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التقنية احلديثة تضطلع بدور في
محوري يف مستقبل الطاقة 

املستدامة
أكد النائب األعلى للرئيس للخدمات 

الفنية، األستاذ أحمد السعدي 
خالل مؤمتر )إغنايت( أن التقنية، 

إلى جانب فاعلية البحث والتطوير، 
سيُسهمان يف تقليل مستويات 

انبعاثات الكربون حول العالم ورسم 
مالمح مزيج الطاقة املستقبلي.

صفحة ٥

تدشني منتدى التمّيز التشغيلي 
لقطاع التكرير واملعاجلة والتسويق 

افتراضًيا
نّظمت إدارة معمل جتزئة سوائل 
الغاز الطبيعي يف ينبع، مؤخًرا، 

منتدى االبتكار والتميز التشغيلي 
لقطاع التكرير واملعاجلة والتسويق 
# iExcellence يف نسخته الثانية 

لعام 2020م افتراضًيا. 

صفحة ٦

مشروع تطوير مدرج الطائرات يف 
الشيبة يحوز جائزة متّيز عاملية

يف العشرين من شهر أكتوبر املاضي، 
حاز مشروع تطوير مدرج الطائرات 

يف الشيبة على جائزة التمّيز يف 
املشاريع لعام 2020م ألوروبا والشرق 

األوسط وأفريقيا، وذلك خالل 
اجتماع عن بُعد استضافه معهد إدارة 

املشاريع. 

صفحة ٧

)تنوين( يرسم مالمح فرص العمل 
املستقبلية عبر التركيز على اإلبداع 

والتقنية
قضايا عديدة ناقشها موسم )تنوين(، 
احلدث األكبر لإلبداع واالبتكار، الذي 

مه مركز امللك عبدالعزيز الثقايف  نظَّ
العاملي )إثراء( يف نسخته الثالثة حتت 
شعار )القادم اجلديد(، وذلك بهدف 
تطوير اإلبداع واالبتكار وإعداد جيل 

املستقبل. 
صفحة ٤

هذا العدد

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

أن يكون عام 2021 بال كمامات
ارتِد كمامة الوجه

صفحة ٣

تواصل حتقيق إستراتيجيتها بعيدة املدى
وتلتزم بتوزيعاتها النقدية رغم التحديات العاملية الراهنة

أرامكو السعودية 
تعلن نتائجها للربع 
الثالث لعام 2020
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٥ نوفمبر ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

فهد العبدالكريم مديًرا تنفيذًيا للخدمات الصناعية

عيَّنـــت أرامكو الســـعودية األســـتاذ فهـــد العبدالكريم 
مديـــًرا تنفيذًيـــا للخدمـــات الصناعيـــة، وذلك بـــدًءا من 

شهر نوفمبر 2020م.
وكان العبدالكريم قد بدأ مســـيرته المهنية مع أرامكو 
الســـعودية من خـــالل برنامـــج التطوير الجامعـــي، وذلك 
ج كمهندس  في شـــهر ســـبتمبر من عـــام 1986م، ليتخـــرَّ
ميكانيكي من جامعـــة الملك فهد للبتـــرول والمعادن في 

عام 1992م.
جه، التحق العبدالكريـــم بالعمل في حقول  وعقب تخرُّ
إنتـــاج النفـــط فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية، حيـــث 

شـــارك فـــي أعمـــال تجهيـــز وتشـــغيل حقلـــي المرجـــان القافلة األسبوعية
ــف بعـــدد مـــن المناصـــب القياديـــة  والظلـــوف، كمـــا ُكلِـّ

المرتبطة بأعمال الشركة في منطقة السفانية.
وفي عـــام 2004م، ُكلِّف العبدالكريم مســـاعًدا لنائب 

الرئيس ألعمال اإلنتاج في منطقة األعمال الشمالية.
وفـــي 2005م، ُعيِّن رئيًســـا لقســـم مشـــروع توســـعة 
أعمال اإلنتاج في حقل الشـــيبة. وعند اســـتكمال أعمال 
ــف العبدالكريم في  التشـــغيل فـــي المشـــروع بنجـــاح، ُكلِـّ
منصـــب مديـــر إدارة اإلنتـــاج في حقل الشـــيبة، ليشـــغل 
2011م  هـــذا المنصـــب فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن عامـــي 

و2014م.
وفـــي عـــام 2014م، انتقـــل العبدالكريـــم إلـــى دائـــرة 

األعمـــال الدوليـــة، حيث ُعيِّـــن في منصب رئيس شـــركة 
أرامكـــو لما وراء البحار. وفي عـــام 2017م، عقب إكماله 
ــف العبدالكريـــم بمنصـــب المديـــر  مهمتـــه الدوليـــة، ُكلِـّ
التنفيـــذي بالوكالـــة لمكتب رئيـــس مجلـــس إدارة أرامكو 

السعودية.
وفي عام 2019م، شـــغل العبدالكريـــم منصب المدير 
العـــام لدائـــرة اإلنتـــاج فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبية، 
حيـــث أُنيطت به مســـؤولية إدارة إنتـــاج الزيت من حقول 

الغوار وبقيق وخريص والشيبة.
وقد أكمـــل العبدالكريم عـــدًدا من البرامـــج القيادية، 
بما فيها برنامـــج تطوير القادة التنفيذييـــن لكلية )آي إم 

دي( لألعمال، ومؤتمر أكسفورد للطاقة.

عندمــا كنــت طفــاًل، كنــت أالحــظ وأراقــب 
والــدي يومًيــا، كنــت أحــاول أن أعــرف ماهــي 
كلهــا  اإلجابــات  كانــت  واهتماماتــه.  هواياتــه 
ــم  ــو ل ــرة، فه ــدور حــول كلمــة واحــدة هــي األُس ت
لتوفيــر  واالجتهــاد  بالعمــل  إال  مشــغواًل  يكــن 
فــي  تقدمنــا  ومتابعــة  لنــا،  الكريمــة  الحيــاة 
مراحــل التعليــم المختلفــة، واالهتمــام بشــؤوننا 
المختلفــة، لكــن ظــل الســؤال يؤرقنــي، مــا هــي 
الهوايــات التــي يحــب أن يقــوم بهــا، ومــا هــي 
اهتماماتــه خــارج هــذه المســؤوليات األســرية. 
وجــدت  كلمــا  علــّي  يلــح  كان  الســؤال  نفــس 
ــم  ــي ل ــزل، لكن ــة فــي أعمــال المن ــي منهمك والدت

أجد إجابات.
أؤمــن دوًمــا بأنــه إذا كانــت األمومــة غريــزة 
فــإن األبــوة مشــروع، فليــس ســهاًل أبــًدا أن تكــون 
ــد البنــات أمهــات بالفطــرة لكــن الرجــل  ــا. تول أًب
كبيــر  جهــد  إلــى  يحتــاج  بــل  ًبــا،  أ يولــد  ال 
وخطــوات طويلــة يقطعهــا لكــي يصــل إلــى نهايــة 

هذا الطريق الطويل.
تحتــاج فــي البدايــة إلــى أن تؤمــن باإليثــار 

والعطــاء غيــر المحــدود وأن تتنــازل طواعيــة عن 
راحتــك الشــخصية وحياتــك قبــل الــزواج، تقبــل 
بــأن تتحــول مــن شــخص يتحــرك بــكل حريــة 
ويتخــذ قراراتــه وفًقــا لحســاباته هــو فقــط، 
لشــخص آخــر يضــع فــي حســبانه أفــراد أســرته 
عنــد اتخــاذ أي قــرار ويدرســه جيــًدا لكــي ال 
باختصــار  وحياتهــم.  مســتقبلهم  علــى  يؤثــر 

يتحول الرجل هنا من فرد إلى قائد.
مــع مــرور الوقــت، كبــرت وتزوجــت وأصبحــت 
ــى نســخة  ــا أتحــول إل ــا، وجــدت نفســي تلقائًي أًب
بأســرته  اهتماماتــه  فــي  والــدي  مــن  أخــرى 
التســع  ذو  طفلــي  ســألني  يــوم  ذات  وعملــه. 
ســنوات: »أنــت ما تلعــب باليستيشــن وال تشــاهد 
فــي  تســوي؟«.  تحــب  وش  متحركــة.  رســوم 
لحظــة عــاد شــريط الذكريــات حتــى عــدت أليــام 
الطفولــة وتذكــرت نفــس تســاؤالتي عــن هوايــات 
والــدي. وبــدأت تتضــح لــي الصــورة مــن منظــور 
مختلــف، وعرفــت اإلجابــة فــوًرا، وقلــت لولــدي: 
ســعد  أ و لفرحكــم  فــرح  أ تــي،  يا ا هو نتــم  أ
تنعمــوا  لكــي  نهــار  ليــل  أعمــل  لســعادتكم، 

بالراحــة، وعندمــا أتقــدم فــي العمــر ســأكون 
عنــدي  دوًمــا  تجتمعــون  حيــث  جــدك،  مثــل 
للســالم والحديــث والتســامر. وســأظل دائًمــا 
عندمــا  والــدي  وترحيــب  ابتســامات  أتذكــر 

يحضر أحد أبنائه أو بناته لمنزله.
بالفعــل  لديــه  كانــت  والــدي  أن  العجيــب 
هوايــات عديــدة، منهــا الســفر والتجــوال وإقتنــاء 
اإلبــل والخيــل، لكنــه لــم يســافر إال فــي مهــام 
العمــل، ولــم يقتــِن ال خيــاًل وال إبــاًل، بــل كان 
يخشــى مــن أن تبعــده هــذه الهوايــات عــن أُســرته 
اإليثــار  هــو  فهــذا  تجاههــم،  مهامــه  وعــن 

الحقيقي.
كل مــا قلتــه عــن والــدي يمكننــي أن أكتــب 
مثلــه وأكثــر عــن والدتــي، وال أزيــد علــى مــا قالــه 
أحــد الحكمــاء عندمــا ُســئل عــن اإليثــار فأجــاب: 

»راقب تصرفات أمك و ستعرف اإلجابة«.
باختصــار، فــإن الحيــاة رحلــة جميلــة أبطالهــا 
الوالــدان، يؤثــرون علــى أنفســهم، ويكرســون 
حياتهــم ألبنائهــم وبناتهــم، ويوفــرون لهــم كل 

سبل النجاح والصالح.

إيثار الوالدين
إضـــاءة

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

فهد النجراني 
fahad.najrani.1@aramco.com

إدارة التنقيب وتقييم الموارد

أرامكو السعودية تحصد الجائزة 
الرئيسة للبناء الخرساني

الظهران - كـــّرم معهد الخرســـانة األمريكـــي أرامكو 
الســـعودية، مؤخـــًرا، للتميـــز فـــي بنـــاء مركـــز الملـــك 
عبـــداهلل للدراســـات والبحـــوث البترولية )كابســـارك(. 
وأُعلـــن عـــن فـــوز الشـــركة بالمركـــز األول فـــي فئـــة 
الخرســـانة الزخرفية خالل المؤتمـــر االفتراضي لمعهد 
الخرســـانة األمريكي 2020 بجلســـة جوائز التمّيز في 

البناء الخرساني. 
وقد كّرم حفل توزيـــع الجوائز، الذي ُعقـــد افتراضًيا 
هذه الســـنة، رؤى المشـــاريع اإلبداعية فـــي جميع أنحاء 
المجتمـــع العالمـــي لتصميم وبنـــاء الخرســـانة، ُمحتفًيا 
بالمشـــاريع الخرســـانية فـــي طليعـــة االبتـــكار والتقنية، 
وُمبـــرًزا إياهـــا لتســـهم فـــي اإللهـــام لبلـــوغ التميـــز في 

تصميم وبناء الخرسانة. 

اإلبداع واالبتكار القافلة األسبوعية
تعـــد جائـــزة معهـــد الخرســـانة األمريكـــي للتميز في 
البنـــاء الخرســـاني جائـــزة مرموقـــة تقـــدر المشـــاريع 
م معهـــد الخرســـانة  الخرســـانية حـــول العالـــم. ويُكـــرِّ
األمريكـــي الفائزيـــن بالمشـــاريع عبـــر مختلـــف فئـــات 
الجوائز للمبانـــي منخفضة االرتفاع ومتوســـطة االرتفاع 
وعالية االرتفـــاع والبنى التحتية والصيانـــة والترميم إلى 

الخرسانة الزخرفية. 
وبدأ ترشيح الشركة للمشـــاريع لهذه الجائزة المرموقة 
في عـــام 2019م من خالل الخدمات الهندســـية بالتعاون 
مـــع إدارة المشـــاريع، ومـــع معهـــد الخرســـانة األمريكـــي 
)الفرع الســـعودي( كمبادرة تهدف إلى تشـــجيع التميز في 
قطاع البنـــاء المحلـــي. ويُعدُّ الفـــوز بالجائـــزة تكريًما من 
قطـــاع البناء والتشـــييد لالبتـــكار واإلبداع في المشـــاريع 

التي نفذتها أرامكو السعودية. 
حـــول ذلك، قـــال النائـــب األعلـــى للرئيـــس للخدمات 
الفنية، األســـتاذ أحمـــد الســـعدي: »يســـعدنا أن نحصل 
علـــى هـــذه الجائـــزة المرموقـــة تقديـــًرا إلبـــداع وابتكار 
أرامكو الســـعودية في تطوير وتنفيذ مشـــاريع بنية تحتية 

وصناعية معقدة«. 
كابســـارك هـــو أول مركز معتـــرف به عالمًيـــا لبحوث 
البيئة، والطاقة ودراسات السياســـة العامة، حيث يغطي 
مســـاحة 70 ألـــف متر مربع، ويشـــمل عدة مبانـــي بينها 
مركز معلومـــات الطاقة، ومركز كمبيوتـــر الطاقة، وقاعة 

مركز المؤتمرات، ومكتبة أبحاث. 
ومفهوم تصميـــم المركز يقوم على كونـــه نظاًما خلوي 
الشـــكل شـــبه نمطي، ويدمج مختلـــف المباني كمجموعة 
واحـــدة مع مســـاحات عامـــة مترابطـــة. ويتكـــّون المبنى 
الرئيـــس من قبو وثالثة أدوار من هيكل خرســـاني مؤطر 

  

CCoonnggrraattuullaattiioonnss!!  

June 11, 2020 

 
Dear Applicant, 

 
Your project, King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, was awarded First Place Winner of 

the Decorative Concrete category, for ACI's 2020 Excellence in Concrete Construction Awards!   

 
ACI and the International Project Awards Committee would like to invite you to attend ACI’s Awards 

Gala on Monday evening, October 26, 2020 in Raleigh, North Carolina to receive your award.  You will 

be recognized and honored by your peers for your outstanding work.  Please do not communicate or 

disclose your winning status until after the Gala.  

 
The Gala will take place at the Raleigh Convention Center – Ballroom C.  Dress attire will be business 

formal (i.e. Suit and tie/cocktail dress). Event schedule for the evening of Monday, October 26, 2020, is 

as follows: 
• Awardee Rehearsal: TBD 

• Doors Open & Reception: 7:00 pm 

• Dinner & Awards Presentation: 8:00 pm - 10:30 pm 

• Red Carpet Interviews: 10:30 pm - 11:30 pm 

 
A dynamic digital video display of your beautiful work will be the highlight of the evening and will be 

presented by our Emcee.  Suspense will build throughout the evening in anticipation of the 

announcement of the overall “Excellence” award project winner.  

 
Attached to this letter, you will find specific details on complimentary tickets, accommodations, and 

convention registration.  As soon as our convention logistics have been finalized for the day of the event, 

you will also be provided with an event itinerary explaining pick up time for badges/tickets; schedule for 

photos and interviews; and review of seating and placement for awards acceptance. 

 
Again, congratulations and I look forward to meeting you! 

 
 
Emily Fogleman 

Chapter Activities Coordinator 

     

بينمـــا يتكـــون غـــالف المبنى مـــن هيكل فـــوالذي مغّطى 
بألواح من الخرسانة المدّعمة بألياف الزجاج. 

تســـتخدم هذه التحفـــة الهندســـية عدًدا مـــن تقنيات 
البنـــاء المســـتدامة والتقنيـــات المتقدمـــة، حيـــث حازت 
الشـــهادة البالتينيـــة ضمـــن برنامـــج الريادة فـــي مجال 
الطاقـــة، والتصميـــم البيئـــي مـــن المجلـــس األمريكـــي 

للمباني الصديقة للبيئة. 
يتشـــارك هـــذه الجوائز ُشـــركاء هـــذه المشـــاريع بما 
فيهـــم شـــركة زهـــا حديـــد للتصميـــم والعمارة، وشـــركة 
آروب للهندســـة، والمقـــاول العام والخرســـانة دريك آند 
ســـكل انترناشـــونال، والكفـــاح للخرســـانة والطابـــوق، 
والشـــركة الشـــرقية للتجـــارة والتعهـــدات، والســـعودية 
للخرســـانة الجاهـــزة، وفرع معهـــد الخرســـانة األمريكي 
في المملكـــة، نظير الدعـــم الكبير والتعـــاون في اعتماد 

الترشيح.
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٥ نوفمبر ٢٠٢٠ 

زمالئي وزميالتي األعـــزاء، موظفي وموظفات أرامكو 
السعودية،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
فـــي الوقت الـــذي تُلِقـــي فيـــه جائحة فيـــروس كورونا 
علـــى  المؤثـــرة  بتداعياتهـــا  )كوفيـــد-19(  المســـتجد 
اقتصـــادات العالـــم، كان قطاع الطاقة ضمـــن القطاعات 
االقتصاديـــة األكثر تأثـــًرا بهذه الجائحة، ممـــا أدى وفي 
تزامـــن نـــادر الحـــدوث، إلى تراجـــع الطلب علـــى النفط 
الخـــام، وضعف بيئة األعمال، لتنشـــأ عـــن ذلك حالة من 
الغمـــوض علـــى التوقعـــات المتعلقـــة بمنظومـــة الطاقـــة 
طالـــت عديـــًدا مـــن شـــركات الطاقة فـــي معظـــم أرجاء 

العالم.
وعلـــى الرغـــم مـــن جميـــع هـــذه التحديـــات، ارتقـــت 
أرامكـــو الســـعودية إلـــى مســـتوى الحـــدث، وواصلـــت 
أعمالهـــا، وقـــد جـــاءت نتائجنـــا للربـــع الثالث مـــن عام 

2020 على النحو التالي:
■  صافـــي الدخل: 44.2 مليـــار ريال ســـعودي )11.8 

مليار دوالر أمريكي(
■  التدفقـــات النقديـــة مـــن أنشـــطة التشـــغيل: 70.5 

مليار ريال سعودي )18.8 مليار دوالر أمريكي(
■  التدفقـــات النقديـــة الحـــرة: 46.5 مليـــار ريـــال 

سعودي )12.4 مليار دوالر أمريكي(
■  توزيعـــات أرباح بقيمـــة 70.32 مليار ريال ســـعودي 
)18.75 مليـــار دوالر أمريكـــي( عـــن الربـــع الثانـــي 

ُدفعت في الربع الثالث
■  توزيعـــات أرباح بقيمـــة 70.32 مليار ريال ســـعودي 
)18.75 مليـــار دوالر أمريكـــي( عـــن الربـــع الثالث 

ستُدفع في الربع األخير
ومـــع اســـتمرار حالـــة الغمـــوض التـــي تفرضهـــا هـــذه 
الجائحـــة، إال أنـــه كانـــت هنـــاك عالمـــات مبكـــرة علـــى 
االنتعـــاش فـــي الربـــع الثالـــث بســـبب تحســـن النشـــاط 
االقتصـــادي، وســـتواصل الشـــركة، بعـــون اهلل، ســـعيها 
الـــدؤوب لتحقيـــق أهدافها اإلســـتراتيجية بعيـــدة المدى، 
في الوقت الذي تســـير فيه جهود دمج شـــركة ســـابك مع 

أرامكو الســـعودية وفق الخطة الموضوعـــة، وقد تم تعزيز 
تركيزنـــا علـــى االســـتدامة بصورة أكبـــر مـــع تصدير أول 
شـــحنة على مســـتوى العالـــم مـــن األمونيا الزرقـــاء عالية 
الجودة، من ِقبَل أرامكو الســـعودية وســـابك الســـتخدامها 

في توليد الطاقة الخالية من الكربون في اليابان.
وبالنظـــر إلـــى أن فيـــروس كورونـــا المســـتجد ما زال 
يمثل مصـــدر قلٍق، أود تذكير الجميع مـــرة أخرى بالبقاء 
متيقظيـــن عندمـــا يتعلـــق األمـــر بصحتـــك وســـالمتك، 
وااللتـــزام بارتـــداء أقنعـــة الوجـــه، والمحافظـــة علـــى 
مســـافات التباعد اآلمنـــة، والحرص على غســـل األيدي 

بصفة متكررة، فأنتم رأس مالنا الحقيقي.
وال يفوتنـــي أن أُشـــير في هذا المقام إلـــى أن المرونة 
التـــي تتميـــز بها شـــركتنا خالل هـــذه األوقـــات الصعبة، 
هـــي نتيجة طبيعية اللتزامكم المســـتمر على هذا النحو، 
ولذلك أود أن أشـــكركم جميًعا على إخالصكم وتفانيكم، 
وأؤكـــد لكـــم أن جهودنا لـــن تقتصـــر على تحقيـــق نتائج 
قوية فـــي الوقت الحاضر فقـــط، بل ســـنذهب إلى أبعد 

مـــن ذلـــك بكثيـــر، لبنـــاء غـــٍد أفضل ومســـتقبٍل مشـــرٍق 
للجميع.

أمين بن حسن الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

مواجهة التحديات بقوة األداء

الظهـــران - أعلنت أرامكو الســـعودية يـــوم الثالثاء 17 
ربيـــع األول 1442هــــ )3 نوفمبـــر 2020م(، نتائجهـــا 
الماليـــة عـــن الربـــع الثالث مـــن عـــام 2020م. وأظهرت 
هـــذه النتائـــج قـــوة المركـــز المالـــي واألداء التشـــغيلي 
للشـــركة، على الرغم من التقلبات التي تشـــهدها الســـوق 
وتداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد علـــى 

االقتصاد العالمي.
وتعليًقـــا علـــى هـــذه النتائـــج، قـــال رئيـــس أرامكـــو 
الســـعودية وكبير إدارييها التنفيذييـــن، المهندس أمين بن 

حسن الناصر:
»بدأنا نشـــاهد بوادر أوليـــة لتعافي الطلـــب على الطاقة 
خالل الربع الثالث إزاء تحّســـن األنشطة االقتصادية، على 
الرغم مـــن التحديات التي تواجه أســـواق الطاقة العالمية. 
تجـــاه  التزامنـــا  علـــى  حافظنـــا  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
المســـاهمين من خالل اإلعالن عن توزيعـــات أرباح قدرها 
70.32 مليار ريال سعودي )18.75 مليار دوالر أمريكي(«.

وأضـــاف قائـــاًل: »إن عمليـــة التكامـــل مـــع )ســـابك( 
تســـير، بفضـــل اهلل بحســـب المنهجية المخطـــط لها. و 
الفريـــد،  أعمالنـــا  بنطـــاق  مدعومـــة  مرونتنـــا  تظـــل 
وانخفاض كثافـــة الكربون فـــي قطاع التنقيـــب واإلنتاج، 
المشـــهد  تطـــور  فمـــع  اإلنتـــاج.  تكاليـــف  وانخفـــاض 
االقتصـــادي واالجتماعي العالمي، فـــإن نقاط القوة هذه 
المدعومـــة بمختلـــف برامجنا لخفض الغازات المســـّببة 
لظاهـــرة االحتباس الحـــراري تعني أننا فـــي وضع متمّيز 
لدعـــم احتياجـــات الطاقـــة لتحقيـــق انتعـــاش عالمـــي 

مستقر«.
واختتـــم الناصر حديثه قائاًل: »سنســـتمر فـــي اعتماد 
نهـــج منضبط ومـــرن لتخصيص رأس المـــال في مواجهة 
تقلبـــات الســـوق. ونحـــن واثقـــون فـــي قـــدرة أرامكـــو 
الســـعودية علـــى القيـــادة في األوقـــات الصعبـــة وتحقيق 

أهدافها، بإذن اهلل«.
وقـــال الناصـــر: »كمـــا هـــو معلـــوم، تحقـــق أرامكـــو 
الســـعودية اإلنجـــازات علـــى مختلـــف األصعـــدة، بما في 
ذلك تصدير أول شـــحنة من األمونيا الزرقـــاء في العالم، 
والتي ستُســـتخدم إلنتـــاج الطاقة الكهربائيـــة الخالية من 
االنبعاثـــات الكربونيـــة فـــي اليابـــان، بمـــا يعـــزز تركيـــز 

الشـــركة علـــى ابتـــكار حلـــول جديـــدة تُســـهم فـــي جهود القافلة األسبوعية
التحّول العالمي في الطاقة«.

أبرز المعلومات المالية
ســـلّطت نتائـــج أرامكـــو الســـعودية الضوء علـــى قوتها 
ومرونتهـــا عبر مختلف الـــدورات االقتصاديـــة المتعاقبة، 
حيـــث ســـجلت الشـــركة رغـــم ظـــروف الســـوق الصعبـــة 
صافـــي دخـــل قـــدره 44.2 مليـــار ريـــال ســـعودي )11.8 

مليار دوالر أمريكي( في الربع الثالث من 2020م.
وبلغـــت التدفقـــات النقدية الحـــرة 46.5 مليـــار ريال 

سعودي )12.4 مليار دوالر أمريكي( خالل الربع الثالث.
وأعلنـــت أرامكـــو الســـعودية توزيعـــات أربـــاح بقيمـــة 
70.32 مليار ريال سعودي )18.75 مليار دوالر أمريكي( 

عن الربع الثالث.
وبلـــغ اإلنفـــاق الرأســـمالي 23.9 مليار ريال ســـعودي 
)6.4 مليـــار دوالر أمريكـــي( فـــي الربـــع الثالـــث من عام 
2020م. وتواصـــل أرامكـــو الســـعودية تنفيـــذ برامجهـــا 
لتحســـين إنفاقهـــا الرأســـمالي وتعزيز كفاءته في ســـبيل 

التكّيف مع ظروف األعمال الحالية. 

أبرز الجوانب التشغيلية
بلغ إجمالـــي إنتاج المـــواد الهيدروكربونية 12.4 مليون 
برميـــل مكافـــئ نفطي في اليوم لألشـــهر التســـعة األولى 
ـــن ذلك 9.2 مليـــون برميل في  من عـــام 2020م، وتضمَّ

اليوم من النفط الخام.
وواصلـــت الشـــركة توفيـــر النفـــط الخـــام والمنتجات 
األخرى بنســـبة موثوقية 100% خالل الربـــع الثالث من 
عـــام 2020م مواصلة بذلك ســـجلها القـــوي في ضمان 

اإلمداد.
أرامكـــو  ســـجلت  2020م،  أغســـطس   6 وبتاريـــخ 
الســـعودية مســـتوى تاريخًيا من إنتاج الغـــاز الطبيعي في 
يـــوم واحـــد بإنتـــاج 10.7 مليار قـــدم مكعبة قياســـية في 

اليوم من الحقول التقليدية وغير التقليدية. 

وفـــي الربـــع الثالـــث، أثمـــرت أعمـــال االستكشـــاف 
الناجحة في أرامكو الســـعودية عن اكتشـــاف حقلين غير 
تقليدييـــن كليهمـــا فـــي المنطقة الشـــمالية مـــن المملكة، 
أحدهمـــا يحتـــوي علـــى مكامـــن للنفـــط والغـــاز، واآلخر 

يحتوي على مكمن واحد للغاز.
وقـــد تم تكريم منشـــأة خريـــص النفطية مـــن المنتدى 
االقتصـــادي العالمـــي لريادتها فـــي تبّني أحـــدث تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعـــة مثل تقنيات الذكاء االصطناعي 
والروبوتـــات الصناعيـــة وتطبيقهـــا فـــي أعمالهـــا، لتكون 
بذلـــك منشـــأة خريص ثانـــي منشـــآت أرامكو الســـعودية 
انضماًمـــا إلـــى قائمـــة المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي 
للمنارات الصناعية على مســـتوى العالـــم. وجدير بالذكر 
أن القائمـــة تضـــم 54 منشـــأة فقـــط حول العالـــم أثبتت 

ريادتها في تبّني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويواصـــل قطـــاع التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق فـــي 
أرامكـــو الســـعودية تركيـــزه علـــى تعزيـــز التكامـــل وخلق 
القيمـــة  مراحـــل سلســـلة  عبـــر جميـــع  النمـــو  فـــرص 
الهيدروكربونيـــة. وبعد اإلغالق الناجح لصفقة )ســـابك(، 
يمّثـــل الربـــع الثالث من عـــام 2020م أول ربـــع كامل يتم 
فيـــه دمـــج البيانـــات المالية لســـابك فـــي نتائـــج أرامكو 
الســـعودية فـــي قطـــاع التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق. 
ودفـــع  التقـــدم  فـــي  مـــع )ســـابك(  التكامـــل  ويســـتمر 
إســـتراتيجية التكرير والبتروكيميائيات إلى األمام إليجاد 
قيمـــة مضافة مـــن خـــالل التكامل عبـــر سلســـلة القيمة 

الهيدروكربونية.
علـــى  تركيزهـــا  الســـعودية  أرامكـــو  واصلـــت  كمـــا 
االســـتدامة، إذ دّشـــنت باكورة شـــحنات األمونيـــا الزرقاء 
عاليـــة الجـــودة، والخالية مـــن االنبعاثـــات الكربونية، من 
المملكـــة العربية الســـعودية إلى اليابان الســـتخدامها في 
إنتـــاج الطاقـــة ألول مـــرة على مســـتوى العالـــم. وتضّمن 
التعـــاون بيـــن أرامكـــو الســـعودية و )ســـابك( ومعهـــد 
اقتصاديـــات الطاقـــة اليابانـــي اســـتخالص 50 طًنا من 
انبعاثـــات غـــاز ثانـــي أكســـيد الكربـــون المصاحـــب لهذه 
الميثانـــول وتعزيـــز  إنتـــاج  فـــي  العمليـــة الســـتخدامها 

استخالص النفط. 

تواصل حتقيق إستراتيجيتها بعيدة املدى وتلتزم بتوزيعاتها النقدية رغم التحديات العاملية الراهنة

أرامكو السعودية تعلن نتائجها للربع الثالث لعام ٢٠٢٠
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موسم اإلبداع يف )إثراء(..

)تنوين( يرسم مالمح فرص 
العمل المستقبلية عبر 

التركيز على اإلبداع والتقنية

الظهــران - هــل الخوارزميــات تكتســح العالــم؟ مــاذا 
إنتاجــه  وكيفيــة  الغــذاء  عــن  كورونــا  علَّمتنــا جائحــة 
ناطحــات  عصــر  نهايــة  سنشــهد  هــل  واســتهالكه؟ 
الســحاب؟ وهــل انتشــار الموضــة االفتراضيــة تعنــي أننــا 

لن نذهب للتسوق الحقيقي بعد اآلن؟
ليســت هــذه األســئلة ســوى بعــض مــن القضايــا التــي 
ق إليهــا موســم )تنويــن(، الحــدث األكبــر لإلبــداع  تطــرَّ
مــه مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافي  واالبتــكار، الــذي نظَّ
العالمــي )إثــراء( فــي نســخته الثالثــة تحــت شــعار »القادم 
الجديــد«، وذلــك بهــدف تطوير اإلبــداع واالبتــكار وإعداد 

جيل المستقبل.
وقــد أظهــرت المواضيــع المطروحــة فــي )تنويــن( 
الوقــت  فــي  إلــى معالجــة األســئلة الصعبــة  الحاجــة 

الحاضر لتسهيل التنمية البشرية في المستقبل.
وقــال مديــر مركز )إثراء(، األســتاذ حســين حنبظاظة: 
»كيــف يمكــن للمتخصصيــن فــي أي مجال تعزيــز قدرتهم 
اإلبداعيــة؟ هــذا هــو الســؤال الكبيــر الــذي يطرحــه 
األدوات  هــي  مــا  ذاتهــا،  وباألهميــة  تنويــن.  موســم 
والعمليــات المتاحــة لدعــم ابتــكار الحلــول والتجــارب 

اإلبداعية؟«.
وأضــاف حنبظاظــة: »كلُّنــا نعلــم معنــى كلمــة إثــراء، 
حيــث إثــراء الفكــر وإلهــام الخيــال. إننــا نهــدف إلــى 
تطويــر المواهــب، وإعدادهــم لفــرص العمــل المســتقبلية، 
ــة،  ــة والفني ــارات الالزمــة فــي القطاعــات اإلبداعي والمه

ونحن نفخر بنجاحاتنا في موسم تنوين لعام 2020م«.

اإلبداع رغم الجائحة
ــى، تماشــًيا  ــا للمــرة األول ــم الحــدث افتراضًي وقــد نُظِّ
جائحــة  فرضتهــا  التــي  االحترازيــة  اإلجــراءات  مــع 

كورونا.
وفــي هــذا الســياق، قــال مديــر البرامــج فــي مركــز 
ــى  ــراء( عل ــي )إث ــا ف ــداهلل الراشــد: »حرصن ــراء(، عب )إث
تقديــم الثقافــة إلــى النــاس فــي ظــل جائحــة كورونــا، 

وتبيَّــن لنــا مــن خــالل توســيع عروضنــا االفتراضيــة رغبــة القافلة األسبوعية
ـم والتعــرف علــى  كثيريــن مــن حــول العالــم فــي التعلُـّ
الثقافــة الســعودية؛ وتطبيــق هــذا المفهــوم فــي )تنويــن(، 
يعنــي أننــا قــادرون علــى تقديــم عروضنــا لجمهــور أكبــر 

وعلى نطاق أوسع من أي وقت مضى«.
وأضــاف الراشــد: »اســتهدفنا فــي موســم )تنويــن( 
إقامــة الجســور بيــن مــا هــو جديــد ومــا هــو قــادم، والدور 

الذي يلعبه اإلبداع واالبتكار في هذه العملية«.

المستقبل الرقمي وحلول اإلبداع
وقــد تنــاول الموســم موضــوع المســتقبل الرقمــي، 
وعالقــة البشــرية بالبيانــات وإدارتهــا، حيــث أوضــح 
البشــري علــى  الطابــع  المؤتمــر أن إضفــاء  متحدثــو 
البيانــات يزيــد مــن قدرتنــا علــى اســتخدامها وفهمهــا، 
الضخمــة  البيانــات  ربــط  إلعــادة  ــة  ملحَّ فالحاجــة 
بالمقيــاس البشــري، وهــي حتًمــا مهــارة رئيســة علــى 

طريق المستقبل.
قــت إحــدى جلســات النقــاش إلــى القــوة الدافعــة  وتطرَّ
وراء التحــول الرقمــي الــذي يشــهده قطــاع الموضــة، 
والحاجــة إلــى اإلنســان فــي خضــم التحــول الرقمــي 
ــر أنظمــة البرامــج فــي أســلوب  ــم تطوي الســريع، حيــث ت
المبنــي علــى تقنيــات الحاســب  المعماريــة  الهندســة 

والخوارزميات.
كمــا تناولــت جلســات نقاش أخــرى مواضيع عــدة حول 
بيئــة عمــل الشــركات، والفنــون الحرفيــة، إضافــة إلــى 
ــزت إحــدى النقــاط الرئيســة حــول  االســتدامة، حيــث تركَّ
التوتــر القائــم مــا بيــن تغييــر العالــم ووضــع لمســتك 

الخاصة عليه.
ــداع فــي  ــه اإلب ــذي يلعب ــدور ال ــن( ال كمــا أوضــح )تنوي
ابتــكار العالــم الــذي نــودُّ أن نعيــش فيــه مــن منظــور 
د االختصاصــات، عبــر سلســلة مــن المحادثــات  متعــدِّ
وورش العمــل الهادفــة، بقيــادة مجموعــة مــن الخبــراء 
ــى  ــر الحاجــة إل ــم، وأظه ــن مــن حــول العال والمتخصصي
إيجــاد الحلــول اإلبداعيــة فــي كافــة الصناعــات، بمــا فــي 
ذلــك القطاعــات التقليديــة غيــر اإلبداعيــة، حيــث إن 

التقنيــة تجعــل االبتــكار أساًســا ليــس لالســتمرار فــي 
ر فــي القــرن  الحيــاة فحســب، بــل لالزدهــار والتطــوُّ

الحادي والعشرين.
ــد فــي مجــال  وكان مــن بيــن المشــاركين كلٌّ مــن الرائ
اإلعالنــات، مارتــن ســوريل، ورئيســة قســم األبحــاث 
والتصميــم ألجهــزة أليكســا فــي شــركة أمــازون، جوانــا 
بينيــا بيكلــي، المعروفــة بلقــب أم التصميــم المبنــي علــى 
التجــارب المعرفيــة، والرئيــس الســابق لإلبــداع واالبتــكار 

دعوة لاللتحاق ببرنامج التدريب اجلامعي للطلبة والطالبات السعوديني يف املرحلة اجلامعية لعام 2021م
استكشف.. تعلم.. وانطلق

يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة من صباح يوم اإلثنني، 
23 ربيع األول 1442هـ املوافق 9 نوفمبر 2020م.

ينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة من مساء يوم األحد، 
29 ربيع األول 1442هـ املوافق 15 نوفمبر 2020م.

للتسجيل وملعرفة شروط التقدمي، يُرجى مسح رمز االستجابة السريع أدناه لزيارة موقع الشركة.

لــدى ديزنــي، دانكــن واردل، ومديــر شــركة زهــا حديــد 
والرئيســة  شــوماخر،  باتريــك  المعماريــة،  للهندســة 
التنفيذيــة لهيئــة فنــون العمــارة والتصميــم، الدكتــورة 

سمية السليمان.
كمــا شــارك أيًضــا مؤســس شــركة واغامامــا، أالن يــاو، 
إلــى جانــب غاريــث نيــل، ومحمــد ســمير، وكارينــا نوبــز، 
وماريجــي  ساغمايســتر،  وســيتفان  لوبــي،  وجورجيــا 

فوجيلزانع.
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التقنية الحديثة تضطلع بدور محوري في 
مستقبل الطاقة المستدامة

استبيان عن الخدمات التي تقدمها الموارد 
البشرية والخدمات المساندة

خالل مؤتمـــر )إغنايـــت( العالمي، الـــذي انعقد لمدة 
ـــًرا علـــى المنصـــة االفتراضية، أشـــار  ثالثـــة أيـــام مؤخَّ
النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األســـتاذ أحمد 
الســـعدي، إلـــى أن التقنيـــة وفاعليـــة البحـــث والتطوير 
سيُســـهمان في تقليل مســـتويات انبعاثات الكربون حول 

العالم، ورسم مالمح مزيج الطاقة المستقبلي.
وكان الســـعدي قـــد شـــارك في جلســـة رئيســـة، إلى 
جانـــب كبيـــر اإلدارييـــن التنفيذييـــن لشـــركة )بريتـــش 
بتروليوم(، الســـيد برنـــارد لونـــي، في ُمســـتهل المؤتمر 
الذي يســـتضيف القـــادة والمبتكريـــن في عالـــم التقنية 

الرقمي.
وُعقـــدت الجلســـة تحت شـــعار »الخطـــوة التالية نحو 
تحـــول عالمي في مجال الطاقـــة: التقنية إلحداث تغيير 

جذري«.

الطاقة المستدامة
وتناول الســـعدي فـــي حديثه جانًبا مـــن أكثر تحديات 
قطاع الطاقة إلحاًحا، ومن بينهـــا تغير المناخ وتحديات 
االســـتدامة، مؤكـــًدا األهميـــة البالغة للتقنية في ســـبيل 

تحقيق مستقبل مستدام للطاقة.
وفي هذا الســـياق، قال الســـعدي: »أكثركم سيوافقني 
الرأي بأنه فـــي ظل عالم مثالي، ســـتكون الطاقة متاحة 
علـــى نطـــاق واســـع، وستتســـم بموثوقيـــة كافيـــة، كمـــا 
ســـتكون معقولـــة التكلفـــة؛ إلـــى جانـــب أنهـــا ســـتكون 

مستدامة بالطبع«.
وأضـــاف الســـعدي: »إلـــى جانـــب ذلـــك، ســـيوافقني 
يـــات تغير  أكثركـــم أننـــا في حاجـــة إلـــى أن نضـــع تحدِّ

المناخ على رأس أولوياتنا«.
وأشـــار الســـعدي إلى بُطء عجلـــة التقدم فـــي تطوير 
تقنيـــات بديلة للحد مـــن انبعاثات الكربـــون، وبالتحديد 
فـــي مجـــال الســـيارات الكهربائيـــة، التي تمثِّـــل أقل من 
1٪ مـــن مجمـــوع المركبـــات فـــي العالـــم، وكذلـــك في 

مجال مصادر الطاقة المتجددة.
وتولِّـــد الطاقة الشمســـية والرياح أقـــل من 10% من 
الكهربـــاء فـــي العالـــم، ويمثِّالن مًعـــا أقل مـــن 3% من 

إجمالي مصادر الطاقة الرئيسة في العالم.
وقـــال الســـعدي: »فـــي حيـــن أن كال هذيـــن البديلين 
ـــد هـــذه األرقـــام أن  ســـيكون لهمـــا أثـــر إيجابـــي، تؤكِّ
التحديات، التي تواجهها الســـيارات الكهربائية ومصادر 
الطاقـــة المتجـــددة، تعنـــي أنهمـــا وحدهمـــا لـــن يكونـــا 

كافيين إلحداث تقدم سريع«.
وأضاف الســـعدي: »وجود إســـتراتيجيات أكثر فاعلية 

وشمولية أمٌر مطلوب بال شك«.
وأوضـــح الســـعدي أنـــه لتســـريع وتيـــرة التقـــدم نحو 
تحقيـــق أهـــداف اتفاقيـــة باريـــس بشـــأن المنـــاخ، فإنه 
ينبغي أن نولـــي اهتماًما أكبر للحد مـــن اآلثار الكربونية 

لمصادر الطاقة الحالية.

التقنية
وســـتلعب التقنية والبحـــث والتطويـــر دوًرا محورًيا 

تقـــدم الموارد البشـــرية والخدمات المســـاندة في أرامكو 
الســـعودية خدمات كثيـــرة وواســـعة النطاق، تشـــمل األحياء 

السكنية، والمواصالت، والتدريب، وأعمال األمن وغيرها.

القافلة األسبوعية

فـــي تحقيق الهدف الذي ترمي إليـــه الجهود المبذولة 
في قطاع النفط والغاز بتقليل االنبعاثات الكربونية.

وفي هذا الصدد، قال الســـعدي: »تشـــمل الجوانب، 
التـــي نعمـــل عليها، الشـــراكة مـــع الجهـــات المصنعة 
للســـيارات لتطويـــر أنظمة وقـــود محـــركات متكاملة، 
ـــن المركبـــات مـــن قطـــع مســـافات طويلـــة بكمية  تمكِّ
الوقود نفســـها فـــي المســـتقبل، إضافة إلى تحســـين 
الكفاءة لالســـتخدامات المتعددة للنفط والغاز بشـــكل 

عام«.
وكمثـــال على جهـــود البحث والتطويـــر الناجحة في 
الشركة، استشـــهد السعدي بالشـــحنة األولى ألرامكو 
الســـعودية مـــن األمونيـــا الزرقـــاء عالية الجـــودة إلى 
اليابان، الســـتخدامها في إنتاج الكهرباء دون انبعاثات 

كربونية.
وقـــال الســـعدي: »إضافـــة إلـــى مبـــادرات البحـــث 
والتطويـــر، فقـــد أعددنـــا أيًضـــا برنامًجـــا للتحـــول 
القيمـــة  سلســـلة  مراحـــل  جميـــع  يشـــمل  الرقمـــي 

ألعمالنا«.
وأضاف الســـعدي: »إحـــدى الركائز اإلســـتراتيجية 
لهـــذا البرنامـــج هـــي تعزيـــز المكانـــة الرياديـــة، التي 
حققتهـــا الشـــركة فـــي أدائهـــا فـــي المجـــال المناخي 
والبيئـــي، مع االســـتمرار فـــي تحقيق تقدم في إنشـــاء 

حقول نفط رقمية للمستقبل«.
إلـــى جانب ذلـــك، تركز الشـــركة أيًضا علـــى تعزيز 

تقنيات استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه.
وتســـعى أرامكو الســـعودية للتحول إلى شركة طاقة 
رقميـــة تعتمد اعتمـــاًدا كبيًرا على التقنيـــات الرقمية، 
مـــن خالل انتهـــاج رؤية تتمثـــل في أن تصبح الشـــركة 
الرائـــدة علـــى صعيد الرقمنـــة في مجـــال الطاقة من 

حيث خلق القيمة وابتكارها بحلول عام 2022م.

الثورة الصناعية الرابعة
ويمثِّل مركز الثورة الصناعيـــة الرابعة في الظهران 

أيقونة التحول الرقمي ألرامكو السعودية.

وكجـــزء من جهودنـــا، وواجبنـــا لتقديم أفضـــل الخدمات 
لعمالئنـــا، ولضمان أعلى مســـتويات القبـــول والرضى لهم، 
ندعـــوك للمشـــاركة فـــي االســـتبيان القصير وذلك لســـماع 

وأشـــاد الســـعدي بمرفق خريص كأكبـــر حقل نفط 
ذكـــي فـــي العالـــم، قائـــاًل: »خـــالل الشـــهر الماضي، 
احتفـــى منتـــدى االقتصـــاد العالمـــي بمرفـــق خريص 
لتميُّزه فـــي تبني التقنيـــات الصناعية الرائـــدة للثورة 

الصناعية الرابعة«.
وذكر الســـعدي أن رحلـــة التحول الرقمي للشـــركة 
نشـــأ عنهـــا تعـــاون أكبر مـــع الجامعـــات الرائـــدة في 
العالـــم، وكذلـــك مـــع مؤسســـة )أوشـــن داتـــا( فـــي 

النرويج.

إدارة المخاطر السيبرانية
مـــن جانـــب آخـــر، شـــارك كبيـــر إداريـــي أمـــن 
المعلومـــات فـــي أرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ خالد 
ث خالل  الحربي، فـــي مؤتمـــر )إغنايت(، حيث تحـــدَّ
جلســـة بعنـــوان »إدارة المخاطـــر: تصنيـــف وإدارة 

المخاطر السيبرانية على أصول الشركة التقنية«.
وقـــال الحربـــي خـــالل الجلســـة: »نســـعى للتحول 
الرقمـــي عبر االســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثة في 
مجـــاالت عديدة، لجنـــي منافـــع سنشـــهد آثارها في 
ـــر القـــدرات  أعمـــال أكثـــر نظافـــة وأماًنـــا، وفـــي توفُّ

الذكية وتعزيز الكفاءة«.
وأضـــاف الحربـــي: »المثـــال الـــذي تجدر اإلشـــارة 
إليه فـــي هذا الصـــدد، هـــو تكريم منتـــدى االقتصاد 
العالمـــي لمعمـــل الغاز فـــي العثمانيـــة وحقل خريص 
للنفـــط التابعيـــن ألرامكـــو الســـعودية، لتميزهما في 
تبنـــي الثـــورة الصناعيـــة الرابعة، حيـــث أُدرجا ضمن 

قائمة المنارات الصناعية العالمية«.
وقـــال الحربـــي: »فـــي إطـــار التزامنـــا بأهـــداف 
االســـتدامة وخفض معدل انبعاثات الغازات المســـببة 
لالحتبـــاس الحـــراري، اســـتخدمنا تقنيـــات متعددة، 

مثل الطائرات المسيرة لرصد تسرب غاز الميثان«.
وأضـــاف الحربـــي: »تزيد مثـــل هـــذه التقنيات في 
حجـــم شـــبكة أصـــول الشـــركة، وبالتالـــي ينتـــج عنها 

كميات كبيرة من البيانات التي تتطلَّب الحماية«.

صوتـــك وإبـــداء رأيـــك، عبـــر تمريـــر كاميـــرا جوالـــك على 
الرمـــز المرفـــق الـــذي ســـينقلك إلـــى االســـتبيان القصيـــر 

مباشرة.

النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األستاذ أحمد السعدي، وكبير اإلداريين التنفيذيين لشركة )بريتيش بتروليوم(، السيد برنارد لوني، يشاركان خالل جلسة افتراضية في مؤتمر )إغنايت( 
ناقشت دور التقنية في إحداث تغيير جذري في قطاع الطاقة.

في ظل عالم 
مثالي، ستكون 

الطاقة متاحة 
على نطاق 

واسع، 
وستتسم 

بموثوقية كافية، 
كما ستكون 

معقولة التكلفة؛ 
إلى جانب أنها 

ستكون 
مستدامة 

بالطبع

أحمد السعدي
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موظفو الشركة يفوزون بجائزة ضمن هاكاثون 
)أبشر( لتحسين خدمات وزارة الداخلية

ًرا، في  نجـح ثالثـة مـن موظفي أرامكـو السـعودية، مؤخَّ
متـه  إحـراز المركـز األول فـي هاكاثـون )أبشـر(، الـذي نظَّ
وزارة الداخليـة، وذلـك ضمـن مسـار الخدمـة القائمـة، 
م الجائـزة معالـي الدكتـور ناصـر بـن عبدالعزيـز  حيـث قـدَّ
الـداود، نائـب وزيـر الداخلية، وسـمو األمير الدكتـور بندر 
بـن عبـداهلل المشـاري، مسـاعد وزيـر الداخليـة للشـؤون 

التقنية.
مـن  الشـابة  المواهـب  تمكيـن  الهاكاثـون  واسـتهدف 
توظيف التقنيات الحديثة لتحسـين الخدمات اإللكترونية 
نت  مهـا وزارة الداخليـة عبـر النظـام، حيـث تضمَّ التـي تقدِّ
االصطناعـي،  الـذكاء  تقنيـات  الُمسـتهدفة  التقنيـات 
والطائـرات  الضخمـة،  والبيانـات  األشـياء،  وإنترنـت 

المسيَّرة، وسلسلة الكتل )البلوكتشين(.القافلة األسبوعية
م كاّلً مـن: حسـين  وشـمل فريـق أرامكـو السـعودية الُمكـرَّ
العيـدروس، مـن إدارة تقنيـة المعلومـات فـي مناطـق العمـل، 
وفيصـل جليدان، مـن إدارة أعمال الكمبيوتر، وياسـر غنيم، 

من إدارة أساليب التصنيع والمراقبة.
وقـد طبَّـق الفريـق الفائـز إثبـات المفهـوم لحـل ُمبتكـر 
مـن  المواطنيـن  ـن  يمكِّ الكتـل،  سلسـلة  تقنيـة  باسـتخدام 
مشـاركة هويتهـم الرقميـة مـع اآلخريـن بخصوصيـة وأمان. 
وكانـت الـوزارة تبحـث عـن سـبل أفضـل لمشـاركة معلومـات 
هويـة األفـراد، بهـدف تعزيـز الحمايـة مـن سـرقة الهويـة، 

والحدِّ من احتمالية االبتزاز.
ويحافـظ هـذا الحـل علـى سـالمة البيانـات، مـع تمكيـن 
المواطنيـن من مشـاركة معلومـات انتقائية مع اآلخرين عبر 

تطبيق )أبشر(، وبالتالي منع تسرب البيانات.
حسين العيدروسياسر غنيمفيصل جليدان

نظمه معمل جتزئة سوائل الغاز الطبيعي يف ينبع..

تدشين منتدى االبتكار والتميز التشغيلي 
لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق افتراضًيا

ينبـع - نّظمـت إدارة معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي 
فـي ينبـع، مؤخـًرا، منتـدى االبتـكار والتميز التشـغيلي لقطاع 
التكريـر والمعالجـة والتسـويق  #iExcellence فـي نسـخته 
الثانيـة لعـام 2020م افتراضًيـا، برعايـة النائـب األعلـى 
للرئيس لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، األستاذ محمد 
يحيـى القحطانـي، ونائـب الرئيـس للتكريـر المحلـي وتجزئـة 
سوائل الغاز الطبيعي، األستاذ سليمان البرقان، والذي أداره 
مديـر معمـل تجزئة سـوائل الغـاز الطبيعي في ينبع، األسـتاذ 
محمـد الغامـدي، وبمشـاركة مميـزة مـن المؤسسـة األوروبية 
إلدارة الجـودة، وجائـزة الشـيخ خليفـة للتميـز، فـي حيـن 
شـاركت مـن أرامكـو السـعودية دائـرة الخدمـات الهندسـية، 

وتقنية المعلومات، وإدارة التميز التشغيلي.
صنعـت المشـاركة الفاعلـة والمميـزة مـن شـركاء معمـل 
تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع، باإلضافـة إلـى 
المورديـن والعمالء، من الحـدث واحًدا من أكبر التجمعات 
التـي شـكلت منصـة فريـدة لفـرص اسـتثنائية  العالميـة 
لقطاع التكرير والمعالجة والتسـويق تسهم في تحقيق أداء 
مالـي قـوي ومتـزن، وعطًفـا علـى المشـاركة الفاعلـة التـي 

حظـي بهـا المنتـدى، فإنـه يعـد واحـًدا مـن أكبـر المنتديات هاشم الظاهري
فـي الشـرق األوسـط التـي نُظمـت وُعقـدت افتراضًيـا فـي 
ظـل جائحـة كورونا، وقـد حضره أكثر من 2000 مشـارك 

من جميع أنحاء العالم.
شـارك فـي هـذا المنتـدى أكثر مـن 70 متحدًثـا من 40 
إدارة ومؤسسـة مـن أرامكـو السـعودية وحـول العالـم، األمر 
الـذي أتـاح تشـارك المعرفة، وتبـادل الخبرات فـي االبتكار 
والتحـول التقنـي والتميـز والجـودة علـى كافـة األصعـدة، 
محلًيا وإقليمًيا ودولًيا، كما أتاح أيًضا فرًصا غير مسبوقة 
لتسـليط الضـوء علـى أهميـة التميـز التشـغيلي فـي تحقيق 
بالتكريـر  المرتبطـة  الصناعـات  فـي  مهمـة  تحـوالت 

والمعالجة والتسويق.

 تفاؤل بأعمال التكرير 
والمعالجة والتسويق

بـدأ المنتـدى بكلمـات افتتاحيـة مـن  12 مـن الرؤسـاء 
التنفيذييـن لشـركات عالميـة فيمـا يتعلق باالبتـكار والتميز 
والجـودة فـي ضـوء التحديـات الراهنـة، أعقـب ذلـك يومان 
حافـالن بالموضوعـات المتعـددة، وورش العمـل المركـزة، 

بمـا فـي ذلـك مـن تبـادل للخبـرات والمهـارات وأفضـل 
الممارسات. وفي هذا الصدد، قال النائب األعلى للرئيس 
التكريـر والمعالجـة والتسـويق، األسـتاذ محمـد  لقطـاع 
التكريـر  أعمـال  بشـأن  بالتفـاؤل  »أشـعر  القحطانـي: 
والمعالجـة والتسـويق سـواء فـي الوقـت الراهـن أو فـي 
المسـتقبل، وأؤمـن أن باسـتطاعتنا خلـق حـس أكبـر فيمـا 
والمعالجـة  التكريـر  صناعـات  فـي  إنجـازه  نسـتطيع 
والتسـويق، بمـا نملكـه مـن تميـز عالمـي، وموظفيـن أكفـاء، 

باإلضافة إلى إستراتيجيات واضحة قابلة لإلنجاز«. 
بالمؤسسـة  التنفيذييـن  فيمـا تحـدث كبيـر اإلدارييـن 
األوروبيـة إلدارة الجـودة، راسـل لونجميـر، عـن الركائـز 
الرئيسـة إلنجـاح التحول فـي صناعات التكريـر والمعالجة 
والتسـويق، وأوجزهـا قائـاًل: »حرص القيـادات على تطوير 
كفـاءات ومهـارات الموظفيـن إلدارة التحـول، واالبتـكار 
المسـتجدات،  مـع  التكيـف  علـى  والقـدرة  والتغييـر، 
واستشـراف المسـتقبل وتحدياتـه، وأخيـًرا، وضـع هـدف 
واضـح ومحـدد للمنظمـة«. بينمـا تحـدث نائـب الرئيـس 
للتكريـر المحلـي وتجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي، األسـتاذ 
سـليمان البرقـان، عن فخره واعتزاز بمعمل تجزئة سـوائل 
الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع، مضيًفـا أن المعمـل طالمـا كان 

داعًمـا قوًيـا لثقافة التميز التشـغيلي، ممـا مكنه من حصد 
عديـد الجوائـز للتميـز محلًيـا وعالمًيـا. ثـم رّحـب مديـر 
األسـتاذ محمـد  الطبيعـي،  الغـاز  معمـل تجزئـة سـوائل 
الغامـدي، بالخبـراء والضيـوف المشـاركين فـي المنتـدى، 
المنتديـات والمؤتمـرات  وأضـاف: »إن عقـد مثـل هـذه 
القائمـة علـى تبـادل المعرفة يمكننـا من مشـاركة الخبرات 
واالسـتفادة مـن الشـركات والمؤسسـات الرائـدة والناجحـة 
حـول العالم، وهو ما يتماشـى مع التزامنـا بالجودة والتميز 
التشـغيلي لتحقيـق أداء مالـي قـوي ومتـوازن«. وأوضـح 
قائـاًل: »إن تأصيـل ثقافـة الجـودة والتميـز فـي شـركاتنا 
ومؤسسـاتنا مـن خـالل التطبيـق األمثـل للتميـز التشـغيلي 
يتسـاوى فـي األهميـة مـع المحافظـة علـى أداء مسـتقر 

ومتوازن لألعمال«.
جدير بالذكر أن #iExcellence هو منتدى سـنوي ُعقد 
ألول مـرة فـي العـام 2019م، وينظمـه ويسـتضيفه معمـل 
أرامكـو السـعودية لتجزئـة سـوائل الغاز الطبيعـي في ينبع، 
حيـث يشـكل منصـة تفاعليـة فـي مجـال االبتـكار والتميـز 
التشـغيلي والجـودة علـى مسـتوى العالـم، ويمثـل فرصـة 
الممارسـات فـي هـذا  الخبـرات وأفضـل  لتبـادل  ثمينـة 

المجال.

ز واالبتكار في معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع خالل مشاركته في المنتدى. مركز التميُّ أكد محمد القحطاني خالل كلمته أن أرامكو السعودية يمكنها إنجاز الكثير في صناعات التكرير 
والمعالجة والتسويق.
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يحفظ مساًرا آمًنا بني ُكثبان الصحراء وآفاق السماء..

مشروع تطوير مدرج الطائرات في الشيبة 
يفوز بجائزة تميز عالمية

»ُيعزى إنجاز المشروع في وقت قصير إلى 
التخطيط اللوجستي الفاعل، واالستفادة 

من التقنية، وجهود التعاون المذهلة لكافة 
األطراف المعنية«

أحمد العارضي

فـي العشـرين مـن شـهر أكتوبـر الماضـي، حـاز مشـروع 
تطويـر مـدرج الطائرات في الشـيبة على جائـزة التميز في 
المشاريع لعام 2020م ألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، 
إدارة  اسـتضافه معهـد  بُعـد  اجتمـاع عـن  وذلـك خـالل 

المشاريع.
تُعنـى  المشـاريع مؤسسـة عالميـة  إدارة  معهـد  ويُعـدُّ 
بتطوير مهنة إدارة المشاريع والعاملين ضمن هذا المجال، 
وذلك عبر نشـر المعرفة وتوفير التدريب الالزم للمهنيين، 
وتعزيز التعاون بين مؤسسـات تطوير المشـاريع. كما يمثِّل 
المعهـد جهة مرجعية فيما يخص المعاييـر العالمية إلدارة 
المشـاريع، ويمنـح اعتمـادات فـي هـذا المجـال، ويحتفـي 
بالمشـاريع المميَّـزة عبـر جوائـزه المرموقـة. وقـد تأسـس 
المعهـد عـام 1969م، ويضـمُّ فـي عضويتـه أكثر مـن 600 

ألف مهني حول العالم.

تخطيٌط فاعل واستثماٌر للتقنية
وكانـت الشـركة قـد اعتمـدت تقنيـات إنشـائية مبتكـرة، 
كمـا أظهـرت كفـاءة عاليـة وإدارة فاعلـة للمشـروع، الـذي 
77 يوًمـا، قبـل الموعـد الُمقـرر بأربعـة  اسـتُكمل خـالل 

أشهر، ودون وقوع أي حوادث.
وفـي هـذا الشـأن، قـال مديـر إدارة مشـاريع مرافـق 
الزيـت، األسـتاذ أحمـد العارضـي: »لقـد فـاق هـذا اإلنجـاز 

جميـع التوقعـات؛ ويُعـزى إنجـاز المشـروع في وقـت قصير روان الناصر
إلى التخطيط اللوجسـتي الفاعل، واالسـتفادة من التقنية، 
وجهـود التعـاون المذهلـة لكافـة األطـراف المعنيـة، التـي 

عملت بال كلل لتسليم المشروع في أقصر مدة ممكنة«.
وأضـاف العارضـي: »بيئة الشـيبة مـن البيئات القاسـية، 
التـي يصعـب العمـل فيهـا بسـبب بُعدهـا الجغرافـي عـن 
المـدن.  حتـى إن مجـرد الحصـول علـى أيـدي عاملـة علـى 
يتطلـب رحلـة  المعـدات  أو جلـب أصغـر  السـرعة  وجـه 
طيـران؛ فلـم يكـن األمر بسـهولة إتمام العمل فـي مدن مثل 

الخبر وبقيق«.
ب المشـروع، الـذي تولـى قيادتـه فريـق إدارة  وقـد تطلَـّ
المشـاريع فـي أرامكـو السـعودية، تفانًيـا وتعاضـًدا بيـن 
خبرات عديد من المهنيين واإلدارات في الشـركة، بما في 
ذلـك إدارة الطيـران، وإدارة خدمـات النقـل والمعـدات، 

وإدارة التفتيش، وإدارة الخدمات االستشارية.
ـى الفريـق الدعـم الكامـل من عـدد مـن اإلدارات  كمـا تلقَّ
والشركات التابعة، كشركة أرامكو فيما وراء البحار، وإدارة 
اإلنتـاج فـي الشـيبة، وإدارة الخدمـات اللوجسـتية للمـواد، 
واألمـن الصناعـي، وإدارة تخطيـط المرافـق، وإدارة مكتـب 
ـذة  إدارة المشـاريع، إلـى جانـب شـركة المقـاوالت المنفِّ

للمشروع )سينوهيدرو(.

تطوير المدرج ونظام اإلنارة
ت لعقديـن مـن الزمـن فـي صحـراء  وبعـد خدمـة اسـتمرَّ

الربـع الخالـي القاسـية، كان المـدرج الـذي يبلـغ طولـه 10 
آالف قـدم، بحاجـة إلى تحسـينات للمحافظة على سـالمة 

أعمال الطيران في حقل الشيبة.
ـن مشـروع الترميـم إعـادة رصـف المـدرج البالـي  وتضمَّ
باسـتخدام أسـلوب منخفض التكلفة وصديق للبيئة، يُدعى 
الخرسـانة  طبقـة  ـر  تُكسَّ حيـث  الخرسـاني(،  )التفتيـت 
وهـو  الجديـدة؛  للسـفلتة  كقاعـدة  لتُسـتخدم  الموجـودة 
أسـلوب طبَّقتـه أرامكـو السـعودية للمـرة األولـى فـي هـذا 

المشروع.
المشـروع، هيلـدر  قـال مهنـدس  الصـدد،  وفـي هـذا 
مارتنز: »بداًل من التخلص من الخرسـانة، أعدنا استخدام 
المـواد المتوفـرة ممـا زاد مـن متوسـط العمـر المتوقـع 
للمـدرج 30 إلـى 40 عاًمـا، وذلـك بثلـث التكلفـة«، مشـيًرا 
إلـى أن هـذه هـي المـرة الثانيـة التـي يُطبَّـق فيهـا أسـلوب 
)التفتيـت الخرسـاني( فـي المملكـة، إذ كانـت المـرة األولى 

في مطار جدة الدولي.
المشـروع نظـام اإلنـارة فـي  د  إلـى جانـب ذلـك، جـدَّ
المـدرج، ليتوافـق مـع معاييـر ومراجـع الطيـران الدوليـة، 
باإلضافـة إلى تعزيز مسـتويات األمان فيما يتعلق بالهبوط 

واإلقالع في الشيبة.
ب هـذا المشـروع العمـالق مجموعـة واسـعة مـن  وتطلَـّ
المهارات، واسـتغرق عامين ونصف من التخطيط الدقيق، 
ن دراسـات أجرتها كلٌّ مـن إدارة الطيران وإدارة  الذي تضمَّ
تخطيـط المرافـق، بدعـم مـن جامعـة الملـك فهـد للبتـرول 
والمعـادن، بهـدف الوصـول إلـى أفضـل الحلـول الممكنـة 

لتجديد المدرج.

مركٌز لحركة النقل
وكان هذا المدرج قد أُنشـئ عام 1997م بين مسـطحين 
ملحييـن فـي بحـر مـن الكثبـان الرمليـة فـي صحـراء الربـع 
الخالـي الشاسـعة، حيـث يصـل ارتفـاع الكثبـان حولـه إلـى 

175 متًرا فوق مستوى المدرج.
ويلعـب المـدرج دوًرا رئيًسـا في إيصـال ماليين البراميل 
مـن الموارد الطبيعية كل يـوم إلى العمالء، إضافة إلى نقل 
الموظفين والمقاولين من قاعدة النفط الهائلة في الشيبة 

وإليها، بكل يسر وارتياح.
وقـال رئيس قسـم مشـاريع زيـادة إنتاج النفـط الخام في 
الشـيبة، نـزار الخليفـة: »كان التخطيـط المبكـر عامـاًل 

رئيًسـا فـي هـذا المشـروع؛ ألن المطـار هـو نقطـة الربـط 
كافـة  علـى  يؤثـر  وإغالقـه  الشـيبة،  لمنطقـة  الرئيسـة 

المقيمين فيها«.
وأضـاف الخليفـة: »األحسـاء هـي أقـرب مدينـة لحقـل 
الشـيبة، لكنهـا تقـع علـى مسـافة 600 كيلومتـر منـه، ممـا 
يجعلها ال تصلح كمركز نقل بديل، نظًرا ألعداد الموظفين 

الكبيرة ونشاطات النقل األسبوعية«.
وكانـت الخطة المبدئية جعل المطار مفتوًحا، والسـماح 
بهبـوط الطائـرات وإقالعهـا علـى جـزء من المـدرج، ليكون 
تطويـر المطـار علـى مرحلتيـن. إال أن فريـق العمـل، ومـن 
مـن  عـدًدا  وجـد  الممكنـة،  االحتمـاالت  خـالل محـاكاة 
المخاطر األمنية المتعلقة بإبقاء المطار مفتوًحا، وبالتالي 
ر إغالقـه وتحويـل حركـة المـرور بكاملهـا إلـى أقـرب  تقـرَّ

مدرج حكومي للطائرات على بُعد 150 كيلومتًرا.
ل ذلـك تحدًيـا جديـًدا، ألن المـدرج الحكومـي ال  وشـكَّ
يمكـن الوصول إليه إال بعـد 90 دقيقة من القيادة الصعبة 

على طريق ذي مسارين.

السالمة أواًل
نجحـت  الصعبـة،  المـكان  وطبيعـة  التحديـات  ورغـم 
الشـركة في نقل 40 ألف شـخص بسـالم من حقل الشيبة 
وإليه، بواسـطة أسطول حافالت أجرى 1800 رحلة، على 

مدار ما يقرب من ثالثة أشهر استغرقها تنفيذ المشروع.
يقـول مارتنـز: »لزيـادة السـالمة واألمن فـي الطريق بين 
المطاريـن، قامـت إدارة الطيـران وإدارة خدمـات النقـل 
بعـض  وأُضيفـت  األرصفـة،  بعـض  بتجديـد  والمعـدات 
األكتـاف علـى الطريـق للتوقـف في الحـاالت الطارئـة. كما 
اسـتخدمنا جهـة خارجية إلدارة حركة المـرور، والتأكد من 

سالمة الطريق لمركباتنا«.
الهـدف نصـب أعينهـم، وااللتـزام  ومـن خـالل وضـع 
باحتـرازات السـالمة المشـددة، اسـتطاع الفريـق تنفيـذ 
المشـروع قبـل الموعد المحدد، مع تطبيـق حلول ابتكارية، 
والتغلـب علـى تحديـات العمـل فـي مواقـع نائيـة، ضمـن 

ظروف قاسية لم تخُل من العواصف الرملية.
يقول مارتنز: »رغم الطبيعة المتسـارعة لهذا المشـروع، 
الـذي يعمل فيـه طاقم العمل باسـتمرار، وتـدور فيه اآلالت 
علـى مـدار السـاعة، تـم إكمـال أعمـال اإلنشـاءات بسـالم، 

دون وقوع أي حوادث«.
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فـي يـوم صافـي الجـوِّ، يمكنـك الصعـود إلـى قمـة جبـل 
شـدا األسـفل، لتمتِّع ناظريك برؤية المياه الزرقاء العميقة 

للبحر األحمر تلوح في األفق على بُعد 60 كيلومتًرا.
وحتـى فـي فتـرة مـا بعـد الظهيـرة مـن فصـل الصيـف، 
حيـث الضباب يتدفـق من السـواحل، فإن الجبـال والوديان 
الخضـراء المورقـة حـول الباحـة تخطـف األنفـاس؛ وليـس 
مـن قبيـل الصدفـة أن تُسـمى هـذه المنطقـة بـ»حديقـة 

الحجاز«.
وألن األشـهر السـتة الماضيـة من الجائحـة كانت بمثابة 
تحـدٍّ لنـا جميًعـا، فمـن الطبيعـي أن نشـعر بالحاجـة إلـى 

الخروج واالستكشاف مرة أخرى.
وال يُضطـر المسـافرون والمغامـرون إلـى الخـروج مـن 
المملكـة لرؤيـة مواقـع مذهلـة؛ وبالنسـبة للمسـافر الـذي 
يهـوى تسـلُّق الجبـال، واستكشـاف المسـتوطنات القديمـة، 
والعودة إلى الجمال الطبيعي، فإن الباحة سـتكون مقصًدا 

مثالًيا.

ع الطبيعة تنوُّ
مـن السـهل أن ننسـى مـدى تنـوع المناظـر الطبيعيـة، 
والثقافـات العديـدة فـي المملكـة؛ وبالنسـبة ألولئـك الذيـن 
اعتـادوا علـى الكثبـان الرمليـة والواحـات فـي المنطقـة 
الشـرقية، فـإن درجـات الحـرارة المنخفضـة فـي الباحـة، 
جـة  المدرَّ الزراعيـة  واألراضـي  الجبليـة،  والتضاريـس 

ل صدمة إلى حد ما.سكوت بالدوف ستشكِّ
وخـالل موسـم األمطـار، مـن شـهر أكتوبـر حتـى الربيـع، 
تكتسـي سـفوح جبـال الباحـة بالنباتـات الخضـراء، ويجلـب 
المطـر الحيـاة إلى الشـالالت. وتُحضـر قنوات الـري، التي 
والمـزارع  الحدائـق  إلـى  الميـاه  تلـك  قـرون،  إلـى  تعـود 
المدرَّجة، التي تُنتج البن والحبوب والحمضيات والمانجو، 

إلى جانب العسل الذي تشتهر الباحة به.
وبعـد أن هبطنا في مطـار الباحة، كانت محطتنا األولى 
قريـة ذي عيـن األثريـة، التـي تبلـغ مـن العمـر 400 عـام. 
اسـم القريـة ُمشـتٌق مـن نبـع مـاء، أو عيـن، حيث تـزوِّد هذه 
العين السـكان بالمياه، كما تمـدُّ بها الحقول الخصبة حول 

القرية بصفوفها األنيقة من أشجار الموز.
وتُعـدُّ القريـة، التـي تـم تطويرهـا مؤخـًرا، مكاًنـا رائًعـا 
الحجريـة  المعماريـة  للهندسـة  أمثلـة مذهلـة  لمشـاهدة 
متعـددة الطوابـق، التـي يجدهـا المـرء مـن الباحـة مـروًرا 

بجبال الحجاز حتى اليمن.

الكهوف والمزارع المدرَّجة
مـن ذي عيـن، سـافرنا إلـى جبـال شـدا البعيـدة. وجهتنا 
كانـت منتجًعـا سـياحًيا بيئًيـا صغيـًرا فـي قريـة زراعيـة 
خضـراء مورقـة، تقـع فـي أعلـى جبـل شـدا األسـفل. هـذا 
المنتجـع كان مخيمنـا الرئيـس، حيـث انطلقنـا منـه مـع 
مرشـدنا المخضـرم، أبـو عمـر، فـي نزهـات طويلـة إلـى 
بهـا هـذه  التـي تشـتهر  الكهـوف  منـازل  لرؤيـة  الجبـال، 

المنطقة.

رحلٌة بين الجبال في حديقة الحجاز..
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ولعـدة قـرون، كانـت الكهـوف، التي تتكوَّن بشـكل طبيعي 
الجرانيـت  التـي تنحـت صخـور  الطقـس،  بفعـل عوامـل 

ر ملجأ مثالًيا للمزارعين وأُسرهم. وتُفتِّتها، توفِّ
وفـي حيـن أن معظـم القروييـن فـي هـذه األجـزاء قـد 
التقليديـة للحصـول علـى منـازل  المنـازل  هجـروا هـذه 
خرسـانية أكثـر حداثـة، فـال يـزال بإمكانـك العثـور علـى 
منـازل الكهـوف بجدرانهـا الحجريـة المعقـدة، ومـن حولهـا 

المزارع المدرَّجة حيث تُزرع القهوة والدخن.
المحاصيـل  يـزرع  يـزال  ال  الـذي  الغامـدي،  جمعـان 
بالطريقـة القديمـة التقليديـة، اسـتضافنا فـي جولـة فـي 
مزرعتـه الصغيـرة المتنوِّعـة، حيـث البـن والليمـون والمـوز 

والمانجو والدخن.
الغامـدي، الـذي درس علم األحياء في الجامعة، احتفظ 
بالممارسـات القديمـة لتوجيه ميـاه األمطـار ألراضيه، كما 
أنه يحرص على تجنب المبيدات الحشـرية، التي يمكن أن 
ـح األشـجار، ويُنتـج العسـل الـذي  تقتـل النحـل الـذي يلقِّ

تشتهر به الباحة.
وحينما يحلُّ المسـاء، نتسـلق أقرب قمة لنشاهد غروب 
الشـمس، ونحتسـي الشـاي أو القهـوة الطازجـة المصنوعة 
علـى نـار المخيـم. بعـض األرواح الشـجاعة تقضـي الليـل 

هناك تحت النجوم أو في بعض منازل الكهوف.
المناظـر الطبيعيـة وثقافـة هـذه القـرى الجبليـة مذهلـة 
حًقـا، ومختلفـة إلـى حـدٍّ كبيـر عـن منازلنـا فـي المنطقـة 
الشـرقية. لكـن يبقـى شـيء واحـد ثابًتـا، أال وهـو الضيافة؛ 
اللـون  القهـوة ذات  المضيفـون  لنـا  يقـدم  أينمـا ذهبنـا، 
الذهبـي، والخبـز الطـازج واألرز واللحـوم المشـوية، ممـا 

يُشعر الزائر بأنه موضع ترحيب في الباحة.

في أعالي جبال شدا، يمكنك أن تجد منازل الكهوف الشائعة 
جة  بين القرويين الزراعيين لعدة قرون. وتنتج المزارع المدرَّ
محاصيل مثل البن، وكذلك العسل من خاليا النحل البرية. 
ويمكن لزوار جبال شدا التسلق فوق جبال الجرانيت الوعرة 

واستكشاف القرى القديمة.

مثل أسالفهم، يقوم القرويون في منطقة جبل شدا بالقرب من الباحة ببناء منازلهم في سفوح 
جة، وبعض المناظر األكثر  الجبال، حيث يمكنهم الوصول بسهولة إلى أراضيهم الزراعية المدرَّ

روعة في المنطقة.

د قرية ذي عين التاريخية أعمال البناء المعقدة في منطقة الحجاز، وقد تم ترميمها  تجسِّ
بشكل جميل ليستكشفها الزوار.

يستمتع الزائر بمناظر خالبة من أعلى جبل شدا األسفل، 
إحدى القمتين الرئيستين في منطقة جبل شدا. وفي األيام 

الصافية، من الممكن رؤية المياه الزرقاء العميقة للبحر 
األحمر على ُبعد 60 كيلومتًرا، وحتى في الطقس الضبابي، 

فإن المناظر مذهلة.



صراعات النفس وهواجس المستقبل.. 
معركة الروايات الواعدة للفوز بـ)جائزة البوكر(

إذا كنـــت تبحـــث عـــن نشـــوة الفـــرح أو ســـكرة األحـــالم، 
ـــا  ـــك حتًم ـــى جلســـائه، فإن ـــا األدب عل ـــا جـــاَد به ـــي ربم الت
لـــن تجدهـــا بيـــن دفتـــي القائمـــة القصيـــرة للروايـــات 
ـــحة لجائـــزة البوكـــر لعـــام 2020م؛ لكـــن مـــا قـــد  المرشَّ
ـــذان تمســـح بهمـــا  ـــزاء والســـلوى، الل ـــاك هـــو الع تجـــده هن
ِقصـــص الصـــراع اإلنســـاني علـــى األرواح، لتطمئـــنَّ إلـــى 
ــق وحيـــدة فـــي فضـــاء معركـــة الحيـــاة، كمـــا  أنهـــا ال تُحلِـّ
ـــذي  ـــا ُمتســـًعا مـــن الحـــبِّ الصـــادق، ال ـــك قـــد تجـــد فيه أن
تختنـــق بـــه الحـــروف، وتتســـعُّ بـــه القلـــوب الخافقـــة 

بالنبض.
ـــك  ـــا تنشـــده، فلعل ـــزاء أم الحـــب هـــو م وســـواًء أكان الع
تنضـــمُّ إلـــى حشـــد مـــن جماهيـــر األدب اإلنجليـــزي 
إلـــى اإلعـــالن عـــن الفائـــز  ــع  التـــي تتطلَـّ والعالمـــي، 
ر لهـــا أن تكشـــف النقـــاب عـــن روايتهـــا  بالجائـــزة، المقـــرَّ
ـــن شـــهر  ـــي 19 م ـــك ف ـــدودات، وذل ـــام مع ـــي أي جـــة ف المتوَّ

نوفمبر.
ـــق فـــي التفاصيـــل، تُخبرنـــا نظـــرةٌ  ومـــن دون كثيـــر تعمُّ
خاطفـــٌة علـــى القائمـــة القصيـــرة أن الروايـــات الســـت 
عـــت بيـــن أربـــع كاتبـــات وكاتبيـــن اثنيـــن،  الُمختـــارة توزَّ
ر للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي؛ كمـــا أن  وهـــو أمـــر يتكـــرَّ

أربًعا منها هي لكتاب من ذوي البشرة السمراء.
وبشـــيء مـــن النظـــر فـــي ذلـــك، يمكـــن القـــول إنهـــا 
إشـــارةٌ غيـــر خافيـــة إلـــى أن األدب ال يســـتطيع أن يبنـــي 
ـــا يجـــري حولـــه، أو أنهـــا  ُجدرانـــه ليعيـــش فـــي ُعزلـــة عمَّ
ربمـــا تكـــون خطـــوة أخـــرى تقطعهـــا الجائـــزة فـــي المســـار 
الـــذي ارتضتـــه لنفســـها مؤخـــًرا، والـــذي تطمـــح مـــن 
ـــه عـــن  ـــاألدب عـــن الحواجـــز، وتنزيه ـــأي ب ـــى الن ـــه إل خالل

التحيُّز إلى أي شيء سوى األدب نفسه!
ـــا لـــه فـــي غضـــون  وإذا كان ســـؤال الفائـــز ســـيلقى جواًب
أيـــام قصيـــرة، فـــإن الســـؤال األصعـــب ســـيبقى رهـــن 
الزمـــن، الـــذي سيكشـــف لنـــا إن كانـــت أي مـــن هـــذه 
الروايـــات ســـتنجح فـــي االرتقـــاء إلـــى مصـــاف األعمـــال 

الخالدة.
ـــزة األضـــواء، نســـتطلع  ـــة الفائ ـــل أن تخطـــف الرواي وقب
فـــي ُعجالـــة هـــذه الســـطور الروايـــات الســـت، التـــي 
نجحـــت فـــي الوصـــول إلـــى القائمـــة القصيـــرة للجائـــزة؛ ال 
مـــن بـــاب أن الجوائـــز واأللقـــاب والقوائـــم هـــي معيـــار 
األدب الحقيقـــي أو منتهـــى آمالـــه، بـــل ألنهـــا ُشـــرفٌة 

صقيلة المرايا ننفذ منها إلى عالمه األوسع.

صراعات النفس.. وعذابات الماضي
فـــي روايتـــه، )الحيـــاة الحقيقيـــة(، يحكـــي برانـــدون 
تايلـــور قصـــة والـــس، الرجـــل األمريكـــي األســـود، الـــذي 
ـــب عـــن حضـــور مراســـم  ـــه يتغيَّ ـــاه، لكن ـــوت أب يخطـــف الم
الجنـــازة، بينمـــا هـــو منغمـــٌس فـــي حيـــاة مغرقـــة فـــي 
ـــرة، ال  ـــد عـــن عالـــم طفولتـــه المتعثِّ العزلـــة، وشاســـعة البُع
ـــص  ـــة فـــي تخصُّ ـــاء الســـنة الرابع ســـيَّما وهـــو يكافـــح إلنه

الكيمياء الحيوية.
ي سلســـلة مـــن  تـــؤدِّ وفـــي غضـــون فتـــرة وجيـــزة، 
مـــن  امـــة  دوَّ فـــي  الدخـــول  إلـــى  بوالـــس  األحـــداث 
الصراعـــات. ومـــن خـــالل توالـــي األحـــداث، يحـــاول 
الكاتـــب أن يســـتجلي معانـــي الحيـــاة بيـــن متاهـــات العصـــر 
الحديـــث، ويطـــرح أســـئلة حـــول الصـــراع اإلنســـاني فـــي 
غـــور أعمـــاق النفـــس: فبـــأي ُكلفـــة يمكـــن للمـــرء أن 
مـــن  المهـــرب  وأيـــن  الماضـــي؟  جراحـــات  ـــى  يتخطَّ
اعـــة والغربـــة الحقيقيـــة؟ وأيـــن الموقـــف  المظاهـــر الخدَّ

بين الرغبة واأللم؟
ـــدة  ـــارة بنظـــرة بعي ـــب، ت ـــا الكات ـــا أســـئلة يُعالجه إنه

ـــرة  تســـتطلع الصـــورة الُكبـــرى، وأخـــرى بعدســـة مكبِّ
ال تفوتهـــا التفاصيـــل، تـــارًكا اإلجابـــة الحاســـمة 

للقارئ الحصيف.

األمومة عبًئا ثقياًل
صـــراع النفـــس هـــو أيًضـــا مخـــاض 

ٌر  )ســـكَّ يـــة  ا و ر فـــي  لحديـــث  ا

ميثم املوسوي

ـــي دوشـــي، لكـــن هـــذه المـــرة فـــي  ـــة آفن ـــرق( للكاتب ُمحت
اقـــة  ـــة تـــارا، التوَّ عالـــم مختلـــف. الروايـــة تحكـــي قصَّ
طـــت مـــن أجلهـــا بزواجهـــا  إلـــى حيـــاة مختلفـــة، فرَّ
ــمَّ  ــة، ثـ ــق بصومعـ ــدة، لتلتحـ ــا الوحيـ ــس وابنتهـ البائـ
ــطًرا  ــي شـ ــا تُمضـ اذين، كمـ ــحَّ ــاة الشـ ــوض حيـ تخـ

ًدا. من عمرها وهي تطارد شخًصا ُمشرَّ
حبيســـة  تـــارا  وتُصبـــح  األعـــوام،  تحتـــرق 

ـــرت أمـــام مهمـــة  الزهايمـــر، وتغـــدو ابنتهـــا التـــي كبُ
االعتنـــاء بـــأٍم لـــم ترعهـــا فـــي صغرهـــا. إنهـــا قصـــة 

الحـــب والخيانـــة بيـــن األم وطفلتهـــا، فهـــل تُصبـــح 
د حبـــر علـــى ورق؟ وهـــل يطغـــى  الحقـــوق مجـــرَّ

ة أخرى؟ الحب أم تستأثر األنانية مرَّ

تستكشـــف آفنـــي فـــي روايتهـــا، التـــي تتخـــذ مـــن 
الهنـــد مســـرًحا ألحداثهـــا، مفهـــوم العالقـــات اإلنســـانية 
ل الصـــالت القريبـــة،  المعاصـــرة، وإمكانيـــة أن تتحـــوَّ
ــبء  د عـ ــرَّ ــى مجـ ــا، إلـ ــن أمٍّ وابنتهـ ــي بيـ ــك التـ ــى تلـ حتـ

ثقيل يخنق العقل بذكريات متقلِّبة.

ك بأهداب األمل التمسُّ
األســـرة المنهـــارة هـــي محـــور األحـــداث أيًضـــا فـــي 
روايـــة )شـــاقي بيـــن(، لدوغـــالس ســـتيوارت، لكـــن هـــذه 
المـــرة هـــي األم مـــع أطفالهـــا الثالثـــة، وقـــد ألقـــى 
المـــوت والفقـــر أثقالهمـــا فـــي فنـــاء مدينـــة 

غالسكو اإلسكتلندية، إبان تسعينيات القرن الماضي.
ـــة، تجـــد األم نفســـها  ـــى الخيب ـــال إل ـــؤول اآلم ـــا ت وحينم
تنـــوء بأثقـــال الحيـــاة، فتلجـــأ إلـــى اإلدمـــان للهـــرب مـــن 
ــهم  ــاذ أنفسـ ــال إلـــى إنقـ ــر األطفـ ــم، ويُضطـ ــا األليـ واقعهـ
ـــاة  ـــة العيـــش المريـــر. لكـــن مشـــاغل الحي وأمهـــم مـــن غياب
تأخـــذ اثنيـــن مـــن األبنـــاء بعيـــًدا عـــن أمهمـــا، ليبقـــى 
ـــك  ـــًدا أمـــام إدمـــان أمـــه، وكذل ـــن( يصـــارع وحي )شـــاقي بي
مـــع مشـــكالته الشـــخصية فـــي االنســـجام مـــع المحيـــط 

الخارجي الذي ينظر إليه بعين االحتقار.
ب  ــرَّ ــذي ال يتسـ ــادق الـ ــبُّ الصـ ــل، إذن، والحـ ــه األمـ إنـ
ــالت  ــع معضـ ــد مـ ــراع عتيـ ــم صـ ـ ــي خضَّ ــك، فـ ــه الشـ إليـ
الدهـــر القاهـــرة، والضعـــف اإلنســـاني إزاءهـــا، فهـــل 

يُصلح الحبُّ ما أفسد الدهر؟

ر المناخ النجاُة من تغيُّ
ـــى صورهـــا هـــي موضـــوع  مخـــاوف المســـتقبل فـــي أجل
روايـــة )البريـــة الجديـــدة( للكاتبـــة ديانـــي كـــوك. هـــي 
األخـــرى، تختـــار ديانـــي األم كشـــخصية رئيســـة ضمـــن 
الروايـــة، لكـــن هـــذه المـــرة وهـــي تحـــاول إنقـــاذ طفلتهـــا 
مـــن عالـــم منكـــوب بتغيُّـــر المنـــاخ؛ فالتلـــوُّث الخانـــق 
فـــي  الخمســـة،  يعتصـــر روح آغنيـــس، ذات األعـــوام 

المدينة الحديثة.
ر األم أن  مدفوعـــة برغبتهـــا فـــي إنقـــاذ ابنتهـــا، تقـــرِّ
ـــث تلتحـــق بمجموعـــة  ـــة، حي ـــا فـــي البري ـــى وجهه ـــم عل تهي
مـــن المتطوِّعيـــن، ضمـــن دراســـة علميـــة لعيـــش حيـــاة 

بدائية في أرض تعجُّ باألخطار.
إنهـــا إذن معضلـــة المســـتقبل، تُطـــلُّ برأســـها فيمـــا 
يُشـــبه أدب )الديســـتوبيا(، حيـــث أخطارهـــا تقتـــرب إلـــى 
حيـــث يمكنهـــا التربُّـــص بأعـــزِّ النـــاس، والحـــلُّ الُمتـــاح هـــو 
ـــه  ـــى، ليكتشـــف اإلنســـان نفَس ـــات األول ـــى البداي الهـــرب إل

من جديد في معركة البقاء لألقوى.

آمال المستقبل.. وعقبات الواقع
هواجـــس اإلنســـان هـــي أيًضـــا منطلـــق الحديـــث فـــي 
)هـــذا الكائـــن يُرثـــى لـــه(، روايـــة الكاتبـــة تسيتســـي 
بالتأمـــالت  ســـطورها  أغرقـــت  التـــي  دانغاريمبغـــا، 

النفسية العميقة والمتشابكة.
والهاجـــس هنـــا هـــو صنـــع غـــٍد مشـــرق، حيـــث تتوالـــى 
العقبـــات أمـــام تحقيـــق ذلـــك المســـتقبل، الـــذي لطالمـــا 

رسمته األحالم، على أرض الواقع.
تامبـــودزاي، فتـــاةٌ فـــي مقتبـــل العمـــر، تهـــبُّ إلـــى البحـــث 
عـــن فـــرص العمـــل فـــي هـــراري، عاصمـــة زيمبابـــوي، 
للهـــرب مـــن حيـــاة متواضعـــة؛ لكنهـــا تـــرى آمالهـــا تضـــجُّ 
مـــن األلـــم تحـــت وطـــأة اإلهانـــات المتتاليـــة، فهـــل ثـــمَّ 
ضـــوءٌ آخـــر النفـــق؟ أم أن مصيرهـــا المحتـــوم هـــو أن 

تكون كائًنا يُرثى لحاله؟

امرأٌة في قلب المعركة
حضـــوٌر آخـــر ألفريقيـــا فـــي روايـــة )ملـــك الظـــل(، 
لنـــا قصـــة  تحكـــي  التـــي  معـــزا مينغيســـتي،  للكاتبـــة 
هيـــروت، اليتيمـــة التـــي تســـوقها األيـــام ألن تعمـــل خادمـــة 
فـــي بيـــت أحـــد المســـؤولين العســـكريين، إبـــان فتـــرة 
االســـتعداد لمقاومـــة الجيـــش اإليطالـــي قبيـــل الحـــرب 

العالمية الثانية.
ـــة، فتقـــود  ـــروت أدوار البطول ـــص هي وســـرعان مـــا تتقمَّ
خطـــة إنقـــاذ للمعنويـــات الموشـــكة علـــى االنهيـــار، فـــي 
أعقـــاب غيـــاب إمبراطـــور إثيوبيـــا فـــي المنفـــى؛ حيـــث 
ـــص دوره، وتنضـــمُّ إلـــى حـــرس  ـــز أحدهـــم ليتقمَّ تجهِّ
ـــى االلتحـــاق  ـــن عل ع نســـاء آخري ـــة، وتشـــجِّ الحماي
بالجيـــش، لكـــن المطـــاف ينتهـــي بهـــا فـــي 

سجون إيطاليا.
الكاتبـــة  تُرينـــا  مـــن خـــالل هيـــروت، 
المـــرأة وهـــي تأخـــذ دور البطولـــة، ال 
ضمـــن األدوار المألوفـــة، بـــل فـــي قلـــب 
معركـــة ضاريـــة يخوضهـــا الوطـــن، 

وأخرى مثلها تُصارعها النفس.
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إعداد: سارة مطر

السالمة أوًل

دور األم في تأكيد قواعد السالمة مع أطفالها 

أول موظفة تفوز بجائزة التمّيز للسالمة المرورية 

من المهـــم أن يتعلم أطفالنا أهميـــة تطبيق قواعد 
الســـالمة فـــي المنـــزل، وبذلـــك يصبح األمـــر بمثابة 
عادات ثابتة لدى األســـرة. إذ على األم أن تعد قائمة 
بالممارســـات اآلمنـــة، واألخـــرى غيـــر األمنـــة فـــي 
المنـــزل، وتعمل على مراجعتها مـــع أطفالها من حين 

إلى آخر، وتتأكد من فهمهم لها بشكل سليم. 

القواعد العامة
■  تجنب حـــوادث االنـــزالق التي تســـببها الفوضى 
واأللعـــاب الملقـــاة علـــى أرضية المنـــزل. علّمي 
صغـــارك جمـــع أشـــيائهم بعـــد اللعـــب، وعـــدم 
تركهـــا مبعثـــرة، وخاصة فـــي حالة وجـــود أوالد 
أصغـــر ســـًنا، تجنًبـــا لخطـــر ابتـــالع األلعـــاب 

الصغيرة.
■  عدم فصل األجهـــزة الكهربائية عن طريق شـــد 
األســـالك الكهربائيـــة بعنـــف، بل يجـــب عليهم 

فصلها من القابس مباشرة.

قواعد السالمة في المطبخ
علمـــي أطفالـــك أن بعـــض الخزانات فـــي المطبخ 
غير مســـموح لهم باالقتـــراب منها، وعرفـــي أطفالك 
األكبـــر ســـًنا أي األطبـــاق هي األكثـــر ســـالمة وأمًنا 
علـــى  الميكروويـــف، واحرصـــي  فـــي  لالســـتخدام 
تعليمهم كيفية اســـتخدام القفـــازات الحرارية إلخراج 

األطباق من الميكروويف.

قواعد السالمة في الحمام
■  قومـــي بتخزيـــن األدويـــة ومـــواد التنظيـــف في 
خزانـــة منفصلـــة، وأكـــدي علـــى أطفالـــك بعدم 
تنـــاول أي أدويـــة أو اســـتخدام أي منظفات دون 

إشراف منك.
■  علميهـــم أيًضا ضـــرورة تجفيف أرضيـــة الحمام 
بعد االســـتحمام، ووضحي لهم خطر اســـتخدام 

األجهزة الكهربائية في األماكن المبتلة.
■  أكـــدي ألطفالـــك األكبـــر ســـًنا ضـــرورة إفـــراغ 
حوض االســـتحمام من المـــاء بعد اســـتخدامه. 
وال تتركـــي األطفـــال بتاًتـــا دون ســـن السادســـة 
بمفردهـــم أثناء االســـتحمام. وتأكدي من ضبط 
ســـخان الميـــاه على درجـــة حرارة أقـــل من 50 
درجة مئويـــة طوال الوقت، تجنًبـــا لخطر حروق 

الماء الساخن.

حاالت الطوارئ
■  جهـــزي صنـــدوق إســـعافات أوليـــة، وتأكدي من 
وجـــوده فـــي مـــكان يســـهل الوصـــول إليـــه، مع 

تعليم أطفالك كيفية استخدام محتوياته.
■  ضعـــي خطـــة طـــوارئ للخـــروج من المنـــزل في 
حالة حدوث حريق، وتأكـــدي من حفظ أطفالك 
لهـــا جيـــًدا. كمـــا يجـــب عليـــك أن تؤكـــدي لهم 
بعـــدم التعامل مـــع الحريق وضرورة االنســـحاب 
فـــوًرا مـــن المنـــزل، واالتصـــال بالطـــوارئ مـــن 

خالل أحد الجيران.
■  أعـــّدي قائمـــة بجـــوار الهاتـــف بأرقـــام هواتف 
الطوارئ مثـــل مراقبة الســـموم، وإدارة الحرائق 

وأقـــرب جـــار أو قريـــب لمنزلـــك. راجعـــي هذه 
األرقـــام مع أطفالـــك، وعرفيهم بالظـــروف التي 

تنطبق على كل رقم.

تواجد ابنك بمفرده في البيت
■  إذا كان ابنـــك يبلـــغ من العمـــر ما يكفـــي للبقاء 
في البيـــت بمفرده، بعد عودته من المدرســـة أو 
من اللعـــب، أكدي عليه ضـــرورة االتصال بك أو 
بأحـــد أفراد األســـرة أو أحـــد الجيـــران عندما 
يصـــل إلـــى المنـــزل. ذكريـــه بإغـــالق البـــاب 

مباشرة بعد العودة إلى المنزل.
■  قومي بإعداد قائمة باألشـــخاص الذين يســـمح 
بفتح الباب لهـــم أو الدخول إلـــى داخل المنزل. 
علمـــي ابنك التحقق من شـــخصية مـــن هو على 

الباب، سواء بصرًيا أو شفهًيا قبل فتحه.
■  مـــن الضـــروري إرشـــاد أطفالـــك حـــول قواعد 
الســـالمة الخاصة بالهاتـــف واإلنترنت. إذ يجب 
معلومـــات  أو  عناويـــن،  تقديـــم  عـــدم  عليهـــم 

شخصية عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت.
علمـــي أطفالك القواعد الســـابقة في ســـن مبكرة 

واحرصي على مراجعتها معهم من وقت آلخر.

صالح الغامدي

الظهـــران - برعايـــة نائـــب الرئيـــس للســـالمة واألمـــن الصناعـــي، األســـتاذ عالي 
الزهرانـــي، نّظم برنامج الســـالمة المرورية في أرامكو الســـعودية حفل تســـليم جائزة 
التميز في الســـالمة المرورية لعـــام 2019م، مؤخًرا، في قاعة الديـــوان في الظهران، 
وقـــد اقتصـــر الحفل علـــى تكريم الخمســـة األوائل مـــن كل فئة فقط، وذلـــك لظروف 

التباعد االجتماعي وإجراءات الوقاية. 

اســـتهدفت هذه الجائزة جميع الموظفين والمتدربين في مواقع الشـــركة المنتشـــرة 
في جميـــع أنحاء المملكة. بعـــد ذلك، كرم نائب الرئيس للســـالمة واألمـــن الصناعي، 
األســـتاذ عالـــي الزهرانـــي، أفضل خمســـة فائزيـــن من كل فئـــة عمرية )تحـــت الـ30 
عاًمـــا، ومـــا فـــوق 30 عاًمـــا( ممن ســـجل أعلـــى النتائـــج التراكميـــة فـــي االختبارات 
النظريـــة والعمليـــة فـــي الجائـــزة. باإلضافة إلى ذلـــك، أيضا شـــمل التكريـــم إدارات 
الفائزيـــن كأفضل خمس إدارات بناًء على معدل مشـــاركة موظفيها بما في ذلك قســـم 

التدريب الصناعي لإلسهام في اإلعداد والترتيب للجائزة.
فكانت اإلدارات الخمس المشاركة التي حصلت على أعلى تقدير كما يلي:

■  إدارة هندســـة أنظمة الطاقة على المركز األول في نســـبة المشـــاركة بنسبة %7 
من إجمالي المشاركين.

■   التدريـــب الصناعـــي علـــى المركز الثاني في نســـبة المشـــاركة بنســـبة 6٪ من 
إجمالي لمشاركين.

■  مركـــز البحـــوث المتقدمة في إكســـبك فـــي المركز الثالث في نســـبة المشـــاركة 
بنسبة 5٪ من إجمالي المشاركين.

■  أعمـــال األمن الصناعي في المركز الرابع في نســـبة المشـــاركة بنســـبة 4٪ من 
إجمالي لمشاركين.

■  إدارة منـــع الخســـائر في المركز الخامس في نســـبة المشـــاركة بنســـبة 3٪ من 
إجمالي المشاركين.

وفـــي ختام الحفـــل، شـــكر الزهرانـــي الفائزيـــن، ووجه رســـالة حول ضرورة نشـــر 
الوعـــي المروري بين جميـــع الموظفيـــن والمتدربين في الشـــركة، وتحفيـــز أكبر عدد 
ممكـــن للمشـــاركة فـــي الجائزة مســـتقباًل، كمـــا ركز علـــى أهميـــة االلتـــزام باألنظمة 

والقوانين المرورية.

السالمة في 
مصاعد الكهرباء

■  يجب أال يســـتخدم األطفـــال المصعد 
للعـــب  ا مـــن  ومنعهـــم  بمفردهـــم، 
بالمصعـــد حتـــى ال يـــؤدي ذلـــك إلـــى 
احتجازهـــم، أو ســـقوطهم فـــي بئـــر 

المصعد وتعرضهم لإلصابة. 
بمخاطـــر  الوعـــي  زيـــادة  ■  ضـــرورة 
المصاعـــد، والتقيد بالحمولة المقررة 

للمصعد. 
■  عنـــد توقـــف المصعـــد يجـــب التـــزام 
الهـــدوء، والتصـــرف بحكمـــة، وعـــدم 
ضـــرب األبـــواب بشـــدة أو الضغـــط 
العنيـــف علـــى األزرار، واالتصال فوًرا 
بالدفاع المدنـــي عندما تدعو الحاجة 

للمساعدة واإلنقاذ. 
■  متابعة إجراء الصيانة الدورية بصــــفة 

منتظمة للمصاعد الكهربائـية.
■  التأكـــد مـــن تـوفــــير وســـائل التهويـــة 
ت  كا لمحـــر ا فــــة  بغر ســـبة  لمنا ا
الكهربائية، ومراعاة عــــدم تـخزيـن أي 
أغراض في منـــاور أو غرفة المصعد. 
وكذلـــك التأكـــد مـــن توفيـــر وســـيلة 
للتهوية داخل كابينة المصعد ووســـيلة 
م  يقـــو  ، س لجـــر ا مثـــل  للتنبيـــه 
باســـتخدامها من بداخل المصعد في 
حاالت الضـــرورة. والتأكـــد من تثبيت 
المصعـــد  بجـــوار  تعليمـــات  لوحـــة 
وعـــدد  األحمـــال  عليهـــا  موضًحـــا 
ركـــوب  يمكنهـــم  الذيـــن  األشـــخاص 
الواحـــدة،  المـــرة  خـــالل  المصعـــد 
وكذلـــك موضـــح بهـــا أرقـــام هواتـــف 

االتصال في الحاالت الطارئة. 
■  تدريـــب مجموعة من شـــاغلي المكان 
علـــى كيفيـــة تشـــغيل المصعـــد يدوًيا 
عنـــد توقفـــه فجـــأة، وكتابـــة طريــــقة 
التشـــغيل وتعليقهـــا فـــي مـــكان ظاهر 
بجـــوار المصعـــد، وبغرفـــة ماكينـــات 

التشغيل.
حّلت وسام العتيبي من إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار في المركز الثالث كأول موظفة تفوز 

بهذه الجائزة.



مشروع الجينوم البشري
السعودي لمواجهة األمراض الوراثية

ع الحيوي بنوك البذور النباتية للمحافظة على التنوُّ

يُعُدّ مشروع الجينوم السعودي أحد المشروعات الضخمة 
التـي مـن شـأنها أن تحـدث نقلة نوعيـة مميَّزة تضـع المملكة 
مة فـي أحد أكثر مجاالت البحوث  فـي مصاف الدول المتقِدّ
العلميـة تطـوًرا، كمـا أنـه أحـد المشـروعات اإلسـتراتيجية 
الهادفـة إلى االرتقاء بمسـتوى المعيشـة والصحـة العامة في 
المملكـة، مـن خالل مواجهـة مسـتجدات األمـراض الوراثية، 
وتحديـد األسـاس الجينـي لهذه األمـراض باسـتخدام أحدث 
التقنيـات المعملية والحاسـوبية، مما يسـاعد في اسـتحداث 

طرق تشخيصية وعالجية دقيقة وسريعة.
البشـري  للجينـوم  المركـزي  المختبـر  تأسـيس  ويُعـُدّ 
األمـراض  مواجهـة  سـبيل  فـي  مهمـة  مرحلـة  السـعودي 
الوراثيـة، وتطويـر سـبل الطـب الحديـث، وتأصيـل مفهـوم 
وضـع  إلـى  إضافـة  المملكـة،  فـي  الشـخصي  الطـب 
وإعطـاء  للوقايـة،  المسـتقبلية  الصحيـة  اإلسـتراتيجيات 
األولويـات لألبحاث العلمية، وبالـذات األبحاث ذات العالقة 

بالعالج الجيني الذي يُعُدّ ثورة طبية في هذا القرن.
وللتوصـل إلى مثل هـذه العالجات الجينية، كان ال بُدَّ من 
إنشـاء قاعـدة بيانـات لشـريحة كبيـرة مـن سـكان المملكـة، 
ليتمكـن مـن خاللهـا الباحثـون مـن تحديـد األمـراض األكثـر 

شيوًعا في المملكة ومواجهتها.
ل األمراض الوراثية، مثل  وتعانـي المملكة من ارتفاع معـَدّ
العمـى الوراثـي وأمـراض الصمـم الوراثـي وأمـراض التمثيل 
الغذائـي. ومـن المعـروف أن األمـراض الوراثيـة كغيرهـا من 
ل عبًئـا ثقيـاًل علـى مسـتوى الفـرد ونظـام  األمـراض تشـِكّ
ر التكلفـة  الرعايـة الصحيـة الوطنـي علـى السـواء، إذ تُقـَدّ
السـنوية لعـالج األمراض الوراثية فـي المملكة ما يقرب من 

30 مليار دوالر.

الجينوم والطفرات الوراثية
والجينـوم هـو المحتـوى الوراثـي الكامـل للكائـن الحـي؛ 
فهـو يحتوي على جميع المعلومـات الوراثية الضرورية لنمو 

هاجس الخوف من انقراض األنواع قديم جًدا؛ فالبشـر 
يسـعون إلـى حفـظ التنـوُّع الحيـوي لألنـواع والنُُظـم البيئية 
التي يعتمدون عليها في الحصول على الغذاء واألكسجين. 
وبعدمـا كان حفـظ البذور منذ آالف السـنين ُحلًمـا، حوَّلت 
حضارتنـا الحاليـة الُحلـم إلى حقيقـة؛ فاليـوم، توجد بنوك 
ع الحيـوي الجينـي  للبـذور هدفهـا المحافظـة علـى التنـوُّ
لضمـان األمـن الغذائـي لألجيـال المقبلـة. وتخـزن هـذه 
البنـوك بـذور النباتـات القابلة للعيش، حتـى إذا ما انقرض 

نوعها في مواطنه الطبيعية، أمكن إعادة زرعه.

تفادي مخاطر االنقراض
ويكمـن أحـد أبـرز الدوافـع إلـى حفـظ البـذور فـي التـآكل 
الجينـي. ويحدث هذا التآكل ألن البشـر ال يزرعـون إال أنواع 
الغـالل التـي تغـلُّ أكثـر، والتـي تتناسـب بشـكل أفضـل مـع 
الظـروف المناخيـة. وفـي دنيانـا المعولَمـة، صـارت النباتـات 
الُمسـتولَدة تنافـس السـالالت النباتيـة المحليـة، علـى نحـو 
يتَّجـه نحـو انقـراض هـذه األخيـرة. ويـؤدي هـذا إلـى زوال 
تُـزرع،  التـي ال  ع الجينـي، حيـن تنقـرض السـالالت  التنـُوّ
فتضيـع سـماتها المميَّـزة إلـى األبـد. غيـر أننـا نحتـاج إلـى 
ن  التنوُّع الجيني في األنواع النباتية نفسها، من أجل أن نتمكَّ
مـن مزاوجتها وتخليق أنواع أكثر تناغًما مع التغيُّر المناخي، 
وأقـوى فـي مقاومة األمـراض الناشـئة والجفـاف والفيضان، 
وذات قيمـة غذائية أفضـل. لذلك، ثمة ضرورة كبيرة لحفظ 

تنوُّع المزايا المختلفة التي نجدها في النوع نفسه.

د. ندى األحمدي*

فريق مجلة القافلة *

أي كائـن حـي والالزمة للقيام بوظائفه الحيوية، سـواء أكان 
إنسـاًنا أم نباًتـا أم حيواًنـا، أم مـن الكائنـات الدقيقـة مثـل 

البكتيريا والفيروسات وغيرها.
ويتكـَوّن جسـم اإلنسـان مـن مالييـن الخاليـا، وتمتلك كل 
واحـدة منهـا مجموعـة كاملـة مـن الجينـوم، فهـو بمثابـة 
القاموس لجسم اإلنسان. وهذه المعلومات الوراثية مكتوبة 
بشـفرة كيميائية تُعرف بالحمض النووي الريبوزي منقوص 
فـي جسـم  خليـة  كل  تحـوي  )DNA(، حيـث  األكسـجين 

اإلنسان على المجموعة نفسها من التعليمات الوراثية.
ويحتـوي الجينـوم البشـري علـى 3.2 مليار حـرف و 20 
ألـف جيـن )مورثـة(. وكل فـرد يملـك جينوًمـا فريـًدا خاًصـا 
بـه. وإذا طبعنـا الحـروف فـي الجينـوم، فإنهـا سـتمأل كومـة 

من الكتب يصل ارتفاعها إلى 61 متًرا.

الجينوم البشري السعودي
ولـكل شـعب محتـواه الوراثي الخـاص به الـذي يميِّزه عن 
إلـى اختـالف  ع  التنـُوّ بقيـة الشـعوب. ويعـود سـبب هـذا 
ع العـادات والسـلوكيات  البيئـات التـي يعيشـون فيهـا، وتنـُوّ
المجتمعيـة. ونظـًرا ألهميـة هـذه االختالفـات الوراثيـة بين 
الشـعوب، بـدأت مراكـز األبحـاث العالميـة بالتركيـز علـى 
إيجـاد عالجـات وأدويـة مخصصـة فقـط لشـعوبها، وذلـك 
باعتمادهـا علـى قواعـد البيانـات الوراثيـة الخاصـة بـكل 
شـعب، حيـث أن هـذه األدوية ال تعمل بالكفاءة نفسـها فيما 

لو تم استخدامها على الشعوب األخرى.
والحـال أن المجتمـع السـعودي يتصـف بارتفـاع معـدالت 
زواج األقـارب، وأن هـذه النسـبة تصـل إلـى 58%. ونتيجـة 
لهـذا النـوع من الزيجـات، تكثر اإلصابة باألمـراض الوراثية 
المتنحية النادرة، التي تنتج بسبب أن ِكال الوالدين حامالن 
لألبنـاء بصفـة  توريثـه  إلـى  يـؤدي  ممـا  الطافـر،  للجيـن 

متنحية.
وفي الوقت الراهن، يجب أن يخضع األزواج في المملكة 
لفحـص الـدم لتحديـد مـا إذا كانـوا حامليـن لألمـراض 

ويتفاقـم االنقـراض الجينـي ألننـا اآلن نعيـش في عصر 
ى انقـراض عصـر  االنقـراض الجماعـي السـادس المسـمَّ
الهولوسـين البشـري )Anthropocene extinction(، وقد 
الكارثـة  هـذه  نسـبب  البشـر  نحـن  ألننـا  كذلـك  ُسـمي 
العالميـة. فقـد جـاء فـي تقريـر صـدر عـام 2019م عـن 
دة الحكومات الخاص  »خدمـات هيئة األمم المتحدة متعـدَّ
بالسياسـة العلميـة فـي التنـوُّع الحيـوي« أن مـا يصـل إلـى 

مليون نوع حيوي قد ينقرض بسبب النشاط البشري.
النظـم  اجتيـاح  فـي  بكثافـة  الزراعـة  تسـهم  وكذلـك 
البيئيـة، إذ إن 33% مـن مسـاحة الكـرة األرضيـة و%75 
مـن مصـادر الميـاه العذبـة تُسـتخدم فـي إنتـاج الطعـام. 
المزروعـة  النباتـات  د حتـى  يهـِدّ واالنقـراض الجماعـي 
والحيوانـات، علـى نحـو قـد يُحـدث أزمـات أمـن غذائـي، 
ومشـكالت صحيـة للبشـر، وتدهـوًرا فـي جـودة المعيشـة. 
ولـذا، فـإن عناصـر تحسـين اإلنتـاج المسـتدام للطعـام 
أصبحـت ضروريـة لتخفيـف ضـرر الزراعـة فـي النظـم 

الوراثيـة الشـائعة، إال أنـه ومـن خـالل مشـروع الجينـوم 
البشـري السعودي، سيكشـف الفحص عن آالف األمراض، 
وليس فقط الشائعة منها. لذلك، ستشمل المرحلة المقبلة 
مـن هـذا المشـروع اختبـار مـا قبـل الـزواج، لتمكيـن األزواج 
مـن تحديـد الجينـات الحاملـة للطفـرات الجينيـة التـي قـد 

تؤثر على أطفالهم في المستقبل.

العلوم الوراثية ودور 
العلماء السعوديين

ومـن خـالل مـا نُشـر عـن نتائـج المرحلـة األولـى مـن 
مشروع الجينوم البشري السعودي، تم تحديد أكثر من 1.7 
دة التشـكل )SNP(، يمكـن اعتبارهـا  مليـون نيوكلتيـدة متعـِدّ
ن األسـاس للبصمـة الوراثيـة للمجتمـع السـعودي.  المكـِوّ
ويأتي ذلك نتيجة قراءة الجينوم لـ 48 مواطًنا سـعودًيا من 

األصحاء وقت مشاركتهم في المرحلة األولية للمشروع.
وتعمـل هـذه البصمـة الوراثيـة علـى تمييـز الفروقـات 
د  الجينيـة لألفـراد، التـي تظهر كاختالفـات في موقـع محَدّ
علـى الجيـن يحتـوي علـى نيوكلتيـدة قـد تتغيـر من فـرد إلى 
اختـالف  إلـى  ي  يـؤِدّ ممـا  الجينيـة،  السلسـلة  فـي  فـرد 
القراءات في الموقع نفسه، وبالتالي تكوين سالسل متغيرة 
تـؤِدّي إلـى اختـالف فـي أنـواع البروتينـات المصنعـة داخـل 
الخليـة. قـد يكون هذا التغير ممرًضا، ويؤثر على الوظائف 
لكنـه موجـود  يكـون غيـر مضـر  للخاليـا. وقـد  الحيويـة 

بطريقة طبيعية.
* ُنشر في مجلة القافلة عدد سبتمبر / أكتوبر 2020م

هـذا  لتحقيـق  ـة  ُمِلَحّ حاجـة  البـذور  وبنـوك  البيئيـة. 
التحسين.

البـذور  وبنـوك  للبـذور،  العالمـي  سـفالبارد  قبـو  إن 
األخـرى فـي أنحـاء العالـم، توفـر الوسـائل لحفـظ أحـد 
أنفـس المـوارد الطبيعيـة التـي تعرفهـا البشـرية. فحفـظ 
ـة لبقـاء  ع المحاصيـل الحيـوي ضـرورة وحاجـة ماسَّ تنـوُّ
جنسـنا البشـري علـى هـذا الكوكـب، فـي ظـروف التغيُّـر 
المناخـي وتكاثر التعداد السـكاني فـي العالم. وفي عالمنا 
المعاصـر ثمـة مخاطـر وجوديـة كثيرة علـى كٍلّ مـن األنواع 

على حدة، ولمجمل النظم البيئية الشاملة.

تاريخ بنوك البذور
تعـود فكرة حفظ البـذور من أجل حماية التنُوّع الحيوي 
الجينـي إلـى عالـم الجينـات الروسـي نيكـوالي فافيلـوف 
ـم نحـو 180 بعثـة نباتية إلى  )1887 - 1943م(، الـذي نظَّ

خمـس قـارات مـن أجـل جمـع البـذور. وأدت هـذه البعثـات 
إلـى إنشـاء أول بنـك بـذور فـي العالـم، حيـث أُقيـم علـى 
أرض معهـد لينينغـراد ألبحـاث الصناعـة الزراعيـة )وهـو 
يُدعـى اليـوم معهـد إن إيـه فافيلـوف الروسـي للمـوارد 
الجينيـة النباتيـة، سـان بطرسـبرغ(. وفـي عـام 1940م، 

كانت مجموعة هذا المعهد تضم نحو 250 ألف عينة.
وتتجلَّـى أهميـة هـذا العمـل فـي القصـة الحقيقيـة التي 
تُـروى عـن إخـالص فريـق المعهـد لقضيـة حفـظ البـذور؛ 
ففـي أثنـاء حصـار لينينغـراد فـي الحـرب العالميـة الثانية، 
البـذور  أكل  علـى  جوًعـا  المـوت  العمـل  فريـق  ـل  فضَّ
المحفوظـة في بنـك المعهد، فمات بذلـك 28 من أعضاء 

هذا الفريق.
واليـوم، هنـاك أكثـر مـن 1700 بنـك بـذور فـي العالـم. 
وتلعـب هـذه البنـوك دور األرشـيف الجينـي، حيـث يمكـن 
خـزن جينـات النباتـات بطريقـة ُمحَكمـة، وبأقـل قـدر مـن 
الصيانـة. إن أفضـل طريقـة معروفة لحفظ البـذور حفًظا 
طويـل األمـد، هـو تجميدهـا وخزنهـا فـي ظـروف جافـة 
وبـاردة فـي بنـوك البـذور. فبهـذه الطريقـة، ال حاجـة إلـى 
ص مقـدار العمـل المطلـوب لحفـظ  الغـرس، وبذلـك يتقلَـّ
األنـواع. فالبـذور المتجمـدة تبقـى ألـوف السـنين. وبنـوك 
البـذور هي نوع مـن الحفظ خارج الموطن الطبيعي للتنوُّع 
الحيـوي، فـي مقابـل الحفـظ في الموطـن الطبيعـي، الذي 
يسـتلزم حمايـة نظـام بيئـي كامـل، وحماية مواطـن طبيعية 
وهـذا  داخلهـا،  فـي  حيـوي  ع  تنـوُّ مـن  تحتويـه  مـا  بـكل 
يسـتدعي جهـوًدا جبَّـارة تتطلـب بدورهـا نظًمـا تشـريعية 

عديدة.
* ُنشر في مجلة القافلة عدد سبتمبر/ أكتوبر  2020م
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الخميس ١٩ ربيع األول 144٢هـ، ٥ نوفمبر 20٢٠م

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريخ 1409/04/04هـ، وهي شركة مساهمة بسجل تجاري رقم 2052101150، وعنوانها 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربية السـعودية، ورأس مالها 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

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 ُتذكر كمصدر.

السودوكو
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
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 8 2 4 3
4 5 7 8 6

3 9 8 4 2
8 3 6 2

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

7 5 9
2 9 7 3 8 1

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

* حل العدد الماضي

النماص.. طبيعة ساحرة التقط صورة:

تقع محافظة النماص في منطقة عسير على سلسلة جبال الحجاز، تمتاز بالطبيعة وبكثافة الغطاء النباتي، واعتدال المناخ صيًفا. 
الزميل حسام سليمان الشهري من إدارة مصفاة رأس تنورة، التقط هذه الصورة خالل إجازته السنوية وهي لمنظر طبيعي خالب في مرتفعات متنزه آل وليد في 

محافظة النماص.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

ال يتوقـف البشـر عـن إنتـاج الخـوف. وعلـى الـدوام، هنـاك كثير من األشـياء 
الكبيـرة المخيفـة، لكنهـا ال توقـف حركـة العالـم؛ فطائـرات نقـل الـركاب تعرف 
كيـف تتحاشـى مناطـق الحـروب، وكيـف تنسـى ذكـرى سـيئة لطائـرة سـقطت 
يتحاشـون  كيـف  يعرفـون  السـياحة  الكفـاءة. وعشـاق  أو سـوء  الظـن  بسـوء 
عصابـات السـرقة في مـدن خطرة يحبونهـا. لكن الجسـيم الفيروسـي الضئيل، 
كوفيـد-19، اقتحـم حياتنـا وأقعدنـا. تغبَّـرت حقائبنـا فـي انتظارهـا الطويـل 

للخروج، بينما تتأجل حياتها مهلة بعد مهلة.
وهـا نحن نسـتعد لالحتفال بعـام من العزلـة، دون أن تكون هنـاك إحصاءات 
2020م، ربمـا ألنهـا ليسـت باالقتصـاد  لمبيعـات حقائـب السـفر فـي العـام 
الكبيـر الـذي يسـتدعي اهتمـام الخبـراء. لكننـا نملـك إحصـاءات حـول تجـارة 

الهواتف الذكية تؤكد مؤشراتها انخفاض المبيعات بنسبة عشرين بالمئة.
دت  بالمنطـق، كان يجـب أن تنتعش تجارة الهواتـف وليس العكـس، حيث تمدَّ
مكالماتنـا بوصفهـا بديـاًل عـن التالقـي، لكـن الهاتـف ليـس جهـاًزا للسـمع بـل 

للرؤية!
كانـت إضافـة الكاميـرا إلـى الهواتـف التفاتـة ذكيـة مـن شـركات الهواتـف 

المحمولة، لعبت على حس الجشع لدى اإلنسان وميله إلى السلب واالكتناز.
يسـافر النـاس إلـى مـكان؛ فـال يكتفـون بمشـاهدته، لكنهـم يريـدون تعبئتـه 
وتخزينـه فـي صـور ال تزيـد مـن وزن حقائبهـم عنـد العـودة، وال تجعـل سـلطات 
الجمـارك تسـتوقفهم مهمـا حملـوا من قصـور وأنهار وبحـار وأراض وسـماوات، 

ومهما أخفوا داخل هواتفهم من بشر تعرضوا للخطف في ومضة غادرة!
ماتـت عالمـة نوكيـا ألنهـا حافظـت علـى إيمانهـا بـأن التليفـون جهـاز سـمع، 
وتطاحنـت عالمـات جديـدة أدركـت ولـع اإلنسـان باالكتنـاز، وبـدأت تحسـينات 
الكاميـرا تصبـح الجـاذب الرئيـس لجيـل جديـد مـن اإلنتـاج. وسـرعان مـا انتبه 
المتنافسـون إلـى هذا النزوع النرجسـي، فأضافـوا الكاميرا األماميـة التي تُتيح 
للـذات تأكيـد وجودهـا فـي العالـم؛ سـيلفي مـع تمثـال، وسـيلفي فـي مدخـل 
أوبـرا، وعلـى ظهـر مركـب فـي نهـر، ومـع مخلوقـات بحريـة صغيـرة تسـبح فـي 

طبق حساء، وسيلفي على سلم الطائرة قبل اإلقالع.
مـن الطبيعـي إذن أن تنخفض مبيعـات الهواتف مؤقًتا بسـبب توقف السـفر، 
لكنـه ارتبـاك مؤقـت، ألن اإلنسـان ال يسـتطيع التخلـي عـن رغبتـه فـي الثـروة 
حتـى لـو كان سـجيًنا. نـزوع القنص مسـتقر فـي التكويـن الجيني للبشـر؛ وحتى 
لـو كانـت أسـالبنا محـض صـور، فهـي داللـة علـى أننـا اقتربنـا ذات يـوم مـن 

المثال واألصل.
ال يمكـن أن نُقلـع عـن ولـع التصوير ألنـه تحول إلى صفة راسـخة فـي الجين 
فـي  كثيـرون  بـدأ  لهـذا  عاًمـا.   180 االختـراع  هـذا  وبيـن  فبيننـا  البشـري، 
اسـتيعاب صدمـة العـزل، وشـرعوا فـي توجيـه كاميراتهـم نحـو أهـداف فـي 
المتنـاول: أطفالهـم، قططهـم، شـجيرة ورد فـي أصيـص زرعوهـا بأنفسـهم، 

كتاب يقرؤونه بجوار فنجان قهوة.
ال أعـرف عـدد المرتابيـن مـن الصـور، وهـل تتشـابه دوافـع االرتيـاب بيـن 
شـخص وآخـر؟ بالنسـبة لـي، تصيبنـي الصـور الذاتيـة بالفـزع. أرى لحظـة 
التصويـب نحـوي لحظـة جنائزيـة، ليـس بسـبب التشـابه بيـن تصويـب الكاميـرا 
الوجـود  تحـول  بـدء  لحظـة  للتالشـي،  لحظـٌة  ألنهـا  بـل  السـالح؛  وتصويـب 

الحقيقي إلى وجود صوري، واستحالة الحاضر سريع الزوال إلى ذكرى.
اللحظـة التـي نصـوب فيهـا الكاميـرا إلـى الجهة األخـرى ليسـت أقل إربـاًكا؛ 
فهـي لحظـة نسـيان للكينونـة تشـبه لحظـة المواجهـة فـي حـرب. ومثلمـا يعجـز 
المحـارب عـن التفكيـر بوسـامة وجـه العـدو، أو رؤيـة األشـجار التـي يختفـي 
خلفهـا بوصفهـا حديقـة، يعجـز المولـع بالتصويـر عـن رؤيـة كل مـا فـاض عـن 

كادر الصورة.
نتعامـل مـع الصـور بوصفهـا غنائـم أخذناهـا مـن المـكان الغريـب. وعندمـا 
نعـود نظـل ننتظـر لحظـة عـد الغنائـم وتصنيفهـا ومـن ثـم االسـتمتاع بهـا، لكـن 
تلـك اللحظـة ال تأتـي أبـًدا. يؤجلهـا االنخـراط فـي المسـؤوليات، ثـم تمحوهـا 

صور جديدة في عطلة تالية.
ب فـي هـذه الحبسـة تأمـل صـور رحالتـك، وستكتشـف أن الغـرق فـي  جـرِّ
متاهـة مـن األلـوان والظالل لـم يعوضك عـن فرص عيـش حقيقـي أهدرتها من 

أجل صنع تلك المتاهة.
ربمـا تؤجـل كورونـا عيشـنا لعـام آخـر، لكنـه حرمـان مؤقـت، أقـل فداحـة من 
الوجـود  عـن  بديـاًل  بالصـورة  نرضـى  يجعلنـا  الـذي  بالفوتوغرافيـا  الولـع 

الحقيقي.

وجودنا المؤجل..
عزت القمحاوي *
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