الخميس  ١٣محرم 144١هـ ١٢ ،سبتمبر 201٩م

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

األمير عبدالعزيز بن سلمان وزي ًرا للطاقة
الظهــران  -تقلّــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر
عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،منصــب
وزيــر الطاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك
بموجــب أمــر ملكــي صدر فــي  8محرم  1441هـ ( 7ســبتمبر
2019م).
ويمتلــك األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان خبــرة واســعة فــي
مجــال الطاقــة ،حيــث ســبق لــه أن تســنّم منصــب وزيــر

الدولــة لشــؤون الطاقــة ،إلــى جانــب عــدد مــن المناصــب
الرفيعــة ،كمــا ســبق لــه العمــل مــع عــدد مــن المســؤولين في
اإلدارة العليا في أرامكو السعودية.
وخــال اتصالــه األســبوعي بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة،
قــال رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن،
المهنــدس أميــن حســن الناصــر« :باســم الجميــع فــي
أرامكــو الســعودية ،أو ُّد أن أتق ّدم بخالــص التهنئة والمباركة

لصاحــب الســمو الملكــي ،األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بن
عبدالعزيــز آل ســعود ،راج ًيــا لــه التوفيــق والســداد فــي
منصبه الجديد».
عبــر الناصــر ،بالنيابــة عــن أرامكــو الســعودية ،عــن
كمــا ّ
عميــق االمتنــان والتقديــر لصاحــب المعالــي ،المهنــدس
خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح ،الــذي قــاد وزارة الطاقــة
مرت بها.
خالل فترة التح ّول التي َّ

مؤمتر الطاقة العاملي

إنتاج النفط والغاز فائقي
النظافة أولوية قصوى
الستدامة الطاقة
صفحة ٣

عبر افتتاح مركز االبتكار للمواد الالمعدنية يف اململكة املتحدة

أرامكو السعودية تنطلق في شراكة
عالمية لتنمية استخدامات
النفط المستقبلية
صفحة ٥
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القافلة األسبوعية

المهندس أمين الناصر ،والسيد ليوان جيا جون ،مع عدد من أعضاء إدارة أرامكو السعودية ،وعدد من مسؤولي حكومة مدينة جوشان الصينية ،وذلك عقب توقيع اتفاقية تُبرز دعم حكومة مدينة جوشان الصينية الستثمارات الشركة الكبيرة في قطاع التكرير
والمعالجة والتسويق في مقاطعة تشجيانغ ،وتعزيز فرص النمو المستقبلي فيها.

تتوسع في استثمارات التكرير والمعالجة
أرامكو السعودية
ّ
والتسويق بمنطقة التجارة الحرة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
القافلة األسبوعية

أمين الناصر ،وليوان جيا
جون( ،وقوفً ا) ،يشرفان
على توقيع اتفاقية ستزيد
من فرص االستثمار داخل
المنطقة التجارية الحرة
بمقاطعة تشجيانغ.

الظهــران  -و قّعــت أرامكــو الســعودية ،األســبوع
الماضــي ،مذكــرة تفاهــم مــع المنطقــة التجاريــة الحــرة
فــي مقاطعــة تشــجيانغ الصينيــة ،لتؤكــد علــى دعــم
حكومــة مدينــة جوشــان الصينيــة الســتثمارات الشــركة
الكبيــرة فــي قطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق فــي
مقاطعــة تشــجيانغ ،وتعزيــز فــرص النمــو المســتقبلي
فيها.
وقــد تــم توقيــع مذكــرة التفاهــم بالتزامــن مــع زيــارة
الســيد ليــوان جيــا جــون ،حاكــم مقاطعــة تشــجيانغ
الصينية لمقر أرامكو السعودية في الظهران.
وتســتند االتفاقيــة إلــى مذكــرات التفاهــم التــي تــم
توقيعهــا فــي فبرايــر الماضــي خــال زيــارة صاحــب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيز
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع
إلــى الصيــن ،وتعمــل االتفاقيــة علــى تســهيل اســتحواذ
أرامكــو الســعودية علــى حصــة بنســبة  %9فــي مصفــاة

تصوير :مؤيد القطان

إضـــاءة

عيسى المعيدي

essa.muyidi@aramco.com

إدارة الموارد البشرية

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

أنت س ّيد نفسك!
كلّمــا تقــ ّدم بــي العمــر أشــعر أن أحاسيســي
واهتماماتــي ،بــل وجميــع طباعــي فــي تغ ّيــر دائــم،
فأحيا ًنــا ال أســتطيع تمالــك نفســي بمجــرد أن
ينتقدنــي أحــد ،وأن أي نقــاش ضــ ّد آرائــي
اســا تجــاه أمــور
حس ً
يشــعرني بالتوتــر .قــد أبــدو ّ
ال تعجبنــي ،وقــد أســتعد للمواجهــة فــي أي
لحظــة ،فتنطلــق كلماتــي كالبــارود ممزوجــة
باللهــب ،وال أبالــي! أدرك تما ًمــا أنهــا طبيعتــي
التــي تطغــى علــى إرادتــي ،خاصــ ًة إذا كنــت
أحــاول إثبــات أننــي علــى صــواب ،فأفقــد
الســيطرة وال أدرك عواقــب مــا صنعــت إال فيمــا
بعد ،نعم إنني أفتقد لضبط النفس!
قــال تعالىَ (:والْ َك ِ
اظ ِميــ َن الْغَيْ َ
ــظ َوالْ َع ِافيــ َن َعــنِ
ال ّنَـ ِ
ـب ال ُْم ْح ِس ـ ِني َن) ،ف َم ـ ْن فــي زماننــا
ـاس َواهلل يُ ِحـ ّ ُ
هــذا يعفــو ويكظــم غيظــه ويحســن لمــن أســاء
إليــه؟ مــع األســف ،فالكثيــر يعانــي مــن مشــكلة
ضبــط النفــس ،وقليــل جـ ًدا مــن يحــاول أن يتمالــك
أعصابــه فــي المواقــف الصعبــة .فلــو كنــت أحــد
هــؤالء األشــخاص فعليــك أن تتذكــر دائ ًمــا أن
اندفاعــك الســريع واإلقــدام غيــر المخطــط لــه
فــي مواجهــة اآلخريــن ســيكون مــن أبــرز األســباب

فــي نفــور الجميــع منــك ،والتســبب بالضــرر
المباشر أو غير المباشر لعالقاتك باآلخرين.
يجــب علــى الشــخص أن يعــرف تما ًمــا
الســيطرة علــى نوبــات الغضــب ،ألنــه عبــارة عــن
شــعور لحظــي ممــزوج بعاطفــة قبــل ك ّل شــيء،
لــذا عليــه أن يفكــر جيــ ًدا قبــل أن يتحــدث أو
يتصــرف ،ألن ك ّل مــا قــد يفعلــه أو يقولــه يمكــن
ممــا هــو عليــه ،لــذا
أن يجعــل الوضــع أســوأ ّ
يُنصــح المــرء بالتريــث والتنفــس بعمــق ألن تلــك
الثوانــي المعــدودة ســتهدم حت ًمــا أي ســبيل
رشيد.
أحــاول جاهــ ًدا أن أغ ِّيــر عادتــي وأكــون أكثــر
ً
وأيضــا هنــاك
انضباطــا فــي جميــع تصرفاتــي،
ً
كثيــر مــن األشــخاص يســعون إلــى ضبــط
انفعاالتهــم مــن أجــل تجنــب المشــكالت ،وزيــادة
القــدرة علــى التفكيــر والتصــرف بشــكل صحيــح،
والحمايــة مــن اإلصابــة بعديــد مــن المشــكالت
التــي قــد تصيــب اإلنســان مثــل القلــق ،والتوتــر،
واضطرابــات النــوم ،والضغوطــات النفســية ،وقــد
تب ّيــن لــي أ ّنــه مــن الممكــن ضبــط االنفعــاالت عــن
طريــق اتبــاع عديــد مــن الطــرق الطبيعيــة

تشجيانغ المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات.
وتتضمــن شــراكة أرامكــو الســعودية في هذا المشــروع
َّ
اتفا ًقــا لتوريــد النفــط الخــام للصيــن علــى المــدى
الطويــل ،واالســتفادة مــن مرافــق تخزيــن النفــط الخــام
الضخمــة التابعــة لشــركة تشــجيانغ للبتروكيميائيــات
لخدمــة عمالئهــا فــي األســواق اآلســيوية .ويعكــس هــذا
التعــاون عــزم الشــركة علــى مواصلــة توســيع وجودهــا
االستثماري في قطاع الطاقة الصيني.
وتدعــم هــذه االتفاقيــة مشــاركة أرامكــو الســعودية فــي
إ نشــا ء مجمــع مصفــا ة تشــجيا نغ ا لمتكا مــل
للبتروكيميائيــات بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ  400ألــف برميــل
فــي اليــوم ،خــال المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع ،كمــا
تســمح للطرفيــن بتقييــم فــرص اســتثمارية إضافيــة فــي
أجــزاء أخــرى مــن سلســلة القيمــة النفطيــة .ويشــمل ذلــك
أنشــطة التكريــر وإنتاج المــواد البتروكيميائيــة ،والتخزين
وتجــارة النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي ،باإلضافــة إلــى
أنشــطة البيــع بالتجزئــة ،وتوزيــع المــواد النفطيــة داخــل
المنطقة التجارية الحرة بمقاطعة تشجيانغ.

والســهلة ً
بــدل مــن اللجــوء إلــى األدويــة وتنــاول
المهدئــات التــي يترتــب عليهــا اآلثــار الجانبيــة
السلبية.
قــم باالســترخاء عــن طريــق االســتلقاء علــى
الظهــر ،وإرخــاء العضــات .أو الجلــوس فــي
الطبيعــة ،والتأمــل فــي المظاهــر الخالبــة ،وأخــذ
نفــس عميــق ،واستنشــاق الروائــح العطريــة
الجميلة التي تُسهم في زيادة الشعور بالراحة.
أيضــا النــوم لعــدد ٍ
كاف مــن الســاعات ،التــي
ً
تتــراوح مــن ســت إلــى ثمانــي ســاعات فــي الليلــة.
كمــا أن أخــذ حمــام دافــئ يســاعد علــى إرخــاء
عضــات الجســم ويســاعد علــى االســترخاء .وال
ـس اإلكثــار مــن التبســم الــذي يُســهم فــي رفــع
تنـ َ
الــروح المعنويــة ،وال تعلــم مــا بتلــك النفــوس مــن
مفتاحــا للتفريــج عمن
َهـ ّم ولعــل ابتســامتك تكــون
ً
هو بأمس الحاجة إليها.
دائ ًمــا اختــر الهــدوء وســط الفوضــى ،وابتعــد
ك ّل البُعــد عــن العالــم الملــيء بالشــحناء لتصبــح
قــاد ًرا علــى التحكــم والســيطرة علــى النفــس،
فأنــت مــن يمكنــك التحكــم فــي طريقــة التفاعــل
مع المواقف المختلفة.
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يف مؤمتر الطاقة العاملي الرابع والعشرين

إنتاج النفط والغاز فائقي النظافة أولوية قصوى
الستدامة الطاقة وتلبية الطلب العالمي
جانيت بينهيرو
أبـــو ظبـــي  -أكـــد رئيـــس أرامكـــو الســـعودية ،كبيـــر
إدارييه ــا التنفيذيي ــن ،المهن ــدس أمي ــن حس ــن الناص ــر،
الثالثــاء الماضــي ،ضــرورة تلبيــة الطلــب العالمــي علــى
الطاقـــة فائقـــة النظافـــة ،مشـــد ًدا علـــى أنـــه ال توجـــد
حدود لما يمكن تحقيقه وإنجازه.
وف ــي كلمت ــه الت ــي ألقاه ــا أم ــام أكث ــر م ــن  15أل ــف
متخص ــص ف ــي مج ــال الطاق ــة م ــن  150دول ــة مختلف ــة،
مم ــن ش ــاركوا ف ــي المؤتم ــر العالم ــي الراب ــع والعش ــرين
للطاق ــة ال ــذي يُعق ــد ك ّل س ــنوات ث ــاث ،ق ــال الناص ــر:
«لق ــد س ــمعنا بوض ــوح الدع ــوة الصريح ــة م ــن أصح ــاب
العالقــة والمجتمــع الدولــي بشــكل عــام لتوفيــر الطاقــة
النظيفـــة .وال ريـــب أن العالـــم يواجـــه تحد ًيـــا مناخ ًيـــا
هائ ـ ً
ـا ،ونح ــن بحاج ــة إل ــى اس ــتجابة جريئ ــة تتناس ــب
مع هذا التحدي».
وقــال الناصــر ،مغتن ًمــا فرصــة النقــاش الدولــي حــول
القضايـــا الحيويـــة التـــي تواجـــه قطـــاع الطاقـــة ،إن
توقعـــات المجتمـــع المتعلقـــة بالطاقـــة المســـتدامة
تجـــاوزت المزايـــا التنافســـية التاريخيـــة األربعـــة التـــي
يتمت ــع به ــا قط ــاع النف ــط والغ ــاز وه ــي وف ــرة الم ــوارد،
واإلنتـــاج اآلمـــن ،واإلمـــداد الموثـــوق بـــه ،والكلفـــة
ً
قائـــا« :بـــكل بســـاطة ،يجـــب أن
المعقولـــة .وأضـــاف
تكـــون منتجاتنـــا أنظـــف بكثيـــر .وثَ َّمـــة مهمـــة ضخمـــة
تنتظرنا إذا ما أردنا تلبية توقعات المجتمع الدولي».
وف ــي مع ــرض حديث ــه ،أ ّك ــد الناص ــر التقــ ُّدم الكبي ــر
الـــذي أحرزتـــه شـــركات النفـــط والغـــاز فـــي مجـــال
الطاقـــة النظيفـــة ،وخاصـــ ًة فيمـــا يتعلـــق باالنبعاثـــات
التقليديــة وإدارة الكربــون ،مناشـ ًدا القطــاع للقيــام بــدور
كبير وحاسم لتحقيق التح ُّول المنشود.
وق ــال الناص ــر« :م ــن وجه ــة نظ ــري ،ه ــذا يعن ــي أن ــه
يتوجـــب علـــى القطـــاع بأكملـــه االتفـــاق علـــى مهمـــة
ّ
جديـــدة تتجـــاوز أســـوارنا لجعـــل النفـــط والغـــاز أكثـــر
نظافـــة عبـــر النطـــاق الكامـــل لتطبيقـــات االســـتخدام
النهائي».
وأض ــاف قائ ـ ًـا« :مهم ــا كان اإلط ــار ،فإن ــه يج ــب أن
يك ــون جهــ ًدا ش ـ ً
ـامل يق ــوده القط ــاع ،ويج ــب أن يتق ـ ّـدم
بســـرعة ،ويجـــب أن يضـــع إســـتراتيجيات واضحـــة
وطويلــة األجــل إلدارة الكربــون تعطــي أصحــاب العالقــة
الثقة الكافية في برامجنا».

وزير الطاقة السعودي ،صاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حرارة الترحيب بالزوار يف
معرض الطاقة السعودي

يشدد ،في كلمة رئيسة ألقاها في اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي ،أمام آالف
المهندس أمين الناصرِّ ،
تتوحد جهود ممثلي قطاع النفط
المتخصصين في الطاقة الذين حضروا من جميع أنحاء العالم ،على أنه من الضروري أن
َّ
والغاز لتلبية طلب المجتمع على الطاقة فائقة النظافة.

أخطاء السياسات التي
تعيق انتقال الطاقة
ووصـف الناصـر النفـط والغـاز أنهمـا قطاعـان عالميان
مهدد
يتطلبان اسـتثمارات ضخمة ،مضيفًا أن أمن الطاقة َّ
مـن قبـل الحكومـات التـي تتبنـى سياسـات الطاقـة التـي
تفتقـر إلـى النظر في تعقيدات الطاقـة العالمية ،والطبيعة
طويلـة األجـل ألعمال النفط والغـاز ،والحاجة إلى تح ُّوالت
تتسم بالتنظيم في مجال الطاقة.
عبـر فيـه عـن مسـاندته لإلسـهامات
وفـي الوقـت الـذي ّ
األسـاس المتناميـة للبدائـل فـي تلبيـة الطلـب العالمـي
الضـوء علـى قلـق
الناصـر
المتزايـد علـى الطاقـة ،سـلّط
َ
ُ
القطـاع الواسـع النطـاق إزاء السياسـات الحكوميـة التـي
يبـدو أنهـا تفتـرض أن هنـاك أجوبـة سـريعة وسـهلة لعديـد
مـن التحديـات التـي تواجههـا البدائـل ،والسياسـات التـي
أيضـا أنهـا تفتـرض إمكانيـة التحـ ُّول السـريع نحـو
يبـدو ً
اسـتخدام وسـائل النقـل الكهربائيـة ،متجاهلـ ًة قضيـة
الكهربـاء النظيفـة وقيـاس دورة حيـاة انبعاثـات الغـازات
المسـببة لالحتبـاس الحـراري ،والسياسـات التـي سـتكلف
عشـرات التريليونـات مـن الـدوالرات التـي يقـع عبؤهـا فـي

تحمل الكلفة».
كثير من األحيان على الذين ال يستطيعون ّ
مـن جهـة أخـرى ،حـذَّر الناصـر مـن عـدم مقـدرة العالـم
تحمل مثـل هذه الحسـابات الخاطئة في السياسـات،
علـى ّ
وقال« :نحن بحاجة إلى أن تتبنى الجهات التنظيمية نظرة
شاملة للسياسات وغير منحازة للتقنية».

مستقبل الطاقة المستدامة
وأضـاف أن مـا يقـرب مـن مليـار شـخص علـى سـطح
الكوكب ال يزالون يفتقرون إلى الطاقة الكهربائية الموثوقة،
وذلـك مـع تزايـد النمـو السـكاني ،وال سـيما فـي دول جنوب
الصحـراء الكبـرى فـي إفريقيـا ،وأضـاف« :سـيظل العـوز
الحاد في مجال الطاقة تحد ًيا ً
هائل ،وليس من اإلنسـانية
فـي شـيء تجاهـل هـذه المسـألة ،أو االكتفاء بتمنـي زوالها،
أو استبعاد الدور المركزي لقطاعنا في معالجتها».
ويتمثل الهدف السـابع من «أهداف التنمية المستدامة»
الــسبعة عشـر ،وهي مجموعة مـن األهـداف العالمية التي
حددتهـا الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي عـام 2015م
بغرض تحقيقها عام 2030م ،هو «الطاقة النظيفة بأسعار
معقولة».

جلسة نقاشية تدرس مستقبل الهيدروجني
شـارك كبيـر تقنيـي إدارة الكربـون فـي مركـز أرامكـو
السـعودية لألبحـاث والتطويـر ،عقيـل جمـال ،فـي جلسـة
نقـاش دوليـة حول «دور الهيدروجين في مسـتقبل مسـتدام
وآمن».
وشـارك فـي جلسـة النقـاش قـادة وخبـراء الطاقـة
العالمييـن المعنييـن بالهيدروجيـن ،وتر ّكـز النقـاش علـى
ً
حائلا دون
التحديـات التقنيـة والتجاريـة المحتمـل وقوفها
الدفـع قُد ًمـا بقطـاع المواصلات وسـوق توليـد الطاقـة
المعتمديـن علـى الهيدروجيـن ،إلـى جانـب استكشـاف
الديناميكيـات ذات الصلـة بسلسـلة إمـدادات الهيدروجيـن
عقيل جمال يشارك في
جلسة دولية تناقش مستقبل
الطاقة الواعد للهيدروجين.
تصوير :أحمد العيتاني

بين البلدان التي يمكن أن تنتج أو تستهلك الهيدروجين.
وأوضـح جمـال للحضـور أن أرامكـو السـعودية ،بوصفها
شـركة متكاملـة للطاقـة والمـواد الكيميائيـة ،تُعـد بالفعـل
ئيسـا للهيد ر و جيـن فـي شـكل منتجـا ت
مـو ر ًد ا ر ً
هيدروكربونية.
ً
شـامل لسلسـلة
وقـال« :لقـد أنجزنـا ،مؤخـ ًرا ،تقيي ًمـا
القيمـة الهيدروجينيـة الشـاملة ووجدنـا أن االسـتفادة مـن
البنية التحتية العالمية الحالية للمنتجات الهيدروكربونية،
وشـبكة النقـل هـي أكثـر الطـرق عمليـة إلطلاق السـوق
العالمي للهيدروجين».

ويمكـن للمنتجـات الهيدروكربونيـة المنقولـة عبـر الكـرة
األرضيـة أن تعمـل كناقلات للهيدروجيـن حتـى يصبـح النقـل
لمسـافات طويلـة المعتمـد علـى الهيدروجين مجد ًيـا .ثم يُنتج
الهيدروجيـن مـن هـذه المـواد الهيدروكربونيـة فـي السـوق
المستهدفة ،مع خيار احتجاز ثاني أكسيد الكربون ونقله مرة
أخرى لالستخدام أو التخزين باستخدام شبكة النقل نفسها.
ور ًدا علـى سـؤال حـول سـبب تفكيـر أرامكـو السـعودية
باسـتخدام الهيدروجيـن فـي قطـاع النقـل ،قـال جمـال إن
أكثـر مـن  %50مـن النفط يدخـل قطاع النقـل عالم ًيا ،مما
قطاعا مه ًما للشركة.
يجعله
ً
واختتـم كلمتـه بتوضيـح الجهـود البحثيـة التـي تبذلهـا
أرامكـو السـعودية لتحويـل النفـط إلـى هيدروجيـن مـع
احتجـاز ثاني أكسـيد الكربـون بطريقة أكثر كفـاءة وفاعلية
مـن حيـث التكلفـة ،وسـلّط الضـوء علـى تقنيـة جديـدة
لتهذيـب األغشـية يجـري العمـل علـى تطويرهـا فـي مركـز
البحوث والتطوير في الظهران.

يُعـــد كـــرم الضيافـــة مـــن الســـمات المميـــزة
للثقافـــة الســـعودية علـــى مســـتوى المجتمـــع ككل
وعل ــى مس ــتوى األف ــراد .وكانع ــكاس لذل ــك وتأكي ـ ًدا
لـــهّ ،
نظمـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية بســـخاء
أكبـــر جنـــاح فـــي مؤتمـــر الطاقـــة العالمـــي الرابـــع
ً
حامـــا عنـــوان «معـــرض المملكـــة
والعشـــرين،
العربيـــة الســـعودية للطاقـــة» .وشـــ ّكلت الخطـــوط
البيضـــاء المنحنيـــة للجنـــاح الـــذي أقيـــم علـــى
مســـاحة بلغـــت  1400متـــر مربـــع تركيبـــة أنيقـــة
بالح ــد األدن ــى م ــن التعقي ــد ،ليس ــرد حكايت ــه ح ــول
قطـــاع الطاقـــة المتطـــور فـــي البـــاد ،ويســـلّط
الض ــوء عل ــى العم ــل المه ــم ال ــذي يج ــري القي ــام ب ــه
لتحقيــق التح ُّول في المملكة بطريقة مســتدامة.
ويجـــدر بالذكـــر أن وزيـــر الطاقـــة الســـعودي،
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن
س ــلمان ب ــن عبدالعزي ــز آل س ــعود ،ق ــد زار الجن ــاح
فــي اليوم األول من المؤتمر.
وفــي وقــت الحــق ،وأثنــاء مقابلــة أجرتهــا هيليمــا
كروف ــت ،العض ــو المنت ــدب لـــ آر ب ــي س ــي كابيت ــال
ماركت ــس ،ح ــثَّ األمي ــر عبدالعزي ــز الحض ــور عل ــى
زي ــارة جن ــاح المملك ــة لالط ــاع عل ــى مزي ــج الطاق ــة
ً
قائـــا إن
والمحســـن فـــي المملكـــة،
الجديـــد
ّ
المملكـــة فخـــورة بحلـــول الطاقـــة التـــي تق ّد مهـــا
والتقنيات التي تقــوم بتطبيقها.

تمثيل أرامكو السعودية

وأشـــار ممثـــل المعـــارض المتنقلـــة ،فيصـــل
العيس ــى ،إل ــى إن الجن ــاح ع ــرض أعم ــال أكث ــر م ــن
 27جه ــة م ــن قط ــاع الطاق ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك ع ــرض
متن ِّوع لبعض مبادرات أرامكو الســعودية.
قدمته ــا
وق ــال« :تتضم ــن بع ــض المب ــادرات الت ــي َّ
أرامك ــو الس ــعودية مبادراته ــا الجدي ــدة ف ــي القط ــاع
مثـــل مجمـــع الملـــك ســـلمان للطاقـــة (ســـبارك)،
وشـــركة الصناعـــات البحريـــة العالميـــة ،وبرنامـــج
تعزي ــز القيم ــة المضاف ــة اإلجمالي ــة لقط ــاع التوري ــد
ف ــي المملك ــة (اكتف ــاء) ،وكونفي ــرج آر ،والحـ ـ ّد م ــن
حــرق الغاز ،والتنوع الحيوي».

األول في الشرق األوسط
وقـد ُعقـد المؤتمـر الـذي يسـتمر أربعـة أيـام فـي الفترة
بيـن  10و  13محـرم 1441هـ ( 9إلى  12سـبتمبر 2019م) في
مركز أبو ظبي الوطني للمعارض تحت رعاية سـمو الشـيخ
خليفـة بـن زايـد آل نهيـان ،رئيـس دولـة اإلمـارات العربيـة
المـرة األولـى التـي يُعقد فيهـا المؤتمر في
المتحـدة ،وهـي
َّ
الشرق األوسط.

شاركت أرامكو السعودية بجناح أنيق استضافته المملكة
العربية السعودية في مؤتمر الطاقة العالمي هذا
األسبوع .وقد هيمنت على المؤتمر ،الذي يعقد ألول مرة
عاما في الشرق
في تاريخه الممتد لخمسة وتسعين ً
التحول العالمي في قطاع الطاقة .وهنا
األوسط ،أجواء
ُّ
يجيب فيصل العيسى عن سؤال من إحدى الزائرات.
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خالل لقاء مفتوح عقدته دائرة الكيميائيات..

استعراض إنجازات الشركة وإستراتيجيتها في
مجال الكيميائيات
أوليفر جيرارد
ثوريل ،في لقاء
مفتوح عقدته،
مؤخرا ،دائرة
ً
الكيميائيات في
أرامكو السعودية،
حيث تناول
بالتفصيل بعض
المشاريع التي
يتوالها قطاع
المعالجة
والتكرير
والتسويق ،وناقش
اإلستراتيجية
العامة
للكيمائيات.
تصوير :نادية
بوعبيد

القافلة األسبوعية
الظهران  -أجرى المدير التنفيذي لدائرة الكيميائيات في
أرامكو السـعودية ،السـيد أوليفـر جيرارد ثوريل ،مؤخـ ًرا ،لقا ًء
مفتوحـا حضـره أكثـر مـن  150موظفًـا ،تحـدث فيـه عـن
ً
إنجازات الشـركة في مجال الكيميائيـات خالل النصف األول
من عام 2019م.
وخلال اللقـاء ،ناقـش ثوريـل مسـتجدات مشـاريع الشـركة
تتضمن مشـروع تحويل
الرئيسـة في مجال الكيميائيات ،التي
َّ
النفـط الخـام إلـى منتجـات كيميائيـة بيـن أرامكـو السـعودية
وسابك ،وتوسعة مشروع أميرال البتروكيميائي العمالق التابع
لشـركة أرامكـو السـعودية توتـال للتكريـر والبتروكيميائيـات
(سـاتورب) ،كمـا أجـاب عـن سلسـلة مـن األسـئلة تتعلـق
باستحواذ الشركة على  %70من ملكية شركة سابك.
وتطرق ثوريل في حديثه إلى إستراتيجية أرامكو السعودية
تتضمـن خطة طموحـة لتحويل
فـي مجـال الكيميائيـات ،التـي
َّ

مليونـي برميـل يوم ًيـا مـن النفـط العربـي الخـام إلـى منتجـات
كيميائيـةً ،
قائلا« :سـوف نقـوم بتحويـل مليونـي برميـل إلى ما
يقـارب  90مليـون طـن مـن المنتجـات الكيميائيـة ،وألعطيكـم
فكرة عن ضخامة هذا اإلنتاج ،تبيع إكسـون موبيل حوالي 28
مليـون طـن مـن الكيميائيـات سـنو ًيا ،بينمـا تبيـع كل مـن داو
دوبونـت وسـابك حوالـي  25مليـون طـن ،فيما تخطـط أرامكو
السـعودية للوصـول إلـى مسـتوى إنتـاج يومـي ومبيعـات يعـادل
إنتـاج هـؤالء المنافسـين الثالثـة مجتمعيـن ،خلال مـدة تقـدر
بحوالي عشر سنوات».
ومـع تدشـين مصانـع جديـدة فـي كوريـا وماليزيـا ،مؤخـ ًرا،
واالسـتحواذات المعلنـة فـي كوريـا والواليـات المتحـدة
األمريكيـة ،واالسـتحواذ المقـرر علـى نسـبة  %70مـن ملكيـة
شـركة سـابك ،مـن المتوقـع أن تتجـاوز أرامكـو السـعودية
إكسـون موبيل لتصبح أكبر منتج للبتروكيميائيات بحلول عام
2020م ،وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقـة الجهـات ذات
العالقة.

تعزيز التواصل ومشاركة المعرفة
تضمن اللقاء جلسـة حـوار تفاعلي تحدث
إلـى جانب ذلكَّ ،
فيهـا العاملـون فـي مجـال الكيميائيـات فـي الشـركة مـع
المديريـن وقـادة المشـاريع المسـؤولين عـن مجـاالت العمـل،
تتضمـن المشـاريع الضخمـة القائمـة ،والتسـويق
التـي
َّ
للمنتجات ،والتطور التقني ،وأداء المشاريع المشتركة ،وإعادة
الهيكلـة (مشـروع الكيميائيـات  ،)2.0وخدمـات المسـاندة
والموارد البشرية.
وقـد كانـت هـذه الجلسـة األخيرة جـز ًءا مـن مبـادرة داخلية
مسـتمرة لمشـاركة المعرفـة بهـدف تعزيـز التواصـل والتعـاون
بيـن اإلدارات فـي دائـرة الكيميائيـات فـي الشـركة .وكانـت
اسـتجابة الموظفيـن لهـذا اللقـاء إيجابيـة ،حيـث م ّثـل منصـة
يستطيعون من خاللها طرح األسئلة بشأن المشاريع القائمة،
وعـرض حلـول محتملـة للمشـكالت الحاليـة المتعلقـة بقطـاع
الكيميائيات ككل.

مبادرات مستقبلية لتحسني كفاءة الطاقة

اللجنة التوجيهية إلدارة الطاقة تعقد اجتماعها
للربع الثالث من العام 2019م
البقعــاوي ،بحضــور أعضــاء يمثلــون إدارة أعمــال الزيــت في
منطقــة األعمــال الجنوبيــة ،وإدارة التكريــر المحلــي وتجزئة
ســوائل الغــاز الطبيعــي ،وإدارة خطــوط األنابيــب والتوزيــع
والفــرض ،وإدارة تخطيــط وهندســة الشــبكات الكهربائيــة،
وإدارة أســاليب التصنيــع والمراقبــة ،وأعمــال الغــاز ،وإدارة
تخطيــط المرافــق ،وإدارة الخدمــات االستشــارية ،وإدارة
التخطيــط واألداء ،وإدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت،
وإدارة تحليل االقتصاد والطاقة في المملكة.
ورحــب البقعــاوي في كلمتــه االفتتاحية بالحضور مشــي ًدا
بجهــود اإلدارات فــي تحســين كفــاءة اســتهالك الطاقــة
واســتدامتها ،وهــي جهــود ســاعدت الشــركة علــى تحقيــق
هدفهــا فــي رفــع مســتوى كفــاءة اســتهالك الطاقــة للربــع
الثانــي مــن عــام 2019م .كمــا شـ ّدد علــى أهميــة المحافظــة
علــى مواصلــة الجهــود اإليجابيــة تجــاه كفــاءة اســتهالك
الطاقة طوال الجزء المتبقي من العام.

مؤشرات األداء الرئيسة
جميل البقعاوي ،يخاطب أعضاء اللجنة التوجيهية إلدارة
الطاقة أثناء اجتماع الربع الثالث ،وأمين سرها ،علي
القحطاني يستمع بإمعان.
تصوير :حاتم عويضة

موسى العمري ،من إدارة أساليب التصنيع والمراقبة،
يستعرض «معايير جائزة كفاءة الطاقة  »2019أثناء االجتماع
األخير للجنة التوجيهية إلدارة الطاقة.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -عقــدت اللجنــة التوجيهيــة إلدارة الطاقــة،
مؤخـ ًرا ،اجتماعهــا الثالــث لعــام 2019م فــي بــرج المــدرا في
الظهــران .وتُعــد اللجنــة إحــدى اللجــان العليــا بالشــركة
والتــي تــم إنشــاؤها لتحفيــز تطبيــق سياســة أرامكــو
الســعودية لتحســين اســتهالك الطاقــة ،وتحســين أداء
الشــركة مــن حيــث اســتهالك الطاقــة فــي مرافقهــا
الصناعية وغير الصناعية على ٍ
حد سواء.
وقــد تــرأس االجتمــاع كبيــر المهندســين رئيــس مجلــس
إدارة اللجنــة التوجيهيــة إلدارة الطاقــة ،األســتاذ جميــل

وقــد ناقشــت اللجنــة عــد ًدا مــن الموضوعــات خــال
االجتمــاع كان منهــا ،مشــاركة ملخــص أداء الشــركة فــي
اســتهالك الطاقــة للربــع الثانــي مــن عــام 2019م الــذي
اشــتمل علــى مؤشــرات األداء الرئيســة لكثافــة اســتهالك
الطاقــة علــى مســتوى اإلدارة المركزيــة والمناطــق اإلداريــة
بمــا فــي ذلــك العوامــل الرئيســة التــي تُســهم فــي أداء
اســتهالك الطاقــة .وتنــاول هــذا الموضــوع التحســن الــذي
طــرأ علــى مؤشــرات األداء الرئيســة لكثافــة اســتهالك
الطاقــة علــى مســتوى اإلدارة المركزيــة والــذي بلــغ نســبة
أيضــا مؤشــرات
 %3.4مقارنــة بالخطــة .كمــا تحســنت ً
األداء الرئيســة لجميــع المناطــق اإلداريــة فيمــا يتعلــق
بأهــداف كل منهــا نتيجــة للجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا
دوائــر أرامكــو الســعودية نحــو تحســين كفــاءة اســتخدام
الطاقة.
عرضــا بعنــوان (إنجــازات
كمــا ناقــش أعضــاء اللجنــة
ً
إدارة التوزيــع فــي منطقــة األعمــال الغربيــة في مجــال كفاءة
الطاقــة والخطــوات المقبلــة) ،ر َّكــز علــى أفضل الممارســات

تضمنــت
فــي مجــال كفــاءة اســتهالك الطاقــة التــي
َّ
االســتعانة بموظفــي الطاقــة لتصميــم وتقديــم مبــادرات فــي
مجــاالت كفــاءة الطاقــة ،وأنظمــة التدفئــة والتهويــة وتكييــف
الهــواء ،وأنظمــة التحكــم فــي اإلضــاءة .كمــا س ـلَّط الضــوء
أيضــا علــى مشــروعات مســتقبلية فــي مجــال الطاقــة
ً
الشمسية.

مبادرات مستقبلية
وراجعــت اللجنــة مبــادرات وإنجــازات إدارة معمــل الغــاز
فــي حــرض فــي مجــال كفــاءة اســتهالك الطاقــة مــن حيــث
أفضــل ممارســات كفــاءة اســتهالك الطاقــة ،بمــا فــي ذلــك
اإلدارة الفاعلــة ألحمــال المعــدات ،وأنظمــة التحكــم
والمراقبــة ،وتحســين أداء ضاغــط الهــواء ،وإســتراتيجية
تحســين غــاز التطهيــر ،وتركيــب وســائل اإلضــاءة بالطاقــة
الشمســية .وقــد أثمــر النقــاش حــول هــذه القضايــا عــن
مبــادرات مســتقبلية لتحســين كفــاءة الطاقــة اشــتملت علــى
المهــدرة ذات درجــات
دراســة الســتعادة الطاقــة الحراريــة ُ
الحــرارة المتوســطة والعاليــة ،وتجديــد مــراوح ضواغــط
غــاز البروبــان ،والنظــم اآلنيــة إلدارة الطاقــة ،ودراســة
تحسين نظام الهواء.
وق ـ ّدم الفريــق الفرعــي لجائــزة كفــاءة اســتهالك الطاقــة
عرضــا عــن المعاييــر المناســبة للترشــيح
لعــام 2019م
ً
للجائــزة .فيمــا صــ ّوت أعضــاء اللجنــة علــى المعاييــر
المناســبة لالختيــار وترجيــح كل فئــة مــن فئــات التقييم لنيل
الجائــزة .وتمحــور النقــاش األخيــر حــول (حلــول التنبــؤ
بالطلــب علــى الطاقــة) ،الــذي ز ّود اللجنــة بمعلومــات حديثة
عمــا اســتجد فــي هــذا الشــأن والخطــوات المقبلــة لتنفيــذ
هــذه الحلــول .كمــا قـ ّدم أميــن ســر اللجنــة التوجيهيــة إلدارة
عرضــا حــول آخــر مــا اســتجد
الطاقــة ،علــي القحطانــي،
ً
علــى بنــود العمــل مــن االجتماعــات الســابقة .وفــي ختــام
االجتمــاع ،شــكر البقعــاوي الجميــع علــى أدائهــم الممتاز في
مجــال كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي الربــع الثانــي مــن هــذا
العــام ،مؤك ـ ًدا أن هــذا اإلنجــاز مــا كان ليتحقــق إال نتيجــة
للعمل الجماعي وتوحد الجهود.

القافلة األسبوعية
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عبر افتتاح مركز االبتكار للمواد الالمعدنية يف اململكة املتحدة

أرامكو السعودية تنطلق في شراكة عالمية
لتنمية استخدامات النفط المستقبلية
القافلة األسبوعية

كامبــردج ،إنجلتــرا  -دشَّ ــنت ٌّ
كل مــن شــركة تــي دبليو آي
المحــدودة ،وشــركة أرامكــو الســعودية للتقنيــات
(أرامكوتيــك) ،وشــركة بتــرول أبــو ظبــي الوطنيــة (أدنوك)،
يــوم اإلثنيــن  10محــرم ١٤٤١هـــ ( 9ســبتمبر 2019م) مركــز
االبتــكار للمــواد الالمعدنيــة ،وهــو مركــز أبحــاث يُعنــى
بابتــكار المــواد الالمعدنيــة ،وتطويــر اســتخدامها فــي
التطبيقات الصناعية.
ويقــع المركــز داخــل مقــر شــركة تــي دبليــو آي فــي
مدينــة كامبريــدج اإلنجليزيــة ،وســيعمل علــى تطويــر
تقنيــات جديــدة لخطــوط األنابيــب الالمعدنيــة ،كمــا مــن
شــأنه أن يلعــب دو ًرا مه ًمــا فــي تطويــر حلــول لتوظيــف
المواد غير معدنية في مختلف القطاعات الصناعية.
وينتشــر اســتخدام المــواد الالمعدنيــة بشــكل متزايــد
فــي قطاعــات متعــ ِّددة تشــمل النفــط والغــاز ،والبنــاء،
واآلليــات ،والتغليــف والتعبئــة ،ومصادر الطاقــة المتجددة،
إذ تجمــع هــذه المــواد عــدة مزايــا فهــي مقاومــة للتــآكل،
وخفيفة الوزن ومتينة.
وفــي كلمتــه بمناســبة تدشــين المركــز  ،شــ ّدد كبيــر
اإلدارييــن التقنييــن فــي أرامكــو الســعودية ،األســتاذ أحمــد
ً
قائــا« :إن
الخويطــر ،علــى أهميــة المــواد الالمعدنيــة،
وخصوصــا فــي قطــاع
اســتخدام المــواد الالمعدنيــة،
ً
النفــط والغــاز ،هــو مفتــاح للمحافظــة علــى ســامة
منشــآتنا وموثوقيتهــا ،وضمــان تشــغيلها بشــكل آمــن ،إذ
إنها توفّر الحماية من التلفيات الناجمة عن التآكل».
وذكــر الخويطــر أن تكلفــة التــآكل فــي جميــع القطاعــات
فــي جميــع أنحــاء العالــم تُقـ َّـدر بنحــو  2.5تريليــون دوالر،
بســبب التكاليــف الكبيــرة ألعمــال الصيانــة واإلصــاح،
ومــا ينتــج عنهــا مــن تعطيــل للمرافــق الصناعيــة إلكمــال
هذه األعمال.
وأضــاف الخويطــر« :يمكــن تقليــل هــذه المخاطــر
والتكاليــف بفاعليــة مــن خــال اعتمــاد أفضــل ممارســات
إدارة التــآكل ،ومــن بينهــا توظيــف المــواد الالمعدنيــة متــى
كان ذلــك ممك ًنــا مــن الناحيــة العمليــة ،فقــد أظهــرت هــذه
المــواد مقاومــة فائقــة للتــآكل بســبب طبيعتهــا الكيمائيــة
التــي ال تســاعد علــى حــدوث التفاعــل الكهروكيميائــي
المسبب للتآكل».
وقــال مديــر البرامــج فــي مركــز االبتــكار للمــواد
الالمعدنيــة ،الدكتــور ميهاليــس كازيــاس« :إن تحالــف
شــركة تــي دبليــو آي ،وشــركة أرامكــو الســعودية للتقنيــات
(أرامكوتيــك) ،وشــركة بتــرول أبــو ظبــي الوطنيــة (أدنوك)،
مــن خــال مركــز االبتــكار للمــواد الالمعدنيــة ،يضمــن لنــا
مســاندة السلســلة الكاملــة لتوريــد هــذه المــواد ،بدايــة مــن
البحــوث والتطويــر وانتهــا ًء باإلنتــاج ،مــن خــال أبحــاث
ذات توجه صناعي عملي».
وأضــاف كازيــاس :يجمــع فريــق العمــل فــي المركــز
بيــن الخبــرات األكاديميــة والصناعيــة ،ليم ّثــل ً
رابطــا بيــن

تطرق أحمد الخويطر إلى أن المركز سيساعد في تطوير تقنيات من شأنها أن تخفض من تكاليف أعمال الصيانة واإلصالح للمرافق الصناعية
خالل افتتاح مركز االبتكار للمواد الالمعدنيةّ ،
ُقدر بنحو  2.5تريليون دوالر.
وشبكات األنابيب في قطاع النفط والغاز ،التي ت َّ

الجامعــات التــي تنتــج أبحا ًثــا عاليــة المســتوى ،وقطــاع
الصناعــة ،الــذي يحتــاج إلــى إجــراء تحليــات أكاديميــة
إليجاد تطبيقات عملية للتقنية على أرض الواقع».

مبادرة مهمة
وحــول أهميــة هــذه المبــادرة ألرامكــو الســعودية ،قــال
األســتاذ أحمــد الخويطــر« :نحــن ســعداء أن نكــون جــز ًءا
مــن هــذه المبــادرة المهمــة ،إذ ســيعمل المركــز علــى
تشــجيع توظيــف مــواد بوليمريــة متق ِّدمــة عــن طريــق
إجــراء بحــوث حــول التحديــات التــي تواجــه تطويــر هــذه
المــواد واســتخدامها ،كمــا أن هــذه المبــادرة تمثــل جــز ًءا
مــن جهــود الشــركة فــي االســتفادة مــن مواردهــا
الهيدروكربونيــة الوفيــرة ،وقدراتهــا فــي مجــال تطويــر
التقنية ،لتقديم حلول مستدامة تل ِّبي احتياجات العالم».
إلــى جانــب ذلــك ،دعــا الخويطــر إلــى تكثيــف التفاعــل
مــع المصنعيــن ومراكــز األبحــاث مــن أجــل تعزيــز مســاحة
التعــاون بينهــم ،داع ًيــا الجهــات الفاعلــة الرئيســة فــي هــذا
المجــال إلــى االنضمــام إلــى المركــز كجهــات راعيــة
لألبحاث.
مــن جانبــه ،قــال كبيــر مســؤولي التقنيــة فــي شــركة
بتــرول أبــو ظبــي الوطنيــة (أدنــوك) ،الدكتور آالن نيلســون:
«ال تــزال المــواد الالمعدنيــة تعيد تشــكيل وجــه الصناعات
فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ فهــذه التقنيــة لهــا اســتخدامات

علميــة وهندســية ال حصــر لهــا ،بدايــة مــن خطــوط
األنابيــب المعمــرة ومجديــة التكلفــة ،وانتهــاء بتصميمــات
السيارات خفيفة الوزن.
وأضــاف نيلســون« :تماشــ ًيا مــع رســالتنا الرابعــة فــي
مجــال النفــط والغــاز ،تكــرس أدنــوك جهودهــا لتطويــر
هــذه التقنيــة .ومــن شــأن النمــو المتســارع لتطبيقــات
المــواد الالمعدنيــة أن يصنــع أســوا ًقا جديــدة للنفــط
الخــام والمنتجــات المكــررة ،ونحــن متحمســون للتحالــف
مــع شــركتي تــي دبليــو آي وأرامكوتيــك للمســاعدة فــي
التوصــل إلــى حلــول لتوظيــف المــواد غيــر المعدنيــة وفــق
أحــدث مــا توصلــت إليــه التقنيــة ،لخدمــة قطــاع النفــط
أيضا».
والغاز والقطاعات األخرى ً

االبتكار وتسويق التقنية
يم ّثــل مركــز االبتــكار للمــواد الالمعدنيــة جــز ًءا مــن
مبــادرة الشــراكات الخاصــة فــي مجــال االبتــكارات التقنية
فــي شــركة تــي دبليــو آي ،وهــو يعمــل علــى االســتجابة
ألولويــات التقنيــة ،وتعزيــز االبتــكار المفتــوح ،وتســويق
التقنية مع الجهات الراعية وسلسلة التوريد.
برنامجــا بحث ًيــا يغطــي المســتويات
ويُجــري المركــز
ً
التســعة لجاهزيــة األنظمــة التقنيــة ،مــع شــركاء مــن
المؤسســات األكاديميــة الرائدة ومراكز البحــوث ومصنعي
المواد المركبة.

يتضمن مركز االبتكار للمواد الالمعدنية وحدة اختبار
َّ
مصممة لتحمل الضغط العالي ،تم إنشاؤها من قبل شركة
ّ
تي دبليو آي (تصوير :شركة تي دبليو آي).

تضمــن حفــل افتتــاح المركــز جلســة نقــاش حــول
وقــد
َّ
مســتقبل تقنيــات خطــوط األنابيــب المصنوعــة مــن
البالســتيك والمــواد المركبــة ،شــارك فيــه ممثلــون عــن
شــركة تــي دبليــو آي ،وأرامكوتيــك ،وأدنــوك ،وشــركة بيكــر
هيوز ،وشركة سولوفورس.
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القافلة األسبوعية

تعزي ًزا للتم ّيز من خالل مشاركة أفضل املمارسات والدروس املستفادة

خطوط األنابيب تعقد المنتدى السنوي الثاني
لالستعداد لحاالت الطوارئ

ً
مرتبطا بأوعية هواء
استعرضت إدارة اإلنتاج في شمال الغوار ،جهاز تنفس ذاتي ُص ّمم ليكون
مثبتة في مركبة متنقلة .وتسمح هذه التقنية بالتقليل من أحمال جهاز التنفس الذاتي.

موظفون من وحدة مركز الطوارئ يشاركون في ركن يعرض كيفية توظيف التقنية في أعمال
المراقبة ،خالل المنتدى.

قيمة لتحفيز االبتكار ،واالطالع على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة،
مثّل المنتدى فرصة ّ
ومقدمي الخدمات ،الذين استعرضوا أحدث منتجاتهم
دين
المور
من
عدد
حيث شهد مشاركة
ّ
ّ
المتعلّقة بالسالمة واالستعداد لحاالت الطوارئ.

عايض الشهري ،يستعرض تقنية مبتكرة ،من شأنها أن توفّ ر وسيلة أكثر أمنًا ونجاعة إلجراء
أعمال الصيانة.

ميثم املوسوي
بقيق  -عقدت دائرة خطوط األنابيب المنتدى السـنوي
الثانـي لالسـتعداد لحـاالت الطـوارئ ،الـذي اسـتضافته
إدارة خطـوط األنابيـب فـي منطقة األعمـال الجنوبية على
مدى يومين ،وذلك في قاعة المرجان في بقيق.
وهـدف المنتـدى ،الـذي ُعقـد تحـت شـعار «االسـتعداد
لحـاالت الطـوارئ يعـزّز التم ّيز» ،إلى توفيـر منصة للنقاش
ومشـاركة أفضـل الممارسـات والـدروس المسـتفادة حـول
االسـتعداد لحـاالت الطـوارئ ،مـن خلال تواجـد الخبـراء
فـي هـذا المجـال ،حيـث شـارك فيـه أكثـر مـن  165موظفًا
المتخصصـة في
مـن مختلـف إدارات الشـركة ،والشـركات
ِّ
مجال السالمة وإدارة الطوارئ.

االستعداد لحاالت الطوارئ
في صدارة األولويات
وقـد أ ّكـد مديـر إدارة خطـوط األنابيـب فـي منطقـة
األعمـال الجنوبيـة ،األسـتاذ أسـامة المسـبح ،خلال كلمته
أن االسـتعداد لحـاالت الطـوارئ يأتـي فـي
االفتتاحيـة ّ
صـدارة األولويـات لجميـع أعمـال الشـركة ،ذاك ًرا أنـه يم ّثل
أحـد أعمـدة نظـام إدارة السلامة فـي أرامكـو السـعودية،
رئيسـا مـن برنامـج الشـركة فـي التم ّيـز التشـغيلي.
وجـز ًءا
ً
وأضاف المسـبح ً
قائلا« :نحن في أرامكو السـعودية ،على
أهبـة االسـتعداد دائ ًمـا إلدارة حـاالت الطـوارئ ،ولدينـا
َّ
خطـط موثوقـة لالسـتجابة لهـا ،مـن شـأنها أن تحمـي
موظفينـا ومرافـق األعمـال فـي الشـركة ،باإلضافـة إلـى
المحافظة على البيئة».

عرضـا
الظهـران والريـاض بالوكالـة ،مزهـر القحطانـي،
ً
بعنـوان :ف ّكـر مثـل قـادة الطـوارئ ،ب ّيـن فيـه العوامـل التـي
علـى قائـد الطـوارئ أن يأخذهـا في الحسـبان عنـد اتخاذ
القـرارات ،والطريقـة المثلـى للتفكيـر فـي مثـل هـذه
الحـاالت .كمـا أ ّكـد القحطانـي ضـرورة أن يتبنّـى جميـع
الموظفيـن طريقـة التفكيـر نفسـها التـي ينتهجهـا قـادة
الطوارئ من أجل تعامل مثالي يعزّز من بيئة السلامة في
الشركة.
إلـى جانـب ذلـك ،اسـتعرض ك ٌّل مـن مايـكل هايـن ،مـن
شـركة فايـر دايركـت ،وأوسـكار باراخـاس وإلـي فيلوريـا
ومـارك فيلـدز ،مـن إدارة منع الخسـائر في الشـركة ،عد ًدا
مـن الـدروس المسـتفادة مـن حـاالت الطـوارئ وحـوادث
التسـرب فـي خطـوط األنابيـب حـول العالـم ،بهـدف رفـع
مسـتوى االسـتعداد لحـاالت الطـوارئ وتجنّـب الحـوادث
المستقبلية.
كمـا قـ ّدم الناظر اإلداري لقسـم الوقاية مـن الحريق في
عرضـا حـول أهم ّيـة
العضيليـة بالوكالـة ،خالـد المنديـل،
ً
خطة االسـتجابة للطـوارئ ،ودورها في التعامل الناجح مع
الحـوادث ،فيمـا شـارك مايـكل تينـو وأحمـد الدعيـج ،مـن

إدارة أعمـال إنجـاز اآلبـار فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة،
بعـرض حـول الجهـود التـي بذلتهـا اإلدارة مـن أجـل تطوير
تتضمـن
خطـة فاعلـة لالسـتجابة لحـاالت الطـوارئ
َّ
سيناريوهات طوارئ موثوقة.
تضمـن المنتدى مشـاركة عدد مـن اإلدارات المعنية في
ّ
الشـركة ،حيـث شـارك مم ّثلـون إلدارة أعمـال األمـن
الصناعـي فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة ،وإدارة تخطيـط
وتنظيـم توريـد الزيـت ،وإدارة اإلنتـاج فـي شـمال الغـوار،
وإدارة التفتيـش ،ومركـز األبحـاث المتق ِّدمـة فـي إكسـبك،
وإدارة حقن مياه البحر.

االبتكار وأحدث التقنيات
م ّثـل المنتـدى فرصـة ق ّيمـة لتحفيـز االبتـكار ،واالطلاع
على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ،من خالل معرض
المورديـن ومق ّدمـي الخدمـات،
شـهد مشـاركة عـدد مـن
ّ
ّ
الذيـن اسـتعرضوا أحـدث منتجاتهـم المتعلقـة بالسلامة
واالسـتعداد لحـاالت الطـوارئ ،كمـا شـارك فيـه عـد ٌد مـن
الموظفين باستعراض االبتكارات التي ط ّوروها ،باإلضافة

ٌ
شامل ،ومشاركة فاعلة
برنامج
ٌ
وقد شـمل برنامج المنتدى عدي ًدا من العروض ناقشـت
موضوعات تتعلّق باالسـتعداد لحاالت الطوارئ ،من بينها:
خطـط االسـتجابة لحـاالت الطـوارئ ،والسـيناريوهات
الموثوقـة للطـوارئ ،وقـادة الطـوارئ الفاعليـن ،وإدارة
الكـوارث واسـتمرارية األعمـال ،واالسـتجابة لحـوادث
انسكاب الزيت وتسرب الغاز.
وقـ ّدم الناظـر اإلداري لقسـم الوقايـة مـن الحريـق فـي

هدف المنتدى السنوي الثاني لالستعداد لحاالت الطوارئ ،إلى توفير منصة للنقاش ومشاركة أفضل الممارسات والدروس
تصوير :حبيب الحداد
المستفادة حول االستعداد لحاالت الطوارئ ،من خالل تواجد الخبراء في هذا المجال.

أكّد أسامة المسبح ،خالل المنتدىّ ،أن االستعداد لحاالت
الطوارئ يأتي في صدارة األولويات لجميع أعمال الشركة،
ويمثّل أحد أعمدة نظام إدارة السالمة في أرامكو السعودية.

إلى مبادرات تطبيق أحدث التقنيات في أعمال الشركة.
وشـارك موظفـون مـن وحدة مركـز الطـوارئ في منطقة
األعمـال الجنوبيـة مـن خلال ركـن يعـرض كيفيـة توظيـف
تقنيـة الطائـرات بـدون طيـار فـي أعمـال المراقبـة فـي
المركـز .كمـا اسـتعرضت إدارة اإلنتـاج فـي شـمال الغـوار،
ً
مرتبطـا
ص ّمـم ليكـون
تقنيـة ُمبتكـرة لجهـاز تنفـس ذاتـي ُ
بأوعية هواء مثبتة في مركبة متنقلة .وتسمح هذه التقنية
بالتقليل من أحمال جهاز التنفس الذاتي.
أ ّما عايض الشـهري ،من قسـم الصيانة في إدارة شـبكة
األنابيـب فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة ،فقـد شـارك فـي
المعـرض مـن خلال تقنيـة مبتكـرة تقـوم آل ًيا بسـ ّد الثقوب
الصغيـرة فـي األنابيـب ،كحـ ّل مؤقـت لحيـن إصالحهـا
بالكامـل .ومـن شـأن هـذه التقنيـة التـي يسـعى لتسـجيلها
كبـراءة اختـراع أن توفّـر وسـيلة أكثـر أمنًـا ونجاعـة إلجراء
أعمال صيانة خطوط األنابيب.

ردود األفعال اإليجابية
القـى المنتـدى استحسـا ًنا كبيـ ًرا مـن قبـل المشـاركين
والحضور ،وعلق مدير المشـاريع والدعم الفني لدى إدارة
خطوط األنابيب والتوزيع والفرضة ،األسـتاذ وليد الكليبي
ً
قائلا« :لقـد كان منتـدى مميـزًا تـم تنظيمـه فـي إطـار
برنامـج التم ّيـز فـي األداء ،وجميـع العـروض كانـت علـى
مسـتوى ٍ
عـال مـن الحرفيـة» .وأضـاف مديـر أعمـال األمن
الصناعـي بالمنطقـة الجنوبيـة بالوكالـة ،األسـتاذ محمـد
المـري ،أن المنتـدى قـد أسـهم بشـكل إيجابـي فـي توفيـر
منصـة للتبـادل المعرفـي بيـن الشـركات الصغيـرة
والمتوسـطة وبيـن وزائـري المنتـدى وكانـت األفـكار
والتقنيـات الجديدة المسـتخدمة للتأهب للطوارئ متعمقة
للغاية.
عبـر رئيـس اتصـاالت  911رشـيد الزهرانـي،
جهتـه
مـن
َّ
عـن سـعادته البالغة لتسـني الفرصـة له للمشـاركة وتقديم
المـواد التعليميـة حـول أنـواع الطائـرات بـدون طيـار
(الدرونـز) وعـن إجـراءات اإلبلاغ عـن حـاالت الطـوارئ.
وأشـار رئيـس إطفاء الحرائـق في بقيق ،تود روبـر ،أن هذا
المنتـدى قـد وفّر الفرصـة للحاضرين للتعـرف على كيفية
االسـتجابة السـريعة والتصـدي الفاعـل لسـيناريوهات
الطوارئ المتع ِّددة المحتملة.

القافلة األسبوعية
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االستجابة للمتغ ّيرات وتطويع التقنيات الجديدة
القافلة األسبوعية

مهمـــا فـــي
لنـــدن  -لعبـــت أرامكـــو الســـعودية دو ًرا ًّ
المؤتم ــر الـــ  81للجمعي ــة األوروبي ــة لعلم ــاء الجيولوجي ــا
والمهندس ــين والمع ــرض المق ــام عل ــى هامش ــه ال ــذي
ُعقـــد فـــي لنـــدن ،مؤخـــ ًرا ،حيـــث يســـتقطب مؤتمـــر
الجمعي ــة األوروبي ــة لعلم ــاء الجيولوجي ــا والمهندس ــين
علمـــاء جيولوجيـــا ومهندســـين لمناقشـــة أحـــدث
التطـــورات فـــي مجموعـــة كبيـــرة مـــن الموضوعـــات
واألنش ــطة المتعلق ــة بالجيوفيزي ــاء والجيولوجي ــا .وق ــد
حضـــر أكثـــر مـــن  6آالف مهنـــي فـــي قطـــاع الطاقـــة
مؤتمر هذا العام.
وباإلضافــة لكونهــا أحــد الرعــاة الرســميين للمؤتمــر،
اشـــتملت مشـــاركة أرامكـــو الســـعودية علـــى تـــرؤس
خم ــس ورش عم ــل أو المش ــاركة ف ــي ترؤس ــها .إضاف ـ ًة
إلـــى قيـــام أكثـــر مـــن  80مشـــار ًكا يمثلـــون إدارات
التنقيـــب والحفـــر وصيانـــة اآلبـــار ،ومركـــز األبحـــاث
المتقدمـــة فـــي إكســـبك ،والمـــوارد غيـــر التقليديـــة
ِّ
بتقديم ٍ
عدد من العروض والملصقات.
ور َّك ــز البرنام ــج الفن ــي للمؤتم ــر عل ــى الموضوع ــات
الرئيســـة ،بمـــا فيهـــا األحـــواض الجديـــدة والناشـــئة
بالمقارنـــة مـــع األحـــواض المتقادمـــة ،والتكامـــل بيـــن
الجيوفيزيـــاء والجيولوجيـــا ،ومـــن األنظمـــة البتروليـــة
إل ــى أح ــواض التجمي ــع والمكام ــن ،إضاف ـ ًة إل ــى الث ــورة
ا لصنا عيـــة ا لر ا بعـــة  ،و تعليـــم ا آل ال ت و ا لـــذ كا ء
االصطناعي.

تلبية الطلب على الطاقة
منخفضة االنبعاثات الكربونية
مشـــروعا تجريب ًيـــا
أطلقـــت أرامكـــو الســـعودية
ً
الحتجـــاز الكربـــون فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية
يهـــدف لتخفيـــض انبعاثـــات الغـــازات المســـببة
لالحتبـــاس الحـــراري للغـــاف الجـــوي مـــن خـــال
تخزي ــن انبعاث ــات ثان ــي أكس ــيد الكرب ــون داخ ــل قش ــرة
األرض.
وســـتقوم المملكـــة مـــن خـــال هـــذا المشـــروع
بتخفي ــض انبعاث ــات الكرب ــون ف ــي المملك ــة ،والتقلي ــل
مــن أثــر ارتفــاع حــرارة األرض .وحــددت دائــرة التنقيــب
فــي أرامكــو الســعودية عــد ًدا مــن المكامــن الجيولوجيــة
فــي باطــن األرض باســتخدام أحــدث تقنيــات التنقيــب.
ويمكـــن لهـــذه المكامـــن عـــزل ثانـــي أكســـيد الكربـــون
داخل القشرة األرضية.
وأك ــدت الجيوفيزيائي ــة ف ــي أرامك ــو الس ــعودية ،روان
الزاي ــر ،عل ــى أن التقـ ـ ُّدم التقن ــي سيس ــاعد ف ــي تلبي ــة
الطلـــب العالمـــي علـــى الطاقـــة منخفضـــة الكربـــون.
وقال ــت« :تُم ِّكنن ــا وف ــرة الم ــوارد ف ــي أرامك ــو الس ــعودية
مـــن أن نكـــون روا ًدا ،ليـــس فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز
فق ــط ولك ــن ف ــي قط ــاع الطاق ــة ككل» .وأوضح ــت أن ــه

نظــ ًرا لزي ــادة الطل ــب العالم ــي عل ــى الطاق ــة النظيف ــة،
تســـعى الشـــركة لتطبيـــق حلـــول طاقـــة بديلـــة تحقـــق
التـــوازن بيـــن المـــواد الهيدروكربونيـــة والمصـــادر
المتجـــددة .مضيفـــ ًة« :يأتـــي هنـــا دورنـــا كمهنييـــن
شـــباب ،إذ يجـــب أن نضطلـــع بدورنـــا المتمثـــل فـــي
تطوي ــع التقني ــات الجدي ــدة ودمجه ــا ،وم ــن بي ــن ه ــذه
التقنيـــات األتمتـــة ،والـــذكاء االصطناعـــي لتعزيـــز
أعمالنا اليومية».

حوسبة المكامن من
خالل تعليم اآلالت
وف ــي واح ــدة م ــن أب ــرز ورش العم ــل ف ــي المؤتم ــر،
تمــت مناقشــة علــم حوســبة المكامــن مــن خــال تعليــم
اآلالت واشــتملت علــى عــرض أحــدث تقنيــات الحوســبة
العصبي ــة وإمكاني ــة تطبيقه ــا عل ــى تطبيق ــات المكام ــن.
كمـــا اشـــتملت الورشـــة علـــى عـــرض نظـــري لمفهـــوم
التعلـــم مـــن البيانـــات ،وإمكانيـــة تطبيـــق الـــذكاء
االصطناعـــي ضمـــن ســـياق علـــوم األرض ،وأمثلـــة
نموذجيـــة لتطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي لمواجهـــة
مشـــكالت نمذجـــة المكامـــن ،وتمريـــن عملـــي يوضـــح
إمكانيـــة تعليـــم اآلالت مـــن خـــال بيانـــات حقيقيـــة
متعلقـــة بالمكامـــن .وحضـــر الورشـــة التـــي ترأســـها
عبدالرحم ــن المقب ــل ،وه ــو اختصاص ــي جيوفيزيائ ــي
متخصصا.
في أرامكو السعودية ،أكثر من 150
ً
ور َّكـــزت ورشـــة أخـــرى ترأســـها المستشـــار
الجيوفيزيائــي بهــاء الديــن كامــل ،علــى أعمــال التصنيــع
المثاليـــة التـــي يمكـــن أن تحســـن جـــودة البيانـــات
الس ــيزمية متع ــددة المكون ــات .ور َّك ــزت الورش ــة عل ــى
عمليـــات التصنيـــع التـــي يمكـــن تحســـينها لتحقيـــق
أه ــداف مح ـ َّـددة ،مث ــل تحدي ــد خصائ ــص التصدع ــات
والتقدير الدقيق لخصائص المكامن.

جائزة نورمان فالكون
وتســـلَّم كبيـــر اختصاصـــي التنقيـــب فـــي منطقـــة
األعمـــال الشـــمالية فـــي أرامكـــو الســـعودية ،ســـايمون
س ــتيوارت ،جائ ــزة نورم ــان فالك ــون ،وذل ــك ع ــن بحث ــه
المعنــون «توزيــع األمــاح فــي هرمــز وأثــره علــى النمــط
البنيــوي فــي شــمال شــرق المملكــة العربيــة الســعودية».
وتُمنــح الجائــزة لمؤلــف أفضــل بحــث منشــور فــي مجلــة
علـــوم األرض البتروليـــة ،وهـــي مجلـــة دوليـــة تخضـــع
لمراجع ــة النظ ــراء ،وال ــذي يمث ــل إس ــها ًما كبيـ ـ ًرا ف ــي
واحـــد أو أكثـــر مـــن تخصصـــات الجمعيـــة األوروبيـــة
لعلـــوم الجيولوجيـــا والمهندســـين .واســـتخدم البحـــث
قدمـــه ســـتيوارت تقنيـــة تصويـــر االنعكاســـات
الـــذي َّ
الس ــيزمية العميق ــة لرس ــم خريط ــة لتوزي ــع التش ــكيالت
الصخري ــة والت ــي ،وعل ــى الرغ ــم م ــن أنه ــا أعم ــق م ــن
اآلبــار المحفــورة ،تُعــد مهمــة فــي تحديــد شــكل حقــول

شرحا للحضور في المؤتمر الحادي والثمانين للجمعية األوروبية لعلماء
ِّ
يقدم المستشار الجيوفيزيائي ،تركي الرويليً ،
تغييرا
الجيولوجيا والمهندسين والمعرض المقام على هامشه حول نظام سبايس راك ،وهي غواصة ذاتية التوجيه ستحدث
ً
وتسجل كل غواصة ذاتية التوجيه البيانات السيزمية من خالل الهيدروفون ومقياس
ثور ًيا في عمل المسح السيزمي البحري.
ِّ
المكون من ثالثة عناصر والموجود أمام الصندوق األصفر .ويقع المحرك والمراوح في الخلف .ويمكن أن تعمل في
االهتزازات
َّ
المياه على عمق  300متر ولغاية  3,000متر .والهدف النهائي من الغواصات ذاتية التوجيه هو زيادة اإلنتاجية وتخفيض كلفة
جمع البيانات السيزمية في الحقل.

النف ــط ف ــي ش ــمال ش ــرق المملك ــة العربي ــة الس ــعودية.
وتش ــتمل الجائ ــزة عل ــى ش ــهادة ،إضافـ ـ ًة إل ــى إص ــدار
خاص من عدد المجلة الذي نُشر فيه البحث.

جائزة كونراد شلومبرجير
وأصب ــح أن ــدري باكولي ــن ،المستش ــار الجيوفيزيائ ــي
ِ
المتقدمـــة فـــي إكســـبك ،أول
فـــي مركـــز األبحـــاث
موظـــف فـــي أرامكـــو الســـعودية يتـــم اختيـــاره لتلقـــي
جائـــزة كونـــراد شـــلمبيرجير التـــي يســـعى الجميـــع
للحصـــول عليهـــا ،والتـــي تُمنـــح لعضـــو فـــي الجمعيـــة
األوروبي ــة لعل ــوم الجيولوجي ــا والمهندس ــين ش ــريطة أن
يقـــدم إســـهامات متميـــزة خـــال فتـــرة مـــن الزمـــن
ِّ
لتحقي ــق التق ــدم العلم ــي والتقن ــي ف ــي عل ــوم األرض،
خاصــ ًة الجيوفيزي ــاء .وعم ــل باكولي ــن ف ــي عدي ــد م ــن
مجــاالت الجيوفيزيــاء ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى
حـــل المشـــكالت التـــي تؤثـــر علـــى جـــودة البيانـــات
وكفاءتهـــا .وتُعـــد هـــذه الجائـــزة التـــي تُمنـــح لإلنجـــاز
المتقدم ــة ف ــي
التقن ــي اعترا ًف ــا ب ــأن مرك ــز األبح ــاث
ِّ
إكس ــبك أصب ــح المرك ــز األب ــرز ف ــي أبح ــاث وتطوي ــر
تقنيات باطن األرض.

وفرة الموارد في
أرامكو السعودية
تُمكننا من أن
نكون روا ًدا ،ليس
في قطاع النفط
والغاز فقط
ولكن في قطاع
الطاقة ككل
روان الزاير

الجيوفيزيائية روان الزاير ،أثناء عرض توضيحي من خالل برنامج محاكاة ثالثي األبعاد ألعمال الحفر في موقع منصة الحفر
اشتملت مشاركة أرامكو السعودية على ترؤس خمس ورش عمل أو المشاركة في ترؤسها .إضافةً إلى قيام أكثر من  80مشاركً ا يمثلون
تبين جميع المعدات ،واألنابيب ،وأعمال الحفر التي تبدأ من رأس البئر ً
نزول حتى قاعها.
العروض.
المتقدمة في إكسبك ،والموارد غير التقليدية بتقديم عددٍ من
مختلف إدارات التنقيب والحفر وصيانة اآلبار ،ومركز األبحاث
ِّ
ّ
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ُك ِّرموا على ما حققوه من إجنازات

طالب برنامج اإلعداد الجامعي يشاركون في تقديم لقاء
نهاية العام للبرنامج بحضور أسرهم
اإلعــداد للدراســة الجامعيــة بالمتوســطات العالميــة .حيــث
تفــوق طــاب البرنامــج عــام 2019م علــى المتوســطات
العالميــة بهوامــش كبيــرة فــي هــذه االختبــارات ،مثبتيــن بهــذا
جاهزيتهــم لمواجهــة أصعــب المــواد الدراســية فــي أفضــل
الجامعات حول العالم.

ألقى فهد بادغيش ،قصيد ًة
باللغة العربية تفاعل معها
كثيرا .يخطط
الخريجون ً
فهد ،وهو واحد من أصل
 400خريج في برنامج
اإلعداد الجامعي ،لدراسة
العلوم البحرية في جامعة
جون موور في ليفربول.

جيم كوك
الظهــران  -كان فــؤاد وعفــاف الجشــي ،فــي قمــة الفخــر
وهمــا يشــاهدان ابنهمــا علــي وزمــاءه أثنــاء مشــاركتهم فــي
لقــاء نهايــة العــام لبرنامــج اإلعــداد الجامعــي .ويأتــي هــذا
تتويجــا لبرنامــج اإلعــداد الجامعــي الذي اســتمر 11
االجتمــاع
ً
شــه ًرا مــن التدريــب والتطويــر إلعــداد عدد محــدد من طالب
المــدارس الثانويــة الســعودية المتفوقيــن للنجــاح فــي أفضــل
الجامعــات فــي الخــارج ،منهــم علــي الجشــي ،الــذي ســيدرس
الهندسة الكيميائية في جامعة ويسكونسن-ماديسون.
تقــول والدتــه« :لطالمــا أثبــت لنــا علـ ٌـي مــع ك ّل خطــوة كان
يخطوهــا فــي حياتــه أنــه يســتحق األفضــل .وأفضــل مــا يمكن
للوالديــن فعلــه هــو االســتثمار فــي أبنائهمــا ،هــذه فرصــة مــن
تتكرر مرتين».
ذهب ال َّ

مصدر وطني ومستويات عالمية
برنامجــا بالــغ الصعوبــة
ويُع ـ ُّد برنامــج اإلعــداد الجامعــي
ً
ً
معادل لســنتها
حتــى أن عــد ًدا مــن الجامعــات المرموقــة تعــده
التحضيريــة .ويــدرس الطــاب فيــه مــواد أكاديميــة مشــابهة

مشاركة اللحظة

للمــواد التــي تــدرس فــي الجامعــات ،مثــل دورات اإلعــداد
للدراســة الجامعيــة فــي عــدة تخصصــات مثــل حســاب
التفاضل والتكامل ،والكيمياء ،والفيزياء.
دروســا مكثفــة فــي اللغــة
أيضــا
كمــا يــدرس الطــاب ً
ً
اإلنجليزيــة لتقويــة مهاراتهــم فــي الكتابــة والتخاطــب
أيضــا لتقديــم دورات
واالســتماع .كمــا يهــدف البرنامــج ً
يتضمــن دورة للياقــة البدنيــة
مكتملــة األركان للطــاب ،حيــث
َّ
وأخــرى للخدمــة االجتماعيــة ،وغيرهــا مــن األنشــطة
اإلضافيــة علــى المنهــج الدراســي .ويُعــد برنامــج اإلعــداد
الجامعــي مصــد ًرا وطن ًيــا مه ًمــا لأليــدي العاملــة المؤهلــة
ألرامكــو الســعودية .ويعتمــد عــدد الطــاب الذيــن يتــم
إشــراكهم فــي البرنامــج ،علــى متطلبــات العمــل والتشــغيل
لدى دوائر الشركة.
جديــر بالذكــر ،أنــه شــارك فــي البرنامــج مــا يقــارب 400
شــاب وشــابة مــن أحــدث دفعــات خريجــي برنامــج اإلعــداد
الجامعــي .واعتمــد اختيارهــم للبرنامــج علــى عــدة عوامــل
تضمنــت مســتوى األداء الدراســي العالــي فــي المرحلــة
ّ
الثانويــة ،ودرجــة القــدرات والتحصيلــي ،واختبــار القبــول.
ولع ـ ّل جــودة هــذا البرنامــج تتضــح جليــة مــن خــال مقارنــة
نتائــج طــاب برنامــج اإلعداد الجامعــي في اختبــارات دورات

يقــول مديــر إدارة البرامــج والشــراكات األكاديميــة
بالوكالــة ،األســتاذ ســالم الشــهري« :تمثــل األســر المتماســكة
الداعمــة عنصـ ًرا بالــغ األهميــة لنجــاح الطــاب أثنــاء برنامــج
اإلعــداد الجامعــي ،وبعــد البرنامــج عنــد بــدء دراســتهم فــي
الخــارج .لهــذا الســبب تهتــم أرامكــو الســعودية بإشــراك
األســر فــي فعاليــات مثــل فعاليــة لقــاء نهايــة العام ،ليشــاركونا
هــذه اللحظــة .فهــي ترمــز لنهايــة فصــل ،وبدايــة فصــل
جديد».
كمــا ألقــى المديــر العــام للتدريــب والتطويــر ،األســتاذ
فيصــل الحجــي ،كلمــة أثنــاء اللقــاء نصــح فيهــا الطــاب
بالمحافظــة علــى معدالتهــم عاليـ ًة ،وفــي الوقــت نفســه حثهــم
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من خريجي برنامج اإلعداد الجامعي حصلوا
على معدل تراكمي يزيد على 3.0

وتشـير شـبيب إلـى أن المجلـس يتطلـع لسـماع قصـص
الفنييـن الذيـن يراقبـون خطـوط األنابيـب التـي يفـوق
ضغطهـا الــ 5000رطـل علـى البوصـة المربعـة ،باإلضافة
إلـى الطياريـن الذيـن ينقلـون موظفـي الشـركة إلـى
المنصـات ،والغواصيـن الذيـن يصلحـون خطـوط األنابيب
مـن تحـت سـطح البحـر ،ورجـال اإلطفـاء الذيـن يهتمـون
بسالمة موظفي الشركة.

تجارب مثيرة تتماشى مع قيمنا

القافلة األسبوعية
الظهـران ــ يرغب المجلس االستشـاري للقادة الشـباب
فـي أرامكـو السـعودية ،إلقـاء الضـوء علـى تجـارب
الموظفيـن الملهميـن في الشـركة والقيام بتسـجيلها ،على
أن تكـون مثـل هـذه التجـارب فـي غايـة الثـراء وجديـرة
بتعريـف بقيـة موظفـي الشـركة بهـا .ومـن خلال هـذه
األعمال سـيتمكن الموظفون المشـاركون فـي التجربة من
التعبيـر عـن أحالمهـم ،ورغباتهـم ،وطموحاتهـم العاليـة
أثنـاء أداء أعمالهـم .كمـا سـيقوم المجلـس بتصويـر أيـة

فرصة عظيمة
زهــرة المعلــم ،إحــدى طالبــات برنامــج اإلعــداد الجامعــي
فرصــا لــن تتــاح للطلبــة اآلخريــن.
قالــت« :يعطينــا البرنامــج ً
هــذه فرصــة عظيمــة يصعــب الحصــول عليهــا مــن أي مــكان
آخــر» .وقــال محمــد بازيــد ،طالــب فــي برنامــج اإلعــداد
الجامعــي مــن الخبــر« :البرنامــج صعــب ،ولكنــه يصبــح أســهل
عندمــا تتعلــم إدارة الوقــت التــي أراهــا مــن وجهــة نظــري
واحــدة مــن أهــم المهارات التــي يعلمهــا البرنامج ،فهو يُـــعدك
فعل ًيا للجامعة».
وقــد تــم تكريــم الطــاب ذوي المســتويات العاليــة فــي هذه
عرضــا بالفيديــو لطــاب
المناســبة ،ثــم شــاهد الطــاب
ً
ســابقين فــي البرنامــج يدرســون حال ًيــا فــي جامعــات مختلفــة
قدمــوا فيــه نصائــح للطــاب الصغــار عــن
حــول العالــمَّ ،
الدراسة في الخارج.

صندوق
المعلومات

نتط َّلع لسماع تجربتك المثيرة

إسـهامات أخرى يق ِّدمهـا الموظفون خارج نطـاق أعمالهم
في الشركة.
تقـول منسـقة المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب،
سـاره شـبيب ،إن المجلس يهدف إلى تسـليط الضوء على
األعمـال األكثر قيمـة وفاعلية ،لفريقنا متعدد الجنسـيات
الـذي يضـم أكثـر مـن  70٫000شـخص ،وأضافت شـبيب:
«يتولى موظفو أرامكو السـعودية تشـغيل وصيانة المرافق
األبـرز فـي العالم ،فهـم يقطعون الصحـاري ويغوصون في
أعمـاق المحيطـات ،ويحلِّقـون عال ًيـا فـي السـماء ،كل هذا
لكـي نعـرف بدقة تطورات األسـواق العالميـة وقضاياها».

علــى االســتفادة إلــى أقصــى حــد مــن فرصــة وجودهــم
بالخــارج قائـ ًـا« :إنــه لمــن المهــم استكشــاف العالــم ومقابلــة
أصدقاء جدد واكتساب هوايات جديدة».

يبحـث المجلـس عـن موظفيـن يعيشـون مـن خلال
أعمالهـم وخـارج نطاقـه وفـق قيـم أرامكـو السـعودية
المتعلقـة بالمواطنـة ،والسلامة ،والمسـؤولية ،والتم ّيـز،
والنزاهـة .ويقول عبدالقادر عاللـي« :نبحث عن موظفين
يعملـون في الشـركة تتجاوز مهمات أعمالهـم كونها مجرد
واجـب عمـل ،نحـن نريـد أن نتعـرف علـى نخبـة مـن
الموظفيـن القادريـن علـى إقامـة عالقـة عظيمـة مـع
أعمالهـم ،ويجدونهـا في غاية التم ّيـز حتى لو كانت مجرد
أعمـال عاديـة .إننـا بحاجـة إلـى رؤيـة مغايـرة ،وصيغـة
أخـرى مـن التعامل مـع مفهوم العمل بشـكل غير اعتيادي،
فنحـن نريـد مثل هـؤالء الموظفين الذين حققـوا إنجازات
مذهلـة خارج نطاق أعمالهم في الشـركة» .مضيفًا« :إنني
علـى يقيـن أن هـذه المبـادرة سـتُبرز مزيـ ًدا مـن الجوانـب
الشـخصية للموظفيـن ،إذ يوجد عدد كبير مـن الموظفين
فـي الشـركة يقومـون بأعمـال خيريـة فـي أوقاتهـم

%67.3
من خريجي برنامج اإلعداد الجامعي تم قبولهم
في أفضل  30جامعة.

الخاصـة ،وقـد كـرس بعضهـم من وقتـه الخاص لممارسـة
هواياتـه التـي سـاعدت علـى تكويـن ثرائـه الشـخصي
والمعرفي».

كيف تصل قصتك؟
لروايـة قصتـك فـي ِ
الفلْـم بإمكانـك ترشـيح نفسـك أو
زميـل أو أكثـر من زمالئك الملهميـن في العمل ،من خالل
رابط التقديم الموجود على صفحة المجلس االستشـاري
للقادة الشباب على موقع:
http://ylab.aramco.com.sa

ويعتـزم المجلـس نشـر القصـص المصورة بيـن موظفي
الشـركة .مـن الجديـر بالذكـر أنـه ال يوجـد تاريـخ محـدد
النتهـاء التقديـم ،ومـن المقـرر إنتـاج أول مجموعـة مـن
مقاطع الفيديو خالل شهري سبتمبر وأكتوبر.
و يُعـ ُّد المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب الـذي
تأسـس عـام 2011م ،بمثابـة جسـر يصـل بيـن إدارة أرامكو
السـعودية والموظفيـن مـن جيـل الشـباب فـي الشـركة،
ويعمـل أعضـاء المجلـس كمتطوعيـن لمـدة  18شـه ًرا إلـى
جانب أداء مهمات عملهم المعتادة.
لمزيـد مـن المعلومـات حـول المجلـس االستشـاري
للقادة الشباب ،قم بزيارة:

http://ylab.aramco.com.sa

كما يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى:

YLAB@exchange.aramco.com.sa
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يف اللقاء األول الذي َّ
نظمته إدارة التدريب الصناعي للتبادل املعريف

تعليم ذوي التحديات لتحقيق النجاح والتم ّيز
جيمس توالند

الظهران َّ -
نظمت إدارة التدريب الصناعي في المنطقة
الوسـطى فـي أرامكـو السـعودية ،مؤخـ ًرا ،لقاءهـا األول
للتبـادل المعرفـي الـذي تنـاول صعوبـات التعلـم فـي مركـز
وقـدم استشـاري الطـب
التدريـب الصناعـي فـي الظهـرانَّ .
النفسـي مـن المملكـة المتحـدة ،الدكتـور رشـيد أبـو زيـد،
تضمـن آليـات وأدوات التعامـل مـع الصعوبـات
شـرحا
ً
َّ
الذهنيـة ،خلال اللقـاء الـذي حضـره كبـار الموظفيـن،
وخبـراء فـي حقـل التعليـم ،ومستشـارون ،ومدرسـون،
ومدربون.

التعرف على الصعوبات الذهنية
ر َّكـز أبـو زيـد فـي شـرحه علـى تحديـد الصعوبـات
الذهنيـة ،والسـبل المثلـى للتعامـل معهـا فـي بيئـة التعليـم،
وأشـار خلال تعريفـه لإلعاقـة الذهنيـة إلـى فـرق مهم بين
الحـاالت التـي بدأت الصعوبـات الذهنية فيها قبل سـن 18
سـنة ،والحـاالت التـي عانـت من هـذه الصعوبات بعـد هذه
السن.
وفـي إطـار وصـف مسـتوى الـذكاء فـي سـياق اإلعاقـات
الذهنيـة ،تطرق أبو زيـد إلى المهمات اليومية العملية مثل
تنظيف األسـنان بالفرشـاة ،والنظافة الشـخصية ،وتسـيير
األمور المالية باعتبارها جز ًءا من التقييم.
وأتـى أبـو زيـد علـى ذكـر تفاصيـل األنـواع واألشـكال
المختلفـة لإلعاقـات الذهنيـة بـد ًءا بالصعوبـات البسـيطة،
إلـى الحـادة وانتها ًء بالعميقة منها .ولوحظ في هذا المقام
أن مشـكالت الصحـة البدنيـة يمكن أن تصاحـب اإلعاقات
الذهنيـة العميقـة ،وأُشـير إلـى عمـر المصابيـن باعتبـاره
عنص ًرا مه ًما فيما يتعلق ببداية ظهور األعراض.
نوقشـت بعـد ذلـك اإلعاقـة الذهنيـة فـي إطـار مبحـث
األمـراض الوبائيـة .وقـال أبو زيد« :يُعتقد أن هناك نسـبة
تبلـغ  %2مـن جميـع المجتمعـات فـي العالـم تعانـي مـن
شـكل مـا مـن أشـكال اإلعاقـة الذهنيـة ،ففـي المملكـة
المتحدة ،التي يبلغ عدد سـكانها  65مليون نسـمة تقري ًبا،

شرحا ألعضاء إدارة التدريب الصناعي في المنطقة
استشاري الطب النفسي من المملكة المتحدة ،الدكتور رشيد أبو زيدِّ ،
يقدم ً
الصحية.
التعليم
بيئة
في
معها
الوسطى ،ر ّكز فيها على تحديد صعوبات التعلُّم ،والسبل المثلى للتعامل
ّ

يُعتقـد أن عـدد األشـخاص الذيـن يعانـون مـن مشـكالت
وقدر
فكريـة عديـدة يتـراوح بيـن  1.5و  2مليون شـخص»َّ .
أبـو زيـد ،بنـا ًء علـى معلومـات إحصائيـة لديـه ،عـدد
األشـخاص الذيـن يمكـن أن يكونـوا مصابيـن بإعاقـات
فكرية في المملكة.

تقييم األفراد
اختتـم أبـو زيـد حديثـه بتقديـم نصائـح حـول آليـة تقييم
األفـراد الذيـن يحتمـل أنهم يعانون مـن الصعوبات الذهنية
التي تشتمل على مستوى الفهم والبيانات التي تعتمد على

المالحظـة المباشـرة ،والسـيرة الطبيـة لمشـكلة محـددة،
والسـيرة الطبيـة لنمـو الفـرد ،باإلضافـة إلـى الصعوبـات
البدنيـة التـي يمكن أن يعاني منها .وقـد اختتم اللقاء بعقد
جلسـة نقـاش مباشـر مـع الضيـف تفاعـل معهـا الحضـور
بطـرح أسـئلة ،وضحـت تفاصيـل مهمـة اسـتفاد منهـا
الحاضرون خاصة المدربون ومستشارو التعلم.
وقـال مستشـار التعلـم في مركـز التدريـب الصناعي في
الظهـران ،األسـتاذ أشـرف جبـران« :تعزيـز قدرتنـا علـى
معرفـة المتدربيـن الذيـن يعانـون مـن صعوبـات فـي التعلـم
سـيمكننا مـن رفـع مسـتوى المسـاعدة التـي نقدمهـا لهؤالء
الذين قد يحتاجون إليها».

تعزيز قدرتنا على
معرفة المتدربين
الذين يعانون
من صعوبات
في التع ُّلم
ِّ
سيمكننا من
رفع مستوى
المساعدة التي
نقدمها لهؤالء
ِّ
الذين قد
يحتاجون إليها
أشرف جبران

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

ﻛﻮرﻳﺎ

اﻟﺼﲔ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

٢٠١٩م
 ١٢ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
12
٢٠١٩م
 ١٣ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
13

ﻣﺴﺎء
6:30-4
ً
ﻣﺴﺎء
8-4
ً

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻼزا ﻟﻠﻤﺆﲤﺮات ،اﻟﻈﻬﺮان
collegeplacementunit@exchange.aramco.com.sa
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كمبيوتر
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إعداد :رائد الشيخ

من الذكاء االصطناعي إلى «التزييف العميق»
يشـاهد مسـتخدمو اإلنترنـت اآلالف مـن الصـور
ومقاطـع الفيديـو بشـكل يومـي عبـر مختلـف منصـات
التواصـل االجتماعـي .وكلمـا كان الفيديـو مثيـ ًرا للجـدل،
كلمـا زاد االنتشـار والتفاعـل معـه ،ولكـن هـل راودتـك
الشـكوك فـي بعـض األحيـان عـن مـدى صحـة الفيديـو
الذي تشاهده؟
تشـهد تقنيـات الـذكاء االصطناعـي تطـو ًرا كبيـ ًرا كل
يـوم ،ومـع هـذا التطـور تظهـر كثيـر مـن التحذيـرات عـن
سـلبيا ت تلـك ا لتقنيـا ت و مـد ى خطو ر تهـا علـى
المسـتخدمين .ففـي أواخـر العـام الماضـي ،ظهرت بعض
مقاطـع الفيديـو الواقعيـة فـي ظاهرهـا  -لبعـض
المشـاهير -ليتبيـن فيمـا بعـد أنـه قـد تـم إيجادهـا
َّف
وتطويرهـا باسـتخدام علـم التعلـم العميـق ،والـذي يُصن ُ
بكونـه أحـدث تطويـر لعلـم الـذكاء االصطناعـي ،ومـن
تطبيقاتـه تغييـر مالمـح الوجـه لتبـدو كأنهـا شـخص آخـر
وبجـودة عاليـة ،وهـذا األمـر يُعـد مـن أخطـر أنـواع سـرقة
الهوية.

تعرف على تقنية «التزييف العميق»
أ ُ نشـئت تلـك الصـور المزيفـة باسـتخدام تقنيـة
 DeepFakeأو مـا يمكـن ترجمتـه بالتزييف العميق ،وهي
تطبيقـات حاسـوبية مبنيـة علـى تقنيـات التعلـم العميـق،
واسـتُخدمت فـي تغييـر الوجوه .ومنذ ظهور هـذا التطبيق
ألول مـرة العـام الماضـي ،تم ّكنـت تلـك البرامـج من جذب
ا لمال ييـن مـن ا لمسـتخد مين و مئـا ت ا آل ال ف مـن
التحميالت.
وتقنيـة التزييـف العميـق ليسـت سـوى عمليـات رياضية
بحتـة ،تعتمـد علـى علـم الشـبكات العصبيـة االصطناعيـة
فـي تحليالتهـا ،والتـي هـي عبـارة عـن طـرق حسـابية
مصممـة لمحـاكاة مـا يؤديـه الدمـاغ البشـري مـن مهمات
معينـة .فعندما نقوم بتغذية شـبكة عصبية بعينات عديدة
مـن بيانـات معينـة ،مثـل صـور شـخص مـا ،سـتتعلم تلـك
الشـبكة العصبيـة القيـام بوظائـف متخصصـة مثـل تمييـز
وجـه ذلـك الشـخص فـي الصـور أو اكتشـاف عالمـات
فارقـة ،ولكـن فـي حالـة التزييف العميـق يمكنها اسـتبدال

وجه شخص آخر به.
تعتمـد هـذه التقنية بشـكل كبير على البيانـات التي يتم
تغذيتهـا بهـا ،فـإن أردنـا إنشـاء فيديـو مزيف بدقـة عالية،
سـيحتاج المسـتخدم إلـى عديـد مـن صـور وجه الشـخص
الموجـود فـي الفيديـو األصلـي ،وصـور وجـه الشـخص
الـذي سـيتم وضـع وجهـه فـي الفيديـو النهائـي ،علـى أن
تكـون الصـور مـن زوايـا مختلفـة وبجـودة عاليـة .ولذلـك،
مـن الصعـب أن يتـم تزييـف صـور شـخص مـا بشـكل
عشـوائي ،فاألمـر يتطلـب جمـع اآلالف مـن الصـور لوجـه
هـذا الشـخص ،وهـذا مـا جعـل المشـاهير واألشـخاص
الذين يظهرون بشـكل مسـتمر على شاشات التلفزيون ،أو
ينشـرون كثي ًرا من الصور ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت،
ضحايا سهلة لعمليات التزييف األولية.
والجديـر بالذكـر ،أن إنشـاء فيديـو مزيـف أو تركيـب
الوجـوه ليـس عل ًمـا جديـ ًد ا ،ولكنـه كان يتطلـب وجـود
أجهـزة بمواصفـات خاصـة وخبـراء فـي مجـال تغييـر
الوجـوه والرسـم علـى الحاسـب .ولكـن اآلن أصبـح األمـر
متاحـا باسـتخدام جهـاز كمبيوتـر منزلـي ،أو حتـى بجهـاز
ً
جوال ذي مواصفات متق ِّدمة.

مدى خطورة تلك التقنية
أحدثـت بعـض الصـور المنتشـرة ردة فعـل واسـعة فـي
مختلـف وسـائل التواصـل االجتماعـي ،وجـاءت تلـك
الصـورة بغـرض التجربـة ،وإثبـات مـا يمكـن عملـه بتلـك
التقنيـة ،ولكـن األمـر امتد بعد ذلـك إلى التزويـر المتعمد
باسـتخدام تقنيـات الـذكاء االصطناعـي .ولذلـك ،فاألمـر
قـد ال يقتصـر علـى الترفيـه بتغييـر الوجـوه ،وإنمـا قـد
يصل الختراق الخصوصية وسرقة الهوية.

كيف تتحقق من صحة
الصور المنتشرة؟
يـرى الخبـراء أن زيـادة الوعـي هـي مـن أهـم األمـور
للتغلـب علـى تزييـف اآللة ،وذلـك من خالل تثقيـف الناس
و تعر يفهـم بقـد ر ا ت ا لـذ كا ء ا ال صطنا عـي لمنـع

االسـتخدامات السـيئة لـه .أمـا علـى مسـتوى التقنيـة،
فنحتـاج إلـى اتخـاذ تدابيـر تقنيـة ضـد تقنيـات التزييـف
العميـق ،وأشـكال التزويـر األخـرى المشـابهة .وقـد تكـون
أفضـل وسـيلة للكشـف عـن المقاطـع المزيفـة بواسـطة
الـذكاء االصطناعـي ،هـي اسـتخدام الـذكاء االصطناعـي
نفسـه .فمثلمـا تتعلـم اآللـة تقنيـات التعلـم العميـق ولصـق
وجـه شـخص مـا علـى جسـم شـخص آخـر مـن خلال
أيضـا علـى اكتشـاف العالمـات
الصـورة ،إذ يمكـن تدريبـه ً
الفارقة التي تشـير إلى اسـتخدام الذكاء االصطناعي في
معالجـة هـذه الصورة أو الفيديو المـزور .وفي مرحلة ما،
قـد يصبـح التزييـف حقيق ًيـا لدرجـة أنـه حتـى الـذكاء
االصطناعـي لـن يتمكـن مـن اكتشـافه ،ولهـذا قـد نحتـاج
إلـى وضـع تدابيـر تقنيـة خاصـة للتسـجيل والتحقـق مـن
موثوقية الملفات المتداولة.

احذروا فايروس الفدية!

انتشـرت فـي اآلونـة األخيـرة فايروسـات تشـ ّكل تهديـ ًدا
علـى المسـتخدمين وعلـى بياناتهـم الشـخصية ،وامتـدت
هـذه التهديـدات لتصـل إلـى ما يعـرف ببرنامـج الفديـة ،أو
 ،Ransomwareوهو برنامج خبيث يشفّر الملفات ويق ّيد
الوصول إليها بأي شـكل من األشـكال ،حتى يدفع الضحية
مبلغًا ما ،أو يتم حذف ملفاته.
وظهـر فايـروس الفديـة ألول مـرة عـام 2013م بصيغتـه
الحاليـة ،ولكـن انتشـاره كان فـي مجـاالت محـدودة إلـى أن
ظهرت سـوق العملات اإللكترونية ،التي تخـزّن المعلومات
والمبالـغ علـى األجهـزة ،فـازدادت أهميـة البيانـات علـى
أجهـزة الكمبيوتر الشـخصية وأصبح مـن الواجب حمايتها
بأقصى درجة.
ولفايـروس الفديـة عـدد مـن األنـواع ،تختلـف بدرجـة
مقدار الضرر على ملفات الضحية ،وهنا نذكر أهمها:
•  :Crypto Malwareهـذا هـو النـوع األشـهر واألكثـر
ضـر ًرا لفايـروس الفديـة .ويقـوم ببسـاطة بتشـفير
جميـع ملفات المسـتخدم حتى يسـدد الفدية .وأشـهر
مثـال لهـذا النـوع هـو فايـروس  ،WannaCryالـذي
اشـتهر فـي عـام 2017م ،ويُعـ ُّد هـذا النـوع هـو أكثـر
األنـواع ضـر ًرا لكونـه يقـوم بتشـفير الملفـات تشـفي ًرا
ً
كاملا ،ولـن تسـتطيع فـك تشـفير الملفـات إال ببعـض
الطـرق التـي تطرحهـا غال ًبـا شـركات األمـن وبرامـج
مكافحة الفايروس.
•  :Lockersيسـتهدف هذا النوع من فايروسـات الفدية
ملفـات النظـام على الكمبيوتـر وليس ملفـات البيانات
العاديـة ،مما يجعـل الوصول لكل الملفـات صع ًبا ج ًدا

واقترحـت بعـض شـركات التقنيـة طـرح خدمـة تتبـع
تحـركات األشـخاص وأنشـطتهم ،وذلـك إلعـداد فهـرس
باألدلـة التـي يمكـن اسـتخدامها للتحقق من صحـة المواد
المتداولة .فعلى سـبيل المثال ،إذا نشـر شخص ما مقطع
فيديـو يظهـر أنـك كنـت فـي مـكان مـا وفـي وقـت معيـن،
فسـتتمكن مـن التحقـق مـن ذلـك بواسـطة هـذه الخدمـة
التـي تسـتطيع تأكيـد مـا إذا كان هـذا الفيديـو حقيق ًيـا أو
مزيفًـا ،وذلـك اسـتنا ًد ا إلـى بياناتـك المسـجلة بهـذه
الخدمـة .ولكـن قـد يـؤدي تسـجيل كثيـر مـن البيانـات إلى
مخاطـر أكبـر تتعلـق باألمـان والخصوصية ،خاصـة إذا تم
جمعهـا وتخزينهـا بواسـطة شـركة واحـدة .ولذلـك تـرى
شـر كا ت أ خـر ى أ ن ا سـتخد ا م تقنيـة ا لبلو كتشـين
 Blockchainقـد يكون هـو الحل األمثل لتخزين البيانات
عبر اإلنترنت دون الحاجة إلى أجهزة محددة.

حتـى يتـم فك هذا التشـفير مـن ملفات النظـام ،حيث
يسـتولي الفايـروس علـى ملفـات النظـام ،وعنـد دفـع
الفديـة يختفـي الفايـروس لتسـتطيع الحصـول علـى
ملفاتك مجد ًدا.
•  :Doxwareيُعـد أبسـط أنـواع ملفـات الفديـة ،وهـو
عبـارة عـن برنامـج خبيـث يقـوم بسـحب ملفاتـك
وبياناتـك الشـخصية ،كالصـور الشـخصية وملفـات
العمـل ورفعهـا علـى أحـد السـيرفرات الموجـودة على
اإلنترنت ،ومن ثم ابتزازك ماد ًيا لكي يقوم بحذفها.
•  :RaaSوهـو اختصـار لــRansomware as a
 ، Serviceأي أن المهاجميـن يوفـرون األدوات لمـن
يرغبـون فـي صنـع برامـج الفديـة بأنفسـهم عبـر
اإلنترنت وبمقابل مبالغ معينة.

نصائح لتفادي فايروس الفدية
•تجنـب إغلاق أو إزالـة برنامـج الحمايـة فـي جهـازك
مطلقًـا .وهنـاك كثيـر مـن البرمجيـات التي قـد تطلب
منـك أن ّ
تعطـل خاصيـة برامـج الحمايـة ،والسـيما
برنامـج الحمايـة األسـاس لنظـام وينـدوز Windows
 ،Defenderألنـه يُعـد بمثابـة خـط الدفـاع األول لمثل
هذه البرمجيات الخبيثة.
•احـرص علـى تحميل آخـر التحديثـات للبرامـج ونظام
التشـغيل ،فهـي عـادة مـا تقـوم بإقفـال الثغـرات
الجديدة ،التي قد تستغلها برامج الفدية.
•ال تفتـح مرفقـات البريـد اإللكترونـي بشـكل تلقائـي،

برنامجا خبي ًثا
حيث يمكن ألي شـخص أن يرسـل لك
ً
مـن خلال اإليميـل .واحـرص علـى مراجعـة جميـع
الرسـائل القادمـة إليـك ،واحـذر مـن جميـع الرسـائل
اإللكترونيـة التـي تطلـب منـك تفعيـل ميـزة معنيـة ،أو
الحصول على إذن مع ّين في جهازك.
•احـرص علـى أخـذ نسـخة احتياطيـة مـن ملفاتـك ،أو
اسـتخدم خدمـات التخزيـن السـحابي ،فهنـاك عديـد
مـن الشـركات التـي تقـ ّدم خدمـة التخزيـن السـحابي

مجا ًنا ،ويمكنك زيادة السـعة عن طريق شراء مساحة
بمبلغ رمزي.
•وأخيـ ًرا ،ال تدفـع لبرامـج الفديـة! ولكـن إن تـم إصابـة
جهـازك بفايـروس الفديـة فيجـب عليـك إبلاغ قسـم
أمـن المعلومـات  -إن كانت اإلصابة في جهاز الشـركة
 أو إحـدى شـركات الحمايـة عنـد إصابـة جهـازكالشخصي ،طل ًبا لالستشارة .وغال ًبا ما ستحصل على
النصيحة األفضل لكيفية التعامل مع فايروس الفدية.

القافلة األسبوعية
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محاكاة المحارة العمالقة إلنتاج الوقود الحيوي
أمني جنيب
بــدأ العلمــاء منــذ فتــرة محاولــة تقليــد ظاهــرة التمثيــل
الضوئــي بتطويــر أوراق صناعيــة مدعمــة بخاليــا وقــود
تُشــحن بالطحالــب .وخــال التمثيــل الضوئــي ،تنتــ ُج
الطحالــب إلكترونــات فــي خالياهــا ،وينتقل بعضهــا خارج
الخليــة ،ليتــم جمعهــا فيمــا يُعــرف باســم الخاليــا
الكهروضوئية الحيوية ،أو البطارية الحيوية.
وقــد نجحــت هــذه الطريقــة فــي إنتــاج الوقــود بعــد
أربعــة عقــود مــن البحــث ،حيــث تم َّكن باحثــون أســتراليون
فــي 2014م مــن تحويــل الضــوء إلــى كهربــاء بنســبة ،%40
وهــي األعلــى علــى اإلطــاق .لكــن هــذه الطريقــة ال تــزال
غيــر فاعلــة بمــا فيــه الكفايــة .وقــد الحــظ العلمــاء أن
المحــارة العمالقــة فــي البحــر تســتطيع أن تحــ ّول كل
فوتــون يصلهــا مــن أشــعة الشــمس إلــى طاقــة ،فهــل
يستطيع البشر محاكاتها؟

محوالت شمسية بحرية
أحــد أســباب كبــر حجــم المحــارة العمالقــة يعــود إلــى
تطويرهــا عمليــة تمثيــل ضوئــي تكافليــة ،بينهــا وبيــن
طحالــب بُنيــة اللــون مــن جنــس (ســيمبيودينيوم) ،تعيــش
علــى ســطح المحــارة العمالقــة وتؤ ّمــن لهــا غــذا ًء كاف ًيــا
لجعلهــا بهــذا الحجم العمــاق .ويتمثل التكافل والتشــارك
بيــن المحــارة العمالقــة والطحالــب فــي أن المحــارة
تحمــي الطحالــب بتأميــن مســكن لهــا ،بينمــا تحمــي
الطحالــب المحــارة مــن أشــعة الشــمس الحارقــة ،مــن
خالل امتصاصها وتحويلها إلى طاقة وغذاء.
وتشــير أليســون ســويني أســتاذة الفيزيــاء الحيويــة فــي
جامعــة بنســيلفانيا ومســاعدها شــو يانــغ ،أســتاذ علــوم
المــواد والهندســة ،إلــى المحــارة العمالقــة علــى أنهــا
محــوالت شمســية ،ألنهــا قــادرة علــى امتصــاص أشــعة
الشــمس الســاطعة بدرجــة عاليــة وتشــتيتها علــى بقعــة
واســعة بالتســاوي ،وهــذا مــا يجعــل الطحالــب تحــ ّول

الضوء إلى طاقة بسرعة.
وتمتــاز المحــارة العمالقة بــأن لديها خاليــا متخصصة
تُســمى الخاليــا القزحيــة ،تســمح للطحالــب بالنمــو فــي
عواميــد مجهريــة تنغــرز حوالــي ســنتيمترين فــي عمــق
رداء المحــارةة الدهنــي .وقــد أظهــرت أليســون ســويني
وفريقهــا ،أن طريقــة نمــو هــذه الخاليــا فــي ركائــز
عاموديــة ،تضمــن أن كل خليــة فــي العمــود تحصــل علــى
كفايتهــا مــن الضــوء ،علــى الرغــم مــن أن معظــم الخاليــا
التــي يبلــغ عددهــا  300فــي كل عمــود ليــس لهــا وصــول
مباشــر إلــى الضــوء .وتشــبه هــذه الوظيفــة إلــى حــد بعيــد
عمــل المحــ ّول الكهربائــي العــادي الــذي يــوزّع تدفــق
الطاقــة علــى كل بقعــة مــن دون هــدر .ويُضفــي هــذا
خاصــا يســتفيد
التصميــم علــى المحــارة العمالقــة نظا ًمــا
ً
من آخر فوتون في أشعة الشمس.

محاكاة المحارة العمالقة

مشـروعا لمحاولـة محاكاة
وقـد بـدأت سـويني وفريقها
ً
وظيفـة الخاليـا القزحيـة ،واختبـار طـرق نمـو أعمـدة
الطحالـب ،فـي سـعي إلضافـة تحسـين كبيـر علـى كفـاءة
الطحالـب التـي يمكـن اسـتزراعها إلنتـاج الوقـود الحيوي،
بحيـث تُـزرع الطحالـب فـي طبقـات كمـا هـو الحـال فـي
المحـارة العمالقـة ،كمـا يمكـن التفكيـر فـي آليـة معينـة
لتحريكها لتصبح معرضة ألشعة الشمس باستمرار.
وبعـد االطلاع علـى عمـل سـويني ،بـدأ عـدد مـن
االختصاصيين بالتعاون الستكشاف إمكانية محاكاة نظام
المحارة العمالقة ،من خالل اسـتخالص المبادئ العملية
لتطويـر مـواد مماثلـة ،وتوصلـوا إلـى طريقـة لتركيـب
جسـيمات نانويـة مـن السـيليكون وإضافتها إلى مسـتحلب
من الماء والزيت وجزيئات صابونية ،لتشكيل ميكروبيدات

(جسـيمات بوليمريـة منتظمـة صغيـرة جـ ًد ا) لمحـاكاة
الخاليا القزحية على سطح المحارة .وقد وجد الباحثون
أن المحارةة الصناعية تعمل بشكل مماثل لخاليا المحارة
العمالقـة القزحية ،فبإمكانها امتصاص مزيد من الطاقة
ٍ
بكثير من أفضل الخاليا الضوئية
من أشعة الشمس ،أكثر
المتوفرة لدينا اآلن.
الخطـوة التالية للباحثين ،هي محاكاة تنظيم الطحالب
داخل المحارة العمالقة لجعلها تنمو في عواميد هالمية.
وبمجـرد معرفـة كيفيـة القيـام بذلـك ،يأملـون أن يقرنـوا
خالياهم القزحية الصناعية والطحالب الطبيعية ،لمعرفة
مـا إذا كان بإمـكان هـذا النظـام إنتـاج الوقـود الحيـوي
بالكفاءة العالية التي تقوم بها المحارة العمالقة.
نُشر في مجلة القافلة عدد مايو/يونيو 2018م

صمود السينما في وجه المرئيات الجديدة
هوفيك حباشيان
اختُرعــت الســينما قبــل أكثر من  120ســنة ،وشــهدت
مــر الزمــن ،إال أنّهــا صمــدت؛
تطــ ّورات كبيــرة علــى ّ
غ ّيــرت جلدهــا مــرا ًرا ،فلــم يتبــ ّدد وهجهــا ،بــل علــى
العكــس ،ال تــزال الفــن الجماهيــري األول فــي العالــم،
أن األخويــن لومييــر (مخترعــي
علــى الرغــم مــن ّ
الســينماتوغراف) ،اعتبــرا بعــد فتــرة وجيــزة علــى
(فــن ُولــد ميتًــا).
عــرض أول أفالمهمــا أن الســينما
ّ
فكيــف صمــدت الســينما التــي تو َّقــع البعــض تراجعهــا
أو حتــى زوالهــا عنــد ظهــور التلفزيــون وغيــره مــن
المرئيات الحديثة؟

للبعد التجاري دوره
لعــل أكثــر مــا ضمــن اســتمرارية الســينما هــو تحولها
إلــى منتــج تجــاري يخضــع لمنطــق الســوق ومتطلباتــه.
فــي البلــدان الناميــة التــي شــهدت أوســع ظاهــرة إقفــال
للصــاالت التجاريــة فــي العقــود الماضيــة ،وباتــت
القرصنــة الســبيل الوحيــد لمشــاهدة فلــم .أمــا فــي
الــدول الغربيــة ،فــا تــزال الســينما تحافــظ علــى
موقعهــا الريــادي ووظيفتهــا االقتصاديــة ودورهــا

أن التضييــق عليهــا مــن وســائط أخــرى،
الحضــاري ،إال ّ
كالتلفزيــون واإلنترنــت ،ه ـ ّدد وجودهــا لبعــض الوقــت،
المتفــرج المحتمــل
مــا جعلهــا تحــ ّدث نفســها لتقنــع
ّ
بضــرورة التوجــه إلــى الصالــة المغلقــة التــي توفــر متعة
ال توفرها المشاهدات البديلة.
واليــوم ،باتــت االســتوديوات األمريكيــة الكبيــرة
تراهــن علــى اإلبهــار أكثــر مــن أي رهــان آخــر .وبــات
علــى ِ
يتضمــن أكبــر قــدر مــن المؤ ّثــرات
الفلــم أن
ّ
ً
مثــا،
البصريــة والســمعية ،فــإذا كان ِفل ًمــا حرب ًيــا،
فعلــى المشــاهد الشــعور أنــه وســط المعركــة مــع
الجنود.

المشاهدة في الثقافة األوروبية
وتُعــد أوروبــا حاضنــة الســينما ،بحيــث يضــرب هــذا
الفــن جــذوره فــي تــراث طويــل مــن الصناعــة
والمشــاهدة .وبســبب القــدرة الشــرائية للمواطنيــن فــي
وتفرغهــم للفــن والترفيه ،ال تزال الشاشــة
تلــك البلــدان ّ
الكبيــرة هــي المحــل األول لمشــاهدة األفــام .وهــذا
نوعــا مــن
مرتبــط بـــثقافة قديمــة تعــد المشــاهدة ً
المشــاركة للتجربــة مــع اآلخــر .وقــد أتــاح هــذا كلــه ألن
تكــون فــي بلــد مثــل فرنســا قوانيــن تحمــي صــاالت

الفن تُع ّ ُد آخر حصن منيع أمام تسليع السينما.

التقنيات الجديدة
كانــت تقنيــة (األبعــاد الثالثــة) ،منــذ الخمســينيات،
لحظــة نجــاة للســينما ،فقــد اضطلعــت بــدور مهــم فــي
جــذب المشــاهدين .وقــد أصبــح اســتخدام هــذه
خصوصــا
التقنيــة منتظ ًمــا مــع حلــول األلفيــة الثالثــة،
ً
في األفالم ذات الموازنة المالية الضخمة.
لكــن
ولــم تتحــ ّول كل الســينما إلــى ثالثيــة األبعــادّ ،
فكــرة هوليــوود منها كانــت محاربــة القرصنة المنتشــرة
فــي كل مــكان وتوفيــر تفاعــل ســينمائي ال يمكــن
الحصــول عليــه ّإل فــي الصالــة .لكــن ينبغــي أال ننســى
أن التطــ ّو ر التقنــي بــات أســرع مــن الهــواء الــذي
إن
نتنفســه ،وهــو ليــس حكـ ًرا على الســينما وحدهــا ،إذ ّ
ص ّنــاع التلفزيونــات هــم بدورهــم انقضــوا علــى تقنيــة
األبعاد الثالثة.
ِ
تقنيــة أخــرى تجعــل المشــاهد ينغمــس فــي الفلــم،
ظهــرت فــي مطلــع هــذا العقــد :الـــ( )4DXالــذي يضخّ ــم
اإلحســاس بالبيئــة التــي تــدور فيهــا األحــداث ،مثــل
ســقوط المطــر أو هبــوب الريــاح أو حتــى انبعــاث
الروائــح .فــي المقابــل ،شـ َّق الـ)أيماكس( طريقــه بنجاح

إلــى صــاالت العالــم ،وهــي تقنيــة تعتمــد علــى تســجيل
الصــور وعرضهــا بشــكل أكبــر بكثيــر فــي الحجــم
والدقــة مــن تلــك الســائدة فــي أنظمــة الســينما
التقليدية.
هــذه االعتبــارات االقتصاديــة والفتوحــات التقنيــة،
صنعــت مســتوى نظــر جديــد إلــى الســينما ،وكانــت
طريقــة إلطالــة عمــر الســينما وتجديــد اســتمراريتها
وإبــرام عقــد جديــد مــع المتفـ ّـرج عنوانــه األســاس هــو
اإلبهار
نُشر في مجلة القافلة عدد سبتمبر/أكتوبر 2017م
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التقط صورة :رؤية إيقاعية

راضي النماصي *

استمتع(ي) ،فلن
تنال(ي) كل شيء!

ولد الفنان ثامر محمد رباط ،عام 1992م .حقَّ ق المركز األول في خمس مسابقات متتالية من مسابقات األطفال .أقيم له معرض على مستوى جدة عام 1428هـ.
شارك في الورشة التشكيلية والمعرض المصاحب مع كبار الفنانين التي َّ
نظمتها إدارة بيت التشكيليين في شهر رمضان عام 1429هـ .حقَّ ق المركز األول على
مستوى جامعة أم القرى في مسابقة المؤتمر العلمي الرابع في التصوير التشكيلي عام 1434هـ .مشاركته في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة جاءت من
خالل مجموعة من اللوحات من مجموعة رؤية ،التي تتناول حالة الرياضة بشكل عام ،وكرة القدم بشكل خاص بأسلوب مبسط ومختزل في حركة الالعبين ،وهي
أشبه بنغمة إيقاعية تتوزع على العمل الفني بتقنيات مختلفة.

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.
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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:
جمشيد محمود دين
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

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

قبــل فتــرة قصيــرة ،وأثنــاء اســتعدادي للنزهــة مــع عائلتــي،
صدقتــه :أب ثالثينــي علــى
فوجئــت بمنظــر لــو ُحكــي لــي لمــا َّ
األغلــب ،بكامــل عدتــه الرياضيــة ،مــع ابــن لــه لم يتعــد الســابعة،
وهمــا فــي حــال بيــن الجــري والوقــوف حتــى انقطعــت أنفــاس
الصبــي ،وال يبــدو عليهمــا أنهمــا علــى اضطــرار للقيــام بذلــك،
وإذ بأبيه يحمله بغضب ويكيل الشتائم حتى للهواء!
و لّــد لــدي هــذا المنظــر حاجــة لتأ ّمــل هــوس اإلنجــاز
المتصاعــد لــدى الطبقــة الوســطى فــي المملكــة ،والــذي غذتــه
 بــا شــك  -حالــة التدفــق المســتمر مــن صــور «الســعادة»التــي تُضــخ مــن قبــل تطبيقــات مثــل «إنســتغرام» أو «ســناب
شــات» تحديــ ًد ا ،بحيــث أصبــح مشــاهد تلــك التطبيقــات
يشــتهي كعكــة مقليــة لــدى المشــهور األول ،ولياقــة المشــهور
الثانــي ،ناس ـ ًيا أن األول مغـ ٍـن واآلخــر مــدرب ،وبالتالــي لديهمــا
مــن الوقــت مــا يكفــي لفعــل ذلــك .بينمــا مــن يعمــل بجــد لتســع
ســاعات يوم ًيــا ال يملــك هــذه الرفاهيــة ،ومــن حــق بدنــه عليــه
أن يرتــاح .إال أنــه ال يفعــل ذلــك نتيجــة لإلحبــاط والقلــق
المســتمرين مــن تلــك الشــبكات ،مــا ولــد لديــه الخــوف مــن
عمــن صــار
«تفويــت» مــا رآه لــدى اآلخريــن .ولــن أتحــدث ّ
يســتدين أو يطلــب القــروض الماليــة نتيجــة صــورة ســفر ،وهــم
كثر.
السـ ّـيء فــي هــذا األمــر أنــه يــزداد ّ
اطــرا ًدا حتــى بــات أســلوب
حيــاة لــدى البعــض .فــي الســابق ،كان لــدى المــرء هــدف
محـ َّـدد ،أو لنقــل مســار عيــش محـ َّـدد ،يعمــل ويجتهــد وف ًقــا لــه؛
ً
مرتبطــا ،علــى األغلــب ،بأقرانــه الــذي
وكان معيــار نجاحــه
يســمع عنهــم أو منهــم األخبــار كل فتــرة .اليــوم ،وبحكــم
التواصــل «المفــرط» بيــن األقــران عبــر هــذه التطبيقــات ،بــات
المــرء يشــتهي الســفر ولياقــة الجســم المثاليــة والراتــب الفلكــي
والســيارة الخرافيــة دون حســاب أو وضــع أولويــات لصحتــه أو
قدرتــه ،خو ًفــا مــن «تفويــت» مــا نالــه اآلخــرون ،وهــو مــا بــات
يُعرف بمتالزمة .FOMO: Fear of Missing Out
ومــا يزيــد األمــر ســو ًءا أن هــذه الشــبكات مهمــا تابعتهــا فلــن
تقــف عنــد حــد مع َّيــن ،وســتبقى تجلــب لــك البيانــات مهمــا طــال
اســتعراضك لهــا ،فــي ُســنة تــكاد تكــون غيــر ســوية مثــل باقــي
ُســنن الكــون .فتصــاب باإلحبــاط والقلــق ممــا لــم تفعلــه نتيجــة
صــورة صديقــك الــذي ارتقــى قمــة «إيفرســت» نتيجــة شــغف
مــر
موجــود منــذ البارحــة فقــط ،بينمــا اهلل وحــده أعلــم بمــا ّ
عليه من ظروف حتى التقط هذه الصورة.
كل مــا أو ُّد قولــه هــو أن الحيــاة أولويــات ،ولــكل منــا منطقــة
ِّ
ولنخطــط
تأثيــره وراحتــه .فلنســتمتع بالحيــاة حســب مــا لدينــا،
لســعادتنا الخاصــة ،ال ســعادة النــاس بنــا ،ولنحــرص علــى
أنفســنا فــي كافــة الشــؤون؛ فحســبنا مــن الصحــة ّأل نحتــاج
إلــى أحــد ألجــل المســير الحقًــا وليــس لياقــة بطــل أولمبــي،
ومــن المــال مــا يكفــل لنــا العيــش الكريــم فــي المســتقبل ،ومــن
الوقــت مــا يتيــح لنــا التأمــل فــي كل مــرة ،فنتخــذ القــرار الســليم
وفــق قدراتنــا .ولنتذكــر دائ ًمــا أن قمــم الجبــال مليئــة بجثــث
الطموحين.
* كاتب ومترجم 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:
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

