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البشــرية  المــوارد  أطلــق قطــاع  الظهــران - 
الســعودية،  أرامكــو  فــي  المســاندة  والخدمــات 
مــع  بالتعــاون  لــدم  با للتبــرع  حملــة  ا،  مؤخــًر
مستشــفى الملــك فهــد التخصصــي فــي الدمــام، 
ــران  ــي الظه أتاحــت الفرصــة لمنســوبي القطاع ف
الصحيــة  االحتياجــات  تأميــن  فــي  للمشــاركة 

لمستفيدي المستشفى.
وجــاءت هذه المبــادرة ضمن برنامج المســؤولية 
االجتماعيــة، واســتهدفت تقديــم الدعــم اإلنســاني 
للمســتفيدين واإلســهام فــي إنقــاذ حيــاة المرضــى 
والمصابيــن، وتأكيــد أهميــة التبــرع بالــدم وتعزيــز 

مفهومه مجتمعًيا.
ونُظمــت الحملــة فــي ظــل الحــرص علــى تطبيــق 
وشــهدت  المطلوبــة،  االحترازيــة  اإلجــراءات 
الذيــن  القطــاع،  منســوبي  مــن  كبيــرة  مشــاركة 
للتأكــد  التبــرع  قبــل  األولــي  للفحــص  خضعــوا 

من ســامة حالتهــم الصحية. واســتمرت الحملــة 
10 أيــام عقــب انطاقهــا يــوم األحــد 29 ذو الحجــة 
1442 هـــ )8 أغســطس 2021م(، حيــث اســتقبلت 
المتبرعيــن فــي المبنــى رقــم 1965 فــي الظهــران، 
مــن الســاعة التاســعة صباًحــا إلــى الســاعة الثالثــة 

عصًرا، وشارك خالها أكثر من ٤٠٠ متبرع.

منفعة األفراد والمجتمع
وفــي هــذا الشــأن، أشــار النائب األعلــى للرئيس 
للمــوارد البشــرية والخدمــات المســاندة، األســتاذ 
نبيــل عبــداهلل الجامــع، إلــى أن حملــة التبــرع بالدم 
تأتــي فــي إطــار المســؤولية المجتمعيــة والوطنيــة 
واإلنســانية التــي تنتهجهــا أرامكــو الســعودية، حيث 
ــرع الموســمية لدعــم  ــق الشــركة حمــات التب تطل
ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــدم، فــي ســبيل تقدي بنــوك ال
الازمــة للمرضــى، بمــا يعــود بالنفــع علــى األفــراد 

والمجتمع.

وأوضــح الجامــع أن الحملــة جــاءت كمبــادرة 
أبــدوا  الذيــن  القطــاع،  منســوبي  مــن  إنســانية 
رغبتهــم فــي المشــاركة فــي هــذا العمــل النبيــل، 
مقدًمــا شــكره لجميــع المتبرعيــن الذيــن يُســهمون 
الــدم  مــن  كافيــة  إمــدادات  توفــر  فــي ضمــان 

للمستفيدين.
للســامة  الرئيــس  نائــب  ــن  ثمَّ جانبــه،  مــن 
الزهرانــي،  واألمــن الصناعــي، األســتاذ عالــي 
جهــود إدارة مستشــفى الملــك فهــد التخصصــي 
بالدمــام فــي إطــار الشــراكة لتنظيــم هــذه الحملــة، 
مشــيًدا بالتفاعــل الكبيــر مــن قبل منســوبي القطاع 

ومبادرتهم باإلسهام في التبرع بالدم.
وذكــر الزهرانــي أن الحملــة ليســت األولــى مــن 
مــت حمــاٌت للتبــرع بالــدم  نوعهــا، فلطالمــا نُظِّ
بالتعــاون مــع مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، 
ــل وواجــب  ــدم هــو هــدف نبي ــرع بال ــًدا أن التب مؤك
مــع  الشــركة  يعكــس تضامــن موظفــي  إنســاني 

المجتمع.

الموارد البشرية والخدمات المساندة
م حملة للتبرع بالدم تنظِّ

وليد الصيعري

ألفضل 10 لدائن إياستومر لاستدامة لعام 2021

أرالنكسيو التابعة ألرامكو السعودية تحصل على 
المركز األول في قائمة »يوروبيان ربر جرنال«

ـــة مـــن الخبـــراء فـــي مجـــال  الظهـــران - صنفـــت لجن
شـــركة  ا،  مؤخـــًر البوليمـــرات،  وتقنيـــات  علـــوم 
أرالنكســـيو التابعـــة ألرامكـــو الســـعودية، فـــي المرتبـــة 
األولـــى ضمـــن قائمـــة »يوروبيـــان ربـــر جرنـــال« ألفضـــل 
عـــن  وذلـــك  لاســـتدامة،  إياســـتومر  لدائـــن   10
مشـــروعها »تيكســـين«، وهـــو منصـــة جديـــدة لتقنيـــات 
المحســـن  الصناعـــي  المطـــاط  تجمـــع  اإلطـــارات 
المصنعـــة  والســـيليكا  أرالنكســـيو  مـــن  كيميائًيـــا 
المـــزج  وتقنيـــة  ســـولفاي  شـــركة  مـــن  خصيًصـــا 

المطورة من بردجستون.
ويعمـــل مشـــروع تيكســـين علـــى تحســـين اســـتهاك 
الوقـــود والخصائـــص المضـــادة لتـــآكل اإلطـــارات فـــي 
الوقـــت نفســـه، دون التغييـــر فـــي أداء اإلطـــارات. 

ونتيجة لذلك، تُسهم إطارات تيكسين في:
■ تقليـــل انبعـــاث ثانـــي أكســـيد الكربـــون وإطالـــة 

عمر اإلطار.
■ تقليـــل تـــآكل اإلطـــارات بنســـبة تصـــل إلـــى %30 
وخفـــض مقاومـــة الحركـــة إلـــى 6% )مقارنـــة بمنتجـــات 

بردجستون إي إم آي أي سمر التقليدية األخرى(.
تحســـين  فـــي  كبيـــًرا  إســـهاًما  تيكســـين  وتقـــدم 
الجوانـــب البيئيـــة وذلـــك بفضـــل خبـــرة أرالنكســـيو فـــي 
البوليمـــرات  إطـــارات  وتقديـــم  وتصنيـــع  تطويـــر 
الحديثـــة، باإلضافـــة إلـــى تطويـــر شـــركة ســـولفاي 
لمـــادة الســـيليكا المتقدمـــة والفريـــدة والمصممـــة 

خصيًصا، وتطوير شركة بردجستون لتقنية المزج.
وفـــي إطـــار التـــزام أرامكـــو الســـعودية بتصميـــم 
أرالنكســـيو  تســـعى  المســـتدامة،  الحلـــول  وتنفيـــذ 
ــتدام  ــر المسـ ــين األثـ ــي تحسـ ــكار وبالتالـ ــز االبتـ لتعزيـ

لمنتجاتها.
وفـــور اإلعـــان عـــن هـــذا النجـــاح، أكـــد الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة أرالنكســـيو، دونالـــد تشـــين: »نحـــن 
ملتزمـــون بتقديـــم حلـــول متميـــزة مختصـــة بلدائـــن 
اإلياســـتومر تركـــز علـــى العمـــاء. وقـــد تمكنـــا بفضـــل 
هـــذه الشـــراكة التـــي تجمـــع مابيـــن الخبـــرة والمهـــارة 
واإلبـــداع لثـــاث شـــركات عالميـــة تدعـــم أجـــزاء 
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ــارات، مـــن تطويـــر  ــلة توريـــد اإلطـ ــة مـــن سلسـ مختلفـ
ـــة لمواجهـــة  ـــدة تقـــدم وســـائل حديث ـــة جدي منصـــة تقني
ـــهم هـــذه  ـــات الخاصـــة بقطـــاع اإلطـــارات. وتُس التحدي
ــة،  التنقيـــة بشـــكل كبيـــر فـــي تطويـــر الجوانـــب البيئيـ
وهـــي فـــي صميـــم الرؤيـــة المشـــتركة لحلـــول المنتجـــات 
المســـتدامة لـــدى الشـــركات الثـــاث المســـهمة فـــي 

تنفيذها«.
وأضـــاف كبيـــر مســـؤولي التقنيـــة فـــي أرالنكســـيو، 
هيرمـــان ديكانـــد: »أبهـــرت إنجـــازات أرالنكســـيو 
اإلياســـتومر  اســـتدامة  حـــكام  لجنـــة  وشـــريكيها 
بنهجهـــا التعاونـــي لتســـريع وتيـــرة تطويـــر مشـــروع 
تيكســـين، وذلـــك فـــي 24 شـــهًرا فقـــط، أثنـــاء جائحـــة 

كوفيـــد-19 التـــي لـــم تنتـــه فصولهـــا، وكل مـــا ترتـــب 
علـــى ذلـــك مـــن العوائـــق. لقـــد أصبـــح مشـــروع تيكســـين 
حقيقـــة بفضـــل التعـــاون االســـثنائي والتفاهـــم بيـــن 
الشـــركات الثـــاث الرائـــدة فـــي قطاعاتهـــا، وثاثـــة 
فـــرق متميـــزة ومتعـــددة التخصصـــات فـــي مناطـــق 
ــا  مختلفـــة مـــن العالـــم، وثـــاث طـــرق للعمـــل، جميعهـ
تعمـــل تحـــت مظلـــة هـــدف ورؤيـــة مشـــتركة، بثقـــة 

وإخاص متبادلين.«
مـــن جانبـــه، قـــال المســـؤول الدولـــي عـــن االتصـــال 
المؤسســـي، لـــي بييرنـــي: »باإلضافـــة إلـــى مـــا تقـــدم، 
ـــع ألرلنكســـيو ضمـــن  ـــان إيكـــو« التاب ـــج »كيلت ُصنـــف منت
قائمـــة أفضـــل 10 منتجـــات فـــي اســـتدامة اإلياســـتومر 

مرتيـــن علـــى التوالـــي فـــي عامـــي 2020 و2021م، وهـــو 
ــارز فـــي  ــا البـ ــاء إنجازهـ ــيو لقـ تقديـــر كبيـــر ألرالنكسـ
ــرفنا  ــتدامة. ويشـ ــات المسـ ــرة للمنتجـ ــول المبتكـ الحلـ
نا  ء شـــركا نشـــكر  أن   ، ئـــدة ا ر شـــركة  بصفتنـــا 
ــا ولجنـــة التحكيـــم  بريدجســـتون وســـولفاي، وموظفينـ

وعماءنا على هذا التقدير«.
لمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول قائمـــة أفضـــل 10 
ـــة  ـــا لصحيف ـــي اســـتدامة اإلياســـتومر وفًق منتجـــات ف

»يوروبيان ربر جرنال«، اضغط هنا :
https://www.european-rubber-journal.com/news/
new-elastomers-sustainability-top-10-projects-
announced

\\

Performance Elastomers تيكسين
د الطريق أمام مرحلة جديدة من استدامة التنقل تقنيٌة جديدة لإلطارات تمهِّ

زيادة العمر االستهالكي 
لإلطارات بنسبة %30

خفض استهالك المواد 
الخام لصنع اإلطارات

خفض المواد المستهلكة 
نتيجة التآكل

خفض إجمالي انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون

تحسين كفاءة الوقود

حتى

%٣٠
نسبة تقليل

تآكل اإلطارات

حتى

%٦
نسبة خفض

مقاومة الحركة

شهدت حملة التبرع بالدم، التي  ُنظمت على مدار عشرة أيام، مشاركة عديد من 
الموظفين من منطلق إيمانهم بأهمية هذا العمل اإلنساني النبيل.
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مهــام  لتواجهنــا  نســتيقظ  صبــاح،  كل  فــي 
عديــدة، منهــا مــا هــو شــخصي ومنهــا مــا هــو 
عملــي، وثمــة مهــام أخــرى متنوعــة فــي مجــاالت 
ال حصــر لهــا. لكــن حالــة االنتظــار التــي تراودنــا 
وتعتمــل في الاوعــي دون أن نشــعر بانعاكســاتها 
وربمــا تأثيرهــا علــى تصرفاتنــا هــو أن كل واحــد 
أجــل  للصدفــة!  مــا  ترقــب  حالــة  فــي  مّنــا 

الصدفة!
االنطبــاع الســائد لــدى أغلــب النــاس هــو أن 
بإحــكام  المرســومة  للخطــط  تحتكــم  الحيــاة 
والدراســات المســبقة، لكننــي أؤمــن أن للصــدف 
دوًرا كبيــًرا فيهــا كذلــك، فــي كثيــر مــن األحيــان. 
بنجاحاتهــا  تمثلنــا  العمــر  لحظــات  كل  وألن 
وانكســاراتها فتُصنــع مــن أحداثهــا شــخصياتنا 
وحتــى  وآراء  تراكمــات  مــن  تحملــه  مــا  بــكل 
لدينــا  يكــون  فلمــاذا ال  تؤثــر علينــا،  مواقــف 
توجــه ذاتــي الســتغال الصــدف والتعامــل معهــا 
بعمــق أكثــر مــن كونهــا مواقــف تقــع اعتباًطــا 

مخلفــة وراءهــا مفاجــآت لــم نكــن نضعهــا فــي 
الحســبان؟ بــا شــك أن فــي حيــاة كل واحــد مّنــا 
تنتظــره  أو صدفــة  مســارها  غيــرت  صدفــة 

لتغير من مسار حياته.
وهــذا ليــس تســويًقا لإلهمــال والعشــوائية أو 
دعــوة للعــزوف عــن التخطيــط و االجتهــاد، بــل 
هــو مجــرد تحفيــز إيحائــي عقانــي يشــعرني 
بأهميــة الصــدف فــي حياتنــا، كــي نكــون  دوًمــا 
فــي حالــة اســتعداد وجاهزيــة للتعامــل معهــا كمــا 
ــة.  ــا المصيري ــو كانــت تلــك الصدفــة هــي خطتن ل
الطــرح دعــوة ألقصــى درجــات  ولنعتبــر هــذا 
لــو  التحفــز فــي التعامــل مــع أي صدفــة كمــا 
كانــت فرصــة حياتنــا الذهبيــة، وربمــا فعــًا تكــون 

هي تلك الفرصة المنتظرة ونحن ال نعلم.
وفــي حقيقــة األمــر فــإن الصــدف ال تأتــي 
الصــدف   . ينتظرهــا أو  عنهــا  يبحــث  لمــن 
الجميلــة ال تأتــي للكســالى وللحالميــن فــي جــزر 
ــا  ــرع مســرعة لمــن يتجاهله ــة ته ــة. الصدف وردي

ــادة انتظــار ســنوحها  ــًدا عــن ب ــر بعي ــن يثاب ولم
أمامــه ليتناولهــا مقطوفــة علــى آنيــة مذهبــة 
وبماعــق مــن ألمــاس وفضــة. إن تلــك اللحظــات 
المحســوبة  غيــر  والصــدف  المنتظــرة  غيــر 
والفــرص نــادرة الحــدوث هــي نتــاج خطــة مــا أو 
ــا  ــا وكأنه ــك لمــكان وقوعه ــة أوصلت دراســة معين
تفاحــة قوانيــن الجاذبيــة التــي ســقطت علــى 

إسحاق نيوتن دون موعد أو رغبة.
فــي حيــاة كل واحــد منــا هنــاك تفاحــة تقــع 
عليــه مصادفــة، وفــي عمقهــا شــيء أكبــر مــن 
كونهــا تفاحــة تــؤكل. هنــاك دائًمــا صــدف يُمكــن 
والعاقــات  الباهــرة  النجاحــات  تصنــع  أن 
الجميلــة واألفــكار النيــرة التــي لــم يكــن لهــا حيــز 
فــي البــال؛ لــذا فــإن األهــم مــن أي أمــر أن 
نتحلــى بنزعــة »نيوتنيــة« أمــام صــدف حياتنــا 
وفرصهــا، كمــا لــو كانــت هــي تفاحــة الجاذبيــة 
التــي خلدهــا التاريــخ لمجــرد أنهــا ســقطت علــى 

نيوتن بالصدفة!

الصدفة..أعمق من كونها تفاحة تؤكل! 
إضـــاءة

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

عبدالرحمن القريقري
abdulrhman.qureqrei@

aramco.com

إدارة خطوط األنابيب شرق غرب

خال مشاركته يف معرض الصني والدول العربية..

القحطاني يبرز أهمية التعاون مع الصين 
لتحقيق األهداف االقتصادية والبيئية

ــة  ــر والمعالجـ ــى للرئيـــس للتكريـ ــب األعلـ ــارك النائـ شـ
والتســـويق، األســـتاذ محمـــد يحيـــى القحطانـــي، عبـــر 
ــك  ــة، وذلـ ــدول العربيـ ــن والـ ــرض الصيـ ــي معـ ــو فـ الفيديـ
يـــوم الخميـــس 19 أغســـطس 2021م، حيـــث تـــم تنظيـــم 
ـــة ينتشـــوان فـــي الشـــمال الغربـــي مـــن  المعـــرض فـــي مدين

منطقة نينغشيا هوي الصينية.
ــى  ــن علـ ــكر المنظميـ ــه بشـ ــي حديثـ ــتهل القحطانـ واسـ
إتاحـــة الفرصـــة للمشـــاركة بآرائـــه رغـــم ظـــروف اســـتمرار 
ـــادرة )الحـــزام  ـــى أن مب ـــم، مشـــيًرا إل الجائحـــة حـــول العال
ــي،  ــس الصينـ ــا الرئيـ ــي قدمهـ ــة، التـ ــق( التاريخيـ والطريـ
تمثـــل منصـــة لبنـــاء مجتمـــع عالمـــي ومســـتقبل مشـــترك، 
كمـــا أنهـــا تقـــدم للـــدول العربيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص 

وسيلة لازدهار والتنمية المتبادلة.

روابط طويلة األمد
وقـــال القحطانـــي: »يســـر أرامكـــو الســـعودية أن تكـــون 
التجاريـــة  روابطنـــا  مـــن خـــال  النمـــاء  فـــي  شـــريًكا 
ــرٌف  ــه لشـ ــن، وإنـ ــع الصيـ ــد مـ ــة األمـ ــتثمارية طويلـ واالسـ
كبيـــر لنـــا أن نُســـهم فـــي إحـــراز التقـــدم علـــى صعيـــد 

أولوياتنا اإلستراتيجية المشتركة العديدة«.
وأضـــاف قائـــًا: »التحـــول االقتصـــادي فـــي الصيـــن كان 
أرامكـــو  التـــزام  أن  كمـــا  لألنظـــار،  الفًتـــا  يـــزال  وال 
ـــة  ـــة االقتصادي ـــن الطاقـــة وازدهـــار التنمي الســـعودية بتأمي

أصبح اآلن أقوى من أي وقت مضى«.
وقـــال القحطانـــي: »منـــذ شـــحنة النفـــط الخـــام األولـــى 
ـــي 17% مـــن واردات  ـــا لحوال فـــي عـــام 1991م، وحتـــى وصولن
ــذا  ــام فـــي النصـــف األول مـــن هـ الصيـــن مـــن النفـــط الخـ
مـــت أرامكـــو الســـعودية بأمـــان وموثوقيـــة مـــا  العـــام، قدَّ
يقـــرب مـــن ســـبعة مليـــارات برميـــل مـــن النفـــط إلـــى الصيـــن، 

مما يجعلنا المورِّد األول للنفط الخام بالنسبة لها«.
وأوضـــح القحطانـــي أن النفـــط الـــذي تـــورده الشـــركة 
حيـــث  مـــن  األقـــل  بيـــن  مـــن  بوصفـــه  أيًضـــا  يمتـــاز 

االنبعاثات الكربونية على صعيد العالم.

عالقة متناميةالقافلة األسبوعية
وأشـــار القحطانـــي إلـــى أن العاقـــات الثنائيـــة بيـــن 
أرامكـــو الســـعودية والصيـــن تطـــوَّرت علـــى مـــدى الســـنوات 
ـــد مـــن شـــراء النفـــط  ـــا هـــو أبع ـــى م ـــة إل ـــن الماضي الثاثي
الخـــام وبيعـــه، فقـــد نمـــت إلـــى محفظـــة اســـتثمارية 

متنوعة، وإلى أعمال مشتركة.
ـــان  ـــع فوجي ـــل مجم ـــر، مث ـــك مشـــاريع التكري ويشـــمل ذل
للتكريـــر والبتروكيميائيـــات، ومشـــروع ياســـرف المشـــترك 
فـــي ينبـــع، فضـــًا عـــن مجموعـــة مـــن األبحـــاث المتطـــورة 

والشراكات الصناعية.
ــود  ــع وجـ ــن، مـ ــت الراهـ ــي الوقـ ــي: »فـ ــال القحطانـ وقـ
ســـابك كجـــزء مـــن منظومـــة الشـــركة العالميـــة، فإننـــا نـــرى 
والمعالجـــة  التكريـــر  فـــرص  فـــي  جوهرًيـــا  تحـــواًل 
والتســـويق، مـــن خـــال مزيـــج مـــن المنتجـــات المتنوعـــة 
اســـتثماراتنا  توســـيع  إلـــى  تـــؤدي  التـــي  المتناميـــة، 

وشراكاتنا في الصين«.

التوازن االقتصادي والبيئي
بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  القحطانـــي ضـــرورة  وأكـــد 
ـــو  ـــى أن أرامك ـــة، مشـــيًرا إل ـــة والبيئي األهـــداف االقتصادي
ــى  ــم علـ ــون القائـ ــاد الكربـ ــج اقتصـ ــن بنهـ ــعودية تؤمـ السـ
ه وزراء الطاقـــة فـــي مجموعـــة  التدويـــر، الـــذي أقـــرَّ
العشـــرين بوصفـــه إطـــاًرا عملًيـــا لتحقيـــق أكبـــر اآلثـــار 

اإليجابية.
الصيـــن  مـــع  التعـــاون  »نريـــد  القحطانـــي:  وقـــال 
ــض  ــال خفـ ــي مجـ ــة فـ ــا الصناعيـ ــن ريادتنـ ــتفادة مـ لاسـ
االنبعاثـــات، باإلضافـــة إلـــى تطويـــر ابتكاراتنـــا لتقليـــل 
انبعـــاث ثانـــي أكســـيد الكربـــون وإعـــادة اســـتخدامه 
وتدويـــره وإزالتـــه، وللوصـــول إلـــى مزيـــد مـــن حلـــول 

الطاقة المستدامة«.
وأضـــاف: »علـــى ســـبيل المثـــال، المـــواد الكيميائيـــة 
تبشـــر بفـــرص واعـــدة. ولذلـــك، نخطـــط لاســـتفادة مـــن 
ــى  ــام إلـ ــط الخـ ــر للنفـ ــل المباشـ ــات التحويـ ــدث تقنيـ أحـ
ـــى ذلـــك، نســـعى نحـــو مصـــادر  ـــة. إضافـــة إل مـــواد كيميائي

ــي  ــل فـ ــن األزرق. ونأمـ ــل الهيدروجيـ ــة مثـ ــدة للطاقـ جديـ
تشـــمل  مجـــاالت  فـــي  الصيـــن  مـــع  التعـــاون  تعزيـــز 
الهيدروجيـــن النظيـــف واألمونيـــا، إلـــى جانـــب احتجـــاز 

الكربون وتخزينه«.

التقنية والمواهب البشرية
المواهـــب  أن  القحطانـــي  أكـــدَّ  آخـــر،  مـــن جانـــب 
البشـــرية والتقنيـــة ال يـــزاالن يمثـــان أكبـــر مـــوارد أرامكـــو 

السعودية.
وقـــال القحطانـــي: »يعمـــل مركـــز أبحاثنـــا فـــي بكيـــن، 
ــة،  ــنغهاي الصينيـ ــة شـ ــي مدينـ ــة فـ ــابك للتقنيـ ــز سـ ومركـ
بكفـــاءة عاليـــة وبســـرعة تواكـــب التطـــور العلمـــي؛ لدعـــم 
مجـــال  فـــي  ذاتًيـــا  مكتفيـــة  لتصبـــح  الصيـــن  جهـــود 

التقنيات الرائدة والمستقبلية«.
ــاند  ــًزا يسـ ــن مركـ ــد الصيـ ــع، تُعـ ــي الواقـ ــاف: »فـ وأضـ
أعمـــال أرامكـــو الســـعودية بأكملهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء 
ــا، أكثـــر مـــن %90  ــيا، مـــع منظمـــة تضـــم 185 موظًفـ آسـ
منهـــم صينيـــون. كمـــا أن لدينـــا أكثـــر مـــن 80 ســـعودًيا 

مت أرامكو  قدَّ
السعودية بأمان 

وموثوقية ما 
يقرب من سبعة 

مليارات برميل من 
النفط إلى الصين، 
مما يجعلنا المورِّد 
األول للنفط الخام 

بالنسبة لها
محمد القحطاني

يجيـــدون اللغـــة الصينيـــة، وقـــد حصلـــوا علـــى شـــهاداتهم 
من الجامعات الصينية«.

واختتـــم القحطانـــي حديثـــه بالقـــول: »مًعـــا، تحـــرز 
ـــا نحـــو تحقيـــق أهـــداف  الصيـــن وأرامكـــو الســـعودية تقدًم

طموحة«.



رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية.. )2(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

خريـــص - عنـــد الســـاعة 9:45 صباًحـــا، كانـــت 
المـــواد الهيدروكربونيـــة تتدفـــق بأمـــان عبـــر أنبـــوب 
مؤقـــت، يبلـــغ طولـــه 70 متـــًرا وقطـــره 3 بوصـــات، 
ــي  ــة فـ ــاء الحارقـ ــراء الدهنـ ــال صحـ ــى رمـ ــًدا علـ ممتـ

صيف شهر يونيو.
محتويـــات هـــذا األنبـــوب، التـــي تمثِّـــل الكميـــة األولـــى 
مـــن الغـــاز الـــذي يصحـــب إنتـــاج النفـــط الخـــام مـــن بئـــر 

جديدة، ربما تكون قد أُحرقت قبل سنين مضت.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تدفـــق المـــواد عبـــر األنبـــوب 
يســـتمر فقـــط لبضـــع ســـاعات تحـــت أشـــعة الشـــمس 
ـــن  ـــط الناجـــح بي ـــي الرب ـــة، إال أن اســـتخدامه ف الحارق
جهـــاز الحفـــر )إيـــه دي ســـي – 45( وبيـــن خـــط اإلنتـــاج 
ـــط لهـــا قبـــل  الرئيـــس للبئـــر، يمثـــل تتويًجـــا لعمليـــة ُخطِّ

عدة أسابيع.
ــق  ــن التدفـ ــط مـ ــاز والنفـ ــتخاص الغـ ــب اسـ ويتطلَـّ
الراجـــع للبئـــر االســـتعانة بأســـلوب يختـــزل ضمنـــه 
خبـــرات واســـعة واهتماًمـــا خاًصـــا بالســـامة. وتمثِّـــل 
وصلـــة ربـــط الغـــاز هـــذه إجـــراًء مهًمـــا للحـــد مـــن 
الغـــازات المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري، 
حيـــث تســـتعين أرامكـــو الســـعودية بهـــذا اإلجـــراء فـــي 

ر متطلبات السامة. أعمال الحفر عند توفُّ

هبٌة خاليٌة من االنبعاثات
جهـــاز الحفـــر )إيـــه دي ســـي – 45( تـــم تثبيتـــه مؤقًتـــا 
الســـتيفاء احتياجـــات بئـــر خريـــص –  590. هـــذه 
البئـــر النائمـــة، التـــي تمتـــد بيـــن ثنايـــا الكثبـــان الرمليـــة 
ر مســـاحته 10 آالف متـــر  الجـــرداء فـــي موقـــع مســـوَّ

مربع، تواجه مشكلة في اإلنتاج.
ـــي تتضمـــن  ـــة، الت ـــر النفطي ـــرزح ســـوائل البئ ـــادة ت فع
النفـــط والغـــاز المـــذاب والمـــاء المالـــح وكميـــات مـــن 
كبريتيـــد الهيدروجيـــن، تحـــت ضغـــط آالف التشـــكيات 
ـــة، التـــي تحتجزهـــا فـــي مكمـــن  الصخريـــة المتراصَّ
تحـــت ســـطح األرض. لكـــن الضغـــط فـــي هـــذه البئـــر 
التـــي ُحفـــرت عـــام 2016م قـــد انخفـــض، وفـــرق الحفـــر 

وصيانة اآلبار تعكف على استئناف اإلنتاج منها.
وتســـتخدم أرامكـــو الســـعودية ضغـــط المكمـــن كعامل 
رئيـــس إلنتـــاج النفـــط الخـــام، وال تُســـتخدم مضخـــات 
ـــب  ـــٌة ال تترت ـــط هب ـــوة الضغ ـــرض؛ فق ـــذا الغ ـــط له النف

عليها أي تكلفة، كما أنها ال تتسبَّب في االنبعاثات.

جانيت بنهيرو

أعمال الحفر.. استخراج كنوز النفط واالهتمام بحماية البيئة

ومـــع مـــرور الوقـــت، يمكـــن أن ينخفـــض الضغـــط 
الطبيعـــي فـــي جـــوف األرض. وإذا لـــم يكـــن ضغـــط 
المكمـــن كافًيـــا، فقـــد تلجـــأ الشـــركة إلـــى أســـلوب 
حقـــن ميـــاه البحـــر المحـــاة، أو تســـتخدم وســـائل 
أخـــرى فـــي جوانـــب المكمـــن وأســـفل النفـــط لدفعـــه 

إلى األعلى باتجاه اآلبار.

استعادة الضغط دون حرق الغاز
ويشـــير تدفـــق المـــواد الهيدروكربونيـــة مـــن خـــال 
ـــز بوســـائل لمنـــع  أنبـــوب ربـــط التدفـــق الراجـــع، المجهَّ

ارتفـــاع الضغـــط، إلـــى النجـــاح فـــي اســـتعادة ضغـــط 
البئر.

ــتخدام  ــاز باسـ ــرق الغـ ــابقة، كان حـ ــرة سـ ــي فتـ وفـ
مـــع  للتعامـــل  أماًنـــا  األكثـــر  الطريقـــة  الشـــعات 
ـــق عبـــر األنبـــوب، فتشـــكل خطـــًرا  الغـــازات التـــي تتدفَّ

على فرق أعمال الحفر وصيانة اآلبار.
لكـــن فـــي الوقـــت الراهـــن، ُوضعـــت خطـــة الحـــد مـــن 
حـــرق الغـــاز عبـــر الشـــعات موضـــع التنفيـــذ، فـــاإلدارة 
المنهجيـــة واالبتـــكار يقـــودان إلـــى اســـتثمار هـــذه 

المواد الهيدروكربونية بداًل من هدرها.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول ســـعد القرنـــي، ماحـــظ 

ُتَعدُّ أعمال الحفر بمثابة 
القلب النابض لقطاع 

النفط. وفي أرامكو 
ن هذه  السعودية تتضمَّ

األعمال اختراق طبقات من 
التربة والصخور واألمالح، 
وغيرها من العوائق، نحو 

مكامن في جوف األرض، 
فيما ُيعرف بالمنطقة 

الجيولوجية العربية.

سعد القرني يراقب عملية الربط 
الناجحة لوصلة غاز بين جهاز الحفر 

)إيه دي سي – 45( والخط الرئيس 
إلنتاج النفط من البئر.

الحد من حرق الغاز بواسطة الشعالت
أرامكـــو الســـعودية، التي وقعت علـــى مبـــادرة »الوقف 
التام للحـــرق الروتينـــي للغاز بحلـــول عـــام 2030م« حين 
أطلقها البنك الدولي، يُشـــار إليها بالبنان بوصفها إحدى 
أقل شـــركات قطاع الطاقة من حيـــث معدالت كثافة حرق 

الغاز في الشعات.
وتلتزم الشـــركة بتبادل الممارســـات والمعـــارف المثلى 
للحـــد مـــن حـــرق الغـــاز عبـــر الشـــعات مـــع الشـــركات 

النظيرة.
وتُســـهم أنظمة استعادة غاز الشـــعات، وبرامج سامة 
األصـــول وكفاءة الطاقـــة ورصد التســـرب وإصاحه، في 

تقليل االنبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمال الشركة.

2020م 5.95
2019م5.88
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قياسية لكل 
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يف أرامكو السعودية
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رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية.. )2(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

أعمال الحفر.. استخراج كنوز النفط واالهتمام بحماية البيئة

األشـــغال الـــذي يتضمـــن عملـــه مراقبـــة وصلـــة الربـــط 
ـــب الكامـــل لحـــرق الغـــاز عبـــر  بدقـــة، إن مبـــادرة التجنُّ

الشعات تمثِّل إجراًء بيئًيا مهًما.
ويقـــول القرنـــي: »بالنســـبة ألعمـــال الحفـــر وصيانـــة 
اآلبـــار، فـــإن المحافظـــة علـــى تدفـــق جميـــع المـــواد 
الهيدروكربونيـــة بانســـياب وأمـــان إلـــى خـــط اإلنتـــاج 
ـــاز باســـتخدام  ـــب الكامـــل لحـــرق الغ ـــى التجنُّ ـــؤدي إل ي
الشـــعات؛ فحـــرق الغـــاز إهـــدار لمـــوارد الشـــركة إلـــى 

جانب إضراره بالبيئة«.
ويســـلِّط القرنـــي الضـــوء علـــى التخطيـــط والتنفيـــذ 
أعمـــال  خـــال  ضروريـــن  بوصفهمـــا  المتأنييـــن 
ـــق  ـــر خـــط التدف ـــة عب ـــواد الهيدروكربوني اســـتعادة الم
الراجـــع، مـــع أخـــذ جميـــع احتياطـــات الســـامة 

الوقائية بعين االعتبار.
ـــن  ويُضيـــف القرنـــي قائـــًا: »مســـؤوليتي تتضمَّ
ـــة،  ـــة البيئ ـــى ســـامة الموظفيـــن وحماي المحافظـــة عل
ونحـــن نعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد وفـــق خطـــة متفـــق 
عليهـــا، لنتمكـــن مـــن تحقيـــق أهـــداف العمـــل مـــع 

ضمان السامة«.

آبار النفط الذكية
يمتـــد أنبـــوب الربـــط إلـــى خـــط اإلنتـــاج الرئيـــس، 
ـــن  ـــذي يتضمَّ ـــد، وال ـــه عـــن بُع ـــم ب ـــذي يجـــري التحك ال
شـــبكة معقـــدة متناغمـــة مـــن األنابيـــب وصمامـــات 
ــزة  ــات وأجهـ ــن الصمامـ ــا مـ ــق، وغيرهـ ــم التدفـ تنظيـ

القياس.
وفـــور تأميـــن األوضـــاع، يُـــزال أنبـــوب التدفـــق 
الراجـــع، وبمســـاعدة أســـاليب الدفـــع الصناعـــي، 
تضـــخ بئـــر خريـــص - 590 النفـــط الخـــام مـــن جديـــد 
مباشـــرة مـــن خـــال الخـــط الرئيـــس إلـــى معمـــل 
الشـــركة فـــي خريـــص مـــن أجـــل اســـتكمال أعمـــال 

موارد أقل.. ونتائج أفضل
ــل نفطــي مــع  ــل فــي حق ــار أق ــر آب حف
ــة نفســها مــن النفــط الخــام  ــاج الكمي إنت
هــي معادلــة تعــود بالنفــع والفائــدة علــى 

البيئة وقطاع األعمال مًعا.
وتقنيــة الحفــر تطــوَّرت تطــوًرا كبيــًرا 
األولــى  أيامهــا  فــي  عليــه  كانــت  عمــا 
لتُســهم فــي تحقيــق هــذه المعادلــة؛ ففــي 
الوقــت الراهــن، تنحنــي ثقــوب الحفــر 
باتجــاه أفقــي منطلقــة مــن ثقــوب عمودية 
علــى الســطح، كمــا تتفــرع فــي تقاطعــات 
األشــجار،  مشــابهة ألغصــان  متعــددة 
ألفقيــة  ا ر  بــا آل ا « بـــ  عــى  يُد فيمــا 

المتشعبة«.
وقــد بــدأت أرامكــو الســعودية بتوظيف 
تقنيــة الحفــر األفقــي فــي حقــل البــري 
عــام 1991م، بينمــا أصبــح حقــل الشــيبة، 
ر فــي منتصــف التســعينيات،  الــذي ُطــوِّ
أول حقــل نفطــي فــي المملكــة تُســتخدم 

فيه اآلبار األفقية والمتشعبة حصرًيا.

الفصل والتركيز.
ويُعـــد خريـــص حقـــًا ذكًيـــا، حيـــث ُصنِّـــف كمنـــارة 
صناعيـــة عالميـــة مـــن قبـــل المنتـــدى االقتصـــادي 
العالمـــي لعـــام 2020م، نظيـــر مـــا تشـــتمل عليـــه 
مـــة.  أعمالـــه مـــن اســـتفادة مـــن التقنيـــات المتقدِّ
ويراقـــب نظـــام توأمـــة رقمـــي مـــواٍز أعمـــال حقـــل 

خريـــص بعيـــن إلكترونيـــة آنيـــة شـــاملة، طـــوال أيـــام 
األسبوع وعلى مدار الساعة.

كمـــا تراقـــب أدوات التعلـــم اآللـــي وتحليـــل البيانـــات 
الضخمـــة جميـــع اآلبـــار فـــي حقـــل خريـــص، بمـــا يعـــود 
ـــن تعزيـــز كفـــاءة  بفوائـــد بيئيـــة واقتصاديـــة، تتضمَّ
الطاقـــة، ورصـــد األعطـــال مبكـــًرا، واالرتقـــاء بـــإدارة 

المكامن.

روح الفريق الواحد
ـــاز حفـــر  ـــى 200 جه ـــد عل وفـــي ظـــل وجـــود مـــا يزي
تحـــت إدارتهـــا، تضطلـــع أرامكـــو الســـعودية بمســـؤولية 
إدارة أحـــد أكبـــر أســـاطيل أعمـــال الحفـــر فـــي العالـــم 

من خال جهات مقاولة.
ويأتـــي المقاولـــون العاملـــون فـــي أســـطول الحفـــر 
ـــك الشـــرق  ـــي ذل ـــا ف ـــورة، بم ـــاع المعم مـــن شـــتى أصق
األوســـط وأوروبـــا وآســـيا واألمريكتـــان. لكـــن جميـــع 
الجهـــات تعمـــل مًعـــا بـــروح الفريـــق الواحـــد، وتلتـــزم 
ــا أرامكـــو  بمعاييـــر التشـــغيل العالميـــة التـــي تعتمدهـ
الســـعودية، مثـــل معاييـــر معهـــد البتـــرول األمريكـــي، 

ومعايير المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس.
وتعمـــل جميـــع مواقـــع الحفـــر التابعـــة ألرامكـــو 
الســـعودية طـــوال أيـــام األســـبوع وعلـــى مـــدار الســـاعة، 
وذلـــك لفتـــرات تتـــراوح بيـــن عـــدة أســـابيع وعـــدة 
شـــهور، ويلتـــزم القائمـــون عليهـــا بالتعليمـــات فـــي 
ــي  ــر فـ ــو الحفـ ــه مهندسـ ــرف عليـ ــج يشـ ــار برنامـ إطـ
الشـــركة. كمـــا يـــزور مفتشـــو الصحـــة والســـامة 
ــنة،  ــي السـ ــن فـ ــر مرتيـ ــزة الحفـ ــع أجهـ ــة جميـ والبيئـ
إلجـــراء تفتيـــش شـــامل يُســـهم فـــي ضمـــان االمتثـــال 

للمعايير المطلوبة في هذه المجاالت.

التحول نحو االقتصاد الدائري
تضـــع أرامكـــو الســـعودية نصـــب عينيهـــا هدًفـــا 
واضًحـــا يتمثـــل فـــي أن تتبـــوأ مكانـــة رائـــدة علـــى 
خارطـــة االقتصـــاد القائـــم علـــى التدويـــر، الـــذي 
ـــة تحـــد  ـــة للبيئ ـــادرات صديق ـــى إعـــداد مب ينطـــوي عل
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مـــن اآلثـــار المحتملـــة علـــى البيئـــة. وعلـــى هـــذا 
ـــرت الشـــركة، مؤخـــًرا، تدريًبـــا يتمحـــور  الصعيـــد، وفَّ
ــن 1400  ــر مـ ــون الدائـــري ألكثـ ــاد الكربـ ــول اقتصـ حـ

موظف، وأجازتهم بشهادات في هذا المجال.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول القرنـــي: »مـــن المهـــم أن 
القائـــم علـــى  الجميـــع مبـــادئ االقتصـــاد  يطبـــق 
تخضـــع  التـــي ال  البشـــرية  فاألنشـــطة  التدويـــر؛ 
للضبـــط يمكـــن أن تُلحـــق الضـــرر بالمـــوارد بمـــا 
ينعكـــس ســـلًبا علـــى كوكبنـــا، وعلينـــا جميًعـــا أن نُســـهم 
بابتـــكارات تمكننـــا مـــن االعتنـــاء بـــه علـــى وجـــه 

أفضل«.
ولســـوائل الحفـــر، التـــي تُعـــرف بــــ »الطيـــن«، فوائـــد 
ــب  ــد المثاقـ ــل تبريـ ــر، مثـ ــال الحفـ ــي أعمـ ــدة فـ عديـ
وتشـــحيمها، وضبـــط ضغـــط التكوينـــات، وســـحب 
الُفتـــات الخـــارج مـــع الطيـــن إلـــى ســـطح األرض. 
وتتقاســـم أجهـــزة الحفـــر التابعـــة للشـــركة الطيـــن 
المســـتصلح أو غيـــر المســـتخدم، الـــذي يمثِّـــل عـــادة 

أكبر مخلفات هذه األعمال.
يقـــول القرنـــي: »عندمـــا يكـــون هنـــاك فائـــض مـــن 
هـــذه الســـوائل لـــدى أحـــد أجهـــزة الحفـــر، تُبلَـــغ 
األجهـــزة األخـــرى فـــي أرامكـــو الســـعودية بذلـــك. وإذا 
ن  لـــم يكـــن هنـــاك أي جهـــاز حفـــر بحاجـــة إليـــه، يُخـــزَّ
هـــذا الفائـــض فـــي شـــدقم أو فـــي مواقـــع أخـــرى 

الستخدامه الحًقا«.
ومتـــى مـــا ســـنحت الفرصـــة، تســـتخدم أرامكـــو 
الســـعودية ألياًفـــا مســـتخلصة مـــن نـــوى النخيـــل 
المســـامية  المناطـــق  لســـد  لُمهملـــة  ا المحليـــة 
ــة  ــي تقنيـ ــر، فـ ــوائل الحفـ ــدان سـ ــي فقـ ــببة فـ المتسـ
مـــة فـــي  ُطـــوِّرت بواســـطة مركـــز األبحـــاث المتقدِّ

إكسبك.
كمـــا تُفـــَرز مخلفـــات أعمـــال الحفـــر، فإمـــا أن يُعـــاد 
تدويرهـــا، أو ترَســـل إلـــى مرافـــق معتمـــدة 
أجـــل  مـــن  للشـــركة  بعـــة  تا و  أ حكوميـــة 

تصريفها.
وعوًضـــا عـــن االســـتبدال المباشـــر لمعـــدات 
وأنابيـــب فوهـــات اآلبـــار، فإنهـــا اآلن تُفحـــص 

د الستخدامها بشكل مستمر. وتُجدَّ



6
26 أغسطس ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

إعداد: سارة مطر

السالمة أواًل

أطفالنا في المنزل بمفردهم.. كيف نحميهم؟

مـع تطـور نمـط الحيـاة التـي نعيشـها، قـد ينشـغل كل مـن 
األب واألم فـي أعمالهمـا الوظيفية، مما قد يضطرهما لترك 
بـاإلدراك  يتحلـون  حيـن  البيـت،  فـي  بمفردهـم  أطفالهمـا 
والنضـج الكافييـن لذلـك. كمـا قـد يغـادر الوالـدان المنـزل 
ألسـباب أخـرى، كالذهـاب إلـى المتجـر أو السـوق لشـراء 
حاجـات ضروريـة، أو حضـور مناسـبة اجتماعيـة ال يمكـن 

تفويتها.
وقـد يبعـث هـذا األمـر الوالديـن علـى القلـق والخـوف، ال 
سـيما فـي المـرات األولـى مـن تركهـم ألطفالهـم. لكـن هنـاك 
عديـًدا مـن االحتياطات التـي يمكن من خالهـا التخفيف من 
هـذا القلـق، واإلسـهام فـي حمايـة األطفـال حينمـا يكونـون 

بمفردهم في المنزل.
وينضـج األطفـال بطريقـة مختلفـة بعضهـم عـن بعـض، 
وليـس هنالـك عمـر محـدد يكونـون فيـه مسـتعدين للمكـوث 
وحدهـم فـي المنـزل. ولكـن هنـاك أسـئلة يمكـن أن يطرحهـا 
الوالـدان لتسـاعدهما علـى معرفة ما إذا كان الطفل مسـتعًدا 

لذلك أم ال.
وتنبغـي اإلشـارة إلـى أن بقاء األطفـال الناضجين لوحدهم 
فـي المنـزل قـد يكـون تجربـة إيجابيـة مـع حسـن االسـتعداد 
بالثقـة  التحلـي  إلـى  الطفـل  ذلـك  يدفـع  قـد  لذلـك، حيـث 
واالعتمـاد علـى نفسـه، وتعلم الطريقة الصحيحـة للتعامل مع 

المواقف المختلفة.

إزالة المخاطر المحتملة
يتميَّز األطفال بالفضول وحب االستطاع، لذا قد يعثرون 
علـى أغـراض خطـرة حينمـا يكونـون بمفردهـم فـي المنـزل. 
لـذا، يجب الحرص علـى أن تُحفظ مصادر الخطر في أماكن 

آمنة بعيًدا عن متناول أيديهم، بما في ذلك المواد الكيميائية 
والمنظفـات والسـكاكين والعـدد اليدويـة والشـفرات الحـادة 

واألدوية وغيرها.

التواصل المستمر
يجـب علـى الوالديـن التواصل بشـكل مسـتمر مـع أطفالهم 
عبـر الهاتـف، لاطمئنـان عليهـم ومعرفـة مـا يفعلونـه. كمـا 
ينبغـي تنبيـه األطفال على ضرورة إخبار أحـد الوالدين إذا ما 
أرادوا مغـادرة المنـزل، مـع تحديـد وقـت مغادرتهـم وعودتهـم. 
ويمكـن للوالديـن االسـتعانة باألصدقـاء والجيـران أو أفـراد 
األسـرة لاطمئنـان علـى أطفالهـم، ال سـيما خـال المـرات 

األولى التي يمكثون فيها لوحدهم في المنزل.

توفير المعلومات المهمة
علـى الوالديـن وضـع المعلومـات المهمـة فـي مـكان بـارز 
ومعلوم لدى األطفال، قرب التلفاز أو الهاتف أو الثاجة على 
سـبيل المثـال. وينبغـي أن تشـتمل المعلومـات علـى أرقـام 
الطـوارئ المهمـة، وأرقـام التواصل مـع الوالديـن، ورقم هاتف 
جـار أو قريب يسـكن بالقرب من المنـزل، أو صديق موثوق به 
يسـتطيع الوصـول إلـى األطفـال بسـرعة عنـد الضـرورة، إلـى 

جانب عنوان السكن.

التدريب على الحاالت الطارئة
مـن الضـروري تدريـب األطفـال علـى مـا يجـب فعلـه عنـد 
حـدوث حالـة طارئـة، حيـث ينبغـي أن يعرفـوا طريقـة طلـب 

المسـاعدة عبـر االتصـال بخدمـات الطـوارئ عنـد الضـرورة. 
ويمكـن تدريـب األطفـال مـن خـال محـاكاة حـاالت الطـوارئ 
المختلفـة، حتى يشـعر األبوان بالطمأنينة لقـدرة أبنائهم على 

التصرف بطريقة صحيحة في مثل هذه الحاالت.
وينبغـي أن يكـون لـدى األسـرة خطـة توضح مسـار الخروج 
مـن المنـزل فـي حالـة الحريـق، بحيـث يجـري التـدرب عليهـا 
متعلقـة  أسـئلة  طـرح  يمكـن  كمـا  األطفـال.  يعرفهـا  حتـى 
بالمواقـف الطارئة للتأكـد من فهم األطفال لطريقة التصرف 
الصحيحـة، من قبيـل: »ما الذي ينبغي فعله إذا حاول أحدهم 
الـذي ينبغـي فعلـه إذا تعرضتـم  دخـول المنـزل؟«، أو »مـا 
لـألذى؟«، أو »مـا الـذي ينبغـي فعلـه إذا أردتم اللعـب في منزل 

صديق؟«.
وإذا كان منزلـك يقـع فـي منطقـة تواجـه أحـوااًل جويـة 
لخطـة  اإلعـداد  فيجـب  الرمليـة،  العواصـف  مثـل  صعبـة، 
إضافيـة للتعامـل مـع مثل هـذه األحـوال. كما يُفضـل أن يتعلم 
األطفـال كيفية القيام باإلسـعافات األوليـة، وأن يحصلوا على 
تدريـب اإلنعـاش القلبـي والرئـوي إن أمكـن. وينبغـي أيًضـا أن 
يعرفـوا كيفيـة التصـرف فـي حـال سـماع صـوت اإلنـذار مـن 

أجهزة الكشف عن الدخان.

وضع قواعد واضحة
ينبغـي أن يكـون لـدى األطفـال معرفـة واضحـة بكيفيـة 
التصرف خال الوقت الذي يمكثون فيه في المنزل وحدهم؛ 
فيجـب إطاعهـم علـى األمـور التـي يمكنهـم القيام بهـا، وتلك 
التـي يجـب عليهـم تجنبها. ومـن األمثلة على ذلك: هل يُسـمح 
لهـم باسـتخدام اإلنترنـت إذا كانـوا لوحدهـم فـي المنـزل؟ هل 

يستطيعون دعوة صديق إلى المنزل؟ وغير ذلك.
ويجـب أن تأخـذ القواعـد فـي االعتبـار المخاطـر الخاصة 
بالمنـزل والحي. كما على الوالدين مناقشـة هـذه القواعد مع 
أطفالهم، والحرص على تمتعهم بالمهارات والنضج الازمين 

للتعامل مع كافة المواقف بطريقة آمنة.

قواعد السالمة لألطفال
■  يفضـل منع األطفال من الطبـخ، واالقتصار على الطعام 

الجاهز وأجهزة التسخين سهلة االستخدام.
■  علـى األطفـال عـدم الرد علـى الهاتف أو فتـح الباب ألي 

أحد، وعلى الوالدين التواصل مع أبنائهم كل ساعتين.
■  إبقـاء األبـواب والنوافـذ مقفلـة فـي جميـع األوقـات، مـع 
تمكـن األطفال من قفل وفتح كافـة النوافذ واألبواب في 

الحاالت الطارئة.

نصائح للسالمة من 
الحرائق في المنزل

■  مـــن المهـــم تثقيـــف جميـــع أفـــراد األســـرة 
وتوعيتهـــم بكيفيـــة التعامل مـــع الحرائق عند 
نشـــوبها، ويفضـــل أن يحصـــل الجميـــع على 

دورات تدريب في هذا المجال.

■  تجهيـــز المنـــزل بمطافـــئ الحريـــق وأجهـــزة 
كشـــف الدخان، وفحصهـــا باســـتمرار للتأكد 

من جاهزيتها وفاعليتها عند اللزوم.

■  تجهيز خطة للخروج من المنزل عند نشـــوب 
الحريق، والتدرب عليها مع أفراد األسرة.

■  مراقبـــة األطفـــال فـــي المنـــزل علـــى الدوام 
لتجنُّـــب عبثهـــم بالكهربـــاء، وأدوات إشـــعال 

النار واألفران.

■  تحذيـــر األطفال مـــن خطورة العبـــث بأدوات 
إشعال النار وأجهزة التسخين.

■  عـــدم تـــرك الموقـــد أو الفـــرن أو مصـــادر 
الحـــرارة قيـــد التشـــغيل عنـــد الخـــروج مـــن 

المنزل.

ـــد مـــن إغـــاق أســـطوانات الغـــاز عند  ■  التأكُّ
الخروج من المنزل.

واألســـاك  المنزليـــة  التجهيـــزات  ■  فحـــص 
الكهربائية بشكٍل مستمر.

والغازيـــة  الكهربائيـــة  الســـخانات  ■  مراقبـــة 
باستمرار وخاصة حال تشغيلها.

■  تجنَّب التدخين على الفـــراش أو قرب المواد 
القابلة لاشتعال.

كيف نحمي ِكَبارنا من السقوط عند المشي
ل السـقوط عنـد المشـي داخـل المنـزل أو خارجـه  يشـكِّ
د صحة كبار السـن وسامتهم؛  مشـكلة كبيرة، وخطًرا يتهدَّ
فهـذه الفئـة مـن المجتمـع عـادة مـا تكـون لديهـا مشـكات 
الـدم وضعـف  السـكري وضغـط  مثـل  متعـددة،  صحيـة 

البصر، وغير ذلك من األمراض المزمنة.
إلـى جانب ذلك، فإن هشاشـة وترقق العظام تُوجد لدى 
نسـبة كبيـرة مـن كبـار السـن، وبالتالـي قـد يـؤدي ضعـف 
العظـام إلـى احتماليـة تعرُّضهـا للكسـور عنـد أي سـقوط 
بسـيط. وعـادة مـا تصيـب هـذه الكسـور منطقـة الـورك، 
ورأس عظمـة الفخذ، ومنطقة العمود الفقري، والرسـغين، 

وكذلك العظام الطويلة في الجسم.

نصائح لتفادي مشكلة السقوط
وبالنظر إلى ما سبق ذكره، أوصت األكاديمية األمريكية 
لجراحـي العظـام ببعـض النصائـح والتدابيـر االحتياطيـة  

للتقليل من خطورة السقوط عند كبار السن، من بينها:
■  عند االستيقاظ من النوم، يُنصح بالجلوس على السرير 
لبضـع دقائـق للتأكـد مـن عـدم وجـود دوخـة أو دوار عند 
الوقـوف. كمـا يُنصـح بالمبـادرة إلـى تناول إفطـار صحي 
للتـزود بالطاقـة، وتجنُّـب انخفـاض معـدل سـكر الـدم، 
الـذي قـد يـؤدي إلـى الشـعور بالدوخـة والسـقوط. كمـا 
ينبغـي االسـتعانة بعـكاز أثنـاء المشـي عنـد الحاجـة إلـى 

ذلك.
■  فـي دورة الميـاه، يجـب توخـي الحرص عند االسـتحمام، 
وتجنـب االنـزالق علـى الصابـون واألرضيـات المبللـة 
بالمياه. كما يُنصح باالستعانة ببعض األجهزة المساندة، 
كالكرسـي الخـاص باالسـتحمام، وبعض الحامـات التي 
يتـم تثبيتهـا علـى الجـدار، للتمسـك بهـا عنـد الوقـوف 
والمشـي داخـل دورة الميـاه. باإلضافـة إلـى ذلـك، ينبغي 
عـدم إغـاق بـاب الحمـام بالقفـل، ألن ذلـك يصعـب مـن 

وصول المسعفين وتقديم المساعدة عند الحاجة إليها.
■  عنـد اسـتخدام الـدرج، يُنصـح بعـدم حمـل أي أكياس قد 
تـؤدي إلـى إعاقـة الرؤية لـدى كبير السـن، أو تُثقل كاهله 

ل عبًئا عليه. بما يشكِّ
■  فـي غرفـة النـوم، يجـب ترتيـب المابـس بطريقة يسـهل 
الوصـول إليهـا، وعدم ترك األشـياء متناثـرة على األرض 
حتـى ال تتسـبب فـي عرقلـة المشـي، وينبغـي أن تكـون 
هنـاك إضـاءة كافيـة فـي الغرفـة، خصوًصـا أثنـاء القيـام 

والمشي في الليل.
■  اسـتخدام النظـارات الطبيـة المناسـبة للمحافظـة علـى 

وضوح الرؤية عند المشي.
■  يجـب أن يكـون الهاتـف فـي متنـاول اليـد عنـد الجلـوس، 
ل مـن الحاجـة إلـى  القيام والمشـي للـرد عليه،  حتـى نقلِـّ
لاتصـال  اسـتخدامه  علـى  القـدرة  إلـى  باإلضافـة 

ر اهلل. باألقارب، أو عند حاالت الطوارئ، ال قدَّ
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حتت شعار )تعلّم كيف تتعلم(

م بال حدود( إثراء تطلق مؤتمر )تعلُّ

المحرق.. نبض التراث الثقافي في قلب البحرين

الظهــران - يعلــن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء( عــن إطــاق مؤتمــر )تعلُّــم بــا حــدود( فــي 
نســخته األولــى لعــام 2021م، والمقــرر إقامتــه خــال الفترة 
مــن 3-4 صفــر 1443هــــ )10-11 ســبتمبر 2021م( تحــت 
تنظيــم  خــال  مــن  وذلــك  تتعلّــم(،  كيــف  )تعلّــم  شــعار 
مجموعــة مــن األنشــطة والحــوارات والعــروض التعليميــة 

التي تستهدف المعلمين وأولياء األمور وُصّناع المحتوى.
ويهــدف المؤتمــر إلــى أن يكــون منصــة تُعــزز أفضــل 
الممارســات التعليميــة، وتُطــور أســاليب التعليــم والتعلّــم 
المملكــة مــن خــال اســتخدام أحــدث األســاليب  فــي 
واألدوات اإلبداعيــة، لدعــم وتمكيــن المتعلميــن لخلــق أثــر 

إيجابي وملموس على التنمية البشرية.
ويضــم المؤتمــر عديــًدا مــن المتحدثيــن البارزيــن فــي 
مجــال التعلّــم مــن الخبــراء المحلييــن والعالمييــن، حيــث 
العمليــة  بتطويــر  والمهتمــة  األعمــال  رائــدة  ســتُقدم 
التعليميــة، كيــران ســيثي، الكلمــة االفتتاحيــة تحــت عنــوان 

إلـــى جانـــب العمـــارة الحديثـــة، تحتفـــظ البحريـــن 
بشـــيء مـــن عبـــق الماضـــي فـــي عاصمتهـــا القديمـــة، 
المحـــرق، التـــي تُعـــد ثالـــث أكبـــر مدينـــة هنـــاك، وتمتلـــك 
ـــا  ـــة، بم ـــط بحضـــارات شـــعوب مختلف ـــا يرتب ـــا عريًق تاريًخ
والنســـطورية  واليونانيـــة  الفينيقيـــة  الحضـــارة  فيهـــا 

والبيزنطية والبرتغالية والفارسية.
ـــاد مشـــروع الشـــيخة  ـــد الماضـــي، أع ـــدى العق ـــى م وعل
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة الحيـــاة إلـــى المنـــازل التقليديـــة 
فـــي المنطقـــة، حيـــث يُبـــرز كل واحـــد مـــن تلـــك المبانـــي 
جانًبـــا مـــن جوانـــب التـــراث الثقافـــي للبـــاد. وبينمـــا 
احتفظـــت بعـــض المبانـــي بغرضهـــا األصلـــي، تـــم تعديـــل 

البعض اآلخر ليُستفاد منها في أغراض جديدة.

مسار صيد اللؤلؤ
ــور علـــى  عنـــد وصولـــك إلـــى المحـــرق، بإمكانـــك العثـ
ع فـــي  ــوزَّ ــة تتـ ــارة اإلســـامية التقليديـ ــازل ذات العمـ المنـ
ممـــرات ضيقـــة ومتعرجـــة، حيـــث يســـود اللـــون األبيـــض 
ــد  ــار صيـ ــن )مسـ ــزًءا مـ ــد جـ ــازل تُعـ ــذه المنـ ــكان. هـ المـ
الؤلـــؤ(، الـــذي اعتُمـــد كأحـــد مواقـــع التـــراث العالمـــي مـــن 
المنطقـــة  وتســـتحق  المتحـــدة.  األمـــم  منظمـــة  قبـــل 
ـــا  االستكشـــاف ســـيًرا علـــى األقـــدام، وقـــد أصبحـــت موقًع
ـــأ لقضـــاء اســـتراحة قصيـــرة، لكـــن األهـــم مـــن ذلـــك  مهيَّ
أنهـــا بـــدأت تحظـــى بمكانتهـــا المناســـبة ضمـــن النســـيج 

الثقافي للباد.

ِعمارة الخليج
ويُعـــد بيـــت الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة مثـــااًل 
رائًعـــا للهندســـة المعماريـــة اإلســـامية الخليجيـــة، حيـــث 
يمكنـــك رؤيـــة األفنيـــة الداخليـــة واألروقـــة التقليديـــة 
الجلـــوس  غرفـــة  وتحتفـــظ  الجداريـــة.  والمنحوتـــات 
الرئيســـة فـــي الطابـــق الســـفلي بأســـلوب التبريـــد القديـــم، 
حيـــث تبقـــى بـــاردة فـــي الصيـــف نتيجـــة الهـــواء النـــازل مـــن 
»البادقيـــر«، أو مســـرب الهـــواء، فيمـــا يمكـــن حفـــظ 

الدفء من خال إغاق مصاريعه في الشتاء.

بيت التراث المعماري
تضـــم المحـــرق أيًضـــا بيـــت التـــراث المعمـــاري، الـــذي 
يهـــدف إلـــى المحافظـــة علـــى التـــراث المعمـــاري وعرضـــه 
ـــزة. وقـــد  ـــم بطريقـــة مميَّ للـــزوار مـــن خـــال معـــرض مصمَّ
مـــت نـــورا الســـايح-هولتروب وليوبولـــد بانشـــيني  صمَّ
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كيارا شيامبريكوتي

»اإلنســان بالصدفــة، واإلنســان بالتصميــم«، كمــا تشــمل 
الجلســة كلمــة لرئيــس التعليــم والتنميــة في شــركة )نكســت 
ليســن(، وعضــو كليــة التربيــة فــي الدراســات العليــا فــي 
األكثــر  التعليميــة  للكتــب  والمؤلــف  بنســلفينيا،  جامعــة 

مبيًعا، أيه  جيه جولياني.
وســتتاح للمشــاركين فرصــة المشــاركة فــي حــوارات 
متنوعــة لتعزيــز اإلبــداع لديهــم ودعمهــم فــي تقديــم فصول 
غيــر تقليديــة، إلــى جانــب خــوض عديــد مــن التجــارب 
التقنيــة المختلفــة التــي تتضمــن المشــاركة بالفــن، والطفــل 

ـــارغ  ـــع ف ـــي موق ـــرض ف ـــاري ومســـاحة الع األرشـــيف المعم
الكثيـــف،  العمرانـــي  بالنســـيج  معروفـــة  مدينـــة  فـــي 

والعمارة البحرينية التقليدية.
ويســـتضيف المعـــرض مجموعـــة أرشـــيفية مـــن األعمـــال 
للمهنـــدس  المعماريـــة  والصـــور  والرســـومات  الفنيـــة 
المعمـــاري جـــون يـــارود. وبـــداًل مـــن تقليـــد العمـــارة 
ر فريـــق المشـــروع تقديـــم تعبيـــر  المحليـــة القديمـــة، قـــرَّ

معماري معاصر يعكس التطور المستمر للمدينة.

تراث الصحافة
أمـــا بيـــت عبـــداهلل الزايـــد للتـــراث الصحفـــي فيحمـــل 
ــن  ــي البحريـ ــبوعية فـ ــة أسـ ــس ألول صحيفـ ــم المؤسـ اسـ
والخليـــج، انطلقـــت تحـــت اســـم جريـــدة البحريـــن. ويحتـــوي 
د بنـــاؤه، علـــى نســـخ قديمـــة مـــن  المنـــزل، الـــذي ُجـــدِّ
المجـــات والصحـــف وبعـــض المراســـات الشـــيقة، وفيـــه 
ملحـــق يحتـــوي علـــى كتـــب ووثائـــق أخـــرى تلـــوح علـــى 
ـــوة  ـــألأل تحـــت ك ـــي الحجـــم يت جـــدار نحاســـي مذهـــل ثاث

حديثة.

بيت الكورار
تم إنشـــاء »بيت الكـــورار« للمحافظة علـــى فن تطريز 
»الكورار«، وهـــو فن بحريني فريد من نوعه يُوشـــك على 
االندثـــار، حيـــث تُســـتخدم فيـــه خيـــوط ذهبيـــة لحياكة 
ـــر المبنـــى مكاًنـــا للســـيدات البحرينيات  »الـــزري«. ويوفِّ

المتمكنات من هذا الفن لنقله إلى األجيال الشابة.

الفيلسوف، والرفاهية الرقمية.

بيئة جديدة للتعلُّم
ــة  ــت مســؤولة البرامــج التعليمي ــك، قال ــى ذل ــا عل وتعليًق
ـم بــا  فــي مركــز )إثــراء(، نــورة الزامــل: »إن مؤتمــر )تعلُـّ
حــدود( يأتــي ليُقــدم فرصــة لتعزيــز أفضــل الممارســات 
التعليميــة للمتعلميــن، ويزودهم بأفضل الخبــرات التعليمية 
الحديثــة، التــي مــن شــأنها أن تأهلهــم للحصــول علــى 
الخبــرات الواســعة التــي تعــزز اتبــاع النهــج اإلبداعــي فــي 
مــدى  الدائــم  التعلّــم  فكــرة  وترســيخ  التعليــم،  عمليــة 

الحياة«.
كمــا يحــرص المؤتمــر علــى تقديــم مجموعــة مــن ورش 
العمــل والــدورات التدريبيــة التــي تُســهم فــي بنــاء المهارات 
لــدى المشــاركين، إلــى جانب تشــجيع زرع التأثيــر اإليجابي 
والملــوس علــى النمــو المســتدام، وتقديــم أفــكار تُلهــم 
مــع  فاعليــة  أكثــر  بطــرق  للتواصــل  المحتــوى  صّنــاع 
المتعلميــن، وفتــح أشــكال جديــدة مــن التعلــم، واإلعــان 

الحوار مع الثقافة

يقـــع مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة 
للثقافـــة والبحـــوث فـــي قلـــب مدينـــة المحـــرق، وقـــد 
الثقافـــة  مـــع  للحـــوار  بمثابـــة مركـــز  ليكـــون  تأســـس 

البحرينيـــة، حيـــث كان للشـــيخ إبراهيـــم دوٌر رائـــد فـــي 
اإلثنيـــن،  ليالـــي  وفـــي  الثقافيـــة.  المجالـــس  عقـــد 
ء  إللقـــا نيـــن  لفنا ا و لمثقفيـــن  ا لمركـــز  ا يســـتضيف 
المحاضـــرات وأداء العـــروض فـــي قاعـــة مصممـــة علـــى 

أحدث طراز.

عن بيئة جديدة من التعلّم اإلبداعي في المملكة.
كمــا يحــرص مركــز )إثــراء( علــى تعزيــز الشــراكات مــع 
الجهــات ذات األهــداف المشــتركة، حيــث يقــدم المركــز 
هــذا المؤتمــر بالتعــاون مــع مؤسســات محليــة وعالميــة، 
منهــا مــدارس أرامكــو الســعودية كشــريك إســتراتيجي، 
ومــدارس الظهــران األهليــة، ومؤسســة موهبــة، ومركــز نمو 
الخبــراء  مــن  نخبــة  اســتضافة  إلــى  إضافــًة  للتعليــم، 

والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.
ويمكنكــم التســجيل فــي المؤتمــر الــذي ســيُقدم باللغتيــن 
العربيــة واإلنجليزيــة عبــر زيــارة صفحــة المؤتمر فــي موقع 

إثراء.

IthraC
onference

 Beyond 
Learning

how to learn٢٠٢١
September
١١-١٠

Lorem ipsum
Learning Beyond ٢٠٢١

اء
ثر

ر إ
م

ؤت
م

٢٠٢١
سبتمير
١١-١٠

تعلّم
كيف تتعلّم

بال حدود

امسح رمز 
االستجابة 
للتسجيل في 
المؤتمر

تأسس مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في قلب مدينة المحرق، ليكون بمثابة مركز للحوار مع 
الثقافة البحرينية، حيث يستضيف المثقفين والفنانين إللقاء المحاضرات وأداء العروض.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
 ،2052101150 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  م/8 وتاريـخ 
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، 

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

ضوء وحرف

الحلقة ٦:
الهوايات.. ضرورة أم ترف؟

الحلقة ٧:
السفر.. اكشاف الذات 

وثقافات الشعوب واألماكن

»سـؤال: مـا هوايتـك؟ جـواب: القـراءة«؛ سـيناريو معـروف حفظـه جيـل 
كامـل مـع بدايـة تشـكل الوعـي، ورددوه بـال وعـي كمـا يـرددون أسـماءهم، 
فبمجـرد سـماع السـؤال تنطلـق اإلجابـة المتكـررة تلقائًيا، لكنهـا ال تعدو 
أن تكـون محـض إجابـة مبرمجـة غيـر صادقـة بعيـدة عـن الواقـع لـدى 

الغالبية العظمى من الناس.
تختلـف وجهـات النظـر حـول الهوايـات وتصنيفهـا فـي الكماليـات أو 
الضروريـات، وهـل هـي مرتبطـة بتـرف العيـش أم بصقـل الشـخصية، وهل 
هـي نشـاط خـاص بفئـة دون غيرهـا بحسـب الخلفيـة الثقافيـة والنـوع 
االجتماعـي والمرحلـة العمريـة. وهنـاك مـن يـرى أن الهوايـات أنشـطة 
يمارسـها الصغـار فقـط، وآخـرون يـرون أنهـا للمثقفيـن أو لـذوي الدخـل 

المرتفع، أما البعض فيراها نشاًطا يمارسه العاطلون.
للكاتبـة األمريكيـة، فيليـس ماكجينلـي، مقولـة شـهيرة: »هوايـة فـي 
اليـوم كفيلـة بإبعـاد الركـود«، علـى سـياق المثـل اإلنجليـزي المعـروف: 
»تفاحـة فـي اليـوم«، لكـن ثمـار ممارسـة اإلنسـان صغيـًرا أو كبيًرا ألنشـطة 
مختلفـة تتعـدى شـغل وقـت الفـراغ إلـى بنـاء الشـخصية والتخفيـف مـن 

الضغوط، كما أنها تسهم في بناء المجتمع واستقراره.
الهوايـة لإلنسـان، منهـا  دراسـات علميـة عديـدة أهميـة  أثبتـت  وقـد 
دراسـة نشـرتها مجلة كلية الشـريعة بجامعة األزهر عام ٢٠١9م، تناولت 
أثـر ممارسـة الهوايـات فـي تحقيـق االتـزان النفسـي للفـرد والمجتمـع، 
وتوظيفهـا  الهوايـات  يدعـم ممارسـة  اإلسـالمي  التـراث  أن  بينـت  كمـا 
لرفعـة المجتمـع، ويعدهـا مطلًبـا شـرعًيا لحفظ النفـس والعقل. دراسـة 
أخـرى بمجلـة علـوم الرياضـة التابعـة لجامعـة المنيـا المصريـة وضحـت 
تأثيـر ممارسـة بعـض الهوايـات علـى التفكيـر االبتـكاري والنسـق القيمـي 

عند الصغار.
وبالعـودة للسـيناريو المألـوف، فالقـراءة حًقـا سـيدة الهوايـات ألنهـا 
قائمـة  لكـن  الشـخصية.  وتنمـي  والخبـرة  بالمعرفـة  العقـل  تغـذي 
إحـدى  ذكـرت  المثـال،  سـبيل  وعلـى  جـًدا،  وطويلـة  منوعـة  الهوايـات 
المدونـات األجنبيـة أكثـر مـن ١٠٠٠ هوايـة بغـرض مسـاعدة الراغبيـن 
ـم الهوايـات  فـي التعـرف علـى الهوايـات التـي تحقـق شـغفهم. كمـا تقسَّ
إلـى ثـالث فئـات: ذهنيـة وحركيـة وإبداعيـة، لكـن هـذا ال يمنـع أن تنـدرج 

هواية ما تحت أكثر من فئة.
ال شـك أن اكتشـاف ميول األبنـاء وتوجيههـم لهوايات تناسـبهم وتطور 
شـخصياتهم ومهاراتهـم منـذ الصغـر يغـرس فيهـم الوعـي بـدور الهوايـة 
فـي رفـع جـودة الحيـاة، ويكسـبهم فـي الوقـت نفسـه مهـارات يسـتفيدون 

منها في حياتهم الشخصية والعملية.
مـن  لكـن  مـع هواياتـه،  دراسـته  أو مجـال  يتوافـق عملـه  مـن  هنـاك 
يمارسـها  هوايـة  فـكل  متنوعـة،  اإلنسـان مجـاالت  يخـوض  أن  الجيـد 
وربمـا  واالجتماعـي  لنفسـي  ا الصعيـد  علـى  لـه  تضيـف  اإلنسـان 
عـن  عبـارة  ذلـك  كان  الهوايـات  مجـاالت  تعـددت  وكلمـا  االقتصـادي، 
مكاسـب جديـدة ومسـاحات واسـعة للفـوز بمهـارات مختلفـة وعالقـات 

متنوعة.
وقـد بـرز دور الهوايـة خـالل جائحـة كوفيـد-١9 ومـا اسـتلزمته مـن 
احتـرازات نتـج عنهـا أوقـات فـراغ طويلـة عـرف خاللهـا ممارسـو الهوايـات 
أنشـطة  اكتشـاف  فـي  آخـرون  بـدأ  بينمـا  والفائـدة،  المتعـة  مـن  كثيـًرا 

تخرجهم من العزلة والملل.
الواجبـات  أو  الدراسـة  أو  العمـل  لـك هوايـة خـارج مجـال  تكـون  أن 
االجتماعيـة يعنـي تحضيـر خطـة مرحلـة ما بعـد التقاعـد، فمهارة شـغل 
أوقـات الفـراغ بمـا يحقـق الفائـدة والمتعـة، سـيفتح آفاًقـا أكثـر رحابـة 

للمتقاعدين بصورة تغني حياتهم وتثريها.

أن تكون لك 
هواية..

د. صباح عبدالكرمي عيسوي *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

جسٌر على الماِء أم غصٌن من الشجِر
ذاك الذي الَح مسحوًرا به بصري

كيف انتهى فوق عرِش الماِء مستوًيا
كطائٍر حطَّ في عشٍّ ولم يطِر؟

أال يخاُف من األمواِج تغمُرُه
أما انطوى مرًة منها على حذِر؟

وكيف أْطَلَع نبًتا منه منتصًبا
يزهو بخضرته في أبدِع الصوِر؟

ا يقيُم بال وكيف في الماِء منفّيً
ِجْذٍع يلوُذ به من سطوِة القدِر؟

سبحانه اهلُل ربي ليس يعجُزُه
شيٌء إذا شاَء في برٍّ وفي َبَحِر!

هو الذي قال لألشياِء قاطبًة
كوني فكانت، فملَء السمِع والبصِر/

له على األرض أّنى سرَت معجزٌة
تريك قدرَتُه يا صاِح، فاعتبِر! 

حرف: عبدالوهاب أبوزيد

ضوء: مصلح جميل

لالستماع إلى 
الحلقة

لالستماع إلى 
الحلقة

* كاتبة وأكاديمية في مجال دراسات أدب الطفل 


