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يمكنك تحميل أرامكو اليف اليوم

التقنية حجر الزاوية لمستقبل الطاقة

مشاريع الوقود النظيف يف رأس في
تنورة تعطي األولوية للبيئة يف 

اململكة 
حققت مصفاة رأس تنورة إنجاًزا رئيًسا 
في مجال المحافظة على البيئة بإكمالها 
مشروع نظام إنتاج الديزل ذي المحتوى 
الذي  الكبريت،  من  االنخفاض  فائق 
سيسهم في توزيع وقود أنظف وأفضل 

للبيئة في كافة أنحاء المملكة. 

صفحة ٢

صفحة ٥

نحوت صخرية تهمس بحكايات 
ة األيام يف ُجبَّ

في  هادئة،  صغيرة  واحة  ُجبَّة  تبدو 
90 كيلومتًرا شمال  موقعها على بُعد 
مدينة حائل، لكنها أيًضا أشهر موقع 
وهذه  المملكة.  في  الصخرية  للفنون 
الواحة هي بقايا من بحيرة قديمة كانت 
والحياة  بالنباتات  مضى  فيما  تزخر 

البرية، وبالبشر أيًضا.

صفحة ٦ و٧

إثراء يفتتح معرض كوفيد-19 عبر 
270 قطعة فنية

أعلن مركز إثراء عن افتتاح المعرض 
االفتراضي )كوفيد- 19( بالتزامن مع 
الذكرى السنوية األولى لإلغالق الكلي 
لكافة مناطق المملكة بسبب الجائحة، 
حيث يضم المعرض، الذي انطلق في 
من  مجموعة  2021م،  مارس   28
المقتنيات والتذكارات المرتبطة بفترة 

الحجر المنزلي.
صفحة ٥

عام كامل من الدراسة عن ُبعد .. 
كيف يرى الطالب هذه التجربة

يوشك  الجائحة،  استمرار  ظل  في 
الطالب والطالبات على إنهاء عام كامل 
من تجربة التعليم عن بُعد، وهي تجربة 
مختلفة وغير مسبوقة، حيث فرضت 
على جميع الدارسين والمعلمين خوض 
مرحلة انتقالية قبل الوصول إلى التأقلم 

واالنسجام التام مع الوضع الجديد.

صفحة ١٠

هذا العدد

في المؤتمر الدولي لتقنية البترول، أكد قياديو أرامكو السعودية في كلماتهم خالل المؤتمر، أن التقنية هي التي ستحدد مستقبل الطاقة، وكذلك أكدوا على أهمية تخفيف األثر البيئي في صناعة النفط والغاز. وفي الصور من اليمين إلى اليسار،  الدمام 7، 
وهو كمبيوتر عمالق جديد للتنقيب عن النفط بسعة 55.4 بيتافلوب ويعتبر من بين أفضل 10 حواسيب عمالقة في العالم، والذي دشنته أرامكو السعودية في وقت سابق من هذا العام، وفي المنتصف مشروع LAB 7 الخاص بالشركة، والذي  سيكون مركًزا 

لالبتكار لألفكار الخالقة. وإلى اليسار ، مشروع احتجاز الكربون وإعادة الحقن ، والذي بدأته الشركة في عام 2015م لحقن ثاني أكسيد الكربون سنوًيا في الغوار، أكبر حقل نفط في العالم.

الناصر: برنامج »شريك« يعزِّز إستراتيجيتنا للنمو 
واالستدامة على المدى البعيد

د رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، أن برنامج »شريك«، هو برنامج ريادي يدشن حقبة  أكَّ
جديدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء مستقبل أكثر نمًوا واستدامة..

صفحة ٣
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لطالمــا أردت البحــث عــن حضــور النفــط فــي 
الشــعر العربــي، ســواء كان علــى مســتوى دول 
العالــم  مســتوى  علــى  أو  النفطيــة،  الخليــج 
العربــي أجمــع، وألننــي دائًمــا أردد أن العربــي 
ــد بشــعره ســيفه وناقتــه وحصانــه، لــن  الــذي خلَّ
يتــرك النفــط الــذي غيَّــر حياتــه ونقلهــا مــن طــور 
للنقلــة  األول  الســبب  وأصبــح  طــور،  لــى  إ

المفصلية التي نعيشها.
ــي األدب  ــط ف ــت عــن حضــور النف ــن بحث وحي
الخليجــي لــم أجــد ذلــك الحضــور المتوقــع الذي 
كنــت أظنــه، رغــم أن إطــالق رأي كهــذا يتطلــب 
األدبــي  النتــاج  لجميــع  شــمواًل  أكثــر  قــراءة 
ــك  ــى اآلن. لكن ــور النفــط حت ــذ ظه الخليجــي من
مــن نظــرة ســريعة تلحــظ أن النفــط لــم يكــن لــه 

إال حضور ضعيف ال يرقى ألثره ودوره.
يحضــر  الفصيــح،  الســعودي  الشــعر  ففــي 
النفــط غالًبــا كداللــة علــى المرحلــة الزمنيــة، 

كقول الشاعر عبدالعزيز العجالن:
أنا هنا.. قبل بئر النفط كنت هنا

قبل البداياِت.. قبل الريح والحقِب
عباءتي، خيمتي، البيُد مملكتي

وموعد الحلم في مستوفز الُسُحِب
هنــا يذكــر الشــاعر النفــط كمرحلــة يختلــف 
أرضــه  عــن  فيتحــدث  بعدهــا،  عمــا  ماقبلهــا 

القفــر وعــن الفقــر، وعــن ارتباطــه بهــا مــذ كانــت 
رمــاًل وريًحــا، قبــل أن يتدفــق الخيــر مــن بطنهــا، 
وقبــل أن تليــن لســكانها، وكأن حضــور الخيمــة 
رمزيــة  تقابــل  العيــش  لشــظف  رمزيــة  داللــة 

النفط للرخاء.
أمــا غــازي القصيبــي، رحمــه اهلل، فيقــول فــي 
ســياق آخــر: »نفــٌط يقــول النــاس عــن وطنــي.. 
مــا أنصفــوا وطنــي.. وطنــي هــو المجــد«، فــي 
رســالة لمــن يختــزل الوطــن فــي النفــط، مفادهــا 
أن فــي هــذه الصحــراء مــا هــو أعمــق وأقــدم مــن 
ذلــك، ففــي كل بقعــة تاريــخ ناطــق، وفــي شــموخ 
كل نخلــة مجــد مرتفــع. وفــي الســياق نفســه، 

يقول الشاعر عادل الحصيني:
بدٌو وأحالمنا للريح نبعثها

فيهتف الكون إجالاًل لماضينا
هذا السواد ببطن األرض من دمنا

ال شيء عن قبلة األكوان يُقصينا
كثيــرة  أمثلــة  علــى  وقفــت  بحثــي  وخــالل 
مشــابهة لمــا أوردت، حيــث يقتصــر الشــاعر 
قبــل  بأرضــه  ارتباطــه  بيــان  علــى  الســعودي 
النفــط، أو علــى الدفــاع عنهــا ضــد مــن يقــول 

إنها ليست سوى برميل نفط.
فــإن  الخليجــي،  الشــعر  أمــا علــى مســتوى 
الدكتــور مانــع العتيبــة، وزيــر النفــط اإلماراتــي 

الســابق، يُعــد مــن أكثــر مــن كتــب عــن النفــط، 
ولــه ديــوان جميــل أســماه )قصائــد بتروليــة(. 
يقــول عــن ذلــك فــي أحــد تصريحاتــه: »كنــت 
أظــن أن البتــرول مــادة غيــر شــعرية، ولكــن بعــد 
فــي  كثيــرة  ســاخنة  أحــداث  وبــروز  فتــرة 
المنطقــة، اكتشــفت أن البتــرول مــادة خصبــة 

للشعر«.
ختاًمــا، كنــت وال أزال أبحــث عــن حضــور 
جلــي للنفــط فــي الشــعر الســعودي الفصيــح، 
يُشــبه حضــوره فــي الشــعر الشــعبي المحلــي، 
ــل األول مــن موظفــي أرامكــو  ــد الجي ــل قصائ مث
رســائل  فــي  حتــى  تجــده  حيــث  الســعودية، 

الحنين للديار، مثل قول الشاعر:
يا عبيد وإن انِشَدوا عنا

سكان في راس تنورة
شط البحر قبلٍة منا

بديار َمن يلعب الكورة
يا عبيد حنا ِتمدنَّا
كلن يولع بدافوَره

ــة التطــورات  ــرى الشــاعر يصــف بداي ــا، ت فهن
التــي شــهدها العمــال األوائــل فــي الشــركة. 
والــكالم يطــول فــي هــذا الســياق، لكــن يكفــي 
تقــول  كمــا  بالعنــق  أحــاط  مــا  القــالدة  مــن 

العرب.

النفط والشعر 
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.

محمد العسكر
mohammed.askar.4@aramco.com

إدارة أعمال األمن الصناعي

الناصر: برنامج »شريك« يدشن حقبة جديدة 
ويعزِّز إستراتيجية النمو واالستدامة

ـد رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن،  أكَّ
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، أن برنامـج »شـريك«، الـذي 
 5 بمقـدار  الكبـرى  الشـركات  مـن  اسـتثمارات  يسـتهدف 
تريليونـات ريـال حتـى عـام 2030م، هو برنامج ريادي يدشـن 
حقبـة جديـدة فـي الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص، 

لبناء مستقبل أكثر نمًوا واستدامة.
وأشـار الناصـر إلـى أن البرنامـج ُصمـم في إطار تشـاركي 
وعبر حوار وتعاون مع أرامكو السـعودية وعدد من الشـركات 
ويراعـي  حوافـز،  مجموعـة  يقـدم  أنـه  موضًحـا  الكبـرى، 
بوضـوح المتطلبـات الخاصـة بهـذه الشـركات وآليـات إتخـاذ 
ويسـعى  تتبعهـا،  التـي  الحوكمـة  وأنظمـة  فيهـا،  القـرار 
لمضاعفـة حجـم التأثيـر، ابتـداء بتوفيـر وظائـف جديـدة، 

وانتهاء بزيادة الناتج المحلي اإلجمالي.
وأوضـح الناصر أن هناك انسـجاًما بين طموحات برنامج 

القافلة األسبوعية 

»شـريك« لتمكيـن الفرص وتحفيـز النمو، وبين جهـود أرامكو 
السـعودية لخلـق القيمـة وتعظيمهـا لـدى مسـاهميها، مشـيًرا 
إلـى أن األهـداف الطموحـة للبرنامـج تسـاند أعمال الشـركة 

على المدى البعيد.
كمـا أعـرب الناصر عـن فخره واعتـزازه بأن تكـون أرامكو 
السـعودية فـي صميم هذه المبادرة ، التـي تعمل على تحقيق 
نقلـة نوعيـة فـي أنشـطة وأداء القطـاع الخـاص، ومجتمـع 

االستثمار بشكل عام.

دة مكاسب إستراتيجية متعدِّ
وأوضـح الناصـر أن جميـع الجهود، التي تصـب في صالح 
ق قيمة مضافة للنمو االقتصادي،  تسـهيل بيئة األعمال، تحقِّ
ز مـن التفـاؤل بهـذا البرنامـج، ومـا يمكـن أن  وهـذا مـا يعـزِّ
الشـركة  إيجابـي فاعـل فـي أعمـال  تأثيـر  ينشـأ عنـه مـن 

ومنظومة األعمال المحيطة بها.
وقـال الناصـر: »نحـن على ثقة مـن أن البرنامج سيسـاعد 
الشـركة على االسـتثمار في مشروعات مختلفة، بهدف زيادة 
التكامـل في سلسـلة المواد الهيدروكربونيـة، وتطوير اقتصاد 
وإنتـاج طاقـة  لـه،  الالزمـة  التحتيـة  والبنيـة  الهيدروجيـن 

منخفضة الكربون«.
برنامـج  فـي  أيًضـا  ذلـك  »يسـاعدنا  الناصـر:  وأضـاف 
)اكتفـاء(، لتعزيـز سلسـلة اإلمـداد لدينـا مـن خـالل توسـيع 
نطـاق فـرص القطـاع الخـاص السـعودي، وتعزيـز المحتـوى 

المحلي، مما يجعل أعمالنا أكثر كفاءة وموثوقية«.
كما أوضح الناصر أن المملكة بالنسـبة ألرامكو السعودية 
هـي بلـد الخيـر، ألنهـا تحتضـن أعمالنـا الرئيسـة فـي مجـال 
النفـط والغـاز والتكريـر والكيميائيـات. وبالنظـر إلـى حجـم 
أرامكـو السـعودية وتأثيرهـا فـي المملكـة، فهـي طـرف رئيس 
مشـارك فـي البرنامـج، فالشـركة تراعـي دائًمـا أن تسـهم 
م  لتقـدُّ مضاعـف  أثـر  تحقيـق  فـي  التجاريـة  نشـاطاتها 
االقتصـاد السـعودي، وتنميتـه بمـا يدعـم ازدهـار األجيـال 

والمجتمعات.

ق الناصر إلـى الحديث حول اآلثـار بعيدة المدى  كمـا تطـرَّ
للبرنامـج، قائـاًل: »نتوقـع أن يكـون للبرنامج أثـر إيجابي كبير 
فـي تنفيـذ المشـروعات، التـي يمكـن أن تسـاعد في تحسـين 
ز إسـتراتيجيتنا للنمـو  أدائنـا وتضيـف قيمـة ألعمالنـا، وتعـزِّ

واالستدامة على المدى البعيد«.

تعزيز بيئة جاذبة لألعمال
ث الناصـر حـول التأثيـر المتوقـع  مـن جانـب آخـر، تحـدَّ
»يسـتهدف  قائـاًل:  الخـاص،  القطـاع  نمـو  علـى  للبرنامـج 
برنامـج »شـريك« دعـم نمـو القطـاع الخـاص وإحـداث نقلـة 

نوعيـة فيـه، مـن خـالل تسـهيل ممارسـة األعمـال التجاريـة، 
ق بذلـك انتقـااًل تلقائًيا نحو  وتوفيـر حوافـز االسـتثمار، ليحقِّ
تحقيـق األهـداف عبـر زيـادة فـرص المشـروعات المجديـة 
النمـو فـي  التـي يقدمهـا هـذا القطـاع، وتعزيـز  واألعمـال 

قطاعات جديدة، وتسريع االبتكار وتطوير التقنية«.
وأوضح الناصر أن ذلك يُسـفر عن زيادة كبيرة في إسـهام 
القطـاع الخـاص نحـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي، إلـى جانـب 
وفتياتهـا،  المملكـة  لشـباب  العمـل  مـن فـرص  خلـق مزيـد 
وزيـادة حجـم اقتصادهـا وتعزيـز تنافسـيته، والوصـول إلـى 
التنـّوع المنشـود فيـه، وبالتالي تعزيز حضـور المملكة كوجهة 

عالمية جاذبة لمختلف األعمال واالستثمارات.

حول برنامج »شريك«
برنامـج تعزيـز الشـراكة مـع القطـاع الخـاص، »شـريك«، هـو مبـادرة أعلنهـا صاحـب السـمو الملكـي، األميـر 
محمـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، ولـي العهـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء رئيـس مجلـس الشـؤون 
االقتصاديـة والتنميـة، حفظـه اهلل، وذلـك بهـدف تطويـر الشـراكة بيـن القطاعيـن الحكومي والخاص، وتسـريع 
تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمملكة، المتمثلة في زيادة مرونة االقتصاد، ودعم االزدهار والنمو المستدام.

ويأتـي برنامـج »شـريك« فـي سـياق البرامـج والمبادرات التي تنشـط حالًيـا أو يجري إعدادهـا، والتي تعكس 
التطـوُّر الـذي تشـهده البـالد، وذلـك بهدف تحقيـق منجزات لصالـح النمو الوطنـي، وفًقا لمحاور رؤيـة المملكة 

.2030
ـم البرنامـج فـي إطـار حـوار وتعـاون مـع عدد مـن الشـركات الكبـرى، ليعمل علـى ضـخ 5 تريليونات  وقـد ُصمِّ
ريـال مـن اسـتثماراتها فـي القطـاع الخـاص حتى عـام 2030م، حيـث ترتبط هـذه القيمة االسـتثمارية الضخمة 

مها الحكومة لهذه الشركات، مما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة خالل األعوام المقبلة. بحوافز ستقدِّ
ويعمـل البرنامـج علـى خلـق القيمـة لجميـع األطـراف المشـاركة، حيـث يراعـي أن تكون الشـركات المشـاركة 
ـر اإلطـار التنظيمـي  مسـتقلة ولهـا أنظمـة الحوكمـة وآليـات اتخـاذ القـرار الخاصـة بهـا لضمـان الربحيـة، ويوفِّ
والمالي المناسـب لخلق القيمة وتشـجيع االسـتثمارات. إلى جانب ذلك، تسـاعد المبادرة الشـركات السـعودية 

الرائدة على متابعة استثماراتها وتنويعها، وتبادل المعرفة فيما بينها.
وفـي ظـل تقـدم المملكـة فـي مؤشـرات التنافسـية وسـهولة بيئـة األعمـال، فـإن البرنامـج سـيكون لـه دور في 
تعزيـز مكانـة المملكـة كبيئـة جاذبـة وداعمـة لألعمـال علـى المـدى البعيـد، مـن خـالل تأسـيس بنيـة تحتيـة 
وتنظيميـة قويـة ومؤثـرة تُسـهم في اسـتمرارية المكاسـب، التي تتحقق من خـالل مثل هذه المبـادرات والبرامج 

الرائدة.
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الظهران تستضيف المؤتمر الدولي 
لتقنية البترول لعام 2022م

النعيمي يؤكد أهمية التقنية في تأمين مستقبل 
الطاقة خالل المؤتمر الدولي لتقنية البترول

ر أن تســـتضيف أرامكـــو الســـعودية المؤتمـــر الدولـــي لتقنيـــة البتـــرول لعـــام 2022م فـــي مدينـــة  مـــن المقـــرَّ
الظهـــران، حيـــث تســـلَّم نائـــب الرئيـــس لهندســـة البتـــرول والتطويـــر بالوكالـــة، األســـتاذ عبدالحميـــد الرشـــيد، 

العلم الرسمي للمؤتمر، وذلك في إطار انعقاد الدورة الحالية منه لعام 2021م.
حـــول ذلـــك، قـــال الرشـــيد: »إنـــه لمـــن الرائـــع رؤيـــة جميـــع أطـــراف القطـــاع تجتمـــع تحـــت مظلـــة واحـــدة، 
ـــام التســـعة  ـــت األي ـــد-19. لقـــد كان ـــا جائحـــة كوفي ـــي تســـبَّبت به ـــة الت ـــى الرغـــم مـــن الظـــروف العالمي ـــك عل وذل
ـــه نحـــو  ـــا يســـتمر فـــي رحلت ـــع الفـــرص للقطـــاع، بينم ـــة صن ـــى إمكاني ـــة شـــاهد عل ـــة مـــن المؤتمـــر بمثاب الماضي

التحوُّل وصياغة المستقبل«.
ـــة فـــي قطـــاع  ـــى جوانـــب المرون ـــرول لعـــام 2022م عل ـــة البت ـــي لتقني ز المؤتمـــر الدول ـــاًل: »ســـيركِّ وأضـــاف قائ
ـــة الزاخـــرة  ـــات الصعب ـــاب هـــذه األوق ـــي أعق ـــال ف ـــة األعم ـــي، واالســـتدامة، وتطـــوُّر بيئ م التقن ـــدُّ ـــة، والتق الطاق

بالتحديات«.
وعّبر الرشيد عن أمله بأن ينجح العالم في تجاوز آثار الجائحة العالمية بحلول وقت المؤتمر.

الظهـــران - شـــارك النائب األعلـــى للرئيـــس للتنقيب 
واإلنتاج، األســـتاذ ناصر بن خالد النعيمـــي، مؤخًرا، في 
المؤتمـــر الدولـــي لتقنية البتـــرول، وهو المؤتمـــر التقني 
الرائد فـــي قطاع الطاقة، الـــذي ُعقد في دورتـــه الثالثة 

عشرة عن بُعد في كوااللمبور.
وفي مقابلـــة تناولـــت آراء المديريـــن التنفيذين خالل 
ث النعيمي عـــن االتجاهات المســـتقبلية  المؤتمـــر، تحـــدَّ
في مجـــال الطاقة، مؤكًدا أن الطاقة في شـــكلها الحالي 
المســـتمد مـــن النفـــط والغـــاز ستســـتمر في لعـــب دور 
محوري خـــالل المســـتقبل المنظور، إلـــى جانب مصادر 

الطاقة الجديدة.
الطاقـــة  مصـــادر  إلـــى  »بالنظـــر  النعيمـــي:  وقـــال 
المتجـــددة، توفـــر الطاقة الشمســـية والرياح ما نســـبته 
10% فقـــط مـــن إجمالي ما يتـــم توليده مـــن كهرباء على 
مســـتوى العالـــم. وإذا نظرنـــا إلـــى إجمالي االســـتهالك 
العالمي للطاقة، ســـنجد أنهما يُســـهمان بمـــا يزيد قلياًل 

على نسبة 2% منه«.
وأوضح النعيمي أن الطاقة بشـــكلها الحالي والمصادر 
الجديـــدة ستســـتمران جنًبا إلـــى جنب في تلبيـــة الطلب 

العالمي لسنين عديدة مقبلة.
ق النعيمـــي إلـــى التحديـــات التـــي تواجـــه  كمـــا تطـــرَّ
القطـــاع في الوقـــت الراهن، مثل آثار جائحـــة كوفيد-19 
العالميـــة، وأهمية معالجـــة المخاوف المتعلقـــة بالمناخ، 
مشـــيًرا إلـــى الـــدور المركزي الـــذي تُســـهم بـــه التقنية 

والموظفون في مجال تعزيز ثقافة االبتكار والتعاون.

متطلبات استدامة الطاقة
إلـــى جانب ذلك، أوضـــح النعيمي أن القطـــاع ال بُد له 

أن يواصل التركيـــز على الحد من اآلثـــار الكربونية التي إميون هيوسنت
تنشـــأ عن أعمـــال النفط والغـــاز، موضًحـــا أن التقنيات 
الرائـــدة واالبتـــكار، باإلضافة إلـــى التعاون بين شـــركات 
النفـــط والغاز وقطـــاع الطاقـــة الجديدة، ســـتضمن أمن 
وموثوقيـــة إمـــدادات الطاقـــة علـــى الصعيـــد العالمـــي 

مستقباًل.
البيئيـــة واالجتماعيـــة  الجهـــود  النعيمـــي أن  وذكـــر 
والحوكمـــة في أرامكو الســـعودية بدأت قبـــل نصف قرن 
مضـــى، مشـــيًرا إلـــى بنـــاء شـــبكة الغـــاز الرئيســـة فـــي 

المملكة كمثال بارز في هذا الشأن.
كما أشـــار النعيمي إلـــى أن كثافة الكربـــون الناتج عن 
أعمـــال اإلنتاج في الشـــركة تُعد من بيـــن أدنى المعدالت 
فـــي العالـــم، وكذلـــك األمـــر بالنســـبة إلـــى كثافـــة غـــاز 
الميثـــان، التي تُعد مـــن بين أدنى المعـــدالت على صعيد 

القطاع.
إلـــى جانب ذلـــك، تعقـــد أرامكو الســـعودية شـــراكات 
إســـتراتيجية مـــع مختلـــف القطاعـــات لتطويـــر تقنيات 
رائـــدة، كما تعمـــل حالًيا مـــع صانعي الســـيارات لتطوير 

محركات وقود نظيف متقدمة.
ـــز الشـــركة جاهـــدة علـــى تقليـــل انبعاثـــات ثاني  وتركِّ
أكســـيد الكربـــون مـــن خـــالل تقنيـــات احتجـــاز الكربون 
واســـتخدامه وتخزينـــه، كما تم تحديد نقـــل الهيدروجين 
فـــي صورة األمونيـــا الزرقاء كمجال يحمـــل إمكانات نمو 

كبيرة.

التركيز على التقنية
وقـــال النعيمـــي: »ال يمكـــن المبالغة فـــي تأكيد أهمية 
التقنيـــات الحديثة على هـــذا الصعيـــد؛ فالتقنية جزء ال 
يتجـــزأ مـــن ســـعينا لتطوير حلـــول غيـــر مســـبوقة تعود 
بفوائـــد اقتصادية لدعم إمـــدادات الطاقة المســـتدامة. 

وقـــد أنشـــأنا مجموعـــة حلـــول تقنيـــة تمكننا مـــن تلبية 
احتياجات عمالئنا بكفاءة أكبر«.

وفـــي بدايـــة هـــذا العـــام، أطلقـــت أرامكو الســـعودية 
حاســـوب »الدمـــام 7«، وهـــو حاســـوب عمـــالق جديـــد 
ألعمـــال التنقيـــب واإلنتـــاج، بقدرة حوســـبية تبلـــغ 55.4 
بيتافلـــوب، حيث يُعد أحـــد أقوى عشـــرة كمبيوترات في 

العالم.
وقال النعيمـــي: »قدراتنـــا الحوســـبية المتنامية وثروة 
بياناتنـــا الهائلـــة تفتـــح الطريـــق أمـــام منظومـــة ذكاء 
اصطناعي ســـتغير قواعد العمل في هـــذا المجال. وفي 
س لمحات من هذا المســـتقبل،  خريـــص، يمكننـــا أن نتلمَّ
فقد اســـتخدمنا هناك 40 ألـــف جهاز استشـــعار تُغطي 
أكثر مـــن 500 بئر نفط، ليُصبح بذلـــك أحد أكبر حقول 

النفط الذكية في العالم«.

الطاقة البشرية
مـــن جانب آخـــر، أكد النعيمـــي أن التطوير المســـتمر 
لموظفي الشـــركة وتنوع كفاءاتها ضـــرورة حتمية لتحقيق 

نجاح أكبر في المستقبل.
وقـــال النعيمـــي: »ال شـــك أن موظفينـــا هـــم ثروتنـــا 
الحقيقيـــة، ولذلـــك، فإننـــا نعمـــل جاهديـــن علـــى تعزيز 
برامجنـــا التدريبيـــة فـــي بيئة تعاونيـــة، من أجـــل تقديم 
الشـــركة  رؤيـــة  لتحويـــل  الشـــباب  للمهنييـــن  فـــرص 

المستقبلية إلى واقع ملموس«.
وأضاف قائـــاًل: »تعمل أرامكو الســـعودية على جبهات 

متعددة لضمان مكانة راسخة لنا في المستقبل«.

خـــالل جلســـة نقـــاش بعنـــوان )إدارة التحـــوُّل لتشـــكيل مســـتقبل الطاقـــة(، ســـلَّط المديـــر العـــام للعلـــوم الجيولوجيـــة  
لتوصيـــف وتطويـــر الحقـــول، األســـتاذ ســـامر األشـــقر، الضـــوء علـــى الدافـــع مـــن وراء ســـعي أرامكـــو الســـعودية نحـــو 

التطورات التقنية.
نـــت جلســـة النقـــاش مشـــاركة كلٍّ مـــن: النائـــب األعلـــى للرئيـــس لشـــركة )ماليزيـــان  وإلـــى جانـــب األشـــقر، تضمَّ
ـــد برودكشـــن(،  ـــي إكسبلوريشـــن آن ـــي ت ـــي ت ـــس شـــركة )ب ـــروز أســـنان، ورئي ـــاس(، محمـــد في ـــت، بترون ـــوم مانجمين بترولي
مونتـــري روانتشـــايكل، والنائبـــة األعلـــى للرئيـــس لمنطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ فـــي شـــركة )بيكـــر هيـــوز(، ماريـــا 

سفيروزا، ورئيس التطوير واالستثمار لشركة )مصدر( في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، برزيميك لوبا.
ـــا  ـــو شـــيًئا فشـــيًئا، بينم ل وينم ـــد يتشـــكَّ ـــة الجدي ـــج الطاق ـــال األشـــقر: »مزي ـــاش، ق ـــي جلســـة النق وخـــالل مشـــاركته ف

تبقى الهيدروكربونات عنصًرا رئيًسا ضمن مزيج الطاقة ألعوام مديدة مقبلة«.
ل، يبقـــى االســـتثمار الجوهـــري فـــي التقنيـــة واالبتـــكار  وأضـــاف قائـــاًل: »بينمـــا يخـــوض مســـتقبل الطاقـــة مرحلـــة التشـــكُّ
عنصـــًرا ثابًتـــا، وكذلـــك األمـــر بالنســـبة لالســـتثمار فـــي تعزيـــز الشـــراكات الناجحـــة. إلـــى جانـــب ذلـــك، نســـتمر فـــي صنـــع 

استثمارات بعيدة المدى في قدرات اإلنتاج لدينا«.
ـــة وتحســـين األداء، كمـــا نســـعى لالســـتفادة القصـــوى  ـــز اإلنتاجي ـــا فـــي مجـــال تعزي ـــا نمضـــي قدًم وقـــال األشـــقر: »إنن
ـــا فـــي الوقـــت نفســـه، نأخـــذ  ـــول، فإنن ـــذكاء االصطناعـــي. وبينمـــا نســـتمر فـــي الســـعي نحـــو الحل ـــة وال مـــن ثمـــار الرقمن

بالحسبان مسؤوليتنا تجاه تقليل االنبعاثات«.

تسليط الضوء على إستراتيجيات 
صناعة مستقبل الطاقة
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الشركة ترفع إنتاج اإلسفلت من مصفاة رأس تنورة

ثالث تقنيات جديدة ُتسهم في تقليل الوقت 
وتخفيض التكلفة

رأس تنورة - أكملت مصفاة رأس تنورة توسعة منشأة 
الطاقـة  زيـادة  إلـى  أدى  بنجـاح، ممـا  إنتـاج اإلسـفلت 
اإلنتاجيـة اإلجماليـة إلـى مـا يعـادل 42 ألـف برميـل مـن 

المكافئ النفطي يومًيا.
اسـتخدم المشـروع، الـذي سـجل 8.1 مليـون سـاعة 
أثنـاء  للوقـت  مهـدرة  إصابـات  وقـوع  دون  آمنـة  عمـل 
تقنيـات  ثـالث  التشـغيل،  قبـل  ومـا  اإلنشـاء  مرحلتـي 
للبيئـة،  القـار الصديـق  جديـدة، وهـي عمليـة صناعـة 

ودعائم خرسانية مبتكرة، ونظام نزح الماء الرائد.
وتعليًقـا علـى ذلـك، قـال مديـر إدارة مشـاريع التكريـر 
وسوائل الغاز الطبيعي، األستاذ مقبل الشمري: »أضاف 
المشـروع قيمـة إلـى مصفـاة رأس تنـورة من خـالل تقنية 
بيتوروكـس«، التـي تعد أكثر كفـاءة وموثوقية من الطريقة 

التقليدية إلنتاج اإلسفلت«. 
وقـال كبيـر مهندسـي المشـروع، صـالح العبدالهـادي: 
»يقـع المعمـل الجديـد فـي موقـع شـديد الخطـورة، فـي 
لعـدد  إال  بدخولهـا  مسـموح  غيـر  مزدحمـة  منطقـة 
محـدود،، كمـا تطلب منا هدم مصنـع متوقف عن العمل. 
ومـع ذلـك وبفضـل روح الفريـق التـي تحلـت بهـا جميـع 
مـن  تمكنـا  المشـروع،  إنجـاز  فـي  المشـاركة  األطـرف 

التغلب على تحديات الموقع«.

التقنيات المستخدمة
تنتـج عمليـة بيتوروكـس® إسـفلًتا ذا جـودة أفضـل من 

مكونـات مـواد التكريـر، ممـا يمّكـن المصفـاة مـن إنتـاج القافلة األسبوعية 
القـار مـن مجموعـة واسـعة مـن الخامـات، وهـي تقنيـة 
أكثـر كفـاءة وموثوقيـة واقتصاديـة وآمنة وصديقـة للبيئة 

مقارنة بعملية األسفلت التقليدية.
وكان فريـق إدارة المشـاريع قـادًرا علـى تقليـل وقـت 
باسـتخدام  التربـة،  لتحسـين  الخرسـانة  تنفيـذ صـب 
تقنيـة جديـدة لتحسـين التربـة تسـمى »أعمـدة وحـدات 
التحكـم« بناًء علـى موافقة إدارة الخدمات االستشـارية، 
وهـي التقنيـة التـي أدت إلـى خفـض الجـدول الزمنـي 

لمدة خمسة أشهر وتوفير التكاليف بنسبة ٪40. 
كمـا تمكـن فريـق إدارة المشـروع مـن تحسـين نظـام 
نـزح الميـاه لتجنـب تلـوث الميـاه الجوفيـة، والـذي قلـل 
المبكـرة  المدنيـة  األعمـال  مـدة  مـن  كبيـر  بشـكل 

للمشروع.
تقـع مصفـاة رأس تنـورة بالقـرب مـن شـاطئ الخليـج 
العربـي حيـث يكـون منسـوب الميـاه الجوفيـة مرتفًعـا، 
وتعانـي غالبيـة المشـاريع فـي هذا الموقع من مشـكالت 

مرتبطة بأنشطة نزح المياه أثناء مرحلة البناء.
قـام المقـاول بتركيـب أربعـة آبـار علـى أعمـاق تتـراوح 
مـا بيـن 10 و 18 متـًرا فـي كل ركـن مـن أركان المشـروع، 
واسـتخدم مضخات غاطسـة لتصريف الميـاه بعيًدا عن 
قـاع اآلبـار. وقـد أدى ذلك إلـى تقليل الميـاه الملوثة إلى 

مستوى مقبول.
ويُشـار إلى أن فريق إدارة المشـاريع قد طّبق مهارات 
إدارة المشاريع الذكية واألفكار المبتكرة وإستراتيجيات 
التنفيذ المثلى للتخفيف من المخاطر وتحديات البناء.

خذ اللقاح

فلننِه الوباء
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مشاريع الوقود النظيف تعطي األولوية 
للبيئة في المملكة

الظهـــران - حققت مصفـــاة رأس تنورة إنجاًزا رئيًســـا 
في مجال المحافظـــة على البيئة بإكمالها مشـــروع نظام 
مـــن  المحتـــوى فائـــق االنخفـــاض  الديـــزل ذي  إنتـــاج 
الكبريـــت، الذي سيســـهم في توزيع وقـــود أنظف وأفضل 

للبيئة في كافة أنحاء المملكة.
وكان فريـــق إدارة المشـــاريع في أرامكو الســـعودية قد 
ســـلم النظام الجديـــد إلدارة أعمـــال ُفرضـــة رأس تنورة، 

ضمن نطاق عمل مشروع الوقود النظيف المميز.
ومـــن المتوقع أن يتيح هـــذا التطور إطـــالق نوع جديد 

مـــن الديـــزل منخفض األثـــر البيئي فـــي شـــبكة المملكة إميون هيوسنت
وبـــدء التشـــغيل التجريبي بحلـــول نهاية هذا العـــام، مما 
يســـتوفي متطلبـــات األنظمـــة الحكوميـــة، ويســـهم فـــي 

خفض االنبعاثات في المناطق الحضرية. 
إدارييهـــا  كبيـــر  الســـعودية،  أرامكـــو  رئيـــس  وكان 
التنفيذييـــن، المهنـــدس أمين حســـن الناصر، قـــد افتتح 
المشـــروع الـــذي يغطـــي مواقـــع متعـــددة فـــي مصفـــاة 
وفرضـــة رأس تنورة فـــي يناير الماضي. وينتج المشـــروع 

اآلن الديزل ذا المحتوى فائق االنخفاض من الكبريت.
واشـــتملت أعمـــال المشـــروع على اإلنشـــاء والتشـــغيل 
التجريبـــي وتركيب مضخـــات الديـــزل ذي المحتوى فائق 

االنخفـــاض مـــن الكبريـــت، وتعديـــل الخزانـــات القائمـــة 
وخطوط التخطي والربط التابعة لها. 

واكتمل في إطار المشـــروع إنشـــاء شـــبكة خطوط نقل 
قطرهـــا 30 بوصة تمتد من فرضة رأس تنورة ومســـتودع 
منتجـــات البتـــرول في الظهـــران وهي اآلن قيد التشـــغيل 

التجريبي.

إسهامات كبيرة في مجال البيئة 
وأشـــار مديـــر إدارة مشـــاريع التكريـــر وســـوائل الغاز 
الطبيعـــي، األســـتاذ مقبـــل الشـــمري، إلـــى أن المشـــروع 
سيُســـهم في تعزيز التـــزام أرامكو الســـعودية بالمحافظة 
األعمـــال  إنجـــاز  مـــن  »انتهينـــا  وقـــال  البيئـــة،  علـــى 
الميكانيكيـــة لنظـــام إنتـــاج الديـــزل ذي المحتـــوى فائـــق 
االنخفـــاض من الكبريت ضمن مشـــروع الوقـــود النظيف 
في رأس تنـــورة، وبذلك أوفينا بالتزامنا بتســـليم األنظمة 
الالزمـــة لتشـــغيل وتزويـــد األســـواق المحليـــة والعالمية 
بوقـــود النقل وفـــق أفضـــل الطـــرق موثوقيـــة واقتصاًدا، 
آخذيـــن فـــي اعتبارنـــا جميـــع األنظمـــة والمواصفـــات 

البيئية«.

التعاون الفاعل
أضاف الشـــمري أن هذا اإلنجاز لـــم يكن ليبصر النور 
لـــوال التعـــاون الفاعل مع مجموعـــة من الجهـــات المعنية 

في دوائر أرامكو السعودية.
وقال مدير المشـــروع، باســـم الشـــهراني: »أثمر العمل 
الجماعـــي والتوافـــق بيـــن جميـــع الجهـــات المعنيـــة عن 
الوفـــاء بالتزامنـــا بإنجاز هـــذا الجزء المهم مـــن أهداف 

مشروع الوقود النظيف«.
وأضـــاف قائـــاًل: »يعتـــز الفريـــق بتحقيـــق 50 مليـــون 

ســـاعة عمل آمنـــة دون أي إصابـــة مهدرة للوقـــت. ويعود 
هـــذا اإلنجاز إلـــى تواصـــل األطـــراف المعنيـــة وتعاونهم 
والتزامهـــم بالســـالمة، والـــذي ســـيضع معيـــاًرا عالمًيـــا 

لتنفيذ المشاريع الضخمة في الحقول القائمة«. 
ويُعـــد مشـــروع الوقـــود النظيـــف جـــزًءا مـــن أهـــداف 
أرامكو الســـعودية لتكثيف التركيز على الســـالمة وحماية 

البيئة.

مشاريع متعددة
نُفـــذ البرنامـــج الـــذي يشـــمل عـــدة مشـــاريع محليـــة 

امتثااًل لمواصفات وقود النقل المستقبلية في المملكة. 
وســـيتحقق هذا الهدف عند استكمال مشـــروع الوقود 
النظيف فـــي مصفـــاة رأس تنـــورة، والذي ســـيعزز أيًضا 
هـــدف أرامكـــو الســـعودية المتمثل فـــي تنفيذ أنشـــطتها 
بصـــورة تراعـــي المحافظـــة علـــى البيئة وذلك بتحســـين 
نوعيـــة منتجـــات الديـــزل والبنزيـــن الحالية فـــي كل من 

مصفاة وفرضة رأس تنورة. 

خفض االنبعاثات
وسيســـهم هـــذا البنـــد مـــن الميزانيـــة فـــي الحـــد من 
االنبعاثـــات عنـــد مســـتوى ســـطح األرض فـــي المناطـــق 
الحضريـــة الرئيســـة فـــي المملكـــة، باإلضافة إلـــى زيادة 
إنتـــاج مصفاة رأس تنـــورة اإلجمالي للبنزيـــن بمقدار 60 

ألف برميل في اليوم.
وخالل مرحلة تخطيط المشـــروع، نفذ فريق المشروع 
عمليـــات مســـتمرة لتحســـين القيمـــة، كما أجـــرى تقييًما 
دقيًقـــا للســـالمة وتقييًما لمخاطـــر المشـــروع وإجراءات 
تخفيف اآلثار الســـريعة لتحســـين تصميم النظام وتطوير 

البنية التحتية واألنظمة القائمة وفًقا ألهداف الشركة. 

يسهم مشروع نظام إنتاج الديزل ذي المحتوى فائق االنخفاض من الكبريت، في توزيع وقود أنظف وأفضل للبيئة في كافة 
أنحاء المملكة.

بالتزامن مع ذكرى اإلغالق الكلي بسبب اجلائحة..

إثراء يفتتح معرض )كوفيد-19( عبر
270 قطعة فنية

الظهــران - أعلــن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء( عــن افتتــاح المعــرض االفتراضــي 
)كوفيــد-19( وذلــك يــوم ٢٨ مــارس ٢٠٢١م، بالتزامــن 

مــع ذكــرى اإلغــالق الكلــي لكافــة مناطــق المملكــة القافلة األسبوعية
بســبب الجائحــة والــذي أُعلــن عنــه فــي ٢٣ مــارس 
٢٠٢٠م، حيــث يضــم المعــرض، الــذي يســتمر لمــدة 
لتــذكارات  وا لمقتنيــات  ا مــن  مجموعــة  عاميــن، 
المرتبطــة بفتــرة الحجــر المنزلــي، التــي تجــاوز أثرهــا 
جانــب  إلــى  واللغــات،  والثقافــات  البلــدان  حــدود 
مجموعــة مــن األفــكار والتجــارب الشــخصية التــي مــرَّ 
بهــا األشــخاص مــن جميــع أنحــاء العالــم أثنــاء المراحل 

األولى من انتشار الوباء.
وتعليًقــا علــى ذلــك، قالــت مســؤولة متحــف إثــراء، 
فــرح أبــو شــلّيح: »بعــد مــرور عــام علــى الجائحــة التــي 
يعــُد معــرض )كوفيــد-19( فرصــة  العالــم،  ضربــت 
ــي واجهناهــا خــالل  ــات الت ــر فــي التحدي ــم للتفكي للعال
فتــرة الحجــر المنزلــي، وذلــك مــن خــالل اســتعراض 
قصــص ومشــاركات وتجــارب عاشــها المجتمــع بســبب 
ــأن الفــن   ــا ب ــة: »نعتقــد دائًم الجائحــة«. وأضافــت قائل
يقــوم بربــط النــاس مــن خــالل الثقافــة، ولكــن فــي 
الحقيقــة يمكننــا أن نتواصــل بســهولة أكبــر مــن خــالل 

تبادل األمور المشتركة بيننا«.
يأتــي المعــرض نتــاج دعــوة مفتوحــة لعشــاق الفن في 
مــن  المئــات  تلقــي  تــم  وقــد  العالــم،  أنحــاء  جميــع 
لتفســر  مشــاركة   270 منهــا  اختيــرت  المشــاركات، 
مشــاعرنا وتجاربنــا المشــتركة أثنــاء فتــرة اإلغــالق 

الكلــي، وإجــراءات الحجــر المنزلــي مــن مختلــف أنحــاء 
علــى  المتكــررة  الموضوعــات  تؤكــد  حيــث  العالــم، 
التــي تضمنــت  وحدتنــا مــن خــالل تشــابه تجاربنــا 
الحظــر الكامــل، والتباعــد االجتماعــي، وارتــداء أقنعــة 
الوجــه، والعمــل مــن المنــزل، إضافــًة إلــى دعــم أبطــال 
الصحــة والعامليــن فــي الصفــوف األماميــة لمواجهــة 
مــن  الفنيــة مجموعــة  القطــع  تشــمل  كمــا  األزمــة. 
أثنــاء  يومــي  بشــكل  اســتهالكها  تــم  التــي  العناصــر 
األزمــة، مــن أبرزهــا: اآلالت الموســيقية، والصــور، 

والمالحظات، واألعمال الفنية القديمة والجديدة.
واســتقبل المعــرض مجموعــة مــن المشــاركات الفنية 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، والبحريــن، إضافــًة إلــى عدد من المشــاركات 
مــن عــدد مــن البلــدان، مــن بينهــا أســتراليا، وماليزيــا، 
المتحــدة األمريكيــة، ومصــر،  والواليــات  وألمانيــا، 
المتحــدة،  والمملكــة  واألردن،  وُعَمــان،  والكويــت، 

والهند، والسودان، وبنغالديش، والفلبين وباكستان.
تعامــل  كيفيــة  عــن  لمحــة  المعــرض  يوفــر  كمــا 
ــة التكيــف معــه،  البشــرية مــع الواقــع الجديــد، ومحاول
حيــث يســعى المعــرض لبيــان آثــار فيــروس كورونــا علــى 
أنفســنا وعالقاتنــا مــع األشــياء، بينمــا يربــط أيًضــا بين 
الثقافــات ويفتــح أبواًبــا للحــوار مــن خــالل المشــاركات 

الدولية.
لمشاهدة معرض 
كوفيد- ١٩
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متحٌف يف أحضان الصحراء..

ة نحوٌت صخرية تهمس بحكايات األيام في ُجبَّ
آثاٌر عريقة وأهمية بالغة

ـــة واحـــة صغيـــرة هادئـــة، فـــي موقعهـــا  واليـــوم، تبـــدو ُجبَّ
علـــى بُعـــد 90 كيلومتـــًرا شـــمال مدينـــة حائـــل، لكنهـــا 
أيًضـــا أشـــهر موقـــع للفنـــون الصخريـــة فـــي المملكـــة. 
وهـــذه الواحـــة هـــي بقايـــا مـــن بحيـــرة قديمـــة كانـــت تزخـــر 
ـــة، وبالبشـــر أيًضـــا،  ـــاة البري ـــات والحي فيمـــا مضـــى بالنبات
ـــي  ـــل المتالطـــم ف ـــا اآلن بحـــٌر مـــن الرم ـــن يُحيطه ـــي حي ف
الموســـمية  الريـــاح  تعبـــث  حيـــث  النفـــود،  صحـــراء 

بمالمحه الصفراء الباهتة.
وفـــي الوقـــت الراهـــن، أقامـــت وزارة الســـياحة ســـياًجا 
ــات  ــري والنقوشـ ــن الصخـ ــار الفـ ــن آثـ ــة مـ ــول مجموعـ حـ
التـــي تعـــود إلـــى آالف الســـنين عنـــد ســـفح جبـــل أم 
ــى 10  ــا إلـ ــخ بعضهـ ــود تاريـ ــث يعـ ــة، حيـ ـ ــي ُجبَّ ــنمان فـ سـ

آالف عام، معلنة بذلك إياه موقًعا أثرًيا.
ـــود  ـــي تع ـــوش األخـــرى الت ـــى عكـــس اللوحـــات والنق وعل
إلـــى العصـــر الحجـــري الحديـــث فـــي أجـــزاء أخـــرى مـــن 
ـــة بالنحـــوت  ـــز الفـــن الصخـــري فـــي ُجبَّ العالـــم، يتميَّ
العميقـــة، التـــي تعـــرض صـــوًرا بـــارزة للغايـــة، ال تـــزال 

تحتفظ بمالمحها األصلية بشكل ملحوظ.
وتظهـــر فـــي النقـــوش صـــور لرجـــال ونســـاء، تُعطـــي 
لمحـــة عـــن المالبـــس التـــي كان النـــاس يرتدونهـــا فـــي 
فـــون بهـــا شـــعورهم.  الماضـــي، والطريقـــة التـــي كانـــوا يصفِّ
كمـــا تظهـــر فـــي هـــذه اآلثـــار الفنيـــة حيوانـــات ومشـــاهد 
صيـــد، وأســـلحة مـــن قبيـــل األقـــواس والســـهام والعصـــيِّ 

والرماح.
إلـــى جانـــب ذلـــك، تبيِّـــن جوانـــب مـــن هـــذه المشـــاهد 
أوجـــه تشـــابه مـــع الفـــن الصخـــري فـــي شـــمال إفريقيـــا، 
فـــي دول كالجزائـــر وليبيـــا ومصـــر. وفـــي مقالـــة نُشـــرت 
ــم  ــول عالـ ــام 2002م، يقـ ــد( عـ ــو وورلـ ــة )أرامكـ ــي مجلـ فـ
ـــة  ـــة ُجبَّ ـــذي عمـــل فـــي منطق ـــس، ال ـــس زارين ـــار، جوري اآلث
ــة بيـــن موقـــع  ــا بمقارنـــة دقيقـ ــا: »إذا قمنـ لمـــدة 20 عاًمـ
ـــة فـــي الشـــرق األوســـط،  ـــره مـــن المواقـــع األثري ـــة وغي ُجبَّ
ـــز آثـــار الفـــن الصخـــري وأهميتهـــا،  مـــن حيـــث مـــدى تركُّ
ـــة هـــي الموقـــع األول أو الثانـــي علـــى مســـتوى  نجـــد أن ُجبَّ
المنطقـــة بأكملهـــا؛ إنهـــا تنافـــس أي موقـــع مـــن هـــذا 

القبيل في شمال إفريقيا«.
وفـــي هـــذه المنطقـــة النائيـــة المنعزلـــة، التـــي ال تـــكاد 
الصحـــراء  رمـــال  تُحيـــط  وحيـــث  بأســـرارها،  تبـــوح 
ـــر  ـــة تُبه ـــوءات صخري ـــرز نت ـــات، تب ـــع الجه ـــراء بجمي الحم
الزائـــر بســـحر نقوشـــها الصخريـــة الكثيـــرة، والمحفـــورة 
المطـــارق  فيهـــا  اســـتُخدمت  حيـــث  أســـاليب،  بعـــدة 
الحجريـــة البســـيطة؛ إنهـــا تعبيـــرات مذهلـــة لألبصـــار 
تـــروي عبقريـــة اإلنســـان الُمبـــدع فـــي حقـــب التاريـــخ 

الماضية.

الملك.. والعربة ذات الحصانين
المنحوتـــات  أكثـــر  مـــن  اثنتيـــن  ـــة  ُجبَّ وتســـتضيف 
ر  الرمزيـــة فـــي المملكـــة. األولـــى منهمـــا لرجـــل مصـــوَّ
بهيئـــة الُســـلطة، يرتـــدي مالبـــس وحلـــيَّ النبـــالء، ويبـــدو 
فـــي مكانـــة مهيمنـــة علـــى مرؤوســـيه، ممـــا يمكـــن تفســـيره 
ر  ـــة، فتصـــوِّ ـــا الثاني ـــى. أم ـــوك الُقدام ـــه أحـــد المل ـــى أن عل

عربة يجرها حصانان.
ـــة الصخريـــة الفنيـــة إلـــى  وال تنتمـــي آثـــار ُجبَّ

عصـــر واحـــد أو حضـــارة واحـــدة، فبنـــاًء 
ت  علـــى الدراســـات األثريـــة، مـــرَّ

ــث،  ــر الحديـ ــي: العصـ ــة، هـ ــور مختلفـ ــة عصـ ــة بثالثـ ـ ُجبَّ
ــا  ــر الثمودييـــن، والفتـــرة المتأخـــرة مـــن عصـــر مـ وعصـ

قبل التاريخ.
ن النقـــوش الصخريـــة الحديثـــة مـــن نقـــوش  وتتكـــوَّ
ُحفـــرت بجســـم معدنـــي.  لنصـــوص عربيـــة  غامضـــة 
وغالًبـــا مـــا يوضـــح النـــص بالتفصيـــل اســـم شـــخص مـــا، 
مـــع ذكـــر تاريـــخ يعـــود إلـــى القـــرن الهجـــري الخامـــس 
عشـــر، وقـــد ُكتبـــت الكلمـــات خـــالل 30 عاًمـــا مضـــت. 
ـــر مؤرخـــة، وقـــد نُقشـــت  ـــة غي لكـــن بعـــض النقـــوش العربي
ـــى  ـــود إل ـــا تع ـــى أنه ـــا يشـــير إل باســـتخدام حجـــر آخـــر، مم
أزمنـــة أقـــدم. ويمكـــن أيًضـــا مشـــاهدة صـــور لراكبـــي 
الِجمـــال، أو مشـــاهد لمعـــارك مـــع أشـــخاص يســـتخدمون 

الرماح للقتال على الخيول.

كيارا شيامبريكوتي

في شهر يناير من عام 1879م، وصلت 
السيدة آن بالنت، حفيدة الشاعر واللورد 

اإلنجليزي جورج بايرون، مع زوجها ويلفريد 
إلى واحة ُجبَّة، بعد رحلت تطلَّبت قطع أكثر 
من ثلثي الطريق عبر صحراء النفود الكبرى.

ففي طريقهما إلى مدينة حائل، توقف 
الزوجان عند هذه المحطة طلًبا للراحة، 

وكانت بالنت مهتمة بشراء خيول عربية، فيما 
كان ويلفريد يبحث عن عينات من النقوش 
القديمة المنحوتة على النتوءات الحجرية.

كان االثنان من بين أوائل الغربيين الذين 
شاهدوا النحوت الصخرية في ُجبَّة قبل أن 
تحظى بشهرتها الحالية. وقد علَّقت بالنت 
على المكان وما يحتويه من مجموعة غنية 

من آثار الفن القديم، قائلة: »ُجبَّة هي إحدى 
أكثر األماكن إثارة للفضول في العالم، وفي 

رأيي أنها من أجمل األماكن كذلك«.
لم تُجاوز آن بقولها كبد الحقيقة؛ ففي هذا 

المتحف المفتوح في الهواء الطلق، نحتت 
آالف السنين حكاياتها على وجوه الصخر. 

وفي كل خطوة لنا هناك، كانت تأسر أعيننا 
صور وكتابات ورموز جديدة، لتعيدنا تلك 

الثروة الفنية الهائلة إلى زمن سحيق، تداخلت 
فيه حقب وحضارات مختلفة تاركة بصماتها 

في أرجاء المكان.
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النعام والكالب والوعل
ن الفـــن الصخـــري الثمـــودي بشـــكل رئيـــس مـــن  ويتكـــوَّ
ــل.  ــور اإلبـ ــوش وصـ ــه نقـ ــن عليـ ــارزة، وتهيمـ ــوش البـ النقـ
د  ـــل المنقوشـــة بنصـــوص تحـــدِّ وترتبـــط غالبيـــة صـــور اإلب
صاحـــب الحيـــوان. وغالًبـــا مـــا تظهـــر النصـــوص مكتوبـــة 
بشـــكل عمـــودي، لكـــن عـــدًدا قليـــاًل منهـــا ُكتـــب بشـــكل 
أفقـــي أيًضـــا. أمـــا الصـــور األخـــرى فهـــي لحيوانـــات 
النعـــام والـــكالب والوعـــل، باإلضافـــة إلـــى النخيـــل، التـــي 

ربما أشارت إلى معرفة تلك الشعوب بالزراعة.
وتـــرى بعـــض الدراســـات األثريـــة أن المجتمـــع الثمـــودي 
كان رعوًيـــا رحـــااًل، حيـــث تنتقـــل فيـــه الحيوانـــات بشـــكل 

منتظـــم بيـــن المراعـــي. ويُســـتدل مـــن ارتبـــاط الصـــور 
ـــى  ـــوا عل ـــى أن أولئـــك األشـــخاص ربمـــا كان بالنصـــوص عل
ــح  ــى األرجـ ــك علـ ــزى ذلـ ــة، ويُعـ ــراءة والكتابـ ــة بالقـ معرفـ

إلى اتصالهم بالتجار.

آثار ما قبل التاريخ
وخـــالل عصـــر مـــا قبـــل التاريـــخ، كان أســـلوب النقـــوش 
الصخريـــة محـــدوًدا بمهـــارة الحفاريـــن وصعوبـــة األســـطح 
الصخريـــة، ممـــا جعـــل التعـــرُّف علـــى أنـــواع الحيوانـــات 

رة أمًرا صعًبا. المصوَّ
ومعظـــم الرســـوم التـــي تـــم تحديدهـــا تشـــير إلـــى 

حيـــوان الوعـــل، ذي القـــرون الضخمـــة المعطوفـــة إلـــى 
ر الرســـوم  الخلـــف واللحيـــة والفـــراء المخطـــط. كمـــا تُصـــوِّ
أحـــد  إلـــى  مائلـــة  ورؤوســـها  الماشـــية  مـــن  عديـــًدا 
الجانبيـــن، بحيـــث يمكـــن رؤيـــة قرونهـــا وآذانهـــا، فيمـــا 
أُبـــرزت الحميـــر البريـــة بمـــا يشـــبه األذنيـــن القصيرتيـــن 

المواجهتين لألمام.
ـــا األشـــخاص البشـــرية المرســـومة، والتـــي تمثِّـــل  أمَّ
ــا إلـــى  ــل قاماتهـ ــخ، فتميـ ــل التاريـ ــا قبـ ــور مـ ــان عصـ إنسـ
الطـــول، وهـــي تُشـــير إلـــى الذكـــور، الذيـــن يبـــدون كمـــا لـــو 
أنهـــم يرتـــدون أُُزًرا مـــن العشـــب، وبعـــض أنـــواع أغطيـــة 
شـــخصان  الرســـومات  أحـــد  فـــي  ويظهـــر  الـــرأس. 
يســـتخدمان أدوات معقوفـــة، فيمـــا يحمـــل شـــخص آخـــر 

قوًسا وسهًما.

على قائمة التراث العالمي
وضمـــن أكبـــر ملجـــأ صخـــري هنـــاك، فـــي كهـــف صغيـــر 
ـــن الصخـــري  ـــع مـــن الف ـــوع راب ـــف، يوجـــد ن ـــى الخل ـــع إل يق
ـــات مـــن  ـــة حيوان ـــي باألحمـــر، وهـــو يتألـــف مـــن ثالث المطل
ـــوان األُرُخـــص،  ـــا كان لحي ـــات، أحدهـــا ربم ـــة البقري فصيل
وهـــو ثـــور كبيـــر الحجـــم تعـــرَّض لالنقـــراض. ويظهـــر 
ــن:  ــن مختلفتيـ ــى درجتيـ ــوم علـ ــي الرسـ ــر فـ ــون األحمـ اللـ
األحمـــر البنـــي الـــذي ُرســـمت بـــه الحيوانـــات، واألحمـــر 

المائل لألرجواني الذي ُرسمت به المربعات والنقط.
ـــة األثريـــة موقًعـــا تراثًيـــا  وقـــد أُعلنـــت منطقـــة ُجبَّ
عالمًيـــا مـــن قبـــل منظمـــة اليونســـكو، حيـــث تكمـــن أهميتـــه 
فـــي شـــهادته علـــى مجتمـــع بشـــري اختفـــى منـــذ أمـــد 
ـــه  ـــت أن ـــا اســـتثنائًيا يُثب ـــارًكا وراءه ســـجاًل تفصيلًي ـــد، ت بعي

كان في يوم ما على قيد الحياة.
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تفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص..

أكبر حٌي سكني متكامل لألفراد يتسع 
لـ٢٥٠٠ موظف في منطقة األعمال الشمالية

أســـفرت أول شـــراكة مـــن نوعهـــا مـــع شـــركة تطويـــر 
عقـــاري مـــن القطـــاع الخـــاص، مؤخـــًرا، عـــن نجـــاح تشـــغيل 
الحـــي الســـكني األكبـــر لألفـــراد فـــي المناطـــق النائيـــة، الـــذي 
أُنشـــئ فـــي منطقـــة الفاضلـــي بالقـــرب مـــن مدينـــة الجبيـــل، 
حيـــث يتســـع ألكثـــر مـــن 2500 موظـــف يعملـــون فـــي قطـــاع 
النفـــط والغـــاز فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية، فـــي كل مـــن 

الفاضلي وواسط والخرسانية.
ويُعـــد هـــذا أول مشـــروع يطبـــق نظـــام البنـــاء والتملـــك 
والتشـــغيل ونقـــل الملكيـــة مـــع طـــرف خارجـــي، حيـــث تـــم 
ـــي لإلســـكان، وهـــي مشـــروع  ـــك مـــن خـــالل شـــركة الفاضل ذل
ــك(،  ــركة )ماِسـ ــن شـ ــعودية، وبيـ ــو السـ ــن أرامكـ ــترك بيـ مشـ
وهـــي شـــركة عقاريـــة واســـتثمارية خاصـــة. وقـــد وقـــع 
االختيـــار علـــى مجموعـــة )نســـما( لتنفيـــذ األعمـــال الهندســـية 
ــق  ــغيل مرافـ ــتتولى تشـ ــا سـ ــاء، كمـ ــراء واإلنشـ ــال الشـ وأعمـ
ــة  ــروع برعايـ ــذ المشـ ــا. ونُفـ ــدة 20 عاًمـ ــد لمـ ــي الجديـ الحـ
إدارة مشـــاريع خدمـــات أحيـــاء الســـكن، فيمـــا تشـــرف علـــى 
إدارتـــه إدارة خدمـــات أحيـــاء الســـكن فـــي منطقـــة األعمـــال 
ــام  ــد إتمـ ــد بعـ ــن العقـ ــة مـ ــرة المتبقيـ ــالل الفتـ ــمالية خـ الشـ

مرحلة اإلنشاء.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال المديـــر التنفيـــذي لخدمـــات 
أحيـــاء الســـكن، األســـتاذ فيصـــل الحجـــي: »يؤكـــد إنجـــاز 
الحـــي الســـكني الجديـــد فـــي الفاضلـــي التزامنـــا المســـتمر 
تجـــاه تطويـــر أحيـــاء ســـكنية شـــاملة تتصـــف بالحيويـــة، 
وبســـهولة الوصـــول إليهـــا، وباالســـتدامة مـــن الناحيـــة البيئيـــة، 
ـــة  ـــاة والرفاهي ـــى تحســـين جـــودة الحي ـــز الكبيـــر عل مـــع التركي

للموظفين«.
ـــاء الســـكن،  ـــر العـــام لخدمـــات أحي مـــن جانبـــه، قـــال المدي
ـــد مثـــااًل رائًعـــا  األســـتاذ محمـــد الســـلطان، إن المشـــروع يجسِّ
لمبـــادرة تقـــوم علـــى تحقيـــق القيمـــة المضافـــة، مـــن خـــالل 
إشـــراك القطـــاع الخـــاص فيهـــا كجـــزء مـــن برامـــج تنميتـــه 

التـــي تتســـق مـــع األطـــر العامـــة ألهـــداف رؤيـــة المملكـــة القافلة األسبوعية
2030 في دعم القطاع االقتصادي المحلي وتنميته.

الرقمنة والسالمة والتوطين
ـــرة،  ـــة فـــي الدائ وفـــي إطـــار اإلســـتراتيجية األوســـع للرقمن
اســـتخدمت إدارة مشـــاريع خدمـــات أحيـــاء الســـكن تطبيًقـــا 
ـــًدا خـــالل المشـــروع، حيـــث اســـتفادت مـــن منصـــة  ـــا جدي ذكًي
)بروكـــور(، وهـــي منصـــة برمجيـــات متخصصـــة لمتابعـــة دورة 
حيـــاة المشـــاريع وإدارة أعمـــال اإلنشـــاء، وذلـــك بهـــدف 
مســـاندة نشـــاطات التفتيـــش والمراقبـــة اآلنيـــة عبـــر الهواتـــف 

الذكية واألجهزة اللوحية.
وأســـهمت المنصـــة فـــي تســـهيل عمليـــة التحـــول بيـــن 
ـــة  ـــدء مرحل ـــى ب ـــة اإلنشـــاء وحت مراحـــل المشـــروع، مـــن مرحل
التشـــغيل. ونظـــًرا للنجـــاح الباهـــر للتطبيـــق، فـــإن مـــن 
ــا  ــابهة، بمـ ــاريع المشـ ــي المشـ ــه فـ ــتفادة منـ ــط االسـ المخطـ

يتوافق مع إستراتيجية الشركة نحو التحول الرقمي.
ــون  ــن 14 مليـ ــر مـ ــروع أكثـ ــل المشـ ــر، أكمـ مـــن جانـــب آخـ
ســـاعة عمـــل آمنـــة دون وقـــوع حـــوادث أثنـــاء اســـتكمال 
أعمـــال اإلنشـــاء، كمـــا حقـــق هـــدف التوطيـــن بنســـبة %40، 
وذلـــك فـــي إطـــار برنامـــج تعزيـــز القيمـــة المضافـــة اإلجماليـــة 
لقطـــاع التوريـــد فـــي المملكـــة )اكتفـــاء(، الـــذي يهـــدف إلـــى 
زيـــادة النمـــو االقتصـــادي المحلـــي وتنويعـــه علـــى المـــدى 

البعيد.

مرافق تحقق جودة الحياة
وقـــد تـــم تصميـــم الحـــي الســـكني الجديـــد لألفـــراد وبنـــاؤه 
ــع  ــة(، التابـ ــج )مواءمـ ــات برنامـ ــع متطلبـ ــق مـ ــة تتوافـ بطريقـ
لـــوزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة، والـــذي 
يمنـــح شـــهادة اعتمـــاد للشـــركات التـــي توفـــر بيئـــة عمـــل 

مالئمة لذوي االحتياجات الخاصة.

وقـــد بـــدأ الحـــي فـــي اســـتقبال الســـاكنين منـــذ 1 ينايـــر مـــن 
العـــام الحالـــي، حيـــث يشـــمل 2548 وحـــدة ســـكنية مخصصـــة 
لإلشـــغال الفـــردي، منهـــا 1904 وحـــدات للموظفيـــن فـــي 
الدرجـــات الوظيفيـــة مـــن 3 إلـــى 10، و588 وحـــدة للموظفيـــن 
فـــي الدرجـــات مـــن 11 إلـــى 14، باإلضافـــة إلـــى 56 وحـــدة 
للموظفيـــن فـــي الدرجـــة 15 ومـــا فوقهـــا. وتتفـــاوت مســـاحات 

الغرف بين 27  و34 و65 متًرا مربًعا.
ــرة،  ــتقبال كبيـ ــة اسـ ــًرا وقاعـ ــجًدا كبيـ ــي مسـ ــم الحـ ويضـ
ومرافـــق طعـــام متنوعـــة وكافيـــة لســـكان الحـــي، ومخـــزن 
تمويـــن، وصالـــون حالقـــة، ومركـــز بريـــد، وقاعـــة متعـــددة 
األغـــراض، إضافـــًة إلـــى مســـاحة مكاتـــب تســـتوعب موظفـــي 

إدارة الحي السكني.
وتشـــتمل المرافـــق الترفيهيـــة فـــي الحـــي علـــى صالـــة 

ألعـــاب رياضيـــة وغرفـــة ألعـــاب وملعـــب كـــرة ســـلة مغلـــق 
ومكتبـــة وقاعـــة ســـينما تتســـع لــــ 50 شـــخًصا. كمـــا تشـــمل 
المرافـــق الخارجيـــة ملعـــب كـــرة قـــدم يناســـب مختلـــف 
الظـــروف الجويـــة، ومســـار جـــري بمســـافة 2.5 كيلومتـــر، 
ـــة ســـباحة  ـــرة، وبرك ـــرة طائ ـــب ك ـــس أرضـــي، وملع ـــي تن وملعب

تضم ثمانية مسارات بطول 25 متًرا.
الخضـــراء  المســـطحات  تصميـــم  فـــي  ُروعـــي  وقـــد 
الخارجيـــة التركيـــز علـــى االســـتدامة، والتقليـــل مـــن اســـتهالك 
الميـــاه، وتعزيـــز التنـــوع البيئـــي، دون إغفـــال جماليـــة المرفـــق 

بشكل عام.
كمـــا تتوفـــر فـــي الحـــي الســـكني محطـــة إطفـــاء، وعيـــادة 
طبيـــة تابعـــة لمركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي تعمـــل 

على مدار الساعة.

٢٠٢١
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دعوة لاللتحاق ببرنامج التدريب للكليات المهنية لعام 2021م

يبدأ التسجيل � ٥ أبريل 2021 وينتهي � ١١ أبريل 2021.       

للتسجيل و�عرفة شروط التقد�، ُيرجى ا�سح على رمز 

ا�ستجابة السريع أدناه. 

برنامج التدريب المهني
االستعداد للحياة العملية

مدة البرنامج:أهداف البرنامج:
تزويد الطلبة بفرصة �ثراء خبراتهم العملية.  •

• إتاحة الفرصة للطلبة �كتساب مهارات جديدة .

• تمك� الطلبة من استيفاء متطلبات التخرج من
   كلياتهم أو معاهدهم.

من 8 أسابيع إلى 6 أشهر .

للتسجيل ومعرفة

شروط التقديم



رحلة فوتوغرافية جوية توثق جماليات الواحة..

عين الكاميرا ُتحلق في 
سماء األحساء

األحســاء - يمنحنــا االرتفــاع عــن األرض، ولــو بدرجــٍة 
صغيــرٍة، فرصــًة لنــرى المشــهد بطريقــٍة مختلفــٍة لــم تعتــد 
عليهــا العيــن البشــرية، لــذا توصــف الصــورة الملتقطــة 
مــن الســماء بأنهــا تجســد نظــرة الطائــر، حيــث تــرى 
الطيــور خــالل رحــالت طيرانهــا اليوميــة األرض بطريقــة 
ال يتيحهــا لنــا إال ركــوب الطائــرة أو مــن خــالل التصويــر 
الجــوي. وذلــك المنظــور المرتفع يتميز بتســطيح المشــهد 
ــة  ــة الطبيعي ــن أن الرؤي ــاد، فــي حي ــي األبع ــه لثنائ وتحويل
مــن علــى ســطح األرض وكذلــك الصــور التــي نلتقطهــا من 

ذلك المنظور، تعطينا مشهًدا ثالثي األبعاد.

منظور ثنائي األبعاد
وعبــر مجموعــة مــن الصــور التــي التقطهــا إبراهيــم 
الملحــم بكاميــرا طائــرة الــدرون، ننتقــل عبر رحلــة بصرية 
مــن األعلــى لنــرى األحســاء بمنظــوٍر مختلــف، غــاب عنــه 
مــن  الجويــة  الصــورة  تســلبه  الــذي  البصــري  العمــق 
المشــهد ولكــن الصــور تنقــل وتجســد بشــكل جمالــي ذلــك 
العمــق التاريخــي للمــكان واإلنســان عــن طريــق توثيــق 
عــدد مــن المشــاهد الثريــة بالتنــوع والحركــة واأللــوان 

والتفاصيل. 
ومــا يميــز هــذه المجموعــة مــن الصــور، هــي مهــارة 
التكويــن باختيــار إطــارات ممتعــة بصرًيــا، تقبــض علــى 
اللحظــة وتؤطــر المــكان والحركــة. كمــا أن ذلــك المنظــور 
الجــوي، الــذي يضــع بيننــا وبيــن موضــوع الصــورة مســافة 
ــراب  ــة االقت ــا للتأمــل فــي المشــهد ومحاول ــرة، يدفعن كبي
واالســتماع ألهازيــج المزارعيــن فــي صــورة توثــق عدد من 
الرجــال يعملــون بيــن النخيــل فــي زراعــة الــرز الحســاوي 
ــاه وضحــكات الســباحين فــي إحــدى  أو ســماع صــوت مي

عيون األحساء في صورة أخرى. 

مصلح اخلثعمي

من الهواية إلى االحتراف 
الزميـل إبراهيـم الملحم، محلل نظـم معلومات في إدارة 
هندسـة اإلنتاج بمنطقة األعمال الجنوبية، قال إن عالقته 
مـع الكاميرا بدأت من العـام 2005م خالل رحلة إلى كندا، 
وأضـاف: »كانـت الكاميـرا فـي تلـك الرحلـة وسـيلة توثيـق 
وذلـك اقتـداًء بوالـدي الـذي يحـرص علـى توثيـق رحالتنـا 
الداخليـة والخارجيـة، ولكـن بدايتـي مـع احتـراف التصوير 
كانت بعد شـراء كاميرا احترافية في العام 2008م لتتطور 
الموهبـة مـن مجـرد التوثيق إلـى التصوير الفنـي من خالل 
تصويـر المـدن وحيـاة الشـارع حيـث بـدأت بحضـور الكثير 
مـن الـدورات التدريبيـة داخـل المملكـة و خارجهـا، كمـا 

شاركت في معارض ومسابقات فوتوغرافية عديدة«. 

عين الصقر
وعـن التصويـر الجوي تحديًدا، يقول الملحـم: »كثيًرا ما 
يلهمنـي جمـال المـدن، لـذا أحـرص علـى توثيـق ذلـك مـن 
الزوايـا التـي ال نراهـا كسـّياح وهـو مـا يتيحـه لـي التصويـر 
التصويـر  عالـم  فـي  محـوًرا حديًثـا  يُعـد  الـذي  الجـوي 
الفوتوغرافـي، يمنحنـا جمـااًل ونظـرة غيـر مألوفـة أو كمـا 

يقال نظرة عين الصقر«. 

األحساء من منظور مختلف
وعندمـا يتعلـق االمـر بالتصويـر فـي منطقتـه األحسـاء، 
يـرى الملحـم أن الكاميرا ليسـت لمجرد التقـاط العابر من 

الحيـاة اليوميـة أو المشـاهد الجماليـة، إذ يقـول: »تزخـر 
األحسـاء بكثيـر مـن المواقـع األثريـة والزراعيـة وبينهمـا 
يعيش كثير من المزارعين والمتمّسكين بالتقاليد والِحرف 
التـي اندثـر كثيـٌر منهـا فـي وقتنـا الحالي، لـذا فـإن التوثيق 
مـن خـالل زوايـا الكاميـرا المعتـادة والجويـة هـدف بعيـد 

المدى بالنسبة لي«.

عدد من األصدقاء 
يجلسون على قمة كثيب 

رملي بجانب بحيرة 
األصفر لمراقبة مشهد 

الغروب في أحد أيام الربيع 
حيث يضفي شعاع الشمس 

لحظة الغروب لوًنا ذهبًيا 
على الرمال.

المصور إبراهيم الملحم

لقطة جوية للكثبان الرملية التي 
تحيط باألحساء الواحة الخضراء.

عدد من الرجال واألطفال يمارسون السباحة في عين أم سبعة وسط األحساء، حيث ُتعد السباحة في العيون عادة شعبية 
ووسيلة لتلطيف حرارة فصل الصيف.

طفلتان تسيران وسط أحد مزارع األحساء وظلهما يحكي قصة غروب 
يوم جميل.

مزارعون محاطون بالنخيل ينشدون األهازيج خالل عملية النجاف وهي 
أحد مراحل زراعة الرز الحساوي.

مزارعان يقومان بعملية فرز محصول التمر أثناء مرحلة الِصرام.
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األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

ل التقاعـــد محطـــة مهمـــة فـــي الحياة،  يشـــكِّ
حيث يجـــد البعض صعوبة فـــي التأقلم مع نمط 
حيـــاة جديـــد مختلـــف عمـــا اعتـــاد عليـــه الفرد 
لســـنوات طويلـــة. لكـــن الســـر يكمن فـــي إيجاد 
الفرص لالســـتمتاع بأشـــياء قد ال نجد لها وقًتا 
أثناء ســـنوات العمل، كممارســـة هوايـــة مفضلة، 
أو تعلـــم علـــم جديد، أو االنشـــغال بالتجـــارة، أو 
بعمـــل تطوعـــي. وفـــي هـــذا الشـــأن، أجـــرت 
»القافلـــة األســـبوعية« حـــواًرا قصيـــًرا مع 
الدكتـــورة نادية فنتيانـــة، الموظفة الســـابقة في 

الشركة، للحديث عن تجربتها مع التقاعد.
نشـــاط  فـــي  وبـــدأِت  العمـــل،  عـــن  تقاعـــدِت   •
مختلـــف تماًما عـــن مهنتك، حيث أظهـــرِت مهارة 
فـــي صناعة اإلكسســـوارات. متى بـــدأِت بذلك وما 

هو الهدف من الفكرة؟
بدأت الفكرة عندما أنهيت دراســـة الدكتوراه، 
وأردت اســـتثمار األوقات الضائعـــة التي ال نلقي 
لها بـــااًل، وهـــي ســـاعات االنتظـــار الـــذي يبعث 
علـــى الملل، كانتظار دورك لـــدى الطبيب، أو في 
المقاهـــي والمطاعـــم والمطـــارات، فاســـتثمرت 

مثل هذه األوقات من خالل فن الكروشيه.
وكنـــت قد تعلمت فن الكروشـــيه مـــن والدتي، 
يرحمهـــا اهلل، خالل مرحلـــة الدراســـة الثانوية، 
ولكنـــي لم أســـتمر فـــي ممارســـة هـــذه الهواية، 
فأردت أن أســـترجع مهاراتي فيها، واســـتحدثت 
ينـــة  مز و شـــيه  و لكر با لة  مشـــغو ئـــد  قال
باإلكسســـوارات. وهلل الحمد لقيت تشـــجيًعا من 

صديقاتي ومن حولي.
• هـــل كانـــت لـــك خطـــط قبـــل التقاعد ترســـم 
حياتك المقبلـــة؟ وهل وجدتـــي أن التقاعد فكرة 

صعبة؟
لم أخطـــط لذلـــك اليـــوم أو حتى أفكـــر فيه، 
ولكـــن الظروف لعبـــت دوًرا فـــي اتخـــاذي لقرار 
التقاعـــد المبكر، واســـتثمرت ذلك في ممارســـة 
مشـــروعي  فـــي  والتوســـع  وإتقانهـــا،  هوايتـــي 
التجاري، كما التحقت بمدرســـة تحفيظ القرآن، 
وال أزال أقـــدم المســـاعدة من خالل المشـــاركة 
ضمن برامـــج تدريبية في المستشـــفيات متى ما 

دعت الحاجة إلى ذلك.
• اخترِت صناعة اإلكسســـوارات، وأنت تتقنيها 
بجـــدارة، فمـــاذا تقوليـــن للنســـاء الالتـــي يملكـــن 
الموهبة والمهارة، لكنهن يتعذرن بضيق الوقت؟

أنـــت تملكيـــن كنـــًزا عظيًمـــا وهبـــه اهلل لـــك، 
فابحثـــي عن هـــذا الكنز فـــي داخلـــك، واصقليه 
بالمعرفـــة والتدريب حتى تتمكنـــي من موهبتك. 
االخريـــن  آراء  وتقبلـــي  إبداعاتـــك،  وأبـــرزي 

ليساعدك ذلك في تقديم األفضل.
هناك أوقـــات كثيرة فـــي حياتنـــا تمضي دون 
أن نســـتفيد منها، نحتاج فقط إلـــى إدراك قيمة 
الوقـــت الضائـــع، وكيفيـــة االســـتفادة منـــه قـــدر 
اإلمـــكان، أو تخصيـــص قدر من الوقت لنفســـك 
لعمـــل شـــيء مفيـــد يعـــود عليـــك وعلـــى غيرك 

بالنفع.
• كيف تصفين نفسك بعد التقاعد؟

أســـعى إلـــى المثاليـــة فـــي موازنـــة حياتي ما 
بعـــد التقاعـــد، مـــا بيـــن الواجبـــات االجتماعية 
القـــرآن،  وحفـــظ  ومجتمعـــي،  أســـرتي  تجـــاه 
وممارســـة هوايتـــي، وذلـــك عـــن طريـــق إدارة 
الوقت، واالســـتفادة قدر المســـتطاع مـــن الوقت 

الضائع.

الموهبة
كنٌز عظيم

الدكتورة نادية فنتيانة
متقاعدة من أرامكو السعودية

عاٌم كامل من الدراسة عن ُبعد..
كيف يرى الطالب هذه التجربة؟

»أرجو أن تستمر«
منـاي وليـد، طالبـة تخصـص القانـون، تحدثـت عن 
تجربتهـا بإيجابيـة، قائلـة: »أحببت الدراسـة عـن بُعد، 
حيـث كنـت أواجـه صعوبـة فـي التنقـل يومًيا بسـيارتي 

إلى الجامعة، إذ يستغرق ذلك قرابة الساعة«.
وعـن المقارنـة بيـن الدراسـة التقليديـة والتجربـة 
الجديـدة، قالـت منـاي: »أوقـات الدراسـة عـن بُعـد 
تتصـف بمرونـة أكبـر مـن الدراسـة الحضوريـة، لكـن 

هناك مواد تحتاج إلى شرح أكثر عمًقا وتفصياًل«.
لـب  طا  ، ناصـر لـد  خا ث  تحـدَّ و
جامعـة  فـي  الميكانيكيـة  الهندسـة 
التجربـة  عـن  األمريكيـة،  أريزونـا 
ويجـب  تجربـة جديـدة  »إنهـا  قائـاًل: 
مـا  بأقصـى  منهـا  االسـتفادة  علينـا 

يمكن«.
وأضـاف قائـاًل: »أرجـو أن تسـتمر الدراسـة عـن 
بُعـد، ولكـن مـع بعـض التطويـر، ألننـا سـوف نسـتفيد 
منهـا مسـتقباًل، ولكـن هنـاك عـدد مـن المـواد التـي 

تتطلَّب حضور الطالب والطالبات«.

شوٌق إلى الدراسة الحضورية
جامعيـة  طالبـة  وهـي  محمـد،  وسـن  ثـت  وتحدَّ
تخصصـت فـي الموارد البشـرية، عـن تجربتهـا قائلة: 
»بالنسـبة لـي، فكـرة الدراسـة عـن بُعـد هـي خطـوة 
كبيـرة، علـى األخـص أنـي قـررت الجمـع بين الدراسـة 
العيـادات  والوظيفـة، حيـث أعمـل اآلن فـي إحـدى 

الطبية«.
وتضيـف وسـن: »اسـتطعت أن أسـتفيد مـن تجربـة 
تسـتمر  أن  أفضـل  ال  لكننـي  بُعـد،  عـن  الدراسـة 
الدراسـة  إلـى  جـًدا  اشـتقت  لقـد  الدراسـة هكـذا، 

الحضورية، وااللتقاء بالمحاضرين والزمالء«.
أمـا علـي أسـامة الدوسـري، وهـو 
الثانـوي،  الثانـي  يـدرس فـي الصـف 
فتحـدث مـن وجهـة نظره عن محاسـن 
ومسـاوئ الدراسـة عـن بُعـد، قائـاًل: 
»التركيـز يكـون أكثـر قوة في الدراسـة 

عن بُعد، حيث ال يشتتنا أي شيء«.
وأضـاف قائـاًل: »المسـاوئ تتعلـق بالناحيـة التقنية، 
فأحياًنـا ال يعمـل الموقـع، فتحتـاج وقًتـا طويـاًل لحـل 
المشـكلة. كمـا أنـي أحياًنـا أجـد صعوبة فـي التواصل 
مـع المعلـم، فاألمـر مختلف عـن الحضور، وقد أشـعر 
بالملـل فـي ظـل غيـاب النشـاط كمـا هـو الحـال فـي 
المدرسـة. لـذا أرجـو أن أعـود إلـى الدراسـة حضورًيا 

بأسرع وقت«.

وتقليـل  والطالبـات،  الطـالب  بيـن  التعـاون  بينهـا 
الحاجـة إلـى التنقـل اليومـي، والتخلـص مـن ازدحـام 

الطرق.
أمـا نورة ناصر، التي تـدرس الطب، فتحدثت حول 
لهـا  بُعـد  عـن  الدراسـة  »تجربـة  قائلـة:  تجربتهـا 
لت  ولكنهـا بشـكل عـام، سـهَّ وإيجابياتهـا،  سـلبياتها 

علينا الدراسة«.
وأوضحـت نـورة أنهـا تفضـل العـودة إلـى الدراسـة 
الحضوريـة، ألن كثيـًرا مـن الطالبـات ال تصـل إليهـن 
المعلومـات كمـا يجـب، حيـث يُضطـر المحاضـر إلـى 
»أحياًنـا  بقولهـا:  وأضافـت  سـريع.  بشـكل  الشـرح 
مـع  التركيـز  عـن  يشـغلنا  مـا  البيـت  فـي  يحـدث 
المحاضـر، لـذا، أرجـو أن تنتهـي الجائحـة العالميـة 

لنعود إلى حياتنا الطبيعية«.

تجربة عصرية وعالمية
لـب  طا  ، ر لطيـو با فهـد  بـدى  أ و
بهـذه  بـه  عجا إ  ، مـة لعا ا يـة  نو لثا ا
تجربـة  »إنهـا  قـال:  حيـث  التجربـة، 
جديـدة ومختلفـة وعصريـة وعالميـة، 

ويجب علينا أن نستفيد منها«.
وأضـاف قائـاًل: »أجمـل مـا فـي الدراسـة عـن بُعـد 
أننـي أتلقـى الدروس وأنا فـي غرفتي، وال أضطر إلى 
الخـروج مـن البيـت ومواجهـة مشـكالت االزدحـام، 
واالنتظـار طويـاًل أمـام إشـارات المـرور، والبحث عن 

موقف للسيارة«.
وكان لعبدالرحمـن بـن علـي، الـذي 
الكهربـاء فـي سـنته  يـدرس هندسـة 
إيجابـي  انطبـاع  األولـى،  الجامعيـة 
مشـابه، حيـث أكـد أن التجربـة أكثـر 
مـن ممتـازة، وسـاعدته علـى تطويـر 
نفسـه، واالسـتفادة من أجهزة الكمبيوتر بشـكل أكبر. 
كمـا أشـار إلى بعض سـلبياتها، قائـاًل: »حينما يحدث 
خلـل فـي جهـاز الكمبيوتـر وقتهـا أشـعر بشـيء مـن 

القلق، خصوًصا أن السبب تقني ليس إال«.

الطـالب  يوشـك  اسـتمرار الجائحـة،  ظـل  فـي 
والطالبـات علـى إنهـاء عـام كامـل مـن تجربـة التعليـم 
عـن بُعـد، وهـي تجربـة مختلفة وغيـر مسـبوقة، حيث 
والمعلميـن خـوض  الدارسـين  فرضـت علـى جميـع 
مرحلـة انتقالية قبـل الوصول إلى التأقلم واالنسـجام 

التام مع الوضع الجديد.
وكان التعليـم عـن بُعـد ضمـن حزمـة مـن اإلجـراءات 
التـي اتخذتها المملكة لمواجهـة الجائحة، حرًصا منها 
علـى صحة أبنائها. ففي شـهر مـارس من عام 2020م، 
أعلنـت وزارة التعليم عـن تعليـق الدراسـة مؤقًتـا فـي 
جميـع مناطـق ومحافظـات المملكـة، والبـدء فـي تفعيل 

الدراسة عن بُعد لجميع المراحل التعليمية.
ولتحقيـق هـذا الهدف، تـم إطالق مواقـع ومنصات 
تعليميـة عبـر اإلنترنـت، وذلـك لتعليـم الطـالب فـي 
منازلهـم دون الحاجـة إلـى التجمعـات. ومـن ضمـن 
هـذه المنصات، منصـة مدرسـتي الخاصـة بالتعليـم، 
التـي أسـهمت فـي المحافظـة علـى الرحلـة التعليميـة 
بشـهادة المتخصصيـن فـي التعليـم وأوليـاء األمـور، 
حيـث يسـتفيد منها مالييـن الطـالب والطالبات حول 

المملكة.
لقـد أوشـك العـام الدراسـي غيـر المسـبوق علـى 
أكثـر  بُعـد  عـن  التعليـم  تجربـة  وأصبحـت  نهايتـه، 
نُضًجـا، حيث أظهـرت عديًدا من مزاياهـا وفوائدها، 
كمـا توّضحـت معالم الصعوبـة التي تكتنفهـا. ولرصد 
التجربـة مـن خـالل أعيـن المسـتفيدين منهـا  هـذه 
بالدرجة األولى، وهم الطالب والطالبات، اسـتطلعت 
»القافلـة األسـبوعية« آراء عـدد منهـم، لمعرفـة 
هـو  ومـا  بُعـد،  عـن  الدراسـة  مـن  انتفاعهـم  مـدى 
الدراسـة  وبيـن  بينهـا  لمسـوه  لـذي  ا االختـالف 

الحضورية.

تجربٌة مختلفة 
تحدثـت بدريـة الدوسـري، وهـي طالبـة جامعيـة 
تـدرس تخصـص الماليـة، حـول تجربتها مع الدراسـة 
المختلفـة، وأن  بالتجربـة  إياهـا  بُعـد، واصفـة  عـن 
مشـاعرها تجاههـا تتأرجـح بيـن القبـول واالسـتياء. 
التعلـم  علـى  سـنوات  منـذ  اعتدنـا  »لقـد  وقالـت: 
حضورًيا في قاعات فسـيحة، حيث التفاعل المباشـر 
انتشـار  المعلميـن والمحاضريـن، ولكـن بسـبب  مـع 
الفيـروس، توجـب علينـا أن نتأقلـم مـع وضـع جديـد، 

من أجل حماية أنفسنا وأفراد المجتمع«.
وأثنـت بدريـة علـى جهـود طاقـم التعليـم، وسـعيهم 
الـدؤوب مـن أجـل تسـهيل تجربـة الدراسـة عـن بُعـد، 
مشـيرة إلـى بعـض اإليجابيـات التـي لمسـتها، ومـن 

تُعد الفنون إحدى أفضل الطرق الكتساب مهارات 
جديـدة، وتعزيز االهتمام بالتعلم المبكر، فهي عندما 
تُدمـج بعمليـة التعلـم تصبـح ممتعـة وواقعيـة، ويشـعر 

األطفال باإللهام والحماس الستخدام خيالهم.
الفضـول  فحـس  بالفطـرة،  فنانـون  واألطفـال 
والتسـاؤل لديهـم يمنحهـم قـدرة كبيـرة علـى التعبيـر 
عـن آرائهـم، واستكشـاف عالمهـم مـن خـالل تجـارب 

إبداعية.
وأحياًنـا، يميـل البالغـون إلـى التحكـم بتعبيـرات 
األطفال اإلبداعية أو تشـكيلها، مما يؤدي في النهاية 
إلى تشكيك األطفال بقدرتهم على اإلبداع. وبالنسبة 
لألطفـال، يتعلـق الفـن باستكشـاف األلـوان واألدوات 
والعمليـات، وهـو ليـس مرتبًطـا بالضـرورة بالتوصـل 

إلى منتج نهائي يعترف به الجميع.

كيف تساعد طفلك؟
يجـب أن يعـرف طفلـك أنـه يسـتطيع التعبيـر عـن 
أفـكاره واهتماماتـه مـن خـالل الفـن بطريقـة مرضية 
للـذات وممتعـة. ويسـاعد توفيـر فـرص الستكشـاف 
الفن طفلك على بناء مهاراته وثقته بنفسه في مجال 
التعبير الفني. كما أن اسـتخدام أدوات وأشـكال فنية 
مختلفـة يثرى خبـرات جديدة لدى الطفل، تحثه على 
استكشـاف العمليـة اإلبداعية. وفيمـا يلي نُلقي نظرة 

على بعض هذه األدوات واألشكال:

■  التلويـن والرسـم باسـتخدام أدوات ومـواد مختلفة، 
علـى  والرسـم  الرسـم،  لـوح  مسـند  كاسـتخدام 
لتلويـن  وا لزيتـي،  ا للرسـم  لمعـدة  ا األقمشـة 

باستخدام اإلسفنج، والتلوين بواسطة األصابع.
■  إضافـة مـواد مختلفـة لأللـوان التـي يسـتخدمها 
لتغييـر  الملـح،  أو  العصيـر  بـودرة  مثـل  الطفـل، 

الملمس أو الرائحة.
■  عمـل أشـكال باسـتخدام أنـواع مختلفـة مـن الـورق 
والصمـغ، حيث يسـتطيع طفلـك تمزيق جرائـد، أو 
مناديـل ورقيـة، أو ورق مقـوى، ولصـق قطعهـا مًعـا 

بالصمغ لعمل شكل أو تصميم معين.
■  عمل أشكال باستخدام الصلصال أو الطين، حيث 
مـن  طفلـك  تمكـن  أخـرى  طريقـة  ذلـك  يمثـل 

استكشاف العملية اإلبداعية بمنتهى الحرية.
■  استخدام الملصقات والمكعبات، واألزرار والمحار 

والصخور، ومواد أخرى طبيعية وصناعية.
■  يمكنـك تغيير موقع التجارب الفنيـة، وجعل طفلك 
يمـارس فنـه في الخـارج، أو يرسـم بجـوار النافذة، 
حيـث أن هـذه األماكـن الجديـدة سـتلهمه أفـكاًرا 

إبداعية جديدة.
اإلبداعيـة  للعمليـة  أو حـدود  قيـود  ■  عـدم وضـع 
لتشـجيع طفلـك علـى استكشـاف المـواد، ومـزج 
األلـوان، والتعبيـر عـن أفـكاره مـن خـالل أنشـطة 

ممتعة.

أطلق روح الفنان 
لدى طفلك..
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ماذا لو اقترب القمر 
من األرض؟

يُعُدّ القمر أقرب جرم ســـماوي إلـــى األرض، ويؤدي 
دوًرا كبيـــًرا فـــي جعـــل الحيـــاة ممكنـــة عليها، بســـبب 
جاذبيتـــه التـــي تعمـــل علـــى اســـتقرار تذبـــذب األرض 
حـــول محورها، وهـــذا ما يـــؤِدّي إلى اســـتقرار المناخ. 
ويدور القمر حـــول األرض في مســـار بيضاوي، بحيث 
تبلـــغ نقطـــة األوج 405٫696 كـــم، وهـــي أبعـــد نقطـــة 
للقمـــر عـــن األرض. وعندما يقترب القمـــر من األرض 
يكون على مســـافة 363٫104 كم، وتســـمى هذه النقطة 
بالحضيـــض. وهـــذا يعنـــي أن متوســـط المســـافة بين 

األرض والقمر يساوي 384٫400 كم.
تتشـــكل قوة جذب بين القمـــر واألرض طبًقا لقانون 
الجاذبيـــة العـــام لنيوتـــن، الـــذي يشـــير إلـــى أن قـــوة 
التجاذب بين أي جســـمين فـــي الكون تتناســـب طردًيا 
مـــع حاصـــل ضـــرب ُكتلَتَيهمـــا، وعكســـًيا مـــع مربـــع 
المســـافة بينهما. ونالحظ قوة جاذبيـــة القمر لألرض 
بشـــكل واضـــح فـــي ظاهرتـــي المـــد والجزر فـــي مياه 
البحـــار والمحيطـــات. فمـــاذا يمكـــن أن يحـــدث لـــو 

تناقصت المسافة بين القمر واألرض؟
هناك كثيـــر مـــن األحـــداث الغريبة ســـوف تحدث، 
وهنـــا نضـــع أقـــرب الســـيناريوهات التي ترتكـــز على 
أســـاس علمـــي. فجاذبيـــة القمـــر لألرض ســـوف تزاد 
كلمـــا تناقصـــت المســـافة بينهمـــا، كمـــا ينـــص قانون 
نيوتـــن للجـــذب العـــام. فـــإذا اقتـــرب القمـــر كثيـــًرا، 
ســـيحدث تضخم لظاهرتي المد والجزر بشـــكل هائل 
يـــؤِدّي إلـــى حـــدوث فيضانـــات عالميـــة كبيـــرة. وهذا 
يعنـــي اختفـــاء كثيـــر من المـــدن تحـــت المـــاء. كما أن 
األرض نفســـها ســـوف تتأثر بهذه الجاذبية القوية، من 
خـــالل تأثيرهـــا علـــى القشـــرة الخارجية لـــألرض أو 
هـــذا  ونتيجـــة  وتنخفـــض.  ترتفـــع  بحيـــث  العبـــاءة، 
التحـــرك، ســـيزداد النشـــاط التكتوني وتحـــدث زالزل 

وبراكين مرّوعة جًدا.
وســـيؤدي اقتـــراب القمـــر مـــن األرض إلـــى زيـــادة 
ســـرعة دوران األرض حـــول محورهـــا، طبًقـــا لقانـــون 
حفظ الزخم الـــزاوي. وعند ذلك، ســـتتولد األعاصير 

نتيجـــة دوران الغـــالف الجـــوي بشـــكل أســـرع. كما أن 
اليوم على كوكب األرض سيكون قصيًرا.

بالنســـبة إلى الُمشـــاهد، ســـوف يبدو حجـــم القمر 
أكبـــر كلما اقترب من األرض، األمر الذي سيســـهم في 
حجـــب أشـــعة الشـــمس. وبذلـــك، ســـيصبح كســـوف 

الشمس أمًرا شائًعا.
وإذا اقتـــرب القمـــر أكثـــر، ووصـــل إلـــى مـــا يعرف 
بـ»حد روش« )المســـافة التي يبقى فيها جرٌم ســـماوٌي 
متماســـًكا بفعل جاذبيتـــه عند اقترابه مـــن جرم آخر(، 
ســـوف يتفكك القمر ويتحطم بســـبب قوة المد والجزر 
ل هذه  الناتجـــة عـــن جاذبيـــة كوكـــب األرض. وستشـــِكّ
األجـــزاء المتفككـــة حلقـــات علـــى كوكـــب األرض مثل 
حلقـــات كوكـــب زحـــل. لكن، لن يطـــول الوقـــت قبل أن 
تتســـاقط هذه األجزاء علـــى كوكـــب األرض مثل آالف 

الكويكبات.
وبالفعـــل، حدث ما يشـــبه هـــذا الســـيناريو الكارثي 
فـــي نظامنـــا الشمســـي. ففـــي عـــام 1992م اقتـــرب 

المذنـــب )Shoemaker-Levy 9( مـــن كوكب المشـــتري 
وتحطـــم إلـــى أكثر مـــن عشـــرين قطعة، أخـــذت تدور 
حوله، ثم تســـاقطت الواحـــدة تلو األخـــرى على كوكب 
المشـــتري فـــي عـــام 1994م. وجـــرى تقديـــر قوتهـــا 

التدميرية بثالثمئة مليون قنبلة ذرية!
وهكـــذا يتضـــح أن نتائـــج الســـيناريو المحتمـــل في 
حـــال اقتـــراب القمـــر مـــن األرض ســـتكون كارثية إلى 
أقصـــى حـــدود. وهـــذه النهايـــة الخياليـــة المأســـاوية 
ألهمت بعـــض أعمـــال الدســـتوبيا ونهاية العالـــم. لكن 
في الواقع، فـــإن القمر يبتعد عـــن األرض بمقدار 3.8 
ســـم في الســـنة. ولذلك، من غير المرجـــح أن تحدث 
سلســـلة األحـــداث االفتراضيـــة كالـــزالزل والبراكيـــن 
واألعاصيـــر المتتابعة، ولن نشـــاهد الكســـوف الدائم، 
ولـــن تظهـــر حلقات تتشـــابه مـــع حلقات كوكـــب زحل، 

وسيبقى القمر عامل أمان واستقرار لكوكب األرض.
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أهمية إشارات اليدين 
أثناء الحديث

صحيــح أن السياســيين والخطبــاء ورجــال األعمــال 
وغيرهــم مولعــون بالتحــدث مــع إشــارات اليديــن، لكن هل 
لهــذه العــادة تأثيــر فعلــٌيّ علــى كيفيــة تفســير اآلخريــن 
لهــذه الكلمــات؟ ســعى فريــق مــن الباحثيــن مــن معهــد 
ماكــس بالنــك لعلــم اللغــة النفســي، وجامعــة رادبــود، 
وجامعــة تــي ســي ســي تيلبــورج - وجميعهــا تقــع فــي 

هولندا - لمعرفة ذلك.
قــام الفريــق بسلســلة مــن التجــارب علــى متطوعيــن 
شــاهدوا مقاطــع فيديــو ألشــخاص يتحدثــون مــع حــركات 
ــة أو مــن دونهــا. ووجــدوا أن إيمــاءات اليــد، عندمــا  يدوي
يتــم إجراؤهــا بشــكل صحيــح، تؤثــر علــى كيفيــة ســماع 

كلمات معيَّنة.
فيديــو  مقاطــع  المشــاركين  علــى  ُعــرض  أن  بعــد 
ألشــخاص يتحدثــون في ظــروف مختلفة، ســألهم الباحثون 
أســئلة عمــا ســمعوه. قــام المتحدثــون بأنــواع مختلفــة مــن 
إيمــاءات اليــد. علــى ســبيل المثــال، حــركات التقطيــع أو 
التأشــير أو المســح كمــا علــى الشاشــة؛ وتتــم جميعهــا 
باســتخدام اليديــن والذراعيــن. أحياًنــا تتزامــن حــركات 
أو  التأكيــد  يتــم  الكلمــات  مــن  مــع مقاطــع  اليــد هــذه 

التشديد عليها، لكنها في بعض األحيان كانت عشوائية.

ر الفريــق المتطوعيــن وهــم يشــاهدون تســجيالت  صــَوّ
الفيديــو، واســتجوبوهم بعــد ذلــك عما شــاهدوه وســمعوه. 
ووجــدوا أن المشــاركين تأثــروا أكثــر بالمقاطــع المنطوقــة 
مــن   %20 فــي  اليــد:  إيمــاءات  مــع  إلــى جنــب  جنًبــا 
الحــاالت، كان مــن المرجــح أن يكــون المشــاهد قــد ســمع 
ــة  ــم نطقهــا عندمــا تكــون مصحوب وفســر الكلمــة التــي يت
أن  ذلــك،  مــع  لالهتمــام،  المثيــر  ومــن  يــد.  بإشــارة 
40% لســماع  المشــاركين كانــوا أكثــر عرضــة بنســبة 
الصــوت الخطــأ عنــد حــدوث عــدم تطابــق بيــن الكلمــة 

المنطوقة وإيماءة اليد.
باإلضافــة إلــى جعــل المتكلــم أكثــر وضوًحــا، فقــد 
وجــدت األبحــاث الســابقة أن التحــدث باليديــن يمكــن أن 
ماركــوس  قــام  المتكلــم.  بشــخصية  اآلخــر  رأى  يغيــر 
كوبنشــتاينر مــن جامعــة فيينــا بتحليــل الطريقــة التــي 
يتحــدث بهــا النــاس بأيديهــم وكيــف يُنظــر إلــى المتحدث. 
اقتــرح بحثــه أن بعــض إيمــاءات اليــد يمكــن أن تشــير إلــى 
انفتــاح شــخصية المتكلــم ونزعتــه للهيمنــة فــي الوقــت 
نفســه. على ســبيل المثــال، يبــدو أن الشــخصية المنفتحة 
ترتبــط بمزيــد مــن حــركات اليــد بشــكل عــام. فــي غضــون 
ذلــك، بــدا أن الحــركات العموديــة توحــي بالنــزوع إلــى 

الســلطة. علــى ســبيل المثــال، حركــة اليديــن مــن جــذع 
ــُدّ شــخصيتهم أقــل  الجســد نحــو األعلــى إلــى الكتــف، تُع

قبواًل بالنسبة لآلخرين وأكثر نزوًعا للهيمنة.
ووفًقــا لخبيــرة لغــة الجســد الدكتــورة كارول جومــان، 
ــون مــن  ــن يتواصل وجــدت الدراســات أن األشــخاص الذي
خــالل اإليمــاءات النشــطة يَُقًيّمــون علــى أنهــم دافئــون 
ومقبولــون وحيويــون، بينمــا أولئــك الذيــن يظلــون ســاكنين 
إيماءاتهــم ميكانيكيــة أو »متخشــبة«  تبــدو  الذيــن  )أو 
ون منطقييــن وبارديــن وتحليلييــن. في الواقــع، وجدت  يُعــُدّ

دراســة أجريــت عــام 2015م التــي حللــت »مناقشــات تيــد« 
المناقشــات عبــر  تنشــر  )مؤسســة إعالميــة أمريكيــة 
وشــعبيًة  شــيوًعا  األكثــر  المتحدثيــن  أن  اإلنترنــت( 

يستخدمون حركاٍت ضعف اآلخرين على األقل.
مــع  التجــارب أجريــت  أن هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
مــن  أنــه  الفريــق  يعتقــد  فقــط،  هولندييــن  متحدثيــن 

المحتمل أن يجدوا النتائج نفسها مع لغات أخرى.
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الخميس ١٩ شعبان 144٢هـ، ١ أبريل 20٢١م

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 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

أثر الفراشةالتقط صورة:

ال ُيخلف الربيع موعده معنا كل عام، صحيح أنه قد يتأخر قلياًل، وقد يأبى الشتاء أن يلملم عباءته الثقيلة ويرحل، لكن في النهاية يأتي الربيع الطلق يختال 
ضاحًكا، فيمأل األرض بهجة وسعادة وانطالًقا. يقول العلماء أن متوسط ُعمر الفراشة ال يتجاوز أسبوعين، لكن العجيب أن كم البهجة التي تنشرها الفراشة بين 

الجميع، تتجاوز بكثير أيام عمرها القصير.
iPhone 12 Pro Max الزميل عبداهلل البطاح التقط هذه الصورة بجواله

٢٧ مـارس هـو الموعـد الذي يترقبـه المسـرحيون حول العالـم في كل 
عـام، فهـو موعـد اليـوم العالمـي للمسـرح الـذي أطلقـه المعهـد الدولـي 
للمسـرح فـي العـام ١9٦١م، وقـد درج المعهـد كل عـام علـى اختيـار أحـد 
ليقرأهـا  العالمـي  المسـرح  يـوم  رسـالة  ليكتـب  لـم  العا مسـرحيي 
المسـرحيون في احتفالياتهم. وكان المسـرحي الفرنسـي جـان كوكتو هو 
١9٦٢م. وهنـاك رسـائل ظلـت فـي  أول مـن كتـب الرسـالة فـي العـام 
الذاكرة وصار المسـرحيون يـرددون بعض كلماتها. فما زال المسـرحيون 
يـرددون عبـارة »إننـا محكومون باألمـل، ومـا يحـدث اليـوم ال يمكـن أن 
يكـون نهايـة التاريـخ«، مـن رسـالة المسـرحي السـوري الراحـل سـعد اهلل 
١99٦م. فـكلُّ مسـرحي عربـي يتذكـر هـذه  الـذي كتبهـا فـي  ونـوس، 

العبارة ليؤكد دائًما على وجود األمل.
عـدٌد مـن المسـرحيين العـرب اختيـروا لكتابـة رسـالة يـوم المسـرح 
الدكتـور  والشـيخ  العسـال  المصريـة فتحيـة  الكاتبـة  العالمـي، فمنهـم 
سـلطان بـن محمـد القاسـمي حاكـم الشـارقة بوصفـه كاتًبـا مسـرحًيا، 
واللبنانيـة مايـا زبيـب. وكلمـة الشـيخ سـلطان ظلـت أيًضـا حاضـرة فـي 
ذاكـرة المسـرحيين، حيـث يختـم رسـالته بقولـه: »نحـن كبشـر زائلـون، 
ويبقـى المسـرح مـا بقيـت الحيـاة«، هـذه الكلمـة التـي تخلـد فن المسـرح 

وتهب محبي المسرح أماًل ببقائه.
بالمسـرح،  ليحتفـوا  عـام  كل  المناسـبة  هـذه  المسـرحيون  ينتظـر 
وليطلقـوا مشـاريعهم، ويكرمـوا مبدعيهـم ويقدمـوا عروضهم المسـرحية 

ويكرسوا عالقتهم بالجمهور. 
المسـرحيون السـعوديون بـدأوا منذ أكثر من عشـرين عاًمـا في تنظيم 
احتفاليـات بمناسـبة اليـوم العالمـي للمسـرح؛ تلـك االحتفاليـات التـي 
الحركـة  سـاكن  ليحركـوا  لهـم  فسـحة  وكأنهـا  بحرفيـة  ينظمونهـا 
المسـرحية، فينفـذون ويقدمـون عروًضـا مسـرحية بمناسـبة االحتفاليـة، 

ليشاهد الجمهور ما وصل له المسرح السعودي.
فـي العـام ٢٠٠٢م، كنـُت أحد المكرميـن فـي احتفالية اليـوم العالمي 
للمسـرح فـي جمعيـة الثقافـة والفنـون بالدمـام لحصولـي علـى جائـزة 
انطلقـْت  الشـارقة لالبـداع، ومنهـا  أفضـل نـص مسـرحي فـي جائـزة 
عالقتـي بالمسـرح فـي المنطقـة وعالقتـي بالجمعيـة. والمناسـبة نفسـها 
كانـت الموعـد الـذي أطلقنـا فيـه بيت المسـرح قبـل سـنوات فـي الدمام، 

فقرأنا كلمة يوم المسرح وكّرمنا المبدعين.
وفـي هذه األيـام التي تخيـم فيها ظـالل كورونا علـى كل أبعـاد الحياة، 
العالمـي، وذلـك عبـر  المسـرح  بيـوم  المسـرحيون االحتفـاء  يُغِفـل  لـم 
التطبيقـات التـي أتاحـت اللقـاءات االفتراضيـة، مثـل الـزووم أو الكلـوب 
هـاوس، الذي احتفـى فيه المسـرحيون بيوم المسـرح وقرأوا رسـالة هذا 

العام وناقشوا قضاياهم.
هـذه الـروح عنـد المسـرحيين السـعوديين هـي التـي يمكـن أن يُعـّول 
عليهـا فـي بقـاء المسـرح، جنًبـا إلـى جنب جهـود حكومـة خـادم الحرمين 
الشـريفين، حفظـه اهلل، فـي وضع المسـرح ضمـن اهتماماتهـا، حيث أنه 
والفنـون  المسـرح  هيئـة  أطلقـت  التـي  الثقافـة  وزارة  أحـد قطاعـات 
األدائيـة، والمسـرح الوطنـي، إذ تعمل هاتـان الجهتان جاهدتيـن لتكريس 
هـذا الفـن المهـم عبـر مشـاريع مسـرحية، مـن بينهـا مسـابقة للتأليـف 
المسـرحي وعـروض مسـرحية منتظـرة ومهرجانـات وورش للعامليـن في 

المسرح.
فـي العـام المقبـل، أنـا علـى ثقـة أن يـوم المسـرح العالمـي سـيكون 
المسـرح  مـن هيئـة  كلٌّ  المملكـة، بمشـيئة اهلل. سـتتمكن  فـي  مختلًفـا 
والفنـون األدائيـة، والمسـرح الوطنـي من تنفيـذ مشـاريعهما التي سـتقبل 
حضـوره  للمسـرح  ليكـون  للمسـرح،  لمتعطشـة  ا الجماهيـر  عليهـا 

وللمسرحيين أيامهم التي تمتد على طول أيام السنة. 

السعوديون ويوم 
المسرح العالمي

عباس احلايك *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* كاتب مسرحي سعودي. 


