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٢ يوليو ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

معنــا  ينمــو  والخيــال  أظفارنــا  نعومــة  منــذ 
بنــا  ملتصــق  فهــو  يومياتنــا،  يشــاغب  والينفــك 
واقــٌع  أنــه  لــو  كمــا  بــه  ننتشــي  بلحظــة،  لحظــة 

وحقيقة ال أحالم يقظة.  
الخيــال أكثــر ســعة مــن الكــون، أي أنــك تســتطيع 
أن تصنــع الكــون الــذي تريــد وتختــزل المجــرات 
فــي خياالتــك. ومــن خــالل عزيمــة الــروح وإصــرار 
العقــل وقــوة القلــب، تســتطيع أن تحــول الخيــال 
إلــى واقــع حقيقــة تصنــع لــك مســتقباًل عظيًمــا، 
وقــد يحــررك مــن قيــود الواقــع وأغاللــه حتــى 

تكون أنت على حقيقتك.
ال شــك أن الخيــال طاقــة متدفقــة التتوقــف 
عنــد نهايــة وليــس لــه بدايــة، فهــو مصــدر مهــم 
لإلبــداع واالبتــكار. ولعلــك تتســاءل: مالفــرق بيــن 
ــداع؟  ــال باإلب ــال والمعرفــة؟ ومــا عالقــة الخي الخي
وكيــف ننمــي الخيــال لــدى األجيــال الناشــئة لخلــق 
ــن مجــاالت  ــي كل مجــال م ــداع ف ــم باإلب ــل مفع جي

الحياة؟ 
يقــول العالــم الراحــل آينشــتاين: »الخيــال أكثــر 
ومنهــا  لــم  العا فــي  ئــق  الحقا كل  مــن  أهميــة 
المعرفــة«. ويقــول الراحــل ســتيف جوبــز، مؤســس 
شــركة أبــل: »الخيــال هــو المحــرك للنجاحــات 
جهــة  ا لمو لملهمــة  ا قــة  لطا ا و حققتهــا  لتــي  ا
التحديــات والتغلــب عليهــا وتحويلهــا لواقــع حقيقــي 

وملموس«. 
أنــه  ولــو اســتعرضنا ماهيــة الخيــال لوجدنــا 

القــدرة علــى تصــور أشــياء غيــر موجــودة، وتكويــن 
صــورة لمحتوياتهــا، وخلــق أفــكاٍر فــي المخيلــة قبــل 
أن تصــل إلــى الحــواس الخمــس. أمــا المعرفــة  
فهــي مكتســبة مــن خــالل المعلومــات والخبــرات 
والتجــارب التــي يخوضهــا اإلنســان أو مــن خــالل 
ماتــم رصــده مــن  معــارف وتجــارب اآلخريــن. 
مرتبطــان  كالهمــا  والمعرفــة  فالخيــال  لذلــك 
ارتباًطــا وثيًقــا وقوًيــا إلنتــاج أفــكاٍر جديــدٍة وجريئــٍة 
وإبداعيــٍة. فالخيــال دون معرفــة ســيظل حبيــس 
رهينــة  دون خيــال ســتظل  والمعرفــة  المخيلــة، 
العقــل، مــا لــم يتــم تحريرهمــا للخــروج إلــى الضــوء 

وجعلهما جزًءا من نتاج العالم.
ــى إعــادة  ــاج إل ــا نحت ــك، فإنن ــى ذل ــة إل وباإلضاف
صياغــة المناهــج التعليميــة والتدريبيــة ليكــون لهــا 
دور فــي تنميــة خيــال الناشــئة، لتتشــكل لديهــم 
مســاحة فــي عقولهــم للمعرفــة الحقيقيــة بعيــًدا 
الــذي يمــأ مســاحات  المفــروض  التلقيــن  عــن 
العقــل ويضيــق الخنــاق علــى الخيــال ويجعــل الفــرد 
يتملكــه  الصنــدوق،  داخــل  ومتقوقًعــا  ممنهًجــا 
الخــوف مــن التحليــق خارًجــا بأجنحــة الخيــال 

والمعرفة واإلبداع واستكشاف مدارات أخرى. 
 إن الكثيــر ممــا نــراه اآلن وماتوصــل إليــه البشــر 
ــن مخــاض  ــد م ــل ول ــة، ب ــأِت بمحــض الصدف ــم ي ل
ــى  ــال ورهــان المعرفــة والجــرأة واإلصــرار عل الخي
جعلهــا حقيقــة. ولــك أن تــرى التحــول الســريع 
والتطــورات المتالحقــة ودخــول التقنيــات وثــورة 

الحيــاة  فــي أدق تفاصيــل  الــذكاء االصطناعــي 
واألعمــال، ممــا ســيغير مجــرى صناعــة األعمــال 
ونمــط حيــاة البشــر وســلوكياتهم وتوجهاتهــم فــي 
ظــل الظــروف الراهنــة مــن وبــاء فيــروس كورونــا 
المســتجد )كوفيــد - 19(. ولذلــك ســيكون للخيــال 
والمعرفــة واإلبــداع دور كبيــر لخلــق فــرص جديــدة 
لأعمــال تنتظــر أن نســتثمر فيهــا وقًتــا وجهــًدا 

وطاقًة لنظل سباقين وفي مقدمة الدول. 
والمملكــة العربيــة الســعودية تحــت قيــادة خــادم 
بــن  ن  ســلما لملــك  ا  ، يفين لشــر ا ميــن  لحر ا
عبدالعزيــز، حفظــه اهلل، وولــي عهــده  األميــن 
 ،2030 للمملكــة  الطموحــة  لرؤيــة  ا مهنــدس 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان، 
اتخــذت خطــوات ســباقة فــي تخطيــط وتنفيــذ 
الكثيــر مــن البرامــج والمبــادرات الذكيــة والدعــم 
التعليميــة  المجــاالت  جميــع  فــي  الالمتناهــي 
واالجتماعيــة  والصحيــة  والتقنيــة  والصناعيــة 
ثمارهــا  اليــوم  نــرى  حيــث  والفنيــة،  والثقافيــة 
تقطــف ونتائجهــا تتحقــق فــي خلــق بيئــة حياتيــة 
دول  فيهــا  تضاهــي  مميــزة  وأعمــال  مزدهــرة 

العالم.
المســتحيل أمــام رغبــة الخيــال .. حلــق بــه وتهيــأ 
خيالــك  مــن  هاربــة  فكــرة  الصطيــاد  وتأهــب 
مكنوناتهــا،  استكشــاف  علــى  وتعمــل  لتحتويهــا 
وتحويلهــا إلــى عمــل إبداعــي خــالق يخــدم اإلنســان 

ويضيف للحياة بعًدا آخر. 

دور الخيال في صناعة األعمال 
إضـــاءة

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

هاني عبداهلل الرشيدان
hani.rushaidan@aramco.com

إدارة معمل الغاز في شدقم

ل مستقبل إدارة المشاريع في  الجائحة تشكِّ
جميع أنحاء العالم

الحماية الشخصية، وإجراءات التعقيم والتنظيف المطلوبة.
وفـي الوقـت نفسـه، تأثَّـرت سلسـلة توريـد ُمشـتريات البنـاء 
ـع الخبراء  بشـكل كبيـر خـالل األشـهر الثالثـة الماضيـة. ويتوقَّ
أن األمر سيسـتغرق شـهوًرا حتـى يتعافى القطـاع تماًما، حيث 
ستتسـبَّب الجائحة في إحداث النقص ورفع األسـعار، وتُسـفر 
عـن تأخيـرات فـي التسـليم. ونظـًرا لزيـادة تكاليـف المعـدات 
الرئيسـة والمـواد، سـيُضطّر المالكـون والمقاولـون إلـى دفـع 
أقسـاط إضافيـة لتأميـن هـذه المـواد مـن أجـل تلبيـة أنشـطة 

البناء.
إلـى جانـب ذلـك، ستشـهد المشـاريع الكبيـرة مزيـًدا مـن 
التكاليـف؛ فعلى سـبيل المثال، تتطلَّب القـوى العاملة التي يتم 
نقلهـا إلـى موقـع العمـل حافـالت إضافيـة لاللتـزام بإرشـادات 
معـدات  متطلبـات  مراعـاة  يجـب  كمـا  الجسـدي،  التباعـد 
الحمايـة الشـخصية الجديـدة، فـي حيـن يجـب توسـعة أماكـن 

السكن المؤقت لتقليص عدد القوى العاملة في كل غرفة.
وسـتتأثر جداول استكمال مشـاريع البناء بالتأكيد، لتتطلَّب 
مزيـًدا مـن الوقـت إلنهائهـا، كمـا سـتكون هنـاك حاجـة إلـى 
أعمـال إنشـاء تمهيديـة إضافية، وإلى إنشـاء موقـع لدعم فرق 
البنـاء، ممـا يزيـد مـن التكاليـف ويُطيـل مـن الزمـن الـالزم 

إلنجاز المشاريع.

االبتكارات والطريق إلى األمام
ًرا  تطـوُّ كورونـا  لفيـروس  المفاجـئ  الظهـور  أحـدث  لقـد 
التكلفـة والجـدول  المشـاريع، مـن حيـث  إدارة  جديـًدا فـي 
الزمنـي والجـودة والسـالمة، وسـيكون مـن الـالزم تعزيـز ُسـبُل 
السـالمة للحـدِّ مـن االنتشـار المحتمـل لهـذا الفيـروس فـي 

مواقع البناء والسكن المؤقت.
وفـي هـذا اإلطـار، تواجـه فـرق إدارة المشـاريع فـي أرامكـو 
تنفيـذ حلـول  يتـم  يـات، حيـث  التحدِّ مـن  السـعودية عديـًدا 
مبتكـرة وإجـراءات عاجلـة للقضـاء علـى المخاطـر المرتبطـة 

بهذه الجائحة أو التخفيف منها، بما في ذلك:
عمـل  فريـق  وتوصيـات  الصحـة  وزارة  تعليمـات  ■  اتبـاع 

)كوفيد - 19(.

■  إنشـاء مناطق اسـتراحة مؤقتة أكبر حجًما في مواقع البناء 
للمحافظة على المسافة اآلمنة.

■  تقليل عدد المسـتخدمين في الحافالت، واسـتخدام معدات 
الوقاية الشخصية اإلضافية لحماية طواقم العمل.

■  عقد اجتماعات سير العمل عن بُعد.
■  التقليـل مـن سـفر اإلدارييـن والمهندسـين للحـدِّ من انتشـار 

الفيروس.
وفـي حيـن يَفتـرض عديـد مـن الخبـراء أن أنشـطة األعمـال 
والبنـاء سـتعود تدريجًيـا وبشـكل بطـيء إلـى الحالـة الطبيعيـة 
خـالل األشـهر المقبلـة، فإن من المحتمـل أن يواجه عديد من 
التـي يجـب  يـات  التحدِّ المقاوليـن بعـض  العمـالء وشـركات 

مراعاتها في المشاريع المستقبلية، مثل:
■  وضـع إجـراءات جديـدة لتطبيـق التباعـد الجسـدي، وتوفير 
معـدات الحمايـة الشـخصية اإلضافيـة، وتطبيـق إرشـادات 

السالمة.
■  إنشـاء جـداول تنفيـذ ألعمـال البنـاء تسـمح بسـاعات عمـل 
إضافية إلكمال المشـاريع، باإلضافة إلى التنسـيق بين فرق 

العمل والمواقع المتداخلة.
■  زيـادة التكاليـف فـي المشـاريع بسـبب متطلبـات السـالمة 

وتباطؤ اإلنتاجية.
■  زيـادة الحاجـة إلى اسـتخدام التقنية واالبتـكار لتنفيذ بعض 

أنشطة البناء وتقليل التدخل البشري المزدحم.
■  زيـادة اسـتخدام أسـلوب تصنيـع األنابيـب خـارج الموقـع 

والمباني الجاهزة، وكذلك المعدات واألدوات المعلَّقة.
المنـزل،  العمـل مـن  البنـاء لدعـم  ■  تجهيـز بعـض موظفـي 
بيـن  المباشـر  االتصـال  تقليـل  إسـتراتيجيات  واسـتمرار 

الموظفين.
يجـب علـى مقاولـي أعمـال البنـاء وعمـالء المشـاريع فـي 
جميـع أنحـاء العالـم تقييـم هـذه التدابيـر اإلضافيـة، لتطويـر 
إسـتراتيجيات التنفيـذ الُمثلى للمشـاريع المسـتقبلية، وبالتالي 
يجـب  كمـا  الجائحـة.  لهـذه  السـلبي  التأثيـر  مـن  التخفيـف 
والجـداول  والتكلفـة  والجـودة  السـالمة  إجـراءات  مراجعـة 
الزمنية لمواكبة الضغوط المسـتقبلية، ولتسـريع المدة وتقليل 

التكلفة والمحافظة على صحة القوى العاملة في البناء.

كان تأثيـر جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد كبيـًرا علـى 
مـدى األشـهر الماضيـة، حيـث أثَّرت بشـكل واضـح على جميع 
قطاعـات االقتصـاد العالمـي، كمـا دفعـت كثيـًرا مـن شـركات 
الطيـران والبنـاء والمطاعـم والفنـادق والسـياحة الدوليـة إلـى 
التوقـف الكلـي، وتسـبَّبت فـي فقـد مالييـن الوظائـف حـول 

العالم.
أكبـر  وإحـدى  للطاقـة  رئيًسـا  عالمًيـا  ُمنتًجـا  وبصفتهـا 
ي  الشـركات في العالم، سـارعت أرامكو السـعودية إلى التصدِّ
للتأثيـرات التـي أحدثتهـا الجائحـة مـن خـالل تشـكيل فريـق 
نـت مسـؤوليات هـذا الفريـق  عمـل )كوفيـد - 19(، حيـث تضمَّ
ضمـان اسـتمرارية جميـع األعمال والمشـاريع الجارية، بإقرار 
تدابيـر فوريـة وحاسـمة تُسـهم فـي وقـف انتشـار الفيـروس 

والحدِّ من آثاره.

تأثير الجائحة على مشاريع البناء
وخلَّفـت الجائحـة خسـائر كبيرة فـي قطاع إدارة المشـاريع؛ 
فبالنظـر إلـى مشـاريع النفـط والغـاز والكيميائيـات، تباطـأت 

وتيرتهـا بشـكل ملحـوظ خـالل األسـابيع القليلـة الماضيـة فـي محمود يونس
أو  المشـاريع  بعـض  تأجيـل  تـم  كمـا  العالـم،  أنحـاء  جميـع 
يرتبـط  فيمـا  النهائيـة  القـرارات  اتخـاذ  وتأخيـر  تعليقهـا، 

باالستثمار والتمويل.
دت المؤسسـات الماليـة والبنـوك  إلـى جانـب ذلـك، شـدَّ
إجـراءات االقتـراض وتمويـل المشـاريع، كمـا أجبـرت حالـة 
االقتصـاد العالمـي غيـر المسـتقرة أيًضـا علـى تأجيـل أعمـال 

البناء أو وقفها في عديد من المشاريع الضخمة.
وقـد لُوحظـت بعـض اآلثـار السـلبية الفورية علـى عديد من 
المشـاريع، حيـث بـدأت تكاليـف أعمـال البنـاء فـي االرتفـاع، 
فارتفعـت تكاليـف المـواد بشـكل كبيـر، كمـا أصبحـت هنـاك 
حاجة إلى مزيد من سـاعات العمـل إلنجاز األعمال الميدانية 

المباشرة الالزمة إلكمال مشاريع البناء.
باإلضافـة إلـى ذلـك، شـهدت إنتاجيـة األعمـال الميدانيـة 
ـد ذلـك عديد من كبـار مديري  للبنـاء انخفاًضـا كبيـًرا، وقـد أكَّ
البنـاء. وعلـى الرغـم مـن عـدم وجـود تقديـرات دقيقـة حالًيـا 
لمقـدار التأثيـر علـى صناعـة البنـاء، إالَّ أن مـن المتوقـع أن 
يتجـاوز هـذا التأثيـر 10٪، وذلـك بسـبب الحاجـة إلـى تطبيـق 
إرشـادات المحافظة على المسـافة اآلمنـة، ومتطلَّبات معدات 

فت جائحة فيروس  خلَّ
كورونا خسائر كبيرة في 

قطاع البناء؛ وبالنظر إلى 
مشاريع النفط والغاز 

والكيميائيات، تباطأ البناء 
بشكل ملحوظ خالل 

األسابيع القليلة الماضية 
في جميع أنحاء العالم، 

كما تم تأجيل بعض 
المشاريع أو تعليقها، 

وتأخير اتخاذ القرارات 
النهائية فيما يرتبط 
باالستثمار والتمويل.
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كبير اإلداريني التنفيذيني يف حوار )أسبوع سيرا(:

قدرة أرامكو السعودية على الخروج من التحديات 
أقوى مما كانت هي خيُر دليٍل على دورها القيادي 

ل الذي يشهده قطاع الطاقة في التحوُّ
الظهـران -  أكـد خـروُج أرامكو السـعودية مـن التحديات 
المتعاقبة على مدار االثني عشر شهًرا الماضية أقوى مما 
كانـت، علـى أهمية التميُّز في األعمال، وقوة المركز المالي 
للشـركة، ومـدى مـا تتمتع به مـن المرونة، مع دعـم ذلك كله 
فـي الوقـت نفسـه بأحـدث التقنيـات وفريـق مـن الكفـاءات 

المتمّيزة.
كان ذلـك مجمـل الرسـالة التـي قّدمهـا رئيـس أرامكـو 
السـعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسـن 
الناصـر، خـالل مشـاركته عبـر الوسـائط اإللكترونيـة فـي 
»حوار أسـبوع سـيرا« مع المفكر والكاتب الشهير في مجال 

الطاقة، دان يرغين.
وأطلـع الناصـر جمهـور المتابعيـن مـن كل أرجـاء العالـم 
علـى أفـكاره هـذه مـن مكتبـه بالمقـر الرئيـس للشـركة فـي 
الظهـران )وتحـدث بعـد ذلـك إلـى مراسـلنا(، حيـث بـدأ 
بالحديث عن استجابة أرامكو السعودية لعدة تحديات، من 
بينهـا الهجمـات باسـتخدام طائـرات مسـّيرة، التـي وقعـت 
ضد مرافق الشـركة في العام الماضي، وصفقة االستحواذ 
علـى سـابك، وتأثيـر جائحـة كوفيـد - 19، علـى ضـوء إدراج 

الشركة مؤخًرا في السوق المالية.

 هجمات بقيق وخريص
بالحديـث عـن الهجمـات التـي وقعـت العـام الماضـي في 
بقيق وخريص، أشـاد الناصر بالخطة الشـاملة الستمرارية 
التـدرب عليهـا جيـًدا، وأشـاد كذلـك  تـم  التـي  األعمـال 
بموظفـي الشـركة الذيـن وصفهـم بأنهـم مدربـون ولديهـم 
الخبرة الكافية ويعرفون ما ينبغي فعله إبان وقوع أزمٍة ما.

وأشـار كذلـك إلـى نجـاح برنامج تعزيـز القيمـة المضافة 
اإلجماليـة لقطـاع التوريـد فـي المملكـة )اكتفـاء( في إنشـاء 
سلسـلة توريـد محليـة ذات مسـتوى عالمـي وبمسـتويات 
مخـزون مثالية، وأنها كانت سـبًبا رئيًسـا في عـودة األعمال 
لطبيعتهـا بسـرعة فاجـأت العالـم وبثـت فيـه الطمأنينة في 

الوقت نفسه.
وقـال الناصـر: »كان لدينـا جميـع قطـع الغيـار والمعدات 
الضروريـة إلعـادة تشـغيل المرافـق بنجـاح وموثوقيـة فـي 

غضون أيام وليس شهور«.
وقـد أثبـت ذلـك جـدواه مـرة أخـرى خـالل الجائحـة 
العالميـة، التـي وقعـت هذا العام وتسـببت فـي إغالق عديد 
مـن معامـل أرامكـو السـعودية ومصانعهـا ومورديهـا فـي 

الخارج.
الطبيعـة  بسـبب  ذلـك  كان  »سـواء  الناصـر:  وأضـاف 
الحساسـة للهجـوم الـذي تعرضـت لـه مرافـق الشـركة فـي 
بقيـق وخريـص أم اإلغـالق الـذي حـدث فـي عديـد مـن 
الـدول، تـرى الشـركة أن وجـود سلسـلة التوريـد بالقرب من 
المسـتخدم النهائـي بـات أمـًرا شـديد األهميـة فـي الوقـت 

الحالي«.

العمل كشركة مدرجة 
في عالم كوفيد - 19

وفـي معـرض رده علـى سـؤال يرغيـن عـن وضـع الشـركة 
الحالـي باعتبارهـا شـركة مدرجـة، عّبـر الناصـر عـن رضاه 
عـن أداء الشـركة، ال سـيما بالنظـر إلـى التحديـات التـي 
تشـهدها البيئـة التشـغيلية، وعلـى رأسـها تأثيـرات جائحـة 

كوفيد - 19 العالمية.
وفيمـا يتعلـق بجهود الشـركة فـي مواجهة هـذا الجائحة، 
قـال الناصـر إن أرامكـو السـعودية اتخـذت إجـراءات مبكرة 
مـن واقـع الـدرس الـذي تعلمتـه مـن وبـاء متالزمـة الشـرق 

األوسط التنفسية في عام 2012م.
وأضاف أن دخول أرامكو السـعودية في مشروع مشترك 
مـع جونـز هوبكنـز فـي عـام 2013م جعـل الشـركة فـي وضع 
جيـد، وقـال: »لقـد كان للتعـاون بيـن الشـركة والمشـروع 

المشـترك، الجهـة التي تقـدم خدمات طبية ممتـازة، أهمية القافلة األسبوعية
كبيرة بال شك«.

وأشـار الناصر كذلك إلى االسـتعدادات المبكرة للشـركة 
قائـاًل: »بدأنـا االسـتعداد لمواجهـة كوفيـد - 19 مبكـًرا فـي 
شـهر فبرايـر مـن خـالل التعاون مـع جونز هوبكنـز، والتأكد 

من توفر جميع اإلمدادات الضرورية لدينا«.
أكبـر  بيـن  األوبئـة  إلـى تصنيـف  يعـود  ذلـك  إن  وقـال 
المخاطـر التـي قـد تواجه الشـركة، ضمـن إطار عمـل إدارة 
المخاطـر بالشـركة، وهـو مـا يعني ضـرورة التأكـد من توفر 

المعدات الطبية وغير الطبية على حد سواء.
وفـي رده علـى سـؤال يرغيـن عـن قـدرة أكبر شـركة نفط 
لطاقتهـا  جديـد  قياسـي  رقـم  تحقيـق  علـى  العالـم  فـي 
اإلنتاجيـة القصـوى الثابتة من النفط الخام خـالل 20 يوًما 
فقـط في شـهر أبريل على الرغم مـن وقوع جائحة عالمية، 
رّكـز الناصـر علـى القـدرات والتخطيـط، وقـال إن الفضـل 
يعـود إلـى »وجـود الكفـاءات المناسـبة، واأليـدي العاملـة 

الماهرة، والمنظومة الموثوقة، والتميُّز التشغيلي«.
وأضاف قائاًل: »لقد تمكنا من إدارة الموقف ببراعة من 
الضروريـة  اتخـاذ جميـع اإلجـراءات االحترازيـة  خـالل 
للمحافظة على سالمة الموظفين وصحتهم، مع المحافظة 
علـى المرونـة التشـغيلية خالل هـذه الفترة. وتمّكـَن موظفو 
وموظفات أرامكو السـعودية، بفضـل احترافيتهم والتزامهم 
والدعـم الـذي يتلقونه من أسـرهم، من تحقيـق ذلك النجاح 
خـالل فتـرة الجائحـة«، مؤكـًدا أنه يشـعر بالفخـر واالعتزاز 

لهذا االلتزام الذي أظهره الموظفون والموظفات.
واختتـم الناصـر حديثـه عـن اسـتجابة أرامكـو السـعودية 
للتحديـات األخيـرة، معّبـًرا عـن ثقتـه فـي أن جوانـب القـوة 
األسـاس التـي مّكنـت الشـركة مـن العـودة أقـوى ممـا كانـت 
فـي  الشـركة  وازدهـار  لنجـاح  نموذًجـا  سـتكون  عليـه، 
المسـتقبل، وقـال: »إن التميُّـز والمرونـة والقـوة التـي تتمتـع 
وموظفوهـا  السـعودية  أرامكـو  شـركات  مجموعـة  بهـا 

وشركاؤها وسلسلة التوريد من السمات الممّيزة للشركة«.

عضو جديد في مجموعة 
شركات أرامكو السعودية

انضمـت سـابك مؤخـًرا إلـى مجموعـة شـركات أرامكـو 
السـعودية ووصفهـا الناصـر بأنهـا أكبـر صفقـة فـي تاريـخ 
الشـركة وفـي المنطقـة، ضمن قطـاع من المتوقع أن يشـهد 
أسرع نمو في الطلب على النفط خالل العقدين المقبلين.

وتطرق الناصر إلى أهمية االسـتحواذ على حصة بنسبة 
70% فـي شـركة سـابك إلسـتراتيجية أرامكـو السـعودية 
لتحويـل النفـط الخام إلى كيميائيات، فقال: »سـنعكف اآلن 
علـى التعـاون مـع شـريكتنا سـابك لتحويـل مزيد مـن النفط 
الذي تنتجه الشركة إلى بتروكيميائيات على المدى البعيد، 
بمـا يكفـل االرتقـاء بأرامكـو إلـى مصـاف كبـرى شـركات 
الملمـوس  األثـر  العالميـة، فضـاًل عـن  البتروكيميائيـات 
لمنتجاتها الذي سيطال حياة مليارات األشخاص في شتى 
أصقـاع المعمـورة. وفي المقام األول، سيتسـنى للشـركتين، 
جديـدة  مسـيرة  فـي  االنطـالق  االسـتحواذ،  خـالل  مـن 
مشـتركة الوجهـة نحـو آفـاق ُحبلى بالنجـاح«. وهـذا ما حدا 
بالناصـر إلـى اإلشـادة بجهـود أرامكـو واصًفـا إياهـا بأنهـا 

»خير ما يمكن القيام به«.

التوقعات المرتقبة للنصف 
الثاني من عام 2020

ُوجـه سـؤال للناصـر حول نظرتـه إلى سـوق النفط خالل 
النصف الثاني من عام 2020م، فأجاب بقوله: »أعتقد أننا 
تخطينـا الجـزء األصعـب. ثمـة توقعـات تشـير إلـى أرقـام 
تتراوح بين 95 و97 مليون برميل بحلول نهاية العام، ولذلك 
فـإن األمـر برمتـه يعتمـد علـى مـدى احتمـال ظهـور موجـٍة 
ثانيـٍة مـن جائحـة فيـروس كورنـا، ولكننـي في الوقت نفسـه 
أقـلُّ توجًسـا بشـأن ظهـور موجـة ثانيـة ألننـي أعتقـد أننـا 

أفضـل اسـتعداًدا في الوقـت الحالي، وجميـع الدول وجميع 
المؤسسـات الطبية حول العالم أفضل اسـتعداًدا، فالموجة 

األولى علمتنا الكثير«. 
ويعتقـد الناصـر أننـا لـم نخـرج مـن األزمـة بعـد، ولكـّن 
السوق ومستويات الثقة المساندة شهدت تحسًنا، ويرى أن 
حـال االقتصـادات سيتحسـن كذلـك خـالل النصـف الثانـي 

من هذا العام.

ل في قطاع الطاقة  التحوُّ
ر المناخ وتغيُّ

ل فـي قطـاع  الناصـر تحدييـن يتمثـالن بالتحـوُّ تنـاول 
الطاقـة وتغيُّـر المنـاخ، وأشـار بوضـوح إلـى أن األولويـات ال 
تقتصـر علـى االقتصـاد اإليجابـي األداء وإمـدادات الطاقـة 
الموثوقـة بأسـعار معقولـة، فالواقـع أن جائحـة كوفيـد - 19 
حـدت بالشـركة إلـى زيـادة تركيزهـا علـى النمـو وتحقيـق 
القيمـة علـى المـدى البعيـد، مـع وضـع حماية المنـاخ نصب 

عينيها.
وقـال الناصـر: »هـذه األزمـة التاريخيـة التـي نشـهدها 
تعّجـل وتيـرة التغيُّـر وتؤكـد بعـض الحقائق الراسـخة. فعلى 
سـبيل المثـال، اتضـح أن العالـم بحاجـة اآلن، أكثـر مـن أي 
وقـت مضـى، إلـى آليـة أسـرع وأيسـر لمسـتقبل الطاقـة 

المنخفضة االنبعاثات الكربونية«.
وفـي سـياق الحديـث عـن اسـتمرار النفـط والغـاز كجـزء 
أسـاس مـن مزيـج الطاقـة العالمـي وهـذه الجهـود العالميـة 
أرامكـو  »تضطلـع  الناصـر:  قـال  البعيـد،  المـدى  علـى 
خفـض  خارطـة  علـى  رائـدة  بمكانـة  بالفعـل  السـعودية 
االنبعاثات الكربونية؛ فقد بلغت كثافة االنبعاثات الكربونية 
الناتجـة عـن أعمال الشـركة في قطـاع التنقيـب واإلنتاج 10 
كجـم مـن ثانـي أكسـيد الكربـون لـكل برميـل مكافـئ نفطي، 
في حين بلغت كثافة الميثان 0.06. ولم تتبوأ الشـركة هذه 
المكانـة مـن فراغ، وإنما جاءت نتيجـة الجهود التي بذلناها 
علـى مـدار عقـود، والتـي كانـت منصبـة علـى الحـد مـن 
الصحيحـة،  المجـاالت  فـي  واالسـتثمار  االنبعاثـات، 
واستخدام التقنيات المناسبة، ولكننا سنكثف تركيزنا على 
كل مجـال مـن هذه المجـاالت الثالثـة )البيئـي واالجتماعي 
بيـن  مـن  نصبـح  أن  هـو  هدفنـا  ألن  الحوكمـة(  ومجـال 

الشركات األكثر مسؤولية في هذه المجاالت«.
وتتلخـص رؤيـة الناصـر فـي أن وفـاء الشـركة بالتزاماتها 
تجـاه المسـاهمين، واألطـراف المعنيـة، وتحقيـق التوقعـات 
المجتمعيـة، أصبـح مهًمـا أكثـر مـن أي وقـت مضـى. وفـي 
المقابـل، فـإن التميُّـز، والقـوة الماليـة واألداء والكفـاءات 
البيئيـة  المجـاالت  فـي  المسـتوى  عالميـة  والتقنيـات 
واالجتماعيـة وفـي جوانـب الحوكمـة عناصـر مهمـة للوفـاء 

بما تََقدم.
وختاًمـا، قـال الناصـر: »هـذا هـو السـبب الـذي يدفعنـا، 
علـى سـبيل المثـال، لمواصلـة االسـتثمار فـي أحـد أقـل 
أعمـال قطـاع التنقيـب واإلنتـاج مـن حيـث كثافـة االنبعاثات 
الكربونية في العالم. ليس بسبب التزاماتنا تجاه مساهمينا 
وتجـاه األطـراف المعنيـة فحسـب، وإنمـا ألننـا نعلـم أن 
التحوُّل المستدام في قطاع الطاقة لن يبصر النور دونها«.

لقد تمكنا من إدارة 
الموقف ببراعة من 

خالل اتخاذ جميع 
اإلجراءات االحترازية 

الضرورية للمحافظة 
على سالمة 

الموظفين 
وصحتهم، مع 

المحافظة على 
المرونة التشغيلية 

خالل هذه الفترة. 
وتمكن موظفو 

وموظفات أرامكو 
السعودية، بفضل 

احترافيتهم 
والتزامهم والدعم 
الذي يتلقونه من 

عائالتهم، من 
تحقيق ذلك النجاح 
خالل فترة الجائحة

أمين الناصر
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢ يوليو ٢٠٢٠ 

إدارة منع الخسائر تطلق حملة قواعد إنقاذ الحياة 

الظهـــران - أطلقـــت إدارة منـــع الخســـائر، مؤخـــًرا، 
حملـــة الســـالمة علـــى مســـتوى الشـــركة لمـــدة عـــام كامـــل، 
ــاة فـــي  ــاذ الحيـ ــد  إنقـ ــة علـــى قواعـ حيـــث ركـــزت الحملـ
ـــة ســـلوكيات  ـــع ثماني الشـــركة، وهـــي مجموعـــة قواعـــد لمن
مســـؤولة عـــن 90% مـــن الحـــوادث الخطيـــرة علـــى مـــدى 

السنوات العشر الماضية. 
ولتعزيـــز دور الشـــركة الريـــادي فـــي مجـــاالت الســـالمة، 
ُكتبـــت معلومـــات الســـالمة المهمـــة بعـــدة لغـــات مختلفـــة 
وذلـــك للتأكـــد مـــن فهـــم وتطبيـــق تلـــك القوانيـــن. وتُعـــد 
متطلبـــات وممارســـات الســـالمة فـــي أرامكـــو الســـعودية 
مـــن بيـــن األكثـــر صرامـــة فـــي الصناعـــة، فمنـــذ بدايتهـــا 
ــاح التشـــغيل بـــل  ــة الســـالمة علـــى نجـ لـــم تقتصـــر أهميـ
شـــملت حمايـــة موظفيهـــا وأصولهـــا. وعلـــى مـــر العقـــود، 
اســـتمرت الشـــركة فـــي تحـــدي نفســـها لتطـــور المعاييـــر 
والتقنيـــات واإلرشـــادات الهندســـية مـــن أجـــل تأميـــن بيئـــة 
عمـــل آمنـــة. ولكـــن ال تكـــون ممارســـات الســـالمة فاعلـــة إال 
إذا التـــزم األشـــخاص بهـــا، وكان هـــذا محـــور التركيـــز 
الرئيـــس إلدارة منـــع الخســـائر، عندمـــا أطلـــق المديـــر 
ــي  ــتاذ عالـ ــي، األسـ ــن الصناعـ ــالمة واألمـ ــذي للسـ التنفيـ
الزهرانـــي، حملـــة الســـالمة التابعـــة إلدارة منـــع الخســـائر، 

والتي ركزت على »قواعد إنقاذ الحياة« في الشركة.

استخدام السلوكيات اإليجابية 
ينتـــج عـــن ممارســـة الســـلوكيات اإليجابيـــة واآلمنـــة 
ـــع  ـــدرك إدارة من البقـــاء بأمـــان فـــي مـــكان العمـــل، حيـــث تُ
الخســـائر أن بعـــض مواقـــع العمـــل أكثـــر خطـــورة مـــن 
غيرهـــا وأن ممارســـة ســـلوكيات الســـالمة تعـــد مـــن 

مسؤولية الفرد في نهاية المطاف. 
وذكـــر مديـــر إدارة منـــع الخســـائر، األســـتاذ غســـان أبـــو 
الفـــرج، لمحـــة عـــن قواعـــد إنقـــاذ الحيـــاة، وقـــال موضًحـــا: 
»طـــورت أرامكـــو الســـعودية مجموعـــة قواعـــد شـــاملة 
ــة  ــة آمنـ ــل بطريقـ ــطة العمـ ــذ أنشـ ــن تنفيـ ــد مـ ــى تتأكـ حتـ
ومســـتدامة. فبعـــد تفحـــص الحـــوادث الســـابقة عـــن كثـــب،  
حددنـــا أغلـــب الحـــوادث المميتـــة الناتجـــة عـــن عـــدم 
االلتـــزام بالقواعـــد الثمانـــي المحـــددة، والتـــي نطلـــق 

عليها قواعد إنقاذ الحياة«.
وال تُعـــد تلـــك القواعـــد جديـــدة علـــى الشـــركة، حيـــث 
الســـالمة  فـــي معاييـــر  وقـــت طويـــل  منـــذ  اُعتمـــدت 
واإلرشـــادات العامـــة ودليـــل الســـالمة ألرامكـــو الســـعودية. 
األفضـــل  الطريقـــة  أن  الخســـائر  منـــع  إدارة  تـــدرك 
إلحـــداث تغييـــر ايجابـــي هـــو عـــن طريـــق التركيـــز علـــى 
ــن  ــن والمقاوليـ ــع الموظفيـ ــان أن جميـ ــيات وضمـ األساسـ

علـــى علـــم بالقواعـــد وأنهـــم يطبقونهـــا. وال يُضمـــن مـــن القافلة األسبوعية
خـــالل ذلـــك ســـالمة الموظفيـــن والمقاوليـــن فحســـب، بـــل 

نتأكد من سالسة تشغيل األعمال وكفاءتها.

السالمة بكل اللغات 
وللتأكـــد مـــن وصـــول صـــدى الحملـــة إلـــى أكبـــر عـــدد 
مـــن األشـــخاص، قـــررت اإلدارة عـــدم االقتصـــار علـــى 
واإلنجليزيـــة،  العربيـــة  باللغتيـــن  المطبوعـــات  نشـــر 
ــوج  ــل: التاغلـ ــرى، مثـ ــات االخـ ــن اللغـ ــدًدا مـ ــت عـ فأضافـ

والماندارين واألوردو والهندية. 
وقـــال أبـــو الفـــرج: »نبحـــث دائًمـــا فـــي إدارة منـــع 
ـــا فـــي التعامـــل مـــع  ـــبل لتحســـين طريقتن الخســـائر عـــن ُس
ـــد  ـــن ق ـــن والمقاولي ـــر مـــن الموظفي ـــم أن الكثي ـــور. نعل األم
ــة  ــة والعربيـ ــن اإلنجليزيـ ــم اللغتيـ ــة فهـ ــن ناحيـ ــون مـ يعانـ
ولذلـــك اتخذنـــا خطـــوة كتابـــة معلومـــات الســـالمة المهمـــة 
بلغتهـــم األم. وهـــذه طريقتنـــا لنعبـــر عـــن مـــدى اســـتعدادنا 
لبـــذل كل مـــا فـــي وســـعنا لضمـــان تزويـــد شـــركائنا 
يـــوم  إلـــى منازلهـــم كل  ليعـــودوا  بـــاألدوات األســـاس 
ســـالمين«.  وللتأكـــد مـــن انتشـــار هـــذه القواعـــد علـــى 
أوســـع نطـــاق ممكـــن، ســـتعمل إدارة مكاتـــب منـــع الخســـائر 
لتدريـــب  المملكـــة  أنحـــاء  فـــي جميـــع  الشـــركاء  مـــع 
ـــق االســـتعانة بمجموعـــة فيديوهـــات  ـــن عـــن طري الموظفي

ومواد تعليمية متعددة اللغات. 

التأكد من عودة الموظفين 
والمقاولين الى منازلهم سالمين

ـــاة  ـــاذ الحي ـــة قواعـــد إنق ـــه عـــن مـــدى فاعلي ـــي حديث وف
ـــاج فـــي منطقـــة الســـفانية،  ـــر العـــام إلدارة اإلنت قـــال المدي
األســـتاذ علـــي العجمـــي: »أثبـــت مفهـــوم قواعـــد إنقـــاذ 
ـــه الكبيـــرة فـــي توجيـــه قيمـــة الســـالمة فـــي  ـــاة فاعليت الحي
ـــر  ـــل شـــركتنا أكث ـــا لجع ـــا متيًن ـــا أساًس شـــركتنا. ولقـــد بنين
أماًنـــا وأكثـــر اســـتدامة«. وأضـــاف مديـــر إدارة اإلنتـــاج فـــي 
ـــد قواعـــد  جنـــوب الغـــوار، األســـتاذ عـــادل بـــن دهيـــش: »تُع
إنقـــاذ الحيـــاة أكثـــر مـــن مجـــرد مجموعـــة مـــن االرشـــادات، 
فهـــي جهـــد عشـــر ســـنوات فـــي جمـــع البيانـــات التـــي 
ســـلطت الضـــوء علـــى المجـــاالت التـــي تحتـــاج للتحســـين 
بشـــكل دقيـــق. ولـــم توضـــع تلـــك القواعـــد لتحســـين أدائنـــا 
عـــودة  لضمـــان  ولكـــن  فقـــط  الســـالمة  ناحيـــة  مـــن 
الموظفيـــن والمقاوليـــن لمنازلهـــم وألســـرهم كل يـــوم 
ســـالمين«. وقـــال الزهرانـــي بخصـــوص إطـــالق الحملـــة: 
»تســـاعد قواعـــد إنقـــاذ الحيـــاة فـــي تذكيرنـــا بكيفيـــة 
إجـــراء التحســـينات المهمـــة وتحثنـــا أيًضـــا لتجديـــد 

التزمنا نحو التميز في السالمة«.

Obtain a valid work 
permit when required

Verify isolation before 
starting any work

Follow all traffic 
safety rules

Obtain authorization 
before starting 
excavation activities

Use the required 
personal protection 
equipment for your job

Position yourself in a 
safe location

Obtain authorization 
before entering a 
confined space

Use required fall protection 
equipment when working 
at heights

تقنية جديدة ترتقي بمستوى السالمة في أعمال خطوط األنابيب

الظهران - شهد أحد المشاريع الرأسمالية التي نفذتها أرامكو السعودية بنجاح 
مؤخًرا، وهو مشروع تحويل مسار خط األنابيب القطيف-رأس تنورة، أول استخدام 
فـي الشـركة لتقنيـة جديـدة لعـزل أقسـام خطـوط األنابيـب بصورة تتسـم بالسـالمة 

والموثوقية العالية.
وتُسـتخدم هـذه التقنيـة الجديـدة، التـي يُطلـق عليهـا اسـم »سـدادة عـزل أفـرع 
خطـوط األنابيب باسـتخدام طاقة الضغط الذاتي«،  لسـدِّ أقسـام خطـوط األنابيب 
مـع تصريـف محتوياتهـا باسـتخدام سـدادتين مزدوجتيـن، وتعـدُّ الطريقـة المعيارية 
المسـتخدمة في أفضل الشـركات في قطاع النفط والغاز، كما أنها تستوفي معايير 

أرامكو السعودية العالية لضمان سالمة الموظفين واألصول.
وقـد اسـتخدمت إدارة مشـاريع خطـوط األنابيـب هـذه التقنيـة بالتعـاون مـع إدارة 
خطوط األنابيب في منطقة األعمال الشمالية وإدارة منع الخسائر وإدارة الخدمات 
بـت معـدات إدخـال سـدادة العـزل  االستشـارية فـي شـهر ينايـر الماضـي، حيـث ُركِّ
المزدوجـة فـي نقطـة قبـل بداية قسـم خـط األنابيـب )QA-10 NGL( ونقطـة أخرى 
بـة ومراقبتهـا، بـدأت أنشـطة  بعـد نهايتـه.  وبعـد االختبـار األولـي للمعـدات الُمركَّ
القطـع والتلحيـم، فيمـا كان مشـغلون معتمـدون يراقبـون العزل عن كثـب أثناء تنفيذ 

العمل. 
وتوفـر هـذه التقنيـة طريقـة عـزل آمنـة وفاعلـة وموثوقـة واقتصاديـة لخطـوط 

أنابيب المواد الهيدروكربونية.
ونظـًرا ألن السـالمة تأتـي فـي مقدمـة األولويـات فـي مشـاريع أرامكـو السـعودية 
وأعمالها، فإن هذه التقنية ستضمن العزل الكامل قبل تنفيذ أي عمل على الساخن 
فـي خطـوط األنابيـب، وستسـاعد أرامكو السـعودية فـي رفع وتيرة تنفيذ مشـاريعها 
فـي وقـت يشـهد زيـادة فـي الطلـب، ممـا يحقـق وفـًرا كبيـًرا فـي التكاليـف ويجنـب 

الشركة الحاجة إلغالق خطوط األنابيب، وهو أمر تترتب عليه تكاليف باهظة.  

القافلة األسبوعية



أرامكو والفورموال 1..
دوري الموظفين ُيقرِّب رياضة سباقات 

السيارات المثيرة خطوة أخرى

الظهـــران - عندمـــا أصبحـــت أرامكـــو الســـعودية 
شـــريًكا عالمًيـــا لســـباق الســـيارات الفورمـــوال 1، كان 
ـــا؛ فالفورمـــوال 1 هـــي رياضـــة تعتمـــد  ذلـــك أمـــًرا منطقًي
ــعي  ــة، والسـ ــف التقنيـ ــي، وتوظيـ ــل الجماعـ ــى العمـ علـ

المستمر لالبتكار.
وفـــي الوقـــت الـــذي يكثِّـــف فيـــه الباحثـــون فـــي 
اســـتثمار  أجـــل  مـــن  الســـعودية جهودهـــم  أرامكـــو 
تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة فـــي ســـبيل التنقيـــب 
ـــا، ويســـعون  ـــا ومعالجتهم ـــاز وإنتاجهم ـــط والغ عـــن النف
ـــن  ـــواد م ـــوم الم ـــي عل ـــدة ف ـــكارات جدي ـــر ابت نحـــو تطوي
خـــالل شـــبكة مراكـــز البحـــوث والتطويـــر التابعـــة 
للشـــركة، تعكـــف فـــرق الفورمـــوال 1 علـــى االســـتفادة مـــن 
ـــرة حـــول تصميـــم المحـــركات،  أحـــدث المعـــارف المتوفِّ
ووضـــع اللبنـــات األولـــى البتـــكارات تقنيـــة للمســـتقبل. 
يتـــالءم فيهـــا الشـــريكان  باختصـــار، إنهـــا شـــراكة 

بصورة مثالية.
ســـت الشـــركة رابطـــة موظفـــي أرامكـــو  وبعـــد أن أسَّ
الســـعودية للفورمـــوال 1، يمكـــن لـــكٍل منـــا المشـــاركة فـــي 
العالـــم الشـــيق لســـباقات الفورمـــوال 1، حيـــث تُعـــدُّ هـــذه 
ـــن  تُمِكّ نتـــازي(  )فا افتراضيـــة  منصـــة  الرابطـــة 
ـــم وســـائقيهم، والتنافـــس  ـــار فرقه ـــن اختي ـــن م الموظفي

فيما بينهم أثناء موسم الفورموال 1.

وســـيحصل الموظفـــون الفائـــزون بالمراكـــز الثالثـــة 
األولـــى مـــن خـــالل هـــذه المنافســـة علـــى تذاكـــر بـــادوك 
ـــم مـــن حضـــور  نه ـــي تمكِّ ـــار الشـــخصيات، الت ـــوب لكب كل
ــوال 1،  ــباق الفورمـ ــن سـ ــل مـ ــم المقبـ ــات الموسـ منافسـ
حيـــث إن آخـــر موعـــد للتســـجيل فـــي الرابطـــة هـــو 

اليوم، الثاني من يوليو.

سباق في الحلبة ونحو التقنية
ـــوال 1  ـــل الفورم ـــي تجع ـــم األســـباب الت ـــن أجـــل فه وم
رياضـــة مثيـــرة، يجـــب معرفـــة مـــا يواجهـــه الســـائقون 
أثنـــاء الســـباقات. فعلـــى مـــدار 90 دقيقـــة، يقـــوم ســـائق 
ـــى مـــدار بمســـافة 305  ـــه عل ـــادة مركبت الفورمـــوال 1 بقي
كيلومتـــرات، بســـرعة تصـــل إلـــى 360 كيلومتـــًرا فـــي 
الســـاعة. وبســـبب قـــوى الجـــذب التـــي تنشـــأ مـــن 
االنعطـــاف الحـــاد، قـــد يُضطـــرُّ الســـائق لمواجهـــة قـــوة 

تعادل خمسة أضعاف وزنه.
ـــل وضـــع جســـم  وإلدراك مـــدى صعوبـــة األمـــر، تخيَّ
بـــوزن 25 إلـــى 30 كيلوغراًمـــا فـــوق رأســـك أثنـــاء 
ــل  ـ ــمَّ تخيَّ ــرعة، ثـ ــى سـ ــة بأقصـ ــد الزاويـ ــك عنـ انعطافـ
أنـــك تقـــوم بذلـــك وأنـــت تنافـــس 19 ســـائًقا آخـــر 
يســـعون نحـــو هـــدف واحـــد، وهـــو بلـــوغ خـــط النهايـــة 

وإحراز المركز األول للفوز ببطولة العالم.
وتتربَّـــع ســـيارات الفورمـــوال 1 علـــى قمـــة االبتـــكار 
ــزة  ــتخدام أجهـ ــة باسـ ــرق الهندسـ ــوم فـ ــي؛ إذ تقـ التقنـ
استشـــعار لجمـــع بيانـــات آنيـــة لمراقبـــة كل جـــزء فـــي 
الســـيارة، بـــدًءا بحجـــرة المحـــرك وانتهـــاًء بالكوابـــح 
مـــون  المصمِّ ويســـعى  تآكلهـــا.  ومـــدى  واإلطـــارات 
ـــة  ـــالت طفيف ـــون باســـتمرار نحـــو إجـــراء تعدي والمصنِّع
مـــن شـــأنها توفيـــر أجـــزاء مـــن الثانيـــة، وبالتالـــي 

تحقيق األفضلية لفريقهم.
ويمكـــن للنتيجـــة النهائيـــة أن تكـــون مذهلـــة للغايـــة؛ 
حيـــث يمكـــن لســـيارة فورمـــوال 1 التســـارع لمئـــة كيلومتـــر 
فـــي الســـاعة ثـــمَّ التباطـــؤ حتـــى ســـرعة صفـــر خـــالل 
أربـــع ثـــواٍن فقـــط، وهـــو وقـــت فـــي غايـــة الِقصـــر، إذ 
قـــد يســـتغرق نطـــق هـــذه الجملـــة وقًتـــا أطـــول مـــن 

ذلك.
ويحتـــاج ســـائقو الفورمـــوال 1 مـــا هـــو أكثـــر مـــن 
ــون إلـــى الَجلـــد  ــة؛ فهـــم يحتاجـ ــة البدنيـ د اللياقـ ــرَّ مجـ
ـــم للتفاصيـــل، باإلضافـــة إلـــى  ـــاه الدائ والمهـــارة، واالنتب
مقـــدار  باحتمـــال  لهـــم  تســـمح  فوالذيـــة  أعصـــاب 

الضغوطات التي يفرضها السباق.
كمـــا يحتـــاج الســـائقون إلـــى مســـاعدة فريـــق متكامـــل، 
 500 مـــن  ن  مكـــوَّ فريـــٌق  يقـــف  ســـائق  كل  فخلـــف 

ـــون،  م ـــك المصمِّ ـــي ذل ـــا ف ـــر، بم ـــز أو أكث ـــي مميَّ أخصائ
وعلمـــاء البيانـــات، والمهندســـون، وخبـــراء الميكانيـــكا 
أو المصنِّعـــون، وكذلـــك فـــرق الدعـــم اللوجســـتي، 
الذيـــن يقومـــون بتفكيـــك الســـيارة بعـــد كل ســـباق 

وتجميعها وشحنها لموقع سباق آخر.

توافق في القيم وأسلوب العمل
ولعـــلَّ مـــن الصعـــب تخيُّـــل وجـــود رياضـــة أخـــرى 
تتوافـــق إلـــى هـــذا الحـــد مـــع القيـــم الرئيســـة ألرامكـــو 
الســـعودية وأســـلوب عملهـــا؛ فكمـــا فـــي ســـباقات 
الفورمـــوال 1، تضـــع الشـــركة أقصـــى تركيزهـــا علـــى 
التحســـين المســـتمر للســـالمة واألداء. وكمـــا يقـــوم 
الســـباق،  أثنـــاء  الســـيارة  أداء  بتتبـــع  المهندســـون 
ومراقبـــة كل جـــزء فيهـــا، يســـتخدم مهندســـو الشـــركة 
لـــذكاء  وا بعـــة،  لرا ا الصناعيـــة  لثـــورة  ا تقنيـــات 
االصطناعـــي، وحوســـبة البيانـــات الضخمـــة، مـــن أجـــل 
ضمـــان الســـالمة الدائمـــة لمرافـــق األعمـــال وتشـــغليها 

وفق أعلى مقاييس األداء.
ومثـــل فـــرق الفورمـــوال 1، كفريـــق مرســـيدس بنـــز 
وفريـــق فيـــراري، تســـتثمر أرامكـــو الســـعودية فـــي 
األبحـــاث إلعـــادة النظـــر فـــي عمـــل محـــركات االحتـــراق 

6
٢ يوليو ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

ي رعاية الشركة لهذه العالمة التجارية إلى إبراز اسم أرامكو السعودية عالمًيا، حيث سيرى المشجعون اسم الشركة وشعارها على لوحات اإلعالنات المحيطة بمضمار السباق، وكذلك عبر المواقع اإللكترونية للفورموال 1، وعلى الالفتات  ستؤدِّ
ي المنافسات. والشرائط المتحركة على شبكات التلفزيون التي تغطِّ



الداخلـــي، بهـــدف تحقيـــق كفـــاءة أكبـــر فـــي اســـتهالك 
الوقـــود وتقليـــل االنبعاثـــات. وتطلـــق ســـيارة الفورمـــوال 
1، علـــى ســـبيل المثـــال، كميـــة أقـــَلّ مـــن الكربـــون مقارنـــة 
بســـيارة الركـــوب العاديـــة، كمـــا تســـتخلص الطاقـــة 

بنسبة تزيد على 50%.
مـــت مكابـــح ســـيارة فورمـــوال 1 لتحمـــل  وقـــد ُصمِّ
ضغـــط وحـــرارة شـــديدين، حيـــث إن الحـــرارة قـــد تصـــل 
إلـــى ألـــف درجـــة مئويـــة. وســـيخبرك أي جيولوجـــي فـــي 
أرامكـــو الســـعودية أن درجـــة الحـــرارة هـــذه تعـــادل تلـــك 
الموجـــودة فـــي الحمـــم البركانيـــة المنصهـــرة. هـــذا هـــو 
عالـــم القـــوة والدقـــة، الـــذي حفـــرت فيـــه أرامكـــو 
الســـعي  مـــع  اســـميهما،   1 والفورمـــوال  الســـعودية 
ـــر مزيـــًدا مـــن  المســـتمر نحـــو الوصـــول البتـــكارات توفِّ

ق الكفاءة واالستدامة. الطاقة، وتحقِّ
إلـــى جانـــب ذلـــك، يـــدرك الشـــريكان كالهمـــا أن 
مســـتقبلهما يكمـــن فـــي تعليـــم األجيـــال القادمـــة، فهمـــا 
ــة  ــة والهندسـ ــوم والتقنيـ ــاالت العلـ ــتثمران فـــي مجـ يسـ
والرياضيـــات. وترعـــى أرامكـــو الســـعودية النهائيـــات 
العالميـــة لبرنامـــج الفورمـــوال 1 فـــي المـــدارس، وهـــي 
مســـابقة دوليـــة تتيـــح للطـــالب تصميـــم نمـــاذج مصغـــرة 
لســـيارات الفورمـــوال 1 )ســـيارة المســـتقبل(، وتصنيعهـــا 
والتســـابق بهـــا، وتطويـــر المهـــارات األســـاس الالزمـــة 

لمستقبلهم في الوقت ذاته.

إبراز اسم أرامكو السعودية
ي رعايـــة الشـــركة لهـــذه  مـــن جانـــب آخـــر، ســـتؤدِّ
العالمـــة التجاريـــة إلـــى إبـــراز اســـم أرامكـــو الســـعودية 
عالمًيـــا عبـــر عـــدة طـــرق، حيـــث ســـيرى المشـــجعون اســـم 
الشـــركة وشـــعارها علـــى لوحـــات اإلعالنـــات المحيطـــة 
المواقـــع  عبـــر  وكذلـــك  نفســـه،  الســـباق  بمضمـــار 
ــرائط  ــات والشـ ــى الالفتـ ــوال 1، وعلـ ــة للفورمـ اإللكترونيـ
ـــي كلَّ  المتحركـــة علـــى شـــبكات التلفزيـــون، التـــي تغطِّ

التدريبات والمسابقة التأهيلية والسباق النهائي.
ــث إن  ــم، حيـ ــت مهـ ــي توقيـ ــوة فـ ــذه الخطـ ــي هـ وتأتـ
أرامكـــو الســـعودية قـــد أصبحـــت شـــركة عامـــة مدرجـــة 
فـــي الســـوق الماليـــة، وتُعـــرف بأنهـــا الشـــركة األعلـــى 
ـــة  ـــد العالمـــي. وســـتُتيح هـــذه الرعاي ـــى الصعي قيمـــة عل
ــا  ــا وقيمهـ ــن هويتهـ ــم عـ ــار العالـ ــة إخبـ ــركة فرصـ للشـ
ـــظ  ـــي تحاف ـــة الت ـــر الطاق ـــة توفي ـــا، وعـــن كيفي وأهدافه
ازدهـــار  فـــي  وتُســـهم  االقتصـــادات،  نمـــو  علـــى 

المجتمعات.
للمـــواد  الشـــركة  إنتـــاج  أن  القـــول  نافلـــة  ومـــن 
ـــن االبتـــكار  الهيدروكربونيـــة عاليـــة الجـــودة، التـــي تمكِّ

وتسمح بإجراء السباقات، هي فائدة مضافة.

رابطة الموظفين
الســـعودية  أرامكـــو  رابطـــة موظفـــي  وستســـاعد 
للفورمـــوال 1 الموظفيـــن، ســـواًء كانـــوا مشـــجعين قدمـــاء 
أو مبتدئيـــن، علـــى االطـــالع علـــى أحـــدث تطـــوُّرات 
هـــذه الرياضـــة، ومعايشـــة المتعـــة والســـرعة واإلثـــارة 

مها المنافسة. وإستراتيجيات السباق التي تقدِّ
ومـــن خـــالل التســـجيل فـــي الرابطـــة، ســـتُتاح للموظفين 
فرصـــة المنافســـة مـــع زمالئهـــم، واختيـــار فريقهـــم الـــذي 
يحلمـــون بـــه، ومتابعـــة نتائجـــه خـــالل الموســـم. وينتهـــي 
ــك  ــو، وذلـ ــوم، 2 يوليـ ــاه اليـ ــد أقصـ ــي موعـ ــجيل فـ التسـ
ــل، الـــذي ينطلـــق فـــي 5  ــم المقبـ ــاركة فـــي الموسـ للمشـ

يوليو مع سباق الجائزة الكبرى في النمسا.
ــغ(،  ــاور رانكنـ ــة )بـ ــعودية مجلـ ــو السـ ــى أرامكـ وترعـ
وهـــي مجلـــة ســـباقات الفورمـــوال 1 األكثـــر قـــراءة، 
لمنافســـات  ا فـــي  لمتنافســـين  ا تســـاعد  لتـــي  ا و
االفتراضيـــة )الفانتـــازي( للفورمـــوال 1 فـــي االطـــالع 
ــة  ــة الُمحيطـ ــل المختلفـ ــذ العوامـ ــات، وأخـ علـــى البيانـ
ــائق أو  ــة السـ ــل صحـ ــار، مثـ ــن االعتبـ ــباق بعيـ ــكلِّ سـ بـ
القضايـــا الفنيـــة المتعلقـــة بالســـيارات، ومـــا إلـــى ذلـــك. 

وتصـــدر مجلـــة )بـــاور رانكنـــغ( فـــي كل أربعـــاء عقـــب كل 
ـــر فـــي كافـــة مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي،  ســـباق، وتتوفَّ
وعبـــر موقـــع  F1.com، وكذلـــك مـــن خـــالل التطبيـــق 

الخاص بها.

نصائح لاّلعبين الجدد
1 وأرامكـــو الســـعودية باللعـــب  تؤمـــن الفورمـــوال 
النظيـــف بطبيعـــة الحـــال، ولكـــن مـــن المنصـــف أن 
م بعـــض النصائـــح لالعبيـــن الجـــدد حـــول كيفيـــة  نقـــدِّ
https:// ،1 ـــع الفورمـــوال ـــى موق ـــق النجـــاح. وعل تحقي
أســـرار  تجـــد  أن  يمكـــن   ،www.formula1.com
للعـــام  بالســـباق  للفائـــز  وفًقـــا  الخمســـة  النجـــاح 
ــي  ــي تحليلـ ــو كيميائـ ــون، وهـ ــي، ليويـــس جونسـ الماضـ

من مدينة ديربيشاير في المملكة المتحدة.
فيما يلي توصيات جونسون لموسم 2020م:

■  اختر سائقيك من فرق المقدمة.
■  قم بالتحسينات مبكًرا.

م بأعصابك. ■  تحكَّ
اســـتبدال  علـــى  المـــال  مـــن  كثيـــًرا  تنفـــق  ■  ال 

السائقين بال داع.
■  اختر سائقي التيربو بشكل صحيح.

7
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢ يوليو ٢٠٢٠ 

من أجل فهم األسباب التي تجعل فورموال 1 رياضة مثيرة، يجب معرفة ما يواجهه السائقون أثناء السباقات. فعلى مدار 90 
دقيقة، يقوم السائق بقيادة مركبته على مدار بمسافة 305 كيلومترات، بسرعة تصل إلى 360 كيلومتًرا في الساعة. وإلنجاز 

مين وعلماء بيانات  ز أو أكثر، يضمُّ مصمِّ ن من 500 أخصائي مميَّ ذلك، يحتاج كلُّ سائق إلى مساعدة فريق متكامل مكوَّ
عين، باإلضافة إلى فرق الدعم اللوجستي. ومهندسين وخبراء ميكانيكا ومصنِّ



يف جتربة أجرتها يف مصفاة الرياض

أرامكو السعودية تبدأ 
في اعتماد الطباعة ثالثية 

األبعاد لتوفير قطع غيار 
أجود وأرخص وأسرع

إدارة تقنية المعلومات في المناطق تطلق 
فكرة مبتكرة لخوذة السالمة المتكاملة

ــًرا، مـــع  الريـــاض - تعاونـــت أرامكـــو الســـعودية، مؤخـ
شـــركة ســـيمنز جـــاس آنـــد بـــاور، لتصنيـــع واســـتخدام أول 
دافعـــة مضخـــة معدنيـــة بتقنيـــة التصنيـــع المعروفـــة 
بالطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد، حيـــث صممـــت لتســـتخدم فـــي 
أحـــد أجـــزاء معمـــل مصفـــاة الريـــاض. ويأتـــي تجهيـــز 

الظهـــران - أطلقـــت إدارة تقنيـــة المعلومـــات فـــي 
مناطـــق األعمـــال فكـــرة مبتكـــرة تقـــوم علـــى تطويـــر 
خـــوذة ســـالمة تضـــم حقيبـــة مقاومـــة للحريـــق تحتـــوي 

على أدوات اإلسعافات األولية األساس.
واســـتجابة لدعـــوة الشـــركة وحثهـــا الموظفيـــن علـــى 
مشـــاركة أفكارهـــم ومعارفهـــم فـــي هـــذا الســـياق، توصـــل 
ــرة  ــذه الفكـ ــى هـ ــري، إلـ ــداهلل العمـ ــف اإلدارة، عبـ موظـ

المبتكرة لخوذة السالمة.
وقـــد اشـــتمل ابتـــكاره علـــى دمـــج »حقيبـــة مقاومـــة« 

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

هـــذه القطعـــة فـــي إطـــار إســـتراتيجية الشـــركة لبنـــاء 
ـــدة فـــي  ـــة الرائ ـــرة الالزمـــة واالســـتعداد لهـــذه التقني الخب
قطـــاع النفـــط والغـــاز، وهـــو مـــا يمثـــل فرصـــة للتحـــول مـــن 
النمـــاذج الماديـــة إلـــى النمـــاذج الرقميـــة فيمـــا يتعلـــق 
بتوفيـــر قطـــع الغيـــار بمـــا يكفـــل التبســـيط المتميـــز 
لسلســـلة التوريـــد واالرتقـــاء بجوانـــب االســـتثمار فـــي هـــذه 

القطع.

مصنوعـــة مـــن مـــادة الفينيـــل، تضـــم مـــا يلـــي: مـــواد 
الالصقـــة،  األشـــرطة  مثـــل:  األوليـــة  اإلســـعافات 
والضمـــادات، والمســـحة الكحوليـــة، ومقـــص وقفـــازات، 
ـــة، ومرهـــم للحـــروق،  ـــة، وشـــريط، وكمام ـــل معقم ومنادي
وضمـــادات معقمـــة للعيـــن، بحيـــث يمكـــن الوصـــول لهـــذه 

األدوات دون الحاجة لخلع الخوذة.
وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن هـــذه المبـــادرة، قـــال 
العمـــري: »يمكننـــا اســـتخدام الخـــوذة المـــزودة بهـــذه 
ـــي ال تتوفـــر فيهـــا اإلســـعافات  األدوات فـــي المناطـــق الت
ـــة والمناطـــق المفتوحـــة، وغيرهـــا  ـــل األرصف ـــة، مث األولي

من األماكن البعيدة.

خطوة جديدة في اعتماد 
التقنيات الثورية

وســـتفتح تقنيـــة التحـــول الرقمـــي والطباعـــة ثالثيـــة 
األبعـــاد آفاًقـــا عديـــدة ألرامكـــو الســـعودية وشـــركات 
ـــن  ـــي تســـتفيد م ـــف أنحـــاء المملكـــة، فه أخـــرى فـــي مختل
تقليـــص وقـــت التصنيـــع واالرتقـــاء بمســـتوى تســـليم القطـــع 

وأكـــد علـــى أن الســـالمة مســـؤولية الجميـــع فـــي مـــكان 
العمـــل، فهـــي تعـــزز انســـجام الفـــرد مـــع أصـــول الســـالمة 
ـــع بمســـؤولياته فـــي  ـــق حيـــن يضطل ـــة أفـــراد الفري وحماي

اتباع إجراءات السالمة.
واختتـــم العمـــري حديثـــه قائـــاًل: »توفـــر األفـــكار 
ــل  ــة العمـ ــي بيئـ ــا فـ ــا زمالؤنـ ــي يقدمهـ ــكارات التـ واالبتـ
ــا  ــا علينـ ــر تأثيرهـ ــتدامة ال يقتصـ ــد مسـ ــة فوائـ الخالقـ
فقـــط، بـــل يمتـــد ليشـــمل المجتمـــع المحيـــط بنـــا، كمـــا 
أنهـــا تســـهل القيـــام بدورنـــا المتمثـــل فـــي ترجمـــة 
جهودنـــا لتحقيـــق غاياتنـــا فـــي الســـالمة التـــي تحـــدو 

نجاحاتنا«.

باعتماد تقنية الطباعة الثالثية األبعاد استغرقت عملية الطباعة لتصنيع المضخة 64 ساعة دون معالجة بالحرارة.

المهمة في األوقات المحددة.
وحـــول هـــذه الخطـــوة التجريبيـــة إلدخـــال تقنيـــة التصنيـــع 
بالطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد وأهميتهـــا المرتقبـــة، قـــال رئيـــس 
قســـم المعـــدات الـــدوارة فـــي إدارة الخدمـــات الهندســـية، 
عبـــد اهلل الغامـــدي: »إن اكتســـاب الخبـــرة العمليـــة داخـــل 
الشـــركة فـــي تقنيـــة التصنيـــع ســـيمكن أرامكـــو الســـعودية 
مـــن االضطـــالع بمكانـــة متميـــزة علـــى خارطـــة هـــذه التقنيـــة 
الثوريـــة، وســـتعود عمليـــة التصنيـــع الجديـــدة المذكـــورة 
بعظيـــم النفـــع والفائـــدة علـــى الشـــركة، علًمـــا بـــأن كل ذلـــك 
يأتـــي فـــي ســـياق توجـــه الشـــركة لتحقيـــق االســـتغالل 

األمثل للمزايا التي ينطوي عليها التحول الرقمي«.

فرصة لقطع غيار أفضل
وقـــد وقـــع اختيـــار فريـــق العمـــل علـــى إعـــداد نمـــوذج 
ثالثـــي األبعـــاد لدافعـــة مضخـــة تدويـــر ميـــاه ضمـــن جهـــود 
تجريبيـــة الكتســـاب الخبـــرات والتحقـــق مـــن إمكانـــات 
ـــد  ـــذي يُع ـــوذج، ال ـــن اســـتخدام النم ـــع. ويمك ـــة التصني تقني
مـــن نمـــاذج المحـــاكاة الرقميـــة، لتصنيـــع دافعـــة مماثلـــة أو 
إلعـــادة تصميمهـــا مـــن أجـــل تحســـين األداء. فقـــد أفضـــى 
تضافـــر الجهـــود التجريبيـــة إلـــى تصنيـــع دافعـــة نهائيـــة 
مصنوعـــة مـــن فـــوالذ مضـــاد للصـــدأ مـــن الدرجـــة 316، 
ـــن  ـــاءة م ـــي الجـــودة والكف ـــى ف ـــادة ذات درجـــة أعل وهـــي م
ــوب،  ــد المصبـ ــن الحديـ ــة مـ ــة المصنوعـ ــة األصليـ القطعـ

التي كانت تتعرض للتعطل بسبب التآكل.
مســـتفيضة  ينـــة  ومعا اختبـــارات  ء  إجـــرا وبعـــد 
ــدى  ــى مـ ــاض علـ ــاة الريـ ــي مصفـ ــة فـ ــتخدمت القطعـ اسـ
خمســـة أشـــهر، وتبيـــن أنهـــا بحالـــة جيـــدة جـــًدا، وأشـــارت 
ظـــروف التشـــغيل إلـــى تماشـــي أدائهـــا مـــع أداء الدافعـــة 
ــى  ــة إلـ ــادة الدافعـ ــق إعـ ــرر الفريـ ــا قـ ــن هنـ ــة. ومـ األصليـ

المضخة من أجل التشغيل المستمر.
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العلماء يحاولون الوصول لتفسير وحلول 

لماذا نلمس وجوهنا بأيدينا ... لغٌز في بنيتنا 
البيولوجية والنفسية

مــع انتشــار فيــروس الكورونــا المســتجد، تتواصــل 
الدعــوات إلــى االمتنــاع عــن لمــس الوجــه درًءا النتشــار 
المــرض. لكــن ذلــك ليــس ســهاًل؛ إذ بالرغــم مــن عفويــة 
ــًرا مــن الــدالالت  وبســاطة هــذه العــادة، فإنهــا تحمــل كثي
والنفســية  البيولوجيــة  بنيتنــا  فــي  رة  المشــفَّ واأللغــاز 
ــر. وهــذا  ــى التغيي ــة عل ــا عصي ــة، ممــا يجعله واالجتماعي
ل معضلــة كبيــرة أثنــاء انتشــار األوبئة. فالفــرد يلمس  يشــكِّ

ة في الساعة. وجهه بشكل تلقائي أكثر من 20 مرَّ
تأتــي أهميــة عــدم لمــس الوجــه مــن كــون فيــروس 
كورونــا، كمــا معظم الفيروســات، ليــس كائًنا حًيا يســتطيع 
االنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر. إنــه مجــرد أجــزاء مــن 
الحمــض النــووي الريبــوزي )RNA( ننقلــه بأيدينــا إلــى 

الفم أو األنف أو العينين من على األسطح.
ة يلمــس المــرء وجهــه، وجــدت مــاري  ولمعرفــة كــم مــرَّ
لــوس مــاكالوس، خبيــرة مكافحــة العــدوى فــي جامعــة 
نــورث ســاوث ويلــز فــي ســيدني فــي أســتراليا، وزمالؤهــا 
ــى مالحظــة ســلوك طــالب الطــب  فــي دراســة قائمــة عل
فــي عــام 2015م، أن الطــالب لمســوا وجوههــم بمعــدل 23 
ة فــي الســاعة؛ وأن حوالــي 44% مــن الحــاالت كانــت  مــرَّ
مالمســة العينيــن أو األنــف أو الفــم. ونظــًرا ألنهــم طــالب 
ــا بمخاطــر هــذه العــادة  طــب، وجــب أن يكونــوا أكثــر وعًي
مــن غيرهــم. فالطلــب مــن النــاس االمتنــاع عــن فعل شــيء 
ــن األســهل  ــة. م ــن دون وعــي مشــكلة قديم ــا يحــدث م م
كثيــًرا الطلــب منهــم أن يغســلوا أيديهــم باســتمرار مــن أن 

ات أقل. يلمسوا وجوههم مرَّ

صعوبة االمتناع
للتأكيــد علــى مــدى صعوبــة التوقــف عــن هــذه العــادة، 
انتشــر مقطــع فيديــو علــى نطــاق واســع علــى وســائل 

فالنتينا شيرنشيفا
باحثة في العلوم البصرية واإلدراكية

التواصــل االجتماعــي، ظهــرت فيــه المســؤولة الصحيــة 
فــي واليــة كاليفورنيــا، ســارة كــودي تلمــس وجههــا خــالل 
مؤتمــر صحافــي مخصــٍص إلرشــاد النــاس إلــى كيفيــة 
بعــدم لمــس  »ابــدأ  الوقايــة مــن كوفيــد-19. وقالــت: 
وجهــك، ألن إحــدى الطــرق الرئيســة النتشــار الفيروســات 
هــي عندمــا تلمــس فمــك أو أنفــك أو عينيــك«، ثم لحســت 

إصبعها لقلب الصفحة من مالحظاتها.

ارتباط بالعمليات 
التنظيمية الدماغية

يزيــد المســألة تعقيــًدا كــون هــذه العــادة مرتبطــة 
بالعمليــات الدماغيــة. فقــد جــاء فــي دراســة نشــرتها 
مجلــة )بريــن ريســرش( فــي 4 أبريــل 2014م، حــول مــا إذا 
كانــت إيمــاءات اللمــس الذاتــي للوجــه التلقائيــة مرتبطــة 
دة فــي نشــاط الدمــاغ الكهربائــي، التــي قد  بتغيــرات محــدَّ
تشــير إلــى عالقــة بالذاكــرة وعمليــات التنظيــم العاطفيــة. 
ــر  ــة عشــر شــخًصا بمهمــة تذك ــام أربع ــذا الغــرض، ق وله
التعــرف  عليهــم  فــكان  لمســية.  محفــزات  بواســطة 
واستكشــاف هــذه المنبهــات أواًل ثــم تذكرهــا لمــدة خمــس 

ــث أصــوات مزعجــة،  ــم ب ــرة، ت ــق. وخــالل هــذه الفت دقائ
تــم  التذكــر؛ وأحياًنــا أخــرى،  الشــخص عــن  لصــرف 
التذكــر لفتــرات قصيــرة خاليــة من إزعــاج. وكانــت النتائج 
واضحــة: إن لمــس الوجــه التلقائــي يرتبــط بالعمليــات 
التنظيميــة القشــرية الدماغيــة فــي مجــاالت الذاكــرة 

العاملة والعواطف واألحاسيس.
ــة عالمــة النفــس نتاشــا  وأكــدت هــذه العالقــة العضوي
تيــواري إذ قالــت: »إن لمــس وجوهنــا هــو عمــل نقــوم بــه 
مــن دون تفكيــر، وهــو جــزء مــن حمضنــا النــووي. وهنــاك 
ســببان رئيســان لذلــك: للتعبير عــن العاطفة، واالســتجابة 

لأحاسيس التي تظهر على وجوهنا«.
مــن  معيَّنــة  مناطــق  نلمــس  عندمــا  إننــا  وتضيــف 
وجوهنــا، فــإن مــا نقــوم بــه حًقــا هــو تهدئــة أنفســنا. 
ــر هــذا ســبب لمســنا وجوهنــا عندمــا  ويمكــن أن يفسِّ
نشــعر بالصدمــة أو بالدهشــة أو التوتــر أو التركيــز أو 

القلق أو االنزعاج. 
أمــا وفًقــا لداشــر كيلتنــر، عالــم النفــس فــي جامعــة 
كاليفورنيــا، بيركلــي، فقــد يعمــل لمــس وجوهنــا كنــوع مــن 
آليــة تهدئــة الــذات. إذ أظهــرت بعض األبحــاث أن تالمس 
هرمــون  طــالق  إ لــى  إ ي  دِّ يــؤ لجلــد  ا مــع  لجلــد  ا
األوكسيتوســين، ممــا يســاعد علــى زيــادة الهــدوء وتقليــل 

اإلجهاد. 

الجنين في الرحم
وهنــاك دالئــل تشــير إلــى أنــه عندمــا يكــون الجنيــن في 
الرحــم فإنــه يجــس وجهــه بيديــه باســتمرار. ومــن المثيــر 
عــن  كشــفوا  الذيــن  أنفســهم  الباحثيــن  أن  لالهتمــام 
تلميحــات فــي صــور الموجــات فــوق الصوتيــة أن األجنــة 
تلمــس وجوههــا بأيديهــا اليســرى عندما تتعــرَّض األمهات 
للتوتــر، ووجــدوا أيًضــا أدلــة تشــير إلــى أن األجنــة فــي 
مراحــل الحقــة مــن التطــّور تفتــح أفواههــا تحســًبا للمــس 

المناطق حول فمها.

وهــذا ســبب لمســنا وجوهنا عندمــا نشــعر بالصدمة أو 
بالدهشــة أو التوتــر أو التركيــز أو القلــق أو االنزعــاج. 
ــن  فــدون شــعور، نلمــس مناطــق مــن الوجــه، عــادًة الجبي
االســتجابات  بتفعيــل  القلــق  لتهدئــة  والفــم،  والذقــن 

الحسية، وبالتالي حمايتنا.

لخدمة أغراض اجتماعية
ال يقتصــر لمــس الوجــه علــى البُعــد الذاتــي، بــل يتعــداه 
االجتماعيــة  وبالتفاعــالت  اآلخــر  مــع  العالقــة  إلــى 

دة. والعالقات بين الناس من أوجه متعدِّ
ومــن الواضــح أن عــادة لمــس الوجــه تخــدم نزعــة 
التميــز إزاء اآلخريــن، كمــا يقــول عالــم النفــس كيفــن 
للقلــق  كــي  كنتا مركــز  ومديــر  مؤســس  بمان،  تشــا
واالضطرابــات النفســية: »إنهــا واحــدة مــن أكثــر العــادات 
شــيوًعا بيــن النــاس«. وهــي ال تتعلَّق فقــط بالتكــرار، ولكن 
أيًضــا بالتفاخــر الذاتــي. ويضيــف: »إنهــا عادة تهــدف إلى 
نريــد  كمــا  انطباًعــا  تعطــي  وجوهنــا  أن  مــن  التأكــد 

لآلخرين«. 

محاولة االمتناع
علــى الرغــم مــن أنــه مــن الممكــن أن تلمــس وجهــك 
أقــل، أو ال تفعلــه علــى اإلطــالق كمــا توصــي مراكــز 
الســيطرة علــى األمــراض، إال أن تشــابمان يقــول إن كونك 
قاســًيا علــى نفســك لــن يســاعد علــى اإلطــالق، ألن قمــع 
األفــكار ال يســاعد األشــخاص عــادًة علــى الحــد مــن 
ــداًل مــن  ــاع نهــج مــرن ب ــرح اتب ــادة. واقت ســلوكياتهم المعت
ذلــك، فبــداًل مــن أن تقــول لنفســك، »لــن ألمــس وجهــي 
علــى اإلطــالق فــي األماكــن العامــة اليــوم«، قــل، »أنــا 

بحاجة إلى أن أكون أكثر وعًيا بلمس وجهي اليوم«.

* نشر في مجلة القافلة عدد يونيو/يوليو 2020م.

عبداللطيف بن يوسف يظفر بجائزة األمير 
عبداهلل الفيصل العالمية للشعر العربي

الظهـــران - يعـــّرف نفســـه دائًمـــا بأنـــه »مهنـــدس كمـــا 
تشـــهد الجامعـــة، وشـــاعر كمـــا يقولـــون«، وكأن فـــي 
نفســـه شـــًكا فـــي كونـــه شـــاعًرا، تواضًعـــا منـــه، وربمـــا 
ــم  ــا لـ ــاز مـ ــق وإنجـ ــر لتحقيـ ــوح مضمـ ــن طمـ ــًرا عـ تعبيـ
يحققـــه وينجـــزه بعـــد، رغـــم بـــروز اســـمه وحضـــوره 
ــي  ــي والعربـ ــعريين المحلـ ــهدين الشـ ــي المشـ ــوي فـ القـ
ــزة  ــوزه بجائـ ــا فـ ــة، ومـ ــة الماضيـ ــنوات القليلـ ــي السـ فـ
البابطيـــن ألفضـــل ديـــوان شـــعر لعـــام 2017م إال دليـــل 
وشـــاهد علـــى ذلـــك، غيـــر أن فـــوزه بجائـــزة مثـــل جائـــزة 
األميـــر عبـــداهلل الفيصـــل العالميـــة، فـــي فـــرع التجربـــة 
بشـــمس  للشـــك  ظـــالل  أي  ليبـــدد  جـــاء  الشـــعرية 

اليقين. 
أمـــا مـــن أعلـــن عـــن نيلـــه لهـــذه الجائـــزة المرموقـــة 
فلـــم يكـــن ســـوى مستشـــار خـــادم الحرميـــن، أميـــر 
منطقـــة مكـــة المكرمـــة، رئيـــس مجـــل أمنـــاء جائـــزة 
األميـــر عبـــداهلل الفيصـــل العالميـــة، األميـــر خالـــد 
الفيصـــل، وذلـــك يـــوم األحـــد الماضـــي، إلـــى جانـــب 
اإلعـــالن عـــن الفائزيـــن اآلخريـــن فـــي فـــروع الجائـــزة 
وفـــرع  المســـرحي،  الشـــعر  فـــرع  وهـــي  األخـــرى، 
القصيـــدة المغنـــاة، وفـــرع أفضـــل مبـــادرة فـــي خدمـــة 

الشعر العربي.عبدالوهاب أبو زيد
الشـــاعر الـــذي نتحـــدث عنـــه هـــو عبداللطيـــف بـــن 
يوســـف المبـــارك، موظـــف أرامكـــو الســـعودية الـــذي 
التحـــق للعمـــل فيهـــا عـــام 2014م، منضًمـــا إلـــى فريـــق 
العمـــل فـــي مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي 
)إثـــراء(، وهـــو يتولـــى حالًيـــا مهمـــة اإلشـــراف علـــى 

مبادرة إثـــراء المحتوى العربي.
وشـــاعرنا، كمـــا تشـــهد لـــه الجائـــزة، »زاهـــد فـــي 
المشـــاركة بالجوائـــز« كمـــا يصـــف نفســـه، فيمـــا عـــدا 
ـــا، غيـــر أن مـــا  ـــزة البابطيـــن التـــي أشـــرنا إليهـــا آنًف جائ
ـــداهلل الفيصـــل  ـــر عب ـــزة األمي ـــه للمشـــاركة فـــي جائ دفع
هـــو مـــا لمســـه منهـــا، وهـــي مـــا تـــزال فـــي عامهـــا 
ـــد، مـــن خدمـــة للشـــعر والشـــعراء مـــن خـــالل  ـــي بع الثان
أكاديميـــة الشـــعر العربـــي؛ فهـــي »تتبنـــى الفائـــز بهـــا 
وتفتـــح لـــه بوابـــات النقـــد الســـحرية وتخلـــق مرايـــا 

جديـــدة للنص والتجربة، وهذا ما ســـيخلق التغيير«.
وتعبيـــًرا عمـــا يعنيـــه لـــه فـــوزه بهـــذه الجائـــزة، وهـــو 
ال يـــزال فـــي أوج شـــبابه وفتـــوة تجربتـــه اإلبداعيـــة، 
قـــال إن فـــي ذلـــك داللـــة علـــى أن »الجائـــزة تراهـــن 
ـــر  ـــة أكث ـــى الممكـــن مـــن هـــذه التجرب ـــك، تراهـــن عل علي
ــا، وهـــذه مســـؤولية كبيـــرة أرجـــو أن  مـــن المنجـــز منهـ

أكون على قدرها«.

ــوء  ــرة الضـ ــي دائـ ــوده فـ ــكله وجـ ــد يشـ ــا قـ ــول مـ وحـ
مـــن عـــبء محتمـــل علـــى تجربتـــه الشـــعرية، قـــال: 
»الضـــوء يذهـــب بفراشـــة الموهبـــة إلـــى االحتـــراق، 
والقمـــة مـــكان ممـــل ووحيـــد، لذلـــك نمشـــي خفاًفـــا 

لئال نكســـر هشاشتنا، ونمشـــي ثقااًل لكيال نطير!«.
فـــي رصيـــد عبداللطيـــف، األحســـائي الـــذي ولـــد 
فـــي الجبيـــل الصناعيـــة عـــام 1985م حتـــى اآلن ديوانـــان 
مطبوعـــان همـــا )ال األرض أمـــي ال القبيلـــة والـــدي( 
و)روّي(، لكنـــه لـــم يكتـــف بهـــذه الوســـيلة التقليديـــة 
إليصـــال صوتـــه إلـــى القـــراء والنقـــاد، بـــل عمـــد إلـــى 
تجربـــة وســـائل أخـــرى تتماشـــى مـــع روح العصـــر مثـــل 
الفيديـــو المصـــور، ربمـــا إيماًنـــا منـــه بضـــرورة إيجـــاد 
وســـائل أخـــرى للوصـــول بالقصيـــدة إلـــى المتلقـــي، 
مؤكـــًدا علـــى ضـــرورة مراعـــاة »خصوصيـــة النشـــر 
وطبيعـــة المحتـــوى فـــي منصـــات التواصـــل«، فالشـــعر 
بعـــد كل شـــيء »قـــادر علـــى التشـــكل فـــي كل القوالـــب 

الحديثة والقديمة«.
وبســـؤالنا لـــه عـــن مشـــاريعه المســـتقبلية، قـــال إنـــه 
ــه  ــا أنـ ــاورة(، كمـ ــه الثالـــث )مسـ ــا ديوانـ ســـيصدر قريًبـ
فـــي طـــور اإلعـــداد لمعـــرض فنـــي شـــعري بعنـــوان 
)تَيـــم( بمشـــاركة الفنـــان محمـــد المحســـن والخطـــاط 

عبدالرحمن الفايز.

إال سواي
ُع فـــي الحنايـــا أنـــا القلـــُق المـــوزَّ

ألرِض أرِض  مـــن  الريـــِح  خديـــن 
كتبت بــــ )منطـــق الطيـــر( الحكايا

)فريـــد الديـــن( يفهمنـــي ويغضـــي
يا ا ســـو ال  إ ى  ر أ ال  ٌع  مضـــا

بعضـــي لـــيَّ  إ يـــردُّ  بعـــٌض  وال 
يـــا نا ج  يحتـــا ال  لحـــزن  ا ألن 

تركـــُت العـــازف المجنـــون يمضـــي
يـــا عرا تتركنـــا  لشـــك  ا يـــا  مرا

تقضـــي والنجمـــات  الليـــل  أمـــام 
يـــا الزوا تفتقـــد  لكـــون  ا نيـــاط 

حـــِض بد هنهـــا  بر أ ٍة  ئـــر ا بد
الوصايـــا بمـــن يجرعنـــي  كفـــرُت 

فـــرِض دون  فـــَل  النوا فصليـــُت 
يـــا ا لهد كا ئـــد  لقصا ا ملـــت  وعا

لنبضـــي أقدمهـــا  نبضـــي  فمـــن 
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صحتك

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت

www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي 

تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco 
Healthcare
•  LinkedIn: Johns Hopkins Aramco 

Healthcare (JHAH)
•  YouTube: JHAH

لتقديم المقترحات والتعليقات، الرجاء إرسال رسالة إلى 
البريد اإللكتروني:

Layal.Khatib@JHAH.Com

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

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

عندمـــا تحضـــر وجبـــة طعـــام أو تتنـــاول 
ـــة بعـــض هـــذه  ـــة، حـــاول إضاف ـــة خفيف وجب
األطعمـــة لتعزيـــز مناعتـــك والمحافظـــة 

على صحتك:
فـــروت  الجريـــب  مثـــل  ■  الحمضيـــات: 
 C والليمـــون والبرتقـــال مليئـــة بفيتاميـــن
الـــذي قـــد يعـــزز مـــن مناعتـــك ويقلـــل مـــن 
لقلـــب  ا بأمـــراض  بـــة  اإلصا خطـــر 

واألمراض المزمنة.
األليـــاف  علـــى  يحتـــوي  ■  البروكلـــي: 
والكالســـيوم والبوتاســـيوم والمغنيســـيوم 

.K و C و E و A وكذلك الفيتامينات
ــات  ــى فيتامينـ ــوم علـ ــوي الثـ ــوم: يحتـ ■  الثـ
B6 وفيتاميـــن C والســـيلينيوم واألليـــاف 
بمضـــادات  غنـــي  وهـــو  والمنغنيـــز، 
يـــز  تعز ئـــص  خصا لـــه  و  ، األكســـدة

المناعة ضد االلتهابات.
علـــى خصائـــص  يحتـــوي  ■  الزنجبيـــل: 
مضـــادة  عوامـــل  و  المناعـــة  تقويـــة 
لاللتهابـــات ويمكنـــه أيًضـــا المســـاعدة 

في عملية الهضم.
■  الســـبانخ: يحتـــوي علـــى كميـــة عاليـــة مـــن 
C و علـــى الحديـــد  A و  الفيتامينـــات 
وحمـــض  ليـــاف  أل ا و م  لمغنيســـيو ا و
تنـــاول  يســـاعد  أن  يمكـــن  الفوليـــك. 
الســـبانخ فـــي تقليـــل اإلجهـــاد التأكســـدي 

في جسمك.

أفضل خمسة 
أطعمة لتعزيز 

المناعة

واجه التحديات وتجاوز المحن في حياتك 
بتحسين مستوى مرونتك الشخصية 

مـــع تفشـــي فيـــروس كورونـــا المســـتجد، ليـــس مـــن 
ـــا رأًســـا علـــى عقـــب مـــع  المســـتبعد أن تنقلـــب حياتن
كل القلـــق والخـــوف والمشـــاعر المختلفـــة التـــي نمـــر 
بهـــا خـــالل هـــذا الوقـــت. فقـــد تغيـــرت حياتنـــا 
بطـــرق عديـــدة ممـــا دفـــع معظمنـــا إلـــى اإلحســـاس 
بالقلـــق والتوتـــر المفـــرط. وال شـــك أن التعـــود علـــى 
بجميـــع  وااللتـــزام  الجديـــد  الطبيعـــي  الوضـــع 
اإلرشـــادات الوقائيـــة للمحافظـــة علـــى ســـالمتك 
وســـالمة أســـرتك ومجتمعـــك قـــد يؤثرعلـــى صحتـــك 
العامـــة. وبالرغـــم مـــن أننـــا نمـــر بهـــذه األوقـــات 
العصيبـــة، إال أننـــا محظوظـــون ألن هنـــاك طرًقـــا 
للتعامـــل والتأقلـــم مـــع هـــذه التحديـــات، ومـــن بيـــن 
تلـــك الطـــرق المرونـــُة الشـــخصية. وتُعـــّرف المرونـــة 
ــم  ــى التكيـــف والتأقلـ ــدرة علـ ــا القـ الشـــخصية بأنهـ
ـــة أو المؤلمـــة، وهـــي  ـــة الصعب مـــع األحـــداث الحياتي
تســـاعدنا علـــى تجـــاوز المحـــن. وفـــي مواجهـــة هـــذا 
الوبـــاء، نحتـــاج إلـــى المرونـــة اآلن أكثـــر مـــن أي 

وقت مضى.

كيف أحّسن من مستوى 
المرونة لدي؟

عندمـــا يفكـــر النـــاس فـــي المرونـــة، فإنهـــم يفكـــرون 
فـــي العثـــور علـــى القـــوة للتحلـــي بالصبـــر والهـــدوء 
أثنـــاء قبـــول التغييـــر الـــذي يحـــدث مـــن حولهـــم. ولكـــن 
هـــذا ليـــس ســـوى جانـــب مـــن القصـــة. فعنـــد العمـــل 
وجـــه  فـــي  الصمـــود  علـــى  قدرتـــك  تعزيـــز  علـــى 
بصحتـــك  واعًيـــا  تكـــون  أن  يجـــب  المصاعـــب، 
ـــا  ـــاع نصائحن ـــة. وباتب ـــة واالجتماعي الجســـدية والعقلي
التاليـــة، ســـتكّون، بـــإذن اهلل، قـــوة ال يســـتهان بهـــا فـــي 

مواجهة الشدائد:

ركز على صحتك الجسدية
ـــل  ـــة فحســـب، ب ـــك العقلي ـــى صحت ـــر عل ـــر التوت ال يؤث
يمكـــن أن يؤثـــر أيًضـــا علـــى جهـــاز المناعـــة لديـــك. 
وبإمكانـــك تحســـين مســـتوى مرونتـــك مـــن خـــالل تقويـــة 

نفسك جسدًيا من خالل:
ــدة 30  ــا لمـ ــاًطا بدنًيـ ــارس نشـ ــي: مـ ــاط البدنـ ■  النشـ
دقيقـــة علـــى األقـــل بشـــكل يومـــي. يمكنـــك تمريـــن 
علـــى  المتوفـــرة  البرامـــج  باســـتخدام  جســـدك 
المواقـــع اإللكترونيـــة، أو باســـتخدم أيـــة معـــدات 
ـــى لياقـــة  رياضيـــة لديـــك فـــي المنـــزل للمحافظـــة عل

جسمك.
ـــة  ـــات صحي ـــاول وجب ـــا: تن ■  اتبـــع نظاًمـــا غذائًيـــا صحًي
تتضمـــن الفواكـــه والخضـــروات بشـــكل يومـــي. ابتعـــد 
عـــن تنـــاول الســـكريات واألطعمـــة المقليـــة وقلـــل مـــن 

الكافيين.
يحتـــاج  النـــوم:  مـــن  كاٍف  قســـط  علـــى  ■  الحصـــول 
البالغـــون مـــا بيـــن ســـبع إلـــى تســـع ســـاعات مـــن 
النـــوم يومًيـــا، ويمكـــن أن يمنحـــك النـــوم الجيـــد 
الطاقـــة التـــي تحتاجهـــا للتحكـــم فـــي التوتـــر بشـــكل 

أفضل.
■  شـــرب المـــاء: إذا كنـــت مرهًقـــا، فمـــن المحتمـــل أنـــك 
ــاول  ــاء، فحـ ــن المـ ــة مـ ــة كافيـ ــرب كميـ ــر شـ ال تتذكـ
شـــرب مـــا بيـــن 8 إلـــى 13 كوًبـــا علـــى األقـــل مـــن 

الماء يومًيا.

اعتن بصحتك النفسية واالجتماعية
■  ابـــق علـــى تواصـــل: مـــع تفشـــي جائحـــة كوفيـــد - 19، 
مـــن المهـــم المحافظـــة علـــى التباعـــد الجســـدي 
ـــاء  ـــا البق ـــن أيًض ـــن ولك ـــن اآلخري ـــك وبي ـــن( بين )متري
مشـــاعر  تـــؤدي  أن  يمكـــن  قريًبـــا.  )افتراضًيـــا( 
تفشـــي  خـــالل  زادت  التـــي  والعزلـــة  الوحـــدة 

كوفيـــد - 19 إلـــى االكتئـــاب. فـــي عصـــر التواصـــل، ال 
ـــك،  ـــي التباعـــد الجســـدي قطـــع االتصـــال بأحبائ يعن
فتســـتطيع التواصـــل مـــع أســـرتك أصدقائـــك عبـــر 
الهاتـــف أو الرســـائل النصيـــة أو البريـــد اإللكترونـــي، 
أو اســـتضافة ليلـــة لعـــب افتراضيـــة، أو يمكنـــك 
قضـــاء وقـــت ممتـــع مـــع أفـــراد أســـرتك الذيـــن 
ـــى  ـــزل دون اللجـــوء إل يســـكنون معـــك فـــي نفـــس المن
التقنيـــة. تواصـــل مـــع نفســـك عـــن طريـــق ممارســـة 
ــة  ــر أو ممارسـ ــل والتدبـ ــة، أو التأمـ ــة الذهنيـ اليقظـ

رياضة اليوغا، على سبيل المثال.
■  حافـــظ علـــى نشـــاطك الذهنـــي: تعلـــم هوايـــة جديـــدة 
تثيـــر حماســـك، أو لغـــة جديـــدة. اقـــرأ الكتـــب التـــي 
كنـــت تريـــد قراءتهـــا ولكـــن لـــم يكـــن لديـــك الوقـــت 
الكافـــي لقراءتهـــا. التحـــق بـــدورة تعليميـــة عبـــر 

اإلنترنت في موضوع يهمك.
■  عالـــج مشـــاعرك: إذا كنـــت تشـــعر باإلرهـــاق أو القلـــق، 
تغلـــب علـــى تلـــك المشـــاعر مـــن خـــالل التحـــدث إلـــى 
ــا فـــي مذكراتـــك اليوميـــة.  ــا، أو اكتبهـ شـــخص عنهـ
إذا اســـتمرت مشـــاعر االكتئـــاب والقلـــق لديـــك، 
فاطلـــب الدعـــم عـــن طريـــق تحديـــد موعـــد لزيـــارة 
ـــا النفســـيين  ـــع أحـــد أطبائن ـــت م ـــر اإلنترن ـــو عب فيدي

من خالل تطبيق ماي تشارت الخاص بك.
■  اكتـــم الضجيـــج: إذا وجـــدت نفســـك تشـــاهد األخبـــار 
بشـــكل مفـــرط وتقـــرأ عـــن كوفيـــد - 19 باســـتمرار 
ــي  ــه فـ ــذي تقضيـ ــت الـ ــل الوقـ ــت، فقلـ ــى اإلنترنـ علـ
فعـــل ذلـــك، وال تكـــن ضحيـــة للشـــائعات. بـــداًل مـــن 
ذلـــك، ابحـــث عـــن مصـــادر موثوقـــة مثـــل: موقـــع 
وزارة الصحـــة اإللكترونـــي وموقعنـــا اإللكترونـــي: 
المســـتجدات  آخـــر  علـــى  للعثـــور   ،JHAH.com

واإلرشادات..
ـــق يمكـــن أن يســـاعد  ■  التنفـــس بعمـــق: التنفـــس العمي
فـــي تهدئـــة جهـــازك العصبـــي المركـــزي ويقلـــل 

الشعور بعدم الراحة والذعر العام. 

ليال اخلطيب

يشــعر معظــم األشــخاص بالحاجــة إلــى الّتفاعــالت 
االجتماعّيــة والّتواصــل مــع اآلخريــن. وفــي حــال لــم يُلّبي 
الفــرد رغبــة الّتفاعــل االجتماعــّي، ســيتوّلد لديــه شــعور 
بالوحــدة. ويمكــن للوحــدة والعزلــة االجتماعّيــة أن تؤّديــا 

لظهور أعراض القلق واالكتئاب على األفراد.
العزلــة  مــع  التعامــل  كيفيــة  حــول  أولّيــة  نصائــح 

والوحدة
مشــاعر  تمييــز  يُعتبــر  بالوحــدة:  الشــعور  إدراك 
الوحــدة الخطــوة األولــى للتعامــل مــع هــذه المشــاعر، 
إلــى جانــب تذكيــر أنفســكم باألشــخاص الذيــن يمكنكــم 

التواصل معهم.
األنشــطة البديلــة: يجــب التركيــز علــى األنشــطة التــي 

يمكنكــم القيــام بهــا بمفردكــم، مثــل كتابــة المذّكــرات 
اليوميــة أو قــراءة كتــاب أو مشــاهدة التلفــاز أو القيــام 

ببعض الّتمارين البدنّية والعقلّية.
فــي  األمــل  جــذور  زرع  حاولــوا  باألمــل:  التحلّــي 
أنفســكم مــن خــالل قــراءة القصــص الُملهمــة وتجــارب 

اآلخرين في التغلّب على الّصعاب.
حــّل المشــاكل: يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل تحديد 
ثــّم  لهــا ومــن  التــي تتطلّــب إيجــاد حلــول  المشــاكل 
ــول.  ــق هــذه الحل ــرة وتطبي ــول المتوّف ــر فــي الحل التفكي
الشــعور  عنــد  والّدعــم  المشــورة  طلــب  يمكــن  كمــا 

بالحاجة لذلك.
اقــرأ كتــاب »بطلتــي أنــت« لطفلــك: وهــو كتــاب تــم 

فيــروس  مــن جائحــة  المتضرريــن  لأطفــال  تأليفــه 
كورونــا المســتجد (كوفيــد 19 ) حــول العالــم، حيــث 
ينبغــي قــراءة كتــاب » بطلتــي أنــِت » مــن قبــل ولــي أمر أو 
مقــدم رعايــة أو معلــم لطفــل أو لمجموعــة صغيــرة مــن 
األطفــال. وننصــح أال يقــوم األطفــال  بقــراءة هــذا 
الكتــاب بمفردهــم دون دعــم مــن ولــي األمــر أو مقــدم 
الرعايــة أو المعلــم. ويقــدم الدليــل التكميلــي الــذي يُطلق 
عليــه اســم )اإلجــراءات الخاصــة باألبطــال( مختلــف 
المتعلقــة  الموضوعــات  تنــاول  فــي  الدعــم  أســاليب 
بفيــروس كورونــا المســتجد، ممــا يســاعد األطفــال علــى 
إدارة المشــاعر واالنفعــاالت، باإلضافــة إلــى أنشــطة 

تكميلية يقوم بها األطفال بناًء على هذا الكتاب.

كيف يمكنك التأقلم مع العزلة والوحدة



في ذكرى ميالد هيلين كيلر...
قاهرة الظالم وداحرة الصمت التي أبهرت العالم

يف اليوم العاملي للتعاونيات..

االحتفاء بالعمل التعاوني وتعزيز الوعي حول 
ر المناخ تغيُّ

إرادة اإلنسـان تصنـع المعجـزات وتحيـل مـا يـراه سـائر 
الناس مسـتحياًل أو في حكم المسـتحيل إلى واقع ملموس 
ومعـاش، لتصبـح حيـاة بعـض النمـاذج مـن البشـر نبراًسـا 
يضـيء ومنـاًرا يرشـد اآلخريـن فـي خضـم بحـر الحيـاة 
الهـادر األمـواج. أحـد هـذه النمـاذج اإلنسـانية البـارزة التي 
سـطرت اسـمها بأحرف من نـور رغم ما كل مـا كان يحيط 
الكاتبـة  كانـت  مطبـق  وصمـت  مطلقـة  عتمـة  مـن  بهـا 
والناشـطة هيليـن كيلـر، التـي صـادف 27 يونيـو مـن هـذا 
العـام الذكـرى السـنوية لميالدهـا ومـرور 140 على مجيئها 

إلى هذا العالم، فهي من مواليد عام 1880م.
ولـدت هيليـن فـى تسـكومبيا، آالبامـا األمريكيـة، وبعـد 
مـرور 19 شـهًرا فقـط، أصيبت بمرض هاجـم دماغها وكاد 
أن يـودي بحياتهـا إال أنهـا نجـت منـه بأعجوبـة، ولـم يكـن 
ذلـك دون ثمـن، إذ أنهـا فقـدت حاسـتي السـمع والبصـر 
السـابعة قـرر والداهـا  بلوغهـا سـن  بشـكل كلـي، وعنـد 
إلحاقهـا بمدرسـة للمكفوفيـن وتعييـن معلمـة خاصـة لهـا 
كانـت تدعـى »آن سـاليفان«، التـى رافقـت هيليـن، وحققـت 
معهـا تقدًمـا هائـاًل فـى قدرتها علـى التواصل مـع اآلخرين 

والتعبير عن نفسها باللمس والكالم.
 وبرعـت هيليـن فـى تعليمهـا حتـى التحقـت بالتعليـم 
الجامعـى وسـط تشـجيع الكثيريـن بعـد تفوقهـا وانتشـار 
قصتهـا، حتـى إن أحـد الميسـورين المعجبيـن بموهبتهـا 
وافـق على دفع مصاريف التحاقها بكليـة رادكليف، وهناك 
كانت ترافقها سـوليفان لمسـاعدتها في فهـم المحاضرات 
وقـراءة الكتـب، وخـالل سـنواتها الجامعيـة تعلمـت اللغـات 
الفرنسـية واأللمانيـة واليونانيـة والالتينيـة، وتخرجـت مـن 
الكليـة فـى سـن الــ 24، لتصبـح أول شـخص كفيـف وأصـم 

العالمــي  اليــوم  يوليــو  شــهر  مــن  ســبت  أول  يُمثِّــل 
للتعاونيــات، حيــث تــم االحتفــاء بــه ألول مــرة فــي عــام 
ــن  ــل أن تُعل ــي، قب ــي الدول ــف التعاون ــل الحل 1923م مــن قب
الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة رســمًيا إقرارهــا بهــذا 
اليــوم فــي عــام 1992م، لتحتفــي بــه بعــد ذلــك فــي بدايــة 

عام 1995م.

تعاونيات من أجل المناخ
ــز الوعــي  ــى تعزي ــات إل ــوم العالمــي للتعاوني ويهــدف الي
حــول الحركــة التعاونيــة، والترويــج لنجاحاتهــا وإســهاماتها 
يــات العالميــة الرئيســة،  فــي مجــال إيجــاد حلــول للتحدِّ
والكفــاءة  العالمــي،  التضامــن  فــي  المتمثِّلــة  ولقيمهــا 

االقتصادية، والمساواة والسالم.
يرتبــط  جديــد  شــعار  اختيــار  يتــم  عــام،  كلِّ  وفــي 
ــه  ــه مــن خــالل تناول ــم االحتفــاء ب بالمجتمــع وأفــراده، ليت
وإدارة النقــاش حولــه. وقــد تــم االحتفــاء فــي مناســبات 
ج  نتــا إل ا و الســتهالك  ا تشــمل  ضيــع  ا بمو بقة  ســا
الُمســتدامين، ومشــاركة الشــباب، وبنــاء عالــم أفضــل، 

وتعزيز قيم ومبادئ المسؤولية االجتماعية العامة.
ــا هــذا العــام، فقــد وقــع االختيــار علــى )تعاونيــات من  أمَّ
أجــل المنــاخ( ليكــون شــعار االحتفــاء بهــذه المناســبة، 
وذلــك بهــدف تســليط الضــوء علــى األدوار التــي تؤديهــا 
ويأتــي هــذا  المنــاخ.  بتغيُّــر  يرتبــط  التعاونيــات فيمــا 

عبدالوهاب أبو زيد

سارة مطر وميثم املوسوي

ينـال الشـهادة الجامعيـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكية، 
وقبـل ذلـك بعـام واحد نشـرت كتابهـا األول )قصـة حياتي( 
الـذي أصبـح مـن أفضـل الكتب مبيًعـا وترجم إلـى أكثر من 

50 لغة. 
ومـن مؤلفاتهـا األخـرى نذكـر )تفـاؤل، مقالـة( و)العالـم 
الـذي أحيـا فيه(، و)أغنية الجدار الحجـري( و)الخروج من 
العتمـة(، و)هيليـن كيلـر فـي أسـكتلندا(، و)يوميـات هيليـن 
كيلـر(، و)البـاب المفتـوح(، كمـا خصـت صاحبـة الفضـل 
األولـى عليهـا آن سـوليفان بكتـاب عنوانـه )المعلمـة(، إلـى 
جانـب مؤلفـات أخـرى، فضـاًل عـن المحاضـرات الكثيـرة 
التي شـاركت بها على امتداد الواليات المتحدة األمريكية، 
وفـي بلدان أخرى كثيـرة في أرجاء العالم، ومن بينها مصر 
التـي أصـرت حين زارتهـا على اللقـاء بـ »قاهر ظـالم« آخر 
ال تقـل قصتـه إلهاًمـا عن قصتهـا، هو عميـد األدب العربي 

طه حسين.
كانـت كيلـر حريصة على مد يد العون لمـن كانوا يعانون 
اإلعاقـات السـمعية والبصريـة مثلهـا، وكانـت لها نشـاطات 
ومبـادرات عدة فـي هذا المجال، ومـن ذلك انضمامها إلى 
المنظمـة األمريكيـة للمكفوفيـن عـام 1924م، حيـث عملـت 
لهـذه المنظمـة ألربعيـن عاًمـا، وقـد وفـرت لهـا المنظمـة 
بدورهـا منصة على نطـاق عالمي لمسـاندة ذوي اإلعاقات 
المتحـدة  الواليـات  عبـر  لتنقالتهـا  وكنتيجـة  البصريـة. 
مسـتوى  علـى  للمكفوفيـن  هيئـات  أُسسـت  األمريكيـة، 
الواليـات، وبُنيـت مراكـز إعـادة تأهيـل، وأصبـح التعليـم 

متاًحا لذوي اإلعاقة البصرية. 
الضـوء منـذ  دائـرة  األنظـار وفـي  كيلـر محـط  كانـت 
طفولتها المبكـرة، وقد حظيت بكل أنواع التكريم والتقدير 
لجهودهـا فـي مسـاعدة اآلخريـن ممـن كتـب لهـم الحرمـان 
من النوافذ التي تكون صلة بينهم وبين العالم، ولم تقتصر 

ــا مــع الهــدف الثالــث عشــر مــن أهــداف  االختيــار متوافًق
تهــا منظمــة  التنميــة الُمســتدامة لعــام 2030م، التــي أقرَّ

األمم المتحدة.
مــن جانبــه، يحتفــي الحلــف التعاونــي الدولــي بهــذه 
المناســبة، التــي تصــادف الرابــع مــن شــهر يوليــو الحالــي، 
ــن  ــي كل م ــادرة لزراعــة األشــجار ف ــم مب ــن خــالل تنظي م
ع مشــاركون  أوروبــا وآســيا وأفريقيــا واألمريكيتيــن. ويتطــوَّ
ــادرة،  مــن جهــات مختلفــة تابعــة للحلــف ضمــن هــذه المب
وذلــك بهــدف المحافظــة علــى البيئــة، وتعزيــز الغطــاء 
النباتــي لــأرض، الــذي يُســهم فــي امتصــاص انبعاثــات 

ثاني أكسيد الكربون من الجو.
تحــثُّ  كورونــا،  لجائحــة  الراهنــة  للظــروف  ونظــًرا 
المبــادرة المشــاركين علــى زراعة األشــجار فــي منازلهم أو 
التباعــد  أماكــن عملهــم، مــن أجــل مراعــاة إرشــادات 
الجســدي والحــدِّ مــن انتشــار الفيــروس، كمــا يتــم تنظيــم 
ورشــة عمــل بواســطة تقنيــة الفيديــو لمناقشــة الُســبل 
الُمثلــى لنشــر الوعــي حــول تغيُّــر المنــاخ، وتعزيــز مشــاركة 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  التعاونيــات  فــي  الشــباب 

الُمستدامة.

التعاونيات وأهدافها
ويمكــن تعريــف التعاونيــات بأنهــا جمعيات أو مؤسســات 
يســتطيع األعضــاء مــن خاللهــا تحســين نمــط معيشــتهم، 
وتحقيــق أهدافهــم المشــتركة علــى مختلــف األصعــدة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وذلــك مــن خــالل 

جهودهـا فـي هـذا اإلطار علـى بالدها، بل إنهـا امتدت إلى 
مختلـف دول العالـم؛ ففـي الفتـرة مـا بيـن عامـي 1946 
و1957م، زارت 35 بلـًدا فـي خمـس قـارات، والتقـت بقـادة 
عالميين كبار من وزن ونسـتون تشرشل وجواهر الل نهرو. 
وفضـاًل عن ذلك، فقد ُمنحت شـهادات دكتوراه فخرية من 
تمبـل  جامعتـا  بينهـا  ومـن  العالميـة،  الجامعـات  أعـرق 
وهارفـرد فـي بلدهـا األم؛ وجالسـجو وبيرليـن فـي أوروبـا. 
كمـا أُنتجـت عـن حياتها أعمـال سـينمائية ودراميـة حققت 

نجاًحا كبيًرا.
امتـدت الحيـاة بكيلـر طويـاًل، ووافتهـا المنيـة فـي األول 
مـن يونيـو من عام 1968م بعـد أن حققت من المجد ونالت 
مـن الشـهرة مـا لـم يحققـه ومـا لـم ينلـه مالييـن النـاس من 
األصحـاء الذيـن لـم يحرمـوا نعمتي السـمع والبصـر مثلها، 
لتظـل أنموذًجا مبهًرا على ما بوسـع اإلنسـان فعله وإنجازه 
وتحقيقـه حيـن ال يستسـلم لليـأس وحيـن يتشـبث بأهـداب 

هيــكل تنظيمــي يقــوم علــى مبــدأ المســاواة بيــن األعضــاء، 
ويرتكز على مبادئ متفق عليها على الصعيد العالمي.

وترتبــط حركــة التعاونيــات بأهــداف اجتماعيــة وبيئيــة، 
مــن أهمهــا القضــاء علــى الفقــر، وإنهــاء البطالــة، والتعاون 
المتواصــل لتحقيــق التنميــة الُمســتدامة، كمــا أنهــا تُعــدُّ 
ــا، وتتســم باالرتــكاز  ــا ومتكاملــة دولًي حركــة مســتقلة محلًي
علــى المحــور اإلنســاني، علــى اعتبــار أن األيــدي البشــرية 

هي العامل األهم لبناء المجتمعات والنهوض بها.
بتعزيــز  التعاونيــة  الحركــة  تهتــم  ذلــك،  جانــب  إلــى 
المســاواة الفرديــة، وبدعم األنشــطة المجتمعيــة المختلفة، 
وتوفيــر المصــادر المحليــة لإلمــدادات، التــي مــن خاللهــا 
ــع إلــى أن  تعــود بالنفــع علــى االقتصــاد المحلــي، كمــا تتطلَّ
يعــم نموذجهــا االقتصــادي واالجتماعــي جميــع المجتمعات 
العالميــة. ويُعــدُّ الحلــف التعاونــي الدولــي، الــذي أُنشــئ في 
عــام 1895م، بمثابــة المظلــة الرئيســة التــي تمثِّــل حركــة 

العمل التعاوني على الصعيد العالمي.

العمل التعاوني في المملكة
وعلــى صعيــد المملكــة، يتســع نطــاق العمــل التعاونــي 
ويــزداد تأثيــره تدريجًيــا بعــد بدايــة محــدودة تعــود إلــى 
عــام 1382هـــ، الــذي شــهد افتتــاح أول جمعيــة تعاونيــة 

بالقريات شمال المملكة.
وفــي الوقــت الحالــي، يبلــغ عــدد التعاونيــات مــا يقــرب 
300 جمعيــة تعاونيــة مســجلة تحــت مظلــة وزارة  مــن 
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ضمــن عــدة فئات، 

األمل ويقبل على الحياة بكل جوارحه.

من عباراتها الشهيرة:
■  إما أن تكون الحياة مغامرة جسورة، أو ال تكون شيًئا.

■  مـا دمـت مولًيـا وجهـك صـوب مشـرق الشـمس فلـن 
تدركك الظالل.

■  التفـاؤل هـو اإليمـان الـذي يقـود إلـى اإلنجـاز، وليـس 
باإلمكان تحقيق شيء دون األمل والثقة.

■  حيـن ينغلـق أحـد أبـواب السـعادة، يُفتـح بـاب آخـر؛ 
ولكننـا غالًبـا مـا نحـّدق فـي البـاب المغلـق فـال نـرى 

الباب الذي ُفتَح لنا.
■  األمـر الوحيد األسـوأ من كونـك أعمى هو أن تكون ذا 

بصر دون بصيرة.
■  الحيـاة سلسـلة من الـدروس التي ال بـد أن تُعاش لكي 

تُفهم.

ــات  دة األغــراض والتعاوني ــدِّ ــات متع ــث تشــمل التعاوني حي
الزراعيــة واالســتهالكية والمهنيــة والتســويقية والخدميــة، 

باإلضافة إلى تعاونيات صيادي األسماك.
ــى الــوزارة توجيــه الحركــة التعاونيــة فــي المملكــة  وتتولَّ
واإلشــراف عليهــا، لضمــان تحقيــق التنميــة الُمســتدامة 
ــة المملكــة  ــي، بمــا يتوافــق مــع رؤي ــز الوعــي التعاون وتعزي
تعاونيــة  جمعيــات  تأســيس  علــى  ع  تشــجِّ كمــا   ،2030
م لهــا  جديــدة تُســهم فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي، وتقــدِّ

الدعم المالي والفني الالزم لتحقيق أهدافها.
مــن جانبــه يســعى مجلــس الجمعيــات التعاونيــة، الــذي 
تــم إنشــاؤه فــي عــام 2008م، إلــى التنســيق بيــن هــذه 
الجمعيــات، والتشــجيع علــى تبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا، 
قــات التــي قــد  والعمــل علــى تذليــل الصعوبــات والمعوِّ
تواجههــا. ويُعــدُّ المجلــس عضــًوا ضمــن الحلــف التعاونــي 

الدولي.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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 بالوكالة: 
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.

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

الخيول العربية التقط صورة:

ُيعد الحصان العربي األصيل أحد آيات الجمال التي وهبها اهلل عزوجل لهذا الكون، إذ أن جذعه روعة في التناسق واالنسجام. يتراوح ارتفاع الجواد العربي من 
150 إلى 160 سنتيمتًرا بمتوسط 155 سنتيمتًرا. لونه رمادي أو أشهب أو بني، أو أسمر، أو أشقر، أو أسود . ُيعد الحصان العربي من سالالت الخيول رائعة الجمال 

في العالم، وتتميّز الخيول العربية برأسها بديع التكوين، وذيلها المرتفع. الزميل نعيم المطوع من إدارة المشروعات، التقط هذه الصورة أثناء إحدى بطوالت 
الخيل العربي في المملكة.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

وللصيف الذي أطل علينا ولهيب حره ما يطفئه.. 
لقـد زاد اسـتهالك الفـرد، وتضاعفـت حصتـه اليوميـة مـن المـاء في 
السـنوات األخيـرة. وقـد كانت فـي الماضي ال تتجـاوز 30 لتـًرا، لتصبح 
300 لتـر فـي اليـوم. وذلك بفضـل اهلل عز وجـل أوالً ثم بجهـود الدولة، 
أيدهـا اهلل وحماهـا، فـي تحسـين وتوفيـر مصـادر الميـاه لرفع مسـتوى 
جـودة الحياة ورفاهية إنسـان هذه األرض الطيبة. والشـك  أن معدالت 
هـذا االسـتهالك تُعد مـن بين األعلـى عالمًيـا، حيـث يبلغ نصيـب الفرد 
مـن الميـاه فـي الـدول األوروبيـة، أقـل مـن 160 لتـًرا فـي اليـوم، وهـي 
الـدول الغنيـة بـكل أشـكال الميـاه الطبيعيـة. وأمـام هـذه األرقـام، نحـن 
»نـدرة  تناسـب  معـّدالت  إلـى  اليومـي،  اسـتهالكنا  مطالبـون بخفـض 

الماء« التي نعاني منها عبر التاريخ. 
كلنـا نعـرف أن اآلبـاء كانـوا يذهبـون إلـى المـاء، فـي معانـاة ومشـقة. 
فأصبـح المـاء يأتـي إلينـا فـي منازلنا، حيـث ال مشـقة في البحـث عنه. 
ال تعـب فـي جمعـه وحملـه ونقلـه مثـل مـا كان. فهـل »تـآكل« هـّم المـاء 
فينـا نتيجـة لذلـك؟ هـل غابـت مفاهيـم الحـرص علـى كل قطـرة مـاء؟ 

هل تالشت ثقافة االستخدام الرشيد؟ 
علينـا واجـب إتقـان إدارة الميـاه، وترشـيد اسـتخدامها.. أن نحسـن 
تعاملنـا مـع الميـاه دون تبذيـر. وحتى نعـرف عمق »هـّم المـاء« وأهميته 
لحياتنـا، فمـن الضـروري التذكيـر ببعـض المعلومـات المهمـة فـي هـذا 
اإلطـار. فمعلـوم لـدى الجميـع أن مصـادر الميـاه الطبيعيـة فـي المملكة 
محـدودة، حيـث ال توجـد ميـاه سـطحية مثـل األنهـار والبحيـرات. ولكن 
هنـاك ثـالث مصـادر طبيعيـة، يجـب أن نحسـن التعامـل معهـا، ونتقـن 

إدارتها، ونعظم االستفادة منها. 
المصـدر األول: المطـر، وهـذا مصـدر نـادر ومهـم فـي بعـض مناطق 
الـدرع العربي. والمصـدر الثاني: الميـاه الجوفية المتجـددة. هذا النوع 
يتأثـر بنـزول األمطـار. وهي حصيلـة ما يتسـرب إلى جـوف األرض بعد 
نـزول األمطـار. ويتراكـم علـى أعمـاق مـن سـطح األرض، ال تتجـاوز 
الخمسـين متـًرا. نسـتخرجه بحفـر اآلبـار العاديـة. وهـي ميـاه ال توجـد 
تحـت ضغـط، لكنها حـّرة، حيـث يرتفع منسـوبها بزيـادة األمطـار، وتقل 

إذا شح المطر وتعاظم استنزافها.
أمـا المصـدر الثالـث: فهـو الميـاه الجوفيـة غيـر المتجـددة. إنهـا 
الميـاه األهـم لنـا وألجيالنـا القادمـة.. إنهـا »المخـزون اإلسـتراتيجي« 
لمياهنـا العذبـة. إن هـذا النـوع مـن الميـاه األحفوريـة، مخـزون منـذ 
آالف السـنين، منـذ العصور المطيرة. ميـاه ال يمكن تعويضهـا وتغذيتها 
باألمطـار الحاليـة لقلتهـا. وكانـت غيـر مسـتغلة إلـى عهـد قريـب، لكـن 
بفعـل اإلمكانـات والتقنيات الحديثـة، توصلنا إليها السـتثمارها، خاصة 
فـي القطـاع الزراعـي بمناطقنـا الرسـوبية، والتـي تشـكل ثلثـي مسـاحة 
المملكـة، حيـث كانـت قبـل 600 مليـون سـنة »بحـًرا ضحـاًل« يقـع شـرق 

مناطق الدرع العربي. 
ويجـدر بنـا التذكيـر أيًضـا ببرنامـج تحليـة ميـاه البحـر، لتلبيـة بعـض 
احتياجاتنـا مـن الشـرب واالسـتخدامات المنزليـة. وتعد المملكـة حالًيا 
أكبـر دولـة فـي العالـم إنتاًجـا للميـاه المحـالة بطاقـة 1.5 مليـار متـر 
مكعـب سـنوًيا. ولكن بثمـن باهظ، حيث يبلغ سـعر تكلفة المتـر المكعب 

الواحد »17« ريال. 
مـع تلـك الحقائـق التـي تصدمنـا، فـإن المسـؤولية تدعونـا، كأفـراد، 
الحتـرام الماء كاحترامنـا وتقديرنـا لغذائنا. فنحـن نهتم ونسـتنكر رؤية 
الطعـام فـي صناديـق النفايـات، لكـن هـل نفعلهـا ونحـن نسـمع خريـر 
الميـاه المهـدرة والمتسـربة مـن صنابير المياه فـي المنازل ومـن دورات 
الميـاه؟ هـل نهتـم ونسـتنكر الهـدر الجائـر للميـاه فـي بيوتنـا، ومزارعنا، 

وحدائقنا، وشوارعنا؟ 
البـد أن نؤمـن حقيقـة وبشـكل مسـتدام، بـأن المـاء أمانـة ومسـؤولية 
شـخصية. البـد أن تكـون هـذه فلسـفتنا فـي حياتنـا..أن تكـون رسـالتنا 
الدائمـة ألجيالنـا.. أن تكـون عقيـدة وعـي، يحتـرم المـاء كنعمـة. لنعظم 
أهميـة المـاء. ولنجعلـه وصيـة وأمانـة سـرمدية لحياتهـا ولحيـاة الذيـن 

لم يولدوا بعد.

هل نعرف معنى 
الماء؟

د. محمد بن حامد الغامدي *

* أكاديمي متخصص ومؤلف وكاتب رأي في صحيفة اليوم 


