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٢٨ يناير ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

يعتقــد بعــض النــاس أن القائــد فــي موقــع 
العمــل لديــه كل الحلــول لمــا تخوضــه الشــركة أو 
اإلدارة مــن النزاعــات الصغيرة حتــى الصراعات 
الكبيــرة. صحيــح أن القــادة قــد اعتــادوا علــى 
حــل المشــكالت فــور ظهورهــا، إال أنــه مــن غيــر 
المنطقــي أن نتوقــع مــن أي شــخص أن تكــون لــه 
القــدرة علــى حــل المشــكالت أو اإلجابــة علــى 
جميــع األســئلة. كلنــا نفهــم ذلــك فــي حياتنــا 
اليوميــة. ومــع ذلــك، عندمــا تُطــرح األســئلة فــي 
أماكــن العمــل، يشــعر العديــد مــن القــادة بأنهــم 
لكــن  فوريــة.  بإجابــات  لــإدالء  مضطــرون 
الحقيقــة هــي أنــه عندمــا يجيــب القــادة بســرعة 
كبيــرة، يحصــل المرؤوســون علــى مثــال غيــر 
واقعــي للقيــادة الجيــدة. هنــاك أيًضــا احتمــال 
كبيــر بــأن تكــون اإلجابــة الفوريــة خاطئــة. وفــي 
نفــس الوقــت، عندمــا يختلــف المــرؤوس مــع 
ــة أو يطــرح حــاًل آخــر،  ــة معين قائــده حــول إجاب
يصبــح الوضــع غيــر مريــح للقائــد أو المــرؤوس 
فهــم  فــي  يفشــل أحدهمــا  وقــد  لكليهمــا،  أو 
اآلخــر فيحــدث الخــالف، وقــد يؤثــر ذلــك علــى 

جميع العاملين.
ربمــا يعتقــد بعــض القــادة أنهــم يتواصلــون 
بشــكل جيــد مــع اآلخريــن، وربمــا يعتقــدون أنهــم 
يشــعر  بينمــا  ئعــة،  را اجتماعــات  يديــرون 

المرؤوســون بعــدم االنســجام الكافــي أو عــدم 
الجيــدة  القيــادة  ســمات  ومــن  المشــاركة. 
مالحظــة ذلــك والتوقــف عنــده والبحــث وراء 

أسبابه.
ــالف  ــوع مــن االخت ــاذا يحصــل هــذا الن إًذا لم
ــع  ــن واق ــادة عــن أنفســهم وبي ــن تصــورات الق بي

األمر؟
يتفــق معظــم خبــراء القيــادة علــى أن الســمة 
األســاس للقــادة الفاعليــن هــي أنهــم يعرفــون 
مــن هــم ومــا الــذي يمثلونــه. وأن أهــم قــدرة 
للقــادة تكمــن فــي تطويــر الوعــي الذاتــي لديهــم. 
فعندمــا يفهــم القائــد نفســه بعمــق، فإنــه يــدرك 
ــا  ــاس م ــى يعــرف الن ــه، حت ــه وضعف مواطــن قوت
يمكــن توقعــه منــه. ولكــي يكــون القائــد واعًيــا 
ــه أن يــدرك الجوانــب المختلفــة  ــه، فعلي بإمكانات
لطبيعتــه، مثــل ســماته الشــخصية والعواطــف 
والقيــم والمواقــف والتصــورات، وتقديــر كيفيــة 
تأثيــر ســلوكه علــى اآلخريــن. ويشــمل الوعــي 
ــا،  ــب عليه ــع النزاعــات والتغل ــي التعامــل م الذات

وتقّبل النقد البناء من اآلخرين. 
عندمــا يكــون القائــد مــدرًكا لــكل تلــك األمــور، 
أي  فــإن  وبذلــك  جيــًدا  نفســه  يعــرف  فإنــه 
خــالف فــي وجــات النظــر يصــب فــي صالــح 
اإلدارة  أو  الشــركة  ونجــاح  الموظفيــن  دعــم 

بأكملهــا، والمثــال التالــي يثبــت صحــة وجهــة 
النظــر تلــك، فعندمــا أصبحــت شــارلوت بيــرز، 
الرئيســة الســابقة والرئيســة التنفيذيــة لشــركة 
Ogilvy & Mather Worldwide، مشــرًفا إدارًيــا 
ودودة  قائــدة  نفســها  اعتبــرت  مــرة،  ألول 
ومتفهمــة، لكنهــا ُصدمــت عندمــا أخبرهــا أحــد 
أصدقائهــا أن أحــد زمالئهــا وصــف أســلوب 
إدارتهــا بأنــه عدوانــي. كان هــذا التعليــق مفاجًئا 
لبيــرز ألنــه كان عكــس الطريقــة التــي كانــت 
تفكــر بهــا عــن نفســها تماًمــا. وهنــاك كثيــر مــن 
القــادة مثــل شــارلوت بيــرز ، لديهــم نقــاط عمياء 
ــر  ــل وتأثي ــه بالفع ــة مــا هــم علي ــم مــن رؤي تمنعه
اآلخريــن.  علــى  تفكيرهــم وســلوكهم  أســلوب 
والنقــاط العميــاء بشــكل عــام هــي األشــياء التــي 
ال يدركهــا القائــد والمشــكالت التــي ال يكــون 
ــا بهــا، رغــم أنهــا تحــد مــن فاعليتــه وتعيــق  واعًي
نجاحــه الوظيفــي، بغــض النظــر عــن مواهبــه 

وما يحققه من نجاح في عمله. 
معظــم  أن  اعتبارنــا  فــي  نضــع  أن  نحتــاج 
ــم  ــم، لكنه ــن قادته ــال م ــون الكم ــاس ال يتوقع الن
ــه،  ــا بمــا هــو علي ــًدا مــدرًكا، معترًف يتوقعــون قائ
وقــادًرا علــى فهــم نفســه أواًل ليســهل عليــه فهــم 
اآلخريــن، فهــو ال يريــد إثبــات شــيء لنفســه أو 

لآلخرين، حتى يحظى بفريق عمل قوي. 

احذروا من نقاطكم العمياء!
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.

منيرة السبيت
munirah.alsubait@aramco.com

إدارة منع الخسائر

يف مسابقة نظمتها إدارة خطوط األنابيب

تشجيع الموظفين على
صقل مهارات التقديم واإللقاء

ســـعًيا مـــن إدارة خطـــوط األنابيـــب لحـــث موظفيهـــا علـــى 
إظهـــار مهاراتهـــم فـــي التقديـــم واإللقاء أمـــام الجمهـــور، نُّظم 
مؤخـــًرا النهائـــي الثانـــي لمســـابقة »التمكيـــن مـــن التقديـــم 
واإللقـــاء«؛ بحضـــور المدير العـــام لخطوط األنابيب، األســـتاذ 
محمد الهطالنـــي، ومديري اإلدارات. واختيـــر ثمانية موظفين 
من جميـــع إدارات خطـــوط األنابيـــب للمرحلة النهائيـــة، ومنح 
لكل متســـابق منهـــم 15 دقيقة لإلقاء. وحضر المســـابقة ثالثة 
حـــكام خبـــراء مـــن التوستماســـترز الدوليـــة وبرنامـــج أرامكو 
الســـعودية لتطويـــر المواهب، وهم: ســـليمان الماضـــي، ونازية 

إقبال، ورامي جواد. 
 بدأت المستشـــارة في تطوير الكفـــاءات الوظيفية بالموارد 
البشـــرية لخطـــوط األنابيب، نـــور الحقباني، باإلشـــارة إلى أن 
مثـــل هذه المســـابقات تشـــجع على بيئـــة تنافســـية صحية في 

مكان العمل. 
 وشـــكر الهطالنـــي الموظفيـــن علـــى جهودهـــم المتميـــزة 
والتزامهـــم خـــالل عـــاٍم حافـــٍل بالتحديـــات مـــن خـــالل إظهار 
مســـتويات عالية من المرونـــة واألداء. وفيما يتعلق بالمســـابقة 
قـــال: »هـــذه فرصـــة للموظفيـــن لتطويـــر مهـــارات اإللقـــاء 
والتواصـــل وإطـــالق العنـــان لمـــا يتمتعـــون بـــه مـــن إمكانـــات 

كامنة«.
 وتُعـــد هذه المســـابقة إحـــدى مبـــادرات خطـــوط األنابيب 
بلجنـــة المـــوارد البشـــرية، والتـــي تتضمـــن مبـــادرات وبرامـــج 

أخرى تركز على تطوير الموارد البشرية. 

عروض متميزة 
ألقـــاه  كان أول عـــرض بعنـــوان »حديـــث عـــن الروتيـــن« 
المهندس فـــي إدارة خطوط أنابيب شـــرق-غرب، محمد فقيه، 

حيـــث أوضح فيه الفـــرق بين الروتيـــن والعادة، وتناول مســـألة داليا درويش 
توفير الوقت، وبناء الدوافع، والتكيف مع التغيير. 

أمـــا العـــرض الثانـــي فقّدمـــه المهندس فـــي إدارة مشـــاريع 
خطـــوط األنابيـــب والتوزيـــع والفـــرض والمســـاندة الفنيـــة، 
عبدالعزيـــز الجبـــر، حامـــاًل عنواًنا يمكـــن ترجمته بــــ »المران 
خيـــر وســـيلة لالســـتدامة«. وأشـــار الجبر إلـــى أننا نســـتطيع 

تقديم أداء عال باستخدام األدوات والمعرفة الصحيحة. 
وكان التالـــي المهندس في إدارة مشـــاريع خطـــوط األنابيب 
والتوزيـــع والفرض والمســـاندة الفنيـــة، محمد الدحيـــم، وقّدم 
عرًضـــا بعنـــوان »مســـتجدات معلقـــة: الدمـــاغ 1.1« ناقـــش فيه 
كيف تُشـــكلنا الذكريـــات، وكيف نغيـــر مفهومنا عـــن الذكريات 
من خالل مواجهة مخاوفنا وتحليل ســـبب تأثيـــر الذاكرة علينا 

سلبًيا. 
 المهنـــدس فـــي إدارة خطـــوط األنابيـــب فـــي المنطقـــة 
الجنوبيـــة، عبدالجليـــل المشـــامع، قـــّدم عرًضا عـــن »االنحياز 
المعرفـــي الســـلوكي«، حيـــث تحـــدث عـــن تحيـــزات الســـلطة 
واألفعال والســـلوك، وتطرق لسبل الكشـــف عن التحيز والتغلب 

عليه، خصوًصا في مكان العمل. 
 وقـــّدم غازي الســـميري، مـــن إدارة خطوط األنابيب شـــرق 
غـــرب، عرًضا بعنـــوان »اللحـــوم ومســـتقبل األرض« أوضح فيه 
كيـــف أن تغيير النظـــام الغذائـــي وتقليل اســـتهالك اللحوم قد 
يســـاعد الكوكـــب مـــن مشـــاكل مثـــل االحتبـــاس الحـــراري، 

والمناطق الميتة، وموجات الحر.
 وقّدمـــت الكاتبـــة اإلداريـــة فـــي إدارة خطـــوط األنابيب في 
منطقـــة األعمـــال الشـــمالية، إيمـــان العتيبـــي، عرًضـــا بعنوان 
»الصفـــح«، تطرقت فيه لالختالفات بين النســـاء والرجال بهذا 
الشـــأن، وأوضحت كيف يســـتند صفـــح الرجال علـــى المبادئ 

والقيم، في حين يستند الصفح لدى النساء على العاطفة. 
 وقـــّدم مهنـــدس الصيانـــة فـــي إدارة خطـــوط األنابيب في 
منطقة األعمال الشـــمالية، محمد شـــاكونقال، عرًضا عن »من 

البـــذور حتـــى الـــزروع«، وأوضح كيـــف أدت مواجهـــة الظروف 
الصعبـــة أثناء نشـــأته، لتقدير قيمـــة الحياة، وقـــد تمّكن 

محمد بدوره من رد الجميل للمجتمع في النهاية. 
 وقـــّدم التقنـــي فـــي الوقايـــة الكاثودية في 
إدارة خطـــوط األنابيب في منطقـــة األعمال 

الجنوبية، يعقوب الســـروجي، عرًضـــا بعنوان 
»ســـر الحصـــول علـــى مبتغـــاك فـــي الحيـــاة«، 
موضًحـــا الســـبب الـــذي يـــؤدي إلـــى فشـــل من 
يفتقـــرون إلـــى الثقة فـــي النفس، ولمـــاذا يجب 
أن تطلـــب األشـــياء التـــي تريدها وكيـــف تنفذ 

إستراتيجية التحول في التوجه العقلي. 

مواهب وإنجازات 
اختار الحكام المتســـابق فقيه فـــي المركز الثالث 

وســـلمان في المركز الثاني، في حيـــن كان الجبر هو من 
فاز بجائزة المركز األول. 

وفـــي ختـــام المســـابقة، قـــال الهطالنـــي: »تكشـــف هـــذه 
المســـابقة النقـــاب عـــن الموظفيـــن الموهوبيـــن فـــي مهارات 
التواصـــل. وقد فـــاق المشـــاركون هذه الســـنة توقعاتـــي، ومن 
هنـــا أودُّ أن أتقدم بشـــكري الخـــاص لـــإدارات المختلفة على 
تشـــجيعهم وتمكينهم لموظفيهم على المشـــاركة. والمأمول أن 
تســـفر مســـابقة »التمكين من التقديم واإللقاء« عن متسابقين 
اســـتثنائيين يحققـــون نجاًحـــا ملفًتـــا فـــي حياتهـــم المهنيـــة 

والعملية في المستقبل«. 

عبدالعزيز الجبر أثناء تقديمه لفقرته التي 
مكنته من أن ينال المركز األول في مسابقة 

"التمكين من  التقديم واإللقاء" التي نظمتها 
إدارة خطوط األنابيب لموظفيها.
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أثناء مشاركته يف منتدى الطاقة العاملي...

الخويطر: استثمرنا في نظافة ما ننتجه قبل بروز 
الهواجس العالمية بشأن االنبعاثات

يعيـد  العالـم  كوفيـد-19 جعلـت  أبـو ظبـي - جائحـة 
النظر في شؤون الطاقة واالنبعاثات.

للمجلـس األطلسـي،  العالمـي  الطاقـة  وأثنـاء منتـدى 
ـز  الـذي انعقـد بصـورة افتراضيـة األسـبوع الماضـي، تركَّ
النقـاش علـى التأثيـر السـاحق غيـر المسـبوق للجائحـة 

على قطاع الطاقة.
وقـد أجمـع حضـور المنتدى، الذي اسـتُضيف في إطار 
أسـبوع أبو ظبي السـنوي لالستدامة في اإلمارات العربية 
المتحـدة، علـى أن عـام 2021م هـو عـام محـوري بالنسـبة 

لقطاع الطاقة العالمي.
وقـد ضـمَّ الحـدث، الـذي عقـده مركـز الفكـر التابـع 
للمجلـس األطلسـي، الـذي يتخـذ مـن واشـنطن مقـًرا لـه، 
بعـض أبـرز صنـاع القـرار فـي العالـم فـي مجالـي الطاقـة 
والسياسـة األجنبيـة، بهـدف تبـادل األفـكار حـول أنظمـة 
الطاقـة العالميـة، ودفـع الهمـم باتجاه موضوعـات الطاقة 

العالمية األكثر تداواًل.
واسـتُضيف اللقـاء التمهيـدي لهـذا العـام وسـط أجـواء 
المتحـدة  الواليـات  فـي  الرئاسـي  بالتنصيـب  متفائلـة 
األمريكيـة، واشـتمل علـى حـوار خـاص مـع أميـر ويلـز، 
الـذي قـال إن تحقيـق االسـتدامة والربـح مًعـا أمـر وارد 

تماًما.
ودعـا أميـر ويلـز إلى تعـاون إقليمي وعالمي لالسـتثمار 

في الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة وإنتاجهما.
وكان كبيـر اإلدارييـن التقنييـن فـي أرامكـو السـعودية، 
األسـتاذ أحمـد الخويطـر، مـن بيـن مجموعـة المتحدثيـن 
مـوا للمنتدى ما في  الكبـار والخبـراء المرموقين الذين قدَّ

جعبتهم من آراء.

تحوالت وشيكة في قطاع الطاقة
الدوليـة  للوكالـة  التنفيـذي  المديـر  قـال  مـن جانبـه، 
الحقيقيـون يقولـون  بيـرول: "األصدقـاء  للطاقـة، فاتـح 
ة، والحقيقـة المـرة تتمثَّل فـي أن التحوالت  الحقيقـة الُمـرَّ

الفعلية في قطاع الطاقة قادمة ووشيكة".
أو حكومـة  دولـة  أن أي  أعتقـد  "ال  قائـاًل:  وأضـاف 
منتجـة للنفـط أو الغـاز، كما هو الحال بالنسـبة للشـركات 
واألشـخاص، بمنـأى عـن آثـار التحـوالت التـي سـتنتج عن 

الطاقة النظيفة".
م إحـدى أكثـر جلسـات المنتدى  وقـال بيـرول، الـذي قـدَّ
إقبـااًل: "انخفـض الطلـب العالمـي على الطاقـة بواقع %5 
خالل عام 2020م، وكان هذا االنخفاض في الطلب أشـد 
بسـبع مـرات من ذلـك الذي زامـن األزمة الماليـة العالمية 

في عامي 2008م و2009م".
وعلـى الرغـم مـن أن االنبعاثـات انخفضـت بنسـبة %7 
ر مـن أن هـذا  خـالل السـنة الماضيـة إال أن بيـرول حـذَّ
االنخفـاض لـم يكـن بسـبب التغييـرات فـي السياسـات أو 
اسـتثمار التقنيـات الجديـدة، بـل إن ذلـك يعـود بالدرجـة 
األولـى إلـى التراجـع االقتصـادي والجائحـة، وأن هنـاك 
نشـهد  أن  أردنـا  مـا  إذا  إلـى سياسـات جديـدة  حاجـة 

انخفاًضا مقصوًدا لالنبعاثات مرة أخرى.
د بيرول أن الحاجة إلى النفط سـتظل قائمة خالل  وأكَّ
المسـتقبل المنظـور، قائـاًل خـالل حلقـة نقـاش: "سـيظل 

العالم بحاجة إلى النفط والغاز لسنوات عديدة قادمة".
وأوضـح بقولـه: "تكلفـة اإلنتـاج لـدى معظـم المنتجيـن 
فـي الشـرق األوسـط، إن لـم تكـن لديهـم جميًعـا، متدنيـة 

وسيواصلون إمداد األسواق بالنفط".

استثمارات الطاقة النظيفة 
في أرامكو السعودية

يمثِّـل التخطيـط لمسـتقبل الطاقـة واالنبعاثـات فكـًرا 
اسـتباقًيا بالنسـبة للعالم، ولكن التخطيط لمستقبل قطاع 

الطاقة ليس أمًرا جديًدا على أرامكو السعودية.
وتتمتع أرامكو السـعودية، في ظلِّ موقعها كأكبر شـركة 
كثافـة  بأدنـى  العالـم،  مسـتوى  علـى  للنفـط  مصـدرة 
واإلنتـاج  التنقيـب  قطـاع  فـي  الكربونيـة  لالنبعاثـات 

جانيت بنهيرو

المرتبطة بإنتاج النفط لدى مقارنتها بغيرها من شـركات 
النفط العالمية الكبرى.

وقـال الخويطـر، فـي معرض مشـاركته فـي حلقة نقاش 
بعنوان "دور الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا في تحوالت 
الطاقـة"، إن مسـيرة أرامكـو السـعودية الطويلـة فـي ريـادة 
التـي  المسـتقبلية  النظـرة  تلـك  تمثِّـل  الطاقـة  قطـاع 

يحتاجها القطاع في يومنا الحاضر«.
وقـال الخويطـر: "علـى مـدى أعـوام عديـدة اسـتثمرنا 
فـي نظافـة مـا ننتجه، وذلك قبـل بروز الهواجـس العالمية 
ر الكثافـة الكربونية  بشـأن االنبعاثـات بوقـت طويـل. وتُقـدَّ
بـ 10 كيلوغرامات من ثاني أكسـيد الكربون عن كل برميل 

نفط ننتجه".
فـي  الرئيسـة  الغـاز  عـن شـبكة  وفـي سـياق حديثـه 
المملكـة، قـال الخويطـر: "منـذ وقـت طويـل، فـي أواخـر 
سـبعينيات القـرن المنصـرم، اسـتثمرنا بالدرجـة األولـى 
فـي اسـتخالص الغـاز المصاحـب، الـذي لم تكن لـه قيمة 
بالبيئـة،  تتعلـق  ذلـك ألسـباب  نفعـل  كنـا  حينهـا، حيـث 
اقتصاديـة  نتائـج  لـه  اسـتخالصه  أن  الحًقـا  ليتبيَّـن 

عظيمة".

نحو منتجات ذات محتوى 
كربوني أقل

وتخـوض أرامكـو السـعودية منـذ فتـرة طويلـة مرحلـة 
مـن  الكربونيـة  االنبعاثـات  لتقليـل  بهـا  خاصـة  ل  تحـوُّ

منتجاتها.
وفـي هذا الصـدد، قال الخويطر إن الشـركة تنتقل إلى 

استخدام مزيج من المنتجات ذات االنبعاثات األقل.
ويقـف خلـف هـذ التحـوُّل كفـاءة إنتـاج الشـركة الحالـي 
مـن المـواد الهيدروكربونيـة، إلـى جانـب تحويـل المـواد 

الهيدروكربونية منخفضة االنبعاثات إلى مواد قيِّمة.
وقـال الخويطـر: "نحـن نمضـي نحـو إنتـاج أكثـر كفـاءة، 
ولذلـك نسـتثمر فـي تعزيـز كفـاءة إنتـاج النفـط، وذلـك 
خيـاًرا  كانـت  إذا  المتجـددة  الطاقـة  اسـتخدام  يشـمل 

منافًسا من الناحية االقتصادية".

ما وراء الطاقة
ر أرامكـو السـعودية اسـتخدامات أخـرى للمـواد  وتطـوِّ
الهيدروكربونيـة ذات انبعاثـات كربونيـة أقـل، مـن قبيـل 

المواد الكربونية عالية األداء.
قطـاع  ل  تحـوُّ مرحلـة  فـي  المطلوبـة  المـواد  وتتمثَّـل 
الطاقـة العالمـي بشـكل رئيـس فـي البوليمـرات والمـواد 

الكربونية.
وقـال الخويطـر: "اسـتخدامات المـواد الهيدروكربونيـة 
تتعـدى مجـال الطاقـة، ولدينـا برنامـج ضخـم فـي مجـال 

تحويل النفط الخام إلى كيميائيات".

أرامكـو  اسـتحوذت  الماضـي،  العـام  منتصـف  وفـي 
الشـركة  فـي   %70 تبلـغ  أغلبيـة  السـعودية علـى حصـة 
السـعودية للصناعـات األساسـية )سـابك( مـن صنـدوق 
االسـتثمارات العامـة فـي المملكـة، بمبلـغ إجمالـي قـدره 

259.125 مليار ريال )69.1 مليار دوالر(.
كمـا تدير الشـركة أعمالها في مجـال الكيميائيات اآلن 

في أكثر من 50 دولة.
وقـد جعـل هـذا االسـتحواذ أرامكـو السـعودية منتًجـا 
ز إمكانـات الشـركة  رئيًسـا عالمًيـا للبتروكيميائيـات، وعـزَّ

في الشراء والتصنيع والتسويق والمبيعات.

طاقة خالية من الكربون
وفـي عـام 2015م، حـازت أرامكـو السـعودية الريادة في 
ـن للنفـط  مجـال احتجـاز الكربـون واالسـتخالص المحسَّ

على مستوى منطقة الشرق األوسط.
تنتـج الشـركة منتجـات خاليـة مـن  المتوقـع أن  ومـن 
الكربـون، مثـل الهيدروجيـن األزرق واألمونيـا الزرقـاء، من 

خالل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
وفـي هـذا الجانـب، أوضـح الخويطـر أن الهيدروجيـن 
ازدهـر أخيـًرا، قائاًل : "تطـوَّرت تقنيـة الهيدروجين تطوًرا 

هائاًل خالل السنوات العشر الماضية".
التـي تعـد  الوقـود،  وقـال الخويطـر إن تكلفـة خاليـا 
التقنيـة الرئيسـة التـي يعتمـد عليهـا وقـود الهيدروجيـن، 

أصبحت ذات جدوى اقتصادية أكبر.
وأضـاف: "نعلـم أن تكلفـة الهيدروجيـن منافسـة جـًدا، 

لكن التحدي يتمثَّل في نقله إلى المستهلك".
وأوضـح الخويطـر أن هنـاك حاجـة لوجـود بنيـة تحتيـة 
إلـى  إنتاجـه  الهيدروجيـن مـن مواقـع  نقـل  يمكـن  حتـى 

المستهلك بشكل اقتصادي.

وخـالل العـام الماضـي، نجحـت أرامكـو السـعودية فـي 
تصديـر شـحنة مـن األمونيـا الزرقـاء تبلـغ 40 طًنـا إلـى 
اليابـان، ليُسـتفاد منهـا فـي توليـد نوع مـن الطاقـة عديمة 

الكربون.
وقـال الخويطـر: "كانـت الفكـرة وراء عمليـة التصديـر 
هـي إظهـار إمكانيـة اسـتخدام األمونيـا كوسـيلة منافسـة 
لنقـل المـواد الهيدروكربونيـة المتجـددة أو الخاليـة مـن 

الكربون إلى األسواق".
وأضـاف: "أظـن أن نـوع العمـل الـذي نقـوم بـه اآلن هـو 
نطـاق  علـى  الهيدروجيـن  أمـام  األبـواب  الـذي سـيفتح 
الناحيـة  مـن  منافًسـا  خيـاًرا  سـيكون  وبالتالـي  أوسـع؛ 

االقتصادية إلى جانب الهيدروكربونات".
وواصـل الخويطـر حديثـه قائـاًل: "إذا اسـتطعنا نقـل 
ناقـل  أو  لهيدروجيـن،  ا خـالل  مـن  نفسـها  الطاقـة 
للهيدروجين مثل األمونيا، فسـنحصل على القيمة نفسـها 

من موادنا الهيدروكربونية".

أسبوع أبو ظبي لالستدامة
العالمـي للمجلـس  بالذكـر أن منتـدى الطاقـة  جديـٌر 
د جـدول أعمـال الطاقـة  األطلسـي يُعـدُّ حدًثـا مهًمـا يحـدِّ
للسـنة المقبلـة، ويُعقـد سـنوًيا بالتزامـن مـع أسـبوع أبـو 

ظبي لالستدامة.
وكان المشـاركون فـي المنتـدى باإلضافة إلـى الخويطر 
هـم: المديـر التنفيـذي لشـركة مصـدر للطاقـة النظيفـة، 
فـي  المعدنيـة  والثـروة  الطاقـة  ووزيـرة  العلـي،  يوسـف 
األردن، معالـي المهندسـة هالـة عـادل زواتـي، ورئيـس 
شـركة شـنايدر إلكتريـك فـي الشـرق األوسـط وشـمال 
أفريقيـا، كاسـبر هيرزبـرغ، والباحث الزميل فـي المجلس 

األطلسي، جون فرانسوا سيزك.

أحمد الخويطر )الثاني 
من اليمين أعلى الصورة(، 

إلى جانب عدد من 
المتحدثين البارزين، 

أثناء مشاركته في حلقة 
نقاش بعنوان "دور الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا 

في تحوالت الطاقة"، 
وذلك ضمن منتدى 

الطاقة العالمي للمجلس 
األطلسي، الذي انعقد 

بصورة افتراضية في إطار 
أسبوع أبو ظبي السنوي 

لالستدامة.

عقوٌد من تبني ممارسات 
العمل المدروسة في أرامكو 

السعودية أسهمت في انخفاض 
انبعاثات الغازات المسببة 

ق  لالحتباس الحراري وتدفُّ
الربحية، وذلك عبر كل من:

■ إدارة المكامن.
■  الحدِّ من حرق الغاز عبر 

الشعالت.
بات الميثان  ■  كشف تسرُّ

وإصالحها.
■ كفاءة الطاقة.
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ز املنافسة اإليجابية ترسي أسس التميُّ

الخدمات الهندسية تحتفي بإنجازات عام 2020

الظهران- شـــكل العام الماضـــي بأحداثه التي حفرت 
فـــي ذاكرة التاريـــخ، واحًدا مـــن أصعب ســـنوات االبتالء 
وأكثرهـــا تحدًيـــا، إذ أبـــى إال أن ينثـــر أشـــواكه أمام كل 

شركات العالم واقتصاداته. 
أما دائرة الخدمات الهندســـية في أرامكو الســـعودية، 
فقـــد كان العـــام الماضـــي بالنســـبة لها فرصـــة إلظهار 
مرونتهـــا وصالبتهـــا ومثابرتهـــا فيـــه لتقديـــم الخدمات 

لعمالئها دون توقف أو انقطاع. 
وقبـــل أيام؛ أقامـــت دائرة الخدمات الهندســـية الحفل 

الســـنوي لجوائز التميُّز في الخدمات الهندســـية لتختتم إميون هيوسنت
بذلـــك عـــام 2020م بنجـــاح كبيـــر وتكـــرم أهـــم أصـــول 
الشـــركة، وهـــم موظفوهـــا. وقد أظهـــر الحفل الســـنوي 
فاعليته في خلق بيئة تنافســـية بين الموظفين واإلدارات 
التي تســـعى للنجاح مًعا والتحســـن باســـتمرار. وصممت 
الجوائز لتشـــجيع مشـــاركة المعرفة وأفضل الممارسات 

في تعزيز االبتكار والجودة والقيادة.
وحـــول ذلك قـــال النائـــب األعلـــى للرئيـــس للخدمات 
الفنية، األســـتاذ أحمد بن عبدالرحمن السعدي: »تشجع 
هـــذه الجوائز التميز وتنشـــر أجواء المنافســـة اإليجابية 
بيـــن الموظفيـــن وتبرز في الوقـــت ذاته عزمنـــا على رفع 

سقف أهداف العمل وتحقيقها«.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للخدمات الهندســـية 
بالوكالـــة، األســـتاذ جميـــل البقعاوي: »الشـــك أن الهدف 
المتفـــوق  الجوائـــز هـــو تكريـــم أصحـــاب األداء  مـــن 
والتعريـــف بإنجازاتهم. فنحن نحصل علـــى نتائج أفضل 
عنـــد متابعة التقـــدم واالحتفـــاء باإلنجـــازات. كمـــا أننا 
نســـعى لتحقيق مزيد مـــن اإلنجازات من خـــالل توظيف 
التقنيـــة واالبتـــكار مـــع الحرص فـــي الوقت نفســـه على 
غـــرس ثقافـــة االبتـــكار حتـــى يمكننـــا اللحـــاق بركـــب 
األعمـــال ســـريع الخطى الـــذي يشـــهد تحـــوالت رقمية 

جذرية«.

زهم.  حفل جوائز الخدمات الهندسية أثناء تكريم الموظفين الذين أظهروا تميُّ

ز للجان مراجعة الموردين جائزة التميُّ
لجنة معدات نقل الحرارة، إدارة الخدمات االستشارية:

■  رئيس اللجنة، هيثم البراك 
■  نائب رئيس اللجنة، عبدهلل القحطاني 

لجنة معـــدات المحطـــات الكهربائية الفرعيـــة، إدارة الخدمات 
االستشارية:

■  رئيس اللجنة، حمد التويمي. 
■  نائب رئيس اللجنة، حسين السويدان 

لجنة أجهزة القياس، إدارة أساليب التصنيع والمراقبة:
■  رئيس اللجنة، فواز الصحن 

■ نائب رئيس اللجنة، مختار الدين عبدالرزاق 

أفضل مكتب للجودة 
مكتب التفتيش المسؤول بأرامكو آسيا

■  رئيس مكتب التفتيش، ياسر الصبحي 

ز للمدربين الفنيين جائزة التميُّ
■  فاســـيليوس تساشـــوريديس، مـــن إدارة أســـاليب التصنيـــع 

والمراقبة
■  أحمد البنيان من  إدارة أساليب التصنيع والمراقبة

■  جوي جوزيف من إدارة الخدمات االستشارية 
■  يوسف منكور من إدارة أساليب التصنيع والمراقبة 

ز ألفضل للجان في المعايير جائزة التميُّ
لجنة معدات نقل الحرارة بإدارة الخدمات االستشارية

■  رئيس اللجنة، هيثم البراك 
■  نائب رئيس اللجنة، عبدهلل القحطاني 

لجنـــة معدات المحطـــات الكهربائية الفرعية بـــإدارة الخدمات 
االستشارية

■  رئيس اللجنة، حمد التويمي 
■  نائب رئيس اللجنة، حسين السويدان 

لجنة الصمامات بإدارة الخدمات االستشارية
■  رئيس اللجنة، مارتن ميهان 

■  نائب رئيس اللجنة، موسى الحربي

ز في االبتكار والتطبيقات التقنية جائزة التميُّ
■  فواز الصحن من إدارة أساليب التصنيع والمراقبة 

■  عزيز الرحمن من إدارة التفتيش

ز لمجتمع الممارسين جائزة التميُّ
إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الشمالية

■  مديـــر اإلدارة  والراعـــي لمجتمـــع الممارســـين، األســـتاذ 
عبدالرحمن األحمري

■  قائد مجتمع الممارسين، مجتبى الشرفة 

إدارة الحفر الفنية 
■  مدير اإلدارة والراعي لمجتمع الممارســـين، األســـتاذ خليفة 

العمري 
■  قائد مجتمع الممارسين، طارق الطلحي 

إدارة التفتيش
■  مديـــر اإلدارة والراعـــي لمجتمع الممارســـين، األســـتاذ بدر 

بوسبيت 
■  قائد مجتمع الممارسين زهير المشامع 

ز في التبادل المعرفي لإلدارات  جائزة التميُّ
إدارة معمل الغاز في الحوية

■  مدير اإلدارة، األستاذ راشد الدوسري
■  مسؤول المعرفة، خالد البابطين 

إدارة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع 
■  مدير اإلدارة، األستاذ محمد الغامدي

■  مسؤول المعرفة، األستاذ علي الشهري 

إدارة اإلنتاج في خريص 
■  مدير اإلدارة، األستاذ محمد الصويغ

■  مسؤول المعرفة، عبدالكريم الوذناني 

ز في  ٦ فئات جوائز للتميُّ
الخدمات الهندسية 

■ جائزة التميُّز للجنة مراجعة الموردين
■ جائزة التميُّز ألفضل المدربين الفنيين

■ جائزة التميُّز للجنة المعايير 
■ جائزة االبتكار وتطبيق التقنية

■ جائزة التميُّز لمجتمع الممارسين
■ جائزة التميُّز للتبادل المعرفي

»نشـعر بالفخـر والسـعادة الغامـرة لحصولنـا على جائزتيـن هذا العـام، وهما 
جائـزة التميُّـز للجنة المعايير الفضلى، وجائزة التميز  للجنة مراجعة الموردين 
عـن أفضـل لجنـة فنيـة. فكالهمـا سـتحفزاننا علـى مواصلـة االلتـزام بالمعايير 

لتنا للظفر بهما.  التي أَهّ
وقـد تمكـن الفريـق مـن تحقيـق النجـاح هذا العـام علـى الرغم مـن التحديات 
الفنية التي واجهناها في عام 2020م بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد«.
عبداهلل القحطاني
نائب رئيس لجنة نقل الحرارة في إدارة الخدمات االستشارية

»إن حصولنـا علـى جائـزة  التميُّـز للجنـة مراجعـة المورديـن  أثـار حماسـتنا 
وجـدد دوافعنـا.  وقد أدى االلتزام الصارم الذي تميَّزت به لجنة أجهزة القياس 
فـي تحديـد فـرص توطيـن أجهـزة القيـاس إلـى الفـوز بجائـزة التميُّـز للجنـة 
مراجعـة المورديـن لعـام 2020م. وقـد نجحنـا فـي اعتماد أكثر مـن 10 مصنعين 
محلييـن فـي العـام نفسـه مـن خـالل التعـاون مـع  فـرق الشـراء والتفتيـش علـى 

الموردين«.
از الصحان فَوّ

رئيس لجنة أجهزة القياس، إدارة أساليب التصنيع والمراقبة

»لقـد كان حصولنـا علـى جائـزة التميـز لمجتمـع الممارسـين نتيجـة للعمل 
الجماعي وانسـجام الفريق الهندسـي لمجتمع الممارسـين في إدارة هندسـة 
اإلنتـاج فـي منطقـة األعمـال الشـمالية، وأنـا ممتـن لمـا قدمتـه إدارتنـا مـن 

توجيهات لفريق التميز التشغيلي وإدارة المعرفة«.
مجتبى الشرفة
مهندس أول في إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الشمالية بالبري

»شـرفت بالحصـول علـى جائـزة التميُّـز فـي الخدمـات الهندسـية، لقـد 
أبهجتني وملئتني فخًرا. 

ففريقنا متكامل بصورة ممتازة حيث يشمل مختلف التخصصات ويجمعه 
هـدف مشـترك يتمثـل فـي  تطبيـق أعلـى المعاييـر فـي تقديـم المخرجـات. 
السـعي المتواصـل للفـوز بجوائـز التميُّز مسـألة حتمية لضمان نجـاح فريقي 
ألنـه سـيُحدث إنجـازات وحلـواًل مبتكرة سـتجعل مواردنـا ذات قيمـة أكبر في 

تحقيق النمو المستدام وخلق القيمة«.
أحمد البنيان

من مجموعة التقطير والمقطرات الثقيلة، بإدارة أساليب التصنيع والمراقبة

منصة الفائزينكلمات الفائزين
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ضمن روزنامة مليئة باألنشطة الثقافية..

إثراء ُيطلق باقة من التجارب المتنوعة في 2021
الظهـــران - نّظـــم مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
العالمـــي )إثراء(، »ملتقى إثراء الســـنوي« بنســـخته الثانية، 
يوم األحـــد 11 جمادى اآلخـــرة 1442 ه ـ)24 ينايـــر 2021م(، 
فـــي مقـــر المركـــز بالظهـــران، وســـط حضـــور نخبـــة من 

المثقفين واألدباء وصّناع الفكر.
 وشـــهد الملتقـــى إعـــالن المركـــز عـــن أبـــرز البرامـــج 
والفعاليـــات المقرر تنظيمهـــا خالل العام الجـــاري 2021م، 
ضمـــن روزنامة مليئـــة باألنشـــطة الثقافيـــة المتنوعة التي 
تناســـب الفئـــات العمريـــة كافـــة وتتنـــاول مجـــاالت الفـــن، 
اإلبـــداع، الثقافة، المعرفـــة والمجتمع، وتهـــدف إلى توفير 
بيئـــة محّفـــزة علـــى إنتـــاج وتبـــادل المعرفـــة، إضافـــًة إلى 
تطوير المواهـــب وتوفير تجارب واســـعة للّزائـــر من خالل 

العروض المحلية والعالمية.
وقـــال مدير مركـــز الملـــك عبدالعزيز الثقافـــي العالمي 
)إثراء(، األســـتاذ حسين حنبظاظة: "ســـبّبت جائحة كورونا 
نقلـــة نوعية فـــي كيفيـــة تعاملنا مـــع الصناعـــات اإلبداعية 
والثقافيـــة؛ حيث أثبـــت المجتمـــع قدرته علـــى التكّيف مع 
الجائحـــة وُســـبل العيش الجديـــدة"، مضيًفـــا: "حرصنا في 
إثـــراء علـــى تقديـــم حلـــول مبتكـــرة تمكننـــا مـــن مواصلـــة 
التفاعـــل مـــع جمهورنا، وبالرغـــم من أن الجائحة أوشـــكت 
علـــى الـــزوال، إال أننـــا ســـنبقى ملتزميـــن بتقديـــم برامـــج 
متنوعـــة ومحتـــوى ثـــري يعـــّزز وتيـــرة النمـــو المتســـارع، 
والتحوالت الضخمة التي يعيشـــها المشهد الثقافي والفني 

في المملكة".
كما أشـــار حنبظاظـــة على قـــدرة القطاعـــات اإلبداعية 
على تعزيـــز التواصل مـــع اآلخرين ضمن إطار إنســـاني لم 
نعهـــده مـــن قبـــل؛ حيث اعتمـــدت األمـــم المتحدة مســـّمى 
)االقتصـــاد اإلبداعي مـــن أجـــل التنمية المســـتدامة( لعام 
2021م، وذلـــك تأكيـــًدا علـــى الدور الـــذي يلعبـــه االقتصاد 
اإلبداعـــي فـــي حياتنـــا العامـــة. كمـــا أوضـــح أن الجائحة 
أثبتـــت أن الصناعـــات اإلبداعيـــة بتنـــوع أشـــكالها كانـــت 

المتنفس للمجتمع أثناء الجائحة.
وأّكـــد حنبظاظة "أن جائحـــة كورونا أظهـــرت اإلمكانات 
للصناعـــات اإلبداعيـــة؛ حيـــث مكنتنـــا هذه األنشـــطة من 
التواصـــل مع اآلخرين ضمن إنســـانيتنا المشـــتركة، كما أن 
هنالـــك العديـــد مـــن الفـــرص الجديـــدة فـــي الصناعـــات 
الثقافيـــة واإلبداعية، إضافًة إلى أّن القطـــاع اإلبداعي من 
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القطاعـــات األكثـــر نمـــًوا فـــي االقتصـــاد العالمـــي، والذي 
سيســـهم بـــدوره فـــي تحســـين الوضـــع االقتصـــادي حـــول 

العالم".

الوسائل الرقمية 
مـــن جانبه قـــال مدير قســـم البرامـــج في مركـــز إثراء، 
عبـــداهلل الراشـــد: "لقـــد تعلّمنـــا مـــن عـــام 2020م، أننـــا 
بحاجة إلـــى التركيـــز على الوســـائل الرقمية فـــي برامجنا 
وأنشـــطتنا؛ حيـــث حرصنـــا أن تكـــون غالبيـــة برامجنـــا 
وفعالياتنـــا لعـــام 2021م باســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة، 
والحـــرص علـــى توظيـــف التقنيـــة ضمـــن أســـاليب جديدة 

وإبداعية".
وأضـــاف قائاًل:"مـــن أبـــرز البرامـــج لعـــام 2021م، هـــو 
برنامـــج المســـرح المدرســـي، الـــذي يدعـــم تطويـــر قطاع 
المســـرح والفنـــون، إلـــى جانـــب إطـــالق أكاديميـــة إثـــراء 

بالتعـــاون مـــع هيئـــات عالميـــة؛ لتقديـــم برامـــج تدريبيـــة 
مدرســـية تعـــّزز دور الصناعـــات اإلبداعيـــة والثقافية، كما 
يســـتعد متحف إثراء الستضافة معرض )شـــطر المسجد( 
الـــذي يرّكـــز علـــى المعنـــى التاريخـــي للمســـاجد وثقافتها 
وتطورها ووظائفهـــا، ومعرض بصر وبصيـــرة الذي يحتفي 
بالحيـــل البصريـــة من خـــالل مجموعـــة ملونة مـــن أعمال 
الخـــداع البصـــري، إضافـــًة إلـــى موســـم اإلبـــداع )تنوين( 

واحتفاالت العيد واليوم الوطني السعودي".
مـــن جهة أخـــرى، كشـــف تقرير إثـــراء الســـنوي الصادر 
مؤخـــًرا، عـــن حضـــور أكثـــر مـــن مليـــون زائـــر افتراضـــي 
لمبـــادرة إثـــراء التواصـــل، التـــي شـــارك فيها أكثـــر من 19 
ألـــف مشـــارك، بينما حضـــر برنامج األيـــام الثقافيـــة أكثر 
مـــن 45 ألـــف زائر، وحـــاز فيديـــو إثراء المباشـــر مـــع نيل 
ديغـــراس تايســـون علـــى 17 ألف مشـــاهدة علـــى اليوتيوب. 
وفـــي عـــام 2020م، قّدم المركـــز برامج تدريبيـــة ألكثر من 
20 ألـــف متـــدرب، في حيـــن تجـــاوزت الطلبـــات المقّدمة 

لبرنامج القراءة الوطني )اقرأ( أكثر من 50 ألف مشـــارك، 
كمـــا نّظـــم المركـــز برامـــج تدربييـــة ضّمـــت 1500 متطوع 

ومتطوعة قّدموا أكثر من 50 ألف ساعة تطوعية.
الجديـــر بالذكـــر أن روزنامة برامـــج إثراء لعـــام 2021م، 
والتـــي عرضـــت ضمن ملتقـــى إثراء الســـنوي، تهـــدف إلى 
إبـــراز دور المركـــز كوجهـــة ثقافيـــة وإبداعيـــة رائـــدة فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وذلـــك مـــن خـــالل حزمـــة 
البرامـــج واألنشـــطة التـــي  تعـــّزز المشـــهد الثقافـــي فـــي 

المملكة.
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تشغيل إحدى أكبر مرافق إزالة الكبريتات في عين دار
عيـــن دار- فـــي صناعـــة النفـــط والغـــاز، ولغرض 
تحســـين اإلنتـــاج وتطويـــره، ثمـــة طرق عديـــدة لدعم 
الضغـــط الطبيعـــي لمكامـــن النفط والغـــاز. ومن بين 
هـــذه الطـــرق حقـــن ميـــاه البحـــر .  ولكن فـــي بعض 
األحيـــان يتفاعل ملح مياه البحر مـــع التكوين الجوفي 
فيـــؤدي إلـــى حـــدوث مشـــكالت فـــي إنتـــاج النفـــط 
والغاز، حيث تتســـبب التشـــكيالت القشـــرية في سد 
مســـام المكمـــن مما يؤثـــر علـــى اإلنتـــاج. ولحل هذه 
المشـــكلة يجـــب إزالـــة الملـــح قبـــل الحقـــن، وهو ما 
يُعرف بمصطلح )إزالة الكبريـــت(، وقد قامت أرامكو 
الســـعودية، مؤخـــًرا، بتشـــغيل أحـــد أكبـــر المحطات 

البرية إلزالة الكبريتات في العالم في عين دار.

بدء إزالة الكبريتات  
في ســـبتمبر 2020م، بدأت الشـــركة تشغيل خمس 
وحـــدات عمالقـــة جديـــدة إلزالـــة الكبريتـــات علـــى 
الحـــدود الشـــرقية لمكمـــن الغـــوار، الذي يُعـــد أكبر 
مكمن للنفط والغاز على مســـتوى العالـــم. ويأتي بدء 
التشـــغيل بعـــد توقيـــع العقد فـــي ينايـــر 2018م وبدء 
تنفيـــذه في أكتوبـــر 2018م، حيث اســـتغرق بناء معمل 

إزالة الكبريتات في عين دار 21 شهًرا.
وتســـتمد هذه المنشـــأة الجديدة المذهلـــة الطاقة 
مـــن محطـــة حقـــن الميـــاه فـــي عيـــن دار لتنشـــيط 
محركاتهـــا الكهربائية، وتحتوي علـــى  محطة فرعية، 
وخمســـة خطـــوط ترشـــيح نانويـــة، وأربـــع مضخـــات 
حقـــن ميـــاه عاليـــة الضغـــط، فضـــاًل عـــن المرافـــق 

العامة.
وتميـــز المشـــروع بتقنيـــة بنـــاء جديـــدة تضمنـــت 
اســـتخدام البوليمر لفاعليته من حيـــث توفير التكلفة 
والوقت فـــي تثبيـــت الرمال علـــى خطـــوط األنابيب، 
إضافـــة إلـــى اســـتخدام شـــباك غيـــر معدنيـــة متينة 

وخفيفة الوزن.

استخدام مياه البحر 
لتحسين االستخالص

تمثـــل مياه المحيـــط أكثر من 95% مـــن مياه الكرة 
األرضيـــة. لذلـــك فإنه مـــن المنطقي اســـتخداُم مياه 
لتعزيـــز  القاحلـــة   المملكـــة  أراضـــي  فـــي  البحـــر 

القافلة األسبوعية

اســـتخراج النفط، كما أن ذلك يُســـهم في المحافظة 
على المياه.

وتوفر وحـــدات إزالـــة الكبريتات أكثر مـــن 12000 
جالـــون مـــن الميـــاه فـــي الدقيقـــة الســـتخدامها في 
تحســـين اســـتخالص النفط. ومن خـــالل كل وحدة ، 
تضخ المنشـــأة التـــي تبلـــغ مســـاحتها 100٫000 متر 
مربـــع ميـــاه الخليـــج عاليـــة الضغـــط التـــي تنقل من 
معمـــل أرامكـــو  الســـعودية لمعالجة ميـــاه البحر في 
القرّية، عبر مرشـــحات ذات أغشـــية دقيقـــة لحقنها 

في حقلي عين دار وفزران في الغوار.
وتعليًقـــا علـــى ذلـــك وصـــف مديـــر إدارة مشـــاريع 

العارضـــي،  أحمـــد  األســـتاذ  النفطيـــة،  المرافـــق 
اســـتخدام ميـــاه البحـــر المحـــالة لدفـــع النفـــط من 
المكمـــن إلـــى البئـــر باالســـتخدام الحكيـــم لمـــوارد 
المملكـــة الثميـــن، وقـــال: »إن اســـتخدام ميـــاه البحر 
ذات الكبريتـــات المنخفضـــة لـــه تأثيـــر أقـــل علـــى 
المرافـــق التشـــغيلية، ممايـــؤدي إلى انخفـــاض حجم 

المخلفات الصناعية«.

تحلية مياه البحر
مناســـبة  لتكـــون  البحـــر  ميـــاه  تهيئـــة  تتطلـــب 

مصادر خريص المتعددة 
افتتـــح حقـــل خريص، الـــذي ُيعد أحـــد أكبر 
الحقـــول الذكّيـــة فـــي العالـــم، مؤخـــًرا مرفًقـــا 
لبحـــر   ا ه  ميـــا لتحليـــة  ر  د لمصـــا ا متعـــدد 
لـــة  ا ز إ و لعكســـي  ا ضـــح  لتنا ا يقتـــي  بطر

الكبريتات.
ابتـــدأ اإلنتـــاج في أغســـطس لعـــام 2020م، 
وُتعـــد هـــذه المنشـــأة األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي 
أرامكـــو الســـعودية، وهي جزء مـــن التزام حقل 
خريص البيئـــي للتوقف عن اســـتخدام المياه 
فـــي  للشـــرب(  الصالحـــة  )غيـــر  الجوفيـــة 

معالجة النفط الخام. 
باســـتخدام  البحـــر   ميـــاه  معالجـــة  ويتـــم 
أغشـــية نانويـــة )متناهيـــة الصغـــر( ثـــم يتـــم 
حقنهـــا، بعـــد أن تصبح قليلـــة الكبريتـــات، في 
مكمـــن الفاضلـــي األدنـــى فـــي حقـــل خريـــص؛ 
خـــالل  مـــن  الخـــام  النفـــط  إنتـــاج  لتحســـين 
تقليـــل تكـــون التكوينـــات القشـــرية وانســـداد 

مكمن النفط الذي تسببه الكبريتات. 
ويحتـــوي مرفـــق التناضـــح العكســـي لميـــاه 
البحـــر وإزالـــة الكبريتات في خريـــص على 14 
بعـــدة  ميـــاه  تيـــارات  أربـــع  وينتـــج   ، وحـــدة 
مواصفات أيونية، ُتســـتخدم كل منها ألغراض 

مختلفة.

استغرق إنشاء مرافق إزالة الكبريتات من المياه في عين دار ٢١ شهًرا، حيث تساند هذه الوحدات التي تم تشغيلها بنجاح أعمال تحسين استخالص النفط.

نائب الرئيس إلدارة المشروعات عبدالكريم الغامدي يستمع لمهندس المشروع حسين الرمضان عن اإلنجازات اإلنشائية لمنشأة إزالة الكبريتات في عين دار. 

بطاقة استيعابية تتجاوز ١٢٠٠٠ جالون من املياه يف الدقيقة

لالســـتخدام الصناعـــي اســـتخدام الضغـــط. وميـــاه 
الخليـــج مالحة علـــى نحٍو خـــاص حيث تحتـــوي على 
ما يقـــارب 57000 ملليغرام من الملـــح لكل لتر، وهي 
نســـبة أعلى مما هو معـــروف في معظـــم المحيطات 

والبحار حول العالم.
كما تَســـتخدم وحـــدات إزالـــة الكبريتـــات الخمس 
مرشحات ذات أغشـــية نانوية )متناهية الدقة( إلزالة 
الملح والشـــوائب على نطاق واســـع. ويقـــول مهندس 
المشـــروع، حســـين الرمضـــان، إن وحدات الترشـــيح 
النانويـــة المتطـــورة تمنع مـــرور كل ما فـــي الماء من 

كبريتات تقريًبا.
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وقـــال العارضـــي: »تعمـــل الوحـــدات علـــى خفض 
نســـبة الكبريتات في مياه البحر مـــن 4400 جزء في 

المليون إلى أقل من 200 جزء في المليون«.
وتزيل المرشـــحات ذات األغشـــية النانوية األمالح 
الكبيرة المذابة- األيونات ثنائيـــة التكافؤ واألكبر من 
ذلـــك، واأليونـــات بشـــحنة إلكترونيـــة 2 واألكبـــر من 
ذلـــك. وعلى الرغم من أن األمـــالح واأليونات المذابة 
الصغيـــرة أحاديـــة التكافـــؤ ، إال أنها ســـوف تمر عبر 

المرشـــحات لعـــدم وجـــود تأثيـــر لهـــا علـــى تكويـــن 
المكمن.

االستفادة من كل قطرة
وقـــال العارضي إن مياه البحر غيـــر الصالحة يُعاد 
توجيههـــا مرة أخـــرى إلى آبـــار حقن الميـــاه الحالية، 
حيـــث »ال تذهـــب قطـــرة مـــن ميـــاه البحـــر ســـدى«. 

ويشـــرح ذلـــك بقولـــه: »بالرغـــم مـــن ارتفـــاع نســـبة 
الكبريتـــات فـــي المياه غيـــر الصالحـــة، إال أنه يمكن 
اســـتخدامها فـــي حقـــول النفـــط، التـــي ال تتفاعـــل 

كيمياء النفط والغاز فيها مع الكبريتات«.
تُرســـل الميـــاه المنتجـــة مـــن مرفـــق عيـــن دار إلى 
مكمنـــّي شـــمال الغـــوار والفاضلـــي األدنـــى، علًما أن 
أراضـــي المملكـــة تضـــم عـــدًدا ضئيـــاًل مـــن مكامن 
النفـــط الضخمـــة والمنتجـــة، وتتميز بمعـــدالت حرق 

غـــاز منخفضـــة لـــكل برميـــل، ومعـــدالت منخفضـــة 
كذلك في إنتاج المياه.

وهـــو مـــا أدى إلـــى انخفـــاض مقـــدار الشـــوائب 
الناتجـــة من كل وحـــدة نفـــط، والحاجة إلـــى طاقة 
أقـــل لفصل الســـوائل ومناولتها ومعالجتهـــا  وإعادة 
حقنهـــا. وهـــي عوامـــل تســـهم جميعهـــا فـــي تقليل 
كثافـــة الكربـــون في قطـــاع تنقيـــب وإنتـــاج الزيوت 

العربية.

شبكة الغاز الرئيسة 
في معمل مياه البحر 

في القرّية منذ عام 
1978م

مشغلون في غرفة التحكم في معمل معالجة مياه البحر في القرّية عام 1979م يراقبون عملية معالجة وضخ 4.2 مليار برميل من مياه البحر يومًيا لحقنها في حقول النفط 
للمحافظة على ضغط المكامن.

معمل أرامكو السعودية الذي افتتح حديًثا  إلزالة الكبريتات يستخدم تقنية 
الترشيح  المتقدمة ذات األغشية متناهية الصغر لمعالجة وحقن المياه 

قليلة الكبريتات لحقل غوار للنفط، واسُتخدمت خالل مرحلة إنشائها 
تقنية الخوذة الذكّية إلجراء اتصاالت عن ُبعد مع الموردين في الخارج.

فـــي عـــام 1976م، وصفـــت أرامكـــو الســـعودية شـــبكة 
الغاز الرئيســـة بأنهـــا »أكثر مشـــروع طمـــوح للطاقة في 
التاريـــخ«. وبعد اكتمال شـــبكة الغاز الرئيســـة مبدئًيا في 
عـــام 1982م، وهـــي الفريدة مـــن نوعها وغير المســـبوقة 
من حيـــث النطـــاق والتكلفة فـــي ذلك الوقـــت، أصبحت 
قـــادرة على معالجة مـــا يقرب من 3.5 مليـــار قدم مكعبة 
قياســـية من الغاز يومًيا، أي مكافـــئ الطاقة لـ 750٫000 

برمياًل من النفط الخام . 
وبذلـــك تم تخصيـــص الغـــاز المصاحب لالســـتخدام 
الصناعـــي، بعـــد أن كان يُســـتخدم فـــي  المحافظة على 
الضغـــط في مكمن النفـــط. ثم لجأت أرامكو الســـعودية 
لبديل أكثـــر فاعلية للمحافظة على ضغـــط المكامن، أال 

وهو حقنها بمياه البحر المعالجة. 
بـــدأ معمـــل معالجـــة ميـــاه البحار فـــي القرّيـــة ، أحد 
المشـــاريع الضخمة، بضـــخ 3.7 مليون برميـــل يومًيا من 
ميـــاه بحـــر الخليـــج العربـــي في عـــام 1978م، واســـتطاع 

المعمل إزالة الشوائب، ولكن ليس الملح. 
وعبـــر خطـــوط أنابيـــب ضخمـــة مصممـــة لمقاومـــة 
التآكل الذي تســـببه مياه الخليج شـــديدة الملوحة، جرى 
نقل ميـــاه البحر المعالجـــة إلى مرافـــق الحقن في حقل 
الغـــوار. وحـــل نظـــام أرامكـــو لحقن ميـــاه البحـــر محلَّ 
نظام ســـحب المياه من طبقات الميـــاه الجوفية المالحة 

على اليابسة للمحافظة على ضغط المكامن. 
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سباق ماراثون أرامكو هيوستن ُيقام افتراضًيا ألول مرة

هيوســـتن-الواليات المتحـــدة األمريكيـــة - نظمـــت 
شـــركة أرامكو األمريكتين في هيوســـتن ســـباق نصف 
المارثـــون الخيـــري الســـنوي، قبـــل أيـــام. ويعـــد هـــذا 
الســـباق الســـابع عشـــر الـــذي ترعـــاه وتنظمه شـــركة 
أرامكو األمريكتين، والذي أصبح أحد أشـــهر سباقات 

نصف الماراثون في العالم.
ويأتي هذا الســـباق ضمن أســـبوع ماراثون هيوستن 
الـــذي يشـــمل ماراثـــون شـــيفرون هيوســـتن، وأرامكـــو 
هيوســـتن نصف الماراثون، وكلنا هيوســـتن K5، برعاية 

كلتا الشركتين.

ماراثون استثنائي بسبب الجائحة
وألن اإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد-19( والمحافظة 
على ســـالمة النـــاس غيـــرت قواعـــد الكثير من ســـبل 
تنفيذ النشـــاطات واألعمـــال في العالم، فقـــد نال هذا 
الســـباق نصيبه من هذا التغيير، دون أن يُلغى بالكامل، 

وهو ما يعكس التزام أرامكو بإقامته مثل كل عام. 
فبالرغـــم مـــن أن المتســـابقين ركضـــوا فـــي هـــذا 
الســـباق 13.1 ميـــاًل إال أن ذلـــك لـــم يكن فـــي مضمار 
الجـــري المعروف في هيوســـتن كما فـــي كل عام. فقد 
أتاحـــت أرامكـــو للمتســـابقين حريـــة اختيـــار كل منهم 
المـــكان والزمـــان الـــذي يرغـــب فـــي الجري فيـــه بما 
يضمن بشـــكل تام تنفيذ متطلبات التباعد الجســـدي. 
ولذلـــك اعتمـــدت الشـــركة حســـاب المشـــاركات فـــي 
الســـباق مـــن خـــالل تطبيـــق هاتف ذكـــي تـــم تطويره 
خصيًصـــا لمراقبـــة كل مشـــاركة علـــى حدة فـــي هذا 
الســـباق، حيـــث منحـــت المتســـابقين أياًمـــا الختيـــار 
الوقـــت الـــذي يناســـب كاًل منهم فيـــه إجراء الســـباق، 
حيـــث يقـــوم التطبيـــق اإللكترونـــي بحســـاب الوقـــت 
والســـرعة والمســـافة وغيـــر ذلك مـــن البيانـــات التي 
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تضمن تســـاوي المتســـابقين فـــي ظروف الســـباق، مع 
المحافظـــة علـــى فرصـــة المنافســـة لـــكل منهـــم وفق 
الطابـــع  ذات  المارثـــون  نصـــف  ســـباقات  أجـــواء 
الجماعـــي. ولذلك عكس المتســـابقون في ســـباق هذا 
العـــام مرونة الـــروح اإلنســـانية في األوقـــات الصعبة، 

أكثر من أي وقت مضى.
وبهذه المناســـبة قـــال الرئيـــس والمديـــر التنفيذي 
لشـــركة أرامكـــو األمريكتيـــن، األســـتاذ نبيـــل العفالق: 
»يســـعدنا أن ندعـــم مســـابقة أرامكو هيوســـتن نصف 
الماراثـــون، وذلـــك للـــدور الخـــاص الـــذي تلعبـــه فـــي 
المحافظـــة على الصحة واللياقـــة البدنية في األوقات 

الصعبة«.
وكان للعفالق رســـالة تحفيزية بثها للمتسابقين عبر 
وســـائل التواصـــل االجتماعي قـــال فيها: »إلـــى جميع 
العدائيـــن في ســـباقات هيوســـتن ماراثون هـــذا العام، 
نتمنـــى لكـــم فـــي أرامكـــو األفضـــل. إن إجراء ســـباق 
الحمـــاس  يتطلـــب  كهـــذه  أوقـــات  فـــي  افتراضـــي 
والمرونـــة«. وأضاف: »نحن معجبـــون بتفانيكم ونتطلع 

إلـــى رؤيتكم مـــرة أخرى فـــي خـــط البدايـــة التقليدي 
للسباقات في عام 2022م«.

مـــن جانبهـــا، قالـــت مديـــرة الشـــؤون العامـــة فـــي 
أرامكـــو األمريكتيـــن بالوكالـــة، ألمـــا كومبارجـــي: »إن 
المســـاعدة في ربط المشـــاركين بالعمـــل الخيري أمر 
مهم بالنســـبة لنا، فللمـــرة األولى يحصل المتســـابقون 
المخضرمـــون فـــي الســـباق علـــى ميدالياتهم لســـباق 
أرامكو هيوســـتن نصف الماراثون لعام 2021م، احتفااًل 
بمـــا قـــد يكـــون الســـباق االفتراضـــي األول وربمـــا 

الوحيد«.
وفي الميدان أدار المستشـــار اللوجستي في أرامكو 
نصـــف  فعاليـــات  دولهـــوف،  دميتـــري  األمريكتيـــن، 
الماراثـــون فـــي إحدى الحدائـــق الكبيرة في هيوســـتن 
بعيـــًدا عـــن التجمهـــر. وقـــد عبر عـــن ســـعادته بذلك 
بقولـــه: »يشـــرفني أن تمنحني الشـــركة هـــذه الفرصة 
إلدارة مثـــل هـــذا الحـــدث الرائـــع فـــي هيوســـتن«. 
وأضاف: »آمـــل أن ينتهي الوباء العام المقبل وســـأكون 

قادًرا على خوض السباق كما أفعل عادة«. 

مواجهة التوتر بالجري
وفي الســـباق االفتراضي لهذا العام، ُقدمت نصائح 
تدريبيـــة للعدائين فـــي مقاطع فيديو تـــم تضمينها في 

التطبيق اإللكتروني المصمم للمشاركين فقط. 
وكانـــت المحامية فـــي اإلدارة القانونية فـــي أرامكو 
األمريكتين، كريســـتين فايكوس، مـــن بين مجموعة من 
المتســـابقين الذين تـــم اختيارهـــم هذا العـــام ليكونوا 
ســـفراء ســـباقات أرامكو هيوســـتن نصـــف الماراثون. 
حيـــث يُمنح الدور الفخـــري للعدائيـــن المتفانين الذين 

يمكنهم إلهام اآلخرين للتقدم في هذه الرياضة.
وقـــد شـــاركت فايكـــوس، في أســـرع ســـباق لها في 
عـــام 2020م، عندمـــا ركضـــت 1:34:23. وكان الرقـــم 
القياســـي العالمي لنصـــف الماراثون للســـيدات، على 
وقالـــت كريســـتين   .1:04:31 هـــو  المقارنـــة،  ســـبيل 
فايكـــوس: »إننـــي أركـــض األميـــال وأحســـب األوقات، 
لكن األمر األكثر أهمية بالنســـبة لي هـــو أن االنهماك 
فـــي المشـــاركة فـــي الســـباق تســـاعد فـــي تخفيـــف 
التوتـــر«. وامتـــداًدا لهـــذا االهتمـــام تبـــذل كريســـتين 
جهـــوًدا فـــي تشـــجيع المتســـابقين علـــى الثقـــة فـــي 
قدرتهـــم على الصمـــود. والتأكد من نيلهم قـــدًرا كافًيا 

من التدريب..
تجدر اإلشـــارة إلى أن ســـباقات الماراثـــون الكاملة 
ونصف المارثون وســـباقات الخمســـة كيلومترات تقام 
علـــى مـــدى ثالثـــة أيام فـــي عطلـــة نهايـــة األســـبوع، 
وتجـــذب عـــادة أكثر مـــن 30 ألـــف عـــداء و 200 ألف 
متفـــرج، إلى جانـــب مجموعات التنســـيق للســـباق من 
أرامكـــو التـــي تـــوزع المتســـابقين علـــى المجموعـــات 

والفئات.
وقـــد تم هذا العام ، تســـجيل أكثر مـــن 60 متقاعًدا 
أو موظًفـــا مـــن أرامكـــو في هـــذا الســـباق،  باإلضافة 
إلى أفراد أســـرهم. وعلى مدى العقـــد الماضي، حقق 
المشـــاركون في هذه الســـباقات الخيريـــة الثالثة مًعا 

أكثر من مليوني دوالر سنوًيا من التبرعات.

أدار دميتري دولهوف، 
فعاليات نصف الماراثون في 
إحدى الحدائق الكبيرة في 

هيوستن، حيث تم تنظيم 
السباق ألول مرة افتراضًيا 

بسبب قيود جائحة 
كوفيد-19.

تعزيز كفاءة الطاقة في محطة تحلية مياه البحر
تعمـــل إدارة مشـــاريع مرافق الزيت حالًيـــا على بناء 
محطـــة جديدة لتحليـــة المياه بالتناضح العكســـي في 
معمل فـــرز الغـــاز من الزيـــت فـــي الســـفانية، بطاقة 

تبلغ 1500 جالون من المياه المحالة في الدقيقة.
وتماشـــًيا مـــع مبـــادرة إدارة المشـــاريع، التي تهدف 
إلى التوســـع في اســـتخدام التقنيات الجديدة، تسعى 
إدارة مشـــاريع مرافـــق الزيت الســـتخدام جهاز جديد 
الســـترجاع الطاقة في هـــذا المشـــروع، لتحقيق قيمة 
كبيـــرة مـــن الناحيتيـــن البيئيـــة واالقتصاديـــة، حيـــث 
ســـيؤدي الجهاز إلـــى توفير إجمالي فـــي التكلفة يُقدر 

بـ 12 مليون دوالر طوال دورة حياة المحطة.

التناضح العكسي
ويُعد التناضح العكسي تقنية شـــائعة وفاعلة إلنتاج 
الميـــاه المحـــالة، وقـــد اُنشـــئت عديـــد مـــن محطات 
التناضح العكســـي عبر مختلـــف المواقع داخل أرامكو 

السعودية.
وتولِّد هـــذه المحطات الميـــاه المحالة باســـتخدام 
مت هذه األغشـــية  تقنية األلواح الغشـــائية، حيث ُصمِّ
علـــى نحو فريد بحيث تســـمح لجزيئات المـــاء بالنفاذ 
مـــن خاللها، ومنـــع الجزيئـــات األكبر من النفـــاذ، كما 

هو الحال مع األمالح.
ولتحقيـــق النتيجـــة المرجـــوة مـــن الفصـــل، يجـــب 
تمريـــر الميـــاه المالحـــة الـــواردة مـــن خـــالل غشـــاء 
التناضح العكســـي تحت ضغط عاٍل جـــًدا؛ لذا تتطلَّب 
محطات التناضح العكســـي التقليدية تركيب مضخات 
كبيـــرة عاليـــة الضغـــط فـــي أعلـــى المجـــرى المؤدي 

لألغشية.
وقد أثبتـــت محطـــات التناضـــح العكســـي أهميتها 
فـــي إنتاج الميـــاه العذبة، ومـــع ذلك، ال يـــزال المجال 

متاًحا ألي عمليات تحسين تثبت فاعليتها.

القافلة األسبوعية

تعزيز كفاءة الطاقة
وعندما تُرَســـل ميـــاه البحـــر إلى محطـــة التناضح 
العكســـي لمعالجتها، فـــإن الميـــاه العذبـــة المفصولة 
تغـــادر الغشـــاء عند ضغـــط منخفض لتخضـــع لمزيد 
مـــن المعالجة، بينمـــا تغادر الميـــاه المالحـــة المركزة 
المحطة عنـــد ضغط عـــاٍل، ومن ثم يُعـــاد ضخها في 

البحر.
وفـــي إطـــار ســـعيها لتحســـين كفـــاءة هـــذه العملية 
التقليديـــة، نجحـــت إدارة مشـــاريع مرافـــق الزيت في 
تصميم جهاز جديد الســـترجاع الطاقة، يُعرف باســـم 

"مبادل الضغط".
وفـــي التصميـــم الجديـــد، يقـــوم مبـــادل الضغـــط 
بموازنـــة الطاقـــة بيـــن الميـــاه المالحة المركـــزة ذات 
الضغط العالي وميـــاه البحر ذات الضغط المنخفض. 
وبالتالـــي، أمكـــن تصميـــم محطـــة التحليـــة الجديدة 
60٪ مـــن خـــالل هـــذا  بمضخـــات أصغـــر بنســـبة 

المشروع.
م هـــذه التقنية أســـلوًبا مبتكًرا إلعـــادة تدوير  وتقـــدِّ
الطاقـــة، مما يقلِّل مـــن االنبعاثات الكربونيـــة الناتجة 
عـــن المحطـــة، ويســـهم بشـــكل ملحـــوظ فـــي حماية 

البيئة.

كما أســـهم تقليص حجم مضخـــات الضغط العالي 
بنســـبة 60٪ فـــي انخفاض اإلنفـــاق الرأســـمالي في 
المحطة بمقـــدار 1.2 مليون دوالر، فـــي حين تنخفض 
المصاريف التشـــغيلية بمقدار 400 ألف دوالر سنوًيا. 
وإلـــى جانب مـــا أضافته هـــذه التقنية مـــن قيمة، فإن 
الجهاز الُمســـتخدم بســـيٌط إلى درجة مذهلة، وهو ما 

يميِّز هذه التقنية ويزيد من قيمتها.
تجدر اإلشـــارة إلـــى أن الجهاز ُمصمـــم ليعمل لمدة 
25 عاًمـــا، ويحتـــوي علـــى أجـــزاء مصنوعة مـــن مادة 
خزفيـــة، وال يحتاج إلى صيانـــة ألنه ال يحتوي على أي 

أجزاء إلكترونية.

آلية عمل الجهاز الجديد السترجاع الطاقة الذي يعمل على تبادل الضغط ضمن عملية تحلية المياه بالتناضح العكسي.
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نيبال ..
بلد االختالفات الرائعة والتناقضات .. والهيمااليا 

الجمال الطبيعي 
واالندفاع نحو الحداثة

مـــع  الخالبـــة  الطبيعيـــة  بالمناظـــر  نيبـــال  تتميـــز 
المســـطحات التي تنحـــدر من الوديـــان إلـــى البحيرات 
الجميلة، وسالســـل جبلية عالية تالمس السماء بقممها 
المهيبـــة المغطـــاة بالثلـــوج. إنهـــا دولـــة مليئـــة بالتاريخ 
والمعالم األثرية والهندســـة المعماريـــة المذهلة لألبراج 
والباجـــودا )معبد بوذي(، المخصبة بالخشـــب المنحوت 

بشكل فّني دقيق.
كما أنهـــا غنيـــة بالحرف اليدويـــة، حيث تعـــج البالد 

كيارا سيامبريكوتي

بحرفيين مهرة يحولـــون المواد الخام إلـــى أعمال فنية، 
ســـواء كانـــت مـــن الخشـــب، الصـــوف، الســـيراميك، 

المعدن، الورق أو األحجار الكريمة.
كما أنهـــا تُعـــد مكاًنـــا للصمـــت والتأمل، اإلحســـاس 
بالطاقـــة التي تنبعـــث من األماكـــن حولك، حيـــث يفقد 
المرء الحـــس بالوقت وتكـــون الحدود مفتوحـــة ويصبح 

كل شيء في تناغم مع البيئة المحيطة.
تُعد العاصمـــة كاتمانـــدو، موطًنا لثقافة نيـــوار، وهي 
حضارة عالمية في ســـفوح جبال الهيمااليـــا، وقد كانت 
هذه العاصمة مقًرا للقصور والقـــالع الملكية والحدائق 

األرستقراطية النيبالية.
وألنها تقع في موقع إســـتراتيجي بيـــن الهند والصين، 
فقـــد كانـــت بمثابـــة مركـــز تجـــاري مهـــم فـــي القـــرون 
الماضيـــة، فهـــي المكان الـــذي ربط طريـــق الحرير بين 

الهند والتبت.
لكـــن لألســـف،أدى االندفـــاع للحداثـــة إلـــى جعـــل 
العاصمـــة مكاًنـــا يصعـــب العيـــش فيـــه، حيث تســـببت 
حركـــة المرور المزدحمـــة في ارتفاع نســـبة التلوث. كما 
عانـــت نيبـــال أيًضـــا من نكســـة أخـــرى بســـبب الزلزال 
الـــذي وقـــع عـــام 2015م وبلغـــت قوتـــه 7.9 درجـــة على 

مقياس ريختر.
وبعيًدا عـــن أجواء الحداثـــة التي تســـعى إليها البالد 
بخًطا حثيثـــة، فاألفضل أن تنطلق فـــي جولة ثقافية في 
وادي كاتمانـــدو، الـــذي ورث حضارة مدينتيـــن قديمتين 
همـــا بهاكتابـــور وباتـــان، والميادين التي تضـــم القصور 

الملكية القديمة لألسر الحاكمة في السابق.

بلد الهيمااليا 
تمتلـــك نيبال أيًضـــا ثروات طبيعية كبيـــرة. هنا، يمكن 
للمتســـلق ذي الخبـــرة أن يكمل المهمـــة الصعبة المتمثلة 
فـــي تســـلق جبـــال الهيمااليـــا، أعلى سلســـلة جبـــال في 
العالـــم، والتي يوجـــد بها عشـــرة من أعلى قمـــم الجبال 

في العالم. 

إذا كنت ال تفضل التســـلق، فيمكنك اختيار االستمتاع 
بمشـــاهدة القمـــم الشـــاهقة عـــن طريـــق حجـــز إحـــدى 

الرحالت الخاصة التي توفر إطاللة رائعة من األعلى.
في بعـــض األحيـــان، قـــد يكون مـــن الصعب، بســـبب 
الُســـحب الكثيفة فـــي االرتفاعـــات العالية، رؤيـــة القمم 
المغطـــاة بالثلـــوج. لكن، عندما تتالشـــى هذه الســـحب، 

فإن عظمة جبل إيفرست ال مثيل لها.

مياه بوخارا المتأللئة
ثمـــة محطة أخـــرى يمكـــن المـــرور بهـــا أثنـــاء القيام 

بالرحلة النيبالية أال وهي بحيرة بوخارا.
تشـــتهر البحيرة التي تعكـــس مياههـــا المتأللئة جبال 
التجديـــف.  لقـــوارب  البراقـــة  واأللـــوان  الهيمااليـــا 
فاالســـتيقاط هنـــاك يمكن أن يكـــون مصدر إلهـــام رائع، 
حيـــث يحثـــك المـــكان علـــى القيـــام برحلة فـــي الصباح 
الباكر إلـــى التالل والوصول إلى أعلـــى نقطة في الوادي 
قبل شـــروق الشمس؛ وتكافئ نفســـك برؤية ألوان جميلة 

تمأل السماء .
نيبال دولة متنوعة ذات ســـحر غامـــض - على الرغم 
من الصعوبـــات والمحـــن التي مـــرت بها؛ حيـــث يمكنك  
أن تقـــرأ على وجـــوه شـــعبها رغبتهـــم القوية فـــي إعادة 

بناء أرضهم، فاألمر بالفعل يستحق المغامرة هناك.

ُتعد نيبال إحدى أشهر الوجهات السياحية العالمية  التي تحظى بإقبال كبير لزيارتها من كافة بقاع األرض. ولعل ما 
يشجعك على التفكير جدًيا في زيارتها هو أنك تستطيع الوصول إليها في رحلة مباشرة في أقل من خمس ساعات.

إنها أرض االختالفات الرائعة، وطوال رحلتك سوف يفاجئك حجم التناقضات الموجودة في هذا البلد. فعلى سبيل 
المثـال، سـوف يحييـك النـاس بابتسـامات سـعيدة ومشـاعر دافئـة، لكنـك سـرعان مـا سـتدرك أن وراء هذه الوجوه الباسـمة 

الكثير من األحداث المأساوية والخبرات األليمة.

في باكتابور، سوف تندهش من دقة األعمال اليدوية في 
القصور الملكية القديمة، التي سوف تمنحك نظرة عن قرب 

لتاريخ رائع لألرض والناس الذين يعيشون عليها.

في ساحة دوربار في كاتماندو، تعد الهندسة المعمارية 
الرائعة بمثابة رسم بصري للعاصمة.

يقابلك الناس بابتسامات ساحرة، على الرغم من أن 
الكثيرين عانوا بشدة من الكوارث الشخصية والوطنية.

تضيف مجموعة من القوارب على بحيرة في بوخارا ألواًنا زاهية إلى المشهد الطبيعي الرائع.
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صحتك

 Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

غّيـــر كوفيد-19 الطريقـــة التي نعيش بهـــا حياتنا. 
ولحمايـــة أنفســـنا ومجتمعاتنـــا قللنا مـــن خروجنا 
مـــن المنـــزل وتحركاتنـــا، ممـــا أدى إلى زيـــادة في 

نمط الحياة الخاملة وزيادة الوزن. 
اكتشـــف كيـــف يمكنك التخلـــص من الـــوزن الزائد 

من خالل اتباع الخطوات التالية:

■  تقليل عدد الســـعرات الَحرارّية الُمتناولة وزيادة 
مقـــدار الّســـعرات الحرارية الَمحروَقـــة. ويمكن 
البـــدء مثاًل بتناول الطعام فـــي أطباق أصغر من 

المعتاد. 
■  اســـتبدل الوجبـــات الخفيفـــة الغنية بالســـعرات 

الحرارية بالفواكه والخضروات.
■  تنـــاول مجموعـــة متنوعة من األطعمـــة. ال يمكن 
أن توفـــر لـــك فئـــة واحـــدة مـــن الطعـــام جميع 
العناصـــر الغذائيـــة التـــي تحتاجها، بل يشـــتمل 
النظـــام الغذائي الصحي دائًمـــا على أطعمة من 

مجموعات غذائية مختلفة.
■  تناول الكثيـــر من الخضـــار والفواكـــه ومنتجات 

أخصائيـــو  يوصـــي  حيـــث  الكاملـــة،  الحبـــوب 
التغذيـــة باألطعمـــة النباتيـــة ألنها تحتـــوي على 
ســـعرات حراريـــة أقـــل والكثيـــر مـــن األليـــاف 
والفيتامينـــات والمعـــادن. كمـــا أنهـــا ال تحتـــوي 

على الكوليسترول وبها القليل من الدهون.
■  تجنب األطعمة والمشـــروبات التـــي تحتوي على 

نسبة عالية من السكر والملح.
■  التماريـــن الهوائيـــة المجدولـــة بانتظـــام هـــي 
األفضـــل لفقدان الدهـــون، فأي حركـــة إضافية 

تساعد في حرق السعرات الحرارية. 
■  فكـــر فـــي طـــرق يمكنـــك مـــن خاللهـــا زيـــادة 
نشـــاطك البدنـــي علـــى مـــدار اليوم: اســـتخدم 

الســـاللم بـــداًل مـــن اســـتخدام المصاعـــد أو 
الســـاللم المتحركة. المشـــي أو ركوب الدراجة. 
قـــم ببعض أعمـــال البســـتنة واغســـل ســـيارتك 
بنفسك. نظف ســـجادتك بالمكنســـة الكهربائية 

وقم بأعمال منزلية أكثر.
■  عندمـــا تقرر بـــدء ممارســـة الرياضـــة بانتظام، 
اختر األنشـــطة التي تســـتمتع بها. سيبقيك هذا 
متحمًســـا لمواصلة القيـــام بها. حاول ممارســـة 
الرياضـــة لمـــدة 30 دقيقـــة كل يـــوم. بإمكانـــك 
حتى تقســـيمها إلى ثـــالث فترات مـــدة كل منها 
10 دقائـــق بـــداًل مـــن فتـــرة واحـــدة مدتهـــا 30 

دقيقة.

أهم النصائح للتخلص من الوزن الزائد الناتج عن النمط الجديد للحياة خالل تفشي كوفيد-19

خذ لقاح كوفيد-19 لحماية نفسك وأحبائك
توفـر لقـاح كوفيـد-19 أخيـًرا، ليتنفس العالـم الصعداء 
فـي نهايـة عـام ملـيء بالمصاعـب فـي ظـل تفشـي هـذه 
الجائحـة. فعلـى الرغـم مـن أن حياتنـا الطبيعيـة الجديدة 
يجـب أن تسـتمر كمـا هي لبعض الوقـت، إال أن نهاية هذا 
الوبـاء باتـت قريبة، وكأفراد يلعب كل منا دوًرا في تسـريع 
لقـاح  أخـذ  خـالل  مـن  الطبيعيـة  حياتنـا  إلـى  عودتنـا 

كوفيد-19.
لكـن، مـع وصـول لقـاح كوفيـد-19 ظهرسـلوك جديـد 
لـدى بعضنـا، وهـو »التـردد فـي تعاطـي اللقاحـات«، 
مخـاوف  فـاق  اللقـاح  مـن  الخـوف  أن  يبـدو  حيـث 
الفيروس نفسـه، ويواجـه الناس صعوبة في قبول فكرة 
أخـذ اللقـاح. وإزاء ذلـك يجيـب مركـز جونـز هوبكنـز 
أرامكـو الطبـي عـن األسـئلة األكثـر شـيوًعا حـول لقـاح 

كوفيد-19.

ما هو اسم لقاح كوفيد-19 المتوفر محلًيا اآلن؟
اللقـاح الـذي يتـم اسـتخدامه حالًيا في المراكـز الطبية 
بالمملكـة هـو لقـاح فايزر-بيونتيـك، وقـد تتوفـر لقاحـات 

مختلفة في المستقبل.  

كيف ُيعطى اللقاح؟
يتم إعطاء لقاح فايزر-بيونتك عن طريق الحقن.

كم عدد الجرعات؟
هنـاك جرعتـان مـن اللقـاح، يتـم إعطاؤهمـا علـى حـدة 

بفارق 21 يوًما.

كـم مـن الوقـت يسـتلزم ليحصـل الجسـم علـى 
الحماية بفعل هذا اللقاح؟

بعـد أن يحصـل المريـض علـى الحقنة، سـيبدأ الجسـم 
فـي عمليـة صنـع األجسـام المضـادة علـى الفـور. ومـع 
ذلـك، فـإن عمليـة تكوين هذه األجسـام المضادة تسـتغرق 
وقًتـا. بعـد الجرعـة األولـى سـتكون محمًيـا بنسـبة ٪50. 
يوًمـا، سـتكون محمًيـا   21 بعـد  الثانيـة،  الجرعـة  فبعـد 

بنسبة تزيد عن 94 إلى ٪95.

ما هي فوائد الحصول على لقاح كوفيد-19؟
ال توجـد طريقـة لمعرفـة كيـف سـيؤثر كوفيـد-19 علـى 
جسـمك إذا أصبـت بـه ولكننـا نعلـم أنـه يمكـن أن يسـبب 
أمراًضـا ومضاعفـات خطيـرة، وفـي بعض الحـاالت يؤدي 

بصيرتك الواعية... سالمتك
ل تهديًدا.. ما زال كوفيد-١٩ ُيمثِّ
فال تتهاون في حماية نفسك 

ل خطًرا على حياتك،  ما زال كوفيد - ١٩ يمثِّ
لكنك تستطيع التغلب عليه...

اسحقه!
تطبيق صحتي

إلـى الوفاة. يمكـن أن يؤدي الحصول على لقاح كوفيد-19 
إلـى حمايتـك وحمايـة األشـخاص األكثر عرضـة لإصابة 

من حولك.

إذا كنـت مصاًبـا بالفعـل بكوفيـد-19، فهـل يجـب 
أن أحصل على اللقاح؟

حتـى إذا كنـت قـد أُصبـت مسـبًقا بكوفيـد-19 وطـور 
جسـمك حمايـة طبيعيـة أو مناعـة ضـد الفيـروس، فمـن 
غيـر المعـروف مـدة اسـتمرار هـذه المناعـة. إن تلقـي 

اللقاح قد يكون مفيًدا لهؤالء األشخاص.

كيف يحميني اللقاح؟
عندمـا يتـم إعطـاء اللقـاح، فـإن جهـازك المناعـي ينتـج 
المـرض، وقـد يعـزز مناعـة  أجسـاًما مضـادة لمحاربـة 

الجسم كذلك.

اإلصابـة  اللقـاح  يسـبب  أن  الممكـن  مـن  هـل 
بكوفيد-19؟

اإلصابـة  اللقـاح  يسـبب  أن  الممكـن  مـن  ليـس  ال، 
بفيـروس سـارس-كوف-2  أو اإلصابـة بمـرض كوفيد-19 
ألن اللقـاح الـذي يُسـتخدم فـي المملكة العربية السـعودية 

يحتوي على جزء فقط من الفيروس.

هل اللقاح آمن؟
●  تـم اختبـار لقـاح فايزر-بيوتك بصرامة فـي التجارب 

السريرية ويعتبر آمًنا.

●  تمـت الموافقـة علـى لقـاح فايزر-بيونتـك للوقاية من 
كوفيـد-19 مـن قبـل الهيئـة السـعودية العامـة للغـذاء 

والدواء والهيئات األخرى ذات الصلة.
اللقـاح معتمـد مـن وزارة الصحـة السـعودية ومنظمـة 
الصحـة العالميـة. يراقـب العلمـاء باسـتمرار اسـتخدام 
اللقـاح علـى مسـتوى العالـم لتحديـد أي مخاطـر صحيـة 

محتملة قد يتسبب بها.

من سيتلقى اللقاح؟
مراحـل  ثـالث  مـن  خطـة  الصحـة  وزارة  وضعـت 

للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
المرحلـة األولـى: المواطنـون أو المقيمـون الذيـن تزيد 
أعمارهم عن 65 عاًما، المهنيون األكثر عرضة لإصابة، 
واألشـخاص الذيـن يزيـد مؤشـر كتلـة الجسـم لديهـم عـن 
40،  ومـن يعانـي مـن نقـص المناعـة أو الذيـن يتناولـون 
األدويـة المثبطـة للمناعـة، ومـن يعانـي مـن اثنيـن أو أكثـر 
مـن األمـراض المزمنـة التاليـة: الربـو والسـكري وأمراض 
الكلـى المزمنـة وأمـراض القلـب المزمنـة وأمـراض الرئـة 
بالسـكتة  لإصابـة  تاريـخ  لديـه  شـخص  وأي  المزمنـة 

الدماغية.
المرحلـة الثانيـة: المواطنـون والمقيمـون الذيـن تزيـد 
أعمارهم عن 50 عاًما وجميع ممارسـي الرعاية الصحية 
اآلخريـن، والذيـن يتـراوح مؤشـر كتلـة الجسـم لديهـم بيـن 

30 و 40.
المرحلـة الثالثـة: لجميـع المواطنيـن والمقيمين الذين 

يرغبون في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم وأسرهم.

أين يمكنني تلقي اللقاح؟
مرافقهـا،  فـي  اللقـاح  الصحـة  وزارة  توفـر  حالًيـا، 
ويتعـاون مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي وأرامكـو 
السـعودية مـع وزارة الصحـة لتوفيـر اللقـاح فـي مرافـق 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

ما هي األعراض الجانبية؟
قد يعاني عدد قليل من األشخاص من:

●  الصداع والتعب
●  ألم في موقع الحقن

●  ألم عضلي
●  حمى ورجفة

اآلثـار  اللقـاح لتخفيـف  تلقـي  بعـد  العنايـة 
الجانبية: 

وآالم  الصـداع  لتسـكين  لباراسـيتامول  ا ■  تنـاول 
العضالت أو الحمى.

■  ضـع كمادة باردة على مـكان الحقن لتقليل أي إزعاج 
أو احمرار أو تورم.

إذا كان لديـك رد فعـل تجـاه اللقـاح ألكثـر مـن ثالثـة 
أيـام، أو كان لديـك رد فعـل يمنعـك مـن تنـاول الطعـام أو 
النـوم أو العمـل، فيجـب عليـك االتصـال بطبيـب الرعايـة 

األولية أو زيارة عيادة الرعاية بدون موعد.
اطلـب المسـاعدة فـوًرا إذا كان لديـك أي عالمـات لـرد 
فعـل تحسسـي كالطفـح الجلـدي أو صعوبـة التنفـس أو 

تورم الوجه والحلق أو تسارع ضربات القلب أو الدوخة.
للجميـع دور أسـاس في إنهاء هذا الوبـاء وبناء غٍد أفضل 

من خالل أخذ لقاح كوفيد-19 لحماية أنفسنا ومن حولنا.
لمزيـد من المعلومات عن لقاح كوفيد-19، يرجى االتصال 

بخط مساعدة كوفيد-19 التابع لوزارة الصحة على 937.

قم بزيارة صفحة
لقاح كوفيد-19
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غذاء.. بال زراعة! 
ل تأميـــن الغـــذاء فـــي المســـتقبل قضيـــة تـــؤرِّق  شـــكِّ
حكومات العالَـــم والعلماء على حدٍّ ســـواء. فخالل القرن 
العشـــرين ازداد عـــدد ســـكان األرض أربعـــة أضعـــاف، 
وتشـــير التقديرات إلى أن العدد ســـوف يصل إلى عشرة 
مليارات إنســـان بحلول عـــام 2050م. وســـوف تمثل هذه 
الزيـــادة الهائلـــة تحدًيـــا كبيـــًرا وضغًطا متصاعـــًدا على 
قـــدرة اإلنتاج الزراعـــي. األمر الـــذي كان وال بـــد من أن 
يدفع إلى تطويـــر تقنيات مبتكرة في تصنيـــع الغذاء غير 
الزراعة، منها تقنية مســـتقبلية تقوم علـــى تصنيع الغذاء 

من الهواء.
تشغل الزراعة مســـاحات كبيرة من اليابسة، وتستهلك 
كميـــات هائلة مـــن المياه. كمـــا أن إنتاج الغذاء بواســـطة 
الزراعـــة يســـهم بنســـبة عاليـــة مـــن انبعاثـــات غـــازات 
االحتباس الحراري العالمية، وللمقارنة فإن هذه النســـبة 
مـــن االنبعاثات هي أكبـــر مما ينتجه قطـــاع النقل بكل ما 

فيه من سيارات وشاحنات وطائرات وقطارات. 

أهمية البناء الضوئي
تحصـــل النباتات على غذائها بواســـطة عملية تســـمى 
البنـــاء الضوئـــي، حيـــث تقـــوم النباتـــات بتحويـــل ضـــوء 
الشـــمس والمـــاء وثانـــي أكســـيد الكربـــون الموجـــود في 
الغـــالف الجـــوي إلـــى غـــذاء وتطلـــق األكســـجين كمنتج 

ثانوي لهذا التفاعل الكيميائي. حسن اخلاطر
ألهمـــت هـــذه العملية علمـــاء وكالة الفضـــاء األمريكية 
)ناســـا( خـــالل الســـتينيات من القـــرن الماضـــي، لبحث 
اد الفضاء فـــي مهمات الفضـــاء الطويلة  فكـــرة إطعـــام روَّ
مثـــل الســـفر إلـــى المريـــخ. وكانـــت واحـــدة مـــن األفكار 
الواعـــدة تصنيع الغذاء عـــن طريق ثاني أكســـيد الكربون 
اد الفضـــاء، لكن ليس بواســـطة النباتات  الذي ينتجـــه روَّ
بل عـــن طريق ميكروبـــات صغيـــرة وحيدة الخليـــة قادرة 
علـــى حصد ثاني أكســـيد الكربـــون إلنتاج كميـــات وفيرة 
من البروتين المغذي على شـــكل مســـحوق عديم النكهة، 
كما يمكن اســـتخدام المـــادة في صنع األطعمـــة المألوفة 

لدينا.
وخالًفـــا لما هـــو الحال فـــي عالـــم النبات، فـــإن هذه 
الميكروبـــات ال تســـتخدم الضـــوء كما يحدث فـــي عملية 
البناء الضوئي التي تســـتخدمها النباتـــات للحصول على 
الغـــذاء، أي ألنهـــا قادرة علـــى النمو في الظالم. تســـمى 
تســـتخدم  وهـــي  )هيدروجينوتـــروف(  البكتريـــا  هـــذه 
الهيدروجيـــن كوقـــود إلنتـــاج الغـــذاء مـــن ثانـــي أكســـيد 
اد الفضـــاء ثانـــي أكســـيد  الكربـــون. فعندمـــا يُنتـــج روَّ
الكربـــون، تلتقطـــه الميكروبـــات، ويتحـــوَّل مـــع مدخالت 
أخرى إلـــى غذاء غنـــي بالكربون. وبهذه الطريقة ســـوف 

نحصل على دورة كربون مغلقة الحلقة. 
بعـــد مـــرور أكثر من نصـــف قرن علـــى أبحاث ناســـا، 
تعمل حالًيا عدة شـــركات في قطـــاع البيولوجيا التركيبية 
 Solar( وســـوالر فودز )Air Protein( من ضمنها إير بروتين

Foods( علـــى تطوير جيـــل جديد من المنتجـــات الغذائية 
المســـتدامة، من دون وجود بصمة كربونيـــة. ولن تقتصر 
اد الفضاء فحســـب، بل  هـــذه المنتجات الغذائيـــة على روَّ
ســـوف تمتد لتشـــمل جميع ســـكان األرض، وســـوف تُنتَج 
فـــي فتـــرة زمنيـــة قصيرة، بـــداًل من الشـــهور، ومـــن دون 
االعتماد علـــى األراضي الزراعية. وهـــذا يعني الحصول 
علـــى منتجات غذائية بشـــكل ســـريع جًدا. كما ســـيصبح 
مـــن الممكن تصنيـــع الغـــذاء بطريقة عموديـــة من خالل 
هـــذه الميكروبـــات، بداًل مـــن الطريقة األفقيـــة التقليدية 
الشـــبيهة بتقنية الزراعـــة العمودية الحديثـــة. وهذا يعني 

توفير منتجات غذائية أكبر من المساحة نفسها. 

عاَلم مختلف
ة شـــركات هـــذه  فـــي الوقـــت الحالـــي، تـــدرس عـــدَّ
الميكروبات بشكل أعمق، وتســـتزرعها من أجل الحصول 
على الغـــذاء. ففي عـــام 2019م، أعلن باحثون في شـــركة 
)Air Protein( األمريكية نجاحهم في تحويل ثاني أكســـيد 
الكربـــون الموجـــود فـــي الهـــواء إلـــى لحـــوم صناعيـــة 
مصنوعة من البروتين، التـــي ال تتطلَّب أي أرض زراعية، 
بـــل هي معتمدة بشـــكل أســـاس على الهواء. إذ اســـتخدم 
دة كمدخالت في  هؤالء الباحثون الهواء والطاقـــة المتجدِّ
عمليـــة مشـــابهة للتخميـــر، إلنتـــاج بروتين يحتـــوي على 
األحماض األمينية التســـعة األســـاس وغني بالفيتامينات 
والمعـــادن، كمـــا أنـــه خـــاٍل مـــن الهرمونـــات والمضادات 

الحيويـــة والمبيدات الحشـــرية ومبيدات األعشـــاب. وتم 
تصنيع اللحـــوم بأنواع عديدة بما فيهـــا الدواجن واألبقار 
والمأكوالت البحرية، من دون حصـــول انبعاثات كربونية، 
علـــى عكـــس تربية األبقـــار التي تســـهم في انبعـــاث غاز 

الميثان أحد غازات االحتباس الحراري. 
كما أن الشـــركة الفنلنديـــة )Solar Foods( طوَّرت تقنية 
إلنتاج البروتيـــن من الهـــواء، حيث تبدأ العملية بتقســـيم 
الماء إلـــى مكوناتـــه الهيدروجين واألكســـجين عن طريق 
ـــر الطاقة للبكتريـــا لتحويل  الكهربـــاء. فالهيدروجين يوفِّ
ثاني أكســـيد الكربون والنيتروجين الموجودين في الهواء 
إلى مـــادة عضويـــة غنية بالبروتين بشـــكل أكفـــأ من نمو 
النباتات باســـتخدام البناء الضوئي. وهذا البروتين يشبه 

 .)Solein( »دقيق القمح وقد أطلق عليه اسم »سولين
وتقـــوم الشـــركة حالًيا بجمـــع البيانـــات حـــول المنتج 
الغذائي لتقديمـــه إلى االتحاد األوروبـــي بهدف الحصول 
علـــى ترخيـــص غذائي، كمـــا أنها تخطـــط لبـــدء اإلنتاج 
التجـــاري فـــي العـــام 2021م. وقد أوضحت الشـــركة أنها 
مهتمة بإنتـــاج أطعمة صديقة للبيئة من خالل اســـتخدام 
المواد األســـاس: الكهربـــاء وثاني أكســـيد الكربون، وهذه 
األطعمـــة ســـوف تجنبنا األثـــر الســـلبي البيئـــي للزراعة 
التقليديـــة الذي يشـــمل كل شـــيء من اســـتخدام األرض 
والمياه إلى االنبعاثات الناتجة من تســـميد المحاصيل أو 

تربية الحيوانات. 

ُنشر في مجلة القافلة عدد نوفمبر/ديسمبر2020م.

جهاز لسماع غناء النبات
صـــدر فـــي عـــام 1973م كتـــاب عنوانه )حيـــاة النبات 
الســـرّية( مـــن تأليـــف بيتـــر تومكينز، استكشـــف وجود 
عالقة عاطفية ما بين اإلنســـان والنبـــات، وجاء فيه أن 
النبات يستمتع بســـماع بعض الموســـيقى الكالسيكّية. 
لكـــن الكتـــاب تلقـــى انتقادات عديـــدة، وعدته أوســـاط 

علمية كثيرة علًما زائًفا.
لكن أُعيـــد النظر في هـــذه األفكار خالل الســـنوات 
القليلـــة الماضية. فقد صنفت األمـــم المتحدة في عام 
2007م »اتحـــاد دمانهـــور«، وهـــو مجتمـــع قـــروي بيئي 
لتطويـــره جهـــاًزا  لالســـتدامة«،  »نموذًجـــا  إيطالـــي، 
يســـتطيع التقـــاط اإلشـــارات الكهربائية فـــي النباتات 
وتحويلهـــا إلـــى موســـيقى. وذلـــك لدفـــع النـــاس إلـــى 
التعايش بشـــكل أفضل مع 
البيئـــة، لكن هـــذا الجهاز 
وتشـــغيله  كبيـــًرا  كان 

د. معَقّ
وفي عـــام 2012م، 
ن  نـــا لفنا ا ـــن  تمَكّ
ي  جـــو ن  يكيـــا مر أل ا
ليكـــس  أ و تشـــي  تيتو با
تايســـون، من تقديم عرض 
فـــي بســـتانهما االســـتوائي فـــي 
كاليفورنيـــا، أدت فيـــه نباتـــات أغنيـــات 
 ،)philodendron( موســـيقّية توّلت القيادة فيها خنفســـة
ولعبـــت نبتـــة شـــيفليرا )schefflera( دور الكونتربـــاص، 
ونبتة شـــيفليرا أخـــرى دور اإليقاع، فيمـــا تولت نبتة فم 

الثعبان دور المؤّثرات الصوتّية.
فقد زّود الفنانـــان كاًل من النبتات الموســـيقية هذه، 

بجهـــاز يعمل بالوقـــود الحيوي، يحّول الكهربـــاء النباتّية 
إلـــى صوت. وهكـــذا أَدّى الرباعي النباتـــي أربع أغنيات 
المهرجانـــات  علـــى  الرباعـــي  جـــال  وقـــد  مرتَجلَـــة. 
والمتاحـــف بعرضه هـــذا. وكانـــت النبتات الموســـيقّية 
تســـتجيب لدخـــول أي شـــخص إلى مـــكان العـــرض أو 

خروجه منه، بتغيير في النغمة.
وبعـــد ثـــالث ســـنوات تطـــّور االكتشـــاف إلـــى جهاز 
)تصويـــت البيانات الحيوية( اللتقاط إشـــارات الكهرباء 
الحيوّيـــة وتحويلهـــا إلـــى نغـــم. وفـــي عـــام 2017م ظهر 
جهـــاز بُرُعـــم ميـــدي )MIDI Sprout(، القابل للَشـــبْك مع 
الهاتـــف الذكـــي. فنشـــأت علـــى الفـــور مجموعـــة مـــن 
الموســـيقّيين النباتّيين أخـــذوا يبّثون مؤّلفـــات نباتاتهم 
علـــى جمهورهـــم مـــن هـــواة النـــوع، وتضّمـــن بعضهـــا 
كونشـــرتو بين النبات وأحد الموســـيقّيين البشر. ويقول 
أحد المشـــاركين في تطويـــر الجهاز: »أفضـــل ما تفعله 
هو االســـتماع مـــدة مـــا لنغمات النبتـــة، ثم االســـتجابة 
بآلتـــك الموســـيقّية لهـــا، وسيدهشـــك أن النبتـــة هـــي 

األخرى تستجيب لك«.
أما الجهـــاز الحديـــث األكثر تطوًرا فهـــو بالنت ويف 
)PlantWave( القابـــل للَشـــبْك مع الهاتـــف واللوح وحتى 
الكمبيوتـــر، باســـتخدام تطبيـــق بلوتـــوث، وهـــو ليـــس 
بحاجة إلـــى وصلة ســـلكّية. وقـــد تكون أســـعار الجهاز 
اآلن مرتفعـــة، لكـــن قيـــام صناعـــة للحاجـــات النباتّيـــة 
كفيلـــة بخفضهـــا. فيصبـــح التناغـــم مع النبـــات حقيقة 
عملّيـــة. وقـــد تكـــون لهـــذه العالقـــة بالطبيعـــة فوائـــد 

نفسية لدى األجيال القلقة.

نشر في مجلة القافلة عدد يوليو/أغسطس 2020م



الخميس ١٥ جمادى اآلخرة 144٢هـ، ٢٨ يناير 20٢١م

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

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

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:

عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

السودوكو
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.

1 9 4 6
2 4 9 1

4 1 6 3
8 1

9 5
8 7

3 7 2 4
1 8 7 2

2 9 4 3

7 3 1 5 4 9 2 8 6
5 8 9 1 6 2 4 7 3
2 6 4 7 3 8 9 1 5
9 4 6 8 1 5 7 3 2
3 1 5 2 7 4 6 9 8
8 2 7 6 9 3 5 4 1
1 7 3 4 5 6 8 2 9
6 9 8 3 2 7 1 5 4
4 5 2 9 8 1 3 6 7

* حل العدد الماضي

الهدف الذهبي حديث األلوان:

الفنانة زينب الماحوزي من مواليد القطيف عام 1992م. شاركت في معارض جماعية متنوعة داخل المملكة وخارجها، وأقامت معرضها الشخصي األول في 
مقهى ثقافات عام 2013م. الماحوزي مشاركة في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة بعدة أعمال، منها لوحة الهدف الذهبي، التي تجسد المعركة الطاحنة 

في وسط الملعب من أجل الحصول على الكرة والفوز بالكأس.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

باتـت المشـاكل اليومية التـي نواجههـا تؤرقنا أكثـر مما مضى، 
فإنسـان اليـوم يختلـف كثيـًرا عمـا كان عليـه أسـالفه باألمـس. 
وألنه لـم يتعلم أسـاليب الخروج من األزمـة الداخلية، سـواء أكان 
ذلـك مـن قبـل األسـرة أم مـن قبـل المؤسسـات التعليميـة، فإننـا 
نجـده أصبـح بعيـًدا كل البعد عن ذاتـه، يدور في »سـاقية« - كما 
درجـت العبـارة -  يسـقي مـن خاللهـا األرض التـي يعيـش عليها، 
دون أن يرتـوي هـو مـن تلـك العطايـا التـي يقدمهـا، لينتهـي يومـه 
خـارج تلـك »السـاقية« منهـك الجسـد، باحًثـا عـن الراحـة التـي 

ينشدها دون أن تتحقق له.
سـأحاول فـي هـذه المقالـة التطـرق لقـوة اإلنسـان الداخليـة، 
المسـتثمرة غالًبـا، والمسـتنزفة فـي مشـاعر  القـوة غيـر  تلـك 
اآلخريـن عـادة، حيـث أن القـوى الخارجـة عـن اإلرادة بطبيعتهـا 
أن  يمكـن  التـي  الكيفيـة  اختيـار  فـي  حريتـه  اإلنسـان  تسـلب 
يتجـاوب فيهـا مـع المواقـف، فيصبـح خاضًعـا للتأثيـر عليـه مـن 
خـالل تلـك الضغـوط التـي ال يمكـن التحكـم بهـا إذا تُركـت بدون 
وعـي إزاء األحـداث الجاريـة، لكنها في الوقت نفسـه ال تسـتطيع 
أن تسـلبه حريـة اختيـار الكيفيـة التـي يسـتجيب فيهـا للمواقـف. 
فيمـا  يتحكـم  أن  لإنسـان  يمكـن  هنـا: ال  قولـه  نسـتطيع  ومـا 
يحـدث لـه فـي الحيـاة، لكنـه يسـتطيع دائًمـا أن يتحكـم فـي ردة 

فعله تجاه ما يتعرض له من أحداث ومواقف.
مما سـبق يتبـادر إلـى الذهن سـؤال حـول إمكانية تجـاوز حالة 
الذاتـي  البنـاء  فـي  والدخـول  بهـا،  نصـاب  التـي  االرتبـاك 
والمجتمعـي، الـذي يتأتـى عبـر الجيـل الجديـد. وهنـا يأتـي دور 
الوالديـن وتنبـع أهميتـه؛ إذ نجـد علـى مـر التاريـخ أن اهتمامـات 
األبنـاَء  ـئ  فتنشِّ االجتماعـي،  بمحيطهـا  متأثـرة  تكـون  األسـرة 
حسـب وعي تلـك المرحلة. وفي القـرن الواحد والعشـرين، الذي 
كونيـة،  قريـة  مجـرد  وليـس  كونًيـا«  »بيًتـا  فيـه  العالـم  أصبـح 
وتوفـرت الوسـائل التعليميـة النظاميـة والخاصـة بشـكل كبيـر، 

باتت الخيارات أكثر تعدًدا وتنوًعا وإصابة باالرتباك حيالها. 
مـن  حالـة  تعيـش  المجتمعـات  مـن  كثيـًرا  جعـل  مـا  وهـذا 
التذبـذب حـول مفاهيـم التربيـة وغـرس القيـم اإلنسـانية فـي 
أبنائهـا، فأصبـح بعضهـم يتشـكل وفـق قيـم اآلخريـن، وهـي قيـم 
لـم يخترهـا، ولكنهـا كانـت جاهـزة أمامـه وسـهلة فـي الوصـول 
إليهـا، األمـر الـذي ترتـب عليـه تشـكل جيـل جديـد بـرؤى تختلف 

تماًما عن القيم التي كان يعتنقها الجيل السابق له.
نجـد هنـا أننـا أمـام جيـل مرتبـك المشـاعر، بتأثيـر مـن حالـة 
االرتبـاك التـي أصابـت األسـرة، لتبقـى مفاهيمنـا حـول الطفولـة 
والتربيـة غيـر مكتملة المالمح. ونـدرك جميًعا أن التربية ليسـت 
مجـرد توفيـر المـأكل والملبـس والمسـكن، بـل إنهـا تتجـاوز ذلـك 
وتتخطـاه لمـا هـو أبعـد وأعمـق، فهـي عاطفـة إنسـانية مشـتركة، 
وبيئـة تعليميـة جيدة، حيـث أن األطفـال هم المسـتقبل، وما نحن 
سـوى مرحلـة تنير الـدروب ألجلهم. ومـن هنا تنبع أهميـة تدريب 
وإعـداد أنفسـنا وإعـادة تأهيلهـا قبـل الخـوض فـي مغامـرات 
التربيـة، وأن نعـي تماًمـا أهدافنـا الرئيسـة قبـل أن نمنـح أبناءنـا 

»خرائط التيه« ونلومهم فيما بعد على ضياع الطريق. 
مـا يحتاجـه االنسـان قبـل البـداء بمشـاريع الترتيـب الذاتيـة 
واألسـرية هـو حالـة التـوازن واالسـتقرار التـي يجـب أن يصلهـا، 
فهـو بحاجـة لواقع خـاٍل مـن التوتـر، كي يسـتطيع تحديـد الهدف 
الذي سـيناضل مـن أجـل الوصول إليـه، ويسـعى للمحافظـة على 
حالة التوازن الشعوري، كي يستطيع منح الشعلة للجيل القادم. 

العالم َبْيٌت كونّي
عبدالوهاب العريض *
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