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صفحة ٦ و٧

مجموعة العشرين تعتمد مفهوم في
االقتصاد الدائري للكربون ملجابهة 

التغير املناخي
مجموعة  دول  ء  رؤسا قمة  خالل 
التي استضافتها وترأستها  العشرين، 
المملكة األسبوع الماضي، تم اعتماد نهج 
االقتصاد الدائري للكربون الذي تتبناه 
المملكة إلدارة غازات االحتباس الحراري 

العالمية.

صفحة ٣

منح اتفاقيات طويلة األجل لتطوير 
مشاريع قائمة يف قطاعي النفط 

والغاز
أعلنت أرامكو السعودية عن إستراتيجية 
جديدة للمقاوالت في مشاريع الشركة 
القائمة في قطاعي النفط والغاز، تركِّز 
أسس  على  كات  شرا تطوير  على 
في  الجديدة  والتقنيات  االستدامة 

مشاريعها. 

صفحة ٣

مركز )فهم( للتدريب يفتح آفاًقا 
واعدة يف إدارة الضيافة واملنشآت

األكاديميات  إحدى  فهم  مركز  يُمثِّل 
الوطنية التي أسستها ودعمتها الشركة، 
وهو يُسهم في تأهيل الكوادر الوطنية 
وفق أعلى المعايير والشهادات المعتمدة 

في مجاالت إدارة المنشآت والضيافة.

صفحة ٨

التدريب والتطوير ُتطلق مختبر 
الواقع االفتراضي

أطلقت دائرة التدريب والتطوير مختبر 
الواقع االفتراضي في مركز التدريب 
الصناعي بالظهران، الذي يحاكي مرافق 
العمل، مما يهيئ للمتدربين الحصول 
على تجربة تدريبية واقعية في بيئة آمنة.

صفحة ٤

هذا العدد

ر المناخي.. وجهودنا في تخفيف االنبعاثات التغيُّ

ل الشركة عليها في  ز أرامكو السعودية بطاقات بشرية موهوبة، تعِوّ تتمَيّ
ر المناخ، وتنفيذها عبر  البحث عن حلول مجدية تتكامل مًعا لمواجهة تغُيّ
مختلف مرافق أعمالها. خمسة من موظفي الشركة الذين يعملون في هذا 

نت الشركة من  المجال يسِلّطون الضوء على بعض هذه الحلول، التي مَكّ
خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري ألعمالها خالل عام 

2019م.

ل خطًرا ما زال كوفيد - ١٩ يمثِّ
على حياتك، لكنك تستطيع

التغلب عليه...
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٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠      القافلة األسبوعية

»كســر الخواطــر يــا ولفــي ماهــان عليــا«....
هكــذا اســتهلت الســيدة فيــروز أغنيتهــا الشــهيرة 

)البنت الشلبية(
التــي عاصــرت كل األجيــال ألصالتهــا وخفــة 

لحنها وجمال كلماتها. 
فــي العقديــن األخيريــن مــن هــذا الزمــن دخلــت 
ــة  ــر دورات تعليمي ــم عب ــد مــن المفاهي ــا عدي علين
أقــرب  دورات  أو  اإلنســانية،  العلــوم  تتنــاول 
ماتكــون لتحســين نوعيــة الحيــاة، عبــر أدوات 
وأســاليب أثبتــت صالحيتهــا وتناقلتهــا األمــم، 
لكنهــا لــم تعــد بالمجــان كمــا كانــت. مــن بيــن هــذه 
التســامح،  نتداولهــا:  أصبحنــا  التــي  األمــور 
االســترخاء،  التواصــل،  التخاطــر،  اإليجابيــة، 
ــيء  ــد أو أُس ــك ممــا أُجي ــى ذل االســتحقاق ومــا إل
لــم  المقــال  لهــذا  كتابتــي  خــالل  اســتخدامه. 
اســتحضرها، بــل لطالمــا كانــت ببالــي وخصوًصــا 
فــي اآلونــة األخيــرة حيــث مــررت بتجــارب نفســية 
ــدة خــالل الجائحــة ومــا  ــم تكــن جي ــة ل واجتماعي
تالهــا. كنــت أراجــع فــي نفســي تلــك المفاهيــم 
فوجــدت أننــا نحتاجهــا حًقــا لكننــا حيــن انشــغلنا 
بهــا، أغفلنــا أهمهــا والــذي يــكاد يكــون ُخلًقــا 
منزلًيــا وثقافــة عامــة تُكتســب مــن األســرة أواًل 

ثم تكبر معنا، إنه جبر الخواطر.
ــة أو »شــرهة« تُعطــى  ليــس جبــر الخاطــر بهدي
ــا  ــاة ألنن ــه منهــج حي ــة، إن مــن بعــد زعــل أو قطيع
مهمــا كبــرت أجســادنا أو علــت مناصبنــا فلســنا 
ســوى نفــس تتعــب إذا كثــرت المنغصــات وال تهنــأ 
ــذا  ــات. ل ــط بالكلم ــا الضغ ــر عليه ــش إذا كث بالعي
تبخــل  ال  ولكــن  شــئت  إن  لــك  مالــك  احفــظ 
بُحســن الخلــق فقــد ُخلقــت بشــًرا ســوًيا وال يليــق 

بك سوى أن تتجمل كي تكمل الصورة. 
ــك ألي ســبب فالعمــل  ال تعبــس فــي وجــه زميل

عمر وليس يوًما عابًرا. 
ال تتــرك زوجتــك تنــم مقهــورة ألن عملــك أثــار 

سخطك.
ــذي اضطــره للعمــل لديــك  ــن خادمــك فال ال تُه

قد يضطرك للعمل عند من هو أسوأ منك. 
ال تهــزأ بــذكاء أوالدك فــإن الــذي أخرجهــم مــن 

جسدك يُخرجك من قلوبهم. 
ال تُبالــغ فــي ردود أفعالــك تجــاه أخطــاء النــاس 

حولك فلك أخطاؤك. 
ال تُكابــر فــي شــوقك ووصلتــك ألرحامــك إن 

أصروا على التناسي والتجاهل. 
ال تجاهــر بنقــص اآلخريــن وجهلهــم فلســت 

قّيًما عليهم أو مسؤواًل عنهم. 
ال تبخــل بكلمــة »رائــع« أو »جميلــة« فــإن لهــا 

سحًرا وحالوة. 
بكثــرة  نفســك  تكســر  ال  أن  تذكــر  واألهــم 
االســتهانة بقدراتهــا والتقليــل مــن شــأنها فقــط 

ألنك لم تنل نصيبك من الدنيا.
عفــوك ووصلــك وتقبلــك العــذر وكلماتــك كلهــا 
أمــور تجبــر الخاطــر وإنهــا لعمــري ألجمــل مــا 
ــر قلبــك  ــم إنهــا تجب ــه، ث ــى رب ــد إل يُرفــع مــن العب
قبــل ســواك، فالمــرء إذا طــاب معدنــه لــم تهــن 
ــه جفــن إن  ــه نفــوس النــاس، وربمــا ال يغفــو ل علي
مــس اآلخريــن منــه ضــرر. ولعــّل أذى الكلمــات 
مــن  بكثيــر  أضعــف  الجســد  ذاكــرة  أشــد ألن 
ذاكــرة العقــل والكلمــات أشــد وقًعــا وقًعــا فــي 
القلــب مــن الســياط. لطالمــا كانــت كلمــة اعتــذار 
أو إطــراء فــي موضعــه أو تشــجيع فــي وقتــه 
بمثابــة إحيــاء نفــس أو بنــاء حيــاة، فنحــن مهمــا 
كبرنــا ال تتغيــر حاجتنــا لجبــر مــا انكســر أو مالــم 
يُبــَن أصــاًل فينــا الفتقــار األغلبيــة العامــة لثقافــة 
»جســور المــودة«. إنهــا تلــك الجســور المعلقــة 
ــا ومداخــل ليســت  بيــن القلــوب تفتــح للنــاس دروًب

لبيوت الناس وقلوبهم فحسب بل للجنة.

ال تترك زوجتك مقهورة! 
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.

تهاني آل رمضان
tahany.ramadhan.2@aramco.com

إدارة خدمات الخزينة

عالٌم في مركز أبحاث أرامكو في هيوستن
يفوز بجائزة مرموقة

هيوسـتن - فـاز عالـم المختبـر األعلـى فـي مركـز أبحاث 
أرامكـو السـعودية فـي هيوسـتن، هاسـموخ باتـل، بجائزة من 
الرابطـة الدوليـة للمـواد المتقدمـة، نظيـر إسـهاماته البارزة 

في علم المواد.
وُعقـد الحفـل التكريمـي للرابطـة عـن بُعـد هـذا العـام، 
م باتـل خاللـه عرًضـا تقديمًيـا بالفيديـو تحـت عنـوان  وقـدَّ
)اسـتجابة البوليمـرات للمحفـز فـي أعمـال قطـاع النفـط 

والغاز(.
وفـي معـرض تكريمهـا لباتـل، قالـت الرابطـة الدوليـة 
للمـواد المتقدمـة: »هـذا التقديـر العالمـي يُمنح لألشـخاص 
الذيـن ضربـوا مثـااًل فـي ريـادة البحـث العلمـي الشـاق، ولهم 

رؤية في مجال علم المواد المتقدمة والهندسة والتقنية«.
التغلـب علـى  باتـل فـي  التـي يُجريهـا  وتُسـهم البحـوث 
التحديـات الكبرى، التي تعترض أعمال الحفر، ويقوم مركز 
األبحاث المتقدمة في إكسبك في الظهران باختبار أعماله 

ميدانًيا.

القافلة األسبوعية

وحـول هـذا التكريـم، قـال مديـر األبحـاث والتطويـر فـي 
شـركة أرامكـو األمريكيتيـن، غيثـان المنتشـري: »نفخر بهذا 
التقديـر للدكتـور باتـل، الـذي اسـتحقه عـن جـدارة لقـاء 

إسهاماته ضمن علم المواد«.
مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر مركـــز األبحـــاث المتقدمـــة فـــي 
أن  شـــك  »ال  الطحينـــي:  أشـــرف  األســـتاذ  إكســـبك، 
االســـتفادة مـــن العلـــوم األســـاس البحتـــة فـــي التغلـــب علـــى 
تحديـــات الحفـــر فـــي قطـــاع التنقيـــب واإلنتـــاج ســـيخلق 

قيمة لشركائنا في األعمال«.

خبرات واسعة في علم المواد
بعـد حصولـه علـى درجـة الدكتـوراه فـي عـام 2009 فـي 
الهند، سافر باتل حول العالم ليكتسب خبرة في علوم عدة؛ 
فعمـل فـي مجـال مركبـات البوليمـر النانوية فـي إيطاليا، ثم 
أمضـى أربعـة أعـوام فـي المعهـد الكـوري المتقـدم للعلـوم 
والتقنيـة، ليعمـل فـي مجـال المـواد المسـامية السـتخالص 
الكربـون، ثـم عمـل فـي كليـة لنـدن الجامعيـة فـي تخصـص 

األغشية المهجنة لفصل الغاز وتطبيقات خاليا الوقود.
ووصـل باتـل إلى شـيكاغو األمريكية في عـام 2015م، بعد 
حصولـه علـى درجـة زمالـة حاملـي الدكتـوراه، ليعمـل فـي 
مختبـر جامعـة نـورث وسـترن، أسـتاًذا مسـاعًدا ألسـتاذ 
الكيمياء، فريزر سـتودارت، الفائز بجائزة نوبل للكيمياء في 
عـام 2016م. وهنـاك طـوَّر خبرتـه فيمـا يُعـرف بالبوليمـرات 

الذكية، التي تتغير خواصها بحسب بيئاتها.
وفـي عـام 2017م، التحـق باتـل بأرامكـو السـعودية، حيـث 

إدارة المحافظة على اإلنتاجية تطلق مبادرة بيئية
الظهرن - أطلقت إدارة مشاريع المحافظة على الطاقة 
اإلنتاجيـة، مبـادرة بيئيـة بهـدف المحافظـة علـى الحدائـق 
علـى اليابسـة مـن خـالل زراعـة والمحافظـة علـى المـوارد 
البيئيـة المتجـددة والنباتـات المهـددة باالنقـراض، والتـي 
تتطلـب الحمايـة مـن التعديـات البشـرية والتلـوث بجميـع 

أشكاله.
وخـارج  داخـل  المشـاريع  هـذه  تنتشـر  أن  ويُفتـرض 
المخيمـات الرئيسـة فـي المناطـق الجنوبيـة والوسـطى 
والشـمالية التابعة لفريق إدارة المشـاريع الحالـي في إدارة 
مشـاريع المحافظـة علـى الطاقـة اإلنتاجيـة علـى اليابسـة. 
كمـا سـيتم المحافظـة علـى التضاريـس الخارجيـة التـي 
تُحيـط بالمخيمـات دون أي تغييـر. وقـد اختيرت األشـجار 
والمـزارع فـي تلـك المشـاريع بعنايـة فـي داخـل كل منطقـة 

أوصـت بهـا إدارة حمايـة البيئـة فـي أرامكـو السـعودية بنيان ال مستنير
وزودتهـا وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة ، وذلـك لتكـون 

مكتفية ذاتًيا في استهالك المياه ُمعظم أيام السنة.
وسـيتم ري مشـاريع المحافظـة علـى الحدائـق بالميـاه 
المعالجـة المتوفـرة فـي محطـات معالجـة ميـاه الصـرف 
الصحـي الموجـودة فـي مخيمـات فريـق إدارة المشـاريع، 
ويسـتخدم التدفق الطبيعي مع تقنيـات الري الحديثة التي 
تتضمـن الـري بالتنقيـط والـرش. وسـتعتمد هـذه الحدائـق 
فـي نهايـة المطـاف بالكامـل علـى مصـادر الـّري الطبيعيـة 
بـدون أي تدخـل بشـري، مثـل األمطـار الموسـمية والـري 

بالغمر والندى.
ومـن المتوقـع أن تمتـص هـذه المشـاريع، عنـد اكتمالها، 
غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون بقـدر ما تنتجـه 50 ألف سـيارة 
سـنوًيا، كمـا سـتُنتج فـي الموسـم الواحـد ما يكفي مـن غاز 

فارس الشمري، مهندس مشاريع أعلى وممثل المبادرة وهما يغرسان األشجار في يوم التدشين.األكسجين ليتنفسه حوالي 500 ألف شخص في العام.

يعمـل فـي مجـال المـواد الذكيـة، التـي تقـوم بتوزيـع إجهـاد 
المـواد بشـكل أفضـل علـى مسـتوى الجسـيمات دون الذريـة 
عند التعامل مع إسمنت اآلبار، وهو موضوع يرتبط ارتباًطا 
مباشـًرا بمجـال الطاقـة. ويبحـث عمل باتل كذلـك في طرق 
فـي  فاعليـة  أكثـر  بحيـث تصبـح  الحفـر  تحسـين سـوائل 

درجات الحرارة العالية.
ل 16 براءة اختراع، ونشـر أكثر من 50  وكان باتل قد سـجَّ
ورقـة علميـة، كمـا عمـل فـي كلٍّ مـن الهنـد وإيطاليـا وكوريـا 

الجنوبية وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية.
وإضافـة إلى مقاالتـه في المجالت العلمية المتخصصة، 
ألَّـف باتـل كتاًبـا عن الطيـن النانوي فـي عام 2014م، وأسـهم 
بكتابـة فصـل ضمـن كتـاب آخـر، كمـا حصـل علـى زمالـة 

مرموقة من الحكومة الهندية في عام 2016م.
جديـٌر بالذكـر، أن جائـزة باتـل هـي واحـدة مـن بيـن 25 
جائـزة حصـل عليهـا علمـاء فـي مراكـز األبحـاث التابعـة 
للشـركة فـي الواليـات المتحدة األمريكيـة خالل هـذا العام، 
ع هـذه المراكـز نحـو تحقيـق جوائـز أخـرى فـي  فيمـا تتطلَـّ

المستقبل القريب.

في سجل هامسوخ باتل 
16 براءة اختراع وأكثر 
من 50 ورقة علمية، وقد 
سبق له العمل في كلٍّ 
من الهند وإيطاليا 
وكوريا الجنوبية 
وبريطانيا والواليات 
المتحدة األمريكية.
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بعد اعتماد مجموعة العشرين االقتصاد الدائري للكربون

الناصر: أرامكو السعودية تقوم بدورها في 
ر المناخي مواجهة التغيُّ

الريـاض - تـم اعتمـاد نهـج االقتصـاد الدائـري للكربـون، 
السـعودية إلدارة غـازات  العربيـة  المملكـة  تتبنـاه  الـذي 
االحتبـاس الحراري العالمية، من قبـل االقتصادات الكبرى 
في العالم في قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في نهاية 
األسـبوع الماضـي، التـي اسـتضافتها وترأسـتها المملكـة 

العربية السعودية.
 وفـي ختـام االجتمـاع الـذي اسـتمر علـى مـدى يوميـن، 
والـذي عقـد فـي الفترة من 5 إلـى 6 ربيع ثانـي 1442هـ )21 
إلـى 22 نوفمبـر 2020م(، أصـدر قـادة مجموعـة العشـرين 
إعالًنا يؤيد نهج االقتصاد الدائري للكربون كوسيلة شاملة 

لمواجهة التغير المناخي لتتبناه دول العالم كافة.
 وجـاء فـي اإلعـالن الختامـي للقمـة: »إننـا نؤيـد منصـة 
االقتصـاد الدائـري للكربـون، بإطـار عمـل رباعـي المنهـج 
)تقليـل االسـتخدام، وإعادة االسـتخدام، ثم إعـادة تدوير ما 
يتـم اسـتخدامه، وأخيـًرا اإلزالـة(، مـع التذكيـر بأهميـة 
الطمـوح العالمـي الكبيـر لخفـض االنبعاثـات، مـع مراعـاة 

كفاءة النظام المتبع والظروف المتعلقة بكل دولة«.
 وأضـاف اإلعالن:«يُعداالقتصـاد الدائـري للكربون نهًجا 
تطوعًيـا شـاماًل، وواقعًيـا متكامـاًل، وعمليـة تراكمية لتعزيز 
النمـو االقتصـادي مـع مراعـاة االهتمـام بالبيئـة مـن خـالل 
إدارة االنبعاثـات فـي جميـع القطاعـات، بمـا فـي ذلك، على 
والنقـل  والصناعـة  الطاقـة  الحصـر،  ال  المثـال  سـبيل 

والغذاء«. 

كمـا أقـر قـادة مجموعـة العشـرين بـأن »دليـل االقتصـاد القافلة األسبوعية
الدائـري للكربـون«، الـذي قدمته المملكة العربية السـعودية 
علـى  الضـوء  يسـلّط  الدوليـة،  المنظمـات  مـع  بالشـراكة 
مختلـف الفـرص التطوعيـة المتاحـة وتسـريع المبـادرات 

النوعية في هذا المجال.
 وقال قادة مجموعة العشـرين: »نحن ندرك أيًضا أهمية 
تعزيـز االنسـجام بيـن التكيف مـع المتغيـرات والتخفيف من 
األضـرار، بمـا فـي ذلـك مـا يمكـن تحقيقـه عبـر الحلـول 
المنسـجمة مـع الطبيعـة، والنهـج القائـم على النظـام البيئي 

السليم«.

تسليط مزيد من الضوء على 
أهمية مسألة المناخ

أّكـد رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذيين، 
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، أن رئاسـة المملكـة العربية 
الحرميـن  بقيـادة خـادم  العشـرين،  لمجموعـة  السـعودية 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب 
السـمو الملكي األمير محمد بن سـلمان آل سعود، حفظهما 
اهلل، فـي ظـل جائحـة كوفيـد - 19،  يُعـد حدًثـا اسـتثنائًيا، 
حيـث نجحـت المملكـة فـي جمـع أصحـاب الشـأن مـن دول 
العالـم لمواجهـة التحـدي العالمـي الملـح بخصـوص التغّيـر 
المناخـي، مضيًفـا أن االقتصـاد الدائـري للكربـون كان مـن 
الموضوعات الرئيسـة التي نوقشـت على جدول أعمال قمة 
العشـرين، مؤكـًدا فـي الوقـت نفسـه أن أرامكـو السـعودية 

قـادرة علـى تقديـم إسـهامات ملموسـة فـي مجـال االقتصـاد 
الدائـري للكربـون، حيـث تعمـل علـى القيـام بدورهـا فـي 

مواجهة التغير المناخي.

االقتصاد الدائري للكربون
إسـتراتيجيَة طاقـٍة  للكربـون  الدائـري  االقتصـاد  يُعـد 
مسـتوحاة مـن كيفيـة عمـل دائـرة الحيـاة علـى كوكبنـا، حيث 
يتجلـى نظام الطبيعة المتوازن والمسـتمر لألخـذ من موارد 

الكرة األرضية ورد العطاء لها.
فـي  كبيـر  خفـض  تحقيـق  إلـى  اإلسـتراتيجية  وتدعـو 
انبعاثـات غـازات االحتبـاس الحـراري عبـر شـتى قطاعـات 
االقتصـاد، بمـا فـي ذلـك القطاعـات التـي يصعـب تحقيـق 
واألسـمنت،  والطيـران،  الثقيـل،  النقـل  مثـل  فيهـا  ذلـك 

والحديد، والصلب.
 وبـدالً من اسـتخدام المواد والتخلـص منها، يتم االنتقال 
إلـى نمـوذج أكثـر دائريـة مـن خـالل تقليـل ثانـي أكسـيد 
الكربـون، وإعـادة اسـتخدامه، وإعادة تدويره، ثـم إزالته، كما 

يُسعى لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة األخرى.

مجموعة العشرين
تولت المملكة العربية السـعودية رسـمًيا رئاسـة مجموعة 
العشرين في ديسمبر 2019م، فضاًل عن عديد من مسارات 

العمل المتنوعة التي تمثل شرائح مختلفة من المجتمع.

أرامكو السعودية تمنح اتفاقيات طويلة األجل لثمان 
شركات لتطوير مشاريع قائمة في قطاعي النفط والغاز 

الظهـران - أعلنـت أرامكـو السـعودية يـوم األربعـاء  3 
ربيـع الثانـي 1442هـ )18 نوفمبر 2020م( عن إسـتراتيجية 
فـي  القائمـة  الشـركة  مشـاريع  فـي  للمقـاوالت  جديـدة 
قطاعـي النفـط والغـاز ومشـاريع تطويـر المعامـل. وتركـز 
وتطويـر  جديـدة  أعمـال  تأسـيس  علـى  اإلسـتراتيجية 
شـراكات علـى أسـس االسـتدامة والتقنيـات الجديـدة، مـن 
خـالل المشـاريع العمالقـة ألرامكـو السـعودية وترسـية 
مقـاوالت طويلـة األجـل علـى مقاوليـن مرموقيـن وذوي 
خبرة لتحسـين الكفـاءة من حيث التكلفة وجودة المشـاريع 

وسالمتها.
وبهـذه المناسـبة قـال النائـب األعلـى للرئيـس للخدمات 
الفنيـة فـي أرامكو السـعودية، األسـتاذ أحمـد عبدالرحمن 
السـعدي: »يسـرنا التوقيـع علـى هـذه االتفاقيـات طويلـة 
األجـل ضمن إسـتراتيجيتنا الجديدة، التـي تقدم عدًدا من 
المزايـا ألرامكـو السـعودية وشـركائنا، وسـيكون لهـا تأثيـر 
والنشـاطات  األعمـال  بيئـة  علـى  اهلل،  بـإذن  إيجابـي، 
االقتصاديـة فـي المملكـة. وتتيـح هـذه االتفاقيـات تعزيـز 
أداء مشـاريعنا القائمـة والُمطـورة، عبـر تقنيـات جديـدة 
وأسـس اسـتدامة بيئيـة رائـدة، وفـي الوقـت نفسـه تحّسـن 
إجـراءات التعاقـد ومراحـل اإلنشـاء. عـالوًة علـى ذلـك، 
ستسـاعدنا هذه االتفاقيات على مواصلة تطوير الكفاءات 
المحليـة فـي المملكـة مـن خـالل وضـع أهـداف توظيـف 
قابلـة للتحقيـق، وهـذا أمـر مهٌم جـًدا بالنسـبة لنـا، إضافًة 
إلـى اإلسـهام فـي تحقيـق أهـداف برنامـج اكتفـاء لزيـادة 

المحتوى المحلي«.
وبعد اعتماد أرامكو السـعودية إلسـتراتيجية المقاوالت 
الجديـدة، وقـع االختيـار علـى ثمان شـركات للقيـام بالعمل 
بعد عملية تقييم شاملة، وضمت تلك الشركات كاًل من: 

القافلة األسبوعية

●  ائتـالف ناصـر سـعيد الهاجـري وشـركة سامسـونغ 
المحدودة ألعمال الهندسة والشراء واإلنشاء

●  شركة دايلم العربية السعودية المحدودة
لبتروليـة  ا للصناعـات  لهندسـية  ا لشـركة  ا ●  فـرع 

والكيماوية )إنبي(
●  شركة جي إس لإلنشاءات العربية المحدودة

●  شركة سنامبروغيتي للهندسة والمقاوالت المحدودة
●  شركة جيه جي سي غلف الهندسية المحدودة

●  فرع شركة تيكنيب إيطاليا إس بي إيه
●  فرع شركة هيونداي للهندسة واإلنشاءات المحدودة

ويشـتمل نطـاق االتفاقيـات طويلـة األجل على الهندسـة 
والشـراء واإلنشـاءات وبـدء التشـغيل والتشـغيل التجريبـي 
لـكل مشـروع، إضافـًة إلـى تركيـب المرافـق الُمطـورة فـي 
مناطـق العمـل المخصصـة. وقـد تـم إبـرام العقـود لمـدة 

ستة أعوام مع خيار التمديد لستة أعوام أخرى.
إضافـًة إلى ذلـك، جرى وضع االتفاقيـات بتركيز خاص 

وسالسـل  المحلـي  والمحتـوى  السـعودة  تحسـين  علـى 
المضافـة  القيمـة  تعزيـز  برنامـج  خـالل  مـن  اإلمـداد 
اإلجماليـة لقطـاع التوريـد )اكتفـاء( فـي أرامكـو السـعودية 
مما سيسـاعد الشـركة في تحقيق أهـداف برنامج اكتفاء. 
وتنـص االتفاقيـات علـى ضـرورة االلتـزام باسـتخدام %39 
كحـٍد أدنـى مـن المحتـوى المحلـي وسالسـل اإلمـداد فـي 
الفتـرة األولـى، علـى أن ترتفـع نسـبة االلتـزام هـذه لتصبح 

60% خالل ستة أعوام. 

 وقد دعمت أرامكو السعودية رئاسة المملكة لمجموعة 
العشـرين من خالل مبادرات مختلفـة مثل B20، التي تمثل 
مجتمـع األعمـال، و Y20 التـي تمثـل شـريحة الشـباب، و 
W20 التـي تعـزز إشـراك المـرأة فـي التنميـة، وتطويـر 

مهاراتها.
 يُشـار إلـى أن دول مجموعـة العشـرين تسـيطر علـى مـا 
يقـرب مـن %85 من الناتج االقتصادي العالمي، وتضم ثلثي 
سـكان العالـم، وتديـر ثالثـة أربـاع التجـارة الدوليـة. وقـد 
سـلّمت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين 
إلـى إيطاليـا. ولمزيـد مـن المعلومـات حـول قمـة مجموعـة 

العشرين، يرجى زيارة: 
www.g20.org 

ممثلو الشركات الثمان بعد التوقيع على االتفاقيات طويلة األجل التي وقعتها أرامكو السعودية لبدء إستراتيجية جديدة للمقاوالت في مشاريع الشركة القائمة.
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فرصة لدراسة الماجستير في إدارة األعمال من الشركة 
بالتعاون مع »إمبريال كوليج لندن«

صممت قاعات دراسية من وحي املستقبل.. 
دائرة التدريب والتطوير تطلق مختبر الواقع االفتراضي 

وحلواًل للتعلم عن بعد

الظهـران - أطلقـت دائـرة التدريـب والتطويـر، مؤخًرا، 
لموظفـي  يسـمح  جديـًدا  مسـتضاًفا  جامعًيـا  برنامًجـا 
أرامكـو السـعودية بالحصـول علـى درجـة الماجسـتير في 
إدارة األعمـال مـن »إمبريـال كوليـج لنـدن«، وتـم ذلـك 

خالل حفل تعريفي أقيم عن بعد. 
فـي  أقيـم  الـذي  بالبرنامـج  التعريفـي  الحفـل  وفـي 
العـام  المديـر  مـن  كلمـة  وتضمـن  أكتوبـر  مـن  العاشـر 
للتدريـب والتطويـر، األسـتاذ سـامي المرشـد، وعـدد مـن 
ممثلـي »إمبريـال كوليـج لنـدن«، مـن ضمنهـم البروفسـور 
فرانسيسـكو فيلوسـو، عميـد كلية لنـدن اإلمبراطورية، إذ 
تحـدث عـن أهمية الشـراكة مع أرامكو السـعودية وناشـد 
الطـالب االسـتفادة مـن وقتهـم فـي البرنامـج إلـى أقصـى 
حـد مهمـا كانـت التحديـات. وتطـرق المحاضـر الرئيـس 
البروفسـور جـورج ييـب فـي حديثـه إلـى تحديـات التحول 

اإلستراتيجي. 

أحـدث  دمـج  السـعودية  أرامكـو  تواصـل  الظهـران - 
التقنيات لتحقيق كفاءة أكبر وتحسين نتائج المتدربين من 
خالل برامجها التدريبية القادمة لحلول الواقع االفتراضي 

والتعلم عن بعد.
ففـي وقت سـابق من هـذا العـام، أطلقت دائـرة التدريب 
والتطويـر مختبـر الواقـع االفتراضـي فـي مركـز التدريـب 
الصناعـي بالظهـران الـذي يحاكـي مرافـق المعمـل، ممـا 
يهيـئ للمتدربيـن الحصول علـى تجربة تدريبيـة واقعية في 
بيئـة آمنـة. وسيسـاعد المختبر مركـز التدريـب الصناعي، 
بشـكل أكثـر شـموليًة، فـي تغطيـة مهـارات المبتدئيـن التـي 
يحتاجهـا المتدربـون للعمـل فـي مرافـق الشـركة. فغالًبا ما 
تحـد مخـاوف السـالمة مـن فرصـة المتدربيـن لممارسـة 

هذه المهمات في الزيارات الميدانية للمنشآت.
الفنـي  والمسـؤول  المشـروع  قائـد  قـال  ذلـك  وحـول 
لمشـروع مختبر الواقع االفتراضي، سيد هادي: »سيتمكن 
المتدربـون مـن التعـرف الفعلـي علـى كل مكونـات المصنـع 
والتطبيـق العملـي منـذ اليـوم األول لتدريبهـم، فبـداًل مـن 
إلـى  المعمـل  نجلـب  المعمـل،  إلـى  المتدربيـن  إحضـار 

المتدربين في بيئة الواقع االفتراضي«.
ويضـم المختبـر غرفة تدريـب تمكن المدرب مـن إظهار 
مهـارات مهمـة فـي بيئـة الواقـع المعملـي، ممـا يعنـي أن 
الطـالب سـيرون مدربهـم يـؤدي مهمـات تشـغيلية مختلفـة 
الواقـع  تقنيـة  بواسـطة  محاكاتهـا  تتـم  المعمـل  فـي 
االفتراضـي. ويحتـوي المختبـر أيًضـا علـى غرفـة تقييـم، 
حيـث يقـوم المتدربون بـأداء المهمـات الموكلـة إليهم بينما 
يفحـص المدربـون تقدمهـم ويقيمـون عملهم. وتوفـر غرفة 
التطويـر الملحقـة بالمختبـر مسـاحة للمصمميـن لتطويـر 
سـيناريوهات واقع افتراضي جديدة بناًء على االحتياجات 

التدريبية ألرامكو السعودية.

قاعة الغد الدراسية
وسـتعمل أرامكـو السـعودية قريًبـا علـى تجربـة مفهـوم 
»قاعـة الغـد« األولـى مـن نوعهـا فـي المملكـة، وهـو نمـوذج 
للتعلـم عن بعد سيسـمح للطالب في مواقـع داخل المملكة 
وخارجهـا بالمشـاركة في نشـاطات القاعات الدراسـية في 
مرافـق الشـركة. وسـتقوم الكاميـرات اآلليـة بالتقـاط ونقل 
التعليمـات مـن القاعـة الدراسـية، وسـيتمكن المدربـون من 

جيم كوك

جيم كوك

وكان مـن المقـرر فـي األصـل أن يُقام الحفـل التعريفي 
والصفـوف الدراسـية األولـى مـن البرنامـج فـي لنـدن، 
ولكـن تقـرر إقامتهـا عـن بُعد إثر تفشـي جائحـة كوفيد - 

التفاعل مع الطالب من خالل شاشة فيديو جدارية عالية 
الدقـة مـع عشـرات الشاشـات وغرفـة مجهـزة بأحـدث 
القاعـة  هـذا  لجعـل  الذكيـة  بعـد  عـن  التعلـم  تقنيـات 

االفتراضية بيئة تدريب استثنائيًة.
وفـي تعليـق لهـا حـول ذلك، قالـت محللـة نظـم األعمال، 
دينـا النعيمـي: »هنـاك عامـل مبهـر عندمـا تـراه ألول مـرة. 
تسـمح التقنيـة للمعلميـن بتتبـع مشـاركة الطـالب، حيـث 
يمكـن للطـالب التفاعل بسـهولة مـع معلميهم ومـع بعضهم 

البعض من خالل هذا النظام«.
ومع استمرارية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيـد - 19(، يوفـر المفهـوم الجديـد للتعلـم عـن بعـد 
عديـًدا من المزايا، حيث سـيتمكن المدربـون من التدريس 
في مجموعة متنوعة من المواقع، مما يزيد من االستفادة، 

الدراسـية  الصفـوف  تُسـتأنف  أن  المزمـع  ومـن   .19
المباشرة في فبراير 2021م. 

وكانـت أرامكـو السـعودية قـد بـادرت فـي وقـت سـابق 
إلـى تأسـيس مسـار البرامـج الجامعيـة المسـتضافة فـي 
عاليـة  ماجسـتير  درجـات  لتقديـم  السـعودية  أرامكـو 
المسـتوى لموظفيهـا فـي المملكـة مـن جامعـات عالميـة 
مرموقـة، حيـث تتيـح الشـركة مـن خـالل هـذا المسـار 
لموظفيهـا الفرصـة لتطويـر مهاراتهـم مـع بقائهـم علـى 
رأس العمـل؛ ممـا يسـمح لهم بربط ما تعلمـوه بالتحديات 

التي تواجههم في مكان العمل مباشرة. 
من جهته قال األسـتاذ سـامي المرشـد: »تُعد الشـراكة 
مـع أفضـل المؤسسـات العالميـة لتقديـم هـذه البرامـج 
األكاديميـة التي تسـتند علـى احتياجات العمـل لموظفيها 
مـن أولويـات أرامكو السـعودية. حيث أكملنـا 23 برنامًجا 
 514 مجموعـه  مـا  بتخريـج  وقمنـا  اآلن  حتـى  ناجًحـا 

طالًبا«.
وتحتـل »إمبريـال كوليـج لنـدن« المركـز التاسـع عالمًيـا 

كمـا سـيقلل الوصـول عـن بعـد أيًضا مـن حاجـة المتدربين 
للتنقـل مـن مواقـع بعيـدة إلـى مرافـق الشـركة. وأضافـت 
علـى  ضخـم  عائـد  هنـاك  يكـون  أن  »نتوقـع  النعيمـي: 
االسـتثمار فـي هـذا المجـال، ومسـتوى عـاٍل مـن مشـاركة 

المتدربين ورضاهم«.
مـن جانبهـم عبـر عـدد مـن المتدربيـن عـن إعجابهـم 
بالنمـوذج الجديـد للتعليـم، مؤكديـن أنـه يبقيهـم مشـاركين 
بفاعلية في دراسـتهم. ففي هذا الصـدد، رأى تركي الخد: 
»أن النمـوذج الجديـد للتعلم يكسـر الروتين، كمـا أننا نخلق 
جـًوا مـع مدربنـا مـن أجـل المحافظـة علـى تركيزنـا«. أمـا 
إحساًسـا  يخلـق  »إنـه  فقـال:  الدرويـش،  عثمـان  زميلـه 
بالمنافسـة الوديـة. تطمح من خالله إلـى أن تكون األفضل 

في القاعة الدراسية«.

تفوق إدارة التدريب 
والتطوير في التقنية

وال شك أن المتدربين وموظفي أرامكو السعودية ليسوا 
الوحيديـن الذيـن يثنـون علـى اسـتخدام الشـركة للتقنيـة. 
ففـي العـام 2019، فـاز برنامـج التدريـب علـى المهـارات 
التدريـب والتطويـر  التابـع لدائـرة  المهنيـة واألكاديميـة 
بجائزة أفضل مبادرة تعلم وتطوير في القطاع الخاص من 
معهـد تشـارترد لألفـراد والتنميـة، وكان أحـد المرشـحين 
النهائيين في أفضل مبادرة رقمية، وهي تقنية في الموارد 
البشـرية فـي فئـة التعليـم والتطويـر. كمـا فـازت الشـركة 
بجائـزة سـتيفي الفضيـة فـي فئـة أفضـل الموظفيـن فـي 

فريق التعلم والتدريب لهذا العام.

وفًقـا لتصنيـف الجامعـات العالمـي، ويشـتهر برنامجهـا 
لماجستير إدارة األعمال بدقته وأهميته. 

وقـال حسـين العمـري، وهـو مهنـدس صيانة فـي دائرة 
المجلـس  فـي  سـابق  وعضـو  الصناعيـة  الخدمـات 
التدريـب  دائـرة  »بذلـت  الشـباب:  للقـادة  االستشـاري 
لتعقـد شـراكة مـع مؤسسـات  والتطويـر جهـوًدا حثيثـة 
أكاديميـة مرموقـة مثـل »إمبريـال كوليـج لنـدن« إذ تعـي 
الشـركات  فـي  البرامـج  هـذه  لمثـل  الحاجـة  اإلدارة 
المسـاهمة. كمـا أشـعر بالفخـر لكونـي جـزًءا مـن هـذا 

البرنامج«. 
أمـا خالـد بخـاري، وهـو محلل نظـم األعمال فـي إدارة 
المـوارد البشـرية فقال: »يُعـد هذا البرنامج المسـتضاف 
فرصـة مثاليـة بالنسـبة لـي بحيـث أسـتطيع تعلـم مهارات 
فرصـة  لـي  يتيـح  كمـا  الكليـات.  أفضـل  مـن  جديـدة 
االسـتعداد للخطـوة القادمـة فـي مسـيرتي المهنيـة بينمـا 
ال أزال قـادًرا علـى رد الجميـل لمجتمعـي وشـركتي مـن 

خالل موقعي الوظيفي الحالي«.

البروفسور فرانسيسكو فيلوسو عميد »إمبريال كوليج لندن«



ً

امات واقية يف األماكن العامة ارتِد كمَّ

اهزمه!
ما زال كوفيد-19 ميثِّل خطًرا على حياتك، لكنك تستطيع التغلب عليه...

فالفيروس بحاجة إلى أجسامنا ليبقى وينتشر.
فال متنحه هذه الفرصة.



ر المناخي.. وجهودنا في تخفيف االنبعاثات التغيُّ
يواجـه العالـم تحدًيـا مناخًيـا هائـاًل، فنحن ال نسـير في 
مسـار واحد سـهل نحو خفض االنبعاثات الكربونية، بل إن 
رحلتنـا نحـو آفـاق تسـودها انبعاثـات كربونيـة منخفضـة 

تسير عبر طرق عديدة.

وسيلة تقليدية ُمجدية
تتمثَّـل إحـدى السـبل التقليديـة لخفـض االنبعاثـات فـي 

الحد من الهدر واالعتناء باألمور بحذر شديد.
وقـد اكتسـبت صيانة البنيـة التحتية أهميـة متنامية في 
ت الصيانـة المسـتمرة لخطـوط  أرامكـو السـعودية، وأدَّ
األنابيـب والسـفن والخزانـات إلـى وقـف تسـرب كميـات 
كبيـرة مـن الغـازات المسـببة لالحتبـاس الحـراري إلـى 

الغالف الجوي.

خفض االستهالك لنتائج أفضل
تـرى وكالـة الطاقة الدولية أن وقـف هدر الطاقة هو هو 
أحـد أفضـل اإلجـراءات للحد مـن االنبعاثات. وبوسـعنا أن 
نت برنامج كفاءة الطاقة  نفخر أن أرامكو السعودية قد دشَّ

قبل نحو عشرين عاًما.
ويُعدُّ االسـتخدام الحصيف للموارد واالسـتثمار الرشيد 
فـي البُنـى التحتيـة مـن بيـن األسـباب التـي جعلـت أرقـام 
الشـركة مـن حيـث االنبعاثـات مـن بيـن األقـل فـي قطـاع 

الطاقة.

التقنية الملهمة
جديـدة  ُسـبل  بإيجـاد  اإلسـراع  فـي  التقنيـة  تُسـهم 
للتخلـص مـن االنبعاثـات الكربونية. ومـن الممكن ألبحاث 
أرامكـو السـعودية المثيـرة لالهتمـام فـي مجـال إيجـاد 
مثـل  لكربونيـة،  ا ثـات  االنبعا منخفـض  بديـل  وقـود 
ـر منافـع الطاقـة الناتجـة عـن النفط  الهيدروجيـن، أن توفِّ
والغـاز، لكـن مـن دون االنبعاثـات الكربونيـة المصاحبـة 
ن التقنيـة صانعي السـيارات من الحد من  لهـا. كما سـتمكِّ
االنبعاثـات الكربونيـة، حيـث تقـوم الشـركة بأبحـاث تتعلق 
بمحـركات االحتـراق الداخلـي عاليـة الكفـاءة، والوقـود 

فائق النظافة.

االستفادة من الطبيعة
مـن األمـور التـي تحمـل القـدر نفسـه مـن األهميـة هـو 
ضـرورة إيجـاد التـوازن بيـن البشـر والطبيعـة. وغالًبـا مـا 
نسـتلهم أفضـل الُطـرق لحمايـة الكوكـب وإصالحـه مـن 
الطبيعـة نفسـها، حيـث توفـر الحلـول التـي ترتكـز علـى 
الطبيعة نتائج ملهمة، ومنها إعادة التشجير. لذلك، بادرت 
أرامكو السـعودية إلى زراعة أكثر من أربعة ماليين شـجرة 

قرم على سواحل المملكة.

أرقام حول الغازات المسببة جانيت بنهيرو
لالحتباس الحراري في التقرير 

السنوي لعام 2019م
أعلنـت أرامكـو السـعودية، وهـي الشـركة التـي يسـري 
إجمالـي  أن  أجيـال،  منـذ  مرافقهـا  فـي  والغـاز  النفـط 
انبعاثاتها من الغازات المسببة لالحتباس الحراري )ضمن 
النطاقيـن األول والثانـي(، وهـي أرقـاٌم جـرى تدقيقهـا، قـد 

انخفضت في عام 2019م.

انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري
في أرامكو السعودية

2019م2018م

46.5644.25انبعاثات النطاق األول

انبعاثات النطاق 
الثاني

14.7216.92

61.2861.17المجموع

- مليون طن قياسي من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
- نشـرة اإلصدار ألرامكو السـعودية، 16 نوفمبر 2020م 
وتطبِّـق أرامكـو السـعودية إرشـادات دوليـة مقبولـة علـى 
نطـاق واسـع تتعلـق بالتقاريـر الخاصـة باالنبعاثـات ضمـن 
النطاق األول والنطاق الثاني، التي تشتمل على غازي ثاني 

أكسيد الكربون والميثان.
وقـال مشـرف وحـدة الهندسـة البيئيـة، خالـد البنعلـي، إن 
البحـث ضمـن شـبكة أعمالهـا  تواصـل  السـعودية  أرامكـو 
المترابطة السـتخراج النفط والغاز وتزويد العمالء بهما، من 

أجل تحديد سبل الحد من التأثيرات السلبية على البيئة.
وأضـاف البنعلـي: »نقـوم بالحـد من تسـرب غاز الميثـان إلى 
الغـالف الجـوي، والتخلـص مـن حـرق الغـاز بواسـطة الشـعل 
ضمـن األعمـال اليوميـة، وإدخـال المصـادر المتجـددة والطاقة 
الكهربائية منخفضة الكربون في المشاريع القائمة والجديدة«.

وتُعـدُّ الطاقـة عنصـًرا رئيًسـا ضمـن الحيـاة العصريـة، 
وفـي الوقـت الـذي يسـير فيـه العالـم نحـو التحـول فـي 

الطاقة، فإن قطاع النفط والغاز يُعدُّ جزًءا من الحل.

أرقام كثافة الطاقة واالنبعاثات في أرامكو السعودية
2019م2018م

نيـة  بو لكر ا ت  ثـا النبعا ا فـة  كثا
لقطاع التنقيب واإلنتاج

مكافـئ  برميـل  لـكل  )كيلوغـرام 
نفطي(

10.210.4

بواسـطة  الحـرق  أعمـال  كثافـة 
الُشعل

)قـدم مكعبـة قياسـية لـكل برميـل 
ُمنتج من النفط(

5.775.54

بواسـطة  الُمحـرق  الغـاز  كميـة 
الُشعل

)مليار قدم مكعبة قياسية(

27.826.6

ع  لقطـا ن  لميثـا ا ز  غـا فـة  كثا
التنقيب واإلنتاج

0.06%0.06%

كثافة الطاقة
)ألف وحدة حرارية بريطانية(

118.4114.1

في عام 2019م، بلغت الكثافة الكربونية 
ألعمال التنقيب واإلنتاج في أرامكو 

السعودية 10.4 كيلوغرام لكل برميل 
مكافئ نفطي.

أكثر من مجرد وظيفة

جنًبـا إلـى جنب، تسـير أعمال إنتـاج النفط الخـام والغاز 
وإدارة انبعاثـات الغـازات المسـببة لالحتبـاس الحـراري؛ 
الغـازات  رصـد  يُعـد  والغـاز،  النفـط  لقطـاع  فبالنسـبة 
المتسـربة إجـراًء مهًمـا يتعلـق بمواجهـة تغيـر المنـاخ، كمـا 

يعود بالمنفعة على البيئة وقطاع األعمال.
ي زيـادة االحتـواء لهـذه التسـربات الغازيـة لصنـع  وتـؤدِّ
منتجات أكثر فائدة، وبالنتيجة، فإن خفض هذه التسـربات 
يعنـي انخفـاض الغـازات التـي تُطلـق فـي الغـالف الجـوي 

لكوكبنا.
وأثنـاء جولـة تفقديـة فـي أحـد مرافـق األعمـال التابعـة 
التسـربات  فحـص  برنامـج  ضمـن  السـعودية  أرامكـو 
وإصالحهـا، قـال المهنـدس عبدالعزيـز الدوسـري: »كلمـا 
أسـرعنا فـي تحديـد التسـرب بدقـة، كلمـا قمنـا بالحـد مـن 

االنبعاثات بصورة أفضل«.
ويقول الدوسري، وهو خريج الهندسة البيئية من جامعة 
)كولـورادو بولـدر( األمريكيـة، إن غـاز الميثـان لـه أثـر أكبـر 
على االحتباس الحراري مقارنة بثاني أكسيد الكربون، كما 

أنه يُعدُّ أيًضا سلعة مهمة للتحول في قطاع الطاقة.
ويضيـف الدوسـري: »يمكـن للغـاز الطبيعـي أن يُسـهم 
بشـكل كبيـر فـي الحـد مـن انبعاثـات الكربـون، وهـو يتكـون 

بصورة رئيسة من غاز الميثان«.
ويقول الدوسـري: »يمكن لغاز الميثان التسبب بأثر أشد 
بــ 28 ضعًفـا تجـاه االحتبـاس الحـراري فـي العالـم مقارنـة 
بثانـي أكسـيد الكربـون، لذلـك يجـب أن نُبقيـه فـي أنابيـب 
المعالجـة لحمايـة البيئة ضمن جهودنـا للتصدي للتحديات 

المناخية«.

احتواء االنبعاثات لمنفعة الجميع

توفيرٌ ذكي للطاقة

أثناء بحثه عن وجود 
تسربات للغاز، أوضح 

مهندس األعمال، عبدالعزيز 
الدوسري، أن أرامكو 

السعودية تشترط اآلن 
ضمن جميع مشاريعها 

الحد من آثار الغازات 
المسببة لالحتباس 

الحراري، مشيًرا إلى أن 
جميع هذه المشاريع، سواًء 

أكانت جديدة أم ُمحدثة، 
وصغيرة أم كبيرة، تقوم 

بحساب اآلثار الناجمة عن 
هذه الغازات، وتبحث عن 

سبل للحد منها ومعادلتها.
تصوير: مؤيد القطان

قت أرامكو السعودية  طبَّ
برنامج كفاءة الطاقة منذ 

20 عاًما، والمهندس سامي 
المطيري، هو عضو في 

فريق يقود جهود استخدام 
الطاقة بكفاءة عبر مرافق 

األعمال في الشركة.
تصوير: أحمد العيتاني

ـق كفـاءة الطاقـة إنجازاتهـا بهـدوء؛ إنهـا تعمـل بجـد  تحقِّ
خلف الستار لتوفير طاقة أكثر نظافة في العالم.

ويصـف المهنـدس سـامي المطيري كفـاءة الطاقـة بأنها 
حل منخفض الكلفة وكبير األثر.

يقـول المطيـري، وهـو خريـج الهندسـة الكيميائيـة مـن 
جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن: »بـكل بسـاطة، فإن 
االستخدام الرشيد للطاقة يعني انبعاثات أقل من الغازات 

المسببة لالحتباس الحراري، ومصاريف أقل«.
وتعني كفاءة الطاقة، التي صنفتها وكالة الطاقة الدولية 
كأهـم إجـراء للحـد مـن تغيـر المنـاخ، اسـتهالًكا أقـل للمياه 
أيًضـا، وهـو أمـر مهـم نظـًرا للمنـاخ الجـاف فـي الشـرق 

األوسط.
وخطـت أرامكـو السـعودية خطـوات كبيـرة نحـو إنتـاج 
الطاقـة بواسـطة تقنيـة التوليـد المشـترك، التـي تتضمـن 
التـي ال تسـتخدمها مرافـق األعمـال  اسـتثمار الحـرارة 

وتحويلها لطاقة مفيدة.
ويقـول المطيـري إن كفـاءة الطاقـة عامـل مهـم للتخلص 

من انبعاثات الكربون.
ويضيـف المطيـري: »من خالل الفهم المشـترك ألهمية 
كفـاءة الطاقـة في الحد من تغير المنـاخ، يمكننا العمل مًعا 

للتوصل إلى حلول أفضل لمجابهته«.
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ر المناخي.. وجهودنا في تخفيف االنبعاثات التغيُّ

بالنسـبة لكوكبنـا، الذي يتطلَّب فرض قيـود فيما يرتبط 
باالنبعاثات الكربونية، يُعد االستثمار في الحلول المرتكزة 
علـى الطبيعـة عنصـًرا رئيًسـا فـي المحافظـة علـى النظـام 

البيئي.
البيئـة، هتـان بلخـي:  وفـي هـذا الشـأن، يقـول عالـم 
»سـتكون هنـاك مخاطـر جديـة إذا لـم تمـِض دورة حيـاة 

الكوكب بشكل طبيعي«.
ويعمـل بلخـي، الـذي درس علـم المحيطـات فـي جامعـة 
العنصـر  تسـتخدم  فـرق  مـع  البريطانيـة،  سـاوثامبتون 
البشـري واألدوات الصناعيـة لمراقبـة أعمـاق الميـاه فـي 

الخليج العربي.

يقول بلخي: »للخليج مدخل ومخرج واحد، ويجب علينا 
التأكـد مـن أن أنشـطتنا  المحافظـة عليـه. ومـن خـالل 
البحريـة تلتـزم بالمتطلبـات التنظيميـة، يمكننـا الحـد مـن 

التأثيرات على التنوع الحيوي والسواحل«.
ويوضـح بلخـي أن الخليج يمثِّل نظاًما بيئًيا بالغ األهمية 
يحافـظ علـى الحيـاة فـي الشـرق األوسـط، وأن جهـود 

أرامكو السعودية تُسهم في حمايته من األضرار.
ويضيـف بلخـي: »زرعنـا أكثر مـن 3200 شـعبة مرجانية 
اصطناعية ثابتة، وأكثر من أربعة ماليين شـجرة قرم على 

سواحل الخليج العربي«.

ـز أرامكـو السـعودية، التـي ُتعـدُّ شـركة رائـدة علـى مسـتوى العالـم مـن حيـث إنتـاج  تتميَّ
النفـط الخـام ذي الكثافـة الكربونيـة األكثـر انخفاًضـا فـي العالـم، بوجـود علمـاء وباحثين 

وأخصائيي تشغيل موهوبين ضمن طاقاتها البشرية.

وفيمـا يلـي، يناقـش خمسـة مـن هـؤالء اإلجـراءات الخاصـة بالنفـط والغـاز، التـي تدعـم 
ل العالم نحو التخلص من االنبعاثات الكربونية. بفاعلية تحوُّ

تُعـدُّ المهندسـة الكيميائيـة، زينـب اإلسـماعيل، مـن بيـن 
علمـاء أرامكـو السـعودية، الذيـن يدرسـون الهيدروجيـن 

كناقل طاقة نظيف وذي كلفة معقولة.
ويُعـدُّ الهيدروجيـن، وهـو العنصـر األخـف واألكثـر وفـرة 
فـي الطبيعـة، خيـاًرا منافًسـا للحـد مـن انبعاثـات الكربـون 

في مختلف قطاعات الطاقة.
تقـول زينـب، وهـي خريجـة جامعـة ليـدز البريطانيـة: 
»يمكـن لوقـود الهيدروجيـن أن يضطلـع بـدور مهـم فـي 

التخلص من انبعاثات الكربون في قطاع النقل«.
وتضيـف قائلـًة: »تُطلـق المركبـات، التـي تعمـل بخاليـا 
الوقـود الهيدروجينـي، بخـار المـاء فقـط مـن خـالل أنبـوب 
العادم، ويمكن إعادة تزويدها بالطاقة بطريقة أسـرع، كما 

أنها توفر مًدى طوياًل للقيادة«.

ومنـذ عام 2019م، تختبر أرامكو السـعودية أسـطواًل من 
المركبـات التـي تعمـل بالهيدروجيـن، بعدمـا افتتحـت أول 

محطة لتزويد المركبات بوقود الهيدروجين في المملكة.
وتوضح زينب أن عملها في مجال إدارة الكربون يتضمن 
البحـث فـي تركيـب غـالف مكـون مـن عنصـر البالديـوم، 
وتحديـد خصائصـه لفصـل الهيدروجيـن فـي المفاعـالت 
الغشـائية، كمـا أنهـا أيًضـا تبحـث فـي مجـال استكشـاف 

تركيبة الوقود الصناعي وتحديد خصائصه.
وتقـول زينـب: »يمكـن السـتخدام الهيدروجيـن في قطاع 
الكربـون  احتجـاز  تقنيـة  تطبيـق  جانـب  إلـى  النقـل، 
واسـتخدامه وفصلـه، أن يأخذنـا لمسـتقبل نحـدُّ فيـه مـن 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون«.

تعمل المهندسة الكيميائية، 
زينب اإلسماعيل، مع باحثي 

أرامكو السعودية الختبار 
المركبات التي تعمل 

بالهيدروجين، وهي توضح 
أن هذا الوقود يمكن أن ُينتج 

بصورة مجدية باستخدام 
أصول البنية التحتية 

العالمية الرئيسة إلنتاج 
النفط والغاز، كما أنه ُيعد 

خياًرا مهًما فيما يتعلق 
بالحد من انبعاثات الكربون 

في قطاع النقل.
تصوير: حسن المبارك

عالم البيئة، هتان بلخي، 
يقوم بتركيب نظام مسح 

للمياه في الخليج العربي 
عند حقل منيفة البحري 

التابع للشركة.

العمل للحد من اآلثار في المستقبل

العودة إلى الطبيعة

التقنية مفتاًحا للتحول إلى طاقة متوازنة

توضح خبيرة إستراتيجية 
التقنية، نوف أبوراس، أنه لم 
يكن من الممكن بلوغ العدد 

الحالي من السكان باتباع 
طرق ما قبل الصناعة للبقاء 

على الحياة، مشيرة بذلك 
إلى أشجار النخيل، التي 

كانت مصدر غذاء رئيس في 
الشرق األوسط في األزمنة 
القديمة. وتؤكد نوف أنه ال 

يمكن إنتاج ما يكفي لنا من 
منتجات بدون االستفادة من 
مجموعة من مصادر الطاقة 
ل أعمال  النظيفة، التي ُتشغِّ
الزراعة الحديثة والتغليف 

والتخزين والنقل.
تصوير: محمد آل ابن الشيخ

تـدرس نـوف أبـوراس نتائـج األبحـاث المتعلقـة بالتحـول 
في قطاع الطاقة.

وفـي ضـوء هـذا التحـول، هنـاك تفكيـر جـدي بتحقيـق 
التـوازن بيـن حمايـة الكوكـب وإصالحـه، وبيـن المحافظـة 

على حق الحصول على الطاقة.
وتـدرس نـوف، وهـي مختصـة بالتقنيـة الذكيـة، خيـارات 
حيويـة لتحقيـق عالـم أكثر نظافـة، وهي تقـول إن الحل قد 

يكمن في مزيج من حلول الطاقة المتسارعة.
وتقـول نـوف: »سـواءٌ أكانـت الطاقة من مصـادر متجددة 
أم مـن وقـود أحفـوري، فجميع الحلـول ُمرحٌب بهـا إذا أدَّت 
إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بها، 
زت مسـتويات الحيـاة للفئـات األقـل حًظـا، وحافظـت  وعـزَّ

على مستويات الحياة الجيدة للفئات األخرى«.
وتضيـف نـوف: »ال يُعـد الحـل شـاماًل إذا لـم يسـتطع 

الناس تحمل كلفته«.
وتؤكِّد نوف، خريجة الهندسـة المدنية من جامعة نورث 
إيسـترن األمريكيـة، أن التقنيـة لهـا أهميـة كبـرى، وتضيف 
قائلـة: »ستُسـهم التقنيـة فـي توفيـر طاقـة بـدون كربـون، 
وتوفيـر هـذه الطاقـة وبكلفة معقولـة يعني أن جميـع الدول 

بإمكانها اإلسهام في تحقيق عالم أكثر نظافة«.
وتوضـح نـوف أن النفـط هـو عامـل رئيـس فـي توفيـر 
والسـكن  والتعليـم  والغـذاء  الحديثـة  الصحيـة  الرعايـة 
والنظافـة الصحيـة، إلـى جانـب دخولـه فـي صناعـة عديـد 

من المنتجات، مثل الهواتف الذكية والمراتب وغيرها.
وتقـول نـوف: »نعلـم أن المشـكلة تكمـن فـي االنبعاثـات 
وليـس فـي النفـط بحد ذاتـه. يجب علينا اسـتثمار خيارات 
التخلـص من االنبعاثات الكربونية الناجمة عن النفط بداًل 

من إبقائه في باطن األرض«.
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مركز )فهم( للتدريب يفتح آفاًقا واعدة في إدارة 
الضيافة والمنشآت

جــدة - حتــى زمــن ليــس بالبعيــد كانــت تســود بيــن 
الشــباب الســعودي وجهــة نظــر محــددة ســلبية تجــاه 
بعــض الوظائــف والمهــن أدت بــه إلــى العــزوف عنهــا، 
خاصــة مــع ترســخ االعتقــاد بــإن مثــل هــذه الوظائــف 
والمهــن مرتبطــة بغيــر الســعوديين. كانــت ثقافــة العيــب 
تســيطر علــى تفكيــر بعــض الشــباب فــال يقدمــون علــى 
أن  غيــر  كثيــًرا.  وانتظرتهــم  ومتوفــرة  مجزيــة  مهــن 
ــى هــذه  ــرة هــو مــا طــرأ عل ــة األخي المالحــظ فــي اآلون
النظــرة والصــورة النمطيــة مــن تغيــر إيجابــي أســهمت 
أرامكــو الســعودية فيــه بشــكل الفــت إذ دعمــت وأسســت 
إلــى  الســعودي  الشــباب  تؤهــل  التــي  األكاديميــات 
قطاعــات أعمــال خصبــة، وذات مــردود مــادي مرتفــع. 
تنويــع الفــرص وصناعتهــا هــي التــي جعلــت الكثيــر مــن 
الشــباب يغــادرون تلــك الدائــرة التــي يشــعرون فيهــا 
باالرتيــاح فــي مدنهــم وقراهــم بيــن أســرهم ليتجهــوا إلــى 

مراكز التدريب الممتدة على رقعة المملكة. 
ومركــز فهــم للتدريــب شــّكل جــزًءا مهًمــا فــي هــذه 
اللوحــة الفسيفســائية فــي الوطــن عندمــا احتضــن آالف 
المتدربيــن فــي قطــاع مهــم، وكانــت البراعــة فــي تأهيــل 
والشــهادات  المعاييــر  أعلــى  وفــق  الوطنيــة  الكــوادر 

المعتمدة بمختلف مجاالت إدارة المنشآت والضيافة.
المنشــآت  الوطنــي إلدارة  التدريــب  يهــدف مركــز 
والضيافــة )فهــم( إلــى توطيــن المهــن، وتطويــر وتدريــب 
القــوى العاملــة مــن أبنــاء المجتمــع الســعودي لدعــم 
ــات شــابة  ــده بطاق ــن، وتزوي االقتصــاد والســوق المحليي
مؤهلــة تشــارك في مســيرة التنميــة المســتدامة، وتحقيق 

رؤية 2030 التي جعلت من الشباب محوًرا للتنمية.  
ويذكــر أن مركــز التدريــب الوطنــي تــم إنشــاؤه فــي 
الســياحة،  وزارة  قبــل  مــن  2017م  عــام  منتصــف 
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي، وأرامكــو 
والوطــن  وبنــات  أبنــاء  وتأهيــل  لتدريــب  الســعودية 
الســتثمار الفــرص الوظيفيــة فــي قطاعــي إدارة الضيافة 
والمنشــآت. ويعمــل مركــز فهــم للتدريــب مــن خــالل 
ــم  ــى تقدي ــر عل ــاض وفرعــه بالخب ــس بالري ــزه الرئي مرك
برامــج الدبلــوم، والــدورات القصيــرة، ودورات االعتمــاد 
القائمــة علــى الشــهادات العالميــة مثــل مديــر المنشــآت 
الضيافــة،  ومحترفــي  الغــذاء،  وســالمة  المحتــرف، 

ومحترفي فنون الطهي. 

مذكرة تفاهم مع 
جولف السعودية

ومــن منجــزات المركــز، مؤخــًرا، وســعًيا الســتثمار 
الفــرص الوظيفيــة الناشــئة عــن تطــور رياضــة الجولــف 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــع مركــز التدريــب 
الوطنــي إلدارة المنشــآت والضيافة )فهــم( مذكرة تفاهم 
مــع جولــف الســعودية التــي تهــدف لتطويــر الرأســمال 
البشــري الوطنــي للعمــل فــي دعــم النشــطات المرتبطــة 
بهــذه اللعبــة مثــل إدارة مالعــب ومنظومــات الجولــف، 
والضيافــة، وإدارة المنشــآت، والمرافــق، والصيانــة، 

وإدارة الفعاليات، وأعمال التشجير والتنسيق. 
وذكــر نائــب الرئيــس لشــؤون أرامكــو الســعودية، رئيس 

محمد العداربة

مجلــس أمنــاء مركــز فهــم للتدريــب، األســتاذ نبيــل النعيــم 
أن المركــز يعمــل، ومنــذ إنشــائه، فــي نقــل المعرفــة 
وتمكيــن أبنــاء وبنــات الوطــن مــن المهــارات األســاس 
مشــاريع  مــن  الناشــئة  الوظيفيــة  الفــرص  الســتثمار 
وبرامــج رؤيــة 2030. فمركــز فهــم للتدريــب ومــن خــالل 
االعتمــادات الدوليــة والشــراكات الدوليــة يعمــل علــى 
مــع  لتتناســب  التدريبيــة  البرامــج  وتنفيــذ  تصميــم 

احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي.

رؤية وعزيمة وتخطيط
وفــي حديــث مــع الرئيــس التنفيــذي لـــ )فهــم(، الدكتور 
طــالل الحريقــي، قــال: »إن رياضــات الجولــف تعــد مــن 
النشــاطات الصاعــدة فــي وطننــا الحبيــب وتوفــر فــرص 
وظيفيــة واعــدة، وهــي ذات عائــد مجــٍز إذا مــا تــم إتقــان 
المهــارات مــن خــالل برامــج تدريــب نوعيــة وحســب 
معاييــر دوليــة«. مضيًفــا: »يســعى المركــز إلــى توفيــر 
فــرص عمــل للشــباب الســعودي وطــرح الوظائــف فــي 
واحــد مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة بعــد التدريــب 
والتأهيــل« وأضــاف قائــاًل: »نعمــل علــى تحقيــق أهــداف 
احتياجــات  توفيــر  مــن خــالل   2030 المملكــة  رؤيــة 
المؤسســات الخدميــة العامــة والخاصــة، التــي تتطلــب 
المنشــآت  وتشــغيل  إدارة  فــي  ماهريــن  موظفيــن 

والضيافة«.
قــال  فهــم،  لمركــز  اإلســتراتيجي  الهــدف  وعــن 
الحريقــي: »يهــدف المركــز إلــى تطويــر وتهيئــة الشــباب 
الســعودي للعمــل فــي مجــال إدارة وتشــغيل المنشــآت 
الخدميــة العامــة والخاصــة، باإلضافــة إلــى وظائــف 
قطاعــات الســياحة والفندقــة علــى مســتوى المملكــة. 

التدريب على طريقة عرض المأكوالت والمشروبات في المطاعم والفنادق السياحية.

يهدف مركز التدريب الوطني إلدارة المنشآت والضيافة )فهم( إلى توطين المهن، وتطوير وتدريب القوى العاملة من أبناء المجتمع السعودي لدعم االقتصاد والسوق المحليين، وتزويده بطاقات شابة مؤهلة تشارك في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية 
2030 التي جعلت من الشباب محوًرا للتنمية.  

ــل  ــا لتأهي ــا واحترافًي ــا مهنًي ــا أكاديمًي ــث يقــدم تدريًب حي
وتطويــر كــوادر وطنيــة عالية المهنيــة واالحترافيــة للعمل 
المنشــآت والضيافــة  الســياحة وإدارة  فــي مجــاالت 
لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل الســعودي مــن القــوى 
بأفضــل  المجهزيــن  واإلنــاث  الذكــور  مــن  العاملــة 
ممارســات الســالمة واالنضبــاط والوعــي، باإلضافة إلى 
القيــم واألخــالق المهنيــة المطلوبــة فــي هــذه المجــاالت. 
والمشــروع يعــزز التوطيــن فــي أحــد القطاعــات الواعــدة 
فــي المملكــة والتــي تســتوعب أكثــر مــن 28% مــن حجــم 
البشــر.  الرأســمال  علــى  القائمــة  العماليــة  الطاقــة 
ويتوافــق ذلــك مــع رؤيــة المملكــة 2030 التــي تهــدف إلــى 
ــي مجــاالت إدارة  ــر ف ــة بشــكل أكب ــوادر الوطني ــج الك دم
وتشــغيل المنشــآت والضيافة، فــي القطاعــات الحكومية 

وشبه الحكومية والخاصة«. 
برامــج  ســتة  يقــدم  المركــز  أن  بالذكــر  الجديــر 
الســياحة،  بــإدارة  مختــص  منهــا  األول  إســتراتجية، 
والثانــي مختــص بــإدارة الضيافــة، والثالــث مختــص 
بــإدارة فنــون الطهــي، والرابــع مختــص بــإدارة المنشــآت، 
والخامــس متعلــق بــإدارة سالســل اإلمــداد، والســادس 
ــات المتخصصــة ســواء  ــإدارة الفعالي ــر مختــص ب واألخي
كانــت فعاليــات رياضيــة أو ترفيهيــة أو عامة. كمــا يعتمد 
المركــز ثالثــة مســارات فــي تدريــب الكــوادر الوطنيــة، 
حيــث يوفــر مســار الدبلــوم لخريجــي الثانويــة العامــة 
بــدون خبرة عملية ســابقة، ومســار البرامــج المتخصصة 
لتلبيــة احتياجــات الشــركات العاملــة بقطــاع الســياحة 
والضيافــة وتتــراوح مدتــه مــا بيــن ثالثــة أســابيع إلــى 
شــهادات  ومســار  الوظيفــة،  حســب  أشــهر،  تســعة 
ــى رأس العمــل أو ذوي  ــر لمــن هــم عل االعتمــاد والتطوي

الخبرات المتوسطة. 

يهدف المركز 
إلى تطوير 

وتهيئة الشباب 
السعودي 

للعمل في 
مجال إدارة 

وتشغيل 
المنشآت 

الخدمية العامة 
والخاصة، 

باإلضافة إلى 
وظائف 

قطاعات 
السياحة 

والفندقة على 
مستوى 
المملكة
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الُهدُهد.. رمٌز بدالالت ثقافية مختلفة

طيور منطقة تبوك...
ع الحيوي بين البحر والصحراء والجبل حيث التنوُّ

منـذ أن راح اإلنسـان يسـبغ دالالت رمزيـة علـى عناصـر 
الطبيعـة وعالَـم الحيـوان والنبـات، حظـي الهدهـد بمـا لـم 

ينله أي طائر آخر من االهتمام.
فبالتـاج الـذي يعلـو رأسـه وقامتـه الممشـوقة وألـوان 
ريشـه، يأسـر الهدهـد األنظار. وإذا أضفنـا إلى ذلك بعض 
طباعه وسـلوكياته ألمكننـا، ربما، تفسـير المكانة المتفردة 

التي يحتلها في مملكة الطير.
إنه طائر بري، يعيش منفرًدا، ويهاجر لمسـافات طويلة، 
وهـذا مـا يضفـي عليه بعـض الغمـوض. ولكنه أيًضـا أقرب 
الطيـور البريـة إلـى اإلنسـان، حيـث يدنـو منـه ولكـن بحـذر 
ر، ويألـف المزارعـون مشـاهدته فـي حقولهـم. ولعـل  ُمبـَرّ
لـه اإلنسـان  ـر مـا حمَّ ثنائيـة األُلفـة والغمـوض هـذه، تفسِّ
للهدهـد من رمـوز ودالالت ثقافية في كل المجتمعات التي 

عرفته، وبشكل خاص في الثقافات الشرقية.

الهدهد في عيون الشعوب
وعنـد البحـث عـن مقـام الهدهـد فـي ثقافـات العالـم، 
يمكـن للمـرء أن يجـد كثيـًرا عنـه، بـدًءا مـن الفـن الصينـي 
القديـم وانتهـاًء بـاألدب األمريكـي المعاصـر، علًمـا أن ال 

هداهد في القارة األمريكية.
وفـي بداياتهـا، أو فـي أبسـط صورهـا، كانـت عالقـة 
اإلنسـان بالهدهد تتكَوّن في معظمها من أساطير وروايات 
شـعبية. فالمصريـون القدمـاء كانـوا يقتنـون الهداهـد فـي 
بيوتهـم، ويربطـون مـا بينهـا وبيـن عيـن حـورس، التـي كانوا 

يعتقدون أنها قادرة على رؤية العوالم غير المرئية.
واعتقـد اإلغريـق أن الهدهـد قـادر علـى فتـح األماكـن 
المغلقـة، كمـا تطلَّع إليه بعض أدبائهـم على أنه عقاب، كما 
هـو الحـال عنـد الكاتـب أريسـطوفاِنس، فـي مسـرحيته 
السـاخرة الطيـور )414 ق.م(، حيـث يُعاَقـب تيريـوس ملـك 
تراقيـا، بمسـخه إلـى هدهـد بسـبب اعتدائـه علـى شـقيقة 
زوجتـه. ولربمـا وجـد هـذا األديـب فـي الهدهـد خير مسـخ 

تُعُدّ مشاهدة الطيور من الهوايات حديثة العهد نسبًيا، 
وتكتسـب مزيـًدا مـن المهتميـن بفعـل االتجـاه المتزايـد 
المـدن  العيـش فـي  صـوب الطبيعـة هرًبـا مـن متاعـب 
الصاخبـة وضوضائهـا، حيـث باتت هـذه الهواية من نقاط 

الجذب السياحي على مستوى العالم.
وأفضـل األماكـن لمشـاهدة الطيـور، هـي حيـث يوجـد 
ـر حيث تتجـاور البيئات  تنـّوع أكبـر منهـا، األمر الـذي يتوَفّ
الطبيعيـة المختلفـة وتتنـَوّع. وأفضـل وقـت لذلـك هـو فـي 
فصلـي الربيـع والخريـف، عندمـا تهاجر الطيـور بحًثا عن 
الطقـس المالئم بعيًدا عن البـرد القارس وقيظ الصيف. 
وهـذا مـا نجـده فـي منطقـة تبـوك، حيـث البحـر يجـاور 
الجبـال العالية، واألراضي الزراعية الخضراء على مرمى 
حجـر مـن الصحـراء، ناهيـك عـن موقعهـا الجغرافـي فـي 
الزاويـة الشـمالية الغربية من الجزيـرة العربية، على خط 

هجرة الطيور السنوية من الشمال إلى الجنوب.
د بيـن  ك صـوٌت جميـٌل يغـِرّ وفـي فصـل الخريـف، يشـُدّ
شـجر الزيتـون فـي ضواحـي مدينـة تبـوك. تقتـرب بحـذر 
حتـى تعـرف مصـدر ذلـك الصـوت، فيظهـر لـك طائـر 
يسـمى هـزار أزرق الـزور علـى أحـد األغصـان. والموطـن 
األصلـي لهـذا الطائـر الصغيـر هـو أوروبـا، لكنـه اآلن 
الغـذاء  عـن  للبحـث  الموسـمية هـي  مهاجـر، وهجرتـه 
والـدفء. وعلـى الرغم من صغر حجم هـذا الطائر إال أن 
سـلوكه يُعـُدّ عدوانًيـا نوًعـا مـا، إذ إنـه ال يسـمح ألي طائـر 
آخـر بالوجـود فـي محيطـه القريـب. ويفضـل هـذ الطائـر 
اإلقامـة فـي المنطقـة التي هاجر إليها حتى انتهاء موسـم 

الشتاء.

فريق القافلة ومحمد محمد إبراهيم*

إبراهيم الشوامني*

يمكـن أن ينقلـب إليـه ملـك، بسـبب التـاج الـذي يعلـو رأس 
االثنين.

أما العرب فقد نسـبوا تاج الهدهد إلى أسـطورة تتحدث 
ه بوالديـه. إذ يروون أن هدهـًدا جاب األرض  عـن فضيلة برِّ
ا لم  بعد وفاة والديه، وهو يحملهما بحًثا عن قبر لهما. ولمَّ
ر دفنهمـا في  تطاوعـه نفسـه أن يدفنهمـا فـي أي مـكان، قـَرّ
وهـدة خلـف رأسـه. واعتقـد العـرب أن تـاج الهدهـد مكافأة 
ه، وتعويًضا عـن وهدة القبـر، ذاهبين  ربانيـة علـى صنيـع ِبـِرّ

إلى القول بأن رائحته النتنة تعود إلى حمله للجيفتين.
وفـي الشـرق عموًمـا كان للهدهـد دالالت أكثـر إيجابيـة 
مـن نظائرهـا فـي الغـرب. فهـو فـي أفغانسـتان إشـارة إلـى 
السـعادة والثـراء وُحسـن الصيـت، وقيـل فـي الفولكلـور 
األفغانـي إن سـكان المنـازل، التي يختارهـا الهدهد ليحط 
عليهـا ويبنـي عشـه، سـيلحق بهـم الحـظ السـعيد ويذيـع 
صيتهـم بالحـظ والملكيـة. كمـا كانـت بعـض أُسـر األوزبـك 
تزِيّـن بيوتهـا بـرؤوس الهداهـد كنوع مـن الطالسـم الجالبة 

لألمان واالستقرار.
وفي الفولكلور الفارسـي القديم أسـطورة تحاول تفسير 
وجـود التـاج علـى رأس الهدهـد، وتقـول إن الهدهـد فـي 
ح شـعرها  حقيقـة األمـر عـروس وجدهـا والـد زوجهـا تُسـرِّ
أمـام المـرآة ذات صبـاح فخجلـت كثيـًرا، وهربـت بمشـط 
إلـى األبـد.  الـذي ظـل لصيًقـا بقمـة رأسـها  التسـريحة 
والطريـف فـي الموضـوع هـو أن اسـم الهدهـد بالفارسـية، 
)شـانه به سـر(، يعني الرأس المكلل. وعلى المنوال نفسه، 
يمكننـا أن نجـد مثـل هـذه النظـرة إلـى الهدهـد أو تلك في 

كل ثقافات العالم.

مبعوث النبي سليمان.. 
شعار الخبر اليقين

وألَنّ الهدهـد أتـى النبـي سـليمان عليـه السـالم بالنبـأ 
اليقيـن، أصبحت صـورة هذا الطائر رمًزا لصحة أي خبر، 
فـكان من الطبيعي أن تصبح صورته شـعاًرا لبعض وسـائل 
اإلعـالم، خاصـة فـي المجتمعـات التـي تعـرف الهدهد عن 

وما يدعو إلى العجب، أن هذا الطائر الصغير الذي ال 
يتجـاوز طولـه 14 سـنتيمتًرا قـادر علـى الهجـرة لمسـافات 
ة  طويلـة، يصـارع فيها الريـاح واألجـواء الصعبة، ليعـود مَرّ

أخرى إلى موطنه األصلي للتكاثر.

جغرافية المكان والطيور
ويبلـغ عـدد أصنـاف الطيـور فـي مناطـق المملكـة أكثـر 
مـن 500 نـوع، وأكثـر مـن نصـف هـذا العدد قد تـم رصده 
فـي منطقـة تبـوك، حيـث المرتفعـات الجبليـة والوديـان 
والصحـاري واألراضـي الزراعيـة، والسـواحل الخالبـة 
والجـزر السـاحرة فـي منطقـة نيـوم الواعـدة فـي دعـم 
السـياحة البيئيـة. ومـن أبـرز هـذه الطيـور: الحساسـين، 
والُقبُـر، والحجـل، واللقالـق، والخواضـات، والوقاويـق، 

والبالشن، والجوارح، والُدُخل.

كثـب فـي حياتهـا الزراعيـة، كمـا فـي تراثهـا الثقافـي، مثـل 
اليمن على سبيل المثال.

السـتينيات  فعندمـا صـدرت جريـدة سـبأ فـي مطلـع 
بمدينـة تعز اليمنية علـى يد الصحفي، محمد عبده صالح 
الشـرجبي، اتخـذت مـن الهدهـد شـعاًرا بصرًيـا لهـا. وكان 
ذلـك هو حـال وكالة األنباء اليمنية، سـبأ، التي اتخذت من 
هيئـة الهدهـد شـعاًرا وعالمـة تجاريـة لهـا، ومـن اآليـة 
الكريمـة: »َوِجئْتُـَك ِمن َسـبٍَإ ِبنَبَـٍإ يَِقيٍن« )النمل 22(، شـعاًرا 
مكتوًبـا للداللة على االتسـاق الموضوعي والوظيفي لوكالة 

أنباء إخبارية.

موسيقى الطيور 
الصحراوية بين الرمال

وقـد يظـن الذين ال يعرفـون المنطقة أن هذا التنـُوّع الحيوي 
محصـور في الشـاطئ واألراضي الزراعيـة، وأن ال حياة فطرية 
وال طيـور خلـف الكثبـان الرملية في منطقة تبـوك. لكن العكس 
تماًمـا هـو الصحيـح، إذ تمكنـا مـن رصـد وتوثيـق بعـض الطيـور 
الصحراويـة المقيمـة، التـي تمكنـت مـن التكيُّـف مـع األجـواء 
الحـارة فـي فصـل الصيـف واألجـواء البـاردة فـي فصل الشـتاء، 
ومنهـا فصيلـة الُقبُـر ذات اللـون البنـي الذي يشـبه لـون الرمال، 
الـذي يسـاعدها علـى التخفـي حينمـا تشـعر بخطـر مـا مـن 

حولها.
وال تحلو مشاهدة الصحراء من دون صوت الُقبُرة الهدهدية 
الكبيـرة، والمـكاء أو أم سـالم كمـا يحلو ألبنـاء الباديـة مناداتها، 

وهي تُصدر أجمل األلحان التي تشبه صوت الكمان الحزين.

وحيـن أطلـق الشـاعر السـوري المقيـم في لنـدن، محيي 
الهدهـد  2009م، صحيفـة  الديـن الالذقانـي، فـي عـام 
اإللكترونيـة الدوليـة، كأول صحيفـة تصـدر بخمـس لغـات 
عالميـة، هـي العربيـة واإلنجليزيـة والفرنسـية واإلسـبانية 
والفارسـية، اتخـذت المحطـة شـعاًرا لهـا يقـول: نحِلّـق بـك 
بعيـًدا لنأتيـك بالدهشـة والنبـأ اليقيـن. كمـا غـزا اسـم 
الهدهد عدًدا من مواقع التواصل اإللكتروني واالجتماعي، 
التطبيقـات  ودخـل فضـاء  الفـوري،  التراسـل  ومنصـات 

الرقمية للمراسالت.
* ُنشر في مجلة القافلة عدد سبتمبر/أكتوبر لعام 2020م

ويمكـن تمييـز الُقبُـرة الهدهديـة الكبيـرة فـي طيرانهـا عـن 
باقـي الطيور، إذ إنها ترتفع بشـكل شـبه عمودي لعـدة أمتار، ثم 
تعـاود االلتفـاف بشـكل حلزونـي، لتهبـط علـى األرض أو علـى 

شجيرة ما، مستعرضة بذلك جناحيها.
ومـن أصغـر أنـواع فصيلـة الُقبُـر مـا يسـمى بــطائر الُحمـرة 
الصحـراوي. ويمتـاز هـذا النـوع بلونـه الرملـي، وهـو صغيـر 
الحجـم، ويتغذى على الحشـرات والبذور الصغيـرة، ويعيش في 
وتتكاثـر طيـور  الصحراويـة.  والمنحـدرات  الصحـاري  شـبه 

الُحمرة عند اعتدال الطقس في فصل الربيع.
ومـن أكثـر الطيـور انتشـاًرا عنـد تخـوم الصحـراء الُقبُـرة 
المتوجـة، وهـو طائـر متوسـط الحجـم، لـه تـاج علـى رأسـه، 
ويتفـرد بصوتـه الجميـل، ويعيـش فـي شـبه الصحـاري وبالقرب 
مـن المناطق الزراعية واألودية، ويمكن مشـاهدته بسـهولة وهو 

جاثم أو أثناء طيرانه.
* ُنشر في مجلة القافلة عدد سبتمبر/أكتوبر لعام 2020م
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العقل البشري الروبوتي.. تقنيات واعدة للتعايش 
بين البشر والذكاء االصطناعي

أصبحت األجهـــزة الذكية جزًءا أساًســـا مـــن حياتنا 
اليوميـــة، ولكـــن مـــا زال العلمـــاء فـــي جـــدال حـــول 
التســـمية، إذ أنـــه ال يوجـــد تعريـــف محـــدد للـــذكاء 
االصطناعـــي، كما أنـــه ال يوجد تعريف محـــدد للذكاء 
باألســـاس. وعلـــى الرغم من تطـــور األجهـــزة الحديثة 
للقيـــام بوظائف جديـــدة، ال يوجد حتـــى اآلن مصطلح 

يعبر بشكل دقيق عن هذا النشاط اآللي. 
وزاد تعقيد هـــذا الجدل بعد محـــاوالت العلماء دمج 
اآللة مع اإلنســـان، إما بـــزرع الرقاقات في جســـمه، أو 
بالقـــوة  االســـتعانة  خـــالل  مـــن  تـــه  قدرا بتعزيـــز 
الكمبيوتريـــة، حتـــى أصبـــح الحاجـــز الوحيـــد الـــذي 
يفصـــل بيـــن الدمـــاغ البشـــري واآللـــة هـــو الحـــواس: 
البصر، والســـمع، واللمس، والتي عبرهـــا يتم االتصال 

بين البشر واألجهزة.
وحتـــى هـــذا الحاجـــز الفاصـــل آخـــذ بالتضـــاؤل، 
وكمثـــال على ذلـــك؛ ما روج لـــه، مؤخًرا، إيلون ماســـك 
 ،SpaceXو Tesla الرئيس التنفيذي لشـــركتي ،Elon Musk

مـــن خططـــه لـــزرع رقاقـــات حاســـب فـــي جمجمـــة 
اإلنســـان، ليتم اســـتخدامها فـــي عالج بعـــض أمراض 

الدماغ والوصول به إلى مستوى الذكاء الخارق.
لماســـك،  التابعـــة  »نيورالينـــك«  شـــركة  وأقامـــت 
والمبتكـــرة لتلـــك التقنيـــة، عرًضـــا حًيا لتقنيـــة الدماغ 
الحاســـوبي. وتم اختبـــار التصميم على مـــا ال يقل عن 
19 حيواًنـــا مختلًفا باســـتخدام الروبوتات، بمعدل نجاح 

يبلغ نحو %87.
وعن طريقة عمـــل التقنية، تتصـــل الرقاقة الصغيرة 
بألف ســـلك مجهري تقل ســـماكته عن الشعر البشري، 
وتدخـــل الدمـــاغ مـــن خـــالل أربع فتحـــات تحفـــر في 
الجمجمة، وتعمـــل األقطاب الكهربائيـــة المتصلة بتلك 
األســـالك على قراءة كل نشـــاطات الدمـــاغ، فضال عن 
تحليل مواد الدمـــاغ الكيميائية، ما يجعلهـــا قادرة على 
التخطيـــط وتوقـــع الوظائـــف الخاصـــة بالشـــخص من 

خالل قراءة نشاطات دماغه.

.. وإدارة وقت األطفال 
من مايكروسوفت

والـذي  الجديـد   Family Safety أطلقـت شـركة مايكروسـوفت تطبيـق 
يسـتهدف مسـتخدمي األجهـزة المحمولـة بنظاميهـا األندرويـد و "آي. أو. 
إس"، وذلك إلدارة وقت الشاشـة لألطفال، والتحكم باسـتخدام التطبيقات، 
وإبـالغ اآلبـاء بـأي برامـج غيـر مصرح لهـم بتشـغيلها أو صفحـات ويب غير 

مسموح لهم بدخولها.
المسـتغرق  الوقـت  تقاريـر  علـى  الحصـول  لألهالـي  التطبيـق  ويتيـح 
السـتخدام الطفـل للهاتـف، واسـتخدام التطبيقـات، وتعييـن حـدود للوقـت 
المسـموح بـه، باإلضافـة إلـى إمكانيـة مشـاركة الموقـع. كمـا يقـوم التطبيـق 
بمزامنـة البيانـات مـع أجهـزة وينـدوز، وجهـاز األلعـاب "إكـس بوكـس"، ممـا 
يعنـي أنـه لـو تـم تحديـد وقـت الشاشـة بسـاعة فقـط، فـإن هـذه السـاعة 
سـوف تحسـب على جميـع األجهزة، باإلضافـة إلى إمكانية حظـر تطبيقات 

محددة بشكل كامل.
كمـا يمكـن للوالديـن ضبـط المتصفـح، وذلـك بهـدف تقييـد التصفـح 
وحصـره فقـط للمواقـع المالئمـة لألطفـال، وإرسـال تقاريـر االسـتخدام 
األسـبوعي للوالدين، وكذلك إرسـال إشـعارات خاصة عندمـا يقوم األطفال 

بشراء المنتجات من متجر مايكروسوفت.

اسأل هاتفك عن 
موقع وقوف سيارتك

نواجـه  األحيـان  مـن  كثيـر  فـي 
صعوبـة تذكـر المـكان الـذي أوقفنـا 
فيـه السـيارة، خصوًصـا فـي األماكـن 
لعامـة.  ا األسـواق  أو  المزدحمـة 
ولذلـك قامـت شـركة غوغـل بإيجـاد 
حل لهذه المشـكلة عـن طريق إضافة 
خاصية »Save your parking« لتطبيق 
 ،Google Maps الشـهير  خرائطهـا 

حيـث تمكـن هذه الخاصية المسـتخدم مـن حفظ موقع سـيارته عند ركنها، 
لتسهيل الوصول إليها عند العودة. 

وكل مـا علـى المسـتخدم فعلـه هـو اتبـاع الخطـوات التاليـة لتفعيـل تلـك 
الخاصيـة وحفـظ مـكان وقـوف السـيارة فـي خرائـط غوغـل سـواء فـي 

هواتف أندرويد أو آيفون:
■  بمجـرد العثـور علـى مـكان لوقـوف سـيارتك، افتـح تطبيق خرائـط غوغل 

في هاتفك وابحث عن موقعك الحالي )محددة بالنقطة الزرقاء(.
■  قـم بالضغـط علـى النقطـة الزرقـاء، ومـن قائمة خيـارات الموقـع اضغط 
على خيار "حفظ مكان وقوف سـيارتك" Save your parking، حيث سـيتم 

وضع عالمة "موقعك الحالي" على الخريطة كمكان وقوف.
■  بعد انتهاء مشوارك، افتح خرائط غوغل في هاتفك.

■  اضغط داخل شريط البحث في أعلى الشاشة.
■  اضغـط علـى خيـار )مـكان الوقـوف( Parking location، ثـم قـم بالضغـط 
علـى زر االتجاهـات Directions، لتحديـد مـكان وقـوف سـيارتك بسـرعة. 
إلـى  وسـيمحنك ذلـك جميـع خيـارات خرائـط غوغـل لتجـد طريقـك 

سيارتك.

خدمة جديدة من غوغل 
لمشاركة الملفات

أعلنـــت غوغـــل عـــن إطـــالق خدمـــة 
ــنوات  Nearby Share، وذلـــك بعـــد سـ

من التطوير واالختبار.
ة  يـــد لجد ا مـــة  لخد ا تســـمح  و
عمليـــة  بتســـهيل  مين  للمســـتخد
خـــالل  مـــن  لملفـــات  ا ركة  مشـــا
ـــة  ـــزة القريب ـــة األجه اســـتعراض قائم
المحتـــوى  مشـــاركة  يمكـــن  التـــي 

ــم  ــه ليتـ ــالة لـ ــال رسـ ــم إرسـ ــتقبل، يتـ ــاز المسـ ــار الجهـ ــد اختيـ ــا. وبعـ معهـ
قبول أو رفض الملف. 

ــة  ــل طريقـ ــا ألفضـ ــا تلقائًيـ ــدة اختيارهـ ــة الجديـ ــزات الخدمـ ــن مميـ ومـ
لجعـــل المشـــاركة تتـــم بشـــكل أســـرع، ســـواء عبـــر تقنيـــة البلوتـــوث، أو 
ــاي،  ــواي فـ ــبكة الـ ــة WebRTC، أو شـ ــة، أو تقنيـ ــوث منخفـــض الطاقـ البلوتـ
ممـــا يســـمح للمســـتخدمين بمشـــاركة الملفـــات حتـــى دون االتصـــال 

باإلنترنت.
علـــى  المحافظـــة  جوانـــب  بمراعـــاة  الجديـــدة  الخدمـــة  وتتميـــز 
الخصوصيـــة بشـــكل متقـــدم، إذ تمكـــن مـــن مشـــاركة واســـتقبال الملفـــات 
ــالل  ــن خـ ــتخدم مـ ــن للمسـ ــل. ويمكـ ــات المرسـ ــاركة معلومـ ــر مشـ ــن غيـ مـ
ــا لبعـــض  ــا، أو مرئًيـ إعـــدادات الهاتـــف الســـريعة اختيـــار أن يكـــون مخفًيـ

جهات االتصال، أو مرئًيا لجميع جهات االتصال.
وســـتتاح الخدمـــة لجميـــع هواتـــف أندرويـــد العاملـــة باإلصـــدار 6.0 ومـــا 
بعـــده، وســـتعمل مـــع أجهـــزة أبـــل خـــالل األشـــهر المقبلـــة لتمكيـــن تبـــادل 
الملفـــات بيـــن هواتـــف أندرويـــد والحواســـيب العاملـــة بنظـــام التشـــغيل 

)كروم أو إس(.

كمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

ويمكـــن مـــن خـــالل هـــذه الشـــريحة التواصـــل مع 
الهواتـــف الذكيـــة وأجهـــزة الكمبيوتر وغيره، وإرســـال 
هـــذه البيانات إلى تطبيق الهاتـــف الذكي. ويؤدي جمع 
كميـــات هائلة مـــن البيانات من اإلشـــارات إلـــى تعليم 
للدمـــاغ  اســـتخدامها  كيفيـــة  »نيورالينـــك«  برنامـــج 

والتواصل مع بقية الجسم.
ووصـــف ماســـك التقنيـــة بأنها مثـــل تركيـــب جهاز 
متابعة الخطـــوات »Fitbit« ولكن هذه المرة في جمجمة 
اإلنســـان مـــن خـــالل أســـالك صغيـــرة، مـــع إمكانيـــة 
اقتـــران الجهـــاز بتطبيـــق هاتـــف ذكـــي عبـــر البلوتوث 
منخفـــض الطاقـــة. وأوضـــح أن العمليـــة ال تتطلـــب 
تخديـــًرا عاًمـــا، وســـيكون بإمـــكان الروبوتـــات إجـــراء 
عمليـــة الـــزرع بأكملهـــا فـــي غضـــون ســـاعة تقريًبـــا. 
ويمكـــن تركيب الشـــريحة من خالل ندبـــة صغيرة بعد 
إدخال األســـالك الكهربائية في جميع أنحـــاء الدماغ، 

وقراءة إشارات الخاليا العصبية.
وأفادت الشـــركة أن تثبيت شـــريحة الستبدال جزء 
صغيـــر من وظائـــف الدماغ البشـــري يمكـــن أن يعيد 
وظائـــف األطراف، ويحســـن حركـــة اإلنســـان، ويحل 
مشـــكالت البصـــر والســـمع، ويســـاعد فـــي أمـــراض 
األعصـــاب - مثل مـــرض باركنســـون - باإلضافة إلى 
عـــدد مـــن الحـــاالت المختلفـــة التـــي تركـــز عليهـــا 
الشـــركة حالًيـــا، من ضمنهـــا فقدان الذاكـــرة والعمى 
والشلل. ويســـعى العلماء مســـتقباًل لتطويرها لجعلها 
قـــادرة على إلغـــاء الشـــعور باأللم، والشـــعور بالحزن، 
كمـــا أنها ســـتتحكم فـــي الذكريـــات واألحـــالم وحتى 

تخزينها.
وقال ماســـك خـــالل العرض إن الشـــركة تهدف إلى 
الحصـــول علـــى الموافقـــة التنظيميـــة لـــزرع جهازهـــا 
خالل تجارب بشـــرية في غضون أشـــهر قليلة. وتعمل 
الشـــركة حالًيـــا علـــى أفضل برمجـــة لحفظ سياســـة 
الخصوصيـــة، لمنـــع اآلخريـــن مـــن اختـــراق بيانـــات 

المستخدم أو الوصول إلى البيانات المتاحة عليها!
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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 بالوكالة: 
وليد يوسف الهالل
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.
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* حل العدد الماضي

ذاكرة األشياء المنسية حديث األلوان:

ولد الفنان حسين المصوف في مدينة الظهران عام 1982م، وهو حاصل على بكالوريوس تربية فنية، وله عديد من المشاركات داخل المملكة وخارجها في 
العديد من الدورات الفنية، وقّدم عدًدا من الدورات الفنية للمبتدئين. حصل المصوف على عدد من الجوائز من بينها جائزة المركز الثاني في معرض السعودي 
المعاصر للشباب 2011م. يقدم المصوف في عمله الذي يحمل عنوان "عمق" والذي يزين جدران وممرات مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة، مجموعة من 

اللوحات التي تعتمد على اللون كمصدر للتعمق ذاكرة األشياء المنسية؛ حيث أنها أشبه بجدار مر بمراحل زمنية مختلفة ترك وراءه الناس بعًضا من ذاكرتهم 
وكثيًرا من الحنين.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

نجحـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية، بالتعـــاون مـــع أعضـــاء 
مجموعـــة العشـــرين، فـــي إحداث نـــوع مـــن االختـــراق لالختالف 
الدائـــر بيـــن دول العالـــم، وتحديـــًدا الكبـــرى منهـــا، حـــول كيفية 
معالجـــة قضية التغيـــر المناخي ومســـتوى االلتزام بذلـــك، ولربما 
تكـــون هذه هـــي المـــرة األولـــى التي يحـــدث فيهـــا اختـــراق بهذا 
المناخـــي واالنبعاثـــات  التغيـــر  بـــدأت قضيـــة  منـــذ  المســـتوى 

الكربونية تظهر على السطح كقضية دولية.
وقد أقـــر قـــادة مجموعـــة العشـــرين في قمتهـــم األخيـــرة التي 
انعقدت فـــي الرياض، مؤخـــًرا، نهج االقتصـــاد الدائـــري  للكربون 
رغـــم االختالفات الكبيـــرة والكثيرة بيـــن دول مجموعة العشـــرين، 
خصوًصا الصناعية منها، بشـــأن كيفية معالجة المشـــاكل الناتجة 
عـــن تلـــوث المنـــاخ الناجـــم عـــن اســـتخدام الطاقـــة غيرالنظيفة، 

وهذا بحد ذاته أمر يستحق االحتفاء والفخر.
موضع الفخـــر اآلخر الـــذي ينبغـــي أال نغفله هو أنـــه، ورغم أن 
المملكـــة هي إحـــدى الـــدول الرائدة في مجـــال الطاقـــة العالمية، 
إال أنها تولـــي اهتماًما بالبيئـــة وتوظف قدراتها وطاقتها البشـــرية 
والمالية البتكار ســـبل تضمـــن اســـتدامة الطاقة وأشـــكال جديدة 

من الطاقة النظيفة.
وكمـــا قـــال األميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان وزيـــر الطاقـــة في 
االجتماعات التي ســـبقت قمـــة الرياض األخيرة،  فإن مســـؤوليتنا 
فـــي المملكة تتمثـــل في الســـعي من خـــالل االبتكار والتعـــاون من 
أجل إيجـــاد حلول إلنشـــاء إطـــار مســـتدام للنمـــو. وللتوصـــل إلى 
هذا الهـــدف تطـــرح المملكة مفهـــوم االقتصاد الدائـــري منخفض 
الكربـــون، وهـــو إطـــار يجـــري مـــن خاللـــه معالجـــة االنبعاثـــات 
الكربونيـــة الناتجة من جميـــع القطاعـــات، وجميع أنـــواع الغازات 
المســـببة لظاهرة االحتباس الحـــراري عن طريق اإلســـتراتيجيات 
األربع المعروفة، وهـــي: الخفض، وإعـــادة االســـتخدام، والتدوير، 

والتخلص.
وأّكـــد وزير الطاقة أن التطـــور يبدأ من الداخل، مشـــيًرا إلى أن 
المملكـــة وضعـــت مواردها خلـــف االقتصـــاد الدائري عـــن طريق 
االســـتثمار بكثافة في حلول الطاقـــة الجديدة وكفـــاءة الطاقة لما 

فيه صالح العالم أجمع.
وشـــّدد على أن المملكـــة تقوم بإصـــالح منظومة الطاقـــة لديها 
بالكامل، ويتضمـــن ذلك تطويـــر برامج عديدة مثـــل برنامج تكامل 
منظومـــة الكهربـــاء، الـــذي ســـيعمل علـــى إعـــادة هيكلـــة القطـــاع 
بهدف جعلـــه أكثر كفـــاءة من خالل عـــدة مبادرات مثل االســـتغناء 
عـــن النفط الخـــام وغيره من أشـــكال الوقود الســـائل في تشـــغيل 
محطـــات الكهربـــاء، واســـتخدام العـــدادات الذكية؛ وتنويـــع مزيج 
الطاقـــة الخاص بالمملكة؛ وزيـــادة التركيز على البحـــث والتطوير؛ 

ونشر التقنية.
وتوج هذا الجهـــد بمبادرة ســـعودية عالمية لالقتصـــاد الدائري 
للكربـــون أطلقهـــا خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
الجلســـة  ترؤســـه  آل ســـعود، حفظـــه اهلل، خـــالل  عبدالعزيـــز 
الختاميـــة لقمة العشـــرين األســـبوع الماضـــي، تدعو إلـــى تخفيف 
آثـــار االنبعاثـــات وتبنـــي منهجيـــات مســـتدامة مجديـــة التكلفـــة 

لتحقيق األهداف المناخية الطموحة للعالم.
ختاًمــــا، الشـــك أن المملكة، وبهذا النـــوع من المبـــادرات، التي 
حظيـــت بتأييـــد قـــادة مجموعة العشـــرين بشـــكل الفـــت، تقدمت 
خطـــوات كبيـــرة نحو تأســـيس اقتصـــاد محلـــي مســـتدام ونظيف 
ودفعـــت العالـــم لمجاراتهـــا فـــي ذلك مـــن خـــالل قمة العشـــرين 
األخيرة، آملـــة أن تواصـــل إيطاليـــا، باعتبارها من تســـلم رئاســـة 
المجموعـــة، هـــذا الجهـــد والنهـــج للمحافظـــة علـــى كوكبنـــا مـــن 

كوارث المستقبل.

المملكة وطموحات 
الطاقة المستدامة

محمد البيشي *

* كاتب اقتصادي
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األمن
الصناعي

Badge No:

123456
Expiry Date:

12/31/2025

Employee موظف
Name Last Name

االسم العائلة

كن طبيعياً أو ابتسم 
ابتسامة عادية 

انظر فوق هاتفك 
قليًال إلبراز عينيك

التقط لنفسك 
أفضل صورة

واستلم بطاقة أرامكو السعودية 
الجديدة من أقرب جهاز خدمة ذاتية

يجب على جميع موظفي الشركة حتديث صور بطاقاتهم 
الشخصية االن من خالل تطبيق mySecurity وأستالم 
بطاقاتهم اجلديدة من أجهزة اخلدمة الذاتية قبل تاريخ 

31 ديسمبر 2020. بإمكانك القيام بذلك بدون زيارة 
مكتب األمن الصناعي للبطاقات الشخصية. البطاقات بنفسك

برنامج تبديل

myHome      
ملعلومات أكثر، إذهب 

إلى 


