الخميس  25محرم 144٣هـ 2 ،سبتمبر 20٢١م

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

إثراء يختتم برنامج
أرامكو السعودية
تستقبل العام الدراسي «المسرح في المدارس»
بمشاركة  40معلمً ا
الجديد بعشر مدارس
ألحياء «أجيال» السكنية ومعلمة
صفحة ٧

ِّ
المطرفيةٌ ..
بيئة سكنية تعزز جودة
الحياة وتالئم مختلف األذواق

صفحة ٧

حي جديد باجلبيل يف إطار برنامج متلُّك البيوت..
ٌ

صفحة 2

رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية)3( ..

من جوف األرض إلى فوهة البئر..
استخراج النفط وفق معايير
السالمة وحماية البيئة

صفحة  ٤و٥

منذ عام 1947م ،تنتج فوهة البئر بقيق 37-النفط من حقل الغوار
النفطي ،وهي واحدة من بين عديد من فوهات اآلبار القديمة
والحديثة ،التي تبرز اهتمام أرامكو السعودية االستثنائي بتطبيق
أفضل ممارسات التفتيش والصيانة في أعمالها.

«سالمتنا» ..مسؤولية اجلميع!

مسؤولية الوصول إلى املناعة املجتمعية تقع على عاتق اجلميع.
#خذـاخلطوة لنصل إلى بر األمان.

لمزيد من
المعلومات حول
لقاح كوفيد ١٩ -
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ِّ
المطرفيةٌ ..
بيئة سكنية تعزز جودة الحياة
وتالئم مختلف األذواق
حي جديد باجلبيل يف إطار برنامج متلُّك البيوت..
ٌ

محمد العداربة
الجبيـل  -افتتـح النائـب األعلـى للرئيـس للمـوارد البشـرية
والخدمـات المسـاندة ،األسـتاذ نبيل عبـداهلل الجامـع ،مؤخَّ ًرا،
حـي سـكن المطرفيـة لموظفـي أرامكـو السـعودية فـي الجبيـل
الصناعيـة ،حيـث اطلـع خلال جولتـه مـع أعضـاء اإلدارات
المعنيـة علـى نمـاذج مختلفـة مـن الفلـل والوحـدات السـكنية
المعروضـة ،التـي بُنيـت تماشـ ًيا مـع المواصفـات والمقاييـس
السـعودية لتناسـب الظـروف الجويـة والبيئيـة المحيطـة،
متضمنـ ًة تصاميـم تناسـب أذواق الموظفيـن المختلفـة
واحتياجاتهم.
وقـد رافـق األسـتاذ الجامـع فـي جولتـه ٌّ
كل مـن المديـر
التنفيـذي للمـوارد البشـرية ،األسـتاذ فيصل الحجـي ،والمدير
التنفيـذي لخدمـات أحيـاء السـكن بالوكالـة ،األسـتاذ فهـد
الضبيـب ،ومديـر إدارة شـؤون الموظفيـن ،األسـتاذ محمـد
الشوشان ،ومدير إدارة مشاريع األحياء السكنية ،األستاذ فهد
اليابس.

ٌ
حياة عصرية ومستدامة

وفـي هـذا الصدد ،قـال الجامع« :من منطلق حـرص أرامكو
السـعودية علـى راحـة موظفيها وأسـرهم ،يسـرني اإلعالن عن
افتتـاح مشـروع حـي المطرفيـة السـكني ،الـذي يُعـ ّد امتـدا ًدا
لمشـاريع برنامـج تملـك البيـوت ،وهـو األول فـي تاريـخ أرامكـو
السعودية في مدينة الجبيل الصناعية».
وأضـاف ً
قائلا« :حرصنـا علـى أن يكون المشـروع في موقع
إسـتراتيجي فـي قلـب المدينـة ،وأن يكـون وفـق أعلـى معاييـر

الجـودة لتوفيـر حياة عصرية ومسـتدامة للموظفيـن .كما أُخذ
تنـوع مخططـات وتصاميـم المنـازل بعيـن االعتبـار لتناسـب
احتياجات جميع الموظفين».
وتتـراوح مسـاحات الفلـل والوحـدات السـكنية فـي حـي
المطرفيـة بيـن  348و 531متـ ًرا مرب ًعـا .ويحتـوي الحـي علـى
البنـى التحتيـة الالزمـة لتيسـير حيـاة الموظفيـن وأسـرهم ،إذ
يوجـد فيه ثلاث مدارس تابعـة للهيئة الملكية فـي الجبيل ،مع
توفـر خدمة توصيل مجانية للطلبة من المـدارس وإليها وذلك
لمختلف المراحل الدراسية.
ويحتـوي الحـي علـى خدمـات تجاريـة متن ِّوعـة فـي جميـع
أنحاء الحي ،وذلك لتمكين السـكان من االسـتمتاع بجودة حياة
راقية ،وجوار متجانس ،وبنية تحتية متكاملة .كما يوجد جامع
كبير لصالة الجمعة ،وأربعة أخرى لسائر الصلوات ،تتوزع في
الحـي بحيث يتمكن السـكان مـن الوصول إليهـا ألداء صلواتهم
بكل سهولة ويسر.

أعلى المواصفات ومعايير السالمة

وقـد نُفـذت أعمـال الحفر والـردم في المشـروع وفق أفضل
المقاييس وباسـتخدام أفضل المواد ،إذ تتكـون مواد الردم من
وتحم ًلا .وتمـزج
ثلاث طبقـات ،ممـا يجعـل البنـاء أكثـر قـوة
ّ
طريقـة البناء بين البناء التقليدي والخرسـانة الجاهزة ،بحيث
تكون األبنية آمنة وفق مواصفات البناء المعتمدة في المملكة.
أ َّمـا متطلبـات السلامة فجـاءت متوافقـة مـع المعاييـر التي
تعتمدها أرامكو السـعودية في جميع أعمالهـا ،حيث زُودت كل
وحـدة سـكنية بأجهـزة الكشـف عـن الدخـان واإلنـذار بالحريق
في المطابخ ،للمحافظة على سالمة الموظفين وأسرهم .كما

شملت الجولة
التي قام بها
الجامع في حي
المطرفية في
الجبيل ،برفقة
أعضاء اإلدارات
المعنية ،زيارة
الفلل المعروضة
وتفقدها ،للوقوف
ّ
على جاهزيتها
للموظفين
وأسرهم.

يشـتمل الحي السكني على مركز إطفاء ،مما يشعر الساكنين
فيه باالرتياح واألمان.
وقـد ُجهـزت الفلـل والوحـدات السـكنية مـن خلال أعمـال
وخصوصـا األجـواء
البنـاء بمـا يناسـب الظـروف المحيطـة،
ً
الحـارة والرطوبـة العاليـة فـي فصـل الصيـف ،فقـد تـم عـزل
الجـدران واسـتُخدمت النوافـذ المزدوجـة ،بمـا يحسـن مـن
الكفاءة الحرارية ،ويمنع الضجيج الخارجي.
كما زُودت جميع الفلل بالمياه من خالل شبكة المياه عالية
الضغط ،التي تُغني عن الحاجة إلى خزانات المياه المنفصلة،
ويعـود الفضـل فـي توفر هـذه الخاصيـة إلى التعاون مع شـركة
مرافق التي وفَّرت هذه الخدمة في الحي.

قري ًبا ،ستنبض الحياة في (المطرفية) فيرتفع األذان في مساجدها ،وترى الناس في شوارعها وحدائقها يملؤونها بالحياة ،بعد اكتمال المشروع وجاهزيته لالستالم من قبل موظفي أرامكو
السعودية وأسرهم.

إضـــاءة

فاطمة الصايل

fatimah.sayel@aramco.com

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

انظر إلى جمال اللوحة!
مــع كل صبــاح جديــد تختلــف المســاعي وتتبايــن
النوايــا بيننــا ،لمــاذا ننهــض ومــا الــذي يشــغلنا
وإ لــى أ يــن نحــن ذاهبــون؟ يبــدأ اليــوم وينتهــي،
وهكــذا األســابيع والشــهور والســنوات فــي دوائــر ال
نهائيــة مــن الزمــن .الــكل متجــه لتحقيــق هــدف أو
رغبة ما ،ويا له من أمر رائع أن نحقق أهدافنا!
لكننــا فــي نهايــة هــذه الحيــاة نواجــه مصيـ ًـرا
محتومــا ومعروفً ــا ،نــو ِّدع فيــه أحبابنــا ومــا نملــك،
ً
ونتجــرد مــن كل شــيء؛ فمــا هــو اإلرث الــذي ســيظلُّ
وراءنا حين نرحل؟
وأنــا هنــا ال أقصــد إنجازاتنــا وشــهاداتنا المع َّلقــة
علــى جــدار الفخــر ،بــل أتكلــم عــن البصمــة التــي
نخلِّفهــا فــي قلــوب النــاس؛ تلــك الثمــار الطيبــة
مــن الشــجرة الطيبــة ،التــي أصلهــا ثابــت وفرعهــا
في السماء.
هــذا هــو اإلرث الحقيقــي لــك فــي هــذه الحيــاة؛

كل لمســة حانيــة ،أو ابتســامة مشــجعة ،أو لفتــة
محفــزة ،أو كلمــة طيبــة تشــكِّ لها حــروف بســيطة
تخــرج مــن فمــك ،لكنهــا تــزرع بــذرة للحيــاة فــي
قلــب مــن وجهتهــا لــه ،ف ُتســعد يومــه أحيا ًنــا ،وتغيــر
حياته أحيانًا أخرى.
كبرنــا فــي مجتمــع لــه عيــن دقيقــة المالحظــة،
تال حــظ الفشــل واإلخفــاق ،و تــرى القطعــة
أيضــا إلــى
الناقصــة فــي اللوحــة ،لكننــا فــي حاجــة ً
لما حــة
تأ مــل جمــال اللو حــة! فلتكــن عينــك َّ
لصفــات النــاس الرائعــة وأفعالهــم النبيلــة ،وكُ ــن
أول من يبادر بالثناء عليها.
أنــت ال تعلــم أن الكلمــة البســيطة التــي تركتهــا
فــي مســامع شــخص مــا و جــدت طريقهــا إليــه،
وأن مجــرد
وشــجعته وفتحــت أمامــه أبوا ًبــا جديــدةَّ ،
ا ســتماعك إ لــى شــخص مـ َّـر بظــرف مــا جعلــه
وأن ابتســامتك فــي وجــه شــخص
يتجــاوز محنتــهَّ ،

برنامج تملك البيوت

تقـــدم تجربـــة أرامكـــو الســـعودية الرائـــدة فـــي
ِّ
مجـــال تملُّـــك البيـــوت إســـها ًما كبيـــ ًرا في إنشـــاء
وتطوير األحياء الســـكنية .ويناهز عمـــر البرنامج
الــــ  70عا ًمـــا ،حيث تـــم مـــن خالله بناء عشـــرات
اآلالف مـــن المســـاكن النوعيـــة التـــي تخـــدم
الموظفين وأسرهم بأسلوب عصري وعملي.
وتستند إســـتراتيجية أرامكو الســـعودية في هذا
البرنامـــج على ركيزة رئيســـة ،وهـــي تطوير مناطق
وأحيـــاء ســـكنية نموذجيـــة لموظفيهـــا مـــن حيـــث
المواصفـــات والتخطيط والتكامل فـــي الخدمات،
لتكـــون بمثابـــة مـــدن صغيـــرة تُســـهم فـــي التنمية
العمرانيـــة الوطنية ،وتعزز نوعيـــة المدن المجاورة
ألعمال الشركة.
كمـــا تحـــرص اإلســـتراتيجية علـــى توفيـــر
المقومـــات األســـاس لهـــذه األحيـــاء مـــن مدارس
وبنيـــة تحتيـــة نموذجيـــة ،ليصبـــح برنامـــج تملـــك
البيـــوت وآليـــات القـــروض المرتبطـــة بـــه وســـيلة
الجتذاب الطاقات البشـــرية المم َّيـــزة والمحافظة
عليهـــا ،وتوفيـــر بيئـــة داعمـــة لعطـــاء الموظفيـــن
وإنتاجيتهم ،من خالل تحقيق رغباتهم المشـــروعة
بتملك منزل مريح.

عابــر ال تعرفــه عـ َّـززت ثقتــه بنفســه ،وجعلتــه يشــعر
أنه جدير بالحب.
أنــت ال تعلــم كــم تســتطيع أن تســتثمر بإرثــك
مــن خيــرات هــذه األرض لتجعــل منهــا ج ّنــة
نوجــه الخطــأ
صالحــة للعيــش .ال بــأس أن ِّ
ونص ِّوبــه بأســلوب فاعــل ،وال نقتصــر علــى التركيــز
علــى النوا حــي الســلبية بمفرد هــا حينمــا نفعــل
ذلك.
التنمــر فيــه علــى مــن حولنــا
فــي زمــن أصبــح
ُّ
مدعــا ًة للضحــك ،وتوجيــه االنتقــادات أســهل بكثيــر
مــن مالحظــة الجانــب المملــوء مــن الــكأس ،فــي
زمــن تتثاقــل فيــه الــرؤوس لترتفــع ،وت ُِحـ ُّـد العيــون
نظراتهــا فــي العيــون حيــن الحد يــث ،كــن أ نــت
ســفير الرحمــة ،وانظــر بعيــن الجمــال فــي
جميعــا
مجتمعــك ،فلربمــا كنــت أنــت ســب ًبا يدعونــا
ً
لرؤية اللوحة وجمالها!
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الغامدي والدبل يودعان أرامكو السعودية

بعد مسيرة حافلة من العطاء واإلجنازات..
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القافلة األسبوعية
تقاعــد األســتاذ عبــداهلل محمــد الغامــدي ،مؤخـ ًرا ،من
منصبــه نائ ًبــا للرئيــس ألعمــال الغــاز بعــد مســيرة امتــدت
 37عا ًمــا مــن الخدمــة فــي أرامكــو الســعودية ،حيث حظي
بتكريــم إدارة الشــركة خــال حفــل احتفــى بــه فــي المقــر
الرئيس في الظهران.
وكان الغامــدي قــد ُع ِّيــن فــي منصــب نائــب الرئيــس
ألعمــال الغــاز فــي مايــو 2017م ،ليشــرف علــى أعمــال
مقر هــا الرئيــس فــي العضيليــة،
الدائــرة ،التــي يقــع ُّ
وتتضمــن  11مركــ ًز ا لمعالجــة الغــاز ،بقــدرة معالجــة
إجماليــة تبلــغ  16مليــار قــدم مكعبــة قياســية يوم ًيــا مــن
الغاز الخام.
قبــل ذلــك ،كان الغامــدي يعمــل مديـ ًرا تنفيذ ًيــا ألعمــال
الغــاز منــذ 2015م ،وذلــك بعــد أن ُكلِّــف فــي مناصــب
إداريــة تنفيذيــة مختلفــة لعــدد مــن دوائــر التشــغيل فــي
الشركة.
وبــدأ الغامــدي حياتــه المهنيــة مع الشــركة عــام 1983م،
حيــث شــارك فــي البرنامــج الصيفــي للشــركة علــى مــدار
عاميــن ،قبــل حصولــه علــى شــهادة البكالوريــوس فــي
الهندســة الكهربائيــة عــام 1984م مــن جامعــة الملــك
سعود في الرياض.
وفــي عــام 1984م ،عمــل كمهنــدس تشــغيل فــي معامــل
بقيــق ،ثــم انتقــل فــي عــام 1987م إلــى قســم منافــع معامــل
ً
مالحظــا ألعمال
مهندســا للصيانــة ،ث َّم
بقيــق ،حيــث عمل
ً
التشغيل.
وفــي عــام 1991م ،أصبــح مالحــظ أشــغال فــي أعمــال
الزيــت والغــاز لمعامــل التركيــز الجنوبيــة والشــمالية فــي
رئيســا لوحــدة التفتيــش والتــآكل
معامــل بقيــق ،ثــم أصبــح
ً
هناك.
أيضــا فــي عــدة مناصــب بالوكالــة،
كمــا عمــل الغامــدي ً
بمــا فــي ذلــك عملــه ناظـ ًرا لقســم أعمــال الزيــت ،قبــل أن
يتولــى منصــب ناظــر قســم الصيانــة لمعمــل بقيق لســوائل
الغاز الطبيعي في عام 1995م.
وبحلــول عــام 1997م ،أصبــح الغامــدي ناظــ ًرا لقســم
أعمــال التشــغيل فــي معمــل الغــاز فــي شــدقم ،وبــدأ بتولي
مناصــب إداريــة بالوكالــة فــي إدارة صيانــة معامــل بقيــق
ومعملــي الغــاز فــي العثمانيــة وشــدقم ،قبــل أن يصبــح
مدير إدارة تشغيل معامل بقيق عام 1999م.
وفــي عــام 2003م ،أصبــح مديــ ًر ا إلدارة تخطيــط
وتنظيــم توريــد الزيــت ،كمــا عمــل مديـ ًرا تنفيذ ًيــا لإلمــداد
والتخطيط وللتوزيع والفرض بالوكالة.
وفــي عــام 2004مُ ،ع ّيــن الغامدي مديـ ًرا إلدارة مصفاة
الريــاض ،ث ـ َّم عمــل مدي ـ ًرا إلدارة معمــل الغــاز فــي البــري
عــام 2005م ،قبــل أن يصبــح مديــ ًرا إلدارة معمــل الغــاز
فــي الجعيمــة عــام 2008م .وفــي أبريــل من عــام 2009م،
تر َّقــى ليشــغل منصــب المديــر العــام ألعمــال الغــاز فــي
منطقة األعمال الشمالية.
جديـ ٌـر بالذكــر أن الغامــدي أكمــل خــال مســيرته عــد ًدا
مــن برامــج التدريــب علــى المهــارات القياديــة ،بمــا فــي
ذلــك برنامــج اإلدارة التنفيذيــة فــي مركــز (كرييتــف

إنها مسيرة
مهنية بمثابة
حياة كاملة؛
فهذه الشركة
فتحت أبوابها
أمامي عندما
تخرجت من
الجامعة،
وأعطتني
الفرصة ألحظى
بمسيرة شيقة
وحافلة بالفرص
المتنوعة

عبدهللا الغامدي

وأيضــا فــي كليــة داردن لألعمــال بجامعــة
ليدرشــيب)،
ً
فيرجينيا األمريكية ،وفي جامعة أوكسفورد البريطانية.
وفــي معــرض تعليــق لــه حــول ختــام مســيرته مــع
الشــركة ،قــال األســتاذ الغامــدي« :إنهــا مســيرة مهنيــة
بمثابــة حيــاة كاملــة ،ولهــذا فــإن أرامكــو الســعودية تعنــي
كل شــيء بالنســبة لــي؛ فهــذه الشــركة فتحــت أبوابهــا
أمامــي عندمــا تخرجــت مــن الجامعــة ،وأعطتنــي الفرصة
ألحظى بمسيرة شيقة وحافلة بالفرص المتنوعة».
وأضــاف قائـ ًـا« :علــى الصعيــد الشــخصي ،أشــعر أنهــا
رحلــة مكنتنــي مــن امتــاك المعرفــة التــي جعلتنــي أنظــر
إلــى الحيــاة وأتعامــل مــع مســتجداتها بهــدوء ورويــة .ومــن
شــهدت
خــال خبرتــي علــى مــدار  36عا ًمــا ،لطالمــا
ُ
تمر بمراحل من التح ُّول».
الشركة وهي ُّ

أثنـــى األســـتاذ نبيـــل الدبـــل ،الـــذي يتـــرك منصبـــه
كنائ ــب للرئي ــس للم ــوارد البش ــرية ،عل ــى جه ــود أرامك ــو
الس ــعودية المس ــتمرة بص ــدد تطوي ــر الموظفي ــن ،وذل ــك
خ ــال حف ــل التقاع ــد ال ــذي ش ــهد تكريم ــه م ــن قب ــل
إدارة الشركة في مقرها الرئيس بالظهران.
وقــال الدبــل« :فــي أرامكــو الســعودية ،التزامنــا تجــاه
تطويـــر القـــادة والموظفيـــن يفـــوق أي شـــركة أخـــرى
عرفتها على اإلطالق».
وأض ــاف قائ ـ ًـا« :تق ــدم الش ــركة لموظفيه ــا ف ــرص
تطويــر أنفســهم فــي كل خطــوة مــن خطــوات مســيرتهم
المهني ــة؛ وه ــذا ه ــو التجس ــيد الحقيق ــي لرحل ــة التعل ــم
مدى الحياة».
وكان الدب ــل ق ــد ُع ِّي ــن ف ــي منص ــب نائ ــب الرئي ــس
للم ــوارد البش ــرية ع ــام 2020م ،بع ــد أن ش ــغل منص ــب
المدير التنفيذي للدائرة منذ عام 2018م.
وخـــال توليـــه إدارة المـــوارد البشـــرية ،اضطلـــع
الدب ــل بمس ــؤولية توجي ــه دف ــة القي ــادة اإلس ــتراتيجية
لجميـــع الشـــؤون المرتبطـــة بالقـــوى العاملـــة فـــي
الش ــركة ،بم ــا فيه ــا التخطي ــط ،والتوظي ــف ،والتطوي ــر
القيــادي والمهنــي ،وخدمــات التعويضــات واالمتيــازات،
واالستشـــارات المؤسســـية ،وإدارة األداء ،والتنـــوع
واالندم ــاج ،وخدم ــات المتقاعدي ــن ،وعالق ــات الق ــوى
العاملـــة ،حيـــث ت ُعنـــى هـــذه الخدمـــات بأكثـــر مـــن 67
ألف موظف من  91جنسية مختلفة.
وقبـــل أن يتبـــوأ هـــذا المنصـــب ،كان الدبـــل يشـــغل
منص ــب المدي ــر الع ــام للتدري ــب والتطوي ــر من ــذ أبري ــل
2014م ،حيــث كان مسـ ً
ـؤول عــن مهمــة تصميــم وإطــاق
برام ــج التعلي ــم والتدري ــب والتطوي ــر الخاص ــة بالق ــوى
العاملة الصناعية واإلدارية والمهنية في الشركة.
وفـــي 2011مُ ،عيـــن الدبـــل فـــي منصـــب العضـــو
المنتــدب لشــركة أرامكــو لمــا وراء البحــار فــي هولنــدا،
مـــع مســـؤولية إســـتراتيجية تتضمـــن اســـتثمارات
المشـــاريع المشـــتركة ألرامكـــو الســـعودية فـــي مجـــال
المعالجـــة والتكريـــر والتســـويق ،ومســـاندة المشـــاريع،
والمـــوارد البشـــرية ،والشـــؤون القانونيـــة ،وأعمـــال
الهندس ــة ،وأنش ــطة إدارة سلس ــلة التوري ــد ف ــي جمي ــع
أنحـــاء أوروبـــا ،ومنطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ،
وأفريقيـــا ،وأمريـــكا الجنوبيـــة ،والشـــرق األوســـط
باستثناء المملكة.
وخ ــال مس ــيرته الت ــي امت ــدت عل ــى م ــدار  30عا ًم ــا
م ــع أرامك ــو الس ــعودية ،تو َّل ــى الدب ــل مناص ــب إداري ــة
فــي إدارات مصفــاة رأس تنــورة ،والتفتيــش ،والخدمــات
ا ال ستشـــا ر ية  ،و تخطيـــط ا لمر ا فـــق  ،و هند ســـة
االتصـــاالت .كمـــا شـــغل فـــي فتـــرات أخـــرى منصـــب
المدي ــر التنفي ــذي بالوكال ــة للمش ــتريات وإدارة سلس ــلة
اإلمداد ،والخدمات الصناعية.
وف ــي كلم ــة أس ــدل به ــا الس ــتار عل ــى مس ــيرته م ــع
الش ــركة ،ق ــال األس ــتاذ الدب ــل« :برغ ــم أنن ــي ف ــي غاي ــة
الفخ ــر بجمي ــع م ــا حققت ــه خ ــال مس ــيرتي ،إال أنن ــي

برغم أنني في
غاية الفخر
بجميع ما
حققته خالل
مسيرتي ،إال
أنني آمل أن
ُأذكر بإسهامي
في تطوير
ودعم الجيل
المقبل من
موظفي
الشركة
وقادتها

نبيل الدبل

آمـــل أن أُذكـــر بإســـهامي فـــي تطويـــر ودعـــم الجيـــل
المقبل من موظفي الشركة وقادتها».
وحـــرص الدبـــل علـــى تأكيـــد أن المملكـــة تحظـــى
بوفـــرة مـــن المـــوارد الطبيعيـــة ،لكـــن أعظـــم تلـــك
الموارد تتم َّثل في طاقتها البشرية.

 ٢سبتمبر  ٢٠٢١القافلة األسبوعية
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رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية)٣( ..

هذه القصة ،التي ُتنشر في عدة أجزاءِّ ،
تسلط الضوء على ما وراء الستار
بدءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.
في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعوديةً ،

من جوف األرض إلى فوهة البئر..
استخراج النفط وفق معايير السال
جانيت بنهيرو

بقي ــق–37

بقي ــق  -من ــذ ع ــام 1947م ،تنت ــج فوه ــة بئ ــر
النفـــط الخـــام بثبـــات واســـتمرار ،حيـــث يتدفـــق إلـــى
السطح من مكامنه في حقل بقيق النفطي.
ص ــرح اإلنت ــاج ه ــذا يبل ــغ م ــن العم ــر  74عا ًم ــا ،لك ــن
تقـــادم األعـــوام ال يمنـــع مجموعـــة الصمامـــات ورؤوس
التوصي ــل المتصل ــة ب ــه ف ــوق س ــطح األرض م ــن أن تض ــج
بالحياة.
وتُع ــد ه ــذه البئ ــر ش ــاه ًدا ح ًي ــا عل ــى ح ــرص أرامك ــو
الســـعودية علـــى صيانـــة البنـــى التحتيـــة لإلنتـــاج علـــى
م ــدار العق ــود الماضي ــة ،وف ــق نم ــوذج أعم ــال يُس ــهم ف ــي
المحافظـــة علـــى البيئـــة ويحقـــق األربـــاح فـــي الوقـــت
نفس ــه؛ فالصيان ــة الجي ــدة لمراف ــق األعم ــال ت ــؤدي ف ــي
نهايـــة األمـــر إلـــى تجنُّـــب انبعـــاث الغـــازات المســـببة
لالحتباس الحراري.

السيطرة على التسرب واالنبعاثات

تب ــدأ رحل ــة معالج ــة الم ــواد الهيدروكربوني ــة عندم ــا
تصـــل ســـوائل النفـــط إلـــى نقطـــة االســـتخراج ،حيـــث
فوه ــة البئ ــر .وعن ــد وصوله ــا إل ــى الس ــطح عب ــر ثق ــب
الحف ــر ،تك ــون ه ــذه الس ــوائل ،الت ــي تش ــتمل عل ــى النف ــط
والغــاز المــذاب والميــاه المالحــة وكبريتيــد الهيدروجيــن،
تحت ضغط هائل.

بإنتاجها للنفط منذ عام 1947م ،تمثِّل فوهة بئر بقيق–37
شاهدا على التزام أرامكو السعودية بمعايير استثنائية في
ً
جانبي التفتيش والصيانة ،في إطار تطبيق ممارسات أعمال
أفضل تُسهم في حماية البيئة.

فوه ــة البئ ــر تش ــبه غط ــاء الحاوي ــة المغل ــق بإح ــكام،
حي ــث تقب ــع ف ــوق عم ــود طوي ــل م ــن األنابي ــب الموصول ــة
والمثبتــة بطرفهــا والممتــدة عبــر ثقــب الحفــر ،والغــرض
الرئيـــس منهـــا هـــو ضبـــط الضغـــط الطبيعـــي ومنـــع
الســوائل مــن التســرب .ومــن دون فوهــات اآلبــار يتســرب
النفط إلى السطح وينتشر الغاز عبر الهواء.
وتُج َّهـــز فوهـــات اآلبـــار بمجموعـــة مـــن الصمامـــات،
التــي تهــدف إلــى ضمــان الســامة ،والحــد مــن انبعاثــات
الغازات المسببة لالحتباس الحراري.
ويُع ــد الب ــطء والثب ــات عاملي ــن مثاليي ــن لتدف ــق النف ــط
الخـــام ،وتُســـهم معـــدات التحكـــم فـــي كبـــح الســـوائل
والتحكم في ضغطها على النحو المأمول.

تبدأ مرحلة االستخراج من
وصول السوائل النفطية
إلى السطح عبر ثقب الحفر،
حيث تمنع فوهة البئر
النفط من التسرب على
السطح ،والغاز من االنتشار
عبر الهواء.

الفحص المستمر لفوهات اآلبار يمثل ً
عمل
مهما من أجل إيصال النفط الخام إلى السطح
ً
بأقل كمية ممكنة من االنبعاثات .وفي الصورة،
يظهر المشغل الميداني ،عبدالعزيز عسيري،
أثناء قيامه بجولة تفقد روتينية لتفقد
المعدات.

عناية دؤوبة ومدروسة

عاما ،وهي إحدى فوهات اآلبار التي
عبدالعزيز عسيري يتفقد قياسات الضغط لفوهة بئر بقيق  ،37 -التي يبلغ عمرها ً 74
أنتجت باستمرار على مدى عقود من حقل النفط في بقيق.

تحــت حــرارة صحــراء الدهنــاء فــي شــرق المملكــة،
يمســك عبدالعزيــز عســيري بمفتــاح الربــط إلجــراء
الصيانــة لوصلــة ربــط متصلــة بفوهــة البئــر رقــم،593 -
حيث يتأهب لوضع مسامير التثبيت في مواضعها.
يقــول عســيري« :الطقــس حــار فــي الفتــرة مــن يونيــو
لغايــة ســبتمبر ،ويمكــن للعواصــف الترابيــة إغــاق الطــرق
غيــر المعبــدة ،وتغطيــة فوهــات اآلبــار .لكننــا نســعى على
الدوام للتغلب على تلك المشكالت».
عســيري التحــق بأرامكــو الســعودية بعــد إتمامــه
للمرحلــة الثانويــة ،حيــث يعمــل منــذ عشــرة أعــوام مشـ ً
ـغل
ميدان ًيــا فــي إدارة اإلنتــاج فــي شــمال الغــوار ،وهــي
مســؤولة عــن حقــول النفــط فــي الدمــام وبقيــق وفــزران،
وعن الجزء الشمالي من حقل الغوار.
ومــن المهــام الرئيســة التــي يقــوم بهــا عســيري تفقــد

فوهــات اآلبــار ،لضمــان وصــول النفــط الخام إلى الســطح
دون معوقات ،وبأقل قدر ممكن من االنبعاثات.

حماية الناس والبيئة

وتتضمــن أعمــال تفقــد فوهــة البئــر الجولــة الميدانيــة
لمعاينــة المعــدات والتأكــد مــن ســامتها ،إلــى جانــب
تفقــد المنصــة ،وأجهــزة االستشــعار اإللكترونيــة ،وأجهــزة
قيــاس الضغــط لخطــوط التدفــق ،وأجهــزة اإلنــذار
الخاصــة بكبريتيــد الهيدروجيــن ،والصمامــات المنظمــة.
أيضــا إجــراء تشــحيم الصمامــات ،وفحــص
كمــا أن هنــاك ً
طبقــات أغلفــة األنابيــب ،واختبــار نظــام الســامة الرئيس
والجوفي ،وجمع عينات النفط ،وغيرها.
وعنــد مغادرتنــا لفوهــة البئــر رقــم ،593-المحاطــة
بســياج لحمايــة البيئــة النباتيــة والحيوانيــة ،نمــر بواحــد
ً
معمــا لفــرز الغــاز مــن الزيــت ،حيــث تُســتخرج
مــن 15
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المة وحماية البيئة

بئر الخير

صورة تعود إلى شتاء عام 1937م ،تظهر فيها بئر الدمام رقم ( 7 -على اليمين) ،وإلى جانبها بئر الدمام رقم.1 -

عقـب مـا يقـرب مـن خمسـة أعـوام مـن الجهـود
المضنيـة ،وبعـد عـدة بدايـات متعثـرة أوشـكت معهـا
اآلمـال أن تضمحـل ،وصلـت برقيـة بتاريـخ الرابـع من
مـارس لعـام 1938م إلـى مدينـة سـان فرانسيسـكو
األمريكيـة ،لتـزف الخبـر السـار بشـأن إنتـاج بئـر
ً
برميلا فـي اليـوم،
الدمـام 7 -للنفـط بمعـدل 1585
وذلـك عقـب الوصـول إلى عمق  1440متـ ًرا في جوف

الميــاه ومعظــم الغــازات المذابــة ،قبــل إرســال الزيــت
المعالَــج إلــى معامــل بقيــق ،والغــاز إلــى معامــل الغــاز فــي
البري وشدقم.
ويوضــح عســيري أن أعمــال التفتيــش والصيانــة
المنتظمــة لفوهــات اآلبــار تضمــن المحافظــة علــى
الســامة والموثوقيــة ،مضي ًفــا بقولــه« :نقــوم بتفقــد جميع
المعــدات للتأكــد مــن ســامتها بهــدف حمايــة البيئــة
والناس».
جديـ ٌـر بالذكــر أن اآلبــار المعزولة بالســوائل واإلســمنت
هي األخرى تُفحص بانتظام.

خطة العمل في الصحراء
ويمضـي عسـيري معظـم يومـه فـي الصحـراء؛ يأتـي إلـى
صباحا ليسـتلم مذكـرة العمل
المكتـب في السـاعة السـابعة
ً
ويناقشها مع رئيسه قبل االنطالق في رحلته.
يقـول عسـيري« :يُصـدر مهنـدس اإلنتـاج تعليماتـه بشـأن
القيـام بمهـام مثـل إعـادة ضبـط منظـم التدفـق للتحكـم فـي
الضغط».
ولضمـان السلامة أثناء السـفر وأداء المهمة على الوجه
األكمـل ،يسـتخدم عسـيري تطبيـق أرامكـو السـعودية
للمالحـة علـى األجهـزة الجوالـة ،المخصـص للعامليـن
الميدانيين.
يقـول عسـيري فـي هـذا الصـدد« :ليـس مـن الصـواب أن
يسـافر المـرء وحيـ ًدا فـي الصحـراء ،لذلـك يجـب توثيـق
الرحلة ،والسفر مع زميل آخر».
ويقـوم مركز دعم األعمال الميدانية المؤسـس حدي ًثا في
إدارة اإلنتاج في شمال الغوار بمتابعة مثل هذه الرحالت.

ويمكـن للتخطيط للسـفر فـي األماكن النائيـة الحد من
األضـرار المحتملـة علـى الصحـراء ،وخفـض تكاليـف
الطاقـة والصيانـة واإلصلاح ،ممـا يقلـل مـن األثـر علـى
البيئة ويخفض كلفة األعمال.

استثمار تقنيات المستقبل

وتقـع فوهـة البئـر 593-فـي قلـب المنطقـة الصناعيـة
فـي بقيـق علـى بُعـد حوالـي  50كيلومتـ ًر ا مـن الخليـج
العربـي ،وفيهـا يقـع أكبـر مرفـق لتركيـز النفـط الخـام في
العالـم؛ المرفـق الـذي انطلقـت أعمـال التشـغيل فيـه قبـل
أكثر من سبعة عقود.
وإلـى جانـب الصيانـة الدقيقـة والمسـتمرة ،هنـاك
حـرص علـى االسـتفادة مـن تقنيـات علـى درجـة عالية من
التطـور .وترسـل فوهـات اآلبـار البيانـات المرتبطـة
بالتشـغيل مباشـرة إلـى وحـدة التحكـم الطرفيـة ،التـي
بدورها ترسـل تلك البيانات إلى مراكز رئيسـة في معامل

طبقـة جيريـة مسـامية ،فيمـا ُعـرف بعـد ذلـك
بالمنطقة الجيولوجية العربية.
فوهـة تلـك البئـر فتحـت البـاب أمـام إنتـاج النفـط
بكميـات تجاريـة فـي المملكـة ،وم َّهـدت الطريـق أمـام
الشـركة لتصبـح أكبـر شـركة منتجـة للنفـط علـى
صعيـد العالـم .وفـي عـام 1982م ،بعـد  45عا ًمـا مـن
اإلنتاج المستمر ،أُوقف اإلنتاج في بئر الدمام .7-

فرز الغاز من الزيت.
وباالسـتفادة مـن حزمـة مـن البرمجيـات واألجهـزة
والبنـى التحتيـة لالتصـاالت ،تقـوم عديـد مـن عيـون
المراقبـة اإللكترونيـة باستشـعار أمـور ذات صلـة وثيقـة
بالسلامة ،مثـل الفراغـات فـي األنابيـب أو األغلفـة ،إلـى
جانب التقاط مؤشرات التدفق.
وتُعـد مبـادرة تحسـين كفـاءة الطاقـة إحـدى المبـادرات
الهادفـة إلـى تحقيـق التحـول نحـو االقتصـاد الدائـري في
دائـرة أعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة .كمـا
اضطلعـت الدائـرة بمسـؤولية قيـادة مبـادرة أرامكـو
السـعودية لزراعـة مليـون شـجرة ،إلـى جانـب خدمـات
أحياء السكن وحماية البيئة.
وأظهـرت نتائـج مبـادرات البيئـة فـي منطقـة خريـص
التابعـة للدائـرة أن تقنيات ومنتجات الري الموفِّرة للمياه،
والتـي اسـتُخدمت فـي زراعـة األشـجار الجديـدة ،حققـت
خفضـا كبيـ ًرا فـي كميـات الميـاه المسـتهلكة ،وتركـت أث ًرا
ً
إيجاب ًيا على نمو النباتات.
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األسرة
إعداد :سارة مطر

األطفال ومهارات الذكاء االجتماعي
قدرتنا علـــى خلق العالقات اإلنســـانية وتشـــكيلها
تم ِّثـــل أمـــ ًرا صح ًيـــا وجال ًبـــا للســـعادة ،فهـــي تعنـــي
عالقـــات أغنى مع أنفســـنا ومـــع الحياة بحـــد ذاتها.
وفي هذه الناحية ،تبرز أهمية الذكاء االجتماعي.
ويمثل الـــذكاء االجتماعي التفاعل اإلنســـاني على
مســـتوى يتجـــاوز مســـتوى الصيـــغ والمعـــادالت
البسيطة ،مثل اســـتخدام التعبيرات اليومية اللطيفة،
والمجامـــات االجتماعيـــة التـــي اعتدنـــا علـــى
ترديدها.
وهناك أبعـــاد مختلفة علـــى هذا الصعيـــد ،ومنها
القـــدرة علـــى قـــراءة المواقـــف المختلفة ،وتفســـير
ســـلوكيات اآلخرين في تلك المواقف وفقًا ألهدافهم
المحتملـــة وحالتهـــم العاطفية ،وميلهـــم إلى التواصل
أو التأثير.
ويشـــمل ذلـــك تحليـــل مجموعـــة مـــن األنمـــاط
اللفظيـــة وغيـــر اللفظيـــة ،منهـــا المظهـــر ووضعيـــة
الجســـم ونبـــرة الصـــوت واإليمـــاءات الدقيقـــة ،التي
ِّ
تشـــكل إشـــارات يمكن أن يعالجها اآلخرون ليتوصلوا
منها إلى فهم الشخص المقابل.

األطفال ..والمهارات االجتماعية

ومـــن الضـــروري أن يكتســـب األطفـــال مهـــارات
الـــذكاء االجتماعـــي ،ليتمكنـــوا مـــن التأقلـــم مـــع
المجتمـــع المحيط بهـــم ،وتكوين عالقـــات اجتماعية
صحية.
ويمكـــن تعليـــم األطفـــال بعـــض هـــذه المهـــارات
البســـيطة بطريقة مباشـــرة ،مـــن قبيل :كيف تســـأل
شـــخصا ما أن يصبح صديقـــك ،أو كيف تتحدث عن
ً
مشـــاعرك ،ومتى يمكنـــك أن تقـــول ال ،وكيف تطلب
شي ًئا ما بطريقة واضحة.
لكـــن الـــذكاء االجتماعـــي ال يقتصـــر علـــى ذلـــك
فحســـب ،وقد يكون من الصعب تعليـــم الطفل بعض
المهـــارات المتطـــ ِّورة ،مـــن قبيل االهتمـــام باآلخرين
بصـــورة طبيعيـــة ،أو التعبيـــر عـــن هـــذا االهتمـــام
بطريقة يشـــعر معها الشـــخص اآلخـــر بمكانته .كما

قد ال نســـتطيع بســـهولة تعليم أطفالنا كيفية مواساة
شـــخص مكتئب ،أو إخراجه من الحالة الســـيئة التي
تنتابه.
هـــذه المهـــارات اإلنســـانية يتمكـــن الطفـــل مـــن
اكتســـابها متى اســـتطاع أن يطـــور من نفســـه .وهذا
التطـــور يمكـــن أن يحـــدث فقـــط باكتســـاب خبرات
معينـــة في مجـــال العالقات اإلنســـانية ،حيـــث يكون
الوالدان هنا بمثابة نقطة البداية.

بين الموهبة واالكتساب

يســـتدعي الـــذكاء االجتماعـــي أن تعمـــل مســـالك
الدماغ العلـــوي والســـفلي م ًعا على درجـــة عالية من
التنســـيق؛ ولـــأم واألب تأثيـــر قـــوي في تطـــور هذه
المسالك تطو ًرا سلي ًما في دماغ الطفل.
وهناك مجاالت رئيســـة للـــذكاء االجتماعي ،وهي:
فـــن االســـتجابة ،والقدرة علـــى التفـــاوض والتحليل،
والقـــدرة على العمل كجـــزء من فريـــق ،والقدرة على
التعاطـــف واالهتمـــام؛ ويظهر تأثير األســـرة في ذلك
من خالل تطوير جميع هذه المجاالت.
ويرى خُ براء علم النفـــس أن األطفال والمراهقين،
لكـــي يتمكنوا مـــن تكويـــن صداقات متينـــة ،يجب أن
يتعلمـــوا بعـــض المهـــارات االجتماعيـــة ،ضمـــن هذه
المجاالت.

كما يـــرى الخُ براء أن بعـــض األطفـــال يُولد ولديه
مهـــارة تكويـــن الصداقـــات ،وبعضهـــم قـــد يتعلمهـــا
بمفـــرده ،تما ًمـــا كمـــا يتمتع بعـــض األطفـــال بموهبة
طبيعيـــة فـــي الرســـم أو الكتابـــة أو الرياضـــة .أمـــا
األطفـــال الذيـــن يفتقـــدون لمثـــل هـــذه المهـــارات،
فيمكـــن للوالديـــن تعليمهـــا إياهـــا وغرســـها فـــي
نفوســـهم .لكـــن ينبغـــي مراعاة األمـــور التاليـــة عند
القيام بذلك:
■عـــدم توقـــع الكثيـــر :معظـــم األطفـــال يمكنهم أن
يتصرفـــوا كالكبـــار فـــي لحظـــة ،ثـــم يعـــودون إلى
طفولتهم من جديد في اللحظـــة التالية .لذلك ،ال
ينبغـــي القلـــق مـــن كل خطـــأ صغيـــر يبـــدر مـــن
الطفل.
■االبتعـــاد عـــن التوتـــر :بعـــض األطفـــال يشـــعرون
بالتوتـــر والقلق عند وجودهم وســـط مجموعة من
النـــاس ،أو يحســـون بالخجل واإلحـــراج .فإذا كان
الطفل من هـــذه النوعيـــة ،فيجب احتـــرام رغبته،
وعدم إجباره على االحتكاك مع اآلخرين.
■فهـــم دوافـــع اآلخرين :مـــن المهم مناقشـــة الطفل
حول فهمـــه لدوافـــع اآلخرين في أعمالهـــم؛ فعلى
ســـبيل المثال :لمـــاذا يكذب شـــخص مـــا؟ ولماذا
يبكي فـــان؟ فهذا النوع من المناقشـــات تســـاعد
الطفل على النظر إلى األمور من وجهة نظرهم.
■قـــراءة الوجوه :يجب مســـاعدة الطفـــل على قراءة
الوجـــوه .ويمكـــن لـــأم أن تتصفح كتا ًبـــا أو مجلة،
يفســـر لها تعبيـــرات الناس
وتطلب مـــن طفلها أن ِّ
التـــي يراها في الصـــور ،حتى يتوصـــل الطفل في
النهاية إلى التقاط الرســـائل الجســـدية ،والتعرف
على التعبيرات الصامتة.
■االعتراف بإنجازاته :الثنـــاء على الطفل ال يقتصر
على تحقيقـــه للدرجـــات المرتفعة في المدرســـة،
أيضـــا إذا لعـــب مـــع
قـــدم لـــه ً
وإنمـــا يمكـــن أن يُ َّ
صديقـــه دون شـــجار علـــى ســـبيل المثـــال ،فمـــن
المهم أن يشـــعر الطفـــل بتقدير أعمالـــه اإليجابية
سواء في المدرسة أو البيت أو الشارع.

السمنة لدى األطفال ..أسبابها وعالجها

رميز نصير*
هنــاك عديــد مــن األســباب التــي تقــف وراء زيــادة
الــوزن عنــد األطفــال ،ولعــل أبرزهــا تنــاول كميــات كبيــرة
مــن األطعمــة ،واإلكثــار مــن تنــاول الوجبــات الجاهــزة،
و ا أل طعمــة ا لمحتو يــة علــى كميــة عا ليــة مــن
الكربوهيــدرات ،حيــث إنهــا تتحــول مباشــرة إلــى ســكر
بعــد هضمهــا ،لتتراكــم علــى شــكل دهــون فــي الجســم.
وإذا زادت الدهــون المتراكمــة عــن الحــد الطبيعــي،
خصوصــا حــول منطقــة البطــن ،يعانــي الشــخص مــن
ً
الســمنة ،ويصعــب عليــه التخلــص منهــا إذا اســتمر علــى
ُ
نفس الحال.
إلــى جانــب ذلــك ،يمضــي األطفــال اليــوم ســاعات
كثيــرة فــي لعــب األلعــاب اإللكترونيــة ،التــي ال تتطلــب أي
مجهــود بدنــي .هــذه الفتــرات الطويلــة مــن الكســل
البدنــي ،وآالف الســعرات الحراريــة التــي تتضمنهــا تلــك
األطعمــة ،تــؤدي إلــى ظهــور كيلوغرامــات زائــدة لديهــم،
باإلضافة إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية.

أهمية التربية

وهنــاك مشــكالت أخــرى مرتبطــة بالســمنة لــدى
األطفــال ،فمــن الشــائع ً
يتعــرض الطفــل الــذي
مثــا أن
َّ
يعانــي مــن الســمنة للتنمــر واالنتقــادات والســخرية ،ال
ســيما مــن األشــخاص الذيــن يلتقــي بهــم بشــكل يومي في
المدرســة أو األماكــن األخــرى التــي يرتادها .وقد يشــعره
ذلــك باإلحــراج ويضعــف ثقتــه بنفســه ،فيقتنــع بأنــه
«ســمين» ،وأن هــذا واقــع ال يســتطيع تغييــره ،فيمنعــه
ذلك من التصرف على سجيته.

الطبــخ بالزيــوت المهدرجــة التــي تزيــد مــن التهابــات
الجسم ،واستبدالها بدهون صحية.

عادات الطعام والحياة

مــن هنــا يجــب التركيــز علــى تربيــة األطفــال بطريقــة
تســاعدهم فــي المحافظــة علــى وزن صحــي ،وتشــجعهم
علــى ممارســة التماريــن البدنيــة والهوايــات الرياضيــة.
وعلــى األهــل أن يهتمــوا اهتما ًمــا بال ًغــا بتقديــم التغذيــة
الســليمة ألطفالهــم ،وغــرس العــادات الصحيــة فيهــم منذ
الصغــر ،ومــن ضمنهــا كيفيــة اختيــار الغــذاء الصحــي
والمفيد.
ومــن الضــروري أن يلعــب األبــوان دور القــدوة فــي هــذا
المجــال ،ألن الطفــل يتعلــق بــاألكل الــذي يتناولــه أبــواه،
ويكتســب منهمــا كثي ـ ًرا مــن عــادات الطعــام .كمــا ينبغــي
الحــرص علــى تنــاول الطفــل للطعــام المتنــ ِّوع الكامــل،
المغذيات في مرحلة النمو.
الذي يلبي احتياجه من ُ
وعلــى األهــل توفيــر الغــذاء الصحــي الجــذَّ اب للطفــل،
مثــل الطبــق المل ـ َّون المكــون مــن الخضــراوات ،والتنويــع
فــي الحصــة المناســبة لهــم مــن البروتيــن ،واالبتعــاد عــن

أيضــا بمشــاركة الطفــل فــي الطبــخ ،فذلــك
ويُنصــح ً
يســاعد علــى تعزيــز الثقــة فــي نفســه ،ويشــجعه علــى أن
يحــب مــا صنعــه ويتناولــه .كمــا ينبغــي االبتعــاد عــن
المشــروبات الغازيــة ألنهــا تحتــوي على نســبة عاليــة ج ًدا
من السكر ،مما يتسبب في رفع هرمون اإلنسولين.
أيضــا مــن المهــم التقنيــن مــن أكل الوجبــات الخفيفــة
ً
ذات المحتــوى المحتــوى المرتفــع مــن الســكر ،مثــل
الشــوكوالتة والشيبســات والحلويــات ،ويمكــن اســتبدالها
بالفواكه ألنها تحافظ على مستوى هرمون األنسولين.
فضــل الحــد مــن تنــاول الطعام مــن خــارج المنزل ،أو
ويُ َّ
تقنينــه قــدر المســتطاع ،ألن هــذا الطعــام فــي أغلــب
األحيــان يحتــوي علــى مــواد مصنعــة قــد تضــر الصحــة.
ومــن الضــروري تحديــد وقــت معيــن لمشــاهدة التلفــاز
واللعــب عبــر األجهــزة الذكيــة التــي ال تتضمــن الحركــة،
وتشــجيع األطفــال علــى القيــام بنشــاط يومــي ،كالمشــي
أو لعــب كــرة القــدم أو غيرهــا مــن النشــاطات الرياضيــة
المفضلة لدى الطفل.
وأخيــ ًرا ،علــى األهــل تقبــل هيئــة الطفــل كمــا هــي،
وعــدم تأنيبــه وتوبيخــه ،بــل يجــب عليهــم احتــواؤه وتعزيــز
ثقتــه بنفســه ،ومســاعدته فــي إيجــاد حلــول للتمتــع بحيــاة
صحية مليئة باإلنجازات.
* أخصائية تغذية

ضيف لألسرة

كيف نحافظ على نظافة
األسنان؟
منال محمد محبت

التقت (القافلة األسبوعية) بأخصائية صحة الفم
واألسنان ،منال محمد محبت ،التي تعمل في مركز جونز
هوبكنز أرامكو الطبي ،وتمتلك خبرة تبلغ  24عا ًما في هذا
المجال ،حيث تناول الحديث كيفية المحافظة على صحة
األسنان ،وحماية األطفال من التسوس ،وأهمية زيارة الطبيب
المختص.

• كيـف نحا فـظ علـى األ سـنان ونحميهـا مـن
التسوس؟
كـي نحافـظ علـى صحـة األسـنان ،يجـب علينـا
مراجعة عيادة األسـنان كل  12شـه ًرا من أجل إجراء
الفحوصـات الالزمـة ،حيـث يقوم الطبيـب المختص
بإجـراء الفحـص األولـي ،وأخـذ عـدد مـن الصـور
لألسـنان للتأكد من صحتها وسلامتها من التسوس
وأي مشـكالت أخـرى .بعـد ذلـك يقـوم الطبيـب
بتحويـل المرضـى ألخصائـي صحـة الفم واألسـنان،
الـذي يقـوم بتنظيفهـا وإزالـة الترسـبات التـي تؤثـر
على صحتها.
• كيف يعتني الوالدان بأسنان األطفال؟
بشـكل عـام ،علـى الوالديـن متابعـة تنظيـف
األطفـال ألسـنانهم فـي المنـزل مرتيـن يوم ًيـا ،وذلك
باسـتخدام فرشـاة أسـنان مختـارة بمواصفـات
محـددة .كمـا ينبغـي االهتمـام بنظافـة أسـنان
األطفال ،عبر زيارة أخصائي صحة األسـنان بشـكل
دوري.
كمـا يجب علـى الوالديـن المحافظة على سلامة
الفـم وصحتـه لـدى األطفـال حتـى قبـل ظهـور
األسـنان ،وذلك بتنظيف اللثة بشـاش أو قطن مبلل،
والتأكـد مـن نظافتهـا بعـد شـرب الحليـب بشـكل
يومـي .كمـا يفضـل االبتعاد عـن شـرب الحليب وقت
النوم أو عند اسـتيقاظ الطفل في الليل ،واالسـتغناء
عنـه بالمـاء إن أمكـن ،ألن شـرب الحليـب فـي هـذا
الوقـت قـد يسـبب تسـوس أسـنان األطفـال عنـد
نموها.
وعنـد ظهـور األسـنان ،يجـب أخـذ الطفـل لزيـارة
الطبيـب المختـص ،لتصويـر األسـنان والتأكـد مـن
صحتهـا وسلامتها ونموهـا بشـكل طبيعـي .وقـد
يحتاج الطفل إلى عمل التقويم ،ويفضل أن يُكتشـف
ذلـك في سـن مبكرة لعمـل الالزم قبـل اكتمال ظهور
األسنان بشكل دائم.
• كيف نختار فرشاة األسنان المناسبة؟
يجـب أن تكـون الفرشـاة ناعمـة ،ألن الفرشـاة
الخشـنة تؤثـر علـى اللثـة .كمـا يُفضل أن يكـون رأس
الفرشـاة صغيـر الحجـم ،ليتمكـن مـن الوصـول إلـى
ً
طويلا
األسـنان الداخليـة بسـهولة ،ومقبضهـا
ومحك ًما ليسهل إمساكها والتحكم بها .ويجب تغيير
الفرشـاة كل ثالثـة أشـهر ،كمـا ينبغـي اسـتخدام
الخيط لتنظيف ما بين األسنان.
• مـا هـي األمـور التـي ينبغـي توخيهـا للمحافظة
على األسنان؟
مـن المهـم العنايـة بالتغذيـة السـليمة للمحافظـة
علـى األسـنان ،وتنـاول الطعـام الصحـي المحتـوي
علـى األليـاف ،مثل الخضـراوات ،ألنها تسـاعد على
تنظيف األسـنان .وينبغي التقليل من أكل الحلويات،
وتحديـ ًد ا تلـك التـي تلتصـق باألسـنان فتسـبب
تسوسها.
كمـا يجـب االبتعـاد عـن اإلضـرار باألسـنان،
باستخدامها في فتح القوارير ً
مثل ،وكذلك االبتعاد
عـن بعـض العـادات السـيئة ،مثـل قضـم األظافـر
والتدخيـن واإلكثـار مـن المشـروبات الغازيـة ،التـي
تؤثر بشكل سلبي على صحة األسنان وسالمتها.

القافلة األسبوعية  ٢سبتمبر ٢٠٢١

أرامكو السعودية تستقبل العام الدراسي الجديد بعشر
مدارس ألحياء «أجيال» السكنية
عبدالرحمن أبواجلدايل
الظهــران  -ق ّدمــت أرامكــو الســعودية للتعليــم العــام فــي
الظهــران هديــة فريــدة مــن نوعهــا تحتفــي بعــودة الدراســة
الحضوريــة لهــذا العــام 1443/1442هـــ بعــد انقطــاع طويــل
للطــاب والطالبــات عــن أجــواء القاعــات الدراســية فــي
مدارس التعليم العام هناك.
فقــد دشــنت الشــركة فــي نهايــة العــام 2019م مــدارس
حكوميــة رائعــة التصميــم والتنفيــذ والتجهيــز ،ومتطــورة فــي
نظــم تشــغيلها ومراقبتهــا وفحصهــا وصيانتهــا ،ضمــن
مجموعــة مــن خيــارات التعليــم المتنوعــة التــي أنشــأتها فــي
أحياء أجيال السكنية.

جاهزون ضد كوفيد19-

وقــد أعلــن قســم مبانــي المــدارس الحكوميــة التــي بنتهــا
أرامكــو الســعودية ،قبــل بــدء الدراســة ،عــن جاهزيــة جميــع
مبانــي مــدارس أحيــاء أجيــال الســكنية كغيرهــا مــن
المــدارس الحكوميــة التابعــة لهــا لبــدء العام الدراســي ،وأكد
ترحيبــه باســتقبال الطــاب والطالبــات فــي قاعاتهــا
وصفوفهــا الدراســية وجميــع مرافقهــا ،كاش ـفًا فــي الوقــت
نفســه عــن حصــول جميــع تلــك المبانــي علــى شــهادة ضمــان
ــو ُد الطــاب عــو ًد ا حميــ ًد ا وضمــن
الحمايــة ليكــون َع ْ
اإلجــراءات االحترازيــة الكاملــة مــن أخطــار كوفيــد 19 -فــي
بيئة تعليمية آمنة.

دعم اإلستراتيجية الوطنية
الجديدة للتعليم

ولضمــان بيئــة تعليميــة صحيــة وآمنــة ألبنــاء وبنــات
الموظفيــن فــي أحيــاء أجيــال الســكنية ،أنشــأت أرامكــو
الســعودية هــذه المــدارس علــى أحــدث طــراز لديهــا ضمــن
مجموعــة متنوعــة مــن المرافــق التعليميــة ،وذلــك ضمــن
إســتراتيجية عامــة لتبنــي هــذه المشــاريع ،تنطلــق مــن قيمــة
المواطنــة ،والمســؤولية االجتماعيــة ،وتحقــق مــن خاللهــا
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الشــركة تطلعــات الدولــة فــي بنــاء أجيــال ومجتمعــات
متقدمــة ،وفــق اإلســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر التعليــم فــي
المملكــة ضمــن رؤيــة  ،2030وذلــك تمهي ـ ًدا لرفــد مواردهــا
البشرية المستقبلية بكفاءات عالية.

خبرة عريقة في تأسيس
المرافق التعليمية

وتمتــد خبــرات أرامكــو الســعودية عبــر برنامجهــا لبنــاء
المــدارس الحكوميــة وتشــغيلها وصيانتهــا إلــى الخمســينيات
الميالديــة ،حيــث تُعــد مــدارس أرامكــو الســعودية عالمــة
بــارزة للتعليــم فــي المنطقــة الشــرقية ،وذلــك وفــق مــا أكــده
رئيــس قســم المــدارس الحكوميــة التــي بنتهــا أرامكــو
الســعودية ،محمــد العبداللطيــف ،حيــث قــال« :أســهمت
المــدارس البالــغ عددهــا اآلن  147مدرســة عبــر العقــود
الســت الماضيــة فــي نهضــة التعليــم بالمنطقــة الشــرقية
وفــي تخريــج أكثــر مــن  2مليــون طالــب وطالبــة ،كمــا أنها ال
تــزال تُســهم فــي تخريــج عديــد مــن الطــاب والطالبــات
الذيــن أصبحــوا فيمــا بعــد مــن القيــادات البــارزة فــي ميادين
العمل والنجاح والتقدم».
وأضــاف العبداللطيــف« :حصلــت مــدارس أرامكــو
الســعودية الحكوميــة علــى عديــد مــن الجوائــز المحليــة
واإلقليميــة ،وتُعــد مــدارس أحيــاء أجيــال الســكنية التــي بــدأ
تشــغيل مبانيهــا منــذ نهايــة العــام 2019م جوهــرة التــاج
لمنظومــة هــذه المــدارس ،حيــث تشــكل إضافــة مميــزة لهــذه
الصــروح العلميــة البــارزة ،فقــد تــم العمــل علــى تصاميمهــا
فــي أفضــل الــدور الهندســية المتخصصــة فــي تصاميــم
المــدارس حــول العالــم ،كمــا تــم االعتنــاء بجــودة البنــاء
ودقتــه ،وتــم تأثيــث هــذه المجمعــات التعليميــة علــى أحــدث
طــراز وتجهيزهــا بأفضــل التقنيــات العلميــة الحديثــة التــي
تتواكب مع عصر ثورة التقنية الذي نعيشه».
وتديــر أرامكــو الســعودية وتشــغل اليــوم جميــع هــذه
المبانــي المدرســية بمــا يشــمل خدمــات النظافــة والبســتنة
ومكافحــة الحشــرات والصيانــة وتشــغيل وصيانــة شــبكات
الميــاه والكهربــاء واالتصــاالت والدعــم الفنــي والتقنــي علــى
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ألف طالب وطالبة و 9آالف كادرٍ تعليمي وإداري.

نظرة على المجمعات
التعليمية الجديدة

تتكــون المــدارس التــي افتتحــت ،مؤخــ ًرا ،فــي أحيــاء
أجيــال الســكنية مــن  10مــدارس حكوميــة للبنيــن والبنــات،
ومدرســتين خاصتيــن للبنيــن والبنــات ،ومدرســتين
متخصصتيــن ذات قســمين ،أحدهمــا للبنيــن واآلخــر للبنــات
للتأهيــل الشــامل .ومــن هــذه المــدارس الحكوميــة هنــاك
روضتــان لألطفــال بســعة إجماليــة لــكل مبنــى تصــل إلــى
 729طال ًبا أو طالبة.
كمــا تشــمل المشــاريع بنــاء مدرســتين ابتدائيتيــن للبنيــن
وأخرييــن للبنــات ،وبســعة إجماليــة للمبنــى التعليمــي الواحد
من هذه األربعة تصل إلى  936طال ًبا أو طالبة.
وللمرحلــة المتوســطة بنــت الشــركة فــي منطقــة أحيــاء
أجيــال الســكنية مدرســة للبنيــن وأخــرى للبنــات ،بســعة
إجماليــة تبلــغ  900طال ًبــا أو طالبــة .كمــا بنــت ثانويــة للبنين
وأخــرى للبنــات بنفــس عــدد قاعــات الفصــول الدراســية
وبسعة إجمالية تبلغ كذلك  900طال ًبا أو طالبة.

خدمات وتجهيزات متكاملة
وشــملت المجمعــات التعليميــة مجموعــة مــن معامــل
الكمبيوتــر ومعامــل الكيميــاء واألحيــاء وغيرهــا ،وقاعات
لتعليــم الفنــون التشــكيلية ،وصــاالت رياضيــة مغلقــة
ومكيفــة متعــددة االســتخدامات وفــق أعلــى المعاييــر
الهندســية المتخصصة والتجهيــزات العالمية المتقدمة.
ضمــت جميــع تلــك المجمعــات التعليميــة مالعــب
كمــا ّ
خارجيــة مكســوة باألنجيلــة االصطناعيــة ومــزودة
بأعمــدة اإلنــارة الخاصــة بالمالعــب ،إضافــة إلــى
مجموعــة مــن القاعــات والســاحات الداخليــة والخارجية
لجميــع الخدمــات ،كالمصليــات وقاعــات الطعــام
وقاعــات القــراءة والمكتبــات وغيرهــا مــن القاعــات،
ضمــن فــن العمــارة الحديــث الــذي يمــزج بيــن المفهــوم
الوظيفــي للمبنــى ومفهــوم الجمــال والهويــة ،فــي إطــار
مــن الحداثــة فــي ملمــح التصميــم العــام للمبانــي الــذي
يعكــس بيئــة تعليميــة صحيــة وآمنــة وخالقــة تحفــز علــى
اإلبــداع واالبتــكار وفتــح فــرص نهــل المعرفــة وتنميــة
المهــارات البحثيــة لــكل مــن الطــاب والطالبــات فــي
مجمعاتهــم التعليميــة المختلفــة باختــاف مراحلهــم
الدارسية.

إثراء يختتم برنامج «المسرح في المدارس»
بمشاركة  40معلمً ا ومعلمة
القافلة األسبوعية

الظه ــران  -اختت ــم مرك ــز المل ــك عبدالعزي ــز الثقاف ــي
العالم ــي (إث ــراء) برنام ــج «المس ــرح ف ــي الم ــدارس» ف ــي
نســـخته األولـــى بالتعـــاون مـــع إدارة تعليـــم المنطقـــة
الشـــرقية ،الـــذي يهـــدف مـــن خاللـــه إلـــى بنـــاء منصـــة
ثقافي ــة تعـ ـزِّز ش ــغف التعلُّ ــم واالبت ــكار ،وتعزي ــز االهتم ــام
بالفـــن المســـرحي عبـــر تبســـيط المفاهيـــم مـــن خـــال
تصمي ــم وتقدي ــم دورات تدريبي ــة ،وذل ــك عل ــى م ــدى أربع ــة
أســـابيع ابتـــدا ًء مـــن يـــوم األحـــد ( 1أغســـطس 2021م)،
حي ــث ت ــم إعداده ــا ف ــي قال ــب ابت ــكاري مل ــيء بالتش ــويق
والمتعة.
وركــز البرنامــج علــى تعليــم المعلميــن والمعلمــات أســس
ومبـــادئ مهـــارات تدريـــس الدرامـــا والمســـرح ،كمـــا ركـــز
عل ــى إكس ــاب الط ــاب مه ــارات حياتي ــة مختلف ــة ،كالتط ــور
واإلب ــداع واإلله ــام للمس ــتقبل ،إل ــى جان ــب تهيئ ــة المجتم ــع
الكتس ــاب فض ــاء تعليم ــي مم ّي ــز مم ــا يس ــهم ف ــي تعزي ــز
ونشـــر وبنـــاء مفهـــوم ثقافـــة المســـرح المدرســـي فـــي
المملكة.

تقنيات الفنون والمسرح

وحــرص برنامــج «المســرح فــي المــدراس» علــى تصميــم
وتقدي ــم دورات تدريبي ــة عب ــر ش ــبكة اإلنترن ــت إل ــى جان ــب
التدريــب العملــي؛ لدعــم واســتفادة  40معل ًمــا ومعلمــة مــن

ص ّمــم
المــدارس المتوســطة فــي المنطقــة الشــرقية ،حيــث ُ
البرنامـــج لمشـــاركة  20معل ًمـــا و 20معلمـــة ،وتدريبهـــم
افتراض ًيــا وحضور ًيــا داخــل مركــز «إثــراء» ،وذلــك بالتعــاون
مـــع المعهـــد الوطنـــي للفنـــون المســـرحية وأكاديميـــة
الشـــارقة للفنـــون األدائيـــة ،حيـــث زودت هـــذه الـــدورة
المعلميـــن الســـعوديين بالمعرفـــة والخبـــرة فـــي تقنيـــات
الفنــون والعــروض المســرحية؛ إليصــال المعرفــة المكتســبة
إلى طالبهم.
وتخلـــل البرنامـــج باقـــة مـــن جلســـات الحـــوار وورش
العمـــل المتخصصـــة ،التـــي تجمـــع المهتميـــن بالفنـــون
المســرحية؛ لمشــاركة بعــض األفــكار الفضوليــة ،والتجــارب
واالهتمامـــات ،والتطلعـــات العلميـــة ،إلـــى جانـــب تقديـــم

دورات تدريبيــة متعــددة مــن بينهــا« :مقدمــة فــي التمثيــل»،
و«األداء واإلنتــاج الصوتــي»« ،ومقدمــة فــي الحركــة واألداء
البدن ــي» ،و«مقدم ــة ف ــي الس ــرد القصص ــي» ،وعدي ــد م ــن
البرامــج التــي تهــدف إلــى تطويــر الموهبــة الفنيــة ،وتوفيــر
مســـاحة إبداعيـــة ابتكاريـــة لالســـتمتاع فـــي أداء الفـــن
المســرحي ،والتــي تأتــي مواكبــة لتطلعــات العصــر الحديــث
م ــن حي ــث ال ــدورات المطروح ــة واألس ــلوب اإلثرائ ــي ف ــي
الفن المسرحي.

نحو منهج مسرحي مدرسي

كم ــا س ــيدرب جمي ــع المعلمي ــن طالبه ــم بع ــد انته ــاء

البرنام ــج التدريب ــي عل ــى م ــدى عش ــرة أس ــابيع؛ للعم ــل
عل ــى إنش ــاء مس ــرحية منتج ــة داخ ــل البيئ ــة المدرس ــية،
وبالتالـــي ســـتقام مســـابقة علـــى مســـتوى المنطقـــة
لتقييـــم جميـــع األعمـــال المســـرحية التـــي أنتجهـــا
الطالب.
ويه ــدف البرنام ــج ف ــي المس ــتقبل إل ــى دع ــم تعلي ــم 800
معلــم ومعلمــة فــي المرحلــة المتوســطة عــن طريــق تدريــب
المعلميـــن والمعلمـــات علـــى أســـاس ومبـــادئ مهـــارات
تدريــس الدرامــا والمســرح ومــن ثــم نقــل المعرفــة لغيرهــم
م ــن المعلمي ــن والمعلم ــات والوص ــول إل ــى اعتم ــاد منه ــج
ضــم الدرامــا والمســرح إلــى
مســرحي مدرســي يســهم فــي َ
نظام التعليم العام.

التقط صورة :نور وظالل

الخميس  25محرم 144٣هـ 2 ،سبتمبر 20٢١م

راضي النماصي *

دعوا معارفكم
تتخطى مكاتبكم!

الشمس تطبع قبلتها األولى على كورنيش مدينة الخبر..
مبددا عتمة السماء ببياض جناحيه.
عشه وانطلق
وكلّ من نهض
مبكرا في هذا الصباح ،ناله نصيب البركة فيما قسم اهلل ،حتى هذا النورس الذي اجتهد فترك ّ
ً
ً
باكرا فاستطاع أن يقتنص لنا هذه الصورة بواسطة كاميرا نيكون .D5600
عبداهلل البطاح ،من إدارة إنتاج الغاز في منطقة األعمال الشمالية ،نهض ً

السودوكو
قاعدة اللعبة

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

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

مدير قسم النشر:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض
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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 تُذكر كمصدر.

حدثنـي عـن
فـي حـوار ماتـع مـع أحـد مسـؤولي تقنيـة المعلومـاتّ ،
مفهـوم سـمعته ألول مـرة ،ويبدو أنـه رائج فـي عالم البرمجـة واألمن
السـيبراني ،أال وهـو «الهندسـة االجتماعيـة» ،وكيـف أن المختـرق
األمنـي قـد يتوا صـل معـك لينـال مـا يسـتطيع ممـا يس ّـهل عليـه
مهمة اختراق حسابك على اإلنترنت.
الحقً ـا ،تحدثنـا عـن المفارقـة فـي كـون االسـتيالء علـى بيانـات
البعـض والتعـدي علـى خصوصياتهـم يحـدث أحيانًـا برغبـة منهـم،
وإن لـم يعـوا ذلـك ويدركـوه .وألن معظـم كتـب التنميـة البشـرية ال
تـكاد تخلـو مـن موضـوع التعـرف علـى اآلخريـن وكسـب ودهـم  -علـى
عمـا إذا كان باإل مـكان
اختلاف الغا يـة
طبعـا ،-فقـد تس ُ
ً
ـاءلت ّ
اسـتخدام هـذه القـدرات بمـا وصلـت إليـه مـن تقـدم فـي غايـة تكويـن
العال قـات ،خا صـة مـع انكفـاء اإلنسـان المعا صـر علـى ذا تـه فـي
حضور صندوقه األسود ،أي الهاتف المحمول.
أحيانًـا ،قـد يختلـط علينـا الغـرض مـن علـم أو أداة مـا وحصرهـا
فـي مجـال العمـل ،وذلـك لربـط أغلبنـا العمـل بفتـرة محـددة تنتهـي
وبعد هـا ُينسـى العمـل بمـا فيـه ويبـدأ و قـت األ مـور األ خـرى مـن
التزامـات ووقـت عائلـي ومـا شـابه .لكننـا فـي واقـع األمـر ال نذكـر فـي
سـيرنا الذاتيـة أننـا أمضينـا آالف السـاعات فـي العمـل منضبطيـن
فـي مواعيـد الدخـول والخـروج ،بـل اإلنجـازات والمهـارات المكتسـبة
حتمـا علـى المهمـات القادمـة
خلال تلـك الفتـرة ،فهـي مـا سـيعين ً
ومـا سـيحدد أهليتـك لممارسـة عمـل مـا فـي منشـأة ال تعـرف عنـك
شيئًا.
فعلنـا المهـارات التـي اكتسـبناها فـي حياتنـا؟
ـو
ل
ـاذا
م
ـن،
لك
ّ
والحديـث هنـا ليـس عـن مجـال العمـل الحـر بـل الحيـاة اليوميـة.
علـى سـبيل المثـال ،لـو أن كل محاسـب اهتـم بشـؤون مـا يكسـبه ومـا
يصرفـه علـى الصعيـد الشـخصي السـتفاد كثي ًـرا ممـا يفيـد بـه غيره
كل يـوم ،بـل إن حيا تـك اليوميـة أ حـق بأبسـط المهـارات التـي
تتعلمهـا بحكـم ضغـط العمـل مثـل تنظيـم الو قـت أو ترتيـب
األولويـات والمهـام؛ ففـي النهايـة ،تسـوق أغـراض البقالـة مهمـة
أيضـا ،وأنـت أحـق بوقتك من الجميع سـواء في تنسـيق مواعيدك أو
ً
التخطيـط ألولوياتـك بفضـل مـا تكتسـبه وتضعـه ضمـن «السـليقة»
المهنية.
أخبر نـي أ حـد األصد قـاء – و هـو فـي قسـم المشـتريات – أ نـه
يتحـرى فتـرات الخصومـات ويضـع لهـا مؤقتـات محـددة ويسـتخدم
حيـل التفـاوض فـي بعـض المشـتريات الكبـرى مـع المورد يـن
الموجوديـن فـي السـوق مثلمـا يعمـل لصالـح شـركته مـن أجـل أن
يوفـر مـا ينفقـه ،وقـد أطلعنـي علـى مـا وفّ ـره مـن وقـت وجهـد ومـال
لصالحـه الشـخصي فأذهلنـي ما رأيت .أما صاحبنا – مسـؤول قسـم
تقنيـة المعلومـات – فيضطلـع بجديـد مـا يعرفـه فـي شـؤون األمـن
والحما يـة علـى صعيـد عا لـم التقنيـة فـي مـا يتعلـق بتطبيقـات
الهاتـف المحمـول ،فيبيـن عيوبهـا وينصـح بمـا يحـد مـن أذاهـا علـى
مسـتوى األصحـاب واألسـرة ،فـي حيـن خصـص أحـد المهندسـيين
الكيميائييـن ،وهـو رئيـس قسـم فـي الشـركة التـي يعمـل فيهـا ،فتـرة
مـن الوقـت إلعطـاء حصـص تسـهل العلـوم الطبيعيـة علـى أفـراد
مجتمعه من الشبان خالل وقت فراغه.
الحيـاة والتزاماتهـا تؤتـي أكلهـا بمـا يسـتحق تفعيلـه مـن أجـل
معيشـة أفضـل ،فلا أهـم مـن األسـرة بوصفهـا «شـركة» عمـر ،وال أحـق
باألمـان ويسـر الحيـاة مـن مجتمـع ووطـن لطالمـا أعطـى دون أن
يطلـب ،وال ريـب فـي أن نقل خبـرات الحيـاة للغيـر سـيؤدي بالضرورة
إلـى تحسـين حيـاة الواحد منا ،إمـا بمنحه منظـو ًرا مختلفً ـا للحياة
وإمـا بفائـدة تتأتـى لـه ممـا يتعلمـه ،فنحـن فـي النهايـة نتـاج مـا
نكتسبه من أخالق ومعارف.
* كاتب ومترجم سعودي

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

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

