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أبحاِثِه دانية
يعمل مختبر اإلنتاجية العالية في الظهران، 
وهو األول من نوعه في الشرق األوسط، على 
رة وغير مسبوقة في  تسريع اكتشافات متطوِّ

مجال التقنيات الكيميائية. وبعيًدا عن اللجوء 
للطريقة التقليدية المتمثلة في اختبار محفز 

واحد في كل مرة، فإن المختبر يتجاوز 
الجداول الزمنية لألبحاث التقليدية، ويتوصل 

إلى نتائج بحثية بشكل سريع. 
وُيعدُّ مختبر اإلنتاجية العالية أحد مكونات 
تهيؤ أرامكو السعودية إلنتاج مواد كيميائية 

عالية القيمة من النفط الخام، بما يدعم 
جهود الشركة لالستجابة لتحديات التغير 
المناخي العالمي عبر االختبارات العلمية 

وتقنيات االستفادة من ثاني أكسيد الكربون. 
ويبدو مهندس المختبر محمد المري )يمين(، 

والطالب المتدرِّب هاشم الخنيزي وهما 
يتابعان عمل وحدة توليف الزيوليت الروبوتية.
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  القافلة األسبوعية

عبَـــَر بســـام! هكـــذا كانـــت نظرتنـــا للحريـــق 
المحـــدود الـــذي وقـــع فـــي أحـــد الخزانـــات فـــي 
مصفاة الريـــاض في الفترة الماضيـــة، وبفضل اهلل 
لم تقع أية إصابـــات كما لم تتأثر أعمـــال المصفاة 
بهذا الحريـــق، ولم يكن مســـتغرًبا ذلـــك الوعي بين 
موظفـــي المصفـــاة، في عـــدم نشـــر أيـــة معلومات 
عـــن الحـــادث حتـــى أعلنـــت عنـــه الشـــركة عبـــر 
حســـابها الرســـمي في تطبيـــق تويتر، وهـــي الجهة 

الوحيدة المخّولة بنشر تلك المعلومات واألخبار.
أصـــــــــبح العالـــم، بعـــــــد وســـــــائل التواصـــــــل 
االجتماعـــي، قريـــًة متقـــارب ســـّكانها، فاألخبـــار 
تنتشـــر فيهـــا انتشـــار النـــار فـــي الهشـــيم، إال أن 
موّظفـــي  محيـــط  فـــي  ظـــّل  الحريـــق  موضـــوع 
المصفـــاة، الذين آثـــروا المصلحة العامـــة وتجنبوا 
نشـــر معلومـــات قـــد يرونهـــا بأعيـــن غيـــر ملّمـــة 
بحيثيـــات، وحجـــم، وتفاصيـــل الحـــادث مّمـــا قـــد 
يســـبِّب هلًعـــا وارتبـــاًكا فـــي مجتمـــع الشـــركة عن 
غيـــر قصـــد. وهـــذه تجربـــة حّيـــة تعكـــس ثقافـــة 
المســـؤولية لموظفـــي الشـــركة، التـــي هـــي نتـــاج 

وعيهـــم وإدراكهم ألهميـــة أخبار أرامكو الســـعودية 
التي تتوالهـــا إدارات وكـــوادر متخصصة لإلفصاح 
عـــن أيـــة أخبـــار تتعلق بهـــا. أما هـــذا الوعـــي فلم 
يـــأت محـــض صدفـــة، بـــل هـــو نتيجـــة ملموســـة 
للتدريب، وورش العمـــل، والرســـائل التثقيفية التي 

توليها الشركة اهتماًما كبيًرا.
مـــّر الحريـــق بســـام وذلـــك بفضـــل مـــن اهلل 
ولطفـــه أواًل، ثـــم بتكاتف الجميـــع من المشـــّغلين، 
واإلطفـــاء،  األمـــن  ووحـــدة  الصيانـــة،  وفريـــق 
والحقيقـــة أن الوعـــي لـــدى الموظفيـــن كان طـــوق 

النجاة.
إن أمـــن المعلومـــات والمحافظـــة عليهـــا ليـــس 
باألمـــر الهيِّـــن، خصوًصـــا فـــي زمننـــا هـــذا، ومن 
مبـــدأ  وتحـــت  الجميـــع  تكاتـــف  النقطـــة  هـــذه 
»الســـامة أواًل«، كان الهـــدف األول واألكبـــر يتمّثل 
بالســـيطرة علـــى الحـــادث حتـــى يتـــم التأكـــد من 
ســـامة الجميـــع، ثـــّم بعـــد ذلـــك، جاءت البشـــرى 

على حساب الشركة بالسيطرة على الحريق. 
س، ويســـتحق  يُـــدرَّ هـــذا التصـــرف العقانـــي 

اإلشـــادة بـــه ألن المحافظة علـــى المعلومـــات أمٌن 
للموظف نفســـه، وأمٌن للوطن بأســـره. عبََر بسام 
وأظهـــر روح الفريـــق الواحد الـــذي يعمـــل مًعا من 
أجـــل بيئـــة آمنـــه لمـــدة ثاثـــة أيـــام مســـتمرة من 
الجهد المســـتمر طوال األربعة والعشـــرين ســـاعة، 
دون كلـــٍل أو ملـــل، واضعيـــن نصـــب أعينهـــم أمـــن 

الوطن. 
ر  ت دورها على أكمل وجـــه، ولم يفكِّ كل جهـــة أدَّ
أّي موظف فـــي أن يظهر بدور البطل وذي الســـبق 
الصحفـــي ويصـــور الحـــادث لزمائه. هـــذا األمر 
قـــد وضـــع عـــدًدا مـــن النـــاس فـــي حيـــرة، كيـــف 
يحـــدث حريق فـــي أكبـــر شـــركات العالـــم دون أن 
الوعـــي  نتـــاج  هـــذا  موظفوهـــا؟  عنـــه  يتحـــدث 
لـــدى الشـــركة مـــن خـــال الرســـائل  والتثقيـــف 
الدوريـــة، والـــدورات المكثفـــة التي تجنـــي ثمارها 
مـــع الوقـــت. انعكـــس هـــذا الوعـــي بين أكثـــر من 
٩٠٠ موظـــف يعملـــون في مصفـــاة الريـــاض كانوا 
مثـــااًل رائًعـــا ونموذًجا يُحتـــذى به، ويســـتحقون أن 

نرفع لهم القبعة. 

عَبَر بسالم

عوض سالم العوبثاني
awaad.alobthany@aramco.com

إدارة مصفاة الرياض

إضــــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبِّر عن آراء ُكتَّابها.

برنامج كفاءة الطاقة في منطقة األعمال الجنوبية يمنح ثالثة عقود جديدة 

أرامكو السعودية تمنح »بيكر هيوز« التابعة لجنرال إلكتريك عقد خدمات 
متكاملة في حقل مرجان البحري

أحمد الغامدي

الظهـــران - أعلن قســـم مشـــروع خـــط أنابيـــب الضغط 
في حـــرض والحوية عـــن منح ثاثة عقود لشـــركة ســـايبم 
الســـعودية، وشـــركة تكفن، وشـــركة خطوط أنابيب البترول 

الصينية.
وبموجب هذه العقود، ستتكفل ســـايبم السعودية بالعمل 
فـــي حزمة خطـــوط األنابيـــب الجنوبيـــة مع شـــركة تكفن، 

المدير التنفيذي إلدارة المشاريع )بالوكالة(، األستاذ معتز المعشوق، الثالث من اليمين، خالل توقيع العقود مع ممثلي شركة سايبم السعودية، وشركتي تكفن، والصين للبترول، بحضور مسؤولي أرامكو السعودية.

النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية، األستاذ محمد القحطاني، ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
والمدير التنفيذي لشركة بيكر هيوز، السيد لورينزو سيمونيلي، خالل توقيع العقد.

والمنطقـــة المحيطـــة بمعمـــل ســـوائل الغـــاز الطبيعي في 
الحويـــة ومعمل الغاز فـــي حرض. وعند اكتمال المشـــروع، 
ســـيقوم المقاولـــون بتركيب شـــبكة مـــن خطـــوط األنابيب 
الجديـــدة بطـــول 2900 كيلومتـــر، باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء 

وترميم عديد من المرافق المرتبطة.
ويُعـــدُّ برنامـــج كفـــاءة الطاقـــة مـــن مبـــادرات أرامكـــو 
الســـعودية التي تهدف لتنويع مصـــادر الطاقة المختلفة من 
خال زيـــادة إمدادات الغـــاز في المملكة على مـــدى الِعقد 

معـــدالت  لتحســـين  البرنامـــج  تصميـــم  وتـــم  المقبـــل. 
االســـتخاص فـــي المكامن، وتوســـيع حقول الغـــاز في كل 
من حـــرض والحوية، وذلك عن طريـــق خفض ضغط فوهة 
البئـــر من خال إنشـــاء تســـع محطـــات لضغط الغـــاز في 
المواقـــع الرئيســـة فـــي المنطقـــة. كمـــا يُكمـــل منـــح هذه 
العقـــود الثاثـــة تشـــكيل البنية التحتيـــة الدائمـــة والازمة 
لتشـــغيل محطات ضغـــط الغـــاز التســـع الجديـــدة بنجاح، 

ل جوهر هذا البرنامج. التي تُشكِّ

وشـــركة الصين للبترول التي ســـيتم تنفيذهـــا بالتوازي مع 
حزمـــة المعامـــل الفرعيـــة الخاصـــة بخطـــوط األنابيـــب 
باإلضافـــة إلـــى خطـــوط األنابيـــب فـــي منطقـــة األعمـــال 

الشمالية.
يُذكـــر أن الخطـــوات األولـــى في تنفيـــذ هـــذا البرنامج 
بدأت عندما تم منح مشـــروع التدفق الحر لشـــركة خطوط 
أنابيب البترول الصينية. وســـوف يغطي المشـــروع مساحًة 
جغرافيـــة كبيـــرة فـــي حقلـــي الغـــاز فـــي حـــرض والحوية، 

الظهـــران - منحـــت أرامكـــو الســـعودية يـــوم الثاثـــاء 
الماضـــي 24 ذو الحجـــة 1439هـ )4 ســـبتمبر 2018م(، أول 
عقـــد خدمـــات متكاملـــة واســـع النطـــاق لحقـــل مرجـــان 
النفطي لشـــركة بيكر هيوز التابعة لجنـــرال إلكتريك. وهو 
أول مشـــروع ضمـــن ثاثة مشـــاريع للّتوســـع فـــي الحقول 
البحريـــة فـــي المملكـــة، فضـــًا عـــن كونـــه أكبر مشـــاريع 
أرامكو الســـعودية للتنقيـــب واإلنتاج هذا العـــام. وبموجب 
العقـــد، ســـتقوم »بيكـــر هيـــوز« بتزويـــد أرامكو الســـعودية 

بخدمات الحفر واألنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.
وبهـــذه المناســـبة قال النائـــب األعلى للرئيـــس للتنقيب 
واإلنتاج في أرامكو الســـعودية، األستاذ محمد القحطاني: 
»يُعـــدُّ حقـــل مرجـــان النفطـــي من أهـــم مشـــاريع التنقيب 
واإلنتـــاج لهذا العام، وسيُســـهم في تعزيز إنتـــاج النفط في 
المملكـــة والمحافظـــة علـــى زخمـــه بالتزامـــن مـــع تلبيـــة 
االحتياجـــات المحلية والعالمية. ونحن ســـعداء بالعمل مع 
»بيكر هيوز« كشـــريك يمتلـــك الكفاءة والتقنيـــة في مجال 

الحفر البحري«.

من جانبـــه قال رئيس مجلـــس اإلدارة والرئيس والمدير 
التنفيذي لشـــركة بيكر هيوز، الســـيد لورينزو ســـيمونيلي: 
»يشـــّرفنا الفـــوز بعقـــد الخدمـــات المتكاملة الذي يُســـلط 
الضـــوء علـــى ســـجلنا الحافـــل باإلنجـــازات فـــي أعمـــال 
الحقـــول النفطية البحرية في المملكة العربية الســـعودية. 
وتُعـــدُّ »بيكر هيوز« رائدة في تزويـــد حلول الحفر البحري، 
ن  وتمتـــاز بقدرتها على مواكبة احتياجـــات العماء. ويتضمَّ
حقـــل مرجان البحـــري عـــدًدا كبيًرا مـــن اآلبـــار، ويتطلب 
مشـــروع التوســـعة تقنيـــات موثوقـــة وعاليـــة الكفـــاءة مـــع 
قـــدرات رقميـــة كبيـــرة تضمـــن ساســـة األعمـــال، وهـــي 
إمكانـــات تتوفـــر لـــدى »بيكـــر هيـــوز«، حيـــث تـــم تصميم 
جميع الحلـــول الخاصة بمشـــروع مرجـــان لتحقيق أفضل 
النتائج بما ينســـجم مـــع األهداف والخطـــط التي وضعتها 

أرامكو السعودية«. 
وبموجب العقد ســـيبدأ العمل في توســـعة الحقل خال 
ـــن مجموعة خدمـــات الحفر التي  الشـــهر الجاري. وتتضمَّ
مها »بيكـــر هيوز« تقنيـــات التســـجيل أثنـــاء الحفر  ســـتقدِّ
وخدمـــات إدارة االحتياطـــي والحفـــر الدورانـــي القابـــل 

للتوجيه.

القافلة األسبوعية
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مؤذن مهربان

ســـتافنجر، النرويج - شـــّدد نائب الرئيس لهندســـة 
البتـــرول والتطوير، األســـتاذ ناصر النعيمـــي، في كلمة 
ألقاها فـــي اليوم االفتتاحـــي لمؤتمر ومعـــرض أعمال 
البحار الشـــمالية لعـــام 2018م، أن التحديـــات قصيرة 
المـــدى فـــي صناعـــة الطاقـــة ال ينبغـــي أن تقف حجر 

عثرة أمام تحقيق األهداف بعيدة المدى.
وقال النعيمي: »ال شـــك أن ســـوق الطاقـــة العالمية 
تشـــهد مرحلـــة انتقاليـــة، فكمـــا أثبتـــت التغيـــرات في 
قطـــاع الطاقـــة علـــى مـــّر التاريخ، فـــإن هـــذه العملية 
ســـتكون طويلة، وممتدة عبر األجيال، وســـتمر بفترات 

من التقلبات كذلك«.
وأضاف قائـــًا: »صحيح أنه يجب علينـــا مراقبة ما 
يحدث مـــن تقلبـــات، لكننا يجـــب أن نتطلـــع دائًما إلى 
المســـتقبل حتـــى نبقى على المســـار الصحيـــح. دائًما 
ر فـــي هـــذه المقاربة كلمـــا خضت نقاًشـــا في  مـــا أفكِّ

موضوع سوق الطاقة الديناميكية«.
وأكـــد النعيمـــي فـــي حديثـــه خـــال جلســـة »شـــرح 
أوضاع أســـواق الطاقة« أن أرامكو الســـعودية كشـــركة 
تؤمـــن أن الطلـــب علـــى النفـــط ســـيبقى إيجابًيـــا فـــي 

المستقبل المنظور. 

»دور النفط املهم«
وقال ناصر النعيمي: »ســـيكون للنفـــط دور مهم في 
مجـــال التوّســـع الحضـــري للـــدول غير األعضـــاء في 
منظمـــة التعاون االقتصـــادي والتنميـــة، إذ يزداد طلب 
الطبقـــة الوســـطى المتزايـــدة علـــى الغـــذاء واللبـــاس 
ووســـائل النقل. فمـــن المتوقـــع أن ينمو عدد الســـكان 
في المناطـــق الحضرية بنحو 2.5 بليون نســـمة بحلول 
منتصـــف القـــرن الحالـــي، خصوًصـــا مـــع ما تشـــهده 

قارتا آسيا وإفريقيا من نمو حضري كبير«.
كمـــا أشـــار النعيمـــي إلـــى أن الطلـــب علـــى النفـــط 
ســـيكون كذلك مدفوًعا بزيادة فـــي الكيميائيات، حيث 
يُتوّقـــع أن يتضاعـــف الطلـــب علـــى البتروكيميائيـــات 
خـــال الــــ 25 ســـنة المقبلـــة. وهنـــاك إجمـــاع كبيـــر 
بالفعـــل علـــى أن النفـــط الخام كلقيم سيشـــهد أســـرع 
معـــدل نمو مقارنـــة بقطاعات أخرى لهـــا صلة بالطلب 

على النفط. 
انضـــم إلى النعيمـــي في إحدى جلســـات النقاش كٌل 
من كبيرة محللي النفط في شـــركة إنرجي آســـبيكتس، 
وكبيـــر  للرئيـــس  األعلـــى  والنائـــب  ســـين،  أمريتـــا 
االقتصادييـــن في شـــركة إكوينـــور النرويجيـــة متعددة 
الجنســـيات )المعروفـــة ســـابًقا بشـــركة ســـتات أويل(، 

إيريك وارنيس.  
وشـــهد الحفـــل االفتتاحـــي لمؤتمر ومعـــرض أعمال 

كان ألرامكو السعودية حضور ممّيز في مؤتمر أعمال البحار الشمالية في ستافنجر في النرويج األسبوع الماضي. وباإلضافة 
إلى كونها الراعي الرئيس للمؤتمر، شارك نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير، األستاذ ناصر النعيمي، في كلمة ألقاها في 

االفتتاح. كما استقبل جناح أرامكو السعودية عدًدا كبيًرا من الزّوار على مدى أيام المعرض المرافق للمؤتمر، حيث استمعوا إلى 
خبراء أرامكو السعودية الذين شاركوا الزّوار معلومات متخّصصة في تقنية التنقيب، بينما نّوهوا إلى آخر مشروعات الشركة 

الرئيسة، وجهودها في إدارة الحياة البحرية، والمحافظة على التنّوع البيئي، ويظهر في الصورة فريق أرامكو السعودية باإلضافة 
إلى بعض موظفي شركة أرامكو لما وراء البحار. 

ب بالحضور في المؤتمر، حيث قال في كلمته التي ألقاها خالل  صاحب السمو الملكي ولي العهد النرويجي األمير هاكون يرحِّ
الجلسة التي ناقشت دور النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة: »تمكنت صناعتنا من 

خفض التكاليف ورفع الكفاءة في أوقات الشدة«. وأضاف: »كما أظهرتم استعداًدا لضخ استثمارات طويلة األجل في نماذج 
جديدة لألعمال والتقنيات والحلول للتكيف مع واقع السوق الجديد«.

ناصر النعيمي ُيلقي كلمته خالل جلسة "شرح أسواق 
الطاقة". وأكد النعيمي أن أرامكو السعودية تؤمن أن الطلب 

على النفط سيبقى إيجابًيا في المستقبل المنظور.

أرامكو السعودية تشارك في مؤتمر ومعرض أعمال البحار الشمالية في النرويج
والنعيمي يحثُّ المشاركين على »التركيز على المستقبل«

البحـــار الشـــمالية، الـــذي ُعقد تحـــت شـــعار »ابتكر«، 
كلمـــة ألقاهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 

النرويجي األمير هاكون للترحيب بالحضور. 
النفـــط والغـــاز  وقـــال ســـمّوه عنـــد مناقشـــة دور 
ومصـــادر الطاقة المتجـــددة في تلبية الطلـــب العالمي 
علـــى الطاقة: »تمكنـــت صناعتنا من خفـــض التكاليف 
ورفـــع الكفـــاءة فـــي أوقـــات الشـــدة«. وأضـــاف: »كما 
أظهرتم اســـتعداًدا لضخ اســـتثمارات طويلة األجل في 
نمـــاذج جديدة لألعمـــال والتقنيـــات والحلـــول للتكيف 

مع واقع السوق الجديد«.
وقـــد كانـــت الرؤية بعيـــدة المـــدى موضوًعا رئيًســـا 
في كلمـــة النعيمي، والتـــي تطرق فيها كذلـــك إلى دور 
رنا أبعد  البدائـــل. وأضـــاف النعيمي قائًا: »إذا مـــا فكَّ
مـــن ذلـــك، فإننـــي أعتقـــد أن معظم مـــن فـــي القاعة 
يتفـــق معي أن مصـــادر الطاقـــة البديلة تبشـــر بالخير 
وتحـــرز تقدًمـــا كبيـــًرا مـــع وجـــود تقنيـــات كالطاقـــة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح، وكذلـــك األمر فـــي مجال 
الســـيارات الكهربائية والســـيارات الهجينـــة«. كما أّكد 
قائـــًا: »لكننـــي أعتقـــد أيًضـــا أننا قـــد نتفـــق أن هذه 
المصـــادر تواجه تحديـــات فنيـــة واقتصادية جســـيمة 
قبل أن تصبـــح قابلة للتطبيق على نطـــاق عالمي وقبل 
أن تنجـــح فـــي االســـتحواذ على حصـــة ســـوقية كبيرة 

نسبًيا«.

العروض ومستجدات سير العمل
نّظمت أرامكو الســـعودية عـــدًدا من العـــروض التي 
ناقشـــت أحـــدث تقنيـــات التنقيـــب واإلنتـــاج والتقـــدم 
المحـــرز فـــي تنفيـــذ مشـــروعات كبـــرى مثـــل تطويـــر 
مدينـــة الملك ســـلمان للطاقة وفي جهود الشـــركة في 

اإلدارة البحرية والتنوع البيولوجي.
وعـــادت 11 شـــركة تابعـــة ألرامكو الســـعودية لتســـاند 
مـــن جديد حضور الشـــركة فـــي مؤتمر ومعـــرض أعمال 
البحـــار الشـــمالية، حيث تُمثـــل تلك الشـــركات مجموعة 
من المشـــروعات الجديدة تملك أرامكو الســـعودية فيها 
حصًصـــا كبيـــرة مـــن خـــال شـــركة أرامكـــو الســـعودية 
لمشروعات الطاقة، إحدى الشـــركات المنتسبة ألرامكو 
الســـعودية التي تـــزاول أعمالهـــا في مجـــال رأس المال 
الجـــريء. وكان عديد مـــن ممثلي تلك الشـــركات التقنية 
الرائدة، كشـــركة تارغت انترفينشـــن، وشـــركة ســـيكالن 
اســـتقبال  فـــي  كانســـيلن وشـــركة جيوميـــك،  وشـــركة 
النعيمـــي، الـــذي تـــرأس وفـــًدا ضـــمَّ العضـــو المنتـــدب 
لنشاطات شـــركة أرامكو السعودية لمشـــروعات الطاقة 

في أوروبا، السيد هانس ميدلتون. 
وقـــال ميدلتـــون: »حضـــور ممثليـــن عـــن اإلدارة في 
أرامكو الســـعودية فـــي مؤتمر ومعرض أعمـــال البحار 
الشـــمالية يرفـــع مـــن مســـتوى تمثيـــل شـــركة أرامكـــو 

الســـعودية لمشـــروعات الطاقة، وشـــركاتنا التابعة في 
المنطقة، ويمنح وفود الشـــركة فرصة االطاع بشـــكل 
مباشـــر علـــى أحـــدث التطـــورات التقنيـــة فـــي حوض 

بحر الشمال«.
مه  كمـــا ســـلّط ميدلتـــون الضـــوء علـــى مـــا ســـيقدِّ
ل الرقمـــي المحتمـــل ألرامكو الســـعودية، وقال:  التحوُّ
»انصـــبَّ التركيـــز بشـــكل خاص فـــي مؤتمـــر ومعرض 
أعمـــال البحـــار الشـــمالية لهـــذا العـــام علـــى جهـــود 
التحـــوُّل الرقمـــي فـــي صناعـــة النفـــط والغـــاز، حيث 
الفعاليـــة ورشـــة عمـــل مخصصـــة ألرامكـــو  شـــملت 
الســـعودية لمشـــروعات الطاقـــة بمشـــاركة عديـــد من 
الفاعليـــن األوروبييـــن فـــي قطـــاع التنقيـــب واإلنتـــاج 

ومزودين مميزين للتقنية«.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن مؤتمـــر ومعـــرض أعمال 
البحـــار الشـــمالية، الذي يُعقـــد مـــرة كل عامين وعلى 
مـــدى أربعة أيـــام، يُعـــد مـــن أكثـــر الفعاليات نشـــاًطا 
وتنوًعـــا فـــي قطـــاع الطاقة، حيـــث شـــهد المؤتمر في 
عـــام 2018م حضور أكثر مـــن 68 ألف زائـــر وأكثر من 
600 متحـــدث. وقـــد تأســـس مؤتمر ومعـــرض أعمال 
البحـــار الشـــمالية نتيجـــة لاكتشـــافات النفطيـــة فـــي 
ل ملتقـــى رئيًســـا للشـــــــركات  بحـــر الشـــمـــــــال ليشـــكِّ
المحيطـــة، كما أســـهم، مـــع مـــرور الوقت، في إنشـــاء 

مركز رئيس ألعمال النفط والغاز.
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مختبر اإلنتاجية العالية.. 
ُقطوُف أبحاِثِه دانية

تشتمل المعدات المستخدمة في المختبر على وحدة 
تشكيل تحفيزي روبوتي، ونظام تشبيع معدني محفز، ونظام 

مفاعالت فحص متواٍز، مما يقلل بشكل كبير من زمن تشكيل 
ع من عملية البحث  المحفز وفحصه، وبالتالي يسرِّ

واالكتشاف.

ز وحدة توليف الزيوليت  مهندس المختبر أحمد الجزار ُيجهِّ
الروبوتية لتشغيل إجراء مؤتمت إلنتاج عديد من الدعامات 
تحت ظروف مختلفة، مع درجة عالية من الدقة واإلنتاجية.

مهندس المختبر محمد الخنيزي يقوم بتوصيل أحد المفاعالت الستة عشر في المنصة عالية اإلنتاجية لفحص المحفزات 
المختلفة وتحليل أدائها للمرشحين الواعدين لتطوير التقنية.

الظهـــران - أصبـــح مـــن الممكـــن تقليـــص الجـــداول 
الزمنيـــة العمليـــة التقليديـــة بمعـــدل النصـــف، وذلك في 
التابـــع ألرامكـــو  الجديـــد  العاليـــة  اإلنتاجيـــة  مختبـــر 
الســـعودية في الظهران، وهو أول مختبر أبحاث تحفيزي 
مـــن نوعـــه في الشـــرق األوســـط، حيـــث يتم فيـــه تمكين 
اكتشـــافات متطـــورة وغير مســـبوقة في مجـــال التقنيات 

الكيميائية المتطورة، وذلك بمعدالت زيادة متسارعة.
مختبر األبحاث المســـتقبلي االبتكاري هذا، بما يتمتع 
ز إمكاناتنا البحثية والتطويرية،  به من خصوصية، ســـيعزِّ
ويســـاعد فـــي تيســـير تقديـــم تقنياتنـــا المحفزة بشـــكل 

أسرع إلى السوق.
وراء النتائـــج الســـريعة التي يحرزها مختبـــر اإلنتاجية 
العاليـــة تكمـــن معـــدات تقييم تحفيـــز قوية ومرنـــة وذات 
قـــدرات مختلفة، يتم دمجها بساســـة وتُســـتخدم في آٍن 
واحد مـــن ِقبل العلمـــاء للتوصل إلى مجموعة أوســـع من 

نتائج األبحاث.  

القافلة األسبوعية / حترير عبدالوهاب أبو زيد

ز المهمة األســـاس لمختبـــر اإلنتاجية العالية في  وتتركَّ
اســـتهداف موضوعات االســـتدامة ذات األولوية، ويغطي 
ذلـــك »تحويل النفط الخام إلى مـــواد كيميائية«، و»تحويل 
النفـــط إلـــى هيدروجيـــن«، و»وســـائل نقـــل الـــركاب«، 
باإلضافة إلـــى مجاالت أخرى ذات عاقة بتوســـع أعمال 

الشركة في مجال الكيميائيات.
ـــر كبيـــر اإلدارييـــن التقنييـــن، األســـتاذ أحمـــد  ويفسِّ
الخويطر، النتائج االســـتثنائية التـــي ُحققت بكونها جاءت 
نتاًجـــا لمـــا يحتـــوي عليـــه مختبـــر اإلنتاجيـــة العالية من 
دة في  معـــدات مخصصـــة للقيـــام بأعمـــال تحفيز متعـــدِّ
وقت واحـــد، وهو ما يهيـــئ المجال لتحقيق زيـــادة عالية 

في إنتاجية األبحاث.
ويقـــول الخويطر: »فـــور اختبار الفكرة، يتم اســـتخدام 
برنامـــج تحليـــل متخصص ليحلل وبشـــكل متســـارع الكم 
الهائل مـــن المعلومـــات الناتجة عن عشـــرات المحفزات 
المختبـــرة، وذلك للكشـــف عن نقـــاط الفاعلية«. ويضيف 
بقولـــه: »يســـّرع المختبـــر اكتشـــاف التقنيـــات، ويقلّـــص 
الجـــداول الزمنية للتســـويق، كمـــا يقلص بشـــكل ملحوظ 

كًا من التكلفة المالية والمخاطر«.

زيارة املجلس التقني
ـــن في أواخر  يُذكـــر أن مختبر اإلنتاجية العالية قد ُدشِّ
شـــهر يوليـــو الماضـــي من ِقبـــل المجلـــس التقنـــي التابع 
ألرامكو الســـعودية، الذي يرأسه رئيس أرامكو السعودية، 
أميـــن حســـن  المهنـــدس  التنفيذييـــن،  إدارييهـــا  كبيـــر 

الناصر.
ـــن  وأشـــار الناصر إلـــى أن مختبـــر األبحاث الذي ُدشِّ
حديًثا هـــو األول من نوعـــه في المنطقة، وهـــو على قدم 
المســـاواة مـــع أفضـــل المختبرات علـــى مســـتوى العالم. 
وقال الناصر: »إن تدشـــين مختبر اإلنتاجية العالية يمّثل 
عامـــة فارقة في مســـيرة تحوُّل الشـــركة لتصبـــح مركًزا 
عالمًيا فـــي قطاع التكرير والمعالجة والتســـويق، وأبحاث 

االستدامة، والتطوير«.
 وأضـــاف: »إن تطويـــر التقنيـــات الكيميائيـــة يـــؤدي
إلـــى تحقيق مســـتويات عليـــا مـــن الفاعلية، واالســـتفادة 
المثلـــى مـــن المـــوارد. كمـــا أنهـــا تشـــّكل قابليـــة لزيـــادة 
التحويـــل وزيـــادة إنتاجيـــة المـــواد الكيميائيـــة لألعمـــال 
ـــر قيمـــة مضافـــة لـــكل  الجديـــدة والجاريـــة، ممـــا يوفِّ

برميل من النفط«.
وقد أتيحت الفرصة للمجلس التقني، أثناء التدشـــين، 
لاطـــاع علـــى الطريقـــة التـــي يمكـــن بهـــا لـــألدوات 
المفاعـــات  وأنظمـــة  الجديـــدة  المركبـــة  الروبوتيـــة 
المتطـــورة أن تســـّرع مـــن اكتشـــاف العوامـــل المحفـــزة 

وجهود تطوير اإلجراءات ذات العاقة.

اكتشافات بحثية مهمة
وبفضـــل مهمـــات ســـير العمـــل المتكاملـــة الخاصـــة 
بمختبـــر اإلنتاجية العالية، فإنه بات يســـّرع بالفعل عملية 
االنتقـــال إلـــى الســـوق لعـــدد مـــن التقنيـــات. ومـــن بيـــن 
االكتشـــافات، تطويـــٌر مهم فـــي عملية تحويـــل البيوتينات 
منخفضة القيمـــة إلـــى البروبيلين بكميات هائلة ونســـبة 
ربح كبيرة. وكذلك عمليـــة تحويل العطريات الريفورماتية 

إلى زيلينات ذات قيمة عالية.
وممـــا ال شـــك فيـــه، أن العمل الـــذي يتم إنجـــازه هنا 
يدعـــم جهـــود الشـــركة فـــي مواجهتهـــا لتحديـــات التغير 
المناخـــي وذلك من خـــال التمكين إلجـــراء التجارب في 
مجـــال الكيميائيات، وأنـــواع الوقود، وتقنيات االســـتفادة 

من ثاني أكسيد الكربون.    

أعمالنا في التكرير 
واملعالجة والتسويق 

يُعـــدُّ مختبـــر اإلنتاجيـــة العاليـــة أحـــد مكونـــات تهيؤ 
أرامكو الســـعودية المهم إلنتـــاج مـــواد بتروكيمائية عالية 
القيمـــة من النفط الخام. وســـيتم نشـــر وتطبيـــق النتائج 
البحثيـــة التابعـــة للمختبـــر فـــي المعامـــل والمصافـــي 
الجديـــدة والقائمـــة التابعـــة ألرامكو الســـعودية، كما أنها 
تتمتع بإمكانية ترخيصها لاســـتخدام مـــن ِقبل األطراف 
المهتمة العاملـــة في قطاع التكرير والمعالجة والتســـويق 

عالمًيا.
إن إجـــراء األبحـــاث حـــول أنجح طـــرق تحويـــل النفط 
الخـــام والمنتجـــات البتروكيميائيـــة منخفضـــة القيمـــة 
األخرى هو مكّون أســـاس من رؤية الشـــركة لتكون شركة 
طاقـــة وكيميائيـــات رائدة على مســـتوى العالـــم، ومختبر 
اإلنتاجية العاليـــة أحد عناصر التمكيـــن المهمة في هذا 

المحتوى اإلستراتيجي.

مهندسة المختبر نور سليس تشّغل وحدة تحميل المعدن الروبوتية المتوازية الستكشاف مساحة التصميم من المنشطات 
المعدنية على مختلف الدعامات.
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هواتف ذكية لقيادة أكثر أماًنا للسيارات
تطبيق جديد في قطاع التكرير واملعالجة والتسويق 

يهدف إلى التوعية بأهمية القيادة اآلمنة للسيارات

الظهـران - يضـم قطـاع أعمـال التكريـر والمعالجـة 
15 ألـف موظـف، يقطعـون مسـافة  والتسـويق أكثـر مـن 
ر بنحـو 34 مليـون كيلومتـر كل عـام فـي طريقهـم إلـى  تقـدَّ
العمـل وأثنـاء عودتهـم منـه. ومن منطلـق اهتمامـه بالتأكد 
مـن وصـول موظفيه إلى وجهاتهم بأمان، فقد شـرع قطاع 
التكريـر والمعالجـة والتسـويق، مؤخـًرا، بإطـاق تطبيـق 
ال لمراقبـة سـلوك قائـدي السـيارات  علـى الهاتـف الجـوَّ
لمسـاعدتهم علـى تعديـل عاداتهـم أثنـاء قيـادة السـيارات 

من خال تقديم الماحظات الشخصية.

املساندة من أعلى مستويات اإلدارة 
للرئيـس  األعلـى  النائـب  اإلطـار، حـرص  هـذا  وفـي 
للتكريـر والمعالجة والتسـويق، األسـتاذ عبدالعزيز محمد 
القديمـي، علـى اتخـاذ الخطـوات الازمـة لضمـان تحقيق 
ذلـك مـن خـال مسـاندة اسـتخدام أداة مبتكرة لمسـاعدة 
قائـدي السـيارات علـى التمعن في سـلوكياتهم أثنـاء قيادة 
2017م، فقـدت  السـيارات. ويقـول القديمـي: »فـي عـام 
الشـركة 24 شـخًصا عزيـًزا فـي حـوادث السـيارات خـارج 
العمـل، وبلـغ العـدد لهـذا العـام حتـى اآلن 10 خسـائر فـي 
ـة مسـؤولية اجتماعيـة  األرواح. ومـا مـن شـك فـي أن ثمَّ
وسـعنا  فـي  مـا  كل  لبـذل  عاتقنـا  علـى  تقـع  وأخاقيـة 
لحمايـة أرواح وسـامة موظفينـا، فهـم أهـم ثـروة لدينـا. 
وإنني أؤيد بشـدة اسـتخدام هذا التطبيق حتى نتمكن من 
المساعدة في توجيه سلوكيات القيادة اآلمنة للسيارات«.

تطبيق )آي درايف أوير( باألرقام
يُطلـق علـى تطبيـق الهاتـف الجـوال اسـم )آي درايـف 
أويـر(، وهـو مـن إنتـاج شـركة )أويـر 360(. ومنـذ انطاقه 
فـي فبرايـر مـن عـام 2018م، شـرع أكثـر مـن 800 موظـف 
مـن قطاع التكرير والمعالجة والتسـويق بتحميل التطبيق. 
وقطـع هـؤالء الموظفـون أكثـر مـن 82 ألـف رحلـة فرديـة 
التطبيـق  وسـّجل  كيلومتـر.  مليونـي  مـن  أكثـر  لمسـافة 
حوالـي مليـون ماحظـة أثنـاء قيـادة السـيارة، وهـي مـا 
أثنـاء  الطبيعـي  السـلوك  بالخارجـة عـن  يمكـن وصفهـا 
قيـادة السـيارة، مثـل التوقف العنيـف، والتسـارع المفرط، 
والسـرعة، واالنعطـاف الحـاد، واسـتخدام الهاتـف أثنـاء 

قيادة السيارات.
ويتلقـى المسـتخدمون تقاريـر تدريبية أسـبوعية تهدف 
إلـى عاداتهـم عنـد قيـادة  التنبـه  إلـى مسـاعدتهم علـى 
السـيارة، كمـا يُتـاح لهـم عبـر تلـك التقاريـر االطـاع علـى 
تفاصيـل رحلتهـم مـن خـال موقـع )آي درايـف أويـر(. 
ويمكـن أن يوّفـر الموقـع لـكل موظـف خريطـة حراريـة 
مصممـة لمسـاعدة قائـدي السـيارات علـى رؤيـة أنمـاط 
سـلوكياتهم وإظهـار األماكـن التـي وقعـت فيهـا األحـداث، 

ووقت حدوثها، ومعدل تكرارها.

ويعلـق قائـد مجموعـة التمّيـز فـي الصحـة والسـامة سكوت بالدوف
والبيئـة فـي قطـاع التكريـر والمعالجـة والتسـويق، ماجـد 
تعكـس  سـياراتنا  بهـا  نقـود  التـي  »الطريقـة  عسـيس: 
شـخصياتنا. ورغـم أن الهواتـف الذكية قد أصبحت سـبًبا 
لوقـوع كثيـر مـن الحـوادث، إال أن هـذه المبـادرة سـوف 
تسـتخدم الهواتـف الذكيـة لتحسـين السـلوك وجعـل قيادة 
السـيارات أكثـر أمًنـا. ونحـن فـي غايـة الحمـاس لنـرى 
إلـى إحـداث  التقنيـة  التـي سـتؤدي فيهـا هـذه  الكيفيـة 
الفـارق، فاألمر يتعلق في نهايـة المطاف بالمحافظة على 

األرواح«.
والسـامة  فـي الصحـة  التميُّـز  أمـا عضـو مجموعـة 
والبيئـة فـي قطـاع التكريـر والمعالجة والتسـويق، ومنسـق 
برنامـج تطبيـق آي درايـف أويـر، روجـر لـى، فيعلـق بقوله: 
ى بالفعـل إلـى زيـادة  »نعتقـد أن إطـاق هـذه المبـادرة أدَّ

الوعي وبدأ يُحدث تغيًرا ملحوًظا«.

تحدي التغيير 
ألرامكـو  تحدًيـا  الطـرق  علـى  السـامة  ل  تُشـكّ وال 
السـعودية فحسـب، بل إنها إحدى التحديات الكبرى التي 
تواجههـا المملكـة بشـكل عـام؛ فخـال الفتـرة بيـن عامـي 
بسـبب حـوادث  78487 شـخًصا  توفـي  و2016م،   2006
الطـرق. ويبـدو أن معـدل الحـوادث المروريـة آخـذ فـي 
االرتفـاع مـع تزايـد عـدد السـيارات علـى الطـرق كل عـام، 
إذ بلـغ عـدد الحـوادث المروريـة أكثـر مـن تسـعة آالف 
ل، فـإن عـدد  حـادٍث فـي عـام 2016م وحـده. وبهـذا المعـدَّ
الوفّيـات الناجمـة عـن الحوادث المرورية فـي المملكة هو 

حوالي 25 شخًصا يومًيا.
ويَعـد تطبيـق )آي درايـف أويـر( بالمسـاعدة فـي تغييـر 
 ،)360 ذلـك؛ فالبيانـات تُجمـع يومًيـا مـن خـال )أويـر 
وتـوزع علـى قائدي السـيارات والمناطـق اإلدارية. وتهدف 
البيانـات التـي تُجمـع مـن خـال التطبيـق الهاتفـي إلـى 
السـيارات،  لقائـدي  اإليجابـي  التعلـم  منحنـى  تعزيـز 
لمراقبـة  البيانـات  هـذه  اإلداريـة  المناطـق  وتَسـتخدم 

التوجهات على نطاقها األوسع. 
وتقـول نائبة رئيس شـركة أوير 360 للحلـول المتكاملة، 
ليـزا كوبـر، إنـه بالتعـاون مـع مجموعـة التمّيز فـي الصحة 
لمعالجـة  وا لتكريـر  ا ع  قطـا فـي  لبيئـة  وا والسـامة 
والتسـويق، فـإن شـركتها ملتزمـة بتحقيـق هـدف أرامكـو 
السعودية في الحد من اإلصابات والوفيات على الطرق.

بمـدى  اإلعجـاب  عـن  تعبيرهـا  بعـد  كوبـر،  وتضيـف 
التزام أرامكو السـعودية بسـامة موظفيها: »لمسنا خال 
السـعودية  أرامكـو  تعـاون  الماضيـة  السـتة  األشـهر 
الموظفيـن  سـلوك  برنامـج  تحسـين  فـي  ومشـاركتها 
باسـتمرار. وفـي كل شـهر نعمـل علـى مراجعـة وتحليـل 
المركبـات  قائـدي  جميـع  مـن  تُجمـع  التـي  البيانـات 
المشـاركين فـي برنامـج سـلوك قائـد السـيارة ألرامكـو 
السـعودية بهـدف الحـد مـن الحـوادث المروريـة. وتوّفـر 
مهـا )أوير 360( معلومـات تعّبر عن  اإلحصـاءات التـي تقدِّ

التوجهـات الشـائعة فيمـا يتعلـق بسـلوكيات قيادة السـيارة 
المتهورة وكذلك تشتت االنتباه أثناء قيادة السيارة«.

وتوضـح كوبـر أن )أويـر 360( تسـاعد مجموعـة التمّيـز 
التكريـر  قطـاع  فـي  والبيئـة  والسـامة  الصحـة  فـي 
والمعالجة والتسـويق على معرفة توجهات قيادة السـيارة، 
وتسـتبق العوامـل التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى سـلوك أقـل 

أماًنا أثناء قيادة السيارة. ومن بعض األمثلة ما يلي:
السـيارة  قيـادة  سـلوك  معـدل  أن  البيانـات  •  تُظهـر 

الجيد يتراجع يوم الخميس ويُستأنف يوم األحد.

•  ظهـور دالئل على تغيير السـلوك بمجـرد مغادرة قادة 
السـيارات منطقـة أرامكـو السـعودية فـي الظهـران، 
العنيـف،  والتوقـف  والسـرعة،  الحـاد،  كاالنعطـاف 
تـزداد هـذه الحـاالت خاصـة خـارج منطقـة  حيـث 

العمل مباشرة.
المجلـة  تقاريـر  أويـر(  درايـف  )آي  بيانـات  •  تعـزز 
السـعودية للطـب، التـي تُظهـر تراجًعـا فـي سـلوك 
قيـادة السـيارة الجيـدة خـال شـهر رمضـان. كمـا 
علـى  الضـوء  أويـر(  درايـف  )آي  تطبيـق  يسـلّط 
أثنـاء  نموذجـي  يتحلـون بسـلوك  الذيـن  الموظفيـن 
القيـادة، ويمنـح اإلدارة الفرصـة لتكريـم مـن يمثلّـون 
قـدوة فـي السـلوك أثنـاء قيـادة السـيارة. وقـد كـّرم 
قـادة  أفضـل  مـن  اثنيـن  مؤخـًرا  األعمـال  قطـاع 

السيارات هما:
•  شـرف صالح القبقب: وهو ماحظ أشـغال في إدارة 
م لتحقيقـه  التوزيـع فـي المنطقـة الشـرقية، الـذي ُكـرِّ
أفضـل تحسـن فـي الدرجـات بواقـع 18.7 نقطـًة عـن 

درجته المبدئية.
•  سـيلش قـاو: وهو رئيـس وحدة فـي مصفـاة الرياض، 
حيـث ُكـّرم لحصوله على أعلـى درجـة إجمالية بواقع 

95 نقطة. )الدرجة الكاملة هي 100(. 

سيلش قاوشرف القبقب

ز البيانات التي جمعتها )أوير 360(، وهي الشركة األم المنتجة لتطبيق )آي درايف أوير(، صحة تقارير صدرت عن المجلة  تعزِّ
السعودية للطب حول تراجع السلوك الجيد لقيادة السيارات خالل شهر رمضان. وتظهر نتائج أخرى تراجع معدل السلوك 
الجيد لقيادة السيارات كل يوم خميس وعودته إلى المعدل الطبيعي كل يوم أحد، باإلضافة إلى تراجع هذا المعدل بمجرد 

مغادرة الموظفين منطقة أرامكو السعودية في الظهران.

سُيوّفر تطبيق )آي درايف أوير( خرائط حرارية للمستخدمين ُتظهر أماكن وقوع المخالفات المرورية، حيث يشير اللون األحمر 
في كل خريطة إلى المناطق التي تشهد أكبر عدد من المخالفات.

ال يقتصر دور تطبيق )آي درايف أوير( على تتبع الدرجات التي يحرزها الموظفون في مجاالت التركيز وطرق التعامل مع 
الطريق، فالتطبيق يحتفظ أيًضا بتقارير أسبوعية وشهرية حول مدى التقدم الذي يحرزه الموظفون في تلك المجاالت 

والمجموع الكلي لعادات قيادة السيارات.
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مة.. شارك فيها باحثون شباب في مركز إكسبك لألبحاث المتقدِّ

ر حلوًل مبتكرة  مبادرة التحدي الكبير توفِّ
طـــارق الشـــعان، وســـهى قيـــوم مـــن تقنيـــة النمذجـــة 
الحاســـوبية، وفاتاي أنيفـــووز، وراينر زلهكي من قســـم 
تقنيـــة الجيولوجيـــا، وعبدالكريـــم الصوفـــي، وســـونيل 
كـــوكال مـــن هندســـة المكامـــن. وتنـــاوب الحـــكام على 
طـــرح األســـئلة علـــى المتنافســـين بعد كل عـــرض من 
العـــروض األربعـــة، لتقييـــم معرفتهـــم وقدرتهـــم علـــى 
التعامـــل مع الموضوعات المعقدة. وقالت ســـهى قيوم، 
وهي أحـــد الحـــكام: »إن اختيـــاري كحكم كان نشـــاًطا 
ُمحفًزا للغايـــة وتجربة رائعة. ونظًرا ألن جميع أقســـام 
مة مشـــاركة في تقنيات  مركز إكســـبك لألبحاث المتقدِّ
الثورة الصناعية الرابعة ويمكن أن تســـتفيد منها، فقد 
حظينا بفرصة رائعة لســـماع ابتـــكارات جديدة وتحدي 
مقدمـــي العـــروض باألســـئلة اإلســـتراتيجية. لكـــن من 
الصعـــب جًدا تقييمهم، حيث إن كل مشـــارك كان يتمتع 
بنقاط قـــوٍة فريدة«. وبمجـــرد إنهـــاء المتأهلين األربعة 
النهائييـــن لعروضهـــم واإلجابـــة عـــن أســـئلة الحـــكام، 
أعلنـــت اللجنـــة نتائجهـــم النهائيـــة. كانـــت الدرجـــات 
متقاربـــة جًدا نظـــًرا ألن كل فـــرد منهم أســـر الجمهور 
ببراعتـــه فـــي تقديمـــه لمفاهيمـــه المفيدة فـــي تطبيق 
الذكاء االصطناعـــي والتعلم اآللي فـــي أعمال التنقيب 
واإلنتاج، وكان الفائز في مســـابقة التحـــدي الكبير في 
مـــة لعـــام 2018م، هو  مركـــز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ

حسن المؤمن. 

تحقيق التوازن املثالي
وقـــال المؤمـــن: »لطالما كان لـــدي اهتمـــام بالغ في 
الـــذكاء االصطناعـــي والتعلـــم اآللـــي، وكانـــت الفرصة 
التي حظيت بها مثالية بالنســـبة لـــي. وتمثلت الصعوبة 
فـــي االختيـــار بيـــن عامـــل يثير إعجـــاب الحضـــور، أو 
اتبـــاع نهج ملمـــوس فعلي لحـــل المشـــكات الحقيقية. 
وبعـــد تقييـــم المشـــكات الحاليـــة في مجـــال البحث، 
تخيلـــت األهداف النهائيـــة المثالية وعالجت المســـائل 
للوصـــول إليهـــا، وتحقيـــق التـــوازن المثالي بحـــٍل مثيٍر 
وواقعي فـــي النهاية من خـــال ابتكار )الجهـــاز الذاتي 

للتعرف على البيانات واستخراجها(.
مة،  وقال مدير إدارة مركز إكســـبك لألبحاث المتقدِّ
األســـتاذ علـــي المشـــاري: »دائًما مـــا تكـــون الفعاليات 
التـــي يشـــارك فيهـــا الباحثـــون الشـــباب رائعة بشـــكل 
مبهـــر. ونحـــن نهـــدف إلـــى تعزيـــز بيئـــة أكثـــر إبداًعا 
وتحفيـــًزا للتعبيـــر والســـماح بتدفق اإلبـــداع والمعرفة.  
تؤدي الجهـــود التـــي نبذلها فـــي برامج تبـــادل األفكار 
مة إلى  والمعرفـــة فـــي مركز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ
تأثير قـــوي على األعمـــال بمختلف مســـتوياتها يتجاوز 
الهـــدف األســـاس ويصـــل لحلـــول فنيـــة فـــي التنقيـــب 

واإلنتاج«. 

الظهران - »كيف يمكن للـــذكاء االصطناعي والتعلم 
اآللـــي تطوير تطبيقـــات التنقيـــب واإلنتـــاج؟« كان هذا 
هو الســـؤال الذي أشـــعل فتيل المنافســـة في مســـابقة 
التحـــدي الكبيـــر التي نظمهـــا مركز إكســـبك لألبحاث 

المتقدمة األسبوع الماضي.
ويُعـــد التحـــدي الكبيـــر من مبـــادرات منصـــة مركز 
مة لطرح األفكار واالبتكارات  إكســـبك لألبحاث المتقدِّ
التـــي تســـتهدف الباحثين الشـــباب. وتُحفز المســـابقة 
الســـنوية الباحثين الشـــباب لتقديم أفكارهـــم المبتكرة 
للتعامل مع تحـــٍد معيَّن في تطبيقـــات التنقيب واإلنتاج 
فـــي الزيـــت والغـــاز، وهـــي وســـيلة للباحثين الشـــباب 
إلدراك وفهـــم تحديـــات التنقيـــب واإلنتـــاج، وصياغـــة 
حلـــول مبتكرة للتصـــدي لهـــذه التحديات، واســـتخدام 
الـــذكاء  اُختيـــر  أفكارهـــم.  إيصـــال  فـــي  مهاراتهـــم 
االصطناعـــي والتعلـــم اآللـــي كموضـــوع للتحـــدي هذا 
العام، نظًرا الهتمام الشـــركة بتقنيات الثورة الصناعية 
مة  الرابعة. كما يُدرك مركز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ
الحاجـــة إلى تســـريع تكيف تقنيـــات الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة للبقـــاء فـــي الطليعـــة، وتجنـــب حـــاالت توقف 
ســـير العمل، وأطلقـــت اإلدارة عديـــًدا مـــن المبادرات 
لتحديـــد تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعة الرئيســـة 
لزيـــادة  وتطبيقهـــا علـــى تطويـــر وظائـــف األعمـــال 
اإلنتاجيـــة، واألتمتة والكفاءة، مما يُتيـــح المجال لمزيد 

من االبتكار البشري.

الثورة الصناعية الرابعة
ـــز للـــذكاء  وقـــال الجيوفيزيائـــي، قائـــد مركـــز التميَّ
االصطناعـــي والتعلم اآللي في مركز إكســـبك لألبحاث 
مة ومنســـق مســـابقة التحدي الكبير لهذا العام،  المتقدِّ
ناشـــر بـــن حســـن: »كان التحـــدي الكبيـــر لهـــذا العام 
مثيـــًرا للغايـــة، حيـــث ُوضـــع المهنيـــون الشـــباب فـــي 
مواجهـــة أحد أكثـــر الموضوعـــات إثـــارة لاهتمام في 
العالـــم اليـــوم، الذي يؤثـــر على جميع جوانـــب األعمال 
في جميع القطاعات: الثـــورة الصناعية الرابعة«. ويُعد 
الـــذكاء االصطناعـــي والتعلـــم اآللـــي فـــي طليعـــة أي 
حديـــث يتعلـــق بالثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة وتحليات 
البيانـــات الكبيرة التـــي حظيت باهتمام واســـع. الذكاء 
االصطناعـــي هـــو مفهـــوم شـــامل لـــآالت الذكيـــة بما 

يكفي للقيـــام بمهمـــات مختلفـــة تمّيز الذكاء البشـــري هيذر بينس
مثـــل فهـــم اللغـــة، والتعلـــم، والتعـــرف علـــى األشـــياء 
واألصـــوات، وحل المشـــكات. أمـــا التعلـــم اآللي فهو 
مجموعة فرعيـــة من الـــذكاء االصطناعي تســـتند إلى 
دة. حيث  قـــدرة اآلالت علـــى التعلـــم دون برمجة محـــدَّ
تُمنح إمكانية الوصـــول إلى كميات هائلـــة من البيانات 

ثم تتعلم منها وتعدلها وتطورها.

الجولة األولى
بـــدأ اثنـــا عشـــر مهنًيـــا مـــن شـــباب مركز إكســـبك 
مـــة المســـابقة بدراســـة األدوار التي  لألبحـــاث المتقدِّ
يمكـــن أن يؤديها الذكاء االصطناعـــي والتعلم اآللي في 
تطويـــر تطبيقـــات أرامكو الســـعودية للتنقيـــب والحفر 
واالســـتخاص واإلنتاج وهندسة/مراقبة المكامن. بعد 
ذلك بحثوا وأدرجـــوا تقنيات جديدة فـــي مجال الذكاء 
االصطناعـــي /التعلـــم اآللي، التي يعتقـــدون أنها تتمتع 
بأكبـــر قـــدر مـــن الفائـــدة ضمـــن تطبيقـــات التنقيـــب 
واإلنتـــاج من حيث القيمة المضافـــة، وتخفيض التكلفة 
وتقليـــل الوقت، وعدد التطبيقات المســـتفيدة، والحلول 
المتكاملة في مختلف مجـــاالت التنقيب واإلنتاج. وكان 
مـــن بين المرشـــحين النهائييـــن، هند الدوســـري، التي 
مـــت عرًضـــا بعنـــوان »المســـاعد االصطناعـــي من  قدَّ
مـــة«، وعمـــر العبيد،  مركـــز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ
م عرًضا عـــن »الذكاء االصطناعي«، وحســـن  الذي قـــدَّ
م عرًضـــا بعنوان »مســـتقبل التقنية:  المؤمـــن، الذي قدَّ
التعـــرف علـــى البيانـــات وجهـــاز االســـتخراج الذاتي«، 
وأبرار الشـــيخ، التي عرضت »الـــذكاء االصطناعي في 

تنقيب وإنتاج الزيت والغاز«. 

الجولة األخيرة 
ُدعي القســـم بأكملـــه لحضـــور الجولـــة النهائية من 
التحـــدي الكبيـــر، التـــي نُظمـــت فـــي قاعة اإلكســـبك 
ـــزت العـــروض بكونها مبتكـــرة للغاية  للمؤتمـــرات. وتميَّ
وتعليميــــــة وترفيهيــــــة، حيـــث إن مســــــاعد الذكـــــاء 
االصطناعي المســـتقبلي، الذي ظهر فـــي العرض، كان 
يســـتجيب للمقـــدم لتوضيح مـــكان عمل مركز إكســـبك 

مة في المستقبل القريب. لألبحاث المتقدِّ
وتشـــكلت لجنـــة التحكيـــم مـــن ممثليـــن عـــن الفرق 
الثـــاث التي لـــم يتأهل عنها أحـــد للمرحلـــة النهائية: 

التقنيات الجيوفيزيائية
ريما العلي

حسن المؤمن **
قسم تحليل التقنيات 

االستراتيجية
ريم بشناق

تقنيات الحفر
زهرة المرهون 

أبرار الشيخ *

تقنية هندسة المكامن
نوف الجابري
مروى السنان

تقنية الجيولوجيا
مروة إسماعيل
لمى أبوالسعود

مة هناء المعتوقالخدمات الفنية المتقدِّ

تقنية اإلنتاج
عمر العبيد *

هند الدوسري *

*المتأهلون النهائيون
**الفائز في التحدي الكبير 2018م

متسابقو القسم 

لقطة تجمع مسؤولي مركز إكسبك والمشاركين في مسابقة 
التحدي الكبير بعد الجولة األخيرة.

دائًما ما تكون 
الفعاليات التي 

يشارك فيها 
الباحثون الشباب 

رائعة بشكل مبهر. 
ونحن نهدف إلى 

تعزيز بيئة أكثر 
إبداًعا وتحفيًزا 

للتعبير والسماح 
بتدفق اإلبداع 

واملعرفة

علي املشاري
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من أجل أفكار أكثر نبوًغا:
الثورة الصناعية الرابعة تعزِّز مسابقات النقاش الذهني 

م في مركز إكسبك  املتقدِّ
الظهـــران - نافســـت فـــرق مركـــز إكســـبك لألبحـــاث 
مـــة، مؤخـــًرا، فـــي مســـابقات النقـــاش الذهنـــي  المتقدِّ
م ضمن الحلقـــة األســـبوعية لتبـــادل المعلومات  الُمتقـــدِّ
التقنيـــة ســـعًيا لطرح أكثـــر األفـــكار »نبوًغـــا«. وامتألت 
قاعـــة مركـــز إكســـبك بالحضور الذيـــن اجتمعـــوا للتعلم 
والمناظـــرة وتقييـــم أحـــدث الطـــرق المؤثـــرة لمواجهـــة 
تحّديات حقـــول التنقيب واإلنتاج في أرامكو الســـعودية. 
وكانـــت الفعاليـــة هـــذا العـــام فريـــدة مـــن نوعهـــا، حيث 
هيمنت إســـهامات تقنيـــات الثورة الصناعيـــة الرابعة في 

اكتساب تفوق تنافسي تقني. 

أفكار املسابقات
تُعـــّد مســـابقات النقـــاش الذهنـــي المتقـــدم نُســـخًة 
الدوريـــة  للحلقـــة  التخصصـــات  دة  ُمتعـــدِّ تنافســـية 
األســـبوعية لتبـــادل معلومـــات التقنيـــة التـــي تنظمهـــا 
لعـــرض  النـــدوة  فـــي  الفـــرق  تتنـــاوب  اإلدارة، حيـــث 
التحديـــات التـــي تواجههـــا والبحـــث عـــن حلـــول مبتكرة 
إلثـــارة نقـــاش حيـــوي، وتحفيـــز التفكيـــر بيـــن الزماء. 
ل النقـــاش الذهنـــي المتقـــدم للحلقـــة الدوريـــة  ويُحـــوِّ
األســـبوعية لتبادل معلومات التقنية، إلى منصة يشـــارك 
فيهـــا جميع الفـــرق للتحدث عـــن أكثر أفكارهـــم المؤثرة 
في جلســـة واحدة وُموّســـعة. كمـــا أنها جزء مـــن التفكير 
مـــة إلتاحة  واالبتـــكار لمركـــز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ
الفرصـــة للمهنييـــن المخضرميـــن والجـــدد للتحدث عن 
نجاحـــات وإخفاقـــات جهودهـــم البحثيـــة وأفكارهم عن 
التقنيـــات اإلحاليـــة المطروحـــة لمواجهـــة تحديـــات 

التنقيب واإلنتاج.  
ومـــن قســـم تقنيـــة هندســـة المكامـــن، قـــال عمـــرو 
الحلقـــة  لبرنامـــج  ُمنّســـًقا  عمـــل  الـــذي  عبدالفتـــاح، 
األســـبوعية لتبـــادل المعلومـــات التقنيـــة لفتـــرة خمـــس 

القافلة األسبوعية

مة سبعة عروض عن أقسام تقنيات التنقيب واإلنتاج وقسم المختبر. م ضمن الحلقة األسبوعية لتبادل المعلومات التقنية، حيث قّدم باحثون من مركز إكسبك لألبحاث المتقدِّ ام واإلدارة خالل مسابقات النقاش الذهني الُمتقدِّ ثون مع فرقهم والحكَّ المتحدِّ

امتألت قاعة مركز إكسبك بالحضور الذين اجتمعوا للتعلم والمناظرة وتقييم أحدث الطرق المؤثرة لمواجهة تحّديات حقول 
التنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية.

مخلص مزغاني، وهو عضو في لجنة التحكيم ممثاًل قسم 
م العرض.  تقنية الجيولوجيا، يطرح سؤااًل على مقدِّ
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م إلـــى  ســـنوات: »ال يهـــدف النقـــاش الذهنـــي المتقـــدِّ
تنشـــيط أدمغتنـــا فحســـب، بـــل أيًضـــا لمنحنـــا الفرصة 
للتفكيـــر خارج الصنـــدوق حول حلـــوٍل جديـــدة وتقنياٍت 
محتملـــة لتغيير قواعد اللعبة فـــي تطبيقاتنا في التنقيب 
واإلنتـــاج«. وأضاف قائـــًا: »مـــن الرائع أن تأتـــي بفكرٍة 
فائـــزة، ولكـــن النجـــاح الحقيقـــي يتجلـــى فـــي تنفيذهـــا 

واستعراض فوائدها في أعمالنا«. 
م مع أهداف  وتتوافق أهداف النقاش الذهنـــي المتقدِّ
مـــة وإســـتراتيجياته  المتقدِّ مركـــز إكســـبك لألبحـــاث 
باإلضافـــة إلـــى وظائـــف الســـلوكيات األربعة األساســـية 

للحوار والتعاون والتمكين واتخاذ القرار.
كمـــا تُحّفز المســـابقة علـــى التفكيـــر المؤثـــر، وترفع 
ســـقف اإلبـــداع مـــن خـــال ممارســـة أعضـــاء الفـــرق 
البحثيـــة عصًفـــا ذهنًيـــا وتوليفهـــم ألفـــكار مـــن خـــارج 
الصنـــدوق، حيـــث يتزايـــد التفاعـــل بيـــن الفـــرق بتبادل 
األفـــكار وتوســـيع حـــدود العلـــوم مما يـــؤدي إلـــى ظهور 
أبحـــاٍث جديدة مميـــزة تتعلـــق بأعمال التنقيـــب واإلنتاج 

في أرامكو السعودية. 
وتعليًقا علـــى ذلك، قال كبير التقنيين في قســـم تقنية 
هندســـة المكامـــن، علـــي اليوســـف، وهـــو القســـم الذي 
يُنســـق التفكيـــر واالبتـــكار في مركـــز إكســـبك لألبحاث 
مـــة: »نُشـــجع باحثينـــا وُمهندســـينا علـــى االبتكار  المتقدِّ
وذلـــك بـــأن يفكـــروا خـــارج الصنـــدوق؛ فاالبتـــكار هـــو 
مة.  المهمـــة األســـاس لمركـــز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ
قبل عقٍد مـــن الزمان كانت مســـابقات النقـــاش الذهني 
المتقـــدم ضمن حلقة تبـــادل معلومـــات التقنية في مركز 
مة الســـبب في تأسيس برنامج  إكســـبك لألبحاث المتقدِّ

تقنيات النانو لهندسة المكامن«. 

فائزون ممّيزون  
مة  قـــّدم باحثون مـــن مركز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ
للحضور مـــن جميع اإلدارات والمحكمين ســـبعة عروض 

عن أقسام تقنيات التنقيب واإلنتاج وقسم المختبر. 
وقـــال عبداهلل اليامـــي، الذي تـــرأس لجنـــة التحكيم: 
»العديـــد مـــن األفـــكار الُمبتكـــرة كانـــت بالفعـــل خـــارج 
الصنـــدوق«. وأضـــاف قائـــًا: »بينمـــا كان الُمقّدمـــون 
مـــون عروضهـــم ُكنـــا نقّيـــم التحديات التـــي عولجت  يقدِّ
والحلـــول، وكيـــف يمكنهـــا تغييـــر طرقنـــا التقليديـــة في 
الممارســـة«. كان لدى الحكام فرصـــة مميَّزة في التفاعل 
مـــع المقدميـــن السكتشـــاف هـــذه األفـــكار والتأكد من 
جدواهـــا. رأينا اليوم موضوعات تتناســـب تماًما مع رؤية 
مة، التي تســـمح لنا بأن  مركز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ

نصبح قادة مبتكرين في صناعتنا«. 
منح الُحكام جائزة المركز األول للتميُّز في مســـابقات 
النقـــاش الذهني المتقـــدم لــــفريق تقنية وضـــع النماذج 
الحاســـوبية بالتعـــاون مع فريـــق تقنية هندســـة المكامن 
وفريق التقنيات الجيوفيزيائيـــة وفريق تقنية الجيولوجيا 
عـــن فكرتهم الفائزة وهي »استكشـــاف ما بيـــن النجوم«. 
حيـــث قـــّدم مايـــكل كانســـيلير، محلل أســـاليب هندســـة 
البتـــرول مـــن فريـــق تقنية وضـــع النمـــاذج الحاســـوبية، 
المفهوم الجديد الذي يســـتخدم األشعة الكونية لمراقبة 
إزاحـــة الســـوائل، وحفـــر اآلبـــار فـــي مكامـــن أرامكـــو 
الســـعودية، حيث يُمكن لمجموعة من كاشفات الميونات 
والنيوترينوات الموضوعة في اآلبـــار األفقية الطولية أن 
تزيد من فـــرص الرصد عن عمق المكمن. واســـتُخدمت 
تقنيـــات ُمشـــابهة فـــي الماضـــي للبحـــث عـــن الغـــرف 
المخفيـــة فـــي أهرامـــات الجيـــزة بالقرب مـــن العاصمة 

المصرية، القاهرة. والتنبؤ بالثوران البركاني. 
وقـــال كانســـيلير: »هـــذه التقنيـــات أكثـــر فاعليـــة من 
حيث التكلفة مقارنـــة بالتقنيات الحاليـــة ألنها ال تتطلب 
مصـــدًرا اصطناعًيـــا، ويمكـــن اســـتخدامها كحـــٍل قائـــم 

بذاته، أو لتحسين جودة المساحة السيزمية«.
أمـــا ثاني فكـــرة فائـــزة تحوز علـــى اإلعجـــاب فكانت 
بعنوان »اكتســـاب البيانات الســـيزمية لألراضي بواسطة 
تقنيـــة الروبوتات« بقيادة فريق التقنيـــات الجيوفيزيائية، 

بالتعـــاون مـــع فـــرق تقنيـــة الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 
وقّدمها علي المؤمن، مـــن فريق التقنيات الجيوفيزيائية. 
وتتلخـــص هـــذه الفكـــرة الرائعة فـــي تحويـــل المعلومات 
الســـيزمية المســـتخلصة على األرض إلى نظاٍم مســـتقل 
وديناميكـــي بالكامـــل، يســـتخدم طائـــرات بـــدون طيـــار 
وهزازات ســـيزمية مســـتقلة. يخضع هذا النظام للتحكم 
عـــن بُعـــد ويمكن ضبطـــه في الوقـــت الفعلي ممـــا يؤدي 
إلى خفض التكلفة بنســـبة 30% وزيادة اإلنتاجية بنســـبة 

 .%50
وحول هـــذه الفكرة، قـــال المؤمن: »كمهنٍي شـــاب أرى 
فـــي مســـابقات النقـــاش الذهنـــي المتقدم ضمـــن حلقة 
تبادل معلومـــات التقنية تجربـــًة مليئـــة بالتحديات، فهي 
ترفع ســـقف حدودنا الفنيـــة ُمتخطيًة الحـــدود التقليدية 
وتُثـــري ثقافـــة التعـــاون بيـــن مشـــاريع مركـــز إكســـبك 

مة«. لألبحاث المتقدِّ
وحـــاز المركز الثالـــث ابتكار بعنوان »مـــن حبيبات إلى 
مته مريم  موجـــة: تقييم جودة الصخور المصدريـــة«، وقدَّ
الصـــادق، من قســـم الخدمـــات الفنية المتقدمـــة، حيث 
اقترحـــت فكـــرًة تســـاعد علـــى التقليـــل مـــن مخاطـــر 
التنقيب، باإلضافـــة إلى خفض الوقـــت والمال الازمين 
ألخـــذ العيِّنـــات والتحليـــل الجيوكيميائي. وتتيـــح الفكرة 
تقديـــًرا ســـريًعا للبقـــع الحلـــوة لمصـــادر الســـجيل غير 
التقليـــدي، وجـــودة الصخـــور المصدريـــة التـــي تعتمـــد 
جميعهــــــا علــــــى دمــــج البيانــــــــات الجيـــوكيميـــــــائية، 
والبتروفيزيائية، والســـيزمية. وتدعو الفكرة إلى التعاون 
بين عـــدٍد من دوائـــر التنقيب واإلنتاج مـــن ضمنها دوائر 
التنقيـــب، والمصـــادر غيـــر التقليديـــة، وتقنيـــة الـــذكاء 
مة،  االصطناعـــي فـــي مركـــز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ

ومركز التميُّز في تحليل البيانات الضخمة. 
كانـــت المراكـــز الثاثة األولـــى متقاربة جـــًدا، كما أن 
جميـــع الفرق، بمـــا فيها الفرق التي لم تتصـــدر الترتيب، 

على مستوى عاٍل من التنافسية. 
وشـــرح ســـالم الغربي فكرة فريق تقنيـــات الحفر التي 
حملـــت عنـــوان »حفـــر البئـــر المثالـــي: عمليـــة تفاعلية 
معرفية«. وكشـــف جيســـس فيلكس ســـيرف، الباحث في 
فريق هندســـة المكامن عن موضوع »الطباعة الكيميائية 
الذكية«، وقـــّدم الجيولوجي أحمد الغريبـــي »نظام حلول 
مت نـــور باقادر، مـــن فريق تقنيـــة اإلنتاج  كارســـت«، وقدَّ

فكرة »التكسير الصاروخي«. 

نبوغ باحثي أرامكو السعودية 
مة،  وقـــال مدير إدارة مركز إكســـبك لألبحـــاث المتقدِّ
األســـتاذ علي المشـــاري: »ال يكـــف نبوغ باحثينـــا مطلًقا 
عن إثـــارة وتحفيز نقاشـــاٍت أكبر وجمع نقـــاط القوة في 
الفـــرق للتغلـــب علـــى التحّديـــات التقنية عبـــر التعاون«. 
وأضـــاف: »تعمـــل مســـابقات النقـــاش الذهنـــي المتقدم 
ضمن الحلقة األســـبوعية لتبادل المعلومات التقنية على 
تنشـــيط أذهاننـــا، وتُبقينـــا مواكبيـــن ألحـــدث التقنيـــات 
وتُعّزز جهودنا فـــي البحث والتطوير لتحقيـــق تأثيٍر أكبر 

في أعمال التنقيب واإلنتاج«.
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بكيـــن - اســـتمراًرا لســـعيها الدائـــم لتعزيـــز مفاهيـــم 
البيئـــي  الوعـــي  وزيـــادة  االجتماعيـــة،  المســـؤولية 
والمجتمعـــي في مناطـــق أعمالها، قّدمت شـــركة أرامكو 
آســـيا الدعم الـــازم لشـــبكة حماية أشـــجار المانغروف 
الصينيـــة )CMCN(، بعد إبرامها التفاقية في شـــهر أبريل 
الماضـــي، وذلـــك ضمن إطـــار برنامج إســـهامات أرامكو 
المبـــادرة  أهـــداف  وتتمثـــل  2018م.  لعـــام  الســـعودية 
الخضـــراء في تســـهيل ودعم المحافظة وحماية أشـــجار 
المانغـــروف الموجـــودة فـــي جزيـــرة هايمـــان، مقاطعـــة 

فوجيان بجنوب شرق الصين.
المســـؤولية  مبـــادرات  مـــن  البرنامـــج  هـــذا  ويُعـــد 
االجتماعيـــة التـــي تنفذهـــا شـــركة أرامكو آســـيا لتنفيذ 
إســـتراتيجية أرامكو الســـعودية لألعمال التطوعية خارج 

المملكة العربية السعودية لعام 2018م. 

استثمار صديق للبيئة
بموجـــب االتفاقية، تـــم تخصيص منطقـــة محددة من 
الجزيـــرة كأرض محميـــة لشـــركة أرامكـــو آســـيا، وذلك 
لزراعة شـــجر المانغـــروف وإدارة أعمال مـــا بعد الزرع، 

ارة. مثل تنظيف السواحل وإزالة الفصائل الضَّ
وقـــال رئيـــس أرامكـــو آســـيا بالوكالـــة، األســـتاذ فهد 
العثمـــان في الحفل الـــذي أقيم بهـــذه المناســـبة: »نحن 
ســـعداء لدعم هذه المبادرات، التي من شـــأنها أن تُسهم 
في المحافظة على أشـــجار المانغـــروف والنظام البيئي 

بول زهانق / حترير هنوف السليم

أرامكو السعودية تدعم املحافظة على أشجار 
املانغروف في أهم مناطق أعمالها بالصين

للجزيرة بشـــكل عام«. وأضاف: »إننـــا نؤيد هذه المبادرة 
ونشـــعر بأننـــا ملزمـــون بالمحافظـــة علـــى كوكبنـــا الذي 
نعيـــش فيـــه، ونحـــن مســـؤولون تجاهـــه لتوفير مســـتوى 
معيـــن من االســـتدامة واالزدهار لجميع النـــاس على حدٍّ 
ســـواء. إنه بحق اســـتثمار صديـــق للبيئة وســـوف يحقق 

عائًدا جيًدا للجميع«.
وقال المدير العام لشـــبكة حماية أشـــجار المانغروف 
ر الدعم الذي  الصينية )CMCN(، الســـيد ليو يي، إنـــه يقدِّ
مـــه شـــركة أرامكو آســـيا، مشـــيًرا إلى مـــدى أهمية  تقدِّ
أشـــجار المانغـــروف بالنســـبة للمجتمع والتنـــوع الحيوي 

والنظام البيئي.
وقـــال ليو: »تتمتـــع أشـــجار المانغروف بأهميـــة بالغة 
في حمايـــة الضفـــاف، والتعامل مع التغيـــرات المناخية، 
وتنقية الميـــاه، وتوفير الغـــذاء البحري لألســـماك، ومن 
الرائـــع أن تشـــارك أرامكـــو آســـيا فـــي المحافظـــة على 

األراضـــي الرطبـــة الســـاحلية التـــي تعزز حمايـــة غابات 
المانغـــروف، مـــع التطبيـــق الفعلـــي لمفهـــوم أن الميـــاه 

ر بثمن«. النظيفة والجبال الخضراء هي ثروة ال تُقدَّ
كما شـــهد الحفـــل إطاق تقريـــر مرحلي حـــول ما تمَّ 
إنجـــازه مـــن أعمـــال مـــن ِقبـــل كا الطرفيـــن منـــذ بدء 
الشـــراكة بينهمـــا قبـــل بضعة شـــهور. فمنذ إنشـــاء هذه 
الشـــراكة، ومن خال التعاون مع شـــبكة حماية أشـــجار 
وهـــي منظمـــة غيـــر   ،)CMCN( الصينيـــة  المانغـــروف 
حكومية أنشـــأتها الجهـــات المختصة في قرية هيشـــان، 
ومكتـــب حمايـــة الغابات بمنطقـــة فوقونق، أيدت شـــركة 
أرامكو آســـيا جهود اســـتدامة واســـتعادة التنوع الحيوي، 
مـــع دعـــم المحافظة علـــى رطوبـــة األراضي طـــوال مدة 

سير أعمال المشروع اليومية.

عالقٌة وثيقة 
وقد شـــارك مســـؤولو أرامكو آســـيا بعد نهاية الحفل، 
في جولـــة ميدانية شـــملت زراعـــة أشـــجار المانغروف، 
كمـــا تفقدوا مجموعة من األنشـــطة العلميـــة والترويجية 
الســـتعادة األراضـــي الرطبة الســـاحلية وإزالـــة الفصائل 
ـــارة والمخلفـــات البحريـــة، وبنـــاء أعشـــاش أفضل  الضَّ

للطيور، وتعزيز الحياة البرية المحلية.
وقال ليـــو، وهـــو أيًضا خبير فـــي فصائـــل الحيوانات 
المنغروفيـــة، إن الســـكان المحلييـــن والمتطوعين زرعوا 
أكثـــر مـــن 10 آالف شـــجرة من أشـــجار المانغـــروف في 
الجزيـــرة، حيـــث أنجـــزوا مـــا يقـــرب من نصـــف الهدف 
اإلجمالي البالغ 22 ألف شـــجرة، كما شاركوا في اإلدارة 
اليوميـــة لموقـــع الزراعـــة، واضطلعـــوا بواجبـــات مثـــل 
دوريـــات الحراســـة، وإصـــاح الســـياج، والتخلـــص مـــن 

القمامة. 
وشـــارك في هذا الحـــدث كلٌّ من مدير إدارة الشـــؤون 
العامـــة في أرامكو آســـيا، األســـتاذ وليد الهـــال، ومدير 
إدارة الخدمـــات الهندســـية والفنيـــة، األســـتاذ طـــارق 
الســـبتي، ومديـــر المـــواد الكيميائيـــة لشـــركة شـــايمن، 
ناصر لســـلوم، إلـــى جانب نخبة مـــن الموظفين من بكين 

وشيامن.

م في  فهد العثمان يلقي كلمته أمام المشاركين في حفل ُنظِّ
جزيرة هايمان، بمقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين 

بمناسبة توقيع اتفاقية لدعم شبكة المانغروف الصينية.

مشاركون من أرامكو آسيا، من بينهم فهد العثمان، ووليد 
الهالل، وطارق السبتي، وموظفون مختارون من كلٍّ من بكين 
وشيامن، باإلضافة إلى ليو يي من CMCN، في صورة جماعية 
في قاعدة شبكة حماية أشجار المانغروف الصينية للترميم 
البيئي في جزيرة هايمان، التي تقع في مقاطعة فوجيان في 

جنوب شرق الصين.

أطلع ليو يي المشاركين في الفعالية على أحدث التطورات 
في المشروع.

تم عرض لوحة رسمها 
أحد الطالب المحليين 
بعنوان "الجنة الرائعة - 
مستنقعات المانغروف"، 
في االحتفال الختامي 

ت دعوة عدد  في بكين، وتمَّ
من األطفال ليروا كيف 

أن االهتمام بهذه األشجار 
في مسقط رأسهم أمر 

مهم للبيئة.
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السايبورج ...
مسـتقبل تعــزيز جسم
اإلنسـان بمكونات آليـة

عندما دخل د. فيشـــر على المريض الروســـي، وجد 
أن رأســـه ُمغطـــى بقلنســـوة حريريـــة ســـوداء، وعندما 
أزالهـــا وجـــد أَنّ هنـــاك رأًســـا فضيَّـــة تقبـــع تحتهـــا. 
سنكتشـــف أن هناك جهاز )كمبيوتر مجاًزا( تم إدخاله 

لرأس المريض، فجعله شخًصا عبقرًيا.
 The( »وكان ذلـــك فـــي قصة »أبرع رجـــل في العالـــم
Ablest Man in the World( للكاتب البريطاني إدوارد بيج 
ميتشـــيل، وهي القصة التي نُشـــرت منذ أكثر من قرن 
وســـتة عقود، وتحديـــًدا في عـــام 1852م، وكانت واحدة 
من أوائل قصـــص الخيال العلمي التي تناقش مســـألة 
تحســـين خصائـــص بشـــرية بذلـــك العمـــق بأجهـــزة 

صناعية.
وفـــي واحـــدة مـــن أعظـــم قصـــص كاتـــب الخيـــال 
العلمي األمريكي الشـــهير أيزك أســـيموف، وهي قصة 
»رجـــل المئتي عـــام«، والتي نشـــرت عـــام 1976م، التي 
لـــت لِفلم رائع كان بطله روبـــن ويليامز، قام البعض  تحَوّ
بعمل حملة تهـــدف إلى إقرار قانون بعدم ســـداد ديون 
أي شـــخص لـــه قلب صناعـــي، باعتبار أّن هـــذا يجعله 

روبوت وينزع عنه آدميته.
وعلـــى الرغـــم مـــن غرابـــة الفكـــرة، كما فـــي معظم 
قصـــص أســـيموف التـــي تتعلَّـــق باآلليين التـــي تناقش 

ياسر أبو احلسب

أفـــكاًرا فلســـفية عميقـــة، إال أنهـــا أظهـــرت أن فكـــرة 
وجـــود أجـــزاء صناعية في جســـم اإلنســـان ربما تكون 

ذات نتيجة أعمق مما تبدو عليه.
فهنـــاك أســـئلة فلســـفية كبيرة جـــًدا قـــد تنجم عن 
تلك الفكـــرة. فمثًا ما هـــو الجزء الذي لو اســـتبدلناه 
من الشـــخص لم يُصبـــح آدمًيـــا؟ هل هو العقـــل مثًا؟ 
وهـــذا يقـــود إلـــى الســـؤال األكبـــر: مـــا الـــذي يجعـــل 

البشرّي بشرًيا؟

مصطلح السايبورج
في عـــام 1960م، وفي مجلـــة )Astronautics(، ظهرت 
مقالـــة بعنـــوان »الســـايبورج والفضـــاء« لعالميـــن هما 
ث  مانفريد كاينـــز وناثان كايـــن. وكان المقـــال يتحَدّ
عـــن تحســـين خصائـــص الجســـم البشـــري بواســـطة 
إضافـــات وأعضاء صناعية ليســـتطيع العمـــل في بيئة 

الفضاء بكفاءة أكبر.
المقـــال ظهـــر مصطلـــح »ســـايبورج«  وفـــي هـــذا 
ة، الـــذي تـــم اســـتخدامه على مدى  )Cyborg( ألّول مـــَرّ
عقـــود تالية حتـــى يومنا هـــذا. والمصطلـــح بوجه عام 
يُعـــرف بأّنـــه الشـــخص الـــذي يحتـــوي جســـده أجزاًء 

صناعية.
قبـــل أي شـــيء، فالســـايبورج مـــن ناحيـــة التعريـــف 
األســـاس موجود بيننـــا، فهناك آالف الناس اســـتفادوا 
بالفعـــل من التقنيـــات في تحســـين أو تعويض تلف في 
جزء أو عضو من أعضاء الجســـد، مثـــل زراعة أجهزة 

تنظيم ضربات القلب مثًا، وزراعات قوقعة األذن.
إذن، إلـــى أّي حـــدٍّ وصلـــت تقنياتنـــا فـــي ذلـــك 
المضمار؟ هل األجـــزاء الصناعية أصبحت جيدة 
بشـــكل يســـمح لنـــا أن نقـــول إَنّ ُقدرات اإلنســـان 
ـــنت بالفعـــل، أو إلـــى حـــِدّ اســـتخدامها في  تحَسّ
ســـّكا  اللـــذان  العالمـــان  رغـــب  كمـــا  الفضـــاء 
المصطلـــح؟ وهل نســـتطيع زرع كمبيوتر في دماغ 

شخٍص ما لتحسين الخصائص العقلية له؟

الفضاء، التحدي املستقبلي األكبر
لطالما اقترن المســـتقبل بذكر الفضاء، والسفر 
بيـــن الكواكـــب وتقنياتـــه، ومســـتعمرات الفضـــاء 
وغيرها. وبالطبع كان مســـتقبل السايبورج متعلًقا 

بمستقبل الفضاء بشكل ما.
الفضـــاء قـــاٍس.. تســـعون ثانيـــة فقـــط فـــي 
الفضاء كفيلة بقتل أي إنســـان. درجات الحرارة 
تصـــل إلـــى 270 درجـــة مئوية تحـــت الصفر، ال 

يوجد أكسجين للتنفس، واإلشعاع ُمهلك.
تـــم تعديـــل خصائـــص الجســـد  لـــو  مـــاذا 
ل تلـــك الظروف القاســـية. لو  البشـــري لتتحَمّ
الجســـد  تعديـــل خصائـــص  أن  تظـــّن  كنـــَت 
البشـــري بحيث يســـتطيع تحمل بيئة الفضاء 
القاســـية أمر مســـتحيل، فأنت علـــى األرجح 
مخطـــئ، فهنـــاك كثيـــر مـــن األبحـــاث التي 
ـــح اإلمكانيـــة العلميـــة  نُشـــرت بالفعـــل توِضّ
لحـــدوث ذلـــك. منهـــا البحـــث الذي أشـــرنا 

إليه آنًفا من ستينيات القرن الماضي.
االســـتيقاظ مثًا عامـــل مهم جـــًدا في تلك 
عقاقيـــر  وباســـتخدام  الحرجـــة،  الرحـــات 
اد الفضاء  نســـتطيع المحافظة علـــى انتبـــاه رَوّ
المســـتقبليين ألكبر عـــدد من الســـاعات في 

اليوم.

األكســـجين مشـــكلته كبيـــرة، ولكـــن يُقتـــرح أن يتـــم 
استخدام ما يُســـمى بخلية وقود عكســـية، وظيفتها أن 
تأخـــذ غـــاز ثانـــي أكســـيد الكربـــون الخـــارج، وتقـــوم 
بتحليله لمكوناته ومنها األكســـجين الذي يســـتفيد منه 
الجســـم، ثـــم بعـــد ذلـــك تتخلَّـــص مـــن الكربـــون. هذا 
النظـــام يمكـــن أن يعمـــل بواســـطة طاقـــة شمســـية أو 
نوويـــة، ويمكن أن نســـتبدل بـــه الرئة، ولـــن يحتاج رائد 

الفضاء ساعتها ألن يتنفس بالشكل المعتاد.
الحمايـــة مـــن األشـــعة القاتلـــة فـــي الفضـــاء يمكن 
تحقيقها بزرع مستشـــعرات في جســـم اإلنسان، بحيث 
ـــس مســـتوى اإلشـــعاع، وعنـــد زيـــادة مســـتوى  تتحَسّ
اإلشـــعاع عن حـــٍدّ معيَّـــن، تقـــوم بضخ عقاقيـــر تحمي 
من ذلك اإلشـــعاع، وبالفعـــل أجريت تجـــارب على عدة 

عقاقير يمكن أن تحمي من اإلشعاع.
مـــا ذكرنا مـــن إمكانـــات هي جـــزء صغير جـــًدا من 
الحلـــول المقترحـــة لمشـــكات التواجد فـــي الفضاء، 
وهناك غيرها العشـــرات من التقنيـــات التي ربما تكون 

في أجساد أحفاد أحفادنا عندما يستعمرون الفضاء.

الرأس والدماغ، املحِرّك األكبر
تعديـــل خصائص الدماغ ليس أمًرا يســـيًرا أو متاًحا 
بســـهولة. تخيَّل مثًا أجهزة تُزرع فـــي الدماغ تعطي لنا 
إمكانات موســـعة فـــي الذاكـــرة والذكاء مثـــًا، لذا فإن 
تعديـــل خصائص الدماغ شـــيء جديـــر بأن يُبـــذل فيه 

مجهود بحثي كبير جًدا كما يُفعل اآلن.
ولـــو عدنـــا إلـــى الـــوراء قليـــًا )تحديـــًدا فـــي عـــام 
2004م( ســـنجد مثـــااًل شـــهيًرا لشـــخص تمـــت زراعة 
هوائي في رأســـه. كان هذا الشـــخص )وهو البريطاني 
نيل هاربيســـون( يعاني مـــن عمى ألوان، وســـاعده هذا 
الهوائـــي على أن يشـــعر بتلـــك األلـــوان، فالهوائي يقوم 
بتحويـــل األلوان المختلفة إلى تـــرددات صوتية. وبذلك 

يستطيع هاربيسون أن »يسمع« األلوان.
وتـــَمّ اعتبار هاربيســـون رســـمًيا ســـايبورج مـــن ِقبل 
حكومـــة بريطانيا، بعد أن ُســـمح لـــه بالتواجد بصورته 
بعـــد تركيـــب الهوائـــي علـــى رأســـه فـــي جواز ســـفره. 
ومغزى هـــذا أن الجهاز يُعد امتداًدا لجســـده )إذ لو لم 
يكـــن امتـــداًدا لجســـده لمـــا ُســـمح لـــه بالتواجـــد على 

جواز السفر بتلك الصورة(.
ومنـــذ شـــهور قليلـــة، أعلـــن إلون ماســـك )مؤســـس 
شـــركتي ســـبيس إكس، وتســـا، العماقتين التقنيتين( 
عـــن تقنية تحـــت التطويـــر، وهي عبـــارة عـــن كمبيوتر 
ـــن مـــن القدرات  صغيـــر جـــًدا يُـــزرع في الدمـــاغ يُحسِّ

العقلية البشرية. وذلك عن طريق شركته تسا.
وإلون ماســـك نفســـه، أعلن أيًضا عن تقنيـــة متمثلة 
فـــي إلكترونات صغيرة جـــًدا تُزرع في الدماغ لتوســـيع 
الذاكـــرة، وتحميـــل األفـــكار من وإلـــى الدماغ. وأنشـــأ 
لتلـــك األغـــراض شـــركة نيورالينـــك واســـتقطب إليها 

أكاديميين كباًرا للعمل على تحقيق هذا الغرض.
إذن، كان هذا هو الســـايبورج باختصـــار. كعادة كثير 
مـــن التقنيـــات، ظهـــر فـــي قصـــص الخيـــال العلمـــي، 
لتتطـــَوّر تقنياته لما رأينا عليه هاربيســـون، لتذهب في 
المســـتقبل القريب لتقنيات الفضاء التي تحدثنا عنها، 
إضافـــة لتقنيـــات إلـــون ماســـك، انتهـــاء بمســـتقبل ال 

نعرف ما الذي سيرى أحفادنا فيه.
إنها الثاثيـــة الناجحة التـــي جعلت العالـــم كما نراه 

اليوم.. الخيال العلمي، والعلم، والتقنية.
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ال شـــك أن أغلـــب اآلبـــاء يحبـــون أطفالهـــم ويتمنـــون 
رؤيتهـــم بأفضل حال ويحلمون لهم بمســـتقبٍل رائع، ولكن 
مـــا نيـــل المطالـــب بالتمنـــي، فكثير مـــن اآلباء يســـيئون 
ألطفالهم تربوًيا بحســـن نية وبقلة وعـــي منهم، فيقومون 
بتصرفات فـــي ظاهرها الحـــب والتضحية وفـــي باطنها 

كثير من األذى النفسي.
يوضح الطبيب النفســـي، هانـــي الزغندي، ثاث طرق 
يُســـيء بها اآلبـــاء ألبنائهم: اإلســـاءة، والحمايـــة الزائدة، 
واإلهمـــال، ويؤكـــد الزغنـــدي أن جميعهم يـــؤذون بنفس 
الدرجـــة، واآلن ســـنلقي الضـــوء علـــى هـــذه اإلســـاءات 

وتأثيرها بالتفصيل.

أوًل: اإلساءة للطفل
تتمثل إســـاءات التربية في تصرفات شـــهيرة يقوم بها 
كا األبويـــن أو أحدهمـــا مثـــل: االبتـــزاز، وتهديد الطفل 
بالعقـــاب طوال الوقت، أو تهميش الطفـــل، وعدم احترام 
رأيـــه فـــي أي شـــيء، وعـــدم مناقشـــته فـــي القـــرارات 
المصيرية لألســـرة، وأيًضا الضرب واإلهانة والســـخرية 
خصوًصـــا أمام اآلخريـــن، والتمييز بين األبنـــاء والتفرقة 
أمـــام األبنـــاء،  الوالديـــن  بيـــن الجنســـين، وخافـــات 
والشـــكوى من الشـــريك أمام األبناء، والشـــك في الطفل 
والتفتيش في خصوصياته واتهامـــه طوال الوقت، واتهام 
الطفـــل بعـــدم حبه لـــألم أو األب ألنـــه اختـــار اختياًرا ال 
يروقهمـــا، باإلضافة لمفهوم الحب المشـــروط بمعنى أن 
الطفل يجب أن يطيع األوامر طوال الوقت وإال ســـنخبره 
أننـــا ال نحبـــه، أو أن نقـــول للطفـــل أنـــه ال أحـــد يحبـــه 

غيرنا.

ثانًيا: الحماية الزائدة
تخويـــف الطفل من التجـــارب الجديدة طـــوال الوقت، 
ومثـــال علـــى ذلـــك تخويفـــه مـــن تكويـــن الصداقـــات 
الجديـــدة، واالشـــتراك فـــي رحـــات المدرســـة، وركوب 
اجـــة، أو ممارســـة رياضـــة جريئـــة، أو الخـــروج في  الدرَّ

البرد الشديد.

ثالًثا: اإلهمال
ومـــن أمثلة اإلهمال، إهمال التعليـــم والصحة، وإهمال 
الحنان الذي يحتاجـــه الطفل والنقاش الهـــادئ، وإهمال 
احتياجـــات الطفـــل النفســـية، وإهمـــال مشـــاعر الطفل، 

وإهمال وقت اللعب والمزاح.
وتُعـــد هـــذه اإلســـاءات الســـبب األكبـــر فـــي حـــدوث 
المشـــكات النفســـية واضطرابـــات الشـــخصية، فنجـــد 
ه في التربية  ضـــوا لهذا النهج المشـــوَّ األطفـــال الذين تعرَّ
هم أغلـــب زوار العيـــادات النفســـية، باإلضافة لفشـــلهم 

في عاقاتهم الزوجية واإلنسانية مستقبًا.

هل نسيء 
ألبنائنا دون 

قصد؟

كيف يمكن تحقيق التوازن بين الوظيفة 
وإدارة املنزل

التواصل الرحيم لحل املشكالت الزوجية

يتعجـــب البعض كيـــف أن لدى بعض الســـيدات 
القـــدرة علـــى العمـــل بوظيفة يوميـــة ثابتـــة، وفي 
الوقـــت نفســـه يحافظـــن علـــى منازلهـــن منظمـــة 

ومرتبة، ومنهن من يتمتعن بحياة شيِّقة وممتعة.
القواعـــد  بعـــض  اتبـــاع  فـــي  الســـر  يكمـــن 
والخطوات التي تســـاعد على تنظيـــم حياة المرأة 

الموظفة.
تحدثنـــا مع الســـيدة شـــيرين عز الديـــن، وهي 
ســـة  خبيرة التنظيـــم الداخلي وإدارة المنزل ومؤسِّ
موقـــع Home Management، حيـــث بدأت شـــيرين 
حديثهـــا قائلـــًة: »علـــى المـــرأة أن تقتنـــع أن إدارة 
المنزل هـــي وظيفتها األســـاس حتى لـــو اعتمدت 
علـــى مســـاعدات خارجيـــة، ألنه ال أحد يســـتطيع 
اتخـــاذ القـــرارات اليوميـــة والمصيرية فـــي إدارة 
المنزل ســـوى صاحبته، وبعد ذلك تأتـــي الوظيفة 

االختيارية«.
وتؤكـــد شـــيرين على أهميـــة »الروتيـــن اليومي« 
فـــي إدارة المنـــزل حتـــى تنتظـــم إدارتـــه، وتقترح 

ثاثة محاور إلدارة ناجحة للمنزل:

• تنظيم الواجبات:
علـــى المـــرأة الموظفـــة أن تُعـــد خطـــة لتنظيم 
الواجبات والمهمات أســـبوعًيا، وشراء المتطلبات 
الشـــهرية وفًقـــا لهـــذه الخطـــة، وذلك حتـــى توفر 
وقتها وترتب ذهنها. بالنســـبة للطعام على ســـبيل 
ـــز مســـبًقا كل مـــا يمكن  المثـــال، يمكنهـــا أن تُجهِّ
تحضيـــره وتحفظه مبرًدا حتى ال يســـتغرق الطهي 
بعـــض  تحضيـــر  أيًضـــا  ويمكـــن  طويـــًا.  وقًتـــا 
المأكوالت الخفيفة وتجميدها حتى يتم تســـخينها 

بسهولة.

• تنظيم الروتين اليومي:
يجـــب وضع قواعد للمنـــزل يتبعهـــا كل أفراده. 
مثـــل، مواعيـــد النـــوم واالســـتيقاظ لألطفـــال، 
وقواعـــد لنظـــام األكل، وقواعـــد لـــكل األعمـــال 
اليومية، حتى نبنـــي جيًا مســـؤواًل ومعتمًدا على 
نفســـه ينفع نفســـه أواًل، ثم يُقلِّل من الجهد الذي 

يقع على عاتقنا.
أيًضـــا، تحديـــد أعمال ومســـؤوليات لـــكل فرد 
من أفراد األسرة، بحيث يســـاعد الجميع األم فى 
األعمـــال المنزليـــة أو التوصيـــل أو شـــراء بعـــض 
الطلبـــات، علـــى أن يتم هـــذا بشـــكل حميمي بود 
وتعـــاون وليـــس بصـــورة متســـلطة تُقلل من شـــأن 

األفراد.

•  اســـتخدام الوســـائل المســـاعدة لتوفـــر 
الوقت والجهد

لتقنيـــة  ا ئل  وســـا كل  م  ســـتخدا ا لـــي  و حا
واالبتـــكارات الجديـــدة التـــي تســـاعد فـــي إدارة 
المنزل، فإنـــه توجد تطبيقات رائعـــة لألم العاملة 
المنـــزل وكتابـــة  فـــي تنظيـــم مصـــروف  تُســـهم 
الطلبـــات وترتيب المواعيـــد والتذكير بهـــا أيًضا، 
ومـــن أمثلتهـــا التطبيقـــات والمواقع التي تســـاعد 
األم علـــى شـــراء الطلبات عبـــر اإلنترنـــت لتوفير 
الوقـــت والجهـــد، وهنـــاك مواقع لوصفـــات األكل 

السريعة، وهكذا.
بعـــض  فـــي  االســـتثمار  أيًضـــا  الممكـــن  مـــن 
المنتجـــات التـــي تســـاعد المـــرأة العاملـــة مثـــل 
أجهـــزة التســـخين، وغســـالة األطبـــاق، والفـــرن 
الكهربائـــي الصغير، والمكـــواة المتنقلة، وصناديق 

ترتيب الدواليب وغيرها.
وأخيـــًرا، فالمطلوب من ســـيدة المنـــزل هو أن 
تبـــذل ما تســـتطيع من جهـــد، وال يجـــب عليها أن 
تنشـــد الكمـــال فـــي إدارة المنـــزل فالكمـــال غايٌة 

التدرك.

ال تخلـــو الحيـــاة الزوجيـــة مـــن الخافـــات بيـــن 
الزوجيـــن، بـــدًءا مـــن الخافـــات اليوميـــة الصغيرة 
د  المتكـــررة وحتى المشـــكات الكبيرة التـــي قد تهدِّ
الحياة الزوجية وتؤدي لانفصـــال العاطفي أو وقوع 
الطـــاق. وعلـــى الرغم مـــن أن الخافـــات الزوجية 
مزعجـــة إال أنهـــا قـــد تكـــون فرصة عظيمة تســـمح 
شـــريكه  شـــخصية  علـــى  يتعـــرف  بـــأن  للشـــريك 
ومشـــاعره وأن يتفهـــم احتياجاتـــه. يقتـــرح الخبراء 
النفســـيون طريقـــة ممتازة بيـــن الزوجيـــن للتواصل 

وقت الخاف تسمى بطريقة »التواصل الرحيم«. 
تحدثنـــا مـــع الطبيـــب النفســـي، الدكتور شـــهاب 
الدين الهواري، حول التواصـــل الرحيم، فبدأ حديثه 
قائـــًا: »يمكـــن اعتمـــاد التواصـــل الرحيـــم كمنهـــج 
نموذجـــي للتواصـــل بيـــن الزوجين والمناقشـــة حول 
أي خـــاف قائـــم، ويتـــم التواصل الرحيـــم بخطوات 
د للمشـــكلة، ورصد  دة وهـــي: الوصف المجـــرَّ محـــدَّ
الطلـــب  ثـــم  االحتياجـــات،  وتوضيـــح  المشـــاعر، 

المتراحم«.
ثم أضاف د. شـــهاب الدين قائًا: »تتم ممارســـة 
التواصـــل الرحيـــم فـــي جلســـة حـــوار هادئـــة بيـــن 
الزوجيـــن، ال يوجـــد فيهـــا نمـــط هجـــوم أو فوقية، 
حيث يبدأ الشـــريك أواًل ببث مشـــاعر الـــود والحب 
ومـــاذا يعنـــي لـــه شـــريكه، بعـــد ذلـــك يتـــم وصـــف 
المشاعر بشـــكل مجرد بدون تحليل للموقف، مثال: 
»الحظـــت أنك تخـــرج مـــع أصدقائـــك فـــي العطلة 
األســـبوعية منذ ثاثة أشـــهر، وال تخـــرج معي«، كما 
يجب تجنب إضافـــة األحكام المطلقـــة، ال تقل مثًا 

»أنت ال تهتم بي«.
ثم وّضح لشـــريكك كيف اســـتقبلت ذلك شعورًيا. 

مثـــال: »وهذا أشـــعرني ببعض الحزن ألنني شـــعرت 
أنني لســـت من ضمـــن أولوياتـــك في العطلـــة«. أو: 
»هذا جعلني أشـــعر أنك لســـت مهتًمـــا بقضاء وقٍت 

خاص معي«.
ثم اذكر احتياجك بشـــكل واضح ومباشـــر، مثًا: 
»وأنـــا أحتـــاج أن أقضـــي معـــك وقًتـــا خاًصـــا فـــي 

عطلتك األسبوعية وأن نذهب للتنزه مًعا«.
وفـــي النهايـــة، يمكنك طلب الطلب بشـــكل رحيم، 
مثـــًا: »أنا أطلـــب منـــك أن تخصص وقًتـــا للخروج 
معي فـــي الُعطلة« أو »هـــل يمكـــن أن نخصص يوًما 

للخروج سوًيا في الُعطلة؟«.
يمكنكـــم أن تبـــدأوا اآلن ممارســـة هـــذه الطريقة 
في مناقشة مشـــكاتكم الزوجية وستاحظون فرًقا 
كبيـــًرا، ألن هـــذه الطريقة ليـــس فيها أي شـــكل من 
أشـــكال الهجوم أو إطاق األحـــكام، وبالتالي هي ال 
تجعل شـــريكك فـــي حالة هجـــوم أو إنـــكار أو دفاع 
عن نفســـه، وال تتوقعوا أن تنجـــح التجربة منذ المرة 
األولـــى، فهـــذا توقـــع مبالـــغ بـــه. يجـــب أن تجـــرب 
الطريقـــة عدة مرات مع شـــريكك حتـــى تصبح هذه 

هي طريقة المناقشة الصحية المعتادة.

حياتنااألسرة
إعداد: شيماء الجمال



كن رقميًّا لتبقى على قيد الحياة املعاصرة

الظهران - تغيُّر نمط الحياة المعاصرة إلى حالة أخرى 
أكثر حداثة وعصرنة، قادم ال محالة، فهناك سيولة رقمية 
تجتـاح األشـياء والسـلوك الفـردي والمجتمعـي علـى نطـاق 
واسـع فـي جميـع أنحـاء العالـم. ومـا كان اليـوم مجهـواًل أو 
متـروًكا، يصبـح غـًدا معروًفـا ومقبـواًل، وذلك ما يشـّكل في 
خاتمـة المطـاف مفهوم القريـة الكونية من خـال منظومة 
اتصاليـة ال تتـرك أحـًدا دون أن يكـون جـزًءا منهـا، ألنهـا 
تصبـح سـلوًكا أصيـًا فـي شـخصيته وتعاماتـه مـع مـن 

حوله.
ذلـــك التغيير في نمط الحياة يواكـــب تطورات المرحلة 
التقنيـــة الحاليـــة التـــي باتـــت تُعـــرف بالثـــورة الصناعية 
الرابعة، وهي عملية انتقال تقني واســـعة تشمل استخدام 
األجهـــزة واألدوات التقنيـــة التي ال يمكن االســـتغناء عنها 
ــم  ـــة، إذ يكفـــي أحدهـــم أن يتعلَـّ حتـــى ألكثـــر النـــاس أميَّ
ال لينجز مهـــام ذات طبيعة اتصالية  اســـتخدام هاتف جوَّ
في ســـياق نشـــاطه اليومي، وذلـــك يعني دخولـــه المجال 
الحيـــوي للتقنيـــة الرقمية، وبـــدء عملية التحـــّول الرقمي 

.)Digitization( أو الرقمنة )Digital Transformation(

ل من أجل البقاء التحوُّ
السـؤال العالمـي الحالي هو: كيـف يمكن تحقيق أقصى 
قـدر مـن اسـتخدام التقنيـة الرقميـة لصالح جميـع الناس؟ 
ذلـك يسـتدعي كّل مـا يتعلـق بمعطيـات الثـورة الصناعيـة 
الرابعة وفكرة التحّول الرقمي، وال يمكن للثقافات المحلية 
للمجتمعـات أن تصمـد فـي مقاومـة التغيير المقبـل، وذلك 
ليـس ببعيـد حتـى نصبـح جميًعـا رقمييـن فـي ظـل الوتيـرة 
المتسـارعة إلنتـاج وانتشـار تطبيقـات الثـورة الصناعيـة 
الرابعة، التي انطلقت بصورة قاطعة منذ العام 2015م، من 
المؤسسـات والشـركات رقمًيـا،  خـال تحويـل عمليـات 
وتكاملهـا عمودًيـا، عبـر تطوير المنتجـات وأعمال الشـراء، 
اللوجسـتية،  التصنيـع، والخدمـات  إلـى جانـب عمليـات 
وتقديـم الخدمـة. فيمـا تشـهد كذلـك، تكامًا أفقًيا يشـمل 

المزودين والعماء وجميع شركاء سلسلة القيمة.
ومـن يخرج عن إطار هذه المنظومة فهو مفقود، فهناك 
شـركات عماقـة خرجـت مـن السـياق الرقمـي، فأصبحت 
جـزًءا مـن تاريـخ الصناعـة والمنتجـات، تماًمـا كمـا حـدث 
لشـركة »كـوداك« التـي صنعـت أول كاميـرات محمولـة على 
اليـد، ووصلـت إلى نسـبة اسـتحواذ بلغـت 90% من السـوق 
األمريكـي، ولكنهـا رغـم ذلـك وصلـت خـط النهايـة بإعـان 
إفاسـها فـي ينايـر 2012م بعـد 133 عاًمـا مـن تأسيسـها، 
وذلك يعود ببسـاطة إلخفاقها في مواكبـة التحوُّل الرقمي، 
إذ واجهـت صعوبـات فـي منافسـة الشـركات األخـرى التـي 

سبقتها إلى عصر األجهزة الرقمية.
وقياًسا على نموذج انهيار »كوداك« فإن التحّول الرقمي 
يصبح »خيار صفر« السـتمرار أّي شـركة أو مؤسسـة، ألنه 
بمثابـة األكسـجين الـذي يجعلهـا تبقـى علـى قيـد الحيـاة، 
وهـو فـي أبسـط تعريفاتـه يعنـي »انتقـال الشـركات إلـى 
نمـوذج عمـل يعتمـد علـى التقنيـات الرقميـة فـي ابتـكار 
المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات، 
فالشـركات معنيـة  قيمـة منتجاتهـا«،  مـن  تزيـد  وفـرص 
باإلسـهام فـي التغييـر التقنـي لحيـاة النـاس، وذلـك يجعلها 
جـزًءا مـن إطـار يعيـد تشـكيل الطريقـة التـي يعيـش بهـا 
أولئـك النـاس، ويعملـون ويفكـرون ويتفاعلـون ويتواصلـون، 

د. عادل النيل

وفًقـا للتقنيـات المتاحـة، وال يتوقـف األمر عند ذلـك وإنما 
تطويرهـا أيًضـا. وهنـاك تجربـة أخـرى لشـركة عماقـة 
أخفقـت فـي المواكبـة التقنية، وهي شـركة نوكيـا الفنلندية 
التـي أصـدرت أشـهر الهواتـف فـي عـام 2003م، وتـم بيـع 
أكثـر مـن 250 مليـون هاتـف منـه حـول العالـم، ولـم تنجـح 
شـركة غيرهـا فـي تحطيـم هـذا الرقـم، ولكـن الشـركة 
تباطأت في االسـتجابة لتحديات التطور التقني فتراجعت 
سـمعتها التجاريـة، قبـل أن تسـتدرك وتعلـن أن عامتهـا 
التجارية سـتعود إلى سـوق الهواتف الذكية في عام 2017م، 
من بوابة نظام التشـغيل أندرويد، أي أنها اسـتوعبت درس 

التحوُّل من أجل البقاء.

الت أسرع من املتوقع تحوُّ
ال يتوقـف عالـم اليـوم عن التطور والتوّسـع في التقنيات 
 Internet of( الرقميـة، ومـع بـروز ظاهـرة إنترنـت األشـياء
Things(، تتسع الحلقة االتصالية، وارتفاع مستويات اإلنتاج 
التقنـي ليصبـح كل شـيء مرتبًطـا باإلنترنـت، إذ يتوقـع أن 
يرتفـع عـدد األشـياء التـي تتضمنهـا شـبكة الربـط إلـى 50 
مليار عام 2020م، ثم إلى 500 مليار عام 2030م، وإذا كان 
الخبـراء يرون، أنـه رغم هذه األرقام الضخمة، أن أكثر من 
99% مـن األشـياء الملموسـة ال تـزال غيـر مرتبطـة، فذلك 
يعني أننا مقبلون على عملية واسـعة تكاد تبدو خيالية في 
اسـتخداماتها وبياناتهـا، خاصـة وأن كل شـيء يتـم سـريًعا، 
فالتقاريـر التنموية لألمم المتحدة تشـير إلى أن نحو %70 
مـن أفقـر ُخْمـس السـكان بالبلـدان الناميـة يمتلكـون هاتًفا 
محمـواًل، فيمـا زاد عـدد مسـتخدمي اإلنترنـت أكثـر مـن 
ثاثة أمثاله خال 10 أعوام من مليار شـخص عام 2005م 
إلـى نحـو 3.2 مليـار بنهايـة عـام 2015م، وذلـك مـا يدفـع 
بخبراء التسويق في الشركات الدولية الكبيرة إلى الذهاب 
بعيـًدا فـي التفكيـر بالخيـارات والبدائـل التـي تتماشـى مـع 
نمـو االسـتخدام التقنـي، حيـث وصـل العالـم إلـى تحـّوالت 
أسـرع مـن المتوقـع، وعليهم التفكير فيما بعـد االرتقاء إلى 
مستوى أعلى من الكفاءة، حيث ينبغي لشركات االتصاالت 
أن تكـون أكثر مرونة في التوافق مع احتياجات العماء، أو 
كما قال نائب رئيس إدارة تسـويق الشـبكات الاسلكية في 
شـركة هـواوي العالميـة، محمـد مدكـور: »لـن تكـون الكعكة 
أكبـر مـا لـم نتحـّول جميًعـا، يتعّين علينـا جميًعا المسـارعة 

إلى التسويق«.
التحـّول الرقمـي هـو جوهـر الثـورة الصناعيـة الرابعـة، 
وذلـك يشـمل عديـًدا مـن التقنيات )أجهـزة ووسـائل( والتي 
تعكـس مـا عليـه حقيقـة العالـم مـن عصرنـة وتوافًقـا مـع 
مقتضيـات التطـور، ومـن ذلـك: أجهـزة الهاتـف المحمولـة، 
والحوسـبة السـحابية، واألجهـزة القابلـة لارتـداء )الواقـع 
االفتراضـي(، والتفاعـل متعـدد المسـتويات مـع العمـاء 
الكبيـرة  البيانـات  وتحليـل  حولهـم،  المعلومـات  وجمـع 
مـة، وأجهـزة االستشـعار الذكيـة،  والخوارزميـات المتقدِّ
عمليـات  وكشـف  والتوثيـق  األبعـاد،  ثاثيـة  والطباعـة 
االحتيـال، والتفاعـل المتقـدم بين اإلنسـان واآللة، وتقنيات 

كشف المواقع، ومنصات إنترنت األشياء.
تلـك التقنيـات تنمـو بصـورة مذهلـة، فشـركات العالـم 
سـوف تسـتثمر 2 تريليـون دوالر بحلـول عـام 2020م فـي 
تطويـر تقنيـات التحـّول الرقمي لديهـا. وفي الوقت نفسـه، 
تشـهد أعـداد األجهـزة المتصلـة بإنترنـت األشـياء حـول 
العالـم نمـًوا كبيـًرا، وبحسـب توقعـات مؤشـر »سيسـكو« 
للتواصـل الشـبكي فسـيكون أكثـر مـن 500 مليـار جهـاز 
وشـيء متصـًا باإلنترنـت بحلـول العـام 2030م، وعليه فإن 
سـؤال )كيـف يتجه العالم إلى التحـّول الرقمي؟( أصبح من 
الماضـي، وإنمـا السـؤال: إلـى أيـن يتجـه العالـم فـي تحّوله 
الرقمـي؟ ومـا التالـي فـي تطويـر التقنيـات؟  فالجميـع، 
بصـورة أو أخـرى، سـيتعامل مـع التقنيـة، ويمـارس مـن 
خالهـا أنشـطته الروتينيـة والعمليـة، ألن ذلـك أثبـت كفاءة 
الفتـة ومهمـة فـي التغييـر إلـى األفضـل، أو إلـى مـا يحـّب 

اإلنسان أن يرتقي إليه.

كثير من األشياء يتجه إلى املاضي
حيـاة اليـوم تتجـه بسـرعة ألن تكـون أكثـر ذكاء وكفـاءة، 
والمجتمعـات تدخـل تدريجًيـا نطـاق المـدن الذكيـة التـي 
تمّكنـت من تخفيض اسـتهاك الميـاه بنسـبة 50%، وزيادة 
توفيـر الطاقـة بواقـع 30%، فمبـدأ االنتقـال الذكـي الـذي 
يحضـر فـي هـذا اإلطـار هـو االسـتهاك الكـفء للطاقـة، 
ووسـائل  بالبيئـة،  الضـارة  االنبعاثـات  خفـض  متضمًنـا 
تحتيـة  وشـبكة  التكاليـف.  ومنخفضـة  آمنـة  مواصـات 

متطورة عن طريق تطوير تقنيات المعلومات واالتصاالت.
وتجّسد تجربة شركة )أوبر( كوسيلة مواصات عصرية 
أحـد أبـرز نتائج التحّول الرقمي الكاسـح، فتلك الشـركة ال 
تملـك أّي سـيارة أجـرة، ولكنهـا رغـم ذلـك أكبـر شـركة 
تاكسـي علـى مسـتوى العالـم، إذ إنهـا قّدمت نفسـها بذكاء، 
كوسيط بين قائد السيارة والراكب، لتصل قيمتها السوقية 
حالًيا إلى ٦٢ مليار دوالر، ما جعل التاكسـي الذي انطلقت 
أول سـياراته منـذ أواخـر القـرن التاسـع عشـر الميـادي، 

جزًءا آخر من ماضي المواصات التقليدية.
ذلـك يقـود أيًضـا إلـى التحـوالت الرقميـة فـي قطـاع 
»أبـل«  شـركتا  بـادرت  حيـث  القيـادة،  ذاتيـة  السـيارات 
و»جوجـل« إلـى خـوض تجربـة تصنيـع هـذه السـيارات رغم 
أنهما شـركتا تقنيـة. ونجحـت »غوغل« في تجربة سـيارات 
علـى طـرق تمتـد لنحـو مليـون كيلومتـر. ذلـك اتجـه بعديـد 
ذاتيـة  السـيارات إلنتـاج سـيارات  مـن شـركات صناعـة 
أن هنـاك  كمـا  السـويدية،  فولفـو  مثـل شـركة  القيـادة، 
شـاحنات ثقيلـة ذاتيـة القيـادة فـي أسـتراليا، يفـوق وزن 

إحداها 500 طن، بطول يصل إلى نحو 16 متًرا. 
وبالنظـر إلـى التحـّوالت التـي تجـري فـي عديـد مـن 
القطاعـات االقتصاديـة، الخدميـة والصناعيـة، نجـد أنهـا 
فـي  كمـا  الرقمـي  التحـّول  فـي  بعيـًدا  شـوًطا  قطعـت 
المصرفيـة الرقمية، والعمات الرقميـة، وأعمال الحكومة 
الرقمية، والتجارة اإللكترونية، واتساع أعمال التفاعل بين 

البشر والروبوتات.
العالـم  تعـد قطاعـات األعمـال فـي مختلـف دول  لـم 
متخلفـة عـن مواكبـة التحـّول الرقمـي ومـا يسـتدعيه مـن 
اسـتخدام لتقنيـة المعلومـات، فذلـك أصبـح يدخـل بصورة 
رئيسة في تحقيق الميزة التنافسية ألّي شركة أو مؤسسة، 
لذلك توسـعت أنشـطة االسـتثمار في تلـك التقنيات لتصل 
إلـى نحو 3.7 تريليون دوالر خال العام 2018م، فيما يتوقع 
للناتـج  تريليـون دوالر   2.2 إنترنـت األشـياء  أن يضيـف 
اإلجمالـي للمؤسسـات بحلـول عـام 2025م، و14 تريليـون 
دوالر إلـى أكبـر 20 اقتصـاًدا عالمًيـا بحلـول عـام 2030م، 
وذلـك ربما يكون ذروة الثـورة الصناعية الرابعة التي تجعل 
الرقمنـة ومعطياتهـا عنواًنـا حاسـًما لحياتنا خـال األعوام 

القليلة المقبلة.
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السودوكو
اللعبة قاعدة 

تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خــــــانــــــات صــــغــــيــــرة عــلــى 
الـــــالعـــــب إكـــــمـــــال الـــشـــبـــكـــة 
بواسطة األرقام من 1 إلى 9، 
شرط استعمال كل رقم مرة 
ــدة فــقــط فـــي كـــل خط  ــ واحــ
أفقي وفي كل خط عمودي 
وفــــي مـــربـــع مـــن الــمــربــعــات 

التسعة.
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* حل العدد الماضي

مما لفت األنظار خال ما ُعرف مؤخًرا بـ )هاكاثون الحج( 
أن التطبيق الذي نال قصب السبق وفاز بجائزة أفضل تطبيق 
كان يتمحور حول الترجمة، في مقابل مجاالت خدمية توقع 
لها كثير من المتابعين النجاح بقدٍر أكبر، كتحديد المواقع 
الترجمة  فــي قضية  النظر  إلــى  يدفعنا  مما   ،GPS الـــ  عبر 
وعاقتها بالشباب في المملكة. والحقيقة أن الماحظ على 
شبكة اإلنترنت منذ أعوام هو بروز شباب وشابات الوطن في 
عدة مجاالت بحكم تواصلهم بالعالم إما عبر االبتعاث أو من 
خال بعض الوسائط والمواقع، منذ أيام التدوين فالمنتديات 
تُعد  وال  االجتماعية،  الشبكات  حقبة  ــى  إل وصــولــنــا  حتى 

الترجمة استثناًء منها. 
اليوم حركة ترجمة متمّيزة، تحققت  المملكة  ونشهد في 
بفضل إسهامات تطوعية فردية أو جماعية، فالشبكة عامرة 
ــى حــاســوب واتــصــال  بــعــدة مترجمين ال يحتاجون ســوى إل
باإلنترنت من أجل الوصول إلى مواد تلهم مترجمها قبل أن 
يتلقاها اآلخــرون، وهــذا بحد ذاتــه - أي اإللهام والشغف - 
الــظــاهــرة حيويتها، وإن كانت  لــهــذه  وّقـــاد يحفظ  مــحــرك 
البدايات تحتمل بعض العثرات المعرفية، إال أن االستمرار 

مطلوب، فالترجمة فن يقوى بالممارسة والتعلم المستمرين.
ــدأ هــذا األمـــر منذ انــتــشــار الــتــدويــن، إذ بـــرزت أسماء  ب
المترجمين ونصوصهم في ظل إحجام وسائط النشر المحلية 
التعسف في  أو  النصوص  الرسمية عن استقبال مثل هــذه 
تحريرها، بما ال يرضي المبدع الــذي بذل جهًدا كبيًرا في 
للنشر، فصار  بها  الدفع  قبل  ترجمتها  وفــي  الــمــادة  انتقاء 
المدون ينشر ما يريد في الوقت الــذي يناسبه. وذلــك قد 
مدونين  المثال،  فنرى، على سبيل  أيًضا.  الترجمات  شمل 
واألدبــيــة  المعرفية  الترجمات  فــي  صين  متخصِّ سعوديين 

ينشرون ترجماتهم في مدوناتهم الشخصية. 
لسعوديين  مملوكة  مدونات جماعية  إغفال  يمكن  ال  كما 
تقدم معرفة شيقة عن طريق الترجمة، مثل »حكمة« و»ساقية« 
و»السعودي العلمي« وغيرها، ممن استغلوا الحركة النشطة 
في موقع »تويتر« لإلعان عن تدويناتهم وترجماتهم بداًل عن 
القوائم البريدية. ومن الظواهر الصحية وجود ورشة عمل 
واستشارات في مجال الترجمة على مدار الساعة تحت وسم 
#المترجم_في_خدمة_المترجم، الذي أطلقه األستاذ 
فهد الهذلول، وتلك الورشة تشمل االستشارات العملية بشكل 

تشاركي، إلى جانب استشارات الهواة.
وال ينحصر األمر على ترجمات نصية فقط، إذ سنجد في 
قنوات يوتيوب المرئية إسهامات من العيار الثقيل في مجاالت 
السينما، والفلسفة، واللغة على أيدي شباب مبدعين، وهناك 
إلى  تويتر، ممن وصــل عــدد متابعيهم  مــغــردون على موقع 
اء تناقل ترجماتهم لمقاطع فيديو  اآلالف، بل المايين جــرَّ

عبر إعادة التغريد.
إن الترجمة والتحرير التطوعيين ظاهرة صحية بما يحفظ 
ز مهاراتهم، واألحــرى باألوساط العامة  أوقــات الشباب ويعزِّ
تشجيع هذه الظاهرة بالدعم والمتابعة والتفاعل المناسب 
بما ال يثقل على محبي الترجمة، فالوصول للمعلومة وتقديمها 
ــل منوط  أمـــر ســهــل عــلــى الــمــتــرجــمــيــن، لــكــن األمـــر األســه
يثريه ويحفظ وقته عبر االطاع  انتقاء ما  بالجمهور، وهو 

على إسهاماتهم ودعمهم بالنشر والتواصل.

حركة الترجمة التطوعية.. 
حالها ومآلها

* كاتب ومترجم سعودي

راضي النماصي *

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

ولـــد الفنـــان زمـــان جاســـم فـــي مدينـــة 
الخبـــر عـــام 1971م. وهو حاصل علـــى دبلوم 
معهـــد التربيـــة الفنيـــة بالريـــاض بامتيـــاز. 
شـــارك في عديـــد مـــن المعـــارض المحلية 
والخارجيـــة وأقـــام أكثـــر مـــن 10 معـــارض 
شـــخصية داخـــل المملكـــة وخارجهـــا. كمـــا 
مة،  حصل علـــى عديد مـــن الجوائـــز المتقدِّ

كان آخرهـــا الجائـــزة األولـــى فـــي مســـابقة 
الســـفير، وجائزة بينالـــي الخرافـــي الدولي 
بالكويـــت. عمـــل رئيًســـا لجماعـــة الفنـــون 
للفنـــون  ا  ًر ومقـــرِّ بالقطيـــف  لتشـــكيلية  ا
التشـــكيلية بجمعية الثقافة والفنون بالدمام. 
تمّثـــل حضوره فـــي مدينـــة الملـــك عبداهلل 
الرياضيـــة في جـــدة في عدد مـــن األعمال، 

منهـــا هـــذا العمـــل الـــذي يمثِّـــل مجموعـــة 
ذاكـــرة وهـــو اختـــزال المـــوروث التراثـــي 
للمملكـــة بطريقـــة تجريديـــة معاصرة، حيث 
اختـــزال المامـــح العامة للتـــراث وتوظيفها 
كــــأيقونات رمزيـــة ذات دالالت تعبِّـــر عـــن 
مختلـــف الحضارات التي مـــرَّت في المملكة 

وتراثها الذي يمتد آلالف السنين.

اختزال املوروثحديث األلوان


