
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة 144٢هـ، ١١ فبراير 20٢١م

أرامكو السعودية تسعى لتوفير 
ألياف الكربون بتكلفة أقل

صفحة ٣

مًعا سندحر كوفيد-19في
للمرة  كوفيد-19  مرَّ عام على ظهور 
األولى، وليس من المستغرب أن يتسلل 
نحن  ذلك،  ومع  الملل.  أنفسنا  إلى 
مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتسلح 
بالعزيمة واإلصرار، خاصة في ظل ما 
أعلنته وزارة الصحة عن إمكانية خروج 

الفيروس عن السيطرة.

صفحة ٨

إدارة األعمال البحرية حتصل على 
خمسة اعتمادات دولية

في  البحرية  األعمال  إدارة  نجحت 
الحصول على خمسة اعتمادات وفًقا 
للمقاييس الدولية، تُظهر قدرتها على 
تقديم خدمات بحرية تلتزم باإلجراءات 

التنظيمية وتلبِّي توقعات العمالء.

صفحة ٢

ملعب الغولف رويال غرينز  يف جدة 
يستضيف بطولة عاملية للغولف

استضاف نادي وملعب الغولف رويال 
غرينز في جدة نخبة من أفضل العبي 
عالمية  بطولة  ضمن  الرياضة  هذه 
استمرت أربعة أيام، واختُتمت أحداثها 

األحد الماضي.

صفحة ٥

إطالق »بودكاست« القافلة
ضمن رحلة التحول الرقمي، القافلة 
في حلة قشيبة عبر منصتها الصوتية 

الجديدة.
صفحة ١١

هذا العدد

يتعاون الباحثون من فريق أعمال التصنيع في مركز البحوث والتطوير في الظهران 
مع نظرائهم في كافة أنحاء العالم لتطوير تقنيات حديثة، تساعد في صنع ألياف 

الكربون بتكلفة أقل، وذلك بهدف االستفادة من هذه المواد في تطبيقات جديدة.
تصوير: حسن المبارك

احصل على أرامكو اليف اليوم
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١١ فبراير ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

هـــل نعـــي حًقـــا مـــا نحـــن بصـــدده ممـــا بـــات 
يتهددنـــا مـــن احتمـــال وإمكانيـــة العـــودة إلـــى ما 
تركنـــاه وراء ظهورنـــا واعتبرنـــاه، فـــي وعينا وفي 
الوعينـــا كمـــا تبيـــن أيًضـــا، شـــيًئا مـــن الماضي 
الذي قد نســـتحضره بين الحيـــن والحين ونتأمله 
كما نتأمل صـــوًرا قديمة تســـتجلب ذكريات مرت 

وانقضت بحلوها ومرها؟ 
هل نقـــّدر فعـــاًل ما يمكـــن أن يؤول إليـــه األمر 
جـــّراء إهمالنـــا وتهاوننـــا وتراخينـــا فـــي اتبـــاع 
إجـــراءات بالغـــة البســـاطة، يمكـــن أن تصبح )بل 
إنهـــا قـــد أصبحـــت كذلـــك بالفعـــل لفتـــرة مـــن 

الزمن( جزًءا من روتين حياتنا اليومية؟ 
ربمـــا قـــد نكـــون نجحنـــا فـــي مرحلـــة مـــا في 
تحقيـــق انتصار ُحقَّ لنـــا أن نفخـــر ونباهي به في 
معركة، وربما معارك حاســـمة ضـــد الوباء، ولكن 
المؤكـــد أننـــا لم نكســـب الحـــرب بعد ولـــم نخرج 
متوجين بالنصـــر المؤزر منها، ألنها بكل بســـاطة 
لـــم تنته بعـــد، وال أحـــد يمكنـــه التيقـــن أو الجزم 
بتاريخ مـــا يتحقق فيـــه ذلـــك وال التنبـــؤ حول ما 

إْن كان ذلك قريًبا أو بعيًدا. 
الجهـــات الحكوميـــة الرســـمية، وعلـــى رأســـها 

وزارتا الصحـــة والداخلية، بذلت ومـــا تزال تبذل 
جهـــوًدا اســـتثنائية فـــي التصـــدي للجائحـــة التي 
دخلـــت طـــور التحـــول واتخـــاذ »أوجـــه« وأقنعـــة 
جديدة تنذر بمخاطـــر أكبر وتهديـــدات أعظم إن 
لم نكن علـــى أعلى مســـتوى من الوعـــي واليقظة 

والحذر.
 ولكن تلـــك الجهـــود العظيمـــة التـــي أصبحت 
مضرًبـــا للمثـــل لن يكتـــب لهـــا النجاح ولـــن تؤتي 
أكلهـــا إن لـــم نكـــن جـــزًءا منهـــا، مؤمنيـــن بهـــا 
مـــا  وكل  ومنفذيـــن إلســـتراتيجيتها وخططهـــا. 
نحتاجـــه لنكـــون كذلـــك هـــو أن نتبع اإلجـــراءات 
االحترازيـــة البســـيطة نفســـها من لبـــس الكمامة 
بشـــكل دائم وغســـل اليديـــن أو تعقيمهما بشـــكل 

مستمر والمحافظة على التباعد االجتماعي.
ليكـــن فيما يجـــري حولنـــا فـــي رقـــاع مختلفة 
ومتكاثـــرة مـــن بلـــدان العالـــم القريبـــة والبعيـــدة 
عبـــرة لنـــا، ولنَُعـــْد ســـيرتنا األولـــى مـــن الحرص 
وااللتـــزام والحذر واتبـــاع التعليمـــات بحذافيرها 
كي نســـلم نحن أواًل كأفـــراد وكي نحمـــي أحباءنا 
ونكـــفَّ األذى عـــن مجتمعنا ونـــذّب الشـــرور عن 

حياض وطننا.

والمؤســـف أن بعـــض النـــاس يعلقـــون إهمالهم 
والمباالتهـــم علـــى »شـــّماعة اإليمـــان« والتســـليم 
بالقـــدر، فتســـمع الواحـــد منهـــم حيـــن يصافـــح 
شـــخًصا آخـــر أو يحضنه أو حتـــى يقبلـــه، يردد، 
تشـــجيًعا للطـــرف اآلخـــر المتـــردد ربمـــا لفعـــل 
المثـــل، اآليـــة الكريمـــة »قـــل لـــن يصيبنـــا إال ما 
كتب اهلل لنا«، متناســـًيا األخذ باألسباب، وغافاًل 
أو ربما متغافـــاًل عن آية كريمة أخـــرى تقول »وال 

تلقوا بأيديكم إلى التهلكة«.
عـــودة أرقـــام المصابيـــن بالفيـــروس لالرتفـــاع 
مرة أخرى في األيـــام القليلة الماضيـــة ينبغي أن 
تكـــون بمثابـــة جـــرس اإلنـــذار لنـــا جميًعـــا دونما 
اســـتثناء للعـــودة إلى ثكنـــات االحتـــراز وإجراءاته 
المشـــددة والبســـيطة التي اعتدنا عليها وألفناها 
كباًرا وصغـــاًرا. ليكـــن كل واحد منا خـــط الدفاع 
األول عنـــا جميًعـــا، ولنكـــن كالبنيـــان المرصوص 
والجســـد الواحـــد حتـــى تنجلـــي الغمـــة وتصبـــح 
هـــذه الجائحة شـــيًئا مـــن ذكريات الماضـــي التي 
نحكيهـــا ألبنائنـــا وأحفادنـــا وقـــد علـــت وجوهنا 
ابتســـامة النشـــوة بالنصـــر على عـــدو نجحنا في 

دحره ورد كيده رغم شديد بطشه وخفاء مكره.

خط الدفاع األول
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.

إدارة األعمال البحرية تحصل على خمسة اعتمادات دولية
نـــت أكثـــر من 70  لـــة تضمَّ بعـــد عمليـــة تدقيـــق مطوَّ
ًرا، في  مقابلـــة، نجحـــت إدارة األعمـــال البحريـــة، مؤخَّ
الحصـــول علـــى خمســـة اعتمـــادات وفًقـــا للمقاييـــس 
الدوليـــة، تُظهـــر قدرتهـــا علـــى تقديم خدمـــات بحرية 

تلتزم باإلجراءات التنظيمية وتلبِّي توقعات العمالء.
ومنحت المنظمة الدوليـــة لتوحيد المقاييس )آيزو(، 
التـــي تدعم أكثر مـــن 20 ألف مقياس يتعلق بالســـالمة 
والموثوقيـــة والجـــودة في قطاع الصناعة حـــول العالم، 

خمس شهادات اعتماد إلدارة األعمال البحرية.
وفي هذا الشـــأن، قال مدير إدارة األعمال البحرية، 
األســـتاذ عبـــداهلل الطويرقـــي، إن الشـــهادات تظهـــر 

التزام اإلدارة بالتحسين المستمر واالبتكار.
وقال الطويرقي: »تســـعى إدارة االعمـــال البحرية أن 
د الخدمـــة األمثل للحلول البحريـــة المبتكرة  تكـــون مزوِّ

ذات القيمة المضافة«.
وأضـــاف قائاًل: »يمثِّـــل منح اإلدارة خمس شـــهادات 
آيزو رائـــدة دليـــاًل على تصميـــم موظفينا علـــى إيجاد 
طـــرق لرفـــع مســـتوى ســـالمة الخدمـــات التشـــغيلية 

مة لعمالئنا وجودتها«. المقدَّ

منهٌج للتحسين المستمر
ـــي اعتمـــادات اآليزو الخمســـة أنظمـــة اإلدارة  وتغطِّ

التالية:
■  نظـــام إدارة الجـــودة )آيـــزو رقـــم 9001 : 2015(، 

ُمنحت إلدارة األعمال البحرية.
■  نظـــام إدارة الجـــودة، )آيـــزو رقـــم 9001 : 2015(، 

ُمنحت ألكاديمية التدريب البحري في اإلدارة.
■  نظام إدارة الصحة والســـالمة المهنية، )آيزو رقم 

.)2018 : 45001
■  إدارة الطاقة، )آيزو رقم 50001 : 2018(.

القافلة األسبوعية

■  إدارة المخاطر، )آيزو رقم 31000 : 2018(.
وقـــال مشـــرف وحـــدة ضمـــان الجـــودة ومراقبـــة 
د  االلتـــزام، فواز الثبيتـــي، إن المقاييـــس الدولية تحدِّ
متطلبات إنشـــاء أنظمـــة اإلدارة ذات الصلة وتنفيذها 

وصيانتها وتحسينها.
وأضاف الثبيتـــي: »نجحت إدارة األعمـــال البحرية 
في إظهار اتباعها ألســـلوب منهجي لتحقيق التحسين 
المســـتمر، كما أنها اتبعت  أعلى المعايير لالستجابة 

ء  فـــا لو ا و  ، لعمـــالء ا لمتطلبـــات  أفضـــل  بشـــكل 
بااللتزامات، مع صنع القيمة للشركة«.

ـــق مدققـــو اعتمـــادات اآليـــزو مـــن أن خدمات  وتحقَّ
م وفًقا لمســـتويات عالية مـــن الجودة، وأنها  اإلدارة تُقدَّ
ى إلى منح شـــهادة اعتماد  تحظى بثقـــة العمالء، مما أدَّ
لنظـــام إدارة الجـــودة )آيـــزو رقـــم 9001 : 2015( فـــي 

اإلدارة.
وبتوجيـــه مـــن الهيئة العامـــة للنقل، المســـؤولة عن 
جميـــع شـــؤون النقـــل بالســـكك الحديديـــة والبحرية 
والبريـــة فـــي المملكـــة، حصلـــت وحـــدة أكاديميـــة 
التدريـــب البحـــري  على شـــهادة قائمة بذاتهـــا لنظام 

إدارة الجودة )آيزو رقم 9001 : 2015(.
وســـلَّط الناظر اإلداري لقســـم الخدمات الفنية في 
إدارة األعمـــال البحريـــة، فهـــر خميس، الضـــوء على 
أهميـــة حصول األكاديمية على اعتمـــاد اآليزو، قائاًل: 
»يؤكد هـــذا االعتمـــاد الدولي، باإلضافة إلـــى اعتماد 
األكاديمية من قبـــل الهيئة العامة للنقـــل، القدرة على 
تقديـــم دورات تدريبيـــة معتـــرف بها دولًيا لمهندســـي 
أرامكـــو الســـعودية وربابينهـــا، للحصول على شـــهادة 
الجـــدارة الخاصة بهم، وتمكينهم من تشـــغيل الســـفن 
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هيئة التحرير

ي توقعات العمالء. منحت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )آيزو( إدارة األعمال البحرية خمس شهادات اعتماد ُتشير إلى قدرتها على تقديم خدمات بحرية تلتزم باإلجراءات التنظيمية وتلبِّ

البحرية وفًقا لمقاييس المنظمة البحرية الدولية«.
قـــون بتقييم نظـــام إدارة  من جهة أخـــرى، قام المدقِّ
الســـالمة فـــي إدارة األعمـــال البحريـــة، لتُمنح شـــهادة 
اعتماد لنظـــام إدارة الصحـــة والســـالمة المهنية )آيزو 
بالمقاييـــس  نظـــًرا لاللتـــزام   ،)2018  :  45001 رقـــم 
المعتمـــدة فـــي جوانـــب تحســـين ســـالمة الموظفيـــن، 
وتقليـــل مخاطـــر بيئة العمـــل، وخلق ظـــروف عمل أكثر 

أماًنا.
كما ُمنحت اإلدارة شـــهادة اعتماد أخرى لنظام إدارة 
الطاقـــة، )آيزو رقـــم 50001 : 2018(، الـــذي تم تنفيذه 
للحـــد من اآلثـــار البيئيـــة، وضبط االلتـــزام فيما يتصل 
باســـتخدام الوقود. وُمنحت شـــهادة االعتماد الخامسة 
إلدارة المخاطـــر، )آيـــزو رقـــم 31000 : 2018(، التـــي 

د أكبر الجوانب التي ينبغي لإلدارة العناية بها. تحدِّ
جديـــٌر بالذكر أن الحصول على شـــهادات االعتماد 
نتـــا تدقيًقـــا رفيع  جاء عقـــب تجـــاوز مرحلتيـــن تضمَّ
المســـتوى ومقابـــالت تدقيـــق أُجريـــت عبـــر الواقـــع 
االفتراضـــي. وخـــالل ذلك، لـــم تُصدر أي إشـــعارات 
م ســـوى توصيات بســـيطة  بعـــدم االمتثال، كما لم تُقدَّ

من أجل التحسين، وقد تم إغالقها الحًقا.
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أرق من الَشعرة وأقوى من الفوالذ..

أرامكو السعودية تسعى لتوفير ألياف 
الكربون بتكلفة أقل

الظهـــران - حين تكـــون على اســـتعداد إلنفاق آالف 
الريـــاالت علـــى دراجـــة هوائيـــة مـــن الطـــراز األول 
مصنوعـــة من أليـــاف الكربـــون، فأنـــت بالتأكيد تدرك 
فوائـــد اســـتخدام أليـــاف الكربـــون؛ فهيـــكل الدراجـــة 
المصنوع مـــن هذه المادة يجعلها أكثـــر صالبة، وأخف 
وزًنـــا، وأكثـــر اســـتدامة مـــن الدراجـــة التقليديـــة ذات 

الهيكل الفوالذي.
أليـــاف الكربون هي مـــادة معززة قـــادرة على تحمل 
أوزان ثقيلـــة ودرجـــات إجهـــاد عاليـــة فـــي أصعـــب 
الظروف. والمواد الالمعدنيـــة، أو المركبة، التي تُصنع 
بخلط هـــذه المادة مـــع البوليمـــرات تكون أخـــف وزًنا 
من األلمنيوم بنســـبة 40%، كما يمكن أن تكون مقاومة 
للمواد الكيميائية ودرجات الحـــرارة المرتفعة، وأصلب 

بعشر مرات من الفوالذ.
هذه الخصائص تجعـــل ألياف الكربون مـــادة مثالية 
للمستهلكين وفي االســـتخدامات الصناعية على الرغم 

من ارتفاع ثمنها.
وتحظـــى المواد الالمعدنيـــة، كالمواد البالســـتيكية، 
باســـتخدامات عديدة في قطاع النفـــط والغاز، بما في 
ذلك فـــي صناعة خطـــوط األنابيـــب، وذلك نظـــًرا لما 

ن وتكاليف صيانة متدنية. تتمتع به من أداء محسَّ
المـــواد  تُســـتخدم  أن  يمكـــن  المســـتقبل،  وفـــي 
البالســـتيكية المعـــززة بأليـــاف الكربـــون، على ســـبيل 
المثـــال، فـــي تصنيـــع خطـــوط أنابيـــب كبيـــرة الُقطر، 
تتمتـــع بصالبة أكبـــر، وأداء أفضـــل فاعليـــة بالمقارنة 

بخطوط األنابيب الفوالذية التقليدية.
وفي مجال منافســـات الســـيارات الرياضية، لطالما 
رت فرق فورموال 1 المشـــهد في مجال اســـتخدام  تصدَّ
فريـــق  م  قـــدَّ 1981م،  عـــام  ففـــي  الكربـــون.  أليـــاف 
)مكالريـــن( للفورمـــوال 1 ســـيارة الســـباق الخاصـــة به 
الكربـــون،  أليـــاف  مـــن  مصنـــوع  هيكلـــي  بغـــالف 
واســـتُخدمت في هـــذا التصميم المبتكر قمرة ســـالمة 
مصنوعـــة من هذه المواد، لتكون ســـيارة الســـباق أكثر 
قـــوًة وأخف وزًنا، بمـــا يكفل أداًء أفضـــل وحمايًة أعلى 

للسائقين.
واليوم، تســـتخدم فرق فورموال 1 المواد البالستيكية 
المعـــززة بأليـــاف الكربـــون فـــي صناعـــة المكونـــات 
الرئيســـة في ســـياراتها، بما في ذلك الهيكل والرفرف 
والمقدمة ونظـــام التعليق، وذلك بهدف جعل ســـيارات 
الســـباق الحديثة أخف وزًنا وأكثر أماًنـــا، ورفع كفاءتها 

آالن بريتشر

في استهالك الوقود.
وفي هذا الشـــأن، تعكف »شـــركة أرامكو الســـعودية 
للتقنيـــة« فـــي الظهـــران علـــى تطويـــر تقنيـــات جديدة 
تُســـهم في توســـيع نطاق إنتاج ألياف الكربون مقتصدة 
التكلفـــة، لالســـتفادة منهـــا فـــي اســـتخدامات جديدة. 
وتأتي هـــذه الجهود في إطـــار توجه أرامكو الســـعودية 
المـــواد  فـــي مجـــال  أعمالهـــا  نطـــاق  توســـيع  نحـــو 
الالمعدنيـــة، مـــن خـــالل اغتنـــام الفـــرص المحليـــة 

والعالمية في قطاعات صناعية مختلفة.

التركيز على خفض 
التكلفة وزيادة الطلب

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الطلب علـــى أليـــاف الكربون 
يشـــهد ارتفاًعا كبيـــًرا، إال أن قطاع الســـيارات لم يكن 
ســـريًعا في تبنيها لتصنيع الســـيارات العادية التي تُنتج 

بكميـــات ضخمة، نظًرا للتكلفة العالية، حيث بلغ ســـعر 
المـــواد البالســـتيكية المعـــززة بأليـــاف الكربـــون عام 

2020م عشرة أضعاف سعر الفوالذ.
ولذلك، يقتصر اســـتخدام أليـــاف الكربون حتى اآلن 
فـــي هـــذا القطـــاع علـــى الســـيارات الفخمـــة ورياضة 
سباقات السيارات. ولكن اســـتخدام هذه المواد بشكل 
أوســـع في تصنيع السيارات ســـيخفف من وزنها، األمر 

الذي يخفض استهالكها للوقود ويحدُّ من االنبعاثات.
ويمثِّل توفيـــر المواد البالســـتيكية المعـــززة بألياف 
الكربـــون بتكلفـــة معقولـــة فرصـــة ألرامكو الســـعودية، 
تســـتطيع من خاللها تبـــوء مكانـــة رائدة علـــى خارطة 
ن ذلـــك الشـــركة من  هـــذه الســـوق المبتكـــرة، وســـيمكِّ
اســـتحداث أســـواق جديدة للمواد الكيميائية المنافسة 
التـــي تنتجهـــا. ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة تعكـــف أرامكو 
الســـعودية على بناء منظومـــة تعاون عالمية لمســـاندة 
تطويـــر البوليمـــرات الجديـــدة، وغيرهـــا مـــن المـــواد 

الالمعدنية.
وفي الوقت الحالي، تعمل »شـــركة أرامكو الســـعودية 
للتقنيـــة« علـــى التعـــاون مـــع معهـــد تقنية النســـيج في 
ألمانيـــا، مـــن أجـــل التوصـــل إلى ســـبل ترفد الســـوق 
بأليـــاف كربـــون قياســـية المتانـــة ومقتصـــدة التكلفة، 
وتزيـــد الطلب على التقنيات القائمـــة على البوليمرات، 
لالســـتفادة منها في اســـتخدامات واســـعة النطاق في 

السوق.
وقال محمـــد بوهرارة، وهـــو عالم أبحـــاث أعلى من 
فريـــق أعمـــال التصنيـــع في مركـــز البحـــوث والتطوير 
في الظهران: »نســـعى إلى خفض تكلفـــة تصنيع ألياف 
الكربـــون، لتصـــل إلـــى عشـــرة دوالرات للكيلوغـــرام 
ل ذلك انخفاًضا  الواحد بحلـــول عام 2035م،  وسيشـــكِّ
بنســـبة 50% عـــن أســـعار هـــذه المـــواد فـــي العـــام 

الماضي«.
وأضـــاف بوهـــرارة: »تعمـــل هـــذه المبـــادرة علـــى 
التعجيـــل باعتمـــاد هـــذه المـــواد على نطاق واســـع في 
قطـــاع الســـيارات، وفي غيـــره من القطاعـــات، بما في 

ذلك توليد الطاقة من الرياح وخطوط األنابيب«.

نحو توطين التصنيع
مـــن جانـــب آخـــر، تعكـــف أرامكـــو الســـعودية علـــى 
التعـــاون مع شـــركة توتـــال وشـــركة إنيوس، فـــي إطار 
مشـــروع أميـــرال للكيميائيـــات، مـــن أجـــل إنتـــاج مادة 

األكريلونيتريـــل في المملكـــة. وهذه المـــادة هي ركيزة 
رئيســـة لتصنيـــع عديد مـــن المـــواد البالســـتيكية، بما 
فـــي ذلـــك البولـــي أكريلونيتريـــل، التي تُعد مـــن المواد 
الخام األكثر شـــيوًعا من حيـــث اســـتخدامها في إنتاج 

ألياف الكربون.
ر مشـــروع أميرال البروبيليـــن لمعمل جديد  وســـيوفِّ
تعمـــل شـــركة إنيوس علـــى إنشـــائه في مدينـــة الجبيل 
على ســـاحل الخليج العربي. وســـتتيح منتجات شـــركة 
إنيوس مـــن األكريلونيتريل إنتـــاج البولـــي أكريلونيتريل 
بتكلفـــة أقـــل، األمـــر الـــذي ســـيخفض تكلفـــة تصنيع 

ألياف الكربون.

البحث عن طرق بديلة
إلـــى جانـــب ذلـــك، تستكشـــف أرامكـــو الســـعودية 
اســـتخدام البولـــي إيثيليـــن كمادة خـــام بديلـــة لتصنيع 
أليـــاف الكربـــون. والواقـــع أن هـــذه المادة  لهـــا مزايا 
عديـــدة تتفـــوق بها على البولـــي أكريلونيتريـــل، بما في 
ذلـــك احتواؤهـــا علـــى نســـبة أعلـــى مـــن الكربـــون، 
وانخفـــاض تكلفتها، باإلضافـــة إلى إمكانيـــة معالجتها 

بصورة أفضل.
ويعكـــف الباحثـــون علـــى تذليـــل العقبـــات الفنيـــة 
المرتبطـــة باســـتخدام تقنيـــة التصنيـــع القائمـــة على 
البولـــي إيثيلين، ومن ضمنها، بحســـب بوهرارة، تطوير 
مراحـــل عمليـــة التصنيـــع لهـــذه التقنيـــة، ومضاهـــاة 
الخصائـــص الميكانيكيـــة ألليـــاف الكربـــون المصنَّعـــة 

باستخدام البولي أكريلونيتريل.
ن هـــذه التقنيـــات أرامكـــو الســـعودية مـــن  وســـتمكَّ
االســـتفادة المبكرة من هذه الفرصـــة الفريدة، وإحراز 
قصب الســـبق فيهـــا من خالل نهـــج من شـــقين، هما: 
أليـــاف الكربـــون مـــن خـــالل  توســـيع نطـــاق ســـوق 
االســـتثمار األمثـــل لعمليـــات التصنيع الحاليـــة، وطرح 

تقنية جديدة تتميَّز بجودة أفضل وتكلفة أقل.
صعيـــد  علـــى  المبذولـــة  الجهـــود  جانـــب  وإلـــى 
المحـــركات وأنـــواع الوقـــود المتطـــورة، التـــي يجـــري 
العمـــل علـــى تطويرهـــا مـــن خـــالل منظومـــة األبحاث 
العالميـــة التابعة ألرامكو الســـعودية، فـــإن تلبية الطلب 
عجلـــة  دفـــع  فـــي  ستُســـهم  الكربـــون  أليـــاف  علـــى 
االســـتدامة، وتنويع اســـتخدامات مـــوارد النفط الخام، 
وتعزيـــز االبتـــكار التقنـــي، وإتاحـــة فـــرص اقتصاديـــة 

جديدة.

مثال على نسيج ألياف 
كربونية يتألف من 12 

ألف خيط، ُيستخدم في 
تطبيقات السيارات.

يمكن أن تكون ألياف الكربون أدق من شعرة اإلنسان، ولكنها تصبح أكثر قوة عند فتلها وحياكتها، بعضها مع بعض، بحيث 
تصبح مادة تشبه القماش، ويمكن تشكيلها على هيئة أشكال معقدة، وتغليفها بطبقة من البالستيك أو راتنج اإليبوكسي، 

ل إلى مادة خفيفة الوزن وذات مرونة عالية، مثل تلك المستخدمة في سيارات سباق فورموال 1. لتتحوَّ
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تقنية جديدة لخطوط األنابيب تمنع إغالق 
الخطوط وإهدار البنزين

فـي إنجـاز فريـد مـن نوعـه، نجـح فريـق العمل فـي دائرة 
خطـوط األنابيـب، مؤخـًرا، فـي اسـتخدام أداة جديدة تعمل 
بالتحكـم عـن بعـد، تقـوم بعـزل أحـد أقسـام خـط األنابيـب 
وتبـدل الصمـام التالـف، بينمـا يظـل الخـط يعمـل تحـت 

ضغط التشغيل نفسه.
وقـد اسـتبدل فريـق العمـل فـي سـاحة الخزانـات فـي 
الظهران صّمام استقبال تالف مقاسه 20 بوصة باستخدام 
سـدادة أنبوب يتم تشـغيلها ومراقبتها عن بعد، تسـمى تكنو 
إدارة  بـه  أفـادت  بلـق )Techno Plug(، وذلـك حسـب مـا 

خطوط األنابيب في منطقة األعمال الشمالية.

آلية عمل السدادة
وتـزود السـدادة التـي تـم صنعها فـي اسـكتلندا خصيًصا 
لهـذا الغـرض بحلقتـي عـزل اثنتيـن مـع آليـة مزدوجـة لسـد 
السـد  عمليـة  تتـم  حيـث  األنابيـب،  محتـوى  وتصريـف 
والتصريف المزدوجة بإغالق جزء من األنبوب على جانبي 
الصّمـام، ممـا يـؤدي إلـى سـد مدخـل ومخرج خـط األنبوب 
تفريـغ )تصريـف( الضغـط  يتـم  ثـم  العمـل.  فـي منطقـة 

القافلة األسبوعية

المتبقـي فـي األنبوب والصّمام. وتشـتمل التقنية على نظام 
مراقبـة يعطي قراءات مسـتمرة لضغط خـط األنابيب على 

جانبي السدادة.

وتتميـز هـذه التقنيـة بأنهـا تعـزل خـط األنابيـب عـزاًل 
إيجابًيـا، حيـث يظـل الخـط يعمـل تحت ضغط طبيعـي دون 
الحاجة إلى إغالقه، الذي قد يسبب انقطاًعا في إمدادات 
األنبـوب. وقـد تم إجـراء عزل جزئي لألنبـوب بحيث توقف 
التدفق إلى سـاحة الخزانات في الظهران فقط، فيما يظل 
التدفـق مسـتمًرا إلـى وجهتـه األخـرى. وذلك وفًقـا لتوضيح 

إدارة خطوط األنابيب في منطقة األعمال الشمالية.
وتـم إطـالق السـدادة الجديـدة )تكنـو بلـق( مـن أنبـوب 
االسـتقبال لتجـري مسـافة 40 متـًرا من الصّمام، في قسـم 

 .RTDB-1 مستقيم من خط األنابيب
وتـم تفـادي انقطاع تدفق خـط األنابيـب RTDB-1، والذي 
يـؤدي إلـى إمـداد الوقـود ونقلـه بالشـاحنات إلـى وجهتـه 
المحـددة. كمـا تم تفـادي إزاحـة النيتروجين إلعادة تشـغيل 

خط األنابيب، مما وفر للشركة 250 مليون دوالر.
وجـاء هـذا اإلنجـاز نتيجـة تضافـر الجهـود بيـن إدارة 
خطـوط األنابيـب فـي منطقـة األعمـال الشـمالية وإدارة 

التوزيـع فـي المنطقـة الشـرقية وإدارة المشـاريع والدعـم 
الفني وإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت.

وتمـت مراجعـة كافـة اإلجـراءات والمتطلبـات مـع إدارة 
منـع الخسـائر للتأكـد مـن أن العمليـة قـد أُنجـزت بطريقـة 
آمنـة وموثوقـة. واآلن ستُسـتخدم التقنية الجديـدة في كافة 
مرافـق أرامكـو السـعودية كبديـل آمـن وموثـوق السـتبدال 

الصّمامات وإصالح خطوط األنابيب.
وتُعـد هـذه هـي المـرة األولـى التـي تُسـتخدم فيهـا هـذه 
التقنية في أرامكو السـعودية هذه التقنية، وكان ذلك في 6 

يناير 2021م.

نظام جديد بتقنية الذكاء االصطناعي يعزِّز 
سالمة الموظفين في مرافق األعمال

ـًرا، نظـام  رت أرامكـو السـعودية، مؤخَّ واسـط - طـوَّ
مراقبـة قائًمـا علـى تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة، 
بالتعاون مع شركة )فوغهورن سيستمز( المتخصصة في 
مجـال التقنيـة فـي واليـة كاليفورنيـا األمريكيـة، ويجـري 
اختبـاره حالًيـا فـي معمـل الغـاز فـي واسـط فـي شـرق 
المملكـة، علـى بُعـد 50 كيلومتـًرا إلـى الشـمال الغربي من 

مدينة الجبيل.
ى )عين السـالمة  نظام المراقبة اآللي الجديد، المسـمّ
فـي المعمـل(، يراقـب سـالمة الموظفيـن بشـكل مباشـر، 
مخاطـر  أي  استشـعار  عنـد  فوريـة  تنبيهـات  ويرسـل 

محتملة.
ويبـث النظـام، عبـر البـث المباشـر، إشـارات فيديـو 
بواسـطة دائـرة تلفزيونيـة مغلقـة مـن كاميـرات المراقبـة 
الُمعتادة عبر برنامج ذكاء اصطناعي، ويستطيع استشعار 
الموظفيـن واألصـول فـي حـال الحركـة والثبـات، ويصـدر 
تنبيهـات آليـة عبر البريـد اإللكتروني أو الرسـائل النصية 

عند وجود أية مخاطر.
المتعلقـة  بالمخاطـر  إشـعارات  البرنامـج  ويرسـل 
بالسـالمة إلـى كلٍّ مـن إدارة المعمـل ومسـؤولي السـالمة 
فـي  أي سـلوكيات خطـرة  ذلـك  فـي  بمـا  والموظفيـن، 
الوقايـة  معـدات  وجـود  عـدم  يرصـد  كمـا  المعمـل، 
الشـخصية المناسـبة، أو تحـرك الرافعـات بالقـرب مـن 

المعـدات، أو دخـول مركبـة غيـر مصـرح لهـا إلـى منطقـة عبداهلل احلاليف، وسليمان املاضي، وتركي املطيري
محظورة.

كمـا يمكـن للنظـام مراقبـة بعـض السـلوكيات األخـرى، 
مثل ارتداء الكمامات، والسعال، والمحافظة على التباعد 
الجسـدي، وغسـيل األيـدي بانتظـام. وفـي حال اسـتخدام 
الكاميـرات الحراريـة، يمكـن للنظـام أيًضـا قيـاس حـرارة 

أجساد الموظفين.

حلوٌل جديدة بواسطة 
تحليل البيانات

للرئيـس للخدمـات  النائـب األعلـى  قـال  مـن جهتـه، 
الفنيـة، األسـتاذ أحمـد عبدالرحمـن السـعدي، إن النظـام 
يرسـل تنبيهـات اسـتباقية آنية لاللتـزام بقواعد السـالمة 

العامة.
وأضـاف قائـاًل: »عملنـا مـع شـركة )فوغهـورن(، إحـدى 
الشـركات الناشـئة فـي مجـال الـذكاء االصطناعـي، حيث 
اسـتثمرنا فيهـا عبـر شـركة أرامكـو السـعودية لمشـاريع 
الطاقـة، وذلـك لتطويـر حلـول جديـدة باسـتخدام أدوات 
المراقبـة والرصـد  بهـدف  للبيانـات،  الفـوري  التحليـل 
وإرسال التنبيهات، لإلبالغ عن مخالفات قواعد السالمة 

باستخدام معالج صور رقمي«.
وتتـم المعالجـة اإللكترونيـة مـن خـالل أدوات التحليـل 
الفـوري عنـد مصـدر البيانـات أو بالقـرب منـه، بهـدف 
تحسـين وقت االستجابة، وتعزيز مسـتوى األمن، كما أنها 

تقلل أيًضا من تكلفة نقل المعلومات وتخزينها.
ووفًقـا لشـركة فوغهـورن، نجـح البرنامـج فـي تحسـين 
أعمـال المراقبـة، وتشـخيص األعطـال، وأداء األجهـزة، 
باإلضافـة إلـى الصيانـة االسـتباقية، وجمـع المعلومـات 

التشغيلية اآلنية.
وقـد نجحت إجـراءات تركيـب نظام المراقبـة واختباره 
بالتعـاون بيـن كلٍّ من قسـم الخدمات الهندسـية فـي إدارة 
أسـاليب التصنيـع والمراقبـة، وإدارة معمـل الغـاز فـي 
واسط، وإدارة المشاريع، وإدارة المشاريع في معمل الغاز 

في تناقيب.
وقال مدير إدارة أسـاليب التصنيـع والمراقبة بالوكالة، 
األسـتاذ بسـام الدوسـري، إن مبـادرات أرامكـو السـعودية 
ـدت لتطويـر هـذا النظـام،  فـي مجـال التحـول الرقمـي مهَّ
موضًحـا أن اسـتحداث هـذا النظـام يضيـف أبعـاًدا غيـر 
مسـبوقة إلـى خدمـات التحـول الرقمـي الجديـدة، التـي 

نفتخر بأنها تخدم إحدى معامل الشركة المهمة.

واسـط  فـي  الغـاز  معمـل  مديـر  أعـرب  مـن جانبـه، 
بالوكالـة، األسـتاذ عبـداهلل الجـالل، عـن فخـره باختيـار 
معمـل الغـاز فـي واسـط الختبـار هـذا النظـام، قائـاًل: 
»نرحـب دائًمـا بـأي مبـادرات جديـدة فـي مجـال التحـول 
موظفينـا،  تخـدم سـالمة  عندمـا  وباألخـص  الرقمـي، 
ونرغـب دائًمـا أن نكـون أول مرفـق يتبنـى هـذه التقنيـات 

الجديدة«.
التشـغيل اآللـي ألعمـال  لرئيـس قسـم أنظمـة  وكان 
المعالجـة فـي إدارة أسـاليب التصنيـع والمراقبـة، بنـدر 
اليوسـف، دوٌر في مبادرات عدة متعلقة بالمعامل الذكية، 
التـي تسـتخدم تقنيـات جديـدة ُصممـت ألتمتـة األعمـال، 

وتحسين األداء وتخفيض تكاليف التشغيل.
وقـال اليوسـف: »صنـع التحـول الرقمـي عالًمـا جديـًدا 
من اإلمكانات، ليس لتعزيز الكفاءة التشغيلية في المعمل 
فحسب، وإنما لنصل إلى المناطق التي يصعب مراقبتها، 

ز ذلك سالمة موظفينا الشخصية«. حيث سيعزِّ

مّكنت تقنية )تكنو بلق( فريق العمل 
في ساحة الخزانات في الظهران من 

استبدال صّمام استقبال تالف 
باستخدام سدادة أنبوب يتم تشغيلها 

ومراقبتها عن ُبعد.
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ج فائًزا بالنسخة  المصنف األول عالمًيا يتوَّ
الثالثة من بطولة الغولف

تشجيع ممارسة الرياضة للجميع..

الشركة تعلن عن رعاية جديدة لمنافسات 
الغولف لفرق السيدات

جـدة - للسـنة الثالثـة يجتمـع نخبـة مـن أفضـل العبـي 
الغولـف السـتعراض مهاراتهـم فـي اللعبـة علـى مقربـة مـن 
شـاطئ البحـر األحمـر، ضمـن بطولـة انطلقـت فعالياتهـا 
نهايـة األسـبوع الماضي، واسـتضافها نادي وملعـب الغولف 
رويـال غرينـز فـي مدينة الملـك عبـداهلل االقتصادية، حيث 

كانت أرامكو السعودية راعًيا للحدث.
البطولـة، التـي اسـتمرت فعاليتهـا على مـدى أربعـة أيام، 
هـي إحـدى محطـات الجولـة األوروبيـة لرياضـة الغولـف 
)يوروبيـان تـور(، وتُعـرف باسـم )ضربـة الصحـراء(، وهـي 
تمثِّـل أحـد أبـرز األمثلـة للجهـود التـي تبذلهـا الشـركة فـي 

مجال تشجيع الرياضة، وتعزيز الصحة وجودة الحياة.
جونسـون،  دسـتن  األمريكـي،  الغولـف  العـب  ونجـح 
المصنـف األول عالمًيـا، في الفوز ببطولة المملكة للغولف، 
التـي يُدعـى إليها نخبـة الالعبين فـي هذه الرياضـة، وذلك 
للمرة الثانية، بعدما أنهى المنافسة متقدًما بفارق ضربتين 

عن اإلنجليزي جستن روز، ومواطنه األمريكي توني فيناو.
وظفـر جونسـون بصـدارة البطولـة خـالل جولـة السـبت 
الماضـي، بعـد جولـة مختصـرة شـهدها يـوم الجمعـة جـّراء 
الظـروف الجويـة غيـر المواتيـة، حيـث نجـح فـي إكمـال 
العـدد  مـن  4 ضربـات  بــ  أقـلَّ  66 ضربـة،  فـي  الجولـة 

بوصفهـا راعًيا رئيًسـا للحـدث، إلى جانب شـركة غولف 
السـعودية، أعلنـت الشـركة هذا األسـبوع عـن دوري أرامكو 
لمنافسـات فـرق السـيدات فـي رياضـة الغولف، وهـي أربع 
م فـي كل مـن نيويـورك ولنـدن وسـنغافورة،  بطـوالت سـتُنظَّ
إلـى جانـب البطولـة الختاميـة للموسـم، التـي يسـتضيفها 
نـادي وملعـب الغولـف رويـال غرينـز فـي مدينـة الملـك 
عبـداهلل االقتصاديـة شـمال جـدة، حيث تحظـى كل بطولة 

بجوائز قدرها مليون دوالر.
أكبـر  إحـدى  المملكـة  يجعـل  الـذي  اإلعـالن،  هـذا 
الداعميـن لرياضـة الغولـف للسـيدات ضمـن منافسـات 
الجولـة األوروبيـة لرياضـة الغولـف، يُمثِّل خطـوة مهمة إلى 
األمـام بالنسـبة للرياضـة السـعودية، وللرياضـة النسـائية 
علـى وجـه الخصوص، حيث يأتـي ذلك في أعقـاب النجاح 
الكبيـر الـذي حظيـت به بطولة أرامكو السـعودية النسـائية 
العامـة  االسـتثمارات  صنـدوق  مهـا  قدَّ التـي  للغولـف، 

القافلة األسبوعية

السـعودي، واسـتضافها نـادي وملعب الغولـف رويال غرينز القافلة األسبوعية
في شهر نوفمبر الماضي.

وفـي هـذا الصـدد، قـال رئيـس مجلـس إدارة االتحـاد 
السـعودي للغولف وشركة غولف السعودية، معالي األستاذ 
ياسـر بـن عثمـان الرميـان: »هـذه أنبـاء رائعـة لـكل مـن 

الرياضة العالمية، ورياضة الغولف النسائية، والمملكة«.
وأضـاف قائـاًل: »بعـد نجـاح بطولـة أرامكـو السـعودية 
النسـائية للغولـف، نمضـي فـي التزامنـا بمسـاندة رياضـة 
السـيدات، وتشـجيع النسـاء علـى ممارسـة الرياضـة فـي 
المملكـة. آمـل أن يُسـهم هـذا الـدوري فـي إلهـام الناس من 
مختلـف الثقافـات والمشـارب لممارسـة رياضـة الغولـف، 

وصنع مزيد من الشغف بهذه الرياضة الرائعة«.

تمهيد الطريق ألجيال المستقبل
مـن جانبـه، أشـار نائـب الرئيـس للتسـويق والمبيعـات 
وتخطيـط اإلمـداد، األسـتاذ أحمـد السـبيعي، إلـى الـدور 

القيـادي الـذي لعبته الشـركة في إحضار لعبـة الغولف إلى 
المملكة، ومساندة رياضة الغولف للسيدات.

وقـال السـبيعي: »نطمـح إلـى تعزيـز التكافؤ فـي الفرص 
المنصـة ألجيـال مسـتقبلية مـن  بيـن الجنسـين، وتهيئـة 

السيدات الرائدات في مجال الرياضة«.
وأضـاف السـبيعي: »إنـه مثـال آخـر يبـرز التزامنـا تجـاه 
ـد مـن خـالل عديـد مـن  التنـوع واالندمـاج، الـذي يتجسَّ

موظفاتنا الموهوبات وعالمات األبحاث، والمهندسات«.

مستوى جديد لغولف السيدات
ل الـدوري جـزًءا مهًمـا مـن جـدول منافسـات  وسيشـكِّ
ـم األرقـام القياسـية ضمـن الجولـة األوروبيـة لغولـف  يحطِّ
السـيدات، حيـث مـن المتوقـع أن يُعلـن عنـه فـي غضـون 

األسابيع القليلة المقبلة.
نة من أربع مشـاِركات في منافسـات  وسـتتنافس فـرق مكوَّ
هـذه البطـوالت. وسـتختار قائـدات الفـرق إحـدى الالعبـات 

الت ضمن الجولة األوروبية، من  المحترفات من بين المسجَّ
خـالل نظام مشـابه للنظـام المتبع فـي الـدوري الوطني لكرة 
القـدم األمريكية، والرابطة الوطنية لكرة السـلة، فيما سـيتم 
اختيار العبة محترفة أخرى عن طريق القرعة. كما ستضمُّ 
ـم الجائـزة  كل الفـرق أيًضـا العبـة مـن فئـة الهـواة. وستُقسَّ

المالية للفريق الفائز بين الالعبات المحترفات الثالث.
وقالـت الرئيسـة التنفيذيـة للجولـة األوروبيـة لغولـف 
السـيدات، أليكسـاندرا أرمـاس: »يمثِّـل اليـوم بدايـة رحلـة 
جديـدة فـي تاريـخ الجولـة األوروبيـة لغولـف السـيدات. إن 
دوري أرامكـو الجديـد هذا يأخذ الغولف والرياضة بشـكل 
عـام إلـى مسـتوى جديـد تماًمـا، وأنـا فـي غايـة الحماسـة 

للبطوالت األربع جميعها«.
وسـيبدأ دوري أرامكـو للفـرق فـي لعبة الغولف النسـائية 
نوفمبـر  فـي  النسـائية  الفـرق  بطولـة  انتهـت  مـن حيـث 
الماضـي، حيـث سـيكون أول حـدث منتظـم ضمـن الجولـة 
تؤثـر فيـه نتائـج المتنافسـات مـن فئة الهـواة علـى  النتيجة 

النهائية للمنافسة.

م بفـارق ضربتيـن قبـل بدايـة الجولـة  المسـموح بـه، ليتقـدَّ
النهائية يوم األحد.

وترجـع بدايـات رياضـة الغولـف فـي المملكـة إلـى رجـال 
النفـط األوائـل فـي أرامكو السـعودية، حيـث كان كثير منهم 
العبيـن شـغوفين بهـذه الرياضـة، وقامـوا بتهيئـة مالعـب 

رملية لممارسة هذه اللعبة.
ويسـتمر إرث الشـركة فـي مسـاندة رياضـة الغولـف مـن 
لفـرق  الغولـف  لمنافسـات  رعايـة  عـن  اإلعـالن  خـالل 
السـيدات ُمعتمـدة بشـكل كامـل مـن قبـل الجولـة األوروبيـة 

لرياضة الغولف، لتُقام خالل العام الحالي 2021م.

دستن جونسون، الفائز بالبطولة

صورة أرشيفية 
لبدايات لعبة 

الغولف في المملكة 
وأرامكو السعودية.

جانب من منافسات 
بطولة الغولف التي 

استضافها نادي 
وملعب الغولف 
رويال غرينز في 

مدينة الملك 
عبداهلل االقتصادية 

في جدة.
تصوير: بريجيدو 

ألكيدي
أرامكو 
السعودية تساند 
رياضة الغولف
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كيارا شيامبريكوتي

أســـوار عاليـــة، بينمـــا تطـــلُّ المتاجـــر الصغيـــرة علـــى 
رة  الشـــوارع الضيقة للســـوق القديـــم في الجابريـــة، مذكِّ
بالحرفييـــن الذيـــن اعتـــادوا العمـــل تحـــت أســـقف مـــن 
ســـعف النخيل. أمـــا خارج قرية الُســـويق فيوجد شـــالل 

صغير من الماء ينتهي إلى الوادي.
وعنـــد ذهابنـــا إلـــى مدينـــة ينبـــع الصناعيـــة، التـــي 
ســـت عـــام 1975م بموجب مرســـوم ملكـــي، وتحتوي  تأسَّ

على مرافـــق النفـــط والبتروكيميائيات الرئيســـة، توقفنا 
عند بحيـــرة ينبـــع الصناعية، التي تشـــبه واحـــة طبيعية 
محاطـــة بأشـــجار النخيـــل، وتضـــمُّ بعـــض الشـــالالت 
الصغيـــرة، والعشـــب األخضـــر، ومالعب األطفـــال، كما 
يمكنـــك فيها االســـتمتاع بمشـــاهدة الطيور فـــي حديقة 

الطيور.

السنوسي ولورانس العرب

وعندمـــا آلـــت الشـــمس إلـــى الغـــروب، كنـــا نســـتمتع 
بالمدينـــة القديمـــة فـــي ينبـــع البحـــر، ومبانيهـــا األثرية 
المصنوعة من الحجر والطيـــن، بجدرانها الداخلية ذات 
األلـــوان الفاتحـــة، واألبـــواب والنوافذ الزرقـــاء الفاتحة. 
احتفظت منـــازل هؤالء التُجار بطابعهـــا المعماري، حيث 

ينبع - ينبع مدينة ساحلية جميلة، تصبح 
شيًئا فشيًئا مقصًدا للسياحة، حيث ينعم 

زائروها بمناخها الدافئ، ويستمتعون بالسباحة 
والغوص في مياه البحر األحمر. هناك، تجذب 

الشواطئ الرملية البيضاء وقاع البحر الغني 
بالمفاجآت الناَس من جميع أنحاء البالد.
المدينة مقسمة إلى ثالثة أقسام، فينبع 

النخل كانت محطة على طريق قوافل التوابل 
والبخور بين اليمن ومصر ومنطقة البحر 

األبيض المتوسط. وينبع الصناعية هي منطقة 
الصناعة، التي تحتوي على مصافي ومعامل 
للبتروكيميائيات. أما ينبع البحر فهي مركز 

المدينة، وفيها توجد عديٌد من المباني 
التاريخية.

بيوت الطين.. ومرافق النفط

للوصـــول إلى ينبـــع النخـــل، عليك أن تســـافر مدة 45 
دقيقة إلى الشـــمال الشـــرقي من مركـــز المدينة. هناك، 
تجد قـــرى قديمـــة يعـــود تاريخها إلـــى أكثر مـــن 2000 

عام.
وفـــي قريـــة المبـــارك، تجـــد البيـــوت الطينيـــة داخل 
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تشتهر قرية السويق بسوقها، 
كما تضمُّ منازل مبنية من 

ر  الحجارة والطين، تذكِّ
بالماضي العريق لهذه القرية.

ز العمارة في ينبع البحر  تتميَّ
بطابعها الخاص، حيث 

األبواب والنوافذ الزرقاء 
الفاتحة، و)الرواشن( التي 

ينفذ منها النسيم والضوء إلى 
الداخل.

منزل حجازي تقليدي عاش 
فيه لورانس العرب، بين عامي 

1915م و 1916م. وقد خضع 
المنزل للترميم وتم تحويله 

إلى متحف.

ل إلى وجهة سياحية جذابة. ل في أسواقها ذات الطابع التقليدي، التي خضعت ألعمال ترميم لتتحوَّ ُتعد ينبع البحر مركز مدينة ينبع، وفيها المدينة التاريخية، حيث يمكن لزائريها التجوُّ
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إنهم اســـتخدموا في تشـــييدها مواد يمكن لها أن تصمد 
أمام الظروف المناخية الساحلية القاسية.

ويكمـــن العنصر األكثـــر روعة فـــي بناء هـــذه المباني 
فـــي )الرواشـــن(، وهـــي نوافـــذ بـــارزة مؤطـــرة بأعمـــال 
شـــبكية خشـــبية منحوتة بإتقان، وهي مصممـــة إلدخال 
النســـيم والضوء إلـــى المـــكان، وتجدها فـــي أجمل حلة 

في منزل الشيخ حسن البابطين، الذي بُنَي عام 1921م.

لنـــا فـــي األزقـــة، وانتهـــى بنـــا المطـــاف أمـــام منزل  تجوَّ
حجازي تقليدي عاش فيه تومـــاس إدوارد لورانس، المعروف 
بلورانـــس العرب، بيـــن عامـــي 1915م و 1916م. وقد تم ترميم 
المنـــزل اآلن وتحويلـــه إلى متحف. لورنس اكتســـب شـــهرته 
بعـــد تأليفـــه لكتابه )أعمـــدة الحكمة الســـبعة( عـــام 1922م، 

الذي أُنتج بناء عليه ِفلم »لورنس العرب« في عام 1962م.
كان الظـــالم قد أرخى ســـدوله عندما مررنا بمســـجد 

السنوســـي الُمضاء، الـــذي بنـــاه محمد علي السنوســـي 
عـــام 1838م، واســـتُخدم كمدرســـة دينية. وكثيـــًرا ما كان 
إمـــام المســـجد عالًمـــا مـــن ينبع يعقـــد دروســـه اليومية 

المجانية للطالب الباحثين عن العلم.
وفـــي الليـــل، عندمـــا أُغلقـــت المحـــالت التجاريـــة، 
وأُطفئت أضـــواء المدينة، الحت أضواء ســـوق المســـاء، 
التـــي يعـــود تاريخها إلـــى 500 عام مضـــى، عندما كانت 

وجهة رئيسة للتجار والقوافل التجارية لبيع البضائع.
ينبـــع تتمتـــع بتاريـــخ متنـــوع ورائـــع، وبعـــد يـــوم مـــن 
االكتشـــافات المثيـــرة فيهـــا، ينبغـــي لـــك أن تتوقف في 
الساحة المجاورة للمنارة الســـاحلية، لتحتسي قدًحا من 
الشـــاي، وتصغي لصوت األمواج، ومن ثـــمَّ يمكنك التنزه 
فـــي الســـوق، وتنـــاول األســـماك الطازجة، واالســـتمتاع 

بنسيم البحر اللطيف.
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في قرية المبارك، ُبثَّ شيٌء من 
الحياة من جديد بإعادة إحياء 
نبع الماء فيها ليسقي النخل 

واألشجار في الجوار.

شالل ماء في الطريق بين 
قرية الجابرية وقرية السويق، 

ينحدر نحو الوادي لُينعش 
الحياة فيه.

قرية الجابرية هي إحدى قرى 
ينبع النخل، وفيها السوق 

القديمة بشوارعها الضيقة، 
كما يمكن منها رؤية قلعة 

قديمة تلوح في األفق.

ُتشبه بحيرة ينبع الصناعية واحة طبيعية محاطة بأشجار النخيل، وتضمُّ بعض الشالالت الصغيرة، ومالعب األطفال. سوق الليل الشعبية، هي إحدى معالم ينبع البحر، ويعود تاريخها إلى 500 عام مضى، عندما 
كانت وجهة القوافل التجارية. حالًيا ُتعرض التحف الشعبية وُتباع في هذه السوق.
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دعم عالمي للمرأة الباحثة في اليوم الدولي 
للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

كانـت البدايـة فـي عـام 2015م، حيـن دعـت الجمعيـة 
العامـة لمنظمـة لألمـم المتحـدة جميـَع الـدول األعضـاء 
والمؤسسـات والهيئـات التابعـة لألمم المتحـدة وغيرها من 
المنظمات الدولية واإلقليمية، والقطاع الخاص واألوسـاط 
األكاديميـة، والمجتمـع المدنـي بمـا فـي ذلـك المنظمـات 
الحكوميـة واألفـراد إلـى االحتفـال بــ »اليـوم الدولـي للمـرأة 
والفتـاة فـي ميـدان العلـوم« فـي  11مـن فبرايـر، وذلـك مـن 
خالل التثقيف المجتمعي وتقديم أنشـطة توعوية للجمهور 
في هذا اليوم من كل عام، وذلك تقديًرا ألهمية دور المرأة 
فـي مياديـن العلـوم والتقنيـة، وتعزيـًزا ألهميـة مشـاركتها 

الكاملة بما في ذلك النهوض بتعليمها. 

ويَُعدُّ هذا القرار اعتراًفا عالمًيا بضرورة مشـاركة المرأة 
فـي جميـع المياديـن، والحاجـة إلـى جهودهـا فـي التصـدي 
للتحديـات التـي تواجـه االسـتدامة والتطـور؛ فالتنـوع فـي 
العقـول يسـاعد على توسـيع نطـاق البحث واسـتقطاب كافة 

األفكار والمواهب لتوطيد التميُّز واالبتكار.
ويهدف زعماء العالم إلى تحقيق المساواة بين الجنسين 
مـن خـالل إشـراك المـرأة والفتـاة مـن كل األعمـار بشـكل 
أكبـر فـي مجـال العلـوم، والمثابـرة علـى سـّد الفجـوة التـي 
تعيـق تقـدم العلـم والتطـور واالبتـكار بيـن الجنسـين. فهـذا 
للّتنميـة  العالميـة  األسـاس  العوامـل  مـن  يَُعـدُّ  الهـدف 

المستدامة بحلول 2030م. 

السعي لتمكين المسار 
المهني للعالمات والباحثات

العلميـة  التخصصـات  أنظارهـن عـن  النسـاء  تصـرف 
بسـبب التحيـز الجنسـي القائم منـذ الِقـدم، فوفًقا لمنظمة 
األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة »اليونسـكو« فـإن 
األوراق العلميـة التـي تقدمهـا النسـاء تنشـر أقـل بكثيـر 
مقارنـًة بنظرائهـن مـن الرجـال، كمـا أنهـن يتقاضيـن أجـًرا 
أدنى لقاء أبحاثهن المنشورة، عالوة على عدم تقدمهن في 

مهنهن العلمية.
كمـا قامـت اليونسـكو بإحصائيـة أظهـرت أن التحـاق 
الطالبـات فـي فتـرة 201٤ - 201٦م علـى المسـتوى العالمي 
فـي المجاالت العلمية وتقنية المعلومات واالتصاالت متدٍن 

لطيفة السماعيل

جـًدا، حيـث ال تزيـد نسـبة الطالبـات عـن %3، وفـي العلـوم 
الطبيعيـة والرياضيـات واإلحصـاء ال تتعـدى نسـبتهن 5%. 
وفي الهندسة والتصنيع والتشييد نسبتهم %8 فقط؛ حيث 
تمثـل نسـبة النسـاء أقـل مـن %30 مـن الباحثيـن فـي جميع 
أنحـاء العالـم فـي وقتنـا الحاضـر، و%11 فـي المناصـب 
األكاديميـة العليـا، وعددهـن ال يتجـاوز %3 مـن مجمـوع 

الحائزين على جائزة نوبل في العلوم.

االحتفاء بالعالمات المتميزات
تكريًمـا للعالمـات والباحثـات فـي المجـاالت العلميـة، 
تعاونـت اليونسـكو مـع مؤسسـة لوريـال منـذ عـام 1998م 
لتقديـم جوائـز سـنوية لعـدد مـن العالمـات المتميـزات مـن 

جميع أنحاء العالم، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف يورو.
وتهـدف مؤسسـة لوريـال واليونسـكو مـن خـالل هـذه 
الجائـزة إلـى تشـجيع العالمـات وتحفيزهـن، ممـا قـد يؤدي 

إلـي زيـادة تمثيـل المـرأة فـي الوظائـف العلميـة، وذلـك 
انطالًقـا مـن اإليمـان بأنـه ال غنـى للعالـم عـن العلـوم، وال 

غنى للعلوم عن النساء.
أسـماء  إعـالن  لوريـال  ومؤسسـة  اليونسـكو  اختـارت 
الفائـزات بالجائـزة لعـام 2019م فـي اليـوم الدولـي للمـرأة 
والفتـاة فـي ميدان العلـوم، حيث تم تكريـم 15 موهبة واعدة 

في الحفل الذي تم تدشينه بهذا الخصوص.
وفـي هـذا الصدد، يقـدم برنامج اليونسـكو-لوريال ِمنًحا 
دراسـية سـنوية فـي مجـال العلـوم لقرابـة 275 فائـزة علـى 

الصعيد الوطني واإلقليمي ومن بينهن 15 باحثة.

دور المملكة في نهضة 
تعليم المرأة 

ومـن الجديـر بالذكـر أن المملكـة العربيـة السـعودية فـي 
السـنوات األخيـرة، بالتوافـق مـع التوجـه العالمـي، أولـت 

اهتماًمـا كبيـًرا بالمـرأة وعلـى جميـع األصعـدة وفـي كافـة 
المجاالت، وركزت جهودها لتطوير المرأة السـعودية بكسر 
القيـود التـي كانـت تعيـق طريقهـا، وفتـح أفـق جديدة تسـير 
وإثبـات نفسـها  لتحقيـق أهدافهـا  ثابتـة  إليهـا بخطـوات 

بالتفوق في مختلف العلوم.
وكان ذلك من خالل الكثير من المبادرات، أهمها إعطاء 
منـح دراسـية للكثيـر مـن المتميـزات إلكمـال دراسـتهن فـي 
الخـارج فـي برنامـج خـادم الحرميـن الشـريفين لالبتعـاث 

الخارجي.
كمـا نجـد أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تدعم 
الباحثات في عدة برامج، منها برنامج الباحثات الناشئات، 
وبرنامج سفيرات البحث العلمي، وبرنامج بحوث الموجهة، 
التـي تلتقـي جميعهـا فـي هـدف واحـد وهـو تعزيـز ثقافـة 
البحـث العلمـي، وتشـجيع الباحثـات علـى االسـتمرار فـي 
نشـاطهن العلمـي، وتأكيـد أنهـن شـريك فاعـل فـي تنميـة 

البالد.

في مجال تمكين المرأة في ميدان العلوم، بذلت أرامكو السعودية جهوًدا كبيرة، من بينها تمكين عديد من الطاقات النسائية للعمل في مجال البحث والتطوير، لتصنع بيئة عمل تتكافأ فيها 
الفرص بين الجنسين، وتجني بذلك فوائد التنوع.

تصوير: مؤيد القطان

مًعا سندحر كوفيد-19
مـــرَّ عـــام علـــى ظهـــور فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
)كوفيـــد-19( للمرة األولى. ومنذ ذلـــك الحين، وقع على 
عاتقنـــا جميًعا عـــبء كبيـــر لتقليص أثره وكبـــح جماحه 
وتقليـــل أضـــراره، وقـــد عانينـــا الكثير في ســـبيل ذلك، 
وليـــس مـــن المســـتغرب أن يتســـلل إلـــى أنفســـنا الملل 
ويخيم عليها الضعـــف. ومع ذلك، فنحـــن اآلن مطالبون 
أكثر من أي وقـــت مضى بالتســـلح بالعزيمة للوقوف في 
وجهـــه واإلصرار علـــى دحره، خاصة في ظـــل ما أعلنته 
وزارة الصحـــة في الرابع من فبراير عـــن إمكانية خروج 

الفيروس عن السيطرة.
ومـــع االرتفـــاع األخيـــر فـــي حـــاالت اإلصابـــة فـــي 
المملكة، أقـــّرت وزارة الصحة مجموعـــة من اإلجراءات 

الجديدة لحمايـــة المواطنين والمقيميـــن، وأيًضا ضمان القافلة األسبوعية
عدم تعـــرض المرافـــق الصحيـــة لضغـــوط ال طاقة لها 

بها.
وقد شـــملت القرارات التـــي أصدرتهـــا وزارة الصحة 

ما يلي:
■  تعليق جميـــع الفعاليـــات والحفالت )بمـــا في ذلك 
العامـــة  المرافـــق  فـــي  الشـــركات(  اجتماعـــات 
والفنـــادق وقاعـــات األفـــراح، وكذلـــك فـــي مناطق 

السكن والمخيمات.
■  تعليق جميع األنشطة والفعاليات الترفيهية.

■  ال يزيـــد الحد األقصى للتجمعات عن 20 شـــخًصا 
في أي مناسبة اجتماعية.

■  إغـــالق دور الســـينما ومراكـــز الترفيـــه الداخليـــة 
والصاالت والمراكز الرياضية.

■  تعليـــق تقديـــم خدمـــات الطلبـــات الداخليـــة داخل 
المطاعـــم والمقاهـــي، مع توفـــر خدمـــات التقديم 

في الخارج فقط.
ومما ال شـــك فيه أنـــه يقع على عاتقنـــا جميًعا واجب 
جماعي في اتباع هذه اإلرشـــادات الجديدة واالستمرار 
فـــي االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائيـــة عـــن طريق غســـل 

اليدين وارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي.
ـــر لقاحـــات الفيـــروس فـــي جميـــع أنحـــاء  ويُعـــد توفُّ
العالـــم وفـــي المملكة العربيـــة الســـعودية أمـــًرا مبهًجا 
حًقـــا، ومع ذلك، ســـواء أكنت قد حصلت علـــى اللقاح أم 
لـــم تحصـــل عليـــه، فثمـــة مســـؤولية جماعيـــة ال تـــزال 
مناطـــة بنـــا لمواصلة اتباع إرشـــادات الوقايـــة والتدابير 

االحترازية.
من خـــالل توخـــي الحذر وااللتـــزام بإرشـــادات وزارة 

الصحـــة الجديـــدة، فإننـــا مًعـــا نحمـــي أنفســـنا وأفراد 
أســـرنا وأصدقاءنا وزمالءنا في العمـــل، ليمتد ذلك إلى 

األحياء التي نقيم فيها، والمدن التي نسكنها.
يجـــب أن نســـتمر جميًعـــا فـــي تجنـــب التجمعـــات 
فعلينـــا  صغيـــرة،  تجمعـــات  حضرنـــا  وإذا  الكبيـــرة، 
االســـتمرار في اتخاذ كافة االحتياطات، مثل المحافظة 
علـــى التباعـــد االجتماعـــي، وغســـل اليديـــن بانتظـــام، 

وارتداء الكمامة.
ولتضع في حســـبانك أنـــه من خـــالل المحافظة على 
مســـافة مترين عن اآلخرين، حتى لو بـــدا كلُّ من حولك 
انتشـــار  منـــع  فـــي  تســـاعد  فإنـــك  جيـــدة،  بصحـــة 

الفيروسات.
وأخيـــًرا، لنتذكـــر دائًمـــا أننـــا لـــن نســـتطيع هزيمـــة 

كوفيد-19 إال بتكاتفنا مًعا.

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

اسحقه!
تطبيق صحتي



Helpdesk 87-COVID (013 872 6843)    JHAH 800-305-4444 (Option 3)

يجب تنظيف األسطح وأجهزة التقنية وملحقاتها واملعدات املكتبية عندما يتغير املستخدم 
أو بني نوبات العمل  للحد من انتشار العدوى.

قم مبسح وتنظيف األشياء كالكمبيوتر واملاوس ولوحة املفاتيح وهاتف املكتب واملكتب 
والكرسي بني نوبات العمل.

تأكد من تنظيف جميع مساحات منطقة العمل واألدوات املشتركة بشكل مستمر.

تتطلب بيئة
المكاتب المشتركة 

اهتماًما خاًصا 
لتقليل نسبة 

التعرض للعدوى.



10
١١ فبراير ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

إعداد: سارة مطر

السالمة أواًل

هل أنت خبير بقيادة السيارة؟.. هذه ثالثة أخطاء قد تضرُّك
قيادة السيارة أصبحت ضرورة ملحة ال يكاد 
يمكن لنا أن نتصور الحياة من دونها، وال يكاد 

يمر يوم من دون أن يخوض كثيٌر منا تجربة 
القيادة على الطريق. هذا الروتين اليومي قد 

يؤدي إلى شعور بعض قائدي السيارات بثقة 
زائدة، تدفعهم إلى تجاوز بعض قواعد السالمة 

المهمة، أو اإلهمال في تطبيق الطرق اآلمنة 
لقيادة السيارة. فيما يلي، بعض هذه األخطاء 
التي ينبغي التذكير بها في هذا الشأن. فمهما 
ر  زادت خبرتك ومهاراتك في قيادة السيارة، تذكَّ
أن ال تقع فيها، ألنها قد تعرض حياتك وحياة 

من حولك للخطر.

السرعة
خبرتـــك فـــي قيـــادة الســـيارة ال تجعلـــك آمًنـــا مـــن 
الحـــوادث عندمـــا تتجـــاوز الســـرعة المحـــددة للطريق، 
فكلمـــا زادت ســـرعة المركبة، أصبـــح التحكم بهـــا أكثر 
صعوبة مـــن الناحيـــة الفيزيائيـــة، وقصر الوقـــت المتاح 
لـــك لتفـــادي أخطـــاء اآلخريـــن، وبالتالـــي قـــد تجد في 
ر  نفســـك في غضون لحظات ُعرضة لحادث ســـير. وتذكَّ
أن مخاطر الحـــوادث ونتائجها الوخيمة تتناســـب طردًيا 

مع زيادة السرعة.

إهمال إشارات االتجاه
ال تقتصـــر ضرورة اســـتخدام إشـــارات االتجـــاه على 
قائـــدي الســـيارات المبتدئيـــن، بل هي طريقـــة للتواصل 
بيـــن مســـتخدمي الطريق، تجعل مـــن الطريـــق بيئة أكثر 
أمًنـــا، وتجعـــل القيـــادة تجربـــة مريحـــة لمـــن حولـــك. 
استخدام إشـــارات االتجاه يســـاعد على تفادي كثير من 

األخطاء التي قد تكون في بعض األحوال مميتة.

ال استخدام الهاتف الجوَّ
مهمـــا زادت خبرتـــك في قيـــادة المركبة، فـــإن عقلك 
ســـيعمل بالصورة نفســـها. اســـتخدامك لهاتفك الجوال، 
سيســـتغرق جـــزًءا مـــن تركيـــزك، ولحظـــاٌت قليلـــة مـــن 
فقـــدان التركيز قد تجعلك وســـط حادث يـــؤدي بك إلى 
ر أن قيادة الســـيارة تحتـــاج إلى تركيز كامل،  الخطر. تذكَّ
ومهمـــا كان ما تنشـــغل به مهًما، فإن ســـالمتك وســـالمة 

من حولك أمٌر أهم.

دبابات الدفع الرباعي مسلية.. لكنها قد تكون قاتلة!
يُعد الدباب ذو الدفـــع الرباعي أحد أدوات الترفيه 
للنشء والشـــباب، ويكثر اســـتخدام الدبابات في هذا 
الطقـــس الشـــتوي الجميـــل، أثنـــاء عطـــالت نهايـــة 
األســـبوع، أو حينمـــا يقرر بعضنـــا الذهـــاب إلى البر 

للتخييم كما هو الحال اآلن.
لكـــن هنـــاك مخاطـــر تكمـــن فـــي اســـتخدام هذه 
الدبابـــات، وكثيـــرة هـــي األُســـر التـــي افتقـــدت أحد 
أبنائهـــا بســـبب عـــدم القـــدرة علـــى التحكـــم أثنـــاء 
القيادة، أو الســـرعة الزائدة التي تؤدي إلى الســـقوط 
أرًضـــا. ال أحـــد ينكر مدى التســـلية التي قـــد تكتنف 
تجربة ركـــوب الدباب، إال أنها قد تكـــون تجربة قاتلة 

في الوقت نفسه.
وعادة ما تكون اإلصابات نتيجة الســـرعة، والجهل 
بعوامـــل الســـالمة، وعدم اإلشـــراف الكامـــل من قبل 
األُســـر، إلى جانب عدم وجود خبرة لدى المســـتخدم 
في كيفيـــة قيادتها. أما بالنســـبة لإلصابـــات الناتجة 
عـــن اســـتخدام هـــذه الدبابـــات، فهـــي تتـــراوح بيـــن 
الســـقوط والخـــدوش البســـيطة، وإصابـــات الـــرأس 
والجمجمـــة، وكســـور األطـــراف العلويـــة والســـفلية، 

وإصابات البطن واألحشاء الداخلية.
كمـــا أنـــه يوجد عـــدد غير قليـــل من حـــاالت البتر 
لجـــزء مـــن القـــدم، نتيجـــة تعلقهـــا بجنزيـــر الحركة، 
خصوًصـــا فـــي حالة ركـــوب أكثـــر من شـــخص على 
الدبـــاب نفســـه، حيـــث يكـــون الراكـــب فـــي الخلـــف 
معرًضا لهذه النوعية من اإلصابات. ولهذه األســـباب 
كلهـــا قامـــت الجمعيـــة األمريكيـــة لجراحـــي العظام 
بإصـــدار توصيـــات، منهـــا أن ال يســـمح بقيـــادة هذه 
الدبابات إال لمن تتجـــاوز أعمارهم 16 عاًما، وبعد أن 
يتم إصـــدار رخصـــة قيـــادة لهـــذا الغـــرض، واجتياز 
دورة تعليميـــة. كذلـــك أوصـــت بـــأن تتـــم قيادتها في 
ضـــوء النهـــار، وأن ال يركـــب عليها أكثر من شـــخص 
واحد فـــي الوقت نفســـه، وأن هذه األجهـــزة ال يجب 

معاملتها علـــى أنها ألعـــاب، ويجب منـــع األطفال من 
قيادتها.

تعليمات السالمة
■  ينبغـــي مراعاة الشـــروط التـــي ذكرناها ســـابًقا 
مـــن حيث عـــدم الســـماح لألطفـــال باســـتخدام 

مثل هذه العربات.
■  يجـــب قـــراءة دليـــل المســـتخدم الـــذي يأتي مع 
الدبـــاب، واتبـــاع إرشـــادات األمـــان والصيانـــة 

الخاصة بالمحرك واألجزاء.

■  يجـــب عدم قيادة هـــذه الدبابات علـــى األرصفة 
والطـــرق األســـفلتية العامـــة، حيـــث إن 10% من 
اإلصابـــات وأكثر من 25% مـــن الوفيات الناتجة 
عـــن حـــوادث هـــذه الدبابـــات، تحصـــل علـــى 

األرصفة والطرق األسفلتية.
■  يجـــب اســـتعمال األجهـــزة الواقيـــة، وخصوًصا 
خـــوذة الـــرأس، فلها أهميـــة قصوى فـــي حماية 
الـــرأس، والتقليـــل مـــن حـــدوث إصابـــات المخ 
والجمجمـــة، وأيًضـــا اســـتخدام أحذية مناســـبة 

لحماية القدمين.
■  يجب عدم قيادة هـــذه الدبابات بســـرعة كبيرة، 

وخصوًصـــا في األماكن قليلـــة اإلضاءة، حيث إن 
التحكم بها صعـــب، ويمكن أن تنحـــرف وترتطم 

بالمركبات األخرى.
■  يجب عدم قيـــادة هذه الدبابـــات أو أي مركبات 
أخـــرى فـــي حـــال أخـــذ األدويـــة التي قـــد تؤثر 
علـــى التركيـــز، أو التـــي تـــؤدي إلـــى النعـــاس، 

كبعض المسكنات أو بعض أدوية الزكام.
■  يجـــب التأكـــد مـــن وجـــود أدوات لإلســـعافات 
األوليـــة صالحـــة لالســـتخدام في مـــكان قريب، 
ومعرفـــة أقرب مركـــز صحي يمكـــن اللجوء إليه 

عند اللزوم، ال سمح اهلل.
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القافلة األسبوعية

تماشـــًيا مع خطط التحـــول الرقمي في أرامكو 
الســـعودية، وتزامًنـــا مـــع مرحلـــة التطويـــر التي 
تشـــهدها مطبوعات الشـــركة مع تدشـــين منصة 
»أرامكـــو اليـــف«، التـــي تقـــدم مفهـــوم النشـــر 
المطبوعـــات:  وتضـــم  التفاعلـــي،  اإللكترونـــي 
»األربيـــان صن« والقافلة األســـبوعية، ومجلة 
القافلـــة  مجلـــة  أطلقـــت  وغيرهـــا،  إثرائيـــات، 
نســـختها الخاصـــة من بودكاســـت القافلـــة، وهو 
عبارة عـــن حلقات صوتيـــة تتنـــاول موضوًعا من 
الموضوعات التي نشـــرتها المجلة، تُنشـــر شهرًيا 
من خـــالل مجموعـــة مـــن تطبيقات البودكاســـت 
وغوغـــل  بودكاســـت،  آبـــل  مثـــل:  المعروفـــة 

بودكاست، وسبوتيفاي وغيرها.
فمنذ عام 1953م، ومجلة القافلة تنشـــر ورقًيا 
موضوعـــات ثقافيـــة تشـــمل المجـــاالت العلميـــة 
واألدبية واالجتماعية، وتمتلك أرشـــيًفا كبيًرا من 

المقاالت المتنوعة التي أســـهم فـــي كتابتها عدٌد 
كبير من المفكرين واألدباء والُكتاب والفنانين.

وباإلضافـــة إلـــى النســـخة الورقية التـــي توزع 
بـــال مقابـــل للمشـــتركين، توظـــف المجلـــة عـــدة 
طرق في نقـــل محتواها إلى القـــراء، مثل الموقع 
اإللكترونـــي ومنصـــات التواصـــل االجتماعـــي، 
وتطبيـــق األجهـــزة المحمولـــة، باإلضافـــة الـــى 
منصات الشـــركاء اإلعالميين مثل قنـــاة العربية. 
ويأتي بودكاســـت القافلة ليضيف وســـيلة جديدة 
لعـــرض  المســـتخدمة  الوســـائل  مـــن  أخـــرى 

محتوياتها.
تهـــدف مجلـــة القافلـــة مـــن خـــالل إطالقهـــا 
للبودكاســـت إلى توفير تجربة معرفية مســـموعة 
لقرائهـــا وللمســـتمعين، والتوجـــه نحـــو الجيـــل 
المعاصـــر األكثـــر اهتماًمـــا بالوســـائل التقنيـــة، 
حيـــث تشـــير اإلحصـــاءات أن البودكاســـت نمـــا 
بشـــكل كبير في العقد الماضي ويحظى بانتشـــار 
واســـع خاصة لـــدى الشـــريحة العمرية الشـــابة، 

حيث يُقـــّدر أن 82٪ من المســـتخدمين هم من 
الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بيـــن 16 و34 

عاًما.
حملـــت الحلقة األولـــى من البودكاســـت عنوان 
»بودكاســـت القافلـــة.. قصـــة البدايـــات وثـــورة 
الراديـــو«، وتطرقـــت إلـــى قصـــة مجلـــة القافلـــة 
بوصفها المجلة التي عاصـــرت عدًدا من الحقب 
وتطـــورت بالتزامـــن مـــع عديـــد مـــن التغيـــرات 
االجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي طرأت علـــى حياة 
الناس وأســـاليب عيشـــهم. باإلضافـــة إلى حكاية 
المذياع؛ االختراع الذي أســـهم اجتماعًيا وثقافًيا 
ومعرفًيـــا في نمط الحياة اليومـــي، ومهد الطريق 

للصيغة الحديثة منه؛ البودكاست.
ويمكن االســـتماع إلى هـــذه الحلقـــة والحلقات 
 Shahed المقبلة من بودكاســـت القافلة في موقع
أو تطبيـــق مجلـــة القافلـــة، وموقعهـــا اإللكتروني 
آبـــل  تطبيقـــي  إلـــى  باإلضافـــة   Qafilah.com

بودكاست وغوغل بودكاست والمنصات األخرى.

ضمن رحلة التحول الرقمي ملطبوعات الشركة..

مجلة القافلة ُتطلق 
»البودكاست« الخاص بها

بودكاست القافلة 
على منصة 
اليوتيوب

استمع إلى قصة 
البدايات وثورة 
الراديو في الحلقة 
األولى من بودكاست 
القافلة



الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة 144٢هـ، ١١ فبراير 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: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

نـــزور أمكنة عديـــدة، ولكـــن هناك مـــكاٌن ما اليـــزال عالًقا 
فينا ومحفـــوًرا فـــي ذاكرتنـــا! نســـمع أصواًتا مختلفـــة، ولكن 
هناك صـــوت نتذكره ويرن صـــداه في أســـماعنا. وجوه كثيرة 
تعبر بنـــا، ولكننا نبتســـم عندما نســـتحضر مالمح وقســـمات 

بعينها. 
وليـــس مـــن المســـتغرب، إذن، أن نحـــب الذهـــاب لألمكنة 
التـــي تحمل ذكريات ســـعيدة لنا، ولـــن يكون محطَّ اســـتغراٍب 
تحدثنـــا باســـتمرار عـــن الذكريـــات التـــي تحمـــل أحداًثـــا 
اســـتثنائية تمســـنا في أمكنة مختلفـــة مثل المدرســـة، ومكان 
العمـــل، والمدن التـــي ســـافرنا إليها، والشـــوارع التـــي طبعنا 

آثار خطانا عليها.
تلك هـــي ذكرياتنا التي »تســـاندنا«، كما قالـــت بطلة إحدى 
فذكرياتنـــا  ذلـــك،  فـــي  معهـــا  وأتفـــق  األجنبيـــة،  األفـــالم 
السعيدة تســـاعدنا فـــي مواجهة متاعـــب الحياة، وتُســـهم في 
تـــوازن الصحـــة النفســـية لدينـــا، حيـــث  المحافظـــة علـــى 

نستطيع أن نحيا من خاللها جودة الحياة. 
يقـــول ميك ويكنـــغ، مؤســـس معهـــد أبحـــاث الســـعادة في 
كتابـــه )فـــن صناعـــة الذكريـــات( إن الذكريـــات هـــي حجـــر 
الزاويـــة لهويتنـــا وتشـــكل شـــخصياتنا، وكيـــف نعمـــل، وكيف 
نشـــعر، ويشـــير إلـــى أن لها عالقـــة بعدد مـــن الحـــواس مثل 
الطعـــم والرائحـــة. ويذكـــر ويكنـــغ في كتابـــه بعـــض الحقائق 
منها: أن هناك عناصر للذكريات الســـعيدة مثل التســـجيالت 
الحنيـــن  أو  بين النوســـتالجيا  ويوضح العالقـــة  والصـــور، 
وبيننا، فالنوســـتالجيا عاطفة كونية وُمْشـــتَرك إنســـاني، حيث 
حـــب  يصا مـــا  عند ة  د لســـعا با س  لنـــا ا يشـــعر 
حنينهم للماضي شـــعور إيجابـــي. كمـــا يكشـــف عـــن تأثيـــر 
أمزجتنا، ودورهـــا في تشـــكيل أحالمنـــا  علـــى  الذكريـــات 

المستقبلية. 
ويشـــير ويكنغ إلي بعض الدراســـات العلمية التي تؤكد أننا 
القديمـــة  الذكريـــات  نتذكـــر  أفضـــل حـــااًل عندمـــا  نكـــون 
والحديثـــة. وفي دراســـة أجراها معهـــد أبحاث الســـعادة عام 
٢٠١٨م عـــن الذاكرة الســـعيدة، كانت النتيجـــة أن ٢٣٪ من 
ذكريـــات الناس كانـــت قديمـــة أو اســـتثنائية مثل زيـــارة بالد 
ألول مـــرة، و٣7٪ كانـــت خبـــرات معبـــرة مثـــل الزفـــاف أو 
الـــوالدة، و٢6٪ كانت كان لهـــا عالقة بحـــواس مختلفة مثل 
تأثير األيـــام االســـتثنائية  للباحثيـــن  تبّيـــن  الشـــم، وأيًضـــا 

والخبرات القديمة وعالقتها بالذكريات السعيدة.
ولكن كيف نصنع ذكريات ســـعيدة لنا فـــي عصرنا الراهن، 
حيـــث نتلقـــى ســـيل أخبـــار مزعجـــة من وســـائل اإلعـــالم 
التقليدية ووســـائل التواصـــل االجتماعي، مما قد يتســـبب لنا 
بالكآبـــة لعـــدة أيـــام، وخاصـــة للشـــخصيات الرقيقـــة وذات 

الحس المرهف؟
نعـــم! نســـتطيع أن نصنـــع ذكريـــات ســـعيدة لنـــا ونزيـــد 
رصيدنـــا منهـــا، ولكي نحقق ذلـــك البد أن نتجنـــب األصدقاء 
الذيـــن تطغـــى عليهـــم المشـــاعر الســـلبية والســـوداوية تجاه 
الحيـــاة، وأن نـــزور أماكن جديـــدة، ونخوض تجـــارب جديدة، 
ونجدد حياتنا، ونلتقط صوًرا ألحداث ســـارة ترســـم البســـمة 

على شفاهنا وتغرس البهجة في صدورنا.

مصنع الذكريات 
السعيدة

تركية العمري *

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.
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* حل العدد الماضي

التقط صورة:

قبل اختراع عزلة الهواتف والمنصات االجتماعية، كانت جلسات األسر تنبض بالحياة! ورغم أن ألعاب الفتيات والصبية مسموعة ولها إيقاع بالتصفيق والنشيد 
والجري، كانت تقوم األمهات بمهماتهّن بكل سكينة. ألهمت هذه الذكرى المهندسة في أنظمة التصنيع والتحكم، سارة القزاز لتعد هذه المحاكاة في إحدى مزارع 

. D-810 القطيف القديمة لتوثق ما ال يعرفه الصغار عن طبيعة حياة الناس في الماضي القريب. التقطت الصورة بكاميرا نيكون

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

ماٍض جميل

* كاتبة ومترجمة سعودية. 


