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هذا العدد

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

تصدير أول شحنة من األمونيا
الزرقاء يف العالم

أعلنت أرامكو السعودية ومعهد
اقتصاديات الطاقة الياباني ،بالشراكة
مع سابك ،عن جناح إنتاج وتصدير
أول شحنة من األمونيا الزرقاء من
اململكة إلى اليابان.
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حصل برنامج الشركة للتطوير
املتقدم للخدمات الفنية على جائزة
إدارة األفراد لعام 2020م من
املعهد القانوني للموظفني والتنمية،
وذلك عن فئة أفضل برنامج للتعلم
والتطوير.
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أرامكو السعوديةٌ ..
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ويد حتمي البيئة
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وراء صور حتفل باحلياة يف اململكة،
تظهر أرامكو السعودية التي تُؤمن أن
دورها ال يقتصر على توفير الطاقة
والكيميائيات للعالم ،بل يشمل حماية
البيئة لألجيال القادمة.
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التسعني للمملكة ،احتضن مركز
(إثراء) احتفاالت بهيجة رسمت
البهجة على ز َّواره ،كما تز َّينت أحياء
أرامكو السعودية باألعالم اخلضراء
الزاهية.
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القافلة األسبوعية

بالشراكة مع سابك

أرامكو السعودية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني
يعلنان تصدير أول شحنة من األمونيا الزرقاء في العالم

القافلة األسبوعية
الظهـران  -أعلنـت أرامكـو السـعودية ومعهـد
اقتصاديـات الطاقـة اليابانـي ( ،)IEEJبالشـراكة مـع
الشـركة السـعودية للصناعـات األساسـية «سـابك» ،يـوم
األحـد الماضـي  10صفـر 1442هــ ( 27سـبتمبر 2020م)،
نجـا َح إنتـاج وتصدير أول شـحنة مـن األمونيـا الزرقاء من
المملكـة العربيـة السـعودية إلـى اليابـان بدعـم مـن وزارة
االقتصـاد والتجارة والصناعـة اليابانية ( ،)METIحيث تم
تصديـر أربعيـن طنًـا مـن األمونيـا الزرقـاء عاليـة الجـودة
إلـى اليابـان السـتخدامها فـي توليـد الطاقـة الخاليـة مـن
الكربون.
ويأتـي هذا اإلعالن وسـط توقعـات متزايدة للدور الذي
سـيلعبه الهيدروجيـن فـي نظـام الطاقـة العالمـي؛ إذ يمكن
لألمونيـا أن تُسـهم فـي مواجهـة تحديـات ارتفـاع الطلـب

العالمـي علـى الطاقـة بطريقة موثوقة ومسـتدامة وأسـعار
معقولة.
وتمتـد شـبكة إمـدادات األمونيـا الزرقـاء السـعودية -
اليابانيـة عبر سلسـلة القيمة الكاملة ،ويشـمل ذلك تحويل
المـواد الهيدروكربونيـة إلـى هيدروجيـن ثـم إلـى أمونيـا،
وفي الوقت نفسـه ،احتجاز انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون
ـت مواجهـة التحديـات المرتبطـة بشـحن
وتم ْ
المصاحبـةّ .
األمونيـا الزرقـاء إلـى اليابـان السـتخدامها فـي محطـات
توليـد الطاقـة ،حيـث تـم احتجـاز  30طنًا من ثاني أكسـيد
الكربـون أثنـاء العمليـة المخصصـة لالسـتخدام فـي إنتـاج
الميثانـول فـي منشـأة ابـن سـينا التابعـة لشـركة سـابك،
واسـتخدام  20طنًـا أخـرى مـن ثانـي أكسـيد الكربـون
المحتجـز لتحسـين عمليـة اسـتخراج النفـط ( )EORفـي
حقل العثمانية.
ويسـلّط هـذا اإلنجـاز الضـوء علـى أحـد المسـارات

المختلفـة ضمن مفهوم اقتصاد الكربـون الدائري (،)CCE
وهـو إطـار يتـم فيـه تقليـل انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون
وإزالتهـا وإعـادة تدويرهـا ،وإعـادة اسـتخدامهاً ،
بـدل مـن
إطالقها في الغالف الجوي.
وتعليقًـا علـى ذلـك ،قـال كبيـر اإلدارييـن التقنييـن فـي
أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ أحمد الخويطر« :مـن المتوقع
أن يـزداد اسـتخدام الهيدروجيـن فـي نظـام الطاقـة
العالمي .وتم ّثل هذه الشـحنة ،األولى على مسـتوى العالم،
فرصـة مهمـة ألرامكـو السـعودية لعـرض إمكانـات المـواد
ٍ
كمصـدر موثـوق للهيدروجيـن واألمونيـا
الهيدروكربونيـة
منخفضـة الكربـون .كمـا أن هـذا اإلنجـاز يسـلط الضـوء
أيضـا علـى الشـراكة الناجحة بين السـعودية واليابـان .وال
ً
شـك في أن مثل هذه الشـراكات الدولية تُعد أساسـية في
تحقيـق اقتصـاد الكربـون الدائـري ،الـذي تدعمـه المملكة
خالل رئاسـتها الحالية لمجموعة قمة العشـرين» ،مضيفًا
أن أرامكو السـعودية «تعمل مع شـركاء مختلفين من جميع
أنحـاء العالـم فـي إيجـاد حلـول مـن خلال نشـر تقنيـات
متطـورة إلنتـاج طاقة منخفضة الكربـون لمواجهة التحدي
المناخي العالمي».
مـن جهتـه ،قـال رئيـس مجلـس اإلدارة والرئيـس
التنفيـذي لمعهـد اقتصاديـات الطاقـة الياباني ،ماسـاكازو
تويـودا« :تُعـد األمونيـا الزرقـاء مهمـة للغايـة لطموحـات
اليابـان فيمـا يتعلـق بخفـض االنبعاثـات الكربونيـة بهـدف
المحافظـة علـى التـوازن بيـن البيئـة واالقتصـاد .ويمكـن
توليـد حوالـي  %10مـن الطاقـة فـي اليابـان بواسـطة 30
مليـون طـن مـن األمونيـا الزرقـاء .لذلـك بإمكاننـا أن نبدأ
بإطلاق هـذه المـادة علـى نحـو مشـترك فـي محطـات
الطاقـة الحاليـة ،ثـم ننتقـل فـي النهايـة إلـى الحـرق
األحـادي بنسـبة  %100مـن األمونيا الزرقـاء .وهناك دول

مثـل اليابـان ال يمكنهـا بالضـرورة االسـتفادة مـن احتجـاز
الكربـون واسـتغالله وتخزينـه أو عمليـة اسـتعادة النفـط
بسـبب ظروفها الجيولوجية ،ولكن سيسـاعد غاز األمونيا
 /الهيدروجيـن األزرق الكربونـي المحايد في التغلب على
هذا العائق».
وبـدوره ،قـال نائـب الرئيـس لكفـاءة الطاقـة وإدارة
الكربـون فـي شـركة سـابك ،الدكتـور فهـد الشـريهي:
«يمكننـا االسـتفادة اقتصاد ًيـا من بنيتنـا التحتية الحالية
إلنتـاج الهيدروجيـن واألمونيـا مـن خلال احتجـاز ثانـي
أكسـيد الكربـون .وسـتؤدي تجربتنـا فـي سلسـلة اإلمداد
الكاملـة جن ًبـا إلـى جنـب مـع مرافـق البتروكيميائيـات
المتكاملـة دو ًر ا مه ًمـا فـي توفيـر األمونيـا الزرقـاء
للعالم».

ما هي األمونيا الزرقاء؟
األمونيـا الزرقـاء هـي مصـدر واعد جديـد للطاقة،
حيـث يتم فيـه إنتاج مـادة األمونيـا ،المر َّكبة من ثالث
ذرات هيدروجيـن وذرة نيتروجيـن ،مـن مـوارد
تتضمـن احتجـاز ثانـي
هيدروكربونيـة فـي عمليـة
َّ
أكسـيد الكربون واسـتخدامه في أعمال االستخالص
حسن للنفط.
ُ
الم َّ
وتحتـوي األمونيـا علـى نحـو  %18مـن الهيدروجيـن
مـن حيـث الـوزن ،وهـي مـادة كيميائيـة يتـم تداولهـا
علـى نطـاق واسـع علـى المسـتوى العالمـي ،فهـي ال
تُطلـق انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون عنـد احتراقهـا
فـي محطـة الطاقـة الحراريـة ،ولديهـا القـدرة علـى
تقديـم إسـهام كبيـر فـي مسـتقبل الطاقـة النظيفـة
واآلمنة وبأسعار معقولة.

الشركة تفوز بجائزة أفضل برنامج تعليمي وتطويري
سكوت بالدوف
الظهــران  -حصلــت أرامكو الســعودية على جائــزة إدارة
األفــراد لعــام 2020م فــي فئــة أفضــل برنامــج للتعلــم
والتطويــر عــن برنامج التطويــر المهني المتقــدم للخدمات
الفنيــة ( )APDPكجــزء مــن جوائــز إدارة األفــراد الســنوية
التــي ينظمهــا المعهــد القانونــي للموظفيــن والتنميــة
( ، )CIPDالــذي يُعــد الهيئــة المهنيــة للمــوارد البشــرية
والتعلم والتطوير.
وتُعــد جوائــز إدارة األفــراد الســنوية مــن بيــن الجوائــز
المرموقــة فــي هــذه المجــاالت .وتُبــرز الجوائــز التم ُّيــز في
أكثــر مــن  15فئــة ،حيــث تكــرم برامــج ومبــادرات متنوعــة
مثــل برامــج التدريــب المهنيــة ،وبرامــج التنــوع والشــمول،
والتم ُّيــز االستشــاري ،ومبــادرات تطويــر الموظفيــن
وتكريمهم.

أعلى مراتب تطوير الموظفين
وحصــل برنامــج التطويــر المهنــي المتقــدم التابــع
ألرامكــو الســعودية علــى أعلــى مرتبــة فيمــا يتعلــق بتطويــر
الموظفيــن فــي فئــة برنامــج التعلــم والتطويــر .ويهــدف
البرنامــج لتطويــر الخبــراء المختصيــن فــي المهــارات
اإلســتراتيجية والقياديــة والمهــارات الفنيــة ذات الصلــة.
ويقــوم البرنامــج بإعــداد كبــار المهنييــن التقنييــن لقيــادة
التدخــات المعقــدة بشــأن قضايــا الشــركات مثــل
االســتدامة البيئيــة واألمــن الســيبراني والتــآكل وتحديــات
األعمــال ،فضــ ً
ا عــن االســتجابة بفاعليــة للتحديــات
التقنية الفورية والعاجلة.

وبهذه المناســبة ،قــال النائب األعلــى للرئيس للخدمات
الفنيــة ورئيــس مجلــس إدارة برنامــج التطويــر المهنــي
المتقدم ،األســتاذ أحمد عبدالرحمن الســعدي ،إن برنامج
التطويــر المهنــي المتقــدم للخدمــات الفنيــة يلعــب دو ًرا
مه ًمــا فــي مســاعدة الشــركة علــى االســتجابة لبيئــة
األعمال سريعة التغ ُّير.
ً
وأضــاف
قائــا « :إننــا نحقــق نمــ ًّو ا فــي مجــاالت
الكيميائيــات والطاقــة الخضــراء والتطبيقــات الالمعدنيــة
وعديــد مــن المجــاالت المتطــورة األخــرى .ويم ّكــن برنامــج
التطويــر المهنــي المتقــدم دائرتنــا لتصبــح قــوة قــادرة على
قيــادة أي دائــرة إلــى مشــهد أعمال ســريع الحركة ومتحول
رقم ًيــا .قبــل بضــع ســنوات ،توقعنــا الحاجــة إلــى بنــاء
الكفــاءات الفنيــة األســاس بســرعة ،والتــي أصبحــت اآلن
العمــود الفقــري للخدمــات التــي نقدمهــا فــي كل قطاعــات
أعمال أرامكو السعودية».
وأضــاف الســعدي« :يجــب أن نعيــد تقييــم مخــزون
المهــارات الفنيــة باســتمرار لتحديــد الفجــوات بيــن مــا هو
مطلــوب ومــا لدينــا .ويتيــح برنامــج مثــل برنامــج التطويــر
المهنــي المتقــدم للخدمــات الفنيــة للشــركة معرفــة مــدى
قوتنــا مــن الناحيــة الفنيــة ،وأيــن تكمــن الفجــوات ،التــي
ســتظل موجــودة دائ ًمــا ،ألن التقنيــات الجديــدة ستســتمر
فــي الظهــور .ولــن يكــون معيــار مــدى جــودة أعمالنــا هو ما
إذا كنــا ناجحيــن فــي تقليــص الفجــوة ،بــل سـيُقاس النجاح
مــن حيــث مــدى قدرتنــا علــى التكيــف مــع التغييــرات فــي
بيئــة األعمــال ،ومــدى ســرعة إعــادة تشــكيل مهاراتنــا،
واالرتقــاء بهــا ،ونشــر الموظفيــن في جميع أنحاء الشــركة.
ســتصبح المرونــة والقــدرة علــى التكيــف الناتــج عــن ذلــك
عامل التمكين الرئيس لنجاح األعمال».

نموا في مجاالت الكيميائيات
إننا نحقق ًّ
والطاقة الخضراء والتطبيقات الالمعدنية وعديد
من المجاالت المتطورة األخرى

أحمد السعدي

خارطة طريق للنجاح
يكمـل برنامـج التطويـر المهنـي المتقـدم للخدمـات
الفنية للشـركة ويواصل مسار التطوير الوظيفي لبرنامج
التطويـر المتخصـص ( .)SDPوفـي حيـن يوفـر برنامـج
التطويـر المتخصـص خارطـة طريـق للمهنييـن فـي بدايـة
حياتهم المهنية لتحقيق التخصص ،يوفر برنامج التطوير
المهنـي المتقـدم للخدمـات الفنية للشـركة خارطـة طريق
للمتخصصيـن التقنييـن للوصـول إلـى البيئـة الذهنيـة
والمهـارات اإلسـتراتيجية للمهنـي الرئيـس ،وهـو الـدور
الوظيفـي األسـمى لكبـار المتخصصين التقنييـن .ويُطلب
مـن المشـاركين فـي البرنامـج اإلسـهام بنشـاط فـي
الجمعيـات المهنيـة والمؤتمـرات التقنية ،ونشـر المقاالت
فـي الدوريـات المتخصصـة ،والتحصـل علـى بـراءات
االختـراع للتقنيـات التـي تعالـج التحديـات التقنيـة التـي
تواجهها الشركة.

ويلعـب مجلـس إدارة البرنامـج دو ًرا مه ًمـا فـي حوكمتـه
وهـو مسـؤول عـن مراجعة تقـدم المشـاركين والتحقق من
صحـة اإلسـهامات الفنيـة ،والموافقـة علـى طلبـات
الخريجين.
مـن جانبـه ،قـال رئيـس قسـم األكاديميـة المهنيـة
للخدمـات الفنيـة ومسـؤول برنامـج التطوير المهنـي ،فهد
الدوسـري« :تفخـر األكاديميـة المهنيـة للخدمـات الفنيـة
بالعمل مع شـركائنا في جميع أنحاء الشـركة لضمان بقاء
هـذا البرنامج مؤثـ ًرا ومالئ ًما ومفي ًدا لكبار المتخصصين
التقنييـن لدينـا ،حيـث يمكنهـم هـذا البرنامـج مـن تحقيـق
الرؤية اإلستراتيجية للشركة والدولة».
أمـا المهنـي الرئيـس في قسـم الخدمـات االستشـارية،
عبـداهلل الرميـح ،فقـال« :لقـد جعلتنـي المشـاركة فـي
البرنامـج مـدر ًكا تما ًمـا لمعنـى أن أكون قائ ًدا إسـتراتيج ًيا
والمسـاءلة المرتبطـة بهـذه األدوار .إننـي أقـدر بشـدة
االستثمار الذي قامت به الشركة في تطوري».

القافلة األسبوعية

 ١أكتوبر ٢٠٢٠

مدينة الملك سلمان للطاقة تحصل
على اعتماد (ليد) الفضي
القافلة األسبوعية
بقيــق  -حصلــت مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة مدينــة
الملــك ســلمان للطاقــة ،مؤخَّ ــ ًرا ،علــى اعتمــاد (ليــد) مــن
المســتوى الفضــي فــي ريــادة الطاقــة والتصميــم البيئــي،
كأول مدينــة صناعيــة فــي العالــم تحصــل علــى هــذا
االعتمــاد ،الــذي يُمنــح وفــق نظــام معتــرف بــه دول ًيــا إلصدار
شــهادات المبانــي الخضــراء ،مــن خــال التحقــق مــن
تصميــم المنشــآت وفقًــا للمعاييــر البيئيــة ومقاييــس
االســتدامة الرئيســة ،التــي تشــمل توفيــر الطاقــة ،وكفــاءة
الميــاه ،وتقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون ،وتحســين
جــودة البيئــة الداخليــة ،واإلشــراف علــى المــوارد والتعامــل
الفاعل مع تأثيراتها.
وقــال الرئيــس والمديــر التنفيــذي لمدينــة الملــك ســلمان
للطاقــة مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة ،األســتاذ ســيف
القحطانــي« :إن مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة تم ّيــز نفســها
بوصفهــا مركـزًا عالم ًيــا رائـ ًدا فــي مجــال الطاقــة والصناعة
والتقنيــة ،مســهم ًة فــي تعزيــز مكانــة المملكــة فــي األســواق
الدولية كمبتكر في هذه المجاالت».
وأضــاف القحطانــي« :يؤكــد هــذا االعتمــاد مــن جديــد
التزامنــا بتقليــل االنبعاثــات الكربونيــة للمدينــة ،حيث تشــهد
المرافــق الحاصلــة عليــه طل ًبــا عالم ًيــا مرتف ًعــا ،ألنهــا تو ِّفــر
معــدالت ربحيــة وإنتاجيــة وجــودة أفضــل فــي مــكان العمــل.
ويتمثــل هدفنــا فــي إنشــاء نظــام بيئــي لشــركات الطاقــة
بأقــل تأثيــر بيئــي ،كمــا نشــجع المــدن الصناعيــة األخــرى
على اتباع النهج نفسه».

التزام نحو مفهوم االستدامة
ٌ
ويأتــي هــذا االعتمــاد تأكيـ ًدا علــى ممارســات االســتدامة
المتكاملــة ،بوصفهــا تم ِّثــل صميــم التخطيــط المجتمعــي
ألعمــال مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة ،كمــا أن من شــأنه أن
يُعــ ِّز ز مــن قــدرة المدينــة علــى دعــم المســتأجرين
والمســتثمرين المســتقبليين فــي رحلتهــم نحــو اعتمــاد
الريــادة فــي الطاقــة والتصميــم البيئــي لمنشــآتهم ،كجــزء
من مجتمع متكامل للطاقة.
ويُعـ ُّد اعتمــاد (ليــد) نظــام تقييــم عالم ًيــا رائ ًدا فــي مجال
ويتضمــن معاييــر قيــاس
االســتدامة وجــودة الحيــاة،
َّ
اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة ضمــن ثمانيــة جوانب ،تشــمل:
عمليــة التكامــل والدمــج ،والنظــام الطبيعــي والبيئــي ،والنقل
واســتعمال األرض ،وكفــاءة الميــاه ،والطاقــة وانبعاثــات
الغــازات الدفيئــة ،والمــواد والمــوارد ،وجــودة الحيــاة
واالبتكار ،واالعتبارات المتعلقة بالموقع.

مواد صديقة للبيئة ..ونتائج رابحة
وفــي أول تطبيــق لتقنيــة تدعيــم الخرســانة بالجســور

الســطحية فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا ،تعــاون
فريــق إدارة مشــروع مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة مــع إدارة
الخدمــات االستشــارية ،مــن أجــل إنجــاز تثبيــت قُضبــان
المعدنية في جسر الدخول الجنوبي على طريق القر َّية.
وتنطلــق هــذه المبــادرة مــن رؤيــة الشــركة فــي تعزيــز
اســتعمال المــواد الالمعدنيــة ،وتحســين االســتدامة
والبصمــة الكربونيــة ،مــع االلتــزام فــي الوقــت نفســه
بإرشادات التصميم المالئمة.
إلــى جانــب ذلــك ،اســتعمل فريق العمــل التقنية نفســها في
البُنــى الهيكليــة لنظــام التصريــف ،بمــا فــي ذلــك فتحــات
الصيانــة والقنــوات وأحــواض التجميــع ،حيــث تف َّوقــت هــذه
دعمــة مــن
الم َّ
التقنيــة علــى التطبيقــات التقليديــة للخرســانة ُ
حيث قلة التآكل ،وخفة الوزن ،وقوة التحمل ،وقلة التكلفة.
مــن جانــب آخــر ،أطلقــت مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة
مبــادرة اســتخدام الخرســانة الصديقــة للبيئــة ،حيــث
تُســتعمل مــواد فائضــة كأحــد مك ِّوناتهــا علــى األقــل ،وذلــك
المرتبطــة بتصنيــع اإلســمنت
بهــدف تقليــل األضــرار ُ
والخرسانة على البيئة.
واســتعانت المدينــة بالخرســانة المصنَّعــة مــن مــادة
(البــدزول) ،التــي يُســتبدل فيهــا مــا يصــل إلــى  %15مــن
مزيــج الخرســانة بمنتجــات مصاحبــة تُنتجهــا معامــل تصنيع
المنتجــات التــي
األســفلت .ومــن خــال االســتفادة مــن هــذه ُ
أيضــا تقليــل كميــات النفايــات
تضيــع هــد ًرا فــي الغالــب ،يتــم ً
التــي يُتخلَّــص منهــا بطريقــة الدفــن فــي األرض ،وترشــيد
المســتخدمة فــي عمليــة
اســتهالك المــوارد الطبيعيــة ُ
تصنيــع اإلســمنت ،والحــد مــن الطاقــة التــي تتطلَّبهــا هــذه
العمليــة ،واالنبعاثــات الكربونيــة الناشــئة عنهــا؛ وبالتالــي
تحقيق أرباح اقتصادية وبيئية في الوقت عينه.

تقنيةٌ جديدة في المملكة
وللمــرة األولــى فــي المملكــة ،تــم اختبــار نــوع مــن مــواد
الفــوالذ الصديقــة للبيئــة تُعــرف بـــ (كــون إكــس تيــك) فــي
المدينــة ،فــي مبــادرة قادهــا فريــق العمــل بالتعــاون مــع إدارة
الخدمــات االستشــارية .وتُســهم االســتفادة مــن هــذه المــواد
فــي مبنــى مكاتــب اإلدارة فــي تركيــب دقيــق وفاعــل للهيــكل
الفــوالذي ،كمــا تــؤدي إلــى تبســيط تصميــم الهيــكل ،وتعزيــز
الســامة فــي الموقــع ،وتمكيــن مشــاريع التوســع المســتقبلية،
باإلضافــة إلــى خفــض الوقــت المســتغرق فــي التركيــب بمــا
يقرب من .%50
وبينمــا دخلــت هــذه التقنيــة ح ِّيــز االســتعمال ُمســبقًا فــي
مبـ ٍ
ـان ســكنية وتجاريــة فــي أمريــكا الشــمالية ،تُع ُّد هــذه المرة
ُطبــق فيهــا هــذه التقنيــة فــي المملكــة .وبمــا
ت
ـي
ـ
الت
ـى
ـ
األول
َّ
ص ِّمم هــذا المبنى متعـ ِّدد الطوابق
يتوافــق مــع رؤيــة الشــركةُ ،
وف ًقــا للمعاييــر العالميــة فــي هــذا الجانــب ،باإلضافــة إلــى
متطلبــات تصميــم الهيــاكل الفوالذيــة ،ومــن شــأن ذلــك أن
يعزِّز من تطبيق هذه التقنية في مشاريع الشركة.

3

نظام الطاقة اآللي
وفيمــا يتعلَّــق بــإدارة الطاقــةِّ ،
توظــف مدينــة الملــك ســلمان
ً
متكامــا لمراقبــة جميــع مراحــل الطاقــة
للطاقــة نظا ًمــا
والتحكــم فيهــا ،وذلــك عبــر مركــز التحكــم بالطاقــة الــذي
ويتضمــن النظــام أحــدث وحــدات التحكــم
تحتضنــه المدينــة.
َّ
الرئيســة الذكيــة وحزمــة مــن المحطــات الفرعيــة ،كمــا يمــزج
بيــن مختلــف أســاليب المراقبــة والتحكــم ،بمــا فيهــا الكشــف
عــن األخطــاء والعــزل واالســتعادة ،باإلضافــة إلــى نظــام
(ســكادا) الــذي يســتفيد من مجموعة واســعة مــن البرمجيات
التــي تو ِّفــر تحك ًمــا آن ًيــا فاعـ ًـا وحلــول مراقبــة متعـ ِّددة تعـزِّز
من الجاهزية للتشغيل.

ُبنى رقمية حديثة
وألول مــرة بالنســبة لمدينــة صناعيــة فــي المملكــة ،يعمــل
فريــق مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة علــى تجهيــز البنيــة
صنــع فــرص
التحتيــة بأحــدث التقنيــات الرقميــة ،مــن أجــل ُ
تنافســية لمقدمــي الخدمــات ،لتوظيــف حلــول التواصــل
المتق ِّدمة التي تُل ِّبي االحتياجات الصناعية.
طبــق ألول مــرة فــي المملكــة ،ستســتفيد
وفــي مفهــوم يُ َّ
المدينــة مــن وفــورات التكاليــف ومشــاركة األربــاح مــن البُنــى
الرقميــة الخاصــة بهــا ،حيــث يقــوم مقـ ِّدم الخدمــات بتشــغيل
تقنيــات االتصــال والمعلومــات ،وصيانتها وبيــع خدماتها على
المســتفيدين .وسيســمح هــذا للمســتفيدين باالنتفــاع مــن
مخصصــة للخدمــات الصناعيــة ،بمــا يعـزِّز مــن
حلــول تقنيــة
َّ
قدرات االتصال باإلنترنت واإلنتاجية.

يؤكد هذا االعتماد
التزامنا بتقليل
االنبعاثات الكربونية
للمدينة ،حيث تشهد
المرافق الحاصلة عليه
مرتفعا،
طل ًبا عالم ًيا
ً
ألنها توفِّ ر معدالت
ربحية وإنتاجية وجودة
أفضل في مكان
العمل

سيف القحطاني

حول مدينة الملك سلمان للطاقة
أُنشـئت مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة (سـبارك) كنتيجـة مباشـرة لرؤيـة المملكـة  ،2030مـع مخطـط طمـوح
المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).
يتماشى مع برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة ُ
ص ِّممت المدينة بهدف توطين وتطوير منظومة طاقة موثوقة وقوية وفاعلة ،تلبي احتياجات المستثمرين
وقد ُ
حد سـواء ،مما يسـهم بشـكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة مع
المحليين واإلقليميين والدوليين على ٍّ
قدر بـ  100ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
خلق ما يُ َّ
وتتم َّثـل رؤيـة المدينـة فـي أن تكـون المركـز الصناعـي العالمـي المتكامـل البـارز للتصنيـع والخدمـات المتعلقـة
بالطاقة ،مع توطين خلق القيمة من خالل التنمية الصناعية التي تشمل خمسة قطاعات:
●الحفر والتنقيب :التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية وإنتاجها.
●اإلنتاج والتوزيع :تكرير النفط الخام ،ومعالجة الغاز والمعادن ،وتوزيع المنتجات الثانوية.
●البتروكيميائيات :إنتاج الكيميائيات من البترول والغاز الطبيعي.
●الطاقة التقليدية :توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
●المياه والمياه العادمة :استخالص مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وقد خُ ِ ّططت مدينة الملك سلمان للطاقة لتكون مدينة متكاملة تبلغ مساحتها  50كيلومت ًرا مرب ًعا ،تشمل منطقة
صناعيـة مترابطـة بإحـكام ،ومينـاء بر ًيـا ،ومنطقة لوجسـتية ،كما تتناغـم مع وجود مناطق سـكنية وتعليميـة وتجارية
نابضة بالحياة .وسيتم دعم ذلك من خالل مراكز التدريب والمرافق المتخصصة التي تم ِّكن الشباب السعودي.
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القافلة األسبوعية

موقع أرامكو السعودية ينال جائزتين ذهبيتين
في حفل جوائز التواصل الرقمي لمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
القافلة األسبوعية
حصـــد الموقـــع اإللكترونـــي ألرامكـــو الســـعودية
( ،)www.aramco.comمؤخَّ ــ ًرا ،جائزتي ــن ذهبيتي ــن
مرموقتيـــن فـــي حفـــل جوائـــز التواصـــل الرقمـــي
المحتف ــى
لمنطق ــة الش ــرق األوس ــط وش ــمال إفريقي ــاُ ،
به دول ًيا.
وحــاز موقــع الشــركة علــى أعلــى مرتبــة للشــرف ضمــن
فئتيــن همــا :أفضــل منصــة ويــب ،وأفضــل منصــة رقميــة
في قطاع النفط والغاز.
و يُراعــي حفــل جوائــز التواصــل الرقمــي لمنطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا المعاييــر الدوليــة فــي
مرحلتــي التحكيــم واختيــار الجوائــز ،مــن أجــل التأكــد مــن
اختياره للمنصات الرقمية األفضل وتكريمها.
ِّ
وضمــت لجنــة التحكيــم لهــذا العــام ممثليــن مــن
َّ
شــركات عالميــة رائــدة ،مثــل شــركة (ســناب) فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وشــركة (ميدياكــوم) فــي
المملكــة المتحــدة ،وشــركة (والــت ديزني) فــي الواليات
المتحــدة األمريكيــة ،وشــركة (إيفينتبرايــت) فــي
المملكــة المتحــدة ،وشــركة (نســتلة) فــي إســبانيا،

إضـــاءة

عماد العمران

emad.umran.1@aramco.com

إدارة مساندة الشركات التابعة
واالستشارات المالية

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعبّر عن آراء كتّابها.

موقع الشركة هو وسيلة اتصال ديناميكية
يتطور ويتحسن باستمرار
وقوية للغاية ،وهو
َّ
لتلبية احتياجات مستخدمينا وأعمالنا ،بينما
ُيواكب طليعة التقنية الجديدة
وشــركة (إســتي الودر كومبانيــز) فــي الشــرق األوســط،
وغيرها.
وأشــادت مديــرة قســم التواصــل الرقمــي فــي أرامكــو
الســعودية ،ســارة التميمــي ،بالعمــل الجماعــي الــذي قــاد
إلــى حصــد هــذه الجوائــز ،قائلــة« :هــذه الجوائــز مــا هــي
َّإل إشــارة إلــى الجهــود الجماعيــة للفريــق ،والتطــ ُّور
الواضــح لموقــع الشــركة علــى اإلنترنــت علــى مــدى
العامين الماضيين».
وأضافــت ســارة« :موقــع الشــركة هــو وســيلة اتصــال
ديناميكيــة وقويــة للغايــة ،وهــو يتطـ َّور ويتحســن باســتمرار

سارة التميمي

لتلبيــة احتياجــات مســتخدمينا وأعمالنــا ،بينمــا يُواكــب
طليعة التقنية الجديدة».
مــن جانبــه ،قــال المشــرف علــى مجموعــة الويــب ،عمــاد
عبدالصمــد« ،علــى مــدى العاميــن الماضيين ،قمنــا بإجراء
عديــد مــن التحســينات المهمــة علــى الموقــع اإللكترونــي،
التــي تشــمل تحســين قابليــة االســتخدام ،وإدارة األصــول
المحسن».
المركزية ،والتصميم المتجاوب
َّ

وأشــار عمــاد إلــى أن إحــدى التحســينات الرئيســة فــي
العــام الماضــي تم َّثلــت فــي توســيع منصــة الويــب
المســتخدمة للموقــع اإللكترونــي للشــركة ،لتشــمل جميــع
ُ
المواقــع اإللكترونيــة الدوليــة التابعــة ألرامكــو الســعودية،
وبالتالــي توحيــد تجربــة المســتخدم والعالمــة التجاريــة
والرسالة على مستوى العالم.

«لقاح األمل»
لو لم يكن إال شـــروق الشـــمس ليهبنـــا الثقة
في الحيـــاة لكفى ،فكيـــف ونحن نُبعـــث يوم ًيا
إلى ميـــاد جديد .نخـــرج من ظالل الســـكون
إلـــى حيويـــة الحركـــة ،ننفـــض عن أجســـادنا
مشـــر ٍع على
يـــوم
غبـــار األمـــس ونقبـــل علـــى ٍ
َ
فضاءات الحلم.
ال شـــيء يهبنـــا الدافعية للعمـــل والعطاء إال
هـــذا األمل المعلـــق على أهـــداب عيوننا .نرى
مـــا نـــرى مـــن المنغصـــات ،ونحمل مـــا نحمل
من الهمـــوم والهواجـــس والمنغصـــات ،ويبقى
األمـــل هو القاعـــدة األقـــوى التي نبنـــي عليها
صـــورة الحاضـــر والمســـتقبل .األمـــل الـــذي
يتســـلل في كل نَف ٍ
َـــس من أنفاســـنا ،وكل نبضة
من نبضات القلب.
عايشـــنا جمي ًعـــا آثـــار فيـــروس كورونـــا
ا لمســـتجد ( كو فيـــد  )1 9 -علـــى صحتنـــا
الجســـدية والذهنية ،والتعقيدات التي أدخلها
علـــى ممارســـاتنا وحياتنـــا اليوميـــة ،حتى وإن
لم نكـــن قـــد أصبنا به بشـــكل مباشـــر ،إال أن
األمـــل كان يحمينـــا مـــن الذهـــاب فـــي لحظة

انكســـار روحـــي ونفســـي ال نعـــرف الســـبيل
للخـــروج منهـــا .تربكنـــا األرقـــام ،وتحاصرنـــا
اإلجـــراءات ،وتطيـــر بنـــا الهواجـــس بعيـــ ًدا،
قميصا
لنطرز
بينما نمســـك بخيوط الشـــمس
ً
ّ
جديـــ ًدا ألمـــل جديـــد ،نصبـــح معه أكثـــر قوة
وثقة بـــأن أغصـــان الشـــجر التي ال تكســـرها
الريـــح ليســـت إال درســـنا اآلخر فـــي مواجهة
مـــرت وهذه
أزمـــات الحيـــاة .كم مـــن الريـــاح ّ
األشـــجار راســـخة تحافـــظ علـــى عظمتهـــا
وحيويتها ،كلما ســـقطت ورقـــة أبدلتها بأخرى
أكثر خضرة ونضارة.
ُكنّا كمـــن يقـــف على حـــدود األمل ،نســـقي
أرواحنـــا بمـــاء التفـــاؤل ،ونتـــرك األســـئلة
المتطايـــرة تعانـــق غيمـــة اإلجابـــات الممكنة.
نقبض علـــى يومنـــا بكثير مـــن الحـــب ،ونعلق
علـــى بـــاب الغـــد قائمـــ ًة باألمنيـــات المؤجلة.
بهـــذا اســـتطعنا أن نُبقي األمل ح ًيـــا ،يكبر مع
الوقـــت وال يذبـــل ،يحرســـنا ونحرســـه ،فهـــو
القـــادر علـــى حصـــار كل المخـــاوف ســـاعة
ا لجـــد  ،فـــا ا لتقا ر يـــر ا إل خبا ر يـــة و ال

اإلحصاءات كانت قـــادرة على طـــرد كل القلق
الذي حملتـــه المرحلة الفائتـــة .كان األمل في
لقاحـــا ناج ًعـــا لتعزيز
اهلل ورحمتـــه وإحســـانه
ً
المناعة النفسية ،وطرد الوساوس القاهرة.
اليـــوم ،والحديـــث يتزايد عن قـــرب التوصل
إلـــى اللقاحـــات الخاصـــة بالمـــرض ،نجد أن
«لقـــاح األمل» هو أهـــم عالج يحتاجـــه الناس.
وهو لقـــاح ال يأتي من مختبـــرات الصحة ،وال
مختبرات التجارة ،وإنما مـــن مختبرات العقل
والـــروح .هـــذه الـــروح التـــي تكبـــر باألمـــل
كشـــجرة ،وتعتلـــي لتهبنـــا الراحـــة النفســـية
والســـعادة والنجـــاح .فـــإن كنـــت مـــا تـــزال
تتأرجـــح على حـــد القلـــق مـــن موجـــة الوباء،
ُمـــ ّد ي ًدا إلى داخلك لتمســـك بأطـــراف األمل،
وتطيـــر بـــه إلـــى لحظـــات االســـتقرار ،وراحة
البـــال .اقتـــرب أكثر من هـــذا الـــدواء الثمين،
الـــذي ال يبـــاع وال يشـــترى بالمـــال وال يُقـــدر
بثمن ،لكنه موجـــود دائ ًما فينـــا ،وكل ما علينا
هو أن نســـقيه كل يـــوم حتى يكبـــر لنتمكن من
التشبث به حين نكون أحوج ما نكون إليه.
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سكوت بالدوف
الظهـران  -تحظـى أرامكـو السـعودية وفورمـوال  1بمكانة
رائـدةٌّ ،
كل فـي قطاعـه؛ فإحداهمـا هـي شـركة الطاقـة
والبتروكيميائيـات األكثـر قيمـة فـي العالـم ،وتم ّثـل األخـرى
الرياضة األسرع واألكثر إثار ًة في العالم.
بَيْـد أن القواسـم المشـتركة بينهمـا أكثـر ممـا تظـن؛
فكالهمـا فـي طليعـة مبتكـري تقنيـات المركبـات وبينهمـا
التـزام مشـترك بجعـل محـرك االحتـراق الداخلـي أكثـر
فاعلية ،وكالهما يستكشف الفرص المتاحة لتحسين كفاءة
المركبـات وتحقيـق فوائـد الحـد مـن انبعاثـات ثانـي أكسـيد
الكربـون ،سـوا ًء فـي مجـال الرياضـة أو فـي قطـاع النقـل
العالمـي .وقـد تـؤدي نتائج هذه األبحاث إلـى تأثيرات هائلة
علـى السـيارات التـي نقودها فـي المسـتقبل ،وبالتالي الحد
مـن االنبعاثـات ،وتقليـل التلـوث ،وتعزيـز السلامة والكفـاءة،
وتحسين تجربة السياقة ككل.
فـي سـياق آخـر ،قـد ال تخطـر سـباقات فورمـوال  1علـى
بالـك مباشـرة عندمـا تسـوق سـيارتك مـن وإلـى العمـل كل
يـوم؛ ولكـن إنجـازات فورمـوال  1أثبتـت فائدتهـا فـي قطـاع
صناعـة السـيارات بشـكل مباشـر من عـدة نواح مهمـة ،ومن
بيـن ذلـك االبتـكارات الديناميكيـة الهوائيـة ،وتطويـرات
السلامة ،وأنظمة اسـتخالص الطاقة والمواد المر ّكبة التي
المعبدة وفي
اعتمدتها فورموال  1في قطاع سـيارات الطرق
ّ
صناعات أخرى.

تحسينات على أنظمة
الوقود والمحركات
لنتأمـل ً
قليلا فـي كـم التقنيات التـي تطرقت إليها شـبكة
مختبـرات البحـوث والتطويـر التابعـة لنـا حـول العالـم حتـى
اآلن .فعديـد مـن هـذه التقنيـات متوفـر اآلن ،أو سـيتاح فـي
القريـب العاجـل ،ومنها :محـركات البنزين التي تعمل بتقنية
اإلشـعال بالضغـط ( ،)GCIوالمحـركات النفاثـة التـي تعمـل
بتقنيـة االحتـراق المـوزع ( ،)TJIوالمحـرك ذو المكابـس
المتقابلـة ،واحتجـاز الكربـون مـن مصـادر متحركـة .ويعمـل
باحثـو أرامكو السـعودية ،بالتعـاون مع المصنِّعيـن األصليين
للمحركات ،على تجنب اسـتخدام غاز ثاني أكسـيد الكربون
بنسبة تصل إلى .%50
فكر في واحدة فقط من هذه االبتكارات الواعدة ،ولتكن
ْ
ً
مثل محركات البنزين التي تعمل بتقنية اإلشعال بالضغط.
تعتمـد هـذه التقنيـة علـى تحسـين الوقـود والمحـرك كنظـام
للحـد مـن اسـتخدام غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون بنسـبة %17
بالمقارنـة مـع أفضـل محـركات البنزيـن الحاليـة التـي تعمل
بتقنية اإلشعال بالشرر .وتنتج المركبة التي تعمل محركاتها
بتقنيـة اإلشـعال بالضغـط مـا يقـ ّدر بــ 84غـرام مـن ثانـي
أكسـيد الكربـون لـكل كيلـو متـر ،وهـو أقـل بكثيـر مـن هـدف
االتحاد األوروبي الذي يبلغ  95غرام لعام 2020م.
إن البحـث عـن حلـول أكثر فاعليـة يعود بالفائـدة على ٍّ
كل
مـن األعمـال التجاريـة والبيئـة .ومـن المتوقـع أن يتضاعـف
حجم االقتصاد العالمي بحلول عام 2050م؛ حيث سـيحتاج
ما يقرب من ملياري شـخص إضافي الحصول على مصادر
طاقة بأسعار مقبولة .وفي الوقت الراهن ،تش ّكل المركبات
الكهربائيـة أقل مـن  %2من  1.2مليار هو إجمالي المركبات
حـول العالـم .ولـن يم ّثـل قطـاع المركبـات الكهربائيـة سـوى
 %10مـن حصـة السـوق حتـى لـو اسـتمر فـي النمـو بالوتيرة
الحاليـة .وتُظهـر التوقعـات أن محـركات االحتـراق الداخلـي
سـتظل الرائـدة فـي قطـاع النقـل حتـى عـام 2040م لتم ّثـل
أكثر من  %85من السوق العالمي.
وهـذا يعنـي أن مسـتقبلنا جمي ًعـا يتطلـب االبتـكار علـى
جميع األصعدة .وسـيم ّثل التحول لألنظمة الكهربائية جز ًءا
مـن الحـل فـي قطـاع النقـل ،ولكـن محـركات االحتـراق
أيضـا .وإذا كنـا جا ّديـن فـي
الداخلـي سـتؤدي دو ًرا مه ًمـا ً
مسـألة الحـد مـن انبعاثـات الكربـون بشـكل كبيـر فيجـب أن
نعيـد التفكيـر بالمحـرك الـذي سيسـتمر أغلـب العالـم
باستخدامه حتى حين.
جميع تلك األبحاث الحديثة ال تظل حبيسة المختبرات؛
بـل تتغلغـل فـي كل نواحـي حياتنـا اليوميـة .وبـدون مبالغـة،

تهدف أرامكو السعودية وفورموال  1من خالل شراكتهما الجديدة إلى تعزيز التقنيات الجديدة لتحسين األداء بشكل كبير وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري الناتجة
عن النقل.

فـإن أحـدث أبحـاث تقنيـة محـركات المركبـات اليـوم تماثـل
أبحـاث تقنيـات عصـر الفضـاء فـي أواخـر القرن العشـرين.
ولـو اسـترجعت بعـض المنتجـات التـي تمخـض عنهـا سـباق
الـدول فـي المجال الفضائي ،فسـتجد على سـبيل المثال ال
الحصر :ميزان الحرارة الذي يعمل باألشعة تحت الحمراء،
واألطـراف االصطناعيـة ،والسـماعات الالسـلكية،
والمصابيـح الموفـرة للكهربـاء ،والمكانـس الالسـلكية
المحمولـة ،واألطعمـة المجمـدة المجففة ،واإلسـفنج القابل
للتشكيل ،وعدسات النظارات المقاومة للخدش.
وتعكـف فورمـوال  ،1شـأنها فـي ذلـك شـأن أرامكـو
السـعودية ،علـى االبتـكار المسـتمر ليكـون محـرك االحتراق
أكثـر كفاءة
الداخلـي  -المحـرك الرائـد فـي العالـم للنقـل َ -
وفاعلية.
تُعـد اليـوم وحـدة القـدرة (المحـرك والجيربكـس) ،التـي
أنتجتهـا فورمـوال  ،1والتـي تتميـز بمحـرك توربينـي هجيـن،
أعجوبة في هندسة السيارات .فهي قوية بما يكفي لتسمح
للسـائقين بالتسـارع مـن صفـر إلـى  100كيلومتر/سـاعة
خلال  2.6ثانيـة بسـرعة قصـوى تبلـغ  360كيلومتـ ًرا فـي
الساعة .كما تم تعديل المحرك لجعله أكثر كفاءة ،مما أدى
إلـى تقليل االنبعاثات .وقد اكتسـب المحـرك اليوم قوة أكبر
بنسـبة  %20مقارنـة بالمحـرك السـابق ،الـذي اسـتخدمته
فـرق فورمـوال 1حتـى عـام 2013م ،مـع تقليـل انبعاثـات ثانـي
أكسـيد الكربـون بنسـبة  ،%26إضافـة إلـى كفاءتـه الحرارية
واستخالص الطاقة بنسبة تزيد عن .%50
ِ
تكتـف فورمـوال  1بذلـك ،حيـث أعلنـت عـن أول
ولـم
إستراتيجية استدامة لها على اإلطالق تتضمن عزمها على
نقـل خفـض االنبعاثـات إلى المسـتوى التالي فـي تصميمات
المحـركات المسـتقبلية ،ليـس عبـر سـيارات سـباق عديمـة
أيضـا نحـو رياضـة
االنبعاثـات الكربونيـة فحسـب ،ولكـن ً
خالية من الكربون بحلول عام 2030م.

شراكة بحثية مثمرة
وتهـدف أرامكـو السـعودية وفورمـوال  1مـن خلال
شـراكتهما الجديدة إلى تعزيز التقنيات الجديدة لتحسـين

تعمل أرامكو السعودية على تطوير محرك
االحتراق الداخلي ،ورفع كفاءته بالتعاون مع
ُمصنعي السيارات والشركاء لجلب بعض هذه
التقنيات المتقدمة إلى السيارة العادية

أحمد الخويطر

األداء بشـكل كبيـر وتقليـل انبعاثـات الغـازات المسـببة
لظاهرة االحتباس الحراري الناتجة عن النقل.
وتعليقًـا علـى ذلـك ،قـال كبيـر اإلدارييـن التقنييـن فـي
أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ أحمـد الخويطر ،لشـبكة سـي
إن بـي سـي ،مؤخـ ًرا ،إن أرامكـو السـعودية تتعـاون مـع
مصنّعـي السـيارات لتطويـر أنـواع وقـود أفضـل لمحركات
البنزيـن ،التـي تعمل بتقنية اإلشـعال بالضغـط ،مع البحث
فـي الوقت نفسـه عن طـرق لجعل محـركات البنزين ،التي
تعمـل بتقنيـة اإلشـعال بالشـرر ،فاعلـة مثـل محـركات
الديـزل ،ولكـن بـدون مشـكلة االنبعاثـات المعروفـة عـن
محركات الديزل.
وقال الخويطر« :نحن ً
فعل متشـوقون لهذه الشـراكة مع
فورموال  1ألنها تفتح عال ًما جدي ًدا من التقنيات».
وتخطـط ٌّ
كل مـن أرامكـو السـعودية وفورمـوال 1
الستكشـاف فـرص التعـاون فـي كفـاءة المركبـات وتحقيـق
فوائـد تقليـل الكربـون فـي مجـال الرياضـة ،وكذلـك فـي
فرصـا سـانحة فـي
قطـاع النقـل العالمـي .ويـرى كالهمـا
ً
تحسـين كفـاءة المحـرك ،وتحسـين الوقـود منخفـض
الكربـون ،وتقليل االنبعاثـات ،وتخفيف الوزن ،وحلـول إدارة
الكربون.
وأضـاف الخويطـر أن أرامكـو السـعودية تعمـل علـى

تطويـر محـرك االحتراق الداخلـي ،ورفع كفاءتـه من خالل
التعـاون مـع مصنّعـي السـيارات ومـع الشـركاء لجلب بعض
هذه التقنيات المتقدمة إلى السيارة العادية.
وبالتالـي ،فـإن تعاون الشـركة مع فورمـوال  1هو أكثر من
مجـرد مـكان رفيـع المسـتوى نُبـرز فيـه عالمتنـا التجاريـة،
حيـث يمنحنـا هـذا التعـاون منصـ ًة عالميـ ًة نعـرض فيهـا
التزامنـا وتجاربنـا االبتكاريـة فـي قطـاع النقـل ،ممـا يثبـت
بقـوة أن محـرك االحتـراق الداخلـي والوقـود البترولـي
ً
طويل ،وسيكونان عاملين رئيسين في احتياجات
سيبقيان
النقـل العالميـة لعقـود قادمـة .كما تسـمح لنا تلـك المنصة
بإظهـار مـدى ج ّديتنـا بشـأن اسـتدامة صناعـة السـيارات
حيـن يتعلـق األمر بتحديـات مثل تغ ُّيـر المناخ ،وأن الشـركة
تؤدي دو ًرا رائ ًدا في إيجاد حلول تقلل االنبعاثات.
لـذا ،فلربمـا يجـدر بـك أن تضـع ذلـك فـي حسـبانك
عندمـا تشـاهد سـباق الجائـزة الكبـرى التالي فـي فورموال
 ،1الـذي هـو حت ًمـا أكثـر وأبعـد مـن مجـرد مضمـار سـباق
تتنافـس فيـه سـيارات مسـرعة بهديـر محركهـا الصاخـب.
واألمـر المؤكـد هـو أنه يمكن لهـذه األبحـاث ،التي أخرجت
لنـا هـذه المحركات القويـة والموفرة للطاقـة ،أن تؤدي إلى
تحسـين نوعيـة الحيـاة بشـكل كبيـر ألجيـال قادمـة فـي كل
أرجاء العالم.
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القافلة األسبوعية

أرامكو السعودية

(إثراء) يحفل بالعرو

القافلة األسبوعية
الظهــران  -أُنشــئ مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي
العالمــي (إثــراء) كهدية للشــعب الســعودي بمناســبة الذكرى
الـــ  75لتأســيس أرامكــو الســعودية .ولذلــك ،لــم يكــن مــن
الغريــب أن يكــون المركــز حاض ـ ًرا للمشــاركة النوعيــة فــي
ذكــرى اليــوم الوطنــي التســعين للمملكــة ،حيــث احتضــن بين
جوانبــه ،مؤخَّ ــ ًرا ،احتفــاالت بهيجــة انعقــدت علــى مــدار
ســتة أيــام كاملــة ،وم َّثلــت تجربــة ثريــة لــكل راغــب فــي
التعرف على المملكة واالحتفال بالثقافة السعودية.

 ..واالحتفاالت تمت ُّد إلى
امتدت برامج (إثراء) لليوم الوطني إلى خارج
المركز ،حيث ُص ِّممت هذه البرامج لتحقيق أثر
وتضمنت إنشاء لوحة جدارية في
طويل المدى،
َّ
األحساء ،وكذلك إضافة مساحة جديدة ومشرقة
للفنون والموسيقى في سوق الخضار المركزي
المصمم ببراعة فنية في حي العليا بالخبر،
ضمن مبادرة إثراء لتحسين سوق الخضار
المركزي عبر إعادة رونق الحياة إلى تلك السوق؛
وذلك بقالب فني مختلف يتوافق مع توجه
(إثراء) اإلبداعي والعناصر المم ِّيزة لليوم
الوطني .ويشتمل برنامج السوق على أقسام
مختلفة لعرض الفنون الجميلة والعروض
الموسيقية المبهجة ،إلى جانب سوق للمزارعين
مخصصة لدعمهم ،إضافة إلى
المحليين
َّ
المنحوتات الضوئية التي استمتع بها ما يقرب
من  13000شخص ،كان من بينهم رئيس أرامكو
السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس
أمين حسن الناصر.

القافلة األسبوعية
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ة تحتفل باليوم الوطني للمملكة..

وض الح َّية ويحتفي بالثقافة السعودية

وبوصفــه حاضنــة اإلبــداع واالبتــكار الرائــدة فــي
المملكــة ،فقــد وجــد (إثــراء) طر ًقــا مبتكــرة لالحتفــال
بمناســبة عزيــزة علــى قلــب كل إنســان يعيــش علــى تــراب
هــذه األرض ،وذلــك بمــا يتــاءم مــع الوقــت الراهــن ،الذي
يقتضــي االلتــزام بمتطلبــات الســامة ورعايــة التباعــد
االجتماعي.
مــن جانبهــا ،حرصــت خدمــات أحيــاء الســكن علــى
االحتفــاء باليــوم الوطنــي عبــر تزييــن األماكــن العامــة
والمبانــي اإلداريــة باألعــام الســعودية الخضــراء ،وبشــعار
اليوم الوطني التسعين (ه َّمة حتى القمة).

الشعر والموسيقى
ومعارض الثقافة
وكان مركــز إثــراء ُمزدا ًنــا بالفعاليــات واألنشــطة
تضمنــت احتفــاالت اليــوم
وروائــع الموســيقى ،حيــث
َّ
الوطنــي المعــارض الثقافيــة ،والمســابقات التفاعليــة،
وروايــة القصــص ،والمأكــوالت الســعودية ،إلــى جانــب
وعروضــا ح َّيــة للشــعر
عربــات الطعــام ،وورش العمــل،
ً
والموســيقى والرقــص ،باإلضافــة إلــى العــروض
الفلكلورية.

وشــملت أبــرز الفعاليــات فــي اليــوم الوطنــي ،أدا ًء
مســرح ًيا على مســرح (إثــراء) لفرقــة الفارابي الشــبابية،
برفقــة عازفــة البيانــو عبيــر بالبيــد ،والمطــرب أميــن
فارســي .وكان مــن الفعاليــات المميــزة فن ًيــا أداء الشــاعر
الســعودي عبداللطيــف بــن يوســف برفقــة مجموعــة مــن
الموســيقيين ،فــي حفــل شــعري تمازجــت فيــه المفــردة
الشعرية مع أنغام الموسيقى.
كمــا افتتــح (إثــراء) معرضيــن جديديــن ،حيــث تمحــور
األول حــول التم ُّعــن فــي أبــواب نجــد المزينــة الشــهيرة،
بينمــا ســيبقى اآلخــر ،وهــو معــرض (مملكــة الثقافــات)،

سوق الخضار في الخبر

مفتوحا حتى نهاية العام.
ً
ويأخــذ معــرض (مملكــة الثقافــات) زواره فــي رحلــة
عبــر المناطــق الطبيعيــة الخالبــة والمتنوعــة ،لاللتقــاء
ـري ،مــن
بنســيج ســكانها ،والعيــش فــي إرثهــا الثقافــي الثـ ِّ
خــال القصــص واألزيــاء التقليديــة والمقتنيــات ،كأول
تجربــة تفاعليــة فــي المملكــة تعتمــد علــى تقنيــة الواقــع
المعزَّز.
ولالحتفــاء بالطعــام الســعودي ،دعــا (إثــراء) مطعــم
ليقــد م المأكــوالت الســعودية
تكيــة مــن الريــاض
ِّ
الممزوجة بأشهى النكهات من جميع أنحاء المملكة.
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أرامكو السعودية..
يد تُمِ ُّد العالم بالطاقة
			 ٌ
ويد تحمي البيئة
										 ٌ

تحظى الحياة النباتية والحيوانية المحلية في البر والبحر بالحماية ،وتجد طريقها إلى االزدهار ضمن المناطق المحمية
التي ُأنشئت في مناطق األعمال المختلفة.

مصلح اخلثعمي

الحد من انبعاثات الكربون

قطعــا ٌن مــن المهــا العربــي والغــزالن الرمليــة والنعــام
تتج ـ َّول بحريــة وأمــان علــى رمــال الربــع الخالــي ،بينمــا
تنمـــو شـــتالت القـــرم الصغيـــرة لتصبـــح بيئـــة خصبـــة
وم ــاذًا آم ًن ــا للروبي ــان وكثي ــر م ــن األس ــماك والطي ــور
البحريـــة علـــى ســـواحل الخليـــج العربـــي .وعلـــى بعـــد
المهـــددة
الضبـــان
كيلومتـــرات مـــن الســـاحل ،تجـــد
َّ
َّ
باالنقـــراض مخبـــ ًأ لهـــا فـــي محميتهـــا الجديـــدة فـــي
تناقيب.
خلـــف ك ِّل تلـــك الصـــور الحافلـــة بالحيـــاة تظهـــر
أرامكـــو الســـعودية ،التـــي تؤمـــن أن دورهـــا ال يقتصـــر
عل ــى توفي ــر الطاق ــة والكيميائي ــات الت ــي يعتم ــد عليه ــا
أيض ــا مس ــؤولية
العال ــم ،ب ــل إنه ــا تأخ ــذ عل ــى عاتقه ــا ً
حماية البيئة والمحافظة عليها لألجيال القادمة.
يتوس ــع نط ــاق
وم ــع نمــ ِّو أعم ــال أرامك ــو الس ــعودية،
َّ
المب ــادرات الت ــي تطلقه ــا ف ــي مناط ــق المملك ــة ،الت ــي
تتميــز بتنــوع مناخــي وبيئــي فريــد ،حيــث تُديــر الشــركة
عديــ ًدا م ــن البرام ــج لحماي ــة النُظ ــم البيئي ــة البحري ــة
والبريــة ،مــن أجــل تحقيــق هدفهــا المتم ِّثــل فــي حمايــة
الطبيعة واستدامة مواردها.

انطال ًقـــا مـــن المكانـــة الرائـــدة ألرامكـــو الســـعودية
فـــي مجـــال الطاقـــة ،تتم َّثـــل أحـــد أهـــم إســـهاماتها
الفاعل ــة ف ــي الس ــعي نح ــو إيج ــاد حل ــول ش ــاملة لع ــدد
م ــن القضاي ــا الت ــي ترتب ــط بالبيئ ــة ،مث ــل التغلُّ ــب عل ــى
تحدي ــات تغ ُّي ــر المن ــاخ ،م ــن خ ــال الح ــد م ــن كثاف ــة
انبعاثات الكربون.
وتح ــرص الش ــركة عل ــى تنفي ــذ ع ــدة مب ــادرات م ــن
أجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف ،بمـــا فيهـــا برنامـــج إدارة
الطاقـــة ،الـــذي أطلقتـــه فـــي عـــام 2000م ،وحقَّـــق
تحس ــينات ف ــي كف ــاءة الطاق ــة عب ــر جمي ــع أعماله ــا.
كمـــا أن مشـــروع الشـــركة الســـتخالص الكربـــون
واســـتخدامه وتخزينـــه يحـــ ُّد مـــن انبعـــاث غـــاز ثانـــي
أكســـيد الكربـــون فـــي الغـــاف الجـــوي ،حيـــث يتـــم
اســـتخالص تلـــك االنبعاثـــات ،وتخزينهـــا فـــي باطـــن
األرض أو تحويلها إلى منتجات مفيدة.

زراعة القرم ..ورعاية البحر
وعل ــى صعي ــد آخ ــر ،أطلق ــت الش ــركة مب ــادرة زراع ــة
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بالتعاون مع الهيئة
السعودية للحياة
الفطرية ومؤسسة
(سميثسونيان) ،تسعى
الشركة إلى المحافظة
على طائر العقعق
العسيري ،بصفته أحد
المهددة
الطيور
َّ
باالنقراض ،والطائر
الوحيد الذي يتخذ من
المملكة دون غيرها
موطنًا له.

في المناطق الساحلية في المنطقة الشرقية من المملكة،
أطلقت الشركة مبادرة زراعة أشجار القرم ،بهدف استعادة
الموائل الطبيعية ،واحتجاز ثاني أكسيد الكربون.

أشـــجار القـــرم ،بهـــدف اســـتعادة الموائـــل الطبيعيـــة
واحتجـــاز ثانـــي أكســـيد الكربـــون فـــي المناطـــق
الس ــاحلية ف ــي المنطق ــة الش ــرقية م ــن المملك ــة .وف ــي
رأس تنـــورة ،يجـــري إنشـــاء حديقـــة أشـــجار القـــرم
البيئيـــة ،التـــي ســـتحمي حـــال إنجازهـــا  63كيلومتـــ ًرا
مرب ًعـــا مـــن غابـــات أشـــجار القـــرم والمســـتنقعات
الملحيـــة وموائـــل النباتـــات البحريـــة ،التـــي تُعـــ ُّد
حاضنــات مهمــة لألســماك والروبيــان .وستســاعد هــذه
الحديق ــة عل ــى تعزي ــز الوع ــي واالهتم ــام به ــذه البيئ ــة
الحساسة.
وفـــي الســـياق نفســـه ،تعمـــل الشـــركة حال ًيـــا علـــى
تنفيــذ مبــادرة تســتهدف زرع شــعب مرجانيــة صناعيــة،
حس ــب خط ــة موضوع ــة تش ــمل عديـ ـ ًدا م ــن المواق ــع
اإلس ــتراتيجية ف ــي الخلي ــج العرب ــي ،حي ــث تس ــمح ه ــذه
الشـــعب بتكويـــن موائـــل طبيعيـــة منتجـــة ،وتحســـين
الثــروة الســمكية ،وتعزيــز التنــوع الحيــوي فــي المناطــق
البحري ــة ،كم ــا تو ِّف ــر ف ــي الوق ــت نفس ــه بيئ ــة مقاوم ــة
آلثار التغير المناخي.

محميةٌ في الشيبة..
وأخرى بين الجبال
وم ــن أه ــم مب ــادرات الش ــركة الرامي ــة إل ــى حماي ــة
البيئ ــة إنش ــاء محمي ــة الحي ــاة الفطري ــة ف ــي الش ــيبة،
تجســـد اهتمـــام أرامكـــو الســـعودية بالمناطـــق
التـــي
ِّ
البيئيـــة الحساســـة ،وحرصهـــا علـــى رعايـــة التنـــوع
البيئ ــي ال ــذي تحتضن ــه تل ــك المناط ــق .وضم ــن ه ــذه
المبـــادرة ،أُعيـــدت ثالثـــة أنـــواع أصيلـــة كانـــت علـــى
وشــك االنقــراض مــن حيوانــات شــبه الجزيــرة العربيــة
إل ــى موطنه ــا م ــرة أخ ــرى ،حي ــث تج ــول اآلن قطع ــا ٌن
مـــن المهـــا العربـــي والغـــزالن الرمليـــة والنعـــام بـــكل
حريـــة فـــي المحميـــة المســـ َّورة بالقـــرب مـــن مرافـــق
أيضـــا عشـــرات
الشـــركة فـــي المنطقـــة ،التـــي تـــؤوي ً
األنواع من النباتات والحيوانات األصيلة.
م ــن جان ــب آخ ــر ،وبالتع ــاون م ــع الهيئ ــة الس ــعودية
للحيــاة الفطريــة ومؤسســة سميثســونيان ،قامــت أرامكو
الســـعودية بمهمـــة إنقـــاذ تســـتهدف المحافظـــة علـــى
المهـــد دة
العقعـــق العســـيري ،وهـــو أحـــد الطيـــور
َّ
باالنقـــراض ،والطائـــر الوحيـــد الـــذي يتخـــذ مـــن
المملكة دون غيرها موطنًا له.

الطبيعة في جوار مرافق األعمال
توســـع أعمالهـــا ضمـــن عـــدد مـــن مناطـــق
ومـــع ُّ
المملكـــة ،اضطلعـــت أرامكـــو الســـعودية بـــدور فاعـــل
لتؤســـس أمثلـــة
تجـــاه تحقيـــق التزاماتهـــا البيئيـــة،
ِّ
يُحتـــذى بهـــا لمواقـــع إنتـــاج للهيدروكربونـــات صديقـــة
للبيئـــة .وتُعـــ ُّد مبـــادرة حمايـــة الســـحالي ذات الذيـــل
الشــوكي المعروفــة بالضــب فــي منطقــة تناقيــب إحــدى
تلـــك المبـــادرات ،حيـــث تســـعى الصطيـــاد مجموعـــة
المه ـ َّـدد باالنق ــراض ،ث ــم
مح ــدودة م ــن حي ــوان الض ــب ُ
إطالقهـــا داخـــل محميـــة أُنشـــئت هنـــاك ،حيـــث يتـــم
مراقب ــة صحته ــا خ ــال الفت ــرة المقبل ــة بينم ــا يس ــتمر
العمل على تطوير البرنامج.
وفـــي خريـــص ،أُعيـــد تأهيـــل جـــزء مـــن المنطقـــة
المس ـ َّيجة م ــن خ ــال إنش ــاء ث ــاث ب ــرك م ــاء ،تحت ــوي
علـــى أكثـــر مـــن  120شـــجيرة محليـــة ،وثالثـــة أبـــراج
لتعشـــيش الطيـــور ،وملجأيـــن حجرييـــن صغيريـــن
طبيعييـــن ،األمـــر الـــذي يحـــ ِّول المنطقـــة إلـــى مركـــز
آخر للتن ُّوع الحيوي.

التنوع الحيوي يزدهر في المحميات التابعة ألرامكو
مهددة باالنقراض من حيوانات شبه
السعودية ،كما تعود أنواع َّ
الجزيرة العربية إلى موطنها ضمن محمية الشيبة في الربع
الخالي.
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السالمةأو ًال
إعداد :سارة مطر

قصص حوادث الطريق ..أين المعتبر؟!
تنطـــوي القصـــص التـــي يرويهـــا أهالـــي ضحايا
حـــوادث الطريق علـــى كثير مـــن األحـــزان واآلالم،
تحـــث مـــن يقرأهـــا أو
لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه
ُّ
يسمعها على أخذ العبرة وتأمل العواقب.
وبالتالـــي ،تكـــون هـــذه التجـــارب فـــي كثيـــر من
ناجحـــا فـــي تغيير ســـلوك بعض
األحيـــان أســـلو ًبا
ً
األفـــراد ،ومـــن ث َّم إنقـــاذ حياتهـــم وحماية أُســـرهم
مـــن المـــرور بتجـــارب مشـــابهة ،كمـــا أنهـــا تذ ِّكـــر
التمســـك بأقصـــى درجـــات
الملتزميـــن بضـــرورة
ُّ
الحرص عند القيادة على الطريق.
ولهـــذا الغـــرض ،نســـتعرض فيمـــا يلـــي بعـــض
مـــر بهـــا بعـــض األشـــخاص فيما
التجـــارب التـــي َّ
يتعلَّـــق بفقـــدان أحبائهـــم نتيجـــة لحـــوادث ســـير
مفجعـــة ،حيث تحامل هـــؤالء على مـــرارة األلم من
أجل تنبيه من حولهم وحمايتهم من مصير أليم!

القيادة الوقائية

إحـــدى األمهـــات حكـــت مـــرارة ألمهـــا بصوتهـــا
المكلـــوم والمتهـــدج ،فقد فقـــدت ابنها فـــي حادث
تصـــادم مع شـــاحنة ،في طريق شـــبه مظلـــم ومليء
بالشاحنات.
إن باعـــث األلـــم عنـــد هـــذه األم أن ابنهـــا ،الذي
قضى وهـــو في الرابعة والعشـــرين مـــن العمر ،كان
يـــدرس خارج المملكـــة ،وكان معتـــا ًدا على االتصال
بوالدته بشـــكل يومـــي .وحينما لم يتصـــل بها لمدة
خصوصا بعد
يومين ،شـــعرت أن هناك خط ًبا مـــا،
ً
فشل محاوالتها في االتصال به.
حاولـــت األم جاهدة التواصل مـــع أصدقائه غير
أنهـــا لم تجـــد منهم إجابة شـــافية ،لكنها اســـتمرت

فـــي محاوالتهـــا حتـــى اكتشـــفت حقيقـــة موته في
حادث سير.
تقـــول األم الثكلـــى« :ال يوجـــد علـــى ظهـــر هـــذه
األرض أشـــد مـــرارة مـــن فقـــدان أحـــد األبنـــاء»،
مشـــيرة إلى أنه حتى أولئك الذيـــن يلتزمون بقواعد
المـــرور معرضـــون لخطر الحـــوادث ،بســـبب عدم
وجـــود وعـــي لـــدى الســـائقين اآلخرين ،مؤكـــدة أن
فرض غرامـــات كبيرة على الذيـــن ال يتبعون أنظمة
المـــرور ،يمكـــن أن يُســـهم فـــي تجنُّـــب بعـــض تلك
الحوادث.
وفي هـــذا الجانب ،ينبغي للمـــرء قدر اإلمكان أن
منهجا له ،لكي
يتخذ من أســـلوب القيادة الوقائيـــة
ً
تُتـــاح لـــه فرصـــة أكبـــر لتفـــادي أخطـــاء ســـائقي
المركبات األخرى حال وقوعها.

لحظات من الغفلة

مهندســـا
وفقـــد أحمـــد األحمـــد ،الـــذي يعمـــل
ً
كيمائ ًيا ،شـــقيقه سلمان ذا الــــتسعة عشر عا ًما في
حادث ســـير .كان ســـلمان في طريقة مـــن الجامعة
إلـــى البيت بعد أن أنهى امتحانـــه ،ومن فرط التعب
ٍ
لثـــوان وهـــو يقـــود ســـيارته ،فض َّيعـــت تلـــك
غفـــا
الثواني حياته.
يقـــول أحمـــد« :بالتأكيـــد ال أزال حتـــى هـــذه
اللحظة أشـــعر بمـــرارة الفقـــد ،ولهذا فأنـــا أنصح
الجميـــع إذا شـــعروا أنهم غيـــر قادرين علـــى قيادة
الســـيارة ،أن يتجنبوا القيادة .هنـــاك خيارات عدة،
منهـــا أن تتصـــل بصديـــق أو تطلـــب ســـيارة أجرة،
حتى ال تفقد بعدها حياتك».
كما أكـــد األحمد على ضـــرورة االلتـــزام بقواعد

الســـامة المرورية ،لحفـــظ النفـــس واآلخرين في
الوقت نفسه.

مزيد من الوعي
ٌ

مـــن جانبهـــا ،فقدت نـــورة صالـــح زوجها بســـبب
اســـتخدامه لشـــاحن جـــواالت رديء الصناعـــة فـــي
تســـبب الشـــاحن فـــي اشـــتعال النار
ســـيارته ،حيث
َّ
داخل السيارة مما أودى بحياة زوجها.
وأعربت نـــورة عن حزنهـــا لتلك الحادثـــة المؤلمة
قائلـــة« :األمـــر أصعـــب ممـــا يتخيلـــه البعـــض ،لقد
تركني وحيدة مع أطفالي الثالثة».
وتضيـــف مؤكدة ضـــرورة الوعـــي فـــي تجنُّب مثل
هـــذه الحـــوادث المؤســـفة« :أنصح الجميـــع بالحذر
ومزيـــد مـــن الوعـــي ،حتـــى ال يفقـــدوا أحباءهم كما
حدث معي».
كثير مـــن نـــداءات التوعية
وتقـــول نـــورة« :هنـــاك ٌ
في المجتمع ،لكن األغلب ال يعيرها اهتما ًما».
أمـــا مريم ،وهـــي أم مكلومـــة ،فقالت« :لـــم أتمكن
مـــن وداع ابنـــي وإلقاء نظـــرة أخيرة عليـــه ،فقد كان
تعرض لضرر كبير نتيجة ارتطام ســـيارته بشـــاحنة.
واألمـــر األكثـــر إيال ًمـــا ،أننـــا كنـــا ننتظـــر أن نفـــرح
بزفافه مع شـــقيقه بعد وقوع الحادث بأســـبوع ،لكنه
فجعنا برحيله!».
تقـــدم عبر
برامج
هنـــاك
تكون
أن
مريـــم
وتمنَّـــت
َّ
شـــبكات التواصل االجتماعي تتمحور حول السالمة
وتشـــدد على ضرورة الحرص أثنـــاء القيادة ،والتقيد
ِّ
بوضـــع حـــزام األمـــان .كمـــا أشـــارت إلـــى ضـــرورة
التنبيـــه إلـــى مقدار الضـــرر الـــذي يمكـــن أن يلحق
باألُسر ،بسبب التهور واالستهتار بأصول السالمة.

بعيدا عن اإلصابات
مارس الرياضة
ً

● ابدأ ببطء وال تتسرع
تحتـــاج أنســـجة الجســـم ،مثـــل األربطـــة والعضالت
والجلـــد والمفاصـــل ،إلـــى التأقلـــم مـــع االحتياجـــات
والجهد الذي تتطلَّبه التماريـــن .إن بدء التمارين بكثافة
عالية ســـيؤدي إلى الضغط على األنســـجة ويتسبب في
حـــدوث اإلصابـــات .ولضمان ســـامتك ،ابـــدأ التمارين
الرياضيـــة بمســـتوى منخفـــض ،ثـــم زد مـــن شـــدتها
تدريج ًيـــا ،وامنـــح جســـمك بعـــض الوقـــت للتأقلـــم مع
التماريـــن الرياضية .ابدأ عادة بالمشـــي ،ثم الجري من
وقت آلخر ،قبل أن تنتقل إلى الجري فقط.

■من المهـــم اختيار حجـــم المقعد المناســـب،
حيـــث ينبغـــي وضـــع الرضـــع حتـــى ســـن 12
شـــه ًر ا أو حتـــى وزن  9كيلوغرامـــات فـــي
مقاعـــد األطفـــال الموجهة إلـــى الخلف .أما
األطفـــال من ســـن ســـنة إلـــى أربع ســـنوات،
فينبغـــي وضعهم فـــي مقاعد أطفـــال موجهة
إلى األمـــام .األطفال الذين تتـــراوح أعمارهم
من ســـن  4إلى  8ســـنوات ،ينبغي وضعهم في
مقاعد معـــززة مـــن الجانبين .وأخيـــ ًرا؛ فإنه
يمكـــن توجيـــه األطفـــال في ســـن  8ســـنوات
وأكبر إلى استخدام حزام األمان.
■مـــن أجـــل ســـامة األطفـــال؛ حافـــظ علـــى
بقائهـــم فـــي المقاعـــد الخلفيـــة ،بعيـــ ًدا عن
أكياس الهواء األماميـــة ،إذ إن األطفال الذين
تقل أعمارهم عن  12عا ًمـــا يكونون أكثر أمنًا
في المقاعد الخلفية.
■بالنســـبة للرضـــع ،فإنه من األفضـــل أن تقوم
بتركيـــب مقعد الطفـــل قبل عدة أســـابيع من
والدتـــه ،وتطلـــب المســـاعدة إذا كنـــت غيـــر
متأكـــد مـــن كيفيـــة تركيبـــه فـــي المـــكان
الصحيح.
ً
مثـــال يُحتـــذى به؛ تأكـــد من أنـــك تربط
■كن
حـــزام األمـــان دائ ًمـــا ،ألن ذلـــك يســـاعد
أطفالـــك علـــى تشـــكيل عـــادة حســـنة مـــدى
الحياة في ربط الحزام.

بـــدأ كثيـــرون في اآلونـــة األخيـــرة بالعودة الحماســـية وبعد غيـــاب طويل إلـــى ممارســـة الرياضة نظـــ ًرا ألهميتها
الصحية والنفســـية .ولكن لألســـف؛ هناك من يتعرض لعدد من اإلصابات أثناء ممارســـة الرياضة ،ســـواء في غرف
رفع األثقال أو في المالعب ،وربما تختلف المسببات ،ولكن في الغالب يمكن تجنب مثل هذه اإلصابات.
ومـــن ضمـــن اإلصابات التي قد يتعـــرض لها من يمـــارس الرياضة ،على ســـبيل المثال ال الحصـــر ،األخطاء أثناء
التدريـــب واتباع األســـاليب غيـــر الصحيحة فـــي أداء التمارين ،إلى جانب وجود معدات غير مناســـبة وأســـطح لعب
غيـــر مأمونة .وحتى الطقـــس الرديء من الممكن أن يكون ســـب ًبا في اإلصابـــة .كذلك فإن ضعف الحالة الجســـدية
للشـــخص ،مثـــل ضعف العضـــات ،وعدم المرونـــة الكافية ،وعدم تناســـق وتـــوازن القدمين ،وزيادة الـــوزن ،وغيرها
من العوامل يمكن أن تؤدي إلى حدوث اإلصابات.
وبصرف النظر عن نوع الرياضة أو النشـــاط الذي تمارســـه ،إليك بعض إرشـــادات الســـامة الواجب اتباعها كي
ال تتعرض ألي إصابة سواء في المالعب أو في صاالت الرياضة:
● استخدم المعدات الصحيحة
اســـتخدم معـــدات الســـامة الالزمة للنشـــاط الذي
تمارســـه ،واحرص على اســـتبدالها إن كانت لم تعد ذات
مقـــاس مناســـب ،أو إذا تعرضـــت للتلـــف .عليـــك أن
تحـــرص علـــى أن تكـــون المعـــدات مريحـــة وذات حجم
مناســـب ،وأن تختـــار معـــدات وقائيـــة متوافقـــة مـــع
المعايير العالمية.

مقاعد السالمة
لألطفال

احم عينيك
● ِ
علـــى الالعبيـــن الذيـــن يســـتخدمون نظـــارات أو
عدســـات الصقة ،أن يســـتخدموا معدات وقاية العينين
المكونـــة مـــن البالســـتيك غيـــر القابـــل للكســـر ،مثـــل
النظـــارات الواقية التي تُســـتخدم دائ ًما فـــي رياضة كرة
القـــدم وكـــرة الســـلة ورياضـــة التنـــس .ولهذا يجـــب َّأل
تســـتخدم نظـــارات اعتياديـــة أثناء ممارســـة أي نوع من
أنواع الرياضة.

■تقضي أنظمة الســـامة في أرامكو السعودية
بضرورة اســـتخدام مقاعد السالمة لألطفال
الصغـــار والرضـــع فـــي جميع أحياء الشـــركة
ومرافقهـــا ،ويمكـــن أن يـــؤدي عـــدم القيـــام
بذلـــك إلـــى المخالفـــات المروريـــة ،وفقًـــا
لســـامة المـــرور والمركبـــة المبينـــة فـــي
التعليمات العامة رقم .6.030

القافلة األسبوعية

 ١أكتوبر ٢٠٢٠

مجلة ثقافية
منوعة تصدر كل شهرين

يف عددها اجلديد
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القافلة األسبوعية
الظهـران  -فـي يومنـا الوطنـي ،نستشـعر البدايـات
العظيمـة واألعمـال الجليلـة لوطننـا الغالـي؛ الوطـن الـذي
أحـاط السـعوديين بجـدارٍ متيـن مـن األمـن وشـعور عميـق
باألمـان ...هكـذا يطـل علينـا عـدد مجلـة القافلـة الجديـد؛
الصـادر عـن شـهري سـبتمبر ـ أكتوبـر 2020م ،مبـرزًا فـي
تصميـم غالفـه المسـتوحى من جدار قصـر المر ّبـع العريق،
والرامـز إلـى تأسـيس الدولـة السـعودية ،بمـا يحملـه هـذا
الجـدار القـوي والجميـل من داللـة الصمـود واألصالة؛ فيما
يشـع انعـكاس ضوئـي للشـعار الخالـد :السـيفين والنخلـة.
هكـذا ظهـر عمـل الفنـان فهـد القثامـي علـى غلاف العـدد
المحتفي باليوم الوطني السعودي.

يوم تتداعى له الطاقات
تبـدأ مسـيرة القافلـة بافتتاحيتهـا «الرحلـة م ًعـا»؛ مـع مـا
اسـتهل بـه نائـب رئيـس التحريـر محطـات المجلـة ،إذ كتـب
محمـد أميـن أبوالمـكارم« :يصـدر هـذا العـدد والمملكـة
تحتفـل باليـوم الوطنـي التسـعين ،في ظـل ظروف اسـتثنائية

تقرير العدد :مجموعة العشرين

مسـتعرضا مشـاهد مـن تكاتـف
يعيشـها العالـم أجمـع»،
ً
القطاعـات الوطنية في مواجهة وبـاء الكورونا ،ومبينًا جهود
السـعوديين فـي الداخـل والخـارج ،ومنهـا الصعيـد التعليمـي
والثقافـي واالقتصـادي؛ إذ يقـول« :رأينـا رئيـس أكبـر شـركة
متكاملة للنفط والغاز في العالم يعلن نتائج الربع الثاني من
السـنة ،نتائـج تظهـر نجـاح الشـركة فـي تجـاوز األزمـة
وتبعاتها» .وتناولت االفتتاحية عدة إشـارات جديرة باالنتباه

جلسة نقاش

علوم
جل
نقاش
سة نقا
مفتش
وح

َّ َّ
ً
ألن كل ما كان
َ
ملحوظا في
العالم
السيبراني من
حسنات وسيئات ،ازداد
ً
وضوحا خالل
أشهر الحجر الصحي
والتباعد االج
تماعي ،حين بقي
ً
هذا الفضاء
مفتوحا أمام الجميع
ب
طبيعته الخاصة وال
مختلفة عن كل
ف
ضاءات التواصل ال
تقليدية األخرى.
فما هو تأثير
الفضاء السيبراني على
السلوك
والذكاء العاطفي؟
هذا ما سعت
القافلة إلى استطالعه
في
جلسة
نقاش
عقدتها لهذه
الغاية عبر
منصة “زوم" ،شارك
فيها أربعة من
االختصاصيين،
وتابعها عن بُ عد
عدد من المهتمين
بالموضوع،
وأدارها الزميل وليد
الحارثي.

مشروع الجينوم
البشري السعودي

خالل أشهر الحجر الصحي
والتباعد االجتماعي ،بقي أمام
مفتوحا
الجميع هذا الفضاء
ً
ا
لت
أث
بطبيعته الخاصة والمختلفة عن
ير السيبراني
كل فضاءات التواصل التقليدية
على السلوك
و
ال
ذك
اء
ال
عا
األخرى ،فما هو تأثير الفضاء
ط
في
السيبراني على السلوك والذكاء
العاطفي؟ هذا ما سعت القافلة إلى
استطالعه في جلسة نقاش عقدتها لهذه الغاية ،شارك فيها أربعة من
االختصاصيين ،وتابعها عن بعد عدد من المهتمين بالموضوع ،وأدارها وليد
الحارثي.
فريق القافلة

يعد مشروع الجينوم البشري
السعودي واح ًدا من المشروعات
الضخمة التي من شأنها أن
تحدث نقلة نوعية مم ّيزة تضع
المملكة في مصاف الدول
المتقدمة في أكثر البحوث
العلمية ،وقد دشن مختبره المركزي
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان في عام 2018م .عن تفاصيل
استطالعا معرف ًيا
هذا المشروع العمالق ،كتبت الدكتورة ندى األحمدي
ً
يسلط الضوء على خلفيته العلمية.

حظي الهدهد بما لم ينله أي طائر آخر من
االهتمام .فبالتاج الذي يعلو رأسه وقامته الممشوقة
وألوان ريشه ،يأسر الهدهد األنظار .وإذا أضفنا إلى
ذلك بعض طباعه وسلوكياته ألمكننا ،ربما ،تفسير
المكانة المتفردة التي يحتلها في مملكة الطير.
محمد محمد إبراهيم ،وبمشاركة من فريق القافلة،
يحاول في هذا الملف الترحال عبر عوالم هذا
الطائر؛ مستقص ًيا مقام حضوره في الثقافات
ً
وصول إلى
اإلنسانية بكونـه المبعوث إلى مملكة سبأ،
ثقافات العالم المعاصر وآدابه وفنونه.

من أفضل ع
شرة مشروعات م
ماثلة في العالم

م
شر وع الجينوم
الب
شر
ي
ال
سعودي
لم وا
جهة األمرا ض
الوراثية

* أستاذ
مساعد في قسم
جامعة
األحياء  -كلية العلوم -
اإلمام عبدالرحمن
بن فيصل بالدمام

تصفح العدد
الجديد من مجلة
القافلة

تراث وثقافة

ف

اطمة البغدادي

ت ُّ
حوالت التعليم
فـي
ز
م
ن
ما
بعد
الكورونا

حياتنا اليوم

شهدت أنظمة
التعليم في العالم
خالل العام
الجاري اضطراباً غير
مسبوق
بفعل جائحة الكورونا،
فأغلقت معظم
مدارس وجامعات
العالم أبوابها أمام
أكثر من  1.5مليار
دارس ،أي ما
يزيد على  %90من
إجمالي الدارسين،
وذلك بحسب أرقام
حديثة صادرة عن
معهد
الي
ونيسكو
ل
إلحصاء .وقد اتفق
خبراء التعليم على
أن التعليم ما بعد
الكورونا لن يكون
كما قبله ،خاصة مع
ظهور بنية تحتية
عالية األتمتة با
ستخدام ُمعطيات
الثورة الصناعية
الرابعة ،وأنظمة
الذكاء
االص
طناعي ،وأن
تحوالت
َّثمة ُّ
َّ
متوقعة سوف
تكون كبيرة وهيكلية
في
أنماط التعليم ،و
أساليبه ،وتوجهاته،
و
سياساته ،ونظمه،
سواء على صعيد
التعليم العام أو ال
جامعي ،وقد بدأت
بوادر هذه
ّ
التحوالت بالظهور
ً
فعال.

في عام 1369هـ
1950/م اكتملت
خمسون سنة
قمرية على استعادة
الملك عبدالعزيز ل
لرياض ،وكان من
المقرَّ ر أن
تحتفل المملكة بهذه
ال
مناسبة ،لكن وفاة
األميرة نورة بنت
عبدالرحمن قبل أ
سبوعين من تاريخ
ً
الذكرى الذهبية،
وتحديدا ليلة اإلثنين
 25رمضان 69
13هـ10/
يوليو
1950م،
َّأدت إلى
إلغاء االحتفال.
وفي
اليوم
الوطني السعودي
التسعين ،نعود
بالذاكرة إلى سيرة
األميرة نورة
بنت عبدالرحمن بن
فيصل آل سعود،
رحمها اهلل ،لما
كان لها من تأثير
بالغ في المحيط
اال
جتماعي والترابط
األسري
ول
عالقتها
ال
متفردة مع شقيقها
ِّ
المؤسس
الملك ع
بدالعزيز طوال حياتها .

سيرة راسخة (األميرة نورة
بنت عبدالرحمن)

تراث وثقافة

ضمت محطة «حياتنا اليوم» موضوعين :األول عن تحوالت
التعليم عن بعد ،حيث أغلقت معظم مدارس وجامعات العالم
أبوابها أمام أكثر من  5.1مليار تلميذ وتلميذة بحسب أرقام
صادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء .وقد اتفق خبراء التعليم
على أن التعليم ما بعد الكورونا لن يكون كما قبلها ،وأن ثمة
تحوالت متوقعة سوف تكون كبيرة وهيكلية في أنماط التعليم،
وأساليبه ،وتوجهاته ،وسياساته ،ونظمه ،سواء على صعيد
التعليم العام أو الجامعي .في هذا الشأن تحدثت الباحثة
فاطمة البغدادي عن التحوالت التي طرأت على التعليم.

ملف العدد :الهدهد

د.
ندى األحمدي*

حياتنا اليوم
التعليم بعد الكورونا

يُ ُّ
عد مشروع ا
ً
لجينوم السعودي
واحدا
من المشروعات ال
ضخمة التي من
شأنها أن تحدث
نقلة نوعية متميزة
تضع المملكة
في مصاف الدول
ِّ
المتقدمة في أكثر
البحوث
ا
لعلمية
ً
تطورا .وقد
انطلق هذا المشروع
الذي يُ ُّ
ً
عد
واحدا
من أفضل عشرة
مشروعات
ً
في علم الجينوم
حاليا
َّ
عام 2013م،
ودشن
مختبره المركزي
صاحب السمو
الملكي األمير محمد
ابن
سلمان
في
عام 2018م ،ليكون
ً
واحدا من الم
شروعات االستراتيجية
ا
لهادفة إلى االرتقاء ب
مستوى العيش
والصحة العامة
في المملكة ،من
خالل
مواجهة
م
ستجدات األمراض
الوراثية وتحديد ا
ألساس الجيني لهذه
ا
ألمراض باستخدام
أحدث التقينات
ال
معملية
والحا
سوبية،
مما يساعد في
ا
ستحداث طرق تش
خيصية وعالجية
دقيقة وسريعة.

علوم

التأثير السيبراني

منها إنجازات تدلل على طموح السعوديين وحبهم لوطنهم.
فيما كتب الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسـر
الحربـش مقالة تحـت عنوان «الثقافة وفـرادة الهوية في يوم
الوطـن» ،وكتبـت الرئيسـة التنفيذيـة لهيئـة فنـون ِ
العمـارة
والتصميـم الدكتـورة سـمية السـليمان ،مقالـة سـلطت فيهـا
الضـوء علـى العمـارة الوطنيـة باعتبارهـا نافـذة للتاريـخ
الوطني.

تحت عنوان «اغتنام فرص القرن الحادي
والعشرين للجميع» ،يترأس خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،حفظه اهلل،
قمة مجموعة العشرين الخامسة عشرة في الرياض،
يومي  21و 22نوفمبر 2020م .وسيلتقي في هذه
القمة القادة والمسؤولون الذين يمثلون ثلثي االقتصاد
العالمي ،إضافة إلى عدد من القيادات السياسية
األخرى ورؤساء مؤسسات اقتصادية ومنظمات
مدنية ،ليناقشوا جمي ًعا تحقيق هدف االجتماع عبر
ثالثة محاور رئيسة .الكاتبان نظمي الخميس وإيمان
عبداهلل ،كتبا التقرير بصورة بانورامية تناولت جميع
جوانبه.

في عام 1369هـ1950/م اكتملت خمسون سنة قمرية على
استعادة الملك عبدالعزيز للرياض ،وكان من المقرر أن تحتفل
المملكة بهذه المناسبة ،لكن وفاة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
قبل أسبوعين من تاريخ الذكرى الذهبية ،في  25رمضان
1369هـ 10/يوليو 1950م ،أدت إلى إلغاء االحتفال .وفي اليوم
الوطني السعودي التسعين ،نعود بالذاكرة إلى سيرة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ،رحمها اهلل ،لما كان
لها من تأثير بالغ في المحيط االجتماعي والترابط األسري ولعالقتها المتفردة مع شقيقها المؤسس
الملك عبدالعزيز طوال حياتها .األستاذة الدكتورة دالل بنت مخلد الحربي ،أستاذة التاريخ الحديث
والمعاصر في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كتبت مقالة مرجعية عن جوانب من حياة األميرة نورة.
أ .د .دالل

*

بنت مخلد الحربي*

أستاذة التاريخ
الحديث والمعاصر
في
جامعة األميرة نورة
بنت عبدالرحمن

القافلة األسبوعية

حديث األلوان :حكايا إنسان

الخميس  ١٤صفر 144٢هـ ١ ،أكتوبر 20٢٠م

معك في كل مكان

حسني السنونة *

كورونا أغلقت المقهى
ولم تغلق اإلبداع

الفنانة عواطف آل صفوان من مواليد مدينة القطيف .شاركت في عديد من المعارض والملتقيات الجماعية داخل وخارج المملكة ،وحازت على عدد من الجوائز،
منها المركز األول في جائزة الجوف التشكيلية ،وجائزة المركز الثاني في مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية .لها عدد من المقتنيات عند بعض الشخصيات
والوزارات وبعض الدول العربية واألوربية .إسهامها في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة يتمثل في عمل يتكون من أربع لوحات بعنوان (حكايا إنسان)،
تعبيرا تجريد ًيا عن اإلنسان وعذاباته؛ معبرة عن حزنه ووجعه وصمته وتأمالته ،دون ربطه بهوية محددة ،ألن البشر جميعهم مهما كانت أجناسهم
وتقدم فيه
ً
يتشابهون في نقطة واحدة ،وهي أن مالمحهم الخارجية ليست سوى انعكاس لعوالمهم الداخلية.

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالرحمن أبوالجدايل
محمد العداربة ،ميثم ضياء الموسوي ،مصلح
جميل الخثعمي ،شذا العتيبي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

تشـ ّكل المقاهـي في تاريـخ الثقافـة العربية قدي ًمـا وحدي ًثا جـز ًءا مه ًما
ومتنفسـا حيو ًيـا في حيـاة المثقفيـن والمبدعيـن والفنانين ،حيـث يلتقون
ً
فيها للحديث في شؤون الثقافة والفكر واإلبداع.
كان المقهـى الـذي يتوسـط مدينتـي محـط لقـاءات مثقفيهـا علـى
اختلاف توجهاتهـم اإلبداعيـة ،إذ يرتادونـه مـرة كل أسـبوع تلبيـة لنـداء
التحـاور مـع اآلخر وكسـر روتيـن المسـؤوليات اليوميـة .وقد كنـت واح ًدا
مـن هـؤالء؛ فعقـب تأديـة المسـؤوليات األسـرية واالجتماعيـة ،أكـون فـي
عزلـة اختياريـة بيـن الكتابـة والقـراءة ،فيأتـي يـوم المقهـى ليفـك عزلتـي
التـي لـم أكـن أشـعر بـأي معانـاة فيهـا حيـث أسـتمتع بمـا أقـوم بـه وفقًـا
إلرادتي الحرة.
ولكـن عندمـا أصبحـت العزلـة إجباريـة بسـبب جائحـة كورونـا،
ازدحمـت علـى بـاب رأسـي التسـاؤالت وأحاطتنـي الشـكوك والمخـاوف،
جـراء كثـرة التحذيـرات ،لكـن أكثـر مـا تألمـت منـه
وأصبـت ً
بـأذى نفسـي ّ
كان توقفـي عـن زيـارة المقهـى ولقـاء األصدقـاء ،فاللقـاء كان نافـذة
للنقـاش ،وتبـادل المعرفـة ،وفرصة السـتطالع اآلراء النقديـة حول بعض
نصوصـي الجديـدة ،وهنـا شـعرت بـأن هنـاك فر ًقـا بيـن االختيـار
واإلجبار.
أن تختـار العزلـة فهـو أمـر مرحب به ،ولكـن أن تكـون العزلـة إجبارية،
فهـو شـيء مزعـج للنفـس والـروح والقلـم .فرضـت العزلـة دوامـة مـن
التسـاؤالت عـن الجائحـة ،خاصـة وأن الشـغل الشـاغل للقنـوات
والصحـف والمجلات ومواقـع التواصـل االجتماعـي وغيرهـا كان متابعة
هـذا الوبـاء :طبيعتـه وأسـبابه وطـرق انتشـاره وطـرق الوقايـة منـه؛ األمر
الـذي أثـار كثيـ ًرا مـن التسـاؤالت المخيفـة :مـاذا بعـد؟ كيـف الوقايـة؟
ومـاذا لو أصيب المرء؟ كيف سـيكون شـكل الحياة؟ هل سـتعاود سـيرتها
األولى؟ كيف سيكون المستقبل ،وماهي الحلول؟
تلـك األسـئلة وغيرهـا ألقـت بظاللهـا علـى المبـدأ الـذي أؤمـن بـه في
حياتـي وهـو« :ال تنظـر للخلـف وعليـك بمـا هـو قـادم وليكـن الغـد أجمـل
قـررت التعايـش
مـن اليـوم» .لكـن بعـد التأكـد مـن أن العزلـة سـتطول
ُ
معها.
بـدأت باالطلاع علـى تاريـخ انتشـار األوبئـة والفيروسـات ،واألعمـال
الروائيـة التـي تناولـت ذلـك مثـل روايـة «العمـى» لسـاراماغو ،وأعـدت
قـراءة كل مـا يتعلـق بعالـم القصـة وخصائصهـا وتاريخهـا ،ثـم ذهبـت
لقـراءة كبـار ك ّتـاب القصـة العـرب ،وبعض مـن أعمـال الكتـاب العالميين،
فأعـدت قـراءة يوسـف إدريـس وتشـيخوف بتمعـن وتركيـز ،والنشـغالي
بأمـر المقهـى قمـت بالبحـث في تاريـخ عالقـة االدبـاء والمثقفيـن العرب
بالمقاهي.
وسـط كل ذلـك الوهـج مـن اإلبـداع والمعرفـة عملـت علـى إنجـاز
تناولـت فـي األولـى عـد ًد ا مـن القضايـا
مجموعتيـن قصصيتيـن،
ُ
اإلنسـانية ،خاصـة تلـك المعاشـة فـي الواقـع والمقـدرة التـي يمتلكهـا
ورصـدت فـي
اإلنسـان علـى تجـاوز أي أزمـة حتـى يكمـل مشـوار حياتـه،
ُ
األخرى مواقف وبطوالت وتضحيات في حياة النساء في قريتي.
وهكـذا لـم يكـن أمامـي مـن خيـار فـي مواجهـة عزلـة كورونـا إال
ممارسـة الكتابـة والقـراءة والبحـث ،واإلصـرار علـى أن يكـون العمـل
كنـت مص ًرا علـى «قلب
القصصـي الجديـد مختلفًـا عما سـبق لي نشـرهُ .
اآليـة» وجعل اإلجبـار اختيـا ًرا وانتصا ًرا يحـول دون مخاوفـي ويفتح آفاق
األمل.
اعتدت مـا طرأ علـى الحياة من
الجائحـة،
على
شـهور
مـرور
بعـد
اآلن
ُ
تغييـرات ،األمر الذي يؤكـد أن بإمكان اإلنسـان أن يح ّول األمور السـلبية
إلى إيجابية بإرادة صادقة وتفكير عميق.
وختا ًمـا ،لربمـا يسـتطيع كورونـا أن يغلـق أبـواب المقهـى ،ولكنـه لـن
يستطيع أن يغلق آفاق اإلبداع واالبتكار.
* كاتب وقاص سعودي.
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