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٥ أغسطس ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

قادته أرامكو السعودية وشاركت فيه اجلهات احلكومية والدولية املعنية..

تدريب ميداني ُيجهز فرق االستجابة النسكابات الزيت
تناقيــب - نفــذت إدارة األعمــال البحريــة، مؤخــًرا، 
تدريًبــا مهًمــا علــى االســتجابة النســكابات الزيــت في حقل 
الجــزء الشــمالي مــن الخليــج  البحــري فــي  الســفانية 
العربــي، وذلــك تماشــًيا مــع جهــود أرامكــو الســعودية 
الراميــة إلــى تعزيــز الســامة وحمايــة البيئــة فــي الخليــج 
العربــي، ولضمــان جديــة المحافظــة على مســتوى جاهزية 

الشركة لاستجابة ألي حادث.
وتضمنــت أهــداف التدريــب الــذي اســتمر مــدة يوميــن 
التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة، وأثبــت جاهزيــة 
المجــال، فيمــا  فــي هــذا  الكاملــة  الســعودية  أرامكــو 
ــا  ــا وتقييًم ــا دولًي ــا وتعاوًن اكتســب فــي الوقــت نفســه دعًم

للحدث.
وكان برنامــج التدريــب الــذي شــاركت فيــه 14 إدارة مــن 
إدارات الشــركة قــد ُصمــم بحيث يحاكي كيفية االســتجابة 
النســكاب بقــع زيــت ضخمــة تعبــر الحــدود الســاحلية 
أرامكــو  منشــآت  نحــو  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 

السعودية.

استجابة وفق المعايير العالمية
يجتمــع فريــق االســتجابة المشــتركة عنــد تلقــي إخطــار 
بوقــوع حادثــة، حيــث يســتخدم مركــز تناقيــب البحــري 
لقيــادة الحــاالت الطارئــة كمركــز قيــادة موحــدة، مــع بــث 
األعمــال الميدانيــة مباشــرًة للمركــز باســتخدام أنظمــة 

معلوماتية متقدمة.
وُقســم فريــق االســتجابة إلــى مجموعــات عمــل للتعامــل 
مــع الجوانــب المختلفــة للحادث مثــل القيــادة، والتخطيط، 
واألعمــال، واللوجســتيات، وإدارة النفايــات وغيرهــا مــن 
أعمــال المســاندة. وكان الهيــكل التنظيمي للفريــق متوافًقا 

مع نظام قيادة الحوادث المعتمد دولًيا.
وصممــت نشــاطات التدريــب بحيــث تحاكــي أعمــال 
االســتجابة النســكاب بقــع زيتيــة ضخمــة تمتــد نحــو حقول 
ــو الســعودية وتنحــرف  ــة ألرامك ــورة التابع ــة المغم المنطق
نحــو رصيــف الســفانية البحــري ومآخــذ المياه الســاحلية، 
مهــددة المناطــق البيئيــة والصناعيــة الحساســة. وكانــت 
مهمــة فريــق االســتجابة هــي مواجهــة انســكاب افتراضــي 

لبقعة زيت خام قدر حجمها بـ37٬000 برميل.
الزيــت  النســكابات  االســتجابة  أعمــال  وتضمنــت 
االحتــواء واالســتعادة فــي عــرض البحــر، باســتخدام  9 
الشــواطئ  وتنظيــف  كاشــطات،  منهــا  بحريــة  وســائط 
بواســطة وحــدة مكافحــة التلــوث البحــري، إضافــة إلــى 
الدعــم الجوي بواســطة الطائــرات العموديــة التابعة إلدارة 

القافلة األسبوعية

الطيــران فــي أرامكــو الســعودية، وطلعــات جويــة لــرش 
الــرش  طائــرة  بواســطة  مشــتتة  بمــواد  االنســكابات 

المعروفة باسم »إير تراكتور«.

فريق استجابة شامل المهام
ــة، وحضرهــا  ــات إدارة األعمــال البحري وقــادت التدريب
ممثلــون مــن مختلــف اإلدارات، وتحديــًدا مــن الشــوؤن 
الســفانية  منطقتــي  فــي  اإلنتــاج  وأعمــال  الحكوميــة، 
واألمــن  الخســائر،  منــع  وإدارة  والبحريــة(،  )البريــة 
الصناعــي، وإدارة المخاطــر، والشــؤون القانونيــة، وإدارة 
وإدارة  المعــدات،  وخدمــات  النقــل  وإدارة  الطيــران، 
ــال الشــمالية،  ــة األعم ــي منطق ــاء الســكن ف ــات أحي خدم
وإدارة تقنيــة المعلومــات فــي المنطقــة، وحمايــة البيئــة، 

ومركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ، وإدارة االتصــال 
المؤسسي.

وبهــذه المناســبة، قــال المديــر التنفيــذي للخدمــات 
الصناعيــة فــي أرامكــو الســعودية ورئيــس لجنة االســتجابة 
النســكابات الزيــت، األســتاذ فهــد العبدالكريــم: »أظهــرت 
أرامكــو الســعودية مجــدًدا قدرتهــا علــى قيــادة أعمــال 
اســتجابة كبيــرة النســكابات الزيــت بالتعــاون مــع الجهــات 
ــة، مــن أجــل  ــرق االســتجابة الدولي ــة وف ــة المعني الحكومي
العربيــة  الســعودية والمملكــة  أرامكــو  حمايــة مصالــح 

السعودية والبيئة البحرية الطبيعية«.

التدريب أبرز قدراتنا االحترافية
وقــد مثــل هــذا التدريــب اختبــاًرا حقيقًيــا لقــدرات 

الشــركة وتعاوًنــا وتنســيًقا مــع كافــة الجهــات المعنيــة 
باالســتجابة للطــوارئ وانســكابات الزيــت علــى مســتوى 
ــال  ــم: »الئحــة أعم ــم. وأضــاف العبدالكري ــة والعال المملك
أرامكــو  أن  مــن  التأكــد  تتضمــن  التنظيميــة  اللجنــة 
االنســكابات  لحــوادث  لاســتجابة  جاهــزة  الســعودية 
النفطيــة المحتملــة فــي أي وقــت ومــكان مــن مناطــق 

أعمالها«.
مــن جانبــه أكــد مديــر إدارة األعمــال البحريــة، األســتاذ 
عبــداهلل الطويرقــي، أن هــذا التدريــب هــو جــزء ال يتجــزأ 
مــن نشــاطات رفــع الجاهزيــة لمواجهــة الحــاالت الطارئــة 
فــي أرامكــو الســعودية، مشــيًرا إلــى أن التدريــب أثبــت 
القــدرات القياديــة المعروفــة عــن الشــركة فــي االســتعداد 
واالســتجابة لحــوادث االنســكابات النفطيــة باســتخدام 

أحدث المصادر والقدرات التقنية.

تعيين خالد الملحم مديًرا تنفيذًيا لشؤون 
أرامكو السعودية

الظهـران- تـم تعييـن األسـتاذ خالـد بـن خليفـة الملحـم، 
مديـًرا تنفيذًيـا لشـؤون أرامكـو السـعودية، وهـو المنصـب 
الـذي كان يشـغله بالوكالـة حتى 1 أغسـطس 2021م. ويتولى 
إدارة وتطويـر جميـع عاقـات  الملحـم، بحكـم منصبـه، 
الشـركة وتعاماتهـا مـع مختلـف الدوائـر والقطاعـات فـي 
المملكـة، كمـا يشـمل نطاق مسـؤولياته عـدًدا مـن الوظائف 
الحيويـة مثـل شـؤون األراضـي وتحليـل السياسـات العامـة 
واألنظمـة ومراجعة وتنسـيق المشـاريع وجميع المراسـات 

الرسمية.  
وكان الملحم قبل ذلك يشـغل منصب مدير عام الشـؤون 
الحكوميـة منـذ 1 يونيو 2013م وحتـى 30 أبريل 2021م، وقد 
نجـح خـال هذه المـدة في قيـادة الشـؤون الحكومية خال 
رحلة تحول إسـتراتيجي في دورها الداعم لخطط الشـركة 

وأهدافها اإلستراتيجية.
وكان خالـد الملحـم تقلـد عديـًدا مـن المناصـب المهنيـة 
أرامكـو  مـع  رحلتـه  بـدأ  أن  منـذ  واإلداريـة  واإلشـرافية 

السـعودية في عام 1981م، فقبل تعيينه مديًرا عاًما للشـؤون القافلة األسبوعية
الحكوميـة، عمـل مديـًرا إلدارة شـؤون أرامكو السـعودية في 
المنطقة الشـرقية، ومدير إدارة الخدمات المركزية ألحياء 
السـكن، ومديـر إدارة أعمـال العاقـات العامـة. كمـا شـغل 
المديـر  ومنهـا  بالوكالـة،  الحيويـة  المناصـب  مـن  عـدًدا 
التنفيـذي لشـؤون أرامكـو السـعودية، ومديـر عـام الشـؤون 
العامـة، ومديـر شـؤون الموظفيـن بالشـركة، وكذلـك مديـر 
إدارتـي شـؤون أرامكـو السـعودية فـي المنطقتيـن الوسـطى 
والغربيـة، ومديـر إدارة خدمـات شـؤون أرامكـو السـعودية، 
والعاقات العامة.  وشغل قبل ذلك منصب مدير العاقات 
الصناعية في شركة خدمات أرامكو في هيوستن، تكساس 
بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، كمـا عمـل قبلهـا فـي شـؤون 

الموظفين وتخطيط وسياسات العاقات بالموظفين.
وللملحـم إسـهاماته الفاعلـة فـي بنـاء وتعزيـز عديـد مـن 
الشـراكات اإلسـتراتيجية بين أرامكو السعودية والقطاعات 
الحكومية، فضًا عن إدارته الناجحة لعدٍد ال حصر له من 
الفعاليات والبرامج الخاصة؛ مثل الزيارات الملكية وافتتاح 
كبـرى المرافـق العائـدة ألرامكـو السـعودية، والفعاليـات 

المرتبطـة بطـرح الشـركة لاكتتـاب العـام، باإلضافـة إلـى 
احتفال أرامكو السـعودية بمرور خمسـة وسبعين عاًما على 
تأسيسـها وافتتـاح جامعـة الملـك عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة، 
وهـي مـن بيـن الفعاليـات التـي شـكلت عامـات فاصلـة في 
تاريخ الشـركة. وباإلضافة إلى ذلك، يشغل الملحم عضوية 
مجالس إدارات عدٍد من الشركات والجمعيات الخيرية في 

المملكة.
والملحـم حاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس فـي اإلدارة 
الصناعيـة.  كمـا أنـه أكمـل برامـج مخصصـة للمسـؤولين 
التنفيذيين في كلية إدارة األعمال في جامعة هارفرد، وفي 
كليـة إدارة األعمـال فـي لنـدن، وبرنامـج أكسـفورد للطاقـة، 
لـدى  المؤثريـن  التنفيذييـن  اإلدارييـن  برنامـج  وكذلـك 
أكاديميـة »رادا« البريطانيـة، كمـا شـارك فـي عـدٍد مـن 
البرامج التطويرية في مجال اإلدارة في الشـركة، مثل دورة 
القيـادة  وبرنامـج  واشـنطن،  فـي  اإلداري  التطويـر 
اإلسـتراتيجية، وبرنامـج أعضـاء مجالـس اإلدارات فـي 
الشركات المشتركة، وبرنامج التعريف باألعمال والثقافات 

اآلسيوية.

خالد بن خليفة الملحم
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خال املنتدى السعودي األول للثورة الصناعية الرابعة..
رحلة الشركة في التحول الرقمي تمهد لنجاحات المستقبل

على مدى ٥ أشهر .. ٢٤٣ نفًسا ُأزهقت بسبب حوادث الطرق

ــورة  ــعودي األول للثـ ــدى السـ ــاض - خـــال المنتـ الريـ
ـــة  ـــد مؤخـــًرا فـــي عاصم ـــذي انعق ـــة، ال ـــة الرابع الصناعي
الريـــاض، كانـــت األضـــواء مســـلطة علـــى  المملكـــة 
المســـيرة المســـتمرة ألرامكـــو الســـعودية نحـــو التحـــول 
الرقمـــي، التـــي تســـتند إلـــى تاريـــخ غنـــي يمتـــد علـــى 

مدى عقود من الزمن.
أرامكـــو  فـــي إطـــار ســـعي  الرحلـــة  وتأتـــي هـــذه 
الســـعودية لتعزيـــز ريادتهـــا فـــي قطـــاع الطاقـــة مـــن 
يســـتهدف  الـــذي  اإلســـتراتيجي،  تركيزهـــا  خـــال 
اســـتثمار التقنيـــات الرقميـــة المتطـــورة فـــي جميـــع 

أعمالها.
وفـــي هـــذا الســـياق، ألقـــى النائـــب األعلـــى للرئيـــس 
عبدالرحمـــن  أحمـــد  األســـتاذ  الفنيـــة،  للخدمـــات 
ــدى،  ــي المنتـ ــاش فـ ــة نقـ ــن جلسـ ــة ضمـ ــعدي، كلمـ السـ
ــد  ــتاذ أحمـ ــة، األسـ ــر الطاقـ ــاعد وزيـ ــا مسـ ــارك فيهـ شـ
الزهرانـــي، ورئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة )أكـــوا بـــاور(، 
األســـتاذ محمـــد أبونيـــان، ومديـــر مركـــز سياســـة الطاقـــة 
العالميـــة فـــي كليـــة كولومبيـــا للمنـــاخ، الســـيد جيســـون 

بوردوف.

بداية رحلة مثيرة
وخـــال جلســـة النقـــاش، التـــي ُعقـــدت تحـــت شـــعار 
ــعدي:  ــال السـ ــة(، قـ ــة النظيفـ ــوالت الطاقـ ــريع تحـ )تسـ
»نحـــن بالفعـــل فـــي بدايـــة رحلـــة مثيـــرة عندمـــا يتعلـــق 
بتطويـــر  قمنـــا  فقـــد  الرقمـــي،  بالتحـــول  األمـــر 
إســـتراتيجيتنا الرقميـــة فـــي عـــام 2017م. وبالطبـــع لـــم 
تبـــدأ إســـتراتيجيتنا مـــن الصفـــر، لقـــد عملنـــا حًقـــا علـــى 
ــذا  ــدة فـــي هـ ــنوات عديـ ــدار سـ ــى مـ ــنا علـ ــر أنفسـ تغييـ

المجال«.
المكامـــن  نظـــام محـــاكاة  إلـــى  الســـعدي  وأشـــار 
الخـــاص بأرامكـــو الســـعودية، )تيـــرا بـــاورز(، الـــذي بشـــر 
منـــذ أكثـــر مـــن 20 عاًمـــا باســـتثمار غيـــر مســـبوق 
ــور منـــذ  ــة ، والـــذي مـــر بمراحـــل تطـ للتقنيـــات الرقميـ
ق إلـــى الشـــبكات العصبيـــة  ذلـــك الحيـــن. كمـــا تطـــرَّ
ـــورة فـــي مجـــال  والنمذجـــة االســـتنتاجية التـــي أحدثـــت ث

كفاءة األعمال في المصافي ومعامل الغاز.
وقـــال الســـعدي: »نبنـــي نجاحاتنـــا علـــى مـــا أرســـيناه 
مـــن أســـاس قـــوي علـــى مـــر الســـنين، ومـــا قمنـــا بـــه 
كجـــزء مـــن هـــذه الرحلـــة الجديـــدة والمثيـــرة هـــو أننـــا 
وضعنـــا خـــط األســـاس لدينـــا مـــن خـــال معاييـــر قيـــاس 
صارمـــة للغايـــة. لقـــد اخترنـــا بعنايـــة مجموعـــة مـــن 

شــهدت المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة ارتفاًعــا مقلًقا 
فــي عــدد الحــوادث المروريــة خــال األشــهر الخمســة 
األولــى مــن العــام الحالــي، وهــذا الواقــع يفــرض علينــا أن 
ــب  ــا بالضــرورة القصــوى ألخــذ جان ــر أنفســنا جميًع نذك
الحــذر والســامة والحــرص علــى توخــي الســلوكيات 

الشخصية اآلمنة عند القيادة على الطريق.
ــا آلخــر اإلحصائيــات مــن قبــل برنامــج الســامة  ووفًق
المروريــة فــي المملكــة، شــهدت األشــهر الخمســة األولــى 
مــن عــام 2021م ارتفاًعــا بنســبة 12% فــي عــدد الحــوادث 
المروريــة فــي المنطقــة الشــرقية مقارنــة بالفتــرة نفســها 
مــن العــام الماضــي، كما زادت الحوادث الجســيمة بنســبة 

إميون هيوسنت

سكوت بالدوف

مقاييـــس األداء العالميـــة، وعمدنـــا إلـــى تقييـــم أنفســـنا 
ضمن أربعة مجاالت«.

وتتضمـــن هـــذه المجـــاالت نمـــوذج تشـــغيل الشـــركة، 
والمنصـــات الرقميـــة، وتحســـين األعمـــال، واالســـتثمار 

في المجال الرقمي.

مفتاح النجاح
وأوضـــح الســـعدي أن الشـــراكات بيـــن القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص ســـتكون مفتـــاح نجـــاح الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة، متطرًقـــا فـــي هـــذا الصـــدد ألمثلـــة علـــى 
المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة التـــي تتعـــاون معهـــا 

الشركة.
وقـــال الســـعدي: »قمنـــا بتطويـــر واســـتثمار أحـــد 
ــوب  ــو حاسـ ــم، وهـ ــي العالـ ــر فـ ــزة الكمبيوتـ ــرع أجهـ أسـ
الدمـــام 7، وذلـــك بالتعـــاون مـــع شـــركة االتصـــاالت 

السعودية، إحدى شركات االتصاالت الوطنية«.
وأضـــاف قائـــًا: »علـــى الجانـــب التقنـــي، قمنـــا بتطويـــر 
ثاثـــة  تضمنـــت  لتـــي  ا بية  لســـحا ا تيجيتنا  إســـترا
مســـتويات. أوالً، قمنـــا بتطويـــر إســـتراتيجيتنا الســـحابية 
ـــة.  ـــا الداخلي ـــا تشـــغيل تطبيقاتن ـــح لن ـــي تتي الخاصـــة، الت
ثانًيـــا، قمنـــا بنشـــر إســـتراتيجية للجهـــات الخارجيـــة، 

8%، أمــا حــاالت الوفــاة بســبب هــذه الحــوادث فارتفعــت 
بنسبة 28% مع شديد األسف.

وبهــدف حمايــة موظفيهــا والمحافظــة علــى ســامتهم، 
معاييــر  بأفضــل  الســعودية  أرامكــو  التزمــت  لطالمــا 
ل قيمــة ثابتــة  الســامة فــي بيئــة العمــل، وهــذا األمــر شــكَّ
وسياســاتها  الرئيســة  أعمالهــا  جميــع  علــى  تنعكــس 
وأنظمتهــا. وهــذا االلتــزام تجــاه الســامة يمتــد إلــى آفــاق 
أرحــب مــن حــدود العمــل، حيــث يتــم تشــجيع الجميــع على 
إلــى  العــودة  فــي طريــق  الســامة حتــى  ثقافــة  تبنــي 

المنزل، بل وفي كل أمر نفعله في حياتنا أيًضا.
وإلــى جانــب جميــع مــا تقــوم بــه الشــركة لضمــان 
ــل، فــإن الواجــب يحتــم  ــي بيئــة العم ــا ف ســامة موظفيه
علينــا نحــن أيًضــا كأفــراد أن نحمــي أنفســنا وأســرنا مــن 

ـــا،  ـــا(. ثالًث بالشـــراكة مـــع شـــركتي )غوغـــل( و)ســـاب أريب
ـــر إســـتراتيجية ســـحابية  ـــى تطوي نعمـــل مـــع )ســـدايا( عل
داخـــل  الحيويـــة  الوطنيـــة  التحتيـــة  للبنيـــة  وطنيـــة 

المملكة«.
وتطـــرق الســـعدي إلـــى جانـــب آخـــر بقولـــه: »علـــى 
صعيـــد إعـــادة المهـــارات، نعمـــل مـــع جامعـــة الملـــك فهـــد 
للبتـــرول والمعـــادن وجامعـــة الملـــك عبـــداهلل للعلـــوم 
والتقنيـــة، إلـــى جانـــب الجامعـــات الدوليـــة مثـــل معهـــد 
ــا تيـــك( وجامعـــة )آي إيـــه( اإلســـبانية، وذلـــك  )جورجيـ
لتطويـــر موظفينـــا والتأكـــد مـــن أنهـــم ماهـــرون وقـــادرون 

على الوفاء بالتزاماتهم«.
كمـــا أوضـــح أن المســـتقبل سيشـــهد مزيـــًدا مـــن جهـــود 
ـــورة الصناعيـــة الرابعـــة  أرامكـــو الســـعودية فـــي إطـــار الث
الســـيبراني  الكربـــون واألمـــن  بإزالـــة  فيمـــا يتصـــل 

والمشاريع الخضراء.
للثـــورة  الســـعودي  المنتـــدى  أن  بالذكـــر  جديـــٌر 
الصناعيـــة الرابعـــة يهـــدف إلـــى أن يكـــون منصـــة عالميـــة 
ـــن  ـــر القطاعي ـــة عب ـــع األطـــراف ذات العاق ـــاون جمي لتع

العام والخاص، مع تعظيم الفوائد التقنية للمجتمع.
وعلـــى هامـــش الحـــدث، الـــذي انعقـــد فـــي دورتـــه 
األولـــى، أطلقـــت المملكـــة مركـــز الثـــورة الصناعيـــة 

الرابعة بالشراكة مع المنتدى االقتصادي العالمي.

مخاطــر القيــادة على الطريــق. وبالعودة إلــى اإلحصائيات 
التــي تخــص المنطقــة الشــرقية، فــإن أهــم ثاثــة أســباب 

أدت إلى الحوادث خال العام الجاري هي:
■  االنحراف المفاجئ )بنسبة %23(.
■  االنشغال عن القيادة )بنسبة %16(.

■  العبــور مــن غيــر المســار المخصــص لذلــك )بنســبة 
.)%12

وفيمــا يرتبــط باالنشــغال عــن القيــادة، الــذي أدى إلــى 
16% مــن الحــوادث فــي المنطقــة الشــرقية خــال الفتــرة 
المذكــورة، فــإن كل واحــد منــا يمكنــه أن يلعــب دوًرا مهًمــا 
فــي تحســين الســامة علــى الطريــق مــن خــال تفــادي 
ســلوكين محدديــن، همــا: القيــادة أثنــاء الشــعور باإلرهــاق، 
واســتخدام الهاتــف الجــوال. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن 

ــر انتشــاًرا، مــع أن  ــح أكث ــف الجــوال أصب اســتخدام الهات
مجــرد محاولــة الــرد علــى مكالمــة واردة أثنــاء القيــادة 
يمكــن لهــا أن تشــتت انتباهنــا عــن الطريــق، فــي حــال أننــا 
إلــى التركيــز الكامــل لتفــادي الحــوادث. أمــا  نحتــاج 
القيــادة أثنــاء اإلرهــاق، وهــي مســبب رئيــس للحــوادث 
علــى مســتوى العالــم حيــث تــؤدي إلــى 25% مــن مجمــوع 
ــا  ــال، فإنه ــى ســبيل المث ــا عل ــاة فــي بريطاني حــاالت الوف

أيًضا يمكن أن تتسبب في ما ال يحمد عقباه.
وفــي نهايــة المطــاف، علينــا جميًعــا أن نتذكــر أن حيــاة 
كل فــرد منــا ال تُقــدر بثمــن، وأن أســرنا وأصدقاءنــا 
وزماءنــا يعولــون علــى حرصنــا علــى اتبــاع إرشــادات 
مســؤولية  هــي  فالســامة  القيــادة،  أثنــاء  الســامة 

الجميع.

انحراف مفاجئ

النسبة من مجموع الحوادث سبب الحادث  

انشغال عن القيادة
عبور من غير المسار المخصص

أسباب أخرى

عدد المصابين             عدد الوفيات الحوادث الجسيمة  
%23

%16
%12

%49

2021م 2021م2020م  2021م2020م  2020م 
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االرتفاع 28%االرتفاع 8%االرتفاع %12

خالل مشاركته في 
المنتدى السعودي 

األول للثورة الصناعية 
الرابعة، أشار السعدي 

إلى أن أرامكو السعودية 
لم تنطلق من الصفر 

ل  في رحلتها نحو التحوُّ
الرقمي، بل رسمت 

إستراتيجيتها مستندة 
إلى ما بذلته من جهود 

وحققته من إنجازات 
على مدار سنوات 

عديدة، كما أكد أن 
الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص ستكون 
المفتاح لنجاح الثورة 
الصناعية الرابعة في 

المملكة.

شهد المنتدى 
إطالق المملكة 

لمركز الثورة 
الصناعية الرابعة 

بالشراكة مع 
المنتدى 

االقتصادي 
العالمي
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عبر خدمة )حياك(.. استقبال الزوار أصبح أكثر سهولة

افتتاح مرافق مرتفعات الجبل في الحي 
السكني بالظهران

دائـرة أعمـال األمـن الصناعـي  الظهـران - واصلـت 
جهودهـا علـى صعيد االسـتفادة مـن التقنيـات الرقمية من 
خـال إطاقهـا، مؤخـًرا، لخدمة )حياك( السـتقبال الزوار 
فـي الظهران، حيث تجنِّـب الخدمة الجديدة الزائرين عناء 
التوجـه إلـى مراكـز الـزوار مـن أجـل طباعـة التصريحـات 
التـي تسـمح لهـم بالدخـول إلـى المناطـق غيـر المقيـدة في 
الشـركة. وتخطـط الدائـرة مسـتقبًا لتعميـم تطبيـق هـذه 
الخدمـة فـي مزيـد مـن مناطـق األعمـال التابعـة ألرامكـو 

السعودية.
رمـًزا  الـزوار  الجديـدة، يسـتلم  الخدمـة  ومـن خـال 
لاسـتجابة السـريعة عبـر رسـالة إلـى الهاتـف الجـوال، 
ليتمكنـوا مـن الذهـاب مباشـرة إلـى بوابـة الدخـول، حيـث 
يقـوم موظفـو األمـن الصناعـي بقـراءة رمـز االسـتجابة 

بواسطة جهاز يدوي للتأكد من التصريح بالدخول.
ويمكـن اسـتخدام خدمـة )حيـاك( لتصاريـح الدخـول 
الرقميـة سـواء لـزوار األفـراد أو ألغـراض العمل، وسـتكون 
رموز االسـتجابة السـريعة صالحة لاسـتخدام طوال فترة 

الزيارة المحددة عبر الطلب.

تجربة أفضل للزائر
وفـي هـذا الصـدد، قـال المديـر العـام ألعمـال األمـن 
بالوكالـة، األسـتاذ سـامي العجمـي: »إطـاق  الصناعـي 
خدمـة )حيـاك( يمثـل أحـدث المبـادرات الرقميـة مـن قبـل 
أعمـال األمـن الصناعـي، وهـي تهـدف إلحـداث تحسـين 
ملمـوس فـي تجربـة الزائـر للحـي السـكني التابـع ألرامكـو 
السـعودية فـي الظهـران، مـع التطلـع إلـى تعميم االسـتفادة 

فـي  جديـدة  مرافـق  مؤخـًرا،  افتُتحـت،   - الظهـران 
منطقـة مرتفعـات الجبـل فـي الحـي السـكني بالظهـران، 
وذلـك فـي إطـار السـعي لتحسـين جـودة الحيـاة لموظفـي 

أرامكو السعودية وأسرهم.
للمـوارد  للرئيـس  األعلـى  النائـب  المرافـق  ودشـن 
البشـرية والخدمـات المسـاندة، األسـتاذ نبيـل الجامـع، 
آنـذاك،  السـكن  أحيـاء  لخدمـات  التنفيـذي  والمديـر 

األستاذ فيصل الحجي.

مركز الحي السكني
وتقـدم المرافـق الجديدة مجموعـة كبيرة من المحات 
الحـي  فـي  الجميـع  تناسـب  التـي  الترفيـه  وخدمـات 
السـكني، وقد صممت مع أخذ راحة المقيمين وسعادتهم 

بعين االعتبار.
ويُعـد مركـز الحي السـكني جزًءا مـن المرافـق الجديدة 
فـي مرتفعـات جبـل بمسـاحة أرضيـة إجماليـة تبلـغ 1٬922 
متـًرا مربًعـا، ويشـمل متجـر تموينـات علـى مسـاحة 861 
متـًرا مربًعـا. ويحتـوي المتجر علـى مخبر يقـدم مخبوزات 
لذيـذة، وملحمـة، وسـوًقا لألسـماك الطازجـة، ومجموعـة 
كبيـرة مـن المـواد الغذائيـة لتلبيـة االحتياجـات التسـوقية 

للجميع.
وبجانـب متجـر التموينـات، توجـد قاعـة طعـام تحتـوي 

إميون هيوسنت
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منها في أحيائنا السكنية عبر أنحاء المملكة«.
وأضـاف قائـًا: »بالتعـاون مـع تقنية المعلومات، نسـتمر 
في استثمار التقنيات الحالية والمستجدة لتطوير النواحي 
األمنيـة والخدمـات، بمـا يتوافـق مـع اإلسـتراتيجية العامـة 

للشركة نحو التحوُّل الرقمي«.
من جانبها، قالت الناظرة اإلدارية لقسم الحلول التقنية 
لألمـن الصناعـي، العنـود الربيعـة: »يسـعدنا إطـاق هـذه 
المبـادرة التـي مـن شـأنها ضمـان تنقـل الـزوار عبـر الحـي 

السكني بطريقة أسهل وأكثر أمًنا«.
وأضافـت بقولهـا: »أسـفر التعـاون مـع تقنيـة المعلومـات 
عـن تطويـر خدمـة سـهلة االسـتخدام بواسـطة الجـوال، 
تسـهم فـي تعزيز الكفـاءة، وتوفر تجربـة زيـارة دون عوائق. 
وسنسـتمر في استكشـاف طرق يمكن لنا من خالها تبني 
الرقميـة األفضـل فـي مجالهـا ألداء أعمالنـا  التقنيـات 

اليومية«.
إلـى جانـب ذلـك، تراعـي الخدمـة الجديـدة جانـب عـدم 
توفـر اإلنترنـت ومشـكات االتصـال عنـد الدخـول، حيـث 

علـى عـدد مـن المطاعـم المتعاقـدة التـي تقـدم أطباًقـا 
محليـة وعالميـة، باإلضافـة إلـى المشـروبات السـاخنة 
والشـطائر. ومـن الجديـر بالذكـر هنـا أن هـذه المحـات 

ستباشر أعمالها قريًبا.

المبنى الترفيهي
وإلـى جـوار مركـز الحـي السـكني، يوجـد موقـع المبنـى 
الترفيهـي بمسـاحة أرضيـة إجماليـة تبلـغ 2٬710 أمتـار 
مربعـة مقسـمة إلـى مسـاحة داخليـة وخارجيـة. يشـمل 
المرفـق الداخلـي قاعـة متعـددة األغـراض بمسـاحة تبلـغ 
مـن  لعـدد  بسـهولة  حجزهـا  يمكـن  مربًعـا  متـًرا   660
األغـراض باسـتخدام تطبيـق الجـواز الصحـي. ويشـمل 
كذلـك غرف الرياضـة المجهزة بالسـاونا، وغرفة البخار، 
وغرفـة تغييـر المابـس، وتبلـغ مسـاحتها اإلجماليـة 750 

يمكـن للزائـر تحميـل رمز االسـتجابة السـريعة علـى هاتفه 
الجـوال قبـل التوجه إلى بوابة األمـن الصناعي. كما يمكنه 
أيًضـا االحتفـاظ بالرقـم المرجعـي لطلب الزيـارة في حالة 
احتـاج إلـى اسـتخدامه فـي مركـز الـزوار بـداًل مـن رمـز 

االستجابة السريعة.
وقـال قائـد مبادرة خدمـة )حيـاك(، عبدالعزيـز الحزام: 
»باسـتخدام هـذه التقنيـة سـهلة االسـتعمال، ال حاجـة إلـى 
زيـارة مركـز الـزوار، ممـا يحسـن من مسـتوى الخدمـة التي 
نقدمهـا لعمائنـا. وبينما تسـتمر مراكـز الزوار فـي العمل، 
توفـر هـذه التقنيـة خيـاًرا آخـر مائًمـا، ونحـن نثـق أن 
الموظفيـن والزوار سـواء لألغـراض الشـخصية أو العملية 

سيقدرون هذا الخيار«.
ولمزيـد مـن المعلومـات والمسـاعدة حـول هـذه التقنية، 
يمكنكـم زيـارة الصفحـة المخصصـة لخدمة )حيـاك( عبر 

منصة )شارك( الخاصة بأعمال األمن الصناعي.
كمـا يمكنكـم التواصل عبر البريـد اإللكتروني واالتصال 
بمركـز رعايـة العماء التابـع ألعمال األمـن الصناعي على 

متًرا مربًعا.
وإلـى جانـب مسـبح األطفـال والجاكـوزي فـي المرافـق 
الخارجية، سيسعد السباحون بمعرفة أن مرفق مرتفعات 
الجبـل يحتـوي اآلن علـى مسـبح خارجـي جديـد مـزود 
بغـرف لتغييـر المابـس للرجـال والنسـاء. وإذا أخذنـا 
لـدى  يصبـح  الحسـبان،  فـي  الظهـران  تـال  مسـبح 
السـباحين إمكانيـة االختيـار بيـن مسـبحين مخصصيـن 
لرياضة السباحة في الحي السكني بالظهران، وبإجمالي 

ستة مسابح.
وعلـــى الجانـــب المقابـــل مـــن مواقـــف ســـيارات مركـــز 
ــب،  ــي طالـ ــن أبـ ــي بـ ــجد علـ ــد مسـ ــكني، يوجـ ــي السـ الحـ
كـــرم اهلل وجهـــه، الـــذي يتســـع لــــ 800 مصـــٍل مـــع مســـاحة 
ـــا  للنســـاء تتســـع لــــ 400 مصليـــة. وإلـــى جانـــب كونـــه معلًم
يســـر الناظريـــن، فلـــن ينتـــاب الزائريـــن القلـــق مـــن مواقـــف 
حـــول  الفســـيحة  المواقـــف  تتســـع  حيـــث  الســـيارات 

الرقـم 989 )6000-876-013(، لاستفسـار والحصـول 
على المساعدة.

المسجد لـ 329 سيارة.

مرافق الترفيه الخارجية
ولمحبـي أنشـطة الترفيـه الخارجيـة، تـم إنشـاء 14 ملعًبا 
لكـرة القـدم على جـزء من المرافـق الجديدة فـي مرتفعات 
الجبـل لخدمـة العبـي كـرة القـدم، منها ملعب كبيـر )105 م 
وملعبـان  م(،  م×45   90( متوسـًطا  ملعًبـا  و11  م(،   70×
صغيران )25 م×16.5 م(، وكلها متوافقة مع معايير الفيفا.
كمـا سيُسـعد سـكان الحي بوجـود متنزه الحي السـكني 
بالقـرب مـن ماعـب كـرة القـدم، علـى مسـاحة 48٬000 
متـر مربـع، المائـم لرياضـة المشـي لمسـافة طويلـة فـي 
يسـتطيع  كمـا  الجـري،  ممارسـة  أو  الهادئـة،  الليالـي 
األطفـال أيًضـا أن يقضـوا أوقاتهـم فيـه ضمـن مناطـق 

اللعب وأحواض الرمل المختلفة.

من اليمين، نائب الرئيس للسالمة واألمن الصناعي، األستاذ عالي الزهراني، والمدير العام ألعمال األمن الصناعي بالوكالة، األستاذ سامي العجمي، ومدير إدارة مساندة األمن الصناعي، 
األستاذ خالد بو علي، خالل إطالق خدمة )حياك( لزوار الحي السكني في الظهران.

كيف تستفيد من )حياك(؟
■  تقـوم بتقديـم طلـب زيـارة مـن خـال تطبيـق )مـاي 

سكيورتي(، أو من خال نظام إدارة الزوار.
■  يسـتلم الزائر رمز االسـتجابة السـريعة عبر رسالة 

إلى هاتفه الجوال.
■  يتوجـه الزائـر مباشـرة إلـى بوابـة األمـن الصناعـي 

دون الحاجة للذهاب إلى مركز الزوار.
رمـز  بقـراءة  الصناعـي  األمـن  موظـف  ■  يقـوم 
االسـتجابة السـريعة فـي هاتـف الزائـر باسـتخدام 

جهاز يدوي.
للزائـر  يسـمح  الرقمـي  الطلـب  توثيـق  ■  بمجـرد 

بالدخول.
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تندفـــع عجلـــة التطويـــر اإلســـتراتيجي بقـــوة فـــي أرامكـــو 
ــول تقنيـــة تذلـــل بعـــض العقبـــات  الســـعودية إليجـــاد حلـ
ـــم،   ـــة والمـــواد فـــي العال ـــا فـــي مجـــال الطاق ـــر إلحاًح األكث
حيـــث يشـــكل ابتـــكار المـــواد غيـــر المعدنيـــة حالًيـــا أحـــد 
ــركة  ــا الشـ ــدم فيهـ ــي تقـ ــا والتـ ــر إلحاًحـ ــاالت األكثـ المجـ

إسهامات كبيرة.
فـــي  المســـتخدمة  المـــواد  تعـــرض  مثَـــل  ولطالمـــا 
الصناعـــة للتـــآكل مشـــكلة كبيـــرة تواجـــه هـــذه الصناعـــة 
وغيرهـــا مـــن الصناعـــات حـــول العالـــم. وتقـــدر تكلفـــة 
التـــآكل وحدهـــا علـــى مســـتوى العالـــم بــــ 2.5 تريليـــون 
ـــي  ـــج المحل دوالر أمريكـــي، أي مـــا يعـــادل 3.4% مـــن النات
الشـــركات  علـــى  يؤثـــر  ممـــا  العالمـــي،  لـــي  اإلجما
والحكومـــات والمجتمعـــات، لـــذا فـــإن بمقـــدور الحلـــول 
القائمـــة علـــى اســـتخدام المـــواد غيـــر المعدنيـــة ـ كالمـــواد 
الباســـتيكية المتطـــورة ـ أن تضطلـــع بـــدور مهـــم لإلســـهام 

في الحد من هذه المشكلة. 
فقـــد تســـاعد المـــواد غيـــر المعدنيـــة فـــي التخلـــص مـــن 
ــان  ــز أمـ ــا يكفـــل تعزيـ ــا بمـ ــآكل أو الحـــد منهـ ــكلة التـ مشـ
وســـامة وموثوقيـــة المنتجـــات كاألنابيـــب، وتشـــجيع 
االســـتثمار فـــي الشـــركات الجديـــدة المنتجـــة للمـــواد غيـــر 
المعدنيـــة ممـــا يعنـــي اإلســـهام فـــي توفيـــر فـــرص عمـــل، 
وتقليـــل تكاليـــف ســـنوات الخدمـــة بالحـــد مـــن التكاليـــف 
التـــي تنجـــم عـــن التـــآكل أو الصيانـــة أو االســـتبدال، 
واالرتقـــاء بأعمـــال تحويـــل النفـــط إلـــى بتروكيميائيـــات، 
وتقليـــل انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون بالنظـــر إلـــى 

سنوات خدمة المواد المعدنية بأكملها.
ويمكــن أن يكــون للمــواد غيــر المعدنيــة دور رئيــس فــي 
تحســين تكاليــف قطــاع صناعــة النفــط والغــاز بفضــل 
مقاومتهــا العاليــة للتــآكل، وكذلــك قدرتهــا علــى منــع تــآكل 
ــا، واقتصادهــا مــن حيــث  ــا ومتانته ــادن، وخفــة وزنه المع
التكلفــة. وتشــمل اســتخدامات المــواد غيــر المعدنيــة فــي 
والبحريــة  البريــة  األنابيــب  والغــاز  النفــط  قطــاع 
والصمامــات  التبريــد  وأبــراج  والســفن  والخزانــات 
ــة  ــة الثانوي ــى المنشــآت البحري ــة إل والمضخــات باإلضاف
أرامكــو  تعكــف  حيــث  البحــر،  قــاع  علــى  الموجــودة 
الســعودية حالًيــا علــى التوســع فــي اســتخدام المــواد غيــر 
المعدنيــة فــي كافــة أعمالهــا. وهنــاك عديد من المشــاريع 
ــى  ــوم عل ــواًل تق ــي اعتمــدت حل ــدة فــي الشــركة الت الجدي
شــكلت  حيــث  منشــآتها،  فــي  الامعدنيــات  توظيــف 
ساســل األبحــاث التــي أجرتهــا فــرق تلــك المشــاريع 
خارطــة طريــق مكنتهــا مــن التوصــل إلــى حلــول لكثيــر مــن 

مشكات المواد وخفض التكاليف.

عمود فقري من الالمعدنيات 
ألطول مجرى سيول

يعتبـــر مشـــروع مصفـــاة وفرضـــة جـــازان ومشـــروع 

مدينـــة جـــازان االقتصاديـــة التابـــع لـــه، المشـــروع األضخـــم 
إلـــى حـــد بعيـــد مـــن حيـــث اســـتخدام المنتجـــات غيـــر 
المعدنيـــة فـــي المملكـــة، حيـــث يضـــم المشـــروع قنـــاة 
خرســـانية طويلـــة مصممـــة للحـــد مـــن الفيضانـــات يبلـــغ 
طولهـــا 20 كيلومتـــًرا ُمشـــيدة باســـتخدام قضبـــان البوليمـــر 
القضبـــان  مـــن  بـــدالً  الزجاجيـــة،  باألليـــاف  المعـــزز 
المســـلحة الفوالذيـــة التقليديـــة، فـــي مدينـــة جـــازان 
ـــه األضخـــم  ـــا يجعل ـــو م ـــة، ونطـــاق المشـــروع ه االقتصادي
غيـــر  المـــواد  اســـتخدام  فـــي  العالـــم  مســـتوى  علـــى 

المعدنية الجديدة.
وقـــد ُصممـــت القنـــاة الخرســـانية، التـــي اســـتخدمت مـــا 
ــليح  ــان تسـ ــن قضبـ ــي مـ ــر طولـ ــون متـ ــه 9.6 مليـ مجموعـ
مـــن البوليمـــر المعـــزز باألليـــاف الزجاجيـــة، لمواجهـــة 
الفيضـــان الـــذي يحـــدث مـــرًة كل 100 عـــام، بحيـــث يوجـــه 
عـــن  بعيـــًدا  األحمـــر،  البحـــر  باتجـــاه  الميـــاه  تدفـــق 
المشـــاريع الضخمـــة للمصفـــاة والفرضـــة التابعـــة للشـــركة، 
وتمتـــد القنـــاة التـــي يبلـــغ طولهـــا حوالـــي 22 كيلومتـــًرا 

تقريًبا على طول الحدود الشرقية والجنوبية للموقع.

مرافق النفط البرية 
في حقل المرجان 

ومـــن أقصـــى الجنـــوب الغربـــي للمملكـــة إلـــى أقصـــى 
الشـــمال الشـــرقي لهـــا، حيـــث  بحـــث مهندســـو مشـــروع 
زيـــادة اإلنتـــاج فـــي حقلـــي المرجـــان والظلـــوف فـــي أرامكـــو 
ــل  ــن بدائـ ــه، عـ ــط لـ ــروا التخطيـ ــا باشـ ــعودية، عندمـ السـ
لمـــواد الفـــوالذ الكربونـــي التـــي كانـــت عرضـــة للتـــآكل 
الداخلـــي والخارجـــي، إذ كانـــوا بحاجـــة إلـــى مـــادة ال تتأثـــر 
ـــل  ـــر مـــن المـــواد، مث ـــة المتلفـــة للكثي ـــات الكيميائي بالمركب
كبريتيـــد الهيدروجيـــن، وثانـــي أكســـيد الكربـــون والمـــاء، 
ــاج  ــة إنتـ ــا خـــال عمليـ ــائع وجودهـ ــن الشـ ــواد مـ ــي مـ وهـ
النفـــط والغـــاز. واكتشـــفوا أن المنتجـــات غيـــر المعدنيـــة 

بديل مقتصد التكلفة ألعمال المعامل الموثوقة. 
وتأسيًســا علــى ذلــك، سيســتخدم القائمــون علــى قســم 
مرافــق الزيــت البريــة فــي حقــل المرجــان مجموعــة مــن 
تكلفــة  تقليــل  ســتضمن  التــي  المعدنيــة  غيــر  المــواد 

ســنوات الخدمــة مــن خــال الحــد مــن تكاليــف الصيانــة 
أو االستبدال، باإلضافة إلى تقليص وقت التعطل.

االســـتخدامات  تلـــك  ستشـــمل  التفاصيـــل،  وفـــي 
األنبـــوب المبطـــن بالبولـــي إيثيليـــن المقـــاوم لدرجـــة 
ـــارة عـــن أنبـــوب مـــن الفـــوالذ  الحـــرارة المرتفعـــة، وهـــو عب
ـــًرا وبقطـــر 30 بوصـــة مبطـــن  الكربونـــي بطـــول 7.7 كيلومت
ــم  ــة، ومصمـ ــرارة المرتفعـ ــاوم للحـ ــن المقـ ــي إيثيليـ بالبولـ
للتخلـــص مـــن المـــاء الناتـــج فـــي المشـــروع الجديـــد لزيـــادة 
إنتـــاج معمـــل فـــرز الغـــاز مـــن النفـــط فـــي رأس تناقيـــب، 
ـــر  ـــه خـــط األنابيـــب األطـــول واألكب ـــن اكتمال وســـيصبح حي
ـــث اســـتخدام هـــذه  ـــن حي ـــى مســـتوى الشـــركة م قطـــًرا عل

التقنية.
أمـــا فيمـــا يخـــص التطبيقـــات المســـتخدمة داخـــل 
المعمـــل، فقـــد أضـــاف مصممـــو المعمـــل عديـــًدا مـــن 
تطبيقـــات األنابيـــب غيـــر المعدنيـــة، كأنابيـــب البولـــي 
ــتخدامها  ــا السـ ــة محلًيـ ــة المصنعـ ــة الكثافـ ــن عاليـ إيثيليـ
فـــي شـــبكات ميـــاه اإلطفـــاء، وأنبـــوب راتنجـــات مصلـــدة 
ــرب.  ــة للشـ ــاه الصالحـ ــع الميـ ــتخدامه مـ ــخين السـ بالتسـ
وقـــام المصممـــون أيًضـــا بإضافـــة بطانـــة مـــن الباســـتيك 
المعـــزز باألليـــاف فـــي عديـــد مـــن صهاريـــج حزمـــة 
ــة  ــاه، وحزمـ ــاه التابعـــة لمحطـــة حقـــن الميـ ــة الميـ معالجـ
معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحـــي، للحـــد مـــن التـــآكل 
ــد  ــة التـــي قـ ــن المعدنيـ ــج التخزيـ الكيميائـــي فـــي صهاريـ

تتسبب بتسريبات وتلف في قاع الصهاريج.

برنامج زيادة اإلنتاج في حقل البري
وإلـــى الجنـــوب قليـــًا مـــن مشـــروع حقـــل المرجـــان، 
شـــكل مشـــروع مرافـــق معالجـــة زيـــادات اإلنتـــاج فـــي حقـــل 
البـــري واحـــًدا مـــن بيـــن أهـــم المواقـــع المختلفـــة فـــي 
المملكـــة التـــي اســـتخدمت فيهـــا منتجـــات غيـــر معدنيـــة 

مؤخًرا. 
وشـــملت تلـــك التطبيقـــات غيـــر المعدنيـــة العديـــدة 
ـــآكل مـــن الباســـتيك  اســـتخدام حامـــل كابـــات مقـــاوم للت
المعـــزز باألليـــاف، وأنابيـــب راتنجـــات مصلـــدة بالتســـخين 
باألليـــاف  المعـــزز  البوليمـــر  مـــن  تســـليح  وقضبـــان 

الزجاجيـــة. وســـتضطلع المـــواد غيـــر المعدنيـــة فـــي 
مرافـــق المعالجـــة فـــي الشـــركة مثـــل حقـــل البـــري بـــدور 
كبيـــر فـــي الحـــد مـــن األعطـــال الناتجـــة عـــن التـــآكل 

والوزن والتكلفة.  
وتعـــد المرافـــق الجديـــدة التـــي ستســـتخدم المـــواد غيـــر 
المعدنيـــة فـــي تنفيذهـــا جـــزًءا مـــن رســـالة الشـــركة 
المهمـــة المتمثلـــة بتوفيـــر الطاقـــة مـــع الزيـــادة التـــي 
يشـــهدها الطلـــب العالمـــي، وسيشـــتمل برنامـــج زيـــادة 
اإلنتـــاج عنـــد اكتمالـــه علـــى معمـــل جديـــد لفـــرز الغـــاز مـــن 
الزيـــت علـــى جزيـــرة أبـــو علـــي لمعالجـــة 500 ألـــف برميـــل 
مـــن الزيـــت الخـــام العربـــي الخفيـــف فـــي اليـــوم، باإلضافـــة 
إلـــى مرافـــق إضافيـــة لمعالجـــة الغـــاز فـــي معمـــل الغـــاز 
ـــات  ـــن مكثف ـــل م ـــف برمي ـــي الخرســـانية لمعالجـــة 40 أل ف
المـــواد الهيدروكربونيـــة المصاحبـــة. ويتضمـــن هـــذا 
البرنامـــج مرفقـــا جديـــًدا لحقـــن الميـــاه، وجزيرتـــي حفـــر، 
و11 منصـــة بحريـــة للنفـــط والميـــاه، و9 مواقـــع حفـــر 

إلمدادات المياه وإنتاج الزيت.

ضمن إستراتيجية صناعية جديدة تقودها األبحاث املتقدمة

أرامكو السعودية تتوسع في اعتماد المواد 
غير المعدنية في إنشاء مرافقها الصناعية

إدواردو فيلني، ونايف العتيبي، ومحمد مكاوي، 
وعبداهلل العومي، وسعد القرني

أبرز مزايا استخدام المواد 
غير المعدنية في الصناعة

■  التخلـص مـن مشـكلة التـآكل أو الحـد منهـا بمـا 
يكفـل تعزيـز أمـان وسـامة وموثوقيـة المنتجـات 

كاألنابيب. 
الجديـدة  الشـركات  فـي  االسـتثمار  ■  تشـجيع 
المنتجـة للمواد غير المعدنية مما يعني اإلسـهام 

في توفير فرص عمل. 
مـن  بالحـد  الخدمـة  سـنوات  تكاليـف  ■  تقليـل 
التكاليـف التـي تنجـم عـن التـآكل أو الصيانـة أو 

االستبدال. 
لـى  إ لنفـط  ا يـل  تحو ل  عمـا بأ ء  تقـا ر ال ■  ا

بتروكيميائيات.
■  تقليـل انبعاثات ثاني أكسـيد الكربـون بالنظر إلى 

سنوات خدمة المواد المعدنية بأكملها.

تحظى األنابيب المصنعة من المواد غير المعدنية 
باستخدامات متنامية نظًرا لمزاياها المتعددة مقارنة بتلك 

المصنعة من مواد تقليدية.

في إطار سعي الشركة الستثمار حلول المواد غير المعدنية، شهد مشروع جازان تطبيق عدد من المبادرات التي نجحت في االستفادة من هذه المواد، ومن بينها قناة خرسانية للفيضانات طولها 
20 كيلومتًرا، مشيدة باستخدام قضبان البوليمر المعزز باأللياف الزجاجية.
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صحتك

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

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

أمراض الحرارة.. العالج والوقاية
 انقل المصاب إلى
مكان بارد ومظلل

 تھویة المصاب لتخفیض
درجة حرارة الجسم

اطلب المساعدة الطبیة
الطارئة 

 عمل كمادات حول الرقبة، 
اإلبطین والفخذین

قم بإزالة المالبس الخارجیة

أعِط المصاب سوائل باردة إذا كان في حالة 
وعي تام

تبرید المصاب عن طریق رش 
الماء البارد

 استخدم مروحة لخفض 
درجة الحرارة الجسم

يقـوم الجسـم بتبريـد نفسـه عـن طريـق التعـرق عـادًة. 
الحـار،  الطقـس  فـي  كافًيـا  يكـون  ال  قـد  التعـرق  ولكـن 
خصوًصـا إذا كانـت الرطوبـة مرتفعـة أيًضـا؛ إذ يمكـن أن 
إلـى مسـتويات خطيـرة، فيصـاب  ترتفـع حـرارة الجسـم 
الشـخص بأحـد أمـراض الحـرارة. وتحدث معظـم أمراض 
الحـرارة نتيجـة البقـاء فـي مـكان حـار لفتـرة طويلـة مـن 

الزمن.
وهنـاك كثيـر مـن األمـراض ذات الصلـة بالحـرارة، وهي 
واإلنهـاك  الحـراري،  التشـنج  ومنهـا  الحـدوث،  شـائعة 

الحراري، وضربة الحرارة أو ضربة الشمس.
هـذه األمـراض يمكـن أن تشـكل خطـورة على الحيـاة إذا 
لـم تعالـج فـوًرا. لكـن الوقايـة منهـا أسـهل مـن معالجتهـا. 
األنـواع  فهـم  علـى  الصحيـة  المعلومـات  هـذه  وتسـاعد 

المختلفة لهذه األمراض وكيفية الوقاية منها.

طفح الحرارة
طفـح الحـرارة هـو إصابـة جلدية تحـدث بسـبب التعرق، 
حيـث يمنـع الطقـس الحـار الرطـب العـرق مـن التبخـر عـن 

الجلد بسرعة، وعندها قد يظهر الطفح.
ويبـدو طفـح الحـرارة علـى شـكل بثـور حمـراء صغيـرة. 
وتظهر هذه البثور بشـكل رئيـس على العنق وأعلى الصدر، 

والمنطقة األُربيَّة، وتحت الثديين، وفي طيات المرفق.
وتُعـد معالجـة طفـح الحـرارة سـهلة، فيجـب فـي البدايـة 
نقـل الشـخص إلـى مـكان أكثـر بـرودة، ثـم المحافظـة علـى 
جفـاف المنطقـة حـول الطفـح. ويمكـن اسـتخدام مسـحوق 

الطلق )التالك( للمحافظة على هذه المنطقة جافة.
يمكـن أن يصيـب طفـح الحـرارة أي شـخص، لكنـه أكثـر 

انتشاًرا بين األطفال الصغار، وهو
أقـل أمـراض الحـرارة خطـورة، وال يشـكل تهديـًدا علـى 

الحياة.

التشنج الحراري
التشـنج الحـراري هـو شـكل آخـر معتـدل مـن أمـراض 
نتيجـة  العضـات  يصيـب  مؤلـم  تشـنج  وهـو  الحـرارة، 
ممارسـة التماريـن الرياضيـة والتعـرق فـي طقـس حـار. 
ويظهـر التشـنج عـادة فـي عضـات البطـن أو الذراعيـن أو 
السـاقين، وقـد يترافـق أيًضـا مـع توهـج فـي الجلـد وحمـى 

خفيفة.

ويخسـر الجسم األماح والرطوبة أثناء التعرق، فتتشنج 
فـي  األمـاح  تكـن كميـة  لـم  إذا  العضـات بشـكل مؤلـم 
لخطـر  عرضـة  أكثـر  الشـخص  ويكـون  كافيـة.  الجسـم 
اإلصابـة بالتشـنج الحـراري إذا كان يتعـرق كثيـًرا أثنـاء 

ممارسة الرياضة، خاصة في الطقس الحار.
ولمعالجـة التشـنج الحـراري، علـى المصـاب أن يجلـس 
فـوًرا فـي مـكان بـارد نسـبًيا، ويشـرب عصيـًرا طازًجـا أو 
بعـض المشـروبات الرياضية لتعويض النقص في السـوائل 

واألماح.
كمـا يجـب االسـتمرار فـي الراحـة بضـع سـاعات علـى 
األقـل حتـى بعـد توقـف التشـنج المؤلـم، حيـث قـد يصـاب 
الشـخص باإلنهـاك الحـراري أو ضربـة الحـرارة إذا لـم 
ممارسـة  إلـى  بسـرعة  وعـاد  كافيـة  اسـتراحة  يأخـذ 

الرياضة.
وينبغـي االتصـال بمقـدم الرعايـة الصحيـة إذا اسـتمر 
التشـنج مـدة طويلـة، فهـو قـد يكـون أحـد أعـراض اإلنهـاك 

الحراري أيًضا.

اإلنهاك الحراري
اإلنهـاك الحـراري أكثـر خطـورة مـن التشـنج الحـراري، 
وهـو أيًضـا يحصـل بسـبب الحـرارة الزائـدة عندمـا يتعـرق 

الشخص كثيًرا دون تعويض األماح والسوائل المفقودة.
ويمكـن أن يتطـور اإلنهـاك الحراري على مـدى عدة أيام 
األمـاح  يعـوض  وال  جيـًدا،  يـأكل  ال  الشـخص  كان  إذا 

والسوائل التي يفقدها أثناء التعرق بشكل كاف.
وتتضمـن أعـراض اإلنهـاك الحـراري: تشـنج العضـات، 
والحمـى حيـث حين درجـة الحرارة إلى 39 درجـة مئوية أو 
التقيـؤ، واإلسـهال، والوهـن والتعـب،  أكثـر، والغثيـان أو 

والصداع، واإلغماء، والشحوب، وتسارع النبض.
ويجـب أن ينتقـل الشـخص الـذي لديـه بعـض أعـراض 
اإلنهـاك الحـراري إلـى مكان معتـدل البرودة كـي يرتاح، مع 
ويمكـن  الجلـد.  علـى  نسـبًيا  بـاردة  قمـاش  وضـع قطعـة 
اسـتعمال المروحة أيًضا لتبريد جسـم المريض. كما يجب 
إعطـاء المريـض المشـروبات الرياضيـة لتعويـض األمـاح 
التـي ربمـا يكـون جسـمه قـد فقدهـا بسـبب التعـرق ونقص 

التغذية.
الرياضيـة طريقـة  المشـروبات  يكـون إعطـاء  وقـد ال 
مناسـبة لمعالجـة اإلنهـاك الحـراري أحياًنـا، ذلـك أن هـذه 
المشـروبات غنية جًدا باألماح. فإذا كان الشـخص يتناول 
طعاًمـا صحًيـا وفق نظام يومي مناسـب، فإنه ال يحتاج إلى 

مثل هذه المشروبات.
إذا اسـتمرت األعـراض أو ازدادت سـوًءا بعـد سـاعة من 
الراحـة، فينبغـي استشـارة مقـدم الرعايـة الصحيـة. كمـا 
ينبغـي طلـب اإلسـعاف فـوًرا إذا بلغـت حـرارة المريـض 
أربعيـن درجـة مئويـة أو أكثـر، إذ يمكـن أن يتطـور اإلنهـاك 

الحراري إلى ضربة حرارة إذا لم يُعالج.
ويُعـد المسـنون واألشـخاص الذيـن يعانـون مـن ارتفـاع 
ضغـط الـدم، إلـى جانـب الذيـن يعملـون فـي أماكـن حـارة، 

مـن  الحـراري  باإلنهـاك  اإلصابـة  لخطـر  عرضـة  أكثـر 
غيرهم.

ضربة الحرارة
ضربـة الحرارة هي أكثـر أنواع أمراض الحرارة خطورة، 
حيـث تؤثـر فـي الجسـم بكاملـه عنـد التعـرض لهـا. وعنـد 
نفسـه  تبريـد  علـى  قدرتـه  الجسـم  يفقـد  بهـا،  اإلصابـة 
بسـرعة وكفـاءة، مـا يـؤدي إلى ارتفـاع درجة حرارة الجسـم 

سريًعا.
ويمكـن أن تشـكل هـذه الحالـة خطـورة علـى الحيـاة، لذا 
فهـي تحتـاج إلـى العنايـة الطبيـة العاجلـة. وإذا لـم تعالـج 
بالسـرعة الكافيـة، يمكـن أن تـؤدي إلـى المـوت أو التسـبب 

ر اهلل. في أضرار دائمة ألعضاء مهمة كالمخ، ال قدَّ
تختلـف أعـراض ضربـة الحـرارة بيـن شـخص وآخـر، 
ولكنهـا قـد تكـون بشـكل: ارتفـاع حـرارة الجسـم إلـى 39 
درجـة مئويـة أو أكثـر، واحمـرار وسـخونة الجلـد مـع عـدم 
تعرقه، وتسـارع نبض القلب، والصداع، والغثيان أو التقيؤ، 

والدوخة والتعب، وتشوش الذهن، وفقدان الوعي.
ويجب معالجة الشـخص الذي يشـكو من هذه األعراض 
مـن قبـل مقـدم الرعايـة الصحيـة، وطلـب اإلسـعاف علـى 

الفور.
كمـا ينبغـي الحـرص علـى وضـع المريـض بشـكل مريـح 
فـي مـكان معتـدل البـرودة ريثمـا تصـل سـيارة اإلسـعاف. 
واسـتخدام  المـاء،  بواسـطة  المصـاب  تبريـد  ويمكـن 
المروحـة، ووضع أكياس الثلج تحت اإلبطين وفي المنطقة 
األربيـة، وتقديـم السـوائل لـه إذا لـم يفقـد الوعـي. ويجـب 
االنتبـاه إلى أنـه كلما تأخرت المعالجـة زاد احتمال حدوث 

مضاعفات خطيرة.

الوقاية
يمكـن تفـادي اإلصابـة بأمـراض الحـرارة؛ والحـد مـن 
الوقـت الـذي يقضيـه الشـخص فـي مـكان مـا عندمـا يكـون 
الطقـس حـاًرا ورطًبـا هـو أكثـر اإلجـراءات أهميـة للوقايـة 
مـن هـذه األمـراض. كمـا ينبغـي تجنـب األنشـطة المجهـدة 

في الطقس الحار إذا كان ذلك ممكًنا.
وإذا كانـت ظـروف الشـخص أو طبيعـة عملـه تفـرض 

عليـه البقـاء فـي طقس حـار، فإن عليـه أن يرتـاح في مكان 
بـارد بشـكل متكـرر، وأن يشـرب كميـات كافية من السـوائل 
أن  كمـا  التعـرق.  بواسـطة  جسـمه  يفقـده  مـا  لتعويـض 
المشـروبات الرياضيـة تعـوض أيًضـا المعـادن المفقـودة 

بسبب التعرق.
وفـي الطقـس الحـار، يجـب علـى الشـخص أيًضـا أن 
يشـرب كميـات أكبـر مـن السـوائل المرطبـة، مثـل المـاء أو 
المشـروبات الرياضيـة. وهـذا األمـر ضـروري حتـى عنـد 
عـدم ممارسـة أي أنشـطة أو القيـام بعمـل مجهـد. أمـا 
الشـاي والقهـوة والمشـروبات الغازيـة فتـؤدي إلـى فقـدان 

مزيد من السوائل، وينبغي تجنبها.
ارتـداء  يجـب  الشـمس،  أشـعة  تحـت  البقـاء  وعنـد 
فالمابـس  الفاتحـة؛  األلـوان  ذات  الخفيفـة  المابـس 

الداكنة تمتص الحرارة، وتجعل الجسم أكثر سخونة.
وال تسـمح المابـس المحكمـة الثقيلـة للعـرق بالتبخـر 
عـن الجلـد، ما لـم تكن مصنوعًة من مـواد تمتص الرطوبة، 
كاأللبسـة المصنوعـة مـن القطـن. ومـن األفضـل ارتـداء 

مابس فضفاضة تسمح للعرق بالتبخر.
للتأقلـم مـع  المـرء أن يمنـح نفسـه وقًتـا كافًيـا  وعلـى 
الطقـس الحـار إذا لم يكن معتاًدا عليـه، وينبغي عليه الحد 
مـن التعـرض للحـرارة حتـى يسـتطيع جسـمه تحملهـا، وقد 

يستغرق ذلك عدة أسابيع.
كمـا ينبغـي عـدم تـرك أي شـخص فـي سـيارة متوقفـة 
عندمـا يكـون الطقـس فـي الخـارج حـاًرا؛ فهـذه الحالة هي 
مـن األسـباب الشـائعة لوفيـات األطفـال بسـبب األمـراض 
المتعلقـة بالحـرارة. وال يجـوز تـرك طفـل أو حيـوان منزلي 
وكانـت  الظـل  فـي  كانـت  إن  حتـى  متوقفـة،  سـيارة  فـي 

نوافذها غير محكمة.
كمـا يجـب أيًضا أن يكون الشـخص علـى بينة من عوامل 

الخطورة الموجودة لديه، وأن يكون أكثر حذًرا إذا كان:
■ يعمل في بيئة حارة.

■ ال يستطيع تجنب الحرارة.
■ يتناول أدوية معينة.

وهنـاك حـاالت جسـدية معينة تزيد من خطـورة أمراض 
الحـرارة، مثـل: الحمـى والجفـاف والسـمنة وضعـف الدورة 
الدمويـة وحـروق الشـمس. ويجـب أخـذ أي عـرض مـن 
واتخـاذ  الجـد،  الحـرارة علـى محمـل  أمـراض  أعـراض 

اإلجراءات الضرورية بسرعة.

كيف نحمي أنفسنا من 
أشعة الشمس؟

يمكـن الوقايـة مـن سـرطان الجلـد والمشـاكل الصحيـة 
األخـرى المتعلقـة بالتعـرض ألشـعة الشـمس بشـكل شـبه 
كامـل. وفيمـا يلـي، نقـدم إليكـم مجموعـة مـن النصائـح 

لحماية الجلد من هذه األشعة:
■  تجنـب التعـرض ألشـعة الشـمس لفتـرات طويلـة قـدر 

اإلمكان.
قـدر  النهـار  منتصـف  فـي  لألشـعة  التعـرض  ■  تجنـب 

اإلمكان، من الساعة 10 صباًحا حتى 4 عصًرا.
■  عنـد التواجد تحت أشـعة الشـمس، يجب ارتـداء غطاء 

للرأس وأكمام طويلة.
■  ارتـداء النظـارات الشمسـية التـي تلتـف حـول الوجـه، 
فـوق  األشـعة  مـن   100% بنسـبة  يـة  حما وتوفـر 

البنفسجية.
مـن  يحمـي  الشـمس  أشـعة  مـن  واٍق  ■  اختيـار مرطـب 

األشعة فوق البنفسجية (أ( و)ب(.
■  وضـع المرطـب الواقـي قبـل 20 دقيقـة علـى األقـل مـن 

التعرض لألشعة.
المباشـرة،  الشـمس  ألشـعة  األطفـال  تعريـض  ■  عـدم 
وتعليمهـم كيفيـة وضـع المرطبـات الواقية قبـل الخروج 

للعب.
■  تجنب استخدام المصابيح الشمسية وأسرة التسمير.

■  مضاعفـة إجـراءات الحمايـة عند التواجد حـول المياه 
والرمـال، ألنهـا تعكـس أشـعة الشـمس الضـارة مـا 

قد يزيد من احتمال اإلصابة بحروق الشمس.
ضربة الحرارة )الشمس( حالة مهددة للحياة تتطلب رعاية 

طبية طارئة. إذا كنت تشك في إصابة شخص من حولك بها، 
فاطلب اإلسعاف فوًرا، وطبق إجراءات اإلسعافات األولية.
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معرفة الذات.. من الجمود إلى الديناميكية
»ال يسـتطيع اإلنسـان ُصنـع ذاتـه دون ألـم، فهـو النّحـات 
أبلـغ مقولـة عـن  لعـل هـذه  الوقـت نفسـه«؛  فـي  والمرمـر 
ديناميكية الذات، التي جاءت نقًا عن كارل فيرل، المنسوب 
للفلسـفة الهلنسـتية، والمتأثـر بأيدوليجيـة كبـت المشـاعر 

.)stoicism( والغرائز بُغية الوصول إلى الحكمة
ـر فـي مقولتـه تلـك يكشـف عبقريـة اإلنسـان  ولعـّل التفكُّ
الوجوديـة، وبحثـه الـدؤوب عـن إيجـاد المعنـى مسـتعيًنا بـكل 
ن في أعماله الِكتابية  الوسـائل المعرفية والحسية، علّه يضمِّ
إرًثا يسـتعين به الحاضر والمسـتقبل في رسم خارطة وتاريخ 
للحضـارات اإلنسـانية، تتكامـل فيهمـا األفـكار ِعوًضـا عـن 

التفاضل والنقد دون خبرة وتبحر.
أخذتنـي مقولة فيرل ألبحاث وأعمـال الدكتور براين ليتل، 
وهـو بروفيسـور فـي علـم الشـخصية النفسـي فـي جامعـة 
كامبريـدج، وعضـو زمالـة لـدى هيئـة الصحـة النفسـية. ففـي 
أعمالـه الكتابيـة خـارج النطـاق األكاديمـي، يخلـق ليتـل جسـر 
تواصـل مـع القارئيـن بمختلـف خلفياتهـم المعرفيـة، ليكـون 
كتابـه )أنـا، ذاتي ونحـن( بمثابة كنز لمعرفة الـذات من ناحية 
علميـة، بنظـرة تتكامـل مـع فـروع علـم النفـس األخـرى، كعلـم 

النفس االجتماعي.

الصفات الحرة
تلـك النظـرة أوجـدت وخلقـت فـي الكتـاب تسلسـًا سلًسـا 
بيـن العوامـل المؤثـرة فـي بنـاء الـذات، مـن العوامـل الجينيـة 
والبيئيـة، ليكـون عمـل ليتـل فـي تعريـف الـذات والشـخصية 
تحـت إطـار الصفـات الحـرة تقدًمـا علمًيـا واقعًيـا نحـو شـرح 
وِتبيـان ديناميكيـة اإلنسـان الوجوديـة فـي ظـل مـا تتطلبـه 

المواقف والظروف منه.
فاإلنسـان، فـي رحلـة تطـوره الذاتيـة، ال بُـد لـه مـن كنـز 
معرفي بذاته، والنظرة الجامدة للذات والشـخصية على أنها 
حفنـة مـن الصفـات الثابتـة، تُحيلنا إلـى نطاق ضيـق ال يُمدنا 

بوسـائل مرضيـة أو مقنعـة فـي استكشـاف الحيـاة مـن خـال فاطمة مصطفى
مختلف التجارب التي نمر بها.

نظرية الدكتور ليتل تشـرح أن الصفات الحرة لدى كل منا 
هـي جـذوةٌ لقيـم شـخصية تعنـي لنـا الكثيـر، فقـد تجـد مـن 
يميـل إلـى الخجل أو الهدوء مقداًما في موقف ما، والتفسـير 
العلمي المناسب هنا هو أن للشخص أسبابه في ذلك، بعيًدا 
ازدواجـي  فاًنـا  بـأن  المحـدود  الخارجـي  إسـقاطنا  عـن 

الشخصية، أو أنه متكلٌف ومتصنع.
حالتيـن  فيذكـر  سـرده  فـي  ليتـل  الدكتـور  ويسترسـل 
محتملتيـن قـد يختلـف عندهمـا منظورنـا الشـخصي لذواتنـا 
عـن نظـرة اآلخرين نحونا. أوالهما هو ما عبَّر عنه بـ »البقعة 
القـوة  إدراك مواطـن  عنَّـا  يغيـب  وذلـك حينمـا  العميـاء«، 

أوالضعف فينا، بينما يراها اآلخرون بوضوح.
أمـا األخـرى فهي ما سـماه بـ »البقعة الخاصـة«، وهي تلك 
الزاويـة التـي تتيـح لذواتنـا معرفـًة تفـوق المعرفـة والنظـرة 
السـطحية التـي تبدو مـن المحيـط الخارجي، فنكـون عندها 
أقـدر علـى إيجـاد أسـباب لقـرارات اتخذناهـا، بينمـا يعجـز 

اآلخرون عن التوصل إلى هذه األسباب.

إعادة خلق التوازن
ق ليتـل إلى مفهوم االنسـحاب اإلسـتراتيجي لما  كمـا يتطرَّ
وصفـه بمنافـذ تمنحنـا الفرصـة إلعـادة خلـق التـوازن، وذلـك 
حينما نتفاعل مع الحياة من منظار الصفات الحرة بمسـتوى 
قـد يجعلنـا بحاجـة إلـى الراحـة واسـتعادة النشـاط، ال سـيما 
حينمـا تكـون ذاتنـا مـن الناحيـة الجينيـة تميـل لنمـط مـن 
التعامل الهادئ، الذي قد يختلف عن طبيعة أعمالنا المناطة 

بنا.
يأخذنـا الدكتـور ليتـل في رحلة للتعرف علـى الذات تجعلنا 
نـدرك مكامـن القصـور فـي مباشـرة النفـس والتعامـل معهـا، 
فيجعلنـا نراجـع أوراقنـا وأداءنا الشـخصي في الحيـاة بتمعن، 
لنـرى بوضـوح أن جمود الذات هو موت سـريري بطـيء يُورثنا 
أعراًضـا وِعلـًا مختلفة، قد يكون عاجهـا في خلوة أنيقة مع 

أبحاث وأعمال مختص في ِعلم النفس قد بذل ألجله ُعمره.
ولربمـا كان بعـض ما يتعـب الذات هو بُعدنـا عن الحاضر، 
وقبـول محدوديتنـا البشـرية أمـام معطيـاٍت لـم نواجههـا مـن 
قبـل، فليـس هنـاك مخـزون تاريخـي يريـح العقـل فـي حـل 

مشكلة راهنة، أو إيجاد منطقة للراحة.

ختاًمـا، قـد توجـد الصحـة فـي مجموعـة ورق وأبحـاث 
تتطلـب منـا قليـًا مـن الفضـول وإعمـال النظـر والمعرفـة، 
والتريـث قبـل إطـاق األحكام المسـتبقة، فلعل ما يـورث هذه 
األسـقام هـو عجزنـا عـن إيجـاد المعنـى والحـل، وأعمـال 

البروفيسور ليتل تتيح بوابًة لكل ذات تواقة للتطور.

مؤسسية العلم.. سر التقدم العلمي

الناظـر فـي أي حضـارة متقدمـة علمًيـا، فـي  يلحـظ 
متنوعـة  علميـة  مؤسسـات  وجـود  والحاضـر  الماضـي 
المجـاالت، تمثـل القلـب النابـض والمحرك الرئيـس للعلوم 
والحضـارة، حيـث تقوم المؤسسـات بأهم األعمـال العلمية 
مثـل البحث العلمي والتعليم األكاديمي والترجمة للمصادر 
العلميـة، والتـي تعتبـر المثلـث للعمـل المؤسسـي العلمـي، 
وفي المقابل تتنوع أشـكال المؤسسـات العلميـة ولكنها في 
الغالـب ال تخـرج عـن ثاثـة أشـكال، المجامـع والمراكـز 

البحثية، والجامعات، والمكتبات.
وتُعـد الحضـارة اليونانيـة مـن أقـدم الحضـارات التـي 
أسسـت المؤسسـات العلميـة، وكان أفاطـون مـن أوائـل 
المؤسسـين للمعاهد األكاديمية التي تُعنى بالتعليم العالي، 
وكذلـك قامـت الحضـارة اليونانية ببناء مكتبة اإلسـكندرية 
القديمـة فـي مصـر، التـي تُعـرف باسـم مكتبة اإلسـكندرية 
الملكيـة فـي أوائـل القـرن الثالـث قبـل الميـاد، والتـي تُعـد 

من أوائل المكتبات الحكومية العامة.

المؤسسات العلمية في 
الحضارة اإلسالمية

تاريخهـا  مـر  علـى  اإلسـامية  الحضـارة  وشـهدت 

مؤسسـات علميـة مختلفـة، فمـن أبرزهـا بيـت الحكمـة في عبداهلل الدوسري
العصـر العباسـي، الـذي قـام بتأسيسـه الخليفـة هـارون 
الرشـيد فـي بغـداد، ثـم تولـى زمـام أمورهـا ابنـه الخليفـة 
المأمـون. وفـي عهـد األخيـر، بلـغ اإلنتـاج العلمـي لبيـت 
واألدبـاء  للعلمـاء  وجهـة  كان  حيـث  الـذروة،  الحكمـة 
والدارسـين، ومركـًزا علمًيـا تمـارس فيهـا جميـع أشـكال 
األعمـال العلميـة، وقامـت حركـة الترجمـة العلميـة برعايـة 
الخلفـاء العباسـين بنقـل كتـب الطـب والهندسـة والفلـك 

وغيرها من اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية.
مـن  ضخمـة  مكتبـة  علـى  الحكمـة  بيـت  واحتـوى 
المخطوطـات القيمـة في شـتى المجـاالت، مثلت الشـريان 
المعرفـي للحضـارة اإلسـامية، ففيهـا أقسـام مخصصـة 
لـكل علـم ولغـة، مما جذب طـاب العلم والعلمـاء من بلدان 
شـتى لشـد الرحـال لهـا، بوصفهـا معقـًا مـن معاقـل العلـم 
والتعليـم فـي ذاك الزمـان، وازدهـرت فيهـا حركـة البحـث 
والتأليـف بدعـم ورعايـة الخلفـاء العباسـين، حيـث كانـوا 

ينفقون عليها أموااًل طائلة في سبيل البحث والمعرفة.

المؤسسات العلمية في 
القرن الحادي والعشرين

الحـادي  القـرن  فـي  العلمـي  المؤسسـي  العمـل  يُعـد 
والعشـرين ذروة العمـل العلمـي فـي تاريـخ البشـرية، حيـث 

تبنـت ودعمـت الـدول وخصوًصـا المتقدمـة منهـا جميـع 
أشـكال األعمـال العلميـة، مـن مراكـز األبحـاث والترجمـة 
والمكتبـات ومؤسسـات التعليـم األكاديميـة، فـا تـكاد تجد 
دولـة ال تملـك مؤسسـة علميـة، وتتسـابق الـدول للحصـول 
علـى المراكـز األولـى ضمـن الترتيـب العالمـي للجامعـات. 
ولـم يعـد العمل المؤسسـي العلمي حكـًرا على الـدول، فقد 
لتطويـر  العالميـة  الشـركات  المجـال  هـذا  فـي  دخلـت 
منتجاتهـا وخدماتهـا، وشـاركت المنظمـات الدوليـة مثـل 
اليونسـكو بتأسـيس تجمعـات علميـة، مثـل التجمـع الدولي 

للبحوث العلمية.

اآلمال واألفكار المستقبلية 
للمؤسسات العلمية

العلميـة  للمؤسسـات  واألفـكار  اآلمـال  عـن  الحديـث 
المسـتقبلية يثيـر األشـجان، ويحلـق بالخيـال العلمـي إلـى 
عالـم واسـع يطمح الباحث لتحويله إلـى واقع حقيقي. لكن 
جعل هذه اآلمال أمًرا واقعًيا ليس شـيًئا مسـتحيًا، فكلمة 
السـر هنا هي مؤسسـية العلم والتعاون والدعم المستدام. 
ومـن األفـكار العلمية التي تـراود خيالي العلمـي، وإن كانت 
هنـاك محاوالت لتحقيقها ولكن لم تسـتمر، تأسـيس وزارة 
للبحـث العلمـي تُعنى برعاية البحـوث والدراسـات العلمية؛ 
فالبحـث العلمـي واالهتمام به هو المعيـار للتقدم والتخلف 

العلمـي. ومـن المشـاريع المعرفيـة التـي أطمـح أن أراهـا 
واقًعا مجمع للترجمة والتعريب، تقوم فكرته ببسـاطة على 
ترجمـة الكتـب العلميـة مـن كافـة اللغات إلـى اللغـة العربية 
والعكـس، فالترجمة العلمية سـر من أسـرار التقدم العلمي 
وهـو األمـر الـذي ركـزت عليـه الحضـارة اإلسـامية فـي 

الماضي والحضارة الغربية في الحاضر.
ومــن المشــاريع المعرفيــة التــي اطمــح أن أراهــا مجمــع 
البيبلوغرافيــا اإللكترونــي الدولــي، وتقــوم فكــرة هــذا 
ــى جانبيــن رئيســين، األول هــو إنشــاء فهــرس  المجمــع عل
وقاعــدة بيانــات لــكل مكتبــات العالــم ومــا تتضمنــه مــن 
بيانــات الكتــب والمخطوطــات والمقــاالت وغيرهــا مــن 
مصــادر المعلومــات، بحيــث تتيســر للباحــث معرفــة مــاذا 
ُكتــب فــي الموضــوع الــذي يبحــث فيــه ومــن كتب عنــه وغير 
ذلــك مــن المعلومات البيبلوغرافية التــي يحتاجها الباحث. 
والجانــب الثانــي تابــع للجانــب األول ولكنــه يختلــف مــن 
جهــة محتــواه، فهــو ليــس مجــرد فهــرس للكتــب، بــل أكثــر 
مــن ذلــك فهــو يقــدم لــك كتًبــا ومخطوطــات ومقــاالت 
مصــورة بصيــغ إلكترونيــة متنوعــة، تخــدم وتيســر للباحــث 
الوصــول لهــا بضغطــة زرعلــى جهــازه الذكــي، وهــذا كلــه ال 
يمكــن أن يتحقــق إال مــن خــال التعــاون العالمــي فــي 
البحــث العلمــي أو عولمــة البحــث العلمــي، ودعــم تأســيس 
أوقــاف  فكــرة  وإحيــاء  العلميــة،  والمراكــز  المجاميــع 

المؤسسات العلمية وتشجيع ثقافة التبرع لها.

ما بين ما ترسمه أمراض الحرارة.. العالج والوقاية
الذاكرة عن بيت 

الحكمة )يسار( وما 
يجسده الحاضر في 

جامعة الملك عبداهلل 
للعلوم والتقنية، تظل 

الحاجة ماسة إلى 
المؤسسات العلمية 

بجميع أشكالها، 
فمؤسسية العلم 

والتعاون العلمي هي 
كلمة السر لفتح 

للوصول إلى حضارة 
متقدمة على هذا 

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:

عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

روح الفريق حديث األلوان:
الفنانة إيمان عبدالرحمن 

الرفاعي من مواليد 
1983م. بدأت مشوارها 
الفني بأول مشاركة لها 
عام 2001م. التحقت 

بدورات في مجال الفن 
التشكيلي والفن 

الفوتوغرافي، وعملت 
كمعلمة للرسم في المركز 

السعودي للفنون 
التشكيلية. حاصلة على 
السعفة الفضية بملتقى 

الفنون البصرية لدول 
الخليج العربي. وهي عضو 

الجمعية العربية 
السعودية للثقافة 

والفنون، وقد شاركت في 
عديد من المعارض 

المحلية والدولية. تتمثل 
مشاركة الرفاعي في مدينة 

الملك عبداهلل الرياضية 
في جدة عبر لوحتين 

تشكيليتين تعبران عن 
فكرة التكاتف كفريق بروح 

واحدة، وما يشكله ذلك 
ويعكسه من قوة وانسجام 

أكبر.

التاريـــخ هـــو ذلـــك الســـجل الكبيـــر الـــذي تغـــص صفحاتـــه 
الباهتـــة باألحـــداث والوقائـــع والوثائـــق، وكذلـــك بالحكايـــات 
المؤرخـــون بمختلـــف  دونهـــا  التـــي  والخرافـــات  واألســـاطير 

ميولهم وتوجهاتهم وقناعاتهم.
وحتـــى نســـتفيد مـــن تاريـــخ األمـــس لصناعـــة الحاضـــر ورســـم 
المســـتقبل، يجـــب أن نقرأ/نفهـــم التاريـــخ بشـــكل موضوعـــي 
وعقانـــي وعلمـــي، لكـــي نســـتخدمه كفنـــار نســـتنير بدروســـه 
التـــي  ونهتـــدي بعبـــره. وهنـــا أرصـــد عشـــرة مـــن األســـرار 

تُساعدنا على قراءة/فهم التاريخ:
الســـر األول: هنـــاك قـــراءات متعـــددة للتاريـــخ وليـــس قـــراءة 
واحـــدة فقـــط. وكل مـــن يُريـــد أن يقرأ/يفهـــم التاريـــخ بشـــكل 
جيـــد وموضوعـــي، عليـــه أالَّ يرســـم فكـــره بلـــون واحـــد مـــن كتـــب 

ومصادر التاريخ.
ـــة والحقيقـــة  ـــن المعلومـــة التاريخي ـــر بي ـــي: فـــرق كبي الســـر الثان
التاريخيـــة، وكتـــب التاريـــخ تغـــص باألحـــداث والوقائـــع التـــي 

تحتاج لقراءة متأنية ومتفحصة لضبط سندها وتتبع رواتها.
بـــأدوات  الماضـــي  التاريخـــي  تحاكـــم  ال  الثالـــث:  الســـر 
الحاضـــر، ولكـــن اســـتخدم ميـــزان الوعـــي ومســـطرة التفهـــم 
ألحـــداث ووقائـــع التاريـــخ وضعهـــا فـــي ســـياقاتها الزمانيـــة 

والمكانية.
الســـر الرابـــع: اقـــرأ التاريـــخ بتجـــرد مـــا اســـتطعت إلـــى ذلـــك 
ـــك،  ـــك وقلب ـــح عقل ـــخ، افت ـــح صفحـــات التاري ـــل أن تفت ســـبيًا. وقب

وتمرد على الضغوطات والمؤثرات الثقافية والعقدية.
الســـر الخامـــس: ال تقـــرأ التاريـــخ بوصفـــه كاًمـــا مقدًســـا »ال 
يأتيـــه الباطـــل مـــن بيـــن يديـــه وال مـــن خلفـــه«، ولكنـــه مجـــرد 
ـــات  ـــر بالرغب ـــة نظـــر« تتأث ـــد تكـــون مجـــرد »وجه ـــة بشـــرية وق كتاب

والنزعات.
الســـر الســـادس: انتهـــج القـــراءة الشـــاملة فـــي قراءة/فهـــم 
التاريـــخ، وهـــي مدرســـة عميقـــة ومتقدمـــة تعتمـــد علـــى تعـــدد 
ـــة مـــا فـــي  ـــوع المصـــادر والمراجـــع لدراســـة واقعـــة مـــا أو حقب وتن

التاريخ.
ـــا كمـــا هـــو  ـــة، تماًم ـــخ ليـــس حقيقـــة مطلق الســـر الســـابع: التاري
ليـــس كذبـــة محضـــة، ولكنـــه صفحـــة رماديـــة تنتظـــر ذلـــك 
القارئ/الـــدارس الـــذي يملـــك ناصيـــة الوعـــي ولجـــام التمـــرد 

لكي يقرأ/يفهم التاريخ بشكل جيد.
ــئلة  ــد األسـ ــي توّلـ ــة التـ ــراءة النقديـ ــارس القـ ــن: مـ ــر الثامـ السـ
الصادمـــة، وال تدفـــن فكـــرك فـــي توابيـــت اإلجابـــات المحنطـــة، 
وال تقبـــل أن يكـــون عقلـــك مجـــرد ســـلة تُلقـــى فيهـــا تلـــك الترهـــات 

والخرافات التي تغص بها كتب ومصادر التاريخ.
الســـر التاســـع: وأنـــت تقـــرأ التاريـــخ، ال تنســـى أن تمـــرر 
ر  المـــزَوّ التاريـــخ  التـــي تســـبب  الكـــوارث والمآســـي  شـــريط 
وتأثيـــر  خطـــورة  لتُـــدرك  وتأجيجهـــا،  بافتعالهـــا  ه  والمشـــَوّ

القراءات الخاطئة أو األحادية للتاريخ.
ــخ  ــراءة التاريـ ــو قـ ــة، وهـ ــم النصيحـ ــٌر بطعـ ــر: سـ ــر العاشـ السـ
بشـــغف العاشـــق ونهـــم المريـــد، واعتبـــار التاريـــخ أشـــعة بانوراميـــة 
لمشـــاهدة الســـنن الكونيـــة أو روزنامـــة احتفاليـــة لمراجعـــة 

الحقب الزمنية. 
تلـــك هـــي األســـرار العشـــرة لقراءة/فهـــم التاريـــخ، ولكـــن ثمـــة 
ـــذه األســـرار  ـــرة له ـــة مثي ـــون خاتم ـــة تســـتحق أن تك قاعـــدة تاريخي
وهـــي: »يجـــب أالَّ نثـــق فـــي التاريـــخ بالمطلـــق، خاصـــة ونحـــن 

نُشاهد الحاضر وهو يتعرض للتزوير أمام أعيننا«.

أسرار قراءة التاريخ
فاضل العماني *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* كاتب سعودي 


