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١١ نوفمبر ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

أرامكو السعودية تدخل في شراكة مع 
)شيفرون لوموس غلوبال(

الظهــران - وّقعــت أرامكــو الســعودية، مؤخــًرا، ومــن 
خــال شــركتها التابعــة والمملوكــة لهــا بالكامــل - أرامكــو 
ــص مشــتركة  ــاون وترخي ــة تع ــة - اتفاقي الســعودية للتقني
مــع شــركة )شــيفرون لومــوس غلوبــال( فــي مركــز التبــادل 
الفنــي بالظهــران. وتأتــي هــذه االتفاقيــة تتويًجــا لســنوات 
مــن التعــاون بيــن شــركة )شــيفرون لومــوس غلوبــال(، 
إحــدى الجهــات الرئيســة المرخصــة لتقنيــة التكســير 
الهيدروجينــي باســتخدام الطبقــة الممّيعــة فــي مختلــف 

أنحاء العالم، وأرامكو السعودية. 
المشــتركة  والترخيــص  التعــاون  اتفاقيــة  ستســمح 
ــادرات  ــص مب ــال( بترخي ــوس غلوب لشــركة )شــيفرون لوم
معالجــة النفــط الثقيــل )Hopi+(، وهــي تقنيــة معالجــة 
خاصــة حصلــت أرامكــو الســعودية علــى بــراءة اختراعهــا، 
وتتمّيــز بمفهــوم مبتكــر مــن حيــث تصميمــه، إذ يجمــع بيــن 
معالجــة النفــط الخــام واســتخدام مذيب إلزالة األســفلت. 
وتتلخــص القيمــة التــي تقدمهــا هــذه التقنيــة فــي تحســين 
هوامــش أربــاح تكريــر البقايــا الهيدروكربونيــة مــن خــال 
تحويــل النفــط الخــام إلــى كيمائيــات بمعــدالت أعلــى، 
وتحقيــق أعمــال أكثــر اســتقراًرا، وتحســين الموثوقيــة، 

ورفع كفاءة استهاك الطاقة. 
كمــا تســتطيع أرامكــو الســعودية زيــادة إيراداتهــا مــن 
النفــط الخــام إلــى أقصــى حــد ممكــن بتســويق نفطهــا 
ــن أن  ــن الممك ــذي م ــر ال ــة، األم الخــام لمرخصــي التقني

رميا رحمان

يحــول نســبة 10% إلــى 25% إضافيــة مــن النفــط الخــام 
اإلضافــي إلــى عوائــد نقديــة.  وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ــد  ــص عن ــى رســوم ترخي ــو الســعودية ســتحصل عل أرامك

ترخيص التقنية لطرف ثالث.
وتعليًقــا علــى ذلــك، قــال المديــر التنفيــذي للخدمــات 
هــذا  »يعكــس  المعشــوق:  معتــز  األســتاذ  الهندســية، 
التعــاون المشــترك مــع شــركة )شــيفرون لومــوس غلوبال( 

تركيــز أرامكــو الســعودية علــى التقنيــات المتقدمــة، التــي 
لقيمــة  ا سلســلة  مراحــل  جميــع  فــي  قيمــة  تخلــق 

الهيدروكربونية«.
مــن جهتــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة أرامكــو 
الســعودية للتقنيــة، األســتاذ عبــاس الغامــدي: »ســتوفر 
الشــراكة التقنيــة بين أرامكو الســعودية وشــركة )شــيفرون 
لومــوس غلوبــال( أساًســا متيًنــا لمعالجــة النفــط الخــام 

الثقيل بمستوى كفاءة أفضل«. 
وبمــا أن التصميــم الــذي تتميــز بــه هــذه التقنيــة يــؤدي 
إلــى خفــض النفقــات الرأســمالية، فــإن الحــل الــذي 
ســيقوم علــى هــذا التصميــم، ســيقدم لمصافــي التكريــر، 
التــي لــم تحقــق أرباًحــا فــي الماضــي القريــب، فرصــة 
لاســتفادة مــن اإلنتــاج الكمــي عــن طريق تحويــل مخلفات 
النفــط الخــام الثقيــل إلــى منتجــات قّيمــة. ومــن الممكــن 
أخــرى  مشــاريع  فــي  التقنيــة  هــذه  اســتخدام  أيًضــا 
ــون  ــى أن 11 ملي ــرات إل ــة. وتشــير التقدي للمنتجــات الثقيل
برميــل مــن النفــط الخــام المنتــج يومًيــا، أي نحــو %13 
منــه، تُصنــف عالمًيــا كزيــوت خــام ثقيلــة، مــن أصــل نحــو 

80 مليون برميل يومًيا.
وبشــكل عــام، فــإن هــذه التقنيــة مــن شــأنها أن تحقــق 
أثــًرا إيجابًيــا علــى قطــاع النفــط والغــاز، فهــي تســمح 
ــي خضــم  ــة ف ــا الفكري ــرض ريادته ــو الســعودية بع ألرامك
دفعهــا باتجــاه اســتخدامات أكثــر كفــاءة للطاقــة، حيــث 
تــزداد الحاجــة إلــى التوجــه االبتــكاري واالقتصــادي أيًضــا 
مــع تزايــد الطلــب علــى الطاقــة، وال شــك أن أرامكــو 
وشــركة )شــيفرون لومــوس غلوبــال( تضعــان المســتقبل 

نصب أعينهما. 
وقــد أدار المفاوضــات أعضــاء في إدارة إســتراتيجيات 
ــة،  ــع والمراقب ــة، وإدارة أســاليب التصني ــط التقني وتخطي
وإدارة مبيعــات وتســويق النفــط الخــام، بدعــم مــن قانــون 
الســعودية  أرامكــو  وشــركة  الفكريــة  الملكيــة  حمايــة 

للتقنية. 

وقع المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية، األستاذ معتز المعشوق، بحضور كبير اإلداريين التقنيين، األستاذ 
أحمد الخويطر، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للتقنية، األستاذ عباس الغامدي، اتفاقية تعاون مع العضو المنتدب 

لشركة شيفرون لوموس غلوبال، أوجل موخيرجي. من شأن هذا االتفاق أن يسهم في زيادة إيرادات أرامكو السعودية من النفط 
الخام.

أمهر العبات الغولف يتألقن في جدة

جـــدة - أقيمـــت بطولـــة أرامكـــو الدوليـــة لغولـــف 
الســـيدات، فـــي نســـختها الثانيـــة، التـــي قّدمهـــا صنـــدوق 
االســـتثمارات العامـــة، فـــي ملعـــب الغولـــف والنـــادي 
الريفـــي »رويـــال غرينـــز« مـــن 29 ربيـــع األول إلـــى 2 ربيـــع 

الثاني 1443هـ )4 إلى 7 نوفمبر 2021م(
وكانـــت أرامكـــو الســـعودية قـــد انضمـــت فـــي العـــام 
الماضـــي، إلـــى »غولـــف الســـعودية« كشـــريك فـــي مســـّمى 
ــة األولـــى مـــن  ــة االحترافيـ ــة التـــي كانـــت البطولـ البطولـ
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الســـيدات  لغولـــف  نوعهـــا 

السعودية.
ـــن  ـــرة بي ـــي الفت ـــز« ف ـــال غرين ـــادي »روي وسيســـتضيف ن
12 نوفمبـــر  إلـــى  1443هــــ )10  الثانـــي  إلـــى7 ربيـــع   5

2021م(، الجولـــة الرابعـــة والنهائيـــة لسلســـلة فـــرق أرامكـــو داليا درويش
ـــة  ـــف عالمي ـــة غول ـــك بطول ـــف، وهـــي كذل الســـعودية للغول
ـــة فـــي كلٍّ  للســـيدات. وقـــد ســـبق أن أقيمـــت هـــذه البطول
مـــن المملكـــة المتحـــدة، وإســـبانيا، والواليـــات المتحـــدة 

األمريكية.
وكلتـــا البطولتيـــن تســـعيان لتعزيـــز المســـاواة فـــي 
ــزام  ــراز التـ ــات، وإبـ ــاء الرياضيـ ــن النسـ ــة وتمكيـ الرياضـ

أرامكو بالتنوع والشمول.

ليديا كو تفوز بالبطولة 
ــي  ــوز االحترافـ ــدا الفـ ــن نيوزيلنـ ــو مـ ــا كـ ــت ليديـ حققـ
الســـادس فـــي الجولـــة األوروبيـــة فـــي بطولـــة أرامكـــو 
ــارق خمـــس  ــو بفـ ــازت كـ ــيدات. وفـ ــف السـ ــة لغولـ الدوليـ

فيمـــا  تايانـــد،  مـــن  ثيتيكـــول  أثايـــا  علـــى  ضربـــات 
وكارلوتـــا  إنجلتـــرا  مـــن  هيوســـون  أليـــس  تقاســـمت 

سيغاندا من أسبانيا المركز الثالث.

يوم نادي السيدات األول
ـــة أرامكـــو الدوليـــة لغولـــف الســـيدات  اســـتضافت بطول
فـــي يومهـــا األول 1000 ســـيدة ممـــن ســـجلن للمشـــاركة 
ــن  ــيكون بإمكانهـ ــدة، وسـ ــن األنشـــطة الفريـ ــدد مـ ــي عـ فـ

الحصول على مزايا خاصة، من بينها:
•  دروس عن مضمار الغولف

•  نـــدوة تمهيديـــة تقدمهـــا العبـــات الجولـــة األوروبيـــة 
لغولف السيدات  

•  حق ممارسة األنشطة والحصول على هدايا 

وحتـــى اللحظـــة، هنـــاك مـــا يقـــرب مـــن 30 ســـيدة 
ـــة أرامكـــو  مشـــاركة نشـــطة فـــي الغولـــف مـــن خـــال بطول
الدوليـــة لغولـــف الســـيدات، وهـــو مـــا يجســـد اهتمـــام 
رياضـــة  ممارســـة  فـــي  ورغبتهـــا  الســـعودية  المـــرأة 

الغولف.

برنامج التدريب على الغولف 
)ستاديوم كونسبت( 

ومـــن خـــال عاقـــة »غولـــف الســـعودية« بمنصـــة 
)ســـتاديوم كونســـبت( التعليميـــة للغولـــف، التـــي تقـــدم 
ــتدعو  ــة، سـ ــف تعليميـ ــة غولـ ــة 360 لعبـ ــة لتجربـ الفرصـ
»غولـــف الســـعودية« المـــدارس مـــن مختلـــف مناطـــق 
المملكـــة للمشـــاركة فـــي دروس الغولـــف )ألتميـــت غولـــف 

ليسون(. 
ـــدرِّس الغولـــف  وســـتُدعى المـــدارس الســـعودية، التـــي تُ
ـــي  ـــى التنافـــس ف ـــج الدراســـي، إل ـــن المنه ـــا كجـــزء م حالًي
ملعـــب حقيقـــي تـــم إعـــداده فـــي مدينـــة الملـــك عبـــداهلل 
الرياضيـــة فـــي جـــدة. وســـوف تكافـــأ المدرســـة الفائـــزة 
بمجموعـــة مـــن مضـــارب وعصـــي الغولـــف المخصصـــة 
للمبتدئيـــن، وذلـــك لجميـــع الطـــاب فـــي الصـــف. وســـوف 
ـــام كذلـــك زيـــارة علـــى مســـتوى كبـــار الشـــخصيات إلـــى  تُق
سلســـلة بطـــوالت أرامكـــو للفـــرق، حيـــث تلتقـــي الطالبـــات 
ببعـــض األســـماء الدوليـــة الكبـــرى فـــي رياضـــة الغولـــف 

النسائية.

النهوض بالبيئة 
ولاحتفـــال بوصـــول سلســـلة فـــرق أرامكـــو الســـعودية 
للغولـــف إلـــى جـــدة، وبالتزامـــن مـــع مبـــادرات أرامكـــو 
ـــادرة »الطيـــور  ـــزم الشـــركة تنفيـــذ مب ـــة القائمـــة، تعت البيئي
والنســـور؛ حيـــث ســـتُزرع 1000 شـــجرة مـــن أشـــجار 
المانغـــروف لـــكل نســـر )إســـقاط الكـــرة فـــي الحفـــرة 
بضربتيـــن مـــن مضـــرب الغولـــف( و 100 شـــجرة  لـــكل 
طيـــر )إســـقاط الكـــرة فـــي الحفـــرة بضربـــة واحـــدة مـــن 
ـــه زراعـــة 100٫000  مضـــرب الغولـــف(، ممـــا قـــد ينتـــج عن

شتلة إضافية.

رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها 
التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، 

محيًيا ومهنًئا العبة الغولف النيوزيلندية ليديا 
كو التي حققت المركز األول في بطولة أرامكو 

الدولية لغولف السيدات، التي أقيمت في جدة. 
وتسعى هذه البطولة التي يقدمها صندوق 

االستثمارات العامة لتعزيز المساواة في 
الرياضة وتمكين النساء الرياضيات، وإبراز 

التزام أرامكو بالتنوع والشمول.

المتعة 
والتحدي في 

غولف السيدات
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القافلة األسبوعية      ١١ نوفمبر ٢٠٢١ 

لريادته يف مجال املواد الامعدنية 

عة للمواد المركّبة  الشركات األمريكية المصنِّ
المتطورة تكرم أحمد السعدي

داالس - منحـــت الرابطـــة األمريكيـــة لمصنِّعـــي المـــواد 
المركّبـــة، وهـــي مجموعـــة تجاريـــة لمصنِّعـــي المـــواد 
المركّبـــة المتقدمـــة، جائـــزة الريـــادة للنائـــب األعلـــى 
للرئيـــس للخدمـــات الفنيـــة، األســـتاذ أحمـــد عبدالرحمـــن 
الســـعدي، وذلـــك تقديـــًرا لجهـــود أرامكـــو الســـعودية 

المبتكرة في استخدام المواد الامعدنية. 
وأثنـــت الجائـــزة علـــى دور الســـعدي القيـــادي فـــي 
مجـــال المـــواد الامعدنيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، التـــي 
لديهـــا شـــبكة متناميـــة مـــن خطـــوط األنابيـــب الامعدنيـــة 
كيلومتـــًرا(؛   9656( ميـــل   6000 نحـــو  يبلـــغ طولهـــا 
اســـتُخدم فيهـــا أكثـــر مـــن 6200 ميـــل مـــن قضبـــان 
التســـليح الامعدنيـــة إلنشـــاء قنـــاة الحـــد مـــن الفيضانـــات 
فـــي مصفـــاة جـــازان، ممـــا جعلهـــا واحـــدة مـــن أكبـــر 
المعـــززة  البوليمـــر  لقضبـــان  اســـتخداًما  المشـــاريع 
باألليـــاف الزجاجيـــة فـــي العالـــم. كمـــا دعمـــت أرامكـــو 
ــة  ــي المملكـ ــا فـ ــن 20 مصنًعـ ــر مـ ــاء أكثـ ــعودية إنشـ السـ
ـــة، وخصصـــت  ـــد مـــن المنتجـــات الامعدني ـــع عدي لتصني
ـــول  ـــم الحل ـــة لتعمي ـــذ مشـــاريع بحثي مـــوارد ضخمـــة لتنفي

الامعدنية في مختلف القطاعات.

فوائد مركّبة لمنتجات مركّبة
وتهـــدف الجهـــود المســـتمرة التـــي تبذلهـــا الشـــركة فـــي 
مجـــال المنتجـــات الامعدنيـــة والمركّبـــة إلـــى تعزيـــز 
قيمـــة مواردنـــا وأصولنـــا وتحفيـــز االســـتدامة، وتوطيـــن 

قطاع الطاقة، والحد من االنبعاثات الكربونية.
اســـتلم الجائـــزة بالنيابـــة عـــن الســـعدي، مديـــر إدارة 
الخدمـــات الفنيـــة فـــي أرامكـــو األمريكيتيـــن، األســـتاذ 
طـــارق البصـــراوي، الـــذي قـــّدم للمشـــاركين فـــي الحـــدث 
ــة فـــي  ــواد الامعدنيـ ــتخدام المـ ــن مـــن مؤيـــدي اسـ اثنيـ
وريـــاض  العتيبـــي  وليـــد  وهمـــا  الســـعودية  أرامكـــو 

الشيبان. 
ـــب إدارة مشـــاريع  ـــر مكت وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال مدي
المـــواد الامعدنيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، ورئيـــس 
فـــي الخدمـــات  المـــواد الامعدنيـــة  قســـم هندســـة 
الهندســـية، األســـتاذ وليـــد العتيبـــي: »تمثـــل هـــذه الجائـــزة 
تكريًمـــا مهًمـــا لعمـــق وشـــمولية مبادراتنـــا فـــي مجـــال 

استخدام المواد الامعدنية«. القافلة األسبوعية
ُقدمـــت الجائـــزة فـــي المعـــرض التجـــاري الســـنوي 
للرابطـــة األمريكيـــة لمصنعـــي المـــواد المركّبـــة المعـــروف 
باســـم معـــرض المـــواد المركبـــة والمتقدمـــة )كامكـــس 
CAMX(، حيـــث كانـــت أرامكـــو الســـعودية أحـــد المشـــاركين 
فيـــه، واستكشـــف ممثلوهـــا هنـــاك مـــواد متقدمـــة جديـــدة 

قد تكون ذات فائدة للشركة.
وقـــال رئيـــس قســـم الهندســـة المدنيـــة واإلنشـــائية فـــي 
ــن  ــيبان: »نحـ ــاض الشـ ــارية، ريـ ــات االستشـ إدارة الخدمـ
ـــات  ـــدة فـــي الوالي ننظـــر فـــي عـــدد مـــن المنتجـــات الجدي
المتحـــدة األمريكيـــة التـــي قـــد تكمـــل مجموعتنـــا الحاليـــة 

للحلول الامعدنية«.
وقـــال البصـــراوي، عضـــو مجلـــس إدارة الرابطـــة 
األمريكيـــة لمصنعـــي المـــواد المركبـــة، إن الرابطـــة تقـــدر 
ــل  ــا: »إن العمـ ــعودية، مضيًفـ ــو السـ ــع أرامكـ ــراكتها مـ شـ
الـــذي قامـــت بـــه الشـــركة فـــي مجـــال المـــواد الامعدنيـــة 
ــه فـــي الوقـــت  ــاًرا يمكـــن المضـــي فيـ ــر مسـ ــع ويوفـ مقنـ
ــر  ــدة لتطويـ ــبل جديـ ــن سـ ــم عـ ــه العالـ ــث فيـ ــذي يبحـ الـ

بنية تحتية أكثر أماًنا ومرونة«. 
مـــن جانـــب آخـــر، قـــّدم فريـــق المشـــتريات وإدارة 
منظومـــة التوريـــد فـــي أرامكـــو األمريكيتيـــن عرًضـــا 
تقديمًيـــا أثنـــاء تواجـــده فـــي معـــرض )CAMX( حـــول 
فـــرص العمـــل فـــي المملكـــة، وأجـــرى جلســـات للبحـــث 
ـــي  ـــات الت ـــد واســـتعرض أحـــدث التقني عـــن مصـــادر توري

قدمها المشاركون. 

فرص استثمارية هائلة
أرامكـــو  فـــي  المشـــتريات  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
األمريكتيـــن، بـــدر الحربـــي: »تحدثنـــا مـــع الحاضريـــن 
ــواد  ــال المـ ــي مجـ ــة فـ ــتثمارية الهائلـ ــرص االسـ ــن الفـ عـ
ــا عـــن  ــم أيًضـ ــا معهـ ــة، وتحدثنـ ــة فـــي المملكـ الامعدنيـ
كيفيـــة االنضمـــام إلـــى شـــبكة مـــوردي أرامكـــو الســـعودية. 
وقـــد ســـاعدت أرامكـــو األمريكتيـــن فـــي إقامـــة شـــراكات 
أّدت حتـــى اآلن، إلـــى اســـتثمارات تجـــاوزت 500 مليـــون 
دوالر فـــي مشـــاريع المعدنيـــة فـــي المملكـــة، ونحـــن 
فـــي  المزيـــد  جـــذب  فـــي  المســـاعدة  إلـــى  نســـعى 

المستقبل«.
للشـــركات  ويَُعـــدُّ معـــرض )CAMX( حدًثـــا رئيًســـا 

المـــواد الامعدنيـــة  فـــي مجـــاالت تصنيـــع  العاملـــة 
ـــع  ـــة األبعـــاد والتصني والمـــواد المتقدمـــة والطباعـــة ثاثي

باإلضافة.
وجديـــر بالذكـــر أن أرامكـــو الســـعودية تعمـــل علـــى 
تطويـــر ونشـــر الحلـــول الامعدنيـــة منـــذ أكثـــر مـــن 20 
ــوال  ــة طـ ــة للغايـ ــز بتكاليـــف منخفضـ ــا تتميـ ــا، ألنهـ عاًمـ
ــا بيئيـــة  ــاءة عاليـــة ومزايـ ــا تتســـم بكفـ ــا، كمـ دورة حياتهـ
ــا أن اســـتخدامها  ــة. كمـ ــواد التقليديـ ــة بالمـ أكثـــر مقارنـ
قـــد ازداد فـــي عديـــد مـــن القطاعـــات، مـــن بينهـــا النفـــط 
والغـــاز والبنـــاء وصناعـــة الســـيارات والتغليـــف، ومصـــادر 
الطاقـــة المتجـــددة. ويفتـــح هـــذا التوجـــه أســـواًقا جديـــدة 

لموارد أرامكو الهيدروكربونية. 
وكجـــزء مهـــم مـــن إســـتراتيجية أرامكـــو الســـعودية فـــي 

نمـــو قطـــاع التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق، تعمـــل الشـــركة 
علـــى االســـتفادة مـــن مواردهـــا الهيدروكربونيـــة الضخمـــة 
ــول  ــم حلـ ــة لتقديـ ــال التقنيـ ــي مجـ ــة فـ ــا القياديـ ومكانتهـ
تعتمـــد علـــى المـــواد البوليمريـــة المتقدمـــة فـــي مختلـــف 
القطاعـــات. وتتعـــاون أرامكـــو الســـعودية مـــع مؤسســـات 
بحثيـــة رائـــدة، ومـــع شـــركائها فـــي قطـــاع الطاقـــة لتطويـــر 
مـــواد ومنتجـــات متقدمـــة وأكثـــر اســـتدامة لحـــل المشـــاكل 
المعقـــدة فـــي مختلـــف القطاعـــات. وفـــي إطـــار مبادراتهـــا 
ــي  ــًرا، فـ ــعودية، مؤخـ ــو السـ ــاعدت أرامكـ ــة، سـ االبتكاريـ
تأســـيس مركـــز التميـــز لمـــواد البنـــاء الامعدنيـــة مـــع 
معهـــد الخرســـانة األمريكـــي )نكـــس(، باإلضافـــة إلـــى 
مركـــز االبتـــكارات الامعدنيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة 

الذي تأسس في 2018م.

أثناء المعرض التجاري السنوي للرابطة األمريكية لمصنعي المواد المركّبة )كامكس CAMX(، قّدم فريق أرامكو السعودية 
المشارك عروًضا عن فرص األعمال في المملكة، كما أتيحت للفريق فرصة لقاء ومحاورة عديد مع المصنعين من الشركات 

الكبرى للوقوف على أحدث التقنيات التي تّم عرضها.

فهد الضبيب مديًرا تنفيذًيا لخدمات أحياء السكن
الظهـــران - ُعيـــن األســـتاذ فهـــد خليفـــة الضبيـــب 
مديـــًرا تنفيذًيـــا لخدمـــات أحيـــاء الســـكن بعـــد أن 

شغل هذا المنصب بالوكالة.
وكان الضبيـــب قـــد ُعّيـــن، قبـــل تعيينـــه فـــي منصبـــه 
الحالـــي، مديـــًرا عاًمـــا للشـــؤون العامـــة فـــي نوفمبـــر 
ـــب التحـــول  ـــاد الضبي ـــرة، ق 2018م. وخـــال هـــذه الفت
والتســـويق  االتصـــال  برامـــج  بـــه  مـــّرت  الـــذي 
ــك،  ــى ذلـ ــة إلـ ــركة. باإلضافـ ــة للشـ ــة التابعـ والمواطنـ
ـــا فـــي برنامـــج اإلعـــان العالمـــي  فقـــد لعـــب دوًرا مهًم
األول للشـــركة، وخوضهـــا فـــي غمـــار مشـــاريع الرعايـــة 

في األلعاب الرياضية مثل الفورميا 1.
وقبـــل ذلـــك كان قـــد عمـــل مديـــًرا لتطويـــر األعمـــال 
الجديـــدة فـــي أرامكـــو الســـعودية مـــن عـــام 2014م 
حتـــى 2017م، حيـــث تـــرّأس فرًقـــا لتطويـــر وتنفيـــذ 
اســـتثمارات تجاريـــة مرتبطـــة بالتطويـــر البحـــري 
تُقـــدر قيمتهـــا بمليـــارات الريـــاالت، ومدينـــة الطاقـــة 
الصناعيـــة، ومشـــاريع أطـــراف أخـــرى، وكذلـــك فـــي 
إدارة التخطيـــط واألداء قبـــل انضمامـــه لعاقـــات 

المستثمرين في يناير 2018م.

التحـــق الضبيـــب بالشـــركة عـــام 1994م عندمـــا القافلة األسبوعية
لغيـــر  الجامعيـــة  الشـــهادة  برنامـــج  فـــي  أُدرج 
الموظفيـــن، وأمضـــى الســـنوات األولـــى مـــن مســـيرته 
المهنيـــة مهندًســـا فـــي إدارة المشـــاريع، ثـــم انتقـــل 
عـــام 2005م إلـــى إدارة اإلســـتراتيجية والتحـــول، 
وذلـــك بعـــد التحاقـــه بـــإدارة التخطيـــط العـــام لينصـــب 
قـــة  للطا المســـتقبلية  لتوقعـــات  ا علـــى  تركيـــزه 
واالقتصـــاد. وفـــي عـــام 2009م، ســـاند الضبيـــب إدارة 
اإلســـتراتيجية  المراجعـــة  فـــي  العليـــا  الشـــركة 
للشـــركة، التـــي كانـــت ســـبًبا فـــي نشـــوء برنامـــج 
التحـــول اإلســـتراتيجي المتســـارع، الـــذي يُعـــد أكثـــر 
ــد  ــاز، وقـ ــط والغـ ــاع النفـ ــي قطـ ــا فـ ــج طموًحـ البرامـ
ـــس  ـــدور رئي ـــك االضطـــاع ب ـــه مـــن خـــال ذل تســـّنى ل
ـــي 2010  ـــن عام ـــب التحـــول اإلســـتراتيجي بي ـــي مكت ف
و2013م، حيـــث عمـــل مـــع 15 فريًقـــا للمبـــادرات مـــن 
أجـــل صياغـــة وتنفيـــذ اإلســـتراتيجيات والخطـــط 

الخاصة بها بما يكفل إحداث نقلة نوعية. 
وفـــي عـــام 2013م، أُعيـــر الضبيـــب إلـــى المجلـــس 
االقتصـــادي األعلـــى فـــي الديـــوان الملكـــي الســـعودي، 
وأشـــرف بصفتـــه مديـــًرا للبرامـــج اإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة علـــى مجموعـــة مـــن البرامـــج االســـتثمارية 

الحكوميـــة، وبَلـــورة السياســـات وتحليلهـــا، والرؤيـــة 
المتكاملـــة للقضايـــا االجتماعيـــة االقتصاديـــة، بمـــا 
ــات  ــل وإصاحـ ــوق العمـ ــاد، وسـ ــع االقتصـ ــا تنويـ فيهـ

الدعم، وريادة األعمال.
فـــي  البكالوريـــوس  شـــهادة  الضبيـــب  يحمـــل 
فهـــد  الملـــك  فـــي جامعـــة  الكهربائيـــة  الهندســـة 
شـــهادة  لـــى  إ فـــة  باإلضا لمعـــادن،  وا للبتـــرول 
الماجســـتير فـــي االقتصـــاد فـــي جامعـــة جنـــوب 
كاليفورنيـــا، وكا الشـــهادتين نالهمـــا الضبيـــب بمرتبـــة 

الشرف.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أكمـــل الضبيـــب عـــدًدا مـــن 
معـــة  جا فـــي  لتنفيذييـــن  ا لمســـؤولين  ا مـــج  برا
هارفـــارد،  بجامعـــة  كينيـــدي  وكليـــة  ســـتانفورد، 
وجامعـــة أكســـفورد، وأكمـــل أيًضـــا برنامـــج اإلدارة 
العامـــة فـــي هارفـــارد، كمـــا أنـــه أحـــد خريجـــي جامعـــة 

هارفارد لألعمال.
المســـتقبل  مجلـــس  عضويـــة  الضبيـــب  شـــغل 
العالمـــي للطاقـــة فـــي إطـــار المنتـــدى االقتصـــادي 
العالمـــي، واختيـــر كأحـــد القـــادة العالمييـــن الشـــباب 
ـــدى االقتصـــادي العالمـــي عـــام 2015م، كمـــا  فـــي المنت
المجلـــس  فـــي  كعضـــو  ا،  مؤخـــًر اختيـــاره،  تـــم 

االستشـــاري للقـــادة العالمييـــن الشـــباب. وشـــغل أيًضـــا 
منصـــب الرئيـــس والمؤســـس المشـــارك للجمعيـــة 
الســـعودية القتصاديـــات الطاقـــة، كمـــا كان عضـــًوا فـــي 

مجلس إدارة الجمعية الدولية القتصاديات الطاقة.

فهد الضبيب
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رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية.. )8(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

الحّد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري جزء 
أصيل من فلسفة أعمالنا لعقود من الزمن

جانيت بنهيرو

إذا جـاز لنـا أن نشـّبه المـواد الهيدروكربونيـة باألسـرة، فإن 
الغـاز الطبيعـي هـو أكثـر أفرادهـا صعوبـة فـي التعامـل معـه 
والسـيطرة عليـه؛ فهـو عنصـر حـّر الحركـة، وإذا لـم تتوفـر 
الخبـرة فـي اسـتخاصه داخـل األنابيـب، فإنـه سـيطفو فـي 

الهواء لخفة وزنه، كما أنه شفاف مما يجعل رؤيته صعبة.

الغاز المصاحب وغير المصاحب 
عندمـا يشـق نفـط أرامكـو السـعودية الخـام طريقـه فـي 
رحلتـه مـن الحقـل، يُرسـل الغـاز المصاحـب لـه، الـذي يُفصـل 
عـن النفـط فـي معامـل فـرز الغـاز مـن الزيـت وفـي مرافـق 

التركيز، إلى معامل الغاز.
ويوجـد الغـاز غيـر المصاحـب أيًضـا مسـتقًا عـن النفـط، 
ويتـم إرسـاله إلـى معامـل الغـاز للتحليـة والتجزئة. فضـًا عن 
ذلـك، فـإن مـن طبيعـة الغـاز االختبـاَء فـي زوايـا ضيقـة، األمر 
الـذي يتطلـب أسـاليب غيـر تقليديـة لحثـه علـى الخـروج إلـى 

السطح.

أحد مكونات التحول 
في قطاع الطاقة 

وهـو  الميثـان،  مـن  تركيبتـه  صميـم  فـي  الغـاز  يتكـون 
هيدروكربـون بسـيط يتكـون مـن جـزيء واحـد مـن الكربـون 
وأربعة جزيئات هيدروجينية، ويُعد أحد المكونات المهمة في 
مزيـج الطاقـة عنـد الحديـث عـن التحـول فـي قطـاع الطاقـة 
العالمـي؛ فالغاز قادر على لعب دور مهم عندما تعجز مصادر 
الطاقـة المتقطعـة مثـل طاقـة الريـاح والطاقـة الشمسـية عـن 

تغطية الطلب.
الواقـع أن شـبكة تجميـع الغـاز فـي أرامكو السـعودية تتمتع 
بموقـع إسـتراتيجي بالقرب مـن حقولها، األمر الـذي يقلل من 
تكاليـف النقـل، وتكاليـف ضغـط خطـوط األنابيـب، والوقـت 

الازم لتسليم منتجات الغاز إلى السوق.

غاز مبرد تبريًدا عالًيا
عندمــا يصــل الغــاز المــر إلــى أحــد معامــل المعالجــة 
البــري، وشــدقم،  مــن  فــي كلٍّ  للشــركة،  التابعــة  التســعة 
والعثمانية، والحوية، وحرض، والخرســانية، وواســط، ومدين، 
ــه،  ــاز وتحليت ــة الغ ــي هــو تنقي ــدف الكل ــون اله ــي، يك والفاضل
)كبريتيــد  الحمضيــة  الغــازات  إلزالــة  تبريــده  ثــم  ومــن 
الهيدروجيــن وثانــي أكســيد الكربــون(، والمــاء، والمكثفــات 

الهيدروكربونية.
يصبـح الغـاز المحلـى جاهـًزا لإلرسـال المباشـر إلى سـوق 
الطاقـة، فـي حيـن يتـم إرسـال سـوائل الغـاز الطبيعـي التـي 

ُفصلـت عنـه لمرحلـة المعالجة التاليـة في معمل سـوائل الغاز 
الطبيعي حيث يتم تجزئتهـا إلى اإليثان، والبروبان، والبيوتان، 

واإليزوبوتان، والبنتان.

محطة وحدات الغاز
عندمـا بـدأ تشـغيل شـبكة الغـاز الرئيسـة فـي عـام 1975م، 
أنشـأت أرامكـو السـعودية معامـل الغـاز فـي البـري وشـدقم 
والعثمانيـة. ومعمل شـدقم أشـبه ما يكون بالمحطـة المركزية 
لشـبكة قطـارات األنفـاق في مـدى كثافة وضغـط العمل فيها، 

إال أنه مكان هادئ بشكل عام. 
ويشـق الغـاز طريقـه فـي صمـت، مـن خـال شـبكة مـن 
خطـوط األنابيـب تحـت األرض، مـن الحقـول الجنوبيـة إلـى 
معمـل شـدقم حيـث يصبـح جاهـًزا للربـط التالـي المباشـر 
بسـوق الطاقـة المحلي، أو بمعملي سـوائل الغـاز الطبيعي في 

الجعيمة وينبع. 
ويسـتقبل معمـل شـدقم، الـذي يبلـغ مـن العمـر41 عاًمـا، 

أجزاًء متساوية من الغاز المصاحب وغير المصاحب، موائًما 
بيـن األسـاليب القديمـة واالبتـكار للوصـول إلـى المعالجـة 

المثلى للغاز. 

كفاءة استهالك الطاقة من 
أولويات معمل شدقم

ال تظهـر اآلثـار الكبـرى إلجـراءات الحـد مـن انبعاثـات 
الغـازات المسـببة لاحتبـاس الحـراري إال بعـد أن تبـدي 
المصانـع كفـاءة فـي اسـتخدام الطاقـة. ولفصـل سـوائل الغـاز 
الطبيعي عن غاز الميثان الخفيف، يتم تبريدها إلى 71 درجة 

مئوية تحت الصفر.
وقـد يـؤدي تـرك الرطوبـة في الغـاز إلى حـدوث التبلـور، أو 
مـا يُسـمى بتكـّون الهيـدرات، الـذي يـؤدي بـدوره إلـى مخاطـر 

مصطلحات الغاز
الغاز قبل المعالجةالخام

يحتوي على رطوبة/ ماءالرطب
ال يحتوي على رطوبة/ ماءالجاف
الحد األدنى من المعالجة  لعدم وجود كبريتيد الهيدروجينالحلو

كبريتيد الهيدروجين موجودالحامض
ال تحتاج المواد الهيدروكربونية السائلة إلى إزالةالجاف

يحتوي على سوائل مثل  اإليثان أو البروبان أو البيوتانالغني بالسوائل 
الغاز بعد المعالجةغاز البيع

سوائل الغاز
الطبيعي

يتـم اسـتخاص المـواد الهيدروكربونيـة األثقـل مـن الغـاز السـتخدامها كلقيـم فـي المعامـل 
الكيميائية

مزيج من غاز البروبان والبيوتان لمجموعة متنوعة من االستخداماتغاز البترول المسال 

يتجمع الجليد 
على األنابيب التي 

يتم فيها فصل 
الغاز الطبيعي 

المسال عن غاز 
الميثان الخفيف. 

وال تتّم عملية 
الفصل إال عند 

وصول درجة حرارة 
الغاز إلى 71 درجة 

تحت الصفر 
المئوي.  

اللجوء الستخدام وتوظيف التقنية تنجم عنه بيئة عمل أكثر كفاءة وأماًنا وبمعدالت كربون أقل. ويظهر في الصورة، مهندس العمليات تركي الشهيل ومشرف العمليات بداح الهاجري أثناء قيامهما 
بفحص الصور الحرارية التي تقوم بمراقبة درجة حرارة السطح المعدني التي تبلغ 1200 درجة مئوية لفرن التفاعل في معمل شدقم الستخالص الكبريت وتحديد أي عيوب أو نقاط ساخنة تتطلب 

عزاًل وإصالًحا فورًيا.

تحرير الغاز
قليل النفاذية
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يعمـــل ضاغـــط غـــاز البيـــع على دفـــع الغـــاز إلى 
األمـــام فـــي رحلته فـــي باطـــن األرض وتحـــت رمال 
الصحـــراء إلـــى شـــبكة الغاز الرئيســـة، وهـــي عبارة 
عن شـــبكة واســـعة من خطوط األنابيـــب التي تُجّمع 
الغـــاز الطبيعـــي المنتج فـــي المملكـــة، لتوزيعه على 

شـــركات توليـــد الكهربـــاء محلًيـــا، وغيـــر ذلـــك من 
المستخدمين النهائيين.

إن استخاص الغاز واســـتخدامه كمصدر للطاقة 
خفـــف إلى حـــد كبير مـــن االنبعاثـــات الكربونية في 

أرامكو السعودية والمملكة بشكل عام.

شبكة الغاز الرئيسة

رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية.. )8(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

الحّد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري جزء 
أصيل من فلسفة أعمالنا لعقود من الزمن

الغاز: يتكون الغاز في 
صميم تركيبته من 

الميثان، وهو هيدروكربون 
بسيط يتكون من جزيء 
واحد من الكربون وأربعة 

جزيئات هيدروجينية، وقد 
يوجد مع الزيت الخام 

أو بشكل منفصل.
معامل معالجة الغاز: هي 

المعامل التي يتم فيها 
تجهيز الغاز إلرساله إلى 

أسواق الطاقة، وفصل 
الغاز المسال الطبيعي 

بعمليات متتالية في 
معامل فصل الغاز الطبيعي 

المسال المخصصة.

انسـداد األنابيـب. وإزالة الرطوبة هـي وظيفة نظام المجفف، 
ولكـن لتوفيـر الطاقـة، قـرر معمـل شـدقم القيـام بذلك بشـكل 
مختلـف؛ فقـد اسـتخدم المعمـل مـادة مجففـة مكونـة مـن 
حبيبـات دقيقـة تجـف فـور تشـبعها بالرطوبـة، ويتـم ذلـك فـي 

دورة تكرارية مغلقة الدائرة المتصاص الرطوبة. 
وبـداًل مـن اسـتخدام الضواغـط لضغـط الغـاز كالمعتـاد مـن 
350 رطـًا /بوصـة مربعـة إلـى 450 رطـًا / بوصـة مربعة، يتم 
تخطـي الضواغـط، وتجفيف المادة الحبيبية بداًل من ذلك عند 
ضغـط 350 رطـًا / بوصـة مربعـة مـن خـال عمليـة مؤتمتـة 
لضغـط الغـاز وإزالـة ضغطه في أعمدة التجفيـف. وهي طريقة 

تحقق النتيجة نفسها، ولكن من دون الحاجة إلى الضغط.
إيقـاف  »إن  الهاجـري:  عيـد  المشـغلين  رئيـس  يقـول 
الضواغـط كان يعني خفض اسـتهاك الطاقـة، وخفض حمل 
الطاقـة يعنـي خفـض انبعاثـات الغـازات المسـببة لاحتبـاس 

الحراري«.

مكافحة حرق الغاز في الشعالت

المكونـات  أحـَد  الشـعات  غـاز  اسـتخاص  أنظمـة  تُعـد 
المهمة في البنية التحتية لمنظومة الحد من الغازات المسببة 
لاحتبـاس الحـراري، وهي عبارة عن أنظمة ضغط متخصصة 
فـي  حرقـه  مـن  بـداًل  اسـتخدامه،  وتعيـد  الغـاز  تسـتخلص 

الشعات كما كان يحدث في السابق. 
غـاز  السـتخاص  التحتيـة  البنيـة  إن  الهاجـري  ويقـول 
الشـعات في شـدقم هـي إحدى األنظمـة الكبرى في الشـركة، 
»فبـداًل مـن حـرق الغـاز فـي الشـعات يتـم إعادتـه إلـى مرفـق 

اإلنتاج إلنتاجه بصورة أخرى«. 
يُنقـل الغاز من شـبكات الشـعات في شـدقم إلـى واحدة من 
ثـاث أسـطوانات تحتـوي علـى سـائل عـازل، والسـائل العـازل 
المسـتخدم السـتخاص الغـاز فـي هـذا النظـام هـو المـاء، ثـم 
باسـتخدام وحدتـي ضغـط اثنتيـن يتـم إعـادة توجيـه الغـاز مـرة 

أخرى إلى معمل المعالجة الرئيسة.
يؤكـد الهاجـري، الـذي عمـل فـي شـدقم لمـدة 12 عاًمـا إن 
اسـتخاص الغـاز الُمهـدر يعـود بالنفع على البيئة، ويقـول: »من 
منطلـق اهتمـام الناس بتغير المناخ، نضيف في هذا الصدد أن 
نظام معالجة الغاز مغلق الدائرة مفيد أيًضا للبيئة والسامة«.

وأرامكو السعودية هي إحدى الشركات الموقعة على مبادرة 
البنـك الدولـي »الوقـف التـام لحـرق الغـاز في الشـعات بحلول 
عـام 2030«، التـي تهـدف لمنـع الحـرق الروتينـي للغـاز بحلـول 
عـام 2030، وتسـعى خـال الفترة المقبلة إلـى تطوير مجموعة 
أعمـال عالميـة متكاملـة فـي قطـاع الغاز، كمـا تعتزم الشـركة - 
مـن خـال زيـادة اإلنتـاج واالسـتثمار في بنيـة تحتيـة إضافية - 
التوسـَع فـي أعمـال الغـاز، بهـدف تلبيـة الطلـب المحلـي الكبير 

المتزايد على الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.

استخالص الغاز واستخدامه

ُيسهم نظام استخالص غاز الشعالت هذا في شدقم في 
إيقاف حرق الغاز بشكل منتظم.

رئيس المشغلين عيد الهاجري يفحص ضغط وتدفق ودرجة حرارة ضاغط غاز البيع، الذي يرفع ضغط غاز المبيعات 
من 350 رطاًل /بوصة مربعة إلى 800 رطل /بوصة مربعة ليمضي في رحلته عبر شبكة الغاز الرئيسة.

تعمل ألواح الطاقة الشمسية على تزويد اآلبار غير التقليدية في شمال 
المملكة العربية السعودية بالطاقة.

 ُيسـهم االقتصـاد الدائـري للكربـون فـي تحقـق تحـول 
ومـن  السـعودية.  العربيـة  المملكـة  كبيـر يشـهده شـمال 
المملكـة  التقليـدي فـي شـمال  الغـاز غيـر  أن  المعـروف 
السـهولة  مـن  وليـس  التفلـت،  وشـديد  النفاذيـة،  قليـل 

الوصول إليها.
 وبـداًل مـن إنشـاء مرفـق معالجـة مركـزي واحـد، توجـد 
 ، قـة متفر ة  صغيـر عيـة  فر لجـة  معا فـق  ا مر خمسـة 
 10٫000 عـن  تزيـد  مسـاحة  وتغطـي  الغـاز  تسـتخلص 

كيلومتـر مربـع مـن حقـل شـمال المملكـة. وتصميمهـا ذو 
الوحـدات المنفصلـة يعنـي أنـه يمكـن فكهـا ونقلهـا إلعادة 

استخدامها بشكل مستمر.
 ومـن أصـل 50 بئـًرا تابعـة لمرافـق المعالجـة الفرعيـة، 

حيـث  الشمسـية،  الطاقـة  بألـواح  تعمـل  بئـًرا   11 هنـاك 
ينتقل الغاز من اآلبار هناك، عبر األنابيب غير المعدنية 
إلى مرافق المعالجة الفرعية ليتم تجفيفه وينتج وقوًدا 

أنظف لتشغيل مدينة وعد الشمال الصناعية.
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رقمنة أعمال المناطق النائية لمواكبة 
المستقبل ومستجداته

الظهـران - يمّثـل االتصـال عالـي السـرعة 
بشـبكة اإلنترنـت وبالشـبكات العامـة للشـركة 
أهميـًة بالغـة ألي عمـل مـن أعمـال أرامكـو 
التجاريـة. وفـي حيـن يعتبـر معظـم الموظفيـن 
توفر االتصال باإلنترنت أمًرا مفروًغا منه، إال 
أنـه مـن الصعـب غالًبـا توفـر إمكانيـة اتصـال 
جيـدة فـي المناطـق النائيـة، وخاصـًة المناطق 
غيـر الثابتـة، مثـل مواقـع الحفـر وفرق المسـح 

السيزمي ومواقع البناء.
من التحديات التي تواجهها المواقع النائية، 
ضعـف سـرعة االتصـاالت باألقمـار الصناعية 
االتصـاالت  لشـبكات  التقنيـة  ومحدوديـة 
األرضيـة القديمـة. وقـد دفـع هـذا األمـر فـرق 
تقنيـة المعلومـات في الشـركة إلـى البحث عن 
متطـورة  حلـول  واكتشـاف  جديـدة  تقنيـات 
جميـع  وإلـى  مـن  البيانـات  تدفـق  لتحسـين 

مناطق أعمال الشركة.
وتعليًقا على ذلك، قال نائب الرئيس لتقنية 
المعلومـات، األسـتاذ يوسـف العليـان: »نحـن 
مثـل  متعـددة  تقنيـات  مـن  ونسـتفيد  نوظـف 
أدوات تحليـل البيانـات، والروبوتـات، وإنترنـت 
األشـياء، وشـبكات الجيـل الخامـس والنطـاق 
العريـض، وتقنيـة البلـوك تشـين، وغيرهـا مـن 

الشـركة وعملياتهـا  أعمـال  لنقـل  التقنيـات، 
التجاريـة إلـى أعلـى مسـتويات التشـغيل اآللـي 

والكفاءة المطلوبة«.

رفع مستوى جودة الحياة 
في المواقع النائية 

للمسـاعدة في تحسـين كفاءة أعمال الحفر 
المعقـدة ورقمنة العمليـات التجارية المرتبطة 
بهـا، قامـت فـرق هندسـة تقنيـة المعلومـات 
مؤخـًرا بتجهيز 55 جهاز حفر في مرافق برية 
وبحريـة نائيـة فـي مناطـق المرجـان والحويـة 
وحرض بنظام ربط السـلكي »عريض النطاق« 
يوفـر اتصاالت أسـرع بــ 20 ضعًفا من سـرعة 
االتصـال الحاليـة. ومـن المقـرر أيًضـا توسـيع 
نطـاق هـذا الحـل ليشـمل أكثـر مـن 300 موقع 
مـن مواقـع أرامكـو السـعودية  النائيـة بحلـول 

عام 2024م. 
وقـال مدير إدارة هندسـة تقنية المعلومات، 
الشـبكة  حـل  »إن  الذكيـر:  عمـر  األسـتاذ 
الاسـلكية عريضـة النطـاق من شـأنه أن يعزز 
ذلـك،  تتطلـب  التـي  الشـركة  أعمـال  كفـاءة 
ويحسـن مـن تجربـة العمـاء، باإلضافـة إلـى 
رفع مستوى جودة الحياة في المواقع النائية«، 
تقديـم  المعلومـات بصـدد  تقنيـة  أن  مؤكـًدا 

حلـول متطـورة، فيمـا تواصـل الشـركة سـعيها 
إلى التحول الرقمي.

وسـيمّكن الحـل الاسـلكي عريـض النطـاق 
خبـراء الحفـر الجيولوجـي فـي الظهـران مـن 
إدارة أعمـال أجهـزة الحفر عـن بُعد بمزيد من 
الثقـة والكفاءة. كما سيسـمح للشـركة بمراقبة 
لكاميـرات  ا تبثهـا  لتـي  ا لفيديـو  ا مقاطـع 
الموجـودة في مواقع أجهزة الحفر، للمحافظة 

على أمنها من أي موقع في المملكة. 

فرص التطوير 
كمـا سيُسـهم االتصـال عالـي السـرعة فـي 
رفاهيـة وتطويـر الموظفيـن الميدانييـن فـي 
مواقـع الحفر، إذ سـتتوفر لهـم خدمة االتصال 
بالفيديـو مع زمائهم وأسـرهم، باإلضافة إلى 
سـهولة الوصول إلى موارد التعليم اإللكتروني، 
والخدمات المصرفية اإللكترونية، والخدمات 
الحكوميـة اإللكترونية، وغير ذلـك من الموارد 

الشبكية  األخرى للشركة. 
وحـول ذلك، قـال مديـر إدارة أعمـال الحفر 
وصيانة اآلبار، األستاذ نايف الغافل: »سيمّكن 
االتصـال الاسـلكي عريـض النطـاق العامليـن 
فـي أجهزة الحفر في المواقع النائية من تلقي 
دورات تدريبيـة عبـر الواقـع المعـزز والواقـع 

االفتراضي وتجربة إنترنت األشـياء. وسـيعمل 
تقنيـة  بخدمـات  ًنـا  مقتر لتحسـين  ا هـذا 
المعلومـات االسـتثنائية الموجـودة فـي مواقـع 
الحفـر الخاصة بنا مثل الهواتف التي تتواصل 
واالجتماعـات  اإلنترنـت،  بروتوكـول  عبـر 

المرئية، ومنصة شاهد الخاصة بالشركة«.

المزيد قادم في المستقبل
الخامـس  الجيـل  شـبكات  اكتسـاب  ومـع 
6« وخدمـات األقمـار  المحمـول »واي فـاي 
الصناعيـة »ذات المـدار األرضـي المنخفـض« 
مزيًدا من االكتمال التقني ومزيًدا من التغطية 
العالميـة فـي السـنوات المقبلـة؛ تتوقـع إدارة 
تقنيـة المعلومـات، بالشـراكة مـع إدارة الحفـر 
وصيانـة اآلبـار وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة 
المسـتفيدة، أن تتبنـى أيًضـا بعًضـا مـن هـذه 
التقنيـات الجديـدة لتنفيـذ مزيـٍد مـن حـاالت 

التحول الرقمي في المواقع النائية.
وتعليًقـا علـى ذلـك، قـال المديـر التنفيـذي 
للحفر وصيانة اآلبار، األستاذ عمر الحسيني: 
»ستسمح تقنيات االتصال الفوري هذه باتخاذ 
قـرارات آنيـة أكثـر مرونـة تتعلـق بآليـات العمل 
تصرفنـا  تحـت  موجـودة  بيانـات  باسـتخدام 

ووثيقة الصلة على نحو أكبر«.

القافلة األسبوعية

فـي  اإلنتـاج  زيـادة  إدارة مشـاريع  احتفلـت   - تناقيـب 
المرجـان والظلـوف فـي تناقيـب، مؤخـًرا، بتحقيـق مليونـي 
سـاعة عمـل فـي مرافـق النفـط البريـة فـي حقـل المرجـان 
دون وقـوع إصابـات ُمهـدرة للوقت. ويُعد ذلك إنجـاًزا جديًرا 
باإلطـراء بالنسـبة لمشـروع يضـم نحـو 1080 عامـل إنشـاء، 

يؤدون مهمات متنوعة ومتعددة في الموقع.
وشـهد االحتفـال الذي نُظـم بهذه المناسـبة حضور فريق 
إدارة المشاريع في أرامكو السعودية، وممثلين عن المقاول، 
واألعمال، ومنع الخسـائر، والتفتيش على المشـاريع، وألقى 
مديـر إدارة مشـاريع زيـادة اإلنتـاج فـي المرجـان والظلـوف، 
األسـتاذ بـدر بورشـيد، كلمـة قال فيهـا: »يتعين علـى الجميع 
المحافظـة علـى الزخم الموجود هنـا وإكمال المشـروع دون 
وقـوع أي حـادث. ويتعّيـن علينـا مـن أجـل التصـدي لهـذا 
التحـدي أن نلتـزم جميًعـا التزاًمـا كامـًا لنجنـب أنفسـنا 

اإلصابات ولنتمكن من العودة إلى أسرنا سالمين آمنين«.
وقـد تطلـب تحقيـق هـذه الغايـة مراقبـة حثيثة لألنشـطة 
الميدانيـة التـي تضّمنـت قيـام فريـق إدارة المشـاريع بمئـات 
مـن جـوالت السـامة المشـتركة مـع فريـق المقـاول فـي 
الموقـع ومقاوليه من الباطـن. عاوة على إجراء أكثر من 21 
ألـف عمليـة لمراقبـة سـلوك السـامة. كمـا تطلـب ذلـك 
تنسيًقا وثيًقا بين مختلف الجهات ذات العاقة، والمقاولين 

عادل الربح وفهد حسني 

الخارجيين وجهات خارجية متعددة.
من جانبه، أشـاد ناصر العباس، وهو مدير مشاريع أعلى 
فـي قسـم مرافـق النفـط البريـة فـي حقـل المرجـان، بـكل 
العامليـن مـن أجـل تحقيق هذا النجـاح المميز، قائـًا: »لقد 
تحقـق هـذا اإلنجـاز بدعـم وتعـاون كامليـن مـن كل أعضـاء 
الفريـق. ويوضـح هـذا الجهـود التـي يبذلهـا الفريـق لتعزيـز 
بيئـة عمـل آمنـة فـي موقـع المشـروع أو  فـي غيـره مـن 

األماكن«. 
وقـد تعـزز مفهـوم السـامة بشـكل أكبر من خـال تمكين 

الموظفين من التعرف على السلوكيات أو الظروف التي قد 
تتسبب بالخطر، والتي تتطلب التحسين. ويوّفر ذلك فرًصا 
لتطويـر الموظفيـن وتدريبهـم فـي بيئـة تثقيفيـة، تتمثـل فـي 
تلقـي كل موظـف تدريًبـا تعريفًيـا فـي الموقـع فـي إدارة 
مشـاريع زيـادة اإلنتـاج فـي المرجـان والظلـوف، وتدريًبـا 
متخصًصـا يتعلـق بأعمـال المعمـل، ليضمـن المقـاول أن 
جميـع الموظفيـن فـي الموقـع علـى درايـة ببرامـج الصحـة 
والسـامة واألمـن والبيئـة المناسـبة، التـي تغطـي مجموعـة 
مـن قيـم السـامة، بمـا فـي ذلـك التعـرف علـى المخاطـر 

والتخفيف من حدتها.
إن قيـادة فريـق إدارة المشـاريع فـي أرامكـو السـعودية، 
وتعـاون فريـق اإلنشـاءات التابـع للمقـاول، والتـزام الفريـق 
بـإدارة حوكمـة الصحة والسـامة واألمن والبيئـة في أرامكو 
السـعودية، مـن العوامـل الرئيسـة التـي أسـهمت فـي تحقيـق 
األداء المتميز للسـامة في المشـروع. هذا التجسـيد الحي 
والصحيـح لثقافـة السـامة باسـتمرار، والـذي يتمثـل فـي 
التـزام الموظفيـن التـام مـن الممكـن أن يحقـق نتائـج أكثـر 

تميًزا واستثنائيًة في المستقبل.

مليونا ساعة عمل في المرجان والظلوف 
دون إصابات مهدرة للوقت

عدد من مسؤولي 
وموظفي إدارة زيادة 
اإلنتاج في المرجان 

والظلوف أثناء 
االحتفال بتحقيق 
مليوني ساعة عمل 

في مرافق النفط 
البرية في حقل 

المرجان دون وقوع 
إصابات ُمهدرة 

للوقت.
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األسرة
إعداد: هنوف السليم

نقـــع فـــي الخطـــأ أحياًنـــا حيـــن نظـــن 
ــكل  ــه بشـ ــرد بـ ــا نتفـ ــي مـ ــارة هـ أن المهـ
خـــاص ونتقنـــه علـــى أكمـــل وجـــه، أو أنهـــا 
مـــا يُميزنـــا اهلل بـــه عـــن غيرنـــا، ليولـــد 
البعـــض منـــا نابًغـــا فـــي الرياضيـــات علـــى 
ســـبيل المثـــال، أو بيـــد خفيفـــة علـــى 
فرشـــاة الرســـم، أو بصـــوٍت رنـــان يتغنـــى 
بـــه ويطـــرب مـــن حولـــه، وفـــي الغالـــب أن 
لـــكٍل منـــا ملكـــة خاصـــة يتفـــرد بهـــا 
ووهبـــه اهلل إياهـــا بشـــكل فطـــري، فـــا 

وجود لألشخاص »العاديين« بيننا. 
ولكـــن مـــا يحـــدث أنـــه قـــد يمضـــي 
ـــه  ـــم يكتشـــف ملكت عمـــر اإلنســـان وهـــو ل
بعـــد، فتلـــك الملكـــة الفريـــدة تتطلـــب 
ــاالت  ــتى المجـ ــتمر لشـ ــب المسـ التجريـ
حتـــى يكتشـــف اإلنســـان موهبتـــه الدفينـــة 
التـــي ســـتأتي الحًقـــا دون مجهـــود بعـــد 
تختلـــف  بينمـــا  االكتشـــاف.  عمليـــة 
المهـــارة اختاًفـــا جذرًيـــا، فهـــي فـــي 
وتتطـــور  وتنمـــو  مكتســـبة،  الحقيقـــة 
لتعلـــم  ا و يـــب  ر لتد ا و ســـة  ر لمما با
المســـتمر، وهـــي ليســـت حكـــًرا علـــى 
أحـــد، كمـــا أنهـــا تمتـــد لتشـــمل جوانـــب 
أوســـع لمختلـــف المجـــاالت الحياتيـــة، 
فهنـــاك مهـــارة الكتابـــة، ومهـــارة القيـــادة، 
ومهـــارة العمـــل ضمـــن فريـــق، ومهـــارة 
االســـتماع واإلنصـــات، ومهـــارة حـــل 

المشكات، وغيرها الكثير. 
ونصيحتـــي هنـــا أن يســـعى اآلبـــاء 
ــارات، فـــا  ــل الطفـــل متعـــدد المهـ لجعـ
ــة  ــط، فالموهبـ ــوب فقـ ــه موهـ ــه أنـ يكفيـ
ـــد  ـــا، وق ـــد لإلنســـان فيه ـــة ال ي ـــة إلهي هب
يكـــون الطفـــل موهوًبـــا ولكـــن عندمـــا ال 
المهـــارات  مـــع  الموهبـــة  يتـــم جمـــع 
فلـــن  الازمـــة،  المختلفـــة  الحياتيـــة 
يتمكـــن مـــن اســـتغال تلـــك الموهبـــة 
ـــا  ـــا م ـــل وجـــه. وغالًب ـــى أكم ـــا عل وتفعيله
ل  لمـــا ا و لجهـــد  ا لـــي  ألها ا يبـــذل 
لمســـاعدة الطفـــل باكتشـــاف مكامـــن 
مـــن  يخـــرج  فتجـــده  لديـــه،  الشـــغف 
دروس الســـباحة إلـــى تدريـــب الفروســـية 
وركـــوب الخيـــل، ليذهـــب غـــًدا بعـــد 
المدرســـة إلـــى صـــف الرســـم والفنـــون، 
بالفعـــل  مزدحـــم  جدولـــه  أن  علًمـــا 
بتماريـــن كـــرة القـــدم؛ لنُزِهـــَق بذلـــك 
فـــي  رغبتـــه  ونقتـــل  الطفـــل  طاقـــة 
التجريـــب واالكتشـــاف، والحـــل هنـــا أن 
نـــزرع فـــي الطفـــل حـــب التعلـــم للمهـــارات 
الحياتيـــة المختلفـــة، ونتـــرك لـــه حريـــة 

اكتشاف مكامن الشغف لديه.

ابحث لطفلك
عن مهارة، ال موهبة

ال تتذمر من كثرة جدال طفلك، فذلك داللٌة على فطنته

وينشأ ناشئ الفتيان منا … على ما كان عّوده أبوُه

آداب الحوار مع األبناء

وتهيئه الســـتقبال ما ســـيقوله له، حيث بـــدأ بتوجيهه 
لعبـــادة ربـــه وحده ســـبحانه وعـــدم اإلشـــراك به، ثم 
باحتـــرام،  معهـــم  والتعامـــل  بالوالديـــن  التوصيـــة 
والتعريـــف بعلم اهلل ســـبحانه وتعالـــى ورقابته وقوته 
وقدرتـــه وأن اهلل لطيـــف خبيـــر، وتوجيهـــه للصـــاة 
واألمر بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر، والصبر على 
الشـــدة واألزمات، وأال يمشـــي علـــى األرض متكبًرا، 
وأن يتحـــدث بصـــوت منخفـــض. ويُســـتدل بذلـــك، 

طريقة الحوار مع األبناء لغرس القيم في نفوسهم.

القرآن الكريـــم بحديث اآلباء مـــع أبنائهم، حيث جاء 
أســـلوب الحـــوار مبثوًثـــا منثـــوًرا ليُقتـــدى ويُعمل به، 
وأجملهـــا ما حكاه لنا ربنا في ســـورة لقمان، والحوار 
األبوي الراقـــي المليء بالحكـــم والتوجيهات التربوية 
بين لقمان الحكيم وابنه، بتعليمـــه الوصايا العظيمة، 
ابتـــداًء بقوله تعالـــى: ﴿َوِإْذ َقـــاَل لُْقَمـــاُن اِلبِْنـــِه َوُهَو 
﴾، حيث بـــدأ الحوار بيـــن األب وابنه  يَِعُظـــُه يَـــا بُنَـــَيّ
بأســـلوب النـــداء »يا بنـــي« وهي مـــن الكلمـــات التي 
تُقـــرب االبـــن ألبيـــه وتحببـــه إليـــه وتُشـــعره باألمان 

دائًما ما يتحـــدث الجميع عن آداب الحـــوار مع اآلباء، 
وآداب الحديث مع الرؤســـاء والزماء والغرباء، ونتجاهل 
كيـــف نتحدث بأدب واحتـــرام مع فلـــذات أكبادنا، بالرغم 
مـــن أن مـــا نزرعه لديهـــم في الصغـــر، ســـينعكس عليهم 
الحًقـــا دون وعيهـــم الكامـــل، فمجـــرد التحـــدث إليهـــم 
باحتـــرام وأدب كفيل بجعلهم يتحدثون مـــع الجميع بنفس 
الطريقـــة، بينمـــا توبيخهـــم لعـــدم اســـتخدامهم لكلمـــة 
»شـــكًرا« علـــى ســـبيل المثـــال، لـــن يجعلهم يستشـــعرون 
القيمـــة التـــي تحـــاول زرعهـــا لديهـــم بصوتـــك المرتفـــع 

ونبرتك العالية.
ويبـــدأ األطفـــال باكتســـاب مهاراتهـــم فـــي الحديـــث 
والتفكير واالســـتقالية أو االتكال وغيرها من األمور التي 
تلعـــب دوًرا كبيًرا فـــي تكوين شـــخصياتهم منـــذ الطفولة، 

وللحوار فوائد عديدة تنعكس عليهم، نذكر بعضها:
فصاحـــة اللســـان: ال بـــد مـــن مخاطبـــة الطفـــل بلغـــة 
واضحة دون تحريف الكلمـــات بطريقة طفولية، حتى وإن 
اعتـــاد الطفـــل علـــى اســـتخدامها، وذلـــك ألن الطفل في 
مراحلـــه األولى يقـــوم بالتقـــاط جميع المفـــردات اللغوية 

وتخزينها ومن ثم استخدامها كما سمعها.
التعبيـــر عـــن المشـــاعر: حتى يصبح الطفـــل قادًرا على 
التعبيـــر عـــن نفســـه ومشـــاعره وأحاسيســـه، يجـــب على 
األبوين تعبئة مخـــزون الطفل بالمفـــردات، ويتم ذلك عن 
طريـــق التكلـــم معه منـــذ نعومـــة أظفـــاره وســـؤاله دوًما: 
بماذا شـــعرت حيال أمـــر ما؟ وهـــل أنت ســـعيد/حزين/ 

غاضب اليوم؟
تعلـــم مهـــارة االســـتماع: لتعليـــم الطفـــل آداب الحـــوار 
يجـــب عليـــك عنـــد التحـــاور معـــه التركيـــز فيمـــا يقـــول 
واالســـتماع له بشـــكل جيد، وتركه يفرغ كل ما في جعبته 
مـــن أحاديث وأفكار، وهكذا سيكتســـب مهـــارة اإلنصات، 
وإذا جـــاء دورك بالحديث وقام الطفـــل بمقاطعة حديثك، 
عليـــك أن تخبـــره بأنـــك اســـتمعت إليـــه وعليـــه القيـــام 

بالمثل، ومن ثم أكمل حديثك.

الحوار مع األبناء في القرآن
تتعـــدد قصـــص التـــي يمكـــن االستشـــهاد بها من 

البـــد أنـــك ســـمعت يوًمـــا، أو عانيـــت بنفســـك، مـــن 
جـــدال األطفـــال مـــع أهاليهـــم وكثـــرة نقاشـــهم وتكـــرار 
أســـئلتهم علـــى موضـــوع مـــا، وخاصـــة إذا كان ذلـــك بســـبب 
ـــوم،  ـــال الي ـــل، فاألطف ـــدى الطف ـــا ل ـــب م رفـــض األهـــل لطل
ال يقبلـــون بكلمـــة )ال( حيـــن تأتـــي لوحدهـــا، بـــل علـــى األم 
واألب أن يذكـــرا جميـــع األســـباب والمبـــررات إلقنـــاع 

لهـــا. وحيـــن تفشـــل  الطفـــل أن )ال( جديـــرة بقبولـــه 
أســـبابهما جميعهـــا إلقناعـــه، كان اهلل بعونهـــم، فـــإن طاقـــة 
األطفـــال ال تنضـــب، وأفواههـــم ال تســـكت، إال حيـــن 
يتحقـــق مرادهـــم وتتحـــول كلمـــة )ال( الصارمـــة إلـــى 
)حســـًنا، ولكـــن لهـــذه المـــرة فقـــط وهـــذه هـــي المـــرة 
األخيـــرة(، والطفـــل يعلـــم وهـــم يعلمـــون أنهـــا لـــم تكـــن 

المرة األولى وحتًما لن تكون األخيرة!
 ويصـــف األهالـــي هـــذا التصـــرف بشـــدة »عنـــاد« الطفـــل 
وتمـــُرده، ويرونـــه علـــى أنـــه مشـــكلة وتحتـــاج إلـــى إصـــاح، 
وقـــد يصـــل األمـــر إلـــى تطبيـــق عديـــد مـــن النظريـــات 
والطـــرق التربويـــة لتقويـــم ســـلوك الطفـــل لجعلـــه منصاًعـــا 
ألوامرهـــم وتوجيهاتهـــم، وقـــد يمتـــد ذلـــك حتـــى ســـنوات 
المراهقـــة والرشـــد، وهـــذا أكبـــر خطـــأ غيـــر مقصـــود يقـــع 
ـــون  ـــم يتعامل ـــم أنه ـــب عـــن أذهانه ـــن يغي ـــي، حي ـــه األهال في
مـــع إنســـان صغيـــر الحجـــم أكرمـــه اهلل بعقـــل، ينمـــو 
ويزدهـــر بتلـــك األحاديـــث الصغيـــرة، ومـــن حقوقـــه كطفـــل 

تبـــادل الحـــوار والنقـــاش واعتقـــاد أن لرأيـــه أهميـــة كمـــا 
الجميـــع، طالمـــا أن ذلـــك ال يتعـــارض مـــع رضـــا والديـــه أو 

رفع الصوت عليهم. 
فحيـــن يُســـلب ويُمنـــع الطفـــل مـــن النقـــاش، يخـــرج هـــذا 
الطفـــل للمجتمـــع كفـــرد غيـــر قـــادر علـــى اتخـــاذ القـــرارات 
بنفســـه وعاجـــًزا عـــن النقـــاش فـــي أبســـط الموضوعـــات، 
فقـــد اعتـــاد علـــى تلقـــي األوامـــر واالنصيـــاع لهـــا دون 

تفكير في الخيارات أو العواقب.
 بالمقابـــل، تعويـــد الطفـــل علـــى الثقـــة بالنفـــس والنقـــاش 
والتفـــاوض فـــي حـــدود االحتـــرام يجعلـــه جاهـــًزا لمواجهـــة 
العالـــم ســـاعة الحاجـــة، واتخـــاذ القـــرار الصائـــب فـــي 
المواقـــف الصعبـــة. وال مانـــع مـــن الســـماح للطفـــل باتخـــاذ 
فعـــل قـــد يـــراه األهـــل خاطًئـــا مـــن وجهـــة نظرهـــم، 
واالكتفـــاء بإخبـــاره بمـــا ســـيترتب علـــى فعلتـــه مـــن عواقـــب، 
ـــا ويستشـــعر خطـــأه، ســـيعلمه  ـــه قدًم ـــن يمضـــي بفعلت وحي

ذلك درًسا ال ينسى وسيُحسن االختيار في المستقبل.

مراحل الحوار مع األطفال حسب المرحلة العمرية:

 طريقة الحوارالمرحلة العمرية 
التحدث لفتـــرات طويلة مع الطفـــل، ومكافأته علـــى أي أنجاز منذ الوالدة - 3 سنوات

يقوم به لتعزيز السلوكيات الجيدة.
يطـــرح الطفل في هذا العمـــر عديًدا من األســـئلة، ويجب على 3 سنوات - 7 سنوات 

األبويـــن اإلنصات بشـــكل جيـــد لإلجابـــة عنها جميعهـــا مهما 
بدت غير مهمة.

فـــي هذه المرحلة يكـــون الطفل قد تعلم مهـــارة الحوار، ويجب 7 سنوات - مرحلة البلوغ 
تطبيـــق آرائـــه إذا كانت مناســـبة ليستشـــعر أهميتـــه كفرد من 

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

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

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

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

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

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

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل، محمد العداربة، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل الخثعمي،
هنوف السليم، لطيفة السماعيل، شذا العتيبي

تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها

القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

غالًبـا مـا تنتـاب الكثيريـن منـا مجموعـة مـن المخـاوف االجتماعيـة، 
وذلـك بسـبب طبيعـة العالقـة بيـن البشـر أنفسـهم ودخولهـم فـي غمـار 
بالنقـص  يوّلـد شـعوًرا  بيـن بعضهـم بعًضـا، ممـا  المنافسـة والمقارنـة 
الداخلـي، وهـي نزعـة بشـرية تتفـاوت بحسـب سـيطرة اإلنسـان علـى هـذا 
الجـزء المظلـم فـي داخله وقدرتـه على تحجيمـه أو التقليل مـن ظهوره. 
تجـاه  السـلبية  ومشـاعرهم  اآلخريـن  علـى خـوف  يتغـذى  مـن  وهنـاك 
أنفسـهم، فتجـده يعيـش أجمـل لحظاتـه حيـن يتلـذذ باالسـتنقاص مـن 

اآلخرين. 
وتتفـاوت المخـاوف فـي تأثيرهـا أيًضـا، حيـث يعتمـد تأثيرهـا بشـكل 
بالرضـى  المتدنـي  الشـعور  أو  بالنقـص  الشـعور  حجـم  علـى  خـاص 
الداخلـي، بدايـة بخـوف الشـخص مـن االنتقـاد والحـرج المصاحـب لـه، 
ومـروًرا بخوفـه مـن الظهـور بمظهـر الضعيـف، حتـى لـو كان ذلـك مجـرد 
الدكتـور علـي  يقـول  األمـر،  هـذا  وليـس حقيقـة. وحـول  شـعور وهمـي 
الـوردي، رحمـه اهلل، إنـه ليـس هنـاك حـدٌّ واضـح بيـن الوهـم والحقيقـة، 
فالوهـم كثيـًرا ما يـؤدي إلى خلـق الحقيقة، فمـا يتوهمُه اإلنسـان يصبح 

واقَعه حًقا.
الشـعور  نقطـة  يصيـب  االجتماعيـة  المخـاوف  مـن  النـوع  وهـذا 
الداخلـي بالنقـص لـدى اإلنسـان، فيضخمـه الفـرد ويجعـل منـه مشـهًدا 
مرعًبـا متكـرًرا، فيكـون الخـوف ردة فعـل طبيعيـة اسـتعداًدا لمـا يفـرزه 

عقله من خياالت وأوهام حول رأي اآلخرين عنه. 
ووحـده »الممتلـئ مـن الداخـل« قـادر علـى الحضـور بـال مخـاوف، دون 
انتظـار لـرأي أو انتقـاد، أو حتـى السـعي لكسـب إعجـاب أحد، فهـو قد بلغ 
مرحلـة السـالم الداخلـي والتصالـح مـع الـذات والواقـع. وهـذه الصفـة 
تحديـًدا مـن أعظـم الصفـات البشـرية، ألن خيرهـا ينعكـس على اإلنسـان 
نفسـه أواًل ثـم يعـمُّ اآلخريـن حولـه، كمـا أنهـا صفـة تجلـب راحـة العقـل 

وطمأنينة النفس.
االمتـالء  مـن  درجـًة  أقـل  فالثقـة  بالنفـس،  الثقـة  هنـا  أقصـد  وال 
الداخلـي، فقـد تكـون الثقـة فـي غيـر محلهـا. لكـن االمتـالء هـو المعرفـة 
الحقيقيـة بالنفـس ومكانتهـا وتقديرهـا، فتجـد صاحـب هـذه الصفـة 
الجميلـة هـو أكثر النـاس تقديـًرا لغيره؛ فهو ال يـرى في الحياة منافسـة، 
وهـي  فـي عيـن نفسـه،  يكـون وماهـي مكانتـه  وأيـن  هـو  َمـن  يعلـم  ألنـه 

األهم. 
وأمـا اآلخـرون، فهـم فـي نظـره شـخصيات مختلفـة، لـكل واحـد منهـم 
إلـى  تنافسـية  معركـة  سـاحة  مـن  المشـهد  ينقـل  وكأنـه  طابـع خـاص، 

مساحة هادئة يعيش الكل فيها حسب شخصيته الحقيقية.
بـن  لعبـداهلل  قيـل  فقـد  الجيـد،  القائـد  لـدى  الصفـة  هـذه  وتظهـر 
الحسـن: »فـالن غيرتـه الواليـة«، فقـال: »مـن وّلـي واليـة يراهـا أكبـر منـه 
تغّيـر لهـا، ومن وّلـي والية يرى نفسـه أكبـر منها لـم يتغّير لها«. والشـاهد 
هنـا أن الممتلئيـن مـن الداخـل أكبـر مـن أن ُيشـغلهم كرسـي المسـؤول، 

وأكرم من أن يكون المنصب هو هويتهم، فهويتهم مستقلة. 
والمسـؤول الممتلـئ مـن الداخـل ال يشـعر بالتهديـد مـن اآلخريـن، 
فهـو يمـارس واجباتـه تجـاه العمـل مـع الفريـق الـذي يمـارس واجباتـه 
أيًضـا بنفـس القـدر مـن األهميـة بالرغـم مـن اختـالف المهـام، فتجـده 
التعامـل مـع  فـي  وأبسـط  الفعـل  ردود  وأهـدأ مـن ناحيـة  واقعيـة  أكثـر 

العقبات وألطف في المشاركة وتبادل اآلراء مع فريق العمل.
وال يوجـد إنسـان كامـل بالتأكيـد، فحتـى الممتلـئ مـن الداخـل قـد 
يكـون ممتلًئـا فـي جوانـب معينـة ويحمـل نقًصا فـي جوانـب أخـرى، لكننا 
الحيـاة واآلخريـن  الثبـات ورؤيـة  أن نصـل لمرحلـة  كبشـر مـن واجبنـا 
والواجبـات علـى شـكلها الحقيقـي الواقعـي البعيـد عـن إكمـال نقصنـا 
بتضخيـم الــ »أنـا العظمـى« فـي محاولـة  دؤوبـة إلصـالح الـذات، يعـود 

نفعها علينا وعلى اآلخرين من حولنا.

»ممتلئ من 
الداخل«

عبداهلل البكر *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

الظهـران - تمّكـن أكثر من 4600 زائر اجتمعوا 
الثقافـي  عبدالعزيـز  الملـك  مركـز  فـي حديقـة 
العالمي )إثراء( من رسـم لوحات جماعية بأحدث 
طريقة تقنية، وذلك ضمن فعاليات موسـم اإلبداع 
تنويـن 2021م، بنسـخته الرابعـة، وتحديـًدا يومـي 

الخميس والجمعة 4 و5 نوفمبر. 
أُطلق على تلك اللوحات الضوئية المبهرة اسـم 
فيهـا  الـزّوار  يتشـبث  لـم  التـي  تنويـن«،  »لحظـة 
بالريشة واأللوان، بيد أنهم خرجوا بأجمل لوحات 
الذكيـة  جواالتهـم  عبـر  إبداعـي،  بحـّس  فّنيـة 
إثـراء؛  سـماء  فـي  درون  طائـرة   300 وبتحليـق 
لتسـاعدهم في توحيد المشـهد الفّني الذي شـهد 
حضـوًرا الفًتـا وتفاعـًا غيـر مسـبوق، مـن خـال 

التجربة التفاعلية بين الجمهور ورسوماتهم.
لـم تكـن رسـوًما عشـوائية، كمـا صـّرح المطـّور 
اإلبداعـي فـي »إثـراء« عبـداهلل الحـّواس، الـذي 
أصر على توحيد الجهود في قلب كل لوحة ينتهي 
الجمهـور مـن عملهـا، لتصبـح نابضـة معّبـرة عـن 
فكـرة مـا، وأضاف قائًا: »شـكلت اللوحـات الفنية 
صـوًرا وأشـكااًل فـي السـماء مـن خـال الضـوء 
كالشـعارات والمشـاهد والنصـوص التـي مّكنـت 
الـزّوار من مشـاهدتها عبر تسـيير الطائرات حول 

المركز«. 
ومع صعوبة أن يشارك آالف الزوار بلوحة فنية 
واحدة وفي وقت ال يتجاوز عشرة ثواٍن وفي مكان 
واحـد، إال أن األمـر بـات سـهًا بتفاعـل الجمهـور 
وتوحيـد رؤيتهـم وشـغفهم من أجـل الخـروج بمنتج 
اإلبداعيـة  المنتجـات  أن  علًمـا  فّنـي،  إبداعـي 
والفنية أحد أهداف مبادرة »الشرقية تبدع«، التي 
أطلقهـا مركـز »إثـراء« تزامًنـا مـع موسـم »تنويـن« 
وتضّمنت أكثر من 200 مشـاركة تفاعلية وأنشطة 
إبداعيـة تهـدف لصناعـة اإلبـداع بطريقـة شـّيقة، 

بمشاركة القطاعين العام والخاص.
تنوعـت األشـكال الفّنيـة بيـن حـروف أسـماء 
الـّزوار، وأخـرى بنمـط موّحـد لحركـة اليـد وتلويـح 
األجهـزة الذكّيـة لرسـم خطـوط موازيـة ذات تعبير 
فّني منّظم، فيما كانت الطائرات من فوقهم تحلّق 
لترصـد المشـهد وتنقلـه لعتمـة السـماء لتتـألأل 

النجوم وتعانق الفّن الرقمي. 
المشـاركين  التـي جمعـت  اللحظـة  توثيـق  تـم 
وإبداعاتهم في بوتقة واحدة على شاشـة عماقة، 
والافـت أن الفئـة العمريـة الشـبابية غلبـت علـى 
الفئـات األخرى، فيما لّوح األطفـال بهواتف ذويهم 
مـن أجـل المشـاركة ووضـع لمسـاتهم الفّنيـة فـي 

الحـدث األكبـر »لحظـة تنويـن«، حيـث جمعت هذه 
اللحظـة كافـة الفئـات العمريـة بريشـة هواتفهـم 
الذكيـة وألوانهـم المختـارة مـن باقـة »الباركـود« 
الخـاص الـذي تـم تزويدهـم بـه، تخليـًدا للّذكـرى 
وبًثا للفرحة، ولنشـر اإلبداع باألدوات وفًقا لشـعار 

موسم اإلبداع تنوين 2021م.

ألول مرة يف العالم، ومبشاركة 4600 زائر و 300 طائرة درون 

لوحة فنّية رقمّية تضئ سماء »إثراء«
القافلة األسبوعية

برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية
االستعداد للحياة العملية

 الفئة المستهدفة:
طالب وطالبات التدريب للكليات املهنية 

والصناعية ومعاهد اإلدارة العامة

 
أهداف البرنامج:

يسعى "برنامج التدريب لطلبة الكليات 

املهنية" إلى اإلسهام يف إعداد طالب 

وطالبات الكليات واملعاهد لينطلقوا يف 

رحلة نحو التمي�ز.

التسجيل:
يبدأ التسجيل يف 15 نوفمبر 2021م

وينتهي يف 21 نوفمبر 2021م

مدة البرنامج:
من 8 أسابيع إلى 12 أسبوعٌا

للتسجيل أو ملعرفة املزيد، يرجى زيارة الرابط أو باملسح على الرمز

أجواء إثراء 
حافلة بالفن 

والمرح

* شاعر وكاتب سعودي. 


