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وحتـــى اللحظـــة ،هنـــاك مـــا يقـــرب مـــن  30ســـيدة
مش ــاركة نش ــطة ف ــي الغول ــف م ــن خ ــال بطول ــة أرامك ــو
الدوليـــة لغولـــف الســـيدات ،وهـــو مـــا يجســـد اهتمـــام
المـــرأة الســـعودية ورغبتهـــا فـــي ممارســـة رياضـــة
الغولف.

برنامج التدريب على الغولف
(ستاديوم كونسبت)

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

داليا درويش
جـــدة  -أقيمـــت بطولـــة أرامكـــو الدوليـــة لغولـــف
الس ــيدات ،ف ــي نس ــختها الثاني ــة ،الت ــي ق ّدمه ــا صن ــدوق
االســـتثمارات العامـــة ،فـــي ملعـــب الغولـــف والنـــادي
الريفــي «رويــال غرينــز» مــن  29ربيــع األول إلــى  2ربيــع
الثاني 1443هـ ( 4إلى  7نوفمبر 2021م)
وكانـــت أرامكـــو الســـعودية قـــد انضمـــت فـــي العـــام
الماض ــي ،إل ــى «غول ــف الس ــعودية» كش ــريك ف ــي مس ـ ّـمى
البطول ــة الت ــي كان ــت البطول ــة االحترافي ــة األول ــى م ــن
نوعهـــا لغولـــف الســـيدات فـــي المملكـــة العربيـــة
السعودية.
وسيس ــتضيف ن ــادي «روي ــال غرين ــز» ف ــي الفت ــرة بي ــن
 5إلـــى  7ربيـــع الثانـــي 1443هـــ (  10إلـــى  12نوفمبـــر

2021م) ،الجولــة الرابعــة والنهائيــة لسلســلة فــرق أرامكــو
الس ــعودية للغول ــف ،وه ــي كذل ــك بطول ــة غول ــف عالمي ــة
للس ــيدات .وق ــد س ــبق أن أقيم ــت ه ــذه البطول ــة ف ــي ٍّ
كل
م ــن المملك ــة المتح ــدة ،وإس ــبانيا ،والوالي ــات المتح ــدة
األمريكية.
وكلتـــا البطولتيـــن تســـعيان لتعزيـــز المســـاواة فـــي
الرياض ــة وتمكي ــن النس ــاء الرياضي ــات ،وإب ــراز الت ــزام
أرامكو بالتنوع والشمول.

ليديا كو تفوز بالبطولة

حقق ــت ليدي ــا ك ــو م ــن نيوزيلن ــدا الف ــوز االحتراف ــي
الســـادس فـــي الجولـــة األوروبيـــة فـــي بطولـــة أرامكـــو
الدولي ــة لغول ــف الس ــيدات .وف ــازت ك ــو بف ــارق خم ــس

ضربـــات علـــى أثايـــا ثيتيكـــول مـــن تايالنـــد ،فيمـــا
تقاســـمت أليـــس هيوســـون مـــن إنجلتـــرا وكارلوتـــا
سيغاندا من أسبانيا المركز الثالث.

يوم نادي السيدات األول

اس ــتضافت بطول ــة أرامك ــو الدولي ــة لغول ــف الس ــيدات
ف ــي يومه ــا األول  1000س ــيدة مم ــن س ــجلن للمش ــاركة
ف ــي ع ــدد م ــن األنش ــطة الفري ــدة ،وس ــيكون بإمكانه ــن
الحصول على مزايا خاصة ،من بينها:
• دروس عن مضمار الغولف
• ن ــدوة تمهيدي ــة تقدمه ــا العب ــات الجول ــة األوروبي ــة
لغولف السيدات
• حق ممارسة األنشطة والحصول على هدايا

ومـــن خـــال عالقـــة «غولـــف الســـعودية» بمنصـــة
(ســـتاديوم كونســـبت) التعليميـــة للغولـــف ،التـــي تقـــدم
الفرص ــة لتجرب ــة  360لعب ــة غول ــف تعليمي ــة ،س ــتدعو
«غولـــف الســـعودية» المـــدارس مـــن مختلـــف مناطـــق
المملك ــة للمش ــاركة ف ــي دروس الغول ــف (ألتمي ــت غول ــف
ليسون).
وس ـتُدعى الم ــدارس الس ــعودية ،الت ــي تُــد ِّرس الغول ــف
حال ًي ــا كج ــزء م ــن المنه ــج الدراس ــي ،إل ــى التناف ــس ف ــي
ملع ــب حقيق ــي ت ــم إع ــداده ف ــي مدين ــة المل ــك عب ــداهلل
الرياضي ــة ف ــي ج ــدة .وس ــوف تكاف ــأ المدرس ــة الفائ ــزة
بمجموع ــة م ــن مض ــارب وعص ــي الغول ــف المخصص ــة
للمبتدئيــن ،وذلــك لجميــع الطــاب فــي الصــف .وســوف
تُقــام كذلــك زيــارة علــى مســتوى كبــار الشــخصيات إلــى
سلســلة بطــوالت أرامكــو للفــرق ،حيــث تلتقــي الطالبــات
ببع ــض األس ــماء الدولي ــة الكب ــرى ف ــي رياض ــة الغول ــف
النسائية.

النهوض بالبيئة

ولالحتف ــال بوص ــول سلس ــلة ف ــرق أرامك ــو الس ــعودية
للغولـــف إلـــى جـــدة ،وبالتزامـــن مـــع مبـــادرات أرامكـــو
البيئي ــة القائم ــة ،تعت ــزم الش ــركة تنفي ــذ مب ــادرة «الطي ــور
والنســـور؛ حيـــث ســـتُزرع  1000شـــجرة مـــن أشـــجار
المانغـــروف لـــكل نســـر (إســـقاط الكـــرة فـــي الحفـــرة
بضربتيـــن مـــن مضـــرب الغولـــف) و  100شـــجرة لـــكل
طي ــر (إس ــقاط الك ــرة ف ــي الحف ــرة بضرب ــة واح ــدة م ــن
مض ــرب الغول ــف) ،مم ــا ق ــد ينت ــج عن ــه زراع ــة 100٫000
شتلة إضافية.

أرامكو السعودية تدخل في شراكة مع
(شيفرون لوموس غلوبال)
رميا رحمان
الظهــران  -وقّعــت أرامكــو الســعودية ،مؤخــ ًرا ،ومــن
خــال شــركتها التابعــة والمملوكــة لهــا بالكامــل  -أرامكــو
الســعودية للتقنيــة  -اتفاقيــة تعــاون وترخيــص مشــتركة
مــع شــركة (شــيفرون لومــوس غلوبــال) فــي مركــز التبــادل
تتويجــا لســنوات
الفنــي بالظهــران .وتأتــي هــذه االتفاقيــة
ً
مــن التعــاون بيــن شــركة (شــيفرون لومــوس غلوبــال)،
إحــدى الجهــات الرئيســة المرخصــة لتقنيــة التكســير
الهيدروجينــي باســتخدام الطبقــة المم ّيعــة فــي مختلــف
أنحاء العالم ،وأرامكو السعودية.
ستســمح اتفاقيــة التعــاون والترخيــص المشــتركة
لشــركة (شــيفرون لومــوس غلوبــال) بترخيــص مبــادرات
معالجــة النفــط الثقيــل ( ،)+Hopiوهــي تقنيــة معالجــة
خاصــة حصلــت أرامكــو الســعودية علــى بــراءة اختراعهــا،
وتتم ّيــز 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 اســتقرا ًرا ،وتحســين الموثوقيــة،
ورفع كفاءة استهالك الطاقة.
كمــا تســتطيع أرامكــو الســعودية زيــادة إيراداتهــا مــن
النفــط الخــام إلــى أقصــى حــد ممكــن بتســويق نفطهــا
الخــام لمرخصــي التقنيــة ،األمــر الــذي مــن الممكــن أن

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.

يحــول نســبة  %10إلــى  %25إضافيــة مــن النفــط الخــام
اإلضافــي إلــى عوائــد نقديــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
أرامكــو الســعودية ســتحصل علــى رســوم ترخيــص عنــد
ترخيص التقنية لطرف ثالث.
وتعلي ًقــا علــى ذلــك ،قــال المديــر التنفيــذي للخدمــات
الهندســية ،األســتاذ معتــز المعشــوق« :يعكــس هــذا
التعــاون المشــترك مــع شــركة (شــيفرون لومــوس غلوبال)

تركيــز أرامكــو الســعودية علــى التقنيــات المتقدمــة ،التــي
تخلــق قيمــة فــي جميــع مراحــل سلســلة القيمــة
الهيدروكربونية».
مــن جهتــه ،قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة أرامكــو
الســعودية للتقنيــة ،األســتاذ عبــاس الغامــدي« :ســتوفر
الشــراكة التقنيــة بين أرامكو الســعودية وشــركة (شــيفرون
أساســا متينًــا لمعالجــة النفــط الخــام
لومــوس غلوبــال)
ً

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،
أرباحــا فــي الماضــي القريــب ،فرصــة
التــي لــم تحقــق
ً
لالســتفادة مــن اإلنتــاج الكمــي عــن طريق تحويــل مخلفات
النفــط الخــام الثقيــل إلــى منتجــات ق ّيمــة .ومــن الممكــن
أيضــا اســتخدام هــذه التقنيــة فــي مشــاريع أخــرى
ً
للمنتجــات الثقيلــة .وتشــير التقديــرات إلــى أن  11مليــون
برميــل مــن النفــط الخــام المنتــج يوم ًيــا ،أي نحــو %13
منــه ،تُصنــف عالم ًيــا كزيــوت خــام ثقيلــة ،مــن أصــل نحــو
 80مليون برميل يوم ًيا.
وبشــكل عــام ،فــإن هــذه التقنيــة مــن شــأنها أن تحقــق
أثــ ًرا إيجاب ًيــا علــى قطــاع النفــط والغــاز ،فهــي تســمح
ألرامكــو الســعودية بعــرض ريادتهــا الفكريــة فــي خضــم
دفعهــا باتجــاه اســتخدامات أكثــر كفــاءة للطاقــة ،حيــث
أيضــا
تــزداد الحاجــة إلــى التوجــه االبتــكاري واالقتصــادي ً
مــع تزايــد الطلــب علــى الطاقــة ،وال شــك أن أرامكــو
وشــركة (شــيفرون لومــوس غلوبــال) تضعــان المســتقبل
نصب أعينهما.
وقــد أدار المفاوضــات أعضــاء في إدارة إســتراتيجيات
وتخطيــط التقنيــة ،وإدارة أســاليب التصنيــع والمراقبــة،
وإدارة مبيعــات وتســويق النفــط الخــام ،بدعــم مــن قانــون
حمايــة الملكيــة الفكريــة وشــركة أرامكــو الســعودية
للتقنية.

القافلة األسبوعية  ١١نوفمبر ٢٠٢١

فهد الضبيب مديرًا تنفيذيًا لخدمات أحياء السكن
القافلة األسبوعية

الظه ــران ُ -عي ــن األس ــتاذ فه ــد خليف ــة الضبي ــب
مديـــ ًرا تنفيذ ًيـــا لخدمـــات أحيـــاء الســـكن بعـــد أن
شغل هذا المنصب بالوكالة.
وكان الضبيــب قــد ُع ّيــن ،قبــل تعيينــه فــي منصبــه
الحال ــي ،مديــ ًرا عا ًم ــا للش ــؤون العام ــة ف ــي نوفمب ــر
2018م .وخ ــال ه ــذه الفت ــرة ،ق ــاد الضبي ــب التح ــول
مـــر ت بـــه برامـــج االتصـــال والتســـويق
الـــذي
ّ
والمواطن ــة التابع ــة للش ــركة .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك،
فق ــد لع ــب دو ًرا مه ًم ــا ف ــي برنام ــج اإلع ــان العالم ــي
األول للشــركة ،وخوضهــا فــي غمــار مشــاريع الرعايــة
في األلعاب الرياضية مثل الفورميال .1
وقبــل ذلــك كان قــد عمــل مدي ـ ًرا لتطويــر األعمــال
الجديـــدة فـــي أرامكـــو الســـعودية مـــن عـــام 2014م
حتـــى 2017م ،حيـــث تـــر ّأس فر ًقـــا لتطويـــر وتنفيـــذ
اســـتثمارات تجاريـــة مرتبطـــة بالتطويـــر البحـــري
تُق ــدر قيمته ــا بملي ــارات الري ــاالت ،ومدين ــة الطاق ــة
الصناعي ــة ،ومش ــاريع أط ــراف أخ ــرى ،وكذل ــك ف ــي
إدارة التخطيـــط واألداء قبـــل انضمامـــه لعالقـــات
المستثمرين في يناير 2018م.

التحـــق الضبيـــب بالشـــركة عـــام 1994م عندمـــا
أ ُ درج فـــي برنامـــج الشـــهادة الجامعيـــة لغيـــر
الموظفي ــن ،وأمض ــى الس ــنوات األول ــى م ــن مس ــيرته
مهندســـا فـــي إدارة المشـــاريع ،ثـــم انتقـــل
المهنيـــة
ً
عـــام 2005م إلـــى إدارة اإلســـتراتيجية والتحـــول،
وذلــك بعــد التحاقــه بــإدارة التخطيــط العــام لينصــب
تركيـــزه علـــى التوقعـــات المســـتقبلية للطاقـــة
واالقتصــاد .وفــي عــام 2009م ،ســاند الضبيــب إدارة
الشـــركة العليـــا فـــي المراجعـــة اإلســـتراتيجية
للشـــركة ،التـــي كانـــت ســـب ًبا فـــي نشـــوء برنامـــج
التح ــول اإلس ــتراتيجي المتس ــارع ،ال ــذي يُع ــد أكث ــر
طموحـــا فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز ،وقـــد
البرامـــج
ً
تس ـنّى ل ــه م ــن خ ــال ذل ــك االضط ــاع ب ــدور رئي ــس
ف ــي مكت ــب التح ــول اإلس ــتراتيجي بي ــن عام ــي 2010
و2013م ،حي ــث عم ــل م ــع  15فري ًق ــا للمب ــادرات م ــن
أجـــل صياغـــة وتنفيـــذ اإلســـتراتيجيات والخطـــط
الخاصة بها بما يكفل إحداث نقلة نوعية.
وف ــي ع ــام 2013م ،أُعي ــر الضبي ــب إل ــى المجل ــس
االقتص ــادي األعل ــى ف ــي الدي ــوان الملك ــي الس ــعودي،
وأشـــرف بصفتـــه مديـــ ًرا للبرامـــج اإلســـتراتيجية
الوطني ــة عل ــى مجموع ــة م ــن البرام ــج االس ــتثمارية

الحكوميـــة ،وبَلـــورة السياســـات وتحليلهـــا ،والرؤيـــة
المتكاملـــة للقضايـــا االجتماعيـــة االقتصاديـــة ،بمـــا
فيه ــا تنوي ــع االقتص ــاد ،وس ــوق العم ــل وإصالح ــات
الدعم ،وريادة األعمال.
يحمـــل الضبيـــب شـــهادة البكالوريـــوس فـــي
الهندســـة الكهربائيـــة فـــي جامعـــة الملـــك فهـــد
للبتـــرول والمعـــادن ،باإلضافـــة إلـــى شـــهادة
الماجســـتير فـــي االقتصـــاد فـــي جامعـــة جنـــوب
كاليفورنيــا ،وكال الشــهادتين نالهمــا الضبيــب بمرتبــة
الشرف.
باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،أكم ــل الضبي ــب ع ــد ًدا م ــن
برامـــج المســـؤولين التنفيذييـــن فـــي جامعـــة
ســـتانفورد ،وكليـــة كينيـــدي بجامعـــة هارفـــارد،
أيضـــا برنامـــج اإلدارة
وجامعـــة أكســـفورد ،وأكمـــل ً
العامــة فــي هارفــارد ،كمــا أنــه أحــد خريجــي جامعــة
هارفارد لألعمال.
شـــغل الضبيـــب عضويـــة مجلـــس المســـتقبل
العالمـــي للطاقـــة فـــي إطـــار المنتـــدى االقتصـــادي
العالم ــي ،واختي ــر كأح ــد الق ــادة العالميي ــن الش ــباب
ف ــي المنت ــدى االقتص ــادي العالم ــي ع ــام 2015م ،كم ــا
تـــم اختيـــاره ،مؤخـــ ًر ا ،كعضـــو فـــي المجلـــس
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أيضــا
االستشــاري للقــادة العالمييــن الشــباب .وشــغل ً
منصـــب الرئيـــس والمؤســـس المشـــارك للجمعيـــة
الســعودية القتصاديــات الطاقــة ،كمــا كان عضـ ًوا فــي
مجلس إدارة الجمعية الدولية القتصاديات الطاقة.

ِّ
المصنعة للمواد المرك ّبة
الشركات األمريكية
المتطورة تكرم أحمد السعدي
لريادته يف مجال املواد الالمعدنية

القافلة األسبوعية

داالس  -منحــت الرابطــة األمريكيــة لمصنِّعــي المــواد
المركبـــة ،وهـــي مجموعـــة تجاريـــة لمصنِّعـــي المـــواد
ّ
المركبـــة المتقدمـــة ،جائـــزة الريـــادة للنائـــب األعلـــى
ّ
للرئيــس للخدمــات الفنيــة ،األســتاذ أحمــد عبدالرحمــن
الســـعدي ،وذلـــك تقديـــ ًرا لجهـــود أرامكـــو الســـعودية
المبتكرة في استخدام المواد الالمعدنية.
وأثنـــت الجائـــزة علـــى دور الســـعدي القيـــادي فـــي
مجــال المــواد الالمعدنيــة فــي أرامكــو الســعودية ،التــي
لديهــا شــبكة متناميــة مــن خطــوط األنابيــب الالمعدنيــة
يبلـــغ طولهـــا نحـــو  6000ميـــل (  9656كيلومتـــ ًر ا)؛
اســـتُخدم فيهـــا أكثـــر مـــن  6200ميـــل مـــن قضبـــان
التســليح الالمعدنيــة إلنشــاء قنــاة الحــد مــن الفيضانــات
فـــي مصفـــاة جـــازان ،ممـــا جعلهـــا واحـــدة مـــن أكبـــر
المشـــاريع اســـتخدا ًما لقضبـــان البوليمـــر المعـــززة
باأللي ــاف الزجاجي ــة ف ــي العال ــم .كم ــا دعم ــت أرامك ــو
الس ــعودية إنش ــاء أكث ــر م ــن  20مصن ًع ــا ف ــي المملك ــة
لتصني ــع عدي ــد م ــن المنتج ــات الالمعدني ــة ،وخصص ــت
م ــوارد ضخم ــة لتنفي ــذ مش ــاريع بحثي ــة لتعمي ــم الحل ــول
الالمعدنية في مختلف القطاعات.

فوائد مركبّة لمنتجات مركبّة

وتهــدف الجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا الشــركة فــي
والمركبـــة إلـــى تعزيـــز
مجـــال المنتجـــات الالمعدنيـــة
ّ
قيم ــة مواردن ــا وأصولن ــا وتحفي ــز االس ــتدامة ،وتوطي ــن
قطاع الطاقة ،والحد من االنبعاثات الكربونية.
اس ــتلم الجائ ــزة بالنياب ــة ع ــن الس ــعدي ،مدي ــر إدارة
الخدمـــات الفنيـــة فـــي أرامكـــو األمريكيتيـــن ،األســـتاذ
ط ــارق البص ــراوي ،ال ــذي ق ـ ّـدم للمش ــاركين ف ــي الح ــدث
اثني ــن م ــن مؤي ــدي اس ــتخدام الم ــواد الالمعدني ــة ف ــي
أرامكـــو الســـعودية وهمـــا وليـــد العتيبـــي وريـــاض
الشيبان.
وف ــي ه ــذا الص ــدد ،ق ــال مدي ــر مكت ــب إدارة مش ــاريع
المـــواد الالمعدنيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية ،ورئيـــس
قســـم هندســـة المـــواد الالمعدنيـــة فـــي الخدمـــات
الهندســية ،األســتاذ وليــد العتيبــي« :تمثــل هــذه الجائــزة
تكري ًمـــا مه ًمـــا لعمـــق وشـــمولية مبادراتنـــا فـــي مجـــال

استخدام المواد الالمعدنية».
قُدمـــت الجائـــزة فـــي المعـــرض التجـــاري الســـنوي
المركبــة المعــروف
للرابطــة األمريكيــة لمصنعــي المــواد
ّ
باســـم معـــرض المـــواد المركبـــة والمتقدمـــة (كامكـــس
 ،)CAMXحيــث كانــت أرامكــو الســعودية أحــد المشــاركين
فيــه ،واستكشــف ممثلوهــا هنــاك مــواد متقدمــة جديــدة
قد تكون ذات فائدة للشركة.
وقــال رئيــس قســم الهندســة المدنيــة واإلنشــائية فــي
إدارة الخدم ــات االستش ــارية ،ري ــاض الش ــيبان« :نح ــن
ننظ ــر ف ــي ع ــدد م ــن المنتج ــات الجدي ــدة ف ــي الوالي ــات
المتحــدة األمريكيــة التــي قــد تكمــل مجموعتنــا الحاليــة
للحلول الالمعدنية».
وقـــال البصـــراوي ،عضـــو مجلـــس إدارة الرابطـــة
األمريكيــة لمصنعــي المــواد المركبــة ،إن الرابطــة تقــدر
ش ــراكتها م ــع أرامك ــو الس ــعودية ،مضي ًف ــا« :إن العم ــل
الــذي قامــت بــه الشــركة فــي مجــال المــواد الالمعدنيــة
مقن ــع ويوف ــر مس ــا ًرا يمك ــن المض ــي في ــه ف ــي الوق ــت
ال ــذي يبح ــث في ــه العال ــم ع ــن س ــبل جدي ــدة لتطوي ــر
بنية تحتية أكثر أما ًنا ومرونة».
قـــدم فريـــق المشـــتريات وإدارة
مـــن جانـــب آخـــرّ ،
عرضـــا
منظومـــة التوريـــد فـــي أرامكـــو األمريكيتيـــن
ً
تقديم ًيـــا أثنـــاء تواجـــده فـــي معـــرض ( )CAMXحـــول
ف ــرص العم ــل ف ــي المملك ــة ،وأج ــرى جلس ــات للبح ــث
ع ــن مص ــادر توري ــد واس ــتعرض أح ــدث التقني ــات الت ــي
قدمها المشاركون.
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وقـــال رئيـــس قســـم المشـــتريات فـــي أرامكـــو
األمريكتيـــن ،بـــدر الحربـــي« :تحدثنـــا مـــع الحاضريـــن
ع ــن الف ــرص االس ــتثمارية الهائل ــة ف ــي مج ــال الم ــواد
أيض ــا ع ــن
الالمعدني ــة ف ــي المملك ــة ،وتحدثن ــا معه ــم ً
كيفيــة االنضمــام إلــى شــبكة مــوردي أرامكــو الســعودية.
وق ــد س ــاعدت أرامك ــو األمريكتي ــن ف ــي إقام ــة ش ــراكات
أ ّدت حت ــى اآلن ،إل ــى اس ــتثمارات تج ــاوزت  500ملي ــون
دوالر فـــي مشـــاريع المعدنيـــة فـــي المملكـــة ،ونحـــن
نســـعى إلـــى المســـاعدة فـــي جـــذب المزيـــد فـــي
المستقبل».
ً
CAMX
(
معـــرض
و يُ َعـــ ُّد
رئيســـا للشـــركات
ـــا
ث
حد
)
ً

قدم فريق أرامكو السعودية
أثناء المعرض التجاري السنوي للرابطة األمريكية لمصنعي المواد
المركبة (كامكس ّ ،)CAMX
ّ
عروضا عن فرص األعمال في المملكة ،كما أتيحت للفريق فرصة لقاء ومحاورة عديد مع المصنعين من الشركات
المشارك
ً
تم عرضها.
التي
التقنيات
أحدث
على
للوقوف
الكبرى
ّ

العاملـــة فـــي مجـــاالت تصنيـــع المـــواد الالمعدنيـــة
والم ــواد المتقدم ــة والطباع ــة ثالثي ــة األبع ــاد والتصني ــع
باإلضافة.
وجديـــر بالذكـــر أن أرامكـــو الســـعودية تعمـــل علـــى
تطوي ــر ونش ــر الحل ــول الالمعدني ــة من ــذ أكث ــر م ــن 20
عا ًم ــا ،ألنه ــا تتمي ــز بتكالي ــف منخفض ــة للغاي ــة ط ــوال
دورة حياته ــا ،كم ــا تتس ــم بكف ــاءة عالي ــة ومزاي ــا بيئي ــة
أكث ــر مقارن ــة بالم ــواد التقليدي ــة .كم ــا أن اس ــتخدامها
قــد ازداد فــي عديــد مــن القطاعــات ،مــن بينهــا النفــط
والغــاز والبنــاء وصناعــة الســيارات والتغليــف ،ومصــادر
الطاقــة المتجــددة .ويفتــح هــذا التوجــه أســوا ًقا جديــدة
لموارد أرامكو الهيدروكربونية.
وكج ــزء مه ــم م ــن إس ــتراتيجية أرامك ــو الس ــعودية ف ــي

نمــو قطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق ،تعمــل الشــركة
علــى االســتفادة مــن مواردهــا الهيدروكربونيــة الضخمــة
ومكانته ــا القيادي ــة ف ــي مج ــال التقني ــة لتقدي ــم حل ــول
تعتم ــد عل ــى الم ــواد البوليمري ــة المتقدم ــة ف ــي مختل ــف
القطاع ــات .وتتع ــاون أرامك ــو الس ــعودية م ــع مؤسس ــات
بحثيــة رائــدة ،ومــع شــركائها فــي قطــاع الطاقــة لتطويــر
مــواد ومنتجــات متقدمــة وأكثــر اســتدامة لحــل المشــاكل
المعقــدة فــي مختلــف القطاعــات .وفــي إطــار مبادراتهــا
االبتكاريـــة ،ســـاعدت أرامكـــو الســـعودية ،مؤخـــ ًرا ،فـــي
تأســـيس مركـــز التميـــز لمـــواد البنـــاء الالمعدنيـــة مـــع
معهـــد الخرســـانة األمريكـــي (نكـــس) ،باإلضافـــة إلـــى
مركـــز االبتـــكارات الالمعدنيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة
الذي تأسس في 2018م.
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رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية)8( ..

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 ،

الحد من انبعاثات الغازات المسببة
ّ
أصيل من فلسفة أعمالنا لعقود من
جانيت بنهيرو

نشـبه المـواد الهيدروكربونيـة باألسـرة ،فإن
إذا جـاز لنـا أن ّ
الغـاز الطبيعـي هـو أكثـر أفرادهـا صعوبـة فـي التعامـل معـه
حـر الحركـة ،وإذا لـم تتوفـر
والسـيطرة عليـه؛ فهـو عنصـر ّ
الخبـرة فـي اسـتخالصه 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.
ً
مسـتقل عـن النفـط،
أيضـا
ويوجـد الغـاز غيـر المصاحـب ً
ً
فضلا عن
ويتـم إرسـاله إلـى معامـل الغـاز للتحليـة والتجزئة.
االختبـاء فـي زوايـا ضيقـة ،األمر
ذلـك ،فـإن مـن طبيعـة الغـاز
َ
الـذي يتطلـب أسـاليب غيـر تقليديـة لحثـه علـى الخـروج إلـى
السطح.

أحد مكونات التحول
في قطاع الطاقة

يتكـون الغـاز فـي صميـم تركيبتـه مـن الميثـان ،وهـو
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
الالزم لتسليم منتجات الغاز إلى السوق.

غاز مبرد تبريدً ا عاليً ا

عندمــا يصــل الغــاز المــر إلــى أحــد معامــل المعالجــة
التســعة التابعــة للشــركة ،فــي ك ٍّل مــن البــري ،وشــدقم،
والعثمانية ،والحوية ،وحرض ،والخرســانية ،وواســط ،ومدين،
والفاضلــي ،يكــون الهــدف الكلــي هــو تنقيــة الغــاز وتحليتــه،
ومــن ثــم تبريــده إلزالــة الغــازات الحمضيــة (كبريتيــد
الهيدروجيــن وثانــي أكســيد الكربــون) ،والمــاء ،والمكثفــات
الهيدروكربونية.

اللجوء الستخدام وتوظيف التقنية تنجم عنه بيئة عمل أكثر كفاءة وأمانًا 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  1200درجة مئوية لفرن التفاعل في معمل شدقم الستخالص الكبريت وتحديد أي عيوب أو نقاط ساخنة تتطلب
ً
وإصالحا فور ًيا.
عزل
ً
يتجمع الجليد
على األنابيب التي
يتم فيها فصل
الغاز الطبيعي
المسال عن غاز
الميثان الخفيف.
تتم عملية
وال ّ
الفصل إال عند
وصول درجة حرارة
الغاز إلى  71درجة
تحت الصفر
المئوي.

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

مصطلحات الغاز
الخام
الرطب
الجاف
الحلو
الحامض
الجاف
الغني بالسوائل
غاز البيع
سوائل الغاز
الطبيعي
غاز البترول المسال

أجزا ًء متساوية من الغاز المصاحب وغير المصاحب ،موائ ًما
بيـن األسـاليب القديمـة واالبتـكار للوصـول إلـى المعالجـة
المثلى للغاز.

الغاز قبل المعالجة
يحتوي على رطوبة /ماء
ال يحتوي على رطوبة /ماء
الحد األدنى من المعالجة لعدم وجود كبريتيد الهيدروجين
كبريتيد الهيدروجين موجود
ال تحتاج المواد الهيدروكربونية السائلة إلى إزالة
يحتوي على سوائل مثل اإليثان أو البروبان أو البيوتان
الغاز بعد المعالجة
يتـم اسـتخالص المـواد الهيدروكربونيـة األثقـل مـن الغـاز السـتخدامها كلقيـم فـي المعامـل
الكيميائية
مزيج من غاز البروبان والبيوتان لمجموعة متنوعة من االستخدامات

كفاءة استهالك الطاقة من
أولويات معمل شدقم

فُصلـت عنـه لمرحلـة المعالجة التاليـة في معمل سـوائل الغاز
الطبيعي حيث يتم تجزئتهـا إلى اإليثان ،والبروبان ،والبيوتان،
واإليزوبوتان ،والبنتان.

ال تظهـر اآلثـار الكبـرى إلجـراءات الحـد مـن انبعاثـات
الغـازات المسـببة لالحتبـاس الحـراري إال بعـد أن تبـدي
المصانـع كفـاءة فـي اسـتخدام الطاقـة .ولفصـل سـوائل الغـاز
الطبيعي عن غاز الميثان الخفيف ،يتم تبريدها إلى  71درجة
مئوية تحت الصفر.
وقـد يـؤدي تـرك الرطوبـة في الغـاز إلى حـدوث التبلـور ،أو
مـا يُسـمى بتكـ ّون الهيـدرات ،الـذي يـؤدي بـدوره إلـى مخاطـر

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 خلال شـبكة مـن
خطـوط األنابيـب تحـت األرض ،مـن الحقـول الجنوبيـة إلـى
معمـل شـدقم حيـث يصبـح جاهـزًا للربـط التالـي المباشـر
بسـوق الطاقـة المحلي ،أو بمعملي سـوائل الغـاز الطبيعي في
الجعيمة وينبع.
ويسـتقبل معمـل شـدقم ،الـذي يبلـغ مـن العمـر 41عا ًمـا،

تحرير الغاز
قليل النفاذية
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لظاهرة االحتباس الحراري جزء
ن 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.
ً
وبـدل مـن اسـتخدام الضواغـط لضغـط الغـاز كالمعتـاد مـن
ً 350
رطلا /بوصـة مربعـة إلـى ً 450
رطلا  /بوصـة مربعة ،يتم
تخطـي الضواغـط ،وتجفيف المادة الحبيبية ً
بدل من ذلك عند
ضغـط ً 350
رطلا  /بوصـة مربعـة مـن خلال عمليـة مؤتمتـة
لضغـط الغـاز وإزالـة ضغطه في أعمدة التجفيـف .وهي طريقة
تحقق النتيجة نفسها ،ولكن من دون الحاجة إلى الضغط.
يقـول رئيـس المشـغلين عيـد الهاجـري« :إن إيقـاف
الضواغـط كان يعني خفض اسـتهالك الطاقـة ،وخفض حمل
الطاقـة يعنـي خفـض انبعاثـات الغـازات المسـببة لالحتبـاس
الحراري».

شبكة الغاز الرئيسة

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

مكافحة حرق الغاز في الشعالت

تُعـد أنظمـة اسـتخالص غـاز الشـعالت أحـ َد المكونـات
المهمة في البنية التحتية لمنظومة الحد من الغازات المسببة
لالحتبـاس الحـراري ،وهي عبارة عن أنظمة ضغط متخصصة
تسـتخلص الغـاز وتعيـد اسـتخدامهً ،
بـدل مـن حرقـه فـي
الشعالت كما كان يحدث في السابق.
ويقـول الهاجـري إن البنيـة التحتيـة السـتخالص غـاز
الشـعالت في شـدقم هـي إحدى األنظمـة الكبرى في الشـركة،
ً
«فبـدل مـن حـرق الغـاز فـي الشـعالت يتـم إعادتـه إلـى مرفـق
اإلنتاج إلنتاجه بصورة أخرى».
يُنقـل الغاز من شـبكات الشـعالت في شـدقم إلـى واحدة من
ثلاث أسـطوانات تحتـوي علـى سـائل عـازل ،والسـائل العـازل
المسـتخدم السـتخالص 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  12عا ًمـا إن
المهـدر يعـود بالنفع على البيئة ،ويقـول« :من
اسـتخالص الغـاز ُ
منطلـق اهتمـام الناس بتغير المناخ ،نضيف في هذا الصدد أن
أيضا للبيئة والسالمة».
نظام معالجة الغاز مغلق الدائرة مفيد ً
وأرامكو السعودية هي إحدى الشركات الموقعة على مبادرة
البنـك الدولـي «الوقـف التـام لحـرق الغـاز في الشـعالت بحلول
عـام  ،»2030التـي تهـدف لمنـع الحـرق الروتينـي للغـاز بحلـول
عـام  ،2030وتسـعى خلال الفترة المقبلة إلـى تطوير مجموعة
أعمـال عالميـة متكاملـة فـي قطـاع الغاز ،كمـا تعتزم الشـركة -
مـن خلال زيـادة اإلنتـاج واالسـتثمار في بنيـة تحتيـة إضافية -
التوسـ َع فـي أعمـال الغـاز ،بهـدف تلبيـة الطلـب المحلـي الكبير
المتزايد على الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.

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

استخالص الغاز واستخدامه

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

شـــركات توليـــد الكهربـــاء محل ًيـــا ،وغيـــر ذلـــك من
المستخدمين النهائيين.
إن استخالص الغاز واســـتخدامه كمصدر للطاقة
خفـــف إلى حـــد كبير مـــن االنبعاثـــات الكربونية في
أرامكو السعودية والمملكة بشكل عام.

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

ُيسـهم االقتصـاد الدائـري للكربـون فـي تحقـق تحـول
كبيـر يشـهده شـمال المملكـة العربيـة السـعودية .و مـن
المعـروف أن الغـاز غيـر التقليـدي فـي شـمال المملكـة
قليـل النفاذ يـة ،و شـديد التفلـت ،وليـس مـن السـهولة

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

كيلومتـر مربـع مـن حقـل شـمال المملكـة .وتصميمهـا ذو
الوحـدات المنفصلـة يعنـي أنـه يمكـن فكهـا ونقلهـا إلعادة
استخدامها بشكل مستمر.
ومـن أصـل  50بئ ًـرا تابعـة لمرافـق المعالجـة الفرعيـة،

هنـاك  11بئ ًـر ا تعمـل بأ لـواح الطا قـة الشمسـية ،حيـث
ينتقل الغاز من اآلبار هناك ،عبر األنابيب غير المعدنية
إلى مرافق المعالجة الفرعية ليتم تجفيفه وينتج وقو ًدا
أنظف لتشغيل مدينة وعد الشمال الصناعية.
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مليونا ساعة عمل في المرجان والظلوف
دون إصابات مهدرة للوقت
عادل الربح وفهد حسني

تناقيـب  -احتفلـت إدارة مشـاريع زيـادة اإلنتـاج فـي
المرجـان والظلـوف فـي تناقيـب ،مؤخـ ًرا ،بتحقيـق مليونـي
سـاعة عمـل فـي مرافـق النفـط البريـة فـي حقـل المرجـان
دون وقـوع إصابـات ُمهـدرة للوقت .ويُعد ذلك إنجـازًا جدي ًرا
باإلطـراء بالنسـبة لمشـروع يضـم نحـو  1080عامـل 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 .ويتع ّيـن علينـا مـن أجـل التصـدي لهـذا
ً
كاملا لنجنـب أنفسـنا
التحـدي أن نلتـزم جمي ًعـا التزا ًمـا
اإلصابات ولنتمكن من العودة إلى أسرنا سالمين آمنين».
وقـد تطلـب تحقيـق هـذه الغايـة مراقبـة حثيثة لألنشـطة
تضمنـت قيـام فريـق إدارة المشـاريع بمئـات
الميدانيـة التـي
ّ
مـن جـوالت السلامة المشـتركة مـع فريـق المقـاول فـي
الموقـع ومقاوليه من الباطـن .عالوة على إجراء أكثر من 21
ألـف عمليـة لمراقبـة سـلوك السلامة .كمـا تطلـب ذلـك
تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات ذات العالقة ،والمقاولين

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 المميزً ،
قائلا« :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 السلامة بشـكل أكبر من خلال تمكين

الموظفين من التعرف على السلوكيات أو الظروف التي قد
فرصا
تتسبب بالخطر ،والتي تتطلب التحسين .ويوفّر ذلك ً
لتطويـر الموظفيـن وتدريبهـم فـي بيئـة تثقيفيـة ،تتمثـل فـي
تلقـي كل موظـف تدري ًبـا تعريف ًيـا فـي الموقـع فـي إدارة
مشـاريع زيـادة اإلنتـاج فـي المرجـان والظلـوف ،وتدري ًبـا
متخصصـا يتعلـق بأعمـال المعمـل ،ليضمـن المقـاول أن
ً
جميـع الموظفيـن فـي الموقـع علـى درايـة ببرامـج الصحـة
والسلامة واألمـن والبيئـة المناسـبة ،التـي تغطـي مجموعـة
مـن قيـم السلامة ،بمـا فـي ذلـك التعـرف علـى المخاطـر

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.

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

رقمنة أعمال المناطق النائية لمواكبة
المستقبل ومستجداته
القافلة األسبوعية

الظهـران  -يم ّثـل االتصـال عالـي السـرعة
بشـبكة اإلنترنـت وبالشـبكات العامـة للشـركة
أهميـ ًة بالغـة ألي عمـل مـن أعمـال أرامكـو
التجاريـة .وفـي حيـن يعتبـر معظـم الموظفيـن
ً
مفروغا منه ،إال
توفر االتصال باإلنترنت أم ًرا
أنـه مـن الصعـب غال ًبـا توفـر إمكانيـة اتصـال
جيـدة فـي المناطـق النائيـة ،وخاصـ ًة المناطق
غيـر الثابتـة ،مثـل مواقـع الحفـر وفرق المسـح
السيزمي ومواقع البناء.
من التحديات التي تواجهها المواقع النائية،
ضعـف سـرعة االتصـاالت باألقمـار الصناعية
ومحدوديـة التقنيـة لشـبكات االتصـاالت
األرضيـة القديمـة .وقـد دفـع هـذا األمـر فـرق
تقنيـة المعلومـات في الشـركة إلـى البحث عن
تقنيـات جديـدة واكتشـاف حلـول متطـورة
لتحسـين تدفـق البيانـات مـن وإلـى جميـع
مناطق أعمال الشركة.
وتعليقًا على ذلك ،قال نائب الرئيس لتقنية
المعلومـات ،األسـتاذ يوسـف العليـان« :نحـن
نوظـف ونسـتفيد مـن تقنيـات متعـددة مثـل
أدوات تحليـل البيانـات ،والروبوتـات ،وإنترنـت
األشـياء ،وشـبكات الجيـل الخامـس والنطـاق
العريـض ،وتقنيـة البلـوك تشـين ،وغيرهـا مـن

التقنيـات ،لنقـل أعمـال الشـركة وعملياتهـا
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
مؤخـ ًرا بتجهيز  55جهاز حفر في مرافق برية
وبحريـة نائيـة فـي مناطـق المرجـان والحويـة
وحرض بنظام ربط السـلكي «عريض النطاق»
يوفـر اتصاالت أسـرع بــ  20ضعفًا من سـرعة
أيضـا توسـيع
االتصـال الحاليـة .ومـن المقـرر ً
نطـاق هـذا الحـل ليشـمل أكثـر مـن  300موقع
مـن مواقـع أرامكـو السـعودية النائيـة بحلـول
عام 2024م.
وقـال مدير إدارة هندسـة تقنية المعلومات،
األسـتاذ عمـر الذكيـر« :إن حـل الشـبكة
الالسـلكية عريضـة النطـاق من شـأنه أن يعزز
كفـاءة أعمـال الشـركة التـي تتطلـب ذلـك،
ويحسـن مـن تجربـة العملاء ،باإلضافـة إلـى
رفع مستوى جودة الحياة في المواقع النائية»،
مؤكـ ًدا أن تقنيـة المعلومـات بصـدد تقديـم

حلـول متطـورة ،فيمـا تواصـل الشـركة سـعيها
إلى التحول الرقمي.
وسـيم ّكن الحـل الالسـلكي عريـض النطـاق
خبـراء الحفـر الجيولوجـي فـي الظهـران مـن
إدارة أعمـال أجهـزة الحفر عـن بُعد بمزيد من
الثقـة والكفاءة .كما سيسـمح للشـركة بمراقبة
مقاطـع الفيديـو التـي تبثهـا الكاميـرات
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 زمالئهم 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« :سيم ّكن
االتصـال الالسـلكي عريـض النطـاق العامليـن
فـي أجهزة الحفر في المواقع النائية من تلقي
دورات تدريبيـة عبـر الواقـع المعـزز والواقـع

االفتراضي وتجربة إنترنت األشـياء .وسـيعمل
هـذا التحسـين مقتر ًنـا بخدمـات تقنيـة
المعلومـات االسـتثنائية الموجـودة فـي مواقـع
الحفـر الخاصة بنا مثل الهواتف التي تتواصل
عبـر بروتوكـول اإلنترنـت ،واالجتماعـات
المرئية ،ومنصة شاهد الخاصة بالشركة».

المزيد قادم في المستقبل

ومـع اكتسـاب شـبكات الجيـل الخامـس
المحمـول «واي فـاي  »6وخدمـات األقمـار
الصناعيـة «ذات المـدار األرضـي المنخفـض»
مزي ًدا من االكتمال التقني ومزي ًدا من التغطية
العالميـة فـي السـنوات المقبلـة؛ تتوقـع إدارة
تقنيـة المعلومـات ،بالشـراكة مـع إدارة الحفـر
وصيانـة اآلبـار وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة
بعضـا مـن هـذه
أيضـا ً
المسـتفيدة ،أن تتبنـى ً
ٍ
مزيـد مـن حـاالت
التقنيـات الجديـدة لتنفيـذ
التحول الرقمي في المواقع النائية.
وتعليقًـا علـى ذلـك ،قـال المديـر التنفيـذي
للحفر وصيانة اآلبار ،األستاذ عمر الحسيني:
«ستسمح تقنيات االتصال الفوري هذه باتخاذ
قـرارات آنيـة أكثـر مرونـة تتعلـق بآليـات العمل
باسـتخدام بيانـات موجـودة تحـت تصرفنـا
ووثيقة الصلة على نحو أكبر».
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األسرة
إعداد :هنوف السليم

آداب الحوار مع األبناء

وينشأ ناشئ الفتيان منا … على ما كان ع ّوده أبو ُه

دائ ًما ما يتحـــدث الجميع عن آداب الحـــوار مع اآلباء،
وآداب الحديث مع الرؤســـاء والزمالء والغرباء ،ونتجاهل
كيـــف نتحدث بأدب واحتـــرام مع فلـــذات أكبادنا ،بالرغم
مـــن أن مـــا نزرعه لديهـــم في الصغـــر ،ســـينعكس عليهم
الحقًـــا دون وعيهـــم الكامـــل ،فمجـــرد التحـــدث إليهـــم
باحتـــرام وأدب كفيل بجعلهم يتحدثون مـــع الجميع بنفس
الطريقـــة ،بينمـــا توبيخهـــم لعـــدم اســـتخدامهم لكلمـــة
«شـــك ًرا» علـــى ســـبيل المثـــال ،لـــن يجعلهم يستشـــعرون
القيمـــة التـــي تحـــاول زرعهـــا لديهـــم بصوتـــك المرتفـــع
ونبرتك العالية.
ويبـــدأ األطفـــال باكتســـاب مهاراتهـــم فـــي الحديـــث
والتفكير واالســـتقاللية أو االتكال وغيرها من األمور التي
تلعـــب دو ًرا كبي ًرا فـــي تكوين شـــخصياتهم منـــذ الطفولة،
وللحوار فوائد عديدة تنعكس عليهم ،نذكر بعضها:
فصاح ــة اللس ــان :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.
التعبي ــر ع ــن المش ــاعر :حتى يصبح الطفـــل قاد ًرا على
التعبيـــر عـــن نفســـه ومشـــاعره وأحاسيســـه ،يجـــب على
األبوين تعبئة مخـــزون الطفل بالمفـــردات ،ويتم ذلك عن
طريـــق التكلـــم معه منـــذ نعومـــة أظفـــاره وســـؤاله دو ًما:
بماذا شـــعرت حيال أمـــر ما؟ وهـــل أنت ســـعيد/حزين/
غاضب اليوم؟
تعل ــم مه ــارة االس ــتماع :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

القرآن الكريـــم بحديث اآلباء مـــع أبنائهم ،حيث جاء
أســـلوب الحـــوار مبثو ًثـــا منثـــو ًرا 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،
ابتـــدا ًء بقوله تعالـــىَ ﴿ :و ِإ ْذ قَـــا َل لُ ْق َمـــا ُن ِلبْ ِن ِ
ـــه َو ُه َو
َـــي﴾ ،حيث بـــدأ الحوار بيـــن األب وابنه
يَ ِع ُظـــ ُه يَـــا بُن َّ
بأســـلوب النـــداء «يا بنـــي» وهي مـــن الكلمـــات التي
تُقـــرب االبـــن ألبيـــه وتحببـــه إليـــه وتُشـــعره باألمان

وتهيئه الســـتقبال ما ســـيقوله له ،حيث بـــدأ بتوجيهه
لعبـــادة ربـــه وحده ســـبحانه وعـــدم اإلشـــراك به ،ثم
التوصيـــة بالوالديـــن والتعامـــل معهـــم باحتـــرام،
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 متكب ًرا،
وأن يتحـــدث بصـــوت منخفـــض .ويُســـتدل بذلـــك،
طريقة الحوار مع األبناء لغرس القيم في نفوسهم.

مراحل الحوار مع األطفال حسب المرحلة العمرية:
المرحلة العمرية
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طريقة الحوار
التحدث لفتـــرات طويلة مع الطفـــل ،ومكافأته علـــى أي أنجاز
يقوم به لتعزيز السلوكيات الجيدة.
يطـــرح الطفل في هذا العمـــر عدي ًدا من األســـئلة ،ويجب على
األبويـــن اإلنصات بشـــكل جيـــد لإلجابـــة عنها جميعهـــا مهما
بدت غير مهمة.

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

ٌ
داللة على فطنته
ال تتذمر من كثرة جدال طفلك ،فذلك
البـــد أنـــك ســـمعت يو ًمـــا ،أو عانيـــت بنفســـك ،مـــن
جـــدال األطفـــال مـــع أهاليهـــم وكثـــرة نقاشـــهم وتكـــرار
أســئلتهم علــى موضــوع مــا ،وخاصــة إذا كان ذلــك بســبب
رف ــض األه ــل لطل ــب م ــا ل ــدى الطف ــل ،فاألطف ــال الي ــوم،
ال يقبلــون بكلمــة (ال) حيــن تأتــي لوحدهــا ،بــل علــى األم
واألب أن يذكـــرا جميـــع األســـباب والمبـــررات إلقنـــاع

الطفـــل أن (ال) جديـــرة بقبولـــه لهـــا .وحيـــن تفشـــل
أســبابهما جميعهــا إلقناعــه ،كان اهلل بعونهــم ،فــإن طاقــة
األطفـــال ال تنضـــب ،وأفواههـــم ال تســـكت ،إال حيـــن
يتحقـــق مرادهـــم وتتحـــول كلمـــة (ال) الصارمـــة إلـــى
(حســـنًا ،ولكـــن لهـــذه المـــرة فقـــط وهـــذه هـــي المـــرة
األخيـــرة) ،والطفـــل يعلـــم وهـــم يعلمـــون أنهـــا لـــم تكـــن
المرة األولى وحت ًما لن تكون األخيرة!
ويصــف األهالــي هــذا التصــرف بشــدة «عنــاد» الطفــل
وتم ـ ُـرده ،ويرون ــه عل ــى أن ــه مش ــكلة وتحت ــاج إل ــى إص ــاح،
وقـــد يصـــل األمـــر إلـــى تطبيـــق عديـــد مـــن النظريـــات
منصاعــا
والطــرق التربويــة لتقويــم ســلوك الطفــل لجعلــه
ً
ألوامره ــم وتوجيهاته ــم ،وق ــد يمت ــد ذل ــك حت ــى س ــنوات
المراهقــة والرشــد ،وهــذا أكبــر خطــأ غيــر مقصــود يقــع
في ــه األهال ــي ،حي ــن يغي ــب ع ــن أذهانه ــم أنه ــم يتعامل ــون
مـــع إنســـان صغيـــر الحجـــم أكرمـــه اهلل بعقـــل ،ينمـــو
ويزدهــر بتلــك األحاديــث الصغيــرة ،ومــن حقوقــه كطفــل

تب ــادل الح ــوار والنق ــاش واعتق ــاد أن لرأي ــه أهمي ــة كم ــا
الجميــع ،طالمــا أن ذلــك ال يتعــارض مــع رضــا والديــه أو
رفع الصوت عليهم.
فحيــن يُســلب ويُمنــع الطفــل مــن النقــاش ،يخــرج هــذا
الطفــل للمجتمــع كفــرد غيــر قــادر علــى اتخــاذ القــرارات
بنفس ــه وعاج ـزًا ع ــن النق ــاش ف ــي أبس ــط الموضوع ــات،
فقـــد اعتـــاد علـــى تلقـــي األوامـــر واالنصيـــاع لهـــا دون
تفكير في الخيارات أو العواقب.
بالمقابــل ،تعويــد الطفــل علــى الثقــة بالنفــس والنقــاش
والتفــاوض فــي حــدود االحتــرام يجعلــه جاه ـزًا لمواجهــة
العالـــم ســـاعة الحاجـــة ،واتخـــاذ القـــرار الصائـــب فـــي
المواقــف الصعبــة .وال مانــع مــن الســماح للطفــل باتخــاذ
فعـــل قـــد يـــراه األهـــل خاط ًئـــا مـــن وجهـــة نظرهـــم،
واالكتفــاء بإخبــاره بمــا ســيترتب علــى فعلتــه مــن عواقــب،
وحي ــن يمض ــي بفعلت ــه قد ًم ــا ويستش ــعر خط ــأه ،س ــيعلمه
درسا ال ينسى وسيُحسن االختيار في المستقبل.
ذلك ً

ابحث لطفلك
عن مهارة ،ال موهبة

نق ــع ف ــي الخط ــأ أحيا ًن ــا حي ــن نظ ــن
أن المه ــارة ه ــي م ــا نتف ــرد ب ــه بش ــكل
خــاص ونتقنــه علــى أكمــل وجــه ،أو أنهــا
م ــا يُميزن ــا اهلل ب ــه ع ــن غيرن ــا ،ليول ــد
البعــض منــا ناب ًغــا فــي الرياضيــات علــى
ســـبيل المثـــال ،أو بيـــد خفيفـــة علـــى
فرش ــاة الرس ــم ،أو بص ـ ٍ
ـوت رن ــان يتغن ــى
بــه ويطــرب مــن حولــه ،وفــي الغالــب أن
ٍ
لـــكل منـــا ملكـــة خاصـــة يتفـــرد بهـــا
ووهب ــه اهلل إياه ــا بش ــكل فط ــري ،ف ــا
وجود لألشخاص «العاديين» بيننا.
ولكـــن مـــا يحـــدث أنـــه قـــد يمضـــي
عم ــر اإلنس ــان وه ــو ل ــم يكتش ــف ملكت ــه
بعـــد ،فتلـــك الملكـــة الفريـــدة تتطلـــب
التجريـــب المســـتمر لشـــتى المجـــاالت
حتــى يكتشــف اإلنســان موهبتــه الدفينــة
الت ــي س ــتأتي الح ًق ــا دون مجه ــود بع ــد
عمليـــة االكتشـــاف .بينمـــا تختلـــف
المهـــارة اختالفًـــا جذر ًيـــا ،فهـــي فـــي
الحقيقـــة مكتســـبة ،وتنمـــو وتتطـــور
با لمما ر ســـة و ا لتد ر يـــب و ا لتعلـــم
المســـتمر ،وهـــي ليســـت حكـــ ًرا علـــى
أح ــد ،كم ــا أنه ــا تمت ــد لتش ــمل جوان ــب
أوســـع لمختلـــف المجـــاالت الحياتيـــة،
فهنــاك مهــارة الكتابــة ،ومهــارة القيــادة،
ومهـــارة العمـــل ضمـــن فريـــق ،ومهـــارة
االســـتماع واإلنصـــات ،ومهـــارة حـــل
المشكالت ،وغيرها الكثير.
ونصيحتـــي هنـــا أن يســـعى اآلبـــاء
لجع ــل الطف ــل متع ــدد المه ــارات ،ف ــا
يكفي ــه أن ــه موه ــوب فق ــط ،فالموهب ــة
هب ــة إلهي ــة ال ي ــد لإلنس ــان فيه ــا ،وق ــد
يك ــون الطف ــل موهو ًب ــا ولك ــن عندم ــا ال
يتـــم جمـــع الموهبـــة مـــع المهـــارات
الحياتيـــة المختلفـــة الالزمـــة ،فلـــن
يتمكـــن مـــن اســـتغالل تلـــك الموهبـــة
وتفعيله ــا عل ــى أكم ــل وج ــه .وغال ًب ــا م ــا
يبـــذ ل ا أل ها لـــي ا لجهـــد و ا لمـــا ل
لمســـاعدة الطفـــل باكتشـــاف مكامـــن
الشـــغف لديـــه ،فتجـــده يخـــرج مـــن
دروس الســباحة إلــى تدريــب الفروســية
وركـــوب الخيـــل ،ليذهـــب غـــ ًدا بعـــد
المدرس ــة إل ــى ص ــف الرس ــم والفن ــون،
عل ًمـــا أن جدولـــه مزدحـــم بالفعـــل
بتماريـــن كـــرة القـــدم؛ لنُ ِ
زهـــ َق بذلـــك
طاقـــة الطفـــل ونقتـــل رغبتـــه فـــي
التجري ــب واالكتش ــاف ،والح ــل هن ــا أن
نــزرع فــي الطفــل حــب التعلــم للمهــارات
الحياتي ــة المختلف ــة ،ونت ــرك ل ــه حري ــة
اكتشاف مكامن الشغف لديه.

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية

عبر أرامكو اليف من هنا

الخميس  6ربيع اآلخر 144٣هـ 11 ،نوفمبر 20٢١م

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

لوحة فن ّية رقم ّية تضئ سماء «إثراء»
القافلة األسبوعية

الظهـران  -تم ّكـن أكثر من  4600زائر اجتمعوا
فـي حديقـة مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمي (إثراء) من رسـم لوحات جماعية بأحدث
طريقة تقنية ،وذلك ضمن فعاليات موسـم اإلبداع
تنويـن 2021م ،بنسـخته الرابعـة ،وتحديـ ًدا يومـي
الخميس والجمعة  4و 5نوفمبر.
أُطلق على تلك اللوحات الضوئية المبهرة اسـم
«لحظـة تنويـن» ،التـي لـم يتشـبث الـز ّوار فيهـا
بالريشة واأللوان ،بيد أنهم خرجوا بأجمل لوحات
بحـس إبداعـي ،عبـر جواالتهـم الذكيـة
فنّيـة
ّ
وبتحليـق  300طائـرة درون فـي سـماء إثـراء؛
لتسـاعدهم في توحيد المشـهد الفنّي الذي شـهد
ً
وتفاعلا غيـر مسـبوق ،مـن خلال
حضـو ًرا الفتًـا
التجربة التفاعلية بين الجمهور ورسوماتهم.
صـرح المطـ ّور
لـم تكـن رسـو ًما عشـوائية ،كمـا ّ
اإلبداعـي فـي «إثـراء» عبـداهلل الحـ ّواس ،الـذي
أصر على توحيد الجهود في قلب كل لوحة ينتهي
معبـرة عـن
الجمهـور مـن عملهـا ،لتصبـح نابضـة ّ
فكـرة مـا ،وأضاف ً
قائل« :شـكلت اللوحـات الفنية
ً
وأشـكال فـي السـماء مـن خلال الضـوء
صـو ًرا
كالشـعارات والمشـاهد والنصـوص التـي م ّكنـت
الـز ّوار من مشـاهدتها عبر تسـيير الطائرات حول
المركز».
ومع صعوبة أن يشارك آالف الزوار بلوحة فنية
واحدة وفي وقت ال يتجاوز عشرة ٍ
ثوان وفي مكان
ً
سـهل بتفاعـل الجمهـور
واحـد ،إال أن األمـر بـات
وتوحيـد رؤيتهـم وشـغفهم من أجـل الخـروج بمنتج
إبداعـي فنّـي ،عل ًمـا أن المنتجـات اإلبداعيـة
والفنية أحد أهداف مبادرة «الشرقية تبدع» ،التي
أطلقهـا مركـز «إثـراء» تزامنًـا مـع موسـم «تنويـن»
وتضمنت أكثر من  200مشـاركة تفاعلية وأنشطة
ّ
إبداعيـة تهـدف لصناعـة اإلبـداع بطريقـة شـ ّيقة،

بمشاركة القطاعين العام والخاص.
تنوعـت األشـكال الفنّيـة بيـن حـروف أسـماء
موحـد لحركـة اليـد وتلويـح
الـزّوار ،وأخـرى بنمـط ّ
األجهـزة الذك ّيـة لرسـم خطـوط موازيـة ذات تعبير
فنّي ّ
منظم ،فيما كانت الطائرات من فوقهم تحلّق
لترصـد المشـهد وتنقلـه لعتمـة السـماء لتتلأأل
الفن الرقمي.
النجوم وتعانق ّ
تـم توثيـق اللحظـة التـي جمعـت المشـاركين
وإبداعاتهم في بوتقة واحدة على شاشـة عمالقة،
والالفـت أن الفئـة العمريـة الشـبابية غلبـت علـى
الفئـات األخرى ،فيما ل ّوح األطفـال بهواتف ذويهم
مـن أجـل المشـاركة ووضـع لمسـاتهم الفنّيـة فـي

أجواء إثراء
حافلة بالفن
والمرح
الحـدث األكبـر «لحظـة تنويـن» ،حيـث جمعت هذه
اللحظـة كافـة الفئـات العمريـة بريشـة هواتفهـم
الذكيـة وألوانهـم المختـارة مـن باقـة «الباركـود»
الخـاص الـذي تـم تزويدهـم بـه ،تخليـ ًدا للذّكـرى
وب ًثا للفرحة ،ولنشـر اإلبداع باألدوات وفقًا لشـعار
موسم اإلبداع تنوين 2021م.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:
ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
ٌ
أﺳﺒﻮﻋﺎ
ﻣﻦ  8أﺳﺎﺑﻴﻊ إﻟﻰ 12

أﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
ﻳﺴﻌﻰ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﳌﻬﻨﻴﺔ" إﻟﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﱽ إﻋﺪاد ﻃﻼب
وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻠﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ ﻟﻴﻨﻄﻠﻘﻮا ﱽ
رﺣﻠﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻤ ُّﻴﺰ.

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﱽ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2021م
وﻳﻨﺘﻬﻲ ﱽ  21ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2021م

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.

«ممتلئ من
الداخل»

غال ًبـا مـا تنتـاب الكثيريـن منـا مجموعـة مـن المخـاوف االجتماعيـة،
وذلـك بسـبب طبيعـة العالقـة بيـن البشـر أنفسـهم ودخولهـم فـي غمـار
بعضـا ،ممـا يولّـد شـعو ًرا بالنقـص
المنافسـة والمقارنـة بيـن بعضهـم ً
الداخلـي ،وهـي نزعـة بشـرية تتفـاوت بحسـب سـيطرة اإلنسـان علـى هـذا
الجـزء المظلـم فـي داخله وقدرتـه على تحجيمـه أو التقليل مـن ظهوره.
وهنـاك مـن يتغـذى علـى خـوف اآلخر يـن ومشـاعرهم السـلبية تجـاه
أنفسـهم ،فتجـده يعيـش أجمـل لحظاتـه حيـن يتلـذذ باالسـتنقاص مـن
اآلخرين.
أيضـا ،حيـث يعتمـد تأثيرهـا بشـكل
وتتفـاوت المخـاوف فـي تأثيرهـا ً
خـاص علـى حجـم الشـعور بالنقـص أو الشـعور المتد نـي بالر ضـى
الداخلـي ،بدايـة بخـوف الشـخص مـن االنتقـاد والحـرج المصاحـب لـه،
ومـرو ًرا بخوفـه مـن الظهـور بمظهـر الضعيـف ،حتـى لـو كان ذلـك مجـرد
شـعور وهمـي وليـس حقيقـة .وحـول هـذا األمـر ،يقـول الدكتـور علـي
الـوردي ،رحمـه اهلل ،إنـه ليـس هنـاك ح ٌّـد واضـح بيـن الوهـم والحقيقـة،
يتوهمه اإلنسـان يصبح
فالوهـم كثي ًـرا ما يـؤدي إلى خلـق الحقيقة ،فمـا
ُ
واق َعه حقً ا.
و هـذا النـوع مـن المخـاوف االجتماعيـة يصيـب نقطـة الشـعور
ـهدا
الداخلـي بالنقـص لـدى اإلنسـان ،فيضخمـه الفـرد ويجعـل منـه مش ً
مرع ًبـا متكـر ًرا ،فيكـون الخـوف ردة فعـل طبيعيـة اسـتعدا ًدا لمـا يفـرزه
عقله من خياالت وأوهام حول رأي اآلخرين عنه.
ووحـده «الممتلـئ مـن الداخـل» قـادر علـى الحضـور بلا مخـاوف ،دون
انتظـار لـرأي أو انتقـاد ،أو حتـى السـعي لكسـب إعجـاب أحد ،فهـو قد بلغ
مرحلـة السلام الداخلـي والتصالـح مـع الـذات والواقـع .وهـذه الصفـة
تحدي ًـدا مـن أعظـم الصفـات البشـرية ،ألن خيرهـا ينعكـس على اإلنسـان
نفسـه ً
أول ثـم يع ُّـم اآلخريـن حولـه ،كمـا أنهـا صفـة تجلـب راحـة العقـل
وطمأنينة النفس.
وال أقصـد هنـا الثقـة بالنفـس ،فالثقـة أ قـل در جـةً مـن االمتلاء
الداخلـي ،فقـد تكـون الثقـة فـي غيـر محلهـا .لكـن االمتلاء هـو المعرفـة
الحقيقيـة بالنفـس ومكانتهـا وتقديرهـا ،فتجـد صاحـب هـذه الصفـة
الجميلـة هـو أكثر النـاس تقدي ًـرا لغيره؛ فهو ال يـرى في الحياة منافسـة،
ألنـه يعلـم َمـن هـو وأيـن يكـون وماهـي مكانتـه فـي عيـن نفسـه ،وهـي
األهم.
وأمـا اآلخـرون ،فهـم فـي نظـره شـخصيات مختلفـة ،لـكل واحـد منهـم
طا بـع خـاص ،وكأ نـه ينقـل المشـهد مـن سـاحة معر كـة تنافسـية إ لـى
مساحة هادئة يعيش الكل فيها حسب شخصيته الحقيقية.
وتظهـر هـذه الصفـة لـدى القا ئـد الجيـد ،فقـد قيـل لعبـداهلل بـن
الحسـن« :فلان غيرتـه الواليـة» ،فقـال« :مـن ولّـي واليـة يراهـا أكبـر منـه
يتغير لها» .والشـاهد
تغيـر لهـا ،ومن ولّـي والية يرى نفسـه أكبـر منها لـم ّ
ّ
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
أيضـا بنفـس القـدر مـن األهميـة بالرغـم مـن اختلاف المهـام ،فتجـده
ً
أكثـر واقعيـة وأهـدأ مـن ناحيـة ردود الفعـل وأبسـط فـي التعامـل مـع
العقبات وألطف في المشاركة وتبادل اآلراء مع فريق العمل.
وال يوجـد إنسـان كامـل بالتأكيـد ،فحتـى الممتلـئ مـن الداخـل قـد
نقصا فـي جوانـب أخـرى ،لكننا
يكـون ممتلئًـا فـي جوانـب معينـة ويحمـل ً
كبشـر مـن واجبنـا أن نصـل لمرحلـة الثبـات ورؤيـة الحيـاة واآلخريـن
والواجبـات علـى شـكلها الحقيقـي الواقعـي البعيـد عـن إكمـال نقصنـا
بتضخيـم ال ـ «أنـا العظمـى» فـي محاولـة دؤوبـة إلصلاح الـذات ،يعـود
نفعها علينا وعلى اآلخرين من حولنا.
* شاعر وكاتب سعودي.

ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﺮاﺑﻂ أو ﺑﺎﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺰ

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

عبداهلل البكر *

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 تُذكر كمصدر.

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
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