
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢١ صفر 144٢هـ، ٨ أكتوبر 20٢٠م

االقتصاد الدائري يمنح الموارد 
الثمينة حياة أخرى

45 مليون ساعة عمل آمنة ملشروع في
الوقود النظيف يف رأس تنورة

احتفى فريق العمل ملشروع الوقود 
النظيف يف مصفاة رأس تنورة 

بتحقيق 45 مليون ساعة عمل آمنة، 
يف إجناز يصبُّ باجتاه احملافظة 

على استمرارية األعمال يف الشركة 
دون اإلخالل بإجراءات ومتطلبات 

السالمة الصارمة.

صفحة ٤

يف مؤمتر اجلمعية األمريكية 
جليولوجيي البترول.. حضوٌر الفت 

ألرامكو السعودية
شارك ما يقرب من 120 متخصًصا 

من أرامكو السعودية ضمن مؤمتر 
اجلمعية األمريكية جليولوجيي 

البترول، الذي استهدف دعم مستقبل 
مستدام من خالل التقدم يف علوم 

األرض.

صفحة ٥

املواد الالمعدنية وأهميتها يف 
التقنيات احلديثة

أصبحت املواد الالمعدنية ركًنا رئيًسا 
م االقتصادي نظير مزاياها  للتقدُّ

العديدة. من جانبها، تسعى أرامكو 
السعودية نحو تطوير تطبيقات هذه 
املواد لتستفيد منها صناعة النفط 

والغاز.

صفحة ٦ و٧

كيف تهيمن وسائل التواصل 
االجتماعي على حياة مستخدميها
يستعرض ِفلم »املعضلة االجتماعية«، 
املتوفر عبر موقع نتفلكس، التأثيرات 

اخلطيرة لشبكات التواصل 
االجتماعي، ليلفت النظر إلى قدرة 
هذه الشبكات على السيطرة على 

حياة الناس.

صفحة ١١

هذا العدد

كلنا مسؤول
ارتِد كمامة للوجه في األماكن العامة

حافظ على مسافة مترين بينك
وبين اآلخرين في جميع األوقات

يجب أال نتقاعس في السيطرة على كوفيد - 19

متران

كإحدى المبادرات التي تعكس 
تطبيق مفهوم االقتصاد 

الدائري في أرامكو السعودية، 
د الذي  ساعد التصميم الموحَّ

تم اعتماده لفوهات األعمال 
البحرية في تسهيل شراء المواد 

بكميات كبيرة، وجعل عملية 
ل  التنفيذ أكثر فاعلية، كما قلَّ

من أعمال الصيانة واالستبدال 
المطلوبة، وخفض تكاليف 

اإلنتاج والمشتريات.

أرامكو السعودية تستهدف سبعة جوانب رئيسة الستثمار أمثل للفرص البيئية واالقتصادية
التصميم
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الستثمار أمثل للفرص البيئية واالقتصادية..

االقتصاد الدائري يمنح 
الموارد الثمينة حياة أخرى

جانيت بينهيرو
ل االقتصـاد الدائـري إال 9% فقـط مـن إجمالـي  ال يشـكِّ
تجاريـة  يخلـق فرصـة  الـذي  األمـر  العالمـي،  االقتصـاد 
هـذا  مـوارد  مـن   %91 اسـتخدام  إلعـادة  هائلـة  وبيئيـة 

االقتصاد، أو إعادة تدويرها.

ويُـدار معظـم االقتصـاد العالمـي اليـوم بطريقـة خطيـة، 
بحيـث تـؤول المـواد الخـام إلـى مكبـات النفايـات، بـداًل من 

إعادة استخدامها أو تجديدها أو تدويرها.
بيـد أن األمر مختلف فـي االقتصاد الدائري، حيث يُعاد 

المـوارد بطـرق مختلفـة؛ وخيـر مثـال علـى ذلـك  تدويـر 
حـرص المملكـة علـى إعـادة تدويـر الميـاه التـي تُعـدُّ مـن 

الموارد الثمينة للبالد.
وأشـارت دراسـة أجرتهـا مجلـة )إكسنتشـر( بعنـوان )من 

النفايـات إلـى الثـروات( إلـى أن النمـو االقتصـادي الـذي 
يتأتـى مـن تبنـي نمـاذج األعمـال القائمـة علـى االقتصـاد 
الدائـري قـادر على توفير 4.5 تريليون دوالر سـنوًيا بحلول 

عام 2030م.

د لفوهات اآلبار البحرية تصميم موحَّ
ل التصميم حجر الزاويـة في االقتصاد الدائري،  يشـكِّ
فعنـد تصنيع المواد وتطوير األعمال باسـتخدام تصميم 

د، تظل الموارد تُستخدم ألطول فترة ممكنة. موحَّ
وتمتلـك أرامكـو السـعودية شـبكة واسـعة مـن المكامن 
والحقـول فـي كافـة أنحـاء المملكـة، وتُديـر عـدًدا كبيـًرا 
مـن منصـات الحفـر وفوهات اآلبـار البحرية فـي مياهها 

اإلقليمية.
وقبـل أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان، أعـدَّ فريـق عمـل 
المشـاريع البحريـة بالشـركة تصميًمـا موحـًدا لفوهـات 

اآلبار البحرية في أرامكو السعودية.

هـذا  إن  واإلنتـاج  التنقيـب  مشـاريع  إدارة  وقالـت 
ـد، المعـروف باسـم التصميـم المبسـط  التصميـم الموحَّ
 ،)SSS( والموحد والقادر على تنفيذ األعمال المتزامنة
يمكـن إعـادة اسـتخدامه مـراًرا وتكـراًرا بمـا يضمن عدم 

بذل جهود في مجال التصاميم الهندسية.
أن  يعنـي  التصميـم  هـذا  أن  إلـى  اإلدارة  وأشـارت 
إعـداد  إلـى  تعـد بحاجـة  لـم  الجديـدة  اآلبـار  فوهـات 
تصميم خاص متوافق مع كل بئر. وقد سـاعد التصميم، 
الـذي حظي بفهم الجميع وثقتهـم، على تحقيق المواءمة 
ل البصمـة الكربونيـة  بيـن كافـة الجهـات المعنيـة، وقلَـّ

للشركة.
وقـد ُصمـم النظـام ليخـدم عشـر آبـار عاملـة، ويمكـن 

كابـل  عبـر  أو  الشمسـية  الطاقـة  باسـتخدام  تشـغيله 
بحـري، كمـا أنـه يُسـتخدم فـي حقـول أبـو سـعفة والبـري 
والسـفانية ومنيفة والمرجان والظلوف، في الوقت الذي 
يُسـتخدم فيـه تصميـم خـاص بالغـاز فـي حقـول كـران 

والحصباة والعربية.
وقـد أسـهم التصميـم إسـهاًما كبيـًرا فـي االقتصـاد 
ع  ل شـراء المـواد بكميـات كبيـرة، وسـرَّ الدائـري؛ إذ سـهَّ
ل  ـطها وخفـض تكلفتهـا، كمـا قلَـّ مـن عمليـة التنفيـذ وبسَّ
المطلوبـة، وخفـض  مـن أعمـال الصيانـة واالسـتبدال 

تكاليف اإلنتاج والمشتريات.
تصميًمـا  التصميـم  هـذا  مـن  الشـركة  جعلـت  وقـد 

نته في المعايير الهندسية الخاصة بها. قياسًيا، وضمَّ

تأتي فوهة البئر البحرية بتصميمين، كهربائية أو غير كهربائية. 
ي حوامل الكابالت، وصناديق التوصيل، واليافطات واألعمدة  وتلبِّ

والمظالت، وأكياس تحديد اتجاه الرياح، وأنابيب المنافع، 
متطلبات الشركة المتعلقة باستخدام المواد الالمعدنية.

استخدام المواد في 
الغرض األساس لها

عندمــا يعمــل االقتصــاد الدائــري علــى الوجــه األكمــل، 
قطــاع  فــي  ولكــن  مخلفــات؛  أي  هنالــك  يعــود  فلــن 

األعمال، قد يكون من األسهل شراء موارد جديدة.
وفــي هــذا الصــدد، تعمــل أرامكــو الســعودية علــى 
تقديــم حوافــز لقطاعــات األعمــال لديها لتشــجيعها على 

استثمار مواد الشركة غير المستخدمة.
وبــداًل مــن توريــد مــواد جديــدة، تعــرض الشــركة 
المــواد غيــر المســتخدمة لديهــا داخلًيــا بتخفيضــات 
كبيــرة، بغيــة تشــجيع اســتخدام المــوارد إلــى الحــد 
األقصــى؛ مــا ســيعود بالنفــع علــى األعمــال والبيئــة علــى 

حد سواء.

وقــال المديــر العــام للمشــتريات بالوكالــة آنــذاك، 
األســتاذ ســالم الحريــش، إنــه بــداًل مــن بيــع المــواد فــي 
ســوق الخــردة، تُشــجع الشــركة مناطــق األعمــال األخــرى 

الستخدامها في الغرض الذي ُصنعت من أجله.
وأضــاف الحريــش: »قــد يكــون مــن األســهل شــراء 
مــواد جديــدة، ولكــن هنــاك حوافــز ماليــة كبيــرة اآلن 
تشــجع علــى البحــث عــن المــواد المتوفــرة بالفعــل لــدى 

الشركة«.
ــرت أرامكــو  وفــي شــهر فبرايــر مــن العــام الحالــي، وفَّ
الســعودية مــواد فائضــة عــن الحاجــة للمســتخدمين 
الصناعييــن اآلخريــن، حيــث اســتُخدمت هــذه المــواد 
حتــى اليــوم فــي عديــد مــن المشــاريع، بمــا فــي ذلــك 
ومعمــل  والخرســانية،  الحويــة  فــي  الغــاز  معملــي 
الشــيبة،  فــي  الطبيعــي  الغــاز  ســوائل  اســتخالص 

ومشروعات شمال وجنوب الغوار.
إلــى جانــب ذلــك، أبرمــت الشــركة العــام الماضــي 
عقــًدا مــع شــركة تصنيــع محليــة مدتــه ثالثــة أعــوام، 
تقــوم بموجبــه األخيــرة بشــراء الكيميائيات الُمســتخلَصة 
الســعودية  أرامكــو  مــن  الهيدروكربونيــة  المــواد  مــن 

إلعادة تدويرها.
الهيدروكربونيــة  المــواد  الشــركة  هــذه  وتســتخدم 
الطــالء  مثــل  منتجــات  تصنيــع  فــي  المســتخلصة 
واألســفلت، حيــث تقــوم بجمــع اللقيــم مــن ســاحات 
اســتصالح المــواد وكذلــك معامــل التشــغيل، ممــا يــؤدي 

إلى الحد من مخاطر نقل المواد الكيميائية الخطرة.
وبفضــل إعــادة تصنيــع هــذه الكيميائيات، فقد ســاعد 
وإيجــاد مصــدر جديــد  النفقــات  توفيــر  فــي  العقــد 

لإليرادات.

بداًل من التخلص من المواد، مثل األنابيب غير 
المستخدمة، في ساحات الخردة، تحافظ أرامكو السعودية 
على قيمتها االقتصادية عبر االقتصاد الدائري، وذلك من 

خالل تقديم حوافز مالية لضمان استخدام الموارد في 
الغرض األساس الذي ُصنعت من أجله.
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تطوير سلسلة إمداد دائرية

التصميم الداعم لالقتصاد الدائري

أمثلة تعكس مفهوم االقتصاد الدائري على أرض الواقع

سبعة جوانب نحو التحول 
لالقتصاد الدائري

فـــي مســـيرتها نحـــو التحـــول الشـــامل لالقتصاد 
الدائـــري، تغطـــي أرامكـــو الســـعودية ســـبعة جوانـــب 
من األعمال التشـــغيلية في الشركة: هي التصميم، 
واإلنشـــاء، واألثر علـــى البيئـــة، ودورة حياة األصول، 
والمـــوارد المتجـــددة، وإعـــادة اســـتعمال النفايـــات، 

والتقنيات المبتكرة.

 

التصميم الداعم 
لالقتصاد الدائري

تصميم أنظمة وأعمال 
ومنتجات مستدامة وفاعلة 
وقابلة لالستخدام المتعدد، 

بما في ذلك التصميم لغرض 
استخالص الموارد 

واستعادتها.

الحد من اآلثار
البيئية

تنفيذ مبادرات تراعي البيئة 
بهدف الحد من البصمة 

الكربونية وانبعاثات الغازات 
المسببة لظاهرة االحتباس 

الحراري.

استثمار الموارد 
المتجددة

تعزيز استخدام الموارد 
المتجددة وتلك التي يمكن 
إعادة استخدامها والمواد 

غير السامة.

تبني التقنيات المبتكرة
تسريع وتيرة تطوير وتبني 

التقنيات الرقمية وغير 
الرقمية.

تطوير سلسلة إمداد 
دائرية

تصميم نظام لسالسل 
اإلمداد العكسية والدائرية 

الصديقة للبيئة ودمجها، من 
أجل تعزيز نموذج إيجاد 

القيمة االقتصادية والبيئية.

إطالة دورة حياة الموارد 
واألصول

المحافظة على دورة حياة 
األصول والموارد وإطالتها، 

من خالل ابتكار تصاميم 
مستدامة وتطويرها ومعالجة 

عيوبها.

تحويل النفايات إلى 
موارد

التخلص من النفايات خالل 
كافة مراحل المعالجة، وإنتاج 
موارد ثانوية عن طريق إعادة 

االستخدام والتدوير 
والتصنيع.
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إعادة حقن الكربون في 
مكانه الطبيعي

علـى اليابسـة التـي تضـمُّ أكبـر حقـل نفطـي فـي العالـم، 
مشـروع  السـعودية  أرامكـو  ـذ  تنفِّ الغـوار،  حقـل  وهـو 
اسـتخالص الكربـون وإعـادة حقنـه، وهـو المشـروع األكبـر 

واألكثر تطوًرا في منطقة الشرق األوسط.
ويمثِّـل هـذا المشـروع حجـر الزاويـة لبرنامـج التخلـص 
مـن الكربـون فـي المملكـة، الهادف إلـى الحد مـن انبعاثات 
الغـازات المسـببة لظاهـرة االحتبـاس الحـراري، ويسـلِّط 
الضوء على الدور الريادي الذي تقوم به أرامكو السـعودية 

لمعالجة التحديات المناخية العالمية.

وقال مدير معمل اسـتخالص سـوائل الغاز الطبيعي في 
الحويـة، األسـتاذ أحمـد الحربـي، إن المشـروع يحـول دون 
الحـراري،  إلـى غـاز مسـبب لالحتبـاس  الكربـون  تحـول 
مضيًفـا أن المشـروع نجـح فـي إعـادة حقـن 800 ألـف طن 

سنوًيا من ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2015م.
وأشـار الحربي إلى أن الهيئـة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيـر المنـاخ، التابعـة لألمـم المتحـدة، تـرى أن تطبيـق 
تقنيـة اسـتخالص الكربون علـى نطاق واسـع يضطلع بدور 

بالغ األهمية في خفض االنبعاثات الكربونية مستقباًل.
ويقـوم معمـل اسـتخالص سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي 
الحويـة بفصـل ثانـي أكسـيد الكربـون القـادم مـن معمـل 
الغـاز فـي حـرض عـن الغـازات األخـرى، ثـم تجفيفـه فـي 

قـدم  مليـون   45 السـتخالص  خاصـة مصممـة  وحـدة 
مكعبـة قياسـية فـي اليـوم مـن غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون 
للبوصـة  3000 رطـل  ثـم ضغطـه حتـى  الرطـب، ومـن 
المربعـة، وضخـه فـي األنابيـب إلـى موقـع إعـادة الحقـن 

في العثمانية.
وعبـر خـط أنابيـب، يُنقـل الغـاز الُمسـال عالـي الضغـط 
مسـافة 85 كيلومتـًرا إلـى معمـل فـرز الغـاز مـن النفط رقم 
تقنيـة  فـي  العثمانيـة، إلعـادة حقنـه واسـتخدامه  فـي   7
ـن للنفط. ويُسـتخدم المبدأ األسـاس  االسـتخالص الُمحسَّ
لهـذه التقنيـة فـي قطـاع التكريـر منـذ عقـود. ويُنقـى الغـاز 
أكسـيد  ثانـي  مـن  الطاقـة  لتوليـد  المسـتخدم  الطبيعـي 

الكربون.

كمـا أشـارت دراسـات أجرتها مؤسسـة )إلين مـاك آرثر( 
والمنتـدى االقتصـادي العالمي إلى مزايـا مماثلة تعود على 
قطـاع األعمـال، وفوائـد متمثلـة فـي خفـض اآلثـار علـى 

البيئة خفًضا كبيًرا.

تغيير ثقافة التخلص من األشياء
وشـرعت أرامكـو السـعودية فـي تنفيـذ مبـادرات تجعلهـا 
شـركة رائـدة فـي مجـال االقتصـاد الدائـري؛ فعلـى مـدى 
أعـوام عديدة، طبقت الشـركة هذا المفهـوم، دون أن يتخذ 

شكل برنامج منظم وقائم بذاته.
وقـال النائـب األعلـى للرئيس للخدمـات الفنية، األسـتاذ 
إداريـة  تبنـي منهجيـة  إن  السـعدي،  أحمـد عبدالرحمـن 
قائمـة علـى االقتصـاد الدائـري يخلـق فرًصـا اقتصاديـة 

وبيئية في الوقت عينه.
آفاًقـا  الدائـري  وأضـاف السـعدي: »يخلـق االقتصـاد 
اقتصاديـة مذهلـة لالقتصـاد العالمـي، وأرامكـو السـعودية 
حريصـة علـى اسـتغالل فـرص األعمـال التـي يخلقهـا مـن 
خـالل المبـادرة إلى تبني هذا النموذج التشـغيلي؛ إذ يحقق 

االنتقـال نحـو منهجيـة االقتصـاد الدائـري مزايـا تنافسـية 
طويلة األجل ويعزز االستدامة«.

السـعدي أن األهـم مـن ذلـك حقيقـة أن  كمـا أوضـح 
مـع  يتوافـق  اقتصـادي  مفهـوم  هـو  الدائـري  االقتصـاد 

ق األهداف المتصلة بالمناخ والطاقة. الطبيعة، ويحقِّ

خطة عمل نحو االقتصاد الدائري
وقبـل تبنـي مفهـوم االقتصـاد الدائـري، حرصـت أرامكو 
السـعودية كل الحـرص علـى دراسـة بيئتهـا التشـغيلية عـن 
كثـب، واالطـالع علـى دراسـات هـذا المجـال التـي أجرتهـا 
المؤسسـات العاملـة فـي القطـاع، وكذلـك أداء الشـركات 

النظيرة.
وفـي اآلونـة األخيـرة، أطلـق مجلـس المهندسـين فـي 
الشـركة مبـادرة ترمي إلى تشـجيع تبني االقتصـاد الدائري 

في كافة أعمالها.
وقال كبير المهندسـين ورئيس المجلس، األسـتاذ جميل 
ـنت الشـركة برنامـج االرتقـاء بالمهـارات  البقعـاوي: »دشَّ
وتخريـج الكفـاءات فـي مجـال االقتصـاد الدائـري، حيـث 

ج منه حتى اآلن أكثر من 550 موظًفا وموظفة«. تخرَّ
وأضـاف البقعـاوي أن الشـركة ترغـب فـي تسـريع وتيـرة 
اسـتثمار هـذه الفرصـة، بغيـة تعزيـز التنافسـية، وإطـالق 
العنـان لالبتـكارات، وخلـق وفـرة مـن فـرص تحقيـق األرباح 
وتحسـين أدائنـا البيئـي إلـى حـد كبيـر، ليـس علـى مسـتوى 

الشركة فحسب، بل على مستوى المملكة كذلك.
وضمـن جهودهـا الراميـة إلـى تطبيـق مفهـوم االقتصـاد 
الدائـري، أضافـت أرامكـو السـعودية إجـراًء جديـًدا ضمـن 
برنامج التميُّز التشـغيلي، لتسترشـد بهـا كافة اإلدارات في 

مساعيها لتطبيق مفهوم هذا االقتصاد.
االقتصـاد  تصميـم  متطلبـات  الشـركة  فرضـت  كمـا 
الدائري في مخرجات مشـاريعها الرأسـمالية، التي تخضع 

لنظام إدارة رأس المال في الشركة.

جهوٌد متنامية
وأشـار البقعـاوي إلـى أن الشـركة قـادرة علـى تقديـم 
إلـى اقتصـاد عالمـي دائـري،  إسـهامات كبيـرة للوصـول 
وقـال: »تمتلـك أرامكـو السـعودية خبـرة كبيـرة تمتـد علـى 

مـدى عقـود طويلة فـي هذا القطـاع، ولديها عقليـة متأهبة 
لتنفيـذ المشـاريع، وكـوادر بشـرية مميَّـزة، برهـن التاريـخ 

على سرعة تأقلمها مع التغييرات ومواكبتها للتحديات«.
وقـال البقعـاوي: »هنـاك عديـد مـن األمثلـة علـى تبنـي 
كافة دوائر الشـركة للمبادئ التشـغيلية لالقتصاد الدائري، 
ومـع ذلـك ال يـزال بوسـعنا االرتقـاء بمسـتوى جهودنـا فـي 
هـذا الصـدد؛ فنحـن نريـد مـن الجميـع أن يفكـروا ويعملـوا 

بطريقة تتواءم مع االقتصاد الدائري«.
ويتطلـب التحـول إلى االقتصـاد الدائري االلتـزام بتغيير 
الثقافـة التشـغيلية، التـي ينبغـي غـرس جذورهـا بدايـة مـن 

مرحلتي التخطيط والتصميم.

الحد من انبعاثات الكربون
ضمـن اإلطـار العـام لتبنـي المملكـة لالقتصـاد الدائـري، 
الدائـري  االقتصـاد  تبنـي  تشـجيع  علـى  الشـركة  تعمـل 
منخفـض الكربـون، الذي يركز على الحد مـن انبعاثات ثاني 
لظاهـرة  المسـببة  الغـازات  مـن  وغيـره  الكربـون  أكسـيد 
االحتباس الحراري، وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها.

إعادة استخدام المياه
إن الميــاه متطلــب أســاس الســتمرار الحيــاة، وتكتســب 
أهميــة ســواء أكانــت مجــرد قطــرات مــن النــدى أم ســياًل 

جارًيا.
للطبيعــة  ا  نظــًر بثمــن،  ر  يُقــدَّ ال  مصــدٌر  وهــي 

الصحراوية في المملكة.
وفــي هــذا الصــدد، أشــار المديــر التنفيــذي لخدمــات 
أن  إلــى  الحجــي،  فيصــل  األســتاذ  الســكن،  أحيــاء 
المحافظــة علــى الميــاه أولويــة فــي األحيــاء الســكنية 
التابعــة للشــركة، حيــث تُســتخدم الميــاه المعالجــة فــي 

هذه األحياء للري ولتبريد وحدات التكييف المركزية.
وقــال الحجــي: »مــن خــالل إعــادة اســتخدام الميــاه 

وزيــادة  الشــرب،  ميــاه  معامــل  فــي  منهــا  الُمتخلــص 
اســتخدام ميــاه المجــاري الُمعالجــة، نقــوم بترشــيد نحــو 
4.8 مليــار غالــون ســنوًيا مــن مصــادر الميــاه الجوفيــة 

الثمينة«.
لشــرب،  ا ه  ميــا ترشــيح  يقــة  طر تغيَّــرت  قــد  و
مــن  العكســي،  التناضــح  وحــدات  فــي  المســتخدمة 
لمرشــحات  ا لــى  إ ل  لرمــا ا مرشــحات  م  ســتخدا ا

اإلسطوانية.
وقــد أدى هــذا التغييــر إلــى االســتغناء عــن الحاجــة 
ــل الفاقــد المائــي  ــه تقلي ــج عن للغســيل العكســي، ممــا نت
بواقــع 5000 غالــون فــي اليــوم، باإلضافــة إلــى تبســيط 
التعقيــد التشــغيلي، وتخفيــض تكاليــف الصيانــة علــى 

المدى البعيد.

وقــد أثبتــت مبــادرة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي 
المعالجــة بــداًل عــن الميــاه الخــام غيــر المتجــددة فــي 
أبــراج تبريــد محطــات التكييــف المركزيــة أنهــا آمنــة 

وموثوقة.
ــن كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي  ونتــج عــن ذلــك تحسُّ
ــرة تراكــم الجيــر فــي  ــاض وتي وحــدات التكييــف، وانخف
ـص بــدوره أنشــطة  أنابيــب المكثفــات، األمــر الــذي قلَـّ

الصيانة.
وتُســهم إعــادة اســتخدام المــوارد فــي زيــادة دورة حيــاة 
األصــول فــي األحيــاء الســكنية والمكاتــب التابعة للشــركة 

ُتعدُّ المياه من الموارد الثمينة في المملكة؛ وللمحافظة في جميع أرجاء المملكة.
عليها، يستخدم برج التبريد في محطة تكييف الهواء في 

بقيق مياه الصرف الصحي المعالجة بداًل من المياه 
الخام غير المتجددة.

بداًل من إطالق غاز ثاني أكسيد الكربون عبر المداخن، 
يقوم معمل استخالص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية 

بضغط هذا الغاز عبر سبع مراحل، تتخللها مرحلة 
تجفيف الغاز.
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عدم إضاعة الوقت
يمكن ألرامكو السعودية اقتناص الفرص 

وتحقيق القيمة في كل مرحلة من مراحل 
أعمالها، وذلك من خالل اتباع منهجية متكاملة 

تقوم على تبني نماذج األعمال الدائرية.

التصنيع

الموارد

تبني التقنيات المبتكرة

الحد من اآلثار البيئية

 

إعادة التدوير

المخلفات

االستهالك

البيع بالتجزئة

فصل الغاز
من الزيت

الُفرض معامل الغاز تجزئة سوائل 
الغاز الطبيعي

المصافي البتروكيميائيات

االنبعاثات البالستيك
الكربونية

الزيت والرواسب 
النفطية الُمستخلصة

الوسائط الكيميائية 
المستهلكة

مياه أعماق 
األرض

تصريف 
الماء الزائد

● صناعة الغذاء.● إعادة االستعمال.
● االستخالص 

ن للنفط. المحسَّ

● استثمارها في النفط 
الخام القابل للبيع.

● إعادة استعمالها إلزالة ● إعادة التدوير.
األمالح من النفط 

الخام.

● إعادة االستعمال 
لزراعة األشجار 

وسقيها.

فرص االستفادة من االقتصاد الدائري في أرامكو السعودية
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ز من استمرارية األعمال يف الشركة.. إجناٌز يعزِّ

مشروع الوقود النظيف في رأس تنورة يكمل 
45 مليون ساعة عمل آمنة

رأس تنـــورة - احتفـــى فريـــق العمـــل بمشـــروع الوقود 
النظيـــف في مصفـــاة رأس تنـــورة، مؤخـــًرا، بتحقيق 45 
مليـــون ســـاعة عمـــل آمنـــة، دون تســـجيل أدنـــى إصابة 
تتعلق بالعمـــل، أو حوادث مهدرة للوقـــت، وذلك منذ بدء 

أعمال اإلنشاء في يوليو 2017م.
ويأتي هذا اإلنجـــاز في مجال الســـالمة، الذي تحقق 
فـــي بيئـــة أعمـــال ذات طبيعة معقـــدة وفي ظـــلِّ ظروف 
طقـــس قاســـية، نتيجـــة جهـــود متضافـــرة مـــن فريـــق 
المشـــروع المتكامل في إدارة مشـــاريع التكرير وســـوائل 
الغـــاز الطبيعـــي، وهو يعكـــس التـــزام أرامكو الســـعودية 

بأقصى معايير السالمة.
كما يصـــبُّ هـــذا اإلنجاز فـــي ســـياق المحافظة على 
اســـتمرارية األعمـــال فـــي الشـــركة، حيث يدعم بشـــكل 
فاعل منتجات الديـــزل والبنزين وفًقـــا لمعايير )يورو 5( 

لجودة الوقود.

الوقاية من كوروناأمجد القرني
ـــزت جهـــود الفريـــق بالكامـــل علـــى تحديد  وقـــد تركَّ
التعـــرض  المخاطـــر والســـيطرة عليهـــا، والحـــد مـــن 
لمخاطـــر الســـالمة والصحـــة، وكذلـــك تعزيـــز الصحـــة 

العامة ألعضاء فريق المشروع.
كما أثبت التحضير القوي للمشـــروع أن االلتزام بثقافة 
الســـالمة في الشـــركة ال يقتصر على موظفيها، بل يشمل 
القـــوى العاملة متعـــددة الثقافـــات واللغات، ويشـــمل ذلك 

مقاولي أرامكو السعودية وشركاءها في المشروع.
ومن أجـــل المحافظة على صحة العاملين وســـالمتهم 
بتطبيـــق  المشـــروع  فريـــق  التـــزم  الجائحـــة،  خـــالل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي حددتهـــا وزارة الصحـــة، 
وشـــمل ذلك نشـــر مكبرات الصـــوت المحمولـــة لضمان 
التباعـــد االجتماعي فـــي موقع اإلنشـــاء، وزيـــادة أعداد 
الحافـــالت التـــي تُقـــل موظفـــي المقاوليـــن مـــن موقـــع 
ـــم فريق العمل زيارات أســـبوعية  اإلنشـــاء وإليه. كما نظَّ
لألحياء الســـكنية للمقاوليـــن، بهدف التأكـــد من تطبيق 

اإلجراءات االحترازية الخاصة بالجائحة.

فريق مشروع الوقود 
النظيف في مصفاة رأس 
تنورة يحتفي بإنجاز 45 
مليون ساعة عمل آمنة، 

وذلك بحضور نائب الرئيس 
إلدارة المشاريع، األستاذ 

عبدالكريم الغامدي.

أكبر مجمع لمعالجة النفتا 
في العالم

1389065
ألف برميل في اليوم من 
النفتا يُعالجها المجمع 

الجديد.

ألف برميل في اليوم هي سعة وحدة 
معالجة النفتا الثقيلة )عملية التهذيب 

بالوسائط الكيميائية(.

ألف برميل في اليوم هي 
سعة وحدة معالجة النفتا 
الخفيفة )عملية األزمرة(.

يف مؤمتر استهدف تعزيز الطاقة النظيفة..

أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة تستطلع 
التقنية عبر الشركات الناشئة

هيوسـتن - اسـتطلعت شـركة أرامكـو السـعودية لمشـاريع 
السـنوي  المنتـدى  فـي  تقنيـات جديـدة  ـًرا،  الطاقـة، مؤخَّ
لجامعـة رايـس لمشـاريع تقنيـات الطاقـة فـي والية هيوسـتن 
بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، في مؤتمـر انعقـد افتراضًيا، 
مشـاريعها  الناشـئة  الشـركات  خاللـه  مـن  واسـتعرضت 
لـع فيـه الممولـون علـى  للمسـتثمرين المحتمليـن، بينمـا اطَّ

أحدث االبتكارات.
علـى عـروض قدمتهـا عشـرات  الشـركة  فريـق  لـع  واطَّ
حلـول  عـن  للبحـث  منهـا  سـعًيا  المؤتمـر،  فـي  الشـركات 
إستراتيجية يمكن االستفادة منها في مختلف أعمال أرامكو 
السـعودية، حيث تنوي الشـركة التواصل مع 16 شـركة ناشئة 
إلجـراء دراسـات أدق فـي األشـهر المقبلـة، وذلـك بهـدف 

تحديد الشركات الواعدة لالستثمار.

استهداف الشركات الناشئة
وقـد أصبحـت شـركة أرامكـو السـعودية لمشـاريع الطاقـة 
التحفيزيـة  الرعايـة  لبرنامـج  المؤسسـين  الرعـاة  أحـد 
للشـركات الناشـئة في مجـال الطاقة النظيفـة التابع لجامعة 
ـنته الجامعـة فـي ختـام المؤتمـر، وسـيكون  رايـس، الـذي دشَّ

مقره في مركز )آيون( لالبتكارات في مدينة هيوستن.تيري ويد
وقـال العضو المنتدب لشـركة أرامكو السـعودية لمشـاريع 
الطاقـة، جيـم سـليدزيك: »لقـد خطـت كلٌّ من جامعـة رايس، 
وشـركاؤنا  الطاقـة،  لمشـاريع  السـعودية  أرامكـو  وشـركة 
االبتـكار فـي  بيئـة  اآلخـرون، خطـوات مهمـة فـي تطويـر 
هيوسـتن فـي السـنوات األخيـرة، وهـذه المبـادرة الجديـدة 

ستنقلها إلى مستويات أعلى«.
ومـن خـالل نهـج تعاونـي، سـيحتضن مشـروع الرعايـة 
حثيـن  لبا ا و لتقنييـن  ا شـئة  لنا ا ت  للشـركا يـة  لتحفيز ا
والمخترعيـن، ويضمـن حصـول األفـكار الواعدة علـى الدعم 

الالزم لتحقيق كامل إمكاناتها التجارية.
وسـيتضمن المشـروع برنامًجـا عملًيـا مدتـه 12 أسـبوًعا 
لدعم الشـركات المبتدئة في مجـال الطاقة من جميع أنحاء 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة والعالـم. وسيتسـنى للشـركات 
المبتدئـة والناشـئة االنتفـاع مـن شـبكة جامعـة رايـس، التـي 
تضم شركات الطاقة والمستثمرين والمستشارين في مجال 

الطاقة، لزيادة احتماالت نجاحها وتسريع وتيرة تقدمها.

ر المناخ التركيز على مواجهة تغيُّ
وسـتركز المبـادرة الجديـدة بشـكل خـاص علـى التقنيـات 

التـي تسـاعد في مواجهـة تحديات تغير المناخ، كما سـتعمل 
على تعزيز نظام بيئي قوي.

وقـد حضـر المؤتمـر عمـدة مدينـة هيوسـتن، سيلفسـتر 
ترنـر، الـذي قـال إن مشـروع الرعايـة التحفيزيـة سيسـاعد 
المتمثـل  تحقيـق هدفهـا  فـي  أمريكيـة  مدينـة  أكبـر  رابـع 
بالوصـول إلـى الحياد الكربوني بحلـول 2050م، وإيجاد جيل 

جديد من الشركات المعنية بالتحول في قطاع الطاقة.
وخاطـب ترنـر المشـاركين فـي المؤتمـر، قائـاًل: »يُعـدُّ 
مشـروع الرعايـة التحفيزيـة للشـركات الناشـئة فـي مجـال 
ا نسـعى إلـى بنائـه فـي  الطاقـة النظيفـة مثـااًل رائًعـا لمـا كنُـّ
هيوسـتن؛ فهـو بمثابـة بيئة لالبتـكار تمكننا مـن تطوير حلول 

إبداعية للتصدي ألصعب التحديات التي تواجهنا«.
جديـر بالذكـر أن مؤتمـر جامعـة رايـس لمشـاريع تقنيـات 
الطاقـة ذات رأس المـال الجـريء، الـذي بلـغ عامـه الثامـن 
عشـر، نجـح فـي جمع أكثر من 840 شـركة ناشـئة في مجال 
تقنيات الطاقة على مدى األعوام السـابقة، كما جمع تموياًل 

يزيد عن 6.5 مليار دوالر.
ويشـارك فـي دعـم مشـروع الرعايـة التحفيزيـة عـدٌد مـن 
الشركات، من بينها شركة بريتش بتروليوم، وشركة شيفرون 
تكنولوجـي فينتشـرز، وشـركة إكسـون موبيـل، وشـركة إن آر 

جي، وشركة شل، وشركة توتال، وشركة هاليبيرتون البس.
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المهنيون الشباب في هندسة البترول والتطوير 
يرون مستقبًل واعًدا رغم األوقات العصيبة

الظهـــران - ربمـــا دفعـــت القيـــود المفروضـــة حالًيـــا 
مزيـــًدا مـــن األعمـــال باتجـــاه المجـــال االفتراضـــي، 
ــى  ــة علـ ــى المحافظـ ــة إلـ ــن الحاجـ ــل مـ ــم تقلِـّ ــا لـ لكنهـ
مســـتوى متزايـــد مـــن المشـــاركة، خاصـــة بيـــن المهنييـــن 

الشباب.
البتـــرول  هندســـة  نظمـــت  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 
لبرنامـــج  افتراضًيـــا  منتـــدى  ـــًرا،  مؤخَّ والتطويـــر، 
التطويـــر المهنـــي، شـــارك فيـــه أكثـــر مـــن 150 موظًفـــا 
ملتحًقـــا بالبرنامـــج، حيـــث انضـــم إليهـــم أعضـــاء مـــن 

إدارة الشركة.
لملتحقيـــن  ا لموظفيـــن  ا لمنتـــدى  ا منـــح  وقـــد 
بالبرنامـــج فرصـــة طـــرح األســـئلة والنقـــاش للحصـــول 
علـــى نصائـــح حـــول رحلـــة التطويـــر خـــالل مســـيرتهم 

المهنية في الشركة.

توجيهات من القادة والخبراء
افتتـــح المنتـــدى نائـــب الرئيـــس لهندســـة البتـــرول 
والتطويـــر آنـــذاك، األســـتاذ ناصـــر النعيمـــي، حيـــث 

ـــى بعـــض ســـمات الســـلوك الرئيســـة، القافلة األسبوعية ســـلَّط الضـــوء عل
التـــي يجـــب أن يطمـــح إليهـــا الموظفـــون الملتحقـــون 
بالبرنامـــج خـــالل ســـعيهم نحـــو التطويـــر المهنـــي، 

وتحقيق مسيرة مهنية ناجحة.
وقـــال النعيمـــي: »أريدكـــم أن تشـــعروا بالتمكيـــن 
والنشـــاط والحمـــاس والفخـــر؛ لكـــن انتبهـــوا جيـــًدا، 
شـــاًقا،  عمـــاًل  ســـيتطلب  مســـتقبلكم  تحقيـــق  فـــإن 
وانضباًطـــا ومرونـــًة وصبـــًرا، وتعلًمـــا مـــدى الحيـــاة، 

وتركيًزا ال هوادة فيه على النتائج«.
ثـــت ميـــس حمـــاد، وهـــي مستشـــارة معتمـــدة  وتحدَّ
ــر  ــن إدارة التطويـ ــة مـ ــاءات الوظيفيـ ــر الكفـ ــي تطويـ فـ
اإلداري والمهنـــي، حـــول برامـــج وخدمـــات التطويـــر 
ــون  ــا الموظفـ ــتفيد منهـ ــن أن يسـ ــي يمكـ ــي، التـ الوظيفـ
الملتحقـــون ببرنامـــج التطويـــر المهنـــي، مـــن قبيـــل 
ـــز  موقـــع مســـاري المهنـــي )My Career(، ومركـــز التميُّ
فـــي التوجيـــه اإلرشـــادي، وبرنامـــج هارفـــارد لإلرشـــاد 

المهني.
ـــدى حلقـــة نقـــاش  ـــر مـــن المنت ـــن الجـــزء األخي وتضمَّ
شـــارك فيهـــا إداريـــو هندســـة البتـــرول والتطويـــر 
والمشـــاركون فـــي المنتـــدى، وذلـــك بهـــدف إجـــراء حـــوار 

مباشر بين المهنيين الشباب واإلدارة.

نظرٌة متفائلة للمهنيني الشباب
أظهـرت نتائـج اسـتطالعات رأي سـرية لحوالي 170 موظًفا ملتحًقا ببرنامج التطوير المهني في عامـي 2018م و2019م 
أن معظـم المهنييـن الشـباب يقولـون إنهـم شـهدوا تقدًمـا إيجابًيـا فـي المشـاركة والتمكيـن خالل فتـرة عملهم فـي أرامكو 
د بعض المشـاركين نتائج ذلك االسـتطالع، الذي تم تصميمه لقياس الجودة فيما يتعلق  السـعودية. وفي هذا المنتدى، أكَّ

بمشاركة الموظفين الملتحقين بالبرنامج في دائرة هندسة البترول والتطوير.

»لقد ساعدني هذا المنتدى على أن 
أعرف موقعي بشكل أفضل ضمن 

الصورة الكبيرة، وكيف تُسهم جهودي 
في تحقيق النجاح الشامل ألرامكو 

السعودية«
أنور الغامدي

»أرى الشركة في صدارة قطاع النفط 
والغاز، ويشهد بذلك قدرتها على شق 

طريقها وسط هذه الجائحة 
المستمرة، كما يدلُّ ذلك على تفاني 

موظفيها ومرونتهم«
محمد الشعيبي

»أنا فخورة بأن أكون جزًءا من هذه 
الشركة، التي تقود مبادرات التنوع 

واالحتواء وتمكين المرأة على 
مستوى المملكة، وتُظهر التزامها 
باالستثمار في خلق فرص واعدة 

للنساء في مختلف المجاالت«
أميرة بخاري

يف مؤمتر اجلمعية األمريكية جليولوجيي البترول..

ر علوم األرض أرامكو السعودية ُتسهم في تطوُّ
ــن 120  ــرب مـ ــا يقـ ــارك مـ ــاس - شـ ــتن، تكسـ هيوسـ
ـــة  ـــو الســـعودية والشـــركات التابع ـــا مـــن أرامك متخصًص
ـــًرا، ضمـــن أكبـــر مؤتمـــر عالمـــي لعلـــوم األرض  لهـــا، مؤخَّ
فـــي مجـــال الطاقـــة، وهـــو المؤتمـــر والمعـــرض الســـنوي 
الـــذي  البتـــرول،  للجمعيـــة األمريكيـــة لجيولوجيـــي 
انعقـــد عـــن بُعـــد ُمســـتهدًفا التثقيـــف واالبتـــكار ودعـــم 
مســـتقبل مســـتدام مـــن خـــالل التقـــدم فـــي علـــوم 

األرض.
وتضـــمُّ أرامكـــو الســـعودية بيـــن قواهـــا البشـــرية 
كثيـــًرا مـــن علمـــاء األرض المؤهليـــن فـــي تخصصـــات 
ء  يـــا فيز لجيو ا و لوجيـــا  لجيو كا  ، عـــة متنو علميـــة 
والميكانيـــكا الجيولوجيـــة، حيـــث يعملـــون فـــي أكبـــر 
المكامـــن ويواجهـــون أصعـــب التحديـــات التـــي تكتنـــف 
قطـــاع النفـــط والغـــاز حـــول العالـــم. ويمنـــح هـــذا 
ـــدة وفرصـــة  ـــة فري ـــن تجرب الحـــدث هـــؤالء المتخصصي
لإلســـهام فـــي المعـــارف المتعلقـــة بقطـــاع النفـــط 

والغاز وتطوراته.

االرتقاء للتطلُّعات
ــو  ــو أرامكـ م موظفـ ــدَّ ــام، قـ وخـــالل مؤتمـــر هـــذا العـ
الســـعودية عروًضـــا متنوعـــة، وترأســـوا جلســـات تقنيـــة، 

كما شاركوا ضمن حلقات النقاش.
وقـــد واصلـــت الشـــركة دعمهـــا لجائـــزة )إمبريـــال 
م مـــن خاللهـــا الجمعيـــة أفضـــل فـــرق  باريـــل(، التـــي تكـــرِّ
ـــم األحـــواض،  ـــوم األرض فـــي مســـابقة تقيي خريجـــي عل
حيـــث شـــارك كبيـــر أخصائيـــي التنقيـــب بالوكالـــة فـــي 
عبـــداهلل  الشـــرقية،  المنطقـــة  فـــي  التنقيـــب  إدارة 
الذيـــاب، ضمـــن لجنـــة التحكيـــم فـــي المســـابقة الســـنوية 

مت في وقت سابق من هذا العام. الذي نُظِّ
ـــن المؤتمـــر تكريًمـــا خاًصـــا لمديـــر إدارة  كمـــا تضمَّ
األعمـــال الجيولوجيـــة، األســـتاذ ســـعيد الهاجـــري، 
ــا فـــي الجمعيـــة األمريكيـــة  ــًوا فخرًيـ الـــذي ُعيِّـــن عضـ
لجيولوجيـــي البتـــرول، تقديـــًرا لقيادتـــه فـــي علـــوم 
األرض البتروليـــة، وشـــغفه النشـــط لتعزيـــز التنـــوع 

والعولمة، وإسهامه في نجاح الجمعية.

سوزان غونزاليس

م كبيـــر المستشـــارين الجيوفيزيائييـــن فـــي  كمـــا ُكـــرِّ
فـــي إكســـبك، دانييـــل  مـــة  المتقدِّ مركـــز األبحـــاث 
ــزة،  ـ ــاث المميَّ ــرغ لألبحـ ــرت بيـ ــزة روبـ ــو، بجائـ كولومبـ
نظيـــر أبحاثـــه فـــي تقنيـــة الحـــث الكهرومغناطيســـي مـــن 
الســـطح إلـــى فوهـــة البئـــر لمراقبـــة اســـتخالص النفـــط 

بالغمر المائي.

الرقمنة والذكاء االصطناعي
مـــن جانـــب آخـــر، شـــارك متخصصـــو التنقيـــب 
واإلنتـــاج فـــي شـــركة أرامكـــو األمريكيتيـــن ضمـــن 
تحليـــل  أدوات  تطبيقـــات  تناولـــت  تقنيـــة  جلســـات 

ـــد فـــي  ـــات، وهـــو موضـــوع يحظـــى باهتمـــام متزاي البيان
أعمال التنقيب واإلنتاج عن النفط والغاز.

الـــذكاء االصطناعـــي علـــى رأس  وكان موضـــوع 
أولويـــات الجلســـة االفتتاحيـــة، التـــي تســـاءلت عـــن 
ـــة أن يســـمح المســـتقبل بفرصـــة يُســـتخدم فيهـــا  إمكاني

الذكاء االصطناعي بالكامل.
ـــات  ـــق تقني ـــن يجـــب تطبي ـــوان )أي وخـــالل جلســـة بعن
أشـــارت  تجنُّبهـــا؟(،  يجـــب  وأيـــن  اآلالت  تلقيـــن 
المستشـــارة الجيولوجيـــة، كاثـــي بـــول، إلـــى أهميـــة 
ـــا عالمـــة البيانـــات،  ترابـــط أنظمـــة ونمـــاذج الرقمنـــة. أمَّ
جيـــوي هامونـــد، فأشـــارت إلـــى تحديـــات الحصـــول 
علـــى المعرفـــة مـــن البيانـــات مـــن أجـــل اتخـــاذ القـــرارات 

فـــي المســـتقبل، أثنـــاء جلســـة نقـــاش حـــول )الرقمنـــة 
والبيانات وإدارة المعرفة(.

إلـــى جانـــب ذلـــك، شـــارك باحثـــون مـــن شـــبكة 
ألرامكـــو  التابعـــة  العالميـــة  والتطويـــر  البحـــوث 
ـــة  ـــت موضوعـــات تقني الســـعودية بلوحـــات عـــرض تناول
ــتن  ــزي هيوسـ ــن مركـ ــون مـ ــّدم باحثـ ــا قـ ــة، فيمـ مختلفـ
وبوســـطن شـــرًحا خـــالل الجلســـات الخاصـــة بالمـــوارد 
أو  الجديـــدة  المنهجيـــات  ناقـــش  التقليديـــة،  غيـــر 

المتطورة في الكيمياء الجيولوجية حول العالم.
ـــت الراعـــي  ـــو الســـعودية كان ـــر أن أرامك ـــٌر بالذك جدي
ــى  ــت علـ ــر اإلنترنـ ــد عبـ ــذي انعقـ ــدث الـ ــي للحـ الماسـ

مدى ثالثة أيام.

م  موظفة الشركة تتسلَّ
قيادة اجلمعية

فـــي األول من شـــهر 
2021م،  لعـــام  يوليـــو 
ة  ر لمستشـــا ا لَّـــى  تتو
للتنقيـــب  الجيولوجيـــة 
شـــركة  فـــي  واإلنتـــاج 
األمريكيتيـــن،  أرامكـــو 
 ، غيليـــس يتشـــن  جر
رســـمًيا منصـــب رئيس 
األمريكيـــة  لجمعيـــة  ا

لجيولوجيـــي البتـــرول، وذلـــك عقـــب انتخابهـــا لهذا 
المنصب عن الفترة 2020-2021م.

وغيليس هي عضو في الجمعيـــة منذ عام 1990م، 
كمـــا أنهـــا رابع امـــرأة تشـــغل منصـــب الرئيـــس في 
الجمعيـــة التـــي يمتد تاريخهـــا إلى 103 أعـــوام. وهي 
للتوجيـــه  التنفيذيـــة  اللجنـــة  فـــي  عضـــو  كذلـــك 

اإلستراتيجي للجمعية، التي تضمُّ ثمانية أعضاء.
جديـــٌر بالذكر، أن الجمعيـــة األمريكية لجيولوجيي 
البتـــرول هـــي منظمـــة دولية تأسســـت فـــي الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة، وتضـــم حوالـــي 40 ألف عضو 

من 129 دولة حول العالم.

خالل مؤتمر الجمعية األمريكية لجيولوجيي البترول، حظي سعيد الهاجري )األول من اليسار( بتكريم خاص، حيث ُعين 
عضًوا فخرًيا في الجمعية. وُيعرف الهاجري بتفانيه في تشجيع علماء األرض المستقبليين، وقيادة برامج التوعية على 

متها الجمعية للبحث عن أحافير أسماك األيوسيني في  المستوى الجامعي، ومن بين ذلك مشاركته خالل رحلة ميدانية نظَّ
حوض النهر األخضر، وذلك بالقرب من مدينة )سولت ليك يوتا( في الواليات المتحدة األمريكية.



المواد الالمعدنية وأهميتها في التقنيات الحديثة

عة استخدام متناٍم في مجاالت متنوِّ
ــة،  ــواد الالمعدنيـ ــز المـ ــًرا للخصائـــص التـــي تميِّـ ونظـ
يتزايـــد اســـتخدامها يوًمـــا بعـــد يـــوم كبديـــل للمـــواد 
المعدنيـــة فـــي معظـــم المجـــاالت، بـــدًءا مـــن األدوات 
المنزليـــة إلـــى أنابيـــب النفـــط والغـــاز. وفيمـــا يأتـــي بعـــض 

أبرز تلك المجاالت:

صناعة األنابيب
اســـتُخدمت المـــواد الالمعدنيـــة منـــذ القـــدم فـــي 
ــت  صناعـــة األنابيـــب، غيـــر أن المـــواد المعدنيـــة حلَـّ
محلَّهـــا لفتـــرة طويلـــة مـــن الزمـــن. لكننـــا نشـــهد حديًثـــا 
عـــودة قويـــة لهـــا فـــي شـــبكات األبنيـــة والصـــرف الصحـــي 
والميـــاه وغيرهـــا، وذلـــك للخصائـــص المهمـــة التـــي تمتـــاز 
ـــة  ـــا العالي ـــا مقاومته ـــة، وأهمه ـــب المعدني ـــا عـــن األنابي به
للتـــآكل ســـواًء داخـــل األنابيـــب أو خارجهـــا، وكذلـــك 

أمني  جنيب ود. فارس السويلم

مقاومتهـــا للصـــدأ والعفـــن، وخفـــة وزنهـــا، وســـهولة 
توصيلها.

األجهزة اإللكترونية
يدخـــل الســـيليكون المشـــتق مـــن الرمـــل فـــي صلـــب 
كافـــة األجهـــزة اإللكترونيـــة، وال يوجـــد بديـــل اقتصـــادي 
عنـــه حتـــى اآلن. وبحســـب آخـــر إحصـــاء لمؤسســـة 
)ستاتيســـتا(، لعـــام 2019م، فـــإن أهـــم المـــواد الالمعدنيـــة 
التـــي تدخـــل فـــي تركيـــب الهاتـــف الذكـــي هـــي: الســـيليكون 

بنسبة  24.8%، والبالستيك بنسبة %22.9.

الطائرات
يقـــول موقـــع )فاليـــت ميكانيكـــس(، إن اســـتخدام 
ل  ــص بشـــكل كبيـــر، فبينمـــا كان يشـــكِّ األلومنيـــوم تقلَـّ
ر  80% مـــن هيـــاكل الطائـــرات فـــي عـــام 1950م، تُقـــدِّ
15%، بعدمـــا تـــم  نســـبة اســـتخدامه اليـــوم بحوالـــي 
اســـتبداله بمـــواد أُخـــر المعدنيـــة، مثـــل البالســـتيك 

بـــة متطـــورة، مثـــل أليـــاف الكربـــون  المقـــوى، أو مـــواد مركَّ
وغيرها.

ومـــن المعـــروف أن أليـــاف الكربـــون أكثـــر صالبـــة مـــن 
ة أضعـــاف  ة أضعـــاف، وأخـــف منـــه بعـــدَّ الفـــوالذ بعـــدَّ
أيًضـــا. وتُعـــدُّ هـــذه الخاصيـــة حيويـــة جـــًدا للطائـــرات، 

وقد أحدثت بالفعل ثورة في صناعتها.
افة فـــي  كمـــا تُســـتخدم المـــواد البالســـتيكية الشـــفَّ
ــذ، وفـــي  ــاج األمامـــي والنوافـ ــتائر الطائـــرات، والزجـ سـ

مختلف األجزاء الداخلية للطائرات.
ــزات  ــي الميـ ــفاف فـ ــتيك الشـ ــة البالسـ ــن أهميـ وتكمـ
المهمـــة لبعـــض أصنافـــه فيمـــا يخـــص تفاعلهـــا مـــع 
ـــن  ـــي تلي ـــة، الت ـــن الحراري ـــف اللدائ ـــاك صن الحـــرارة؛ فهن
ــب عنـــد تبريدهـــا مـــن دون تغييـــر  بالحـــرارة وتتصلَـّ
ات.  ة مـــرَّ كيميائـــي لهـــا، حتـــى عنـــد تكـــرار ذلـــك عـــدَّ
وهنـــاك صنـــف اللدائـــن الصلبـــة بالحـــرارة، التـــي تتصلَّـــب 
كلمـــا ارتفعـــت الحـــرارة ومهمـــا كان مصدرهـــا، ســـواًء 

حرارة الغرفة، أو التفاعل الكيميائي، أو اإلشعاع.

السيارات
تدخـــل المـــواد الالمعدنيـــة فـــي صناعـــة الســـيارات 
ـــع  ـــة أجراهـــا موق ـــر مســـبوقة. ففـــي إحصائي بســـرعة غي
المـــواد  ـــن أن متوســـط اســـتهالك  تبيَّ )الب ثينـــك(، 
الالمعدنيـــة لـــكل ســـيارة ازداد مـــن 68.4 كيلوغراًمـــا فـــي 
عـــام 1981م، إلـــى مـــا بيـــن 150 و 180 كيلوغراًمـــا فـــي 

منقول بتصرُّف من مجلة القافلة
عدد يناير/فبراير من عام 2020م

ـت المعـادن منـذ وقـت طويـل المكانـة المهيمنـة باعتبارهـا أهـم المـواد  احتلَّ
الهندسـية. وكان الفـوالذ هـو المعـدن األهـم علـى مدى القـرون القليلـة الماضية. 
لكـن حديًثـا، وعلـى نحـو متزايـد فـي عديـد مـن المجـاالت، تواجـه مكانـة الفـوالذ 
تحدًيـا مـن قبـل مـواد أخـرى المعدنيـة، مثـل البالسـتيك والسـيراميك والمـواد 

بة. المركَّ
ـعت لتشـمل  ر الحديث والواسـع في علوم وهندسـة المواد، التي توسَّ ومع التطوُّ
جميـع المـواد الهيكليـة والوظيفيـة، اندمـج علـم الفلـزات مـع علـوم البوليمـرات 
تقنيـة  إلـى  المعـادن، باإلضافـة  العضويـة، وعلـم  الفيزيائيـة وغيـر  والكيميـاء 

الزجاج والسيراميك وفيزياء الجوامد وغير ذلك.
وبهـذا أصبـح علـم المـواد واحًدا من أوسـع التخصصات الدراسـية، وأسـهم ذلك 
فـي تصميـم مـواد جديـدة تحتاجهـا تقنيـات وصناعـات حديثـة، أو فـي تعديـل 

المـواد  اسـتخدام  ز  عـزَّ ممـا  جديـدة،  أخـرى  لتناسـب  موجـودة  مـواد  تركيـب 
الالمعدنية على حساب المواد المعدنية التقليدية.

وباختصـار، ُيمكـن القـول إننـا أصبحنـا نعيـش عصـر المـواد الالمعدنيـة. فقـد 
أقـل تكلفـة، ويمكـن  م االقتصـادي، فهـي  أصبحـت صناعتهـا ركًنـا رئيًسـا للتقـدُّ
ـل مـن  تركيبهـا بسـهولة، وتـدوم طويـاًل مقارنـة بالمـواد المعدنيـة، كمـا أنهـا تقلِّ

تكاليف الدورة اإلنتاجية، ومن انبعاثات الكربون.
وعلـى هـذا األسـاس، وتماشـًيا مـع رؤيـة المملكـة 2030 الراميـة إلـى االنتقـال 
ـت أرامكـو السـعودية، وبالتعـاون  باالقتصـاد الوطنـي ليكـون اقتصـاًدا عصرًيـا، تبنَّ
المـواد  مـع مؤسسـات وشـركات سـعودية وعالميـة، مشـاريع لتطويـر تطبيقـات 
الالمعدنية، لُتسـهم في تطوير عدد من الصناعات األخرى، وعلى رأسـها صناعة 

ل مستقبل عديد من الصناعات المختلفة. النفط والغاز، ولُتشكِّ

تتنّوع استخدامات البوليمرات بمختلف 
أشكالها السائلة والصلبة في كثير من 

التطبيقات المهمة في حياة الناس، مثل 
صناعة األحبار والدهانات.

العناصر في الطبيعة
ل العناصـــر الكيميائيـــة الــــ 118، التـــي تـــم تســـجيلها  تشـــكِّ
الـــدوري  )الجـــدول  بــــ  يُعـــرف  مـــا  فـــي  وتصنيفهـــا 
للعناصـــر(، اللبنـــات األســـاس لـــكل شـــيء مـــن حولنـــا، 
حًيـــا كان أو غيـــر حـــي. وتنقســـم هـــذه العناصـــر إلـــى 
ل الغالبيـــة،  قســـمين: العناصـــر المعدنيـــة، وهـــي تشـــكِّ
عـــن  أهميـــة  تقـــل  وهـــي ال  الالمعدنيـــة،  والعناصـــر 

نظيرتها المعدنية.
بالعمليـــات  تجزئتـــه  يمكـــن  ال  مـــا  هـــو  والعنصـــر 
ـــوع  ـــة، ويتألـــف عـــادة مـــن ن ـــة العادي ـــة والفيزيائي الكيميائي
واحـــد مـــن الـــذرات المعينـــة أو نظائرهـــا. أمـــا المـــادة، أو 
المـــواد، فيمكـــن أن تحتـــوي علـــى عنصـــر واحـــد مـــن هـــذه 
العناصـــر، أو تتركـــب مـــن عنصريـــن مختلفيـــن أو أكثـــر. 

ويمكن تصنيف المواد بدورها إلى قسمين:
■ المـــواد المعدنيـــة: وتتصـــف جميعهـــا، باســـتثناء 
ــة،  ــرارة االعتياديـ ــات الحـ ــد درجـ ــة عنـ ــق، بالصالبـ الزئبـ
كالحديـــد والنحـــاس والفضـــة والبالتيـــن وغيرهـــا، كمـــا 
تتصـــف بالتوصيـــل الكهربائـــي والحـــراري، والبريـــق 

واللمعان، وغير ذلك من خواص المعادن المعروفة.
ــكل  ــى شـ ــي علـ ــن أن تأتـ ــة: ويمكـ ــواد الالمعدنيـ ■ المـ
ــواد  ــذه المـ ــي هـ ــد تأتـ ــا قـ ــب. كمـ ــائل أو صلـ ــاز أو سـ غـ
ــن  ــل والطيـ ــة، كالخشـــب والرمـ ــواد طبيعيـ ــة مـ علـــى هيئـ
والغـــازات والكربـــون وغيرهـــا، أو كمـــواد اصطناعيـــة، مثـــل 
البوليمـــرات المســـتخلصة مـــن النفـــط والغـــاز. وتشـــمل 
هـــذه الفئـــة الغـــازات النبيلـــة، التـــي ال تتفاعـــل مـــع غيرهـــا 
مـــن العناصـــر، والهالوجينـــات المنتجـــة للملـــح عنـــد 
ـــون  ـــى عناصـــر الكرب ـــة إل ـــادن، باإلضاف ـــع المع ـــا م تفاعله
والكبريـــت  والفســـفور  لنيتروجيـــن  وا واألكســـجين 
والســـيلينيوم. وتتميـــز المـــواد الالمعدنيـــة بمقاومتهـــا 

العالية للتآكل الكيميائي.
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المواد الالمعدنية وأهميتها في التقنيات الحديثة

الوقت الحالي.
ــود  ــر وجـ ــي تظهـ ــة التـ ــات البيئيـ ــد الدراسـ ــع تزايـ ومـ
عالقـــة بيـــن المركبـــات ذات الـــوزن المنخفـــض وانبعاثـــات 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون المنخفضـــة، هنـــاك زخـــم كبيـــر 

لمتابعة اتجاه الوزن الخفيف للسيارات.
والخيـــار الواضـــح وشـــبه الوحيـــد هنـــا هـــو أليـــاف 
أدفانـــس  )أكســـفورد  موقـــع  يُشـــير  إذ  الكربـــون، 
سيرفيســـيز( إلـــى أن أليـــاف الكربـــون أقـــوى بعشـــر 
ات مـــن الفـــوالذ وبثمانـــي مـــرات مـــن األلومنيـــوم، كمـــا  مـــرَّ

أنها أخف بكثير من كال المعدنين.
ـــدأت بعـــض صناعـــات الســـيارات بإدخـــال  ـــل، ب وبالفع
هـــذه المـــادة فـــي ســـياراتها؛ فاعتمـــدت منافســـات 
اإلنتـــاج  فـــي خطـــوط  الكربـــون  أليـــاف   1 فورمـــوال 
ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــباق. وعلـ ــذا السـ ــيارات هـ ــة بسـ الخاصـ
ـــي  ــا تُغطِّ أســـعارها الحاليـــة المرتفعـــة، فـــإن خصائصهـ

نسبًيا هذه التكلفة.
وفـــي عـــام 2013م، أطلقـــت شـــركة )بـــي إم دبليـــو( 
ـــوع  ـــة )1602e(، بهيـــكل مصن سلســـلة ســـياراتها الكهربائي
مـــن أليـــاف الكربـــون المركبـــة. وفـــي معـــرض جنيـــف 
شـــركة صناعـــة  2014م، عرضـــت  لعـــام  للســـيارات 
الســـيارات الكوريـــة، )هيونـــداي(، نموذًجـــا لســـيارة 
)إنتـــرادو( تعمـــل بخاليـــا وقـــود الهيدروجيـــن مـــع جســـم 

من ألياف الكربون.
ويبـــدو واضًحـــا أن مبـــدأ الســـيارات والمركبـــات 
المصنوعـــة مـــن أليـــاف الكربـــون هـــو المســـتقبل. لكـــن 

ــيارات  ــة أليـــاف الكربـــون وهـــي تغـــزو سـ مـــن أجـــل رؤيـ
الجميع، يجب بذل جهد في سبيل تقليل كلفتها.

الخاليا واأللواح الشمسية
المكـــّون الرئيـــس للخاليـــا الشمســـية هـــو الســـيليكون 
النقـــي، الـــذي ال يكـــون نقًيـــا عـــادة فـــي حالتـــه الطبيعيـــة. 
وهـــو يُســـتمد مـــن ثانـــي أكســـيد الســـيليكون، مثـــل حصـــى 
ـــز المســـحوق.  ـــت )أنقـــى الســـيليكا(، أو الكوارت الكوارتزي
ثـــم يتـــم معالجتـــه بالفوســـفور والبـــورون إلنتـــاج فائـــض 
مـــن اإللكترونـــات، ثـــم يُقـــصُّ منهـــا علـــى التوالـــي، لصنـــع 

أشباه موصالت قادرة على توصيل الكهرباء.

ألـــواح  وتُســـمى أحياًنـــا  الشمســـية،  األلـــواح  أمـــا 
الســـيليكون الشمســـية، فمصنوعـــة كلًيـــا تقريًبـــا مـــن 
رقائـــق الســـيليكون. واســـتخدام هـــذه الرقائـــق عملًيـــا 
يُعـــدُّ أمـــًرا حديًثـــا، فلـــم تكـــن صناعتهـــا بدقـــة عاليـــة 

أمًرا ممكًنا من دون التقنيات الحديثة.

البطاريات
ـــي معظـــم  ـــل ف م الهائ ـــدُّ ـــى التق ـــرء إل ـــا ينظـــر الم عندم
التقنيـــات الحديثـــة، يتعجـــب للتطـــوُّر بطـــيء الوتيـــرة فـــي 
م  تقنيـــة البطاريـــات. وقـــد بـــدأ هـــذا األمـــر يعيـــق التقـــدُّ
فـــي باقـــي الحقـــول، وهـــو أحـــد األســـباب التـــي تجعـــل 

إدراًكا مـن أرامكو السـعودية ألهميـة المواد الالمعدنية 
وتطبيقاتها في صناعة النفط والغاز وغيرها من مختلف 
الصناعـات األخـرى فـي المملكـة، اهتمـت الشـركة مبكًرا 
بتعزيـز صناعـة هذه المـواد؛ فعقدت النـدوات والمعارض 
وأقامـت الشـراكات مـع الشـركات المحليـة والعالميـة، 

وشاركت في المؤتمرات العالمية لتعزيز هذه الصناعة.
د هـذا االهتمـام مـع انطـالق رؤيـة 2030،  وقـد تجـدَّ
واكتسب منحى عملًيا واسًعا بهدف توطين هذه الصناعة 
ل أرامكـو السـعودية مدينـة الملـك  فـي المملكـة. وتشـغِّ
المركـز  هـذا  ـر  يوفِّ حيـث  )سـبارك(،  للطاقـة  سـلمان 
الصناعـي للشـركات مناًخـا مالئًمـا ومسـانًدا، مـن خـالل 
تقديم بُنى تحتية وخدمات من الطراز العالمي. وسـيحتلُّ 
مصنعـو المـواد الالمعدنية قسـًما مخصًصا مـن المدينة، 
ر طلًبا  يتيـح لهـم الوصول إلى المـواد الخام الالزمـة، ويوفِّ
عالًيـا عبـر سـوق منتجات المـواد الالمعدنية علـى امتداد 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وال يُعـدُّ اسـتخدام المنتجـات الالمعدنيـة أمـًرا جديـًدا 
بالنسبة ألرامكو السعودية، لكن توظيفها كان ضمن نطاق 
أضيـق فـي السـابق، أمـا التوجـه الحالـي والمسـتقبلي 

ح كفتها في المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها. فيرجِّ
األمثـل  الحـل  الالمعدنيـة..  )المـواد  عنـوان  وتحـت 
للتـآكل(، نّظمـت الشـركة )المنتـدى والمعـرض التقنـي 
للمـواد الالمعدنيـة(، وذلـك فـي مدينـة األحسـاء عـام 

2013م.
ونجحـت الشـركة فـي تركيـب أول أنبـوب مـن اللدائـن 

الحرارية المدعمة، وهي مواد المعدنية، في خريص عام 
2015م.

مـن جانـب آخـر، كان هنـاك تعـاون وثيـق مـن جانـب فريـق 
إلدارة  التابـع  الالمعدنيـة  بالمنتجـات  المختـص  العمـل 
الخدمـات االستشـارية فـي أرامكـو السـعودية، مـع عـدد مـن 
المورديـن لتوسـيع نطـاق تشـغيل أنابيـب اللدائـن الحراريـة 
المدعمة الستخدامها في تطبيقات الضغط العالي ودرجات 

الحرارة المرتفعة، مثل حقن المياه.
وبهـدف تعزيـز هـذه الصناعـة وإكسـابها بعـًدا عالمًيـا، 
عـت أرامكـو السـعودية، فـي شـهر يوليـو مـن عـام 2019م،  وقَّ
مذكـرة تفاهـم مـع شـركة بيكـر هيـوز، التابعـة لشـركة جنرال 
إلكتريـك، لتأسـيس مشـروع مشـترك فـي المملكـة لتصنيـع 
المجـاالت  فـي مختلـف  المسـتخدمة  الالمعدنيـة  المـواد 

الصناعية.
ز هـذه الشـراكة إسـتراتيجية أرامكو السـعودية من  وسـتُعزِّ
خـالل أداء دور ريـادي فـي نشـر تطبيقات المـواد الالمعدنية 

عالمًيا.
وقـد أثبتت الشـركة نجاحها من خـالل مد خطوط أنابيب 
يصـل طولهـا إلـى أكثـر مـن 5000 كيلومتـر مصنَّعة مـن مواد 
المعدنيـة، لتُسـهم بشـكل كبيـر فـي زيـادة كفـاءة التشـغيل 
وتقليـل تكاليـف الصيانـة. وسـيُتيح توطيـن هـذه الصناعـة 

فرًصا استثمارية للمنتجين المحليين.
ـدت أرامكـو السـعودية التزامهـا المسـتمر بتبنِّـي  كمـا أكَّ
أحـدث التقنيـات وتطويـر الشـراكات العالميـة، مـن خـالل 
افتتـاح المرافـق البحثيـة لشـركة بيكر هيـوز جنـرال إلكتريك 

فـي وادي الظهـران للتقنية، التي من شـأنها إحـداث تحوُّالت 
جذرية في أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج.

مة في  وسيُسـهم المركز الجديد من خالل تقنياته المتقدِّ
تحسـين قدرات الشـركة في مجال إدارة المشاريع، وتصميم 
األجهزة والبرمجيات المتعلقة بمجال صناعة أجهزة التحكم 
والمراقبة وتصنيعها وتشـغيلها. وتتطلَّع الشـركة إلى تصدير 

هذه التقنيات عالمًيا.

ًرا، مركز  سـت أرامكو السـعودية، مؤخَّ إلـى جانب ذلك، أسَّ
ابتـكار المـواد الالمعدنيـة )NIC( فـي كامبريدج فـي المملكة 
األبحـاث  ومركـز  اللِّحـام  معهـد  مـع  بالتعـاون  المتحـدة، 
اإلنشـائية الوطنـي، وذلـك لغـرض تطويـر حلـول تقـاوم مـن 
خاللهـا المـواد الالمعدنية درجـات الحرارة العاليـة. ويتعاون 
المركـز مـع شـركاء مـن األوسـاط األكاديميـة والصناعيـة 

بهدف تسريع تطوير المنتجات واختبارها وتسويقها.

الزجاجالصخور واألحجاراخلشب الزيت والغاز الفحم الكربون

دور أرامكو السعودية يف تعزيز صناعة املواد الالمعدنية

مواد المعدنية

طبيعية

نباتية
خشب

أحفورية 
زيت وغاز وفحم 

أرضية
صخور، طين 
)فخار( ورمل

مواد ناتجة عن 
معالجة المواد 

الالمعدنية الطبيعية
)سيراميك، زجاج،..(

منتجات نهائية 
من عمليات تكسير 

الزيت والغاز 
)بوليمرات وغيرها(

ُمصّنعة

الســـيارات الكهربائيـــة غيـــر موجـــودة فـــي كل مـــكان. إن 
م فـــي مجـــال تخزيـــن الطاقـــة، خاصـــة بطاريـــات  التقـــدُّ
الليثيـــوم أيـــون، لـــم يواكـــب بقيـــة االبتـــكارات كمـــا يحـــدث 

في الصناعات األخرى.
ـــز الحلـــول المقترحـــة مـــن كثيـــر مـــن المراكـــز  وتركِّ
البحثيـــة علـــى توظيـــف مـــواد المعدنيـــة بديـــاًل عـــن 

الليثيوم في البطاريات. 
ــه  ــت إليـ ــا توصلـ ــة مـ ــات الحديثـ ــذه المقترحـ ــن هـ ومـ
مجموعـــة مـــن الباحثيـــن فـــي جامعـــة أوبســـاال الســـويدية، 
ـــًزا  ومفـــاده أن نوًعـــا معيًنـــا مـــن الطحالـــب ينتـــج نوًعـــا مميَّ
ــليلوز، ويمكـــن اســـتخدامها فـــي تصنيـــع مـــواد  مـــن السـ
غيـــر مكلفـــة وغيـــر ســـامة وبســـيطة، لتدخـــل فـــي تصنيـــع 
بطاريـــات مرنـــة ورقيقـــة ومتينـــة الصنـــع، تكـــون خيـــاًرا 

أفضل بكثير من البطاريات الحالية.
ـــل كيميائيـــون إلـــى  ـــة، توصَّ ـــا الكندي وفـــي جامعـــة ألبرت
تقنيـــة جديـــدة تتيـــح إنشـــاء جيـــل جديـــد مـــن بطاريـــات 
الليثيـــوم أيـــون المســـتندة إلـــى الســـيليكون، بقـــدرة شـــحن 

تبلغ 10 أضعاف طاقة البطاريات الحالية.
وفـــي اآلونـــة األخيـــرة، كشـــفت شـــركة ناشـــئة تتخـــذ 
مـــن واشـــنطن مقـــًرا لهـــا أنهـــا توصلـــت إلـــى صنـــع 
ــتخدام،  ــا لالسـ ــر أماًنـ ــامية، أكثـ ــيليكون مسـ ــة سـ بطاريـ
وذات طاقـــة تبلـــغ أربعـــة أضعـــاف طاقـــة بطاريـــات 
الليثيـــوم أيـــون، وبتكاليـــف تصنيـــع أقـــل، حيـــث مـــن 
المتوقـــع أن تكـــون جاهـــزة للتســـويق فـــي العـــام الحالـــي 

2020م.
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ضمن سعيها لتعزيز تطبيقات المواد الالمعدنية، نجحت الشركة في تركيب أول أنبوب من اللدائن الحرارية المدعمة، في 
خريص عام 2015م.
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عبر مجموعة من إجراءات السالمة..

المســـتمر لظـــروف الجائحـــة،  فـــي إطـــار تقييمـــه 
ـــز  ـــة، أعـــاد مرك ـــه الصحي ـــم خدمات ـــى لتقدي والســـبل المثل
ـــًرا، تفعيـــل خيـــار  جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي، مؤخَّ
حجـــز المواعيـــد الصحيـــة وجًهـــا لوجـــه مـــع أطبـــاء 
المركـــز، ليبقـــى إلـــى جانـــب خيـــاري مواعيـــد الهاتـــف 

والفيديو المتاحين للمستفيدين.
ومـــع إعـــادة إتاحـــة هـــذه الخدمـــة، ينبغـــي للمســـتفيدين 

ـــز أرامكـــو القافلة األسبوعية ـــة الصحيـــة فـــي مركـــز جونـــز هوبكن مـــن الرعاي
ـــات  ـــى أحـــدث المســـتجدات والمعلوم ـــي االطـــالع عل الطب
المتعلقـــة بزيـــارة أحـــد المرافـــق الصحيـــة التابعـــة للمركـــز، 
وذلـــك بهـــدف مســـاعدتهم فـــي االســـتعداد للزيـــارات 

القادمة.
إجراءاٌت تحافظ على سالمتكم

جميـع  بفحـص  المركـز  يقـوم  الوقائـي:  ■  الفحـص 
الموظفين والمرضى والزوار عند مداخل مرافقه.

ــي  ــة فـ ــف صارمـ ــراءات تنظيـ ــق إجـ ـ ■  التنظيـــف: تُطبَّ
المناطق التي يزورها المرضى.

■  التباعـــد الجســـدي: تُســـتخدم الملصقات واإلشـــارات 
وتوجيـــه  اآلمنـــة،  المســـافات  لتحديـــد  المرئيـــة 
الجميـــع إلـــى االمتثـــال لقواعـــد التباعـــد الجســـدي 

في جميع أنحاء المرافق الصحية.
ات الوقايـــة: يحـــرص الطاقـــم الطبـــي علـــى  ■  معـــدَّ
علـــى جميـــع  ويجـــب  الوقايـــة،  ات  معـــدَّ ارتـــداء 
امـــات، كمـــا يمكنهـــم  المرضـــى والـــزوار ارتـــداء الكمَّ

عـــة فـــي  ـــم باســـتخدام المعقمـــات الموزَّ ـــم أيديه تعقي
جميع أنحاء المركز.

■  المواعيـــد الطبيـــة عبـــر الهاتـــف أو الفيديـــو: يُتـــاح 
للمرضـــى خيـــار حجـــز مواعيدهـــم الطبيـــة عبـــر 
الهاتـــف أو الفيديـــو بواســـطة منصـــة )مـــاي تشـــارت( 

بكل أمان وراحة من منازلهم.

االستعداد للموعد الطبي
يُرجـــى المحافظـــة علـــى ســـالمتكم وســـالمة اآلخريـــن 
مـــن حولكـــم مـــن خـــالل غســـل اليديـــن، وارتـــداء الكمامـــة، 
ـــق  والمحافظـــة علـــى مســـافة آمنـــة. كمـــا ينبغـــي أن يتحقَّ
الزائـــر مـــن عـــدم ظهـــور أحـــد أعـــراض فيـــروس كورونـــا 
ـــة مـــن  ـــزم باإلجـــراءات االحترازي ـــه، وأن يلت المســـتجد علي
دهـــا المركـــز. إلـــى جانـــب ذلـــك،  الفيـــروس التـــي يحدِّ
ـــه بــــ   د، أو قبل يُرجـــى الوصـــول فـــي وقـــت الموعـــد المحـــدَّ
المريـــض  مـــن  يُطلـــب  قـــد  األكثـــر.  15 دقيقـــة علـــى 
ـــة فـــي حـــال  ـــة انتظـــار بديل االنتظـــار فـــي الســـيَّارة أو صال

الوصول في وقت أبكر.

زيارة المرضى ومرافقتهم
تـــم حصـــر عـــدد الـــزوار والمرافقيـــن بشـــخص واحـــد 
لـــكلِّ مريـــض، وتتطلـــب جميـــع الزيـــارات الحصـــول علـــى 
موافقـــة مســـبقة. ومـــع ذلـــك، وحرًصـــا علـــى ســـالمة 
الجميـــع، ننصـــح المرضـــى باالكتفـــاء بمرافـــق واحـــد فقـــط 
التوجيهـــات  علـــى  االطـــالع  يُرجـــى  األمـــر.  لـــزم  إذا 
الخاصـــة بالـــزوار والمرافقيـــن قبـــل زيـــارة المركـــز، مـــن 

خالل زيارة الموقع اإللكتروني:
jhah.com/ar/safe-at-jhah

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يستقبل الزائرين

أطلقهـــا  ة  ر عبـــا  . . » ! نـــا و كور ا  »شـــكًر
اإلعالمـــي مصطفـــى اآلغـــا ليتـــم تداولهـــا 
عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي بنبـــرة 
تـــارة  كوميديـــة  وبنبـــرة  تـــارة،  تراجيديـــة 
لعبـــارة  با تتمعـــن  عندمـــا  لكـــن  أخـــرى، 
وتأخذهـــا مـــن جانـــب محايـــد، فســـترى أنهـــا 
تحمـــل داللـــة ظاهريـــة صادمـــة، وأخـــرى 

عميقة صادقة.
بالمعنـــى  للكورونـــا  ليـــس  هنـــا  فالشـــكر 
البســـيط، ولكـــن الشـــكر لمـــا تعلمنـــاه مـــن 
المفاهيـــم،  غّيـــرت  لتـــي  ا األزمـــة  هـــذه 
وزحزحـــت كل ماهـــو صلـــب اليتغيـــر وجامـــد 
ال يتبـــدل؛ فالكثيـــر مـــن ســـّكان العالـــم كانـــت 
لديهـــم قناعـــات وتوجهـــات وأفـــكار مابيـــن 
صائبـــة وخاطئـــة، وفـــي قـــرارة أنفســـهم أن 
هـــذه األفـــكار لـــم ولـــن تتغيـــر مهمـــا طـــال 
الزمـــن. لكـــن بعـــد انتشـــار هـــذه الجائحـــة، 
واألقـــارب  األصدقـــاء  مـــن  الكثيـــر  رأينـــا 
تفكيرهـــم  نمـــط  تغّيـــر  وقـــد  واألحبـــاب 
ــى  ــم إلـ ــة منهـ ــى الواقعيـ ــرب إلـ ــوا أقـ وأصبحـ

التهويم واألحالم. 
ـــر  ـــم كثي ـــي« تعلّ ـــرة »الحجـــر المنزل خـــالل فت
ــة يتوجـــب شـــكر  ــة نعمـ مـــن البشـــر أن الحريـ
ـــواب  ـــت األب ـــد أن أغلق ـــا، الســـيما بع اهلل عليه
تراقصـــت  أشـــهر،  األربعـــة  تقـــارب  لمـــدة 

اللحظـــات  تلـــك  مخيالتنـــا  فـــي  خاللهـــا 
ــة،  ــل الجائحـ ــها قبـ ــا نعيشـ ــي كنـ ــة التـ الجميلـ
وكيـــف أن الحيـــاة كانـــت جميلـــة بينمـــا نحـــن 
تفـــه  وأ أبســـط  مـــن  يـــق  ونتضا نتضجـــر 

األمور. 
عـــرف مـــن يســـكنون فـــي شـــقة صغيـــرة أن 
النظـــر للســـماء نعمـــة. وأدرك مـــن هـــو منزعـــج 
أن  صبـــاح  كل  العمـــل  منبـــه  صـــوت  مـــن 
والســـعي  للخـــروج  االســـتيقاظ كل صبـــاح 
خلـــف لقمـــة العيـــش أيًضـــا نعمـــة. تعلـــم مـــن 
أن  الصيـــام  لمجـــرد  يصـــوم رمضـــان  كان 
الخـــروج لصـــالة التراويـــح نعمـــة. مـــن كان 
يشـــتري مايريـــد مـــن األســـواق ويعـــود بـــدون 
تعـــب، تعلّـــم أن هـــذه نعمـــة بعدمـــا أصبـــح 
واجًبـــا عليـــه تنظيـــف وتعقيـــم كل مايدخـــل 
منزلـــه. حتـــى ميســـورو الحـــال أدركـــوا أن 
ـــة يجعـــل مـــن  ـــاب الحري حضـــور المـــال مـــع غي

المال شيًئا شبه فاقد لقيمته. 
شـــخصًيا، تعلّمـــُت مـــن درس كورونـــا أن 
ـــا أو تاجـــًرا  ـــا كان عالًم ـــف مهم اإلنســـان ضعي
أو ذا منصـــب، ألن فيروًســـا اليُـــرى بالعيـــن 
المجـــردة اســـتطاع أن يجعـــل ســـّكان فلوريـــدا 
ومقديشـــو  وطوكيـــو  والظهـــران  وماربيـــا 
ــوم  ــس اليـ ــون نفـ ــيل يعيشـ ــي وبروكسـ ونيودلهـ

ونفس الروتين.

تعلّمـــُت أن كل مـــا كان يحـــدث فـــي يومـــي 
نعمـــة يجـــب شـــكر اهلل عليهـــا. تعلمـــت أن 
التســـويف هـــو عـــدو اإلنجـــاز، فعندمـــا تريـــد 
ــْر  ــل فّكـ ــل، بـ ــل ســـوف أفعـ ــيء، ال تقـ ــل شـ فعـ
فـــي األمـــر ملّيًـــا ثـــم أقـــدم علـــى فعلـــه دون 
تـــردد. تعلّمـــُت أن التفكيـــر بتمّعـــن والتأمـــل 
فـــي كل ماحولـــي والتعلـــم مـــن دروس اآلخريـــن 
دون الدخـــول فـــي دوامـــة »حـــب االطـــالع 
ـــت موجـــودة،  لمجـــرد االطـــالع« هـــي نعمـــة كان
الحجـــر.  أيـــام  قبـــل  كانـــت مهملـــة  لكنهـــا 
تعلّمـــُت أن الحيـــاة أبســـط وأجمـــل مـــن أن 
أضيـــع يومـــي بالتفكيـــر فـــي مشـــكلة بســـيطة 
فـــي  بالتفكيـــر  أو  الماضـــي،  فـــي  حدثـــت 
برســـم  قمـــُت  مســـتقبلي  وهمـــي  حـــدث 
ــر  ــال أن يتغّيـ ــع احتمـ ــه، مـ ــن لـ ــيناريو ممكـ سـ

في أي لحظة.
تعلّمـــُت أن الروتيـــن عـــدو لـــدود لحريـــة 
المـــرء. تعلّمـــُت أن الحيـــاة ال تتوقـــف علـــى 
شـــخص أو مجتمـــع بـــل تتوقـــف علـــى ماتريـــده 
أنـــت ويريـــده تفكيـــرك. تعلّمـــُت أن لـــكل فـــرد 
دوره المهـــم فـــي المنظومـــة الكبيـــرة التـــي 
نســـميها »العالـــم«، وأهـــم درس تعلمتـــه أن 
ــا  ــا علمنـ ــل كمـ ــرج« بالفعـ ــاح الفـ ــر مفتـ »الصبـ
آباؤنـــا وأجدادنـــا ومعلمونـــا؛ فالحمـــد هلل 

على كل مانحن فيه من ِنعم. 

»شكًرا كورونا!«
إضـــاءة

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

حمد نبيل المسعد
hamad.masaad@aramco.com

إدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام
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تطوير مستقبل العمل..

حزمة جديدة من األتمتة الروبوتية 
لخدمات الموارد البشرية

الظهـران - توصلـت أرامكـو السـعودية أثنـاء جهودهـا 
الموظفيـن وتقليـص  لزيـادة تمكيـن  الهادفـة  المتواصلـة 
الروبوتيـة  األتمتـة  إلـى  والمتكـررة  الروتينيـة  المهمـات 

لألعمال كبديل قابل للتطبيق.
وتسـتخدم الشـركة تطبيقـات برامـج الروبوتـات إلنجـاز 
التـي تنضبـط بقواعـد معينـة، بينمـا  الكبيـرة  المهمـات 
يتطلـع قـادة األعمـال فـي الشـركة إلـى تحقيـق االسـتفادة 
القصـوى من خفـض التكاليف وتقليل األخطـاء إلى حدها 
األدنـى، وإطـالق  المواهب البشـرية ألعمـال إبداعية ذات 

قيمة مضافة.

روبوت األتمتة الجديد
فـي ضـوء ذلك، اعتمـدت وحـدة إدارة الرواتب فـي إدارة 
فـي  تسـاعد  تقنيـة جديـدة  مؤخـًرا،  الموظفيـن،  شـؤون 
تسـهيل إحـدى مهماتهـا الروتينيـة المتكررة بشـكل شـهري، 

حيـث تتحمـل الوحـدة مسـؤولية تدقيـق ومصادقـة 3800 القافلة األسبوعية
مهمـة دائمـة ومؤقتـة كل شـهر. وعلـى الرغـم مـن بسـاطة 
بعـض هـذه المهمـات إال أنهـا تسـتهلك كثيـًرا مـن وقـت 

الموظفين.
وقـد قامت الوحدة بتسـجيل دخـول ألول برنامج روبوتي 
في الشـركة خاص بالموارد البشـرية، حيـث تم تطويره من 
شـؤون  وإدارة  البشـرية  المـوارد  مسـاندة  إدارة  قبـل 
الموظفيـن، السـتثمار األتمتـة الروبوتية لألعمـال في زيادة 
الكفـاءة. وتعتمـد هـذه التقنيـة بشـكل كامـل علـى أنظمـة 

أرامكو السعودية.
وقـد اسـتُخدم روبـوت األتمتـة بنجـاح فـي أنظمـة وحـدة 
إدارة الرواتـب، وذلـك بعـد سـتة أشـهر مـن العمـل الـدؤوب 
مـن  شـاملة  مجموعـة  لتطويـر  المتعـددة  العمـل  وورش 
القواعـد التـي تحكـم إطـار عملـه. وكانـت النتائـج واعـدة، 
طلبـات  كل  مـن   %21 معالجـة  الروبـوت  اسـتطاع  حيـث 
المهمـات المؤقتـة والدائمـة فـي وقـت قياسـي بمتوسـط 
سـرعة 20 ثانيـة لـكل معاملـة، مقارنـًة بمعـدل 5 إلـى 10 

دقائق لكل معاملة يدوية.

ولـن يخفـف نجاح الروبـوت من عدد المهمـات الروتينية 
ر فرًصـا  لموظفـي إدارة وحـدة الرواتـب فحسـب، بـل سـيوفِّ
أكبـر لمنـح هـؤالء المهنييـن أعمـااًل أكثـر فائـدة. وسـيلمس 
العمـالء أيًضا تحسـًنا ملحوًظا في وقـت معالجة عديد من 

الطلبات دون إخالل بالجودة.

المستقبل هو الحاضر 
وتمثِّـل أتمتـة األعمـال الروبوتيـة الخطـوة األولـى ضمـن 
برنامـج  لتقنيـات  محتملـة  السـتخدامات  طويلـة  قائمـة 

التحول الرقمي في دائرة الموارد البشرية.
وحـول ذلـك، قـال مديـر إدارة مسـاندة أنظمـة المـوارد 
البشـرية بالوكالة، األسـتاذ حسن الغباري: »إن هذه التقنية 
تمثـل خطـوة إلـى األمام؛ فالسـماح لفرقنا بأتمتـة المهمات 
اليدويـة سـيمكنهم مـن تحقيـق قيمـة حقيقيـة لعمالئنـا. 
واألكثـر مـن ذلـك، أنه أصبـح بإمكاننا تكريـس اهتمام أكبر 

ألعظم أصولنا - أال وهو موظفونا«.
مـن جانبـه قـال مديـر إدارة شـؤون الموظفيـن، األسـتاذ 

محمـد الشوشـان: »إن التقـدم لألمام بتقنيـات جديدة مثل 
األتمتـة الروبوتيـة لألعمـال هـو جـزء مـن تطـور خدمـات 
المـوارد البشـرية. وحيـث أن الموارد البشـرية تنتقـل حالًيا 
د تقديـم الخدمـات إلـى ريـادة األعمـال، فمـن  مـن مجـرَّ
الضـروري أن تكـون هنالـك عمليـات قائمة لتقديم مسـتوى 
أعلـى مـن الخدمـة الشـخصية للموظفيـن بينمـا نمنحهـم 

خبرة رقمية مستمرة«.
ـا فيصل العتيبي، وهو متخصص في األتمتة الربوتية  أمَّ
لألعمـال فـي دائـرة المـوارد البشـرية، فقـال: »إن قيمـة مـا 
تضيفـه هـذه التقنيـة واضحـة، فوجـود قـوى عاملـة رقميـة 
غ العنصر البشري للتركيز  لتنفيذ المهمات المتكررة سـيفرِّ

على اإلبداع واالبتكار في مكان العمل«.
وأوضـح العتيبـي أن ذلـك يعكـس الهـدف مـن برنامـج 
التحـول الرقمـي األكبـر، ال سـيما فـي تطويـر الروبوتـات 
الجديـدة الماديـة والبرمجيـة، بحيـث يسـعى نحـو مسـتقبل 
ومالءمـة  أكثـر جاذبيـة  الموظفيـن عمـاًل  كل  فيـه  يجـد 
لطموحاتهـم، فـي حين يتولى المسـاعدون الرقميون مزيًدا 

من المهمات اليدوية.

رجال اإلطفاء في الشركة يخوضون غمار برنامج 
تدريبي شاق بعيًدا عن الوطن

لت الرابطـة العالميـة لرؤسـاء اإلطفـاء بالتعـاون مـع  شـكَّ
أرامكو السـعودية برنامـج الزمالة الدولية في عـام 2016م. 
ويـدرِّب البرنامـج رجـال اإلطفـاء السـعوديين فـي إدارات 
رائـدة لمكافحـة الحرائـق فـي الواليات المتحـدة األمريكية 
على مدى ستة أشهر، لتعلم الثقافة األمريكية في مكافحة 

الحرائق، وكذلك أفضل الممارسات في هذا المجال.
ومنـذ انطـالق البرنامج، تخرجت منه بنجاح أكثر من 17 
مجموعـة، بعـدد إجمالـي يبلـغ 132 رجـل إطفاء مـن أرامكو 

السعودية.
ونظـًرا اللتـزام أرامكـو السـعودية فـي كافـة أقسـامها 
بسـالمة بيئـة العمـل ومنـع حـدوث الحرائـق، فـإن رجـال 
اإلطفـاء المشـاركين يكتسـبون الحـد األدنـى مـن الخبـرة 
العملية في المملكة، التي تسمح لهم بااللتحاق بالبرنامج. 
وكجزء من رؤية الشـركة اإلسـتراتيجية لتكون شـركة رائدة 
ومتكاملـة فـي مجـال الطاقـة والكيميائيـات، فـإن إدارة 
لجعـل موظفيهـا  بجـد  قـد عملـت  الحريـق  مـن  الوقايـة 
يتحـدون الصعـاب ويكتسـبون مهـارات قياديـة جديـدة، مـع 

تحديث طرق مكافحة الحرائق.
تتكـون المجموعـة من ثمانية رجال إطفـاء موزعين على 
إدارات مكافحـة الحرائق، التي تعمل بخطى سـريعة وعدد 
مرتفـع مـن النـداءات فـي جميـع أنحـاء الواليـات المتحـدة 
األمريكيـة. ويتحـدى هـذا األمـر قـدرات المجموعـة علـى 
التكيـف مع بيئـة أجنبية، كمـا يختبر معرفة رجـال اإلطفاء 

ومهاراتهم وقدراتهم.
وبعد إتمام أسبوعين إلى ثالثة أسابيع من أجل التحقق 
مـن مهـارات المجموعـة، ينتقـل رجـال اإلطفـاء إلـى قسـم 
ن الحد األدنى  العمليات، حيث يلتحقون بمجموعات تتضمَّ
مـن عـدد رجـال اإلطفـاء، ليسـتقلوا شـاحنة ضخمـة تحمل 
معـدات اإلنقـاذ. وتقـوم المجموعـة برفـع التقاريـر إلـى 
المـالزم أو الكابتـن المنـاوب ويُتوقـع منهم محـاكاة ما يقوم 
به رجال اإلطفاء في اإلدارة المضيفة، من حيث المسـاءلة 

والمسؤولية.
ويكـون التحقـق بمثابـة تعزيـز لكفاءاتهـم الرئيسـة فـي 
مكافحـة الحرائـق، وتطويـر مجـال معرفتهـم ومهاراتهـم 

ُنشرت هذه املقالة بنسختها األصلية يف مجلة 
)آيتشيفس( يف العدد الصيفي لعام 2020م

وقدراتهـم، واكتسـاب األسـس القياديـة لنمـوذج مكافحـة 
الحرائـق األمريكـي شـبه العسـكري، وفهـم وتطبيـق ثقافـة 
وقيـم األسـرة الثانيـة والمنـزل الثانـي واألخـوة، الخاصـة 

بمهنة مكافحة الحرائق األمريكية.

شعور تام بروح الفريق
وأشار منسق المجموعة 17 والرئيس المساعد لخدمات 
بـإدارة أتالنتـا لإلنقـاذ مـن الحرائـق، فاليـري  اإلسـناد 
جاكسـون، إلـى أن األمر يتطلـب العمل بـروح الفريق لنجاح 

البرنامج.
يقـول جاكسـون: »وجـدت علـى الفـور أنني لسـت وحدي 
مـن يعمـل على إنجـاح برنامـج الزمالة. إن مـا جعل العملية 
سلسـة هـو خدمـات العمـالء المثاليـة التـي يقدمهـا فريـق 
بخطـوة،  خطـوة  اإلطفـاء،  لرؤسـاء  العالميـة  الرابطـة 

والمشاركة العملية واالحترافية«.
مـن جانبـه قـال الكابتـن ميشـيل مكلوفليـن، مـن إدارة 
مـن  عـدًدا  ب  درَّ الـذي  الحرائـق،  مـن  لإلنقـاذ  أتالنتـا 

المجموعات، إنه منبهر من قدرات رجال اإلطفاء.
يقــول مكلوفليــن: »لقــد عملــوا بجــد؛  فهم جــاؤوا للعمل 
مســتعدين للتدريــب ولــم يتذمــروا إطالًقــا. لقــد أكــد 
برنامــج الزمالــة أنــه بغــض النظــر عــن إدارة مكافحــة 
الحريــق التــي نعمــل فيهــا، فنحــن جميًعــا نســعى لتحقيــق 
ــا، وهــو أن نكــون رجــال إطفــاء  الهــدف نفســه لمجتمعاتن
مدربيــن علــى أعلــى المعاييــر، وأن نحفــظ األرواح ونحمي 

الممتلكات«.
ورغـم أن هـدف الجميـع كان مشـترًكا، فقـد كانت هناك 
بعـض التحديـات ولحظـات التعلـم علـى طـول الطريـق لكل 
مـن رجـال اإلطفـاء واإلدارات المضيفـة والرابطـة العالمية 

لرؤساء اإلطفاء.
ويضيـف مكلوفليـن: »كان التحـدي األول هـو جهلنـا بمـا 
نخوضـه؛ لـم نكـن نعلـم عـن ثقافتهـم، وكان اليـوم األول 
للتدريب هادًئا. كل شـخص كان يحـاول الوصول لحالة من 

االرتياح«.
و يوضـح مكلوفلين إنه مع اسـتمرار التدريـب، بدأ رجال 
اإلطفـاء وفريـق التدريـب بالتعـرف علـى بعضهـم بعًضـا، 

وبدأت بيئة التدريب تصبح كأي يوم آخر في األكاديمية.

عالمة بارزة في الحياة المهنية
من جانبه، قال حسين العباس، وهو أحد رجال اإلطفاء 
المشـاركين في البرنامج، إن انضمامه للبرنامج هو بمثابة 

إنجاز في مجاله المهني وتطوره المستقبلي.
ويضيـف العبـاس: »لقـد تعلمـت وجربـت أمـوًرا كثيـرة 
غيـرت نظرتـي لمكافحـة الحريـق وثقافـة مهنـة مكافحـة 
ز هـذا البرنامـج مـن قدراتـي  الحرائـق برمتهـا. لقـد عـزَّ
كرجل إطفاء، وسأعود لوطني بكثير من المعرفة والخبرة، 

ألنفع بها زمالئي في الوطن«.
»إن التحـدي الـذي يواجهـه زمالئـي علـى وجـه التحديـد 
يتمثَّـل فـي امتالكهـم القـدرة علـى االبتعـاد عـن أُسـرهم 
وبالدهـم لمـدة سـتة أشـهر، وتدبـر حالـة اإلجهـاد الذهنـي 

والبدنـي للتأقلـم مـع عـبء العمـل والجـدول الزمنـي علـى 
مـدار 24 سـاعة، والتكيـف مـع عـدم الشـعور باأللفـة فـي 

دولة أجنبية ومع شعبها وعاداتها الشخصية والمهنية«.
وتبــدو المكاســب مــن هــذا البرنامــج كبيــرة جــًدا لــكل 
مــن شــارك فيــه؛ فالعالقــات الدوليــة التــي تتكــون، وتبــادل 
وأفضــل  ئــق  الحرا مكافحــة  مجــال  فــي  لمعرفــة  ا
الممارســات عبــر القــارات والــدروس المســتفادة، تغيــر 
جذرًيــا الثقافتيــن األمريكيــة والســعودية مــن الناحيتيــن 

المهنية والشخصية.
ويبـدو المسـتقبل أكثـر إشـراًقا حيـث يواصـل البرنامـج 
النمـو، وربمـا تمتدُّ العالقـات العالمية الجديـدة إلى برامج 

أخرى ممتعة وجديدة عبر مختلف القارات.

شارك الكابتن نايف العادل )الثاني من اليمين(، من إدارة الوقاية من الحريق في أرامكو السعودية، في برنامج الزمالة الدولي 
ق على  لتدريب رجال اإلطفاء في الواليات المتحدة األمريكية لعام 2019م، معرًبا عن أن تلك التجربة كانت بمثابة حلم تحقَّ

أرض الواقع.
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األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

• كم عدد إصداراتك لكتب األطفال؟
كتبـت كثيـًرا مـن قصـص األطفـال، وأصدرت 
أربـع قصـص مع دفتر تلوين في سلسـلة أطلقت 
عليهـا سلسـلة المهـا لألطفـال. هـذه القصـص 
ومواقـف  شـخصيات  مـن  محتواهـا  تسـتمد 
حقيقية أو خيالية، وتهدف لتنمية الطفل ثقافًيا 
وتوعوًيا، وهي ذات أهداف نبيلة، وتحرص على 

إظهار روح التسامح بين جوانبها.
• كيف زرعت حب الكتاب في ذهن أطفالك؟

أوليـت أهميـة كبيـرة ألن أتـرك ألطفالـي فـي 
حياتهـم مسـاحة للكتـاب، فحرصـت علـى روايـة 
القمـاش،  كتـب  لهـم  واقتنيـت  لهـم،  القصـص 
ولوحـات الكتب، والقصص والكتب المعلوماتية، 
كمـا اشـتركت فـي مكتبـات عـدة لتوصـل لهـم 
الكتـب إلـى المنـزل. وفـي السـفر، نحـرص علـى 
زيـارة المكتبـات العالميـة، وبحمـد اهلل، فقـد 

أسهم ذلك في زراعة حب القراءة فيهم.
•  أنـت بالتأكيـد علـى علـم بـأن الكتابـة للطفـل 
ُتعـدُّ مـن أصعـب أنـواع الكتابة، كيف اسـتطعت 

أن تتجاوزي هذه الصعوبات؟
الكتابـة لهـم هـي السـهل   أدب األطفـال أو 
الممتنـع، فباإلضافـة إلـى موهبـة الكتابـة التـي 
االلتحـاق  علـى  حرصـت  فقـد  بهـا،  حظيـت 
الكتابـة اإلبداعيـة  فـن  بـدورات تدريبيـة فـي 
للطفـل، وال أزال أقـرأ وأحـاول تطويـر أدواتـي 
والبحث في كل مستجدات هذا األدب الجميل.

•  هـل يمكـن أن تجتـذب كتـب األطفـال الطفـل 
المدمن على األلعاب اإللكترونية؟

فيمـا يخـص قصصـي، أحـرص علـى اختيـار 
الرسـومات واأللوان والمحتوى بعناية حتى تشد 
األطفـال لها. وبحمـد اهلل، فقد قرأت لكثير من 
األطفـال مـن جنسـيات مختلفـة، فوجـدت منهـم 
االهتمـام واإلنصـات والرغبـة في قـراءة قصص 

أخرى.
األمـر يعتمـد علـى الموازنـة وخلـق روح محبة 
ب  للقـراءة، سـواًء اإللكترونيـة أو الورقيـة، ويتطلَـّ
ذلـك تعاوًنـا بيـن المنـزل والمدرسـة مـن أجـل 

جعل القراءة هواية محببة للطفل.
•  بمـاذا تنصحيـن األمهـات حـول كيفيـة اختيـار 

الكتب ألطفالهم؟
هنـاك نصائـح عـدة الختيـار الكتـب، أهمهـا 
عـدم إرغام الطفل على فن أدبي معين، واختيار 
الكتـاب المناسـب للسـن المناسـب، والحـرص 
علـى الذهـاب إلـى المكتبـة، وتجنب  شـراء كتب 
القـراءة،  العـزوف عـن  إلـى  تـؤدي  قـد  كثيـرة 
ومشـاركة وقـت القـراءة مـع األطفـال. وأهـم مـن 
هـذا كلـه، أن نقـرأ أمـام أطفالنـا، فأطفالنا نتاج 

أفعالنا ونحن القدوة لهم.
•  أيهمـا أفضـل للطفـل: القـراءة مـن األجهـزة 

اإللكترونية أم الكتاب؟
الهـدف الرئيـس هو أن تكـون القراءة أسـلوب 
حيـاة للطفـل؛ لـذا، فالقـراءة سـواًء أكانـت مـن 
األجهـزة الذكيـة أم الورقية، هي مطلبي وهدفي 
وغايتـي. تختلف الطرق، والهدف هو أن تتوسـع 
مـدارك األطفال من خـالل المعلومة الصحيحة 
الوسـيلة  عـن  النظـر  بغـض  النيـر،  والفكـر 

المستخدمة.

ليقرأ أطفالنا علينا أن نقرأ 
أمامهم

تكوين اتجاهات 
إيجابية لدى الطفل

مها سليمان الوابل
كاتبة سعودية، وسفيرة للمسؤولية االجتماعية، حاصلة على 
ماجستير في اإلعالم التقت بها »القافلة األسبوعية« 
للحديث عن أهمية القراءة لدى األطفال.

هل ُيصاب األطفال باألمراض النفسية؟
 وأخيـًرا، وتحديـًدا لـدى األطفـال، هنـاك كثيـر مـن 
االضطرابات، مثل التوحد وفرط الحركة ونقص االنتباه، 
أو غير ذلك من صعوبات التعلم. وعندما تكون األعراض 
خفيفـة، قـد تـرى األُسـر تلك األعـراض طبيعية، فيسـتمر 
الطفـل فـي المعانـاة لسـنوات طويلـة، وقـد يلومـه كل مـن 
منشـأ  يكـون  بينمـا  ومزعـج،  سـيئ  سـلوكه  بـأن  حولـه 
المشـكلة اضطـراب سـلوكي أو نفسـي يسـهل عالجـه فـي 

سن مبكرة.
وللنظـرة االجتماعيـة السـلبية دور كبيـر فـي تجنـب 

األُسر إحضار أطفالهم للتقييم والعالج في سن مبكرة.

الخالفات والعنف األسري
وسـألنا الدكتـور األلمعي عن األمراض النفسـية األكثر 

انتشاًرا في السعودية بالنسبة لألطفال، فأجاب:
تُعـدُّ االضطرابـات السـلوكية فـي األطفـال مـن أكثـر 
المشـكالت التـي تكـون سـبًبا فـي إحضـار الطفـل لعيـادة 
مـن  رئيـس  بشـكل  الشـكاوى  وتكـون  النفسـي،  الطـب 

المدرسة ومن األسرة بسبب سلوك الطفل المزعج.
غالبيـة  فـإن  المجـال،  هـذا  فـي  خبرتـي  وبحسـب 
المشـكالت السـلوكية سـببها عـدم وجـود نظـام واضـح 
وثابـت ومناسـب لتربيـة األطفـال فـي المنـزل، باإلضافـة 
إلى الخالفات بين الوالدين، كما قد يؤثر العنف األُسـري 

على سلوك األطفال.
مـن جهـة أخـرى، يعانـي بعـض األطفـال مـن اضطـراب 
ل ذلك نسـبة حوالي  فـرط الحركـة ونقـص االنتبـاه، ويشـكِّ

10% من األطفال.
وبحسـب الدراسـات العلميـة، هنـاك أيًضـا اضطرابات 
ة أشكال وأعراض،  القلق والتوتر في األطفال، وتظهر بعدَّ
ق الطفـل بأحـد الوالديـن تعلًقـا شـديًدا، ورفضه  منهـا تعلُـّ
الذهـاب إلـى المدرسـة، والخـوف مـن أشـياء شـائعة فـي 
أو  والمرتفعـات  والحيوانـات  الحشـرات  مثـل  الحيـاة، 
األماكـن المغلقـة، ومـا إلـى ذلـك مـن اضطرابـات القلـق 
األخـرى، التـي تكـون فـي بعـض األحيـان شـديدة وتسـبب 

إعاقة شديدة للطفل اجتماعًيا وتعليمًيا وسلوكًيا.
هنـاك أيًضا اضطرابات التعلم لـدى األطفال، التي قد 
تكـون مزمنـة وتحتـاج إلى دعـم وتدخل دراسـي بمجرد أن 
يتـم التشـخيص الصحيـح، لكنهـا ال تحتـاج إلـى تدخـل 

دوائي.

هنـاك اعتقاد خاطـئ لدى كثير من المجتمعات، سـواء 
الشـرقية أو الغربيـة، حـول أسـباب األمـراض النفسـية. 
وهنـاك وصمـة اجتماعيـة شـديدة فـي هـذه المجتمعـات 
حـول المـرض النفسـي لهـا جـذور تعـود إلـى المعتقـدات 
القديمـة، وطريقة معاملة المرضى النفسـيين في القرون 
المرضـى  أن  اعتقـادات  كانـت هنـاك  فقـد  الماضيـة. 
النفسـيين يعانـون مـن سـحر أو مـس مـن الجـن أو حسـد 

يسبب لهم هذه األعراض.
لذلـك، كان كثيـر مـن المرضى فـي مجتمعاتنـا يلجؤون 
إلـى العالج الشـعبي أو الروحي، فتمضي فترة طويلة قبل 
أن يُضطـروا إلـى مراجعـة األطبـاء المتخصصيـن، ولكـن 

بعد أن تتفاقم الحالة.
إن للجينـات والوراثـة دور كبيـر في األمراض النفسـية، 
وسـببها هـو اضطـراب فـي النواقـل العصبية فـي الدماغ؛ 

واألدوية النفسية والعالج النفسي يصححان هذا الخلل.
ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن األمـراض النفسـية كثيـرة 
ومختلفة، وبعضها يكون في شـكل قلق بسـيط أو اكتئاب، 
وقـد ال يتطلـب عالًجـا دوائًيـا. وهنـاك اضطرابـات مثـل 
فـرط الحركـة، ونقـص االنتبـاه فـي األطفـال، التـي يكـون 
عالجهـا سـلوكًيا أو دوائًيـا فـي كثيـر مـن األحيـان، ويتـم 

العالج من قبل طبيب نفسي مختص لألطفال.

ثـت  خـالل زيارتهـا إلـى عيـادة الصحـة النفسـية، تحدَّ
إحـدى األمهات لـ»القافلة األسـبوعية« عن صدمتها 
بإصابـة ابنهـا الصغيـر بمـرض نفسـي، إذ لـم تتخيـل أن 
يعاني األطفال من األمراض النفسية التي تصيب الكبار.

كمـا أكـدت أن علـى األُسـر أن ال يقصـروا اهتمامهـم 
يجـب عليهـم  وإنمـا  التعليمـي،  المجـال  فـي  بأطفالهـم 
االنتبـاه أيًضـا لمشـاعر األطفـال وعـدم تجاهلهـا مطلًقـا، 
مشـيرة إلـى أن رعاية الصحة النفسـية للطفـل تحتاج إلى 
تعـاون األسـرة بأكملهـا، وال يقـع ذلـك على عاتـق الوالدين 

فقط.
وبالعـودة إلـى الواقع، فإن عدًدا كبيًرا من األُسـر تجهل 
أن المـرض النفسـي ال يقتصـر علـى الكبـار، وإنمـا مـن 
الممكـن إصابة األطفـال الصغار به أيًضـا. وللوقوف على 
األسـبوعية«  »القافلـة  التقـت  المشـكلة،  هـذه 
باستشاري الطب النفسي في مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي، الدكتور أحمد محمد األلمعي.

المرض النفسي والوصمة االجتماعية
عنـد سـؤال الدكتـور األلمعـي عـن حيثيـات المـرض 

النفسي وأسبابه، أجاب:

مـن الضـروري أن يحـرص جميـع أفـراد 
إيجابيـة  اتجاهـات  تكويـن  علـى  األسـرة 
وتجـاوز  النمـو  علـى  تسـاعده  للطفـل، 

العقبات، بما في ذلك:
التعلـم،  نحـو  إيجابـي  اتجـاه  ■  تكويـن 
وذلـك عبـر التعلـم الذاتـي والتجريـب 

والمحاولة والخطأ واالكتشاف.
البيئـة،  نحـو  إيجابـي  اتجـاه  ■  تكويـن 
وذلك بغرس القيم التي تسـاعد على 
علـى  والمحافظـة  لبيئـة  ا تحسـين 
س  حسـا إل ا ز  تعـزِّ و  ، هـا د ر ا مو
لملكيـات  ا م  ا حتـر ا و لية  و لمسـؤ با

الخاصة والعامة.
■  تكويـن اتجـاه إيجابـي نحـو الـذات، 
عبـر تعزيـز ثقـة الطفـل فـي نفسـه، 
بيـن  يـة  لفرد ا لفـروق  ا ة  عـا ومرا
الجوانـب  علـى  والتركيـز  األطفـال، 
طفـل،  كلِّ  فـي شـخصية  اإليجابيـة 

والحرص على تشجيعه.

حة
صي

ون
ب 

كتا

دليلك الشامل حول فرط الحركة 
ونقص االنتباه

االستشـــاري  تأليـــف  مـــن  الكتـــاب 
الدكتـــور أحمـــد األلمعـــي،  النفســـي، 
الذي ألَّفه على أســـس البحـــث العلمي 
ودقيقـــة،  متعمقـــة  معلومـــات  وعبـــر 
هدفهـــا توضيح الصـــورة عن اضطراب 
 ، ه االنتبـــا ونقـــص  لحركـــة  ا فـــرط 
هيـــم  لمفا ا مـــن  كثيـــر  تصحيـــح  و
المغلوطـــة، التـــي تظهـــر فـــي كثير من 

المطبوعات ووسائل اإلعالم.
ف الكتاب  باإلضافة إلـــى ذلك، يعـــرِّ
القارئ، ســـواء أكان مـــن المختصين أم 
خالف ذلك، بآخر األبحـــاث حول هذا 
الموضـــوع، والخيـــارات الُمتاحة لعالج 
مـــن  كثيـــر  مـــن  ر  ويُحـــذِّ األطفـــال، 
المنتجـــات التجاريـــة التي تكـــون عادة 
يحتـــوي  كمـــا  فاعلـــة.  وغيـــر  مكلفـــة 
الكتـــاب علـــى كثيـــر مـــن المعلومـــات 
القيمـــة، التـــي تُنشـــر ألول مـــرة باللغة 

العربية.
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ُقْم للمعّلِم في يومِه!
عرفتـه عندمـا جاورني في أحد أحيـاء مدينة الدمام. معلم لمادة اللغة 
العربيـة، أسـمر الجبيـن، أبيـض القلـب، يعتمـر عمامـة بيضـاء »مـن غيـر 
سـوء« كبيـرة جًدا، خفيف الظل، واسـع المعرفة. عمل معلًمـا في مدارس 
الدمـام والظهـران والخبـر ألكثر من ثالثين عاًما. هاتفـه ال يهدأ من كثرة 
السـؤال عنـه، وكلمـا قابلـُت أحـًدا وعـرف أننـي جـار األسـتاذ عمـر، كان 

يقول: »يا حظك!«. 
ذات مـرة، فـي مطـار الملـك فهـد فـي الدمـام، التقينـا وكانـت الصالـة 
مكتظـة بالمسـافرين، وكان األسـتاذ عمـر يقـف حامـاًل جـواز سـفره 
السـوداني فـي خـط االنتظـار، ليـس بعيـًدا عنـي وأراه جيـًدا، وأتحّيـن 
الفرصـة ألسـلم عليـه. ويحـدث أن يـراه أحـد الضبـاط الشـباب برتبـة 
نقيـب، فيهـرع إليه، ويسـلم بحرارة االبـن الذي يرى أباه بعـد غياب، فقّبل 
رأسـه واحتضنه وسـأل عن أخباره، وكاد يبكي على كتفه من شـّدة شـوقه 
إليـه! لفـت هـذا الموقـف انتبـاه المسـافرين والعاملين فـي الجـوازات لما 

فاض به من مشاعر إنسانية عظيمة. 
نادى الضابط في الناس الواقفين قائاًل: »هذا معلّمي، فهل تسـمحون 
لـي أن أكرمـه، فـال أطيـق أن أراه واقًفـا هكـذا«. لـم يتـردد أحـد بـل قالـوا 

جميعهم: نعم! هكذا يكّرم المعلمون! 
قـال لي األسـتاذ عمر بعدها: »أخجل من هـؤالء الطالب عندما أراهم 
صدفـة فـي البقالـة أو المتنزه أو المطعم، ويعاملوننـي على أنني ملك بال 
عـرش، وأخشـى أن يصيبني الغـرور!«. وأضاف ممازًحـا: »يجب أن أظهر 

متنّكًرا في األماكن العامة«. 
نعـم يـا عمـر! هكـذا يكـّرم المعلمـون! فهـم بنـاة حقيقيـون ألنهـم يبنـون 
اإلنسـان! إخالصـك فـي عملـك، وحبـك لتالميـذك، وتفانيـك فـي أداء 
رسالتك.. كل ذلك سيؤتي أكله في الحّي، والمجتمع، واإلنسانية جمعاء!   

يوم المعلم
جـرت العـادة ومنـذ العـام 1994م أن يكـون يـوم الخامس مـن أكتوبر من 
كّل عـام يوًمـا خاًصـا لتكريـم المعلميـن، فيما بات يُعـرف بـ »يـوم المعلم«. 
ويُعـّد هـذا اليـوم بمثابة إحياء لذكـرى توقيع التوصية المشـتركة الصادرة 

عـن منظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم محمد العداربة
والثقافة )اليونسكو( في عام 1966م، والمتعلقة بأوضاع المعلمين. 

وتختلف عادات تكريم المعلمين من دولة إلى أخرى، فمنهم من يجعل 
هـذا اليـوم عطلـة رسـمية لجميـع مؤسسـات الدولـة، ومنهم مـن يخصص 
هذا اليوم للحديث عن مناقب معلميهم في المؤسسـات التعليمية، وكثير 
من المعلمين تُقام لهم االحتفاالت في مدارسهم، ويتلقون هدايا تكريمية 
لجهودهـم علـى مـا يبذلونـه مـن جهـد فـي التدريـس علـى مـدار العـام 

الدراسّي.  
هـذه المهنـة مختلفـة تماًما عن باقـي المهن فالخير كلـه في صالحها، 
لـذا يجـب أن تُولى هـذه المهنة عناية خاّصة. ومن هـذا المنطلق، لم يعد 
تأهيل المعلم، وتدريبه، وإشـراكه في نـدوات ومؤتمرات في التعليم ترًفا، 
بـل حاجـة ملحـة لتبادل الخبـرات، والسـعي دائًما إلى التطوير المسـتمر. 
وأولـى مـن هـذا كلـه، تأهيـل المعلميـن وجدانًيا حتـى يصبـح التعليم مهنة 

يتنافس عليها الخريجون، وال بأس من إضافة مزايا خاصة لممتهنيها. 
المعلمـون هـم المسـؤولون األوائـل عـن نهضـة وتقـّدم األمـة، والمعادلة 
فـي هـذا الشـأن بسـيطة: معلـم ماهـر مخلـص، وطالـب نجيـب مثابـر، 

يساويان مجتمًعا قوًيا معافى. 
وفـي كثيـر مـن المجتمعـات، يلتقـي المعلمـون تالميذهـم وقـد تقلـدوا 
مناصـب مهمـة فـي الدولـة فتجدهـم يقّدمـون معلميهـم عليهـم، ويقفـون 
أمامهـم مهمـا اعتلـت رتبهـم كمـا لـو أّنهـم ال يزالـون صغـاًرا فـي غرفـة 

الصف، أو في ردهات المدرسة.
هـو يـوم واحـد في السـنة وال يفـي المعلم حّقـه، ولكن حقيقـة األمر أن 
التكريـم الحقيقـي يكـون بالمشـاعر التـي تنتابـه عندمـا يحـل فـي مـكاٍن 
ويجـد مـن يناديـه »أسـتاذي« فهـذه الكلمـة وحدهـا تنطـوي علـى كثيـر من 

الشكر واالمتنان والتكريم!
عندما أكون في األسـواق، وأرى الناشـئة يمشـون باحترام وسـكينة، وال 
يـؤذون النـاس، أعـرف يقيًنـا أن معلميهم قـد بذلوا معهـم الجهد المضني 
لتعليمهم وتثقيفهم بحقوق السـوق والشـارع، وحّتى قيادة المركبات. وكما 
يفاخر األب بأبنائه، سمعت ورأيت كثيًرا من المعلمين يتفاخرون بأبنائهم 

الناجحين، فيقول الواحد منهم: »هذا الشاب أحد تالميذي«.
هنيًئـا لـكل معلمـي المملكـة فـي يومهـم، وطوبـى للذيـن يحملـون دفاتـر 

تحضير الدروس بيمينهم ويهّزون العالم بشمالهم!   

ِفلم »املعضلة االجتماعية« يضعنا وجًها لوجٍه أمام احلقيقة املرة 
كيف تهيمن وسائل التواصل االجتماعي على حياة مستخدميها

إذا كنــت قــد ضغطــت علــى زر »اليــك« مؤخــًرا إلبــداء 
اإلعجــاب بصورة نشــرها أحــد أصدقائك على الفيســبوك، 
أو تأملت بشــكل مطّول صورة منتج في تويتر أو إنســتغرام، 
فأنــت فــي الواقــع قّدمــت معلومــات لتلــك المواقــع عــن 
شــخصيتك، ستســاعدها علــى لفــت انتباهــك فــي المــرات 
القادمــة لتبقــى وقًتا أطــول متصفًحــا تلــك المواقــع، لتبقــى 
حبيًســا بيــن جدرانهــا الالمرئيــة، ومــن ثَــمَّ تمنحهــا فرصــة 

السيطرة على حياتك شيًئا فشيًئا من حيث ال تحتسب.   
وإذا كانــت هــذه الفكــرة تبــدو مفزعــة أو مبالًغــا فيهــا 
بشــكل كبيــر، فالفلــم الوثائقــي الدرامــي الجديــد »المعضلــة 
االجتماعيــة«، المتوفــر علــى موقــع نتفلكــس، والجديــر 
بالمشــاهدة، يكشــف لنــا عــن الباعــث مــن ورائهــا؛ إذ يمــزج 
األســلوب الدرامــي بالوثائقــي ويســتعرض تأثيــر شــبكات 
التواصل االجتماعي الخطيــر، فــي محاولــة للفــت نظــر 
خبــراء التقنيــة بمخاطــر اختراعاتهــم، مــع منــح المشــاهد، 
فــي الوقــت نفســه، نظــرة لواقــع وسياســة مواقــع التواصــل 
ــا يحــدث مــن ســيطرة  االجتماعــي ومحــركات البحــث، وم

على حياة الناس وتغيير إلدراك المرء للعالم الواقعي. 
ــم باقتبــاس لســوفوكليس، أحــد أشــهر كتــاب  يفتتــح الفل
المأســاة اإلغريقيــة، يقــول فيــه: »ال يدخــل شــيء ضخــم 
حيــاة البشــر مــن دون لعنــة«. وكمــا هــو واضــح فــإن وســائل 
التواصــل االجتماعــي تُعــد مــن أضخم األشــياء التــي طرأت 
فــي حيــاة البشــر في الوقــت الراهــن. وماهية تلــك اللعنة أو 
المشــكلة التي أتت معهــا هــي ســؤال الفلــم الجوهــري الذي 
ــن  ــن والموظفي ــد مــن التنفيذيي ــى عدي طرحــه المخــرج عل
التواصــل  منصــات  مــن  لعــدد  الســابقين  والمؤسســين 
االجتماعــي ومحــركات البحــث مثــل فيســبوك وغوغــل 

وتويتر وغيرها.

يقــول تريســتان هاريــس، المديــر الســابق ألخالقيــات مصلح جميل
التصميــم فــي غوغــل، وأحد أهم الشــخصيات التــي ظهرت 
فــي الفلــم: »وســائل التواصــل االجتماعــي ليســت موجــودة 
كأداة الســتعمالها، فهــي تغريــك وتتالعــب بك وتريــد شــيًئا 
منــك. لقد انتقلنــا مــن مرحلــة كونها بيئــة قائمة علــى تقنية 
ــة اإلدمــان والتالعــب.  ــى تقني ــة قائمــة عل األداة لتكــون بيئ
ولــدى وســائل التواصــل االجتماعــي أهدافهــا وخططهــا 
تعمــل  أنهــا  ذلــك  بيــن  ومــن  تلك األهــداف،  لتحقيــق 

باستخدام حالتك النفسية ضدك«. 
ل  عمــا أل ا جــل  ر  ، مــي مكنا جــر  و ر ث  يتحــد و
وأحد أوائل المســتثمرين فــي فيســبوك عــن التحــول الكبير 
وادي  العشــر األخيرة في  الســنوات  فــي  الــذي حــدث 
الســليكون، فيقــول: »خــالل أول خمســين عاًمــا فــي وادي 
الســليكون كانــت تُصنــع منتجــات وأجهــزة كمبيوتــر وبرامــج 
ــدأت  ــن، ولكــن فــي آخــر عشــر ســنوات ب ــى الزبائ ــاع إل وتب

تعمل أكبر الشركات في مجال بيع مستخدميها«. 
وتســتغل أغلــب منصــات التواصــل االجتماعــي االعتقــاد 
الســائد أنهــا مواقــع مجانيــة، ولكــن نمــوذج العمــل القائمــة 
عليــه هــو إبقــاء النــاس علــى مواقعهــا أطــول فتــرة ممكنــة 
معتقديــن أنهــا مواقــع مجانيــة. ومــن أجــل ذلــك هنــاك 
تنافــس محمــوم بيــن تلــك المنصــات علــى وقــت المســتخدم 
انتبــاه  وانتباهــه وحياتــه. فكلمــا اســتطاع موقــع لفــت 
المســتخدم وقًتــا أطــول، كلمــا جنــى أمــوااًل أكثــر عــن طريــق 
المســتخدم  اهتمامــات  تســتهدف  لتــي  ا اإلعالنــات 

وشخصيته.
ــدس ســابق  ــك جســتن روزنيســتاين، وهــو مهن ــد ذل ويؤك
فــي كٍل مــن فيســبوك وغوغــل: »ثمــة الكثيــر مــن الخدمــات 
علــى اإلنترنــت التــي نظنهــا مجانيــة، ولكنهــا ليســت كذلــك. 
وحقيقــة األمــر هــي أننــا نحــن الُمنْتـَـج، اهتمامنا هــو الُمنْتَج 

الذي يُباع للمعلنين«. 

ومــن جهة أخرى، يعلــق الكاتــب جــارن النيــر، مؤلــف 
كتاب )عشــر ُحجــج لحذف حســاباتك فــي وســائل التواصل 
االجتماعــي اآلن(: »إن التغييــر البســيط وغيــر المحســوس 
فــي ســلوككم وإدراككــم هــو الُمنْتـَـج. ال شــيء آخــر ممــا هــو 
معــروض يمكــن أن يُســّمى ُمنتًجــا. ذلــك الشــيء الوحيــد 
الــذي يمكــن أن يجنوا األموال منــه، إنــه تغييــر مــا تفعلونــه 

وطريقة تفكيركم وطبيعتكم«.
ويســتمر الفلــم فــي كشــف سياســات شــركات التقنيــة 
ــي تراقــب تحــركات مســتخدمي  ــا الت ومــدى تقــدم أنظمته
شــبكات التواصــل، حيث يقــول جيف ســيبىرت، وهو رئيس 
تنفيــذي ســابق فــي تويتــر: »ما أريــد أن يعرفه النــاس هو أن 
كل مــا يقومــون بــه علــى اإلنترنــت يُراقــب ويُتعقــب ويُقــاس. 
كل إجــراء تتخذونــه يُراقــب ويُســجل بدقــة، مثــل الصــور 

التي تقفون وتنظرون إليها ومدة رؤيتكم لها«. 
كمــا يكشــف ســندي باراكليــس، مديــر العمليــات الســابق 
فــي فيســبوك، كيــف تعمــل تلك األنظمة، حيــث يقــول: »كل 
تلــك المعلومــات التــي نقدمهــا لتلــك المواقــع تُغــذى فــي 
أنظمــة يــكاد ال يوجــد عليهــا إشــراف بشــري لتقوم بإعطــاء 
تلــك  توقعــات عمــا ســنفعله وعــن طبيعتنــا«. ومــن كل 
يكــون  متــى  معرفــة  يمكــن  والتحليــالت  المعلومــات 
المســتخدم مكتئًبــا أو يشــعر بالوحــدة وكل شــيء تقريًبا، ثم 
بالتالــي يتــم بنــاء نمــاذج تتوقــع أفعالنــا، ومــن يملــك نموذًجا 

أفضل يفوز.
ويســتمر الفلــم فــي إيضــاح خفايا برمجــة مواقــع البحث 
وأهدافهــا لتغييــر إدراكنــا للواقــع والحقيقــة وتزويدنــا 
ــا يشــّكل خطــًرا  ــا مم ــق أهدافه ــة لتحقي ــات موجه بمعلوم
حقيقًيــا علــى حياتنــا. كمــا أثبتــت الدراســات زيــادة كبيــرة 
فــي معــدالت االكتئــاب والقلــق بيــن المراهقيــن. وهــذا مــا 
يصــوره الفلــم فــي الجانــب الدرامــي منــه حيــث يســتعرض 
التواصــل  وســائل  مــع  أســرة  أفــراد  لمعانــاة  قصــة 

االجتماعــي. لذلــك يبــرر مخــرج الفلــم جيــف اورالوســكي، 
الــذي أخــرج فلميــن ســابقين عــن البيئــة، انصرافــه عــن 
قضايــا البيئــة إلــى إخــراج وثائقــي عــن شــركات التقنيــة 
قائــاًل: »قضايــا البيئــة والتغيــر المناخــي تُعد أزمــة وجودية 
ومنــذ ســنوات بــدأُت بالتعــرف علــى مــا تقــوم بــه هــذا 
مجتمعاتنــا  فــي  تغييــر  مــن  االجتماعيــة  المنصــات 
وحضارتنــا تحــت مــرأى منــا، وحينهــا شــعرت بحجــم هــذه 

المشكلة التي تُعد أزمة وجودية«.



الخميس ٢١ صفر 144٢هـ، ٨ أكتوبر 20٢٠م

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

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

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

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

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

حديث األلوان:
الفنانة سكنة حسن من 

مواليد عام 1983م. 
تخرجت في الجامعة 

العربية المفتوحة. لها 
مشاركات عدة في ورش 
ومعارض جماعية بعدة 

مناطق من المملكة ودول 
خليجية ختلفة. معرضها 
الشخصي التشكيلي األول 
حمل عنوان: أضداد. فازت 

بعديد من الجوائز، من 
بينها: جائزة المركز 

الثالث لمسابقة أجمل فن 
في جامعة الملك فيصل 

2013م، وجائزة المركز 
األول لمسابقة مواهب 

سمبوزيوم األصمخ بدولة 
قطر 2013م، وجائزة أفضل 

عمل تقنيات في مسابقة 
رساالت 2012م. 

حضورها في مدينة الملك 
عبداهلل الرياضية في جدة 
تمثل في عدد من األعمال 

التي مازجت فيها بين 
األلوان الزاخرة بالحياة 
والحروفية المطلة في 

خلفية اللوحة واألشكال 
الزخرفية المختلفة، مع 

التركيز الواضح على 
الرسائل اإلنسانية 

السامية المتمثلة في 
الحب والسالم.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

مـن يتمعـن فـي اللهجـة المحكيـة فـي دول الخليـج العربيـة والسـاحل 
الشـرقي مـن المملكـة العربيـة السـعودية سـيجد كثيـًرا مـن المفـردات 
ذات الجـذر األجنبـي، وهـي مفـردات توارثتهـا األجيـال المتعاقبـة فـي 

المنطقة، وإن كانت اليوم في طريقها إلى االندثار. 
فحينمـا كان االقتصـاد قائًمـا علـى نشـاط الغـوص بحًثـا عـن اللؤلـؤ 
دخلـت لهجتنـا الدارجـة مفـردات كثيـرة ذات جـذر هنـدي بسـبب تـردد 
أجدادنـا علـى الهنـد لبيـع محاصيلهـم مـن اللؤلـؤ فـي أسـواق بومبـاي 
المتخصصـة فـي ذلـك، حيـث كان الشـائع وقتـذاك اسـتخدامهم لتلـك 
المفـردات فـي أحاديثهـم مـن بـاب التباهـي بذهابهـم إلـى الهنـد التـي 
كانـت آنـذاك قبلـة الدنيـا وبمثابـة لنـدن وباريـس ونيويـورك فـي زمننـا 

الحاضر. 
الهنـد  اللهجـة الخليجيـة مفـردات اسـتخدمت فـي  وهكـذا دخلـت 
كأسـماء لسـلع حضاريـة لـم يكـن ألهـل الخليـج سـابق عهـد بهـا مثـل 
)بانكه:المروحـة(، و)تشـوله:موقد الطبـخ(، علًمـا بـأن األخيـرة محـورة 
و)أوتي:المكـواة(، و)كشـمة:النظارة(،  العربيـة »شـعلة«،  الكلمـة  مـن 
و)ميز:الطاولـة(. كمـا دخلتهـا مفـردات مـن صميـم اللغـة الهنديـة مثـل: 

)كولي:العتال(، و)سيده: رأًسا(، و)رسته:الشارع(، وغيرها.
وحينمـا انتقلـت المنطقـة مـن اقتصـاد اللؤلـؤ إلـى اقتصـاد النفـط 
غـزت مفـردات إنجليزيـة كثيـرة لهجتنـا الدارجـة بسـبب عمـل اآلالف 
الكويـت«،  و»نفـط  و»بابكـو«  »أرامكـو«  فـي شـركات  المواطنيـن  مـن 
واحتكاكهـم اليومـي برؤسـائهم مـن الجنسـيتين األمريكيـة والبريطانيـة، 
بـل وقيام هـؤالء بالتحـدث بهـا داخـل مجتمعاتهـم الريفيـة والصحراوية 
والبحريـة مـن بـاب التباهـي أمـام أسـرهم وأصدقائهـم بأنهـم يعملـون 

في أنشطة النفط وأنهم اكتسبوا معارفها. 
وعليـه انتشـرت على األلسـن شـيًئا فشـيًئا مفـردات إنجليزية سـليمة 
 ،office أو محـّورة لجهـة النطـق ومنهـا: »حفيـز« بمعنـى متجـر وأصلهـا
و»تيجـوري« بمعنـى خزانـة النقـود وأصلهـا treasury، و»دختـر« بمعنـى 
 ،hospital وإسـبيتار بمعنى مستشـفى وأصلها ،doctor طبيب وأصلها
 ،ambulance وأصلهـا  اإلسـعاف  سـيارة  بمعنـى  و»عنبلـوص« 
ice cream، و»سـكوريتي«  المثلجـات وأصلهـا  و»عسـكريم« بمعنـى 
بمعنـى رجـل األمـن وأصلهـا security، و»رون سـايد« بمعنـى االتجـاه 
الخاطـئ وأصلهـا wrong side، و»تنديـل« بمعنـى العامـل المالحـظ 
 ،oil كلمـة  مـن  وهـي  الزيـت  بمعنـى  و»آيـل«   ،attendant وأصلهـا 
و»سـترول« مـن كلمـة sweet roll، و»ناطـور« بمعنـى الحـارس  الليلـي 
وهـي محرفـة مـن كلمـة night tour، و»كبـوس« بمعنى القبعـة من كلمة 
 ،reverse caps، و»ريـواس« بمعنـى الرجـوع إلـى الخلـف مـن فعـل 
 ،international و»عنتـر نـاش« وهـي محرفـة مـن أصلهـا االنجليـزي
و»سـكروب« بمعنى مفـك وأصلهـا screw driver، و»ليـت« بمعنى النور 

أو الضوء وأصلها light، وغيرها كثير مما ال يسع المجال لسردها.
فـي  األول  الرعيـل  مـن  الكثيريـن  أن  السـياق  هـذا  فـي  الطريـف 
المجتمعـات الخليجيـة، حينمـا تعرفـوا ألول مـرة علـى بعـض السـلع 
االسـتهالكية الحديثـة التـي لـم يكونـوا يعرفونهـا مـن قبـل احتفظـت 
ذاكرتهـم بعالماتهـا التجاريـة فاعتقدوا أن تلـك العالمـات التجارية هي 
مسـمّيات للسـلعة وليسـت خاصـة بمنتـج تجـاري معيـن. فعلـى سـبيل 
المثـال، حينمـا تعرفـوا علـى معجـون األسـنان »كولجيـت«، وكان األول 
الـذي ظهـر فـي أسـواق الخليـج، اعتقـدوا أن »كولجيـت« هـو المـرادف 
األجنبـي للمعجـون بدليـل أنـه حينمـا ظهـرت عالمـات تجاريـة جديـدة 
لهـذه السـلعة مثـل »سـيغنال«، راحـوا يسـألون فـي المتاجر مسـتخدمين 

صيغة »عندك كولجيت سيغنال؟«
وينطبـق الشـيء نفسـه علـى مـا أطلقـوا عليـه »عرنجـوش« وأصلهـا 
orange juice، حيـث كان البعـض يسـأل الباعـة عمـا إذا كان لديهـم 
المـرادف  كلمـة »عرنجـوش« هـي  أن  عرنجـوش طمـاط، ظًنـا منهـم 

األجنبي لكلمة عصير.

»عندكم 
َعَرْنجوش؟«

د. عبداهلل املدني * الحب والسلم

* أستاذ العالقات الدولية ــ باحث في التاريخ االجتماعي للخليج 


