
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢٣ ذو الحجة 144١هـ، ١٣ أغسطس 20٢٠م

في ذروة أزمة كورونا..
أرامكو السعودية تحقق نتائج متميزة

صفحة ٢-٥

كلنا مسؤول
ارتِد قناًعا للوجه في األماكن العامة

حافظ على مسافة مترين بينك
وبين اآلخرين في جميع األوقات

مع العودة بحذر ورفع القيود 
يجب أال نتقاعس في السيطرة على كوفيد - 19

متران

الزمالء األعزاء موظفي وموظفات أرامكو السعودية
السام عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

أجبـرت التداعيـات السـلبية الشـديدة التـي سـببتها جائحـة 
فيـروس كورونا المسـتجد )كوفيد - 19(، الصناعة على تحسـين 

أساليب عملها والتركيز على ما يحقق أقصى قيمة.
وممـا ال شـك فيـه أن صناعـة الطاقـة تواجـه تحدًيـا ثاثًيـا 
اليـوم، يتمثـل فـي انخفـاض الطلـب، وانخفـاض األسـعار، وبيئـة 
التحـّدي جعـل  تلـك الجائحـة. هـذا  األعمـال الصعبـة خـال 

المرونة المالية والتشغيلية هي أولويتنا في أرامكو السعودية.
ولهـذا، فـإن نتائجنـا الماليـة للربـع الثانـي مـن عـام 2020م 
والتـي نعلـن عنها اليـوم، تُعُد دليـًا قوًيا على المرونـة التي تتمتع 
بهـا الشـركة. فبفضـل اهللا، ثـّم تصميمكـم والتزامكـم الـذي ال 
يتزعـزع، وعلـى الرغـم مـن أن )كوفيـد - 19( تسـبب فـي توقـف 
العالـم، اسـتمرت مـع ضمان صحة وسـامة موظفينا فـي الوقت 

نفسه.
وحافظنـا مـرة أخرى على تفوقنا في مجـال النفط والغاز، مع 
تحقيـق أربـاح وتدفقـات نقديـة حـرة وقويـة. لـذا، فإنـه يسـعدني 
ويشـرفني أن أعرض عليكم أبرز النتائج المالية للربع الثاني من 

العام الجاري:

■  صافـي الدخـل: 24.6 مليار ريال سـعودي )6.6 مليار دوالر 
أمريكـي( فـي الربع الثاني و87.1 مليار ريال سـعودي )23.2

مليار دوالر أمريكي( في النصف األول.
■  صافـي التدفقـات النقديـة مـن األنشـطة التشـغيلية: 46.3
مليـار ريـال سـعودي )12.3 مليـار دوالر أمريكـي( فـي الربـع 
الثانـي و130.4 مليـار ريـال سـعودي )34.8 مليـار دوالر 

أمريكي( في النصف األول.
■  التدفقـات النقديـة الحـرة: 22.9 مليـار ريـال سـعودي )6.1
مليـار دوالر أمريكـي( فـي الربـع الثانـي و79.2 مليـار ريـال 

سعودي )21.1 مليار دوالر أمريكي( في النصف األول.
■  بلغـت توزيعـات األربـاح عـن الربـع األول 70.32 مليـار ريـال 
سـعودي )18.75 دوالر أمريكـي(، دفعتهـا الشـركة خـال 
الربـع الثانـي، وبلغـت توزيعـات األربـاح عـن الربـع الثانـي 
70.32 مليـار ريـال سـعودي )18.75 مليـار دوالر أمريكـي( 

ستدفعها الشركة خال الربع الثالث.
وفـد ميزتنـا هـذه النتائـج عـن كبـرى شـركات النفـط العالميـة 

األخرى.
في الواقع، يُعد صافي الدخل وتوزيعات األرباح التي سجلتها 

أرامكو السعودية األعلى بين شركات النفط الكبرى.

وبينمـا يصعـب معرفـة مـدى تأثيـر هـذه الجائحـة وموعـد 
انتهائها، نعتقد أن سـوق النفط ربما قد تجاوزت الفترة األسـوأ. 
ونحـن نشـهد انتعاًشـا جزئًيـا فـي سـوق الطاقـة، حيـث تتخـذ 
البلـدان في جميع أنحاء العالم خطوات لتخفيـف القيود، وإعادة 
تشـغيل اقتصاداتهـا، وارتفـاع مسـتوى الجاهزيـة لمواجهـة  أي 
موجات أخرى لـ )كوفيد - 19(، فضًا عن ظهور عامات تعافي 

االقتصادات وانفتاحها على العالم من جديد.
لقـد كانت هذه األوقات الصعبة مصدر قوة وصابة لعزيمتنا 
وإصرارنـا على إحراز مزيد من التقدم في رحلتنا اإلسـتراتيجية 
بعيـدة المـدى، وهنـا تكمـن أهميـة المرونـة والقدرة علـى التكيف 

عبر جميع دورات األعمال.
وال شـك أن القـوة التـي نكتسـبها مـن متانـة مركزنـا المالـي، 
والـذي يعـد مـن ضمـن األقـوى علـى مسـتوى قطـاع الطاقـة، هـي 
بمثابـة حمايـة لنـا ونحـن نشـق طريقنـا وسـط هـذه الظـروف، إذ 
أنهـا سـتمكننا، بفضـل اهللا عـز وجل، مـن مواصلة االسـتثمار في 
أعمالنا في قطاع التنقيب واإلنتاج، الذي يعد ضمن األقل كثافة 
لانبعاثـات الكربونيـة مـن بيـن شـركات الطاقـة عالمًيـا، كمـا أنه 
يعـزز قدرتنـا على تحقيق قيمة إضافية مـن كل جزيء ننتجه من 

المواد الهيدروكربونية.

ولهـذا السـبب كان اسـتحواذنا علـى حصـة 70% فـي شـركة 
سـابك حدًثا مهًما، سـيعطينا دفعـة إلى األمـام. إن تأثير فيروس 
كورونا المسـتجد يختبرنا بشـكل لم يسـبق له مثيل، لكن نتائجنا 
فـي الربع الثاني تعكس الصفات الحقيقيـة لقوتنا ومرونتنا، إنها 
تؤكد أنه يمكننا االسـتمرار في النجاح وتحقيق رؤيتنا، بأن نكون 
شـركة الطاقـة المتكاملـة الرائـدة فـي العالـم، وبسـبب سـجلنا 
الناجح في تحدي الصعاب، فإني على ثقة بأننا سنحقق النجاح 

مرات أخرى كثيرة بإذن اهللا. 
وختاًمـا، يطيب لـي أن أعرب عن عميق شـكري وتقديري لكم 
جميًعـا علـى مـا تقدمونـه دائًمـا مـن أداء يؤكـد المرونـة الماليـة 
والتشـغيلية، والتركيـز المسـتمر علـى الموثوقيـة، والسـامة، 
والتقنيـة التـي تتميـز بهـا أرامكـو السـعودية منـذ نشـأتها، فثقتـي 
بكـم ليـس لهـا حـدود، ولطالمـا كنـت علـى قناعـة راسـخة بـأن 
أرامكـو السـعودية -شـركة وموظفيـن- ال تضاهيهـا شـركة علـى 
وجـه األرض، والنتائـج الماليـة التـي بيـن أيديكـم اليـوم، هي خير 

دليل على ذلك.
والسام عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

أمين بن حسن الناصر
الرئيس، كبير اإلداريين التنفيذيين

الناصر: حافظنا على تفوقنا رغم التحديات



أرامكو السعودية باألرقام - نتائج الربع الثاني
إنتاج النفطالنتائج المالية

الموثوقية

إنتاج النفط الخام

إنتاج الغاز

صفقة سابك

70.32
مليار ريال سعودي

توزيعات األرباح عن الربع الثاني، 
حيث ستدفعها الشركة خالل 

الربع الثالث.

24.6
مليار ريال سعودي

صافي الدخل للربع الثاني.

22.9
مليار ريال سعودي

التدفقات النقدية الحرة للربع 
الثاني.

46.3
مليار ريال سعودي

صافي التدفقات النقدية من 
األنشطة التشغيلية في الربع 

الثاني.

12.7
مليون

برميل في اليوم من المكافئ 
النفطي في الربع الثاني.

%99.8
هي نسبة موثوقية الشركة في 

إمدادات النفط الخام 
والمنتجات األخرى خالل الربع 

الثاني.

12.1
مليون

برميل من النفط الخام تم 
إنتاجها في الثاني من أبريل، 

ل  وهو رقم قياسي تاريخي يمثِّ
أعلى إنتاج للنفط الخام في يوم 

واحد.

2.5
مليار

قدم مكعبة قياسية من الغاز في 
اليوم أنتجها معمل الغاز في 

الفاضلي مع بلوغ كامل طاقته 
اإلنتاجية.

%70
هي الحصة التي استحوذت 
عليها أرامكو السعودية في 

سابك، بسعر شراء قدره 259.1
مليار ريال سعودي.

القافلة األسبوعية

الظهــران - أعلنــت شــركة الزيــت العربيــة الســعودية 
)أرامكــو الســعودية( يــوم األحــد 19 ذي الحجــة 1441هـــ 
)9 أغســطس 2020م(، نتائجهــا للربــع الثانــي والنصــف 
الماليــة  المرونــة  مؤكــدة  2020م،  عــام  مــن  األول 
والتشــغيلية للشــركة والتزامهــا تجــاه المســاهمين رغــم 
تحديــات الســوق الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا 

المستجد.
وبمناســبة اإلعــان عــن النتائــج، قــال رئيــس أرامكــو 
الســعودية، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن 
حســن الناصــر: »رغــم تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجد علــى االقتصــاد العالمــي، مضــت أرامكــو 
الســعودية ُقُدًمــا فــي تحقيــق مســتويات قياســية فــي 
أنشــطة أعمالهــا، مثبتــًة بذلــك مرونتهــا وموثوقيتهــا، 
وفــي نفــس الوقــت، الحــرص علــى ســامة وصحــة 

العاملين فيها«.
المواتيــة  غيــر  الظــروف  »إن  الناصــر:  وأضــاف 
الناتجــة عــن تراجــع الطلــب وانخفــاض أســعار النفــط 
الخــام انعكســت علــى نتائجنــا للربــع الثانــي. غيــر أننــا، 
بحمــداهللا، حققنــا أرباًحــا قويــة، ويُعــزى ذلــك إلــى 
اإلنتــاج  ليــف  وتكا لتشــغيلية،  وا ليــة  لما ا نــة  لمتا ا
المنخفضــة، ونطــاق األعمــال الفريــد، وكفــاءة مواردنــا 
البشــرية، األمــر الــذي ســاعدنا، بفضــل اهللا، علــى 
تنفيــذ خطتنــا بالمحافظــة علــى تقديــم توزيعــات أربــاح 

ــال ســعودي  ــار ري ــي قدرهــا 70.32 ملي ــع الثان عــن الرب
)18.75 مليار دوالر أمريكي( تُدفع في الربع الثالث«.

وقــال: »ســنواصل إســتراتيجيتنا للنمــو والتنــّوع طويلة 
المــدى التــي تتبّناهــا الشــركة بهــدف تحقيــق قيمــة 
إضافيــة جديــدة مــن كل جــزيء مــن جزيئــات المــواد 
الهيدروكربونيــة التــي ننتجهــا، بمــا يُســهم فــي تعزيــز 
آفــاق التجــارة العالميــة والنهــوض بمســتويات المعيشــة. 
ــى  ــة عل وال شــك أن إتمــام صفقــة االســتحواذ التاريخي
70% فــي الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية 
)ســابك( خيــر دليــل علــى المضــي ُقُدًمــا فــي مســيرتنا 

نحو المستقبل، وعلى مرونة مركزنا المالي«.
واســتطرد قائــًا: »نــرى أن ســوق الطاقــة تشــهد 
انتعاًشــا جزئًيــا بالتزامــن مــع بــدء مختلــف الــدول حــول 
العالــم فــي اتخــاذ خطــوات لتخفيــف القيــود وإعــادة 
إنعــاش اقتصاداتهــا. وفــي غضــون ذلــك، نســتمر بوضــع 
ســامة موظفينــا وأفــراد أســرهم ومقاولينا فــي مقدمة 
ــاة  ــف مــع نمــط حي ــى التكّي ــا إل ــا، ممــا حــدا بن أولوياتن
جديــد، وتطبيــق احتياطــات واســعة النطــاق للحــد مــن 
ــع  ــا المســتجد فــي جمي ــروس كورون انتشــار جائحــة في

المواقع التي تزاول فيها الشركة أعمالها«.
واختتــم رئيــس أرامكــو الســعودية وكبيــر إدارييهــا 
علــى  عازمــون  »نحــن  بالقــول:  حديثــه  التنفيذييــن 
قــوة، وســنخطو  أكثــر  الجائحــة  مــن هــذه  الخــروج 
خطــوات واســعة فــي رحلتنــا اإلســتراتيجية طويلــة 
المــدى مــن خال االســتثمارات المســتمرة فــي أعمالنا، 

حيــث ســّجل قطــاع التنقيــب واإلنتــاج أحد أقــل معدالت 
كثافة االنبعاثات الكربونية في العالم«.

أهم المعلومات المالية
علــى الرغــم مــن التحديــات التــي يواجههــا قطــاع 
الطاقــة واســتمرار االضطرابــات االقتصاديــة العالميــة، 
واصلــت أرامكــو الســعودية الوفــاء بالتزامهــا تجــاه 
ــم توزيعــات  المســاهمين مــن خــال اإلعــان عــن تقدي
أربــاح بقيمــة 70.32 مليــار ريــال ســعودي )18.75 مليــار 
دوالر أمريكــي( عــن الربــع الثانــي، مقارنــة بـــ 50.2
ــار دوالر أمريكــي( عــن  ــال ســعودي )13.4 ملي ــار ري ملي

الربع الثاني من عام 2019م.
التــي  التحديــات  الســعودية  أرامكــو  كمــا تخطــت 
فرضتهــا الظــروف الصعبــة للســوق وســجلت صافــي 
دخــل قــدره 24.6 مليــار ريــال ســعودي )6.6 مليار دوالر 
أمريكــي( للربــع الثانــي و87.1 مليــار ريــال ســعودي 
)23.2 مليــار دوالر أمريكــي( للنصــف األول مــن عــام 
2020م، مقارنــة بـــ 92.6 مليــار ريــال ســعودي )24.7
مليــار دوالر أمريكــي( و175.9 مليــار ريــال ســعودي 
ــا مــن عــام  ــرات ذاته ــار دوالر أمريكــي( للفت )46.9 ملي
عبــر  ومرونتهــا  الشــركة  قــوة  يؤّكــد  وهــذا  2019م. 

تقلبات األسواق.
22.9 مليــار ريــال  وبلغــت التدفقــات النقديــة الحــرة*
ــي  ــع الثان ــي الرب ــار دوالر أمريكــي( ف ســعودي )6.1 ملي

و79.2 مليــار ريــال ســعودي )21.1 مليــار دوالر أمريكــي( 
فــي النصــف األول مــن عــام 2020م، مقارنــة بـــ 77.3

مليــار ريــال ســعودي )20.6 مليــار دوالر أمريكــي( 
دوالر  مليــار   38.0( ســعودي  ريــال  مليــار  و142.4 

أمريكي( للفترات ذاتها من عام 2019م.
20.1% كمــا فــي 30 يونيــو  وبلغــت نســبة المديونيــة*
2020م، ويرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى الســداد 
اآلجــل لســعر صفقــة االســتحواذ علــى شــركة ســابك 
وتوحيــد صافــي مديونيتهــا فــي قائمــة المركــز المالــي 

ألرامكو السعودية.
وبلــغ حجــم اإلنفــاق الرأســمالي 23.4 مليــار ريــال 
ــع الثانــي  ســعودي )6.2 مليــار دوالر أمريكــي( فــي الرب
و51.2 مليــار ريــال ســعودي )13.6 مليــار دوالر أمريكــي( 
فــي النصــف األول مــن عــام 2020م. وتواصــل أرامكــو 
الســعودية تنفيــذ برنامجهــا لتحســين الكفــاءة واإلنفــاق 
الرأســمالي، حيــث مــن المتوقــع أن تكــون النفقــات 
الرأســمالية للعــام المالــي 2020م ضمــن الحــد األدنــى 
مــن نطــاق 93.75 مليــار ريــال ســعودي )25 مليــار دوالر 
ــار  ــال ســعودي )30 ملي ــار ري أمريكــي( إلــى 112.50 ملي

دوالر أمريكي(.

أبرز الجوانب التشغيلية
اجتــاح فيــروس كورونــا المســتجد العالــم بســرعة 
األنشــطة  فــي  ا  ًد حــا ًضــا  نخفا ا مســبًبا   ، كبيــرة
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أرامكو السعودية تعلن عن نتائج الربع 
الثاني والنصف األول من عام 2020



جائحة كورونا في المملكةمبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ

21 إلى 20
كيلوغرام

ل كثافة  من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مكافئ برميل نفطي هو معدَّ
االنبعاثات الكربونية التي تستهدف المبادرة تحقيقها بحلول عام 2025م، 

انطالًقا من مستوى االنبعاثات األساس البالغ 23 كيلوغرام من مكافئ ثاني 
قت أرامكو  أكسيد الكربون لكل مكافئ برميل نفطي في عام 2017م. وقد حقَّ

السعودية، وهي أحد أعضاء هذه المبادرة، كثافة كربونية تبلغ 10.4 كيلوغرام 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مكافئ برميل نفطي، وذلك عن أعمالها 

في قطاع التنقيب واإلنتاج لعام 2019م.

200
مليون ريال سعودي

مته  هو مبلغ الدعم الذي قدَّ
الشركة لصندوق الوقف الصحي 

التابع لوزارة الصحة لمساندة 
الجهود الوطنية لمكافحة 

الجائحة.

13
مليون ريال سعودي

هو إجمالي مبلغ التبرعات، التي 
مها الموظفون وضاعفتها  قدَّ

الشركة خالل حملة تبرع 
الموظفين، لتستفيد منها 20

ألف أسرة محتاجة.

االســتهاكية والتجاريــة وتراجًعــا كبيــًرا فــي الطلــب 
والمنتجــات  الطبيعــي  والغــاز  الخــام  النفــط  علــى 

البترولية. 
وعلــى الرغــم مــن ظــروف الســوق الصعبــة، واصلــت 
الشــركة محافظتهــا علــى ســجلها القــوي بموثوقيــة 
اإلمــدادات، محققــة نســبة موثوقيــة بلغــت 99.8% فــي 
إمــدادات النفــط الخــام والمنتجــات األخــرى خــال 

الربع الثاني من عام 2020م.
كمــا أظهــرت الشــركة أداًء موثوًقــا في قطــاع التنقيب 
واإلنتــاج بإجمالــي إنتــاٍج مــن المــواد الهيدروكربونيــة بلغ 
12.7 مليــون برميــٍل فــي اليــوم مــن المكافــئ النفطــي 

خال الربع الثاني من العام 2020م.
وحققــت أرامكــو الســعودية أعلــى إنتــاٍج تاريخــي مــن 
النفــط الخــام فــي يــوٍم واحــد، بلــغ 12.1 مليــون برميــل، 

وكان ذلك يوم الثاني من أبريل عام 2020م.
ولتلبيــة الطلــب العالمــي والمحلــي علــى الطاقــة فــي 
المســتقبل، اســتمرت أرامكــو الســعودية فــي توســيع 
هــذه  مــع  وتماشــًيا  الغــاز.  مجــال  فــي  أعمالهــا 
اإلســتراتيجية، بلــغ معمــل الغــاز فــي الفاضلــي كامــل 
2.5 مليــار قــدم مكعبــة  طاقتــه اإلنتاجيــة، وقدرهــا 
قياســية فــي اليــوم، خــال الربــع الثانــي بعــد نجــاح 

المعمل في استكمال أعمال بدء التشغيل.
ويواصــل قطــاع التكريــر والمعالجة والتســويق تحقيق 

إستراتيجيته طويلة المدى للتكامل والتنّوع.
ففــي شــهر يونيــو مــن عــام 2020م، نجحــت أرامكــو 

ــى حصــة  ــة اســتحواذها عل الســعودية فــي إتمــام صفق
70% فــي ســابك بســعر شــراء قــدره 259.1 مليــار ريــال 
ســعودي )69.1 مليــار دوالر أمريكــي(. وســابك هــي 
إحــدى كبريــات شــركات الكيميائيــات المتنوعــة علــى 
مســتوى العالــم، ولديهــا قاعــدة كيميائيــات وقــدرات 
تكميليــة، وســيعزز االســتحواذ عليهــا محفظــة أعمــال 
والمعالجــة  التكريــر  قطــاع  فــي  الســعودية  أرامكــو 
والتســويق، ويســّرع وتيــرة نمــو قطــاع البتروكيميائيــات، 
وزيــادة حجــم إنتــاج الكيميائيــات الحاليــة، وتعزيــز 
بصمــة أرامكــو الســعودية ووجودهــا علــى الصعيــد 

الدولي.
وفــي شــهر يوليــو 2020م، أعلنــت الشــركات األعضاء 
المنــاخ  النفــط والغــاز بشــأن  فــي مبــادرة شــركات 
)OGCI( عــن هدفهــا لخفــض معــدل كثافــة االنبعاثــات 
الكربونيــة الناجمــة عــن أعمــال النفــط والغــاز فــي 
قطاعــات التنقيــب واإلنتــاج التابعــة لهــا جميًعــا بيــن 20

و21 كيلــو غراًمــا مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون لــكل 
برميــل مكافــئ نفطــي بحلــول عــام 2025م، مقارنــة 
بمســتوى االنبعاثــات األساســي البالــغ 23 كيلوغراًمــا 
مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون لــكل برميــل مكافــئ 
نفطــي فــي عــام 2017م. وقــد حققــت أرامكــو الســعودية 
– وهــي أحــد أعضــاء هــذه المبــادرة – كثافــة انبعاثــات 
التنقيــب  قطــاع  فــي  أعمالهــا  عــن  ناتجــة  كربونيــة 
واإلنتــاج بلغــت 10.4 كيلوغرامــات مــن مكافــئ ثانــي 
ــل مكافــئ نفطــي فــي عــام  ــكل برمي ــون ل أكســيد الكرب

2019م. وقــد تــم تأكيــد انبعاثــات الشــركة الغازيــة 
المســببة لظاهــرة االحتبــاس الحــراري مــن طــرف ثالــث 

مستقل.

آخر المستجدات حول فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد - 19)

ــا  ــو الســعودية ملتزمــة بســامة موظفيه ــت أرامك ظل
خــال جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، ووضعــت 

تدابير واحترازات للحد من انتشار الفيروس.
وكانــت الشــركة قــد قّدمــت المســاندة فــي المناطــق 
التــي تعمــل فيهــا بمختلــف أرجــاء العالــم، لمواجهــة 
الجائحــة وآثارهــا، متخــذة فــي ســبيل ذلــك بعــض 
المبــادرات مثــل برامــج مضاعفــة تبرعــات الموظفيــن، 
النقديــة.  والتبرعــات  الطبــي،  الدعــم  وخدمــات 
وبالتعــاون مــع مجتمعــات كل منطقــة جغرافيــة تــزاول 
فيهــا أعمالهــا، وفــرت أرامكــو الســعودية والشــركات 
تحتاجهــا  لتــي  ا لطبيــة  ا لمعــدات  ا لهــا  بعــة  لتا ا
المستشــفيات مثــل أجهــزة التنفــس الصناعــي، وأجهــزة 
تنقيــة الهــواء عالية الكفــاءة، وأدوات حماية الممارســين 

الصحيين في الخطوط األمامية.
الشــركة دعًمــا لصنــدوق  المملكــة، قدمــت  وفــي 
ــروس  ــة لمكافحــة في الوقــف الصحــي والجهــود الوطني
كورونــا المســتجد بمبلــغ 200 مليــون ريــال ســعودي. 
كمــا قدمــت وموظفوهــا تبرًعــا بنحــو 13 مليــون ريــال 

ســعودي خــال حملــة تبــرع الموظفيــن لتمويــل توزيــع 
المســاعدات اإلنســانية علــى أكثــر مــن 20 ألــف أســرة 
محتاجــة بمــا فــي ذلــك األيتــام واألرامــل فــي جميــع 

أنحاء المملكة.
وعلــى الصعيــد الدولــي، قدمــت أرامكــو الســعودية 
الدعــم المالــي لمنظمــات اإلغاثة الرســمية فــي مختلف 
أنحــاء العالــم للمســاعدة فــي مكافحة انتشــار الجائحة، 
حيــث قدمــت شــركة أرامكو لمــا وراء البحار والشــركات 
ــو الســعودية تبرعــات قدرهــا  ــة ألرامك ــة التابع اإلقليمي
25 مليــون ريــال ســعودي )6.7 مليــون دوالر أمريكــي( 
ــة،  ــات المتحــدة األمريكي ــة فــي الوالي لمنظمــات اإلغاث
وآســيا، وأوروبــا، لدعــم أعمــال اإلغاثــة والمســاعدة فــي 
حمايــة الفئــات األكثــر عرضــة للعــدوى. ويتضمــن ذلــك 
تقديــم الدعــم المالــي لبنــوك الطعــام، وتطويــر األبحاث 
المتعلقــة بتجــارب العاجــات لمرضــى فيــروس كورونــا 

المستجد.
ورغــم تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا علــى الطلــب، ال 
تــزال الشــركة تولــي أهميــة كبــرى للمحافظــة علــى 
ريــادة قدراتهــا وأعمالهــا فــي قطــاع الطاقــة، مســتفيدة 
المســتوى  عالميــة  توريــد  سلســلة  مــن  لديهــا  مّمــا 

لضمان تلبية احتياجات عمائها. 
* لاطــاع علــى مطابقــات المقاييــس غيــر المدرجــة 
فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، يرجــى زيــارة 

الرابط التالي:
www.saudiaramco.com/investors
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المضي ُقُدًما في تنفيذ الخطط اإلستراتيجية 
وااللتزام بتوزيع األرباح بفضل المرونة والحصافة 

المالية



يف حوار شامل لـ(القافلة األسبوعية) مع رئيس الشركة..
نتائج الربع الثاني ألرامكو السعودية حظيت باهتمام عالمي واسع

بينما العالم يتوقف.. أرامكو تستمر.. محققة 
مستويات قياسية رغم ظروف الجائحة

النتائج المالية

■ هــل يمكنكــم التعليــق علــى النتائــج التــي أعلنتموهــا، ومــا 
هي أهم العوامل التي دعمت هذه النتائج؟

ونتائــج  االعتبــار  فــي  الجائحــة  ظــروف  أخذنــا  إذا 
قنــاه يعتبــر نتائــج قويــة فيمــا  الشــركات الكبــرى فــإن مــا حقَّ

يرتبط باألرباح والتدفقات النقدية الحرة.
وكذلــك فيمــا يتعلــق بالجانــب التشــغيلي، حيــث حافظــت 
الشــركة علــى ســجلها القــوي فــي موثوقيــة اإلمــداد، محققــة 
نســبة موثوقيــة بلغــت 99.8% فــي إمــدادات النفــط الخــام 

والمنتجات األخرى خال الربع الثاني من عام 2020م.
لقــد أظهرنــا مرونــة فــي التعامل مــع الــدورات االقتصادية 
ســابًقا، والربــع الثانــي فــي هــذا العــام يعتبــر مــن اصعــب مــا 
شــهدته صناعــة الطاقــة خــال الـــ100 ســنة األخيــرة.. وأنــا 
واثــق مــن أننــا سنســتمر فــي التعامــل بفاعليــة مــع الصعوبات 
بــإذن اهللا، فنحــن فــي موقــع قــوة، وهــذا يُعــزى إلــى المتانــة 
الماليــة للشــركة، والبنيــة منخفضــة التكلفــة، ونطــاق األعمال 
الفريــد، وكفــاءة القــوى العاملــة التــي تســتمر فــي تجــاوز 

ي أي مصاعب تعترض طريقنا. التوقعات وتخطِّ

ي جائحة كورونا تحدِّ
■ كيف أثرت الجائحة العالمية على أعمال الشركة؟

فــي الوقــت الحالــي، تســتمر أعمــال التشــغيل فــي جميــع 
مرافــق الشــركة المهمــة، مــن دون أي آثــار ملموســة علــى 

اإلنتاج.
لقــد أســهمنا فــي ضمــان اســتمرار موثوقيــة أعمالنــا ، مــن 
خــال عــدة إجــراءات مــن بينهــا تعزيــز التوريــد المحلــي 

والشراكات مع الموردين.

إنتاجهــا خــال هــذه  كمــا أن الشــركة حافظــت علــى 
الفتــرة، بــل إنهــا فــي بعــض األوقــات رفعــت مــن مســتوى 
إنتاجهــا إلــى أكثــر مــن 12 مليــون برميــل فــي اليــوم، وهــو مــا 

يشهد بكفاءة قدراتنا التشغيلية.
وبمعونــة االمكانــات المتطــورة التــي وفرتهــا دائــرة تقنيــة 
علــى  قادريــن  كنــا  الشــركة،  فــي  واالتصــال  المعلومــات 
االنتقــال إلــى نمــط التشــغيل االفتراضــي لألعمــال بســرعة 

وفاعلية.

مستقبل السوق
■ مــا هــي توقعاتكــم لســوق النفــط وأرقــام اإلنتــاج والتصديــر 

في ضوء آثار الجائحة؟
مــع اســتمرار جائحــة كورونــا، تظــلُّ أرامكــو الســعودية 
ملتزمــة تجــاه ســامة موظفيهــا، مــن خــال اســتحداث 
البروتوكــوالت الازمــة لمراقبــة تفشــي اإلصابــة بالفيــروس 

والحدِّ منه.
القريــب،  المــدى  قــد تنخفــض األســعار علــى  وبينمــا 
فنظرتنــا متفائلــة، وال نــزال نتوقــع نمــًوا قوًيــا فــي الطلــب 
علــى الطاقــة علــى المــدى البعيــد، مع اســتمرار زيــادة الطلب 

على النفط والغاز في المستقبل.
وبالنظــر إلــى األمــام، يمكــن أن نــرى أن ســوق الطاقــة 
تســترد عافيتهــا بشــكل جزئــي، بينمــا تتجــه الــدول حــول 
العالــم نحــو اتخــاذ خطــوات للتخفيــف مــن القيــود وإعــادة 

تحفيز اقتصاداتها.
لكــن الغمــوض ومرحلــة الشــك التــي تكتنــف المشــهد تُلقي 
بظالهــا علــى مســتقبل االقتصــاد الكلــي وبيئــة األعمــال، 

ل تحدًيا يستمر لبعض الوقت. وهو أمر نتوقع أن يشكِّ
وبفضــل اهللا، فــإن الشــركة فــي موقــع مميَّــز، وهــذا يرجــع 

إلــى انخفــاض تكلفــة اإلنتــاج لدينــا، والمرونــة الرأســمالية 
التــي تمتلكهــا الشــركة، واالحتياجات الرأســمالية المنخفضة 

الستمرار األعمال.

زيادة اإلنتاج في أبريل 
■ كيــف اســتطاعت أرامكــو الســعودية رفــع إنتاجهــا إلــى 12.1

مليــون برميــل يومًيــا فــي الثانــي مــن أبريــل، وســط كل هــذه 
الصعيــد  علــى  الجائحــة  فرضتهــا  لتــي  ا المصاعــب 

العالمي؟
ــاج بنجــاح مــن مســتوى 9 ماييــن  ــى رفــع اإلنت القــدرة عل
إلــى 12.1 مليــون برميــل فــي اليــوم كان أمــًرا رائًعــا بحــق؛ 
خصوًصــا أن ذلــك تــم فــي غضــون 20 يوًمــا فقــط وهــي فترة 
ــى  ــود عل ــن قي ــا ســببته الجائحــة م ــي ظــروف م قياســية وف
ــاج  الحركــة واجــراءات احترازيــة مكثفــة. وقــد تــم رفــع االنت

بنسبة موثوقية عالية جدا.
قدرتنا على ذلك ترجع إلى عدة عوامل، من بينها:

ــة مرافــق التشــغيل، مــن حيــث  ــا التشــغيلي وموثوقي ●  تميُّزن
المضخات وضواغط الغاز، وغيرها من األنظمة.

●  موثوقية البنى التحتية للتخزين والتصدير.
●  فاعليــة إدارة سلســلة اإلمــداد بشــكل عــام وكفــاءة القــدرة 

التسويقية وعاقات العماء لدى الشركة.
ــام، حيــث اســتمروا خــال  ــا والتزامهــم الت ــة موظفين ●  مهني
الجائحــة فــي العمــل علــى مــدار الســاعة وفــي مناطــق 

نائية.
ــا مــن الوفــاء بجميــع التزاماتنــا تجــاه عمائنــا،  لقــد تمكنَّ
اإلمــداد،  لسلســلة  الفاعلــة  لــإلدارة  يرجــع  والفضــل 
ــة  ــى التحلي ــة البن ــوارد، وموثوقي ــن الم ــى م واالســتفادة الُمثل

للتخزين والتصدير.

أشكر اآلالف من 
موظفي الشركة 

في المملكة 
وحول العالم، 

الذين تفانوا 
بالعمل ليال نهاًرا، 

بًرا وبحًرا، رغم 
الظروف الصعبة 
من أجل ضمان 

استمرارية األعمال 
والوفاء 

بات  بمتطلِّ
عمالئنا هنا في 

المملكة، وكذلك 
في آسيا وأوروبا 

وأمريكا الشمالية 
وأنحاء أخرى من 

العالم

أمين الناصر

علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تواجههــا األســواق الماليــة فــي ظــلِّ جائحــة 
الماليــة وموثوقيــة  المرونــة  طة هــذا األســبوع علــى  كانــت األضــواء مســلَّ كورونــا، 
التشــغيل ألرامكــو الســعودية، مــع إعــالن رئيــس الشــركة، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، 

المهندس أمين حسن الناصر، عن نتائج الربع الثاني والنصف األول لعام 2020م.
بت  وفــي معــرض حديثــه لألســواق الماليــة العالميــة، قــال الناصــر إن الجائحــة تســبَّ
هــا  فــي شــلل كبيــر لمفاصــل الحيــاة فــي العالــم، لكــن أرامكــو الســعودية واصلــت مضيَّ

قدًما على الرغم من ذلك.
وأضــاف الناصــر: «لقــد أثبتــت أرامكــو الســعودية مرونتهــا الماليــة وموثوقيتهــا 
خذ  التشــغيلية، مســجلة رقًما قياســًيا جديًدا فيما يرتبط بأعمال التشــغيل، بينما تتَّ

في الوقت نفسه الخطوات الالزمة من أجل ضمان صحة موظفيها وسالمتهم».
يــات التــي يواجههــا  وفــي ظــلِّ االضطــراب المســتمر لالقتصــاد العالمــي والتحدِّ
قطــاع الطاقــة، واصلــت الشــركة وفاءهــا بالتزاماتهــا نحــو المســاهمين، مــن خــالل 

اإلعــالن عــن توزيعــات أربــاح قدرهــا 70.32 مليــار ريــال ســعودي عــن الربــع الثانــي لهــذا 
العام، مقارنة بـ 50.2 مليار ريال سعودي عن الربع الثاني من عام 2019م.

وفــي هــذا الحــوار، اســتعرض الناصــر بعــض الــرؤى حــول الطريقــة التــي عبــرت مــن 
خاللهــا أرامكــو الســعودية الظــروف الصعبــة لألســواق الماليــة، لتســجل صافــي دخــل 
قــدره 24.6 مليــار ريــال ســعودي للربــع الثاني و87.1 مليار ريال ســعودي للنصف األول 
مــن عــام 2020م، مقارنــة بـــ 92.6 مليــار ريــال ســعودي و175.9 مليــار ريــال ســعودي 

للفترات ذاتها من عام 2019م.
وقبــل اإلجابــة عــن األســئلة، أعــرب الناصــر عــن تقديــره إلســهامات موظفــي 
الشــركة، قائــًال: «  أشــكر اآلالف مــن موظفــي الشــركة فــي المملكــة وحــول العالــم، 
بات  علــى الجهــود التــي يبذلونها من أجل ضمان اســتمرارية األعمال والوفاء بمتطلِّ
عمالئنــا هنــا فــي المملكــة، وكذلــك فــي آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأنحــاء 

أخرى من العالم».
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سابك

■ مــا هــي خطــة أرامكــو الســعودية للتوســع فــي الصناعــات 
البتروكيميائية بعد االستحواذ على سابك؟

ــًدا مــن القيمــة  ــا للنمــو المســتقبلي مزي ســيضيف طموحن
إلــى المنتجــات الهيدروكربونيــة للشــركة. إن اســتحواذنا علــى 
70٪ مــن شــركة ســابك، فــي صفقــة أُغلقــت خــال شــهر 
ــا،  ــر مــن نوعهــا عالمي ــن األكب ــر مــن بي ــو الماضــي وتعتب يوني
يُســرع مــن نمونــا كشــركة متكاملــة فــي الطاقــة والكيميائيــات، 
مــن خــال التكامــل بيــن إنتــاج المــواد األوليــة بجــودة عالميــة 
وتحويــل هــذه المــواد إلــى بتروكيميائيــات، ممــا يزيــد مــن 
ز مــن  المعــدالت الحاليــة إلنتــاج المــواد الكيميائيــة ويعــزِّ

وصولنا على المستوى الدولي.
طــان للتركيــز علــى فــرص  أرامكــو الســعودية وســابك تخطِّ
فــي مجــاالت عديــدة  والتكامــل  المواءمــة اإلســتراتيجية 
والتســويق  والمبيعــات  التوريــد  وسلســلة  كالمشــتريات 
والهندســة والتقنيــة، بمــا فــي ذلــك تســريع التطويــر التجــاري 
للتقنيــات المبتكــرة لتحويــل النفــط الخــام إلــى كيميائيــات، 

لصنع مزيد من القيمة للعماء والمساهمين.

تحول الطاقة
■ كيــف ســتؤثر تداعيــات الجائحــة علــى أرامكــو الســعودية في 

مرحلة االنتقال إلى طاقة أنظف؟
بينمــا ســتلعب أرامكــو الســعودية دوًرا نشــًطا فــي االنتقــال 
والتحــول إلــى طاقــة أنظــف، مــا نــزال نتوقــع نمــًوا قوًيــا علــى 
المــدى الطويــل فــي الطلــب علــى الطاقــة، مــع اســتمرار 
ارتفــاع الطلــب علــى النفــط والغــاز والبتروكيميائيــات لعقــود 
مقبلــة. ومــن المهــم ماحظــة أن النفــط الــذي ننتجــه يتســم 

بانخفاض انبعاثاته الكربونية في عمليات االنتاج. 
الطلــب  لتلبيــة  طريقــة  إيجــاد  إلــى  العالــم  وســيحتاج 
المتزايــد علــى الطاقــة أثنــاء مرحلــة االنتقــال إلى نظــام طاقة 

منخفض الكربون لمواجهة تغير المناخ.
نحــن نعتقــد أنــه مــن خــال التقنيــة واتخــاذ التدابيــر 
المناســبة، يمكننــا مواجهــة التحــدي المــزدوج المتمثــل فــي 
تلبيــة احتياجــات أكبــر مــن الطاقــة مــع خفــض االنبعاثــات في 

الوقت ذاته.

تغير المناخ
■ مــا هــي الجهــود التــي ُتســهم بهــا أرامكــو الســعودية فــي 

مواجهة تغير المناخ؟
مواجهــة التغيــر المناخــي مــن أجــل االســتدامة تعتبــر 
أولويــة اســتراتيجية لــدى أرامكو الســعودية. والشــركة ملتزمة 
بالتصــدي لتحــدي المنــاخ، وقــد قطعــت بالفعــل خطــوات 

كبيرة نحو القيام بذلك.
وكمــا قلــت ســابقا يُعــد إنتــاج النفــط فــي أرامكــو الســعودية 
مــن بيــن األنظــف علــى الصعيــد العالمــي، وتعتــزم الشــركة 
المحافظــة علــى مكانتهــا كشــركة رائــدة مــن حيــث كثافــة 
الكربــون ألعمــال التنقيــب واإلنتــاج، مــع امتاكهــا إلحــدى أقل 
المعــدالت فيمــا يرتبــط باآلثــار الكربونيــة لــكل وحــدة مــن 

المنتجات الهيدروكربونية المنتجة.
ــف مــن  ــدة للتخفي نحــن نبحــث باســتمرار عــن طــرق جدي

االنبعاثات، وجهودنا تشمل:
■  االســتثمار فــي تقنيــة اســتخاص الكربــون واســتخدامه 
وتخزينــه، التــي تمكننــا مــن حقــن ثانــي أكســيد الكربون في 

األرض أو تحويله إلى منتجات صناعية مفيدة.
ــع  ــي يرتف ــة الت ــر المعدني ــواد غي ــر الم ــى تطوي ــز عل ■  التركي

البنــاء  مثــل  الرئيســة،  القطاعــات  فــي  عليهــا  الطلــب 
واإلســكان والمركبــات ومصــادر الطاقة المتجــددة والتعبئة 

والتغليف.
النفــط  للتقنيــات المبتكــرة لتحويــل  التجــاري  ■  التطويــر 
الخــام إلــى كيميائيــات، ممــا يجعلنــا العًبــا بــارًزا فــي 

صناعة البتروكيميائيات العالمية.
ــا العالمــي مــع الشــركات الرائــدة  ■  العمــل مــن خــال فريقن
فــي صناعــة الســيارات ومطــوري التقنيــة، لتحفيــز تطويــر 
الداخلــي،  االحتــراق  لمحــركات  الفاعلــة  المفاهيــم 

والتقنيات منخفضة االنبعاثات، وحلول الطاقة الهجينة.
■  العمــل علــى إنتــاج الهيدروجيــن مــن المــواد األوليــة القائمة 
علــى النفــط لتوظيفــه فــي تطبيقــات متعــددة لاســتخدام 

النهائي.
■  العمــل مــع الشــركات الكبــرى األخــرى لتبــادل أفضــل 
تغيــر  لمواجهــة  حلــول مشــتركة  وابتــكار  الممارســات، 
المنــاخ، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي مبــادرة شــركات 
النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ، حيــث أكدنــا مؤخــًرا التزامنــا 

المشترك بالتصدي لتحدي المناخ.

المشاريع
فــي  الســعودية  أرامكــو  نجــاح  علــى  الجائحــة  أثــرت  ■ هــل 

استكمال المشاريع الحالية والمستقبلية؟
تســببت الجائحــة فــي تأثــر ساســل اإلمــداد العالميــة. وال 
شــك أن قــدرة الشــركة علــى تحقيــق أهــداف األداء والنمــو 
اإلســتراتيجي فــي مختلــف الظــروف تعتمــد علــى التنفيــذ 

الناجح للمشاريع الرأسمالية.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات المرتبطة بالجائحة، ســارعت 
أرامكــو التخــاذ حزمــة مــن التدابيــر واإلجــراءات الفوريــة 

بهــدف الحــد مــن آثــار الجائحــة علــى القطــاع الخــاص. وقــد 
كان لبرنامــج اكتفــاء أثــر إيجابــي فــي موثوقيــة ساســل 
االمــداد. كما اســتطاعت أرامكو الســعودية التنســيق والتعاون 
مــع مجتمــع المقاوليــن والمورديــن للتغلــب علــى المصاعــب 
وتخفيــف حدتهــا وقــد شــمل ذلــك عــدة أمــور وتســهيات 
واجــراءات تحفيزيــة تطرقــت لهــا فــي لقائــي مــع غرفــة 
المقاوليــن  أشــكر  أن  أود  وهنــا  شــهر.  قبــل  الشــرقية 
والمورديــن الذيــن يعتبــرون امتــدادا ألرامكــو وشــركاء لهــا فــي 

النجاح.

األمن السيبراني
■ الشــركة هــدف للجرائــم اإللكترونيــة. هــل أثــر ذلــك علــى 

أعمال أرامكو السعودية؟
يعتبــر األمــن الســيبراني أحــد أبــرز المخاطر التــي يواجهها 
الشــركة  أنظمــة  وتُعــد  فيــه قطــاع األعمــال.  بمــا  العالــم 
وشــبكتها هدًفــا بــارًزا للهجمــات اإللكترونيــة المعقــدة، ســواًء 
مــن قبــل الــدول أو المتســللين المجرميــن، وتقــوم الشــركة 
بشــكل منتظــم بتعزيــز قدرتهــا لصــد المحــاوالت الخبيثــة 

للوصول غير المصرح به إلى هذه األنظمة.
ومــع ذلــك، وحتــى اآلن، لــم تنجــح أي مــن هــذه المحــاوالت 
فــي اختــراق أنظمــة الشــركة، وهللا الحمــد، ولــم يكــن لهــا أثــر 
علــى األداء المالــي والتشــغيلي للشــركة أو علــى ســمعتها، 
ولــدي ثقــة كاملــة فــي مســؤولي أنظمــة تقنيــة المعلومــات. 
وهنــا أود التذكيــر بأنــه مــن المهــم جــدا لــكل موظــف وموظفة 
أال يكــون نقطــة ضعف في شــبكة أرامكو الســعودية ومنظومة 
التدابيــر  اتخــاذ  ينبغــي علــى كل منــا  الســيبراني.  أمنهــا 
المعلومــات مســئولية  الازمــة فاألمــن الســيبراني وأمــن 

الجميع.

أمين الناصر يستعرض النتائج المالية للربع الثاني خالل لقائه االفتراضي مع المستثمرين يوم اإلثنين الماضي. وفي هذا اإلطار، قال الناصر: «أثبتت أرامكو السعودية مرونتها المالية وموثوقيتها التشغيلية، مسجلة رقًما قياسًيا جديًدا فيما يرتبط بأعمال 
خذ في الوقت نفسه الخطوات الالزمة من أجل ضمان صحة موظفيها وسالمتهم». التشغيل، بينما تتَّ
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ة العيد) بمشاركة 20 ألف زائر ة ولمَّ مركز إثراء يختتم فعاليات (لفَّ
ــز الثقافــي  ــك عبدالعزي ــز المل ــم مرك الظهــران - اختت
العالمــي )إثــراء( فعاليــات عيــد األضحــى المبــارك، التــي 
ــة العيــد(، واســتمرت لمــدة  ــة ولمَّ مــت تحــت شــعار )لفَّ نُظِّ
ســتة أيــام بمشــاركة مــا يقــرب مــن 20 ألــف زائــر مــن 

مختلف مناطق المملكة.
م المركــز تجربــة تفاعليــة أُســرية فريــدة مــن  وقــدَّ
نوعهــا، وذلــك ضمــن ســياقات االحتفــال غيــر التقليديــة 

عــه. كان لزاًمــا  حظيــت بهــا البرامــج تجــاوزت مــا كنــا نتوقَّ
علينــا أن نضاعــف مــدة البرامــج؛ االحتفــال كان مذهــًا، 
ونحــن ســعداء بــأن تُتــاح فرصــة االســتمتاع بــه لهــذا 

ار«. العدد من الزوَّ

فعاليات تنشر الفرح
ــة العيــد( الخارجيــة تخصيــص  وشــملت فعاليــات )لفَّ
مســار للســيارات ثــري وملــيء بالمفاجــآت، حيــث جابــت 
ــن محطــات متنوعــة  ــة بي ل ــراء( متنقِّ ــاء )إث الســيارات فن
توزَّعــت عبرهــا معالــم البهجــة لتنقــل فرحــة العيــد؛ بدًءا 
ار بـــالعرضة الســعودية كأيقونــة للتــراث  باســتقبال الــزوَّ
نــت أنشــطة  الشــعبي، ومــروًرا بعــدة محطــات تضمَّ

اره بشــكل دائــم، والتــي القافلة األسبوعية التــي يطــلُّ بهــا )إثــراء( علــى زوَّ
تتناســب مــع التــراث الثقافــي واإلرث الحضــاري للمملكة، 
ــة مــن  ــر اإلجــراءات االحترازي ــى معايي ــزام بأعل ــع االلت م
خــال جدولــة أوقــات الفعاليــات علــى فتــرات زمنيــة 
ار لمراعــاة إرشــادات  متباعــدة، وتحديــد أعــداد الــزَوّ
التباعــد االجتماعــي، تماشــًيا مــع التوجيهــات الحكوميــة 
للعــودة بحــذر خــال هــذه الفتــرة مــن الجائحــة التــي 

يشهدها العالم أجمع.
وســعت برامــج عيــد األضحــى المبــارك لهذا العــام إلى 
الداخليــة  والفعاليــات  األنشــطة  مــن  سلســلة  تقديــم 
والخارجيــة، تُعنــى كل واحــدة منهــا بإثــراء الزائــر بزخــم 
ــة، مــع  ــدة الثقافي ــة والبهجــة الممزوجــة بالفائ مــن المتع
ــة مــن  مراعــاة إجــراءات الســامة، وســط مشــاركة فاعل

قبــل 100 متطــوع ومتطوعــة، أنجــزوا خالهــا مــا يقــرب 
من 2400 ساعة تطوعية.

ر أن يســتمرَّ عيــد )إثــراء( علــى مــدار  وكان مــن المقــرَّ
أيــام فــي أول األمــر، قبــل أن تُضاعــف فتــرة  ثاثــة 
االحتفــاالت، نظــًرا لإلقبــال الكبيــر الذي شــهدته البرامج 

ار وإشادتهم. مة، التي حظيت بإعجاب الزوَّ المنَظّ
حســين  األســتاذ  ثــراء(،  )إ مركــز  مديــر  وقــال 
حنبظاظــه: »برامــج عيــد األضحــى لهــذا العــام مثَّلــت 
ــد رؤيــة إبداعيــة بحــق، وكانــت  مشــروًعا طموًحــا يجسِّ
ــة العيــد( أمــًرا مفاجًئــا وجديــًدا بالنســبة  فعاليــات )لفَّ

للجميع«.
وأضــاف حنبظاظــه: »كان ســقف التوقعــات عالًيــا، 
بالنظــر إلــى ســجلنا الحافــل بالنجــاح، لكــن الحفــاوة التــي 
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ة العيد) بمشاركة 20 ألف زائر ة ولمَّ مركز إثراء يختتم فعاليات (لفَّ
رســمت  واســتعراضية  موســيقية  وعروًضــا  تفاعليــة 
لوحــات فنيــة مدهشــة، اســتمتع مــن خالهــا كل أفــراد 

األسرة.
مســاحة  تخصيــص  لعيــد(  ا ــة  )لفَّ نــت  تضمَّ كمــا 
لجلســات التصويــر تســمح لــكل ســيارة بالتقــاط الصــور 
الجماعيــة تخليــًدا لذكــرى العيــد، وكذلــك محطــة اللعــب 
الجماعــي التــي فتحــت مجــااًل للتنافــس الجميــل بيــن 
األُســر عبــر ألعــاب التفكيــر وحــل األلغــاز، ليتــم بعــد ذلــك 
علــى  بالمنافســة  الفائــزة  األســرة  صــورة  عــرض 
ــل الفعاليــات توزيــع المأكــوالت  الشاشــة، فيمــا تخلَّ

ار. الخفيفة على الزوَّ
ــد(  ــة العي ــات )لمَّ ــت فعالي ن ــا، تضمَّ مــن جانبه
ار  الداخليــة عــدًدا مــن األنشــطة التــي حثَّت الــزوَّ

علــى االستكشــاف، ومــن بينهــا رحلــة ثقافيــة تحــت عنوان 
خالهــا  مــن  تجــاوز  حيــث  أميــال(،  ســبعة  )رحلــة 
ــى مــدار ســاعتين، مسترشــدين بخريطــة  المشــاركون عل
ــل عبــر  قديمــة، أهــم المحطــات التــي واجهتهــم بالتنقُّ
معالــم )إثــراء( والتعــرُّف عليهــا، وحــل األلغــاز بمســاعدة 
الــة، مــن أجــل الوصــول إلــى نقطــة النهايــة  عــدد مــن الرحَّ

بأكبر حصيلة معرفية وثقافية ممكنة.
إلــى جانــب ذلــك، شــملت الفعاليــات الداخليــة التعــرُّف 
علــى تاريخ كســوة الكعبــة وألوانهــا المختلفة المســتخدمة 
علــى مــر الســنين، وأنــواع الخيــوط واألقمشــة، وتقنيــات 
التطريــز اليــدوي، كمــا استكشــف الزائــرون تاريــخ تقاليــد 
مــاء زمــزم، والتقــوا بأفــراد مــن أُســر الزمازمــة الشــهيرة 

في مكة، الذين ورثوا تقاليد السقاية من أسافهم.



Help desk 87-COVID (013-872-6843)    JHAH 800-305-4444 (Option 3)

إن الهواتف الذكية هي مغناطيس للجراثيم والفيروسات، لذلك من الضروري 
احملافظة عليها نظيفة كيديك.
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نوستاجليا الزمن اجلميل

كيف يؤثر فينا الحنين للماضي ونؤثر فيه؟
ال بــد أنــك مــررت يوًمــا بحيــك القديــم، أو مدرســتك 
االبتدائيــة، أو مقهــى اعتــدت أن تلقــى أصدقــاءك فيــه وقــت 
دراســتك الجامعيــة، أو بينمــا تقلّــب فــي ألبــوم صــورك 
القديمــة تتوقــف قليــًا لتحــّدد أي المشــاعر اجتاحتــك 
حينهــا، أفرحــة غمرتــك أم ألــم انتابــك؟ إال أنــه غالًبــا مــا 
ــى  ــان، والراحــة النفســية إل ــذ باالطمئن ــا إحســاس لذي ينتابن

زمن مضى بالفعل ألنه يشكل جزًءا ال يتجزأ من هويتنا.
كانــت شــجرة التــوت وســط »الحــوش« فــي بيــت جــدي 
القديــم ملتقــى الجيــران، ومنتــدى يجلســون فــي فيئهــا 
واالجتمــاع،  السياســة،  ويحللــون  يتســامرون  لســاعات 
والتغيــرات التــي طــرأت بيــن الماضــي والحاضــر. يتناولــون 
ــد  ــه لتمــأل المــكان. تحت ــاع الــذي تفــوح رائحت الشــاي بالنعن
نقاشــاتهم تــارة ويختلفــون فتعلــو أصواتهــم لدرجــة تخيفنــي 
فأبتعــد! وعندمــا يتحدثــون عــن الماضــي، تجدهــم متفقيــن 
وضحكاتهــم لهــا رائحــة التــوت فــوق رؤوســهم، فألتصــق بهــم 

ألسمع أكثر.
وكانــت جّدتــي التــي نــذرت محصــول تلــك الشــجرة كلهــا 
للطيــر والنــاس، تــذود عنهــا من عبــث األطفــال بعّكازها حتى 
تنضــج. أتذكــر عندمــا كانــت تنادينــي وتقــول: هــّز التوتــة 
واجمــع ثمرهــا المتســاقط فــي »دلــو« لنهديــه لجارتنــا 

األرملة.
كنــت أســتغرب مــن لــذة حديثهــم عــن الماضــي كأنــه نعيــم 
ــذة  ــث عــن الماضــي ل ــة رغــم قســاوته! رّبمــا أن للحدي الجن
يبرمجهــا العقــل لتــرى الجميــل منهــا فقــط. ومن بعدهــم أبي 
ــام الماضــي بنشــوة الجــد  ــا يذكــران أي ــذان مــا فتئ وأمــي الل
نفســها. أمــا أنــا اآلن فأحــّن لتلكــم الشــجرة كأنهــا واحــة، 
وذلــك البيــت القديــم الخالــي مــن أســباب الرفاهيــة كأنــه 

قصر منيف! 
نســتذكر اللحظــات الســعيدة فقــط وال تخطــر ببالنــا 
لحظــات ضيــق العيــش والمــكان إطاًقا.وهــذه صــور مــن 
النوســتالجيا ترافقنــا مهمــا تقــدم بنــا العمــر، وســيظّل عبــق 
الماضــي عالًقــا بنــا رغــم الزمن، شــيء تعجــز يد النســيان أن 
تطالــه. ســيظل فــي أعماقنــا طفــل مشــاكس يهــز شــجرة 
التــوت لتتســاقط عليــه ذكريات حلــوة المذاق يشــاركها أحبته 
ورفاقــه، وال يــدري أيبتســم لحــاوة الذكــرى، أم يبكــي ألن 

الماضي لن يعود!
ــى الماضــي أو »النوســتالجيا«  ــن إل ــف الحني ــن تعري  يمك
علــى أنهــا الحالــة العاطفيــة التــي تغشــانا فــي أوقــات وأماكن 
معينــة، وهــي اللحظــة التــي ينتابنــا فيهــا نــوع مــن الحــزن 
ــن  ــرة أو لحظــات ســعيدة م ــذب باســترجاع مشــاعر عاب الع
ألــم  تعنــي  القديمــة  باليونانيــة  والنوســتالجيا  الذاكــرة. 
إلــى  الحنيــن  لوصــف  يســتخدم  مصطلــح  الشــوق،وهو 
الماضــي، ويشــير إلــى األلم الــذي يعانيه المريــض إثر حنينه 

للعودة لبيته وخوفه من عدم تمكنه من ذلك لألبد.

االختالف حول النوستالجيا
كان معظــم علمــاء النفس يعــدون االنغماس فــي الذكريات 
لمــرض  الحاضــر ســبًبا جذرًيــا  فــي  العيــش  مــن  بــداًل 
االكتئــاب. كمــا اعتمــد األطبــاء السويســريون مصطلــح 
»نوســتالجيا« فــي نهايــة القــرن الســادس عشــر للتعبيــر عــن 
مــرض نفســي يصيــب الجنــود نتيجــة فقدانهــم لألمــان 
والســعادة ورفــاق الســاح. وبالتالــي، كان معظــم الباحثيــن 
يميلــون للتفكيــر بالنوســتالجيا كأمــر ســيء، ففــي العــام 
1985م، وصــف المحلــل النفســي روديريــك بيتــرز الحنيــن 
الشــديد بـ»الوهن الذي يســتمر ويتداخل بشــدة مع محاوالت 

الفرد للتعامل مع ظروفه الحالية«.
أمــا حديًثــا، فقــد أصبحــت النوســتالجيا تعبيــًرا عــن حالة 
نفســية مجبولــة بالراحــة وتعتريهــا مشــاعر مــن نــوع خــاص 
جامعــة  مــن  وايلدشــوت،  تيــم  تعبيــر  حــد  علــى  دافئــة 
ســاوثهامبتون، الــذي الحــظ أن هنــاك الكثيــر مــن الطــرق 
ــا  ــن للماضــي؛ ومنه ــا بالحني ــاس مــن خاله ــي يشــعر الن الت

محمد العداربة

النظــر إلــى الصــور القديمــة، أو طهــي وجبــات معينــة، أو 
روايــة قصــص مــن الماضــي، أو االســتماع إلــى أغــاٍن قديمة. 
ويصــف وايلدشــوت هــذا الشــعور الــذي نمــر بــه بصــورة 
ــة  ــه »اســتجابة مناعي ــة عــدة مــرات فــي األســبوع بأن طبيعي
نفســية، تحــدث عندمــا تواجهــك بعــض عقبــات الحيــاة«. لذا 
ــًا، اصطحــب نفســك فــي  ــك مضطــرب قلي إذا شــعرت بأن
رحلــة إلــى الماضــي مســتعيًنا بألبــوم صــور تســتعيد بــه 

ذكريات األمس. 

النوستالجيا في الدعاية
ــم التســويق، مؤخــًرا،  ــات وعال واســتغلت شــركات اإلعان
الماضــي أو إعــادة إحيــاء صــور الماضــي فــي اإلعانــات 
وتوظيفهــا لتحقيــق المزيــد من المبيعــات ليقينهــا أن الحنين 
إلــى الماضــي ظاهــرة تتاعــب بالمشــاعر وتســتفز الذاكــرة 
بشــكل عــذب. ومــن إحصاءاتهــا فــإن اإلعانــات علــى ألحــان 
مــن مختلــف  قدمــاء  نجــوم  أو مشــاركة  قديمــة،  أغــاٍن 
المجــاالت الفنيــة أو الرياضيــة تزيــد مــن نســبة المشــاهدة، 
وترســخ بالذاكــرة، وتصــل للجمهــور بشــكل أســرع، وبالتالــي 

تزيد من نسبة المبيعات.

موظفو أرامكو والحنين إلى الماضي
تقــول أخصائيــة العاقــات العامــة، الموظفــة ياســمين 
الدوســري، التــي ال تذكــر الماضــي إال مبتســمة بــكل عفويــة: 
»الحنيــن لوقــت مضــى جميــل بــكل المقاييــس!« وتضيــف: 
»عندمــا أزور الحــي الســكني فــي بقيــق، حيــث نشــأت 
وترعرعــت، ينتابنــي شــعور العائــد إلــى مســقط رأســه، 

وعندمــا أرى المدرســة، أتذكــر تلــك التجربة في يومــي األول 
عندمــا طلبــت المدرســة مــن الفتيــات الســعوديات الوقــوف، 
ولــم أقــف أنــا. كانــت وقتهــا والدتــي مديــرة المدرســة 
والُمدّرســة تعرفنــي جيــًدا، فســألتني: »ياســمين لمــاذا ال 
تقفيــن؟ ألســت ســعودية؟« فأجبتهــا: »أنــا أرامكويــة!« ورغــم 
شــعوري بالحــرج حينهــا، إال أننــي لليــوم أرّدد: »أنــا ســعودية 

أرامكوية«.
الحفــر  إدارة هندســة  فــي  األعلــى  المستشــار  يقــول 
ــا مميــزة فــي  والتنقيــب، إبراهيــم المشــرف، إن ذكرياتــه كلّه
قريتــه الوادعــة »وطــن بنــي ســلمان« فــي نجــران، إذ فيهــا 
األجــداد الذيــن تعلــم علــى أيديهــم أبجديــات الشــجاعة 
والرجولــة والكــرم. رغم بســاطة عيشــهم وقســوة الحيــاة التي 
عاشــوها وعملهــم فــي الزراعــة بــأدوات بدائيــة، كانــوا وال 
يزالــون طليقــي الوجــه تعتريهــم الســكينة والرضــى. ويقــول: 
»أزور قريتــي كلمــا تملكنــي الحنيــن، وشــعرت بحاجــة إلــى 
الســكينة فهــي مــاذي الدائــم. عندمــا أجــوب أســواقها وأرى 
القريــة  أهــل  التــي ورثهــا  النجرانيــة  الخناجــر  صناعــة 
ــي دمــي،  ــوم، أشــعر بالراحــة تســري ف ــذا الي ــا له ويمتهنونه
فــي  أجــري  أرانــي  أتذّكــر مدرســتي ورفاقــي،  وعندمــا 

شوارعها طفًا مشاكًسا«.
أمــا األخصائــي في أســاليب المحاســبة، أحمد بن حســن، 
فيجتاحــه الحنيــن كلمــا قــاد ســيارته بجانــب ســور مدرســة 
أرامكــو  مــدارس  إحــدى  الدمــام، وهــي  فــي  القادســية 
الســعودية، حيــث تلقــى دراســته االبتدائيــة. يقــول: »كلمــا 
ــى ظهــري،  ــر أتذكــر حقيبتــي عل ــاب المدرســة الكبي رأيــت ب
وزمزميــة المــاء، وشــطائر جهزتهــا أمي، أشــم رائحتها بأنفي 
كأنهــا أعّدتهــا اآلن، فأتذكــر حصــص الرياضــة وطابــور 
الصبــاح، ومباريــات كــرة القــدم، ودوري المدرســة«. ويضيــف 

قائًا: »ما أجمل هذا الشعور«!.
عندمــا ســألنا الموظفــة ماجــدة القرافــي، مــن قســم 
خدمــات أحيــاء الســكن فــي جــدة، عــن النوســتالجيا، أجابــت 
أن الماضــي لنتعلــم ال لنتألــم! تحّدثــت عــن ألعــاب الطفولــة 
مــع بنــات الحــّي، وبيــت جّدها الــذي قضت فيه أجمل ســنين 
عمرهــا، وتتذكــر مــن ذلــك المكان صــوت جدها، رحمــُه اهللا، 
ــل القــرآن بخشــوع ورجــاء. كان إذا أقبلــت عليــه يتوقــف  يرّت
ليحتضنهــا ويأخــذ بيدهــا ويقــول: »تعالــي معــي إلــى الــدكان 
ــر«. تقــول القرافــي: »ســريعة  ــوى والعصي ألشــتري لــك الحل
ــت الزمــن توقــف  ــل، ولي ــى مه ــا نعيشــها عل ــام ليتن هــذه األي
عنــد تلــك اللحظــة عندمــا كان جــدي يمســك بيدي فــي دكان 

الحي ويقول: »اشتري كل ما تشتهي نفسك يا بنيتي«.
أمــا عــادل الصــادق الــذي وّدع أرامكــو الســعودية بعــد 
عشــرة امتــدت لعقــود يــرى بــكّل عقانيــة ضــرورة التعايــش 
مــع الحيــاة بماضيهــا وحاضرهــا ويقــول: »كثيــرون يعتقــدون 
أن حياتهــم فــي الماضــي كانــت أجمــل وأفضل مــن الحاضر، 
ولكــن واقعًيــا ال يمكــن أن يكون هــذا صحيًحا. رّبمــا ذكرياتنا 
عــن بســاطة الحيــاة فــي تلــك األوقــات هــي الجميلــة خاصــة 
فيمــا يتعلــق بأمهاتنــا وآبائنــا وجداتنــا وأجدادنــا وحكاياتهــم، 
ــد ألن الماضــي كان  ــوم هــي األجمــل بالتأكي ــاة الي وإنمــا حي
صعًبــا علــى األجــداد الذيــن كانــوا يكدحــون فــي حقولهــم، أو 
كانــوا يقضــون أوقاتهــم فــي الغوص بحًثــا عن اللؤلــؤ أو صيد 
ــاس  ــم حصــدت األمــراض مــن أرواح الن األســماك. ولكــن ك
التــي لــم يتوفــر لهــا التشــخيص والعــاج المناســبان. الحيــاة 
فــي الماضــي كانــت جميلــة فقــط ألننــا نقارنهــا بحياتنــا 
المعقــدة فــي الكثير مــن النواحــي، وخاصة صعوبــة التواصل 
مــع األهــل واألقــارب واألصدقــاء. فلــم تعــد نســاء الحــي 
الواحــد يلتقيــن في ضحــى كل يوم يتجاذبن أطــراف الحديث 
أو األطفــال الذيــن يملــؤون الحــي بهجــة وفرًحــا والشــباب 
الذيــن يســمرون فــي ليالــي القيــظ يلعبــون أو يشــاهدون 
األفــام فــي تلفزيونــات األبيــض واألســود.. لكــن مــع كل ذلك 
الجمــال والبســاطة إال إننــا اآلن نعيــش بشــكل أفضــل مــن 
حيــث قضائنا علــى الكثير من األمــراض وتوفر ســبل الراحة 
واألمــن، والســفر إلــى أي مــكان فــي العالم والتعلــم في جميع 
معاهــد وجامعــات العالــم لنخــدم اإلنســانية فــي جميــع 

جوانب الحياة«. 

«كلما رأيت باب المدرسة الكبير أتذكر 
حقيبتي على ظهري، وزمزمية الماء، 

وشطائر جهزتها أمي، أشم رائحتها كأنها 
أعّدتها اآلن».

أحمد بن حسن

«عندما أزور الحي السكني في بقيق، 
حيث نشأت وترعرعت، ينتابني شعور 

العائد إلى مسقط رأسه».
ياسمين الدوسري

«الحياة في الماضي كانت جميلة فقط 
ألننا نقارنها بحياتنا المعقدة في الكثير 

من النواحي، وخاصة صعوبة التواصل 
مع األهل واألقارب واألصدقاء».

عادل الصادق

«أزور قريتي كلما اجتاحني الشوق، 
وشعرت بحاجة إلى السكينة فتكون 

مالذي الدائم للراحة بعد التعب». 
إبراهيم المشرف

هنا كانوا يوًما ما يجولون هذه الطرقات، يتصافحون بالقلوب قبل األيدي، هنا رسموا الغد اآلتي! كانوا يفترشون األرض لعرض بضائعهم، فينحني المشترون ليسألوا عن األحوال قبل األسعار! 
هنا مروا وال تزال آثار أقدامهم وأصواتهم وروائحهم محفورة وعصية على النسيان!
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مايكروسوفت تحتفل بأقدم لعبة
ــت شــــركــــة  ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
ــؤخــًرا،  مــايــكــروســوفــت، م
عاًما   30 مـــرور  بمناسبة 
ــدة من  ــ ــاق واحـ عــلــى إطــ
أشهر األلعاب اإللكترونية 
ــخ »ســولــيــتــيــر«  ــاري ــت فـــي ال

.Solitaire
وتم إطــاق لعبة »سوليتير« في 22 مايو 1990م، كجزء من نظام 
التشغيل ويندوز ٣�٠، واليوم ال يزال هناك أكثر من 35 مليون العب 

شهري للعبة، حسب ما أعلنته الشركة.
وقد ُصممت اللعبة في األصل لتعليم المستخدمين كيفية استخدام 
الفأرة، التي كانت حينذاك أمــًرا صعًبا لبعض مستخدمي الحاسب 
الشخصي، وكانت عملية سحب بطاقات الورق االفتراضية وإفاتها 
في مكان محدد، تعلم المستخدمين مبدأ السحب واإلفات في نظام 

ويندوز، وهو المبدأ الذي ال يزال مستخدًما في النظام حتى اليوم.
واستمرت الشركة في إطاق اللعبة مع كل إصــدار من إصــدارات 
ويندوز ألكثر من عقدين، وتم توفيرها على أكثر من مليار جهاز حاسب 
شخصي، ولم تتوقف اللعبة عن كونها جزًءا مخصًصا من نظام ويندوز 

حتى إصدار ويندوز 8 في عام 2012م. 
وتم إزالة اللعبة من نظام ويندوز 8 بعد ذلك لتصبح تطبيًقا مستقًا، 
10 في عام  ثم عــادت الشركة إلى إدراجها كجزء من نظام ويندوز 

2015م.

مراسالت الواتس آب من غير 
إضافة الرقم

الرسائل  منصة  بـــدأت 
الــفــوريــة »واتـــس آب« في 
الجديدة،  خدمتها  تجربة 
وهــي إمكانية مسح رمــوز 
 QR السريعة  االستجابة 
للتواصل مع اآلخرين، دون 
الحاجة إلى إضافتهم إلى 

جهات االتصال.
الجديدة فــي أحــدث نسخة تجريبية  المنصة الخدمة  وأتــاحــت 
ــد، و آي أو إس، ويمكن الــوصــول إليها مــن قائمة  ــدروي لنظامي أن
اإلعدادات، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى رقم االستجابة السريع 
الخاص به، باإلضافة إلى إمكانية مسح رموز المستخدمين اآلخرين. 
ويمكن للمستخدم أيًضا إلغاء رمز االستجابة السريعة الذي تم إرساله 

لوقف المحادثة المشتركة في أي وقت.
وتهدف الميزة الجديدة لتسهيل عمليات المحادثات المؤقتة من غير 
إضافة جهات االتصال، حيث أنه ال يمكن للمستخدم التواصل مع من 
يريد عبر »واتس آب« حالًيا إال بعد إضافة األرقام إلى جهات االتصال 
في الهاتف الجوال. ولكن ال يمكن استخدام هذه الخدمة إال إذا كان 

المستخدم بجواره فعلًيا ليتم مسح عامة QR الخاص به.
وال تزال الميزة متاحة بصورتها التجريبية، وال معلومات عن موعد 
تجربتها  في  للراغبين  يمكن  ولكن  المستخدمين،  لعموم  إطاقها 

االشتراك في برنامج »واتس آب« التجريبي في نظام أندرويد.

رادارات مطورة بالذكاء االصطناعي
ابــــتــــكــــر عـــــــــــدٌد مــن 
الــمــهــنــدســيــن فــي جامعة 
مطوًرا  راداًرا  برينستون 
للسيارات، يسمح باكتشاف 
األجــســام الموجودة خلف 
ــشــوارع أو  ــا تقاطع ال زاويـ
األبـــنـــيـــة، مــمــا يــقــلــل من 
ــرور ويجعل  ــمـ ــوادث الـ ــ حـ

حركة السير أكثر أمًنا.
وبخاف الرادار التقليدي، الذي يميز األجسام التي أمام السيارة 
ــرادار الجديد اكتشاف األجسام المقبلة من زوايا  فقط، يستطيع ال
التقاطعات أو حتى من خلف األبنية، حيث يبعث هذا الرادار موجات 
راديو خاصة، والتي بدورها تنعكس عن األجسام المخفية وبعد تحليل 
رادار السيارة لإلشارة المنعكسة، يحدد الكمبيوتر إن كان هناك عقبة 

أم ال. 
ويستخدم الرادار الجديد واجهات المباني والسيارات المركونة 
واألجسام المسطحة كمرآة عاكسة، حيث أن الشعاع المنعكس عن 
تلك المسطحات يصطدم باألجسام الموجودة في األماكن المخفية، 
ــارة عبر األجــســام المسطحة مــرة أخــرى إلى  ومــن ثــم ترتد اإلشـ

الرادار.
وسيسمح هذا االبتكار برؤية األشياء الخفية التي لم يكن بإمكان 
أجهزة االستشعار القائمة على الكاميرات التقليدية اكتشافها. واألهم 
من ذلك أنه سيسمح للسيارات من دون سائق التنبؤ بما هو قادم من 

جميع االتجاهات ومن خلف المباني. 
وتساعد قوانين الذكاء االصطناعي هذا االبتكار الجديد على دقة 
تنبؤاته، حيث أنه يتعرف على المشاة والدراجات وحتى اتجاه حركتها 

وسرعتها. 

المملكة نموذًجا عالمًيا في مواجهة 
كورونا عملًيا وتقنًيا

منـذ المراحـل األولـى النتشـار فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد - 19(، 
لفتـت جهـود المملكـة العربية السـعودية في التصـدي له وإيقـاف زحفه أنظار 
العالـم، حيـث سـارعت لتطبيـق اإلجـراءات الوقائيـة الصارمـة، واالحتـرازات 
الدقيقـة فـي إطـار سـعيها لمنع انتشـار الفيـروس ومحاصرته والقضـاء عليه. 
وجـاء ذلـك، عبـر اإلسـتراتيجية التـي اتخذتهـا بهذا الشـأن ومتابعـة تطبيقها، 
ودراسـة كافـة االحتمـاالت والتوقعـات، حتى باتـت المملكة نموذًجـا يُحتذى به 
في التصدي للوباء، ويشار إليها بالبنان من حيث سرعة إجراءاتها االستباقية 

المميزة والمدروسة.
ومـن هـذه المجهـودات البارزة التـي قامت بها المملكة في التصـدي للوباء، 
توظيفهـا للتقنيـات الحديثـة والـذكاء االصطناعـي والمنصـات اإللكترونيـة، 

بهدف توفير معلومات مهمة عن الفيروس، أو تشخيص الحاالت المحتملة.
الصحـي  المجلـس  قبـل  مـن  رسـمي  بشـكل  المنصـات  تلـك  واعتُمـدت 
والمنصـات  الذكيـة  المحمولـة  الهواتـف  مسـتخدمي  وحثـت  السـعودي، 
اإللكترونيـة، علـى اسـتخدام عدد مـن المنصات التـي أطلقها المركـز الوطني 

للمعلومات الصحية؛ بهدف توفير معلومات مهمة عن الفيروس.

منصة كورونا
منـذ بدايـة األزمـة المرضية، اسـتطاع المركز الوطنـي للمعلومات الصحية 
توفير »منصة كورونا«، وهي منصة تفاعلية شاملة، توفر كافة المعلومات عن 
فيـروس كورونـا المسـتجد، فضـًا عـن عديـد مـن المميـزات األخـرى، التـي 
تشـمل رصـد ومتابعـة اإلحصـاءات حـول العالـم، وتحديثـات لحظيـة لـكل مـا 
يتعلـق بالفيـروس، ومخططـات ورسـوًما بيانيـة توضيحيـة، وعرًضـا آلخـر 
األخبـار عـن الفيـروس. وتحتـوي المنصـة أيًضـا علـى محتـوى تثقيفـي لتوعية 
المسـتخدمين، وعـرض مستشـفيات العـزل الخاصـة فـي المملكـة. الجديـر 

بالذكر أن المنصة تقّدم خدماتها باللغتين العربية واإلنجليزية.

خريطة كورونا
وفـي وقـت سـابق، أعلـن المركـز الوطنـي للمعلومـات الصحيـة عـن إطـاق 
»خريطـة كورونـا«، وهـي خريطـة توضيحيـة للفيـروس علـى مسـتوى الـدول 

والمدن حول العالم. 
ووفـر المركـز الخريطـة كتطبيـق متوفـر للهواتـف الذكيـة لمتابعـة آخـر 
مسـتجدات كورونـا، باإلضافـة لمعـدالت وبيانـات انتشـار الفيـروس، وآخـر 
البيانـات  عرًضـا ألحـدث  التطبيـق  يوفـر  كمـا  العالـم،  حـول  التحديثـات 
والتحديثـات بشـكل تلقائـي، وإحصائيـات بحـاالت الوفـاة وحـاالت المصابيـن 

والمتعافين من الفيروس، ورسوًما بيانية للدول األكثر تأثًرا بالفيروس. 

بشاير بوت
وفـي منتصـف أزمة كورونا المسـتجد )كوفيـد - 19(، أعلـن المركز الوطني 
للمعلومات الصحية عن إطاق خدمة »بشـاير بوت«، وهي مسـاعد افتراضي 
يعمـل عبـر الـذكاء االصطناعـي، للـرد علـى كافـة االستفسـارات والتسـاؤالت 
المتعلقـة بفيـروس كورونـا باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة. ويعمـل المسـاعد 
االفتراضـي علـى مسـاعدة المسـتخدمين، مـن خـال التواصل معهـم حول ما 

أعلنـت شـركة الفيسـبوك عن طرح خدمتهـا الجديدة »متاجر الفيسـبوك« 
الخدمـة علـى  تُسـهل هـذه  أن  المتوقـع  مـن  Facebook Shops، حيـث 

الشـركات ورواد األعمـال إدراج منتجاتهـم علـى منصتـي الفيسـبوك 
واإلنستغرام.

مجاًنـا  المتاجـر  توفيـر  علـى  الشـركة  وسـتعمل 
للشـركات واألفراد، وستسـمح للشـركات بعرض 

منتجاتهـا فـي صفحـة الفيسـبوك الخاصـة 
بهـا، أو الملـف الشـخصي في إنسـتغرام، 
فـي  أو  الفيسـبوك،  لشـركة  المملـوك 
المنصتيـن.  عبـر  اإلعانـات  صفحـات 

بيـع  للشـركات  أيًضـا  الخدمـة  وسـتتيح 
خـال  مـن  مسـتقبًا  للعمـاء  ت  لمنتجـا ا

تطبيقـات الدردشـة فـي برنامـج »الواتـس آب« 
المملـوك أيًضـا للفيسـبوك، ومنصـة الفيسـبوك 

مسنجر.
دعـُم  الخدمـة  مـن  األسـاس  الفكـرة  وكانـت 

الشـركات الصغيـرة خـال جائحـة فيـروس كورونـا 
المسـتجد )كوفيـد - 19(، إذ أن الشـركات الصغيـرة 

ورواد األعمـال الناشـئين، يشـكلون الغالبيـة العظمـى مـن المعلنيـن عبـر 
الفيسبوك، والبالغ عددهم أكثر من ثمانية مايين معلن. 

وسـتطرح الخدمـة بشـكل مجانـي للمعلنيـن والـزوار، ولكـن سـيتم تحصيل 
رسـوم مـن خـال اإلعانـات المدفوعـة، وبذلـك ستسـهم الخدمـة 
علـى المـدى الطويـل فـي زيـادة مبيعـات اإلعانـات، وقد 
أفادت شـركة الفيسـبوك خـال إعانها عن 
الربـح سـيكون مـن  المنصـة أن نمـوذج 

خال اإلعانات.
وفي أول نسـخة من المنصة، سيتعين 
قـع  مو ة  ر د مغـا مين  لمسـتخد ا علـى 
الشـركة  موقـع  إلـى  والتوجـه  الفيسـبوك 
المعلنـة إلكمـال عمليـات الشـراء، أمـا الحًقـا 
الجديـدة  الدفـع  طريقـة  الشـركة  فسـتطلق 
Facebook Checkout، وهـو برنامـج تختبـره 
الفيسـبوك حالًيـا إلجـراء المعامـات الماليـة فـي 
الموقـع العمـاق. وسـتفرض الفيسـبوك رسـوم 
بيـع أيًضـا للمبيعـات التـي تتم من خـال خدمة 

الدفع.

جديد الفيسبوك..متاجر عامة لرواد األعمال

كمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

يخـص الفيـروس، والرد على استفسـاراتهم مـن خال قنـوات تفاعلية محددة 
بشكل فوري، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع. وتساعد »بشاير 
بـوت« أيًضـا علـى التشـخيص المبدئـي، وتحتـوي علـى بيانـات عـن المملكـة 

العربية السعودية، باإلضافة إلى دول أخرى. 

تطبيق توكلنا
ُصمم تطبيق »توكلنا« بغرض تمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة 
مـن قـرار منـع التجـّول، واألفـراد أيًضـا، مـن إصـدار التصاريـح إلكترونًيـا مـن 
خـال منصـة للجهـات الحكوميـة، وأخـرى للقطـاع الخـاص، وأخـرى لألفراد. 
ويتيح التطبيق الحصول على تراخيص مباشرة لكل الذين تستدعي ظروفهم 

التنقل خال فترة منع التجّول. 
هـذا التطبيـق معتمـد مـن وزارة الصحـة، وهـو من أهـم التطبيقـات التي تم 
إطاقهـا أثنـاء فتـرة وبـاء فيـروس كورونـا، وجاء بالتعـاون مع الهيئة السـعودية 
للبيانـات والـذكاء االصطناعـي »سـدايا«. ويعمـل التطبيـق علـى الهواتـف 
المحمولـة وبرامـج الكمبيوتـر المصممة لتعمل علـى الهواتف الذكيـة، وأجهزة 

الكمبيوتر اللوحي وغيرها من األجهزة النقالة.
وأسـهم في تطوير تطبيق »توكلنا« شـركات رائدة محلية تدار بأيد سعودية، 

بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني ووزارة الصحة واألمن العام.

)تحدي الهوماثون(
ولتعزيز الحلول االبتكارية لمواجهة جائحة كورونا، أعلن االتحاد السعودي 
لألمـن السـيبراني والبرمجـة والدرونـز فـي شـهر أبريـل الماضـي عـن إطـاق 
مسـابقة )تحـدي الهوماثـون(. وقـد أجريـت فعالياتـه فـي أجـواء افتراضيـة، 
ليفتـح باًبـا للتنافس بين المبرمجين من داخل المملكـة والدول العربية، وذلك 
إليجـاد حلـول برمجيـة وتقنيـة نوعيـة تُسـهم فـي الحـد مـن انتشـار فيـروس 
كورونـا. واسـتطاع الهوماثـون توفيـر مخرجـات فاعلـة للحكومـات والشـركات 
والمجتمعـات فـي العالم العربي، مـن أجل توفير حلول عملية عن بعد، وإقامة 

روابط ذات صلة بين المطورين في العالم العربي.
وبلـغ مجمـوع جوائـز الهاكاثـون 85 ألـف دوالر، ُقسـمت علـى أفضـل ثاثـة 
حلـول برمجيـة وتقنيـة فـي مجـاالت الخدمـات الحكوميـة الرقميـة، والتقنيـة 
المالية، والتعليم، والصحة، والعمل عن بعد، والخدمات اللوجستية، والتجارة 

والترفيه.
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حديقة األورمان بالقاهرة... نزهة عبر التاريخ

)األورمــان( كلمــة تعنــي األحــراش. أمــا مــن أنشــأ هــذه 
الحديقــة فهــو الخديــوي إســماعيل فــي العــام 1875م، 
متأثــًرا بمــا كان قــد شــاهده فــي باريــس خــال المعــرض 
العالمــي الــذي أقامــه نابليــون الثالــث عــام 1867م. ومــن 
بينهــا كانــت هنــاك حديقــة األزبكيــة فــي وســط المدينــة. 
أمــا حديقــة األورمــان التــي تقــع فــي مصــر وتحديــًدا فــي 
مدينــة القاهــرة، فكانــت جــزًءا مــن حدائــق الجيــزة التــي 
أنشــأها الخديــوي علــى مســاحة 200 فــدان لكــي تمــد 
القصــر بثمــار أشــجار اســتجلبها مــن جزيــرة صقليــة، 
وقــد احتــوت علــى نحــو 10٫000 شــجرة، وُســمّيت حدائــق 
الليمــون، وقــد صممهــا مهنــدس الحدائــق البلجيكــي 
البســتانيين  كبيــر  بمســاعدة  ديلشــيفاليري  غوســتاف 
المصرييــن آنــذاك إبراهيــم حمــودة. وفــي عــام 1919م 
انقســمت وتحّولــت إلــى حديقتــي الحيــوان واألورمــان فــي 
لــت وزارة الزراعــة  عهــد الخديــوي توفيــق، حيــث حوَّ
إلــى حديقــة  الليمــون  مــن حدائــق  قســًما  المصريــة 
األورمــان النباتيــة بعــد أن قّســمت مســاحة حدائق ســراي 
القاهــرة  الحيــوان وجامعــة  بيــن حديقــة  مــا  الجيــزة 
ـص مســاحة  وشــوارعها ومديريــة أمــن الجيــزة، لتتقلـَّ
ــا. وشــاعت فكــرة إنشــاء  ــى 28 فداًن حديقــة األورمــان إل
حدائــق كجــزء أصيــل مــن تصميــم المــدن لتضيــف إليهــا 

بالزراعــة شيماء عزيز آنــذاك  جمــااًل وخضــاًرا. فشــاع االهتمــام 
البســتانية واســتجاب زهــور ونباتــات اســتوائية وإنشــاء 

البيئة المناسبة لنجاحها في ظروف مناخية مختلفة.

حدائق مختلفة في حديقة جامعة
ن الحديقــة مــن عــدة نطاقــات، منهــا حديقــة  تتكــوَّ
1.5 فــدان وتضــم  الصبــارات الصخريــة ومســاحتها 
مئتــي نــوع مــن الصبــارات والنباتــات العصاريــة التــي 
الــورد  تنتمــي إلــى إحــدى عشــرة فصيلــة، وحديقــة 
الجــوري ومســاحتها فدانــان، ومعشــبة الملــك فــاروق 
التــي تحتــوي علــى أعشــاب بريــة وطبيــة، ومركــز لتبــادل 
البــذور، وبحيــرة مائيــة تعيــش فيهــا زهــرة اللوتــس، 
تعلوهــا ثاثــة جســور خشــبية قديمــة تمّكــن الزائــر مــن 
أن يشــاهد مــن األعلــى َجَمــال وصابــة تلــك الزهــرة 

المدارية.
وعلــى الرغــم مــن تقلــص مســاحة الحديقــة إالَّ أنهــا 
تبقــى مكاًنــا لنزهــة ممتعــة بعيــًدا عــن صخــب العاصمــة. 
ففــي هــذه الحديقــة أنــواع شــتى مــن األشــجار وممــرات 
أشــهرها )طريــق النخــل الملوكــي(، وهــو ممشــى حجــري 
ــن. وفــي ســاحة  ــات مــن الجانبي تحيطــه النخــات العالي
ــة  ــة بأنواعهــا المختلفــة والمتكتل ــر العالي أشــجار الصنوب
فــي بقعــة واحــدة، ينظــر الزائــر إليهــا عالًيــا فتأخــذه 

معهــا فــي رحلــة إلــى مــكان آخــر. ففــي مصــر كلهــا ال 
توجــد صنوبريــات إال فــي هــذه البقعــة مــن الحديقــة. أما 
»البامبوســا« اآلســيوية فتحتــل مســاحة صغيــرة ال تتجاوز 
عتيقــة  اللوتــس،  بحيــرة  جانــب  إلــى  أمتــار  بضعــة 

وممشوقة وجميلة.

مجموعة فريدة من النباتات
تُعــد األورمــان أكثــر الحدائــق النباتيــة تنوًعــا وثــراًء. 
فهــي تحتـــوي علــى 835 نوًعــا مــن 115 فصيلــــة، و434
جنًســا مــن نباتــات البــــذور. أمــا أكثــر الفصائــل النباتيــة 
تنّوًعــا فــي الحديقــة فهــي فصائــل الصباريــات التــي 
ًــا مــن البقوليـــات،  يوجــد منهــا 74 نوًعــا، يليهــا 68 نوعـ
و55 نوعــًـا مــن األغافــات، و54 نوًعــا مــن النخليــــات، و41
نوعـًــا مــن الفربيونيــات، و37 نوًعــا مــن التوتيــات، و20

نوًعا من البغنونيات.
أمــا األشــجار فيوجــد منهــا 250 نوًعــا تنتمــي إلى 45

مثــل  البــارد  الطقــس  أشــجار  بينهــا  ومــن  فصيــًا، 
 ، لخضــرة ا ئمــة  ا د يا  لســيكو ا و ري،  لكنــا ا بــر  صنو
والسيفالوتكساســيات. وأيًضــا هنــاك عديــد مــن أنــواع 
الكبيــر  الســاج  أشــجار  مثــل  االســتوائية  األشــجار 
والســباثوديا والكايــا والتابيبويــا والبيكســا وااليوكليــا 

واألنتيديسما.

معرض زهور الربيع
يغلــب اللــون األخضــر علــى حديقــة األورمــان طــوال 
ــا. ولكــن  ــزه بهــدوء فيه ــر أن يتن ــث يمكــن للزائ ــام، حي الع
حيــن يأتــي فصــل الربيــع، ويقــام فيهــا المعــرض الســنوي 
ل إلــى كرنفال مــن األلوان  ل الحديقــة وتتحوَّ للزهــور، تتبــدَّ
دة. فتحضــن تحــت أشــجارها العاليــة  الزاهيــة المتعــدِّ
عديــًدا مــن مشــاتل الزهــور والنباتــات المؤقتة، يبــرز منها 
»مشــتل مظهــر« وهــو إرث تركــه لنــا الفنــان الشــهير أحمد 
ــز  ــز بعــرض أشــجار وزهــور نــادرة كمــا يتميَّ مظهــر، ويتميَّ
البــذور مــن  التــي تحتــوي علــى عديــد مــن  بمعشــبته 
مختلــف الفصائــل، بحيــث تُعــّد فعــًا متحًفــا للبــذور. 
للخدمــات  محــات  علــى  أيًضــا  المعــرض  ويشــتمل 
الحيوانــات  محــات  وبعــض  واألعشــاب  الزراعيــة 
واألســماك. فتجتمــع فيــه كل أشــكال الطبيعــة وألوانهــا 
فــي وقــت واحــد. ويجــد فيهــا هــواة الزراعــة كل مــا 
يحلمــون بــه. ويســتمر المعــرض مــن شــهر مــارس إلــى 
شــهر مايــو مــن كل عــام، وتســتضيف الحديقــة فــي هــذه 
الفتــرة أنواًعــا عديــدة مــن النباتــات والزهــور النــادرة، إلــى 
جانــب أشــجار فاكهــة وخضــراوات وأعشــاب ونباتــات 
عطريــة تضيــف إلــى الحديقــة ألواًنــا وروائــح جديــدة، 

يتمتع بها الزائرون من كل الطبقات واألعمار.
نشر في مجلة القافلة عدد مايو/ يونيو 2020م. 

كيف نشعر بالجمال من حولنا
حولنـا كثير مـن الَجَمال الذي يسـتحق انتباهنا، لكن أن 
النهـم  إشـباع  الَجَمـال، وعلـى  رؤيـة  المـرء علـى  يتربَّـى 
الُمطلق للعين، وأن يتعلَّم منذ الصغر شـفرة بصرية تحّدد 
مـا هـو جدير بالبصـر والنظر على حد سـواء، فذلك يعني 
مسـألة تقـع فـي صلـب التربيـة علـى تلّقـي الجماليـات، 
وعلـى كيفيـة تأّملنـا للطريقـة التـي تظهـر بهـا األشـياء، 
واستشـعار حساسـية خاصـة بعيـًدا عـن التأّثـر بـاألذواق 
العامـة؛ إّنها أخاقيات الرؤية، وإمعان في طبيعة التجربة 
الجماليـة، التـي تعلَّمنـا أن ننبـش فـي اللوحـة والصـورة 
والـزّي والـوردة والطعـام وحتـى األفـكار والمفاهيـم، بعيـِن 

الدهشة.
يعمـل الَجَمـال علـى تكثيف العالـم ومضاعفتـه، هو يعلو 
علـى الواقـع ويتجـاوزه، بعيـًدا عـن تدخـل العقـل والمنطق، 
ويحمـل لنـا متًعـا غيـر معهـودة، وال متوقعـة، بـل »انتظـاًرا 
سـّرًيا«، أو شـيًئا مـا يشـبه القشـعريرة التـي تسـري فـي 
درجاتـه،  أعلـى  إلـى  الحمـاس  وتدفـع  الجسـد،  أنحـاء 
وتفاجـئ تطلّعاتنـا المسـبقة عـن الشـيء؛ »إّن كل معرفـة 

تبـدأ بالدهشـة« هـذا مـا يسـّر بـه أرسـطو، والَجَمـال هـو ثناء عطوي
ـد في شـيٍء معيٍن،  الـذي يعـّم كل ما نراه من دون أن يتجسَّ

ر اإلنسان من التعصب والكره والخوف. ويحرِّ
نقـوم كل يـوم باختيـارات َجَماليـة في حياتنـا، عن قصد 
أو قلة انتباه، وذلك حينما نختار مابسـنا، وزينتنا، وألوان 
الـورود فـي اآلنيـة، وأدوات مائدتنـا، وعندمـا نسـتمع إلـى 
الموسـيقى، ونُهـدي اآلخريـن تحيَّـة الصبـاح؛ لـكل شـيء 
يحيـط بنـا إشـارات َجَماليـة، وكلهـا تعتمـد علـى التـذوق 
إلـى درجاتهـا  الـروح  ع، والـذي يدفـع  د والمتنـوِّ المتجـدِّ

القصوى.

كيف نربي األجيال على 
تذوق الَجَمال

اإلنسـان،  تغييـر  فـي  تسـهم  التربيـة  أن  فـي  ال شـك 
وتطويـر ذائقتـه الفنيـة، وتشـذيب رؤيتـه للعالـم مـن حولـه. 
ق هـذا بعلـم األسـلوب، وتحرير الطريق التي يسـلكها  ويتعلـَّ
الـذوق والحـس. فتعمـل التربيـة مثـل التنقيـب فـي النفس، 
ـي دواخلنـا وتنثـر فيهـا الخيـال واإلبـداع. فنحـن نعيـش  تنقِّ

تزويدنـا  يواصـل  زمـن  المرهـق،  االسـتهاك  زمـن  فـي 
بمشـاهد العنف والقبح اليومي، ويصرف انتباهنا عن لغة 
أعمق تعيد االعتبار إلى الحساسـية السيكولوجية البعيدة 

ل اللغز األكبر في حياتنا. عن سيطرة العقل، وتشكِّ
اه باسـكال الترفيـه الذي  يمكـن أن يُثيـر الَجَمـال ما سـمَّ
يصـرف انتباهنـا، عبـر المشـاعر التـي ينتجها عن الشـقاء 
الطبيعـي لوضعنا الهـّش والقاتل، والبائس جـًدا إلى درجة 

ال يوجد معها شيء يواسينا.
فلطالمـا بنـى النـاس آراءهـم حـول ما هو جميـل يحاكي 
القواعـد العاّمـة، أو مـا يفتـرض أن يكـون موضـع إعجـاب، 
وربمـا هـو السـائد واألكثـر انتشـاًرا، لكـن ذلـك ال يجـب أن 
يصـرف انتباهنـا عـن حقيقـة مفادهـا، أن ليـس كل مـا 
يوصلـه السـوق إلـى القمـة يجب أن يكـون جيـًدا. وبالتالي، 

فإن المجتمع له التأثير األول على أحكامنا وتذوقنا. 
لـم تضـع األدبيـات العامة حـًدا فاصًا لتعريـف الَجَمال 
عـن سـواه، فضـًا عـن التبايـن فـي األسـاليب، وذلـك علـى 
الرغـم مـن أّن الفـّن يربط مـا بين الفضائـل الَجَماليــة. إّن 
المسـألة التـي خلّفهـا ديـكارت بسـيطة، »إذا كان الجميـل 
غير قابل للقياس، وإذا كان العقل ال يقوى على الرغم من 

فاعليتـه فـي البحـث عـن الحقيقـــة، علـى إفادتنـا بشـيء 
عنـه، فعلى أي ملكـة يمكننا االعتماد؟ هـل يخضع الَجَمال 

دة »؟ لقواعد محدَّ

المعرفة الحّساسة
إّن التربيـة علـى التلقـي الَجَمالـي موصولـة بالممارسـة، 
ز ملـكات الحكـم والتأمـل. فالَجَمال هـو المعرفة  وهـي تعـزِّ
الحساسـة، وهو رؤية إنسـانية بعيًدا عن السـؤال التقليدي 
المطـروح: مـا هـو الَجَمـال؟ كمـا أن دور العلـوم اإلنسـانية 

مهم لجهة قدرتنا على التلقي الَجَمالي ومعرفة الذات. 
يؤّكـد  الفّنـي  التـذّوق  فـي دراسـته حـول سـيكولوجية 
الدكتـور شـاكر عبدالحميـد علـى ضـرورة أن تقـوم التربيـة 
الَجَماليـة »بتكويـن اتجـاه َجَمالـي هـو حالـة خاصـة مـن 
االنتبـاه واالهتمام، وإلى مسـتوى مرتفع مـن التركيز، يقوم 
علـى التروي والتمهل والتحكم، وهناك عوامل أخرى تلعب 
المعرفـة  مثـل  الَجَمالـي،  البُعــد  إضــاءة  فـي  دورهـا 

واالستدالل والتحليل والمقارنة وتكوين المفاهيم«.
نشر في مجلة القافلة عدد نوفمبر/ ديسمبر 2018م. 
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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

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

تمســك بالقلــم بعــد أن تســتهويك فكــرةٌ مــا، فتســرد حكايــة 
ــع جمــًا موســيقية. ال تتوقــف أبــًدا حتــى تشــعر بفرحــة  أو توقِّ
طفوليــة، وأنــت تقتــرب مــن النهايــة. تنــادي طفــًا أو طفلــة 
فتقــرأ مــا كتبتــه بنشــوة منتظــًرا ابتســامة، أو نشــوة مشــابهة 
لداخلــك ومكملــة، وكأنكمــا فــي معركــة صغيــرة، فإمــا أن 

يخسر كاكما، أو يربح كاكما.
ــا يجــذب  تلــحُّ فكــرة أخــرى فــي الظهــور. تبحــث دائًمــا عمَّ
ويســتفز المخيلــة، فــا تســعفك الجمــل وال الكلمــات، حينهــا 
تــدرك تماًمــا معنــى الصعوبــة. تبحــث عــن مخــرج آخــر فيــزداد 
األمــر تعقيــًدا، تتــرك كلَّ شــيء، ولكــنَّ شــيًئا مــا ال يتــركك، وال 

يدعك تنام حتى يطلَّ نصٌّ صغيٌر مثل المولود.
إنهــا حالــة الشــعر، ونحــن نعــرف بــأن الكتابــة للطفــل يغلــب 
يســتغرق  ولكــن حيــن  المســبق،  والتخطيــط  النظــم  عليهــا 
األديــب فــي الكتابــة لألطفــال فــي مســيرته اإلبداعيــة، فإنــه 
يعيــش هــذه الحالــة فــي الـــاوعي، وبالتالــي يصاب بمــا يصاب 
بــه الشــاعر، فيتأرجــح بيــن القلــق والتلقائيــة، وبيــن االحتبــاس 
والتدفــق. فــي هــذه الحالــة تتحــول القصيــدة إلــى تجربــة 
صغيــرة تقــوم علــى التعامــل مــع أشــياء الطفــل بإحســاس 
شــاعري. واإلحســاس عامــة فارقــة بيــن مــا هــو شــعر ومــا 

هو نظم. 
ينتقــل  أن  الممكــن  مــن  هــل  المتلقــي؟  عــن  مــاذا  ولكــن 

إحساس الشاعر إلى الطفل تلقائًيا، وفي أي مرحلة؟
اإلحســاس بالجــوع والتعــب قــد يكــون أول مــا يتكــون لــدى 
الجــوع  يعبِّــر عــن  للحيــاة، فتجــده  الطفــل عنــد اســتقباله 
بالبــكاء وعــن التعــب بالنــوم، ثــم تتــدرج معــه بقيــة األحاســيس 
والبهجــة  واألمــن  كالخــوف  المختلفــة  عمــره  مراحــل  فــي 
ــة والجمــال  ــم اإلحســاس بالمتع والحــزن والغضــب والرضــا، ث

والخير والحب؛ هكذا ينمو اإلحساس لدى الطفل. 
التعبيــر بشــتى وســائله هــو الــذي يقــوم بنقــل مثــل هــذه 
األحاســيس، لــذا ال بــد مــن الحديــث عــن لغــة القصيــدة، فهــي 
أهــم وســيلة لتمريــر هــذه المشــاعر وترجمتهــا فــي كلمــات 

وجمل. 
ــي  ــى اإليحــاء ال المباشــرة، وبالتال واللغــة الشــعرية تقــوم عل
فنحــن هنــا نتحــدث عــن مرحلــة عمريــة تســتطيع التعامــل مــع 
ظــال الكلمــات والجمــل ولــو نســبًيا، ولنقتــرح مثــا هــذه الفئــة 

)10( سنوات فما فوق. 
حينمــا نقــول: أحمــد حزيــن، فهــذه جملــة نقلــت لنــا إحســاس 
الحــزن بكلمــة مباشــرة، لكــن حينمــا نقــول: ســالت دمعــة علــى 
خــد أحمــد، فهــذا تعبيــر غيــر مباشــر عــن نقــل إحســاس حــزن 
ــه،  ــزاًل عــن أصدقائ ــد منع ــس أحم ــى: جل ــر أعل ــد. وبتعبي أحم
فاالنعــزال فعــل يوحــي بإحســاس مــا، مثــل هــذه الجملــة تجعــل 
ــن إحساًســا  المتلقــي يتســاءل: لمــاذا جلــس منعــزاًل؟ فيخمِّ
معينــا كالحــزن أو االســتياء مــن أمــر، وهكــذا تتحــرك لغــة 
ــى  القصيــدة فــي نقــل األحاســيس بكلمــات وجمــل تحــّرض عل
فــي  النباهــة  مــن  المتلقــي بشــيء  مــع  وتتعامــل  التخميــن، 
الوصــول إلــى الحالــة الشــعورية فــي القصيــدة والتقــاط مــا 
يــدل عليهــا، وللتأكــد مــن ذلــك علينــا أن نطــرح عليــه مثــل هــذه 
األســئلة: بمــاذا أحسســت، وأنــَت تقــرأ؟ هــل أحببــت القصيــدة؟ 

ولماذا؟

الحوار مع الطفل 
في داخلك

حسن الربيح * الحرية والثقةحديث األلوان:
الفنانة عليا قصير من 

مواليد مدينة جدة، وقد 
شاركت في عدد من 

المناسبات والمهرجانات 
والفعاليات الجماعية الفنية 

المحلية، من بينها معرض 
الفنون الجميلة، ومعرض 

بنات الريح للخيل العربي، 
ومهرجان الزيتون، ومعرض 

فرشاة فنانة. تتحدث أعمالها 
المعروضة في مدينة الملك 

عبداهللا الرياضية في جدة، 
عن كرة القدم بشكل رئيس، 

حيث تدمج بين قوة االندفاع 
والحرية والثقة.

والفعاليات الجماعية الفنية 

فرشاة فنانة. تتحدث أعمالها 
المعروضة في مدينة الملك 

حيث تدمج بين قوة االندفاع 

* شاعر وكاتب سعودي 


