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القافلة األسبوعية

ضمن جهودها املستمرة يف دعم اجلامعات ومراكز األبحاث العلمية

أرامكو السعودية تستضيف طالب جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن
تؤدي زيارة طالب
الهندسة الميكانيكية
لمختبراتنا دو ًرا حيو ًيا
في زرع الشغف
بالبحث واالبتكار في
مجال محركات
االحتراق الداخلي لدى
موظفي المستقبل
عامر عامر
نيال هيغنز
الظهـران  -زار عشـرون طال ًبـا من طالب السـنة الرابعة
فـي قسـم الهندسـة الميكانيكيـة فـي جامعـة الملـك فهـد
للبتـرول والمعـادن ،مؤخّ ـ ًرا ،مركـز البحـوث والتطويـر فـي
أرامكـو السـعودية ،حيـث اطلعـوا عـن كثـب علـى تقنيـات
صممة ألداء أعمال الشركة.
الم ّ
الوقود ،والروبوتات ُ
وقـد جـاءت الجولـة ،التـي أشـرف عليهـا الدكتـور أحمـد
عبدالحافـظ ،ضمـن الفعاليـات التعليمية للمنهج الدراسـي
الجامعـي ،وفـي إطـار العالقـة اإلسـتراتيجية واألكاديميـة
القائمة بين الجامعة ومركز البحوث والتطوير في الشركة.
تعرف الطالب على تقنيات الروبوتات
في بداية الجولةّ ،
التـي ط ّورها المركـز ،مثل :روبوت فحص ومعاينة األسـطح
الفوالذيـة (سـاير) ،وروبوت الفحـص والمراقبـة فـي الميـاه

إضـــاءة

أحمد خليفة الحمادي

ahmad.hammadi@aramco.com

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

طالب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،خالل جولتهم في مركز البحوث والتطوير في الظهران ،يستمعون إلى عرض تقديمي عن محرك االحتراق الداخلي ،واألدوات واألساليب التي
تصوير:حسن المبارك
										
يوظفها المركز في اختبار أداء المحرك وتحسينه.
ّ

الضحلـة (سـويم آر) ،كما ّ
اطلعوا على قالـب تطوير النماذج
الواقعيـة ،إلـى جانـب عـدد مـن التقنيـات األخـرى واألفلام
المتحركة.
ّ

متقدمة لمحركات
تقنيات
ٌ
ّ
االحتراق الداخلي
كذلـك زار الطلاب مختبـر محركات االحتـراق في مركز
البحـوث والتطويـر ،حيـث اطلعـوا علـى األدوات واألسـاليب
المسـتعملة في اختبـار أداء المحـركات ،ومع ّدل اسـتهالكها
للوقـود ،باإلضافـة إلى قيـاس االنبعاثات من أنظمـة الوقود
والمحـركات ،فيمـا أ ُتيحـت الفرصـة للطلاب إلشـباع
فضولهـم فيمـا يتعلـق بالهندسـة الميكانيكيـة ومحـركات
االحتـراق الداخلـي ،مـن خلال مناقشـة عـدد مـن خبـراء
المحركات في المركز.

واختُتمـت الجولـة بعـرض تقديمـي شـامل حـول نطاقـات
البحـث فـي تقنيـات الوقود والنقـل ،حيث اسـتُعرضت أفضل
خيارات الوقود والمحركات ،التي تمتلكها أرامكو السـعودية،
مثل االشتعال بضغط البنزين ،وتقنية التزويد باألوكتان عند
الطلـب ،إلـى جانـب العمـل الـذي أنجـزه المركـز مـع فريـق
برنامـج احتـراق الوقـود للجيـل الجديـد مـن المحـركات
(فيولكـوم) ،بالشـراكة مـع جامعـة الملـك عبـداهلل للعلـوم
والتقنيـة .كمـا ب ّيـن العـرض آخـر النجاحـات التـي حققتهـا
أرامكو السعودية في معارض السيارات في مدينة ديترويت،
بواليـة ميتشـجن األمريكيـة ،ومدينـة جنيـف فـي سويسـرا،
كمثـال ملمـوس للجهـود التـي تبذلهـا الشـركة فـي توفيـر
تقنياتهـا للمجتمـع ،وإشـراك كافـة األطـراف فـي مسـاعيها
نحو تقنيات وقود مستقبلية ،ذات كفاءة أعلى في استهالك
الطاقـة ،وانبعاثـات أقـل ،بحيـث تكـون محـركات االحتـراق
الداخلي في طليعة التقنيات المتوفرة في هذا المجال.

درس اليوم وطموح الغد
من جانبه ،ق ّدم كبير التقنيين في قسم تقنية الوقود في
مركـز البحـوث والتطويـر ،عامـر عامـر ،لمحـ ًة خاطفـة عـن
ينظمهـا المركـزً ،
أهميـة مثـل هـذه الزيـارات التـي ّ
قائلا:
«تـؤدي زيـارة طلاب الهندسـة الميكانيكية لمختبراتنـا دو ًرا
حيو ًيـا فـي زرع الشـغف بالبحـث واالبتـكار فـي مجـال
إن
محركات االحتراق الداخلي لدى موظفي المسـتقبل ،إذ ّ
منصة جذب رائعة تعرض اختراعاتنا
هـذه المختبرات هي ّ
وتقنياتنـا اإلسـتراتيجية والمسـتدامة ،وعندمـا يدخـل
مهنـدس شـاب وطمـوح ليرى بنفسـه طبيعة العمـل المتط ّور
الـذي نقـوم بـه لتعديـل محـركات االحتـراق الداخلـي
وتطويرها وتحسـينها ،تنقدح شـرارة االهتمام ،وتبرق عيناه
تطلّ ًعا للمستقبل».

إبداعات الظروف الصعبة
تمـــر علينـــا مختلـــف الظـــروف واألحـــوال فـــي
الحيـــاة ،وكثيـــ ًرا مـــا نســـمع عبـــارات مـــن قبيـــل:
«الظ ــروف ال تس ــمح لن ــا» ،أو «الظ ــروف ال تتي ــح
لنـــا الفرصـــة» .ودائ ًمـــا مـــا نتهـــم الظـــروف
بالســـبب فيمـــا يحـــدث مـــن إخفاقـــات أو فشـــل
نتعـــر ض لهـــا فـــي حياتنـــا
فـــي مواقـــف قـــد
ّ
اليومي ــة ،لكنن ــا ال نذك ــر ه ــذه الظ ــروف ف ــي كثي ــر
من أحداث الحياة اإليجابية المقترنة بالنجاح.
أتذك ــر أنن ــي كن ــت ف ــي س ــفر بالخ ــارج والتقي ــت
أح ــد جيران ــي القدام ــى ،فوجدت ــه رج ــل أعم ــال
جحـــا فـــي حيا تـــه
فحـــا و عصا م ًيـــا و نا ً
مكا ً
االجتماعيـــة ،فســـألته عـــن ســـر نجاحـــه ،فقـــال:
«إنهـــا الظـــروف ،فقـــد كنـــت مـــن أســـرة فقيـــرة
وبســـيطة جـــ ًدا ،توفـــي والـــدي وأنـــا فتـــي يافـــع
وكان عل ـ َّـي أن أع ــول إخوت ــي الصغ ــار ،وق ــد كان ــت
الظ ــروف ه ــي التح ــدي الحقيق ــي ل ــي ،فق ــد كن ــت
أعم ــل بالنه ــار وأذاك ــر دروس ــي ف ــي اللي ــل ،وكن ــت
أتذوق مر الحياة وحلوها وكفاحها وتحدياتها».

أتصـــور أن الظـــروف تعـــ ُّد أحـــد العوامـــل
الخارجـــة عـــن إرادتنـــا ،كفصـــول الطقـــس
الســـنوية ،فتـــارة عاصفـــة وتـــارة أخـــرى مزهـــرة
تأتـــي بالغيـــث فتتحـــ ّو ل الحيـــاة إلـــى بســـاتين
ورياض خضراء.
لك ــن ه ــل س ــخَّ رنا الظ ــروف لخدمتن ــا ،ونظرن ــا
إليهـــا بإيجابيـــة ،فالنظـــرة اإليجابيـــة إلـــى مـــا
حولن ــا كفيل ــة بالتغل ــب عل ــى المصاع ــب الحياتي ــة
وتولي ــد اإلحس ــاس اإلنس ــاني المس ــؤول بالحي ــاة،
ـدل م ــن تبن ــي موق ــف الل ــوم أو الالمب ــاالة! ه ــل
بـ ً
فكرن ــا يو ًم ــا أن نش ــكر تل ــك الظ ــروف عل ــى إتاح ــة
الفرص ــة الت ــي س ــمحت لن ــا بإنج ــاز عم ــل خي ــري
أو إنس ــاني ،أو س ــمحت لن ــا بلق ــاء ش ــخص ربم ــا
يغير حياتنا إلى األفضل.
ولـــو تأملنـــا تلـــك الظـــروف وانشـــغلنا بتأثيـــر
صعوباتهـــا ومـــا تســـببه لنـــا مـــن عجـــز -غيـــر
حقيقـــي -عـــن مجابهتهـــا ،وحاولنـــا إيجـــاد عـــذر
يوف ــر عن ــا مجه ــود مواجهته ــا ،ب ـ ً
ـدل م ــن إيج ــاد

الحل ــول الناجع ــة له ــا وتصحي ــح مس ــارها لتك ــون
داف ًعـــا و ُمحفـــزًا علـــى اإلصـــرار علـــى تخطيهـــا،
فق ــد نق ــف عاجزي ــن ع ــن تحقي ــق م ــا نري ــد م ــن
مواقـــف وأحـــداث تظـــل عالقـــة فـــي أذهاننـــا ال
يمك ــن أن ننس ــاها؛ فالش ــعور بالعج ــز يق ــود إل ــى
التراخ ــي ع ــن مواجه ــة م ــا يحي ــط بن ــا .وليس ــت
الظ ــروف الصعب ــة إال ناف ــذة سنكتش ــف بع ــد ذل ــك
أنه ــا فتح ــت لن ــا طري ًقــا نح ــو مجه ــول كن ــا نخش ــاه
ونتوهـــم صعوبتـــه ،وإذ بنـــا نكتشـــف أنـــه لوالهـــا
لم ــا تفج ــرت فين ــا طاق ــات اإلب ــداع والتأل ــق .ول ــو
نظرن ــا إل ــى كل الملهمي ــن والمخترعي ــن والعباق ــرة
الذي ــن أض ــاءوا حي ــاة البش ــر بأفكاره ــم ،فس ــوف
نجـــد حياتهـــم جمي ًعـــا كانـــت مليئـــة بالصعوبـــات
والتحديـــات ،فـــإذا بهـــم يحولـــون هـــذه الظـــروف
الصعب ــة إل ــى إبداع ــات واختراع ــات واكتش ــافات
غ ّي ــرت حي ــاة ماليي ــن البش ــر ،وأض ــاءت لغيره ــم
طريقًـــا ومهـــدت لهـــم عبـــوره .فهـــل فكرنـــا أن
نشكر الظروف!
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تُع ّزز إستراتيجية الشركة ألداء ٍ
دور ريادي يف نشر تطبيقات املواد غير املعدنية عامل ًيا

توقع مذكرة تفاهم مع
أرامكو السعودية ّ
«بيكر هيوز» لتصنيع المواد غير المعدنية
القافلة األسبوعية
الظه ــران  -وقّع ــت أرامك ــو الس ــعودية ،ي ــوم اإلثني ــن 28
ش ــوال 1440هـــ ( 1يولي ــو 2019م) ف ــي الظه ــران ،مذك ــرة
تفاه ــم م ــع ش ــركة بيك ــر هي ــوز التابع ــة لش ــركة جن ــرال
إلكتريـــك لتأســـيس مشـــروع مشـــترك فـــي المملكـــة
لتصنيــع المــواد غيــر المعدنيــة المســتخدمة فــي مختلــف
المجـــاالت الصناعيـــة .وســـتُع ّز ز هـــذه الشـــراكة
إســتراتيجية أرامكــو الســعودية مــن خــال أداء ٍ
دور ريــادي
في نشر تطبيقات المواد غير المعدنية عالم ًيا.
ويهــدف التركيــز علــى اســتخدام المــواد غيــر المعدنيــة
إلـــى زيـــادة كفـــاءة وموثوقيـــة األصـــول التشـــغيلية عبـــر
الحــد مــن اآلثــار الناتجــة عــن التــآكل والصــدأ .وســيركز
المشـــروع المشـــترك علـــى إنتـــاج أنابيـــب مصنّعـــة مـــن
لدائـــن حراريـــة معـــزّزة وغيـــر معدنيـــة كخطـــوة أولـــى
ومهمـــة نحـــو تطويـــر القـــدرات واإلمكانـــات التصنيعيـــة
في المملكة.

خطوة إضافية في مسيرة
أرامكو السعودية
وبهـــذه المناســـبة ،قـــال النائـــب األعلـــى للرئيـــس
للخدم ــات الفني ــة ف ــي أرامك ــو الس ــعودية ،األس ــتاذ أحم ــد
عبدالرحمـــن الســـعدي« :تُعـــد هـــذه الشـــراكة مـــع بيكـــر
هيــوز خطــوة إضافيــة فــي مســيرة أرامكــو الســعودية نحــو
التوس ــع ف ــي توظي ــف التطبيق ــات الجدي ــدة للم ــواد غي ــر
ّ
المعدنيـــة فـــي مختلـــف مجـــاالت أعمالهـــا .وقـــد أثبتـــت
أرامكــو الســعودية نجاحهــا مــن خــال مــد خطــوط أنابيــب
يصــل طولهــا إلــى أكثــر مــن  5٫000كيلومتــر مصنّعــة مــن
مــواد غيــر معدنيــة ،أســهمت بشــكل كبيــر فــي زيــادة كفــاءة
التشــغيل وتقليــل تكاليــف الصيانــة .وســيتيح توطيــن هــذه
فرصـــا اســـتثمارية للمنتجيـــن المحلييـــن
الصناعـــة
ً
وسيسهم في نقل المعرفة للمملكة».
مــن جهتــه قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة بيكــر هيــوز
لقط ــاع مع ــدات حق ــول النف ــط ،الس ــيد ني ــل س ــاوندرز:

أحمد السعدي -األول من اليسار وقوفً ا -وبجواره الرئيس ،كبير اإلداريين التنفيذيين لشركة بيكرهيوز ،السيد لورينزو
سيمونلي ،يشهدان توقيع نائب الرئيس لتطوير األعمال الجديدة في أرامكو السعودية ،األستاذ محمد العساف ،والسيد نيل
ساوندرز ،مذكرة التفاهم لتأسيس مشروع مشترك في المملكة لتصنيع المواد غير المعدنية المستخدمة في مختلف
تصوير :مؤيد القطان
							
المجاالت الصناعية.

«بصفتنـــا إحـــدى الشـــركات التـــي تقـــ ّد م الخدمـــات
والتقنيــات المتخصصــة فــي مجــال النفــط الخــام والغــاز،
فإننــا نمتلــك الخبــرة الكافيــة لريــادة أعمــال التطويــر فــي
مج ــال المنتج ــات غي ــر المعدني ــة ،الت ــي س ــتخدم العدي ــد
مـــن القطاعـــات الصناعيـــة .وتتماشـــى رؤيـــة أرامكـــو
الس ــعودية للتوس ــع ف ــي تطوي ــر منتجاته ــا ف ــي المنطق ــة
مع رؤيتنا لدعم االبتكار والتصنيع في المملكة».
وتشـــمل اســـتخدامات المـــواد غيـــر المعدنيـــة عـــدة
مج ــاالت صناعي ــة ،منه ــا :النف ــط الخ ــام والغ ــاز ،والبن ــاء
والتشـــييد ،وصناعـــة الســـيارات ،والتغليـــف ،والطاقـــة
المتجـــ ّددة ،وتصنيـــع خطـــوط األنابيـــب والصمامـــات

واألوعي ــة والمضخ ــات وأب ــراج التبري ــد م ــن م ــواد غي ــر
معدنيـــة كالبالســـتيك واألليـــاف الكربونيـــة واألليـــاف
الزجاجية.
الجدي ــر بالذك ــر أن أرامك ــو الس ــعودية أسس ــت ،مؤخ ـ ًرا،
مركــز ابتــكار المــواد غيــر المعدنيــة ( )NICفــي كامبريــدج
بالمملك ــة المتح ــدة ،بالتع ــاون م ــع معه ــد اللِّح ــام ومرك ــز
األبح ــاث اإلنش ــائية الوطن ــي ،وذل ــك لغ ــرض تطوي ــر حل ــول
تق ــاوم م ــن خالله ــا الم ــواد غي ــر المعدني ــة درج ــة الح ــرارة
العاليـــة .ويتعـــاون المركـــز مـــع شـــركاء مـــن األوســـاط
األكاديمي ــة والصناعي ــة به ــدف تس ــريع تطوي ــر المنتج ــات
واختبارها وتسويقها.

تُعد هذه الشراكة
مع «بيكر هيوز»
خطوة إضافية في
مسيرة أرامكو
السعودية نحو
التوسع في توظيف
ّ
التطبيقات الجديدة
للمواد غير المعدنية
في مختلف مجاالت
أعمالها ،وسيتيح
توطين هذه الصناعة
فرصا استثمارية
ً
للمنتجين المحليين
وسيسهم في نقل
المعرفة للمملكة.
أحمد السعدي

...وتعزِّز توجهها التقني بشراكة بحثية معها
القافلة األسبوعية
الظهـران  -أكـدت أرامكـو السـعودية التزامهـا المسـتمر
بتبنّـي أحدث التقنيات وتطوير الشـراكات العالمية بافتتاح
المرافـق البحثيـة لشـركة بيكـر هيـوز جنـرال إلكتريـك فـي
وادي الظهـران للتقنيـة ،وذلـك يـوم الثالثـاء  29شـوال
1440هـ ( 2يوليو 2019م) ،التي من شأنها إحداث تحوالت
جذرية في أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج.
وتضـم المرافق البحثيـة الحديثة مجموعة من التقنيات
الرائـدة ،حيـث تـم تدشـين أول طابعـة ثالثيـة األبعـاد
للصناعـات المعدنيـة في المملكة ومنصة لعـرض البيانات
آل ًيـا ،األمـر الـذي يسـاعد علـى محـاكاة وتحسـين أعمـال
اآلبار.
وفـي كلمـة رئيسـة خلال حفـل تدشـين مركـز األبحـاث
التابـع لبيكـر هيـوز جنـرال إلكتريـك ،قـال نائـب الرئيـس
لهندسـة البتـرول والتطويـر في أرامكو السـعودية ،األسـتاذ
ناصـر النعيمـي« :يم ّثـل هـذا المركـز منعطفًـا فـي أعمـال
البحـث والتطويـر التـي تسـتخدم أحـدث التقن ّيـات المعززة
لالسـتدامة والكفـاءة فـي تحسـين أعمـال اآلبـار» .وشـهد
حفـل التدشـين في وادي الظهران للتقنيـة حضور ٍ
عدد من
مسـؤولي أرامكـو السـعودية ووفـد مـن شـركة بيكـر هيـوز
جنـرال إلكتريـك برئاسـة كبيـر إدارييهـا التنفيذيين السـيد
لورنزو سيمونويلي.
وسيُسـهم المركـز الجديـد مـن خلال تقنياتـه المتق ّدمـة

وتأثيـره اإلسـتراتيجي علـى تحسـين قـدرات أرامكـو
السـعودية فـي مجـال إدارة المشـاريع ،وتصميـم وتصنيـع
وتشـغيل األجهـزة والبرمجيـات المتعلقـة بمجـال صناعـة
أجهـزة التحكـم والمراقبـة .وتتطلـع الشـركة إلـى تصديـر
هذه التقنيات عالم ًيا.
وأضـاف« :لـدى أرامكـو السـعودية وبيكـر هيوزجنـرال
إلكتريـك تاريـخ طويـل مـن التعـاون ،وهـذه العالقـة تسـتمد
قوتهـا من التوافق الجوهري في خارطة الطريق التي تعزّز
جهـود تطويـر التقنيـة بيـن أرامكـو السـعودية وشـركة بيكـر
هيوزجنرال إلكتريك».
كمـا يضـم المرفـق مختبـ ًرا لعـرض البيانـات مجهـزًا
بمنصة رقمية للتعلم والتصوير والتشغيل اآللي قادرة على
اسـتيعاب البيانات من مصادر متع ّددة إلنشـاء ن َُسـخ رقمية
لآلبـار والنظـام البيئـي المحيـط بهـا .وسـيمكن هـذا بدوره
مخططـي اآلبـار مـن تشـغيل عديـد مـن عمليـات المحـاكاة
التنبؤية وخطوات سير العمل لتحسين عملية بناء البئر.
وتعد شـركة وادي الظهران للتقنية القابضة  -المملوكة
بالكامـل لجامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن  -أحـد
العناصـر الرئيسـة للنظـام البيئـي ،الـذي تـم إنشـاؤه لدعـم
االقتصـاد المعرفـي فـي الظهـران والمنطقـة الشـرقية.
ويضـم هـذا النظـام ً
كل من جامعة الملك فهد ،والشـركات
الوطنيـة ،مثـل أرامكـو السـعودية ،وسـابك ،والشـركة
السـعودية للكهربـاء ،وشـركاء التقنيـة والمنشـآت الصغيـرة
والمتوسطة.

مصافحا لورنزو سيمونويلي ،أثناء حفل تدشين مركز األبحاث التابع لبيكر هيوز جنرال إلكتريك.
ناصر النعيمي (يمين)،
ً
تصوير :عبدالعزيز المعيويد
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جناح موظفون متم ّيزون..
خلف ك ِّل ٍ

 ١٨٠موظفً ا يحصدون جوائز التم ُّيز لعام ٢٠١٨م في
أعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية

للتميز في األداء لعام 201٨م ،الذي شهد تكريم  180موظفً ا في الدائرة ،حيث تو ّزعت الجوائز على  14فئة
بالمتميزين من خالل حفل توزيع جوائز نائب الرئيس
خالد البريك ،ومديرو اإلدارات في دائرة أعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية ،يحتفون
ّ
ّ
تصوير :بريجيدو الكيدي
													
تميزهم في العمل.
متن ّوعة أتاحت ً
فرصا متكافئة للموظفين والموظفات إلبراز ّ

القافلة األسبوعية
بقيــق  -حظــي أفضــل األفــراد والفــرق فــي دائــرة أعمــال
الزيــت فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة بالتكريــم ،مؤخـ ًرا ،مــن
خــال حفــل توزيــع جوائــز نائــب رئيــس أعمــال الزيــت فــي
منطقــة األعمــال الجنوبيــة للتم ّيــز فــي األداء فــي عــام
2018م .وشــهد الحفــل ،الــذي نُظــم فــي قاعــة المرجــان،
تكريــم  180موظ ًفــا وموظفة مــن مختلف اإلدارات واألقســام
في الدائرة.
ويتمثــل الهــدف مــن هــذه الجوائــز ،التــي كانــت مــن
نصيــب المتفوقيــن فــي مبــادئ التم ّيــز فــي األداء ،فــي تقديم
حوافــز إيجابيــة مســتمرة مــن أجــل تحســين الجــودة .وفــي
هــذا الصــدد ،أشــار نائــب الرئيــس ألعمــال الزيــت فــي
منطقــة األعمــال الجنوبيــة ،األســتاذ خالــد البريــك ،إلــى أن
التم ّيــز يضبــط إيقــاع أنشــطة الشــركة ويرســم أُطــر أعمالهــا
إلحاحا
المتن ّوعــة ،مضي ًفــا« :لقــد باتت الحاجــة للتم ّيز أكثــر
ً
نظــ ًر ا لمــا يشــهده العالــم مــن تحــ ّو ل فــي ظــل الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،والتغ ّيــرات التــي تُحدثهــا المملكــة مــن
أجل مستقبل أكثر إشرا ًقا».
وشــ ّدد البريــك علــى الــدور الريــادي للموظفيــن فــي
االرتقــاء بالتم ّيــز ،قائـ ًـا« :يــؤدي موظفونــا أعمــال الشــركة
وفــق أعلــى المعاييــر  ،كمــا يضطلعــون بــدور رئيــس فــي
ثقافــة االبتــكار فــي أرامكــو الســعودية ،والمكانــة البــارزة
التــي تحتلّهــا الشــركة علــى خريطــة االبتــكار فــي القــرن
الحــادي والعشــرين تعكــس جهــود موظفيهــا» ،كمــا أشــاد
بالمكرميــن بقولــه« :جهودكــم فــي االبتــكار وحــل
البريــك
ّ
المشكالت بارزة وجل ّية ،وأنتم رواد أرامكو السعودية».
ووزّعــت الجوائــز علــى  14فئــة متن ّوعــة في حفــل التكريم،
فرصــا متكافئــة للموظفيــن والموظفــات فــي
حيــث أتاحــت ً
الدائــرة إلبــراز تم ّيزهــم فــي العمــل ،إذ جــاءت الجوائــز كمــا
يلي:

إدارة اإلنتاج في شمال الغوار

التميــز فــي الســامة :حســين العبدالمحســن ،وعلــي
ّ
الخليفــة ،وعلــي البصــري ،ومحمــد الرشــيدي ،وريــس بافلز،
لقــاء نهوضهــم بــأداء الســامة فــي هــذه اإلدارة مــن خــال
اإلجراءات الفاعلة المتخذة خالل عام 2018م.
التميــز فــي البيئــة :خالــد بوردحــه ،وعبــداهلل الغامــدي،
ّ
وعبــداهلل العســكر ،وعبدالعزيــز عبيــد ،لجهودهــم فــي
مبادرة المليون شجرة لتشجيع المحافظة على البيئة.
التميــز فــي التشــغيل اآل لــي لمعا مــل المعالجــة :بيــر
ّ
شــفلي ،وعبدالعزيــز الزهرانــي ،وفــواز باتــا ،وفيصــل
الحمــاد ،وديفيــد ســبرغز ،علــى مــا بذلــوه مــن جهــود فــي
إعادة تصميم أداة االستجابة لحاالت الطوارئ.
التميــز فــي ترشــيد اســتهالك الميــاه الجوفيــة :ميغيــل
ّ
لوبيــز أنديــرو ،ورامــزي وايــت ،لجهودهمــا فــي ضبــط كميــة
المياه المستهلكة في اإلدارة.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :محمــد الزهرانــي نظيــر
ّ

جهــوده فــي بــراءة اختــراع خاصــة بالتيــار اآللــي للحمايــة
الكاثوديــة ،وجهــاز قيــاس الجهــد ألقطــاب حمايــة أجــزاء
األوعية الداخلية.

إدارة اإلنتاج في خريص

التميــز فــي الطاقــة :بــدر الحســين ،وســيف البلــوي،
ّ
ومحمــد المالكــي ،وتركــي الدغيلبــي ،علــى مــا بذلــوه مــن
جهــود فــي تمديــد شــبكة خطــوط الخراطيــم العموديــة
لضواغــط الغــاز مرتفعــة الضغــط فــي خريــص بهــدف
تحقيق المرونة والسالسة في األعمال.
التميــز فــي البيئــة :عايــض الهاجــري ،وصهيــب الحــاج
ّ
حســين ،وعمــرو العباســي ،وعبــداهلل المالكــي ،لقــاء
جهودهــم فــي معالجــة األراضــي الرطبــة الصناعيــة والتنـ ّوع
البيولوجي.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :كامــارول أميــن الديــن،
ّ
ومحمــد عبدالمحســن ،لجهودهمــا فــي ابتــكار أداة لمراقبــة
األداء حصلــت علــى بــراءة اختــراع مــن مكتــب بــراءات
االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :كامــارول أميــن الديــن لقــاء
ّ
بــراءة اختــراع حصــل عليهــا مــن المكتــب األمريكــي لبــراءات
االختــراع لمقيــاس أداء الطاقــة فــي مرافــق اإلنتــاج
الهيدروكربونية.

إدارة حقن مياه البحر

التميــز فــي الطاقــة :عمــران شــاه ،وفاضــل الغوينــم،
ّ
وحســن الجامــع ،علــى مــا بذلــوه مــن جهــود فــي لوحــات
مراقبة أداء الطاقة.
التميــز فــي شــبكات المعامــل واألمــن :صالــح الفويــرس،
ّ
وســارة الموســى ،وعبــداهلل الحــارث ،وقاســم العلــوي ،وخالد
الربيــع ،نظيــر جهودهــم فــي تحســين وتعزيــز آليــة نظــام
التحكم بالشبكات في اإلدارة.
التميــز فــي ترشــيد اســتهالك الميــاه الجوفيــة :أحمــد
ّ
أورفالــي ،ومحمــد منهــاس ،وبرافولتشــاندرا ســونارا،
وممكيلــو ماليــس ،وعمــار منشــي ،لجهودهــم فــي ترشــيد
اســتهالك الميــاه الجوفيــة فــي محطــة ميــاه البحــر فــي
القرية.

إدارة اإلنتاج في الشيبة

التميــز فــي المســؤولية االجتماعيــة :عبدالعزيز الفتحي،
ّ
وطــارق الطويرقــي ،لجهودهمــا فــي تنظيــم يــوم الصحــة
والسالمة لموظفي الشيبة وأفراد أسرهم.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :ســعد جاللــه لحصولــه على
ّ
براءة اختراع ألداة أسنان قوابض اللقم المركبة.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :فيصــل العنــزي ،وماهــر
ّ
عريجــه ،لحصولهمــا علــى بــراءة اختــراع الســتخدام اآليــزو
أوكتــان لتحســين كفــاءة أنظمــة الفصــل باســتخدام ثالثــي
إيثيلين الغليكول.

إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار

التميــز فــي الســامة :فهــد العمــري ،وأحمــد فرحــات،
ّ
وعبدالغنــي درايســه ،ومحمــد أبــا حــارث ،وســوريش كومــار

باتباتــه ،لجهودهــم فــي تطويــر نظــام تصاريــح عمــل ذكــي
لتحقيق المرونة في األعمال.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :ســيد حيــدر ســيد خــزان،
ّ
ورانــدال فرانكلــن ،ومارنيكــس جــان تويلنــغ ،لحصولهــم علــى
بــراءة اختــراع الســتخدام برنامــج تحكــم مبســط لضبــط
حقن مواد تفكيك االستحالب آل ًيا.

إدارة إنتاج الغاز في شمال ووسط الغوار

التميــز فــي التشــغيل اآللــي لمعامــل المعالجــة :مصعــب
ّ
طــال ،وعبــداهلل المخيزيــم ،لجهودهمــا فــي تطويــر لوحــة
مراقبة للحد من التآكل.
التميــز فــي التدريــب والتطويــر :أحمــد الخليفــة ،وأنتونيو
ّ
سابوالو جونيور ،لجهودهما في جهاز محاكاة آلبار الغاز.
التميــز فــي األبحــاث الفنيــة :مصعــب طــال ،وعبــداهلل
ّ
المخيزيــم ،لبحثهمــا فــي «نمــوذج تحســين االســتخدام
لخطوط التدفق القديمة».
التميــز فــي بــراءات االختــراع :خالــد الغامــدي ،وفتحــي
ّ
بوقبيــع ،لحصولهمــا علــى بــراءة اختــراع للحمايــة مــن
الضغــط العالــي فــي مثبــط تــآكل خطــوط جريــان المــواد
الهيدروكربونية.

إدارة أعمال إنجاز اآلبار في منطقة األعمال الجنوبية

التميــز فــي مشــاركة الموظفيــن :ســلطان المطيــري،
ّ
وإبراهيــم نجعــي ،وأحمــد العرنــوس ،لجهودهــم فــي تمكيــن
اإلدارة مــن تحقيــق أعلــى النتائــج فــي مشــاركة الموظفيــن
في الدائرة.
التميــز فــي تطبيــق التقنيــات الجديــدة :ثامــر عبدالغفار،
ّ
وناصــر القحطانــي ،لجهودهمــا فــي اســتخدام تطبيــق
أرامكــو لنــك لتنظيــم البيانــات التشــغيلية الخاصــة باألعمــال
التي ال تستخدم فيها أجهزة الحفر.

إدارة صيانة المعامل في بقيق

التميــز فــي المســؤولية االجتماعيــة :إليــاس القحطانــي،
ّ
وخالــد الزهرانــي ،وهاشــم اليوســف ،وأحمــد الزهرانــي،
لجهودهم في مهرجان سفاري بقيق.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :محمــد القحطانــي ،وبنــدر
ّ
الراشــد ،لحصولهمــا علــى بــراءة اختــراع الســتخدام الغــاز
النظيــف فــي التشــغيل الموثــوق لصمامــات تفريــغ الضغــط
الرئيسة واالختبارية.

إدارة أعمال تشغيل المعامل في بقيق

التميــز فــي المشــاريع :منتصــر المبيــض ،وإبراهيــم
ّ
الغامــدي ،ومحمــد الرشــيدي ،وحيــدر بشــير ،لجهودهــم فــي
مشــروع خــط أنابيــب الســعودية-البحرين واإلنجــاز الناجــح
لخط أنابيب بقيق.-4

إدارة المســاندة الفنيــة ألعمــال الزيــت فــي منطقــة
األعمال الجنوبية

جائــزة التحســين :تركــي العوفــي ،ومرتضــى الســويج،
وخالــد الــداود ،لجهودهــم في تحســين جــدول المشــاريع في
مشــروع االســتغناء عــن األوعيــة المتأثــرة بالتــآكل
الهيدروجيني في إدارة اإلنتاج في شمال الغوار.

التميــز فــي بــراءات االختــراع :ناصــر يالتومبويــل،
ّ
وعبدالعزيــز الســبيعي ،لحصولهمــا علــى بــراءة اختــراع
لتقدير طلب األكسجين الكيميائي.

إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الجنوبية

التميــز فــي تطبيــق التقنيــات الجديــدة :ســاجد محمــود،
ّ
ومســفر القحطانــي ،وعــاء شــاولي ،لجهودهــم فــي أول
توظيــف عالمــي لحاملــة أنبوبيــة مصنوعــة مــن خليــط
اإلنكونيــل ،وتحتــوي علــى أليــاف زجاجيــة مــز ّودة بخاصيــة
النقل المباشر للمعلومات في خريص.
التميــز فــي المشــاريع :محمــد الهاجــري ،وشــعيب
ّ
مرتضــى ،وحســين القويســم ،ومحمــد الدهــان ،لجهودهــم
فــي تجهيــز مشــروع زيــادة اإلنتــاج مــن مكمــن عيــن دار/
فــزران الســفلي مــن خــال إعــداد خلطــات تحفيــز حمضية
مبتكــرة تســاند سلســلة إجــراءات تنفيــذ التحفيــز
الحمضي.
التميــز فــي األبحــاث الفنيــة :راميــرو ســدينو روهــاس،
ّ
وعبــداهلل الغنــام ،لجهودهمــا فــي «األســلوب المبتكــر
لمعرفــة وتقييــم التــآكل الخارجــي باســتخدام تقنيــة
متقدمة».
التميــز فــي بــراءات االختــراع :محمــد إدريــس ،ومحمــد
ّ
العطــوي ،لحصولهمــا علــى بــراءة اختــراع فــي أنظمــة وطــرق
تحديد مشكالت أنبوب فنتوري للغاز الرطب.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :محمــد إدريــس ،وأحمــد
ّ
محســون ،ومحمــد العطــوي ،لحصولهــم علــى بــراءة اختــراع
لتنفيذ التخصيص اليومي المتواصل لإلنتاج.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :ناصــر الهاجــري لحصولــه
ّ
علــى بــراءة اختــراع لتحديــد معــدل تدفــق التســرب فــي ثقــب
البئر بين التكوينات خالل عملية الحقن.
التميــز فــي بــراءات االختــراع :محمــد الحريفــي ،ومحمــد
ّ
آل مــدن ،ومحمــد الهاجــري ،وأوبيوملوتاوســو إيزكــي،
لحصولهــم علــى بــراءة اختــراع لتحليــل االنخفــاض فــي
مؤشرات إنتاجية اآلبار.
التميــز فــي بــراءات االختراع :أســان بولكباي ،ومصطفى
ّ
الخويلــدي ،وبراســاد كــردكار ،لحصولهــم علــى بــراءة اختراع
إلزالــة المــاء مــن اآلبــار الهيدروكربونيــة باســتخدام الثلــج
الجاف.

قســم تطو يــر القــوى العاملــة فــي منطقــة األعمــال
الجنوبية

التميــز فــي التدريــب والتطويــر :ماثيــو هــوب ،ووحيــد
ّ
الســعيد ،وعبدالرحمــن الرويشــيد ،لجهودهــم فــي تطويــر
جدولة تقييم الصيانة في الدائرة.

قســم إدارة التخطيــط واألداء فــي أعمــال الزيــت فــي
منطقة األعمال الجنوبية

جائــزة التحســين :محمــد عمــران ناصــر ،وعبدالعزيــز
الغامــدي ،وعلــي بــن آل شــيخ ،وعبــداهلل العمــري ،لجهودهــم
فــي تطويــر لوحــة لمؤشــرات األداء األســاس الشــهرية
لألعمال ذات العالقة.

القافلة األسبوعية

 ٤يوليو ٢٠١٩

5

تعزي ًزا لدورها االجتماعي وبالتعاون مع مجلس املنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية

أرامكو السعودية ُت ّ
دشن السوق المحلية
للمنتجات العضوية
عوض العنزي وأحمد احلمادي
الدمام  -تحت شعار (م ًعا لدعم أرضنا ومنتجاتنا
المحلية) ،دشّ ن قسم الحدائق والنظافة في إدارة خدمات
أحياء السكن في الظهران بالتعاون مع مجلس المنطقة
الشرقية للمسؤولية االجتماعية ،مؤخّ ًرا ،السوق المحلّية
لدعم المنتجات المحلية العضوية ،برعاية رئيسة مجلس
أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية ،حرم
سمو أمير المنطقة الشرقية ،صاحبة السمو األميرة عبير
بنت فيصل بن تركي ،وذلك في متنزّه أرامكو السعودية البيئي
رقم  3في حي الروابي في مدينة الدمام.
وتهدف السوق ،التي ستفتح أبوابها للمنتجين والزوار في
العطل األسبوعية على مدار العام ،إلى دعم المنتجات
المحلية العضوية ،ورفع مستوى الوعي في الجوانب الصحية
والثقافية ،وقد شملت في انطالقتها مشاركة عشرة مزارعين
وثالث أسر منتجة ،كما احتوت على تشكيلة متن ّوعة من
الخضراوات الطازجة والعضوية التي أُنتجت محلّ ًيا ،باإلضافة
إلى قسم خاص باألطفال حمل رسالة توعوية بعنوان (صحة
تهمنا).
عيالنا ّ

شراكةٌ مثمرة من واقع
المسؤولية االجتماعية

وفي تصريح لـ(القافلة األسبوعية) ،أوضحت األميرة
عبير بنت فيصل بن تركي ،أن فكرة السوق انبثقت من خالل
دراسة متأنية لواقع المسؤولية االجتماعية في المنطقة
الشرقية وفهم احتياج المنطقة .وقالت األميرة عبير« :من
خالل تجاربنا مع الباعة المتج ّولين ،وجدنا أ ّن لديهم كثي ًرا
من المنتجات الرائعة ،ولكن ال توجد مظلّة تجمعهم في مكان
واحد بما يُسهم في عرض منتجاتهم بطريقة مالئمة ،ومن
هنا تولّدت الفكرة التي من شأنها أن تق ّدم الدعم للمزارع
المحلي الذي يُع ُّد أحد مقومات االقتصاد الوطني ،كما أنّها
وجهة تسوق جميلة وتفاعلية وجذّابة».
وأشارت األميرة عبير إلى أ ّن هذه المبادرة تؤدي دو ًرا كبي ًرا
نواح ،فهي تُسهم في توفير
في خدمة المجتمع من ع ّدة ٍ
منتجات عضوية محلية ،وفي ربط أبناء المجتمع بالبائع
المحلي ،كما أن من شأنها تمكين المزارعين والبائعين
مما
المحليين ومنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم الزراعية ّ
يرفع مستوى الدخل لفئات مختلفة من المجتمع ،وإضاف ًة إلى
تتضمن عد ًدا من الرسائل التوعوية حول التغذية
ذلك ،هي
ّ
والبيئة .وأضافت األميرة عبير قائل ًة« :المبادرة تنسجم تما ًما
مع ما تطرحه رؤية المملكة  2030حول تنويع مصادر الدخل
على كل المستويات ،إذ إنّها تفتح قنوات ومنافذ بيع جديدة
للمزارعين».

المزارع السعودي ثروة وطنية
من جانبه ،سلّط ناظر قسم الحدائق والنظافة الصحية في
الظهران ،نبيل الدغيثر ،الضوء على عدد من األهداف التي
تعمل أرامكو السعودية على تحقيقها من خالل السوق
المحل ّية ،التي تأتي في إطار المسؤولية االجتماعية للشركة،
ً
قائل« :نسعى من خالل هذه المبادرة إلى تشجيع المزارع
الوطنية على تقديم منظومة تسويقية متكاملة تربطها
بالمستهلكين ،وتعزيز المنافسة والنشاط التجاري للقطاعات
الزراعية المحلية ،والترويج للمنتج السعودي ،باإلضافة إلى
تقديم الدعم للمزارع السعودي باعتباره ثروة وطنية يجب
استثمارها ،من خالل التواصل مع المزارعين السعوديين
ودعوتهم للمشاركة ،وتوفير جميع التسهيالت لهم من دون أي
مقابل مادي».

متنوعة وأدوار متكاملة
مشاريع ّ

وأبدى عبداللطيف األحمدي ،وهو مؤسس شركة زراعية
مسج ًل في هيئة
منتجا عضو ًيا
للمنتجات العضوية تُنتج ً 30
ّ
الغذاء والدواء ،سعادته بانتشار الثقافة والوعي حول أهمية
ً
قائل « :نشارك في المعارض التي
المنتجات العضوية،
ّ
تنظمها أرامكو السعودية منذ أكثر من خمس سنوات بمعدل
ثالث مرات في السنة ،والمالحظ أن حجم مبيعاتنا يتزايد

مبكرا ،ويؤكد أن األغذية العضوية تحتوي على عناصر مغذّ ية أكثر فائدة،
بدأ فواز العنبر االنخراط في عالم الزراعة العضوية
ً
مقارنة بنظيراتها المزروعة تقليد ّيًا.

في كل معرض نظ ًر ا الرتفاع نسبة الوعي بين األجيال
الجديدة».
ولوفاء الماضي تجرب ٌة أخرى جديرة باالهتمام حرصت
على عرضها في السوق ،حيث تبيع وفاء ،القادمة من القصيم
والمتخصصة في التدريب الصحي ،عد ًدا من المستحضرات
التجميلية المر ّكبة من منتجات عضوية .وعن ذلك قالت وفاء:
«أعمل منذ عامين على تركيب المستحضرات الخاصة
بالعناية بالبشرة ،وبدأ مشروعي منذ ستة أشهر ،حيث كانت
بدايتي القيام ببعض التجارب الشخصية ،ث ّم تحولت إلى
ناجحا مع انتشار الوعي
مشروع استثماري أطمح أن يكون
ً
حول أهمية المنتجات العضوية».
وبعمر لم يتجاوز  18ربي ًعا ،يمضي فواز العنبر ،المدير العام
تلمس طريقه في
لشركة سالل القصيم ،السنوات األخيرة في ّ
زراعة وتسويق المنتجات العضوية ،في رحلة بدأت بمساندة
من والده ويقول عن ذلك« :بدأت مع والدي منذ أن كان عمري
قرر والدي االستثمار في المنطقة الشرقية
 13عا ًما ،حيث ّ
بعد سنوات من العمل في محيط ضيق» .وعن تحديات
الزراعة العضوية ،قال العنبر« :هناك صعوبة بالغة في
مكافحة الحشرات باألسمدة العضوية ،والمتابعة المستمرة
ولكن الفوائد المرج ّوة بالغة
للنبات للتأكد من سالمته».
ّ
األهمية ،حيث يؤ ّكد العنبر أن األغذية العضوية تحتوي على
عناصر مغ ّذ ية أكثر فائدة ،مقارنة بنظيراتها المزروعة
تقليد ّيًا ،كما أنّها نافعة ألولئك الذين يعانون من حساسية

تجاه األطعمة التي تحتوي على المواد الكيميائية أو الحافظة.
أ ّما هيفاء حيدر ،فقد بدأت مشروعها الذي أطلقت عليه
«طب ًعا طبيعي» بنا ًء على استشعارها للحاجة إلى العيش
بصحة وتوازن وانطال ًقا من مبدأ الوقاية خير من العالج.
وعن تجربتها في هذا المجال قالت هيفاء« :كنت أحرص على
تقديم وجبات صحية وشهية ألطفالي الستة ،التي تحتوي
على العناصر الغذائية الالزمة والخالية من المواد الحافظة
المضرة .وبعد رحلة بحث واطالع على الكتب والمراجع
والتجارب ،أطلقت مشروعي الذي يق ّدم للزبائن الوجبات
الخفيفة الصحية ،ويتم ّيز باحتواء خياراته على األلياف
الضرورية والكالسيوم والمعادن».
من جانبه ،تح ّدث أحمد الهاجري بشغف عن تجربته في
تسجيل أ ّول عالمة تجارية في المنطقة الشرقية في مجال
المنتجات العضوية ،تحت اسم «الغذاء الخارق» .يقول
الهاجري« :تمكنا في الفترة الماضية من زراعة أكثر من 20
منتجا عضو ًيا ،جميعها منتجات متع ّددة الفوائد الصحية،
ً
وحاصلة على شهادات من منظمات الزراعة العضوية
العالمية ،كما أنّنا نتواجد في أغلب أسواق التجزئة الغذائية
في المملكة ومواقع التجارة اإللكترونية» .وعن مشاركته في
السوق المحلية ،قال الهاجري« :الفكرة فريدة من نوعها؛ إذ
إنها تستقطب المنتجات والعالمات التجارية المحلية،
وستكون وجهة لداعمي السوق المحلية والبيئة والمسؤولية
االجتماعية».

هذه المبادرة
تؤدي دو ًرا كبي ًرا
في خدمة
المجتمع من
نواح ،فهي
ّ
عدة ٍ
تُسهم في
توفير منتجات
عضوية محلية،
وفي ربط أبناء
المجتمع بالبائع
المحلي ،كما أن
من شأنها
تمكين
المزارعين
والبائعين
المحليين
ومنحهم الفرصة
لعرض منتجاتهم
الزراعية
سمو األميرة عبير
بنت فيصل بن تركي

تشكّ ل السوق المحلية
للمنتجات العضوية فرصة
للمزارعين تربطهم
بالمستهلكين مباشرة للترويج
لمنتجاتهم.
تصوير :بريجيدو الكيدي
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لتعزيز املعرفة واإلبداع والتشجيع على البحث واالبتكار

قدمها (إثراء) ألبناء الحد الجنوبي
 ٤٧٠ألف ساعة تعليمية َّ

عدد من أبناء الحد الجنوبي خالل مشاركتهم في برنامج (إثراء الب) ،حيث زار البرنامج  ١٥٫٠٠٠مستفيد
على مدار عامين.

قدمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ،على امتداد
شارك في المبادرة أكثر من  44ألف مستفيد من خالل  ٤٧٠ألف ساعة تعليميةّ ،
سنتين ،وتأتي هذه المبادرة كإسهام من المركز في بناء المعرفة ،وإبراز مسارات جديدة لإلبداع.

تأتي هذه
المبادرة
كإسهام من
مركز (إثراء) في
بناء المعرفة،
وإبراز مسارات
جديدة لإلبداع،
صممت
حيث ّ
هذه البرامج
لتحفيز ُحب
البحث واالطالع
في مجاالت
العلوم والفنون
والتقنية

بشاير الشريف
الظهــران  -اختتمــت مبــادرة (إثــراء الحــد الجنوبــي)
أعمالهــا ،مؤخـ ًرا ،وهــي تعــد المبــادرة األكبــر مــن نوعهــا،
التــي اســتهدفت مناطــق الحــد الجنوبي (نجران ،وعســير،
وجــازان) بواقــع أربعــة برامــج إلثراء أبنــاء الحــد الجنوبي،
حيــث شــارك فــي المبــادرة أكثــر مــن  44ألــف مســتفيد
مــن خــال  ٤٧٠ألــف ســاعة تعليميــة ،ق ّدمها مركــز الملك
عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي (إثــراء) علــى امتــداد
عامين.
وقــد انطلقــت المبــادرة ،حيــن دشّ ــن خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
حفظــه اهلل ورعــاه -مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــيـث أعلــن معالــي وزير
العالمــي (إثــراء) فــي عــام 2017م ،حيـ ُ
الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ،المهنــدس خالــد بــن
عبدالعزيــز الفالــح عــن هــذه المبــادرة إلثــراء  20ألــف
شخص سنو ًيا.
وتأتــي هــذه المبــادرة كإســهام مــن مركــز (إثــراء) فــي
بنــاء المعرفــة ،وإبــراز مســارات جديــدة لإلبــداع ،حيــث
ص ّممــت هــذه البرامــج لتحفيــز حــب البحــث واالطالع في
ُ
مجــاالت العلــوم والفنــون والتقنيــة ،بهــدف دعــم جهــود
المملكــة فــي التحــ ّول إلــى مجتمــع المعرفــة مــن خــال
إذكاء الشغف بالمعرفة واالبتكار.
وضمــت برامــج المبــادرة برنامــج (أتألــق) ،الــذي يعــد

تجربــة متنقلــة بيــن المــدارس إللهــام العقــول وتشــجيع
الشــغف بالعلــوم والتقنيــة والهندســة لــدى  6000مــن
الطـ ّـاب والطالبــات بواقــع  90ألــف ســاعة تعليميــة .وقــد
تألــق الطالــب محمد آل عامر ،بتشــكيله لفكرة حساســات
إطفــاء حريــق للســيارة أثنــاء مشــاركته فــي (طاقــة للعالــم)
في برنامج أتألق.
فيمــا يُعـ ّد برنامــج حاضنــة (أكتشــف) المعرفيــة مركـزًا
تعليم ًيــا إثرائ ًيــا ،يق ـ ّدم تجربــة مختلفــة لتشــجيع الشــغف
بالعلــوم والرياضيــات والمهــارات العامــة ،بواقــع  380ألف
ســاعة تعليميــة قُدمــت إلــى  6000طالــب و 3000معلّــم
باســتخدام أســلوب التعليــم بالممارســة الــذي يُعــد مــن
أكثر األساليب التعليمية األكثر إفادة.
فيمــا تنقــل برنامــج (إثــراء الب) فــي مناطــق الحــد
الجنوبــي بدايـ ًة مــن أبهــا ومــرو ًرا بعســير ونجــران مختت ًمــا
رحلتــه فــي منطقــة جــازان ،حيــث زار البرنامــج  15ألــف
مســتفيد ،بهــدف اكتشــاف االبتــكارات واألفــكار الجديــدة
مــن خــال التجــارب التفاعليــة لعكــس أهميــة العلــوم
المختلفة.
واختتــم البرنامــج أعمالــه فــي الفعاليــة الجماهيريــة
عروضــا تفاعلي ـ ًة
الكبــرى فعاليــة (أُلهــم) التــي تضمنــت
ً
ملهمـ ًة تثــري الفكــر وتلهــم الخيــال وتعـزّز مبــادئ اإلبــداع
واإلصــرار والنجــاح والمواطنــة لــدى  3500مــن شــباب
وشــابات الوطــن بحضــور عــدد مــن اإلعالمييــن إلــى
جانب أبرز الناشطين بمواقع التواصل االجتماعي.

تطوع «إثراء»  ..أول وحدة تطوعية وفق المعايير السعودية
القافلة األسبوعية

ينظر مركز (إثراء) ،إلى المتطوعين والمتطوعات كشركاء في النجاح وركيزة أساسية في تقديم البرامج والمشاريع المتميزة
لفئات المجتمع المختلفة.

الظهـران  -أعلنـت وزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة أن
وحدة تطوع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)،
هـي أول وحـدة تطوعيـة فـي القطـاع الخـاص تطبـق المعيـار
الوطنـي السـعودي ،جـاء ذلـك خلال حفـل توقيـع اتفاقيـات
تأسيس وحدات التطوع الذي نظمته الوزارة ،بحضور سعادة
وكيـل وزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة ،األسـتاذ سـليمان
الزبـن ،و مديـر قسـم األعمـال فـي «إثـراء» ،األسـتاذ خالـد
السلمي ،وعدد من ممثلي وحدات التطوع في المملكة.
وقـال خالـد السـلمي« :نحـرص فـي (إثـراء) علـى تطويـر
البرنامـج التط ّوعـي بشـكل مسـتمر ،وذلك من خلال البرامج
التـي تُسـهم فـي توفير بيئة إيجابيـة محفزة في مجتمـع إثراء
التطوعـي ،والتـي تهـدف إلـى تـرك األثـر اإليجابـي لـدى
الشباب».
وأضـاف السـلمي« :أن برنامـج التطـوع فـي (إثـراء) يسـعى
فرصا تطوعي ًة
إلـى بنـاء مجتمع قوي ومتماسـك ،حيث يوفّـر ً
بوصفـه العمـل األسـاس للمواطنـة ،والوسـيلة لبنـاء المهـارات
الشـخصية وتوفيـر الخبـرات العمل ّيـة ،إذ وصلـت نسـبة
نظمها المركز إلى .»%30
المتطوعين في المناسبات التي ّ

وقالت مسؤولة التطوع بالمركز ،هديل العيسى« :استطعنا
فـي (إثـراء) أن نصـل إلـى أكثـر مـن  200ألـف سـاعة أظهـر
خاللهـا أكثـر مـن  2400شـاب وشـابة روح العطـاء واإلنجـاز.
وسـتكون مشـاركات التطـ ّوع محـل ترحيـب واهتمـام مـن قبـل
فريق خدمات التطوع بالمركز».
ويهدف برنامج وحدات التطوع ،الذي أنشـأته وزارة العمل
والتنميـة االجتماعيـة ،إلـى وجـود بنيـة تحتيـة قويـة لـكل
اإلجـراءات اإلدارية وتنظيم الجهـود المبذولة لعملية التطوع،
واحتـواء كل عمل تطوعي؛ ممـا يزيد من كفاءة وتنظيم العمل
التطوعـي إدار ًيـا ،كمـا يُسـهم البرنامج في زيادة كفـاءة أعمال
التطـوع في الشـركات والمؤسسـات وربطها مـع رؤية المملكة
.2030
الجديـر بالذكـر أن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) ،يضـم عديـ ًدا مـن المواهـب واإلنجـازات
للمجتمـع السـعودي مـن خلال عرضهـا فـي أشـكال تجمـع
مابيـن اإلبداع والخبرة ،ويتم ّيز المركز بتدريب عدد كبير من
المتط ّوعيـن وقيامهـم بأنشـطة متن ّوعـة ،ويهدف المركـز إلى
توفير قيمة مشـتركة من خالل عالقاته مع الشـركاء والز ّوار،
عن طريق تحفيز واسـتدامة المجتمعات اإلبداعية والثقافية
وتوفير الفرص التطوعية.

القافلة األسبوعية
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االستثمار يف العنصر البشري ..أهم أسباب النجاح

خريجا يواجهون بعلومهم ومهاراتهم أكبر
ً 119
التحديات في أعمال الحفر
ّ
معالي الهويدي

مخرجات ذات كفاءة عالية

الظه ــران  -احتفـــت دائ ــرة الحف ــر وصيان ــة اآلب ــار،
مهندس ــا م ــن منس ــوبي برنامجه ــا
مؤخّ ــ ًرا ،بتخري ــج 119
ً
التطوي ــري ،الممت ــد عل ــى م ــدى ث ــاث س ــنوات بعن ــوان
«التدريـــب علـــى أعمـــال منصـــات الحفـــر ،وهندســـة
اآلب ــار» ف ــي قاع ــة الب ــازا للمؤتم ــرات ف ــي الظه ــران.
حضــر الحفــل ك ُّل مــن النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب
واإلنت ــاج ف ــي أرامك ــو الس ــعودية ،األس ــتاذ محم ــد يحي ــى
القحطانـــي ،ومديـــري إدارات دائـــرة الحفـــر وصيانـــة
اآلبـــار ،وأعضـــاء مركـــز التطويـــر المهنـــي للتنقيـــب
واإلنتاج ومركز التم ّيز المستمر للتنقيب واإلنتاج.

وف ــي كلمت ــه االفتتاحي ــة ،ش ــارك مدي ــر ع ــام دائ ــرة
أعمــال الحفــر وصيانــة اآلبــار ،األســتاذ عمــر الحســيني،
رؤي ــة دائ ــرة الحف ــر وصيان ــة اآلب ــار بتطوي ــر المواه ــب
الش ــابة المحلي ــة .ويه ــدف ه ــذا البرنام ــج إل ــى اإلس ــراع
بتدريـــب وتطويـــر مالحظـــي أشـــغال منصـــات الحفـــر
تحدي ـ ًدا ،مضي ًف ــا« :إن منس ــوبي دائ ــرة الحف ــر وصيان ــة
اآلبـــار مـــن مالحظـــي أشـــغال منصـــات الحفـــر فـــي
المي ــدان ،ه ــم نت ــاج ه ــذا البرنام ــج ،وبرنام ــج التدري ــب
المكث ــف الس ــابق ،فه ــذا البرنام ــج فري ــد م ــن نوع ــه ،إذ
يق ــوم بتس ــريع تق ـ ّـدم الموظ ــف م ــن مراحل ــه الوظيفي ــة
األول ــى إل ــى أن يصب ــح قائـ ـ ًدا ذا كف ــاءة مهني ــة ومه ــارة
عالية».
كم ــا أثن ــى الحس ــيني عل ــى عناص ــر البرنام ــج الت ــي
تكـــرس جـــ ّل طاقـــات طاقـــم التدريـــب علـــى اكتســـاب
ّ
المتـــدرب الخبـــرة العمليـــة الالزمـــة للعمـــل بالحفـــر
وصيان ــة اآلب ــار ،حي ــث تعتم ــد كف ــاءة الموظ ــف بش ــكل
كبي ــر عل ــى الخب ــرة العملي ــة ،وتتطل ــب معرف ــة واتق ــان
ألدق التفاصيـــل واإللمـــام بـــكل عمليـــة تحـــدث بغـــض
النظر عن بساطتها.

معرض مشروعات المشاركين
بـــدأت مراســـم حفـــل التخـــرج بتنظيـــم معـــرض
لمشـــروعات خريجـــي البرنامـــج ،تمحـــورت حـــول
موضــوع «انســداد أنابيــب الحفــر» أحــد أكبــر التحديــات
فـــي أعمـــال الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار .تمثلـــت جهـــود
الخريجيـــن خـــال الثالثـــة أعـــوام التـــي مضـــت مـــن
العمـــل الجـــاد فـــي ســـبعة مشـــروعات تـــم بحثهـــا
لتتضمــن معالجــات مــن منظــور تقنــي لعديــد
وتقديمهــا
ّ
مـــن التحديـــات المتعلقـــة بانســـداد أنابيـــب الحفـــر،
إضافــة الحتمــال ايجــاد فــرص عمليــة وإنتاجيــة لبعــض
منهــا .أمضــى أعضــاء الفــرق الســبعة أكثــر مــن خمســة
أشـــهر فـــي التخطيـــط والبحـــث والدراســـة بمســـاعدة
مرش ــدين م ــن قس ــم التدري ــب بدائ ــرة الحف ــر وصيان ــة
اآلبــار وخبــراء فــي الحفــر وصيانــة اآلبــار .مكنــت هــذه
المشــروعات الخريجيــن مــن عــرض المعرفــة المكتســبة
تقن ًيـــا ،وتخطيـــط المشـــروعات ،والـــذكاء التجـــاري
واإلنتاجـــي ،وتقديـــم الحلـــول المقترحـــة للجمهـــور،
والمش ــاركة بالح ــوار ح ــول مش ــكالت الحف ــر المتعلق ــة
بالموضوعات المعروضة.

طاقات وطنية ودور عالمي
وف ــي خت ــام البرنام ــج ،هن ــأ كبي ــر مهندس ــي الحف ــر،
األس ــتاذ خال ــد العب ــد الق ــادر ،الخريجي ــن عل ــى إكماله ــم
صمـــم بعنايـــة
متطلبـــات البرنامـــج بنجـــاح ،الـــذي ُ
وخُ صــص ليناســب احتياجــات موظفــي اإلدارة ،ولتطويــر
مهاراتهـــم التقنيـــة والعمليـــة .كمـــا شـــجع العبدالقـــادر
الخريجيــن علــى تولــي أدوارهــم فــي الشــركة مــن خــال
المشــروعات المتعـ ّـددة المقبلــة ،مضي ًفــا« :ســتكون علــى
عاتقكـــم مســـؤولية كبيـــرة فـــي العمـــل ،إذ إن الحفـــر
وصيانـــة اآلبـــار تتوســـع بأعمـــال تنافســـية ،وتعـــد

عمر الحسيني يشارك الخريجين برأيه في مشروعاتهم التي قُ دمت خالل المعرض الذي تم تنظيمه لمشروعات خريجي
برنامج دائرة الحفر وصيانة اآلبار التطويري ،الممتد على مدى ثالث سنوات بعنوان "التدريب على أعمال منصات الحفر،
مهندسا.
مؤخرا بتخريج 119
وهندسة اآلبار ،الذي احتفل
ً
ً
تصوير :ميامين الحمود

مشــاركتكم فيهــا فــي مرحلــة التنفيــذ مهمــة ،اذ ســيؤدي
رئيس ــا ف ــي تحقي ــق التزام ــات الش ــركة
موظفون ــا دو ًرا
ً
تجاه العالم بأسره في توصيل النفط والغاز.
إن نج ــاح ه ــذا البرنام ــج يُع ــد ج ــز ًءا م ــن رؤيتن ــا ف ــي
دائـــرة الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار ،إزاء الـــدور التدريبـــي
المه ــم لمواءم ــة االحتياج ــات الوطني ــة ،والتجاري ــة م ــع
أهـــداف الشـــركة .إن دائـــرة الحفـــر وصيانـــة اآلبـــار
تضي ــف قيم ــة متزاي ــدة إل ــى العم ــل م ــن خ ــال تدري ــب
وتطويـــر موظفيهـــا لتنفيـــذ أعمـــال الشـــركة وأهدافهـــا
بما ينسجم مع رؤية المملكة .»٢٠٣٠

م ــن جهت ــه ،ق ـ ّـدم محم ــد يحي ــى القحطان ــي ،ومدي ــرو
إدارات دائ ــرة الحف ــر وصيان ــة اآلب ــار ال ــدروع التقديري ــة
للفريقيـــن الفائزيـــن .بعـــد ذلـــك تـــم تكريـــم كل مـــن
الخريجين الـ  119إلكمالهم البرنامج بنجاح.
الجدي ــر بالذك ــر أن البرنام ــج ومن ــذ انطالقت ــه ع ــام
2006م تح ــت مس ــمى «برنام ــج التدري ــب المك ّث ــف» تــ ّم
صمـــم
تدريـــب 450
مهندســـا بكفـــاءة عاليـــة .وقـــد ُ
ً
البرنامــج لتطويــر فئتيــن مــن مهندســي الحفــر :مالحــظ
اشـــغال منصـــات الحفـــر ،ومهنـــدس الحفـــر لـــك ّل مـــن
هذين التخصصين.

انطباعات املشاركني يف البرنامج
خالد العجمي ،مالحظ أعمال منصات
احلفر

«توفرت لي الفرصة لمعرفة كيفية إنجاز
الحفر في األقسام المختلفة وأدائه بشكل
مختلف مع الهدف نفسه المتمثل في توصيل
اآلبار بأمان وكفاءة».

آدم العوامي ،مهندس حفر

«تم ّكنا من تأسيس فهم أعمق لألعمال
األساس في الحفر وصيانة اآلبار ،واكتساب
المهارات والممارسات الهندسية الالزمة للبدء
في اإلسهام في الدور المهم الذي تقوم به دائرة
الحفر وصيانة اآلبار».

عبد الرحمن الشهري ،مساعد
مالحظ أعمال منصات احلفر
« كانت التجربة بأكملها رائعة فقد شكلت
معرفتي ،وصقلت مهاراتي في التطبيق العملي،
وتعلم أسس القيادة واإللمام بأمور السالمة .اآلن
انا مستعد تما ًما لتولي مهماتي في الشركة
وتطبيق ما تعلمته خالل األعوام الثالثة الماضية ومشاركة ما تعلمته مع
زمالئي الجدد الذين التحقوا بالعمل في الشركة حدي ًثا ،إذ تقع على عاتقنا
مسؤولية نقل ونشر المعرفة».

محمد العتيق ،مهندس حفر

«ق ّدمت لنا تجربة التدريب ضمن البرنامج
وأيضا وفر
أنواع الدعم والثقة إلظهار مهاراتنا
ً
لي برنامج الثالث سنوات كل ما أحتاجه لرفع
كفاءتي المهنية وثقتي بنفسي».

راشد املطيري ،مساعد مالحظ أعمال
منصات احلفر
«تعلمنا عدي ًدا من الممارسات والمهارات
التي ستساعدنا بدورها في تعزيز تنفيذ آبارنا
بشكل آمن وبتكلفة منخفضة».

أحمد املصطفى ،مالحظ أعمال
منصات احلفر
«وفَّر لي برنامج التدريب فرصة تجربة كل
المهمات الوظيفية على منصات الحفر
البحرية .غير البرنامج مفاهيمي عن كل العاملين
على المنصة .يعمل الكثيرون بجد واجتهاد
وجهودهم ضمن منظومة متكاملة .واألهم من
ذلك تعلمت أصول السالمة كقائد منصة
ومسؤول عن حياة اآلخرين وممتلكات الشركة.

يعقوب املبارك ،مالحظ أعمال منصات
احلفر

«عندما تتخطى تطلعاتك الشخصية فاعلم
ً
محاطا بمحترفين أمضوا
أنك محظوظ بعملك
جل حياتهم المهنية في ظروف قاسية للنهوض
بهذه الشركة ومواردها البشرية».

حمد اخلالدي ،مالحظ أعمال منصات
احلفر
«كان لي الفخر ان أكون ضمن المبتعثين إلى
خارج المملكة في البرنامج التدريبي .عملنا
ساعات طوال في ظروف مناخية قاسية وتدربنا
خاللها على التعايش واالستمرار في العمل بأمان
وتخطي المصاعب».

مهند العازب ،مهندس حفر

«سنحت لنا الفرصة خالل حفل التخرج أن
نعرض مشروعنا الفائز بالمركز األول ،الذي
كان نتاج ثالث سنوات من التدريب والعمل
والعطاء والتعلم المستمر .أنا فخور بكوني جز ًءا
من الفريق الفائز وجز ًءا من دائرة الحفر وصيانة
اآلبار».

 ٤يوليو ٢٠١٩

8

القافلة األسبوعية

 ٢١٨٨طال ًبا ابتعثتهم أرامكو السعودية يدرسون يف  ١٤دولة

الطالب في الجامعات األمريكية ..السماء حدود الطموح
تيري واد

هيوسـتن  -أحـرز طلاب أرامكـو السـعودية فـي جامعـات
الواليـات المتحـدة األمريكية مجموعة من اإلنجـازات البارزة
هـذا العام نظير عملهم الـدؤوب ،بينما كلّلت إحدى خريجات
برامـج الشـركة تجربتهـا الدراسـية الناجحـة بإلقـاء الخطـاب
الرئيس لحفل التخرج في جامعتها.

خطاب سارة ..سابقةٌ
في تاريخ الجامعة

سارة الحميدان

فـي كليـة كولـورادو للمعـادن،
أصبحـت سـارة الحميـدان أول
طالـب غيـر أمريكـي يُلقـي
خطـاب التخـرج نيابـ ًة عـن
طلاب السـنة النهائيـة ،حيـث
اختيـرت مسـ ّودة خطابهـا مـن
قبـل ا لطلا ب و ا لمشـر فين
األكاديميين ،بعد تنافس شديد
وتضمن
شمل عشرات الطالب
ّ
إجراء اختبارين في األداء.

وقد ألقت الحميدان ،التي درست الهندسة الجيوفيزيائية
وتعمل اآلن في دائرة التنقيب في أرامكو السـعودية ،خطابها
فـي حـرم كليـة كولـورادو للمعـادن ،حيـث تحدثـت فيـه عـن
أهميـة اكتسـاب الخبـرات مـن خلال الدراسـة الجامعيـة إلى
جانـب حصـد النتائـج العاليـة ،باإلضافـة إلـى ضـرورة التغلّب
علـى التحديـات ،كما ح ّثـت زمالءها علـى أن يكونوا متفائلين
وسـط الشـدائد ،وأن يطلبـوا المسـاعدة عنـد الحاجـة إليهـا،
وأن يسـتخدموا تجاربهـم ليصبـح العالـم أكثـر أمنًـا وكفـاء ًة
«تشـرفت باختيـاري إللقـاء
وتطـو ًرا .وأضافـت الحميـدان:
ّ
الخطـاب الرئيـس للتخـرج لعـام 2019م ،فـي كليـة كولـورادو
للمعادن ،وأشكر زمالئي في أرامكو السعودية والجامعة على
دعمهم وتقديم المشورة لي خالل السنوات الماضية».

فائ ٌز بجائزة دافنشي
وعلى صعيد آخر ،فاز علي الحجي ،ضمن فريق من أربعة
طلاب مـن جامعـة واليـة ميشـيغان بجائـزة دافنشـي ألفضـل
مشـروع طالبي في قسـم الهندسـة الميكانيكية ،إذ كان هدف
المشـروع تصميـم جهـاز يمكنـه التقـاط مجموعـة متن ّوعـة من
الكـرات ،وإمسـاكها مع حفـظ التوازن على حامـل أنبوب ،ومن
ثـ ّم بنـاء الجهاز واختبـاره .وقد أثبـت الجهاز الخـاص بالفريق

عـدد الطلاب الذيـن ترعاهـم
أرامكو السعودية حول العالم:

علي الحجي يقف مع زمالئه في الفريق الذي فاز بجائزة هندسية مرموقة في جامعة والية ميتشيغان.

الفائز سـرعته وفاعليته في التقاط الكرات مقارن ًة باألجهزة
التي صممتها فرق أخرى في الجامعة.
وقـال الحجـي ،الـذي سـيلتحق بالعمـل فـي دائـرة الحفـر
وصيانة اآلبار في أرامكو السـعودية ،إنّه لطالما كان شـغوفًا
بالفيزيـاء والعلـوم والهندسـة ،وهـو اآلن يـدرس موضوعـات
ذات صلة بهذه العلوم كديناميكا الموائع الحسابية ،وأنظمة
البرمجيـات .وأبـدى الحجـي تطلّعه للمسـتقبل بقولـه« :أقوم
بمشـروع بحـث صيفـي يتمحـور حـول تصميـم مضخـات
الميـاه للسـيارات وتحسـينها باسـتخدام برامـج ديناميـكا
الموائـع الحسـابية .وأعتقـد أنـه سيسـاعدني فـي عملـي
المستقبلي في أرامكو السعودية».

بحث التخرج يجد طريقً ا إلى النشر
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أنور الغامدي

أ ّمـا أنـور الغامـدي ،الـذي
حصـل فـي مايـو علـى شـهادة
فـي هندسـة البتـرول والغـاز
الطبيعـي مـن جامعـة واليـة
بنسـلفانيا ،فقـد اشـترك فـي
كتابـة ورقـة بحثيـة بعنـوان
«تجارب لتقييم تأثير مخلفات
طيـن الحفـر ذي األسـاس
النفطـي فـي قـوة ترابـط

تشـكيل اإلسـمنت» ونشـرتها الرابطـة األمريكيـة لمهندسـي
الحفـر ،وهـي نتـاج مشـروع التخرج للغامـدي ،كمـا ُعرض في
المؤتمـر التقني السـنوي للرابطة .وحول تجربة الدراسـة في
الخـارج ،علّـق الغامـدي ،الـذي انضـ ّم إلـى دائـرة هندسـة
البتـرول والتطويـرً ،
قائل« :لقد كانت تجربة غنية ثقاف ًيا ،من
حيث الروابط التي تجمعك بالطالب األجانب ،وبالسعوديين
من جميع أنحاء المملكة».
جديـر بالذكـر ،أ ّن أرامكـو السـعودية تبتعـث الطلاب
ٌ
المتفوقيـن مـن المملكـة العربيـة السـعودية للمشـاركة فـي
برامـج الدراسـة فـي الخـارج التابعة للشـركة ،حيـث يبلغ عدد
المبتعثيـن فـي هـذه البرامـج 2188 ،طال ًبـا يدرسـون فـي 14
دولـة حول العالم .من بين هـؤالء المبتعثين ،يوجد  316طال ًبا
فـي برامـج الشـهادات الجامعيـة العليـا ،و 1422طال ًبـا فـي
برنامـج اإلعـداد الجامعـي لغيـر الموظفيـن ،يدرسـون فـي
جامعـات مرموقـة ،بينمـا يشـارك البقيـة في برنامـج التطوير
االعتيادي.
وفـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة علـى وجـه الخصـوص،
ترعى أرامكو السـعودية  898طال ًبا للحصول على الشـهادات
األكاديميـة مـن الجامعـات ،أو للمشـاركة فـي برامـج التدريـب
الفنـي فـي مختلـف المؤسسـات األمريكيـة ،حيـث ترعـى
الشركة كل عام ما يقرب من  400طالب في المرحلة األولى
مـن الدراسـة الجامعيـة (البكالوريـوس) ،و 150طال ًبـا فـي
الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة).

من أجل تنمية مهارات التفكير واالتصال

حملة للتطوير الذاتي ُت ِّ
نظمها إدارة أعمال األمن
الصناعي في المنطقة الغربية
الحملة تأتي في
إطار الجهود التي
تقوم بها
الشركة لتعزيز
التواصل الفاعل
بين موظفيها،
وتحفيزهم لمزيد
من العطاء
بدر السبيعي

شــعار «شـ ّكل مســار تطــورك» فــي قاعــة النخيل فــي المركز
االجتماعــي فــي جــدة ،بحضــور أكثــر مــن  200موظــف مــن
جميع إدارات الشركة في المنطقة الغربية.
وقــد اســتهدفت الحملــة تقديــم ســبُل التطويــر الذاتــي
للموظفيــن مــن خــال تنميــة مهــارات التفكيــر واالتصــال
والــذكاء العاطفــي لديهــم ،باإلضافــة إلــى التوعيــة بالحقــوق
والمســؤوليات فــي إطــار سياســات الشــركة ،لتعزيــز بيئــة
عمل ناجحة تبثّ الحيوية والنشاط بين موظفي الشركة.

تطوير الذات ومزيد من العطاء

عرضا حول أهمية فهم الذات
يقدم ً
إسماعيل السماعيلّ ،
والمحافظة على األفكار والقيم اإليجابية خالل حملة
التطوير الذاتي التي أطلقتها إدارة أعمال األمن الصناعي في
المنطقة الغربية تحت شعار «شكّ ل مسار تطورك».

أحمد حجازي
جــدة  -أطلقــت إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي
المنطقــة الغربيــة ،مؤخّ ـ ًرا ،حملــة التطويــر الشــخصي تحت

وفــي كلمتــه االفتتاحيــة ،أشــار مديــر إدارة أعمــال األمــن
الصناعــي فــي المنطقــة الغربيــة ،األســتاذ بــدر الســبيعي،
إلــى أن الحملــة تأتــي فــي إطــار الجهــود التــي تقــوم بهــا
الشــركة لتعزيــز التواصــل الفاعل بين موظفيهــا ،وتحفيزهم
لمزيــد مــن العطــاء؛ ســع ًيا منهــا لخلــق بيئــة عمــل مم ّيــزة
ُشــجع علــى االبتــكار واإلبــداع ،وتتّســم بالثقــة والتقديــر
ت ّ
والتعــاون بيــن الموظفيــن ،وتتب ّنــى المقترحــات التــي تُســهم
عمل ًيــا فــي التدريــب والتطويــر وترفــع مــن مســتوى
اإلنتاجية.
وقــد م مشــرف وحــدة المــوارد البشــرية فــي دائــرة
َّ
عرضــا
الســامة واألمــن الصناعــي ،إســماعيل الســماعيل،
ً

حــول أهميــة فهــم الــذات والمحافظــة علــى األفــكار والقيــم
اإليجابيــة ،التــي تســاعد الفــرد علــى النمــو الذاتــي،
باإلضافــة إلــى ســبُل تطويــر األعمــال وبنــاء الفريــق وبيئــة
العمــل الجذّابــة ،كمــا قـ ّدم بــدر الياقــوت ،من وحــدة الموارد
البشــرية ،محاضــرة توعويــة ســعت مــن خــال ســرد
القصــص واإلحصــاءات إلــى توضيــح المعنــى الحقيقــي
للمشــاركة الفاعلــة ،وأســاليب تنميتهــا فــي بيئــة العمــل ،تلــي
ذلــك عــرض ق ّدمــه وليــد حريــري ،مــن وحــدة المــوارد
البشــرية ،حــول برنامــج تقييــم األداء الســنوي ،أوضــح مــن
خاللــه حقــوق الموظــف ومســؤولياته ،باإلضافــة إلــى
المراحل المختلفة للبرنامج.

مصادر المعرفة
بعــد ذلــك قـ ّدم علــي الشــهراني ،مــن مجموعــة التدريــب
فــي إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي المنطقــة الغربيــة،
عرضــا حــول مصــادر المعرفــة التــي يُمكــن مــن خاللهــا
ً
تنميــة المهــارات الذاتيــة واالســتمرار فــي التدريــب والتطور
الذاتــي ،إلــى جانــب برامــج التدريــب التــي توفّرهــا الشــركة
فــي هــذا المجــال بهــدف تعزيــز اإلنتاجيــة واألداء .فيمــا
قــ ّدم أحمــد حجــازي ورشــة عمــل تفاعليــة بعنــوان رحلــة
داخل ذهنك.

القافلة األسبوعية

 ٤يوليو ٢٠١٩
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يف إطار جهود الشركة يف احلد من االنبعاثات الكربونية ألعمالها

إدارة مشاريع منطقة جازان تفوز بجائزة دولية
القافلة األسبوعية

برشــلونة ،إســبانيا  -أصبــح مشــروع مجمــع مصفــاة
جــازان ،مؤخ ـ ًرا ،أول مشــروع فــي أرامكــو الســعودية يفــوز
بجائــزة «المشــروع الجديــد لهــذا العــام  -جائــزة احتضــان
التم ّيــز» التــي تمنحها شــركة اســفيرا ،وذلك خــال مؤتمرها
لعام 2019م الذي ُعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا.
تأهــل المشــروع لهــذه الجائــزة بوصفــه مصفــاة
وقــد ّ
رقميــة تن ّفــذ أنظمــة اإلدارة البيئيــة فــي المجمــع مــن خــال
نظــام إدارة األعمــال للتصنيــع المتكامــل (.)imoms
واختيــرت أرامكــو الســعودية للفــوز بالجائــزة مــن قبــل أكثــر
مــن  300عضــو أســهموا فــي تطويــر أفضــل المشــاريع لعــام
2019م ،حيــث شــارك فــي المؤتمــر جميــع أعضــاء مبــادرة
شــركات النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ ،وهــي :شــركات
شــيفرون ،وبــي بــي ،وشــيل ،وتوتــال ،وإكســون موبيــل،
وريسبول ،باإلضافة إلى أرامكو السعودية.
ويأتــي حصــول الشــركة علــى هــذه الجائــزة تأكيــ ًد ا
لريادتهــا فــي تنفيــذ عــدد مــن الحلــول الرقميــة فــي إطــار
نظــام إدارة األعمــال للتصنيــع المتكامــل ( )imomsفــي
تضمــن النظــام الــذي ُط ّبــق
مجمــع مصفــاة جــازان ،حيــث
ّ
ألول مــرة فــي الشــركة :وحــدة إدارة جــودة الهــواء ،وبرنامــج

فهد الهالل ،الثالث
من اليمين ،يتسلّم
جائزة (احتضان
التميز) ،وذلك
ّ
بحضور مندوب شركة
أسفيرا ومسؤولي
إدارة مشاريع منطقة
جازان.

إدارة ميــاه الصــرف الصحــي ،وأنظمــة إدارة النفايــات
الخطــرة ،وقــد تــم تطبيــق هــذه الحلــول الرقميــة المبتكــرة
فــي إطــار جهــود الشــركة فــي الحــد مــن االنبعاثــات
الكربونيــة ألعمالهــا ،واالمتثــال للوائــح البيئيــة .إلــى جانــب

ذلــك ،تو ّفــر هــذه الحلــول للمســتخدمين النهائييــن وحــدات
تحكــم عــن بُعــد ،تُم ّكنهــم مــن المراقبــة المباشــرة لــأداء،
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتجنــب أي ضــرر محتمــل علــى
البيئة.

جديــر بالذكــر أ ّن شــركة اســفيرا تُعـ ّد أكبــر مــزود عالمــي
لبرمجيــات اإلدارة المتكاملة للمخاطــر وخدمات المعلومات
التــي تركــز علــى الصحــة والســامة البيئيــة ،والمخاطــر
التشغيلية ،واإلشراف على المنتجات.

جنحت الشركة يف تركيب أول أنبوب من اللدائن احلرارية املدعمة يف عام 2015م

التطبيقات غير المعدنية ترسم مالمح مستقبل خطوط األنابيب
أنور بارفيز وعبد العزيز العسيري
الظهـــران  -تشـــ ّكل المنتجـــات غيـــر المعدنيـــة
مســـتقبل خطـــوط أنابيـــب إنتـــاج النفـــط فـــي تلـــك
الصناع ــة الت ــي تعتم ــد ع ــاد ًة عل ــى الف ــوالذ .ويُس ــتخدم
المــاء ،عــادةً ،كســائل للحقــن فــي إنتــاج النفــط والغــاز.
ويم ّثـــل التـــآكل بســـبب الميـــاه فـــي خطـــوط أنابيـــب
الف ــوالذ التقليدي ــة إح ــدى مش ــكالت الرئيس ــة لصناع ــة
النف ــط والغ ــاز ،األم ــر ال ــذي يشــ ّكل تهديــ ًدا للس ــامة،
وموثوقي ــة خط ــوط األنابي ــب م ــع م ــرور الوق ــت .وتُع ـ ّـد
خط ــوط األنابي ــب غي ــر المعدني ــة المنيع ــة ض ــد الت ــآكل
منتج ــا مثال ًي ــا للتقلي ــل م ــن اآلث ــار المترتب ــة عل ــى ه ــذه
ً
المشكلة.
وم ــن بي ــن ه ــذه المنتج ــات غي ــر المعدني ــة ،ش ــديدة
التأثيـــر فـــي خطـــوط إنتـــاج النفـــط ،أنابيـــب اللدائـــن
الحراري ــة المدعم ــة .وق ــد نجح ــت أرامك ــو الس ــعودية
فــي تركيــب أول أنبــوب مــن اللدائــن الحراريــة المدعمــة
في خريص في عام 2015م.
وتُمه ــد موثوقي ــة االس ــتخدام األول ــي له ــذا الن ــوع م ــن
األنابيـــب ،وســـجله الناجـــح الطريـــق لعديـــد مـــن
المشـــروعات األخـــرى للشـــركة ،باســـتخدام أنابيـــب
اللدائـــن الحراريـــة غيـــر المعدنيـــة المدعمـــة .وكان
هن ــاك تع ــاون وثي ــق م ــن جان ــب فري ــق العم ــل المخت ــص
بالمنتجـــات غيـــر المعدنيـــة التابـــع إلدارة الخدمـــات
االستش ــارية ،م ــع عدي ــد م ــن الموردي ــن لتوس ــيع نط ــاق
تشـــغيل أنابيـــب اللدائـــن الحراريـــة المدعمـــة
الس ــتخدامها ف ــي تطبيق ــات الضغ ــط العال ــي ،ودرج ــات
الحرارة المرتفعة مثل حقن المياه.

البديل الفاعل
تفاد ًي ــا للتكالي ــف المترتب ــة عل ــى الت ــآكل وأي توق ــف
لإلنتـــاج ،قامـــت إدارة الخدمـــات االستشـــارية بتقييـــم
عديـــد مـــن المنتجـــات غيـــر المعدنيـــة التـــي يمكـــن
اس ــتخدامها ف ــي تطبيق ــات حق ــن المي ــاه ذات الضغ ــط
الداخلي العالي.
ورغـــم ذلـــك ،نجـــد أن أنابيـــب اللدائـــن الحراريـــة
المدعمـــة بالفـــوالذ توفّـــر واحـــ ًدا مـــن أفضـــل البدائـــل
االقتصاديــة ألنابيــب الفــوالذ التقليديــة .وتجــدر اإلشــارة
إلــى أن أنبــوب اللدائــن الحراريــة المدعمــة بالفــوالذ هــو

أنب ــوب غي ــر معدن ــي يتك ــون م ــن ث ــاث طبق ــات :طبق ــة
داخليـــة بمثابـــة كيـــس غشـــائي يحـــوي المـــاء ،وطبقـــة
متوســطة تُع ـزّز هيــكل األنبــوب ،وطبقــة خارجيــة تحمــي
األنب ــوب م ــن التع ــرض ألي تل ــف خارج ــي مث ــل الت ــآكل
واآلثـــار المترتبـــة عليـــه .أضـــف إلـــى ذلـــك أن مرونـــة
أنابيــب اللدائــن الحراريــة المدعمــة بالفــوالذ تجمــع بيــن
س ــهولة التركي ــب ،الت ــي تتطل ــب طاق ــم عم ــل أق ــل ع ــد ًدا
وعمـــر تشـــغيلي أطـــول ،ممـــا يجعـــل هـــذا النـــوع مـــن
األنابيب المفضل لهذا االستخدام.
وحتـــى عـــام 2015م ،كان القطـــر الصغيـــر ألنابيـــب
اللدائ ــن الحراري ــة المدعم ــة ،ال ــذي يص ــل قياس ــه إل ــى
متاحــا لتطبيقــات الضغــط الداخلــي العالــي
 4بوصــات،
ً
ودرج ــات الح ــرارة المرتفع ــة .وكان هن ــاك تع ــاون م ــن
جانـــب إدارة الخدمـــات االستشـــارية مـــع عديـــد مـــن
المصنعـــة لتحفيزهـــا علـــى تطويـــر أنابيـــب
الشـــركات ُ
لدائـــن حراريـــة مدعمـــة بالفـــوالذ ذات قطـــر أكبـــر
لش ــبكات أرامك ــو الس ــعودية الخاص ــة بتصري ــف وحق ــن
المياه ذات الضغط العالي.
ونتيج ــة له ــذه المب ــادرة م ــن جان ــب إدارة الخدم ــات
االستشــارية ،جــرى تطويــر منتجيــن جديديــن لألنابيــب،
 15ســـنتيمت ًرا و 20ســـنتيمت ًرا ،لشـــبكات الميـــاه فـــي
أرامكو السعودية.
وتعقي ًب ــا عل ــى ذل ــك ،يق ــول رئي ــس مجموع ــة التوزي ــع
غيــر المعدنــي ،قصــي العيثــان« :تدعــم إدارة الخدمــات
االستشـــارية حال ًيـــا الشـــركات المصنعـــة لمواصلـــة
تطويـــر تقنيـــة أنابيـــب اللدائـــن الحراريـــة المدعمـــة
لتوفير أنابيب ذات قطر أكبر».
وبنـــا ًء عليـــه ،فقـــد كان هنـــاك تعـــاون ناجـــح مـــن
جان ــب إدارة الخدم ــات االستش ــارية م ــع إدارة اإلنت ــاج
عل ــى اليابس ــة ف ــي الس ــفانية ف ــي اس ــتخدام أول دفع ــة
م ــن أنابي ــب اللدائ ــن الحراري ــة المدعم ــة بالف ــوالذ ف ــي
تطبيق ــات الضغ ــط العال ــي ف ــي س ــبعة خط ــوط جدي ــدة
لتصريف المياه مطلع عام 2018م.

تعزيز القدرات
ادرا ًكا منهـــا لفوائـــد أنابيـــب اللدائـــن الحراريـــة
المدعم ــة بالف ــوالذ ف ــي ش ــبكات تصري ــف المي ــاه ف ــي
ّ
أرامكـــو الســـعودية ،نجحـــت إدارة الخدمـــات
االستشـــارية ،بالتعـــاون مـــع إدارة حقـــن ميـــاه البحـــر

أنابيب اللدائن الحرارية المدعمة خالل استخدامها في منطقة الحوية ،وهي مالئمة أكثر لنقل زيت الخام تحت درجة حرارة
عالية.

باس ــتخدام أنب ــوب يص ــل قط ــره  20س ــنتيمت ًرا (تقدي ــره
 1200كغــم لــكل  2.54ســم) فــي تطبيقــات حقــن الميــاه
ف ــي الرب ــع األخي ــر م ــن ع ــام 2018م .ويمث ــل اس ــتخدام
هـــذا المنتـــج الجديـــد فـــي إدارة حقـــن ميـــاه البحـــر
فاتحـــة اســـتخدام أكبـــر أنابيـــب اللدائـــن الحراريـــة
المدعم ــة بالف ــوالذ م ــن حي ــث القط ــر (تقدي ــره 1200
كغم لكل  2.54سم مربع).
وقــد أدى اســتخدام هــذا المنتــج مــن أنابيــب اللدائــن
الحراريـــة المدعمـــة بالفـــوالذ إلـــى تخفيـــض حجـــم
العمـــل الـــازم إلنشـــاء خـــط أنابيـــب فـــوالذي مكافـــئ
بنسبة  %80تقري ًبا.
وأش ــار منس ــق قس ــم الهندس ــة غي ــر المعدني ــة ف ــي
إدارة الخدمـــات االستشـــارية ،وليـــد العتيبـــي ،إلـــى أن
اســـتخدام أنابيـــب اللدائـــن الحراريـــة المدعمـــة
بالف ــوالذ ،ف ــي إدارة حق ــن مي ــاه البح ــر ،يمث ــل تعاو ًن ــا
ناجحـــا بيـــن إدارتـــي الخدمـــات االستشـــارية ،وحقـــن
ً
مي ــاه البح ــر ،وكذل ــك الش ــركة المصنع ــة لتطوي ــر منت ــج
يمكنـــه الوفـــاء بمتطلبـــات هـــذا االســـتخدام الصعـــب.
مضي ًفــا« :ســنواصل التعــاون علــى نحــو مشــابه لتوســيع
نطــاق التشــغيل غيــر المعدنــي ،وتعزيــز اســتخدام هــذا
الن ــوع م ــن األنابي ــب ف ــي مزي ــد م ــن تطبيق ــات النف ــط
والغاز».

إن أنابيب اللدائن
الحرارية المدعمة
بالفوالذ من أفضل
البدائل االقتصادية
ألنابيب الفوالذ
التقليدية ،حيث
خفضت حجم العمل
الالزم إلنشاء خط
أنابيب فوالذي
مكافئ بنسبة ٪٨٠
تقري ًبا
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صحتك

هل أنت مستعد للحج صح ًيا

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يوفِّ ر تطعيمات الحج

القافلة األسبوعية

كوادر طبية

دانة بوقعيقيص
اقتــرب موســم الحــج لبيــت اهلل الحــرام ،وألن المالييــن
يتوافــدون مــن كل بقــاع األرض ألداء الشــعائر المقدســة،
يجــب علــى الحجــاج اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة فيمــا يتعلق
بصحتهــم وســامتهم .ويو ّفــر مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو
الطبــي التطيعمــات الضروريــة لموســم الحــج ،مــن منطلــق
اهتمامــه بصحــة ورفاهيــة مرضــاه ودعــم الحجــاج ،ويق ـ ّدم
المركــز برنامــج التطعيــم ضــد المكورات الســحائية .يســتمر
برنامــج التطعيــم الخــاص بالحــج ضــد المكــورات الســحائية
صباحــا إلــى
مــن  14إلــى  25يوليــو 2019م ،مــن الســاعة 8
ً
الســاعة  2مســا ًء ،مــن األحــد إلــى الخميــس ،دون الحاجــة
إلى موعد في المراكز الصحية التالية:

مرضى المرافق الطبية
المتعاقد معها ()MDF
يجــب علــى الموظفيــن وأفــراد األســرة المســجلين لــدى
المرافــق الطبيــة المتعاقــد معهــا االتصــال بمقــدم الرعايــة
الصحيــة المســجلين لديــه أو أحــد مراكــز وزارة الصحــة.
يمكــن االطــاع علــى التفاصيــل المتعلقــة بمتطلبــات الحــج
والمسائل ذات الصلة على موقع وزارة الصحة السعودية:

www.moh.gov.sa

المصادر المتوفرة لك:
للحصــول علــى معلومــات حــول فعاليــات مركــز جونــز
هوبكنز أرامكو الطبي ،عليك زيارة الموقع:
www.jhah.com

تأكــد مــن طباعــة تقريــر معلومــات التطعيــم الخــاص بــك
إذا كنــت ســتقوم بــأداء فريضــة الحــج .وإذا كنت مسـ ً
ـجل في
 MyChartيمكنــك طباعــة تقريــر التطعيــم الخــاص بــك.
وللحصــول علــى المعلومــات حــول تنزيــل تقريرالتطعيــم
الخــاص بــك وكيــف يمكنــك االشــتراك فــي ،MyChart
بإمكانك زيارة الموقع www.jhah.com MyChart :
تعــرف علــى مزيــد حــول التهابــات المكــورات الســحائية،
واألعــراض واألســباب والعــاج والوقايــة ،فــي الموســوعة
الصحية الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي:

أحمد البتيري

صيدلي

تاريخ العمل
الغرفة
الرعاية األولية ،غرفة
التطعيم  13 -201أيه
الرعاية األولية ،غرفة
التطعيم  7072املنطقة
بي
الرعاية األولية ،غرفة
التطعيم بي 01 -2
الرعاية األولية ،غرفة
1054
الرعاية األولية ،غرفة
1030

املركز
مركز الظهران
الصحي
مركز األحساء
الصحي
مركز بقيق
الصحي
مركز رأس تنورة
الصحي
مركز العضيلية
الصحي

قبل أن تغادر
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نصائح عامة
إذا كنــت ســتؤدي فريضــة الحــج ،يق ـ ّدم لــك مركــز جونــز
هوبكنــز أرامكــو الطبــي بعــض النصائــح لمســاعدتك علــى
أداء هذه الفريضة العظيمة بسالسة وأمان.

•التطعيــم ضــد المكــورات الســحائية شــرط للحصــول
علــى تصريــح الحــج .قــم بزيــارة أقــرب مركــز صحــي
للحصول على التطعيم.
•تحــدث إلــى طبيبــك للتأكــد مــن أن جميــع تطعيماتــك
مح ّدثة.
•خــذ معــك جميــع أدويتــك المعتــادة عندمــا تــزور مقــدم
الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك ،خاصــة إذا كنــت تعانــي
مــن أمــراض مزمنــة ،مثــل أمــراض القلــب أو مــرض
الســكري .إذا كنــت تعانــي مــن مــرض الســكري ،تأكــد
من اصطحاب جهاز قياس نسبة السكر في الدم.
•إذا كنــت تعانــي مــن مــرض مزمــن ،عليك إحضــار تقرير

أهم النصائح لتقليل استهالكك للملح
اقرأ

الحد

من الصلصات
التجارية .وضرورة استخدام
الليمون والثوم والبصل والخل
والتوابل الخفيفة أو
األعشاب لتعزيز الذوق
والنكهة.

تحضير

تحضير

من األطعمة المعلبة
أو المصنعة والوجبات
الخفيفة أو الوجبات
الجاهزة لألكل.

•اغســل يديــك بالمــاء والصابــون أو اســتخدم جــل تعقيــم
اليديــن بانتظــام ،خاصــة بعــد الســعال والعطــس
واالستحمام وقبل األكل.
•احــرص علــى الســعال أو العطــس فــي منديــل ورقــي أو
علــى ذراعــك العليــا .إذا كنــت تســتخدم مناديــل ورقيــة،
تخلص منها بالشكل الصحيح.
•ال تلمــس عينيــك أو أنفــك أو فمــك إالعنــد الضــرورة،
وتأكد من نظافة يديك.
•احــرص علــى تغطيــة فمــك وأنفــك فــي األماكــن
المزدحمة.
•اســتخدم طارد الحشــرات لتجنب لدغات الحشــرات أو
لسعها.
•حافــظ علــى نظافــة بشــرتك واســتخدم بــودرة لتجنــب
تهيــج البشــرة .اســتخدم مرط ًبــا لمنــع بشــرتك مــن
الجفاف.
•اســتعمل أدوات تُســتخدم مــرة واحــدة عنــد حلــق شــعر
رأسك.
•اإلســهال مشــكلة شــائعة فــي الحــج .يجــب تجنــب تنــاول
الطعام أو الشراب من الباعة الجائلين.
•عنــد شــرب الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات ،تأكــد مــن
عدم كسر الغطاء.
•الجفــاف واألمــراض المرتبطــة بالطقــس الحــار أمــور
شــائعة أثنــاء الحــج .تأكــد مــن شــرب كميــات كافيــة مــن
المــاء النظيــف ،واســتخدام واقــي الشــمس لتوفيــر
الحماية لك من األشعة فوق البنفسجية.

 5غم ( 1ملعقة صغيرة) من الملح.
فيمــا يلــي بعــض النصائــح مــن قســم التغذيــة الســريرية وخدمــات التغذيــة فــي مركــز
جونز هوبكنز أرامكو الطبي لمساعدتك على تقليل استهالك للملح /للصوديوم:
الحساء في المنزل
باستخدام مقادير غير
مملحة مثل الخضراوات
والحبوب واللحوم والدجاج دون
استخدام حساء جاهز مسبقً ا
أو إضافة الملح.

المخلالت في المنزل
باستخدام عصير
الليمون والخل وليس
الملح.

الحد

تقليل المخاطر

التعليم

حاصل على شهادة بكالوريوس في الصيدلة،
جامعة الملك سطام بن عبدالعزيز في الخرج ،في
عام 2014م.

اقتباس

«الصيدلة مهنة متن ّوعة ومرضية ،فنحن نؤدي دو ًرا
رئيسا في مساعدة المرضى على التحسن.
ً
نحرص في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على
تثقيف المرضى حول األدوية الخاصة بهم لرفع
مستوى الوعي والتأكد من تناول المرضى لألدوية
بشكل صحيح ،وإنه لشرف كبير أن أكون عض ًوا
في فريق الرعاية الصحية في هذا المركز».

ﺳﺠﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
ّ
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ أراﻣﻜﻮ اﻟﻄﺒﻲ

ً
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ أراﻣﻜﻮ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ
اﻟﻈﻬﺮان .ﻣﻮﻇﻔﻮ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻠﻌﻼج ﻣﺪﻋﻮون ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻈﻬﺮان
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ أراﻣﻜﻮ اﻟﻄﺒﻲ.

يتكــون الملــح مــن  ٪40مــن الصوديــوم ،وهــو قــد يــؤدي إلــى زيــادة فــي ضغــط الــدم،
ممــا يلحــق الضــرر بالقلــب والدمــاغ والكلــى واألعضــاء األخــرى .توصــي المنظمــات
الصحيــة الدوليــة بــأن يقلــل األشــخاص مــن تنــاول الصوديــوم إلــى مــا يعــادل حوالــي
ملصقات الطعام عند
التسوق واختر األطعمة غير
المملحة بما في ذلك
الخضراوات الطازجة أو المجمدة
أو اللحوم أو المأكوالت
البحرية أو الدواجن.

طبي عن حالتك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية.

•صيدلي ،مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي،
الظهران ،المملكة العربية السعودية ،منذ عام
2017م  -حتى اآلن.
•صيدلي ،مدينة الملك فهد الطبية ،الرياض،
2015م 2017 -م.

اختر

األطعمة غير المملحة
بما في ذلك منتجات
األلبان( ،مثل اللبنة
والجبن) والمكسرات.
.والبسكويت.

قلل

من استهالكك
للوجبات السريعة وتناول
الطعام بالخارج ،واطلب
إعداد طعامك بدون ملح.

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺴﺠﻴﻠﻚ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ  HR Onlineأو ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻤﺴﺢ اﻟﻜﻮد
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي
تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco Healthcare
)• LinkedIn: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH
• YouTube: JHAH
لتقديم المقترحات والتعليقات ،الرجاء إرسال رسالة إلى
البريد اإللكتروني:
Layal.Khatib@JHAH.Com

لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت
الطبية مع طبيبهم الخاص .لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة ،والطب ،والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

القافلة األسبوعية
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صرخة «مونك» يتر ّدد صداها في «إثراء»
محمد العداربة
الظه ــران -عندم ــا تحمل ــك رغبت ــك ف ــي س ــبر عوال ــم
مختلفــة ،ويجتاحــك الحنيــن لتتــذوق ثقافــات أمــم أخــرى،
ســـيكون مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي
(إثراء) ،ال محالة ،وجهتك!
فهن ــاك تج ــد العال ــم بي ــن يدي ــك ،وهن ــاك تق ــف حائــ ًرا
ألي أرض تنتمــي ،فتوقــن أ ّن اإلنســان هــو اإلنســان فــي ك ّل
زاوي ــة م ــن ه ــذا العال ــم ،فرح ــه واح ــد ،وخوف ــه ،وش ــوقه،
وحاجاته هي نفسها.
ف ــي مع ــرض «مف ــازات ال ــروح» حت ًم ــا س ــتقف مأخ ــوذًا
أم ــام عي ــن م ــن عي ــون الف ــن العالم ــي ،وتس ــتحضر تل ــك
الصرخــة التــي أطلقهــا إدفــارد مونــك عــام 1893م ،وخلّدهــا
ألوا ًن ــا غاضب ــة ،وتعرج ــات حائ ــرة ،وعيو ًن ــا تش ــعر للحظ ــة
أنه ــا تش ــبهك ،نع ــم تش ــبهك أن ــت ي ــا صديق ــي! إنّه ــا لوح ــة
«الصرخـــة» الشـــهيرة ،التـــي كتـــب عنهـــا صاحبهـــا فـــي
مذ ّكرات ــه ،ليُخلّ ــد موق ًف ــا عاش ــه ،ولحظ ــة أح ــس بحاجت ــه
للصراخ بسبب الكآبة التي أغرقته حينها.
أم ــا أن ــت وبع ــد مائ ــة وعش ــرين عا ًم ــا س ــيبدو ل ــك أنه ــا
وتمـــردك أنـــت ....نعـــم
صرختـــك أنـــت ،وخوفـــك أنـــت،
ّ
أنت!
ال تســـتطيع أن تمضـــي دون أن تمنـــح نفســـك وقتًـــا
الفـــن اإلنســـاني
إضاف ًيـــا الكتشـــاف ذاتـــك أمـــام هـــذا
ّ
العظيــم .أ ّمــا مالمــح صاحــب الصرخــة فــا تنتمــي لعــرق،
أو جنـــس بشـــري بذاتـــه ،فهـــي مم ّوجـــة غيـــر واضحـــة
لتعكــس حالــة الــذي يحتســيها بتجـ ّـرد ،وال أعجــب أن مــن
يقــف أمامهــا يســقطها علــى نفســه َ
أول قبــل مونــك ،فهــي
ودوي قلق ــك ،وب ــركان حزن ــك أن ــت ،وال
ص ــدى صرخت ــك،
ّ
أحد سواك.

السماء

فـــي خلفيـــة اللوحـــة ،صـــ ّور مونـــك الســـماء بلونهـــا
ألم ــا
القرم ــزي
فجس ــدت م ــا يش ــعر ب ــه م ــن كآب ــة وخ ــوف ّ
ّ
ب ــه وقته ــا .إنه ــا النف ــس المضطرب ــة ،والثائ ــرة الت ــي ف ــي
دواخــل ك ّل واحــد منــا ،التــي تهــدر غاضبــة ر ّبمــا ألنفســنا،
أو لقضيـــة .بينمـــا تـــرك وســـط هـــذه الســـماء الثائـــرة

الرؤية والتصوير من خالل الجدران
علي حسني مقيبل

كيف تعمل هذه التقنيات!

تش ـ ِّكل الموج ــات مج ـ ً
ـال واس ـ ًعا للبح ــث ،ونجده ــا ف ــي
تطبيقـــا ت عد يـــد ة مثـــل ا ال تصـــا ل ا لال ســـلكي
والميكرووي ــف ،وحدي ًث ــا التصوي ــر م ــن خل ــف الج ــدران
الــذي كان يعتقــد كثيــر مــن النــاس أنــه مــن المســتحيالت،
إ َّال أن التط ــور المذه ــل ف ــي اإللكتروني ــات والق ــدرة عل ــى
معالجـــة اإلشـــارات بشـــكل ســـريع ،جعـــل النظـــر مـــن
خالل الجدران أم ًرا واق ًعا.
وللتصويـــر مـــن خـــال الجـــدران أهميتـــه فـــي هـــذا
العصـــر ،فهـــو يســـتخدم فـــي المجـــاالت العســـكرية
والمدنيـــة والطبيـــة .فتخ َّيـــل معـــي أنـــك تملـــك قـــدرة
األشــعة الســينية الختــراق الحواجــز وتســتطيع أن تــرى مــا
خلف جدار بيتك ً
مثل أو ما بداخل جسم اإلنسان.
يمكـــن تقســـيم التطبيقـــات المتعلقـــة بالتصويـــر مـــن
خـــال الجـــدران إلـــى :تطبيقـــات عســـكرية وتطبيقـــات
مدنيـــة .فتشـــمل التطبيقـــات العســـكرية :الكشـــف عـــن
األلغـــام تحـــت األرض لعـــدة أمتـــار ،وتحديـــد مواقـــع
المعتديـــن داخـــل المبانـــي مـــن دون تعريـــض األرواح
لمزيــد مــن األخطــار .وهنــاك تطبيقــات مهمــة فــي حالــة
الكــوارث :حيــث يتــم الكشــف عــن األشــخاص المدفونيــن
تح ــت األنق ــاض أو ف ــي حال ــة نش ــوب الحري ــق ،فيكف ــي
التغيــر الناتــج عــن التنفــس أو دقــات القلــب للكشــف عــن
وج ــود المحتجزي ــن .كم ــا يمك ــن أن تس ــهم ه ــذه التقني ــة
ف ــي تحدي ــد مواق ــع األنابي ــب واألس ــاك الكهربائي ــة ف ــي
الج ــدران ،مم ــا يقل ــل األخط ــار والمتاع ــب المترتب ــة ع ــن
الحفـــر الخطـــأ .كمـــا تســـتخدم للكشـــف عـــن وجـــود
المرافـــق وخطـــوط الغـــاز المدفونـــة تحـــت األرض.
وهنــاك عديــد مــن التطبيقــات الطبيــة كمتابعــة المرضــى
من األطفال وكبار السن ،وغير ذلك الكثير.

تتوف ــر ع ــدة تقني ــات يمك ــن اس ــتخدامها للرؤي ــة م ــن
خـــال الحواجـــز ،كاالعتمـــاد علـــى األشـــعة الســـينية،
والحراريــة ،أو حتــى الصوتيــة ،ولــكل مــن هــذه التقنيــات
إيجابيــات وســلبيات .فاألشــعة الســينية المســتخدمة فــي
تصويـــر العظ ــام تســـتطيع اخت ــراق الجل ــد وعديـــد م ــن
الم ــواد ،إ َّال أن ه ــذه األش ــعة ه ــي مؤين ــة ،أي إنه ــا تغي ــر
ف ــي وض ــع ال ــذرة ،مم ــا يح ــد م ــن اس ــتخدامها خو ًف ــا م ــن
وخصوصــا عنــد تكــرار
اآلثــار الصحيــة المترتبــة عليهــا،
ً
االســـتخدام .أمـــا الموجـــات الكهرومغناطيســـية أســـلم
ألنه ــا أش ــعة غي ــر مؤين ــة -رغ ــم الج ــدل القائ ــم -فه ــي
الموجـــات نفســـها المســـتخدمة فـــي الراديـــو ،والهاتـــف
الالسلكي ،وغيرها من تقنيات الواي فاي.
وهنـــاك نوعـــان مـــن موجـــات الراديـــو المســـتخدمة:
األول يقــوم بإرســال موجــات ذات تــر ُّدد واحــد ،ثــم يقــوم
بزيـــادة التـــر ُّدد حتـــى نصـــل إلـــى أعلـــى تـــر ُّدد يمكـــن
إطالق ــه ،أم ــا الن ــوع اآلخ ــر فيق ــوم بإرس ــال نبض ــات ف ــي
زمـــن قصيـــر جـــ ًدا .وفـــي كل مـــرة يتـــم إرســـال موجـــة
لتحديــد موقــع هــدف مــا ،يتــم حســاب الزمــن المقضــي
مــن انطــاق اإلشــارات وحتــى عودتهــا .وبمــا أن الموجــة
انطلقـــت وعـــادت ،فقـــد تـــم حســـاب المســـافة بيـــن
الهوائــي والهــدف مرتيــن؛ لذلــك يتــم قســمة الزمــن علــى
اثنيــن لنحـ ِّدد مــكان الهــدف ،حيــث يتــم افتــراض ســرعة
الضـــوء فـــي الفـــراغ -إال فـــي حالـــة معرفتنـــا بنـــوع
الوس ــط وس ــماكته .-ويق ــع اله ــدف عل ــى دائ ــرة نص ــف
قطره ــا يمث ــل المس ــافة المحس ــوبة ،وباس ــتخدام أكث ــر
م ــن مس ــتقبل ،أو بتحري ــك المس ــتقبل وتك ــرار القي ــاس
يتــم تحديــد االتجــاه المفتــرض للهــدف الــذي يكــون فــي
نقطـــة تقاطـــع الدوائـــر المرســـومة ،وكلمـــا زاد عـــدد

ً
خيوط ــا بيض ــاء جعله ــا مون ــك موارب ــة لتك ــون بارق ــة أم ــل،
أو أنّها تُنبئ بحلم ما!

النهر

أم ــا النه ــر تح ــت الجس ــر ،فاخت ــار ل ــه مون ــك األس ــود
جســد حالتــه النفســية الكئيبــة حينهــا ،وقــد
الداكــن الــذي ّ
تكــون هــذه الحلكــة فــي الغمــوض الــذي يكتنــف كثي ـ ًرا مــن
األش ــياء الت ــي عج ــز ع ــن فهمه ــا فس ــببت ل ــه مزيــ ًدا م ــن
متعر ًج ــا كأن ــه يق ــول إن
الح ــزن .كم ــا صــ ّور مون ــك النه ــر
ّ
الحيـــاة ال تقـــف عنـــد منحنـــى واحـــد ،ففيها محطـــات
نشـــوة ،وحـــزن ،ونصـــر ،ولوعـــة ،وقـــ ّوة وضعـــف ،وهكـــذا
ه ــي عل ــى ط ــول المس ــافة الت ــي يقطعه ــا اإلنس ــان أثن ــاء
رحلته العمرية.

الجسر

يعبــر عــن أن
أمــا الجســر ،فقــد قطــع مونــك ُجلّــه ر ّبمــا ّ
الخ ــاص قري ــب ،أو أن النهاي ــة وش ــيكة ربم ــا نهاي ــة األل ــم
الذي أصابه ،أو سالم يحمله إلى السماء!
وعلــى الجســر نفســه يقــف شــخصان آخــران ال يعنيهمــا
كثي ـ ًرا م ــا يح ــدث ،ربم ــا النش ــغالهما بأمورهم ــا الخاص ــة،
أو ســـلبيتهما لـــك ّل مـــا يحيـــط بهمـــا ،فهمـــا مســـتغرقان
بالحدي ــث ،أو العب ــور ول ــم يكترث ــا للصرخ ــة ،الت ــي أطلقه ــا
أخ لهم ــا ف ــي اإلنس ــانية .وه ــذان يمث ــان أولئ ــك الذي ــن
يقف ــون عل ــى الحي ــاد ف ــي القضاي ــا العظم ــى ،وه ــم غال ًب ــا
ق ــادرون عل ــى تقدي ــم المس ــاعدة أو من ــع األل ــم ،وصمت ــوا
بال مبرر غير أن معاناة اآلخرين ال تعنيهم!
الجس ــر ال ــذي أطل ــق علي ــه مون ــك صرخت ــه ه ــو رم ــز
للعبـــور ،وتغييـــر الحالـــة ور ّبمـــا فـــي الجهـــة المقابلـــة
خالص ــا
س ــتكون الصرخ ــة ق ــد تبــ ّددت ،والنف ــس ه ــدأت
ً
وارتياحا.
ً
لــك ّل مــن تحملــه قدمــاه شــو ًقا لمركــز الملــك عبدالعزيــز
الثقافــي العالمــي (إثــراء) ،ليقــف بيــن يــدي هــذه اللوحــة،
أوصيـــك أال تقـــرأ عنهـــا مســـبقًا ،بـــل عشـــها وحـــدك،
واســـتحضر فـــي وجدانـــك لمـــاذا يمـــأ الصـــراخ هـــذا
العال ــم؟ وه ــل ب ــه ينحس ــر م ــن النف ــس الغض ــب ،والكآب ــة،
والقلق!

نقـــاط االســـتقبال زادت الدقـــة فـــي تحديـــد مـــكان
الهدف.

أجهزة التصوير الموجودة حال ًيا
يوجـــد حال ًيـــا عـــدد مـــن المنتجـــات التـــي تســـتخدم
الموجـــات الكهرومغناطيســـية للرؤيـــة مـــن خـــال
الجدران ،ومنها على سبيل المثال:
 :Walabotوهـــو جهـــاز رخيـــص الثمـــن يســـتخدم
للتصوي ــر خل ــف الج ــدران ،حي ــث يعم ــل كملح ــق للهات ــف
المحمـــول ،حيـــث يســـتفيد مـــن الشاشـــة ،والمعالـــج
لخفـــض التكلفـــة اإلجماليـــة ،ويســـتخدم غال ًبـــا لرؤيـــة
المشــكالت والتســربات فــي األنابيــب واألســاك .ويمكــن
للجهـــاز رؤيـــة مـــا يقـــرب مـــن ســـبعة إلـــى عشـــرة
ســنتيمترات مــن األنبــوب ،كمــا يمكنــه الرؤيــة مــن خــال
الجدران ذات الكثافة األقل مثل الجدران الجافة.
 :Prism 200وهــو جهــاز خفيــف الــوزن ،يمكــن حملــه
بيـــد واحـــدة أو اثنتيـــن ،و يُســـتخدم للتصويـــر خلـــف
الج ــدران ،ويمك ــن له ــذا الجه ــاز رؤي ــة م ــا ه ــو عل ــى بع ــد
 20متـ ـ ًرا ،ويس ــتخدم بطاري ــة تمت ــد إل ــى أرب ــع س ــاعات
ونصف الساعة.
كمــا يتــم تركيــب بعــض األجهــزة فــي المنــازل للكشــف
ع ــن دخ ــول الغرب ــاء ،حت ــى ول ــو كان ــوا ف ــي غ ــرف أخ ــرى،
غي ــر الت ــي تحت ــوي عل ــى جه ــاز اإلرس ــال .وتعتم ــد ه ــذه
األنظم ــة عل ــى توف ــر هوائيي ــن وجه ــاز إرس ــال .ويمك ــن
االس ــتغناء ع ــن جه ــاز اإلرس ــال باس ــتخدام أش ــعة ال ــواي
فــاي ،فعندمــا تصيــب هــذه األشــعة هد ًفــا متحــر ًكا يتغيــر
تر ُّددها.
نشر في مجلة القافلة عدد مارس/أبريل 2018

جهاز  Walabotيستخدم للتصوير خلف الجدران ،لرؤية
المشكالت والتسربات في األنابيب واألسالك.

باستعمال جهاز  Prism 200يمكن رؤية ما هو على ُبعد 20
مترا عبر الحائط.
ً
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حديث األلوان :الماضي  ..بروح الحاضر

لوحة (ذاكرة) للفنان عبداهلل نواوي من مواليد مكة المكرمة .حصل على ماجستير الفنون من الواليات المتحدة األمريكية .شارك في عديد من المناسبات
ً
فضل عن مشاركاته المحلية العديدة .له جداريات معروضة في وزارة الداخلية ومطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام.
والمعارض الدولية،
شارك بهذه اللوحة في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة ،إلى جانب لوحة (فضاء) ،حيث تبرز اللوحتان تجربة نواوي الفنية وأسلوبه الذي يعتمد على
إبراز الموروث بتجلياته المختلفة ،حيث يختزن من ذاكرة الماضي مالمح التراث ويعيد صياغته بأسلوب فني معاصر.

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.
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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 ،ميثم ضياء الموسوي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

علي الشرميي *

ماذا لو اختفى
العالم االفتراضي ؟
قبـل فتـرة ،تلقيـت رسـالة مـن موقـع فيسـبوك جـاء
فيهـا« :هذه الرسـالة هـي إعلام جميع مسـتخدمينا أن
خوادمنـا كانـت مزدحمـة للغايـة فـي اآلونـة األخيـرة،
لذلـك نحن نطلـب منك إعـادة توجيه هذه الرسـالة إلى
كل مـن األشـخاص الموجوديـن فـي قائمـة جهـات
االتصال وإال سـيبقى حسـابك غير نشـط» فقلـت لعلها
رسـالة منسـوبةـ لـــ فيسـبوك ،وال أريد أن أكـون ضحية
لرسائل مزيفة.
وكمـا توقعـت كانت رسـالة فيروسـية حسـب ما نشـره
ً
عطلا حقيق ًيـا
موقـع فيسـبوك ،ولكـن الحقيقـة أن
أصـاب موقعـي «فيـس بـوك» ،و«إنسـتجرام» ،تزامـن مع
هذه الرسائل.
كنـت أتسـاءل ونفسـي :مـاذا لـو اختفـت مواقـع
التواصـل االجتماعـي لألبـد؟! وقـد التهمـت كل
تواريخنـا ومذكراتنـا الرقميـة مـن صـور ،ومقـاالت،
ورسـائل ،ومقاطـع فيديـو ،وصداقـات زرعناهـا فـي
العقـد الماضـي ،مـاذا سـيكون مصيـر تجـار العالـم
االفتراضـي؟ والسـؤال األهـم :كيـف و َّثقنـا تاريخنـا
هكذا بكل سـهولة فـي أدوات قابلة للخلل وربما الفشـل
واالختفـاء؟ هـل يعقـل ذلك؟ أليـس ذلـك مري ًعـا وفظي ًعا
أن تختفـي مـن علـى الشاشـة اإللكترونيـة وال يكـون لك
صـوت وصـورة وتغريـدات وكلمـات ،إنـه أمـر شـنيع،
ولعمـري إنهـا خسـارة كبيـرة ،ولـو سـألنا ذات السـؤال
للناشـطين والمؤثريـن أصحـاب المشـاريع اإلنترنتيـة
ستكون إجابتهم ،إنه الموت والفناء.
أقـول قولي هـذا ونحن متربعين على عـرش الصدارة
فـي معـدل اسـتخدام اإلنترنـت ،إذ يقضـي السـعودي
فيـه أكثـر مـن سـت سـاعات يوم ًيـا ،وهـو أعلـى مـن
المعـدل الطبيعـي .ولكـن دعونـا نتخيـل حقيقـة مـاذا
سـيحصل فـي حـال اختفـاء العالـم االفتراضي؟ سـنعود
حت ًمـا إلـى زمـن المسـاحات الضيقـة ،وسـيقل عـدد
صداقاتنـا ،وسـتصغر دوائـر المعلومـات واألرقـام،
وسـتتضاءل فـرص الوظائـف وجنـي األربـاح .وفـي
الحـال نفسـه سـتختفي فـرص الظهـور النرجسـية التـي
يقتـات عليهـا أشـباه المثقفيـن ،وينخفـض منسـوب
الشـتائم وألفـاظ العنـف البانوراميـة ،وربمـا ننتهـي مـن
الكـذب والنفـاق واالزدواجيـة التـي تنشـأ مـن صـراع
الفـرد بيـن شـخصيته التـي أرادهـا لـه عالمـه الواقعـي،
وشـخصيته التـي أرادها هـو خلال عالمـه االفتراضي،
وبالتالي سيقل عدد الزوار للعيادات النفسية.
أكتـب هـذه الكلمـات التأمليـة البسـيطة عـن فنـاء
وجودنـا فـي هـذا العالـم االفتراضـي ،ومـدى تماثلـه
وتطابقه ،إن حدث ،مع فناء وجودنا الحقيقي.
* كاتب سعودي

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:
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