
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٢ شعبان 144٢هـ، ٢٥ مارس 20٢١م

يمكنك تحميل أرامكو اليف اليوم

صفحة ٦ و٧

التمّيز والمرونة
في األوقات الصعبة

الناصر: الوفاء بالتزامات الشركة في
ُيسهم يف حتقيق رؤية الصني 

االقتصادية
أوضح  للتنمية،  الصين  منتدى  خالل 
رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها 
حسن  أمين  المهندس  لتنفيذيين،  ا
الصين االقتصادية  رؤية  أن  الناصر، 
تنسجم مع أهداف الشركة اإلستراتيجية 
الرامية إلى توفير طاقة أنظف، وتحقيق 

التحول في قطاع الطاقة.
صفحة ٥

م بجائزة  أرامكو السعودية ُتكرَّ
الريادة يف االقتصاد الدائري

حظيت جهود الشركة الرامية إلى التحوُّل 
نحو اقتصاد قائم على التدوير باإلشادة 
عقب  وذلك  العالمي،  الصعيد  على 
تكريمها بجائزة الريادة من قبل المؤسسة 

األوروبية إلدارة الجودة.

صفحة ٢

توفير مياه ُمستدامة ألعمال تطوير 
املوارد غير التقليدية

في خطوة أخرى نحو االستدامة البيئية، 
تم تدشين مبادرة لتوفير إمدادات من 
مياه الصرف الصحي المعالجة، بهدف 
تطوير  أعمال  منها ضمن  االستفادة 

الموارد غير التقليدية.

صفحة ٤

نظام إغالق جديد يف فوهات اآلبار  
للمنصات البحرية

يقوم نظام جديد ُمبتكر بإيقاف العمل 
في الحاالت الطارئة في منصات إنتاج 
الزيت، ليُسهم في خفض فترة توقف 
اإلنتاج بنسبة تصل إلى 90%، حيث 
ضمن  حالًيا  منه  االستفادة  تجري 

المنصات البحرية في حقل الظلوف.

صفحة ٥

هذا العدد

أرامكو السعودية تعلن 
نتائجها المالية لعام 2020م

184٢٨١
مليار ريال سعودي

صافي الدخل
مليار ريال سعودي

توزيعات أرباح العام كامًل
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يف أول تقدير عاملي يحتفي بجهودها يف هذا املجال..

أرامكو السعودية ُتكرَّم بجائزة الريادة في االقتصاد 
الدائري من قبل المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة

حظيـــت جهـــود أرامكـــو الســـعودية الراميـــة إلـــى تحقيـــق 
ـــًرا،  مؤخَّ الدائـــري،  االقتصـــاد  مجـــال  فـــي  الريـــادة 
ـــا  ـــك عقـــب تكريمه ـــد العالمـــي، وذل ـــى الصعي باإلشـــادة عل

من قبل المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.
وفـــازت مبـــادرة الشـــركة لالقتصـــاد الدائـــري هـــذا 
الشـــهر بجائـــزة )االقتصـــاد الدائـــري الرائـــد( لعـــام 
2021م، وذلـــك ضمـــن المنافســـة التـــي تنظمهـــا المؤسســـة 

في هذا اإلطار.

أكثر من مجرد كلمة رنانة
وجـــاء اإلعـــالن عـــن فـــوز الشـــركة بهـــذه الجائـــزة خـــالل 
ـــم بصـــورة افتراضيـــة خـــالل  حفـــل الجوائـــز الـــذي نُظِّ

ـــة متنافســـين جانيت بنهيرو ـــن ثالث ـــت ضم ـــد أن كان الشـــهر الجـــاري، بع
نجحـــوا فـــي الوصـــول إلـــى المراحـــل النهائيـــة، مـــن بيـــن 

قائمة طويلة للمشاركين من مختلف أنحاء العالم.
فـــي  المهندســـين  كبيـــر  قـــال  الشـــأن،  وفـــي هـــذا 
الشـــركة، األســـتاذ جميـــل البقعـــاوي: »االقتصـــاد الدائـــري 
ليـــس مجـــرد كلمـــة رنانـــة، كمـــا أنـــه ليـــس رفاهيـــة، بـــل إنـــه 
بمثابـــة خارطـــة طريـــق نحـــو االقتصـــاد المســـتدام، وتعزيـــز 
لنـــا  الرفاهيـــة االجتماعيـــة  البيئـــة، وتحقيـــق  صحـــة 

جميًعا«.

نحو الريادة في االقتصاد الدائري
وبوصفهـــا إحـــدى كبـــرى شـــركات الطاقـــة والكيميائيـــات 
المتكاملـــة فـــي العالـــم، ســـيؤدي ابتعـــاد أرامكـــو الســـعودية 
عـــن نمـــوذج االقتصـــاد الخطـــي ، وذلـــك بغـــرض الحـــدِّ مـــن 

ـــة مهمـــة فـــي مجـــال  ـــادة عالمي ـــق ري ـــى تحقي المخلفـــات إل
االقتصاد الدائري.

وفـــي هـــذا الشـــأن، قـــال البقعـــاوي: »تقـــوم رؤيتنـــا علـــى 
أن نكـــون شـــركة الطاقـــة الرائـــدة فـــي االقتصـــاد الدائـــري، 
مـــن خـــالل إرســـاء إطـــار مؤسســـي لمنهـــج االقتصـــاد 
ــي  ــال فـ ــات األعمـ ــة قطاعـ ــر كافـ ــل عبـ ــري المتكامـ الدائـ

أرامكو السعودية«.
ـــن جهـــود التحـــول نحـــو االقتصـــاد الدائـــري  وتتضمَّ
مـــن  ــص  التخلُـّ إلـــى  الحاجـــة  تجنُّـــب  علـــى  التركيـــز 
المخلفـــات الصناعيـــة، مـــن خـــالل تصنيـــع المنتجـــات 

وتصميمها بحيث تكون قابلة إلعادة االستخدام.
القيمـــة  علـــى  المحافظـــة  نحـــو  الشـــركة  وتســـعى 
القصـــوى للمـــوارد والمـــواد والمنتجـــات مـــن خـــالل نمـــوذج 
منظـــم يقـــوم علـــى اســـتصالح هـــذه المـــوارد وإعـــادة 

إنتاجها.

يوشـك الشـتاء أن يرحـل عنـا، ينفـث مـا تبقـى فـي 
رئتيـه مـن بـرد، ويُلملـم مـا تبقـى مـن غيمـات فـي األفق، 
ـا  أمَّ فـي صمـت.  مكانـه  تـارًكا  الكـون،  لسـنن  مذعًنـا 
الربيـع الطلق فيوشـك أن يأتينا مختااًل ضاحـًكا، حاماًل 
باقـة مـن الـورد والرياحيـن، ومعتمـًرا قبعتـه الخضـراء، 
ومتوشـًحا برداء مـن السـماء الصافية الدافئة. وال شـك 
أن هـذا األخيـر يعلـم علـم اليقيـن أن مقامـه بيننـا لـن 
وتكتـم  كثيـًرا،  بـه  الجـرداء ال تحفـل  يطـول، فأرضنـا 
أنفاسـه بالغبـار إذا فاجأهـا بالريـح، والصيـف ال يـكاد 

يطيق الصبر حتى يأتيه الدور!
لـكل فصـل مـن فصـول العـام سـماته المميِّـزة، التـي 
تُطنـب فـي وصفهـا نشـرات الطقـس أحياًنـا، وتختصـر 
ـر وصفـه هـو الكيفيـة التي  أحياًنـا أخـرى، لكـن مـا يتعسَّ
وأحاسـيس  القلـوب  بمشـاعر  كلُّ فصـل  بهـا  ف  يتصـرَّ

النفس اإلنسانية عميقة األغوار.
عندمـا ُكنـت صغيـًرا كان يُخيَّـل إلـيَّ أن الجميـع يحبُّ 
ـق بجلودنا  الشـتاء مثلي، فهـو الفصل الحنـون الذي يترفَّ
فـال يُرهقهـا بالحـرارة القاتلـة، وال يسـتنزف مـن أبداننا 
ر فـوق الجبيـن فـال يُسـرُّ بـه أحـد. ثـمَّ هـو  نهـًرا يتحـدَّ
الغيـم والمطـر، حيـث تسـبح األرض وتغتسـل األرواح، 

وهـو الليـل الطويل، الذي تنشـرح فيه النفوس بمجالسـة 
الرفيق والتحلُّق حول النار ودفئها.

ومـاذا عسـى أن يضير كلَّ ذلـك، إذا كان معه مسٌّ من 
البـرودة التـي تدلـُف إلـى العظـم ويقشـعرُّ لهـا الجلـد؟! 
إنهـا سـيئٌة يغفرها دون ريب جمـال الشـتاء، أما الصيف 
ـر ذنوبـه الكبيـرة حتـى العطلـة الصيفيـة  القبيـح فـال تكفِّ

الطويلة!
بـت للدراسـة فـي لنـدن،  أدركـُت عندمـا كبـرت وتغرَّ
أننـي كنـت متطرًفـا فـي حبِّـي بعـض التطـرف. أتذكـرُّ 
أنـي كنـت مأخـوًذا بنفحـات البـرد عندمـا خرجنـا مـن 
المطـار ألول مـرة، وقـد أوشـك الليـل أن ينتصـف. لكـن 
البـرد طغـى بعـد ذلـك واسـتبد، فالسـماء هنـاك ال تـكاد 
تعـرف الشـمس، والليـل يتطـاول حتـى ال يـكاد ينتهـي. 
حتى المطـر أصبح بعـد أمد ُمزعًجـا، وهو يرشـقنا دون 
بعـض  ُمحًقـا  كان  السـيَّاب  لعـلَّ  كلـٍل صباًحـا ومسـاًء؛ 

الشيء وهو يستوحي أناشيده الحزينة من المطر!
لـم أشـعر بنفسـي إال وأنـا أفـرح بظهـور الشـمس بعـد 
غيبـة طويلـة، وأخـرج لالحتفـال بهـا مـع الخارجيـن مـن 
سـكان مدينـة الضبـاب، فهـا قـد أقبـل سـيرك الضـوء، 

والفرجة مجانية وال تحتاج إلى قطع تذكرة.

وأبتهـج  اليـوم،  حتـى  وبـرده  الشـتاء  أحـب  أزال  ال 
ًدا كل عـام، بـل إنـي أشـتاق أحياًنـا إلـى  بقدومـه مجـدَّ
والضجـر،  بالسـأم  يُشـعرني  كان  الـذي  لنـدن  شـتاء 
فأتخيَّـل نفسـي مرتعـد الفرائـص أمشـي فـي الطرقـات 
تمتلـئ  حتـى  البـارد  الهـواء  وأستنشـق  المطـر،  تحـت 

رئتاي منه!
ر اليـوم جيـًدا أن كثيريـن يُحبـون الصيـف  لكنـي أقـدِّ
تماًمـا مثلمـا أحـب الشـتاء، بـل ربمـا أكثـر، حتـى فـي 
بالدنـا هـذه التـي تـكاد تسـلخ فيهـا الشـمس كلَّ شـيء 
أسـباب  تعـرف  ال  الـذي  اإلنسـان  هـذا  حـي. عجيـٌب 
انسـياق مشـاعره إلـى األشـياء، فهـو يـوزِّع الحـبَّ والكره 

ُجزاًفا حتى على الطقس!
أتسـاءل إن كان ميـل الناس إلى فصل دون آخر ينشـأ 
ترتبـط  حيـث  البعيـدة،  ذاكرتهـم  فـي  مـا  مـكان  مـن 
السـعادة فـي أذهانهـم بهـذا الفصـل دون ذاك، أم أن 
البشـر مثل األشـجار الموسـمية، بعضهم يحييه الصيف 
ويميته الشـتاء، وبعضهم يميتـه الصيف ويحييه الشـتاء. 
ومـن يـدري، فلعـلَّ فينـا مـن هـو مثـل النخـل، يُسـعده 
الصيـف بالرطـب، ويُبهجـه الشـتاء بالتمـر، ويظلُّ باسـًقا 

مبتهًجا في جميع الفصول!

ال أحبُّ الصيف!
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.

ميثم الموسوي
maytham.musawi@aramco.com

هيئة التحرير

التخطيط المحكم
وقـــد بـــادرت أرامكـــو الســـعودية باتخـــاذ إجـــراءات 
للتحـــول نحـــو االقتصـــاد  التمهيـــد  مـــن أجـــل  كبيـــرة 
ــن  ــم ضمـ ــد تـ ــه قـ ــاوي أنـ ــح البقعـ ــث أوضـ ــري، حيـ الدائـ
الرؤيـــة والرســـالة، والمبـــادئ  هـــذا اإلطـــار تحديـــد 

اإلستراتيجية، وأسلوب المراقبة المطلوب.
ـــى  ـــا عل ـــك، حرصن ـــب ذل ـــى جان ـــاوي: »إل وأضـــاف البقع
تطويـــر موظفـــي الشـــركة مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن 
المعرفـــة فـــي هـــذا المجـــال، وذلـــك عبـــر دورات تأهيـــل 

تتمحور حول االقتصاد الدائري«.
وقـــد حصـــل أكثـــر مـــن 750 مهندًســـا ومهنًيـــا علـــى 
نـــت  التدريـــب حـــول منهـــج االقتصـــاد الدائـــري، كمـــا ُضمِّ
الهندســـية  المعاييـــر  فـــي  بـــه  المرتبطـــة  المفاهيـــم 
للشـــركة، وأصبحـــت جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن نظـــام إدارة 

التميُّز التشغيلي فيها.

على صعيد التطبيق
ومنـــذ البـــدء فـــي إرســـاء إطـــار مؤسســـي لمنهـــج 
ـــي الشـــركة،  ـــدة ف ـــع األصع ـــى جمي ـــري عل االقتصـــاد الدائ
قامـــت 20 إدارة فـــي أرامكـــو الســـعودية بتبنـــي نمـــاذج 

تجريبية في هذا االتجاه.
ـــي هـــذا المجـــال،  ـــرص واعـــدة ف ـــد عـــدة ف ـــد تحدي وبع
تقـــوم كل إدارة فـــي الوقـــت الراهـــن بوضـــع مؤشـــرات أداء 
رئيســـة تتعلـــق بالتدويـــر، حيـــث تقيـــس األداء ضمـــن نطـــاق 

مرافق أعمالها على وجه التحديد.
وتعمـــل الشـــركة علـــى تضميـــن متطلبـــات االقتصـــاد 
الدائـــري فـــي جميـــع األنظمـــة والعمليـــات والوثائـــق 

التنظيمية ذات الصلة بهذا الموضوع.
جديـــٌر بالذكـــر أن المؤسســـة األوروبيـــة إلدارة الجـــودة 
هـــي هيئـــة غيـــر ربحيـــة تُعنـــى بجوانـــب تعزيـــز الجـــودة، 
ــل،  ــة بروكسـ ــي مدينـ ــام 1989م فـ ــي عـ ــت فـ حيـــث تأسسـ
ــي  ــزة فـ ـ ــات المميَّ ــم للمؤسسـ ــم الدعـ ــى تقديـ ــعى إلـ وتسـ

العالم.
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ن في منصب النائب  ناصر النعيمي ُيعيَّ
األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج
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ــن األســتاذ ناصــر خالــد النعيمــي فــي منصــب  ُعيِّ
النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب واإلنتــاج، بــدًءا مــن 
1 أبريــل 2021م، وذلــك بعــد أن ُكلِّــف للقيــام بأعمــال 
هــذا المنصــب بالوكالــة منــذ شــهر ســبتمبر مــن عــام 

2020م.

وقبــل ذلــك، كان النعيمــي قــد شــغل منصــب نائــب 
الرئيــس لهندســة البتــرول والتطويــر فــي ســبتمبر 
للرئيــس ألعمــال  نائًبــا  ُعّيــن قبلهــا  2016م، كمــا 
ــف  الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية، حيــث ُكلِّ

بهذا المنصب في شهر مايو 2012م.

فــي عــام  بالشــركة  التحــق  قــد  النعيمــي  وكان 
قســم  فــي  هندســي  كمســاعد  ليعمــل  1980م، 
التخطيــط والخدمــات اإلداريــة. كمــا حصــل علــى 
درجــة البكالوريــوس فــي هندســة البترول مــن جامعة 
المتحــدة  الواليــات  فــي  الجنوبيــة  كاليفورنيــا 

األمريكية عام 1985م.

وعقــب عودتــه، التحــق النعيمــي ببرنامــج التطويــر 
هندســة  فــي  ليعمــل  البتــرول،  لهندســة  المهنــي 

اإلنتــاج لحقــول الظلــوف والمرجــان ومنيفــة، قبــل أن 
ينتقــل إلــى أعمــال اإلنتاج في الســفانية عــام 1993م، 

ليعمل مستشاًرا أعلى ألعمال التشغيل.

مــا بيــن عامــي 1994م و1997م، عمــل النعيمــي 
ناظــًرا إدارًيــا ألعمــال الزيــت فــي قســم أعمــال 
ــي  ــم ف ــوف، ث ــورة بالظل ــة المغم ــي المنطق ــاج ف اإلنت
خدمــات آبــار اإلنتــاج في منطقــة األعمال الشــمالية، 

وفي أعمال اإلنتاج في أبو علي.

وفــي عــام 1997م، بــدأ النعيمــي بالعمــل فــي إدارة 
إدارة  فــي  ثــم  الخــام،  النفــط  وتســويق  مبيعــات 
مبيعــات وتســويق المنتجــات، ليُعيَّــن الحًقــا فــي هــذه 
اإلدارة مديــًرا أعلــى للتســويق لمنتجــات الديــزل 
ـف  ــرة والكبريــت فــي عــام 2000م. وقــد ُكلِـّ المقطَّ
إدارة  مديــر  منصــب  فــي  مــرات  عــدة  النعيمــي 
مبيعــات وتســويق المنتجــات حتــى شــهر ديســمبر من 
ـد منصــب مديــر خدمــات  عــام 2001م، حيــث تقلَـّ
التســويق لشــركة البتــرول الســعودي العالميــة فــي 
مدينــة نيويــورك. وفــي 2003م، عاد النعيمي ليتســنَّم 
منصــب مديــر إدارة األعمــال البحريــة، قبــل أن 
الخدمــات  ورش  إلدارة  المديــر  منصــب  يشــغل 

الميكانيكية في عام 2004م. 

فــي عــام 2007م، ُعيِّــن النعيمــي مديــًرا إلدارة 
الفــرض، كمــا ُكلِّــف عــدة مــرات بالوكالــة فــي منصب 
وفــي  الصناعيــة.  للخدمــات  التنفيــذي  المديــر 
ــاج فــي  ــر العــام لإلنت 2009م، ُســمي لمنصــب المدي
منطقــة األعمــال الجنوبيــة، قبــل أن يُعيــن مديــًرا 
ــي  ــرض ف ــع والُف ــب والتوزي ــا لخطــوط األنابي تنفيذًي

2010م.

جديــٌر بالذكــر أن النعيمــي ُعيــن نائًبــا لرئيــس 
مجلــس اإلدارة فــي شــركة أرامكــو الســعودية لتقنيــة 
التنقيــب واإلنتــاج فــي عــام 2017م، وهــو أيًضــا عضــو 
الســعودية  أرامكــو  لشــركة  اإلدارة  مجلــس  فــي 
الســعودية  أرامكــو  وشــركة  الطاقــة،  لمشــاريع 

للتقنية.

كمــا شــغل النعيمــي ســابًقا عضوية مجلــس اإلدارة 
موبيــل  الســعودية  أرامكــو  مصفــاة  شــركة  فــي 
المحــدودة )ســامرف(، وذلــك فــي الفتــرة مــن 2011م 
إلــى 2014م، وكذلــك فــي شــركة الحفــر العربيــة، فــي 

الفترة من 2017م إلى 2020م.

إلــى جانــب ذلــك، شــارك النعيمــي في عــدة برامج 
للتطويــر القيــادي، مــن بينهــا البرنامــج اآلســيوي 
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ـــن األســـتاذ مســـفر أحمـــد الزهرانـــي فـــي منصـــب  ُعيِّ
نائـــب الرئيـــس للتنقيـــب فـــي أرامكـــو الســـعودية، وذلـــك 
ي  بـــدًءا مـــن 1 أبريـــل 2021م. وكان الزهرانـــي قـــد ُســـمِّ
لمنصـــب المديـــر التنفيـــذي لدائـــرة التنقيـــب منـــذ شـــهر 
ينايـــر لعـــام 2019م، بعـــد أن اضطلـــع بمهمـــات هـــذا 

المنصب بالوكالة في وقت سابق لذلك.

ــام  ــر العـ ــب المديـ ــي منصـ ــغل الزهرانـ ــك، شـ ــل ذلـ قبـ
لتنميـــة مـــوارد التنقيـــب فـــي مـــارس 2013م، بعـــد أن شـــغل 

منصب مدير إدارة التنقيب في المناطق سابًقا.

وكان الزهرانـــي قـــد التحـــق بالعمـــل فـــي أرامكـــو 
الســـعودية بعـــد الحصـــول علـــى شـــهادة البكالوريـــوس 
ـــك ســـعود فـــي  ـــا مـــن جامعـــة المل ـــوم الجيولوجي فـــي عل
كجيولوجـــي  المهنيـــة  مســـيرته  ليســـتهل  الريـــاض، 
ـــل  ضمـــن وحـــدة جيولوجيـــا مواقـــع اآلبـــار، ثـــم تنقَّ
للعمـــل بيـــن عـــدة أقســـام للتنقيـــب، قبـــل أن يصبـــح 
فـــي منطقـــة  التنقيـــب  كبيـــر المستكشـــفين لقســـم 

األعمال الجنوبية في يوليو 1998م.

ـــر  ـــي منصـــب مدي ـــام 2004م، شـــغل الزهران ـــي ع وف
إدارة تحديـــد خصائـــص المكامـــن بالوكالـــة، قبـــل أن 

يُسمى لمنصب المدير في العام التالي.

ــد خصائـــص  ــي إدارة تحديـ ــل فـ ــي العمـ ــتمر فـ واسـ
المكامـــن حتـــى عـــام 2010م، حينهـــا شـــغل منصًبـــا 
قيادًيـــا فـــي إدارة مشـــاريع التنقيـــب واإلنتـــاج، ليتولـــى 
إدارة مهـــام مشـــاريع أرامكـــو الســـعودية المشـــتركة فـــي 

مجال التنقيب واإلنتاج للغاز.

وفـــي أغســـطس 2011م، ُســـمي الزهرانـــي مديـــًرا 
ثـــم مديـــًرا إلدارة  المناطـــق،  فـــي  التنقيـــب  إلدارة 
ــه،  ــام نفسـ ــي العـ ــرقية فـ ــة الشـ ــي المنطقـ ــب فـ التنقيـ
ـــر العـــام إلدارة  قبـــل تكليفـــه بالعمـــل فـــي منصـــب المدي

تنمية موارد التنقيب في 2013م.

وخـــالل مســـيرته المهنيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، 
ــة،  ــج اإلدارة التنفيذيـ ــن برامـ ــدًدا مـ ــي عـ ــل الزهرانـ أكمـ
ــد  ــي معهـ ــإلدارة فـ ــلون( لـ ــة )سـ ــج كليـ ــا برنامـ ــن بينهـ مـ
ماساتشوســـتس للتقنيـــة، وبرنامـــج األعمـــال إلعـــداد 
المســـؤولين التنفيذييـــن فـــي كليـــة )تـــك( لألعمـــال فـــي 
دارتمـــاوث فـــي واليـــة نيـــو هامشـــاير األمريكيـــة، وبرنامـــج 

مركز أكسفورد لإلدارة في جامعة أكسفورد.
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ـــن األســـتاذ خالـــد محمـــد العبدالقـــادر فـــي منصـــب  ُعيِّ
نائـــب الرئيـــس للمـــوارد غيـــر التقليديـــة فـــي أرامكـــو 
ـــث كان  ـــل 2021م، حي ـــدًءا مـــن 1 أبري ـــك ب الســـعودية، وذل

يشغل قبل ذلك منصب المدير التنفيذي للدائرة.
ويحظـــى العبدالقـــادر بخبـــرة تمتـــد لــــ 36 عاًمـــا مـــن 
العمـــل ضمـــن أعمـــال النفـــط والغـــاز مـــع أرامكـــو 
ــة  ــي منطقـ ــاج فـ ــرة اإلنتـ ــق بدائـ ــد التحـ ــعودية. وقـ السـ
جـــه عـــام 1985م. وفـــي  األعمـــال الجنوبيـــة فـــور تخرُّ
ج العبدالقـــادر ضمـــن  الفتـــرة بيـــن 1985م و1997م، تـــدرَّ
عـــدد مـــن األدوار والمناصـــب فـــي أعمـــال الزيـــت فـــي 
منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، حيـــث عمـــل كمهنـــدس 
ــر  ــم كناظـ ــغيل، ثـ ــال التشـ ــظ ألعمـ ــم كمالحـ ــغيل، ثـ تشـ

لقسم أعمال التشغيل.
وفـــي وقـــت الحـــق، عمـــل العبدالقـــادر مديـــًرا لمشـــروع 
تطويـــر معمـــل الغـــاز فـــي حـــرض، حيـــث اســـتُكملت 
أعمـــال بـــدء التشـــغيل فـــي عـــام 2003م. وفـــي عـــام 
ـــر حقـــل خريـــص  ـــه فـــي مشـــروع تطوي ـــدأ عمل 2005م، ب
لزيـــادة اإلنتـــاج بمقـــدار 1.2 مليـــون برميـــل مـــن النفـــط 
ـــدء التشـــغيل فـــي  ـــث اســـتُكملت أعمـــال ب ـــوم، حي فـــي الي

شهر يوليو من عام 2009م.
وخـــالل فتـــرة إتمـــام هذيـــن المشـــروعين، عمـــل 
العبدالقـــادر لمـــدة خمســـة أعـــوام علـــى إدارة أعمـــال 
ـــك  ـــق، وذل ـــم الدقي ـــي والتصمي ـــم الهندســـي األول التصمي
بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن المكاتـــب الهندســـية خـــارج 

المملكة.
وفـــي 2009م، شـــغل العبدالقـــادر منصـــب مديـــر إدارة 
ــف بعـــد ذلـــك مديـــًرا  اإلنتـــاج فـــي جنـــوب الغـــوار، ليُكلَـّ

عاًما لإلنتاج في منطقة السفانية في 2013م.
ــف  ُكلِـّ 2013م،  عـــام  مـــن  ديســـمبر  شـــهر  وفـــي 

العبدالقـــادر مديـــًرا عاًمـــا للمـــوارد غيـــر التقليديـــة، 
ــر  ــوارد غيـ ــر للمـ ــود التطويـ ــادة جهـ ــع بقيـ ــث اضطلـ حيـ
الغـــوار  وجنـــوب  المملكـــة  شـــمال  فـــي  التقليديـــة 

والجافورة.
شـــهادتي  علـــى  حصـــل  قـــد  العبدالقـــادر  وكان 
البكالوريـــوس والماجســـتير فـــي تخصـــص الهندســـة 
الكهربائيـــة مـــن جامعـــة توليـــدو فـــي واليـــة أوهايـــو 

األمريكية.
ـــٌر بالذكـــر أن العبدالقـــادر أكمـــل خـــالل مســـيرته  جدي
المهنيـــة مـــع أرامكـــو الســـعودية عـــدًدا مـــن برامـــج 
التطويـــر القياديـــة التنفيذيـــة، ومـــن ضمنهـــا برنامـــج 
ـــر  ـــي للتطوي ـــة فـــي المعهـــد الدول ـــر اإلدارة التنفيذي تطوي
ومؤتمـــر  السويســـرية،  لـــوزان  مدينـــة  فـــي  اإلداري 

أكسفورد للطاقة بالمملكة المتحدة.

تعيين مسفر الزهراني 
في منصب نائب الرئيس 

للتنقيب

تعيين خالد العبدالقادر في 
منصب نائب الرئيس للموارد 

غير التقليدية

لألعمــال والثقافــة فــي عــام 2008م، وبرنامــج كبــار 
التنفيذييــن بكليــة لنــدن لألعمــال فــي عــام 2004م، 

وبرنامج الرئيس للتحدي القيادي في عام 1998م.
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تجديد بطاقة هوية أفراد األسرة من خالل أجهزة الخدمة الذاتية

خطـت دائـرة المـوارد غيـر التقليديـة خطـوة واسـعة 
ـنت، مؤخًرا، مشروًعا  باتجاه االسـتدامة البيئية، حيث دشَّ
للتزويـد واسـع النطـاق بمياه الصـرف الصحـي المعالجة، 
وذلـك بهـدف اسـتخدامها فـي أعمـال التكسـير بضغـط 

السوائل ضمن أعمال الحفر واإلنتاج.
وقـد كان تحقيـق هـذا اإلنجـاز اإلسـتراتيجي نتيجـة 
مباشـرة للجهـود التـي بُذلـت علـى مـدى خمسـة أعـوام، 
ـن ذلك نطاًقا واسـًعا مـن الدراسـات الفنية متعددة  وتضمَّ
المجـاالت، والبحـوث المختبريـة المكثفـة، باإلضافـة إلى 
االختبـارات التجريبيـة فـي الحقـل، مـا قـاد إلـى تحقيـق 
عنصـر محـوري فـي برنامج المـوارد غيـر التقليديـة، وهو 
توفيـر مصـدر مائي مسـتدام ألعمـال تطوير المـوارد غير 

التقليدية.
ويُعـد برنامـج المـوارد غيـر التقليديـة مبـادرة مهمـة 
بالنسـبة ألرامكـو السـعودية، وترتبـط مهمتـه باسـتثمار 
مـوارد الهيدروكربونـات البديلـة فـي المملكـة. ويتطلـب 
الوصـول إلـى هـذه المـوارد وتمكينهـا مـن التدفـق إلـى 
بضغـط  التكسـير  أعمـال  مـن  مكثفـة  جهـوًدا  السـطح 
السـوائل، وهـي عملية تفتيت الصخـور الدفينة على عمق 
بالرمـل،  الفوهـة  وتدعيـم  السـطح،  تحـت  كيلومتـرات 

ويتطلب ذلك آالًفا من براميل المياه لكل بئر.
وفـي هـذا الصـدد، قـال المديـر التنفيذي للمـوارد غير 
التقليديـة، األسـتاذ خالـد العبدالقـادر: »يجسـد الحـل 
المتمثـل فـي االسـتفادة مـن ميـاه الصـرف الصحـي فـي 

الظهــران - يُمكــن للموظفيــن اآلن تجديــد بطاقــات 
هويــة أفــراد أُســرهم من خالل أجهــزة الخدمــة الذاتية 
التــي يوفرهــا األمــن الصناعــي فــي مواقــع عديــدة 
داخــل مرافــق الشــركة والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء 

المملكة على مدار الساعة.
وتُعــد أَتَْمتَــة عمليــة تجديــد الهويــة فــي أرامكــو 
الســعودية أحــدث مثــال علــى التقنيــات الرقميــة التــي 
تعمــل علــى تحســين وســائل الراحــة مــع المحافظــة 
علــى األمــن فــي األحيــاء الســكنية التابعــة للشــركة 

ومنشآتها.
فبــدالً مــن اصطحــاب أفــراد األســرة إلــى مكتــب 
األمــن الصناعــي، يمكــن للموظفيــن اآلن إدخــال بطاقــة 
الهويــة القديمــة ألي فــرد مــن أفراد األســرة فــي أجهزة 
الخدمــة الذاتيــة، وتلقــي رمــز التفعيــل علــى الهاتــف 
اتبــاع  ثــم  بالموظــف،  الخــاص  المحمــول المســجل 

التعليمات لطباعة بطاقة جديدة.
الهويــة  اســتبدال  برنامــج  مــع  الحــال  هــو  وكمــا 
الذاتيــة للموظفيــن، فــإن هــذا النظــام الجديــد يوفــر 
الوقــت ويعطــي مزايــا إضافيــة للصحــة والســالمة أثناء 

مايكل آيفز

سكوت بالدوف

أعمـال التكسـير مـدى االبتـكار والتفانـي الـذي يحظـى به 
برنامـج المـوارد غير التقليديـة، ويؤكد أن المحافظة على 
البيئـة والمجتمـع المحلـي تبقـى فـي طليعـة مـا تسـتهدفه 

أفكارنا وأفعالنا«.

البحث عن خيارات مستدامة
اآلبـار  إنجـاز  أعمـال  إدارة  قـال مديـر  مـن جانبـه، 
وهندسـة اإلنتـاج، األسـتاذ إبراهيـم األرنـاؤط: »لقـد كان 
الركائـز  أحـد  المسـتدامة  الميـاه  إمـدادات  تأميـن 
ف  اإلسـتراتيجية لرؤيتنـا منـذ بدايـة البرنامـج، وقـد ُكلِـّ
فريـق مـن اإلدارة بالعمـل علـى توفيـر ذلـك، وإنشـاء بنيـة 

تحتية سليمة ومستدامة لمصادر المياه البديلة«.
وأتـمَّ فريـق إدارة أعمـال إنجـاز اآلبـار وهندسـة اإلنتـاج 
التقييـم الفنـي لمصـادر مختلفة مـن المياه: كميـاه البحر، 
المعالجـة،  الصحـي  الصـرف  وميـاه  الراكـدة،  والميـاه 
باإلضافـة إلـى بدائل أخـرى غير مائيـة. وتضمنت معايير 
االختيـار المتطلبـات الكيميائية للتكسـير، وتخفيف اآلثار 
السـلبية علـى اإلنتـاج، مثـل التقشـر أو نمـو البكتيريا. كما 
جـدوى  ذا  الُمختـار  الحـل  يكـون  أن  المهـم  مـن  كان 
اقتصاديـة، وقـادًرا علـى تلبيـة الطلـب المسـتقبلي علـى 

تفشــي جائحــة كوفيــد-19 التــي مــا زالــت تمثــل خطــًرا 
على الجميع.

ــدر بنحــو 25٫000 شــخص مــن  ــا يق ــاج م ــع احتي وم
أفــراد أُســر الموظفيــن فــي الشــركة إلــى تجديــد بطاقة 
لتجنــب  طــرق  إيجــاد  فــإن  بهــم،  الخاصــة  الهويــة 
االزدحــام يعــد أولويــة أكبــر. والجديــر بالذكــر أنــه ال 
توجــد هنــاك حاجــة لوجــود أي مــن أفــراد األســرة 

بنفسه لتجديد البطاقة، أو تحديث صورهم الحالية.

خطوات عملية التجديد:
■  أدخــل بطاقــة هويــة الُمعــال فــي جهــاز الخدمــة 
الذاتيــة. ســتتلقى كلمــة مــرور لمــرة واحــدة علــى رقم 
ــد معلومــات  ــي تؤك هاتفــك المحمــول المســجل والت

فرد األسرة.
■  ســيتم تحديــد أهليــة بطاقــة الهويــة للُمعاليــن لديــك 
تلقائًيــا. المؤهلــون للحصــول علــى بطاقــة الهويــة 
الذيــن هــم تحــت ســن 26 عاًمــا للذكــور واإلنــاث. أما 
فــي حالــة مــا إذا كان فــرد األســرة قــد تجــاوز ســن 
26 عاًمــا، فســوف يتــم تقديــم الخدمــات لإلنــاث 
فقــط مــن خــالل أجهــزة الخدمــة الذتيــة لتجديــد 

الماء من قبل أعمال التكسير.
وقـال قائـد فريـق إدارة الميـاه فـي إدارة أعمـال إنجـاز 
اآلبـار وهندسـة اإلنتـاج، كريـم مشـكاك: »جميـع هـذه 
الحلـول خضعـت لالختبـار بدقـة قبـل إجـراء التجـارب 
الحقليـة، وسـط دعـم هائـل من مختبـرات مركـز األبحاث 

المتقدمة في إكسبك«.
وقـد أظهـر الحـل المبتكـر المتمثـل فـي االسـتفادة مـن 
ميـاه الصـرف الصحـي المعالجـة إمكانـات عاليـة، وتـم 

استكشافه عبر ثالث مراحل:
ـن تقييًمـا ميكروبًيـا  ■  العمـل المخبـري: الـذي تضمَّ
كامـاًل ضمـن الظـروف الداخليـة للبئر، ويشـمل ذلك 
تقييـم نمـو البكتيريـا، التـي يمكـن أن تُضـر بجـدوى 

اإلنتاج.
■  إجـراء اختبـارات ميدانيـة لعمليـة التكسـير: بغـرض 
اختبـار الحـل الجديـد، والتأكـد مـن إمكانيـة الضـخ 
الناجـح واآلمـن للميـاه، وفاعليتهـا فـي أداء الهـدف 

المنشود.
■  التقييـم: لتحليـل نتائـج االختبـارات الميدانيـة، التي 
الصـرف  ميـاه  باسـتخدام  التكسـير  أن  أظهـرت 
الصحـي المعالجـة تحظـى بنتائـج مماثلـة للتكسـير 
بواسطة المياه العذبة، أو أفضل منها. كما لم تظهر 

ــة  ــن باألهلي ــع الُمعالي ــع جمي ــة. ويجــب أن يتمت الهوي
إلصــدار  البشــرية  المــوارد  نظــام  فــي  الطبيــة 

بطاقات الهوية.
■  ســيتم عــرض االســم العربــي لفــرد األســرة للتأكيــد. 
يحتــاج  صحيــح،  غيــر  العربــي  االســم  كان  إذا 
الموظــف إلــى تصحيحــه مــع مركــز خدمــة المــوارد 

البشرية.
■  بمجــرد تأكيــد االســم العربــي، ســتتم طباعــة بطاقــة 

الهوية الجديدة.
ويرجــى مالحظــة أنــه ســيتم قبــول بطاقــات الهويــة 

منتهية الصالحية للتجديد. 
إذا كنــت بحاجــة إلــى مســاعدة فــال تتــردد فــي زيــارة 
ــد بطاقــات  صفحــة الويــب ShareK المخصصــة لتجدي
هويــة الُمعاليــن مــن خــالل الخدمــة الذاتيــة، حيــث 
ــد مــن المعلومــات باإلضافــة  ــى مزي ــور عل ــك العث يمكن
ــى  ــة التــي تعمــل عل إلــى مواقــع أجهــزة الخدمــة الذاتي

مدار 24 ساعة في منطقتك. 
كمــا يمكنــك التواصــل مــع  مركــز دعــم العمــالء 
لألمــن الصناعــي عــن طريــق االتصــال بالرقــم 989 من 
داخــل الشــركة أو )6000-876-013( مــن خارجهــا. أو 

من خالل  إرسال بريد إلكتروني.

بيانـات التدفـق العكسـي وجـود أي بكتيريـا، مؤكـدة 
بذلك نتائج التحليل المخبري.

من االختبار إلى االستثمار
االختبـارات  أظهرتهـا  التـي  الممتـازة  النتائـج  وبعـد 
التجريبيـة، تـم اعتمـاد ميـاه الصـرف الصحـي المعالجـة 
كحـل أمثل لتأميـن المياه لتطويـر الموارد غيـر التقليدية. 
كمـا تـم تحديـد محطـة العمـران لمعالجـة ميـاه الصـرف 
لها شـركة الميـاه الوطنيـة، بوصفهـا  الصحـي، التـي تشـغِّ
المصـدر األفضـل نظـًرا لموقعهـا الجغرافـي. وتـم تطويـر 
حل متكامل لنقل هذه المياه وتخزينها وتوزيعها، وبالتالي 
توفيـر الميـاه بكفـاءة وبأدنـى التكاليـف، مـن المحطـة إلى 

موقع التكسير.
وإلـى جانـب هـذا الحـل، الـذي يُعـد أحـدث مبـادرة 
غيـر  المصـادر  تطويـر  أعمـال  ضمـن  للبيئـة  صديقـة 
التقليديـة، تواصـل الدائـرة جهودهـا لتوسـعة نطـاق مـا 

يمكن تحقيقه على هذا الصعيد.
وعلـى سـبيل المثال، سـعت الدائرة، مؤخـًرا، إلى تنفيذ 
مبـادرة تجريبيـة لزيـادة الرقعـة الخضـراء، ودعـم التنـوع 
األحيائـي المحلـي فـي الجافـورة، وذلـك مـن خـالل زراعة 
األشـجار ورعايتهـا، عبـر اسـتثمار إمدادات ميـاه الصرف 

الصحي المعالجة، والبنية التحتية الخاصة بها.
الميـاه  الرائـدة إلدارة  الحلـول  ـد  وبـال شـك، سترشِّ
المالييـن مـن براميـل الميـاه الجوفيـة علـى امتـداد عمـر 
هـذا المشـروع، لتبقى هذه المياه لألجيـال المقبلة، بينما 
م المـوارد غيـر التقليديـة أقصـى فوائدهـا مـن أجـل  تقـدِّ

المملكة وأرامكو السعودية.

بهدف حفظ املصادر املائية لألجيال املقبلة..

توفير مياه ُمستدامة ألعمال تطوير الموارد غير التقليدية
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الناصر: أرامكو السعودية تواصل الوفاء بالتزاماتها 
التي ُتسهم في تحقيق رؤية الصين االقتصادية

يخفض فترة توقف اإلنتاج بنسبة %90

ابتكار نظام إغالق جديد في فوهات اآلبار

فــي خطــاب ألقــاه خالل منتــدى الصيــن للتنميــة، أوضح 
رئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، 
الصيــن  رؤيــة  أن  الناصــر،  حســن  أميــن  المهنــدس 
التطويــر  دفــع عجلــة  إلــى  تهــدف  التــي  االقتصاديــة، 
واالبتــكار وتحقيــق االســتدامة، تنســجم تماًمــا مــع أهــداف 
الشــركة اإلســتراتيجية الراميــة إلــى توفيــر طاقــة أنظــف، 
وتحقيــق تحــول أســرع وأكثــر سالســة فــي قطــاع الطاقــة 

العالمي.
وُعقــد المنتــدى فــي الحادي والعشــرين من شــهر مارس 
ــى  ــه االقتصــاد العالمــي عل ــت يوشــك في ــي وق ــي، ف الحال
الخــروج مــن فتــرة الغمــوض التــي تكتنفــه، وفــي ظــل 
الحاجــة إلــى حلــول طاقــة أنظف تُســهم فــي تذليــل عقبات 

التغيُّر المناخي.
وهنــأ الناصــر قيــادة الصيــن علــى التعافــي االقتصــادي 
الســريع الــذي شــهدته البــالد، وعلــى تحقيــق أهــداف 
خطتهــا المئويــة األولــى المتمثلــة فــي الحــد مــن الفقــر، 
ومضاعفــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد الواحــد خــالل 
أقــل مــن عقــد مــن الزمــان، مبيًِّنــا أن أرامكــو الســعودية 
ســتعمل جنًبــا إلــى جنــب مــع الشــركاء فــي الصيــن لتحقيــق 
أهــداف خطتهــا المئويــة الثانيــة خــالل العقــد المقبــل ومــا 

يليه.
وقــال الناصــر: »ســيظل ضمــان اســتمرارية أمــن الطاقــة 
للصيــن علــى رأس أولوياتنــا، ليــس علــى مــدى األعــوام 
الخمســة المقبلــة فحســب، وإنمــا علــى مــدى 50 عاًمــا 

مقباًل وأكثر«.
ومــن شــأن أهــداف أرامكــو الســعودية اإلســتراتيجية أن 
تُســهم بــدور محــوري فــي المرحلــة التاليــة مــن التنميــة 
االقتصاديــة للصيــن، فبوســع الشــركة مــن خاللهــا أن 
تســاعد البــالد فــي تحقيــق أهدافهــا المرتبطــة باالبتــكار 
والتطويــر المتســارع واالســتدامة، وفــي الوقــت نفســه، 
إنجــاز تحــول أســرع وأكثــر سالســة علــى صعيــد قطــاع 

الطاقة العالمي من خالل التركيز على كافة األولويات.
ــن، تظــل أرامكــو الســعودية  وكمــا هــو الحــال مــع الصي
ملتزمــة بأهــداف اتفاقيــة باريــس لمواجهة تحديــات التغيُّر 
ــأن قطاعــات الصناعــة  ــا مــن اإليمــان ب المناخــي، انطالًق
العالميــة واألطــراف الموقعــة علــى االتفاقيــة ال بــد أن 

تتعاون مًعا وفق خطط عمل واقعية وأولويات عملية.

ــا  ــة نظاًم الظهــران - طــَوّرت إدارة المشــاريع البحري
جديــًدا إليقــاف العمــل فــي الحــاالت الطارئــة فــي 
منصــات الزيــت يخفــض فتــرة توقــف اإلنتــاج بنســبة 
تصــل إلــى 90%. ويوفــر النظــام المحمــول لوحــة تحكــم 
مؤقتــة لســالمة فوهــة البئــر فــي المنصــات البحريــة 
لوحــة  وتتحكــم  دائمــة.  تحكــم  لوحــة  تركيــب  أثنــاء 
لســطحية  ا األمــان  مــات  بصما لمؤقتــة  ا لتحكــم  ا
والجوفيــة لمــا يقــارب 12 فوهــة بئــر فرديــة فــي ذات 

الوقت. 
واســتُخدم النظــام المبتكــر بنجــاح أثنــاء التحديــث 
األخيــر لـــخمس وعشــرين منصــة بحريــة فــي حقــل 
الظلــوف النفطــي، والــذي يبُعــد حوالــي 40 كيلومتــًرا 

عن الساحل الشمالي الشرقي للمملكة. 
المنصــات  مــن  اإلنتــاج  اســتمرار  النظــام  وأتــاح 
بالتــوازي مــع أعمــال اإلنشــاء، األمــر الــذي أدى إلــى 
ــا  تخفيــض فتــرة اإلغــالق التقليديــة التــي تبلــغ 30 يوًم
أيًضــا  أدى  ممــا  فقــط،  أيــام  لثالثــة  منصــة  لــكل 

لتخفيضات كبيرة في خسائر اإلنتاج.

سكوت بالدوف

القافلة األسبوعية

وفــي هــذا الصــدد، قــال الناصــر: »يتوجــب علينــا خفض 
مزيــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة الناجمــة عــن مصــادر 
الطاقــة الحاليــة التــي لهــا أهميــة كبيــرة، فهــذه مهمــة 
عالميــة رئيســة يجــب إنجازهــا لمــا فيــه خيــر االقتصــادات 
والمجتمعــات ومســتقبل الكوكــب الــذي نعيــش عليــه، وهــذا 
بالضبــط مــا نعكــف حالًيــا علــى تحقيقــه فــي أرامكــو 

السعودية«.
وأضــاف قائــاًل: » تتمثــل إحــدى األولويــات فــي تطويــر 
بنيــة تحتيــة جديــدة للطاقــة، وتذليــل العقبــات الفنيــة 
واالقتصاديــة التــي تواجههــا مصــادر الطاقــة الجديــدة. 
ــر بعــض  ــي، سيســتغرق هــذا األم ــق واقع ــن منطل ــن م ولك
الوقــت نظــًرا لمحدوديــة بدائــل النفــط فــي عديــد مــن 
المجــاالت، وهــو مــا يدفعنــا إلــى االعتقــاد بــأن مصــادر 
الطاقــة الجديــدة والحاليــة يجــب أن تســير جنًبــا إلى جنب 

لمدة ليست بالقصيرة«.
وقــال الناصــر إن اســتثمارات أرامكــو الســعودية فــي 
ــة يمكــن أن  ــر والمعالجــة والتســويق المتكامل مشــاريع التكري
تُســهم فــي تلبية احتياجــات الصين المرتبطــة بقطاعي النقل 
الثقيــل والكيميائيــات، وكذلك األمر بالنســبة لمواد التشــحيم 
ــة، كمــا يمكــن للشــركة مــن خــالل شــبكة  والمــواد الالمعدني
مراكــز أبحاثهــا العالميــة أن تســاعد الصيــن فــي تحقيــق 

أهدافها في مجاالت االبتكار والتطوير واالستدامة.

األســتاذ  البحريــة،  المشــاريع  إدارة  وقــال مديــر 
عبدالعزيــز الدليجــان، إن هــذا الحــل قــد حظــي بتقدير 

كبير نظًرا لمالءمته من الناحية االبتكارية والعملية.
وقــال الدليجــان: »تــم إنجــاز عمليــة اســتبدال أنظمــة 
إيقــاف العمــل فــي الحــاالت الطارئــة القديمــة لعــدة 
منصــات بنجــاح وموثوقيــة، وفــي ذات الوقــت حافظــت 
علــى اإلنتــاج باســتخدام هــذا النظــام المؤقــت إليقــاف 
ر داخــل  العمــل فــي الحــاالت الطارئــة الُمصمــم والُمطــَوّ

الشركة«.
وقــال: »نســعى لتطبيــق هــذا الحــل فــي المشــاريع 
والمنصــات ذات الحجــم األكبــر، مثــل منصــات الربــط 
ومعامــل فــرز الغــاز مــن الزيــت، للتقليــل مــن اإلغالقــات 
فــي الحــاالت التــي تتطلــب تعديــل أو اســتبدال نظــام 

إيقاف العمل الدائم في الحاالت الطارئة«.
وأوضــح نائــب الرئيــس إلدارة المشــاريع، األســتاذ 
عبدالكريــم الغامــدي، أن أرامكــو الســعودية ملتزمــة 
بتطبيــق أفضــل التقنيــات والحلــول المبتكــرة فــي تنفيــذ 
المشــاريع مــع التركيــز علــى ســالمة األعمــال، وتحســين 
الجــداول الزمنيــة والتقليــل مــن التكلفــة واســتمرارية 

األعمال.

وفــي الوقــت الراهــن، هنــاك تعــاون قائــم بيــن مركــز 
أبحــاث أرامكو الســعودية فــي بكين والجامعات والشــركات 

الصينية في النواحي التالية:
■  تطوير أنظمة مستقبلية أنظف لمحركات الوقود.

بالتحفيــز  إلــى كيميائيــات  الخــام  النفــط  ■  تحويــل 
الكيميائي.

الغــازات  انبعاثــات  الكبيــر علــى خفــض  ■  التركيــز 
المســببة لظاهــرة االحتباس الحــراري، وإعــادة تدوير 

هذه الغازات وإزالتها.
ــع  ــد، نتطل ــزوغ فجــر عصــر جدي ــع ب ــال الناصــر: »م وق
إلــى زيــادة إســهاماتنا وتعزيزهــا فــي مجــال تحقيــق التنمية 
االقتصاديــة الصينيــة والرخــاء المشــترك، ونســعى مــع كل 
ــب مــع  ــى جن ــا إل ــى العمــل جنًب ــا  إل خطــوة نخطوهــا قدًم
شــركائنا الصينييــن، لتبصــر هــذه األولويات اإلســتراتيجية 

المتوافقة النور، وتعود بالنفع والفائدة«.

سيظل ضمان 
استمرارية أمن 

الطاقة للصين على 
رأس أولوياتنا، ليس 

على مدى األعوام 
الخمسة المقبلة 

فحسب، وإنما على 
مدى 50 عاًما مقبًل 

وأكثر

أمين حسن الناصر

يوفر النظام المحمول لوحة 
تحكم مؤقتة لسلمة فوهة 
البئر في المنصات البحرية 

أثناء تركيب لوحة تحكم 
دائمة.

كلمة رئيس الشركة، 
كبير اإلداريين 
التنفيذيين، في 
منتدى الصين 
للتنمية

الصيـن  منتـدى  ُيعقـد  2000م،  عـام  منـذ 
للتنمية )CDF( سنوًيا، وهو أحد أكبر المنتديات 
الصيـن  جمهوريـة  تنظمهـا  التـي  االقتصاديـة 
الشـعبية، ممثلـة فـي مركز بحـوث التنمية التابع 
لمجلـس الدولـة.  يشـهد المنتـدى حضـوًرا لكبـار 
المسـؤولين الحكومييـن الصينييـن والعالميين، 
حيـث  األكاديمييـن،  وكبـار  األعمـال،  وقـادة 
القضايـا االقتصاديـة  للتركيـز علـى  يجتمعـون 
كذلـك  الصيـن.  تواجـه  التـي  إلحاًحـا  األكثـر 
يناقـش االتجاهـات الحديثـة فـي عالـم األعمـال 
والتقنيـة حـول العالم والتعـاون الدولي. موضوع 
منتـدى هـذا العـام هـو )الصيـن فـي رحلـة جديـدة 
مجلـس  رئيـس  واسـتضافه  التحديـث(،  نحـو 
والرئيـس  تشـيانغ،  كـه  لـي  الصينـي  الدولـة 

الصيني  شي جين بينغ.
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أداءٌ إيجابي متميٌز تشغيلًيا ومنضبطٌ مالًيا..

أرامكو السعودية تعلن نتائجها المالية لعام 2020م
الظهــران - أعلنــت أرامكــو الســعودية، األحــد 8 شــعبان 
1442هـــ )21 مــارس 2021م(، نتائجهــا المالية لعــام 2020م، 
حيــث أظهــرت مــن خاللهــا مرونــة اســتثنائية بالرغــم مــن 
الصعوبــات االقتصاديــة التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(، ووفاءهــا بنّيتهــا فــي توزيــع 

األرباح على المساهمين.
وبمناســبة هــذا اإلعــالن، قــال رئيــس أرامكو الســعودية، 
كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أمين حســن الناصر: 
ــا فــي  ــة وتحدًي ــا واحــدة مــن أشــدِّ الســنوات صعوب »خضن
هــذا العصــر، غيــر أن أرامكــو الســعودية أثبتــت بحمــد اهلل 
قيمتهــا الفريــدة وقدرتهــا االســتثنائية مــن خــالل مــا تتمتــع 
ز ذلــك األداء  بــه مــن مرونــة ماليــة وتشــغيلية. وقــد تَعــزَّ
بــروح بطوليــة جســدها موظفــو وموظفــات  اإليجابــي 
الشــركة، الذيــن حققــوا نتائــج تشــغيلية قياســية، وواصلــوا 

تلبية االحتياجات العالمية من الطاقة بأمان وموثوقية«.
وأضــاف الناصــر: »نظــًرا لتأثيــر الجائحة على األســواق 
العالميــة، فقــد ســخرنا تركيزنــا القــوي على تحســين كفاءة 
اإلنفاق الرأســمالي والتشــغيلي، وكانت النتيجة أن حافظنا 
علــى قــوة مركزنــا المالــي، وأعلنــا عــن توزيعــات أربــاح 
بقيمــة 281 مليــار ريــال ســعودي )75 مليــار دوالر أمريكــي( 

عن عام 2020م«.
ــال الناصــر: »خــالل الجائحــة، أدى التقــدم الســريع  وق
ــى تحســين  ــة إل ــات الرقمي ــي الشــركة الســتخدام التقني ف
أدائنــا بشــكل كبيــر، وواصلنــا جهودنــا إلحــراز تقــدم فيمــا 

يتعلق بحلول خفض الكربون«.
ق الناصــر إلــى الحديــث حــول المســتقبل قائــاًل:  وتطــرَّ
»تســير إســتراتيجيتنا طويلــة األجــل على المســار الصحيح 
نحــو تحســين محفظتنــا فــي أعمــال النفــط والغــاز. وفــي 
ظــل التحســن الــذي تشــهده بيئــة الســوق، هنــاك زيــادة فــي 

الطلــب فــي آســيا مــع وجــود مؤشــرات تحســن فــي أماكــن القافلة األسبوعية
أخــرى. نحــن علــى ثقــة تامة بأننــا ســنتجاوز هــذه الجائحة 

بإذن اهلل، ونحن في موقع قوي جًدا وجاهزية عالية«.

أهم المعلومات المالية
قــت أرامكــو الســعودية صافــي  وخــالل عــام 2020م، حقَّ
184 مليــار ريــال ســعودي )49 مليــار دوالر  دخــل بلــغ 
أمريكــي(، وهــذا الرقــم يُعــد أحــد أعلــى األربــاح ألي شــركة 
ُمدرجــة علــى مســتوى العالــم. وقــد برهنــت الشــركة علــى 
مرونتهــا الماليــة القويــة فــي أصعــب فتــرة شــهدها قطــاع 
الطاقــة، حيــث تأثــرت خاللهــا إيــرادات القطــاع بانخفــاض 
شــديد فــي أســعار النفــط الخــام وتراجــع مبيعاتــه، وتدنــي 

هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.
كمــا أعلنــت الشــركة عــن توزيعــات أربــاح بقيمــة 281 
ــي( عــن عــام  ــار دوالر أمريك ــال ســعودي )75 ملي ــار ري ملي
2020م، وهــو مــا يعكــس األداء القــوي لهــا، حيــث تواصــل 
المحافظــة علــى قــوة مركزهــا المالــي. وكانــت نســبة 
المديونيــة، كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م، مــن بيــن أدنــى 
ــغ  المعــدالت فــي قطــاع الطاقــة. وفــي الوقــت الراهــن، بل
العائــد علــى متوســط رأس المــال المســتخدم 13.2% وهــو 

األعلى على مستوى قطاع الطاقة.
ومــن خــالل برنامــج رأس المــال المــرن واإلدارة الماليــة 
ــز  ــاق والتركي ــط اإلنف ــت الشــركة مــن ضب ــة، تمكن الحكيم
علــى الفــرص ذات العائــد المرتفــع. وبلغــت النفقــات 
الرأســمالية فــي عــام 2020م 101 مليــار ريــال ســعودي )27 
مليــار دوالر أمريكــي(، مقارنــة بـــ 123 مليــار ريــال ســعودي 
)33 مليــار دوالر أمريكــي( لعــام 2019م، وذلــك نتيجــة 
تطبيــق برامــج تحســين اإلنفــاق وتعزيــز كفاءتــه، التــي 
أســهمت فــي التوفيــر بشــكل كبيــر مقارنــة بسياســات 

اإلنفاق السابقة.

كمــا تواصل الشــركة تقييــم نفقاتهــا الرأســمالية وبرامج 
تحســين اإلنفــاق وتعزيــز كفاءتــه، وتتوقــع أن تبلــغ النفقــات 
ــال ســعودي  ــار ري ــي 131 ملي ــام 2021م حوال الرأســمالية لع
)35 مليــار دوالر أمريكــي(، وهــو أقــل مــن برنامــج اإلنفــاق 
الرأســمالي االسترشــادي الســابق البالــغ 150-169 مليــار 

ريال سعودي )40-45 مليار دوالر أمريكي(.
ومــن أبــرز مــا شــهده العــام 2020م، إصــدار أرامكــو 
الســعودية لســندات ممتــازة غيــر مضمونــة فــي الربــع 
األخيــر مــن العــام، حيــث حصلــت الشــركة على أعلــى طلب 
ألجــل  أُصــدرت  جديــدة  لســندات  يــخ  ر لتا ا فــي 
الجائحــة  ظــروف  ورغــم  عاًمــا.   50 مســتقبلي مدته 
وتأثيرهــا علــى األســواق الماليــة، حظــي هــذا البرنامــج 
بإقبــال اســتثنائي مــن المســتثمرين العالمييــن بلــغ 10 
أضعــاف حجــم اإلصــدار األســاس، بمــا يســاوي 187.5 
ــدل  ــار دوالر أمريكــي(، مــا ي ــال ســعودي )50 ملي ــار ري ملي
علــى ثقة الســوق فــي إســتراتيجية أرامكو الســعودية طويلة 

األجل وأدائها في المستقبل.

أهم المعلومات التشغيلية
وفــي عــام 2020م، حافظــت أرامكــو الســعودية علــى 
متوســط إنتاجهــا مــن المــواد الهيدروكربونيــة عند مســتوى 
12.4 مليــون برميــل مكافــئ نفطــي فــي اليــوم، منهــا 9.2 

مليون برميل في اليوم من النفط الخام.
وفــي شــهر أبريــل، حققــت الشــركة إنجــاًزا تاريخًيــا 
ــاج  ــًدا بالوصــول إلــى أعلــى معــدل إنت ــا قياســًيا جدي ورقًم
ــغ 12.1 مليــون  ــوم واحــد، الــذي بل مــن النفــط الخــام فــي ي
برميــل فــي اليــوم. كمــا حققــت الشــركة إنجــاًزا آخــر فــي 
شــهر أغســطس، تمثَّــل فــي تســجيل رقــم قياســي فــي إنتاج 
الغــاز الطبيعــي فــي يــوم واحــد، بإنتــاج 10.7 مليــار قــدم 
مكعبــة قياســية مــن الغــاز الطبيعــي مــن الحقــول التقليديــة 

قا  وغيــر التقليدية. جديــٌر بالذكر أن هذيــن اإلنجازين تحقَّ
بالرغــم مــن انخفــاض النفقــات الرأســمالية فــي عــام 

2020م.
إلــى جانــب ذلــك، حافظت الشــركة على ســجلها الحافل 
ــة  ــات الناجم ــن التحدي ــى الرغــم م ــداد، عل ــة اإلم بموثوقي
عــن الجائحــة، ويُعــزى ذلــك إلــى الوفــاء بالتزاماتها بتســليم 
شــحنات النفط الخــام والمنتجات األخرى بنســبة موثوقية 

بلغت 99.9% خالل العام 2020م.
ولــم تتوقــف إنجــازات أرامكــو الســعودية التشــغيلية عنــد 
ذلــك، بــل تمكنــت مــن خــالل طموحاتهــا فــي قطــاع التكرير 
والمعالجــة والتســويق مــن تحقيــق خطــوة رائدة وكبيــرة في 
أعقــاب اســتحواذها فــي شــهر يونيــو علــى حصــة أغلبيــة 
فــي عمالق البتروكيميائيات الســعودي، الشــركة الســعودية 
للصناعــات األساســية )ســابك(، حيــث أســهم ذلــك فــي 
ــدة فــي  ــة رائ ــى شــركة عالمي ــل أرامكــو الســعودية إل تحوي
قطــاع البتروكيميائيــات تــزاول أعمالهــا فــي أكثــر مــن 50 
دولــة حــول العالــم. كمــا أعلنــت الشــركة فــي عــام 2020م 
عــن إعــادة تنظيم قطــاع التكرير والمعالجة والتســويق وفق 
نمــوذج عمــل جديد في ســبيل زيــادة القيمة فــي موجوداتها 

المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.
وبمــا أن التقنيــة واالبتكار مقومان رئيســان لتوفير مزيد 
مــن الطاقــة بانبعاثــات أقــل، فقــد واصلــت الشــركة تقدمها 
فــي مجــال الريــادة التقنيــة، وحققــت رقًمــا قياســًيا هــو 
ــراع  ــراءة اخت ــى 683 ب ــى فــي تاريخهــا بالحصــول عل األعل
مــن مكتــب بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة خــالل عــام 2020م، وهــذا 

الرقم يُعد األعلى بين كبرى شركات الطاقة العالمية.
وحافظــت الشــركة علــى مســتوى االنبعاثــات الكربونيــة 
الصــادرة عنهــا فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج ضمــن األقــل 
الكثافــة  َرت  ُقــدِّ حيــث  الطاقــة،  قطــاع  مســتوى  علــى 
الكربونيــة بـــ10.5 كيلوغــرام مــن ثانــي أكســيد الكربــون لكل 



7
القافلة األسبوعية      ٢٥ مارس ٢٠٢١ 

أداءٌ إيجابي متميٌز تشغيلًيا ومنضبطٌ مالًيا..

أرامكو السعودية تعلن نتائجها المالية لعام 2020م

كلمة رئيس الشركة، 
كبير اإلداريين 
التنفيذيين، 
بمناسبة اإلعلن 
عن النتائج المالية

ــه الشــركة فــي عــام 2020م،  ــل مكافــئ نفطــي أنتجت برمي
َرت كثافــة انبعاثــات غــاز الميثــان فــي أعمــال  فيمــا ُقــدِّ
أن هــذه  بالذكــر  0.06%. جديــٌر  بـــ التنقيــب واإلنتــاج 
اإلنجــازات جــاءت ثمــرة مباشــرة لمنهجيــة اإلدارة واإلنتــاج 
مــن المكامــن التــي تتبعهــا الشــركة على مــدار عقــود طويلة 
مــن الزمــن، والتــي تنطــوي علــى االســتفادة مــن  أكثــر 
ــة وأعمــال  ــات الكربوني ــات تطــوًرا، وخفــض االنبعاث التقني

الحرق في الشعالت إلى أقل مستوى ممكن.
ــز مــن حيــث  وتتمتــع أرامكــو الســعودية بوضــع مميَّ
االســتفادة مــن فــرص التطــورات فــي إنتــاج الهيدروجيــن، 
بالنظــر إلــى حجــم الشــركة، والبنيــة التحتيــة التابعــة لهــا، 

والتكاليف المنخفضة، وانخفاض كثافة الكربون.
ومــن المجــاالت الواعــدة فــي هــذا الخصــوص، إنتــاج 
ــه إلــى  الهيدروجيــن مــن المــواد الهيدروكربونيــة ثــم تحويل
ــون  ــا، مــع االســتخالص الكامــل لثانــي أكســيد الكرب أموني
الصــادر عــن هــذه العمليــة. وفــي شــهر أغســطس، نجحــت 
ــا  ــورة شــحنات األموني ــر باك ــي تصدي ــو الســعودية ف أرامك
ــان  ــى الياب ــم إل ــى مســتوى العال ــة الجــودة عل ــاء عالي الزرق
الســتخدامها فــي توليــد الطاقــة الخاليــة مــن الكربــون، 
وذلــك فــي خطــوة مهمــة نحــو االســتخدام المســتدام 

للهيدروجين.
وفــي ينايــر 2020م، انضمــت أرامكــو الســعودية إلــى 
مجلــس الهيدروجيــن كعضو توجيهي، حيــث يلعب المجلس 
دوًرا فــي تشــجيع التعــاون بيــن الحكومــات والصناعــة 
ــذي مــن شــأنه تســريع  ــه ال ــم التوجي والمســتثمرين، لتقدي

نشر حلول الهيدروجين على مستوى العالم.

مستجدات جائحة كوفيد-١9
ملتزمــة  الشــركة  ظلّــت  كوفيــد-19،  جائحــة  خــالل 
بالمحافظــة علــى ســالمة موظفيهــا، وتطبيــق بروتوكــوالت 

مــت  قدَّ كمــا  منــه.  والحــدِّ  الفيــروس  تفشــي  لمتابعــة 
مســاعداتها لموظفيهــا والمجتمعــات التــي تــزاول فيهــا 
أعمالهــا فــي مختلــف أرجــاء العالــم مــن خــالل بعــض 
المبــادرات، مثــل برامــج مســاندة الموظفيــن، وخدمــات 

الدعم الطبي، والتبرعات النقدية.
وإلــى جانــب دعمهــا المقــدم لموظفيهــا وأعمالهــا، 
ســارعت الشــركة لمســاندة قطــاع المورديــن والمقاوليــن 
ــي  ــة ف ــة الصحي ــا، ودعــم قطــاع الرعاي ــط بأعماله المرتب
المملكــة، بتوفيــر أجهزة التنفس الصناعــي، ومعدات تنقية 
الهــواء، وأدوات الوقايــة الشــخصية للعامليــن فــي القطــاع 

الصحي والمرضى.

ــة تبرعــات مــع الموظفيــن تحــت  ونظمــت الشــركة حمل
شــعار »بقــاؤك فــي المنــزل ضمــان لســالمتك«، لمســاعدة 
ًرا مــن الجائحــة، حيــث قامــت  أفــراد المجتمــع األكثــر تضــرُّ
بدفــع مبلــغ مماثــل لتبرعــات الموظفيــن. كمــا تبرعــت 
الشــركات التابعــة ألرامكــو الســعودية فــي العالــم بمبالــغ 
نقديــة ومســتلزمات طبيــة لجمعيــات خيريــة فــي آســيا 

وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية.
ولمزيــد مــن المعلومــات حــول جهــود أرامكــو الســعودية 
وتصديهــا لجائحــة )كوفيــد-19(، يُرجــى زيــارة الصفحــة 

المخصصة لذلك عبر الرابط:
https://www.aramco.com/ar/news-media/covid

علــى  لالطــالع  التالــي  الرابــط  زيــارة  يُرجــى  كمــا 
مطابقــات المقاييــس غيــر المدرجــة فــي المعاييــر الدوليــة 

للتقرير المالي:
https://www.aramco.com/investors
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اغتنم الفرصة لتكوين فريقك المفضل في 
فورموال 1 وتنافس مع زملئك

الظهـــران - تجـــاوزت االختبـــارات التحضيريـــة لموســـم 
ـــة  ـــون مـــن 23 ســـباًقا خـــط النهاي ـــادم، المك فورومـــوال 1 الق
فـــي منطقـــة الصخيـــر بمملكـــة البحريـــن. وقـــد بـــدأت 
ــة  ــباق عطلـ ــراب سـ ــع اقتـ ــد مـ ــة بالتصاعـ ــارة الحقيقيـ اإلثـ

نهاية األسبوع األول، بتاريخ 26-28 مارس.

جديد الموسم
وســـتقدم بطولـــة 2021م لفورمـــوال 1 إلـــى جمهورهـــا 
العالمـــي مـــا ال يقـــل عـــن ثالثـــة ســـائقين جـــدد وفريقيـــن 
جديديـــن، باإلضافـــة إلـــى عـــودة أحـــد أبطـــال العالـــم 
هـــذه  عـــن  االنقطـــاع  مـــن  موســـمين  بعـــد  الســـابقين 
الرياضـــة. كمـــا سيشـــهد عشـــاق الفورمـــوال 1 تدشـــين 
ـــك  ـــد ذل ـــة جـــدة، ويع ـــرى فـــي مدين ـــزة الســـعودية الكب الجائ
خطـــوة مهمـــة فـــي طريـــق المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

لتوفير بيئة خصبة توفر فرص االبتكار لمواطنيها.
علـــى جانـــب آخـــر، بـــدأت رابطـــة دوري فورمـــوال 1 
لموظفـــي أرامكـــو الســـعودية لعـــام 2021م باالســـتعداد 
الثانـــي ألرامكـــو  للموســـم  المبدئيـــة  الطلبـــات  لتلقـــي 
ــوال 1.  ــن لفورمـ ــركاء العالمييـ ــم الشـ ــد أهـ ــعودية كأحـ السـ
حيـــث يمكـــن للمشـــاركين إنشـــاء »فـــرق األحـــالم« للتنافـــس 
مـــع بعضهـــم البعـــض فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية وكل مـــكان فـــي العالـــم تمتـــد إليـــه شـــبكة أعمـــال 
أرامكـــو الســـعودية. وســـيحصل جميـــع العبـــي الـــدوري علـــى 
فرصـــة متســـاوية للفـــوز بالجائـــزة النهائيـــة المتمثلـــة فـــي 
تذكـــرة دخـــول لكبـــار الشـــخصيات ولمـــدة ثالثـــة أيـــام 

لنادي بادوك في حلبة البحرين في الموسم المقبل.

على أرض الواقع
ـــي المشـــاركة  ـــي الشـــخصية، فقـــد أتاحـــت ل وعـــن تجربت
فـــي الـــدوري خـــالل موســـم 2020م فرصـــة مهمـــة للتعلـــم 
مـــن خـــالل التفاعـــل النشـــط مـــع إثـــارة الســـباقات ومواكبـــة 
تصمـــم  التـــي  المســـتمرة،  التقنّيـــة  الفـــرق  تطـــورات 
فـــي  الكامنـــة  التنافســـية  القـــدرات  كل  الســـتخراج 

آالن بريتشر

المركبـــات. لقـــد كان مـــن الممتـــع إنشـــاء فريـــق يمكنـــه 
تحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن النقـــاط فـــي كل ســـباق، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك أمـــر نـــادر الحـــدوث، فقـــد 
تعلمـــت كيفيـــة تعزيـــز فرصتـــي فـــي تســـجيل المزيـــد مـــن 
النقـــاط مـــن خـــالل مطابقـــة إســـتراتيجية بنـــاء الفريـــق 
الخاصـــة بـــي مـــع أداء الســـائقين والفـــرق علـــى أرض 

الواقع.
وســـيتطلب الـــدوري أن تكـــون الفـــرق أكثـــر تنوًعـــا هـــذا 

العـــام، إذ ال تتألـــف فقـــط مـــن أفضـــل الســـائقين. وســـيمكن 
البـــدالء  إعـــادة تشـــكيلها قبـــل كل ســـباق مـــن خـــالل 
و»البـــدالء االســـتثنائيين«. ومـــن شـــأن هـــذه التغييـــرات أن 

تجعل الدوري أكثر تحدًيا وتنافسية.

المسرح في انتظارك
اســـتعد لألضـــواء والكاميـــرات واإلثـــارة. الموعـــد النهائـــي 

يف أحدث لقاءات متحدثي )زوايا( ... 

اكتشف الحواجز الخمسة األكثر شيوًعا في طريق التغيير

أعمالنـــا  فـــي  انغمارنـــا  خضـــم  فـــي   - الظهـــران 
ومشـــاريعنا، تكـــون هنـــاك حاجـــة ملحـــة إلحـــداث تغييـــرات 
ـــد تواجـــه  ـــرات ق ـــل هـــذه التغيي ـــن مث ـــة، ولك ـــرة وجوهري كبي
بمقاومـــة مـــن طـــرف واحـــد أو ربمـــا أطـــراف عـــدة. 
ـــع تحـــواًل فـــي  ـــى مشـــروع يمكـــن أن يصن ـــا نعمـــل عل فأحياًن
الشـــركة، لكنـــه يواجـــه مقاومـــة مســـتمرة مـــن زمالئنـــا أو 
رؤســـائنا. وأحياًنـــا تكـــون لدينـــا عـــادة شـــخصية ســـلبية 
نطمـــح إلـــى تغييرهـــا، لكـــن يصعـــب علينـــا تخّيـــل الحيـــاة 

دونها.
ـــا لبـــذل المزيـــد  عندمـــا نواجـــه مقاومـــة مـــا، فإنهـــا تثيرن
مـــن الجهـــد. لكـــن أســـتاذ التســـويق فـــي وارتـــون ســـكول فـــي 
جامعـــة بنســـلفانيا، جونـــاه بيرقـــر، كتـــب أن بـــذل جهـــد 
أكبـــر ليـــس هـــو الطريقـــة األفضـــل واألســـرع للتغييـــر دائًمـــا، 
إلـــى مـــا يقلـــق  يأتـــي مـــن االســـتماع  التغييـــر  بـــل إن 
الخيـــارات  وإلـــى توفيـــر  المقاومـــة،  اآلخريـــن، وفهـــم 

البديلة، وتذليل العقبات التي تحول دون إنجاز العمل.
فـــي اإلصـــدار األخيـــر مـــن سلســـلة متحدثـــي )زوايـــا(، 
المدعومـــة مـــن قبـــل شـــؤون أرامكـــو الســـعودية، أشـــار 
ـــد  ـــه الجدي ـــدروس المســـتقاة مـــن كتاب ـــى بعـــض ال بيرقـــر إل
ــذه  ــتمل هـ ــخص«. وتشـ ــر رأي أي شـ ــف تغيـ ــز: كيـ »المحفـ
الـــدروس علـــى بيـــان خمســـة مـــن أكثـــر الحواجـــز شـــيوًعا 
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هـــي شـــرح تكلفـــة »عـــدم فعـــل أي شـــيء«. حينهـــا، يمكـــن أن 
نعالـــج هـــذه التكلفـــة مـــن خـــالل التحـــول، ومـــن خـــالل 

مقارنة تكاليف الطرق القديمة مع منافع التغيير.

التـــدرج فـــي التغييـــر: وفًقـــا لمـــا قـــال بيرقـــر فإننـــا 
عندمـــا نطلـــب الكثيـــر مـــن التغييـــر، يتجاهلنـــا النـــاس. 
فعندمـــا تكـــون الفجـــوة كبيـــرة جـــًدا بيـــن مـــا نحـــن عليـــه 
ــا نريـــد أن ننطلـــق إليـــه، مـــن األفضـــل أن نطلـــب  اآلن ومـ
مقـــداًرا أقـــل مـــن التغييـــر. ابـــدأ مـــن خـــالل بنـــاء أرضيـــة 
مشـــتركة، بـــداًل مـــن المســـائل الصداميـــة. فعندمـــا يكـــون 

الناس مرتاحين، يصبحون منفتحين على التغيير.
للعمـــالء  الســـيارات  إغـــراء التجربـــة: يســـمح تجـــار 
باختبـــار قيـــادة الســـيارات الجديـــدة، وتقـــدم المتاجـــر 
الكبـــرى عينـــات مجانيـــة مـــن المنتجـــات الجديـــدة. كل هـــذه 
ـــل مـــن تأثيـــر حالـــة عـــدم اليقيـــن، وذلـــك مـــن  محفـــزات تقل
ـــة. امنـــح  خـــالل إعطـــاء النـــاس عينـــة مـــن الفوائـــد المحتمل
ــرق  ــدود وبطـ ــكل محـ ــا بشـ ــيء مـ ــة شـ ــار تجربـ ــاس خيـ النـ
تقلـــل مـــن التكاليـــف المقدمـــة وتزيـــد مـــن احتماليـــة اتخـــاذ 

الناس لإلجراءات الالزمة في المستقبل. 
األدلـــة الداعمـــة: ســـتضحك إذا قـــال شـــخص مـــا إنـــك 
ــة أشـــخاص إن لديـــك  ــال خمسـ ــاًل. لكـــن إذا قـ تمتلـــك ذيـ
ذيـــاًل، فقـــد تســـتدير وتُلقـــي نظـــرة. النـــاس بحاجـــة إلـــى 
دليـــل. يســـاعد تعـــدد مصـــادر األدلـــة علـــى بنـــاء المصداقيـــة 

والتغلب على مقاومة التغيير. 
وقـــال بيرقـــر إن التغييـــر فـــي نهايـــة المطـــاف أمـــر 
صعـــب. ولكـــن اســـتخدام المحفـــزات يمكـــن أن يجعلـــه أكثـــر 

استدامة على المدى الطويل.

فـــي طريـــق التغييـــر، باإلضافـــة إلـــى خطـــة عمليـــة لتخفيـــف 
تأثيرها.

دعهـــم يختـــارون: يبـــدي النـــاس المقاومـــة ألنهـــم يريـــدون 
حريـــة االختيـــار. لـــذا، ينبغـــي أن نجعـــل الخيـــار فـــي 
أيديهـــم. وفـــر لهـــم قائمـــة اختيـــارات، واطلـــب منهـــم أن 
يختـــاروا. اســـتمع إلـــى النـــاس وإلـــى مخاوفهـــم. فمـــن 
ــي  ــاركوا فـ ــد شـ ــوا قـ ــوا إذا كانـ ــم أن يقاومـ ــب عليهـ الصعـ

االختيار.
تكلفـــة الجمـــود: ننـــزع كلنـــا لالنحيـــاز إلـــى الوضـــع 
الراهـــن، وإلـــى الطريقـــة التـــي تســـير بهـــا األمـــور دائًمـــا. 
وكثيـــًرا مـــا يغالـــي النـــاس فـــي تقديـــر مـــا لديهـــم، ناســـين أن 
ــى  ــوة األولـ ــة. الخطـ ــف باهظـ ــا تكاليـ ــة لهـ ــرق القديمـ الطـ

مؤلف الكتاب، جوناه 
بيرقر

للتســـجيل فـــي دوري فورمـــوال 1 لموظفـــي أرامكـــو الســـعودية 
هو 25 مارس. لذا، سارع إلى االنضمام اآلن! 

صالح الروق، الفائز بالمركز األول
»فهـم قواعـد المنافسـة، والحـرص علـى متابعة آخر المسـتجدات 
خـالل الجـوالت التجريبية على المضمار، وضمن منافسـات التأهل، 
وكذلـك فـي سـباقات »الجائـزة الكبـرى«، هـو أمـر ضـروري. خـالل 
ق  موسـم 2020م، كنـت أفكـر بشـأن فريقـي كمـا لـو كان األمـر يتعلَـّ

بمحفظـة اسـتثمارية؛ اختـرت السـائقين والفـرق التـي تحظـى بفـرص واعـدة لتقديـم أداء 
جيـد، وفـي الوقـت نفسـه، تحظـى بتقييـم منخفـض مـن حيـث التكلفـة الماليـة. هـذا كان 
مفتاًحـا مـن المفاتيـح التـي اسـتعنت بهـا لتحقيـق أقصـى قـدر ممكـن مـن النقـاط خـالل 

الموسم«.

سلطان خياط، الفائز بالمركز الثاني
»خـالل الموسـم الماضـي، اعتمـدت أسـلوًبا يرتكـز علـى ثـالث 
خطـوات مـن أجـل اختيـار فريـق األحـالم الخـاص بـي. أواًل، كنـت 
التجريبيـة بهـدف تقييـم أداء السـائق  المنافسـات  أشـاهد جميـع 
والسـيارة. ثانًيـا، قمـت بمراجعـة سـجالت األداء السـابقة لـكل فريـق 

وكل متسـابق. وأخيًرا، قمت بدراسـة عناصر التصميم الخاصة بكل مضمار، لتحديد أي 
نـوع مـن المحـركات يحظـى بفرصـة أكبـر لتقديـم أفضـل أداء خـالل كل سـباق. أخذ هذه 

نني من صنع فريق يحقق قدًرا كبيًرا من النقاط«. العوامل في الحسبان مكَّ
»وبمجـرد أن قمـت باختيـار الفريـق، عمـدت إلـى إجـراء تغييـرات محـدودة فيما يخص 
اختيـارات السـائقين مـن سـباق إلـى آخـر. وفـي أغلـب األحيـان كنـت أقتصـر علـى تغييـر 
ورقتـي الرابحـة، وهو السـائق الذي يُضاَعف مقدار النقاط التـي يحصل عليها، فهذا أمر 

من شأنه أن يزيد من العدد اإلجمالي للنقاط التي تحصل عليها«.

محمد العوامي، الفائز بالمركز الثالث
»قيمـة السـائقين تتغيـر كل أسـبوع، ولذلـك، قبـل كل سـباق كنـت 
ل السـائقين الـذي أحتمـل أن تنخفـض قيمتهـم، بسـائقين آخرين  أبـدِّ
هـذه  مـن  اسـتفدت  ألدائهـم.  نظـًرا  قيمتهـم  ترتفـع  أن  أتوقـع 
اإلسـتراتيجية لزيـادة الميزانيـة المتاحـة لفريقـي بمقـدار 9 مالييـن 

دوالر فـي المراحـل األخيـرة مـن الموسـم. وسـاعدني ذلـك علـى اختيـار السـائقين ذوي 
األداء العالي، وبالتالي، زيادة حصيلة النقاط التي حصلت عليها«.

»اسـتفدت من مكافآت المنافسـة المسـتمرة، حيث يحصل السـائق على نقاط إضافية 
مـن خـالل التأهـل لخـوض السـباق وإنهائـه ضمن المراكـز العشـرة األولى، وذلك لخمسـة 
سـباقات متتاليـة. ومـن خـالل الجمـع بيـن هـذه اإلسـتراتيجية، وإسـتراتيجية اختيـار 
السـائقين ذوي النقـاط المضاَعَفـة، أمكننـي أحياًنـا تحصيـل عـدد أكبـر مـن النقـاط 

بضعفين أو ثالثة أضعاف«.

اكتشف أسرار اللعبة مع الفائزين يف موسم 2020م
من أجل تحقيق النجاح ضمن منافسات دوري فورموال 1 لموظفي أرامكو السعودية، ينبغي للعبين البحث عن إستراتيجيات من شأنها مساعدتهم على 
ثنا مع المتوجين بالمراكز الثلثة  إحراز أقصى قدر ممكن من النقاط. ولكشـف بعض األسـرار حول أفضل اإلسـتراتيجيات المتبعة في هذا المضمار، تحدَّ

األولى ضمن منافسات الدوري للموسم السابق 2020م.

يمكنك التسجيل 
عبر هذا الرابط



»أتاِك الربيع الطلق يختال ضاحًكا«..
ملمح ساحرة للربيع في ربوع المملكة

فـي ثقافتنـا المحلية السـائدة، قـد يمرُّ بنا فصـل الربيع 
مـروًرا عابـًرا كالضيـف خفيف الظـل، وهذا أمـٌر يرجع إلى 
عـدة أسـباب، لعـل من بينها أنـه فصل قصير الفتـرة إذا ما 
أخذنـا بعين النظر آثاره الملموسـة علـى الطقس والطبيعة 
مـن حولنـا؛ فما إن ينتهي الشـتاء حتى تلوح بـوادر الصيف، 

وبين الفصلين الطويلين يضيع الربيع وتخفت بهجته.
لكنـه الربيع علـى كل حال، فمهما كان عمره قصيًرا فال 
بُـد لـه أن يضـع بصماتـه علـى األرواح، ويـوزِّع هدايـاه علـى 
ب الحياة فـي األرض من جديد، ويعتدل  الطبيعـة، حيث تدِّ
ن  وتتلـوَّ ـر األشـجار،  العصافيـر، وتخضَّ الجـو، وتصـدح 
األزهـار، وحينهـا تـروق مزاجات البشـر، وتُصبـح الرحالت 

الخارجية مطلًبا ال بُد منه قبل انقضاض الصيف.
ع فـي ربـوع  ولهـذا الموسـم البديـع مالمـح جميلـة تتـوزَّ
المملكـة، نقـف هنـا عنـد بعضهـا، ونحـن نتأهب السـتقبال 

الموسم الربيعي الجديد.

ربيع الشمال
كثيًرا ما يرتبط الربيع في شمال المملكة باألزهار التي 
تكسـو األرض بألوانهـا البهيـة، ال سـيما بعـد موسـم شـتوي 
غزير األمطار. وتزهو السـهول والتالل في مناطق متفرقة 
ـى بأنـواع بديعـة مـن  ببسـاط مـن العشـب األخضـر، الموشَّ

األزهار، من بينها األقحوان والخزامى والنفل.
وتُغـري الخضـرة الممتـدة علـى بسـاط األرض رعـاة 
المواشـي بارتيادهـا طلًبـا للـكأل، لذا يُعـد وجود كبـار اإلبل 
وصغارهـا في هذه المناطق المعشـبة مشـهًدا مألوًفا. كما 
يجـذب المنظـر األنيـق عـدًدا متزايـًدا مـن هـواة الرحـالت 

البرية، الذين يجدون في المكان بهجة فريدة من نوعها.
وإلـى جانـب الزهـور، يشـهد الموسـم الربيعـي انتشـار 
نبـات الكمـأة، أو الفقـع، الـذي يحظـى عـادة بإقبـال محلـي 
كبيـر، ويدخـل ضمـن مائـدة الطعـام المفضلـة فـي هـذا 

الفصل.

األمطار في عسير
فـي مرتفعـات عسـير، يُعـد المطـر زائـًرا معتـاًدا خالل 

موسـم الربيـع، إذ تحـوم السـحب حـول الجبـال، وتُسـقط ميثم املوسوي
هملهـا بصفـة متكـررة علـى مـدار الموسـم، وتسـتمر على 
هـذا المنـوال طيلـة الصيـف. وبحسـب غـزارة األمطـار، 
يسـيل المـاء فـي الوديان المجـاورة في المنطقـة، لتجتمع 

بهجة الخضرة مع صفاء الماء.
وفـي أبها على وجه التحديد، تتألَّق أشـجار الجاكرندا 
ذات الزهور البنفسـجية واألرجوانيـة بحلل أنيقة تخطف 
األبصـار فـي الطرقـات، وتنشـر عبيرها فـي األرجاء على 
مـدار مـا يقـرب مـن شـهرين كامليـن. وتُعـد هذه الشـجرة 
مـن األشـجار الوافـدة حديًثـا إلـى المنطقـة، وقـد أضفت 

إلى اخضرار المكان رونًقا وجمااًل مختلًفا.

الورد الطائفي
فـي الطائـف يبـدو الموسـم الربيعـي برونـق خـاص، 
جاهـًزا  السـاحر  بلونـه  الطائفـي  الـورد  يصبـح  حيـث 
للقطـاف. وتضـمُّ الطائـف مئـات مـن مـزارع الـورد فـي 
منطقتـي الهـدا والشـفا، تُنتـج ماليين الـورود سـنوًيا، كما 
المنتجـات  فـي صنـع  تُسـتخدم  للتقطيـر  معامـل  تضـمُّ 

العطرية المختلفة.
ج  يُتـوَّ الربيـع  موسـم  كان  الماضيـة  األعـوام  وفـي 
بمهرجـان الـورد، الـذي يشـهد إقبااًل كبيـًرا مـن الزائرين، 
ويسـتعرض منتجـات الورد المحلية، بمـا في ذلك العطور 

الزكية واألكاليل، باإلضافة إلى ماء الورد ودهنه.

زهوٌر وبالبل صادحة
فـي المنطقـة الشـرقية، تزهـو ألـوان الربيـع وتشـحب 
بحسـب غزارة موسـم األمطار في الشـتاء، فإذا ما جادت 
السـماء، تكتسـي مناطـق متفرقـة مـن الرمـال بالعشـب 

األخضر، وتزدان الصحراء بأنواع بديعة من الزهور.
كمـا يتميَّـز الموسـم الربيعـي فـي المناطـق الزراعيـة 
بتغاريـد الطيـور الصادحـة، ومـن  المـاء  وأماكـن توفـر 
أبرزهـا طائـر البُلبُـل الـذي يحظـى بمكانـة خاصـة فـي 
المعتدلـة  األجـواء  تكـون  حيـث  والقطيـف،  األحسـاء 
كثيريـن  يُغـري  مـا  وهـو  الطيـور،  لتكاثـر هـذه  مناسـبة 
ل خطـًرا محدًقـا  باقتنـاص أعشاشـها، فـي ظاهـرة تشـكِّ

بها.
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صحتك
ال ُتازف بالتسويف أو االنتظار..

بادر إلى أخذ اللقاح تحمي نفسك ومن حولك
ليال اخلطيب

اللقاحــات هــي تدابيــر ناجحــة وآمنــة وفاعلــة فــي مجــال 
الصحــة العامــة تهــدف إلــى الحــد مــن األمــراض المعديــة 
ســاعدت  وقــد  والوفيــات.  باإلصابــات  تتســبب  التــي 
اللقاحــات فــي حمايــة العالــم مــن األمــراض المعديــة، مثــل 
شــلل األطفال والحصبــة واإلنفلونــزا والكــزاز )التيتانيوس( 

والتهاب الكبد.
وعلــى الرغــم مــن تأكــد فاعليــة هــذه اللقاحات، مــا تزال 
إن  حيــث  اللقاحــات ضعيفــة؛  فــي  النــاس  بعــض  ثقــة 
المعلومــات المضللــة ونظريــات المؤامــرات واإلشــاعات 
تُســهم فــي زرع الخــوف والشــك حــول العالــم حتــى بيــن 

أكثر الناس ثقافة.
ى ذلــك إلــى تــردُّد بعــض األفــراد فــي أخــذ اللقاح  وقــد أدَّ
ــى رفــض  ــا بالتأخــر فــي أخــذه أو حت ــد-19، إم ضــد كوفي
ذلــك مطلًقــا، وهــو أمــٌر قــد يطيــل مــن أمــد الجائحــة، 
ــم ال  ــق التطعي ــة عــن طري ــى المناعــة الجماعي فالســباق إل
يمكــن أن يصــل إلــى غايتــه إال إذا بادرنــا جميعنــا إلــى أخــذ 

اللقاح.
إن التركيــز علــى معــدل فاعليــة أنــواع لقــاح كورونــا 
المعتمــدة يمكــن أن يصرفنــا عــن حقيقــة مؤكــدة، وهــي أن 
جميــع هــذه اللقاحــات خــالل مراحلهــا التجريبيــة كانــت 
فاعلــة بنســبة 100% فــي وقــف الوفيــات، كمــا أدت إلــى 
انخفــاض كبيــر فــي الحاجــة إلــى العــالج فــي المستشــفى. 
ــغ عــن أي وفيــات نتيجــة أخــذ أي مــن  وبحمــد اهلل، لــم يُبلَّ

اللقاحات الُمعتمدة.
وفــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس إدارة جائحــة كورونــا فــي 
مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، وأخصائــي األمــراض 
المعديــة، الدكتــور جعفــر آل توفيق: »ال تنتظــر إلى أن يأتي 
لقــاح آخــر أفضــل، ُخــذ اللقــاح الــذي تســتطيع أن تحصــل 
عليــه اآلن، حيــث إن لقاحــات كورونــا المعتمــدة جميعهــا 

خذ اللقاح

فلننِه الوباء

توقــف حــاالت الوفــاة، بــإذن اهلل، وتقلــل مــن الحاجــة إلــى 
العالج في المستشفى«.

إن أخــذك للقــاح ال يعنــي بالضــرورة أنــك أصبحــت فــي 
منطقــة األمــان مــن اإلصابــة بالفيــروس، المعــروف علمًيــا 
باســم )SARS-CoV-2(، ولكنــك إذا أُصبــت بالعــدوى بعــد 
أخــذك لــه، فإنــه ســيمنع هــذا الفيــروس مــن التطــور بحيث 
يجعلــك مريًضــا بشــكل خطيــر، علــى نحــو يتطلَّــب دخولــك 

للمستشفى.
االنتظــار حتــى يحصل أشــخاص آخــرون علــى اللقاح، أو 

انتظــار مــا تعتقــد أنــه النــوع »الصحيــح« مــن اللقــاح، يمثِّــل 
ــى صحتــك وصحــة مــن حولــك؛ فمــع مــرور كل  خطــًرا عل
تــزداد نســبة خطــر  يــوم دون حصولــك علــى التطعيــم 
تعرضــك للفيــروس عــن طريــق العــدوى، وبالتالــي، قــد 
بيــن أفــراد  تكــون عامــاًل فــي انتشــار هــذا الفيــروس 

مجتمعك.
يحدونــا األمــل بــأن خــط النهايــة لهــذه الجائحــة أصبــح 
ــق المناعــة  ــى تحقي ــت أن تســاعدنا عل ــك أن ــا، ويمكن قريًب
الجماعيــة مــن خــالل أخــذك للقــاح كورونــا، وتشــجيع 

أحبائــك علــى أخذه أيًضــا، واســتمرارك بااللتــزام باأللفات 
الثالثــة إليقــاف كوفيــد-19: البس كمامة، واغســل يديك أو 

عقمهما، واترك مسافة بينك وبين اآلخرين.

ما يجب عليك فعله اليوم
ســارع إلــى إبــداء رغبتــك فــي الحصــول علــى لقــاح 
كورونــا، وبــادر إلــى التطعيــم فــي أقــرب وقــت ممكــن، 

لحمايتك وحماية أحبائك من مخاطر هذا الفيروس.

كيف كانت انطباعات المرضى عند أخذ اللقاح؟
اإليجابيـة  االنطباعـات  بعـض  نسـتعرض  يلـي  فيمـا 
للمرضـى عنـد أخذهم لقـاح كورونا في أحـد مراكز اللقاح 
الخـاص بمركـز جونـز هوبكنـز  التطعيـم  ضمـن برنامـج 

أرامكو الطبي.
اللقـاح،  أخـذ  فـي  رغبتـي  »أبديـت  السـليمان:  مريـم 
وحجـزت موعـدي فـي أقـل مـن 24 سـاعة. أقـدر جهودكـم 

وجهود جميع الزمالء في الصفوف األمامية«.
عقيـل العـوض: »بتوفيـق من اهلل تلقيـت الجرعة األولى 
مـن لقـاح كوفيـد-19 فـي مركـز التطعيـم فـي العضيليـة، 
وبعد مضي بضع ساعات، ال أشعر بأي أعراض جانبية«.

رامـي كـردي: »تلقيـت بحمـد اهلل الجرعـة األولـى مـن 
لقـاح كورونـا ضمـن برنامج أرامكـو السـعودية للتطعيم في 
مرافـق الشـركة بالتعـاون مـع وزارة الصحـة للقضـاء علـى 
الجائحـة ... فشـكًرا لـوالة أمرنـا، وشـكًرا لـوزارة الصحة، 

وأخيـًرا، شـكًرا ألرامكـو السـعودية ومركـز جونـز هوبكنـز 
أرامكو الطبي«.

بدريـة العميـري: »شـكًرا لــكم فـي مركـز جونـز هوبكنـز 
أرامكـو الطبـي علـى جهودكـم وفريقكـم المذهـل، الـذي 
رحـبَّ بـي وأرشـدني بطريقـة مثاليـة فـي مركـز التطعيـم، 

واصلوا العمل الجيد!«.
محمـد السـفلن: »شـكًرا ألرامكـو السـعودية الهتمامها 
بموظفيهـا وأفـراد أُسـرهم، وشـكًرا لمركـز جونـز هوبكنـز 
أرامكـو الطبـي علـى التنظيـم والتسـهيالت المقدمـة مـن 

أجل تلقي اللقاح، وشكًرا لوزراة الصحة«.
مشـعل الصوينـع: »أخـذت بحمـد اهلل الجرعـة األولـى 
مـن لقـاح كورونا، وكان التنظيم رائًعـا والكفاءة عالية جًدا، 
شـكًرا لمركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي علـى نجـاح 

الحملة«.
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هيا نتكلم العربية

التبريد ثنائي الطبقة.. تبريٌد مستلهم من الطبيعة

جاءني صديق من الجنســـية األمريكية، وســـألني: 
كيف أقول: I have Ghosol؟ فأجبته: اغتســـلت! فقال 
لـــي بلغته العربيـــة الركيكـــة: لكن المصـــري قال لي 
واللبنانـــي  »تروشـــت«،  والســـعودي  »اســـتحميت«، 
»تحممـــت«، وأنت اغتســـلت! وأنا لي عشـــر ســـنوات 
أعمـــل وأتنقـــل بين الـــدول العربيـــة ولم أتقـــن اللغة 

العربية بعد! أنا خجول من نفسي! 
ال ألوم هذا المتعلم األجنبي بعد كّل هذه الســـنين 
أنـــه ال يـــزال يســـتخدم لغتـــه األم في أغلـــب حديثه 
معي بدل اســـتخدام اللغة العربية ألن اللغة المحكية 
فـــي الشـــارع وفـــي الدرامـــا التلفزيونيـــة تتحـــّدث 
بلهجات مختلفة ال يفهمها، وليســـت هـــي ذاتها التي 
يتعلمهـــا ويقرأها، فيظـــّل حيراَن متـــردًدا، غير قادر 
على تطبيـــق ما يتعلمه فـــي المركز فـــي الحي الذي 

يسكنه. 
تذكرت قصـــة روتها إحدى الزميالت بعد انتشـــار 
العربيـــة  اللغـــة  تتكلـــم  التـــي  المترجمـــة  الدرامـــا 
الفصيحـــة. قالـــت: »بعـــد أن تعلقـــت جدتـــي بأحـــد 
المسلســـالت المكســـيكية المترجمـــة، جئتهـــا ذات 
صبـــاح وقلت لها بلغة عربيـــة فصيحة: عمِت صباًحا 
يا جدتـــي. رّدت جدتي بكل عفوية: مـــن متى تعرفي 
تتكلمي المكســـيكي؟ ظّنـــت الجّدة أن اللغـــة العربية 
هـــي  لمسلســـل  ا فـــي  لمســـتخدمة  ا لفصيحـــة  ا
المكســـيكية ألنهـــا ببســـاطة هـــي ال تعـــرف القراءة 

والكتابة، وغير معتادة على سماعها. 
تعاطفـــت كثيـــًرا مع كل طالـــب يجيء لتعلـــم اللغة 
العربية، وأدركت تلك الفجـــوة الكبيرة بين ما نتكلّمه 
في الشـــارع، وما هـــو مكتوب في الكتـــب، ولنفترض 
جـــداًل أن أخانـــا تعلم فـــي الخليج وذهـــب إلى مصر 
فكيـــف ســـيتعامل مع لهجة الشـــارع المصـــري. هذه 
مشـــكلة بالغة الخطـــورة وعائـــق يحول دون انتشـــار 
اللغـــة العربيـــة فـــي العالم رغـــم عراقتها ورشـــاقتها 
في اســـتيعاب المفردات العلمية واللغوية المستجدة 

حسن اخلاطر*

التبريـــد الســـلبي )Passive Cooling( هو اســـتخدام 
تقنيـــات في التبريد ال تعتمد علـــى الكهرباء. فالتبريد 
بالتبخيـــر مثـــاًل، هو إحـــدى طـــرق التبريد الســـلبي، 
الذي اســـتخدمه اإلنســـان منذ زمن طويـــل قبل ظهور 
تقنيـــات التبريد الحديثة. ومن بين اســـتعماالته حفظ 
األطعمـــة في األوانـــي الفخارية. إذ كانـــت توضع آنية 
داخـــل أخـــرى، وبينهمـــا طبقـــة مـــن الرمـــل الرطب، 
وعندمـــا يتبخـــر الماء مـــن هـــذه الطبقة عبـــر اآلنية 

الخارجية يترك اآلنية الداخلية باردة.
ومثـــل ذلـــك شـــعور المـــرء بالبـــرودة في يـــوٍم حار 
عندما يـــرش قطراٍت من المـــاء على وجهـــه. وحالًيا، 
يُســـتخدم الهالم المائـــي في بعض تطبيقـــات التبريد 
بالتبخيـــر. والهـــالم المائـــي عبـــارة عن مـــادة خفيفة 
ومســـامية تنتمي إلـــى البوليمـــرات، يمكـــن أن تمتص 

حبيباتها كمية كبيرة من الماء وتحتفظ بها.
لكن فكرة الجمـــع بين التبريـــد بالتبخير عن طريق 
الهـــالم المائي ووجود طبقة عازلـــة، كما تفعل الجمال 
وبعـــض الحيوانات التـــي تعيش في الصحـــراء، لم يتم 
تطبيقهـــا من قبل فـــي أنظمـــة التبريد التـــي صممها 
اإلنســـان. ويعود الســـبب الرئيس في عدم التفكير من 
قبـــل في جمـــع هاتيـــن المادتين، هـــو أن هـــذا العمل 
يجمـــع بيـــن مجاليـــن مختلفين فـــي علم المـــواد. لكن 
الباحثيـــن تغلبـــوا علـــى هـــذا الحاجـــز مـــن خـــالل 

الحصول على إلهامهم من الطبيعة.

محاكاة اإلبل
تســـتخدم اإلبل الغدد العرقية في إفـــراز العرق من 
أجل تبريد جسمها، كما تســـتخدم طبقة الفراء كمادة 
عازلـــة في تدفئة جســـمها أثنـــاء الليـــل وتنظيم درجة 

وقتمـــا طـــرأت. ســـمعت ضيًفا فـــي برنامـــج حواري محمد العداربة
على شاشـــة التلفاز يقـــول: »علينا اســـتخدام اللهجة 
العاميـــة فـــي الكتابـــة بـــدل الفصيحـــة مـــن أجـــل 
انتشـــارها بســـهولة، حتـــى ال يرتبـــك المتعلـــم للغـــة 
العربيـــة بيـــن لغتيـــن مختلفتيـــن تماًمـــا«، وهـــذا ما 
اســـتهجنته! فلماذا التراجع إلى العامية، وبأي لهجة 
ســـتكتب؟ هـــل اللهجـــة المغربيـــة مثـــاًل تُفهـــم فـــي 
الشـــرق؟ لقـــد زاد هـــذا الـــرأي الطيـــن بلـــة، وهـــو 
حقيقة تراجـــع كبير إلى الوراء. وبعـــد حديث الجدة 
عـــن اللغـــة المكســـيكية، أرى أن علينا أن نســـتخدم 
الفصحى في الشـــارع، فالجدة قادرة على فهم اللغة 
العربيـــة الفصحى مـــن خالل اســـتخدامها في دراما 
اســـتمتعت بها. كما أعتقد جازًما أن توفير المحتوى 
والقالـــب الجيـــد هـــو مـــا يجعـــل مـــن تعلمـــك اللغة 

العربية تجربة ممتعة وسهلة.

لهجات متعددة 
 ال شـــك أن الســـبب القوي للمحافظـــة على اللغة 
العربيـــة لـــآن هو القـــرآن الكريـــم الذي يُقـــرأ ذاته 
برســـمه ومعانيـــه وتأويلـــه فـــي المغـــرب والمشـــرق 
ولـــواله  نفســـها،  والسالســـة  بالطريقـــة  العربـــي 
ألصبحت كل هـــذه اللهجات المحلية لغات مســـتقلة 
فـــال يفهم أحدنا اآلخـــر، تماًما كما حـــدث في أصل 
اللغـــة الالتينيـــة في أوروبـــا. فاللغات المســـتقلة في 
أوروبـــا كاإليطالية والفرنســـية والكتالنية والرومانية 
واإلســـبانية والبرتغالية هي متحدرة مـــن لغة واحدة 
هي الالتينية. وهذا ما يشـــكل ناقـــوس خطر عظيم 
لـــو أن اللهجات المحليـــة لكل الدول العربية ســـتنتج 
درامـــا، وربمـــا كتًبـــا بلهجـــات محليـــة، ســـيأتي يوم 
تحتـــاج لمترجم حتى تفهـــم مقصد الكاتـــب الكويتي 
عندمـــا يُقرأ فـــي الجزائـــر. األصـــل أال نتراجع إلى 
الـــوراء بل نســـير إلى األمـــام، فال ضير لـــو تحّدثت 
مـــع أطفالـــك باللغة العربية الســـليمة وهـــم بدورهم 
سيســـتخدمونها فـــي الشـــارع، والمدرســـة والعمـــل، 

ويجـــب أال يقتصـــر اســـتخدام الفصحى فقـــط أثناء 
حصص اللغة العربية في المدارس عند المدرســـين 

المحبين للغة وليس جميعهم. 
إن تعلـــم اللغة العربية للطالـــب األجنبي ليس أمًرا 
هيّنًا، فاللغـــة العربية لها نظامهـــا الصوتي والنحوي 
والصرفـــي والداللـــي والمعجمـــي يحتار فيـــه معظم 
مســـائله عقـــل الطالـــب العربي فمـــا بالنـــا بالطالب 
األجنبـــي الـــذي يجـــد نفســـه أمام لغـــة غريبـــة عنه 
ومعظـــم أصواتها ال يعرف عنها شـــيئا. مّما ال شـــك 
فيـــه أن تعلـــم لغـــة جديـــدة يعّد أمـــًرا ســـهاًل عندما 
يتعلـــم لغة قريبـــة من لغتـــه األم وبالنســـبة لنا كعرب 
ال نجـــد الصعوبة الكبيرة في تعلم الفارســـية مثاًل أو 

األرديـــة، كما هـــو الحال لتعلـــم الفرنســـية للناطقين 
باللغـــة اإلنجليزيـــة، ويشـــق عليـــه تعلم اللغـــات التي 
ليس بينها وبين لغته قرب أو قاســـم مشـــترك، لذلك 

فاألمر يحتاج لتخطيط ووعي أكبر.  
ال تـــزال كثير مـــن الـــدول العربية فـــي الخطوات 
األولـــى لتعليم العربيـــة لغيـــر الناطقين بهـــا، وربما 
مـــن أهـــم المشـــكالت للطالب هـــي شـــعوره عندما 
يخـــرج إلى الشـــارع أن اللغة التي يســـمعها غير تلك 
التي كان يتعلمهـــا في المركز ويتحّدث بها أســـتاذه، 
فلنتحّدث العربية الســـليمة فـــي العمل والبيت وذلك 
لإلســـهام فـــي نشـــر لغتنـــا العربيـــة، والمحافظـــة 

عليها. 

حرارتـــه فـــي النهـــار. فهـــذه الطبقـــة تســـاعد فـــي 
المحافظـــة على درجة حرارة الجســـم فـــي الصحراء. 
ر باحثـــون فـــي معهـــد  وبتطبيـــق النهـــج نفســـه، طـــَوّ
ماساتشوســـتس للتقنيـــة فـــي شـــهر نوفمبـــر 2020م، 
تقنيـــة تبريـــد ســـلبية ثنائيـــة الطبقـــة مســـتوحاة من 

طريقة بقاء اإلبل باردة في الصحراء الحارة.
ن هـــذه التقنيـــة مـــن طبقتيـــن، ســـماكة كل  وتتكـــَوّ
واحـــدة منهمـــا 5 مليمتـــرات. والطبقـــة الســـفلية هي 
عبارة عـــن هالم مائـــي )Hydrogel(، والطبقـــة العلوية 
هـــالم هوائـــي )Aerogel(، فيعمـــل الهـــالم المائي مثل 
الغـــدد العرقيـــة عنـــد الَجَمـــل، حيـــث يقـــوم بخفـــض 
درجـــة الحـــرارة من خـــالل تبخر المـــاء، بينمـــا تعمل 
طبقة الهـــالم الهوائي الموجودة فـــي األعلى مثل فراء 
الجمـــل العازلـــة للحـــرارة الخارجيـــة، بينمـــا تســـمح 
لبخـــار المـــاء بالمـــرور. وبهـــذا تظـــل طبقـــة الهـــالم 

المائي باردة لفترة أطول.
وقد أظهـــرت االختبارات أن تقنية التبريد الســـلبي 
ثنائي الطبقـــة التي تســـتخدم الهالم المائـــي والهالم 
الهوائـــي مًعـــا، قـــادرة علـــى المحافظـــة علـــى بـــرودة 
المنتجـــات الغذائية، لمـــدة زمنية تفـــوق خمس مرات 
التقنيـــات أحاديـــة الطبقـــة التـــي تســـتخدم الهـــالم 

المائي فقط.

ما هو الهالم الهوائي؟
يتكـــَوّن الهالم الهوائي في معظمه من الهواء بنســـبة 
%99.8، ومســـامات بمقاييـــس نانوية. وتُعُدّ الســـيليكا 
المادة الرئيســـة فيه. ويتميز بأنه مادة صلبة وخفيفة، 
وكثافتـــه أقـــل من كثافـــة الهـــواء. كما يمتلـــك موصلية 
حراريـــة منخفضـــة للغايـــة. فهـــو أفضـــل فـــي العـــزل 
ة مـــن األليـــاف الزجاجيـــة  الحـــراري بمقـــدار 39 مـــَرّ

ة. العازلة، وأقل منها كثافًة بمقدار ألف مَرّ

لت هذه الخصائص االســـتثنائية التي يمتلكها  وشـــَكّ
الهـــالم الهوائي مادة مهمة فـــي التطبيقات الفضائية. 
فقد تم اســـتخدامه لعـــزل صنـــدوق اإللكترونيات في 
مركبة )باثفايندر ســـوجورنر( التي استكشـــفت كوكب 
المريخ فـــي عام 1997م. وتتطلع ناســـا إلى اســـتخدام 
دة في المســـتقبل  الهـــالم الهوائي في تطبيقـــات متعِدّ
مثل اســـتخدامه في عمليـــة التجميد أو فـــي البدالت 
الفضائيـــة، وهندســـة كوكـــب المريـــخ ليكـــون صالًحا 

للسكن.

بعض التطبيقات الواعدة
مـــن المتوّقـــع أن تســـاعد هـــذه التقنية فـــي تغليف 
المـــواد الغذائيـــة وحفظهـــا مـــن التعفن والتلـــف أثناء 
تخزينهـــا ونقلهـــا وتوزيعها، إضافة إلـــى حفظ األدوية 

واللقاحات ال ســـيما فـــي األماكن البعيـــدة أو المناطق 
المحرومة مـــن الكهرباء. وأوضح الباحثـــون القائمون 
على الدراســـة أن أكثر مـــن %10 من ســـكان العالم ال 
يزالـــون محرومين مـــن الكهرباء، وهذه التقنية ســـوف 
تســـاعدهم كثيًرا. وقد ظهر التبريد التبخيري كواحد 
من أكثر حلول التبريد الســـلبي الواعـــدة، لكن قدراته 
محـــدودة. لذا، ســـتكون هـــذه التقنيـــة ثنائيـــة الطبقة 
واعـــدة بشـــكل أفضـــل. فمـــن المعـــروف أن األنظمة 
الحاليـــة تعتمد علـــى الشـــاحنات أو مرافـــق التخزين 
المبـــَردة فـــي نقـــل وتخزيـــن األطعمـــة، لكـــن هنـــاك 
فجـــوات أثنـــاء التحميـــل والتفريـــغ قد تُحـــدث ضرًرا 
نتيجـــة االرتفـــاع الســـريع في درجـــة الحـــرارة خاصة 

في حالة األطعمة القابلة للتلف.

* ُنشر في مجلة القافلة عدد يناير/فبراير لعام 2021م



الخميس ١٢ شعبان 144٢هـ، ٢٥ مارس 20٢١م

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
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ورأس مالها 60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
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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
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
إكمال  الــلعــب  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

تحقيق الهدفحديث األلوان:

ولدت الفنانة فاطمة النمر عام 1984م، وفي رصيدها حتى اآلن أربعة معارض شخصية. شاركت في العديد من المعارض والملتقيات الجماعية داخل وخارج 
المملكة. حازت على عديد من الجوائز، من بينها المركز األول في جائزة الفن المعاصر، وجوائز عديدة من قبل وزارة الثقافة والفنون. تشارك الفنانة النمر في 

مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة بمجموعة من اللوحات التي تبرز على نحو خاص عنصري اإلثارة والحماس في كرة القدم؛ حيث تتناول العديد من 
اللقطات الحاسمة بمختلف التأثيرات التي تعّبر عن الرغبة واإلصرار في تحقيق الهدف الذي يسعى العب كرة القدم من أجل بلوغه.

األمومــة ليســت تجربــة حياتّيــة اعتياديــة، بــل هــي نقطــة 
تحــوُّل فــي حيــاة األســرة كُكل وحيــاة المــرأة بشــكل خــاص. 
يرتبــط وقــت األم بإشــباع حاجــات طفلهــا األســاس، فتجــد 
ــام، وفــي  ــك المه ــة مــن إنجــاز تل نفســها فــي سلســلة متواصل
الغالــب يمضــي الوقــت قبــل إدراكهــا ذلــك! لهــذا مــن الســهل 
أن تشــعر بأنهــا حبيســة فــي عالــم لوحدهــا، فتســقط فــي 
براثــن الكآبــة. هــذا عــدا عــن أزمــة الهويــة التــي تعانــي منهــا 
قبــل  وحياتهــا  ذاتهــا  عليــه  كانــت  مــا  نســيانها  بســبب 
مســؤوليات األمومــة. كل هــذا ناتــج عــن ذوبــان ذاتهــا فــي ذات 
طفلهــا بســبب اعتمــاده عليهــا فــي كل شــؤونه وحاجاتــه. إال 
أن الحــدود بينهمــا تبــدأ فــي االرتســام كلمــا كبــر الطفــل وبــدأ 

في االستقالل بنفسه.
تبقــى لألمومــة تحديــات يصعــب حصرهــا فــي كل األزمــان 
والبلــدان وإن اختلفــت فــي العصــر الراهــن. فالمجتمعــات 
الفكريــة  المنظومــة  قيــم  فيهــا  ترّســخْت  التــي  الحديثــة 
الرأســمالية ال تعطــي أهميــة لمــا يُنَجــز بعيــًدا عــن منحــى 
الفردانّيــة واإلنجــاز المــادّي البعيــد عــن تحقيــق معنــى الوجود 
اإلنســاني. كمــا أن نهــوض الحــركات النســوية أســهم فــي 
تغييــر النظــرة المجتمعّيــة لــألم المتفرّغــة، فباتــت نظــرة 
ــة فــي أســوأ األحــوال ونظــرة شــفقة فــي أحســنها. ممــا  دوني
غــة فــي فــّخ  جعــل مــن الســهولة بمــكان أن تســقط األم المتفرِّ
المجتمعــات  بالالفائــدة والالجــدوى. وألن هــذه  الشــعور 
تقيــس النجــاح واإلنتاجيــة بمعاييــر المنظومــة الرأســمالية، 
فإنهــا بشــكل ال واٍع تربــط مهمــة رعايــة األطفــال بالبطالــة. 
ــل األم نفســها مــا ال تطيــق فــي محاوالتهــا المســتمرة  فتُحِمّ
غــة لتربيــة أطفالهــا!  إلثبــات أنهــا أكثــر مــن مجــرد أم ُمتفرِّ
قبــل  لنفســها  وتُفنِّــد-  تُهمــة  نفســها  عــن  تنفــي  وكأنهــا 

اآلخرين- األسباب التي جعلتها تقبل بالتفّرغ الكامل! 
الشــك أن تربيــة األطفــال مهمــة شــاقة ألنهــا غيــر ُمنقِطعــة 
وألنهــا تنطــوي علــى أبعــاد عديــدة؛ وجودية ونفســية وجســدية 
بالشــكل  األبويــن  مســؤولية  كانــت  إن  وهــي  واجتماعيــة. 
ع  ــوزَّ ــة تت ــة تشــاُركّية ومســؤولية مجتمعي ــا مهم ــر، إال أنه األكب
ــاج  ــد يحت ــن. ق ــى حســب ظــروف الوالدي ــراد عل ــن عــدة أف بي
الوالــدان إشــراك أفــراد األســرة أو تضطرهمــا الظــروف إلــى 
إيــكال بعــض المهــام إلــى مربّيــة متخصصــة، وهــذا ال يُنِقــص 
ــي  ــن األم الت ــن شــعورهما بالمســؤولية. لك ــا وال م ــن أبّوتهم م
تختــار تكريــس كل وقتهــا لرعايــة أطفالهــا ليســت عاطلــة، كما 
أنهــا ال تحتــاج تبرير ذلك ألحــد. ال بــأس أن تلعــب األم أدواًرا 
مختلفــة بعيــدة عــن دورهــا كأم، لكــن دور األمومــة وحــده أكثــر 
مــن كاٍف، وإن كان ال يعنــي قْســر دورهــا الحياتــّي المســتقبلّي 

عليه. 
إن تربيــة األطفــال ليســت وصمــة عــار، كمــا إنهــا ليســت 
ــل هــي أعظــم مهمــة بشــرّية  ــا، ب ــا عنه ــذات أو تخلًي ــكاًرا لل إن
علــى اإلطــالق. وهــل هنــاك أعظــم مــن تشــكيل الحيــاة وكتابــة 
قصتهــا علــى المســامات والِجبــاه! فحــريٌّ باألمهات القــادرات 
علــى التفــّرغ للتربيــة أن يشــعرَن بالفخــر، ألنهــنَّ شــاهدات 
، وألنهــنَّ ناِحتــات الهيــاكل التــي  علــى تأســيس ذاكــرة أطفالهــنَّ
ســتُزهر منهــا الحيــوات الجديــدة ولَِبنَــات التغييــر الحقيقــي 

الذي سيكون.  

األم المعاصرة 
وَوْصمة التفّرغ للتربية

هبة البيتي *

يمكنكم االطلع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* كاتبة وصحفية ومدّونة سعودية 


