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صفحة ٦ و٧

أرامكو السعودية تستثمر يف العقول في
بشراكة معرفية إستراتيجية مع 

موهبة
شاركت أرامكو السعودية بصفتها 
شريك معرفة إستراتيجًيا رئيًسا 
يف املؤمتر العاملي األول للموهبة 
واإلبداع، الذي انطلقت فعاليات 

نسخته األولى بطريقة مبتكرة تدمج 
بني احلضور الفعلي واحلضور عن 
بُعد مبشاركة عدد من الشخصيات 

احمللية والعربية والعاملية.
صفحة 2

 ..)LAB7( مركز االبتكارات املتقدمة
االبتكار قلًبا وقالًبا

يجري العمل على إنشاء مركز 
االبتكارات املتقدمة )LAB7(، الذي يُعدُّ 

بيئة حاضنة ومحفزة لتحويل األفكار 
إلى منتجات جتارية تساند أهداف 
الشركة اإلستراتيجية واملجتمعية، 
وليكون مركز أفكار عاملي الطراز، 

يجمع املوظفني وأفراد املجتمع يف بيئة 
تعاونية وإبداعية، ويعمم ثقافة االبتكار 

خارج أسوار الشركة.
صفحة 3

ابتكار جديد الستخدام املخلفات 
البالستيكية يف إنشاء الطرق

من خالل تبني مفهوم االقتصاد 
القائم على التدوير، وعلى ضوء 

أهداف رؤية اململكة 2030، تبدأ 
أرامكو السعودية تنفيذ ابتكار سيعمل 
على إنشاء صناعة جديدة تقوم على 
حتويل املخلفات الناجتة من اللدائن 

)البالستيك( املستعملة للمساعدة يف 
إنشاء الطرق يف اململكة.

صفحة ٨

إثراء يسدل الستار على مسابقة  
)أقرأ( بتتويج 4 فائزين بجائزة 

قارئ العام
أسدل مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
العاملي )إثراء( الستار مساء السبت 
21 ربيع األول 1442هـ )7 نوفمبر 
2020م(، على فعاليات البرنامج 
الوطني للقراءة )أقرأ(، يف نسخته 
السادسة بحفل ختامي شهد تتويج 

أربعة فائزين بلقب »قارئ العام« لسنة 
2020م.

صفحة 5

هذا العدد

التزامنا جميًعا بارتداء الكمامة حتى 
نهاية العام، يبعث فينا األمل يف أن 

يكون عام 2021 بدون كمامة
ارتِد كمامة الوجه

الغاز الطبيعي
يمدُّ الحدود الشمالية 

بالطاقة

أول مشاريع الغاز غير التقليدي 
يحقق أهدافه املرجوة..
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قـــد يخّيل إلـــى البعـــض أن االعتـــذار يقلل 
مـــن شـــأنهم ويهـــدد غرورهـــم وأنفتهـــم وقد 
األشـــخاص  أن  النـــاس  مـــن  كثيـــٌر  يعتقـــد 
ضعيفـــي الشـــخصية هـــم فقط مـــن يُقدمون 
خاطـــئ،  اعتقـــاد  وهـــذا  االعتـــذار،  علـــى 
فاالعتـــذار دليل علـــى قوة الشـــخصية والثقة 

بالنفس وال يسقط الهيبة كما يظن البعض.
لكبيـــر  وا الصغيـــر  بحـــق  أخطـــأت  إن 
والموظـــف والزميـــل، أو أي فـــرٍد مـــن أفراد 
المجتمـــع بقصـــد أو بـــدون قصـــد فاعتـــذر 
منه، أنـــت حينهـــا في موقـــف قـــوة ال موقف 

ضعف. 
ثقافـــة االعتـــذار تَنُم عـــن خلـــٍق رفيع وهي 
أحـــد أنـــواع الفنـــون البشـــرية التـــي ال يتمتع 
بهـــا كثيـــرون، فغالبيتنا لألســـف ال يجيد فن 
االعتـــذار فتجدنا أبـــرع من يقـــدم األعذار ال 
االعتـــذار، نضع العـــذر تلو العـــذر ولكن نأبى 

أن نعتذر.
نحـــن ال نعانـــي فقـــط مـــن الجهـــل بثقافة 

االعتذار ولكننـــا أيًضا نرتدي عبـــاءة الخوف 
منـــه ونتعالـــى ونتكبـــر خشـــية أن تنخـــدش 
)الكاريزمـــا( وتجعـــل منا أشـــخاًصا ناقصين 

غير مهمين.
أيهـــا المعتـــذر، ال تبـــرر اعتـــذارك بأعذار 
مزيفة ويكـــون العذرحينهـــا أقبح مـــن الذنب 

نفسه.
اعتذر اعتـــذاًرا حقيقًيـــا صادًقـــا نابًعا من 
قلبك معبًرا لـــه عن ندمك وأســـفك جراء ما 
ارتكبتـــه مـــن خطأ فـــي حقـــه لتعـــود األمور 

إلى نصابها الصحيح. 
اعتـــذر لمـــن أعطـــاك جـــّل وقتـــه، فبادلته 
بأقـــل مـــن ذلـــك، اعتـــذر لمـــن صففـــت لهم 
األعـــذار والوعـــود الكاذبـــة فخيبـــت ظنهـــم، 
اعتـــذر لمن خذلتهم مـــرًة تلو األخـــرى، وتارًة 
بعد تـــارة إلـــى أن أصبحوا ضحيـــة الخذالن 

والشعور بعدم الثقة.
أما آن األوان لنرتقي ونعترف بأخطائنا؟!

أمـــا آن األوان لتعـــود الميـــاه إلـــى مجاريها 

ونصبح على ما فعلنا نادمين ؟
نحـــن بحاجة ماســـة إلـــى أن نعيـــد ترتيب 
أولوياتنـــا التربويـــة وتضمين ثقافـــة االعتذار 
وتنميتهـــا ألفراد المجتمع كافة واإلســـهام في 
زرع هـــذه الثقافـــة وفوائدهـــا فـــي نفـــوس 

أبنائنا منذ الصغر.
االعتـــذار فضيلـــة وأدب وخلـــق اجتماعـــي 
وفن إنســـاني راقي، وشـــيوع هذه الثقافة في 
حياتنـــا أمـــر مهـــم حتـــى تقـــوى العالقـــات 
وتـــزداد الروابـــط وتمـــوت األحقـــاد وتندثـــر 
الضغائـــن ونســـلم مـــن الفتـــن وننتصـــر على 
النفـــس األمـــارة بالســـوء ويســـلم المـــرء من 
تبعـــات العنـــاد واإلصـــرار على الخطـــأ الذي 

قد يدمر أمًما وشعوًبا وحضارات.
لذلك، بـــادر باالعتذار واالعتـــراف بالخطأ 
وتذكـــر دائًمـــا أن تأتي معتـــذًرا خيـــًرا من أن 

تحمل أخطاًء ثقيلة في جوفك.
أيهـــا المعتـــذر، لوكنـــت ســـتُتبع اعتـــذارك 

بكلمة لكن، فال داعي له!

أنا آسف... ولكن!!
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.

سعدى الشمري
saada.shammari@aramco.com

إدارة المحاسبة المالية

ضمن املؤمتر العاملي األول للموهبة واإلبداع

أرامكو السعودية تستثمر في العقول 
بشراكة معرفية إستراتيجية مع موهبة

الظهران - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 
سـلمان بـن عبدالعزيز، حفظـه اهلل، نظمت مؤسسـة الملك 
عبدالعزيـز ورجالـه للموهبـة واإلبـداع »موهبـة« واألمانـة 
األول  العالمـي  المؤتمـر  العشـرين  لمجموعـة  السـعودية 
للموهبة واإلبداع »تخيل المستقبل« خالل الفترة من 8 إلى 
الدوليـة  المؤتمـرات  برنامـج  2020م، ضمـن  نوفمبـر   9
لمجموعـة  المملكـة  رئاسـة  عـام  هامـش  علـى  المقامـة 

العشرين.
معرفـة  شـريك  بصفتهـا  السـعودية  أرامكـو  وشـاركت 
إسـتراتيجًيا رئيًسـا فـي المؤتمـر العالمـي األول للموهبـة 
واإلبـداع، الـذي انطلقـت فعاليـات نسـخته األولـى بطريقـة 

القافلة األسبوعية

االسـتثمار في الموارد البشـرية بما يكفل االعتماد عليها 
فـي تحقيـق أعلـى درجـات األداء. وأردف قائـاًل: »تتوسـع 
أرامكو السـعودية في اهتمامهـا بمجال البحوث واالبتكار 
وتطويـر األعمـال الجديـدة بمـا يحقـق درجـة عاليـة مـن 
التقنيـة واالسـتدامة وتنويـع المـوارد وكفـاءة التكاليـف، 
وهـذا بطبيعة الحال يتطلب تطوير خيـرة العلماء والرواد 

من الشباب لصناعة المستقبل«. 

عالقة وثيقة مع »موهبة« 
مـن جانبـه، قال الدبـل: »أرامكو السـعودية تعتز بعالقتها 
الوثيقـة مع موهبة، التي بدأت منذ نحو 18 سـنة، وتضمنت 
فـي بعـض جوانبهـا اسـتقبال الشـركة سـنوًيا للمئـات مـن 
موهوبـي الوطـن فـي برامـج إثرائية متميـزة، وكذلـك تقديم 
الموهوبيـن  الطلبـة  لهـؤالء  برنامـج بحثـي علمـي متميـز 
بالشـراكة مـع موهبة وعدد مـن الجهات المحليـة والعالمية 
المرموقـة. وهناك نحـو ألف من هؤالء الموهوبين أصبحوا 
مـن موظفـي الشـركة ويسـهمون فـي تقّدمهـا وابتكاراتهـا 

وريادتها على األصعدة التقنية والتشغيلية والبيئية«.
ويعـد هـذا المؤتمـر الـذي تقـرر عقـده كل عاميـن رسـالة 
من المملكة إلى العالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز 
الشـابة  القـدرات  تنميـة  فـي  للمملكـة  العالميـة  للريـادة 

الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد 
مقـدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم االفتراضي 

وتوظيفه بكفاءة.
ويتنـاول المؤتمـر عدة محاور رئيسـة، يأتـي في مقدمتها 
تناول أبرز الممارسـات العالمية في تنمية الطاقات الشـابة 
للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، وبناء العالم االفتراضي 
واستشـراف مسـتقبل العلـوم والتقنيـة مـن خالل االسـتثمار 
فـي الموهوبيـن والمبدعيـن، وتوجيـه إمكانـات الموهوبيـن 
والمبدعيـن والمبتكريـن فـي مواجهـة األزمـات والتحديـات 
العالميـة، إضافـة الـى االسـتثمار فـي رعايـة الموهوبيـن 
والمبدعيـن والمبتكريـن لتحقيـق الرفـاه االجتماعـي والنمو 
االقتصـادي، وتعزيـز التبـادل المعرفـي االفتراضـي بيـن 
الموهوبيـن والمبدعيـن والمبتكريـن والمختصيـن مـن كل 

أنحاء العالم.
وسـتقّدم المملكـة علـى منصـة المؤتمـر نمـاذج سـعودية 
قـررت  الذيـن  الموهوبيـن،  طلبتهـا  مـن  عالمًيـا  ناجحـة 
واإلبـداع  للموهبـة  ورجالـه  عبدالعزيـز  الملـك  مؤسسـة 
»موهبـة« أن يتولـوا إدارة جلسـات النقـاش التـي ستشـارك 
فيهـا أسـماء عالميـة وعلميـة بـارزة فـي مختلـف المجـاالت 
االصطناعـي،  والـذكاء  االفتراضـي،  والواقـع  كالعلـوم، 
التنميـة  وتحقيـق  الدوليـة،  التحديـات  مـع  والتعامـل 

المستدامة.

شراكتنا مع موهبة تدعم جهودنا طويلة 
المدى لبناء المواهب، وتنمية العقول، 

وتطوير رواد وعلماء ومبتكرين لمستقبل 
الشركة وبيئة األعمال في المملكة

أمين الناصر

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، يسلم المهندس أمين الناصر درًعا تكريمية 
ألرامكو السعودية خالل مشاركته في افتتاح المؤتمر العالمي األول للموهبة واإلبداع »تخيل المستقبل«، ضمن برنامج 

المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

مبتكـرة تدمـج بيـن الحضـور الفعلـي والحضـور عـن بُعـد 
بمشاركة عدد من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية، 

في ظل اإلجراءات االحترازية الصحية المعتمدة. 
وكان مـن بيـن المشـاركين فـي انطالقـة المؤتمـر، رئيـس 
أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين 
حسـن الناصـر، ونائـب الرئيـس للمـوارد البشـرية، عضـو 

اللجنة اإلشرافية للمؤتمر، األستاذ نبيل خالد الدبل. 
وفـي تصريـح لـه بهـذه المناسـبة، قـال الناصـر: »إن 
الملـك  ومؤسسـة  السـعودية  أرامكـو  بيـن  الشـراكة 
تدعـم جهودنـا  واإلبـداع  للموهبـة  ورجالـه  عبدالعزيـز 
طويلـة المـدى لبنـاء المواهـب، وتنميـة العقـول، وتطويـر 
رواد وعلمـاء ومبتكريـن لمسـتقبل الشـركة وبيئـة األعمال 
فـي المملكـة«، مؤكـًدا أن الشـركة ال تدخـر جهـًدا فـي 
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..)LAB7( مركز االبتكارات المتقدمة
االبتكار قلًبا وقالًبا

يُقـــال إن الحاجة هي أم االبتـــكار أو االختراع، ولكن 
جوانـــب التقـــدم الناتجـــة عـــن التقنيـــات المتطـــورة 
والحلـــول الفريـــدة فـــي يومنـــا الحاضر هي مـــا يدفع 
عجلة القطاعات لتنطلق بتســـارع إلـــى آفاق أرحب من 
ذي قبـــل، لدرجـــة تجعل من هـــذا التقدم فـــي االبتكار 
العامـــل الذي يميـــز قطاًعا بعينه عـــن قطاعات أخرى 
منافســـة لـــه؛ ومـــن هـــذا المنطلـــق، يمكننا القـــول إن 

االبتكار بحد ذاته أصبح هو الحاجة.
هـــذا األمـــر تعلمـــه أرامكو الســـعودية علـــم اليقين، 
فهـــو حاضـــر علـــى امتـــداد تاريخهـــا في ظل فلســـفة 
تشـــجع ثقافـــة االبتـــكار، التـــي تُفـــرز قيمـــة ملموســـة 
وتتعاطـــى مـــع التحديات التـــي تواجهها الشـــركة. وقد 
مكنت هـــذه الثقافة الشـــركة مـــن تبوء مكانـــة عالمية 
يُشـــار لهـــا بالبنان علـــى صعيـــد االبتـــكار، وليس أدل 
علـــى ذلك مـــن تفوقها فـــي قطـــاع النفط والغـــاز لعام 

2019م بعدد براءات االختراع التي حصلت عليها.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال النائـــب األعلـــى للرئيس 
للخدمـــات الفنيـــة، األســـتاذ أحمـــد الســـعدي: »يدفع 
االبتـــكار عجلة التنمية، التي تمكننا من االســـتفادة من 
التحديـــات التـــي تواجهنـــا، وتحويلها إلى فـــرص لبلوغ 
آفاق جديدة في مجـــال الكفاءة التشـــغيلية واإلنتاجية 
أرامكـــو  علـــى صـــدارة  والمحافظـــة  واالســـتدامة، 

السعودية في مضمار المنافسة«.
وفي إطـــار االلتزام باإلســـهام في تحقيـــق االبتكار، 
تبلـــورت لـــدى الســـعدي رؤية تتمثـــل في إيجـــاد مركز 
أفـــكار عالمـــي الطـــراز، يجمـــع الموظفيـــن وأفـــراد 
المجتمـــع فـــي بيئـــة تعاونيـــة وإبداعية، ويعمـــم ثقافة 
االبتكار خارج أســـوار الشـــركة. ولتحقيق هـــذه الرؤية 
علـــى أرض الواقـــع، يجـــري العمـــل على إنشـــاء مركز 
االبتـــكارات المتقدمة )LAB7(، الـــذي يُعدُّ بيئة حاضنة 
ومحفـــزة لتحويل األفـــكار إلى منتجات تجارية تســـاند 

أهداف الشركة اإلستراتيجية والمجتمعية.
ويقـــع المركز بالقرب مـــن بئر الدمام رقـــم 7، وهي 
أول بئـــر يُكتشـــف فيهـــا النفـــط بكميـــات تجاريـــة في 
المملكـــة. ويرمـــز اختيار هـــذا الموقع لالعتـــزاز بهذه 
ـــر  البئـــر، التـــي أُطلق عليها اســـم »بئـــر الخير«، ويبشِّ

بعصر جديد من االزدهار القائم على األفكار.
وُصمم مركـــز االبتكار، الـــذي تبلغ مســـاحته 5500 
متر مربـــع، مـــع حديقة االبتـــكار الخضـــراء المحيطة 
بـــه، التـــي تبلغ مســـاحتها 60 ألـــف متر مربـــع، ليكون 
الحديثـــة  التقنيـــات  باســـتخدام  لالبتـــكار  منـــارة 
والمتطـــورة، التـــي توظـــف االبتـــكار بوضـــوح فـــي كل 

جانب من جوانب تصميمه وإنشائه وعمله.
وسيشـــتمل المبنـــى على ثالثة أقســـام رئيســـة، هي 
معـــرض الهندســـة، وجناحـــان متماثـــالن للتصنيـــع. 
ويضم قســـم الهندســـة معرًضا ومنطقـــة عامة مجهزة 
تجهيًزا كامـــاًل بتقنيات مرئية ومســـموعة ونوافذ ذكية 
ومســـاحات مشـــتركة لتشـــجيع اإلبداع وتوفير منطقة 

للعرض.
وفـــي المقابـــل، سيُســـتخدم الجناحـــان كمنطقتـــي 
ان 14 ورشـــة عمـــل منفصلة مجهزة  تصنيع، حيث يضمَّ
تجهيـــًزا تاًمـــا بأحدث المعـــدات والوســـائل الضرورية 
إلعـــداد النمـــاذج األوليـــة، بمـــا يكفل مســـاندة قدرات 

تطوير المنتجات المتنوعة.
ومـــن خالل رعايـــة األفـــكار االبتكارية، واســـتضافة 
المعـــارض، وتوفير مســـاحات كبيرة للتصنيـــع وإعداد 
النمـــاذج األولية، ســـيتمكن المركز مـــن إتاحة الفرص 
للمبتكريـــن والمطوريـــن ورواد األعمـــال الســـعوديين، 
لتمكينهـــم مـــن تذليـــل العقبـــات والصعوبـــات التـــي 

تواجههم على أرض الواقع.

تقنيات اإلنشاء
وفي شـــهر يناير لعام 2020م، انطلقت أعمال إنشاء 
المركـــز بوصفـــه مشـــروًعا متكامـــاًل تحـــت إشـــراف 
الخدمـــات الهندســـية، واســـتفاد المرفق منـــذ مراحل 
اإلنشـــاء األولية من أســـاليب اإلنشـــاء الفريـــدة، التي 
تحســـن كفـــاءة أعمـــال اإلنشـــاء مـــع مراعـــاة المتانـــة 
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والسالمة في الوقت نفسه.
شـــركة  مـــن  للمبنـــى  الفـــوالذي  الهيـــكل  ويمثِّـــل 
)كونكســـتك( نظام إنشـــاء متألًِّفا من وحـــدات هيكلية 
فوالذيـــة مصنعة مســـبًقا، تجمع بين تقنيـــات التصنيع 
المتقدمـــة ونمذجة معلومـــات البناء، لتشـــييد المباني 
متعددة األدوار بســـرعة أكبر، ودرجة أعلى من األمان، 

وكمية أقل من المخلفات.
كمـــا تُســـتخدم فـــي هـــذا المرفـــق مـــواد المعدنية 
مســـتدامة ومقتصـــدة التكلفـــة، وذلـــك فـــي عديد من 
نواحي هيكله، مثل الواجهة والســـياج المحيط. المواد 
الالمعدنيـــة توفـــر هيـــكاًل خفيـــف الـــوزن ومقاوًمـــا 
للتآكل، يُركب بســـهولة ويحد مـــن احتياجات التنظيف 

والصيانة بشكل فاعل.
وبالمثـــل، أُخذ أيًضا بعين االعتبار اســـتخدام بدائل 
من المـــواد الُمعاد تدويرها في إنشـــاء طـــرق المرفق، 
بما فـــي ذلك اســـتخدام المطـــاط المعـــاد تدويره من 
زة  اإلطـــارات القديمـــة فـــي ممـــرات أســـفلتية معـــزَّ
المتانـــة. وعلى نفـــس المنوال، يعتمد إنشـــاء الممرات 
علـــى مـــواد بالســـتيكية تســـمح بالتركيـــب والتمديـــد 
الســـريع للمنافـــع واألنابيـــب والكابالت بأقـــل قدر من 
الحاجـــة إلـــى أعمـــال الحفـــر، أو دون الحاجـــة إليهـــا 

أصاًل.

تقنيات المركز
وســـيالحظ المبتكـــرون والـــزوار حـــال دخولهم إلى 
مركز االبتـــكارات المتقدمة الترحيب بهم عبر وســـائل 
دخـــول آمنـــة وســـهلة، تمكنهم مـــن التجول بيســـر في 
مختلـــف مســـاحات المرفـــق عبـــر نظـــام إدارة ذكـــي 
لتصاريـــح الدخـــول، يرتقـــي بتجربـــة المســـتخدم من 
خـــالل الحـــد مـــن عوائـــق الدخـــول الماديـــة، مـــع 
المحافظة في الوقت نفســـه على أعلـــى درجات األمن 

داخل المبنى.
ونظـــام اإلدارة الذكـــي، الـــذي ُصمـــم في الشـــركة، 
يمكـــن أن يكون نموذًجـــا يحتذيه المبتكـــرون في مركز 
االبتـــكارات المتقدمـــة، ألنـــه مثـــال حي علـــى القيمة 
المضافـــة الملموســـة التي حققتهـــا العقـــول المبدعة 

في الشركة.
ويشـــتمل نظام إدارة المبنى أيًضا على تقنية اإلنارة 
عبـــر كابالت شـــبكة اإليثرنت، حيث تُســـتخدم كابالت 
هـــذه الشـــبكة لنقـــل البيانـــات والكهربـــاء من وســـائل 

اإلنـــارة وإليهـــا، األمر الذي يســـمح بدرجـــة عالية من 
التحكم باإلنارة في مختلف أرجاء المرفق.

االبتـــكارات  مركـــز  فـــي  المبتكـــرون  وســـيتمكن 
المعـــدات  أحـــدث  مـــن  االســـتفادة  مـــن  المتقدمـــة 
هـــم بإمكانـــات واســـعة النطـــاق  واألدوات، التـــي تُمدُّ
لتطويـــر المنتجـــات والتصنيـــع، بـــدًءا مـــن الطباعـــة 
ثالثيـــة األبعاد، ومروًرا بالتشـــكيل الحـــراري الفراغي، 

ووصواًل إلى طباعة لوحات الدارات اإللكترونية.
وتكمـــن إحدى األمثلة في القـــدرة على إعداد نماذج 
أولية لقطـــع معدنية ثالثيـــة األبعاد ذات شـــكل فريد، 
بدرجـــة عالية مـــن الجودة. وهنـــاك مثال آخـــر، يتعلق 
بالقـــدرة علـــى تحويـــل تصاميـــم اإللكترونيـــات إلـــى 
لوحات دارات إلكترونية مطبوعـــة بمهارة ودقة عالية، 
عبـــر اســـتخدام طابعـــة مـــواد متعـــددة دقيقـــة ثالثية 

األبعاد لإللكترونيات.

تقنيات حديقة االبتكار الخضراء
ومثلمـــا تتفاعل الطبيعـــة مع محيطها، فـــإن حديقة 
االبتـــكار الخضـــراء تســـتخدم الـــذكاء االصطناعـــي 

وتعليم اآلالت للتفاعل مع الزوار.
وتضـــمُّ حديقة االبتـــكار الخضراء، التـــي تجمع بين 

التقنيات المستدامة والمســـاحات الطبيعية والهندسة 
ر  المعماريـــة بتناغـــم، تقنيـــات صديقـــة للبيئـــة تقـــدِّ
ر  الطبيعـــة علـــى الصعيدين المـــادي والعملي، وتســـخِّ
أدق إمكانـــات الطاقة المتجددة،  إذ تنتشـــر في أرجاء 
الحديقـــة أشـــجار صناعيـــة عديـــدة، مثـــل أشـــجار 
توربينـــات الريـــاح، التي تحاكـــي الطبيعة، باســـتخدام 
توربينات رياح صغيرة مخروطية تشـــبه األوراق، لتولِّد 

الكهرباء من أقل نسمة هواء.
وعلـــى غـــرار ذلك، تســـتخدم أشـــجار اســـتخالص 
الكربـــون الطحالـــب العضوية لمحاكاة قدرة األشـــجار 
علـــى تحســـين جـــودة الهـــواء، والحـــد مـــن التلـــوث 
باالعتماد علـــى التقنيـــات الحيوية المتطـــورة لتحقيق 

ذلك بمعدل كبير.
ومـــن خالل اســـتخدامه للتقنيات الحديثـــة والحلول 
المبتكـــرة والتصاميم المســـتدامة في جميـــع جوانبه، 
يقف مركـــز االبتـــكارات المتقدمة كصرح بارز يشـــجع 
على اإلبداع، ويجســـد المعنى الحقيقـــي لالبتكار قلًبا 
وقالًبـــا. وانطالًقـــا مـــن مبدأ القدوة الحســـنة، تُنشـــئ 
الخدمـــات الفنية بيئة محفزة قائمـــة بأكملها على قيم 
القـــدرة البشـــرية واالبتكار، وتســـعى لتعميـــم تجربتها 
فـــي هـــذا المضمـــار فـــي مختلـــف إدارات الشـــركة 

وأقسامها وخارج أسوار الشركة أيًضا.

يشتمل مركز االبتكار على ثالثة أقسام رئيسة، هي معرض الهندسة، وجناحان متماثالن للتصنيع، كما ُتحيط به حديقة االبتكار الخضراء. ومن خالل رعاية األفكار االبتكارية، واستضافة 
المعارض، وتوفير مساحات كبيرة للتصنيع وإعداد النماذج األولية، سيتمكن المركز من إتاحة الفرص للمبتكرين والمطورين ورواد األعمال السعوديين، لتمكينهم من تذليل العقبات والصعوبات 

التي تواجههم على أرض الواقع.

في إطار التزامها باإلسهام في تحقيق االبتكار، تعمل أرامكو السعودية على إنشاء مركز االبتكارات المتقدمة )LAB7(، ليكون مركز 
أفكار عالمي الطراز، يجمع الموظفين وأفراد المجتمع في بيئة تعاونية وإبداعية، ويعمم ثقافة االبتكار خارج أسوار الشركة.
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البوليمرات الكيميائية صديق للبيئة في أعمال اإلنشاء

ال تقتصـــر منافـــع النهـــج الجديـــد لمعالجـــة التربـــة 
بواســـطة البوليمـــرات الكيميائيـــة فـــي أعمال اإلنشـــاء 
على تحســـين الجـــداول الزمنيـــة وخفـــض التكاليف، بل 
إنه يُعـــدُّ أيًضا صديًقـــا للبيئة، ويمكـــن أن يتصدى لعدد 
مـــن التحديـــات، بمـــا فـــي ذلـــك تثبيـــت التربـــة ومنـــع 

التصحر.
وتماشـــًيا مـــع الجهـــود المســـتمرة الراميـــة لتوظيف 
مـــواد المعدنيـــة فاعلـــة مـــن حيـــث التكلفـــة فـــي البناء 
دت إدارة الخدمـــات االستشـــارية ثالثة  والتشـــييد، حـــدَّ
مسارات الســـتخدام البوليمرات الكيميائية في تكوينات 

التربة، وهي:
■  التثبيت ضد التـــآكل والتعرية فـــي حواجز خطوط 

األنابيب والمنحدرات الجانبية للطرق.
■  التخفيف من حركة التربة.

■  االستفادة منها في أعمال الرصف.
وقـــد أظهر التقييـــم التقني أن اســـتخدام البوليمرات 
الكيميائية يوفـــر مزايا أفضل مقارنـــًة بالبدائل األخرى 

فيما يتعلَّق بالمسارات الثالثة.

بديٌل نافع وصديق للبيئة
والبوليمـــر هو ســـائل مائي يمكن رشـــه علـــى الرمل، 
ليكوِّن قالًبا متماســـًكا داخـــل التكوينـــات الرملية، حيث 
ل قشـــرة  يتبخر الماء وتترابط جزيئات الرمل مًعا لتشـــكِّ

صلبة.
ويمكـــن تحقيق عديد من المزايا من خالل اســـتخدام 
البوليمر، مثل التحســـين الشـــامل في جدول المشـــروع، 
والتكلفـــة المنخفضة نســـبًيا مقارنة بالبدائـــل األخرى. 
وباإلضافة إلى األداء التقني الفائـــق، فإن مادة البوليمر 
الكيميائيـــة صديقـــة للبيئـــة، وتســـهل االســـتفادة منهـــا 

بواسطة معدات شائعة االستخدام.

القافلة األسبوعية

تثبيت التربة
وتُضـــاف البوليمرات إلى التربة لتحســـين خصائصها 
الفيزيائيـــة، وغالًبـــا مـــا تُســـتخدم في أعمال الهندســـة 
الجيوتقنية، وأعمال اإلنشـــاء والمشـــاريع الزراعية. وقد 
أثبتـــت عديـــد مـــن البوليمـــرات الكيميائيـــة الالمعدنية 
فاعليتهـــا فـــي زيـــادة احتبـــاس المـــاء، وتقليـــل التعرية، 
وتعزيـــز مقاومـــة التربـــة للتأثر بفعـــل الحركـــة، وتدعيم 

تماسكها.
وقـــد اســـتُخدمت مجموعـــة واســـعة مـــن البوليمرات 
لمعالجة عدد من المشـــكالت، ومن بينهـــا منع التصحر 
والحمايـــة مـــن تعريـــة منحـــدرات الطـــرق الجانبيـــة 

والحواجز الرملية.

التجارب الميدانية
وعلى مســـتوى الشـــركة، يُســـتخدم هذا الحل التقني 
في مســـار مقاومـــة عوامل التعرية، بنطـــاق إجمالي يبلغ 
700 كيلومتر ضمـــن عديد من المشـــاريع، مما أدى إلى 
ر بنســـبة تتفـــاوت بيـــن 30٪ و40٪ فـــي  ـــن يُقـــدَّ تحسُّ

التكلفة والجدول الزمني مقارنة بالطرق التقليدية.
وفي الوقت نفســـه، تُجـــرى تجارب ميدانية ألشـــكال 
مختلفـــة مـــن الحواجز الرمليـــة، بما في ذلـــك الحواجز 
العاديـــة، والحواجـــز على شـــكل حـــرف يـــو، والحواجز 
ذات الســـياج المائل من أعلى. وتُســـتخدم هذه الحواجز 
ضمن مســـار تخفيف حركـــة الرمال، بواســـطة النمذجة 
التنبئيـــة القائمـــة علـــى تصويـــر األقمـــار الصناعيـــة، 

بالتنسيق مع قسم المعلومات الجغرافية.
إلى جانب ذلـــك، ُجدولت التجـــارب الخاصة بأعمال 
الرصف باســـتخدام البوليمر الكيميائي ضمن مشـــاريع 
مختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الطـــرق الفرعيـــة، والطـــرق 

الخاصة بخطوط األنابيب.
ويخلق اســـتخدام البوليمرات الكيميائية في تطبيقات 
معالجـــة التربـــة مجـــااًل واســـع النطـــاق لالســـتفادة من 
المـــواد الالمعدنيـــة، بمـــا يدعـــم أهـــداف الشـــركة في 

تعزيز استخدام هذه المواد في أعمال اإلنشاء.
جديٌر بالذكر، أن الفريق العامـــل ضمن هذه المبادرة 
يضـــم كاّلً مـــن إيمانويـــل ســـبيروبولوس، وباســـم نـــواز، 

وحسن الخليفة، من إدارة الخدمات االستشارية.

ُيستخدم البوليمر الكيميائي في معالجة التربة وتعزيز تماسكها، في نهج جديد صديق للبيئة.

)سبارك( تسجل عشرة ماليين ساعة عمل آمنة 

الظهـران - سـّجل مشـروع مدينـة الملك سـلمان للطاقة 
)سـبارك( 10 مالييـن سـاعة عمـل آمنـة بـال أي إصابـات 
مهـدرة للوقـت. وقـد تحقـق هـذا اإلنجـاز المهـم مـن خـالل 
مراقبـة األنشـطة الميدانيـة عـن كثـب، حيـث أجـرى فريـق 
السـالمة،  6 آالف رصـد لسـلوكيات  أكثـر مـن  سـبارك 
2018م.  لعـام  مايـو  منـذ شـهر  مركـزة  تفتيـش  وأعمـال 
ويتضمـن هـذا المشـروع تنسـيًقا كبيـًرا بيـن 15 مجموعـة 
الباطـن،  ومقاولـي  منفصليـن،  مقاوليـن  تشـمل  عمـل 
والتواصـل مـع عـدة مجموعـة وكاالت خارجيـة ومطوريـن 

للموقع في المدينة.
أنجـزت مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة 60% مـن أعمـال 
إنشـاءات المرحلـة األولـى التـي تتضمـن البنيـة التحتيـة 

مربًعـا. القافلة األسبوعية كيلومتـًرا   15 مسـاحة  علـى  والمنافـع،  والطـرق 
باإلضافة لذلك، تم تخصيص مساحة 3 كيلومترات مربعة 

لتُستخدم كميناء بري جديد لسبارك. 
وقـد نظمـت إدارة مشـاريع المدينـة مـع إدارة المقاوليـن 
جـوالت تفتيشـية أسـبوعية مشـتركة علـى أنظمة السـالمة 
كعملية مستمرة لتجّسـد التزام اإلدارة بهدف عدم تسجيل 
أية إصابات. كما يتم عقد اجتماعات سالمة أسبوعية مع 
المقاوليـن لمناقشـة مشـكالت السـالمة، وخطـط العمـل 
للتقليـل مـن المالحظـات المتكـررة المتعلقـة بعـدم األمان. 
ويتـم التأكيـد علـى تدريبـات السـالمة بـدًءا مـن مسـتوى 
اإلدارة حتـى مسـتوى العمـال، حيـث حضـر أكثـر مـن مئـة 
اعتمادهـم،  تـم  الذيـن  مـن  ميدانـي،  إنشـاءات  موظـف 
تدريبات السالمة الدولية )شهادة إدارة المخاطر المتعلقة 

بالسالمة والصحة المهنية(.

مراجعة يومية لتصاريح العمل 
العمـــل  لتصاريـــح  اليوميـــة  المراجعـــة  تُنفـــذ  كمـــا 
باستمرار خاصة لألنشـــطة عالية الخطورة، فعلى سبيل 
المثـــال: تـــم رفع أكثر مـــن 15 ألـــف طن مـــن العارضات 
الخرســـانية بنجـــاح فـــي مداخـــل المدينـــة، وتقاطعـــات 
طريق القريـــة وطريق بقيق الســـريع، والتفاعل مع حركة 
المـــرور الحيـــة الكثيفـــة وكذلـــك عنـــد معبر خط ســـكة 
حديد »ســـار«.  وقد أظهر فريق المشـــروع التزام أرامكو 
الســـعودية بالســـالمة وذلـــك مـــن خـــالل إدارة تنفيـــذ 
ممارســـات العمل اآلمنة بنشـــاط للحفر العميق للخنادق 
المطلوبـــة لمـــد أنابيب المرافـــق، وفتحـــات التفتيش في 
المواقع الصحراوية النائية، والتنبؤ االســـتباقي بمخاطر 

البناء المحتملة قبل حدوثها. 

 وباإلضافـــة لتطويـــر الموقـــع، تتضمـــن المرحلـــة 
األولـــى منطقـــة جغرافيـــة ضخمـــة تمتـــد 23 كيلومتًرا  
مـــن الطريـــق الجانبـــي الشـــرقي مّمـــا يربـــط المدينة 
بطريـــق بقيق-الدمـــام الســـريع، و59 كيلومتـــًرا مـــن 
خطـــوط النقـــل الكهربائية العلوية واألبـــراج من محطة 
توزيـــع شـــدقم الفرعيـــة، و63 كيلومتـــًرا مـــن  خطوط 
أنابيـــب التزويـــد بالمـــاء من معمـــل التناضح العكســـي 

في العزيزية. 
الصارمـــة  الســـالمة  إجـــراءات  تطبيـــق  ويضمـــن 
باســـتمرار أن يســـتمر العمـــل بـــدون توقـــف علـــى هذا 
المشـــروع الضخم الـــذي يضم أكثر مـــن 3 آالف عامل، 
ال ســـيما خـــالل ذروة قيود كوفيـــد-19 بعـــد اإلجراءات 
االحترازية التي وضعتهـــا وزارة الصحة، والتفتيش على 

مواقع مكاتب ومخيمات المقاولين ومقاولي الباطن.

اجتماع السالمة األسبوعي في موقع إنشاءات جسر في مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك(، حيث يتم مناقشة قضايا 
السالمة.

أجرى فريق المدينة أكثر من 6 آالف رصد لسلوكيات السالمة، وأعمال تفتيش مركزة منذ شهر مايو لعام 2018م.
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بهدف إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م 

إثراء ُيسدل الستار على مسابقة )أقرأ( بتتويج 4 
فائزين بجائزة قارئ العام

إلهام وتطوير مليون شاب وشابة 
ويأتـــي هـــذا الحـــدث الثقافـــي الـــذي انطلـــق ضمـــن 
مبـــادرات »إثـــراء«، التي تهدف إلى نشـــر ثقافـــة القراءة 
بين الشـــباب الســـعودي والعربي من خـــالل تقديم برامج 
ثقافيـــة نوعية تُســـهم في زيـــادة الوعـــي إيماًنـــا بأهمية 
القـــراءة، بوصفها واحـــدة من أهم الوســـائل فـــي اإلثراء 
المعرفـــي لألجيـــال القادمـــة، وذلـــك مـــن أجـــل غـــرس 
مفاهيـــم االطـــالع والقـــراءة واإلنتـــاج الثقافـــي المكتوب 
باللغة العربيـــة لتحقيق هدف إلهام وتطوير مليون شـــاب 
وشـــابة بحلـــول عـــام 2030م،  ســـعًيا نحـــو غـــرس حب 
المعـــارف والعلـــوم ومهـــارات التفكير اإلبداعـــي والتذوق 

الفني والثقافي.
ل البرنامج لهذا العام أكثر من 13٫300 مشـــارك  وســـجَّ
ومشـــاركة فـــي مختلـــف المســـارات، تأهل منهم عشـــرة 
مشـــاركين للمرحلـــة النهائيـــة، كمـــا شـــهدت النســـخة 

السادســـة للبرنامـــج إقامة ملتقييـــن إثرائييـــن، ُخصص 
األول للمرحلـــة االبتدائيـــة العليـــا والمتوســـطة، فيمـــا 
خصص الثانـــي للمرحلة الثانويـــة والجامعية، ويركز كال 
الملتقييـــن علـــى جوانـــب القـــراءة والكتابـــة اإلبداعيـــة 
والمنهجية البحثيـــة والملكة النقدية، ليقف المشـــاركون 
آخـــر الملتقى أمام لجنـــة متخصصة أكاديميـــة وثقافية، 

تختار عشرة منهم، ليتنافسوا في الحفل الختامي.
وشـــهد البرنامـــج على مـــدار الســـنوات الســـت إقبااًل 
كبيًرا من قبل الشـــباب والفتيات، حيث شـــارك فيه أكثر 
من 71 ألف مشـــارًكا ومشـــاركة، كما قـــدم أكثر من 1000 
ســـاعة تدريبية، واســـتضاف أكثر من 100 كاتب ومثقف 
مـــن مختلـــف دول العالـــم، حيـــث تـــم تصميـــم البرنامج 
بعنايـــة فائقـــة ليقـــدم للمشـــاركين والمشـــاركات تجربة 
المعرفيـــة  الجوانـــب  فـــي  للتحـــّول  صانعـــة  فريـــدة 
والشـــخصية، من خـــالل تطوير مهارات المشـــاركين في 

النقد والتحليل وصناعة وعرض المحتوى.

الظهران - أســـدل مركز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمـــي )إثراء( -مبـــادرة أرامكو الســـعودية للمواطنة-، 
الستار مســـاء الســـبت  21 ربيع األول 1442هـ )7 نوفمبر 
2020م(، علـــى فعاليـــات البرنامـــج الوطنـــي للقـــراءة 
)أقرأ(، في نســـخته السادســـة بحفل ختامي شهد تتويج 
أربعـــة فائزين بلقب »قـــارئ العام« لســـنة 2020م، وثالثة 
فائزيـــن لمســـار ســـفراء القـــراءة، وفائـــز واحد لمســـار 
صّنـــاع المحتـــوى، وذلـــك وســـط حضـــور نخبـــة مـــن 
المثقفيـــن واألدبـــاء واإلعالمييـــن وصّنـــاع الفكـــر علـــى 

مسرح إثراء.
وجـــاء اختيار المؤهلين العشـــرة  للمرحلة النهائية في 
المســـابقة وفًقـــا لنتائج لجنـــة التحكيم التـــي ُعقدت في 
وقت ســـابق للحفل وفًقا لمعايير وآليات ترشـــيح متعددة 
ونوعيـــة، فيمـــا ضـــم الحفـــل الختامـــي للبرنامـــج لجنة 

مكّونـــة مـــن متحدثيـــن ومحّكميـــن ومدعّوين مـــن خارج القافلة األسبوعية
مركـــز إثـــراء، حيـــث قـــدم المشـــاركون نصوصهـــم أمام 
الجمهـــور في عـــرض مدته خمـــس دقائق لكل مشـــارك، 
فيمـــا أُعلنـــت أســـماء ســـبعة فائزيـــن مـــن قبـــل لجنـــة 
التحكيـــم، باإلضافة إلـــى فائز واحد عـــن طريق تصويت 

الجمهور، الذي قام بالتصويت للمشارك إلكترونًيا.
وفـــازت بجائـــزة »قـــارئ العـــام« للمرحلـــة االبتدائيـــة 
العليـــا والمتوســـطة المتســـابقة خديجة آل ســـالم، فيما 
فازت بجائـــزة »قارئ العام« للمرحلة الثانوية المتســـابقة 
جنـــان نعمـــه، وفـــاز بجائـــزة »قـــارئ العـــام« للمرحلـــة 
الجامعية المتســـابق خالد الفيفي، وفازت بجائزة »قارئ 
العام« لتصويت الجمهور المتســـابقة ليـــان الغامدي، كما 
فـــاز كل مـــن المتســـابقين )نـــورة القحطانـــي وأســـماء 
الماضـــي وعمـــر الزهراني( في مســـار ســـفراء القراءة، 
فيما فازت المتســـابقة شـــيماء الكثيري في مسار صّناع 

المحتوى.

أكثر من 71 ألف مشارك في 
البرنامج خالل 6 سنوات 

100 كاتب ومثقف تم استضافتهم 
من مختلف دول العالم 

1000 ساعة تدريبية  

3 مسارات متنوعة تشمل قارئ العام 
وصّناع المحتوى وسفراء القراءة

الفائزون في مسابقة )أقرأ( في لقطة جماعية بعد التتويج بالجوائز.
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أول مشاريع الغاز غير التقليدي يحقق 
أهدافه املرجوة..

علـى عمـق مئـات األمتـار تحـت رمـال صحـراء النفـود 
الصخرية وآفاقها الشـمالية الرحبة، تكمن كميات ضخمة 

من الغاز الحلو.
وقبـل ثالثـة أعـوام، كانـت أرامكـو السـعودية قـد عزمـت 
علـى تطويـع هـذا الكنز مـن الطاقـة، الذي يغط في سـبات 
القديمـة لشـبه الجزيـرة  البوابـة  بـأرض  ُملتحًفـا  عميـق 
العربيـة، علـى بُعد بضعة كيلومترات من الحدود الشـمالية 

للمملكة.
ومـن خـالل اسـتخراج الغاز بفعـل الضغـط الطبيعي من 
نجـح  تجاريـة،  وبكميـات  الرملـي،  الحجـر  بيـن طبقـات 
مشروع أرامكو السعودية الجديد، شمال المملكة، في بدء 
تشـغيل أولـى مرافـق الغـاز غيـر التقليـدي فـي المملكـة 

بتكلفة مجدية.

ابة طموحاٌت وثَّ
وقـال مديـر إدارة تطويـر أعمـال الغـاز غيـر التقليـدي 
بالوكالـة، األسـتاذ مـازن الخيـال، إن التطلعـات العاليـة 
واألهـداف الكبيـرة، التـي رصدها هذا المشـروع، أسـفرت 
عـن تحقيـق معـدالت إنتـاج تاريخيـة لغـاز البيع خـالل فترة 

ذروة الطلب في الصيف الماضي.
وأضـاف الخيـال: "خـالل تلـك الفتـرة، عمـل المشـروع 
بموثوقيـة اسـتثنائية، ووفـق أعلـى المعاييـر البيئيـة فـي 
الشـركة، لتوفير الوقود النظيف لمحطة الكهرباء في وعد 

الشمال، التي تعمل بتقنية ذات كفاءة عالية".
وقـال الخيـال: "تُسـهم أرامكـو السـعودية فـي ازدهـار 
منطقـة الحـدود الشـمالية من المملكـة عبر توفيـر الطاقة 
النظيفـة لخدمـة سـكان المملكـة وشـركاتها واقتصادهـا 
المزدهـر، الذي يشـهد نمًوا متسـارًعا، باإلضافـة إلى خلق 

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة".

االستثمار في المجتمع المحلي
وعن مشـروع شـمال المملكـة بالتحديد، قـال الخيال إن 
الشركة استثمرت بشكل كبير في المجتمعات المحلية من 
خالل اسـتقطاب شـباب المنطقـة لتدريبهـم وتوظيفهم من 
مختلـف مدنهـا ومحافظاتهـا، بمـا فيهـا طريـف وعرعـر 

والجوف.
وقـال الخيـال: "أكثـر مـن 90% مـن موظفـي أرامكـو 

السـعودية فـي هـذا المشـروع هـم مـن سـكان المنطقـة؛ 
ويعكس الرقم القياسي الذي حققناه مؤخًرا في إنتاج غاز 
البيع، مع التزامنا بمعايير األمان والكفاءة، قيمة االستثمار 

الكبير للشركة في تدريب الموظفين المحليين".
مـت لموظفيهـا برامًجـا  وأوضـح الخيـال أن الشـركة قدَّ
للتدريـب الفنـي والتدريـب علـى السـالمة، لتمكينهـم مـن 
العاليـة، مثـل أحـدث  التقنيـة  المعـدات ذات  اسـتخدام 
الهـواء  الغـاز، وضواغـط  الكهربـاء باسـتخدام  مولـدات 

والغاز، وتقنيات الطاقة الشمسية المتجددة.

صنع المستقبل للموارد 
غير التقليدية

ل الغـاز غيـر التقليـدي مصـدًرا مهًمـا للطاقـة فـي  ويشـكِّ
مسـتقبل المملكـة، فهـو يمثِّل مصـدًرا لوقود أنظـف لتوليد 

الطاقة، ولقيًما يُستخدم في صناعة البتروكيميائيات.
واليـوم، يمضـي أول مشـروع للغـاز غيـر التقليـدي فـي 
ـر طاقة  المملكـة نحـو تحقيـق أهدافـه المرجـوة، حيـث يوفِّ
أنظـف، ويُسـهم فـي تنميـة اقتصـاد محلـي مزدهـر، ويـؤدي 
إلى اكتساب خبرات أكبر في مجال الموارد غير التقليدية 

في الشركة.
وحتـى فتـرة قريبـة نسـبًيا، كان الفكـر السـائد هـو أن 

د جًدا. استخراج الغاز غير التقليدي أمٌر مكلف ومعقَّ
ـز الجهـود التـي تبذلهـا الشـركة فـي مجـال  وحالًيـا، تركِّ
المـوارد غيـر التقليديـة علـى ثـالث مناطـق، هـي شـمال 

المملكة وجنوب الغوار وحوض الجافورة.
علـى  الشـركة  الماضـي، حصلـت  فبرايـر  وفـي شـهر 

موافقـات الجهـات التنظيميـة لتطوير حقل الجافـورة للغاز 
غيـر التقليـدي، كأكبـر حقـل للغـاز غيـر المصاحـب فـي 
المملكة حتى اليوم، وعلى مساحة تبلغ أبعادها 170 و 100 
ر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة  كيلومتر، واحتياطيات تُقدَّ

قياسية من الغاز الخام الغني بالميثان.

غاٌز بجودة عالية
وبواسـطة األعمـال التقليديـة، ال يمكـن استكشـاف أو 
إنتـاج الغـاز غيـر التقليـدي مـن الهيـاكل الصخريـة األقـل 
مسـامية واألكثـر كثافـة، مثـل صخـور السـجيل، أو الرمـال 

قليلة المسامية والنفاذية.
وفـي شـمال المملكـة، تتركـز تجمعـات الغـاز بشـكل عام 
فـي قنـوات الرمـال. وعلـى طـول هـذه القنـوات، تنتشـر 
كميـات مـن الرمـال المسـامية، تُسـمى مواقـع الغـاز الحلو، 
وهـي رمـال مشـبعة بكميـات تجاريـة مـن الغـاز الطبيعـي، 

وتُحيط بها صخور أقل نفاذية ومسامية.
ومـن المعـروف أن الغاز في شـمال المملكة أحـد المواد 
الهيدروكربونيـة مـن الدرجة الممتازة، فهـو حلو وال يتطلب 
غيـر الحـد األدنـى مـن المعالجـة، حيـث ال يحتـوي علـى 
كبريتيـد الهيدروجيـن، كمـا أنـه جـاف نسـبًيا فـال يحتـوي 
على هيدروكربونات سائلة تتطلب اإلزالة، والسائل الوحيد 

الذي يتطلب الفصل عن هذا الغاز النقي هو الماء.

الغاز الطبيعي يمدُّ الحدود الشمالية بالطاقة
جانيت بنهيرو

تصوير: حسن املبارك

اإلنتاج عبر مرافق فرعية
وفي حين قد تبدو مرافق اإلنتاج شـمال المملكة بنظرة 
خاطفة مشـابهة لعديـد من مرافق اإلنتـاج البرية التقليدية 
التابعـة ألرامكـو السـعودية، إال أن  نظـرة عـن كثـب علـى 

األعمال الميدانية ستكشف عن فروق بينهما.
فهـذا الغـاز العنيد ليـس كالغاز التقليدي، بـل إنه يتطلب 
م  جهـًدا أكبـر للوصول إليه واسـتخراجه. وهـذا األمر يتحكَّ
بشكل كبير في تحديد تصاميم ومواصفات البنية التحتية 

الخاصة باستخراج الغاز ومعالجته.
وبـداًل مـن االعتمـاد علـى مرفـق معالجـة مركـزي واحد، 
قـة وأصغـر حجًمـا، تُـدار مـن  يوجـد خمسـة مرافـق متفرَّ
خاللهـا أعمـال فصـل الغاز في شـمال المملكـة، وقد أُطلق 

عليها حديًثا اسم مرافق المعالجة الفرعية.
ويوضـح الناظـر اإلداري لقسـم أعمـال تشـغيل المـوارد 
غيـر التقليديـة فـي شـمال المملكـة، سـلطان الشـهري، أن 
الغـاز يُسـتخرج بشـكل طبيعـي إلـى السـطح بفعـل ضغطـه 

الخاص.
وقال الشـهري: "إرسال الغاز إلى نظام تقليدي نموذجي 
يتكـون مـن مرفـق معالجـة مركـزي واحـد، سـيتطلَّب زيـادة 
ضغطـه، مما يعني تكبـد مزيد من التكاليـف؛ وبالتالي فإن 
مرافق المعالجة الفرعية المتعددة هي الحل المناسب من 

ناحية اقتصادية لمشروع شمال المملكة".
كمـا أن مرافـق المعالجـة الفرعيـة ومرافـق اآلبـار، التـي 
يصـل عددها إلـى 50 بئًرا، مصممة فـي وحدات منفصلة، 
ممـا يعنـي أنهـا قابلـة للنقـل إلعـادة اسـتخدامها فـي موقـع 

آخر.
ويُشـير الشـهري إلـى أن هـذا التصميـم الـذي تتميَّـز بـه 
يدعـم  المملكـة،  شـمال  فـي  للمعالجـة  التحتيـة  البنيـة 
االقتصـاد الدائري حيث يُعاد اسـتخدام الموارد باسـتمرار 

بداًل من إهدارها. 

ن مرافق المساندة لمشروع شمال المملكة الجديد،  تتضمَّ
التي تم افتتاحها في شهر يوليو الماضي، مباني مخصصة 

ألعمال الهندسة والصيانة والتشغيل وخدمات اآلبار، إلى 
جانب منطقة لقياس تدفق الغاز، وورشة لألجهزة الالسلكية، 

ومستودع للمواد، ومبنى لصيانة المركبات الثقيلة والخفيفة. 
كما تضم المرافق مركًزا للتموين وقاعة للطعام ومسجًدا.

مشروع شمال المملكة هو أول 
مشروع للغاز غير التقليدي في 
المملكة، حيث ُيرسل اإلمدادات 

النظيفة للغاز الطبيعي عبر 
أنبوبين، يذهب األكبر منهما إلى 

الشركة السعودية للكهرباء، بينما 
يذهب اآلخر إلى شركة معادن 

إلنتاج الفوسفات في مدينة وعد 
الشمال.

مشروع شمال 
المملكة للغاز 

غير التقليدي

■  مرفق لمعالجة الغاز.
■  يقع في منطقة الحدود الشمالية.

■  يُعـدُّ أول أصـول إنتـاج الغـاز غيـر 
التقليدي في المملكة.

غيـر  ز  للغـا ي  ر لتجـا ا ج  نتـا إل ■  ا
التقليدي

- بدأ في شهر مايو من عام 2018م.
ـر إمـدادات غـاز البيـع لتشـغيل  -  يوفِّ

محطة الكهرباء في وعد الشمال.

■  اإلنتاج من أربعة حقول
- حقل أم الوعال.

- الجالميد.
- الجالميد الشمالية.
- الجالميد الجنوبية.

■  الموظفون
-  موظفـون محليـون تتجـاوز نسـبتهم 

 .%90

■  العمالء
-  شـركة معادن إلنتاج الفوسـفات في 

وعد الشمال.
-  محطـة الشـركة السـعودية للكهربـاء، 

التي تمد مدينة وعد الشمال بالطاقة.

شمال 
المملكة

الرياض

الدمام

حوض 
الجافورة
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الغاز الطبيعي يمدُّ الحدود الشمالية بالطاقة

واحٌد من بين خمسة مرافق فرعية لمعالجة الغاز في شمال 
المملكة، حيث يعمل كل منها إلنتاج الغاز غير التقليدي 

لتوليد الطاقة في المنطقة.

رئيس فريق التشغيل الميداني، عبدالعزيز الرويلي، من أمام 
إحدى المعدات التابعة لمرفق المعالجة الفرعية.

المشغل الميداني، علي العسيري، يفحص منطقة أنابيب العمالء 
الخارجة في منطقة أجهزة قياس تدفق الغاز في مشروع شمال 

المملكة.

روٌح رائدة تقود األعمال
فـي حمـاس يكسـوه التواضـع، ينهمـك المشـغلون العاملـون فـي الخطـوط 
الخمسـة ذات  المعالجـة  العنايـة بمرافـق  المملكـة فـي  األماميـة شـمال 

التحكم اآللي المتطور، وباآلبار المرتبطة بها.
بـت األيـدي العاملـة شـمال المملكـة علـى  ولتشـغيل هـذه المرافـق، ُدرِّ

احتماالت تشغيل مختلفة.

المشـغل الميدانـي، عبداإللـه العتيبـي، كان قـد انضـم للعمل في مشـروع 
ر بحوالـي 200  شـمال المملكـة فـي عـام 2017م، وهـو يقطـع مسـافة تُقـدَّ
كيلومتـر فـي يوم عمل عادي، على طرق منزلقة ذات أسـطح صخرية حادة، 

تُصبح موحلة عندما يهطل المطر.
العتيبـي، الـذي كان يعمل سـابًقا في معمـل إنتاج الغاز غيـر التقليدي في 

الحويـة، وصـف تجربـة العمل شـمال المملكـة بالتجربـة المثيـرة، قائاًل بكل 
فخر: »كنت هنا منذ البداية، وشهدت بناء كل شبر من هذه األنابيب«.

ويضيـف العتيبي: »حينما تبتعد عن أُسـرتك، فإنك تواجه تحدًيا لتطوير 
ذاتـك، وشـمال المملكة يُعـدُّ فرصة جيدة للعمل مع المـوارد غير التقليدية، 

التي ستصبح ذات أهمية كبيرة في المستقبل«.

توليد الكهرباء لمعالجة الغاز 
يوجـد خمسـة مرافـق  المملكـة،  فـي مشـروع شـمال 
فصـل صغيـرة متفرقـة، يُطلـق علـى كل منهـا اسـم »مرفـق 
المعالجـة الفرعيـة«، وتتمثَّـل وظيفتهـا الرئيسـة في فصل 
المـاء عن الغاز من خالل شـبكة تجفيـف خاصة بها، ليتم 

تبخير الماء المفصول في بركة ترسيب.
وألن منطقـة الحـدود الشـمالية فـي المملكـة منطقـة 
نائيـة ال توجـد فيها شـبكات كهرباء محليـة لتوليد الطاقة 
للمرافـق، فـإن كل مرفق من هذه المرافق الخمسـة يعتمد 
علـى نفسـه فـي إنتـاج الطاقـة التـي يحتاجهـا، عبـر مولـد 

يعمـل بالغـاز لتوليـد الكهربـاء فـي الموقع، كما تقـوم ألواح 
الطاقة الشمسية بإمداد أنظمة التحكم بالطاقة.

مشـرف فريق التشـغيل الميدانـي، عبدالعزيـز الرويلي، 
المقيـم فـي جنـوب طريـف، عمل لمـدة ثماني سـنوات في 
منطقـة السـفانية، ثـم انضـم إلـى فريـق مشـروع شـمال 
المملكـة فـي نوفمبـر 2019م. ويقـول الرويلـي إن مواقـع 
المشـروع متفرقـة جغرافًيـا ويوجد فيها عديـد من اآلبار، 

مما يتطلب من المشغلين قطع مسافات طويلة.
ويضيـف الرويلـي: »عمليـة معالجـة الغـاز الحلـو سـهلة 

نسـبًيا، إذ تتطلب أسلوب معالجة واحًدا باستخدام شبكة 
التجفيف«.

ويقـول الرويلـي: »التقـدم التقنـي يعنـي أن أعمـال إنتاج 
الغـاز غير التقليدي أصبحـت اآلن أقل تكلفة؛ فالغاز غير 
التقليـدي هـو المسـتقبل، فهـو مصـدر طاقة جديـد يتميز 

بمعدل انبعاثات أقل«.
ويختـم الرويلـي حديثـه قائـاًل: »مـن الرائـع أن يكـون 
فـي  هنـا  السـعودية  ألرامكـو  تابـع  إنتـاج  مرفـق  لدينـا 

المنطقة الشمالية من المملكة«.

إمداد العمالء بالطاقة
هـدأة السـكون تُخيِّم على منطقة أجهزة قيـاس تدفق الغاز في 
مشـروع شـمال المملكـة، وال يشـق ذلـك السـكون سـوى هدير غاز 
البيـع عالـي الضغـط، وهـي يندفـع اندفـاع السـيل فـي أنابيـب 
ُقطرهـا مـا بيـن 16 و30 بوصـة، حيـث يقطـع رحلـة مباشـرة إلـى 
العمـالء  مدينـة وعـد الشـمال الصناعيـة فـي طريـف، إلمـداد 

بطاقة أنظف.
ويقـول المشـغل الميداني، علي العسـيري، الحاصل على دبلوم 
فـي الهندسـة الكيميائيـة، والمتدرب لمدة عام فـي مركز التدريب 
الصناعـي فـي رأس تنـورة: »يُنقـل الغـاز فـي األنبـوب األكبـر إلـى 
الشـركة السـعودية للكهربـاء، فيمـا ينقـل األنبـوب األصغـر الغـاز 

إلى شركة معادن إلنتاج الفوسفات في وعد الشمال«.
العسـيري هـو أحـد سـكان طريـف، وقـد عمـل مشـغاًل ميدانًيـا 
لمـدة عاميـن، وهـو يفخـر بكونه جـزًءا مـن أول مشـروع للغاز غير 
التقليـدي فـي المملكـة، قائـاًل: »أقـوم بإجـراء فحوصـات روتينيـة 
علـى المرافـق، واختبارات قياس لتركيز الغـاز، كما أبحث عن أي 
عالمـات غيـر معتادة، وأقـوم ببعض الترتيبات مثـل تنظيف البنية 

التحتية والمحركات مما يعلق بها من رمال«.
ويُعـرب العسـيري عـن امتنانـه للفـرص التـي تمنحهـا أرامكـو 
ز هـذه الفرص أكثر في  السـعودية لمواطنـي طريـف، آماًل أن تتعزَّ

المستقبل.

مقاومة قسوة المناخ
تسـود الظـروف المناخيـة القاسـية منطقـة شـمال المملكـة، إذ تتسـم بصيف حار 

وطويل، وشتاء بارد ال يخلو من الصقيع مع احتمال هطول الثلوج.
ويشـرح المشـغل الميدانـي، عبدالمجيـد العنـزي، كيـف يمنـع اسـتخدام معـدات 
الحـرارة  درجـات  المشـروع،  آبـار  مـن  بئـر  كل  فـي  الموجـودة  الميثانـول،  حقـن 
المنخفضـة فـي الشـتاء من بلورة الغاز عبر تكون مركبـات الهيدرات، قائاًل إن غرفة 

التحكم المركزية تراقب درجة حرارة الغاز.
وعمـل العنـزي، الـذي قـدم مـن عرعـر، مركـز منطقـة الحـدود الشـمالية، لمـدة 
عاميـن ضمـن مشـروع شـمال المملكـة، كمـا عمـل قبـل ذلـك فـي العثمانيـة لعاميـن 
آخريـن، وحصـل علـى التدريب كمشـغل لمدة 18 شـهًرا في مركز التدريـب الصناعي 

بالدمام.
وعندمـا ُسـئل العنـزي عمـا إذا كان يرغـب فـي العمل في مشـروع شـمال المملكة، 
رحـب بهـذه الفكـرة. يقـول العنـزي: »كانـت فرصـة لـي ألكـون قريًبـا مـن المنـزل مـع 
ز االقتصـاد المحلـي ويجعـل المنطقـة  زوجتـي وأُسـرتي، وأعمـل فـي مشـروع يعـزِّ

وخدماتها أفضل من ذي قبل، ويُسهم في توليد طاقة أنظف«.
وبسـؤاله عمـا سـيفعله إذا مـا طلبـت منـه أرامكـو السـعودية العمـل فـي منشـأة 

أخرى، أجاب على الفور: »بالطبع سأذهب، إنه واجبي«.

المشغل الميداني، عبدالمجيد 
العنزي، ُيجري اختباًرا للغاز في 
إحدى اآلبار غير التقليدية في 

مشروع شمال المملكة، التي ُتعد 
من بين أولى آبار الشركة التي 

تعمل بالطاقة الشمسية.

مشغل وحدة التحكم، تركي المغامسي، يعمل في غرفة 
التحكم المركزية في مشروع شمال المملكة.

عيٌن رقميٌة على األعمال
التقنيـة هـي المفتاح السـتخراج الغاز غيـر التقليدي 
مـن مكامنـه. وتعمـل مرافـق المعالجـة الخمسـة فـي 
بهـا عـن  المرتبطـة  المملكـة واآلبـار  مشـروع شـمال 
طريـق أنظمـة تحكم آلي متطـورة إلى حد كبير، فهناك 
عديـد مـن المجسـات الضوئيـة المركبـة بصفـة دائمة، 
مـات  الصما علـى  لكترونيـة  إ كعيـون  تعمـل  حيـث 
والمضخـات وغيرهـا مـن مكونـات البنـى التحتيـة فـي 

المشروع.
وترسـل هـذه العيـون كًما كبيـًرا من بيانـات المراقبة 
اإللكترونيـة إلـى غرفـة التحكـم المركزيـة، حيـث يعمـل 
على مراقبتها مشـغل وحدة التحكم، تركي المغامسـي، 
18 شـهًرا،  لمـدة  بـدأ مهنتـه كمشـغل ميدانـي  الـذي 

ليعمل بعد ذلك مشغاًل لوحدة التحكم منذ 14 شهًرا.
يقـول المغامسـي: »يتعلـم المـرء كيـف تعمل األشـياء 
مـن خـالل العمـل فـي المرافـق ميدانًيـا، حيـث يـرى 
الصمامـات والمحـركات ويقـوم باستكشـاف األعطـال 

وإصالحها«.
مسـؤولية  التحكـم  »غرفـة  المغامسـي:  ويضيـف 
كبيـرة، فمـن خاللهـا يمكـن تشـغيل المرفـق أو إيقـاف 
تشـغيله، وفتـح الصمـام الخاطـئ علـى سـبيل المثـال، 
سـيؤدي إلـى حـدوث خطـأ. كمـا أن المحافظـة علـى 

سالمة المشغلين تمثل جزًءا مهًما من وظيفتي«.
ليكـون  درس  وقـد  طريـف،  فـي  ُولـد  المغامسـي 
متدرًبـا كهربائًيا متدرًجـا، قبل التحاقه بمركز التدريب 

ويقـول  18 شـهًرا.  لمـدة  تنـورة  رأس  فـي  الصناعـي 
المغامسـي: »تجلـب أرامكـو السـعودية االزدهـار إلـى 

طريف عبر مشروع شمال المملكة«.
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ضمن مبادرات التدوير..

استخدام المخلفات البالستيكية في إنشاء الطرق 

الظهـران - من خالل تبني مفهوم االقتصاد القائم على 
التدويـر، وعلـى ضـوء أهـداف رؤيـة المملكـة 2030، تبـدأ 
أرامكو السـعودية تنفيذ ابتكار سـيعمل على إنشـاء صناعة 
جديـدة تقـوم علـى تحويل مخلفات البالسـتيك المسـتعملة 

للمساعدة في إنشاء الطرق في المملكة.
أصبحـت مخلفـات البالسـتيك قضيـة مهمـة فـي اآلونة 
األخيـرة بعـد أن باتـت خطًرا يهـدد البيئة بالتلـوث. وتقدم 
تقنيـة اسـتخدام مخلفـات البالسـتيك فـي إنشـاء الطـرق، 
االسـتخدام  فـي  يسـهم  التدويـر  علـى  قائًمـا  اقتصـاًدا 
المسـتمر للبالسـتيك المعـاد تدويـره للحـد مـن اسـتخدام 
المـواد الخـام وتقليـص عمليـات التخلـص مـن النفايـات، 
ممـا يحـد مـن التلـوث الناتـج عـن تصنيعـه واالنبعاثـات 
الكربونية المصاحبة للتصنيع. ويتكون البالسـتيك المعاد 
تدويـره مـن المواد البالسـتيكية المسـتعملة مثـل القوارير 
لتغليـف  ا و لتعبئـة  ا د  ا مـو مـن  وغيرهـا  ألكيـاس  ا و

البالستيكية.

وفـي إطـار برنامج الطاقـة الخضراء في الشـركة، تعمل القافلة األسبوعية 
أرامكـو السـعودية مـن منطلـق مفهـوم يبحـث عـن تحويـل 
النفايـات البالسـتيكية المحليـة إلـى مصـدر يُسـتخدم فـي 
إنشـاء الطـرق بعـد نجـاح المشـروع التجريبـي فـي الحويـة 
الـذي أنجزته إدارة الخدمات االستشـارية فـي عام 2019م، 
حيـث اسـتخدمت البالسـتيك المسـتورد المعـاد تدويـره. 
تـدور حـول تحويـل مخلفـات  الفكـرة االبتكاريـة  وكانـت 
البالسـتيك المحليـة إلـى نوع من األسـفلت يسـمى أسـفلت 
البالسـتيك المعـاد تدويـره السـتخدامه فـي إنشـاء الطـرق 

المعبدة في المملكة وصيانتها.

معايير القبول الفنية 
وبتبنـي مبـدأ االقتصـاد القائـم علـى التدويـر لتقليـص 
اسـتخدام المـواد الجديـدة وتبنـي اسـتخدام المـواد المعاد 
تدويرهـا، تعاونـت دائـرة حمايـة البيئـة، وإدارة الخدمـات 
االستشـارية، وإدارة التوزيـع فـي المنطقـة الغربيـة، وإدارة 
مشـاريع خطـوط األنابيـب والتوزيـع ، لتُسـفر الجهـود عـن 

تنفيذ مشـروع تجريبي موسـع لسـفلتة الطرق بالبالسـتيك 
منتجـات  توسـعة مسـتودع  فـي مشـروع  تدويـره  المعـاد 
البتـرول شـمال جـدة. ومـن المتوقـع أن يكـون أداء هـذا 
المشروع التجريبي الموسع أفضل حيث إن معايير القبول 
تـم تحقيقهـا فيـه كانـت أعلـى مـن معاييـر  التـي  الفنيـة 
المشـروع التجريبـي فـي الحويـة، ممـا يوفـر فرصـة واعدة 
السـتخدام البالسـتيك المعـاد تدويـره محلًيـا فـي إنشـاء 

الطرق في المستقبل.
يُذكـر أن اسـتخدام البالسـتيك فـي تعبيـد الطـرق خيـار 
إنشـائي مسـتدام وصديق للبيئة، وقد أثبت أنه يحسـن قوة 
وصالبة  خلطة الخرسـانة األسـفلتية ويحسـن متانة تعبيد 
اسـتخدام  يحسـن  أن  يمكـن  العـام.  وأداءهـا  الطـرق 
البالسـتيك درجة أداء المادة الالصقة األسـفلتية لمقاومة 
الحـرارة وضغط حركة المرور في المملكة، كما أن إضافة 
البالسـتيك المعـاد تدويـره لألسـفلت تقلل كميـة البيتومين 
فـي خليط األسـفلت إلى نسـبة تصـل إلـى 10% مما يجعله 
خيـاًرا اقتصادًيـا جيـًدا، ويقلـل كذلـك مـن الحاجـة إلـى 

الصيانة ويقلل تكاليف دورته العمرية.

ضمن جهود الشركة لتعزيز املساحات اخلضراء يف اململكة..

محمية تناقيب تحتضن دفعة جديدة من األشجار المحلية

ضمان أداء األسفلت 
وقـد تقـرر تنفيـذ المشـروع التجريبـي علـى قسـم مـن 
5 أمتـار. وسـتجري  400 متـر وعرضـه  الطريـق طولـه 
أداء  لضمـان  السـنة  طـوال  التجريبـي  القسـم  مراقبـة 
اليومـي.  االسـتخدام  ظـروف  فـي  ومتانتـه  األسـفلت 
وسـيجري إدراج الطريقـة الجديـدة بمجـرد اعتمادهـا في 
معاييـر أرامكـو السـعودية وسـيتم التواصـل فيمـا بعـد مـع 
مسـتوى  علـى  لتطبيقهـا  الوطـن  فـي  المعنيـة  الجهـات 

المملكة.
جـاء تبنـي هـذه التقنيـة فـي مشـروع توسـعة مسـتودع 
منتجـات البترول شـمال جدة بعد نجاح التنفيذ المشـروع 
التجريبـي لألسـفلت المطاطـي فـي بدايـة 2020م. ولـم 
دعـم  دون  ليتـم  المشـروعين  كال  وتطبيـق  تقييـم  يكـن 
الخدمـات  وإدارة  البيئـة،  يـة  حما ئـرة  دا وشـراكة  
االستشـارية، وإدارة التوزيـع فـي المنطقـة الغربيـة، وإدارة 

مشاريع خطوط األنابيب والتوزيع والفرض.  

تناقيـب - دفعـٌة جديـدة مـن األشـجار تـم زراعتهـا فـي 
جهود أرامكـو  مـن  كجـزء  ا،  مؤخـًر تناقيـب،  محميـة 
السـعودية لتعزيز المسـاحات الخضراء في مختلف أنحاء 
المملكـة، وتأتـي هـذه المبـادرة التـي قامـت علـى رعايتهـا 
إدارة السـفانية لإلنتـاج، ضمـن التـزام الشـركة بزراعـة 

األشجار المحلية في مختلف مناطق المملكة.   
 وقـد تـم اختيـار ثالثـة أنواع من األشـجار الشـهيرة في 
المملكـة للزراعة، وأسـهمت وزارة البيئـة والمياه والزراعة 
في توفيرها، حيث ُزرعت أشـجار السـدر وأشـجار الغاف 

)برسوبس( وأشجار األثل.

يذكـر أن لـكل نـوع مـن هـذه األشـجار، فوائد كبيـرة من زهير الكعكي
تسـتهلك  أنهـا  ثبـت  حيـث  والبيئيـة،  الصحيـة  الناحيـة 
كميـات قليلـة مـن الميـاه، إلـى جانـب قدرتهـا علـى تحمـل 

المناخ الصحراوي.

استخدام المياه المعالجة 
لري األشجار

وقـد جـرى تركيـب نظـام الـري لضمـان وصـول كميـات 
كافيـة مـن الميـاه لكّل شـجرة، حتى بلوغهـا مرحلة النضج 
والقـدرة علـى النمو والوصول إلى مصـادر المياه الجوفية 
فـي باطـن األرض، وتبلـغ المسـافة بيـن كل شـجرة وأخرى 

مـن  تقـرب  مسـاحة  ر  األشـجا تغّطـي  و  ، ر متـا أ  10
360٫000 متًرا مربًعا.

وتتـم سـقاية األشـجار باسـتخدام 6٫000 غالـون مـن 
الميـاه المعالجـة يومًيـا، مـن محطة معالجة ميـاه الصرف 
الصحـي فـي تناقيـب، التـي تُضخ فـي الخزانـات لتخزينها 
يومًيـا بواسـطة ثـالث خطـوط رئيسـة يدعمهـا 300 خـط 

فرعي في نظام شبكة الري.

المحافظة على التنوع الحيوي 
وفـي تصريـح لنائـب الرئيس ألعمال الزيـت في منطقة 
األعمـال الشـمالية، األسـتاذ داوود الـداود، قـال: »تـدرك 

الشـركة مسـؤوليتها فـي حمايـة وتعزيـز البيئـة الطبيعيـة 
المحيطـة بأعمالهـا، وهـذه المناطـق المتنوعـة حيوًيـا تقع 
ضمـن مناطـق أعمـال منطقـة األعمـال الشـمالية ألعمـال 
الزيـت. كمـا أن مثـل هـذه المبـادرات دليـل واضـح علـى 
البيئـة  علـى  المحافظـة  فـي  السـعودية  أرامكـو  جهـود 

والنظام البيئي أثناء أعمالها«.
السـفانية،  فـي  اإلنتـاج  لدائـرة  العـام  المديـر  وقـال 
منطقـة  فـي  النفـط  »أعمـال  العجمـي:  علـي  األسـتاذ 
أرامكـو  البيئـة فـي  الشـمالية، ودائـرة حمايـة  األعمـال 
التنـّوع  لتحسـين  طموحـة  خطًطـا  وضعـوا  السـعودية، 
الحيـوي البيئـي وتسـريع إعـادة التأهيـل للمناطـق البريـة 

والبحرية حيث نعمل«.

شجرة السدر شجرة الغافداوود الداود وعدد من أعضاء إدارة اإلنتاج في السفانية خالل زراعة األشجار.

نجحت أرامكو السعودية في تنفيذ مشروع تجريبي موسع لسفلتة الطرق بالبالستيك المعاد تدويره في مشروع توسعة مستودع 
منتجات البترول شمال جدة

تدوير البالستيك لرصف الُطرق

تدوير مواد البالستيك 
املستهلكة، مثل: القوارير 

واألكياس

استخدام مزيج األسفلت 
احملسن يف أعمال رصف الطرق

إضافة البالستيك امُلعاد تدويره 
إلى مادة البيتومني لصنع مزيج 

األسفلت
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قصة أحمد واالكتئاب 
كان فتـــًى مليًئـــا بالحيـــاة، طويـــل القامـــة، نحيـــل 
الجســـد، أســـمر البشـــرة، جميـــل المالمـــح، يكبرنـــي 
بعامين، ويحـــب الكرة الطائرة. كنت أحب أن أشـــاهده 
يلعـــب هـــذه اللعبـــة، وخصوًصـــا عندمـــا كان يرتقـــي 
ليضـــرب الكـــرة مـــن وراء الشـــبكة كأنـــه الّنســـر. كان 
ارتقـــاؤه عالًيا فـــوق الفريق المقابل فال أحد يســـتطيع 
أن يصـــد ضربته الســـاحقة، وكان الفريـــق الذي يقوده 

أحمد فريًقا ال يقهر! 
وكبـــر أحمـــد، وتقـــّدم لخطبـــة فتـــاة ولـــم يحالفـــه 
القبول، ويبـــدو أن األمر أثر فيه بشـــكل كبير، فلم يعد 
ذلـــك الفتى الذي عهدنـــاه، وأصبح قليل الـــكالم وأكثر 
انعـــزااًل. شـــارد الذهـــن كأنه فـــي عالم آخـــر، لم يعد 
يلعب الكـــرة الطائرة، ولم يعد ينتمي ألي شـــيء حوله، 
حتـــى ابتعد عنه أقـــرب النـــاس إليه، فلم يعـــرف أحد 
مـــا الذي فـــي خاطـــره، وذلك لـــدوام صمتـــه وعزلته. 

ودخل هذا الشاب مرحلة اكتئاب شديد. 
ازدادت حالتـــه ســـوًءا وأصبح منســـحًبا تماًمـــا مّما 
حولـــه، ولم نكن نســـمع إال عويل والدتـــه، وصراخ أبيه 
الـــذي كان يعتقـــد أن المرض غير المصحـــوب بارتفاع 
فـــي درجات الحـــرارة، هو »دلـــع« وتمثيـــل. مضت مّدة 
زمنيـــة على حالتـــه ولم نعد نـــراه فقد اعتـــزل الخروج 
إلى الحي، واعتـــزل الناس.... كل النـــاس! وبعد فترة، 
تجـــاوزت حالته العزلـــة، فأصبح أكثر عنًفـــا مع إخوته 
ووالديه، وصار يخرج من البيت، ويؤذي نفســـه! أشـــار 
أحـــد األصدقـــاء علـــى أهلـــه أن أحمـــد بـــه مـــس من 
الجـــن، ويجـــب اتخاذ إجـــراءات ســـريعة. وهنـــا بدأت 
الحكايـــة، فقـــد تعرضت األســـرة ألبشـــع أنـــواع اإلفك 
والدجـــل واالســـتغالل، فهـــذا يقول ســـحر فـــي الهند، 
وهـــذا يقـــول، يســـكنه الجـــن، وذهـــب أحدهـــم بعيًدا 
عندما قـــال إن أحمـــد متزوج مـــن جنية! ولـــم يتطرق 

أحد إلى أن الفتى يمر بحالة اكتئاب شديد!محمد العداربة
ويحـــدث أن يزورهم خال أحمـــد، وعندما رآه قال إنه 
بحاجـــة إلـــى طبيـــب نفســـي ليشـــخص حالتـــه. بدأت 
العائلـــة تفكـــر بنظـــرة المجتمع لهـــم، لكنه حملـــه رغًما 
عـــن الجميع إلـــى الطبيب. لقـــد كان يعاني مـــن اكتئاب 
شـــديد وعالجه بعقـــار يأخذه بشـــكل دوري. عاد أحمد 
بفضـــل اهلل ثـــم هـــذا العقـــار الـــذي يأخـــذه دون أي 
انتكاســـة ســـوى مرة واحـــدة ظن أنـــه شـــفي تماًما فلم 
يتناوله. قال لـــه الطبيب: »هذا المـــرض مثل أي مرض 
مزمـــن عليك أن تعيـــش مع الدواء إال إذا اكتشـــف العلم 
حلـــواًل أخرى«. مضـــى على هـــذه القصة أكثـــر من ربع 
قـــرن، وتعـــود تفاصيلها إلـــى ذاكرتي عندمـــا تردني من 
أحمد رســـالة نصية يســـألني عن أحوالي، أو أشاهد له 

تعليًقا على منشور في شبكات التواصل االجتماعي.

الكيمياء واالكتئاب
ببســـاطة شـــديدة، الموضـــوع كان خلاًل فـــي كيمياء 
الدماغ، ويحتـــاج لدراية ومبادرة ســـريعة، إذ تســـتخدم 
مضـــادات االكتئـــاب من أجـــل ضبط كيميـــاء المخ غير 
المتوازنـــة لـــدى المريـــض، فتعمـــل علـــى هرمونـــات 
الســـيروتينين والدوبامين وهرمونات أخرى في الجسم 
ناقصـــة، وهـــي المســـؤولة عن حالـــة االكتئـــاب، لذلك 
عند تناول مضـــاد االكتئاب يعمل داخل الجســـم بزيادة 
هـــذه الهرمونات داخل الدم، وهنـــاك أنواع أخرى تعمل 

من خالل زيادة هرمونات أو تقليل أخرى.
يؤثر االكتئاب على طريقـــة التفكير والتصرف، ومن 
شـــأنه أن يؤدي إلـــى عديد مـــن المشـــكالت العاطفية 

والجسمانية.
عـــادة، ال يســـتطيع األشـــخاص المصابـــون بمرض 
اليوميـــة  حياتهـــم  بممارســـة  االســـتمرار  االكتئـــاب 
كالمعتـــاد، إذ إن االكتئـــاب يســـبب لهم شـــعوًرا بانعدام 

أيـــة رغبة في الحياة. تجدر اإلشـــارة إلـــى أن االكتئاب 
يعد أحـــد أكثر األمـــراض انتشـــاًرا في العالـــم. اليوم، 
يتعامـــل غالبيـــة العامليـــن فـــي مجـــال الصحـــة مـــع 
االكتئـــاب كمرض مزمـــن يتطلب عالًجـــا طويل المدى، 
بالضبـــط كمـــا يتم التعامل مـــع مرض الســـكري أو مع 

َفرط ضغط الدم. 

أسباب وعوامل االكتئاب
رغم أن السبب المباشـــر لهذا المرض ليس معروًفا 
بشـــكل قطعي إال أن االعتقاد الســـائد، كمـــا هو الحال 
بالنســـبة إلى أمراض نفســـية أخرى، يعود إلى العوامل 
البيوكيميائيـــة )البيولوجية - الكيميائية(، وهي تغيرات 
فيزيائيـــة )ماديـــة( فـــي أدمغـــة األشـــخاص المصابين 
بمـــرض االكتئاب. ومن المحتمل أن المـــواد الكيميائية 
الموجـــودة في دماغ اإلنســـان بشـــكل طبيعـــي، وتدعى 
»ناقـــالت عصبيـــة« ولهـــا عالقة بالمـــزاج، تلعـــب دوًرا 
بالتســـبب بمـــرض االكتئـــاب. كمـــا أن العامـــل الوراثي 
يلعـــب دوًرا أساًســـا، باإلضافـــة إلـــى العوامـــل البيئّية 

وهي ظـــروف حياتية من الصعـــب مواجهتها والتعايش 
معها، مثل فقدان شـــخص عزيز، ومشـــاكل اقتصادية، 

والتوّتر الحاد.
مـــن ناحية أخـــرى، حـــّب األهـــل ألبنائهـــم ومحاولة 
حمايتهـــم تكـــون أغلـــب األحيـــان باإلنـــكار، ومحاولـــة 
إخفـــاء أوالدهـــم المصابين مـــن الناس، ظًنـــا منهم أن 
هـــذا المـــرض يســـبب لهـــم الخجـــل والحـــرج. وفـــي 
الحقيقة، هذا األمـــر يزيد من حالة االكتئـــاب تفاقًما، 
ويزيد علـــى المريض هموًما فـــوق ما يعانيـــه، فإنكاره 
وإخفـــاؤه عن عيـــون الناس ال تزيـــده إال بؤًســـا وحزًنا 
شـــديدين. أما اللجوء إلى خزعبـــالت األفاكين، ودجل 
الدجالين فهو ثقافة عند بعـــض الفئات غير المتعلمة، 
ويقع علـــى عاتقنـــا توعيتهم إلـــى خطـــورة وتأثير هذا 
األمر علـــى المريض، فهم يظنون أن ممارســـتهم إن لم 
تنفع فلـــن تضر. وهذا غيـــر صحيح فشـــعور المريض 
أن مرضـــه تُحركه قوى خفيـــة هو بذاتـــه اكتئاب آخر، 
باإلضافـــة إلـــى أن الذهـــاب لمثلهـــم يعّد تأخيـــًرا عن 
البـــدء بالعـــالج الحقيقـــي الـــذي كلمـــا أخرتـــه زادت 

معاناة وحالة المريض سوًءا. 

التنويم المغنطيسي..
أين بقية العقل المجهولة؟

فـــي عـــام 1898م حدثـــت قصـــة أثـــارت القلـــق في 
أوســـاط علـــم النفـــس األمريكـــي، وذلك حيـــن ذهبت 
فتاة تدعى كريســـتين بوتشـــامب إلى الدكتـــور مورتون 
برينـــس من كليـــة تافتـــس الطبيـــة، وكانـــت تعاني من 
اإلجهـــاد العصبي، وحينما فشـــل معها العـــالج العادي 
جـــّرب الدكتـــور التنويم المغنطيســـي. ذات يـــوم ودون 
توقع برزت شـــخصية أخرى مختلفـــة تماًما من خالل 
العالج.. شـــخصية فتـــاة مرحـــة وصاخبـــة ومندفعة، 
قالت إنها تُدعى ســـالي بوتشـــامب، وأصّرت على أنها 
ليســـت كريســـتين رغـــم اعترافهما بـــأن لهما جســـًدا 

واحًدا.
كانت ســـالي تعرف كل شـــيء عن كريســـتين، بينما 
كريســـتين تجهـــل كل شـــيء عن وجـــود ســـالي. كانت 
ســـالي مغمضـــة العينيـــن دائًمـــا ألن كريســـتين كانت 
تحـــت تأثير التنويم، وفي النهايـــة نجحت في فتحهما، 

وحينئٍذ أصبحت حياة كريستين أكثر تعقيًدا.
كانـــت ســـالي تســـتطيع أن تفرض ســـيطرتها طوال 
ســـاعات ثـــم تســـتيقظ كريســـتين، فتتســـاءل متعجبة 
عما تكـــون قد فعلته خـــالل فقدانهـــا لذاكرتها، وعند 
هذه النقطة ظهرت شـــخصية ثالثـــة متمّيزة، واضحة 
بقـــدر تمّيز ووضوح ســـالي وكريســـتين، ولـــم يكن لها 
اســـم. شـــخصية حـــادة أشـــبه بشـــخصية ناظـــرات 

المدارس تدعوها سارة بالبلهاء.
هـــذه الحالـــة ال تقتصـــر على مجـــرد فهـــم طبيعة 
التنويـــم المغنطيســـي ألنهـــا تعـــّدت المبـــدأ العلمـــي 

د. عادل النيل

بتضييـــق االنتبـــاه ووصـــول العقل إلى حالـــة يمكن أن 
تُســـمى أحادية الفكـــر، أو التركيز على فكـــرة واحدة 
ضيقـــة. وذلك ربما يتفـــق إلى حدٍّ كبيـــٍر إلى ما ذهب 
إليه ألبرت أينشـــتاين حين قال: »نحن نســـتخدم %10 
فقـــط من إمكانـــات أذهاننا«، أما البقيـــة الغالبة فهي 
ال تـــزال مظلمـــة ومجهولـــة، وهـــي تقريبـــا مـــا أنتـــج 
الحالة المعقدة للســـيدة بوتشـــامب، التـــي تحولت من 
مزدوجـــة إلـــى ثالثيـــة تقودنـــا إلـــى أن هنـــاك عاماًل 
معيًنـــا غير متوقـــع في تفكيرنـــا يؤثر علينا بشـــكٍل ال 

شعوري.
التنويم المغنطيســـي وسيلة يتم اســـتخدامها بشكٍل 

عالجـــٍي إلرســـال شـــخص غيـــر راغـــب فـــي تضييق 
انتباهـــه إلـــى حالة مـــن النســـيان أو الغيبوبـــة وتكون 
مشـــابهة للنوم من نواٍح عديدٍة، لكـــن هناك إدراك تام 
لمـــا يحدث. ولعـــّل هذه الحالة تشـــابه حالة النشـــوة، 
ومـــن واقـــع التركيز التـــام، فقـــد يكـــون المنـــّوم أكثر 
انفتاًحـــا علـــى المقترحـــات أو النصائـــح التـــي قـــد 

يتجاهلها في حالته العقلية العادية.
لكـــن أيـــن يذهـــب عقلنا خـــالل هـــذه الحالـــة؟ هل 
هنـــاك قابليـــة لظهـــور شـــخصية ســـالي المندفعة أو 
ناظرة المدرســـة البلهاء؟ ليس بالضـــرورة، فتلك حالة 
نـــادرة، والنـــادر ال حكم له. خالل دراســـة لباحثين في 

جامعـــة هارفارد ســـعوا للحصول على إجابة للســـؤال: 
مـــاذا يحدث للدماغ أثنـــاء التنويم المغنطيســـي؟ تمت 
دراســـة أدمغة 57 شـــخًصا أثناء التنويم المغنطيســـي 
الموجـــه، ووجـــدوا أنـــه تظهـــر منطقتـــان مـــن الدماغ 
مســـؤولتان عـــن المعالجـــة والتحّكم فيمـــا يحدث في 
الجســـم أثنـــاء التنويـــم المغنطيســـي. وبالمثـــل، فـــإن 
منطقة الدماغ المســـؤولة عن أفعـــال المنّوم والمنطقة 

التي تدرك تلك األفعال تبدو منفصلة أثناء التنويم.
وبصـــورة عامـــة، فـــإن األفـــراد الذين يتـــم تنويمهم 
مغنطيســـًيا يظلـــون يتمتعـــون بـــاإلرادة الحـــرة، ورغم 
أنهم أكثر انفتاًحا على اإليحـــاء، إال أنهم لن يتصرفوا 
بطرق يجدونها عـــادة مرفوضة أخالقًيـــا. ولكن يبقى 
هـــذا التنويـــم ســـلوًكا عالجًيـــا لـــه عديد مـــن المزايا 
التـــي تشـــمل مســـاعدة األشـــخاص فـــي التعامـــل مع 
الحـــاالت العاطفيـــة الســـلبية، مثـــل التوتـــر والقلـــق، 
باإلضافـــة إلـــى األلـــم والتعـــب واألرق واضطرابـــات 

المزاج، وغير ذلك.
وبيـــن ما هـــو أخالقي فـــي الســـيطرة علـــى المنّوم 
وحقـــه في العـــالج النفســـي، وما هـــو في حكـــم غير 
األخالقي في تلك الســـيطرة والتحّكم العقلي بإنسان، 
تنشـــأ عديد من األســـاطير حول التنويم المغنطيسي، 
التي تأتي فـــي الغالب من التنـــاول اإلعالمي واألفالم 
والروايات. يقـــول إيرفينغ كيـــرش، المحاضر في كلية 
الطـــب بجامعة هارفـــارد، إن التنويم المغنطيســـي هو 
شـــكٌل مدروٌس جيـــًدا وشـــرعي من العالج المســـاعد 
لحاالت تشـــمل الســـمنة واأللم بعد الجراحـــة، والقلق 

والتوتر.
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األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

•  ما هي أهم األعمال التي قدمتها؟
مـت ِفلـم )فلورينـس(، وهـو ِفلـم التخـرج مـن  قدَّ
إنتاجـي فـي معهـد الِفلـم األمريكـي، وِفلـم )وحـي(، 
وهـو ِفلـم واقعـي افتراضـي، مـن إخراجـي وإنتاجي 
أيًضـا، وقـد تجـاوزت مشـاهداته وهلل الحمـد مـا 
يقرب من 18 مليون مشاهدة عبر منصة اليوتيوب. 
كمـا أنتجـت ِفلًمـا تحـت عنـوان )الكائـن الفضائـي 
العربـي(، وقـد تـم ترشـيحه لمهرجـان )صاندانس( 

السينمائي.
•  اخترت تخصًصا لم يكن له مساحة عمل واسعة 
فـي المملكـة، كيـف اسـتقبلت أسـرتك اختيـارك 

لهذا التخصص؟
اسـتقبلَته برحابـة صـدر وتشـجيع، وكان دعمهـم 
لـي مسـتمًرا ودائًمـا حتـى أثنـاء تسـجيلي فـي عـدد 
مـن الـدورات لتنميـة المهـارات فـي المجـال الفني. 
وهـذا االسـتثمار جنيـت ثمـاره بالفعـل الحًقـا، أثناء 

اختياري للتخصصات المحددة في الجامعة.
•  هـل أنـت مـع فكـرة أن للشـباب الحـق فـي اختيـار 
نة  سـتعا ال ا مـع   ، معيـة لجا ا تهـم  تخصصا

بتوجيهات األسرة لهم؟
نعـم، األسـرة والمجتمـع المحيـط يلعبـان دوًرا 
مهًمـا فـي دعم هذه الحريـة. هناك كثيـٌر ممن تُتاح 
لهـم خيـارات متعـددة، لكـن فـي الواقـع ال يمكنهـم 
التمتـع بحريـة االختيـار، نظـًرا لعـدم تقبـل األسـرة 
فـي  الدخـول  لفكـرة  بهـم  المحيـط  والمجتمـع 
تخصصـات غيـر مألوفـة، أو معروفـة اجتماعًيـا 
بعـدم االسـتقرار المادي. وهذا يسـبب ضغًطا على 
ال  فـي تخصصـات  دخولهـم  عنـه  ينتـج  الشـباب 

يرغبون فيها لضمان االستقرار المادي فحسب.
•  هـل تلعـب األسـرة السـعودية دورهـا فـي اكتشـاف 
تـزال خائفـة مـن  أنهـا ال  أم  مواهـب أطفالهـا؟ 

مخاطر تسليط الضوء والتعرض للتنمر؟
أعتقـد أنهـا تلعـب الـدور األكبـر، فـاآلن هنـاك 
ز لديهم  جيـل جديد من اآلبـاء واألمهات، الذين تعزَّ
مفهـوم تنميـة المهـارات، وأصبـح هنـاك وعـي أكبر 
بسـبب التطور السـريع الذي يحصـل حولنا. أصبح 
هذا الجيل يشجع اكتساب المهارات في المجاالت 
التي لم تنشأ بعد، ويؤمن بأنها قد تكون المستقبل 

المشرق ألبنائهم.
•  ما هي نصيحتك للموهوبين في المملكة؟

عـدم التوقـف واالسـتمرار فـي تنميـة مواهبهـم 
بالبيئـة  االختـالط  أهمهـا  ومـن  الطـرق،  بـكل 
المشـجعة، وتكثيـف المعلومات التـي تتعلق بتطوير 
هـذه الموهبـة. وفـي اآلونـة األخيرة، وجدنـا عديًدا 
مـن الشـباب والشـابات قـد خرجـوا إلـى العالـم في 
والنشـاطات  والفنيـة  العلميـة  المجـاالت  كافـة 
الرياضيـة، وأبـرزوا أنفسـهم، وأكـدوا مـدى شـغفهم 

بما يقومون به.
•  كلمة تقولها ألسرتك؟

شـكًرا على دعمكم المسـتمر فـي تنمية مواهبي 
إلـى  دائًمـا  لوجودكـم  إخوتـي، وشـكًرا  ومواهـب 

جانبي مع كل إنجاز.

على الموهوبين االختالط 
بالبيئة المشجعة

بعض صفات الطفل 
الموهوب

المعتز فهد الجفري
حاصل على درجة البكالوريوس في فن اإلخراج، ودرجة 
الماجستير في اإلنتاج السينمائي، من معهد الِفلم األمريكي 
)AFI(، التقت به القافلة األسبوعية للتعرف على جوانب 
مختلفة من دراسته السينمائية.

في بيتنا موهوب نفخر به
صـــة فـــي التربية  تذكـــر بعـــض المصـــادر المختصِّ
وعالم الطفولة أن مهمة اكتشـــاف مواهب الطفل تقع 
على بيئته المباشـــرة، التي تتمثِّل في والديه وأســـرته 
بالدرجـــة األولـــى؛ ذلـــك ألَنّ النســـبة العظمـــى مـــن 
مواهـــب الطفل تبرز في الســـنوات األولـــى من عمره، 
مـــا يجعـــل المســـؤولية األســـرية بالغـــة األهميـــة في 
اكتشـــاف المواهـــب وتنميتها واســـتثمارها اســـتثماًرا 

سليًما.
ويتطلَّب األمـــر اســـتحضار اإلرادة والوعي، وتعزيز 
ـــر النافذ، الســـتمطار مـــا يتمتَّع به  المراقبـــة والتبُصّ
الطفل، أو ما يتَّســـم به من ســـمات الموهبة واالبتكار 
والتميز، فـــي أي من المجاالت التـــي يُحتمل أن يكون 

موهوًبا فيها.
أم حمـــود هي إحدى تلك األمهـــات الالتي يحرصن 
علـــى االهتمـــام بمواهـــب أبنائهـــن، حيـــث أعربت في 
حديث معهـــا أنها تنتظر اليوم الـــذي ترى فيه مواهب 
أبنائهـــا، قائلـــًة: »البـــد أن يكـــون ألبنائـــي طاقات من 
اإلبـــداع، وعلـــيَّ أن اكتشـــفها حتـــى أحرِّضهـــم علـــى 

استثمارها«.
وأوضحـــت أم حمـــود أنهـــا تأخـــذ أطفالهـــا علـــى 
الـــدوام إلـــى مركـــز إثـــراء، ألنها تريـــد أن يكـــون لهم 
مواهب يجدون أنفســـهم مـــن خاللها، لتصبـــح بمثابة 
مســـاحة مختلفـــة خـــارج إطـــار الدراســـة. وتأمـــل أم 
حمـــود أن يكـــون أحد أطفالهـــا عازًفا واآلخـــر خيَّااًل، 
لكنهـــا تضيـــف أن األمـــر فـــي النهايـــة يعـــود إليهـــم، 
فالمهـــم أن يكـــون للطفـــل حيـــاة مختلفة خاصـــة به، 

يمكنه من خاللها إظهار إبداعاته على المأل.
وعبر )القافلة األســـبوعية(، ارتأينا أن نســـلِّط 
الضـــوء علـــى نمـــاذج مـــن الموهوبيـــن، ســـًواء أكانوا 
صغـــاًرا أم كبـــاًرا، لنناقـــش معهـــم كيـــف اكتشـــفوا 
مواهبهـــم، وهل لعبت األســـرة دوًرا كبيًرا في نجاحهم 

أم ال؟

ُتجيد الرسم 
وتحبُّ الكتب

ســـعد  س  ليـــال
عاًمـــا،   13 عمرهـــا 
وتقـــول إنهـــا تعلمت 
قنـــاة  مـــن  الرســـم 
منصـــة  علـــى 

اليوتيوب، حيث تُشـــير إلى أن أمها وجدتها ُدهشـــتا 
من موهبتها، كمـــا حرصت األخيرة على تشـــجيعها 

على الرسم، واالستمرار في تطوير موهبتها.
ـــا تهـــوى أن ترســـمه، أجابت:  وعنـــد ســـؤالها عمَّ
»أحـــب أن أرســـم الشـــخصيات الكرتونيـــة، حيـــث 
أطمـــح فـــي المســـتقبل أن تكـــون لدي شـــخصيات 
كرتونيـــة خاصـــة بي، ومـــن خالل ذلك مـــن الممكن 

م مسلساًل كرتونًيا أو ِفلًما«. أن أقدِّ
وتقـــول والـــدة ليـــالس أنهـــا أيًضـــا قارئـــة نهمة 
جًدا، حيث إنها تقرأ باللغتيـــن اإلنجليزية والعربية، 

ولديها مكتبة خاصة ومتنوعة.

مارية وسكتها الطويلة
ا ماريـــة الناصر فتبلغ  أمَّ
عاًمـــا،   24 العمـــر  مـــن 
علـــى  صلـــة  حا هـــي  و
شـــهادة البكالوريوس في 
القرآنيـــة،  الدراســـات 

وعاشقة للقراءة.
وكانـــت ماريـــة تكتـــب 
بشـــكل  هـــا  طر ا خو
مســـتمر، واكتشـــفت من 
فـــي  مـــا دونتـــه  خـــالل 
مفكرتهـــا، التـــي تحمـــل الرســـائل وقصائد الشـــعر 
وغير ذلك، أنها تســـتحق أن تظهر ما كتبته لنفســـها 

ليقرأه الجميع.
وقد ســـاعدتها أســـرتها في إصدار كتابها، الذي 
جاء تحت عنـــوان )ســـكة طويلة(. ويناقـــش الكتاب 
أجـــزاء مـــن صـــور الحيـــاة التـــي لوالهـــا ال يمكـــن 
للحيـــاة أن تكتمـــل. تقـــول ماريـــة: »كنـــت محظوظة 
جـــًدا فقـــد وقفـــت أســـرتي معـــي، بـــل إنها تشـــعر 

بالفخر لربما أكثر مني«.

نادية ونظرٌة مستقبلية
وحصلت نادية الدوســـري على شـــهادة دبلوم في 
اإلدارة، لكن األقمشـــة والعباءات واأللوان استهوتها 
منـــذ صباها المبكـــر. ومـــا إن تحدثت مـــع والدتها 
عـــن رغبتهـــا في أن يكـــون لهـــا عالمـــة تجارية في 
الســـوق، حتى وجدت تشـــجيًعا كبيًرا ليس من أمها 

فحسب، وإنما من أسرتها جميًعا.

اآلن  ناديـــة  وتقـــوم 
ت،  ا ء لعبـــا ا بتصميـــم 
حـــول  ســـؤالها  وعنـــد 
الســـبب وراء اختيارهـــا 
لهـــذا المجـــال، أجابت: 
»هوايـــٌة أضمرتهـــا فـــي 
 . ت ا لســـنو ي  طـــر خا
وحينما قـــررت أن أكون 
فـــي مجـــال التصميـــم، 
كان أهـــم قـــرار اتخذته 
هـــو تصميـــم العبـــاءات 

بأســـعار مناســـبة، ألني أريد كســـب ثقة الشـــابات، 
وأن يصبحن عميالت دائمات لدي«.

وتوضـــح نادية أن مجال عملها فـــي إدارة الموارد 
البشـــرية علَّمهـــا كيفيـــة التعامل مع الناس وكســـب 
مودتهـــم، كمـــا ســـاعدتها خبرتهـــا والدعـــم الهائـــل 

ته من والديها. الذي تلقَّ

التنمر قادها للنجاح
وقالت شـــهد محمد 
إنهـــا رغـــم صغرهـــا 
ن  أ تحـــب  نـــت  كا
فـــي  أمهـــا  تســـاعد 
وضـــع الزينـــة علـــى 
و  ليبـــد  ، جههـــا و
بلمســـاتها.  مختلًفـــا 
مـــن  شـــهد  تبلـــغ  و
 ، ًمـــا عا  22 العمـــر 
وهي خبيـــرة في فن 

المكياج.
ضـــت للتنمـــر فـــي  وتُشـــير شـــهد إلـــى أنهـــا تعرَّ
مراهقتهـــا بســـبب مظهرها، وقـــد دفعهـــا ذلك إلى 
لت  تطويـــر هوايتهـــا فـــي فـــن المكيـــاج، حتـــى تحوَّ
ق اآلن  الحًقـــا إلى عمل حقيقـــي، موضحة أنهـــا توفِّ
بين دراســـتها في هندســـة الكمبيوتر صباًحا، وبين 

استقبال العميالت في المساء.
ـــت دعًمـــا كبيًرا مـــن قبل  وتذكـــر شـــهد أنهـــا تلقَّ
أســـرتها، حتى تمكنـــت من تجـــاوز مرحلـــة التنمر، 
هـــو  أفكـــر  اآلن  فيـــه  تفكـــر  مـــا  كل  أن  مؤكـــدة 

المستقبل.

■  التعلم المبكر للقراءة والكتابة.
■  قـــوة التركيـــز والمالحظة لألمور 

واألشياء من حوله.
■  قوة الذاكرة.

■  الفطنة وسرعة البديهة.
واالستكشـــاف  االطـــالع  ■  حـــب 

والقراءة.
■  امتـــالك مفـــردات لغويـــة كثيـــرة 

والقدرة على استخدامها.
■  الميل لأللعاب التركيبية.

■  محاولـــة االختـــراع واإلبـــداع في 
صنـــع بعـــض األشـــياء، كاأللعاب 

مثاًل.
■  القـــدرة علـــى إدراك العالقـــات 

السببية.
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العادات الـسبع 
لألطفال السعداء

الكتـــاب الـــذي قـــام بتأليفـــه الكاتـــب 
إلـــى  يهـــدف  كوفـــي،  شـــين  األمريكـــي، 
تبسيط العادات الســـبع لألشخاص األكثر 
فاعلية، في شـــكل قصـــص جميلة وممتعة 
ن الكتاب صفحة  وشـــيقة للصغار. ويتضمَّ
فيهـــا تماريـــن للوالديـــن، ليســـتطيعوا أن 
العـــادات  أبنائهـــم حـــول  مـــع  يتناقشـــوا 
الســـبع، وكيـــف يســـتطيعون تفعيلهـــا فـــي 

حياتهم.



الخميس ٢٦ ربيع األول 144٢هـ، ١٢ نوفمبر 20٢٠م

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
 ،2052101150 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  م/8 وتاريـخ 
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة 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 مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

أحالم الصبا الخالدةالتقط صورة:

لحظًة بعد لحظة، يمضي العمر مسرًعا فال يبقى منه إال شظايا من أحالم الصبا، نحتفظ بها كذكريات آسرة من الماضي الجميل، يجذبنا إليها الحنين مثلما 
يتوق األطفال إلى أحضان أمهاتهم. الزميلة سارا الكزاز، مهندسة العمليات من دائرة التحول الرقمي، ترصد عبر عدسة كاميرتها صورة لفتيات يرتدين أزياء 

القرقيعان زاهية األلوان أمام أحد البيوت التراثية في القطيف، ويتشاركن لعبة )خوصة بوصة( الشعبية، حيث تنتقل يد إحداهن بين األيادي على وقع أهزوجة 
رهن بما مضى من أحالم الصبا! خاصة، لتخسر من تنتهي األهزوجة عندها. ومن يدري فلعلَّ الصورة تخلد فتذكِّ

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

يُفضـي البحث علـى محـرك )غوغل( عـن كلمة )جائحـة(، التي 
ـًرا، إلـى 54٫6 مليـون نتيجـة! رقـٌم ضخـم  كثـر اسـتخدامها مؤخَّ
لكنـه يتوافـق مـع تأثيـر فيـروس كوفيـد-19، الـذي قلـب العالـم 
وغيَّـر مجـرى الحيـاة؛ فوفًقـا لبعـض التوقعـات، فـإن العالـم لـن 

يعود إلى ما كان عليه قبل كورونا.
ولعلنـا بعـد أكثـر مـن سـبعة أشـهر مـن مجابهتـه، ورصـد مـا 
حصـده مـن أرواح، وآثاره علـى االقتصـاد العالمي، وتغييـره لنمط 
الحيـاة، ننتقـل مـن تتبـع أخبـار الفيـروس إلـى مرحلـة وضـع هـذه 

الحقبة محل التأمل والتحليل.
التواصـل  لوسـائل  للمتابـع  يتضـح  الماضيـة،  الفتـرة  وخـالل 
االجتماعي تنوع الشـخصيات التـي ظهرت من خالل المنشـورات 
نهـا )أو التـزم الصمـت حيالهـا( الكتَّـاب،  أو الرسـائل، التـي دوَّ

وتداولها الناس.
ففي بدايـة الجائحة، تصـدرت الموقف المجموعة المتسـرعة، 
التـي اعتراهـا الخـوف والقلـق، وعبَّـرت عنهمـا بإعـادة إرسـال كل 
الفيـروس وطـرق  وتعليقـات عـن ماهيـة  أخبـار  مـن  تقـرؤه  مـا 
انتقالـه وعـدد اإلصابـات. وشـملت المنشـورات مـا تبثـه المصادر 
الصحـة،  وزارة  كالـوزارات، وعلـى رأسـها  الموثوقـة  الرسـمية 
وكذلك اإلشـاعات والتفسـيرات والتنبـؤات غير العلميـة، فاكتظت 
وسـائل التواصـل بالرسـائل التـي داهمت القـارئ وأربكتـه، لتضيع 

بينها الرسائل العقالنية والمتزنة.
أمـا المجموعـة الثانيـة، التـي أظهـرت مرونـة نفسـية عاليـة، 
فركزت علـى الجانـب اإليجابي للجائحـة، الذي وجدتـه في تغيير 
ـدت العـودة  نمـط الحيـاة وانحصارهـا فـي حـدود المنـزل، فمجَّ
إلـى الحيـاة األسـرية خـالل فتـرات الحظـر، واستبشـرت بتوفـر 
الوقـت إمـا لألسـرة أو للقـراءة والكتابـة أو للنشـاط الرياضـي، 
المقـروءة  والكتـب  الجلـوس،  لغـرف  بصـور  إنجازاتهـا  ووثَّقـت 
والمكتبـات المنزليـة، واألجهـزة الرياضيـة. وفـي المقابـل، أطلـق 
النـكات علـى هـذه اإلنجـازات فـي تلـك  محبـو المـرح والتنـدر 

الفترة العصيبة.
ر توقـف الدراسـة بشـكلها التقليـدي بعـض الرسـائل،  وتصـدَّ
وجـاءت التعليقـات فـي مجملهـا مليئـة بالقلـق حـول التعليـم عـن 
الحـال مـع كل تغييـر،  بُعـد وجـدواه وُسـبل تيسـيره، وكمـا هـو 
إلـى السـاحة  انقسـمت الرسـائل بيـن مؤيـدة ومعارضـة، وبـرز 

المختصون في التعليم اإللكتروني ليُدلوا بدلوهم.
وفيمـا يتعلـق بالعمـل مـن المنـزل، طغت بشـكل ملحوظ رسـائل 
التأييـد، التـي أشـارت إلـى توفيـر الوقـت وتكاليـف المواصـالت، 
وتنبـأت باتبـاع هـذا األسـلوب بعـد انحسـار الجائحـة. وفـي هـذا 
الوقـت، صمـت أصحـاب المشـاريع التجاريـة، لكـن بعضهـم فكـر 
الترويـج لسـلعه وخدماتـه عبـر عـروض  التجاريـة فـي  بعقليتـه 

مغرية، أو توفير التوصيل مجاًنا إلى المنازل.
أصحـاب  فاكتفـى  الكتابـة،  عـن  ابتعـدت  أخـرى  مجموعـٌة 
الشـخصية الحـذرة بالمتابعـة لمـا يُكتـب كـردة فعـل، لمحاولـة 
اسـتيعاب ما يجـري ومن ثم تحديـد موقفهم منه. ومـن الصامتين 
التعامـل  النفسـية علـى  القـدرة  الصدمـة وفقـدان  اعترتـه  مـن 
معهـا، وممـا زاد األمـر سـوًءا تضـارب المعلومـات حـول ماهيـة 

الفيروس وطرق انتشاره وصعوبة التعامل معه.
وبعـد هـدوء ردود األفعـال مـع السـيطرة الجزئيـة علـى الوضع، 
رت  فتصـدَّ التدريـب،  ومراكـز  الثقافيـة  المؤسسـات  نشـطت 
عبـر  الرسـائل  االفتراضيـة  لثقافيـة  ا ليـات  لفعا ا إعالنـات 

التطبيقات حتى أصبح من الصعب متابعتها.
التـي  العولمـة،  سـلبيات  أبشـع  عـن  الجائحـة  كشـفت  وكمـا 
ظهـرت فـي سـرعة انتقـال هـذه الرسـائل، بصـرف النظـر عـن 
مضمونهـا، مـن أقصـى الشـرق إلـى أقصـى الغـرب، فقـد أبـرزت 
التطبيقـات  عبـر  المسـافات  ألغـت  حيـث  محاسـنها،  بعـض 
الرقميـة، وزادت التواصـل التجـاري واإلنسـاني فـي شـكل غيـر 

مسبوق؛ لتُسهم الجائحة في جعل العالم قرية صغيرة جًدا.

رسائل الجائحة
د. صباح عبدالكرمي عيسوي *

* كاتبة وأكاديمية في مجال دراسات أدب الطفل 



التهلكة... إلى  ُتلقي بنفسك  لن  أنك  د  المؤك� من 

من الحماية 

ال تكن ال مبالًيا وتخرج
دون حماية

ما زالت جائحة كوفيد-19 متثِّل خطًرا داهًما...
يجب علينا جميًعا عمل ما بوسعنا ملنع حدوث موجة ثانية للعدوى...

وما يتبعها من مضاعفة القيود واالحترازات.

االلتزام بالتباعد االجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامة لم يعد مجرد رجاء أو طلب،
بل هو التزام تفرضه ظروف املرحلة، لنحمي أنفسنا وأُسرنا وبالدنا.

امات واقية يف األماكن العامة ارتِد كمَّ


