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االنطالق نحو مستقبل المواد الالمعدنية
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كلنا مسؤول
ارتِد قناًعا للوجه في األماكن العامة

حافظ على مسافة مترين بينك
وبين اآلخرين في جميع األوقات

مع العودة بحذر ورفع القيود 
يجب أال نتقاعس في السيطرة على كوفيد - 19

متران

أرامكو السعودية تعلن عن إنشاء في
تنظيم إداري جديد للتطوير 

املؤسسي
أعلنت أرامكو السعودية عن إنشاء 

تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير 
املؤسسي يدعم حتقيق أهداف 

الشركة. وسيعمل التنظيم اجلديد 
على خلق املزيد من القيمة املضافة  

للشركة.
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أرامكو السعودية تطّور معدات وقاية 
شخصية مقاومة للحريق

مع التزايد املطرد ألعداد النساء 
العامات يف األدوار التشغيلية، طّورت 

أرامكو السعودية مؤخًرا مجموعة 
معدات الوقاية الشخصية

بهدف إجراء بعض التغييرات.
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تطوير القادة اجلدد يستكمل 
ل إلى البرنامج  مسيرته عبر التحوُّ

االفتراضي
يف الوقت الذي تعكف فيه عديد من 
القطاعات حول العالم على احلد من 
برامجها التطويرية والقيادية، تستمر 

أرامكو السعودية يف استثمارها 
املكثَّف يف كوادرها القيادية 

املستقبلية.
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محمية اجلبيل لألحياء البحرية 
تعانق جمال الطبيعة

بالقرب من مدينة اجلبيل على ساحل 
ة منطقة نائية  اخلليج العربي، ثمَّ

حتتضن أحد أكثر املناظر الطبيعية 
سحًرا ونقاًء يف جميع أنحاء اململكة.

صفحة ٩

هذا العدد

  

Tanween Challenges
تـحـديـات تـنـويـن

ستة حتديات لتطوير املستوى التصميمي واإلبداعي

(إثراء) يطلق تحديات 
تنوين اإلبداعية

صفحة ٥

من مدينة الملك سلمان 
للطاقة )سبارك( في المنطقة 
الشرقية، تنطلق أرامكو 
السعودية عالمًيا نحو دعم 
مبادرات استخدام المواد 
اللمعدنية  لتحقيق االستدامة.
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اليقظة .. عنوان السالمة في أرامكو السعودية

الظهران - حالت يقظة موظف األمن الصناعي، مشعل 
التابـع  الشـمري، دون وقـوع حريـق فـي الحـي السـكني 
ألرامكـو السـعودية فـي الظهـران؛ فبعـد مـرور 30 دقيقـة 
علـى دوريتـه هنـاك، وفـي الصبـاح الباكـر مـن أحـد أيـام 
موسـم الصيـف خـال شـهر يوليـو الماضـي، تنبَّـه ضابـط 

األمن إلى رائحة دخان تنتشر في الهواء.
يقـول الشـمري: »نُبقـي نوافـذ سـياراتنا مفتوحـة إلبقـاء 
حواسـنا متيقظـة، فهـذا جزء مـن التدريب الـذي نتلقاه في 

الشـركة«. وعلـى الرغـم مـن عـدم رؤيـة أي أثـر ظاهـر جانيت بنهيرو
للدخـان، إال أن الشـمري أوقـف سـيارته األمنيـة للقيـام 

بالدورية مشًيا على األقدام من أجل التحقق.

اتصال عاجل بمركز الطوارئ
تجـوَّل الشـمري بيـن مجموعـة مـن الوحـدات السـكنية، 
وكانـت رائحـة الدخـان تشـتد قـوة مـع كل خطـوة، كمـا كان 

يسمع جرس اإلنذار يرن بصوت خافت.
على الفور، أجرى الشـمري اتصااًل برقم الطوارئ )911( 

السـتدعاء فـرق الطـوارئ، ثـم واصـل ماحظتـه للمـكان 
د  لمعرفـة اإلجـراء الـذي يمكـن اتخـاذه علـى الفـور، فحـدَّ
مصـدر الدخـان علـى أنـه مـن داخـل إحـدى الوحـدات، 
وحـاول دون جـدوى الوصـول إلـى الداخـل، لكـن الضحيـة 

كانت فاقدة للوعي.
يقـول الشـمري: »كان البـاب مغلًقا، وظننـت أن الضحايا 
قـد يكونـون محاصريـن فـي الداخـل، لكننـي كنـت هادًئـا 
ألننـي اتصلـت برجـال اإلطفـاء، وكانـوا فـي طريقهـم إلـى 
الموقـع. يجـب علينـا أن نظل هادئيـن دائًما؛ نحـن مدربون 
علـى اتبـاع اإلجـراءات بدقـة ألن مهمتنـا هـي مسـاعدة 

الناس«.
عنـد وصولهـم إلـى مـكان الحـادث، دخـل أفـراد فريـق 
الطـوارئ بالقـوة إلـى الوحـدة. يقـول رئيـس اإلطفائيـة في 
إدارة الوقايـة مـن الحريـق، لوريـن فولـر: »اسـتجابت فـرق 
مكافحـة الحريـق بسـرعة، وبعـد الدخـول الفـوري إلـى 
الموقـع، وجدنـا ضحيـة واحـدة فاقـدة للوعـي«. ويوضـح 
الوحـدة،  مـن  الضحيـة  بإخـراج  قـام  الطاقـم  أن  فولـر 
وتحديـد موقـع الحريق فـي المطبـخ وإطفائه، كما سـلَّموا 
إلـى  ونقلهـا  العـاج  لتلقـي  اإلسـعاف  لفريـق  الضحيـة 

المستشفى.
ويشـير فولـر إلـى أن التدريـب واإلجـراءات السـريعة 
لطاقـم اإلطفـاء، إلـى جانـب اإلجـراءات األمنيـة والطبيـة، 
أدَّت إلـى نجـاح مهمـة اإلنقـاذ، حيـث كان مـن الممكـن لـوال 

ذلك أن تكون النتائج سيئة.

حادث مروري في اليوم التالي
ولـم تتوقـف يقظـة الشـمري علـى اكتشـاف الحرائـق 
تقديمـه  التالـي  اليـوم  فـي  بـل شـملت  األرواح،  وإنقـاذ 

اإلسعافات األولية لضحية حادث مروري.
يقـول الشـمري: »كنـت عنـد إشـارة مـرور داخـل الحـي 
السـكني عندما وقع حادث بين سيارة ودراجة نارية، وكنت 

قادًرا على مساعدة المصابين«.

اليقظة أثناء العمل من المنزل
وتُعـدُّ الظهـران، المقـر الرئيـس ألرامكـو السـعودية منـذ 
عـام 1933م، وفيهـا أكبر مجمع سـكني للشـركة، حيث يقيم 
الجنسـيات  مختلـف  مـن  شـخص   13500 حوالـي  فيـه 

والثقافات في العالم.
ومنـذ تفشـي جائحـة فيـروس كورونـا، يقضـي السـكان 
وقًتـا متزايـًدا فـي المنـزل. وفـي هـذا الصدد، يقـول رئيس 
قسـم الخدمـات السـكنية فـي الظهـران بالوكالـة، سـعيد 
ـي الحـذر بشـكل  محمـد الغامـدي: »نحـن بحاجـة إلـى توخِّ

خاص بشأن سامة األسرة«.
 

تدريبات وأعمال أمنية قوية
ومـع امتاكهـا ألصـول ذات أهميـة إسـتراتيجية للعالـم، 
تديـر أرامكو السـعودية طليعة أمنية تضـم فريًقا مكوًنا من 

6500 عضو.
ويخضـع جميـع موظفي األمـن المعيَّنين حديًثـا لبرنامج 
تدريـب عملـي وأكاديمـي صـارم لمـدة 18 شـهًرا، جنًبـا إلـى 
جنـب مـع عديـد مـن الـدورات التنشـيطية، التـي تشـمل 

التدريب على االستجابة الفورية والسريعة للحرائق.
ويعمـل األمـن فـي الظهـران علـى امتـداد ثـاث نوبـات، 
هـي من السـاعة 6.00 صباًحـا إلى السـاعة 2.00 عصًرا، 
ومن السـاعة 2.00 عصًرا إلى السـاعة 10.00 مساًء، ومن 

الساعة 10.00 مساًء إلى الساعة 6.00 صباًحا.
ويصـف الناظـر اإلداري لقسـم أعمـال األمـن فـي الحـي 
السكني في الظهران بالوكالة، وليد البخيت، تصرف مشعل 

السريع بأنه انعكاس ألعمال ومهمات األمن الصناعي.
المؤهليـن  الموظفيـن  »مـن خـال  البخيـت:  ويضيـف 
واإلجـراءات الشـاملة وأحـدث التقنيـات، تتمثـل مهمتنا في 
المحافظة على أعمال الشركة من خال حماية موظفيها؛ 
أرامكـو  علـى  للمحافظـة  تركيزنـا  هـم محـور  فالعمـاء 

السعودية كمكان آمن وسعيد للعيش والعمل«.

انضم موظف األمن الصناعي، مشعل الشمري، إلى أرامكو السعودية في عام 2013م، وبعد إكمال البرنامج التدريبي للشركة 
ًرا على عديد من األوسمة، التي  الذي يمتدُّ لـ 18 شهًرا، تم تعيينه للعمل في الحي السكني في الظهران، حيث حصل مؤخَّ

تضمنت اتباع اإلجراءات بسرعة بعد اكتشافه لحريق محتمل.

شارك فيه مصنِّعون من الواليات املتحدة األمريكية..

منتدى افتراضي يستهدف بناء شراكات ناجحة 
في قطاع المواد الالمعدنية

هيوسـتن - تمضـي أرامكـو السـعودية فـي طريقهـا نحـو 
المـواد  قطـاع  فـي  المتاحـة  الفـرص  يسـتثمر  مسـتقبل 
الامعدنيـة. وفـي هـذا االتجـاه، عقـدت شـركة أرامكـو 
األمريكيتين، في الثامن عشـر من شـهر أغسـطس الحالي، 
منتـًدى افتراضًيـا السـتعراض فـرص األعمـال لعـدد مـن 
بة في أنحاء  المصنِّعين في قطاع المواد الامعدنية والمركَّ
الواليات المتحدة األمريكية، في إطار مسـاندتها لمبادرات 
الشـركة لاسـتفادة مـن المـواد الامعدنيـة مـن أجـل تعزيز 

االستدامة.
مـن  حـدث ضمـن سلسـلة  آخـر  المنتـدى  هـذا  ويُعـدُّ 
منتديـات األعمـال التي عقدتها شـركة أرامكو فـي الواليات 
المتحـدة األمريكيـة خـال األعـوام الماضية، بالشـراكة مع 
الغرفـة التجاريـة األمريكيـة، واألول الـذي يُعقـد افتراضًيـا 

عبر وسائل االتصال المرئي.

استثمار الفرص
هه للمشاركين في المنتدى، قال مدير  وضمن حديث وجَّ
إدارة الشـراء وإدارة سلسـلة اإلمـداد فـي شـركة أرامكـو 
األمريكيتيـن، األسـتاذ عـادل الشـهراني: »أرامكو السـعودية 
تمضـي قدًما نحو مسـتقبل يعتمد على المـواد الامعدنية. 
هـذا يعنـي أن المصنعين من أمثالكم يمثِّلـون أولوية قصوى 
بالنسـبة للشـركة، ونحـن نحثُّكـم علـى اسـتطاع الفـرص 

المتاحة واستثمارها«.
وشـارك الشـهراني في الترحيب بالمشاركين، إلى جانب 
النائـب األعلـى للرئيـس فـي الغرفـة التجاريـة األمريكيـة، 

جودي أومتان

ن شـراكتها طويلة  كوش تشوكسـي، الذي قال إن الغرفة تثمِّ
المورديـن  اجتـذاب  علـى  وتعمـل  الشـركة،  مـع  األمـد 
المنتديـات لاطـاع علـى فـرص  إلـى هـذه  األمريكييـن 

التعاون المتاحة.

صنع القيمة
ثون من أرامكو السـعودية  وخـال المنتدى، شـارك متحدِّ
وشـركة أرامكو األمريكيتين بعروض ركَّزت على أهمية بناء 

شراكات مربحة لكافة األطراف.
م سـالم الغامـدي، مـن إدارة التطويـر الصناعـي  وقـدَّ

واإلمداد اإلستراتيجي في أرامكو السعودية، عرًضا بعنوان 
)فـرص االسـتثمار في المـواد الامعدنية(، حيث أشـار فيه 
بة،  إلـى احتياج الشـركة المتنامي للمواد الامعدنيـة والمركَّ
 ، لهيكليـة ا لمنتجـات  ا و غـاس،  يبـر  لفا ا قبيـل  مـن 

والكيميائيات، والمواد العازلة، والشرائط وحيدة االتجاه.
بصابتهـا  للصـدأ،  المقاومـة  المـواد  هـذه  وتمثِّـل 
وموثوقيتهـا، وحدات البناء األسـاس من أجل مسـتقبل أكثر 

استدامة في صناعة الطاقة.
ثـت هالـة مصبح، مـن مدينة الملك سـلمان للطاقة  وتحدَّ
له أرامكو  )سـبارك(، حول هذا المركز الصناعي الذي تشـغِّ
ر للشـركات مناًخا مائًما  السـعودية، مشـيرة إلى أنه سـيوفِّ

ومسـانًدا، من خال تقديم بُنى تحتية وخدمات من الطراز 
قسـًما  الامعدنيـة  المـواد  مصنعـو  وسـيحتلُّ  العالمـي. 
مخصًصـا من المدينة، يتيح لهم الوصـول إلى المواد الخام 
ـر طلًبـا عالًيـا عبـر سـوق منتجـات المـواد  الازمـة، ويوفِّ
الامعدنيـة علـى امتـداد منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال 

أفريقيا.
واسـتعرض ماجـد المحمـد، مـن إدارة خطـط األعمـال 
والمسـاندة لبرنامـج اكتفـاء، أهـداف التوطيـن الخاصـة 
المتاحـة للشـركات لعقـد  بالبرنامـج، والفـرص السـخية 
شـراكات مـع أرامكـو السـعودية واالسـتثمار فـي المملكـة، 
خصوًصـا فـي عـدد مـن المجـاالت الرئيسـة، التـي تشـمل 
وأعمـال  والغـاز،  والنفـط  والبنـاء،  الامعدنيـة،  المـواد 

المناطق المغمورة.
مـن جانـب آخـر، اسـتعرضت ميـرا بوزمـان، مـن عاقات 
الموردين في إدارة الشراء وإدارة سلسلة اإلمداد في شركة 
التـي يمكـن مـن خالهـا  أرامكـو األمريكيتيـن، الطريقـة 
للشـركات تسـجيل أعمالهم لدى الشـركة ليصبحوا مورِّدين 

موثوقين.
وقد شـارك في إدارة المنتدى االفتراضي كلٌّ من سـمير 
يوسـف، مـن التوريد اإلسـتراتيجي فـي إدارة الشـراء وإدارة 
وليـز  أرامكـو األمريكيتيـن،  سلسـلة اإلمـداد فـي شـركة 

كارك، من الغرفة التجارية األمريكية.
عوا  جديـٌر بالذكـر، أن المشـاركين فـي المنتـدى قـد ُشـجِّ
علـى االطـاع علـى نمـوذج )التعبيـر عـن االهتمـام( وتعبئتـه 
عبـر موقـع شـركة أرامكـو األمريكيتيـن، حيـث يعكـف فريـق 
العمـل فـي الشـركة فـي الوقـت الحاضـر علـى التواصـل مع 
بـة المهتميـن  عـدد مـن مصنعـي المـواد الامعدنيـة والمركَّ

بفرص التعاون القائمة.

تعاون فريق من إدارة الشراء وإدارة سلسلة اإلمداد في شركة أرامكو األمريكيتين مع نظرائهم في أرامكو السعودية والغرفة 
التجارية األمريكية، من أجل عقد منتدى افتراضي لألعمال في الثامن عشر من شهر أغسطس الحالي، استهدف مصنعي 

بة في الواليات المتحدة األمريكية. وُتظهر الصورة من اليمين كّلً من ميرا بوزمان، وسمير يوسف،  المواد اللمعدنية والمركَّ
وعادل الشهراني، أثناء مشاركتهم في المنتدى االفتراضي من مقرِّ الشركة في هيوستن.
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السامة للجميع...

أرامكو السعودية تطّور معدات وقاية شخصية 
مقاومة للحريق

الظهـران - حتـى وقت قريب، كانت مابـس العاملين في 
المهـن الصناعيـة تُصمم لتائم الرجال بسـبب اقتصار تلك 
المهـن علـى الذكـور. ولكـن مـع التزايـد المطـرد ألعـداد 
النسـاء العامـات فـي األدوار التشـغيلية، راجعـت أرامكـو 
الوقايـة الشـخصية  السـعودية مؤخـًرا مجموعـة معـدات 

بهدف إجراء بعض التغييرات.
يقـول مديـر إدارة منـع الخسـائر، األسـتاذ غسـان أبـو 
الفـرج: »حمايـة الموظفيـن كانـت دائًمـا هـي األولويـة األولى 
ألرامكو السعودية، وعندما ُطرح موضوع اختاف الجنسين 
مـن حيـث الراحـة فـي ارتـداء مابـس الوقايـة، بدأنـا علـى 
الفور في مناقشـة هذا األمـر، وذلك ألن التعامل مع معدات 
الوقايـة الشـخصية بمفهـوم »مقـاس واحـد يناسـب الجميع« 
يهـدم برنامـج السـامة مـن أساسـه. ومـن منطلـق ضـرورة 
معـدات الوقايـة الشـخصية لحمايـة موظفينـا، فـإن أحـد 
مواصفـات  مـع  توافقهـا  إلـى  إضافـة  المهمـة،  جوانبهـا 

السامة، أن يكون ملبسها مريًحا أيًضا«.

السالمة ال غنى عنها للجنسين 
يرتـدي موظفـو الشـركة والمقاولـون العاملـون فـي المهـن 
التشـغيلية، كلُّ بحسـب وظيفتـه، أنواًعـا مختلفة مـن معدات 
الوقاية الشخصية، تشمل مابس وأحذية وقفازات مقاومة 

للهب وقبعات صلبة ونظارات أمان وأدوات لحماية السمع.
اسـتهلت  الموظفـات،  وراحـة  وبهـدف ضمـان سـامة 
أرامكـو السـعودية مشـروًعا لتحسـين مجموعـة المابـس 

المقاومة للهب التي تستخدمها الشركة، ويتضمن المشروع جانيت بينهيرو
تصميمات مخصصة للقوى العاملة النسائية.

وتعليًقـا علـى ذلـك، تقـول أنيـا زرزار تورانـو وفاطمـة 
برنـاوي، وكاهما مهندسـتان فـي إدارة منع الخسـائر عملتا 
الشـخصية  الوقايـة  معـدات  إن  المشـروع،  فـي  قائديـن 
النسـائية الفاعلـة هـي أكثر من مجرد مقاس أصغـر أو أكبر 

من مقاسات الرجل، خاصة في منطقة الشرق األوسط. 
وتضيـف زرزار تورانـو: »وذلـك ألن هيـكل جسـم المـرأة 
غالًبـا مـا يتخـذ شـكًا مختلًفـا وهـو أصغـر بشـكل عـام مـن 
هيكل الرجل، وارتداء مابس سامة غير مناسبة يمكن أن 
وتعلـق  الحركـة،  تقييـد خفـة  مثـل  وقـوع مخاطـر  يسـبب 

المابس بالمعدات، والتعثر«. 
وتضيف فاطمة برناوي:«وإلى جانب المقاسـات واألمان، 
هنـاك جانـب فريـد آخـر لهـذا المشـروع وهـو المتطلبـات 
الثقافيـة، فقـد كنـا بحاجـة للتوصـل لتصميـم يُعنـى بمسـألة 

السامة والراحة كما يراعي حشمة الموظفات«. 
 وبهـذا التصـور دخلـت أرامكـو السـعودية فـي شـراكة مـع 
شـركة )دوبونـت(، إحـدى الشـركات الرائـدة فـي العالـم فـي 
مجـاالت العلم واالبتكار، لتصميـم مجموعة مابس مقاومة 
للهب تهدف إلى تحسـين مسـتوى الراحـة وتلبية المتطلبات 
إرشـادات  علـى جميـع  المحافظـة  مـع ضمـان  الثقافيـة، 

السامة.  

من رحم الممارسة يولد االتقان 
وعكفت إدارة منع الخسـائر با كلل مع شـركة )دوبونت( 
أفـكار  مـن  عـدد  دراسـة  علـى  شـهًرا،   18 مـدار  علـى 

التصميمات التي تراعي تحسين مستوى التصميم والراحة 
مـن منظـور السـامة، مع ضمـان تلبية المتطلبـات الثقافية 

في الوقت نفسه.
وتقـول المهندسـة زرزار تورانـو فـي معـرض حديثهـا عـن 
العمليـة للمشـروع: »هـذه المابـس هـي خـط  الجوانـب 
دفاعنـا األخير في حالة نشـوب حريـق. وبالتالي، كان علينا 
العديـد مـن التصميمـات وإجـراء اختبـارات  النظـر فـي 
وتجـارب عمليـة للتأكـد مـن حصولنـا علـى أعلـى مسـتويات 

الجودة من خال المشروع«.
ويشـير أبو الفرج إلى أن ما تفرد به هذا المشـروع ليس 
فقـط أنـه وفـر فرصـة لتلبيـة احتياجـات القـوى العاملـة 
النسـائية في أرامكو السـعودية، بل إنه أيًضا قد فتح طريق 
فـي  السـامة  خصائـص  تحسـين  زيـادة  أمـام  االبتـكار 
المابـس النسـائية المقاومـة للهـب فـي شـتى قطاعـات 

الطاقة.
يقـول أبـو الفـرج: »لـم يكـن هـذا مجـرد مشـروع لتغييـر 
مقاسـات المابـس، فبوسـع أي شـخص أن يقـوم بهـذا، 
ولكننـا أردنا اسـتغال هذه الفرصة لتحـدي الوضع القائم، 

ونسأل أنفسنا: كيف يمكننا عمل ذلك بشكل أفضل؟«
وكانـت النتيجـة مجموعة جديدة من المابس النسـائية، 
تشـمل القمصـان والحجـاب، تقـاوم اللهـب وتلبـي متطلبـات 
السـامة والثقافـة والراحـة لمـن يرتديها. وقد شـملت هذه 

المجموعة:
■  قميًصـا مـزدوج الطبقـات مقاوًمـا للهـب، يتميـز بطبقـة 
داخليـة مدمجـة، يحافظ على حشـمة الموظفات ويحول 

دون تعرضهن إلصابات الحروق المحتملة.
■   حجاًبا مقاوًما للهب.

■   خماًرا مقاوًما للهب.
وبينمـا يجـب علـى جميـع األفـراد المعرضيـن لمخاطـر 
الحريـق ارتـداء المابـس المقاومـة للهـب كطبقـة حمايـة 
أخيـرة، فـإن اسـتخدام القميـص الجديـد المقـاوم للهـب 
اختيـاري؛ حيـث يسـتطيع الموظفـون مواصلـة ارتـداء بدلـة 
الصيانـة )الفرهـول(، أو البناطيـل والقمصـان العاديـة إذا 

اختاروا ذلك.

أكثر من مجرد معدات سالمة 
يعطي زي العمل للموظف شـعوًرا باالنتماء والهوية، وقد 
أكـد هـذا المشـروع علـى هـذه القيـم. ومـع تزايـد أعـداد 
الموظفـات الائـي أصبحـن يعملـن فـي مهـن كان يهيمـن 

عليها الذكور، تزايدت الحاجة إلى التكيف واالبتكار.
وال شـك أن سـامة الموظفيـن سـتظل أولويـة أرامكـو 
السـعودية دائًمـا، ولكنهـا تـرى أيًضـا أن مبـدأ الشـمولية 
واالحتـرام فـي مـكان العمـل أمـر ضـروري، وسـتبذل كل مـا 

في وسعها على كلتا الجبهتين.
وفي حين تسـعى قيمة السـامة الجوهرية للتأكد من أن 
أي قـرار تشـغيلي يُتخـذ سـيراعي دائًمـا سـامة الموظفين 
والمقاوليـن، فـإن تدشـين هـذه المجموعـة الجديـدة مـن 
المابـس الواقيـة يدلنـا علـى الوجهـة التـي يتجه إليهـا هذا 

القطاع، بل الشركة في الواقع. 
يقـول نائـب الرئيس للسـامة واألمن الصناعي، األسـتاذ 
عالـي الزهرانـي: »نريـد أن يشـعر كلُّ موظفينـا فـي جميـع 
أعمـال أرامكـو السـعودية فـي المملكـة وحـول العالـم، أنهـم 

مرحب بهم وأنهم جزء ال يتجزأ من الشركة«. 

يتضمن الخط الجديد للملبس 
النسائية المقاومة للحريق قميًصا 

مزدوج الطبقات مقاوًما للهب، يتميز 
بطبقة داخلية مدمجة، ويحافظ على 

حشمة الموظفات، ويحول دون تعرضهن 
إلصابات الحروق المحتملة؛ وحجاًبا 

مقاوًما للهب؛ وخماًرا مقاوًما للهب.

ـــوم األحـــد  4  الظهـــران - أعلنـــت أرامكـــو الســـعودية ي
محـــرم 1442هــــ )23 أغســـطس 2020م(، عـــن إنشـــاء 
تنظيـــم إداري جديـــد ومتكامـــل للتطويـــر المؤسســـي 
يدعـــم تحقيـــق أهـــداف الشـــركة. وســـيعمل التنظيـــم 
الجديـــد علـــى خلـــق مزيـــٍد مـــن القيمـــة المضافـــة  
للشـــركة، كمـــا ســـيوفر آليـــة أســـرع لمســـاندة اتخـــاذ 
قـــرارات فاعلـــة، وذلـــك بهـــدف تعزيـــز مرونـــة الشـــركة 

وقدرتها على االستجابة لتطورات األسواق.
وســـيتوّلى النائـــب األعلـــى للرئيـــس األســـتاذ عبدالعزيـــز 
محمـــد القديمـــي، مســـؤولية إدارة التنظيـــم الجديـــد 
للتطويـــر المؤسســـي، والـــذي يرتبـــط إدارًيـــا وبشـــكٍل 
13 ســـبتمبر  مـــن  ابتـــداًء  الشـــركة،  برئيـــس  مباشـــر 

2020م.

وتعليًقـــا علـــى أعمـــال التنظيـــم الجديـــد، قـــال رئيـــس 
ــا التنفيذييـــن، المهنـــدس  أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـ
أميـــن حســـن الناصـــر: »أرامكـــو الســـعودية شـــركٌة تعتـــز دوًمـــا 
بمكانتهـــا الرائـــدة، ونحـــن نســـعى للمحافظـــة علـــى هـــذه 
المكانـــة، وزيـــادة جاهزيتنـــا للمســـتقبل، وتوليـــد الفـــرص 
ــور.  ــريع التطـ ــي سـ ــهد العالمـ ــع المشـ ــف مـ ــدة للتكّيـ الجديـ
ولـــذا، فـــإن التنظيـــم اإلداري الجديـــد للتطويـــر المؤسســـي 
النمـــو  فـــرص  تطويـــر  علـــى  الشـــركة  تركيـــز  ســـيعزز 
واالســـتثمار، وتعظيـــم االســـتفادة مـــن أصـــول الشـــركة، مـــن 
ــا إلـــى المســـتوى األمثـــل،  أجـــل الوصـــول بمحفظـــة أعمالنـ

وبما يزيد القيمة لمساهمينا، بإذن اهلل«.
الجديـــر بالذكـــر أن إنشـــاء هـــذا التنظيـــم اإلداري يمّثـــل 
امتـــداًدا لنمـــوذج التطويـــر المؤسســـي الحالـــي ألرامكـــو 
الســـعودية، إال أنـــه أكثـــر تكامـــًا وشـــمولية، وســـيدعم 

جهود الشركة لترسيخ ريادتها ومرونتها وتنافسيتها.

أرامكو السعودية تعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي
القافلة األسبوعية

إن التنظيم اإلداري الجديد 
للتطوير المؤسسي سيعزز 
تركيز الشركة على تطوير 

فرص النمو واالستثمار، 
وتعظيم االستفادة من 

أصول الشركة
أمين الناصر عبدالعزيز القديمي
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االستثمار يف مستقبل أرامكو السعودية..

ل  تطوير القادة الجدد يستكمل مسيرته عبر التحوُّ
إلى البرنامج االفتراضي

الظهـــران - فـــي الوقـــت الـــذي تعكـــف فيـــه عديـــد 
مـــن القطاعـــات حـــول العالـــم علـــى الحـــد مـــن برامجهـــا 
ـــي  ـــو الســـعودية ف ـــة، تســـتمر أرامك ـــة والقيادي التطويري
يـــة  د لقيا ا كوادرهـــا  فـــي  لمكثَّـــف  ا اســـتثمارها 

المستقبلية.
وفـــي إطـــار الشـــراكة اإلســـتراتيجية مـــع كليـــة 
هارفـــارد إلدارة األعمـــال، أشـــرفت المـــوارد البشـــرية، 
ـــًرا، علـــى تخريـــج الدفعـــة الثانيـــة مـــن برنامـــج  مؤخَّ
ـــزون فـــي  القـــادة الجـــدد. ويســـتطيع الموظفـــون المميَّ
أدائهـــم مـــن خـــال هـــذا البرنامـــج المكثَّـــف بلـــورة 
ــم  ــة لنجاحهـ ــتراتيجية الازمـ ــة واإلسـ ــة العالميـ الرؤيـ

كقادة مستقبليين في الشركة.
ـــى مـــدار خمســـة أســـابيع،  ويُعقـــد هـــذا البرنامـــج عل
ويشـــتمل علـــى أربـــع وحـــدات تفاعليـــة شـــيقة، كل 
ــم علـــى  ــل تُنظـ ــة عمـ ــتمل علـــى ورشـ ــا تشـ وحـــدة منهـ
مـــدى يوميـــن، باإلضافـــة إلـــى دراســـات الحـــاالت 
والتماريـــن الجماعيـــة التـــي ترتقـــي بقـــدرة المشـــاركين 
علـــى التفكيـــر والعمـــل مـــن منطلـــق إســـتراتيجي، 
ـــي حـــس االبتـــكار لديهـــم، ليتســـنى لهـــم مـــن  وتنمِّ
خالهـــا التعاطـــي مـــع قطـــاع الطاقـــة مـــن منظـــور 

عالمي.
وتميَّـــزت الدفعـــة األولـــى، التـــي أُطلقـــت عـــام 2019م، 
بكونهـــا تجربـــة تعلـــم تمـــزج بيـــن األســـاليب اإللكترونيـــة 
والتقليديـــة، بمـــا فـــي ذلـــك ورشـــات عمـــل مباشـــرة مـــع 
منســـقي هارفـــارد، ولكـــن مشـــاركي هـــذا العـــام واجهـــوا 
تحـــدي ظهـــور جائحـــة فيـــروس كورونـــا، األمـــر الـــذي 

تعذرت معه المشاركة بالحضور شخصًيا.
ـــة عـــام 2020م،  ـــت دفع ـــك تمكن ـــى الرغـــم مـــن ذل عل
مـــن خـــال جهـــود عديـــد مـــن فـــرق العمـــل والتحلـــي 
بقـــدر كبيـــر مـــن المرونـــة، مـــن التحـــول عبـــر نقلـــة 
فاعلـــة وســـريعة إلـــى البرنامـــج االفتراضـــي، الـــذي 
أســـهم فـــي تحقيـــق جميـــع نتائـــج التعلـــم التـــي كانـــت 

مرجوة من البرنامج التقليدي.

شايسثا خان

وأضـــاف الدبـــل: »تقـــع علـــى عاتقكـــم اآلن مســـؤولية 
هـــذه  وتطبيـــق  والعطـــاء،  البـــذل  مواصلـــة مســـيرة 
الـــدروس علـــى أرض الواقـــع، وآمـــل أن يكـــون هـــذا 
البرنامـــج قـــد أمدكـــم بـــاألدوات التـــي تعـــزز مهاراتكـــم 

القيادية وترتقي بالشركة«.
التطويـــر اإلداري  إدارة  ـــد مديـــر  أكَّ مـــن جانبـــه، 
والمهنـــي، الســـيد كوليـــن ســـلومان، أن الحاجـــة إلـــى 
التكيـــف فـــي مجـــال األعمـــال اكتســـبت أهميـــة أكبـــر 
مقارنـــة بـــأي وقـــت مضـــى. وقـــال ســـلومان: »لقـــد 
برهنتـــم علـــى تحلِّيكـــم بالمرونـــة والتكيـــف مـــع أســـلوب 
ـــة، وبغـــض النظـــر عـــن  ـــر الوســـائط اإللكتروني ـــم عب التعل
التحديـــات فـــإن المرونـــة التـــي أظهرتموهـــا والتزامكـــم 
ببرنامـــج القـــادة الجـــدد لعـــام 2020م يبقـــى منقطـــع 

النظير«.
ـــا مســـؤولة برنامـــج القـــادة الجـــدد، أفنـــان أبـــو  أمَّ
شـــاهين، فقالـــت: »اســـتطعنا مـــن خـــال االســـتفادة مـــن 
خبـــرات هارفـــارد أن نُعـــدَّ تجربـــة تعلـــم افتراضيـــة 
تضمـــن المضـــي قدًمـــا فـــي مســـيرة النمـــو والتطـــور 

للمشاركين، ضمن بيئة آمنة ومائمة«.

المشاركون يحصدون ثمار الخبرة
ـــة  ـــات المحلي ـــن إدارة المبيع ـــد، م ث حســـام بالبي وتحـــدَّ
والخدمـــات اللوجســـتية، عـــن تجربـــة المشـــاركة فـــي 
البرنامـــج قائـــًا: »ينطـــوي برنامـــج القـــادة الجـــدد علـــى 
خبـــرات كبيـــرة، فهـــو برنامـــج تطويـــر قيـــادي فريـــد، وإذا 
مـــا حللنـــا دراســـات الحـــاالت الراهنـــة ذات الصلـــة، 
فســـنتمكن مـــن فهـــم التحديـــات والفـــرص الماثلـــة أمـــام 

الشركة على الصعيدين الفردي والمؤسسي«.
ـــا حاتـــم قـــزاز، مـــن قســـم حلـــول المواقـــع الجغرافيـــة  أمَّ
ـــد البرنامـــج  وإدارة البيانـــات ألعمـــال التنقيـــب، فقـــال: »مهَّ
الطريـــق للتفكيـــر اإلبداعـــي، وســـاعدنا تحليـــل دراســـات 
الحـــاالت علـــى بلـــورة وجهـــات نظـــر متنوعـــة وتصـــورات 
ـــى فهـــم  ـــة عل دقيقـــة، كمـــا ســـاعدتنا المناقشـــات الجماعي
وجهـــات نظـــر مـــن مختلـــف المناطـــق اإلداريـــة فـــي أرامكـــو 

السعودية«.
يُذكـــر أن الفعاليـــة االفتراضيـــة اختُتمـــت بحفـــل تخـــرج 
تســـلَّم فيـــه 41 خريًجـــا مـــن الدفعـــة الثانيـــة شـــهادات 

اجتياز البرنامج التي استحقوها عن جدارة.

نظير إسهاماته يف نظم أمن وسامة السيارات واستدامتها

تكريم كبير التقنيين في قسم تقنيات النقل 
بأرامكو السعودية 

الظهـــران - أُختيـــر كبيـــر التقنييـــن فـــي قســـم تقنيـــات 
النقـــل فـــي مركـــز البحـــوث والتطويـــر بأرامكـــو الســـعودية، 
عامـــر العامـــر، لنيـــل جائـــزة فيســـيتا للقيـــادة التقنيـــة 
لعـــام 2020م. وهـــي جائـــزة ال تمنـــح إال لألشـــخاص 
التوجيـــه  الذيـــن يقدمـــون إســـهامات ملحوظـــة فـــي 
ــل  ــيارات والنقـ ــة السـ ــة أنظمـ ــع هندسـ ــادة لمجتمـ والقيـ

على المستوى الدولي. 
ـــر: »يشـــرفني ويســـعدني  ـــال العام ـــذه المناســـبة، ق وبه
أن أكـــون أحـــد الحائزيـــن علـــى الجائـــزة، وقـــد شـــاركني 
فـــي التكريـــم هـــذا العـــام عديـــد مـــن التقنييـــن األكفـــاء 
ـــة هندســـة أنظمـــة الســـيارات والنقـــل. ولطالمـــا  فـــي مهن
كان العمـــل بأرامكـــو الســـعودية، الشـــركة التـــي تتخـــذ 
خطـــوات ملموســـة نحـــو التصـــدي لتحديـــات النقـــل 
بطريقـــة مســـؤولة بيئًيـــا، محفـــًزا ومثمـــًرا علـــى أقـــل 
تقديـــر. وليـــس بوســـعي ســـوى القـــول إن الحمـــاس 

يغمرني لما هو قادم«.القافلة األسبوعية

تكريم القادة العالميين 
في قطاع النقل  

تأسســـت أكاديميـــة فيســـيتا منـــذ أكثـــر مـــن 70 عاًمـــا 
ــف  ــن 210 ألـ ــر مـ ــل أكثـ ــث تمثـ ــة باريـــس، حيـ ــي مدينـ فـ
مهنـــدس فـــي 35 دولـــة. وتكمـــن مهمتهـــا فـــي جعـــل 
ـــا واســـتدامة وأقـــل تكلفـــة.  ـــر أماًن التنقـــل بالســـيارات أكث
ـــل  ـــن المهندســـين وقطـــاع النق ـــا بي وتشـــكل فيســـيتا رابًط
والحكومـــة والوســـط األكاديمـــي، باإلضافـــة إلـــى الجهـــات 

البيئية والمعيارية في جميع أنحاء العالم.
وقـــد افتتحـــت فيســـيتا أكاديميـــة فيســـيتا للقيـــادة 
التقنيـــة فـــي عـــام 2019م، التـــي تمنـــح التكريـــم والمكانـــة 
ألبـــرز خبـــراء التقنيـــة فـــي العالـــم فـــي مجـــال هندســـة 
الســـيارات. وفـــي كل عـــام يُرّشـــح أقـــل مـــن 20 شـــخًصا 
مـــن أصحـــاب اإلنجـــازات المتميـــزة لألكاديميـــة، حيـــث 

ــارين  ــن المستشـ ــي مـ ــق دولـ ــيتا وفريـ ــوم رئيـــس فيسـ يقـ
باختيار الفائزين. 

وتضـــع األكاديميـــة الفائزيـــن ضمـــن مجموعـــة حصريـــة 
مـــن التقنييـــن الدولييـــن ذوي المكانـــة العاليـــة، وهـــي 
مجموعـــة متميـــزة، حتـــى ضمـــن شـــبكة المهندســـين 
العالميـــة التـــي تتســـم بالتنافـــس القـــوي. ويتـــم منـــح هـــذا 
ــات  ــور فعاليـ ــوة لحضـ ــوق بدعـ ــد والمرمـ ــم الفريـ التكريـ
القيـــادة التقنيـــة، وذلـــك خـــال مؤتمـــر قمـــة فيســـيتا 

العالمي لتقنيات النقل في شهر نوفمبر.  
لعالمـــي  ا فيســـيتا  مؤتمـــر  فيســـيتا  تُنظـــم  كمـــا 
للســـيارات الـــذي يقـــام كل عاميـــن، وهـــو أحـــد أكبـــر 
اللقـــاءات العالميـــة للمهندســـين والعلمـــاء والمديريـــن 
التنفيذييـــن فـــي مجـــال صناعـــة الســـيارات. وســـوف 
يُســـلط الضـــوء علـــى ســـجل إنجـــازات عامـــر العامـــر فـــي 
القيـــادة التقنيـــة فـــي مقدمـــة خاصـــة تلخـــص إنجازاتـــه 

على موقع:
https://www.fisita.com/about/academy

وقع االختيار على عامر العامر لنيل جائزة أكاديمية فيسيتا 
للقيادة التقنية لعام 2020م، وهي جائزة ال تمنح إال 

لألشخاص الذين يقدمون إسهامات ملحوظة في مجال 
التوجيه والقيادة لمجتمع هندسة أنظمة السيارات والنقل 

على المستوى الدولي.

التغلُّب على تحديات غير مسبوقة
ومنـــذ البدايـــة، حرصـــت كل مـــن جامعـــة هارفـــارد 
وأرامكـــو الســـعودية علـــى اســـتفادة المشـــاركين مـــن 
جميـــع جوانـــب تجربـــة التعلـــم التـــي تقدمهـــا كليـــة 
هارفـــارد إلدارة األعمـــال، بحيـــث تشـــتمل علـــى قـــدر 
مماثـــل مـــن المحتـــوى والتنظيـــم الـــذي تقدمـــه هـــذه 

الكلية عالمية المستوى.
للمـــوارد  الرئيـــس  نائـــب  هنَّـــأ  المناســـبة،  وبهـــذه 
البشـــرية، األســـتاذ نبيـــل الدبـــل، المشـــاركين علـــى اجتيـــاز 

البرنامج في ظل ظروف غير مسبوقة وغير متوقعة.
وقـــال الدبـــل مخاطًبـــا خريجـــي الدفعـــة الثانيـــة: 
ــًرا  ــا باهـ ــا نجاًحـ ــم، نجحنـ ــم وتفانيكـ ــل التزامكـ »بفضـ
برنامـــج  إلـــى  التقليـــدي  البرنامـــج  تحويـــل  فـــي 
افتراضـــي. ســـنواصل شـــراكتنا مـــع أفضـــل كليـــات إدارة 
األعمـــال، وســـنزيد عـــدد البرامـــج إلعـــداد قـــادة 
يتمتعـــون بمســـتوى عالمـــي مـــن الوعـــي والكفـــاءة 
الراهنـــة  العقبـــات  تذليـــل  يكفـــل  بمـــا  العاليـــة، 

والمستقبلية«.

حاتم قزازحسام بالبيدأفنان أبو شاهين

سنواصل شراكتنا مع أفضل 
كليات إدارة األعمال، وسنزيد 

عدد البرامج إلعداد قادة 
يتمتعون بمستوى عالمي 
من الوعي والكفاءة العالية

نبيل الدبل



ستة حتديات لتطوير املستوى التصميمي واإلبداعي

(إثراء) يطلق تحديات تنوين اإلبداعية
الظهـــران - يطلـــق مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
العالمـــي )إثـــراء(، برنامـــج »تحديـــات تنويـــن«، عبـــر 
ــر  ــة لتطويـ ــل المصممـ ــن ورش العمـ ــة مـ ــلة متنوعـ سلسـ
المســـتوى التصميمـــي واإلبداعـــي للمشـــاركين مـــن 
ــرة  ــي الفتـ ــك فـ ــن والطـــاب، وذلـ ــن والمهنييـ المصّمميـ
ـــق )27 ـــع األول 1442هــــ المواف ـــى 4 ربي مـــن 8 محـــرم إل

أغسطس إلى 21 أكتوبر 2020م(. 
ــا إلـــى خلـــق  وتهـــدف ورش العمـــل هـــذه فـــي مجملهـ
بيئـــة محفـــزة، مكتشـــفة ومطـــورة للمواهـــب، وداعمـــة 
لابتـــكار عبـــر تقديـــم برامـــج ومـــواد مـــن شـــأنها دعـــم 
الطاقـــات الشـــبابية ومـــد جســـور التواصـــل مـــع أصحـــاب 
القدرات والمواهب اإلبداعية وذوي األفكار المبتكرة. 

يشـــتمل البرنامـــج علـــى ســـتة تحديـــات إبداعيـــة 
القـــدرات  ترتكـــز علـــى اختبـــار  بالتصميـــم،  معنّيـــة 
االبتكاريـــة واإلبداعيـــة لـــدى المشـــاركين للخـــروج بنتائـــج 

حقيقية وملموسة. 
»تصميـــم  تحـــدي  التحديـــات  هـــذه  ومـــن ضمـــن 
المعلومـــات الثقافيـــة«، الـــذي يقدمـــه المركـــز بالتعـــاون 
مـــع جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل، حيـــث 
ســـيقوم طـــاب الجامعـــة مـــن قســـم تصميـــم الجرافيـــك 
والوســـائط المتعـــددة بإنتـــاج رســـومات إنفوجرافيـــك 
ـــروي قصـــص النشـــاط الثقافـــي فـــي المملكـــة، وســـيتم  ت
عـــرض أفضـــل التصميمـــات فـــي مختبـــر األفـــكار لـــدى 

إثراء وعلى شبكة اإلنترنت.
ــا تُســـتهل التحديـــات بتحفيـــز المشـــاركين علـــى  فيمـ
ـــر تحـــدي »تصـــور  ـــك عب ـــي معاصـــر، وذل ـــع عمـــل فن صن
ــيوفر  ــث سـ ــعودية«، حيـ ــة السـ ــرف اليدويـ ــي للحـ إبداعـ

خبـــراء المنتجـــات التراثيـــة الســـعودية مـــن »قرمـــز« القافلة األسبوعية
المعرفـــة والدعـــم الازميـــن لهـــم، للخـــروج بمنتـــج 

نهائي.
صناعـــة  »مســـتقبل  لـــث  لثا ا لتحـــدي  ا ويرتكـــز 
ـــار المشـــاركين لحـــي  ـــى اختي ـــة« عل المســـاحات اإلبداعي
مـــن أحيـــاء المملكـــة ليصممـــوا مســـاحة إبداعيـــة لُســـكانه 
لتحســـين طبيعتـــه بمـــا يتـــاءم مـــع نقـــاط القـــوة وأبـــرز 
ـــاة  ـــه، وبمـــا يُســـهم فـــي رفـــع مســـتوى جـــودة حي احتياجات

أفراد الحي ثقافًيا واجتماعًيا واقتصادًيا ونفسًيا. 
ـــع »اإلبـــداع  كمـــا يقـــوم المشـــاركون فـــي التحـــدي الراب
يحتـــاج إليـــك« بإنشـــاء رســـائل موجـــزة ومقنعـــة ومثيـــرة 
لاهتمـــام مـــن خـــال العمـــل مـــع خبـــراء فـــي كتابـــة 
اإلعانـــات واالتصـــاالت المرئيـــة، حيـــث ســـيتنافس 
ــاركون علـــى إنتـــاج أفضـــل تصاميـــم لإلعانـــات،  المشـ
ــز  ــة وتعزيـ ــة اإلبداعيـ ــر الصناعـ ــي تطويـ ــهم فـ ــا يُسـ بمـ

التفكير اإلبداعي في المملكة.
فيمـــا ســـيخوض المشـــاركون فـــي التحـــدي الخامـــس 
»األثـــاث الكرتونـــي« تجربـــة إنتـــاج وتصميـــم أثاثهـــم 
الخـــاص باســـتخدام ألـــواح الكرتـــون بعـــد تعلمهـــم الطـــرق 
المبتكـــرة التـــي يمكنهـــم مـــن خالهـــا تشـــييد وتشـــكيل 

ومعالجة األلواح الكرتونية بطريقة إبداعية مميزة.
وأخيـــًرا يســـعى التحـــدي التصميمـــي »جديـــد فـــي 
الهـــواء الطلـــق« إلـــى إيجـــاد طـــرق لتشـــجيع الســـّياح 
-المحلييـــن واألجانـــب- ولفـــت نظرهـــم إلـــى المناظـــر 
العنايـــة  شـــركة  مـــع  بالعمـــل  الســـعودية،  الطبيعيـــة 
بالمنتـــج للتصميـــم فـــي الريـــاض، وســـيقوم المشـــاركون 
ــة  ــبات الخارجيـ ــاع المناسـ ــة قطـ ــج لخدمـ ــم منتـ بتصميـ

والمغامرات الناشئ في المملكة.
الجديـــر بالذكـــر أن مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 

ـــم منتجـــات  ـــر وتقدي ـــى تطوي ـــراء( يســـعى إل ـــي )إث العالم
معرفيـــة مبتكـــرة، باإلضافـــة إلـــى خلـــق القيمـــة المضافـــة 
المرجـــّوة مـــن خـــال إنشـــاء عاقـــة إســـتراتيجية بيـــن 
المركـــز وبيـــن شـــركائه والـــزّوار، عـــن طريـــق تحفيـــز 

اســـتدامة المجتمعـــات اإلبداعيـــة والثقافيـــة، ويتمّثـــل 
ذلـــك مـــن خـــال دعـــم وإبـــراز المواهـــب فـــي بيئـــة 
محفـــزة علـــى إنتـــاج وتبـــادل المعرفـــة، بشـــكل مشـــّرف 

يفخر به الوطن.
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نفحات الشرق تهبُّ 
نحو الغرب..

الزيوت العطرية
د دوالرات وعطور أكثر من مجرَّ

إعداد: كين تشيتوود
مترجم عن مجلة أرامكو وورلد عدد مايو/يونيو ٢٠٢٠م

وقبـــل عقـــد مـــن الزمـــان، لربمـــا ارتبـــط أي شـــيء 
يحتـــوي علـــى روائـــح الزيـــوت العطريـــة الزكيـــة علـــى نحـــو 
أكبـــر بالبوهيمييـــن وعبـــق رائحـــة ُعشـــبة البتشـــول التـــي 
الزيـــوت  اليـــوم أصبـــح شـــراء هـــذه  لكـــن  تميِّزهـــم. 
واســـتخدامها كعطـــر أو فـــي أجهـــزة نشـــر العطـــور أمـــًرا 
شـــائًعا، ويـــكاد يماثـــل انتشـــار التســـوق علـــى شـــبكة 

اإلنترنت الذي ساعد في الترويج لها.
مـــن  الســـوق،  ووفًقـــا لشـــركة ستاتيســـتا ألبحـــاث 
المتوقـــع أن تصـــل القيمـــة الســـوقية العالميـــة للزيـــوت 
العطريـــة إلـــى 27 مليـــار دوالر بحلـــول عـــام 2022م، 
اســـتناًدا إلـــى تقديـــرات أُجريـــت قبـــل تفشـــي فيـــروس 
كورونـــا المســـتجد، فيمـــا تبلـــغ قيمتهـــا الســـوقية حالًيـــا 
أربعـــة  األمريكيـــة وحدهـــا  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي 

مليارات دوالر.
وفـــي الوقـــت الحالـــي، تُســـتخدم الزيـــوت العطريـــة فـــي 
إضافـــة الروائـــح للعطـــور والصابـــون ومســـتحضرات 
التجميـــل والمنكهـــات ومنتجـــات التنظيـــف ومســـتحضرات 
ترطيـــب البشـــرة والشـــموع ومنتجـــات العـــاج العطـــري، 
ــوء  ــى ضـ ــج )خزامـ ــل منتـ ــات، مثـ ــي البخاخـ ــى فـ ــل حتـ بـ
القمـــر للنـــوم الهـــادئ(، وهـــو عبـــارة عـــن رذاذ لغـــرف 

النوم من إنتاج شركة فبريز.
ــدث  ــة أحـ ــوت العطريـ ــدة للزيـ ــعبية المتزايـ ــدُّ الشـ وتُعـ
الفصـــول فـــي تاريـــخ اســـتخدامها وانجـــذاب النـــاس 
إليهـــا، الـــذي يعـــود إلـــى أكثـــر مـــن 3000 عـــام. وقـــد 
ـــرف  ـــت تُع ـــث كان ـــرب، حي ـــت هـــذه العطـــور باتجـــاه الغ هبَّ
ــة  ــوت العطريـ ــم الزيـ ــة باسـ ــا القديمـ ــان ورومـ ــي اليونـ فـ
والمراهـــم القادمـــة مـــن الشـــرق، كمـــا أســـماها عالـــم 
الكيميـــاء العضويـــة الراحـــل هاغن-ســـميت فـــي عـــام 
ـــى مـــر القـــرون  ـــت قـــد اســـتُخدمت عل ـــد أن كان 1961م، بع
ألغـــراض المحافظـــة علـــى الصحـــة وفـــي طقـــوس العبـــادة 
والنـــوم الجيـــد والطهـــي، وللرائحـــة الزكيـــة والتخلـــص مـــن 

التوتر.

من الشرق إلى الغرب
ــا إلـــى الغـــرب، انتشـــرت تلـــك العطـــور  وفـــي طريقهـ
جالبـــة معهـــا الـــدوالرات عبـــر الساســـل الرئيســـة للبيـــع 
بالتجزئـــة، مثـــل شـــركتي كارفـــور ووال مـــارت، باإلضافـــة 
إلـــى الشـــركات المتخصصـــة المســـتقلة، بمـــا فيهـــا 
المحـــات التجاريـــة الصغيـــرة، وشـــركات التســـويق 
الشـــبكي، التـــي تُصنَّـــف إلـــى جانـــب شـــركتي آفـــون 
ومـــاري كاي لمســـتحضرات التجميـــل فـــي المســـتوى 
نفســـه. ويُعـــدُّ انتقـــال الزيـــوت العطريـــة مـــن الشـــرق إلـــى 
، وتجـــارة  الغـــرب قصـــة التقـــاء وتبـــادل، واختـــراع وتقـــصٍّ

وتفوق؛ وهي قصة مستمرة حتى اليوم.
بيثانـــي بروبيكـــر، هـــي أم لثاثـــة أطفـــال مـــن لـــوس 
أنجلـــوس، تقـــول إنهـــا حضـــرت دورة عـــن الزيـــوت 
العطريـــة فـــي عـــام 2013م، عندمـــا كانـــت حامـــًا بطفلهـــا 
الثانـــي، حيـــث كان الراعـــي للـــدورة شـــركة دوتيـــرا، وهـــي 
ــم  ــي العالـ ــة فـ ــوت العطريـ ــركات الزيـ ــرى شـ ــدى كبـ إحـ
تجـــاوزت  حيـــث  األمريكيـــة،  يوتـــا  واليـــة  ومقرهـــا 

مبيعاتها مليار دوالر في عام 2015م.
وتقـــول بروبيكـــر: "كنـــت فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى 
عاجـــات طبيعيـــة تســـاعدني فـــي مكافحـــة الصـــداع 
النصفـــي الناجـــم عـــن أحـــد األدويـــة الموصوفـــة لـــي 
طبًيـــا"، مضيفـــة أنهـــا كانـــت تســـعى أيًضـــا إلـــى توفيـــر 
لتخفيـــف  طبيعيـــة  وطـــرق  ألطفالهـــا  بيئـــة صحيـــة 

األوجاع واآلالم المعتادة.
ـــا ليـــزا بولينغـــر، وهـــي ربـــة منـــزل فـــي واليـــة  أمَّ
ميشـــيغان األمريكيـــة، وبائعـــة زيـــوت فـــي شـــركة يونـــغ 
فتقـــول:  دوتيـــرا،  شـــركة  منافســـي  إحـــدى  ليفينـــغ 
ـــدد األشـــخاص  ـــد المطـــرد لع ـــإن التزاي ـــي، ف "بالنســـبة ل
الذيـــن يســـتخدمون الزيـــوت العطريـــة ليـــس باألمـــر 
المســـتغرب، فالنـــاس لديهـــم أدلـــة مذهلـــة علـــى أثـــر 
الزيـــوت العطريـــة فـــي التغلـــب علـــى أمـــراض ومشـــاكل 

صحية كبيرة".

كنٌز طبيعي
وتشـــترك جميـــع الزيـــوت العطريـــة، بشـــتى أنـــواع 
ــا مقطـــرة  ــا واســـتخداماتها، فـــي أنهـ ــا وأصولهـ روائحهـ
بشـــكل طبيعـــي مـــن النباتـــات، إمـــا بواســـطة البخـــار أو 
الضغـــط البـــارد، وهـــي تُســـتخرج مـــن مجموعـــة مـــن 

البذور والسيقان والجذور وأوراق األشجار واألزهار.
وتعيـــش تريغفـــي هاريـــس، التـــي يرجـــع أصلهـــا إلـــى 
ــان  ــان، موطـــن شـــجرة اللبـ ــي ُعمـ ــا فـ ــا، حالًيـ كاليفورنيـ
التـــي جلـــب صمغهـــا وزيتهـــا ثـــروات إلـــى جنـــوب شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة علـــى مـــدى قـــرون. وتقـــول هاريـــس، 
مؤسســـة متجـــر )إنفلـــوراج( للزيـــوت العطريـــة فـــي 
فـــي  تملكـــه  الـــذي  التقطيـــر،  إن معمـــل  نيويـــورك، 
للمتســـوقين  يُتيـــح  مســـقط،  نيـــة  لعما ا لعاصمـــة  ا
ــوت  ــع الزيـ ــة لصنـ ــة الطبيعيـ ــة الطريقـ ــن تجربـ المحلييـ

العطرية واستخدامها.
وتضيـــف هاريـــس: "عندمـــا تشـــتري زيًتـــا عطرًيـــا، 
ــة"،  ــال القادمـ ــدوء واألجيـ ــال والهـ ــتري الجمـ فأنـــت تشـ
مشـــيرًة بشـــكل خـــاص إلـــى أن )فرانـــك(، وهـــو االســـم 
الـــذي تحـــب أن تطلقـــه علـــى معملهـــا، يتيـــح للمشـــترين 
فرصـــة االرتبـــاط بعمـــان وتاريخهـــا وشـــعبها وتضاريســـها 
وروحهـــا الوطنيـــة؛ وهـــذا مـــا يجـــذب النـــاس إليـــه. تقـــول 
هاريـــس: "لهـــذا الســـبب يقصـــد النـــاس إلـــى ظفـــار؛ 

ليخرجوا في الطبيعة ويستمتعوا باألشجار".
وفـــي هـــذا العـــام، حيـــث يواجـــه العالـــم جائحـــة 
فيـــروس كورونـــا، يتنامـــى االهتمـــام بشـــكل كبيـــر بالصحـــة 
الزيـــوت.  إلـــى  المنســـوبة  الشـــفائية  والخصائـــص 
وشـــهدت شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي مشـــاركات 
ليفينـــغ  يونـــغ  شـــركتي  ممثلـــي  بعـــض  مـــن  نشـــطة 
عـــون فيهـــا أن الخلطـــات التـــي تحتـــوي علـــى  ودوتيـــرا، يَدّ
الجبـــل  وإكليـــل  واألوكالبتـــوس  والقرفـــة  القرنفـــل 
مـــن  تقليديـــة،  نباتـــات طبيـــة  والليمـــون، وجميعهـــا 

أصبـــح وجـــود تلـــك الزجاجـــات الصغيـــرة زاهيـــة األلـــوان والعبـــوات الكبيـــرة المخصصـــة 
ــًرا  ــة، أمـ ــة الرائحـ ــزة وقويـ ــة المركـ ــة الطبيعيـ ــوت العطريـ ــأة بالزيـ ــي، المعبـ ــتخدام المنزلـ للسـ
شـــائًعا جـــًدا علـــى رفـــوف محـــلت التجزئـــة وعبـــر مواقـــع اإلنترنـــت، وكأنهـــا مـــن المظاهـــر 
الُمعتـــادة فـــي المشـــهد االســـتهلكي الحديـــث. وبصـــورة متزايـــدة، تصبـــح هـــذه الزيـــوت العطريـــة 
جـــزًءا مـــن نمـــط الحيـــاة، تماًمـــا مثـــل اليوغـــا أو األطعمـــة العضويـــة، فتجـــذب كًل مـــن الشـــباب 

والكبار والرجال والنساء على حد سواء.

في متجر )إنفلوراج( للزيوت العطرية في نيويورك، الذي يقع 
معمل التقطير الخاص به في ُعمان، ُيعد اللبان هو أحد 

المواد المفضلة، وُيعد الشكل األولي له هو الراتنج الذي يتم 
حصاده من نسيج أشجاراللبان ثم ُيعالج بالبخار بعدها 

ُيستخلص بالتقطير زيوته األساسية.

تمثال بالقرب من ملقة بإسبانيا يحتفل بذكرى عالم النبات 
والصيدلة ابن البيطار الدمشقي الذي اكتشف في القرن 

الثالث عشر الميلدي1400 غذاء ونبات وأدوية 
واستخداماتها، بما في ذلك الزيوت األساسية.

لتصفح عدد مجلة 
أرامكو وورلد إمسح 
هذا الرمز

لتحميل التطبيق 
اخلاص باملجلة
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الممكـــن أن تُســـهم فـــي "تقويـــة جهـــاز المناعـــة وتحســـين 
وظيفـــة جهـــاز التنفـــس"، وأن مجموعـــة مـــن الزيـــوت قـــد 

"تحافظ على صحة أفراد أُسرتك وقوتهم".
ـــا  ـــو تتبعن ـــا ل ـــا أنن ـــن لن ـــا إلـــى الماضـــي، يتبيَّ وإذا نظرن
تاريـــخ الزيـــوت العطريـــة ومســـيرتها واســـتخداماتها 
ومكانتهـــا أثنـــاء رحلتهـــا نحـــو الغـــرب، يتضـــح أنهـــا كانـــت 
تُعـــدُّ عناصـــر قِيّمـــة وضروريـــة بالفعـــل، ومـــن العوامـــل 

المهمة للراحة والصحة، إلى جانب الثقة بتأثيرها.
وتعـــود أولـــى ســـجات الزيـــوت العطريـــة التاريخيـــة 
إلـــى نحـــو 3000 عـــام قبـــل الميـــاد، عندمـــا كان علمـــاء 
والهنـــد  والصيـــن  مصـــر  فـــي  واألطبـــاء  األحيـــاء 
يســـتخدمون الخاصـــات والزيـــوت فـــي صنـــع العطـــور 
واألدويـــة. لكـــن الممارســـة البشـــرية الفعليـــة ربمـــا بـــدأت 
ـــان  ـــى اليون ـــوت إل ـــرت الزي ـــا عب ـــر، عندم ـــك بكثي ـــل ذل قب

وروما القديمة.
ـــذي  ـــراط الكوســـي  ، ال ـــي أبق ـــب اليونان ـــد الطبي واعتم
ـــل  ـــع قب ـــي فـــي القـــرن الراب اشـــتهر بقســـم أبقـــراط الطب
الميـــاد، علـــى مصـــادر مـــن مصـــر والهنـــد لتوثيـــق اآلثـــار 
واألشـــخاص  لمرضـــى  ا تدليـــك  علـــى  لمترتبـــة  ا
الخاضعيـــن للدراســـة بزيـــوت وخاصـــات مـــن أكثـــر مـــن 

300 نبتة مختلفة.
ن علمـــاء يونانيـــون آخـــرون ماحظاتهـــم  بعـــد ذلـــك، دوَّ
منهـــم  و ت،  لخاصـــا ا و تيـــة  لنبا ا يـــوت  لز ا عـــن 
ديســـقوريدوس، الـــذي ألَّـــف كتـــاب المقـــاالت الخمـــس 
ــم الرومـــان مـــن معلوماتـــه  فـــي عـــام 70م، والـــذي تعلَـّ
ومرئياتـــه، بمـــا فيهـــم غالينـــوس فـــي القـــرن الثانـــي 
والعـــرب  البيزنطيـــون  الميـــادي، وكذلـــك األطبـــاء 

الاحقون.
وبعـــد ســـقوط اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة فـــي عـــام 
476م، اســـتمر تقطيـــر الزيـــوت واســـتخدامها علـــى 
نطـــاق واســـع، مـــن القســـطنطينية )إســـطنبول اآلن( إلـــى 
ــى  ــا إلـ ــمال أفريقيـ ــن شـ ــداد، ومـ ــرة وبغـ ــق والقاهـ دمشـ

قرطبة.

مصدٌر للشفاء
ـــي الحســـين بـــن عبـــداهلل بـــن ســـينا، مـــن  وكان أبـــو عل
أبـــرز الباحثيـــن فـــي حقبـــة االزدهـــار العلمـــي فـــي القـــرن 
العاشـــر الميـــادي. وقـــد شـــرح ابـــن ســـينا، المولـــود 
الحاليـــة،  أوزبكســـتان  فـــي  بُخـــارى  مـــن  بالقـــرب 
االســـتخدامات العاجيـــة ألكثـــر مـــن 800 نبتـــة، وعلـــى 
األرجـــح يرجـــع إليـــه الفضـــل فـــي اكتشـــاف عمليـــة 

التقطيـــر، التـــي تُســـتخرج الزيـــوت العطريـــة مـــن خالهـــا 
حتى اليوم.

ـــع  وفـــي أوائـــل القـــرن الثالـــث عشـــر الميـــادي، توسَّ
الجامـــع  كتـــاب  مؤلـــف  الدمشـــقي،  البيطـــار  ابـــن 
ـــة، فـــي شـــرح االســـتخدامات  ـــة واألغذي لمفـــردات األدوي
المتنوعـــة لــــ 1400 نبتـــة وزيـــت، مركـــًزا بشـــكل خـــاص 

على البرتقال وماء الورد الشائعين في وقته.
علـــوم  أغلـــب  صـــدرت  الباحثيـــن  هـــؤالء  ومـــن 
العاجـــات والخاصـــات والزيـــوت الُمســـتخلصة مـــن 
النباتـــات، لتنتقـــل إلـــى أوروبـــا الحًقـــا، حيـــث كان 
ــا يســـتخدمون خاصـــات األعشـــاب  ــادة مـ الرهبـــان عـ
لعـــاج المرضـــى. وكانـــت الزيـــوت تُحـــرق فـــي محـــاوالت 
لطـــرد األوبئـــة، ويعـــود بهـــا الجنـــود العائـــدون مـــن 
ــر  ــا فـــي عصـ ــا. والحًقـ ــة إلـــى أوروبـ الحـــروب الصليبيـ
األوربيـــون  األعشـــاب  قـــام علمـــاء طـــب  النهضـــة، 
الروحيـــون باالقتبـــاس مـــن  والكيميائيـــون والقـــادة 
معرفـــة مـــن ســـبقهم مـــن المســـلمين، للبـــدء فـــي محاولـــة 
ـــل الخزامـــى وإكليـــل الجبـــل وجـــوزة  ـــر الزيـــوت، مث تقطي

الطيب والقرنفل.
ـــان الغـــرب باســـتخدام  ـــق الفتت ـــك الطري ـــد ذل وقـــد مهَّ
الزيـــوت العطريـــة فـــي العـــاج العطـــري فـــي أوائـــل 
ـــى  ـــك إل ـــي ذل ـــث يُنســـب الفضـــل ف ـــرن العشـــرين، حي الق
ر  الفرنســـي رينيـــه موريـــس جاتفوســـيه، الـــذي طـــوَّ
بالتعـــاون مـــع أشـــقائه طريقتـــه فـــي اســـتخدام هـــذه 
الزيـــوت إلســـعاف الجنـــود المصابيـــن أثنـــاء الحـــرب 
العالميـــة األولـــى، وكان ذلـــك إيذاًنـــا بـــوالدة العـــاج 

العطري الحديث.
ـــة  ـــوت العطري ـــا مـــن الزي ـــر مـــن 90 نوًع ـــن أكث ومـــن بي
فـــي الســـوق فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، ال يـــزال اللبـــان 
مـــن بيـــن أفضـــل خمســـة أنـــواع، واألكثـــر ذكـــًرا فـــي 
التاريـــخ. وتوجـــد شـــجرة اللبـــان فـــي القـــرن األفريقـــي، 
إلـــى جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة، وال تـــزال عصارتهـــا 
تُســـتخلص وتُجمـــع وتُبـــاع فـــي األســـواق العالميـــة. 
ــه  ــه وطعمـ ــبب رائحتـ ــة بسـ ــة عاليـ ــان قيمـ ــك اللبـ ويمتلـ
وآثـــاره العاجيـــة، وقـــد كان الرطـــل منـــه فـــي وقـــت مـــا 

أغلى من الذهب في الشرق األوسط.
وســـواًء كانـــت فـــي عبـــوات مزيَّنـــة بنقـــوش يدويـــة فـــي 
محـــل صغيـــر، أو فـــي عبـــوات بحجـــم كبيـــر فـــي متجـــر 
ضخـــم، تعـــود الزيـــوت العطريـــة ألحـــد أقـــدم التقاليـــد 
فـــي العالـــم مـــن أجـــل حيـــاة عامـــرة بالصحـــة، وهـــي ال 
تـــزال تزدهـــر مثلمـــا بـــدأت، وتســـتمر فـــي االنتشـــار ليـــس 

في الغرب فحسب، بل في العالم بأسره.

مجموعة واسعة من المنتجات 
العضوية المعروضة في معرض 
بيوفارش 2020م، وهو واحد من 

أكبر معارض األغذية العضوية في 
العالم في مدينة نورمبرغ في 

ألمانيا، تشمل المعروضات الزيوت 
األساسية من أصناف مختلفة.

عدد من عبوات الزيوت العطرية 
معبأة الستخدامها في أغراض 

مختلفة. ومن المتوقع أن تصل 
القيمة السوقية العالمية للزيوت 

العطرية إلى 27 مليار دوالر بحلول 
عام 2022م.

زجاجة من زيت اللبان العطري موجودة فوق فرع شجرة 
اللبان في محافظة ظفار بسلطنة عمان، حيث المناخ شبه 

الجاف والحجر الجيري. وقد أثبتت األبحاث أن هذه الشجرة 
قد استوطنت هذه المنطقة منذ أكثر من 3 آالف عام.
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العودة بسام وحذر

المرافق الترفيهية تفتح أبوابها من جديد 
لخدمة موظفي الشركة وأفراد أسرهم

الظهــران - لــم يكــن مــن الســهل التكيــف مــع 
تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا، خاصــة بالنســبة 
الصــاالت  إغــاق  تــم  الرياضــة، عندمــا  لعشــاق 
والمراكــز الرياضيــة حتــى إشــعار آخــر. ومــع ذلــك، 
ــوادي  ــة، لجــأت الن ــة الماضي فخــال األشــهر األربع
الرياضيــة إلــى طــرق مبتكــرة للبقــاء علــى اتصــال مع 

عمائها. 

مواجهة واقع جديد
والفصــول  اإلنترنــت  عبــر  الــدروس  ســاعدت 
االفتراضيــة التــي تقدمهــا صــاالت األلعــاب الرياضية 
فــي جميــع أنحــاء المملكــة خــال الجائحــة، الكثيريــن 
ــى المســار  ــدة، وعل ــة جي ــة لياق ــاء فــي حال ــى البق عل
الصحيــح، وصــرف انتباههــم عــن المواقــف المجهــدة 

للحياة اليومية أثناء الجائحة.
وخــال فتــرة الحجــر الصحــي، تطــوع عديــد مــن 
األفــراد فــي المجتمــع الســكني لترتيــب دروس اللياقــة 
أجــل  مــن  اإلنترنــت،  عبــر  والمســابقات  البدنيــة 
ممارســة الرياضــة بشــكل جماعــي، والبقــاء علــى 
اتصــال خــال هــذا الوقــت. كمــا قامــت الشــركة 
المتعاقــدة المســؤولة عــن إدارة المرافــق الترفيهيــة 
بالحــي الســكني بالظهــران بتوفيــر معــدات التمريــن 
كأجهــزة المشــي ورفــع األثقــال ألولئــك الموجوديــن 

داليا درويش

كثــب اإلرشــادات التــي وضعتهــا الجهــات الحكوميــة 
وأرامكــو الســعودية، وســنواصل تطبيقهــا بالطريقــة 
التــي نمضــي بهــا قدًمــا فــي عملياتنــا فــي العضيليــة ، 
مــع المحافظــة علــى ســامة المشــتركين لدينــا فــي 

الصالة الرياضية كأولوية أولى بالنسبة لنا«.

تشغيل آمن لمرافق الترفيه
أنحــاء  جميــع  فــي  االســتجمام  مرافــق  وتتبــع 
المجمعــات الســكنية اإلرشــادات الازمــة، وذلــك من 
خــال تنفيــذ االحتياطــات الوقائيــة مثــل: ارتــداء 
الكمامــات، وتعقيــم اليديــن، وإبقــاء مســافة آمنــة، 
مــن  األقصــى  لعــدد  ا تحديــد  لــى  إ باإلضافــة 
المســتخدمين فــي الوقــت الواحــد. وتشــمل المرافــق 
وشــواطئ،  والذكــور،  لإلنــاث  رياضيــة  صــاالت 

وماعب جولف، وماعب تنس.
فــي بقيــق، أعيــد افتتــاح 12 منشــأة، بمــا فــي ذلــك 
ــا  إســطبات الخيــول، فــي حيــن تــم افتتــاح 11 مرفًق
ترفيهًيــا فــي العضيليــة، شــملت متجــًرا للهوايــات، 

ومضمار قيادة، وإسطبًا للخيول.
أمــا  فــي الظهــران فيوجــد مــا مجموعــه أربــع 
صــاالت رياضيــة للســيدات وأربــع للرجــال. وتختلــف 
الســعة القصــوى لــكل منهــا مــن مســاحة إلــى أخــرى، 
حمامــات  تــزال  وال  منشــأة.  كل  حجــم  حســب 
أمــام  مغلقــة  والجاكــوزي  والســاونا  الســباحة 

المستخدمين.
مــن جانبهــا، أوضحــت مدربــة اللياقــة البدنيــة فــي 
أن  أبصــار،  هنــد  بالظهــران،  الترفيــه  خدمــات 
اإلجــراءات الجديــدة التــي يتــم اتباعهــا فــي صــاالت 
األلعــاب الرياضيــة النســائية تمّكــن كل مســتخدمة 
مــن حجــز حصــة مدتهــا 90 دقيقــة كحــد أقصــى في 
اليــوم الواحــد. وتتبــع صــاالت األلعــاب الرياضيــة 
الخاصــة بالذكــور نفــس اإلجــراءات. وفــي المقابــل، 
تغلــق جميــع الصــاالت الرياضيــة لمــدة 30 دقيقــة 

بعد كل حصة ألغراض التعقيم.
فــي  الترفيــه  قائــد  أوضــح  آخــر،  جانــب  مــن 
خدمــات أحيــاء الســكن فــي الظهــران، أحمد الســواد 
بقولــه: »عــادت ماعــب الجولــف والتنــس، باإلضافــة 
إلــى مرافــق األعمــال الخشــبية، إلــى العمــل، باتبــاع 
اإلجــراءات المطلوبــة لضمــان ســامة مســتخدميها 

وموظفيها«.
ــا بأمــان،  وفــي رأس تنــورة، أُعيــد افتتــاح 11 مرفًق
وميــدان  اليخــوت  نــادي  شــاطئ  ذلــك  فــي  بمــا 
القيــادة، ومزرعــة الهوايــات. وأعــرب كبيــر مدربــي 
الرياضيــة  األلعــاب  فــي صالــة  البدنيــة  اللياقــة 
للرجــال، ثامــر أبــو راشــد، عــن ســعادته بالعــودة، مــع 
لبروتوكــوالت  وا االجتماعــي  لتباعــد  ا ضمــان 

الصارمة للمشتركين والموظفين.
ــاء  وتواصــل الوحــدات الترفيهيــة  فــي جميــع أحي
الشــركة الســكنية العمــل بالتعــاون مــع فريــق عمــل 
أرامكــو  فــي  البيئــة  وإدارة حمايــة   19  - كوفيــد 

السعودية لضمان أعلى مستويات السامة.

،،سستتالالمم ططللببككااععنندد 
للممسس ككووبب تتأأككدد ممنن 
ببددوونن للممسس ققههووتتكك

ااألألسسططحح االلممححييططةة ببهه
للتتججننبب ااإلإلصصااببةة 
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فــي المجمــع الســكني، ممــن يرغبــون فــي ممارســة 
التمارين في المنزل.

العودة التدريجية
ــاح  ــد افتتـ ــي، أُعيـ ــو الماضـ ــن 30 يونيـ ــاًرا مـ واعتبـ
المرافـــق الترفيهيـــة فـــي المجمعـــات الســـكنية التابعـــة 
جديـــدة  إســـتراتيجيات  باتبـــاع  رســـمًيا،  للشـــركة 
ـــة.  ـــة الازم ـــر الوقائي ـــق التدابي ـــان تطبي ـــت لضم وضع
فقـــد أسســـت المرافـــق الترفيهيـــة مثـــل الصـــاالت 
ـــا جديـــًدا  الرياضيـــة وماعـــب التنـــس والجولـــف نظاًم
لمرتاديهـــا. فـــكل مرفـــق لديـــه طاقـــة اســـتيعابية 
لخدمـــة مرتاديـــه خاصـــة بـــه، وتتـــم إدارة الطاقـــة 
االســـتيعابية فيـــه مـــن خـــال توظيـــف التطبيقـــات 
اإللكترونيـــة الجديـــدة لحجـــز مواعيـــد زيارتـــه مســـبًقا، 
ــى أيٍّ  ــول إلـ ــان الدخـ ــدة لضمـ ــة الوحيـ ــي الطريقـ وهـ

من المرافق حالًيا.
الترفيــه فــي بقيــق،  وحــول ذلــك علــق مستشــار 
ســتيوارت ريــد بقولــه: »لقــد كانــت فتــرة صعبــة لنــا 
خــال تفشــي الجائحــة، وأكثــر مــن ذلــك مــع إغــاق 
علــى  للنــاس  امتنانــه  عــن  أعــرب  كمــا  المرافــق«. 
صبرهــم ودعمهــم وتفهمهــم أثنــاء إعــادة فتــح بعــض 

المرافق بإرشادات جديدة.
ــة، جــوردان  وأضــاف مستشــار اللياقــة فــي العضيلي
فورمــان، بــأن إغــاق المرافــق كان خســارة لعديــد مــن 
المشــتركين أثنــاء الجائحــة، وقــال: »نحــن نتابــع عــن 
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What's New 
The reopening of Community facilities

Recreation and concessions activities and facilities are now partially operational with reduced capacity for all 
facilities. COVID-19 precautionary guidelines and preventive measures are being implemented for your safety.

You can now book your appointment to visit any of the recreation facilities. We strongly encourage you to 
check the opening status prior to visiting by scanning the QR code. 

Please scan the QR Code for all the latest recreation and concession FAQs.

DH UDH ABQ RT YAN

2

What's New 
The reopening of Community facilities

Recreation and concessions activities and facilities are now partially operational with reduced capacity for all 
facilities. COVID-19 precautionary guidelines and preventive measures are being implemented for your safety.

You can now book your appointment to visit any of the recreation facilities. We strongly encourage you to 
check the opening status prior to visiting by scanning the QR code. 

Please scan the QR Code for all the latest recreation and concession FAQs.

DH UDH ABQ RT YAN

2

What's New 
The reopening of Community facilities

Recreation and concessions activities and facilities are now partially operational with reduced capacity for all 
facilities. COVID-19 precautionary guidelines and preventive measures are being implemented for your safety.

You can now book your appointment to visit any of the recreation facilities. We strongly encourage you to 
check the opening status prior to visiting by scanning the QR code. 

Please scan the QR Code for all the latest recreation and concession FAQs.

DH UDH ABQ RT YAN

2

What's New 
The reopening of Community facilities

Recreation and concessions activities and facilities are now partially operational with reduced capacity for all 
facilities. COVID-19 precautionary guidelines and preventive measures are being implemented for your safety.

You can now book your appointment to visit any of the recreation facilities. We strongly encourage you to 
check the opening status prior to visiting by scanning the QR code. 

Please scan the QR Code for all the latest recreation and concession FAQs.

DH UDH ABQ RT YAN

2

What's New 
The reopening of Community facilities

Recreation and concessions activities and facilities are now partially operational with reduced capacity for all 
facilities. COVID-19 precautionary guidelines and preventive measures are being implemented for your safety.

You can now book your appointment to visit any of the recreation facilities. We strongly encourage you to 
check the opening status prior to visiting by scanning the QR code. 

Please scan the QR Code for all the latest recreation and concession FAQs.

DH UDH ABQ RT YANينبع

رأس تنورة

بقيق

العضيلية

الظهران



على شواطئ اخلليج العربي..

محمية الجبيل لألحياء البحرية تعانق جمال الطبيعة
الجبيــل - بالقــرب مــن مدينــة الجبيــل علــى ســاحل 
الخليــج العربــي، ثــمَّ منطقــة نائيــة تحتضــن أحــد أكثــر 
أنحــاء  جميــع  فــي  ونقــاًء  ســحًرا  الطبيعيــة  المناظــر 

المملكة.
وتُعــدُّ مدينــة الجبيــل، التــي تقع فــي المنطقة الشــرقية، 
مــن أجمــل المــدن علــى ســاحل الخليــج العربــي، وتشــتهر 
فهــي  العالــم،  فــي  الصناعيــة  المــدن  كبــرى  كإحــدى 
المدينــة التــي تحتــل المكانــة األولــى فــي المملكــة مــن 
حيــث إنتاج المــواد الصناعية، مثــل المــواد البتروكيميائية 

والغاز والباستيك والزجاج والحديد والصلب.
وتحتــل هــذه المدينــة موقًعــا بالــغ األهميــة علــى ســاحل 
ــة،  ــق الحيوي ــًدا مــن المراف ــا عدي ــج نظــًرا الحتوائه الخلي
الجبيــل  ومينــاء  الصناعــي،  فهــد  الملــك  مينــاء  مثــل 
الملــك  وقاعــدة  الميــاه،  تحليــة  ومحطــات  التجــاري، 
عبدالعزيــز البحريــة؛ وهــذه األســباب مجتمعــة تجعــل مــن 
مدينــة الجبيــل الصناعيــة عنصــًرا رئيًســا مــن عناصــر 

تنمية اقتصاد المملكة.

أكثر من مجرد مدينة صناعية
وبعيــًدا عــن الســمعة التــي تحظــى بهــا الجبيــل كمدينــة 
الفعاليــات  بتنــوع  أيًضــا  المدينــة  تشــتهر  صناعيــة، 
فيهــا.  والثقافيــة  والرياضيــة  والمجتمعيــة  الســياحية 
وتحــرص الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع علــى تطويــر 
المقومــات الســياحية للمنطقــة، فهــي وجهة شــائعة للزوار 
مــن مختلــف مــدن المملكــة ودول الخليــج األخــرى، لمــا 

تتمتع به متنزهات وشواطئ جميلة.
وتحتضــن مدينــة الجبيــل الصناعيــة مرافق بنيــة تحتية 
باهــرة، وخدمــات مســاندة ترتقــي بالترفيــه والســياحة، 
ــق والمســطحات الخضــراء  ــع بعــدد مــن الحدائ كمــا تتمتَّ
المميَّــزة. إلــى جانــب ذلــك، تتميــز المدينــة، التــي شــيَّدتها 
الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع، بعــدد مــن الجــزر الجميلــة 
ومناطــق الصيــد، التــي تجــذب الصياديــن والغواصيــن 
ــع  ــي تق ــى الجــزر الت ــة وإل ــى المنطق ــام إل ــدار الع ــى م عل

على مقربة من الساحل هناك.

جمال طبيعي رائع
تحتضــن الجبيــل كذلــك منطقــة طبيعيــة بريــة رائعــة، 

كيارا شيامبريكوتي إياكواجنلي

وغيــر  المجــاورة  الجــزر  مــن  عديــد  تحولــت  حيــث 
إلــى مناطــق تعشــيش للســاحف والطيــور  المأهولــة 
المهاجــرة مثــل الفامنغــو وطيــور الخرشــنة، وهنــاك 
ــة  ــع والهيئ ــل وينب ــة للجبي ــة الملكي ــن الهيئ ــم بي تعــاون قائ
هــذه  يــة  لرعا الفطريــة  ة  الحيــا يــة  لحما الوطنيــة 

الحيوانات.
وتضــمُّ محميــة الجبيــل لألحيــاء البحريــة، وهــي أول 
جيبيــن  العربــي،  الخليــج  علــى  نوعهــا  مــن  محميــة 
ي  ســاحليين كبيريــن وخمــس جــزر مرجانية بحريــة، وتغطِّ
مســاحة تبلــغ حوالــي 2300 كيلومتــر مربــع، وبشــريط 

ساحلي يزيد على 400 كيلومتر.
ومــا يلفــت االنتبــاه فــي هــذه المنطقــة هــو التغيــر 
الكبيــر الــذي يطــرأ علــى المناظــر الطبيعيــة فيهــا ضمــن 

ل  مســافات ال تتجــاوز بضعــة كيلومتــرات، فهــي تشــكِّ
امتــداًدا ســاحلًيا جميــًا، حيــث تنســاب رمــال الصحــراء 
ــاه البحــر الصافيــة  فــي بعــض األماكــن مباشــرة نحــو مي

على امتداد شاسع غير منقطع.
للميــاه  خــوًرا  البحــر  يصبــح  أخــرى،  أماكــن  وفــي 
المالحــة، وهنــاك يصبــح الغطــاء النباتــي أكثــر كثافــة، 
أرض  يجعــل  ممــا  ئيــة  لما ا تــات  لنبا ا تنمــو  حيــث 
المســتنقعات أكثــر ُخضــرة. وتترعــرع هــذه النباتــات فــي 
تــدرج لطيــف بــدًءا مــن تجمعــات أشــجار القــرم البحــري، 
التــي تامــس  الرقيقــة والداكنــة  وانتهــاًء بالطحالــب 

األرض.
وكلمــا ابتعدنــا عــن الســاحل بــدا البحــر أكثــر اتســاًعا 
مــع امتــداد أبيــض شاســع، قــد يخلــط الناظــر من مســافة 

بعيــدة بينــه وبيــن حلبــة للتزلــج علــى الجليــد لــوال درجــات 
ــاك بعــد  ــاه البحــر هن ــت مي ــة؛ فقــد تحول الحــرارة العالي
جفافهــا إلــى كتلــة ســميكة مــن الملــح، ولكــن ال يــزال 
باإلمــكان مشــاهدة األمــواج وهــي تداعبهــا، ومراقبــة 
األصــداف  آالف  تجلــب  التــي  والجــزر  المــد  حركــة 
الصغيــرة إلــى الشــاطئ. المشــي علــى هــذا الســطح 
يجعــل قدميــك تغــوص فيــه، لينتهــي بــك األمــر إلى ســحق 

أجزاء من هذه الكتلة المالحة.
ــذى  ــع األرجــاء، وتتغ ــي جمي ــور ف ــق الطي ــاك، تُحلِّ وهن
طيــور مالــك الحزيــن مــن الميــاه األكثــر ضحالــة، كمــا 
تــرى فــي األفــق البعيــد قــوارب منطلقــة للصيــد، فيمــا 
ــأن  ــوم الصيــف الحــار إحساًســا متجــدًدا ب يبعــث فيــك ي

الطبيعة ال تبخل بما تزخر به من عطاء.

قد يخلط الناظر من مسافة بعيدة بين هذا االمتداد األبيض 
الشاسع وبين حلبة للتزلج على الجليد لوال درجات الحرارة 
العالية؛ فقد جفت مياه البحر وتحولت إلى كتلة سميكة من 
الملح، ولكن ال يزال باإلمكان مشاهدة األمواج وهي تداعبها، 

ومراقبة حركة المد والجزر التي تجلب آالف األصداف 
الصغيرة إلى الشاطئ.

تتغذى طيور مالك الحزين من المياه الضحلة في محمية الجبيل لألحياء البحرية، حيث تمتع المناظر الهادئة في هذه الرقعة المنعزلة على شاطئ الخليج العربي عيون زائريها بمشاهد ساحرة.
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إعداد: سارة مطر
السالمةأوًال

حافظ على سالمة طفلك من الغرق

كيف تحافظ على مرتبة سريرك

بســـبب جائحة فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19(، تم 
إغاق جميع المســـابح فـــي المملكة، فلجأت األســـر 
مـــن أجـــل الترفيـــه عـــن أطفالهـــم، لشـــراء أحـــواض 
الســـباحة التي يتم نفخهـــا، بحيث ال يصبح مســـتوى 
المـــاء بداخـــل الحـــوض مرتفًعـــا. ولكـــن لألســـف 
الشـــديد، يغفـــل كثيـــرون عـــن ثقافـــة الســـامة أثناء 
ســـباحة األطفال. علـــى ســـبيل المثال، يعتقـــد أغلب 
النـــاس أن مثـــل هذه األحـــواض آمنـــة تماًمـــا ويمكن 
ترك األطفـــال بداخلها، يمارســـون الســـباحة واللعب 
مـــن دون مراقبة، وهـــذا أكبر خطأ يرتكبـــه الوالدان، 
حينمـــا يغفلـــون عـــن أهميـــة وجـــود شـــخص يراقب 

األطفال أثناء وجودهم في أحواض السباحة.
قبيـــل فترة كان المجتمع الســـعودي قد ُفجع حينما 
علـــم بقصـــة الطفلـــة ذات األعـــوام الثاثـــة، التـــي 
ســـقطت في حوض الســـباحة دون أن يتنبـــه لها أحد 
من أفـــراد أســـرتها. كانـــت الطفلـــة وحدهـــا تصارع 
الميـــاه بجســـدها الضئيـــل. وحينما تم انتشـــالها من 
أعماق المـــاء، واصطحابهـــا إلى المستشـــفى، مكثت 
في غرفـــة العناية المركـــزة ثاثة أيـــام، لكنها فارقت 
الحيـــاة بعـــد ذلـــك. وكان والـــد الطفلـــة قـــد شـــارك 
تجربتـــه الحزينة والمعّبـــرة من خال »تويتـــر«، وبادر 
الجميـــع بالدعاء للطفلـــة بالرحمة ولوالدهـــا بالثبات 

على فراقها.
هذه القصة من الممكن أن تحـــدث مراًرا وتكراًرا، 
ومـــن الممكـــن أن يصـــاب األطفـــال وأن يتعرضـــوا 
للحـــوادث ســـواء فـــي الماعـــب أو الماهـــي، إذا لم 
تهتم األســـرة بأطفالها ســـواًء أثنـــاء لعبهـــم باأللعاب 
العاديـــة أو خـــال وجودهـــم فـــي أحواض الســـباحة 
الصغيـــرة. فبعـــض األطفال وبســـبب الفضـــول الذي 
بلـــع  بمحاولـــة  يقومـــون  األلعـــاب،  تجـــاه  يتملكهـــم 
المكعبـــات الصغيرة، أو القـــروش المعدنيـــة، أو ربما 
يتناولـــون شـــيًئا من معجـــون اللعب، أو حتـــى يغرقون 

في بانيو صغير. 
كل هـــذه األمور مـــن الممكن أن تحـــدث في طرفة 
عيـــن. لـــذا، يجـــب علـــى األســـرة أن تهتـــم بســـامة 
أطفالهـــا، حتـــى ال يعيشـــوا مأســـاة فقـــدان أحـــد 
أطفالهم بســـبب اإلهمـــال، فوفًقا لإلحصـــاءات التي 
نشـــرتها دائـــرة ســـامة المســـتهلك فـــي الواليـــات 
المتحـــدة األمريكيـــة، فقـــد تبيـــن أن 200 ألـــف مـــن 
اإلصابـــات التـــي تُعالج فـــي غـــرف الطوارئ ســـنوًيا 
تنجم عن ســـقوط األطفـــال في ســـاحات اللعب، وأن 
عـــدًدا مـــن وفيـــات األطفـــال يرتبـــط باالســـتعمال 
الخاطـــئ لأللعـــاب المتوفـــرة فـــي ســـاحات اللعـــب 

العامة.
إرشادات لحماية األطفال من الغرق

• يجـــب تعليـــم األطفـــال الســـباحة وإتقانهـــا، كما 
يفّضل أن يتعلم األطفال مـــن خال مدرب متخصص 
فـــي تعليـــم الســـباحة لألطفـــال. ويجـــب أن يفهـــم 
األطفـــال جيًدا أن الســـباحة فـــي البحـــر تختلف عن 
الســـباحة فـــي حمام الســـباحة، كمـــا يجـــب تعليمهم 

قواعد السامة أثناء السباحة.
• يجـــب مراقبة األطفـــال أثناء وجودهـــم في الماء 
مـــن قبل أشـــخاص بالغين، حيـــث أن مراقبة األطفال 
تســـاعد علـــى التأكد مـــن أنهم فـــي مأمن وســـامة، 
إلـــى جانب عدم قيامهم بتصرفـــات خطرة. كما يجب 
أن يكون المراقب شـــخًصا ملًما باإلســـعافات األولية 
وعلى دراية بهـــا، وخاصة »اإلنعـــاش القلبي الرئوي«، 
حتـــى يتمكـــن مـــن التدخـــل واإلنقـــاذ إذا مـــا تطلـــب 

األمر.
• يجـــب أال تتـــرك طفلـــك يســـبح بمفـــرده، ويجب 
تعليـــم األطفال االســـتئذان دائًمـــا قبل الســـباحة في 

الماء أو حتى اللعب بجواره.
• بعض األســـر لألســـف تعتقد أن ارتداء أطفالهم 
للعوامـــات أو اســـتعمال ألعـــاب الســـباحة المنفوخـــة 

بالهـــواء، هو أمر كاف لضمان ســـامة أطفالهم خال 
الســـباحة. وفي حقيقة األمر ال يمكـــن االعتماد على 
تلك األشـــياء بمفردهـــا، إذ أنها مـــن الممكن أن تفرغ 

من الهواء الموجود بداخلها.
• فـــي حـــال عـــدم قـــدرة طفلك علـــى الســـباحة، 
ينبغي الحرص على ارتداء ســـترة النجـــاة طوال فترة 
بقائـــه في الماء، فهو الضمـــان الوحيد لحماية طفلك 

من الغرق.
• يجـــب منـــع الطفال من الســـباحة في الشـــواطئ 
ذات األمـــواج العاليـــة والمعروفة بخطورتهـــا، أو تلك 

التي ال تحتوي على منقذين.
• هنـــاك العديد مـــن المنازل فـــي المملكة تحتوي 
علـــى حمام ســـباحة، لـــذا، يجـــب إحاطته بســـور من 
جميـــع الجهـــات، وأن يكـــون الســـور مرتفًعـــا بما فيه 
الكفايـــة ومغلًقـــا بشـــكل جيـــد، لمنـــع األطفـــال مـــن 

التسلل إليه والسباحة بمفردهم. 
• يجـــب أن يتعلـــم الوالدان كيفية القيـــام باإلنعاش 
القلبي والرئوي، الذي يّعد من أهم طرق اإلســـعافات 
األوليـــة إلنقـــاذ مـــن يتعرضـــون للغـــرق. ويمكـــن فعل 
ذلك عبر االلتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة. 

إنه لشـــعور رائع أن تقفز إلى ســـرير تكسوه ماءات 
نظيفـــة، واألروع منـــه أن تعـــرف أن مرتبتـــك نظيفـــة. 
وبالنظـــر إلى مقدار الوقت الذي تقضيه في ســـريرك، 
عليـــك أن تخصـــص بضع دقائـــق من وقتـــك كل بضعة 
أشـــهر لتنظيف مرتبتك حتى تنعـــم بفوائد ذلك. وليس 
باألمـــر المبِهج أن تفكر بشـــأن مقدار العـــرق أو الجلد 
الميـــت أو عـــث الغبـــار الـــذي قـــد يكـــون كامًنـــا فـــي 
ســـريرك فهذا ســـبب كاٍف للكوابيس. ويمكـــن أن يدوم 
بقـــاء المرتبـــة النظيفـــة التـــي تحصـــل علـــى العنايـــة 
الازمـــة لفتـــرة أطـــول، وأن تســـاعد على منع تفشـــي 
إمكانيـــة اإلصابـــة  مـــن  والحـــدِّ  الحشـــرية  اآلفـــات 

بالحساسية.
فـــي الحقيقـــة أنت تفقـــد حوالـــي نصف لتـــر تقريًبا 
مـــن الماء كل ليلة بســـبب التعرق والتنفـــس، وتفقد أكثر 
من ذلك إذا كنـــت تعاني ارتفاًعا بدرجـــة الحرارة أو إذا 
كنت مريًضـــا. وهنا، نجد أن المـــاءات تحبس الرطوبة 

الناجمة عـــن أي مـــن الحاالت الســـابقة، وذلـــك لتهيئة 
البيئة المثالية لنمو عث الغبار وتكاثره.

ويـــؤدي التخلص من هذه البيئة إلـــى الحد من فرص 
اإلصابـــة بالحساســـية. وعليـــك فـــي المـــرة القادمـــة 
لتنظيف مرتبة ســـريرك أن تبدأ بتغيير الماءات، ألنك 

ستحتاج إلى تجريد سريرك من جميع األغطية.

الطريقة الُمثلى لتنظيف سريرك
الملحقـــة  المفروشـــات  تنظيـــف  أداة  اســـتخدم  •
بمكنســـتك الكهربائيـــة إلزالـــة الغبار من أعلـــى المرتبة 
وجوانبهـــا، واضغـــط بإحكام إلزالة أكبر قـــدر ممكن من 
الغبار من أســـفل النســـيج العلـــوي للمرتبـــة، وإذا كانت 
لديـــك أداة تنظيـــف الغبـــار المشـــطوفة، اســـتخدمها 
لتنظيـــف حواف اللحـــاف ورأس الســـرير. وتُعـــد مكواة 
المابس بالبخـــار مثالية إلزالة عث الغبـــار القريب من 

ســـطح المرتبة، ولكن عليك القيام بذلـــك قبل التنظيف 
بالمكنسة الكهربائية توفيًرا للوقت.

اســـتخدم مزيل البقع إلزالة أي بقـــع على القماش،  •
وذلك باتباع تعليمات الشـــركة المصّنعـــة. تجنب ترتيب 
الســـرير حتـــى يجف تماًمـــا منًعـــا لحبـــس الرطوبة في 
المرتبـــة، مما قد يؤدي إلـــى تكّون العفـــن أو الفطريات 
أو العـــث. كمـــا يمكـــن لـــك أن تســـتخدم الُمطّهـــر لكي 
يحســـن من رائحة المرتبـــة. وأفضل وقـــت للقيام بذلك 
يكون بمجرد شـــفائك مـــن المرض، وذلـــك للتخلص من 

أي بكتيريا متبقية قد تصيب اآلخرين بالعدوى.
وللحـــدِّ مـــن انبعـــاث الروائـــح، ُقـــم بـــرش المرتبة  •
بصـــودا الخبز التي تمتـــص الروائح والرطوبـــة، واتركها 
لمـــدة 15 دقيقة على األقل، ثم ُقم بكنـــس صودا الخبز. 
يمكنـــك القيـــام بذلـــك في كل مـــرة تقـــوم فيهـــا بتغيير 
مـــاءات الســـرير للمحافظة علـــى نظافـــة المرتبة، كما 

أنها آمنة في وجود األطفال والحيوانات.
ويمكنـــك حماية مرتبة ســـريرك باســـتخدام غطاء  •
واق للمرتبـــة قابل للغســـل فـــي الغســـالة الكهربائية بين 
المـــاءة الســـفلية وأعلـــى المرتبـــة. ويتميـــز عديد من 
هـــذه األغطية بنعومـــة ووجود حشـــوة خفيـــف بداخله، 
ممـــا يزيد مـــن شـــعورك بالراحـــة أثنـــاء النـــوم ويحمي 
المرتبة أيًضا. وعليك أن تغســـل الغطاء الواقي بانتظام 

عند أعلى درجة حرارة موصى بها على الملصق.
المصدر: مجلة أضواء السلمة

«الءات» الصيف

كيف تتعامل مع 
موجات الحر

بمـــا أننـــا فـــي فصـــل الصيـــف، حيـــث تصل 
الحـــرارة إلـــى أعلـــى معدالتهـــا فـــي الخليـــج، 
ســـنضع لـــك إرشـــادات الســـامة لتجنـــب أيـــة 

مخاطر بسبب سخونة الطقس:
• ال تترك والعة أو عطوًرا في السيارة.

• ال تمأل خـــزان الوقـــود كامـــًا، ويُفضل أن 
تقوم بالتعبئة مساًء.

• ال تترك مشروبات غازية في السيارة.
• قـــم بضبط إطارات الســـيارة على 35 كحد 

أقصى.
• اتـــرك جـــزًءا صغيًرا من شـــباك الســـيارة 

مفتوًحا ليخرج الهواء الساخن. 

• تجنـــب التعرض المباشـــر والطويل ألشـــعة 
الشـــمس، وتحديـــًدا خـــال ســـاعات الظهـــر 
والعصر، فذلك يســـاعدك علـــى تجنب اإلصابة 
مـــن  جلـــدك  وحمايـــة  الشـــمس،  بضربـــات 

االحتراق.
• ارتِد مابس مريحـــة ومصنوعة من القطن 
أو الكتـــان، ويُفضل أن تكون فاتحـــة اللون حتى 

تعكس أشعة الشمس والحرارة.
النوافـــذ والســـتائر خـــال  • قـــم بإغـــاق 
ســـاعات النهـــار، وذلـــك مـــن أجـــل منـــع دخول 
حرارة الشـــمس الشـــديدة إلى المنـــزل. يمكنك 
فتـــح النوافـــذ بعـــد غـــروب الشـــمس، حيـــث 

تنخفض درجات الحرارة.
الميـــاه  تنـــاول  مـــن  تكثـــر  أن  حـــاول   •
علـــى  تســـاعد  فهـــي  البـــاردة،  والمشـــروبات 
تخفيـــض حرارة الجســـم، ممـــا يعني اســـتمرار 

قيام أجهزة الجسم بعملها الطبيعي. 
• تـــوخ الحـــذر مـــن الشـــواء في الخـــارج في 

ساعات الظهيرة أو العصر.
• يفضـــل االبتعـــاد عـــن تنـــاول المأكـــوالت 
الدســـمة، حيـــث أن مثل هـــذه األطعمة تســـبب 
عســـر الهضـــم، كما وأنها تســـاعد علـــى فقدان 
العطـــش  الميـــاه بســـبب  مـــن  كبيـــرة  كميـــات 

الشديد، وبالتالي تضعف قدرة الجسم.
• هنـــاك معلومـــة طريفـــة تفيـــد بـــأن تناول 
األطعمـــة ذات التوابل الحارة يمكن أن يســـاعد 
في تبريد الجســـم بشـــرط أن يُتبع ذلك بشـــرب 

المياه. 
• أطفـــئ األدوات المنزلية التـــي ال تحتاجها، 
علـــى األخـــص إذا كانـــت تبعـــث علـــى الحرارة 

داخل المنزل. 
• ال تمـــارس الرياضة خال ســـاعات النهار، 
فذلـــك يـــؤدي إلـــى فقـــدان كميـــة كبيـــرة مـــن 
الســـوائل مـــن الجســـم، ممـــا يعرضـــك للتعـــب 

واإلرهاق.  



11
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠ 

النكتة والسخرية في زمن الوباء

الفلم السعودي »سيدة البحر«.. قضية المرأة في 
قالب أسطوري

يُعـّد الضحـك )أو اإلضحـاك( واحـًدا مـن أهـم آليـات 
التعامـل اإليجابي مع المشـكات التي يمـر بها الفرد خال 
األوقـات العصيبـة، مثـل أوقـات المـرض أو مـوت عزيـز 
والقلـق والوبـاء بطبيعـة الحـال. ويـراه البعـض مـن أفضـل 
أنـواع الـدواء ومقاومـة تلـك األوقـات التـي تعصـف بالفـرد 
والمجتمع. ولعبت النكتة عبر التاريخ دوًرا مهًما في أوقات 
األزمـات والكـوارث. وقـد تكـون ردة فعـل طبيعيـة تتوارثهـا 

األجيال وتتعامل به تنفيًسا نفسًيا لأللم عن طريق اللغة.
وكمـا يتعامـل الطب مـع األوبئـة واألمراض، فاللغـة أيًضا 
تقـوم بـدور مهـم فـي مكافحـة األمـراض أو مكافحـة مـا 
يحيـط بتلك األمـراض من خوف وترقب وقلق نفسـي. ومن 
المعلـوم أن المختصيـن اللغوييـن فـي اللسـانيات التطبيقية 
تعاملـوا مـع المظاهـر اللغويـة خـال األزمـات والكـوارث، 
ومما تعاملوا به جائحة الكورونا. وتُعدُّ دراسة التهكم جزًءا 
أصيـًا مـن الدراسـات اللغويـة، وقـد يكـون التهكـم باحتقـار 
الفايروس مثًا، أو بقوة الشخص في مصارعة الفايروس.

وكمـا كان للجائحـة تأثير على الصحة، فقـد أّثرت أيًضا 
علـى اللغة وعلـى الموضوعات التي طرقتهـا اللغة وتناقلتها 
مقولـة  المواقـع  بعـض  تناقلتـه  وممـا  التواصـل.  وسـائل 
»التعـداد السـكاني ال بـد أن يتوقـف حتـى نهايـة جائحـة 
كورونـا«؛ للتعبير عن سـخرية من العجز أمـام كثرة الوفيات 

الناجمة عن الجائحة.
لتباعـد  وا الصحـي  الحجـر  خـال  الطبيعـي  ومـن 
االجتماعـي أن تنشـط وسـائل التواصـل االجتماعـي بنشـر 
وتناقل النكت للتنفيس عما يقاسـيه البشـر من خوف وقلق 
وترقب، واسـتبدال تلك المشـاعر بمشـاعر إيجابية تفاؤلية 
سـعيدة عبـر السـخرية مـن الموقف المأسـاوي، ليصـل إلى 
حـد التهكـم باسـتخدام التوريـة والمجـاز للتعبيـر عمـا فـي 

النفس بطريق غير مباشر أو إليصال رسالة معيَّنة.

نـاع األفـام السـعوديون فـي السـنوات القليلـة  بـدأ ُصّ
قـون أفاًما تتبع أنماًطا وقوالب سـردية غير  الماضيـة، يحِقّ
تقليديـة. ويرجـع ذلك إلى ثقتهم بقدرة الفن السـينمائي في 
حبـك قصـص درامية تُبلغ ما يريـدون إيصاله إلى الجمهور، 
وتعطيهم في الوقت نفسـه مسـاحة أوسع للتعبير عن رؤاهم 
الفكريـة مـن دون أن تتعـارض مـع قيـم المجتمـع وال أن 
تتصـادم مـع العـادات والتقاليـد. وضمـن هـذا المنحـى تـم 

إنتاج ِفلْم »سِيّدة البحر«، للمخرجة السعودية شهد أمين.
إضافــة إلــى اإلقبــال الجماهيــري، حظــي ِفلْــم »ســيدة 
البحــر« باهتمــام الفــت للنظــر مــن ِقبَــل النُّقــاد العــرب 
واألجانــب خــال عرضــه فــي أكثــر مــن مهرجــان دولــي. إنه 
أول ِفلْــم للمخرجــة شــهد أميــن، قــام بــاألدوار الرئيســة 
ــي،  ــه: أشــرف برهــوم، يعقــوب الفرحــان، فاطمــة الطائ في
هيفــاء اآلغــا، حفصــة فيصــل، عبدالعزيــز شــتيان، وبســيمة 
الحّجــار. وهــو إنتــاج ســعودي إماراتــي عراقــي مشــترك، تم 

تصويره بالكامل باألسود وتبلغ مدة عرضه 75 دقيقة.
يبـدأ السـرد فـي الفلـم بظهـور »مثّنـى« )الممثـل يعقـوب 
الفرحـان( فـي ليلـة مكتملـة القمـر، واقًفـا أمـام الشـاطئ 
يحمـل بيـن يديـه طفلتـه الصغيـرة، ويرمقـه رجـال القريـة 
حاملين المشاعل من خلفه، استعداًدا لممارسة تقليد قديم 
ي كل أسـرة بأطفالها مـن اإلناث، ووهبهن  يقضـي بأن تضِحّ
إلـى المخلوقـات الغامضـة التـي تعيـش فـي البحـر. وعندمـا 
يدنـو مثّنـى مـن البحـر، يـرق قلبـه ويغّيـر رأيـه فجـأة، مقـرًرا 

إنقاذ ابنته وعدم رميها في الماء.
هكـذا يبـدأ الفلـم الـذي تناولـت فيـه مخرجتـه قضايـا 
بيـن  الدراميـة  أحداثهـا  تجـري  معاصـرة  وموضوعـات 
ل  األسطورة والخيال، حيث الرمزية تحيل المشاهد إلى تأُمّ
الواقـع المعيـش، فـي محاولـة للتعبيـر عـن أحـوال المـرأة 

وصراعاتها ومعاناتها مع المجتمع.
ينتمـي الفلـم إلـى السـينما الشـعرية والواقعيـة السـحرية 

صالح بن فهد العصيمي

خالد ربيع السيد

ولذلـك فليـس مرفوًضـا أن يقـوم المجتمـع بالترفيـه عـن 
نفسه عبر إطاق النكت والتعليقات الساخرة على الموقف 
الـذي يمـر بـه، ولكـن قـد يبـدو مسـتهجًنا إطـاق مثـل هـذه 
)اإلسـتراتيجيات اللغويـة( فـي حـال العـزاء أو الوفـاة أو 

المرض الشديد بسبب هول الموقف.
النكـت  وإطـاق  باللغـة  التعبيـر  أن  مفاهيـم  وتشـيع 
والسـخرية والتهكـم بالمواقـف العصيبـة تـدل علـى أن َمـْن 
يطلقهـا هـم أكثـر تحكًمـا مـن غيرهـم الذين ربمـا يصدمهم 
الموقـف وتنقلـب حياتهـم جـادة تترقـب األسـوأ. وبقـدر مـا 
تعنـي النكتـة مـن تسـلية فهي أيًضـا تعكس نظـرة إلى جانب 
الحيـاة األكثـر إشـراًقا من األلم الـذي يمر به اإلنسـان. كما 
ل موقـف اإلنسـان مـن موقـف سـلبي مسـتقِبل  أنهـا تحـِوّ
للطبيعـة، إلـى موقف إيجابـي يؤثر ويتفاعل مـع الطبيعة بل 

وفاعل فيها أيًضا ويُخِضعها لمزاجه!

بين القلق والتفاؤل 
وتختلـف النكـت فـي بنائهـا وربمـا أيًضـا فـي مفعولهـا 
باختـاف األعمـار والثقافـات. ويمكن أن نصنف السـخرية 
زمـن جائحـة الكورونـا تصنيًفـا ثاثًيـا بالنظـر إلـى زمـن 
إطاقهـا وانتشـارها: مـا قبل الحجر المنزلـي الكامل، أثناء 
الحجر، وما بعده. فربما نجد زيادة في انتشار النكت على 
وسـائل التواصـل االجتماعـي أو نقًصـا فـي إحـدى هـذه 
المراحـل الثاث، وقد نجد بعضها يعبر عن القلق وبعضها 

اآلخر يتجه للتفاؤل!
هـة إلى جنس الذكور أو إلى جنس  وقـد تكون النكت موَجّ
اإلنـاث، مثل التعليقات السـاخرة من بقـاء الزوج في المنزل 
ا طال  زمـن الجائحـة، وهـو ما كانـت ترغبه الزوجة. لكـن لَمّ
بقـاؤه صـارت تتمنـى خروجـه! كذلـك مـا انتشـر مـن أمـر 
إيجابـي وهـو العنايـة بغسـل اليديـن بشـكل مسـتمر الـذي 

كانت األنثى تعّير الذكر بإهماله!

مسـتمدة مـن الواقـع. ولكنهـا تظهـر فـي الفلـم مـن خـال 
الرؤيـة الخاصـة عنـد المخرجـة لمعانـاة األنثـى والمـرأة 
بشـكل عـام فـي المجتمـع العربـي التقليـدي. وهو كمـا تراه 
مجتمًعـا ذكورًيا، يحاصر وجود المـرأة ويقمعها، باعتبارها 
كائًنـا أدنـى مـن الذكـر. فـا يسـمح لهـا الصيـادون كمـا في 
حالـة حيـاة التـي يرمـز اسـمها للعطـاء، بالخـروج معهـم 

للصيد. 
تحـاول حيـاة أواًل أن تثبـت لرجـال القريـة طـوال الوقـت 
أنهـا تتفـّوق علـى الذكور بجرأتهـا وشـجاعتها وإقدامها على 

عـاوة علـى ذلـك، يمكـن تصنيـف مدونـة لغويـة )أو متـن 
لغـوي( عن ألفاظ السـخرية والنكـت أثنـاء الكورونا. فهناك 
ألفـاظ شـاعت، مثـل: العـزل، والعزلـة، والوحـدة، والتعقيـم، 
وجائحـة، والعـدوى.. وهنـاك متصاحبـات لفظيـة وتراكيـب 
المنزلـي،  والحجـر  االجتماعـي،  التباعـد  مثـل:  لغويـة، 
الجزئـي،  والحظـر  الكلـي،  والحظـر  الصحـي،  والحظـر 

والعمل عن بُعد..
النظافـة  النكـت نحـو مفاهيـم  بعـض  اتجهـت  وكذلـك 
الشـخصية وأمـور تتعلـق بالصحـة وموضوعـات اجتماعيـة 

مختلفة عما عهدناه في السابق.
معرفـة  وأحياًنـا  الثقافـة،  علـى  النكـت  فهـم  ويعتمـد 
المواقـف الخاصـة الـذي تحيـل لـه النكتـة، بـل قـد يتطلـب 

الصيـد وعلـى النـزول إلـى البحـر الهائـج والعـودة بمـا يعجز 
عـن اإلتيـان بـه الرجـال. ولكـن بعـد أن تضـع والـدة حيـاة 
مولوًدا ذكًرا، يصبح تقديم هذه الفتاة الشـابة قرباًنا لسـِيّدة 
البحـر أمـًرا حتمًيـا. ولكـن حيـاة تقفـز وتختفـي فـي البحـر. 
وتغيـب أليـام. فيعتقد الصيـادون أنها قضت وانتهـى أمرها، 
لكنهـا تعـود وتظـل صامتـة. وتدريجًيـا يتحـَوّل جسـمها إلـى 
جسم حورية البحر. لقد اكتسبت شكل الحورية األسطورية 

التي يخشاها الجميع.
نشر في مجلة القافلة عدد يوليو/ أغسطس 2020م

أحياًنـا فئـة عمريـة خاصـة أو حتـى جنًسـا دون غيـره، ولـه 
مباحثه الكثيرة في التداولية في اللغة واللسانيات.

وممـا تذكـره األدبيـات حـول أسـباب الميـل إلـى إطـاق 
النكـت والسـخرية فـي بعـض المواقـف الجـادة أن النكتـة 
تسـاعد علـى قـول أمـر يسـتحي منـه الشـخص فـي غيـر 
المحظـورات  مـن  فيـه  الحديـث  يكـون  ربمـا  أو  النكتـة، 
والممنوعـات االجتماعيـة أو الثقافيـة أو الدينيـة. فيكـون 
الحـل اللغـوي هـو اللجـوء إلـى النكتـة والسـخرية )تحايـًا( 
علـى الموقـف. وربمـا تكـون النكتـة تعبيـًرا عن رغبـة قائلها 
بـأن يخلـق لـه واقًعـا، ولـو كان افتراضًيـا، يبعـده ولـو بشـكل 
مؤقت عن واقعه الحقيقي الذي يعيشه وتكتنفه المخاوف.

نشر في مجلة القافلة عدد يوليو/ أغسطس 2020م

فـي آٍن واحـد. فهـو يـروي قصة تـدور في قالب مـن الخيال، 
مـع ميـل مقصـود للتجريـد عن طريـق عـدم تحديـد المكان، 
وجعـل الزمـان فـي الماضي القريـب، وذلك قبل تطّور سـفن 
ووسـائل الصيـد من البحر، حيث يصّور الفلـم مفردات هذه 
التجريـب  إلـى  تقليـدي؛ فيجنـح  القصـة فـي سـياق غيـر 

والتحّرر من »الحبكة« بقوامها المعتاد.

عاَلٌم خيالي بال حبكة
تجـري أحـداث الفلـم بـا حبكـة دراميـة متكاملـة، فـي 
جزيـرة معزولـة يقطنهـا صيادون فـي عرض البحـر؛ وضمن 
دة ضـد اإلنـاث،  أجـواء أسـطورية فـي قريـة نائيـة متشـِدّ
ـي فيهـا أهلهـا ببناتهـا قرباًنـا لكائنـات بحريـة، كـي  يضِحّ
يعيشـوا هـم بأمـان. األمـر الـذي يذكرنـا بتقليـد »عروسـة 
النيـل« الـذي كان متبًعـا فـي الحضــارة الفرعونيـة، وكان 
يقضي بإلقاء فتــاة عــذراء في النيل، حتى ال يغضب عليهم 

النهر ويفيــض ويُغرق زرعهم.
وفـي هذه القرية، حين تضـع امرأة مولودة يطلقون عليها 
اسم »حياة« )ولاسم داللته المهمة(، كان يتعّين تقديم حياة 
قرباًنـا للبحـر الهائـج ولمخلوقاتـه وحورياتـه النهمـة اللتهـام 
القرابيـن. لكـن، كمـا ذكرنـا، يتراجـع والـد حيـاة عـن إغـراق 
ابنته الوحيدة. فيعتبر الصيادون »حياة« وصمة عار لحقــت 
بهــم، وأصبحوا يعتقدون أن إفاتها من الغرق قد جلب لهم 

سوء الحظ.
»حيـاة«  الطفلـة  تكبـر  عاًمـا،  عشـر  ثاثـة  مـرور  بعـد 
)الممثلـة باسـمة حّجـار( وتصبـح شـابة يافعـة تعمـل فـي 
مصنـع للملـح إلـى جانـب نسـاء القريـة، وهـو عمـل شـاق 

ومجهد.

النظرة للمرأة في مجتمع ذكوري
للقصـة  العامـة  الفكـرة  أن  المشـاهد  علـى  يخفـى  ال 

لقطة من فلم سيدة البحر
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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، والمراسلت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

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

مدير قسم النشر بالوكالة:
أشرف فقيه

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  الــلعــب  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

ماضي األجدادحديث األلوان:

الفنانة غادة الربيع من مواليد عام 1979م. تحمل شهادة بكالوريوس تربية فنية من جامعة طيبة في المدينة المنورة. شاركت في عديد من المعارض الفنية داخل 
المملكة وخارجها. حصلت على عديد من الجوائز في مناسبات فنية عدة. يتمثل إسهامها في مدينة الملك عبداهللا الرياضية في جدة، في عمل يحمل عنوان 

)حياة( يتكون من ثلث لوحات تقول عنها: «في خضم حياتنا المدنية المتسارعة تمضي بنا األيام بين طياتها، تداعبنا ذكرياتنا وماضينا، وال نستطيع أن ننسى 
ذلك الماضي الذي بنته أيدي أجدادنا».

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

يشـاهُد فلًمـا. يقـرأ كتاًبـا. يتنـاول وجبـة. يتفـّرج علـى مبـاراة 
حاسـمة. يتلّقـى مـا هـو إيجابـي مـن أخبـار تخـّص أفـراد أسـرته، 
الحيـاة علـى  بـه شـرفات  تطـوُف  العمـل.  أو  الدراسـة  فـي  إْن 
إلـى  المسـّرة  بأوكسـجين  ويدفـع  يبهـج  بمـا  مترعـة  محطـات 

األقصى.
وفـي كل مـّرة من تلـك المشـاهدات البديعة واألخبـار اإليجابية 
منـه  يتفلّـُت  مـرة  كل  الفاتن..فـي  والطـواف  الهانئـة  والطعـوم 
االنتبـاه ويتشـّتت إلـى جهـة أخـرى وإلـى أمكنـة مغايـرة. ثّمـة مـا 
يصرفـه عّمـا لديـه؛ مـا يتوّفـر ويـكاد يفيـض ويتمنـاه غيـره كّل 

التمني.
فـوًرا يبـرز عنـده مشـرط حـاد ينـال مصـدر المتعة، وِعـوض أن 
تتأّكـد ـ تلـك المتعـة ـ وتمكـث، ولـو قليـًا، سـرعان مـا تتشـظى 
وتتطايـر كأنهـا لـم تكـن. مشـرط االسـتجابة الفوريـة ينطلـق مـن 
مكمنـه الداخلـي بوخزاتـه النافـذة في تواقـت عجيب مـع لحظات 
الغبطـة. وكثيـًرا مـا يسـتوي فـي هـذا: مـا يخّصـه أو يخـّص َمـن 

حوله أو تطاله عينه أو يصل إلى سمعه.
هـو بالمرصـاد؛ مكابحه فـي عمـل دؤوب، مسـنونة دائًما وتحت 
صيانـٍة ال تغفـل عنهـا عيـُن الصيـاد المدرّبـة. يسـّر إلـى نفسـه، 
يخاطـب غيـره فـي نبـرة التهويـن والتقليـل، وأحياًنـا ال يتـوّرع ـ 

لنفسه.. ومبادًرا متطّوعا لغيره! ـ عن »التتفيه«.
تخِلبُـُه منطقـُة الصفـر. يعـود إليها، يقـود اآلخرين نحوهـا. بين 
يديـه أدواته ونماذجـه. عّدتُـه التي ال تخيـب، وتقوم مقـام المعيار 
الـذي ال يخسـر، وال ثمـة مـن يجـادل معه فـي صوابه. هكـذا يرى 

ويتوهم ويبالغ في وهمه.
يقيـس ويقـارن، ثـم يصـدع بحكمـه المزلـزل؛ يسـتفّز ويحـّط. 
الخانـة التـي ال يتعّداهـا شـيء أو أحـد. هنـاك مّتسـع ومّتسـع، 

ومجال لإلضافة!
هـذا المغمور غمـًرا في السـلبية، وتنبعث األبخرةُ الفاسـدة من 
عينيـه، وتبثُّهـا أصابعـه أينمـا تشـير أو تنـزل. مثـل هـذا ال يُجـادل 
وال يُقـاوم. نموذجـه ومنظـوره غير قابليـن إلعادة النظـر والتعديل 

و«التوجيه«. قالب مصمت ناجز. ال تحويل وال تبديل.
أعـرُف واحـًدا مـن هـؤالء. إْن أبديـَت ماحظـًة سـلبيًة، علـى 
سـبيل االختبـار والمداعبـة، تجـده خيـر عضيـٍد ونصيـر )ويزيـد 
ويبدع مـن منظوره األشـد قتامـة(. وإن استحسـنَت ابتـدَرَك بنبرة 
يلغـي  والتأثيـم.  الـردع  يسـتوجب  مـا  ارتكبـت  وكأنـك  زاعقـة، 
استحسـانك إلغـاًء. ال يمسـحه فقـط، إنمـا يطالـك حكُمـُه الباتـر 
فـي أفـكارك وآرائـك وفـي ذائقتـك. هجـوم صاعـق ال يبقـي وال 

يذر.
أنـت تبحث عـن المتعـة القليلة، فتجدهـا وتحتفي بهـا، وتقضي 
معهـا وقًتـا مرًحـا، وربمـا تبّشـر أصدقـاءك أن ينالهـم مـا نلـَت. 
القليـل المتيّسـر، تضفـي عليـه نظرتـك ليكـون فـي نصـاب المتعة 

والنعمة.
صاحبنـا ال يبحـث، أبـًدا. »مكفهـّر«. يقُطـُر ُعبوًسـا. محتـرف 
الوجـه اآلخر؛ الوجـه المعتم المطابق لـه. يتفّنـن و«يتفذلك« كيف 
البهيجـة.  الجميلـة والمواقـف  اللحظـات  البسـاط مـن  يسـحب 
خبيـر ـ بمرتبـة »إسـتراتيجي«! ـ فـي كيفيـة إطفـاء المتعـة وحبـس 
صوتهـا وتذريـر دبيبهـا. وحيـن يطمئـن إلـى مفارقـة النبـض منها، 
يحـزم حقيبـة أدواتـه ويراجـع نماذجـه الفاعلـة ويتركهـا جاهـزة. 

ربما الحت متعة ما.  
»هذا الِفِطين؛ ال يحوشك«! 

إضفاء المتعة..
إطفاء المتعة

عبداهللا السفر *

* كاتب وشاعر سعودي 


