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القمة العالمية للذكاء االصطناعي 
تنعقد بمشاركة أرامكو السعودية

صفحة ٥

في

صفحة ٣

هذا العدد

إذا التزمنا جميًعا بارتداء الكمامة 
حتى نهاية العام، فهناك أمل كبير يف 

أن يكون عام 2021 بال كمامات ارتِد كمامة الوجه

تغير المناخ وارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة هي 
أهم الموضوعات التي ناقشها الرئيس، كبير اإلداريين 

التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر في اجتماعات 
قمة مجموعة األعمال )B20( التابعة لمجموعة العشرين 

»افتراضًيا«، بحضور قادة األعمال في العالم.

اخلويطر وخبراء عامليون يشاركون 
يف مؤمتر دولي للطاقة 

شارك كبير اإلداريني التقنيني، 
األستاذ أحمد اخلويطر، مع خبراء 

دوليني، عبر اإلنترنت، يف مؤمتر 
"الشرق األوسط وأفريقيا للطاقة" 
األسبوع املاضي، وذلك لدفع جهود 
صناعة الطاقة منخفضة الكربون.

صفحة ٦

قمة تاريخية ملجموعة تواصل املرأة 
العشرين تنعقد يف اململكة

خالل القمة التاريخية ملجموعة 
تواصل املرأة العشرين )W20(  التي 

ًخرا، للمرة  استضافتها اململكة، مؤَّ
ز النقاش حول  األولى يف تاريخها، تركَّ
موضوعات متكني املرأة وتعزيز التنوع 

والشمولية.

صفحة ٢

ملتزمون باإلجراءات االحترازية 
حتى نصل لبر األمان

إن الطريقة الوحيدة ملنع موجة ثانية 
من كوفيد-19 يف اململكة هي أن 

نكون يقظني ضد الفيروس يف العمل 
ويف حياتنا داخل وخارج املنزل، وأن 

نواصل احملافظة على السلوكيات التي 
أبقتنا نحن وأسرنا وأصدقاءنا يف 

أمان خالل األشهر الثمانية املاضية.

صفحة ٢

إثراء يطلق حملة #الشرقية _تبدع 
كوجهة أولى لإلبداع على مستوى 

اململكة
أطلق مركز إثراء حملة الشرقية تبدع، 

وهي حملة إبداعية ثقافية مجتمعية 
تهدف ألن تصبح املنطقة الشرقية 
وجهة اإلبداع األولى على مستوى 

اململكة العربية السعودية.

صفحة ٨
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الظهران - أحد األشـــياء التي علمتنا إياها جائحة 
كوفيـــد-19 هو أن المملكة العربية الســـعودية، وكذلك 
أرامكـــو الســـعودية، قـــد تمكنـــا مـــن تجـــاوز الموجة 

األولى لفيروس كوفيد-19 بنجاح.
ثمانية أشـــهر مـــن اليقظـــة والعمل الجـــاد قد آتت 
أكلهـــا، حيـــث أكـــدت وزارة الصحة هذا األســـبوع أن 
المســـتويات الحاليـــة لحـــاالت اإلصابـــة بفيـــروس 
كوفيد-19 ال تتطلب إعـــادة حظر التجول في المملكة 
في الوقت الحالي، وإذا اســـتمر االلتـــزام باإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازية، فقد يكون األســـوأ وراءنا. هذه 
هـــي الكلمـــة األهـــم: االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائية 

واالحترازية.
في جميـــع أنحاء العالـــم، يمكننا أن نشـــاهد ونقرأ 

كثيـــًرا مـــن التقاريـــر اإلخباريـــة التـــي تتحـــدث عـــن 
تفشـــي الموجة الثانية من الجائحة التي تضرب دواًل 
عديـــدة فـــي العالم مـــع بدء موســـم األنفلونـــزا. ففي 
الواليـــات المتحـــدة، وصل الوبـــاء إلى ذروة قياســـية، 
وفـــي جميع أنحـــاء أوروبـــا، ترتفع معـــدالت الحاالت 
الجديـــدة اليومية إلـــى أعلـــى مســـتوياتها منذ فصل 
الربيـــع، وفـــي دول مثـــل روســـيا وبولنـــدا واليونـــان 
وجمهوريـــة التشـــيك، تجـــاوزت المعـــدالت اليوميـــة 
للحـــاالت الجديـــدة مســـتويات حـــاالت فصـــل الربيع 
فـــي  ومســـتمرة  األولـــى-  الموجـــة  انتشـــار  -ذروة 

االرتفاع.
علـــى الصعيد العالمـــي، أصاب مـــرض كوفيد -19 
أكثر مـــن 42.6 مليون فرد منذ بدايـــة الجائحة، فيما 
توفـــي مـــا يقـــرب مـــن 1.15 مليـــون شـــخص، وفًقـــا 
لبيانـــات جامعة جونز هوبكنز. والـــدول األكثر تضرًرا 

حتـــى اآلن هي الواليـــات المتحدة والهنـــد والبرازيل، 
حيث بلغ إجمالـــي الوفيات في هذه الـــدول 225 ألًفا 

و119 ألًفا و156 ألًفا.
فـــي الوقت الحالـــي، ال توجد بـــوادر لموجـــة ثانية 
فـــي المملكة. ذلـــك ألن معدالت اإلصابـــة المتراجعة 
لدينـــا هي نتيجة االنضبـــاط والعمل الجـــاد في اتباع 
الســـلوكيات التي تعلمناهـــا جميًعا منذ بداية تفشـــي 
المرض، وهي: تجنب التجمعات الكبيرة، والمحافظة 
على مســـافة مترين علـــى األقل بيننا وبيـــن اآلخرين، 
وارتـــداء كمامـــات الوجـــه، وغســـل أيدينـــا بصفـــة 

مستمرة، والمحافظة على النظافة العامة.
إن نتائج هذا االنضباط قـــد أثمرت، لكن الطريقة 
الوحيدة لمنع موجة ثانية مـــن كوفيد-19 في المملكة 
هـــي أن نكون يقظين ضـــد الفيروس فـــي العمل وفي 
حياتنا داخـــل وخارج المنـــزل، وأن نواصل المحافظة 

على الســـلوكيات التي أبقتنا نحن وأسرنا وأصدقائنا 
في أمـــان خالل األشـــهر الثمانية الماضيـــة؛ ولتذكير 
اآلخريـــن بلطـــف أن ســـالمتنا كلهـــا تعتمـــد علـــى أن 
يأخـــذ كل واحـــد منـــا فيـــروس كورونـــا علـــى محمل 

الجد.
وفـــي أرامكو الســـعودية، فإن كل شـــخص يعمل بها 
له دور، فنحن جميًعا نُســـهم في نجاح الشـــركة األكثر 
قيمـــة فـــي العالـــم، وهي شـــركة تنتـــج الطاقـــة التي 
تحافظ على اســـتمرار االقتصاد العالمي. إننا جميًعا 
لدينا أُســـر تحبنا وتعتمـــد علينا، ويمكننا أن نشـــارك 
أفـــراد أُســـرنا فـــي التذكيـــر بالحـــرص علـــى تطبيق 

اإلجراءات الوقائية في المنزل وفي األماكن العامة.
الكثيـــر.  وحققنـــا  طويـــاًل  شـــوًطا  قطعنـــا  لقـــد 
فلنواصـــل الجهـــود التـــي حافظـــت علـــى ســـالمتنا، 

ونصل إلى هدفنا مًعا.

مع تفشي املوجة الثانية من كوفيد-19 حول العالم

ملتزمون باإلجراءات االحترازية حتى نصل لبر األمان

تسعى إلى إلهام املرأة ومتكينها..

قمة تاريخية لمجموعة تواصل المرأة
العشرين تنعقد في المملكة

الريـاض - خـالل القمـة التاريخيـة لمجموعـة تواصـل 
المملكـة،  اسـتضافتها  التـي   ،)W20( العشـرين  المـرأة 
ـز النقـاش حـول  ا، للمـرة األولـى فـي تاريخهـا، تركَّ خـرً مؤَّ

موضوعات تمكين المرأة وتعزيز التنوع والشمولية.
المملكـة  رئاسـة  إطـار  فـي  الريـاض،  واسـتضافت 
لمجموعـة العشـرين، القمـة التـي ُعقـدت عـن بُعـد برعايـة 
ـت نسـاًء ورجـااًل مؤثريـن من  أرامكـو السـعودية، حيـث ضمَّ
مـن  للحديـث حـول عـدد  العالـم،  الـدول حـول  مختلـف 

الموضوعات المهمة في هذا الشأن.
ولعب قسـم التنوع والشـمولية في أرامكو السعودية دوًرا 
محورًيا لإلسهام في نجاح القمة، حيث استضاف الجلسة 
التـي شـهدت أعلـى نسـبة حضـور، إلـى جانـب مسـاندته 

لفعاليات القمة على عدة مستويات.

التمكين
للتعـاون  منتـدى  بمثابـة  العشـرين  مجموعـة  وتُعـدُّ 
االقتصادي العالمـي، وتضمُّ قادة الدول المتقدمة والنامية 
مـن جميـع القارات، حيث تُنتـج الدول األعضـاء حوالي 80 
بالمئـة مـن الناتـج االقتصـادي العالمـي، كمـا تمثِّـل ثالثـة 
أربـاع حجـم التجـارة الدوليـة. وعلـى مـدار العـام، يجتمـع 
الماليـة  القضايـا  لمناقشـة  األعضـاء  الـدول  ممثلـو 

واالجتماعية واالقتصادية الملحة.
وتأسسـت مجموعـة تواصـل المـرأة العشـرين فـي عـام 
2015م، بوصفها »مجموعة مشـاركة« تعمل بشكل مستقل. 
الـدول  التواصـل  الحضـور مـن خـالل مجموعـة  ويمثِّـل 
األعضاء في مجموعة العشرين وهي، إلى جانب المملكة، 
كلٌّ مـن األرجنتيـن وأسـتراليا والبرازيـل وكنـدا والصيـن 
وفرنسـا وألمانيـا والهنـد وإندونيسـيا وإيطاليـا واليابـان 
الجنوبيـة والمكسـيك وروسـيا وجنـوب أفريقيـا  وكوريـا 
وتركيـا والمملكـة المتحـدة والواليـات المتحـدة واالتحـاد 

األوروبي.
وخـالل رئاسـة المملكة لقمة مجموعة العشـرين، سـعت 
إلـى إدراج   )W20( مجموعـة تواصـل المـرأة العشـرين
القضايـا المرتبطـة بالمـرأة فـي ُصلـب نقاشـات القمـة. 
وتمحـورت موضوعات النقاش حول التغييرات الالزمة في 
السياسـة لتعزيـز تمكيـن المرأة علـى الصعيـد العالمي في 
مجاالت رئيسـة، مثل المجاالت الماليـة، والتحول الرقمي، 
والقـوة العاملـة، وصنـع القـرار، والمشـاركة فـي األعمـال 

الريادية.

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

االلتزام
فـي  البـارزة  السـعودية  أرامكـو  مشـاركة  وجـاءت 
لتعكـس   ،)W20( العشـرين  المـرأة  تواصـل  مجموعـة 
التـزام الشـركة المسـتمر نحـو تعزيـز التنـوع والتمكيـن 

والشمولية.
وخـالل القمـة، اسـتضاف قسـم التنـوع والشـمولية في 
ريمـا  القسـم،  رئيسـة  أدارتهـا  نقـاش،  الشـركة جلسـة 
وقـد  عملـي(.  منهـج  المـرأة:  )تمكيـن  بعنـوان  صيـام، 
شـاركت فـي النقـاش النائبـة العليـا للرئيـس ومسـؤولة 
التنـوع والشـمولية واسـتدامة القـوى العاملـة فـي شـركة 
سـاب، جوديث ميشـيل ويليامز، والشـريكة العليا ورئيسـة 
مكنـزي،  فـي شـركة  العالميـة  المؤسسـية  الممارسـات 
للتنـوع  العالميـة  والرئيسـة  ميانـي،  مـاري  الدكتـورة 
والمشـاركة فـي بنك سـتاندارد تشـارتارد، الدكتـورة ماريا 

إنجليكا بيريز.
وبحثت الجلسـة الُسـبُل العملية لتمكين المرأة والرجل 
قت إلـى مجموعة  مـن خـالل منهجيـات ُمجربـة، كمـا تطرَّ
كبيـرة مـن القضايا، بـدًءا من جائحة كورونـا ووصواًل إلى 
شـمولية األنظمة الرقمية، باإلضافة إلـى مفهوم »القيادة 
متهـا  مـن خـالل التعاطـف«. وشـهدت الجلسـة، التـي نظَّ
أرامكـو السـعودية، مشـاركة أكبـر عـدد مـن الحضـور مـن 

بين الجلسات األخرى.

القدوة
ثـت صيام عقب الجلسـة قائلة:  وفـي اإلطار نفسـه، تحدَّ
»هدفنا في أرامكو السـعودية هو أن نصبح نموذًجا عالمًيا 
يُحتـذى به في مجال التنوع والشـمولية، ويمكن إنجاز ذلك 
عبـر تعزيـز بيئـة تُعنـى بهمـا، وتطبيـق مبـادرات تمكيـن 
المـرأة، مثل تأسـيس األكاديمية الوطنية الرائدة، وتشـجيع 
فرص التعليم للمرأة في مجاالت العلوم والتقنية والهندسة 

.»)STEAM( والفنون والرياضيات عبر برنامج ستيمانيا

مشاركة فاعلة ألرامكو السعودية
وعلـى مـدار عـام 2020م، لعبـت أرامكـو السـعودية دوًرا 
 .)W20( فاعـاًل ضمـن مجموعـة تواصـل المـرأة العشـرين
وإلـى جانـب القمـة، شـاركت الشـركة بانتظـام في عـدد من 
الفعاليـات، مثـل المجلـس اإللكترونـي لمجموعـة تواصـل 
المرأة العشرين، الذي استضافته جمعية النهضة، والندوة 
التـي  العشـرين،  المـرأة  تواصـل  اإللكترونيـة لمجموعـة 

مت على مستوى الشركة، وسلسلة الحوار الوطني. نُظِّ
وأتاحـت هـذه الفعاليـات ألرامكـو السـعودية الفرصـة 
لتقديم المشورة، واإلسهام في مجموعة كبيرة من القضايا 
لمسـاندة المـرأة فـي بيئـات العمـل، وتعزيـز مسـتوى الوعـي 

في الشركة بأهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ُخالصة القمة يف ثالث نقاط
ـــرت جائحـــة  ■  التعاطـــف يعنـــي التمكيـــن: لقـــد غيَّ
ـــا أدى  ـــة، مم ـــد-19 مشـــهد الســـاحة العالمي كوفي
إلـــى تغيُّـــر الســـمات القياديـــة. وقـــد شـــهدت 
المؤسســـات ســـلوكيات وإجـــراءات إيجابيـــة مـــن 
خـــالل التعاطـــف مـــع موظفيهـــا ليُســـفر ذلـــك 
عـــن نتائـــج إيجابيـــة فـــي مســـتوى اإلنتاجيـــة 

والمشاركة.
■  مشـــاركة المـــرأة فـــي عمليـــة صنـــع القـــرار: أثَّـــرت 
األزمـــة االقتصاديـــة والصحيـــة العالميـــة الحاليـــة 
وأصبحـــت  متفاوتـــة،  بدرجـــة  المـــرأة  علـــى 
الحاجـــة لتمثيـــل المـــرأة وإشـــراكها فـــي عمليـــة 
مـــن  للتعافـــي  ـــة  ملحَّ حاجـــة  القـــرار  صنـــع 
بـــه  تســـببت  لـــذي  ا االقتصـــادي  التراجـــع 

الجائحة.
يُعـــدُّ  ـــزة:  المميَّ النســـائية  النمـــاذج  ■  تشـــجيع 
ــارة  ــزة واإلشـ ـ ــائية المميَّ ــاذج النسـ ــجيع النمـ تشـ
بالمـــرأة  االرتقـــاء  فـــي  مهًمـــا  إليهـــا عامـــاًل 
ــع  ــة، وتقـ ــاد المملكـ ــياق اقتصـ ــا فـــي سـ وتمكينهـ
ـــع القطاعـــات مســـؤولية التأكـــد  ـــى عاتـــق جمي عل
ـــزة تتســـم بالتنـــوع نفســـه  مـــن أن النمـــاذج المميَّ

الذي يميِّز قواها العاملة.

ثت المشاركات حول عدد من القضايا المهمة المرتبطة بتمكين المرأة، فيما  خالل قمة مجموعة تواصل المرأة العشرين، تحدَّ
شاركت أرامكو السعودية بفاعلية في إنجاح الفعاليات.

الدكتورة ثريا العبيد تترأس قمة مجموعة تواصل المرأة 
العشرين، التي انعقدت افتراضًيا بمشاركة الدول األعضاء.



نحو طاقة أكثر وانبعاثات أقل..

الناصر يؤكد جهود أرامكو السعودية لمواجهة 
ر المناخ خالل قمة مجموعة األعمال تغيُّ

يات، بمـــا فيهـــا جائحة  خـــالل عـــام مزدحـــم بالتحدِّ
فيـــروس كورونـــا المســـتجد والتباطؤ االقتصـــادي الذي 
رافقها، اســـتطاعت أرامكو الســـعودية أن تفي بالتزامها 
نحـــو إنتـــاج طاقـــة أكثـــر بانبعاثـــات كربونية أقـــل؛ تلك 
كانت رســـالة رئيس الشـــركة، كبير إدارييها التنفيذيين، 
المهنـــدس أمين حســـن الناصـــر، خالل قمـــة مجموعة 
 ،)G20( التابعـــة لمجموعة العشـــرين ،)B20( األعمـــال
حيث اســـتضافتها المملكة افتراضًيـــا على مدى يومين، 

وذلك خالل الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر.
وخالل جلســـة نقاش رئيســـة بعنوان »حشـــد الجهود 
إلنقـــاذ الكوكـــب«، قـــال الناصـــر إن أرامكـــو الســـعودية 
تعمـــل علـــى امتـــداد سلســـلة القيمـــة لديها لمســـاعدة 
قطـــاع الطاقة في الحـــدِّ من انبعاثـــات الكربـــون، وبناء 
اقتصـــاد دائـــري صديق للمنـــاخ فـــي المملكـــة، وتوفير 
ـــن من  إمـــدادات طاقـــة مســـتدامة مـــن شـــأنها أن تحسِّ
الفـــرص االقتصادية، وجـــودة الحياة بالنســـبة لألجيال 

المقبلة.

إنقاذ الكوكب
وأشـــار الناصـــر إلـــى أن الجائحـــة تمثِّل أكبـــر عقبة 
تعتـــرض االقتصـــاد العالمـــي منـــذ الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة، قائـــاًل: »األثـــر االقتصـــادي كان قاســـًيا علـــى 

الجيل الشاب، والنساء، والشعوب في الدول النامية«.
وقـــال الناصر: »االســـتجابة التي أظهرتهـــا عديد من 
الحكومـــات حول العالـــم كانت متســـاوية في ُســـرعتها، 
نـــت تحفيـــًزا لالقتصاد ودعًمـــا مالًيـــا«. وأضاف  وتضمَّ
ـــن أيًضا جهوًدا واســـتثمارات  قائـــاًل: »هـــذا الدعم تضمَّ

من أجل بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة«.
وقـــال الناصـــر إن هدف إنتـــاج الطاقـــة لتلبية الطلب 
العالمي ال يتعارض بالضرورة مع المســـؤولية المشتركة 
المتمثِّلـــة في خفـــض االنبعاثـــات الكربونية، التـــي تمثِّل 

عاماًل ُمسهًما في تغيُّر المناخ.
وأضـــاف الناصـــر: »مـــن أجـــل خفـــض االنبعاثـــات 
بســـرعة أكبر، يجـــب أالَّ يقتصـــر التركيز علـــى مصادر 
الطاقـــة الجديدة وتقنياتها فحســـب؛ هـــذا أمٌر مطلوب، 
لكـــن ينبغـــي لنـــا أيًضـــا التركيز علـــى تحســـين البصمة 
الكربونية لمصـــادر الطاقة الموجودة، ألنهـــا تمثِّل جزًءا 
مهًمـــا من نظـــام الطاقة العالمي، وســـتبقى كذلك لعقود 

مقبلة«.

نحو مستقبل مستدام
ـــز أرامكو الســـعودية على عدد مـــن الجوانب من  وتركِّ

أجل صنع مستقبل طاقة ُمستدام، ويشمل ذلك:
■  تعزيز الجـــودة البيئيـــة للنفط، انطالًقـــا من كثافة 
كربونيـــة تُعـــدُّ من بين األقـــل على مســـتوى العالم، 
كات الوقـــود  ومـــن ثَـــمَّ العمـــل علـــى تطويـــر محـــرِّ
المســـتقبلية، التي ســـتُطلق انبعاثـــات كربونية أقلَّ 

بكثير لكل كيلومتر تقطعه المركبة.
ـــن إحراقه  ■  تعزيـــز تطبيقـــات النفط التـــي ال تتضمَّ
كوقـــود، مـــن قبيـــل تحويله إلـــى كيميائيـــات ومواد 
أخـــرى، بمـــا مـــن شـــأنه أن يتســـبَّب فـــي انبعاثات 

كربونية أقلَّ بكثير مقارنة باستخدامه كوقود.
■  العمـــل علـــى إنتـــاج أنـــواع الوقـــود الكيميائـــي من 
النفـــط، كالهيدروجين واألمونيـــا، إلى جانب المواد 

الُمنتجة في المصافي بآثار أقل على البيئة.
■  زيـــادة إمـــدادات الغـــاز، والمشـــاركة في مشـــاريع 

دة في المملكة. الطاقة المتجدِّ
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال الناصـــر إن قيـــام أرامكو 
الســـعودية بدورها علـــى امتداد نطـــاق أعمالها لن يكون 
أمـــًرا نافًعـــا بالنســـبة لمنتجاتهـــا النهائيـــة وعمالئهـــا 

فحسب، بل هو أيًضا أمٌر مفيٌد للكوكب.
وأضـــاف الناصر: »في قطاع الطاقـــة، ينبغي أن تكون 
االســـتثمارات واســـعة النطاق ومتوازنـــة. التركيز ينصبُّ 

سكوت بالدوف

علـــى الطاقـــة الجديدة، والمشـــاريع المرتبطـــة بالمناخ، 
واالقتصـــاد الدائـــري؛ لكـــن مصـــادر الطاقـــة الموجودة 
حالًيـــا يجـــب أن تكـــون مشـــمولة كذلـــك، ألنها ســـتمثِّل 
جـــزًءا مـــن مزيـــج الطاقـــة العالمـــي علـــى مـــدى عقود 
مقبلـــة. بهـــذه الكيفية يُمكـــن تحقيق المرونـــة الحقيقية 
لمجتمعـــات  وا  ، لنظيفـــة ا قـــة  لطا با يرتبـــط  فيمـــا 

الُمستدامة، والفرص الوظيفية«.

التقنية تضطلع بدور رئيس
وأوضح الناصر أن التقنية والرقمنة أداتان رئيســـتان، 
من شـــأنهما أن تســـاعدا الشـــركة فـــي المحافظة على 
مكانتهـــا كمـــورِّد ذي ميزة تنافســـية للطاقة إلـــى العالم، 
باإلضافـــة إلـــى تحقيق هدفهـــا المتمثِّل فـــي صنع عالم 

أكثر انسجاًما مع البيئة.
وقـــال الناصـــر إنه حتـــى قبل جائحـــة كورونـــا، كانت 
الرقمنة والتقنيات الحديثة تأخذ دورها كأدوات شـــائعة 
االستخدام في بيئة العمل، مشـــيًرا إلى أن دور الجائحة 

اقتصر على اإلسراع بالتحوُّل نحوها.
وقـــال الناصـــر: »مـــن خـــالل البيانـــات الضخمـــة، 
وأنظمة تحليـــل المعلومات، والـــذكاء االصطناعي، تقوم 
الشـــركة بتطوير المعالجة الســـيزمية، وتحسين استعادة 

النفط وإنتاجية اآلبار، كما تخفض التكاليف«.
وأضـــاف الناصر: »اســـتثماراتنا في التقنيـــات الذكية 
نتنـــا مـــن جعـــل الكثافـــة الكربونيـــة لقطـــاع التنقيب  مكَّ
واإلنتـــاج من بين األقل على مســـتوى العالـــم. هدفنا هو 
أن نصبـــح شـــركة الطاقة األكثر اســـتفادة مـــن الرقمنة 
في العالم، واالســـتثمارات المتواصلة لها دور رئيس في 
الوصـــول بنـــا إلـــى ذلك الهـــدف؛ فـــي حيـــن أن الهدف 
اإلســـتراتيجي يكمـــن فـــي إنتـــاج مزيـــد مـــن الطاقـــة 

بانبعاثات كربونية أقل«.
وأشـــار الناصـــر إلـــى بعـــض األمثلـــة لجهـــود أرامكو 
الســـعودية في االســـتفادة من الرقمنة وبقيـــة التقنيات، 

كالذكاء الصناعي، بما في ذلك:
■  تطوير نظـــام تحليل معلومـــات النبعاثـــات الغازات 
المســـبِّبة لالحتباس الحراري، بهـــدف مراقبة هذه 
ع عبر  االنبعاثـــات فـــي أكثر مـــن ألفي مصدر تتـــوزَّ

مرافق األعمال.

زة  ـــم، مجهَّ ■  اســـتخدام مركبـــات جوية ذاتيـــة التحكُّ
بكاميـــرات متطورة لرصد تســـرُّب الغـــاز، من أجل 

الحدِّ من تسرُّب االنبعاثات.
■  تطوير برمجيـــات خاصة بالشـــركة للتنبؤ بالحاجة 
إلـــى حرق الغاز عبر الشـــعالت والحـــدِّ منها، حيث 
إن ذلـــك يمثِّل أحد مصـــادر االنبعاثات. ومن خالل 
هـــذه المبـــادرة، وغيرها من مبـــادرات خفض الغاز 
الُمحـــرق عبـــر الشـــعالت، نجحـــت الشـــركة فـــي 
خفـــض هـــذا الغاز، الـــذي هو فـــي األســـاس يمثِّل 

نسبة ضئيلة، بحوالي %60.
وقـــال الناصـــر: »إذا نظرنا إلى الصـــورة العامة خارج 
أرامكو الســـعودية، يُمكـــن لتقنيات مثل هذه أن تســـاعد 
فـــي صنـــع فـــرق جوهـــري نحـــو خفـــض االنبعاثـــات 

وإزالتها«.

منصة قطاع األعمال
نت جلســـة النقـــاش مشـــاركة كل من رئيس  وقد تضمَّ
مركز الملـــك عبـــداهلل للدراســـات والبحـــوث البترولية 
)كابســـارك(، الســـيد آدم سمينســـكي، وكبيـــر اإلداريين 
التنفيذييـــن لشـــركة )توتـــال(، الســـيد باتريـــك بوياني، 
وكبيرة اإلداريين التنفيذيين السابقة لشركة )إي إن آي( 
وممثلـــة إيطاليـــا فـــي مجموعة األعمـــال، الســـيدة إيما 
مارســـيغاغليا، فيمـــا أدارت دفة النقاش رئيســـة شـــركة 
)أونشـــور ويند بزنيز(، التابعة لشـــركة جـــي إي رينيوبل 
إينيرجـــي في اإلمـــارات العربية المتحدة، الســـيدة منار 

المنيف.
وتمثِّـــل مجموعـــة األعمـــال )B20( صـــوت قطـــاع 
األعمال ضمـــن مجموعة العشـــرين )G20(، حيـــث تُعدُّ 
منتدى عالمًيا يجمع ممثلـــي الحكومات ومديري البنوك 
المركزية مـــن 19 دولة باإلضافة إلـــى االتحاد األوروبي. 
وخـــالل مؤتمـــرات مجموعـــة العشـــرين، يجتمـــع القادة 
يات المشتركة، والوصول إلى  العالميين لمناقشـــة التحدِّ

يات وااللتزام بها. حلول لمعالجة هذه التحدِّ
وإلـــى جانـــب مجموعـــة األعمال العشـــرين، شـــاركت 
أرامكـــو الســـعودية في قمـــة مجموعـــة تواصـــل المرأة 
العشـــرين )W20(، التي تعمل نحـــو تعزيز تكافؤ الفرص 

بين الجنسين، والتمكين االقتصادي للمرأة.

الناصر يشارك في جلسة نقاش رئيسة بعنوان )حشد الجهود إلنقاذ الكوكب(، خالل قمة مجموعة األعمال )B20( التابعة لمجموعة العشرين، حيث أشار فيها إلى أن الهدف اإلستراتيجي 
ل في إنتاج طاقة أكثر بانبعاثات كربونية أقل. ألرامكو السعودية يتمثَّ
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من أجل خفض 
االنبعاثات بسرعة 

أكبر، يجب أالَّ 
يقتصر التركيز على 

مصادر الطاقة 
الجديدة وتقنياتها 
فحسب؛ هذا أمٌر 

مطلوب بال شك، 
لكن ينبغي لنا 

أيًضا التركيز على 
تحسين البصمة 

الكربونية لمصادر 
الطاقة الموجودة، 

ألنها تمثِّل جزًءا 
مهًما من نظام 

الطاقة العالمي، 
وستبقى كذلك 

لعقود مقبلة
أمين الناصر
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خطة شراء األسهم للموظفني..

فرصة متاحة المتالك حصة في أرامكو السعودية

أفضل فريق داخلي للشركات يف الشرق األوسط لعام 2020م

جائزة دولية للشؤون القانونية في أرامكو السعودية

كان التحـــول إلـــى شـــركة مطروحـــة للتـــداول العـــام 
بمثابـــة عالمـــة فارقـــة فـــي تاريـــخ أرامكـــو الســـعودية، 
فبعـــد ســـنوات عديـــدة مـــن الجهـــد والعمـــل الجـــاد، 
الماليـــة  ظهـــرت الشـــركة ألول مـــرة فـــي الســـوق 
الســـعودية )تـــداُول( فـــي ديســـمبر 2019م، عارضـــة 

أسهمها للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتقديـــًرا لهـــذا اإلنجـــاز، منحـــت الشـــركة موظفيهـــا 
منحـــة احتفاليـــة خاصـــة. وكان الغـــرض مـــن هـــذه 
المنحـــة أمريـــن، أولهمـــا االحتفـــال بإنجـــاز الطـــرح، 
حيـــث أرادت الشـــركة تقديـــم مكافـــأة للموظفيـــن نظيـــر 

تفانيهم وإسهاماتهم المميزة فيها.
أمـــا األمـــر اآلخـــر فهـــو جعـــل جميـــع الموظفيـــن 
المؤهليـــن شـــركاء حقيقييـــن فـــي أرامكـــو الســـعودية؛ 
فـــإن جميـــع الموظفيـــن الذيـــن حصلـــوا علـــى المنحـــة 
االحتفاليـــة هـــم اآلن يملكـــون حصـــة فـــي الشـــركة. 
وكمالكـــي أســـهم فـــي الشـــركة، فـــإن ذلـــك ســـينعكس 
ـــا علـــى أدائهـــم، واهتمامهـــم بشـــكل أكبـــر بكيفيـــة  إيجاًب
أداء الشـــركة ونجاحهـــا. وكلمـــا كان أداء الشـــركة 

أفضل، زاد نموُّ أسهمها في السوق.

عهٌد جديد
وبعـــد مضـــي مـــا يقـــرب مـــن عـــام علـــى الطـــرح العـــام 

الظهـــران - منحـــت مجلـــة مراجعـــة القانـــون المالـــي 
الدولـــي )IFLR(، الشـــؤون القانونيـــة للشـــركة جائـــزة 
2020م فـــي  أفضـــل فريـــق داخلـــي للشـــركات لعـــام 
الشـــرق األوســـط، كمـــا احتفـــت بـــكل مـــن االكتتـــاب العـــام 
األولـــي ومعامـــالت االســـتحواذ فـــي ســـابك كأفضـــل 

صفقات العام عن فئتيهما.
 )IFLR( ــي ــي الدولـ ــون المالـ ــة القانـ ــر أن مراجعـ يُذكـ
هـــي إحـــدى المطبوعـــات الرائـــدة فـــي مجـــال القانـــون 
المالـــي فـــي أوروبـــا والواليـــات المتحـــدة وآســـيا، حيـــث 
ترفـــد المجتمـــع المالـــي العالمـــي بمعلومـــات قانونيـــة عـــن 
ــاة  ــة إلـــى تصنيفـــات شـــركات المحامـ الســـوق، باإلضافـ
والمحاميـــن ذات الســـمعة الطيبـــة والمراقبـــة عـــن كثـــب. 
وتعتـــرف جوائـــز المجلـــة باالبتـــكارات القانونيـــة فـــي 
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القافلة األسبوعية

األولـــي للشـــركة، ولتعزيـــز التوافـــق بيـــن مصالـــح 
الموظفيـــن والمســـاهمين، تقـــدم المـــوارد البشـــرية 

خطة شراء أسهم لموظفي أرامكو السعودية.
وكمـــا يوحـــي االســـم، ســـتمنح الخطـــة الموظفيـــن 
ـــو الســـعودية. وبينمـــا  فرصـــة لشـــراء أســـهم فـــي أرامك
ـــداول  ـــر بورصـــة ت ـــن شـــراء األســـهم عب يمكـــن للموظفي
اليـــوم، فـــإن برنامـــج خطـــة شـــراء األســـهم للموظفيـــن 
يتمتـــع بمزايـــا ليســـت متاحـــة لباقـــي المســـتثمرين، 
ــلَّ  ــهل وأقـ ــًرا أسـ ــهم أمـ ــراء األسـ ــن شـ ــل مـ ــا يجعـ ممـ

تكلفة من أي وقت مضى.
ــتاذ  ــرية، األسـ ــوارد البشـ ــس للمـ ــب الرئيـ ــال نائـ وقـ
ــع بتفـــاؤل نحـــو خطـــة شـــراء  نبيـــل الدبـــل: »نتطلَـّ
ر  األســـهم لموظفـــي أرامكـــو الســـعودية، إذ ســـيوفِّ
إســـهاماتهم  لتعزيـــز  لموظفينـــا  فرصـــة  البرنامـــج 
ـــم مســـاهمين  ـــي الشـــركة مـــن خـــالل جعله ـــم ف وتفانيه
التـــي  القيمـــة  تـــدرك  الفرصـــة  هـــذه  مباشـــرين. 
يصنعهـــا موظفونـــا للشـــركة، وتمكنهـــم مـــن امتـــالك 

حصة أكبر من تلك القيمة«.

شراء األسهم
ويُتيـــح البرنامـــج االختيـــاري للموظفيـــن شـــراء أســـهم 
فـــي أرامكـــو الســـعودية مـــن خـــالل اقتطـــاع الرواتـــب، 
حيـــث يمكنهـــم اإلســـهام بنســـبة تصـــل إلـــى 10% مـــن 
راتبهـــم األســـاس الشـــهري ضمـــن الحـــدود القصـــوى. 

المعامـــالت عبـــر الحـــدود، ويتـــم تقديمهـــا بعـــد شـــهور 
مـــن البحـــث والمـــداوالت الدقيقـــة مـــن قبـــل المحرريـــن 

والصحفيين في تلك المطبوعة المرموقة.
وبهـــذه المناســـبة قـــال النائـــب األعلـــى للرئيـــس، 
والمستشـــار القانونـــي العـــام، األســـتاذ نبيـــل المنصـــور: 
»أنـــا فخـــور جـــًدا بفريقـــي، وبالطبـــع بمـــا تمكنـــت الشـــركة 
مـــن تحقيقـــه العـــام الماضـــي. ويُعـــد التنظيـــم القانونـــي 
للشـــركة، فريـــًدا فـــي المنطقـــة مـــن حيـــث عمـــق المواهـــب 
والخبـــرة، وهـــذه الجائـــزة هـــي شـــهادة علـــى اإلنجـــازات 
المهمـــة للشـــركة فـــي العـــام الماضـــي، وعلـــى جهـــود 
اإلدارة  فـــي دعـــم تلـــك اإلنجـــازات بمـــا فـــي ذلـــك 

االكتتاب العام«.
وأكـــد المنصـــور أن الفريـــق كان قـــادًرا علـــى دعـــم 
الشـــركة فـــي تحقيـــق كل هـــذه اإلنجـــازات الرئيســـة 

بشكل متزامن، وأحياًنا في أطر زمنية ضيقة.

النقـــدي  التدفـــق  إدارة  للموظفيـــن  ذلـــك  ويُتيـــح 
ــاوي  ــتريات بالتسـ ــع المشـ ــق توزيـ ــن طريـ ــهري، عـ الشـ
علـــى فتـــرة زمنيـــة معيَّنـــة، بـــداًل مـــن الشـــراء فـــي دفعـــة 

واحدة.
كمـــا أن البرنامـــج يســـمح للموظفيـــن بالتخطيـــط 
ــة الشـــخصية.  ــم الماليـ ــل إلدارة مواردهـ ــكل أفضـ بشـ
ـــرات الشـــراء  ـــن أن فرصـــة االشـــتراك فـــي فت وفـــي حي
لـــن يتـــم تقديمهـــا إال مرتيـــن فـــي الســـنة، يمكـــن 

للموظف إلغاء االشتراك في أي وقت.
إلـــى جانـــب ذلـــك، تُعـــدُّ خطـــة شـــراء األســـهم 
لموظفـــي أرامكـــو الســـعودية فاعلـــة مـــن حيـــث التكلفـــة، 
م البرنامـــج أســـهًما بســـعر شـــراء مخفـــض.  ـــدِّ حيـــث يُق
ويحـــق لجميـــع موظفـــي الشـــركة، الذيـــن قضـــوا ســـنة 
واحـــدة علـــى األقـــل فـــي الخدمـــة، المشـــاركة فـــي 
ـــع  ـــن بي ـــج وشـــراء األســـهم بخصـــم 20٪. ويمك البرنام
أو تحويـــل أي أســـهم تـــم شـــراؤها مـــن خـــالل الخطـــة 

بعد عام واحد.
ــا بســـهولة  ــة األســـهم وإدارتهـ ــًرا، يمكـــن مراقبـ وأخيـ
مـــن خـــالل بوابـــة منـــح أســـهم أرامكـــو الســـعودية 
)EquityGateway(، التـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا، مؤخـــًرا، 
مـــن خـــالل منصـــة  إليهـــا  الوصـــول  يمكـــن  والتـــي 
بـــة  ا بو عبـــر  ة  شـــر مبا و  أ  ، )M y H o m e (
)EquityGateway(. وجميـــع المـــوارد التـــي يحتاجهـــا 
ـــاول أيديهـــم،  الموظفـــون فـــي هـــذا الشـــأن هـــي فـــي متن

م لهم المعلومات التي يحتاجونها بوضوح. حيث تقدِّ

ـــه  ـــا يتطلب ـــزة للشـــركة وم ـــه الجائ ـــا تعني ـــا وصـــف م كم
ــيء  ــام ملـ ــاء بعـ ــي احتفـ ــزة هـ ــاًل: الجائـ ــا، قائـ ــوز بهـ الفـ
ـــام  ـــاب الع ـــد حظـــي االكتت باالنتصـــارات واإلنجـــازات. لق
بالترحيـــب علـــى نطـــاق واســـع، بوصفـــه صفقـــة نموذجيـــة 
فـــي المنطقـــة والعالـــم ، نظـــًرا لحجمـــه الهائـــل واألســـس 
ـــي اســـتغرقها إلنجـــازه. كمـــا أن االســـتحواذ  المبتكـــرة الت
ـــة فـــي ســـابك هـــو أمـــر ضخـــم أيًضـــا،  ـــى حصـــة أغلبي عل
العنايـــة  ويتطلـــب تصريًحـــا تنظيمًيـــا واســـًعا وبـــذل 
ـــرة  ـــة فـــي فت ـــب القضائي ـــد مـــن الجوان ـــة فـــي عدي الواجب

زمنية قصيرة ملحوظة«.
كان االكتتـــاب العـــام لشـــركة أرامكـــو الســـعودية أكبـــر 
ـــًدا  طـــرح عـــام أولـــي فـــي التاريـــخ. تضمـــن االكتتـــاب عدي
ـــل فـــي المنطقـــة -  ـــم يســـبق لهـــا مثي ـــكارات - ل مـــن االبت
تـــم تنفيذهـــا علـــى مـــدار مـــا يقـــرب مـــن 4 ســـنوات مـــن 
العمـــل القانونـــي المكثـــف الـــذي أدى إلـــى اإلدراج. فـــي 

حيـــن مـــن المتوقـــع أن يعـــزز اســـتحواذ شـــركة ســـابك مـــن 
ـــات  ـــو الســـعودية فـــي صناعـــة البتروكيميائي وجـــود أرامك
العالميـــة، وأن يســـجل القطـــاع أســـرع نمـــو فـــي الطلـــب 
علـــى النفـــط فـــي الســـنوات المقبلـــة. وكجـــزء مـــن 
وصنـــدوق  الســـعودية  أرامكـــو  تقدمـــت  الصفقـــة، 
ــح  ــى تصاريـ ــول علـ ــب للحصـ ــة بطلـ ــتثمارات العامـ االسـ
ــا  ــت عليهمـ ــكار وحصلـ ــة االحتـ ــبق لمكافحـ ــار مسـ إخطـ
فـــي 21 ســـلطة قضائيـــة دوليـــة قبـــل أن تســـتحوذ أرامكـــو 
ــة  ــتثمارات العامـ ــدوق االسـ ــة صنـ ــى حصـ ــعودية علـ السـ

بنسبة 70٪ في سابك في 17 يونيو 2020م.
إن أخالقيـــات العمـــل الدؤوبـــة التـــي يتمتـــع بهـــا 
الفريـــق القانونـــي وبراعتـــه فـــي التحضيـــر لالكتتـــاب 
العـــام األولـــي وإجرائـــه واســـتحواذ ســـابك قـــد حظيـــت 
األطـــراف  وكذلـــك  لشـــركة  ا مســـاهمي  بتقديـــر 

الخارجية. 

مزيٌد من المعلومات
قـــد يبـــدو قـــرار المشـــاركة فـــي برنامـــج شـــراء 
األســـهم مخيًفـــا لـــدى البعـــض، لذلـــك ســـتعقد المـــوارد 
ــج  ــر برنامـ ــرة عبـ ــة مباشـ ــات توضيحيـ ــرية جلسـ البشـ
ــق  ســـكايب. وســـتراجع الجلســـات جميـــع مـــا يتعلَـّ
ببرنامـــج الشـــراء، وتجيـــب علـــى األســـئلة التـــي قـــد 

يطرحها الموظفون بشأنه.
زيـــارة الصفحـــة  أيًضـــا  للموظفيـــن  كمـــا يمكـــن 
اإللكترونيـــة الخاصـــة بالبرنامـــج عبـــر منصـــة شـــارك 
ــو الســـعودية  )ShareK(، أو بوابـــة منـــح أســـهم أرامكـ
مـــن  مزيـــد  علـــى  للحصـــول   )EquityGateway(

المعلومات.
مـــن جهتـــه، قـــال مديـــر إدارة نظـــم وتخطيـــط 
المـــوارد البشـــرية، األســـتاذ عبـــداهلل العتيبـــي: »يمثـــل 
أرامكـــو  برنامـــج خطـــة شـــراء األســـهم لموظفـــي 
الســـعودية فرصـــة للموظفيـــن المؤهليـــن فـــي أن يكونـــوا 
شـــركاء فـــي نجـــاح الشـــركة، وفـــي مكافـــأة إســـهاماتهم 

المميزة بها«.
وأضـــاف العتيبـــي: »ســـتصنع الخطـــة أيًضـــا مســـتوى 
جديـــًدا مـــن مشـــاركة الموظفيـــن واندماجهـــم، مـــع 
اإلســـراع، فـــي الوقـــت نفســـه، بتحولنـــا نحـــو ثقافـــة 

قائمة على األداء«.

استالم رسائل تنشيط 
الحساب من شركة 

)غلوبال شيرز( عبر 
البريد اإللكتروني

12-15 أكتوبر

إكمال إجراءات تنشيط 
الحساب بنهاية هذا التاريخ، 

لضمان عدم التأخير في 
استالم أسهم المنحة

31 أكتوبر

أول فترة للتسجيل 
ضمن خطة شراء 
األسهم للموظفين

1-30 نوفمبر
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حتت شعار حتقيق اخلير للبشرية..

القمة العالمية للذكاء االصطناعي تنعقد 
بمشاركة أرامكو السعودية

للـذكاء  شـاركت أرامكـو السـعودية فـي القمـة العالميـة 
االصطناعـي، التي ُعقدت عن بُعد في مدينة الرياض، وذلك 

خالل الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر لعام 2020م.
القمة، التي اسـتضافتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
االصطناعي )سـدايا( تحت شـعار »الذكاء االصطناعي لخير 
البشـرية، وبرعايـة رئيسـة مـن صنـدوق االسـتثمارات العامـة 
فـي المملكـة، أوضحـت أن »الوضع الطبيعـي الجديد« أصبح 
ل مالمح عالم اليوم، الذي يقف الذكاء االصطناعي في  يُشـكِّ

مركزه.
القـرار والتقنييـن  وشـارك فـي القمـة عـدد مـن صنـاع 
والمخترعيـن والمسـتثمرين البارزيـن عالمًيـا، فكانـت منصـة 
عالميـة مميَّـزة أتاحت الفرصة الستكشـاف مـا تمثله الحقبة 
العالمية الجديدة للذكاء االصطناعي، وتناولت أفضل السبل 
ء  لـذكا ا يحملهـا  لتـي  ا لتحويليـة  ا نـات  اإلمكا لتوظيـف 
للجميـع،  أفضـل  لخلـق مسـتقبل  فـي طياتـه  االصطناعـي 
باإلضافـة إلـى مـا يعنيـه األمـر بالنسـبة لصنـاع السياسـات 
والقـرارات المهتمين بتوظيف هذه اإلمكانات لتحقيق ما فيه 

خير للبشرية.
وسعت القمة من خالل مجموعة من المحادثات وجلسات 
النقاش واللقاءات المفتوحة إلى التوصل إلى توصيات عملية 
للـذكاء  مؤثـرة  وطنيـة  إسـتراتيجيات  تطويـر  كيفيـة  حـول 
التعافـي«،  بعـد  »مـا  مرحلـة  سـياق  لتالئـم  االصطناعـي، 
الـذكاء  ابتـكارات  حـول  المرئيـات  تبـادل  إلـى  باإلضافـة 

االصطناعي واتجاهات االستثمار.
والـذكاء  البيانـات  تعمـل  كيـف  القمـة  أوضحـت  كمـا 
االصطناعي على تحويل العالم الذي نعيش فيه جذرًيا، بدًءا 

من الشركات إلى الصناعات، وانتهاًء بتحويل حياة الناس.

االستفادة من التقنيات المتقدمة
د  وفـي خطابـه الـذي ألقـاه أمام المشـاركين فـي القمـة، أكَّ
النائـب األعلـى للرئيـس للخدمـات الفنيـة، األسـتاذ أحمـد 
السـعدي، أن الـدول التـي تـدرك القـوة الكامنـة فـي تحويـل 
البيانـات إلـى معرفـة بنـاءة هـي التـي سـتتمتع بمسـتقبل قوي 

ومزدهر.
وقـال السـعدي: »فـي الواقـع، هنـاك تنافـس هـو أشـبه 
بسـباق الماراثون، تشـارك فيه القوى االقتصادية الكبرى في 

العالم لتتولى زمام المبادرة في هذا المجال«.
وأشار السعدي إلى أن المملكة تنعم بموارد هيدروكربونية 
هائلة، وقد أدركت أرامكو السعودية في مرحلة مبكرة أهمية 
االسـتفادة مـن التقنيات المتقدمـة إلدارة هذه الموارد بشـكل 

أفضل.
وأضاف السـعدي: »في ثمانينيات القـرن الماضي، طوَّرت 
أرامكـو السـعودية جهـاز محـاكاة بـارًزا، أطلقـت عليـه اسـم 
)بـاورز(، بهـدف محـاكاة مكامـن الشـركة بأعلـى دقـة ممكنـة. 
كان هـذا المشـروع، الـذي نُفـذ بمسـاعدة الحوسـبة الفائقـة 
)السـوبر كمبيوتـر(، ُمنقطـع النظيـر في ذلـك الوقـت. واليوم، 
لدينا نظام )تيراباورز(، الذي يستخدم تريليون خلية لمحاكاة 
نمـاذج المكامـن عـن طريـق تقنيـات الـذكاء االصطناعـي، 
الهيدروكربونيـة  المـواد  اسـتخالص  معـدل  تعزيـز  بهـدف 
االسـتخدام  حيِّـز  النظـام  هـذا  دخـل  وقـد  واستكشـافها؛ 

بالفعل«.
وفـي السـياق نفسـه، أشـار السـعدي إلـى أن اسـتخدام 
والنمـاذج  العصبيـة  للشـبكات  الُمبكـر  السـعودية  أرامكـو 

مايكل آيفز

االسـتداللية في أعمالها السـطحية في المصافي هو ما زرع 
بـذور التقـدم الحديـث، الـذي نشـهده اليـوم فـي الشـركة فـي 

استخدامها لتقنيات الذكاء االصطناعي وتعليم اآلالت.

ركائٌز ثالث
وأشـار السـعدي إلـى أن أرامكـو السـعودية تواصـل التقـدم 
ل البيانـات  فـي رحلتهـا نحـو التحـول الرقمـي، حيـث تُشـكِّ
والبنية التحتية حجر األسـاس لهذا التحـول، الذي يقوم على 

ثالث ركائز:
■ البيانات والبنية التحتية.

■ التقنية.
■ بناء القدرات.

البيانات
وأوضـح السـعدي أنـه نتيجـة السـتثمار أكثـر مـن 100 ألف 
تقنيـة إلنترنـت األشـياء واألجهـزة الذكيـة، وحلـول الواقـع 
االفتراضـي، وعمليـات األمـن السـيبراني، وتقنيـات تحليـل 
البيانات، ستتضاعف سعة تخزين بيانات الشركة أربع مرات 
بحلول عام 2025م. باإلضافة إلى ذلك، تسـتثمر الشـركة في 
مركز بيانات عالمي المستوى وقابل للتوسع، كما ستتضاعف 

بنيتها التحتية للحوسبة بمقدار أربعة أضعاف.

التقنية
وقال السـعدي: »على الصعيد التقني، نحن ندرك الحاجة 
ر التقنيات المالئمـة لفرق العمل  إلـى إنشـاء بيئة تعاونيـة تُوفِّ
لمواصلـة االبتـكار فـي تقنيـات الـذكاء االصطناعـي«، مشـيًرا 
إلى أن الشركة أنشأت مركز الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز 
االصطناعـي  الـذكاء  حلـول  تطويـر  وتسـريع  االبتـكار، 

واالستفادة منها.

بناء القدرات
كمـا أشـار السـعدي إلـى تركيز الشـركة على بنـاء القدرات 
وتنميـة المواهـب، لالسـتفادة مـن الرقمنـة علـى أكمـل وجـه. 
وقـال السـعدي: »لقـد أنشـأنا عـدًدا مـن البرامـج فـي هـذا 
السـياق، منها رعاية الشـركة لبرنامج درجات الماجسـتير مع 
جامعـة الملـك عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة، ومعهـد جورجيـا 

للتقنية، وجامعة )آي إي( في إسبانيا«.
لديهـا  الشـركة  أن  إلـى  السـعدي  أشـار  الختـام،  وفـي 
إسـتراتيجية تقدميـة للـذكاء االصطناعـي وبرنامـج تنفيـذ 
قيمـة  تحقيـق  مـع  ملموسـة،  نتائـج  إلـى  يؤديـان  فاعـل، 

اقتصادية.
وأضـاف: »أشـعر بالفخـر ألن المملكـة وأرامكـو السـعودية 

يسيران ضمن مقدمة الركب في ثورة الذكاء االصطناعي«.

خالل خطابه الذي ألقاه في القمة العالمية للذكاء االصطناعي، التي استضافتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي )سدايا(، أوضح السعدي أن أرامكو السعودية أدركت في مرحلة 
مبكرة أهمية االستفادة من التقنيات المتقدمة إلدارة الموارد الهيدروكربونية، مشيًرا إلى الشركة لديها إستراتيجية تقدمية للذكاء االصطناعي، إلى جانب برنامج تنفيذ فاعل.

تصوير حسن المبارك

الذكاء االصطناعي يف خريص
فـي خريـص، نشـرت أرامكو السـعودية 40 ألف جهاز 
استشـعار لتغطـي أكثـر مـن 500 بئـر نفـط علـى نطـاق 
جغرافي شاسع.  ومن خالل النماذج التنبؤية المصممة 
للتنبؤ بسـلوك اآلبار، يُمكن للشـركة اتخاذ إجراءات آنية 
للتحكـم فـي اإلنتـاج وتحسـينه. وبفضـل هـذه التقنيـة تم 
 ،%18 بنسـبة  للطاقـة  اإلجمالـي  االسـتهالك  تقليـل 
وخفـض تكاليـف الصيانـة بنسـبة 30%، وتقليـل عـدد 

مرات الفحص بنسبة %40.
وأصبحـت منشـأة خريـص، مؤخـًرا، ثانـي منشـآت 
أرامكـو السـعودية التي تنجح في الفـوز بجائزة المنتدى 
االقتصـادي العالمـي للمنـارات الصناعيـة الرائـدة، إلـى 
جانـب معمـل الغـاز فـي العثمانيـة، وذلـك نظيـر ريادتهـا 
الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  تقنيـات  أحـدث  تبنـي  فـي 

وتطبيقها في أعمالها.

مستفيًدا من تقنيات الذكاء 
ل نظام  االصطناعي، يمثِّ

)تيراباورز( الجيل األحدث 
من أجهزة المحاكاة الرقمية 

للمكامن في أرامكو 
السعودية، حيث يستخدم 

تريليون خلية لمحاكاة نماذج 
المكامن، وذلك بهدف تعزيز 

معدل استخالص المواد 
الهيدروكربونية واستكشافها.

»نحن ندرك الحاجة 
إلى إنشاء بيئة 

تعاونية ُتوفر 
التقنيات المالئمة 

لفرق العمل 
لمواصلة االبتكار 

في تقنيات 
الذكاء 

االصطناعي«
أحمد السعدي
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يف مؤمتر أسبوع الطاقة يف الشرق األوسط وأفريقيا..

كبير اإلداريين التقنيين يناقش الخيارات العملية 
إلنتاج الطاقة منخفضة الكربون

خـــالل األســـبوع الماضـــي، اجتمـــع الخبـــراء الدوليـــون 
ــة  ــال الطاقـ ــي مجـ ــة فـ ــلة القيمـ ــاء سلسـ ــع أنحـ ــن جميـ مـ
بشـــكل افتراضـــي فـــي مؤتمـــر »أســـبوع الطاقـــة فـــي 
الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا«، لدفـــع عجلـــة صناعـــة 

الطاقة منخفضة الكربون إلى األمام.
ــة،  ــاع الطاقـ ــال قطـ ــة كوفيـــد19- أعمـ وعرقلـــت جائحـ
ممـــا أدى إلـــى دفـــع أهـــداف عجلـــة التنميـــة المســـتدامة 
فـــي العالـــم إلـــى لحظـــة فارقـــة، وكان فكـــر أصحـــاب 
ــر  ــي المؤتمـ ــة فـ ــال الطاقـ ــي مجـ ــتقبلية فـ ــرة المسـ النظـ

واضًحا ومتعاوًنا على حد سواء.
أرامكـــو  فـــي  التقنييـــن  اإلدارييـــن  كبيـــر  وشـــارك 
الســـعودية، األســـتاذ أحمـــد الخويطـــر، إلـــى جانـــب قـــادة 
م  مؤثريـــن فـــي مجـــال الطاقـــة خـــالل حلقـــة النقـــاش، وقـــدَّ
ـــون مـــن  ـــة الكرب ـــي إلزال ـــع العمل ـــرة حـــول الواق رســـالة مؤث

أنظمة الطاقة في العالم.
كمـــا ُســـلِّط الضـــوء باســـتمرار علـــى الهيدروجيـــن، 
ـــا واألكثـــر وفـــرة علـــى كوكبنـــا، خـــالل  العنصـــر األخـــف وزًن
محادثـــات الخبـــراء حـــول وتيـــرة انتقـــال الطاقـــة، ومزيجهـــا 
المحتمـــل فـــي المســـتقبل، كعامـــل تمكيـــن رئيـــس لمســـتقبل 

أكثر استدامة.

تأثير كبير من اإلجراءات 
العملية الحالية

عـــن  الحديـــث  فيـــه  شـــقَّ  لـــذي  ا الوقـــت  وفـــي 
الهيدروجيـــن طريقـــه بشـــكل مثيـــر عبـــر التفكيـــر اإليجابـــي 
ـــام، أوضـــح  ـــة أي فـــي المؤتمـــر االفتراضـــي، الـــذي دام ثالث
الخويطـــر أن اســـتبدال نظـــام الطاقـــة العالمـــي، الـــذي 
يعتمـــد بكثافـــة علـــى رأس المـــال، يتطلـــب وقًتـــا واســـتثماًرا 

كبيرين.
ــن  ــن الهيدروجيـ ــتفادة مـ ــة االسـ ــر أهميـ ــد الخويطـ ـ وأكَّ
بوصفـــه ناقـــاًل مهًمـــا للطاقـــة منخفضـــة الكربـــون فـــي 
مجـــال االســـتدامة، مشـــيًرا إلـــى أن بنـــاء نظـــام طاقـــة 
جديـــد كبيـــر مثـــل النظـــام القائـــم حالًيـــا هـــو مشـــروع 

ضخم.
وقـــال الخويطـــر إنـــه ال ينبغـــي اســـتباق األحـــداث 
بالقـــول إننـــا ســـنصل إلـــى ذلـــك النظـــام الجديـــد فـــي 
مـــن  الحـــد  علـــى  التركيـــز  لكـــن  عاًمـــا،   30 غضـــون 
االنبعاثـــات الكربونيـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة الحالـــي، علـــى 
المـــدى القصيـــر إلـــى المتوســـط، ســـيؤتي ثمـــاره بـــكل 

تأكيد.
وأشـــار الخويطـــر إلـــى إمكانيـــة الحـــد مـــن إجمالـــي 

جانيت بنهيرو

ـــة  ـــم باســـتخدام التقني ـــع أنحـــاء العال ـــي جمي ـــات ف االنبعاث
الحاليـــة، وقـــال: »إن هـــذا يمكـــن أن يكـــون لـــه تأثيـــر 
فـــوري، ويحـــد مـــن االنبعاثـــات علـــى مســـتوى العالـــم علـــى 

نطاق واسع للغاية«.
ــور الجيـــدة  ــتبق األمـ ــاًل: »ال أريـــد أن اسـ وأضـــاف قائـ
التـــي نقـــوم بهـــا فـــي قطـــاع الطاقـــة التقليديـــة، وأقـــول إننـــا 

سنستبدل كل شيء باألمونيا الزرقاء«.

الهيدروجين لطاقة بانبعاثات أقل
ويُعـــدُّ الهيدروجيـــن أحـــد المكونـــات الرئيســـة للنفـــط 
والغـــاز، وهـــو ناقـــل طاقـــة نظيـــف ومنخفـــض التكلفـــة 
لالســـتخدام فـــي توليـــد الطاقـــة، وحركـــة النقـــل علـــى 

الطرق.
وقـــال الخويطـــر إنـــه كان أمـــًرا مثيـــًرا لالهتمـــام أن 
ــًدا للطاقـــة يندمـــج فـــي نظـــام الطاقـــة  تـــرى ناقـــاًل جديـ

التقليدي القائم على الكربون.
وأضـــاف الخويطـــر: »إنهـــا فكـــرة الجمـــع بطريقـــة 

انتقاليـــة بيـــن الهيدروجيـــن األزرق واألخضـــر، والمـــواد 
الهيدروكربونية التقليدية، وعالم الطاقة الجديدة«.

وإضافـــة إلـــى أنهـــا المنتـــج العالمـــي الرائـــد للنفـــط 
والغـــاز مـــن أكبـــر المكامـــن العالميـــة، تملـــك أرامكـــو 
الســـعودية البنيـــة الرئيســـة الضخمـــة الالزمـــة لإلنتـــاج 

لها. اآلمن والوفير من الهيدروجين وتشغِّ
وأوضـــح الخويطـــر أن الشـــركة كانـــت تنظـــر إلـــى 
الجـــدوى االقتصاديـــة إلمـــداد الهيدروجيـــن علـــى نطـــاق 
ـــة  ـــة التحتي ـــز البني ـــد مـــن تعزي ـــه الب ـــى أن واســـع، مشـــيًرا إل

الحالية قدر اإلمكان.
وقـــال الخويطـــر: »نُجـــري أبحاًثـــا كثيـــرة؛ وببســـاطة 
فإننـــا ننظـــر إلـــى السلســـلة كاملـــة، مـــن اإلنتـــاج إلـــى 

النقل، وهو ما يمثِّل تحدًيا كبيًرا«.

نقل الهيدروجين
وعلـــى غـــرار أي غـــاز، يشـــغل الهيدروجيـــن مســـاحة 
كبيـــرة، وحتـــى يمكـــن تخزينـــه ونقلـــه بفاعليـــة وكفـــاءة، فـــال 

بـــد مـــن تقليـــص حجمـــه عبـــر تحويلـــه إلـــى ســـائل أو 
ضغطه.

وقـــال الخويطـــر إن القـــدرة علـــى نقـــل الهيدروجيـــن 
هـــي أمـــر رائـــع، »فبـــداًل مـــن إنتاجـــه واســـتهالكه فـــي 
الموقـــع نفســـه، مـــا نـــراه اآلن للمـــرة األولـــى هـــو أن 

الهيدروجين قد أصبح سلعة قابلة للتداول التجاري«.
وأوضـــح الخويطـــر أن التوصـــل إلـــى الهيدروجين األزرق 
ممكـــٌن عبـــر معالجـــة النفـــط والغـــاز، قائـــاًل: »لدينـــا 
بالفعـــل معظـــم إنتـــاج الهيدروجيـــن، ومـــا نحتـــاج لفعلـــه هـــو 
إضافـــة اســـتخالص الكربـــون واســـتخدامه وتخزينـــه، 

الذي أصبح متاًحا في ظل توافر التقنيات اليوم«.

تأثير الجائحة على تحول 
قطاع الطاقة

قـــد خفـــض  كوفيـــد19-  أن  إلـــى  الدالئـــل  وتُشـــير 
ـــاس الحـــراري، ولكـــن  ـــازات المســـببة لالحتب ـــات الغ انبعاث
ليـــس  النحـــو  النمـــو االقتصـــادي علـــى هـــذا  توقـــف 
إســـتراتيجية واقعيـــة لتحويـــل نظـــام الطاقـــة العالمـــي إلـــى 

نظام آخر.
ـــام العصيبـــة تكشـــف  وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، وألن األي
عـــن أفضـــل مـــا لـــدى اإلنســـان، فـــإن تعطـــل األعمـــال الـــذي 
ســـببتها الجائحـــة وقدرتهـــا المســـتمرة علـــى الصمـــود، 
ـــا  ـــى مـــا يبـــدو يفكـــر بصـــورة أكثـــر وضوًح ـــم عل جعـــل العال

في استدامة الطاقة.
إن إمـــداد طاقـــة نظيفـــة منخفضـــة التكلفـــة وموثوقـــة 
ـــا، إال أنـــه ال يوجـــد حـــل واحـــد  هـــو تحـــد مشـــترك لعالمن
أو بســـيط لنـــزع الكربـــون مـــن أنظمـــة الطاقـــة فـــي 

العالم.
وسيســـتمر العالـــم باالعتمـــاد علـــى النفـــط الخـــام، 
باعتبـــاره أحـــد المكونـــات الرئيســـة للحيـــاة الحديثـــة، 
المنزليـــة،  والمـــواد  البنـــاء  ومـــواد  الطاقـــة  لتوفيـــر 

والمستلزمات الشخصية مثل قماش المالبس.
إن قطـــاع النفـــط هـــو جـــزء مهـــم مـــن الحـــل لتحقيـــق 

األهداف المناخية التفاقية باريس.
إنرجـــي(  )ســـيمنس  شـــركة  أن  بالذكـــر،  جديـــٌر 
اســـتضافت المؤتمـــر، كمـــا شـــارك فـــي جلســـة النقـــاش، 
إلـــى جانـــب الخويطـــر، معالـــي وزيـــر الطاقـــة فـــي المغـــرب، 
الطاقـــة  سياســـة  ورئيـــس  الربـــاح،  عزيـــز  األســـتاذ 
األلمانـــي، الســـيد ثورســـتون هيـــردن، والرئيـــس التنفيـــذي 
بـــدر  األســـتاذ  الطيـــران،  لصناعـــة  مبادلـــة  لشـــركة 
العالمـــة، ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لقســـم أعمـــال 
الطاقـــة الجديـــدة فـــي شـــركة ســـيمنس، الســـيد أرميـــن 

شنتلر.

من المتوقع أن ينمو االستخدام العالمي للهيدروجين من أجل استدامة إمداد الطاقة على نطاق واسع. وفي هذا اإلطار، شارك 
ث في  كبير اإلداريين التقنيين، األستاذ أحمد الخويطر، في مؤتمر »أسبوع الطاقة في الشرق األوسط وأفريقيا«، حيث تحدَّ

حلقة نقاش عن إمكانية عمل القطاع الخاص والعام سوًيا لتمكين تصنيع الهيدروجين على نطاق واسع.

األمونيا.. مصدٌر واعد للطاقة منخفضة الكربون
خــالل الشــهر الماضــي، شــحنت أرامكــو الســعودية 
لتوليــد  وأنظــف  وقــود جديــد  اليابــان مصــدر  إلــى 
الكهربــاء، موجهــة بذلــك رســالًة قويــة منهــا للعالــم عــن 

التحول الذي سيشهده قطاع الطاقة في كوكبنا.
ــد  ــى تولي ــا، إل ــي تحمــل 40 طًن وتهــدف الشــحنة، الت
طاقــة عديمــة الكربــون فــي إحــدى محطــات الطاقــة في 

اليابان.
ويُظهــر ذلــك أن األمونيــا قــد تكــون ســلعة رئيســة 

واعدة لطاقة خالية من الكربون.
ووصــف الخويطــر أرامكــو الســعودية بأنهــا تحــدد 
المســار لآلخريــن، عبــر اســتثمارها فــي نقــل الطاقــة 

منزوعة الكربون باستخدام الهيدروجين.
لنــاه إلى  وقــال الخويطــر: »أخذنــا الغــاز الطبيعــي وحوَّ
ــا ثانــي أكســيد الكربــون واســتخدمناه  أمونيــا، واحتجزن
ــن فــي حقــل  فــي مشــروعنا الســتخالص النفــط المحسَّ
ــا الزرقــاء،  ــا مــا يُســمى باألموني ــة، وبذلــك نقلن العثماني
إلــى  وهــي أمونيــا منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــة، 

اليابان الستخدامها في توليد الطاقة«.
مــن  الكربــون  نــزع  »بمجــرد  الخويطــر:  وأضــاف 
ــن مــا إذا كان  ــا بي ــن، ال يوجــد أي فــرق فعلًي الهيدروجي

أخضًرا أم أزرًقا«.
إلــى  للوصــول  اليابــان  تعمــل  2014م،  ومنــذ عــام 

ــا إنشــاء  ــى يمكنه ــن حت ــى الهيدروجي مجتمــع يعتمــد عل
قطاع طاقة أكثر استدامة.

ُتعدُّ المواد الهيدروكربونية مصدًرا 
موثوًقا ومعقول التكلفة للهيدروجين 
واألمونيا منخفضي الكربون، ووجود 
البنية التحتية الضخمة في أرامكو 

السعودية، المخصصة للمعالجة 
وخطوط األنابيب والتكرير، إضافة إلى 
خبراتها في احتجاز الكربون، يعني أن 
الشركة في وضع يمكنها من اإلسهام 

عملًيا في اقتصاد ذو طاقة هيدروجينية 
منزوعة الكربون.



لتعزيز دورها يف حتسني جودة احلياة يف مناطق أعمالها..

كورنيش بيش ..
حدائق ومالعب ومرافق للصيادين بمواصفات عالية

جـــازان - ال يـــزال للبحـــر الممتـــد علـــى طـــول حـــدود 
ـــا  ـــي وجـــدان أهله ـــرات ف ـــة أســـرار ومغام ـــرة العربي الجزي
مـــا فتئـــوا يذكرونهـــا، وال يـــزال الذيـــن جـــاوروا زرقتـــه 
ينســـجون عنـــه الحكايـــات واألســـاطير الممتعـــة. فمنـــذ أن 
ـــؤه  ـــا عـــن لؤل ـــه بحًث ـــل يشـــقون عتمت كان الغواصـــون األوائ
ومرجانـــه الـــذي صنعـــوا منـــه الُحلـــّي، ال تـــزال األجيـــال 
تتناقـــل قصًصـــا عـــن بـــأس البحـــارة، وصالبتهـــم، وقـــوة 
تحملهـــم! هـــؤالء الرجـــال الذيـــن خبـــروا البحـــر، ويعرفونـــه 

كما يعرفون أبناءهم! 
وهـــذا البحـــر كان وال يـــزال فـــي صميـــم مبـــادرات 
دعمـــت  إذ  اهتمامهـــا،  ومحـــور  الســـعودية  أرامكـــو 
الصياديـــن فـــي مواقـــع مختلفـــة مـــن المملكـــة، وأنشـــأت 
المبـــادرات التـــي دعمـــت المـــدن البحريـــة بمرافـــق ترفيـــه 
ــع  ــة برفـ ــة المتمثلـ ــر الرؤيـ ــن جوهـ ــا مـ ــرية. وانطالًقـ أسـ
ثـــرى  علـــى  والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الحيـــاة  جـــودة 
الجزيـــرة، بـــادرت أرامكـــو الســـعودية بإنجـــاز كورنيـــش 
ـــل جـــزًءا مـــن منظومـــة مبـــادرات  بيـــش الجديـــد الـــذي يمّث
ومشـــاريع تنمويـــة تطلقهـــا الشـــركة وتســـتهدف أهالـــي 
منطقـــة جـــازان، وتحقيـــق رفاهيـــة المجتمـــع، وتلبيـــة 
ـــث  ـــة والتطـــور، حي ـــف مجـــاالت التنمي ـــي مختل ـــه ف تطلعات
ـــي تنفذهـــا الشـــركة  ـــاة الت ـــّد أحـــد مشـــاريع جـــودة الحي يُع
ــى  ــة إلـ ــف قيمـ ـــي تضيـ ــة 2030 الت ــة المملكـ ــن رؤيـ ضمـ

رفاهية سكان جازان، والبيئة بشكٍل عام.
فقـــد دّشـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن 
ناصـــر بـــن عبدالعزيـــز، أميـــر منطقـــة جـــازان، فـــي 6 ربيـــع 
األول 1442 هــــ )23 أكتوبـــر 2020م(، مرفـــق 
ـــك  ـــي جـــازان، وذل ـــش ف ـــش بي كورني
ئيـــس  لر ا ئـــب  نا ر  بحضـــو
للتكريـــر وتجزئـــة ســـوائل 

الغـــاز الطبيعـــي، األســـتاذ ســـليمان البرقـــان، ونائـــب محمد العداربة
الرئيـــس لشـــؤون أرامكـــو الســـعودية بالوكالـــة، األســـتاذ 

نبيل النعيم، وعدد من مسؤولي الشركة.
الـــذي  وتؤكـــد مثـــل هـــذه المشـــاريع أن اإلنســـان، 
يســـتحق العيـــش برفاهيـــة وجـــودة حيـــاة عاليـــة، هـــو محـــور 
ـــه  ـــي تمكن ـــو الســـعودية الت ـــي تتبناهـــا أرامك ـــادرات الت المب
ـــي  ـــة الت ـــة المجتمعي مـــن االنطـــالق والمشـــاركة فـــي التنمي
هـــو أساســـها ومحورهـــا، مّمـــا يجعـــل المواطـــن أكثـــر 

إسهاًما في الناتج المحلي اإلجمالي للوطن. 
ــازان  ــة جـ ــمال مدينـ ــروع كورنيـــش بيـــش شـ ــع مشـ ويقـ
االقتصاديـــة علـــى طـــول ســـاحل بيـــش علـــى البحـــر 
ـــى: مرافـــق ترفيهيـــة عامـــة، وكذلـــك  األحمـــر، ويحتـــوي عل
خفـــر  مرافـــق  وبعـــض  للصياديـــن،  بحريـــة  مرافـــق 

السواحل.

كورنيش حديث بمواصفات عالمية
تـــّم إنجـــاز بنـــاء الكورنيـــش بطـــول 1.7 كيلـــو متـــر علـــى 
ــل إلـــى  ــة تصـ ــر، ومســـاحة إجماليـ شـــاطئ البحـــر األحمـ
ـــي  ـــح جاهـــًزا الســـتقبال أهال ـــع، ليصب ـــر مرب 240 ألـــف مت
المنطقـــة وزوارهـــا كأحـــدث الشـــواطئ الجميلـــة التـــي 

نُفذت وفًقا للمعايير العالمية. 
ــم  ــتقبلها، فلـ ــاة ومسـ ــم روح الحيـ ــال هـ ــا أن األطفـ وبمـ
يغفـــل المشـــروع أن يتـــرك لهـــم مســـاحة كافيـــة تضـــّم 
خمســـة مالعـــب بإجمالـــي مســـاحة تصـــل إلـــى 1530 متـــًرا 
مربًعـــا. كمـــا يضـــم أيًضـــا أربـــع صـــاالت رياضيـــة بإجمالـــي 
القـــدم  لكـــرة  وملعبيـــن  مربًعـــا،  متـــًرا   850 مســـاحة 
بالنجيلـــة الصناعيـــة تبلـــغ إجمالـــي مســـاحتها 6060 متـــًرا 
ــاحة  ــى مسـ ــال علـ ــدم لألطفـ ــرة القـ ــن لكـ ــا، وملعبيـ مربًعـ

إجمالية تبلغ 2026 متًرا مربًعا.
ــزه بـــالزا المركـــزي علـــى  ويوجـــد فـــي الكورنيـــش متنـ

مســـاحة 6000 متـــر مربـــع، وهـــو عبـــارة عـــن مرفـــق 
متمّيـــز يقـــع علـــى شـــاطئ البحـــر مباشـــرة، ويشـــمل 
مطعًمـــا أســـرًيا فاخـــًرا، يتيـــح لـــزواره تنـــاول العشـــاء طيلـــة 
أيـــام األســـبوع، وخدمـــة تنـــاول المشـــروبات بالخـــارج، 
لطبيعيـــة  ا ظـــر  لمنا ا و لبحـــر  ا بمنظـــر  ع  لالســـتمتا
للمســـاحات الخضـــراء، كمـــا يوجـــد مســـجد يتســـع لــــ 200 
، باإلضافـــة إلـــى ُمصلّـــى للنســـاء أيًضـــا يتســـع لــــ 25  ُمصـــلٍّ

ُمصلية. 
ــة،  ــة وديـ ــي بيئـ ــرية فـ ــيات أسـ ــر الكورنيـــش أمسـ ويوفـ

األمير محمد بن ناصر يدشن كورنيش بيش الجديد، الذي يمّثل جزًءا من منظومة مبادرات ومشاريع تنموية تطلقها أرامكو 
السعودية وتستهدف أهالي منطقة جازان.

ـــاء هـــذا المرفـــق وســـط سلســـلة متنوعـــة مـــن  ـــم بن حيـــث ت
الخدمـــات، فـــي دائـــرة يبلـــغ نصـــف قطرهـــا حوالـــي 49 
كيلومتـــًرا، لتمنـــح الراحـــة والهـــدوء التـــي يحتـــاج إليهـــا 
االحتياجـــات  يوفـــر جميـــع  كمـــا  والزائـــر،  الموظـــف 

الضرورية بمعايير فائقة.
وقـــد تـــم تشـــييد المبانـــي علـــى مواصفـــات الكـــود 
الســـعودي للبنـــاء، ومراعـــاة وســـائل الســـالمة والحمايـــة، 
مـــع توفيـــر مولـــدات كهربائيـــة احتياطيـــة، وتـــم تزويـــد 

المباني بنظام كاميرات مراقبة مركزية عالية الجودة.
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)إثراء( يطلق حملة »#الشرقية_تبدع« 
كوجهة أولى لإلبداع على مستوى المملكة

الظهـران - أطلـق مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( -مبـادرة أرامكـو السـعودية للمواطنـة- 
حملـة )#الشـرقية _تبـدع(، وذلـك فـي الفتـرة مـن 14-8 
ربيـع األول 1442 هــ، )25-31 أكتوبـر 2020م(. وهـي حملة 
إبداعيـة ثقافيـة مجتمعيـة، تأتـي بالتزامـن مـع انطـالق 
فعاليـات أكبـر حـدث إبداعـي بالمملكـة، وهـو موسـم إثـراء 
لإلبـداع »تنويـن« فـي نسـخته الثالثـة. حيـث تهـدف الحملة 
ألن تصبـح المنطقـة الشـرقية وجهـة اإلبـداع األولـى علـى 
مسـتوى المملكـة العربيـة السـعودية، ضمـن إطـار تعزيـز 
وتنميـة جوانـب اإلبـداع لـدى أفـراد المجتمـع، كجـزء مـن 
رؤيـة المركـز الراميـة إلـى تطويـر المجـال اإلبداعـي فـي 
المملكـة عبـر تشـجيع الموهوبيـن علـى التفكيـر اإلبداعـي 

واالبتكار.
ويشـارك فـي حملـة #الشـرقية_تبدع أكثـر مـن 40 
معلًمـا  و60  والخاصـة،  الحكوميـة  الجهـات  مـن  جهـة 
ومعلمـة مـن القطـاع التعليمـي كسـفراء لإلبـداع فـي هـذا 
والكليـات  الجامعـات  مـن  عـدد  جانـب  إلـى  القطـاع، 
الجانـب  تفعيـل  إلـى  سـعًيا  االجتماعيـة،  والمنصـات 
محفـزة،  بيئـة  وخلـق  المجتمـع  أفـراد  لـدى  اإلبداعـي 
عبـر  لالبتـكار  وداعمـة  للمواهـب،  ومطـورة  مكتشـفة 
مبـادرات وأفـكار ومـواد إبداعيـة مختلفة ومشـاركتها عبر 
منصـات التواصـل االجتماعـي )تويتـر وإنسـتغرام( مـن 
خـالل الوسـم #الشـرقية_تبدع خـالل أسـبوع اإلبـداع، 
والتـي مـن شـأنها دعـم الطاقـات الشـبابية ومـد جسـور 
التواصـل مـع أصحـاب القـدرات والمواهـب اإلبداعيـة 
وذوي األفـكار المبتكرة، إللهام المنطقة الشـرقية وإخراج 
اإلبـداع الكامـن فـي أفرادهـا مـن خـالل المشـاركة بطـرق 
مختلفـة بنـاًء علـى طبيعـة عملهم، حيث سيشـارك األفراد 
ومختلـف أصحـاب األعمال في صياغة هـذه األفكار التي 

ال تتقيد بالمألوف. 
ويسـعى إثـراء عبـر تفعيـل مثـل هـذه الحمـالت إلـى أن 
يكـون االقتصـاد اإلبداعـي مصـدًرا للتحـول االقتصـادي 
والتقـدم االجتماعـي واالقتصـادي وعامـاًل مسـاعًدا فـي 
خلـق فـرص العمـل مـع اإلسـهام فـي الترابـط االجتماعـي 

القافلة األسبوعية

والتنميـة البشـرية المسـتدامة، حيـث تُظهـر البيانـات أن 
القطـاع اإلبداعي من القطاعـات األكثر نمًوا في االقتصاد 
العالمي، باإلضافة إلى كونه أداة تحويلية في توليد الدخل 
والوظائـف والصـادرات. ووفقـاً لتقديـرات اليونسـكو، فـإّن 
الصناعـة اإلبداعيـة سـجلت إيـرادات سـنوية تبلـغ2.25 
تريليـون دوالر، وصـادرات علميـة تفـوق 250 مليـار دوالر، 
ومـن المتوقـع أن تنمـو لحوالـي 10% مـن إجمالـي الناتـج 

العالمي.

أفكار جديدة وطرق مبتكرة 
كمـا يوّفـر االقتصـاد اإلبداعـي 30 مليون وظيفـة تقريًبا 
علـى مسـتوى العالـم وحوالـي نصـف األشـخاص هـم مـن 
النسـاء، لذلـك سـتمنح حملـة #الشـرقية_تبدع فرًصـا 
متعددة للمنطقة الشرقية الستكشاف أفكار جديدة وطرق 
مبتكـرة فـي التفكير بمشـاركة قطاعات مختلفـة، ليبدع كل 
فـرد بطريقتـه الخاصـة، إلـى جانـب تعزيـز أحـد الركائـز 
األساسـية لمركـز )إثراء( وهو تحفيز اإلبداع، حيث يسـعى 

كل مكـون فـي المركـز إلـى دعمـه وتعزيـزه  ومـن خـالل 
موسم تنوين الذي يطل على الجمهور بشكل سنوي.

الجانـب  تحفيـز  عبـر  اإلبـداع  أسـبوع  تفعيـل  وسـيتم 
اإلبداعـي لـدى الطـالب مـن قبـل المعلميـن والمعلمـات 
الذيـن تـم تدريبهـم  فـي المركـز علـى صياغـة المدلـول 
اإلبداعـي واكتشـافه لـدى طالبهـم، ودمـج اإلبـداع فـي 
مناهجهـم التعليميـة، يليه تقديم منتج ملمـوس أو فكرة من 
قبـل الطلبـة علـى شـكل هاكاثـون أو مشـروع أو منتـدى أو 
حلقـة نقـاش، وغيـره، ومشـاركته عبـر وسـم الحملـة فـي 

منصات التواصل االجتماعي. 
كمـا تقـوم الجامعـات والكليـات بتجربـة وتنفيـذ اإلبـداع 
عـن  لنظـر  ا بصـرف  طالبهـا  لـدى  له  أشـكا بجميـع 
مـن  إبداعـي  مشـروع  اقتـراح  خـالل  مـن  تخصصاتهـم 
اختيارهـم دون أي قيـود، كمـا أن المشـروعات الصغيـرة 
لديهـا فرصـة للمشـاركة، بغـض النظـر عـن منتجاتهـم أو 
خدماتهـم، حيـث تعرض الجوانب المختلفـة لإلبداع وتعدد 
اسـتخداماته، فيمكـن للمقهـى علـى سـبيل المثـال تصميـم 

غالف مخصص ألسبوع اإلبداع. 

#Alsharqiya_
            Gets_
     Creative

#الشرقية
_تبدع

يشارك في حملة 
#الشرقية_تبدع أكثر 

من 40 جهة من 
الجهات الحكومية 

والخاصة، و 60 معلًما 
ومعلمة من القطاع 

التعليمي كسفراء 
لإلبداع في هذا القطاع، 

إلى جانب عدد من 
الجامعات والكليات 
والمنصات االجتماعية
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مع ظهور جائحة كوفيد-19 هذا العام، أصبح تجّنب الزيارات غير الضرورّية 
للمستشفيات أو بقاء المرضى في المستشفى أمًرا بالغ األهمية.

تنتج عن عّدة فيروسات إنفلونزا مختلفة 
تتغير كّل عام، ما يتطّلب الحصول على 

لقاٍح جديٍد لإلنفلونزا في كّل موسم.

ينتج هذا المرض عن فيروس كورونا 
يسمى سارس-كوف2-، ظهر في 

عام 2019.

العالج
يعتمد العالج على الّراحة، واألدوية الخافضة للحرارة 

مثل اإليبوبروفين، واألدوية المضاّدة للفيروسات 
لتقليل فترة ظهور أعراض اإلنفلونزا ومنع حدوث 

مضاعفات

الحاالت الخفيفة: تحتاج إلى الّراحة وخافضات 
الحرارة وأدوية الّسعال.

الحاالت الشديدة: تحتاج إلى الّدعم الّتنفسي 
باستخدام أجهزة التنّفس االصطناعّي            

أو عالجات أخرى.

األعراض

اإلنفلونزا خالل جائحة كوفيد-19

يمكن أن تتشابه أعراض اإلصابة باإلنفلونزا وكوفيد-19.يجب االّتصال بمقّدمي الرعاية الصحّية واّتباع نصائحهم في 
حال ظهور أّي من األعراض التالية:

الخّط الزمنّي المتوّقع لألعراض

اإلنفلونزا كوفيد-19 

يجب أن تمّر أعراض الحّمى واآلالم خالل خمسة أّيام. 
ويمكن أن يستمّر السعال واإلرهاق/الشعور بالتعب 

أو فقدان الّطاقة لمّدة أسبوعين تقريًبا. ُيرجى 
التحّدث إلى الطبيب إذا ساءت األعراض. قد تؤّدي 
الحاالت الشديدة إلى دخول المستشفى أو الوفاة

قد ال تظهر أّي أعراض على بعض المرضى.
 قد يستغرق الّتعافي فترًة تصل إلى أسبوعين 

في الحاالت الخفيفة، أّما في حاالت كوفيد-19 
الشديدة فقد يستغرق التعافي فترًة تصل إلى 

سّتة أسابيع أو أكثر. كما يمكن أن يؤّدي
كوفيد-19 إلى تلٍف دائٍم في األعضاء أو دخول 

المستشفى أو الوفاة.

الوقاية
ُيساعد التباعد الجسدي وارتداء 

الكّمامات وغسل اليدين المتكّرر على 
الوقاية من كوفيد-١٩، باإلضافة إلى 

الحماية من اإلنفلونزا.

يحمي لقاح اإلنفلونزا األفراد والعائالت من 
سالالت اإلنفلونزا األكثر انتشاًرا. ُيرجى 
زيارة موقع JHAH.com لالطالع على 

المواعيد والمواقع المتاحة للحصول على 
لقاح اإلنفلونزا.

••
••
•
•

•
•
•

•
•

المسّببات

المصادر: مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، جونز هوبكنز ميديسن، 2020.

انسداد أو سيالن األنف 
سعال 
إسهال 

الحّمى 
صداع

آالم في العضالت أو الجسم
الغثيان أو التقيء

إحساس جديد باإلرهاق/شعور بالّتعب أو فقدان الّطاقة
فقدان حديث لحاّسة التذّوق أو الشّم

ضيق أو صعوبة في التنّفس 
التهاب الحلق

يتزامـــن قـــدوم موســـم اإلنفلونـــزا لهـــذا العـــام مـــع 
ــا  ــك علينـ ــرض ذلـ ــد-19. ويفـ ــروس كوفيـ ــار فيـ انتشـ
يتعلـــق  فيمـــا  عديـــدة  أمـــور  ة  مراعـــا ضـــرورة 
هـــي  فمـــا  الوعـــي؛  ونشـــر  والوقايـــة  باللقاحـــات 
اإلجـــراءات المختلفـــة التـــي يجـــب اتباعهـــا خـــالل 
لشـــخصية  ا لســـالمة  ا ن  لضمـــا م  لعـــا ا ا  هـــذ

والمجتمعية؟
وبصفتـــه مديـــر إدارة مكافحـــة العـــدوى واألمـــراض 
المعديـــة ورئيـــس إدارة أزمـــة جائحـــة كوفيـــد-19 فـــي 
يُجيـــب  الطبـــي،  أرامكـــو  هوبكنـــز  جونـــز  مركـــز 
الدكتـــور جعفـــر آل توفيـــق عـــن بعـــض أهـــم األســـئلة 

المتكـــررة حول اإلنفلونزا.

بـــة  صا إل ا مـــن  ا  نـــز نفلو إل ا ح  لقـــا يقـــي  هـــل 
بكوفيد-19؟

يهـــدف لقـــاح اإلنفلونـــزا إلـــى حمايـــة األفـــراد مـــن 
ـــة  ـــه يحـــدُّ مـــن خطـــر اإلصاب ـــت أن ـــزا، وقـــد ثبُ اإلنفلون
بعـــض  وتُشـــير  الشـــفاء.  فتـــرة  مـــن  ــل  ويقلِـّ بهـــا، 
ـــاح قـــد يُنشـــط  ـــى أن هـــذا اللق ـــة إل الدراســـات العلمي
جهـــاز المناعـــة بشـــكل غيـــر مباشـــر؛ لكـــن يجـــب 

إجراء مزيد من الدراســـات لتأكيد هذا األمر.

هـــل مـــن الممكـــن اإلصابـــة باإلنفلونـــزا وكوفيـــد-19 
مًعا؟

ــاز  ــات الجهـ ــى بفيروسـ ــاب المرضـ ــد يُصـ ــم، قـ نعـ
ـــت  ـــي الوق ـــد-19 ف ـــزا( وكوفي ـــل اإلنفلون التنفســـي )مث

نفسه.

لمـــاذا ُيعـــدُّ تلقـــي التطعيـــم ضـــد اإلنفلونـــزا خـــالل 
الجائحـــة أمًرا مهًما؟

مـــع انتشـــار فيـــروس كوفيـــد-19 هـــذا العـــام، 
يـــة  ر و لضر ا غيـــر  ت  ا ر يـــا لز ا تجنـــب  صبـــح  أ
للمستشـــفيات أمـــًرا بالـــغ األهميـــة أكثـــر مـــن أي 
لقـــاح  أخـــذ  يســـاعد  أن  ويمكـــن  مضـــى.  وقـــت 
اإلنفلونـــزا فـــي الحمايـــة منهـــا، وبالتالـــي تقليـــل 

الحاجة إلى دخول المستشـــفى بســـببها.

هـــل يجـــب الحصـــول علـــى لقـــاح اإلنفلونـــزا فـــي 
حـــال تطبيـــق إجراءات التباعد الجســـدي؟

التباعـــد الجســـدي إجـــراًء وقائًيـــا  يُعـــدُّ  نعـــم، 
ـــزا، ومـــع ذلـــك فـــإن  ـــة مـــن كوفيـــد-19 واإلنفلون للوقاي
ـــر لقـــاح  ـــا. لـــذا، يوفِّ خطـــر اإلصابـــة بهمـــا يبقـــى قائًم
لألفـــراد  بالنســـبة  إضافيـــًة  حمايـــًة  اإلنفلونـــزا 

وأُسرهم.

مـــا أهميـــة التطعيم ضـــد اإلنفلونزا؟
ـــه وزارة الصحـــة الســـعودية،  ـــا لمـــا أشـــارت إلي وفًق
ــون شـــخص  ــمية 600 مليـ ــزا الموسـ تُصيـــب اإلنفلونـ
حـــول العالـــم، ويبلـــغ عـــدد الوفيـــات بســـببها حوالـــي 

500 ألف حالة وفاة ســـنوًيا.

لإلصابـــة  عرضـــًة  األكثـــر  األشـــخاص  هـــم  مـــن 
بالمضاعفـــات الصحيـــة لإلنفلونـــزا؟

■ المســـنين بعمر 65 ســـنة فما فوق.
■ النساء الحوامل.

■  األطفـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 6 أشـــهر 
و23 شهًرا.

يكـــون  العمريـــة،  الفئـــة  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
ـــة،  ـــة مزمن ـــن حـــاالت صحي ـــون م ـــن يعان ـــراد الذي األف
مثـــل أمـــراض القلـــب أو الرئـــة أو الكبـــد أو الكليـــة، 
فـــي خطـــر عـــال لإلصابـــة بمضاعفـــات االنفلونـــزا. 
كمـــا أن األشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن جهـــاز مناعـــي 
لمـــرض  الكيميائيـــة  المعالجـــة  بســـبب  ضعيـــف، 
مثـــل  للمناعـــة  المضعفـــة  األدويـــة  أو  الســـرطان 
البريدنـــزون، يكونـــون فـــي خطـــر أعلـــى لإلصابـــة 

بهـــذه المضاعفات أيًضا.

هـــل يجـــب أن يتلقـــى جميـــع أفـــراد اأُلســـرة لقـــاح 
اإلنفلونزا؟

يوصـــي مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي 
ـــأن يحصـــل كل شـــخص  ـــة ب ومنظمـــة الصحـــة العالمي
ـــزا،  ـــى لقـــاح اإلنفلون يزيـــد عمـــره عـــن ســـتة أشـــهر عل

للوقايـــة من اإلصابة بها أو تخفيف شـــدة المرض.

لحمايتك.. عليك بالتطعيم ضد اإلنفلونزا

مـــا هـــي إجـــراءات الحمايـــة الشـــخصية واأُلســـرية 
مـــن اإلصابـــة بكوفيـــد-19 عنـــد التوجـــه ألخـــذ لقـــاح 

اإلنفلونزا؟
ـــر مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي مواقـــع  يوفِّ
للمركـــز  التابعـــة  المستشـــفيات  خـــارج  إضافيـــة 
ــذ  ــار أخـ ــا خيـ ــن بينهـ ــزا، ومـ ــاح اإلنفلونـ ــاء لقـ إلعطـ
ــول  ــة الحصـ ــهيل عمليـ ــيارات، لتسـ ــر السـ ــاح عبـ اللقـ

عليـــه وجعلها أكثر أماًنا.
لمركـــز  ا فـــي  لمســـجلين  ا للمرضـــى  ويمكـــن 
الحصـــول علـــى لقـــاح اإلنفلونـــزا بـــدًءا مـــن اآلن 
وحتـــى 31 ديســـمبر. لالطـــالع علـــى جميـــع المواعيـــد 
ــى  ــاح، يُرجـ ــى اللقـ ــول علـ ــة للحصـ ــع المتاحـ والمواقـ
الموقـــع  علـــى  اإلنفلونـــزا  لقـــاح  صفحـــة  زيـــارة 

.JHAH.com اإللكتروني
ينبغي على الموظفين وأفراد أسرهم، المسجلين 
د  ـــزوِّ في المرافق الطبية المتعاقد معها، االتصال بم

الخدمـــة الطبيـــة مباشرة، أو بأحد مراكز وزارة 
بلقاح  المتعلقة  التفاصيل  الصحة للحصول على 

اإلنفلونزا.
وفـــي حـــال زيـــارة أحـــد مرافـــق مركـــز جونـــز 
هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي، يُرجـــى اتبـــاع التعليمـــات 
المذكـــورة علـــى الصفحـــة اإللكترونيـــة إلجـــراءات 
الســـالمة فـــي المركـــز، مـــع مراعـــاة خطـــوات الوقايـــة 

الثالث الرئيسة:
■ ارتـــداء الكمامة الطبية.

■ المحافظـــة على التباعد.
■ غســـل اليدين وتعقيمهما باســـتمرار.

قـــد يلعـــب اتخـــاذ إجـــراءات احترازيـــة إضافيـــة 
ـــاة اإلنســـان،  ـــا فـــي إنقـــاذ حي ضـــد المـــرض دوًرا مهًم
خصوًصـــا فـــي ظـــلِّ هـــذه الظـــروف االســـتثنائية. 
يُرجـــى التوجـــه ألخـــذ لقـــاح اإلنفلونـــزا للمحافظـــة 
فـــي مركـــز جونـــز  أننـــا  علـــى ســـالمتك، ونؤكـــد 

هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي سنســـتمر بإعطـــاء األولويـــة 
لســـالمة وعافية مرضانا وأُسرهم.
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أشعار عربية على قصر الحمراء

حّرر نفسك

علم نفس ألعاب الفيديو

■  بداية، أال تتفق معي أن اختيار الشعر كنوع إبداعي بات استثناًء في 
ظل سطوة الــروايــة، وأشكال سردية أخــرى، مثل القصة القصيرة 

جًدا؟
في تصوري أنه يصعب على أي فنان ذي موهبة أصيلة أن يحدد 
خياره اإلبداعي، كأن يستيقظ من نومه ذات صباح مشمس، فيقول 
قررت أن أكون روائًيا أو مسرحًيا أو فناًنا تشكيلًيا. يظهر لي ذلك 
وكــأن األجناس األدبية مثل القدر، إذ ال يمكن لإلنسان أن يبدل 
مصيره، أو يختار لون عينيه أو اسمه أو أبويه، وهل يملك النهر 

تغييًرا لمجراه؟
■  تنقلت في كتابتك الشعرية بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة 

والشعر الحداثي، هل كان ثمة قصد في ذلك؟
الشاعر الذي يطمئن إلى شكل واحد ويتيم، هو شاعر ال يصوِّب 
عينيه نحو الشمس والمستقبل. أجل، لم أكن ممن يحرقون المراحل 
كيفما اتفق. شرعت منذ البدء في كتابة القصيدة العمودية، حيث 
القوافي والزحافات والعلل. وما إن الحظت أن خطابي آخذ في 
التكرار والتشابه، حتى كتبت النص التفعيلي، وألنني أؤمن بالتجديد 

والمغامرة، اجترحُت أخيًرا كتابة قصيدة النثر.
■  بــالــحــديــث عـــن لــغــة قــصــائــد الــشــعــر الـــحـــداثـــي، ثــمــة مـــن يـــرى أن 
الغموض يلف معاني بعضها، هل ترى أن الشاعر ُيرضي نفسه أواًل 
بكتابة القصيدة؟ أم يتعين عليه التفكير فــي أهمية فهم قارئه 

الُمفترض لها؟
نــصٌّ واحــد مــأهــول بالشعر، خير وأبــقــى مــن دواويـــن مسكونة 
بالصراخ والضجيج. الكتابة الحقيقية تتكئ على عالئقها المكينة 
عالم  على  أبيض  النقالب  حثيث  في مسعى  والتخييل،  بالذاكرة 
والظروف  الزمن  على  تتعالى  ديمومة  هاجسها  ك،  ومفكَّ متشظٍّ 
المرحلية. لم يعد الشاعر يملك معًنى جاهًزا يسعى إليصاله للمتلقي، 
وبالتالي لم يعد يُغويه سؤال المتلقي في الذهنية التقليدية، التي تود 
منه أن يخرج تلك العصا السحرية ليمنح اآلخرين معرفة يجهلونها 
ر أحالم. ذلك اإلرث  من قبل. الشاعر ليس العب سيرك، وال مفسِّ

الذي نحمله عن الشاعر الحاوي »النبي« صار محض ذكرى.
ومع هذا فالقصيدة ليست بمنأى عن عالمها، إنها مشتبكة معه، 
بكلِّ سياقاته االقتصادية واالجتماعية والسياسية. والشاعر يواجه 
ًجا برؤية تمعن في نظرتها الجسورة للحياة، بعيون  ي مدجَّ هذا التحدِّ
ة، وأصابع ال ترتعش أوان الكتابة. لو استسلم الشاعر لغواية  حــادَّ
»المتلقي« كان كمن يرمي بشاعريته في البحر، ذلك ألنها مفردة 
يكتنفها كثير من الغموض، ألننا ال نعلم عن أي متلق نتحدث وما 

حدود ثقافته، كما ال نعرف عن مالمحه أو ظروفه المعرفية شيًئا.
■  تتميز قــصــائــدك بالمفارقة، الــتــي يشتهر بها الــســرد القصصي، 
ويتجلى ذلك حين نجد حضوًرا الفًتا للشعر والقصيدة وكأنهما 
شخصين فاعلين مــن لحم ودم، كما فــي »رويــــًدا باتجاه األرض« 
و»األجساد تسقط في البنفسج« و»قصائد ضالة«، كيف تفسر ذلك؟
هذا ما أحاول في نصوصي التعاطي معه بحذر ويقظة، ذلك أن 
القصيدة الحديثة استفادت من األجناس األدبية والفنية األخرى وفي 
فني  بفضاء  ويكللها  القصيدة حيوية،  يمنح  ما  الــســرد،  مقدمتها 
متماسك، بعيًدا عن التداعي والخواطر، التي افترست كثيًرا من 
القصائد العربية الحديثة، حيث إنك بكل أسف لو اقتطعت جزًءا من 
النص لم يغير ذلك في بنائه شيًئا، بسبب أنه يتعاطى مع الشعر 

كبالغة رنانة، ومفردات فخمة، دون اعتبار للمعمار الفني للنص.
■  ولماذا تسيطر أجواء ما يمكن اعتباره »قلًقا وجودًيا« على كثير من 

قصائدك؟ أال يوجد شاعر متفائل في ظنك؟
خره  يدَّ ما  ذلــك  النبيل،  الضوء  من  وقليل  الكلمات  من  فسحة 
الشاعر في مواجهة العالم. بالقصيدة أحاول أن أقارع الوحشة، إنني 
ال أعــرف شيًئا أحترم به نفسي غير الكتابة. بالكتابة لن نكترث 
للثقوب الكثيرة في قميص الليل. التفاؤل ترٌف ال يليق بالقصيدة التي 
تستحم بالجحيم، وبحسب توصيف الشاعر محمد الماغوط »الفرح 

ليس مهنتي«.

بالقصيدة أقارع 
الوحشة..

إبراهيم زولي
شاعر سعودي، صدر له عديٌد 

من الدواوين، منها »رويًدا باتجاه 
األرض«، و»تأخذه من يديه 

النهارات«.

أثـرى المستشـرق اإلسـباني إيميليـو غارثيـا غوميـث 
)1905-1995م( المكتبـة العالميـة بعديـد مـن المؤلفـات 
عـن التـراث العربـي، كمـا ترجـم عـدًدا مـن النصـوص 
»طـوق  كتـاب  منهـا  اإلسـبانية،  اللغـة  إلـى  العربيـة 

الحمامة«، البن حزم األندلسي.
قصـر  جـدران  علـى  عربيـة  »أشـعار  كتابـه  ويُعـدُّ 
الحمـراء ونوافيـره«، الـذي صـدرت ترجمتـه إلـى اللغـة 
التـي اهتـم فيهـا  أبـرز دراسـاته  العربيـة حديًثـا، مـن 
العربيـة علـى جوانـب مختلفـة مـن  التأثيـرات  برصـد 
بحًثـا  كذلـك  ويُعـدُّ   ، وتحليلهـا األندلسـية  فـة  لثقا ا
مسـتفيًضا عـن شـعراء القـرن الرابـع عشـر وأسـلوبهم 

الشعري االستثنائي.
ولـم يتـرك غوميث في كتابه، الذي يُشـير في مقدمته 
إلـى أنـه كان بمثابة التحدي الفكري األهـم الذي واجهه 
طـوال حياتـه العلميـة، ملمًحـا ولـو بسـيًطا فـي معالجـة 
موضوعـه إال وعالجـه فـي الكتـاب الـذي ينقسـم إلـى 
ثمانيـة فصـول، دارت حـول موضوعـات متنوعـة، منهـا: 
قصـر الحمـراء بوصفـه فضـاًء فريـًدا مـن حيـث معمـاره 
وفـرادة النقـوش العربيـة التـي ُسـجلت عليـه بأنمـاط 
بديعـة مـن الخطـوط العربيـة، ثـم بحـث فـي طبيعـة تلك 
ابـن  مثـل  العـرب،  أبـرز شـعراء  كتبهـا  التـي  األشـعار 

الخطيب وابن زمرك وابن الجيَّاب.
ويفهـم القارئ سـبب اهتمام المؤلـف بقصر الحمراء، 
الذي شـيَّده السـلطان أبو عبداهلل محمـد األول )1198-
1273م( مؤسـس دولـة بني نصـر باألندلس، ليبحث بعين 

سـون  يكرِّ لمـن  مفيـدة  نصائـح  الكتـاب  هـذا  يقـدم 
أنفسـهم للحيـاة فـي ظـل مـا أسـماه مؤلفـه، غـاري جـون 
بيشـوب، »مونولـوج الهزيمـة الذاتيـة«، وهـو بحسـبه تياٌر 
التـي تشـوب حيـاة  الشـكوك والذرائـع  ال ينقطـع مـن 

اإلنسان كل يوم، وتفرض عليه قيوًدا ثقيلة.
الكتـاب بعنـوان »حـّرر نفسـك، واخرج مما في رأسـك 
إلـى  القـارئ  ويدعـو مضمونـه  تعيـش حياتـك«،  حتـى 
ذاتـه  تحسـين  دون  تحـول  قـد  عقبـة  أي  مواجهـة 
وتطويرهـا، ويمنحـه جرعـة كبيـرة مـن التفـاؤل ترتبـط 
بوعيـه بنفسـه وأن بوسـعه أن يسـتيقظ ويتقـدم مسـتنًدا 
إلـى قدراتـه الشـخصية، حتـى أنـه سـيكون بمقـدوره أن 

يحيا بطريقة مذهلة لم يكن يتوقعها.
يكتـب بيشـوب: »تجـد أحياًنـا أن ظروفـك ال تتغيـر، 
وأحياًنـا تجـد أنهـا تتجمـد علـى حالهـا. فمـاذا لـو أن 
الشـيء الـذي تعمـل مـن أجلـه، ذلـك الشـيء الـذي أنـت 
واثق من أنه سـيجعلك شـخًصا أكثر سـعادة، أو شـخًصا 
أفضـل، أو شـخًصا أكثـر ثقـة بنفسـه، لـن يحـدث؟ مـاذا 
تفعـل؟«. ويقـول المؤلـف إن اإلجابـة هـي فـي داخـل كل 
إنسـان يتعـرض لمثل هـذه الظروف؛ »اإلجابـة هي أنت« 
كمـا يُعلـن. ويضيـف: »يُمضـي النـاس حياتهـم منتظريـن 
قـدوم الفـارس، لكنهـم ال يدركون طيلة ذلـك الوقت أنهم 
إنسـان دوًمـا  تتنظـر حيـاة كل  الفـارس. وهكـذا،  هـم 

يأتـي نشـر كتـاب »علـم نفـس ألعـاب الفيديـو« ليواكـب 
حقيقة ترتبط بموضوعه األساس، وتؤكدها اإلحصائيات، 
تُشـير إلـى ارتفاع غير مسـبوق في أعداد مسـتخدمي هذه 
األلعـاب على مسـتوى العالـم، الذين صاروا يُمضـون أوقاًتا 
طويلـة أمـام شاشـات حواسـيبهم أو هواتفهـم الخلويـة أو 

أجهزة البالي ستيشن.
وتمتلـك مؤلفـة الكتـاب، سـيليا هودينـت، الحاصلـة على 
الدكتـوراه فـي علـم النفـس، تجربـة تمتـد ألكثـر مـن عشـر 
سـنوات فـي العمـل مـع اسـتوديوهات األلعـاب، تجعلهـا 
متخصصـة بارزة في هذا المجـال، وهي تناقش على مدار 
أقسـامه الخمسـة بشـكل رئيـس الجوانـب النفسـية، التـي 
تجعـل جمهـور هـذه األلعـاب يتعلـق بهـا كأنهـا مـن مقومات 
حياته األساس، كما تستعرض وتُحلل بالتفصيل، وبمنظور 
علمـي بحـت، الفوائـد المتوقعـة واآلثـار السـلبية أللعـاب 
الفيديـو علـى اختـالف أنواعها، التي أصبـح بعضها بمثابة 
الظواهر الثقافية المعولمة، وتبحث كذلك في مدى التزام 

صناع هذه األلعاب بالجوانب والقيم األخالقية.
وتطـرح المؤلفـة مجموعـة مـن األسـئلة المركزيـة عـن 
طبيعة العالقة بين علم النفس وألعاب الفيديو، من وجهة 
نظـر مطـوري تلـك األلعـاب والالعبيـن أنفسـهم، وتتجـاوز 
بهذا الطرح المعالجة البسـيطة لمثل هذا الموضوع، التي 
تختـزل الكتابـة فيـه لتشـمل فـي الغالـب جانًبـا واحـًدا منه 

المستشـرق فـي خصائصـه المميـزة كمـوروث إسـالمي 
بـارز، فهو يكتـب: »إن قصر الحمراء هـو القصر الملكي 
اإلسـالمي الوحيـد مـن العصـور الوسـطى، وفـي تاريـخ 
ه  اإلسـالم كلـه، الـذي وصل إلينا بشـكل كامـل«، وهو يعدُّ
»فضـاًء يعيـش ويُعـاش«، فهـو قـد ضمـن دوامـه »ألنـه 

واصل العيش والبقاء«.
ويؤكـد غوميـث أن خصوصيـة قصـر الحمـراء تكمـن 
ل ما يشـبه »األلبـوم الشـعري«، أو »الديوان  فـي أنه يشـكِّ
المصـور«، فالشـعر الـذي تحملـه جدران قصـر الحمراء 
ونوافيـره هـو برأيـه أحـد أبـرز اإلبداعـات الفنيـة التـي 
قاومـت التالشـي، بعـد أن بدأ الشـعر العربي األندلسـي 
البديـع يحتضـر فـي أبياتـه بعدمـا نـال منـه التعـب مـن 

توالي القرون.
التـي  النقـوش  الكاتـب كيـف صـارت هـذه  ويوضـح 
تتجلـى عبـر جماليـة الخطـوط العربيـة تفـرض نفسـها 
علـى االنتبـاه، فهـي قـد صـارت »مـن األشـياء الماثلـة 
هنـاك، التـي نشـعر بجمالهـا بغمـوض، دون أن نفكر في 
مـا تعبِّـر عنه، خـال ما يُـراد التعبير عنه عمـًدا«، ويعتقد 
أن هـذه النقـوش لـم تكـن واضحـة بالنسـبة للعامـة، أمـا 
فكانـوا  العـرب  مـن  المثقفـة  النخبـة  إلـى  بالنسـبة 
يدركـه  ممـا  أكثـر  محـددة  غايـة  أي  دون  يدركونهـا 
األوروبيـون، بمـا فـي ذلـك المستشـرقون، ليصـل إلـى 
خالصـة مؤداهـا »أن الفهـم يتوقـف علـى العيـون التـي 
تنظـر، ولـم تكـن أعيـن األوروبييـن معتـادة علـى  ذلـك 

المشهد«.

ظهوره الفعلي فيها«.
ويوضـح الكتـاب عبـر تسـعة فصـول الطرائـق التـي 
يتعيـن اتباعهـا للتعامـل مـع الصـوت الناقـد الداخلـي، 
شـخص  كل  ويوجـه  البشـرية  الطبيعـة  يميـز  الـذي 
النـزوات  مـن  التحـرر  وأهميـة  تصرفاتـه،  لمراجعـة 
الضـارة والكـف عـن المقارنـة مـع اآلخريـن، التـي قـد 
لشـعور  ا وهيمنـة  لفشـل  با اإلحسـاس  لـى  إ تـؤدي 

باإلحباط.
ويدعـو الكاتـب القـراء إلـى أن يخلقـوا واقعهـم، وأن 
والمرتبـط  المعتـاد«  »الضجيـج  أسـماه  مـا  يطرحـوا 
بـاآلراء واألحـكام المسـتمرة، التـي يطلقهـا كل شـخص 
عـن نفسـه وعـن اآلخريـن وعـن الحيـاة بأسـرها، كمـا 
يدعوهـم إلـى التوقـف عـن الحديث عما سـوف نفعله أو 
عمن سـنكونه، والتعامل مع مفـردات حياتهم من منطلق 

اللحظة الراهنة.
التـي تخـص  المقتبسـة،  باألقـوال  الكتـاب  ويفيـض 
بهـا  ليبرهـن  وعلمـاء،  وفالسـفة  تاريخيـة  شـخصيات 
المؤلـف علـى صحـة توجهـه، وليقنـع بـه القـراء حتـى 
يلزمـوه من أجـل ازدهارهم النفسـي، الذي سيسـاعدهم 
األسـمى  هدفهـم  تحقيـق  علـى  المطـاف  نهايـة  فـي 
المنشـود، وهـو اإلقبـال علـى الحيـاة بوصفهـا مغامـرة 

تستحق الخوض.

وهو جمهور المستخدمين.
م الكتاب وصًفا شـاماًل لكيفيـة صناعة هذه  وهكـذا يقـدِّ
األلعـاب، تأسيًسـا علـى فهـم آليـة عمـل الذهـن البشـري، 
واسـتناًدا إلـى عوامـل جـذب إدراكيـة ونفسـية بوسـعها أن 
تجـذب المسـتخدم إليها وتزيد ارتباطـه بها، لما تحققه له 
مـن متعـة ترتبـط بذائقتـه الشـخصية مـن ناحيـة، وبرغبته 
الجامحـة غيـر المحـدودة فـي التنافـس وتحقيـق االنتصـار 

والمحافظة عليه.
وتؤكـد هودينـت أن كل مـا يتعلـق بمغامـرة االنغمـاس في 
ألعـاب الفيديـو يحـدث داخـل العقـل البشـري، فهـو كلمـة 
السـر التي تجعل المستخدم متحمًسا للعب وحريًصا على 
الذهـاب إلـى مـدى أبعـد فـي مراحلـه. لذلـك تتضمـن كل 
األلعـاب أكثـر مـن مسـتوى، وكلمـا تجـاوز الالعـب أحـد 
المسـتويات ينتقـل إلـى آخـر يكـون أكثـر صعوبـة، ويتعيـن 
عليـه الوعـي بالقواعـد وفهمهـا وااللتـزام بتطبيقهـا وإال 

يتعرض للفشل واإلقصاء.
وال تكـون لعبـة الفيديـو ناجحـة حسـب المؤلفـة إال حين 
تضع في حسـبانها الجوانب الذهنية واالنفعالية والنفسية 
فـي  بقـوة  تؤثـر  التـي  المحتمليـن،  بالالعبيـن  الخاصـة 
انتباههـم وإدراكهـم لعناصرها، وتدفعهم إلى السـعي بدأب 
إلـى التغلـب علـى كل التحديـات التـي يتعرضـون لهـا فـي 

رحلتهم نحو الفوز المنشود.

العنوان: أشعار عربية على 
جدران قصر الحمراء ونوافيره
تحرير: إيميليو غارثيا غوميث

ترجمة: خالد الريسوني
الناشر: مشروع كلمة للترجمة 

- دائرة الثقافة والسياحة
عام النشر: 2020م

عدد الصفحات: 175 صفحة
ردمك: 9789948359275

العنوان: حّرر نفسك، واخرج 
مما في رأسك حتى تعيش 

حياتك
تأليف: غاري جون بيشوب

ترجمة: الحارث النبهان
الناشر: منشورات الرمل

عام النشر: 2020م
عدد الصفحات: 192 صفحة

ردمك ٠-٠٤٧-٨٢٨-٩٧٧-٩٧٨

 The Psychology :العنوان
 of Video Games

Celia Hodent :المؤلفة
Routledge :الناشر

عام النشر: 2020م
عدد الصفحات: 116 صفحة
ردمك: ٠٣٦٧٤٩٣١٣٤-٩٧٨

إعداد: د. أمين عبدالهاديكتب



11
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ 

خالل هجرتها السنوية يف فصل اخلريف..

الطيور المهاجرة تحلِّق في سماء 
المملكة في طريقها نحو الدفء

العالمـي لالحتفـاء  اليـوم  أكتوبـر  العاشـر مـن شـهر  يُعـدُّ 
بالطيـور المهاجـرة، الـذي يأتي هـذا العام تحت شـعار »الطيور 
تربـط عالمنـا«؛ كيـف ال والطيـور قـادرةٌ علـى تجـاوز الحـدود 

الوطنية في أي وقت تشاء.
ومع اسـتمرار جائحة فيروس كورونا المسـتجد )كوفيد-19( 
رنـا بشـيء  فـي الحـدِّ مـن السـفر، فـإن الطيـور المهاجـرة تُذكِّ
فقدنـاه، أال وهي حرية الحركـة. ومع ذلك، كانت إحدى المزايا 
غيـر المتوقعـة للمنـع الكلـي للتجـوُّل فـي عصـر الجائحـة، هـي 

تجديد الوعي بعجائب العالم الطبيعي من حولنا.
الـذي يشـتاق فيـه كثيـٌر منـا لرؤيـة األسـرة  الوقـت  وفـي 
بالعالـم  لالسـتمتاع  الخـروج  فـإن  الوطـن،  فـي  واألصدقـاء 
الطبيعـي يمكـن أن يسـاعدنا فـي الوصـول إلـى إحسـاس أعمق 
بالصحـة والعافيـة، وهـو أمـٌر بالغ األهميـة خالل هـذه األوقات 
الصعبة. كما يمكن للطيور أن تسـاعدنا في إعادة التواصل مع 

أنفسنا.
وفـي هـذه اللحظـات التـي تنعـم بشـيء مـن الهـدوء، وبينمـا 
يخـوض العالـم البشـري مخـاض االنتظار، لدينا فرصة لنشـهد 
ر كلَّ عـام منـذ زمـن  علـى حـدث طبيعـي مذهـل؛ حـدث يتكـرَّ

سحيق.

ففـي كلِّ عـام، تمرُّ مئات المالييـن من الطيور، التي تمثِّل ما غريغوري أسكيو
يقـرب مـن 300 نـوع، عبر المملكة علـى امتداد مسـار الطيران 
األفريقـي- األوراسـي. هـذه الهجـرة السـنوية الرائعـة تجـري 
حالًيـا، حيـث تتجـه الطيـور الُمهاجـرة نحـو أماكـن غيـر أماكـن  
ى  تكاثرهـا فـي جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة وأفريقيـا. وتتحلَـّ
بعـض المناطـق في المملكة بظروف الضيافة الكافية لتشـجيع 

الطيور على البقاء فيها خالل فصل الشتاء.
وال يحتـاج المـرء إلـى معرفـة أو مهـارات خاصـة لمشـاهدة 
الحـدث؛ إذ يمكـن رؤيـة الطيـور المهاجرة األصغـر حجًما، مثل 
الهدهديـات، وآكلـة النحـل، والسـنونو، والطيـور الذعـرة )أبـو 
فصـادة(، سـواًء فـي المناطـق الطبيعيـة أو السـكنية أو مواقـع 
العمل، وهي تأخذ أُهبتها من أجل المرحلة التالية من الرحلة.

وعندمـا تنظـر إلـى األعلـى، خاصـة فـي شـهر أكتوبـر، مـن 
الممكـن أن تـرى الطيـور األكبـر حجًمـا، مثـل طيـور اللقلـق 
والنسـور والصقـور، حيـث إنهـا تجنـح إلـى ارتفاعـات أعلـى 
مسـتفيدة مـن تيـارات الهـواء الدافـئ المتصاعـد مـن أرض 

الصحراء.

مروٌر بالواحة الُكبرى
يبحثـون عـن فرصـة إلعـادة  الذيـن  وبالنسـبة ألولئـك 

الروعـة  فـي  بعمـق  واالنغمـاس  الطبيعـة،  مـع  التواصـل 
والجمـال، تسـتضيف األحسـاء بعًضـا مـن أفضـل مواقـع 
مراقبـة الطيـور فـي المملكـة، بمـا في ذلـك بحيـرة األصفر، 

ه األحساء الوطني، وشاطئ العقير. ومتنزَّ
وتُعـدُّ الميـاه الدائمـة والنباتـات الكثيفـة الموجـودة فـي 
بحيـرة األصفـر إحـدى أكثـر البقـع جذًبـا للطيـور فـي البالد 
بأكملهـا. وتجـذب المسـطحات الطينيـة والميـاه الضحلـة 
يطـوى )دجـاج األرض(  آالًفـا مـن الطيور السـابحة، مثـل الطِّ
والزقـزاق، حيـث يقطـع كثيـر منها أطـول الهجرات السـنوية 
فـي عالـم الطيـور، وتحـطُّ فـي المملكـة فـي طريقهـا نحـو 

نصف الكرة الجنوبي وكذلك عند عودتها.
ـر القصـب والتمـر حـول شـاطئ  وفـي الوقـت نفسـه، يوفِّ
البحيـرة المـأوى والغـذاء للطيـور األوراسـية المألوفـة مثـل: 
أبـو قلنسـوة والعندليـب. وإذا كنـت محظوًظـا، فقـد تكتشـف 
ُعقاب السـهول، وهو من الطيور الجارحة المثيرة لإلعجاب 
د  التـي تفـد إلـى المملكـة خـالل فصـل الشـتاء، لكنـه مهـدَّ

باالنقراض.

بين األشجار وجوار الساحل
ه  وإذا أردت أن تقـوم بنزهـة بيـن األشـجار، فـإن متنـزَّ
األحسـاء الوطنـي هـو المـكان المناسـب للذهـاب. وتُعـدُّ 
المـزارع الواسـعة والصحـراء القاحلـة فـي الجـوار نقطـة 
جـذب حقيقيـة للطيـور المهاجـرة، مثـل الدقنـوش والهـوازج 
وطائـر الملـوك والحميـراء واألبلـق. كمـا يُعـدُّ هـذا أيًضـا 
أفضـل مـكان فـي المنطقـة الشـرقية لمشـاهدة أبـو حنـاء 
األحـراش األسـود، وهـو نـوع محلـي نشـيط ولـه ذيـل طويـل. 
ه للزيـارة، فـإن أفضـل  ونظـًرا ألن النـاس يقصـدون المتنـزَّ
وقـت للذهـاب إلـى هنـاك هو الصبـاح الباكـر، وبخاصـة يوم 

الجمعة.
ويقـع العقيـر على بُعد أقل من سـاعة إلى شـرق الهفوف، 
وهـو مينـاء أثـري غيـر مأهـول بالسـكان على سـاحل الخليج 
العربـي. وعندمـا تذهـب إلـى هنـاك فـي الصبـاح الباكـر، 
سـتجد مجموعـات مـن األشـجار والنخيـل البريـة التي تمتد 
علـى طـول السـاحل، مـع عديد من أنـواع الطيـور التي يمكن 

رؤيتها في جميع أنحاء المملكة أثناء هجرتها.
وفـي وقـت الحـق مـن هـذا الموسـم، يمكـن رؤيـة طيـور 
الخنـاق الرمـادي، وهـي تـأكل التمـر مـن أشـجار النخيـل 
البرية، التي تنمو تقريًبا حتى حافة الماء. وتُعدُّ مسـطحات 
المـد والجـزر والبحيـرات بالقـرب مـن المينـاء أماكـن جيـدة 
للبحـث عـن الطيـور السـاحلية والسـابحة. وفـي البحـر، قـد 
تشـاهد قطيًعـا ضخًمـا مـن طائـر الغـاق السـقطري، وهـو 
د يوجـد فقـط فـي الخليـج العربـي وبحـر  طائـر غـوص مهـدَّ

العرب، بحًثا عن الصيد الجيد.

طائر القرقنة في بحيرة األصفر، بسيط المظهر لكنه 
لطيف.

ه األحساء الوطني. طائر أبو حناء األحراش األسود في متنزَّ

طائر الحميراء الدبساء الشرقية، يطفو فوق شجرة طرفة في متنزه األحساء الوطني.

طائر وروار أوروبي، زائر منتظم إلى المنطقة الشرقية.

أنثى الخناق الرمادي في شاطئ العقير.

ُعقاب السهول في صحراء األحساء.الهدهد األوراسي المألوف، هو طائر شائع أثناء الهجرة.
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والنباتات 
الكثيفة 

الموجودة في 
بحيرة األصفر 

إحدى أكثر البقع 
جذًبا للطيور في 

البالد بأكملها
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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.

5 3 6 2 1
6 7 1 2 5 4
2 8 4 7
1 6 8 3 2

3 6 5 8
8 7 3 5 2 6
7 6 8 2 4

9 7
1 9 8 3 7 2 4 6

3 7 5 2 6 9 1 4 8
4 2 8 3 5 1 7 6 9
9 1 6 4 7 8 3 5 2
8 3 2 5 1 4 9 7 6
6 5 9 7 3 2 8 1 4
7 4 1 9 8 6 2 3 5
2 9 3 1 4 5 6 8 7
5 6 7 8 9 3 4 2 1
1 8 4 6 2 7 5 9 3

* حل العدد الماضي

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

يُعـدُّ الـذكاء االصطناعـي من أهـم التطورات التي نشـهدها فـي عصرنا 
الحالـي بتأثيـره الواقعـي، الـذي طـال جميـع مجـاالت حياتنـا اليوميـة، مـن 
عمـل وتعليـم وطـب ونقـل واتصـاالت واقتصـاد وغيرهـا، ومـن أبسـطها 
الثالجـات الذكيـة والبيـوت الذكيـة، إلـى مـا هـو أكثـر تعقيـًدا، مثـل القيـام 
بالعمليـات الطبيـة الجراحيـة المعقـدة، وغيرهـا مـن األمـور التـي ال يسـع 

المجال لذكرها.
عـن  حديـث  فهنـاك  سـريعة،  قفـزات  يحقـق  االصطناعـي  والـذكاء 
تطـورات جديـدة يمكـن أن تغيِّـر الحيـاة علـى كوكبنـا بشـكل جوهـري؛ فمـا 

هو الذكاء االصطناعي؟!
ببسـاطة، يُشـير مصطلح الـذكاء االصطناعـي إلى األنظمـة أو األجهزة، 
ـن من  التـي تحاكـي الـذكاء البشـري ألداء المهمـات، والتـي يمكنها أن تحسِّ

نفسها استناًدا إلى المعلومات والبيانات التي تجمعها.
وقـد بـدأت أفـكار الـذكاء االصطناعـي بالظهور منـذ خمسـينيات القرن 
ن حاسـب  الماضـي، وتطـورت حتى الحـدث األبرز عـام 1997م، عندما تمكَّ
آلـي لشـركة )آي بـي إم( األميركيـة مـن لعـب الشـطرنج ضـد الالعـب 

الروسي المشهور، غاري كسباروف، ونجح في التغلُّب عليه.
الطـب  تطويـر  علـى  االصطناعـي  الـذكاء  سـيعمل  هـل  حًقـا،  لكـن، 
تسـير  ومتـى  والمحاميـن؟  األطبـاء  إلـى  الحاجـة  وتقليـل  والمحامـاة 
السـيارات الذاتية علـى الطرق؟ وهـل ستسـتولي الروبوتات علـى وظائفنا؟ 
وهـل نحـن نتجـه إلـى واقـع مريـر تنعـدم فيـه خصوصيتنـا مـع المراقبـة 
الكاملة؟ ومـا هي المسـؤولية القانونية واألخالقية في بنـاء الخوارزميات؟ 
ومـاذا عـن حوكمـة الـذكاء االصطناعـي وتنظيمـه؟ ومـا هـو دور الـذكاء 
االصطناعـي فـي بنـاء الحيـاة وإسـعاد البشـرية؟ أسـئلة كثيـرةٌ تـرد هنـا؛ 
ويبقـى السـؤال اإلسـتراتيجي، مـا الذي سـيتغير ومـا الذي سـيبقى محض 

خيال؟!
هـذه األسـئلة الكثيـرة والمثيـرة وغيرهـا حـول الـذكاء االصطناعـي تـم 
اإلشـارة إليهـا ومناقشـتها، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، خـالل القمـة 
العالميـة للـذكاء االصطناعـي، التـي اسـتضافتها المملكـة فـي نُسـختها 
2020م،  تحـت شـعار  أكتوبـر  21 و22  بيـن  الفتـرة  االفتراضيـة خـالل 
»الـذكاء االصطناعـي لخيـر البشـرية«، وذلـك برعايـة كريمـة مـن صاحـب 
اهلل،  العهـد، حفظـه  ولـي  سـلمان،  بـن  محمـد  األميـر  الملكـي  السـمو 

وبتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي )سدايا(.
هـذه القمـة جـاءت فـي خضـم جائحـة كورونـا العالميـة، التـي مـا يـزال 
العالـم يعايـش آثارهـا ونتائجهـا، إذ غيَّـرت كثيـًرا فـي مفاهيـم حياتنـا مـن 
حيـث األعمـال والتعليـم والتجـارة، بـل حتـى أسـاليب حياتنـا االجتماعيـة 
اليوميـة. ويمثِّـل عـام الجائحـة هـذا اختبـاًرا حقيقًيـا إلمكانـات وقـدرات 

الذكاء االصطناعي في التعاطي مع هذه اآلثار.
وعلـى مـدى يوميـن، شـهدت أحـداث القمـة العالمية 30 جلسـة، شـارك 
فيهـا مـا يقرب مـن 60 متحدًثا مـن 20 دولة، ما بيـن وزراء وقـادة لكيانات 

عالمية وأكاديميين ومستثمرين ورواد أعمال.
للبيانـات  الوطنيـة  اإلسـتراتيجية  أُطلقـت  القمـة،  هـذه  مـع  وتزامًنـا 
أداء  التـي شـملت أهداًفـا ومؤشـرات  »نُسـدي«،  والـذكاء االصطناعـي 

دة تُعدُّ ذات أولويةـ  طموحة وواضحة تستهدف قطاعات محدَّ
هـذه القمـة العالميـة انعقدت ُقبيـل انعقاد قمـة دول مجموعة العشـرين 
21 و22 نوفمبـر  بيـن  الفتـرة  التـي تسـتضيفها المملكـة خـالل   ،)G20(

2020م.
وكمـا دأبـت المملكـة بشـكل سـنوي، فـإن إقامـة قمـم نوعيـة مثـل هـذه 
لـه تأثيـره االقتصـادي  القمـة فـي مجـال متقـدم كالـذكاء االصطناعـي 
ز دور المملكـة الريـادي والقيـادي علـى مسـتوى  واالجتماعـي، وهـو يعـزِّ
ـد أنهـا وجهة عالمية فاعلة، وشـريك إسـتراتيجي فـي الجهود  العالـم، ويؤكِّ

الدولية المبذولة فيما يخدم البشرية أجمع، ويحقق رفاهيتها.
فـي هـذه  العهـد، حفظـه اهلل،  ولـي  كلمـة سـمو  دتـه  أكَّ األمـر  وهـذا 
والغـرب،  للشـرق  للعالـم،  رئيًسـا  المناسـبة: »نسـعى ألن نصبـح ملتقـى 
ر قدراته مًعـا، ونطلـق إمكاناته لخير  نحتضـن الـذكاء االصطناعـي، ونسـخِّ

اإلنسانية جمعاء«.

المملكة.. ملتقى العالم 
في الذكاء االصطناعي

د. حامد بن ضايف الشراري * قوس الصحراءحديث األلوان:

هذه اللوحة تحمل إسم )قوس الصحراء( وهي معروضة في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة، وفيها اعتمد الفنان السعودي عبداهلل المرزوق على التكوين 
الشكلي، وهو العنصر األساس في بناء مسطحات متوازنة في فضاء اللوحة. المرزوق من مواليد عام 1955م. حصل على بكالوريوس الفنون من الواليات المتحدة 

األمريكية. له مشاركات جماعية عديدة داخل المملكة وخارجها. كما مثل وفد المملكة في عديد من المشاركات الدولية. أقام أكثر من 5 معارض شخصية في 
المملكة العربية السعودية والكويت والواليات المتحدة األمريكية. 

* عضو مجلس الشورى سابًقا


