
النظيــف وغيــر المؤثــر فــي مجــال التغيــر المناخــي .وهــذا
يمثــل فرصــة كبيــرة لنــا ولشــركة أيــر برودكتس لنستكشــف
بشــكل أكبــر إمكانــات وقــود الهيدروجيــن وتحقيــق هدفنــا
الســاعي لتوفيــر مصــادر طاقــة عمليــة ومســتدامة
للمستقبل».

منظومة مستدامة
مــن جهتــه ،قــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة أيــر
برودكتــس وكبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،األســتاذ ســيفي
قســيمي« :ال يخفــى علــى أحــد أن عالمنــا يحتــاج إلــى
منظومــة مســتدامة لمجابهــة التحديــات البيئيــة ،وتلبيــة
الطلــب المتنامــي علــى الطاقــة ،وأن تقنيــات خاليــا الوقود
والهيدروجيــن مهيــأة للمســاعدة فــي مجابهــة تلــك
التحديــات» .وأضــاف« :يشــ ِّرفنا التعــاون مــع أرامكــو
الســعودية لتأســيس وتطويــر نظــام مســتدام للتــز ّو د
بالهيدروجيــن المشــتق مــن الهيدروكربونــات للســيارات
الكهربائيــة التــي تعمــل بتقنيــة خاليــا الوقــود فــي
المملكة».
وتجمــع المحطــة الجديــدة للتــز ّود بوقــود الهيدروجيــن،
التــي بنتهــا الشــركتان ،بيــن الخبــرة التصنيعيــة والتقنيــة
ألرامكــو الســعودية ،والخبــرة والدرايــة التقنيــة لشــركة أيــر
برودكتس في مجال الوقود الهيدروجيني.
وقــد اُســتخدمت تقنيــة التــز ّود بالهيدروجيــن (ســمارت
فيــول) المملوكــة لشــركة أيــر برودكتــس فــي المحطــة
الجديــدة لتزويــد ســيارات تويوتــا الكهربائيــة مــن نــوع
ميــراي التــي تعمــل بخاليــا الوقــود بالهيدروجيــن
المضغــوط .وســتوفر البيانــات التــي ســيتم جمعهــا خــال
الفتــرة التجريبيــة مــن هــذا المشــروع معلومــات مفيــدة
لتقييــم التطبيقــات المســتقبلية لهــذه التقنيــة الناشــئة فــي
المملكة.
وتتمتــع المركبــات التــي تعمــل بوقــود الهيدروجيــن
بخصائــص مميــزة كمصــدر لوقــود النقــل ،حيث إن خمســة
كيلوغرامــات مــن وقــود الهيدروجيــن تجعــل الســيارة قــادرة
علــى قطــع مســافة  500كيلومتــر دون انبعثــات باســتثناء
المــاء ،إضافــة إلــى إمكانيــة تز ّودهــا بالوقــود فــي خمــس
دقائــق بخــاف المركبــات الكهربائيــة التــي تعمــل
بالبطاريــات والتــي تحتــاج إلــى ســاعة للتــز ّود بالوقــود.
ويمكــن للهيدروجيــن أن يســهم بشــكل كبيــر فــي توفيــر
مستقبل لطاقة نظيفة وآمنة وغير مكلفة.
وأضــاف كبيــر اإلدارييــن التقنييــن فــي أرامكــو الســعودية،
األســتاذ أحمــد الخويطــر ،قائــ ً
ا« :نعمــل علــى تطويــر
تقنيــات وحلــول جديــدة كجــزء مــن جهودنــا طويلــة األجــل
للحد من انبعاثات الكربون ومعالجة المخاوف المناخية».

استخدام الهيدروجين
في النقل النظيف
يأتــي افتتــاح محطــة الوقــود الرائــدة وســط اعتــراف
دولــي متزايــد بــأن الهيدروجيــن يمكــن أن يلعــب دو ًرا مه ًمــا
فــي تقليــل انبعاثــات الكربــون مــن مختلــف قطاعــات
الطاقة.
وخلــص تقريــر «مســتقبل الهيدروجيــن» ،الصــادر عــن
الوكالــة الدوليــة للطاقــة ،األســبوع الماضــي ،إلــى أن
الهيدروجيــن يو ِّفــر وســيلة إلزالــة الكربــون عــن مجموعــة
مــن القطاعــات ،حيــث ثبــت أنــه مــن الصعــب تقليــل
االنبعاثــات بشــكل كبيــر ،وتحســين جــودة الهــواء ،وتعزيــز
أمن الطاقة.
وجــاء فــي التقريــر« :لقــد حــان الوقــت لالســتفادة مــن
إمكانــات الهيدروجيــن للعــب دور رئيــس فــي مســتقبل
طاقة نظيف وآمن وبأسعار معقولة».
ويأتــي معظــم إنتــاج الهيدروجيــن الحالــي فــي العالم من
صناعــات تكريــر البتــرول والبتــرول ،وباعتبارهــا أكبــر
منتــج للنفــط والغــاز فــي العالــم ،فــإن أرامكــو الســعودية
رئيسا لغاز الهيدروجين.
منتجا
في وضع جيد لتكون
ً
ً
أوضــح كبيــر تقنيــي إدارة الكربــون فــي مركــز األبحــاث
والتطويــر ،األســتاذ عقيــل جمــال ،أن أحــدث التطــورات
التقنيــة جعلــت عديــ ًدا مــن حلــول الهيدروجيــن قابلــة

للتطبيق من الناحية التجارية.
وقــال عقيــل« :يتمتــع الهيدروجيــن بتنــ ُّوع فــي توفيــر
حلــول متنقلــة قصيــرة األجــل للنقــل ،وحلــول تخزيــن
الطاقــة طويلــة األجــل واســعة النطــاق للطاقــة والصناعــة،
والعوائــق الحاليــة أمامــه ترجــع فــي المقــام األول إلــى
نقص البنية التحتية».
أدارت أرامكــو الســعودية أكبر خزانــات الهيدروكربونات
فــي العالــم لعقــود مــن الزمــن ،ولديهــا اســتثمارات كبيــرة
فــي البنيــة التحتيــة يمكــن االســتفادة منهــا لتصنيــع
الهيدروجيــن ،والخبــرة العلميــة ،والمعرفــة التشــغيلية
لزيادة خفض التكلفة وتحسين الكفاءة.

طاقة واعدة
يُع ـ ُّد الهيدروجيــن ،وهــو العنصــر األخــف وزن ـاً واألكثــر
وفــرة فــي الطبيعــة ،أحــد المكونــات الرئيســة للنفــط
الخــام والغــاز الطبيعــي ،وكحامــل للطاقــة ،ال ينتــج أي
انبعاثــات للكربــون ،واالنبعاثــات الوحيــدة التــي ينتجهــا
هي بخار الماء النقي.
تقـ َّـدم الســيارات الكهربائيــة التــي تعمــل بخاليــا الوقــود
التــي تعمــل بالهيدروجيــن نطاقــات قيــادة أطــول ،ووقتًــا
أقصــر إلعــادة الوقــود مقارنــة بالســيارات الكهربائيــة التي
تعمل بالبطاريات.

ُيعد هذا الحدث
خطوة مهمة نحو
التوسع في
ّ
استخدامات
النفط والغاز
كمصادر
الستخراج
الهيدروجين،
وبالتالي
استخدامه
كوقود في
وسائل النقل
والمواصالت
المستدامة ذات
األثر البيئي
النظيف ،وغير
المؤثر في مجال
التغير المناخي
أمين الناصر
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دور رائد يف تدريب الشباب السعودي ..ورقم قياسي يف تاريخ البرنامج

 624متد ّر ًبا من  36جامعة سعودية يلتحقون
ببرنامج التدريب التعاوني

عبدالرحمن أبو خميس

عماد الرزقي

حسن السلمان

صفاء بو خمسين

فرح العقيلي

فقالـت« :كان االلتحاق ببرنامج التدريب التعاوني حل ًما».
سـتتدرب فـي إدارة الحلـول الذكيـة
وأضافـت فـرح التـي
ّ
لألعمـال« :التنافسـية العاليـة فـي الشـركة تُحفّـز الجميع
أن اسـم أرامكـو
علـى أن يق ّدمـوا أفضـل مـا لديهـم ،كمـا ّ
السـعودية مـن شـأنه أن يُشـ ّكل عالمـة فارقـة في سـيرتي
الذاتيـة ،و يُعـ ّز ز الفـرص التـي سـأحصل عليهـا فـي
المسـتقبل» .وحـول التركيـز علـى السلامة فـي اليـوم
الثانـي ،قالـت فـرح« :أنـا فـي طـور الحصول علـى رخصة
القيادة ،وقد جاءت المعلومات المتعلقة بسلامة الطريق
في الوقت المناسب».
أ ّمــا حســن الســلمان ،فأوضــح أنــه اختــار االلتحــاق
بالبرنامــج ألنــه يضــع خطــة تدريــب واضحــة للمشــاركين
ممــا يســاعدهم علــى التطــور واالســتفادة القصــوى مــن
ّ
البرنامــج .وحــول تطلعاتــه ،أوضــح الســلمان« :ســأتعرف
مــن خــال تجربــة التدريــب علــى طبيعــة العمــل فــي دائرة
الحفــر وصيانــة اآلبــار ،وكيــف يمكننــي أن أوظــف
المهــارات التــي تعلمتهــا مــن تخصصــي الجامعــي ،كمــا
ســتتيح لــي فــرص العمــل فــي قطــاع النفــط والطاقــة فــي
المستقبل».

ميثم املوسوي

توعيةٌ حول البرنامج والشركة

الدمــام  -وجــوهٌ مشــرقة باآلمــال اجتذبهــا برنامــج
التدريــب التعاونــي فــي أرامكــو الســعودية ،الــذي شــهدت
إطاللتــه الصيفيــة لعــام 2019م رق ًمــا قياس ـ ًيا ،بمشــاركة
الملتقــى التحضيــري للبرنامــج
 624متد ِّر ًبــا ومتد ِّربــة فــي ُ
الــذي ُعقــد يــوم األربعــاء  9شــوال 1440هـــ ( 12يونيــو
2019م) ،علــى مــدى يوميــن فــي قاعــة المحاضــرات
لمبنى مكاتب الشركة في الدمام.
ويأتي االرتفاع غير المسـبوق في عدد المشـاركين في
البرنامـج ،الذي انطلق عام 1980م ،في إطار سـعي قسـم
العالقـات الجامعيـة فـي إدارة البرامـج والشـراكات
األكاديميـة لتوسـيع رقعـة المسـتفيدين منـه فـي شـتّى
أنحـاء المملكـة ،انطال ًقـا مـن مسـؤوليتها االجتماعية في
تأهيـل وتدريـب الشـباب السـعودي ،وإعـداد الكفـاءات
الشابة.
وتحـ ّد ث قائـد مجموعـة إدارة التدريـب فـي قسـم
العالقـات الجامعيـة ،محمـد السـادة ،حـول البرنامـج
ً
قائلا« :شـهد عـام 2019م مشـاركة أكثـر مـن  800طالـب
وطالبـة علـى مجموعتيـن ،وهـو الرقـم األعلـى فـي تاريـخ
البرنامـج ،كمـا أ نّـه يم ّثـل  %16مـن مجمـوع عـدد
المسـتفيدين مـن البرنامـج منـذ انطالقتـه ،وقـد تم ّيـزت
هـذه المجموعـة بمشـاركة أوسـع للطالبات ،حيث شـارك
فيهـا  232متد ِّربـة وهـو مـا يم ّثـل  %37مـن المشـاركين».
كمـا أ ّكـد السـادة علـى التنـ ّوع الـذي يحظـى بـه برنامـج
التدريـب التعاونـي ،حيـث ينتسـب المتد ِّربـون فـي هـذه
المجموعـة إلـى  36جامعـة سـعودية ،ويلتحقـون بــ128
إدارة في الشركة.

عروضـا
وشـهد اليـوم األول مـن الملتقـى التحضيـري
ً
ق ّدمـت معلومـات حول أهـداف برنامج التدريـب التعاوني
ومميزاتـه ،باإلضافـة إلـى التوعيـة بمبـادئ العمـل فـي
تضمن فقرة أجاب فيها مستشارو التدريب
الشـركة ،كما
ّ
فـي قسـم العالقـات الجامعيـة عـن أسـئلة المتد ِّربيـن،
الذيـن حرصـوا علـى اغتنـام الفرصـة لمعرفـة التفاصيـل
المهمـة حـول البرنامـج وأنظمـة الشـركة ،إذ عكـس سـي ٌل
مـن األسـئلة شـغف الطلاب وحماسـهم لخـوض غمـار
تجربـة التدريـب .إلـى جانـب ذلـك ،شـارك مرتضـى
العوامـي مـن إدارة شـؤون الموظفيـن بعـرض يهـدف إلـى
التوعيـة بأبـرز السـلوكيات السـلبية وكيفيـة التعامـل معها
وفـق سياسـات الشـركة وأنظمتهـا ،كمـا شـارك أحمد أبو
أحمـد مـن مركز جونز هوبكنز أرامكـو الطبي بعرض عن
العادات السبع لحياة صحية متوازنة.

وقـد كانـت السلامة حاضـرة فـي اليـوم الثانـي مـن
الملتقـى ،حيـث شـارك الدكتـور عرفـان أبـو رح ّيـم مـن
إدارة البرامـج والشـراكات األكاديميـة بعـرض حـول
إجـراءات السلامة العامـة في الشـركة ،فيما قـ ّدم محمد
عرضـا حـول السلامة
الغامـدي مـن إدارة منـع الخسـائر
ً
علـى الطريـق ،كما ّ
نظـم مم ّثلو برنامج السلامة المرورية
فـي أرامكـو السـعودية نشـاطات متن ِّو عـة هدفـت إلـى
إشـراك المتد ِّربيـن بشـكل تفاعلـي إلشـعارهم بمسـؤولية
األفـراد نحـو السلامة المروريـة .وفـي الختـام قـ ّد م

سيلٌ من األسئلة يعكس شغف الطالب وحماسهم لخوض
غمار تجربة التدريب في أرامكو السعودية.

قدمه موظفو برنامج السالمة المرورية.
عدد غير مسبوق من المشاركين في برنامج التدريب التعاوني يشاركون في عرض تفاعلي عن مبادئ السالمة على الطريق ّ
تصوير :مصلح الخثعمي ،وحاتم عويضة

السالمة أولوية ُمطلقة

عبـداهلل العياضـي مـن قسـم خدمـات األمـن فـي الشـركة
عرضا حول دور األفراد في حماية أمن المعلومات.
ً

اهتمام ورضا ..وتط ّل ٌع
ٌ
نحو المستقبل
وخلال الملتقى أبدى الطلاب تطلّعهم لخوض تجربة
تحدث عماد
التدريـب في أرامكو السـعودية .وحول ذلك ّ
الرزقـي ،الذي التحـق بالتدريب فـي إدارة خدمات أحياء
ً
تعر فنـا
السـكن فـي المنطقـة المركزيـة،
قائلا « :لقـد َّ
خلال الملتقـى علـى أهـداف البرنامـج ومميزاتـه» .كمـا
أبـدى الرزقـي حماسـه لبـدء التدريـب بقولـه« :تر ّكـز
الدراسـة الجامعيـة علـى الجانـب النظـري مـن التعلّـم،
علي
وأنـا هنـا ألطبـق ما تعلّمته ،ومن شـأن هـذا أن يعود ّ
بفائـدة كبـرى ويطـ ّور مهاراتـي ليجعلنـي جاهـزًا لسـوق
العمل».
وأبـدت صفـاء بوخمسـين التـي التحقـت بـإدارة تطويـر
الملتقى بقولهـا« :أعطتنا
الكفـاءات اإلداريـة رضاهـا عـن ُ
فقـرة األسـئلة فرصـة الحصـول علـى المعلومـة ،فيمـا
أظهـر العـرض عـن الصحة االهتمـام الذي توليه الشـركة
للموظفيـن» .وأ ّكـدت صفـاء سـعادتها بالحصـول علـى
فرصـة التدريـب قائلـة « :إننـي معجبـة بالمبـادئ والقيـم
التـي تقـوم عليها الشـركة ،كما أتطلع للتعامـل مع ثقافات
وجنسيات مختلفة من خالل بيئة العمل المتن ِّوعة».

عالمة فارقة
وشـاركت فـرح العقيلـي زميلتهـا المشـاعر نفسـها،

فوائد ملموسة للبرنامج
وفــي حيــن تبــدو المنافــع العائــدة علــى المتد ِّربيــن مــن
برنامــج التدريــب التعاونــي جل ّيــة ومتعــ ّد دة ،يظهــر
للبرنامــج أثـ ٌـر ملمــوس يعــود بالنفــع علــى الشــركة .وفــي
الملتقــى التحضيــري ،ظهــر ذلــك مــن خــال إســهام أحــد
متد ِّربــي البرنامــج فــي الدفعــة األولــى للعــام الحالــي فــي
التنظيم.
ويقـول عبدالرحمـن أبوخميس ،وهو طالب متد ِّرب في
قسـم العالقـات الجامعيـة« :كانـت تجربـة التدريـب مليئـة
بالتحديـات ،لكنـي قبلـت التحـدي ،وقـد أتاحـت لـي
التجربـة فرصـة بنـاء شـبكة تواصـل واسـعة ،كمـا تعرفـت
علـى بيئـة عمـل جديـدة» .وحـول مشـاركته فـي التنسـيق،
ً
قائلا « :سـاعدتني التجربـة التـي
أوضـح أبوخميـس
خضتهـا فـي التعامـل مـع المتد ِّر بيـن ،واإلجابـة عـن
أسـئلتهم ،فيمـا شـ ّكل جمـع البيانـات لهـذا العـدد الهائـل
من المتد ِّربين تحد ًيا كبي ًرا».
جديـر بالذكـر أن برنامـج التدريب التعاوني شـهد نم ًوا
ٌ
مسـتم ًرا فـي عـدد الطلاب المشـاركين خلال األعـوام
ّ
الثالثـة الماضيـة ،كمـا خضعـت جميـع مراحـل البرنامـج
للتطويـر مـن أجـل رفـع كفـاءة ُمخرجاته ،في سـعي دؤوب
ليبقـى البرنامج الخيـار األول لطالب الجامعـات ،والقناة
الفاعلـة فـي جـذب الطاقـات المتو قّـدة التـي تصنـع
مستقبل الشركة.

القافلة األسبوعية

 ٢٠يونيو ٢٠١٩

5

ً
مواصل دوره يف بناء جسور ثقافية بني اململكة والعالم..

إثراء يستضيف معرض إدفارد مونك ألول م َّرة
في الشرق األوسط
القافلة األسبوعية

أمين الناصر ،يستمع إلى
شرح من ستاين أوالف حول
إحدى لوحات الفنان
العالمي الراحل إدفارد
مونك ،وكان من بين
الحضور كبير اإلداريين
التنفيذيين السابق في
أرامكو السعودية ،األستاذ
عبداهلل جمعة( ،الثالث من
اليمين) ،والنائب األعلى
للرئيس للخدمات الفنية،
األستاذ أحمد السعدي.

الظهـران  -افتتـح مركز الملك عبدالعزيـز الثقافي العالمي
(إثـراء) ،يـوم اإلثنيـن  14شـوال 1440هــ ( 17يونيـو 2019م)
الروح» لعرض أعمال الفنّان
المعـرض الفنّي العالمي «مفازات ّ
النرويجـي الراحـل إدفـارد مونـك ،بحضـور عـدد مـن كبـار
الشـخصيات والدبلوماسيين ،والفنانين واإلعالميين من داخل
المملكـة وخارجهـا ،ويقـ ِّدم المعـرض ،الذي يأتي بالشـراكة مع
متحـف مونـك النرويجـي ،وشـركة (أكـر أي أس أي) ،وشـركة
(سـنوهيتا) للتّصميم ،أسـلوب الفنّان النرويجـي ،الذي يُعد من
ر َّواد الفـن الحديـث ،أمـام متذوقـي هـذا الفـن فـي المملكة في
أول ٍ
عرض ألعماله في الشرق األوسط.

منارات تعزِّز الترابط العالمي
وألقـى رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر إدارييهـا التنفيذيين،
رحـب فيهـا
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر ،كلمـة افتتـاح ّ
بالضيـوف والحضـور وشـركاء المعـرض ،حيـث أشـاد بالجهود
المشـتركة في افتتاح المعرض ،وقـال« :بُنيت المراكز الثقافية
وتشـجع علـى
مثـل مركـز إثـراء لتكـون منـارات مشـعة بالفكـر،
ِّ
التبـادل والتعـاون المعرفـي واإلبداعـي بيـن الشـعوب
ٍ
ترابط عالمي ،ويسـاعد في
يسـهم في بناء
مما
ُ
والمجتمعـاتّ ،
التعـاون بيـن المؤسسـات والـدول والحضارات لتحسـين العالم
وبنـاء مسـتقبل البشـرية .وعلـى مـر التاريـخ نـرى دو ًمـا اقتـران
الفنـون والثقافـة باالقتصاد والتجارة .فعلى سـبيل المثال ،فإن
طريـق الحريـر ،وسـوق عـكاظ ُعرفـا بالجوانـب الثقافيـة التـي
ارتبطت بهما بالتوازي مع الجوانب التجارية».
وأضاف المهندس أمين الناصر ،أنه من هذا المنطلق «نود
أن نشـكر شـركاءنا النرويجييـن مـن شـركة «أكـر أي أس أي»،
ومتحـف مونـك ،وشـركة التصميـم «سـنوهيتا» علـى جهودهـم
المشـتركة فـي دعـم تنظيـم معـرض الفنّـان العالمـي إدفـارد
مونـك فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،فـي رحـاب إثـراء،
فبالنسـبة للنرويجييـن تمثـل أعمـال الفنـان مونـك أحـد أعظـم
كنوزهـم ،وبالتالـي فـإن تنظيـم هـذا المعـرض يُع ِّبـر عـن روح
التعـاون بيـن المملكة العربية السـعودية والنرويـج بما لهما من
دور كبيـر فـي عالـم الطاقـة واالزدهـار االقتصـادي .كمـا يُع ِّبـر
عـن التعاون بين مؤسسـتين صناعيتين عمالقتين هما :شـركة
أرامكـو السـعودية وشـركة إكـر النرويجيـة وبيـن مؤسسـتين
ثقافيتيـن همـا :مركـز إثـراء فـي المملكـة ،ومتحـف مونـك فـي
النرويج».

جسور ثقافية بين المملكة والعالم
وأضـاف الناصـر« :بفضـل هـذا التعـاون ،يواصـل إثـراء
باإلسـهام فـي بنـاء جسـور ثقافيـة بيـن المملكـة والعالـم .وكلـي
أمـل أن تكـون أعمـال هـذا الفنـان العالمي بما تختزنـه من قيم
جماليـة وإنسـانية ملهمـة ألعمـال شـباب وفتيـات فـي المملكـة
يتحفونـا بروائـع ابداعيـة تُع ِّبر عن اإلنسـان السـعودي والعربي
وتُلفـت بتم ّيزهـا أنظـار العالـم ،وتُع ِّبـر عـن الثـراء والعمـق
الحضـاري لدينـا ،وهـو مـا ينسـجم مـع رؤيـة المملكـة العربيـة
السعودية  2030بأن تكون المملكة عبر طاقاتها البشرية دولة

فاعلة ومؤثرة في صياغة مستقبل العالم».
مـن جانبـه ،ذكـر مديـر مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) ،األسـتاذ علـي المطيـري« ،يفخـر إثـراء
بالمشـاركة فـي مبـادرات التبـادل الثقافـي فـي المنطقـة عـن
طريق االسـتضافة األولى لمعرض أعمال (إدفارد مونك) أل ّول
ويشـرفنا العمل مع متحـف (مونك)
مـرة فـي الشـرق األوسـط،
ّ
َّ
وشـركة (أكـر) ،وشـركة (سـنوهيتا) لتنظيـم هـذا المعـرض
الفريـد فـي المملكـة ،وتعزيـز التنـ ُّو ع واالحتفـاء باإلبـداع
ومشاركة المعرفة وتشجيع التعاون داخل المملكة وخارجها».

يتطلع مركز
الملك عبدالعزيز
ليلعب دو ًرا
رئيسا في بناء
ً
الجسور الثقافية
بين المملكة
وشعوب العالم

المعرفة والتفاهم بين الشعوب
صرح مدير متحف مونك ،السـيد سـتاين أوالف
مـن جهتـهّ ،
هنريتشسـين« ،يلتـزم متحـف مونـك بأعلـى المعاييـر لتنظيـم
المعـارض العالميـة ،ونؤمـن أن التعـاون الثقافي خـارج الحدود
يُعـزّز مـن المعرفـة والتفاهـم بيـن الشـعوب مـن مختلـف الدول
والثقافـات ،ويُعـد تعاوننـا مـع «إثـراء» حد ًثـا ذا أهميـة ،ونقـ ّدر
بشدة هذا التعاون الملهم».
الـروح» مـن خلال
«مفـازات
فـي
مونـك
كمـا تُعـرض أعمـال
ّ
ّ
خمسـة أجنحة بداخل القاعة الكبرى في المركز ،حيث تغطي
هـذه األجنحـة موضوعـات الحـزن والحـب واليـأس والوحـدة
ومعالـم الـروح ،ويأتـي المعـرض ضمـن التـزام «إثـراء» بتعزيـز
التبـادل عبـر الثقافات وتقديم خبرات جديدة للز ّوار كجزء من
برنامجـه السـنوي ،إضافـ ًة إلـى توفيـر منفـذ ثقافـي مـن خالل
عروضه العالمية.
ويضم المعرض ،الذي سـوف يسـتمر في استقبال الجمهور
حتـى يـوم الثالثـاء  ١محـرم 1440هــ ( 3سـبتمبر 2019م)،
مجموعـ ًة مك ّونـة مـن  40قطعـة فنيـة معروضـة تحتـوي علـى
ٍ
عـدد مـن أشـهر أعمـال مونـك ،أبرزهـا :الطفـل المريـض،
والصرخة.

مجموعة من لوحات الفنان العالمي مونك التي تُعرض من خالل معرض (مفازات الروح) ،في مركز (إثراء).

الرسام النرويجي
ت ّ
ُعد لوحة (الصرخة) ،إحدى أبرز تحف ّ
إدفارد مونك ،الذي رسمها عام 1893م ،وهي عمل تعبيري
يمثّل أيقونة للفن الحديث ،سعى مونك من خالله إلى
كفيه على
تجسيد القلق اإلنساني في هيئة رجل ُمرعب يضع ّ
جانبي رأسه ُمطلقً ا صرخةً تمأل األرجاء ،فيما يبدو الجسر
والسماء وخليج أوسلفورد في أوسلو من خلفه ،بمالمح
ُمم ّوجة .وقد استنسخ مونك من هذه اللوحة ثالث لوحات
ُأخر ،كما أثّ ر إبداعه الفريد فيها في عديد من األعمال
الفنية الالحقة ،فيما تركت اللوحة بصمة واضحة في عالم
ّ
األدب والسينما والتلفاز .وفي معرض (مفازات الروح) ،الذي
يستضيفه مركز إثراء بالتعاون مع متحف مونك في النرويج،
تضم ً 40
فنيا
تُعرض هذه اللوحة ضمن مجموعة
عمل ًّ
ّ
لمونك.
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ً
مستهدفا ما يقرب من  ١٠٠٠طالب وطالبة

انطالق فعاليات مخيم إثراء الصيفي 2019
محمد العداربة
ً
تفاعلا مـع المجتمـع المحلـي والعمـل يـ ًدا بيـد
الظهـران -
لصنـع جيـل مبـدع ،انطلقـت فـي مركـز الملـك عبدالعزيـز
الثقافـي العالمـي (إثـراء) ،فـي الظهـران ،فعاليـات المخ ّيـم
الصيفـي لألطفـال بيـن عمـر أربعـة سـنوات و 15سـنة ،فـي
الفتـرة الواقعـة بيـن  14شـ ّوال إلـى  19ذو القعـدة 1440هــ (17
يونيـو إلـى  1أغسـطس 2019م) .ويهـدف هـذا البرنامـج ،الذي
يُعـ ُّد مبـادرة مجتمعيـة مفيـدة ،إلـى مـلء وقـت األطفـال أثنـاء
العطلـة الصيفيـة بتعلـم شـيء مفيـد ،يتفاعـل خاللـه مـع كثيـر
مـن األطفـال مـن مختلـف مناطـق المملكـة .كمـا يهـدف
البرنامـج ،وبشـكل رئيـس ،إلـى إعـداد هـؤالء األطفـال ليكونوا
فاعليـن ومؤثريـن فـي المسـتقبل ،مـن خلال تلقّـي برامـج
تدريبيـة لبناء المهـارات المتن ِّوعة وتعريفهم على برامج مهنية
متعـ ّددة تُشـبع رغباتهـم ،وتجيـب عـن أسـئلتهم فيمـا يتعلـق
بالمهن والمهارات الحياتية المختلفة .وانقسـمت البرامج إلى
فترتين صباحية ومسـائية حتى يتسـنّى للجميع اختيار الوقت
الذي يناسب الطفل وأسرته.
وتتنـ ّوع مسـارات المخيـم الصيفـي لهـذه السـنة إذ بلغـت
سـبعة مسـارات ،كالتالي :المبتكـرون الصغـار ،وأعمـاق البحر،
والتنفيـذي الصغيـر ،والهندسـة ،ور َّواد الف ّـن ،وصانـع األلعـاب،
والصوت والحركة.

النقاء والبراءة تمآلن إثراء

عد مبادرة مجتمعية مفيدة ،إلى ملء وقت األطفال أثناء العطلة الصيفية بتعلّم شيء مفيد،
يهدف هذا البرنامج ،الذي ُي ُّ
يتفاعل خالله مع كثير من األطفال من مختلف مناطق المملكة.

ملأت أصـوات األطفـال مبنـى مركـز الملـك عبدالعزيـز
الثقافـي العالمـي (إثـراء) ،ود ّبـت فيـه حيـاة ملؤهـا البـراءة،
والمـرح ،ففـي إحـدى القاعـات تلويـن ،وفـي األخـرى أعمـال
يدويـة ،يحمـل األطفـال أورا ًقا وملفـات صغيرة ،يُنصتـون هنا،
ويلعبـون هنـاك ،وفـي ك ّل حركـة يقومـون بهـا يتعلمـون مهـارة
جديدة ،في بيئة آمنة شعارها السالمة ً
أول.

كان لـ«القافلة األسـبوعية» جولة في مسـار التنفيذي
الصغيـر ،حيـث يجلـس األطفـال مـن عمـر سـبع إلـى تسـع
سـنوات يتعلمـون مفـردات المهنـة ويتفاعلـون ببراءة وانسـجام
كبيريـن .كانـت بـراءة األطفـال تتمثـل فـي طبيعـة األسـئلة
والرغبـة بمعرفـة التفاصيـل المختلفـة عـن المهنـة ،بعفويـة
المرحلة العمرية وجمالها.

األطفال يتح ّدثون:
سـلطان الزامـل ،الـذي جـاء مـن عنيـزة ،ال يـزال فـي ربيعـه
التاسع ،ويحلم بمهنة عمل مم ّيز ،يقول« :لقد انضممت لمسار
التنفيـذي الصغيـر ألنني أريـد أن أعمل تقنية خاصة أسـتطيع
منهـا تشـكيل كلمـات طويلـة( ،يقصـد كتابـة خطـاب طويـل
وإلقائـه علـى النـاس)» .لـم يخـف الزامـل فرحتـه بأجـواء إثـراء
المم ّيـزة التـي أتاحـت لـه فرصـة التعـرف علـى أطفـال آخرين.
ويُضيـف أنـه تعلَّـم مفـردات جديـدة تتعلق بهـذه المهنـةً ،
قائل:
«عندمـا أكبـر ،سأسـتطيع أن أجيـب عن أي سـؤال مـن مديري
بك ّل ثقة».
راكان اليحيـى ،الـذي يبلـغ مـن العمـر ثمـان سـنوات ،وجـاء
مـن الريـاض يريـد أن يصبـح مثـل أبيـه ،فهـو يثـق باختيـارات
سـجله فـي مسـار التنفيـذي الصغير .تـرى الفرحة
أبيـه الـذي ّ
باديـة فـي عينيـه ،ألنـه يـرى نفسـه علـى الطريـق الصحيـح،
ناجحا مثل أبي».
يقول« :سأصبح
ً
فـارس العـادل ،الـذي لـم يتجـاوز السـابعة مـن العمـر ،أبـدى
فرحـة بالمشـاركة فـي هـذا المخيـم ،رغـم أنـه ال يحـب
المخيمـات الصيفية ألنها تُشـعره بالتعب! ويشـرح ذلـك ً
قائل:
«هـذه هـي المـرة األولـى التـي أجـد متعـة فـي المخيمـات
الصيفيـة ،أنـا عـادة ال أجـد متعة إطال ًقـا ألنني أتعـب ،اآلن أنا
متعـب ولكنني مسـتمتع! اليوم تعلّمت كلمة رائـد أعمال» .يقول
فـارس« :أمي هي من اختارت المسـار ألنها تـراه األفضل ،وأنا
أيضا».
أثق بأمي واختياراتها ،ومثلها أنا أراه األفضلً ،

أرامكو السعودية تستعرض ريادتها في مؤتمر
الجمعية األمريكية لجيولوجيي البترول

دورنا هو أن نكون
حلقة وصل تربط
بين الصناعة
واألوساط
األكاديمية وبين
طالب اليوم الذين
سيصبحون مهنيي
الغد
سعيد الهاجري

حيدر القطري ،أثناء
مشاركته في لجنة تحكيم
جائزة إمبريال باريل
المرموقة ،يراجع مفاهيم
قدمتها فرق
التنقيب التي َّ
من جميع أنحاء العالم،
كجزء من المؤتمر والمعرض
السنوي للجمعية األمريكية
لجيولوجيي البترول في سان
أنطونيو في والية تكساس،
تم تقديم األوراق
حيث ّ
الفنية والعروض التقديمية
والدعم لـجائزة الجمعية
السنوية ،الذي يشارك فيه
كبار فرق خريجي علوم
الجيولوجيا من جميع أنحاء
العالم.

سوزان غونزاليس
ســان أنطونيــو ،تكســاس  -عرضــت أرامكــو الســعودية
خبرتهــا وريادتهــا فــي الجيولوجيــا وأنظمــة البتــرول إلــى جانب
تقنياتهــا فــي التنقيــب عــن الزيــت والغــاز ،فــي المؤتمــر
والمعــرض الســنوي للجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــي البتــرول
لهــذا العــام ،حيــث شــارك موظفوهــا بتقديــم األوراق الفنيــة
ماســ ًيا للمؤتمــر ،ومســابقة
والعــروض ،كمــا كانــت راع ًيــا ّ
إمبريــال باريــل الســنوية التــي تشــارك فيهــا فــرق مــن خريجــي
الدراسات الجيولوجية من جميع أنحاء العالم.
وخــال حفــل توزيــع جوائــز مســابقة إمبيريــال باريــل ،ألقــى

مديــر إدارة األعمــال الجيولوجيــة فــي أرامكــو الســعودية،
األســتاذ ســعيد الهاجــري ،كلمــة أشــار فيهــا إلــى التطــور
الســريع للتقنيــات التــي تســمح لعلمــاء الجيولوجيــا بــأداء
المهمــات التــي تســتغرق أيا ًمــا وأســابيع فــي غضــون ٍ
ثــوان
ودقائــق .وأضــاف الهاجــري« :دورنــا هــو أن نكــون حلقــة وصل
تربــط بيــن الصناعــة واألوســاط األكاديمية وبين طــاب اليوم
الذين سيصبحون مهنيي الغد».
وكان حيــدر القطــري ،وهــو جيولوجــي فــي إدارة التنقيــب
فــي المنطقــة الشــرقية ،أحــد أعضــاء لجنــة التحكيــم فــي
المســابقة ،كمــا حظــي اثنــان مــن موظفــي أرامكــو الســعودية
بالتكريــم خــال حفــل توزيــع الجوائــز نظيــر إســهاماتهما فــي

الجمعيــة والقطــاع ،حيــث حصــل إبراهيــم الغامــدي ،وهــو
جيولوجــي أعلــى فــي إدارة تقييــم مــوارد التنقيــب فــي أرامكــو
الســعودية ،علــى جائــزة الجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــي
البتــرول للخدمــة المتم ّيــزة ،وذلــك نظيــر إســهاماته النشــطة
في الجمعية منذ عام 1984م.
أ ّمــا أيــرات غيزاتــوف ،وهــو عالــم مختبــرات في قســم تقنية
هندســة المكامــن فــي مركــز أبحــاث أرامكــو الســعودية فــي
بوســطن ،فقــد حــاز جائــزة جــورج ســي ماتســون التذكاريــة
ألفضــل عــرض تقديمي للبحوث خــال مؤتمر العــام الماضي.
وقــد س ـلَّطت البحــوث التــي أجراهــا غيزاتــوف الضــوء علــى
تفاعــل المــواد الكيميائيــة خافضــة التوتــر الســطحي مــع
الصخور الكربونية على المستوى متناهي الصغر.
وخــال المؤتمــر الــذي اســتمر ثالثــة أيــامُ ،ق ّدمــت العــروض
التقديميــة حــول موضوعــات المؤتمــر الرئيســة مثــل الكيميــاء
الجيولوجيــة ونمذجــة األحــواض والمــوارد غيــر التقليدية ،كما
ن ُّظمــت جلســات حواريــة تــرأس بعضهــا موظفــو أرامكــو
السعودية.
واجتمــع الحضــور فــي قاعــة المعــرض لمعرفــة مزيــد عــن
أحــدث التطــورات فــي مجــال التنقيــب فــي الشــركة ،حيــث
جــرى النقــاش حــول تقييــم مســح المقاطــع الدقيقــة واألبحــاث
الجاريــة فــي هــذا المجــال .على ســبيل المثال ،ق ّدم كريســتيان
عرضــا بعنــوان «تقييــم ظروف األكســدة واالختــزال في
شــايبي ً
الكربونــات الغنيــة بالمــواد العضويــة فــي بيئــة األحافيــر مــن
خــال تحــوالت العناصــر الجيوكيميائيــة والبدائــل» ،فيمــا
ســلطت عــروض تقديميــة أخــرى الضــوء علــى عمــل الشــركة
في البحوث ذات العالقة بالمجال.

القافلة األسبوعية

 ٢٠يونيو ٢٠١٩
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نقلة نوعية في األعمال البحرية ألرامكو السعودية
زهير كعكي
الظهــران  -شــهدت أعمــال أرامكــو الســعودية البحريــة
توس ـ ًعا مســتم ًرا خــال العقــد الماضــي ،إذ مــن المتوقــع
ّ
ارتفــاع إنتــاج النفــط بنســبة  ،%9والغــاز بنســبة %86
بنهاية عام 2019م.
لقــد أ َّدى النمــو المصاحــب لذلــك فــي البنيــة التحتيــة
البحريــة إلــى ضغــوط كبيــرة علــى نمــوذج إدارة األســطول
البحــري الموجــود ،والمرافــق المرتبطــة بــه .عــاوة علــى
ارتفاعــا حــا ًدا فــي
ذلــك ،شــهدت األعمــال البحريــة
ً
الطلــب عليهــا بســبب زيــادة نشــاط الجهــات ذات الشــأن،
حيــث أدت زيــادة الحركــة تلــك إلــى نمــو ّ
مطــرد فــي
الخدمــات المتوقعــة مــن المســتخدمين ،باإلضافــة إلــى
دائــرة أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية .كما
دفعــت زيــادة المــوارد البحريــة ،ومتطلباتهــا اللوجســتية،
باإلضافــة إلــى تعقيــدات موقــع حقــول النفــط والغــاز
البحريــة ،والقيــود الخاصــة بغاطــس الســفن ،والعوامــل
الجوية ،اإلدارة إلى النظر في تبسيط نموذج العمل.
أ َّدى التعــاون بيــن دائــرة أعمــال الزيــت فــي منطقــة
األعمــال الشــمالية وإدارة األعمــال البحريــة إلــى تشــكيل
فريــق عمــل مشــترك تكــ ّون مــن إدارات اإلنتــاج فــي
المناطــق المغمــورة ،وإدارة األعمــال البحريــة لتقييــم
المبــادرات ،التــي مــن شــأنها جعــل أنشــطة الشــركة
البحريــة أســهل ،وأكثــر مرونــة ،وأكثــر جــدوى مــن ناحيــة
التكلفة ،وتتم َّيز بإدارة المخاطر والتشغيل األمثل.

معا لتحقيق أفضل
العمل ً
األنشطة اللوجستية
فــي ديســمبر مــن عــام 2016م ،تــم تشــكيل فريــق عمــل
مشــترك ضــ ّم عــد ًدا مــن إدارات اإلنتــاج فــي المناطــق
المغمــورة فــي منطقــة األعمــال الشــمالية ،وإدارات
األعمــال البحريــة .قــاد مديــر عــام دائــرة اإلنتــاج فــي
منطقــة الســفانية ،األســتاذ علــي العجمــي ،فريــق دائــرة
أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية ،وكان على

رأس فريــق إدارة األعمــال البحريــة مديــر اإلدارة
بالوكالــة ،األســتاذ خالــد المحســن .وكان نمــوذج العمــل
الخــاص بدائــرة أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال
الشــمالية فاعـ ًـا ،ولكــن كان مــن الضــروري إجــراء مزيــد
مــن التحســينات لالســتفادة مــن مــوارده بكفــاءة .واكتمــل
تجديــد نمــوذج العمــل عمل ًيــا بتبنــي نمــوذج عمــل أكثــر
شــفافية بيــن أقســام دائــرة أعمــال الزيــت فــي منطقــة
األعمــال الشــمالية حتــى يمكــن قيــاس توقعــات الخدمات
البحرية بدقة أعلى.

من قاعدة أصول إلى قاعدة خدمات
بــدأ التشــغيل التجريبــي للمشــروع بيــن أعمــال الغــاز
وخدمــات اآلبــار البحريــة فــي منطقــة األعمــال الشــمالية
فــي يونيــو 2017م .وانضمــت ســفن اإلمــداد مــن األقســام
الفرديــة إلــى وحــدة الخدمــات اللوجســتية البحريــة ،التــي
تح َّولت من قاعدة أصول إلى قاعدة خدمات.
وفــي أبريــل 2017م ،وبالتزامــن مــع تقــ ُّدم التشــغيل
التجريبــي ،تـ ّم تطويــر تطبيــق مــن تقنيــة المعلومــات علــى
مراحــل .كان ذلــك أحــد التحديــات الرئيســة ،حيــث ُقـ ّدر
اإلطــار الزمنــي إلنجــاز المشــروع بمــدة  18شــه ًرا ،لكــن
فريــق تطويــر تقنيــة المعلومــات المســؤول عــن التطبيــق
حــرص علــى إكمــال المشــروع قبــل انتهــاء الموعــد
النهائــي ،فاكتمــل المشــروع فــي غضــون ثمانيــة أشــهر،
وبدأ تشغيل نظام ساب الجديد في أغسطس 2017م.
اعتمــد قســم خدمــات الصيانة فــي المنطقــة المغمورة
فــي الســفانية مفهــوم قاعــدة الخدمــات بتســليمه أصولــه
البحريــة إلــى وحــدة الخدمــات اللوجســتية البحريــة فــي
سبتمبر 2017م.
وكنقطــة أخيــرة ،تــ ّم اعتمــاد مؤشــرات أداء رئيســة
لفهــم مســتوى اســتيفاء األهــداف اإلســتراتيجية
وشــفافية النتائــج ،باإلضافــة إلــى تقييــم أداء األفــراد
واإلدارات.

يقدم «مبادرة تحسين االستفادة من الموارد البحرية ألعمال الزيت في منطقة األعمال الشمالية» أثناء تفقد
صالح الغامديِّ ،
اإلدارة لمركز األعمال البحرية المتكامل الجديد لمراقبة السفن.

نموذج عمل جديد
ُقــدم نمــوذج العمــل الجديــد فــي صــورة مركــز األعمال
البحريــة المتكامــل لمراقبــة الســفن ،والغــرض األســاس،
مــن نمــوذج عمــل أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال
الشــمالية واألعمــال البحريــة ،هــو تحديــد طــرق تحســين
األسطول من خالل نموذج الموارد المشتركة.
تخصيصــا أفضــل
يتيــح نمــوذج األعمــال الجديــد
ً
للمــوارد ويعـزّز االســتفادة مــن األعمــال بمــا يتماشــى مــع
أهداف أرامكو السعودية المتم ّثلة في زيادة الربحية.
فــي يوليــو 2018م ،بــدأ التشــغيل التجريبــي لنمــوذج
العمــل الــذي اســتهل بإنشــاء بــرج مراقبــة يتضمــن ســبع
إدارات مشــ ّك ًل نمــوذج العمــل الجديــد لدائــرة أعمــال

الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية وإدارة األعمــال
البحريــة .وقــام مركــز األعمــال البحريــة المتكامــل
لمراقبــة الســفن بالتواصــل مــع الجهــات البحريــة ،وأتــاح
مشــاركة األعمــال بيــن األقســام البحريــة ،وتحســين
الكفاءة ،وزيادة االستفادة من األصول البحرية.
فــي ديســمبر 2018م ،تـ ّم اإلعــان عــن إطــاق نظاميــن
رئيســين :نظــام المعلومــات الجغرافيــة ألعمــال الشــركة
البحريــة ،ومركــز األعمــال البحريــة المتكامــل لمراقبــة
الســفن ،وقمــرة جدولــة الســفن .يعــ ّد هــذان النظامــان
جــز ًءا مــن مشــروع إدارة األعمــال البحريــة المتكامــل
الــذي أطلقتــه ســاب لتحقيــق مســتويات أعلى مــن الكفاءة
التشــغيلية .وســيؤدي هــذا المشــروع إلــى انخفــاض
التكلفة من القيمة الصافية الحالية في يونيو 2019م.

تكريم أرامكو السعودية نظير مساندتها ألبحاث
الجيل الجديد من وسائل النقل في اليابان
القافلة األسبوعية
طوكيـــو ُ -ك ّر مـــت أرامكـــو الســـعودية ،مؤخـــ ًر ا،
إلســهامها المتم ّيــز فــي مســاندة تطويــر الجيــل الجديــد
م ــن وس ــائل النق ــل الت ــي ترتق ــي بالمصلح ــة العام ــة م ــن
خ ــال منحه ــا ميدالي ــة الش ــريط األزرق الداك ــن الت ــي
تُمنح باسم إمبراطور اليابان.
ويأت ــي من ــح ه ــذه الميدالي ــة ألرامك ــو الس ــعودية ف ــي
إط ــار تكريمه ــا عل ــى جهوده ــا ف ــي دع ــم أعم ــال البح ــث
والتطوي ــر لمح ــرك االحت ــراق الداخل ــي للجي ــل الجدي ــد
من وسائل النقل في جامعة شيبا اليابانية.
وزار وف ــد م ــن ش ــركة أرامك ــو آس ــيا-اليابان يرأس ــه
المديــر الممثــل للشــركة ،األســتاذ عمــر العامــودي حــرم
الجامعـــة الرئيـــس فـــي نيشي-شـــيبا الـــذي يقـــع علـــى
بعـــد  ٤٥كيلومتـــ ًر ا تقري ًبـــا شـــرق وســـط طوكيـــو،
وتأسســت هــذه الجامعــة الحكوميــة ،التــي تضــم حوالــي
 14ألـــف طالـــب جامعـــي وطالـــب دراســـات عليـــا،
بصورته ــا الحالي ــة ع ــام 1949م ،ولك ــن يمك ــن الق ــول إن
نشأتها تعود إلى عام 1872م.
تش ــتهر جامع ــة ش ــيبا بنهجه ــا غي ــر التقلي ــدي ،فه ــي
عل ــى س ــبيل المث ــال أول جامع ــة ف ــي الياب ــان س ــمحت
بتخط ــي الفص ــول الدراس ــية ،ويتمث ــل أح ــد مجاالته ــا
األكاديمي ــة الفري ــدة ف ــي دراس ــتها آللي ــة نق ــل الحرك ــة

فـــي محـــركات االحتـــراق الداخلـــي التـــي تحســـنت
بفض ــل وج ــود مختب ــر أبح ــاث خ ــاص به ــا ف ــي الح ــرم
الجامعي.
وحضـــر حفـــل توزيـــع الجوائـــز ،باإلضافـــة إلـــى
المشـــاركين مـــن شـــركة أرامكـــو آســـيا-اليابان ،نائـــب
رئيــس الجامعــة الســيد يوكيهيكــو ســاتو ،ونائــب الرئيــس
ومديــر مركــز الجامعــة ألبحــاث مصــادر الطاقــة للجيــل
الجديد من وسائل النقل ،السيد ياسو موريوشي.
يُذك ــر أن الميدالي ــة تُمن ــح لألف ــراد والش ــركات نظي ــر
إســـهامات كبيـــرة ومم ّيـــزة ترتقـــي بالمصلحـــة العامـــة
بعـــد قيـــام مكتـــب األوســـمة التابـــع لمكتـــب مجلـــس
ال ــوزراء بتقيي ــم المرش ــحين الذي ــن توص ــي به ــم جمي ــع
الوزارات المعنية لنيل الموافقة اإلمبراطورية.

قيادة تخفِّ ض التلوث وتوفّ ر الطاقة
وبه ــذه المناس ــبة ،ق ــال عم ــر العام ــودي بع ــد تسـ ـلّم
ميداليـــة الشـــريط األزرق الداكـــن« :تواصـــل أرامكـــو
الســعودية مســيرة إطــاق العنــان إلمكانــات الوقــود بمــا
يكف ــل توفي ــر الطاق ــة والح ــد م ــن االنبعاث ــات ،ويُش ـ ّـرفنا
أن نس ــاند أح ــد أش ــهر مراك ــز البح ــوث والتطوي ــر ف ــي
مجـــال محـــركات االحتـــراق الداخلـــي فـــي اليابـــان
لتحقيق هذا الهدف».

جلوسا) ،ينضم إلى أعضاء شركة أرامكو
عمر العامودي ،المدير الممثل لشركة أرامكو آسيا-اليابان( ،الثاني من اليمين
ً
آسيا-اليابان باإلضافة إلى ممثلين عن جامعة شيبا لتسلّم ميدالية الشريط األزرق الداكن.

وســـلّط موريوشـــي الضـــوء علـــى أهميـــة محـــرك
االحتـــراق الداخلـــي والوقـــود المنخفـــض األوكتـــان
كمصـــدر رئيـــس للطاقـــة فـــي قطـــاع النقـــل ،وأكـــد

احتفــاظ مصــادر الطاقــة األحفوريــة بميزتهــا التنافســية
مــع تطــور كفــاءة اســتهالك الوقــود وانخفــاض انبعاثــات
ثاني أكسيد الكربون.
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برعاية محافظ جدة ..وحتت شعار «القيادة اآلمنة  ..تضمن سالمتك وسالمة اآلخرين»

جناح أرامكو السعودية وجهاز محاكاة االنقالب
زوار أسبوع المرور العربي في جدة
يجذبان ّ
سالم العتيبي
جــدة  -برعايــة محافــظ جــدة ،صاحب الســمو الملكي
األميــر مشــعل بــن ماجــد بــن عبدالعزيــز ،دشّ ــن وكيــل
محافظــة جــدة ،مستشــار أميــر منطقــة مكــة المكرمــة،
صاحــب الســمو األميــر ســعود بــن عبــداهلل بــن جلــوي،
فعاليــات أســبوع المــرور العربــي 2019م .وقــد انطلقــت
فعاليــات األســبوع يــوم اإلثنيــن  24شــعبان 1440هـــ (29
أبريــل 2019م) ،فــي مجمــع الياســمين مــول في جــدة على
مــدار خمســة أيــام ،تحــت شــعار «القيــادة اآلمنــة ..تضمن
ســامتك وســامة اآلخرين» ،بمشــاركة أرامكو الســعودية
ممثلــة فــي إدارة الشــؤون الحكوميــة في المنطقــة الغربية
وبالتعــاون مــع إدارات التوزيــع والفــرض ومنــع الخســائر
فــي المنطقــة الغربيــة ،إلــى جانــب أكثــر مــن  21جهــة
حكومية وخاصة.
وقــد تجـ ّول األميــر ســعود بــن جلوي فــي المعــرض برفقة
مديــر مــرور جــدة ،العميــد ســلمان الجميعــي وعــدد مــن
اطلــع فيهــا علــى عـ ٍ
المســؤولينّ ،
ـدد مــن البرامــج التوعويــة
لقائــدي المركبــات التــي تهــدف للحــ ّد مــن المخالفــات
والحــوادث المروريــة ،باإلضافــة إلــى مســرح للطفــل ومسـ ٍـار
ُمع ّد لتعليم األطفال مبادئ القيادة اآلمنة.
كمــا زار األميــر ســعود جنــاح أرامكــو الســعودية فــي
المعــرض ،حيــث شــاهد عــن كثــب تجربــة حيــة النقــاب
المركبــات نُفــذت بواســطة جهــاز «محــاكاة تجربــة
االنقــاب» كجــزء مــن إســهامات الشــركة المســتمرة لرفع
مســتوى الوعــي بإجــراءات الســامة ،والســامة المرورية
على وجه الخصوص.
بعــد ذلــك شــاهد ســموه مجموعــة مــن العــروض ،كان
قصتــه التــي بــدأت
بينهــا عــرض مصـ ّور يحكــي فيــه شــاب ّ

يكرم أرامكو السعودية نظير مشاركتها في أسبوع السالمة المروري ،حيث تسلّم درع التكريم وكيل مدير
األمير سعود بن جلوي ّ
إدارة الشؤون الحكومية للعالقات العامة في المنطقة الغربية ،األستاذ سامي ساعاتي.

بالتهــاون فــي اتبــاع إجــراءات الســامة لتنتهــي بحــادث
مــروري أ ّدى إلــى بتــر قد َميــه وإعاقتــه ،كمــا ق ـ ّدم فريــق
عرضــا مرئ ًيــا يهــدف إلــى توعيــة
الظــام للقيــادة اآلمنــة
ً
الشــباب واألطفــال بخطــورة تجــاوز اإلشــارة الحمــراء،
واســتخدام الجــ َّوال أثنــاء قيــادة الســيارة ،وعــدم ربــط
حزام األمان.

جديــر بالذكــر أن فعاليــات أســبوع المــرور العربــي
ٌ
2019م ،حظيــت بإقبــال كبيــر ،كمــا اجتــذب جهــاز
المحــاكاة فــي جنــاح الشــركة الــزوار ،حيــث نجحــت عبارة
«انقلــب اآلن لتأمــن الحقًــا» ،التــي كانــت حاضــرة فــي
الجنــاح ،فــي اقنتــاص انتباههــم ،ليخرجــوا بتعابيــر
الدهشــة بعــد تجربــة المحــاكاة الحيــة التــي أ ّكــدت

جهاز محاكاة تجربة االنقالب في جناح الشركة يجتذب زوار
المعرض.

خطــورة التهــاون فــي االلتــزام بأنظمــة الســامة المرورية
ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن حــوادث شــنيعة ولحظــات مؤلمــة
ال ق ّدر اهلل.
وتأتــي مشــاركة أرامكــو الســعودية انطال ًقــا مــن قيمــة
المواطنــة واستشــعا ًرا لمســؤوليتها فــي تعزيــز مفاهيــم
القيادة اآلمنة وأنظمة السالمة المرورية.

هندسة النجاح  ..دورة تدريبية إلدارة أعمال األمن
الصناعي في المنطقة الغربية
القافلة األسبوعية

تهدف الدورة
إلى رفع
مستوى
التنسيق ،وتعزيز
العالقات بين
أرامكو
السعودية
ومختلف
القطاعات
الحكومية

ينبـع  -فـي إطـار التعـاون لبنـاء شـراكة فاعلـة مـع
القطاعـات الحكوميـة ،والشـركات التابعـة ألرامكـو
السـعودية ،فـي ينبـعَّ ،
نظمـت إدارة أعمـال األمـن الصناعي
فـي المنطقة الغربية ،وبالتعاون مع الهيئة السـعودية العليا
لألمـن الصناعـي ،دورة تدريبيـة بعنـوان (هندسـة النجـاح)
التـي اسـتمرت خمسـة أيـام ق ّدمهـا األسـتاذ إسـماعيل
السـماعيل بحضور عدد من القادة من مختلف القطاعات
الحكوميـة ،ومديـري األمـن الصناعـي لشـركات المشـاريع
المشـتركة .وتمثـل الهـدف الرئيـس مـن الـدورة فـي رفـع
مسـتوى التنسـيق ،وتعزيـز العالقات بيـن أرامكو السـعودية
ومختلف القطاعات الحكومية .واستهل ورشة العمل ناظر
قسـم أعمـال األمـن الصناعـي فـي ينبـع ،حاتـم األحمـدي،
بشكر الجميع على الحضور ،وب ّين التزام أرامكو السعودية
وحرصهـا علـى دعـم مثـل هـذه المبـادرات .كما شـكر قائد
وحـدة أمـن مينـاء الملـك فهـد الصناعـي ،العقيـد فيصـل
الشـيحة ،أرامكو السـعودية على حرصها الدائم في تقديم
ك ّل مـا هـو جديـد ومفيـد فـي مختلـف المجـاالت .ومـن
قدم قائد أمن المنشـآت في محافظة ينبع ،العقيد
جانبهَّ ،
راضـي الجهني ،شـكره ألرامكو السـعودية علـى إتاحة هذه
الفرصـة ،وأ ّكـد االسـتفادة الكبيـرة مـن حضـوره لمثـل هذه
الـدورة .وفـي الختـام ،شـكر مديـر الهيئـة العليـا لألمـن
الصناعـي ،العقيد محمد عسـيري ،أرامكو السـعودية على
ماتبذلـه فـي تقديـم مثـل هـذه البرامـج ،وطالـب بضـرورة
تكرارهـا ،وتكثيفهـا لمـا فيهـا مـن فائـدة كبيـرة لجميـع
األجهزة األمنية.

شهدت الدورة مشاركة عدد من الجهات الحكومية والعسكرية ،حيث تفاعل الحضور مع المحاضرات التي تم تقديمها على مدار
خمسة أيام لتعزيز العالقات بين أرامكو السعودية وكافة القطاعات الحكومية.
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يوم األب ..مشاعر ُح ٍّب وامتنان ُتعجز الكلمات
ميثم املوسوي ،وحامد العطاس
الظهــران  -فــي الســادس عشــر مــن شــهر يونيــو،
تحتفــي الفتيــات والفتيــان فــي أنحــاء متفرقــة مــن
يعبــر
ـوم ّ
العالــم بمناســبة جميلــة هــي يــوم األب ،وهــو يـ ٌ
فيــه األبنــاء عــن مشــاعر الحــب واالمتنــان التــي تختلــج
فــي صدورهــم نحــو آبائهــم بأســاليب متن ِّوعــة منهــا

تنظيــم حفــات االحتفــاء ،وإهــداء الهدايــا ،وكتابــة
رســائل الشــكر .وعلــى الرغــم مــن رمزيــة هــذه
األســاليب ،إذ هــي ال تفــي بحقــوق اآلبــاء ،والجهــود
المضنيــة التــي يبذلونها فــي تربية أبنائهــم والتضحيات
يقدمونهــا فــي ســبيل راحتهــمّ ،
إل أنهــا
الجســيمة التــي ِّ
تبقــى لفتــة لطيفــة تُفلــح دائ ًمــا فــي رســم االبتســامة

على وجوه اآلباء وتخفّف عنها عناء العمر المنصرم.
وهنــا ،كان لـ( القافلــة األســبوعية ) وقفــةٌ
خاطفــة لالحتفــاء بيــوم األب مــع عــدد مــن موظفــي
عمــا
عبــروا بكلمــات صادقــة ّ
أرامكــو الســعودية ،الذيــن ّ
يغمــر قلوبهــم مــن مشــاعر دافئــة .وعلــى الرغــم مــن أن
هــذه الكلمــات قــد تعجــز عــن اإلحاطــة بمشــاعر

أصحابهــا نحــو آبائهــم ،لكنّهــا ســالت عذبــة شــفّافة
تفيــض بالحــب ،تنبعــث مــن القلــب لتصــل إلــى القلــب،
ناشــرة وهــج الســعادة فــي األرجــاء .فقــد جاءت رســائل
الحــب واالحتــرام والتقديــر والعرفــان مــن عــدد مــن
موظفــات وموظفــي أرامكــو الســعودية علــى النحــو
التالي:

«إلـى أبـي العزيـز ،أشـكر اهلل أنّـي ابنتـك ،فمـن
كنت أباه لن يطلب أ ًبا مثال ًيا»
شذا عبداهلل الدوسري
إدارة حماية المعلومات

«آمنـت بـأن «مـن جـ ّد وجـد» حيـن رأيتـك
تجسـدها أمامـي كل يـوم وأنا أكبر .شـك ًرا على كل
ّ
الـدروس التـي علّمتنـي إياهـا فقـد جعلتنـي مـا أنـا
عليه اليوم»
سلطان فهد الشريف
إدارة أمن المعلومات

«الـكالم عـن أبـي ال يوفيـه حقـه ،فهـو سـبب
أب حنـون
نجاحـي ونجـاح جميـع أفـراد أسـرتيٌ ،
أب وأخ وصديـق ،وحبـي لـه ال
وعظيـم ،هـو لـي ٌ
ينتهي .أحبك يا أبي ،وجزاك اهلل الجنة»
هيفاء أحمد الحارثي
إدارة حماية البيئة

تقصـر معـي منـذ صغـري حتـى وصلـت لما
«لـم ّ
أنـا عليه اليوم ،وأرجـو أن أكون ألوالدي مثلما كنت
فعلت لن أوفيك حقك»
لي .مهما
ُ
محمد إبراهيم الغنام
إدارة هندسة تقنية المعلومات

«قـد ال يعلـم مقـدار الحـب اللا متناهـي الـذي
أكنـه لـه ،وقـد ال يعلـم أن كل نبضـة فـي قلبـي لـو
أطرز
شـهدت به ال تكفيه .أبي حلو الزمان ،ومج ٌد ّ
بـه عمـري ،وإني أخـاف عليك من نسـمة مكروهة،
حفظ اهلل مبسمك ومحياك وقلبك .أحبك»
عهد محيا العتيبي
إدارة شؤون الموظفين

«قـد قيـل فـي األب إنـه ذاك الـذي تطلـب منـه
ً
حاملا السـماء ،رد جميلـك يـا أبـي
نجمـة فيعـود
مسـتحيل ،ولكنـي أسـأل اهلل عـز وجـل أن يوفقنـي
لبرك .شك ًرا يا سندي في الحياة»
ّ
خالد وليد عواد
شركة أرامكو للكيميائيات

«أبي هو كل شيء في حياتي ،وال أشعر بالحنان
إال فـي وجـوده ،وأدعـو اهلل سـبحانه وتعالـى أن
يسـعده حتى نهاية عمره ،وأن يجعله من الرابحين
في الدنيا واآلخرة»
أبرار عصابي
إدارة الشؤون الحكومية في المنطقة الغربية

«أنـت رمز الوفـاء والنضال والكفـاح والتضحية،
أنـت مـن يعمـل بجـد مـن أجـل أن نكبـر ونتعلـم
ونعيـش أفضـل حيـاة ،أنـت النمـوذج الحـي لإليثـار
ياوالدي الحبيب»
هالل الغامدي
إدارة مصفاة جدة

«ال أتصـور كيـف سـتكون الحيـاة بـدون والـدي،
إنـه المصبـاح الذي ينيـر الطريق أمامنا ،والشـمعة
التـي تحتـرق دائ ًما من أجل أن نبصر ،كان اهلل في
عـون أبنـاء الشـهداء وبناتهـم ،أشـعر باأللـم الـذي
يسكن قلوبهم ،وأدعوا اهلل أن يلهمهم الصبر»
صفية باعقيل
إدارة الشؤون الحكومية في المنطقة الغربية

«شـك ًرا علـى كل يـوم كنـت فيـه أنـت الداعـم لـي
في حياتي ،وشك ًرا على كل ذكرى جميلة كنت أنت
عنوانهـا .شـك ًرا مـن القلـب علـى صبـرك وحلمـك،
لـوال اهلل ثـم أنـت يـا والـدي مـا كنـت فـي طريـق
النجاح»
نواف خالد الرشيد
إدارة البرامج والشراكات األكاديمية

«أبـي ،أعطيتنـي أفضـل األشـياء فـي الحيـاة:
وحبـك .أنـا ممتنّـة أن أكـون
وقتـك واهتمامـك
ّ
ابنتك»
سارة وليد الكليبي
إدارة عالقات العمالء لتقنية المعلومات

«كلمة شـك ًرا ال توفي أبي حقه ،فهو مدرسة في
علمتنـي الكثير ،والحياة في
الحيـاة .شـك ًرا يا أبيّ ،
ظلّك جميلة»
عبداهلل بشار كردي
إدارة اإلنتاج في الشيبة

عيد زمان والفلكلور الشعبي في ينبع وجدة
حامد العطاس
جـــدة  -احتفـــى أكثـــر مـــن  1600موظـــف وأفـــراد
أس ــرهم ف ــي أرامك ــو الس ــعودية بعي ــد الفط ــر المب ــارك
يــوم «األربعــاء  9شــوال 1440هـــ ( 12يونيــو 2019م) ،فــي
فعالي ــة نظمه ــا قس ــم خدم ــات أحي ــاء الس ــكن ف ــي ج ــدة،
التابـــع إلدارة خدمـــات أحيـــاء الســـكن فـــي منطقـــة
األعمـــال الشـــمالية والمنطقـــة الغربيـــة ،وشـــهدت
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الفعاليـــات الترفيهيـــة والعـــروض
المس ــرحية ،إضاف ــة إل ــى المس ــابقات الثقافي ــة وتوزي ــع
الهدايـــا علـــى األطفـــال وألعـــاب التحـــدي للكبـــار
والصغار.
وج ــرت فعالي ــات مهرج ــان العي ــد ف ــي ج ــدة بحديق ــة
الرحـــاب التابعـــة للشـــركة ،وشـــهدت عديـــ ًد ا مـــن
الفقـــرات الترفيهيـــة والمســـابقات الثقافيـــة لجميـــع
اإلعمـــار وركـــن األطفـــال ،وتوزيـــع الهدايـــا والحلـــوى
والـــورود لألطفـــال ،وكان ذلـــك وســـط حضـــور كبيـــر
متفاعل في أجواء أسرية بهيجة.

فعالية عيد زمان في ينبع

شـــهدت الفعاليـــة عديـــ ًدا مـــن العـــروض الترفيهيـــة
والبرامـــج المتن ّو عـــة وورش العمـــل الفنيـــة والرســـم

لألطفـــال ،باإلضافـــة إلـــى مشـــاركة األســـر المنتجـــة
وتش ــجيعهم وإب ــراز أعماله ــم ونش ــاطاتهم م ــن األعم ــال
الحرفية والتراثية والمأكوالت.

تضمن ــت فعالي ــة عي ــد زم ــان عيدي ــات وهداي ــا
كم ــا
ّ
لألطفـــال وفلكلـــور شـــعبي وســـيرك مصـــري ومســـرح
الدمى.

 ٢٠يونيو ٢٠١٩

10

األسرة

القافلة األسبوعية

صباح
إعداد :هدى َّ

االختالف هو األصل والتطابق مستحيل

اختالف وجهات النظر بين الزوجين وكيفية التقارب بينهما
تؤثـــر العوامـــل الوراثيـــة علـــى مالمحنـــا ،فهـــل لهـــا
ال ــدور نفس ــه ف ــي اخت ــاف طباعن ــا؟ وه ــل م ــن الممك ــن
أن تتطاب ــق ش ــخصية ال ــزوج والزوج ــة تما ًم ــا؟ وإل ــى أي
م ــدى يمك ــن أن يس ــبب اخت ــاف الطب ــاع ف ــي إح ــداث
الخالف بينهما؟
يُعـــ ُّد عـــدم التوافـــق بســـبب اختـــاف ّ
الطبـــاع
ووجهـــات النظـــر بيـــن الزوجيـــن ،خاصـــة حديثـــي
التحديـــات التـــي يواجهونهـــا فـــي
الـــزواج ،مـــن أكثـــر
ّ
عالمنـــا المعاصـــر والتـــي قـــد تـــؤدي إلـــى تزايـــد
مســـتويات التوتـــر ،والضغوطـــات النفســـية الواقعـــة
عل ــى الرج ــل والم ــرأة ،مم ــا ق ــد يترت ــب علي ــه تفاق ــم
المشـــكالت البســـيطة .وبمـــرور الوقـــت ،ربمـــا يـــؤدي
ذلــك إلــى تحطــم جســور التواصــل النفســي والعاطفــي
بي ــن الزوجي ــن ،مم ــا يتس ــبب ف ــي النهاي ــة باالنفص ــال.

بينمـــا يـــرى البعـــض أن االختـــاف فـــي الطبـــاع بيـــن
األزواج يُعـــ ّد أحـــد األســـباب الرئيســـة لنجـــاح الـــزواج؛
ألن ــه ينش ــئ حال ــة م ــن الش ــد والج ــذب بي ــن الطرفي ــن،
فالتشـــابه فـــي الصفـــات الشـــخصية والحياتيـــة قـــد
يصي ــب الحي ــاة الزوجي ــة بالمل ــل والفت ــور ،كم ــا أك ــدت
الدراســـات أن الوراثـــة الجينيـــة ،والمتغيـــرات البيئيـــة
الســـبب الرئيـــس وراء الفـــروق الفرديـــة فـــي الطبـــاع
وردود األفعـــال ممـــا يؤكـــد أن االختـــاف أمـــر فطـــري
وصحي.
فمـــا أحـــوج الكثيريـــن مـــن األزواج والزوجـــات إلـــى
تثمي ــن قيم ــة االخت ــاف فيم ــا بينه ــم ،وتطويع ــه بش ــكل
أن اختــاف وجهــات
يخــدم عالقتهــم الزوجيــة ،مــع فهــم َّ
النظــر والطبــاع هــي أولــى خطــوات االتفــاق .ومــن هنــا
بتقب ــل فك ــرة االخت ــاف
يكم ــن س ــر الس ــعادة الزوجي ــة ّ

وتطويعـــه لتحقيـــق التكامـــل والتـــوازن األســـري .وهنـــا
يمكـــن أن يتحـــول عامـــل االختـــاف إلـــى متعـــة تلـــ ّون
الحي ــاة الزوجي ــة بأل ــوان مختلف ــة ،وه ــذا ب ــدوره ينعك ــس
عل ــى األبن ــاء فينش ــأون ف ــي حال ــة م ــن األم ــان والت ــوازن
النفسي.
وينص ــح خب ــراء التنمي ــة البش ــريه والصح ــة النفس ــية
بض ــرورة تح ــري الوق ــت المناس ــب لمناقش ــة أي مش ــكلة
بعيـــ ًدا عـــن أي ضغـــوط نفســـية ،والبـــدء بالجوانـــب
اإليجابيــة مــع اســــتخدام األلفــاظ المناســبة لفتــح دروب
التفاه ــم فيم ــا بينهم ــا ،وع ــدم مناقش ــة كل الخالف ــات
ف ــي وق ــت واح ــد .فالت ــدرج مطل ــوب حت ــى ف ــي معالج ــة
مث ــل ه ــذه األم ــور ،ويج ــب أن يع ــي الزوج ــان أن التن ــازل
هـــو أســـاس العالقـــة الزوجيـــة ،وأن نكتســـب مـــن كل
شخصية صفاتها اإليجابية.

مساعدة كبار السن على تقوية مناعتهم

عادات غذائية وأنماط حياتية خاطئة تسرع
من مضاعفات الشيخوخة

هـل لعاداتنـا الغذائيـة الخاطئـة اليـد الطولـى فـي تفاقـم
مشـكالت الشـيخوخة؟ ومـاذا فعلنـا لجعـل كبـار السـن أكثـر
سعادة وكفاءة من ذي قبل؟
مـع تقـدم العمـر ،وبيـن إيقـاع الحيـاة المضطـرب،
والعـادات الحياتيـة غيـر الصحيـة لـدى كبار السـن ،تضعف
كفـاءة جهـاز المناعـة ،األمـر الـذي قـد يفضـي أحيا ًنـا إلـى
تعقيـدات صحيـة تشـ ّكل تهديـ ًدا حقيق ًيـا لهـم ،إذ يتعـرض
كبـار السـن إلـى جملـة مـن المتغ ّيـرات التي تسـهم بشـكل أو
بآخـر فـي إضعـاف مناعتهـم ،كعـدم االهتمـام بممارسـة
األنشـطة الرياضيـة ،وقضـاء اليـوم فـي األماكـن المغلقـة
قليلـة التهويـة ،علاوة علـى ضعـف الشـهية ،وقلـة اسـتهالك
المـواد الغذائيـة بسـبب ضعف األسـنان وصعوبـات المضغ.

وهـذه التغييـرات بمثابـة السـبب الرئيـس إلصابتهـم بسـوء
التغذيـة ،ومـن ث ّم صعوبة تعامل جسـم المسـن مع األمراض
المختلفـة ،وهـذا مـا أكـده استشـاريو التغذيـة العالجيـة،
األمـر الذي دعاهم السـتعراض أهم مالمح النظام الغذائي
المثالـي لكبار السـن ،لتقوية الجهـاز المناعي وحمايتهم من
األمراض.
وهـذا البرنامـج يجـب أن يحتـوي علـى المـواد البروتينيـة
بالمعـدل المناسـب ،نظـ ًرا ألهميتهـا فـي تكويـن األجسـام
المضـادة ،وحمايـة الجسـم من العدوى ،علاوة على ضرورة
تنـاول األسـماك أسـبوع ًيا الحتوائهـا علـى األوميجـا 3
المسـؤول عـن تقويـة المناعـة ،وتنشـيط المـخ ،وتحسـين
الحالـة المزاجيـة للمسـن .كمـا يجـب أال نغفـل أهميـة

الفواكـه ،كالعنـب ،والخـوخ ،والفراولـة ،وكذلـك الخضراوات
الورقيـة الغنيـة بمضـادات األكسـدة :كالخـس ،والجرجيـر،
والبقدونـس ،والسـبانخ ،ألنهـا تحتـوي علـى كميـة كبيـرة مـن
األليـاف التـي تنظـم عمـل الجهـاز الهضمـي ،إلـى جانـب
احتوائهـا علـى عديد مـن الفيتامينات والمعـادن ،باإلضافة
إلـى تنـاول مجموعـة األلبـان العضويـة والمصنفـة عالم ًيـا
بأغذيـة المناعـة .وينصـح اختصاصيـو علـوم المناعـة
وأمـراض الشـيخوخة بضرورة ممارسـة التماريـن الرياضية
المناسـبة كالمشـي ،والتعرض ألشـعة الشـمس يوم ًيا من ١٠
إلـى  15دقيقـة لتحفيـز الجسـم إلنتـاج فيتاميـن «د» ،مـع
الحصـول علـى سـاعات نـوم كافيـة ،واالبتعاد بقـدر اإلمكان
عن الضغوطات.

سخرية الطفل من اآلخرين بأساليب جارحة كيف أتعامل مع طفلي
حين يكذب؟
لفظ ًيا ومعنو ًيا وكيفية التعامل معها

كثي ـ ًرا م ــا يتفاج ــأ اآلب ــاء واألمه ــات ببع ــض الس ــلوكيات الس ــيئة م ــن
وإحراجـــا ،وإحـــدى هـــذه
ازعاجـــا
قبـــل أطفالهـــم ممـــا يســـبب لهـــم
ً
ً
الســـلوكيات تحقيـــر الطفـــل لآلخريـــن ،والســـخرية منهـــم بتوجيـــه
الكلمات الجارحة لهم ،غير مدرك لمدى تأثير كالمه عليهم .
فالكثي ــر م ــن األطف ــال يتعرض ــون للس ــخرية ،واالس ــتهزاء م ــن قب ــل
ممـــا يـــؤدي إلـــى إرغامهـــم علـــى العزلـــة
أطفـــال فـــي مثـــل ســـنهمّ ،
وضعـــف الثقـــة بالنفـــس ،األمـــر الـــذي دعـــا المختصـــون إلـــى إدراج

الس ــخرية تح ــت فئ ــة العن ــف النفس ــي تج ــاه األطف ــال لم ــا تترك ــه م ــن
بصم ــات عل ــى حياته ــم المس ــتقبلية ،وتوق ــع األذى النفس ــي له ــم ،فق ــد
تك ــون الس ــخرية موجه ــة نح ــو صف ــات جس ــمية لي ــس للطف ــل ذن ــب
فيهــا ،كالبدانــة ،أو النحافــة ،أو اختــاف لــون البشــرة ،أو ر ّبمــا لوجــود
إعاق ــة م ــا .وق ــد تك ــون نح ــو س ــلوكيات معين ــة ،كطريقت ــه ف ــي الطع ــام
أو ال ــكالم أو المش ــي ،وف ــي ه ــذه الحال ــة ينبغ ــي علين ــا كآب ــاء وأمه ــات
س ــرعة التدخ ــل ل ــردع ه ــذا الس ــلوك وتقويم ــه بمعرف ــة األس ــباب الت ــي
دع ــت إل ــى ظه ــور ه ــذه الع ــادة الس ــيئة ،فق ــد يك ــون بداف ــع الغي ــرة أو
تقليـــد اآلخريـــن ممـــن اعتـــادوا علـــى الســـخرية مـــن غيرهـــم وعـــدم
احترامهم.
للحد من هذه المشكلة:
فيما يلي بعض االرشادات
ّ
• مســـاعدة الطفـــل علـــى تكويـــن عالقـــات ســـوية مـــع أقرانـــه،
واحتـــرام االختالفـــات الفرديـــة فيمـــا بينهـــم فاالختـــاف بيـــن
الزمالء ال يبرر السخرية.
• مس ــاعدته عل ــى التفري ــق بي ــن الم ــزاح والس ــخرية لدرج ــة ج ــرح
مشاعر اآلخر.
َّ
• تعليــم الطفــل أل يســخر مــن اآلخريــن بســبب أمــر ال يســتطيعون
التحكم فيه ،كذوي االحتياجات الخاصة.
• محاول ــة رؤي ــة المش ــكلة م ــن وجه ــة نظ ــر الطف ــل واإلنص ــات ل ــه
باهتم ــام ،م ــع تفه ــم الس ــلوكيات الس ــلبية الت ــي ق ــد تص ــدر عن ــه
ومســاعدته فــي إيجــاد حلــول لهــا ،واإلكثــار مــن عبــارات المديــح
والمعـــززات اللفظيـــة والماديـــة واالجتماعيـــة عنـــد قيامـــه
بالتصرفات المرغوب فيها.

يعـ ّد الكـذب عنـد األطفـال فـي المراحـل
العمريـة األولـى ،ومـا قبـل المدرسـة مـن
األمـور الطبيعيـة ،وفـي هـذه المرحلـة
العمريـة يطلـق فيها الطفـل لخيالـه العنـان،
ويتجـه للكذب لجـذب انتبـاه اآلخرين .وتبدأ
مشـكلة الكذب عند األطفال في الظهور إذا
لـم يتـم توعيتهم بمخاطر الكـذب وأضراره؛
لـذا فهـو يسـ ُهل عليـه الكـذب بسـبب ،وبلا
سـبب إذ إنه ال يستشـعر خطورتـه وال يدرك
الفـرق بيـن الواقـع والخيـال ،وقـد يلجـأ
الطفـل السـتخدام هـذا السـلوك خوفًـا مـن
العقـاب أو للحصـول علـى األشـياء وامتالكهـا ،حيـث ال يجـد طريقًـا للوصـول إلـى ذلـك
الشـيء إال باختلاق األكاذيـب ،مـع الرغبـة فـي تجميـل الظاهـر ،فيتجمـل بمـا ليـس فيـه
كا ّدعاء القوة أو امتالك األشياء ليبدو مميزًا أمام المحيطين به.
ويقدم استشاريو الطب النفسي عد ًدا من النصائح لتفادى هذه المشكلة ،ومنها:
• محاولـة اكتشـاف السـبب الحقيقـي وراء كـذب الطفل ،فهل يكذب علي سـبيل اللعب
أو الخيـال؟ أم للدفـاع عـن نفسـه؟ عندئـذ يجـب مسـاعدته للتمييـز بيـن الواقـع
والخيال دون التأثير على قدراته االبتكارية.
• االبتعـاد تما ًمـا عـن اسـتخدام أسـلوب التحقيـق ،وعـدم إظهـار الريبـة والشـك فيـه
حتى ال يضطر إلى الكذب ليصنع لنفسه صورة ترضي والديه.
• االبتعـاد عـن أسـاليب التوبيـخ ،والتجريـح باأللفـاظ القاسـية ،وتسـمية الطفـل
بالكاذب؛ ألنه مع الوقت قد يصدق تما ًما أنه كاذب فيفقد ثقته بنفسه.
• االبتعـاد عـن العقـاب البدنـي والعمـل على تلبيـة احتياجاتـه النفسـية الطبيعية ،بأن
يعيـش الطفـل فـى جـو مـن التسـامح والمرونـة ،بعيـ ًدا عـن القسـوة الشـديدة التـى
دفاعا عن نفسه.
تدفعه للكذب
ً

القافلة األسبوعية
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تسخير طاقة البرق
حسن اخلاطر *
من ــذ زم ــن طوي ــل ،ع ــرف العلم ــاء أن الب ــرق م ــا ه ــو إال
طاق ـ ًة كهربائيــة .فقــد أجــرى العا ِلــم األمريكــي بنجاميــن
فرانكلي ــن ف ــي ع ــام 1752م ،أول دراس ــة علمي ــة ومنهجي ــة
لظاه ــرة الب ــرق ،والعالق ــة بينه ــا وبي ــن الكهرب ــاء عندم ــا
ق ــام بتجرب ــة ف ــي غاي ــة الخط ــورة ،عرف ــت باس ــم تجرب ــة
الطائــرة الورقيــة .فخــال عاصفــة رعديــة ،أطلــق طائــرة
ورقيـــ ًة موصولـــ ًة بخيـــط مبتـــل بالمـــاء ،ووضـــع فـــي
حـــرك يـــده
الطـــرف األخـــر
ً
مفتاحـــا معدن ًيـــا ،وعندمـــا َّ
بالق ــرب م ــن المفت ــاح المعدن ــي تلق ــى صدم ـ ًة كهربائي ــة.
ذلــك أن الشــحنة الســالبة جذبــت الشــحنة الموجبــة فــي
جس ــمه .فاس ــتنتج فرانكلي ــن أن الب ــرق والكهرب ــاء هم ــا
ش ــيء واح ــد .وه ــذا يعن ــي أن ومي ــض الب ــرق ه ــو عب ــارة
ع ــن ش ــرارة عمالق ــة تنش ــأ بي ــن تص ــادم س ــحابتين ،أو
بيــن الســحابة الواحــدة مــع نفســها .ذلــك أن الجســيمات
الجليديـــة أو المائيـــة تشـــحن الســـحابة عنـــد التصـــادم
بالش ــحنة الموجب ــة ف ــي األعل ــى وبالش ــحنة الس ــالبة ف ــي
األســـفل ويحصـــل التفريـــغ الكهربائـــي بيـــن طرفـــي
الســـحابة ،أو بيـــن الســـحابة والهـــواء المحيـــط بهـــا ،أو
بيـــن الســـحابة واألرض بســـبب اختـــاف الشـــحنات
بينهمــا .ذلــك أن الشــحنات القويــة التــي تحويهــا الســحب
تحــاول أن تشــق طريقهــا إلــى األرض ،عبــر الهــواء الــذي
يفصـــل بينهمـــا ،باحثـــ ًة عـــن موصـــل جيـــد للكهربـــاء أو
جس ــم طوي ــل مرتك ــز عل ــى األرض كناطح ــات الس ــحاب
واألشــجار .وفــي عــام 1899م ،اســتطاع العالــم األمريكــي

نيكـــوال تســـا فـــي مختبـــره بكولـــورادو توليـــد بـــرق
اصطناعــي بتفريــغ كهربائــي بلــغ مالييــن الفولتــات ،وقــد
بلغ طوله  41مت ًرا ،وهو إنجاز لم يسبق له مثيل.

الكهرباء الساكنة
ً
شـــكل مـــن أشـــكال الكهربـــاء الســـاكنة،
يُعـــ ُّد البـــرق
الناتجـــة عـــن عـــدم تـــوازن فـــي الشـــحنات الكهربائيـــة
داخ ــل وس ـ ٍ
ـيط م ــا أو علي ــه .وتدع ــى س ــاكنة ،ألنه ــا عل ــى
النقيـــض مـــن الكهربـــاء التيـــارة التـــي تتد فَّـــق عبـــر
األســـاك أو الموصـــات األخـــرى .وهـــذه الكهربـــاء
الس ــاكنة نش ــعر به ــا ف ــي حياتن ــا اليومي ــة .فق ــد نش ــعر
بصدمــة كهربائيــة عندمــا نلمــس مقبــض البــاب؛ ذلــك أن
الكهرب ــاء الس ــاكنة المتراكم ــة ف ــي الجس ــم تنطل ــق من ــه
ف ــي عملي ــة تفري ــغ كهربائ ــي باتج ــاه المقب ــض .والش ــيء
نفســه نشــعر بــه عندمــا نقــوم بنــزع الثيــاب عــن أجســامنا،
فقـــد نســـمع فرقعـــات ونشـــاهد ومضـــات التفريـــغ
الكهربائــي مــن الكهربــاء الســاكنة الموجــودة فــي الثيــاب.
وهــذا يحصــل عــن طريــق االحتــكاك .وهــو المبــدأ نفســه
الـــذي يُحـــدث ظاهـــرة البـــرق .واالختـــاف بينهمـــا أن
التفريـــغ الكهربائـــي فـــي البـــرق ضخـــم جـــ ًدا ،ويولـــد
ح ــرارة عالي ــة جـ ـ ًدا تس ــخّ ن اله ــواء المحي ــط به ــا حت ــى
ح ــدود ثالثي ــن أل ــف درج ــة مئوي ــة ،أي م ــا يع ــادل خم ــس
مــرات مــن درجــة حــرارة ســطح الشــمس ،فيتمــدد الهــواء
بســـرعة فائقـــة تزيـــد علـــى ســـرعة الصـــوت ،وبضغـــط
ٍ
عال يسبب انفجا ًرا ضخ ًما يسمى الرعد.

طاقة البرق

إن البـــرق يمتلـــك طاقـــة هائلـــة ترنـــو إليـــه آمـــال
الباحثيــن عــن الطاقــة المتجــددة والنظيفــة .غيــر أنــه مــن
الصعــب تقديــر هــذه الطاقــة وقياســها باألجهــزة العاديــة
بس ــبب قص ــر الوق ــت ال ــذي يح ــدث في ــه الب ــرق ،ال ــذي ال
يس ــتغرق س ــوى أج ــزاء م ــن الثاني ــة .لك ــن العلم ــاء تمكن ــوا
بطـــرق غيـــر مباشـــرة مـــن حســـابها :إن شـــدة التيـــار
الكهربائـــي للبـــرق يمكنهـــا أن تصـــل إلـــى مئتـــي ألـــف
أمبيــر والجهــد الكهربائــي يصــل إلــى مئــة مليــون فولــت.
وعل ــى ه ــذا ف ــإن قدرت ــه الكهربائي ــة عالي ــة ج ـ ًدا وتق ــاس
بالتيـــرا وات ،ولنـــا أن نتخيـــل هـــذه الطاقـــة الضخمـــة
عندم ــا نعل ــم أن لح ــام الق ــوس الكهربائ ــي يس ــتعمل أق ــل
من أربعمائة أمبير لصهر الفوالذ.

توليد الكهرباء من البرق
إن الش ــكل الوحي ــد م ــن الب ــرق ال ــذي م ــن الممك ــن أن

نحولــه إلــى طاقــة ونســتفيد منــه ،هــو الــذي يحــدث بيــن
الس ــحاب واألرض .أم ــا األش ــكال األخ ــرى فم ــن الصع ــب
جـــ ًدا أن نســـخرها ،خاصـــ ًة تلـــك التـــي تحـــدث بيـــن
الس ــحابة ونفس ــها ،أو بي ــن الس ــحابة وأخ ــرى .وف ــي كل
األحــوال ،ســنحتاج إلــى تقنيــة متق ِّدمــة حتــى نتمكــن مــن
الس ــيطرة علي ــه وتحويل ــه إل ــى كهرب ــاء .ذل ــك أن الب ــرق
الــذي يضــرب األرض غيــر منتظــم وال يوجــد فــي منطقــة
معين ــة ،ب ــل إن ــه يض ــرب مناط ــق متفرقـ ـ ًة وف ــي أوق ــات
مختلف ــة .والتح ــدي األكب ــر يظه ــر عندم ــا نعل ــم أن طاق ــة
البـــرق الضخمـــة يتـــم تفريغهـــا بالميكـــرو ثانيـــة .وهـــذا
يعن ــي أنن ــا نحت ــاج إل ــى مكثف ــات فائق ــة وضخم ــة تك ــون
قــادر ًة علــى شــحن هــذه الكميــة الكبيــرة مــن الطاقــة فــي
هذه الفترة الزمنية القصيرة.
* كاتب متخصص في الشؤون العلمية
نشـــر فـــي مجلـــة القافلـــة عـــدد شـــهر مايو/يونيـــو
2019م

انطال ًقا من قيمة املواطنة

الشركة تُعيد تأهيل السالحف البحرية وإطالقها
من شواطئ رأس تنورة
شارمن فورد

رأس تنــورة  -أطلقــت إدارة خدمــات أحيــاء الســكن فــي
منطقــة األعمــال الشــمالية والمنطقــة الغربيــة ،مؤخــ ًرا،
ســاحف منقــار الصقــر البحريــة المهــددة بشــدة
باالنقــراض إلــى الخليــج العربــي مجــد ًدا بعــد مضــي عــدة
أشــهر مــن انتظامهــا فــي برنامــج إعــادة التأهيــل الداخلــي
الناجــح للســاحف البحريــة ،وهــذا البرنامــج خيــر دليــل
علــى األهميــة التــي توليهــا أرامكــو الســعودية للمواطنــة
وتنوع الكائنات الحية.
وقــال مديــر إدارة خدمــات أحيــاء الســكن فــي منطقــة
األعمــال الشــمالية والمنطقــة الغربيــة ،األســتاذ نــادر
الدوحــان« :يتم ّيــز ح ِّينــا الســكني بكونــه فري ـ ًدا مــن نوعــه
نظ ـ ًرا لوجــود هــذا الشــاطئ الــذي تعــود الســاحف إليــه
عا ًمــا بعــد عــام لبنــاء األعشــاش والتفقيــس وهــذا أمــر
يدعونا جمي ًعا للفخر».
رأس تنــورة مــن األماكــن الوحيــدة فــي العالم التــي تغادر
فيهــا الســاحف البحريــة بيئــة المحيطــات وتشــق طريقهــا
إلــى الشــاطئ لتبنــي أعشاشــها وتضــع بيوضهــا ،وهــذا
المــكان المم ّيــز علــى طــول شــواطئ نجمــة محمــي بموجب
القانــون ،ولكــن القانــون ال ينطبــق علــى الحيوانــات
المفترســة ،فبيــض الســاحف البحريــة وأعشاشــها
وصغارهــا عرضــة لهجمــات الطيــور والثعالــب والتلــوث
وغيرهــا ،وال ينجــو ســوى عــدد قليــل جـ ًدا مــن الســاحف
في رحلتها إلى البحر.

وداعا للسالحف
ً
اختيــرت مجموعــة مــن تالميــذ مــدارس رأس تنــورة
لرفــع الفتــات مصنوعــة يدو ًيــا تحمــل أســماء الســاحف
البحريــة أثنــاء مرافقتهــم لعربــة الغولــف التــي نقلــت
الســاحف مــن مــكان إقامتهــا األخيــر إلــى المــكان الــذي
ستُطلق منه إلى موطنها الطبيعي.

مجددا إلى الخليج العربي بعد تقديم الرعاية الصحية لها ضمن برنامج إعادة
نادر الدوحان يطلق سلحفاة منقار صقر بحرية
ً
تأهيل السالحف البحرية.

راقــب علمــاء األحيــاء البحريــة بالحــي الســكني
واختصاصيــو البيئــة والمتطوعــون واألطفــال صندوقيــن
كبيريــن ُوضعــت فيهمــا الســاحف فــي انتظــار وداعهــا
األخير.
وكانــت صغــار الســاحف البحريــة تقيــم فــي رأس
تنــورة منــذ مطلــع شــهر ينايــر عندمــا قدمــت بحالــة
خطيــرة إلــى ضفــاف الشــاطئ .وتعــاون عديــد مــن
متطوعــي الحــي الســكني مــع خدمــات أحيــاء الســكن فــي
رأس تنــورة ،وإدارة حمايــة البيئــة لرعايــة الســاحف.
حيــث اضطلــع شــارمن فــورد بمهمــة تنســيق الحــدث
خــال فتــرة مــا بعــد الظهــر وشــارك فــي الحــدث كل مــن

نــادر الدوحــان وكاثريــن مكدانيــال المتطوعــة مــن الحــي
الســكني ،وقــال الدوحــان «تعاونــا مــع جميــع المعنييــن
لدينــا لتنفيــذ برامــج بيئيــة تســاند برنامــج الســاحف
باإلضافــة إلــى برامــج أخــرى ،ونعكــف علــى التعــاون مــع
إدارة حمايــة البيئــة لتصبــح رأس تنــورة منطقــة رعايــة
لتنــوع الكائنــات الحيــة ،والتــي ال تحمــي فقــط منطقــة
الكثبــان الرمليــة الطبيعيــة شــمال الحــي الســكني بــل
أيضا».
تدرك قيمتها البيئية ً
قــدم المتطوعــون الرعاية للســاحف البحرية وأســهموا
فــي إعــادة تأهيلهــا ،وحصلــت جميــع الســاحف علــى
سوائل ومضادات حيوية واستجابت جي ًدا للعالج.

صحيا بعدما
بارني إحدى السالحف التي أعيد تأهيلها
ً
عانى من حالة حادة بسبب القشور البحرية.
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التقط صورة :صباح هادئ في هايدبارك

في الصباح الباكر ،تبدو حديقة هايدبارك في لندن هادئة ،لم تزدحم بعد كعادتها ،الزميلة بيا كوكارنين من قسم مراجعة وتنسيق المشاريع التابع لدائرة الشؤون
الحكومية ،التقطت هذه الصورة الرائعة من داخل الحديقة بعدسة جوالها.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.

9

3 4
6 1
4 1
5 8
3
6 3
2
1
7

1

6
3 9 7
5
4 3 2
8
9
1 8
6
3

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر بالوكالة:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،هنوف يوسف السليم،
ميثم ضياء الموسوي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

هبة البيتي *

البحث من
وإلى الحياة..

الباحــث هــو ج َّوالــة متصــوِ ّ ف؛ يهيــم فــي األرض علــى وجهــه،
تا ِب ًعــا َح ْدســه ِ
والح ًقــا أي طيــف قــد يُشــير إلــى محبوبــه أي ســؤال
كالمريــد؛ ال يكتــرث بالنتيجــة التــي ســيصل إليهــا-
بحثــه! الباحــث ُ
علــى افتــراض أنــه ســيصل لواحــدة ،كمــا أنــه ال يطمئــن إلــى أي
حقيقــة ،ســوى توتّــر الســؤال أو الشــغف الــذي يســكنه ،وإلحــاح
الحقــة ســهم ســؤاله! قــد يحــاول
الخطــوة التــي تحملــه علــى ُم َ
الباحــث إثبــات فرض ّيــة مــا أو تفن ّيــد نظريــة أخــرى ،لكنــه مــع
الوقــت يُــدرك أنــه لــن يبلُــغ أي حكمــة ولــن يكتســب أي معرفــة
حقيقيــة .فالنتائــج ت ِ
ُناقــض نفســها ،والحقائــق تدحــض بعضهــا،
وكل معرفــة تؤ ّكــد اســتحالة اكتمالهــا وحتم ّيــة تداخلهــا بغيرهــا.
فالحكمــة الحقيقيــة كمــا يخبرنــا ســقراط ،هــي أن نعــرف أننــا ال
نعرف شي ًئا ،أي أن نكون واعين بجهلنا وحدوده.
ً
طفــا لــم
علــى الرغــم مــن وعيــه بجهلــه ،فــإن الباحــث يبــدو
يُمــارس طفولتــه كمــا ينبغــي ،فنــذر ُعمــره للعــب باألفــكار .لكنــه
يُعانــي مــن اضطــراب ' َفـ ْـرط الســؤال'ُ ،متالز ًمــا مــع نهــم معرفـ ّـي
وت َو ُّقــد ذهنــي ال يســتكين وال يخمــد .لهــذا يصيــر ص ّيــا ًدا حاذ ًقــا
يتح ّيــن األفــكار واالقتباســات الموائمــة للمنظــار الــذي يــرى بــه
كبحــار يشــ ُّق ل َُجــج العتمــة؛ غار ًقــا فــي متعــة
موضــوع بحثــهَّ .
اكتشــاف المجهــول وتوســيع فضــاء الفضــول! يخــرج إلــى وحشــة
الغابــات ويحشُ ــر رأســه فــي الجــذوع المكســورة والجحــور
المهجــورة ،عســاه يصطــدم بقطــرة نــدى يعتقلهــا فتفتــح لــه أف ًقــا
لم يخطر له ببال!
هــو يبــدأ فــي نقطــة وال يعــرف أيــن ســتأخذه .يُســ ِلّم نفســه
ِ
يلتحفــه ويمشــي معــه ،ليجــد نفســه فــي مــكان آخــر
للطريــق ،الــذي
لــم يتوقعــه ولــم يعلــم بوجــوده .لكــن الباحــث يفقــد ملكاتــه البحث ّيــة
وقدراتــه اإلبداعيــة حينمــا يســيطر عليــه هاجــس التقييــم وشــبح
الناقــد .يصيــر عاج ـزًا عــن الخــروج عــن إطــار توق ّعــات ورغبــات
المق ِّيميــن ،وبذلــك يحــرم نفســه مــن لــذة البحــث الحقيقيــة؛
ُ
االنغمــاس فــي منجــم المجهــول والذهــاب مــع أمــواج األفــكار
حيثمــا تأخــذه .لهــذا البــد أن يُذ ِّكــر الباحــث نفســه بشــغفه األول
زوج
الــذي دفعــه إلــى تكريــس وقتــه مــن أجــل بحثــه ،كمــا يفعــل ٍ
بعــد ســنين مــن الــزواج؛ تجديــد حبــه لزوجتــه وإعــادة اكتشــاف
شــخصيتها وبعــث أســباب حبهمــا .فــإذا حــاد البحــث عــن شــغفه
األول حــ َّل بــه مــا يحــ ُّل بــزواج نــأى عــن التجــ ُّدد؛ فتحــ ّول إلــى
عملية رتيبة لتوثيق نتائج وخالصات جامدة بال معنى.
إن قيمــة البحــث الحقيقيــة تكمــن فــي مــدى ارتباطــه بحيــاة
اإلنســان علــى المســتوى اليومــي وقدرتــه علــى تغييــر رؤيتــه للحيــاة
وتجديــد عالقتــه بهــا .لكــن سياســات المؤسســات التعليميــة فــي
الوقــت الراهــن لــم تن ـ ُج مــن الصبغــة التجاريــة ،ممــا يجعــل غــرق
الباحــث فــي التفاصيــل اإلجرائيــة وضغــط مســتوى األداء
لتحصيــل درجتــه األكاديميــة طبيع ًيــا .إال أن ذلــك ال يعفيــه مــن
مســؤولية تنبيــه نفســه بشــكل مســتمر للنــأي بنفســه مــن التدجيــن
وتحويــل مــادة بحثــه إلــى مجــرد ســلعة اســتهالكية فــي الســوق
األكاديمي.
لكــي يتحــدى الباحــث النظــرة الشــائعة بــأن الباحثيــن يقطنــون
أبراجــا عاجيــة وأن أبحاثهــم ال تخــرج مــن أروقــة الجامعــات ،البــد
ً
أن يتذ َّكــر أنــه يســتخدم النظريــات والمنهجيــات العلميــة لكــي
يجــد روابــط بينهــا وبيــن موضــوع بحثــه لتقديــم رؤيتــه للحيــاة
وتفســيره لهــا بنــا ًء علــى تلــك الرؤيــة .علــى الباحــث أن يُــدرك أنــه
ـب
تصـ َ
كمــا تنطلــق دوافــع بحثــه مــن الواقــع ،فــإن أهدافــه البــد أن ّ ُ
أيضــا ،فــكل األفــكار فــي خدمــة اإلنســان ً
أول
لخدمــة أغراضــه ً
وأخي ًرا..
* كاتبة سعودية

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة ،فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم ،وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف .013 876 ٠٤٥٧

