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صفحة ٥

باإلستفادة من تقنية الثورة الصناعية الرابعة..
نجاح 3 فرق سعودية في تصنيع سيارات سباق نموذجية 

باستخدام تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد

صفحة 2

)إثراء( يعايد زّواره بباقة من 
الفعاليات المتنوعة تحت 

شعار )طرق الحج(
كوفيد - ١٩
لم ينته بعد

صفحة ٤

عيد أضحى مبارك... وعساكم من عواده
الزمالء والزميالت موظفي وموظفات أرامكو السعودية،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
وأفـراد أسـركم بقـرب حلـول عيـد األضحـى  لـي تهنئتكـم  تطيـب 
المبـارك، أعـاده اهلل علينـا جميًعـا بالخيـر والُيمـن والبـركات. وال شـك 
أن لشـهر ذي الحجـة خصوصيـة تميـزه لـدى المسـلمين حـول العالـم 
نستشـعر  ونحـن  خـاص،  بشـكل  الغاليـة  بالدنـا  وفـي  عـام  بشـكل 
الروحانيـة العاليـة فـي هـذه األيـام الفضيلـة، التـي تـزدان بمشـاهد 
الحـرام  بيـت اهلل  المقدسـة وهـي تسـتقبل بشـوٍق حجـاج  المشـاعر 
أجـواء  اهلل،  بـإذن  تعـزز،  احترازيـة  وإجـراءات  دقيـق  تنظيـم  وسـط 

الصحة والسالمة لضيوف الرحمن.
وتمتـزج لدينـا فـي هـذا العيـد مشـاعر »اليقظـة والتفـاؤل«، إذ يأتـي 
العيـد ليجـدد فينـا األمل والتفـاؤل والرضا ودعاء المولى القدير بأن 

يزيـل جائحـة كورونـا عـن المملكـة والعالـم عاجـاًل غيـر آجـل. وتتجلى 
البشـرى والتفـاؤل فـي مؤشـرات تعافـي االقتصـاد وعـودة اقتصـادات 
العالـم الكبـرى مجـدًدا، وتزايـد أعـداد الحاصليـن علـى اللقـاح، إال أن 
هـذا كلـه ال يجعلنـا نتراخـى لمجـرد سـماع بعـض النتائـج اإليجابيـة، 
فمعركـة المواجهـة مـع هـذا الفيـروس الغامـض ال تـزال قائمـة، ولهـذا 
التغيـرات  مواجهـة  فـي  وإيجابييـن  جـًدا  حذريـن  نبقـى  أن  يجـب 

المتسارعة للجائحة.
الوقـت األمثـل لنعيـش بهجتـه الصافيـة  العيـد هـو  أن  وال شـك 
وأفراحـه مـع األسـرة، وهـي فرصة إلعـادة التواصل مـع األهل واألقارب 
واألحباب، ولكن بحذر مع المحافظة في الوقت نفسـه على سـالمتنا 
كالوالديـن  فئـات عمريـة  فـي  هـم  مـن  مـن نحـب، وخاصـة  وسـالمة 

تستدعي مزيًدا من المراعاة.

أرامكـو  بالتهانـي ألسـرة  أتوجـه  السـعيدة،  المناسـبة  هـذه  وفـي 
السـعودية مـن موظفيـن وموظفـات فـي الوطـن وحـول العالـم، كمـا 
أوجـه تهنئـة خاصـة للزمـالء الذيـن يقضـون فتـرة إجـازة العيـد وهـم 
يعملـون بتفـاٍن فـي مواقـع أعمـال الشـركة ال سـّيما المناطـق النائيـة، 
بعيـًدا عـن أهاليهـم، وكذلـك الذيـن يبذلـون جهـوًدا إضافيـة لإلسـهام 
فـي نجـاح موسـم الحج وتلبيـة متطلباته من الوقود والطاقة بسـالمة 
وموثوقيـة. كمـا أشـكُر زمالءنـا فـي مركز جونـز هوبكنز أرامكـو الطبي، 
علـى جهودهـم المتميـزة فـي تنفيـذ برنامـج اللقاحـات بكفـاءة عاليـة، 

والدعوات ال تنقطع بأن يحفظكم اهلل ويحفظ الوطن والعالم.
 وكل عام وأنتم وأفراد أسركم من العايدين الفائزين. 

أمين بن حسن الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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إجراءات السالمة االحترازية للحد من انتشار كوفيد- 19
ــز  ــا مركـ ــي يوفرهـ ــد التـ ــن بعـ ــة عـ ــارات الرعايـ ــد خيـ أحـ
جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي مثـــل مواعيـــد عبـــر الهاتـــف 

أو الفيديو.
يمكنـــك اآلن حجـــز موعـــد هاتفـــي عـــن طريـــق دخولـــك 
ـــق االتصـــال  ـــى حســـابك فـــي مـــاي تشـــارت أو عـــن طري إل

على 4444-305-800  خالل ساعات عمل المركز.
إن مســـؤوليتنا األولـــى هـــي ســـالمة وتعافـــي المرضـــى 
المرضـــى  ألن  ونظـــًرا  رعايتنـــا،  تحـــت  هـــم  الذيـــن 
المنوميـــن هـــم األكثـــر عرضـــة لإلصابـــة بالعـــدوى، فقـــد 
اتخـــذ المركـــز قـــراًرا بإيقـــاف زيـــارات المرضـــى المنوميـــن 

حتـــى إشـــعار آخـــر. يمكنكـــم التواصـــل مـــع أحبائكـــم 
المنوميـــن فـــي مركزنـــا عبـــر خيـــار 7 بمركـــز االتصـــال 
الموحـــد 4444-305-800 مـــن الســـاعة 7 صباًحـــا وحتـــى 

10 مساًء.
ــمح  ــال يسـ ــوارئ فـ ــرف الطـ ــة وغـ ــادات الخارجيـ وللعيـ
بالدخـــول إاّل للمرضـــى. إن كانـــت حالـــة المريـــض تقتضـــي 
وجـــود شـــخص لمســـاعدته، فإنـــه يســـمح بوجـــود مرافـــق 

واحد لكل مريض فقط على األكثر.
ـــراد أســـرهم.  ـــاون المرضـــى وأف ـــم وتع ـــدر تفه نحـــن نق
للمزيـــد مـــن المعلومـــات، اقـــرأ إرشـــادات زيـــارة مركـــز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن طريق زيارة
JHAH.com<معلومات عن المريض< الزوار

يغلــب علــى حديثنــا عــن التغييــر وخــوض غمــار 
تحــٍد جديــد أن نصــف ذلــك التغييــر أو التحــدي بأنــه 
صعــب. وعلينــا اإلقــرار بــأن هــذا الوصــف دقيــق 
بشــكله الظاهــر، إذا قلنــا إن التغييــر يتطلــب كثيــًرا 
مــن الجهــد لنصــل إلــى األهــداف المرجــوة منــه. 
وعلــى الطــرف اآلخــر، فــي باطــن هــذا الوصــف 
مســاواة غيــر عادلــة بيــن الصعوبــة والفشــل، وهــذا 

ما يعيق قدراتنا الذهنية الالزمة للمضي قدًما.
التحيُّــز للفشــل هــو أمــٌر متأصــل فــي أدمغتنــا. 
وهــذا مــا توصلــت إليــه سلســلة مــن األبحــاث التــي 
قــام بهــا الباحثــان فــي جامعــة شــيكاغو األمريكيــة، 
أننــا  اســتنتجا  ونــداف كاليــن، حيــن  أوبرايــن  إد 
نفتــرض أن الفشــل هــو نتيجــة أكثــر احتمــااًل مــن 
النجــاح، ونتيجــة لذلــك، نتعامــل بشــكل خاطــئ مــع 
النتائــج الناجحــة علــى أنهــا مــن بــاب الحــظ ال أكثــر، 
بينمــا ننظــر إلــى النتائــج الســيئة كدليــل قاطــع علــى 
نفــس  الباحثــان  وجــد  وقــد  صعــب.  التغييــر  أن 
التــي  المواقــف  فــي جميــع  المنحــازة  التقييمــات 

خضعت للدراسة دون استثناء.
ويمكــن لتحيزاتنــا الســلبية هــذه أن تخلــق نبــوءة 

ســامة تســعى لتحقيــق ذاتهــا فــي كثيــر مــن مبــادرات 
التغييــر والمشــاريع الجريئــة، ســواء أكانــت فــي بيئــة 
العمــل أم فــي األعمــال االجتماعيــة وغيــر الربحيــة 
بشــكل عــام. وكثيــًرا مــا يُســتدل فــي هــذا الصــدد 
باألســطورة التــي تدعــي أن نســبة فشــل مبــادرات 

التغيير تصل إلى %7٠.
٢٠١١م فــي دوريــة  ولكــن دراســة أجريــت عــام 
إدارة التغييــر، بقيــادة الباحــث فــي جامعــة برايتــون 
البريطانيــة، مــارك هيــوز، أكــدت أنــه ال يوجــد دليــل 
تجريبــي يدعــم هــذه اإلحصائيــة، كمــا ال يوجــد دليــل 
ــا يصــل  ــرة أن م ــى اإلطــالق يدعــم فك ــه عل ــوق ب موث
إلــى نصــف جهــود التغييــر التنظيمــي والمبــادرات 
الجريئــة مصيرهــا إلــى الفشــل. وقــد توصــل هيــوز 
إلــى أن هــذه األســطورة لألســف نشــأت مــن نقــل 
فأصبحــت  علميــة،  غيــر  إلحصائيــة  علمــي  غيــر 
درجــة  إلــى  النهايــة  فــي  وصلــت  بحيــث  رائجــة 
الحقيقــة المثبتــة لكثــرة تداولهــا فــي عديــد مــن 

المؤتمرات والدوريات العلمية.
وفــي حيــن أننــا ال يمكننــا الجــزم بنجــاح أي مبادرة 
أو مشــروع أو تغييــر، فــإن الباحثيــن فــي جامعــة 

شــيكاغو يؤكــدان أن بــذل الجهــد الــالزم وتذكيــر 
المشــاركين فــي المبــادرة بإمكانيــة النجــاح يعــزز مــن 
وجــد  وقــد  كبيــر.  بشــكل  إليــه  الوصــول  فــرص 
اإليجابيــة  النتائــج  أن  دراســتهما  فــي  الباحثــان 
بمجــرد  أكبــر  بشــكل  ملحوظــة  كانــت  الناجحــة 
حقيقــة  وتوضيــح  للتغييــر،  المشــاركين  تحضيــر 
بســيطة باإلشــارة إلــى نســبة النجــاح العاليــة التــي 

هي في متناول اليد.
وبمعنــى آخــر، فــإن تعزيــز فــرص النجــاح يعتمــد 
ــة  ــة الحاضن ــة اإليجابي ــة البيئ ــى تهيئ ــر عل بشــكل كبي
التــي يمكنهــا اســتيعاب مــا تتطلبــه هــذه المبــادرة 
والتكيــف معهــا بالتعلــم واكتســاب المهــارات الالزمــة. 
ومــن المهــم أيًضــا أن نذكــر أنفســنا دائًمــا، عندمــا 
ينتابنــا شــعوٌر بــأن »نذّكــر صعــب«، أن التكيــف هــو 
قاعــدة الوجــود البشــري وليــس االســتثناء. أو كمــا 

قال أبو الطيب المتنبي:
علـى َقـدِر أَهـِل الَعـزِم تأتـي العزاِئـُم

المـكاِرُم الكـراِم  قـدِر  علـى  وتأتـي 
َعيـِن الصغيـِر ِصغاُرهـا وتعُظـُم فـي 

العظاِئـُم العظيـِم  َعيـِن  فـي  وتصُغـُر 

ز إلى الفشل! هروًبا من التحيُّ
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.

عبداهلل حسن الضامن
abdallah.aldhamin@aramco.com

إدارة أعمال الكمبيوتر
في مركز إكسبك

مجمع )آماد( يعزز التعاون بين األوساط األكاديمية والصناعة

جهـود أرامكـو السـعودية لتعزيـز نظـام االبتـكار البيئـي، 
التـي تعضدهـا جامعـة الملك فهد للبتـرول والمعـادن ووادي 
الظهـران للتقنية، تحرز مزيًدا مـن التقدم مع إضافة مجمع 
واحـة األعمـال، )آمـاد(، الـذي يقع فـي موقع مميَّـز في قلب 
الظهـران بيـن جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن ومركز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي وأرامكو السعودية.
ره شـركة وادي  مجمـع األعمـال المتطـور والشـامل تطـوِّ
الظهـران للتقنيـة ولالسـتثمار، وهـي شـركة تابعـة لجامعـة 
الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن. وتُعـد أرامكـو السـعودية 
شـريًكا إسـتراتيجًيا للجامعة منذ إنشـائها، كما أنها الداعم 
الرئيـس لوادي الظهران للتقنية، الذي يُعد اليوم أكبر تجمع 
تقنـي يتضمـن مراكـز البحـث والتطويـر المتعلقـة بالطاقـة 

البترولية على صعيد العالم.
وينطلـق سـعي أرامكـو السـعودية لتطويـر نظـام االبتـكار 
البيئـي مـن التـزام الشـركة برؤيـة المملكـة 2030، وحرصها 

علـى تعزيـز النمـو االقتصـادي واالجتماعـي واالنتقـال إلـى القافلة األسبوعية
اقتصاد قائم على المعرفة.

التعاون بين قطاعي 
الطاقة والتعليم

وفـي اجتمـاع ُعقـد، مؤخـًرا، لتنسـيق التعـاون بيـن أرامكو 
السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، برئاسة كٍل 
مـن النائـب األعلـى للرئيـس للتكريـر والمعالجـة والتسـويق، 
األسـتاذ محمـد يحيـى القحطانـي، ووكيـل الجامعة للشـؤون 
األكاديمية، الدكتور مسـفر محمـد الزهراني، أعرب أعضاء 
المشـروع  لهـذا  القـوي  دعمهـم  عـن  اإلدارة  مجلـس 

اإلستراتيجي.
إلدارة  الرئيـــس  نائـــب  قـــال  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
المشـــاريع، األســـتاذ عبدالكريـــم الغامـــدي: "مجمـــع )آمـــاد( 
لألعمـــال هـــو نتيجـــة التعـــاون بيـــن رائديـــن فـــي قطاعـــي 
الطاقـــة والتعليـــم، وهمـــا أرامكـــو الســـعودية وجامعـــة الملـــك 

فهد للبترول والمعادن".
وأضـاف قائـاًل: "مـن المقـرر أن يُصبـح مجمـع )آمـاد( 
عالمـي  مسـتوى  ذات  وهندسـة  طاقـة  منطقـة  لألعمـال 
واسـتثنائي، تُسـهم فـي التنميـة االقتصاديـة الشـاملة عبـر 
إنشاء مركز يحفز االبتكار. ومن خالل موقعه اإلستراتيجي 
وتوفيـره لمجموعـة متنوعة من وسـائل الراحـة التي ال مثيل 
لهـا، يسـعى المجمـع إلـى اسـتقطاب االسـتثمارات األجنبيـة 
المباشـرة إلـى المملكـة، بمـا يتماشـى مـع أهـداف رؤيـة 
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ريادٌة في التصميم 
ومرافق متكاملة

وتجـري أعمـال اإلنشـاء فـي مجمع )آمـاد( لألعمـال وفق 
آلية تستهدف تحقيق الشهادة الفضية في نظام الريادة في 
تصميمـات الطاقـة والبيئـة )LEED(، التـي يمنحهـا مجلـس 

المباني الخضراء في الواليات المتحدة األمريكية.

الرعايـة  ومرافـق  المكاتـب  علـى  المجمـع  وسيشـتمل 
الصحية والمرافق السـكنية والترفيهية والمحالت التجارية  
فـي نطـاق ال يتجاوز 10 دقائق سـيًرا على األقدام، مما يقلل 
الحاجـة إلى اسـتخدام السـيارات. كما سـيتم تصميم منافع 
الميـاه فـي األماكـن المغلقـة والمفتوحـة بطريقـة تخفـض 
االستهالك بنسبة 45%، فيما من المتوقع أن تصل معدالت 
توفيـر الطاقـة اإلجماليـة إلـى 18% مقارنة باالسـتهالك في 

التصاميم التقليدية.
وسيتضمن المجمع ثمانية أبراج للمكاتب تتراوح جميعها 
بين سـبعة و 10 طوابق، وخمسـة أبراج للشقق السكنية، إلى 
إلـى  جانـب مركـز مجتمعـي ومسـجد وفنـدق، باإلضافـة 

المساحات التجارية والمطاعم والمقاهي.
وتسـتفيد أرامكـو السـعودية مـن وجـود مـزودي تقنيـة 
مـن  المملكـة  تسـتفيد  كمـا  احتياجاتهـا،  لتلبيـة  محلييـن 
تخلقهـا  أن  يمكـن  التـي  الوظائـف  مـن  اآلالف  عشـرات 
صناعـات جديـدة تماًما ومقدمو خدمـات موجودون هنا في 

المملكة.

ــز  ــوم مركـ ــًرا، يقـ ــد-19 مؤخـ ــاالت كوفيـ ــاد حـ ــع ازديـ مـ
جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي بأخـــذ بعـــض اإلجـــراءات 

االحترازية لسالمتكم وسالمة المرضى والزوار.
فـــي  المتابعـــة  مواعيـــد  جميـــع  تحويـــل  ■  ســـيتم 
العيـــادات التخصصيـــة المقـــررة بيـــن 13 يوليـــو و30 
ســـبتمبر 2021م إلـــى زيـــارات هاتفيـــة. إذا كان لديـــك 
موعـــد، ســـيتصل بـــك طبيبـــك فـــي الوقـــت المحـــدد 

لموعدك.
ــد  ــد موعـ ــن بتحديـ ــا الراغبيـ ــع  مرضانـ ــث جميـ ■ نحـ
ــتخدام  ــى اسـ ــة علـ ــر الطارئـ ــة غيـ ــة األوليـ ــي الرعايـ لتلقـ

صورة توضح األعمال اإلنشائية القائمة حالًيا في مجمع واحة األعمال، )آماد(، التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
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دوري أرامكو للغولف لفرق السيدات يحقق 
نجاًحا باهًرا في نسخته األولى

لنــدن - ضمــن سلســلة تتكــون مــن أربعــة بطــوالت 
2021م،  عــام  فــي  الســعودية  أرامكــو  تنظمهــا  للفــرق 
اختتمــت أولــى مراحــل تلــك البطــوالت بنجــاح باهــر فــي 
ــا  لنــدن. وفــازت النرويجيــة ماريــان ســكاربنورد علــى أتاي
فــي  الفاصلــة  المبــاراة  فــي  تايالنــد  مــن  ثيتيكــول 
ألبانــز  ســانت  بلــدة  مــن  بالقــرب  وذلــك  المنافســة، 
البريطانيــة، ثــم حلــت ســكاربنورد فــي المركــز الثانــي فــي 
منافســة الفــرق، حيــث فــازت مجموعــة أوليفيــا كــوان، بما 
فــي ذلــك زميالتهــا فــي الفريــق ســارينا شــميدت وديكشــا 

داغار، بالمنافسة بثالث ضربات.

ويُعــد دوري أرامكــو للفــرق أّوَل سلســلة لمنافســة الفرق القافلة األسبوعية
فــي الجولــة األوروبيــة للســيدات. وبعــد المنافســة األخيــر 
فــي المملكــة المتحــدة فــي 8 يوليو، ســينتقل دوري أرامكو 
ــى إســبانيا فــي أغســطس،  لمنافســات فــرق الســيدات إل
والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي أكتوبر، علــى أن ينتهي 

في جدة في نوفمبر.
وبهــذه المناســبة، قــال قــال نائــب رئيــس مبيعــات 
التســويق والتوريــد فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ أحمــد 
الســبيعي: »يوفــر دوري أرامكو لمنافســات فرق الســيدات 
)ATS( منصــًة لبعــض أفضــل العبــات الغولــف فــي العالــم، 
كمــا أنــه يوفــر أيًضــا فرصــة فريــدة لالعبــات مــن الهــواة 
للمشــاركة فــي رياضــة علــى مســتوى النخبــة«. وأضــاف: 

رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ورئيس االتحاد 
ج الفائزة  السعودي للغولف، معالي األستاذ ياسر الرميان، ُيتوِّ
بالمركز األول على المستوى الفردي، ماريان سكاربنورد، وإلى 
ج الفريق الفائز بالمركز األول في منافسة الفرق. اليسار، ُيتوِّ

»يحدونــا قــدر كبيــر مــن الحمــاس لكوننــا جــزًءا مــن هــذه 
البطولــة؛ إذ تتمتــع أرامكــو الســعودية بتاريــخ غنــي يمتــد 
لعقــود مــن الزمــن مــع لعبــة الغولــف، بــدًءا من عــام 1945م 
عندمــا أنشــأت أول ملعــب غولــف بالقــرب مــن مقرهــا 
الرئيــس فــي الظهــران. إن دعمنــا لهــذه البطولــة هــو 
جميــع  علــى  ة  لمــرأ با للنهــوض  نــا  د لجهو د  متــدا ا
المســتويات. ونأمــل أن يشــجع ذلــك المزيــد مــن النســاء 
علــى ممارســة هــذه الرياضــة وأن يلهمهــن للتفــوق فــي أي 

مجال يخترن ممارسته«.
ونظــًرا للشــعبية الكبيــرة التــي تحظــى بهــا لعبــة الغولف 
فــي جميع أنحــاء العالم، يمكن لـــدوري أرامكو لمنافســات 
فــرق الســيدات الوصــول إلــى جمهــور واســع جــًدا، بمــا 

يعــزز مــن مســتوى الحــوار والنقــاش فــي مجتمعاتنــا حــول 
دور المــرأة وإتاحــة ممارســة رياضــة الغولــف لعــدد أكبــر 
أرامكــو  دوري  بطولــة  تجربــة  وشــملت  النــاس.  مــن 
لمنافســات فرق الســيدات فــي المملكة العربية الســعودية 
فــي نوفمبــر الماضــي، العبــة الغولــف العربيــة المحترفــة 
األولــى والوحيــدة التــي تلعــب فــي الجولــة األوروبيــة 

للسيدات حتى اآلن، المغربية مها حديوي.
وهــذا يعطــي دوري أرامكــو لمنافســات فــرق الســيدات 
ــز والنهــوض  منصــة قويــة يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز التميُّ
بالمــرأة والغولــف. ومــن غيــر المســتبعد أن تلهــم صــور 
العبــات الغولــف فــي ذروة عطائهــن الجيــَل القــادم مــن 

القيادات النسائية في الصناعة والعلوم والرياضة. 

أرامكو آسيا تنظم ورشة تستهدف شركات تصنيع األنابيب
ــركة  ــي شـ ــة فـ ــية والتقنيـ ــات الهندسـ ــم الخدمـ ــد قسـ عقـ
أرامكـــو آســـيا، فـــي 8 يوليـــو 2021م، ورشـــة عمـــل عـــن بُعـــد 
ــركة  ــس الشـ ــول مقاييـ ــاملة حـ ــرة شـ ــم فكـ ــى تقديـ ــعت إلـ سـ
ومتطلباتهـــا التـــي ترتبـــط بلـــوازم األنابيـــب، واســـتهدفت 

الشركات المعتمدة في مجال تصنيع األنابيب وتركيبها.
ورشـــة العمـــل، التـــي نُظمـــت عـــن بعـــد تحـــت شـــعار )تبـــادل 
ــى  ــا علـ ــوء أيًضـ ــلطت الضـ ــات(، سـ ــل العقبـ ــرات وتذليـ الخبـ
تعزيـــز قـــدرات المورديـــن علـــى تزويـــد أرامكـــو الســـعودية 
بمنتجـــات وخدمـــات معتمـــدة، ورفـــع مســـتوى وعـــي الشـــركات 
ــي  ــى ونواحـ ــات المثلـ ــاع بالممارسـ ــذا القطـ ــي هـ ــة فـ العاملـ

التحسين الممكنة في مجالي السالمة والجودة.

تحقيق السالمة والجودة
وفـــي كلمـــة االفتتـــاح لورشـــة العمـــل، قـــال مديـــر شـــركة 

أرامكـــو آســـيا-كوريا بالوكالـــة، األســـتاذ متعـــب الحربـــي: بول زانغ
»تبـــذل أرامكـــو قصـــارى جهدهـــا للمحافظـــة علـــى ســـالمة 
المـــواد والمعـــدات المســـتخدمة فـــي المرافـــق التشـــغيلية 
الخاصـــة بالمـــواد الهيدروكربونيـــة، انطالًقـــا مـــن إدراكهـــا 
لمنافـــع الســـالمة والجـــودة، التـــي ال تقتصـــر علـــى قيمـــة 
األصـــول الرأســـمالية فحســـب، وإنمـــا تطـــال أيًضـــا الحيـــاة 

اليومية للمجتمع والموظفين وسالمتهم«.
ـــي الشـــروح والموضوعـــات  ـــرز مقدم ـــي بعـــض أب ـــا يل وفيم

الجوهرية التي نوقشت في الورشة:
■  عيســـى الزهرانـــي، مهنـــدس المـــواد فـــي إدارة الخدمـــات 
ــة  ــات المنقحـ ــن المواصفـ ــدث عـ ــذي تحـ ــارية، الـ االستشـ
ومتطلبـــات التفتيـــش الخاصـــة بالشـــركة فيمـــا يتصـــل 

بلوازم األنابيب.
■  صنـــوو يـــو، مهنـــدس الجـــودة فـــي شـــركة أرامكـــو آســـيا-
ــتفادة  ــدروس المسـ ــى الـ ــوء علـ ــلط الضـ ــذي سـ ــا، الـ كوريـ
ــال  ــالل أعمـ ــن خـ ــركة مـ ــبتها الشـ ــي اكتسـ ــرات التـ والخبـ

معاينة المشاريع.
■  شـــركة )تـــي كيـــه كوربـــرت( الكوريـــة المصنعـــة للـــوازم 
األنابيـــب، التـــي قدمـــت شـــرًحا مختصـــًرا  للمشـــاركين 
واإلجـــراءات  بالجـــودة،  المتعلقـــة  المشـــكالت  حـــول 

الدقيقة المرتبطة بلوازم األنابيب.
ومـــن بيـــن دراســـات الحـــاالت التـــي شـــهدتها ورشـــة العمـــل 

حظيت تقنيتان ذكيتان باإلشادة:
 QR( ــريعة ــوز االســـتجابة السـ ــوان »رمـ ـــة بعنـ ــة حال ■  دراسـ
بيـــن  التواصـــل  خـــالل  مـــن  الذاتـــي  للتحقـــق   )codes
ـــة شـــرًحا  ـــراج( الهندي األجهـــزة«، حيـــث قدمـــت شـــركة )في
ســـلط الضـــوء علـــى االســـتخدام الناجـــح لتقنيـــة الترميـــز 
التـــي  الســـريعة،  االســـتجابة  رمـــوز  مـــن  باالســـتفادة 

ستضطلع بدور كبير في ضبط إنتاج المواد المقلدة.
■  دراســـة حالـــة بعنـــوان »حلـــول أنظمـــة التنفيـــذ التصنيعيـــة«، 
قدمتهـــا شـــركة )كوريـــا إف إيـــه سيســـتمز( وتطرقـــت 
لمنهجيـــة بنـــاء األنظمـــة ومزاياهـــا، فـــي إطـــار تقنيـــة 

للتحول الرقمي المتقدم للمصانع الذكية.
ــو  ــب العضـ ــال نائـ ــل، قـ ــة العمـ ــام لورشـ ــة الختـ ــي كلمـ وفـ
ــيا-اليابان، ياســـر الصبحـــي:  ــو آسـ المنتـــدب لشـــركة أرامكـ
ــد  ــها، وأعتقـ ــة نفسـ ــح التجاريـ ــا األهـــداف والمصالـ »تجمعنـ
ـــا المشـــتركة.  ـــق أهدافن ـــا وتحقي ـــز عالقاتن ـــا تعزي ـــا يمكنن أنن
ــورات،  ــى التصـ ــكار واالطـــالع علـ ــماع األفـ ــا لسـ ــع دوًمـ أتطلـ
مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى األهـــداف واإلجـــراءات التـــي تعـــود 
ـــي التصـــدي  ـــدة، وتســـهم ف ـــع والفائ ـــى إدارة الجـــودة بالنف عل

للتحديات«.
جديـــٌر بالذكـــر أن ورشـــة العمـــل نُظمـــت علـــى مـــدار 
ــن  ــا مـ ــخًصا تقريًبـ ــا 70 شـ ــارك فيهـ ــف، وشـ ــاعتين ونصـ سـ
بينهـــم خبـــراء فـــي الجـــودة مـــن فريـــق المـــواد التابـــع إلدارة 
ـــن  ـــة م ـــى شـــركات تابع ـــة إل ـــات االستشـــارية، باإلضاف الخدم
أوروبـــا ومختلـــف أرجـــاء آســـيا، وشـــركات مصنعـــة وأخـــرى 
لتقديـــم خدمـــات التقنيـــة مـــن تايالنـــد والهنـــد وكوريـــا 

واليابان.
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)إثراء( يعايد زّواره بباقة من الفعاليات 
المتنوعة تحت شعار )طرق الحج(

بحر الرمال وطريق الوادي .. عالمتان على الطريق ..
مركز )إثراء( يعلن عن إنتاج فيلمين 

جديدين في مهرجان )كان( السينمائي

الظهـران - يحتفـي مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( بمناسـبة حلـول عيـد األضحـى المبارك، 
تحـت شـعار "طـرق الحـج"، وذلـك ابتـداًء مـن ثانـي أيـام 
يوليـو   24  -  21( 1442هــ  الحجـة  ذي   14 حتـى  العيـد 
2021م(، حيـث يقـدم المركـز مجموعـة مـن البرامـج التـي 
تسـتهدف مختلـف الفئـات العمريـة، والتـي تتنـاول الطـرق 
المقدسـة،  الديـار  إلـى  للوصـول  الحجـاج  التـي سـلكها 

أعلـــن مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي 
)إثـــراء( عـــن إنتـــاج فيلميـــن جديديـــن خـــالل مشـــاركته 
بالجنـــاح الســـعودي الـــذي تشـــرف عليـــه هيئـــة األفـــالم 
ـــه الــــ  والمقـــام فـــي مهرجـــان "كان" الســـينمائي فـــي دورت
الســـيناريو  كاتـــب  ســـيقدم  حيـــث  2021م،  لعـــام   74
والمنتـــج المصـــري الشـــهير محمـــد حفظـــي فيلـــم )بحـــر 
ـــا ســـيقدم المخـــرج  ـــم(، كم ـــي للفيل ـــال( )إســـم مبدئ الرم
الســـعودي، والحائـــز علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز خالـــد 
فهـــد فيلـــم )طريـــق الـــوادي(، ويهـــدف المركـــز مـــن 
خـــالل مشـــاركته إلـــى تعزيـــز دور صناعـــة األفـــالم 
لعربيـــة  ا المملكـــة  فـــي  اإلبداعيـــة  والصناعـــات 

السعودية.
و)طريـــق  الرمـــال(  )بحـــر  فيلمـــي  إنتـــاج  ويأتـــي 
الـــوادي( برعايـــة مركـــز )إثـــراء(، حيـــث مـــن المقـــرر 
عرضهمـــا فـــي عـــام 2023م، حيـــث يحـــرص المركـــز 
علـــى اســـتقطاب المواهـــب الســـعودية ومبتكـــري صناعـــة 
األفـــالم، ويتبـــع إطـــالق هذيـــن الفيلميـــن النجـــاح الدولـــي 
ــز  ــه المركـ ــذي أنتجـ ــي األول الـ ــم التجريبـ ــر للفيلـ الباهـ
فـــي عـــام 2018م تحـــت عنـــوان )جـــود( والـــذي يتمحـــور 

حول انعكاسات تأملية غير تقليدية لدورة الحياة.
وأضـــاف رئيـــس الســـينما فـــي مركـــز )إثـــراء( وأحـــد 
منتجـــي الفلميـــن، ماجـــد زهيـــر ســـمان: »إن مركـــز إثـــراء 
يعـــّد ُمنتًجـــا مســـتقاًل رائـــًدا فـــي المملكـــة العربيـــة 
ــن  ــينما مـ ــة السـ ــم صناعـ ــى دعـ ــدف إلـ ــعودية، ويهـ السـ
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وتقاليـد اسـتقبال الحجـاج، إلـى جانـب التعريـف بالرمـوز 
التاريخيـة لبيـت اهلل الحـرام، كمـاء زمـزم ورحلـة كسـوة 

الكعبة.
وتشـمل الفعاليـات، تنظيـم موكـب يتجـول فـي مرافـق 
المركـز؛ ليسـتعرض رحلـة كسـوة الكعبـة التقليديـة مـن 
مصـر إلـى مكـة المكرمة قديًمـا، باإلضافة إلـى عمل فني 
يسـتعرض مجموعـة مـن الصـور والفيديوهـات التـي توّثـق 
مراحـل تطـّور تنظيـم مواسـم الحج ومكـة المكرمـة بطرق 

فنّية وابتكارية.

خـــالل تنميـــة المواهـــب المحليـــة ورعايـــة قطـــاع الســـينما 
وصناعـــة األفـــالم فيهـــا، ويشـــرفنا اإلعـــالن عـــن األفـــالم 
ـــا فـــي  ـــي ســـيتم إطالقه ـــز، والت ـــا المرك ـــي يعمـــل عليه الت
الجنـــاح الســـعودي مـــن مهرجـــان )كان( الســـينمائي، 
يُعـــد أحـــد أشـــهر مهرجانـــات األفـــالم فـــي  الـــذي 

العالم«.

دور إثراء في دعم ُصناع 
األفالم السعوديين 

كمـــا دخلـــت 3 أفـــالم للمخـــرج محمـــد حفظـــي إلـــى 
ــم  ــد تـ ــان، وقـ ــي المهرجـ ــمية فـ ــار الرسـ ــة االختيـ مرحلـ
اإلعـــالن عـــن فيلـــم رابـــع فـــي قســـم )أســـبوع النقـــاد(، 
حيـــث يُعـــد المخـــرج شـــخصية رائـــدة فـــي قطـــاع صناعـــة 
األفـــالم فـــي الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا، وأســـهم فـــي 

معـرض  فـي  العلـوم(  )خفايـا  برنامـج  سـيقدم  كمـا 
الطاقـة بالمركـز، تجربـة ُمثرية تتيح فرصـة خوض غمار 
التحـّدي بيـن الـزّوار، مـن خـالل برامـج متعـددة تسـلط 
الضـوء علـى العلـوم التـي اكتشـفها العلمـاء منـذ قديـم 
العلميـة كالمالحـة  الزمـان؛ لمعرفـة اتجاهـات الطـرق 

وعلم الصوت. 
الرحلـة  الفعاليـات، مسـرحية  المركـز خـالل  ويقـدم 
األخيـرة )الغطروشـة(، وهـي مسـرحية عائليـة تمـزج بيـن 

المتعة والتشويق والمعاني والقيم. 

40 فيلًمـــا فـــي مصـــر والواليـــات  إنتـــاج أكثـــر مـــن 
والعالـــم  المتحـــدة  والمملكـــة  األمريكيـــة  المتحـــدة 
العربـــي، فيمـــا يتمحـــور فيلمـــه األخيـــر )بحـــر الرمـــال( 
حـــول قصـــة بلـــوغ يتيـــم بـــدوي يافـــع لســـن الرشـــد، 
ــان  ــث ينطلقـ ــل، حيـ ــة بالجمـ ــة قويـ ــه صلـ ــذي تربطـ والـ

مًعا في رحلة عبر المملكة العربية السعودية. 
وذكـــر محمـــد حفظـــي: »لعـــب مركـــز إثـــراء دوًرا بـــارًزا 
ـــاع األفـــالم الســـعوديين المســـتقلين، وقـــد  فـــي دعـــم صّن
ـــدأت صناعـــة األفـــالم تزدهـــر فـــي المملكـــة، ويســـّرني  ب
التعـــاون مـــع كافـــة المواهـــب الســـعودية والعربيـــة التـــي 
ســـتنضم للعمـــل علـــى هـــذا المشـــروع، وســـيتم تصويـــر 
الفيلـــم فـــي مواقـــع مختلفـــة مـــن أنحـــاء المملكـــة العربيـــة 

السعودية«.
كمـــا يتمحـــور فيلـــم )طريـــق الـــوادي( ل حـــول قصـــة 
ـــي، الشـــاب المصـــاب بالتوحـــد والـــذي يضـــّل طريقـــه  عل
أثنـــاء ذهابـــه لرؤيـــة طبيـــب فـــي قريـــة مجـــاورة، حيـــث 
يجـــد نفســـه وحيـــًدا وتائًهـــا يواجـــه عديـــًدا مـــن العقبـــات 
والتحديـــات التـــي لـــن تســـاعده فـــي استكشـــاف العالـــم 

من حوله.

جود .. شهادة نجاح إلثراء 
ـــز  ـــذي أنتجـــه مرك ـــم األول ال ـــم )جـــود( الفيل ـــد فيل ويُع
ـــث يســـتخدم  ـــن الحـــوارات، حي ـــو م ـــذي يخل ـــراء(، وال )إث
ــدة  ــكل القصيـ ــن شـ ــوذة مـ ــردية مأخـ ــة سـ ــًة تجريبيـ بنيـ
فـــي عصـــور مـــا قبـــل اإلســـالم، وقـــد تـــم تصويـــره فـــي 16 

الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  موقًعـــا مختلًفـــا 
وُعـــرض فـــي العديـــد مـــن المهرجانـــات الســـينمائية 

الدولية.
كمـــا أنتـــج المركـــز عديـــًدا مـــن األفـــالم التـــي القـــت 
رواًجـــا وانتشـــاًرا واســـًعا فـــي مختلـــف منّصـــات العـــرض، 
كفيلـــم "المســـافة صفـــر" الـــذي ُعـــرض مؤخـــًرا علـــى 
ــة  ــى منصـ ــده علـ ــب تواجـ ــى جانـ ــعودية، إلـ ــران السـ طيـ
العـــرض العالميـــة نتفلكـــس، وهـــو مـــن إخـــراج المخـــرج 
عبدالعزيـــز الشـــالحي، كمـــا عـــرض المركـــز أفالًمـــا 
مّثلـــت المملكـــة عالمًيـــا فـــي قمـــة العشـــرين كفيلـــم 
"خمســـون ألـــف صـــورة" للمخـــرج عبدالجليـــل الناصـــر، 
إلـــى جانـــب فيلـــم "الكهـــف" للمخـــرج عبدالرحمـــن 

صندقجي.
الجديـــر بالذكـــر أن مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
العالمـــي )إثـــراء( يحـــرص علـــى تقديـــم عديـــد مـــن 
المبـــادرات التـــي تدعـــم قطـــاع األفـــالم فـــي المملكـــة، 
وتوفـــر )إثـــراء( مســـاحة لتمكيـــن ودعـــم المواهـــب 
إتاحـــة  جانـــب  إلـــى  مهاراتهـــم،  وتنميـــة  الســـعودية 
الفرصـــة لهـــم فـــي عـــرض أعمالهـــم الفنيـــة، كمـــا يأتـــي 
مهرجـــان )أفـــالم الســـعودية( فـــي كل عـــام؛  لمســـاعدة 
مخرجـــي وصّنـــاع األفـــالم علـــى تحقيـــق أحالمهـــم، 
ولكونـــه أحـــد أكبـــر منتجـــي األفـــالم فـــي المملكـــة، أنتـــج 
المركـــز أكثـــر مـــن 20 فيلًمـــا، وحـــاز 15 منهـــا علـــى 
ــز  ــر المركـ ــا يوفـ ــة، كمـ ــة ودوليـ ــة وإقليميـ ــز محليـ جوائـ
ــب  ــج التدريـ ــالل برنامـ ــن خـ ــدة مـ ــة فريـ ــة تعليميـ تجربـ

الذي يُقَدم للموهوبين في مجال صناعة األفالم.

واألطفـال الصغار كجزء مـن أفراد العائلة لهم نصيبهم 
مـن المتعـة والفائـدة، حيـث سـيلهم برنامـج الفعاليـات 
رّواده الصغـار عبـر تقديـم برامج ُصممت بشـكل ابتكاري، 
لتقـّدم طابًعـا تعليمًيـا ثقافًيا متميًزا يتمّثل في استكشـاف 
إلـى جانـب  بلـدان مختلفـة،  الشـعبي فـي  التـراث  تنـوع 
تسـليط الضـوء على االحتفـاالت بقدوم الحجاج ومراسـم 
اسـتقبالهم عبـر التاريـخ، بدًءا مـن أرض المملكـة، ومروًرا 
للحـج؛ لمشـاركة مشـاعر  النـاس  التـي سـلكها  بالطـرق 

الفرح بعودة الحّجاج إلى مواطنهم.

لقطات الحتفال 
مركز )إثراء( لعيد 

الفطر الماضي 
حيث تم تنظيم عدد 

من الفعاليات 
الترفيهية والعلمية.

شعار مهرجان )كان( السينمائي
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القافلة األسبوعية      ١٥ يوليو ٢٠٢١ 

بدعم من أرامكو السعودية وواعد وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن

3 فرق سعودية تنجح في تصنيع سيارات سباق 
صغيرة الحجم عبر تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد

الظهــران - نجحــت ثالث فرق شــبابية من المهندســين 
والمصمميــن الصناعييــن الســعوديين الطموحيــن، وهــم 
ــادة  ــز ري ــة لمرك ــكار التابع ــة االبت ــة بيئ أعضــاء فــي جمعي
األعمــال فــي أرامكــو الســعودية )واعــد(، فــي عبــور خــط 
النهايــة بســيارات الســباق صغيــرة الحجم التــي صمموها، 
وصنعوهــا باســتخدام )الطباعــة ثالثيــة األبعــاد( ومكونات 
إلكترونيــة مــن مصــادر محليــة. وقامــت الفــرق الثالثــة 
وهــي فريــق الماســترز، وفريــق تقنيــة المعلومــات فــي 
أرامكــو الســعودية، وفريــق قســم الصيانــة في معمــل الغاز 
فــي الفاضلــي باختبــار ســياراتها والتســابق بهــا، مؤخــًرا، 
فــي مركــز النمذجــة وتطويــر التقنيــة، الــذي يقــع فــي 

مبنى مجمع االبتكارات في وادي الظهران للتقنية. 
ــي  ــة الدعــم الفن ــر التقني ــز النمذجــة وتطوي وقــدم مرك
للتصميــم بمســاعدة الكمبيوتــر والطباعــة ثالثيــة األبعــاد 
ــك ورش العمــل  ــات ســيارات الســباق ، بمــا فــي ذل لمكون
ــع الســيارات  المخصصــة لنقــل المعرفــة، ومرافــق لتجمي

آالن بريتشر

م مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة وقســم  واختبارهــا. وقــَدّ
الخدمــات  إدارة  فــي  المعدنيــة  المــواد غيــر  هندســة 
ــرات  االستشــارية فــي أرامكــو الســعودية المعــدات والخب

دعًما للمشروع. 
ويمثــل نجــاح هــذه الفــرق فــي إنجــاز سلســلة مــن 
التجــارب الزمنيــة فــي مرافــق مركــز النمذجــة وتطويــر 
التقنيــة مرحلــة رئيســة فــي التعــاون لتطويــر نمــوذج أولــي 
لســيارة ســباق بحجــم كامــل، وهــو مشــروع اســتمر ثالثــة 
أعــوام بــإدارة مركــز واعــد، ســيُصنع عــن طريــق الطباعــة 
ثالثيــة األبعــاد، ويعمــل بالهيدروجيــن ويوظــف الــذكاء 

االصطناعي للقيادة الذاتية.
واحتضــن مركز واعد الشــركتين الناشــئتين المحليتين، 
ســتيالر موتــورز ومافريك إيــه إل، اللتين وضعتــا خبرتهما 
فــي خدمــة المشــروع. وســيُعرض النمــوذج األولــي فــي 
شــهر ديســمبر فــي ســباق الجائــزة الكبــرى الفورمــوال 1 
ــة الســعودية الــذي ســيُقام فــي  األول فــي المملكــة العربي

جدة. 
وحقــق فريق الماســترز، الذي صنَّع ســيارته باســتخدام 
طابعــات ثالثيــة األبعــاد فــي مركــز النمذجــة وتطويــر 
التقنيــة، الزمــن األســرع بفــارق بســيط خــالل التجــارب 
الزمنيــة، وبذلــك أثبــت فاعليــة تصميــم الســيارة التــي 
صنَّعهــا. وقــد عّبــر عــن ذلــك حمــد أكــرم، وهــو أحــد 
ســائقي فريــق الماســترز بقولــه: »بــذل الفريــق جهــًدا 

رائًعا، ولكن في نهاية المطاف فزنا جميًعا«.  

التقنية المحسنة للسرعة
وجــاءت فعاليــة »يــوم الســباق« بعــد أشــهر مــن التعــاون 
العملــي علــى االبتــكار بيــن أعضــاء الفريــق والخبــراء فــي 
هــذا القطــاع. وبهــذه المناســبة قــال كبيــر اإلدارييــن 
التنفيذييــن فــي شــركة ســتيالر موتــورز، غفــار ســيثر: 

»أثبتــت االختبــارات األوليــة أن بعــض قطــع الســيارة كان 
يجــب أن تكــون أقــل ســماكة مــن غيرهــا، بنــاًء علــى 
دورهــا. وقــد أدت الــدروس المســتفادة إلــى تحســين 
الســرعة«. وقــال منســق مركــز النمذجــة وتطويــر التقنيــة، 
تُســتخدم تقنيــة التصنيــع  ياســر عبــداهلل: »يمكــن أن 
القــوة  لتحســين  المســتقبل  فــي  لألليــاف  المســتمر 

الميكانيكية للمكونات األقل سماكة«.
ــات  ــن المكون ــي عــدد محــدود م ــل ف ــد حــدوث خل وبع
بعــض  لتطويــر  المهندســون  اضطــر  االختبــار،  أثنــاء 
التصاميــم وإعــادة طباعــة قطــع الســيارة. وفــي هــذا 
الشــأن قالت د. ســمانثا هورســمان، وهي مســؤولة تطوير 
فــي مركــز واعــد ورئيــس جمعيــة بيئــة االبتــكار: »نقــوم 
ــأس فــي حــدوث بعــض  ــارات لهــذا الســبب، وال ب باالختب
وتحســين  التعلــم  فــي  الفــرق  اســتمرت  اإلخفاقــات. 
ــى  ــة عل ــن األمثل ــرات«. وم ــن العث ســياراتها باالســتفادة م
ذلــك قــرار فريــق أرامكــو لتقنيــة المعلومــات لتغييــر المادة 
المســتخدمة فــي القطــع المصنعــة بطريقــة الطباعــة 
وأظهــرت  ســيارتهم.  تصنيــع  وإعــادة  األبعــاد  ثالثيــة 
الســيارة الجديــدة، بلونهــا األصفــر الجــذاب، قــدرة أفضل 
ــر  ــة أخــف وأكث ــق بواجهــة أمامي ــى الطري ــى الســير عل عل

مقاومة لحوادث االصطدام.
ــي ذو الحجــم الكامــل لســيارة  وســيُصنَّع النمــوذج األول
الســباق مــن مــواد مركبــة، بمــا فيهــا أليــاف الكربــون، 
لتحقيــق القــوة والــوزن الخفيــف والديمومــة. وبالنســبة 
للســيارات صغيــرة الحجــم، اســتخدمت الفــرق مجموعــة 
مــن البوليمــرات، بمــا فــي ذلــك األكريلونتريــل بوتاداييــن 
ســتايرين، وبولــي يوريثيــن اللدائــن الحراريــة، وحمــض 
اللبنيــك و»إن جــن« )nGen(. وتلــك مــواد قابلــة للتدويــر 
ومثاليــة للطباعــة ثالثيــة األبعــاد أثنــاء إعــداد النمــوذج 

األولي نظًرا لكلفتها المنخفضة نسبًيا.
وأســهم المشــروع فــي تطويــر فهــم أفضــل للطباعــة 
ثالثيــة األبعــاد. وحــول ذلــك، قــال حمــد أكــرم: »مــن 
فــي  فــي مشــروع صغيــر أســهم  العمــل  أن  المدهــش 
كامــل«.  للعمــل علــى تصنيــع ســيارة بحجــم  إعدادنــا 
وأضــاف: »لدينــا اآلن فهــم أفضــل للطباعة ثالثيــة األبعاد 
والمكونــات المطلوبــة لتصنيــع نمــوذج أولــي للســيارة«. 
اســتمد البعــض اإللهــام مــن الرغبــة فــي رؤيــة اقتصــاد 
قائــم علــى التدويــر بنســبة أكبــر فــي المســتقبل تُســتخدم 
ــه المــوارد  ــتغل في ــل إهــداًرا وتُس ــع أق ــات تصني ــه تقني في
ــر  ــؤدي تطوي ــد ي ــد البهنســي: »ق ــال ولي ــر. وق ــاءة أكب بكف

صناعــة الســيارات مــن خــالل التحــول للطباعــة ثالثيــة 
األبعــاد إلــى تصنيــع ســيارات أكثــر ســالمًة وأكثــر مالءمــًة 

للبيئة«. 

إمكانيات تقنية تسهم 
في تمكين المرأة

وقــد شــجعت إمكانيــات تقنية الثــورة الصناعيــة الرابعة 
الراميــة إلــى تحقيــق التحــول فــي وســائل النقــل بترغيــب 
المهندســات والمصممــات الســعوديات علــى االنضمــام 
للمشــروع. وفــي هــذا الســياق، قالــت رنــا أكــرم، وهــي 
عضــو فــي فريــق الماســترز: »اســتمتعت بأنشــطة التجميع 
والتصميــم، بمــا فيهــا القطــع المصنعــة بالطباعــة ثالثيــة 
األبعــاد وكيفيــة البــدء فــي تصميــم الســيارة«. ووظفــت 
التــي  الخبــرة  الدوســري  الميكانيــكا، ســارة  مهندســة 
اكتســبتها فــي إدارة الطيــران فــي أرامكو الســعودية، حيث 
والتجميــع،  الجــودة  فحوصــات  إجــراء  فــي  أســهمت 
مــن  عديــد  »هنــاك  وقالــت:  والتصميــم.  واالختبــار 
العناصــر المشــتركة بيــن رياضــة الســيارات وصناعــة 
الطائــرات، بمــا فيهــا الديناميكيــا الهوائيــة. لقــد أســهمُت 
فــي صناعــة عمــود التدويــر بــأداء ُمحســن، وجمعــُت بيــن 
»مــزج« التصاميــم ونظريــة األلــوان لتصميــم المظهــر 

الجمالي للسيارة«.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا المشــروع يمثــل بارقــة 
مبشــرة بنجــاح مشــروع إعــداد النمــاذج األوليــة لســيارات 
الســباق وقدراتــه علــى وضــع األســاس لصناعــة ســيارات 
غيــر  والمــواد  األبعــاد  ثالثيــة  الطباعــة  علــى  قائمــة 
المعدنيــة فــي المملكــة؛ وهــي صناعــة واعــدة ســتؤدي 
إلنتــاج ســيارات ذاتيــة القيــادة بانبعاثــات أقــل وتحمــل 

شعار )صنع في المملكة العربية السعودية(.

حسن السنان وإبراهيم مفتاح من فريق قسم الصيانة في 
معمل الغاز في الفاضلي. أثناء عرض سيارتهما. 

شجعت إمكانيات تقنية الثورة الصناعية الرابعة بترغيب 
المهندسات والمصممات السعوديات على االنضمام للمشروع.

يمثل هذا المشروع 
بارقة مبشرة لوضع 

األساس لصناعة 
سيارات بالطباعة 

ثالثية األبعاد 
والمواد غير 

المعدنية في 
المملكة؛ إلنتاج 

سيارات ذاتية 
القيادة بانبعاثات 

أقل

أعضاء فريق المشروع في مركز النمذجة وتطوير التقنية يستعرضون سيارات السباق المصنعة بطريقة الطباعة الثالثية األبعاد.          تصوير: حاتم عويضة

سُيعرض النموذج األولي في شهر ديسمبر في سباق الجائزة 
الكبرى الفورموال 1 األول في المملكة العربية السعودية 

الذي سُيقام في جدة في ٥ ديسمبر ٢٠٢١م.

نضال بيمبي وحمد أكرم من فريق الماسترز. 

يعة  لســر ا بة  ســتجا ال ا مــز  ر مســح  يمكنــك 
ومعرفــة  االبتــكار  بيئــة  لجمعيــة  لالنضمــام 
المزيــد عــن جهــود بنــاء نمــوذج أولــي لســيارات 

السباق في المملكة العربية السعودية.
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يوميات بائع كتب

ربما عليك أن تكلم أحًدا

ما ال يخبرنا به علم المناخ

تكـون  ألن  أقـرب  تخلـع صوتهـا«  »نـداءات  ●  نصـوص مجموعتـك 
مـن  يتطلبـه  بمـا  جـًدا  القصيـرة  القصـة  لفـن  تنتمـي  نصوًصـا 
مهـارات سـردية خاصـة تعتمـد المفارقـة والتكثيـف اللغـوي، مـا 

الدافع نحو تبني هذا االختيار؟
ال يتبنـى الكاتـب أسـلوًبا بعينـه، إنمـا يكتشـف مـع تجـارب الكتابـة 
وتطـور مصـادر االطـالع األسـلوب الذي يبرع فيـه ويتماهى مـع أدواته. 
أحببـت القصـة لمـا فيهـا مـن معـان مكثفـة ومفارقـات تظـل عالقـة فـي 
ذهـن المتلقـي حتـى بعد إغـالق الكتاب. أسـعى في الكتابـة إلى تأصيل 
أسـلوبي وترسـيخه فـي ذاكـرة القـارئ، وأحـبُّ أن يعرفنـي حتـى لـو لـم 

يقرأ اسمي.
●  قلـِت مـن قبـل: »يجـب أن يكـون الكاتـب شـجاًعا« ألنـه سـيعرض 
بحسـب  النقـدي«  التشـريح   « لــ  أو  محتملـة،  النتقـادات  نفسـه 
تعبيـرك. لمـاذا مثـل هـذا التصـور الـذي يبـدو »عاطفًيـا« نوًعـا مـا 
ألنه ال يلتفت كثيًرا إلى الوظيفة الفنية للكتابة اإلبداعية ومنها 

إمتاع القارئ؟
فصـل الكاتـب عـن نصـه كفصـل الـذراع عـن الجسـد. مـن وجهـة 
نظـري، علـى الكاتـب أن يسـتقبل رفضه كما لو أنه قبـول. النقد الدارج 
اآلن ليـس فنًيـا، إنما يتجه نحو مطارح شـخصية ال عالقة لها بالمكون 
األدبـي الـذي صنعـت منـه المـادة. وفـي النهايـة يحتكم النـص وصاحبه 
إلـى القـارئ الذكـي الـذي ينتقـي مـن الكتـب مـا لـذ وطـاب ومـا تشـتهيه 

الذائقة.
أن  نجـد  صوتهـا«،  تخلـع  »نـداءات  مجموعتـك،  عـن  ●  بالحديـث 
عوالمها تدور بين مفردات تعكس إحساًسا بالعجز وخيبات األمل 
فـي  األدب  هـل  يأتـي،  مـا ال  وانتظـار  المسـتحيل  إلـى  والركـض 
تصورك أقرب ألن يكون أداة للتعبير عن طابع يميل إلى التشاؤم؟

األدب يمثـل الموضـوع الـذي يطرحـه ويلعـب في مضمـاره، وال يصح 
أساًسـا حشـره فـي زاوية رماديـة مثل هذه؛ وألنه فـن إبداعي فيجوز له 
مـا يجـوز لغيـره مـن الفنون. وطالمـا أنه واسـطة تعبيرية فكل إحسـاس 
والنقـل  للعـرض  قابلـة  يـده  إنسـانية يضـع عليهـا  وسـلوك ومشـاعر 
والتدويـر أيًضـا. الكتابـة، كمـا قلت سـابًقا، هي خبر عاجل، أو إسـعاف 
طـارئ ومخـرج البـد منـه. ثـم إن األلـم والشـقاء وتوابعهما وقـود األدباء 
كمـا تعـرف، وكمـا يُقـال: »يولـد اإلبـداع مـن رحـم المعانـاة«. فالكاتـب 
يستشـعر األلـم مضاعًفـا ليلتقـط لـه صـورة ثالثيـة األبعـاد، يتوجـه إليه 
نفسـه  تجـاه  بالمسـؤولية  ويشـعره  ويوبخـه  يعاتبـه  حميـم  كصديـق 
واآلخريـن. لـوال مكابـدة آالمنـا ومعاناتنـا لـم نكتـب حرًفـا ولـم نرسـم 
لوحـة ولـم نخـرج فلًمـا. فـي النهايـة نحـن نكتـب بالنيابـة عـن كل شـيء 
يمـس الروح اإلنسـانية، ويشـعرها إمـا بالضعف أو القـوة. والكاتب مثل 

غيره يعايش ألمه وينتصر عليه ولو برواية سطر واحد عنه.
●  في نظرك هل من الضروري أن يتقاطع اإلبداع الفني مع شذرات 
الكاتـب  مـن سـيرة المبـدع نفسـه؟ أقصـد هـل يتعيـن أن يعكـس 

بعًضا من ذاته في نصوصه؟
ليـس بالضـرورة، لكـن إمكانيـة التقاء النـص مع ذات الكاتـب ممكنة. 
أحياًنـا يفسـر المـاء وجـه القمـر وأحياًنـا ال.  واإلنسـان الفنـان ابـن 
النهـر؛ كيفمـا تجـري حياتـه يجـري إبداعـه ويسـتقر فـي مـكان يختـار 
حـدوده وعوالمـه التـي تتجلـى فيهـا النهايـة. نحـن نلتقـط النصوص من 
األحـوال والمظاهـر الحياتيـة التـي نعـي تفاصيـل عيشـها، وهـذا ال 
يحـدث عـادة إال مـن خـالل مخالطـة المؤلـف لهـذه المكونـات التـي 

تحدث حوله.
●  وكيـف تنظريـن إلـى قارئـك؟ هـل تجديـن فيـه المقـدرة علـى تأويـل 

المعنى وملء فراغات قصصك؟
قارئـي علـى وجـه الخصـوص، يخيـل إلـي أنـه كان فـوق رأسـي وأنـا 
أكتـب القصـة. تدهشـني تأويالتـه التـي تلتقـي مـرات بالمقصـد الـذي 
أبنـي عليـه الفكـرة. وعندمـا يخفـق فـي ذلـك فـي بعـض المـرات فإنـه 
قة تشـتغل  يسـلط الضـوء علـى بقع عمياء أسـتمد منهـا موضوعات خاَلّ
فـي مناطـق جديـدة وحساسـة. أحياًنـا يطلـب منـي الجمهـور أن أشـرح 
كمـا تشـرح األسـتاذة، وهـذا أكثـر مـا يضايقنـي حقيقـة، فأنـا لسـت 
مدرسـة أو دكتـورة فـي جامعة ألشـرح مـادة علمية. الكاتـب، كما يحترم 
عقلـه عندمـا يعـرض الفكـرة ويسـردها، يحتـرم عقـل القـارئ ويمنحـه 

األحقية في الولوج إلى مداخل النص ومخارجه.

نكتب عن كل 
شيء يمس الروح

وفاء الراجح
قاصة سعودية صدر لها مجموعة قصصية 

بعنوان : »نداءات تخلع صوتها«.

فـي الصفحـات األولـى مـن كتـاب »يوميات بائـع كتب«، 
يعتـرف شـون بيثـل بجـرأة بأنـه ينتمـي إلـى طـراز بائعـي 
الكتـب غيـر االجتماعييـن وغيـر المتسـامحين ونافـدي 
الصبـر. وهـو يرصد في كتابه نمـاذج مختلفة وغريبة من 
زبائنـه مـن القـراء أو بائعـي الكتـب جعلتـه يتحـول فـي 
النهايـة مـن الـود إلـى التذمـر، ليكشـف بموضوعية بعض 

»كواليس« هذا العالم المعقد.
الكتـب  لبيـع  بوكشـوب(  )ذا  مكتبـة  بيثـل  ويمتلـك 
المسـتعملة، التـي تعـد األكبـر مـن نوعهـا فـي إسـكتلندا 
حيـث تحتـوي علـى نحـو 100 ألـف كتـاب. وقـد نجـح فـي 
شـرائها عـام 2001م، ومنـذ ذلـك اليـوم لم يتوقـف تفاعله 
مـع كل المتعامليـن معـه سـواء مـن الزبائـن أو الموظفيـن 
لديـه. تلك التفاعالت كانت كافيـة ألن تكون مادة لكتاب، 
وهـو مـا أقـدم عليـه فعلًيـا حيـث بدأ فـي تسـجيل حوادث 
صغيـرة جـرت فـي هـذا الفضـاء بطبيعتـه الخاصـة علـى 

مدار عام كامل.
ويتمثـل المعنـى الـذي أراده مؤلـف الكتـاب فـي خالصـة 
مؤداهـا أن العمـل كصاحـب محـل لبيـع الكتـب المسـتعملة 
محفـوف  أنـه  إلـى  فباإلضافـة  اليسـير،  باألمـر  ليـس 
بالمخاطـر فيما يخص الوضـع المالي، ثمة تفاصيل أخرى 
يوميـة مزعجـة ترتبـط به، منها كمـا يكتب: »تكرار األسـئلة 
البلهـاء مـن الزبائـن، أو الجـدال الـذي ال يكـف مـع موظفي 

يسـرد هـذا الكتـاب مجموعـة مـن الحكايـات الواقعيـة 
التـي جمعـت بيـن مؤلفتـه، المعالجـة النفسـية األمريكيـة 
لـوري غوتليـب، ومجموعـة مـن مرضاهـا، كمـا أنـه يفعـل 
أكثـر مـن ذلـك، فمضمونـه يخـرج عـن اإلطـار التقليـدي 
الـذي يجـد فيـه القـارئ وعًظـا مباشـًرا أو نصائـح يمليها 
الطبيـب  وهـو  والمعرفـة  الخبـرة  يملـك  أقـوى  طـرف 
المعالـج، وطـرف أضعـف وهـش ينتظـر الخـالص وهـو 

المريض.
الكاتبـة هنـا تتعامـل مـع األمـر بمنظـور مختلـف، فهـي 
تـروي وقائـع تتقاطـع هـي ذاتهـا مع جوانـب عديـدة منها، 
فهـي تتبـادل األدوار مـع الشـخصيات التـي تتعامـل معها، 
وتشـير صراحـة إلـى أنهـا ال يمكن أن تفهم مـا يمر به أي 
مريـض وتدفعـه إلى الكالم معها بشـأن مشـكلته من أجل 
اكتشـاف سـبل العـالج لهـا إال إذا وضعـت نفسـها مكانـه، 
وتخيلـت مـا يمـر بـه وتداعيـات ذلـك عليـه، فهـذا هـو 
السـبيل الوحيـد للفهـم وبالتالـي للتوصـل إلـى حـل يحقـق 

الراحة.
الكتـــاب بعنـــوان »ربمـــا عليـــك أن تكلـــم أحـــًدا، معالـــج 
نفســـي، وحياتنـــا كمـــا يكشـــفها«، وهـــو كمـــا تشـــير كلمـــة 
ـــس  ـــا وراء كوالي ـــي آن، يأخذن ـــر ومدهـــش ف الغـــالف »مثي
ـــم العـــالج النفســـي«. ويضـــم هـــذا العمـــل مالحظـــات  عال
وتأمـــالت كتبتهـــا مؤلفتـــه بطريقـــة قصصيـــة مشـــوقة عـــن 
حـــاالت إنســـانية متباينـــة مـــن المحتمـــل أن تمـــس القـــارئ 

مـن  موجـة  منـذ صـدوره حديًثـا  الكتـاب  هـذا  أثـار 
الجـدل حـول مضمونـه، فكاتبـه يذهـب بعيـًدا عـن أفـكار 
التيـار السـائد فيمـا يخـص الشـأن المناخـي، ويؤكـد أن 
التـي  المخاطـر  المبالغـة بخصـوص  مـن  كثيـًرا  هنـاك 
يتعرض لها كوكبنا بفعل ممارسـات اإلنسـان السيئة تجاه 
هـو  ذلـك  وراء  السـبب  أن  ويعلـن  عـام،  بشـكل  البيئـة 
المعالجـات اإلعالميـة التـي ال تتحـرى الحقيقـة وتصـل 

إلى حد التضليل حين تعالج كل ما يتعلق بالمناخ.
علـم  بـه  يخبرنـا  مـا  »غيـر مسـتقر:  بعنـوان  الكتـاب 
المنـاخ، ومـا ال يخبرنـا بـه، ولمـاذا يهـم ذلـك«، وهـو مـن 
تأليـف الفيزيائـي األمريكـي سـتيفن كونيـن، المسـؤول 
السـابق  الرئيـس األمريكـي  إدارة  المسـتوى فـي  رفيـع 
بـاراك أوبامـا، حيـث شـغل منصـب وكيـل وزارة الطاقـة 
الحضريـة  العلـوم  مركـز  مؤسـس  أيًضـا  وهـو  للعلـوم، 

والتقدم بجامعة نيويورك.
وينتقـد كونيـن فـي هـذا الكتـاب مـا يسـميه باإلجمـاع 
العلمـي حـول تغير المناخ، ويرى أن ثمة انتشـاًرا لما يعده 
روايات مزيفة تُسـرد حول االحتبـاس الحراري، والتهديد 
الوجـودي الوشـيك للبشـرية ككل الـذي تسـببه تحـوالت 
المنـاخ، ويـرى أن ذلـك يتـم علـى المسـتوى اإلعالمـي 
لخدمـة أغـراض بعينهـا. وهو يدعـو في هـذا الصدد إلى 
نقـاش مفتـوح مـع المواطنيـن بوصفهـم أهـم طـرف فـي  
مثـل تلـك القضايـا، إلمدادهـم بمعلومـات واقعيـة عـن 

المحـل ذاتـه، وكل أولئـك اللجوجيـن، المتعبيـن الذيـن هـم 
بحاجة دائًما إلى المساومة على بضع بنسات«.

وربمـا سـيفهم القـارئ مـن الحكايـات المتنوعـة عـن 
زبائـن المكتبـة، ويمكـن أن يمثـل كل واحـد منهـم حالـة 
فريـدة تسـتدعي التأمـل، الدافـع الـذي كان السـبب فـي 
هـذا التصـور الغاضـب الـذي سـيطر علـى شـون بيثـل 
تتعلـق  أمـوًرا  ينتقـد صراحـة أو بشـكل ضمنـي  وجعلـه 
بالمهنـة التـي ارتضاهـا لنفسـه. لكـن ثمـة اسـتثناءات مـع 
ال  الـذي  المثالـي  الزبـون  ديكـن«،  »مسـتر  مثـل  ذلـك، 
يشـترى الكتـب »أون اليـن«، ويحـرص علـى الذهـاب إلـى 
أبـًدا، وال  الكتـب  يتصفـح  منتظـم، وال  بشـكل  المكتبـة 
يدخـل إلـى المكتبـة إال إذا كان يعـرف مـا يريـد، وطلبـه 
يكـون عـادة مرفًقـا بقصاصـة مـن صحيفـة فيهـا مراجعة 
أنـه ال يخـوض فـي  ابتياعـه. كمـا  الـذي يريـد  للكتـاب 

حديث ويدفع ثمن كتبه دائًما دون مساومة.
التـي  الصفقـات  بيثـل كذلـك عـن  كمـا يحكـي شـون 
يعقدهـا لشـراء الكتـب المسـتعملة، والتـي تتـم بالطريقـة 
نفسـها في كثير من األحيان، حيث يتصل شـخص غريب 
قائـاًل إن أحـد أقاربـه قـد توفـي حديًثـا، وأنهـم كلفـوه 
بمهمـة التخلـص مـن كتبـه، هـذا باإلضافـة إلـى عمليـات 
بيـع تتم بشـكل يومـي عن طريق أفراد يقـررون في لحظة 

ما بيع كتب تخصهم لسبب أو آلخر.

نفســـه، ألنهـــا تتعلـــق بجوانـــب يشـــترك فيهـــا البشـــر 
ومشـــاعرهم  تفكيرهـــم  نمـــاط  بأ ترتبـــط  جميًعـــا 

وسلوكياتهم.
ويطـرح هـذا العمـل كما تقـول الكاتبة سـؤااًل هو »كيف 
نتغيـر؟«، ليجيـب: »نتغيـر بحسـب العالقـة مـع اآلخريـن«، 
وتفـرض هذه العالقات ثقة متبادلة بين المعالج النفسـي 
والمرضـى لكـي يحدث التغيير المنشـود. وتؤكد الحاالت 
التـي يعرضهـا الكتـاب أن أي شـخص يريـد أن يحدث أي 
تغييـر إيجابـي فـي حياتـه البـد أنـه سـيعاني نوًعـا مـا مـن 
األلم والخسـارة، فهو سـيتعرض لمجموعة من المعوقات 
التـي تعتـرض طريقه نحو السـعادة أو تحقيـق النجاح في 
مجـاالت الحيـاة المختلفـة، لهـذا سـيكون لزاًمـا عليـه أن 

يتحرك لتغيير مثل هذا الوضع.
تقـول غوتليـب: »كمعالجـة نفسـية، أعـرف الكثيـر عـن 
األلـم، وعـن كيفية ارتبـاط األلم بالخسـارة. لكنني أعرف 
التغييـر  إن  لـدى اآلخريـن:  أمـًرا يصعـب فهمـه  أيًضـا 
والخسـارة يسـيران مًعـا جنًبـا إلـى جنـب، فـال يسـعنا أن 
نحـدث أي تغييـر من دون خسـارة«. وخالصة ما تريد أن 
تصـل إليـه مؤلفـة الكتـاب هو أن مـن يريـد أن يتغير عليه 
أواًل أن يـدرك طبيعـة مشـكلته، ثـم عليـه أن يتحدث عنها 
مـع مـن يثـق به مـن معالجين نفسـيين حتى يمكـن »النظر 
بإمعـان« فيهـا، وال يتم ذلك بشـكل أحادي، بل هو »مسـار 

متواز« بين الطرفين.

الوضـع المناخـي تسـتند إلـى األرقـام الثابتـة، ويطالـب 
باالبتعـاد عـن فـرض رؤى جاهـزة ومعـدة سـلًفا تقـدم 

بوصفها حقائق ال جدال فيها.
بمعنـى آخـر، يريـد كونيـن أن يلفـت النظـر إلـى أهميـة 
قيـام علمـاء المنـاخ بالتثقيـف الواعـي ونشـر المعرفـة 
مـن  بـداًل  لمناخيـة،  وا لبيئيـة  ا يـا  القضا بخصـوص 
إقنـاع  فـي  المؤكـدة  الرغبـة  تسـوده  توجًهـا  اعتمادهـم 
القلـق  يثيـر  بهـم  ُمحِدًقـا  خطـًرا  هنـاك  بـأن  الجميـع 
والتوتـر. ويدعـو المؤلـف صراحـة هـؤالء العلمـاء إلـى 
»النزاهـة« ويفنـد مزاعمهـم بالرجـوع إلـى التاريـخ، فمثاًل 
يقول إن شدة الحرارة التي يعاني منها كوكب األرض في 
الوقـت الراهـن فـي مناطـق كثيـرة منـه، ليسـت باألمـر 
الجديـد عليـه ألنـه مر بهـا فعلًيا قبـل أكثر مـن مائة عام، 
كمـا شـهد فتـرات أخـرى سـادها الجفـاف والفيضانـات 

واألعاصير.
ويتبيـن القـارئ أن أطروحـات المؤلـف فـي كتابـه ال 
تعنـي بأي حال إنـكاره لوجود بعض المشـكالت المناخية 
أو البيئيـة التـي يواجههـا اإلنسـان قـي الوقـت الراهـن، 
والتـي ربمـا تكـون ناتجـة عـن بعـض ممارسـاته الخاطئـة، 
لكنه يؤكد فقط ضرورة فهم هذه المشكالت بموضوعية 
وبشـكل واقعـي يتحرى دقة العرض، مـن دون أي قدر من 
التضليـل الـذي يعمـد إلـى تصنيفهـا علـى أنهـا »كـوارث 

وخيمة العواقب«.
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القافلة األسبوعية      ١٥ يوليو ٢٠٢١ 

المكوث في المنزل آمن.. وممتٌع كذلك
واجبنـا هـو حمايـة أنفسـنا ومـن نحـب؛ هـذا هـو شـعار 
المرحلـة وأسـلوب حيـاة أصبـح مألوًفـا لنـا منـذ أن بـدأت 
الجائحـة قبـل أكثـر مـن عـام مضـى. لقـد قطعنـا شـوًطا 
طويـاًل فـي مضمـار التكيـف مـع المخـاوف وحالـة الغموض 
التـي تكتنـف المرحلـة، ويمكـن القـول إننـا أصبحنـا قادريـن 
علـى التعايـش مع الواقع الجديـد، مع إبقاء جـذوة التواصل 
بيننـا متقـدة فـي خضـم المتغيـرات المسـتجدة. ال شـك أن 
التواصـل مـع أحبائنا هو أمٌر مهم، لكن مـا يتجاوز ذلك في 
سـلم األهميـة هـو البقـاء علـى أهبـة الحـذر، واتبـاع تدابيـر 

الوقاية من اإلصابة بفيروس كوفيد-19.
برغم ذلك، ال شـيء يمكنه أن يمنعنا من مشاركة أوقاتنا 
التسـلية  مـن  نسـتحقه  مـا  علـى  والحصـول  أسـرنا،  مـع 
والمتعـة. ومـع حلـول فصـل الصيـف، وحيـث يشـرف عيـد 
األضحـى المبـارك علـى المجـيء، نضـع بيـن أيديكـم بعض 
األنشـطة الممتعـة التـي يمكـن لنـا جميًعـا أن نسـتمتع بهـا 

خالل اجتماعاتنا األسرية.

ألعاب التفكير
لنـا  يمكـن  التـي  المسـلية  األلعـاب  مـن  كثيـر  هنـاك 
االسـتمتاع بهـا، ومـن بينهـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر: 
التسلسـل )سـيكونس(،  ولعبـة  والشـطرنج،  المونوبولـي، 
والكيـرم، وألعـاب تركيـب الصـور، واألونـو، ولعبـة )بـدون 

كالم(، ولعبة )سعودي ديل(، ولعبة )قول بس ال تقول(.

أنشطٌة منزلية
■  الطبـخ: تعلـم وصفـة جديـدة، أو اسـتعن بأفـراد األسـرة 
لمسـاعدتك فـي خبـز الطعـام وطهـوه، بحيـث تـوِكل لـكل 

فرد مهمة معينة يكون مسؤواًل عنها.

■  السـينما المنزليـة: فـي الصباح أو المسـاء، هناك عديد داليا درويش
مـن األفـالم أو المسـرحيات الكالسـيكية التـي يمكـن 
أو مـن خـالل شـبكة  التلفـاز  قنـوات  مشـاهدتها عبـر 
)نتفليكـس(. أحضـر بعـض الطعـام، وأطفـئ األضـواء 

واستمتع بأجواء السينما المنزلية.
■  مسـرح المواهب: أًيا كانت موهبتك، الغناء أم الرقص أم 
العـزف علـى أوتـار الموسـيقى، جهـز عرضـك المنزلـي 

وشارك أفراد أسرتك المتعة.
■  لعبـة تخميـن المعنـى: هـذه اللعبـة يحـاول فيهـا أحـد 
يريـده عـن طريـق  الـذي  المعنـى  إيصـال  المشـاركين 
التمثيل، بينما يحاول اآلخرون تخمين المعنى المقصود، 
وهـي مليئـة بالمتعـة لجميـع أفـراد األسـرة ويمكنهـا أن 
تسـتغرق سـاعات طويلـة لتجعلنـا ننسـى عقارب السـاعة 

وهي تدور!
■  اصنعـه بنفسـك: تصميـم زينة العيد أو تلويـن األكواب أو 
ممارسـة فـن صنـع الملصقـات؛ أًيـا كان مـا تريـد إنجـازه 
يمكنـك أن تجـرب االعتمـاد علـى نفسـك فـي إنجـازه. 
بإمكانـك أن تجـد كثيـًرا مـن األفـكار وأن تطلـق العنـان 

لروح االبتكار!
■  ألعـاب الواقـع االفتراضـي: ال تسـتطيع االلتقـاء ببعـض 
أقاربك؟ ال تنَس نعمة اإلنترنت، حيث يمكنكم االستمتاع 
بإحـدى األلعـاب علـى الواقـع االفتراضـي، ومنهـا: )قـول 

بس ال تقول(، و )بدون كالم(، ولعبة تخمين المعنى.

أنشطٌة في الهواء الطلق
الجـو حـاٌر فـي الخـارج، لكـن هـذا ال يعنـي أنـه ليـس 
بإمكانك االسـتمتاع ببعض األنشـطة خارج المنزل. احرص 
علـى شـرب كميـات كافيـة مـن المـاء، واسـتخدم المراهـم 
الواقيـة مـن أشـعة الشـمس، وجـرب أن تمـارس بعـض هـذه 

األنشطة في أماكن مظللة:
■  األلعـاب الحركيـة: ألعـاب التزلـج والدراجـات الهوائيـة 

وكـرة القـدم كلهـا ألعـاب مليئـة بالنشـاط ويمكـن ألفـراد 
األسرة االستمتاع بها.

■  السـباحة: مـن تتوفـر فـي منازلهـم أحـواض للسـباحة 
ينبغـي لهـم أن ال يفوتـوا فرصـة المـرح ومزاولـة نشـاط 
بعـض  يمكـن إضافـة  كمـا  نفسـه.  الوقـت  فـي  صحـي 
األلعـاب لمزيـد مـن المتعـة، كلعبـة الغـوص إليجـاد الكنز 

وكرة الماء والمسدسات المائية.
هـي  الليليـة  األنشـطة  أفضـل  أحـد  النجـوم:  ■  رصـد 
مشـاهدة النجـوم وهي تتألـق في كبد السـماء المظلمة. 
ال تنـَس أن تجعـل هاتفـك الجـوال أو جهـازك اللوحـي 
قريًبـا منـك، ليتسـنى لـك البحـث عـن األبـراج ومحاولـة 

تحديد مواقعها في الفضاء.
■  البسـتنة: تعلـم كيف تـزرع واجعل أفراد أسـرتك يجربون 
زراعة البذور المختلفة، سـيأمل الجميـع أن تنبت البذور 

لتصبح أعشاًبا وشجيرات جميلة.
■  الشـواء: األمـر الممتـع فـي هذا النشـاط أن جميـع أفراد 
األسـرة يمكنهـم المشـاركة فيـه. إعـداد المائـدة، وتتبيـل 
اللحـوم، وتحضيـر المقبـالت والنكهـات، وأخيـًرا الجـزء 

األكثر إثارة وهو الشواء.
ومهمـا كان النشـاط الـذي تختاره، تذكـر أن تحافظ على 
سـالمتك مـن خـالل تـرك مسـافة مـع اآلخريـن، والمداومة 
على غسل يديك وتعقيمهما، وتجنب المصافحة المباشرة.

يف )اليوم العاملي ملهارات الشباب(

شباب كل أمة هم طاقتها المستدامة

ال يوجـد أدنـى شـك أن أعظـم الثـروات ألي أمـة، وأبـرز 
مكامـن القـوة ألي مجتمـع، وأهـُم َمـوِرد ألي شـركة هـو 
شـبابها الواعـد. كمـا أن مـا يتسـم بـه الشـباب مـن الطاقة 
الجماعيـة المرتبطـة بإصرارهم، ومن ثم عملهـم الدؤوب، 
هـي عامـل نجاح إسـتراتيجي ومسـتدام في تطويـر وتنفيذ 

التطلعات اإلنسانية لألمم والمجتمعات. 
األهـم من ذلـك، أن »جودة« صفات الشـباب في أي أمة 
سـتحدد إمكاناتهـا االقتصاديـة ومكانتهـا علـى المسـتوى 
الدولـي. وبعض هذه الصفات التي يتفرد بها الشـباب عن 
سواهم تشمل االبتكار والشجاعة وتحدي الوضع الراهن. 
بطريقـة  الصقـل  إلـى  بحاجـة  الصفـات  هـذه  وجميـع 
تسـتخلص أقصـى قيمة وتعـود بأكبر فائـدة ومنفعة. وهذا 
يؤكـد أهمية االسـتثمار فـي رأس المال البشـري، والتركيز 
علـى الشـباب بشـكٍل خـاص لضمـان التوظيـف المناسـب 
للمهـارات، وبالتالي، االسـتفادة من طاقة الشـباب بفاعليٍة 

قصوى.
وإدراًكا لهـذه األهميـة، أعلنـت الجمعيـة العامـة لألمـم 
المتحـدة يـوم 15 يوليـو باعتبـاره )اليـوم العالمـي لمهـارات 
الشـباب(، وذلك لالحتفال باألهمية اإلسـتراتيجية لتزويد 

هنوف السليم

الشـباب بالمهـارات الالزمـة لسـوق العمـل وتسـريع فـرص 
ريادة األعمال لديهم. 

ومـع ارتبـاك االقتصـاد العالمـي اليـوم بسـبب جائحـة 
فيـروس كورونـا المسـتجد، يركـز موضـوع )اليـوم العالمـي 
لمهارات الشباب( لعام 2021م على تأثير جائحة كوفيد-19 
علـى تنميـة الشـباب فـي وقـٍت توقـف فيـه العالـم أجمع عن 
الحركـة والتنميـة، إضافـًة إلـى التدابيـر الُمتخـذة لضمـان 

التعافي الفاعل والمرن في وجه التحديات الحالية.
أنـه ومنـذ بداياتهـا األولـى، أدركـت  بالذكـر  الجديـر 
أرامكـو السـعودية دائًمـا األهميـة اإلسـتراتيجية للطاقـة 
الكامنـة فـي شـبابها وتطلعاتهـم للنهـوض بالشـركة نحـو 
األفضـل دائًمـا؛ ولـم تتوقـف عنـد هـذا الحـد، ففـي عـام 
2011م، اتبعـت الشـركة نهًجـا فريـًدا فـي تمكيـن الطاقـات 

للقـادة  المجلـس االستشـاري  أنشـأت  الشـبابية عندمـا 
فريـدة  هيكليـة  ذات  مسـتقلة  كهيئـة   ،)YLAB( الشـباب 
أرامكـو  موظفـي  إلمكانـات  العنـان  إلطـالق  مصممـة 
السـعودية الشـباب الذيـن تبلغ أعمارهـم 35 عاًمـا أو أقل. 
بيـن شـباب  بمثابـة جسـر  ليكـون  المجلـس  إنشـاء  وتـم 
الفاعـل  التواصـل  لتبـادل  التنفيذيـة  واإلدارة  الشـركة 
باتجاهيـن، مع إلقاء نظرة ثاقبة حول القضايا المؤسسـية 

المعقدة من وجهات نظر األجيال القادمة.
ومـن خـالل عروض البرامج المتنوعـة والجهود الحثيثة 
للتوعية باسـتثمار الطاقات الشـبابية، يوفر المجلس قيمًة 
مسـتدامة فـي تعزيـز الكفاءة الذاتيـة وزيادة اإلصـرار نحو 
اإلنتاجيـة، ويزودهـم بمسـتويات عاليـة مـن الفطنـة بشـأن 
تقديـر  مسـتوى  وزيـادة  العالميـة،  والتحديـات  الفـرص 

أسس المجلس االستشاري 
للقادة الشباب في عام 

2011م كحلقة وصل بين 
إدارة الشركة والموظفين 

الشباب.

الـذات، والتفكيـر النقـدي الحـاد، وتحسـين مهـارات صنـع 
القـرار لديهـم. كمـا تشـمل جهـود المجلـس الدراسـات 
المتعمقـة، والخدمـات االستشـارية، والدراسـات الذاتيـة 
للتنفيـذ  أفـكار هادفـة قابلـة  لتوليـد  كمنصـات تمكينيـة 
اإلسـتراتيجية  القـدرات  علـى  بالنفـع  تعـود  العملـي 

والتشغيلية للشركة. 
عـالوة علـى ذلـك، يوظـف المجلـس عديـًدا مـن برامـج 
إشـراك الشـباب لنقـل المعرفـة إلبقائهم علـى اطالع حول 
االتجاهـات المؤسسـية والعالميـة والموضوعـات المهمـة 
والمشـاركة فيهـا. وفـي اإلجمـال، يهـدف المجلـس إلـى 
االسـتمرار فـي كونـه منصـة نشـطة للمـوارد المفيـدة التـي 
تهـدف إلـى إعـداد الشـباب للمسـتقبل وإطـالق العنـان 

إلمكاناتهم بهدف خلق تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.
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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.
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هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 
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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.
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* حل العدد الماضي

مًعا نعبر الجائحة نحو الفرح

الكيمــاوي والغــازات  الســالح  الخليــج وحقبــة  إّبــان حــرب 
ــام العصيبــة منظــَر  ــر بعضنــا ممــن عاصــر تلــك األي ــة، يذُك القاتل
كان  ُمريــع.  ســوداوي  فــي مشــهٍد  النوافــذ  وإحــكام  األقنعــة 
ــة،  ــي نحــو هــذه الســلوكيات االحترازي ــا أن يتســارع األهال منطقًي
أزيــز  وكان  المــدن،  تقتــل صمــت  كانــت  اإلنــذار  فصافــرات 
الطائــرات ينفــض غبــار الموجــودات. إال أّن األمــور لــم تســتمر 
بِحكمــة، فبعــد تعــوُّد النــاس علــى هــذه »المســتثيرات«، تراخــوا 
ــور  ــوا أقنعتهــم، كمــا فتحــوا شــبابيك الن فــي »اســتجابتهم«، وأنزل
ــم  ــر الســلوك رغــم أن دواعــي الخطــر ل ــم. تغيَّ ــازات لمنازله والغ
بــكل بســاطة، تغّيرنــا ألننــا اعتدنــا ولــم نتغّيــر ألننــا  تتغيــر. 

َسِلمنا.
ــًدا وليســت  ــا جدي ــة فــي الســلوك ليســت حدًث هــذه الالمنطقي
ــا، فلطالمــا كان اإلنســان »غريــب األطــوار« إلــى حــٍد  أمــًرا مفاجًئ
مــا. يشــعل الســيجارة ويعــرف أن الســرطان َشــبَحه القــادم. يلهــو 
بهاتفــه خلــف الُمقــَود رغــم معرفتــه التامــة بالمــوت الُمحــِدق. 
ــاج لهــذه الســلعة أو  ــه يحت يدخــل فــي حمــى اســتهالكية ليــس ألن
تلــك، ولكنــه شــاَهد اآلخريــن يشــترونها ويتباهــون بهــا. إذن، نحــن 
نعــرف أن تفكيرنــا مخــدوش بشــتى أنــواع االنحيــازات. هــذا 
ــى  ــم نفســه إل ــل يُترِج ــي ال يبقــى حبيــس الدمــاغ، ب ــل الذهن الخل

سلوكياٍت ُمعتلّة. وهنا َمكمن الخطر!
نلحــظ اآلن فــي جائحــة كورونــا مشــهًدا موازًيــا لمــا حــدث فــي 
حــرب الخليــج. يرتفــع التــزام النــاس باإلجــراءات االحترازيــة كلما 
ــة  ــع الِكمام ــا تضي ــن ســرعان م ــب، ولك ــات حبي ــادة وم صــّرح الق
بعــد أيــام، وســرعان مــا نتالصــق جســدًيا أكثــر ممــا ينبغــي. قــد 
يقــول قائــل إننــا وصلنــا إلــى المناعــة المجتمعيــة، وأن اللقــاح 
التوصيــات  هــذا خــالف  لكــن  لَـــحده.  فــي  الفيــروس  وضــَع 
العلميــة. فمــا زالــت نســبة كبيــرة مــن النــاس لــم تتلــقَّ الجرعــات 
ــة، ومــا زالــت الســالالت المتحــّورة تســافر عبــر القــارات.  الكافي
ــوا  ــن حصل ــراد الذي ــه، هــو اســتيعابنا أن األف ــك كل ــن ذل األهــم م
علــى اللقــاح يســتطيعون نقــل الفيــروس إلــى غيرهــم، فاللقــاح 
فقــط يخّفــف وطــأة األعــراض الشــديدة وال يمنعنــا مــن نقــل 
الفيــروس إلــى اآلخريــن: اللقــاح يمنــع المــرض، ولكنــه ال يمنــع 
العــدوى. هــذه النقطــة مهمــة، خاصــة إذا كّنــا نختلــط بكبــار 
الســن، أو باألفــراد المصابيــن بأمــراض مناعيــة أو حساســية 

تمنعهم من أخذ اللقاح. سالمتهم بأيدينا!
نعــم، تطويــر اللقــاح كان فتًحــا علمًيــا كبيــًرا ومنعطًفــا مهًمــا 
فــي مواجهتنــا الَضــروس لهــذه الجائحــة، ونعــم، لقــد أُصبنــا 
باإلرهــاق الشــديد فــي تطبيــق االحتــرازات المزعجــة بــال شــك، 
ونعــم، البــد أن نُطيــل النَّــــفس قليــاًل حتــى يتــم تقديــم اللقــاح لمــن 

يحتاجه وحتى نفهم سلوكيات الفيروس بشكٍل أفضل.
الجميــل أننــا مررنــا بفتــرات أشــد وطــأًة وأثقــل عبًئــا ولقــد 
نجونــا. مــّرت علينــا أعيــاد كانــت كالجنائــز فــي طقوســها، ولكــن 
ليــس هــذا العيــد! لــم تعــد األمــور طارئــة، ولــم تعــد الجائحــة 
غامضــة، فلقــد فهمنــا الكثيــر والكثيــر. حــٌق لنــا أن نحتفــل بعيــد 
والحمــد  الشــكر  بمشــاعر  نزهــو  ونحــن  المبــارك  األضحــى 
واالمتنــان، وحــٌق علينــا كذلــك أن نســتمر فــي حمايــة أحبابنــا، 
وذلــك عبــر مواجهــة االنحيــازات اإلدراكيــة: فالخطــر مــا زال 
ــة  ــا إطالل ــا افتقدن ــذار ومهم ــرات اإلن ــت صاف ــا خفت ــا، مهم قائًم

»العبدالعالي« في مؤتمراته الصحفية!

ال ُتصاِفح وإن 
َمنحوَك اللقاح!

د. محمد احلاجي *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

ل إلينا لوهلة أن الزمن قد توقف، أو أنه امتطى جواده مسرًعا نحو النهاية. وشيًئا فشيًئا، استجمعت روح اإلنسان ما  عندما انقدحت شرارة الجائحة، ُخيِّ
تبقى من رباطة جأشها، وأرسلت ُقبلة األمل لتنعش جسدها الصريع على صعيد الخوف واالرتباك.

في أمس ليس بالبعيد، طالعنا العيد ونحن رهن المنازل طمًعا في السالمة، وحينها تقلصت مظاهر الفرح واالحتفال إلى الحدِّ األدنى، لكن شيًئا في 
أعماقنا كان يبتكر الِحَيل إلى الفرح. يومها، شاركنا مركز )إثراء( بهجة "عيد البيت" بقوافل من فرح جابت أحياء المنطقة الشرقية، كما ُتظهر الصورة في 

األعلى.
ر الحال نحو األحسن، وأبدع العقل البشري بما ألهمه اهلل من قدرة كامنة لقاًحا أواًل وثانًيا وثالًثا، وإذا بالعيد  قافلة األيام سارت سيرها المحتوم، فتغيَّ

يستعيد على مهل مالمح بهجته الكاملة، فانطلقنا نجوب الشوارع بحًثا عن السرور، واشتياًقا إلى حريتنا المسلوبة بيد المرض، وعاد مركز )إثراء( ليفتح 
أبوابه للزائرين، ويضيء الفرح في قلوبهم من خالل فعاليات متنوعة ُتظهر إحداها الصورة في األسفل.

ت الجائحة، واإليمان باألمل يحدونا إلى أعياد قريبة ُتشبه األمس، ال  اليوم، يوشك عيد األضحى أن يطلُّ علينا من جديد. ثالثة أعياد مضت منذ حلَّ
يحتجب فيها الجمال من وراء الكمامات، وال ُتحرم فيها األيدي نشوة المصافحة. وحتى الغد، سنؤثر السالمة بتدابيرها التي أصبحت جزًءا منا، ال لشيء 

سوى أن نتشارك فرحة غٍد الكاملة مع جميع من ُنحب.

* كاتب سعودي. 


