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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يحصل على 
الشهادة الذهبية للرعاية التي تركز على الفرد

ز إنجازات في رحلة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نحو التميُّ

الظهـران - تـم اعتمـاد مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبي 
)JHAH(، مؤخًرا،  كواحد من أربع مؤسسات رعاية صحية في 
المملكة حاصلة على الشهادة الذهبية للرعاية التي تركز على 

الفرد.
وتُعـد الرعايـة التـي تركـز على الفـرد، معيـاًرا دولًيـا وضعته 
منظمـة بالنتـري الدوليـة األمريكيـة فـي »الرعايـة التـي ترتكـز 
الموظفيـن  احتياجـات  تلمـس  يتـم  حيـث  المرضـى«  علـى 
والمرضـى واألسـر فـي الجانـب الصحـي والتعامـل معهـا. وقد 
تـم االحتفـال بالحصـول علـى الجائـزة الذهبيـة في حفـل أقيم 

في الظهران في 3 يناير 2021م.
وقـد حضـر الحفـل النائـب األعلـى للرئيـس لقطـاع المـوارد 
البشرية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي، األستاذ نبيل عبداهلل  الجامع، ورئيسة 
منظمـة بالنتـري الدوليـة، الدكتـورة سـوزان فرامبتـون، وكذلك 
الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، الدكتور 
مايكل والش، ومدير العمليات، األسـتاذ سـالم الشـهري، وعدد 

من موظفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
وبهـذه المناسـبة، قـال األسـتاذ نبيـل الجامـع فـي الحفـل: 
»اعتبـاًرا مـن اليـوم، أصبح مركز جونـز هوبكنـز أرامكو الطبي 

■  التدريـب علـى التواصـل واالهتمـام: أكمـل 97٪ مـن 
موظفـي مركـز جونـز هوبكنز أرامكو الطبـي التدريب 
علـى التواصـل )4 سـاعات( والتدريـب علـى االهتمام 

)ساعتان( في غضون 12 شهًرا.
  )PFAC( ■  المجلـس االستشـاري للمريـض واألسـرة: 
أنشـأ مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي المجلـس 
االستشـاري للمريـض واألسـرة، وهـي شـراكة بيـن 
المرضـى واألسـر مـن جهـة وموظفـي المركـز الذيـن 
يعملـون مًعـا لخلـق ثقافـة رعايـة صحيـة تركـز علـى 
لييـن  لحا ا لموظفيـن  ا لمجلـس  ا يشـمل   . لفـرد ا
والمتقاعديـن واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، حيـث يعمل 
المريـض  تجربـة  لتحسـين  واحـد  كفريـق  الجميـع 

واألسرة.
■  سـاعات الزيـارة التـي يحددهـا المريـض: عنـد دخـول 
المرضـى للتنويـم، سـيُطلب منهـم تفضيـالت الزيارة. 
الطبـي  السـجل  فـي  المعلومـات  يتـم تسـجيل هـذه 

اإللكتروني.

رسـمًيا هـو المعيـار الذهبـي للرعاية التي تركز علـى الفرد في القافلة األسبوعية 
المملكـة العربيـة السـعودية، ويرجـع هـذا الفضـل إلـى العمـل 
الجـاد والتصميـم واإلرادة العالية لفريق العمـل في المركز من 
األطبـاء والممرضـات والفنييـن وموظفـي الدعـم وقيـادة مركز 
جونـز هوبكنـز أرامكو الطبي، وبالطبع جميـع المرضى وأفراد 

أسرهم الذين كانوا شركاء لنا في هذه الرحلة«.
وأضـاف: »لقـد قمنـا مًعـا ببنـاء ثقافـة مركـز جونـز هوبكنـز 
فـي  واحتياجاتهـم  األشـخاص  تضـع  التـي  الطبـي  أرامكـو 
المقدمـة، وهـذه الشـهادة الذهبيـة هـي عالمـة فارقـة وليسـت 
نقطة نهاية، فيجب أن نبني على هذه الثقافة ونعززها. ويحق 
لكـم اآلن الفخـر بمـا أنجزتمـوه، فجزيـل الشـكر لكـم وتقبلـوا 

تهانينا بهذا اإلنجاز«.

زيارات ميدانية ومقابالت 
وقـد حصـل المركز على الشـهادة الذهبية بعـد زيارة تحقق 
اسـتمرت أسـبوًعا مـن قبـل مقّيمـي الجـودة الدولييـن لتقييـم 
تقديـم مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي لخدمـات الرعايـة 

الصحية.
وكجـزء مـن التقييـم، أجـرى الباحثون مقابالت مـع عدد من 
مجموعـات التركيـز التـي تضمنـت طاقـم العمـل فـي الخطوط 

■  تطبيق التنقل الرقمي - MyWay: وهي تقنية تحديد 
الطبـي  أرامكـو  مـن مركـز جونـز هوبكنـز  الطريـق 
لمسـاعدة المرضى والزوار فـي العثور على وجهاتهم 

والمعلومات التي يحتاجونها.
■  تلمـس التفضيـات الشـخصية للمرضـى المنوميـن: 
يعقـد   )ICU( الطبيـة  المركـزة  العنايـة  وحـدة  فـي 
موظفـو مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي جـوالت 
متعددة التخصصات للشـراكة مع المرضى وأحبائهم 
م  ا حتـر ا و لشـخصية  ا ت  لتفضيـال ا ة  عـا ا لمر

االحتياجات الروحية والثقافية.
وحـدة  أنشـأت  للتواصـل:  الموظـف  دليـل  ■  إنشـاء 
الخدمـة المتميـزة فـي مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو 
دليـل  وهـو  للتواصـل«.  الموظـف  دليـل   « الطبـي 
تدريبـي يوفـر مـوارد ونصائـح عمليـة حـول الترحيب 
بجميـع المراجعيـن للمركـز، بما في ذلك األشـخاص 
فـي  الخاصـة  االحتياجـات  وذوي  اإلعاقـة  ذوي 

المستشفى.

األماميـة، والطاقـم الطبـي، والمرضـى، والـزوار الذيـن قامـوا 
بزيـارة جميـع المواقـع الخمسـة لمركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو 

الطبي في المملكة. 

■  شـمول المرضـى بالتعيينـات فـي الوظائـف: شـملت 
المقابـالت للتعيينـات الجديـدة المحتملـة فـي مركـز 
جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي مـن بيـن المتقدميـن 

عدًدا من المرضى أثناء مثل هذه المقابالت.
دليـاًل  لمراجعيـه  المركـز  قـدم  الترحيبـي:  ■  الدليـل 
ترحيبًيـا يسـاعد المرضى وأفراد األسـرة والزوار في 
يحتاجونهـا  التـي  المعلومـات  كافـة  علـى  الحصـول 

داخل مستشفياته.
■  تخصيـص مواقـف سـيارات قريبـة للحـاالت الطارئـة: 
أضـاف قسـم الطـوارئ بمركـز جونـز هوبكنـز أرامكو 
الطبـي بالظهـران خمسـة مواقـف جديـدة للسـيارات 
عنـد مدخلـه خاصـة لمسـاعدة المرضـى وعلـى وجـه 

الخصوص، ذوي اإلعاقة منهم.
■  جـوالت تفقديـة مسـتمرة: يجـوب اثنـان مـن القـادة 
التنفيذييـن المركـز لزيـارة األجنحـة والمكاتـب فـي 
جميـع مرافـق مركز جونز هوبكنـز أرامكو الطبي، من 
واألسـر  والمرضـى  الموظفيـن  مـع  التحـدث  أجـل 

والتأكد من سير العمل على الوجه األكمل.
■  تجديـد فنـاء مركـز الظهـران الصحـي: وقد تم إجراء 
الكثيـر مـن أعمـال تشـجير واسـعة النطـاق. حيـث 
مرافـق  فـي  الطبيعـي  الضـوء  أن  األبحـاث  أكـدت 
الرعايـة الصحيـة يمكـن أن يسـاعد المرضـى علـى 
التعافـي بشـكل أسـرع، وتقليـل حاجتهـم إلـى األدوية، 
وكذلـك الحـد من إجهـاد العاملين في مجـال الرعاية 

الصحية مع زيادة إنتاجيتهم.
■  دليـل الترحيـب للمرضـى المنوميـن: يُعـد كتيب دليل 
مـن ضمـان  جـزًءا  المنوميـن  بالمرضـى  الترحيـب 
رعايـة  فـي تخصيـص  وللمسـاعدة  مريحـة،  إقامـة 
وخدمـات المرضـى وأحبائهـم. ويتوفـر الكتيـب عنـد 

الوصول في جميع غرف المرضى المنومين.
■  تعزيز الهدوء والخصوصية في قسـم لألشـعة: اختار 
قسـم األشـعة في مركز جونـز هوبكنـز أرامكو الطبي 
المعـدات التي تجمع بين تقنية التشـخيص المتقدمة 

والتصميم الذي يركز على الشخص. 

ووفًقـا لتعريـف منظمـة بالنتري الدوليـة، فـإن الرعاية التي 
تتمحـور حـول الشـخص تخلـق انطباعـات إيجابيـة وتجـارب 
مرضيـة، وبالتالـي فهـي تحسـن الحيـاة الصحيـة للفـرد بشـكل 

أساس.
ويخلـق مفهـوم الرعاية الصحية التي تركز على الشـخص 
بيئـة عمـل نشـطة وملهمـة وإيجابية تحسـن النتائـج الصحية 
ول هدف تحقيق الصحة والعافية.  وتوحد المجتمعات ح 

لقـد وثـق البحـث الـذي أجرتـه المنظمـة علـى المركـز أن 
الرعايـة التـي تتمحـور حـول الشـخص تعطـي فوائـد داخليـة 
وخارجيـة وثقافيـة لمنظمـات الرعايـة الصحية وتحسـن األداء 

التنظيمي من حيث الجودة والسالمة والخبرة. 
والحـظ الباحثـون عـدًدا مـن خدمـات مركـز جونـز هوبكنـز 
أرامكـو الطبـي التـي تُظهـر التميز فـي الرعاية التـي تركز على 
للمرضـى  المجالـس االستشـارية  ذلـك  فـي  بمـا  الشـخص، 
واألسـرة، وسـاعات الزيـارة الموجهـة مـن المريـض، وأدلـة 
الترحيـب، والموسـوعة الصحيـة للمرضـى باللغتيـن العربيـة 
واإلنجليزيـة، هـي مـن بيـن األمـور التـي أسـهمت فـي إيجابيـة 

هذا التقييم الذي قدمه البحث حول المركز.
من اليمين إلى اليسار يحمل شهادة الحصول على الجائزة كل من الدكتور محسن الجعفري من مركز رأس تنورة 

الطبي، والدكتور على الُما من مركز بقيق الطبي، والدكتور المعتز أحمد من مركز األحساء الطبي.
سالم الشهري يمين الصورة يحمل الجائزة مع مايكل والش.

نبيل الجامع خال 
كلمته التي ألقاها عن 

ُبعد في حفل تسليم 
الجائزة الذي أقيم في 

الظهران.

الظهران األحساء رأس تنورة  بقيق
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إنجاز تحديث شامل لمصفاة الرياض في فترة قياسية 

الرياض - نجح فريق العمل في مشروع برنامج تحديث 
مصفـاة الريـاض فـي تنفيـذ وإكمـال المشـروع فـي وقـت 
لـه بالرغـم مـن  قياسـي قبـل موعـد التسـليم المخطـط 
ظـروف اإلغـالق التي حدثت في ذروة أزمة انتشـار جائحة 

كورونا العام الماضي.
وقـد ثابـر الفريق على العمل وأنجزه في أمان خالل فترة 
اإلغالق المحددة ضمن برنامج التحديث الشـامل للمصفاة 
الـذي بـدأ فـي شـهر مـارس مـن العـام الماضـي والـذي كان 

مخطًطا له أن يستغرق أكثر من عامين إلتمامه. 
فنظـًرا للتفانـي فـي األداء والعمـل الـذي التـزم بمعاييـر 
السـالمة للفريـق المكون من حوالـي 2000 من المختصين 
الميدانيين في المشروع، اكتمل  مشروع تحديث المعالجة 
الموعـد  مـن  شـهًرا   24 قبـل  يوليـو،  فـي  الهيدروجينيـة 
المقـرر. وعلـى الرغـم مـن أن العمـل كان يتـم علـى مـدار 
السـاعة، إال أن المشـروع قـد نُفـذ وفـق الميزانيـة المقـررة 
تقليـل  والمتسـارع  المتواصـل  العمـل  نتيجـة  كانـت  وقـد 
سـاعات العمـل بمقـدار 3.1 مليون سـاعة بينما تطلب فقط 

إغالًقا واحًدا بداًل من اإلغالقين المحددين في األصل.
وقـد تميـز المشـروع بهـذا الكـم الكبير مـن التسـارع في 
اإلنجـاز، مـع تحسـين الكفـاءة التشـغيلية ألعمـال المصفـاة 

وتقليص التكاليف التشغيلية بشكل فاعل. 

حجم األعمال في المشروع
كان نطـاق المشـروع كبيـًرا، حيـث توجـب علـى الفريـق 
إزالـة 61 قطعـة مـن المعـدات التي تـزن 3٫638 طًنـا. وحفر 
3٫013 متـًرا مكعًبـا فـي الموقـع لفسـح المجـال  ثـم ردم 
للتركيبـات الجديـدة، وتصميـم وتركيـب 17 وحـدة معالجـة 
جديـدة كبيـرة الحجـم و27 مبـداًل، باإلضافـة إلـى تركيـب 
8٫000 متـر من شـبكة األنابيـب الجديدة، وتصنيع وإنشـاء 
وتركيـب  الفوالذيـة،  الهيكليـة  الوحـدات  مـن  طـن   800
141٫000 متـر مـن الكابـالت للكهربـاء وأجهـزة القيـاس، 
257 مـن الوصـالت الفرعيـة، وإنجـاز 339 مـن   وتنفيـذ 

أعمال الفحص الهيدروستاتي.

التحديات واإلنجازات
وقـد ُصممـت التحسـينات التـي أدخلهـا الفريـق علـى 
وحدات المصفاة ضمن عملية التحديث لمسـاعدة أرامكو 
السـعودية علـى تلبيـة الطلـب المحلـي على الوقـود بطريقة 

القافلة األسبوعية

المعالجـة فـي  موثوقـة واقتصاديـة. فلتحسـين عمليـات 
المصفاة، ركز نطاق عمل المشـروع على تحسـين المرافق 
المتقادمـة مـع تركيـب ثمـاِن وحـدات معالجـة جديـدة و12 
مبـداًل بيـن اللقيم وفيـض وحدة المعالجة، يتـم تركيبها في 
وحـدة التكسـير الهيدروجينـي لمعالجـة المعـدل المتزايـد 
للقيـم الجديد. وكذلـك تم تبديل وحدات معالجة ومبدالت 
أخـرى لتحسـين اإلنتـاج وتعزيـز الربحيـة بما فيهـا وحدات 
ووحـدات  والكيروسـين  للنفتـا  الهيدروجينيـة  المعالجـة 
التهذيـب البالتينـي التـي تنتـج البنزيـن ووقـود الطائـرات 
وغاز البترول المسـال. وقد ركز الجزء األخير من مشـروع 
التجديد على تحسـين وحدة التهذيب الهيدروجيني بهدف 

إنتاج 97% من الهيدروجين الخالص لدعم الطلب. 

الجزء األخير
ومـن أبـرز التحديـات التـي واجهـت فريـق العمـل فـي 

المشـروع بـرزت فـي البدايـة صعوبـة عـدم وجـود خرائـط 
محدثـة متجهيـة لحركـة المـواد المعالجـة فـي المصفـاة. 
وللتغلـب علـى صعوبـة وضـع خرائـط ورسـومات متجهيـة 
محدثـة للمصفـاة التـي أنشـئت فـي عـام 1979م، اسـتخدم 
وإنتـاج  لمسـح  األبعـاد   ثالثـي  بالليـزر  المسـح  الفريـق 
البيانـات المطلوبـة للمهمـة ممـا نتـج عنـه توفيـر التكاليـف 

وتسريع المخرجات.
ومـن بيـن التحديـات التـي واجههـا الفريـق، أنهـم وجدوا 
أمامهـم عمـاًل كبيـًرا البـد مـن إنجـازه فـي وحـدة التكسـير 
الهيدروجينـي نظـًرا لوجـود وحـدات المعالجـة المتقادمـة، 
مما  تطلب إحداث تغييرات بارزة في التصميم وتحسينات 
وقدرتهـا  الوحـدة  مهـام  لتحسـين  20 قطعـة  مـن  ألكثـر 

اإلنتاجية.
يتعلـق  تحـد مختلـف  كان هنـاك  آخـر  وعلـى صعيـد 
المـواد ونقلهـا. فقـد كان البـد إلحـالالت  بمواصفـات 
التجهيـزات واألنظمـة الجديـدة بـداًل مـن القديمـة من أن 

تلتـزم بالمـواد التـي ينتجهـا مصنعـون قليلـون فقـط حـول 
لتكسـير  ا وحـدات  ونقـل  ء  شـرا تـم  وقـد  لـم.  لعا ا
الهيدروجينـي إلـى جانـب 12 مبدل لقيم خـاص بها والتي 
يبلـغ إجمالـي وزنهـا 2٫670 طًنـا مـن أوروبـا إلـى الريـاض 
خـارج  بتفـان  العمـل  المشـروع  فريـق  مـن  تطلـب  ممـا 
سـاعات الـدوام المعتـادة إلتمـام العمـل فـي موعـده. وتبع 
تحديـات الشـراء والتسـليم عمليـة التركيـب التـي شـكلت 

تحديات جديدة. 
وخـالل فتـرة تصميـم أعمـال التحديـث، اتبـع الفريـق 
منهجيـة للبنـاء المعياري لتقليص وجـود الفتحات الجانبية 
المطلوبـة إليقاف العمل. وقد شـكلت التركيبـات المعيارية 
الهائلـة  مـع أحجامهـا  والمعـدات  للتجهيـزات  الضخمـة 
باألطنـان ضغًطـا علـى األيـدي العاملـة. لذلـك، تـم تعديـل 
الخطة وتسـريعها لتنفيذ المشروع بإغالق واحد فقط. تم 
إنجـاز هـذه المهمـة الرئيسـة علـى يـد فريـق مـن المهنييـن 

المتفانين في عملهم.

ُصممت التحسينات التي أدخلها الفريق 
على وحدات المصفاة ضمن عملية 

التحديث لمساعدة أرامكو السعودية 
على تلبية الطلب المحلي على الوقود 

بطريقة موثوقة واقتصادية.

اكتمل  مشروع تحديث المعالجة الهيدروجينية قبل موعده المقرر بوقت كبير. ونظًرا إلنجازه ضمن الميزانية المحددة، فإن العمل المعجل قد وفر مامجموعه 3.1 مليون ساعة عمل بينما 
تطلب فقط إغاًقا واحًدا بداًل من اإلغاقين المحددين في األصل.
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مركز أجيال يفتح أبوابه من جديد

الظهـــران - تعمـــل المعلمة ســـكينة الحبيـــل مع كل 
طالـــب مـــن طالبها على حـــدة وهو يقوم بحل سلســـلة 
من تماريـــن الرياضيات، في صباح أحـــد أيام اإلثنين، 

في مركز أجيال للتعليم الشامل ومهارات الحياة.
 أصبح فصل ســـكينة الدراســـي أصغـــر، فهناك أربعة 
طـــالب فقط لكل فصـــل بداًل من ثمانية كمـــا كان معتاًدا 
فـــي الســـابق، وتتخلـــل اليـــوم وقفـــات منتظمـــة لتنظيف 
الفصول الدراســـية وتعقيمهـــا. ولكن هـــذه التغييرات ال 

تُشعر سكينة وطالبها بأن الوضع غير طبيعي.

جيم كوك

برنامـــج تدريـــس عبر اإلنترنـــت للطالب اشـــتمل على 
عناصر عالجية وأكاديمية. 

وأضافـــت ســـكينة: »كان توفير طـــرق تدريس أخرى 
تناســـب قـــدرات الطـــالب الفرديـــة، واحـــًدا مـــن بين 
أصعب التحديات التـــي واجهتنا خالل إعـــداد برنامج 
للتدريـــس عبر اإلنترنـــت للطالب.  وقد اســـتفدنا من 
إتقـــان اســـتخدام برنامـــج زوم، الـــذي يُســـتخدم لعقد 
الجلســـات الدراســـية عبر اإلنترنت، وتطبيقات أخرى 
إلدارة الفصـــول الدراســـية. تتطلب منـــا طبيعة عملنا 
التربـــوي أن نتحلـــى بالمرونـــة، ورغـــم أن األمـــر كان 

صعًبا في البداية إال أنه أصبح فرصة للتطور«.

خطة 4-4-4 
ومع اقتـــراب الســـنة الدراســـية الجديدة في شـــهر 
ســـبتمبر بدأ مركـــز أجيـــال للتعليم الشـــامل ومهارات 
الحيـــاة، الـــذي يتبـــع إدارًيـــا للمركـــز الرئيـــس بواليـــة 
أريزونـــا فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، باعتماد 
خطط يســـتخدمها المركز الرئيس الســـتئناف التعليم 
الحضـــوري. فأقـــرت وزارة التعليـــم »خطـــة 4-4-4« 
الخاصـــة بمركـــز أجيـــال للتعليـــم الشـــامل ومهـــارات 
الحيـــاة التـــي تقضـــي بحضـــور 4 طالب فـــي الفصل 
الدراســـي أربعـــة أيـــام في األســـبوع بواقع 4 ســـاعات 
لـــكل يوم منها بحيـــث ال يزيد عدد الطـــالب عن 4 في 

الفصل الدراسي الواحد. 
ولذلـــك جرى تعييـــن كادر تدريســـي إضافي لتغطية 
هـــذه الفصـــول الدراســـية قليلـــة الطـــالب، علـــى أن 

يســـتمر التدريس عبر اإلنترنت أيًضـــا يوًما واحًدا في 
األســـبوع. واشـــتملت خطـــة إعادة فتـــح المركـــز على 
المتطلبـــات المناســـبة مـــن حيـــث التعقيـــم وارتـــداء 
الكمامات والتباعد الجســـدي. ثم اســـتؤنفت الفصول 
الدراســـية الحضورية فـــي المركز أواخر شـــهر أكتوبر 

من العام الماضي.
تعليًقـــا على ذلك، قـــال المديـــر التنفيـــذي للمركز، 
فيليب تانز: »ســـعدنا بعـــودة األطفـــال فوجودهم يعيد 
البهجـــة للمركـــز. وعودتهـــم تســـتحق كل ما بـــذل من 

جهود احترازية إضافية وزيادة الكادر التدريسي«. 
وفـــي حيـــن أن التدريـــس عبـــر اإلنترنـــت باإلضافة 
إلـــى مشـــاركة أوليـــاء األمـــور، يمكـــن أن يســـهم فـــي 
مســـاعدة طلبـــة المركـــز، إال أن التدريـــس الحضوري 
يظل هـــو األمثل للخدمـــات التعليميـــة والعالجية التي 
يقدمهـــا المركـــز. يخـــدم المركـــز حالًيـــا 96 طالًبـــا 
وطالبة، وثمة خطط مقررة إلضافـــة 35 طالًبا وطالبة 

عند نجاح التطبيق التجريبي لخطة 4-4-4«.
تتمثـــل إحدى فوائـــد اســـتئناف التعليـــم الحضوري 
فـــي اســـتخدام احتـــرازات جائحـــة كورونـــا كتجربـــة 
تعليميـــة؛ إذ يشـــارك طلبة المركز فـــي تعقيم الفصول 
الدراســـية وتعلم ســـبل التنظيف وحماية أنفســـهم من 

العدوى.
وقـــال تانر: »يتمثـــل أحد أهـــم أهدافنا في تســـليح 
طالبنا بالمهـــارات التـــي يحتاجونها ليعيشـــوا حياتهم 
دون مســـاعدة قدر اإلمـــكان.  ذلك ألن تعلـــم الطريقة 
الصحيحـــة للتنظيـــف والتعقيـــم قد أصبحت مســـألة 

حتمية في عصر جائحة كورونا«.

فــي  مــن حولنــا  الخبــرات  تنــوع  مــن  بالرغــم 
ــي قــد يقــل التنافــس  مجــاالت العمــل المختلفــة الت
بعــض  مــن  تخلــو  ال  العمــل  بيئــة  أن  إال  فيهــا، 
لموظفيــن  ا بعــض  لــدى  لســلوكية  ا لســلبيات  ا
المهووســين بفكــرة التنافــس مــع اآلخريــن. ورغــم 
جهــود البحــث العلمــي فــي كيفيــة التعامــل مــع هــذه 
الســلوكيات، إال أن التعامــل معهــا ال يــزال محاًطــا 
بالصعوبــة، فكيــف يمكــن تحقيــق الســعادة فــي بيئــة 

عمل متقدمة وكفؤة مع وجود سلبيات متعددة؟
فــي كل بيئــة عمــل، هنــاك مــن يبــث الســلبيَّ مــن 
فهــذه  المشــاعر.  وحتــى  والتصرفــات  األفــكار 
ــك  ــل تل ــا التصــدي لمث ــة البشــر، لكــن بإمكانن طبيع
ــي فــي التعامــل  المؤثــرات بكثيــر مــن الصبــر والتأّن

معها. 
نقــاط  إبــراز  يحاولــون  ممــن  كثيريــن  ســنجد 
وإيجابياتنــا،  إنجازاتنــا  عــن  والتغاضــي  ضعفنــا 
ولربمــا ينســبون نجاحاتنــا ألنفســهم، فــكل ذلــك 

وارٌد جًدا. 
هنــاك أســباب تقــف خلــف هــذه الســلوكيات تــدل 
علــى ضعفهــم، كنقــٍص مــا فــي الشــخصية، أو عــدم 
القــدرة علــى دعــم اآلخريــن بشــكل مؤثــر وإيجابــي، 
ــرة وأســباب أخــرى  ــع الغي ــك بداف ــون ذل ــا يك ولربم
كثيــرة. ولكــن مــا يهــم فعلًيــا أن نتصــدى لهــا بثبــات 
وال نعيرهــا مســاحة كبيــرة مــن االهتمــام، وال نشــغل 
أنفســنا بهــا كــي ال نفقــد التركيــز علــى تطويــر 

أنفسنا.

لنكــن علــى يقيــٍن بأننــا نتميــز عنهــم، ولــوال ذلــك 
ولنســأل  الســلبية.  ســلوكياتهم  لنــا  وجهــوا  لمــا 
هــي  هــل  عنهــم؟  يميزنــا  الــذي  مــا  أنفســنا: 
اإلنتاجيــة العاليــة الفاعلــة والمبتكــرة فحســب، أم 
احترامنــا  أم  العمــل،  فــي  الفريــدة  أخالقياتنــا 

الختالف آراء الناس؟ 
نحــن وحدنــا مــن يســتطيع اإلجابــة علــى هــذه 
األســئلة إن تمعنــا فــي الحقائــق، لكــن اإلجابــة 
تلــك  لمثــل  فليــس  حــاًل،  ذاتهــا  بحــد  ليســت 
ــن،  ــى اآلخري ــا عل ــول يمكــن تطبيقه الســلوكيات حل
بــل هــي حلــول مــع ذواتنــا فــي طريقــة التعامــل 
معهــا والتفكــر بهــا مــن منظــور أبعــد كــي تصــل بنــا 
مناحــي  مــن  منحــى  كل  فــي  القمــم  أعلــى  إلــى 

حياتنا.
فهــل اطلعنــا علــى مســار حياتنــا خــالل عقــد أو 
وكيــف  كنــا  كيــف  الزمــان مضيــا؟  مــن  عقديــن 
أصبحنــا خاللهمــا؟ وحدنــا مــن يــرى صــورة مــا كنــا 
عليــه، ويعــرف مــا تتخللهــا مــن منعطفــات كبيــرة 
لــن نســتطيع  وأحيانــا ســهلة. وبطبيعــة الحــال، 
تغييــر أي منهــا ولكننــا نســتطيع رســم خطــوط 

مستقبلية جديدة. 
فبالرغــم مــن كثــرة اإلحباطــات والمنحنيــات فــي 
أنهــا تبقــى جــزًءا مــن دورة  مســيرة حياتنــا إال 
الحيــاة، ويوًمــا مــا ســننظر لهــا كرســم ذي قيمــة 
أعطــى صــورة مختلفــة لتلــك المنحنيــات، فلوالهــا 

ما اكتسبنا منحنى أعلى وأجمل في حياتنا.

وتكمــن الصعوبــة فــي مرحلــة تجــاوز المنعطفــات 
الصعبــة، فهــي عامــل مشــترك بيــن البشــر ولكــن 
ــة فــي تجــاوز هــذه  ــة معين ــة وطاق ــم طبيع ــكل منه ل
تلــك  أن  ًنــا  أحيا ندركــه  ال  مــا  بــات.  الصعو
الصعوبــات ليســت فــي مجــال التنافــس، فالمنافســة 
علــى  تعيــن صاحبهــا  ال  الصعوبــات  تعــداد  فــي 
تجاوزهــا بشــكل صحــي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك 

قد يكون ضررها أكبر مما هو متوقع.
أي  لتجــاوز  الــالزم  الوقــت  يحــدد  مــن  نحــن 
وظروفنــا  تنــا  قدرا مــع  فــق  يتوا بمــا  مرحلــة 
ــا. مــن الممكــن أن نبــدأ برســم طريقــة  واحتياجاتن
خاصــة بنــا فــي كيفيــة تجــاوز المرحلــة الصعبــة، 
ــي  ــة أنفســنا ف ــي رؤي ــد ســعادتنا ف ــن تحدي ــدًءا م ب
مــكان نحــب أن نكــون فيــه وراضيــن عنــه بعيــًدا 
فــي  يســاعدنا  لــن  فذلــك  النــاس،  يظنــه  عمــا 
الســعادة  لنــا  يقــدم  ولــن  الصعوبــات  اجتيــاز 

الحقيقية.
ــة األولــى، لكنــه فــي  قــد يبــدو ذلــك ســهاًل للوهل
حقيقــة األمــر تحــدٍّ صعــب، ألن اإلنســان تعــود على 
رؤيــة نفســه فــي عيــون اآلخريــن راكًضــا لتحقيــق 
رغباتهــم، مبتعــًدا عــن ســعادة نفســه، ممــا يؤثــر 
لحياتــه،  دقيــق  منحــى  رســم  فــي  كبيــر  بشــكل 
مــن  يتمكــن  ال  قــد  صعبــة  منعطفــات  فتتكــون 

تجاوزها وحده.
فهــل تســتطيع وحــدك اجتيــاز منعطفــات صعبــة 

وسط سلبيات اآلخرين؟

ال تنظر لنفسك في عيون اآلخرين!
إضـــاءة

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

تم استئناف التعليم 
الحضوري للطاب في مركز 

أجيال للتعليم الشامل، 
وذلك باتباع جميع 

اإلجراءات االحترازية 
واعتماد خطط بديلة 

للتعليم عن ُبعد. 

كفاح العواودة
kifah.awawdeh@aramco.com

إدارة الموارد البشرية

وتقول عـــن ذلـــك: »عدنا إلى مـــا اعتدنـــا فعله قبل 
جائحـــة كورونـــا. لـــم يختلـــف شـــيء عمـــا كان عليـــه 
باســـتثناء اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية وأنشـــطة 

التنظيف اإلضافية حالًيا«.
وكغيـــره من المـــدارس األخـــرى في مختلـــف أنحاء 
الشـــامل  للتعليـــم  المملكـــة، اضطـــر مركـــز أجيـــال 
ومهـــارات الحيـــاة، الذي يقدم مجموعـــة من الخدمات 
العالجيـــة والتدريبية لمـــن يعانون من إعاقـــات النمو، 
إلـــى تعليق الفصول الدراســـية الحضوريـــة خالل وقت 
ســـابق من العام الماضي نتيجة جائحـــة كورونا. لذلك 
تحرك كادر المركز بســـرعة في شـــهر مـــارس إلعداد 

بصيرتك الواعية... سالمتك
ل تهديًدا.. ما زال كوفيد-١٩ ُيمثِّ

ةفال تتهاون في حماية نفسك 
تطبيق صحتي
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معامل بقيق تظفر بجائزة استمرارية األعمال العالمية

للهجمـات  السـعودية  أرامكـو  اسـتجابة  - حظيـت  بقيـق 
ونجاحهـا فـي اسـتعادة نظـام النفـط العالمـي لمـا كان عليـه 
بتقديـر واسـع فـي أوسـاط مجتمـع األعمـال الدولـي، وقوبلـت 

جهودها بإشادة عالمية المستوى.
ويعـود الفضـل فـي تحويـل الحـادث الفظيـع، الـذي حـدث 
العـام المنصـرم، إلـى قصـة نجـاح إلـى قـدرات الموظفيـن، 
وتصميـم المرافـق، ووجـود نظام راسـخ مهيأ، حيـث أثبت هذا 

النظام جدواه بكل ما للكلمة من معنى.
وفي هذا السـياق، أعلنت منظمة )كونتنيوتي إنشـورنس آند 
رسـك( عـن فـوز عـدد مـن الجهـات فـي أرامكـو السـعودية، من 
واألمـن  الحريـق،  مـن  الوقايـة  وإدارة  بقيـق،  معامـل  بينهـا 
الصناعـي، ومنـع الخسـائر، وإدارة المشـاريع، وخدمـات أحيـاء 
السـكن، والخدمـات الهندسـية، والشـؤون الحكوميـة، بجائـزة 

استمرارية األعمال العالمية المرموقة لعام 2020م.
وجـاء اإلعـالن عـن فـوز معامـل بقيـق خـالل حفـل ُعقد عن 
ـت تسـعة  بُعـد عقـب تأهلهـا لتكـون ضمـن قائمـة نهائيـة ضمَّ

مرشحين من بين عشرات المرشحين اآلخرين.

استمرارية األعمال في القافلة األسبوعية
مواجهة الشدائد

وعلـى الرغـم مـن الهجمـات، التـي تسـبَّبت فـي نشـوب 16 
الهيدروكربونيـة فـي مواقـع  المـواد  حريًقـا طالـت مصـادر 
مختلفـة مـن مرافـق األعمـال فـي بقيـق، التـي تعمـل علـى قـدم 
وسـاق تحـت معدالت ضغط عاليـة، نجحت القـوى العاملة في 
أرامكـو السـعودية فـي تنفيـذ عمليـة العـزل التـام للمرافـق، 
والخفـض الكامـل للضغط فيهـا على نحو آمن. وقـد تم إخماد 
جميع الحرائق خالل سـبع سـاعات، مما أسـهم في المحافظة 
علـى سـالمة جميـع العامليـن فـي المعمـل وسـكان المنطقـة 
المجاورة. واسـتعاد المعمل طاقته اإلنتاجية ُجزئًيا وعلى وجه 
السـرعة خـالل 48 سـاعة، فيمـا عـادت الطاقـة اإلنتاجيـة إلى 
مـا كانت عليه خالل عشـرة أيام، في جهـود تُبرز الحرص على 

استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

زة استجابة مميَّ
ولعـل مـا جعـل االسـتجابة للحالـة الطارئـة إبـان هجمـات 
الرابـع عشـر مـن سـبتمبر مـن العـام الماضـي أكثـر تميـًزا، هـو 
ـن فـرق الطـوارئ مـن تنفيـذ إيقـاف آمـن وكامـل لمرافـق  تمكُّ
ـدة، وذلـك للمـرة األولـى فـي تاريـخ  األعمـال الدقيقـة والمعقَّ

معامل بقيق، الذي يمتد على مدى 70 عاًما.

نـت خطـط االسـتجابة  ولتنفيـذ عمليـة اإليقـاف التـام، تمكَّ
مـت األدوات الالزمـة  للطـوارئ مـن إحـراز المتطلَّبـات، وقدَّ
لتنفيذ إجراء اإليقاف المعقد. وبوجود حرائق عديدة مستعرة 
فـي المرفـق الهيدروكربونـي، الـذي كان العمـل فيـه قائًمـا، 
نـت فـرق العمـل فـي معامـل بقيق من عـزل المرفـق بأكمله  تمكَّ
علـى نحـو آمن خـالل أقل من سـاعة واحـدة، وذلك باسـتخدام 
نظـام اإليقـاف الطـارئ، الـذي كان لـه دور رئيس في السـيطرة 

على الحادث والحد من تفاقمه.
وفـي هـذا السـياق، قـال نائـب الرئيـس ألعمـال الزيـت فـي 
منطقـة األعمـال الجنوبيـة، األسـتاذ خالـد البريـك: »جـاءت 
اإلدارة الفاعلـة السـتمرارية األعمـال نتيجـة لوجـود موظفيـن 
علـى مسـتوًى رفيـع مـن التدريـب وكذلـك التصميـم المتيـن 

والمرن لمرافقنا«. 
وأضاف قائاًل: »هذه اإلمكانات، التي يُضاف إليها استثمار 
اسـتباقي اتُخذ استجابة ألنظمة مثل أجهزة التحكم بالطوارئ 
علـى أعلـى طـراز، أتـاح إمكانيـة االسـتجابة الحاسـمة فـي 
الظـروف الزاخـرة بالتحديـات بصـورة اسـتثنائية، وبالتالـي 

استعادة آمنة وناجحة لإلنتاج«.

مرونٌة راسخة
وهناك عديٌد من الممارسـات المثلى التي أسـهمت جميعها 
فـي تبـوء معامـل بقيـق لمكانـة رائـدة علـى خارطـة اسـتمرارية 

األعمـال، ومـن بينهـا االسـتثمار فـي الموظفيـن، والتدريـب 
والشـهادات، والتخطيط واالسـتعداد الفاعلين من خالل خطة 
اسـتجابة للطـوارئ، وتـدرُّب فـرق العمل باسـتمرار علـى تفعيل 
خطـط الطـوارئ، والتقييـم الشـامل لهـا علـى نحـو سـنوي، 
وتنسـيقها مع النُظم األخرى، مثل الجاهزية للحاالت الطارئة، 

وخطط الطوارئ، وإدارة المخاطر العامة.
مـن جانبـه، قـال النائـب األعلـى للرئيـس للتنقيـب واإلنتـاج 
بالوكالـة، األسـتاذ ناصـر خالـد النعيمـي: »االسـتجابة لحـادث 
بهذا الحجم بأمان وسرعة هي خير شاهد على تركيز أرامكو 
السـعودية الـدؤوب علـى أن يقـوم الموظفـون المدربـون جيـًدا 

بتشغيل هذه المرافق، وكذلك على نظام معدٍّ إعداًدا جيًدا«.
بخطـط  لتُشـيد  الجائـزة  هـذه  تأتـي   « بقولـه:  وأضـاف 
اسـتمرارية األعمـال الوقائيـة والمرافـق المهيـأة، للتأكـد مـن 
سالمة الموظفين والمرافق، وكذلك التأكيد على بقائنا مورًدا 

عالمًيا موثوًقا للطاقة«.
وقـال: »هـذه الجائـزة نتيجـة مباشـرة للتعـاون المدهـش 
والكفاءة لدى كافة إدارات الشـركة، وإنني ألشـعر بالفخر بهذا 

التكريم العالمي الذي حظيت به أرامكو السعودية«.
جديـٌر بالذكـر أن معامـل بقيـق أصبحـت المرفـق األول فـي 
ـح إلى القائمة النهائية لجائزة اسـتمرارية  المملكة، الذي يترشَّ
األعمـال العالميـة وينجـح فـي الظفـر بهـا، وذلك خـالل دورتها 
الرابعـة والعشـرين، حيـث تُعـد أرفـع جائـزة سـنوية عالمية في 

هذا المجال.

إقامة منتديين للموردين في اليابان والصين لتعزيز 
الشراكات التجارية وجذب المستثمرين اآلسيويين

طوكيـو- شـنغهاي- اسـتضافت أرامكـو آسـيا، مؤخـًرا، 
منتدييـن افتراضييـن إلطـالع المورديـن ورواد األعمال في 
كلٍّ مـن اليابـان والصيـن علـى فـرص االسـتثمار المتزايـدة 

في المملكة العربية السعودية.
ويسـعى المنتديـان، اللـذان ُعقـدا فـي طوكيو وشـنغهاي، 
وجـذب  تجاريـة،  شـراكات  تعزيـز  فـي  المسـاعدة  إلـى 
المسـتثمرين اآلسـيويين إلى الفرص المتاحة في المملكة. 
توطيـن  برنامـج  السـنويان  المنتديـان  هـذان  يعـزز  كمـا 
القيمـة  لتعزيـز  السـعودية  أرامكـو  وبرنامـج  الشـركات، 

اإلجمالية المضافة )اكتفاء(.
وتعليًقـا علـى ذلـك، قـال رئيـس أرامكـو آسـيا، األسـتاذ 
السـنوية  المنتديـات  هـذه  مثـل  »تُعـد  الحجـازي:  أنـور 
الرئيسـين  للتواصـل مـع موردينـا  أمـًرا مهًمـا  للمورديـن 
لتوطيـد عالقاتنـا وتعزيـز فـرص االسـتثمار فـي المملكـة. 
كمـا أنهـا تلعـب دوًرا فاعـاًل فـي تقديـم آخـر مسـتجدات 
المشـهد االسـتثماري فـي المملكـة واالطـالع علـى بعـض 

التجارب الناجحة للشركات اآلسيوية في المملكة«.
وقـد ُدعـي مسـؤولون مـن الـوكاالت الحكوميـة وشـبه 
الحكوميـة، وعـدد مـن المسـتثمرين والمورديـن، للمشـاركة 
فـي المنتدييـن. وقـاد ممثلـون من أرامكـو السـعودية ووزارة 

االسـتثمار فـي المملكـة العـروَض وقامـوا بتيسـير النقـاش القافلة األسبوعية
حـول السياسـات المواتيـة، والحوافـز وآفاق النمو الناشـئة 
عـن برنامـج اكتفـاء. كمـا تعهدوا باتخـاذ إجراءات ملموسـة 
لضمان حصول المستثمرين اآلسيويين على معاملة عادلة 

وشفافة في المملكة.

منتدى الموردين في اليابان 
نوفمبـر   18 الـذي نظـم فـي  اجتـذب منتـدى طوكيـو، 
2020م وركـز علـى المرونـة، أكثـر مـن 60 مشـارًكا. وفـي 
كلمتـه االفتتاحيـة، أعـرب المديـر الممثـل لشـركة أرامكـو 
الشـركة  امتنـان  العمـودي، عـن  األسـتاذ عمـر  اليابـان، 
للمورديـن الموثوقيـن، حيـث قـال: »علـى الرغم ممـا اكتنف 
أننـا حققنـا مزيـًدا مـن  2020م مـن تحديـات، إال  عـام 
النجاحـات وقمنـا بـإدارة اسـتمرارية األعمـال بسالسـة 
ودعمنـا مشـاريعنا الرئيسـة وأعمالنـا، وهـذا كلـه لـم يكـن 

ليتحقق بدون التزامكم ودعمكم ومشاركتكم«.
وأشـــار نائـــب العضـــو المنتـــدب إلدارة المشـــتريات 
اإلستراتيجية واللوجســـتيات في اليابان، ناصر البقمي، 
إلـــى أن »النظـــام البيئـــي لسلســـلة التوريد فـــي أرامكو 
أثبـــت مرونته وقدرتـــه على الصمـــود بقوة وتحـــول إلى 
قصـــة نجاح، وهي واحـــدة من عوامل التمكين الرئيســـة 

التي تضمن إمدادات موثوقة«.

منتدى الموردين في الصين 
ركـز المنتـدى الـذي عقـد فـي شـنغهاي فـي 15 ديسـمبر 
2020م علـى استكشـاف فـرص العمـل فـي حقبـة مـا بعـد 
الجائحـة؛ فهـو منصـة فاعلـة لتعزيـز العالقـات التجاريـة 

وتعزيز قيمة »اكتفاء« بين الشركاء الصينيين.
وبهذه المناسبة، ألقى مدير شركة أرامكو آسيا الصين، 
األسـتاذ فهـد العثمان، كلمـة قال فيها: »يُبـرز هذا المنتدى 
التوافـق الكبيـر بيـن مبـادرة »الحـزام والطريـق« الصينيـة 
و»رؤيـة المملكـة 2030«. إنهـا فرصـة كبيـرة الستكشـاف 
بعـض الفـرص الناشـئة من هاتيـن الرؤيتين بعيدتـي النظر 
مـن قبـل قيادة جمهورية الصين الشـعبية والمملكة العربية 

السعودية، وبرنامج اكتفاء التابع ألرامكو السعودية«.
وأضـاف: »نحـن مسـتعدون للعمـل معكـم ومسـاعدتكم 
اكتفـاء وفـرص االسـتثمار  علـى االسـتفادة مـن برنامـج 

المتاحة في المملكة«.
وأكد مدير إدارة المشتريات اإلستراتيجية واللوجستيات 
أهميـة  الهتـالن،  عبدالرحمـن  األسـتاذ  الصيـن،  فـي 

المشـاركين علـى  اكتفـاء، مشـجًعا  برنامـج  إسـتراتيجية 
اغتنـام الفـرص المتزايـدة فـي المملكـة. كمـا أعـرب عـن 
تقديـره للدعـم والثقـة التـي تلقتهـا الشـركة مـن الشـركاء 

الصينيين على مر السنين.
وقـال: » تشـاركنا اليـوم بعـض الفـرص االسـتثمارية فـي 
إطـار برنامج اكتفـاء وكذلك الحوافز الحكومية لالسـتثمار 
فـي المملكـة. كمـا اسـتمعنا إلـى شـركائنا الصينييـن، ممن 
يتعاونـون معنـا مـن أجـل تشـجيع االسـتثمار فـي المملكـة 
العربية السـعودية، من خالل مشـاركة دروسـهم المسـتفادة 
وقصـص االسـتثمار الناجـح. كمـا شـهدنا اعتمـاًدا لمنصـة 
أعمـال جديـدة وهـي SAP Ariba، لتوفيـر تفاعـل سـلس 
وأفضـل مـع موردينا في معامالت سلسـلة التوريد، بما في 
ذلـك تحديـد المصـادر، والتسـجيل، والمشـتريات وإدارة 

برنامج اكتفاء«.
التـي  القـول أن هـذه المنتديـات السـنوية،  وخالصـة 
بدأتها إدارة المشتريات اإلستراتيجية واللوجستيات، توفر 
والشـركاء  المورديـن  مـع  المباشـرة  للمشـاركة  منصـة 
الرئيسـين لتعزيـز العالقـات الثنائيـة وتسـهيل اسـتثمارات 
أكبـر فـي المملكـة بمـا يتماشـى مـع رؤيـة 2030 وبرنامـج 

اكتفاء.
ألقى المدير الممثل لشركة أرامكو اليابان عمر العمودي )الظاهر على الشاشة( كلمته االفتتاحية في بداية منتدى الموردين 

االفتراضي األول. وفي غرفة التحكم بالحدث، انضم إلى المنتدى ناصر البقمي )الثاني من اليمين(، إلى جانب األعضاء 
الرئيسين في الفريق.

انضم كلٌّ من مدير إدارة المشتريات واللوجستيات اإلستراتيجية في أرامكو آسيا، عبدالرحمن الهطان )في الوسط(، و مديرة 
التوريد والمشتريات اإلستراتيجية، نوف الموسى )يمين(، إلى مقدمي العروض اآلخرين في أرامكو في هذا الحدث. وألقى 

المدير اإلقليمي لشركة أرامكو آسيا الصين، فهد العثمان )الظاهر على الشاشة(، كلمته االفتتاحية عبر رابط فيديو في منتدى 
الموردين الصينيين 2020 الذي ُعقد في 15 ديسمبر 2020. وسعى المنتدى إلى المساعدة في تعزيز شراكات تجارية أوثق 

مع الشركات المحلية وجذب المستثمرين الصينيين لفرص االستثمار المتاحة في المملكة.



رأس تنـــورة - شـــارك رئيـــس أرامكو الســـعودية، 
كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهندس أمين حســـن 
الناصر في حفـــل افتتاح منتزه المانجـــروف البيئي 
بالقـــرب مـــن رأس تنورة يـــوم األثنيـــن الماضي 27 

جمادى األولى 1442هـ )11 يناير 2021م(. 
ويُعـــد هـــذا المنتـــزه أوَل منشـــأة فـــي المملكـــة 
مخصصـــة للمحافظـــة علـــى غابـــات المانجـــروف، 
التـــي توفر مناطـــق عازلة مهمـــة بين البـــر والبحر، 

كما تعد موطًنا لتكاثر مختلف األحياء البحرية.
تـــم افتتـــاح المنتـــزه خـــالل اجتمـــاع المديريـــن 
التنفيذييـــن فـــي رأس تنـــورة  لمراجعـــة إجـــراءات 
الســـالمة فـــي مرافـــق الشـــركة فـــي منطقـــة رأس 
تنـــورة.  وبهـــذه المناســـبة، قـــال المهنـــدس أميـــن 
الناصر: »تلعب أشـــجار المانجـــروف دوًرا مهًما في 
بيئتنا كخط حماية وكبيئـــة حاضنة للحياة البحرية. 
ومما ال شـــك فيه أن منتـــزه المانجروف البيئي هذا 
ســـيعزز التزامنا الطويل األمد باالســـتدامة وحماية 

البيئة المحيطة بنا«.
ويحمـــي منتـــزه المانجـــروف البيئي، الـــذي تبلغ 
مســـاحته 63 كيلومتـــًرا مربًعـــا، والذي بـــدأ العمل 
غابـــات  آخـــر  مـــن  واحـــدًة  2012م،  عـــام  فيـــه 
المانجـــروف الطبيعيـــة فـــي المنطقـــة الشـــرقية، 
فـــي  مانجـــروف  أشـــجار  ممـــر  بأطـــول  ويتميـــز 
المملكـــة. وال تُظهـــر حمايـــة الموائـــل الطبيعيـــة 
الحساســـة فـــي المناطـــق التي نعمـــل فيهـــا التزام 
أرامكو الســـعودية بالمســـؤولية البيئية فحســـب، بل 
توفـــر أيًضـــا فرصـــة لزيـــادة الوعـــي العـــام بالدور 
المهـــم الـــذي تلعبـــه غابـــات المانجروف فـــي بيئة 

المملكة.
إن غابـــات المانجـــروف ليســـت مجـــرد أماكـــن 
جميلة جديـــرة بالزيـــارة، فهي تلعـــب دوًرا مهًما في 
حماية الشـــواطئ من التآكل. كما أنها توفر مالذات 
يمكـــن لألســـماك والروبيـــان وأنمـــاط الكائنـــات 
البحرية األخـــرى أن تتكاثر فيها، ممـــا يعزز النظام 
البيئـــي المحلـــي. ومـــع توفـــر األســـماك بكميـــات 
كبيـــرة، يمكـــن للمجتمعـــات المحليـــة، التـــي تعتمد 
على الصيـــد التمتع بدخـــل أكثر اســـتقراًرا، وتوفير 

المأكوالت البحرية للعمالء األجانب والمحليين. 
يُشـــار إلى أن منتـــزه المانجـــروف البيئي يشـــهد 
زيـــارة أكثر مـــن 100 نوع مـــن الطيور ســـنوًيا، مثل 

طيـــور الفّيـــوب والكـــروان التـــي تهاجر مـــن مناطق القافلة األسبوعية
بعيدة مثل سيبيريا في روسيا. 

وتظهر األبحـــاث العلمية أن أشـــجار المانجروف 
تلعـــب دوًرا فـــي تنقيـــة ميـــاه البحـــر عـــن طريـــق 
امتصاص الملوثات والتخفيف مـــن تغير المناخ عن 
طريـــق التقـــاط وتخزيـــن الكربـــون الموجـــود فـــي 
الغالف الجوي داخل الرواســـب المحيطة. وتماشًيا 
مـــع االنتقال إلـــى اقتصـــاد الكربون الدائـــري، توفر 
أشـــجار المانجروف حاًل مســـتداًما لعـــزل الكربون 
ألنهـــا تلتقـــط ثاني أكســـيد الكربـــون أكثـــر بخمس 
مـــرات مـــن األشـــجار األرضيـــة وال تتطلـــب رعاية 

مستمرة بمجرد غرسها.
جديـــر بالذكـــر أن المنتـــزه قـــد ُصمـــم لتثقيـــف 
أفـــراد المجتمـــع - من أطفال المدارس إلى األســـر 

والســـائحين الزائريـــن - حول أشـــجار المانجروف 
وفوائدهـــا البيئيـــة واالقتصاديـــة؛ حيـــث يُســـهم كل 
عنصر مـــن عناصر المنشـــأة في مهمـــة المحافظة 
علـــى البيئـــة وتعزيز الوعي لدى الســـكان مـــن أبناء 
المنطقـــة. وقـــد ُجهـــز مختبـــر ميداني فـــي الموقع 
بالكامـــل بجميـــع األدوات الالزمـــة لدراســـة غابات 
المانجـــروف والتنـــوع البيولوجي الســـاحلي. كما تم 
بناء ممر خشـــبي للســـماح للزوار بالتنزه في مصب 
النهر ومشـــاهدة الغابة والحياة البريـــة المحلية عن 

قرب. 
ويوفـــر مشـــتل أشـــجار المانجـــروف المجـــاور 
مســـاحًة لرعايـــة الشـــتالت، لتوســـيع حجـــم غابـــة 
أشـــجار المانجـــروف، والمحافظـــة علـــى ســـالمة 
تنـــورة  فـــي رأس  المانجـــروف  واســـتدامة غابـــة 

لألجيال القادمة.
التنفيـــذي  المديـــر  قـــال  ذلـــك،  وتعليًقـــا علـــى 
لخدمـــات أحياء الســـكن، األســـتاذ فيصـــل الحجي: 
»نحـــن ســـعداء بهـــذا المرفـــق الترفيهـــي والتعليمي 
الجديد والمثيـــر الهتمام ســـكان وزوار رأس تنورة. 
ومما ال شـــك فيه أنه ســـيتضافر مع جهود خدمات 
أحياء الســـكن نحو تحســـين جـــودة الحيـــاة، واألهم 

من ذلك، تعزيز إسهام الشركة في عزل الكربون«.
مـــن جانبه، قـــال المديـــر العـــام لحمايـــة البيئة، 
األستاذ عمر عبدالحميد: »تفخر أرامكو السعودية، 
الشـــركة الرائدة فـــي مجال حمايـــة البيئـــة والتنوع 
البيولوجـــي، بتأســـيس أول منتـــزه مانجـــروف بيئي 
فـــي المملكة. وهذه خطوة أخرى في رحلة الشـــركة 

نحو مستقبل مستدام«.
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وفاًء ملسؤوليتها البيئية وحرصها على جودة احلياة

أرامكو السعودية تفتتح منتزه المانجروف البيئي 



كان المهندس أمين الناصر، يوم األثنين الماضي، على رأس 
الحضور في حفل افتتاح منتزه المانجروف البيئي بالقرب من رأس 

تنورة. وُيعد هذا المنتزه أول منشأة في المملكة مخصصة 
للمحافظة على غابات المانجروف. 

بدأ العمل على المنتزه قبل ثمانية أعوام، وهو يحمي واحدة من 
آخر غابات المانجروف التي تنمو بشكل طبيعي في المنطقة 

الشرقية، ويتميز بممشى طويل لتزويد الزوار بفرصة لمشاهدة 
جهود المحافظة على البيئة.  

ولعل ما يستدعي التأكيد عليه هنا هو أن غابات المانجروف 
ليست مجرد أماكن جميلة تستحق الزيارة، فهي تلعب دوًرا حاسًما 

في حماية شواطئنا من التآكل مع توفير مالذات يمكن لألسماك 
والروبيان وأنماط الحياة البحرية األخرى أن تتكاثر فيها، مما يعزز 

النظام البيئي. 
كان من بين الحضور أيًضا أعضاء آخرون من اإلدارة العليا كجزء 

من مراجعات السالمة الشهرية التي تقوم بها اإلدارة التنفيذية.
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أرامكو السعودية تفتتح منتزه المانجروف البيئي 
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أرامكو السعودية تحوز جائزة دولية مرموقة 
لدورها الريادي في مجال األمن السيبراني

الظهـران - سـلّطت منظمـة دوليـة معنيـة بالتحـول الرقمـي 
وتعزيـز األمـن السـيبراني فـي كل المشـهد الصناعـي العالمـي، 
الضـوء علـى الجهـود المتطـورة إلدارة أمـن المعلومـات فـي 

أرامكو السعودية. 
إحـدى  الـذي طورتـه  السـيبراني  األمـن  برنامـج  وحصـل 
مـن  لحمايتهـا  السـعودية  أرامكـو  مـع  المتعاونـة  الشـركات 
التهديدات السيبرانية، على جائزة  )سي إس أو 50( المرموقة 
لعـام 2020م مـن شـركة تقنيـات االتصـال التابعـة لمجموعـة 
البيانـات الدوليـة. وُعقـدت مراسـم التكريـم عـن بُعـد بسـبب 

القيود المستمرة التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19. 
وقـد أدخـل برنامـج إدارة أمـن المعلومـات آليـات للحوكمـة 
السـعودية  أرامكـو  فـي  اإلمـداد  سلسـلة  كل  فـي  والحمايـة 

لحمايتها ضد المخاطر السيبرانية المتزايدة. 
وال يقتصـر الهـدف الرئيـس للبرنامـج علـى حمايـة الشـركة 
فحسـب؛ فهو يشـتمل أيًضـا على زيـادة وعي األطـراف األخرى 

التـي تعمـل مـع أرامكـو السـعودية باألمـن السـيبراني وتعريفهـم القافلة األسبوعية 
بقدراته وإمكانياته. 

وتعـد جائـزة سـي إس أو 50 جائـزًة دوليـًة مرموقـًة تُمنـح 
ألفضـل 50 مشـروًعا متميـًزا كان لـه أكبر أثـر إيجابي على قوة 
باألمـن  المعنييـن  الشـركة، ومجتمـع  فـي  السـيبراني  األمـن 

السيبراني، ومنظومة األمن السيبراني. 

حماية بيانات وأصول الشركة
خالـد  األسـتاذ  المعلومـات،  أمـن  مسـؤولي  كبيـر  أعـرب 
الحربـي، عـن فخـره بالجائـزة وبجهـود فريقـه، وأضـاف قائـاًل: 
»شعارنا في إدارة أمن المعلومات هو أمن المعلومات مسؤولية 
الجميـع، وهـو شـعار يسـلط الضـوء علـى الـدور الـذي يسـهم به 

كل موظف في حماية بيانات وأصول الشركة«. 
ويـزداد المسـتوى الفني للهجمات السـيبرانية تطـوًرا، فبداًل 
مـن أن يسـتغل المهاجمـون الثغـرات األمنيـة الموجـودة فـي 
التقنيـات واألنظمـة األمنيـة، أصبحـوا يسـتخدمون تقنيـات 

الهندسـة االجتماعيـة المصممـة لدفـع المسـتخدمين لكشـف 
بياناتهـم، أو لنشـر برمجيـات خبيثـة، أو للحصـول علـى حـق 

الولوج إلى أنظمة محظورة. 
وأضـاف الحربـي: »التقنيات المتقدمة والممارسـات األمنية 
-مهمـا كانـت متطـّورة- سـتظل دائًمـا مقيـدة بالعامل البشـري. 
ولذلـك فنحـن ملتزمـون بمواصلـة جهودنـا لتعزيـز ثقافـة أمـن 
سـيبراني مرنـة فـي أرامكـو السـعودية مـن خـالل برنامـج إدارة 

سلوك األمن السيبراني«. 

إدارة السلوك 
يمـر البرنامـج بمرحلـة مهمـة لخلـق ثقافـة الحـذر والتيقـظ، 

حيث يتحول إلى برنامج تعاوني يتمحور حول السلوك. 
وأوضـح الحربـي أن اإلدارة دأبـت علـى تكثيـف جهودهـا مـن 
خالل التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسـات البنية التحتية 
الوطنيـة الحيويـة لتعزيـز سـلوكيات األمن السـيبراني اإليجابية 

على مستوى الدولة. 
وقـال: »نتعـاون حالًيّا مع منتدى االقتصاد العالمي في قيادة 
أبحـاث عالميـة عـن المرونـة السـيبرانية لقطـاع النفـط والغاز، 
وتكثيـف الجهـود علـى التصـدي للمخاطـر السـيبرانية التـي 
تواجههـا البنيـة التحتيـة لتقنية المعلومـات والمعـدات التقنية . 
البحـث جهـًدا جماعًيـا عالمًيـا لمجتمـع األمـن  ويمثـل هـذا 
السـيبراني بمصلحـة مشـتركة والتـزام بتقويـة قـدرات األمـن 

السيبراني«. 
وتقـود أرامكـو السـعودية بصفتها عضـًوا مؤسًسـا في مركز 
األمـن السـيبراني التابـع للمنتـدى االقتصـادي العالمـي؛ جنًبـا 
إلـى جنـب مـع المركـز )يعرف االثنان بمسـمى »سـي فور سـي: 
C4C«( برنامًجا سيبرانًيا مرًنا يركز تحديًدا على قطاع النفط 

والغاز. 

المرونة السيبرانية
االقتصـادي  والمنتـدى  السـعودية  أرامكـو  مـن  كلٌّ  تعمـل 
العالمـي علـى وضع مبـادئ توجيهية بشـأن المرونة السـيبرانية 
لمجالـس اإلدارة إلحـداث تغييـر تنظيمـي وسـلوكي فـي قطـاع 

النفـط والغـاز. ويُنشـئ البرنامـج شـبكة تعـاون موثوقة لترسـيخ 
األمن السيبراني عبر كامل منظومة النفط والغاز. 

وأضاف الحربي: »سعت الشركة لتقوية مرونتها السيبرانية 
للشـركة ومنظومتهـا  أمـن سـيبراني  إيجـاد قـدرات  لضمـان 

الرقمية«.
كمـا أدركـت أرامكـو السـعودية أن هـذه المرونـة تعتمـد علـى 
جهـد جماعـي يُبنـى علـى اكتسـاب حلفـاء أقـوى في كل سلسـلة 
اإلمدادات. وسًدا لهذه الفجوة، ظهرت الحاجة في عام 2016م 

لبرنامج أمن سيبراني.

التعاون القوي مع الشركاء
وقالت رئيسـة مجموعة تطوير برامـج أمن المعلومات، ظبى 
الراشـد، إن طبيعـة أعمـال أرامكـو السـعودية كشـركة عالميـة 
تتطلـب تعاوًنـا قوّيًـا بيـن الشـركة وشـركائها للتصـدي لتحديات 
األمـن السـيبراني بفاعليـة. وأضافت قائلـة: »نعتمد على عديد 
مـن المورديـن مـن شـركائنا ومن أطـراف ثالثة لتحقيـق أهداف 
أعمالنـا. وذلك يتضمن تبادل البيانات والتواصل المكثف، مما 
يرفـع بطبيعـة الحـال مـن مسـتوى الخطورة حـول حوكمـة وأمن 
للمخاطـر  اسـتباقية  لمواجهـة  البرنامـج  ويسـعى  البيانـات. 
السـيبرانية التـي تفرضهـا أطـراف خارجيـة مـن خـالل إدراج 
األمـن السـيبراني فـي كل مرحلـة مـن مراحل مشـاركة شـركات 

الطرف الثالث«.
رقميـة  أول شـهادة  المعلومـات  أمـن  إدارة  وقـد وضعـت 
لشـركات الطـرف الثالـث التـي تتعامـل معهـا الشـركة تحـت 
مسـمى »شـهادة االلتـزام باألمـن السـيبراني«؛ والتـي تسـعى 
لالرتقـاء بقـدرات األمـن السـيبراني عبـر سلسـلة اإلمـداد فـي 

أرامكو السعودية لضمان التقيد بمعايير أفضل الممارسات. 
وركـز رئيـس سلسـلة اإلمـداد ومجموعـة التـزام األطـراف 
الثالثـة، علـي العسـيري، علـى المنفعـة المتبادلـة للتعـاون، وعن 
أهميتهـا الرئيسـة في تقوية أمـن المنصات اإللكترونيـة، فقال: 
»أثـارت إدارة أمـن المعلومـات مناقشـات مـع أطـراف ثالثـة 
واستضافت عدة جلسات تعاونية على مستوى المملكة لتوحيد 
الجهـود الوطنيـة فـي التعامل مع مخاطر سلسـلة اإلمـداد ورفع 

معايير األمن«.

الميناء الجاف في مدينة الملك سلمان للطاقة 
)سبارك( ... مركز عالمي لنقل البضائع والتجارة

الدمـام - يواصـل فريق إدارة المشـاريع في مدينة الملك 
رؤيـة  لتحقيـق  اتخـاذ خطـوات ملموسـة  للطاقـة  سـلمان 
المملكـة 2030 بمـا يبذلـه مـن جهـود لتطويـر مينـاء جـاف 

ومنطقة خدمات لوجستية رائدة على مستوى العالم.
سـيخدم المينـاء الجـاف، الـذي يقـع بيـن مدينتـي الدمام 
واألحسـاء، القطاعـات الصناعيـة فـي مدينة الملك سـلمان 
للطاقـة والمنطقة الشـرقية ككل. ومن المقـرر لهذا الميناء 
االقتصـاد  فـي  الخـاص  القطـاع  مشـاركة  يسـتقطب  أن 
ويعززهـا، فضـاًل عـن المسـاندة المباشـرة ألهـداف أرامكو 

السعودية في مدينة الملك سلمان للطاقة.
المشـاريع  إدارة  عـام  قـال مديـر  اإلطـار،  وفـي هـذا 
الخاصة في المملكة، األسـتاذ مراد السـيد: »سـوف يسـهم 
النظـام العالـي الجـودة الـذي يتمتـع بـه المينـاء الجـاف فـي 
خدمـات  تحسـين  فـي  للطاقـة،  سـلمان  الملـك  مدينـة 
الجمارك السـعودية، ليس في مدينة الملك سـلمان للطاقة 
فحسب، وإنما في جميع المناطق التي تخدمها الجمارك«.

يُعـد المينـاء أيًضـا من المقومـات الرئيسـة لتنمية مدينة 
االسـتفادة  سـيتيح  إذ  بأكملهـا،  للطاقـة  سـلمان  الملـك 
المباشـرة مـن مزايـا سـكة الحديـد الخليجية التي سـتربط 
بيـن جميـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي السـت لتوفيـر 

خيارات جديدة للشحن والمرافق جمركية.

القافلة األسبوعية 

ولتلبية الطلب المتوقع في مدينة الملك سـلمان للطاقة، 
سـيجري تطويـر المينـاء الجـاف علـى مرحلتيـن. تتمثـل 
المرحلـة األولـى باسـتخدام مرافـق لتشـغيل المينـاء خاصة 
بالنقـل بالشـاحنات، أمـا المرحلـة الثانيـة فسـتُطرح عنـد 

تشغيل سكة الحديد.

مساندة االحتياجات اللوجستية 
مسـاندة  فـي  المينـاء  مـن  األسـاس  الهـدف  ويكمـن 

االحتياجـات اللوجسـتية للمنطقـة الصناعيـة فـي مدينـة 
الملك سلمان للطاقة والمراكز الصناعية المحيطة بها.

ومـن المقـرر أن يسـهم كلٌّ مـن المينـاء الجـاف ومنطقـة 
الخدمـات اللوجسـتية فـي المدينـة فـي تنميـة اسـتثمارات 
مـن  الشـرقية  الجهـة  فـي  وتعزيزهـا   الخـاص  القطـاع 
المملكـة. وسـيعود ذلـك بفوائـد كبيـرة علـى المسـتأجرين 
المستقبليين في مدينة الملك سلمان للطاقة بما يكفل لهم 
دخـول األسـواق الدوليـة بفاعليـة، وسـيكون جـزء مـن ذلـك 
عـن طريـق االسـتفادة مـن الجمارك فـي الموقع عبـر نقاط 

ربط للنقل تتميز بدرجة عملية أكبر. 
ويشـتمل تصميـم المينـاء الجـاف علـى مرفـق مخصـص 
للجمارك السـعودية لمعاينة حركة القدوم، وهو ما سيسهم 
فـي تقليـص منطقـة التجمـع بنسـبة 37% وزيـادة فعاليـة 
المينـاء، ممـا يؤدي إلـى توفير في تكاليف اإلنشـاء وتحقيق 

جدول زمني أقصر لإلنجاز. 
ومـن المقرر كذلك أن يُشـيد مرفـق معاينة حركة القدوم 
عنـد مدخـل الميناء الجاف، وسـوف يشـتمل على مجسـات 
ووسـائل مسـح لمعاينة الشـحنات القادمة لـدى عبورها من 
البوابـة. وسيسـاعد ذلـك الجمـارك علـى أن تقـرر مسـبًقا 
فسـح الشـحنة أو إرسـالها للتفتيـش اليـدوي. كمـا يشـتمل 
مرفـق معاينـة حركـة القـدوم على جهـاز رصد اإلشـعاعات، 
ونظـام رصـد االرتفـاع الزائـد، ونظـام الـوزن أثنـاء الحركـة، 
وكاميـرا تصويـر الشـاحنات، وقـارئ لوحـات السـير، وجهاز 
الفحـص باألشـعة السـينية، وقـارئ التعـرف علـى التـرددات 

الالسلكية.
يُذكـر أن التشـغيل اآللـي وأحـدث التقنيـات وإجـراءات 
الفسـح الجمركي فـي الميناء الجاف مبنية على ممارسـات 
إدارة المخاطـر العالميـة الُمثلى، وستُسـتخدم للمـرة األولى 
فـي المملكـة بمـا يخفـض معـدالت التفتيـش اليـدوي مـن 
80% إلـى 20%، وبمـا يكفـل التعامـل مـع شـحنات أكثـر 
والتقليـل مـن االنبعاثات فـي منطقة الجمـارك والتوفير في 

الموارد المخصصة لها.

تصور عام لمخطط 
المدخل الرئيس 

للميناء الجاف في 
مدينة الملك سلمان 

للطاقة.

فريق عمل أمن المعلومات بعد تسلمهم جائزة  )سي إس أو 50( المرموقة لعام 2020م التي حصدها برنامج األمن السيبراني 
الذي طورته إحدى الشركات المتعاونة مع أرامكو السعودية لحمايتها من التهديدات السيبرانية.



الطائف..
مدينة الورود التي ال تغيب عنها البهجة 

الطائـف - تتـرك مدينـة الطائـف بجبالهـا الخضـراء 
وسـوقها القديـم المزدحـم الـذي يـواري خلفـه عـدًدا مـن 
المبانـي األثريـة الضاربـة في عمق التاريـخ انطباًعا مفعًما 

باأللوان لدى زائريها.
تقـع الطائـف علـى بعـد 780 كيلومتـًرا غـرب الريـاض 
وترتفـع 1٫800 متـًرا عـن مسـتوى سـطح البحـر، وتتميـز 

بمناخ معتدل ومثالي. 
ومـن األماكـن الممتازة ليبدأ بها الـزوار رحلتهم في قلب 
المدينـة: البلـدة القديمـة وسـوق البلـد الـذي يقـع وسـطه 
جامـع ضخـم )مسـجد عبـداهلل بـن عبـاس( الـذي يعـود 

تاريخه إلى فجر أيام اإلسالم. 
التراثيـة سـتبهرك  المدينـة  هـذه  فـي  تجوالـك  أثنـاء 
المتاجـر والمطاعـم القديمة والسـاحرة التـي تنبض بطابع 
السـوق الشـعبي والمبانـي العتيقـة بهندسـتها المعماريـة 
وتشـمل  الحديثـة.   البنايـات  بيـن  والمختبئـة  الالفتـة 
المأكـوالت المحليـة طبق السـليق الشـهير، المكـون من أرز 
أبيـض يُطبـخ مـع مجموعـة متنوعـة مـن البهـارات والزبـدة 

والحليب ويُغطى باللحم.

تاريخ غني 
ليـس الطعـام وحـده مـا يميـز مدينـة الطائـف، إذ تتسـم 
المدينـة بتاريـخ زاخر ومعالم تاريخية بارزة. كقصر شـبرا، 
الواقع على بعد 4 كيلومترات شـمال غرب البلدة القديمة، 
وهـو مبنـى يتكون من أربعـة طوابق بُني عـام 1905م، ويمثل 
أعجوبـة معماريـة ُمشـيدة مـن الرخـام األبيـض وغيـره مـن 
المـواد الفاخـرة. كمـا أصبـح، بعـد توحيـد المملكـة، مقـًرا 

مشرف العمري

للملـك عبدالعزيـز خـالل إقامتـه فـي الطائـف أثنـاء فصـل 
الصيـف. وقد حولت الحكومة المبنـى إلى متحف، ويحوي 

اليوم قطًعا أثرية من المنطقة. 
ومـن المبانـي التاريخيـة أيًضـا -والتـي لـم تُرمـم- بيـت 
الكاتب الواقع على بعد 10 دقائق فقط سـيًرا على األقدام 
مـن البلـدة القديمـة. وقـد ُشـيد هـذا المبنـى عـام 1898م 
علـى طراز العمارة اإلسـالمية والرومانيـة القديمة، ويتميز 
بتصميمـه المحلي بجدران ملونة وزخـارف دقيقة وحديقة 

غناء. وتصطف شماله المزيد من المباني األثرية. 
سـتلحظ عنـد زيارتـك للمقاهي العصريـة الجديدة التي 
ظهـرت فـي المدينـة، التوظيـف الخـالق لأللـوان المفعمـة 
بالحياة في الديكورات الداخلية، وربما أذهلك التشابه مع 
األساليب المعمارية المستخدمة في تلك المباني العتيقة. 
وقـد ذكـرت مجلـة »أرامكـو وورلـد« عـام 1967م بـأن مدينـة 
الطائـف تتسـم، على خالف العديد مـن المراكز الحضرية 
فـي المملكـة، بالمبانـي متعـددة األلـوان إذ قـد تجـد مبانـي 
مطليـة باللـون األصفـر واللـون البنـي الُمصفـر واألخضـر 

الفاتح واألبيض.  
ويشـهد هـذا التـراث المعمـاري الغنـي علـى األهميـة 
وصـل  حلقـة  تمثـل  فهـي  الطائـف،  لمدينـة  التاريخيـة 
إسـتراتيجية بين وسـط الجزيرة العربية والساحل الغربي، 
كمـا كانـت فـي وقـت سـابق بسـبب تربتهـا الخصبـة مركـًزا 
زراعًيـا مهًمـا يوفـر الغـذاء لمنطقـة مكـة المكرمـة.  وحتـى 
اليـوم ال يـزال بإمـكان الـزوار رؤيـة بعـض قطـع األراضـي 
الزراعيـة الخضـراء تطـل مـن خـالل الزحـف العمراني في 
هـذه المدينـة المزدهـرة التـي يزيد عدد سـكانها عـن 800 

ألف نسمة. 

تنزه في الجبال الباردة
ولعشـاق األماكـن المفتوحـة، توجـد مسـارات تنـزه فـي 
 20 تبعـد تقريًبـا  التـي  الجبليـة  الشـفا والهـدا  سالسـل 
كيلومتـًرا غـرب مركـز مدينـة الطائـف. والطـرق المؤديـة 
لتلـك األماكـن معبـدة جيـًدا إال أنهـا شـديدة االنحـدار. 
وسـيبتهج فيهـا الـزوار بالمناظـر الخضـراء والجـو البـارد 
السالسـل  ترتفـع هـذه  الصيـف حيـث  فـي فصـل  حتـى 

الجبلية 2500 متر عن مستوى سطح البحر. 
تتميـز مدينـة ومنتجـع الهـدا بعـدد مـن الفنـادق ومرافـق 
الترفيـه والمطاعـم إضافة إلى عدد مـن الدروب التاريخية 
التي كان يسلكها الحجاج في طريقهم إلى مكة. أما الشفا 
فتتميـز بسـحر القريـة الجبليـة وجبـل دكا، أعلـى جبـل فـي 

المنطقة، الذي يستحق الزيارة كذلك. 
ويشـتهر هـذان المكانـان بزراعـة الـورود. ووفًقـا لموقـع 
»روح السعودية«، هناك 900 مزارع في الطائف يحصدون 

300 مليون زهرة كل موسم من مواسم الربيع.

السوق المشهور قبل اإلسالم  
أما الراغبون في خوض تجربة مباشرة بأنفسهم لتاريخ 
الطائـف، فعليهـم زيـارة سـوق عـكاظ المعـاد إحيـاؤه، وهـو 
السـوق الموسـمي الـذي كان يجذب التجار مـن كافة أنحاء 
الجزيـرة العربيـة فـي فتـرة مـا قبل اإلسـالم. لم يكن سـوق 
عـكاظ فـي األزمنـة السـابقة مجـرد فرصـة لتبـادل السـلع، 
أيًضـا أنشـطة ثقافيـة مثـل إنشـاد  فقـد كان يسـتضيف 
الشـعر. ويعتقـد بعـض الدارسـين أن هذا السـوق التاريخي 

لعب دوًرا مهًما في تطوير النحو العربي ووضع أسسه. 
يبـذل منظمـو هـذا الحـدث السـنوي قصـارى جهدهـم 
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لخلق تجارب غامرة كجلب ممثلين يؤدون أدوار شخصيات 
تاريخية تتفاعل مع الزوار. ويواكب هذا االحتفال السـنوي 
الـذي بـدأ قبـل ثالثـة عشـر عاًمـا، عـدد مـن األنشـطة 
المصاحبـة منهـا المسـرحيات والمحاضـرات والقـراءات 
الشـعرية ورحـالت علـى األقـدام بصحبـة دليـل سـياحي. 
وفـي عـام 2019م، أصبـح سـوق عـكاظ جـزًءا مـن موسـم 
الطائـف الـذي أصبـح يضـم اآلن عـدًدا مـن األنشـطة فـي 

كافة أرجاء المدينة. 

تتميز الطائف بمناخ معتدل ومثالي للزوار حيث تقع على ارتفاع 1800 
متر فوق مستوى سطح البحر. وتترك هذه المدينة لدى زائريها انطباًعا 
مفعًما باأللوان من جبالها الخضراء إلى سوقها القديم المزدحم الذي 

يلقي بظاله على مبانيها األثرية وتاريخها الغني. 
تصوير: مشرف العمري

 تتمتع الشفا بسحر القرية الجبلية. وكم سيبتهج الزوار بالمناظر الخضراء والطقس البارد حتى في فصل الصيف حيث يصل 
ارتفاع هذه الساسل الجبلية إلى 2500 متر فوق مستوى سطح البحر.

اليزال بإمكان الزوار رؤية بعض قطع األراضي الزراعية الخضراء 
تطل من ثنايا الزحف العمراني في هذه المدينة المزدهرة التي 

يزيد عدد سكانها عن 800 ألف نسمة والتي كانت ذات يوم 
مركًزا زراعًيا بالغ األهمية يوفر الغذاء لمكة المكرمة.

شيد متحف قصر شبرا عام 1905م، وُيعد تحفة معمارية من 
األيام الخوالي لما يتميز به من هندسة معمارية وبنية 

مميزة من الرخام األبيض والمواد الفاخرة األخرى. هذا 
التراث المعماري الغني هو شهادة على األهمية التاريخية 

للطائف التي تربط وسط الجزيرة العربية بالساحل الغربي.

أحد الجدران الملونة لبيت الكاتب الذي شيد عام 1898م 
بهندسة معمارية إسامية ورومانية قديمة ممزوجة 

بالتصميم المحلي.

هذا الطريق هو أحد الطرق التاريخية التي كان يسلكها 
الحجاج في طريقهم إلى مكة من الهدا التي أصبحت مدينة 

منتجعية اليوم. ولعشاق الهواء الطلق، ثمة مسارات رائعة 
للمشي لمسافات طويلة في ساسل جبال الشفا والهدا التي 

تقع على بعد حوالي 20 كم إلى الغرب من مركز مدينة 
الطائف.

زراعة الورود تزدهر مرة أخرى
فـي عـام 1997م، اسـتوردت مجموعـة مـن رواد األعمـال فـي الهـدا، وهي سلسـلة جبليـة غرب الطائـف، أحدث 
معـدات التقطيـر مـن جنـوب فرنسـا لتحسـين اسـتخراج ميـاه الـورد مـن مـزارع الزهـور الخاصـة بهـم، وفًقـا لمـا 

نشرته مجلة »أرامكو وورلد« عن هذا الشأن في ذلك العام.
وتجـددت هـذه االنطالقـة مـع إطـالق رؤيـة المملكـة 2030 وتنشـيط قطاعـي السـياحة والتصنيـع. حيـث بـادر 
بعـض مزارعـي الـورد بتقديـم خبراتهـم فـي زراعـة الورد حيـث يمكن للسـائحين الذهاب إلـى الحقـول أو صاالت 
العـرض للتعـرف علـى كيفيـة زراعـة زهـوره وطـرق إنتـاج مركزاتـه ومائـه. إال أن زهـور الـورد ال تقطـف إال أثنـاء 

الموسم الذي يمتد من أوائل مارس حتى نهاية أبريل.
باإلضافـة إلـى ذلـك، توسـع بعـض مزارعي الهـدا فأنتجـوا أنواًعا غالية الثمـن من المنتجات المعطـرة برائحة 
الـورد مثـل العطـور والمطهـرات ومرطبـات البشـرة. ويسـتفيد رواد األعمـال هـؤالء من الزيـادة في الطلـب الناتج 
عـن ازديـاد أعـداد الـزوار الذين يزور بعضهـم مكة المكرمة ويقومون برحلـة يومية إلى الهدا. وتعـود زراعة زهور 

الورد في الطائف إلى القرن الرابع عشر وها هي تزدهر اليوم برؤية المملكة 2030.
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إعداد: سارة مطر

السالمة أوًل

كيف تستقبل الشتاء بشكل آمن في منزلك

المناشف.. أمراض تنقلها ونصائح لتفاديها

فـــي البـــدء ال بد مـــن أن نقر بـــأن فصول الســـنة 
األربعـــة كلها ســـواء فيما يخـــص احتمـــال مواجهتنا 
للمخاطـــر وتعرضنـــا لإلصابـــات، خاصة كلمـــا ركنا 
إلى الكســـل ولم نتخـــذ المحاذير الالزمة لتحاشـــي 
وقـــوع أي ضـــرر قد يلحـــق بنـــا، ال قـــدر اهلل.. وفي 
فصـــل الشـــتاء أكثر ما يمكـــن أن نهتم بـــه، أن نجعل 
مـــن منازلنـــا آمنـــة وبـــال مخاطـــر محتملـــة، لـــذا، 
يفتـــرض أن تكون منازلنا حصًنا مـــن األمن واألمان، 
ويجـــب علينـــا أخـــذ الحيطـــة والحـــذر فـــي كل مـــا 
نســـتخدمه أو نضعـــه، في المـــكان الـــذي نقضي به 

جزًءا كبيًرا من حياتنا. 
وتذكـــر لو حدث حريـــق أو أي مـــن المخاطر - ال 
ســـمح اهلل - في منزلك، فلن يلوم أحـــد الجيران أو 
العاملين في منزلـــك أو حيواناتـــك األليفة أو ألعاب 
أطفالـــك الملقاة فـــي كل مـــكان، وإنما ســـيقع اللوم 
بأكملـــه عليـــك أنت تحديـــًدا. ونحـــن اآلن في فصل 
الشـــتاء، وندرك جيًدا كمية األضـــرار التي يمكن أن 
تحدث، لـــو أهملنـــا أنفســـنا وأهملنـــا منازلنـــا ومن 

يقيمون فيها. 
في البـــدء يجب علينا أن نعرف مـــا هي المخاطر 
التـــي قد تحـــدث داخل المنـــازل في فصل الشـــتاء، 
وذلك مـــن أجـــل محاولـــة تجنبهـــا والمحافظة على 

سالمتنا وسالمة من معنا في المنزل. 

المخاطر التي يمكن أن 
تحدث في منازلنا

■  االختنـــاق: تســـتخدم األســـر خالل فصل الشـــتاء 
عديـــًدا مـــن وســـائل التدفئـــة، وذلـــك هرًبـــا مـــن 
البـــرد، فيقوم البعض باســـتخدام مدافئ الغاز، أو 

الـــكاز أو الكهربـــاء، وحتـــى الفحـــم والحطب في 
بعـــض األحيـــان. ممـــا يعرضنـــا الـــى عديـــد من 
المخاطر، كالتســـمم بأول أكســـيد الكربون. علًما 
الكربـــون،  أكســـيد  أول  نســـبة  ارتفـــاع  بـــأن 
واستنشـــاقه قد يؤدي إلـــى عدة أعـــراض أهمها: 
الشـــعور بالصداع، والدوار، وألم فـــي المعدة، كما 
يمكـــن لـــه أن يتغلغل إلـــى مجرى الـــدم عن طريق 

استنشاقه.
■  احتـــراق المنـــازل: وذلـــك نتيجـــة إبقـــاء المدافئ 
مشـــتعلة وقريبـــة مـــن األثـــاث والمـــواد القابلـــة 
لالشـــتعال، ممـــا يؤدي إلـــى احتـــراق المنـــزل أو 

أجزاء منه.
■  افتقـــار المنـــازل للتهويـــة: فعـــدم تجديـــد الهـــواء 
داخل المنزل باســـتمرار، قد يـــؤدي إلى أن يصبح 
المنزل شـــديد الخطـــورة عند حدوث أي تســـرب 

للغاز. 
■  حدوث تماس كهربائي: إما بســـبب هطول المطر، 
أو بســـبب انكشـــاف بعـــض األســـالك الكهربائية 

الخاصة في المدافئ.
■  تســـريبات المـــاء: ويحـــدث ذلـــك نتيجـــة الســـيول 
واألمطـــار الغزيرة، حيث قد تتســـبب فـــي غرقها 

في بعض األحيان.

استقبل الشتاء بشكل آمن
تحضيـــر المنـــازل بشـــكل جيـــد، وتفقـــد كافـــة 
أقســـامه، يقلـــالن مـــن فـــرص حـــدوث الكثيـــر مـــن 
الحـــوادث المنزليـــة في فصـــل الشـــتاء، واليكم أهم 
األمـــور التـــي يجـــب القيـــام بها الســـتقبال الشـــتاء 

بشكل آمن وسليم:
■  القيام بالصيانة الالزمـــة للمدافئ واختبارها قبل 

االستخدام.
■  صيانـــة التمديـــدات الكهربائيـــة وتفقدها، لتجنب 

حدوث أي تماس كهربائي.
■  الحـــرص على تفقـــد جميع أقســـام المنـــزل لمنع 
أي تدفـــق أو تســـريب لميـــاه األمطـــار وباألخص 

المنازل التي تقع في مناطق منخفضة.
■  التأكـــد من تثبيت كل ما هو مّعـــرض للتطاير على 

أسطح المنازل، تجنًبا لسقوطها على المارة.

صيانة منزلك
تُعد صيانـــة المنزل وتفقد اإلمـــدادات الكهربائية 
والميـــاه، من األساســـيات لتجنب حـــدوث أي مكروه 
خـــالل فصـــل الشـــتاء، إال أن العادات واألمـــور التي 
نقـــوم بها داخل المنـــزل في هذا الفصـــل تلعب دوًرا 
كبيـــًرا في منـــع حـــدوث أي مكـــروه، ومن هنـــا تنبع 

أهمية هذه النصائح التي سنوردها لكم:
■  عـــدم وصـــل المدافـــئ الكهربائيـــة بـــأي ســـلك 
مكشـــوف أو غير صالـــح لالســـتخدام، والذي من 

شأنه أن يسبب تماًسا كهربائًيا.

■  الحـــرص على منـــع األطفال مـــن اللعـــب بالقرب 
مـــن كافـــة أنـــواع المدافـــئ، وذلـــك حفاًظـــا على 

سالمتهم، ومراقبتهم باستمرار وهم بجوارها.
■  التأكد مـــن اختيـــار المـــكان المناســـب للمدافئ، 

بحيث ال تعيق الحركة وتكون عرضة للسقوط.
والوصـــالت  األســـالك  تحميـــل  تجنـــب  ■  يجـــب 

الكهربائية فوق طاقتها.
■  إبعـــاد المدافـــئ عـــن الســـتائر واألثـــاث والمـــواد 

القابلة لالشتعال.
■  عدم اســـتخدام المدافئ للطهـــي، أو حتى تجفيف 
المالبـــس عليهـــا، وباألخص عند وجـــود األطفال 

حولها.
■  عند اســـتخدام المدافـــئ الغازية، مـــن الضروري 
التأكـــد مـــن عدم وجـــود تســـرب للغـــاز باإلضافة 
إلـــى التأكـــد من إغـــالق اســـطوانة الغـــاز بإحكام 

عند إطفائها.
■  يجب إشـــعال مدافئ الكاز، في حال استخدامها، 
خـــارج المنـــزل وعـــدم إدخالها إلـــى المنـــزل إلى 
المصاحـــب  والدخـــان  الرائحـــة  زوال  حيـــن 
وهـــي  بالـــكاز  تعبئتهـــا  يمنـــع  كمـــا  لالشـــتعال. 

مشتعلة.
للنـــوم دون إطفـــاء  الذهـــاب  باًتـــا  ■  يمنـــع منًعـــا 
المدافـــئ، التـــي قـــد تســـبب الحرائـــق أو حتـــى 

االختناق.
■  فـــي حـــال انقطـــاع الكهربـــاء، وإيقـــاد الشـــموع 
لإلنارة، يجـــب التأكد من وضعها فـــي مكان بعيد 
عن أي مواد قابلة لالشـــتعال أو األثاث، والحرص 
علـــى عدم لعـــب األطفـــال حولها. كما مـــن المهم 

والضروري إطفائها قبل التوجه إلى النوم.
■  يجب تجديد هواء المنزل باستمرار.

ال يخلـــو أي منزل مـــن وجود المناشـــف، حيث أن 
لها اســـتخدامات متعددة، بعضها يســـتخدم للجسم 
نـــي  األوا وتجفيـــف  للمطبـــخ  وأخـــرى  والوجـــه 
واالســـتحمام، لكنهـــا تعـــد بيئـــة حاضنـــة للجراثيم 

والبكتيريا، فهي تحفظ الرطوبة بداخلها.
عـــادًة ما تكون المطابـــخ والحمامـــات أكثر أجزاء 
المنـــزل التي تتواجد بها البكتريـــا، وتلك الغرف هي 

المكان الذي تستخدم فيه المناشف باستمرار.
يمكن أن تحتوي مناشـــف المطبـــخ على آالف من 
البكتيريـــا القولونيـــة الخطـــرة، وتـــؤدي إلى تفشـــي 
اإلســـهال والتســـمم الغذائـــي، فماذا عن المناشـــف 
الموجـــودة فـــي الحمـــام التـــي يتقاســـمها أفـــراد 

األسرة!
إليـــك بعـــض النصائـــح التـــي يجـــب وضعهـــا في 

االعتبـــار قبل وبعد اســـتخدام المناشـــف ســـواء في 
المطابخ أو الحمامات:

بنقـــع  قـــم  ■  أغســـل المناشـــف قبـــل اســـتخدامها: 
المناشـــف في محلول مـــن الماء والخـــل األبيض 
حتـــى يحافظ علـــى ثبات صبغـــة األلـــوان، ثم قم 
الشـــركة  لتوجيهـــات  وفًقـــا  بغســـلها وتجفيفهـــا 

المصنعة قبل االستخدام األول.
■  اغســـل جميـــع المناشـــف باســـتمرار: عليك غســـل 
المناشـــف مرتين أســـبوعًيا على األقـــل، لكن إذا 
كان شـــخص ما في منزلك مريًضـــا، فعليك زيادة 
عـــدد مـــرات الغســـيل، فالمناشـــف بيئـــة حاضنة 
الجراثيم، ويمكن بســـهولة نقلها من شـــخص إلى 
آخر، لذلك حافـــظ على درجة حـــرارة الماء فوق 
130 درجـــة فهرنهايـــت عنـــد غســـلها لتتمكن من 

القضاء على الفيروسات الخطيرة.
■  ال تشارك المناشـــف مع أحد: ال ينبغي أن تشارك 
غيـــرك فـــي المناشـــف، فذلـــك قـــد يعرضـــك 

لإلصابة بأمراض عدة.  
■  اغسل المناشـــف بعد جفافها: دع المناشف تجف 
قبل وضعها في الغســـالة حتى ال تتكاثر البكتيريا 

داخلها بفعل الرطوبة.
■  قم بشـــراء المناشـــف المناســـبة الحتياجاتك: إذا 
قمت بشـــراء منشـــفة ذات جودة منخفضة، فإنها 
لن تقدم لـــك النتائج التي تريدهـــا، عليك اختيار 

المنشفة المصنوعة من القطن بنسبة ٪100.
اســـتخدام:  كل  بعـــد  الوجـــه  مناشـــف  ■  تنظيـــف 
لتتجنـــب دخـــول البكتيريـــا إلـــى مســـام الوجـــه 
الحساســـة، اســـتبدل المناشـــف التي تستخدمها 

على وجهك بعد كل استخدام.
■  اضبط الغســـالة على أعلى درجة حـــرارة: تستطيع 
الميـــاه الســـاخنة التخلـــص مـــن البكتيريـــا التـــي 
تحتضنهـــا المناشـــف، أي حرارة فـــوق 90   درجة 
فهرنهايـــت ســـتكون جيدة لتوفيـــر حماية لك ضد 
الجراثيم، لكن اســـتخدام درجة الحرارة على 130 

درجة فهرنهايت ستضمن لك نتائج أفضل.
■  اغســـل المناشـــف منفـــردة: حافظ على المناشـــف 
منفصلـــة عن غيرها من األقمشـــة مثـــل المالبس 
أو المـــالءات، فال تحتـــاج المالبـــس العادية عادة 

إلى غسلها في درجة حرارة عالية.

جهز منزلك 
بأدوات الطوارئ

مـــن المهـــم أن يكـــون المنـــزل مجهـــًزا بكافة 
أدوات الطـــوارئ في حال حدوثهـــا خالل فصل 
الشـــتاء، لـــذا يجـــب الحـــرص على وجـــود هذه 

األمور في المنزل:
●  مصابيح اليد »الكشافات«.

●  بطاريات إضافية.
●  راديـــو يعمـــل علـــى البطاريـــات فـــي حال 

انقطاع الكهرباء لفترة طويلة.
●  زجاجات للمياه.

●  األدويـــة الضروريـــة، وحقيبـــة اإلســـعافات 
األولية. 

●  بطانيات إضافية.
●  طفاية حريق منزلية.

كمـــا ننصحكـــم بتزويـــد منازلكـــم بمدافـــئ 
مختلفـــة األنواع، وليـــس كهربائية فقـــط، وذلك 
فـــي حـــال انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي لفتـــرة 
طويلـــة. كمـــا مـــن المهـــم والضـــروري حفـــظ 
وتخزيـــن أرقام الطـــوارئ، في حـــال حدوث أي 

مكروه - ال سمح اهلل.
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اإلنتروبيا وثورة المعلومات
ـــي الخامـــس مـــن ســـبتمبر عـــام 1905م، وبالقـــرب  ف
ــة  ــا، ُوجـــدت جثـ ــي النمسـ ــو فـ ــة ديونـ ــج قريـ ــن خليـ مـ
رجـــل شـــنق نفســـه. فقـــد انتحـــر أحـــد أعظـــم عقـــول 
الفيزيـــاء فـــي زمانـــه: لودفييـــغ إدوارد بولتزمـــان. 
 S=K :وعلـــى قبـــره نُقشـــت معادلـــة اإلنتروبيـــا الشـــهيرة
log W. تبـــدو معادلـــة بســـيطة فـــي شـــكلها، لكنهـــا 
ثوريـــة إلـــى درجـــة أنهـــا ربطـــت مجاليـــن عمالقيـــن لـــم 
يتخيـــل أحـــد مـــن قبـــل وجـــود أيـــة عالقـــة بينهمـــا. لقـــد 
ربطـــت الديناميـــكا الحراريـــة بنظريـــة المعلومـــات 
الحديثـــة، وهـــو مـــا ســـيكون لـــه أبعـــد األثـــر فـــي تطـــور 
ــا  ــع بهـ ــة التـــي نتباهـــى ونتمتـ ــة الحاليـ ــورة الرقميـ الثـ

اليوم.

الديناميكا الحرارية
ــة  ــرب العالميـ ــب الحـ ــراء عقـ ــورة الخضـ ــدأت الثـ بـ
ــة  ــة الناتجـ ــورات الهائلـ ــن التطـ ــتفيدة مـ ــة، مسـ الثانيـ
عـــن ســـباق التســـلح العالمـــي، ومدفوعـــة بالطلـــب 
ــن تلـــك الحـــروب.  ــذاء، الناتـــج عـ المتزايـــد علـــى الغـ
واســـتطاعت الموجـــة األولـــى مـــن تلـــك الثـــورة توظيـــف 
ارات  ـــق اســـتخدام الجـــرَّ ـــة عـــن طري ـــي الزراع ـــة ف اآلل
ــت  ــا بقيـ ــل. لكنهـ ــاد والنقـ ــات الحصـ ــة وعربـ الزراعيـ
ــة  ــات التقليديـ ــى الممارسـ ــاس علـ ــكل أسـ ــد بشـ تعتمـ
ــب جهـــًدا جســـدًيا وأيـــادي عاملـــة كثيـــرة.  التـــي تتطلَـّ
لكـــن مـــع هـــذا كان لهـــذه الموجـــة دور كبيـــر فـــي زيـــادة 
اإلنتـــاج الزراعـــي إلـــى حـــد كبيـــر مقارنـــة باألســـاليب 

التقليدية.
ومـــع انفجـــار الثـــورة الصناعيـــة، انطلقـــت بموازاتهـــا 
مســـيرة ال تقـــل عنهـــا أهميـــة؛ العالقـــة التكافليـــة بيـــن 
المحـــرك  اختـــراع  أطلـــق  وقـــد  والتقنيـــة.  العلـــم 
ـــرع  ـــا المخت ـــي أدخله البخـــاري ونســـخته المتطـــورة الت
األُســـكتلندي الشـــهير جيمـــس واط عـــام 1769م أســـئلًة 
علميـــًة صعبـــة حـــول هـــذه القـــوة التـــي جعلـــت اآللـــة 
تتحـــرك، فظهـــر أثنـــاء ذلـــك أحـــد فـــروع الفيزيـــاء 

األكثر أناقة؛ الديناميكا الحرارية.
يُعـــد هـــذا االكتشـــاف أضخـــم ثـــورة فـــي الفيزيـــاء 
منـــذ أن وضـــع إســـحاق نيوتـــن قواعـــد الميكانيـــكا 
الكالســـيكية. وكعـــادة الفـــروع الجديـــدة فـــي الفيزيـــاء، 
واجهـــت الديناميـــكا الحراريـــة اعتراضـــات شرســـة 
جــــًدا فـــي البدايـــة. فقـــد كان الســـؤال األســـاس هـــو: 
مـــا هـــي الحـــرارة؟ قـــد نجـــد هـــذا الســـؤال بســـيًطا، 

لكنه واحد من أعقد أسئلة الفيزياء.
كان الفيزيائيـــون فـــي زمـــن جيمـــس واط وأنطـــوان 

يوسف البناي

الميـــالدي  عشـــر  الثامـــن  القـــرن  فـــي  الفوازيـــه 
ـــن أن الحـــرارة أو الســـعر الحـــراري مـــا هـــو إال  مقتنعي
شـــيء يشـــبه الســـائل غيـــر المرئـــي، ينســـاب مـــن 
الجســـم الحـــار إلـــى البـــارد. فلـــو وضعـــت قطعـــة 
حديـــد ســـاخنة علـــى أُخـــرى بـــاردة، فسينســـاب ذلـــك 
ـــاردة مـــن دون  ـــى الب ـــة الســـاخنة إل الســـائل مـــن القطع
األمريكـــي  العالـــم  لكـــن  رؤيتـــه.  مـــن  نتمكـــن  أن 
بنجاميـــن طومســـون الحـــظ فـــي عـــام 1753م أن هـــذه 
الفكـــرة تحتـــوي علـــى ثغـــرة؛ فالحـــرارة مـــن الممكـــن أن 
تنتـــج مـــن االحتـــكاك، وإذا ظـــل االحتـــكاك قائًمـــا 
فســـتظل الحـــرارة موجـــودة باســـتمرار، وهـــذا يعنـــي أن 
الســـائل الحـــراري موجـــود بشـــكل ال متنـــاٍه! مـــن 
الممكـــن أن ننتـــج حـــرارة بفـــرك يدينـــا باســـتمرار، 
فهـــل فـــي يدينـــا ســـائل حـــراري ال نهائـــي؟! يبـــدو أن 

الفكرة ليست جميلة بالقدر الكافي لتكون حقيقة.  
ــف  ــرة رودولـ ــه ألول مـ ــح اخترعـ ــا مصطلـ اإلنتروبيـ
كالوزيـــوس. لكنـــه لـــم يعـــِط ال هـــو وال غيـــره تعريًفـــا 
ــا  ــه مفهوًمـ ــان عليـ ــل بولتزمـ ــى أدخـ ــه، حتـ ــا لـ واضًحـ
إحصائًيـــا بحًتـــا. فاإلنتروبيـــا باختصـــار شـــديد هـــي 

مقياٌس لفوضى نظام معيَّن.
كان العاِلـــم والفيلســـوف اإلنجليـــزي روبـــرت بويـــل 

قـــد اكتشـــف فـــي عـــام 1627م قوانيـــن الغـــازات. وأحـــد 
أهـــم تلـــك القوانيـــن كان التناســـب العكســـي بيـــن حجـــم 
الغـــاز وضغطـــه عنـــد ثبـــات الحـــرارة فـــي نظـــاٍم مغلـــق. 
وضغطناهـــا،  عبـــوة  داخـــل  غـــاًزا  وضعنـــا  فـــإذا 
فســـيزداد الضغـــط علـــى الجـــدران. لقـــد ُفهمـــت 
العالقـــة جيـــًدا بيـــن الضغـــط والحـــرارة والحجـــم 
الـــذي يشـــغله غـــاز مـــا فـــي وعـــاء. لكـــن هـــذا الفهـــم 
كان تجريبًيـــا تماًمـــا. والمعرفـــة التجريبيـــة ال تعنـــي 
فهًمـــا عميًقـــا لمـــا يحـــدث. لذلـــك ظـــل الســـؤال 

الصعب قائًما: ما هي الحرارة؟

رسم تخطيطي لجزئية بولتزمان
ودارت األيـــام إلـــى أن أتـــى عقـــالن مـــن أكبـــر عقـــول 
الفيزيـــاء فـــي التاريـــخ، العالـــم اإلســـكوتلندي جيمـــس 
ــذان  ــان. أدرك هـ ــغ بولتزمـ ــويل ولودفييـ كالرك ماكسـ
العاِلَمـــان أن فهـــم الحـــرارة ممكـــن، لكننـــا بحاجـــة إلـــى 
ـــذرات  ـــرة ال ـــى فك ـــا بحاجـــة إل ـــة جـــًدا؛ إنن ـــرة قديم فك
أو الجزيئـــات. إن الغـــازات التـــي درســـها بويـــل ورفاقـــه 
ك بشـــكل عشـــوائي جـــًدا  ـــارة عـــن ذرات تتحـــرَّ هـــي عب
داخـــل الوعـــاء، وبالتالـــي تصطـــدم بجـــدار الوعـــاء 

ز للسالمة المرورية لعام 2020 جائزة التمي�
قيادة آمنة.. قدوة يحتذى بها.. إلهام للغير..

التسجيل بدأ ا��ن !

  لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

ماهي آلية التسجيل؟
ز للس�مة   للتسجيل، الرجاء الذهاب إلى شارك     جائزة التمي�

المرورية لعام 2020 

لمن يتاح التسجيل؟
 التسجيل متاح لجميع موظفي ومقاولي ومتدربي 

أرامكو السعودية

 متى يبدأ التسجيل؟
 سوف يبدأ التسجيل في هذه المسابقة اعتباًرا من

11 يناير حتى 28 فبراير 2021

2020TrafficSafetyExcellenceAward

وترتـــد مثـــل كـــرات المضـــرب. وبالطبـــع، إن اصطـــدام 
ذرة واحـــدة ال يتـــرك ســـوى أثـــر ضئيـــل علـــى جـــدار 
الوعـــاء، لكـــن إذا كان لدينـــا مليـــارات الـــذرات داخـــل 
ـــإن  ـــة ف ـــل وبســـرعات مختلف ـــذا العم ـــوم به ـــاء ونق الوع
ـــط هـــو  ـــون مـــا نســـميه »الضغـــط« والضغـ النتيجـــة تكــ
ـــإن مـــا  ـــك، ف ـــة بشـــدة مـــع الحـــرارة. لذل ـــة مرتبطــ كمي
نسميــــه درجــــة الحـــرارة ليـــس ســـوى الطاقـــة الحركيـــة 
لتلـــك الـــذرات. وإذا كان لدينـــا خزانـــان مـــن المـــاء 
أحدهمـــا ســـاخن واآلخـــر بـــارد، وســـألنا أحدهـــم مـــا 
أن  وبثقـــة،  نجيـــب،  أن  نســـتطيع  بينهمـــا؟  الفـــرق 
ك ذراتـــه بشـــكل أســـرع مـــن  الخـــزان الحـــار تتحـــرَّ
الخـــزان البـــارد. فـــأي جســـم حـــار ســـواء أكان صلًبـــا 
أو غازًيـــا أو ســـائاًل يعنـــي أن الطاقـــة الحركيـــة لذراتـــه 

أعلى من نظيره البارد.
ــارة  ــي عبـ ــه هـ ــل ورفاقـ ــها بويـ ــي درسـ ــازات التـ الغـ
عـــن ذرات تتحـــرك بشـــكل عشـــوائي جـــًدا داخـــل 
الوعـــاء، وبالتالـــي تصطـــدم بجـــداره وترتـــد مثـــل 
نســـميه  مـــا  النتيجـــة  وتكـــون  المضـــرب.  كـــرات 
»الضغـــط«. لذلـــك، فـــإن درجـــة الحـــرارة ليســـت ســـوى 

الطاقة الحركية لتلك الذرات.
نُشر في مجلة القافلة عدد مارس/أبريل 2019م

اإلنتروبيا مصطلح 
اخترعه ألول مرة 

رودولف كالوزيوس. 
لكنه لم يعِط ال هو وال 
غيره تعريًفا واضًحا له، 
حتى أدخل بولتزمان 

عليه مفهوًما إحصائًيا 
بحًتا. فاإلنتروبيا 

باختصار شديد هي 
مقياٌس لفوضى نظام 

ن. معيَّ
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مدير قسم النشر بالوكالة: 
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:
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تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

سينما أرامكو زمان..

عبق الماضي
الجميل

مـرت السـينما فـي العالـم العربـي وفـي دول الخليـج، بـل فـي 
العالـم برمتـه بمراحـل تطـور عديـدة ربمـا ال يعرف عنهـا الجيل 
الحالـي إال النزر اليسـير مـن المعلومات، واألرجـح أن أغلبهم ال 
يعرفون عن بدايات تشـكل السينما ومراحل ظهورها األولى في 

هذا الركن من العالم.
أول صالـة سـينمائية فـي الوطـن العربـي ظهـرت فـي مصـر 
عـام 1899م، ثـم فـي سـوريا وفلسـطين عـام 1908م، فلبنـان عـام 
1930م. أمـا فـي الخليـج فقـد كان للبحريـن قصـب السـبق فـي 
هـذا المجـال وذلـك حينمـا بنـى محمـود السـاعاتي سـنة 1922م 
كوًخا صغيًرا على سـاحل البحر بالمنامة، وضع فيه 30 كرسـًيا 

ولوحة بيضاء لتقوم مقام شاشة العرض. 
بعـد ذلـك ظهـرت دور العـرض بالمواصفـات الحديثـة، وكان 
1927م،  أولهـا سـينما »مرسـح البحريـن« التـي افتتحـت عـام 
وعرفـت شـعبًيا باسـم سـينما »بـن هجـرس« نسـبة إلـى أحـد 
أصحابهـا. بقيـت سـينما بـن هجـرس الوحيـدة فـي البـالد حتـى 
الثالثينيـات، وهـي العشـرية التـي شـهدت ظهـور صـاالت أخرى 
ألسـر  عوالـي مخصصـة  منطقـة  فـي  بينهـا صالـة  مـن  كان 

وموظفي شركة بابكو النفطية. 
وهـذه كانـت مشـابهة لتلـك التـي ظهـرت فـي الظهـران الحًقا 
للترفيه عن كبار موظفي شركة أرامكو )سينما السنيور ستاف( 
أو الترفيـه عـن موظفـي وعمـال الشـركة المتوسـطين )سـينما 
االنترميديـت(. ومثلهمـا سـينما مطار الظهران التي أنشـئت في 
العسـكرية  التدريـب  بعثـة  جنـود  عـن  للترفيـه  األربعينيـات 

األمريكية.
في تلك السـنوات الخوالي لم تكن صاالت السـينما التجارية 
فـي الخليـج فسـيحة ونظيفـة ومعطـرة ومكيفـة وهادئـة وذات 
مقاعـد وثيـرة كمـا هـي اليـوم، بـل كانـت ضيقـة بمقاعـد تؤلـم 
الظهر، ويفتقر معظمها للتكييف ودورات المياه ومنصات األكل 

والشرب. 
كمـا أن ثقافـة ارتيـاد السـينما وسـلوكياتها، كاإلنصـات دون 
تعليـق أو ثرثـرة، كانـت مفقودة إلى درجة أنـه لم يكن يمر عرض 
سـينمائي دون اشـتباكات يدويـة أو لفظية بين الحضـور، أو دون 
صفير وصراخ احتجاًجا على مشهد تمثيلي. ودليلنا أن أول دار 
للعـرض ظهـرت في الكويت عام 1954م وهي »سـينما الشـرقية« 
سـرعان مـا اضطـرت إلـى إغـالق أبوابهـا عـام 1957م بسـبب 
أعمال تكسـير وتقـاذف بزجاجات المرطبات داخـل الصالة ألن 

الجمهور لم يعجبه الفيلم الهندي المعروض.
من جهة أخرى، وبسـبب محدودية وسـائل اإلعالم وقلة عدد 
صفحـات الجرائد آنـذاك، كان اإلعالن عن األفالم السـينمائية 
المعروضـة فـي البحريـن مثـاًل، يتـم شـفوًيا مـن خالل اسـتئجار 
بعض الصبية والعمال للترويج له عن طريق إلصاق »بوسترات« 
الفلـم علـى ظهورهـم ودفعهـم للتجـوال فـي األحيـاء والطرقـات 
المكتظـة بالنـاس، وهـو يـرددون بصوت عـاٍل »السـينما الفالنية 
تعـرض الفيلم الفالني من بطولة الممثـل الفالني.. ال يفوتكم.. 

العرض يبدأ الساعة كذا.. الكراسي محدودة«.د. عبداهلل املدني*
ومـن المفارقـات التـي سـجلت آنـذاك أن المـروج لفلـم »عنتر 
وعبلـة«، الـذي عشـقه الكثيـرون مـن محبـي أفـالم »األكشـن« 
والمبارزة بالسـيوف في الخمسـينيات كان يصرخ قائال: »تعالوا 
شـوفوا عنتـر الليلـة.. عنتـر صـار أقـوى مـن البارحـة.. وسـيفه 
صار أطول.. وحبيبته عبلة صارت أجمل«. الغريب أن مثل هذه 
العبـارات الزائفـة كانـت تنطلـي علـى بعـض السـذج، فيذهـب 
الواحـد منهـم لمشـاهدة فلـم كان قد شـاهده في الليلة السـابقة 
كي يكتشـف الفرق المزعوم، بل كان يخرج من الصالة معلًنا أن 
عنتـر كان بالفعـل أقـوى مـن البارحـة، وأنـه قتـل بسـيفه الجديـد 
عـدًدا أكبـر مـن أعدائـه، وأن عبلة كانـت بالفعل أجمـل، وإن كان 

وزنها قد زاد قلياًل.
تقـول المرويـات إن ظاهـرة اإلعـالن والترويـج الشـفوي فـي 
البحريـن، والتـي عاصرهـا الرعيـل األول بطرائفهـا الكثيـرة، 
انتقلـت إلـى العـراق وكان النـاس يسـتجيبون لها، وخصوًصـا إذا 
كان المعروض فلًما مصرًيا من أفالم ثنائيات الخير والشـر من 
بطولـة محمـود المليجـي وفريـد شـوقي، حيـث كان المروجـون 
للفلم يغرون الجمهور بقولهم إن األول سوف يسدد للثاني الليلة 
1000 لكمـة أو العكـس، وهـو مـا كان يجعلهـم يتعاطفـون مـع 
المجّسـد للخيـر ويحذرونه خالل العرض بالتصفيـر، تنبيًها من 

ضربة مباغتة، أو خديعة ماكرة، وهكذا.
شـخصًيا، تعلقـت بالسـينما ومشـاهدة األفـالم منـذ الصغـر. 

ولحسـن حظ جيلنـا أن محطة تلفزيون أرامكـو، التي بدأت بثها 
فـي 16 سـبتمبر 1957م من الظهـران كثاني محطة تلفزيونية في 
الشـرق األوسـط بعـد محطـة تلفزيـون بغـداد، كانـت تبـث مسـاء 
علـى مـدار األسـبوع أفالًمـا عربيـة مـن إنتـاج االسـتوديوهات 

المصرية أو أفالًما أمريكية من إنتاج هوليوود. 
لكننـا بعـد فتـرة مـن العشـق والتماهـي مـع هـذه األفـالم 
وقصصها ونجومها، سـعينا لمشاهدتها ملونة وهي تعرض على 
شاشـات ضخمـة فـي دور السـينما، فلـم نجـد أمامنـا، لتحقيـق 
هـذه الرغبـة المتواضعـة، سـوى »سـينما االنترميديـت« بحـي 
الموظفيـن المتوسـطين بالظهران، والتـي كانت مخصصة فقط 
لموظفـي أرامكـو المقيمين في الحـي، لكن هـؤالء كان بإمكانهم 
إدخـال مـا ال يزيـد عـن ثالثـة أشـخاص مـن أقاربهـم وضيوفهـم 
فـي كل عـرض. كنـُت أحـد الذيـن تـرددوا لسـنوات علـى هـذه 
الصالة، متى ما وجدُت صديًقا أو قريًبا يستضيفني ويقطع لي 
تذكـرة الدخـول، فقيمـة التذكـرة، رغـم أنهـا لـم تكـن تتجـاوز 
الريالين إال أنها كانت مرهقة لجيوبنا الطالبية الخاوية آنذاك.

أتذكـر أن »سـينما االنترميديـت« كانـت مفتوحـة )أي بـال 
سـقف(، ولئـن كان ذلـك مناسـًبا ومريًحـا فـي فصـل الصيـف 
الخانـق، إال أنـه كان مزعًجـا فـي فصـل الشـتاء، خصوًصـا وأن 
شـتاء السـتينيات كان قارًسا وعادة ما تصحبه األمطار الغزيرة. 
لـذا كان الحضـور حريصيـن علـى ارتـداء المالبـس الشـتوية 
الثقيلـة، بـل كان بعضهـم يجلـب معـه البطانيـات والمشـروبات 
السـاخنة، والبعـض اآلخـر يجلـب المظـالت تحسـًبا لهطـول 
األمطـار. أمـا المقاعـد فقـد كانـت خشـبية تمنـع المشـاهد مـن 
التمتـع بمشـاهدة العـرض براحـة واسـترخاء. وبسـبب الجزئيـة 
األخيرة، رحنا نبحث عن طريقة لالنتقال إلى »سـينما السـنيور 
سـتاف« في حي كبار الموظفين، حيث الصالة مغلقة والمقاعد 

وثيرة والحضور أكثر أناقة وحرًصا على اإلنصات. 
غيـر أن الدخـول إلى هذه الصالة السـينمائية لـم يكن باألمر 

السـهل، فـال أصدقـاء لنـا أو معـارف مـن كبـار الموظفيـن كـي 
يصطحبونـا معهـم، وال قـدرة ماديـة لنـا علـى دفـع قيمـة تذكـرة 
الدخـول البالغـة ثالثـة ريـاالت، وهو مبلـغ كبير نسـبًيا بمقاييس 

ذلك الزمن.
علـى أن عشـق السـينما الـذي زرعتـه فينـا محطـة تلفزيـون 
أرامكـو ابتـداًء، جعلنـا فـي أحاييـن كثيـرة نجـازف بالوصـول إلى 
حـي كبـار الموظفيـن علـى أمـل أن يعطـف علينـا موظـف شـباك 
التذاكـر ويسـمح لنـا بالدخـول، أو علـى أمـل أن يـرق قلـب أحـد 
الداخليـن فيصطحبنـا معـه. وقـد نجحنـا أحياًنـا وفشـلنا فـي 

أحايين أخرى.
رحـالت السـينما هذه مـن الخبر إلى الظهران، رغم مشـقتها 
بسـبب السـير علـى األقـدام تحـت أشـعة الشـمس للوصـول إلـى 
وجهتنـا فـي الوقت المناسـب مسـاء ـــ أي قبـل رفع السـتار وبدء 
العـرض ـــ ورغـم ما كانت تسـتهلكه مـن مدخراتنا البسـيطة، إال 
أنهـا كانـت تنتهـي نهاية سـعيدة بتمكننـا من مشـاهدة فلم جميل 
تظل حكايته مستقرة في وجداننا أليام وتفاصيلها على ألسنتنا 

ننقلها بخيالء للزمالء المبهورين غير المصدقين.
وال أبالـغ لـو قلـت إن ترددنا علـى صاالت أرامكو السـينمائية 
أو صالـة سـينما النخيـل بمطـار الظهـران، لعـب دوًرا مهًمـا فـي 
االرتقـاء بذائقتنـا الفنيـة، وأسـهم فـي تشـكل وعينـا المبكـر، 
وعّرفنـا علـى الكثيـر مـن أسـاليب المخاطبـة باللغـة اإلنجليزية، 
وأكسـبنا ثقافـة ال تقـدر بثمـن عّمـا يوجـد خـارج مجتمعاتنـا من 
مظاهـر الحياة العصرية وطقوس وعادات المجتمعات األخرى، 
ومـا يـدور فيهـا مـن حكايـات وصراعـات، خصوًصـا وأن بعـض 
األفـالم كانـت مبنية على روايات مـن األدب العالمي مثل »دكتور 
جيفاكـو« لبوريـس باسـترناك، و»ذهـب مـع الريـح« لمارغريـت 
و»الحـرب  همنغـواي،  ألرنسـت  للسـالح«  و»وداًعـا  ميتشـل، 

والسالم« لتولستوي.
* أكاديمي بحريني مهتم بالسينما والتاريخ االجتماعي.

يظهر في الصورة أحد الموظفين وهو يجهز شريط الفلم في غرفة 
البروجكتر في إحدى قاعات السينما في الظهران، عام 1950م.

عدد من المواطنين في الدمام أثناء مشاهدتهم، للمرة 
األولى في حياتهم، فلًما أنتجته الشركة عن المحافظة على 
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