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في

هذا العدد

ﻧﺸﺮة أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ

أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء

ُمنحت أرامكو السعودية ،مؤخ ًرا،
جائزة «أفضل انتشار للطاقة يف
إنترنت األشياء» ،وذلك يف حفل توزيع
جوائز إنترنت األشياء العاﳌي الذي ّ
ﰎ
بشكل افتراضي ،ويُعد هذا اﳊدث
أحد أكبر مؤمترات ومعارض إنترنت
األشياء يف العالم.

ﺻﻔﺤﺔ ٢

اﳋﻮﻳﻄﺮ ﻳﺴﺘﺸﺮف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وﻳﺘﺤﺪث ﺣﻮل ﺟﻬﻮد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﱠ
ﺻﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

كبير اإلداريﲔ التقنيﲔ يف أرامكو
السعودية ،األستاذ أحمد اﳋويطر يتحدث
مع مجلة (وايرد) حول إستراتيجية
الشركة ﳋفﺾ االنبعاثات ،والتقنيات التي
استخدمناها لتحقيق ذلك الهدف ،وكيف
ستبدو الشركة بعد  50عا ًما.

ﺻﻔﺤﺔ ٣

ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﲔ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ ﰲ
ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎز ﰲ اﳊﻮﻳﺔ

احتفت كل من إدارة مشاريع معامل
الغاز وإدارة معمل الغاز يف اﳊوية،
مؤخﱠ ًرا ،بإكمال مشروع توسعة
معمل الغاز يف اﳊوية ألكثر من
عشرة ماليﲔ ساعة عمل دون وقوع
إصابات.

ﺻﻔﺤﺔ ٤

دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﳌﻬﺮﺟﺎن
أﻓﻼم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

عاش صنّاع األفالم واﳌهتمﲔ بفن
السينما يف اﳌملكة ﲡرب ًة سينمائي ًة
استثنائي ًة مع الدورة السادسة
ﳌهرجان أفالم السعودية ،حيث
عرضت األفالم اﳌشاركة يف اﳌسابقة،
عبر اليوتيوب يف بث افتراضي
بالكامل.

ﺻﻔﺤﺔ ٧

ألن سلوكياتنا الﻔردية  ..مﻬمة
ﺑﻤﻘﺪم
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻰ أو اﻟﺴﻌﺎل أو ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ ،ﻓﺘﺠ ﱠﻨﺐ اﻟﻤﺠﻲء إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺑﺎدر إﻟﻰ اﻻﺗﺼﺎل
ﱢ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈرﺷﺎدات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ِ
ارﺗﺪ ﻛﻤﺎﻣﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت.

ﺻﻔﺤﺔ ٤

امنﺢ الطﻼب
المﺤتاﺟيﻦ ..
فرصة

ﺷارك في العﻄاء وتﺒرع بﺠﻬاز
الكمﺒيوتر ،أو الﺠﻬاز اللوحي الﻘديم،
وامﻨﺢ الﻄﻼب المحتاجيﻦ فرصة
للتعلم ﻋﻦ ُبعد.
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القافلة األسبوعية

الحﺠي مدي ًرا تﻨفيذ ًيا لخدمات أحياء السكﻦ

ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺤﺠﻲ

الظهـــران  -ع ﱠينـــت أرامكو الســـعودية األســـتاذ فيصل
الحجي فـــي منصـــب المدير التنفيـــذي لخدمـــات أحياء
السكن ابتدا ًء من  1سبتمبر 2020م.
وكان الحجـــي قـــد التحق ببرنامـــج الشـــركة لالبتعاث
الجامعي لغير الموظفين في عام 1992م.
وخالل مســـيرته المهنية في أرامكو الســـعودية ،شـــغل
الحجي عد ًدا من المناصب اإلدارية المختلفة.
فـــي عـــام 1998م ،عمل الحجـــي كمهندس تشـــغيل في
دائرة أعمـــال الزيت في منطقة األعمـــال الجنوبية ،حيث
تنقﱠـــل بين عدد من وحدات هندســـة أعمال التشـــغيل في
العثمانيـــة والحويـــة والمبـــرز ،قبـــل أن يتســـلﱠم منصـــب
مالحـــﻆ ألعمـــال إنتـــاج النفط والغـــاز فـــي إدارة اإلنتاج
في حرض ،وذلك في عام 2003م.
وفـــي الفترة مـــا بيـــن 2003م و2008م ،عمـــل الحجي
مهندســـا أعلى إلدارة المشـــاريع ،حيث شارك ضمن عدة
ً
مشـــاريع للشـــركة ،بما فيها مشـــروع تطويـــر حقل النفط

في خريص.
الحقًاُ ،ع ﱢين الحجي في منصب الناظر اإلداري لقســـم
الهندســـة والصيانة والتشـــغيل لحقول خريص والمنطقة
الوســـطى ،مـــن أجـــل ضمـــان موثوقيـــة أعمـــال الصيانة
والتشـــغيل ،وســـالمتها والتزامهـــا بالمعاييـــر البيئيـــة في
أكبر حقول النفط في العالم.
وفـــي عـــام 2010م ،التحق الحجـــي بالتخطيـــط العام،
حيـــث عمل كمنســـق لخطط أعمال الشـــركة .وفـــي العام
الـــذي تـــاله ،تســـنﱠم الحجـــي منصـــب مســـاعد المديـــر
التنفيـــذي إلدارة التخطيـــط وإدارة األداء لقطاع التنقيب
واإلنتـــاج ،الـــذي يضطلـــع بـــدور جوهـــري ضمـــن أعمال
النفط والغاز في الشركة.
في عـــام 2014م ،عمل الحجي في منصـــب مدير إدارة
واســـتمر فـــي القيـــام
التخطيـــط وإدارة األداء بالوكالـــة،
ﱠ
بأعمالـــه حتـــى عـــام 2015م ،وحينهـــا ُع ﱢين مديـــ ًرا إلدارة
خـــط خدمـــات األعمـــال فـــي التخطيـــط واألداء لقطـــاع

التنقيب واإلنتاج.
في 2016م ،أصبح الحجي كبي ًرا إلداريي التشـــغيل في
مركـــز جونز هوبكنـــز أرامكـــو الطبي .وفي عـــام 2018م،
شـــغل منصب المدير العـــام للتدريب والتطويـــر بالوكالة،
قبـــل يتســـلﱠم المنصـــب بشـــكل دائم فـــي شـــهر يناير من
العام الماضي.
وقبل قرار التعيين األخير ،كان الحجي يشـــغل منصب
المدير التنفيذي لخدمات أحياء السكن بالوكالة.
جديـــر بالذكـــر أن الحجـــي أكمـــل عـــد ًدا مـــن دورات
ٌ
التدريـــب فـــي القيـــادة مـــن منظـــور شـــامل علـــى مـــدار
األعوام الماضيـــة ،وهو يحمـــل شـــهادة البكالوريوس في
تخصـــص الهندســـة الميكانيكيـــة مـــن جامعـــة أريزونـــا
األمريكيـــة ،كما أنه أكمل عـــد ًدا من البرامـــج البارزة في
اإلدارة ،ومـــن بينهـــا برنامـــج كليـــة األعمـــال فـــي جامعة
كولومبيـــا األمريكيـــة ،وبرنامج كلية وارتـــون لألعمال في
جامعة بنسلفينيا األمريكية ،ومنتدى أكسفورد للطاقة.

يف ظل منافسة محتدمة مع عمالقة التقنية العاﳌية

أرامكو الﺴﻌودية تﻔوز بجاﺋﺰة عالمية
في مجال إﻧترﻧﺖ األﺷياء
القافلة األسبوعية
الظهـران ُ -منحـت أرامكـو السـعودية ،مؤخـ ًرا ،جائـزة «أفضـل انتشـار
للطاقـة فـي إنترنـت األشـياء» ،وذلـك فـي حفـل توزيع جوائـز إنترنت األشـياء
العالمـي الـذي تـ ّم بشـكل افتراضـي ،ويُعـد هـذا الحـدث أحـد أكبـر مؤتمرات
ومعـارض إنترنـت األشـياء فـي العالـم ،وأحـد أهـم األحـداث التقنيـة علـى
التقويـم العالمـي السـنوي فـي وادي السـيليكون فـي كاليفورنيـا ،فـي الواليات
المتحدة األمريكية.
وكانـت أرامكـو السـعودية واحـدة من  80شـركة ،والشـركة الوحيـدة للنفط
والغـاز ،التـي اختيـرت مـن بيـن أكثـر مـن  600شـركة منافسـة ،وفـازت فـي
واحـدة مـن الفئـات السـت عشـرة ،وذلـك عـن تقنيـة «التحكـم فـي وضـع
اإلغالق الصحيح لمثقاب الحفر بواسطة تقنية الكاميرا».

إﺛبات التﻔوق
وللظفـر بهـذه الجائزة المرموقـة ،دخلت أرامكو السـعودية
فـي منافسـة محتدمـة مـع شـركات متخصصـة وعـدد مـن عمالقـة
التقنية مثل :أمازون ،وآي بي إم ،وديل ،وسـيمنز ،وبلكين ،وشـنايدر إلكتريك،
وشركات التقنية التي تمولها غوغل ومايكروسوفت.
وتعليقًـا علـى هـذا اإلنجـاز المهـم ،تحـ ّدث مدير مركـز األبحـاث المتقدمة
فـي إكسـبك ،األسـتاذ أشـرف الطحينـي ،فقـال« :إن الدخول في منافسـة مع
شـركات التقنيـة الكبـرى والتمكـن مـن التفـوق عليهـا يعنـي أننـا نسـير فـي
االتجاه الصحيح».
وأضـاف ً
قائـال« :إن الجائـزة جـزء مـن التـزام ثابـت مـن قبـل مركـز
األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك لبنـاء نظـام رقمـي مسـتدام علـى
مسـتوى عالمـي في أرامكو السـعودية ،يمكن أن يثبـت تقدمه وتفوقه
أيضـا بيـن جميـع قطاعـات
ليـس فقـط بيـن شـركات الطاقـة ،ولكـن ً
الصناعة والتقنية في جميع أنحاء العالم».
طـ ّور مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك نظـام «التحكـم فـي وضـع
اإلغـالق الصحيـح لمثقـاب الحفـر بواسـطة تقنيـة الكاميـرا» الحاصـل علـى
بـراءة اختـراع بالتعـاون مـع إدارة الحفـر وصيانـة اآلبـار ،وشـركة فوغهـورن
سيستيمز ،التي استثمرت فيها شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة.

التﺤول الرقمي كضرورة وإستراتيجية
وتُســتخدم هــذه التقنيــة ،التــي تعـ ّد أول اســتخدام ميدانــي آلخر مــا تُوصل
إليــه فــي منصــة إنترنــت األشــياء فــي منصــة حفــر فــي المملكــة العربيــة

الســعودية ،تقــوم بمعالجــة التحليــالت التــي تقــوم بهــا الكاميــرا لتزويــد
الطاقــم التشــغيلي بالتحكــم الــذي يســمح باالســتجابة التلقائيــة الســريعة
لمانع االنفجار واإلغالق في الوقت المناسب.
وعلــق الرئيــس التنفيــذي لشــركة أرامكــو الســعودية لمشــاريع الطاقــة،
األســتاذ مهــدي العــادل ،علــى الجائــزة قائــ ً
ال« :يســعدنا أن اســتثمارنا فــي
فوغهــورن سيســتيمز أســهم فــي التعــاون بيــن مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي
إكســبك وفوغهــورن سيســتيمز ،وإدارة الحفــر وصيانــة اآلبــار ،بمــا أتــاح لنــا
الفرصــة لتطويــر وتطبيــق التقنيــة المتقدمــة فــي أعمــال التنقيــب واإلنتــاج
التابعة للشركة».
تــم تصميــم هــذه التقنيــة كإثبــات لمفهــوم برنامــج الحفــر حتــى النهايــة
( )DATEفــي مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك .وهــذا البرنامــج عبــارة
عــن مبــادرة تقنيــة كبــرى يتــم خاللهــا التنظيــم والتنســيق بيــن األشــخاص
العامليــن ،والخوارزميــات ،والبيانــات ،واآلالت واإلجــراءات الموجــودة علــى
منصــة الحفــر حــول معلومــات الوقــت الفعلــي لتســريع عمليــة اتخــاذ القــرار
وتحسين األعمال.
مــن جهتــه قــال نائــب الرئيــس لهندســة وتطويــر البتــرول ،األســتاذ ناصــر
النعيمــي« :هــذه الجائــزة تبــرز أهميــة إســتراتيجية التحــول الرقمــي المتبعــة
فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج لتطويــر واســتخدام تقنيــات جديــدة لتحســين
كفــاءة وســالمة أعمالنــا» ،مضي ًفــا« :التكريــم فــي هــذا المنتــدى هــو شــهادة
علــى التزامنــا بتطويــر وتطبيــق التقنيــات التــي قــد تبــدو للوهلــة األولــى بعيدة
كل البعد عن قطاع الطاقة العالمي».
كمــا تــم منــح هــذه التقنيــة جائــزة الشــرق األوســط لالبتــكار التقنــي لعــام
2019م فــي مجــال النفــط والغــاز ،وتــم اختيارهــا ضمــن التقنيــات المنافســة
فــي المرحلــة النهائيــة فــي كل مــن جوائــز إنترنــت األشــياء العالميــة لعــام
2019م ،وجوائز الطاقة العالمية لعام 2020م».
جديــر بالذكــر أن مركــز األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك يعمــل علــى إثــراء
ســجله فــي إنترنــت األشــياء مــن خالل تطويــر مبــادرات جديدة فــي الظهران،
وفــي مراكــز األبحــاث العالميــة التابعــة لــه ،حيــث أن االســتفادة مــن التقــدم
فــي آخــر مــا توصــل إليــه العلــم فــي تقنيــة المعالجــة ال تع ـزّز الصناعــة فــي
أيضــا صناعــة البتــرول مــن اتخــاذ قــرارات
مجــال الحفــر فحســب ،بــل تم ّكــن ً
حاسمة بشكل آني ،في الميدان ،على مقربة من األعمال.
مــن جانبــه ،قــال النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب واإلنتاج ،األســتاذ محمد
يحيــى القحطانــي« :ننظــر إلــى اســتثمارنا فــي التحــول الرقمــي ألعمــال
حقــول النفــط علــى أنــه ضــرورة ،حيــث يســاعدنا نظامنــا الرقمــي للتنقيــب
واإلنتــاج علــى المحافظــة علــى ميزتنــا التنافســية والتأكــد مــن أننا علــى أهبة
االســتعداد لمواجهــة التحديــات المســتقبلية .إنهــا أداة أخــرى نســتخدمها
لتحقيق أقصى قدر ممكن من التطوير وخلق القيمة».
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يف مقابلة أجرتها معه مجلة (وايرد)..

ويتﺤدث ﺣول
الخويطر يﺴتشرف المﺴتقبل
َّ
ﺟﻬود الشركة علﻰ صﻌيد االستدامة
القافلة األسبوعية

كﺒير اﻹدارييﻦ التﻘﻨييﻦ في أرامكو السعودية ،اﻷﺳتاذ أحمد الخويﻄر
يتحدث مﻊ مﺠلة (وايرد) حول إﺳتراتيﺠية الشركة لخفﺾ اﻻﻧﺒعاثات،
والتﻘﻨيات التي اﺳتخدمﻨاها لتحﻘيﻖ ذلﻚ الﻬدف ،وكيﻒ ﺳتﺒدو الشركة
ﻋاما.
بعد ً 50
ﻣﺠﻠـــﺔ واﻳﺮد :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺳـــﻌﺔ
اﻟﻨﻄﺎق ﻷراﻣﻜﻮ اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت؟
أﺣﻤ ــﺪ اﻟﺨﻮﻳﻄ ــﺮ :نعتقد أن االســـتدامة جزء رئيس
مـــن أعمالنا اليوم ،فنحن نســـتثمر فيهـــا ،وننظر إليها
بوصفهـــا متوافقـــة مع قطـــاع النفـــط والغـــاز .أ ﱠما ما
نركـــز عليـــه فهـــو آليـــة اتخـــاذ قـــرارات ذات آثـــار
مســـتدامة ،لكنهـــا فـــي الوقت نفســـه تحقﱢـــق األرباح.
جهودنـــا كانـــت وال تزال منصبـــة على تطويـــر تقنيات
جديـــدة يمكن لها أن تغ ﱢير المشـــهد ،وعلـــى أن تصبح
االستدامة من ممارسات األعمال الناجحة.
تذهب نســـبة  %30تقري ًبا من األمـــوال التي ننفقها
علـــى األبحـــاث إلـــى تقنيـــات االســـتدامة ،بـــد ًءا مـــن
تحويـــل النفـــط الخـــام إلـــى كيميائيـــات ،ومـــرو ًر ا
ً
ووصوال إلـــى تحويل
باســـتخالص الكربـــون وفصلـــه،
ثانـــي أكســـيد الكربون إلـــى مصـــدر للنفـــع والفائدة.
لدينـــا جهـــود بحـــث واســـعة النطـــاق ،والهـــدف منها
ناجحا.
يتم ﱠثل في أن تصبح االستدامة نموذج عمل
ً
ﻣﺠﻠﺔ واﻳـــﺮد :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺪى اﻷﺛـــﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﺘﻪ
ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات؟
أﺣﻤ ــﺪ اﻟﺨﻮﻳﻄ ــﺮ :ســـأتطرق فـــي حديثـــي إلـــى
الماضـــي ً
أوال .أرامكـــو الســـعودية ليســـت جديدة في
هـــذا المضمـــار؛ فنحـــن دأبنـــا علـــى االســـتثمار فـــي
االســـتدامة بأشـــكال مختلفة .االســـتدامة اليوم تعني،
على ســـبيل المثـــال ،الحد مـــن االنبعاثـــات الكربونية،
لكنهـــا كانـــت تعني لنـــا في الماضـــي الحد مـــن اآلثار
المحتملة على البيئة من منظور أعم بكثير.
ومـــن أفضـــل األمثلـــة علـــى ذلـــك برنامجنـــا للغاز
المرافـــق؛ حيـــث كان هـــذا الغـــاز فيما مضـــى يُحرق
ليُطلـــق فـــي الجـــو ،وقـــد كان ذلـــك خيـــا ًرا اقتصاد ًيا
ً
ومقبـــوال آنـــذاك .وفـــي ســـبعينيات القـــرن الماضي،
كانت أرامكو الســـعودية أول شـــركة نفـــط كبرى تقوم
باســـتخالص هذا الغاز ،وتســـتثمر في تقنيات جديدة
تحـــ ﱢول هـــذا المورد غيـــر المفضـــل إلى مـــورد مفيد.
وقد ســـاعد ذلك فـــي تحويـــل الغـــاز إلـــى كيميائيات
أســـهمت في إنتاج اللقيم ،الذي أ ﱠدى بدوره إلى نشـــوء
إحـــدى كبـــرى شـــركات الكيميائيـــات فـــي العالـــم
(ســـابك) .هـــذا األمـــر أُنجـــز من خـــالل أخـــذ الغاز
الطبيعـــي الـــذي كان يُحرق في الشـــعالت ،واســـتثمار
مليـــارات الدوالرات لجمعـــه ،ثم اســـتخدام تقنيات لم
تُختبـــر آنـــذاك علـــى نطـــاق واســـع لتحويلـــه إلـــى
كيميائيات.
وهـــذه هـــي الطريقـــة نفســـها التـــي ننظر بهـــا إلى
ثاني أكســـيد الكربون اليوم؛ فنحـــن ننظر إليه بوصفه
منتجـــا ُمهد ًرا شـــديد اإلضـــرار بالبيئة ،ونـــود أن نراه
ً
يتحـــ ﱠول إلـــى منتـــج مفيـــد بمـــا يكفـــل تحقيـــق قيمـــة
صافيـــة أكبـــر .وهـــذا مـــا يدفعنـــا للبحـــث عن ســـبل
الستثماره.
فـــي الوقـــت الراهـــن ،لدينـــا عديـــد من المشـــاريع

البحثيـــة ،وأحدهـــا يضطلـــع بتحويـــل ثانـــي أكســـيد
الكربون إلـــى بوليمـــرات .نعمل حال ًيا علـــى أخذ هذا
المشـــروع إلى الخطوة المقبلـــة ،إذ نعكف على تطوير
التقنيـــة لالســـتثمار التجـــاري ،كما أن لدينـــا منتجات
في الســـوق اليـــوم على نطـــاق ضيق ،ونحـــن نأمل أن
نتوسع في هذا المجال.
ﱠ
ﻣﺠﻠـــﺔ واﻳﺮد :ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻚ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ًّأﻳﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت؟
أﺣﻤ ــﺪ اﻟﺨﻮﻳﻄ ــﺮ :نمتلـــك اليـــوم مجموعـــة مـــن
التقنيـــات التـــي ُطـــ ﱢورت داخل الشـــركة ،بالتعـــاون مع
شـــركاء آخرين فـــي عديد مـــن الحاالت .مـــن المفيد
لنا كثي ًرا مـــع هذا النوع من التقنيـــات عالية المخاطر
أن نتعاون ،وأن نتقاسم األعباء والمخاطر.
أحـــد األمثلة علـــى التقنيات التي تعـــود ملكيتها إلى
الشـــركة بشـــكل كامل تتم ﱠثل في اســـتخالص الكربون
مـــن المصـــادر المتحركة .لقـــد تمكنﱠا من تبـــ ﱡوء مكانة
رائدة في مجال القدرة على اســـتخالص ثاني أكســـيد
الكربـــون مـــن الســـيارات ،ومـــن ثـــم اســـتثماره إمـــا
بتحويله إلى كيميائيات ذات قيمة ،أو باســـتخدامه في
منتجات أخرى ،مثل اإلســـمنت والخرســـانة؛ فهذه من
أنواع التقنيات التي نحرص على تبنيها وتطويرها.
وبالرجـــوع إلـــى تاريـــخ أرامكـــو الســـعودية ،أود أن
أشـــير إلى أننا اســـتخلصنا الميثان الناتج عن أعمالنا
ألعـــوام عديـــدة .والحقيقـــة أن ذلـــك أســـهم إســـها ًما
كبي ًرا فـــي الحد من االنبعاثـــات الكربونيـــة اإلجمالية
الناتجـــة عـــن أعمالنـــا ،بالمقارنـــة مـــع غيرنـــا مـــن
ســـجلت
الشـــركات فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز ،حيث
ﱠ
أرامكـــو الســـعودية أدنـــى مســـتوى مـــن االنبعاثـــات
الكربونيـــة للبرميل على مســـتوى العالـــم ،بواقع 10.2
كيلوغرا ًما مـــن ثاني أكســـيد الكربون لـــكل برميل من
النفط.
ﻣﺠﻠﺔ واﻳـــﺮد :ﻣـــﻦ اﻟﻮاﺿـــﺢ أن ﻫﻨـــﺎك ﺑﻌﺾ
اﻷﺧﺒـــﺎر اﻟﺘـــﻲ ﻻ ﺗُ ﺸـــﻴﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ إﻟـــﻰ أراﻣﻜﻮ
اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ،ﺣﻴـــﻦ ﺗﺼﻔﻬـــﺎ ﺑﺄﻧﻬـــﺎ »أﻛﺒـــﺮ ﺟﻬﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
أﺣﻤ ــﺪ اﻟﺨﻮﻳﻄ ــﺮ :نحـــن ال نتفـــق مع ذلـــك ،ألننا ال
نـــرى األمر بهـــذه الطريقة أبـــ ًدا .بل علـــى العكس من
ذلـــك ،نحـــن ننظـــر إلـــى أنفســـنا بوصفنا أكبـــر مورد
للطاقة في العالم.
إذا نظرنـــا إلـــى األمـــور بطريقـــة مباشـــرة بحتـــة،
فســـنرى أننا في األســـاس نأخذ الموارد ونح ﱢولها إلى
منتجات تُســـتهلك وربمـــا تُحرق ،لينبعث ثاني أكســـيد
الكربـــون الناتـــج عـــن ذلـــك فـــي الجـــو .وذلـــك يبدو
بالدرجة األولـــى نموذج عمل غير مالئـــم ،بالنظر إلى
قيـــود الكربون التـــي يلتزم بها العالـــم .وإذا نظرنا إلى
تقدم بطريقة مباشـــرة ،فســـنصل عندهـــا بالتأكيد
ما ﱠ
إلـــى النتيجـــة ذاتها ،وهـــي أنه ليـــس هناك مســـتقبل
«نظيف» للنفط.

ولكننا نـــرى األمور بطريقة أكثـــر اختالفًا ،إذ ننظر
إلى ذلـــك بوصفه اقتصـــا ًدا قائ ًما علـــى التدوير ،وهو
منظـــور نشـــعر بأنـــه لم يُســـلﱠط عليـــه الضـــوء بالقدر
قـــت إلـــى تدويـــر الميثـــان ،على ســـبيل
تطر ُ
الكافـــي .ﱠ
ً
بـــدال من حرقه،
المثـــال ،حيـــث عملنا على اســـتثماره
عبر تحويلـــه إلـــى منتجات ق ّيمـــة على مـــدى األعوام
األربعيـــن أو الخمســـين الماضيـــة ،ونعتقد أن الشـــيء
نفســـه يمكن إعـــادة تطبيقـــه بالنســـبة لثاني أكســـيد
الكربون.
ﻣﺠﻠـــﺔ واﻳـــﺮد :ﻳﺘﱠ ﻬـــﻢ ﻛﺜﻴـــﺮ ﻣﻦ اﻷﺷـــﺨﺎص
ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔـــﻂ اﻟﻜﺒﻴـــﺮة ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫـــﺮ ﺑﺄﻧﻬـــﺎ
ﺻﺪﻳﻘـــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌـــﺔ .ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ردﻛـــﻢ ﻋﻠـــﻰ ذﻟﻚ؟
ﻋﺎﻣﺎ ،ﻫﻞ ﺳـــﺘُ ﺜﺒﺘﻮن أن ﻫﺆﻻء
وﺧﻼل ﻓﺘـــﺮة ً 50
اﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب؟
أﺣﻤ ــﺪ اﻟﺨﻮﻳﻄ ــﺮ :كمـــا أســـلفت ،أعتقد أن ســـجلنا
البيئـــي المم ﱠيـــز مـــن بيـــن األفضـــل فـــي العالـــم فيما
يتعلﱠـــق بحرق غاز الشـــعالت وكفـــاءة الطاقـــة .كما أن
االنبعاثـــات الكربونيـــة الناتجة عن أعمالنـــا اليوم هي
األقـــل عالم ًيـــا مـــن بيـــن عديـــد مـــن شـــركات النفط
الوطنيـــة الكبـــرى ،وبفارق كبيـــر ،فأنا هنـــا ال أتحدث
عن نسبة تبلﻎ  1أو .%2
هنـــاك فرصـــة كبيـــرة لينتهـــج اآلخـــرون هـــذه
المثلى ،بحيـــث نتم ﱠكن فعل ًيـــا من تحقيق
الممارســـات ُ
أثر ملموس علـــى االنبعاثات اإلجماليـــة لقطاع النفط
والغـــاز .ينبغـــي لنا أن نُســـهم في تقديـــم الحل ،فنحن
نؤ ﱢثـــر فـــي جـــزء كبيـــر مـــن مشـــهد الطاقـــة العالمي،
ً
مســـتحيال إذا لم نأخذ هـــذا األمر
وســـيكون التغييـــر
علـــى محمـــل الجـــد .وفي غيـــاب التعـــاون ،ســـيتعذﱠ ر
إحـــداث تح ﱡول فـــي قطاع الطاقـــة بالكفاءة والســـرعة
المرجوة.
ﻣﺠﻠـــﺔ واﻳـــﺮد :ﻛﻴـــﻒ ﺗـــﺮى ﺻـــﻮرة أراﻣﻜـــﻮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2070م؟
أﺣﻤ ــﺪ اﻟﺨﻮﻳﻄ ــﺮ :ننظـــر إلى الكيميائيـــات بوصفها
ً
مســـتقبال كبيـــ ًرا لنـــا ،ونـــرى نســـبة كبيرة مـــن نفطنا
تتح ﱠول إليها خالل األعوام الخمسين المقبلة.
من جانـــب آخر ،أنـــا على ثقـــة من أنه ســـيكون لنا
إســـهام كبير في مجـــال الهيدروجين ،وسنشـــهد دو ًرا
أكبـــر الســـتخالص الكربـــون واســـتخدامه فـــي قطاع
النفط والغـــاز .أعتقد أننـــا األفضل اســـتعدا ًدا للقيام
بذلـــك ،بمـــا لدينـــا مـــن تقنيـــات وطاقـــات وكفـــاءات
وخبـــرات عمليـــة ،كمـــا ســـنكون حلقـــة فـــي سلســـلة
تنوعا مما
التغييـــر الجذري ،وســـتصبح أعمالنا أكثـــر
ً
هي عليه ،ونحن على ثقة من ذلك.
ال نـــزال نشـــعر بأنـــه ســـتكون هنـــاك ســـوق أكبـــر
للمـــواد الهيدروكربونيـــة ،لكنهـــا ســـتكون مـــوا ًد ا
مســـتدامة ،تســـير جن ًبـــا إلـــى جنـــب مع اســـتخالص
الكربـــون مـــن مصـــادره الثابتـــة والمتحركـــة ،ومن ثم
استخالصه من الهواء مباشرة في نهاية المطاف.

ﻧﻨﻈر إلﻰ
الكيميائيات
ً
مستﻘﺒﻼ
بوصفﻬا
كﺒي ًرا لﻨا ،وﻧرى
ﻧسﺒة كﺒيرة مﻦ
تتحول إليﻬا
ﻧفﻄﻨا َّ
ﺧﻼل اﻷﻋوام
الخمسيﻦ المﻘﺒلة،
كما ﻻ ﻧزال ﻧشعر
بﺄﻧﻪ ﺳتكون هﻨاك
ﺳوق أكﺒر للمواد
الﻬيدروكربوﻧية
أﺣﻤﺪ الﺨوﻳﻄﺮ

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺮﻣﺰ
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻧﺺ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ً
ﻛﺎﻣﻼ
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القافلة األسبوعية

ألن سلوكياتنا الﻔردية  ..مﻬمة

ارتدِ كمامة ،ﺣافﻆ علﻰ التباعد الجﺴدي ،وكﻦ آم ًنا

ﻣ ــﻦ أﻫﻢ اﻟ ــﺪروس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎﻫﺎ ﻣ ــﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ،19-ﻫ ــﻮ أن ﺻﺤﺘﻨﺎ ﻛﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺳ ــﻠﻮك ﻛﻞ ﻓﺮد .ﻓﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴ ــﺆوﻟﻴﺔ اﺳ ــﺘﻤﺮار اﻟﺴ ــﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺳ ــﻼﻣﺘﻨﺎ
وﺳ ــﻼﻣﺔ أﺳ ــﺮﻧﺎ ﺧﻼل اﻷﺷ ــﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠ ــﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴ ــﺔ ،واﻵن ﺑﻌ ــﺪ أن ﻋﺎد ﻣﻌﻈﻤﻨ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﻨﺎ ،ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻨﺎ وﺳﻼﻣﺔ زﻣﻼﺋﻨﺎ.
إن أراﻣﻜ ــﻮ اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻔﻌ ــﻞ ﻛﻞ ﻣ ــﺎ ﺑﻮﺳ ــﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴ ــﻦ ،ﺣﻴ ــﺚ ﺗﻘ ــﻮم
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ــﺎﻓﺎت آﻣﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ،
ﺑﺘﻨﻔﻴ ــﺬ اﻟﺘﻌﻘﻴ ــﻢ اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤ ــﻞ
ً
وﻓﺤ ــﺺ درﺟﺎت ﺣ ــﺮارة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻨ ــﺪ ﺑﻮاﺑﺎت اﻷﻣﻦ .ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ــﺘﻤﺮة ﺿ ــﺪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻻ
ﺗﺘﻮﻗ ــﻒ ﻋﻨﺪ ﻫ ــﺬا اﻟﺤﺪ؛ إذ ﻳﻘﻊ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞﱟ ﻣﻨ ــﺎ دور ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ ــﻼﻣﺔ زﻣﻼﺋﻨﺎ
وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻨﺎ.
ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴ ــﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻹﺟ ــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻔﻴ ــﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ ،19-إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﺳ ــﻮى إﻫﻤﺎل ﺷ ــﺨﺺ واﺣﺪ ﻟﺘﻌﺮﻳ ــﺾ ﺻﺤﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﺗﻌ ــﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﺮاض ﻓﻴﺮوس ﻛﻮﻓﻴﺪ .19-ﻓﺈذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﻰ وﺳ ــﻌﺎل وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ،
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،واﺗﺼﻞ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻓﻮ ًرا.
ﺣﺘ ــﻰ اﻵن ،وﻓ ــﻲ اﻟﻤﺴ ــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈ ــﻮر ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺴ ــﻠﻮﻛﻴﺎت اﻵﻣﻨ ــﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬ ــﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﺟﺰءا ﻣ ــﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﺳ ــﻴﺘﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ــﻴﻖ ﻣ ــﻊ ﻣﺮﻛ ــﺰ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨ ــﺰ أراﻣﻜﻮ اﻟﻄﺒﻲ ﺳ ــﻮف ﺗﻈﻞ ً
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت.
ِ
وارﺗﺪ ﻛﻤﺎﻣﺔ ،واﺑﻖَ ﺑﺄﻣﺎن.
ﺟﻤﻴﻌﺎ ،اﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي،
ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ  -ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ
ً

راﻗـﺐ أﻋـﺮاض اﻟﻤـﺮض :إذا كنـت تعانـي مـن الحمـى أو السـعال أو صعوبـة التنفس ،بـادر إلى
االتصال بمق ﱢدم الرعاية الصحية.
اﻟﺒـﺲ ﻛﻤﺎﻣـﺔ اﻟﻮﺟـﻪ :مـن الواجـب علـى جميـع موظفـي أرامكـو السـعودية ،وكذلـك موظفـي
المقاوليـن والقـوى العاملـة اإلضافيـة ،ارتـداء كمامـة الوجـه فـي مرافـق العمـل فـي جميـع
األوقات.
اﻟﺘﺰم ﺑﺈرﺷﺎدات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي :اترك مسافة مترين بينك وبين اآلخرين.
اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ :اغسل يديك بالماء والصابون لمدة تتراوح بين  40و 60ثانية.
ﻻ ﺗﻠﻤﺲ وﺟﻬﻚ :تجنﱠب وضع يديك على عينيك أو أنفك أو فمك.
ً
منديـال وتخلﱠـص منـه
اﻟﺴـﻌﺎل واﻟﻌﻄـﺎس :عندمـا تسـعل أو تعطـس ،اسـتخدم
اﻟﺘـﺰم ﺑـﺂداب ُ
بمسؤولية .إذا لم يكن لديك منديل ،استخدم مرفق اليد لتغطية فمك وأنفك.
ﺗـﺰ ﱠود ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ :اتبـع إرشـادات الجهـات الصحيـة ،وتجنﱠـب اإلشـاعات والمعلومـات غيـر
الدقيقة المنتشرة عبر شبكات التواصل االجتماعي ووسائل األخبار المختلفة.

منذ بدء األعمال اإلنشائية يف أكتوبر 2018

ﻋشرة مﻼييﻦ ﺳاﻋة ﻋمل آمﻨة في مشروع
توﺳعة معمل الﻐاز في الحوية

أﻋﻀﺎء ﻣﻦ إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻐﺎز ،وإدارة ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻳﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﺎم ﺑﺮوﺟﺘﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،أﺛﻨﺎء اﺣﺘﻔﺎﺋﻬﻢ ﺑﺈﻛﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ دون ﺣﺪوث أي إﺻﺎﺑﺎت.

أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺪﻳﺤﻲ
الحويــة  -احتفــت ﱞ
كل مــن إدارة مشــاريع معامــل الغــاز
وإدارة معمــل الغــاز فــي الحويــة ،مؤخﱠ ــ ًرا ،بإكمــال مشــروع
توســعة معمــل الغــاز فــي الحويــة ألكثــر مــن عشــرة مالييــن
ســاعة عمــل دون وقــوع إصابــات ،وذلــك منــذ بــدء األعمــال
اإلنشــائية فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام 2018م .ويأتــي هــذا
اإلنجــاز فــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا إدارات الشــركة

المختلفــة لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة لجميــع موظفــي الشــركة
والمقاولين المشاركين في تنفيذ المشروع.
وتضمــن االحتفــال تكري ًمــا لألفــراد المشــاركين بشــكل
ﱠ
مباشــر فــي تحقيــق اإلنجــاز ،كمــا ألقــى مديــر إدارة مشــاريع
الغــاز ،إيــاد قرطلــي ،كلمــة أشــاد فيهــا بالتنســيق والتعــاون
المســتمرين ،وروح الفريــق الواحــد التــي ســادت بيــن كافــة
اإلدارات المشــاركة فــي المشــروع ،ممــا أســهم فــي تحقيــق
هذا اإلنجاز.

مــن جانبــه ،أثنــى مديــر إدارة معمــل الغــاز فــي الحويــة،
األســتاذ راشــد الدوســري ،علــى العامليــن فــي المشــروع،
مو ﱢكــ ًدا عــزم الجميــع علــى مواصلــة االلتــزام بالســالمة
وقواعدهــا ،وتقديــم ذلــك أمام أي اعتبار آخــر .واختتم مدير
مشــروع توســعة معمــل الغــاز فــي الحويــة ،علــي الشــهري،
الحــدث بكلمــة أشــار فيهــا إلــى أن هــذا اإلنجــاز هــو دليــل
علــى التــزام المشــروع بثقافــة الســالمة ،التــي تم ﱢثــل إحــدى
القيــم األســاس ألرامكــو الســعودية ،وأن الهــدف الرئيــس هــو

تنفيذ المشروع ً
كامال دون حدوث أي إصابات أو أضرار.
ســيوفﱢر مشــروع التوســعة قــدرة إضافيــة لمعالجــة 1.070
مليــار قــدم مكعبــة قياســية مــن الغــاز الخــام يوم ًيــا ،مــن أجــل
تلبيــة الطلــب علــى الطاقــة فــي المملكــة بكفــاءة .وبذلــك،
يرفــع المشــروع إجمالي الطاقة االســتيعابية فــي معمل الغاز
فــي الحويــة إلــى مــا يقــرب مــن  3.70مليــار قــدم مكعبــة
قياســية يوم ًيــا ،ممــا يجعلــه مــن أكبــر معامــل الغــاز فــي
العالم.

القافلة األسبوعية
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دع ًما للتعليم عن بُعد

أرامكو الﺴﻌودية ّ
تدﺷﻦ ﺣملة لجمﻊ أﺟﻬﺰة
الكمبيوتر القديمة وتوزيﻌﻬا علﻰ الطﻼب المﺤتاﺟيﻦ
ﺳﺎرة ﻣﻄﺮ
الظهـران  -مفهـوم المواطنـة يعنـي ألرامكـو السـعودية
التحـدي والمشـاركة لبنـاء مجتمـع متكامـل ومتجانـس وأن
ً
عامال محفزًا للنمو االقتصـادي ،فالمواطنة
تكـون الشـركة
هـي أحـد قيـم الشـركة األسـاس ،وتهـدف لتحمـل الشـركة
مسـؤولياتها االجتماعيـة ،وإسـهامها فـي دعـم المجتمـع
الـذي تعمـل فيـه ،وأن تكـون قـدوة حسـنة في بنـاء عالقات
وثيقة مع عمالئها وشركائها.
تماشـ ًيا مـع هـذا الهـدف ،أطلـق قسـم المواطنـة التابـع
لدائـرة شـؤون أرامكـو السـعودية ،يـوم األحـد  18محـرم
1442هــ ( 6سـبتمبر 2020م) ،مبادرتـه للتبـرع بأجهـزة
الحاسب القديمة سواء أكانت مكتبية أم محمولة أم لوحية
بأمـس الحاجـة لهـذه
للطـالب والطالبـات الذيـن هـم
ﱢ
األجهزة.
المبـادرة سـوف تسـتمر حتى  17سـبتمبر ،وهـي تبدأ من
صباحـا وحتـى  6مسـا ًء ،وذلـك بالتزامـن مـع
السـاعة 10
ً
عـودة جميع طـالب وطالبات المملكة فـي التعليم عن بُعد،
بسـبب أخـذ االحتـرازات لعـدم تفشـي فيـروس كورونـا
المستجد (كوفيد .)19 -

المبادرة تﻌكﺲ توﺟﻬات الشركة
التقــت (القافلــة األســبوعية ) برئيــس قســم
المواطنــة بالوكالــة ،عمــر بــدر ،الــذي أوضــح أن المبــادرة
قــد أ ُطلقــت بالتعــاون مــع جمعيــة ارتقــاء الخيريــة
المتخصصــة فــي إعــادة التدويــر اآلمــن وإعــادة اســتخدام

األجهــزة القديمــة ،وذلــك مــن أجــل جمــع أكبــر قــدر ممكن
مــن األجهــزة مــن موظفــي أرامكــو الســعودية وأســرهم،
وإعــادة تجهيزهــا وتوزيعهــا فيمــا بعــد علــى الطلبــة
والطالبــات المحتاجيــن بعــد إقــرار نظــام التعليــم عــن بُعد
فــي المملكــة .وأضــاف بــدر« :إن هــذه المبــادرة تعكــس
توجهــات الشــركة عبــر دورها الحيــوي في دعــم المجتمع،
وخاصــة إلــى المحتاجيــن منهــم» ،وأ ّكــد علــى أن المواطنــة
مبــدأ راســخ تســعى الشــركة مــن خاللــه نحــو تكريــس مــا
هــو ضــروري مــن خــالل المــوارد والقــدرات لخدمــة
المجتمع.
أيضـا بــ
ودع ًمـا لهـذه المبـادرة فقـد تبرعـت الشـركة ً
 2500جهازًا جدي ًدا ،من أجل توزيعها على مختلف الطلبة
أمـس الحاجـة إلـى
والطالبـات فـي المملكـة ،ممـن هـم فـي ّ
أجهـزة الحاسـب اآللـي لمواصلـة دروسـهم اليوميـة عبـر
الفصول االفتراضية بكل سـهولة ويسـر ،وذلك عبر منصة
التعليم عن بعد «مدرستي» التي أقرتها وزارة التعليم.

إﺣﺪى ﻣﻮﻇﻔﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع
ﺑﺄﺣﺪ أﺟﻬﺰة
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم
إﺣﺪى اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺎت
ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻨﻬﺎ.

تتبﻊ اﺣتياﺟات المجتمﻊ
جاء إطالق هذه المبادرة المجتمعية في الوقت المالئم
مصحو ًبـا بإعـالن يطـ ﱡل منـه وجـه طفل ترتسـم علـى وجهه
عالمـات االندفـاع والرغبـة فـي التعلـم بمـا يغنـي عـن
الكلمـات التـي لـم تكـن غائبـة علـى أي حـال ،بـل حضـرت
لتتـم الفكـرة وتكتمـل الرسـالة ،بح ّثهـا الموظفيـن علـى
اإلسـهام الفاعـل والمشـاركة فـي هـذه المبـادرة اإلنسـانية
التـي تخاطـب لـدى ك ﱢل موظـف إحساسـه العميـق بواجـب
المواطنة المتأصل في نفسه.

بيد مﻊ ﺟمﻌية ارتقاء
يدا ٍ
ً
تُعــد جمعيــة ارتقــاء الجهــة الوحيــدة المعتــرف بهــا مــن
قبــل شــركة «مايكروســوفت» العالميــة فــي تجديــد أجهــزة
الحاســب اآللــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وأن
الشــراكة التــي جمعــت بينهــا وبيــن أرامكــو الســعودية،

تأتــي مــن التزامهمــا بواجبهمــا الوطنــي واستشــعا ًر ا
بالمســؤولية المجتمعيــة ،وتُعــد هــذه الحملــة أحــد أهــم
إســهامات الجمعيــة ،وذلــك للحــد مــن تداعيــات كورونــا
ولمســاعدة الطــالب المحتاجيــن مــن خــالل توفيــر أجهــزة
الحاســب اآللــي بكافــة أنواعهــا إلكمــال عمليتهــم
التعليمية.
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أيد أمينة
البيﺌة البﺤرية..في ٍ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ
جــازان  -حمايــة بيئتنــا مســؤولية تقــع علــى عاتــق
الجميــع ،وأرامكــو الســعودية تأخــذ مســؤولياتها فــي هــذا
الجانب على محمل الجد.
وفــي هــذا اإلطــار ،شــاركت الشــركة ،مؤخﱠ ـ ًرا ،بالتعــاون
مــع وزارة الطاقــة والمؤسســات الصناعيــة والحكوميــة
ذات العالقــة ،فــي تدريــب لمواجهــة انســكاب نفطــي كبيــر
قبالة ساحل جازان.
وبالتركيــز علــى الســالمة والجاهزيــة ،وهمــا الهدفــان
ص ﱢمــم التدريــب لتحســين
الرئيســان لهــذه الجهــودُ ،
إجراءات السالمة والحماية لبيئة البحر األحمر.
وقــد قــادت الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة
التدريــب وســط دعــم ومســاندة مــن أكثــر مــن  20مؤسســة
صناعيــة وحكوميــة رئيســة .وشــمل التدريــب مشــاركة

أعضــاء مــن إدارات أرامكــو الســعودية المختلفــة ،التــي
أســهمت جمي ًعــا ضمــن مجــال اختصاصهــا وخبراتهــا،
ومــن بينهــا إدارة األعمــال البحريــة ،وإدارة الطيــران،
والشؤون الحكومية.
وتســمح مثــل هــذه التدريبــات واســعة النطــاق
للمشــاركين بتطبيــق أعمــال االســتجابة لالنســكابات
النفطيــة ومراقبتهــا فــي الوقــت الفعلــي ،وكذلــك تحليــل
أفضــل الســبل لتنســيق الجهــود المتضافــرة بيــن عــدد
كبيــر مــن الجهــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعــزﱢز هــذه
التدريبــات الضخمــة القــدرات الوطنيــة للتخلﱡــص الفاعــل
مــن التأثيــرات المحتملــة لحــاالت انســكاب الزيــت علــى
األنظمة االقتصادية والبيئية.
وقــد ر ﱠكــز ســيناريو التدريــب علــى االســتجابة لبقعــة
زيــت خــام افتراضيــة منجرفــة مــن جنــوب البحــر األحمــر
نحــو الميــاه الســعودية .وكجــزء مــن خطــط االســتجابة،

أرســلت الشــركة ثــالث ســفن خاصــة بــإدارة األعمــال
البحريــة ،مجهــزة لالســتجابة لالنســكابات مــن خــالل
معدات ضخمة الحتواء الزيت واسترجاعه.
ومــن أجــل دعــم جهــود االســتجابة لمحــاكاة تســرب
نفطــي ضخــم ،وتعزيــز اإلمكانــات المتاحــة فــي جــازان،
ُحشــدت مــوارد إضافيــة مــن مناطــق أخــرى ،مــن بينهــا
مخصصــة لــرش المش ـتﱢتات
طائــرة تابعــة إلدارة الطيــران
ﱠ
على االنسكابات النفطية.
وكان مــن بيــن الحضــور فــي مركــز قيــادة مكافحــة
الطــوارئ فــي الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة ،ﱞ
كل
مــن المنســق اإلقليمــي لحــوادث انســكاب الزيــت فــي
البحــر األحمــر ،ووكيــل مديــر الشــؤون الحكوميــة فــي
المنطقة الغربية.
كمــا تابــع أعمــال االســتجابة مديــرون وممثلــون مــن
مختلــف إدارات الخدمــات الصناعيــة فــي أرامكــو

الســعودية ،وعلــى رأســهم المديــر التنفيــذي للخدمــات
الصناعية بالوكالة ،األستاذ فهد العبدالكريم.
وقــد حظيــت جهــود الشــركة فــي تنســيق التدريبــات
والمشاركة فيها بإشادة كبيرة.
وقــال العبدالكريــم« :مــن خــالل خبــرات إدارة األعمــال
البحريــة فــي تنســيق تدريبــات مكافحــة انســكابات الزيــت
الضخمــة ،كتلــك التــي أُجريــت فــي المنطقــة نفســها فــي
شــهر ينايــر مــن عــام 2019م ،أثبتــت أرامكــو الســعودية
مــرة أخــرى قدراتهــا منقطعــة النظيــر علــى االســتجابة
لمثــل هــذه الحــوادث ،لتحــوز ثقــة الجهــات الحكوميــة
البارزة وتقديرها».
وفــي الســياق نفســه ،قــال مديــر إدارة األعمــال البحرية
بالوكالــة آنــذاك ،األســتاذ عزيــز القرنــي« :هــذا التدريــب
أثبــت الريــادة األكيــدة للشــركة فــي مجــال االســتجابة
والجاهزية لمكافحة حاالت انسكاب الزيت».

كواحد من بﲔ أفضل خمسة مهنيﲔ واعدين ﲢت سن  35عا ًما

تكريما ﻋالم ًيا
مﻬﻨدس الوقاية مﻦ الحريﻖ يﻨال
ً
القافلة األسبوعية

الظهـران  -تم ﱢثـل السـالمة أولويـة قصـوى فـي جميـع
أعمـال أرامكـو السـعودية ،لكن هذا األمـر يتجلﱠى في مجال
الوقاية من الحريق أكثر من أي مجال آخر.
وتُعـ ﱡد جمعيـة مهندسـي الوقايـة مـن الحريـق ،التـي تض ﱡم
أكثـر مـن  5000عضـو وأكثـر مـن  100فـرع حـول العالـم،
بمثابـة مظلـة دولية تُوضع مـن خاللها معايير السـالمة في
هذا المجال.
كرمـت جمعيـة مهندسـي الوقايـة من
السـياق،
وفـي هـذا
ﱠ
الحريـق ،مؤخﱠ ـ ًرا ،المهنـدس محمـد السـعيفان ،مـن إدارة
الوقايـة مـن الحريـق فـي أرامكو السـعودية ،كواحـد من بين
«أفضـل خمسـة مهنييـن واعديـن تحـت سـن  35عا ًمـا لعـام
2020م».
وقد قام بترشيح السعيفان لهذه الجائزة ﱞ
كل من الرئيس
السـابق للفـرع السـعودي للجمعيـة ،وعضـو زميل فـي الفرع
نفسـه ،باإلضافة إلى أعضاء من مجلس إدارة الجمعية في
الواليات المتحدة األمريكية.

تطوير مﻬنة الوقاية مﻦ الﺤريﻖ
وقال السـعيفان إنه يشعر بسـعادة غامرة لقاء فوزه بمثل

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﻔﺎن

هـذه الجائـزة المرموقـة ،حيث إن المنافسـة علـى مثل هذا
االعتراف العالمي دائ ًما ما تكون على أش ﱢدها.
وتضـ ﱡم المواصفـات التـي يُختـار الفائـزون بنـا ًء عليهـا
القيـادة ،والعمـل التطوعـي ،والتطوير المهني ضمن مجتمع
مهندسـي الحمايـة مـن الحرائق .كما يُتوقﱠع من المرشـحين
أن يُظهـروا التزا ًما نحو تشـكيل مسـتقبل هـذا المجال ،بما
مجـرد التطويـر الشـخصي ،أو نجـاح المؤسسـات
يتجـاوز
ﱠ
التي يعملون ضمنها.
ومـع خبـرة أربـت علـى  12عا ًمـا فـي مهنـة الحمايـة مـن

الحرائـق ،يُعـ ﱡد السـعيفان أحـد الرجـال المم ﱠيزيـن فـي هـذا
كـرس جهـ ًدا كبيـ ًرا لالرتقـاء بـه فـي منطقـة
المجـال ،حيـث ﱠ
الشرق األوسط والمملكة.
قـدم السـعيفان  11ورقـة بحـث علـى
إلـى جانـب ذلـك ،ﱠ
ً
وفاعـال ضمن الفرع
رئيسـا
ا
و
عض
المسـتوى الدولـي ،وكان
ً
ً
السـعودي لجمعية مهندسـي الوقاية من الحريق ،حيث حاز
جوائز التم ﱡيز الذهبية في عامي 2013م و 2014م.
وفـي حيـن أن الجائـزة جـاءت لتشـهد بأدائـه وتفانيـه في
أيضـا تنعكـس بشـكل
المهنـة ،أشـار السـعيفان إلـى أنهـا ً
إيجابـي علـى الشـركةً ،
قائـال« :يُسـعدني أن أم ﱢثـل أرامكـو
السـعودية علـى صعيـد عالمـي؛ إذ أن الفـوز بهـذه الجائـزة
يسـلﱢط الضـوء على طموح الشـركة في أن تعـزﱢز ريادتها في
مجال الوقاية من الحريق على الصعيد العالمي».

ﺣاف ٌﺰ للتم ُّيﺰ
مـن جانبـه ،أشـاد مديـر إدارة الوقايـة مـن الحريـق فـي
أرامكو السعودية ،األستاذ البدر محمد جنة ،بهذا التكريم،
ً
قائـال « :هـذا التكريـم العالمـي ال يعكـس فقـط تم ﱡيـز
السـعيفان ومسـيرته المهنيـة ،بـل إنـه يُبـرز جهـود أرامكـو
السعودية وإدارة الوقاية من الحريق».
وأضـاف جنـة« :نفخـر بـأن يكـون معنـا مهندسـون بهـذه

يشـجع المهندسـين
الكفـاءة ،وهـذا التكريـم مـن شـأنه أن
ﱢ
الشـباب اآلخريـن علـى أن يسـعوا مـن أجـل الحصـول علـى
الشهادات المهنية والتقدير».
ومنـذ انضمامـه إلـى الشـركة فـي عـام 2003م ،سـعى
السـعيفان دون كلـل نحـو التم ﱡيـز في مجـال هندسـة الوقاية
مـن الحريـق ،حيـث عمـل كمم ﱢثـل لـﻺدارة ضمـن مشـاريع
رئيسـة ،مـن بينهـا معامـل النفـط والغـاز والمصافـي،
ومنصـات النفـط البحريـة ،وكذلـك فـي ٍ
عـدد مـن المبانـي
الكبيـرة والمرافـق المم ﱠيـزة ،كجامعـة الملك عبـداهلل للعلوم
والتقنية.
وقـد عمـل السـعيفان خـالل مسـيرته كرجـل إطفـاء،
وكرئيـس إطفائيـة يُشـرف علـى رجـال اإلطفـاء فـي إحـدى
محطات اإلطفاء الرئيسة في الشركة.
وخـالل مهمة اسـتمرت عا ًما واحـ ًدا مع مـدارس األحياء
السـكنية فـي أرامكـو السـعودية ،أنشـأ السـعيفان مجموعـة
إلدارة المرافق ،حيث أسهم في تأهيلها بالموظفين ،وأنشأ
هيكلهـا التنظيمـي ،وع ﱠيـن مشـرفي المرافـق سـاع ًيا نحـو
توفير التدريب الالزم لهم.
وفـي الوقـت الحالـي ،يعمـل السـعيفان ضمـن مجموعـة
هندسـة أنظمة الحريق في إدارة الوقاية من الحريق ،حيث
تُشـرف المجموعة على مهندسـي الوقاية مـن الحريق ،كما
توفﱢر المساندة ألكثر من  500مشروع سنو ًيا.

القافلة األسبوعية
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بدعم واستضافة من (إثراء)

دورة استﺜناﺋية افتراﺿية لمﻬرﺟان أفﻼم الﺴﻌودية
ﻣﺼﻠﺢ اﳋﺜﻌﻤﻲ

الظهـران  -كشـأن كثيـر مـن الفعاليـات واألحـداث
واألنشـطة ،ألقـت جائحـة كورونا بظاللها القاتمـة على عالم
السينما في كل أرجاء العالم ،لتغلق صاالت العرض ،وتتأجل
عـروض عـدد مـن األفـالم ،وتلغـى مهرجانـات سـينمائية
عالميـة ،إال أن صنّـاع األفـالم والمهتميـن بفـن السـينما فـي
المملكـة عاشـوا تجربـ ًة سـينمائي ًة اسـتثنائي ًة مـع الـدورة
السادسـة لمهرجـان أفالم السـعودية ،حيث عرضـت األفالم
المشـاركة فـي المسـابقة ،باإلضافـة إلى فعاليـات المهرجان
األخـرى عبـر اليوتيـوب فـي بـث افتراضـي بالكامـل ،اسـتمر
مـن األول مـن سـبتمبر لمـدة سـتة أيـام ،أتـاح للجمهـور
المشاهدة والتصويت على بعﺾ جوائز المهرجان.
أقيـم هـذا المهرجـان ،الـذي يُعد أهم حدث سـينمائي في
المملكـة ،بتنظيـم مـن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) بالشـراكة مـع الجمعيـة العربيـة السـعودية
وبدعـم من هيئة األفالم التابعة
للثقافـة والفنون في الدمام،
ٍ
لـوزارة الثقافـة ،وتنافـس فيـه  53فل ًمـا سـينمائ ًيا علـى نيـل
جوائـز المهرجـان المخصصـة لألفـالم باإلضافـة إلـى 177
نصـا سـينمائ ًيا تنافسـت علـى جوائـز النص السـينمائي غير
ً
المنفذ.
و ُعرضـت األفـالم عبـر قنـاة اليوتيـوب لمهرجـان أفـالم
السـعود ّية ،إلـى جانـب البـث المباشـر للحـوارات مـع صنّـاع
األفـالم وعديد مـن ورش العمل المتخصصة للمهتمين بهذه
الصناعـة .وقـد قُسـمت جوائـز المهرجـان الـى أربـع فئـات،
هـي :جائـزة األفـالم الروائيـة ،وجائـزة األفـالم الوثائقيـة،
وجائزة النص السينمائي غير المنفذ ،وجائزة أفالم الطلبة.
وتعليقًـا علـى دعـم (إثـراء) واسـتضافته لفعاليـات
المهرجـان ،قال مدير البرامج في المركز ،عبداهلل الراشـد:
«يعمـل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) على
تمكيـن اإلبـداع فـي المملكة وتطويـر المحتـوى المحلي حتى
يرتقـي إلـى المعاييـر العالميـة ،وذلـك مـن خـالل دعمـه
المسـتمر للفنـون ،وخاصـ ًة السـينما .ومـن هـذا المهرجـان
نسـعى فـي (إثـراء) إلـى قيـادة مسـتقبل صناعـة األفـالم
السـعودية مـن خالل توفير مسـاحة للمبتدئيـن والمحترفين،
وخلـق بيئـة تفاعلية لتبـادل األفكار بين المبدعيـن في مجال

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻷﻓﻼم ﻋﺒﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.

السـينما ،وذلـك عبـر تطويـر صناعـة األفـالم السـعودية
وتعزيز الحراك الثقافي بالمملكة العربية السعودية مع أبرز
المخرجين والفنانين المحليين والعالميين».
ومـن جهتـه ،قـال مديـر المهرجـان ،أحمـد المـال ،الـذي
وصـف هـذه الـدورة باالسـتثنائية والثريـة« :عدنـا فـي دورة
سادسـة جوهرهـا الفن وهـو يخترق جـدران العزلـة الفردية،
فالفن وهو يم ﱡد الجسـور إلى أقصاها ،يص ُل الناس ببعضهم
ويُقربهم رغم البعد».
المخرجـة السـعودية ورئيسـة لجنـة تحكيـم أفـالم الطلبـة
هنـاء العميـر قالـت« :ممتنة جـ ًدا إلقامـة المهرجـان في هذه
الظـروف االسـتثنائية وال شـك أننـا خسـرنا فـي هـذه الـدورة
التفاعـل والتواصـل اإلنسـاني الحـي ولكننـا كسـبنا جمهـو ًرا
ً
تفاعـال بيـن صنـاع
إضاف ًيـا لـم يكـن ليحضـر وهـذا خلـق
األفالم والجمهور على وسائل التواصل االجتماعي».
مـن جانبـه شـكر رئيـس جمعيـة الثقافـة والفنـون بالدمام،
يوسـف الحربـي صنـاع األفـالم وهنأهـم علـى النجـاح
المسـتحق لدورة اسـتثنائية وقال« :هذه المرحلة هي مرحلة

سبﻌة كتﺐ ﺟديدة

ومما قدمته هذه الدورة االستثنائية ،طباعة سبعة كتب متخصصة
في السينما ،وقد خُ صص لها «برنامج كتاب المهرجان» ،وهو عبارة
عن لقاءات مصورة مع الكتّاب الذين ألفوا أوترجموا تلك الكتب،
ليتحدثوا عن تجاربهم في الكتابة في شؤون السينما ،ومن ضمن
هؤالء الكتّاب الكاتب البحريني أمين صالح مؤلف كتاب «شعرية
السينما» ،والدكتور محمد البشير ،مؤلف كتاب «كما الماء» ،والشاعر
والمترجم السعودي ،عبدالوهاب أبو زيد ،الذي ترجم كتا ًبا من
اإلنجليزية للكاتبة األمريكية ليندا سيغر بعنوان «شخصيات ال
تنسى» ،الذي يُعد من أهم المراجع في كتابة النص السينمائي.

جوائز المﻬرجان
ﺟﺎﺋﺰة اﻷﻓﻼم اﻟﺮواﺋﻴﺔ
ﻓﻠﻢ وﻣﺘﻰ أﻧﺎم :جائزة النخلة الذهبية ألفضل فلم أول
ﻓﻠﻢ ﻟﻮﻣﻴﻴﻎ :جائزة النخلة الذهبية ألفضل فلم ثاني
ﻓﻠﻢ ﺣﺠﺐ :جائزة الجمهور
ﺟﺎﺋﺰة اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ
ﻓﻠﻢ اﻟﻘﺮﻳﺔ :جائزة النخلة الذهبية ألفضل فلم أول
ﻓﻠﻢ ﺣﻮاس :جائزة النخلة الذهبية ألفضل فلم ثاني
ﻓﻠﻢ ﻃﻼل ﻓﻲ دﻛﺎر :جائزة الجمهور
ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻼم اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻠﻢ ﻋﻮدة :جائزة النخلة الذهبية ألفضل فلم أول
ﻓﻠﻢ اﻷول ﻣﻦ رﺟﺐ :جائزة النخلة الذهبية ألفضل فلم ثاني
ﻓﻠﻢ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﻤﺮاء :جائزة الجمهور
ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺬ
ﺳﻴﻨﺎرﻳﺴﺖ :النخلة الذهبية ألفضل سيناريو طويل أول
ﻋﻴﺎل ﻗﺮﻳﺔ :النخلة الذهبية ألفضل سيناريو طويل ثاني
ﺻﺮاخ :جائزة النخلة الذهبية ألفضل سيناريو قصير أول
اﻟﻘﻤﺒﺎر :النخلة الذهبية ألفضل سيناريو قصير ثاني

الوعـي بالمبدع السـعودي واإليمان بما يقـدم وتوفير الفرص
لـه ليتقـدم ويسـتوعب حجـم التغييـر علـى المسـتوى التقنـي
والتعبيري والفني».
وقـد تضمـن برنامـج المهرجـان لهـذا العـام ،باإلضافـة
لعـرض األفـالم المرشـحة ،مقابـالت يوميـة مـع مخرجـي
األفـالم بُ ّثـت مـن اسـتوديو المهرجـان وأدارهـا الفنـان
عبدالمجيـد الكنانـي .كمـا تضمـن المهرجـان إقامـة نـدوات
ولقاءات متخصصة في السـينما عبر اسـتضافة المختصين
فـي الفنـون السـينمائية مـن كتـاب ومخرجيـن ومنتجيـن
وممثلين.

ﻧدوات المﻬرﺟان
وتضمـن برنامج المهرجان إقامة خمس ندوات سـينمائية
تناولـت عـد ًدا مـن القضايـا المهمـة في السـاحة السـينمائية
المحليـة والعالميـة .وعقدت الندوات عبـر االتصال المرئي.
مخصصـا لنـدوة عـن مسـتقبل األفـالم
وكان اليـوم األول
ً

السـعودية ،وتلى ذلك ندوة عن تحوالت الصورة في السـينما
الشـعرية ونـدوة عـن صناعـة السـينما السـعودية ،ونـدوة
ناقشـت مسـتقبل السـينما السـعودية مـا بعـد كوفيـد .-19
واختتمت الندوات في اليوم الخامس بندوة حول رحلة الفلم
شباك التذاكر.
السعودي من الورقة إلى ّ

مقﻬﻰ المﻬرﺟان
والسـتعادة حميميـة اللقـاء بيـن صنّـاع األفـالم والجمهـور
الـذي اعتـاد علـى اللقـاءات الجانبيـة فـي أروقـة المهرجـان
خـالل الـدورات السـابقة ،أطلـق المهرجـان برنامـج «مقهـى
صنـاع األفـالم» ،الـذي اسـتضاف فيـه المخـرج محمـد
السـلمان عـد ًدا مـن العامليـن فـي صناعـة األفـالم احتفـا ًء
بالتجـارب المختلفـة فـي ميـدان اإلنتـاج السـينمائي
والسـتعراض زاويـة جديدة لـألدوار التي يقومون بها ﱞ
كل على
حـدة ،أو يتقاطعـون فـي أدائهـا ،وكيـف يؤثـر دور ك ﱢل واحـد
منهم في عمل اآلخر في الصورة النهائية للعمل الفني.
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القافلة األسبوعية

تكرمي فردي جلهد جماعي يف مجال بيانات علوم األرض

مستشار جيوفيزيائي في أرامكو السعودية
يحصد جائزة روبرت بيرج لألبحاث المتم ّيزة
القافلة األسبوعية

«كلما زادت
صعوبة التحدي،
زادت متعة حل
المشكلة».

دانييل كولومبو

ا لظهــر ا ن  -حظــي كبيــر ا لمستشــا ر ين
الجيوفيزيائييــن فــي مركــز األبحــاث المتطــورة فــي
إكســبك ،دانييــل كولومبــو ،بتقديــر دولــي فــي مجــال
معالجــة البحــوث الصعبــة فــي مراقبــة المكامــن وذلــك
بحصولــه علــى «جائــزة روبــرت بيــرج لألبحــاث
المتم ّيــزة» لهــذا العــام .أمــا الجهــة التــي منحتــه هــذا
التكريــم فهــي الجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــي
البتــرول ،التــي تُعــد أحــد أكبــر الجمعيــات الجيولوجيــة
المهنيــة علــى مســتوى العالــم .وتمنــح الجائــزة فــي كل
عــام تكري ًمــا إلنجــاز فريــد فــي أبحــاث البتــرول وعلــوم
األرض.
أحــد جوانــب التكريــم الــذي نالــه كولومبــو يتعلــق
بعملــه فــي مراقبــة المكمــن باســتخدام تقنيــات
كهرومغناطيســية ثالثيــة األبعــاد مــن الســطح إلــى
فوهــة البئــر  -وهــي تقنيــة مراقبــة باســتخدام غمــر
الميــاه طورهــا كولومبــو فــي مركــز األبحــاث المتطــورة
فــي إكســبك ،وتحميهــا بــراءات االختــراع الدوليــة
المملوكة ألرامكو السعودية.
يصــف كولومبــو حــركات ســوائل المكمــن بأنهــا
«معقــدة» ،ويقــول« :مــن الصعــب ح ًقــا الشــعور عــن بُعد
بكيفيــة تحــرك الســوائل فــي حقــول النفــط والغــاز؛ إذ
تتــرك الســوائل بصمـ ٍ
ـات غيــر عاديــة عندمــا نقيســها
بالطرق الكهرومغناطيسية».
ويقــول كولومبــو إن هنــاك عديــ ًدا مــن الجوانــب
المهمــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد إجــراء المراقبــة
الجيوفيزيائيــة ،ويضيــف« :تتغيــر الســوائل ديناميك ًيــا
بســبب اإلنتــاج ،ونهــدف إلــى المحافظــة علــى معرفتنــا
بحركــة المكمــن مــن خــا ل استشــعار التتبــع

الجيوفيزيائي عن بُعد».

استخدام الذكاء
االصطناعي للتكامل
يقــول كولومبــو إن مــا يكمــن وراء حصولــه علــى
الجائــزة هــو شــغفه بدمــج بيانــات علــوم األرض
كمســتقبل لتحســين التنقيــب عــن البتــرول ،ومراقبــة
المكمــن وإدارتــه .ويتــم دمــج البيانــات التــي تــم
إنشــاؤها باســتخدام الموجــات الكهرومغناطيســية
والصوتية إلنشاء إطار لرصد سوائل المكمن.
وينصــح كولومبــو بالتعــاون لدمــج كل مصــادر
البيانــات هــذه م ًعــا ،ويقــول« :تأتــي مراقبــة المكمــن
وإدارتــه مــن عــدة مصــادر مختلفــة للبيانــات ،التــي إذا
تــم أخذهــا بشــكل فــردي ،فإنهــا ال تفســر الوضــع
برمته».
يُذكــر أن كولومبــو كان يــدرس تقنيــات االنعــكاس
الكمــي متعــدد العوامــل علــى مــدار العشــرين عا ًمــا
الماضيــة .وهــو ينصــح بــأن تكامــل البيانــات هــو
الفرصــة المســتقبلية الرئيســية في دراســات المكامن،
«ســواء مــن خــال تكامــل األســاليب التقليديــة ،أو مــن
خــال تقنيــات التعلــم اآللــي» .ويقــول« :يمثــل التحــدي
أيضــا فرصــة كبيــرة للطرق
الخــاص بمراقبــة الســوائل ً
القائمــة علــى الكهرومغناطيســية ،وكذلــك للتكامــل
السيزمي وانقالب المفصل».
ً
قائــا « :أعمــل حال ًيــا علــى تطويــر
ويضيــف
مستشــعرات البئــر اســتنا ًد ا إلــى قياســات المجــال
الكهربائي بالســعة ،وقياســات كهرومغناطيســية لأللياف
البصريــة ،للتركيبــات الدائمــة فــي المكمــن؛ فهــذا العمل
ال يحدث مصادفة أو على نحو اعتباطي».

تجربة فريدة وتقنية مبتكرة
عندمــا ُســئل كولومبــو عــن أبــرز األعمــال التــي كان
جــز ًءا منهــا فــي أرامكــو الســعودية ،قــال إن التجربــة
الكهرومغناطيســية مــن الســطح إلــى فوهــة البئــر كانــت
«ضخمــة»؛ فقــد اســتغرق األمــر عــدة ســنوات مــن
اإلعــداد ودراســات المحــاكاة والتطــورات الهندســية
للمصدر والمستقبالت ،قبل التنفيذ في بئر نشطة.
ومــا ســاعد فــي ذلــك هــو عمليــات المحــاكاة الدقيقــة
التــي أُجريــت ،مضي ًفــا« :لقــد أمضينــا وق ًتــا طوي ـ ً
ا فــي
تحليــل جميــع المتغيــرات قبــل إجــراء تجربــة لــم يســبق
تنفيذها من قبل».
أيضــا إلــى تقنيــة أرامكــو الســعودية
باإلشــارة
ً
المبتكــرة ،المســماة « »pQCللتحليــل الســيزمي بالقــرب
مــن الســطح ،يقــول كولومبــو إن هــذا يتــم فــي جــزء
صغيــر مــن الوقــت الــذي تحتاجــه األســاليب التقليديــة
لتحسين التصوير في أعماق باطن األرض.

أيضا
تكريم للشركة ً
انضــم كولومبــو ،وهــو مواطــن إيطالــي وخريــج جامعــة
ديجلــي ســتودي دي ميالنــو ،إلــى أرامكــو منــذ  12عا ًمــا،
عبــر عن ســعادته بتســلمه هــذه الجائــزة المرموقة.
وقــد ّ
وقــال« :إنــه حقًــا تقديــر لفريــق المكمــن متعــدد
التخصصــات الفيزيائيــة التابــع لـــمركز األبحــاث
المتقدمــة فــي إكســبك ،ولعديــد مــن المجــاالت الرائعــة
التــي تديرهــا أرامكــو الســعودية ».وبالنســبة لكولومبــو،
فــإن شــغفه بعلــوم األرض ،وخاصــة الجيوفيزيــاء ،يعــادل
الدافــع الشــخصي الدائــم ،إذ أنــه «كلمــا كان التحــدي
أكثر صعوبة ،زادت أهمية حل المشكلة».

ً
متنقل وإصدار كتاب
ومعرضا
ثالثة مشاريع رئيسة تتضمن مؤمت ًرا دول ًيا
ً

(إثراء) وجائزة الفوزان يوقعان مذكرة تفاهم
تختص بعمارة المساجد
القافلة األسبوعية

الظه ــران  -و ّق ــع مرك ــز المل ــك عبدالعزي ــز الثقاف ــي
العالمــي (إثــراء) ،وجائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة
المســـاجد ،مؤخـــ ًرا ،مذكـــرة تفاهـــم تم ّهـــد لتعـــاون
مشـــترك بيـــن الطرفيـــن يختـــص بعمـــارة المســـاجد
للنه ــوض به ــذا القط ــاع الحي ــوي والعم ــل عل ــى تطوي ــره
م ــن ع ــدة جوان ــب تتن ــاول الجان ــب الحض ــاري والفن ــي
والثقافـــي للمســـجد الـــذي يعـــد عنوا ًنـــا بـــارزًا للبنـــاء
المعم ــاري اإلس ــامي ،وتض ــم مذك ــرة التفاه ــم ثالث ــة
مرتك ــزات ومش ــاريع رئيس ــة يأت ــي ف ــي أوله ــا تنظي ــم
المؤتمـــر الدولـــي بعنـــوان( :المســـجد :إبـــداع القطـــع
والشـــكل والوظيفـــة) العـــام المقبـــل ،يليهـــا تنظيـــم
مع ــرض متنق ــل يج ــوب م ــدن العال ــم لتس ــليط الض ــوء
عل ــى موض ــوع المس ــاجد :نش ــأتها ومعانيه ــا ووظائفه ــا
م ــن خ ــال اس ــتعراض مجموع ــة م ــن القط ــع األثري ــة
مــن العالــم اإلســامي ،وأخيـ ًرا إصــدار كتــاب عــن هــذا
المع ــرض المتنق ــل يتن ــاول أب ــرز المعلوم ــات اإلثرائي ــة
ع ــن ه ــذه القط ــع األثري ــة الت ــي تعك ــس ث ــراء الحض ــارة
اإلسالمية.
وفـــي ســـياق هـــذه المذكـــرة ،يبـــدأ كل مـــن مركـــز

(إثـــراء) ،وجائـــزة عبداللطيـــف الفـــوزان لعمـــارة
المســـاجد باســـتقبال عـــروض األبحـــاث واألوراق
العلمي ــة الخاص ــة بدراس ــة المس ــاجد؛ حي ــث س ــيكون
متاح ــا ل ــكل م ــن المعماريي ــن والمصممي ــن،
التس ــجيل
ً
والفنانيــن والحرفييــن ،والشــعراء والك ّتــاب ،والباحثيــن،
والمؤرخيـــن ،ومشـــرفي وأمنـــاء المتاحـــف ،بـــد ًءا مـــن
تاري ــخ  19مح ـ ّـرم 1442هـــ ( 7س ــبتمبر 2020م) وذل ــك
للمش ــاركة به ــا ف ــي المؤتم ــر الدول ــي ال ــذي يق ــام عل ــى
م ــدى ثالث ــة أي ــام ،ف ــي الفت ــرة م ــن  18إل ــى  20ربي ــع
الثانــي 1443هـــ ( 25-23نوفمبــر 2021م) ،ويهــدف إلــى
أن يعالـــج التطـــور التاريخـــي للمســـجد ومعانيـــه
ووظائفه.
ويدعـــو المركـــز وجائـــزة عبداللطيـــف الفـــوزان
المهتمي ــن لتقدي ــم أوراق علمي ــة وأبح ــاث تتن ــاول ه ــذا
التطــور للمســاجد بطــرق جديــدة وفريــدة ،حيــث يأتــي
تنظي ــم المؤتم ــر دع ًم ــا لدراس ــة وتدري ــس تاري ــخ وف ــن
وعمـــارة الحضـــارات اإلســـامية ســـوا ًء فـــي المملكـــة
العربي ــة الس ــعودية أو خارجه ــا ،حي ــث س ــيقوم المرك ــز
برب ــط األش ــخاص المش ــتركين بنش ــاطات تعليمي ــة أو
مهني ــة تتعل ــق بعم ــارة المس ــاجد وحضارته ــا ،وس ــيقدم
معلوم ــات ُمثري ــة ع ــن البرام ــج الت ــي يق ــوم به ــا المرك ــز

والمصادر األساس من أجل تطوير المساجد.

الطاقات الكامنة في
المجاالت اإلبداعية
مـــن جهتـــه أكـــد نائـــب الرئيـــس لشـــؤون أرامكـــو
الســـعودية ،األســـتاذ نبيـــل النعيـــم ،علـــى أن الشـــراكة
بيـــن مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي
(إثـــراء) ،وجائـــزة عبداللطيـــف الفـــوزان لعمـــارة
المســـاجد ،تأتـــي ضمـــن دعـــم وتطويـــر أرامكـــو
الســـعودية المســـتمر للطاقـــات الكامنـــة فـــي كافـــة
المج ــاالت اإلبداعي ــة ،بم ــا فيه ــا العم ــارة اإلس ــامية،
وإبـــراز الجانـــب الجمالـــي والمعرفـــي لهـــذا المجـــال
المه ــم ف ــي ثقافتن ــا الزاخ ــرة بتاريخه ــا وتراثه ــا الغن ــي،
وه ــو م ــا يتماش ــى م ــع أه ــداف المرك ــز اإلس ــتراتيجية
الراميـــة إلـــى تعزيـــز التواصـــل الثقافـــي مـــع العالـــم
واإلســـهام فـــي صناعـــة المجتمـــع اإلبداعـــي ،إضافـــة
إلـــى تشـــجيع االهتمـــام بمظاهـــر الثقافـــة اإلســـامية
التي ترتبط بالمساجد إبداع ًيا ووظيف ًيا.
بـــدوره أوضـــح رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة لجائـــزة
عبداللطيـــف الفـــوزان لعمـــارة المســـاجد ،األســـتاذ

عب ــداهلل الف ــوزان ،أن أهمي ــة ه ــذه الش ــراكة تتجس ــد
ف ــي الح ــرص عل ــى تطوي ــر الجان ــب الجمال ــي والفن ــي
المرتب ــط بعم ــارة المس ــجد من ــذ نش ــأته وحت ــى الي ــوم،
وتوثيقــه علم ًيــا ونشــره باللغــات الحيــة لكــي يصــل إلــى
جميـــع المهتميـــن علـــى مســـتوى العالـــم ،إلـــى جانـــب
كونهـــا مهمـــة حضاريـــة معاصـــرة ،وقـــال الفـــوزان:
«هدفن ــا أن نبي ــن للعال ــم أن ه ــذا الم ــكان كان المرك ــز
ال ــذي تط ــورت في ــه الفن ــون المعماري ــة البصري ــة ف ــي
الحض ــارة اإلس ــامية» ،مش ــي ًرا إل ــى أن ه ــذه الش ــراكة
تمث ــل حد ًث ــا مه ًم ــا عل ــى المس ــتوى الثقاف ــي؛ حي ــث إن
اإلمكانيـــات والخبـــرات الموجـــودة لـــدى الطرفيـــن
ستس ــهم ف ــي تنظي ــم مؤتم ــر عالم ــي به ــذا الخص ــوص
سيمثل نقلة نوعية في مجاله.
وكان ــت نتائ ــج بح ــث مكث ــف ق ــام ب ــه المرك ــز عل ــى
ش ــريحة م ــن الجمه ــور ،ق ــد أظه ــرت اهتما ًم ــا كبيـ ـ ًرا
م ــن قب ــل الش ــعب الس ــعودي نح ــو تعلّــم تاري ــخ وتطوي ــر
المســاجد حــول العالــم ،واهتمامهــم بجوانــب الحضــارة
اإلســـامية المرتبطـــة بشـــكل مباشـــر بموضـــوع
المســـاجد بمـــا فيهـــا األدوار والوظائـــف متعـــددة
األهـــداف ضمـــن المجتمعـــات التـــي خدمتهـــا هـــذه
المساجد.

القافلة األسبوعية
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كيﻒ تﻨﻬﺾ العزيمة لتﺄريﺦ حﻀارة اﻹﻧسان
ﻣﻴﺜﻢ اﳌﻮﺳﻮي
ربمــا تبــدو فكــرة أن ينهــﺾ شــخص لتأليــف كتــاب
يتنــاول الحضــارة البشــرية منــذ بدايتهــا فكــرة مجنونــة
ومســتحيلة التنفيــذ عمل ًيــا؛ إذ إن التأليــف فــي حقبــة
تاريخيــة واحــدة قــد يســتغرق جهــ ًدا ال نهايــة لــه مــن
البحــث والتقصــي والتحقيــق حتــى الوصــول إلــى الهــدف
المنشود.
بعضــا مــن الجنــون ،وكثيــ ًرا مــن الهمــة العاليــة
لكــن ً
والشــغف ،قــادا الفيلســوف والكاتــب األمريكــي ،ويــل
ديورانــت ،إلــى خــوض غمــار هــذه الفكــرة المســتحيلة،
ليُبــدع منهــا سلســلة تاريخيــة مرجعيــة تألﱠفــت مــن 11
مجلﱠــ ًدا تحــت عنــوان (قصــة الحضــارة) ،وتكــون تلــك
خطــوة نحــو تجســيد ذلــك المســتحيل علــى أرض الــورق
وبين أروقة المكتبات.
ولــم تكــن تلــك السلســلة الحافلــة بالمعرفــة لتــرى النور،
ـات جســيمة بذلهــا ديورانــت في ســبيل تحقيق
لــوال تضحيـ ٌ
هدفــه ،حيــث أمضــى مــا يربــو علــى أربعــة عقــود مــن
حياتــه ،يغــ ﱡذ الســير فــي الطريــق إلــى إنجــاز مــا يســمو
ـب عصــارة جهــوده حب ـ ًرا علــى أوراق التاريــخ.
إليــه ،ويصـ ﱡ
وقــد شــاطرته فــي رحلتــه الطموحــة تلــك زوجتــه ،آريــل
ديورانــت ،حيــث تقاســم الزوجــان الحمــل الثقيــل الــذي
نهضــا لــه ،لتصبــح تلــك الفكــرة بعيــدة المنــال نمــط حيــاة
وأســلوب عيــﺶ ،تُصــرف فيــه األيام وتــدور حولــه األعوام.
وقــد تطلﱠــب منهمــا البحــث أن يســافرا إلــى أنحــاء متفرقــة
مــن العالــم مــن أجــل اســتقصاء مادتــه ،واالطــالع علــى
تضمنــت جهودهمــا مطالعــة أكثــر
المصــادر المهمــة ،كمــا
ﱠ
من  5000كتاب في هذا الصدد.

التاريﺦ مﻦ منﻈور ﺷامل
بــدأت القصــة عندمــا عــزم ديورانــت ،الذي حاز شــهادة
الدكتــوراه فــي الفلســفة ،علــى تأليــف كتــاب ينظــر إلــى
التاريــخ مــن منظــور شــامل ،ويجمــع شــمل المعرفــة
التاريخيــة ،التــي تضخﱠ مــت وتوزﱠعــت فــي أنحــاء شــتى ،في
المتخصص.
قالــب مالئــم للعصــر الحديــث والقــارئ غيــر
ﱢ
ومــن المحتمــل أن يكــون ديورانــت اســتوحى فكرتــه تلــك
مــن المــؤرخ البريطانــي ،هنــري بــكل ،الــذي ألﱠــف كتابــه
(مقدمــة لتاريــخ الحضــارة) ،لكــن األجــل وافــاه قبــل أن
يكتب التاريخ نفسه.
وفــي عــام 1935م ،قطــع ديورانــت شـ ً
ـوطا كامـ ًـال ضمــن
المضنيــة ،فنشــر كتابــه األول ضمــن هذه السلســلة
رحلتــه ُ
تحــت عنــوان (تراثنــا الشــرقي) ،حيــث تنــاول فيــه نشــأة
الحضــارة والعوامــل األربعــة للنهــوض بهــا ،كمــا تنــاول

حضــارات الشــرق األدنــى ،بمــا فيهــا الحضــارات
الفرعونيــة والبابليــة واآلشــورية والفارســية ،ثـ ﱠم عـ ﱠـرج على
ضمتــه تلــك البلــدان
عمــا ﱠ
الهنــد والصيــن واليابــان فكتــب ﱠ
بين جوانحها من حضارات إنسانية عريقة.
فخصــص الكتابيــن
ومضــى ديورانــت فــي ســعيه،
ﱠ
تحدث فــي الجزء
التالييــن لحضــارة اليونــان ورومــا ،فيمــا ﱠ
عمــا تــال ذلــك
الرابــع ﱠ
ا لحضــا ر ة
مــن
البيزنطيــة ،ثــ ﱠم عــن
ظهــو ر ا لحضــا ر ة
اإلســالمية ،وكذلــك
عــن العصــور الوســطى
فــي أوروبــا حتــى بداية
عصــر النهضــة .وفــي
أجــزاء الحقــة ،ر ﱠكــز
المؤلــف جهــوده علــى وﻳﻞ دﻳﻮراﻧﺖ ،وآرﻳﻞ دﻳﻮراﻧﺖ

أوروبــا وتاريخهــا ،فتنــاول عصــور النهضــة واإلصــالح
الدينــي والعقــل ،ث ـ ﱠم عصــور لويــس الرابــع عشــر وفولتيــر
وروسو ،وانتها ًء بعصر نابليون.
وبينمــا اكتفــت آريــل بلعــب أدوار ثانويــة فــي األجــزاء
الســتة األولــى ،فإنهــا تقاســمت مــع زوجهــا أدوار البطولــة
فــي األجــزاء الالحقــة ،لتــد ﱢون اســمها كت ًفــا إلــى كتــف إلــى
جانــب اســمه فــي خانــة التأليــف .ومــع أن الزوجيــن
اســتكمال م ًعــا جــز ًءا واسـ ًعا ممــا ﱠ
خططــا لــه ،ﱠإال أن األجــل
حــال بينهمــا وبيــن إتمــام تلــك الخطــط ،حيــث وافاهمــا
فــي العــام نفســه ،ولــم يفــ ﱢرق بينهمــا أكثــر مــن مــدة
تخــص
أســبوعين ،ليخلﱢفــا وراءهمــا مالحظــات بحثيــة
ﱡ
المقــر ر أن يتنــاوال عصــري
جزأيــن آخريــن كان مــن
ﱠ
داروين وآينشتاين.

تقدي ٌر وتﺄﺛير
ولــم تشــأ الحيــاة ،التــي تقســو علــى أصحــاب الهمــم
الرفيعــة فــي كثيــر مــن األحيــان ،أن تمـ ﱠـر الجهــود المتو ﱢثبــة
للزوجيــن دون تقديــر اســتحقﱠاه عــن جــدارة؛ ففــي عــام
1968م ،حــاز ويــل ورفيقــة عمــره جائــزة بولتيــزر التــي
تمنحهــا جامعــة كولومبيــا األمريكيــة عــن فئــة األدب غيــر
الخيالــي ،حيــث كانــت مــن نصيــب الجــزء العاشــر مــن
السلســلة ،كمــا بِيعــت أكثــر مــن مليونــي نســخة مــن أجــزاء
السلسلة في فترة وجيزة نسب ًيا.
وقــد وجــدت السلســلة التاريخيــة طريقهــا إلــى أنحــاء
متف ﱢرقــة مــن العالــم ،حيــث تُرجمــت إلى تســع لغــات أخرى
مــن بينهــا العربيــة ،كمــا حظيــت بحيــاة أخــرى فــي عالــم
الكتــب المســموعة ،لتطــرق أبــواب شــريحة أوســع مــن
البشــر .وإلــى جانــب ذلــك ،كانــت هنــاك عـ ﱠـدة محــاوالت
لتقديــم نســخ مختصــرة مــن السلســلة تتفــاوت فــي طولها،

ليســتفيد مــن مطالعتهــا أولئــك الذيــن ال يســعهم الوقــت
لقــراءة النســخة األصليــة كلﱢهــا .ومــن بيــن تلــك المحاوالت
سلســلة (الوجيــز فــي قصــة الحضــارة) ،مــن إعــداد
الدكتــور غــازي طليمــات ،وكتــاب (أبطــال مــن التاريــخ:
مختصــر قصــة الحضــارة) الصــادر عــن دار الكتــاب
العربي.
وكمــا تقتضيــه الحــال مــع محاولــة طموحــة كهــذه ،فقــد
ـجلوا
صـ ﱠوب عــدد مــن النقــاد مجاهــر نقدهــم نحوهــا ،فسـ ﱠ
عــد ًدا مــن المالحظــات حولهــا ،ومــن بينهــا تركيــز الكاتــب
علــى الحضــارات األوروبيــة ،التــي اســتحوذت علــى معظــم
أجــزاء السلســلة ،بينمــا اختُزلــت الحضــارات اآلســيوية
على سبيل المثال ضمن جزء واحد.
وعلــى الرغــم مــن أن المؤ ﱢلــف قــد أبــدى حرصــه علــى
التجـ ﱡـرد مــن أي ظــالل قــد تُلقــي بنفســها علــى الحقائــق
التاريخيــة ،ﱠإال أن عــد ًد ا مــن النقــاد رأوا أن الــرؤى
والتأويــالت الخاصــة بــه كانــت تط ـ ﱡل بيــن الســطور عنــد
تناولــه لبعــﺾ الموضوعــات البحثيــة ،كمــا انتقــد بعضهــم
اعتمــاده علــى كثيــر مــن المصــادر الثانويــة فــي تأريــخ
بعــﺾ الحقــب التاريخيــة ،فيمــا انتقــده آخــرون بدعــوى
مبالغتــه فــي تبســيط التاريــخ مــن أجــل أن يناســب القــارئ
العادي.
وبصــرف النظــر عــن ك ﱢل ذلــك ،فــإن (قصــة الحضــارة)
الجهــد
تم ﱢثــل فــي حقيقــة أمرهــا قصــة عمــر طويــل مــن ُ
والبحــث ،اســتغرقت أكثــر مــن تقديــرات ويــل ديورانــت
نفســه ،الــذي كان يُ ﱢ
خطــط فــي أول األمــر أن تكــون تلــك
سلســلة مؤلفــة مــن خمســة أجــزاء فحســب؛ قص ـ ٌة ُق ـ ﱢدر
لهــا أن تنتهــي دون أن تُلﱢــم بالحضــارة اإلنســانية مــن جميع
جوانبهــا ،لكنهــا حاولــت بقــدر مــا تُســعف بــه األعمــار أن
تقـ ﱢدم نبــذة موجــزة عــن تاريــخ  110قــرون من تاريخ البشــر
وحواضرهم.
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القافلة األسبوعية

اﻷﺳﺮة
إﻋﺪاد :ﺳﺎرة ﻣﻄﺮ

التﻌليم عﻦ بﻌد  ..وقاية ومﻌرفة

ﺿﻴﻒ ﻟﻸﺳﺮة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮرة دﻻل ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ

■ كمـــا أن فيـــروس كورونـــا يمكـــن أن ينتقـــل عـــن
طريـــق لمـــس األســـطح واألدوات الملوثـــة ،أو
مصافحـــة المصـــاب ،ومـــن ثـــم لمـــس العين أو
األنف أو الفم.

إرﺷادات للطﻼب والطالبات

التعليـــم عـــن بعد هـــو أحـــد طـــرق التعلـــم الحديثة
نســـب ًيا ،ويعتمـــد مفهومه األســـاس على وجـــود المتعلم
في مكان يختلـــف عن المصدر الذي قـــد يكون الكتاب
أو المعلـــم أو حتى مجموعة الدارســـين .ويمكن وصف
التعليـــم عن بعـــد بأنه عبارة عـــن نقل برنامـــج تعليمي
مـــن موضعـــه في حـــرم مؤسســـة تعليميـــة إلـــى أماكن
متفرقة جغراف ًيا.
ومـــع بـــدء العام الدراســـي الجديـــد ،أنشـــأت إدارة
التعليـــم فـــي المملكـــة تطبيقًـــا إلكترون ًيـــا أســـمته
«مدرســـتي» ،وهو نظـــام إدارة تعليـــم إلكتروني ،يضم
األدوات التعليميـــة اإللكترونيـــة ،التـــي تدعـــم أعمـــال
التعليـــم والتعلـــم ،وتســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف
التعليميـــة للمناهـــج والمقـــررات ،كمـــا تدعـــم تحقيق
المهـــارات والقيـــم والمعـــارف للطـــالب والطالبـــات
لتتماشـــى مـــع المتطلبـــات الرقميـــة للحاضـــر
والمســـتقبل .وعلـــى األســـر اآلن متابعة تعليـــم أبنائها
عـــن طريـــق التطبيق ،كمـــا يتوجـــب عليهـــا أن توضح
ألبنائهـــا مـــن الطلبة ســـبب التوجـــه إلـــى التعليم عن
بعـــد ،وإليك اإلجابـــات التي يجـــب أن يتفهمها أبناؤك
وأن يأخذوها على محمل الجد:
■ تُعـــد المدارس مـــن األماكـــن المعرضـــة النتقال
فيـــروس كورونـــا المســـتجد (كوفيد )19-بشـــكل
كبير.
■ من الســـهولة انتقـــال الفيروس من خـــالل الرذاذ
المتطايـــر من المريﺾ أثنـــاء الكحة أو العطاس،
أو الـــكالم إذا كان الشـــخص يقـــف على مســـافة
أقل من متر ونصف من الشخص المصاب.

قامـــت علـــى تأليـــف هـــذا الكتـــاب
الخبيرتـــان الدوليتـــان والحائزتـــان علـــى
جوائـــز عديدة فـــي فنـــون التواصـــل بين
الكبـــار والصغـــار :إديـــل فابـــر ،وإليـــن
مازليـــﺶ .يعالـــج الكتـــاب العالقـــة بيـــن
المراهقين والوالديـــن ،ويلقي الضوء على
ما يواجهـــه الوالـــدان من متاعـــب ،وكيف
يمكـــن لهما التغلـــب على كافـــة المخاوف
في هذا الشأن ومعالجتها.

ﻛﺘﺎب وﻧﺼﻴﺤﺔ

ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺤﺪث
ﻓﻴﺼﻐﻰ اﻟﺼﻐﺎر

يجب على األســـر تنبيـــه أبنائهم إلـــى أهمية دورهم
في عملية التعلم عبر عدد من اإلرشادات ،وهي:
■ إن التعليم عـــن بعد يُعد نافـــذة معرفية ،وفرصة
الستكمال الرحلة التعليمية.
■ ولتعليـــم فاعـــل ومثمـــر ،يجـــب علـــى الطـــالب
والطالبات ترتيب جداول نشاطاتهم اليومية.
■ الحرص على النوم مبك ًرا.
■ استشعار المسؤولية.
■ االلتزام بأوقات التعليم والخطط الدراسية.
■ التهيئة واالستعداد قبل بدء الدرس بوقت ٍ
كاف.
■ التحضير المسبق للدروس وأخذ فكرة عامة.
■ الجلوس الســـليم وترك مســـافة بينك وبين جهاز
الكمبيوتر أو المحمول.
■ المتابعة والتركيز وتدوين المعلومات.
■ عنـــد الحاجة للمســـاعدة ال تتردد فـــي التواصل
مع معلميك وإدارة المدرسة.

آداب الﺴلوك الرقمي
كما يجـــب على األســـر أن توضـــح ألبنائها الطالب
والطالبات آداب الســـلوك الرقمي ،مـــع متابعة أدائهم
بشـــكل يومي ،وإليـــك أيها األب واألم أهم اإلرشـــادات
للحرص على سلوك أبنائكما:
■ اتبـــاع تعاليـــم وآداب الديـــن اإلســـالمي الحنيف
واألعراف والتقاليد الوطنية السائدة.
■ عدم مخالفة قوانين الدولة ذات العالقة.
■ اســـتخدام اللغـــة العربيـــة الفصحـــى وقواعـــد
اإلمالء في المشاركة اإللكترونية.
■ الدقـــة فـــي نقـــل واســـتخدام اآليـــات القرآنيـــة
الكريمـــة واألحاديـــث النبويـــة الشـــريفة ،وعـــدم
اســـتخدامها إال بعـــد التأكـــد مـــن الصحـــة فـــي

النقـــل ،واإلشـــارة إلـــى المصـــادر من كتـــاب اهلل
الكريم وكتب الصحاح.
■ االلتـــزام بـــﺂداب المشـــاركة والنشـــر اإللكتروني
والتي منها:
● البعـــد عـــن العنصريـــة والطائفيـــة والقبليـــة
البغيضـــة ،والقـــذف والتشـــهير واإلســـاءة واللمز
واالنتقاص من اآلخرين ومجهوداتهم.
● احتـــرام الطـــرف اآلخـــر ،واختيـــار األلفـــاظ
والعبارات األكثر تقدي ًرا واحترا ًما للمخاطب.
● التعامـــل بلطـــف وتقبـــل اآلراء األخـــرى ،وتقبـــل
النقد البناء من اآلخرين.
● العالقـــة الج ّديـــة المباشـــرة بموضـــوع النقـــاش
والموضوعية والوضوح واالختصار.
● عـــدم تصوير الطلبـــة أو المعلمين أو المشـــرفين
التربوييـــن أو محتويـــات منصـــة مدرســـتي.
ومشـــاركتها في تطبيقـــات  /منصـــات التواصل
االجتماعـــي ســـواء مـــن الطلبـــة أو المعلميـــن
لتجنب المساءلة القانونية.
■ الحـــذر مـــن بعـــﺾ الســـلوكيات التي قد تشـــكل
خط ًرا على أمن وسرية المعلومات مثل:
● الضغـــط علـــى الروابـــط المجهولـــة ألنهـــا مـــن
الممكن أن تكون روابط لتصيد المعلومات.
● عدم االتصال بشـــبكة إنترنت عامة ،ألنها تســـهل
عملية اختراق الجهاز المتصل بها.
● إذا اضطـــررت للعمـــل أو التعلـــم بمـــكان عـــام ال
تتـــرك جهاز الكمبيوتـــر دون مراقبة ،وال تســـمح
لﻶخرين باستخدامه دون مراقبة.
● عنـــد االنتهـــاء مـــن دروس اليـــوم كافـــة ،عليـــك
التأكـــد من إغـــالق المنصـــة التعليميـــة بالكامل
ً
حفاظا على خصوصيتك.
● عدم إساءة اســـتخدام أنظمة الوزارة اإللكترونية
بمـــا يؤثـــر علـــى أدائهـــا ،أو مســـتوى أمانهـــا ،أو
ســـرعتها ،أو اســـتمراريتها ،أو حرمـــان اآلخرين
من االستفادة منها.
● عنـــد التعرض للتنمر اإللكترونـــي يجب على ولي
األمـــر أو الطالـــب إبـــالغ المعلـــم أو المرشـــد
الطالبـــي بشـــكل خـــاص ،وتوثيق الحالـــة التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة.

ﻛﻴﻒ أﺷﺠﻊ ﻃﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮاءة
تُعـــد القراءة من العادات واألنشـــطة الحيويـــة المفيدة
التـــي بـــدأت بعـــﺾ األســـر تهملهـــا لـــدى أبنائهـــا رغـــم
أهميتهـــا ،ويبـــدو ظاهـــ ًرا لنـــا كيف انشـــغل األطفـــال أو
المراهقـــون باألجهـــزة اإللكترونية ،وتخلو عـــن األهم من
ذلـــك أال وهـــو هواية قـــراءة الكتب .وحتـــى نوقﻆ بداخل
أطفالنا حب القراءة علينا أن نتبع اإلرشادات التالية:

■ إحاطـــة الطفل دو ًمـــا بالكتب المختلفة والمناســـبة
الهتماماته.
■ مراعـــاة اختيـــار الكتـــب ذات النـــص الجـــذاب
والمشوق والقصير ،واللغة المبسطة والمفهومة.
■ إعطـــاء الطفـــل الفرصـــة الختيـــار الكتـــاب الـــذي
يرغب بقراءته.
■ تشـــجيع الطفـــل على القـــراءة ودعمـــه حينما يبدي
اهتمامه بالقراءة.
■ من الممكـــن أن نســـتخدم الكتـــب اإللكترونية ألنها
تمكـــن الطفل من التحكم في حجم الخط ،فتســـهل
عليه القراءة بشكل جيد.
■ استخدام التطبيقات التي يمكنها أن تساعد الطفل
على القراءة.

أستاذ مساعد تقنيات التعليم في جامعة دار الحكمة في جدة

• ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﺳ ــﺮ ﻣﻦ دراﺳ ــﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
ﻋ ــﻦ ُﺑﻌ ــﺪ ..ﻣ ــﺎ ﻧﺼﻴﺤﺘ ــﻚ ﻟﻠﺘﺨﻠ ــﺺ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺨﺎوف؟
مـــن الطبيعـــي أن تكـــون لـــدى األســـر عديـــد من
المخـــاوف من عمليـــة التعليم عن بُعد ،والســـبب وراء
ذلـــك أن المدرســـة كانت تتحمـــل عبء توفيـــر البيئة
التعليميـــة ،فهي من توفـــر للطالب والطالبـــات مكانًا
أمنًا ومجهـــزًا بمصـــادر تعليمية ،إلى جانـــب التهوية،
واإلضـــاءة ،واإلنترنـــت وغيرهـــا من األمـــور األخرى.
ولكـــن هـــذه المســـؤولية أصبحـــت اآلن علـــى عاتـــق
األســـرة ،فمـــن الطبيعي أن تكـــون لدى األســـر بعﺾ
المخاوف بعـــد تغير الحـــال .لذا ،يجب على األســـرة
إعادة ترتيـــب المنـــزل وتهيئته لهذا الوضـــع الجديد،
وتوفيـــر مصادر تعليمية ألبنائهم مـــن أجهزة كمبيوتر،
وإنترنت ســـريع ،كل هـــذه األمور زادت من مســـؤولية
األســـرة .هـــذه المخـــاوف ناتجة عـــن كونهـــا التجربة
األولـــى ،وهـــو أمـــر جديـــد تما ًمـــا ،وأي شـــيء جديد
يسبب المزيد من الخوف.
نصيحتـــي لألســـر أوالً؛ تهيئـــة البيئـــة المناســـبة
ألبنائهـــم للتعلـــم عـــن بُعد .على ســـبيل المثـــال يمكن
تحويـــل غرفة الصالون إلـــى مكتـــب ،أو توفير مكاتب
دراســـية فـــي غـــرف النـــوم ،بحيـــث يتوفـــر للطالـــب
والطالبة مـــكان هادئ يمكنه من اســـتقبال المعلومات
التعليميـــة عن بُعد .ثان ًيا؛ يجب على األســـر والطالب
والطالبـــات التواصـــل مـــع المعلـــم والتواصـــل مـــع
المدرســـة ،حتى ال يشـــعروا أنهـــم بمفردهـــم ،ويجب
علـــى األســـرة التأكـــد مـــن أن أبناءهم يقومـــون بحل
الواجبات وأن قدرتهم على استيعاب الدروس جيدة.
• ﻣ ــﺎ ﻧﺼﻴﺤﺘ ــﻚ ﻟﻠﻄ ــﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ــﻞ
ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ؟
تقـــع المســـؤولية الكبرى فـــي التعلم عـــن بُعد على
الطالـــب والطالبة ،فإذا لم يتفاعال جي ًدا ولم يشـــاركا
فـــي أداء الواجبـــات المطلوبة منهما ،فلـــن يتمكنا من
التعلـــم .لـــذا ،يجـــب علـــى الطـــالب اســـتيعاب هـــذه
المســـؤولية ،ويجب عليهم التفاعل مـــع بقية زمالئهم
والمعلم والمعلمـــة أو المحاضر ،ومـــن المهم التفاعل
مـــع المـــادة العلميـــة ،فمـــن واجـــب الطالـــب أن يقوم
بالبحـــث ،والقـــراءة والتحليـــل .ونصيحتـــي للطـــالب
قـــراءة التعليمـــات والتوجيهات التي ســـتكون موجودة
فـــي المنصـــات التعليميـــة ،وأن يكونوا علـــى قدر من
الجديـــة ،وأن يحترمـــوا مســـؤولية أداء الواجبـــات
المطلوبـــة منهم .وأنصـــح الطالب والطالبـــات إذا لم
يتمكنـــوا من فهـــم الـــدروس ،أن يقوموا ،علـــى الفور،
بالتواصل مـــع المعلم أو المعلمة إلعادة الشـــرح .وإذا
كانـــت لديهـــم مشـــكالت تقنيـــة ،فيتوجـــب عليهـــم
التواصل مع المسؤولين عن التقنية.
نصيحتـــي األخيـــرة لهـــم أن يكونـــوا فـــي حالة من
التواصل مـــع المعلميـــن أو المعلمات في أي مشـــكلة
تواجههم.
• ﻫﻨ ــﺎك ﻣﺨ ــﺎوف ﻣ ــﻦ اﻟﻄ ــﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒ ــﺎت ﻟﺮﺑﻤ ــﺎ ﻓﻲ
ﻋ ــﺪم اﻹﻧﺼ ــﺎف ﻓ ــﻲ اﻟﺪرﺟ ــﺎت ،ﻣ ــﺎ رأﻳ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه
اﻟﻤﺨﺎوف؟
اآلن هنـــاك توجه كبير عبـــر التقييـــم اإللكتروني،
وهنـــاك طـــرق مختلفـــة للتقييـــم ،فطـــرق التقييـــم ال
تعتمـــد فقـــط علـــى االختبـــارات اإللكترونيـــة لكنهـــا
تعتمـــد علـــى أمـــور أخـــرى ،مثـــل غـــرف النقـــاش،
المناظرة ،دراســـة الحالة ،التحليل .هناك العديد من
الطرق في التقييم اإللكتروني.
أمـــا بالنســـبة لالختبـــارات اإللكترونيـــة ،فعلـــى
العكـــس من ذلـــك ،فـــإن الدقة فيهـــا تبـــدو أعلى من
غيرهـــا .اآلن هنـــاك طـــرق عديـــدة للتأكـــد مـــن أن
الطالـــب أو الطالبـــة هـــو مـــن قـــام بحـــل األســـئلة،
وســـيؤدي اســـتخدام تلـــك الطـــرق إلـــى التقليـــل من
حصـــول حاالت غـــﺶ .لذا ،فـــإن التقييـــم اإللكتروني
سيكون هو األفضل واألكثر إنصافًا.

القافلة األسبوعية
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االتﺼال مﻊ الﺤضارات الكوﻧية

ﺣﺴﻦ اﳋﺎﻃﺮ

االتﺼال بضوء الشمﺲ والليﺰر

مجـرة درب التبانـة التـي
ينتمـي نظامنـا الشمسـي إلـى
ﱠ
يبلـﻎ قطرهـا حوالـي مئـة ألف سـنة ضوئية .ويبعـد موقعنا
المجـرة .ويقـ ﱢدر
حوالـي  25ألـف سـنة ضوئيـة عـن وسـط
ﱠ
العلماء أن هناك عشرات المليارات من األنظمة الشمسية
مجرتنا .ويشير عدد من النماذج الرياضية ،ومن بينها
في
ّ
«معادلـة دريـك» ،إلـى احتمـال وجـود حضـارات عديـدة في
درب التبانـة .لكـن هنـاك صعوبة كبيرة فـي التواصل معها،
نظ ًرا للمسافات الشاسعة بين هذه األنظمة.

يمكننـا اسـتخدام ضـوء الشـمس كقنـاة اتصـال بيننـا
وبيـن الحضـارات الكونية األخـرى ،بالطريقة نفسـها التي
يسـتخدمها مشـغلو الطائـرات والقطـارات .حيـث يتـم
التعامـل مـع هـذه األضـواء كإشـارات مفهومـة حـول حدث
مع ﱠيـن .فـإذا مـا اسـتطعنا التالعـب بضـوء الشـمس
واسـتخدامه كمنـارة ،فمـن الممكـن أن يشـ ﱢكل إشـارات
للحضـارات الكونيـة ،تما ًمـا كالتلويـح باليـد أمـام مصبـاح
يـدوي إللقـاء التحيـة .ويمكـن أن يتـم ذلـك عـن طريـق
تمرير أوراق ضخمة أمام ضوء الشمس.
وعوضـا عـن أشـعة الشـمس ،يمكـن اسـتخدام أشـعة
ً
الليـزر كمنـارة إلعطـاء إشـارات .فقـد اقتـرح باحثـون مـن
معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا (  )MITتطويـر
تلسـكوبات متباعـدة فـي الفضـاء ،تتبعهـا أقمـار صناعيـة
صغيـرة تعمـل كـ«نجمـة دليـل الليـزر» ،عـن طريـق توجيـه
ليـزر إلـى التلسـكوبات لمعايـرة النظـام ،وإنتـاج صـور
أفضـل وأدق للعوالـم البعيـدة التـي تصـل إلـى حوالـي
عشـرين ألـف سـنة ضوئيـة .وقـد أشـار الباحثـون إلـى أن
األشعة تحت الحمراء ستكون قوية جـ ًدا وكافية لرصدها
من قبل الحضارات الكونية لتمييزها عن الشمس.
وعلـى افتـراض أن الحضـارات األخـرى متق ﱢدمـة مـن
الناحيـة التقنيـة ،فإنهـا سـوف تعرف مـا يجب عليهـا فعله
لالتصـال بنـا .فهـذه الرسـالة ال تحتـاج إلـى مزيـد مـن
الـذكاء لفهمهـا .ويمكننـا فـي النهايـة إنشـاء شـبكة اتصال

الطرق الﻌلمية الممكنة مﻦ الناﺣية
النﻈرية لﻼتﺼال مﻊ ﻫذه الﺤضارات
فـي عـام 1977م ،أطلقـت (ناسـا) المركبتيـن الفضائيتين
(فوياجـر ،)1-و(فوياجـر ،)2-وقـد تـم تزويدهمـا برسـائل
بشـرية بأشـكال عديدة ولغات مختلفة ،فـي محاولة عملية
للتواصـل مع الحضارات الكونيـة إذا صادفتها .فألكثر من
نصـف قـرن ،اسـتمرت جهـود العلمـاء فـي هـذا المضمـار،
وتـم تأسـيس مشـروعات فلكيـة ضخمـة كمشـروع سـيتي
( )SETIفـي محاولـة لالتصـال بـأي حضـارة كونيـة إن
ُو ِجـدت .وعلـى الرغـم مـن هـذه المحـاوالت العلميـة ،لـم
يحـدث شـيء حتـى هـذه اللحظـة ،ولـم تُلتقـط أيـة إشـارة
راديويـة مـن حضارة كونية .فجميع الرسـائل التي أرسـلتها
(ناسا) بقيت من دون إجابة.

مجرتنـا بهـذه الطريقـة .وقـد تـم عمـل
بيـن النجـوم فـي
ّ
محـاكاة لهـذا المشـروع الضخـم مـن قبـل عالـم الفلـك
دنـكان فورجـان فـي جامعـة سـانت أنـدروز فـي أسـكتلندا،
مجرية بهذه الطريقة،
الذي اقترح إنشـاء شـبكة اتصاالت
ّ
ً
بـدال مـن مصفوفـة التلسـكوبات المعتمـدة علـى األمـواج
الراديويـة .ووجـد أن األمـر يسـتغرق ثـالث مئـة ألف سـنة
مجـرة درب التبانة،
علـى األقـل لبنـاء شـبكة اتصـال حـول
ّ
مفترضـا وجـود خمسـمئة حضـارة متق ﱢدمـة تقن ًيـا ،يمكنها
ً
فعـل ذلـك مـن خـالل التالعـب بعبـور كواكبهـا بشـكل
واضح.

االتﺼال بالﻈواﻫر الكوﻧية
قـد تكـون الظواهـر الكونيـة التـي تشـاهدها جميـع
الحضـارات هـي اللغـة المشـتركة بينهـم .وفـي هـذا يقـول
الدكتـور جـون إليوت« :يمكننا أن نشـير إلى الظواهر التي
نعلـم أنهـم يشـاهدونها ونسـتعين بهـا كمفتاح لبـدء حوارنا
معهـم» .وهـذا يعنـي إنشـاء وتخصيـص إشـارة مشـتركة
مجرة أو إحصاء األجسام السماوية.
تمثل نجمة أو
ّ
تتقـد م الحضـارة اإلنسـانية ،وتصـل إلـى
فعندمـا
ﱠ
ا لحضـا ر ة ا لنجميـة  ،بحسـب مقيـا س كا ر د شـو ف
للحضـارات ،فمـن الممكـن نظر ًيـا تحريـك النجـوم
وهندسـتها بشـكل مم ﱠيز كإشـارة إلى الحضارات الكونية،
أو اسـتخدام قـوة النجـوم النيوترونيـة (نجـوم صغيـرة
وكثافتهـا عاليـة جـ ًدا وتـدور بسـرعة شـديدة) كرسـائل.

وذلـك عـن طريـق تدويرهـا بطريقـة مع ﱠينـة وصحيحة كي
ينبعـث منها الضوء كنوع من المنارة الوامضة للحضارات
الكونيـة ،وفـي الواقـع ،عندمـا تـم اكتشـاف النجـوم
النيوترونيـة المعروفـة بالنوابـﺾ ( ،)Pulsarsذهـب
العلمـاء فـي بعـﺾ التفسـيرات إلـى أنهـا قد تكون رسـائل
مـن حضـارات كونيـة بسـبب إشـاراتها المنتظمـة التـي
تصدرهـا مـن الموجـات الراديويـة والتـي توحـي بأنهـا
شفرة مورس.

الﻬياكل الضخمة
باإلضافـة إلـى الظواهـر الكونيـة ،إن بنـاء شـيء يمكـن
المجرة ،ويكـون من الواضح
رؤيتـه مـن مسـافة كبيرة عبـر
ّ
أنـه مصطنـع وغيـر طبيعـي ،يمكنـه أن يكـون إشـارة إلـى
وجـود حضـارة كونيـة .ففـي عـام 2015م ،التقط تلسـكوب
كبلـر الفضائي التابع لناسـا ظاهرة مثيـرة لالهتمام تتعلﱠق
بالنجـم ( )KIC8462852الـذي يبعـد عـن األرض حوالـي
 1500سـنة ضوئيـة ضمـن كوكبـة الدجاجـة .فقـد الحـﻆ
العلمـاء أن ضـوء النجـم قـد انخفـﺾ بنسـبة  %20لعـ ّدة
مـرات بشـكل غيـر متوقع .وهـذا التعتيم الشـديد ال يمكن
ﱠ
أن يكـون بسـبب مـرور كوكـب أمامه .وفسـر بعـﺾ العلماء
هـذه الظاهـرة علـى أنهـا إشـارة إلـى وجـود حضـارة كونية
قامـت ببنـاء هيـكل ضخـم تسـتخدمه مـن أجـل الحصـول
على الطاقة الشمسية من أحد النجوم.
ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻋﺪد ﻣﺎﻳﻮ /ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020م

حركة ﻏير ﻋادية تحﺖ أقدامﻨا
أﻣﲔ ﳒﻴﺐ
اعتدنـا أن نـرى نتائج تفاعالت جـوف األرض تطفو إلى
السـطح علـى شـكل براكيـن وزالزل وأمـواج تسـونامي
وغيرهـا .اليو َم نشـهد ظاهرة غير عاديـة لم تحصل خالل
عشـرات آالف السـنين :تد ُفّقات مغناطيسية عمالقة تؤثر
علـى الحقـل المغناطيسـي الـذي ترتديـه الكـرة األرضيـة،
والذي يجعل الحياة ممكنة عليها.
ولطالما انبهر العلمـاء بظاهرة تأرجح أو انزياح القطب
المغناطيسـي الشـمالي لـألرض ،وهـو الموقـع الذي يشـير
فيـه الحقـل المغناطيسـي عمود ًيـا لألسـفل ،ولكنهـم بقـوا
عاجزين عن فهم سبب ذلك.

توصلت دراسـات جديدة إلى أن القطب
أمـا اليوم ،فقد َّ
المغناطيسـي الشـمالي يبتعـد عـن موطنـه التقليـدي فـي
القطـب الشـمالي الكنـدي ويتجـه نحـو سـيبيريا بسـبب
ٍ
عنيف بين تدفقين مغناطيسيين سلبيين على خط
تصادم
ٍ
التمـاس بيـن «نـواة األرض الخارجيـة» وطبقـة «الوشـاح»
على عمق  3آالف كيلومترات تقري ًبا تحت أقدامنا.

الﺤقل المﻐناﻃيﺴي
مـرة عـام
اكتُشـف الحقـل المغناطيسـي لـألرض ألول َّ
1831م علـى يـد ضابـط البحريـة البريطانـي يُدعى جيمس
كالرك روس فـي شـبه جزيـرة بوثيـا فـي إقليـم نونافـوت
بكنـدا .ولـم يطـل الوقـت حتـى بـدأ العلمـاء بقيـاس موقعـه
بعنايـة منذ ذلك الحيـن وحتى يومنا هذا .والحظوا باك ًرا
ٍ
بحدود ضيقة.
أنه يتأرجح ذها ًبا وإيا ًبا
لكـن هـذا التأرجـح تحـ َّو ل منـذ بدايـة
انزيـاح مـن
سـبعينيات القـرن الماضـي إلـى
ٍ
دون توقـف نحـو سـيبيريا .وفـي أواخـر
أكتوبـر 2017م ،عبـر القطـب المغناطيسـي
الشـمالي «خـط التاريـخ الدولـي» (خـط
افتراضـي علـى الكـرة األرضيـة ،منـه يبـدأ
اليوم وإليه ينتهي ويمر على خط طول 180
درجـة عنـد مدينـة غرينتـﺶ البريطانيـة)،
ويقتـرب اآلن مـن «القطـب الجغرافـي» (أحـد
طرفي محور دوران األرض).
الحقًـا ،تم َّكـن العلمـاء بواسـطة أدلـة جيولوجيـة مـن
تسـجيل تاريـخ االنزياحـات خـالل الحقـب التاريخيـة

السـحيقة ،وعلمـوا أن القطبيـن قـد انزاحـا ،بـل وتبـادال
مـرات علـى مـدار تاريـخ األرض الطويـل.
األماكـن عـدة َّ
فأصبـح القطـب الشـمالي هـو الجنوبـي والقطـب الجنوبي
هـو الشـمالي .لكـن األمـر المختلـف فـي هـذا االنزيـاح
األخير هو سرعته مقارنة بسجله التاريخي.
وللمجـال المغناطيسـي أهميـة قصـوى للحيـاة علـى
األرض؛ ألنـه يصـد معظـم الريـاح الشمسـية ،التـي تعـرِ ّ ي
جزيئاتها المشـحونة طبقة األوزون التي تحمي األرض من
األشـعة فـوق البنفسـجية الضارة .وعلى الرغـم من أن هذا
االنزيـاح ال ِ ّ
يشـكل خط ًرا على حياة األفـراد الصحية ،لكنه
ِّ
مخاطـر كبيـرة علـى التقنيـات
يشـكل فـي المسـتقبل
قـد
َ
الرقمية وأنظمة المالحة المختلفة.
للمجال المغناطيسي أهمية قصوى للحياة على األرض،
ألنـه يصـد معظـم الريـاح الشمسـية ،التـي تعـرِ ّ ي جزيئاتهـا
المشـحونة طبقـة األوزون التـي تحمـي األرض مـن األشـعة
فوق البنفسجية الضارة.

البﺤﺚ عﻦ منشﺄه تﺤﺖ األرض
لفهم حركة الحقل المغناطيسي المحيط بكوكب ألرض
ال بـد مـن فهـم تركيبهـا الداخلـي الـذي يتألَّـف مـن ثـالث
ٍ
طبقات رئيسة:
 - 1القشـرة الخارجيـة ،التي تتألف مـن صفائح تكتونية
عديـدة منفصلـة ،يتـراوح سـمكها بيـن  5و 70كيلومتـ ًرا،
وتعوم على طبقة الوشاح اللزجة.
 - 2طبقـة الوشـاح ،التـي تتوسـط نـواة األرض والقشـرة
الخارجيـة الرقيقـة ،وسـماكتها حوالـي  2900كيلومتـر.

وتتـراوح حرارتهـا بيـن  200درجـة مئويـة عنـد مالمسـتها
القشرة و 4000درجة عند مالمستها النواة.
 - 3النواة ،وتتألَّف من قسمين:
أ  -النـواة الداخليـة ،التي هي كرة معدنية صلبة ضخمة
يبلـﻎ قطرهـا حوالـي  2400كيلومتـر .وبالرغـم مـن أن
حرارتهـا عاليـة جـ ًدا ،حيـث تماثـل حـرارة سـطح الشـمس،
أي بيـن  5000و 7000درجـة ،إال أن الضغـط العالي عليها
يمنع معدنها من الذوبان.
ب  -النواة الخارجية ،سـماكتها حوالي  2300كلم ،وتبلﻎ
حرارتها بين  4000عند مالمسـتها الوشـاح و 5000درجة
عنـد التمـاس مع النواة الداخلية ،ومعادنها سـائلة ،حيث ال
ضغـط ٍ
ٌ
كاف لبقائهـا صلبـة علـى الرغـم مـن
يوجـد هنـاك
تكـو ن الحقـل
حرارتهـا العاليـة .وهـي المسـؤولة عـن ّ ُ
المغناطيسـي لألرض بفعـل تدفق تيارات المعادن السـائلة
التي تولد تيارات كهربائية.
اسـتنتجت دراسـات «المغناطيسـية القديمـة» لحمـم
الحقبـة السـحيقة المبكـرة فـي أسـتراليا ،أن الحقـل
المغناطيسـي كان موجـو ًدا منـذ حوالـي  3500مليـون سـنة
علـى األقـل .واعتقـد العلماء سـابقًا أن مصدر هـذا الحقل
تتصـرف
هـو النـواة الداخليـة المعدنيـة الضخمـة التـي
َّ
يتصرف بها قضيـب ممغنط .ولكن
بالطريقة نفسـها التـي
َّ
فـي درجـات الحـرارة المرتفعـة ،تفقـد المعـادن خواصهـا
المغناطيسـية .لـذا مـن الواضـح أن نـواة الكـرة األرضيـة
المعدنيـة السـاخنة بحـد ذاتها ليسـت هي ما يولّـد المجال
المغناطيسـي حـول كوكبنـا ،بـل هنـاك آليـة أخـرى أكثـر
ديناميكية.
ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻋﺪد ﻳﻮﻟﻴﻮ /أﻏﺴﻄﺲ 2020م

اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

حديﺚ اﻷلوان :فرحة اﻻﻧتصار

اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٢ﻣﺤﺮم 144٢ﻫـ ١٠ ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 20٢٠م

ﻣﻌﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

أﺣﻤﺪ اﳌﻼ *

«في لمﺢ الﺒصر..
أحﻼم تتحﻘﻖ»
ٌ

إﺣﺴﺎن ﺑﺮﻫﺎن ،ﻫﻮ ﻓﻨﺎن
ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ ﺳﻌﻮدي ﻣﺘﻔﺮغ ،أﻗﺎم
ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ ورش اﻟﻔﻦ
ً
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،وﻟﻪ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺪة .ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل
أرﺑﻊ ﻟﻮﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺟﻮاء
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺪور ﻓﻲ ﻓﻠﻚ
وإن ﻛﺎﻧﺖ
ً
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ .ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان )ﻓﺮﺣﺔ
اﻻﻧﺘﺼﺎر( ،وﺗﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ
ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ،وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم إﻧﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺧﺮى.

السودوكو
قاعدة اللﻌبة

ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﻣﻦ  81ﺧﺎﻧﺔ
ﺻ ـﻐ ـﻴــﺮة ،أو ﻣ ــﻦ  9ﻣــﺮﺑـﻌــﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﻳﺤﺘﻮي ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 9ﺧ ــﺎﻧ ــﺎت ﺻ ـﻐ ـﻴ ــﺮة ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﻼﻋــﺐ إﻛﻤﺎل
اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ
 1إﻟﻰ  ،9ﺷﺮط اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻞ
رﻗﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺧ ــﻂ أﻓـ ـﻘ ــﻲ وﻓ ـ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﺧــﻂ
ﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮدي وﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ــﺮﺑـ ــﻊ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﺴﻌﺔ.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* ﺣﻞ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺎﺿﻲ

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

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑﻮاﻟﺠﺪاﻳﻞ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪارﺑﺔ ،ﻣﻴﺜﻢ ﺿﻴﺎء اﻟﻤﻮﺳﻮي ،ﻣﺼﻠﺢ
ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺨﺜﻌﻤﻲ ،ﺷﺬا اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ :ﺑﺪر ﻃﺎﻫﺮ اﻟﻘﻄﻴﻔﻲ
ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ القافلة
األسبوعية دون إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ أن ﺗُﺬﻛﺮ ﻛﻤﺼﺪر.

لمهرجـان أفـالم السـعودية حكايـة طويلـة وثريـة ،أخشـى دائ ًمـا مـن
اختزالهـا فـي مقالـة عاجلـة ،كـي ال أهضـم حـق أحـد مـن أبطالهـا
وصنّاعها العديدين.
مـن نـادي المنطقـة الشـرقية األدبـي عـام 2006م ،انطلقـت أولـى
عـروض األفـالم لجمهـور النـادي ،بإمكانـات متواضعـة ،لكنهـا مدركـة
ألهميتهـا واعتبـرت جريئـة فـي حينهـا ،حيـث وافـق مجلـس اإلدارة علـى
اقتراحـي ببـدء برنامـج عروض مسـاء كل يوم أحـد ،وفيه تـم عرض عدد
مـن األفـالم العالميـة ،ثـم تـم اختيـار أفـالم قصيـرة لصنّـاع أفـالم
سعوديين لعرضها ألول مرة ،وتلتها جلسات حوارية مع مخرجيها.
بالطبـع واجهت تلـك المغامرة كثيـ ًرا مـن الصعوبات والممانعـات لتيار
ُعـرف بمعاداتـه لغالبيـة الفنـون .فـي عـام 2007م ،تبلـورت فكـرة إنشـاء
مهرجـان لألفـالم بالتعـاون مـع جمعيـة الثقافـة والفنـون بالدمـام ،وتـم
إطالقه في شهر مايو 2008م بمقر الجمعية.
واجهـت الـدورة األولـى مصاعـب كثيـرة ،قبـل وأثنـاء وبعـد قيامهـا،
وعلـى مسـتويات عـدة ،وأشـدها هـو محـاوالت إيقافـه قبـل االنطـالق،
لكـن تـم تجـاوز ذلـك بتأييـد مـن وكيـل وزارة الثقافـة واالعـالم د.
عبدالعزيـز السـبيل حينهـا ،وحضـور الوزيـر األسـتاذ إيـاد مدنـي لحفـل
االفتتاح ،وسبق ذلك الموافقة الحاسمة من إمارة المنطقة الشرقية.
اللحظـة كانـت تاريخيـة بالنسـبة لنـا ألننـا ربطنـا ليلـة االفتتـاح،
بمناسـبة كبـرى وهـي احتفـال أرامكـو السـعودية عصر ذلـك اليـوم بمرور
 75عا ًمـا علـى نشـأتها ،حيـث وضـع فـي نفـس اليـوم ،الملـك عبـداهلل بن
عبدالعزيـز ،يرحمـه اهلل ،حجـر األسـاس لمركـز الملـك عبدالعزيـز
الثقافي العالمي (إثراء).
توقـف المهرجـان حتـى عـام 2015م لظـروف عـدة ،حيـن عـاد
المهرجـان بتنظيـم كامـل من جمعيـة الثقافة والفنـون بالدمـام ،بدعم من
إثـراء ،الذي شـ ّكل نقطـة تحول كبـرى فـي مسـيرته ،وحيث تحـول الدعم
فيمـا بعـد الـى شـراكة عميقـة ،لبقيـة الـدورات القادمـة ،التـي انتظمـت
واضحـا عن سـابقاتها ،حتى هذه
كل واحدة منهـا تطو ًرا
ً
ً
تباعـا ،وشـهدت ﱡ
الدورة السادسة.
أمـا قلـب المهرجـان فهـو حميميـة العالقـة بيـن صنّـاع األفـالم
السـعوديين وعالقتهـم األصيلـة بالمهرجـان ،فغالبيتهـم رافـق نمـوه،
وبإنتاجهـم تشـكل الحجـر األسـاس لنـا ،وكلمـا تألـق صنّـاع األفـالم فـي
أفالمهم ،كلما تألق بهم المهرجان.
بـدأ المهرجـان بشـعار «فـي لمـح البصـر» ،وكان أشـبه مـا يكـون
باللحظـات الخاطفـة ،التـي يلتقـي فيهـا صنّـاع األفـالم السـعوديون تحت
سـقف واحـد ،ويعرضـون أفالمهـم فـي الوطـن ألول مـرة للجمهـور ،وهـا
هـو يعيـد صياغـة عنوانـه الـى «أحـالم تتحـق» ،وأعتقـد أننـا نمضـي
نحوها.
أ ّدى المهرجـان أدوا ًرا عـدة لعـدم وجـود مؤسسـات مختصـة للسـينما؛
فإلـى جانـب البرنامـج المعتـاد لمثلـه ،مـن عـروض ومسـابقات ،ولقـاءات
حواريـة وتفاعـل بيـن كافـة المشـتغلين فـي المجـال ،قـام المهرجـان
بالتدريـب ،وطباعـة الكتـب المعرفيـة ،والتقريـب بيـن أهـل الصناعـة،
واإلسـهام فـي دعـم اإلنتـاج ،وبرمجـة المشـاركات الداخليـة والدوليـة
طوال األعوام الماضية ،والمسـاعدة في تأسـيس مسـابقات ومهرجانات
داخليـة ،إضافـة الـى مرجعيـة المعلومـات عـن األفـالم السـعودية
للباحثين.
ومـع تشـكيل هيئة األفـالم ،التـي ق ّدمت دعمهـا للمهرجـان ،نطمح الى
إعـادة تشـكيل أدواره طـوال العـام ،والتركيـز علـى تطوير برامجه ،بشـكل
ومضمـون يواكبـان المرحلـة القادمـة بوعودهـا المبشـرة .ومـن هـذه
الـدورة السادسـة المغامـرة فـي الفضـاء اإللكترونـي ،بتجربـة ال سـابق
لهـا ،بالبـث  24سـاعة ولمـدة سـتة أيـام متصلـة ،فإننـا نعـد بدورة سـابعة
واقعيـة تسـتفيد مـن مكاسـب التقنيـة التـي خلقهـا المهرجـان ،واسـتفاد
مـن تجربتهـا ،التـي أعتقـد أنهـا كانـت ناجحـة بحكـم اإلحصـاءات التـي
سنعلن عنها قري ًبا.
* مدير مهرجان أفالم السعودية.
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