
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٠ رجب 144١هـ، ٥ مارس 20٢٠م

سالمة املوظفني وأسرهم أولوية..
الناصر يحّث الموظفين على التدابير الوقائية من فيروس كورونا

ل نظام التحكم في الحوية، علي معيدي، يقوم بالتحقق كل  ُمشغِّ
أربع ساعات خالل نوبة عمله، من ضغط واختبار وظائف وحدة 

ثاني أكسيد الكربون، ويقول معيدي: »إنه لشرف عظيم أن أعمل 
في معمل صديق للبيئة«. ويضيف قائاًل: »عملي الذي أقوم به هو 

جزء من جهود المحافظة على البيئة التي تقودها أرامكو 
السعودية، وهو ما يحفزني على أن أكون حريًصا على سالمة نظام 

التشغيل«.

قادة الطاقة وخبراء 
عالميون يناقشون 
ر  سبل مواجهة تغيُّ

المناخ واالقتصاد 
القائم على تدوير 

الكربون

صفحة ٤ و٥

حـّث رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، 
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، أثنـاء اجتماعـه األسـبوعي مـع 
إدارة الشـركة األحـد الماضـي، الموظفيـن علـى أخـذ أقصـى 
درجـات الحيطـة والحـذر للوقايـة مـن فيـروس كورونـا. كمـا أّكـد 

علـى جميـع موظفـي الشـركة أن يكونـوا علـى وعـي كامـل وانتبـاه 
لمخاطر اإلصابة بهذا الفيروس. وقال الناصر إن الشركة تعمل 
مـع مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي لتعزيـز االسـتعدادات 
لمكافحتـه. ونصح جميـع الموظفين بالمحافظة على ممارسـات 

وقائية فيما يتعلق بالنظافة الشـخصية واالختالط مع اآلخرين. 
مـن جهـة أخـرى، حـّث الناصـر الموظفيـن الذيـن قـد ينتابهـم 
دوا فـي طلـب الرعايـة  الشـعور بالمـرض - القـدراهلل- أال يتـردَّ
الصحيـة الفوريـة. وأشـار الناصـر إلى أن فيـروس كورونا قد بدأ 

بالفعل بالتأثير الواضح على االقتصاد العالمي، مضيًفا: »تُكثف 
أرامكو السـعودية جهودها لتكون جاهزة لمختلف السيناريوهات 
المحتملة التي يمكن بدورها أن تؤثر بشـكل كبير على االقتصاد 

العالمي والطلب على الطاقة«. 

يجب علينا جميًعا العمل مًعا، والتعاون من 
أجل إيجاد حلول للحدِّ من االنبعاثات

أمين الناصر

124
مليـــار دوالر قيمـــة ٢٣٠ مشـــروًعا أعلنت أرامكو الســـعودية 
عـــن إرســـائها علـــى المقاوليـــن فـــي الســـوق المحلية خالل 
العاميـــن المقبليـــن وذلـــك خـــالل اســـتضافتها فعاليـــات 
فـــي  الماضـــي  األســـبوع  المســـتقبلية  المشـــاريع  منتـــدى 

مدينة الرياض. صفحة ٢

أرامكو السعودية 
تواصل دورها في 

تمكين المرأة 
بإنشاء أكاديمية 

الشرقية للسياقة 
في المبّرز

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية
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دشن أكادميية الشرقية للسياقة النسائية

أمير الشرقية: نسعد بالمشروعات التي تسهم 
في تعزيز القيادة اآلمنة، وإسهام شركات 

القطاعين العام و الخاص في التنمية ضرورة

األحســاء - دّشــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية، 
2020م،  1441هـــ )4 مــارس   9 رجــب  يــوم األربعــاء  
أكاديميــة الشــرقية للقيــادة النســائية، والتــي تُعــدُّ أول 
بمحافظــة  للنســاء  القيــادة  لتعليــم  متكاملــة  أكاديميــة 
ــادرات أرامكــو الســعودية  األحســاء، وهــي واحــدة مــن مب
للمجتمــع، يرافقــه صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن محمــد 
ابــن جلــوي، محافــظ األحســاء، ورئيــس أرامكــو وكبيــر 

إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر. 
الحرميــن  خــادم  واهتمــام  بحــرص  ســموه  ه  ونــوَّ
الشــريفين وســمو ولــي العهــد - يحفظهمــا اهلل- بتمكيــن 
المــرأة الســعودية، وتحفيــز طاقاتهــا وقدراتهــا، مبيًنــا 
ســموه أهميــة تطويــر عمليــة تعليــم القيــادة، وإدمــاج 
ثقافــة  ترســيخ  علــى  والحــرص  الحديثــة،  التقنيــات 
الســالمة المروريــة، مشــيًدا بتجربــة أرامكــو الســعودية 
فــي خدمــة المجتمــع، وتنميــة طاقــات وقــدرات المــرأة 
العــام  القطاعيــن  مشــاركة  أن  مبيًنــا  األحســاء،  فــي 
والخــاص فــي التنميــة والمســؤولية االجتماعيــة ضــرورة، 
واستشــكاف  االحتياجــات  تلمــس  علــى  التركيــز  مــع 

القدرات.

القافلة األسبوعية

تمكين المرأة والسالمة المرورية 
وفــي كلمتــه خــالل حفــل التدشــين، ذكــر المهنــدس 
أميــن الناصــر أن القــرار التاريخــي الــذي أصــدره خــادم 

بــن عبدالعزيــز،  الملــك ســلمان  الشــريفين  الحرميــن 
حفظــه اهلل، بالســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة فتــح آفــاق 
الفتيــات والســيدات فــي  الفــرص والتمكيــن لمالييــن 

المملكــة ممــا ســيكون لــه أثــر إيجابــي علــى االقتصــاد 
وعلــى بيئــة األعمــال والتنميــة بشــكل عــام فــي المملكــة، 
قائــاًل: "نتطلــع ألن يكــون ألكاديميــة الشــرقية للســياقة أثر 
إيجابــي ملمــوس، ينفــع النــاس ويســتفيد منــه عــدد كبيــر 
ــز عليهمــا  ــن ممــا ترّك مــن المواطنيــن، فهــي ســتلبي أمري
أرامكــو الســعودية، وفــي الوقــت نفســه لهــا أهميــة كبــرى 

في المملكة، وهما تمكين المرأة، والسالمة المرورية."
وأضــاف أن هــذه األكاديميــة التــي تشــّرفت أرامكــو 
الســعودية بتنفيذهــا فــي محافظــة األحســاء، وهــي أرض 
الخيــر والعراقــة، تُعــدُّ األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة 
والشــرق األوســط مــن حيــث الحجــم والنوعيــة والتقنيــات 
المســتخدمة، مبيًنــا أن خريجــات األكاديميــة  الذكيــة 
خــالل فتــرة التشــغيل التجريبــي كانــت تجربتهــن متميــزة، 
وأن الشــركة تتطلــع ألن تتمكــن األكاديمية خالل الســنوات 

العشر المقبلة من تدريب 200 ألف سيدة.
وأعــرب المهنــدس الناصــر فــي ختــام كلمتــه عــن شــكره 
وامتنانــه لصاحــب الســمو الملكــي، األميــر ســعود بــن 
نايــف بــن عبدالعزيــز، أميــر المنطقــة الشــرقية، علــى 
رعايتــه الكريمــة، ودعمــه المســتمر ألرامكــو الســعودية. 
كمــا أعــرب عــن شــكره وتقديــره للتعــاون مــع اإلدارة 
ــة،  ــات الداعم ــع الجه ــة وجمي ــي المملك ــة للمــرور ف العام
متمنًيــا أن تكــون هــذه األكاديميــة، لَِبنَــة خيــر إلرســاء 

دعائم اقتصاٍد مزدهٍر، ومجتمٍع حيوٍي، ووطٍن طموٍح.

عن األكاديمية 
ويعمــل بأكاديميــة الشــرقية للســياقة أكثــر مــن 250 
موظفــة ســعودية كمدربــات ومحاضــرات، باإلضافــة إلــى 
األعمــال األخــرى المرتبطــة بالتشــغيل. ويُتوقــع أن يصــل 
عددهــن إلــى 300 مــع نهايــة الربــع األول للعــام المقبــل. 
ويتوفــر للمتدربــات نفــس المنهــج التعليمــي عالــي الجــودة 
الــذي يقّدمــه مركــز أرامكــو الســعودية لتعليــم ســياقة 
الســيارات فــي الظهــران، وهــو أول مراكــز تعليــم ســياقة 
الســيارات التــي أنشــأتها الشــركة. كمــا تمنــح األكاديميــة 
التدريــب  فتــرة  مــرور  بعــد  الســياقة  برنامــج  شــهادة 
المطلوبــة ومراقبــة األداء التــي تتــم علــى مــدار اليــوم، 
اســتيعاب  فيهــا  يتــم  مرنــة،  تدريــب  لســاعات  وفًقــا 

المتدربين من ذوي االحتياجات الخاصة أيًضا.
ويشــغل مبنــى األكاديميــة مســاحة تُقــّدر بحوالــي 3٫500 
متــر مربــع، فيمــا تبلــغ مســاحة ميــدان التدريــب 50٫000 متــر 
مربــع. وتشــمل التجهيــزات التــي تم توفيرهــا بهــذه األكاديمية 
115مركبــة، و11 جهــاز محــاكاة تفاعليــة تحاكــي الســيناريوهات 
أجهــزة  أفضــل  وهــي  األحســاء،  منطقــة  فــي  الحقيقيــة 
المحــاكاة فــي العالــم، إلــى جانــب خمســة فصــول دراســية 
ذكيــة، وقاعــة، وأنظمــة رعايــة يوميــة، وعيــادة، وغرفــة اختبار 

عبر اإلنترنت، وقاعة مؤتمرات، ومركز اتصال. 

بات، ومن بينها 11 جهاز محاكاة  زت األكاديمية بكافة التجهيزات التي من شأنها أن تضمن تدريًبا عالي الجودة للمتدرِّ ُجهِّ
تفاعلية تحاكي السيناريوهات الواقعية التي من الممكن أن تحدث أثناء القيادة على الطريق.

بات في األكاديمية خالل حفل تدشينها. ويأتي إنشاء األكاديمية في إطار جهود الشركة لتمكين المرأة ، وتعزيز  ج الدفعة األولى من المتدرِّ صاحب السمو الملكي، األمير سعود بن نايف، وسمو األمير بدر بن جلوي، والمهندس أمين الناصر، يحتفون بتخرُّ
السياقة اآلمنة والسالمة على الطرق، وذلك بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور.

"تمثِّل هذه األكاديمية 
نقلة نوعية في 

األحساء، والمملكة 
بشكل عام، كما أنها 

تتميَّز بأن نسبة سعودة 
العاملين فيها تبلغ 

100٪. لقد خضعت 
بات لتدريب في  المدرِّ
غاية الفاعلية. وعلى 
الرغم من أن بعضهن 

سبق لهن التدرُّب 
خارج المملكة، إال أن 
التجربة هنا مختلفة 

تماًما"
وفاء األحمد

فاحصة مركبات

"األكاديمية ليست 
د مكان  مجرَّ

الستصدار رخص 
القيادة للنساء. فنحن 

نتأكد من أن 
بات يتعلمن  المتدرِّ

قيادة السيارات بشكل 
سليم وآمن، من خالل 

مختلف الخدمات 
مها  التي تُقِدّ

األكاديمية"
لطيفة المخيزيم

مدربة قيادة

"مبادرة أرامكو 
رت  السعودية وفَّ

للنساء اإلمكانيات 
الالزمة التي 

تساعدهن على 
االعتماد على أنفسهن 

في استخراج 
نهن من  الرخص، وتمكِّ
تعلُّم القيادة. نحن في 
ج جياًل  األكاديمية نخرِّ

واعًيا من مخاطر 
الطريق"

لطيفة السويلم
مدربة قيادة

"تمثِّل أكاديمية 
الشرقية للسياقة 

قفزة إيجابية، بحكم 
أنها األكاديمية األولى 

من نوعها في 
األحساء. ومن خالل 

دعم أرامكو السعودية 
لألكاديمية، يسعى 
العاملون فيها نحو 

التميُّز"
مضاوي التيسان

مدربة قيادة

أشاد أمير 
المنطقة 

الشرقية بتجربة 
أرامكو 

السعودية في 
خدمة المجتمع، 
وتنمية طاقات 
وقدرات المرأة 

في األحساء



»السالم نظر«..
يحميك من الخطر

د. جعفر التوفيق *

تُشـير الدالئـل إلـى أن فيـروس كورونـا المسـتجد 2019 
)COVID-19( هـو مثـل الفيروسـات التاجيـة األخرى، ومن 
بينهـا متالزمة الشـرق األوسـط التنفسـية، حيـث يمكنه أن 

ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق:
■  رذاذ السعال والعطس.

أو  للمـس  كا المصـاب،  مـع  الشـخصي  ■  االتصـال 
المصافحة.

■  لمـس غرض أو سـطح به الفيـروس، ومن ثمَّ لمس فمك 
أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك.

من المعرضون لخطر 
اإلصابة بشكل أكبر؟

ـى فيهـا  إن ُكنـت قـد سـافرت مؤّخـًرا إلـى دولـة تفشَّ
فيروس كورونا المسـتجد، أو تعاملت عن قرب مع شخص 
ُمصـاب بالفيـروس، وظهرت عليك خـالل 14 يوًما أعراض 
شـبيهة بأعراض اإلنفلونزا، مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى 
37.8 درجـة مئويـة أو أكثـر، أو ألـم فـي الحلق، أو السـعال، 

أو ضيق التنفُّس، فعليك مراجعة الطبيب فوًرا.
وإذا كنـت تعانـي مـن األعـراض الموصوفـة باألعلـى في 
غضـون 14 يوًمـا مـن العـودة مـن الصيـن، أو االحتـكاك 
جـى  فيُر لصيـن،  ا مـن  ا  مؤخـًر د  عـا قـد  بشـخص 
االتصال بخـط الرعايـة التمريضيـة لمركـز جونـز هوبكنـز 
أرامكـو الطبـي علـى 4444-305-800، الستشـارة أحـد 
أفـراد طاقـم التمريـض المتخصصيـن ، وتحديـد الخيـار 

الثالث. 
باإلضافـة لذلـك، اهتـم بالنظافـة الشـخصية، ونظافـة 

األيدي، وآداب السعال، وارتداء القناع. 
تجنـب االتصـال مـع اآلخريـن ال تسـافر وأنـت مريـض، 
غـط فمـك وأنفك بمنديل أو بأكمامـك )ليس بيديك( عند 
بالمـاء  باسـتمرار  يديـك  اغسـل  العطـس،  أو  السـعال 
والصابون لمدة 20 ثانية على األقل لتجنب نشر الفيروس 
لآلخريـن. اسـتخدم معقـم اليديـن الكحولـي إذا لـم يتوفـر 

الصابون والماء. 
باإلضافـة لذلـك، اهتـم بالنظافـة الشـخصية، ونظافـة 
األيدي، وآداب السـعال، وارتـداء الكمامة )الكّمامة العادية 

.)N-95 وليست كّمامة

كيف حتمي نفسك واآلخرين من خطر انتشار كورونا

آثار فيروس كورونا على االقتصاد العاملي وسوق النفط

وإذا ظهرت عليك األعراض بعد ساعات عمل العيادات 
الخارجية، فعليك التوجه إلى قسم الطوارئ.

هل ارتداء كمامة سيساعد 
على حمايتي؟

وفًقـا لمنظمة الصحـة العالمية، إذا كنـت بصحة جيدة، 
فأنـت تحتـاج إلـى ارتـداء الكمامـة فقـط فـي حـال كنـت 

تعتني بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.
اتبـع إرشـادات منظمـة الصحـة العالميـة حـول كيفيـة 

وضع الكمامة والتخلص منها:
■  اغسـل يديـك بمعقـم اليديـن الكحولـي، أو بالصابـون 

والماء، قبل وضع الكمامة.
ـد مـن عـدم وجـود  ■  غـطِّ الفـم واألنـف بالكمامـة، وتأكَّ

فجوات بين وجهك وبينها.
أثنـاء اسـتخدامها؛ وإذا قمـت  ■  تجنـب لمـس الكمامـة 
ـف يديـك بمعقم اليدين الكحولـي أو بالماء  بذلـك،  فنظِّ

والصابون.
■  اسـتبدل الكمامـة بأخـرى جديـدة، بمجـرد تعرضها ألي 
نـوع مـن أنـواع الترطيـب، وال تسـتخدم الكمامـة ذات 
االسـتخدام الواحـد مـرة أخـرى، بـل اسـتبدلها بأخـرى 

جديدة.
■  عنـد إزالـة الكمامـة، قـم بإزالتها مـن الخلـف، وال تلمس 

مقدمة الكمامة؛ وتخلص منها فوًرا في حاوية مغلقة،
ـف يديـك بمعقـم اليديـن الكحولـي، أو بالصابـون  ونظِّ

والماء.

كيف أسلِّم على أسرتي وأصدقائي؟
الطريقـة التـي نحيـي بهـا أُسـرنا وأصدقاءنـا تقربنا من 

بعضنا بعًضا، ولكنها يمكن أن تُسهم في نشر الجراثيم. 
وإذا كنـت مريًضـا، فإن االتصال الشـخصي مثل اللمس 
أو التقبيـل أو المصافحـة، يمكن أن ينشـر العـدوى كالزكام 

أو اإلنفلونزا إلى أحبائك.
وإذا كنـت أنـت أو أي شـخص حولـك مريًضـا، فاتبـع 

إرشادات السالمة التالية:
■  ضـع مسـافة بينكمـا، إذ يمكـن لالتصـال الجسـدي أن 

يزيد من خطر انتشار العدوى.
■  تجنـب مخالطـة األشـخاص الذيـن يعانـون مـن الحمـى 

والسعال.
ر، وغـطِّ فمـك وأنفـك  ■  قـم بتنظيـف يديـك بشـكل متكـرِّ

بالمرفق أو المناديل عند السعال أو العطس.
■ لكـي تحافظ على صحتك، اغسـل يديـك بانتظام بالماء 
والصابـون لمـدة 20 ثانيـة علـى األقـل، أو اسـتخدم معقـم 

اليدين الكحولي.

تدابير يمكن اتباعها لحماية 
نفسك واآلخرين

ف األسـطح بانتظام باسـتخدام المطهر، على سـبيل  نظِّ
المثال مكاتب العمل ولوحات المفاتيح.

ل من احتمال تعرضك للفيـروس وانتقاله، عن طريق  قلِـّ
غسـل يديك بانتظـام، واتباع ممارسـات النظافة التنفسـية 

الجيدة.

ثقِّف نفسـك حـول فيـروس كورونا المسـتجد، وتأكد أن 
المعلومات آتية من مصادر موثوقة. 

مخططات السفر
لمخّططـات سـفرك  والمخاطـر  المنافـع  بتقييـم  قـم 
تسـجيل  ومواقـع  المعلومـات  آخـر  علـى  بنـاًء  المقبلـة، 
اإلصابـات. اّطلـع علـى معلومـات السـفر الصـادرة عـن 
الجهـات الوطنيـة حـول فيـروس كورونـا المسـتجد قبـل 

السفر في عطالت أو رحالت عمل.
لمعرفة آخر أخبار فيروس كورونا المستجد، قم بزيارة 

 JHAH.com/ar/covid-19

*  مديـر إدارة مكافحـة العـدوى واألمـراض المعديـة - 
قسم الجودة وسالمة المرضى

3
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٥ مارس ٢٠٢٠ 

ــة  ــي مدينـ ــدأ فـ ــذي بـ ــا، الـ ــروس كورونـ ــور فيـ ــع ظهـ مـ
ـــم،  ـــن دول العال ـــر م ـــي كثي ـــم انتشـــر ف ـــة، ث ـــان الصيني ووه
النمـــو  المباشـــرة جليـــة علـــى  آثـــاره غيـــر  أصبحـــت 
االقتصـــادي العالمـــي. وهـــذه اآلثـــار عبـــارة عـــن ردود 
أفعـــال النـــاس، المبالـــغ فيهـــا أحياًنـــا، التـــي تتســـبب 
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة بالركـــود التـــام فـــي االقتصاديـــات. 
ـــوم  ـــك تق ـــد تجعل ـــة ق ـــوة حقيقي ـــّد ق ـــا، يُع فالخـــوف، عموًم
ــوف  ــعور بالخـ ــو كان الشـ ــك لـ ــا بالـ ــة، فمـ ــال خارقـ بأعمـ
علـــى نطـــاق أوســـع ويشـــمل مجتمًعـــا كامـــاًل؟ حتًمـــا، 
ـــا. عندمـــا يتجنـــب  ســـيكون ذا طاقـــة هائلـــة ســـلًبا أو إيجاًب
غالبيـــة النـــاس القيـــام باألنشـــطة اليوميـــة المعتـــادة، 
كالتســـوق والتنـــزه، والســـفر، وال يقـــوم إال بمـــا يعتقـــد أنـــه 
ـــر  ـــك أث ـــى ذل ـــه، فســـيترتب عل ـــن تجنب ـــر أســـاس ال يمك أم
فالعولمـــة  العالميـــة.  االقتصاديـــات  علـــى  واضـــح 

بـــط  ا لتر ا مـــن  لمعقـــدة  ا بشـــبكتها   ، يـــة د القتصا ا
ــة  ــات القائمـ ــن الصدمـ ــة مـ ــة للغايـ ــة، حساسـ واالعتماديـ
ـــو ُفقـــد جـــزء واحـــد مـــن هـــذه الشـــبكة،  ـــى الخـــوف، فل عل
النظـــام  ّمـــا  أ بأكملهـــا.  التوريـــد  سلســـلة  ســـتنهار 
االقتصـــادي الـــذي ال يعتمـــد علـــى سلســـلة مرتبطـــة بـــه، 
فيعـــّد فاعـــاًل للغايـــة فـــي مثـــل هـــذه المواقـــف، لكنـــه 

بالمقابل هٌش جًدا وآيل إلى السقوط.
بـــدأ التأثيـــر األول المباشـــر عندمـــا توقـــف االقتصـــاد 
الصينـــي بشـــكل شـــبه الكامـــل، والـــذي بـــدوره أثـــر علـــى 
التصنيـــع واالســـتهالك فـــي جميـــع أنحـــاء دول العالـــم، 
وذلـــك بســـبب حصتـــه الضخمـــة فـــي التجـــارة العالميـــة، 
ومـــع انتشـــار الفيـــروس وتخـــّوف النـــاس مـــن الخـــروج، 
فتـــرك ذلـــك أثـــًرا ســـلبًيا علـــى قطـــاع الخدمـــات كاملـــة. 
ـــال عـــن رحـــالت  ـــا يق ـــال ال الحصـــر، م ـــى ســـبيل المث وعل

الطيـــران النصـــف خاليـــة، وخلـــو المطاعـــم ومراكـــز 
الخطـــر  علـــى  شـــهادة  هـــي  النـــاس،  مـــن  التســـوق 
المتصاعـــد لتراجـــع االقتصـــاد. وتُعـــد الصيـــن ورشـــة 
ســـتتعرض  وهـــي  والتجـــارة،  الصناعـــة  فـــي  العالـــم 
ــا لـــم  النكمـــاش اقتصـــادي متعاقـــب فـــي الربـــع األول، مـ
تتـــم الســـيطرة علـــى الفيـــروس قرًيبـــا، وقـــد يرتفـــع هـــذا 
ــال اقتصاديـــات باقـــي  ــر، ويطـ ــلبي بشـــكل أكبـ ــر السـ األثـ

دول العالم.
بعـــد ذلـــك، اتجهـــت المخـــاوف حـــول تراجـــع االقتصـــاد 
العالمـــي إلـــى ســـوق النفـــط، إذ انخفضـــت أســـعار النفـــط 
بأكثـــر مـــن 20% منـــذ إعـــالن األنبـــاء عـــن فيـــروس كورونـــا 
علـــى نطـــاق واســـع فـــي أوائـــل ينايـــر. وتمثـــل الصيـــن، 
14% مـــن الطلـــب العالمـــي علـــى  مصـــدر الفيـــروس، 
النفـــط، واألهـــم مـــن ذلـــك أنهـــا أيًضـــا تمثـــل مـــا يقـــرب 

مـــن 40% مـــن إجمالـــي نمـــو الطلـــب العالمـــي علـــى النفـــط 
في السنوات األخيرة.

وتشـــير بعـــض البيانـــات، مؤخـــًرا، إلـــى أن الطلـــب علـــى 
النفـــط فـــي الصيـــن انخفـــض بنحـــو ثالثـــة مالييـــن برميـــل 
يومًيـــا بســـبب انقطـــاع األنشـــطة الصناعيـــة والتجاريـــة 
ـــة انتشـــار المـــرض بشـــكل ســـريع.  ـــى خلفي ـــالد عل ـــي الب ف
ومـــع هـــذا، فمـــن المتوقـــع أن يتعافـــى نمـــو الطلـــب علـــى 
ـــاع  ـــى مـــع اندف ـــة. ولكـــن حت النفـــط خـــالل األشـــهر المقبل
ــإن البعـــض  ــد، فـ ــب المزيـ ــا للتعويـــض بطلـ ــاس بعدهـ النـ
مـــن هـــذه الطلبيـــات قـــد انتهـــى وال يمكـــن تعويضـــه. 
علـــى  الســـيطرة  بعـــد  االنتعـــاش  مـــع  حتـــى  بالتالـــي 
النفـــط  يتعـــّرض ســـوق  أن  المرّجـــح  المـــرض، فمـــن 
ــي  ــاره فـ ــا وانتشـ ــروس كورونـ ــي فيـ ــًة تفشـ ــارة نتيجـ لخسـ

العالم.

تأكد من غسل يديك
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قادة الطاقة وخبراء عامليون يف املؤمتر الدولي الستخالص الكربون 
واستخدامه وتخزينه..

ر المناخ  بحث سبل مواجهة تغيُّ
واالقتصاد القائم على تدوير الكربون

الريــاض - دعــت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل 
واســتخدامه  الكربــون  الســتخالص  الدولــي  المؤتمــر 
وتخزينــه لعــام 2020م، الــذي ُعقــد األســبوع الماضــي فــي 
الريــاض ورعتــه أرامكــو الســعودية، إلــى تضافــر الجهــود 
ــى المســتوى العالمــي، مــن أجــل تعجيــل االســتفادة مــن  عل
احتجــاز ثانــي أكســيد الكربــون وتخزينــه للتصــدي لظاهــرة 
تغيُّــر المنــاخ، كمــا حثَّــت علــى تبنــي مفهــوم )االقتصــاد 
القائــم علــى تدويــر الكربــون(، كســبيل شــامل لمجابهــة 
ي المــزدوج المتمثِّــل في االســتجابة للطلــب المتنامي  التحــدِّ
علــى الطاقــة، والوفــاء بااللتزامــات تجــاه المنــاخ فــي الوقــت 

نفسه.
وقبيــل جلســة نقــاش رئيســة شــارك فيهــا وزراء مــن دول 
البحريــن واإلمــارات وســنغافورة، باإلضافــة إلــى األميــن 
ث معالــي وزيــر الطاقــة صاحب  العــام لمنظمــة أوبيــك، تحــدَّ
بــن  ســلمان  بــن  عبدالعزيــز  األميــر  الملكــي  الســمو 
ــا  ــًدا الحاجــة إلــى المضــيِّ قدًم عبدالعزيــز آل ســعود، موكِّ
بوتيــرة أســرع فيمــا يخــص الجهــود العالميــة للحــدِّ مــن 

انبعاث الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري.
ــه نحــو  ــم أن يتوجَّ ــه مــن الضــروري للعال وقــال ســمّوه إن
اســتخالص الكربــون واســتخدامه وتخزينــه، داعًيــا إلــى 
ـص مــن العوائــق التــي تواجــه االســتثمار فــي هــذا  التخلُـّ
بــة والُمختبــرة، وأن  المجــال، وواصًفــا هــذه التقنيــة بالُمجرَّ
بإمكانهــا تحقيــق فــرق إيجابــي ملمــوس فــي مجــال التخلُّص 
مــن االنبعاثــات الكربونيــة، نظــًرا لوصولهــا إلــى مرحلــة 

الجاهزية للتطبيق على نطاق واسع.
إدارييهــا  كبيــر  الســعودية،  أرامكــو  رئيــس  وشــارك 
التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، فــي جلســة 
حواريــة بعنــوان )وجهــات نظــر قــادة الــرأي حــول المنــاخ(، 
بــإدارة مــن شــبكة ســي إن إن، وبمشــاركة كبيــر اإلدارييــن 
التنفيذييــن فــي شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة، وكبيــر 
اإلدارييــن التنفيذييــن في شــركة شــلمبرجير، ونائــب األمين 
ــر  ــة بشــأن تغي ــم المتحــدة اإلطاري ــة األم ــذي التفاقي التنفي

المناخ.
إلــى  الدعــوة  الحــوار  الناصــر خــالل جلســة  د  وجــدَّ

التعــاون العالمــي، قائــاًل: »يجــب علينــا جميًعــا العمــل مًعــا، جانيت بينهيرو
والتعاون من أجل إيجاد حلول للحدِّ من االنبعاثات«.

جهود الشركة في الحدِّ 
من االنبعاثات

وأشــار الناصــر إلــى جهــود أرامكــو الســعودية مــن أجــل 
ًحــا أن أعواًمــا مــن العمــل علــى  الحــدِّ مــن االنبعاثــات، موضِّ
إدارة  ممارســات  وتطبيــق  التقنيــات،  أفضــل  توظيــف 
المكامــن، كانــت وراء ريــادة الشــركة فــي مجــال الكثافــة 
الكربونيــة المنخفضــة. كمــا أشــار الناصــر إلــى اإلدارة 
الكفــؤة للميــاه الُمنتجــة، مــن خــالل توظيــف أجهــزة للتحكــم 

ق أثناء أعمال الحفر على سبيل المثال. بالتدفُّ
وقــال الناصــر: »يجــب أن ننظــر إلــى األمــر بصــورة 
شــاملة، وإال فإنــه مــن غيــر الُممكــن تحقيــق نتائــج فــي 
ـق  يتعلَـّ فيمــا  حققناهــا  التــي  كتلــك  االنبعاثــات  خفــض 

بانبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون«.

مساندة األبحاث الهيدروكربونية
مــن جانــب آخــر، أشــار الناصــر إلــى أن أغلــب دعــم 
الحكومــات علــى مســتوى العالــم موجــه نحــو المصــادر 
دة والســيارات الكهربائيــة، علــى الرغــم مــن أن  المتجــدِّ
النفــط والغــاز ســيظالن جــزًءا مــن مزيــج الطاقــة العالمــي 
لفتــرة طويلــة. ولذلــك يجــب علــى الجهــات الرقابيــة أن 
الكربــون  اســتخالص  تقنيــات  فــي  االســتثمار  ــز  تحفِّ
واســتخدامه وتخزينــه مــن أجــل المســاعدة فــي خفــض 

االنبعاثات من المصادر الهيدروكربونية.
وأضــاف الناصــر أن أرامكــو الســعودية تعمــل مــع قطــاع 
كات أكثــر كفــاءة، وتمكيــن  المركبــات علــى تصميــم محــرِّ

دة بتقنيات استخالص الكربون. الشاحنات المزوَّ
وقــال الناصــر: »تقــع علــى عاتقنــا مســؤولية توفيــر طاقــة 
منخفضــة التكلفــة فــي عالــم يعيــش فيــه مــا يقــرب مــن 
ثالثــة مليــارات إنســان ال يســتطيعون الوصــول إلــى وقــود 
للطبــخ، كمــا أن ثلــث اللقاحــات الطبيــة فــي إفريقيــا تفســد 
بســبب فقــدان التبريــد، ونصــف ســكان العالــم لــم يســبق 

لهم السفر عبر الطائرات«.

االقتصاد القائم على تدوير الكربون
وفــي عالــم يحتــاج إلــى الحــدِّ مــن انبعاثــات الغــازات 
المســببة لظاهــرة االحتبــاس الحــراري، هنــاك تحــدٍّ مــزدوج 

يتمثَّل في تقديم طاقة أكثر بانبعاثات أقل.
وهنــاك حاجــة لمزيــد مــن الطاقــة ليســتفيد منهــا مــا 
ــة  ــاء، إضاف ــى الكهرب ــرون إل ــار إنســان يفتق ــرب مــن ملي يق
إلــى تنامــي الطلــب علــى الطاقــة بســبب ازديــاد ســكان 

العالم.
ــز المؤتمــر علــى مفهــوم االقتصــاد القائم علــى تدوير  وركَّ
الكربــون، الــذي يهــدف إلــى الحــد من ثانــي أكســيد الكربون 

وإعادة استخدامه وإعادة تدويره والتخلُّص منه.
وقــال رئيــس المؤتمــر، وكبيــر اإلدارييــن التقنييــن فــي 
أرامكــو الســعودية، األســتاذ أحمــد الخويطــر، إن نمــوذج 
االقتصــاد القائــم علــى تدويــر الكربــون هو أســلوب مســتدام 
وعملــي وذو كلفــة معقولــة، لتحقيــق األهــداف الطموحــة 

المتعلِّقة بالمناخ.
وقــال الخويطــر: »يجــب أن نتبنَّــى مبــادئ االقتصــاد 
القائــم علــى التدويــر، وأن نحاكــي التــوازن الموجــود فــي 
الطبيعــة فــي إنتــاج الطاقــة والمــواد، واســتخدامها وإعــادة 

استخدامها«.
وأضــاف الخويطــر: »هــذا المفهــوم هــو بخــالف مفهــوم 
االقتصــاد الخطــي، الذي يتســبَّب فــي مزيد مــن المخلَّفات، 

ويحتاج إلى قدر أكبر من الموارد«.
ًنــا رئيًســا للعناصر األربعــة لالقتصاد  وتمثِّــل التقنيــة ممكِّ
القائــم علــى تدويــر الكربــون، وهــي التخفيــض وإعــادة 
االســتخدام وإعــادة التدويــر واإلزالــة، فــي حيــن يمثِّــل 
اســتخالص الكربــون واســتخدامه وتخزينــه أكثــر التقنيــات 

المتاحة جاهزية وأعظمها أثًرا.

دور رئيس الستخالص الكربون 
واستخدامه وتخزينه

بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  وقالــت 

ما هو مفهوم 
استخالص الكربون 

واستخدامه وتخزينه؟
منع غاز ثاني أكسيد الكربون الزائد 

من أن يتسبب في االحتباس الحراري

الكربــون واســتخدامه وتخزينــه هــو  اســتخالص 
مجموعــة مــن األعمــال والتقنيــات التــي تفصــل ثانــي 
إلــى  لــه  وتحوِّ الغــازات،  باقــي  عــن  الكربــون  أكســيد 
منتجــات نافعــة مــن قبيــل: الكيميائيــات والبوليمــرات 
نــه بأســلوب آمــن تحــت  والمــواد الصناعيــة، أو تخزِّ

األرض.
وعلــى مــدى عــدة عقــود، كان أســاس هــذه التقنيــة 
ُمســتخدًما فــي قطــاع التكريــر، حيــث يتــم إزالــة ثانــي 
أجــل  مــن  الطبيعــي،  الغــاز  مــن  الكربــون  أكســيد 

استخدامه كمصدر للطاقة.
الكربــون  اســتخالص  تقنيــة  توظيــف  وُيمكــن 
واســتخدامه وتخزينــه مــن أجــل إزالــة الكربــون مــن 
أنحــاء كثيــرة حــول العالــم، كمــا ُينظــر إليــه كطريقــة 
المســببة  الغــازات  مــن  الحــد  أجــل  مــن  رئيســة 
ــن  لالحتبــاس الحــراري علــى المــدى البعيــد، وكممكِّ

أساس لالقتصاد القائم على تدوير الكربون.

حثَّ الناصر قادة الطاقة خالل 
اجتماعهم في الرياض، 

األسبوع الماضي، إلى اإلسراع 
في تطبيق تقنية استخالص 

الكربون واستخدامه وتخزينه، 
كحلٍّ بالغ األثر ُيسهم في 

تحقيق أهداف اتفاقية باريس 
ر المناخ، والمضيِّ  بشأن تغيُّ
نحو االقتصاد القائم على 

تدوير الكربون.

تصوير: عبداهلل الشمري
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المنــاخ إنــه ال يمكــن تحقيــق األهــداف العالميــة المتعلقــة 
الكربــون  اســتخالص  يضطلــع  أن  دون  مــن  بالمنــاخ 

واستخدامه وتخزينه بدور رئيس في هذا اإلطار.
وقــد قطعــت تقنيــة اســتخالص الكربــون واســتخدامه 
وتخزينــه خطــوات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالكلفــة والكفــاءة، 
كمــا أنهــا يمكــن تطبيقهــا فــي قطاعــات أخرى إلــى جانب 

قطاع النفط والغاز.
وتُعــدُّ هــذه التقنيــة معتمــدة، ويبلــغ قيمة ســوق أعمالها 
2.5 مليــار دوالر، حيــث يجــري اســتخالص 32 مليــون 
الوقــت  فــي  الكربــون ســنوًيا  أكســيد  ثانــي  مــن  طــن 

الحالي.
وهنــاك حاجــة إلــى إنشــاء أكثــر مــن 2٫000 معمــل 
الســتخالص الكربــون بحلــول عــام 2040م، مــن أجــل 

تحقيق األهداف المتعلقة بالمناخ.
م مفهــوم االقتصــاد القائــم علــى  وقــال الخويطــر: »يقــدِّ
التدويــر طريقــة جديــدة لتحقيــق األهــداف الخاصــة 
بالمنــاخ، التــي تأخــذ جميــع الخيــارات بعيــن االعتبــار، 
ع جميــع الجهــود الراميــة إلــى التقليــل مــن تراكــم  وتشــجِّ
الكربــون فــي الغــالف الجــوي«، مضيًفــا أن الحــدَّ مــن 
الكربــون  االنبعاثــات يتطلــب حًقــا تقنيــة اســتخالص 

واستخدامه وتخزينه باإلضافة إلى تقنيات أخرى.
وقــال الخويطــر: »مــن أجــل إحــداث األثــر المرجــو، 
ر بـــ 40 إلــى 50  يجــب تحقيــق معــدل نمــو ســنوي يُقــدَّ
بالمئــة حتــى عــام 2030م، مــن أجــل الوصــول إلــى معــدل 
ــون  ــي أكســيد الكرب ــار طــن مــن ثان ــغ ملي اســتخالص يبل

سنوًيا«.
قنــا ذلــك فــي مــا  وأضــاف الخويطــر: »ســبق أن حقَّ
الريــاح، ويمكننــا  الشمســية وطاقــة  بالطاقــة  يرتبــط 
تحقيقــه مــرة أخــرى، إذا مــا عملنــا مًعــا إليجــاد بيئــة 
متعاونــة متعاضــدة، وإعطــاء فرصــة متســاوية لجميــع 

مصادر الطاقة«.

الفوائد اإلضافية للهيدروجين
وتــرأس مديــر إدارة إســتراتيجيات وتخطيــط التقنيــة، 
ن  ا بعنــو نقــاش  جلســة  دبوســي،  بشــير  ذ  األســتا

واســتخدامه  الكربــون  واســتخالص  )الهيدروجيــن 
ــن اســتخالص الكربــون  وتخزينــه(، ناقشــت كيــف يمكِّ
ــن  ــن يتضّم ــاج للهيدروجي ــن إنت ــه، م واســتخدامه وتخزين

إنتاج كميات قليلة من الكربون على نطاق صناعي.
وقــال دبوســي: »إن الهيدروجيــن هــو وقود اليــوم وليس 
أدركــوا ســريًعا أن  النــاس  المســتقبل«، مضيًفــا: »أن 
ــه ال  ــرق فإن ــا يحت ــه عندم ــف ألن ــود نظي ــن وق الهيدروجي

ينتج سوى الماء«.
إلــى جانــب ذلــك، فالهيدروجيــن يعــدُّ وقــوًدا مثالًيــا 
فــي  لالنبعاثــات  كبيــر  خفــض  أجــل  مــن  للطاقــة، 
القطاعــات التــي يصعــب إزالــة الكربــون فيهــا، مثــل قطاع 
ــن  ــة، وعــدد م ــة، وقطــاع التدفئ ــات الثقيل ــل بالمركب النق

التطبيقات الصناعية األخرى.

إلــى جانــب ذلــك، شــارك فــي المؤتمــر مديــر مركــز 
أشــرف  األســتاذ  إكســبك،  فــي  مــة  المتقدِّ األبحــاث 
الطحينــي، مــن خــالل جلســة نقــاش بعنــوان )دروٌس 
مســتفادة مــن مشــاريع اســتعراض التقنيــات علــى نطــاق 
واســع(، التــي ترأســها مديــر إدارة حمايــة البيئــة، األســتاذ 
عمــر عبدالحميــد. كما شــارك خبيــر تقنيات اســتخالص 
ــه فــي إدارة إســتراتيجيات  ــون واســتخدامه وتخزين الكرب
وتخطيــط التقنيــة، نيــاز تيجانــي، مــن خــالل جلســة 
ــون واســتخدامه  ــوان )قيمــة اســتخالص الكرب نقــاش بعن
وتخزينــه مــن أجــل اقتصــاد منخفــض الكربــون(، وشــارك 
كبيــر التقنييــن لقســم إدارة الكربــون فــي مركــز البحــوث 
والتطويــر، عقيــل جمــال، في جلســة نقــاش بعنــوان )إزالة 

الكربون من الهواء(.

االقتصاد القائم على تدوير الكربون
استخدام مستمر للموارد بداًل من التخلُّص منها

نا رئيًسا إلزالة فاعلة للغازات المسببة لالحتباس الحراري  ُيعدُّ مفهوم االقتصاد القائم على تدوير الكربون ممكِّ
في قطاعات يصعب إزالة الكربون منها، مثل النقل بالمركبات الثقلية والطيران والصناعة.

فكـرة المفهـوم مسـتوحاة مـن الطريقـة التـي تعمـل بهـا دائـرة الحيـاة على هـذا الكوكب، حيـث يقوم نظـام الطبيعة 
د باألخـذ مـن هـذه األرض وإعطائهـا. ويبتعـد بذلك مفهـوم االقتصاد القائم علـى تدوير الكربون  المتـوازن والمتجـدِّ
ـص منهـا، ليعتمـد مبـدأ التدويـر من خالل  عـن مفهـوم االقتصـاد الخطـي، الـذي ُتسـتعمل فـي المـوارد ثـم يتـم التخلُّ
الحـد مـن ثانـي أكسـيد الكربـون وبقيـة الغـازات المسـببة لالحتبـاس الحـراري، وإعـادة اسـتخدامها، وإعـادة تدويرهـا، 

وإزالتها.

الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري

االحتبـاس  فـي  تتسـبب  التـي  الرئيسـة  الغـازات 
الحـراري فـي الغـالف الجـوي لـأرض هي بخـار الماء 
وثانـي أكسـيد الكربـون والميثـان وأكسـيد النيتـروس 

واألوزون.

ما هو ثاني أكسيد الكربون؟
ثانـي أكسـيد الكربـون هـو غـاز ضـروري مـن أجـل 
الحيـاة، ال لـون لـه، وينتـج طبيعًيـا أو عبـر عمليـات 
االحتـراق. ويقـوم جميـع البشـر والحيوانـات بنفـث 
هـذا الغـاز خـالل عمليـة التنفـس، كمـا تقـوم النباتـات 

بامتصاصه خالل عملية البناء الضوئي.

ما هي مشكلة هذا الغاز؟
منـذ بـدء عصـر الصناعـة، تزايـدت انبعاثـات غـاز 
وأكسـيد  الميثـان  وغـازي  الكربـون،  أكسـيد  ثانـي 
النايتـروس، المنبعثـة في الغالف الجوي لأرض من 
ـق باإلنسـان مـن قبيـل الصناعـة وتوليـد  أعمـال تتعلَّ

الكهرباء والنقل والزراعة.

الفرق بينه وبين أول أكسيد الكربون
كربـون  ذرة  علـى  الكربـون  أكسـيد  ثانـي  يحتـوي 
وذرتـي أكسـجين، بينمـا يحتـوي أول أكسـيد الكربـون 

على ذرة كربون وذرة أكسجين واحدة.

خفض كمية 
الكربون التي 

تدخل إلى النظام 
البيئي

إعادة استعمال 
ثاني أكسيد 

الكربون في حالته 
الغازية

إعادة تدوير ثاني 
أكسيد الكربون 
باستخدامه في 

تصنيع 
الكيميائيات 

والمواد

إزالة ثاني أكسيد 
الكربون بتخزينه 
بشكل دائم تحت 

ن ذلك  األرض، ويتضمَّ
الحلول الُمستندة إلى 

الطبيعة

ث الخويطر خالل المؤتمر قائاًل إن تقنية استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه ضرورية من أجل استكمال دورة العمل  تحدَّ
فات من خالل االستفادة من الموارد باستمرار، بداًل  ص من المخلَّ في االقتصاد القائم على تدوير الكربون، حيث ُيمكن التخلُّ

من هدرها.



خالل استضافتها فعاليات منتدى املشاريع املستقبلية يف الرياض 

أرامكو السعودية تعلن عن إدارة وإرساء 230 مشروًعا للفترة 
2020-20٢٢ بقيمة 124 مليار دوالر

الريـاض - أكـد نائـب رئيـس أرامكـو السـعودية إلدارة 
المشـاريع، األسـتاذ فهـد عيـد الهـالل، أن الشـركة لديهـا 
برنامًجا اسـتثمارًيا رأسـمالًيا طموًحا تواصل دعمه لتحافظ 
مـن خاللـه ومـن خـالل غيـره مـن األدوات علـى موقعهـا 
الريـادي فـي قطـاع الطاقـة علـى مسـتوى العالـم.  وقـال إن 
أرامكو السـعودية تنفذ حالًيا أكثر من 200 مشـروع بالتعاون 
مـع مقاوليـن محلييـن ودوليين، وهي مشـاريع ال تقتصر على 
قطـاع النفـط والغـاز بـل تُعنـى أيًضـا باالسـتثمار فـي قطـاع 
البتروكيميائيات وإنشاء بنى تحتية مثل مدينة الملك سلمان 
للصناعـات  العالمـي  سـلمان  الملـك  ومجمـع  للطاقـة، 
والخدمـات البحريـة ممـا سـيعود بالنفع على المملكة بشـكل 

عام. 
جـاء ذلـك فـي كلمتـه التـي ألقاهـا فـي منتـدى المشـاريع 
المسـتقبلية الـذي أقيـم في الريـاض، فـي دورته الثانيـة، يوم 
االثنيـن ٣٠ جمـادى اآلخـرة 1441هــ )24 فبرايـر 2020م( 
واستمرت فعالياته على مدى ثالثة أيام تحت رعاية صاحب 
السـمو الملكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، 
نائـب أميـر منطقـة الريـاض، بتنظيـم مـن الهيئـة السـعودية 
للمقاولين. واسـتضافت أرامكو السـعودية الفعاليات وقادتها 
إيماًنـا منهـا بضـرورة دعـم قطـاع المقـاوالت فـي المملكـة، 
كجـزء مـن قيمـة المواطنـة التـي تتمثلهـا فـي إسـتراتيجيات 
أعمالهـا وإسـهاماتها لدعـم االقتصـاد الوطنـي وفـق رؤيـة 

طموحة تتطابق مع رؤية 2030.
وقـال الهـالل فـي كلمتـه مؤكـًدا هـذا الـدور الـذي تقـوده 
الشـركة وسـط مشـهد التحديـات العالمـي التـي يخوضهـا 
قطـاع المشـاريع اليـوم: »إن هـذه المشـاريع الضخمـة التـي 
ُيجـرى تنفيذهـا فـي أرامكـو السـعودية تأتـي فـي فتـرة تشـهد 
المسـتوى  التحتيـة علـى  البنيـة  فـي مشـاريع  نمـًوا هائـاًل 
العالمـي والمحلـي، ممـا سـيخلق تنافًسـا كبيـًرا علـى المـوارد 
والموردين، حيث تواجه المشـاريع في العالم بشـكل عام من 
ونقـص  السـالمة،  كبيـرة تتضمـن  ا تحديـات  اآلن فصاعـدً
العمالة الماهرة، واإلنتاجية، وتخطيط وجدولة المشـاريع، 

وعديد من العوامل األخرى«.

إستراتيجية لمواجهة 
تحديات المشاريع

ولفت الهالل انتباه الحضور والمشـاركين في حفل افتتاح 
المنتـدى، ومـن بينهـم المئـات مـن كبـار المقاوليـن وخبـراء 
المكاتـب االستشـارية الهندسـية فـي المملكـة وعديـد مـن 
االقتصادييـن والمهتمين بقطاع المقـاوالت، إلى أن مثل تلك 

عبدالرحمن أبواجلدايل

التحديـات التـي يواجههـا القطـاع اليـوم والتـي هـي فـي تنـاٍم 
مسـتمر قـد انعكسـت آثارهـا علـى أرامكـو السـعودية خـالل 
السـنوات القليلـة الماضية، غيـر أنه من خـالل مرونة القوى 
العاملـة لـدى الشـركة وكفاءتهـا الفائقـة، اسـتحدثت أرامكـو 
السعودية إستراتيجيات جديدة لتنفيذ المشاريع ستساعد 
في تلبية أعباء العمل كثيرة المتطلبات. وقال: »نحن نفخر 
بمـا أنجزنـاه حتـى اآلن، ولكننـا نـدرك أن الطريـق أمامنـا 
التزال طويلة، ويتعين علينا االسـتفادة من التقنيات الناشـئة 

بطرق أكثر فاعلية«. 
ورسـم الهـالل فـي كلمتـه لـدى انطالقـة أعمـال المنتـدى 
الوصفـة الُمحكمـة التـي واجهـت بهـا أرامكـو السـعودية هذه 
التحديـات حتـى تضمـن نجـاح خطتهـا اإلسـتراتيجية فـي 
تنفيـذ برنامجها االسـتثماري لمشـاريعها اإلسـتراتيجية دون 
عراقيل، وفق برنامج زمني متسق مع إستراتيجيات الشركة 
وخططهـا العامـة. وقـال فـي هـذا اإلطـار: »لعـل مـن أهـم 
المبـادرات التـي نفذناهـا فـي أرامكـو السـعودية هـي مبـادرة 
تحويـل إدارة المشـاريع إلـى جهـة تعليميـة تشـارك وتديـر مـا 
لديها من معرفة مع جميع دوائر الشـركة. ثم توسـعت رقعة 
المشـاركة المعرفيـة التـي تقودهـا إدارة المشـاريع فـي أرامكو 
السـعودية لتشـمل جميـع الشـركاء المحلييـن والدولييـن 

المعنيين بتنفيذ مشاريع أرامكو السعودية«. 
وكشـف الهـالل فـي هـذا السـياق عـن إرسـاء إدارة 
المشـاريع فـي أرامكـو السـعودية لمنظومـة متطـورة 
للقيـادة وإدارة المشـاريع، وبّيـن أنـه  سـيتم فـي هـذا 

المؤتمـر تقديـم عديـد مـن العـروض التعريفيـة والمعـارض 
لتوضيح كثير من التفاصيل حولها، بما يشـمل كيفية اختيار 
الشـركة لمشـاريعها وتطويرهـا وتنفيذهـا. ورأى أن هـذه 
المنظومـة تشـّكل عنصًرا بالغ األهمية في قصـة نجاح إدارة 
المشـاريع فـي أرامكـو السـعودية، داعًيـا المشـاركين فـي 
المنتـدى إلـى التعـرف علـى مزيـد حول هـذا الموضـوع أثناء 

المؤتمر. 
وأكـد الهـالل أن أرامكـو السـعودية تواصـل استكشـاف ما 
يسـتجد مـن تقنيـات وطـرق بنـاء، وتتوسـع فـي اسـتخدامها، 
مثـل تقنيـات نمذجة معلومـات بنـاء »المصنع الذكـي«، وتتبع 
المـواد باألقمـار الصناعية، والفحص بالليـزر ثالثي األبعاد، 
والتصنيـع، وقـال إن ذلك يجرى في إطار جهودنا المتواصلة 
لالسـتفادة الكاملـة من الرقمنة وغيرها مـن اتجاهات تقنية 

جديدة ستساعد في تنفيذ مشاريعنا. 

قيادة قطاع المقاوالت لتحقيق النمو
المنتـدى  هـذا  فـي  السـعودية  أرامكـو  اهتمـام  ويأتـي 
لمسـاعدة المشـاركين فيـه علـى معرفـة مزيـد حـول كيفيـة 
ممارسـة األعمـال التجاريـة مـع أرامكـو السـعودية، حيـث 
أكدت التزامها باسـتمرارية التقدم المتواصل 
فـي  اإلنشـاءات  قطـاع  فـي  لشـركائها 

المملكة.  
وتحقيًقـا لهـذه الغاية، تعمل الشـركة 

حقائق عن قطاع المقاوالت
٭  سجل اقتصاد المملكة عام 2018م ناتًجا محلياَ بلغ 2.6 تريليون ريال

٭  سوق المقاوالت في المملكة األكبر على مستوي الشرق األوسط
٭  5٫000 مشروع في القطاع بقيمة تصل إلى 6  تريليونات ريال

أهداف رعاية أرامكو السعودية
٭  التعريف بتفاصيل المشاريع المستقبلية في الشركة وآلية التأهيل لها

٭  خلق شبكة من العالقات مع المقاولين والمهتمين
٭  إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم

حقائق عن المنتدى
٭  أكثر من 850 مشروًعا ُعرضت خالل المنتدى 

٭  أكثر من 600 مليار ريال القيمة اإلجمالية للمشاريع المعروضة
٭  أكثر من 2٫000  مقاول ومهتم شاركوا في المنتدى

باسـتمرار علـى تطويـر مجموعة قوائـم عطاءاتهـا التي تضم 
شركات مؤهلة يمكنها المشاركة في المشاريع التي تطرحها 

أرامكو السعودية. 
ويمثل برنامج الشركة  لتعزيز القيمة المضافة اإلجمالية 
لقطـاع التوريـد »اكتفـاء« الـذي اختتمـت فعاليـات مؤتمـره 
السـنوي قبـل أيـام تجسـيًدا لهـذا التوجـه، حيـث ينطبـق هذا 
البرنامـج علـى مجمـل إنفـاق أرامكـو السـعودية خاصـة فـي 
برنامجها إلدارة المشاريع الرأسمالية. ويعمل برنامج اكتفاء 
علـى قيـاس مسـتوى المحتوى المحلـي من الموردين ويشـدد 
عليه في خمسـة جوانب تشـمل السـلع والخدمـات، وتوظيف 
السعوديين، والتدريب، والبحث والتطوير، وتطوير الموردين. 

فرصة للمقاولين لتطوير 
أنفسهم ودعم التوطين

ودعـت أرامكـو السـعودية مجتمـع المقاوليـن بأكملـه مـن 
خـالل فعاليات المنتدى التي شـاركت بها إلى االسـتثمار في 
جهود مسـتدامة تهـدف إلى زيـادة اإلنتاجية والجـودة العالية 
واالبتـكار وذلـك لتوفيـر الفـرص لشـباب الوطـن واالسـتفادة 

من طاقاتهم لما فيه صالح الجميع.
جـاء ذلـك من خـالل كلمة نائـب الرئيـس إلدارة المشـاريع 
فـي أرامكـو السـعودية، ومـن خـالل جنـاح الشـركة المشـارك 
فـي المعـرض المقـام علـى هامـش الفعاليـات، وكذلـك فـي 
العـرض التقديمـي الذي بـدأت به أرامكو السـعودية فعاليات 
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األستاذ فهد الهالل، أثناء إلقائه كلمة أرامكو السعودية 
بوصفها الراعي المستضيف للحفل.

م  عبداهلل السفالن يقدِّ
عرًضا تعريفًيا في مستهل 
الفعاليات عن إستراتيجية 

أرامكو السعودية في أداء 
المشاريع ويتحدث عن 

أبرزها.

استحوذت مشاركة أرامكو السعودية على اهتمام بالغ من كل المشاركين في فعاليات المنتدى، حيث تظهر الصورة جانًبا من 
مشاركة أرامكو السعودية.



خالل استضافتها فعاليات منتدى املشاريع املستقبلية يف الرياض 

أرامكو السعودية تعلن عن إدارة وإرساء 230 مشروًعا للفترة 
2020-20٢٢ بقيمة 124 مليار دوالر

اليوم األول من أيام المنتدى عن إستراتيجية إدارة المشاريع 
فـي الشـركة، وامتـد ذلـك التأكيـد ليشـمل جلسـات النقـاش 
التـي عقدتهـا الشـركة للمقاوليـن والعامليـن فـي القطـاع 
الهندسـي حـول معاييـر التأهيـل للمقاوليـن وتمكينهـم مـن 

الدخول في منافسات مشاريعها.

جناح الشركة يعّرف 
المقاولين بآلية التأهل

وعرضـت أرامكـو السـعودية في جناحها المشـارك لسـمو 
راعـي حفل افتتـاح المعرض والفعاليات، نبـذة مختصرة عن 
فعاليـات الجنـاح أكـدت فيـه أهداف الشـركة فـي رعاية هذا 
المنتـدى والـدور الـذي تقـوده لمسـاعدة المقاوليـن لضمـان 
ك  ُمـالَّ مـن  لـكل  النجـاح  وتحقيـق  القطـاع  هـذا  ازدهـار 
المشـاريع ومنفذيهـا، حيـث تولى أحمد الجغيمـان من مكتب 
إدارة المشـاريع تقديـم إيجـاز حـول ذلك.  وشـرحت الشـركة 
مـن خـالل الجنـاح للزائريـن مـن المقاوليـن معلومـات حـول 
الشـروط واآلليـة التـي تضعهـا أرامكـو السـعودية لتسـجيل 
منشآتهم ليتمكنوا من الدخول إلى المنافسات التي تطرحها 
الشـركة أمـام المقاوليـن والقطـاع الهندسـي. كمـا عرضـت 
الشاشـات قوائم المشـاريع التي تمت ترسيتها والتي وضعت 

ضمن الخطط للفترة من عام 2020 إلى عام 2022.

اء  يجمع أرامكو  تعاون بنَّ
السعودية وهيئة المقاولين

مـن جانبـه قال مديـر مكتب إدارة المشـاريع، األسـتاذ بدر 
بورشـيد: » يسـرنا فـي أرامكـو السـعودية أن نكـون جـزًءا مـن 
هـذا الحـدث الحافل باإلنجـازات والتطلعـات الطموحة التي 
تظهـر لنـا مسـتقباًل مشـرًقا لمملكتنـا الحبيبـة، حيـث يجمـع 
هـذا المنتـدى مجموعـة مـن الكيانـات االقتصاديـة الوطنيـة 
التـي ستسـاعد فـي تشـكيل مسـتقبل مملكتنـا.  وعبَّـر عـن 
شكره لهيئة المقاولين السعودية على تنظيمها هذا المنتدى، 
لمـا تتمتـع بـه مـن قـدرة ومصداقية فـي العمل كجسـر يمكن 
االعتمـاد عليـه بيـن شـركات المقـاوالت والشـركات المالكة. 

راجًيـا مـن خـالل العمـل المشـترك بيـن أرامكـو السـعودية 
والهيئة تحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.

مة في إدارة المشاريع منهجية متقدِّ
أمـا العـرض التقديمـي عـن إدارة المشـاريع فـي أرامكـو 
السـعودية فكشـف فيـه عبـداهلل السـفالن، مـن مكتـب إدارة 
المشـاريع فـي الشـركة، عـن توجـه أرامكـو السـعودية إلـى أن 
تكـون علـى الـدوام مركـًزا قيادًيـا عالمًيـا للتميـز فـي أداء 
المشـاريع، حيـث تقـوم بتقديـم الدعـم التدرجـي والمتسـق 
لتعزيز تخطيط المشـاريع وإنجازها من خالل توفير الخبرة 

والحوكمة والعمليات والحلول األكثر تقدًما.
وقال إن الشركة اعتمدت للعامين المقبلين حوالي 230 
والغـاز  الزيـت  مجـال  فـي  مشـروًعا   162 منهـا  مشـروًعا، 
47 مشـروًعا فـي مجـال البنيـة  والبتروكيميائيـات، ومنهـا 
التحتيـة واألعمـال المدنيـة، ومنهـا كذلـك 21 مشـروًعا فـي 
مجـال توليـد وإمـدادات الطاقـة الكهربائيـة واالتصـاالت، 
باسـتثمار رأسـمالي إجمالـي كبيـر يدعـم االقتصـاد الوطنـي 

يبلغ 124 مليار دوالر.
وتحدث السـفالن عن منهجية أرامكو السـعودية في إدارة 
المشـاريع أمـام حضـور المنتـدى، حيـث أوضـح بالخطـوات 
التفصيليـة أن المشـاريع فـي الشـركة تمـر بثـالث مراحـل 
رئيسـة فيمـا يخـص التخطيـط لهـا، ومرحلتيـن فيمـا يخـص 
التنفيـذ. كمـا اسـتعرض عـدًدا مـن المشـاريع العمالقـة التي 

أدارتها أرامكو السعودية وحازت جوائز عالمية.

معايير ترسية المشاريع 
تقنيـة  نقـاش  جلسـة  السـعودية  أرامكـو  عقـدت  كمـا 
للمقاولين تمحورت حول نظام الشـركة في تأهيل المقاولين 
م عبـداهلل  فـي منافسـات علـى مشـاريعها. فقـدَّ للدخـول 
الشـمري، مـن  قسـم العقـود وتحليـل األسـواق بمكتـب إدارة 
المشـاريع، عرًضـا تفصيلًيـا تحـدث فيـه عـن إسـتراتيجية 
التعاقـدات فـي أرامكو السـعودية لتنفيذ مشـاريعها، وتحدث 
بالتفصيـل عن 6 معايير رئيسـة لتأهيل المقاوليـن، ثم تناول 

بالتفصيل أنواع المشاريع واالشتراطات الواجب توفرها في 
المقـاول الراغـب للدخـول فـي المنافسـة علـى الفـوز بعقـد 
تنفيذ كل منها على حدة. ثم أدار رئيس قسم العقود وتحليل 
األسـواق فـي مكتـب إدارة أعمـال المشـاريع، عمـاد الجوهـر، 
حلقة النقاش وأجاب عن أسئلة المقاولين وممثلي الشركات 

الهندسية الذين حضروا الجلسة في إطار محاور العرض.

هموم المقاولين وتطلعاتهم
 وفي ختام الجلسـة التقت القافلة األسـبوعية عدًدا 
مـن المشـاركين فـي حلقـة النقـاش، وكان مـن بينهـم صـالح 
الشـهاب، من شـركة الكفـاح، الـذي عّبر عن إعجابـه بمبادرة 
الشـركة فـي اسـتضافة هـذا المنتـدى وااللتقـاء بالمقاوليـن 
ومسـاعدتهم للنهـوض بهـذا القطـاع مـن خـالل العـروض 

متهـا، ودعـا إلـى مزيـد مـن مشـاركات  والنقاشـات التـي قدَّ
الشـركة فـي هـذا اإلطار لتعريـف المقاوليـن ببقيـة الجوانب 
وفـرص  بالشـركة  المسـتمرة  فـي عالقتهـم  تعنيهـم  التـي 
الحصـول علـى مشـاريعها. كمـا عبَّـر علـي حمـد مـن شـركة 
مسـتورة للمقـاوالت عـن بالـغ امتنانه للشـركة علـى عقد مثل 
هـذه اللقاءات وتسـاءل عن إمكانية معرفـة قيمة العقود التي 
تمت ترسـيتها بالنسبة للمتنافسـين عليها الذين لم يحالفهم 
الحـظ للحصول عليها. من جانبه أجـاب عماد الجوهر، بأن 
مـن حـق المتنافـس الـذي لـم يفـز بالعقـد أن يحصـل علـى 
توضيـح لسـبب عـدم فـوزه ولكننـا فـي أرامكـو السـعودية 
نحافـظ علـى حقـوق المقـاول الفائـز فـي بقـاء سـرية قيمـة 

العقد الذي فاز به. 
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معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل يزور جناح الشركة المشارك ويستمع إلى شرح 
من عماد الجوهر في أقصى اليسار، وفيصل المنصور.

جمهور كبير من قطاع المقاوالت والمكاتب 
الهندسية حرص على الحضور منذ حفل 

االفتتاح.

عبداهلل الشمري، تحدث عن 
إستراتيجية التعاقدات لتنفيذ 
المشاريع في أرامكو السعودية.

تصوير: عبدالعزيز المعيويد
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منــذ القــدم، ال يختلــف اثنــان علــى أهميــة القــراءة 
ومــا لهــا مــن فوائــد، ولكــن فــي عصــر الســرعة، 
قــد  التقنيــة،  ر  وتطــوُّ اليوميــة،  األحــداث  وكثــرة 
تــراودك أســئلة فــي هــذا الســياق؛ فهــل تــرى نفســك 
محًبــا للقــراءة؟ وكــم عــدد الســاعات التــي تقــرأ 

فيها؟ وهل تصنِّف نفسك كقارئ؟
ولعــلَّ اإلجابــة التــي نســمعها كثيــًرا عنــد طــرح 
ر بعــدم وجــود وقــت  هــذه األســئلة هــي النفــي والتعــذُّ
كاٍف؛ علــى الرغــم مــن أن عــدد الســاعات فــي اليــوم 
كمــا هــو ال يتغيــر ســواًء للقــارئ النهــم، أم ذلــك 

الذي ال يقرأ إطالًقا.
ولكنــي علــى يقيــن تــام مــن أن المجتمــع يقــرأ 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، ومــن يصفــون أنفســهم 
باالطــالع المحــدود والثقافــة البســيطة، تثبــت كميــة 
المعلومــات التــي يملكونهــا عكــس ذلــك؛ فمــن خــالل 
األجهــزة الذكيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي، 
يصلنــا يومًيــا كــم هائــل مــن المعلومــات والرســائل 
واألخبــار فــي جميــع المجــاالت، بــل إن المتوســط 
اليومــي لجلــوس الشــخص لمتابعــة هاتفــه الجــوال 
ال يقــلُّ عــن ســاعتين حســب الدراســات الحديثــة، إن 

لم يكن أكثر من ذلك.
وإذا قمنــا بتحويــل هــذا الوقــت لقــراءة كتــاب 

صفحاتــه تقــارب مائــة صفحــة، فأنــت ســتقرأ علــى 
ــل هــذا  األقــل كتاًبــا واحــًدا يومًيــا، ولــك أن تتخيَّ

األمر.
أنــت قــارئ ومثقــف، وتملــك الوقــت الــذي يجعلــك 
تســتفيد ممــا تقــرؤه، بــل وتحلِّلــه، وكذلــك يمكنــك  

البحث عن أي معلومة من مصادر مختلفة.
ومــن خــالل محــركات البحــث العالميــة والمواقــع 
الموثوقــة، يســهل عليــك الحصــول علــى مجموعــة 
مــن الكتــب، أو حتــى شــروحات لهــا واقتباســات 
منهــا. ومــا هــو أكثــر جمــااًل، أن شــبكات التواصــل 
االجتماعــي مليئــة بقصاصــات وصــور ومقــوالت 
مأخــوذة مــن أشــهر الكتــب، وهــو مــا يجعــل األمــر 
ــع المعرفــي مــن خــالل  يســيًرا عليــك إن أردت التوسُّ

معرفة اسم الكتاب واقتنائه.
مــن  هائــاًل  ــا  كّمً للقــراءة  أن  بالذكــر،  وجديــٌر 
فهــي  الحصــر  المثــال ال  الفوائــد، وعلــى ســبيل 
ــز الدمــاغ، ومــن شــأنها تقليــل خطــر اإلصابــة  تحفِّ
بالزهايمــر والخــَرف، والتخفيــف مــن التوتــر، وزيــادة 
دة، وكــم مــن  المعرفــة، واالطــالع علــى ثقافــات متعــدِّ

معلومة تقرؤها فيتم حفظها في دماغك.
ــع اللغــوي،  ــى التوسُّ كمــا أن القــراءة تســاعدك عل
فكلَّمــا قــرأت أكثــر تعلَّمــت مصطلحــات وكلمــات 

جديــدة تضيفهــا إلــى موســوعتك. وإلــى جانــب كلِّ 
ذلــك، تفيــد القــراءة فــي تعزيــز مهــارات التفكيــر، 
ــا  ــى أنه ــك، إضافــة إل ــة لدي وتحســين قــدرات الكتاب

تُعدُّ إحدى وسائل الترفيه.
تبقــى  وســائلها،  اختلفــت  وإن  فالقــراءة،  إًذا 
فوائدهــا التــي نستشــعرها فــي كميــة المعلومــات 

التي نملكها.
ر بثمــن،  وال أخفيــك أننــا نحظــى بنعمــة ال تُقــدَّ
والســبب يكمــن فــي مــا توصلــت إليــه التقنيــة؛ فقــد 
أصبــح بمقــدورك أن تشــتري الكتــب، وتطلــع علــى 
ثقافــات متنوِّعــة مــن خــالل هاتفــك الذكــي، الــذي 
يحتــاج إلــى أن تكــون أذكــى منــه فتســتثمره بمــا يعــود 

عليك بالنفع.
ومــا  والوســيلة،  الوقــت  تملــك  أنــك  تنــس  وال 
أنــه بمقــدورك أن تقــرأ  تُــدرك  عليــك ســوى أن 

أكثر، وهذا ما يجعلك تتميَّز.
أخيــًرا، وبعــد أن اســتوعبت كميــة الوقــت الــذي 
تقــرأ فيــه مــن خــالل هاتفــك الذكــي ،عليــك أن 
تختــار مــا ينفعــك، وأن تنقــل هــذه الثقافــة لألطفال؛ 
ليســتفيدوا مــن األجهــزة الذكيــة بالقــراءة، وتعلُّــم مــا 
يعــود عليهــم بالنفــع، فهــم ُعمــدة المســتقبل بــإذن 

اهلل تعالى.

هل أنت قارئ؟
إضـــاءة

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

سامي مهنا العنزي
sami.alanazy@aramco.com

أعمال األمن الصناعي
في المنطقة الوسطى

إدارة الفرضة البحرية بالمنطقة الغربية تفوز في 
برنامج إنجازات السالمة المتميزة

جــدة - حققــت إدارة الفرضــة البحريــة فــي المنطقــة 
الغربيــة الفــوز فــي برنامــج إنجــازات الســالمة المتميزة 
للســنة الثانيــة علــى التوالــي علــى مســتوى أرامكــو 
الســعودية. ويُعــّد ذلــك مؤشــًرا علــى التــزام الشــركة 
الراســخ بتعزيــز ثقافــة الســالمة داخــل وخــارج مقــر 
العمــل دائًمــا. وقــد تّم اختيــار أفضل األفــكار والتقنيات 
ــة  ــم طويل ــن قوائ ــرة فــي مجــال الســالمة مــن بي المبتك
للمرشــحين التــي تمحصهــا لجــان عديدة مــن مختصين 
ومستشــارين علــى قــدر عالــي مــن المعرفــة والخبــرة 

األفــكار القافلة األسبوعية الختيــار  الســالمة  شــؤون  فــي  الطويلــة 
والتقنيــات واالبتــكارات المتميــزة التــي تفــي بالمعاييــر 
القياســية العالميــة الصارمــة التــي وضعتهــا إدارة منــع 
الخســائر فــي أرامكــو الســعودية. ولكــي يتأهــل هــذا 
اإلنجــاز، يجــب أن يكــون عمــاًل اســتباقًيا أثبــت فاعليتــه 
ونجاحــه فــي رفــع معــدالت الســالمة داخــل الشــركة، 

ويكون نموذًجا يحتذي به اآلخرون. 

الحّد من المخاطر
بحصولهــا علــى جائــزة برنامــج تقديــر إنجــازات 

الســالمة المتميــزة لعــام 2019م، تكــون إدارة الفرضــة 
البحريــة فــي المنطقــة الغربيــة قــد نالــت هــذه الجائــزة 
للمــرة الثانيــة، وســبق أن منحــت جائــزة عــن عملهــا فــي 
برنامــج إدارة التصليحــات المؤقتــة داخــل المعامــل 
 Clamps Management برنامــج.  طــور  الــذي 

  Program
ويقــول المكّرمــون تــّم إعــالن فوزنــا وتكريمنــا كفريــق 
الواقــي إلنجــاز  الذكــي  الغطــاء  تقنيــة  العمــل علــى 
األعمــال الســاخنة )لحام-قص-تصليــح( بــكّل أمــان 
لتعزيــز الســالمة والربحيــة. وقــد تــّم عــرض وشــرح 

لهذه التقنية لجميع الحضور.

تــّم  موظفيــن  ســبعة  مــن  العمــل  فريــق  ويتكــّون 
ــي  ــة ف ــر إدارة الفرضــة البحري ــل مدي ــن قب ــم م تكريمه
المنطقــة الغربيــة األســتاذ صالــح بــن عبيــد الغامــدي، 
الغربيــة،  المنطقــة  فــي  الحكوميــة  الشــؤون  ومديــر 
األســتاذ ســليمان الجــارد، والناظــر اإلداري فــي إدارة 
منــع الخســائر فــي المنطقــة الغربيــة، أيمــن هاشــم، 

وباقي مديري ادارات أرامكو السعودية بجدة. 
ســمارت،  وجانــش  الجعفــري،  معبــر  المكّرمــون: 
وهشــام القرشــي، ومبــارك آل أبالحــارث، وعبــداهلل 

إسحاق، ورائد المطيري، ومحمد أكرم. 

محمد أكرم

رائد المطيري

جانش سمارت

هشام القرشي

مبارك ال أبالحارث من اليمين سليمان الجارد، وصالح الغامدي، وعبداهلل بن إسحاق، وأيمن هاشم.

معبر الجعفري
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٥ مارس ٢٠٢٠ 

ضمن برنامج نقل اخلبرات واملهارات إلى األجيال اجلديدة

مركز نقل المعرفة في خريص يحتفل بتخريج 
أول دفعة من الفنيين المتخصصين 

أكمل جتديد ١٣٠ مسكًنا خالل عام واحد

ق نجاًحا ويعُد بالمزيد برنامج تجديد المساكن ُيحقِّ

خريـص - يحفـل مركز نقل المعرفة فـي خريص بكثير 
مـن فـرص التطويـر لجيـل الشـباب مـن الفنييـن العامليـن 
فـي مرافـق اإلنتـاج هنـاك، حيـث تلتقـي الخبـرة والمهـارة 
العاليـة بنهـم الشـباب للتعلـم وحـب االسـتطالع وتشـّرب 

المعرفة.
يحصـل  المركـز،  فـي  الصغيـرة  الغـرف  إحـدى  فـي 
الفنيـون الشـباب على فرصـة لتحليل كيفيـة دمج عدادات 
سـرعة التدفـق مـع أنظمـة المراقبـة فـي مرافـق إدارة 
اإلنتـاج فـي خريـص، بينمـا يتعلـم فنيون آخـرون في غرفة 
أخـرى كيفيـة التعامـل مـع المعـادن فـي بيئـة آمنـة. وعلـى 
بعـد خطـوات قليلـة، يحصـل أحـد الفنييـن علـى تدريـب 
عملـي مـن قبـل خبيـر مختـص حـول كيفيـة استكشـاف 
أعطـال القواطـع الكهربائيـة وإصالحهـا. مشـاهد كثيـرة 
هنـا وهنـاك في جنبـات المركز تجعله خليـة للتعلم والنمو 
العالـي فـي  المهـاري وتـوارث األجيـال لخبـرات األداء 

أعمال اإلنتاج والخدمات المساندة.
ينطلـق مركـز نقـل المعرفـة فـي خريـص فـي دعـم جيل 
منطقـة  فـي  الزيـت  أعمـال  أنجزتهـا  كمبـادرة  الشـباب 
نقـل  اسـتمرار  لضمـان  مؤخـًرا،  الجنوبيـة،  األعمـال 
الخبـرات التراكميـة وأفضـل الممارسـات المعرفيـة مـن 
جيـل إلى جيل، والصعود بالمعرفة والممارسـة الفنية إلى 
المسـتوى التالـي للمسـاعدة في تحقيق رؤيـة إدارة اإلنتاج 
فـي خريص المسـتمرة لكـي تصبح رائدة فـي إنتاج المواد 
أرامكـو  مكانـة  الجهـود  هـذه  وتدعـم  الهيدروكربونيـة. 
السـعودية بكونهـا مـورد الطاقـة الرائـدة علـى مسـتوى 
العالـم، والمعروفـة بتميزهـا التشـغيلي وأدائهـا وريادتهـا 

في مجاالت السالمة والرعاية البيئية وكفاءة الطاقة. 
وقـد اتخـذت إدارة اإلنتاج في خريص خطوة اسـتباقية 
الجيـد  التدريـب  خـالل ضمـان  مـن  االتجـاه  هـذا  فـي 
يلتقـي  حيـث  الالزمـة،  بالمـوارد  وتجهيزهـم  للعامليـن 

الظهران - يحقق برنامج تجديد المساكن الذي أطلقته 
إدارة خدمـات أحيـاء السـكن المركزيـة في الظهـران مطلع 
العـام الماضـي نجاحـات متواصلـة، حيث  تمكـن أحد فرق 
العمـل فـي المشـروع مـن الشـباب السـعوديين مـن إكمـال 
تجديـد 130 مسـكًنا فـي 12 شـهًرا فقـط حتـى اآلن، وهـو 
إنجـاز سـريع مقارنـة بباقـي فرق العمـل في هذا المشـروع 

الذي يشمل 1000 منزل.

تسليط الضوء على 
المواهب السعودية

التـي  اإلبداعيـة  القـدرات  بتوظيـف  البرنامـج  ويقـوم 
تمتلكهـا فـرق العمـل السـعودية داخـل منطقـة الظهـران، 
باإلضافـة إلـى اسـتخدام أسـاليب خفـض التكاليـف مـن 
خـالل تحسـين أداء الفريـق األسـاس. ويضمـن البرنامـج 
تطبيـق جميـع المعاييـر الهندسـية ومـواد البناء فـي أرامكو 
السـعودية ذات العالقـة إلنجـاز عمـل ذي جـودة عاليـة ينال 

رضا العمالء.
األولويـات  إحـدى  التشـغيلي  التمّيـز  تحقيـق  ويُعـد 
األساسـية إلدارة خدمـات أحيـاء السـكن المركزيـة، كمـا 
يعمل برنامج تجديد المسـاكن على مواءمة أعمال اإلدارة 
التشـغيلية مع األهداف اإلسـتراتيجية التي تسـعى أرامكو 
العاملـة  القـوى  وجـود  لتعزيـز  خاللهـا  مـن  السـعودية 

القافلة األسبوعية

داليا درويش

النظـري والعملـي. فمنـذ إنشـاء المركـز فـي مايـو 2019م 
للفنييـن  الدعـم  وتوفيـر  التطـور  مـن  حالـة  فـي  وهـو 
والمهندسـين الشـباب مـن خـالل برامجـه المتنوعـة، بمـا 
فـي ذلـك التدريب العملـي والـدورات النظرية، للمسـاعدة 
للمهـارات  الشـابة  العاملـة  القـوى  اكتسـاب  فـي تسـريع 
الفنيـة المطلوبـة ألداء مهامهـم. ويتـم هذا كلـه عبر غرس 

ثقافة االبتكار بين هؤالء الموظفين الشباب.
م هـذا المركـز األكاديمـي أربعـة برامـج لتحقيـق  ويقـدّّ
أهدافـه اإلسـتراتيجية، هـي: البرنامـج المتسـارع لتطويـر 
المبتدئيـن، والتدريـب العملـي لفنيـي الصيانـة، ومهمـات  

خطة تطوير الفرد، وبرنامج اإلعداد لشهادة الكفاءة.

تسريع عجلة تطوير المبتدئين
ويمتـد البرنامـج المتسـارع لتطويـر المبتدئيـن لمـدة 
أربعة أشـهر تقريًبا، حيث يمر المشـاركون  فيه )وهم من 
الخريجيـن الجـدد تحـت التمريـن( بأربع مراحـل؛ تتضمن 
األولـى منهـا نظـرة عامـة علـى رؤيـة اإلدارة ورسـالتها، 

السـعودية وتمكينهـا، وضمـان إنجاز أعمال تتسـم بالثبات 
والفاعلية.

نجاح البرنامج
وفـي مزيـد مـن التفاصيـل حـول هـذا المشـروع، أكـد 
فـي  المركزيـة  السـكن  أحيـاء  خدمـات  إدارة  مسـؤولو 
الظهران، أن البرنامج يقوم بتغطية وتنفيذ دورة شاملة من 

والتأكيـد علـى ممارسـات السـالمة الجيـدة مثـل تشـجيع 
هـذه  تشـمل  كمـا  الجماعـي.  النقـل  وسـائل  اسـتخدام 
ـن المرحلة الثانية، مقّدمة  المرحلـة زيارة للمعمل. وتتضمَّ
لقيـم الشـركة الخمـس وسـلوكيات الفـرد الناجـح ونظـرة 
عامـة علـى نظـام إدارة السـالمة. فيمـا تشـمل المرحلـة 
الثالثـة دورات اإلعـداد للحصـول علـى شـهادات تصريـح 
األماكـن  تدريبيـة حـول  دورات  إلـى  باإلضافـة  العمـل، 
المحظـورة واكتشـاف المخاطـر. أمـا المرحلـة الرابعـة، 
فتتضمـن إكمـال مهمـات خطـة تطويـر األفـراد لموظفـي 
الدرجتيـن الوظيفّيتيـن السـابعة والثامنـة، باإلضافـة إلـى 
اجتمـاع مـع مقيم مـن جهة خارجية إلصدار شـهادة للفني 

المتدرب. 

محاكاة الواقع لتحديات الصيانة
باسـتخدام  عمليـة  تدريبيـة  دورات  المركـز  ويعقـد 
2019م،  المعـدات الميدانيـة المتاحـة لديـه. وفـي عـام 
مختلـف  مـن  ًكا  ر مشـا  223 الجلسـات  هـذه  حضـر 

العمـل ابتـداًء من تقديـر التكلفة والتخطيـط فالتنفيذ، إلى 
اإلشـراف وبـدء التشـغيل. وقالـوا: »أثبـت أعضـاء الفريـق 
مهمـات  السـتكمال  الالزمـة  المؤهـالت  يمتلكـون  أنهـم 
النجـارة  بمـا فـي ذلـك  المختلفـة،  ونشـاطات اإلصـالح 

والسباكة واألعمال الكهربائية والطالء«.
وقد أصبحت القوى العاملة السعودية في هذا البرنامج 
جـزًءا ال يتجزأ من أعمـال اإلصالح اليومية إلدارة خدمات 
أحياء السـكن المركزية، حيث أسـهمت في تحقيق وفورات 

ماليـة ملحوظـة، وقد تحقـق ذلك باالسـتعانة بالفريـق بداًل 
من العمل مع مقاولي طلبات الخدمة العامة.

وتـم تكريـم فريـق العمـل مـن الشـباب السـعوديين علـى 
جهودهـم وإسـهاماتهم المسـتمرة، مـن قبـل إدارة خدمـات 
أحيـاء السـكن المركزيـة إلظهارهـم مسـتويات عاليـة مـن 
الطمـوح والمحافظة على ثقافة عمل قوية، مما مّكن إدارة 
خدمات أحياء السكن المركزية من الوصول إلى مستويات 

أعلى من الكفاءة والموثوقية والسالمة.  

لقطة ألعضاء الفريق الذي أكمل مؤخًرا عملية تجديد 130 منزاًل في الحي السكني في الظهران مع ممثلين من إدارة خدمات أحياء السكن المركزية خالل مناسبة تكريمهم.

التخصصـات فـي الميكانيكا والكهربـاء واألجهزة الدقيقة 
والحقول الذكية وسبل دعم القدرات.

برنامج اإلعداد لشهادة الكفاءة
علـى شـهادة  فنييـن  2019م، حصـل سـبعة  عـام  فـي 
اجتيازهـم اختبـار الكفـاءة األسـاس، وحصـل ثالثـة فنييـن 

آخرين على شهادة اجتيازهم اختبار الكفاءة المتقدم.

خطة متكاملة لتطوير الفني
مختلـف  مـن  فنًيـا   43 مجموعـه  مـا  أكمـل  وقـد 
التخصصـات جميـع متطلبات المهمـات الخاصة بالدرجة 
الوظيفيـة التاليـة. ومّثـل يـوم التخـرج نهايـة هـذه الرحلـة، 
وضـم أربعـة فنييـن متدربيـن ممن أكملـوا البرنامـج؛ حيث 
تـم تحويـل هـؤالء الموظفيـن الشـباب مـن متدربيـن إلـى 
موظفيـن فـي غضـون أربعة أشـهر، مقارنًة بالمـدة العادية 

التي تستغرق من ستة أشهر إلى 12 شهًرا.

أول دفعة من خريجي مركز نقل المعرفة في خريص مع أعضاء اإلدارة واألكاديمية. 
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١٠ قواعد للتربية اإليجابية للمراهقين

لماذا تفشل وسائل العقاب المختلفة مع األطفال

نصائح قبل أن يقتني طفلكم حيواًنا أليًفا

تُعـد التربيـة اإليجابيـة واحـدة مـن أحدث طـرق التربية 
وأكثرهـا قـدرة علـى تحقيـق نتائـج متميـزة فيمـا يتعلـق 

بتنشئة المراهقين والتعامل معهم بشكل صحيح.
التأديـب  هـو  آخـر  باسـم  اإليجابيـة  التربيـة  وتُعـرف 
اإليجابـي، ويمكـن تعريفـه بأنـه نمـط تربـوي قائـم علـى 
التركيـز علـى النقـاط اإليجابيـة فـي سـلوك المراهقيـن. 
ووفـق التربيـة اإليجابيـة، يلتـزم اآلباء بتنشـئة األبنـاء على 
وأخـرى غيـر جيـدة.  أن هنـاك سـلوكيات جيـدة  مبـدأ 
والعمـل علـى فطـام األبنـاء عـن السـلوكيات غيـر الجيـدة 
أو  النفسـي  اإليـذاء  أو  العقـاب  أو  التوبيـخ  عـن  بعيـًدا 

الجسدي.
ونسـتعرض مـن خـالل هـذا الموضـوع ١٠ قواعـد مهمة 

للتربية اإليجابية للمراهقين:

أنت أب.. وصديق
مـن المهـم أن تتذكـر دائًمـا أن األب ال يقتصـر دوره 
للتربيـة  األمـر  يأتـي  عندمـا  التقليـدي  الـدور  علـى 
اإليجابيـة. لكـن يجب أن يكـون األب صديًقـا البنه أيًضا. 
وقـد يخطـئ البعـض متصـوًرا أن هـذه الصداقـة تتطلـب 
تنـازاًل أخالقًيـا أو زيـادة فـي جـرأة الطفـل ناحيـة والـده. 
لكـن الحقيقـة أن هـذه الصداقـة تعتمـد علـى االحتـرام 

المتبادل.

قضاء وقت خاص مع األبناء
مـع  خاًصـا  وقًتـا  األهـل  يقضـي  أن  الضـروري  مـن 
األبنـاء. وال يُقـاس الوقـت هنـا بالمـدة، إنمـا باألنشـطة 
التـي يقـوم بها األبـاء مع األبناء. لذلك يجـب أن تحرصوا 

علـى الرغـم من قدرتها على تحقيق نتائج سـريعة وفّعالة 
إلى حد ما، إال أن استخدام الوسائل العقابية مع اختالفها 
الحـل األمثـل لتحقيـق تقويـم دائـم ومسـتمر فـي  يُعـد  ال 
سـلوك األطفـال. خاصـة مـع قـدرة األبنـاء علـى التكيـف مع 

األساليب العقابية التي يبتكرها األهل.
الموضـوع وسـيلة كرسـي  ونسـتعرض مـن خـالل هـذا 

العقاب كوسيلة عقابية لم يعد لها نفس التأثير السابق.
تقـوم تقنيـة كرسـي العقـاب علـى عقـاب الطفـل بأمـره 
لفتـرة زمنيـة  المنـزل  بالجلـوس علـى كرسـي محـّدد فـي 
محـّددة كعقـاب لـه. ويؤكـد خبـراء الطـب النفسـي ضـرورة 
مـع  بالحرمـان  الطفـل  لهـا  يتعـرض  التـي  الفتـرة  تناسـب 

عمره، وعلى حجم الخطأ الذي ارتكبه.
لكـن الدراسـات الحديثـة تقـول إن هـذا األسـلوب غيـر 

ُمجٍد، وال يعطي النتيجة المرجوة منه.
تقنيـة كرسـي  إن  رنـا هانـي  التربويـة  الخبيـرة  وتقـول 
العقـاب تفقـد قيمتهـا مـع الوقـت، حيـث إن الطفـل ال يفكـر 

يلجــأ كثيــر مــن األهــل اليــوم لتشــجيع أطفالهــم 
علــى تربيــة حيــوان أليــف، حيــث إن تربيــة حيــوان 
أليــف تســاعد الطفــل علــى تعلّــم عديــد مــن القيــم 
الســلوكية القويمــة، باإلضافــة لغــرس قيــم االعتمــاد 
علــى النفــس وتحمــل المســؤولية فــي الطفــل منــذ 

نعومة أظافره.
لكــن يبــدو أن تربيــة األطفــال للحيوانــات ال تفيــد 
كية  لســلو ا حيــة  لنا ا مــن  بيتهــم  تر فــي  فقــط 
الصعيــد  علــى  أيضــا  مفيــدة  لكنهــا  واألخالقيــة. 
تــم نشــرها  الصحــي. حيــث أثبتــت ورقــة بحثيــة 
مؤخــًرا فــي المجلــة الرســمية لألكاديميــة األمريكيــة 
الذيــن قامــوا  لطــب األطفــال تقــول إن األطفــال 
بتربيــة كلــب خــالل الســنوات األولــى من عمرهــم كان 
إصابتهــم  وأن  أعلــى.  مناعيــة  اســتجابة  لديهــم 
بالتهابــات الجهــاز التنفســي كانــت أقــل بنســبة حوالي 
31٪ مقارنــة باألطفــال الذيــن لــم يقومــوا بتربيــة 

كلب.
أمــا مــن الناحيــة الســلوكية والتربويــة، فــإن تربيــة 
حيــوان أليــف تغــرس فــي الطفــل القــدرة علــى تحمــل 

األسرة

علـى قضـاء حتـى لو ١٥ دقيقـة بعد الغـذاء أو قبل الخلود 
إلـى النـوم للحديـث مـع األبنـاء. ويجـب أن يكـون هنـاك 
روتيـن أسـبوعي بقضـاء بعـض الوقـت لتنـاول العصائر أو 

األيس كريم مع األبناء وإنشاء حوار ودي معهم.

احترام الحرية الشخصية لألبناء
مـن الضـروري أن يتفهـم اآلبـاء أن أبناءهـم قـد تقدمـوا 
في السـن، وأن من حقهم االسـتمتاع ببعض الخصوصية. 
ويجـب أن يسـيطر اآلبـاء علـى حالـة الهـوس التـي تنتـاب 
البعـض أحياًنا بضرورة اقتحـام خصوصية األبناء وفرض 

سيطرتهم عليهم.

اهتموا بفترة ما بعد انتهاء اليوم الدراسي
يجـب أن يهتـم األهـل بـأن خـروج األبناء مـع أصدقائهم 
بعـد نهايـة اليـوم الدراسـي سـيكون تحـت رقابـة شـخص 

كبير ومتزن.

شارك األبناء التخطيط ألهدافهم
مـن المهـم أن تتفهـم كـرب أسـرة، أن تحقيـق األبنـاء 
ألهدافهـم لن يكون بالتفكير فيها فحسـب. بل بالتخطيط 
والتنفيـذ لهـا. لذلـك يجـب أن يشـارك األهـل األبنـاء فـي 

التخطيط ألهدافهم والعمل على تحقيقها.

تناول الطعام سوًيا ضرورة ال رفاهية
مـن أهـم القواعـد التـي يجـب أن يضعهـا األهـل هي أن 
يتنـاول األهـل سـويا الوجبـات مًعا. وأثنـاء تنـاول الوجبات 
مـن الجيـد أن يحكي كّل منكم عـن تفاصيل يومه وأهم ما 

أثنـاء فتـرة العقاب في أخطاِئه، لكن يفكـر من ناحية أخرى 
في حالة الغضب التي يشعر بها تجاه أهله.

الحق في الخطأ
م مـن  وتقـول رنـا إن مـن حـق الطفـل أن يخطـئ ويتعلَـّ
الخطـأ، ومـن حقـه أن يتـم تقويـم سـلوكه بطريقـة مختلفـة 
عـن الحرمـان مـن الحركـة أو النـزول عـن كرسـي العقاب أو 

الخروج من منطقة العقاب.
لكـن لعـل السـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا، إذا كنـا لـن 
نعاقـب األبناء بالعقاب القائم على كرسـي العقاب، فما هي 

الطريقة المناسبة؟
وحسـب دراسـة أمريكيـة أجرتهـا خبيـرة ِعلْـم النفـس 
األمريكيـة، لـورا مـركام عن التأثير السـلبي للعقاب بتقنية 
منطقـة العقـاب، فـإن التقريـر يخلُـص إلـى أن أثـر هـذه 
التقنيـة يكـون مؤقًتـا وغيـر دائـم، كمـا أنـه ال يصلـح إال 
لألطفـال فـي سـن معينـة، وعنـد تقّدمهـم فـي السـن فـإن 

المســؤولية، حيــث يكــون الطفل مســؤواًل عــن الرعاية 
بحيوانه ونظافته ومتابعة تطعيماته.

كمــا تشــجع تربيــة حيــوان أليــف األطفــال علــى 
االطــالع والقــراءة. فمــع الوقــت يبــدأ الطفــل فــي 
ــات عبــر  ــة الحيوان البحــث عــن المعلومــات عــن تربي
المجموعــات  فــي  باالشــتراك  ويقــوم  اإلنترنــت، 
المهتمــة بتربيــة الحيــوان األليــف الذي يقــوم بتربيته. 
آخريــن  مــع  الصداقــات  مــن  عديــًدا  ن  يُكــوِّ كمــا 
مهتميــن بتربيــة الحيوانــات األليفــة، ممــا يســاعد 
علــى اكتســابه شــخصية اجتماعيــة قادرة علــى تكوين 

عالقات إنسانية قوية وصحية.
تعليــم  أليــف علــى  تربيــة حيــوان  كمــا تســاعد 
الطفــل أهميــة الرحمــة والتكافــل. باإلضافــة لعديــد 
مــن القيــم األخــرى مثــل الصبــر وتحمــل المســؤولية 

والعمل الشاق.

كيف تختار الحيوان األليف
المناسب لطفلك

ــدُّ هــذه النقطــة هــي األكثــر إثــارة للجــدل  ربمــا تُع

ز هـذا السـلوك المشـاركة اإليجابيـة بيـن  حـدث فيـه. يعـزِّ
األهل واألبناء.

كن مستمًعا جيًدا
مهمـا كانـت أحاديـث األبنـاء غيـر شـيقة بالنسـبة لـك، 
يجـب عليـك فـي النهايـة أن تكـون مسـتمًعا جيـًدا. وتذكـر 
مـن  آخـر  طـرف  فهنـاك  ألبنائـك  تسـتمع  لـم  إذا  أنـك 

أصدقاء السوء قد يكون هو المستمع.

عهم على العادات الصحية شجِّ
العـادات  علـى  األبنـاء  األهـل  ع  يشـجِّ أن  المهـم  مـن 
الصحيـة السـليمة. مثـل اتبـاع حميـة غذائيـة سـليمة، أو 
تنـاول كميـة مناسـبة مـن المـاء، أو النـوم لفتـرة كافيـة فـي 
المسـاء. كل هذه السـلوكيات يجب أن تكون محل تشـجيع 

واهتمام من األهل حتى ال يتركها األبناء لعادات سيئة.

االجتماعات العائلية
د األسـرة موعـًدا محـدًدا كل فترة -  مـن المهـم أن تحـدِّ
كل أسـبوع على سـبيل المثال - ليجتمع كل أفراد األسرة، 
ويتناقشـوا فـي كافـة األمـور التـي تـدور فـي بالهـم فـي 

نقاش مفتوح مع الوالدين.

تقنين استخدام األجهزة الذكية
وأخيـًرا، مـن المهـم تقنيـن اسـتخدام األجهـزة الذكيـة، 
وتحديـد وقـت معيَّـن السـتخدامها. علـى أن يكـون آخـر 
اسـتخدام لألجهـزة الذكيـة قبـل النـوم بوقـٍت كاف، حتـى 

يستطيع األبناء االستغراق في نوم عميق ومريح.

هذه التقنية تصبح غير ذات فائدة.
أمـا الطريقـة الصحيحـة لتقويـم سـلوك األطفـال فهـي 
التربيـة اإليجابيـة، وهـو أسـلوب حديـث قائم علـى عدم نبذ 
الطفـل عنـد قيامه بسـلوك خاطئ، إنما نقوم بنقد السـلوك 
الـذي يقـوم بـه. مـع تشـجيع الطفـل عنـد القيـام بسـلوك 

إيجابي.
وتسـاعد التربيـة اإليجابيـة علـى تشـجيع الطفـل علـى 
النظـر بشـكل إيجابـي لنفسـه، علـى العكـس مـن التقنيـات 
الطفـل  تـؤدي أحيانـا لشـعور  والتـي  التقليديـة،  العقابيـة 
بالذنب وبأنه شخص ال يستحق الحب أو التقبل من أهله.

وأخيـًرا فـإن اتبـاع أسـاليب التربيـة اإليجابيـة ال يعنـي 
االسـتهتار فـي تربيـة األطفـال أو عـدم عقابهـم، لكـن يجـب 
أن يكون العقاب بغرض التقويم وتشـكيل الشـخصية بشـكل 
صحيـح، وليـس الغـرض منـه إيـذاء الطفـل، وتقليـل شـعوره 
الطيـب نحـو نفسـه، أو إصابتـه بمشـكلة نفسـية قـد تتفاقـم 

مع التقّدم في السن.

فــي موضوعنــا. حيــث يقــع كثير مــن االختالفــات بين 
األهــل واألبنــاء فــي اختيــار الحيوان األليف المناســب 
لهــم. ويمكــن حســم هــذه االختالفــات مــن خــالل 

مراعاة هذه النقاط:
الطفــل  شــخصية  مراعــاة  الضــروري  ■  مــن 
ونفســيته قبــل اختيــار الحيــوان األليــف، فمثــاًل 
ال يمكــن إهــداء حيــوان كالســلحفاة البريــة التــي 
يشــتهر عنهــا الهــدوء والســكينة لطفــل محــب 

للحركة والنشاط.
■  أيًضــا مــن المهــم مراعــاة ظــروف المنــزل الــذي 
ســتتم تربيــة الحيــوان األليــف فيــه، حيــث تجــب 
ــًدا، ومعرفــة  ــوان جي ــاة الحي دراســة ظــروف حي
مــا إذا كان مــن الممكــن توفيرهــا فــي المنــزل 

قبل اإلقدام على شرائه.
■  وأخيــًرا فــإن تربيــة حيــوان أليــف غالًبــا مــا 
تقتضــي أن يكــون األهــل قادريــن علــى تحمــل 
األعبــاء الماديــة المترتبــة علــى تربيتــه، بدايــًة 
مــن ســعر الحيــوان نفســه إلــى تكاليــف طعامــه 

وتطعيماته وعالجه في حالة تعرضه لمرض. 

إعداد: شيماء اجلّمال
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إذا  جـــًدا  وأليمـــة  حزينـــة  أزمنـــة  حتًمـــا  ســـتكون 
اضطررنـــا أن نرحـــل عـــن هـــذه الكـــرة الخضـــراء الجميلـــة. 
الطبيعيـــة،  والكـــوارث  المناخيـــة،  التغيـــرات  ولكـــن 
ـــة  ي ـــت العلمـــاء يفكـــرون بجدِّ ـــة، جعل واألحـــداث الجيولوجي
ـــخ  ـــب المري ـــي اســـتيطان كوك ـــر مـــن أي وقـــت مضـــى ف أكث
والســـكن عليـــه. وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود تحديـــات كثيـــرة، 
إالَّ أن التقنيـــات المتطـــورة ربمـــا تكـــون قـــادرة علـــى 
ــر  ــا للبشـ ــر موطًنـ ــب األحمـ ــون الكوكـ ــل يكـ ــا، فهـ تجاوزهـ

في المستقبل؟!
كوكـــب المريـــخ هـــو الكوكـــب الرابـــع فـــي النظـــام 
الشمســـي مـــن حيـــث بُعـــده عـــن الشـــمس. وهـــذا البُعـــد 
يجعلـــه كوكًبـــا بـــارًدا جـــًدا وغيـــر مناســـب لوجـــود المـــاء 
فـــي حالتـــه الســـائلة. وتســـاوي جاذبيتـــه 38% مـــن قـــوة 
جاذبيـــة األرض، وغالفـــه الجـــوي رقيـــق وخفيـــف جـــًدا، 
ة مـــن الغـــالف الجـــوي لـــألرض. ولـــذا،  أقـــل بمائـــة مـــرَّ
ن بنســـبة  فهـــو غيـــر صالـــح للتنفـــس إطالًقـــا، إذ إنـــه يتكـــوَّ
ــازي  ــة إلـــى غـ ــيد الكربـــون، إضافـ 96% مـــن ثانـــي أكسـ
ـــة جـــًدا مـــن بخـــار  ـــن واألرجـــون، ونســـبة ضئيل النيتروجي
المـــاء والغـــازات األخـــرى. والضغـــط الجـــوي علـــى 
ـــى ســـطح  ـــخ يقـــل عـــن 1% مـــن الضغـــط الجـــوي عل المري
األرض، وال يســـمح باســـتقرار الميـــاه الســـائلة علـــى 

سطحه.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه البيئـــة هـــي غيـــر مناســـبة 
ــر  ــل، واألكثـ ــب األفضـ ــو الكوكـ ــخ هـ ــكن، إال أن المريـ للسـ
احتمـــااًل فـــي المجموعـــة الشمســـية، ألن يكـــون صالًحـــا 

للحياة في المستقبل.

السفر إلى المريخحسن اخلاطر
 يـــدور كوكبـــا األرض والمريـــخ حـــول الشـــمس فـــي 
مـــدارات إهليجيـــة )شـــبيهة بالبيضـــة(. والمســـافة بينهمـــا 
ر أقربُهـــا بحوالـــي 55 مليـــون كـــم،  متغيـــرة دائًمـــا، تُقـــدَّ
ــك  ــم. لذلـ ــون كـ ــا 400 مليـ ــنتين، وأبعدهـ ــدث كل سـ وتحـ
تســـتغل وكاالت الفضـــاء زمـــن اقتـــراب المســـافة لمزامنـــة 

رحالتها لالقتصاد في الوقت. 
أشـــهر  لحوالـــي ســـتة  الفضائيـــة  المركبـــة  تحتـــاج 
للوصـــول إلـــى المريـــخ، وقـــد تزيـــد هـــذه المـــدة أو تنقـــص. 
ذلـــك أن طـــول الرحلـــة يعتمـــد علـــى عوامـــل عديـــدة، 
الوقـــود  الكوكبيـــن، ومقـــدار  بيـــن  كمقـــدار المســـافة 
المســـتهلك الـــذي يتناســـب عكســـًيا مـــع زمـــن الرحلـــة. 
اد  لـــروَّ كبيـــرة  الطويلـــة عقبـــة  المـــدة  هـــذه  ل  وتشـــكِّ
ـــوا ســـتة أشـــهر داخـــل  اد أن يبق ـــروَّ ـــى ال المســـتقبل. إذ عل
مركبـــة فضائيـــة! لـــذا، يأمـــل العلمـــاء فـــي اســـتخدام 
ــفر  ــة للسـ ــخ التقليديـ ــن الصواريـ ــوًرا مـ ــر تطـ ــات أكثـ تقنيـ
بيـــن الكواكـــب فـــي المســـتقبل، مثـــل محـــركات البالزمـــا 
فـــي صـــاروخ »فاســـيمر« )VASIMR( الـــذي يســـتغرق 39 
ـــة  ـــت الرحل ـــخ. فكلمـــا كان ـــى المري ـــا فقـــط للوصـــول إل يوًم
اد الفضـــاء إلـــى إشـــعاعات أقـــل، وهـــذه  أقصـــر، تعـــرض روَّ

ناحية إيجابية جًدا في الجانب الصحي.
ـــى  ـــي عل ـــات الت ـــد مـــن التحدي ـــاك عدي ـــة، هن فـــي البداي
ـــاة.  اإلنســـان تخطيهـــا لجعـــل كوكـــب المريـــخ صالًحـــا للحي
الحيـــاة  أســـاس  هـــو  الســـائلة  بحالتـــه  المـــاء  مثـــاًل، 
الكربونيـــة علـــى كوكـــب األرض، إضافـــة إلـــى توفيـــر 
األكســـجين. كمـــا أن هنـــاك تحديـــات أخـــرى كثيـــرة 

كالجاذبيـــة المنخفضـــة، والتربـــة الســـامة، وعـــدم وجـــود 
والحيوانـــات  كاألســـماك  الطبيعـــي  للغـــذاء  مصـــدر 
ـــه  ـــى مجـــال مغناطيســـي قـــوي يحمي وغيرهـــا، وافتقـــاره إل

من اإلشعاعات الخارجية وغيرها.
إن هندســـة كوكـــب المريـــخ بشـــكل جـــذري تعتمـــد 
بشـــكل أســـاس علـــى رفـــع درجـــة حرارتـــه الرتباطهـــا 
بعوامـــل أخـــرى. ومـــن األفـــكار العلميـــة المطروحـــة فـــي 
ــة  ــا الضخمـ ــن المرايـ ــة مـ ــُع مصفوفـ ــب، وضـ ــذا الجانـ هـ
فـــي مـــدار حـــول الكوكـــب، هدفهـــا عكـــس أشـــعة الشـــمس 
لتســـخينه. فعنـــد تســـخين قطبـــي المريـــخ، ســـوف تحـــدث 
ــة  ــى الحالـ ــة إلـ ــادة الصلبـ ــول المـ ــامي )تحـ ــرة التسـ ظاهـ
ــد  ــائلة(. فتصاعـ ــة السـ ــرور بالحالـ ــن دون المـ ــة مـ الغازيـ
ثانـــي أكســـيد الكربـــون وبخـــار المـــاء، اللذيـــن همـــا مـــن 
ــه  ــق عليـ ــا نطلـ ــور مـ ــى ظهـ ــان إلـ ــة، يؤديـ ــازات الدفيئـ الغـ
بظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري، التـــي تســـهم فـــي ســـماكة 

الغالف الجوي للكوكب وبنائه بشكل تدريجي.

الزراعة
تكيفـــت النباتـــات التـــي نعرفهـــا علـــى كوكـــب األرض مـــع 
ظـــروف تاريخيـــة وبيئيـــة خاصـــة عبـــر مالييـــن الســـنين. 
ــطح  ــى سـ ــو علـ ــة للنمـ ــر صالحـ ــي غيـ ــبب، هـ ــذا السـ ولهـ
المريـــخ. فتربـــة األرض رطبـــة وغنيـــة بالمـــواد الغذائيـــة 
والكائنـــات الحيـــة الدقيقـــة التـــي تدعـــم نمـــو النباتـــات. 
ـــة  ـــى مـــواد كيميائي ـــة المريـــخ جافـــة وتحتـــوي عل بينمـــا ترب

ســـامة. لذلـــك ســـوف نلجـــأ إلـــى اســـتخدام النباتـــات 
المعدلـــة وراثًيـــا لتكـــون قـــادرة علـــى العيـــش فـــي ظـــروف 
قاســـية كالتـــي علـــى المريـــخ. ويشـــهد بهـــذا الخصـــوص 
ًمـــا ملحوًظـــا. فقـــد أصبـــح  علـــم البيولوجيـــا التركيبيـــة تقدُّ
بإمكاننـــا تصميـــم أنظمـــة بيولوجيـــة جديـــدة غيـــر موجـــودة 
فـــي العالـــم الطبيعـــي، وهندســـة كائنـــات بأكملهـــا تكـــون 

قادرة على الحياة على كوكب المريخ.
إلـــى هندســـة الميكروبـــات  وســـوف نحتـــاج أيًضـــا 
ـــة الســـموم وتحســـين جـــودة  ـــي إزال ـــا لتســـاعدنا ف وتعديله
ـــل  ـــا بالتعدي ـــوم أيًض ـــا نق ـــة ربم ـــي النهاي ـــخ. وف ـــة المري ترب
الجينـــي فـــي األنظمـــة البيولوجيـــة البشـــرية لمـــن يريـــد 

الحياة في المريخ. 
ـــد بشـــكل أساســـي  ـــا ســـوف نعتم ـــن أنن ـــى الرغـــم م وعل
ــب  ــة كوكـ ــي هندسـ ــة فـ ــا التركيبيـ ــاع البيولوجيـ ــى قطـ علـ
التقنيـــات  بعـــض  أننـــا ســـوف نســـتخدم  المريـــخ، إال 
ــم  ــاة، مثـــل تصميـ ــة الكوكـــب للحيـ ــريع تهيئـ األخـــرى لتسـ
آلـــة قـــادرة علـــى امتصـــاص ثانـــي أكســـيد الكربـــون، 
وضـــخ  للمريـــخ،  الجـــوي  للغـــالف  الرئيـــس  المكـــون 
ر معهـــد ماساتشوســـتس  األكســـجين مكانـــه. وقـــد طـــوَّ
للتكنولوجيـــا آلـــة تدعـــى »موكســـي« )MOXIE(، لتكـــون 
ضمـــن مهمـــة وكالـــة الفضـــاء األمريكيـــة )ناســـا( فـــي 
رحلتهـــا المقبلـــة إلـــى المريـــخ خـــالل العـــام الجـــاري 

2020م.

شبكة نتفليكس العالمية تحتفي بثالثة أفالم 
سعودية أنتجها مركز )إثراء(

الظهــران - حظيــت 3 أفــالم ســعودية مــن جملــة 
عبدالعزيــز  الملــك  مركــز  أنتجهــا  التــي  األفــالم 
دعــم  برنامــج  )إثــراء(، ضمــن  العالمــي  الثقافــي 
األفــالم الســعودية، بأحقيــة العــرض علــى شــبكة 
ــم خدمــة  ــا فــي مجــال تقدي ــدة عالمًي نتفليكــس الرائ
ــداًء مــن 3 رجــب 1441هـــ  ــك ابت ــث الترفيهــي، وذل الب
)27 فبرايــر 2020م(، يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي 
يعكــف فيــه المركــز علــى إنتــاج 3 أفالم جديــدة خالل 
العــام الجــاري، فــي إطــار تشــجيع ودعــم صناعــة 
األفــالم المحليــة، ودفــع عجلــة التنميــة الثقافيــة فــي 
الســعوديين  للفنانيــن  فــرص  وتأميــن  المملكــة، 
بأفضــل  واالحتفــاء  األفــالم  بصناعــة  المهتميــن 

أفالمهم.
ــون المســرحية والســينمائية فــي  ــر الفن ــر مدي وعّب
ــراء(،  ــز الثقافــي العالمــي )إث ــك عبدالعزي ــز المل مرك
ماجــد زهيــر ســّمان، عــن فخــره واعتــزازه لعــرض 3 
شــبكة  علــى  المركــز  إنتــاج  مــن  ســعودية  أفــالم 
نتفليكــس العالميــة ، وهــي أفــالم )وســطي(، و)مــن 
ــذي  ــار؟(، وال ــة المنظــر(، و)ســومياتي بتدخــل الن كآب
يأتــي ضمــن رســالة المركــز في دعــم المحتــوى، حيث 
أطلــق المركــز مطلــع العــام الجــاري برنامــج دعــم 
صناعــة المحتــوى الثقافــي واإلبداعــي، والــذي يهدف 
إلــى تنميــة صناعــة المحتــوى المحلــي وتعزيــز فرصــه 

في المملكة بشتى القطاعات الثقافية واإلبداعية.
ــم  ــدور المه ــراء ال ــال ماجــد: "تعكــس ســينما إث وق
ــرض  ــث تُع ــه لدعــم صناعــة الســينما، حي ــذي نولي ال

األعمــال الســينمائية الســعودية واألفــالم الوثائقيــة القافلة األسبوعية
مــن مختلــف أنحــاء العالــم، باإلضافــة الــى أفــالم 
األطفــال التعليميــة واالجتماعيــة، مــروًرا بشــراكتنا 
مــع مهرجــان أفــالم الســعودية، الــذي تعقــد دورتــه 
السادســة فــي شــهر أبريــل المقبــل، والــذي يســلّط 
الضــوء علــى تطــور صناعــة األفــالم فــي المملكــة مــن 
خــالل عــرض إنتاجــات لصنــاع أفــالم ســعوديين فــي 
محافــل عالميــة، وصــواًل بإنتــاج مركــز إثــراء لـــ 20 
فيلًمــا ســعودًيا، فيمــا حقــق برنامــج دعــم األفــالم 
إقليميــة  6 جوائــز محليــة و  مــن  أكثــر  الســعودية 

وعالمية".
وتتنــاول أفــالم )إثــراء(، التــي ســتعرض علــى شــبكة 
نتفليكــس عــدًدا مــن الموضوعــات التــي تتأرجــح بيــن 
الواقعيــة والتشــويق والخيــال العلمــي، حيــث يحكــي 
ــي الكلثمــي، والــذي  ــم )وســطي( الــذي أخرجــه عل ِفلْ
حصــد جائــزة أفضــل مخــرج وأفضــل ِفلــْم أجنبــي فــي 
مهرجــان ويليامزبيــرغ لألفــالم المســتقلة فــي عــام 
مــن  عــة  مجمو حــول  حقيقيــة  قصــة   ، 2017م
المتشــددين تهاجــم مســرحية فــي مدينــة الريــاض في 
مطلــع األلفيــة الجديــدة، فيمــا يعيــد العــرض ســرد 
األحــداث مــن منظــور مختلــف، وهــو أيضــا ضمــن 
األفــالم التــي دعمهــا إثراء من خــالل برنامج )جســور 
ــكا( لالحتفــاء بصانعــي األفــالم الســعودية،  فــي أمري
وعــرض أعمالهــم فــي المهرجانــات العالميــة عبــر 

مبادرة أيام الفلم السعودي.
كمــا تــدور أحداث ِفلْــم )ســومياتي بتدخــل النــار؟( 
الــذي أخرجــه مشــعل الجاســر والحاصــل علــى جائزة 
أفضــل ِفلْــم قصيــر فــي مهرجــان لــوس أنجلــوس 

لألفــالم المســتقلة فــي العــام 2017م، حــول الطفلــة 
التــي وظفــت  أفــراد عائلتهــا  ليــان، وهــي أصغــر 
العاملــة المنزليــة ســومياتي، والتــي تواجــه بدورهــا 
تحديــات فــي هــذا المنــزل مــن حيــث التمييــز مــن 
أربــاب عملهــا وتحــاول النجــاة والتعايــش مــع هــذا 

الواقع.

وأخيــراً يــروي ِفلْــم "ومــن كآبــة المنظــر" الــذي 
أخرجــه فــارس قــدس، قصــة مــن الخيــال العلمــي فــي 
فتــرة ســبعينيات القــرن الماضــي، حيــث يتحتــم علــى 
مجموعــة مــن الناجيــن مــن حــادث تحطــم طائــرة فوق 
منطقــة صحراويــة نائيــة التعايــش بعد عــدة محاوالت 

فاشلة للتواصل مع العالم.
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يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
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السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

ر والنمــو مــن ســمات اللغــة،  ــد النظريــات اللغويــة أن التطــوُّ تؤكِّ
لذلــك اختــار ُجرجــي زيــدان )اللغــة العربيــة كائــن حــي( عنواًنــا لكتابــه 

ث فيه عن تطوُّر اللغة العربية عبر العصور. المعروف، الذي تحدَّ
ريــن اللغوييــن، نستشــعر  وبعيــًدا عــن النظريــات اللســانية والمنظِّ
تطــوُّر اللغــة المتســارع علــى مســتوى الحيــاة اليوميــة، فحركــة نمــو 
اللغــة العربيــة، مثــاًل، أخــذت منعطفــات عديــدة، لدرجــة يشــعر معهــا 

البعض بشيء من القلق.
عندمــا نقــارن لغــة اليــوم باللغــة المتداولــة قبــل عشــرين أو ثالثيــن 
ــا  ــا جلًيّ عاًمــا، وهــذه فتــرة وجيــزة فــي قيــاس التطــوُّر، نــدرك اختالًف
ل معالــم  بيــن اللغتيــن يظهــر علــى عــدة مســتويات، إذ بــدأت تتشــكَّ
فجــوة لغويــة بيــن األجيــال؛ فلغــة الشــباب ليســت نســخة مطابقــة 

للغة جيل اآلباء أو األجداد.
وبيــن حيــن وآخــر، تســتوقفني مفــردة أو عبــارة تصــدر مــن أبنائــي، 
ــت  ــا زل ــر وســائل اإلعــالم؛ وم ــن العامــة أو عب أو أســمعها فــي األماك
أذكــر كيــف اســتوقفني اســتخدام ابنــي لكلمــة )ِزلــف(، التــي قصــد 
بهــا شــعر الوجــه الــذي ينمــو بمحــاذاة األذنيــن، وقــد ُدهشــت أن 

إخوته يعرفون معناها بينما كنت أجهله.
مــن المســلم بــه أن إحــدى ظواهــر تطــوُّر اللغــة اســتقبالها لمفردات 
مــن لغــات أخــرى، ولهــذا نجــد بعــض الكلمــات المســتخدمة فــي اللغــة 
العربيــة أصلهــا فارســي أو تركــي أو هنــدي. واليــوم، وأكثــر مــن أي 
خاصــة  أخــرى،  لغــات  مــن  مصطلحــات  نجــد  ســابقة،  فتــرة 
اإلنجليزيــة، تدخــل فــي أحاديثنــا ولــم تســلم منهــا كتاباتنــا، لدرجــة 
ــة  ــدُّ اللغ ــي تُع ــة، الت ــة العربي ــة الحضاري ــًدا للهوي ــرون تهدي يراهــا كثي

أبرز سماتها.
ــرات  ومــن طبيعــة اللغــة تأثرهــا بنمــط الحيــاة، لــذا أدخلــت المتغيِّ
مــن حولنــا مصطلحــات جديــدة أو قليلــة التــداول إلــى قواميســنا؛ فلــم 
نســمع فــي صغرنــا باالحتبــاس الحــراري مثــاًل، لكــن اليــوم تحاصرنــا 

هذه المفردات فيما نقرأ وما نسمع.
ــة،  ــرت الوصــول للمعلوم ــي يسَّ ــات الت ــورة المعلوم ــك ث ــف لذل نُضي
ــت مســمياتها  ب ــدة وقرَّ ــم جدي ــت مفاهي ــا، فضخَّ ــى تداوله ــت عل وعمل
لإلنســان العــادي، الــذي أصبــح يــدرك مصطلحــات تخصصيــة لــم 
يكــن يعرفهــا ســوى أصحــاب التخصــص؛ فصغيرنــا وكبيرنــا اليــوم 
يســمع مفــردات طبيــة مثــل القســطرة والربــاط الصليبــي واأليــض، 

بينما لم تكن هذه المفردات شائعة االستعمال منذ ثالثين عاًما.
)اآليبــان(  المصرفيــة أصبحــت مصطلحــات  التعامــالت  وفــي 
ــا فــي مجــال األدب لــم تكــن مفــردة )الســرد(  و)االكتتــاب( دارجــة، أمَّ
ــة  ــج الثقافي ــي اإلصــدارات أو البرام ــًرا ف ــك كثي أو )الســياق( تصادف
وال )صناعــة  )المدونــة(  وقتهــا  نعــرف  ولــم  عقــود،  ثالثــة  قبــل 

ًرا تداولها. المحتوى(، بينما شاع مؤخَّ
ومــن متغيــرات اللغــة انتقــال مفــردات وأمثــال خاصــة بلهجــة مــا 
إلــى مناطــق أخــرى. وال شــك أن القنــوات اإلعالميــة، ووســائل 
الكتابــة  فــي  الدارجــة  اللغــة  واســتخدام  االجتماعــي،  التواصــل 
والحديــث عبــر تلــك الوســائل، عوامــل أســهمت فــي تداخــل اللهجــات 

المحلية.
ومــع االنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى، اســتقبلت ثقافتنــا مفاهيــم 
جديــدة، منهــا الفكــري ومنهــا مــا يمــس الحيــاة اليوميــة المعاشــة؛ 
فاختلفــت قائمــة طعامنــا عــن قبــل، ودخلــت لهــا أطبــاق جديــدة 
صاحبهــا عــدد مــن المفــردات الشــهية، مثــل السوشــي والباســتا 

والروزيتو.
ر، لكــن فــي أي اتجــاه تســير  ــا اللغــة كائــن حــيٌّ ينمــو ويتطــوَّ حّقً
لغتنــا؟ وكيــف ســتختلف لغــة المســتقبل عــن لغــة اليــوم؟ ســؤاالن ال 

أتوقع أن تنكشف إجابتهما قريًبا.

لغة األمس.. 
لغة اليوم!

د. صباح عيسوي *

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

إدارة خدمات التوظيف

للتسجيل وملعرفة شروط التقدمي، 
يرجى مسح الرمز التالي:

يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة من 
صباح يوم اإلثنني، ١٤ رجب ١٤٤١هـ 

املوافق ٩ مارس ٢٠٢٠ م.

ينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة من 
مساء يوم اإلثنني، ٢٠ رجب ١٤٤١هـ 

املوافق ١٥ مارس ٢٠٢٠ م. 

التحق ببرنامج 
االبتعاث الجامعي 

لخريجي المرحلة 
الثانويه لعام ٢٠٢٠. 

في أرامكو السعودية

 ُكن احد
صناع المستقبل 

إدارة خدمات التوظيف  

* كاتبة وأكاديمية في مجال دراسات أدب الطفل


