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جوائز كفاءة الطاقة لعام 2019م..
احتفاٌء بجهود خفض كثافة استهالك 

الطاقة وتكريم ألفكار ملهمة 

في معمل فصل الزيت عن الغاز في الظلوف اكتشف 
فريق من الخبراء امكانية استثمار الضغط الذاتي 
للحقل في تشغيل جميع هذه المعامل. وبدًل من 

استخدام التوربينات الكهربائية والغازية، من أجل نقل 
ر الفريق الكتفاء  النفط الخام إلى معامل الفرز، قرَّ

بالضغط الطبيعي لفعل ذلك. وكان هذا التفكير 
اإلبداعي حول استثمار الضغط الطبيعي في المعامل 

سبًبا رئيًسا لحصول الفريق على المركز األول ضمن 
جوائز أرامكو السعودية لكفاءة الطاقة لعام 2019م.
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لاطـاع علـى آخـر األخبـار حـول جهـود الشـركة في الحد من انتشـار الفيـروس والمحافظة على 
صحة وسامة الموظفين وُأسرهم، تفضل بمسح الرمز.
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آداب االجتماع االفتراضي ..ما هي وكيف نتبعها

الظهـــران - ربمـــا تكـــون جائحـــة فيـــروس كوفيـــد 19 قـــد 
غّيـــرت طبيعـــة اجتماعـــات العمـــل، ولكنهـــا لـــم تُغيـــر 

الحاجة إلى آداب اجتماع عمل مناسبة.
منعـــت معظـــم  اإلجـــراءات االحترازيـــة  نظـــًرا ألن 
الفـــرق والعمـــاء والمورديـــن مـــن  مـــع  االجتماعـــات 
ـــت،  ـــق اإلنترن ـــى الحضـــور عـــن طري الحضـــور شـــخصًيا إل
فقـــد زاد ذلـــك مـــن اســـتخدام منصـــات االجتماعـــات 
ــة مثـــل Skype for Business أو Zoom بشـــكل  الرقميـ

كبير.
وبينمـــا تظـــل بعـــض قواعـــد الســـلوك األســـاس كمـــا هـــي 
فـــإن  واالفتراضـــي،  الحقيقـــي  االجتمـــاع  مـــن  لـــكل 
بعـــض  أضـــاف  الرقميـــة  المنصـــات  عبـــر  االجتمـــاع 

االعتبارات الجديدة.

القافلة األسبوعية

■  نظـًرا ألن مؤتمـرات الفيديـو غالًبا ما تكـون في منازل 
األشـخاص، فتأكـد مـن أن خلفيتـك تعـرض صـورة 
احترافيـة، وتجّنـب االتصـال مـن األماكـن التـي قـد 
تشـتت فيهـا حركـة الخلفيـة وتكثـر فيهـا الضوضـاء، 
وتحقـق مـن اإلضـاءة وتأكـد مـن أن وجهـك واضـح 

الرؤية.
■  علـى الصعيـد الشـخصي، اختر الـزي المناسـب الذي 
المابـس  اسـتخدام  عـن  وابتعـد  مهنيتـك،  يعكـس 

المنزلية.
■  قبل االجتماع، قم بإعداد جدول أعمالك والمستندات 
الماديـة وصفحـات الويـب حتـى ال ينتظـر اآلخـرون 

كثيًرا.
■  يجـب تهيئـة المشـاركين عـن طريـق إباغهـم بموعـد 
تسـجيل  كيفيـة  حـول  تعليمـات  وأرسـل  االجتمـاع، 
الدخـول. كـن مسـتعًدا إذا قامـوا باالتصـال صوًتـا 
فقـط، حتـى إذا كان االجتمـاع مخطًطـا لـه كمكالمـة 

فيديو.
■  إذا كان ذلـك ممكًنـا، اجعـل كل مشـارك لـه شاشـته 
الخاصـة، حتـى لـو كانـوا فـي نفـس الغرفـة. يمكـن أن 
يكـون الصـوت علـى هاتـف مكبـر صـوت مشـترك إذا 

لزم األمر.
 

بمجرد بدء االجتماع، هذه 
بعض النصائح

■  مـن المهـم تعزيـز العاقـات بيـن األشـخاص عندمـا 
يشـعر األشـخاص بالعزلة، ويجب أن تعرف ما إذا كان 
المشاركون اآلخرون لديهم أصدقاء أو أفراد يحاربون 
الوقـوع فـي  المعرفـة مـن  الفيـروس. تسـاعد هـذه 

أخطـاء محتملـة ويتيـح لـك التنقـل فـي المناقشـات 
بشكل مناسب.

■  كـن علـى درايـة بلغـة الجسـد، كمـا هـو الحـال فـي 
االجتماعـات الشـخصية، تصـرف كما لو كنت جالًسـا 
عبـر الطاولة مع مشـاركين آخرين، تجنـب التراخي أو 

الميل إلى جانب واحد أو التململ.
■  الحفـاظ على التواصل البصري، ويمكن أن يكون هذا 
صعًبا ألن صورة الشخص ليست ثابتة أمام الكاميرا.

■  كـن حريًصـا علـى مراعـاة مسـتوى الصـوت، حيـث قـد 
تبـدو أصـوات أخـرى غير صوتك مرتفعـة وفًقا لموقع 
الميكروفـون، وخفف من تشـتيت الضوضـاء إلى الحد 

األدنى، واستخدم زر كتم الصوت عندما ال تتحدث.
■  تذكر اتباع قواعد االجتماع القياسية: حدد األهداف، 
واسـتخدم جـدول األعمـال، وخـذ فترات راحـة، وحدد 
الخطـوات التاليـة، وقلـل من طـول العـرض التقديمي. 
يجـب أن تكـون االجتماعـات عبارة عن مناقشـات، لذا 
يحتـاج  مسـبًقا.  أساسـية  معلومـات  تقديـم  يجـب 
المشاركون إلى أن يكونوا على نفس الصفحة، حرفًيا 

، لذا استخدم مشاركة الشاشة لتوجيه المحادثة.
■  ومثـل جميـع االجتماعـات الجيـدة، اختتمهـا بتعليقات 
التاليـة  الخطـوات  تحديـد  مـع  ذلـك  كل  إيجابيـة، 

الواضحة واتفاق المشاركين.
 

أشياء ال يجب فعلها خالل االجتماع االفتراضي:
■  تعدد المهام.

■  المضغ أو تناول وجبة خفيفة.
■  ارتداء المجوهرات والُحلي التي تُحدث أصوات.

■  وجود األطفال في نفس المكان.
■  اللعب بالشعر أو القلم أو أي شيء آخر.

تشبه الجتماعات الفتراضية 
الجتماعات الشخصية، ولكن 

هناك عدد من العتبارات 
اإلضافية التي يجب على 

المرء مراعاتها أثناء 
استضافته أو مشاركته في 

اجتماع افتراضي مع الفرق 
والعماء والزماء.

التحضير الجتماعك االفتراضي
ملفـك  أن  مـن  تأكـد  االجتمـاع،  إلـى  الدخـول  ■  قبـل 
ملفـك  وصـورة  اسـمك  إن  احترافـي.  الشـخصي 
الشـخصي هي االنطباعات األولى التي يأخذها عنك 
اآلخرين، لذا اصنع ملفك بصورة احترافية وتأكد من 

أن اسمك وموقعك دقيقان ومناسبان لاجتماع.
■  تأكـد مـن أن اتصالـك باإلنترنـت قـوي، فعنـد إعـداد 
مكالمـة الفيديـو الخاصـة بـك، قـم باختبـار االتصـال 
عـدة مـرات قبل بـدء االجتمـاع أو دخوله، حـاول أيًضا 

توفير خيار االتصال الصوتي في حالة الضرورة.
ارتيـاح  مـن  فتأكـد  االجتمـاع،  تسـتضيف  كنـت  ■  إذا 
المشـاركين. قـم بإخفـاء إشـعارات جهـاز الكمبيوتر أو 
الجـوال، وإعـداد الكاميـرا لتكـون الصـورة واضحـة، 

واختيار مستوى صوت الميكروفون المناسب.

القافلة األسبوعية 

الظهـــران - أشـــادت منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة 
والعلـــوم والثقافـــة ) اليونســـكو( بمبـــادرة إثـــراء التواصـــل 
التـــي أطلقهـــا مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي 
)إثـــراء(، وأكـــدت أن مثـــل هـــذه المبـــادرات تعـــزز الروابـــط 
ــل  ــي ظـ ــن فـ ــتركة، والتضامـ ــانية المشـ ــا اإلنسـ ــي قيمنـ فـ
تفشـــي جائحـــة كوفيـــد 19، وقـــال موقـــع منظمـــة اليونســـكو 
ــن  ــن باييـ ــب مـ ــن يُطلـ ــي حيـ ــت: »فـ ــبكة اإلنترنـ ــى شـ علـ
األشـــخاص حـــول العالـــم البقـــاء فـــي منازلهـــم اســـتجابة 
ــز  ــى تعزيـ ــة إلـ ــا بحاجـ ــد 19، فإننـ ــروس كوفيـ ــي فيـ لتفشـ
ــال  ــن خـ ــتركة، مـ ــانية المشـ ــا اإلنسـ ــي قيمنـ ــط فـ الروابـ
مـــن  بـــروح  المعلومـــات،  وتبـــادل  والمعرفـــة  الثقافـــة 

التضامن«. 

وتضمـــن الموقـــع تفاصيـــل مبـــادرة إثـــراء والبرامـــج 
المختلفـــة التـــي تتضمنهـــا، كمـــا ذكـــر نبـــذة عـــن دور 
المركـــز فـــي رعايـــة اإلبـــداع ونشـــر المعرفـــة وتعزيـــز 
التواصـــل الثقافـــي والحضـــاري بيـــن المملكـــة العربيـــة 
الثقافيـــة  البرامـــج  خـــال  مـــن  والعالـــم،  الســـعودية 
واإلبداعيـــة التـــي يقدمهـــا طـــوال العـــام، حيـــث يعـــّد وجهـــة 
ـــي  ـــا ف ـــز رّواده ـــام وتحفي ـــى إله ـــدف إل ـــاد ته ـــددة األبع متع
مجـــاالت مختلفـــة، وتمكيـــن المواهـــب الوطنيـــة وإبـــراز 

تقدم المملكة على المستوى العالمي.
ـــز الثقافـــي العالمـــي  يُذكـــر أن مركـــز الملـــك عبـــد العزي
ــي  ــارس الماضـ ــهر مـ ــة شـ ــي نهايـ ــق فـ ــد أطلـ ــراء(، قـ )إثـ
باقـــة مـــن البرامـــج التفاعليـــة ضمـــن مبـــادرة »إثـــراء 
التواصـــل« والتـــي تتضمـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن البرامـــج 
التعليميـــة والثقافيـــة والتـــي تُقـــّدم لجميـــع فئـــات المجتمـــع 

عبر منصاته الرقمية.
قـــع  لمو ا عبـــر  لرقمـــي  ا لمحتـــوى  ا فـــر  تو و
اإللكترونـــي للمركـــز إلـــى جانـــب مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي يوتيـــوب وســـناب شـــات ومدونـــة إثـــراء و 
تويتـــر عبـــر وســـم #إثراء_معـــك، لتقديـــم برامـــج 
تفاعليـــة متنوعـــة ذات ثـــراء معرفـــي وفكـــري تغطـــي 
المســـارات الخمســـة التـــي تقـــوم عليهـــا برامـــج 
المركـــز  وهـــي: اإلبـــداع، والثقافـــة، والمعرفـــة، 

والفن، والمجتمع.
لإلطـــاع علـــى تقريـــر اليونســـكو تفضـــل بزيـــارة 

الموقع:
https://en.unesco.org/covid19/
initiatives?initiative_type=All&initiative_
type=All&country=SA

اليونسكو يشيد بمبادرات إثراء الثقافية

20 ألف أسرة محتاجة تستفيد من تبرعات موظفي أرامكو السعودية
القافلة األسبوعية 

الظهران-اسـتفادت أكثـر مـن 20 ألـف أسـرة، تشـمل 
أسـر األيتـام واألرامـل، من حملـة تبرعات موظفـي أرامكو 
السـعودية )سـال الخيـر(، التـي اختُتمـت مـع مطلع شـهر 

رمضـان المبـارك. وجمعـت الحملـة التـي انطلقـت تحـت 
شـعار »بقـاؤك فـي المنـزل ضمـان لسـامتك« أكثـر مـن 
6.45 مليـون ريـال تبـّرع بهـا أكثـر مـن 17 ألـف موظـف في 
أرامكـو السـعودية. والتزمـت الشـركة بدفـع مبلـغ مماثـل 
لمـا تبـرع بـه الموظفـون فـي هـذه الحملـة، وذلك تشـجيًعا 
منهـا لهـم، ومضاعفـة ألثر تبرعهـم، ليصل بذلـك إجمالي 

التبرعات إلى نحو 13 مليون ريال.
وتسـتهدف الحملـة توفيـر سـال الخيـر للتشـجيع علـى 
المسـاعدة  وتقديـم  المنـزل،  فـي  البقـاء 
العاجلـة لأليتـام واألرامل في المملكة لسـد 
احتياجاتهـم في ظـل مواجهة تبعات تفّشـي 
فايـروس كورونـا المسـتجد. كمـا تأتي هذه 
السـعودية  أرامكـو  مـن  استشـعاًرا  الحملـة 
التـي  الجهـود  مـع  وتماشـًيا  الوطنيـة،  لمسـؤوليتها 
هـذه  تفّشـي  مكافحـة  فـي  المملكـة  حكومـة  تبذلهـا 

الجائحة العالمية.
وتحتـوي سـال الخيـر علـى مـواد غذائيـة أساسـية، 
وأدوات الوقايـة والتعقيـم، ونشـرات توعويـة، وسـائل 
مـن مركـز  نشـرة  إلـى  باإلضافـة  وترفيهيـة،  تعليميـة 
حـول  »إثـراء«  العالمـي  الثقافـي  عبدالعزيـز  الملـك 
البرامـج التـي يقدمهـا المركـز عـن بُعـد، وتسـتهدف 
واألسـر  األفـراد  مـن  المسـتفيدين  آالف  الحملـة 
المحتاجـة مـن مختلـف مناطـق المملكـة، مـع إعطـاء 

األولوية للمناطق األكثر تأثًرا بفايروس كورونا المستجد.
وقـد بدأ توزيع سـال الخير فـي أكثر من 15 مدينة في 
المملكـة منهـا: الخبـر، والدمـام، والجبيـل، واألحسـاء، 

والريـاض، وجـدة، ومكـة المكرمـة، والمدينـة المنـورة، 
ومنطقـة جـازان ومـا حولهـا، وينبـع، وتبـوك، وغيرهـا مـن 

المدن.

مليون ريال مجموع مساهمات 
موظفي الشركة

موظف ساهم في حملة التبرعات

مليون ريال إجمالي التبرعات بعد 
مضاعفة الشركة

أسرة محتاجة تستهدفها الحملة 
في مختلف مناطق المملكة

ساعة تطوع قدمها متطوعوا إثراء 
للمساعد في تعبئة السال

6.45

١٢.٩

17,675

20,219

٢١٠

حقائق 
وأرقام
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٧ مايو ٢٠٢٠ 

»شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة« تقود 
استثمارات ريادية لرفد الشركة بالتقنيات الجديدة

الظهـران - ال شـك أن البقـاء فـي الصـدارة وفـي مركـز 
القيـادة العالمـي لقطـاع النفـط والغـاز الـذي تتسـنم ذراه 
أرامكـو السـعودية يحتشـد خلـف الوصـول إليـه إصـرار كبير 
وبرامـج محكمـة للريـادة فـي مجـال البحـث واالبتـكار، وغير 
الصناعـي واإلنتاجـي واإلداري  التفـوق  برامـج  ذلـك مـن 
والمقومـات المفصليـة فـي هـذه الصناعـة، والتـي تتمتـع 
الشـركة بحـظ وافـر منهـا ال نظيـر لـه، والتـي تمكنهـا فـي 
الوقـت ذاتـه من المحافظة على دورهـا القيادي العالمي في 

قطاع النفط والغاز. 
ويمثـل صنـدوق االسـتثمار الجـريء ومشـاريع الطاقـة 
ألرامكـو السـعودية أحـد الطـرق التـي تشـجع بهـا الشـركة 
االبتـكارات مـن خـال  االسـتثمار فـي بدايـات الشـركات 
الناشـئة. وقـد أُنشـئت شـركة أرامكـو السـعودية لمشـاريع 
العالمـي فـي  2012م بهـدف االسـتثمار  الطاقـة فـي عـام 
اإلسـتراتيجية  األهميـة  ذات  الناشـئة  الشـركات  تقنيـات 
ألعمال أرامكو السـعودية، مما يسـّرع من تطويرها وبالتالي 

نشرها في أعمال الشركة ومشاريعها. 
وتهـدف تلـك الشـركة الواعـدة التابعـة ألرامكـو السـعودية 
إلـى االسـتثمار فـي سـت إلـى ثمـان شـركات ناشـئة سـنوًيا، 
وتسـتمر بالتوّسـع فـي أسـواق ومناطـق جغرافيـة جديـدة، 
بهـدف مضاعفـة حجـم أعمالهـا خـال السـنوات الخمـس 
القادمـة. وحـازت شـركة أرامكو السـعودية لمشـاريع الطاقة 
أسـهًما فـي 40 شـركة عالميـة مختلفـة منـذ بـدء نشـاطاتها 
االسـتثمارية فـي عـام 2013م، باإلضافـة إلـى شـراكات فـي 

عدة صناديق استثمارية. 
إلـى  لاسـتثمار  الشـاملة  إسـتراتيجيتها  تهـدف  كمـا 
اسـتحداث قيمـة مضافـة طويلـة األمـد ألرامكـو السـعودية 
التنقيـب واإلنتـاج  المختلفـة مثـل  الشـركة  فـي قطاعـات 
لـى  إ فـة  إلضا با  ، يق لتسـو ا و لجـة  لمعا ا و يـر  لتكر ا و
البتروكيميائيـات ومصادر الطاقة المتجـددة وكفاءة الطاقة 

وقطاعات المياه. 
أرامكـو  شـركة  تركـز  إسـتراتيجياتها،  مـع  وتماشـًيا 
السعودية لمشاريع الطاقة على توسيع مجاالت استثماراتها 
لتشـمل الحلـول الرقميـة واألعمـال غيـر المعدنيـة، ولذلـك 
فهـي تعمـل فـي عـدة دول حـول العالـم كالصيـن، والنرويـج، 

والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية. 
وحـول هـذا الموضـوع، قـال الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
أرامكـو السـعودية لمشـاريع الطاقـة، األسـتاذ ماجـد مفتـي، 
معلًقـا: »ترتكـز إسـهامات شـركة أرامكو السـعودية لمشـاريع 
الطاقـة علـى قدرتنا علـى تقديم تقنيات مبتكـرة وفريدة في 
مجالهـا ألرامكـو السـعودية. وتكـون هـذه التقنيـات غالًبا في 

ومجهـز بأحـدث التقنيـات. واكتمـل أول تطبيـق ناجح لتقنية القافلة األسبوعية
كونكستيك في مشـروع استخاص اإليثان بالتبريد الشديد 
فـي معمـل الغـاز فـي العثمانيـة. وقـد اسـتُخدم مـا مجموعـه 
2000 طن من الهياكل الفوالذية لكونكسـتيك، أي 30% من 
مجمـوع الهيـاكل الفوالذيـة فـي المشـروع، وفـي  ثلـث الوقت 

الذي يستغرقه نشر الهياكل الفوالذية التقليدية. 
وأشـاد مدير إدارة مشـاريع مرافق الزيت، األسـتاذ أحمد 
العارضـي، بدخول تقنية هياكل كونكسـتيك التي تعد األولى 
مـن نوعهـا فـي أرامكـو السـعودية والمملكـة. مضيًفـا: »لـم 
تُسـتخدم هذه التقنية في المملكة أو في منطقة الخليج وال 
مـن قبل في مرافق الزيـت والغاز. ونفتخر أننا أول من تبّنى 
باالبتـكار  يعـرف  لـم  فـي مجـال  التقنيـة  هـذه  واسـتخدم 

التقني«. 
واسـتطرد العارضـي في حديثـه قائـًا: » إن العوائد التي 
حققتهـا الشـركة كبيـرة مقارنة بالتكلفة. وكانـت جملة تكلفة 
الطريقـة  تكاليـف  أكثـر جذًبـا مـن  التقنيـة  بهـذه  التنفيـذ 
التقليديـة. وتمتلـك جميـع مرافق الغـاز والزيـت لدينا هياكل 
فوالذيـة مهمـة. كمـا سـاعد تطبيـق تقنيـة كونكسـتيك فـي 
تقليل تكاليف التركيب والتشغيل اإلجمالية. وقد ركبنا أكثر 
مـن ألفـي طـن وتعـد تكلفـة التركيـب والتشـغيل اإلجماليـة 
أرخـص بمسـتوى ملحوظ، كمـا ركبنا كاميرتيـن لرصد تقدم 
التنفيـذ فـي القسـم التجريبـي وأثبتـت  التقنيـة أنهـا تُنفـذ 
بشـكل أسـرع، فقـد اسـتغرق األمـر عشـر سـاعات فقط لكل 
الطريقـة  تسـتغرق  بينمـا  كونكسـتيك،  بتقنيـة  متـري  طـن 
التقليديـة مـا يقـارب ثاثيـن سـاعة. وباإلمـكان بنـاء قسـم 
كامـل فـي غضـون سـاعتين إلـى ثـاث سـاعات.  واألمـر 

ببساطة يشبه مفهوم لعبة ليجو«.  
مـن جهتـه؛ قـال منسـق الهندسـة المدنيـة واإلنشـائية في 
إدارة الخدمـات االستشـارية، ريـاض الشـيبان، فـي تعليقـه 
علـى إنجـاز تطبيق هذه التقنية الذي تحقـق بفضل اهلل أوالً 
ثـم بفضـل فريق عمل مشـترك: »إن فوائد نشـر هذه التقنية 
مذهلـة، فقـد أكملـت إدارة الخدمـات االستشـارية بدعـم 
شـركة أرامكـو السـعودية لمشـاريع الطاقـة التقييـم التقنـي 
لتطبيـق هـذه  أُنشـئ فريـق  ثـم  ومـن  المطلـوب.  والمالـي 
التقنيـات فـي الشـركة لتسـريع عمليـة التطبيـق في مشـاريع 
أرامكـو السـعودية. وقـادت إدارة الخدمـات االستشـارية 
الفريق الذي ضّم أعضاء من فريق إدارة المشـاريع، وشـركة 
أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة، وإدارة تخطيط المرافق، 

ودائرة التوريد وسلسلة اإلمداد«.
ولدى كونكسـتيك تطبيقات عديدة في المملكة باإلضافة 
إلـى الفوائـد المؤكـدة ألرامكـو السـعودية وهي تُصّنـع محلًيا 
اآلن. وتتماشـى  اسـتثمارات كونكسـتيك مـع رؤيـة المملكـة 

2030 ومع برنامج اكتفاء للتصنيع المحلي. 

الوليات 
المتحدة 
األمريكية

المملكة 
العربية 

السعودية

نقل التقنية هو 
مهمتنا 

األساس، وهي 
أعظم قيمة 

نضيفها 
للشركة؛ 

فيمكن القول 
أننا المحفز 

النشط لتسريع 
تطوير التقنيات 
وتشغيلها في 

أرامكو 
السعودية.

ماجد مفتي

مكاتب شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة حول العالم

الصين

النرويج

المملكة 
المتحدة

عدد من الشركات التي 
تستثمر فيها شركة أرامكو 
السعودية لمشاريع الطاقة

فـي  تجربتهـا  علـى  نسـاعدهم  بحيـث  التطويـر  مرحلـة 
الميـدان، وتطويرهـا بنحـو أسـرع. ونحـّدد هـذه الفـرص 
بالعمـل مـع عـدة إدارات ودوائـر فـي الشـركة لتقييـم قدرات 

هذه الحلول التقنية المبتكرة«. 

قيادة االستثمارات بمنهجية
وتقود شـركة أرامكو السـعودية لمشـاريع الطاقة عمليات 
اسـتثمار منهجيـة، حيـث تبـدأ المرحلـة األولـى ببحـث فـرق 
العمـل اإلقليميـة فيها عن صفقات ممكنة في األسـواق التي 
الشـركة  تحديـات  مواجهـة  فـي  تسـاعد  أن  شـأنها  مـن 

المستقبلية. 
حلـول  عـن  البحـث  رحلـة  »فـي  قائـًا:  مفتـي  وأوضـح 
مبتكـرة، غالًبـا مـا يجـد أعضـاء فريـق صنـدوق االسـتثمار 
الجـرئ تقنيـاٍت جديـدة لـم تكـن فـي نطـاق بحثهـم والتي قد 
تضيـف قيمة ألرامكو السـعودية، ويعملون مـع خبراء أرامكو 
السـعودية لتقييـم أثر هذه التقنيات المحتملـة. وتبدأ عملية 
قيمتهـا  ومـن  لتقنيـة  ا مـن  التحقـق  بعـد  المفاوضـات 

المقترحة«. 
ويُبـرم االسـتثمار بعـد االتفـاق علـى الشـروط، وتُضـاف 
لمشـاريع  السـعودية  أرامكـو  شـركات  إلـى  الشـركة  تلـك 

الطاقة. 
مهمتنـا  التقنيـة  نقـل  »يمثـل  موضًحـا:  مفتـي  وأضـاف 

األسـاس، وأعظم قيمة نضيفها للشـركة؛ ولكن تلك شركات 
ناشـئة والتـزال فـي طـور النمو والتطـور. ولذلـك، نجتمع مع 
مجالـس إدارة هـذه الشـركات وندعمهـم بتطويـر تقنياتهـم، 
وذلـك بجلـب خبـراء أرامكـو السـعودية لشـرح احتياجاتهـم. 
وبالتالـي نسـتطيع وصـف دورنـا بكوننـا الوسـيط لتسـريع 

تطوير التقنيات وتشغيلها في أرامكو السعودية«. 
وتسـتكمل أعمال االسـتثمار وتطبيق التقنيات في أرامكو 
السـعودية  أرامكـو  قـدرات  الطاقـة  لمشـاريع  السـعودية 
الشـركة األم فـي مجـال البحـث والتطوير، حيث أشـار مفتي 
في هذا الصدد قائًا: »نستطيع أن نختار أفضل  التقنيات 
المطـورة مـن شـركات مـن أنحـاء العالـم التـي تنتقـل مـن 
المعمـل إلـى الميـدان، كمـا نسـهم بتمويـل تلـك المرحلـة من 

التطوير«.

مثاٌل بارز على النجاح

أرامكـو  تطبيـق  أمثلـة  مـن  كونكسـتيك  شـركة  وتعـد 
السـعودية إلدارة المشـاريع للتقنيـات الناجحـة، وهـي شـركة 
ن  سـا ومقرهـا  يـة  لفوالذ ا كل  لهيـا ا لتركيـب  ة  مبتكـر
فرانسيسـكو. فقـد طـورت كونكسـتيك نظـام بنـاء هيـاكل 
فوالذيـة مسـتدام على نطاق واسـع حسـب الطلـب والمعايير 

عدد من الشركات التي تستثمر فيها
شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة
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الذكاء االصطناعي يقود عمليات التفتيش عن 
بعد في مرافق أرامكو أسيا أثناء كوفيد 19

خال احتفالها باليوم العاملي للصحة والسامة يف العمل

أرامكو السعودية: الموظفون أواًل في »رحلة  
السالمة« المستمرة

أرامكـو آسـيا مؤخـًرا وألول مـرة  سـيول - اعتمـدت 
اسـتخدام »الخوذة الذكية« تماشـًيا مع اسـتراتيجية أرامكو 
السـعودية للتحـول الرقمـي لريـادة قطـاع النفـط والغاز في 
ابتـكار تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة وتبنـي مجموعـة 
المجـاالت.  مختلـف  فـي  التقنيـات  أحـدث  مـن  واسـعة 
بالـذكاء  يعمـل  الـذي  الذكيـة،  الخـوذة  حـل  ويُسـتخدم 
االصطناعـي، عـن بُعـد لمراقبة المعـدات وتصنيـع المواد، 

وبالتالي يقلل من مخاطر نقل فيروس )كوفيد 19(. 

التقنية المستخدمة في 
الخوذة الذكية

التقنيـة المسـتخدمة فـي هـذا الحـل هي جهـاز كمبيوتر 
اندرويـد لوحـي محمـول قابـل لارتـداء يسـمح بالعمـل بـه 
دون اسـتخدام اليديـن وموصـل بخـوذة صناعيـة تقليديـة. 
تسـتخدم برمجيـات التعـرف الصوتـي وتسـمح بالعديد من 
المهـام مثـل: سـهولة مشـاركة المسـتندات والشاشـات، 
والتقـاط صـور عاليـة الدقـة، وتسـجيل مقاطـع الفيديـو، 
واالسـتخدام اآلنـي للغة ترميز المشـاهد الواقعيـة المعززة 
بالمؤثـرات الحاسـوبية، بهـدف التوجيـه عـن بعـد. ويمّكـن 
هـذا الحـل أيًضـا عـدة أشـخاص مـن القيـام بعـدة جلسـات 

دعم عن بعد في الوقت نفسه. 
وقـال رئيـس أرامكـو آسـيا، األسـتاذ أنـور الحجـازي: 
»يتـرك التحـول الرقمـي بصماتـه علـى التغيير الـذي حدث 

الظهـران - احتفلـت منظمـة العمل الدولية فـي 28 أبريل 
الماضـي باليوم العالمي للسـامة والصحة في العمل، وهي 
مبادرة تركز على تعزيز السامة والصحة في مكان العمل.  
ووفقـاً لمنظمـة العمـل الدوليـة، يمـوت نحـو 3 ماييـن 
عامـل كل عام بسـبب حوادث وأمراض مهنيـة. ولدى أرامكو 
السـعودية تاريـخ يمتـد لعقـود طويلـة فـي تطويـر السياسـات 
والممارسـات لحماية العمـال، التي تتطور لتلبيـة احتياجات 
اليـوم، حتـى مـع التحديـات الحاليـة لجائحـة كوفيـد - 19. 
وقـد أكـدت أرامكـو السـعودية فـي وقت مبكر على السـامة 
الشـخصية وعلـى غـرس ممارسـات العمـل اآلمنـة للقـوى 
العاملـة غيـر الماهـرة إلـى حـد كبير ولكنهـا في طـور النمو.  
ففـي عـام 1940، بـدأت الشـركة تطويـر ثقافـة تعـزز أهميـة 
سـلوكيات وإجـراءات العمـل اآلمنـة وذلـك بعـد توظيـف أول 

مهندس سامة متخصص.
لقـد تغير الكثير منذ تلك األيـام األولى، حيث تلعب إدارة 
منـع الخسـائر فـي الشـركة اآلن الـدور الرائـد فـي ضمـان 
سـامة موظفينا من خال مجموعة واسـعة من النشـاطات 
المتعلقـة بالسـامة، بمـا فـي ذلـك تطويـر معاييـر السـامة 
للغـرض،  المناسـب  الميدانـي  الدعـم  المحسـنة، وتوفيـر 
الناشـئة  بالمخاطـر  والتنبـؤ  السـامة،  أداء  وتقييمـات 
المحتملـة - كل هـذا مـع االسـتمرار فـي تبنـي واجبهـا فـي 
توصيـل رسـالة السـامة، ليـس فقـط إلـى القـوى العاملـة، 

ولكن أيًضا للمجتمعات.  
وتعـد القيادة محرًكا رئيًسـا لهذا الجهـد. وال يتجلى ذلك 
فـي مـكان أكثر مـن لجنة الصحـة والسـامة واألمـن والبيئة 
في الشـركة، التي تقدم إرشـادات إستراتيجية عن سياسات 
السـامة أثنـاء التقييـم وتقديـم المشـورة بشـأن المعلومـات 

المتعلقة بالسامة على مستوى الشركة.

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

فـي كيفيـة إدارة أعمالنـا فـي أرامكـو آسـيا كمـا يدعـم 
األطـراف المعنيـة بالحلـول المبتكـرة والسـرعة المحسـنة 
أرامكـو آسـيا  خصوًصـا فـي وقـت األزمـات. سـتواصل 
استكشاف وتبني التقنيات المبتكرة التي تضيف قيمة إلى 

عملياتنا«. 
وقـال المديـر الممثـل ألرامكو آسـيا كوريا، األسـتاذ فهد 
السـهلي، مركـًزا علـى قيمـة هـذه التقنيـات: »تجلـب هـذه 
التقنيـات عـدة منافـع تمكننـا مـن دعـم وتحسـين أعمالنـا 
بأمـان وثقـة وذلـك بزيـادة التدقيقـات الفوريـة لمراقبـة 
أنشـطة تصنيـع المـواد وتسـريع عمليـات التقييـم العاجلـة 
ذات الصلـة. ذلـك ألن التحديـد المبكر للتقنيات المناسـبة 
التـي تتمـم عملياتنـا، من شـأنه تحسـين تدابير اسـتمرارية 

أعمالنا«. 

منـع  إدارة  مديـر  قـال   ذلـك؛  حـول  لـه  تعليـق  وفـي 
الخسـائرفي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ غسـان أبـو الفـرج: 
»نـرى أنـه مـن المهـم أن تظـل القيـادة مرتبطـة باألشـخاص 
الذيـن يعبرون عن نجاحنا. ويمكننا فقط تحقيق التميز في 
السـامة مـن خـال القيـادة المرئيـة والفعالة، التـي بدورها 
وقراراتهـم  موظفينـا  قيـم  علـى  إيجابـي  بشـكل  تؤثـر 

وسلوكياتهم اليومية«.

التمكين والمساءلة  
لمسـؤولية  خاًصـا  اهتماًمـا  السـعودية  أرامكـو  تولـي 
السـامة الشـخصية. وبينمـا تسـتمر فـي تبسـيط العمليات 
وتعزيز تقنيات السامة، هناك أيًضا نهج واع للحفاظ على 
»اتصـال بشـري« يعـزز السـامة كخيـار شـخصي فـي نهايـة 

المطاف. 
وال شـك أن نجـاح أي شـركة يكمـن في موظفيهـا، ولذلك 
أدركـت أرامكـو السـعودية هـذا األمـر وتبنتـه منذ أمـد بعيد. 
وعلـى الرغـم مـن أن نظـام إدارة السـامة يوفـر هيـكل إدارة 
المخاطـر لدينـا الـذي يوضـح أن القيادة مسـؤولة عن توفير 
مكان عمل آمن ، إال أن كل شخص ال يزال يتحمل مسؤولية 
شـخصية فـي اتبـاع قواعـد ومتطلبات السـامة. وبنـاء على 
ذلـك؛ تعمـل أرامكـو السـعودية علـى تمكيـن الموظفيـن مـن 
خـال تفويضهـا »سـلطة إيقـاف العمـل« التـي تسـمح ألي 

شخص بوقف أي عمل غير آمن في أي وقت.

كل حياة تهمنا
ويشـكل وجـود عشـرات اآلالف مـن عمـال المقاوليـن فـي 
مناطق أعمال أرامكو السعودية حاجة ملحة التباع نهج عام 
للقـوى العاملـة للنجـاح فـي أهـداف السـامة الخاصـة بهـا. 

دعم المشاريع أثناء الجائحة 
للتأكــد من اســتمرارية العمل أثناء جائحــة كوفيد - 19، 
اســتخدم مهندســو أرامكــو آســيا فــي كوريــا الجنوبيــة 
تقنيــة الخــوذة الذكيــة لتقيــم مصنــع جديــد عــن بعــد مــن 
المحتمــل إقامتــه فــي أولســان ) تبعــد قرابــة 350 كــم عــن 

سيول( ينتج أنابيب ذات وصات لحام مستقيمة. 
ــن والمفتشــين  ــن الفنيي تعاونــت مجموعــة مــن المقيمي
ــو الســعودية  ــي أرامك ــات االستشــارية ف ــن إدارة الخدم م
فــي الظهــران، والخدمــات الهندســية والتقنيــة ألرامكــو 
ــت عــن بعــد  ــة ســيول، وتفاعل آســيا فــي العاصمــة الكوري
مــع ممثلــي المصنــع ببــث الفيديــو المباشــر. وكان هــذا 
الحــل الفريــد الــذي ُطبــق لدعــم طلــب طــارئ لتقييــم أداء 

لذلـك يُعـد المقاولـون امتـداداً للقـوى العاملـة بالشـركة، 
ويلزمهـم، وفًقـا لذلـك، اتبـاع معاييـر السـامة المتوقعـة من 
جميـع الموظفيـن. وتتكون إسـتراتيجية سـامة المقاول من 
المشـاركة  تحسـين  أوالً:  هـي  أساسـية،  عناصـر  أربعـة 
والتواصـل مـع المقاوليـن، وثانًيـا: إجـراء تقييمـات متعمقـة، 
وثالًثـا: توفيـر مقاييـس أداء السـامة الموثوقـة لمشـاريع 
البناء، ورابًعا:  تقييم أهم عملياتها وإجراءاتها  عند اختيار 

المقاولين.
التوعية بالسالمة

وقـد سـعت أرامكو السـعودية باسـتمرار إلى إيجـاد طرق 
جديـدة ومبتكـرة لتثقيـف موظفيهـا منـذ إطـاق أول مـواد 
تعليميـة للسـامة للشـركة فـي عـام 1941 امتـداًدا إلى طرح 
»قواعـد إنقـاذ الحيـاة« المتعـددة اللغـات مؤخـًرا. وقد أثبت 
هـذا النهـج في التثقيف والتوعية نجاحـه، حيث أنه يواصل 
تحسين السامة في المجاالت الرئيسية، مما يحقق تميًزا 
بمعـدل إصابـات مهـدرة للوقـت وحـوادث سـامة العمليـات 
أقـل بكثيـر مـن المتوسـط المعـروف فـي هـذا القطـاع.   

يوسف ريس ويونغ كيم، من الخدمات الهندسية والتقنية في أرامكو آسيا، يعقدون جلسة 
تقييم عن بعد من مكتب أرامكو آسيا كوريا.

ُتمكن الخوذة الذكية المهندسين من تفتيش المواد عن بعد لتقليل التجمعات مع ضمان 
استمرارية عمليات الشركة في خضم جائحة كوفيد - 19.

وتظـل التوعيـة مـن أسـس السـامة ، سـواء داخـل العمل أو 
خارجه.  

وفـي كل عـام ، تُقدم مجموعة واسـعة من برامج التدريب 
علـى السـامة تغطـي المجـاالت الرئيسـية، بمـا فـي ذلـك 
فحـص الغـاز وإجـراءات الفصـل واإلغـاق، ووضـع البطاقـة 
إلـى  باإلضافـة  المخاطـر،  علـى  والتعـرف  التعريفيـة، 
مـن  الوقايـة  مثـل  الصناعيـة  غيـر  السـامة  موضوعـات 

الحرائق المنزلية والسامة المرورية.

السالمة لألحياء السكنية
هنـاك اعتقـاد راسـخ فـي أرامكو السـعودية بأن السـامة 
تمتـد إلـى ما بعد مكان العمل وهو ما يتجلى في العديد من 
المبـادرات التـي تركـز علـى األحيـاء السـكنية فـي الشـركة، 
والتـي تتـراوح مـن أسـبوع السـامة مـن الحريـق إلـى تعزيـز 
الوعـي بأصـول السـامة من اإلصابـات الرياضيـة، حتى أن 
أرامكـو السـعودية أنشـأت مدرسـتها الخاصـة لتعليـم قيـادة 

السيارات للمرأة. 

بشــكل  فعــااًل  للمعــدات  التشــغيلية  والحالــة  المصنــع 
ملحوظ وساهم في استمرارية العمل بأمان. 

اســتُخدمت التقنيــة أيًضــا لإلشــراف علــى أنشــطة 
التفتيــش واالختبــار الميكانيكــي ألوامــر الشــراء الحاليــة 
المهمــة للشــركة لمشــاريع مثــل: برنامــج زيــادة اإلنتــاج فــي 
ــاظ  ــي الحف ــث ســاعد هــذا الحــل ف ــل المرجــان. حي حق
خدمــات  وتقديــم  البشــرية  الســامة  متطلبــات  علــى 
تفتيــش مائمــة ودعــم جــداول المشــاريع الرأســمالية فــي 

الشركة. 
وداعمـة إلسـتراتيجية  التفتيـش جيـدة  نتائـج  وكانـت 
الشركة في تعزيز التحول الرقمي لمهام العمل. وستواصل 
أرامكو آسيا استخدام التقنية للتأكد من سامة المنتجات 

وفعالية األعمال. 

تولي أرامكو السعودية 
اهتماًما خاًصا لمسؤولية 

السامة الشخصية 
لموظفيها ومقاوليها.  

وهذا هو نوع العمل الذي 
يأخذه بجدية مهندسو 
إدارة منع الخسائر وهم 

فيصل األسمري، إلى 
اليمين، وفهد الرشودي، 

في الوسط، وكذلك 
المقاول يوسف خان. 

تصوير: حسن المبارك



بُرغم تباعِد األبدان..ُيِطلُّ الخيُر في رمضان

لرمضـاَن منزلٌة ومكانٌة في النفـوس ال ينازعه فيهما غيُره 
مـن شـهور العـام، فهـو شـهر الرحمـة والمغفـرة، وهـو شـهر 
التقـرب إلـى اهلل بالطاعـات، وهـو الشـهر الـذي تتضّمـخ آناء 
ليلـه وأطـراف نهـاره بآيـات القـرآن، وهـو شـهر ليلـة القـدر 

»التي هي خيٌر من ألف شهر«. 

غيـر أن رمضـان هذا العام جاء مختلًفا وبنكهة لم نعتدها 
وبصـورة لـم نألفهـا مـع مـا ابتُليـْت به بادنـا الحبيبـة والعالم 
أجمـع مـن انتشـار وبـاء كورونـا، الـذي نّغـص علينـا حياتنـا 
وباعـد بيننـا وبيـن مـن نحـب، ولكـن إلـى حيـن، بـإذن اهلل! 
خاصـة إذا مـا تحلينـا بالوعـي الكافـي فـي التعامـل معـه، 

وطالمـا كنـا ملتزميـن بالتعليمـات واإلرشـادات الصحيحـة 
مـن  والحـد  لكبـح جماحـه  معـه  التعامـل  فـي  والمطلوبـة 

انتشاره.
وجرًيـا علـى عـادة موظفـي أرامكو السـعودية فـي المناطق 
النائيـة علـى امتداد خارطـة الوطن، من تناقيب حتـى جازان، 

تستمر عادة االحتفاء بهذا الشهر الفضيل وممارسة طقوسه 
والتمتـع بأجوائـه، كمـا يحـدث فـي كل عـام، علـى الرغـم ممـا 
فرضه الوضع الصحي الحالي من قيود ومحاذير واحترازات 
لمـا فيـه الصالـح العـام، وبمـا يضمـن سـامة كل موظـٍف مـن 

موظفي الشركة أينما كانوا وحيثما حلوا.

عبدالرحمن النمير، مشغل معمل غاز، يتناول 
افطاره في معمل غاز تناجيب.

محمد الحربي مشغل غرفة التحكم بمعمل فصل الغاز عن الزيت يقوم بمراقبة متغيرات العمل 
عن كثب.

يصطف موظفو المناوبات الليلية في قاعة الطعام في معمل فصل الغاز عن الزيت في الظلوف للحصول 
على وجبة السحور، حيث تم اتخاذ جميع اإلجراءات الحترازية مثل التباعد الجسدي. 

وجبة اإلفطار 
متنوعة يتم 

تقديمها 
للموظفين في 

تناقيب.

يتوجه محمد المالكي ، فني في معمل فصل الغاز عن الزيت في الظلوف، إلى منصة السكن، 
حيث تقترب شمس المغرب من األفق بعد ساعات العمل.

راضي الشمري، مشغل وحدة التحكم، وعبدالعزيز المتعاني، مشغل، يستعدان لتناول وجبة الفطار في قاعة الطعام بمعمل السفانية ٤
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جوائز كفاءة الطاقة لعام 2019م..
احتفاٌء بجهود خفض كثافة استهالك الطاقة، وتكريٌم ألفكار ُملهمة تهدف للمحافظة عليها

جانيت بينهيرو

المبدعـــة لخبـــراء  العقـــول  أســـهمت   - الظهـــران 
النفـــط والغـــاز فـــي أرامكـــو الســـعودية فـــي تحســـن 
األداء بشـــأن كفـــاءة الطاقـــة فـــي الشـــركة، مـــن خـــال 
تحقيـــق كثافـــة اســـتهاك للطاقـــة تبلـــغ 114.1 ألـــف 

وحـــدة حراريـــة بريطانيـــة لـــكل برميـــل مكافـــئ نفطـــي، 
الهـــدف  4.1٪ عـــن  ـــل تحســـًنا بنســـبة  وهـــو مـــا يمثِّ

ر. الُمقرَّ
وفـــي إطـــار سياســـة أرامكـــو الســـعودية لتحســـين 
اللجنـــة  ـــى  تتولَّ الطاقـــة،  اســـتهاك  فـــي  أداءهـــا 
كفـــاءة  جوائـــز  توزيـــع  الطاقـــة  إلدارة  التوجيهيـــة 

مـــت حفـــًا لاحتفـــاء  الطاقـــة فـــي الشـــركة، حيـــث نظَّ
بالفائزيـــن بجوائـــز عـــام 2019م فـــي الظهـــران، فـــي 

وقت سابق من هذا العام.
وقـــال كبيـــر المهندســـين ورئيـــس اللجنـــة التوجيهية 
إلدارة الطاقـــة، األســـتاذ جميـــل البقعـــاوي، إن الجوائـــز 
خـــارج  بـــداع،  بإ التفكيـــر  علـــى  الجميـــع  تشـــجع 

علـــى  المحافظـــة  كيفيـــة  حـــول  الصنـــدوق، 
نـــت األفـــكار اإلبداعيـــة  وقـــد تضمَّ الطاقـــة، 
التـــي تـــم تنفيذهـــا خـــال عـــام 2019م تحســـين 
الضـــوء  الهـــواء، واســـتثمار  طريقـــة ضغـــط 
الخـــام  النفـــط  ونقـــل  للشـــمس،  الطبيعـــي 

ق الُحّر. بطريقة التدفُّ

إدارة حقن مياه البحر
ــق  ــزة الفريـ ــر بجائـ ــاه البحـ ــن ميـ ــازت إدارة حقـ فـ
عـــن الفئـــة الصناعيـــة، نظيـــر عملهـــا فـــي تحقيـــق 
وفـــورات فـــي اســـتهاك الطاقـــة التشـــغيلية، مـــن 
شـــبكات  علـــى  التشـــغيل  أحمـــال  إدارة  خـــال 

المضخـــات فـــي معامـــل حقـــن الميـــاه فـــي الحويـــة 
والعثمانية.

إدارة خدمات المكاتب، وخدمات أحياء السكن
فـــاز بجائـــزة الفريـــق عـــن فئـــة القطـــاع غيـــر 
الصناعـــي، فريـــق مشـــترك مكـــون مـــن إدارة 
خدمـــات المكاتـــب وخدمـــات أحيـــاء الســـكن، 
وأتمتـــة  الطاقـــة  إدارة  فـــي  جهودهـــم  إزاء 

التحكـــم الرقمـــي لمبنـــى اإلدارة الجنوبـــي فـــي 
العضيلية.

أسفر عام 1965م عن اكتشاف حقل الظلوف 
النفطي البحري الضخم في أقصى الشمال 
الشرقي من المملكة، ليبدأ اإلنتاج فيه عام 

1973م.
وتبلغ مساحة الحقل، الكامن على عمق قرابة 
40 متًرا من مياه الخليج العربي المتأللئة، نحو 

600 كيلومتر مربع. وفوق ُزرقة مياه البحر هناك، 
تلوح مجموعة ضخمة من البنى التحتية إلنتاج 
النفط والغاز، حيث يعمل فيها 1121 موظًفا من 

أجل استخراج النفط الخام ومعالجته.
ومن هناك، تنقل المضخات النفط الخام 

العربي المتوسط والغاز المفصوَلين عن 
بعضهما، مسافة 67 كيلومتر عبر خط أنابيب إلى 

السفانية، الواقعة على سهل الساحل الغربي 
المجاور للحقل.

وفي العام الماضي، أعاد فريق من الخبراء، في 
إدارة اإلنتاج في المنطقة المغمورة في السفانية، 

النظر في طريقة تشغيل معامل فرز الغاز من 
الزيت األربعة التابعة للحقل، ليكتشفوا أن 

باإلمكان استثمار الضغط الذاتي للحقل في 
تشغيل جميع هذه المعامل.

وبدًل من استخدام التوربينات الكهربائية وتلك 
العاملة بالغاز، من أجل نقل النفط الخام إلى 

ر الفريق الكتفاء بالضغط  معامل الفرز، قرَّ
الطبيعي لفعل ذلك.

وكان هذا التفكير اإلبداعي حول استثمار 
الضغط الطبيعي في المعامل سبًبا رئيًسا 

لحصول الفريق على المركز األول ضمن جوائز 
أرامكو السعودية لكفاءة الطاقة لعام 2019م.

وقال مدير إدارة اإلنتاج في المنطقة المغمورة 
في السفانية، األستاذ عبداهلل القحطاني، إن 

فريقه ملتزم ببناء ثقافة قوية ترتكز على تعزيز 
كفاءة الطاقة، مضيًفا بقوله: »نريد أن نتبادل 

المعرفة، وأن ُنلهم، وأن نتفاعل مع اآلخرين؛ وأن 
ز في كفاءة  نتبادل الخبرات بيننا في مجال التميُّ

الطاقة«.

ق الُحّر للنفط  كانت مبادرة التشغيل بطريقة التدفُّ
الخام، في المعامل األربعة لفرز الغاز من الزيت 
التابعة لحقل الظلوف، هي المبادرة األكثر توفيًرا 
ذتها إدارة اإلنتاج في  للطاقة من بين عدة مبادرات نفَّ
المنطقة المغمورة في السفانية، الفائزة بالمركز 
األول ضمن جوائز كفاءة الطاقة لهذا العام.

فـي  المغمـورة  المنطقـة  فـي  اإلنتـاج  إدارة  كانـت 
السـفانية أفضل اإلدارات أداًء في أرامكو السعودية من 
حيث كفاءة الطاقة، حيث أسـهم تشـغيلها ألربعة معامل 
ق الُحّر، وهي معامل فرز الغاز من الزيت  بطريقـة التدفُّ
التابعـة لحقـل الظلـوف، فـي خفـض كثافـة اسـتهاك 

الطاقة بقدر كبير.
ـح مشـرف أعمـال الهندسـة، سـيف الزعبـي،  ويوضِّ
ـق الُحّر، بأنها اسـتثمار الضغط  طريقة التشـغيل بالتدفُّ
ق النفط الخام  الطبيعي عندما يكون كافًيا بنفسـه لتدفُّ

إلى المعمل.
العمـل أن  2018م، أدرك فريـق  أواخـر عـام  وفـي 
ـق النفـط الخـام في  تحديـث صمامـات التحكـم فـي تدفُّ
معمـل فـرز الغاز من الزيت رقم 2 في الظلوف، سـيؤدي 
م  إلى تحقيق مسـتوى مثالي من الضغـط وعوامل التحكُّ

في خطوط األنابيب، مما يُغني عن الحاجة إلى تشغيل 
ي ذلـك إلـى خفـض  مضخـات الشـحن، وبالتالـي يـؤدِّ
اسـتهاك وقود الغـاز بفضل تقليل أحمال التشـغيل في 

توربينات توليد الطاقة.
اإلبداعـي  الفريـق  تفكيـر  »بفضـل  الزعبـي:  يقـول 
وجهودهـم فـي إنجـاز أعمـال التشـغيل، وجدنـا فرصـة 
ننـا مـن توفير الطاقـة، مع االسـتمرار بتلبية أهداف  تمكِّ
اإلنتاج. لقد أسـهم تحقيق المسـتوى المثالي من عوامل 
التحكـم فـي خطـوط األنابيـب وفـي جميـع معامـل فـرز 
الغـاز مـن الزيـت، فـي تخفيـف الحمـل علـى توربينـات 
توليـد الطاقـة، ونتيجـة لذلـك قـل االسـتهاك الداخلـي 

لوقود الغاز بنسبة هائلة بلغت %81«.
إلـى جانب ذلك، أُحرزت وفورات إضافية من الطاقة 
بنسـبة 7%، مـن خـال تجديـد وصيانـة ضواغـط حقـل 

نه  المرجان النفطي المسـتخدمة في ضغط الغاز، لتمكِّ
مـن قطـع مسـافة 245 كيلومتـر إلـى معمـل الغـاز فـي 

البري حيث يخضع لمزيد من المعالجة.
وعلـى عمـق يقـارب 2000 متـر أسـفل قـاع البحـر، 
تقبـع المضخات الكهربائية الغاطسـة التـي تنقل النفط 
الخـام إلـى سـطح البحـر. ومـن خـال مراقبـة الفريـق 
دفـع  لنظـام  التـردد  يمكـن ضبـط  المكمـن،  لظـروف 

المضخة متغير السرعة لتوفير استهاك الطاقة.
ـن فريـق العمـل فـي  وعلـى مـدى خمسـة أعـوام، تمكَّ
المنطقـة المغمـورة فـي السـفانية، مـن المحافظـة علـى 
مسـتوى كثافـة اسـتهاك للطاقـة أقـل مـن المسـتوى 
الُمستهدف، كما نجح الفريق في الحصول على اعتماد 
اآليـزو )ISO 50001 2018( فـي الربـع الثانـي مـن عـام 

2019م.

إدارة اإلنتاج في المنطقة المغمورة في السفانية

معمل فرز الغاز من الزيت رقم 2 هو أحد 
ى النفط الخام بطريقة  أربعة معامل تتلقَّ
ق الحّر من حقل الظلوف، وتبلغ  التدفُّ
طاقته اإلنتاجية الُقصوى 250 مليون 
برميل من النفط الخام في اليوم، كما 
يتألف من خمسة منصات، هي مرافق 
اإلنتاج، والمرافق الُملحقة، ومرافق الربط، 
ومنصة شعلة اإلحراق، ومرافق السكن.

نجوم كفاءة 
الطاقة

تشمل المعايير المستخدمة 
في منح جوائز كفاءة الطاقة 

في أرامكو السعودية كثافة 
استهاك الطاقة، ومبادرات 

كفاءة، وبرنامج إدارة الطاقة، 
وتنمية المواهب، وتبادل 

المعرفة.

يمكننا جميًعا أن ُنسهم 
في كفاءة الطاقة:

■  استخدام ميزات توفير الطاقة الموجودة في 
جميع األجهزة.

■  الطباعة عند الضرورة فقط وعلى الوجهين.
■  إطفاء األضواء واألجهزة عندما ل تكون قيد 

الستعمال.
■  سد منافذ تسرب الهواء من النوافذ 

واألبواب.
■  تجفيف المابس باستخدام الهواء.

تحسين كثافة 
استهالك الطاقة

إدارة اإلنتاج في المنطقة المغمورة في السفانية:

%28.37
إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار:

%14.6
إدارة خطوط األنابيب شرق-غرب:

%7.9
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جوائز كفاءة الطاقة لعام 2019م..
احتفاٌء بجهود خفض كثافة استهالك الطاقة، وتكريٌم ألفكار ُملهمة تهدف للمحافظة عليها

كثافة استهالك الطاقة
وأشـــار البقعـــاوي إلـــى أن كثافـــة اســـتهاك 
الطاقـــة هـــي مقيـــاس لمقـــدار الطاقـــة التـــي 
تســـتهلكها المنشـــأة ألداء أعمالهـــا، مضيًفـــا 
بقولـــه: »إن البنيـــة التحتيـــة إلنتـــاج النفـــط 
قطـــاع  تقـــود  الســـعودية  أرامكـــو  فـــي  والغـــاز 

النفـــط والغـــاز مـــن حيـــث حجـــم اإلنتـــاج والموثوقيـــة 
التشغيلية والتقدم التقني والبتكار«.

وقـــال البقعـــاوي: »إن الهـــدف هـــو اســـتخدام طاقـــة 
أقـــل فـــي أعمـــال اإلنتـــاج؛ وفـــي إطـــار هـــذا البرنامـــج 
الـــذي بـــدأ فـــي عـــام 2000م، فقـــد تركـــت كل مبـــادرة، مـــن 
ذتهـــا دوائـــر الشـــركة فـــي عـــام  200 مبـــادرة نفَّ أصـــل 

علـــى  المحافظـــة  فـــي  الملموســـة  آثارهـــا  2019م، 
المســـببة  الغـــازات  انبعاثـــات  مـــن  والحـــد  الطاقـــة، 

لاحتباس الحراري، وخفض التكاليف المالية«.

ثالث إدارات فائزة
ـــن الحفـــل احتفـــاًء بإنجـــازات ثـــاث إدارات فـــي  وتضمَّ

مـــت إنجـــازات المبـــادرات الفرديـــة  ــا ُكرِّ هـــذا الصـــدد، كمـ
والجماعية في ثاث فئات صناعية وغير صناعية.

وقـــد فـــازت إدارة اإلنتـــاج فـــي المنطقـــة المغمـــورة فـــي 
فـــي  اإلنتـــاج  إدارة  األول، تاهـــا  بالمركـــز  الســـفانية 
وإدارة خطـــوط  الثانـــي،  المركـــز  فـــي  الغـــوار  جنـــوب 

األنابيب شرق-غرب في المركز الثالث.

كفاءة استهالك الطاقة والحد من تغير المناخ 
أدرجــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة كفــاءة الطاقــة 
ــاخ.  ــر المن ــهم فــي الحــدِّ مــن تغي ــس يُس كإجــراء رئي
ويقــول كبيــر المهندســين، األســتاذ جميــل البقعــاوي، 
إن أرامكــو الســعودية تريــد أن يكــون الجميــع حريًصا 

علــى كفــاءة الطاقــة، إذ إن الجهود الكبيــرة والصغيرة 
تُسهم في إحداث تأثير كبير.

ــة هــي أســلوب  ــاءة الطاق ــاوي: »كف ــف البقع ويضي
حيــاة يجــب أن نتبعــه جميًعــا؛ إن إطفــاء اإلضــاءة 

ــم حــل  ــة عــن تصمي ــل أهمي ــر المســتخدمة ال يق غي
ــا  رئيــس لكفــاءة اســتهاك الطاقــة فــي أحــد معاملن

التشغيلية«.
ــٌر  ــة أم ــى الطاق ــاوي: »المحافظــة عل ويقــول البقع

بالــغ األهميــة يســفر عــن عديــد مــن النتائــج الجانبية 
اإليجابيــة؛ وهــذه الجوائــز تُثبــت أن المهندســين 
والمتخصصيــن فــي أرامكــو الســعودية يعملــون بجــد 

الستخدام الموارد بحكمة وبطريقة مستدامة«.

ـــب  ـــي عـــام 2019م، اعتمـــدت إدارة خطـــوط األنابي ف
شـــرق-غرب المعيـــار الدولـــي لنظـــام إدارة الطاقـــة 
ـــة لتحســـين  ـــة عملي ـــل طريق ـــذي يمثِّ ـــزو 50001(، ال )آي

كفاءة الطاقة من خال تطوير نظام إدارة الطاقة.
يقـــول عبدالعزيـــز الصعنونـــي، الـــذي يعمـــل مهندًســـا 
فـــي اإلدارة، إن إحـــدى األســـباب المهمـــة التـــي كانـــت 
وراء تحســـن كثافـــة اســـتهاك الطاقـــة فـــي اإلدارة 
بنســـبة 7.9% خـــال عـــام 2019م، هـــي التعديـــات 
التـــي أُجريـــت علـــى نقـــل الغـــاز فـــي شـــبكة الغـــاز 

الرئيسة من الشرق للغرب.
ــل  ــى لنقـ ــاءة أعلـ ــار ذي كفـ ــاد مسـ ــن خـــال إيجـ ومـ
الغـــاز، والتفكيـــر فـــي ســـبُل ُمبتكـــرة لضغطـــه، تـــم 
تحقيـــق وفـــورات ضخمـــة فـــي الطاقـــة والتكاليـــف 

المالية.
يقـــول الصعنونـــي: »قمنـــا بتحســـين ضغـــط الغـــاز 
عبـــر خطـــوط األنابيـــب فـــي شـــبكة الغـــاز الرئيســـة 
فنـــا  إلدارة خطـــوط األنابيـــب شـــرق-غرب، ثـــم خفَّ
الحاجـــة لضغـــط الغـــاز أثنـــاء عمليـــة نقلـــه عبـــر خـــط 
األنابيـــب مـــن خـــال تضييـــق صمامـــات الضغـــط فـــي 
الشـــبكة إلـــى 670 رطـــًا علـــى البوصـــة المربعـــة، ومـــن 
ــاز  ــط الغـ ــن ضغـ ــد مـ ــاز تزيـ ــل الغـ ــل معامـ ــال جعـ خـ
الخـــارج منهـــا؛ األمـــر الـــذي لـــم يتطلـــب أي طاقـــة 

إضافية«.
فكـــرة  اإلدارة  طبَّقـــت  الغـــاز،  إلـــى  وباإلضافـــة 

مشابهة مع سوائل الغاز الطبيعي والنفط الخام.
كمـــا أثمـــر التعـــاون بيـــن اإلدارة وبيـــن كل مـــن إدارة 

تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد الزيـــت، وقســـم اإلنتـــاج فـــي 
شـــدقم، وإدارة تجزئـــة ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي فـــي 
ينبـــع، إلـــى اســـتخدام العـــدد األمثـــل مـــن المضخـــات 

الازمة لنقل سوائل الغاز الطبيعي.
وبجانـــب تحقيـــق وفـــورات فـــي كفـــاءة النفـــط الخـــام، 
اســـتُخدمت مضافـــات بوليمريـــة، تُعـــرف باســـم عوامـــل 
خفـــض اضطرابـــات التدفـــق، لتقليـــل االضطرابـــات 
ـــوب، ممـــا أســـهم  ـــة النفـــط فـــي األنب الناتجـــة عـــن حرك

في زيادة كفاءة تدفق النفط.
ــة إلدارة خطـــوط  ــاءة الطاقـ ــادرات كفـ وأســـهمت مبـ
األنابيـــب شـــرق-غرب فـــي تحقيـــق وفـــورات مـــن 
ــة بريطانيـــة  الطاقـــة تبلـــغ 700 مليـــون وحـــدة حراريـ

لكل ساعة.

إدارة خطوط األنابيب شرق-غرب

ُيعدُّ تطوير أول بئر غاز في أرامكو 
السعودية يعمل من خال الطاقة 
الشمسية في مدينة وعد الشمال 
عامًا محفًزا لتطوير أنظمة 
مماثلة في المستقبل على مستوى 
الشركة، لتعمل بشكل مستقل عن 
الشبكة العامة.

فـي إدارة اإلنتـاج فـي جنـوب الغـوار، اسـتطاعت العقـول 
14.6% فـي  ـن بنسـبة  ـرة باجتماعهـا تحقيـق تحسُّ المفكِّ

كثافة استهاك اإلدارة للطاقة لعام 2019م.
واعتمـدت ورشـة الصيانـة فـي العضيليـة علـى منـور 
يسـمح بدخـول ضـوء النهـار إليهـا، لتسـتغني بذلـك عـن 
الحاجـة إلـى اإلضاءة التقليديـة خال سـاعات النهار، مما 
ر بــ 33 ألف كيلـوواط  أسـفر عـن وفـورات فـي الطاقـة تُقـدَّ
سـنوًيا. لكـنَّ إسـهام اإلدارة المميَّـز تمثَّـل فـي ابتـكار يعمـل 
علـى اسـتعادة غـاز الُشـعات، دون الحاجـة السـتخدام 

ضواغط الغاز التقليدية.
ونجحـت أرامكـو السـعودية، منـذ إطـاق شـبكة الغـاز 
الرئيسـة عـام 1970م فـي اسـتخاص مـا يقـرب مـن %99 

من إجمالي ما تُنتجه من غاز.
يقـول محمـد المهينـي، الذي يعمل مهندًسـا فـي اإلدارة، 
روا فـي  إن موظفـي إدارة اإلنتـاج فـي جنـوب الغـوار قـد طـوَّ
فبرايـر من العام الماضي نظاًما محسـًنا السـتخاص غاز 

الُشعات.
ويضيـف المهيني: »قمنا في معمل فـرز الغاز من الزيت 
رقـم 4 فـي العثمانيـة بتركيـب نظـام طـرد مـن مرحلتيـن 
األنظمـة  خـاف  فعلـى  الُشـعات،  غـاز  السـتخاص 
هـذا  يسـتخدم  الُشـعات،  غـاز  التقليديـة السـتخاص 
األسـلوب الضغط العالي الناتج مـن مضخات حقن المياه، 
من أجل زيادة ضغط الغاز الُمستخلَص من الخط الرئيس 
المؤدي إلى الُشعات؛ مما يعني أن معظم الغاز يُستخلص 

دون أي تكاليف إضافية للضغط«.
ويقـول المهينـي: »باسـتخدام جهـاز الطـرد عوًضـا عـن 
رنـا مـن  تشـغيل الضواغـط والمضخـات لاسـتخاص، وفَّ
الطاقـة مـا يقـرب مـن 45 وحـدة حراريـة بريطانيـة لـكل 

ساعة، وذلك على مدار عام كامل«.
فـت إدارة اإلنتـاج في جنـوب الغوار  إلـى جانـب ذلـك، وظَّ
لوحـات بيانيـة لمتابعـة ضغط المـاء والغاز، مما أسـهم في 
اتخـاذ إجـراءات أفضـل باسـتخدام البيانـات التـي يولدهـا 
النظـام اإللكترونـي لإلنتاجيـة؛ كاإليقـاف االسـتباقي ألي 
ى ذلـك لتوفيـر 15,200  معـدات غيـر ضروريـة. وقـد أدَّ

كيلوواط من الطاقة يومًيا.

إدارة اإلنتاج في 
جنوب الغوار

جائزة الفريق المتعاون لمصادر الطاقة المتجددة
فـي قطـاع الطاقـة المتجددة، نجح فريق مشـترك 
مؤلـف من إدارة أنظمـة الطاقة المتجـددة، والموارد 
غيـر التقليديـة، والهندسـة، وإدارة المشـاريع، فـي 
الفـوز بجائـزة؛ تقديـًرا لجهـوده فـي تركيـب أنظمـة 
تجميـع الطاقـة الشمسـية وتحويلهـا إلـى كهربائيـة 
وتخزينهـا، فـي مرافـق الغـاز غيـر التقليـدي النائيـة 

في شمال المملكة.
فـي  الهندسـة  تـورال، اختصاصيـة  تولغـا  تقـول 
إدارة أنظمـة الطاقـة المتجـددة، إن قطـاع الطاقـة 
فـي العالـم يشـهد تحـوُّاًل أصبحت فيـه األنظمة التي 
تعمـل مسـتقلة عـن الشـبكة العامـة هي الحـل األمثل 

لتزويـد منشـآت الغـاز والنفـط فـي المناطـق النائيـة 
اسـتهاك  كثافـة  مـن  للتقليـل  وذلـك  بالكهربـاء، 

الطاقة.
وتضيـف تـورال: »إن األحمـال الكبيـرة والمتغيـرة 
للطاقـة الكهربائيـة للنظـام الشمسـي فـي كل موقـع 
بئـر، تعطـي مسـاحة تخزين كافيـة لمدة خمسـة أيام 
مـن التشـغيل، حتـى بـدون أي ضـوء شـمس، كمـا أن 
هذه األنظمة يمكن نشـرها بشـكل أسرع، مما يُسهم 
فـي زيـادة الموثوقيـة، نظـًرا لتوليـد الطاقـة شـبكًيا 
بـداًل مـن التوليـد المركـزي. ويمكـن أيًضـا نقـل هـذه 

األنظمة بسهولة إلى مواقع آبار أخرى«.
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كيف تعزِّز من صحتك النفسية خالل األوقات الصعبة؟
 )COVID-19( ــي فيــروس كورونــا المســتجد يُمثِّــل تفِشّ
أزمــة فريــدة مــن نوعهــا فــي تاريخنــا القريــب؛ وقــد 
تســبَّبت هــذه الجائحــة فــي إيقاظ المشــاعر الســلبية لدى 
وانتظــار  والريبــة  الشــك  كمشــاعر  وإثارتهــا،  البشــر 
المجهــول. ويُمكــن لهــذه المشــاعر أن تقــود كثيــًرا مــن 
النــاس إلــى القلــق واالكتئــاب، وبالتالــي تؤثَّــر علــى قدرتهم 
ــي  ــي المكتــب أم ف ــك ف ــام، ســواء أكان ذل ــى أداء المه عل

المنزل.
أفـراد  وسـامة  وكذلـك صحـة  تكامـل صحتـك،  إن 
قصـوى  أهميـة  يمثِّـل  ومجتمعـك،  وزمائـك  أُسـرتك 
م لك فيما يلي بعض المعلومات  بالنسـبة للشركة؛ لذا نقدِّ

التـي يُمكـن لهـا أن تلعـب دوًرا مهًمـا فـي حمايـة الصحـة رينيه فان هويسنت
النفسية لجميع من يُهمك أمره.

التعامل مع األعراض مبكًرا
أول شـيء يجـب معرفتـه، هـو أن اإلحسـاس بأعـراض 
القلـق واالكتئاب، أثناء فترة شـك تُشـبه هـذه التي نمرُّ بها 
اآلن، هـو أمـر طبيعـي تماًمـا، كمـا أنـه أمـٌر مفهـوم وشـائع 
الحـدوث؛ ومـع ذلـك فـإن هـذا اإلحسـاس يصبـح مشـكلة 
عندمـا تكـون األعـراض واضحـة وخطيـرة، لتتسـبَّب فـي 
شـعور شـديد بالضيـق والحـزن، أو فـي عرقلـة األنشـطة 

اليومية التي تقوم بها. 
المفتاح هنا هو أن تدرك مشـاعرك وتعرف أنك لسـت 

وحـدك الـذي تحـسُّ بمثـل هـذه المشـاعر. إلـى جانـب 
ذلـك، يجـب عليـك أن ال تتـردد فـي االتصـال بطبيبـك 
لطلـب المسـاعدة، فإن التعامل المبكر مـع هذه األعراض 
إلـى تحسـين صحتـك وعافيتـك وجـودة  ي حتًمـا  سـيؤدِّ

حياتك بشكل ملحوظ.
ــاب أحدهمــا باآلخــر،  ــق واالكتئ وعــادة مــا يرتبــط القل
ــد مــن األعــراض. وتشــمل أعــراض  ــي عدي ويتشــابهان ف
القلــق: األرق، والقلــق الدائــم، وقلــة التركيــز، وفقــدان 
الشــهية، واالضطــراب، واإلفــراط فــي اللجــوء إلى وســائل 
ــاب  ــن أعــراض االكتئ التواصــل االجتماعــي، بينمــا تتضَمّ
وضعــف  الغضــب،  أو  بالحــزن  والشــعور  الامبــاالة، 
ــكار الســلبية، وإهمــال  ــأس، واألف ــز، والي ــرة والتركي الذاك

الذات.

نصائح للتعامل مع المشاعر السيئة
هـذه  مثـل  فـي  النفسـية  تعزيـز صحتـك  أجـل  ومـن 
األوقـات الصعبـة، فقـد قـام مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو 
الطبي بتطوير دليل إرشـادي شـامل للصحة النفسية عبر 
أوليـة  نصائـح  عشـر  ـن  يتضمَّ اإلنترنـت،  علـى  موقعـه 

للتعامل مع نوبات القلق واالكتئاب وعدم اليقين.
أن تدرك أنك تختبر أفكاًرا سـلبية هو الخطوة األولى؛ 
عليـك أن تتقبـل أن الوصـول إلـى حالـة مـن االطمئنـان 
ًرا في  حـول مـا يُمكـن أن تـؤول إليـه األمور قـد يكون متعـذِّ
ـز أفـكارك علـى األشـياء  هـذه األوقـات، لـذا حـاول أن تركِّ

التي تقع تحت سيطرتك.
مـن المهـم أيًضـا أن تقـاوم أي أفـكار سـلبية قـد تخطر 
ل العبـارات  ببالـك، مثـل الشـعور بالعجـز أو البـؤس. حـوِّ
السـلبية التي توجهها لنفسـك إلى عبارات إيجابية، فبداًل 
مـن قـول »هـذا وقـت عصيـب« يمكنـك أن تقـول »سـأتغلب 
علـى هـذا الوقـت العصيب«. يسـاعد تحويل العبـارات في 
إعـادة صياغـة مشـاعرك السـلبية إلـى مشـاعر إيجابيـة 

ومن ثمَّ ينعكس ذلك في أفعال إيجابية.
يحتـوي الدليـل أيًضـا علـى نصائـح أوليـة بشـأن إدارة 
الوحـدة والعزلـة. مرة أخرى، يُعد تحديد أّي مشـاعر تدل 
علـى الوحـدة أو العزلـة وتذكير نفسـك باألشـخاص الذين 

يمكنهم التواصل معك بدايًة جيدة.
كمـا أن التركيـز علـى األنشـطة التـي يُمكنـك القيـام بها 
بمفـردك يُعـدُّ خطـوة إيجابيـة، مـن قبيـل كتابـة مذكراتك، 
أو قـراءة كتاب، والقيام ببعـض التمارين البدنية والعقلية. 
باإلضافـة إلـى ذلـك، يمكنـك أن تُشـعل جـذوة األمـل فـي 
روحـك مـن خـال ممارسـة األنشـطة الروحيـة، كقـراءة 
القـرآن، وكذلـك اسـتلهام التجـارب اإليجابيـة فـي هـذا 
الشـأن،  مثـل مشـاهدة مقاطـع ملهمـة يسـتعرض فيهـا 

آخرون قدرتهم على الصمود.

مزيٌد من العون
الدليل اإلرشادي للصحة النفسية: تفضل بزيارة

https://www.jhah.com/ar/news-events/news/novel-
coronavirus/mental-health-tool-kit
للحصـول علـى مزيـد مـن اإلرشـادات والخطـوات العمليـة لتعزيـز صحتـك 

النفسية.
خـط الدعـم النفسـي: يوفـر هـذا الخـط الدعـم النفسـي واالستشـارة الازمـة 
عنـد الحاجة. يمكنـك االتصال بـ )1919 879 013( خال سـاعات الخدمة )8:00 

صباًحا حتى 3:00 مساًء(، من األحد وحتى الخميس. 
مواعيـد الطـب النفسـي عبـر الفيديـو: مـن أجل االسـتمرار فـي تقديـم الرعاية 
للمرضى مع المحافظة على إرشادات المسافة اآلمنة وتجنب التواصل المباشر، 
بـدأ أخصائيـو الصحـة النفسـية فـي المركـز بتقديـم خدمـات المواعيـد عبـر 
الفيديـو. لطلـب هـذه المواعيد، يُرجـى االتصـال علـى 4444-305-800 وتحديد 

الخيار رقم 5.

د مستقبلك«.. »املعرفة حتدِّ

سباٌق معرفيٌّ في ملتقى الفنيين الشباب 
ألعمال الغاز

العضيليـــة - ضمـــن جهـــود دائـــرة أعمـــال الغـــاز 
لتمكيـــن الموظفيـــن الشـــباب فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
مـــت إدارة المســـاندة الفنيـــة والتخطيـــط ألعمـــال  نَظّ
ـــًرا، وبالشـــراكة مـــع معمـــل الغـــاز فـــي  الغـــاز، مؤَخّ
الحويـــة، الملتقـــى الســـنوي للفنييـــن الشـــباب للعـــام 
ـــز مـــن الفنييـــن الشـــباب  2019م، وســـط حضـــور مميَّ
والمتدربيـــن مـــن مختلـــف التخصصـــات فـــي معامـــل 

أعمال الغاز.
واســـتهدف الملتقـــى، الـــذي أُقيـــم علـــى مســـرح المعهـــد 
الوطنـــي للتدريـــب الصناعـــي، رفـــع مســـتوى الوعـــي 
ــكار  ــداع واالبتـ ــى اإلبـ ــجيع علـ ــي، والتشـ ــي والعملـ المعرفـ
ـــاع  ـــز، مـــن خـــال تبـــادل المعرفـــة واألفـــكار، واالطِّ والتميُّ

على مبادرات األقران.
ـــد مديـــر معمـــل  وخـــال الكلمـــة االفتتاحيـــة للملتقـــى، أكَّ
ــة  ــري، أهميـ ــد الدوسـ ــتاذ راشـ ــة، األسـ ــي الحويـ ــاز فـ الغـ
يـــات وتذليـــل  ــب علـــى التحدِّ المعرفـــة ودورهـــا فـــي التغلُـّ
ـــى المراتـــب فـــي  الصعوبـــات نحـــو التميـــز، والوصـــول ألعل

السلم الوظيفي.
ـــن  ـــه رســـائل مباشـــرة للفنيي ـــي كلمت ـــه الدوســـري ف ووجَّ
ـــاع ومتابعـــة كل  الشـــباب، حثَّهـــم فيهـــا علـــى القـــراءة واالطِّ
جديـــد مـــن أجـــل تعزيـــز مســـتواهم المعرفـــي، الـــذي 
ـــي،  ـــر مســـتواهم المهن ـــي تطوي ـــي ف ـــهم بشـــكل إيجاب سيُس
ــة  ــر الزاويـ ــرار يمثِّـــان حجـ ــز واإلصـ ــا أن التركيـ ًحـ موضِّ

في رحلة التفوُّق وتحقيق الطموح.

عة تعزِّز الوعي عروٌض متنوِّ
ـــن الملتقـــى رســـالة توعويـــة عـــن الســـامة،  وتضمَّ

داوود احلمدان، وعادل سلطان

الســـعودية،  أرامكـــو  معاييـــر  إطـــار  فـــي  األخاقيـــة 
ض لهـــا الموظفيـــن فـــي هـــذا  يـــات التـــي يتعـــرَّ والتحدِّ

الصدد وكيفية التغلُّب عليها.
ــا  ــا تفاعلًيـ ــى عرًضـ ــن الملتقـ ـ ــك، تضمَّ ــب ذلـ ــى جانـ إلـ
مـــه أحمـــد آل قريـــش، مـــن إدارة اإلنتـــاج فـــي  شـــيًقا، قدَّ
رأس تنـــورة، حيـــث ســـلَّط الضـــوء علـــى أهـــم وأنجـــح طـــرق 
التفكيـــر باســـتخدام وســـائل ومناهـــج علميـــة. وفـــي الســـياق 
م األســـتاذ إســـماعيل الســـماعيل، مـــن دائـــرة  نفســـه، قـــدَّ
الســـامة واألمـــن الصناعـــي، محاضـــرة قيمـــة ألهـــم فيهـــا 
الحضـــور بمعـــارف قيمـــة حـــول فهـــم الـــذات وتطويرهـــا 

لتحقيق األهداف.
وفـــي ختـــام الملتقـــى، تجـــول الحضـــور مـــن إداريـــي 

ــذي  ــب، الـ ــكار المصاحـ ــي معـــرض االبتـ ــاز فـ ــل الغـ معامـ
شـــارك فيـــه عديـــد مـــن الفنييـــن الشـــباب مـــن خـــال 
ـــزة، التـــي أســـهمت  عـــرض أفكارهـــم وابتكاراتهـــم المميَّ
فـــي تحســـين اإلنتاجيـــة أو توفيـــر الجهـــد والتكاليـــف. كمـــا 
ـــي  ـــة الت ـــن شـــركات الصيان ـــرض عـــدد م ـــي المع شـــارك ف
اســـتعرضت أحـــدث التقنيـــات التـــي يمكـــن االســـتفادة 
ــا.  ــب عليهـ ــة والتدريـ ــال الصيانـ ــين أعمـ ــي تحسـ ــا فـ منهـ
والمنظميـــن  المشـــاركين  بتكريـــم  الجولـــة  واختُتمـــت 
ومقدمـــي العـــروض مـــن قبـــل كلٍّ مـــن الناظـــر اإلداري 
ـــة،  ـــر المـــوارد البشـــرية ألعمـــال الغـــاز بالوكال لقســـم تطوي
ــي  ــة فـ ــم الصيانـ ــر اإلداري لقسـ ــبيعي، والناظـ ــاد السـ فهـ

معمل الغاز في الحوية، محمد اليوسف.
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تصوير: عبدالعزيز 
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ـــاز  ـــة، مـــن معمـــل الغ ـــي الشـــاب أحمـــد الجمع ـــا الفن مه قدَّ
فـــي الحويـــة، حيـــث بيَّـــن فيهـــا أهميـــة تطبيـــق أصـــول 
ـــا أهـــم  ـــة، موضًح ـــاء أعمـــال الصيان وقواعـــد الســـامة أثن
اإلجـــراءات التـــي يجـــب اتباعهـــا لتجنُّـــب المشـــكات 
المحتملـــة التـــي قـــد تُواجـــه الفنييـــن أثنـــاء أداء األعمـــال 

الروتينية.
م المهنـــدس فيصـــل الحربـــي، مـــن إدارة  كمـــا قـــدَّ
المســـاندة الفنيـــة والتخطيـــط ألعمـــال الغـــاز، عرًضـــا عـــن 
الصيانـــة  أعمـــال  أداء  فـــي  الفاعـــل  الفنييـــن  دور 
والمحافظـــة علـــى موثوقيـــة المعامـــل، مشـــيًرا إلـــى أن 
الحـــرص علـــى اكتســـاب المعرفـــة بشـــكل مســـتمر يلعـــب 
ـــون الشـــباب  ـــا فـــي هـــذا الصـــدد. وتفاعـــل الفني دوًرا مهًم
ـــر طـــرح عديـــد مـــن األســـئلة، التـــي  مـــع هـــذا العـــرض عب
ـــر  ـــى تطوي ـــا يســـاعدهم عل ـــم بفهـــم م ـــى اهتمامه دلَّـــت عل

أنفسهم وبيئة عملهم.
ث  وفـــي عـــرض توعـــوي عـــن األمـــن الســـيبراني، تحـــدَّ
أحمـــد الحمـــد، مـــن معمـــل الغـــاز فـــي شـــدقم، عـــن 
ـــا  ـــي حياتن ـــن الســـيبراني ف ـــوم األم ـــرة لمفه ـــة الكبي األهمي
ـــات  ـــا ومعلوم ـــى معلوماتن ـــة المحافظـــة عل ـــة، وكيفي الحالي
الشـــركة عنـــد اســـتخدام شـــبكة اإلنترنـــت، ســـواًء عـــن 

طريق أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الهواتف الذكية. 
االتصـــال  إدارة  مـــن  الدوســـري،  ريانـــة  مـــت  وقدَّ
ــل  ــبكات التواصـ ــتخدام شـ ــول اسـ ــا حـ المؤسســـي، عرًضـ
القوانيـــن  أهـــم  إلـــى  أشـــارت  حيـــث  االجتماعـــي، 
بمشـــاركة  يتعلـــق  فيمـــا  واإلجـــراءات  واإلرشـــادات 
تلـــك  عبـــر  الشـــركة  بأعمـــال  الُمرتبطـــة  المعلومـــات 

الشبكات.
م جـــارود بيبـــر، مـــن مكتـــب أخاقيـــات  عقـــب ذلـــك، قـــدَّ
العمـــل، عرًضـــا بعنـــوان )الوعـــي بأخاقيـــات العمـــل(، 
ث بشـــكل ُمختصـــر عـــن قواعـــد الممارســـات  حيـــث تحـــدَّ
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رمضان شهر اإلرادة

هكذا تحدث العقاد عن شهر رمضان
ــااًل  ــاد مقـ ــود العقـ كتـــب األديـــب الراحـــل عّبـــاس محمـ
1955م عـــن فضائـــل شـــهر  فـــي مجلـــة الهـــال عـــام 

رمضان المبارك، وننشره هنا بتصرف:
إن الصيـــام الـــذي فرضتـــه األديـــان أحـــق أنـــواع الصيـــام 
المختلفـــة بالبحـــث عـــن دواعيـــه وعـــن معانيـــه، وقـــد طـــال 
ــور  ــل ظهـ ــا قبـ ــي قديًمـ ــام الدينـ ــل الصيـ ــي أصـ ــول فـ القـ
ــا إلـــى اســـتقصائه فـــي  ــة بنـ ــة فـــا حاجـ ــان الكتابيـ األديـ

هذا المقام.
أمـــا حكمـــة الصيـــام فـــي األديـــان الكتابيـــة فهـــي 
محصـــورة فـــي أغـــراض معـــدودة: وهـــي تعذيـــب النفـــس 
والتكفيـــر عـــن الخطايـــا والســـيئات، وتربيـــة األخـــاق علـــي 
نحـــو مـــن األنحـــاء. والديـــن اإلســـامي هـــو الديـــن الكتابـــي 
الوحيـــد الـــذي فـــرض كتابـــه الصيـــام فتـــرة معروفـــة مـــن 

الزمن على نحو معروف من النظام.
وال خـــاف بيـــن األئمـــة فـــي الحكمـــة المقصـــودة بهـــذه 
الفريضـــة وهـــي تقويـــم األخـــاق وتربيتهـــا، وإن تعـــددت 
ــز  ــن الجائـ ــام. فمـ ــذا المقـ ــي هـ ــر فـ ــي تذكـ ــاق التـ األخـ
كثيـــًرا أن صيـــام الغنـــي يعلمـــه الرحمـــة بالفقيـــر، ولكنـــه 
مقصـــد ال يشـــمل الفقـــراء كمـــا يشـــمل األغنيـــاء وكمـــا 
ينبغـــي فـــي كل فريضـــة عامـــة ال تختـــص بإنســـان وال 

بطائفة من الناس.
ـــراء وال يســـتفاد  ـــاء والفق ـــم األغني ـــذي يع ـــق ال ـــا الُخل أم
مـــن فريضـــة عامـــة كمـــا يســـتفاد مـــن الصيـــام فهـــو 
ــة  ــان. إن اإلرادة الزمـ ــكل إنسـ ــات لـ ــزم الصفـ »اإلرادة« ألـ
فـــي كل تكليـــف وفـــي كل تبعـــة وفـــي كل فضيلـــة، فـــا قـــوام 

للفرائض والفضائل جميًعا بغير هذه اإلرادة.
وهـــي الزمـــة للفقيـــر لزومهـــا للغنـــي، فـــإن كان أحدهمـــا 
أحـــوج إليهـــا مـــن اآلخـــر فهـــو الفقيـــر، ألن الغنـــي قـــد يجـــد 
ـــط فـــي أعمـــال اإلرادة والعزيمـــة  ـــده مـــا يعـــوض التفري عن
ـــر  والحـــزم والمضـــاء، وليـــس هـــذا العـــوض ميســـوًرا للفقي
إال بزيـــادة الجهـــد والعنـــاء، فـــاإلرادة إذن هـــي فضيلـــة 

الفضائل في الصيام.
ومتـــى عرفـــت هـــذه الحكمـــة فـــآداب رمضـــان كلهـــا 
مـــن معناهـــا، وال حاجـــة  فيهـــا مســـتفادة  محصـــورة 
بالصائـــم إلـــى أدب، غيـــر أن يذكـــر أنـــه يريـــد الصيـــام 
وأنـــه يقـــوم بفريضـــة يطلبهـــا ويعلـــم نفعهـــا ويحمـــل 
جهدهـــا، وإن لـــم تكـــن مفروضـــة عليـــه. فليـــس مـــن أدب 
ــه وأن  ــم لمحدثيـ ــم وأن يتجهـ ــل الصائـ ــان أن يتملمـ رمضـ
ـــره  ـــه مك ـــق بالفريضـــة كأن ـــى الضي ـــدل عل ـــا ي ـــه م ـــدو من يب

عليها مطيع لها بغير رضاه. 

وليـــس مـــن أدب رمضـــان أن يهـــرب الصائـــم مـــن إرادتـــه 
ـــارًكا الطعـــام، ألنـــه غافـــل  ـــه فـــي النـــوم ت بقضـــاء النهـــار كل
عـــن مواعيـــده غيـــر منتبـــه إليـــه. وليـــس مـــن أدب رمضـــان 
ـــرف  ـــد غـــروب الشـــمس فـــا يع ـــام اإلرادة بع ـــت زم أن يفل
الصائـــم لـــه إرادة تصـــده عـــن اإلفـــراط فـــي الطعـــام 

والشراب إلي موعد اإلمساك.
وليـــس مـــن أدب رمضـــان أن يصـــوم اإلنســـان وهـــو 
معـــرض للتهلكـــة بصيامـــه فـــإن مـــن كان مريًضـــا لـــم تجـــب 
الفريضـــة عليـــه وال معنـــى ألداء الفريضـــة إذن، إال أنـــه 

يريد لنفسه الهاك، وهذا محرم عليه.
كلمـــة »اإلرادة« وحدهـــا تلخـــص آداب رمضـــان وال 

تحتاج إلى إسهاب في تفسيرها وتعديد أنواعها.
ــه  ــع فرضـ ــة مـ ــة اجتماعيـ ــه فريضـ ــان أنـ ــة رمضـ ومزيـ
علـــى آحـــاد المكلفيـــن، فهـــو موعـــد معلـــوم مـــن العـــام 
لترويـــض الجماعـــة علـــى نظـــام واحـــد مـــن المعيشـــة 
وعلـــى نمـــط واحـــد مـــن تغييـــر العـــادات، وليـــس أصلـــح 
لتربيـــة األمـــة مـــن تعويدهـــا هـــذه األهبـــة للنظـــام ولتغييـــر 
العـــادات شـــهًرا فـــي كل ســـنة، تتاقـــي فيـــه علـــى ســـنن 
ـــك  ـــا يســـتتبع ذل ـــاد وم ـــام واليقظـــة والُرق ـــي الطع واحـــد ف

من أهبة الجماعة كلها لهذا الشهر خال العام.

وإذا اســـتطاعت الجماعـــة أن »تريـــد« ذلـــك التنظيـــم 
ـــة نمـــط مـــن أنمـــاط المعيشـــة،  ـــس ثم ـــر، فلي ـــك التغيي وذل
ال تســـتطيعه علـــى هـــذا المثـــال فـــي الشـــدة أو الرخـــاء. إن 
رمضـــان شـــهر اإلرادة، وأدبـــه أدب اإلرادة، وحكمتـــه 
حكمـــة اإلرادة، وليســـت اإلرادة بالشـــيء اليســـير فـــي 
الديـــن والخلـــق، فمـــا الديـــن ومـــا الخلـــق إال تبعـــات 
وتكاليـــف، وعمـــاد التبعـــات والتكاليـــف جميًعـــا أنهـــا تنـــاط 

بمريد.
ومن ملك اإلرادة فزمام الخلق جميًعا في يديه.

رمضان زمان في دول الخليج العربي .. غبقات 
وقرقيعان وديوانيات 

الظهـران - كيـف كانـت عـادات شـهر رمضـان المبـارك 
فـي دول الخليج العربي في الماضي، وكيف كانوا يعيشـون 
أجـواء هـذا الشـهر الفضيـل بـا وسـائل تواصـل اجتماعـي 
ووسـائل رفاهيـة الكترونية. ففـي دول الخليـج العربي تكاد 
تكـون العـادات متطابقـة مـع اختـاف بعـض المسـميات. 
ويأتـي الشـهر المبـارك كّل عـام فتهـدأ وتيرة الحيـاة ويتجه 
النـاس إلـى الروحانيـات التـي تداوي الـروح على مـدار عام 

كامل.

السعودية
عندمـا يتحدث المسـلمون عن السـفر وشـّد الرحال في 
رمضـان، فـدون شـك تكـون الوجهـة إلـى البقـاع المقدسـة 

أول وأفضل خيار لديهم ألداء العمرة في خير الشهور. 
نظرا التسـاع مسـاحة المملكة العربية السـعودية وتعدد 
ثقافاتهـا، فـإن هنـاك عـدد كبير مـن العـادات الخاصة لكل 
منطقـة، ففـي منطقـة الحجـاز يبـدأون إفطارهـم بـ»فكـوك 
الريـق« وهـو التمـر والرطـب والمـاء، وبعـد أداء صـاة 
المغـرب يتناولـون الوجبـة األسـاس التـي تتكـون مـن طبـق 
رئيـس يتمثـل فـي الفـول والسـمن البلـدي أو زيـت الزيتـون 
وعـدد مـن األطعمـة التقليديـة األخـرى مثـل السمبوسـه 

والشوربة وخبز التميس. 
يشـرب النـاس الشـاي األحمـر قبـل صـاة التراويـح، 
وبعدهـا يتوجهـون إلـى المجالـس والسـهرات المختلفـة، 
فالشـباب يسـهرون حتى السـحور، والعائات يتزاورون في 
هـذا الوقـت مـن اليـوم، والنسـوة لهن عادات للسـهر بشـكل 
دوري عنـد إحـدى سـيدات الحـي أو األسـرة فـي مـكان 

يسمى الهرجة.
فالوجبـات  كثيـًرا  األمـر  يختلـف  ال  السـحور،  وفـي 
يتصدرهـا الخبـز البلـدي والسـمن العربـي واللبـن، إضافـة 
إلـى الكبـدة والتقاطيـع، وفـي بعـض األحيـان هنـاك األرز 

والدجاج واألكات الشعبية. 
يحـرص السـعوديون علـى إقامـة الموائـد الرمضانيـة 
الخيرية إلفطار المحتاجين، والمساكين، وعابري السبيل، 
والجاليات اإلسامية، والعمالة األجنبية. ويُحرم الكثيرون 
فـي النصـف الثانـي مـن الشـهر ألداء العمـرة، ويعتكـف 
البعـض بعـض أو كّل ليالـي العشـر األواخـر فـي المسـجد 

الحرام أو المسجد النبوي.

اإلماراتالقافلة األسبوعية
فـي دولـة اإلمـارات العربّيـة المّتحـدة، تبـدأ العـادات 
الصيـام. ففـي  الرمضانّيـة قبـل قـدوم شـهر  والتقاليـد 
عشـية اليـوم الخامـس عشـر مـن شـهر شـعبان، والـذي 
يُطلـق عليهـا حـق الليلـة، يرتـدي الطفـل اإلماراتـي أفضـل 
مـا لديـه مـن المابـس وينتقـل مـن بيـت إلـى آخـر، ويقـوم 
بالغنـاء وإلقـاء القصائـد. ويكـون فـي انتظارهـم الجيـران 
األطفـال  يقـوم  حيـث  والمكّسـرات،  الحلويـات  ومعهـم 
بجمعهـا فـي حقيبـة مصنوعـة مـن قمـاش خـاص مطـرز 

بأشكال تقليدية.

البحرين
يجـول  السـابق  فـي  المسـحراتي  أو  »المسـحر«  كان 
علـى  ينـادي  العـذب  وصوتـه  الشـهير  بطبلـه  الطرقـات 

النائمين ليستعدوا للسحور.
وبعـد يـوم طويل من الصيام، يطلق مدفع اإلفطار فيلتف 
أبنـاء العائلـة الواحـدة أو الجيـران حول المائـدة الرمضانية 
المليئـة بـاألكات الشـعبية المتنوعـة والشـهيرة فـي منطقة 
واللقيمـات،  والثريـد،  الهريـس،  مثـل  العربـي  الخليـج 
والخنفـروش، والمحلبـي، والكبـاب، والفالـودة والطابـي، 

وأنواع المقليات، وأطباق الحلويات الخليجية المعروفة.
يتفـق البحرينيـون بعد صـاة التراويح على المضي نحو 
المجالـس الرمضانية والزيارات العائلية وتبـادل األحاديث 
الوديـة بحضـور مختلـف شـرائح المجتمـع. ومثـل أغلـب 
الدول الخليجية ما يزال البحرينيون يجلسـون في جلسات 
السـمر التـي تعـرف باسـم »الغبقـات الرمضانيـة« والتـي 
تتكـون فـي العـادة مـن األرز المحمـر بالسـكر أو الدبـس 

»المحمر« بالسمك.
وفـي ليلـة النصـف مـن رمضـان يحتفـل األطفـال بمـا 
يعـرف بـ»القرقاعـون« وهـي عـادة خليجيـة ينتشـر فيهـا 
الصبيـان والفتيـات فـي الشـوارع وهـم يرتـدون المابـس 
الشـعبية التقليديـة ويرقصـون رقصـة الفريسـة وينشـدون 
أناشـيد القرقاعـون ويطوفـون بين البيـوت فيحصلون على 

المكسرات والحلويات من األهالي.

عمان
ومـن العـادات العمانيـة التي ال تزال تمارس في الشـهر 

الفضيـل أيًضـا اإلفطـار الجماعي سـواء في المسـاجد أو 
تجمـع أفـراد العائلـة فـي بيـت أكبرهم سـًنا، كمـا أن بعض 
القـرى مـا زالت تحافـظ على إفطار جماعـي بما يعرف بـ 
)السـبلة( أو المجلـس. وتظهـر بعـض األكات العمانيـة 
الشـعبية فـي الشـهر الفضيـل مثـل: الهريـس والعرسـية 
والثريـد وتكـون حاضـرة فـي مائـدة اإلفطـار إلـى جانـب 

التمر والماء واللبن والفواكه.
ــتعداد  ــًدا لاسـ ــة مقصـ ــواق العمانيـ ــح األسـ ــا تصبـ كمـ
للشـــهر الفضيـــل وتكـــون مســـتمرة طيلـــة الشـــهر اســـتعداًدا 
ـــرف بســـوق  ـــا يع ـــا م ـــه أيًض ـــر في ـــي تظه ـــد الفطـــر والت لعي
)الهبطـــات( وهـــي عبـــارة عـــن موعـــد معيـــن وثابـــت 
ومعـــروف لـــدى األهالـــي وتعتبـــر إرًثـــا قديًمـــا بالســـلطنة 
وتشـــهد إقبـــااًل كبيـــًرا مـــن الـــزوار والمواطنيـــن وتقـــام فـــي 
جـــو تقليـــدي متميـــز قبـــل العيـــد بأيـــام وتختلـــف هـــذه 
الهبطـــات فـــي بعـــض الواليـــات فـــي موعـــد إقامتهـــا 
فبعضهـــا تبـــدأ فعالياتـــه فـــي اليـــوم الثالـــث والعشـــرين مـــن 

شهر رمضان المبارك وتستمر حتى آخره.

الكويت
 عـادة الكويتييـن أن يجتمعـوا أهـًا وأصدقـاًء فيما يعرف 
بـ جلسـة القريش التي تعد فيها األكات التقليدية كاليريش 
والهريـس والمرقـوق وغيرهـا، حيـث يحتفلـون بقـدوم شـهر 
رمضـان وعنـد اإلعـان عـن رؤيـة الهـال يباركـون لبعضهـم 

ويبدأون شهرهم.
يعـرف المسـحراتي فـي الكويـت بـ »أبـو طبيلة« ولـه مكانة 
خاصـة بيـن السـكان عندمـا يتجـول بيـن الشـوارع إليقـاظ 

النائمين لتناول وجبة السحور.
يتميـز رمضـان فـي الكويـت بالديوانيـات التـي تقـام بهـا 
حفـات اإلفطـار الجماعـي ومجالـس السـمر والمسـابقات 
الممتعـة، وتسـمى جلسـات السـمر فـي الكويـت بالغبقة وهي 

واحدة من العادات العريقة التي ترتبط بشهر رمضان.
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أربع خطوات نحو حياة أكثر هناءة

فلسفة الرياضة

ما معنى النبات؟

■  نشرَت ديوانين الفارق الزمني بينهما 12 عاًما، وهي فترة طويلة 
نوًعا، هل جاء ذلك بسبب الطبيعة الخاصة لإلبداع الشعري، أم أن 
السبب هو عزوف دور النشر عن التعامل مع اإلبداع الشعري بوجه 

عام؟
الفارق الزمني بين الديوانين نتاج األمرين معا. فالطبيعة الخاصة 
لإلبداع الشعري تجعله إبداًعا متقطًعا، أو ربما هو حاالت إبداعية 
تظهر على فترات معينة ال يمكن التكهن بها أو اإللحاح عليها؛ خاصة 
مع طبيعة قصيدة النثر التي تقوم على الدفقات الشعورية واألخيلة 
المغايرة للمألوف والعمق الفلسفي لألفكار البسيطة االعتيادية. 
ولكن في الوقت نفسه ال يلقى الشعر قبواًل كبيًرا لدى دور النشر مع 

الرواج الكبير ألنواع أدبية أخرى مثل الرواية. 
ــتــــراوح الــحــالت  ■  تــحــمــل قــصــائــدك عـــديـــًدا مـــن الــمــتــنــاقــضــات، وتــ
الشعورية فيها بين ثنائيات الفرح والحزن، اليأس واألمل، والحياة 
والموت، لكن الغلبة عندك دائما تكون ألنماط متعددة من حالت 
الضعف البشري. هل تتخذ من مظاهر الهشاشة اإلنسانية محوًرا 

تنطلق منه في تجربتك الشعرية؟
أفّضل أن أسميها شفافية الـــروح، وهــي ما قد تبدو في بعض 
مظاهرها »هشاشة إنسانية«، لكنها في الحقيقة تمّثل ثــراء وقوة 
تتسق مع طبيعة النفس البشرية. فكلما شّفت روح اإلنسان، كلما 
اقترب أكثر من إنسانيته. وعــادة ما يأتي ذلك من فهم واستيعاب 
وإعــادة إنتاج الضعف البشري في كل تجلياته. ويمكن اعتبار ذلك 
نوًعا جديًدا في مفهوم الشعر خصوًصا واألدب عموًما، الذي لم يعد 

يسعى لتغيير العالم بل يسعى للتعايش والتصالح معه.   
■  تتمّيز قصيدتك بالوضوح والبساطة، ورغــم ذلــك فمعناها يظل 
مفتوًحا لتأويل القارىء، هل تبحث عن قــارىء يشبهك، أم تريده 

مغايًرا يتعامل مع القصيدة كيفما يشاء؟ 
أحاول كتابة قصيدة تعبر عن فكرة »السهل الممتنع«؛ فالبساطة 
هي الطريقة المثلي للوصول إلى قارئ متمّيز وفريد من نوعه، دون 
أن يكون الرهان اللغوي أو الباغي أو الرمزي عائًقا بين ما أقدمه 
من أفكار أو صور شعرية وبين المتلقي أّيًا كانت توجهاته أو منطلقاته 
الجمالية. الوضوح والبساطة أحياًنا ما تكون لها مخاطرها، ومنها 
السقوط في فخ السطحية والعادية، إال أنها في النهاية ـ إذا نجت من 
هذا الفخ ـ فهي تحصل على الجائزة الكبرى المتمثلة في شريحة 
أكبر وأوسع من المتلقين. ففي النهاية، ال أبحث عن قارئ يشبهني. 
بل أبحث عن العوامل المشتركة بين كل البشر. وليس بالضرورة أن 
تعّبر القصائد دائًما عن شخصي. فربما تعّبر عن شخص أتمنى أن 

أكونه أو عن شئ أشتهيه، أو عن نموذج أرفضه وأنبذه.
■  نشرت كتاًبا قصصًيا لألطفال بعنوان »سأكون أختها«. هل كانت 
تــلــك الــتــجــربــة مــحــاولــة لخــتــبــار قـــدرتـــك عــلــى تــوصــيــل المعنى 
المباشر الـــذي يناسب فهم األطــفــال بــخــاف المعنى »العميق« 

الذي تنسجه القصيدة؟
القصة التي كتبتها لألطفال أعتبرها ـ بطريقة ما ـ قصيدة طويلة، 
ففكرة القصة تدور حول أختين تسعى الكبرى للتعايش مع الصغري 
بكل السبل وبداًل من الغيرة، تصبح أختها الصغرى شغلها الشاغل 
وتتعلم عبرها وظائف متنوعة ألجل »أن تكون أختها«، وكأن األخوة 
وظيفة. وهي بطريقة ما تبدو فكرة سلسة وبسيطة وطريفة في عالم 

الكتابة للطفل.
■  ماذا عن تجاربك اإلبداعية المستقبلية؟ هل تخطط مثًا لكتابة 

الرواية؟ 
لم أفكر في كتابة نوع إبداعي آخر، فالشعر في حد ذاته عصيٌّ 
صعب، يحتاج إلى التركيز والبصيرة، يبعده ويقصيه ويشتته التوجه 
إلى أنواع إبداعية أخرى. لي ديوان جديد قيد النشر بعنوان »مكان 
مشبوه« فيه قصائد أعتز بها منذ فترة طويلة. وفيه أيًضا قصائد 

جديدة بروح مختلفة.

الشعر لم يعد 
يسعى لتغيير العالم 

بل للتصالح معه

محمد الكفراوي
شاعر مصري ُنشر له ديوانان »حلم 

وردي يرفع الرأس« و»بعد الموتى 
بقليل«، باإلضافة إلى كتاب قصصي 

لألطفال بعنوان »سأكون أختها«.

يسـاعد هـذا الكتـاب القـارىء علـى خفـض كافـة أنـواع 
االنفعـاالت غيـر المرغوبـة مـن اكتئـاب وغضـب وخـوف أو 
غيـرة، وكل مـا مـن شـأنه أن يعكـر صفـو حياتـه ويجعلهـا 

تفيض توتًرا وقلًقا.
الكتـاب مـن تأليـف باميـا هايـس، المتخصصـة في علم 
النفـس اإلكلينيكـي، ويمكـن اعتباره دليًا عملًيا يتسـم بقدر 
كبيـر مـن تفـاؤل صـار مطلوًبـا بشـدة للفـرار مـن عـدد كبيـر 
مـن األعبـاء النفسـية التـي تتجـدد يوًمـا بعـد يـوم فـي ظـل 
التـي باتـت  مجموعـة مـن المخاطـر الطبيعيـة والصحيـة 

تهدد حياة اإلنسان بوجه عام.
أربـع  تغطـي خطـوات  15 فصـًا  إلـى  الكتـاب  ينقسـم 
الحيـاة  حلـم  تحقيـق  المؤلفـة،  حسـب  بوسـعها،  أسـاس 
الهانئـة، التـي تعتمـد علـى مجهـود ال بـد أن يبذلـه اإلنسـان 
ذاتـه أكثـر ممـا تعتمـد علـى تطبيـق طـرق العـاج النفسـي 
المتنوعـة. الخطـوة األولـى تحمـل عنـوان »اعتـاء طريـق 
الرفـاه«، وفيهـا يسـعى الشـخص بـكل حمـاس وعزيمـة إلـى 
تخيـل األدوات التـي تحفـزه لانطـاق فـي طريـق تحقيـق 
إلـى  تهـدف  تدريبـات  الخطـوة  هـذه  وتتضمـن  سـعادته، 
مهمـة  الفـرد  يراهـا  التـي  القيـم  مـن  مجموعـة  توضيـح 

للوصول إلى ما ينشده من سبل الراحة. 
ثـم ينتقـل الكتاب إلـى الخطوة الثانية، وهـي ترتبط بفهم 
طبيعـة الضغـوط الداخليـة والخارجيـة التـي يتعـرض لهـا 
منـه  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  مسـتمر،  بشـكل  اإلنسـان 
»ممارسـات عقليـة يقظـة«، حتـى يتمكـن مـن إدراك كل مـا 
والبدنـي، ألن  النفسـي  للضغـط  اعتبـاره مصـدًرا  يمكـن 

مـا الـذي يجمـع بيـن الرياضـة والفلسـفة رغـم االختـاف 
الرياضـة  تتطلـب  حيـث  منهمـا؛  كلٍّ  طبيعـة  بيـن  الكبيـر 
علـى  الفلسـفة  ترتكـز  بينمـا  جسـدًيا،  مجهـوًدا  باألسـاس 
العقلـي  بيـن  المقاربـة  يمكـن  وهـل  الذهنـي؟  المجهـوذ 
والجسـدي؟ يجيـب سـتيفن كونـور، أسـتاذ اللغـة اإلنجليزيـة 
فـي جامعـة كامبريـدج، علـى هذيـن السـؤالين وغيرهمـا فـي 
كتابـه »فلسـفة الرياضـة«، الـذي يمكـن النظـر إليـه باعتبـاره 
بحًثـا متعمًقـا فـي نشـاطين يمّيـزان اإلنسـان عـن غيـره مـن 

الكائنات.
ويوضـح كونـور في مقدمـة الكتاب أنه ليس هنـاك ارتباط 
طبيعـي، ظاهرًيـا، يربـط الرياضة بالفلسـفة، علـى اعتبار أن 
الفلسـفة أقـرب مـا تكـون إلـى ما يمارسـه المـرء مـن التفكير 
فعـل  علـى  المثـال،  سـبيل  علـى  ينطـوي،  الـذي  المحـض، 
التفكيـر فـي التفكيـر نفسـه. أمـا الرياضـات المختلفـة، فهي 
ألعـاب تنطـوي علـى إجهـاد البـدن، وترتبـط بسـلوك التحـدي 
بمـا يعنيـه مـن ضـرورة أن يلتـزم الرياضـي بقواعـد محـددة. 
وهـي تنطـوي كذلـك علـى نضـال ومنافسـة، وتتسـم بقـدر مـا 
باإللهـاء أو االسـترخاء أو المـرح، وترّكـز دائًمـا علـى الرغبـة 

في تحقيق الفوز. 
 لكـن رغـم هـذا االختـاف بيـن النشـاطين، إال أن الكاتـب 
يوّضـح، علـى مـدار فصـول الكتـاب السـبعة، أن ثمـة رابًطـا 
يمكـن أن يجمـع بينهمـا، باعتبار أن الرياضة نفسـها بوسـعها 
أن تصيـر فعـًا له أصوله ومبادئه الفلسـفية. وهكذا، يحاول 

 تنشـغل الفيلسـوفة الفرنسـية فلورونـس بورجـا بالبحـث 
فـي طبيعـة الحيـاة كمـا تتجلى فـي عوالم أخرى غيـر العالم 
اإلنسـاني بـكل مـا يمّيـزه مـن تناقضـات، وبمـا ينطـوي عليه 
مـن تعـدد أشـكال الصـراع. وهـو العالـم الـذي تنتقـده دوًمـا 
تّكـرس  وهـي  البيئـة.  علـى  السـلبية  تأثيراتـه  ناحيـة  مـن 
اهتمامهـا فـي هـذا الكتـاب الـذي صـدر بعنوان«مـا النبـات؟ 
مـع  وتنطلـق  النبـات،  بعالـم  النباتيـة«  الحيـاة  فـي  بحـث 
القـارىء فـي رحلـة تأمليـة فـي البحـث عـن كافـة الجوانـب 

المتعلقة بوجود هذا العالم المتنوع.
وال تلتفـت الكاتبـة كثيـًرا لـألدوار البيئيـة للنباتـات بـأن 
التأكيـد علـى مـا صـار بديهًيـا فـي كافـة األبحـاث  تعيـد 
المعنيـة بهـذا الشـأن، بـل تنطلـق مـن زاويـة أخـرى، فـي 
التعامـل مـع النبـات علـى اختـاف أنواعـه، ترتبـط بطبيعـة 
حياته ذاتها. وهي تؤكد على أن النباتات ليسـت أشـياء، وال 
يجـب التعامـل معهـا أبـًدا علـى ذلـك النحـو، فهـي »كائنـات 
حيـة«، ودورة حياتهـا مسـتمرة ال تنتهـي؛ فللنبـات، وكمـا 
تكتـب، »حيـاة ال تمـوت أبـًدا«. وحياتـه تلـك تتسـم فـي كل 
أحوالهـا بالهـدوء علـى عكس كافة أشـكال الحياة اإلنسـانية 

والحيوانية المختلفة عنها جذرًيا.
وينقسـم الكتـاب إلـى ثاثـة أجـزاء رئيسـة، يقـّدم الجـزء 
األول منهـا وصًفـا شـامًا لطبيعـة الحيـاة النباتيـة بمختلـف 
يناقـش  ثـم  الَحيَـوات،  بغيرهـا مـن  تصنيفاتهـا، ويقارنهـا 
الجـزء الثانـي جوهر الحياة النباتية وطبيعة الوجود النباتي 
فـي ظـل العناصـر البيئيـة المحيطـة بـه. أمـا الجـزء الثالـث 

»معرفـة أسـباب الضغـط تسـاعدنا علـى تقريـر أي األدوات 
سنستخدمها لمعالجة المشكلة.

وتتضمـن الخطوتـان الثالثـة والرابعـة تعلـم واسـتخدام 
نمطين أساسـين من أدوات الكشف عن الضغوط حددتهما 
الكاتبة هما أدوات تغيير التفكير وأدوات الفعل. وتُسـتخدم 
أدوات التفكيـر كمـا نفهمهـا مـن الكتـاب لتحسـين الشـعور 
وتغييـر األفـكار والمعتقـدات السـلبية إلى أنمـاط أخرى من 
التفكيـر والمعتقـدات الواقعيـة التي تعزز التوجـه اإليجابي. 
وهكـذا يكـون بمقدور اإلنسـان أن يتقبل المشـكات التي ال 
يسـتطيع تغييرهـا مثـل سـلوكيات اآلخريـن والمشـكات، 
الطبيـة وأن يواجـه كذلـك المشـكات األخـرى التـي يمكنـه 
بالفعـل أن يغيرهـا مثـل سـلوكه الشـخصي. وحينهـا نكـون 
بصـدد أدوات الفعـل كخطـوة رابعـة وأخيـرة. وقـد نظمتهـا 
الكاتبـة فـي مجموعـة مـن األفعـال التـي يتـم مـن خالهـا 
تغيير البيئة والسـلوك، مثـل العمل على خلق أجواء صحية، 
وحـل الصراعـات، واكتسـاب مهـارات التواصـل، ورعايـة 

الذات ألجل البقاء على المسار الصحي السعيد. 
ورغـم تحفيـز الكتـاب للقـارىء ودفعـه إلـى االعتقـاد بـأن 
بوسـعه تحقيـق رفاهيتـه وراحتـه عبـر مجهوداتـه الذاتيـة 
المكثفـة، إال أن مؤلفتـه تعتـرف فـي مقدمتـه بأنـه مـن غيـر 
المتوقـع علـى نحـو كبير أن يتـم االنتقال بين ليلـة وضحاها 
أقصـى  إلـى  السـلبية  المشـاعر  أحـد  أقصـى طـرف  مـن 
الطـرف المقابـل )مثـل مـن الغضـب الشـديد إلـى التقبـل 
والتمسـك  النفـس  مـع  الصبـر  يتطلـب  ذلـك  ألن  التـام(، 

بالسلوك الجديد حتى لو بدا مستغرًبا. 

الكتـاب أن يعيـد وبشـكل شـامل تعريـف الرياضـة مـن حيـث 
تاريخهـا وفضاؤهـا وزمانهـا وعاقتهـا بالحركـة ومعداتهـا 
وقواعدهـا وتوجههـا الدائـم نحـو تحقيـق االنتصـار، اسـتناًدا 
إلـى المفاهيـم الفلسـفية التـي تتمحـور حـول الجسـد، »ألن 
الجسـد فـي الرياضـة يكـون دائًمـا فـي صـراع مـع نفسـه، 
ومتجـاوًزا نفسـه«، وهـو الـذي يعطـي الدعـم والحافـز لـكل 
شـكل مـن أشـكال التنافـس، وهـو يقـع وسـط النـزاع الـذي 
يواجـه بـه الرياضـي العالـم، ويقع »وسـط النضال ضـد غيره 
مـن األجسـام البشـرية، وغيـر البشـرية، أو النضـال ضـد 

الجسد نفسه«. 
ويشـرح سـتيفن كونور أن ما يعنيه بـ«فلسـفة الرياضة« هو 
محاولـة إيجاد تفسـير لماهيـة الرياضة بلغتهـا، وافتراض أن 
هنـاك شـيًئا مـا يسـري فـي جميـع حـاالت الرياضـة »رغـم 
المشـتركة  القواسـم  تبيـان  أنـه مـن الصعـب جـًدا  حقيقـة 
تحديًدا بين رمي األسهم، والتزلج على الجليد، والتايكوندو، 
وركـوب الخيـل، والماكمـة والسـباحة اإليقاعيـة«. إذن، علـى 
قـارىء هـذا الكتاب أن يفهـم أنه بصدد مجهود بحثي يسـعى 
إلـى »إيضـاح معنـى الرياضـة« وتفسـير »مـا تعتـزم الرياضـة 
القيـام بـه«. وهـو مـا يؤكـد عليه المؤلـف، فيتمثـل هدفه، كما 
يشـير، فـي اسـتخدام نـوع مـن التحليـل الفلسـفي يتعامـل مـع 
الرياضـة باعتبارهـا كوًنـا موازًيا منسـجًمأ علـى نحو عجيب، 
يتطـور تدريجًيـا ويكـون بوسـعه أن يكـون »أكثـر تعريًفـا لمـا 

يعنيه أن يكون المرء إنساًنا«.

المؤلفـة  أسـمته  مـا  فـي  فينظـر  الكتـاب  مـن  واألخيـر 
»األخـاق البيئيـة وترجمتهـا القانونيـة« المرتبطـة بأنمـاط 

التعامل مع عالم النبات.
وتدعـو الكاتبـة بمثـل هذا التوجـه صراحة لزيـادة الوعي 
تجـاه أهميـة المحافظـة علـى الحيـاة النباتيـة باعتبارهـا 
حيـاة قائمـة بذاتهـا لها معمارهـا الخاص، واالبتعـاد عن أي 
أفـكار اختزاليـة تخصهـا، فالنبـات فـي نظرهـا لـه عالـم 
مكتمـل األركان قـد يبقـى علـى األرجـح حتـى لـو اختفـت 

جميع أنواع الحيوانات والبشر من على األرض.
التـي  امتـداًدا ألعمـال مؤلفتـه األخـرى  الكتـاب  ويُعـد 
دافعـت فيهـا عـن كافـة أنمـاط الحيـاة الحيوانيـة، لكنهـا 
تنتقـل هـذه المرة إلى العالـم النقيض، عالم الحيـاة النباتية 
وترسـم لـه »بورتريًهـا« يتمّيـز باألصالـة ويبتعـد عـن الصـور 
النمطيـة السـائدة، وينتقـد كل المحـاوالت المبالـغ فيهـا من 
قبـل بعـض الكّتاب، الذين تعاملـوا مع النبات باعتبـاره كائًنا 
له مشـاعر و»بوسـعه أن يعقد صداقات«، وتنتقد بشدة مثل 
هـذا التصـور ألنـه باختصـار »ال يمّيـز بيـن مملكـة الحيـوان 
والمملكـة النباتيـة«، وهـو التصـور الـذي تـم تجسـيده فـي 
عديـد مـن الكتابـات مثل كتـاب األلماني بيتـر فوليبن، الذي 
نشـر عام 2017م بعنوان »الحياة السـرية لألشـجار«، وحقق 
32 لغـة. ففـي نظـر الكاتبـة،  مبيعـات كبيـرة وتُرجـم إلـى 
وعلـى عكـس هـذا الطـرح، ال يعانـي النبـات مثـل الحيـوان 
واإلنسـان ألن حياتـه تتجـدد باسـتمرار مـن خـال عمليـات 

التلقيح وال يهدده الموت بالمعنى الشائع للمفهوم. 
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يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــاعــب  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

جدار الزمنحديث األلوان:

ولد الفنان حسين المصّوف في مدينة الظهران عام 1982م، وهو حاصل على بكالوريوس تربية فنية، وله العديد من المشاركات داخل المملكة وخارجها في 
العديد من الدورات الفنية، وقّدم عدًدا من الدورات الفنية للمبتدئين. حصل المصوف على عدد من الجوائز من بينها جائزة المركز الثاني في معرض 

السعودي المعاصر للشباب 2011م. يقدم المصوف في عمله الذي يحمل عنوان "عمق" والذي يزين جدران وممرات مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة، 
مجموعة من اللوحات -هذه إحداها- تعتمد على اللون كمصدر للتعمق داخل ذاكرة األشياء المنسية؛ حيث أنها أشبه بجدار مر بمراحل زمنية مختلفة ترك 

وراءه الناس بعًضا من ذاكرتهم وكثيًرا من الحنين.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

بدأنـا العـام الجديـد سـعداء بالنغمـة التـي نسـمعها حيـن ننطـق اسـمه 
الممّيـز 2020، وجهزنـا لـه قائمـة باألمنيـات التـي نرجـو تحققهـا فـي 
هـذه السـنة االسـتثنائية. ثـم مـا لبثنـا أن عدنـا إلـى حياتنـا ذات اإليقـاع 
المنتظـم، وبـدأ الملـل يـدب مـن جديـد. ومـا دار فـي بـال أحدنـا وقتهـا، 
بأننا سنشـتاق إلـى أيامنا الرتيبة بشـكل يوازي الشـوق إلـى رحلة صيفية 
أو إجـازة ربيعيـة، وذلـك حيـن زارنا بـدون دعوة فيـروس كورونـا الجديد، 

فتوقفت الدنيا وأغلقت بلدان بأسرها لتحارب تمدده. 
عندهـا افتقدنـا حياتنـا الروتينيـة التـي لـم تكـن تعجـب أحـًدا، فقـد 
رحـل يـوم األحـد الـذي لـم يحبـه أحـد، وتـرك لنـا خميًسـا ممتـًدا بـا 
نهايـة! توقفـت الدراسـة وفوجـئ الطلبـة بإجـازة ال يُعـرف لها أمـد، وكأن 
حلمهـم الدائـم باإلجـازة تحـول إلـى كابـوس. ثـم تقبلنـا واقعنـا الجديـد، 
وبتنـا نحـاول أن نعيـش أيامنـا بأفضـل طريقـة ممكنـة حتـى تـزول الغمة، 

ويُرفع الحظر، ويعود أليامنا شكلها األول.
كان علينـا أن نتعـود علـى الجلـوس فـي المنـزل، والتنـازل عـن رؤيـة 
الزمـاء واألصدقـاء، بـل حتـى التخلـي عن زيـارة األهـل واألحباء. نسـينا 
نشـاطات آخـر األسـبوع، وأجلنـا التسـوق فـي المـوالت وتنـاول الوجبـات 

في المطاعم. 
كان علينـا أن نـوكل أمـر شـراء أغلـب مسـتلزماتنا لغيرنـا عبـر طلبهـا 
أونايـن، وأن نعمـل عـن بعـد مـن بيوتنـا، فاختلـط وقـت الـدوام بوقـت 
الراحـة، وأجبرنـا علـى أن نـدرس أو نـّدرس أوالدنـا عـن بعـد، فبـات 

البيت مدرسة وجامعة، وربما روضة أطفال.
تنّقـب الرجـال قبـل النسـاء، وارتدينـا القفـازات حتـى نسـينا ملمـس 
األشـياء. ووجدنـا أنفسـنا ننظـر بريبة إلـى كل ما يصلنـا من خـارج بيتنا، 
إذ يجـب أن يمـر بعمليـة تعقيـم صارمـة. تنـازل الكثيـرون عـن طلـب أي 
وجبـة جاهـزة مـن الخـارج، وعـادت المطابـخ المنزليـة تعمـل بأقصـى 

طاقتها.
ابتدعـت األمـم نمًطـا جديـًدا مـن الحيـاة، وكأن البشـرية كلهـا انتقلـت 
فـي لحظـة واحـدة إلـى عالـم جديـد، أو أنهـا حّطـت الرحـال علـى كوكـب 
آخـر مـن كواكـب مجموعتنـا الشمسـية. أقل مـن ثاثة أشـهر ونحـن على 
هـذه الحالـة، ومـع ذلـك نشـعر ونحـن قابعـون فـي بيوتنـا، بأننـا قـد لبثنـا 
دهـوًرا، حتـى أننـا لـم نعـد نطـرح األسـئلة عـن الموعـد المرتقـب لنهايـة 

األزمة، رغم يقيننا أن الفرج آٍت ال محالة.
لكـنَّ السـؤال اآلن: مـاذا بعـد الحظـر؟ هل سـنرغب فعـًا فـي أن نعود 
لحياتنـا بشـكلها القديـم؟ هـل تعودنـا علـى السـام »مـن بعيـد«، بحيـث 
تغـدو المصافحـة، ناهيـك عـن التقبيـل أو االحتضـان، أمـًرا غيـر محبـذ 
يتجنبـه معظـم النـاس؟ هـل تعـودت بطوننـا علـى طعـام األمهـات بحيـث 
هـل  سـريعة؟  بوجبـة  تُفاَجـأ  حيـن  هضـم  لعسـر  تتعـرض  قـد  أنهـا 
سـنتحمس لفكرة العشـاء في الخارج، أم سـنتردد ونتخوف مـن العواقب؟ 
هـل سـنحرص علـى أن يكون هنـاك دائًمـا فـي بيوتنـا وسـيارتنا وحقائبنا 
قفـاز وكمامـة ومعقـم يديـن لاحتيـاط؟ فهنـاك دائًمـا أشـباح كورونـا 

وأخواتها تطوف في األفق.
هـل سـنعود إلـى مكاتبنـا ومدارسـنا وقـد اشـتقنا إلـى »اللمـة الحلـوة«، 
الطبيعـي،  الوضـع  البيـت، فصـارت هـي  علـى جلسـة  تعودنـا  أننـا  أم 
نسـيت  التـي  أجسـادنا  وتحريـك  للخـروج  متثاقليـن  أنفسـنا  وسـنجد 
جلودهـا إحسـاس مداعبـة الشـمس؟ هـل سـيبحث البعـض عـن وظائـف 
جديـدة للعمـل عن بعد؟ هل سـيتم اعتمـاد التعليم عن بُعد فـي المدارس 

والجامعات؟
لـم تـأِت كورونـا وحدهـا، بـل جـاءت مصحوبـة بدروسـها، ولعـل أفضل 
مـا يمكـن أن نخـرج بـه هـو التخلـص مـن العـادات السـلبية القديمـة، 
واالحتفـاظ باإليجابيـة منهـا، وأن نعيـش اللحظـة ونقـّدر النعـم ونرعاها، 
فـا نسـرف وال نهـدر. فمـا قبـل كورونـا ليـس كمـا بعدهـا، ولعـل درسـها 
األهـم هـو أن حياتنا الحاضرة هشـة أكثـر بكثير ممـا كنا نتخيـل، وأنه ال 
شـيء دائـم، فعلينـا أن نعتـاد التكيف فـي عالم سـمته الغالبة أنـه مجهول 

ومتغّير.

كورونا..ما بعد الحظر
د. مرام عبدالرحمن مّكاوي *

* كاتبة سعودية، وأستاذ مشارك بجامعة الملك عبدالعزيز. 




