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هي نســـبة خفـــض تكاليـــف التفتيش التـــي تحققت في 
معمـــل الغـــاز فـــي العثمانيـــة مـــن خـــال االســـتفادة من 
الطائـــرات بـــدون طيـــار، وهـــو مـــا ُيعـــد دليـــًا علـــى ريادة 
المعمـــل فـــي تطبيق تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعة 

لتحقيق األثر االقتصادي والعملي المنشود.
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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٨ جمادى األولى 1440هـ، ٢٤ يناير 201٩م

املعهد الوطني للتدريب الصناعي...

حلم وطني
وحكاية نجاح 55.84

53.42

58.04 59.34

51.34

طائر أملس، ذو لونين أبيض وأســود ويتواجد فقط في المملكة العربية السعودية، معروف بذكائه الشديد، 
ز بمعدل هطول مطري أكثر من باقي المناطق  ويقطن حصرًيا في النظام البيئي المريح في عسير، التي تتميَّ
في الباد. وقد منحت إدارة حماية البيئة في أرامكو السعودية هذا الطائر أولوية متقّدمة ضمن قائمة من الطيور 

المسجلة بالمملكة العربية السعودية التي ينبغي المحافظة عليها. 
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مستقبل مزدهر

جانيت بينهيرو

أبوظبـــي - شـــهدت العاصمـــة اإلماراتيـــة، أبوظبـــي، 
األســـبوع الماضـــي، اجتمـــاع مجموعـــة متمّيـــزة مـــن 
مجـــال  فـــي  االختصاصييـــن  مـــع  العالمييـــن  القـــادة 
االســـتدامة فـــي العالـــم، وذلـــك لمناقشـــة الجهـــود الراميـــة 
لكوكبنـــا،  اســـتدامة  أكثـــر  لمســـتقبل  حلـــول  إليجـــاد 

األرض.
واشـــتمل أســـبوع أبوظبـــي لالســـتدامة، الـــذي ُعقـــد 
تحـــت رعايـــة ولـــي عهـــد أبوظبـــي الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
آل نهيـــان، علـــى سلســـلة مؤثـــرة مـــن الفعاليـــات، وهـــو 
الملتقـــى األضخـــم فـــي الشـــرق األوســـط حـــول موضـــوع 

االستدامة.
وحضـــر مـــا يقـــرب مـــن 38 ألـــف شـــخص مـــن 175 دولـــة 
مشـــاركة إلـــى مركـــز المعـــارض الوطنـــي فـــي أبوظبـــي 
العـــام لالطـــالع علـــى كيفيـــة إســـهام التحـــّول  هـــذا 
ـــك  ـــة، وذل ـــول لالســـتدامة العالمي ـــي إيجـــاد حل ـــي ف الرقم
تحـــت شـــعار ملتقـــى 2019 »لقـــاء قـــادة الصناعـــة: تســـريع 

التنمية المستدامة«.
وتـــرأس معالـــي وزيـــر الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة 
المعدنيـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة أرامكـــو الســـعودية، 
المهنـــدس خالـــد بـــن عبدالعزيـــز الفالـــح،  وفـــًدا مـــن 
فـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  لتمثيـــل  الخبـــراء 

االجتماع.

ل من الصين رسالة التحوُّ
وبعثـــت الصيـــن رســـالة لمســـاندة جهـــود تخفيـــض 
االنبعاثـــات المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري 

ـــس  ـــل الخـــاص للرئي ـــغ جيشـــي، الممث ـــا خاطـــب يان عندم
الصينـــي  شـــي جيـــن بينـــغ، حفـــل االفتتـــاح الـــذي شـــهد 

حضور جميع المدعوين.
وقـــال جيشـــي: »مـــن خـــالل جهودنـــا المشـــتركة، 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  أكبـــر  بســـرعة  ســـنمضي 

المســـتدامة لعـــام 2030 التـــي حددتهـــا األمـــم المتحـــدة. 
أمـــا بالنســـبة للصيـــن فـــي الوقـــت الحاضـــر، فقـــد قطعـــت 
التنميـــة المســـتدامة الخضـــراء، التـــي تســـبب نســـبة 
كبيـــرة  الكربـــون خطـــوات  انبعاثـــات  مـــن  منخفضـــة 
االقتصـــادي  ل  التحـــوُّ مـــن  مهًمـــا  جـــزًءا  وأصبحـــت 

الناجح«.

استخالص الكربون 
واستخدامه وتخزينه

ــر  ــكل أكبـ ــم بشـ ــه العالـ ــعى فيـ ــذي يسـ ــت الـ ــي الوقـ فـ
ينـــه  تخز و مه  ا ســـتخد ا و ن  بـــو لكر ا ص  ســـتخال ال
كإســـتراتيجية مهمـــة لتخفيـــف الضـــرر ضمـــن جهـــود 
التصـــدي لتحـــدي المنـــاخ فـــي العالـــم، عرضـــت أرامكـــو 
كبـــار  بعـــض  خبـــرات  الحضـــور  علـــى  الســـعودية 
االختصاصييـــن لديهـــا فـــي مجـــال اســـتخالص الكربـــون 

واستخدامه وتخزينه.
ويَعـــدُّ القطـــاع علـــى نطـــاق واســـع اســـتخالَص الكربـــون 
ــة للتخفيـــف  ــه مـــن الطـــرق الرئيسـ واســـتخدامه وتخزينـ
مـــن الغـــازات المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري 

على المدى الطويل.
ــتخالص  ــب اسـ ــة، يجـ ــة الدوليـ ــة الطاقـ ــب وكالـ وحسـ
ــون  ــيد الكربـ ــي أكسـ ــن ثانـ ــة مـ ــن إضافيـ ــون طـ 850 مليـ
عالمًيـــا واســـتخدامها أو تخزينهـــا ســـنوًيا بحلـــول عـــام 

2030 لتحقيق أهداف »اتفاق باريس«.
ومـــن أجـــل تلبيـــة متطلبـــات اتفـــاق باريـــس يحتـــاج 
العالـــم زيـــادة بمقـــدار 25 ضعًفـــا مـــن المســـتوى الحالـــي 
الســـتخالص وتخزيـــن ثانـــي أكســـيد الكربـــون، الـــذي 
يُقـــّدر بــــ 30 مليـــون طـــن كل عـــام مـــن خـــالل 18 منشـــأة 

فقط.

التخلص من الكربون في الطاقة  
ــي،  ــس األطلسـ ــة لمجلـ ــي للطاقـ ــدى العالمـ ــي المنتـ فـ
وهـــو أحـــد الفعاليـــات االفتتاحيـــة ألســـبوع أبوظبـــي 
لالســـتدامة، شـــارك كبيـــر اإلدارييـــن التقنييـــن فـــي 
ــر،   ــان الخويطـ ــد عثمـ ــتاذ أحمـ ــعودية، األسـ ــو السـ أرامكـ
لتخفيـــض  الماســـة  الحاجـــة  ناقشـــت  جلســـة  فـــي 
االنبعاثـــات المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري مـــن 

مصادر الطاقة الحالية. 
ـــر  ـــى أكث ـــوي عل ـــة الشـــرق األوســـط تحت ـــا أن منطق وبم
مـــن نصـــف المخـــزون العالمـــي مـــن احتياطيـــات النفـــط 
ــدم  ــت للتقـ ــة الكويـ ــام لمؤسسـ ــر العـ ــا المديـ ــام، دعـ الخـ
العلمـــي واألميـــن العـــام الســـابق باإلنابـــة لمنظمـــة األوبـــك، 
ـــام بـــدور رائـــد  ـــان شـــهاب الديـــن، دول المنطقـــة للقي عدن
فـــي التخلـــص مـــن الكربـــون فـــي صناعتـــي النفـــط والغـــاز، 
ــات  ــتانفورد وهيئـ ــة سـ ــرته جامعـ ــيًرا إلـــى بحـــث نشـ مشـ
أخـــرى مؤخـــًرا فـــي مجلـــة »العلـــوم«، وخلُـــص إلـــى أن 

كيف تتعامل أرامكو السعودية مع املناخ؟
• كوادرنا البشرية

ــاءًة ضمــن  ــن كف ــر العلمــاء والباحثي يعمــل عــدٌد مــن أكث
ــدر بـــ70  ــة فــي أرامكــو الســعودية التــي تُق القــوى العامل

ألًفا، وللشركة تسعة مراكز بحثية عالمية.
• عقود من الخبرة

٨٦ عاًمـــا مـــن الخبـــرة فـــي إدارة المـــواد الهيدروكربونيـــة 
المستخلصة من مكامن النفط األكبر في العالم.
•  بفضل اإلدارة األفضل للمكامن، تحقق التالي:

-  ثانــي أفضــل دولــة فــي العالــم مــن حيــث انخفــاض 
كثافة االنبعاثات الكربونية

ــة ســتانفورد فــي  ــا جامع ــي أعدته خلصــت الدراســة الت
عــام 2018م إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية تأتــي 
فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الدانمــارك كأقــل منتجــي 

النفــط مــن حيــث كثافــة االنبعاثــات الكربونيــة بيــن دول 
تنتــج مــا ال يقــل عــن 0.1 % مــن إمــدادات النفــط الخــام 

العالمية.
-  التخلص من حرق الغاز

ــاج  ــاز مــن إنت ــة حــرق للغ ــل كثاف ــة أق يوجــد فــي المملك
ــرق أقــل  ــٍج رئيــس آخــر، إذ يُح ــأي ُمنت ــة ب النفــط مقارن
ــام  مــن 1 % مــن الغــاز الُمنتــج والهــدف هــو التخلــص الت

من عملية الحرق.
-  استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه

تمتلــك أرامكــو الســعودية حالًيــا أحــد أكبــر المشــاريع 
بــون  لكر ا كســيد  أ نــي  ثا الســتخالص  يبيــة  لتجر ا

واستخدامه على مستوى منطقة الشرق األوسط.
•  محركات السيارات التي تستخلص الكربون

ســتعمل الغالبيــة الســاحقة من الســيارات في المســتقبل 
مــن خــالل محــركات االحتــراق الداخلــي. ولذلــك تقــوم 
وقــود جديــدة  تركيبــات  بتطويــر  الســعودية  أرامكــو 
اســتخالص  علــى  قــادرة  كفــؤة  مركبــات  ومحــركات 

الكربون.
•  تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية

يقــوم العلمــاء فــي أرامكــو الســعودية بتخفيــض األثــر 
ــر  ــج عــن النفــط مــن خــالل تطوي ــون النات ــي للكرب البيئ
ــى  ــل النفــط الخــام إل ــر كفــاءة لتحوي ــدة وأكث طــرق جدي

مواد كيميائية.

قال نياس تيدجاني، وهو عالم وباحث في إدارة تخطيط 
التقنية واإلستراتيجية في أرامكو السعودية وخبير دولي بارز 

في استخاص الكربون، إنه من أجل التعامل مع التغير 
المناخي وتحقيق أهداف اتفاق باريس، الذي كّلف الحكومات 

بالحد من ارتفاع درجة الحرارة في العالم إلى درجتين 
مئويتين فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، فإنه يجب 

زيادة استخاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بخمسة 
وعشرين ضعًفا، علًما أن المعدل الحالي هو 30 مليون طن 

على مستوى العالم سنوًيا. 
وقال تيدجاني إن استخاص الكربون واستخدامه وتخزينه 

لم يمِض على المسار الذي يؤدي لتحقيق أهداف اتفاق 
المناخ ألن صّناع السياسة لم يضعوه ضمن أولوياتهم، مؤكًدا 
أن أرامكو السعودية تساعد المجتمع الدولي في فهم أهمية 

تمويل عملية استخاص الكربون واستخدامه وتخزينه.

هناك إمكانات هائلة 
للتقليل من آثار 

االنبعاثات الكربونية 
في كامل دورة حياة 

النفط من خالل 
تطبيق التقنية

أحمد الخويطر

منتدى الطاقة العالمي من المجلس األطلسي: شارك 
األستاذ أحمد الخويطر في جلسة نقاش في المنتدى 

العالمي للطاقة لمجلس األطلسي، وشّدد على عمل الشركة 
في مجال محركات النقل، قائًا إن تحسين 99 % من أنظمة 

النقل في العالم بنسبة 50 % سيؤدي إلى تأثير كبير على 
خفض االنبعاثات في وقت قصير.



3
القافلة األسبوعية    ٢٤ يناير ٢٠١٩ 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية هـــي ثانـــي أقـــل منتجـــي 
النفـــط مـــن حيـــث كثافـــة االنبعاثـــات الكربونيـــة - وهـــو 
الحـــراري  االحتبـــاس  غـــازات  النبعاثـــات  مقيـــاس 
إلـــى  وصـــواًل  البئـــر  مـــن  النفـــط  بإنتـــاج  المرتبطـــة 
المصفـــاة - وقـــد وّجـــه أكشـــات راثـــي، مديـــر الحـــوار 
ومراســـل كوارتـــز، ســـؤااًل إلـــى الخويطـــر عـــن اإلجـــراءات 
مـــن  للتقليـــل  الســـعودية  أرامكـــو  بهـــا  تقـــوم  التـــي 

االنبعاثات.  
ــف  ــى توظيـ ــًة إلـ ــه إضافـ ــاًل إنـ ــر قائـ ــاب الخويطـ وأجـ
أفضـــل اإلجـــراءات فـــي مجـــال إدارة المكامـــن وتخفيـــض 
الحـــرق أثنـــاء اإلنتـــاج ليصـــل الصفـــر تقريًبـــا، فـــإن 
ــت  ــن الزيـ ــا مـ ــي إنتاجهـ ــة فـ ــة مهمـ ــق تقنيـ ــركة تطبـ الشـ

والغاز.
وأضـــاف الخويطـــر: »هنـــاك إمكانـــات هائلـــة للتقليـــل 
ــاة  ــل دورة حيـ ــي كامـ ــة فـ ــات الكربونيـ ــار االنبعاثـ ــن آثـ مـ
النفـــط مـــن خـــالل تطبيـــق التقنيـــة«. وأشـــار إلـــى قـــرار 
الغـــاز  حـــرق  لوقـــف  عاًمـــا  أربعيـــن  قبـــل  الشـــركة 
المصاحـــب علـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك القـــرار بـــدا وكأنـــه 

غير ُمجٍد من الناحية االقتصادية.
ــك  ــع ذلـ ــدوالرات لجمـ ــارات الـ ــتثمرنا مليـ ــال: »اسـ وقـ
الغـــاز، ممـــا أّدى لمنـــع انتشـــار أربـــع قيقـــا طـــن مـــن ثانـــي 
أكســـيد الكربـــون فـــي الغـــالف الجـــوي«. وأضـــاف: »أّدى 
اســـتخدام ذلـــك الغـــاز لتأســـيس صناعـــة البتروكيميائيـــات 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، التـــي تُعـــد اآلن أحـــد 

أهم القطاعات في االقتصاد«.
وأضـــاف أن أرامكـــو الســـعودية تمتلـــك واحـــًدا مـــن 
أضخـــم مراكـــز تخزيـــن البيانـــات علـــى مســـتوى العالـــم، إذ 
ـــتخدم  ـــوم، تُس ـــات كل ي ـــارات وحـــدة بيان ـــة ملي ـــج ثالث يعال
فـــي توقـــع األعطـــال ومنـــع وقوعهـــا فـــي مصافـــي الشـــركة 

ومعامل الغاز ومعامل فصل الزيت عن الغاز. 

استخالص الكربون غير باهظ الكلفة
 وأّكـــد الخويطـــر علـــى جـــدوى كلفـــة اســـتخالص 
الكربـــون، وأضـــاف: »ال يشـــكل هـــذا األمـــر تحدًيـــا مـــن 
الناحيـــة الفنيـــة. فقـــد أثبتنـــا ذلـــك مـــن خـــالل الكثيـــر مـــن 
المشـــاريع الرائـــدة. والكلفـــة نســـبية بشـــكل عـــام. واألمـــر 

يتعلق بالمبلغ الذي نحن مستعدون لدفعه«.
ــات  ــن لإللكترونـ ــع ثمـ ــتعدين لدفـ ــا مسـ ــال: »إذا كنـ وقـ
يعمـــل  مـــن معمـــل  المنبعثـــة  الكربـــون  مـــن  الخاليـــة 
مشـــروع  مـــن  الثمـــن  يســـاوي  الشمســـية  بالطاقـــة 
اســـتخالص الكربـــون واســـتخدامه الـــذي ينتـــج الطاقـــة أو 

الهيدروجين فإن ذلك يُعد رخيًصا بالفعل«.
وشـــارك فـــي النـــدوة أيًضـــا رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة 
لمبـــادرة شـــركات النفـــط والغـــاز بشـــأن المنـــاخ، الســـيد 
جيـــروم شـــميت، ورئيـــس معهـــد اقتصاديـــات الطاقـــة 
ــاكازو  ــيد مسـ ــن، السـ ــه التنفيذييـ ــر إدارييـ ــي وكبيـ اليابانـ
تويـــودا، ومديـــرة االســـتدامة والتقنيـــة والتوقعـــات فـــي 

وكالة الطاقة الدولية، السيدة ميتشيلد ورزدورفر. 

كثير من اإلمكانات التي تفوق مجرد 
االستخدام في املشروبات الغازية

ـــي  ـــة مـــن ثان ـــق القيم وفـــي عـــرض توضيحـــي حـــول خل
ـــز  ـــت ياســـمين الدوســـري، مـــن مرك ـــون، قال أكســـيد الكرب
األبحـــاث والتطويـــر، إن اســـتخدام ثانـــي أكســـيد الكربـــون 
ــة مـــن مجـــرد  ــة تفـــوق تلـــك المتحققـ يحتـــوي علـــى قيمـ

استخدامه في طفايات الحريق والمشروبات الغازية.  

جانيت بينهيرو

أحــد الفعاليــات الرئيســة فــي افتتــاح أســبوع أبوظبــي 
لمجلــس  للطاقــة  العالمــي  المنتــدى  كان  لالســتدامة 
األطلســي، وهــو تجمــع دولــي للقــادة الحكومييــن وقــادة 

القطاع والفكر لبحث التغّير في خارطة الطاقة العالمية.
وكان معالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة، 
رئيــس مجلــس إدارة أرامكــو الســعودية، المهنــدس خالــد بن 
عبدالعزيــز الفالــح، قــد أعلــن  للحضــور الكبيــر عــن زيــادة 
فــي احتياطيــات المملكــة مــن النفــط والغــاز، مؤكــًدا علــى 
أن ذلــك يثبــت »المعاييــر المهنيــة العاليــة فــي أرامكــو 
الطاقــة،  وزارة  فــي  المطّبقــة  والحوكمــة  الســعودية، 

والشفافية لدى حكومة المملكة العربية السعودية«.
وأعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية هــذا الشــهر نتائــج 
مراجعــة مســتقلة الحتياطيــات المملكــة. وقــال الفالــح: 
»لهــذا نؤمــن أن أرامكــو الســعودية هــي فــي الواقــع الشــركة 

ذات القيمة واألهمية األكبر في العالم«. 
وأطلــع الوزيــر المنتــدى علــى آخــر مســتجدات ســوق 
النفــط العالمــي، وبرنامــج المملكــة في التوســع فــي التعدين 
والثــروات المعدنيــة، والمشــاريع الطموحــة والشــجاعة التي 

تقع في قلب برنامج التحول ورؤية المملكة 2030.

النظر ملا هو أبعد من 
ضجيج أسواق النفط

وعلــى الرغــم مــن تعبيــره عــن القلــق فيمــا يتعلــق 

بالتذبــذب والتوجهــات الســلبية الســائدة فــي أســواق 
النفــط العالميــة، قــال الفالــح: »إن توجهــات العوامــل 
األســاس فــي أســواق النفــط العالميــة الحاليــة تســير 

بوضوح في االتجاه الصحيح«.
وأضــاف الفالــح: »مــن خــالل النظــر للعوامل األســاس 
علــى المــدى البعيــد، فإنــه مــن المتوقــع لمعــدالت النمــو 
فــي الطلــب، التــي شــهدناها فــي األعــوام الماضيــة، أن 
ــا لمــا هــو أبعــد مــن  تســتمر فــي المســتقبل. وإذا نظرن
ضجيــج البيانــات اليوميــة وتذبذبــات الســوق، فإننــي 
أظــل مقتنًعــا أننــا نســير علــى الطريــق الصحيــح وأن 

سوق النفط سيستعيد توازنه سريًعا«.

مستقبل املواد الكيميائية 
والتعدين في اململكة  

فــي مجــال البتروكيميائيــات، قــال الوزيــر إن المملكــة 
تســتهدف نمــًوا يُقــّدر ب 3.5 % ســنوًيا وأنــه مــن المتوقــع 
لقطــاع الثــروات المعدنيــة توفيــر 250 ألــف فرصــة عمل 
للناتــج المحلــي اإلجمالــي  67 مليــار دوالر  وإضافــة 

بحلول عام 2030.
وقــال الفالــح إنــه يجــري العمــل علــى تحقيــق التكامــل 
فــي قطاعــات الطاقــة، والصناعــة والتعديــن واألمــور 
اللوجســتية، و»البرنامــج الوطنــي للتنميــة الصناعيــة 
والخدمــات المســاندة«، ومــن المتوقــع أن يجــذب 425 
مليــاًرا مــن خــالل االســتثمارات الجديــدة وتوفيــر 11 

قطاًعا جديًدا. 

القمة العاملية ملستقبل الطاقة
فــي قمــة االســتدامة المســتقبلية التــي ُعقــدت في ٩ 
2019م(، ألقــى  ينايــر  ١٤٤٠هـــ )15  جمــادى األولــى 
معالــي الوزيــر خطاًبــا ثانًيــا حــول مــا تقــوم أرامكــو 
الســعودية بعملــه فــي مجــال اســتدامة الطاقــة، وأعلــن 
أنــه ســيتم التخلــص تقريًبــا مــن الســوائل التــي يتــم 

حرقها في مرافق الشركة في العقد القادم. 
وأضــاف: »عندمــا يتعلــق األمــر بمزيــج الطاقــة 
لدينــا، فنحــن نقــوم بتحســينه بشــكل كبيــر مــن خــالل 
التحــول للوقــود األكثــر نظافــة، وتحســين كفــاءة قطــاع 
الكهربــاء، وقطــاع تحليــة الميــاه، وإدخــال الطاقــة 
المتجــددة والطاقــة النوويــة«. وقــال: »ســتكون نســبة 
الغــاز المســتخدم فــي المرافــق فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية األكبــَر ضمــن اقتصاديــات دول مجموعــة 

العشرين«.
واســتطرد الوزيــر قائــاًل: »فــي األعــوام العشــرة 
ــاواط  ــا مــا يقــرب مــن 60 غيغ القادمــة، ســننتج محلًي
مــن الطاقــة المتجــددة، حيــث ســيُنتج 40 غيغــاواط 
منهــا مــن الخاليــا الكهروضوئيــة، و3 غيغــاواط مــن 

الطاقة الشمسية، و16 غيغاواط من الرياح«.  
وقــال الوزيــر إن مشــاريع الطاقة المتجددة ستنتشــر 
ــا  ــر له ــرة ال نظي ــادم بوتي ــد الق ــي العق ــة ف ــي المملك ف
فــي أي دولــة أو منطقــة أخــرى؛ ففــي عــام 2019م 
 12 عــن  يقــل  ال  لمــا  العطــاءات  »ســتُطرح  لوحــده 
مشــروًعا لجــذب االســتثمارات، والتصنيــع، وأنشــطة 
التطويــر فــي كافــة مراحــل سلســلة القيمــة. وســيترافق 

الشمســية،  للطاقــة  المواطنيــن  اعتمــاد  مــع  هــذا 
إضافــًة إلــى عديــد مــن المشــاريع الضخمــة التــي تلــوح 

في األفق«.

ل في قطاع الطاقة التحوُّ
وفــي معــرض شــرحه لمــا يجــب أن تكــون عليــه 
ــم،  ــي العال ــة ف ــي قطــاع الطاق إســتراتيجية التحــول ف
االنبعاثــات  بيــن  التــوازن  تحقيــق  إن  الفالــح  قــال 
المســببة لالحتبــاس الحــراري وســبل التعامــل معهــا 
سيســتغرق عقــوًدا، ودعــا لتوفيــر مصــادر طاقــة كبيــرة 

وموثوقة مثل النفط والغاز في هذه المرحلة. 
تلــك  تقبُّــَل  العالــم  اســتطاع  »إذا  الفالــح:  وقــال 
الحقيقــة، يمكننــا تركيــز اهتمامنــا المشــترك علــى 
تحســين أداء الكربــون فــي مصــادر الطاقــة التقليديــة، 
وكذلــك تســريع اســتخدام الطاقة المتجــددة والتقنيات 
البديلــة لتصبــح ذات جــدوى وقابلــة للتطبيــق علــى 

مستوى العالم«.
إدارة  يكــون هدفنــا  أن  »يجــب  قائــاًل:  وأضــاف 
انبعاثــات الكربــون، وليــس الترويــج لمصــدر طاقــة 
معّيــن علــى حســاب غيــره مــن المصــادر، أو تقنيــة 

معّينة على حساب غيرها من التقنيات«. 
وفــي الختــام، دعــا الفالــح للتوصــل إلجمــاع علــى 
إســتراتيجية التحــول فــي قطــاع الطاقــة »التــي يجــب 
أن تكــون واقعيــة، وعادلــة، وعمليــة ويقودهــا االقتصــاد 

والتقنية«.

الفالح يف أبوظبي:

أرامكو السعودية
هي أهم شركة

في العالم،
وأكبرها قيمة

أحمد الخويطر

معالي المهندس خالد الفالح يستعرض آخر مستجدات كلٍّ من سوق النفط العالمية، وبرنامج المملكة للتعدين والمعادن، 
والمشروعات التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، وذلك خال المنتدى العالمي للطاقة لمجلس األطلسي، الذي استمر 

ليومين في بداية أسبوع أبوظبي لاستدامة.



جانيت بينهيرو

أبوظبـي - وفـي الجنـاح السـعودي الـذي أقامتـه وزارة 
أرامكـو  المعدنيـة، عرضـت  والثـروة  والصناعـة  الطاقـة 
السـعودية إضافـًة إلـى 21 هيئـة سـعودية أخـرى مبـادرات 

وتقنيات مرتبطة باالستدامة.
وأُقيم الجناح تحت شـعار »المنصة السعودية لالستدامة 
المملكـة  الجنـاح وتصميمـه جهـود  2019« وعكـس شـعار 
لتسـريع عملية تنويع االقتصاد، ومعالجة قضية االنبعاثات، 
وتعزيـز التعـاون الدولـي. واسـتضاف الجنـاح محاضـرات 
وجلسـات نقاشية بشـكل يومي، وتحّدث فيه عدد من خبراء 

أرامكو السعودية عن موضوعات ذات صلة باالستدامة.

كفاءة الطاقة في أرامكو السعودية
التصنيـع  أسـاليب  إدارة  مـن  العتيبـي،  خلـف  وأورد 
والمراقبـة، أرقاًمـا مثيـرة لالهتمـام حـول الشـركة أثنـاء 
عرضـه لبرنامـج إدارة الطاقـة فـي أرامكـو السـعودية، الـذي 
2000م. وقـال  18 عاًمـا وتحديـًدا فـي عـام  تأسـس قبـل 
العتيبـي: »وّفـر البرنامـج منذ تأسيسـه حتى هـذا التاريخ ما 
يقـرب مـن 25 مليون طـن من انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون 

يومًيا«.
مثـل  مهمـة  تكتيـكات  خـالل  مـن  الرقـم  هـذا  وتحقـق 
اسـتبدال 5198 سـيارة بمحـرك ذي ثمانـي أسـطوانات إلـى 
سـيارات بمحرك ذي سـت أسـطوانات، وتحويل 2921 خزان 
وقـود مصنوعـة مـن الفـوالذ إلـى خزانـات مصنوعـة مـن 
األلومونيـوم، واسـتبدال 467 ألـف مصبـاح إنـارة بمصابيـح 
ثنائيـة موفـرة للطاقـة )LED(، واسـتخدام ثمانيـة آالف مـن 
هـذه المصابيـح فـي الشـوارع، وتحديـث متطلبـات الطاقـة 
لنظـام التدفئـة والتهوية وتكييف الهواء في الشـركة، وهو ما 
أّدى إلـى توفيـر مـا يقـرب من 160 ألف طن من ثاني أكسـيد 

الكربون سنوًيا.
وقـال كبيـر مهندسـي االسـتدامة فـي شـركة سـابك، بيتـر 
سـميتز، الـذي حضـر أسـبوع أبوظبـي لالسـتدامة كعـارٍض 
لثالـث مـرة، إن جنـاح المملكـة العربيـة السـعودية حظـي 

عرض مؤثر لالستدامة في اململكة

باهتمـام دولـي وإقليمـي كبيـر علـى ضـوء أهـداف الطاقـة 
المتجددة الجديدة التي تسـعى المملكة لتحقيقها، وأضاف 
بقولـه: »زار النـاس الجنـاح واستشـعروا الخطـوات العمليـة 

لتطبيق الطاقة المستدامة في المملكة«.

التوطين
ثمـة منافـع واضحـة ومباشـرة لالسـتدامة مـن خـالل 
توظيـف القـوى العاملـة المحليـة التـي كان لبعضهـا حضـور 
بـارز فـي هـذه المناسـبة المهمـة، ومـن بيـن هـؤالء منيـرة 
العامـر وفيصـل المليحـي، مـن إدارة تطويـر القـوى العاملـة 

الوطنية، اللذين أجابا عن أسئلة الزوار في جناح الشركة.
وقالت العامر: »سـاعدنا الجناح في إطالع الحضور على 
مبـادرات أرامكـو السـعودية فـي مجـال المسـؤولية العامـة 

والفرص التي توفرها للشباب«.

سبارك واكتفاء

وعرض الجناح أيًضا مواد ترّوج لفرص االسـتثمار من خالل 
مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة )سـبارك(، وشـهد عرًضـا حـول 
كيفيـة »القيـام بالعمـل مـع أرامكـو السـعودية«، وقـّدم العـرض 
مهندسـا تطويـر األعمـال محمـد التويجـري وخالـد الغضبـان، 
ومحلل سلسلة اإلمداد، محمد الشعيل والمحلل، خالد الطولة.

وأوضـح الطولـة أن برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية 
لقطـاع التوريـد فـي المملكـة )اكتفـاء( يسـاند االسـتدامة مـن 
خـالل تحفيـز كفـاءة سلسـلة اإلمـداد والقيمـة فـي كافـة أعمـال 
الشـركة. وقـال إن كثيـًرا مـن الشـركات التـي تعمـل فـي مجـال 
الطاقـة المتجـددة وإدارة المخلفـات مهتمـة بمعرفـة المزيد عن 

الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية.
وقـال الطولة: »تسـاند أرامكو السـعودية المحتـوى المحلي 
مـن خـالل برنامـج اكتفـاء، والشـركات تشـعر براحـة أكبـر فـي 

جـذب اسـتثمارات جديـدة والمسـاعدة فـي تطويـر سلسـلة 
اإلمداد المحلي والقوى العاملة المحلية«.

وشارك في الجناح السعودي أيًضا شركة سابك، وصندوق 
التنمية الصناعية السـعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنيـة، وهيئـة المسـاحة الجيولوجيـة السـعودية، وشـركة 
للمـدن الصناعيـة  السـعودية  والهيئـة  السـعودية،  الكهربـاء 
ومناطق التقنيـة »مدن«، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات 
الصناعيـة، ومدينة الملك عبـداهلل للطاقة الذرية والمتجددة، 
والمركـز السـعودي لكفـاءة الطاقـة، ومركـز الملـك عبـداهلل 
للدراسات والبحوث البترولية، ومكتب تطوير مشاريع الطاقة 
المتجـددة، ودسـر، والمركـز الوطني للتخصيـص، واألكاديمية 
الوطنيـة للطاقـة، ووزارة االقتصـاد والتخطيـط، وشـركة »أكوا 
بـاور«، وهيئـة تنميـة الصـادرات السـعودية، والهيئـة العامـة 
لالسـتثمار فـي المملكـة العربيـة السـعودية، وشـركة التعديـن 

العربية السعودية )معادن(. 

ــري:  ــت الدوسـ وأضافـ
»يمكـــن اســـتخدام ثانـــي 
ـــون كســـائل  أكســـيد الكرب
ـــد الطاقـــة أو يمكـــن  لتولي
تحويلـــه لمنتـــج كيميائـــي 
أو مـــواد أخـــرى تحقـــق 
حتـــى  أو  أكبـــر،  ربًحـــا 
فـــي  ينـــه  تخز يمكـــن 
اإلســـمنت والخرســـانة. 
لقـــد اكتشـــفنا مـــن خـــالل 
د  قـــو لو ا ن  أ ثنـــا  بحا أ

والكيميائيـــات ومـــواد البنـــاء هـــي المنتجـــات القابلـــة 
ـــر التـــي يمكنهـــا تحقيـــق الفائـــدة األكبـــر مـــن ثانـــي  للتطوي

أكسيد الكربون«.
ــق  ــعودية لتحقيـ ــو السـ ــي أرامكـ ــون فـ ــعى الباحثـ  ويسـ
ـــل ثانـــي  ـــون مـــن خـــالل تحوي الفائـــدة القصـــوى مـــن الكرب
أكســـيد الكربـــون إلـــى مـــواد كيميائيـــة ووقـــود، فـــي الوقـــت 
الـــذي يقومـــون فيـــه باســـتغالل مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة 

لتحفيز عملية التحويل هذه. 
 وقالـــت الدوســـري: »مـــن الخيـــارات األخـــرى التـــي 
يمكـــن اســـتغاللها، هـــو اســـتخدام الوســـائط الكيميائيـــة 
الجديـــدة التـــي ســـتقود ألعمـــال أكثـــر كفـــاءة وتســـتخدم 

قدًرا أقل من الطاقة«.
يـــل  لتحو ا يقـــة  لطر حها  شـــر ض  معـــر فـــي  و
الكهروكيميائـــي، وهـــي إحـــدى طـــرق تحويـــل ثانـــي أكســـيد 
ـــت الدوســـري:  ـــود، قال ـــة ووق ـــواد كيميائي ـــى م ـــون إل الكرب

الوســـائط  تطويـــر  عمليـــة  بتســـريع  أيًضـــا  »نقـــوم 
الكيميائيـــة الجديـــدة التـــي تنّشـــط جزيئـــات ثانـــي أكســـيد 

الكربون الثابتة من ناحية ديناميكية وحرارية«.

استخدام ثاني أكسيد الكربون 
في املنتجات اليومية

وتحـــدث خالـــد الفـــواز، وهـــو مهنـــدس فـــي تطويـــر 
األعمـــال  ومســـاندة  تنســـيق  إدارة  فـــي  التطبيقـــات 
الكيميائيـــة، حـــول كيفيـــة قيـــام أرامكـــو الســـعودية بالمـــزج 
بيـــن مخلفـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون مـــع لقيـــم المـــواد 
الهيدروكربونيـــة لخلـــق بولـــي يوريثـــان مســـتدام وذي 

كفاءة عالية في األداء.

وقـــال خالـــد: »تقنيـــة كونفيـــرج التـــي تطّبقهـــا أرامكـــو 
الســـعودية هـــي تقنيـــة خضـــراء تتيـــح إمكانيـــة تحويـــل 
ــة  ــات نهائيـ ــى منتجـ ــون إلـ ــيد الكربـ ــي أكسـ ــات ثانـ مخلفـ

ذات قيمة عالية وأداء رفيع«.
ـــاألداء  ـــل ب ـــع تتمث ـــّدم مناف ـــواد تق وأضـــاف أن هـــذه الم
الكبيـــرة،  واالســـتدامة  المنافســـة،  والكلفـــة  القـــوي، 
تحســـين  فـــي  تُســـهم  كونفيـــرج  تقنيـــة  أن  موضًحـــا 
المنتجـــات مثـــل المـــواد الالصقـــة، والمـــواد مانعـــة 
ـــب  ـــروس، واألنابي ـــات، والمحامـــل، والت التســـرب، والدهان
ـــل مـــن  ـــة أق ـــات كربوني ـــاك انبعاث ـــًدا أن »هن ـــة«، مؤك المرن
خـــالل تقنيـــة كونفيـــرج التـــي تحقـــق أداًء فائًقـــا وبكلفـــة 

منخفضة«.

ما هو ثاني أكسيد الكربون؟
ثانـي أكسـيد الكربـون هو غـاز عديم اللـون وينتُج عن 
طبيعـي.  بشـكل  ينتـج  أو  اإلحفـوري  الوقـود  احتـراق 
الكربـون  أكسـيد  ثانـي  والحيوانـات  البشـر  يستنشـق 
عندمـا يتنفسـون وتمتصـه النباتات خالل عملية تسـمى 

التمثيل الضوئي.

ملاذا يشّكل ثاني أكسيد 
الكربون مشكلة؟

منـذ بـدء عصر التصنيع، دخل ثاني أكسـيد الكربون، 
إضافـًة إلـى الميثـان وأكسـيد النيتـروز، بشـكل متزايـد 
أنشـطة  نتيجـة  األرض  لكوكـب  الجـوي  الغـالف  فـي 
الصناعـة، وإنتـاج الكهربـاء، والنقل، والزراعـة، مما أدى 
إلـى منع تشـتت الحـرارة، وبالتالي جعل الغـالف الجوي 

أكثر دفًئا.

ملاذا ُيعد استخالص الكربون 
واستخدامه وتخزينه مهًما؟

خلُصـت الكثيـر مـن الدراسـات، بمـا فيهـا تلـك التـي 
الحكوميـة  والهيئـة  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  أجرتهـا 
الدوليـة المعنيـة بتغّيـر المنـاخ، إلـى أنـه قـد ال يكون من 
الممكـن تحقيـق أهـداف المنـاخ العالميـة طويلـة المـدى 

دون استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه. 

كيف يتم استخالص الكربون 
واستخدامه وتخزينه؟

تقـوم تقنيـة اسـتخالص الكربـون واسـتخدامه وتخزينـه 
علـى فصـل ثانـي أكسـيد الكربـون مـن الغـازات األخـرى 
ليسـتخدم كلقيـم لمنتجـات مفيـدة و/أو يُخزن بشـكل دائم 
فـي تكوينـات جيولوجيـة فـي باطـن األرض. وهـذه تقنيـة 
رئيسـة للتقليـل بشـكل كبيـر مـن االنبعاثـات مـن محطـات 
الكهرباء والصناعات التي تسـتخدم الطاقة بشكل مكثف، 

مثل اإلسمنت، والفوالذ، والمواد الكيميائية، والتكرير.

الكربون.. بين التحديات والحلول
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تتمة الصفحة السابقة...

محمد المنصور، من مركز األبحاث والتطوير، يشرح كيف تطور أرامكو السعودية محركات االحتراق الداخلي لاشتعال بضغط 
البنزين كجزء من التزامها بالمحافظة على البيئة. يجمع االشتعال بضغط البنزين بين أفضل صفات محركات البنزين 

والديزل، ويوفر كفاءة عالية مع انبعاثات تلوث منخفضة للغاية.

ألقى يانغ جيتشي، الممثل الخاص للرئيس الصيني شي 
جين بينغ، رسالة مؤثرة من الصين في حفل افتتاح أسبوع 
أبوظبي لاستدامة، الذي يعقد سنوًيا في يناير من كل عام 

منذ 2013 لمناقشة صعوبات االستدامة العالمية، والعمل 
على كيفية مواجهة التحديات االقتصادية والبيئية بشكل 

تعاوني.

ياسمين الدوسري



5
القافلة األسبوعية    ٢٤ يناير ٢٠١٩ 

وّقعت الشهر املاضي مذكرة إلنشاء مركز منتجات التمور باحملافظة

أرامكو السعودية ُتعزِّز مبادراتها للتمكين املجتمعي 
برعاية مهرجان تمور األحساء

األحساء - تشارك أرامكو السعودية برعاية إستراتيجية 
األحسـاء  تمـور  تسـويق  مهرجـان  فعاليـات  فـي  دائمـة 
المصّنعـة )وّيـا التمـر أحلـى 2019( فـي نسـخته السادسـة، 
والذي دّشنه صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف 
ابـن عبدالعزيـز، أمير المنطقـة الشـرقية، اإلثنين الماضي 

15 جمادى األولى 1440هـ )21 يناير 2019م(.
وتأتـي رعايـة الشـركة لهـذا المهرجـان، الـذي تنظمـه 
أمانـة األحسـاء بالتعاون مـع غرفة األحسـاء والهيئة العامة 
للسـياحة والتـراث الوطنـي، فـي إطـار جهودهـا المسـتمرة 
إلشراك المجتمعات المحلية في تحقيق فوائد اقتصادية، 
والمعرفـة،  المهـارات  وتعزيـز  العمـل،  فـرص  وتوفيـر 
للمسـاعدة فـي ضمـان النمـو واالزدهـار المسـتقبلي لتلـك 
المجتمعـات. ويضـم المهرجـان 44 ركًنـا، يصاحبهـا عديـد 
مـن الفعاليـات التـي تسـتمر لمـدة شـهر بهـدف التنشـيط 

السياحي باألحساء، ودعم برامجها التسويقية للتمور.
وتعليًقـا علـى مشـاركة الشـركة ودورهـا فـي التمكيـن 
المجتمعـي بالمحافظـة، قال نائـب الرئيس لشـؤون أرامكو 
السـعودية، األسـتاذ نبيـل عبـداهلل الجامـع: »إن المهرجـان 
يمّثل فرصة مثالية السـتثمار اإلمكانات الكبيرة لألحسـاء، 
التـي أصبحـت ضمـن قائمـة التـراث العالمـي فـي منظمـة 
اليونيسـكو. وفـي هذا اإلطـار، وّقعت أرامكو السـعودية في 
ديسـمبر الماضـي مذكـرة تفاهـم إلنشـاء مركـز منتجـات 
التمور تماشـًيا مع جهود الشـركة لتعزيز المواطنة، وتوفير 

فرص العمل، ورفد المجتمعات المحلية«.
مضيًفـا أن هـذا المركـز يأتي بالشـراكة مع المؤسسـات 
الخاصـة والحكوميـة لتطويـر مشـاريع مسـتدامة تسـاعد 
المجتمعـات المحليـة علـى اإلسـهام فـي الناتـج المحلـي 
اإلجمالـي للمملكـة، كمـا نطمـح أن يكـون لـه بصمـة نوعيـة 
فـي المهرجانـات المقبلـة. وسـيعمل المركـز علـى تطويـر 
منتجـات ذات قيمـة عاليـة مثـل الدبـس، وعجينـة التمـر، 
وحلويـات التمـور، سـتفوق عوائدهـا الماديـة بشـكٍل كبيـٍر 

البيع المباشر للتمور.

القافلة األسبوعية

إن املهرجان يمّثل 
فرصة مثالية 

الستثمار اإلمكانات 
الكبيرة لألحساء، 

التي أصبحت ضمن 
قائمة التراث 

العاملي في منظمة 
اليونيسكو

نبيل الجامع

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أثناء تدشينه لمهرجان تمور األحساء، 
ويظهر في، يسار الصورة، سمو األمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ محافظة األحساء، ونائب الرئيس لشؤون أرامكو 

السعودية، األستاذ نبيل عبداهلل الجامع.

»يــا شمس اخــذي ضــرس الحمار واعطيني 
ضرس الغزال« هذه هي الجملة التي اتفق عليها 
أبناء جيلي كما لم يتفقوا على شيء. بدأت هذه 
الجملة بالترنح على شفتي كلما سقطت سن من 
أسناني، في طقوس تستدعي المضطهد )أنا( 
أن يرمي سنه نحو الشمس ويُكرر وراء المقتلع 
)أمــي( العبارة اآلنفة الذكر. هــذه العبارة هي 
أحد أسوء العبارات التي قد يبدأ اإلنسان بها 

حياته متبنًيا قاعدة »جلد الذات«.
لكنني بدأت منذ أشهر ممارسة طقس آخر، 
علَني أتمكن من محو تلك العبارة، التي خلَفت 
في نفسي أعمق األثر في ازدراء النفس، والبُعد 
والسمو  بالجمال  يصفها  أن  يمكن  ما  كل  عن 
فيما دون الــغــرور. لم أعلم كيف أبــدأ، فالثقة 
إنسان  أنني  أعلم  أن  لي هي  بالنسبة  بالنفس 
صالح، ســواء في العلن أو في خلوتي، أي أن 
وبين  داخــلــي.  نفاق  يشوبها  لنفسي ال  نظرتي 
فكرة وأخرى برزت لي صورة شخصية التقطت 
لي في إحدى الرحالت، كنت أبدو فيها متألقة 
ومرتاحة، فوضعت الصورة على سطح المكتب 
وأخــذت أتأملها عند بداية كل يوم. بدأت أرى 

عبر الصورة أشياًء كثيرة: فأنا كاملة الخلقة، 
ــل صــالــح،  ــتــزمــة، وزوجــــي رجـ ومــقــتــدرة، ومــل
وأتحدث اللغة اإلنجليزية بطالقة، وأرى وأسمع 
وأستشعر الجمال فــي األرض، وأعــمــل طــوال 
تــرويــح ومتعة،  إجــازتــي محطة  السنة، فتكون 

فالحمد هلل على كل شيء.
وهكذا قدمت لي الصورة دروًســا ضمنية لم 
أكن أبحث عنها. بدأت أبحث عن قدراتي وثقتي 
أمام  أبتعد عن جلدها  لها، كي  بنفسي وحبي 
اآلخرين بحجة التواضع، وانتهيت بدعم ثقتي 
تيقنت  هنا  من  تُحصى.  ال  التي  وبنعمه  بــاهلل 
أعبت  فقد  نفسي في خلقتها،  أعبت  إن  أنني 
اهلل وحاشاه من العيب، وإن أعبتها في ُخلقها 
فقد أعبت أمي وأبــي ومجتمعي، والنتيجة أن 
أصدق ما أقول، ويُصدق الناس ما اعترفت به، 

فتطول المسافة على إصالح ما أفسده الدهر.
 لــذا بعد أن أتــزود من الــصــورة في كل يوم 
أنــه مهما يحدث  أتذكر  نعمة اهلل علي،  ألرى 
أعلن  فلن  غبية،  فيها  أبــدو  مواقف  اليوم من 
للجميع عن غبائي، فهم يستحقون الجمال وأنا 
أستحق الــعــنــايــة. الــتــواضــع ال يــكــون بتحطيم 

النفس، ألنها األولــى بالدالل، والناس يأخذون 
منا ما نقّدمه لهم عن أنفسنا، لذا يصعب عليهم 
التفريق بين اعترافنا ونظرتهم لنا. وهذا خطأ 
شــائــع بــيــن الــمــوظــفــيــن ورؤســائــهــم، فــي حــال 
استهانوا أو قللوا من شأن إنجازاتهم المهنية، 
وكذلك على األمهات وأعمالهن العظيمة تجاه 
المطاف بخسارة أحد  ينتهي  أن  إلى  أبنائهن، 
الذي  النفسي  الدمار  الطرفين لآلخر، بسبب 
يحل على الشخص، إذا استخدم أحدهم كلمات 

غير مناسبة لوصف اآلخر.
أيــتــهــا الــشــمــس عليك بجمع أضــراســنــا  لـــذا 
ــان يــعــوض النقص  وإعــادتــهــا إلــيــنــا، فالبعض ك
بضرس من ذهب يضطرون القتالعه بعد الوفاة 
وعند الدفن، واآلخر كان يفضل البقاء بال ضرس 
ال من حمار وال من غزال، وأما أنا وآخرون مثلي 
نود ببساطة أن نحتفظ بأسناننا، ال من ذهب وال 
من حطب، جمالنا أننا من طين زينته اإلنسانية 
النفسية  الــحــاجــات  يفي  بشكل  بها  ننعم  الــتــي 
ُعليا بال ضرر وال ضرار.  ويرتقي بها لدرجات 
النفس أولى الناس بالُحب فالكل يتدّرب مع نفسه 

أواًل قبل الممارسة مع اآلخرين.

»يا شمس اخذي ضرس الحمار«

تهاني الرمضان
tahany.ramadhan.2@aramco.com

إدارة خدمات الخزينة

إضــــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنّوعة تعّبر عن آراء ُكّتابها.
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سكوت بالدوف

العثمانيــة - فــي إنجــاز آخــر جديــد يُضــاف إلــى 
ســجل إنجــازات أرامكــو الســعودية في صناعــة الطاقة، 
م هــذا الشــهر برنامــج »منــارات التصنيــع«، الــذي  كــرَّ
أطلقــه المنتــدى االقتصــادي العالمــي، »معمــل أرامكــو 
الســعودية للغــاز فــي العثمانيــة« لريادتــه فــي تقنيــات 

الثورة الصناعية الرابعة.
ويهــدف برنامــج منــارات التصنيــع، الــذي أطلقــه 
المنتــدى االقتصــادي العالمــي منذ عامين، إلى تشــجيع 
ــع  ــد وق ــات للمســتقبل. وق ــي تقني ــى تبن الصناعــات عل
اختيــار البرنامــج هــذا العــام علــى معمــل الغــاز فــي 
العثمانيــة وســت مرافــق أخــرى، أربعــة منهــا فــي أوروبــا 
ومرفقــان فــي الصيــن، مــن بيــن قائمــة أولّيــة تضــم 
1000 منشــأة صناعيــة؛ ويُعــزى الفضــل فــي ذلــك إلــى 
نجاحهــا فــي تنفيــذ تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 

بما أسهم في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية رائعة. 
م البرنامــج حتــى اآلن 16 منشــأة واصًفــا  وقــد كــرَّ
الرابعــة.  للثــورة الصناعيــة  إياهــا بأنهــا »منــارات« 
ومعمــل الغــاز فــي العثمانيــة هــو أول معمــل فــي قطــاع 
النفــط والغــاز علــى مســتوى العالــم واألول فــي منطقــة 
المنتــدى  جائــزة  يتلقــى  الــذي  األوســط  الشــرق 

االقتصادي العالمي. 
وأشــاد المنتــدى االقتصــادي العالمــي بمعمــل الغــاز 
فــي العثمانيــة لقدرتــه علــى تســخير التقنيــات الرقميــة 
ــا ودون  فــي إنجــاز األعمــال بطريقــة أكثــر كفــاءة وأماًن

إلحاق الضرر بالبيئة.

استثمار املستقبل اآلن
وبهــذه المناســبة، قــال مديــر إدارة معمــل الغــاز فــي 
العثمانيــة، األســتاذ هشــام العــادل: »تكريــم المنتــدى 
االقتصــادي العالمــي لمعمل غــاز في العثمانيــة ووصفه 
المعمــل بأنــه منــارة تصنيــع فــي أرامكــو الســعودية 
شــرٌف كبيــٌر لنــا وإشــادة نفخــر بهــا. وقــد أدرك فريــق 
العمــل فــي معمــل الغاز فــي العثمانيــة النتائــج اإليجابية 
الثــورة الصناعيــة  التــي يمكــن أن تحققهــا تقنيــات 
الرابعــة علــى متابعــة األعمال التشــغيلية اليوميــة وتلبية 
احتياجــات المعمــل بســرعة وفاعليــة«، معبــًرا عــن 
ــى  ــات سيســاعد عل ــأن اســتخدام هــذه التقني ــه ب إيمان

م معمل أرامكو السعودية بوصفه منارة لتقنيات الثورة  الصناعية الرابعة املنتدى االقتصادي العاملي يكرِّ

رائد عاملي في مجال التقنية

تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي 
قطاع النفط والغاز. 

وأضــاف قائــاًل: »نحن 
ســعيدون بهــذه الفرصــة 
التــي أتاحــت لنــا عــرض 
هــذه التقنيــات الرائــدة 
علــى نظرائنــا، ولــم يكــن 
ال  لــو ليتحقــق  لــك  ذ
شــراكتنا الناجحــة مــع 
زمالئنــا فــي الخدمــات 
ــادة إدارة  الهندســية، بقي

أرامكــو  أن  مؤكــًدا  والمراقبــة«،  التصنيــع  أســاليب 
الســعودية »لــم تــأُل جهــًدا فــي ضــخ اســتثمارات الزمــة 
لتطبيــق التقنيــات الرائــدة للثــورة الصناعيــة الرابعــة 
وكفاءتهــا  لهــا  أعما موثوقيــة  تحســين  أجــل  مــن 
الغــاز فــي العثمانيــة  وســالمتها، وســيواصل معمــل 
الســير علــى أثــر الشــركة مقتفًيــا أثرهــا فــي هــذا 
ومبتكــرة  رائــدة  تقنيــات  اســتخدام  عبــر  الصــدد، 

لتحقيق رؤية المملكة 2030«.
وقــال مديــر إدارة معمــل الغــاز فــي واســط بالوكالــة، 
كبيــر ممثلي أرامكو الســعودية في المنتــدى االقتصادي 
العالمــي، األســتاذ أحمــد الغامــدي، بشــأن »مبــادرة 
صياغــة مســتقبل التصنيــع واإلنتــاج« إن وصــف المعمل 
بأنــه منــارة تصنيــع هــو تتويــج لجهــود أرامكو الســعودية 
فــي مجــال التحــول الرقمــي ورؤيــة الشــركة لتصبــح 
ــم  ــى مســتوى العال ــة عل ــة الرقمي ــرى شــركات الطاق كب
بأنــه منــارة  المعمــل  2022م. فوصــُف  بحلــول عــام 
تصنيــع شــرف كبيــر، »ألن المنــارة توضــح أثــر تبنــي 
التقنيــات المبتكــرة فــي بنــاء عالــم أفضــل وأكثــر نقــاًء 
مــن خــالل تطبيــق مســتويات جديــدة مــن الكفــاءة فــي 
التصنيــع واإلنتــاج. وبالمثــل، فهي توضح كيف تســتطيع 
تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة تحويــل طبيعــة العمل 
وتحســين  الموظفيــن  تمكيــن  خــالل  مــن  نفســه، 
مهاراتهــم دون الحاجــة إلــى مغــادرة أماكنهــم إال فــي 

حاالت قليلة جًدا«.
التصنيــع  أســاليب  إدارة  قــال مديــر  مــن جهتــه، 
والمراقبــة، األســتاذ خالــد القحطانــي: »يأتــي تكريــم 
فــي  الغــاز  لمعمــل  العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى 
الثــورة  لتقنيــات  منــارة  بأنــه  ووصفــه  العثمانيــة 
الصناعيــة الرابعــة تأكيــًدا للنتائــج التــي أثمــر عنهــا 
ــم  ــو الســعودية. ول برنامــج التحــّول الرقمــي فــي أرامك
يكــن ليتســنى تحقيــق ذلــك لــوال ريــادة معمــل الغــاز فــي 
العثمانيــة، وأعمــال الغــاز، فــي تبنــي هــذه التقنيــات 

مرحلــة  فــي  ئــدة  ا لر ا
اضطلــع  كمــا   . مبكــرة
مركــز الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة بــدور حيــوي فــي 
التقنيــات،  تجربــة هــذه 
علــى  المخاطــر  وتقليــل 
ــى أقــل درجــة  ــا إل أعمالن
ممكنــة، مــع تمهيــد الطريق 
أمام استخدامها ميدانًيا«.

ل الرقمي التحوُّ
تتمثــل رؤيــة التحــّول الرقمــي فــي أرامكــو الســعودية 
الطاقــة  رائــدة شــركات  إلــى  الشــركة  إلــى تحويــل 
الرقميــة علــى مســتوى العالــم بحلــول عــام 2022م، 
وزيــادة القيمــة للمســاهم، وريــادة االبتــكار الرقمــي فــي 
وفــي ســبيل  العالــم.  علــى مســتوى  الطاقــة  مجــال 
تحقيــق هــذه الغايــات، صممت الشــركة برنامــج التحول 

الرقمي ليتألف من خمس ركائز أساس:
•  تحســين األعمــال وسلســلة القيمــة عبــر جميــع 

مراحلها من أجل تحسين هوامش األرباح.
التقنــي،  االبتــكار  فــي مجــال  الصناعــة  •  ريــادة 
وإقامــة شــراكات مــع مراكــز رقميــة علــى مســتوى 

العالم.
•  تسويق الحلول المبتكرة لتنويع مصادر الدخل.

•  تحســين مهــارات األيــدي العاملــة بالشــركة فــي 
مجال التحول الرقمي.

•  زيــادة المحتــوى الوطنــي الــالزم لمســاندة تنفيــذ 
برنامج التحول الرقمي بالشركة.

وال شــك أن التقنيــات الحديثــة الثوريــة مثــل الــذكاء 
واالفتراضــي،  لمعــزز  ا قــع  ا لو ا و عــي،  االصطنا
والطائــرات بــدون طيــار، والروبوتــات، والتــوأم الرقمــي، 
والحوســبة  األبعــاد،  ثالثيــة  والطباعــة  لنقــل،  وا
هــي  الكتــل(  )سلســلة  تشــين  والبلــوك  الســحابية، 
ــج التحــول  ــزز نجــاح برنام ــي تع ــات األســاس الت التقني
الرقمــي بالشــركة والثــورة الصناعيــة الرابعــة بصفــة 
حالــة   100 مــن  أكثــر  تحديــد  أمكــن  وقــد  عامــة. 
ــة  ــي المجــاالت الصناعي ــي ف اســتخدام للتحــول الرقم
هــذه  عبــر  الخطــة،  وتتمثــل  الصناعيــة.  وغيــر 
مــج  نا لبر ا يــة  ؤ ر ترجمــة  فــي  ت،  ما الســتخدا ا
وإســتراتيجيته إلــى تطبيقــات وفوائــد ملموســة فــي 

الحياة العامة.

نحن سعيدون بهذه 
الفرصة التي أتاحت 

لنا عرض هذه 
التقنيات الرائدة على 

نظرائنا، ولم يكن 
ذلك ليتحقق لوال 

شراكتنا الناجحة مع 
زمالئنا في الخدمات 

الهندسية، بقيادة 
إدارة أساليب 

التصنيع واملراقبة

هشام العادل

هشام العادل

تتيح الثورة الصناعية الرابعة مراقبة أداء البيانات من األصول الرئيسة في معمل الغاز في العثمانية. وقد كان استخدام 
األدوات المتقّدمة تقنًيا في هذا المرفق التابع ألرامكو السعودية سبًبا لتكريمه في المنتدى االقتصادي العالمي باعتباره 

إحدى »منارات التصنيع«. ويهدف برنامج منارات التصنيع، الذي ُأطلق منذ عامين، إلى تشجيع الصناعات على تبني تقنيات 
المستقبل. وُيعد معمل الغاز في العثمانية واحًدا من بين 16 منشأة تم تكريمها في هذا البرنامج.

حمد آل بالحارث، وهو مهندس أساليب تصنيع ومراقبة، يستعرض قدرات الخوذة الذكية، إحدى االبتكارات والتطبيقات التقنية 
المستخدمة في الوقت الراهن في معمل الغاز في العثمانية. 

خالد القحطاني
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م معمل أرامكو السعودية بوصفه منارة لتقنيات الثورة  الصناعية الرابعة املنتدى االقتصادي العاملي يكرِّ

رائد عاملي في مجال التقنية
خمسة تطبيقات أساس

ويغطــي اســتخدام تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
فــي معمــل الغــاز فــي العثمانيــة نطاًقا واســًعا، بــدًءا من 
الروبوتــات والتقنيــات التــي يرتديهــا األشــخاص وصواًل 
إلــى تقنيــات تحليــل البيانــات والتعلــم اآللــي. وتقــوم 
علــى ربــط جميــع هــذه العناصــر ببعضهــا بعًضــا شــبكُة 
دعــم مــن المهندســين والخبــراء مــن خــالل مركــز 
ــي  ــذي يقــّدم الدعــم الفن ــة الرابعــة، ال ــورة الصناعي الث

الالزم عند الطلب. 
ويضــم أســطول الطائــرات بــدون طيــار والروبوتــات 
ــات،  ــا واســًعا مــن الروبوت فــي أرامكــو الســعودية نطاًق
ومنهــا الطائــرات الُمســيََّرة، والروبوتــات الغاطســة، 
والزاحفــات األرضيــة. وتســاعد هــذه األنــواع الثالثــة 
لين،  الُمشــغِّ قــدرات  تحســين  علــى  الروبوتــات  مــن 
متيحــة لهــم الفرصــة لفحــص المرافــق والمنشــآت 
ــرات  ــد اســتخدام الطائ ــا هــي الحــال عن الشــاهقة كم
الُمســيَّرة، أو تصويــر األنابيــب الغاطســة والهيــاكل 
المغمــورة، كمــا هــي الحــال عنــد اســتخدام الروبوتــات 
الغاطســة، أو فحــص األنابيــب والخزانــات داخلًيــا 
وخارجًيــا للكشــف عــن التــآكل، أو التكوينات المترســبة 

بداخلها أو التلف في هياكل األنابيب والخزانات. 
كمــا اســتطاع معمــل الغــاز فــي العثمانيــة االســتفادة 
مــن الطائــرات بــدون طيــار فــي تقليــل تكاليــف الفحص 
االســتجابة  وتيــرة  وتســريع   % 10 بنســبة  والمعاينــة 

ألعمال األمن والسالمة بنسبة 5 %.
المشــغلون  يســتطيع  الميدانيــة،  المواقــع  وفــي 
ومهندســو الفحــص والمعاينــة فــي العثمانيــة اســتخدام 
التقنيــات المصممــة لالرتــداء، مثــل الخــوذة الصغيــرة 
الصغيــرة،  الذكيــة  والشاشــة  بكاميــرا،  المــزّودة 
وســماعات األذن الخافضــة للضوضــاء التــي تســاعد 
العامليــن فــي الموقــع علــى إجــراء اتصــاالت صوتيــة 
ــي  ــى دعــم فن ــراء للحصــول عل ــع الخب ــة م ــة آمن ومرئي
آنــي. وال يقتصــر دور الكاميــرا علــى التقــاط مقاطــع 
فيديــو فقــط، بــل يمكنهــا إجــراء المســح الضوئــي 
ــدوارة.  ــى المعــدات ال ــة الموجــودة عل للبطاقــات الذكي
وبفضــل تقنيــات الواقــع المعــزز، يســتطيع المشــّغل 
التأكــد مــن ســالمة المنشــآت والتحقــق مــن ســجل 

صيانتها لحظًيا. 
وفــي حالــة اكتشــاف أي مشــكلة، يســتطيع المشــّغل 
لخدمــات  ا مهنــدس  مــن  لفنــي  ا لدعــم  ا طلــب 
االستشــارية. ويســاعد ذلــك علــى تجنــب التكاليف غير 
الفحــص  عمليــة  توثيــق  مــن  والتأكــد  الضروريــة 
والمعاينــة باســتخدام تطبيــق الواقــع المعــزز للرجــوع 

إليها في المستقبل. 
وتســاعد النظــارات الذكيــة المهندســين فــي الموقــع 
علــى التعــرف علــى معلومــات دقيقــة وحديثــة عــن 
األجهــزة، وتقلــل عــدد المصــادر المطلوبــة لصيانــة 

األصول، والتأكد من اتباع إجراءات موحدة وآمنة.
وفــي حيــن أن التقنيــات المصممــة لالرتــداء هــي 
المشــغلون  التــي يســتخدمها  المعــدات  أو  األدوات 
للحصــول علــى دعــم فــوري، فــإن تقنيــات التحليــل 
االســتباقي لألصــول هــي حلــول التحليــالت المتقّدمــة 
والتعلــم اآللــي المتطــور التــي تجعــل هــذه األدوات 
شــديدة الفاعليــة فــي تحديــد جوانــب الخلــل فــي 
تقنيــات  تعتمــد  إذ  واســتباقية،  بســرعة  األصــول 
علــى  والموجــودات  لألصــول  االســتباقي  التحليــل 
متطــورة،  تحليليــة  نمذجــة  لوغاريتمــات  اســتخدام 
جامعــة بيــن أســاليب النمذجــة القائمــة علــى القواعــد 
والبيانــات الكتشــاف أي خلــل فــي أداء أي أصــول أو 

موجودات.
ويقــول عبدالرحمــن الزهرانــي، مهنــدس الصيانــة 
فــي العثمانيــة: »نســتخدم اإلخطــارات التــي نتلقاهــا 
مــن الوســيلة التقنيــة لتحديــد أولوياتنــا عنــد تخطيــط 
ــا  ــك أنن ــى ذل فحوصــات ســالمة األصــول. ويُضــاف إل

أمكــن  التــي  باألصــول  الخاصــة  الحــاالت  ندخــل 
تحديدهــا فــي الحــل التقنــي المخصــص لمتابعــة حالــة 
األصــول مــن أجــل التحقــق مــن متابعــة هــذه الحــاالت، 

واتخاذ إجراءات بشأنها، وحلها«.
ــي مســاعدة  ــى اآلن ف ــي حت ــد أســهم الحــل التقن وق
المعمــل علــى تجنــب تكاليــف صيانــة تزيــد تكلفتهــا 
ــة  ــق وفــورات مماثل ــون دوالر أمريكــي، وتحقي ــى ملي عل

لهذا المبلغ من استهالك الطاقة.
ــة  ــة أيًضــا تقني ويســتخدم معمــل الغــاز فــي العثماني
إدارة أداء األصــول للحصــول علــى تحليــالت علــى 
المــدى البعيــد، وهــي نطــاق واســع مــن التطبيقــات 
والعمليــات الرقميــة التــي تضــم تخصصــات كثيــرة. 
وتضــم هــذه التقنيــة جميع البيانــات المتعلقــة باألصول 
ــة،  ــة الوقائي ــد الصيان ــة، ومواعي ــل ســجالت الصيان مث
تقنيــات  باســتخدام  األصــول  حيــاة  دورة  وبيانــات 
وأجهــزة استشــعار الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وبفضــل 
يســتطيع  ت،  نــا لبيا ا و ت  مــا لمعلو ا ه  هــذ جميــع 
المهندســون والمشــغلون الحصــول علــى رؤيــة آليــة عــن 

سالمة األصول وموثوقيتها وأدائها.
وقــال عبداللطيــف الجوهــر، مهنــدس الموثوقيــة فــي 
معمــل الغــاز فــي العثمانيــة: »توفــر تقنيــة إدارة األصول 
فــي العثمانيــة حــاًل شــاماًل لالســتفادة مــن التكامــل 
ــة بالشــركة، ممــا  ــات الحالي ــات مــع التقني ــام للعملي الت
ــا،  يســاعد علــى توحيــد إجــراءات العمــل وتشــغيلها آلًي
والتنبــؤ بتدنــي األداء، واقتــراح أفضــل إســتراتيجية 

لألصول لتحقيق األهداف التشغيلية بنجاح«. 
ومــن المتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ تقنيــة إدارة األصــول 
فــي العثمانيــة إلــى خفــض مصاريــف الصيانــة فــي 

معمل الغاز في العثمانية بواقع 2 % إلى 5 %.
وقــد ُكــّرم مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة نفســه 
بوصفــه ممّكًنــا لتطبيــق هــذه التقنيــات فــي معمــل الغاز 
فــي العثمانيــة؛ حيــث تمّكــن المركــز مــن المســاعدة 
علــى التقييــم الســريع للتقنيــات الحديثــة، وســرعة 
االســتفادة منهــا وتطبيقهــا، وتقديــم الدعــم التقنــي 
الــالزم خــالل دورة حيــاة األصــول بفضــل تجميــع 

البيانات والتقنيات والخبراء مع بعضهم بعًضا.
أمــا ماجــد القويــز، استشــاري أعمــال هندســية فــي 
إدارة أســاليب التصنيــع والمراقبــة، وممثــل أرامكــو 
الســعودية فــي مشــروع »التقنيــة واإلبــداع مــن أجــل 
مســتقبل اإلنتــاج«، فقــال: »تعمــل أرامكــو الســعودية 
علــى تحســين أعمالهــا مــن خــالل التقنيــات الرقميــة، 

أحمد الغامدي يستعرض بعض العناصر الرئيسة للثورة الصناعية الرابعة، التي ُتعد مكوًنا رئيًسا من مكونات النجاح في معمل الغاز في العثمانية، وفي أرامكو السعودية بشكل عام. وقد ُكّرم 
المعمل في المنتدى االقتصادي العالمي مؤخًرا بوصفه منارة للتصنيع، وهي المرة األولى التي تشهد تكريم منشأة تابعة لصناعة النفط والغاز في هذا السياق.  

مقّدمــًة أســاليب عمــل تتســم بقــدر أكبــر مــن الــذكاء 
والفاعليــة، ومطلقــًة نمــاذج أعمــال وتشــغيل جديــدة. 
ويأتــي تكريــم المنتــدى االقتصــادي العالمــي األخيــر 

تقديــًرا لتميُّــز أرامكــو الســعودية فــي مجــال التحــول 
الرقمــي، وشــاهًدا علــى ريادتهــا فــي صناعــة النفــط 

والغاز«.



حلم وطني  
      وحكاية نجاح

عندمــا تتوّجــه لزيــارة األحســاء، تــراودك الكثيــر مــن 
الصــور عــن المدينــة وتاريخهــا، فتــرى يقيًنــا نخلهــا الباســق، 
وواحاتهــا الغّنــاء، وعيــون المــاء التــي جعلــت منهــا مســتقًرا 
لســكان واجهــة الخليــج العربــي. حينهــا تســتذكر صــوًرا مــن 
الماضــي عــن أنــاس قدمــوا لهــا ليهنــأوا بخيراتهــا ويتذوقــوا 
تمورهــا وماءهــا الــزالل. كانــت األحســاء، وال تــزال، مدينــة 
الفــرص والتحّديــات، فــال عجــب أن تضــع أرامكــو الســعودية 
بــذرة خيــر هنــاك، متمثلــة فــي المعهــد الوطنــي للتدريــب 
الصناعــي، ليقينهــا أنــه علــى ثــرى هــذه المدينــة يُصنــع 

الرجال.
ولّمــا كانــت رؤيــة المملكــة 2030 تعتمــد علــى إيجــاد فــرص 
عمــل لكفاءات ســعودية مؤهلــة، جاءت المعاهــد واألكاديميات 
المتعلقــة بتدريــب الشــباب، التــي شــاركت فيهــا ودعمتهــا 
أرامكــو الســعودية، لتتناغــم مــع هــذه الرؤيــة الطموحــة، وتعلن 
إال  أذنــت، وأن األرض ال يحرثهــا  قــد  العمــل  أن ســاعة 

أبناؤها. 
أصبــح المعهــد الوطنــي للتدريــب الصناعــي معلًمــا مــن 
معالــم مدينــة األحســاء، ومــزاًرا لــكّل طالــب علــٍم وعمــٍل 
طمــوح، وال يخلــو مــن التحــّدي. وقــد التحــق بــه طــالب جــاؤوا 
مــن مختلــف مناطــق ومــدن المملكــة ليتعلمــوا هنــاك مهًنــا 
ــة  ــدي العامل ــي مــن األي ــًدا للســوق المحل ــون راف ــة لتك مختلف

السعودية الطموحة. 

بيئة تعليم مثالية ومرافق نوعية
يقــع المعهــد علــى مســاحة 365000 متــر مربــع فــي مدينــة 
طالــب،   2500 إلــى  تصــل  اســتيعابية  وبطاقــة  األحســاء 
ويحتــوي علــى 144 فصــاًل دراســًيا، حيــث يتلقــى الطــالب 
التدريــب األكاديمــي فــي مــواد اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيات، 
59 ورشــة عمــل  وعلــوم الحاســب اآللــي، باإلضافــة إلــى 
يتلقــون فيهــا 80 % مــن مجمــوع ســاعاتهم التدريبيــة الكليــة 
فــي المعهــد. ويُلّبــي المعهــد حاجــات الســوق مــن مختلــف 
المهــن الصناعيــة، كمــا تتفــاوت مــدة التدريــب مــن يــوم واحــد 

إلى سنتين كاملتين، حسب احتياجات الشركات. 
ــا عــن مرافــق المعهــد، فقــد أنشــئ ليكــون بيئــة جاذبــة  أّم
للطــالب يتلمــس احتياجاتهــم الحياتيــة المختلفــة، مــن رياضة 
وترفيــه وصحــة إلــى جانــب التعليــم والتدريــب. فالمعهــد مهيأ 
مــن ناحيــة المرافــق التــي تجعــل مــن حيــاة الطــالب اليوميــة 

محمد العداربة

تجربــة فريــدة بيــن مراكــز التدريــب الصناعــي العالميــة 
واإلقليميــة. فقــد حرصــت أرامكــو الســعودية التــي وهبــت 
أرض المعهــد عــام 2009م، عنــد توقيــع مذكــرة التفاهــم 
التقنــي  للتدريــب  العامــة  المؤسســة  مــع  المعهــد  إلنشــاء 
ــًزا بمرافــق تجعــل التدريــب  والمهنــي، أن يكــون المعهــد مجّه
ومالءمتهــا  المعهــد  مرافــق  تنــّوع  فــكان  ممّيــزة.  تجربــة 
للمرحلــة العمريــة للطــالب نقطــة اهتمــام مشــترك؛ وعلــى 
ــزت مالعــب لكــرة القــدم، والســلة والكــرة  هــذا األســاس ُجّه
الطائــرة، ومركــز ترفيــه، ومســجد ومركــز صحــي، باإلضافــة 
إلــى قاعــة طعــام كبيــرة تتســع إلــى 1000 طالــب، ومســّطحات 
خضــراء تحــّف ســاحات المعهــد. وتتســع المبانــي المخصصة 
ــى  ــب، إضافــة إل لســكن الطــالب داخــل المعهــد لـــ1000 طال
مبــاٍن ســكنية أخــرى مخصصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 
ــزت بمواصفــات ومقاييــس ســالمة  تتســع لـــ100 مــدرِّب، ُجّه

عالية. 
جديــر بالذكــر أن المعهــد يحتــوي علــى قاعــة خاصــة 
للمؤتمــرات والمحاضــرات بطاقــة اســتيعابية تصــل إلى 1050 

شخًصا، تُعقد فيها المناسبات المختلقة.

حصول NITI على االعتماد الدولي
وفــي لقــاء مــع مديــر المعهــد الوطنــي للتدريــب الصناعــي، 
األســتاذ وليــد الخضيــر، تحــّدث فيــه عــن تاريــخ الشــراكة 

الســعودية  أرامكــو  بيــن  الخبــرات  وتبــادل  اإلســتراتيجية 
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي أنهــا مــن أنجــح 
ــا  الشــراكات فــي األعمــال غيــر الربحيــة التــي ســتحدث فرًق
فــي حيــاة الشــباب الســعودي فــي مختلــف المجــاالت، مــن 
أجــل اإلســهام فــي بنــاء المســتقبل الصناعــي فــي المملكــة 
وتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل المحلــي واإلقليمــي. وفــي 
ــى  ــى حصــول المعهــد عل ــر عل ــه، عــّرج الخضي معــرض حديث
االعتمــاد فــي ديســمبر 2017م، ولمــدة ثالثــة ســنوات. واعتماد 
المعهــد جــاء نتيجــة تحقيقــه أعلــى المعاييــر الدوليــة فــي 
معاهــد التدريــب، وبرامجــه التشــغيلية الممّيــزة، باإلضافــة 
الدوليــة  الســالمة  معاييــر  بكافــة  المجهــز  المبنــى  إلــى 

المتعارف عليها. 
وأّكــد الخضيــر مكانــة المعهــد العالميــة وحرصــه علــى 
مواكبــة كل جديــد فــي التدريــب والتأهيــل، باإلضافــة إلــى 
العاصمــة  فــي  إنيرجــي«  »جــت  جائــزة  علــى  حصولــه 
العــام  القطــاع  بيــن  شــراكة  كأفضــل  لنــدن،  البريطانيــة 
العامــة  المؤسســة  محافــظ  معالــي  تســلّمها  والخــاص، 
للتدريــب التقنــي والمهنــي، الدكتــور علــي بــن ناصــر الغفيــص، 
عــام 2017م. وعلّــق الخضيــر قائــاًل: »لــم يكــن الحصــول علــى 
هــذه الجائــزة ممكًنــا لــوال تضافــر جهــود كّل العامليــن مــن 
مدربيــن وإدارة وشــركاء، حيــث إن التركيــز علــى مخرجــات 
المركــز مــن الطــالب، الذيــن أثبتــوا جدارتهــم فــي مواقــع 
عملهــم«. وأضــاف قائــاًل: »إن اعتمــاد شــركة TUV لجميــع 
برامــج المعهــد جعــل مــن المعهــد وخريجيــه فــي مســتوى 
تأهيــل عالمــي، إذ إن شــهادة الدبلــوم المعتمــدة مــن المعهــد 
هــي مفتــاح لــكّل الخريجيــن للعمــل فــي مختلــف الشــركات 

المحلية والعالمية«. 
ــا  ــغ عددهــم م ــن بل ــن الذي ــر بالخريجي ــا أشــاد الخضي كم
يقــرب مــن 3600 طالــب، وهــم اآلن فــي مواقــع عمــل مختلفة، 
قــد كانــوا خيــر مــن يمثــل رســالة المعهــد مــن ناحيــة التدريــب 
والتأهيــل النوعــي لهــم، بالشــراكة مــع TUV  األلمانيــة العريقــة 
التــي تشــّغل المعهــد فــي المجــاالت األكاديميــة والفنيــة. كمــا 
أرامكــو  فــي  والتطويــر  التدريــب  إدارة  الخضيــر  شــكر 
الســعودية لمــا تُقــّدم مــن توجيــه ومســاندة، لخبرتهــا الطويلــة 
فــي مجــال التدريــب والتطويــر، ومجلــس اإلدارة برئاســة نائب 
ــع،  ــل الجام ــو الســعودية، األســتاذ نبي ــس لشــؤون أرامك الرئي
الذيــن يلتقــون ويعملــون، ويوّجهــون دفــة المســيرة للوصــول 

إلى الطموح المرجو من مخرجات المعهد. 

تدريب أكاديمي ومهارات عملية
ينقســم التدريــب فــي المعهــد إلــى قســمين: أكاديمــي 
وعملــي، حيــث يــدرس الطــالب فــي القســم األكاديمــي مــواد 
اللغــة اإلنجليزيــة، والرياضيــات، وعلــوم الحاســب اآللــي 
األســاس، والســالمة العامــة، والتربيــة الصحيــة والبدنيــة. 
العملــي منصًبــا علــى  القســم  فــي  التدريــب  يكــون  بينمــا 
المهــارات العمليــة التــي تتطلبهــا المهنــة التــي ينخــرط فيهــا 
مهنتــه  حســب  لــب  طا كل 

والمهارات األساس لها. 
يمــي  د كا أل ا لقســم  ا عــن  و
ــبوعية(  ــة األس ــت )القافل تحّدث
مــع األســتاذ شــريف خاطــر الــذي 
قــال: »عــادة تكــون البدايــة فــي 
المســار األكاديمــي الــذي يعمــل 
علــى تهيئــة الطــالب فــي مــواد 
مــن  وغيرهــا  اإلنجليزيــة  اللغــة 
المــواد األكاديميــة األخــرى، التــي 
ولكــن  المدرســية  لحياتهــم  وامتــداد  بمثابــة مدخــل  هــي 
بأســلوب متطــور وفــي بيئــة دراســية آمنــة، يجعلهــم يتكيفــون 

تصوير: أحمد العيتاني

بعد انقضاء اليوم الدراسي ينطلق الطاب إلى ممارسة هواياتهم الرياضية والثقافية في مرافق المعهد المختلفة، من سباحة، وألعاب الكرة، وارتياد المكتبة.   

أشاد وليد الخضير بخريجي المعهد، ٣٦٠٠ طالب تقريًبا، 
وهم اآلن في مواقع عمل مختلفة وخير من يمثل رسالة 

المعهد من ناحية التدريب والتأهيل النوعي لهم.

يتقن طاب المعهد مهارات المهن الصناعية المختلفة بمجّرد تخرجهم، فأغلب تدريبهم يتم في الورش بشكل عملي وبإشراف مدربين مؤهلين. 

شريف خاطر
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مــع متطلبــات المعهــد العاليــة«. ويقــول إن أعمــار الطالب في 
المعهــد تتــراوح بيــن الـــ 18 و24 عاًمــا وهــم فــي مرحلــة عطــاء 
وطاقــة كبيريــن، لذلــك تكــون البرامــج األكاديميــة فاعلــة 
ومكثفــة وتخضــع للتقييــم المســتمر حتــى إذا جــاء التقييــم 
الختامــي كانــوا جاهزيــن للنجــاح. ويقــول: »إن نســبة النجــاح، 
تقــل  لــم   ،% 100 تكــررت فــي عــدة أعــوام بنســب  التــي 
عــن97 %«. ويضيــف: »نقــوم بإعــادة تدريــس مــن لــم ينجحــوا 
لرفــع مســتوياتهم والنجــاح. ويؤّكــد قائــاًل: »ال يمكــن أن نتــرك 

طالًبا متعثًرا دون مساعدة«.

التدريب العملي
ــه  ــاء والمــدرب، موســى عجــاوي، يقــول إن ــدس الكهرب مهن
مســؤول عــن ثالثــة أقســام فــي التدريــب هــي المعــّدات 
الدقيقــة والتشــغيل والكهربــاء، ويتــم تدريــب الطــالب علــى 
المعــدات وأدوات القيــاس المســتخدمة فــي شــركات النفــط 
والكيميائيــات فيمــا يتعلّــق بتشــغيلها وتركيبهــا وصيانتهــا، 
ويتخّرجــون بمســّمى فنيــي معــّدات دقيقــة. وهــذه المهــن 
تحتاجهــا أرامكــو الســعودية وشــركات النفــط األخــرى بكثــرة. 
يقــول: »إن العمــل علــى تدريــب 
مهــن  علــى  الســعودي  الشــباب 
التــزال األيــدي العاملــة الوطنيــة 
مــن  يجعــل  شــيء  قليلــة،  فيهــا 
كبيــرة، فيبــذل  تعليمهــم رســالة 
أقصــى  لمدرســون  وا لمعهــد  ا
الء  هــؤ مــن  ليجعــل  جهدهــم 
الشــباب رواًدا فــي هــذه المهــن. 
وال ننســى الجهــد المبــذول مــن 
الطــالب أنفســهم ليقينهــم أنهــا 
حياتهــم ومســتقبلهم«. ويضيــف العجــاوي قائــاًل: »إن التدريب 
العملــي اليــدوي يشــّكل نســبة 80 % مــن التدريــب، ولذلــك ال 
ــغ إذا قلــت إن الطالــب بعــد تخرجــه يســتطيع االنضمــام  أبال

إلى سوق العمل مباشرًة وبكل ثقة«.
ــا  عــدد الطــالب فــي الــورش والفصــول ال يتجــاوز 12 طالًب
فــي كل فصــل ليحصــل كل واحــد منهــم علــى حصــة تعليــم 
وافيــة. كمــا يتلقــى الطالــب 1350 ســاعة تدريبيــة عمليــة، 
وهــذا يضمــن إتقــان المهــارات ومتطلبــات ســوق العمل بشــكل 
كامــل. ويؤّكــد العجــاوي أن الطــالب يســتخدمون معــدات 
وأدوات حقيقيــة، وهــي األحــدث، إذ يحــرص المعهــد علــى 
توفيرهــا. ويختــم بقولــه: »تخــرج عــدد مــن الطــالب فــي 
المعهــد وكنــا نظــن أن ذلــك آخــر عهدنــا بهــم، ولكــن يفاجئنــا 

عديد منهم بزيارات أو برسائل شكر بين الحين واآلخر«. 
أّمــا مهنــدس الميكانيــكا، فهــد المســيليم، الــذي يعمــل 
مدرًبــا فــي قســم المعــدات الثقيلــة والصيانــة وقســم التفتيــش 
والفحــص، فيقــول إن القســم يقــوم بتدريــب الطــالب لفتــرات 
متفاوتــة تمتــد بيــن أســبوعين إلــى ســنتين كاملتيــن حســب 
الصيانــة  أعمــال  علــى  الطــالب  يتــدرب  كمــا  االحتيــاج. 
والتكييــف والتبريــد وصيانــة المعــدات الثقيلــة، مضيًفــا: 
»يبــدأ التدريــب بالتعــرف علــى مســميات األدوات وطبيعــة 
عملهــا، ثــم ينخــرط الطــالب فــي 
التدريــب العملــي علــى المعــدات 
وتفكيكهــا وصيانتهــا وفهــم آليــة 
يتعلمــون  نهــم  أ كمــا   . » عملهــا
التعامــل مــع هــذه األدوات الثقيلــة 
التركيــز  مــع  الحرفيــة  بمنتهــى 
ن  أ ا  ّكــًد مؤ  ، لســالمة ا علــى 
ًمــا  مفهو ن  يتعلمــو « ب  لطــال ا

جديًدا في السالمة كل يوم«.
يقــوم التدريــب العملــي علــى 

فهــم طبيعــة األشــياء بالممارســة، وأن ُجــّل مــا يقــوم بــه 
ــدوي، بينمــا  ــي ي الطــالب هــو اســتخدام األدوات بشــكل عمل
االعتمــاد علــى النظــري قليــل جــًدا. ويفخــر المســيليم أن 
طــالب المعهــد متمّيــزون ألنهــم يتلقــون تدريًبــا متميــًزا. 
 TUV ويضيــف قائــاًل: »اســتفاد المعهــد مــن خبــرات شــركة
األلمانيــة المســؤولة عــن التدريــب فــي المعهــد وخبرتهــا 
العالميــة المتفــردة فــي هــذا المجــال«. ينفــق المعهــد الكثيــر 
للحصــول علــى مخرجــات تســتطيع أن تقــود هــذا القطــاع فــي 
بــل  حلــم  مجــرد  ليــس  المهــن  توطيــن  ليصبــح  المملكــة 

حقيقة!«

الفخر والرضا في عيونهم
وفــي مقابلــة لـ)القافلــة األســبوعية( مــع عــدد مــن 
الطــالب الذيــن جمعهــم الطمــوح والقــدرة علــى التحــّدي، 
والســعادة  الرضــا  وجوههــم عالمــات  علــى  تبــدو  كانــت 
والفخــر. مــن الريــاض، جــاء ســلطان العلــوان الــذي بــدا واثًقــا 
بنفســه، فخــوًرا بمهنتــه، قــال: »منــذ كنــت صغيــًرا، وأنــا أحــب 
العمــل اليــدوي. كنــت أرى العّمــال فــي مجــال الميكانيــكا 
والكهربــاء فيصيبنــي الذهــول ممــا يقومــون بــه. وعندمــا 
شــاهدت إعــالن المعهــد شــعرت أننــي علــى مفتــرق مهــم فــي 
حياتــي وعلــّي البــدء بمشــوار مهنتــي وتحقيــق ذاتــي«. يتــدرب 
البحريــة  العالميــة للصناعــات  الشــركة  ســلطان لحســاب 
كُمصّنــع أنابيــب ويقــول إن المســتقبل لهذه المهــن، وخصوًصا 
بعــد العمــل علــى إنشــاء مركــز الملــك ســلمان للصناعــات 
ــي هــذا المجــال.  ــل ف ــون األوائ ــا أن نك ــّد لن ــال ب ــة، ف البحري
منهــم طالًبــا  بالتدريــب جعــل  التــدرج  إن  يقــول ســلطان 
ممّيزيــن. وفيمــا يتعلــق بمهــارات المهنــة فتمــّر بمراحــل تبــدأ 
مــن مســميات األدوات إلــى تشــغيلها والعمل عليهــا وصيانتها. 
يقيــم العلــوان فــي الســكن الداخلــي للمعهــد، وعــن الحيــاة 
نجــران  مــن  شــباًبا  حياتــي  فــي  أر  »لــم  يقــول:  اليوميــة 
ــا،  ــى مائــدة واحــدة إال هن والريــاض والخفجــي والقصيــم عل

في المعهد عندما أتناول وجبة العشاء مع أصدقائي«. 
ــذي يســتطيع أن  ــال للشــاب ال أمــا ملحــم الملحــم فهــو مث
يــزن األمــور بشــكل عملــي. فهــو ابــن األحســاء واألجــدر 
»اّطلعــت علــى  يقــول:  ثــرى مدينتــه.  يترّبــع علــى  بمعهــد 
إحصائيــة عــن عــدد الوظائــف الشــاغرة فــي المجــال التقنــي 
فــي المملكــة وأن األيــدي العاملــة الســعودية مرحــب بهــا 
وفرصهــا كثيــرة، فلــم أجدنــي إال علــى بوابــة المعهــد الوطنــي 
للتدريــب الصناعــي أســجل فــي مهنــة فّنــي كهرباء«. يقــول إنه 
تعلــم مهــارات، وخصوًصــا فيمــا يتعلــق بالســالمة، باإلضافــة 
إلــى مهــارات المهنــة التــي يحبهــا، مضيًفــا: »لــم أتخيل نفســي 
أضــع حــزام األمــان وليــس بســبب الخــوف مــن الحصــول علــى 
عادتــي  اآلمنــة  القيــادة  عــادات  أصبحــت  قــد  مخالفــة، 
اليوميــة«. وفيمــا يتعلــق بالســالمة فــي موقــع العمــل فيقــول: 
»لقــد كان ارتــداء الخــوذة والقفــازات والنظــارات وحــذاء 
الســالمة شــيئَا غريًبــا علــّي وكنــت أشــعر بالحــرج أحياًنــا، إال 

أنني اآلن أشعر بفخر كبير ألنني أسهم في نهضة وطني«. 
ومــن المبــرز جــاء شــاب أصبــح قــاب قوســين أو أدنــى مــن 
التخــرج، هــو عبــداهلل الدريــع، الــذي يــدرس اآلن فــي نهايــة 
الســنة الثانيــة، وبعــد شــهور معــدودة ســينطلق إلــى عملــه 
كمشــرف ســالمة. يقــول إن مهنتــه مهمــة لــكل المنشــآت، 
ــة فــي صميــم  ــا: »هــذه المهن كبيــرة كانــت أو صغيــرة. مضيًف
اهتمامــي، فمنــذ كنــت صغيــًرا، كنــت أرســم العمــال وهــم 
ا«. أنهــى  يلبســون الخــوذة علــى رؤوســهم ألنهــا جميلــة جــّدً
عبــداهلل البرنامــج األكاديمــي وهــو اآلن بصــدد التدريــب علــى 
مهــارات المهنــة ومتطلباتهــا، ويقــول: »عندمــا أســمع عــن 
حــوادث هنــا وهنــاك يصيبنــي الخــوف وأقــول ال بــد أن أحــًدا 
مــا قــد ارتكــب خرًقــا فــي قواعــد الســالمة«، معبــًرا عــن 

إيمانــه بــأن الســالمة هــي روح المنشــآت، وقلبهــا النابــض، 
وشــريانها. وعــن هواياتــه، باإلضافــة إلــى الرســم، يقــول: 
»أحــب ممارســة الرياضــة بأنواعهــا وأســتخدم مرافــق المعهد 
مــع زمالئــي فــي ملعــب الكــرة أو فــي قاعــة األلعــاب أو 

المسبح«.

تتوجي املعهد الوطني للتدريب الصناعي

الوطنـي  المعهـد  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
للتدريـب الصناعـي )NITI( قـد حصـل علـى جائزة 
محليـة مرموقـة تحمـل اسـم الملـك عبدالعزيـز 
للجـودة، فـي 3 جمـادى األولـى 1440هــ )9 ينايـر 
2019م( فـي الريـاض، وبرعايـة خـادم الحرميـن 
آل  عبدالعزيـز  بـن  سـلمان  الملـك  الشـريفين، 
سـعود، حفظـه اهلل، وحضـور سـمو األميـر فيصل 
ابـن بنـدر بـن عبدالعزيـز، أميـر منطقـة الريـاض، 
والتـي تُعـد أكبر جائزة محلية فـي المملكة. وبهذا 
قـد  الصناعـي  للتدريـب  الوطنـي  المعهـد  يكـون 

حصـد الجائـزة فـي أول مشـاركة لـه، كمـا أنـه معهـد التدريـب الوحيـد الـذي حصـل علـى هـذه الجائـزة، وأول 
مؤسسـة غيـر ربحيـة تحصـل علـى جائـزة الملـك عبدالعزيز للجـودة، فـكان تفّوقه محل فخـر واعتـزاز كبيرين. 
وتـم اإلعـالن عـن الجائـزة خـالل حفـل تكريـم الشـركات الوطنيـة الفائـزة بالجائـزة فـي دورتهـا الرابعـة التـي 

ُكّرمت فيه 26 منشأة حكومية وخاصة، وغير ربحية.
وبهـذه المناسـبة، عّبـر رئيـس مجلـس إدارة المعهـد الوطنـي للتدريـب الصناعـي )NITI(، نائـب الرئيـس لشـؤون 
أرامكـو السـعودية، األسـتاذ نبيـل عبداهلل الجامع، عن سـعادته بحصول المعهد على هذه الجائـزة الوطنية الرائدة 
فـي مجالهـا، وأضاف: »إن تحقيق هذه الجائزة يعكس مسـتوى الجـودة العالية لألداء في المعهد، وتحقيقه أقصى 
درجـات التمّيـز واإلتقـان، كمـا يعكـس الجهد الكبيـر الذي بذلـه العاملون في المعهـد، وهو ما 
أثمـر عـن حصولـه علـى هـذا التقديـر المرمـوق علـى المسـتوى الوطنـي«. مضيًفـا: »تؤمـن 
أرامكـو السـعودية أن المـوارد البشـرية المؤهلـة هـي عمـاد الصناعـة والتجـارة واالقتصـاد، 
ولذلـك، فهـي ملتزمـة بدعـم المبـادرات الراميـة إلـى توفيـر فـرص التدريـب والتأهيـل ألبنـاء 
وبنات المملكة بما يتماشـى مع متطلبات سـوق العمل، ومن ذلك شـراكاتها اإلسـتراتيجية مع 
المؤسسـة العامـة للتدريـب الفنـي والمهنـي، والتـي تتضمـن إنشـاء مراكـز تدريـب متخصصـة 
فـي صناعـة الطاقـة، تقوم بتشـغيلها مؤسسـات عالمية متخصصة فـي مجال التدريـب والتطويـر، وأبرزها المعهد 
الوطني للتدريب الصناعي«. وذكر األسـتاذ الجامع أن كل هذا يأتي كجزء من إسـتراتيجية أرامكو السـعودية التي 
ترجمتهـا لمبـادرات عددهـا ١٦، ويأتـي هـذا المعهـد بنطاقـه الواسـع والثـري بشـراكة قويـة مـع المؤسسـة العامـة 
للتدريـب المهنـي والتقنـي. وعبـر الجامـع عـن أملـه أن تحـذو الشـركات الكبـرى حـذو هـذه الشـراكة لتأهيـل مبكـر 

لشباب الوطن حسب أعمالها وخططها للنمو وبأيٍد وطنية.
كمـا أشـاد الجامـع بمسـتوى االلتـزام والطموح اللـذان يتحلى بهمـا طالب المعهد كسـمة واضحـة فيهم، فهم 
يفخـرون بارتـداء شـعار »NITI« علـى خوذهـم ومالبسـهم، فهـم األمـل فـي مسـتقبل صناعـي ومهنـي علـى أعلـى 

المستويات، وسيشّكلون وجه المملكة التنموي في المستقبل.

عبداهلل الدريعملحم الملحمسلطان العلوان

يتقن طاب المعهد مهارات المهن الصناعية المختلفة بمجّرد تخرجهم، فأغلب تدريبهم يتم في الورش بشكل عملي وبإشراف مدربين مؤهلين. 

موسى عجاوي

فهد المسيليم
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٢٤ يناير ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

إدارة خدمات أحياء السكن توّفر حلواًل ملواقف السيارات

ــي  الظهــران - فرضــت أعمــال أرامكــو الســعودية الت
مــا فتئــت تتنامــى فــي اآلونــة األخيــرة تحدًيــا كبيــًرا علــى 
صعيــد حجــم وســعة المرافــق التابعــة للشــركة، ومــن 
بــات  الــذي  األمــر  وهــو  الســيارات،  مواقــف  بينهــا 
مالحًظــا مــن قبــل أٍي مــن موظفــي الشــركة الذيــن 
ــي  ــة ف ــون صعوب ــل ويواجه ــى العم ــودون ســياراتهم إل يق

العثور على موقف لها. 
وبهــذا الصــدد قــال المديــر التنفيذي لخدمــات أحياء 
ــة  الســكن، األســتاذ نبيــل النعيــم، فــي لقــاء مــع »القافل
ــة فــي  ــبوعية«: »فيمــا يتنامــى عــدد القــوى العامل األس
أرامكــو الســعودية، وفــي ظــل تكيفهــا مــع صعوبــة توفيــر 
مواقــف للموظفــات اإلنــاث اللواتــي أصبحــن يقــدن 
ــف  ــإن الشــركة تعك ــل، ف ــى العم ســياراتهن بأنفســهن إل
علــى االســتجابة للحاجــة المتزايــدة لمواقــف للســيارات 

عبر تقديم حلول على المديين القريب والبعيد«.
وفيمــا يتعلــق بالــدور المتوقــع مــن إدارة خدمــات 
أحيــاء الســكن بهــذا الشــأن، قــال النعيــم: »نحــن الجهــة 
المعنيــة بهــذا األمــر، ومســؤوليته تقــع على عاتقنــا. ومن 
هنــا فإننــا نتعــاون مــع لجنــة التخطيــط فــي المنطقــة 
لمراجعــة جميــع احتياجــات المواقــف. وال يتوقــف حــل 
المشــكلة علــى مشــروع بســيط، بــل يحتــاج إلــى تخطيــط 
الدوائــر.  المســتفيدين ومختلــف  مــع  وثيــق  وتعــاون 
ولكننــا نؤكــد أن اإلدارة العامــة تنظــر إلــى كل مافــي 
صالــح الموظفيــن باعتبــاره مــن األمــور المهمــة التــي 

تخضــع للمراجعــة وتحظى سكوت بالدوف
الــدوام،  باالهتمــام علــى 
حرًصــا منهــا علــى توفيــر 
لــدى  للموظفيــن  الراحــة 
لشــركة  ا لــى  إ قدومهــم 
تهم  ا ر ســيا ف  يقــا إ و

بأمان«.

حلول على 
املدى القريب 

واملدى البعيد 
ــة  ــب المركزي ــة المكات ــي منطق ــد أن الســائقين ف ال ب
فــي الظهــران قــد الحظــوا شــيًئا مــن حلــول المــدى 
القصيــر والمــدى البعيــد فــي بعــض مواقــف الســيارات 
عنــد قيــادة ســياراتهم إلــى العمــل وعنــد عودتهــم منه، إذ 
تبــذل إدارة النقــل وإدارة األمــن وإدارة خدمــات أحيــاء 
االزدحامــات  مــن  للتخفيــف  حثيثــة  جهــوًدا  الســكن 
لمواقــف  المتزايــدة  االحتياجــات  ولتلبيــة  المروريــة 
 246 توفيــر  ذلــك مــن  وليــس أدل علــى  الســيارات، 
منطقــة مواقــف مظللــة لمــن يتشــاركون فــي ركــوب 
كلًيــا  جديــدة  مواقــف  وبنــاء  الخاصــة،  الســيارات 
للســيارات مــزودة بأماكــن لركــوب الحافــالت، حيــث 
تتوفــر خدمــة التوصيــل عبــر خطــوط ســير ومواعيــد 

محددة إلى منطقة المكاتب المركزية.
ــزّودة بمواقــف  ــف الســيارات الم ــة مواق ــت خدم وكان

ركــوب بالحافــالت قــد أُطلقــت فــي شــهر ينايــر عــام 
2018م بالتعــاون مــع إدارة خدمــات النقــل والمعــدات، 
حيــث تصــل الحافــالت كل 10 دقائــق خــالل ســاعات 
الــذروة الصباحيــة والمســائية، وقــد احتفلــت إدارة 
خدمــات أحيــاء الســكن، مؤخــًرا، ببلــوغ عدد مســتخدمي 
هــذه الخدمــة 100 ألــف مســتخدم ومســتخدمة، ممــا 

يدل على رواجها.
ومــن خــالل هــذه الخدمــة، تقــوم الحافــالت التــي 
محــددة  ومواعيــد  محــدد  ســير  خــط  عبــر  تنطلــق 
المنيــرة  حــي  داخــل  مــن  الــركاب  وتنزيــل  بتحميــل 
والمجمــع الغربــي وتنقلهــم إلــى البوابــة رقــم 32 والبوابــة 
رقــم 34 فــي منطقــة المكاتــب المركزيــة. وتنطلــق هــذه 
الحافــالت مــن يــوم األحــد إلــى يــوم الخميــس مــن 
الرابعــة  وحتــى  والربــع صباًحــا  السادســة  الســاعة 
عصــًرا. ويجــري العمــل علــى توفيــر موقــف آخــر لهــذه 
الخدمــة قــرب فنــدق رمــادا القديــم فــي منطقــة المجمع 
الشــمالي. وبالنســبة للقادميــن بســياراتهم مــن الدمام أو 
تجنــب  مــن  تمّكنهــم  الخدمــة  هــذه  فــإن  القطيــف 
االزدحــام عبــر اســتخدام الحافــالت المتوجهــة إلــى 

منطقة المكاتب المركزية. 

مبنى املواقف متعّدد األدوار 
أخــرى  حلــول  فثمــة  البعيــد،  المــدى  علــى  أمــا 
مســتقبلية؛ إذ تعكــف إدارة خدمــات أحيــاء الســكن علــى 
بلــورة خطــط لبناء مبنــى مواقــف متعــدد األدوار بالقرب 

أصبح عاء سنديوني، الموظف في إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت، الراكب رقم 100 ألف من مستخدمي خدمة مواقف 
مت للمرة األولى في يناير 2018م من قبل خدمات  السيارات. وتأمل الشركة أن يستفيد عدد أكبر من هذه الخدمة التي ُقدِّ
المكاتب بالتعاون مع إدارة خدمات النقل والمعدات، وذلك بهدف تخفيف االزدحام المروري في منطقة األعمال المركزية.

مبنى المواقف متعّدد األدوار، الذي سيبنى قرب مسجد مبنى المجمع ليوفر 1500 موقف إضافي، ليس سوى حل واحد فحسب 
من الحلول على المديين القريب والبعيد، سعًيا إليجاد حلول ناجعة لمشكات المواقف في منطقة المكاتب المركزية في 

الظهران.

مــن مســجد مبنــى المجمــع، وهــو مــا ســيوّفر 1500 
موقــف إضافــي. ويقــع موقــع المشــروع فــي قلــب منطقة 
المكاتــب المركزيــة لتوفيــر خدمــات تمتــاز بالجــودة 
لجميع مســتخدمي منطقــة المكاتب المركزيــة القادمين 
مــن الخبــر والدمــام والظهــران، فضــاًل عــن القادميــن 

من الحي السكني في الظهران.  
وسيشــتمل مبنــى المواقــف المذكــور، الــذي يُتوقــع أن 
يُنجــز بحلــول عام 2022م، والذي ســيقوم طرف مســتقل 
بتشــغيله، علــى منطقــة مطاعــم ومنطقــة جلــوس تتســع 
أللــف شــخص، علًمــا بــأن الواجهــة الخارجيــة للمبنــى 

ستكون متسقة ومنسجمة مع المباني المحيطة.
ألــف   100 علــى  يزيــد  مــا  »وجــود  النعيــم:  وقــال 
الســيارات  مواقــف  لخدمــة  ومســتخدمة  مســتخدم 
المــزودة بمواقــف ركــوب بالحافــالت خالل تســعة أشــهر 
يــدل علــى أن الخدمــة القــت انتشــاًرا وقبــوالً متزايديــن، 
قيــادة ســياراتهم  يزالــون يفضلــون  النــاس ال  ولكــن 
تحســًبا للحــاالت الطارئــة. وأحــد الحلــول لذلــك يتمّثــل 
فــي تمكيــن مســتخدمي هــذه الخدمــة من االتصــال على 
ــك بإرســال ســيارة للمتصــل  ــد ذل ــوم بع ــف لنق ــم هات رق
إلــى ســيارته فــي حــاالت الطــوارئ. فنحــن  تأخــذه 
حريصــون علــى تمتــع الموظفيــن بالطمأنينــة عندمــا 
يعلمــون بــأن شــخًصا مــا ســيتكفل بإيصالهــم إلــى مــكان 
إيقــاف ســياراتهم دون الحاجــة النتظــار الحافلــة عنــد 

حدوث حالة طارئة«.
إدارة  مــع  الســكن  أحيــاء  إدارة خدمــات  تتعــاون 
التنظيميــة  االستشــارات  وإدارة  المرافــق  تخطيــط 
تقديــر  بشــأن  العالقــة  ذات  الدوائــر  مــن  وغيرهــا 
احتياجــات القــوى العاملــة ســريعة التغيــر وتلبيــة تلــك 

االحتياجات. 

طيف واسع من الحلول
يفــي بجميــع االحتياجــات  واحــد  ثمــة حــل  ليــس 
الحاليــة.  الســيارات  مواقــف  بصعوبــات  المرتبطــة 
ولضمــان وصــول جميــع الموظفيــن إلــى أماكــن عملهــم 
فــي الوقــت المحــدد، فــإن إدارة خدمــات أحيــاء الســكن 
تبحــث مجموعــة كبيــرة مــن الحلــول، بمــا فــي ذلــك 

أشكال أخرى من وسائل النقل. 
وتابــع النعيــم حديثــه قائــاًل: »بحثنــا ســبل تشــجيع 
الركــوب اآلمــن للدّراجــات الهوائيــة والدّراجــات الناريــة 
خاصــة للموظفيــن القادميــن مــن الحــي الســكني، وإلــى 
جانــب ذلــك فــإن لدينــا حافــالت متاحــة فــي جميــع 
مناطــق الحــي الســكني. وال شــك أن تشــجيع خيــارات 
كهــذه يتطلــب تغييــًرا في نمــط الســلوك الفــردي. وعلينا 
أن نتعــاون علــى نحــو وثيــق جــًدا مــع ســكان الحــي 
الســكني للخــروج بحلــول مختلفــة، فتغييــر الســلوك ليس 
أمــًرا ســهاًل، ولــن يكــون أمــًرا ســهاًل، إال إذا تبّيــن للنــاس 
ــع األمــور  ــاك مــن يتاب ــة وأن هن ــا إضافي ــاك مزاي أن هن
التــي تهمهــم. ونحــن مــن جانبنــا نعكــف فــي الوقــت 
آراء  واســتقاء  الحلــول  هــذه  تجربــة  علــى  الحالــي 
المســتخدمين ومالحظاتهــم، ونســتمر فــي التغييــر فيمــا 

نمضي قدًما«. 

نبيل النعيم

املوقع املقترح
ملبنى املواقف
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في سياق التزامها بالمحافظة على البيئة الطبيعية وحماية المجتمعات التي 
للحياة  السعودية  الهيئة  مع  لشراكة  السعودية  أرامكو  توصلت  بها،  تعمل 
الفطرية ومؤسسة سميثسونيان إلجراء بحث حول المخاطر التي تواجه طائر 
العقعق العسيري، وقد أتت الحاجة لهذا البحث لعدم وجود معلومات مؤكدة 

حول هذا الطائر، ولألسباب المحيرة وراء تقلص أعداده. 
ويتواجد طائر العقعق العسيري األملس ذو اللونين األبيض واألسود فقط 
في المملكة العربية السعودية، وهو معروف بذكائه الشديد، ويقطن حصرًيا 
في النظام البيئي المريح في عسير، التي تتميَّز بمعدل هطول مطري أكثر من 
غيره في باقي المناطق في البالد. وقد منحت إدارة حماية البيئة في أرامكو 
السعودية هذا الطائر أولوية متقّدمة ضمن قائمة األنــواع الخمسمائة من 

الطيور المسجلة بالمملكة العربية السعودية التي ينبغي المحافظة عليها. 

جانيت بنهيرو

م املساعدة في  أرامكو السعودية تقدِّ
إنقاذ العقعق العسيري النادر وحمايته
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فــي بدايــة صيف عــام 2018م، بــدأ علماء من مؤسســة 
سميثســونيان العمــل فــي مشــروع مشــترك مــع إدارة 
حمايــة البيئــة فــي أرامكــو الســعودية بهــدف البحــث فــي 
وحســب  العســيري.  العقعــق  أعــداد  انحســار  لغــز 
كريســتوفر بوالنــد، وهــو عالــم فــي مجــال البيئــات البرية 
فــي إدارة حمايــة البيئــة فــي أرامكــو الســعودية، فــإن 
أســباب التراجــع فــي أعــداد هــذه الطيــور غيــر واضحــة، 
ولكــن قــد يُعزى الســبب لتشــتت البيئــة الطبيعيــة، ونقص 
التنــوُّع الجينــي. وقــال بوالنــد: »هــذا أمــر محيــر. حيــث 
بنــاء  الغــذاء، أو مواقــع  ال يوجــد هنــاك نقــص فــي 
األعشــاش. وال يبــدو أن هنــاك أي ضــواري أو منافســين 
جــدد فــي المنطقــة قــد تســببوا بتقلــص أعــداد العقعــق 
العســيري«. وأضــاف: »إذا كانــت الطيــور غيــر قــادرة 
علــى االنتقــال مــن بقعــة مــن أشــجار العرعــر إلــى بقعــة 
أخــرى، فربمــا تعانــي هــذه الطيــور مــن مشــكالت جينية، 
مثــل التوالــد الداخلــي. وهنــاك حاجــة للبحــث العلمــي 
التخــاذ إجــراءات محافظــة فاعلــة لحمايــة هــذا الطائــر 

الثمين«.

الطائر الوحيد املتوطن في اململكة
يبلــغ طــول طائــر العقعق العســيري 46 ســنتيمتًرا، ويزن 
ــر مذهــل متوســط  ــا فــي المتوســط، وهــو طائ 240 غراًم
بيــة  لعر ا لمملكــة  ا فــي  فقــط  جــد  ا يتو و لحجــم  ا
»بالعقعــق«  محلًيــا  الطائــر  هــذا  الســعودية. ويُعرف 
ويعكــس هــذا االســم سلســلة األصــوات الجذابــة التــي 
ــرة  ــة كبي ــارة عــن قب يصدرهــا. وهــو يســكن فــي عــش عب
يتــراوح ارتفاعهــا بالعــادة مــن أربعــة إلــى ســبعة أمتــار 

داخل أشجار العرعر أو األكاسيا.
وعــدا عــن ذلــك، فــال يُعــرف ســوى القليــل عــن نوعيــة 
الغــذاء الــذي يتناولــه العقعق العســيري، أو أنمــاط تكاثره، 
تكويــن  أو  فــي ترحالــه،  التــي يقطعهــا  المســافات  أو 
الفصيلــة التــي ينتمــي إليهــا، وجميــع هــذه المعلومــات 

األساس ضرورية للمحافظة عليه.

تعقب الحركة واألعداد
ويشــتمل مشــروع طائــر العقعــق العســيري، وهــو أول 
مؤسســة  بيــن  لمملكــة  ا خــل  ا د مشــتركة  ة  ر د مبــا
سميثســونيان وإدارة حمايــة البيئــة، علــى جمــع عينــات 
حمــض نــووي مــن الطيــور، وتعقــب تحركاتهــا للوصــول 
أعدادهــا،  علــى  تؤثــر  التــي  للعوامــل  أفضــل  لفهــم 

والتخفيف من أثر تلك العوامل.  
وتعمــل الهيئــة الســعودية للحيــاة الفطريــة بشــكل وثيــق 
مــع الفريــق البحثــي وكذلــك مــع متطوعيــن مــن المجتمــع 
المحلــي، حيــث تلعــب المجتمعــات المحليــة دوًرا مهًما في 

المحافظة على النظام البيئي.
وقــد زار عالمــان مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
يعمــالن فــي مؤسســة سميثســونيان فــي شــهري مايــو 
ويونيــو منطقــة عســير، لمراقبــة هــذه الطيــور النــادرة، 
والتحضيــر لدراســة بحثيــة مبدئيــة تمتــد الثنــي عشــر 
ــي للمنطقــة، أمضــى  ــق البحث ــل وصــول الفري شــهًرا. وقب
المحيطــة،  الجبــال  مــن  المتطوعــون  الطيــور  مراقبــو 
أســبوعين للتعــرف علــى أفضــل مواقــع تواجــد طيــور 
أحمــد  المتقاعــد  المــدرس  العســيري. ووفر  العقعــق 
العمــري كثيــًرا مــن الوقــت علــى المشــروع، مــن خــالل 

الكشــف عــن مواطــن هــذه الطيــور حــول منطقــة تنومــة، 
عســير. وقــد تــم اإلمســاك بإثنــي عشــر طائــًرا مــن طيــور 
العقعــق العســيري وُســجلت قياســاتها الحيويــة وزودت 
بأحــدث أنظمــة التعقــب وأُطلقــت مباشــرًة دون إلحــاق 
األذى بهــا. وتُعــد القياســات العلميــة التــي أُخــذت ضمــن 

الدراسة، أول قياسات معروفة لهذا الطائر.

جهاز تتبع لتحديد املواقع
للبحــث  يخضــع  طائــر  كل  علــى  تتبــع  جهــاز  ُوضــع 
لتحديــد موقعــه، وذلــك باســتخدام حلقــات علــى الســاق، 
علًمــا أن وزن الجهــاز والحلقــة ليــس أكثــر مــن 4 % مــن 

كتلة جسم طائر العقعق العسيري.
ويتــم وضــع أحــد نوعيــن مــن أجهــزة التعقــب المصغــرة 
ــل الكثيــر مــن البيانــات مــن  علــى الطيــور، أحدهــا يُحمِّ
مواقــع محــددة متعــّددة يزورهــا الطائــر، والنــوع اآلخــر 
ــل بيانــات عــن عــدد أقــل مــن المواقــع ولكــن هــذه  يُحمِّ
ــق  ــر القمــر الصناعــي للمراف ــات تُنقــل مباشــرة عب البيان
واشــنطن،  فــي  سميثســونيان  مؤسســة  فــي  البحثيــة 
العاصمــة األمريكيــة.  ووصــف عالــم الطيــور في مؤسســة 
ــة  ــا تقني ــب أنه ــزة التعق ــي أجه ــان بيوكل سميثســونيان إيف
حديثــة و»مذهلــة كثيــًرا«. وقــال بيوكلــي: »مــن خــالل وضع 
أجهــزة التعقــب هــذه، ســنتمكن مــن تعقــب الحــركات 

الدقيقة لطيور العقعق العسيري على مدار العام«.
وتُعــدُّ معلومــات المواقــع التــي تزودهــا أجهــزة التتبــع 
العقعــق  طيــور  عيــش  أماكــن  لفهــم  األولــى  الخطــوة 
العســيري، واألماكــن التــي تذهــب إليهــا. وأوضــح بيوكلــي 
أن أجهــزة التتبــع ســتوفر ثالثــة أنــواع مــن المعلومــات 
الرئيســة. وقــال: »أواًل، ســتتيح أجهــزة التتبــع لنــا معرفــة 
إذا مــا كانــت طيــور العقعــق العســيري تهاجــر موســمًيا من 
المناطــق المنخفضــة إلــى المناطــق المرتفعــة. ثانًيا، كيف 
ومتــى تغــادر األفــراخ العــش. ثالًثــا، يمكننا معرفــة البيئات 

الطبيعية التي تفضل العيش فيها«.
وعنــد إمســاك الطيــر لوضــع جهــاز التتبــع عليــه، يُعطى 
هويــة ويُثّبــت شــريط مــن األلمونيــوم علــى قدمــه اليمنــى 

يحمل رقًما مميًزا.

العالمات الجينية
وســتحتفظ الهيئــة الســعودية للحيــاة الفطريــة بعينــات 
الــدم التــي تُقــدر بـــ 0.5 ملليمتــر مــن كل مــن الطيــور 
الحمــض  أُمسكت. وسيُســتخدم  التــي  عشــر  اإلثنــي 
الــذي جــرى  الــدم،  النــووي المســتخلص مــن عينــات 
تحليلــه فــي المختبــر لتحديــد جنــس كل طائــر، وتقييــم 

الخصائص الجينية له. 
وقــال عالــم الطيــور فــي مؤسســة سميثســونيان أليكــس 
يــان أن العالمــات الجينيــة مهمــة للتعــرف علــى القضايــا 
ــد  ــل التوال ــوي مث ــوُّع الحي ــى التن المتعلقــة بالمحافظــة عل
الداخلــي. وقــال يــان: »يمكــن أن تكــون هنــاك نتائج ســلبية 
لمجموعــات الطيــور إذا كانــت أعدادهــا قليلــة وإذا كان 

التوالد داخلًيا«. 
ــع  ــور تتمت ــة مجموعــات طي ــي رؤي وأضــاف: »نرغــب ف
بتنــوُّع جينــي كبيــر، وتســاعدنا العالمــات الجينيــة في فهم 
إذا كانــت هنــاك مشــكالت فــي التركيــب الجينــي لجيــل 
عنــد  محتملــة  مشــكالت  هنــاك  كانــت  وإذا  اآلبــاء 

المواليد«.

في شهري مايو ويونيو، زار عالمان من مؤسسة سميثسونيان في الواليات المتحدة األمريكية، عسير 
لمراقبة الطيور النادرة واالستعداد لدراسة بحثية أولية مدتها 12 شهًرا. وخال فترة وجودهم، 

نجحوا في التقاط 12 طيًرا من طيور العقعق العسيري، ووضع عامات على الطيور لتمييزها الحًقا، 
والحصول على قياساتها، ومن ثم إطاق سراحهم دون أن يصابوا بأذى. وهذه التسجيات العلمية 

للدراسة هي أول قياسات أساس معروفة لهذه الطيور التي شهدت انخفاًضا في أعدادها خال 
السنوات األخيرة وتواجه تهديًدا كبيًرا باالنقراض.

إنقاذ العقعق العسيري
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القافلة األسبوعية    ٢٤ يناير ٢٠١٩ 

اكتشاف مهم
عبــر  مهًمــا  أمــًرا  بالفعــل  العلمــاء  اكتشــف  وقــد 
المالحظــة مــن خــالل األبحــاث األوليــة المتعلقــة بطائــر 
العقعــق العســيري حيــث يبــدو أن هــذه الطيــور تعيــش فــي 
مجموعــات عائليــة تتكــون مــن فرديــن وأربعــة أفــراد 
بالغيــن، وتحتــاج بعــض الطيــور، خاصــًة تلــك التــي تعيــش 
العربيــة  المملكــة  بيئــة  مثــل  الجافــة  البيئــات  فــي 
ــة لتقاســم العمــل  الســعودية، للعيــش فــي مجموعــة عائلي
الشــاق المتمثــل بتربيــة المواليــد. وقــد تكــون هنــاك 
حاجــة لوجــود عــدة أفــراد بالغيــن لتأميــن الغــذاء الكافــي 
لتربيــة مجموعــة واحــدة مــن األفــراخ. وقــال بوالنــد إن 
ــا فــي  ــم يكــن معروًف ــذي ل ــة، ال نمــط العيــش ضمــن عائل
الســابق، هــو اكتشــاف مهــم نحو تكييــف جهــود المحافظة 
علــى طيــور العقعــق العســيري. وفــي ضــوء النتائــج التــي 
ــى ١٢ شــهًرا،  ــدة إل ــة الممت ــا الدراســة األولي تتوصــل إليه
ــى  ــى وضــع خطــة للمحافظــة عل ــق البحــث إل يطمــح فري
هــذا النــوع لضمــان اســتمرار وجــود أعــداد كبيــرة منــه 

على المدى الطويل.

دور أرامكو السعودية
إن مــن أولويــات أرامكــو الســعودية حمايــة األنــواع 
ع الحيــوي.  المهــددة والمحافظــة علــى البيئــات والتنــوُّ
وقــال فــي ذلــك مديــر إدارة حمايــة البيئــة، األســتاذ عمــر 
عبــد الحميــد: »أن الشــراكة مــع مؤسســة سميثســونيان 
مجــرد  تتجــاوز  العســيري  لعقعــق  ا طيــور  يــة  لحما
ومنــع  لطيــور  ا مــن  معّيــن  نــوع  علــى  فظــة  لمحا ا
انقراضه«. وأضــاف عبدالحميــد: »هــذا مجــرد جــزء مــن 
الحيــوي  التنــوع  علــى  للمحافظــة  األشــمل،  جهودنــا 
والبيئــات الطبيعيــة فــي المملكــة، وفــي الخــارج«. وقــال: 
»نحــن كمجموعــة مــن العلمــاء والمهندســين، نقــدر أهميــة 
كل عنصــر مــن النظــام البيئــي الصحــي والفاعــل، ومــن 
لهيئــة  وا سميثســونيان  مؤسســة  مــع  العمــل  خــالل 
الســعودية للحيــاة الفطريــة لوقــف تراجــع أعــداد طيــور 
العقعــق العســيري، ســوف نتمكــن مــن المســاعدة فــي 
المحافظــة علــى تــوازن النظــام البيئــي الطبيعــي فــي 

المملكة وسالمته«. 
وأضــاف عبدالحميــد: »الطيــور مهمــة للتــراث الثقافــي 
للمملكــة العربيــة الســعودية، وصحــة هــذه الطيــور مؤشــر 
علــى صحــة بيئتنــا، وســوف نســتخدم البيانــات التــي 
ــم  ــدان، لوضــع نمــاذج تســاعدنا فــي فه ُجمعــت فــي المي
كيفيــة إســهام التغييــرات البيئيــة فــي تعــرض الطيــور 

للخطر«.

مؤسسة سميثسونيان
تُعــد مؤسســة سميثســونيان التــي تأسســت فــي عــام 
1846م، إحــدى أكبــر مؤسســات المعرفــة فــي العالــم. ويقع 
ــات المتحــدة  ــي الوالي ــذه المؤسســة ف ــس له ــر الرئي المق
ــوم  ــم. ويق ــز أبحــاث فــي العال ــا 19 مرك ــة، ولديه األمريكي
ــى  علمــاء مــن مؤسســة سميثســونيان بوضــع األطــواق عل
الحيوانــات البريــة المهــّددة فــي محميــة الحيــاة الفطريــة 
فــي حقــل الشــيبة، التابــع ألرامكو الســعودية، فــي صحراء 

الربع الخالي جنوب شرق المملكة.

زيارة صباحية مبكرة: علماء 
الطيور يستمتعون بخصائص 

الطبيعة في اململكة 
يُطلــق طيــر العقعــق العســيري، الــذي يُعــدُّ الطائــر 
ــه  ــة، تغريدات ــي المملك ــا ف ــذي يتواجــد حصرًي ــد ال الوحي
الّمميــزة ُمســتقِباًل شــروق الشــمس فــي صبــاٍح معتــدل 
الحــرارة فــي منطقــة جبــال عســير، فــي المملكــة العربيــة 
ــان  ــور أمريكي ــا طي ــس عالم ــك، يجل ــاء ذل الســعودية. وأثن
وســط أشــجار العرعــر لتســجيل أكبــر قــدر ممكــن مــن 
المعلومــات فــي ســاعات الصبــاح األولــى، حيــن تكــون 
الطيــور فــي ذروة نشــاطها، لينتظــران طيــور العقعــق 

العسيري.
أمســك عالــم الطيــور، إيفــان بيوكلــي، للتــو بطيــر عقعق 
عســيري ذكــر بالــغ وأخــذ نفًســا عميًقــا، قبــل بــدء عمليــة 
تســجيل بيانــات هــذا الطيــر النــادر بحــرص، ووضــع 
ــروزي الخــالب الريــش  ــون الفي ــن الل ــه. ويُزي العالمــة علي
ــذي يُنقــل بحــذر  ــق العســيري، ال األســود واألبيــض للعقع
مــن الفــخ الُمعــد بطريقــة ال تســبب أذى للطيــر، ويوضــع 
فــي كيــس مــن القطــن الناعــم مــن أجــل عمليــة التوزيــن. 
ويقــوم عالــم الطيــور اآلخــر، أليكــس يــان، بتســجيل الوزن، 
ويســاعد بيوكلــي فــي إبقــاء الطيــر هادًئــا مــن خــالل وضع 

قلنسوة على رأسه. 
وبعــد تســجيل البيانــات المتعلقــة بالجنــس، والعمــر 
التقديــري، والدهــون، وحالــة الريــش وقياســات األجنحــة، 
والذيــل، والمنقــار يوضــع جهــاز تتبــع صغير الحجــم عليه. 
ــر العقعــق الصباحــي،  أمــا آخــر إجــراء يعيــق نشــاط طائ
فهــو أخــذ عينــة دم، وبعدهــا يُطلــق الطيــر ليســتمتع 

بشروق الشمس.
مؤسســة  فــي  ء  ال هــؤ ر  لطيــو ا ء  علمــا يعمــل  و
ــة فــي  ــة البيئ ــي تتعــاون مــع إدارة حماي سميثســونيان، الت
أرامكــو الســعودية، للبحــث فــي لغــز تناقــص أعــداد طائــر 
العقعــق العســيري، المهــدد بشــكل كبيــر، لتصل لمــا يقرب 
مــن 130 زوًجــا متكاثــًرا فقــط. ويبــدأ البحــث بمشــروع 
ــا،  ــق وكثافته ــر العقع ــر أعــداد طائ ــه 12 شــهًرا لتقدي مدت
واســتخدامها للبيئــة الطبيعيــة وتوزيعهــا. وقــال بيوكلــي 
أنــه محظــوظ للقــدوم للمملكــة لدراســة هــذا النــوع غيــر 

المعروف تقريًبا وبيئته الطبيعية.
وتعــد المملكــة العربيــة الســعودية دولــة مهمــة تقــع على 
واحــد مــن أطــول مســارات رحــالت الطيــور المهاجــرة فــي 
العالــم، حيــث تتجمــع بهــا أعــداد كبيــرة مــن الطيــور مــن 
أوروبــا وآســيا وإفريقيــا. عــالوًة علــى ذلــك، يصنــف العالم 
جبــال عســير علــى أنهــا منطقــة نــادرة ومهمــة عالمًيــا 
للمحافظــة علــى التنــوع الحيوي. وأضاف بيوكلــي: »يتفهم 
النــاس فــي المملكــة العربيــة الســعودية البيئــة القاســية 
والهشــة أكثــر مــن أي أحــد آخــر، وسيُســهم بحثنــا فــي 
طيــور العقعــق العســيري فــي تعزيــز المحافظــة علــى 

التنّوع الحيوي«.
وقــد صنفــت إدارة حمايــة البيئــة، التــي تمتلــك تاريًخــا 
المناطــق  البيئــي وحمايــة  الوعــي  تعزيــز  مــن  طويــاًل 
الحساســة بيئًيــا، طيــور العقعــق العســيري علــى أنهــا ذات 
ــوع  ــى التن ــود المحافظــة عل ــث جه ــرى، مــن حي ــة كب أولوي
الحيــوي. وتوفــر الشــركة ثقافــة تراعــي البيئــة مــن خــالل 
اإلســهام فــي المحافظــة علــى تــوازن النظــام البيئــي فــي 
المملكــة وســالمته، مــن خــالل االســتخدام الحصيــف 
يــان فــي مالحظــة عابــرة:  للمــوارد الطبيعيــة. وقــال 
ــذي  ــد ال ــة الســعودية هــي المــكان الوحي »المملكــة العربي
زرتــه، والــذي أســمع فيــه األذان حيــن أســتيقظ عنــد 

الساعة الرابعة صباًحا ألرى الطيور«.

يراقب علماء الطيور في المشروع عن كثب طائر العقعق العسيري وعاماته الجينية، التي ُتعدُّ مهمة 
لتحديد المشكات المتعلقة بالمحافظة عليه مثل ظاهرة التوالد الداخلي التي قد تكون سبًبا في 

تراجع أعداده، ويتم قياس العامات عن طريق أخذ عينة دم صغيرة. 
تصوير: أحمد العيتاني(

إيفان بويكلي )إلى اليمين( وأليكس يان، يعمان مًعا لوضع عامة لتمييز الطير الذي تم التقاطه 
مع جهاز تعقب صغير الحجم، حيث ينهض اثنان من علماء الطيور في سميثسونيان في الساعة 

الرابعة صباًحا يومًيا لمراقبة والتقاط وإطاق طيور العقعق العسيري، كجزء من جهد مشترك بين 
أرامكو السعودية مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومؤسسة سميثسونيان.

يعمل إيفان بويكلي على قفص مصّمم اللتقاط طائر العقعق العسيري من أجل القياس والتسجيل 
والوسم.

إنقاذ العقعق العسيري
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كيف ننمي الذكاء العاطفي ألطفالنا؟ 

10 أفكار للمرأة للعمل من املنزلما هو السبب األساس لشجارات الزوجين؟

اإلنســان علــى  قــدرة  فــي  يتمثــل  العاطفــي  الــذكاء 
تحديــد مشــاعره ومعرفــة احتياجاتــه وإدارة أفــكاره. وهــو 
يتشــكل عنــد اإلنســان منــذ الــوالدة بــل وحتــى قبــل الــوالدة 

عندما يكون اإلنسان جنيًنا في بطن أمه. 
حــول تنميــة الــذكاء العاطفــي لــدى األطفــال تحدثنا مع 
ريهــام حلمــي مدربــة الــذكاء العاطفــي المعتمــدة مــن 
مؤسســة »جــون جــراي«، التــي بــدأت حديثهــا قائلــة: »األم 

الـزوج  بيـن  خالفـات  بـال  زوجيـة  عالقـة  توجـد  ال 
وزوجتـه، ولكـّن هنـاك فرًقـا كبيـًرا بيـن االختـالف فـي 
وجهات النظر وبين الشـجار المسـتمر، الذي يعدُّ مسماًرا 
في نعش أي حياة أسـرية مسـتقرة. وقد أجرى موقع »إي 
هارمونـي« دراسـة حديثـة للوصـول ألهـم أسـباب الشـجار 
عـن  المسـؤولون  الخبـراء  فاكتشـف  الزوجيـن،  بيـن 

االستطالع مجموعة من األسباب المتنوعة لذلك.
فقد اتضح أن أسـباب الشـجار ال تكمن في المشكالت 
نفسـها، بـل فـي الطريقـة التـي يتعامـل بهـا الشـريكان مًعا 
لحـل الخالفـات. فقـد جـاء عـدم اإلنصـات واالسـتماع 
باهتمـام لشـكوى الشـريك فـي المرتبة األولـى على عكس 
المتوقـع، أي أن كلمـة السـر فـي حل أي خـالف زوجي هو 

ُحسن االستماع.
في المرتبة التالية جاء عدم مراعاة مشـاعر الشـريك، 
أي التسـفيه مـن آرائـه ومشـاعره عندمـا يتحـدث. وفـي 
العالقـة،  مسـؤولية  تحمـل  عـدم  جـاء  الثالثـة  المرتبـة 
وينـدرج تحـت هـذه النقطـة الخيانـة الزوجيـة والعالقـات 

المنحلة وعدم االهتمام بتلبية احتياجات الشريك.
وهـذا  المشـكالت،  فاحتلتهـا  الرابعـة  المرتبـة  أمـا 
يتضمـن محاولـة أحـد الشـريكين السـيطرة الماديـة علـى 

قــد تشــعر األم ببعــض الملــل نتيجــة بقاءهــا فــي المنزل 
ــًرا،  ــة االطفــال خصوًصــا إذا كان زوجهــا يعمــل كثي لرعاي
وهنــا يُمكــن للعمــل مــن المنــزل أن يحقــق بعــض التــوازن 
الخالفــات  ويقلــل  المــرأة  حيــاة  فيمــأل  الحيــاة  فــي 
الزوجيــة. إليــِك مجموعــة مــن األفــكار التــي يمكــن أن 
تســاعد كل إمــرأة فــي إيجــاد فرصــة عمــل مناســبة مــن 

المنزل. 

الترجمة
الترجمــة مهنــة مناســبة جــًدا للعمــل مــن المنــزل ويمكن 
ألي ســيدة متمكنــة مــن لغتيــن أن تحصــل علــى دورة مــن 
خــالل أحــد مواقــع اإلنترنــت فــي الترجمــة، ثــم تبــدأ فــي 
ــل  ــا العم ــا يمكنه ــة. كم ــب الترجم ــع ومكات مراســلة الموق
بالقطعــة عــن طريــق بعــض المواقــع الوســيطة مثــل موقــع 

خمسات دوت كوم. 

الكتابة والتحرير 
بــوك  الفيــس  صفحــات  مــن  كثيــر  وجــود  بفضــل 
والمواقــع التــي تقــّدم محتــوى متنوًعــا خفيًفــا، أصبــح 
ــا  ــة ولديه ــة واإلنجليزي ــد العربي باإلمــكان ألي ســيدة تجي
موهبــة فــي الكتابــة وصناعــة المحتــوى، أن تبــدأ بنشــر 
بعــض األخبــار الخفيفــة علــى مدونــة علــى اإلنترنــت، ثــم 
إرســال هــذه النمــاذج للمواقــع للعمــل بها ويمكــن الحصول 

على فرصة للعمل بالقطعة في إحداها.   

صناعة الحلويات والوجبات
الشــهي  الطعــام  تجيــد صناعــة  المــرأة  كانــت  إذا 
والحلويــات، فيمكنهــا صقــل مهاراتهــا والحصــول علــى 
الوصفــات مــن اإلنترنــت وبــدء مشــروع صغير يعتمــد على 
البيــع لألصدقــاء والمعــارف أواًل، ثــم البيــع عــن طريــق 

اإلنترنت وفي المعارض.

التجارة اإللكترونية
يحتــاج هــذا المشــروع لــرأس مــال متوســط حيــث يمكن 
ــن الخــارج أو شــراؤها عــن  اســتيراد بعــض المنتجــات م
طريــق األصدقــاء الذيــن يســافرون للخــارج، ثــم إنشــاء 
متجــر إلكترونــي علــى موقــع للبيع علــى اإلنترنــت، أو حتى 

األسرة

هــي حجــر األســاس فــي تنميــة مهــارات الــذكاء العاطفــي 
لــدى الطفــل، إذ إنهــا أول شــخص يحتــك بالطفــل منــذ 
الــوالدة. وعلــى الرغــم مــن أن تدريــب الطفــل الرضيــع 
ــا مــن دروب الخيــال، إال  علــى الــذكاء العاطفــي يبــدو درًب
أن التركيــز علــى ذلــك فــي األشــهر األولــى مــن عمــر 

الطفل هو الوقت الحقيقي«. 
تضيــف ريهــام: »فــي البدايــة يمكــن لــألم أن تبــدأ 
بالحديــث مــع طفلهــا ومحاولــة تســمية مشــاعره ووصفها، 
ووصــف احتياجاتــه كأن تقــول لــه: »أنــت تبكــي ألنــك 
جائــع« أو »أنــت تبكــي ألنــك خائــف ألن هــذا يومــك األول 
فــي الحضانــة« أو »أنــت تبكــي عندمــا تقتــرب منــك القطة 
ألنــك تخــاف منهــا، فلنبعدهــا قليــاًل عنــك حتــى تشــعر 
باالرتيــاح«. يســاعد هــذا الطفــل أن يعلــم أن االحتياجــات 
والمشــاعر لهمــا ارتباًطــا وثيًقــا ببعضهمــا ويمكــن لــألم 
فعــل هــذا حتــى إذا كان الطفــل ال يفهــم كالمهــا أو ال 

يستطيع أن يتكلم بعد«. 
ويكــون األطفــال الصغــار متمحوريــن حــول الــذات، أي 
أنهــم يحكمــون علــى كل موقــف بنظرتهــم القاصــرة وكأن 
كل شــيء يــدور فــي فلكهــم وهــذا يــؤدي أحياًنــا إلــى أن 
يحكــم الطفــل علــى المواقــف بنظــرة ســلبية..  وكلمــا كبــر 
الطفــل يُمكــن لــألم أن تقــوم بتنميــة الــذكاء العاطفــي 
ألمــه:  الطفــل  يقــول  أن  يمكــن  أكبر، مثــال:  بشــكل 
»صديقــي يلعــب مــع أوالد آخريــن غيــري فــي المدرســة.. 
ــألم أن  ــن ل ــا يمك ــي«. هن ــي ويضجــر من صديقــي ال يحبن
تفســر الموقــف للطفــل فتســاعده علــى النظــر إليــه بنظرة 
موضوعيــة: »أنــت تظــن أن صديقــك ال يحبــك ولكــن 
بإمــكان صديقــك أن يحبــك ويحــب أصدقــاء آخريــن، 

شريكه أو استغالله مادًيا أوالبخل في اإلنفاق.
الخامسـة  المرتبـة  فـي  الخالفـات األسـرية  وجـاءت 
ويقصـد بهـذه الخالفـات هـو تدخـل أفـراد  أسـرة أحـد 
الزوجيـن أو كالهمـا فـي خصوصيـات األسـرة ومحاولـة 
الوالديـن أو األخوة السـيطرة على الطريقـة التي يدار بها 

المنزل.
هـو  األطفـال  تربيـة  طريقـة  فـي  االختـالف  ويُعـد 
السـادس مـن أسـباب شـجار الزوجين لهذا يجـب أن يتفق 
األبـوان على طريقة موحـدة ومنهج واحد لتربية أوالدهما 

منذ البداية.
السـابعة جـاء اإلدمـان كأحـد أسـباب  المرتبـة  وفـي 
لتواصـل  ا وسـائل  إدمـان  هنـا  ويقصـد  الخالفـات! 
اإلجتماعـي والهواتـف الذكيـة والحواسـيب وإدمـان العمـل 
حيـث إن االنغمـاس فـي هذه السـلوكيات اإلدمانيـة يقتطع 

من الوقت الحميم والممّيز بين الشريكين.
الثامنـة  المرتبـة  فـي  جـاء  »الشـخير«  أن  والطريـف 
أن  أي  الزوجيـة،  الخالفـات  أسـباب  أهـم  مـن  كواحـد 
الشـريك يمكـن أن يتشـاجر مـع شـريكه حـول أي مشـكلة 
زوجيـة فقـط ألنـه بشـكل خفـي يريـد أن يتشـاجر حـول 

الشخير ألنه ال يحصل على قسط مريح من النوم. 

البيــع عــن طريــق صفحــة علــى فيســبوك أو حســاب علــى 
إنستجرام وذلك بالتعاون مع شركة للشحن. 

 
إدخال البيانات 

هــي وظيفــة ال تتطلــب كثيــًرا مــن الخبــرة،  فقــط 
القــدرة علــى التعامــل مــع برامــج الـــ Office  والســرعة فــي 
الكتابــة. وهــذه البيانــات تكــون مثــاًل ســجالت طبيــة أو 
ســجالت للعمــالء، ويتــم العمــل عــن طريــق االتفــاق مــع 

الشركات أو من خالل المواقع الوسيطة. 
  

التدريس
يمكــن ألي ســيدة أن تــدّرس األطفــال دروًســا خاصــة 
فــي منزلهــا فــي أي مــادة تكــون متمّيــزة فــي تعليمهــا. 
مجموعــات  طريــق  عــن  هــذا  عــن  اإلعــالن  ويمكــن 

الفيسبوك التي تضم األمهات أو سكان الحي نفسه. 
 

التسويق اإللكتروني 
الســيدات المهتمــات بموضــوع معّيــن، مثــل الصحــة أو 
تربيــة األطفــال أو األزيــاء، يمكنهــم إنشــاء حســابات علــى 
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي، تنشــر موضوعــات مفيــدة 
وخفيفــة، وبعــد جمــع عــدد كبيــر مــن المتابعيــن، يمكــن 
مراســلة الشــركات لإلعــالن عــن خدماتهــم ومنتجاتهــم 
علــى هــذه الحســابات مقابــل مبالــغ ماليــة تتناســب عــادًة 

مع عدد المتابعين وحجم التفاعل.

وهــذا ال يعنــي أنــه يضجــر منــك.. وأنــت أيًضــا تحــب 
أناًســا آخريــن غيــر صديقــك، فمــن حــق كل منكمــا أن 
يكــون لــه أصدقــاء آخريــن« .. فــي هــذا الموقــف لــم 
للطفــل  وأوضحــت  الطفــل،  بمشــاعر  األم  تســتهن 
احتياجاتــه وعلمتــه كيفيــة تهذيــب االحتيــاج وزرعــت قيمــة 
ــه ليــس مــن حــق الشــخص  ــدة لــدى الطفــل وهــي أن جدي

امتالك اآلخرين.
ويجــب أن تــدرك األم أيًضــا أن األطفــال يقعــون فــي 
الخطــأ بشــكل رئيــس بســبب وجــود احتياجــات غيــر 
مشــبعة، أو بســبب قيــم غيــر واضحــة، أو حــدود غيــر 
مرســومة فــي األغلــب، وليــس بســبب الــدالل أو ســوء 
التربيــة. ولهــذا يجــب أن تعــرف األم أن هــذه األخطــاء ال 
ــم  ــه أن يتعل ــا هــي فرصــة ل ــل وإنم ــان الطف ــر عــن كي تعّب
الــذكاء  مهــارات  وتعزيــز  الشــخصية  لتنميــة  وفرصــة 

العاطفي. 
ــاك مــن األم مــا يعــرف  ــا أن يكــون هن ــم أيًض مــن المه
الطفــل عــن  الوجدانــي« عندمــا يحكــي  بالـ»التقمــص 
ــر عــن مشــاعره، أي أن  المواقــف التــي يتعــرض لهــا ويعّب
ــم لتســتطيع  تضــع األم نفســها مــكان الطفــل عندمــا يتكل
فهــم مــا يمــر بــه، وأن تســتمع بإصغــاء أي االســتماع 
المتأنــي باهتمــام وهــي تنظــر لعينيــه و تمــارس التواصــل 

والتفاعل بلغة الجسد، وليس مجرد االستماع فقط.
وأخيــًرا كلمــا كان الطفــل شــجاًعا فــي التعبيــر عــن 
مشــاعره وكلمــا طلــب احتياجاتــه بوضــوح وأصبحــت 
نظرتــه للمواقــف أكثــر إيجابيــة، كلمــا كان هــذا دليــاًل على 
نجــاح األم فــي تنميــة مــا يعــرف بالــذكاء العاطفــي، وهــو 

ما سيكون نقطه قوة عظيمة في حياته كراشد. 

إعداد: شيماء الجّمال 
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القافلة األسبوعية    ٢٤ يناير ٢٠١٩ 

يف العدد اجلديد من مجلة القافلة

التواصل العلمي
في اململكة

القافلـة  العـدد الجديـد مـن مجلـة  الظهـران - حفـل 
لشـهري ينايـر/ فبرايـر 2019م بعديـد مـن الموضوعـات 
المتنّوعـة. وتظهـر علـى غـالف العـدد ذي األلـوان الزاهيـة 
الطفلـة »تـاال« التـي تقـف متحفـزة داخـل كـرة سداسـية 
الشـكل، تنظـر عبـر مرايـاه المنعكسـة، فيمـا تظهـر علـى 
الغالف أيًضا رموٌز تُشير إلى علوم متنّوعة. فقد استوحى 
مصمـم الغـالف الفكـرة مـن موضـوع جلسـة الحـوار التـي 
نظمتهـا المجلـة السـتطالع أحـوال التواصـل العلمـي فـي 

المملكة وتجاربه ومبادراته.
فقـد نظمـت القافلـة بالتعـاون مـع مؤسسـة »السـعودي 
م فيهـا عـدٌد مـن المختصيـن  العلمـي« جلسـة حـوار قـدَّ
عرًضـا عـن الجهـود المبذولـة فـي هـذا المجـال لـدى عدٍد 
مـن الجهـات العلميـة فـي المملكة، واسـتعرض المشـاركون 
والحاضـرون فـي الجلسـة موضوعـات وتفصيـالت تصـب 

في مسارات مختلفة عن التواصل العلمي.
وتحـت عنـوان »الناطقـون بلغـة العلـوم«، كتـب رئيـس 
التحريـر فـي افتتاحيـة العدد أن وسـيلة التواصل الشـفهية 
هي الوسيلة األكثر فاعلية وإقناًعا في استهداف المتلقي، 
ذاكـًرا أن وسـائل التواصـل الحديثـة القائمـة علـى المنهـج 
العلمـي ومحتـواه متعـددة، تبـدأ مـن الفصـول المدرسـية 
المجـالت  وحتـى  الشـخصية،  واللقـاءات  والمختبـرات 
إلـى أن أهـم  والكتـب والشـبكات االجتماعيـة، ومشـيًرا 
التحديـات التـي يواجههـا هذا النـوع من التواصـل هي لغته 
التي ينبغي أن تكون قريبة من فهم المتلقي غير المختص.

محطة العلوم: سراب الذكريات 
والزراعة الدقيقة

ويستوقفنا باب العلوم أمام موضوعين: أولها يسبر غور 
»الذكريـات« بصفتهـا أعز ما يملك اإلنسـان، ويعتمد عليها 
طـوال حياتـه، فهـي عمـاد عالقاتـه االجتماعيـة ومعرفتـه 
وأذواقـه وتاريخـه. وقـد نقـول إنهـا جوهـره. ولكـن األبحاث 
العلميـة الحديثـة تكشـف أن الذاكـرة فيهـا كثير مـن الزيف 
والسـراب... فكيـف ذلـك؟ هـذا مـا نقـرأه في مقالـة علمية 
بعنـوان »سـراب الذاكـرة« للباحثـة فـي العلـوم البصريـة 

واإلدراكية فالنتينا شيرنشيفا.
أما الموضوع الثاني، فقد كتبه راكان المسعودي مشيًرا 
إلـى أن الزراعـة وتطوير أسـاليبها ونظمها واسـتفادتها من 
التقنيـة المختلفـة، تُعد مـن أكثر المجاالت التي سـعت إلى 
تحسـين نفسـها. وها هـي اليوم على مشـارف ثـورة جديدة 
أُطلـق عليهـا »الزراعـة الدقيقة«؛ تُمثـل مجموعة من النظم 
المتخصصـة فـي جمـع وتحليـل البيانـات المتعلقـة بالبيئـة 
داخل الحقل وخارجه، وتهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات 
بنـاء علـى معطيـات  بالكامـل  المزرعـة  بـإدارة  المتعلقـة 

دقيقة.

درع لحماية كوكبنا .. والنيتروجين القافلة األسبوعية
مصدر جديد للطاقة

وفي قسـمي العلم خيال والطاقة نطالع موضوعين شـيقين، 
األول يبحـث فـي حمايـة كوكـب األرض؛ فكمـا هـو معـروف أن 
الحياة والحضارة اإلنسانية على األرض تتعرَّض لمخاطر منها 
الكويكبـات والمذنبـات والنيـازك، ومـا يمكـن أن يصطـدم بهـا 
ل حقول قوة لتنعم باألمان؟  رها. فهل من الممكن أن تُشـكِّ ويدمِّ
هـذا مـا يبحـث فيـه الكاتـب حسـن الخاطر تحـت عنـوان »حقل 
القـوة كـدرع حمايـة«. ونقـرأ في الموضـوع الثاني مـا كتبه أمين 
نجيـب عـن أهميـة عنصـر النيتروجيـن للحيـاة، فيقول: ال شـك 
أننـا بحاجـة إلـى النيتروجيـن للبقـاء، والعلـم يفتـح اليـوم نافـذة 
حديثـة  تقنيـات  جلـب  شـأنها  مـن  النيتروجيـن،  عالـم  علـى 

الستغالل هذا العنصر المهم بوصفه مصدًرا جديًدا للطاقة.

مكتب بال ورق، ودفاع عن وقت الفراغ  
وفـي قسـم الحيـاة اليوميـة، كتـب عبدالحليـم محمـود عـن 
فكـرة المكتـب الالورقـي، فبعـد أربعيـن سـنة علـى ظهـور فكـرة 
مكتـب بـال ورق، يـرى الكاتـب أنهـا لـم تقتـرب ولـو قليـاًل مـن 
التحقـق، رغـم أن كل متطلبـات هـذا المكتب أصبحـت متوفرة. 
فما هي الحيثيات التي يسـتند إليها الكاتب؟ هذا ما نقرأه في 

هذا االستشراف.
ونطالع في القسـم نفسـه موضوًعا بعنوان »الدفاع عن وقت 
الفـراغ« كتبتـه مهـى قمـر الديـن، التـي تـرى أن سـيطرة العمـل 
علـى كل جوانـب حياتنـا هـي مـن االتجاهـات المؤسـفة فـي 
العصر الحديث، بحيث أصبحنا نقّيم األمور وحتى األشـخاص 
مـن خـالل المنفعـة المهنية فقـط، وبتنا نعيش لنعمـل، بداًل من 
أن نعمـل لنعيـش. فهـل وقـت الفـراغ هـو الوقـت المهـدور بـال 

فائدة؟ هذا ما ذهبت الكاتبة في تحليله من جوانب عديدة.

في أعماق البحر األحمر
وفـي زاويـة عيـن وعدسـة، يصحبنـا الكاتـب الـذي يمـارس 
هوايـة الغطـس سـليمان الكثيـري فـي رحلة تحت أعمـاق البحر 
األحمر، ويصف لنا بالكلمة، كما تصف المصورة أمل أبوحمود 
بالصـورة، وقائـع رحلـة للغطـس فـي منطقـة جزيـرة جبـل الليث 
الزاخـرة بجمـال التكوين الطبيعي واألحيائي الذي تشـهده هذه 

المنطقة.
 

الكاريكاتير وأفالم الرعب
وفـي قسـم األدب والفنـون يطالعنـا أواًل بحـث عـن تاريـخ فن 
الكاريكاتيـر بـدًءا بالرسـوم الفرعونيـة القديمـة وحتـى العصـر 
الحديـث، مـن إعداد الكاتبـة مـروة األميـن؛ فالكاريكاتير صورة 
ومبالغـة وتأثير سـاخر، وهـذه العناصر الثالثـة تمثل المقومات 
الرئيسـة لـه. ومـن الكاريكاتيـر الـى أفـالم الرعـب، فـي قـراءة 

تحليلية يتساءل عبدالوهاب بن منصور عن مكانة هذه األفالم 
وإمكانيـة تطـور صناعتهـا لتجـد لنفسـها سـوًقا أكثـر انتشـاًرا 
الجوائـز  بأهـّم  وتتويًجـا  اعتراًفـا  بالتالـي  ولتنتـزع  وربًحـا، 

السينمائية في العالم.

فرشاة وإزميل مع مهند شونو
ويصحبنـا هـذا العدد أيًضـا في زيارة إلى عالم مهند شـونو، 
الفنان السـعودي الشاب الذي يتوزَّع اهتمامه بين الرسم وسرد 
القصص والتصوير، المولع بحل الحبكات القصصية المتقلبة، 
مثلما يهوى السـفر، إذ ال يسـتقر في مكان إال لينتقل إلى غيره 

.. فماذا أنتج؟ وبماذا يحلم؟

فنان ومكان: يوسف 
شاهين واإلسكندرية

وفي زاوية فنان ومكان، يسـتجلي الكاتب ناصر كامل عالقة 
المخرج العالمي المصري يوسـف شـاهين بمدينة اإلسكندرية، 
عبـر الحديث عن تاريخه وفنه ومسـيرته السـينمائية. ال سـيما 
وأن بعـض الحوارات السـينمائية في عـدٍد من أفالمه أصبحت 

تُذكر كمراجع عن تاريخ المدينة وأحوالها.

سينما سعودية 
وضـم قسـم سـينما سـعودية قـراءة لفلـم المخـرج السـعودي 
محمـود صبَّـاغ الجديـد »َعْمـرة والُعـرس الثانـي«، الـذي يضيف 

إلى حقل السـينما السعودية تجربة جديرة بالتقدير، إذ يناقش 
قصـة  خـالل  مـن  السـعودي،  المجتمـع  سـمات  بعـض  فيهـا 
مسـتنبطة درامًيـا مـن الواقـع، في قالـب يمزج بين الكالسـيكية 

والتجريبية الحديثة.

م في العمر  الرعاية الصحية والتقدُّ
وألن العالـم يواجـه اليـوم ظاهـرة غيـر مسـبوقة فـي تاريـخ 
اإلنسـان، تتمثَّـل فـي أن عـدد كبـار السـن أصبح اليوم يفـوق عدد 
األطفـال، خصصـت القافلـة تقريرهـا فـي هـذا العـدد لموضـوع 
الرعايـة الصحيـة والتقـدم فـي العمـر. فحتـى وقـت قريـب، كان 
وا سن  عدد األطفال دون الخامسة يفوق عدد الكبار الذين تخطَّ
الخامسـة والسـتين. وقديًمـا، كان مـن النادر أن يعّمر شـخص ما 
ليـرى حفيـًدا لـه فـي حياتـه. وترتبـط الظاهـرة الجديـدة بارتفاع 
ـع عند الـوالدة، نتيجـة عوامل عديـدة، من  متوسـط العمـر المتوقَّ

أهمها الرعاية الصحية القائمة على العلم الحديث. 

ملف املطر
أعـّد الكاتـب أحمد بّزون بمشـاركة فريق القافلة هذا الملف 
بوصفه نافذةً نتطلع عبرها إلى المطر، ونسـتدل على أسـراره، 
ونسـتجلي أثـره فـي الشـعر واألدب والسـينما والفـن التشـكيلي 
والمعتقـدات الشـعبية واللغـة، ونبحـث عـن سـر رائحتـه عندمـا 
يكـون بكـًرا، ونتتبـع هطولـه أمـام أعيننا وفـي صدورنـا، والكثير 
غيـر ذلـك مـن ابتـكار المظلـة، إلـى جـدوى االسـتمطار، وفق ما 

تتسع له صفحات الملف الست عشرة.

أربعون عامًا انقضت منذ ظهر المصطلح 
ة، وها نحن نقترب من نهاية العقد  ألول مرَّ
الثاني من القرن الحادي والعشرين، وفكرة 
“مكتب بال ورق" أو “المكتب الالورقي" لم 

تقترب –ولو قلياًل– من التحقق، رغم أن كل 
متطلبات هذا المكتب أصبحت متوفرة، 

تقنيًا على األقل. بل إن فكرة المكتب 
الالورقي في زماننا هذا الذي يفترض أنه 

يشهد وعيًا بيئيًا غير مسبوق، ال تزال ضربًا 
من الخيال، أو تكاد تكون فكرة حالمة وسط 

أطنان الورق التي ُتغرقنا.  

عبدالحليم محمود

بعد 40 عامًا من طرح الفكرة

المكتب الالورقي 
ال يزال بعيد 

المنال

وم
الي

نا 
يات

ح

ابتكار

حصاد المياه 
من الهواء

مستوحـاة من خنافـس صحـراء ناميبيـا، التي تظهر 
أيضاً كوسيلة لتكثيف واستقبال المياه السائلة من الهواء 

عند الحاجة.
ويقول الباحثون إن هذا االختراع الجديد يتميز بأن 
الهيدروجيل رخيص الثمن جداً ومتوفر، والجهاز ال 

يحتاج إلى طاقة إضافية.  

Pubs.acs.org :المصدر

الأن بيئتنا آخذة في التغير بشكل سريع، 
فإنها تضغط على علمائنا المجتهدين 

للتوصل إلى ابتكارات تلبِّي احتياجات البشرية، من 
أهمها تأمين المياه الصالحة للشرب. وفي هذا المجال، 

ر علماء في جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية  طوَّ
في المملكة جهازاً قادراً على امتصاص الماء من الهواء، 

ومن ثم انتزازه )استخراجه( عند الطلب. االأمر الذي 
ر بثمن بالنسبة لالأشخاص الذين  قد يكون ابتكاراً ال يقدَّ

يعيشون في المناطق القاحلة والصحراوية، حيث 
المياه نادرة بالفعل.

العنصر االأساسي لهذا الجهاز هو هيدروجيل خاص 
أساسه ملح كلوريد الكالسيوم. وهو عنصر ال يستطيع 

مقاومة الماء. ولذا، فإنه يتحوَّل عادة إلى سائٍل مالٍح 
الأنه يمتص بخار الماء. 

ويتمثل مفتاح هذا االبتكار الجديد في جعل خليط 
الهيدروجيل هذا يحافظ على صالبته، رغم كمية المياه 

التي يمتصها، إلى حين الحاجة إلى هذا الماء.
وسبق أن جرت محاوالٌت عديدة في أنحاء العالم، 

الستخدام كلوريد الكالسيوم في استخراج المياه. ولكن 
لم يتم تخطي مشكلة الحفاظ على الصالبة. أما هنا 

فقد ساعد الفريق في حل المشكلة عن طريق تحويل 
الملح إلى بوليمر ليحافظ على شكله حتى يسخن. وبعد 

ذلك استخدموا أنابيب كربونية نانوية الإطالق المياه. 
والفكرة هي أن الجهاز يمكنه التقاط الماء من الهواء 

طوال الليل، ثم إطالقه عند تسخينه خالل النهار.
وفي اختبار النموذج االأولي من قبل الباحثين، تم 

استخدام 35 جراماً من الهيدروجيل استطاعت التقاط 
37 جراماً من الماء خالل ليلة واحدة ذات رطوبة نسبية 

تبلغ حوالي %60.
وفي اليوم التالي، كان تعرُّض الجهاز لساعتين ونصف 

من أشعة الشمس كافياً الستخراج 20 غراماً من الماء 
الصالح للشرب. وقال الباحثون إن الهيدروجيل يمكن 

استخدامه مرة أخرى بعد ذلك.
ومع ذلك، فإن العلماء غير راضين تماماً بعد. إذ 

إنهم يأملون في تعديل التصميم، بحيث يتم إطالق 
المياه باستمرار. الأن هناك كثيراً من التنافس على هذه 

االأجهزة التي قد تنقذ الحياة.
ر فريق من  ففي وقٍت سابٍق من هذا العام، طوَّ

الواليات المتحدة جهازاً يستخدم معادن مصممة 
خصيصاً اللتقاط المياه، وهو اختراع آخر ال يحتاج إلى 

مصدر طاقة منفصل للعمل )كتبت عنه القافلة في 
عدد يوليو/أغسطس، 2018م(.

كما أنشأ فريق آخر من العلماء مادة اصطناعية 

ازه عند تسخينه ن يتم أول امتصاص الماء بواسطة الملح، ثم ان�ت

امتصاص الماء

اء
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ص ا
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ا
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ان

شاركنا رأيك
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على ُبعد 220 كيلومترًا جنوبي مدينة جدة، 
تقع بلدة الليث. وقبالتها في البحر األحمر، 

وعلى مسافة ساعتين من اإلبحار بسرعة 
معتدلة، يرتفع جبل الليث وسط جزيرة 

صغيرة أعطاها اسمه، وهي أقرب إلى أن 
تكون مجرد مرسى لمراكب هواة الغطس 

الذين يقصدونها لالستمتاع بمشاهدة 
أعماق البحر األحمر التي تعج بحياة ال مثيل 

عها.   لها في تنوِّ

سليمان الكثيري

تحت الماء في

جزيرة جبل الليث

سة
عد

 و
ن

عي

لم أسعد بشيء كما سعدت بزيارة هذه البالد العزيزة على كل مسلم، 
االأثيرة في قلب كل مؤمن، التي هي الوطن الروحي االأصيل لنفس كل 

عربي مهما نأت به الدار، وكل مسلم مهما يكن مكانه من االأرض.
وال أعرف شيئاً أدعى للغبطة وال أشّد دعاًء للرضا من هذا االأمل 

المحبب العزيز الذي يشرك في النفوس فيملؤها بهجة وسروراً حين 
رة فيرى بشائر هذه  يلم العربي أو المؤمن بهذه االأرض الكريمة المطهَّ

ر عواقبها، وما تحفل به  النهضة التي نشهد أولها وال نستطيع أن نقدِّ
نسانية عامة.  من الخير للعرب والمسلمين خاصة ولالإ

نسان، وإالَّ أن يكون الضعف  نسان عوناً لالإ فقد أبلى هللا إالَّ أن يكون االإ
في كل موطن من مواطن االأرض ضعفاً للناس جميعاً، وأن تكون القوة 

في كل قطر من أقطارنا قوة لهم جميعاً. فهذه الحياة الجديدة التي 
تدب في قلوب العرب كما يدب البرء في السقم ال يستمتع العرب 

وحدهم بها، وإنما هي نعمة يسبغها هللا على الشعوب القريبة منهم 
سالم، منه أشرق النور  والبعيدة عنهم. فكيف وموطنهم موطن االإ

الذي أحيا القلوب بعد موتها، وأيقظ الضمائر بعد نومها، وأخرج 
العقول من الظلمات إلى النور.

وهذه النهضة المباركة التي نشهدها، فتشيع في قلوبنا الغبطة وفي 
نفوسنا الرضا لها مصدران خطيران:

تكّرم الدكتور طه حسين، رئيس 
المؤتمر الثقافي العربي التاسع، 

الذي انعقد في جدة بتاريخ 21 
جمادى األولى سنة 1374هـ، 

وخص مجلة "قافلة الزيت" في العدد السادس 
)شعبان 1374هـ ، أبريل 1955م( بإهداء جميل 

موّجه إلى أهالي المنطقة الشرقية في المملكة 
وذلك بمناسبة زيارة أعضاء الوفود العربية 

المشتركة في المؤتمر إلى المنطقة. وقد نشرت 
تفاصيل هذه الزيارة، في عدد )رجب 1374هـ ، 

مارس 1955م(.  

إهداء من الدكتور 
طه حسين.. 

إلى أهالي المنطقة الشرقية
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الخميس ١٨ جمادى األولى 1440هـ، ٢٤ يناير 201٩م

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

مدير قسم النشر: 
هيثم خليل الجهيران

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

 ناجي عوض

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

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، هنوف يوسف السليم

تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 

األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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

السودوكو
اللعبة قاعدة 

تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــاعــب  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.

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

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

3 4 7
5 7 3 1 8

5 3 9 8 7
8 1 4 5 3
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1 2 9 4 3 7 5 6 8
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* حل العدد الماضي

الــذي يُمّيز الفن عن غيره؟ الفن أواًل هو نشاط إبداعي  ما 
أكثر من  الخياِل  ملكة  يعتمد على  بالعادة، وهو  الفرُد  يمارسه 
والقصة  كالشعر  لغوي  إمــا  والــفــن  العقل.  ملكة  على  اعتماده 
والرواية، وإما بصري كالرسم والنحت، وإما سمعي كالموسيقى، 
وإمــا حركي كالرقص والتمثيل. وواضــح هنا اعتماد الفن على 
الحواّس، وهو كذلك يعتمد على إثارة المشاعر والوجدان. ويقول 

الشاعر العراقي الكالسيكي جميل صدقي الزهاوي: 
يـــــهـــــززك عـــنـــد ســمــاعــه لـــــم  الـــشـــعـــر  إذا 

لــــــه شـــعـــُر يــــــقــــــاَل  ــــس جـــــــديـــــــًرا أن  ــي ــ ــل ــ ف
والفلسفة  كالعلم  المعارف  من  غيره  الفن عن  يمّيز  ما  أهــم 
ــي خـــاّلق؛ إذ ينبع مــن ذات  والــطــب ونحوها هــو أنــه نشاط ذات
الفنان. فالفنان يعّبر عن ذاتــه، ولكنه ال يعّبر عن ذاتــه بوصفه 
شخًصا عادًيا، بل بوصفه شخًصا غير مألوف. إن الدهشَة ليست 
فقط أصل التفلسف، بل هي أيًضا أصل الفن. والدهشة هي أن 
ينظر المرء إلى األشياء وكأنه ينظر إليها للمرة األولــى. ويرى 
علماء األدب المعاصر أن أهم ما يميز األدب والفنون أنها تكسر 
المألوفية والروتين. فالفنان ال يتجاوز العالم المعيش وال يهرب 
منه، بل يظل عائًشا فيه، لكنه يالحظه بعيٍن غير عيِن اإلنسان 
الروتيني. بعبارة أخرى: إنه يعّبر عن الواقع نفسه الذي يعبر عنه 
اإلنساُن العادي، ولكن بصورة مغايرة للمألوف. فلنتدبر المثال 

التالي:
عندما شعر امرؤ القيس باألرق وطول الهّم أسقط هذه الصورة 
الليل  الليل طويل. والحقيقة أن  الليل، فقال إن  الشعورية على 
ليس طوياًل بالمعنى الواقعي بل بالمعنى الوجداني. لكن طول 
الليل صورة مجازية مألوفة لدى عامة الناس، فأراد امرؤ القيس 

التعبير عنها في شكل جديد لكي ينزع عنها مألوفيتها، فقال:
ــه ــ ــوم ــجــ ــ فـــــيـــــا لــــــــك مــــــــن لـــــيـــــل كـــــــــــــأّن ن

ــل شـــــــــدت بــــيــــذبــــِل ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــل مــــــغــــــار الـ ــ ــكـ ــ بـ
لقد رسم الشاعر هنا لوحة عظيمة بالكلمات؛ فنراه يعّبر عن 
طول الليل بمشهد تكون فيه نجوم الليل وأفالكه مربوطة بحبل 
متين في جبل يذبل الضخم. وجبل يذبل يعرف اليوم بجبل صبحا 

في نجد.
الــصــورة البالغية المدهشة هي ما جعلت كــالم امرئ  هــذه 

القيس شعًرا وفًنا. ويقول الشاعر الحديث عبدالمعطي حجازي:
)ولدت هنا كلماتنا/ولدت هنا في الليل يا عوَد الذرة/يا نجمًة 

مسجونة في خيط ماْء(
بيت  مع  لطيًفا  الشعورًيا  تناًصا  األخير  الشطر  في  نالحظ 
ينعكس ضوؤها على  التي  الطويل  الليل  القيس. فنجمة  امــرئ 
أن  الماء، كما  تتحرك فكأنها مسجونة في  الساقية ال  صفحة 
نجوم الليل عند امرئ القيس مربوطة ومشدودة إلى الجبل فال 
تتحرك كناية عن طول الليل الذي هو ذاته كناية عن اشتداد الهم 

وطول السهر.
الكالم شعًرا،  لتجعل  تكفي  ال  لوحدها  المجازية  الصور  إن 
فكثير من العبارات اليومية تحمل دالالت مجازية، لكن العبرة هو 
في كسر المألوفية وفتح عيون الناس على العالم ولكن من زاوية 

لم يكونوا منتبهين لها في غضون الروتين اليومي المرير.
البالغية فقط هو ما يميز  الروتين، والصور  لكن، هل كسر 
الفنون؟ أال يقّدم لنا الفن معرفًة بالعالم بداًل من الترف الشكلي 
مثل هايدجر  الفالسفة  مــن  كثير  لقد هاجم  بلى.  والــبــالغــي؟ 
وغادامير وأدورنــو الــرأَي الشكالني الذي دشنه إيمانويل كانط، 
ورأوا أن الفن يقدم لنا معرفة عميقة جدا بالوجود وبالحياة، وأن 
ولوحات  ومسرحيات  مالحم  من  العظيمة  الكالسيكية  الفنون 
وقصائد لم تخُل أبًدا من أفكاٍر عميقة ورؤى خالدة. فالفن ليس 

مجرد لعب بالصور المجازية، بل هو أيضا معرفة.

مباهُج الفّن

* كاتب سعودي

شايع الوقيان *

كما تأخذ السامة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

نغمات إيقاعيةحديث األلوان: 

ولد الفنان ثامر محمد رباط في جدة عام 1992م. حّقق المركز األول في خمس مسابقات متتالية  من مسابقات األطفال. وأقيم أول معرض له في جدة عام 
2007م. شارك في الورشة التشكيلية والمعرض المصاحب مع كبار الفنانين التي نظمتها إدارة بيت التشكيليين، كما حقق المركز األول على مستوى جامعة أم 
القرى في مسابقة المؤتمر العلمي الرابع في التصوير التشكيلي. جاءت مشاركته في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة من خال مجموعة من اللوحات 
من مجموعة رؤية، التي تتناول حالة الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بأسلوب مبسط ومختزل في حركة الاعبين، وهي أشبه بنغمة إيقاعية تتوزع 

على العمل الفني بتشكيات مختلفة. 


