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مليـــون طن متري من انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون، يتم 
تجنبهـــا ســـنوًيا نظيـــر جهـــود أرامكـــو الســـعودية فـــي الحدِّ 
من حـــرق الغـــاز الطبيعـــي، ومن بينها: إنشـــاء شـــبكة الغاز 
الرئيســـة، والمراقبـــة المباشـــرة لحـــرق الغـــاز عبـــر مركـــز 

الثورة الصناعية الرابعة التابع للشركة.
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عندمــا  خبيــًرا  اإلداري  أو  الموظــف  يُعــد 
يمتــد بــه العمــر الوظيفــي إلــى مرحلــة متقدمــة، 
ــه ســنوات الخدمــة المســتمرة فــي  وتتراكــم لدي
ــر«،  ــل »َخبَ ــرة مــن فع موقــع أو مجــال مــا. الخب
ــا عــن  ــاة أي علمهــا وعــرف حقيقتَه ــر الحي وَخبَ

تجربة، كما ورد في معجم المعاني.
فــإن كنــت خبيــًرا فقــد وصلــت إلــى مرحلــة 
الوثــوق فــي قراراتــك وتعاطيــك مــع مــن حولــك 
أو حتــى فــي تحليلــك لألمــور والتعامــل مــع 
المســتجدات، ســواًء أكانــت إداريــة أم مهنيــة، 
وهــذا شــيء رائــع بــا ريــب، واألروع عندمــا 
ــر أو مستشــار  ــك خبي ــك ألن يلجــأ اآلخــرون إلي

في مجال تخصصك. 
ولكــن مــن األجــدى ماحظــة ومراقبــة بعــض 
ــك  ــي مــن الممكــن أن تطــرأ علي المؤشــرات الت
الوقــوع فــي »مصيَــدة  إلــى  بــك  تــؤدي  وقــد 
إلــى  تحولــك  قــد  المصيَــدة  هــذه  الخبــرة«، 
ضحيــة للخبــرة. مــن أهــم هــذه المؤشــرات مــا 

يلي:
•  عــدم االطــاع علــى مــا هــو جديــد فــي 
مجالــك، وخاصــًة فــي مــا يتعلــق بالتقنيــة 

وكل ماهو حديث وداعم لهذا المجال.
•  الميــل إلنجــاز األعمــال بأســلوب »هكــذا 
ز  إلنجــا لطريقــة  ا هــذه  علــى  نــا  تعود

األعمال« والركون إلى عدم المخاطرة.
•  تكــرار نفــس األفــكار عنــد الحديــث عــن 
اإلســتراتيجيات أو فــي اجتماعــات العصــف 

الذهني لمجابهة  التحديات الجديدة.
التعامــل مــع الموظفيــن الجــدد  •  صعوبــة 

والتعاطي مع متطلباتهم المهنية.
واقتراحــات  أفــكار  مــن  االرتيــاح  •  عــدم 
الموظفيــن المرؤوســين، وخاصــًة األصغــر 

سًنا واألقل خبرة.
•  عــدم اســتثمار »المعرفــة المتراكمــة« لديــك 
علــى مــر الســنين، والبنــاء عليهــا للقيــام 

بالمبادرات اإليجابية. 
فــي  الحمــاس  وعــدم  والملــل  لبــرود  •  ا
التعاطــي مــع الروتيــن اليومــي، والقصــور 
الواضــح فــي االهتمــام بالتطويــر الذاتــي 

لك ولمن حولك.
جديــر بالذكــر أن هــذه المؤشــرات ترتكــز 
الثقــة  هــو  األول:  أساســين،  أمريــن  علــى 
ــا  ــون إليه ــرة المكتســبة والرك ــرة فــي الخب الكبي
لتعلــم  ا مــن  لنفــور  ا هــو  واآلخــر:  ئًمــا،  دا
هــو  مــا  علــى  االنفتــاح  وعــدم  واالســتطاع 

جديد. 
لتجنــب الوقــوع فــي هــذه المصيَــدة، يجــب 
االنتبــاه لهاتيــن الركيزتيــن. ومــن أســرع الحلول، 

وخصوًصــا  حولــك،  مــن  إعطــاء  أرى،  كمــا 
األصغــر ســًنا، فرصــة المشــاركة فــي القــرار 
ــى مهــارة االســتماع  اإلســتراتيجي، والتركيــز عل
بحــرص لجميــع االقتراحــات المطروحــة عنــد 
التعامــل مــع التحديــات الجديــدة وعــدم الخــوف 

من المجازفة المدروسة. 
كذلــك تطبيــق فلســفة »اســتدامة التعلــم«؛ أي 
طرقهــا  وأبســط  للتعلــم،  تواًقــا  دائًمــا  ُكــْن 
القــراءة الحــرة، وهــي األمثــل واألنســب فــي 
هــذه المرحلــة المتقدمــة مــن العمــر، أو إن 
شــئت القــراءة التخصصيــة واألكاديميــة. إن لــم 
تكــن قارًئــا، فكــن مســتمًعا جيــًدا مــع تنميــة 
مهــارة »الدهشــة« عنــد الحديــث مــع األجيــال 
الجديــدة والزمــاء األصغــر ســًنا. ببســاطة، 
حــاول أن تكــون دائًمــا منفتًحــا علــى التعلــم 

واالطاع على كل ما هو جديد.
ــدة  ــة مــا فــي »مصيَ ــا، إن وقعــت بطريق ختاًم
إلــى »مصنــع  لهــا  تجــزع وحوِّ فــا  الخبــرة«، 
ــك  ــرر خبرات ــى حــاول أن تم ــرة«، بمعن ثمارالخب
أثــًرا  واتــرك  خاطــر،  طيــب  عــن  لآلخريــن 
واضًحــا وملموًســا لخبرتــك. وكمــا جــاء فــي 
عظيًمــا  المجتمــع  »يصبــح  اليونانــي  المثــل 
عندمــا يــزرع رجــاٌل مســنون األشــجار، التــي 

يعلمون أنهم لن ينعموا بظالها أبًدا«.

كي ال تقع في »مصيدة الخبرة«
إضـــاءة

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

محمد النفاعي
mohammad.nefai@aramco.com

 قسم أنظمة الحفر
واستكمال أعمال اآلبار

إستراتيجية جديدة لتعجيل تنفيذ املشاريع..
إدارة المشاريع تحثُّ الخطى لتنفيذ مشروع حقن الغاز

في مكامن الحوية وعنيزة
الحويـــة - ســـعت أرامكـــو الســـعودية خـــال األعـــوام 
القليلة الماضية إلى التوســـع في إنتاج الغاز، واستخاص 
المـــواد الهيدروكربونيـــة الســـائلة، بغيـــة تلبيـــة الطلـــب 
المتنامـــي فـــي المملكة علـــى توليـــد الطاقـــة الكهربائية، 

وصناعة البتروكيميائيات. 
وعلـــى الرغم مـــن أن معـــدالت المـــواد الهيدروكربونية 
الســـائلة اســـتطاعت تلبية الطلـــب المتزايـــد للَّقيم الازم 
إلنتـــاج المـــواد البتروكيميائيـــة، إال أن مســـتويات العرض 
والطلـــب علـــى الغـــاز مازالـــت موســـمية ودوريـــة؛ حيـــث 
ينخفض الطلـــب على الغاز في فصل الشـــتاء، ويرتفع في 

فصل الصيف، بحسب االستهاك المحلي للطاقة.
ل إنتـــاج الغـــاز فـــي المملكـــة،  ولتجنـــب خفـــض معـــدَّ
واســـتيعاب هذا التذبذب الموســـمي للطلب، ظهرت فكرة 
تخزيـــن الغاز الزائد فـــي المكامن الناضبـــة خال فترات 
انخفـــاض الطلـــب، ومن ثـــم إعـــادة إنتاجه خـــال فترات 

االرتفاع.

اختصار الزمن نحو مشروع حقن الغاز
ًرا، على مكمن  وقد وقع اختيار أرامكو الســـعودية، مؤخَّ
غـــاز ناضـــب فـــي حقـــل الحوية مـــن أجـــل تخزيـــن الغاز 
ـــل لتخزيـــن الغـــاز فـــي  الزائـــد، لتبـــدأ برنامجهـــا المعجَّ

مكامن الحوية وعنيزة.
ووضعت إدارة المشـــاريع إستراتيجية فريدة من نوعها، 
ـــل إلدارة رؤوس األموال، حيث تســـعى  هي النظـــام المعَجّ
لتطبيقهـــا فـــي تنفيذ المشـــروع، وذلـــك من أجل تســـريع 

مراحل مشروع حقن الغاز ليكتمل بحلول عام 2022م.
وجـــرى فـــي مطلـــع العـــام الماضـــي تعيين فريـــق على 
درجـــة عالية مـــن التخصـــص إلدارة المشـــروع، كمـــا أنه 
متمرس فـــي مجـــاالت التقنيـــة والتخطيط والمشـــتريات 
والتجارة، وذلك لتنســـيق األعمال الهندســـية والتصميمية 
األوليـــة، واإلشـــراف عليهـــا فـــي مكاتـــب المقـــاول، حيث 

القافلة األسبوعية

س الفريـــق جهـــوده لتنســـيق جـــدول المشـــروع،  ســـيكرِّ
والمضـــي بـــه قدًمـــا على نحـــو آمـــن، بالتعاون مـــع جميع 

الجهات المعنية.
مـــن جانبهـــا، منحـــت لجنـــة مراجعـــة الخدمـــات فـــي 
أرامكـــو الســـعودية، فـــي مطلـــع شـــهر نوفمبر مـــن العام 
الماضـــي، الضـــوء األخضـــر ألعمـــال التصميـــم النهائـــي 
والمشـــتريات، باإلضافـــة إلى أعمـــال اإلنشـــاء المرتبطة 
بالمشـــروع، التي ســـيتم تنفيذها في إطار مقاولة تســـليم 
مفتـــاح لقاء مبلـــغ إجمالي مقطـــوع. وقد أســـهم ذلك في 
تعجيـــل الموافقـــة علـــى تمويـــل البرنامج ألكثر مـــن ثاثة 

أشهر، األمر الذي صب في مصلحة جدول اإلنشاءات.
ولم يســـبق على اإلطـــاق أن شـــهد أي برنامج عماق 
للنفـــط والغـــاز هذا القدر من الســـرعة فـــي تقديم حزمة 
مستندات المناقصة، ووضع مســـتند تحديد نطاق أعمال 
المشـــروع بناء على التصميم اإللكترونـــي للتنفيذ، ومن ثم 

ترســـية مقاولـــة تســـليم المفتـــاح فـــي مثـــل هـــذه المـــدة 
القصيـــرة. وسيُســـهم هـــذا المخطـــط التنفيـــذي غيـــر 
المســـبوق، بجدوله الصـــارم، في أن يكون هذا المشـــروع 
لكيفيـــة تخطيـــط وتنفيـــذ مشـــاريع  معيـــاًرا مســـتقبلًيا 

لة في أرامكو السعودية. عماقة معجَّ

البداية المبكرة تؤتي ثمارها
عت أول مقاولة رئيســـة  وفي شـــهر يوليـــو الماضـــي، ُوقِّ
في إطـــار البرنامـــج من أجـــل إعـــداد الموقع للمشـــروع، 
حيث يســـير العمل في هـــذا الجانب على نحـــو جيد. إلى 
جانـــب ذلـــك، جـــرى توقيـــع اتفاقيـــة لتزويـــد المشـــروع 
بالطاقـــة الكهربائية مع الشـــركة الســـعودية للكهرباء، في 
شـــهر نوفمبر الماضي، تهدف إلى تشـــغيل محطة فرعية 

للكهرباء بحلول شهر يونيو من عام 2021م.

وســـتعمل إدارة مشـــاريع المحافظة على طاقـــة اإلنتاج 
علـــى اليابســـة، علـــى تنفيذ أعمـــال خط األنابيـــب، حيث 
ســـتتولى عملية الشـــراء واإلنشـــاء لشـــبكة أنابيـــب عالية 
الضغط ممتدة لحوالـــي 300 كيلومتر، باإلضافة لخطوط 
األنابيـــب في 22 موقًعا لآلبار داخـــل منطقة الحوية. وقد 
باشـــرت اإلدارة شـــراء المـــواد الخـــام لألنابيـــب، كما تم 
االنتهاء مـــن مجموعة من مســـتندات اإلنشـــاءات الازمة 
م العروض  لتحديد نطاق أعمال خط األنابيـــب، حيث تُقدَّ
من قبل المقاولين، للشـــروع في أعمال اإلنشـــاءات للوفاء 

ل. بالجدول الزمني المعجَّ
ومـــن المقـــرر إنجـــاز أعمـــال هـــذا المشـــروع علـــى 
مرحلتيـــن، حيـــث تشـــمل المرحلـــة األولـــى مرافـــق حقن 
الغـــاز إلى جانـــب مرافق المنافـــع والمبانـــي ذات األولوية 
القصـــوى، أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فتشـــمل مرافـــق إعادة 

اإلنتاج.

يظهر في الصورة المقاول الذي تم اختياره لتنفيذ مرافق 
العمل الرئيسة، إلى جانب عدد من أعضاء إدارة المشاريع، 

وهم: نائب الرئيس إلدارة المشاريع، األستاذ فهد الهالل، 
والمدير العام إلدارة المشاريع في قطاع التنقيب واإلنتاج، 

األستاذ فهد العماري، ومدير إدارة مشاريع ضغط الغاز، 
األستاذ بسام الدوسري، ورئيس قسم أعمال البنية التحتية 

لخطوط األنابيب والمساندة في الحوية وعنيزة، غسان 
الدوسري.

تصوير: أحمد العيتاني
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يستهدف استيعاب التذبذب 
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يشمل مرحلتين، هما: إنشاء مرافق 
حقن الغاز ومرافق المنافع، وإنشاء 

مرافق إعادة اإلنتاج

ن إستراتيجية جديدة لتسريع  تضمَّ
مراحل التنفيذ

ُتنفذ أعمال اإلنشاء من خالل 
مقاولة تسليم مفتاح تم توقيعها
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تحت شعار »فن الممكن«، سَلّط معرض أرامكو السعودية الضوء على استثمارات الشركة في تقنية الطاقة، والبحث العالمي وااللتزام بالتنمية، والوعي بالتغير المناخي. وُأتيحت للزوار تجربة القيام برحلة ثالثية األبعاد تمتد لـخمسة آالف قدم تحت األرض 
وباتجاه حقل النفط باستخدام خوارزمية محاكاة المكامن األكثر تطوًرا في العالم، تيراباورز.

"فن الممكن" شعار معرض أرامكو السعودية في المنتدى االقتصادي العالمي
الت العالمية  كبير اإلداريين التنفيذيين يناقش التحوُّ

في قطاع الطاقة وريادة الشركة في االستدامة
دافوس، سويســـرا - أشادت الرئيسة الســـابقة التفاقية 
باريـــس 2015 التاريخيـــة، كريســـتيانا فيقوريـــس، بأرامكو 
ل حالـــة اســـتثنائية بيـــن  الســـعودية، وقالـــت إنهـــا تشـــكِّ
نظيراتهـــا من شـــركات الطاقة علـــى مســـتوى العالم. جاء 
ذلك أثناء جلســـة نقاشـــية بُثت بشكل مباشـــر حول التحوُّل 
العالمـــي فـــي مجـــال الطاقـــة بحضـــور رئيـــس أرامكـــو 
الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن 
حســـن الناصر، وذلك ضمن المنتدى االقتصـــادي العالمي 

األسبوع الماضي.
وأثنـــت فيقوريـــس، األميـــن التنفيـــذي الســـابق التفاقية 
األمـــم المتحـــدة اإلطارية بشـــأن تغيـــر المنـــاخ والمعروفة 
بمواقفهـــا الصريحـــة، أيًضـــا علـــى إدارة الشـــركة الرائدة 
لغـــازات الميثـــان، قائلـــًة: »أرامكـــو تتولى القيـــادة في هذا 
الموضـــوع )غـــازات الميثـــان(، وهـــو أمـــر ال يقـــوم بـــه 

اآلخرون«.
وتُعـــدُّ تصريحـــات فيقوريس تقديـــًرا مســـتحًقا للتدريب 
وااللتزام الكبير لموظفي أرامكو الســـعودية لتحقيق التميُّز 
فـــي إدارة األعمـــال. وأكد الناصـــر أن الشـــركة ترغب في 
»خفض انبعاثـــات الكربون فـــي جميع أعمالهـــا« إلى الحد 

األدنى.
وقـــال الناصـــر: »نواصـــل االنطـــاق نحـــو المســـتقبل 
وإعـــداد أنفســـنا لذلـــك مـــن حيـــث تخفيـــض االنبعاثـــات 
الكربونيـــة والمحافظة علـــى الميزة التنافســـية فيما يتعلق 

بالكلفة«.
وعنـــد مقارنة غـــاز الميثان مـــع ثاني أكســـيد الكربون، 
نجـــد أن غـــاز الميثـــان يُعد أكثـــر ضـــرًرا بثمانيـــن ضعًفا 
بالنســـبة لاحتباس الحـــراري العالمي وذلـــك في العقدين 
األوليـــن من إطاقـــه. وتبلـــغ كثافة غـــازات الميثـــان لدى 
أرامكـــو الســـعودية 0.06% وهـــي مـــن بيـــن األقـــل فـــي 
القطاع. من جهة أخـــرى، تُعد كثافة االنبعاثـــات الكربونية 
في أعمـــال التنقيـــب واإلنتاج في الشـــركة مـــن بين األقل 
في العالم، حيـــث تبلغ حوالي 10 كيلوجرامـــات من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من المكافئ النفطي.
ويوجـــه المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي فـــي كل عـــام 
دعـــوات لما يقرب مـــن ثاثة آالف مـــن كبار قـــادة القطاع 
فـــي العالـــم ليجتمعـــوا في دافـــوس لبحـــث التعـــاون حول 
القضايـــا الدوليـــة، وفـــي ظـــل الزيـــادة فـــي االنبعاثـــات 
الكربونية في عام 2018م والتوقعـــات بارتفاع متوقع مماثل 
فـــي عـــام 2019م، طغـــت المخاوف حـــول التغيـــر المناخي 

واالستدامة على المؤتمر السنوي الخمسين.

ل في قطاع الطاقة:  التحوُّ
حٌل مزدوج لتحٍد مزدوج

يُعدُّ توفيـــر كميات أكبر، وأكثر نظافة مـــن الطاقة للعدد 
المتزايـــد من الســـكان فـــي العالم - وكذلك لمـــا يقرب من 
مليار إنســـان بـــدون كهربـــاء - والمحافظة علـــى انبعاثات 
منخفضـــة، تحدًيـــا مزدوًجـــا نظـــًرا ألنـــه يقوم علـــى مبدأ 

»توفير طاقة أكثر مع انبعاثات أقل«. 
وقـــال الناصـــر إن الطلـــب علـــى المـــوارد المتجـــّددة، 
والســـيارات الكهربائيـــة، ومـــوارد الطاقة البديلة، ســـيزيد 
بحلول عام 2040م، ولكنه حّذر من االعتقاد الســـطحي أن 
االنتقـــال نحـــو الطاقة األكثـــر نظافة يمكـــن أن يحدث بين 
ليلـــة وضحاهـــا، مؤكـــًدا أن التحـــوُّل يعتمـــد علـــى الكلفـــة 

جانيت بنهيرو

المعقولة. وقـــال: »يتطلب األمر قدرات ماليـــة كبيرة قد ال 
تتوفـــر لجميـــع الـــدول«، مضيًفـــا أن تلبية الطلـــب العالمي 
المســـتقبلي علـــى الطاقة ســـيتطلب وجود مصـــادر الطاقة 
التقليدية جنًبا إلـــى جنب مع الموارد الجديـــدة لتلبية ذلك 

الطلب. 
وناقشـــت الجلســـة المـــوارد المتجـــددة والغـــاز كحـــلٍّ 
مـــزدوج. وقالـــت فيقوريس: »نســـتخدم المـــوارد المتجددة 
كعنصر رئيس«، مضيفًة أن »الغاز يُســـتخدم لتعزيز الموارد 
المتجـــددة ألنهـــا غير متوفـــرة على مـــدار األســـبوع وعلى 
مـــدار العام«. وقالت إن اســـتخدام المـــوارد المتجددة بدالً 
مـــن »مـــد الشـــبكة الكهربائيـــة« لتصـــل المناطـــق الفقيرة 
المعزولة قـــد يكون ذا جدوى أكبر مـــن الناحية المالية، مع 
حرصهـــا علـــى التأكيـــد أن »المشـــكلة ال تكمن فـــي النفط 

والغاز ولكن في االنبعاثات الصادرة منهما«.

انبعاثات الطاقة
واســـتناًدا للمديـــر التنفيـــذي للوكالـــة الدوليـــة للطاقة، 
فاتح بيـــرول، فإن ثلث انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون في 

العالم أتت من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.
وأضـــاف بيرول أن محطـــات الطاقة التـــي تعمل بالفحم 
كانـــت غالًبـــا »المصـــدر األول لتوليـــد الكهرباء فـــي الدول 

ذات الدخـــل المنخفـــض«، وبالتالي فإن الطاقـــة ال تُعد من 
القضايـــا التـــي يمكن االســـتهانة بهـــا والتقليل من شـــأنها، 
وأن النقاشـــات التـــي تجعل مـــن الغرب محـــوًرا لها خاطئة 
من وجهتي النظـــر األخاقيـــة والمناخية. وأكـــد بيرول أن 

الطاقة مسألة بالغة التعقيد، خاصة في الدول النامية.
ومع وجود ما يقـــرب من ثاثة مليارات من البشـــر ممن 
ال يزالـــون يعتمـــدون بشـــكل أســـاس علـــى وقـــودي الكتـــل 
الحيوية والكيروســـين إلعداد طعامهم، قـــال الناصر إنه ال 
يجـــب إلقـــاء الائمـــة على الـــدول غيـــر المتطـــورة لتوفير 

طاقة كهربائية بأسعار معقولة لشعوبها.
وأضاف أن اســـتبدال الفحـــم بالغاز فـــي محطات توليد 
الطاقـــة الكهربائيـــة التـــي تعمـــل بالفحـــم ســـيؤدي إلـــى 
»تخفيـــض كبيـــر فـــي االنبعاثـــات الكربونيـــة«، موضًحا أن 
رؤيتـــه إلحداث نقلة في قطـــاع الطاقة تعتمـــد على عوامل 
مختلفـــة متداخلـــة، اعتمـــاًدا علـــى جغرافية البلـــد المعني 

ووتيرة نموه.

استهالك العالم من النفط 
سيستمر حتى عام 2040

يبلـــغ اســـتهاك النفـــط حالًيـــا 100 مليـــون برميـــل في 
اليـــوم. وقـــال الناصـــر إن النمـــو الســـكاني، ونمـــو الطبقة  
الوســـطى، وانتشـــال الـــدول من حالـــة الفقـــر فيما يخص 
الطاقـــة، يعنـــي أن الطلـــب سيســـتمر على هذا المســـتوى 

لعقدين قادمين.
وقال الناصر: »ســـيكون هنـــاك طلب إضافي، والســـبيل 
الوحيد لتلبيـــة الزيادة علـــى الطلب هو ضمان االســـتمرار 
في توفيـــر الطاقة بكلفة معقولـــة والمحافظة على موثوقية 

إمدادات الطاقة وكفايتها لبقية العالم«.

مـــن جانبـــه، قـــال رئيس شـــركة ســـيمنز وكبيـــر إدارييها 
التنفيذييـــن، جو كايـــزر، إن زيـــادة الطلب علـــى الطاقة قد 
أنقذت المايين من البشـــر من الفقر، مؤكًدا أن المســـتقبل 
هو للمـــوارد المتجددة، ومضـــى ليحث على التعـــاون قائًا: 

»يجب أن نعمل مًعا، فهذا األمر يعنينا جميًعا«.
وقّدمـــت الجلســـة النقاشـــية، التي جاءت ضمن سلســـلة 
جلســـات حـــول تحديـــات الطاقـــة العالمية تعقدها شـــبكة 
ســـي إن إن، رؤية واقعية أتت في الوقت المناســـب للنقاش 
الدائر حول التحـــوُّل في الطاقة، وأكـــّدت على اإلجماع أن 
المـــواد الهيدروكربونيـــة ســـتكون ضرورية لتعزيـــز التنمية 

والنمو في الدول النامية. 
أدار الجلســـة جون ديفتيريوس، من شـــبكة السي إن إن، 
الذي أوضـــح أن هذا النقاش حول التحـــول في الطاقة هو 

النقاش »األكثر منطقية« لغاية اآلن.

أكثر من مجرد مضخة بنزين
وتحـــت شـــعار »فـــن الممكـــن،« ســـلَّط معـــرض أرامكـــو 
الســـعودية الضـــوء علـــى اســـتثمارات الشـــركة فـــي تقنيـــة 
الطاقـــة، والبحـــث العالمـــي وااللتـــزام بالتنميـــة، والوعـــي 
بالتغيـــر المناخـــي. وأُتيحـــت للـــزوار تجربة القيـــام برحلة 
ثاثيـــة األبعـــاد تمتـــد لخمســـة آالف قـــدم تحـــت األرض 
النفـــط باســـتخدام خوارزميـــة محـــاكاة  وباتجـــاه حقـــل 

المكامن األكثر تطوًرا في العالم، تيراباورز.
وعرضـــت شاشـــات حديثـــة تعمـــل بتقنيـــة LED قصـــة 
التطـــور مـــن اإللهـــام إلـــى التســـويق التجـــاري، فـــي حين 
عرضـــت شاشـــات أخـــرى مشـــاهد حـــول مركـــز الثـــورة 
الصناعيـــة الرابعـــة، وتخفيـــض حـــرق الغـــاز، والبحـــث 
الواقعـــي الـــذي تقوم به الشـــركة حـــول كيفيـــة التخفيض 
الفعلـــي لانبعاثـــات الكربونيـــة مـــن قطاع مركبـــات النقل 

الخفيفة. 
يُذكـــر أن المنتدى االقتصـــادي العالمي قد تأســـس في 
عـــام 1971م بمبـــادرة من رئيســـه التنفيذي كاوس شـــواب، 
الـــذي وضـــع مصطلـــح الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة. وُعقد 
المؤتمـــر هـــذا العام علـــى مدى أربعـــة أيام فـــي الفترة من 
21 حتـــى 24 ينايـــر تحـــت شـــعار »شـــركاء مـــن أجـــل عالم 

متماسك ومستدام«.
جدير بالذكر أن المملكة العربية الســـعودية ستستضيف 
فـــي وقت الحق من هذا العام اجتمـــاع المنتدى االقتصادي 

العالمي تحت رعاية مركز الثورة الصناعية الرابعة.

استضاف رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، معالي األستاذ ياسر 
ابن عثمان الرمّيان، ورئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها 

التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، وبحضور وزير الطاقة في 
المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
ابن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفل استقبال ألصدقاء الشركة 

وعمالئها وشركائها المحتملين ضمن المنتدى االقتصادي العالمي، 
وهو حدث سنوي توجه فيه الدعوات لقادة دوليين من أجل التعاون 

لوضع أجندات دولية لالقتصادات واالستدامة والتقنية. 
وقال الناصر، مخاطًبا الضيوف للمرة األولى منذ الطرح األولي العام 

الناجح في ديسمبر من العام الماضي، أن لدى أرامكو السعودية 
أولويتين رئيستين.

تتمثل األولوية األولى في توفير الطاقة بكمّيات كافية وبكلفة 
معقولة وبموثوقية للعالم كله، وتتمثل األولوية الثانية في جعل 

الطاقة التي ننتجها أكثر نظافة.
وقال الناصر: »أنا على ثقة أنه من خالل العمل مع بقية األطراف في 

القطاع في العالم، يمكننا أن نضمن بقاء الطاقة الموردة لبقية 
العالم أكثر نظافة، وأن ننجح في تلبية التوقعات«.

المنتدى االقتصادي 
العالمي... فن 

الممكن

للمزيد حول الكثافة الكربونية... انظر الصفحتين ٦ و٧“االستدامة.. من البئر إلى العجلة”

األمين التنفيذي السابق التفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

تغير المناخ، كريستيانا فيقوريس، 
تشيد بأرامكو السعودية، وتقول 
إنها تشّكل حالة استثنائية بين 

نظيراتها من شركات الطاقة على 
مستوى العالم، وتثني على 

جهودها الريادية في إدارة غازات 
الميثان، »وهو أمر ال يقوم به 

اآلخرون«.
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إجناٌز يعانُق السماء
 تشغيل تجريبي آمن في ينبع على ارتفاع

يبلغ ارتفاع العمود 38 متًرا38 متًرا ووزٌن يبلغ 60 طًنا

ُتقدر حمولته بـ 60 طًنا

استغرق تصنيعه 7 أشهر

كان يجب استبداله
في غضون 22 يوًما

تم التشغيل التجريبي 
خالل 17 يوًما 

مشروع استبدال عمود 
إزالة الماء المر في ينبع

ينبـــع - احتفلت مصفـــاة ينبع، مؤخًرا، بنجاح وســـامة التشـــغيل 
التجريبي لمشـــروع اســـتبدال عمود إزالة الماء المر فـــي ينبع، وهو 
مشـــروع يشـــّكل نقطَة تحوٍل في تاريـــخ إدارة مصفاة ينبـــع، كما أنه 
يدعـــم االمتثـــال لمعاييـــر الســـامة فـــي أرامكـــو الســـعودية، ويعزز 

موثوقية أهداف الشركة.
ويمثـــل العمود، الذي يبلغ ارتفاعه 38 متـــًرا بحمولته المقدرة 60 
طًنا، المصـــدر الرئيس إلزالة كبريتيد الهيدروجيـــن من المياه المرة 
المتدفقـــة من المصفـــاة، ويبلغ إجمالـــي طاقته التشـــغيلية 45 ألف 

برميل يومًيا.
وكان العمـــل يجـــري على قدم وســـاق إلعـــداد الموقـــع، إذ تطلّب 
العمـــل تنفيـــذ أعمال إنشـــاء في أحـــد معامل اســـتخاص الكبريت 
الغنيـــة بكبريتيـــد الهيدروجين، وبلـــغ إجمالي التمديـــدات 62 وصلة 

أنبوبية خارجية و43 جهاًزا مختلًفا.
كمـــا تعّين علـــى فريق المشـــغلين والمهندســـين اســـتبدال العمود 
في غضـــون 22 يوًما لتجنب اإلغاق التام للمصفـــاة. وتمّكن الفريق 
من مجابهة جميـــع التحديات وإنجاز االســـتبدال بأمان ونجحوا في 

التشغيل التجريبي خال 17 يوًما فقط.

السالمة في موقع التشغيل 
التجريبي وأثناء نقل العمود

كانـــت الســـامة عنصًرا أساًســـا فـــي كّل عمل قـــام بـــه الفريق. 
وباالســـتعانة بتحليل ســـامة العمل، تم وضع قائمة بجميع األنشطة 
وخطـــة لتنفيذها بأمـــان وافقـــت عليها جميـــع األطـــراف المتعاقد 
معها، وفريقا التشـــغيل وااللتـــزام بالمعايير. أما خطـــة رفع العمود، 
فتّم تقييمها بواســـطة إدارة منع الخســـائر وفنيي المعـــدات الثقيلة، 
واتُخـــذت في ســـبيل ذلك جميـــع تدابير الســـامة الازمـــة إلنجاز 

المهمة.

وللتصـــدي ألي مخاطـــر لـــم تكن فـــي الحســـبان، تضّمنت خطط 
االســـتجابة للحـــاالت الطارئـــة ســـيناريوهات ممكنـــة الحـــدوث، 
وإرشـــادات، وإقرارًا مـــن قبل فريـــق الوقاية من الحريـــق، باإلضافة 

إلى االلتزام بالسامة.
اســـتغرقت عملية نقـــل العمود من الجبيل إلى موقع المشـــروع ما 
يقرب من ســـبعة أيام، حيث نّســـق فريق التنفيذ مـــع جهات خارجية 

كالهيئة الملكية لضمان سامة النقل إلى ينبع.
جديـــر بالذكر أنـــه تّمت ترســـية مشـــروع تصنيع العمود لشـــركة 
تصنيع محلية فـــي الجبيل في إطار برنامج اكتفاء، الذي يســـتهدف 
الوصـــول لنســـبة توطين 70% بحلول عـــام 2021م، بما يتماشـــى مع 
رؤيـــة المملكـــة 2030. وقد اســـتغرق تصنيع العمود ســـبعة أشـــهر، 

محقًقا أكثر من 1500 ساعة عمل آمنة.
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ًرا،  الظهـــران - عقـــدت إدارة التدريب الصناعـــي، مؤخَّ
حفلهـــا األول لتوزيـــع جوائـــز نظـــام مراقبة وتطويـــر أداء 
المعلميـــن والمدربيـــن، بحضور عـــدد من مســـؤولي إدارة 
التدريب الصناعـــي، ودائرة التدريـــب والتطوير، وذلك في 

مركز التبادل التقني في الظهران.
ن الحفل تكريًمـــا للمعلمين والمدربين والمراقبين  وتضمَّ
التعليمييـــن المميَّزيـــن فـــي إدارة التدريـــب الصناعـــي، 
باإلضافـــة إلـــى تكريم للقســـم الذي حقق أفضـــل أداء في 
نظـــام مراقبـــة وتطويـــر أداء المعلميـــن والمدربيـــن، إلـــى 

جانب تكريم موظفي المساندة المميَّزين.

التطوير واالستفادة من الخبرات
وعاًما بعـــد عام، يمكـــن ماحظة التأثيـــر الكلي للنظام 
الجديـــد في مـــا يطرأ من تطـــوُّر على طرق تقديـــم المادة 
التعليمية، حيـــث يترقى مزيد من المعلميـــن في تصنيفهم 

إلى نطاق )بارع(.
وفـــي حفـــل توزيـــع جوائز نظـــام مراقبـــة وتطويـــر أداء 
المعلميـــن والمدربيـــن، بّيـــن منســـق تحســـين الجـــودة في 
إدارة التدريـــب الصناعـــي، تومـــاس هينـــان، أن ســـنوات 
الخبـــرة المتراكمـــة ألكثر من 400 معلم ومـــدرب في إدارة 
التدريـــب الصناعـــي تصـــل إلى أكثـــر مـــن 5000 عام من 
الممارســـة التعليميـــة، وأن هـــذا النظـــام هـــو اآلليـــة التي 
يمكن لـــإدارة مـــن خالها االســـتفادة من هـــذه الخبرات 

لتعزيز أثر عديد من برامجها التدريبية.
وبالنيابة عـــن المدير العام للتدريب والتطوير، األســـتاذ 
ه مديـــر إدارة حلول وخدمـــات التعلُّم،  فيصـــل الحجي، وجَّ
األســـتاذ عبـــداهلل غبانـــي، شـــكره لـــكل المعنييـــن علـــى 
جهودهـــم فـــي إنشـــاء النظـــام الجديـــد وتطبيقـــه بنجاح، 

جيمس توالند

مدير إدارة التدريب الصناعي )األول من اليمين(، األستاذ 
م، األستاذ  سالم الشهري، ومدير إدارة حلول وخدمات التعلُّ

مان ناصر حسين، أحد المشاركين في  عبداهلل غباني، يكرِّ
تطبيق نظام مراقبة وتطوير المعلمين والمدربين.

نحو عملية تطوير أكثر كفاءة وفاعلية..
زين في إدارة التدريب الصناعي تكرِّم المميَّ

نظام مراقبة وتطوير أداء المدربين

ـــًدا أن هـــذا النظام ما هـــو إال نتيجة لجهـــود التطوير  مؤكِّ
المبذولـــة مـــن الفـــرق الوظيفيـــة المتعاونـــة فـــي دائـــرة 
التدريـــب والتطويـــر، كما أنه سيســـتمر في اعتمـــاده على 
التعـــاون الوثيق بين إدارات التدريـــب والتطوير خال رحلة 

تطوُّره.
مـــن جانبه، أشـــار مســـؤول نظـــام مراقبة وتطويـــر أداء 
المعلميـــن والمدربين في إدارة التدريـــب الصناعي، فيليب 
ريف، إلى أن هـــذا النظام يمّكن اإلدارة مـــن متابعة وإدارة 
التطوير المســـتمر للمعلمين، من خـــال تحديد نقاط قوة 

المعلمين والوحدات.
وكان مـــن بيـــن المكرميـــن الفائزيـــن بجائـــزة المعلـــم 
المميَّز لعـــام 2019م في إدارة التدريـــب الصناعي، كلٌّ من 
بـــاول راونـــد، وتريفـــور هنـــت، وتومـــاس ديتـــون، وفرانك 
سبينســـر، وســـتيفين دايفـــي، وكرســـتوفر هـــاورث، وجون 

مونتاجيس، وكامل معوض.
أمـــا الفائـــزون بجائـــزة المـــدرب المميَّز لعـــام 2019م، 
فهم: بيتر بولســـمير، وغونديلينو ســـوبريفيغا، وكريج بويد، 

وهاورد آنـــدروز، وعلي الخلف، وفالـــح المطيري، وروزاليو 
يـــق، وأحمـــد  ماركـــوس، وزيـــن كولـــز، وحافـــظ اهلل الصدِّ

الحرازي، وكامل صفطه، وعمر حسن. 
م كلٌّ  وفـــي فئـــة المراقبيـــن المميَّزين لعـــام 2019م، ُكـــرِّ
من: عبدول غفـــار، وأيمن الســـميران، وآالن بيفرســـتوك، 

وجيسي تريكل، وستيفن كوندي.
وتســـلَّم ناظـــر قســـم التدريـــب الصناعـــي فـــي منطقة 
األعمـــال الشـــمالية، محمـــد الشـــويخات، جائـــزة القســـم 

المميَّز لعام 2019م في تطوير أداء المعلمين والمدربين.
إلى جانب ذلـــك، حصل ناظر قســـم التدريب الصناعي 
فـــي المنطقـــة الوســـطى، شـــبيب شـــبيب، علـــى جائـــزة 
المســـاندة المميَّزة لنظـــام مراقبة وتطويـــر أداء المعلمين 
والمدربين في إدارة التدريـــب الصناعي لعام 2019م، فيما 
حاز كل مـــن فيليب ريف، وتوماس هينان، وناصر حســـين، 
وهاني شـــحيبر، جوائـــز تقدير نظير جهودهـــم في تطبيق 

النظام.

التحسين المستمر لجودة التعليم
المعلميـــن  أداء  وتطويـــر  مراقبـــة  نظـــام  انطلـــق 
والمدربين في أغســـطس مـــن عـــام 2017م، وهو نظام 
جديـــد أطلقته دائـــرة التدريـــب والتطوير لتتبـــع األداء 
التعليمي، واالســـتفادة مـــن البيانات المســـتخرجة من 
آالف الماحظات التي ســـجلها المعلمـــون والمدربون، 
لتعزيـــز كفـــاءة عمليـــة تطويـــر المعلميـــن والمدربيـــن 

وفاعليتها.
ويُعـــدُّ هـــذا النظـــام فـــي صميـــم أهـــداف دائـــرة 
التدريـــب والتطويـــر، التـــي تســـعى نحـــو التحســـين 

ر لجودة التعليم في البرامج التدريبية. المستمِّ
ومنذ نشأته، ســـجل النظام أكثر من 2100 ماحظة 

فـــي إدارة التدريـــب الصناعـــي. باإلضافـــة إلـــى ذلك، 
اشـــترك 175 موظًفـــا مـــن إدارة التدريـــب الصناعـــي 
ودائـــرة التدريـــب والتطويـــر، باإلضافـــة إلـــى إدارات 
مـــة مـــن أجـــل  أخـــرى فـــي الشـــركة، فـــي دورة متقدِّ
الحصـــول علـــى شـــهادة مراقـــب، وهو مطلب أســـاس 

العتماد المراقبين في هذا النظام.
وخـــال العـــام الماضـــي، نُقلـــت مســـؤولية تدريـــب 
المراقبيـــن على هذا النظام الجديـــد إلى وحدة تطوير 
الموظفيـــن فـــي دائـــرة التدريـــب والتطوير، كمـــا نالت 
إدارة التدريـــب الصناعـــي تقديـــًرا دولًيـــا مـــن االتحاد 
الدولـــي لمنظمات التدريب والتطويـــر، تمثَّل في فوزها 

بجائزة االستحقاق نظير تطبيقها لهذا النظام.

ن النظام  يمكِّ
الجديد من 

االستفادة من 
سنوات الخبرة 

المتراكمة ألكثر من 
400 معّلم ومدّرب، 

في إدارة التدريب 
الصناعي، في تعزيز 
أثر البرامج التدريبية
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د احللول وتطويرها.. ضرورة تعدُّ
أسبوع أبوظبي لالستدامة يناقش ُسبل الحد من 

االنبعاثات وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة
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ة دعـــوة متصاعـــدة من األمـــم المتحدة  أبوظبـــي - ثمَّ
إلتاحـــة الوصـــول إلى الطاقـــة عالمًيـــا، في ظـــلِّ الطلب 
العالمـــي المتنامـــي عليهـــا مـــن جهـــة؛ ولكـــن مـــن جهة 
أخـــرى، وفي الســـياق نفســـه، يبرز تحـــٍد يتمثَّل فـــي بناء 

منظومة طاقة أكثر نظافة لكوكبنا.
ويُعدُّ أســـبوع أبوظبي لاســـتدامة، الـــذي أبصر النور 
عـــام 2008م، تظاهرة حافلـــة بالفعاليات، يشـــارك فيها 
رواد وخبـــراء اســـتدامة عالميـــون، لدفـــع عجلـــة التنمية 
المســـتدامة فـــي العالـــم. وقـــد أفـــادت الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة خـــال الحـــدث، الـــذي جـــرت دورتـــه األخيـــرة 
األســـبوع الماضي، أنه ليســـت هناك إجابات ســـهلة على 
األســـئلة التـــي تُطـــرح حـــول تحقيـــق أهـــداف الطاقـــة 

المستدامة للعالم.
وفي معرض حديثه عن نســـب االرتفاع غير المسبوقة 
فـــي االنبعاثات، قـــال المديـــر التنفيذي للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة، الســـيد فاتـــح بيـــرول: »ال يقتصـــر األمـــر على 
الخروج بحل واحد أو بســـيط، فابتكار التقنيات ضروري 
لإســـهام في مســـاعي عدم زيـــادة درجة حـــرارة المناخ 

على 1.5 درجة مئوية«.
م بيرول نصائـــح لبناء منظومة طاقـــة أكثر نظافة  وقدَّ
وأمًنـــا فـــي الوقـــت نفســـه، مـــن بينها كفـــاءة اســـتهاك 
دة، واســـتخاص  الطاقـــة، ومصـــادر الطاقـــة المتجـــدِّ
الكربـــون واالســـتفادة منـــه وتخزينـــه، والطاقـــة النووية، 

وغيرها من التقنيات.
د الحلـــول، التـــي  لـــم تكـــن النصيحـــة المتمثِّلـــة بتعـــدُّ
مهـــا المســـؤول التنفيـــذي للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة،  قدَّ
جديـــدة علـــى أرامكو الســـعودية، التـــي تُعدُّ أكبر شـــركة 
منتجة للنفط على مســـتوى العالم. فقد بـــات معروًفا ما 
يتميـــز بـــه نفـــط المملكـــة مـــن انخفـــاض فـــي مســـتوى 
انبعاثاتـــه الكربونية مـــن بين أبرز 26 منتًجـــا للنفط على 
مســـتوى العالـــم، إذ حرصـــت أرامكـــو الســـعودية فـــي 
أعمالهـــا على ترســـيخ إجـــراءات عديدة مرتبطـــة بالحدِّ 
مـــن انبعاثـــات الغـــازات المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس 

الحراري.
ر  ـــز النفط الخـــام بالمرونة، ويعني ذلـــك أنه يوفِّ ويتميَّ
عديًدا مـــن ضـــرورات الحيـــاة المعاصرة، مثـــل الطاقة، 
ومـــواد اإلنشـــاء، والمـــواد المنزليـــة، باإلضافـــة إلـــى 

المستلزمات الشخصية كأقمشة المابس.
ث صاحب الســـمو الملكي األميـــر عبدالعزيز بن  وتحدَّ
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وزيـــر الطاقـــة فـــي 
المملكـــة، في أســـبوع أبوظبي لاســـتدامة حـــول الطلب 
علـــى النفط، مشـــيًرا إلى أنه سيســـتمر وبكميـــات كبيرة 
خـــال العقـــود المقبلـــة، وقـــال: »ســـنظل بحلـــول عـــام 
2040م فـــي حاجـــة لكثيـــر مـــن النفـــط والغـــاز والفحم، 

دة«. باإلضافة إلى كثير من مصادر الطاقة المتجدِّ
وتســـعى المملكـــة، فـــي إطـــار جهودها إلتاحـــة النفط 
الخـــام لاســـتخدامات األعلى قيمة، إلى أن تكون نســـب 
مزيـــج الطاقـــة المحلي لديهـــا بواقع 70% للغـــاز، و%30 
دة. وقد دعـــا معاليه، الذي يؤيد  لمصـــادر الطاقة المتجدِّ

جانيت بنهيرو

مفهـــوم االقتصـــاد القائـــم على تدويـــر الكربـــون، إلى أن 
تحظـــى جميـــع مصـــادر الطاقـــة بفـــرص متســـاوية على 
الصعيد العالمي، وإلى إجراء نقاشـــات جادة وموضوعية 

في هذا السياق.
وقـــال ســـموُّه: »ينبغـــي أن تُعطى جميـــع أنـــواع الوقود 
فرصـــة عادلـــة ومنصفـــة، طالمـــا أننـــا نحـــدُّ مـــن هـــذه 
ى الواقعية  االنبعاثـــات، ومن المهم بالقدر نفســـه أن نتوخَّ

بشأن مزيج الطاقة الذي سيتبنَّاه االقتصاد العالمي«.
وفي أحد أجنحتهـــا الحديثة، عرضت الشـــركة واحدة 
من ســـياراتها التـــي تعمل بخايـــا الوقـــود الهيدروجيني، 
فيما ســـلَّط خمســـة من خبراء أرامكو الســـعودية الضوء 
على بعض من إســـهامات الشـــركة في المجـــاالت البيئية 

واالجتماعية، فضًا عن الجوانب المتعلقة بالحوكمة.

زٌ في الحدِّ من حرق الغاز  تميُّ
نجحـــت أرامكو الســـعودية، منذ تدشـــين شـــبكة الغاز 
الرئيســـة عـــام 1970م، وفي إطار الدور الـــذي تضطلع به 
ضمـــن خارطـــة طريقهـــا للحـــدِّ مـــن حـــرق الغـــاز فـــي 
المداخن، في اســـتخاص نســـبة منه بلغـــت 99% تقريًبا 
مـــن الغـــاز اإلجمالي المنتج، مـــع الحد في الوقت نفســـه 
مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون بواقـــع 98 مليون طن 

متري سنوًيا.

وقال عادل الغامـــدي، خبير شـــبكات تخفيف الضغط 
م البنـــك الدولي  والحـــرق مـــن إدارة حمايـــة البيئة: »كـــرَّ
أرامكـــو الســـعودية عـــام 2012م، فـــي إطـــار الشـــراكة 
العالمية للحدِّ مـــن حرق الغاز، نظير الـــدور الرائد الذي 
تضطلع به فـــي الحدِّ من حرق غاز المداخن، واســـتغال 

الغاز المصاحب«.
ـــن التركيز الممتـــدُّ لعقود على االســـتدامة أرامكو  ومكَّ
الســـعودية من تحقيق مســـتويات منخفضة في حرق غاز 
المداخـــن، ومـــن األمثلـــة علـــى ذلك إنشـــاء شـــبكة الغاز 
الرئيســـة عام 1970م، والمراقبة المباشـــرة لحـــرق الغاز 

عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للشركة.
ـــت، فـــي شـــهر  وكانـــت أرامكـــو الســـعودية قـــد انضمَّ
نوفمبـــر من عـــام 2019م، إلى مبادرة البنـــك الدولي التي 
حملـــت اســـم )الوقف التـــام لحرق الغـــاز المعتـــاد بحلول 

عام 2030م(.

المراقبة الرقمية لتوليد الكهرباء
مـــن جانـــب آخـــر، تســـتمرُّ أرامكـــو الســـعودية فـــي 
المراقبـــة الدقيقـــة ألداء مرافـــق أنظمة الكهربـــاء، التي 
ي مرافق النفـــط والغاز التابعة لهـــا، من خال مركز  تغـــذِّ
مراقبـــة وتحليل ذكي في مقر الشـــركة بالظهـــران يُدعى 

)آي-باور(.

م بدر ملك، المهندس في إدارة هندســـة شـــبكات  وقـــدَّ
الكهربـــاء، عرًضا حول هذا المركـــز بوصفه منصة تحوُّل 
رقمـــي لمرافـــق وأعمـــال شـــبكات الكهربـــاء باســـتخدام 
الـــذكاء االصطناعـــي، بناًء علـــى الوســـائل التحليلية التي 
م توصيـــات بشـــأن أفضـــل  تتوقـــع أداء المرافـــق، وتقـــدِّ

التصوُّرات للعمل.
وقال بـــدر: »نســـتخدم المعلومات في مركـــز المراقبة 
ع أداء مرافقنا بما  )آي-باور( في أرامكو الســـعودية، لتوقُّ

يكفل االرتقاء بأدائنا فيما يتعلق بتوليد الكهرباء«.

نحو اقتصاد الكربون الدائري
ويحـــدُّ التحويـــل المباشـــر للنفـــط الخـــام إلـــى مـــواد 
كيميائيـــة مـــن أثـــر االنبعاثـــات الكربونيـــة الناتجـــة عـــن 
نـــت أرامكو الســـعودية  النفـــط بمســـتوى أعلـــى. وقد تمكَّ
ببعد نظرها المعهود من اســـتخدام المواد غير المعدنية 

منذ ما يربو على عشرين عاًما.
وأوضـــح فارس الكردي، المهندس فـــي إدارة الخدمات 
االستشـــارية، أنـــه منـــذ ذلك الحيـــن جرى مدُّ مـــا يقرب 
مـــن 7500 كيلومتر من األنابيـــب والبطانات المصنَّعة من 
مـــواد المعدنية في مختلـــف مرافق الشـــركة، األمر الذي 
أســـهم في تحســـين كفـــاءة اســـتهاك الطاقـــة واالرتقاء 

بالسامة وبعمر المنتج.
ـــز المـــواد الامعدنيـــة بقابليتهـــا  وقـــال فـــارس: »تتميَّ
إلعـــادة التدوير وطول عمرهـــا، مما يجعلهـــا حلقة مهمة 
فـــي سلســـلة االقتصـــاد القائـــم علـــى تدويـــر الكربـــون، 
نهـــا مـــن مســـاندة حكومـــة المملكـــة فـــي تحقيـــق  ويمكِّ
أهدافهـــا المناخيـــة الطموحـــة، مـــن خال نهجهـــا الذي 

يتسم بالعملية واالقتصاد في التكلفة«.

البشر والكوكب الذي يعيشون عليه
إلـــى جانـــب ذلك، تؤمـــن الشـــركة بقـــدرة الطاقة على 
م  االرتقـــاء بحياة البشـــر والمجتمعات، ودفـــع عجلة التقدُّ
البشـــري، والمحافظـــة علـــى كوكـــب األرض. وفـــي هـــذا 
مـــت شـــيماء الخالـــد، التـــي تعمـــل ممثلـــة  الســـياق، قدَّ
عاقـــات عامة في قســـم المواطنة، عرًضـــا حول طريقة 
التركيـــز مـــن خـــال جهـــود المواطنة فـــي الشـــركة على 
محوريـــن، همـــا الكوكـــب والعنصـــر البشـــري، فقالـــت: 
ل تركيزنـــا، عبـــر هذيـــن المحوريـــن، مـــن األعمال  »تحـــوَّ
الخيريـــة واإلنســـانية المتفرقـــة إلـــى إعـــداد مشـــاريع 
مســـتدامة، عن طريـــق توفير بنيـــة تحتيـــة وأدوات عمل، 
مثـــل مســـاندة قطـــاع تربيـــة النحل مـــع مركـــز لألبحاث 

والتدريب في منطقة الباحة«.

ل الرقمي في قطاع الطاقة التحوُّ
تدخـــل البيانـــات فـــي شـــتى مجـــاالت حياتنـــا المادية 
المرتبطـــة  الفوائـــد  مـــن  بكثيـــر  وتعـــود  والرقميـــة، 
م راشـــد اليامي، الذي  باالســـتدامة. وفي هذا اإلطار، قدَّ
يعمـــل مستشـــاًرا أعلـــى لنظـــم المعلومـــات فـــي التحوُّل 
الرقمـــي، عرًضا حول التأثير اإليجابـــي لمبادرات أرامكو 
الســـعودية الرائدة للتحوُّل الرقمي على االستدامة، حيث 
اســـتعرض روبوتات تابعة للشـــركة تقوم بأعمال مكافحة 

الحريق، وأعمال رصد تحت سطح البحر.
رة  وقـــال راشـــد: »نســـتخدم طائـــرات مســـيَّرة متطـــوِّ
لرصد تســـرب الميثـــان الذي ال تســـتطيع العين المجردة 
رؤيتـــه، من أجـــل حماية أشـــكال الحيـــاة الفطريـــة، التي 
أُعيـــدت إلـــى مواطنهـــا الطبيعية فـــي الشـــيبة، ولمراقبة 
أشـــجار القرم التـــي قمنـــا بزراعتهـــا. أما تقنيـــات إدارة 
أعمـــال التصنيـــع المتكامـــل للمعامـــل الرقميـــة، والبنية 
الحوســـبة  علـــى  القائمـــة  للتصنيـــع،  الذكيـــة  التحتيـــة 
الســـحابية، فهي غير مســـبوقة في قطاع النفـــط والغاز، 
وتضـــع جميع بيانـــات العمل في متناولنا فـــي كل األوقات 

واألماكن«.
م  جديـــر بالذكـــر، أن أســـبوع أبوظبـــي لاســـتدامة نُظِّ
برعاية صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي، وســـط قلق عالمي متناٍم بشـــأن بداية 
التغيُّـــر المناخـــي العالمـــي. وقـــد حضـــر فعاليـــات هذا 

األسبوع 38 ألف مشارك ومشاركة من 170 دولة.

خالل ورشة عمل بعنوان 
)االقتصاد القائم على 

تدوير الكربون(، وبدعوة 
خاصة من المجلس 

ث عالم  األطلسي، تحدَّ
األبحاث والخبير في 

شؤون ثاني أكسيد 
الكربون في إدارة 

إستراتيجيات وتخطيط 
التقنية، تيجاني نياس، 
عن استخالص الكربون 

من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون الناتجة عن 

احتراق المواد 
الهيدروكربونية، وإعادة 

استخدامه وتدويره.

ر المناخي االبتكار المالي لمواجهة التغيُّ
ألقى كبير اإلداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، 

األستاذ ماجد مفتي، كلمة خال أسبوع أبوظبي لاستدامة، تناول فيها أهمية 
استثمار شركات النفط والغاز في المشاريع الناشئة والواعدة، ودورها في 

مواجهة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري.
يُذكر أن شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، التي أبصرت النور في 
عام 2012م، هي ذراع الشركة للمشاريع الناشئة والواعدة، واستثمر صندوق 

هذه المشاريع، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دوالر، أمواله في 45 استثماًرا 
عالمًيا، مع التركيز على االستدامة والتقنيات الجديدة اإلستراتيجية.

وقد نجحت نصف هذه الشركات الناشئة تقريًبا، التي تُعدُّ 
جزًءا من مجموعة أعمال ومشاريع شركة أرامكو السعودية 
لمشاريع الطاقة، في استخدام تقنياتها االبتكارية بالفعل أو 

في اختبارها ضمن أعمال أرامكو السعودية.
وفي ظل خطط إلعداد صندوٍق ثاٍن بقيمة 500 مليون دوالر هذا 

العام، قال مفتي: »نحن هنا لمساعدة هذه الشركات وتقنياتها لدخول المرحلة 
التجارية«. 

مالمح من تاريخ الطاقة
الطلب العالمي على الطاقة

دة الحطب       الفحم       النفط         الغاز الطبيعي        الطاقة النووية       الطاقة المتجدِّ

الت بين مختلف أنواع الوقود وتقنيات الطاقة.  كان القرن الماضي شاهًدا على عدد من التحوُّ
ل في أن االستعمال العالمي للطاقة يبلغ عشرة أضعاف ما كان عليه في عام 1919م. اليوم، هناك تحٍد ضخم يتمثَّ

المصدر: وكالة الطاقة الدولية

من اليمين إلى اليسار، بدر ملك، وراشد اليامي، وعادل الغامدي، وشيماء الخالد، وفارس الكردي.
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نشـــرت مجلة )ســـاينس ماغازين( بحًثا خلُص إلى أن 
نسبة الغازات المســـببة لاحتباس الحراري الناتجة عن 
كل برميـــل ننتجه في مرحلة التنقيـــب واإلنتاج، هي ثاني 

أقل نسبة بين 50 دولة تناولها البحث بالتحليل.
وفي هـــذا اإلطـــار، يمثِّل تطبيـــق )أفضل الممارســـات 
اإلداريـــة( فـــي أعمالنـــا ســـبًبا رئيًســـا للكثافـــة الكربونية 
ـــزت بهـــا المملكـــة. يقـــول كبيـــر  المنخفضـــة التـــي تميَّ
مهندسي أرامكو السعودية، األســـتاذ جميل البقعاوي: »إن 
كثافـــة الكربـــون المنخفضـــة ليســـت هديـــة موهوبـــة، بل 

تعتمد على الطريقة التي ندير بها األعمال بعناية«.
ويبيِّن البقعـــاوي أن أرامكو الســـعودية أدركت منذ عدة 
عقـــود أن إدارة حقولهـــا بحـــرص، والحدَّ من حـــرق الغاز 
فـــي الشـــعات، وخفـــض انبعاثـــات الغـــازات المســـببة 
لاحتبـــاس الحـــراري، ووقـــف التســـربات، والحـــد مـــن 
اســـتهاك الطاقـــة، هـــي معادلـــة رابحـــة علـــى صعيدي 

االستدامة والربحية.
ويضيف البقعـــاوي: »مكامن النفـــط التابعة لنا ضخمة 
ـــز بمعـــدل إنتاجيـــة مرتفـــع، ومعـــدالت  الحجـــم، وتتميَّ
منخفضـــة لحـــرق الغـــاز فـــي الشـــعات لـــكل برميـــل، 
ومعـــدالت منخفضـــة من المـــاء الناتـــج. وهذا يـــؤدي إلى 
انخفاض نســـبة الشـــوائب المصاحبة إلنتاج كل وحدة من 
النفـــط الخـــام، وانخفاض الطاقـــة الازمة لفـــرز الموائع 

ومناولتها ومعالجتها وإعادة ضخها«.
مـــن جانـــب آخـــر، يمثِّـــل الموظفـــون العاملـــون فـــي 
الصفـــوف األمامية لشـــركتنا عامـــًا رئيًســـا لتحقيق هذا 
التميُّـــز فـــي الكثافة الكربونيـــة، حيث يعمل مـــا يقرب من 
70% مـــن موظفينـــا، البالـــغ عددهم 70 ألًفا، في تشـــغيل 
وصيانـــة مرافقنـــا الرائـــدة عالمًيـــا للمعالجـــة واإلنتـــاج 

والتوزيع.
يقـــول البقعـــاوي: »بمســـاندة وتوجيه مـــن مختلف فرق 
الشـــركة، يضطلـــع مشـــغلونا الماهـــرون بـــدور حيوي في 
إدارة أعمالنـــا التـــي تُعـــدُّ أفضـــل إدارة في هـــذا القطاع، 
والتـــي بدورهـــا تمثِّل عامًا حاســـًما فـــي انخفاض معدل 

كثافة الكربون ألعمالنا في قطاع التنقيب واإلنتاج«.
وفـــي هـــذا الصدد، يـــروي لنا ثاثـــة مـــن موظفينا في 
الخطوط األمامية ألعمال الشـــركة، كيف تُســـهم مهماتهم 

في تحقيق هذا التميُّز واستمراره.

إدارة واعية للمكامن
بدقـــة وعناية بالغة، تديـــر أرامكو الســـعودية، منذ عام 
1951م، إنتـــاج حقل الغـــوار المذهـــل، أكبر حقـــول النفط 

التقليدية في العالم.
وبداًل من اتباع الممارســـات المعتـــادة في قطاع النفط، 
ل إنتـــاج كل حقل علـــى حدة،  التـــي تعمل علـــى رفع معـــدَّ
توازن الشـــركة إنتاجها بحرص بيـــن مجموعة من الحقول 

الضخمة.
وعنـــد الحاجـــة، تُســـتخدم المكامن األحدث للشـــركة، 

حيـــث يُختار مقدار اإلنتاج وحقل اإلنتاج بعناية، ويســـاعد 
في عمـــل ذلك الحجم المذهل لمجموعـــة الحقول التابعة 
للشـــركة. وباســـتخدام تقنيـــة حقـــن ميـــاه البحـــر كآليـــة 
اســـتخاص رئيســـة للنفط في الشـــركة، يتـــم المحافظة 
على ضغط المكامـــن، وتحقيق أعلى معـــدل جرف للنفط 

فيها.
فـــت أرامكـــو الســـعودية تقنيتي  إلـــى جانـــب ذلـــك، وظَّ
المســـح الســـيزمي ثاثي األبعاد والحفر األفقي، وأدخلت 
الكمبيوتـــرات العماقـــة الكتشـــاف المكامـــن وتطويرهـــا 

وإدارتها.
وفـــي هذا اإلطـــار، يمتلك معمـــل فرز الغاز مـــن الزيت 
رقـــم 7 فـــي العثمانيـــة طابًعـــا خاًصـــا، إذ يُعدُّ أحـــد أكبر 
ـــن للنفـــط بحقـــن ثانـــي  مبـــادرات االســـتخاص المحسَّ
أكســـيد الكربـــون علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط، الذي 
يعتمـــد علـــى احتجـــاز هـــذا الغـــاز، ثـــمَّ إعـــادة حقنه في 

مكمن النفط.
وبينمـــا يتفحـــص مســـتوى النفـــط فـــي أحـــد صهاريج 
المشـــروع، يشـــرح محمد الرشـــيدي، الذي عمل في هذا 
المعمـــل لمدة عاميـــن، كيف أن المشـــروع مربـــح لكل من 
البيئـــة والشـــركة، قائًا: »تقلـــل إعادة حقن ثاني أكســـيد 
الكربون مـــن انبعاثه في بيئتنا، وتحســـن من اســـتخاص 

النفط من المكمن«.
ويقـــول الرشـــيدي إنه فخـــور بأنـــه أحـــد العاملين في 
هـــذا المشـــروع الـــذي يحتجـــز ثانـــي أكســـيد الكربـــون، 
ويضيـــف: »لدينـــا معـــدات خاصـــة هنـــا، وقـــد أخبـــرت 
أســـرتي أن اســـتثمار أرامكـــو الســـعودية في هـــذا العمل 
يُعـــدُّ األول مـــن نوعه في الشـــرق األوســـط. العمل الذي 
نقوم بـــه هنا يقلل مـــن كمية ثاني أكســـيد الكربـــون التي 
تنبعـــث فـــي الجـــو، ويحافـــظ علـــى البيئـــة التـــي نعمـــل 

ونعيش فيها«.

ريادٌة في الحدِّ من حرق الغاز 

ال يحـــدث حـــرق للغاز في شـــعات أرامكو الســـعودية 
ر؛ ففي ســـبعينيات القرن الماضي، اســـتحدثت  دون مبـــرِّ
الشـــركة برنامًجا للتخلص من حرق الغاز، أســـهم بشكل 

بارز في تقليل كمية الغاز الذي يتم حرقه.
ومنـــذ ذلـــك الحين، لم يتجـــاوز معدل حـــرق الغاز %1 
مـــن اإلنتـــاج اإلجمالـــي للغاز فـــي الشـــركة، وهـــو تميٌُّز 

مذهل أشاد به المنتدى االقتصادي العالمي.
وعلـــى الرغـــم من أن حـــرق الغـــاز في الشـــعات أمر 
مهـــم لضمان الســـامة في قطـــاع النفط والغـــاز، إال أن 
وتيـــرة الجهود فـــي هذا اإلطـــار ال تتباطأ، حيث تســـعى 
الشـــركة إلى إحراز الريـــادة وتعزيزها بيـــن نظرائها في 
قطاع الطاقـــة، من خال خفض معدل الحـــرق الروتيني 

للغاز في الشعات إلى الحدِّ األدنى.
وفـــي صميـــم الجهود نحـــو تحقيق هذا الهـــدف، تبرز 
أهميـــة مرافـــق اإلنتـــاج والمعالجـــة، المصممـــة لتقليـــل 

الحاجة إلى حرق الغاز.
ويشـــرح ناصر العتيبـــي، وهو مشـــغل ميدانـــي له من 
الخبـــرة ثمانية أعوام فـــي معمل الغاز في واســـط، كيف 
أن فريقـــه يعمل بجـــد لضمان الحدِّ من حـــرق الغاز، من 
خـــال المحافظـــة علـــى عمـــل نظـــام اســـتعادة غـــاز 

الشعات الُمهدر في المعمل بصورة دائمة.
وبينمـــا يســـتعدُّ لبـــدء تشـــغيل هـــذا النظـــام، يقـــول 
العتيبـــي: »علـــى الرغم مـــن أن الحـــرق إجـــراء ضروري 
لحماية العامليـــن والمعدات أثناء حـــاالت الطوارئ، فإن 
االســـتغناء عن الحـــرق الروتينـــي للغاز بشـــكل يومي هو 
هـــدف مشـــترك لمعمـــل الغـــاز فـــي واســـط، من شـــأنه 
ن ثاني أكســـيد  حماية البيئـــة من انبعاثات ضـــارة تتضمَّ

الكربون«.

وقـــد كان الحـــدُّ من حرق الغـــاز أحد األولويـــات أثناء 
مرحلـــة تصميم معمل الغاز في واســـط. يقـــول العتيبي: 
»أُنشـــئ نظام اســـتعادة غاز الشـــعات الُمهـــدر للوصول 
إلـــى نســـبة حـــرق أقـــرب إلـــى الصفـــر، أثنـــاء أعمـــال 
التشـــغيل الروتينيـــة، والغـــاز الُمســـترجع يتـــم إعـــادة 

استعماله في وحدة التزويد بالمرافق في المعمل«.

كفاءة الطاقة الُقصوى
يُعدُّ االلتزام الصارم بخفض اســـتهاك الطاقة ســـبًبا 
رئيًســـا فـــي انخفـــاض كثافـــة الكربـــون، فالحـــرص في 

استخدام الطاقة يساعد البيئة كثيًرا.
ـــذت أرامكو الســـعودية  وخـــال عـــام 2019م فقط، نفَّ
أكثر مـــن 200 مبادرة لكفـــاءة اســـتهاك الطاقة، بهدف 

ل الميداني في معمل فرز الغاز من الزيت رقم 7 في العثمانية، محمد الرشيدي، يعمل في الصفوف األمامية في إحدى  المشغِّ
ن للنفط من خالل حقن ثاني أكسيد الكربون، على مستوى العالم. أكبر مبادرات االستخالص المحسَّ

ل الميداني، حسين السالم، في وحدة التوليد المشترك للطاقة في معمل الغاز في واسط، حيث  يعمل المشغِّ
ل هذه الوحدة المعمل، من خالل تحقيق أقصى استفادة من طاقة الغاز. تشغِّ

ل الميداني، ناصر العتيبي، هو أحد أعضاء فريق يعمل بجد للحدِّ من حرق الغاز في الُشعالت في معمل  المشغِّ
الغاز في واسط.

ر مركز الثورة الصناعية الرابعة في أرامكو السعودية، تحلياًل رقمًيا دقيًقا آنًيا لجميع أعمال الشركة، بدًءا  يوفِّ
من رؤوس اآلبار وصواًل إلى الُفرض، من خالل عديد من البيانات، ومن بينها كمية االنبعاثات وكفاءة استعمال 

الطاقة.

رة لرصد انبعاثات غاز الميثان وقياسها، من معدات مرافق التشغيل التابعة لها. وتبلغ كثافة انبعاثات غاز الميثان بالنسبة للشركة 0.06%، وهي إحدى أدنى المعدالت النبعاث هذا الغاز في القطاع. ف أرامكو السعودية كاميرات محمولة على طائرات مسَيّ توظِّ

جانيت بنهيرو، وميثم املوسوي
تصوير: حبيب احلداد، حسن املبارك

سر التميُّز في انخفاض الكثافة الكربونية..  
موظفون ماهرون يطبِّقون أفضل الممارسات اإلدارية في أداء األعمال

إدارة واعية 
ريادة في الحدِّ للمكامن

من حرق الغاز

عوامل تحقيق الكثافة الكربونية المنخفضة
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تحقيـــق أفضـــل أداء للطاقـــة فـــي مرافقهـــا التشـــغيلية 
وأحيائها السكنية.

ر وفـــورات الطاقة بــــ 239  ومنـــذ عـــام 2000م، تُقـــدَّ
مليـــون برميـــل مـــن المكافـــئ النفطـــي يومًيـــا، وهـــو ما 
يعـــادل خفًضا مقـــداره 25 مليـــون طن من ثاني أكســـيد 
الكربـــون، ويمثِّـــل هـــذا نســـبة 20% مـــن االلتـــزام الذي 

تتضّمنه رؤية المملكة 2030.
ويمنـــح برنامج التوليد المشـــترك للطاقة إنتاج البخار 
فائـــدة إضافية؛ فخـــال توليـــد الكهرباء، تتـــم الموازنة 
بين ظروف التشـــغيل والعـــرض والطلـــب، والبحث دائًما 

عن طرق جديدة لتوفير الطاقة.
المشـــغل الميداني، حسين الســـالم، هو أحد العاملين 
فـــي وحـــدة التوليد المشـــترك للطاقـــة في معمـــل الغاز 
ن عمله مراقبة ظروف التشـــغيل في  في واســـط، ويتضمَّ

الوحدة من الميدان.
وبينمـــا ينـــزل عن الســـلم المـــؤدي إلى وحـــدة التوليد 
ن التجـــوُّل بين  المشـــترك، يبيِّـــن الســـالم أن دوره يتضمَّ
ات الوحـــدة، والتواصـــل مع مشـــغلي نظـــام التحكم  معـــدَّ
التشـــغيل  لظـــروف  القـــراءات  تطابـــق  مـــن  للتحقـــق 

المختلفة.
ويقـــول الســـالم، الـــذي عمل لـــدى أرامكو الســـعودية 
لمدة ســـبعة أعوام، إن عمله يســـاعد في المحافظة على 
التشـــغيل األمثـــل لوحـــدة التوليـــد المشـــترك للطاقـــة، 
ويضيف: »هـــذه الوحدة تســـتخدم الحرارة الناشـــئة عن 
ق أقصى  البخار، لتشـــغيل المعمل بأكمله، كما أنهـــا تحقِّ
اســـتفادة من طاقة الغاز، مما يســـمح باالســـتثمار األمثل 

لهذا المورد الثمين«.
ويســـتطيع معمـــل الغاز في واســـط، من خـــال وحدة 
التوليـــد المشـــترك للطاقـــة، إنتـــاج مـــا يصل إلـــى 600 

ميجاوات من الطاقة بكفاءة عالية تصل إلى 85 %.
 

إدارة الغازات المسببة 
لظاهرة االحتباس الحراري

ـــز أرامكـــو الســـعودية با كلل  منـــذ عقـــود طويلة، تركِّ
على مســـتوى أدائها فـــي المحافظـــة على البيئـــة، وكان 

اهتمامها هذا محورًيا في كيفية تنفيذ أعمالها.
يقـــول مديـــر إدارة حمايـــة البيئـــة، األســـتاذ عمـــر 
عبدالحميد: »في الوقت نفســـه الـــذي نواصل فيه الوفاء 
بالطلـــب المتنامي على طاقـــة كافية وموثوقة وميســـورة 
التكلفة، نحـــن ملتزمون بخفض االنبعاثـــات، ونهدف إلى 

تلبية الطلب العالمي المتنامي على طاقة أكثر نظافة«.
وعلى كامل مســـاحة جـــدار أزرق إلكتروني داخل مقر 
شـــركة أرامكو الســـعودية في الظهـــران، تتـــألأل األرقام 
والرســـوم البيانية والخرائط على إحدى أكبر الشاشـــات 

الرقمية في العالم.
وتُعطـــي هذه الشاشـــة العماقـــة المتصلـــة بأكثر من 
ثاثـــة ماييـــن نقطـــة بيانـــات، داخـــل مركـــز الثـــورة 

الصناعيـــة الرابعة فـــي أرامكو الســـعودية، تحليًا دقيًقا 
آنًيـــا لجميـــع أعمـــال الشـــركة، بـــدًءا مـــن رؤوس اآلبـــار 

وصوالً إلى الُفرض.
وبلمســـة على هذه الشاشـــة الرقمية، التي تُظهر كمية 
االنبعاثـــات وجـــودة المنتجـــات وكفاءة اســـتعمال الطاقة 
ل البيانات إلـــى نتائـــج ذات معنى مع  وغيـــر ذلـــك، تُحـــوَّ

اكتشاف المشكات المحتملة قبل حدوثها.
ولتخفيـــض إجمالـــي االنبعاثـــات الكربونيـــة، تلتـــزم 
أرامكـــو الســـعودية بتنفيـــذ عديـــد مـــن المبـــادرات، من 

قبيل زراعة مايين األشجار في جميع أنحاء المملكة.

اكتشاف تسربات الغاز وإصالحها
ات الهندســـية المذهلة، مثـــل الصمامات  تمثل الُمعـــدَّ
والمضخـــات والضواغـــط واألنابيب، عناصـــر مهمة في 
معامل معالجـــة النفط والغـــاز، ولكن بـــدون فحص هذه 

ب. المكونات وصيانتها، من الممكن للغاز أن يتسرَّ
وعلى مدار أكثر مـــن ثمانية عقود، اســـتثمرت أرامكو 
الســـعودية بحكمـــة فـــي تصميـــم مرافـــق أعمالهـــا، مما 
أضـــاف مســـتويات حمايـــة أخـــرى لضمـــان الســـامة 

واستمرارية التشغيل.
وباإلضافـــة إلى ذلك، فإن أصول التشـــغيل التي تتمتع 
بجودة المـــوارد وجودة الصيانة تعكس أثـــًرا إيجابًيا على 

حماية البيئة.
ف الشـــركة كاميـــرات محمولة  وفي هـــذا اإلطار، توظِّ
علـــى طائـــرات مســـيَّرة لرصـــد انبعاثـــات غـــاز الميثان 
وقياســـها، من معدات مرافق التشـــغيل التابعة لها. وبعد 
انخفـــاض كثافـــة انبعاثـــات الميثـــان فـــي الشـــركة إلـــى 
0.06% عـــام 2018م، نجحـــت أرامكـــو الســـعودية فـــي 
تســـجيل أحـــد أدنى المعـــدالت النبعـــاث هـــذا الغاز في 

القطاع.
ويُعـــد غاز الميثان أكثر ضرًرا بثمانين ضعًفا بالنســـبة 
لاحتبـــاس الحـــراري العالمـــي مقارنـــة بثانـــي أكســـيد 

الكربون، وذلك في العقدين األولين من انبعاثه.
ل الميداني، حسين السالم، في وحدة التوليد المشترك للطاقة في معمل الغاز في واسط، حيث  يعمل المشغِّ

ل هذه الوحدة المعمل، من خالل تحقيق أقصى استفادة من طاقة الغاز. تشغِّ

رة لرصد انبعاثات غاز الميثان وقياسها، من معدات مرافق التشغيل التابعة لها. وتبلغ كثافة انبعاثات غاز الميثان بالنسبة للشركة 0.06%، وهي إحدى أدنى المعدالت النبعاث هذا الغاز في القطاع. ف أرامكو السعودية كاميرات محمولة على طائرات مسَيّ توظِّ

يوجـــد في المملكة عـــدد قليل مـــن مكامن النفط 
الكبيرة ذات اإلنتاج الوفيـــر، وتتضاءل فيها معدالت 
حـــرق الغـــاز للبرميـــل الواحد، كمـــا ينخفـــض فيها 
إنتـــاج الميـــاه، ممـــا يحـــد مـــن اآلثـــار الناتجـــة عن 
أعمال إنتـــاج النفط لـــكل وحدة، ويقلل مـــن الطاقة 
المســـتخدمة لفصـــل الموائـــع والمناولـــة والمعالجة 
وإعـــادة الحقـــن، ممـــا أســـهم فـــي انخفـــاض كثافة 

االنبعاثات الكربونية في مرحلة التنقيب واإلنتاج.
المتعلقـــة  التوريـــدات  إلـــى إجمالـــي  واســـتناًدا 
بأعمـــال التنقيب واإلنتاج، التي حققتها الشـــركة في 
عـــام 2018م، وبلغت 13.2 مليـــون برميل من المكافئ 
النفطـــي يومًيـــا، وصلت كثافـــة الكربون فـــي أعمال 
قطـــاع التنقيب واإلنتاج في الشـــركة في عام 2018م 
إلى مـــا مقـــداره 10.2 كيلوغراًمـــا من مكافـــئ ثاني 

أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي.
وقد أشـــار المقال المنشـــور بتاريخ 31 أغســـطس 
من عام 2018م  في مجلة )ســـاينس ماغازين(،  إلى 
أن المملكـــة حلت فـــي المرتبـــة الثانية مـــن بين 50  
دولة شـــاركت في الدراســـة، باعتبارها المنتج األقل 
ـــح لكثافـــة االنبعاثات  مـــن حيـــث المتوســـط المرجَّ
المســـببة لاحتبـــاس الحـــراري، المرتبطـــة بالنفط 

الخام في مرحلة التنقيب واإلنتاج في عام 2015م.

من نشرة إصدار شركـة الزيت العربية السعودية 
)أرامكو السعودية(

سر التميُّز في انخفاض الكثافة الكربونية..  
موظفون ماهرون يطبِّقون أفضل الممارسات اإلدارية في أداء األعمال

إن الكثافة المنخفضة 
النبعاثات الكربون من 

النفط الخام العربي 
السعودي ترجع لعدة 
ن حرص  عوامل، تتضمَّ
الشركة المستمر على 

تنفيذ أفضل الممارسات 
في مجال إدارة 

المكامن، والحدَّ من 
حرق الغاز في 

الشعالت، وتحسين 
كفاءة استهالك الطاقة، 
وإدارة انبعاثات الغازات 

المسببة لالحتباس 
الحراري، وتطبيق برنامج 

كشف تسربات غاز 
الميثان وإصالحها

أمين الناصر

ريادة في الحدِّ 
من حرق الغاز

إداراة الغازات 
المسببة لظاهرة 

االحتباس 
الحراري

تحسين كفاءة 
استهالك 

الطاقة

رصد تسرُّبات 
الغاز وإصالحها

عوامل تحقيق الكثافة الكربونية المنخفضة

شركة الزيت العربية السعودية

عن األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019م

٢٠١٩
التقرير نصف 

السنوي
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البحث عن حلول لمستقبل وسائل النقل المستدامة في شنغهاي..
أرامكو السعودية تشارك في الندوة الدولية الثامنة لمستقبل محركات السيارات

ضمن برنامج "أيام إثراء الثقافية" وملدة 13 يوًما

إثراء يحتضن ثقافة فيتنام في فبراير المقبل
الظهـــران - يُطلـــق مركز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمـــي )إثـــراء( أيـــام الثقافـــة الفيتناميـــة، وذلـــك في 
الفترة من 9  إلـــى 21 جمادى الثانـــي 1441هـ )من 3 إلى 
15 فبرايـــر 2020م(، فـــي مدينة الظهـــران، وذلك ضمن 
برنامـــج »أيام إثراء الثقافية«، التـــي يعقدها المركز ألول 
مرة، والتي تُســـلّط الضـــوء على حضـــارة وثقافة عالمية 
معينـــة، وتبـــرز الجوانـــب التي تمّيزها. وســـوف يكتســـي 
»إثـــراء« خال أيامـــه الثقافية ُحلة فيتناميـــة تعكس ثراء 
هـــذه الثقافة عبـــر مجموعة من األنشـــطة للـــزّوار، تتيح 
لهم التعـــرف عليها عن كثب، والتفاعل معها واالســـتمتاع 

بهـــا مـــن خـــال التركيز علـــى تفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
للشـــعب الفيتنامـــي تتضمن المأكـــوالت واألزيـــاء واللغة  

والموسيقى والعادات.
كما ســـيُتاح للّزوار المشـــاركة باألعمال التـــي تقدمها 
الـــورش كالِحـــرف اليدويـــة، التـــي تتمّيز بهـــا فيتنام مثل 
صناعة القبعات، واألســـاور، وصنع الخيـــزران، وصناعة 

الفوانيس، ونحت الخشب.
فيمـــا يـــزدان إثـــراء بالعـــروض المتنوعـــة الخاصـــة 
باألزياء الفيتنامية التقليدية؛ وأنماط الموســـيقى الممتعة 
والعـــروض المتنوعـــة، مثـــل عـــروض الطهـــي الحيـــة، 
وعـــروض الموســـيقى الحيـــة، ومســـيرة التنيـــن، وغيرها 
الكثيـــر، عـــاوة علـــى تقديم المعـــارض الفنيـــة لمتذوقي 
الفنـــون الفيتناميـــة كالخـــط الفيتنامي، ومعـــرض الصور 
الخـــاص بعرض جواهـــر الثقافة الفيتنامية، واســـتعراض 

المنحوتات الزاخرة بالفن والتراث الفيتنامي.
كمـــا يعـــرض إثـــراء فيلًمـــا قصيـــًرا مـــن إنتاجـــه تـــم 
تصويره في العاصمـــة الفيتنامية، هانـــوي يتناول الحياة 

اليوميـــة فـــي قالـــب وثائقـــي يثـــري ذائقـــة الـــزّوار، إلى 
الســـيرك  يجّســـد  مســـرحي  عـــرض  تقديـــم  جانـــب 
الفيتنامـــي، ومـــا يتضمنـــه مـــن عـــروض وفنـــون بصرية 

مبهرة.
وأوضـــح مديـــر البرامج، عبـــداهلل الراشـــد، أن مركز 
الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي العالمـــي )إثـــراء( يلتزم بأن 
يدعـــم الحـــراك الثقافـــي، الـــذي يعـــد ركًنـــا مـــن أركان 
المركـــز عبر تعزيز أهميـــة الحوار وتبـــادل األفكار. ومن 

هنـــا، تنطلق أهميـــة برنامـــج »أيـــام إثـــراء الثقافية« في 
ســـبيل بنـــاء جســـور التواصـــل الثقافـــي الحضـــاري بين 
إلـــى جانـــب االرتقـــاء بالعمـــل  الثقافـــات والشـــعوب، 
الحيـــاة  فـــي  الفاعـــل  حضـــوره  وتعزيـــز  الثقافـــي، 

االجتماعية.
وأشـــار الراشـــد إلى أن اختيـــار فيتنام جـــاء نظًرا لما 
تتمّتـــع به مـــن تنـــّوع ثقافي وثـــراء حضـــاري وأصالة في 
الهويـــة، مّمـــا يعـــّزز أهميـــة التبـــادل المعرفـــي، عبـــر 
التعريـــف بالدولـــة، وبالمخزون التراثـــي والحضاري لها، 
ومنحهـــا الفرصـــة إلبـــراز مقوماتهـــا الثقافيـــة والفنيـــة 

واإلبداعية.
وأبـــان أن البرنامج تم تنظيمه بالتنســـيق مع الســـفارة 
الفيتناميـــة، عبـــر اســـتقطاب 30 شـــخًصا مـــن طهـــاة، 
وموســـيقيين، وحرفييـــن، ومؤديـــن مـــن فيتنـــام للخروج 

ببرنامج متكامل وثري ثقافًيا ومعرفًيا في ذات الوقت.
واختتم الراشـــد قائًا: »إن انعقاد أيـــام إثراء الثقافية 
يهـــدف إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى حضـــارات وثقافات 
عالميـــة غير معروفة علـــى نطاق واســـع، وتعريف الزوار 
بها بطريقة إثرائية متمّيزة، واســـتقطاب ثقافات عالمية 
معروفة، وعرضهـــا بأبعاد جديدة مغايـــرة لما تعود عليه 
الزّوار أيًضـــا، إلى جانب فهم مختلـــف الثقافات واللغات 
وعـــادات الشـــعوب االجتماعيـــة مـــن دول مختلفـــة، مما 
يُســـهم فـــي اكتســـاب خبـــرات ومعـــارف جديـــدة، حيث 
ســـيحتضن المركـــز خـــال العـــام الجـــاري واألعـــوام 
المقبلـــة، عـــدًدا مـــن الثقافـــات المختلفـــة مـــن الشـــرق 

والغرب بمكونات ثقافية تُقّدم بطريقة غير تقليدية«.

القافلة األسبوعية

شـــنغهاي، الصيـــن - كان موضـــوع الحاجة ألســـاليب 
علميـــة ُمحكمة يُســـتأنس بها فـــي إعداد سياســـات نقل 
فاعلة أحد أبـــرز المحاور، التي ناقشـــتها الندوة الدولية 
مت،  الثامنـــة لمســـتقبل محـــركات الســـيارات، التـــي نُظِّ

ًرا، في شنغهاي في الصين. مؤخَّ
وشـــاركت أرامكو السعودية وشـــركة تويوتا موتور بكين 
فـــي رعاية النـــدوة، التـــي اســـتضافتها جامعة شـــنغهاي 
جياو تونـــغ، إحدى أبرز جامعات الهندســـة فـــي الصين، 
وحضرهـــا مـــا يقـــرب مـــن 100 مشـــارك، مـــن ممثلـــي 
الجهـــات الحكوميـــة والباحثيـــن البارزيـــن، مـــن الصيـــن 
واليابـــان والواليات المتحـــدة األمريكيـــة، باإلضافة إلى 
ممثِّلـــي أكبـــر مصنعـــي المركبـــات التجاريـــة وســـيارات 

الركاب.

منعطف حاسم في قطاع النقل
وقال نائب رئيس جامعة شـــانغهاي جيـــاو تونغ وعضو 
األكاديميـــة الصينيـــة للهندســـة، هوانـــغ زن: »مـــع بلـــوغ 
قطـــاع النقـــل منعطًفـــا حاســـًما، والتطوُّر الســـريع الذي 
القـــرار  لصنـــاع  يُســـمح  أن  ينبغـــي  التقنيـــة،  تشـــهده 

بالمنافســـة علـــى أســـاس مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص، بحيث القافلة األسبوعية
يكون القرار الفصل للسوق«.

وأضـــاف زن: »حـــان الوقـــت الـــذي يدخل فيـــه تقييم 
دورة الحيـــاة مرحلـــة جديـــدة مـــن التوجيـــه المرتبـــط 

ر مستقبًا مستداًما للنقل«. بالسياسات، بينما نوفِّ
أو  التقنيـــات  الحيـــاة فاعليـــة  ويقيِّـــم مفهـــوم دورة 
السياســـات خـــال جميـــع مراحلهـــا، فـــا يقتصـــر على 
مرحلـــة االســـتخدام النهائـــي، التـــي ينطـــوي االقتصـــار 
عليهـــا على خطـــر تحويـــل غير مقصـــود للعـــبء البيئي 

بين المراحل، دون معالجة المشكلة األصلية.
وتهـــدف النـــدوة إلى توصـــل األطـــراف الرئيســـة في 
قطـــاع النقل في الصيـــن إلى إجماع في الـــرأي، وتوحيد 
الجهـــود بمـــا يكفـــل تاقـــح األفـــكار والتطوير الســـريع 
بالحلـــول  يتعلـــق  مـــا  خاصـــة  مـــة،  المتقدِّ للتقنيـــات 

المستدامة.
ويكتســـب هـــذا الجانـــب أهمية خاصـــة بالنظـــر إلى 
المفهوم الخاطئ الشـــائع، القائـــل إن أي تقنية خالية من 
انبعاثـــات العـــوادم ال بـــد أن تكـــون أفضـــل للبيئـــة مـــن 

ك االحتراق الداخلي. محرِّ
وقـــال كبيـــر التقنيين في فريـــق أبحاث تقنيـــة الوقود 
في مركز البحـــوث والتطوير في الظهـــران، عامر عامر: 
»انبعاثـــات العوادم هـــي جزء من كل، ويجـــب أن تُقيَّم أي 

تقنية فـــي قطاع النقل بدقة خـــال دورة حياتها الكاملة، 
من المهد إلى اللحد«.

اإلسهام في تطوير  نقل ُمستدام
نـــت الندوة ثـــاث جلســـات، اشـــتملت على 20  وتضمَّ
مها أبـــرز الباحثيـــن واألطراف الرئيســـة في  عرًضـــا قدَّ

هذا القطاع، باإلضافة إلى أربع حلقات نقاش.
م ممثِّلو أرامكو الســـعودية ثاثة  وخال الجلســـات، قدَّ

عروض، هي: 
مة لقطاع النقل البري. • التقنيات المتقدِّ

• السبل المستقبلية للنقل باستخدام الهيدروجين.
• دراســـة حالـــة للمقارنـــة بيـــن تقنيتيـــن جديدتيـــن 
للشـــاحنات الثقيلة، من خـــال تقييـــم دورة الحياة، التي 
بيَّنـــت أن االنبعاثات اإلجمالية لشـــاحنة إلكترونية خال 

دورة حياتها تعتمد على كيفية توليد الكهرباء.
وتُعدُّ المشـــاركة الفاعلة ألرامكو الســـعودية في الندوة 
مثـــااًل على التزامهـــا طويل المـــدى باإلســـهام الجاد في 
تطوير حلول نقل مســـتدامة في المتناول للمســـتخدمين 
فـــي الصيـــن، كما تنـــوي الشـــركة تعزيـــز مشـــاركتها مع 
شـــركائها العريقيـــن، للمضـــي قدًمـــا بالمباحثـــات حول 

مستقبل محركات السيارات.

ق عامر عامر في شرحه إلى اتجاهات وآفاق النقل البري،  تطرَّ
ًدا على أهمية استخدام تقييم دورة الحياة لتقنيات  مشدِّ

النقل المنافسة. ُيذكر أن عامر واحد من بين عدد من 
مي العروض من أرامكو السعودية، الذين  المتحدثين ومقدِّ

شاركوا في الندوة الدولية الثامنة لمستقبل محركات 
ًرا، في شنغهاي في الصين. السيارات، التي ُعقدت، مؤخِّ

 أيام إثراء الثقافية.. ثقافة فيتنام
لالطالع على تفاصيل البرنامج )الحفر على الخشب، 

عروض السيرك، الموسيقى والمسرح....(
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ى جائزة العام لخبراء  مهندس من أرامكو السعودية يتلقَّ
الطاقة الشباب في الشرق األوسط

ـــق الطاقـــة فـــي إدارة خطوط  الظهـــران - حظـــي منسِّ
األنابيـــب شـــرق-غرب، عبدالعزيـــز الصعنونـــي، بتكريـــم 
م بحثـــه التقنـــي، وحصد جائـــزة العام  عالمـــي، حيث قـــدَّ
لخبراء الطاقة الشـــباب على مســـتوى الشـــرق األوســـط. 
ـــى الصعنونـــي هـــذه الجائـــزة مـــن جمعية مهندســـي  وتلقَّ
الطاقـــة، خـــال المؤتمـــر والمعـــرض الدولـــي لهندســـة 
ـــًرا، فـــي مدينـــة واشـــنطن  الطاقـــة، الـــذي انعقـــد، مؤخَّ

العاصمة.
ـــي هـــذه الجائزة،  ـــر الصعنونـــي عـــن ســـعادته لتلقِّ وعبَّ
بقولـــه: »أشـــعر بفخر كبيـــر نظيـــر تكريمي مـــن قبل هذه 
الجمعيـــة المرموقـــة، خاصة أّنـــه قد تم اختيـــاري من بين 
كثيـــر مـــن الخبـــراء، مـــن 22 دولـــة فـــي منطقـــة الشـــرق 

األوسط، وأكثر من 100 دولة حول العالم«.
وكان الصعنونـــي واحـــًدا من بيـــن ثاثة مهندســـين من 
موا خال احتفاليـــة الجائزة  منطقة الشـــرق األوســـط، ُكرِّ

لهذا العام.

حلول المحافظة على الطاقة
ـــًقا للطاقـــة، حيث  ويعمـــل عبدالعزيـــز الصعنونـــي منسِّ
د تقنيـــات وآليِّـــات المحافظـــة على الطاقة ويســـعى  يحـــدِّ
لتطبيقها. ولعبدالعزيز ســـت ســـنوات مـــن الخبرة في هذا 
م في عـــام 2015م من قبل قطاع  المجال، وقد ســـبق أن ُكرِّ
أرامكـــو  فـــي  والتســـويق  والمعالجـــة  التكريـــر  أعمـــال 
لتحســـين  مقتـــرح  تقديمـــه ألفضـــل  نظيـــر  الســـعودية، 

مؤشرات األداء الرئيسة لكثافة استهاك الطاقة.
ر الصعنونـــي نظـــام إدارة طاقة لمعمـــل كامل،  كمـــا طـــوَّ
وقـــاد فريـــق العمل حتـــى تمّكنـــت إدارة خطـــوط األنابيب 

ًرا،  الشـــيبة - اســـتضافت إدارة اإلنتاج في الشيبة، مؤخَّ
لقاء تبـــادل المعرفة بين المهندســـين الشـــباب في أعمال 
الزيـــت فـــي منطقة األعمـــال الجنوبيـــة، بحضـــور أعضاء 
فريـــق إدارة اإلنتاج في الشـــيبة، والمشـــاركين في برنامج 

التطوير المهني في الدائرة.
وأتـــاح اللقـــاء للمهندســـين الشـــباب، فرصـــة تبـــادل 
المعرفـــة، والتفاعل مع أعضاء اإلدارة، وطرح أســـئلة حول 
ســـبل تطـــوُّر  مســـتقبلهم الوظيفـــي فـــي إطار مســـيرتهم 

المهنية في البرنامج.
ويُعقـــد هـــذا اللقـــاء للمـــرة األولـــى فـــي الشـــيبة، منذ 
الخطـــوات التنظيميـــة التـــي شـــهدت تحـــوُّل اإلدارة مـــن 
أعمـــال الزيت فـــي منطقة األعمـــال الشـــمالية إلى أعمال 

الزيت في منطقة األعمال الجنوبية.

داليا درويش

محمد لزيق

م  المدير التنفيذي لجمعية مهندسي الطاقة، بيل كينت، يقدِّ
جائزة العام الدولية لخبراء الطاقة الشباب على مستوى 

منطقة الشرق األوسط لعبدالعزيز الصعنوني، خالل 
المؤتمر والمعرض الدولي لهندسة الطاقة، الذي انعقد في 

مدينة واشنطن العاصمة.

بعض من موظفي برنامج التطوير المهني الـ 47 يقفون 
اللتقاط صورة على الكثبان الحمراء في الشيبة، بعد اجتماع 

تبادل المعرفة للمهندسين الشباب في أعمال الزيت في 
منطقة األعمال الجنوبية. وكانت المنطقة النائية بمثابة 

خلفية رائعة لهذا الحدث.

شـــرق-غرب من تعزيز كفاءة الطاقة لديهـــا لتكون من بين 
األفضـــل فـــي فئتهـــا، ولتحصـــل عقب ذلـــك علـــى اعتماد 

المنظمة الدولية للمقاييس، آيزو 50001.
وتكمن رســـالة إدارة خطـــوط األنابيب شـــرق-غرب في 
نقـــل المـــواد الهيدروكربونية وفـــق أعلى معايير الســـامة 
والموثوقيـــة والكفاءة والمســـؤولية البيئيـــة، من خال فرق 
تتمتَّـــع بالخبـــرة والكفـــاءة لتطبيـــق األســـاليب اإلبداعيـــة 

وأحدث التقنيات.

ي الجائزة حول تلقِّ
ـــذه الصعنوني  وكان برنامج تحســـين الطاقة، الذي نفَّ
ســـبًبا جوهرًيا من أسباب ترشـــيحه بالجائزة وفوزه بها، 
حيـــث أدخل هذا البرنامـــج نوًعا جديًدا مـــن المقاوالت، 
هو مقاولـــة األداء في مجـــال توفير الطاقـــة، بين إدارته 

وشركة لخدمات الطاقة.
وهدفـــت هـــذه المقاولة إلـــى الوصول ألعلى مســـتوى 
ن  مـــن توفيـــر الطاقـــة دون تكاليف رأســـماليِّة، ممـــا يُمكِّ
إدارة خطوط األنابيب شـــرق-غرب من اســـتخدام تمويل 
القطـــاع الخـــاص، بغـــرض تطبيـــق أســـاليب وتقنيـــات 
المحافظـــة علـــى الطاقـــة، لتســـريع االســـتثمارات، مـــن 
خال اتخاذ تدابير منخفضة التكلفة لترشـــيد استهاك 

الطاقة.
ـــح عبدالعزيـــز لهـــذه الجائـــزة مـــن قبـــل  وقـــد رشَّ
اختصاصي الهندســـة في وحدة االمتثال لمعايير ترشيد 
ر  الطاقـــة، مصطفـــى هاشـــم، نظيـــر تفانيـــه المســـتمِّ
ـــزة فـــي إدارة  والتزامـــه ومشـــاركته، وإســـهاماته المميَّ

خطوط األنابيب شرق-غرب.
وذكـــر هاشـــم، وهو المســـؤول عـــن أعمال االســـتفادة 
المثلى مـــن الطاقة من خال مراقبة وتتبع االســـتهاك، 
أن أهداًفا سنوية تُســـند لكل إدارة في هذا المجال، وأن 
قـــت األهـــداف المســـندة  إدارة الصعنونـــي لطالمـــا حقَّ

إليها.
وعمـــل هاشـــم إلـــى جانـــب الصعنونـــي فـــي مشـــروع 
تحســـين إنتـــاج النفط. وقـــال هاشـــم: »مثَّـــل الصعنوني 
جهـــة التواصل فـــي إدارة خطوط األنابيب شـــرق-غرب، 
وقد اُختيـــر لهـــذه المهمة نظـــًرا لمشـــاركته الفاعلة في 
مجـــال الطاقـــة وضمـــن إدارته كذلـــك، ودائًما مـــا تعمل 

إدارته على ابتكار الحلول واألفكار اإلبداعية«.

أشعر بفخر كبير 
نظير تكريمي من 
ِقبل هذه الجمعية 

المرموقة، خاصة أّنه 
قد تم اختياري من 

بين كثير من 
الخبراء، من 22 دولة 
في منطقة الشرق 
األوسط، وأكثر من 

100 دولة حول 
العالم

عبدالعزيز الصعنوني

ضمن برنامج التطوير املهني..
 الشيبة تستضيف الموظفين الشباب في أعمال الزيت

في منطقة األعمال الجنوبية
التحفيز وتعزيز الوعي

وفي كلمـــة له خـــال اللقاء، ســـلَّط مديـــر إدارة اإلنتاج 
في الشـــيبة، األســـتاذ خالد الجامـــع، الضوء علـــى أهمية 

دور الشباب كقادة مستقبليين ألرامكو السعودية.
إلـــى جانب ذلك، شـــّدد الجامـــع على ضـــرورة أن تكون 
للمشـــاركين الســـيطرة الكاملـــة علـــى تطورهـــم المهنـــي، 

قائًا: »ال توكلوا مهمة تطوُّركم المهني لآلخرين«.
وحضر اللقاء 47 مشـــارًكا في برنامـــج التطوير المهني، 
صات داخل أعمـــال الزيت في منطقة  من مختلـــف التخصُّ
األعمـــال الجنوبية. وقـــد افتتح عبدالعزيـــز المديفر، وهو 
مهنـــدس فـــي إدارة اإلنتاج في الشـــيبة، اللقـــاء بالترحيب 
م المهندســـون الشـــباب، خمســـة  بالمشـــاركين، فيمـــا قـــدَّ

عروض تقنية خال اللقاء.
ـــم برنامج اليـــوم الكامل فقط مـــن أجل إلهام  ولـــم يُصمَّ

ٌم أيًضـــا للتأكد من  المشـــاركين وتحفيزهـــم، بل هـــو مصمَّ
تعزيز وعيهم باألهداف اإلستراتيجية للشركة.

وقـــد أتاحـــت الزيـــارة للمشـــاركين، فرصة التجـــوُّل في 
مرافـــق معمل فـــرز الغاز من الزيـــت رقـــم 4، التابع إلدارة 
اإلنتاج في الشـــيبة، كما شـــملت رحلة إلى الكثبان الرملية 
الحمراء الشـــهيرة في الشـــيبة عند غروب الشمس، لرؤية 

أحد أكثر المناظر المدهشة في المنطقة.

مشاركة أولى
واســـتضاف اللقـــاء أول مشـــاركة نســـائية مـــن برنامـــج 
التطويـــر المهني في زيارة الشـــيبة، تمّثلت في المهندســـة 
ًرا، مـــن جامعة األمير  جت، مؤخَّ ســـهام بوعليان، التي تخرَّ
محمـــد بن فهـــد في تخصـــص هندســـة الكمبيوتـــر. وفي 
الوقـــت الحالي، تعمل ســـهام كمهندســـة شـــبكات مع إدارة 

المســـاندة الفنيـــة في أعمـــال الزيت في منطقـــة األعمال 
الجنوبية.

وعلَّقـــت ســـهام على أول زيـــارة تقـــوم بها إلى الشـــيبة، 
بقولهـــا: »كانـــت تجربة مدهشـــة، جعلتنـــي أدرك حًقا قدر 
هـــذا الجمـــال الذي لـــم أتوقعـــه فـــي الشـــيبة«. وأضافت 
ســـهام أن منظـــر غـــروب الشـــمس علـــى الكثبـــان الرملية 
الحمراء مشـــهد ســـاحر. وقالت ســـهام: »اختتمت الرحلة 
بالشـــكل المائـــم، ودون شـــك فـــإن الرحلـــة إلـــى الربـــع 

الخالي ستمأل نفسك بهجة وامتناًنا«.

9
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ر..الطريق األسرع إلجهاض الطالق المبكِّ
حلم أسرة لم يكتمل

عيون أطفالنا في عيوننا! 

بانتهاء مراســـم حفل الزفاف، يســـير العروسان وسط 
عاصفـــة مـــن التبريـــكات والتهانـــي متجهيـــن إلـــى عش 
الزوجيـــة الذي طالمـــا حِلَما به، ويحمـــل كّل واحد منهما 
أمنيـــات وردية بالعيـــش مًعا حتـــى آخر العمـــر، قاطعين 
 ، بعًضـــا بعضهمـــا  بإســـعاد  نفســـيهما  علـــى  لعهـــد  ا
مســـتحضرين تجـــارب ومشـــكات األقـــارب واألصدقاء 
عاقديـــن العـــزم علـــى عـــدم الوقـــوع فيهـــا. ولكـــن هذه 
األمنيات قـــد ال تتحقق إذا لم يعِرَفا منذ البداية الســـبَل 

المؤدية لتحقيقها.  
وجيـــن أَنّ الحياة ال   وبمـــرور الوقت، يكتشـــف كا الَزّ
تســـتمر علـــى هيئتهـــا الورديَّـــة، وقـــد تعتريهـــا بعـــض 
م العمر، اســـتجدت مشـــكات  المشـــكات، فكلَّمـــا تقـــَدّ
وتاشت أخرى. وتتراكم المشـــكات الزوجية التي تؤدي 
فـــي النهاية إلـــى وقوع الطـــاق المبكر بعد فتـــرة وجيزة 
من الـــزواج ألفراد لـــم يتجاوزوا الثاثين مـــن العمر غير 
مدركيـــن أهميـــة الـــزواج كرباط مقـــدس، وليـــس مجرد 
وثيقـــة أو عقد يمكـــن التحرر منه بســـهولة ليضعوا نهاية 

غير محسوبة لمشروع تكوين أسرة لم تكتمل بعد. 
ويُعـــد الطـــاق المبكر مـــن أخطـــر المشـــكات التي 
باتت منتشـــرة فـــي مجتمعاتنـــا العربية. وتشـــكل حاالت 
الطـــاق المبكـــر مـــا نســـبته 28% مـــن حـــاالت الطاق 
بشـــكل عام، وأعلى معدل الســـتمرار الحياة الزوجية بلغ 
ما بيـــن 4 إلـــى 5 ســـنوات، فى حيـــن أن عـــدد الحاالت 
التي اســـتمر زواجها عاًما واحًدا بلغ 20% من الحاالت. 
ويرجع الســـبب النعدام الوعي، وعدم تحمل المســـؤولية، 
وتدخل األهل فـــي أدق خصوصيات الزوجين، إلى جانب 
افتقارهمـــا لثقافـــة الحـــوار، باإلضافة إلى ســـوء معاملة 
أحـــد الزوجين لآلخـــر، ســـواء أكان ذلك فـــي المنزل أم 

أمام اآلخرين. 

ســــــامة عيون أطفالنا من أهم أولوياتنا التي ينبغي 
لـــكل أب وأم االلتفات إليهـــا ومراعاتهـــا، خاصة خال 
األعوام الخمــــسة األولى، ألن الطفل فـــي هذه المرحلة 
بحاجـــة إلى عديد مـــن القـــدرات والمهـــارات، التي لن 
يتمكـــن من اكتســـابها إن ُحرم من النظر الســـليم، الذي 
يســـتعين بـــه كي يعـــي العالـــم من حولـــه، فهو مـــن أهم 
وســـائل التواصل لديـــه، ومفتاح فهم مزيد من األشـــياء 

المادية التي تحيط به. 
ومع األســـف، تؤثر بعـــض العادات اليوميـــة الخاطئة 
علـــى عيـــون أطفالنـــا، ممـــا قـــد ينجـــم عنـــه حـــدوث 

األسرة

وقد يكـــون ارتفـــاع ســـقف التطلعـــات لـــدى الزوجين 
أحد أســـباب الطـــاق. ومن األســـباب الدافعـــة لحدوث 
الطاق أيًضـــا انفراد الزوج باتخاذ القـــرار وتجاهل رأي 
الزوجـــة، ورغبتهـــا في الموافقـــة أو الرفـــض. ومن هنا، 
ينبغـــي النظر إلى هـــذه التطلعات بشـــكل منطقي، فليس 

كّل ما يتمناه المرء يدركه.
وفيمـــا يلي مجموعـــة من النصائـــح حول االســــتقرار 
األســــري، وتفادي الطاق المبّكر، كما أكدها اسـتشـاريو 

الطب النفسـي والعاقات األسرية:
•  اختيـــار األوقـــات المناســـبة لمناقشـــة المشـــكات 
الزوجيـــة وحلّهـــا أواًل بأول من خـــال التفاهم حتى 

ال تتراكم إلى الحّد الذي تؤدي فيه إلى الطاق.  
•  التأني وعدم تســـرع الـــزوج بالتلفـــظ بكلمة الطاق 
مـــن باب الـــرد وإثبـــات الـــذات أمـــام زوجتـــه، غير 
مدرك لعواقـــب الطاق الوخيمة، بـــل ينبغي الهدوء 

ومناقشة المشكله بعيًدا عن الطاق. 
•  االمتنـــاع عـــن الجـــدال أثنـــاء عصبيـــة أحدهمـــا أو 
غضبـــه، باإلضافـــة إلـــى االحتـــواء وقـــت نوبـــات 
الغضـــب، وأن يعـــرف كا الزوجيـــن أنهمـــا مكمان 

لبعضهما ومستمران مًعا حتى النهاية. 
•  مراعـــاة الظـــروف التـــي يمـــّر بهـــا كّل مـــن الـــزوج 
والزوجـــة، ومعالجـــة األخطـــاء الصـــادرة عنهمـــا 

بعقانية. 
 ، بمظهرهمـــا ئهمـــا  عتنا ا و لزوجيـــن  ا م  هتمـــا •  ا
والمحافظة على مشـــاعر الحب والمـــوّدة واالحترام 

المتبادل بينهما. 
•  عـــدم التصريـــح بعيـــوب كّل منهمـــا لآلخريـــن، كما 
يجـــب على الـــزوج أال يتبـــع صيغة األمر مـــع زوجته 

ألن الحياة الزوجية ال تُبنى على إعطاء األوامر.

النظر عند األطفال: 
•  تدريـــب الطفل على األلوان لتقويـــة نظره، وحمايته 
مـــن اإلصابـــة بعمـــى األلـــوان باســـتخدام كتـــب 
التلويـــن، واللعـــب الزاهيـــة التـــي تصـــدر أصواًتـــا 
عاليـــة  ومختلفـــة ليكتشـــف مصـــدر الصـــوت عـــن 

طريق النظر.
•  تزيين غـــرف األطفال باأللـــوان واللوحـــات الفنية، 

 ورسومات الشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم.
•  أال تزيد ســـاعات اســـتعمال الطفـــل لإلكترونيات 
عـــن ســـاعة واحـــدة فـــي اليـــوم، واالبتعـــاد عـــن 
شاشـــات التلفزيـــون قدر المســـتطاع، مـــع ضرورة 

إجراء فحص مستمر لعين الطفل.
•  ضبـــط وضعيـــة الشاشـــة بحيـــث تكون علـــى بعد 
ذراع مـــن العيـــن، وتكـــون الحافـــة العلويـــة لهـــا 
بمســـتوى العيـــن أو أســـفل قليـــًا، والتحكـــم فـــي 
إعـــدادات الشاشـــة لتكـــون الصـــور والخـــط أكثر 

وضوًحا.
لغنـــي  ا الصحـــي  ء  لغـــذا ا بتقديـــم  م  •  االهتمـــا
بالبروتينـــات والفيتامينـــات الازمـــة لتقويـــة نظر 
الطفل، مثـــل  الجـــزر، والبطاطا الحلـــوة، والبيض 
واألسماك كالتونة والســـردين والسلمون الحتوائها 
علـــى  األوميغا 3، والفاكهـــة كالعنب، والخضراوات 

الطازجة.
•  تشـــجيع الطفـــل البالـــغ من العمـــر خمســـة أعوام 
وأكثـــر علـــى ممارســـة بعـــض التدريبـــات المهمة، 
التي تعمـــل بدورها علـــى تقوية حاســـة البصر من 
خال مســـاعدته على تحريك عضـــات العين في 
جهـــة اليميـــن واليســـار وألعلـــى وألســـفل لمدة 3 
دقائـــق، أو بتقريـــب الصـــور الملونـــة أو مـــرآة من 

وجه الطفل ثم إبعادها مرة أخرى.

التهابـــات أو ضعـــف فـــي الرؤيـــة. ومـــن أخطـــر هـــذه 
العادات: جلـــوس الطفل على مقربة من شاشـــة التلفاز 
أو الحاســـب اآللي لفتـــرات طويلة، األمر الـــذي يترتب 
عليـــه إرهـــاق العين وضبابيـــة الرؤيـــة. كمـــا أن إهمال 
نظافـــة العيـــون يزيـــد مـــن فـــرص تعرضهـــا لكثير من 
الجراثيـــم والفيروســـات، عـــاوة علـــى عـــدم االهتمام 
بالغذاء الصحي، الذي يؤثر بشـــكل مباشـــر على صحة 

الجسم ككل بكافة حواسه. 
متابعـــة  بضـــرورة  العيـــون  اختصاصيـــو  وينصـــح 
ســـلوكيات الطفـــل وماحظـــة أي مؤشـــرات دالـــة على 

ضعـــف النظـــر كدعـــك العيـــن باســـتمرار واحمرارها، 
وتضييـــق الجفون أثناء النظر إلى شـــيء مـــا، واإلغاق 
المتكـــرر لعيـــن واحدة، والشـــكوى من الصـــداع والتعثر 
أثناء المشـــي، أو صعوبـــة  إتقان األنشـــطة التي تتطلب 
تنســـيًقا بين العين واليـــد، كعدم قدرته على اإلمســـاك 

بالكرة أثناء اللعب. 
جدير بالذكـــر أن التغيـــرات البصرية تحدث بشـــكل 
خفـــي أحياًنا، أي من دون أعـــراض. ومن هذا المنطلق، 

يجب فحص عيني الطفل بشكٍل دوري. 
وفيمـــا يلـــي مجموعة مـــن النصائـــح المهمـــة لتقوية 

إعداد: هدى صباح
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وتكبـــر معهـــا  باســـتمرار،  البشـــر  أعـــداد  تتزايـــد 
حاجاتهـــم الغذائيـــة وتتشـــعب. وعلـــى عكـــس كثير من 
الكائنـــات الحية األخـــرى، يُفضل البشـــر أنواًعا عديدة 
مـــن المأكـــوالت لتأميـــن المغذيـــات المختلفـــة التي ال 
تتوفـــر في صنف واحـــد. ومن أكثـــر المغذيات شـــعبية 
يكـــون  التـــي  البحريـــة،  المأكـــوالت  للبشـــر  بالنســـبة 
الحصـــول عليهـــا صعب المنـــال في بعض األحـــوال، إذ 
ة عوامـــل كثيرة يجـــب توفرهـــا، لذلك ابتكر البشـــر  ّثمَّ
منـــذ القدم عدة وســـائل لذلك، وآخرها هو االســـتزراع 
البحـــري الذي يمثل شـــكًا مـــن الزراعـــة العمودية في 
البحـــار والمحيطـــات. لكـــن التحديات البيئيـــة وغيرها 
اســـتدعت إيجـــاد حلـــول مبتكـــرة وإبداعيـــة، مـــن أجل 
الوصـــول إلى تقنيـــات اســـتزراعية مســـتدامة وصديقة 

ل مزرعة المستقبل المائية المثالية. للبيئة، وتشكِّ

الكبسوالت المائية في 
البحار المفتوحة 

 كانـــت الكبســـوالت البحرية أحد الحلـــول المقترحة 
للتغلـــب علـــى معظم المشـــكات التـــي تواجـــه المزارع 
التقليديـــة. إذ يعتقـــد مطورهـــا ســـتيف بايج، مؤســـس 
شركة »أوشـــن فارم« لتطوير تقنيات االستزراع البحري 
فـــي البحـــار المفتوحـــة، أن نقـــل المزارع مـــن المناطق 

الســـاحلية إلـــى البحـــار والمحيطـــات المفتوحـــة هـــو 
الســـبيل الوحيد للتغلب على مشـــكات انتشـــار التلوث 
وتدمير البيئـــات الناتجة عـــن ضحالة الميـــاه وتاصق 
األســـماك. فالبحـــار المفتوحـــة تعطـــي مســـاحة كبيرة 
للمناورة والتحرك بالنســـبة لألســـماك المستزرعة مما 
يخفف مـــن إجهادهـــا، كمـــا تلعـــب التيـــارات الطبيعية 
للبحـــار والمحيطـــات دوًرا في التخلص مـــن الفضات 
الســـمكية عـــن طريـــق بعثرتهـــا بشـــكل طبيعـــي كما لو 

كانت في الطبيعة.
لكن ما يميز هذه الكبســـوالت هو شـــكلها الهندســـي 
تســـتند  حيـــث  الكـــرة؛  يشـــبه  الـــذي  الجيوديســـي 
الكبســـوالت إلى شـــبكة من المثلثـــات المتاصقة توزع 
الضغط عبر الهيكل اإلنشـــائي مما يجعلها تتحمل قوى 
وأوزاًنـــا عالية، فا تتعـــرَّض لالتواء أو التقوس ســـواء 
بســـبب التيارات البحرية القوية أو األمواج العاتية. كما 
تجعلهـــا عصيـــة علـــى الحيوانـــات البحرية المفترســـة 
كالقروش وأســـود البحر. والجميل أن هذه الكبســـوالت 
ل مـــع الوقت إلى بيئـــٍة خصبة  البحريـــة أصبحـــت تتحوَّ
ألشـــكال كثيـــرة مـــن الحيـــاة الفطريـــة البحريـــة تماًما 

كالشعب المرجانية االصطناعية.
يقـــول بايـــج إن لكبســـوالته القـــدرة ليـــس فقط على 
المائيـــة  الزراعـــة  مشـــكات  معظـــم  علـــى  التغلـــب 
التقليديـــة، لكنها قـــادرة كذلك على إنتاج أســـماك ذات 
جـــودة عالية كنظيراتهـــا البرية بأقل التكاليف وبنســـب 

مخاطرة منخفضة.

د التغذية  االستزراع البحري متعدِّ
لكن برين ســـميث، المزارع البحري ومؤســـس »غرين 
ويـــف«، لديـــه نظـــرة مختلفـــة لمســـتقبل االســـتزراع 
البحـــري، إذ يـــرى أن الوقت قد حان إلعـــادة النظر في 
األســـاليب التقليديـــة المتبعـــة لاســـتزراع، وأن الحـــل 
المناسب لجميع المشـــكات الحالية التي تواجهها هي 
ما يسميه اصطاًحا بـ»االســـتزراع ثاثي األبعاد«، وهو 
د  نمـــوذج مطـــور مـــن تقنيـــة االســـتزراع البحـــري متعدِّ
ن  التغذيـــة، ويهدف إلى إيجـــاد نظام بيئي متـــوازن يتكوَّ
من فصائل مختلفـــة من الكائنات البحريـــة التي تتغذى 
علـــى بعضهـــا بعًضـــا، بحيـــث تعمـــل المزرعـــة علـــى 
االســـتفادة مـــن مخلفـــات كائن بحـــري كمصـــدر غذاء 
لكائـــن حي آخر في المزرعة نفســـها، مـــن دون الحاجة 

إلى أي مواد إضافية.
يقوم ســـميث باســـتزراع أســـماكه بمحـــاذاة منصات 
عموديـــة الشـــكل تمتـــد إلى قـــاع البحـــر تحتـــوي على 
أعشـــاب بحرية مثل »عشـــبة الِكلـــب«، والرخويات مثل 
األســـقلوبية وبلـــح البحر والمحـــار. وفي نظامـــه البيئي 
المتكامـــل، تقوم األســـماك والروبيـــان بإفـــراز األمونيا 
والفوســـفور المـــذاب فـــي الماء التـــي يتـــم امتصاصها 
فوًرا من قبل »أعشـــاب الِكلب« البحرية، بينما تســـتفيد 
الحيوانـــات الرخويـــة والصدفيـــة األخـــرى مـــن المواد 
العضويـــة األخرى التي يتـــم إفرازها في الميـــاه. وبهذه 
الطريقـــة تنتج مزرعة ســـميث البســـيطة خمســـة أنواع 

من المأكوالت البحرية بداًل عن نوع واحد فقط.
أثبتت هـــذه التقنية أنها قادرة علـــى تخفيف الضغط 
علـــى البيئة عـــن طريـــق التقليل مـــن اســـتخدام المواد 
طبيعيـــة،  بحلـــول  واســـتبدالها  الضـــارة  الكيميائيـــة 
باإلضافـــة إلـــى إيجـــاد طـــرق عمليـــة للتخلـــص مـــن 
النفايـــات الحيوانيـــة المتمثلـــة فـــي البـــراز ومخلفـــات 
األعـــاف غيـــر المســـتخدمة والضـــارة بالبيئـــة. لكـــن 
األهـــم فـــي نظـــر ســـميث هـــو القـــدرة علـــى تحقيـــق 
االســـتقرار االقتصـــادي للمـــزارع عـــن طريق تحســـين 
جودة اإلنتـــاج وتخفيض تكاليفه وتنويعـــه، مما يحد من 

المخاطر الناتجة عن اآلفات واألمراض. 
فـــي  النباتـــي  الشـــق  علـــى  كذلـــك  ســـميث  ـــز  يركِّ
االســـتزراع، وهـــو الجانـــب الذي قـــد يتناســـاه مزارعو 
البحـــر عنـــد تركيزهم علـــى الحيوانات فقـــط. وخاصة 
الطحالـــب واألعشـــاب البحريـــة »كالِكلب« التـــي تمتلك 
خصائص تجعله بديًا مناســـًبا ليس ألنـــواع من نباتات 
اليابســـة فقط، بل كذلك كمصـــدر للوقـــود الحيوي، إذ 
إن مزرعـــة أعشـــاب بحريـــة عموديـــة بحجـــم مدينـــة 
صغيرة يمكنهـــا أن توفر مقـــداًرا من الطاقـــة يعادل ما 
تســـتهلكه الواليـــات المتحـــدة األمريكية. لكـــن أكثر ما 
يميـــز األعشـــاب البحريـــة هـــي خاصيـــة امتصـــاص 
الكربـــون مـــن المـــاء والجو كذلـــك، مما قد يســـهم في 

الحد من االنبعاثات الكربونية الضارة والتقليل منها.

راكان املسعودي *

االستزراع البحري

*  نشر في مجلة القافلة عدد سبتمبر/ أكتوبر 2019م.

هل أنت قلق بشأن فيروس كورونا؟ هذا ما تحتاج لمعرفته 
فـــي ديســـمبر مـــن عـــام 2019م، أعلـــن عـــن ســـالة 
جديدة مـــن فيروس كورونا فـــي مدينة ووهـــان بالصين. 
يســـبب الفيـــروس، الـــذي يحمـــل اســـم فيـــروس كورونا 
الجديـــد nCoV-2019، قلًقـــا فـــي جميع أنحـــاء العالم. 
ولـــم يتـــم اإلبـــاغ، وهلل الحمد، عـــن أي حـــاالت إصابة 

بهذا الفيروس في المملكة العربية السعودية. 
يعمـــل مركز جونز هوبكنـــز أرامكو الطبـــي مع أرامكو 
الســـعودية والمجتمـــع لزيـــادة الوعـــي العـــام، وتبـــادل 

المعلومات والمحافظة على صحة أسرنا. 
عنـــد كتابة هذا الخبـــر، أبلغت لجنـــة الصحة الوطنية 
الصينيـــة عن وجـــود مـــا مجموعـــه 2742 حالـــة إصابة 
لفيـــروس nCoV-2019 حتـــى اآلن، وتـــم تأكيـــد وجـــود 
إصابـــات فـــي 13 دولـــة خـــارج الصيـــن و80 حالـــة وفاة 
ناجمة عـــن الفيـــروس. ولم يتـــم اإلباغ عـــن أي حاالت 

في المملكة العربية السعودية أو الشرق األوسط.

كيف ينتشر فيروس كورونا 
الجديد nCoV-2019؟

 nCoV-2019 تشـــير الدالئل إلى أن فيـــروس كورونـــا
هـــو مثـــل الفيروســـات التاجيـــة األخـــرى مثـــل متازمة 
الشرق األوسط التنفســـية )MERS(، يمكن أن ينتقل من 

شخص إلى آخر عن طريق:
• رذاذ السعال والعطس.

• االتصال الشخصي كاللمس أو المصافحة.
• لمس غرض أو ســـطح بـــه الفيروس ثـــم لمس فمك 

أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك.

من المعرضون لخطر 
اإلصابة بشكل أكبر؟

يُوضح أطبـــاء األوبئـــة أن المعرَّضين لخطـــر اإلصابة 
بشـــكل أكبـــر هـــم األفـــراد الذيـــن ســـافروا مؤخـــًرا إلى 

الصيـــن، أو الذيـــن كانوا علـــى اتصال وثيق مع شـــخص 
ســـافر إلى المنطقة، وقد ظهرت عليهم أعراض شـــبيهة 
باإلنفلونـــزا مثل ارتفـــاع درجة الحـــرارة أو التهاب الحلق 

أو السعال أو ضيق التنفس.
وينصـــح مديـــر إدارة مكافحـــة العـــدوى واألمـــراض 
المعديـــة فـــي مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي، 
الدكتـــور جعفر توفيق، قائـــًا: »إذا كنت قد عدت مؤخًرا 
مـــن الصيـــن )فـــي آخـــر 14 يوًمـــا( وكان لديـــك أعراض 

مـــرض تنفســـي، فاتصـــل بخـــط الرعايـــة التمريضـــي: 
4444-305-800، التحويلة 3، للمرضى المســـجلين في 
مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكو الطبـــي. وإذا كنـــت تتلقى 
الرعايـــة الصحيـــة خـــارج المركـــز، فالرجـــاء االتصـــال 
بمزود الرعايـــة الصحية الخاص بـــك، وذلك لنتمكن من 
اتخـــاذ االحتياطات الازمـــة لحماية المرضـــى اآلخرين 
مـــن العـــدوى، وليســـتطيع الموظفـــون فـــرز المرضـــى 
المعرضيـــن للخطـــر بشـــكل مناســـب. باإلضافـــة لذلك، 

اهتـــم بالنظافـــة الشـــخصية، ونظافـــة األيـــدي، وآداب 
السعال، وارتداء القناع«. 

كن حريًصا على صحتك
يمكن لألفـــراد اتخاذ إجـــراءات لحمايـــة صحتهم عن 
طريق اتبـــاع اللوائح الصحيـــة الدوليـــة لمنظمة الصحة 

العالمية للحد من التعرض للعدوى وهي كالتالي:
• غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون.

• عنـــد الســـعال والعطـــس، قـــم بتغطية الفـــم واألنف 
فـــي ثنيـــة الكـــوع أو فـــي المنديـــل الورقـــي وقـــم برمي 

المنديل فوًرا واغسل يديك. 
الحمـــى  مـــن  يعانـــي  شـــخص  أي  لمـــس  تجنـــب   •

والسعال.
• إذا كنـــت تعانـــي مـــن الحمـــى والســـعال وصعوبـــة 
التنفـــس، فعليـــك التوجـــه للمستشـــفى مبكـــًرا وإطـــاع 
مقـــدم الرعايـــة الصحيـــة الخـــاص بـــك علـــى وجهـــات 

سفرك السابقة.
• عنـــد زيـــارة أســـواق تـــداول الحيوانـــات الحيـــة في 
المناطـــق التي تعاني حالًيا من حـــاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا الجديـــد، تجنب االتصال المباشـــر غير المحمي 

بالحيوانات الحية واألسطح المامسة للحيوانات.

معك حيثما كنت
يوفـــر مركز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي وأرامكو 
الســـعودية تحديثات صحية عامـــة للموظفين والمجتمع، 
وســـيقوم ســـتوديو )ون إف إم( وســـتديو )تـــو إف إم( 
التابعيـــن ألرامكـــو الســـعودية ببـــث إعانـــات الخدمـــة 
العامـــة التـــي تحتـــوي علـــى نصائـــح رئيســـة لمكافحـــة 
العـــدوى. ويمكن أيًضا االطـــاع على معلومـــات إضافية 
على JHAH.com أو متابعة حســـاب المركـــز على تويتر 

JHAHNews@ للحصول على توصيات صحية.
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هاتف ٠٤٥٧ 876 013.
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مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
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الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

السودوكو
قاعدة اللعبة
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

ال شــك أن للشــهرة بريًقــا يخطــف األبصــار ويغــري بالســعي 
ــًدا  ــا ســهًا ممّه الحثيــث نحوهــا، ال ســيما أنهــا صــارت طريًق
والهدايــا  والتســهيات  والثــراء  بالرفاهيــة  تتســم  لحيــاة 

والعروض و و و ...
ــاة اآلخريــن، بــل  ــى حي ــد النــاس بحاجــة للتلصــص عل ــم يَُع ل
إن منصــات التواصــل االجتماعــي، وخصوًصــا تطبيــق »ســناب 
شــات«، أصبحــت نوافــذ يشــبع النــاس مــن خالهــا فضولهــم 
دون عنــاء لمعرفــة أدق التفاصيــل اليوميــة للمشــاهير الذيــن 
لكشــف،  المتابعيــن  مــن  لمزيــد  المحمــوم  الســباق  دفعهــم 

وربما، هتك ستار الخصوصية.
أصبحــوا  المشــاهير  هــؤالء  أن  عاقــل  علــى  يخفــى  وال 
ــون فــي رغــد العيــش مــن  يقتاتــون علــى كثــرة المتابعيــن ويرفل
خــال اللعــب علــى وتــر إشــباع رغبــات أولئــك المتابعيــن 
وفضولهــم، بينمــا ليــس لهــؤالء المتابعيــن مــن حيــاة البــذخ 
إال  ذلــك  إلــى  ومــا  والهدايــا  الرغيــد  والعيــش  والســفر 
المشــاهدة مــن خلــف الشاشــات، كجائــٍع ينظــر مــن خــال 
نافــذة مطعــم فيــرى النــاس يأكلــون أطايــب الطعــام ويتجاذبــون 
أطــراف الحديــث ويقهقهــون، وهــو يكابــد الجــوع ومــرارة 

الحاجة.
هــذا البريــق أغــرى كثيريــن بالتنــازل عــن خصوصياتهــم 
اآلراء  أو طــرح  »الهبــال«،  مــن  ورزانتهــم وممارســة شــيء 
الصادمــة للمجتمــع أو التصرفــات غيــر المحســوبة، بغيــة أن 
تُســلّط عليهــم األضــواء ويصبحــون »ترنــًدا«، وتــزداد أرقــام 
المتابعيــن، ممــا يعنــي إمكانيــة الدخــول لعالــم اإلعانــات 

وتدفق »الكاش« في أيديهم.
ــة ســؤاالً يطــل برأســه ويلــح فــي البحــث عــن إجابــة  ولكــن ثمَّ
عنــه، وهــو: مــا الــذي ســيبقى بعــد كل هــذا الجنــون؟ حتًمــا 
ســتذهب الشــهرة يوًمــا مــا ويخبــو وهــج هــؤالء المشــاهير 
ــمعة التــي ربمــا ســتطارد األبنــاء ويتأفــف منهــا  لتبقــى السُّ

األحفاد.
فــي وســائل  المشــاركة  إن قيمــة  الشــخصي،  رأيــي  فــي 
التواصــل االجتماعــي مرتبطــة بمــا تتركــه مــن أثــر إيجابــي 
علــى صاحبهــا وعلــى متابعيــه ولــو كانــوا قلــة ال يتجــاوزون 

المائة.
إننــا نكبــد أنفســنا عنــاًء نحــن فــي غنــى عنــه بمتابعتهــم، 
ــا  حيــث يُســهم ذلــك، دون وعــٍي منــا، فــي ازدراء نعــم اهلل علين
ورفــع ســقف رغباتنــا، ممــا يثقــل كاهلنــا ويجعلنــا فــي نهــٍم 

متزايد نحو ثراٍء سريع دون تعب أو جهد.
حيــن يــدرك كلٌّ منــا مســؤوليته ومــدى تأثيــر كلمتــه وســلوكه 
علــى متابعيــه، ويــدرك كلٌّ منــا أيًضــا التأثيــر الســلبي لمتابعــة 
حيــاة البــذخ التــي يتقلــب فيهــا بعــض الســذج مــن المشــاهير، 
ــن يبقــى  ــد شــيًئا فشــيًئا، ول ــإن الســاحة ســتتخلّص مــن الزب ف

ويمكث في األرض إال ما ينفع الناس.
ربمــا ال نملــك أنــا وأنــت القــدرة علــى تنظيــف منصــات 
التواصــل االجتماعــي مــن »القــاذورات« التــي يرميهــا هــذا 
المشــهور وتلــك الفاشينســتا، وال ســيما ممــن تجــرأ منهــم علــى 
أن ينّظــر لمتابعيــه ويبــدي رأيــه فيمــا ال يحســن ويفقــه ويتكلــم 
فــي قضايــا كبــرى، وهــم ال يمتلكــون األدوات األســاس للتحليــل 

والمعرفة الكافية لتشكيل آرائهم. 
ولكننــا نملــك أداة فاعلــة فــي التقليــل مــن آثارهــم الســلبية، 
وهــي تهميشــهم وعــدم تســليط الضــوء عليهــم وإلغــاء متابعتهم، 
وخصوًصــا أولئــك الذيــن ال يضيفــون لنا شــيًئا إال االســتعراض 

بالـ »ماركات« وتسويق المنتجات.

بين الشهرة والتأثير!
متعب القحطاني * حديث األلوان: عمق

ولد الفنان حسين المصوف 
في مدينة الظهران عام 

1982م، وهو حاصل على 
بكالوريوس تربية فنية، وله 
عديد من المشاركات داخل 

المملكة وخارجها. شارك 
في عديد من الدورات 
م عدًدا من  الفنية، وقدَّ

الدورات الفنية للمبتدئين. 
كما حصل على عدد من 
الجوائز من بينها جائزة 

المركز الثاني في معرض 
السعودي المعاصر للشباب 
2011م. يقّدم المصوف في 

عمله الذي يزين جدران 
وممرات مدينة الملك 

عبداهلل الرياضية في جدة، 
في عمله الذي يحمل عنوان 

)عمق( مجموعة من 
اللوحات التي تعتمد على 
اللون كمصدر للتعمق في 

ذاكرة األشياء المنسية؛ 
حيث إنها أشبه بجدار مر 

بمراحل زمنية مختلفة 
ترك وراءه المارون بعض 

ذاكرتهم وكثيًرا من الحنين.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

شروط المشاركة

التسـجيل وإرفـاق نسـخ مـن المتطلبـات المذكـورة أعـاه خـال الفتـرة مـن 20 ينايـر حتـى 9 
فبراير 2020م عن طريق الدخول على نفس رابط التسجيل للجائزة.

• اجتياز اختبار تحريري.
• اجتياز اختبار عملي.

تذكر دائًما أن سامتك هي اهتمامنا األول.
نتمنى للجميع قيادًة آمنًة وأن تكونوا أحد الفائزين.

يجب أن تكون المتطلبات التالية سارية المفعول:
• فحص دوري. • تأمين.   • رخصة قيادة سعودية.  

• استمارة تسجيل للمركبة التابعة لك أو المفوض بقيادتها.
•  يجب أال تكون لديك أية مخالفة مرورية أو إشعار مروري داخل الشركة أو مخالفة 
مرورية خارج الشركة خال الفترة من تاريخ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م. )يمكن 

الحصول على كيفية استخراج نسخة من أبشر لسجل المخالفات المرورية بالدخول 
على رابط التسجيل للجائزة الموضح في هذا اإلعان(

•  يجب أن تكون قد أكملت برنامج تطوير السائقين الخاص بالشركة )DIP( أو حصلت 
على شهادة بإكمال برنامج قيادتي للتوعية المرورية لـ)فئة المركبات الخفيفة(

www.Qyadati.com

التسجيل في المسابقة متاح حتى ٩ فبراير ٢٠٢٠م
لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول على:

 https://sharek.aramco.com.sa/orgs/30002963/30019555
 Traffic Safety Excellence Award :ثم الدخول إلى

في يسار الصفحة، أو التواصل مع
)AYEDFN( أو فادي العايد )ALTHOMFA( فارس الثميري

ز للسالمة  جائزة التميُّ
المرورية للعام 2019

* مدير قسم النشر بالوكالة


