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الكبيـــرة  البحريـــة  المنصـــات  مـــن  طـــن متـــري ســـنوًيا 
منشـــأة  ســـتنتجها  والبحريـــة  البريـــة  والوحـــدات 
ماكديرمـــوت العالميـــة فـــي المســـاحة المخصصـــة لهـــا 
للصناعـــات  العالمـــي  ســـلمان  الملـــك  مجمـــع  داخـــل 
والخدمـــات البحريـــة بمنطقـــة رأس الخيـــر بحلول عام 

٢٠٢٢م.                 
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شركة »ناشونال 
أويلويل فاركو« 

تدّشن مرفًقا 
ضخًما لألنابيب 
املصنوعة من 
املواد امُلركبة

أعلنـت شـركة الزيـت العربيـة السـعودية »أرامكـو 
السـعودية« يـوم اإلثنيـن ٢٥ رجـب 1440هــ )1 أبريـل 
2019م( عن تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة 
األجـل »البرنامـج« كمـا سـتقوم بترتيـب سلسـلة مـن 
االجتماعـات مـع مسـتثمرين مـن ذوي العائـد الثابـت، 
وذلـك بـدًءا مـن 25 رجـب 1440هــ )1 أبريـل 2019م(. 
ومـن المحتمـل، خـال هـذا البرنامـج، أن يتـم طـرح 
مة بالدوالر  سـندات ذات أولويـة وغير مضمونـة وُمقوَّ

األمريكي »السندات«، بناًء على أوضاع السوق.
وسـوف تكـون السـندات - فـي حـال إصدارهـا - 
لـدى هيئـة اإلدراج  الرسـمية  القائمـة  مدرجـة فـي 
 )United Kingdom Listing Authority( بالمملكة المتحدة
ومقبولـة للتـداول فـي السـوق الماليـة المنتظمـة فـي 
London Stock Exchange's )Regulated Market(   .لندن

شركة الزيت العربية السعودية 
تعلن عن تدشين برنامج عاملي 
لسندات متوسطة األجل وإصدار 

محتمل للسندات

م في  تسليط الضوء على التقدُّ
قطاع الكيميائيات

إطالق تطبيق »ايزي ترافل« الجديد 
ال في معرض  على الهاتف الجوَّ
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صفحة ٥

صفحة 6
صفحة ٨ و٩

النفط أسعار 
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80 ألف زائر .. إثراء يختتم فعالياته 
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٤ أبريل ٢٠1٩    القافلة األسبوعية

أرامكو السعودية توّقع اتفاقية مع »ماكديرموت« إلنشاء 
منطقة للهندسة واملشتريات والبناء والتشييد في رأس الخير

الظهران - وّقعت أرامكو السعودية يوم 19 رجب 1440هـ 
)26 مـارس 2019م( اتفاقيـة اسـتئجار أرض مـع شـركة 
ماكديرمـوت العربيـة المحـدودة، وهي شـركة تابعة مملوكة 
بالكامـل لشـركة ماكديرمـوت العالميـة، يتـم بموجبهـا منـح 
»ماكديرموت« مسـاحة داخل مجمع الملك سلمان العالمي 
للصناعات والخدمات البحرية بمنطقة رأس الخير إلنشاء 
منطقـة تصنيـع. ويأتـي ذلـك عقـب مذكـرة التفاهـم التـي 

وّقعتها الشركتان، مؤخًرا.
وسـتعمل المنشأة الجديدة، التي يُتوقع أن يبدأ تشغيلها 
البحريـة  المنصـات  تصنيـع  علـى  2022م،  عـام  بحلـول 

الكبيـرة، إضافـة إلـى عدٍد مـن الوحـدات البحريـة والبرية، القافلة األسبوعية 
مـا يُسـهم في تعزيـز قدرات تنفيذ المشـاريع فـي المملكة. 
كما تعمل »ماكديرموت« أيًضا على توسيع مكاتب الهندسة 
والمشـتريات التابعـة لهـا، باإلضافـة إلـى إنشـاء مجّمـع 
منشـآت بحريـة جديـد في المنطقـة الشـرقية لدعم تثبيت 
المنصـات البحرية، والكابـات وأنابيب الكابات البحرية، 

والبنيات المرتبطة بها. 
وتعليًقـا علـى توقيـع هـذه االتفاقيـة، قـال النائـب األعلى 
للرئيـس للخدمـات الفنيـة فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ 
أحمـد السـعدي: »إن منطقة التصنيع هذه سـتصبح مركًزا 
رئيًسـا للهندسـة والمشـتريات والبنـاء والتشـييد، ليـس في 
المملكة فحسـب، بـل في منطقة مجلس التعـاون الخليجي 

أيًضا«.
مـن جانبـه قـال نائب الرئيـس لتطوير األعمـال الجديدة 
فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ محمـد العسـاف: »وجـود 
 )IMI( هذه المنشـأة مع شـركة الصناعات البحرية العالمية
فـي مجمـع الملـك سـلمان العالمـي للصناعـات والخدمـات 
البحريـة يوفر مجموعة متكاملة من المنتجـات والخدمات 
البحريـة«. وأضـاف: »سيُسـهم توطيـن هـذه القـدرات فـي 
تنويـع االقتصـاد وخلـق نحـو 7000 فرصـة عمـل، وتحقيـق 
هدفنا لتوطين الوظائف بنسبة 60 % بحلول عام 2030م«.

وتقـع منطقـة التصنيع الجديدة فـي رأس الخير بالقرب 
مـن مدينة الجبيل الصناعية، وسـتغطي مسـاحة تصل إلى 
حوالـي مليـون و150 ألف متر مربع، وسـيتم فيها اسـتخدام 

أحـدث التقنيـات التـي تتوافـق مـع أعلـى المعاييـر العالمية 
في السامة والجودة والكفاءة.

اإلسهام في تحقيق رؤية 2030
مـن جهتـه، قـال الرئيـس التنفيـذي لشـركة ماكديرمـوت 
الدوليـة، ديفيد ديكسـون: »إن توسـيع قدرتنا على التصنيع 
فـي المملكـة يدل على التزام شـركتنا باإلسـهام في تحقيق 

أهداف رؤية السعودية 2030«.
وقـال النائـب األعلـى للرئيـس لمنطقـة الشـرق األوسـط 
وشـمال إفريقيـا فـي شـركة ماكديرمـوت الدوليـة، ليـن 
أوسـتن: »سنؤسس منشـأة تصنيع عالمية المستوى تمكننا 
مـن تلبية احتياجات أرامكو السـعودية وغيرها من العماء 

في المملكة، ومنطقة الخليج العربي بشكٍل أفضل«.
ومع وصول المنشـأة إلى ذروة تشـغيلها، سـتصل طاقتها 
اإلنتاجية إلى أكثر من 60 ألف طن متري سـنوًيا. كما أنها 
سـتعمل علـى توطين الخبـرات في عديد مـن التخصصات 
فـي  تُسـهم  أن  المتوقـع  ومـن  بالصناعـة،  تتعلـق  التـي 
اسـتحداث عـدٍد كبيـٍر مـن فـرص العمـل المباشـرة وغيـر 
برامـج  إطـاق  أيًضـا  وسـيتم  المملكـة.  فـي  المباشـرة 
للتدريـب المهنـي والتقنـي تعمل علـى تأهيل عـدٍد كاٍف من 
الموارد البشرية الوطنية لتلبية متطلبات المحتوى المحلي 

في المملكة. 
الجديـر بالذكـر أن ماكديرمـوت هـي شـركة رائـدة فـي 
مجـال الحلـول المتكاملـة فـي التقنيـة والهندسـة والبنـاء 
بقطـاع الطاقـة. وعلـى مـدى أكثـر مـن قـرن، كان العمـاء 
البنيـة  يثقـون فـي شـركة ماكديرمـوت لتصميـم وتنفيـذ 
التحتيـة والحلـول التقنيـة الشـاملة لنقـل وتحويـل النفـط 
الخـام والغـاز إلـى منتجـات يحتاجهـا العالـم اليـوم. وتوفـر 
تقنياتهـا الخاصـة والخبـرات المتكاملـة والحلول الشـاملة، 
الموثوقية واالبتكار والقيمة المضافة لمشاريع الطاقة في 

جميع أنحاء العالم. 
ويعتمـد العمـاء علـى »ماكديرمـوت« لتنفيـذ المشـاريع 
األكثـر تعقيـًدا، ابتـداًء من التصميم وحتـى التنفيذ. ويطلق 
علـى هـذه الطريقـة »طريـق ماكديرمـوت الوحيـد«. وتعمـل 
الشـركة في أكثر من 54 دولة، وتضم مواردها البشـرية 32 
ألف موظف، وأسـطول متنّوع من سفن اإلنشاءات البحرية 

المتخصصة، ومرافق التصنيع في جميع أنحاء العالم.

قسم تقنية املعلومات في جدة ينّظم حملة تعريفية 
عن التمكين الرقمي

جـدة - نّظمـت إدارة تقنية المعلومـات في مدينة جدة 
حملـة توعويـة مكثفـة عـن قيـادة التمكيـن الرقمـي فـي 
مبنـى المسـاعدية التابـع ألرامكـو السـعودية، وشـارك 
فيهـا أكثـر مـن 250 موظًفـا وموظفـة. واسـتمرت الحملة 
لمـّدة يوميـن متتالييـن ابتـداًء من يوم األربعـاء 21 جمادى 
اآلخـرة 1440هــ )26 فبرايـر 2019م(، بهـدف التعريـف 
بأحـدث مـا تّم إطاقه مـن تطبيقات إنتاجية تسـهل أداء 
األعمـال بكفـاءة أفضـل وفاعليـة وأمـان كبيريـن. كمـا 
فـي  الرقمـي  التحـّول  لمسـيرة  تعزيـًزا  الحملـة  جـاءت 

الشركة.
الجديـر بالذكـر أن الحملة، التي واكبت أحدث وسـائل 
التقنيـة الحديثـة، اشـتملت علـى أربعـة أجنحـة رئيسـة 
حـول العناويـن التاليـة، وهـي: اإلصـدار الثالـث مـن موقع 
الجديـدة  اإلنتاجيـة  أدواتـه  مـع  هـوم«  »مـاي  بوابـة 
والمطـورة، والحاسـب اآللـي المحمـول الجديـد وتقنيـات 
تنفيـذ األعمـال عـن بُعد، واألجهـزة الذكيـة المحمولـة، 
وتطبيقـات تنفيـذ األعمال، وأدوات الحوسـبة السـحابية، 

التي تشتمل على مخزن البيانات والطباعة السحابية.
وأوضـح الناظـر اإلداري لقسـم تقنيـة المعلومـات فـي 
جـدة، فايـد حامـد العدوانـي، أن الحملة أتـت ضمن إطار 
حـرص قطـاع تقنيـة المعلومـات بالشـركة على بـذل مزيد 

مـن الجهـود لارتقـاء بالبنيـة التحتيـة للشـركة، وتعزيـز حامد العطاس
بأحـدث  الموظفيـن  وتعريـف  العـام،  األمنـي  وضعهـا 
التطبيقـات التـي تسـاعدهم علـى رفع مسـتوى اإلنتاجية، 
وتيسـير تنفيـذ أعمالهم بكفاءة وأمان، سـواًء أكانوا داخل 
مواقـع الشـركة أم خارجهـا. وهذا يحقـق توفير بيئة عمل 
رقمية دؤوبة ومتطورة باسـتمرار، تواكب آخر مسـتجدات 
العصـر وتبـؤ الشـركة مرتبة تنافسـية رائدة على السـاحة 

العالمية.
وأضـاف: »االسـتثمار المتواصـل فـي التقنية يَُعـدُّ أحد 
المقومـات األسـاس لتمكيـن الشـركة مـن مزاولـة أعمالها 
بنجاح على المدى البعيد، حيث تسـاعد منهجية الشـركة 
علـى االرتقـاء بمكانتهـا العالميـة فـي قطاع النفـط والغاز 
عبـر تعزيـز كفـاءة اإلنتاج ورفع مسـتويات المرونـة«. ومن 
وفاعلـة  مبتكـرة  حلـواًل  الشـركة  تطـور  المنطلـق،  هـذا 
تسـاعدها على االضطاع بـدور إيجابي وحيوي في أبرز 
القضايـا المتعلقـة بالطاقـة علـى السـاحة العالميـة، بمـا 
فـي  الطاقـة  ومسـتهلكي  ألعمالهـا  المصلحـة  يحقـق 

مختلف أنحاء العالم.
علـى جوائـز  متعـّددة  الحملـة سـحوبات  تخلـل  وقـد 
قيمـة، كمـا أشـاد الحضـور بالنشـاطات المختلفـة فـي 
أجنحـة الشـركة، مؤكدين رغبتهـم في رؤية مزيد من هذه 
الحمـات التـي تُسـهم فـي رفـع مسـتوى الوعـي التقنـي 

إقبال كبير على الحملة التعريفية في مبنى المساعدية بجدة.وتحفز اإلنتاجية من أجل تحقيق األهداف المنشودة.

محمد العساف، األول من اليمين جلوًسا، وعلى يمينه، لين أوستن خالل توقيع االتفاقية، وفي الخلف يقف أحمد السعدي، الخامس من اليمين، وديفيد ديكسون، الرابع من اليمين، وعدد من 
مسؤولي أرامكو السعودية وشركة ماكديرموت.
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بحضور وفد رفيع املستوى من أرامكو السعودية

ن مرفًقا ضخًما  شركة »ناشونال أويلويل فاركو« تدشِّ
لألنابيب املصنوعة من املواد امُلركبة

أرامكـــو  رئيـــس  مـــن   كل  بحضـــور   - الدمـــام 
الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن 
حســـن الناصـــر، والنائـــب األعلـــى للرئيـــس للتنقيـــب 
واإلنتـــاج، األســـتاذ محمـــد القحطانـــي، والنائـــب األعلـــى 
للرئيـــس للخدمـــات الفنيـــة، األســـتاذ أحمـــد الســـعدي 
ــق  ــو، أول مرفـ ــل فاركـ ــونال أويلويـ ــركة ناشـ ــنت  شـ دّشـ
المـــواد  المرنـــة المصنوعـــة مـــن  محلـــي لألنابيـــب 
الُمركبـــة، الـــذي يُعـــد إنجـــاًزا كبيـــًرا، يُســـهم فـــي تحقيـــق 
رؤيـــة المملكـــة 2030، وبرنامـــج تعزيـــز القيمـــة المضافـــة 

اإلجمالية لقطاع التوريد )اكتفاء(. 
ويُعـــد هـــذا المرفـــق الجديـــد لشـــركة ناشـــونال 
ـــر  ـــة، أكب ـــي المملك ـــم تدشـــينه ف ـــذي ت ـــو ال ـــل فارك أويلوي
ـــة  ـــي والي ـــة هيوســـتن ف ـــي مدين ـــي ف ـــا األصل ـــن مرفقه م
تكســـاس األمريكيـــة، وأول مركـــز لتصنيـــع أنابيـــب 
اللدائـــن الحراريـــة المقـــواة فـــي المملكـــة. وســـينتج هـــذا 
المجمـــع األنابيـــب المرنـــة القابلـــة للتوصيـــل، بمـــا فـــي 
ذلـــك أنابيـــب قيعـــان اآلبـــار، وأنابيـــب التغليـــف وأنابيـــب 

الخطوط عالية الضغط.  

دفع عجلة التنمية االقتصادية
حظـــي هـــذا التطـــور باإلشـــادة باعتبـــاره مقوًمـــا مهًمـــا 
ــي  ــة فـ ــة واالجتماعيـ ــة االقتصاديـ ــة التنميـ ــع عجلـ يدفـ
إطـــار رؤيـــة المملكـــة 2030، وبرنامـــج اكتفـــاء، الـــذي 
أرامكـــو  فـــي  التوريـــد  منظومـــة  لتوطيـــن  يهـــدف 
الســـعودية بنســـبة تبلـــغ 70 % بحلـــول عـــام 2021م. وقـــال 
محمـــد القحطانـــي خـــال حفـــل االفتتـــاح: »يمثـــل 
ــًزا  ـ ــا مميَّ ــاج يوًمـ ــور لإلنتـ ــع المتطـ ــاح هـــذا المجمـ افتتـ

لجميع األطراف المعنية وللمملكة«. 
ومـــن المتوقـــع أن يصبـــح المجمـــع مركـــًزا رئيًســـا 
ــا ومجلـــس  ــمال إفريقيـ ــرق األوســـط وشـ ــة الشـ لمنطقـ

التعـــاون الخليجـــي. وأضـــاف القحطانـــي: »يمثـــل ذلـــك إميون هيوسنت
أيًضـــا عنصـــًرا مهًمـــا يُجســـد رؤيـــة 2030، وبرنامـــج 
اكتفـــاء، الـــذي يســـاعد علـــى تحقيقهـــا. صحيـــح أن 
جلـــب تقنيـــات متطـــورة إلـــى المملكـــة يُعـــدُّ عنصـــًرا 
مهًمـــا، إال أن القـــدرة علـــى تصديـــر منتجـــات عاليـــة 
الجـــودة تحمـــل عبـــارة »صنـــع فـــي المملكـــة العربيـــة 
ــل  ــي ظـ ــك. وفـ ــا شـ ــر بـ ــم آخـ ــر مهـ ــعودية« عنصـ السـ
ـــى اآلن )ونحـــن  ـــع 50 % حت ـــق نســـبة ســـعودة بواق تحقي
ــل  ــم العمـ ــإن معظـ ــى 90 %(، فـ ــا إلـ ــق رفعهـ ــى طريـ علـ
ســـيتم بأيـــٍد وســـواعد وطنيـــة. وإن دل ذلـــك علـــى شـــيء 
فهـــو يـــدل بالدرجـــة األولـــى علـــى تنامـــي التوجـــه 
للتوطيـــن، ووجـــود فـــرص عاليـــة لتنفيـــذ األعمـــال هنـــا 
بمســـتوًى أفضـــل، فضـــًا عـــن وجـــود نتيجـــة مـــن 
المرجـــح تُحققهـــا، أال وهـــي االضطـــاع بمكانـــة أكبـــر 
علـــى خريطـــة الطاقـــة العالميـــة. وقـــد كثفـــت الشـــركة 
جهودهـــا بعـــد التقلبـــات فـــي الســـوق خـــال الســـنوات 
األخيـــرة نحـــو الكفـــاءة التشـــغيلية والموثوقيـــة والحـــد 

من التكاليف«.

االبتكار
وقـــال القحطانـــي »أنـــا علـــى ثقـــة بـــأن هنـــاك بالفعـــل 
طرًقـــا أكثـــر ابتـــكاًرا لاســـتفادة مـــن كل برميـــل مـــن 
النفـــط باســـتخدام مـــواد متطـــورة مشـــتقة مـــن النفـــط، 
وهـــذا هـــو الســـبب الـــذي يجعلنـــا نعكـــف علـــى فتـــح 
منافـــذ جديـــدة لمنتجاتنـــا. إن االســـتخدام المتزايـــد 
للمـــواد غيـــر المعدنيـــة فـــي شـــبكة خطـــوط أنابيـــب 
الشـــركة جـــزء مـــن إســـتراتيجيتها المســـتقبلية. وتعكـــف 
أرامكـــو الســـعودية، فـــي إطـــار إســـتراتيجيتها الخاصـــة 
ــام  ــل النفـــط الخـ ــى تحويـ ــة، علـ ــر المعدنيـ ــواد غيـ بالمـ
إلـــى مـــواد بوليمريـــة متقّدمـــة، بمـــا يلبـــي الطلـــب 
المتنامـــي فـــي هـــذا القطـــاع علـــى األنابيـــب غيـــر 
المعدنيـــة وخطـــوط التدفـــق وغيرهـــا مـــن التطبيقـــات، 

ــن  ــة مـ ــا المعدنيـ ــى نظيراتهـ ــه علـ ــز بـ ــا تتمّيـ ــًرا لمـ نظـ
حيـــث التكلفـــة والكفـــاءة والمزايـــا البيئيـــة. ومجمـــع 
شـــركة ناشـــونال أويلويـــل فاركـــو الجديـــد يفـــي بجميـــع 
ـــع  ـــج أســـلوًبا فاعـــًا يرف ـــذه الشـــركة تنته ـــا، فه متطلباتن
العـــبء عـــن كاهـــل اآلخريـــن، فهـــي تُســـهم فـــي تحقيـــق 
مبـــدأ اســـتفادة جميـــع األطـــراف الـــذي تنـــادي بـــه رؤيـــة 
2030، وبرنامـــج اكتفـــاء علـــى أرض الواقـــع بمـــا يكفـــل 
تحقيـــق قـــدر كبيـــر مـــن النفـــع والفائـــدة ألرامكـــو 

السعودية«. 
فـــي شـــركة  التنفيذييـــن  وقـــال كبيـــر اإلدارييـــن 
ناشـــونال أويلويـــل فاركـــو، الســـيد كاي ويليامـــز: »نحـــن 
ســـعداء بتواجدنـــا فـــي الدمـــام، لاحتفـــال بافتتـــاح 
علـــى  تطـــوًرا  واألكثـــر  واألكبـــر  األحـــدث  مرفقنـــا 
الصعيـــد التقنـــي، ورغـــم الصعوبـــات التـــي واجهتهـــا 
الســـوق خـــال الســـنوات األخيـــرة إال أن شـــركتنا 
التزمـــت بمســـيرتها مـــع شـــركائها، فنحـــن ملتزمـــون 
بخطتنـــا المتمثلـــة ببنـــاء مرفـــق عالمـــي المســـتوى بحـــق 
ــود  ــع علـــى الجهـ ــكر الجميـ ــة. وأود أن أشـ ــي المملكـ فـ
التـــي تكللـــت بالنجـــاح، وعلـــى ثقتكـــم بنـــا لتنفيـــذ 

المشروع«. 

االلتزام
وقـــال ويليامـــز إن شـــركته ســـتظل ملتزمـــة بتدريـــب 
ـــة المملكـــة  الكـــوادر الســـعودية وبمـــا يفـــي بتطلعـــات رؤي
2030.  يُذكـــر أن شـــركة ناشـــونال أويلويـــل فاركـــو مـــن 
الشـــركات الرائـــدة فـــي توفيـــر التقنيـــة والمعـــدات 
ـــي  ـــي تلب ـــاز العالمـــي الت والخدمـــات لقطـــاع النفـــط والغ
احتياجـــات العمـــاء فـــي مجـــال اإلنتـــاج واإلنجـــاز 
والحفـــر الكامـــل للحقـــول. وتبـــوأت هـــذه الشـــركة مكانـــة 
رائـــدة منـــذ عـــام 1862م علـــى صعيـــد االبتـــكارات، التـــي 
ترتقـــي باالقتصـــاد فـــي التكلفـــة والكفـــاءة والســـامة 

واألثر البيئي ألعمال النفط والغاز.

أمين الناصر يتفقد خطوط إنتاج األنابيب المرنة 
المصنوعة من المواد الُمركبة التابع لشركة ناشونال أويلويل 

فاركو، وذلك عقب تدشين المرفق الجديد في المنطقة 
الصناعية الثالثة في مدينة الدمام، والذي ُيدار بأيد 

سعودية. وفي اليسار يبدو فني فحص األنابيب، مهدي 
الخضير، يقوم بالتأكد من قياسات األنابيب المصنعة. إن 

االستثمار في هذا المرفق الجديد يضمن سير أرامكو 
السعودية على الدرب الصحيح لتصبح شركة رائدة في 

التطبيقات غير المعدنية.

في كلمته التي ألقاها خالل حفل تدشين المرفق الجديد، 
قال محمد القحطاني أن جلب تقنيات متطورة إلى المملكة 

ُيعدُّ عنصًرا مهًما إال أن القدرة على تصدير منتجات عالية 
الجودة تحمل عبارة »صنع في المملكة العربية السعودية« 

عنصر مهم آخر بال شك.

تصوير مؤيد القطان



فريق املجلس االستشاري للقادة الشباب في أرامكو السعودية 
يرّكز على قضايا رئيسة في مؤتمر الطاقة في هيوستن

هيوســتن، تكســاس - شــارك أعضــاء مــن المجلــس 
االستشــاري للقــادة الشــباب فــي برنامــج تطويــر مهنــي 
محّفــز خــال مؤتمــر »ســيرا ويــك« للطاقــة، الــذي 
ُعقــد فــي مدينــة هيوســتن بواليــة تكســاس األمريكيــة 

القافلة األسبوعية 

فــي الفتــرة بيــن 4 إلــى 8 رجــب 1440هـــ )11 إلــى 15 
تنفيذييــن  مديريــن  قابلــوا  حيــث  2019م(،  مــارس 
وباحثيــن مــن الشــركات التابعــة ألرامكــو الســعودية، 
وشــاركوا فــي ورشــِة عمــل مــع المهنييــن الشــباب مــن 
لمحتملــة  ا لحلــول  ا لتحديــد  ليبرتــون  ها شــركة 

للتحديات المنظورة التي تواجه الصناعة.
كمــا شــارك فــي زيــارة المجلــس االستشــاري للقــادة 
الشــباب إلــى هيوســتن اثنا عشــر موظًفا من االشــركة، 
كان مــن ضمنهــم أعضــاء الفريــق الحالــي وعديــد مــن 
ــي اســتمرت لمــدة 12  ــارة، الت لت الزي ــن. شــكَّ الخريجي
االتجاهــات  أحــدث  علــى  للتعــرف  فرصــًة  يوًمــا، 
العالميــة فــي تقنيــة الطاقــة وأســواقها، باإلضافــة إلــى 
القــادة  مختلــف  مــع  الشــخصية  العاقــات  تكويــن 
ــع قطاعــات الصناعــة، والمســاعدة  الشــباب فــي جمي
علــى إبــراز أرامكــو الســعودية كجهــة عمــل مفضلــة بين 

الموظفين الشباب.
ويُعــد المجلــس حلقــة وصــل بيــن إدارة أرامكــو 
الســعودية والموظفيــن الشــباب فــي الشــركة. وتعــدُّ 
الخدمــة فــي المجلــس تطوعيــة، حيــث يُســهم األعضاء 
أعمالهــم  إلــى  باإلضافــة  فيهــا  إضافيــة  بأعمــال 
المعتــادة. وكان مــن ضمــن أعضــاء وفــد المجلــس فــي 
هيوســتن كًا مــن محمــد كردي )مستشــار في الشــؤون 
ــر األعمــال(،  ــل تطوي ــب )محل ــي الخطي ــة(، وعل الدولي
وليلــى  بتــرول(،  )مهندســة  البخــاري  الديــن  ونــور 

وخالــد  التنقيــب(،  أســاليب  فــي  )محللــة  الحمــود 
ــاد  ــز التشــغيلي(، وزي ــي التميُّ ــري )مستشــار ف الخضي
العميــر  وعائشــة  اســتثمار(،  محلــل   ( عبدالعــال 
الشــباب(،  للقــادة  االستشــاري  المجلــس  )منســقة 
وفــارس الشــعيبي )منســق المجلس االستشــاري للقادة 
الشــباب(، والمعتصــم غزالــي )مستشــار فــي التميُّــز 
التشــغيلي(، وفــداء التويجــري )مستشــارة فــي أســواق 
الطاقــة(، ومحمــد القنيــان )رئيــس مجموعــة األداء 
اإلســتراتيجي ومستشــار المجلــس االستشــاري للقــادة 

الشباب(.
كمــا اســتضافت شــركة خدمــات أرامكــو اجتماعــات 
ــادة الشــباب مــع  ــس االستشــاري للق لمجموعــة المجل
علمــاء فــي مركــز أبحــاث أرامكــو فــي هيوســتن، الــذي 
يســعى إلــى تطويــر تقنيــات رائــدة فــي مجــال التنقيــب 
واإلنتــاج؛ ومديــري الصناديــق فــي شــركة أرامكــو 
فــي  تســتثمر  التــي  الطاقــة  لمشــاريع  الســعودية 
الشــركات الناشــئة للطاقــة، باإلضافــة إلــى التجــار 
ــاة  ــر مصف ــدُّ أكب ــي تُع ــا، الت ــن شــركة موتيف ــادة م والق
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والمهنييــن الشــباب 
ــول  ــكار حــول الحل ــادل األف ــون لتب ــي شــركة هاليبرت ف
التــي تحتاجهــا هــذه الصناعــة عنــد معالجــة القضايــا 

الصعبة في التواصل والتصورات في المستقبل.
ونتعــرف هنــا علــى عــدد مــن وجهــات نظــر عــدد مــن 

أعضاء المجلس التي أدلوا بها على هامش المؤتمر:

طاقة مستدامة

»لقـد كان المؤتمـر فرصـًة رائعـة للتواصـل مـع الخبـراء 
ومناقشـة مسـتقبل صناعـة النفـط والغـاز. وقـد كان هناك 
توافق آراء واسـع النطاق على أهمية صناعة النفط والغاز 
الموثوقـة بأسـعار معقولـة،  بالطاقـة  العالـم  فـي تزويـد 
وإمكانيـة تحقيـق ذلـك بطريقـٍة مسـتدامة عبـر التقنيـات 
المتقّدمـة. وخـال الجلسـات المختلفـة والمؤتمـر الفرعي 
لتقنيـة أغـورا، أظهـرت الشـركة التزامهـا بتخطـي الحـدود 
التقنيـة لتحقيـق هـذا الهـدف المتمثـل فـي توفيـر طاقـة 
موثوقـة ومسـتدامة وبتكلفـة معقولـة. كانـت زيـارة شـركتي 
أرامكو السـعودية لمشـاريع الطاقة وموتيفا فرصًة عظيمة 
للتعرف على حضور أرامكو السعودية في أمريكا الشمالية 
والوقـوف مباشـرة على إسـتراتيجيتها العالمية فـي أمريكا 

الشمالية«.
محمد كردي 

قادة الطاقة املستقبليين
»كجزء من برنامج قادة الطاقة المسـتقبليين الذي ُعقد 
قبيـل انعقـاد المؤتمـر، سـنحت لنـا فرصـة تنـاول دراسـة 
حـاالت مثيـرة لاهتمـام بتفصيـل وبعمـق فـي مجـال النمـو 
االقتصـادي فـي الصيـن والبنيـة االقتصاديـة فـي النرويـج، 
الواليـات  فـي  الصخـري  النفـط  ظهـور  إلـى  باإلضافـة 
العالميـة فـي مجالـي  المتحـدة األمريكيـة واالتجاهـات 
التنقل والنقل. وامتداًدا لمؤتمر »سـيرا ويك« للطاقة، قّدم 
لنـا البرنامـج فرصـة للتواصـل مـع القـادة الشـباب عبـر 
ل منصة  قطاعـات مختلفـة فـي صناعـة الطاقـة، ممـا يُشـكَّ
إللقـاء الضـوء علـى المبـادرات والحلـول الجديـدة والمثيرة 
متعـدد  التعـاون  مـن  قيمـة  اسـتحداث  إلـى  تقـود  التـي 

التخصصات«. 
فارس الشعيبي 

االبتكار في العالم العربي 
والتحديات والفرص

»قـّدم مؤتمـر »سـيرا ويـك« للطاقـة منصـًة للتواصـل مـع 
قـادة الصناعـة في أسـواق الطاقـة والتقنية. ومّثـل البرنامج 
فرصـة رائعة للتواصل مع نظرائنا في الصناعـة، وقّدم رؤى 
ثاقبـة حـول مسـتقبل الطاقـة العالمـي والتقنيـات الجديـدة 
وشـملت  السـعودية.  أرامكـو  أمـام  المتاحـة  والفـرص 
موضوعات المناقشات كًا من االبتكار واالستدامة واأليدي 
العاملـة فـي المسـتقبل والتقنيـات الناشـئة في السـوق. وقد 
غمرتنـي السـعادة لرؤيـة التركيـز علـى االبتـكار فـي العالـم 
العربي، وكنت سـعيًدا بالمشـاركة في المناقشات التي تمثل 
مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال، حيث ستنعكس هذه 

الخطـوة بشـكل إيجابـي علـى منظومـة االبتـكار فـي المملكة 
العربية السعودية. عاوةً على ذلك، فقد استمتعت بزيارتنا 
لمرافـق الشـركة فـي هيوسـتن، التـي شـملت مركـز األبحاث 
واالبتـكار، وشـركات خدمـات أرامكـو ، وأرامكـو السـعودية 
لمشـاريع الطاقـة، وموتيفـا. وأخيـًرا، عقدنـا ورشـة عمل مع 
والتحديـات  القضايـا  لمناقشـة  هاليبرتـون  فـي  زمائنـا 

والفرص في مجال صناعة النفط والغاز«. 
زياد عبدالعال 

تجربة شيقة
»كان مؤتمـر »سـيرا ويـك« للطاقـة تجربـة شـيقة، حيـث 
كانت الجغرافيا السياسـية وتغير المناخ ومسـتقبل الطاقة 
والتقنيـات فـي صـدارة الموضوعـات المطروحـة للنقـاش. 
كما شكل تغيُّر المناخ موضوًعا رئيًسا وقاسًما مشتَرًكا في 
كلِّ مـا تـم عرضـه أو بحثـه أو مناقشـته مـن موضوعـات. 
لكـن، ضخامة المبادرات والسياسـات البيئيـة التي تنفذها 
أرامكـو السـعودية وشـركات الطاقـة األخـرى، والتركيـز 
الكبيـر الـذي أُولـَي لهـا خـال أسـبوع »سـيرا ويـك« للطاقة 
يؤكـد بـأن الصناعـة تعتـرف بهـذه المشـكلة وأن جميـع 

الجهود تُبذل لمعالجتها«. 
المعتصم غزالي 

اكتساب املعرفة
»لقـد منحنـي مؤتمـر »سـيرا ويـك« للطاقـة تعريًفـا مختلًفا 
عـن الجغرافيـا السياسـية والهيكلـة الرأسـمالية لشـركات 
الطاقـة ومسـتقبل صناعـة النفـط والغـاز، التـي تُعـدُّ جميعهـا 
عناصـر أسـاس فـي خلفيتـي المهنيـة والتعليميـة. وباإلضافة 
إلى ذلك، فقد اكتسبنا المعرفة حول حوكمة الشركة ألصول 
التكرير والمعالجة والتسـويق األسـاس في أرامكو السـعودية، 
فنـا  أهدا أحـد  تحفيـز  فـي  ودورهـا  موتيفـا  وشـركة 
اإلسـتراتيجية. وأخيـًرا، زرنـا أحـد المراكز الرئيسـة للبحوث 
والتطويـر فـي هيوسـتن، وأدركنـا بشـكل تـام مـا يجـب علينـا 

بذله لتحفيز البحث واالبتكار من اآلن فصاعًدا«. 

نور الدين البخاري 

تمكين القادة الشباب
»يجتمـع قـادة الطاقـة والسياسـة والتقنيـة مـن جميـع 
أنحـاء العالـم فـي »سـيرا ويـك« للطاقـة لتبـادل األفـكار 
وتحديد مسـتقبل صناعة الطاقة. وتدل مشـاركة المجلس 
االستشـاري للقـادة الشـباب فـي هـذا الحـدث المهـم علـى 
التـزام الشـركة بتمكيـن صـوت الشـباب كقـادة مسـتقبليين 
لصناعة الطاقة في هذا الحوار العالمي المهم. وسيواصل 

أعضـاء المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب هـذا الحوار 
المهـم مـع زمائهـم فـي أرامكـو السـعودية إلعداد الشـركة 

بشكل أفضل لمشهد الطاقة في المستقبل«. 
علي الخطيب 

مرتبة رائدة
 »كانـت الجولـة فـي مركـز أبحـاث أرامكـو فـي هيوسـتن 
هـي أبـرز مـا فـي هـذه الزيـارة. ولقـد وّسـعت مشـاهدة 
وتجربة مسـتوى االبتكار التقني في شـركتنا مداركنا بحّق. 
كمـا تسـتمر أرامكـو السـعودية فـي احتالهـا لمرتبـة رائـدة 
ابتـكار كل مـن تقنيـات التنقيـب واإلنتـاج والتكريـر  فـي 
والمعالجـة والتسـويق، ويعـود الفضـل في ذلك إلـى ثقافتنا 

في الكفاءة و التميُّز التشغيلي«. 
عائشة العمير 

مواجهة التحديات املشتركة
التحديـات  عـدد  معرفـة  لاهتمـام  المثيـر  مـن  »كان 
المشـتركة التي تواجه شـركات النفط والغاز. وكانت ورشة 
العمـل التـي أجريناهـا مـع شـركة هاليبرتون لتحديـد طرق 
مواجهـة تحديـات الصناعـة تجربـة رائعـة. كمـا كان مـن 
المثيـر لاهتمـام أن نـرى التركيـز علـى قضيـة المنـاخ فـي 
»سـيرا ويـك« للطاقة. نحن نمتلك برنامًجـا قوًيا للغاية في 
هـذا المجال في أرامكو السـعودية، وهـذا أمر قد ال يدركه 

من هم خارج الشركة«. 
ليلى الحمود 

تحقيق السالمة البيئية

»بالنسـبة للمشـاركين، كانـت هـذه فرصـة جيـدة للغايـة 
للتعـرف علـى أحدث االتجاهـات العالميـة وتكوين عاقات 
مع قادة شباب آخرين في الصناعة. لقد أعجبت بمستوى 
اإلجمـاع حـول قضايـا المنـاخ خـال مؤتمـر »سـيرا ويـك« 
للطاقـة والحاجـة ألن تكـون الصناعـة جزًءا مـن الحل. كما 
الشـركات  أن تسـعى  فـي  المسـتثمرين  كان جلًيـا رغبـة 
لتحقيق السـامة البيئية بشـكل أكبر. ومن الواضح أهمية 
اسـتجابة الصناعـة لاسـتمرار فـي جـذب االسـتثمارات، 
وبالنسـبة لنـا فـإن الكثافـة الكربونيـة المنخفضـة للنفـط 
الخـام الـذي ننتجه سـتجعلنا على األرجح أكثـر جاذبية من 
غيرنـا. كمـا أدهشـني أيًضـا الكم الهائـل من العقبـات التي 
توجـه نمـو صناعـة السـيارات الكهربائيـة، ال سـيما فيمـا 
يتعلـق بقابليـة التوسـع والطلبـات الجديـدة علـى الشـبكات 
الكهربائيـة والمسـائل المرتبطـة بمحطـات الوقـود وغيـاب 

المعايير العالمية«. 
محمد القنيان

فهم أشمل
»مـن الفـرص التـي أتاحتهـا الزيـارة لنـا التعـرف علـى 
أفضـل الممارسـات الصناعيـة وأحـدث التطـورات التقنيـة 
في تقنية أغورا في مؤتمر »سـيرا ويك« للطاقة، واكتسـاب 
فهـم أشـمل لريـادة أرامكـو السـعودية فـي مجـال ابتـكار 

الطاقة في أمريكا الشمالية.« 
خالد الخضيري

4
٤ أبريل ٢٠1٩    القافلة األسبوعية

يستمع أعضاء من المجلس االستشاري 
للقادة الشباب إلى آمي كيرنز من مركز 

أبحاث أرامكو في هيوستن، حيث تحدث 
عن التقنيات الجديدة في قطاع التكرير 

والمعالجة والتسويق في جناح أرامكو في 
أسبوع سيرا 2019.
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القافلة األسبوعية    ٤ أبريل ٢٠1٩ 

يف قمة االحتاد اخلليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات لألبحاث واالبتكار

أرامكو السعودية تسلَّط الضوء على
م في قطاع الكيميائيات التقدَّ

المنامــة، البحريــن - شــاركت كوكبــة متمّيــزة مــن الشــباب 
مهــا االتحــاد  والخبــراء فــي قمــة األبحــاث واالبتــكار التــي نظَّ
الخليجــي للبتروكيميائيــات والكيميائيــات برعايــة أرامكــو 
الســعودية، مؤخــًرا فــي مدينــة المنامــة، عاصمــة مملكــة 

البحرين. 
كان االبتــكار العنــوان األبــرز فــي القمــة التــي حضرهــا 
مشــاركون مــن قطاعــات البتروكيميائيــات والكيميائيــات، 
والتقنيــة، والهندســة، ومراكــز األبحــاث، حيــث تســنى لطلبــة 
الجامعــات الشــباب التواصــل وتبــادل األفــكار مــع أبــرز 

الخبراء والباحثين.
مــن  مجموعــة  برعايــة  المشــاركون  الطلبــة  وحضــر 
المؤسســات األكاديميــة، حيــث اســتضافهم مركــز التبــادل 
التقنــي التابــع ألرامكــو الســعودية لمــدة يــوم كامــل، اســتمتع 
الطلبــة خالــه بجولــة فــي مركــز األبحــاث والتطويــر فــي 
الشــركة، وزيــارة مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي 
ــادة المســتقبل الخــاص  ــك فــي إطــار برنامــج ق ــراء(، وذل )إث

باالتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات.  

جهود أبحاث وتطوير نشطة 
فــي بدايــة المؤتمــر، ألقــى معالــي وزيــر النفــط البحرينــي، 
الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، كلمــة افتتاحيــة، رســم 
فيهــا المامــح العامــة للمؤتمــر، حيــث ســلَّط معاليــه الضــوء 
علــى جهــود األبحــاث والتطويــر النشــطة، التــي تســير فــي 
طريقهــا لتصبــح منظومــة متكاملــة فــي منطقــة الخليــج 
العربــي، باإلضافــة إلــى الــدور األســاس الــذي تطلــع بــه 

البتروكيميائيات في تلبية االحتياجات البشرية.   
وتنــاول معاليــه بشــكل خــاص الــدور الــذي يضطلــع بــه كلُّ 
مــن وادي الظهــران للتقنيــة، وجامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم 
ق إلــى أهمية بــذل مزيد من  والتقنيــة فــي المنطقــة، كما تطــرَّ
الجهــود لتعزيــز التواصــل بيــن الباحثيــن.  وشــارك معاليــه 
جميــع الحاضريــن الــرأي القائــل بــأن جميــع مقومــات النجاح 
موجــودة فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك الكــوادر والمنتجــات 

والشركات. 

إنجازات على صعيد تحويل 
النفط إلى كيميائيات 

بعــد ذلــك ألقى النائــب األعلى للرئيس للتكريــر والمعالجة 
الســعودية، األســتاذ عبدالعزيــز  أرامكــو  فــي  والتســويق 
القديمــي، الكلمــة االفتتاحيــة الخاصــة بالجلســة الرئيســة 
األولــى، والتــي كانت بعنــوان »تحويل النفط إلــى كيميائيات... 

إنجازات في إنتاج البتروكيميائيات«.  
وشــكر القديمــي معالــي الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل 
خليفــة علــى الجهود التي يبذلهــا لارتقاء بالفعاليــات التقنية 
التــي تدعــم قطــاع البتروكيميائيــات، ثــم ســلَّط الضــوء علــى 
طاقــة إنتــاج الكيميائيــات فــي نهايــة عــام 2017م، فــي مواقــع 
أرامكــو الســعودية ومشــاريعها المشــتركة، التــي زادت علــى 31 

مليون طن.

وقــال القديمــي: »تعكــف أرامكــو الســعودية علــى أن تتبــوأ مايكل آيفز
مكانــة شــركة الكيميائيــات المتكاملــة الرائــدة علــى مســتوى 
الهــدف:  العالــم، وتنتهــج ثاثــة مســارات لتحقيــق هــذا 
اســتغال األصــول القائمــة، وتأســيس منصــة أعمــال عالميــة 
والســعي للتحقيــق االنتقائــي للنمــو الداخلــي، والنمــو القائــم 

على صفقات التملك واالستحواذ.
مه قطــاع التكرير والمعالجة والتســويق  واســتعرض مــا يُقدَّ
فــي أرامكــو الســعودية حالًيــا، والمســتقبل الواعــد لهــذا 
القطــاع، وســلَّط الضوء بشــكل خاص على الفائــدة المتحققة 
مــن توســيع نطــاق مجموعــة أعمــال الشــركة ومشــاريعها مــن 
خــال المنتجــات الجديــدة مثــل المطــاط والبوليــوالت، 
زيــوت  لعمــاء  الســعودية  أرامكــو  مــه  تقدَّ مــا  وتحســين 
وزيــوت  بالتجزئــة،  للبيــع  مجاليــن  وتأســيس  األســاس، 

التشحيم، يحمان العامة التجارية ألرامكو السعودية. 
وأوضــح القديمــي قائــًا: »مــن منطلــق إدراكــي ألهميــة 
ــإن المحافظــة  ــو الســعودية، ف ــال أرامك ــكار لنجــاح أعم االبت
ــد  علــى الحضــور العالمــي فــي مجــال األبحــاث والتقنيــة، يُع
مــن المقومــات الرئيســة لهــدف الشــركة اإلســتراتيجي، ومــن 
الجوانــب األســاس فــي هــذا الســياق اســتقطاب واســتبقاء 
أفضــل العلمــاء والتقنييــن فــي مجالــي التنقيــب واإلنتــاج، 
والتكريــر والمعالجــة والتســويق، فضــًا عــن المجــاالت 
اإلســتراتيجية ضمــن منظومــة أبحــاث أرامكــو الســعودية 
العالميــة«. وقــال القديمــي إن الشــركة لديهــا حالًيــا أكثــر مــن 
1500 باحــث وباحثــة فــي مراكــز األبحــاث والتقنيــة العالميــة 

التابعة للشركة في جميع أنحاء العالم. 

تحويل النفط إلى بتروكيميائيات 
فــي ظــل إمكانــات األبحــاث القويــة التــي تتمتــع بهــا 
الشــركة، ســلَّط عبدالعزيــز القديمــي الضوء على اســتثمارات 
لــى  إ النفــط  تحويــل  مجــال  فــي  الســعودية  أرامكــو 
بتروكيميائيــات، بمــا يُمّكــن الشــركة مــن اغتنــام فرصــة النمــو 
فــي هــذا القطــاع العالــي القيمــة، وأضــاف قائــًا: »ترتكــز 
ــات مفادهــا أن  ــى توُّقع ــود الشــركة فــي هــذا الســياق عل جه
البتروكيميائيــات ســتصبح أكبــر مقومــات الطلــب العالمــي 
ــق  ــى النفــط، وال شــك أن التكامــل عنصــر أســاس لتحقي عل

الفائدة من البتروكيميائيات.
ــزة اللقيــم وإعــادة صياغــة  ومــن خــال االســتفادة مــن مي
أســلوب التكريــر التقليــدي، فــإن تقنيــة تحويــل النفــط الخــام 
ــن  ــى م ــل أعل ــدل تحوي ــق مع ــن أن تُحّق ــات، يمك ــى كيميائي إل
45 % إلــى 50 % مقارنــة مــع النســبة الســائدة في هــذا القطاع 
التــي تبلــغ 30 %، مــن أجــل تحقيــق فائــدة أعلــى ضمــن جميــع 
ــل  ــة. وأضــاف أن عم ــة الهيدروكربوني مراحــل سلســلة القيم
أرامكــو الســعودية مــع شــركة بترونــاس فــي ماليزيا تُعــد أمثلة 
بــارزة علــى إســتراتيجية التكامــل التــي تنتهجهــا أرامكــو 

السعودية. 
وأكــد أن المعــدل المســتهدف مــن تقنيــة أرامكو الســعودية 
الرائــدة لتحويــل النفــط الخــام إلــى كيميائيــات يبلــغ 70 %. 

وستحدث نقلة نوعية في هذا القطاع إذا نجحنا في ذلك.
ــان، فقــد  ــزام الشــركة واضــح للعي وقــال القديمــي أن الت

عــت أرامكــو الســعودية اتفاقيــة مــع شــركتي »ســي بــي آنــد  وقَّ
آي«، وشــيفرون لومــوس قلوبــال، تهــدف إلــى تســريع وتيــرة 
إلــى  الخــام  للنفــط  الحــراري  التحويــل  تقنيــة  تطبيــق 
كيميائيــات، وتوســيع نطاق اســتخدامها واســتغالها تجارًيا، 
ــر مــن 70 %  حيــث يقفــز معــدل التحويــل مــن 45 % إلــى أكث
بحلــول عــام 2020م مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى الحــّد 
ــة رأس المــال  ــة مــن ناحي ــة اإلجمالي ــات العالي مــن المتطلب

واستهاك الطاقة.
عــت أرامكــو الســعودية  وقــال عبدالعزيــز القديمــي »وقَّ
وشــركة ســابك العــام الماضــي مذكــرة تفاهــم لتطوير مجمع 
متكامــل كلًيــا لتحويــل النفــط الخــام إلــى كيميائيــات فــي 
المملكــة. ومــن المتوقــع أن تبلــغ طاقــة المعالجــة لهــذا 
المجمــع 400 ألــف برميــل فــي اليــوم مــن النفط الخــام، مما 
ــاج حوالــي تســعة ماييــن طــن ســنوًيا مــن المــواد  يعنــي إنت
الكيميائيــة وزيــوت األســاس ومــن المتوقــع أن يبــدأ تشــغيله 

فى عام 2025م.
وتحويــل النفــط الخــام إلــى كيميائيــات خيــر مثــال علــى 
الطريقــة التــي نســتمر مــن خالهــا فــي تحقيــق القيمــة 

والمرونة والنمو وتعزيز أعمالنا األساس القائمة«.   

االبتكار وتحقيق النفع والفائدة
م عبدالعزيــز القديمــي للمشــاركين فــي القمــة نبــذة  وقــدَّ
حــول اســتثمارات أرامكــو الســعودية الضخمــة فــي أبحــاث 
تهــدف  إذ  بهــا،  البتروكيميائيــات والتزامهــا  وابتــكارات 
الشــركة مــن تقنيــة التحويــل الحــراري للنفــط الخــام إلــى 
كيميائيــات إلــى تحويــل النفــط الخام إلــى كيميائيات بنســبة 

تتــراوح مــن 70 % إلــى 80 %. وقــال القديمــي: فــي ظــل 
الشــراكة مــع شــركتي ماكديرمــوت وشــيفرون لومــوس 
التقنيــة  بعــرض  التعجيــل  فــي  الهــدف  يتمثــل  غلوبــال، 

التجريبية وتجهيزها للتسويق التجاري بحلول عام 2020م.
 فيمــا تهــدف أرامكــو الســعودية مــن تقنيــة تحويــل النفط 
الخــام إلــى كيميائيــات بالتحفيــز الكيميائــي إلــى تحقيــق 
ــل النفــط الخــام  ــى 70 % لتحوي ــن 60 % إل ــراواح م نســبة تت
المرحلــة  فــي  الشــركة  نجحــت  وقــد  كيميائيــات  إلــى 

التجريبية بالفعل في الظهران. 
وللتعجيــل بمرحلــة تجنــب المخاطــر األوســع نطاًقــا، 
ــا، مؤخــًرا، فــي شــراكة مــع شــركتي أكســينز وتيكنيــب  دخلن
لعــرض التقنيــة التجريبيــة وتجهيزهــا للتســويق التجــاري 

خال سنتين.
ونجحــت الشــركة بالعــرض التجريبــي لتقنيــة تحســين 
بقايــا المــاء فــي الظــروف الفائقــة بواقــع عشــرة براميــل فــي 
اليــوم فــي وحــدة اختبــار فــي كوريــا الجنوبيــة، وســيتيح ذلــك 
تحويــل عديــد من المنتجــات الثقيلــة المنخفضــة القيمة إلى 
نواتــج تقطيــر وكيميائيــات أعلــى قيمــة.  ويمكــن مــن خــال 
ــادة المنتــج الســائل العالــي القيمــة بنســبة تصــل  ــة زي التقني
إلــى 37 %، والحــّد مــن االنبعاثــات بنســبة تبلــغ 22 % مقارنــة 
مــع الطــرق التقليديــة.  وتطمــح الشــركة للجاهزيــة والتطبيق 

التجاريين مطلع عام 2020م. 
وتطــرق القديمــي إلــى الطــرق اإلضافيــة التــي تحقــق 
أرامكــو الســعودية النفــع والفائــدة منهــا عبــر جميــع مراحــل 
سلســلة القيمــة الهيدروكربونيــة، بمــا فــي ذلــك تحويــل 
ــي دون  ــادل المــزدوج الذات ــر التب ــن عب ــى بروبيلي ــن إل البيوتي
إضافــة اإليثيليــن كلقيم مصاحب، وتحويــل المهذبات الثقيلة 
إلــى زايليــن لتحويــل هــذه المنتجــات المهذبــة منخفضــة 
القيمــة إلــى مقومــات كيميائية عاليــة القيمة، وتقنيــة مبتكرة 
باســتخدام مــادة مضافــة مانعة لتكــون الشــوائب للتغلب على 

الشوائب غير المرغوبة في معامل البيوتين. 
وتحــدث القديمــي عــن إنجــازات األبحــاث واالبتــكار فــي 
الشــركة في مجــال المواد الباســتيكية ولدائن اإلياســتومر 
عاليــة األداء مــن خال االســتحواذ على مشــروع أرالنكســيو، 
ــن فــي األعمــال والمعــدات  مؤخــًرا، وقــال: »لدينــا تحسُّ
الميكانيكيــة الخاصــة بمطــاط الكلوروبريــن، خاصــة خــط 
اإلنجــاز الجديــد الــذي ســيزيد عــدد عــروض درجــات 

المنتجات ويحسن التكاليف«. 
ــه بنقــاش حــول المفهــوم الشــامل  ــم القديمــي كلمت واختت
ــة قطــاع  ــة مواءم ــة، وأهمي ــة البيئ ــة صديق ــواد الكيميائي للم
كيميائيــات التكريــر والمعالجــة والتســويق مــع حركــة حمايــة 

البيئة.  
ــا التــي يمكــن أن تتحقــق مــن االرتقــاء  وأشــار إلــى المزاي
باالبتــكار فــي قطــاع الكيميائيــات صديقــة البيئــة ونشــاط 
أرامكــو الســعودية فيــه، وتطــّرق إلــى اســتحواذ أرامكــو 
الســعودية علــى تقنيــة البوليــوالت في شــركة نوفوميــر، تحت 
اســم كونفيــرج بوليولــز إلنتــاج البولــي يوريثــان مــن ثانــي 
أكســيد الكربــون، بنســبة أقــل مــن الغــازات المســببة لظاهــرة 
االحتبــاس الحــراري وبأثــر أقــل مــن قطــاع الطاقــة علــى 

البيئة. 

م عبدالعزيز القديمي للمشاركين، في قمة االتحاد  قدَّ
الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات لألبحاث واالبتكار، 

التي ُعقدت مؤخًرا، في البحرين، نبذة حول استثمارات 
أرامكو السعودية الضخمة في أبحاث وابتكارات 

البتروكيميائيات والتزامها بها بما في ذلك أعمال الشركة في 
مجال تحويل النفط الخام إلى كيميائيات.

)تصوير: عبدالعزيز المعيويد(

محمد المري، من مركز األبحاث 
والتطوير في أرامكو السعودية، 

يقدم شرًحا لمجموعة من الطلبة 
الشباب عن ماهية برنامج قادة 

المستقبل الخاص باالتحاد 
الخليجي للبتروكيميائيات 

والكيميائيات في مركز التبادل 
الفني الذي استضافته أرامكو 

السعودية هذا العام. اشتملت جلسة 
هذا العام على جولة في مرافق 

أرامكو السعودية.  وتمكن 
المشاركون في اليوم الالحق من 

التواصل مع أبرز الخبراء 
والباحثين خالل قمة االتحاد 

الخليجي للبتروكيميائيات 
والكيميائيات لالبتكار في البحرين 

برعاية أرامكو السعودية.
)تصوير: مؤيد القطان(
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 إطالق تطبيق »ايزي ترافل« 
ال في  الجديد على الهاتف الجوَّ

معرض السفر 2019

ــات اللوجســتية  ــران - اســتضافت إدارة الخدم الظه
معــرض أرامكــو الســعودية الســنوي للســفر فــي بــرج 

المدرا وقاعة المجمع الشمالي هذا األسبوع.
وحضــر أكثــر مــن 7٫500 موظــف وأفــراد أســرهم 
ومتقاعديــن، معــرض الســفر الــذي اســتمر لثاثــة أيــام، 
والفنــادق،  الطيــران،  خطــوط  أفضــل  واســتضاف 
ومكاتــب تأجيــر الســيارات، ووكاالت الســفر، ومجالــس 
الســياحة، وشــركات الرحــات البحريــة والبنــوك، التــي 
قســم  وقــام  خاصــة.  وخصومــات  أســعاًرا  تقــّدم 

الخدمات اللوجستية العالمية بتنسيق هذا الحدث.
مــن  كثيــًرا  اللوجســتية  الخدمــات  إدارة  وتلقــت 
المعــرض،  حــول  الــزوار  مــن  اإليجابيــة  التعليقــات 
وأكــدوا أن معــرض الســفر لهــذا العــام هــو األفضــل مــن 

بيــن كل األعــوام الســابقة، وأنهــم يتطلعــون للمعــرض إميون هيوسنت
الذي سيُنظم في عام 2020م.

تطبيق »ايزي ترافل« الجديد
وشــهد المعــرض فــي نســخته لهــذا العــام، تدشــين 
مــن خالــه  للمســتخدمين  يُمكــن  للجــواالت  تطبيــق 

الحجز للحصول على خدمات السفر.
وقــادت إدارة الخدمــات اللوجســتية عمليــة تطويــر 
هــذا التطبيــق، بالتعــاون مــع إدارة التطبيقــات فــي 
الشــركة وخدمــات الســفر العالميــة. وتســعى اإلدارة 
لتقديــم حلــول تقنيــة مبتكــرة لتوفيــر أفضــل أســعار 
الســفر للموظفيــن وجعــل إجــراءات الســفر أمــًرا متاًحــا 

وسهًا، ويحقق تطبيق »ايزي ترافل« هذا الهدف.
كمــا يتيــح هــذا التطبيــق للموظفين إمكانيــة الحصول 

الــة،  علــى الخصومــات مباشــرة عبــر هواتفهــم الجوَّ
ويتيــح لهــم كذلــك إمكانيــة الحجــز مباشــرة. ويمكــن 
لمســتخدمي التطبيــق البحــث بســهولة عــن عــروض 
الســفر المقّدمــة مــن الجهــات المشــاركة، حيــث يتوفــر 
التطبيــق علــى منصتــي أي أو أس وأندرويــد ويمكــن 

تحميله من خال غوغل باي وأبل ستور.
م رئيــس وحــدة خدمــات الســفر العالميــة، تركــي  وقــدَّ
العبدالمحســن عرًضــا حــول تطبيــق »ايــزي ترافــل« 
لعــدٍد مــن أعضــاء اإلدارة العليــا فــي أرامكــو الســعودية 

أثناء المعرض.
وتعليًقــا علــى هــذا التطبيــق، قــال نائــب الرئيــس 
محمــد  األســتاذ  اإلمــداد،  سلســلة  وإدارة  للشــراء 
الشــمري: »ســيتيح هــذا التطبيــق للموظفيــن وأفــراد 
أســرهم االســتفادة مــن الخصومــات الممنوحــة ألرامكــو 
الســعودية مــن شــركات الطيــران، والفنــادق، ومكاتــب 

تأجير السيارات أثناء سفرهم«.
ويتطلــب تطبيــق »ايــزي ترافــل« تســجيًا مبدئًيــا على 
بوابــة My Community علــى الجــوال، ومــن ثــمَّ يمكــن 
الــة لاســتفادة مــن إمكانيــة  تحميلــه علــى الهواتــف الجوَّ
الحجــز مباشــرة. وستشــمل المرحلــة الثانيــة تحســينات 
لهــذا التطبيــق تتيــح لمتقاعــدي أرامكــو الســعودية، 
يقّدمهــا  التــي  الخدمــات  مــن  االســتفادة  إمكانيــة 

التطبيق.
ويســتخدم تطبيــق »ايــزي ترافــل« طريقــة التحقــق  
 My تطبيقــات  اســتخدام  عنــد  المطلوبــة  نفســها 
Community وذلــك لتســهيل عمليــة الدخــول. وقال مدير 
إدارة الخدمــات اللوجســتية، األســتاذ محمــد البلوشــي: 
»فخــور بالتفانــي الــذي أظهــره الفريــق أثنــاء تنفيــذ 
المشــروع وحتــى إنجــازه بشــكل كامــل«. وتخطــط إدارة 
ــة  ــي كاف ــة ف ــة توعي الخدمــات اللوجســتية إطــاق حمل
مناطــق أعمــال الشــركة، لتعريــف جميــع الموظفيــن 
األماكــن  فــي  الموظفيــن  ذلــك  فــي  بمــا  بالتطبيــق، 

النائية.

تركي العبدالمحسن، الرابع من اليمين، يعرض طريقة عمل تطبيق »ايزي ترافل« على الهاتف الجوال، للنائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األستاذ أحمد السعدي، بحضور محمد الشمري، 
الثاني من اليسار، والمدير التنفيذي للموارد البشرية، األستاذ نبيل الدبل، الثالث من اليمين، ورئيس قسم خدمات السفر العالمية، فيصل المالكي، األول من اليسار، ومحمد البلوشي، الثاني 
من اليمين، وهيفاء خنجي من خدمات السفر العالمية، أثناء معرض السفر 2019 في أرامكو السعودية. ويتيح هذا التطبيق المتوفر على منصات أي أو أس و أندرويد للموظفين وأفراد أسرهم 

المؤهلين إمكانية الدخول لدليل خصومات الشركة الرقمي بالكامل.

سيتيح هذا التطبيق 
للموظفين وأفراد 
أسرهم االستفادة 

من الخصومات 
املمنوحة ألرامكو 

السعودية من 
شركات الطيران، 

والفنادق، ومكاتب 
تأجير السيارات أثناء 

سفرهم

محمد الشمري

إقبال كبير على معرض السفر ٢٠١٩
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ع اتفاقية إلنشاء مركز أجيال  أرامكو السعودية توقِّ
لذوي االحتياجات الخاصة 

عـــت أرامكـــو الســـعودية اتفاقيـــة مـــع  الظهـــران - وقَّ
مراكـــز أريزونـــا للتعليـــم الشـــامل والمهـــارات الحياتيـــة 
ــة  ــي مدينـ ــا فـ ــع مقرهـ ــي يقـ ــي إي ال( التـ ــي سـ ــه سـ )ايـ
ــد  ــة، لتوطيـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــي الواليـ فينيكـــس، فـ
ـــال ذوي  ـــة لألطف ـــم المثالي ـــات الدع ـــم خدم ـــز تقدي وتعزي

اإلعاقات التي تحتاج لتنمية وتطوير.
مركـــز أجيـــال لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة، هـــو 
نتيجـــة لهـــذا التعـــاون الراســـخ - وهـــو تحالـــف فريـــد مـــن 
ـــه ســـي ســـي إي ال(  ـــف )اي ـــه اســـم تحال ـــق علي نوعـــه أُطل
الســـعودي العالمـــي للتعليـــم - تـــم تأسيســـه بهـــدف توســـيع 
الفـــرص مـــن خـــال هـــذا المـــزود الدولـــي للتعليـــم 
الخـــاص، صاحـــب التاريـــخ الطويـــل فـــي تقديـــم الخدمـــات 

بجودة عالية.

قيمة املواطنة
ــال،  ــغيل واألعمـ ــس للتشـ ــى للرئيـ ــب األعلـ ــال النائـ وقـ
األســـتاذ محمـــد الســـقاف: »تحـــرص أرامكـــو الســـعودية 
ـــن  ـــا، ولك ـــع موظفيه ـــط م ـــس فق ـــة لي ـــة المواطن ـــى قيم عل
األمثلـــة  أحـــد  أجيـــال  مركـــز  ويُعـــد  ككل،  المجتمـــع 
البســـيطة لكيفيـــة استحســـان واســـتمرار هـــذا اإلحســـاس 
بالمواطنـــة مـــن أرامكـــو الســـعودية تجـــاه الجميـــع فـــي 

المملكة«.
للممارســـات  متكاملـــة  مقاربـــة  »أجيـــال«  ويوفـــر 
ــلوك لـــذوي  ــوم السـ ــم وعلـ ــل فـــي مجـــاالت التعليـ األفضـ
الممارســـات  عـــن  فضـــًا  الخاصـــة،  االحتياجـــات 
الســـريرية المتكاملـــة فـــي مجـــاالت عـــاج النطـــق واللغـــة، 
والعـــاج الطبيعـــي، واســـتخدام األســـاليب العاجيـــة 

المتطورة.

صنع الفرق
شـــهد حفـــل التوقيـــع مديـــر عـــام دائـــرة التدريـــب 
والتطويـــر، األســـتاذ فيصـــل الحجـــي، و مديـــر إدارة 
أحمـــد  األســـتاذ  األكاديميـــة،  والشـــراكات  البرامـــج 
ــم  ــا للتعليـ ــز أريزونـ ــوراس، والرئيـــس التنفيـــذي لمراكـ أبـ

الشامل والمهارات الحياتية ، السيد ريموند دام.
وقـــال الحجـــي: »مـــن المنتظـــر إن يقـــدم التحالـــف 
الجديـــد خدمـــات تعليميـــة، ودعـــم خاصـــة لألطفـــال ذوي 
اإلعاقـــات التـــي تحتـــاج لتنميـــة مهاراتهـــم، وســـوف نســـعى 
جاهديـــن فـــي خطواتنـــا التاليـــة لينـــال هـــذا التحالـــف 

الجديد مكانته المحلية والدولية.
أمـــا ريمونـــد دام، فقـــد قـــال إنـــه واثـــق مـــن قـــدرة مركـــز 
ـــه ســـيجري  ـــد أن ـــة، وأك ـــج إيجابي ـــم نتائ ـــى تقدي ـــال عل أجي

القافلة األسبوعية 

ــة  ــات ذات العاقـ ــعودية، والجهـ ــو السـ ــع أرامكـ ــل مـ العمـ
مـــن أجـــل بنـــاء برنامـــج عالمـــي يمكـــن اعتبـــاره نموذًجـــا 
يحتـــذى بـــه فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة. وأضـــاف قائـــًا: 
»نأمـــل أن يكـــون أجيـــال هـــو األول مـــن نوعـــه بيـــن 
التـــي تســـاعد األطفـــال ذوي االحتياجـــات  المراكـــز 

الخاصة في الوصول إلى أقصى إمكاناتهم«.
وقـــال أحمـــد أبـــوراس: »أنـــا واثـــق مـــن أن هـــذا المركـــز 

سيُحدث فرًقا بالنسبة آلالف األطفال وعائاتهم«.
إدارة  فـــي  رئيـــس قســـم  المشـــروع،  وأكـــد مديـــر 
شـــراكات التعليـــم العامـــة، عبدالعزيـــز الحجـــي: أن هـــذا 
ـــا واعـــدة للمملكـــة، وســـوف نســـعى  المشـــروع يحمـــل آفاًق
لكـــي تنـــال هـــذه المبـــادرة التعليميـــة الرائـــدة مكانتهـــا 

المحليـــة والعالميـــة، وأن تكـــون هـــذه التجربـــة ملهمـــة 
للجميع داخل المملكة وخارجها«.

كذلـــك قـــال المديـــر التنفيـــذي للجنـــة الوطنيـــة العتمـــاد 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  الخـــاص  التعليـــم  خدمـــات 
ـــة  ـــة، الســـيد دانييـــل جونســـون، إن اعتمـــاد اللجن األمريكي
ــذا  ــن هـ ــز  مـ ــاد لمركـ ــيكون أول إعتمـ ــال سـ ــز أجيـ لمركـ

النوع خارج األراضي األمريكية في تاريخ اللجنة.

نموذج اإلدماج
ــم  ــات بتقديـ ــزودي الخدمـ ــاد لمـ ــذا االعتمـ ــمح هـ ويسـ
الخدمـــات التشـــخيصية والتعليميـــة والعاجيـــة والمهنيـــة 

ــال  ــة لألطفـ ــات الفرديـ ــم االحتياجـ ــي تدعـ ــاملة، التـ الشـ
الذيـــن يعانـــون مـــن إعاقـــات فـــي النمـــو مـــن ســـن 3 إلـــى 

18 عاًما.
ــيعمل  ــوغ، سـ ــة البلـ ــى مرحلـ ــك، إلـ ــى ذلـ ــة إلـ باإلضافـ
المحـــاوالت  لدعـــم  خدمـــة  كنمـــوذج  أجيـــال  مركـــز 
الناجحـــة لدمـــج البالغيـــن مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
وإكســـابهم  والوظائـــف،  والمعاهـــد،  الجامعـــات  فـــي 

مهارات المعيشة المستقلة.
ومـــن خـــال مهمـــة تغييـــر حيـــاة األطفـــال ذوي اإلعاقـــة 
وأســـرهم لألفضـــل، فـــإن عمـــق هـــذه المبـــادرة المنشـــودة 
واتســـاع نطاقهـــا ســـيكون لـــه صـــدًى فـــي جميـــع أنحـــاء 

المملكة.

األمن الصناعي 
ُيكّرم حرس الحدود 

الرياض - كرمت إدارة أعمال األمن الصناعي بالمنطقة 
الوسـطى المديريـة العامـة لحـرس الحدود، بتنسـيق ودعم 
مـن إدارة العاقات الحكومية بالمنطقة الوسـطى، مؤخًرا، 
بحضـور مديـر إدارة أعمـال األمـن الصناعـي بالمنطقـة 
الوسـطى األستاذ محمد السبيعي ومدير مصفاة الرياض، 
األستاذ عبدالرحمن الفاضل، وعدد من منسوبي المديرية 
العامة لحرس الحدود، وذلك تقديًرا إلسـهاماتهم في دعم 
برنامـج تدريـب 523 موظًفـا مـن منسـوبي األمـن الصناعي 
في المنطقة الوسـطى في مرافـق الرماية للمديرية العامة 

لحرس الحدود بالرياض.

كمـا ناقشـت إدارة أعمـال األمـن الصناعـي بالمنطقـة أحمد الشمري
الوسـطى، مع معهـد التدريب في المديريـة العامة لحرس 
الحـدود سـبل التعـاون بيـن القطاعيـن مسـتقبًا، وتبـادل 
الخبـرات التدريبيـة، والزيـارات الميدانيـة، مـن أجـل رفـع 
مـن  واالسـتفادة  األمنيـة  الكفـاءات  مسـتوى  وزيـادة 

الخبرات.
ـن محمـد السـبيعي التعـاون والحفـاوة  مـن جانبـه، ثمَّ
الكبيـرة التـي تلقتها اإلدارة وموظفيها مـن المديرية العامة 
لحـرس الحـدود فـي ميـدان الرمايـة طـوال فتـرة التدريـب، 
مؤكـًدا أنهم يعتزون بهذا المسـتوى مـن التعاون والدعم من 
القطاعـات األمنية الحكومية لتحقيق أهـداف ورؤية األمن 

الصناعي، بحماية الشركة وممتلكاتها بأفضل الطرق.
عبدالرحمن الفاضل، األول من اليسار، وبجواره محمد السبيعي، يكّرمان العميد سلطان بن عبداهلل العنقري قائد معهد حرس 

الحدود في الرياض.

فيصل الحجي وريموند دام يوّقعان اتفاقية بين أرامكو السعودية ومراكز أريزونا للتعليم الشامل والمهارات الحياتية في فينيكس لتقديم خدمات دعم عالية المستوى لألطفال ذوي اإلعاقات في 
التنمية في مركز أجيال لذوي االحتياجات الخاصة. وقال محمد السقاف، إن مركز أجيال ُيعد أحد األمثلة الواضحة على كيف تلهم أرامكو السعودية وتشجع المجتمع على دعم قيمة المواطنة 

في جميع أنحاء المملكة. ويبدو إلى يمينه عبدالحكيم القوحي، نائب رئيس أرامكو السعودية للخدمات الصناعية، وإلى يساره أحمد أبوراس.
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الظهـران - اختُِتمـت فعاليـات موسـم الشـرقية 2019 
فـي مركـز الملك عبدالعزيز الثقافـي العالمي )إثراء( يوم 
األحد الماضي 23 رجب 1440هـ )30 مارس 2019م( بعد 
أن اجتذب أكثر من 80٫000 زائر. ويُعد هذا المهرجان، 
وهـو األول مـن بيـن 11 مهرجاًنـا مـن المقـرر تنظيمهـا في 
المنطقـة  فـي  األكبـر  الثقافـي  الحـدث  2019م،  عـام 
الشـرقية، حيـث اشـتمل علـى أكثـر مـن 80 فعاليـة فـي 
المجـاالت الثقافيـة والتعليميـة والرياضيـة. واسـتضاف 
معروفـة،  عالميـة  معـارض  يوًمـا   17 مـدى  علـى  إثـراء 
وتحـدي  السـعودي،  الفلـم  ومهرجـان  حيـة،  وعروًضـا 

اللياقة، وكثير من الفعاليات األخرى.

معرض زمكان
المعاصـرة  للفنـون  معـرض  أحـدث  اُفِتتـح  زمـكان: 
»زمـكان: انطباعـات حـول تعقيـد الزمـان والمـكان« فـي 
متحف إثراء األسـبوع الماضي بمشـاركة 11 فناًنا سعودًيا 

ومقيًما في قاعة الفنون.
ويشـمل المعرض، الذي سيسـتمر لغاية شهر سبتمبر، 
18 قطعـة فنيـة من إنتـاج فنانين معروفيـن ومبتدئين، بما 
»الدعـوة  بعـد  بطلباتهـم  تقدمـوا  فنانيـن  ذلـك  فـي 
المفتوحـة« التـي نشـرها مركـز إثـراء فـي أواخـر عـام 
2018م. ومن بين الفنانين المشـاركين كان هناك عبداهلل 

العثمـان، وأحمـد عنقـاوي، وأيمن زيدانـي، وعزيز جمال، شايستا خان 
ودانـا عورتانـي، ومها ملوح، ومعاذ العوفي، ومهند شـونو، 

وعمر عبدالجواد، وسارة عبدو وزهراء الغامدي.
وقالـت أُميمـة، وهـي إحـدى زائـرات معـرض زمـكان: 
بهـذه  معجبـة  أنـا  األلبـاب.  تخلـب  الفنيـة  »األعمـال 
األعمال. أعلم أنه بوسـع الشـباب السـعوديين أن يبدعوا، 
وإنـه ألمـر رائع أن نـرى أعمالهم معروضة هنا. أنا لسـت 

متفاجئة ولكنني معجبة بما رأيت«.

معرض فان غوخ
وأُفِتتـح معـرض فـان غـوخ التفاعلـي فـي متحـف إثـراء 
ضمـن هـذه الفعاليـة. وأُعيـد إحيـاء قصة فان غـوخ، وهو 
أعظـم رسـام هولنـدي، بطريقـة تفاعليـة من خـال ممثل 

يروي القصة بالتزامن مع عرض الصور على الحائط.
وقالـت جود كوترايت، إحـدى زوار المعرض: »إنه ألمر 
العربيـة  المملكـة  رائـع أن تشـاهد فـان غـوخ هنـا فـي 
السـعودية ويسـرني أنـه قـد سـنحت للسـعوديين الفرصـة 
لحضـور ومشـاهدة أعمالـه. أنـا فـي غايـة السـعادة ألن 
هنـاك تقدير ألعماله. أحب رسـوماته، ولوحتي المفضلة 
لـدى فـان غـوخ  بالنجـوم؛ إن  ليلـة ُمرصعـة  هـي لوحـة 
لمسـات مذهلـة فـي لوحاتـه. وأحـب أن أتابـع تقنياتـه في 
اختيـار األلـوان ولمسـاته فـي الرسـم، وأحـب أن أرسـم 

بهذه الطريقة«.

معرض ليوناردو دافينشي

ليونـاردو دافينشـي، االسـم الـذي خلـده متحـف اللوفـر 
فـي العاصمـة الفرنسـية، باريـس، والفنـان الـذي كان لـه 
الـدور الكبيـر فـي تقـدم إيطاليـا بالعلـوم والفنـون، تحـّل 
مـرة علـى  )إثـراء(، ألّول  فـي متحـف  أعمالـه حاضـرة 
مسـتوى المملكـة، بالتعـاون مـع مكتبـة أمبروسـيانا فـي 
السـيد  بإشـراف  اسـتثنائًيا  معرًضـا  لتقديـم  ميـان؛ 
مارشـيللو سـماريللي تحـت عنـوان »ليونـاردو دافينشـي 
ومخطوطـة أتانتيكس عبـر الزمان والمـكان«. وفي ذلك، 
قالـت منـى الجلهمـي: »مـن األمور التـي تجعلك تقـدر دور 
العلـم فـي الفنون هو معرض ليوناردو دافينشـي، وهو أمر 
ال تـراه كثيـًرا. األمـر الجميل في هذا المـكان هو أنه يؤثر 
علـى طريقـة رؤيتـك للضـوء، وعندما تـراه، تشـعر بالرغبة 
فـي معرفـة الكثيـر عنـه، لذلـك تذهـب وتقـرأ ومـن ثـم 

تكتشف أن العلم له دور كبير في هذا المجال«.

أجسام كروية في الحديقة الوارفة
أدت فرقة سـترينج فروت عرض األجسـام الكروية في 
مركـز إثـراء. وقـد جذبـت العـروض األدائيـة لهـذه الفرقـة 
أكثـر مـن خمسـة ماييـن شـخًصا فـي 55 بلـًدا، وفـي أكثر 

من 500 مهرجان دولي.
الملـك  مركـز  زوار  أحـد  الـدواس،  ريـان  ووصـف 
عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي )إثـراء( عـرض األجسـام 
الكرويـة فـي الحديقـة الوارفة بأنه »عـرض مذهل بكل ما 

تحمل الكلمة من معنى، هذا أمر ُمشرف بكل أمانة«.

مهرجان الفلم السعودي
للثقافـة  السـعودية  العربيـة  الجمعيـة  مـع  بالتعـاون 
والفنون في الدمام، اسـتضاف مركـز إثراء مهرجان الفلم 
السـعودي الخامس. وجمعت الفعالية التي اسـتمرت سـتة 
أيـام، منتجيـن، ومخرجيـن، وُكتـاب نصـوص، وممثليـن، 
وأعضـاء مـن قطـاع صناعـة األفـام المحلـي والدولـي 
لتسريع عملية تطوير صناعة األفام السعودية الناشئة. 
مـن  ُرشـحت  أفـام  األسـبوع  هـذا  خـال  وُعرضـت 
السـعودية ودول الخليـج.  وجـرت أربـع مسـابقات لألفام 
الروائيـة والوثائقيـة والطابيـة ولسـيناريوهات األفـام 

غير الُمنتََجة.
وأُعلنـت أسـماء الفائزيـن األسـبوع الماضـي، حيـث فاز 
فلـم »المسـافة صفـر« بجائـزة الَسـعفة الذهبيـة ألفضـل 
فلـم روائـي، وفـاز فلـم »الكهـف« بجائـزة الَسـعفة الذهبيـة 
ألفضـل فلم وثائقي. وفاز فلم »سـبويلرز« بجائزة الَسـعفة 
الذهبيـة« كأفضـل فلـم طابـي، بينمـا فـاز فلـم »هاتـرك« 

بجائزة الَسعفة الذهبية ألفضل سيناريو غير ُمنتَج.

تحدي اللياقة
تحـٍد  أول  إثـراء  فـي  الوارفـة  الحدائـق  واسـتضافت 
الثابتـة  الدراجـات  بركـوب  المتسـابقون  وقـام  للياقـة. 

وتحريك بّداالتها إلنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة.

11 فناًنا يستخدمون الفن كوسيلة الستكشاف مجموعة من األسئلة التي تتمحور حول ماضينا، وما هو المستقبل؟ وكيف أن 
الزمان والمكان يشّكالن منظورهم الخاص الذي ينتج عنه صور فريدة، وذلك خالل معرض الفن المعاصر »زمكان« الذي يطرح 

مفهوم التكامل بين الزمان والمكان.

ألول مرة على مستوى المملكة، وبالتعاون مع مكتبة أمبروسيانا في ميالن، تحُل أعمال ليناردو دافينشي حاضرًة في معرض 
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، وقد وفر المعرض مساحة للتواصل بين الحضارات العالمية المختلفة.

18 قطعة فنية من إنتاج فنانين معروفين 
ومبتدئين احتواها مركز الملك عبدالعزيز 

الثقافي العالمي )إثراء( أثناء المعرض.

8
٤ أبريل ٢٠1٩    القافلة األسبوعية
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سمو وزير الثقافة يزور مركز امللك 
عبدالعزيز الثقافي العاملي )إثراء(

الظهـران - زار صاحـب السـمو األميـر بـدر بـن عبـداهلل 
ابـن فرحـان آل سـعود، وزير الثقافة، يـوم الثاثاء 26 رجب 
1440هــ )2 أبريل 2019م(، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 

العالمي بالمنطقة الشرقية )إثراء(.
وتجـّول سـموه فـي مرافـق المركـز، واطلـع علـى أقسـامه 

وبرامجه، وشاهد ِفلًما قصيًرا يحكي مسيرة المركز.
وقـال سـموه: »إن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي يُعـد 
صرًحـا ثقافًيا مهًما، لما يقّدمـه للثقافة من برامج مختلفة 

تصب في خدمة القطاع الثقافي والفني محلًيا وعالمًيا«.واس
وعبَّـر سـموه عـن إعجابه الكبير بما شـاهده أثنـاء زيارته 
للمركـز مـن برامـج وأنشـطة متمّيـزة، واعتـزازه بشـباب 
وشـابات الوطن، بتغريدة نشـرها في حسـابه الرسـمي عبر 
موقـع التواصـل االجتماعـي )تويتـر( عـن طريـق الوصلـة 

التالية:

17 يوًما من الفعاليات التي نّظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، تضّمنت معارض عالمية معروفة، وعروًضا حية، 
ومهرجان الِفْلم السعودي، وتحدي اللياقة، وكثير من الفعاليات األخرى.

معرض فان غوخ التفاعلي يستعرض نماذج للوحات فان غوخ ورسوماته وذلك عبر استخدام تقنيات حديثة تهدف إلى تغيير 
المفهوم التقليدي للمعرض الفني، وتحويله إلى تجربة تفاعلية تجمع بين الصوت والصورة معًا.

عرض حي يستعرض تأثير الطاقة في 
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
كجزء من فعاليات موسم الشرقية ٢٠١٩.

9
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لقطة تذكارية يتوسطها سمو األمير بدر بن عبداهلل، وإلى يمينه، نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، األستاذ نبيل الجامع، 
ورئيس قسم االتصال والشراكات، أشرف فقيه، وإلى يساره، مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، األستاذ علي 

المطيري، ورئيس وحدة المعرفة والتعلم، عبداهلل الراشد.



10
٤ أبريل ٢٠1٩    القافلة األسبوعية

تحت األضواء

كّرمت دائرة الحفر وصيانة اآلبار  66 موظًفا ممن أكملوا أعواًما مختلفة من الخدمة المستمرة في الشركة، تراوحت بين ٢٥ و40 
عاًما. وقد ُنظم االحتفاء، مؤخًرا، في الظهران، بحضور كل من النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج، األستاذ محمد يحيى 
القحطاني، ونائب الرئيس للحفر وصيانة اآلبــار، األستاذ عبدالحميد الرشيد، ومدير عام أعمال الحفر، األستاذ عمر الحسيني، 
وكبير مهندسي الحفر، األستاذ خالد العبدالقادر، وعدد من مديري دائرة الحفر وصيانة اآلبار، إضافة إلى عدٍد من اإلداريين ورؤساء 

أقسام اإلدارة.

تضّمن االحتفاء في بدايته كلمة ألقاها األستاذ عمر الحسيني، شكر فيها الموظفين على ما بذلوه من جهود خالل سنوات 
خدمتهم وما أسهموا به من تقّدم وتطور في أعمال الحفر وصيانة اآلبار، وحّثهم على االستمرار في الجهد والعمل متمنًيا لهم مزيًدا 

من التوفيق والنجاح. كما أشاد  بأسرهم التي ساندتهم، متمنًيا لهم دوام التوفيق والسداد.
بعد ذلك، شارك محمد القحطاني دائرة الحفر وصيانة اآلبار بتوزيع شهادات التكريم على الموظفين، وقد اختتم الرشيد الحفل 
بكلمة شكر فيها موظفي الدائرة على جهودهم وعطائهم على مر السنين، مؤكًدا لهم أهمية دورهم الفاعل في مسيرة النجاح وخدمة 

الوطن عموًما والشركة خاصة.

كّرمت دائرة الموارد غير التقليدية عدًدا 
من موظفيها ممن أكملوا أعواًما 

مختلفة من الخدمة المستمرة بالدائرة، 
بحضور المدير العام للدائرة، األستاذ 

خالدالعبد القادر، ورؤساء اإلدارات 
واألقسام.

م  معمل استخالص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية ُينظِّ
ورشة بعنوان »يوم مالي«

الحويـة - ضمـن جهـود إدارة معمـل اسـتخاص سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي الحويـة  
لرفـع مسـتوى الخبـرة والمعرفـة الماليـة لموظفيهـا، عقـدت اإلدارة ورشـة بعنـوان »يـوم 
مالـي«، مؤخـًرا، بحضـور مديـر عـام دائـرة أعمـال الغـاز فـي منطقـة األعمـال الجنوبية، 

األستاذ وائل الجعفري. 
وفـي مسـتهل كلمتـه االفتتاحيـة، عبَّـر مديـر إدارة المعمـل، األسـتاذ يحيـى البوخديم، 
عن حرصه على اسـتمرارية التثقيف واكتسـاب الخبرة والمعرفة المالية وما يحمله من 
دالالت، مشـيًرا إلـى أن التركيـز علـى هـذا المجال، يُعد إحـدى ركائـز اإلدارة في مواكبة 
برنامج الشركة للتحول اإلستراتيجي، وأضاف أن شعار هذا المنتدى »يوم مالي« يُحفز 
العقل البشـري لمواجهة التحديات والتكاليف اليومية داخل العمل وخارجه، وبناًء عليه 

فنحن بحاجة ماسة لمراقبة ما يدور من حولنا والتخطيط السليم للمستقبل. 
وخـال المنتـدى تحـدث محمـد القريـن مـن إدارة تقنيـة المعلومـات، عـن أهميـة 
المعلومات وتأثير تسريب المعلومات على أداء الشركة أو المؤسسة وُسمعتها مستشهًدا 
بعدد من األمثلة. وتخلل المنتدى شرح مبسط بعنوان »المالية لغير المتخصصين بها«، 
مـه المديـر المالـي بشـركة بيكـر هيوز، األسـتاذ عماد سـهيل. اسـتعرض فيهـا أهمية  قدَّ
المال الذي يُعدُّ  لغة المنشـآت واألعمال، واالختافات بين المالية والمحاسـبة. كذلك 
اسـتعرض فيهـا الدورة المالية ألي منشـأة، والتقارير المالية الرئيسـة التـي من الواجب 
توفرها بالمنظمة، كما تحدث عن مؤشرات األداء الرئيس، وكيفية معرفة األداء المالي 

ألي شركة ومقارنتها مع مثياتها من الشركات.
م الموظف بقسـم البرمجة والتخطيـط عبداهلل الحضرمي الفـرص والفوائد  كمـا قـدَّ
المتاحة، التي يجب على الموظف اسـتثمارها لتعود على اإلدارة بأكبر قدر من المنفعة 

المالية واإلنتاجية.
اختتـم المنتـدى وائـل الجعفـري بكلمـة شـكر فيهـا الحضـور، كمـا كّرمـت إدارة معمـل 
اسـتخاص سـوائل الغـاز الطبيعي في الحوية المتحدثين والمشـاركين فـي إنجاح  هذه 

الورشة.

عاطف الدبيني

وائل الجعفري ) الثاني من اليمين( وعدد من الحضور يتابعون العروض خالل الورشة.
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يف مبادرة لتعزيز التميُّز التشغيلي 

مركز التدريب في جدة ُيطلق حملة توعوية في الصحة 
والسالمة واملحافظة على البيئة

جـدة،  فـي  الصناعـي  التدريـب  مركـز  فتـح   - جـدة 
مؤخـًرا، أبوابـه إلشـراك المجتمـع المحلـي فـي مبـادرة 
البيئـي  والوعـي  والسـامة  بالصحـة  االلتـزام  لتعزيـز 
السـعودية  أرامكـو  لبرنامـج  األسـاس  األركان  بصفتهـم 
 400 مـن  يقـرب  مـا  وذلـك بحضـور  التشـغيلي،  للتميُّـز 
شـخص، كان مـن بينهـم موظفـون فـي أرامكـو السـعودية 
ومتدرجـون وطـاب مـن المرحلـة الثانويـة، وقـد أتاحـت 
الجولـة التـي قامـت بهـا خدمـات أحيـاء السـكن بمركـز 
التدريـب الصناعـي فـي جـدة، الفرصـة لعـدٍد مـن طلبـة 
المرحلـة الثانويـة المتمّيزيـن فـي المنطقـة الغربيـة لزيارة 
مركز التدريب وطرح األسـئلة حـول التدريب على مهارات 
العمـل، إضافـة إلـى مزاملـة المتدرجيـن أثنـاء تدربهـم، 
تضمـن  كمـا  مهمـات،  مـن  يؤدونـه  مـا  علـى  والتعـرف 
المنتـدى عـدًدا مـن األجنحـة التـي قدمـت معلومـات عـن 
الصحـة والسـامة والنظافـة العامـة والتغذيـة واللياقـة 

البدنية، وغيرها من الموضوعات ذات العاقة.

جولة مركز التدريب الصناعي
بـدأت الجولـة بزيـارة مجموعـة مـن الطلبـة الشـباب فـي 
المنطقـة الغربيـة ــ جميعهم أعضاء في مركـز جدة العلمي ــ 

إلى مركز التدريب الصناعي في جدة. 
وقـد تعـّرف الطـاب علـى برنامجـي )التـدرج، واإلعـداد 
الجامعـي( لغيـر الموظفيـن، وقال مستشـار تطويـر الكفاءات 
محمـد  عـي،  لصنا ا يـب  لتدر ا ة  ر ا د إ فـي  لوظيفيـة  ا
الغامدي: »لقد كانت المجموعة مميَّزة، وسـعدنا باسـتضافة 
مثـل هـذه المجموعـة الرائعة من الطاب، كمـا أصبح لديهم 
فكـرة عـن الفـرص المتاحـة فـي أرامكـو السـعودية، التـي قد 

يتأهل لها أمثالهم من الطلبة«.
عـن  عمـل  ورش  علـى  جولتهـم  خـال  الطلبـة  واّطلـع 
والصالـة  األكاديميـة،  والـدروس  األسـاس،  المهـارات 
الرياضيـة، كما أتيحـت الفرصة للطلبة لطرح األسـئلة حول 
التدريـب علـى المهـارات األكاديميـة والوظيفيـة، ومتطلبـات 
البرنامـج، وشـروط التأهـل لـه ومزايـاه، كمـا  قامـوا بزيـارة 
ميدانيـة للمتدرجيـن أثنـاء تدريبهـم علـى تأديـة مهاراتهـم 

العملية .
والغربيـة،  الوسـطى  المنطقـة  ناظـر قسـم  قـال  كذلـك 
مشـرف التميُّـز التشـغيلي المعنـي بالمسـؤولية االجتماعيـة 
للشـركة فـي إدارة التدريـب الصناعـي، إبراهيـم عطيـة، إن 
نجـاح منتـدى المسـؤولية االجتماعيـة ألرامكـو السـعودية 
مرتبـط بمـدى تعـاون مختلـف اإلدارات وأفـراد المجتمـع.

ويُشـكل التركيـز علـى التميُّـز التشـغيلي، ومـا تبذلـه أرامكـو 
السـعودية مـن جهـود لتصبـح مثـااًل يُحتـذى بـه فـي مجـال 

األعمـال والتنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة، محـوًرا رئيًسـا سكوت بالدوف
للجولة. 

وقـال عطيـة: »قـد يلتحـق عدد من هـؤالء الطلبـة ببرنامج 
التـدرج لغيـر الموظفيـن، وبا شـك سـيكونون محـل ترحيبنا 
كغيرهم من الملتحقين بالبرنامج التدريبي المكثف، وسنوفر 
لهـم البيئـة المناسـبة واألدوات التـي يحتاجونهـا للنجـاح فـي 
إدارة حيـاة مزدهـرة وهادفـة. فهـؤالء الطلبة جـزء من الجيل 
الـذي سـوف يبتكـر حلـوالً للتحديـات الكبـرى التـي نواجههـا 

اليوم، فطاب اليوم هم مبتكرو الغد«.
مـن جانبـه، أكـد مـدرب المهـارات الصناعيـة األعلـى فـي 
وحـدة التدريـب على مهـارات العمل في جـدة، كامل صفطه، 
أنه يمكنه بحكم منصبه تلمس مدى جدية هؤالء المتدرجين 
المتمّيزيـن فـي عملهـم، وقـد عبَّـر الطـاب عـن إعجابهـم 

بمتدرجينا، وبمهاراتهم التقنية، وبأسئلتهم التي طرحوها. 
فيمـا قـال رئيـس وحـدة الشـراكات مـع مركز جـدة العلمي 
ـاد  أيمـن الحربـي: إن طـاب المركـز يمتـازون بالـذكاء الوقَّ
والعزيمـة والحمـاس، والعمـل بـا كلـل لبلـوغ مراتـب أعلـى، 
ونحـن ندعـم مسـاعيهم لالتحـاق بأرامكـو السـعودية، حيـث 
وأهدافهـم  ثقتهـم  تعزيـز  فـي  للشـركة  زيارتهـم  ستُسـهم 

الوظيفية.
وأكـد أنـس تركسـتاني، أحـد طـاب مركـز جـدة العلمـي، 
بأنهـم محظوظون لتمكنهم من مقابلة المتدرجين. فاالطاع 
علـى مثـل هـذه الثقافـة الفريـدة وعلـى بيئـة العمـل فـي مثـل 
هذه الشـركة المرموقة كان أمًرا رائًعا للغاية، مشـيًدا بجميع 

من في المركز؛ موظفون ومتدرجون.

حملة تغذى بذكاء 
وشـارك طـاب مركـز جـدة العلمـي فـي حملـة »تغـذى 
بـذكاء«، المقامـة فـي المركـز، باإلضافـة إلـى جولتهـم فـي 
مركز التدريب الصناعي بجدة، حيث استمعوا إلى محاضرة 
عـن أهميـة الغـذاء الصحـي واللياقـة البدنيـة، وتعرفـوا علـى 
أهميـة إجـراء اختبارات مؤشـر كتلـة الجسـم، ومعلومات عن 
الوعـي  رفـع  فـي  للمسـاعدة  وفحوصـات  الحيـاة،  نمـط 
الجسـم  كتلـة  بيـن مؤشـر  والعاقـة  بالمخاطـر الصحيـة، 
ـمنة، وكيـف يُسـهم تغييـر الفـرد لسـلوكياته الحياتيـة  والسُّ

اليومية في تعزيز صحته. 
التوعيـة  جنـاح  فـي  الصحيـون  االختصاصيـون  م  وقـدَّ
الغذائيـة والمأكـوالت الصحيـة، معلومـات وأفـكار وعينـات 
مجانيـة لمسـاعدة الحضور علـى إدخال الغـذاء الصحي إلى 
م الحضـور أن التغذيـة ضروريـة  نظامهـم الغذائـي. كمـا تعلَـّ
لصحة اإلنسان على المدى الطويل، وأن مفتاح العافية يبدأ 

بالطعام. 
كمـا زار الطـاب جنـاح اللياقـة البدنية والترفيـه، وتعرفوا 
علـى العوامـل التـي تسـاعد علـى تحقيـق أهـداف اللياقـة 

البدنية، وتبني نمط حياة صحي بالمشي والرياضة. 
وكشـفت اختصاصيـة خدمـات الطعـام فـي إدارة خدمـات 
أحيـاء السـكن التـي نظمـت وطـورت الحملـة، أسـرار إسـام، 
جهـود  إحـدى  هـي  ء  بـذكا تغـذى  حملـة  إن  ئلـة:  قا
خدمات أحياء السـكن فـي جـدة، التـي تهـدف إلـى تعزيـز 
ثقافـة األكل الصحـي لزيـادة الطاقة واإلنتاجيـة، وأردنا بهذه 
الحملـة أن نظهـر للطـاب كيـف يمكنهـم إدخـال عـادات أكل 
صحيـة فـي جـداول أعمالهـم اليوميـة المزدحمة بـدون جهد 

يذكر.
وأضافـت مديـرة قسـم خدمـات أحياء السـكن فـي كل من 
جـدة و ينبـع و الريـاض بالوكالـة، ضيـاء الزبيـدي، بقولهـا: 
التغذيـة  رائديـن فـي مجـال  »نعمـل علـى إشـراك خبـراء 
والنشـاط البدنـي والصحة والغذاء السـليم في جدة إلشـعال 
التغييـر  وزيـادة سـرعة  الحـوار  علـى  والتشـجيع  األفـكار 
اإليجابـي فـي طريقـة تفكيـر عمائنـا وشـعورهم، لكـي تبقى 
القيـم والـدروس التـي يسـتخلصونها مـن هـذه الحملـة معهـم 

مدى الحياة«. 
مـن جانبـه أوضـح ناظر مسـاعد قسـم التدريب فـي جدة، 
بـال سـعيد، إنهـم  يسـعون لدعـوة أكبـر شـريحة ممكنـة مـن 
الملتحقين ببرنامج التدرج لغير الموظفين، وأفراد المجتمع 
علـى المشـاركة فـي مثل هـذا الفعاليـات، باإلضافة لسـعيهم 
لغيـر  التـدرج  ببرنامـج  الملتحقيـن  مشـاركة  تعزيـز  إلـى 
الموظفيـن والموظفيـن، وعلـى دعـم المجتمعـات المفعمـة 

بالحيوية بدعوة طاب مركز جدة العلمي.

كامل صفطه يعرض لطالب مركز جدة العلمي أثناء جولتهم، بعض المعدات المستخدمة في تدريب اللحامين خالل ورشة 
عمل مهارات العمل بمركز التدريب الصناعي في جدة.

المتدرج، عبدالعزيز طرابيشي، يشرح لعبداهلل المعيوف، طالب في الصف األول ثانوي بمدرسة الفيصلية للطالب الموهوبين، 
بعض مهارات العمل التي ينفذها. طرابيشي هو أحد أعضاء فريق الروبوتات بمركز جدة العلمي.

متدربون وطالب من مدرسة الفيصلية للطالب الموهوبين 
وهم يتناولون بعض األطعمة الصحية كجزء من حملة 

)تغذى بذكاء( التي نظمها قسم خدمات أحياء السكن بجدة، 
والهادفة لتعليم الشباب أهمية تناول الطعام الصحي.
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بالبحث عن  ــرة  األخــي ــة  ــ اآلون فــي  انشغلت 
لي  تجلُب  التي  والمتعددة  المختلفة  األسباب 
السعادة، وكان جلَّ اهتمامي هو كيفية بلوغها 
والوصول إليها، وإن كان في ذلك مشقة. لكني 
وجدت في األخير أن األمر األسهل هو أن تكون 
تجعل سعادتك  ال  أن  أي  بــبــســاطــة،  ســعــيــًدا 
أشخاص.  أو  بأشياء  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة 
ومعنى ذلك أنه في حال لم تتوافر المسببات 
في  تستمر  وســـوف  المبتغى،  تبلغ  لــن  فــإنــك 
مطاردة السراب، والسعادة الوهمية واللحظية. 
وكــان السبيل الــذي توصلت إليه، أخيًرا، نحو 
الــســعــادة هــو إقــنــاع النفس باالكتفاء الــذاتــي 
والــشــعــور بــالــرضــا الــتــام عنها، ومــاهــو مقّدر 
ومكتوب لها، وبذلك تكتمل لوحة السعادة التي 
التي  ألــوانــك وصــراعــاتــك الشخصية  خطتها 
أمــام  الــثــبــات  بــهــذا  لتظهر  بنفسك  تخطيتها 
على  الــلــوحــة  المسمار  يـُـثــبِّــت  وكــمــا  الجميع. 
ثابًتا وسعيًدا أمام  الجدار، بإمكانك أن تقف 

نفسك وأمام الجميع.
السعادة مــن شخص آلخــر،  وتختلف أوجــه 
هناك من يصنعها.. فتجده يرى إسعاد اآلخرين 

كمرآة له تنعكس عليه إيجاًبا وسروًرا. والبعض 
ليظهر  مجبوًرا  بها  ويتظاهر  يتصنعها  اآلخــر 

عكس ما بداخله من حزن. 
لكنه بالتأكيد ليس باألمر الصعب أن تكون 
سعيًدا، وأحد أهم سبل السعادة هو أن تتعلق 
باألمر الثابت الذي المتغير له. تعلّقك الشديد 
يــتــوج قلبك  ــأن  ب بــه كفيٌل  ــان  ــم بخالقك واإلي
الهم  وال  للحزن  الــســعــادة. ال مكان  بفوانيس 
عندما تتعلق بحب اهلل، ستدرك حينها أن نوره 
الــظــام. كما أن إسعاد  ليُبدد  يشع في قلبك 
ي القلب ويجعل  اآلخرين وتمني الخير لهم يُنقِّ
منك ربيًعا زاهــًرا في خريف نفوٍس كــادت أن 
والكراهية  فالبغض  ــا.  ــوًم ي للضيق  تستسلم 
واألنانية من أسوأ الصفات التي تحرق اإلنسان 
أن  ــك  ذل ــن  وم النفسية.  حالته  وتــعــّكــر صفو 
تــحــاول إســعــاد المرضى ببث روح األمـــل في 
نفوسهم، ورسم االبتسامة على وجوههم فربما 
قّدمتها  التي  البسيطة  السعادة  جرعة  تكون 
ــًرا وأكــثــر نفًعا مــن جــرعــات األدويـــة  أقـــوى أثـ
المتكررة، التي يتناولونها بقلة حيلة. واليقتصر 
ذلك على المرضى، فقد حثنا رسولنا الكريم 

في  االبتسامة  على  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى 
عليها  نؤجر  فتلك صدقة  المسلم  أخينا  وجه 
الوالدين  وسعادة أخــرى نحن سبب بها. حب 
أيًضا وبِّــرهــم من أهــم مفاهيم السعادة. فإن 
كالسيل  حًبا  يندفع  عنك  ورضــاهــم  دعواتهم 

وسعادة تحيط بك دائًما وأبًدا.
أنــت، تتشّكل بين يديك كما  السعادة بيدك 
معيًنا.  طابًعا  وال  شكًا  لها  تأخذ  وال  تريد 
هم  من  واسعد  اصنعها  بل  السعادة  التنتظر 
حــولــك لتسعد، وابــتــعــد عــن الــطــاقــة السلبية 
واألشخاص السلبيين وال تجعل لهم مكاًنا في 

حياتك.
في السماء نجوم كثيرة ولو كان نجًما واحًدا 
لما استطاع أن يضيء السماء. ومهما كانت قوة 
الضوء الصادرة من هذا النجم، فإنها ال تُقاس 
بقوة ضوء النجوم وهي ُمجتمعة. عندما تنظر 
ــراقــة وأخــرى  ــى الــســمــاء، فسترى نــجــوًمــا بَّ إل
الناس  هكذا  غيرها،  بضوء  تستعين  شاحبة 
فلتكن  لــخــيــر.  ا ليعم  بعًضا  بعضهم  يتكاتف 
مصدر إلــهــام لنفسك ولــآخــريــن، وكــن منبًعا 

ت طرق السعادة. للفرح وإن جفَّ

كيف تكون سعيًدا؟
إضــــاءة

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

عيسى المعيدي
essa.muyidi@aramco.com

إدارة الموارد البشرية

االجتماع السنوي ألرامكو السعودية مع مستهلكي 
غاز اإليثان وسوائل الغاز الطبيعي

الظهـران - كجـزء مـن الجهـود المسـتمرة نحـو تحقيـق 
أهـداف التمّيـز التشـغيلي، نظمـت دائـرة تخطيـط وتوريـد 
قطـاع  فـي  المحلييـن  عمائهـا  مـع  اجتماًعـا  الزيـت 
البتروكيميائيات. وقد أسـهم االجتماع في تعزيز العاقات 
بيـن أرامكو السـعودية وشـركات مـن مدينتي الجبيـل وينبع 

الصناعيتين. 
حضـر االجتمـاع مجموعـة مـن مختلـف المسـتويات مـن 
رؤسـاء الشـركات التنفيذييـن، إلـى المديريـن والمهندسـين 
العامليـن فـي أقسـام التخطيـط لتلـك الشـركات. ثـم بـدأ 
االجتمـاع بكلمـة ترحيبية ألقاهـا مدير عـام دائرة تخطيط 
وتوريد الزيت في أرامكو السـعودية، األسـتاذ محمد أحمد 
الملحـم، الـذي لّخـص أهـم إنجـازات أرامكو السـعودية في 
قطـاع البتروكيميائيـات خـال عـام 2018م، وذلـك بالرغـم 
مـن التّحديـات التـي مـرَّ بهـا القطـاع، أبرزهـا التقلبـات 
المسـتمرة التـي شـهدتها أسـواق النفـط العالميـة، والتـي 
أثَّـرت علـى إمـدادات غـاز اإليثـان تحديـًدا، والـذي يُعـّد 

نواف املطير

اللقيم األساس وعصب صناعة البتروكيميائيات.
تبـع ذلـك عـرض تقديمـي ألعمـال أرامكـو السـعودية، 
م المهندس أحمد الدبيكل  مه محمد الينبعاوي. كما قدَّ قدَّ
عرًضـا حـول أداء أرامكـو السـعودية وعمائهـا خـال عـام 
2018م، وأبـرز التحديـات التـي تمـت مواجهتهـا والتغلـب 
عليهـا، مـن خـال تنفيـذ اإلسـتراتجيات والخطـط وأفضل 
الممارسـات. كمـا قـدم منسـق المبيعـات، أحمـد المقبـل، 

نظـرة عامـة على أسـواق الغـاز البترولي المسـال )البروبان 
والبيوتـان( العالميـة، واألثـر اإليجابـي مـن تصديـره. شـمل 
االجتمـاع، أيًضـا، نقاًشـا مفتوًحا لإلجابة عن إستفسـارات 
العمـاء وتدويـن ماحظاتهـم، ونقـاط اهتماماتهـم فيمـا 
يتعلـق بجـداول الصيانـة وإمـدادات اللقيـم وبعـض األمـور 

التشغيلية.  
فـي الختـام، تـم إعان أسـماء الشـركات الثـاث الفائزة 

بجوائـز برنامـج »تمّيـز« الـذي انطلـق خـال العـام 2018م 
أرامكـو  بيـن عمـاء  تنافسـية  بيئـة  توفيـر  إلـى  ويهـدف 
األداء  فـي  أعلـى  لتحقيـق مسـتويات  وذلـك  السـعودية، 
اس-كيـم  شـركة  حـازت  حيـث  وااللتـزام.  واالسـتدامة 
)شـيفرون فيليبـس( على المركـز األول بينما حازت شـركة 
ينسـاب علـى المركـز الثانـي، وشـركة صـدارة فـي المركـز 

الثالث.

محمد الملحم يتحدث خالل االجتماع عن أهم إنجازات 
أرامكو السعودية في قطاع البتروكيميائيات خالل عام 2018.

عدد من ممثلي الشركات خالل االجتماع الذي نظمته دائرة تخطيط وتوريد الزيت مع عمالئها المحليين في قطاع البتروكيميائيات
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تســتهل مجلــة القافلــة عددهــا الجديــد لشــهري مارس/
أبريــل 2019م بكلمــة رئيــس التحريــر »الفلســفة مهــارة 
متأنيــة«، التــي يذكــر فيهــا أن التوجــه اليــوم إلــى تدريــس 
الجيــل الجديــد المهــارات العقليــة كالتفكيــر الفلســفي 
واللغــات األجنبيــة، تُمثــل قيمــة معرفيــة عاليــة، ووســيلة 
ــه،  ــر المتعمــق، والتأمــل المنتب ــن التفكي ــدرات ف لشــحذ ق
والتأنــي الســليم. مستشــهًدا بمقولــة الحكيــم الصينــي 
كونفوشــيوس: »ال يمكــن للمــرء أن يحصــل علــى المعرفــة 
ــي  ــة: »فلســفة التأن ــم كيــف يفكــر«، ومقول إال بعــد أن يتعل

تمنحنا الوقت الكافي إلنجاز األمور بدقة«.
وفــي هــذا الســياق، وعلــى إثــر إعــان وزارة التعليــم عــن 
وطالبــات  طــاب  يدرســها  جديــدة  مــادة  اســتحداث 
الناقــد  التفكيــر  »مهــارات  وهــي  الثانويــة،  المرحلــة 
مــت القافلــة فــي الريــاض جلســة نقــاش  والفلســفة«، نظَّ
بعنــوان »الفلســفة فــي الحيــاة والتعليــم«، شــارك فيهــا عدد 
مــن المتخصصيــن، وهدفــت المجلــة مــن خــال طــرح هذا 
الموضــوع إلــى تعريــف المجتمــع بأهميــة الفلســفة ومــا 

تضيفه للفكر المجتمعي.

علوم: اقتصاد املناخ واإلنتروبيا
فــي بــاب علــوم، تنشــر المجلــة موضوًعــا رئيًســا بعنــوان 
»والدة علــم جديــد: اقتصــاد المنــاخ«، حيــث تنطلــق نظريــة 
اقتصــاد المنــاخ مــن فرضيــة أن اقتصــاد الســوق يمكــن أن 
يتفاعــل مــع الطبيعــة والمعرفــة دون أن يتكبــد أيــة خســائر 
أو يســبب أضــراًرا بيئيــة. ثــم تطالعنــا المجلــة بموضــوع 
الباحــث يوســف البنــاي، الذي كتب عــن معادلــة اإلنتروبيا، 

تلــك التــي ربطــت مجاليــن عماقيــن لــم يتخيــل أحــد مــن 
قبــل وجــود أيــة عاقــة بينهمــا، إذ ربطــت الديناميــكا 
الحراريــة بنظريــة المعلومــات الحديثــة، ذلــك الربــط الذي 
ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي تطــور الثــورة الرقميــة التــي 
ــب أمجــد قاســم عــن  ــة، كت نعيشــها. وفــي موضــوع الطاق
الفحــم والغــاز الحيوييــن بوصفهمــا مــن أقــدم مصــادر 
الطاقــة التــي عرفهــا اإلنســان، ويبــدو أنهمــا فــي طريقهمــا 

إلى تجديد شبابهما، لما لهما من منافع بيئية وزراعية. 

حياتنا اليوم: عصر التسّرع 
والطريق إلى املدرسة

فــي بــاب حياتنــا اليــوم، كتــب زاهــر الحــاج حســين عــن 
عصــر التســّرع وكيــف أن الســرعة ســيطرت علــى الحيــاة، 
إال أنهــا غيــر مضمونــة الجــدوى فــي مواجهــة المشــكات 
ــدة، فيمــا كتبــت فاطمــة البغــدادي عــن التاميــذ  المعَقّ
ــم بالســير  ــدة مــن العال ــن يجازفــون فــي مناطــق عدي الذي
فــي دروب خطــرة أمــًا فــي اللحــاق بطابــور الصبــاح 
المدرســي، فتكــون رحلتهــم مــن البيــت إلــى المدرســة 
أقــرب إلــى المغامــرة غيــر المحســوبة العواقــب، حيــث 
تُحتــم عليهــم التضاريــس الصعبــة وقســوة الطقــس، عبــور 
طــرق غيــر مألوفــة، كاختــراق مناطــق صحراويــة جافــة، أو 
غابــات وأدغــال، أو اجتيــاز جــداول وأنهــار، أو تســلق 
مناطــق جبليــة. وفــي بــاب »عيــن وعدســة« يجــول بنــا 
عبدالوهــاب العريــض فــي رحلــة إلــى القطــب المتجّمــد 
الشــمالي، حيــث ذهــب المصــور الفوتوغرافــي طالــب 
المــّري إلــى جزيــرة ســافالبارد ليســرد عبــر كاميرتــه 
خصائــص الــدب الــذي يصفــه بالكائــن الغريــب، الــذي 
يســبح لمســافة ثــاث مئــة كيلومتــر ماحًقــا الشــمس 
للمحافظــة علــى حــرارة جســمه. مقدًمــا صــوًرا جميلــة، 

ومغامرة شيقة.

أدب وفنون: سينما سعودية 
وزيارة الى بيت رامبرانت

نقــرأ فــي هــذا البــاب موضــوع الناقــدة الســينمائية أمــل 
ــــة  الجمــل، التــي وصفــت األفــام الســعودية بالقــول: ثَمَّ
أفـــام فــي الســينما الســعودية الحديثــة ال يمكــن تجاهلها، 

رغــم مــا قــد يشــوبها مــن تحفظــات علــى الســيناريو أو 
عليهــا  الحكــم  يصعــب  كان  وإن  اللغــة،  علــى  مآخــذ 
بمقاييــس ســينمائية خالصــة كتلــك التــي نحكــم بهــا علــى 
أي ِفلـْـم عالمــي، أو أي ِفلـْـم عربــي مــن دولــة لهــا تاريــخ فــي 
صناعــة الســينما. ثــم ننتقــل مــع الكاتبة ثنــاء عطــوي، التي 
ــت فــي أمســتردام،  ــت رامبران ــى بي ــارة إل ــا فــي زي تصحبن
ــي  ــق فن ــت المســتمد مــن عم ــاث البي ــا أث ــث تصــف لن حي
ــاه. وفــي زاويــة  رفيــع، وتســتجلي فلســفة الضــوء فــي زواي

القافلة األسبوعية

يف العدد اجلديد من مجلة القافلة
د الشمالي ونقاش عن الفلسفة رحلة إلى القطب المتجمِّ

أول أداة تقيس عالقة 
األطفال بالطبيعة

يمكن للمدن أن تكون مكاناً رائعاً 
لتربية الأطفال، ولكن عندما 

يتعلَّق الأمر بتواصل الأطفال مع 
الطبيعة، فإنها تشكِّل تحديات 

كبرى. وحتى عندما تحتوي 
المدن على عدد كبير من المتنزهات والمساحات 

الخضراء، قد يكون من الصعب على العائلت 
الوصول إليها. كما أن وجود لفتات تقول "ابِق بعيداً 
عن الُعشب" أو عندما يفترض الوالدان أن مساحة ما 

من الحديقة قذرة أو خطرة، يعيق تواصل الأطفال 
مع الطبيعة بحرية كاملة. 

ولهذه العوائق التي تقف أمام لعب الأطفال في 
الطبيعة عواقب سيئة على الأطفال، فقد يطور 

هؤلء ما بدأ يُعرف بـ "اضطراب نقص الطبيعة" أو 
"انفصال الأطفال عن الطبيعة". مما يعني أنه إذا لم 

يتم تعزيز علقة الأطفال بالطبيعة في سن مبكرة، 
فسوف تتأثر صحتهم النفسية والجسدية بشكل 

سلبي ودائم.
في محاولة لقياس مدى وكيفية علقة الأطفال 

بالطبيعة في هونغ كونغ، وهي واحدة من أكثر 
المناطق الحضرية كثافة في العالم، ومن أجل 
السعي لتطوير أداة يمكنها قياس هذه العلقة 

باستمرار، وضعت الدكتورة تانيا سوبكو من 
كلية العلوم البيولوجية في جامعة هونغ كونغ 

والبروفيسور غافن براون من جامعة أوكلند استبياناً 
مكوناً من 16 جزءاً يدعى CNI-PPC الذي يرمز إلى 

Connected to Nature Index - Parents
of Preschool Children، أي مؤشر الترابط مع 
د الطرق  الطبيعة - لآباء أطفال الحضانة، يحدِّ

الأربع التي عادة ما يطور بها الأطفال علقتهم مع 
الطبيعة:

)1( يصبحون مدركين لها.
)2( يتمتعون بها.

)3( يشعرون بالتعاطف معها.
)4( يشعرون بالمسؤولية تجاهها.

وشاركت في الدراسة 499 عائلة، لديها أطفال تتراوح 
أعمارهم بين 2 و5 سنوات. وقد أجاب الأهل على 

16 سؤالً، ومن ثم تم قياس إجاباتهم بالمقارنة مع 
 Strengths أي ،SDQ استبيان القوة والصعوبات" أو"

and Difficulties Questionnaire، وهو مقياس 
ثابت لقياس صحة الأطفال النفسية. وكانت النتائج 

مثيرة للهتمام. "فبالنسبة للآباء الذين أكدوا أن لدى 
أبنائهم علقة وثيقة مع الطبيعة كان أطفالهم أقل 

اضطراباً ول يعانون من أي نوع من النشاط المفرط 
ول يواجهون أي صعوبات سلوكية أوعاطفية، بل 

كان سلوكهم سليماً ومسؤولً بالنسبة للمجتمع من 
حولهم. ومن المثير للهتمام أن الأطفال الذين كانوا 
يتحملون مسؤولية أكبر تجاه الطبيعة لم يكن لديهم 

أي مشكلت مع نظرائهم". 
ويُعدُّ مقياس الـ CNI-PPC الأداة الأولى لقياس 

علقة الأطفال بالطبيعة وقد تم اعتماده من قبل 
جامعات أخرى لتطبيقه بشكل أكبر وفي مجالت 

أشمل، خاصة وأن من الممكن الستفادة منه كأداة 
فعالة لتقييم التغيرات في سياسات التنظيم المدني 
والتدخلت المصممة لتعزيز التفاعلت بين الأطفال 

والطبيعة. 
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ثمة أفالم في السينما السعودية الحديثة ال 
يمكن تجاهلها، رغم ما قد يشوبها من تحفظات 

على السيناريو أو مآخذ على اللغة السينمائية 
أحيانًا، وإن كان يصعب الحكم عليها بمقاييس 

سينمائية خالصة كتلك التي نحكم بها على 
أي فلم عالمي، أو أي فلم عربي من دولة لها 

ق  تاريخ في صناعة السينما. إذ يصعب أن نطبِّ
على األفالم السعودية القصيرة، وحتى الطويل 

القليل منها، أيًا من تلك المقاييس من دون 
االلتفات إلى الظروف التي أحاطت بانتاجها. 

ورغم ذلك، تمثل هذه األفالم أطوارًا كان ال بد 
للسينما السعودية أن تمّر بها، ومحطات مهمة 

على طريق بناء صناعة سينمائية سعودية 
ناضجة ومكتملة المقّومات والعناصر.

أمــل الجمل

أطوار
السينما 

السعودية 
الحديثة
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اختفى الحقل 
المغناطيسي 

لألرض

تتأّلف نواة الأرض من كرِة معدنية 
تبلغ حرارتها نحو 6000 درجة مئوية، 

وقطرها حوالي 1220 كلم. ويحيط بها 
رداء معدني سائل حرارته نحو 4500 درجة مئوية 

وسماكته حوالي 2400 كلم. وتحيط بهذا الرداء طبقة 
من الصخور الصلبة تسمى القشرة التي تتفاوت درجة 
حرارتها بين 870 درجة مئوية بالقرب من سطح الأرض 

و2200 عند اتصالها بالرداء، وسماكتها حوالي 2900 
كلم.

إن الفرق في درجات الحرارة بين هذه المكّونات 
يُحدث ما يعرف بـ "التمدد الحراري"، الذي يولد تياراً 
كهربائياً، وبالتوازي مع دوران الأرض على محوريها، 

يولد الحقل المغناطيسي حول الأرض.
وبالنظر إلى عدم ثبات هذه المنظومة، يصبح من 

المنطقي أن يكون هذا المجال المغناطيسي غير 
مستقر، ومتغيراً في قوته واتجاهه واستقطابيته. 
وهذا ما تمر الكرة الأرضية به الآن؛ إنها في حالة 

انعكاس مغناطيسيتها منذ حوالي 200 سنة. إذ يتبادل 
القطبان الشمالي والجنوبي التجاه، وهي عمليٌة 

ستستمر لنحو 1500 سنٍة مقبلة. حيث ستتغير إشارة 
البوصلة الحالية إلى عكسها. ويقول العلماء إنه خلل 

هذا التحّول ضعفت قوة الحقل حوالي 10% حتى 
الآن، وهناك احتمال أن تضعف أكثر، وحتى التوقف 

لفترة معّينة.

تمتلك الأرض درعين قويين ضد الأخطار العديدة 
الموجودة في الكون: الحقل المغناطيسي والغلف 
الجوي. ومن دون الحقل المغناطيسي، فمن شأن 

الرياح الشمسية، وهي تيارات من الجسيمات 
المشحونة كهربائياً، أن تمزق الغلف الجوي حول 

كوكب الأرض. وعلى هذا النحو، يساعد الحقل 
المغناطيسي للأرض في جعل الحياة ممكنة على 

كوكبنا.
والحال أن النقلب في القطب قد يسبب بعض 

المشكلت الفنية، لكنه ل يشكِّل خطراً على الحياة. 
فقد قام العلماء بأبحاث عديدة حول ما إذا أحدثت 

النعكاسات السابقة كوارث، فلم يعثروا على أي 
شيء. وهناك احتمال ضئيل جداً، كما يقّدر العلماء، 

أن يختفي كلياً؛ فعند ذاك ستكون العواقب مقلقة.
 فمن دون الحقل المغناطيسي الأرضي، ستكون 

تقنياتنا في خطر جّراء العواصف الشمسية. ستتضرر 
شبكاتنا الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية 
لكترونية الأخرى  في الفضاء الخارجي وكافة الأجهزة الإ

لتعرضها لجزيئات عالية الطاقة من الأشعة الكونية 
والرياح الشمسية.

ستتعطل البوصلت التي نستخدمها في الملحة على 
أنواعها وفي تنقلتنا على الأرض، وسينعكس ذلك على 
حركتنا. صحيح أن أجهزة التموضع العالمية ل تعتمد 
على الحقل المغناطيسي، لكنها ل تشير إلى التجاه، 

بل تشير فقط إلى الموقع. والعتماد على النجوم 
والكواكب لتحديد التجاه ليس دقيقاً.

والبشر ليسوا وحدهم في العتماد على الحقل 
المغناطيسي للأرض للملحة. فعديد من الكائنات 

الحية مثل الطيور والسلحف البحرية، وجراد البحر، 
ونحل العسل، وسمك السلمون، وذباب الفاكهة، 

جميعها لديها بوصلت بيولوجية يطلق عليها 
"المستقِبلت المغناطيسية" مبنية في أجسامها. 
فمن دون الحقل المغناطيسي، يمكن أن تضيع 
السلحف البحرية في البحر. وقد تطير الطيور 

المهاجرة في التجاه الخاطئ، مما يهّدد بقاءها. وقد 
يضيع نحل العسل في بحثه عن خلياه، وسيؤثر 

ذلك على تلقيح الزهور والنباتات الأخرى. ومع 
تعرض قدراتهما الملحية لخطر شديد، ستواجه هذه 

الكائنات والكثير غيرها خطر النقراض، وستكون 
معاناة كوكبنا أكبر من أن تُقاس. 
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عالم محموم ومتسارع.. عصر السرعة.. 
الوقت ال ينتظر.. عدم تفويت الفرصة.. 

عبارات ما فتئت تطرق أسماعنا كل يوم 
لتصيبنا بنوبات من الهلع والرعب، إلى درجة 

أننا أمسينا مصابين “بالخوف من فوات 
األشياء"، أو ما ُيدعى اختصارًا بـ “فومو" 

)FOMO, Fear of Missing Out(. إنه ببساطة 
زمن تمجيد السرعة في كل شيء: الطعام 

السريع، تبّدل الموضة بسرعة، وصفات 
إنقاص الوزن السريعة التي ستمنحك 

الجسم المثالي خالل أسبوعين، الدورات 
التدريبية السريعة التي تحيلك إلى خبير 

س، كتب تطوير الذات السريعة  متمرِّ
التي ستحل جميع المشكالت العاطفية 

والنفسية، وصواًل إلى العالجات السريعة 
التي تزعم القدرة على معالجة األمراض 
المزمنة! فكل هذه األمور تدور في فلك 

اعتقاد وحيد: الحصول على أكبر نتيجة 
ممكنة بأقل جهد ممكن. وعلى الرغم من 

أن السرعة مطلوبة في حاالت كثيرة، إالَّ 
أنها غير مضمونة الجدوى في مواجهة 

ث عن  دة، سواء أكنا نتحدَّ المشكالت المعقَّ
حياتنا الشخصية أو أعمالنا وعالمنا. 

زاهر الحاج حسين

حول فضيلة التأني

كيف نحلُّ مشكالتنا 
في عصر التسّرع؟
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المصادر:
•  Gccpo.org
•  Researchgate.net
•  Hbs.edu
•  Onlinellm.usc.edu
•  Ipwatchdog.com
•  Upcounsel.com
• Nber.org
• Britannica.com
• Kacst.edu.sa
• Uspto.gov
• Ub.edu.sa

جودة البراءة
اع،  اءات الخ�ت رأينا ح�ت الآن أهمية الناحية الكمية ل�ب

ولكن هل هي متساوية من الناحية النوعية؟ للإجابة 
شارة إىل الصعوبة  عن هذا السؤال، ل بد من الإ

اءة للأسباب التالية: ي تقييم جودة ال�ب
البالغة �ف

أ.  القيمة القانونية وهي عبارة عن إعلن رسمي 
ي 

ل�يان مفعول الكتشاف، وتعد الخطوة الأوىل �ف
ة الألف ميل المزروعة غالباً بالشوك. مس�ي

د: ب.  القيمة القتصادية وتتحدَّ
اءة عىل استثناء الآخرين من  ي قدرة ال�ب

          1.  �ف
ة  ي المجال نفسه ضمن الف�ت

العمل �ف
اءات إىل  اً ما تتعرَّض ال�ب المعطاة. فكث�ي

تنازع يتطلب اللجوء إىل المحاكم لتحديد 
الصلحيات.

اع الصادرة            2.  إثبات ما إذا كانت براءة الخ�ت
صالحة أو منتهكة، عملية مكلفة وشاقة من 

الناحية القانونية والعلمية والفنية.
          3.  من الناحية العملية، عندما يتم التنازع 

اع، قد ل يكون من الممكن  عىل براءة الخ�ت
الحفاظ عىل صلحيتها المستحقة.

          4.  حماية هوامش الربح وتوليد إيرادات 
وجذب المستثمرين.

ي معظم الدول الصناعية هناك كيانات غ�ي 
ج.  �ف

كات ترخيص  ي الأعمال التجارية، هي رسث
منخرطة �ف

اع من دون أن تمارسها. فل تقوم  براءات الخ�ت
عادة بتطوير أو بيع المنتجات؛ بل تُرخص لها 

فقط. إذ تهتم فقط بتحقيق أرباح من خلل 
، ولديها سمعة فرض براءات  ي

خيص والتقا�ف ال�ت
زعاج".  سيئة للستفادة مما يعرف "تسوية الإ

كات العملقة تحصل وتحفظ  ه.  إن عديداً من ال�ث
ي يمكن 

اع ال�ت ات الآلف من براءات الخ�ت ع�ث
ي صلحيتها تحت التمحيص. وتقوم 

الشك �ف
اتيجياتها عىل الكمية وليس عىل  إحدى اس�ت

ي المحفظة 
ء �ف النوعية، إذ يضيع هذا النوع ال�ي

اءات. وعادة ما تستخدم  ة جداً من ال�ب الكب�ي
اءات "بشكل دفاعي"، أي من أجل حرية  هذه ال�ب

التصميم ومنع الآخرين من أن يسبقوا، وليس من 
. خيص الخارجي أو توليد الدخل المبارسث أجل ال�ت

مان، صاحب كتاب "من الأصول  و.  يقول بروس ب�ي
إىل الأرباح" إن "90% أو أك�ث من المحافظ المهمة 

ن من براءات مشكوك  ذات التقنية العالية تتكوَّ
ي مجالت مثل 

فيها تُستخدم فقط للضغط، و�ف
اتيجيات العمل قد يكون الرقم  مجيات واس�ت ال�ب

أعىل من ذلك".

ي هذا الخصوص 
ي السوق؛ و�ف

اءة للصمود �ف ز.  قوة ال�ب
غ عن العدد الهائل  كة بلومب�ي يقول تقرير ل�ث
، إنَّ معظمها يتم التخلص  ف ي الص�ي

اءات �ف لل�ب
ي السنة الخامسة، لعدم تمكن أصحابها 

منها �ف
خيص. وعندما يتعلق الأمر  من دفع رسوم ال�ت

بالتصميم، فإن أك�ث من تسع براءات من كل ع�ث 
يتم إهمالها. 

ف المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية  ح.  معظم القوان�ي
الفكرية ل تقع تحت أحكام جنائية، بل تُعدُّ شأناً 
مدنياً وعقابها ليس قاسياً ولذلك يتكرر باستمرار 

انتهاكها.

ي الموافقة هو من أهم المشكلت 
ط.  التأخر �ف

اع غ�ي الفنية  ي منها منح براءات الخ�ت
ي يعا�ف

ال�ت
ي الخارج، 

خيص �ف والقانونية، خاصًة عند ال�ت
ي بعض البلدان إىل أك�ث من ع�ث سنوات.

لتصل �ف

عطاء الموافقة  وتنعكس مشكلة الوقت الطويل لإ
ي الرسم 

ي قطاع التكنولوجيا النقالة كما �ف
خاصًة �ف

: ي التاىلي
البيا�ف

شاركنا رأيك
Qafilah.com

@QafilahMagazine

يجب أن يكون االختراع جديدًا 
ومفيدًا للحصول على براءة 

ل  اختراع. كما يجب أن يمثِّ
مًا كبيرًا، وإضافة جديدة  تقدُّ

م الجاري في  إلى مستوى التقدُّ
أي حقل، وليس فقط مجرد 

تغيير عما هو معروف بالفعل. 

ازيل ال�ب

تايالند

ن الأرجنت�ي

الهند

ي المكتب الأورو�ب

اليابان

مرص

اليا أس�ت

أمريكا

ن الص�ي

كوريا

10        8        6        4        2        0

ي قطاع 
اع �ن الوقت المطلوب )بالسنة( لمنح براءات الخ�ت

ي عدد من الدول
التكنولوجيا النقالة �ن

• Web.mit.edu
• Rufuspollock.com
• Bloomberg.com
• Statista.com
• Industryweek.com
• Wipo.int
• Alarabiya.net
• Ipwatchdog.com
• Forbes.com
• Link.springer.com

الصباح

الصباح فترة من فترات النهار، وأكثر من ذلك 
بكثير.

د يوميًا. بداية نهار جديد. إنه البداية التي تتجدَّ
وبداية نهار جديد تعني بداية العودة إلى الحياة 

وحراكها بعد سكون الليل. 
وككل بداية، يرسم الصباح مسار اليوم، وما 

سنواجهه فيه.
وبفعل تكرار هذه البداية، باتت للصباح 

طقوسه االجتماعية ودالالته الثقافية الخاصة 
ق بباقي  التي تختلف كليًا عن تلك التي تتعلَّ

فترات اليوم مثل العصر أو المغيب أو الليل. 
طقوس ومفاهيم تمتد من أبسط العادات 
الفردية إلى الممارسات االجتماعية بأوسع 
معانيها، لها حضورها الخاص في اآلداب 

والفنون والثقافات.
في هذا الملف وانطالقًا من التحية الصباحية، 

يستوقفنا الدكتور عادل النيل، أمام عالم 
الصباح بأبرز ما فيه، من صياح الديك وفنجان 

القهوة إلى أهمية ضوئه في تاريخ الفنون.

الملف:
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اإلنتروبيا
 وثورة المعلومات

في الخامس من سبتمبر عام 1905م، 
وبالقرب من خليج قرية ديونو في 

النمسا، ُوجدت جثة رجل شنق نفسه. 
فقد انتحر أحد أعظم عقول الفيزياء 
في زمانه: لودفييغ إدوارد بولتزمان. 
وعلى قبره ُنقشت معادلة اإلنتروبيا 
الشهيرة: S=K log W. تبدو معادلة 
بسيطة في شكلها، لكنها ثورية إلى 

درجة أنها ربطت مجالين عمالقين لم 
يتخيل أحد من قبل وجود أية عالقة 

بينهما. لقد ربطت الديناميكا الحرارية 
بنظرية المعلومات الحديثة، وهو ما 
سيكون له أبعد األثر في تطور الثورة 
الرقمية الحالية التي نتباهى ونتمتع 

بها اليوم.

يوسف البناي

الديناميكا الحرارية
بدأت الثورة الخضراء عقب 

الحرب العالمية الثانية، مستفيدة 
من التطورات الهائلة الناتجة 

عن سباق التسلح العالمي، 
ومدفوعة بالطلب المتزايد على الغذاء، الناتج عن 
تلك الحروب. واستطاعت الموجة الأولى من تلك 

الثورة توظيف الآلة في الزراعة عن طريق استخدام 
الجرَّارات الزراعية وعربات الحصاد والنقل. لكنها 

بقيت تعتمد بشكل أساسي على الممارسات التقليدية 
التي تتطلَّب جهداً جسدياً وأيادي عاملة كثيرة. لكن 

نتاج  مع هذا كان لهذه الموجة دور كبير في زيادة الإ
الزراعي إلى حد كبير مقارنة بالأساليب التقليدية.
ومع انفجار الثورة الصناعية، انطلقت بموازاتها 
مسيرة ل تقل عنها أهمية؛ العلقة التكافلية بين 
العلم والتكنولوجيا. وقد أطلق اختراع المحرك 

البخاري ونسخته المتطورة التي أدخلها المخترع 
الأُسكتلندي الشهير جيمس واط عام 1769م أسئلًة 

علميًة صعبة حول هذه القوة التي جعلت الآلة 
تتحرك، فظهر أثناء ذلك أحد فروع الفيزياء الأكثر 

أناقة؛ الديناميكا الحرارية. 
يُعد هذا الكتشاف أضخم ثورة في الفيزياء منذ 

أن وضع إسحاق نيوتن قواعد الميكانيكا الكلسيكية. 
وكعادة الفروع الجديدة في الفيزياء، واجهت 

الديناميكا الحرارية اعتراضات شرسة جداً في البداية. 
فقد كان السؤال الأساسي هو: ما هي الحرارة؟ قد 

نجد هذا السؤال بسيط، لكنه واحد من أعقد أسئلة 
الفيزياء. 

كان الفيزيائيون في زمن جيمس واط وأنطوان 
لفوازيه في القرن الثامن عشر الميلدي مقتنعين 

أن الحرارة أو السعر الحراري ما هو إل شيء يشبه 
السائل غير المرئي، ينساب من الجسم الحار إلى 

البارد. فلو وضعت قطعة حديد ساخنة على أُخرى 
باردة، فسينساب ذلك السائل من القطعة الساخنة 

إلى الباردة من دون أن نتمكن من رؤيته. لكن العالم 
الأمريكي بنجامين طومسون لحظ في عام 1753م 

أن هذه الفكرة تحتوي على ثغرة؛ فالحرارة من 
الممكن أن تنتج من الحتكاك، وإذا ظل الحتكاك 

قائماً فستظل الحرارة موجودة باستمرار، وهذا 
يعني أن السائل الحراري موجود بشكل ل متناٍه! من 
الممكن أن ننتج حرارة بفرك يدينا باستمرار، فهل في 
يدينا سائل حراري ل نهائي؟! يبدو أن الفكرة ليست 

جميلة بالقدر الكافي لتكون حقيقة.  
نجليزي روبرت بويل قد  كان العاِلم والفيلسوف الإ

اكتشف في عام 1627م قوانين الغازات. وأحد 
أهم تلك القوانين كان التناسب العكسي بين حجم 
الغاز وضغطه عند ثبات الحرارة في نظاٍم مغلق. 
فإذا وضعنا غازاً داخل عبوة وضغطناها، فسيزداد 

الضغط على الجدران. لقد ُفهمت العلقة جيداً بين 
الضغط والحرارة والحجم الذي يشغله غاز ما في 
وعاء. لكن هذا الفهم كان تجريبياً تماماً. والمعرفة 

التجريبية ل تعني فهما عميقاً لما يحدث. لذلك ظل 
السؤال الصعب قائماً: ما هي الحرارة؟ 

ودارت الأيام إلى أن أتى عقلن من أكبر عقول 
سكوتلندي جيمس  الفيزياء في التاريخ، العالم الإ
كلرك ماكسويل ولودفييغ بولتزمان. أدرك هذان 

ُيعد اكتشاف الديناميكا 
الحرارية أضخم ثورة في 

الفيزياء منذ أن وضع إسحاق 
نيوتن قواعد الميكانيكا 

الكالسيكية.

رسم تخطيطي لجزئية بولتزمان 
يظهر الذرية )β ، α( متداخلة

من الممكن أن ننتج حرارة 
بفرك يدينا باستمرار، فهل في 

يدينا سائل حراري ل نهائي؟!
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فرشــاة وأزميــل لقــاء مــع التشــكيلي فهــد خليــف، الــذي 
لية  الســريا األســاليب  مــن  توليفــة  لــه  أعما تعكــس 
والتكعيبيــة. وندخــل إلــى حديقــة الروايــة مــع الكاتــب 
عبــداهلل ناصــر الــذي يتنــاول روايــة »الجبــال الثمانيــة« 
لباولــو كونيتــي، الفائــزة بجائــزة »ســتريغا« لعــام 2017م، 

والمترجمة إلى أكثر من 30 لغة. 

امللف: الصباح
ويســتوقفنا  الصبــاح،  العــدد موضــوع  ملــف  يتنــاول 
ــه،  ــرز مــا في ــاح بأب ــم الصب ــل أمــام عال الكاتــب عــادل الني
كمــا يذهــب بنــا إلــى طقوســه االجتماعيــة وداللتــه الثقافية 
التــي تختلــف كلًيــا عــن فتــرات باقــي اليــوم مثــل العصــر أو 
ــد مــن  ــم تمت ــاح طقــوس ومفاهي ــل. فالصب المغيــب أو اللي
أبســط العــادات الفرديــة إلــى الممارســات االجتماعيــة، 

وكذلك إشراقاته في اآلداب والفنون والثقافات.
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دور األب مع املولود الجديد

احذروا العنف السلبي في الحياة الزوجية

كيف نختار ونقرأ كتاًبا لطفلنا

النسـاء يسـتخدمنه أيًضـا، بـدون وعـي، وربما بـدون تعمد 
إيذاء الشريك.

فوفًقـا للمركـز الطبي بجامعـة نيويورك، فإن الشـخص 
أنـه يتعامـل  يبـدو عليـه  العدوانـي، هـو إنسـان  السـلبي 
بشـكل الئـق، فـي حيـن أنـه يسـتخدم رسـائل سـلبية فـي 
التواصـل مـع الطـرف اآلخـر، لتحقيـق أهدافـه والمطالبة 

األسرة

هـن  وحدهـن  األمهـات  أن  اآلبـاء  مـن  كثيـر  يعتقـد 
القـادرات علـى رعايـة الطفـل الجديد، خاصة فـي الفترة 
األولـى بعـد الوالدة، حيـث يترك كثير من اآلباء مسـؤولية 

العناية بالمولود الجديد على األم وحدها.
لكـن الحقيقـة أن هذا المفهـوم من المفاهيـم الخاطئة 
الشـائعة بكثـرة فـي مجتمعاتنـا العربيـة، بينمـا أثبـت كثير 
مـن الدراسـات الطبيـة واإلنسـانية، أن دور األب فـي 

العناية بالمولود الجديد ال يقل أهمية عن دور األم.
ونناقـش مـن خـال موضوعنـا مجموعـة مـن األدوار 
فـي  للمسـاعدة  األم،  مـع  يؤديهـا األب  أن  يمكـن  التـي 

العناية بالمولود الجديد في األسرة السعيدة.

شارك في حمل واحتضان طفلك
ربمـا يتصـور بعـض اآلبـاء أن الطفـل المولـود حديًثا ال 
يشـعر بوجودهـم علـى اإلطـاق. لكن هـذا االعتقـاد ليس 
صحيًحا، فعديـد مـن الدراسـات النفسـية الحديثة، تؤكد 
روابـط  تكويـن  علـى  قـادر  المولـود حديًثـا  الطفـل  أن 
إنسـانية بينـه وبيـن والديـه اعتمـاًدا علـى دقـات قلبيهمـا، 
للنظـرات  باإلضافـة  بهـا  يحملونـه  لتـي  ا والطريقـة 

واللمسات.
التفكيـر  األب-  -عزيـزي  عليـك  يجـب  ربمـا  لذلـك 
يبكـي  عندمـا  الجديـد  طفلـك  نـداء  تلبيـة  فـي  بجديـة 
مجـدًدا، مـن أجـل دعـم هـذه الرابطـة النفسـية األوليـة، 
والمشـاركة فـي تهدئتـه مـن خـال حملـه بطريقـة سـليمة 
إلـى أن يخلـد إلـى النـوم مجـدًدا. أيًضـا ننصـح بتكويـن 
روابط بصرية ولمسـية من خـال النظر في أعين طفلك 
والسـماح لـه بتحسـس وجهـك، فبهـذه الطـرق البسـيطة 

ون انطباعاته األولى عنك. يستكشفك الطفل ويُكَّ

ساعد طفلك على االستحمام
ليـس هنـاك أفضـل لصحـة الرضيـع مـن االسـتحمام 
فصـل  فـي  رضيعـك  اسـتقبلت  وإذا  صحيـح،  بشـكل 
الصيـف، فمـن أكثـر األمـور المنعشـة هـي أن يسـتمتع 

بحمام ماء فاتر.
لكـّن كثيـًرا مـن األمهـات يجـدن صعوبـة فـي تحميـم 
أطفالهـن بشـكل صحيـح فـي الفتـرة األولـى مـن الـوالدة 
-خاصـة إذا كان الطفـل األول- وهنـا يأتـي دورك فـي 

باحتياجاته بداًل من استخدام األسلوب المباشر.
أشكال السلبية العدوانية في العالقات العاطفية:

•  االنتقـاد المسـتمر لمظهـر الطـرف اآلخـر ومعتقداته 
وأفكاره وعاقته بأهله وأصدقائه، والتقليل منها.

•  المعاملـة الجافـة بـا مشـاعر، واإلهمـال، والمعاملـة 
الصامتة كتجنب الحديث وعدم الرد.

•  أسـاليب التاعـب النفسـي. مثـل؛ التبريـر وتحميـل 
الطـرف اآلخـر مسـؤولية كل المشـكات، واسـتغال 
نقـاط الضعـف، والمبالغـة، والتعميـم، واالتهامـات، 
أو  بالخيانـة  والتهديـد،  والخيانـة،  الوعـود،  ونكـث 

الطاق، أو إيذاء النفس، مثل التهديد باالنتحار.
لماذا ُيستخدم السلوك السلبي العدواني في العالقة؟

»االبتسـامة  كتـاب  مؤلفـة  ويسـتون«  »سـين  حـددت 
العاقـات  فـي  العدوانيـة  السـلبية  سـلوك  الغاضبـة: 
والمـدارس وأماكـن العمـل«، مجموعـة مـن األسـباب التـي 
تدفـع األشـخاص السـتخدام العنـف السـلبي كمنهـج فـي 
العاقـة ومنهـا الرسـائل التـي وصلتنـا فـي طفولتنـا بـأن 
التعبيـر عـن الغضـب بشـكل مباشـر أمـر غيـر مرحـب بـه 
وأن الشـخص الـذي ال يغضـب هـو شـخص لطيـف وجيـد 
علـى الرغـم مـن أن الغضـب شـعور إنسـاني طبيعـي مـن 
حقنـا التعبيـر عنـه بصـورة صحيـة، فاسـتخدام السـلبية 
بالمشـكات،  االعتـراف  مـن  بكثيـر  أسـهل  العدوانيـة 

والمواجهة، وبذل المجهود في حلها.
أيًضـا، فـإن الشـخص الـذي يسـتخدم السـلوك السـلبي 
بالسـيطرة  يشـعر  يريـد،  مـا  علـى  ويحصـل  العدوانـي، 
بـذل أي مجهـود  بـدون  ويتحكـم فـي مجريـات األمـور، 

ــي  ــدُّ القــراءة واحــدة مــن أفضــل وأعــرق الطــرق الت تُع
اســتخدمها اإلنســان للحصــول علــى المعلومــات. لكــن 
بالقــراءة  المرتبطــة  الخاطئــة  والمفاهيــم  العــادات 
لألطفــال واختيــار الكتــب المناســبة لهــم تســببت في 

النهاية في نشأة جيل غير ُمحب للقراءة.
لذلــك قّررنــا تخصيــص هــذا الموضــوع مــن أجــل 
بكيفيــة  يتعلــق  فيمــا  المهمــة  النصائــح  بعــض  إعطــاء 

اختيار وقراءة الكتب ألوالدنا الصغار.

متى نبدأ في القراءة للطفل؟
نســتعين فــي اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بنصائــح خبيرة 
التعليــم بطريقــة »منتســوري«، مــروة رخــا، التــي تؤكــد 
علــى  أن القــراءة للطفــل يجــب أن تبــدأ مــن ســن مبكــرة 
للغايــة، حتــى إن كان الطفــل غيــر مــدرك لمــا يتــم قراءتــه 
لــه. فمــع ممارســة هــذه العــادة باســتمرار يتكــّون لــدى 
الطفــل رابــط عاطفــي بينــه وبيــن الكتــاب وبيــن عمليــة 
القــراءة، ومــع الوقــت يتعــود ويحــب االســتماع لمــا يقــرأه 

عليه الوالدين.
وتتابــع مــروة: لذلــك ليــس غريًبــا إذا نصحــت بضــرورة 
القــراءة للطفــل بمجــرد الــوالدة. فعلــى الرغــم مــن أن 
األطفــال ال يدركــون كثيــًرا فــي هــذا الوقــت، إال أنهــم 
قــادرون علــى التفاعــل -بطريقتهــم الخاصــة- مــع مــا 

يسمعونه.

بشـكل صحيـح،  بالرضيـع  اإلمسـاك  علـى  مسـاعدتها 
بشـكل  بالمـاء  الرقيـق  جسـمه  مسـح  فـي  والمسـاعدة 

انسيابي يشبه جلسات المساج.
وال يسـاعد هـذا الـدور علـى راحـة الطفل فحسـب، بل 
يمنحه الراحة والطمأنينة ويربط بين وجودك ولمسـاتك 
وبيـن راحتـه الجسـدية، فيبـدأ فـي تكوين روابط إنسـانية 

وعاطفية إيجابية تجاهك في مرحلة مبكرة.
قد يتخيل بعض اآلباء أن مسـاعدة الزوجة فيما يتعلق 
بالمولـود الجديـد تقتصـر فقـط علـى توفيـر متطلبـات 
المنـزل، ومتطلبـات الطفـل الجديـد، من وطعـام وخافه، 

لكن هذا ليس الدور األهم.
فمـن خـال الدراسـات النفسـية التـي أجريـت علـى 
المولـود  اسـتقبال  بدايـة  فـي  السـيدات  مـن  مجموعـة 
87 % مـن السـيدات  الجديـد؛ توصلـت النتائـج إلـى أن 
مـن  واإلنسـاني  النفسـي  الدعـم  الائـي يحصلـن علـى 
النفسـي  االضطـراب  فتـرة  تخطـي  اسـتطعن  الـزوج، 

المصاحبة للوالدة بشكل أسرع.
همسـة أخيـرة فـي أذن كل أب: ال تقلـل مـن أهميـة 
دورك فـي حيـاة طفلـك الرضيـع، وال تسـتهن بـذكاء هـذا 
المعلومـات  تخزيـن  علـى  وقدرتـه  الصغيـر،  اإلنسـان 
وتكويـن الروابـط العاطفيـة بمجـرد الـوالدة، وكـن معيًنـا 
دائًمـا لزوجتك فهي تسـتحق كل الُحـب والرعاية في هذه 

الفترة الحساسة.

يذكـر. مـن المهـم أن نعلـم أن الطفـل الـذي اعتـاد أن يـرى 
والديـه يمارسـان هذا السـلوك فـي عاقتهما، فـي الغالب 
سيسـلك الطريـق نفسـه بـدون وعـي مـع شـريكه عندمـا 

يكبر.
كيف يؤذي العدوان السلبي؟

الشـخص الذي يتعرض لمعاملة عدوانية سـلبية سـيقع 
عليه األذى بدون أن يشـعر بأشـكال مختلفة، فسـنجد أنه 
مثـًا يقـوم بأشـياء ال يرغـب القيـام بهـا نتيجـة لابتـزاز 
أيًضـا  الحيـاء،  بسـيف  أو  بالذنـب  والشـعور  العاطفـي 
سيشـعر دوًمـا أنـه المخطـئ وسـيفقد اسـتقراره النفسـي 
والقلـق  باالكتئـاب  لإلصابـة  عرضـة  أكثـر  وسـيصبح 
النفسـي. والمشـكلة الكبـرى أنـه سـيبدأ باسـتخدام النهـج 
نفسـه مع شـريكه، وهذا هو أول الطريق لفشـل العاقات 

العاطفية.
واآلن كيـف يمكننـا التصـرف إذا كان الشـريك يتعامـل 

بعنف سلبيي؟
أواًل، يجـب علينـا رصـد كل سـلوكيات العنـف السـلبي 
ثـم نحـاول اسـتخدام طريقـة  الشـريك  بهـا  يقـوم  التـي 
التواصـل الرحيـم فـي مناقشـة هـذا األمـر مثـا: مـا هـو 
احتياجـك الحقيقـي الذي تريده اآلن؟ أو هل أنت غاضب 
بشـأن كـذا؟ تحـدث مـع شـريكك بصراحـة شـديدة عـن 
احتياجاتـه ومشـاعره وكذلـك احتياجاتـك ومشـاعرك. 
تُطلـب منـك بطريقـة  وأخيـًرا، ال تسـتجب ألي طلبـات 
سـلبية حتى يفهم شـريكك بوضوح أن المناقشة المباشرة 

هي أفضل طريقة لما يريده أو لحل أي مشكات.

كيف أختار الكتاب املناسب لطفلي؟

وعــن كيفيــة اختيــار الكتــاب المناســب للطفــل، تقــول 
مــروة: النصيحــة األهــم هــي ضــرورة أن تضــع نفســك مــكان 
الطفــل، وتحــاول التفكيــر بالطريقــة التــي يفكــر بهــا، ومن ثم 
ــاب  ــة عــن مجموعــة مــن األســئلة بصــدد الكت حــاول اإلجاب
الــذي تنــوي اقتنــاءه: هــل حجــم الكتــاب يناســب طفلــي؟ هــل 
يســتطيع تصفحــه وحــده؟ هــل حجــم الخــط يناســبه؟ هــل 
موضــوع الكتــاب والصــور التــي بــه جّذابــة وتشــّجع علــى 

القراءة؟
وتســتطرد مــروة: إذا كان عمــر الطفــل أقــل مــن ثــاث 
ــة.  ــي هــذه المرحل ــة جــًدا ف ــب الحســية مهم ســنوات فالكت
مثــل الكتــب التفاعليــة التــي يــؤدي تحرك جــزء منهــا لتحرك 

أجزاء من الكتاب.
وفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، يمكــن االســتعانة بالكتــب 
اإلنســان  وجســم  الطبيعيــة  الظواهــر  تتنــاول  لتــي  ا

والحيوانات المختلفة والفضاء والثقافات األخرى.
المناســبة  الكتــب  اختيــار  فــي  مــروة حديثهــا  وتختــم 
بالنصــح باقتنــاء الكتــب التربويــة التــي تعلَّــم األطفــال األمانة 

والصدق والمثابرة وغيرها من الفضائل األخاقية.
 

كيف نقرأ لطفلنا؟
أمــا درة التــاج فــي موضوعنــا فهــي كيفيــة القــراءة 
بشــكل صحيــح لألطفــال. وتقــّدم لنــا مــروة رخــا مجموعــة 
مــن النصائــح المهمــة بطريقــة تهيئــة مــكان القراءة بشــكل 

صحيح، فتقول:
ــزاًل عــن  يجــب أن يكــون القســم الخــاص بالقــراءة منع
باقــي أماكــن األنشــطة األخــرى. وتوضــع الكتــب بعــد 
ــا للموضوعــات علــى رفــوف فــي متنــاول يــد  ترتيبهــا وفًق
الطفــل الختيــار الكتــاب الــذي يناســبه. كمــا يجــب أن 
تخلــو منطقــة القــراءة مــن أي مشــتتات للتركيــز مثــل 

النقوش أو الرسوم على األرض أو الجدران.
وال يمكــن أن نغفــل ضــرورة وجــود جهاز اســتماع للكتب 
الصوتيــة مــع تهيئــة األدوات المائمــة لهذا النشــاط الذي 

ال يجب أن نغفله.
أمــا النصيحــة األخيــرة التــي نختــم بهــا حديثنــا مــع 
مــروة، هــي ضــرورة احتضــان أطفالنــا أثنــاء القــراءة 

ليرتبط نشاط القراءة لديهم بالحب.

إعداد: شيماء الجّمال

يظـن البعـض أن الّسـب، والصـراخ بصـوت مرتفع، هما 
فقـط السـلوكيات التي تُعّبـر عن العنف فـي العاقات. بل 
تظـن بعـض النسـاء، وبعض الرجـال، أن الضرب فقط هو 

مؤشر وجود العنف في العاقة الزوجية.
السـلبي  السـلوك  اسـتخدام  أن  نعلـم  أن  المهـم  مـن 
العدوانـي ال يقتصـر علـى الرجـال فقـط، وأن كثيـًرا مـن 
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محمد العداربة، هنوف يوسف السليم،

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

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

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

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

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

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

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

السودوكو
اللعبة قاعدة 

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

كانت مسرًحا ضخًما  الماضية،  الثاثة  العقود  أن  يبدو 
ــد مــن األفــكــار  ــصــراعــات ومــواجــهــات حــامــيــة بــيــن عــدي ل
والقناعات، مّهدت لما بات يُعرف بالعولمة، وهي الظاهرة 
التي جعلت من العالم، كل العالم، قرية كونية صغيرة، تترابط 
أجــزاؤهــا وتتداخل تفاصيلها عــن طريق وســائــل ووسائط 

االتصاالت الفضائية والتلفزيونية. 
وظاهرة العولمة كفكرة ونهج، ليست بجديدة، فتكاد تكون 
أهدافها وغاياتها لم تتغير كثيًرا منذ أن ظهرت ألول مرة في 
آنذاك  الميادي، وقد كانت توصف  السادس عشر  القرن 
بالعالمّية. وترتكز العولمة عادة على أربع قواعد أساس وهي: 
اإلنتاج  وانتشار  العالمية،  الــقــوى  بين  الشرسة  المنافسة 
والمعلوماتي،  اإلعــامــي  بشقيها  والتقنية  السلع،  وتــبــادل 

وتقويم األداء والتحديث المستمر.
منطقًيا  منطلًقا  تكون  لكي  ة،  وُمِلحَّ مقدمة ضرورية  تلك 
وتُصيغ  تُشّكل  التي أصبحت  الصورة«  »ظاهرة  للكتابة عن 
كانت  نعم،  والكبيرة.  الصغيرة  تفاصيل حياتنا،  كل  وتُوجه 
الصورة موجودة في تاريخ البشر، منذ عصر اإلنسان األول 
وحــتــى عــصــرنــا الـــراهـــن، ولــكــن الــعــولــمــة اكتشفت سرعة 
كحصان  ووظفتها  فاستخدمتها  تأثيرها،  ومــدى  انتشارها 
الــكــبــرى ضــد كــل تلك األشــكــال  ــروادة لكسب معركتها  طــ

واألنماط التقليدية التي كانت تقود أدوات التعبير والتأثير.
وخال عقود طويلة، كانت »الكلمة« كوسيلة ووظيفة، هي 
أداة التعبير والتفكير، وهي مدرسة االتصال والتأثير، ولكنها 
بدأت شيًئا فشيئًا تتخلى عن كثير من أدوارها واستخداماتها 
لمناِفستها الشرسة المتمثلة بالصورة، األمر الذي مّهد ألن 

تُصبح الصورة هي أداة العصر الحديث.
المتسارع،  البصري  العصر  لهذا  كبير  كعنوان  والــصــورة 
تشمل كل األشكال واألصناف والقوالب التي تنتمي لدائرة 
الصورة، سواء أكانت ثابتة أم متحركة. وإذا كانت الكلمة هي 
وسيلة الثقافة والتأثير لدى النخب، فإن الصورة قد أصبحت 
المجتمعات  وتعبيرات  مكونات  كــل  بيد  مــؤثــرة  ناعمة  قــوة 

بمختلف مستوياتهم التعليمية والثقافية.
ومحاولة المقارنة بين الكلمة والصورة، من حيث القدرة 
لعّد  بائسة  بمحاولة  أشبه  والتأثير،  التعبير  على  والكفاءة 
حصيلة  وستكون  صافية،  سماء  تغطيها  ليلة  فــي  النجوم 

النجوم في »سلة الصورة« هي األكثر بكل تأكيد.
للصورة أمــداء ونهايات ال تصلها الكلمة مهما أوتيت من 
سحر وقوة، فهي -أي الصورة- لغة يفهمها البشر، كل البشر، 
التسلل  إلــى تبيان أو ترجمة، وهــي قــادرة على  وال تحتاج 
واإلقامة في الذاكرة تستحضرها بلحظات كلما دعت الحاجة 
لذلك، وهي التفاصيل القادرة على صناعة السحر والدهشة 
التي  االجتماعي  التواصل  والجاذبية، وهي معجزة وسائل 
تقود وتُسيِّر حياتنا، وهي الواقع الذي يمكن إنتاجه وتداوله 
بكل يسر وسهولة بين البشر، وهي الصناعة التي ال تحتاج 
لكثير من الضوابط والقيود ولكن إلى مجرد ضغطة زر، وهي 
العنوان الدقيق لكل مامح االختصار والمباَشرة، وهي الرمز 

العصري الذي يملك مفاتيح وأسرار الحياة.
إن »ثقافة الصورة« التي تلتقط كل حركاتنا وسكناتنا، بل 
وكل تفاصيلنا الزمانية والمكانية، لم تُعّد مجرد »شكل مماثل 
لشيء معّين« نضعه على تويتر أو إنستغرام أو سناب شات، 

ولكنه تحّول إلى أسلوب حياة وثقافة عصر.

من سيكسب املعركة: 
الكلمة أم الصورة؟

فاضل العماني * حضارات اململكةحديث األلوان:

ولد الفنان زمان جاسم في مدينة الخبر عام 1971م. وهو حاصل على دبلوم معهد التربية الفنية بالرياض بامتياز. شارك في عديد من المعارض المحلية 
والخارجية ونّظم أكثر من عشرة معارض شخصية داخل وخارج المملكة. كما حصل على عديد من الجوائز المتقّدمة كان آخرها الجائزة األولى في مسابقة 

السفير وجائزة بينالي الخرافي الدولي بالكويت. عمل رئيًسا لجماعة الفنون التشكيلية بالقطيف ومقرًرا للفنون التشكيلية بجمعية الثقافة والفنون بالدمام. 
تمّثل حضوره في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة في عدد من األعمال منها هذا العمل الذي يمثل مجموعة ذاكرة وهو اختزال الموروث التراثي للمملكة 

بطريقة تجريدية معاصرة.

كما تأخذ السالمة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

* كاتب سعودي




