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أمير الرياض يتّوج 6 إدارات في أرامكو 
السعودية فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

الظهـران -  نيابـة عن خـادم الحرمين الشـريفين الملك 
سـلمان بن عبدالعزيز آل سـعود، حفظه اهلل، رعى صاحب 
السـمو الملكـي األمير فيصل بن بنـدر بن عبدالعزيز، أمير 
منطقـة الرياض، حفـل تكريـم المنشـآت الفائـزة بجائـزة 
الملـك عبدالعزيـز للجودة فـي دورتها الخامسـة، حيث تّوج 
سـموه 6 إدارات فـي أرامكـو السـعودية فـازت بالجائـزة، 
وذلـك خـال الحفـل الذي عقد مسـاء يـوم اإلثنيـن 5 رجب 
1442هــ )18 ينايـر 2021م( فـي الريـاض، وجـرى فيه تكريم 
منشآت القطاعين العام والخاص نظير تمّيزها المؤسسي 
بمـا يعـزز القـدرة التنافسـية فـي هـذه القطاعـات وجـودة 

خدماتها.
وبهـذه المناسـبة، قـال رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر 
إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: »بداية 
أشـكر الهيئـة السـعودية للمواصفـات والمقاييـس والجـودة 
علـى حسـن التنظيم لهـذه الجائـزة التي تحمل اسـم الملك 
المؤسـس، الملـك عبدالعزيـز )طّيـب اهلل ثـراه(، وتتشـرف 
بـن  سـلمان  الملـك  الشـريفين  الحرميـن  خـادم  برعايـة 
عبدالعزيـز، حفظـه اهلل، وحضـور صاحـب السـمو الملكـي 
أميـر منطقـة  بـن عبدالعزيـز،  بنـدر  بـن  األميـر فيصـل 
الريـاض حفـل التكريم، نيابة عـن المقام السـامي الكريم«، 
مشـيًرا إلـى أن أرامكـو السـعودية اعتـادت الفـوز بجوائـز 
عالميـة، »ولكـن هنـاك طعـم آخـر عندمـا نفـوز بجائـزة 

مرموقة من وطننا الغالي«.
وأوضـح الناصـر أن جائـزة الملـك عبدالعزيـز للجـودة 
معروفة بمعاييرها الشـاملة، التـي تضم المعاينة الميدانية 
مسـتقلين،  خبـراء  عبـر  المرشـحة  للمنشـآت  الدقيقـة 
ومراقبـة جـودة العمليـات التشـغيلية، وكفـاءة العامليـن، 
والنظـام اإلداري وجاهزيـة المنشـآت لمواجهـة المخاطـر 
ووجـود  االسـتدامة،  بمعاييـر  والتزامهـا  والطـوارىء، 
مسـتهدفات ومؤشـرات لقيـاس األداء، مبًينـا »أن أرامكـو 
فـي  والتمّيـز  بالجـودة  الحمـد،  وهلل  تتمتـع،  السـعودية 

القافلة األسبوعية 

مـع  الجـودة  لنشـر  تعاونهـا  إلـى  ذلـك  ويمتـد  منشـآتها، 
الموردين والمقاولين، ومجتمع المصنعين في المملكة«.

تطبيق معايير الجودة 
وتسـلّم النائـب األعلـى للرئيـس لقطـاع المـوارد البشـرية 
والخدمـات المسـاندة فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ نبيـل 
عبـداهلل الجامـع، الجوائـز السـتة، معبـًرا عن فخـره بتحقيق 
الشـركة هذا اإلنجاز ووسام الشرف الذي يؤكد تمّيز أرامكو 

وصناعـة النفـط السـعودية، مضيًفـا: »إن فـوز الشـركة بهـذه 
الجائـزة نابـع عـن اهتمامهـا الكبيـر بتطبيـق معاييـر الجـودة 
وتحقيق التمّيز التشـغيلي في جميع مرافقها، وهو ما قادها 
لتحقيـق عديـد مـن اإلنجـازات التـي تسـابق الزمن، بسـواعد 

موظفيها وموظفاتها ممن يصنعون المستقبل«.
وقال الجامع: »أصبحت أرامكو السعودية الشركة الرائدة 
فـي مجـال الطاقـة والكيميائيـات المتكاملـة علـى مسـتوى 
العالـم نظير سـعيها الحثيث لتحقيق الجـودة باعتبارها أحد 
قيمها األسـاس، التي تلتزم بها في كافة أعمالها«، مؤكًدا أن 

تحقق هذا الفوز 
بفضل كفاءاتنا من 

المبدعين 
والمبدعات 

وابتكاراتهم الرائدة 
التي أسهمت في 

تحسين جودة 
الحياة

نبيل الجامع

لـدى الشـركة »تاريًخـا طويًا مـن الحلول الرائـدة للتحديات، 
ونحـن نقـدر روح التصميم في موظفينـا إليجاد طرق جديدة 
لتحسين األداء والسعي لتحقيق الجودة في كل ما نقوم به«.

واسـتطرد الجامع قائًا: »إن تحقيق التمّيز التشـغيلي في 
المبدعيـن  مـن  كفاءاتنـا  بفضـل  تـّم  السـعودية  أرامكـو 
المشـاريع،  مختلـف  فـي  مشـاركتهم  عبـر  والمبدعـات 
واالبتـكارات الرائـدة التي أسـهمت فـي زيادة الجـودة، وتقليل 
المخاطـر، وتحسـين جـودة الحيـاة. وعندمـا يجتمـع الشـغف 
واألهداف مًعا، فإننا نصنع ثقافة تمّيز في الجودة، ونضيف 

على القيمة التي ننتجها ونحّولها إلى إمكانات«.

ثقافة التمّيز
وكانـت اإلدارات الفائـزة فـي أرامكو السـعودية قد شـملت 
كل مـن: إدارة خطـوط األنابيـب شـرق - غـرب، وإدارة معمـل 
الغـاز فـي الحويـة، وإدارة اإلنتـاج في خريـص، وإدارة مصفاة 
ينبـع، وإدارة ورش الخدمـات الميكانيكيـة، وإدارة أعمـال 
الكمبيوتـر. كمـا فـاز بالجائزة أيًضا شـركة أرامكو السـعودية 
توتـال للتكريـر والبتروكيميائيـات )سـاتورب(، وهـي مشـروع 
توتـال  مصفـاة  وشـركة  السـعودية  أرامكـو  بيـن  مشـترك 
السـعودية، وشـركة ينبـع أرامكـو سـينوبك للتكريـر المحدودة 
)ياسـرف(، وهـي مشـروع مشـترك بيـن أرامكـو السـعودية 
إنفسـتمنت  كابيتـال  برايـت  سينشـري  سـينوبك  وشـركة 

أمستردام بي.
أرامكـو  إدارات  لتمّيـز  تجسـيًدا  الجوائـز  هـذه  وتأتـي 
السـعودية فـي جميـع مناحي بيئـة العمل، ونجاح الشـركة في 
غرس ثقافة التمّيز والجودة بوصفها إحدى قيمها األسـاس، 
موظفيهـا  بيـن  الكفـاءة  مـن  العاليـة  للمسـتويات  وتأكيـًدا 
وإداراتهـا، بما يؤكـد جدارتهم بحصد مثل هذه الجوائز على 

كافة المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 
يشـار إلـى أن جائـزة الملـك عبـد العزيـز للجودة تأسسـت 
للمواصفـات  السـعودية  الهيئـة  وتنظمهـا  2000م  عـام 
تحفيـز  إلـى  وتهـدف  سـنتين،  كل  والجـودة  والمقاييـس 
القطاعـات اإلنتاجيـة والخدميـة ورفـع جـودة أدائهـا. وتوّفـر 
الجائـزة معاييـر محـددة تمّكن المؤسسـات من قيـاس أدائها 
فـي عديـد من المجاالت الرئيسـة لمسـاعدتها على تحسـين 
أعمالها بشـكل مسـتمر، لتحديد األهداف وترتيـب أولوياتها 
وتنظيمهـا ومراجعتهـا مـن أجـل تحقيـق هـذه األهـداف. 
وتتطلـب الجائـزة اسـتيفاء شـروط صارمـة مـن المرشـحين. 
وتخضع المنشـآت المرشـحة لمعاينة ميدانية من قبل فريق 
الوطنييـن والعالمييـن المسـتقلين. ويتطـرق  مـن الخبـراء 
التقييـم إلـى عـدة جوانـب جوهريـة مثـل جـودة العمليـات 
التشغيلية، والنظام اإلداري في المنشأة، وكفاءة تطوير رأس 
المخاطـر  لمواجهـة  المنشـأة  البشـري، واسـتعداد  المـال 
والحـاالت الطارئـة، ووجـود نظـم االسـتدامة فـي المنشـأة، 
وفـازت  األداء.  لقيـاس  ومؤشـرات  مسـتهدفات  ووجـود 
بالجائـزة هـذا العـام 11 جهـة حكوميـة و 14 منشـأة خاصـة، 

ومنشأتان خيريتان.

2
٢١ يناير ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

الفائزون

شركة أرامكو 
السعودية توتال 

للتكرير 
والبتروكيميائيات 

)ساتورب(

إدارة اإلنتاج في 
خريص

إدارة أعمال 
الكمبيوتر

إدارة معمل الغاز 
في الحوية

إدارة ورش 
الخدمات 

الميكانيكية

إدارة خطوط 
األنابيب شرق 

- غرب

إدارة مصفاة ينبع

شركة ينبع أرامكو 
سينوبك للتكرير 

المحدودة 
)ياسرف(

كلمة أمين الناصر  
التي ألقاها بمناسبة 
الفوز بالجائزة



3
القافلة األسبوعية      ٢١ يناير ٢٠٢١ 

يسهم يف حتقيق اكتشافات جديدة وتعزيز كفاءة االستخاص واحلّد من التكاليف

أرامكو السعودية وstc تعلنان إطالق )الدمام 
7( أحد أقوى 10 حواسيب في العالم

 ،stc  الظهران - أعلنـــت أرامكو الســـعودية ومجموعة
يوم الثاثاء 6 جمـــادى الثانية 1442هـ )19 يناير 2021م(، 
عن إطاق حاســـوٍب جديد فائـــق حمل اســـم »الدمام7« 
يُعّد مـــن بين أقوى عشـــرة حواســـيب في العالـــم. ويتيح 
الحاســـوب الجديـــد فرًصا جديـــدة في مجـــال التنقيب 
والتطويـــر، ويعـــّزز قـــدرات اتخـــاذ القـــرار فـــي مجـــال 
التنقيـــب واالســـتثمار. كما يعّد إطاق الحاســـوب خطوة 
متقدمة ضمن إســـتراتيجية التحّول الرقمـــي في أرامكو 
الســـعودية، التي تضم مجموعـــة تقنيات متطورة تســـهم 
في إعادة تشـــكيل األعمـــال الرئيســـة، وتعزيـــز الكفاءة، 

وتمكين ريادة الشركة في مجال علوم األرض.
تـــّم تطويـــر الحاســـوب فـــي وادي الظهـــران للتقنيـــة 
 ،stc التابعـــة لمجموعة ،solutions بالشـــراكة مـــع شـــركة
وشـــركة كراي، التابعة لشـــركة هيولت بـــاكارد إنتربرايز. 
وُزّود )الدمام 7( بقدرة حوســـبية فائقـــة األداء تبلغ 55.4 
بيتافلـــوب، تتيـــح له معالجـــة أضخـــم مجموعـــة بيانات 

جيوفيزيائية في العالم وتصويرها. 
وسيســـهم الحاســـوب الـــذي حمـــل اســـم )الدمـــام 7( 
تيمًنا بأول بئر نفطية مكتشـــفة فـــي المملكة، في تجاوز 
أســـاليب التنقيب واإلنتاج التقليدية، من خال استخدام 

أحـــدث التقنيات، وخوارزميات المحـــاكاة والتَعلُّم العميق القافلة األسبوعية
المتقدمـــة، حيـــث يمكـــن للحاســـوب الفائـــق التعامل مع 
نمـــاذج أرضية ثاثيـــة األبعاد أكثر تفصيًا، مما يحّســـن 
ز  لغـــا ا و لنفـــط  ا كتشـــاف  ا علـــى  لشـــركة  ا ة  قـــدر
واســـتخراجهما، وفـــي ذات الوقـــت الحّد مـــن المخاطر 
المرتبطـــة بالتنقيـــب والتطوير، فضًا عـــن تعزيز عملية 
اتخـــاذ القـــرار فـــي مجـــال التنقيـــب وتطويـــر المـــوارد 
الهيدروكربونيـــة، وتوجيه االســـتثمارات المســـتقبلية في 

اإلنتاج وتخصيص الموارد. 

لحظة فخر 
وبهذه المناســـبة، قـــال رئيس أرامكو الســـعودية، كبير 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أمين  حســـن الناصر: 
»هـــذه لحظة فخٍر لنا، فهذا الحاســـوب الفائق الســـرعة 
الذي يســـتمّد اســـمه مـــن أول بئـــر نفطية تم اكتشـــافها 
بالمملكـــة في عـــام 1938م، يُعد األكثر قوة على مســـتوى 
الشـــرق األوســـط ومـــن بيـــن األبـــرز عالمًيـــا، وقـــد تـــّم 
تصميمـــه لتلبية المتطلبـــات الفريدة ألرامكو الســـعودية، 
فهـــو يربـــط التاريـــخ العريـــق للشـــركة والمملكـــة فـــي 
التنقيـــب، بحاضرنـــا المزدهر فـــي قطاع الطاقـــة الذي 
يعتمـــد االســـتثمار فـــي مجـــال التقنيـــة أساًســـا لبلـــوغ 

المســـتقبل والريادة فيه. وسيســـاعدنا حاســـوب )الدمام 
7( العمـــاق في إســـتراتيجيتنا طويلة المـــدى في مجال 
االكتشـــاف واالســـتخاص في قطـــاع التنقيـــب واإلنتاج. 
فمـــع توفـــر البيانـــات الهائلة التـــي جمعناهـــا على مدى 
أكثـــر مـــن 80 عاًمـــا، ســـيمّكننا الحاســـوب الجديد من 
اختصـــار وقـــت معالجتهـــا مـــن عدة أيـــام إلى ســـاعات 
فقـــط. وستســـهم هـــذه التقنيـــة فـــي تحقيق اكتشـــافات 
جديـــدة وتعزيز كفـــاءة االســـتخاص، وفـــي ذات الوقت 
الحـــّد مـــن التكاليـــف، كما ســـيكون لهـــا تأثيـــر إيجابي 

مستقبلي على كفاءة الطاقة وخفض االنبعاثات«.

آفاق جديدة للتنقيب 
 ،stc ومن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي لمجموعـــة
األســـتاذ ناصر بن ســـليمان الناصر: »ســـيؤدي تدشـــين 
مركز بيانـــات الحاســـوب الفائق فـــي أرامكو الســـعودية 
لفتح آفـــاق جديدة في مجـــال التنقيب، وســـيكون له أثر 
كبير علـــى رقمنـــة البيانات والجـــودة. ويتوافـــق هذا مع 
خطـــط التحـــول الرقمـــي علـــى مســـتوى البـــاد فـــي 

المستقبل.

النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج بالوكالة، األستاذ 
ناصر النعيمي متحدًثا خالل الحفل.

هذا الحاسوب 
الفائق السرعة 

الذي يستمّد 
اسمه من أول بئر 

نفطية تم 
اكتشافها 

بالمملكة في 
عام 1938م، ُيعد 

األكثر قوة على 
مستوى الشرق 

األوسط ومن بين 
األبرز عالمًيا

أمين الناصر

القافلة األسبوعية

الظهـــران - وقعـــت أرامكـــو مذكرة تفاهم مع شـــركة 
االتصـــاالت الســـعودية و شـــركة هواوي العالمية لنشـــر 
 )5G( أول شـــبكة خاصة تعمـــل بتغطية الجيـــل الخامس
فـــي إحـــدى منشـــآت النفـــط والغـــاز التابعـــة ألرامكـــو 

السعودية.
قام بتوقيـــع االتفاقية مـــن جانب أرامكو الســـعودية، 
نائـــب الرئيـــس لتقنيـــة المعلومـــات، األســـتاذ عبـــداهلل 
البيـــز، ونائـــب شـــركة االتصـــاالت الســـعودية لتطويـــر 
األعمال، ســـلطان بن ســـعيد، ومن شـــركة هواوي نائب 

الرئيس لقطاع االتصاالت، عبدالرحمن الضبيعى.
وقـــال النائـــب األعلى للرئيـــس للخدمـــات الفنية في 
عبدالرحمـــن  أحمـــد  األســـتاذ  الســـعودية،  أرامكـــو 
الســـعدي: »نـــدرك أن الجيـــل الخامـــس تقنيـــة تمكيـــن 
رئيســـة للتحّول الرقمـــي، ولذلك، ســـنواصل التعاون مع 
مـــزودي الخدمـــات المحلييـــن وشـــركائهم مـــن أجـــل 
االبتكار المشـــترك وتطويـــر حلول لحاالت االســـتخدام 
الرقمـــي الجديـــدة وتجريبهـــا عبـــر شـــبكات الجيـــل 

الخامس في منشآتنا«.

توقيع مذكرة تفاهم لنشر أول شبكة اتصاالت بتقنية الجيل 
الخامس في إحدى منشآت الشركة

وأضاف الســـعدي أن مشـــروع نظام »الجيل الخامس« 
»االتصـــاالت  مـــع  بالشـــراكة  تنفيـــذه  ســـيتّم  الـــذي 
الســـعودية«، و»هواوي« كشـــريك تقني، يقوم على إطاق 
أول شـــبكة )5G( مـــن نوعهـــا فـــي المنطقـــة، خاصـــة 
بمنشـــآت النفـــط والغـــاز، وتختلـــف عـــن نظيراتهـــا من 
الشـــبكات العامـــة األخـــرى، إذ يُتوقـــع أن تســـاعد فـــي 
التأثيـــر علـــى الســـوق ومصنعي الجيـــل الخامـــس، عبر 
تشـــغيل منتجـــات صناعيـــة مناســـبة للعمـــل فـــي بيئات 
قاســـية وشـــديدة الحـــرارة. باإلضافة إلى ذلك، ســـتوفر 
إســـهاًما قيًما للمعاييـــر واللوائح المتبعة فـــي هذا النوع 

من الشبكات.
يُذكـــر أن المرحلـــة التجريبية للمشـــروع تســـتلزم بناء 
شـــبكة خاصـــة للجيـــل الخامـــس باإلضافة إلـــى اختبار 
ثمانـــي حاالت اســـتخدام رئيســـة، تشـــمل خـــوذة رقمية 
لجهـــاز التحكم عن بُعـــد، وتقنيـــة الواقع المعـــزز ثاثي 
األبعـــاد للصيانـــة واستكشـــاف األخطـــاء وإصاحهـــا، 
والكاميـــرات التي يمكن ارتداؤها على الجســـم، ومراقبة 
ذكيـــة متعـــددة الرؤيـــة، ومعـــدات الوقايـــة الشـــخصية 
والكشـــف عن الحالة الفنية للســـقاالت، والمراقبة اآلنية 

من اليمين لليسار جلوًسا: عبدالرحمن الضبيعي، وعبداهلل البيز، وسلطان بن سعيد بعد توقيع مذكرة التفاهم.للمركبات، وفيديو مباشر من الطائرات بدون طيار.

ُزّود )الدمام 7( بقدرة حوسبية فائقة األداء تبلغ 55.4 بيتافلوب، تتيح له معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في 
العالم وتصويرها

فيديو إطالق 
حاسوب )الدمام٧(
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ترسيخ ثقافة )الواقع الجديد( في مراكز 
التدريب الصناعي

الظهـــران - فرضـــت علينـــا جائحـــة كورونـــا تعلُـــم 
الكثيـــر، وتغيير أنمـــاط ســـلوكنا كموظفين فـــي أرامكو 
الســـعودية. وفـــي هـــذا الصـــدد أطلقـــت إدارة التدريب 
الصناعـــي فـــي أرامكـــو الســـعودية برامـــج وحمـــات 
المعلومـــات  بأحـــدث  المتدربيـــن  عديـــدة فأحاطـــت 
واإلجـــراءات المعتمدة وأفضـــل الممارســـات للحد من 
تأثـــر بيئة المنـــزل والعمـــل والمملكـــة ككل بتبعات هذه 

الجائحة.
قال مدير إدارة التدريب الصناعي بالوكالة، األســـتاذ 
أحمد أبـــو راس: »فيما تعكـــف إدارة التدريب الصناعي 
على إعـــداد كـــوادر الشـــركة المســـتقبلية، تتمثـــل أهم 

أولوياتها في المحافظة على الصحة والسامة«.
اضطلـــع كل مركز من مراكز التدريـــب الصناعي في 
أرامكـــو الســـعودية بمبـــادرة مـــن مبـــادرات مواجهـــة 
جائحـــة كورونا، على أن يجري إطـــاع المراكز األخرى 
عليها. ساعدت مبادرة »ترســـيخ ثقافة الواقع الجديد« 
فـــي قســـم التدريـــب الصناعـــي فـــي منطقـــة األعمال 
الجنوبيـــة متدربي أرامكو الســـعودية علـــى التكيف مع 
أنماط الحيـــاة الجديـــدة التي فرضتها جائحـــة كورونا 

فأســـهم ذلك فـــي تغييـــر أنمـــاط تفكيرهـــم وعاداتهم أحمد عبداملعطي
وســـلوكياتهم اليوميـــة التقليدية بما ينســـجم مع الواقع 

الجديد.  
وقـــال رئيـــس قســـم التدريـــب الصناعي فـــي منطقة 
األعمال الجنوبية بالوكالة، وجيه مليباري: »نســـعى إلى 
تحقيـــق االمتثـــال المطلـــق بيـــن صفـــوف المتدربيـــن 
والموظفيـــن جميًعـــا بمـــا يكفـــل تحويـــل اإلجـــراءات 
الجديـــدة مثـــل التباعـــد الجســـدي وعـــادات النظافـــة 

ووضع الكمامات إلى إجراءات اعتيادية«.  
يركز قســـم التدريـــب الصناعي في منطقـــة األعمال 
الجنوبية كل أســـبوع على موضوع يتعلق بجائحة كورونا 
من منظور المتـــدرب، ويُوظف هذا الموضـــوع باعتباره 
رســـالة الســـامة األســـاس وفكرة النقاش الرئيسة في 
جميـــع الفصـــول الدراســـية وورش العمل بمـــا في ذلك 
التطبيقات الشـــائعة المســـتخدمة لمكافحـــة الفيروس 
واإلجـــراءات االحترازية المناســـبة ليحمي كل شـــخص 

نفسه وأفراد أسرته وأصدقاءه.  
وتعليًقـــا على ذلك، قـــال دهيدان العتيبـــي، وهو أحد 
المتدربيـــن في وحـــدة التدريب على المعـــادن في مركز 
التدريـــب الصناعي في المبرز:  »مناقشـــتنا المســـتمرة 
لموضـــوع رئيـــس طـــوال األســـبوع تجعلـــه جـــزًءا مـــن 

برنامجنـــا المعتـــاد حتى أننـــي أغير أنماط ســـلوكي بل 
معتقداتي تأثًرا بما أتعلمه من النقاشات«.

تطبيق الدروس المستفادة 
في المنزل

يكونـــوا  أن  الســـعودية  أرامكـــو  متدربـــو  يســـتطيع 
محفزيـــن علـــى التغييـــر فـــي مجتمعاتهـــم.  ومـــن هذا 
المنطلـــق تُطرح كل يـــوم خميس حالـــة حقيقية مرتبطة 
بجائحـــة كورونـــا باإلضافـــة إلى الـــدروس المســـتفادة 
أســـرهم  المتدربـــون  يُطلـــع  المقابـــل  وفـــي  منهـــا. 
وأصدقاءهـــم خـــارج الشـــركة علـــى هـــذه الحـــاالت 
والـــدروس المســـتفادة منهـــا لرفـــع مســـتوى الوعـــي 

بجائحة كورونا ضمن نطاق أوسع في المجتمع. 
وقـــال صالح الخميـــس، أحـــد المتدربين فـــي وحدة 
التدريـــب األكاديمي في مركـــز التدريـــب الصناعي في 
المبـــرز: »فـــي كل مـــرة أُطلع فيهـــا أفراد أســـرتي على 
القصـــص والدروس المســـتفادة أجد منهـــم كل التقدير 
لحـــرص مركـــز التدريـــب الـــذي أنتمـــي له علـــى رعاية 
صحتي وســـامتي وتثقيف أحبائـــي وتمكينهم من عيش 

حياة صحية وتجنب اإلصابة بمرض كورونا«. 

تمنـــح بيئة العمـــل الدافئـــة شـــعوًرا عميًقا 
بالـــوالء واالنتمـــاء للمـــكان وإنســـانه، حيـــث 
تـــزداد العاقات اإلنســـانية ترابًطـــا وحرًصا 
على التمّيـــز واإلنتاج واإلبـــداع واالبتكار، فا 
يبقـــى هنـــاك جهـــد إال ويتـــم بذلـــه بصـــورة 
جماعيـــة يتشـــارك فيهـــا الجميـــع مـــن أجل 
عملهـــم وتحقيق أعلـــى معدالت اإلنتـــاج فيه. 
وبهـــذه الـــروح  العمليـــة وعلـــى مـــدى أعوام 
العمـــل يصبـــح هناك مجتمـــع لديـــه كثير من 
التفاصيل والقواســـم المشـــتركة التي تشـــّكل 

شخصية كل موظف وعامل في تلك البيئة.
أتلقـــى  وأنـــا  الخواطـــر،  تلـــك  اســـتعدت 
اتصـــااًل من أحـــد زمـــاء المهنـــة الذين طال 
العهـــد بهـــم بعـــد فـــراق ســـنوات عديـــدة، 
وطـــوال المكالمـــة لـــم نتوقـــف عن اســـتعادة 
أرامكـــو  فـــي  أيامنـــا  أول  منـــذ  الذكريـــات 
الســـعودية، والتي تعـــود إلى أكثر مـــن ثاثين 
عاًما، وهي فتـــرة طويلة وال شـــك، ال بّد وأن 
والرؤســـاء  الزمـــاء  مـــن  بقوائـــم  تحتشـــد 
ومواقـــع العمـــل، والتطـــورات الهائلـــة فـــي 
النقلـــة  الشـــركة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص 

الكبيرة في أداء وأعمال األمن الصناعي.

كان الجـــزء األكبر من ذلـــك الحديث يتعلق 
بتأثيـــر أرامكـــو الســـعودية في شـــخصياتنا، 
وبنائهـــا بصـــورة صارمـــة ترتكز علـــى الدقة 
الحضـــور  مواعيـــد  مـــن  بـــدًءا  وااللتـــزام 
واالنصراف، واســـتكمال األعمـــال بكل كفاءة، 
والتعامـــل الرصيـــن مـــع الجميـــع، وذلـــك وال 
شـــك ينســـجم مع قيـــم الشـــركة والتزاماتها 
عبـــر عقـــود فـــي بنـــاء موظفيـــن نموذجييـــن 
التزاماتهـــا، مـــا  يعكســـون ثقافتهـــا وعمـــق 
جعلهـــا مصـــدر كّل خيـــٍر للفـــرد والمجتمـــع 

والوطن ككل.
كان اتصال زميلي ذاك ذا شـــجون، وتشّعب 
الحديـــث إلـــى أن ألقى على ســـمعي مـــا هّز 
وجدانـــي حين أخذ يعتذر منـــي ويطلب العفو 
و«الســـموحة« والســـتر عـــن أّي خطـــأ أو زلة 
لســـان أو فعـــل أو نظـــرة أو إيحـــاء بقصد أو 
بغير قصد فـــي العمل، ليخبرنـــي بعدها بأنه 

تقاعد عن العمل في الشركة. 
وللحقيقـــة، فإنني طـــوال ســـنوات خدمتنا 
مًعـــا لم أجـــد منـــه إال كّل خيـــٍر، وكان لي هو 
وكثير مـــن الزمـــاء بمثابة اإلخوة فـــي منزٍل 
واحـــٍد، بـــل إننـــي أعـــّد هـــذه الســـنوات من 

أغلـــى وأثمـــن ســـنين عمـــري فـــي أرامكـــو 
الســـعودية مع مثـــل هـــؤالء الرجـــال األوفياء 

المخلصين.
الزمـــاء، وأفـــراد  لـــي ولبقيـــة  بالنســـبة 
أســـرنا، كانـــت أرامكـــو الســـعودية وال تزال، 
بمثابـــة األم التـــي احتضنتنـــا ورعتنـــا حتـــى 
وصلنا إلـــى ما وصلنـــا إليه من درجـــة عالية 
والســـامة  الصحـــة  بشـــؤون  الوعـــي  مـــن 
وأســـاليب التعامل مع اآلخرين، حتـــى بلغ بنا 
األمـــر أن نشـــعر أننـــا نعمـــل فـــي أرامكـــو 
الجامعة وليس أرامكو الشـــركة، وذاك شعور 
مذهـــل منبعـــه المثابـــرة واإلخـــاص وحـــب 
العمـــل والعطـــاء حتـــى أصبحنا نوّقـــر كل ما 
يحمـــل اســـم أرامكـــو الســـعودية ونحتفظ به 

حًبا لهذه الشركة وعرفاًنا بجميلها علينا. 
الـــوداع  لـــذاك  وال أخفـــي أننـــي تأثـــرت 
لدرجـــة أن عينّي ذرفتـــا الدموع لفـــراق هذا 
الزميل الوفي الـــذي كان نموذًجـــا يُحتذى به 
فـــي العمـــل واإلخـــاص واألمانـــة، غيـــر أن 
عزاءنـــا كان فـــي عهـــٍد قطعناه علـــى بعضنا 
بعًضـــا بأن تســـتمر عاقتنا وتواصلنـــا لتبقى 

صداقتنا ووفاؤنا إلى ما شاء اهلل .

ذكريات عبرت أفق خيالي 
إضـــاءة

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

محمد خليفة الدوسري
mohammad.dossary.58@

aramco.com

إدارة األمن الصناعي في الظهران

نخبة أبطال مواجهة جائحة كورونا

يكرم قســـم التدريـــب الصناعي فـــي منطقة األعمال 
الجنوبيـــة المتدربيـــن والمدرســـين الـــذي يشـــجعون 
اآلخريـــن باســـتمرار علـــى التقيـــد بإجـــراءات جائحـــة 
كورونا داخـــل مركز التدريـــب الصناعـــي وخارجه مما 
يســـهم فـــي إطـــاق العنـــان إلبداعاتهـــم. ويُطلـــق على 
أفضـــل المتدربين لقـــب »نخبة أبطـــال مواجهة جائحة 
كورونـــا« فيمـــا يُطلـــق علـــى المدرســـين لقـــب »نخبـــة 

المؤثرين«.
يحرص قســـم التدريب الصناعي في منطقة األعمال 
الجنوبية على ترســـيخ الرســـائل في األذهـــان من خال 
تنظيـــم جلســـات شـــهرية للتذكيـــر بهـــذه الرســـائل عبر 
وســـائل التواصـــل عن بُعـــد. وقـــدم خبـــراء الصحة في 
إحـــدى هـــذه الجلســـات نصائح حـــول المحافظـــة على 

السامة وأجابوا على أسئلة المتدربين.

مسيرة التعلم مستمرة
قـــال الناظـــر المســـاعد للتدريـــب الحرفـــي والفني، 
عبدالرحيـــم البدير: »في ســـعينا لتقديـــم برامج بعيدة 
المـــدى تضمـــن االســـتدامة واالســـتمرارية، أؤمن بأن 
»ترســـيخ ثقافة الواقع الجديد« برنامج حســـن اإلعداد 

يمكن أن تستغله أي مؤسسة تعليمية«.
وأكد الناظر المســـاعد لشـــعبة التدريـــب األكاديمي 
فـــي قســـم التدريـــب الصناعـــي فـــي منطقـــة األعمال 
الجنوبية، محمد العبيـــداهلل أن البرنامج ليس إال مثااًل 
واحـــًدا فقـــط علـــى الجهـــود التـــي بذلتهـــا الشـــركة 

للمحافظة على سامة الناس وأمنهم خال الجائحة.
وأضـــاف قائًا: »لقد شـــجعنا جميًعا هـــذا البرنامج 
التدريـــب  دائـــرة  أطلقتـــه  الـــذي  الرئيـــس  الطمـــوح 
والتطويـــر منذ بدايـــة جائحـــة كورونا، وســـاعدنا على 
المضـــي قدًمـــا عبر أوقـــات عصيبـــة لم نشـــهدها من 

قبل«.

ساعدت مبادرة »ترسيخ 
ثقافة الواقع الجديد« في 

قسم التدريب الصناعي في 
منطقة األعمال الجنوبية 
متدربي أرامكو السعودية 

على التكيف مع أنماط 
الحياة الجديدة التي 

فرضتها جائحة كورونا 
فأسهم ذلك في تغيير 

أنماط تفكيرهم وعاداتهم 
وسلوكياتهم اليومية 

التقليدية بما ينسجم مع 
الواقع الجديد.
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خال جولة السامة

إدارة الشركة تشيد بمستويات السالمة 
وحماية البيئة في منطقة األعمال برأس تنورة 

رأس تنـــورة - شـــغلت ملفـــات القيادة اآلمنـــة، وحماية 
البيئـــة، والقـــدرة علـــى مواجهة جائحـــة فيـــروس كورونا 
المســـتجد )كوفيـــد-19(  صـــدارة االهتمام لـــدى أعضاء 
اإلدارة العليـــا والتنفيذيـــة فـــي الشـــركة خـــال  جولـــة 

السامة في رأس تنورة األسبوع الماضي.
وقـــاد رئيـــس الشـــركة، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، 
المهنـــدس أميـــن حســـن الناصر، جهـــود أعضـــاء اإلدارة 
العليـــا والتنفيذيـــة خـــال جولتهـــم لمراجعـــة الســـامة 
هناك، التـــي تضمنت عرًضا تقديمًيا ألداء الســـامة عبر 
الفيديـــو وجـــوالت ميدانيـــة إلى مواقـــع في جميـــع أنحاء 
منطقـــة رأس تنـــورة.  وأثنـــى الناصـــر علـــى جميـــع فرق 
العمـــل في منطقـــة األعمال بـــرأس تنورة لـــأداء المتميز 
في مجال الســـامة والتحســـن الملحوظ فـــي تقليل عدد 
حوادث الســـيارات خال العام الماضـــي. وأكد الناصر أن 
ذلـــك مدعاة للفخـــر لجميع فـــرق العمل بمـــا حققوه على 

الرغم من التحديات التي واجهوها في هذه الجائحة.

المحافظة موثوقية اإلمدادات
وبـــدأت الجولـــة الميدانية بزيـــارة إلى غرفـــة التحكم  
بفرضة رأس تنورة، حيث شـــاهد المهندس أمين الناصر 
والقيـــادة األخـــرى مقطـــع فيديو عـــن إنجـــازات الفرضة 
فيمـــا يتعلـــق بالســـامة والصحـــة والبيئة. كما اســـتمعوا 
لشـــرح عـــن أهميـــة اســـتقطاب الغواصيـــن الســـعوديين 

والعمل على توطين هذا المجال.
واشـــتملت جولة في مصفاة رأس تنـــورة على زيارة إلى 
غرفـــة التحكم فـــي المرافـــق الصناعيـــة، وزيـــارة مرفق 

القافلة األسبوعية 

بركة زيت المعالجة الحيوية. 
وخال الجولة في مرافق المصفاة اســـتعرض الناصر 
وأعضـــاء اإلدارة العليـــا والتنفيذيـــة فـــي الشـــركة نجـــاح 
خطـــة اإلغـــاق التكتيكـــي المؤقـــت للمرافـــق الازمـــة 

إلنجاز مشـــروع الوقـــود النظيـــف التي تـــم إجراؤها دون 
أية حـــاالت إصابة مرتبطـــة بفيروس كوورنا المســـتجد، 
علـــى الرغم من أن المشـــروع عمـــل به أكثر مـــن 15 ألف 

شخص.

مرافق متعددة والتزام واحد
مـــن جانبـــه، أشـــاد النائـــب األعلـــى للرئيـــس للتكرير 
والمعالجة والتســـويق، األســـتاذ محمد يحيى القحطاني، 
بـــأداء فريـــق العمل فـــي المصفـــاة في مجال الســـامة، 
مشـــيًرا إلى تقدير اإلدارة للجهـــود المبذولة والتضحيات 
التـــي ُقدمت فـــي فترة تفشـــي جائحـــة فيـــروس كورونا 

المستجد.
وكانـــت الجولـــة الميدانيـــة الثانيـــة في معمـــل تجزئة 
ســـوائل الغاز الطبيعـــي بالجعيمة قد كشـــفت عن تفاني 
فريـــق العمـــل فيهـــا للمحافظـــة علـــى الســـامة خـــال 
الجائحـــة، باإلضافة إلـــى انصباب اهتمامـــه على حماية 

البيئة. 
وأثنـــت إدارة الشـــركة علـــى أداء الســـامة فـــي معمل 
فـــرز الغاز من الزيـــت بالقطيف رقـــم 1، والجهود المرنة 
التي بذلهـــا طاقـــم العمل الذي بقـــي في المنشـــأة أثناء 
حظـــر التجول الذي تـــم فرضه في بداية تفشـــي جائحة 
كورونـــا. كمـــا تم تســـليط الضـــوء على مشـــروع تحديث 
نظـــام الدوائـــر التلفزيونيـــة المغلقـــة الجديـــد المصمم 
لرفـــع مســـتوى األمـــن فـــي البـــر والبحـــر. واختُتمـــت 
الجـــوالت الميدانية بافتتاح مشـــروع متنـــزه المانجروف 

البيئي الرائد.

أمين الناصر خالل افتتاحه غرفة 
تحكم المرافق كجزء من جولة 

السالمة لإلدارة التنفيذية في رأس 
تنورة، وعلى يمين الصورة نائب 
الرئيس للتكرير وتجزئة سوائل 
الغاز الطبيعي، األستاذ سليمان 

البرقان، وعلى اليسار نائب الرئيس 
للسالمة واألمن الصناعي، األستاذ 

عالي الزهراني.

عبير الكعكي، من وحدة هندسة التشغيل، خالل الشرح واإلجابة على بعض االستفسارات أثناء جولة السالمة لإلدارة التنفيذية في رأس تنورة.
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ثالثة سعوديين على منصة التتويج
بعد نهاية رائعة في دوري فورموال 1

لموظفي أرامكو السعودية
مع ختام موســـم فورموال 1 المخصـــص لموظفي أرامكو 
 ،fantasy sports الســـعودية لما يُعرف بالرياضات الخياليـــة
اآلخذة في الشـــيوع واالنتشـــار علـــى نطاق عالمـــي، أُعلن 
عن فوز ثاثة موظفين ســـعوديين على المنافسين اآلخرين 

في نهاية مليئة باإلثارة.
والفائـــزون الثاثـــة هـــم كلٌّ من صالـــح الـــروق )األول(، 
وســـلطان خيـــاط )الثانـــي(، ومحمـــد العوامـــي )الثالـــث(، 
وكانـــوا من ضمـــن الفائزين فـــي منصة التتويج في موســـم 
شـــهد منافســـة شـــديدة. وقد حظـــي المتســـابقون الثاثة 
جميًعا بالوصـــول إلى نادي بـــادوك Paddock Club لســـباق 

فورموال 1 لعام 2021م.
يُشـــار إلى أن الرياضات الخيالية هي عبـــارة عن ألعاب 
تنبـــؤ عبر اإلنترنـــت، حيث يقوم الاعب المشـــارك بتكوين 
فريـــق افتراضـــي مـــن الاعبيـــن الرياضييـــن الحقيقيين، 
ويكســـب نقاًطا بنـــاًء على إحصـــاءات واقعية يتـــم تحويلها 
إلـــى نقـــاط. وكلمـــا كان أداء العبـــك أفضـــل فـــي الحيـــاة 

الواقعية، زادت النقاط التي تحصدها.

شريك عالمي
ويُذكـــر فـــي هـــذا الســـياق أن أرامكـــو الســـعودية قـــد 
أحدثت نقلـــة نوعية فـــي مســـيرتها االبتكارية فـــي مجال 
الوقود النظيـــف وذلك عبر شـــراكتها العالمية مع موســـم 
فورموال 1 لعام 2020م، أحد شـــركاء فورمـــوال 1 العالميين 

إميون هيوسنت

الســـتة. ومـــن خـــال رعايتهـــا للســـباق، تعرض الشـــركة 
التزاماتهـــا فـــي مجـــال الهندســـة واألداء وأنـــواع الوقـــود 

المستقبلية.
جدير بالذكـــر أن فورموال 1 لديها قاعـــدة معجبين تزيد 
عـــن 500 مليـــون، فضًا عن وجـــود متابعـــة تلفزيونية من 

قبل 1.9 مليار مشاهد.
تحـــدث صالـــح الـــروق، وهـــو مهندس مـــن قســـم إدارة 
المشـــاريع المحلية المشـــتركة، عن شـــغفه بالرياضة التي 
يمارســـها منذ عـــام 2004م عندما حضر أول ســـباق له - 
جائـــزة البحريـــن الكبـــرى. وقـــال صالـــح: »لقـــد أصبحت 
شـــغوًفا بها حًقا في العامين الماضييـــن، وكانت هذه المرة 
األولـــى لي فـــي هذا الـــدوري«، مشـــيًرا إلى أن ما شـــجعه 

على المشاركة هو رعاية أرامكو السعودية.
قـــام صالح الذي يشـــارك للمرة األولى، والـــذي يقول إن 
المتســـابق المفضـــل لديه هـــو لويـــس هاميلتـــون، بتحليل 

البيانات التاريخية والحديثة لتطويـــر حل من خال الذكاء 
االصطناعي الذي يتم تحديثه بعد كل ممارســـة للمساعدة 
في الفوز باللقب. وشـــمل ذلك أوقات التأهل والســـباقات، 
باإلضافـــة إلـــى جوانب مختلفة مثل الســـرعة وقـــوة الدفع 

والديناميكا الهوائية وغير ذلك من الجوانب.

تاريخ في السباق 
يمكن ربط اهتمام ســـلطان خياط، المهندس في تطوير 
أعمـــال الغـــاز فـــي المـــوارد غيـــر التقليديـــة، بســـباقات 
الســـيارات بجـــذوره العائليـــة، فقـــد كان عمه ســـائق رالي 
ســـعودًيا رائًدا وكان أول من فاز ببطولة الشـــرق األوســـط 

مرتين. أما والده، فكان أول سائق سعودي مساعد.
يقول ســـلطان: »في سن السادســـة، أصبحت فورموال 1 
شـــغًفا بالنسبة لي، حيث كنت أشـــاهد جميع السباقات مع 
والـــدي«، وأضاف ســـلطان أن لديـــه عديًدا مـــن الذكريات 
المرتبطة بســـباق الســـيارات، وأن أول حدث له في ســـباق 

الجائزة الكبرى كان أيًضا في البحرين في 2004م.
وقد ظهر ولع ســـلطان بســـباقات الســـرعة بشـــكل جلي 
في حلبـــات المملكـــة العربية الســـعودية والبحريـــن ودبي، 
حتـــى أنه نجح في التأهـــل للنهائيات العالميـــة في إيطاليا 

في عام 2019م.

جديد في فورموال 1
يُعـــد محمد العوامـــي، وهو مهنـــدس بترول فـــي مركز 

األبحـــاث المتقدمـــة فـــي إكســـبك، حديـــَث عهٍد بســـباق 
فورمـــوال 1، حيـــث بدأ فـــي متابعة هذه الرياضـــة في عام 

2019م. 
بالنســـبة له، كانت النهاية غير العادية لســـباق الجائزة 
الكنديـــة الكبـــرى فـــي تلك الســـنة، والتـــي كانـــت عقوبة 
مدتهـــا خمـــس ثـــواٍن هـــي العامـــل الحاســـم فـــي تحديد 
الفائز بها، هي مـــا دفعه لاهتمام بهـــذه الرياضة. وقال: 
»تعلمت بعد ذلـــك الجوانب الفنية للســـيارة والســـباقات، 
األمـــر الذي دفعني أكثر إلى ممارســـة الرياضة«، مشـــيًرا 
إلى أن الـــدوري الخيالي أضاف كثيًرا من اإلثارة لموســـم 
2020م، باإلضافـــة إلـــى عديـــد مـــن لحظـــات القلـــق في 

السباقات القليلة الماضية«.
يُعـــد محمد واحًدا من خمســـة العبين يتنافســـون على 
المركـــز الثالث واألخيـــر، حيث مّكنه الســـباقان األخيران 
مـــن النصر ومنحاه تذكـــرة لحضور أول ســـباق في بطولة 

فورموال 1 في نهاية األسبوع.

االستعداد لعام 2021 
ســـتكون بطولـــة العالم للفورمـــوال 1 لعـــام 2021م التي 
ســـتنطلق في شهر مارس هي النســـخة الثانية والسبعين 
من بطولـــة العالـــم للفورمـــوال 1، والتي ســـتتكون من 23 
ســـباًقا من ســـباقات الجائزة الكبرى حول العالم، وسيتم 
إصـــدار تفاصيـــل حـــول كيفيـــة االشـــتراك فـــي دوري 
موظفي أرامكـــو للفورموال 1 لعـــام 2021م قريًبا، فترقبوا 

ذلك!

رعاية أرامكو 
السعودية 
شجعتني 

على 
المشاركة

صالح الروق



7
القافلة األسبوعية      ٢١ يناير ٢٠٢١ 

الرماح ميثل أرامكو السعودية

رالي داكار جدة يحقق أهدافه في الدفاع عن 
البيئة وتسويق الثقافة الوطنية

حقـــق رالـــي داكار في نســـخته الــــ43، جميـــع أهدافه 
وبرامجـــه بنجـــاح كبيـــر، بعدمـــا رفـــع شـــعار »المحافظة 
علـــى البيئـــة«. واحتضنـــت الطـــرق الوعـــرة لمدينة جدة 
فعاليـــات الســـباق، الذي اختُتم في الــــخامس عشـــر من 
يناير 2021م، بعدما انطلق في الثالث من الشـــهر نفســـه. 
وغطـــي الســـباق أكثـــر مـــن 7 آالف كيلومتًرا، بمســـارات 
جديـــدة، ال تخلـــو مـــن تحديـــات عـــدة ألكثـــر مـــن 200 

مشارك، 12 منهم من اإلناث.
وشـــهد الســـباق مشـــاركة أخصائـــي عـــام المـــوارد 
البشـــرية فـــي إدارة حمايـــة البيئة في أرامكو الســـعودية، 
طارق الرماح، في الســـباق للمرة الثانيـــة. ويصف الرماح 
الرالـــي قائًا: »لقد كانـــت التجربة بأكملهـــا مذهلة، بدًءا 
مـــن تنظيـــم الســـباق، وتخطيـــط مضمـــاره ومســـاراته 
الرائعـــة، إلى جانـــب االلتزام بأعلـــى معايير الســـامة«، 

مضيًفا: »كل ذلك فاق توقعاتي بالكامل«.

إنجازات المملكة
وأكمـــل الرمـــاح: »مـــن الرائـــع حًقـــا رؤيـــة إنجـــازات 
المملكـــة وإمكاناتهـــا مـــن خال فعاليـــات هـــذا الرالي«، 
مشـــيًرا إلـــى االهتمـــام البالـــغ الذي أبـــداه المشـــاركون 
بالرالـــي، وإعجابهـــم بتنظيمه والتـــزام معايير الســـامة 

طوال فترة الحدث«. 
وأضـــاف: »تمكنا من تقديم ثقافتنا المحلية للســـائقين 
فـــي الرالـــي، الذيـــن اطلعـــوا علـــى العـــادات والثقافـــات 
الســـعودية، لذا أســـتطيع أن أصـــف تجربة الرالـــي بأنها 

من التجارب الرائعة والرائدة«.
ولطالما كان الرماح منذ ســـن مبكـــرة، مفتوًنا برياضة 
الراليـــات، وعمل جاهًدا علـــى تطوير مهاراتـــه، حتى نال 
فـــي نهاية المطاف رخصة من االتحاد الدولي للســـيارات 
)FIA( واالتحاد الدولي للدراجات النارية )FIM( لســـباقات 
الرالـــي علـــى الطـــرق الريفيـــة والرمليـــة مـــن المملكـــة 
المتحـــدة، التـــي مكنتـــه مـــن المشـــاركة فـــي الســـباقات 

والراليات بما فيها رالي داكار.
ويولي الرماح دائًما اهتماًما بســـامة البيئة وحمايتها، 
وهدفه الدائـــم تمثيل أرامكـــو الســـعودية بأفضل صورة. 
فهـــو يرى أن رالـــي داكار األقرب لـــه، لكونـــه حدًثا يتعلق 

بتوخي السامة أكثر من كونه رياضة خطرة. 
وأضاف: »أظهر الرالي موهبة الســـائقين الســـعوديين، 
وبرهـــن للعالـــم بأســـره مـــا يمكننـــا تحقيقه علـــى أرض 

الواقع بروح المنافسة الشريفة«. 

تأثير مستمر
وكانت »المحافظة على البيئـــة« هي الموضوع الرئيس 
لرالـــي داكار لهـــذا العـــام. وهـــو مـــا أســـهم فـــي دعـــم 
المبـــادرات الطموحـــة الراميـــة لتعزيـــز وتطويـــر حلـــول 
مبتكرة لخفـــض االنبعاثات مـــن المركبات، بمـــا في ذلك 
للوقـــود والمحـــركات  الموفـــرة  المحـــركات  اســـتخدام 

الكهربائية والطاقة النظيفة.
وكانـــت شـــروط المشـــاركة فـــي الرالـــي صارمـــة، إذ 

فرضـــت اتبـــاع قواعـــد ولوائـــح ال تهـــاون فيهـــا. ويقـــوم داليا درويش
مركبـــات  بفحـــص  الســـباق  بـــدء  قبـــل  المنظمـــون 
المتنافســـين، للتأكـــد مـــن التزامهـــم بتعليمـــات الســـباق 
الصارمـــة، ويُســـتبعد من الســـباق علـــى الفـــور كل من ال 

يتبع هذه التعليمات.

بروتوكول صحي
ولـــم يغفـــل منظمـــو الرالـــي عـــن تحديـــد بروتوكوالت 
صحيـــة لتطبيقهـــا، في إطـــار مكافحـــة فيـــروس كورونا 
المســـتجد، حيث وضع المنظمون، إلى جانب الســـلطات 
الســـعودية، بروتوكوالت صحية حســـب األنظمة المعمول 
بهـــا حالًيا، بمـــا في ذلـــك إنشـــاء قاعة صحيـــة، وإجراء 
فحوصـــات )PCR( مكثفة، للكشـــف عن حـــاالت اإلصابة 
بالفيـــروس، وارتـــداء الكمامـــات الواقيـــة، وقـــد ُطبقـــت 
إجـــراءات الســـامة علـــى جميـــع جوانـــب الســـباق منـــذ 

بدايته وحتى نهايته. 

متديد ساعات الدوام
من الساعة ٧ صباًحا

وحتى ٧ مساًء
طوال أيام األسبوع بإمكانك اختيار الوقت

املناسب لك

التدريب النظري عن
طريق اإلنترنت

متوفر للمتقاعدات وألهالي
املتقاعدين وطالبات التدرج

اجلامعي واملتعاقدات

نسعد يف هذه املناسبة بإعالن توسيع نطاق خدماتنا لتشمل:

القيادة اآلمنة هي غايتنا.

 احتفالیة مرور ثالث سنوات علی افتتاح مرکز أرامکو السعودیة لتعلیم القیادة

https://sadc.aramco.com.sa/Home sadccustomerfeedback@Exchange.Aramco.com.sa
013 876-9022
013 876-2575

طارق الرماح، الذي 
يظهر هنا وهو يرفع 
العلم السعودي بعد 

مشاركته في رالي 
دكار.
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استهدف قيادات قطاع التكرير واملعاجلة والتسويق

»ماذا تعني السالمة لك«.. يستقبل 
المشاركين في معسكر التدريب المكثف الـ 75

اتفق مســـؤولون في قيـــادات الخطـــوط األمامية بقطاع 
التكريـــر والمعالجة والتســـويق فـــي أرامكو الســـعودية على 
أهميـــة التدريـــب المكثف، للحـــد من الحـــوادث التي تكلف 
الشـــركة الكثير مـــن الخســـائر مادًيا وبشـــرًيا، وأكـــدوا أن 
المعســـكر التدريبـــي المكثـــف الــــ 75 عن الســـامة، الذي 

شاركوا فيه، قد نجح في تحقيق أهدافه وتطلعاته.
»الســـامة هـــي االهتمام« هـــذا ما ذكـــره فريـــد كامفار 
منســـق المعســـكر الـــذي انطلـــق حامـــًا تســـاؤاًل ضخًما، 
موجًهـــا إلى جميـــع الموظفين، وهـــو »ماذا تعني الســـامة 

لك؟«.

نفكر في السالمة
»عـــادة مـــا نفكـــر فـــي الســـامة علـــى أنهـــا االلتـــزام 
بالسياســـات والقواعـــد، أو اتبـــاع تعليمـــات مدرائنـــا فـــي 
العمـــل.. ولكـــن بإمكاننـــا أن نفكر في الســـامة علـــى أنها 

االهتمام بنفسك وباآلخرين واألصول«.
كان هـــذا تعليق المديـــر المتقاعد من أرامكـــو،  كامفار، 

أثنـــاء تقديمـــه فعاليات جلني احلركة
يبـــي  ر لتد ا لمعســـكر  ا
علـــى   75 لــــ ا المكثـــف 
التوالي خـــال الـ11 عاًما 

الماضية.
مـــج،  لبرنا ا نتهـــج  وا
الـــذي اســـتمر أســـبوًعا 
غيـــر  منهجيـــة  كامـــًا، 
تقليديـــة لمســـائل بيئـــة 
شـــارك  حيـــث  العمـــل، 
المشـــرفون المباشـــرون 
بمواقف محددة مع مختصين فـــي المجال وأعضاء اإلدارة 
العليا. وركزت خطـــة المدير على التحديـــات وتعزيز خطة 
االســـتجابة للطـــوارئ، وتطـــرق ألحـــداث محددة مـــن واقع 

الحياة.

أفضل الممارسات
وتشـــجع المنهجية الســـابقة المشـــاركين على عرض ما 
واجهوه من تحديات وأفضل الممارســـات. وتســـاعد كذلك 

علـــى إيجـــاد حلول لأحـــداث المتعلقـــة بالســـامة، وإزالة 
الحدود بين رؤساء الوحدات وأعضاء اإلدارة العليا. 

وفي آخر يـــوم للبرنامج التدريبي المكثف، أشـــار النائب 
األعلـــى للرئيـــس للتكريـــر والمعالجة والتســـويق، األســـتاذ 
محمـــد يحيـــى القحطانـــي إلـــى أن الحـــوادث المتعلقـــة 
بالسامة الســـابقة، كانت مكلفة فيما يخص حياة اإلنسان 

وأصول الشركة.
وأضـــاف القحطانـــي: »كـــي تحافـــظ أرامكو الســـعودية 
علـــى صدارتهـــا، فهي تحتـــاج لتبني إســـتراتيجية ســـامة 
تجمع بيـــن آخر مســـتجدات التقنية والموظفيـــن المدربين 
تدريًبـــا جيًدا لتقليل عدد الحوادث المتعلقة بالســـامة إلى 

أدنى حد«.
وخـــال هـــذا الحـــدث، ركـــز نائـــب الرئيـــس للتكريـــر 
وتجزئة ســـوائل الغاز الطبيعي، األســـتاذ ســـليمان البرقان، 
علـــى إيجـــاد ثقافـــة الســـامة فـــي شـــركات المشـــاريع 

المشتركة التي تتوافق مع أرامكو السعودية.
وقـــال المديـــر العام لمصفـــاة رأس تنورة، األســـتاذ فواز 
نـــواب: »ســـيُتاح التدريـــب علـــى الســـامة لجميـــع موظفي 
المشـــاريع المشـــتركة، وهو مشـــابه للتدريب الـــذي يحظى 

به موظفو أرامكو السعودية«.

فريد كامفار

التفاعل الممتاز
وعلـــق ماحـــظ األشـــغال فـــي إدارة خطـــوط األنابيـــب 
شـــرق/غرب، محمد العرجاني قائًا: »كان التفاعل ممتاًزا 
وتبادلنـــا الخبرات وتعلمنـــا من هذا التبـــادل، خصوًصا مع 

أولئك الذين يعملون في المشاريع المشتركة«.
ويرى مهندس األعمـــال األعلى في مصفـــاة رأس تنورة، 
صالـــح مقيـــم، إن »وجـــود مشـــاركين مـــن موظفـــي أرامكو 
الســـعودية والمشـــاريع المشـــتركة قد أثرى البرنامج بكثير 

من الخبرات والدروس المستفادة«.
ومـــن جانبـــه، أوضـــح رئيـــس وحـــدة مســـاندة هندســـة 
الصيانة مـــن إدارة التوزيـــع في المنطقة الشـــرقية، محمد 
الصغيـــر أن البرنامـــج كمفهـــوم أوســـع »يمكـــن القـــادة من 
فهمـــه وتطبيقـــه بطريقـــة أفضـــل«. وأكمـــل »أنصـــح به كل 

القادة المباشرين في أي مكان«.
ولـــم يختلـــف رأي قائـــد الفريق األســـاس في ســـامرف، 
ثامـــر حنيتـــي عـــن اآلخريـــن، إذ قـــال: »برنامج الســـامة 
التدريبـــي هـــو أحد أفضـــل البرامـــج التي تقدمهـــا أرامكو 
الســـعودية لتطوير المهـــارات القيادية لاســـتمرار في أداء 

السامة الممتاز وتحسين ثقافة السامة«.

بصيرتك الواعية... سالمتك
ل تهديًدا.. ما زال كوفيد-١٩ ُيمثِّ
فال تتهاون في حماية نفسك 

تطبيق صحتي

مسار جديد لركوب الدراجات الهوائية في الظهران
الظهـــران - انطاًقـــا مـــن الحرص على تحســـين 
وتعزيـــز نمـــط الحيـــاة الصحـــي والرفاهيـــة، حّولت 
إدارة خدمات أحياء الســـكن المركزيـــة موقًعا قديًما 
للغولـــف إلـــى مســـار ركـــوب دراجـــات آمـــن الرتياد 
األفراد واألُســـر. ُدشـــن المسار رســـمًيا في 13 يناير 
الماضـــي، وابتـــدأ التدشـــين بســـباق دراجـــات حبِّي 
بمشـــاركة 60 شـــخًصا، مـــن األطفـــال المقيمين في 

الحي السكني بالظهران.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر العـــام ألعمـــال 
خدمـــات أحياء الســـكن، األســـتاذ محمد الســـلطان: 
رفاهيـــة  لتحســـين  الدراجـــات  مســـار  »أُنشـــيء 
وتوفـــر  تهـــم.  حيا نمـــاط  أ وتعزيـــز  الموظفيـــن 
االختافات فـــي االرتفاع داخل المســـار تدريًبا على 
متعـــددة  أصبحـــت  المنطقـــة  أن  كمـــا  اإلجهـــاد. 
األغـــراض، حيـــث يمكـــن للنـــاس ركـــوب الدراجات 
واالســـترخاء بجانـــب بركـــة البـــط وأيًضـــا التواصل 

االجتماعي«.

ركوب الدراجات واالستمتاع
 مـــن جانبـــه، أّكـــد مديـــر إدارة خدمـــات أحيـــاء 
الســـكن المركزيـــة، األســـتاذ مشـــعل الخالـــدي، أن 
تعزيـــز البيئة اآلمنة يأتي في المقـــام األول، حيث تم 
تنظيـــم الطريق بأمان لســـائقي الدراجـــات من أجل 

االستمتاع بوقتهم.
 وأضاف: »إن تحســـين نوعية الحياة أمر ضروري 
للمقيمين في الحي الســـكني وزائريه فـــي الظهران، 

داليا درويش

كما أنـــه من المزمع زراعة أشـــجار تحيط بالمســـار 
في المســـتقبل حيث يجـــري العمل فيها فـــي الوقت 

الراهن«.
 مـــن جهتـــه، قـــال نائـــب رئيـــس نـــادي الدراجات 
الهوائيـــة فـــي الظهـــران، دانيـــال ســـكوت: »إنه ألمر 
رائع أن نرى األطفال يتابعون شـــغفهم الدائم بركوب 
الدراجـــات اليـــوم، فهـــذه طريقـــة جيـــدة لأســـر 

لممارسة أنشطة صحية«.
 وأوضـــح أمين الراشـــد، مـــن إدارة خدمات أحياء 
الســـكن المركزيـــة، أنـــه توجـــد مقاعد ذكيـــة عالية 
التقنيـــة تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية داخل المســـار، 
وتحتـــوي علـــى محطـــة شـــحن للهواتف الاســـلكية، 
باإلضافـــة إلى مكبرات الصوت التـــي تربط الهواتف 
علـــى  النـــاس  يشـــجع  ممـــا  الموســـيقى؛  لتشـــغيل 

االستمتاع بالطبيعة أثناء توصيل شواحن هواتفهم.
 أمـــا منـــال الموســـى، مـــن إدارة خدمـــات أحيـــاء 
الســـكن المركزيـــة، فشـــرحت الغـــرض مـــن تصميم 
مســـار الدراجات، أال وهو ركوب الدراجة باســـتمرار 
والتواصـــل مع اآلخرين. ويشـــتمل المســـار على عدة 
دوائر متصلـــة موضوعة على الطريـــق حيث أنه بعد 
كل 500 متـــر يمكـــن أن يلتقـــي راكبـــان فـــي نفـــس 

الدائرة للدردشة وتبادل األحاديث.

أصوات من الحي السكني
السياســـات  إدارة  مـــن  الزيـــد،  أحـــام  عّبـــرت 
الحســـابية واألنظمـــة، وكانـــت بيـــن المشـــاركين في 
ســـباق الدراجات، عن حماســـها للمشاركة في حدث 
رياضي، وقالت: »إنها إضافـــة رائعة للمجتمع، حيث 
النـــاَس ويحفزهـــم ليكونـــوا  يدفـــع هـــذا الســـباُق 

نشطين.«
 في حيـــن قال جاكوب بـــوري، مـــن إدارة خدمات 
أحيـــاء الســـكن المركزية: »هذا مـــكان رائع لأطفال 
الصغـــار لركـــوب دراجاتهـــم فـــي بيئـــة آمنـــة«، حاًثا 
الجميـــع على الخـــروج مـــن منازلهم واالســـتفادة من 
اعتـــدال الطقـــس النســـبي خـــال هـــذا الوقـــت من 

العام.
 أمـــا أمل حميـــد علي شـــذان، مـــن إدارة خدمات 
أحيـــاء الســـكن المركزيـــة، فقالـــت: »نفتقـــر إلـــى 
التواصل مـــع قاطني الحي الســـكني بوصفنا أســـرة 
واحـــدة. وإنـــه لمن من الجيـــد أن ترى هـــذا الحدث 
بعد عدة أشـــهر من عـــدم الخروج، وأن تكـــون قادًرا 

على خوضه مع اآلخرين«.
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دومة الجندل.. مدينة »الغموض« والطاقة والتجارة والوجه الحسن
يبـدو أن دومـة الجندل الواقعة في منطقة الجـوف، ما زالت 
تختزن في باطنها الكثير والكثير من آثار الحضارات القديمة، 
الكفيلـة بإعـادة صياغـة تاريـخ المنطقـة مـن جديـد، وهـو مـا 
يُغـري علمـاء اآلثـار بمواصلـة بحثهـم عـن مزيـد مـن اآلثـار 
والنقوش التي تترجم ما جاء في المصادر اآلشورية الموثوقة.

وتحتـوى دومـة الجندل على عدٍد كبير من األبنية التاريخية، 
جـزءٌ منهـا تـم اكتشـاف أسـراره، وبعضه اآلخـر مـازال غامًضا، 
وفـي حاجـة إلـى مزيٍد مـن البحث والتنقيـب والمتابعـة. وهناك 
جـزءٌ ثالـث يتأرجـح بيـن هـذا وذاك، حيـث كشـف عـن بعـض 

مخزونه األثري، ومازال البعض اآلخر خافًيا على األكثرية.
وإذا كان علمـاء اآلثـار قـد اكتشـفوا ـ بالفعـل ـ فـي دومـة 
الجندل قطًعا خزفية تعود للحقبتين النبطية والرومانية، فهذا 
ال يُرضـي غرورهـم المتطلـع إلى اكتشـاف المزيد، الذي يسـهم 

في اكتمال صفحات تاريخ المنطقة عبر العصور القديمة.

الكتابات اآلشورية
دومـة الجنـدل؛ واحـة تقـع علـى الحافـة الشـمالية لصحـراء 
النفـود الكبـرى، وكانـت مركـًزا تجارًيـا مهًمـا ومحطـًة للقوافـل، 
تربـط الجزيـرة العربيـة بالحضـارات القديمـة فـي بـاد ما بين 
النهريـن وبـاد الشـام، التـي يعـود تاريخهـا للقـرن الــ11 قبـل 

المياد.
ووفًقـا للكتابـات التـي تعـود لإلمبراطوريـة اآلشـورية؛ فـإن 

الواحة تتمتع بموارد مائية وفيرة وأراٍض خصبة. 
وتحتـوي وثيقـة تعود لعام 845م على أول مثال مكتوب لكلمة 
»عربـي«، كمـا تحتـوي سـجات الكتابات اآلشـورية علـى وصٍف 
لمدينـة »أدوماتـو،« وهـي تشـير ـ علـى األغلب ـ لدومـة الجندل. 

وتقول إنها مدينة ُمحصنة وعاصمة للعرب. 

قلعة متمردة
وتُعـد قلعة »المارد« أجمـل األجزاء المتبقية من هذا التاريخ 
الثـري، وهـي قلعـة تقع في منطقـة الجوف، ويبلـغ عمرها ألفي 
عـام، وتبُعد ألف كيلو متر إلى الشـمال مـن الرياض، ويُعتقد أن 

األنباط قد أسهموا في بنائها.
وعند اقتراب الزائر من مدخل القلعة، سـيغمره شـعور عارم 
بالدهشة من تفرد المبنى من حيث التركيب والشكل والموقع. 

مشرف العمري

ويقـع علـى قمة نتـوء صخـري، ويتكـون من أربعـة أبـراج. وبُنيت 
معظـم الجـدران فيهـا من الحجـارة، أما الطبقـات العليا فبُنيت 

من الطوب الطيني.
ويمكـن للـزّوار الوصـول لقمـة القلعـة عبـر أحـد مدخليهـا 
الصغيريـن، اللذين يقـع أحدهما في الجانب الشـمالي، واآلخر 
فـي الجانـب الجنوبـي. سـيُدهش الـزوار أثنـاء سـيرهم علـى 
الطريـق بالحرفيـة العالية في تشـييد الجدران والسـالم. وقد 
انهـار أحـد جوانـب الجـدار جزئًيـا، ُمفسـًحا المجـال إلطالـة 

جانبية على القلعة، األمر الذي يُظهر ضخامة حجم المبنى. 

األبراج والغرف
ويمكـن للـزوار استكشـاف األبـراج والغـرف في قمـة المبنى، 
واالسـتمتاع بمنظـر أشـجار النخيـل والتال المحيطـة، والقرية 
التاريخيـة المجـاورة التـي تحتـوي علـى بعـض البيـوت الطينيـة 

التي جرى ترميمها. 
وبينمـا تتواصل أعمال الحفر الجيولوجية، ينهمك الباحثون 
فـي استكشـاف الكنـوز التاريخيـة فـي المدينـة القديمـة، مثـل 
النظـام الهيدروليكـي القديـم المكـون مـن آبـار وقنـوات وأنفـاق 

للري.
وبعـد الخـروج من القلعة، يمكن للزّوار زيارة مسـجد عمر أو 
تأديـة الصـاة فيـه. وبحسـب الروايـات التقليديـة، فقـد بُنـي 
المسـجد عندمـا توقـف ثانـي الخلفـاء الراشـدين، سـيدنا عمـر 

بن الخطاب، عند القلعة في طريقه للقدس عام 637م. 

ويقـول بعـض الباحثيـن إن المسـجد ُشـِيّد فـي وقـت الحـق 
المسـجد والمئذنـة بطابـع  أثنـاء الخافـة األمويـة. ويتميـز 
هندسـي فريـد. ويتيـح القـرب اللصيـق بيـن المئذنـة والقلعـة 

إظهار التمايز بين الحقبتين. 

مزارع النخيل
وعلى بُعد 4 كيلومترات تقريًبا إلى الشـرق من القلعة، وعبر 
مـزارع النخيـل، يمكـن للـزّوار زيـارة بحيـرة دومـة الجنـدل، التي 
تمتد لمسـافة 3 كيلومترات تقريًبا، وهي أُنشـئت في ثمانينيات 
القـرن الماضـي بغرض تخزيـن المياه للري. وفي هذا المشـهد 
السـاحر، يمكن للزّوار الذهاب في جولة بالقارب أو االسـتمتاع 

بالمنظر من المنتزه على الجانب الغربي من البحيرة.

أعمدة الرجاجيل
تقـع »أعمدة الرجاجيل« فـي الموقع الذي يُعد ـ ربّما ـ األكثر 
تاريخيـة وغموًضـا، علـى بُعد 40 كيلومتًرا جنوب شـرق القلعة. 
وتحتـوي األعمـدة التـي يبلغ عمرها 6 آالف عـام على ما يقرب 
من 50 عموًدا، يبلغ ارتفاع بعضها 3 أمتار، وهناك تفاوت يميز 

الحالة التي عليها هذه األعمدة.
وعنـد النظـر لهـذه األعمـدة مـن األعلـى، تبـدو وكأنهـا تقـع 

على محور يمتد تقريًبا من الشرق إلى الغرب. 
ويعتقـد بعـض علمـاء األنثروبولوجيـا أن تلـك األبنيـة قـد 

اسـتُخدمت ألغـراض دينيـة، فيمـا يؤمـن علمـاء آخـرون أنهـا 
اسـتُخدمت للداللة علـى تبدل الفصول. ويتضـح من االختاف 
فـي النتائـج أن األعمـدة ال تختلـف عـن حجـارة »سـتونهينج« 
األثريـة فـي انجلتـرا، وأن الغـرض الحقيقـي مـن تلـك األعمـدة 

يبقى غامًضا.

مدينة سكاكا
وعلـى بُعـد 20 كيلومتـًرا إلى الشـمال من أعمـدة الرجاجيل، 
تقع مدينة سـكاكا، وهي عاصمة منطقة الجوف، وتحتوي على 
الكثير من الفنادق والمطاعم والمتاجر. ويقع فيها قصر زعبل 
الـذي يُشـبه قلعـة مـارد، على قمة صخـرة مرتفعة شـمال غرب 

المدينة.
وسـيجد الـزوار محـال بيـع تجزئـة حديثـة متخصصـة فـي 
المخلـات  فيهـا  بمـا  بـه،  المرتبطـة  والمنتجـات  الزيتـون 
ومسـتحضرات التجميـل. ويوجـد فـي منطقـة الجـوف 11 مليون 
شـجرة زيتـون، أي مـا يعـادل 82% مـن أشـجار الزيتـون فـي 
العامـة  الهيئـة  عـن  صـادر  مسـح  أحـدث  حسـب  المملكـة، 

لإلحصاء حول اإلنتاج الزراعي. 
ومـن المثيـر لاهتمام أن أشـجار الزيتون هي أكثر األشـجار 
المثمـرة الدائمـة زراعـًة فـي المملكـة بعـد أشـجار النخيـل. 
العلمـاء أن المحاصيـل المتوسـطية، بمـا فـي ذلـك  ـن  ويخِمّ
الزيتـون والبرتقـال، كانـت تُـزرع فـي هـذه المنطقـة منـذ أزمـان 

بعيدة.

الطاقة البديلة
وال تُخطـئ العيـن، بضع تطورات حديثة جديرة بالماحظة. 
ومـن هـذه التطـورات بنـاء أول محطـة توليـد طاقـة شمسـية 
ضخمـة فـي المملكة خـارج مدينة سـكاكا. وتنتج المنشـأة 300 

ميغاواط من الكهرباء.
وتنشـغل فـرق العمـل ببنـاء أول محطـة لتوليـد الطاقـة مـن 
الريـاح على مسـتوى تجـاري، بالقرب من دومـة الجندل، بهدف 
توليد 400 ميغاواط من الكهرباء. كما أعلن المسـؤولون أخيًرا 

كذلك عن اكتشاف مواد هيدروكربونية في المنطقة.
ورغـم أن القوافـل لم تعد تمر من المنطقة منذ فترة طويلة، 
وبالتالـي لـم تعـد الواحـة مركـًزا لوجسـتًيا وتجارًيـا مهًمـا، فـإن 
زّوار دومـة الجندل سـيُعجبون بجمـال المزارع الخصبة والقلعة 

ويتأملون في أصول أعمدتها الغامضة.

تتمتع مئذنة مسجد عمر بطابع هندسي فريد. ووفًقا 
للروايات التقليدية، فقد ُبني المسجد عندما كان ثاني 
الخلفاء الراشدين، سيدنا عمر بن الخطاب، في طريقه 

للقدس عام 637م، ولكن البعض يقول أنه ُبني في وقت الحق 
أثناء الخالفة األموية.

قلعة مارد بناء يبلغ عمره ألفي عام ويقع في منطقة الجوف 
على ُبعد ألف كيلومتر إلى الشمال من الرياض وُيعتقد أن 

األنباط قد أسهموا في بنائها.

يشبه قصر زعبل قلعة مارد ويقع على قمة صخرة مرتفعة. 
ويقع القصر في مدينة سكاكا، وهي عاصمة منطقة الجوف.

تتكون أعمدة الرجاجيل التي يبلغ عمرها 6 آالف عام من 
50 عموًدا بارتفاع 3 أمتار. ويعتقد علماء األنثروبولوجيا أن 

تلك المباني قد اسُتخدمت ألغراض دينية، فيما يؤمن 
علماء آخرون أنها اسُتخدمت للداللة على تبدل الفصول.

واحة غنية ُمحصنة اتخذها العرب عاصمة لهم

على ُبعد 4 كيلومترات تقريًبا إلى الشرق من القلعة، وعبر مزارع النخيل، يمكن للزّوار زيارة بحيرة دومة الجندل، التي تمتد 
لمسافة 3 كيلومترات. وُبنيت البحيرة في ثمانينيات القرن الماضي بغرض تخزين المياه للري. وفي هذا المشهد الساحر، 

يمكن للزوار الذهاب في جولة بالقارب أو االستمتاع بالمنظر من المنتزه على الجانب الغربي من البحيرة.

كانت دومة الجندل، وهي عبارة عن واحة على الحافة 
الشمالية لصحراء النفود الكبرى، ولفترة طويلة 

مركًزا تجارًيا ومحطة مهمة للقوافل. وتشير الكتابات 
اآلشورية التي تعود للقرن الـ11 إلى وجود موارد مائية 

وفيرة وأراٍض خصبة في الواحة.
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األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

•  هـــل كنـــِت تخشـــين مـــن فكـــرة التقاعـــد عـــن 
العمل؟

كان التقاعـــد، بفضـــل اهلل ســـبحانه وتعالى، 
خاتمًة لتاريخٍ طويل من اكتســـاب الخبرة وجني 
ثمـــار المعرفـــة مـــن حقـــول التعليـــم في شـــتى 
المجـــاالت، ومـــن خـــال تنـــوُّع الممارســـات، 

ومختلف األداءات، وشغل المواقع القياديَّة.
لـــم يكن يربـــُك بالـــي قط مـــا ســـيكون عليه 
صنيعـــي بعد قـــرار التقاعـــد. انحصر طموحي 
حينهـــا فـــي أفـــٍق أســـبح فيه بخيـــال وســـكوٍن 
منبعـــٍث مـــن عقـــال، وركٍن دفـــيء مـــن مكتبتي 
أحتســـي فيـــه علًمـــا فاتنـــي، ومعرفة اشـــتهيت 
يوًمـــا نيلهـــا، وألرتشـــف حكمـــًة ســـعيت دوًمـــا 
للتحلي بهـــا، ومازلت أراودها حيًنا وتســـتعصي 

علي أحياًنا.
وإذ بقـــدر اهلل يُســـاق ألحشـــد لـــه خبـــرة 
األعـــوام؛ وأعـــاود مســـيرة العطـــاء فـــي ميداٍن 
ـــة، وجلته بهـــدوء، لعلي أســـتعيد  مارســـته بخفَّ

عطاء الحقول وقطف الثمار وصناعة التمام.
عشـــقت الجـــودة ورمتهـــا في عملـــي، خبرت 
ربت عليهـــا ودرَّبت وجلت  فنونهـــا ومعارجها، تدَّ
فيهـــا من الجـــوالت ما جعلني أمتطـــي صهوتها 
دون وجل، وألتـــزم محرابها دون كلل، وأطلق لها 
ر قيمها  العنان لتستقر لدى من ينشـــدها، َويقدِّ

ونفيس مبادئها.
•  ما نصيحتك للمتقاعدات تحديًدا؟

التقاعـــد ال يعنـــي القعود أو الركـــود بل يعني 
االنطاق نحـــو عوالم جديدة واالســـتجمام في 
فضـــاءات رحيبة قـــد تكون غابت عنَّـــا في زمن 
الا فـــراغ أو ذابت فـــي دوامات الشـــغل، وكثرة 

االرتباطات، وحجم المسؤوليَّات.
آن األوان إلطـــاق الطاقات، وشـــحذ الهمم، 
واســـتثمار الخبـــرات، فكم من متقاعـــد يمتلك 
من المعرفـــة الضمنيَّة ما تنـــوء بحمله العصبة 
أولـــو القـــوة، وكـــم مـــن متقاعـــد يـــرى بعيـــن 
البصيـــرة مـــا ال يـــراه مســـتجد في ميـــدان، أو 

مبتدئ في مسلك.
•  البعـــض ضـــد التقاعـــد عـــن العمـــل، وأن يكون 
هـــذا خيـــاًرا لكـــون المتقاعـــد يحمـــل ذخيـــرة 

هائلة من الخبرة، ما رأيك؟ 
ـــه في جمع  لـــَم ال يكون لـــذوي األلبـــاب توجُّ
لـــدى  بمـــا  واالســـتنارة  الخبـــرة،  كيانـــات 
المتقاعديـــن من درايـــة ودربة، والمـــرء ال يهلك 
بعمله بل يتاشـــى بتقاعســـه وتوانيه...والعطاء 
ـــًدا بمصطلح،  ليـــس محصـــوًرا بعمـــر، وال مقيَّ
والعاقـــل مـــن ينتشـــي بالمعرفة، ويســـكبها في 

منابع الخير لتؤتي الثمار ولو بعد حين.
لكـــن وإن طـــال العمـــر، واســـتمرَّ البـــذل فا 
مفـــرَّ يوًمـــا مـــن الرحيل، ويا بشـــرى مـــن غاب 
بجســـده وتجلَّى في الدنيا بذكره؛ ليســـتقر في 
دار الحيـــوان طيب الروح، وارًثـــا دار المقامة ال 

نصب وال وصب.

العطاء ليس محصوًرا بعمر

كيف تحمي طفلك من 
أمراض الشتاء

الدكتورة جواهر محمد مهدي
مدير الجودة في شركة C.master أبوظبي، مستشار محترف جودة 
سي. التقتها القافلة األسبوعية في حوار أدبي رشيق  وتميُّز مؤسَّ
استمزجت معها فيه مفهوم التقاعد.

التقاعد..ليس نهاية المطاف
بل بداية جديدة

التطوع وإكمال الدراسة الجامعية 
بدرية العبدالحـــي تقاعدت من العمـــل في أرامكو 
الســـعودية بعد مضي 25 عاًما، وكان سبب تقاعدها 
هـــم أطفالهـــا الذيـــن كانـــوا فـــي أمـــس الحاجـــة 
لوجودهـــا، ولـــم تكـــن تريـــد أن تـــوكل االهتمـــام بهم 
للخادمة فـــي غيابها، فقد كانت ترغب في تنشـــئتهم 
بنفســـها. وتقـــول بدريـــة: »فـــي الحقيقة أنا أشـــجع 
المـــرأة بعـــد خدمة طويلة مـــن العمل علـــى التقاعد، 
واالهتمـــام بنفســـها وبحياتهـــا االجتماعيـــة، فالعمل 
لســـاعات طويلـــة ال يتـــرك مجـــااًل لاهتمـــام أكثـــر 
باألبنـــاء والســـفر فـــي أي وقـــت، باإلضافـــة إلى قلة 
حضور المناســـبات االجتماعية واألسرية«. وتضيف 
العبدالحـــي: »اســـتفدت كثيـــًرا مـــن التقاعـــد، فأنـــا 
أعشـــق القـــراءة وممارســـة الرياضة، لـــذا، كان لدي 
متســـع مـــن الوقـــت لاهتمـــام بهواياتي، إلـــى جانب 
تنظيـــم حياتي األســـرية، كمـــا وأنني أخطـــط إلكمال 
دراســـتي العليـــا، وقمت أيًضـــا بالتطوع فـــي مدارس 
األطفـــال، وتنظيـــم الرحات للمـــدارس«. مـــاذا عن 
المساوئ؟ هذا كان ســـؤالنا لبدرية، فأجابت: »افتقد 
زميات العمـــل، باإلضافة إلى أن العمـــل في أرامكو 
الســـعودية ينظـــم حياتـــك بأكملها، لذا، مـــا إن تبتعد 
عن الشـــركة حتى تتحول حياتك أحياًنـــا إلى نوع من 

الفوضى«. 

أدرب الفتيات على السياقة
بـــدرة ســـعد تقاعدت عـــن العمـــل بعـــد 20 عاًما، 
وتقـــول: »من وجهة نظري الشـــخصية يفضـــل للمرأة 
أن تتقاعد قبل أن تصل لســـن التقاعـــد الفعلي، حتى 
تســـتطيع أن تســـتمع أكثر في حياتهـــا، وإذا أرادت أن 
تمأ حياتهـــا بعمل مـــا، فيمكنها أن تعمـــل في مجال 
األعمـــال الحـــرة«. وتضيـــف بـــدرة: »أما عن نفســـي 
فأنـــا اســـتفدت من الوقـــت بأخذ عدد مـــن الدورات، 
إلى جانـــب القيـــام بأعمـــال تطوعيـــة، وحالًيـــا أقوم 
بتدريـــب فتيـــات األســـرة والصديقـــات على ســـياقة 
السيارة، وأشـــعر بالمتعة ألنني أمتلك الوقت لنفسي، 

وأستطيع من خاله تنظيم ما أود القيام به«. 

الســـفر لرؤيتهما متى شئت، ومســـاعدتهما في تخطي 
مصاعـــب الغربـــة، باإلضافـــة إلـــى أنني اســـتطعت أن 
أكـــِون مجموعة جديدة مـــن الصديقـــات المتقاعدات، 

وبدأت حياتي من جديد«.

الشعور بالسكينة واالستقرار
نـــورة ســـعد خليفـــة تقـــول عـــن اختيارهـــا للتقاعد 
المبكر: »عملت لعشـــرين عاًما، قدمت كل ما أســـتطيع 
مـــن خال وظيفتـــي التي كنت أشـــغلها، كنـــت مجتهدة 
ومثابـــرة وال أذكر أني تأخرت عـــن تقديم أي من مهام 
عملي، كنت مخلصة جًدا لوظيفتـــي، وفكرت بالتقاعد 
لكـــي أفســـح المجـــال للشـــابات ليأخـــذن حظهـــن من 
العمل، كمـــا أنني كنت أشـــعر باللوم كثيـــًرا ألنني كنت 
مشـــغولة عن أســـرتي، وكان القرار ولم أنـــدم عليه ولو 
للحظة، فوجودي وســـط أســـرتي بشـــكل دائم يشعرني 

بالبهجة والسعادة«. 
وتقـــول عـــن محاســـن التقاعـــد: »منـــذ أن تقاعدت 
بـــدأت أشـــعر باالســـتقرار أكثـــر، إلـــى جانـــب الراحة 
الجســـدية، وبت أكثـــر تفرًغا للعبادات، كما اســـتطعت 
أن أطـــور نفســـي فالتحقـــت بعـــدد مـــن الـــدورات في 
مركـــز التنميـــة األســـرية فـــي المنطقـــة التـــي أقطـــن 
فيهـــا«، وتضيـــف: »ال أظـــن أن التقاعد عـــن العمل له 
مســـاوئ على اإلطـــاق، بل علـــى العكس هـــي مرحلة 
البد لنـــا أن نصل إليهـــا ســـواًء أكان الوقـــت مبكًرا أم 

في حينه«.

حينمـــا تفكر المرأة في التقاعـــد فهي تضع في أول 
األمـــر وجودهـــا أكثـــر مـــع أســـرتها، فالوظيفـــة مهما 
كانـــت أهميتهـــا تســـتهلك وقًتا طويـــًا وجهـــًدا كبيًرا، 
لـــذا، تتقاعـــد المـــرأة الموظفـــة عـــن العمل ألســـباب 
عـــدة، إمـــا ألن تعمل بشـــكل خـــاص في عمـــل تجاري 
خـــاص بهـــا، حيـــث تجد مرونـــة أكبـــر في الوقـــت، أو 
لرغبتهـــا فـــي وجودهـــا بشـــكل مكثـــف مـــع أبنائهـــا، 
وانخراطهـــا أكثر فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة، وتواصلها 

أكثر مع األقرباء والصديقات.
لـــكل متقاعـــدة اتخـــذت قـــرار التقاعـــد قبـــل وقته 
قصة، ولكن األجمل من كل ذلـــك، أن معظمهن اتخذن 
القـــرار من أجـــل االلتفات والمضي بشـــكل أوســـع في 
الحيـــاة األســـرية، والوقـــوف مـــع أبنائهن الذيـــن باتوا 
بالفعـــل بحاجـــة إلـــى وجـــود األم أكثـــر مـــن ذي قبل، 
فبعـــض المتقاعـــدات اختـــرن التقاعـــد للســـفر مـــع 
أبنائهـــن إلكمال دراســـتهم في الخـــارج، والبعض يردن 

إكمال دراستهن العليا، وأخريات اخترن التطوع.
و»القافلة األســـبوعية« تســـلط في هذا التقرير 
الضـــوء علـــى المـــرأة المتقاعدة مـــن العمـــل، ومعرفة 

أسباب اختيارها التقاعد قبل أوانه.

بدأت حياتي من جديد 
فوزيـــة أحمد الصوفـــي، اختارت التقاعـــد من مهنة 
التعليـــم بعـــد 23 عاًما، وتقـــول عن أســـباب تقاعدها: 
»أخـــذت القـــرار بمفردي مـــن دون أية ضغـــوط، حتى 
أننـــي لـــم أتشـــارك فـــي هـــذا الموضـــوع مـــع زوجي، 
إليمانـــي الجـــاد بالفكـــرة، وأذكـــر أن ابنتـــي الصغـــرى 
وســـن، قد شـــعرت بالغضـــب ألنهـــا كانـــت تريدني أن 
أكون معلمتهـــا في الصف الرابع، وقـــد أوجعني حزنها 
لكننـــي كنت قـــد اتخذت القـــرار وال رجعة فيـــه أبًدا«، 
وتضيف: »مهنـــة التعليم مهنة في غايـــة األهمية لكنها 
متعبـــة وتحتاج إلى جهـــد كبير والتزام أكبـــر«. وحينما 
ســـألناها عن محاســـن التقاعد قالت: »أشعر بالراحة 
النفســـية، لكنـــي أعتـــرف أنني أفتقـــد كثيـــًرا زميات 
المهنة، إال أنني وجدت نفســـي قريبة مـــن أبنائي أكثر 
مـــن ذي قبـــل، كمـــا أن لـــدي ولديـــن فـــي المرحلـــة 
الجامعيـــة يدرســـان خـــارج المملكـــة، فكنت أســـتطيع 

■  تهويـــة المنزل: يحمل فصل الشـــتاء 
معه األمطار والفيروسات المنتشرة 
بالهـــواء بكثـــرة. فمع كل عطســـة أو 
كحـــة ينبعث إلـــى الهواء عـــدٌد هائٌل 
مـــن الفيروســـات، ومن أجـــل تقليل 
أعدادها داخل المنـــزل، يجب علينا 
أن نقـــوم بتهوية المنـــزل بالرغم من 

برودة الطقس.
لديكـــم  كان  إن  األطفـــال:  ■  فصـــل 
طفـــان أو أكثـــر وأحدهمـــا مريض 
بأحد أمراض الشـــتاء يجب عليكما 
فصلهمـــا عن بعـــض وباألخص عند 

النوم لتجنب انتشار العدوى.
■  األدوات الخاصة: إن الوقاية وحماية 
باقـــي أفـــراد األســـرة مـــن اإلصابة 
بأمـــراض الشـــتاء ال تقتصـــر علـــى 
فصـــل األطفـــال عند نومهـــم فقط، 
بل يجب عـــدم اســـتخدام األغراض 
الشـــخصية ما بيـــن أفراد األســـرة، 

اســـتخدام  عـــدم  إلـــى  باإلضافـــة 
والمناشـــف،  والماعـــق  األكـــواب 
ويجب أن تخصـــص للطفل المريض 

أدواته الخاصة. 
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تنبيه الوالدين )كيف تبقي أطفالك 
آمنين على اإلنترنت(
اإلرشـــادي  الدليـــل  هـــذا  يســـلط 
التـــي  المخاطـــر  كل  علـــى  الضـــوء 
يواجههـــا األطفال عند الدردشـــة على 
اإلنترنـــت ومشـــاركة الصـــور الذاتيـــة 
وتصفـــح  لتطبيقـــات  ا م  واســـتخدا

اإلنترنت. 
الصديقتـــان ناديـــة صوالحة وكاي 
أدامـــز عبرتا عـــن قلقهما بشـــأن ما 
يواجهـــه أبناؤهمـــا المراهقون، وهو 
مـــا قادهمـــا إلـــى أن يتعاونـــا مـــع 
خبير األمن العالمـــي ويل جيديس. 
فقد طرحـــا األســـئلة الصعبة التي 
يواجهها جميع اآلبـــاء، وأجاب ويل 

عنهـــا بخطـــط عمـــل بســـيطة وخطـــوات وقائيـــة ونصائـــح بشـــأن إدراك 
اإلشارات التحذيرية.  

يمكـــن لخبرات طفلـــك على اإلنترنـــت أن تؤثر عليـــه لباقي حياته ســـواء كان 
ذلك بشـــكل ســـلبي أم بشـــكل إيجابي. بـــادر اآلن وتأكد مـــن أن أطفالك يمكنهم 
التمتـــع بأفضل ما علـــى اإلنترنت ووســـائل التواصل االجتماعـــي، دون مخاوف، 

من خال اتباع اإلرشادات التي وضعها ويل جيديس.
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تعابير الوجه ... من النظريات إلى مجهر 
الدراسات العلمية

بعدمـــا تجاذبتهـــا النظريـــات لزمـــن طويل مـــن دون 
التوصل إلى فهم حقيقتها بشـــكل دقيق، تشـــهد تعابير 
الوجـــه فـــي الوقـــت الحالـــي مزيـــًدا مـــن الدراســـات 
العلميـــة الهادفة إلى فهمها بشـــكل أعمـــق، ومعرفة ما 
إذا كانـــت بيولوجية بحتة أم مكتســـبة أم أنها مزيج من 
االثنيـــن. ولهـــذا الفهـــم أهميتـــه الخاصة فـــي العصر 
الرقمـــي. ويمكـــن أن تتضاعـــف هـــذه األهميـــة إذا ما 
كانـــت هذه التعابير متغيِّرة بتغيـــر البيئات الثقافية.. إذ 

ســـتترتَّب على ذلك عواقب وخيمة في مســـألة قياسها 
لتعلُّم اآللة العميق وصناعة الروبوتات.

اتَّســـقت تقليدًيا وجهة نظر العلماء مع رؤى الفنَّانين 
روا أنماًطـــا معيَّنة مـــن التعبير  في أن البشـــر قـــد طـــوَّ
غيـــر اللفظي، ومـــن بينها تعابيـــر الوجه. وتـــم التمييز 
بيـــن التعبيـــر اللفظي الذي يســـتخدم الكلمات حســـب 
الرغبـــة، وبيـــن التعبيـــر غيـــر اللفظـــي الذي هـــو أكثر 
بدائيـــة و»أعصـــى علـــى التزييـــف« علـــى حـــد قـــول 
الفيلســـوف الفرنســـي جان جاك روســـو. ولم يشذ عن 
شـــبه اإلجماع هـــذا إالَّ بعـــض األعمـــال الفنيـــة، منها 
علـــى ســـبيل المثال عمـــان فنيـــان كبيران، استشـــرفا 

النتائج التي تتوصل إليها أبحاث علمية حديثة. 
العمـــل األول هـــو لوحـــة الموناليـــزا التـــي رســـمها 
ليونـــاردو دافينشـــي عـــام 1503م والتـــي ال تـــزال حتى 
اليـــوم تثير تفســـيرات متناقضـــة لتعابيـــر وجهها. وقد 
أكـــدت أبحـــاث ، مؤخـــًرا، قـــام بهـــا علمـــاء األعصاب 
والدمـــاغ من جامعة سينســـيناتي، مســـتخدمين تقنيات 

رة، أن ابتسامتها ربما تكون »مزيَّفة«.  وقياسات متطوِّ
بعد ذلك بمئة ســـنة، وفي مســـرحية »ماكبيث« لوليم 
شيكســـبير عام 1606م - يعبِّـــر الملك دانكن عن ذهوله 
مـــن خـــداع كاودر له، إذ لم تكـــن تعابيـــر الخيانة تظهر 
علـــى وجهـــه، فيقـــول: »ال يوجـــد علـــم يكتشـــف علـــى 

الوجه ما في العقل«.
وبالفعـــل، لم يُجمـــع العلمـــاء حتى اليـــوم على وجهة 
نظر أو نظريـــة واحدة لفهـــم تعابير الوجـــه. فاإلجماع 
دته أبحـــاث حديثـــة خلصت إلـــى أن تعابير  القديـــم بدَّ
عاتنـــا، ومبنيـــة اجتماعًيا،  الوجه متأثـــرة بنوايانـــا وتوقُّ

ومتغيرة عبر الثقافات.
لكن وجهـــة نظر علمـــاء آخرين تقـــول إن نتائج هذه 
الدراســـات مبنية علـــى تحيُّز ناتـــج عن تأثيـــر الثقافة 
الغربيـــة في كافة أنحاء العالم، حتى بين تلك الشـــعوب 
المنعزلة، حيث أجريت األبحـــاث. فقد أظهرت أبحاث 
حديثـــة حـــول منحوتـــات وتماثيـــل ونقـــوش قديمة من 
الشـــعوب األمريكية األصلية منذ 3500 سنة، والتي لم 
يصلهـــا االســـتعمار الغربي فـــي ذلك الوقـــت، أن هناك 
عدًدا مـــن تعابيـــر الوجه، علـــى األقل، تتخطـــى الزمن 

والثقافات. 

رت عبر الزمن تطوَّ
بدأ شـــبه اإلجمـــاع التقليدي هذا يتعـــرَّض لتحديات 
جدية في اآلونـــة األخيرة. فإحدى النظريات الناشـــئة، 
والمدعومـــة بشـــكل متزايد، تـــرى أن تعابيـــر الوجه ال 
تعكس قـــراءات موثوقة لمشـــاعرنا ولحاالتنا العاطفية، 

بل إنها تُظهر نوايانا وأهدافنا االجتماعية.
فعلى ســـبيل المثال، ظهـــرت االختافـــات في تعبير 
الوجه عن المشـــاعر نفســـها بيننـــا اليوم عنـــد مقارنة 
تعبيـــرات الوجه في الثقافـــة الغربية وتعبيـــرات الوجه 
األخـــرى. ففي دراســـة نشـــرتها مجلـــة PNAS في مايو 
2012م، وقامـــت بهـــا مجموعـــة مـــن الباحثيـــن بقيـــادة 
لغويـــة  تقنيـــات  ة  عـــدَّ اســـتخدموا  جـــاك،  راشـــايل 
رة، تبيِّـــن أن الطريقة التي  واجتماعيـــة وحســـابية متطوِّ
ـــر بها الســـعادة والمفاجـــأة والخوف واالشـــمئزاز  نفسِّ
والغضـــب والحـــزن، التـــي طالمـــا اعتبـــرت ثابتـــة، في 

وجـــوه اآلخريـــن قـــد تختلـــف اختاًفـــا كبيـــًرا عبـــر 
الثقافـــات اليـــوم. وهـــذا مـــا قد يشـــير إلـــى أن تعابير 

الوجه ليست مشفرة في جيناتنا.
وفـــي عـــام 2017م أجرى عـــدد من الباحثيـــن تحليًا 
لنحـــو 50 دراســـة ذات صلة، صدرت فـــي كتاب عنوانه 
»علم تعبيـــر الوجه«، من منشـــورات جامعة أكســـفورد، 
ووجـــدوا أن أقليـــة فقـــط مـــن وجـــوه النـــاس تعكـــس 
مشـــاعرهم الحقيقية. ووفًقـــا للمؤلِّف المشـــارك رينر 
ريســـينزين، كان هنـــاك اســـتثناء واحد قوي: التســـلية 
د  التي تـــؤدِّي دائًمـــا إلى االبتســـام أو الضحـــك. ويتردَّ
ريســـينزين في تفســـير ما تعنيـــه هذه النتائـــج. فيقول 
ممازًحا: »أنا واحـــد من هؤالء العلمـــاء القدامى الذين 
يقومـــون فقـــط بالبحـــث«. ومـــع ذلـــك، فهو يشـــعر أن 
هنـــاك أســـباًبا تطورية جيـــدة تمنعنا من الكشـــف عن 
حالتنـــا الداخلية ألشـــخاص آخرين: »هـــذا يضعنا في 

وضع غير ُمؤاٍت«.
وفي الســـنة نفســـها أجـــرى عاِلـــم النفـــس كارلوس 
كريفللـــي مـــن جامعـــة دي مونتفـــورت فـــي المملكـــة 
المتحـــدة بحًثا نشـــر في مجلة »إيموشـــن« فـــي مارس 
العواطـــف  حـــول  مذهـــًا  شـــيًئا  واكتشـــف  2017م، 
وتعبيـــرات الوجه في بابوا غينيـــا الجديدة. فقد عرض 
علـــى ســـكان جزيـــرة تروبرياند صـــوًرا للوجـــه الغربي 
المعتـــاد للخـــوف، بعيـــون واســـعة وفم فاغـــر، ثم طلب 
منهـــم تحديد مـــا رأوه. فلـــم يـــر التروبريانـــدرز وجًها 
خائًفـــا؛ بـــداًل مـــن ذلـــك، رأوا مؤشـــًرا علـــى التهديـــد 

والعدوان.
نشر في مجلة القافلة عدد نوفمبر/ديسمبر 2020م

سراب الذاكرة..

ما الذي ينتقيه الدماغ لالحتفاظ به وكيف؟
الذكريـــات هـــي أعـــز ما نملـــك، نعتمـــد عليهـــا طوال 
حياتنـــا في النهـــار والليل، في يقظتنـــا ونومنا، هي عماد 
وتاريـــخ  وأذواقنـــا  ومعرفتنـــا  االجتماعيـــة  عاقاتنـــا 
ـــز ونعتـــد بـــه. وقـــد ال يكـــون مـــن  مغامراتنـــا ومـــا نتميَّ
المبالغـــة القـــول إنهـــا هـــي جوهرنـــا. ولكـــن األبحـــاث 
العلميـــة الحديثـــة تجـــرح كبرياءنـــا، وتكشـــف أن هـــذا 

الرفيق الحميم، فيه كثير من الزيف والسراب.
لنفتـــرض أن أحدهم دخـــل إلى حفـــل والتقى في ركن 
مـــن المـــكان عـــدًدا مـــن الغربـــاء، وتـــم تعريفـــه عليهم: 
محمد، جميل، أحمـــد، خالد…إلخ. كم واحـــًدا من هؤالء 
ســـيتذكر؟ األهم مـــن ذلك، كم واحـــًدا ســـيتذكره خطأ؟ 
ربمـــا في الحـــال ســـيدعو أحدهم محمـــًدا بـــدل خالد. 

هذا الخطأ يحدث دائًما.فالنتينا شيرنشيفا
»هـــذا التذكـــر الخطأ ال يســـري فقط على األســـماء، بل 
علـــى أي شـــيء آخر«، تقـــول جوليا شـــاو الباحثـــة في علم 
النفـــس الجنائـــي، ومؤلفـــة كتاب »ســـراب الذاكـــرة«. فكما 
ل اســـم خالد بأحمد من دون أن ندرك، يمكننا بســـهولة  نبدِّ
تغييـــر تفاصيـــل األحـــداث األهم فـــي ذاكرتنا مـــن دون أن 
ـــر ونفعل  ناحـــظ ذلك. وتضيـــف: »ويمكننـــا أيًضا أن نتذكَّ

أشياًء لم تحدث أبًدا«.

سراب الذاكرة: تعبير حديث
حتى تســـعينيات القرن العشـــرين، لم يكن تعبير ســـراب 
الذاكـــرة قـــد دخـــل إلـــى التـــداول العلمـــي. ولكـــن، ومنـــذ 
الســـبعينيات كانت تتم اإلشـــارة إلى بعض جوانبه، باستثناء 

نص صريح جـــاء في »كتاب علـــم النفس«، إلدوارد فيشـــنر 
يعود إلى عام 1928م، وجاء فيه: »ينقســـم ســـراب الذكريات 
واالعترافـــات إلـــى نوعين. يمكننـــا أن نتذكر شـــيًئا حقيقًيا 
وموضوعًيـــا على أنه غير مألوف لدينـــا، ويمكننا أن نخطئ 

في تذكر شيء مألوف لدينا. كا السرابين شائعان جًدا«.
أمـــا أهـــم اإلســـهامات الســـابقة فـــي دراســـة موضوع 
مها سيغموند فرويد.  تشـــّوهات الذاكرة فهي تلك التي قدَّ
فقد بـــدأ دراســـة أوهـــام الذاكـــرة باكـــًرا في تســـعينيات 
القرن التاسع عشـــر وخال معظم أبحاثه الاحقة، ولكن 
مـــن زاويـــة مختلفـــة. فهـــو لـــم يســـتخدم تعبيـــر ســـراب 
الذاكـــرة، بـــل اعتبـــر أن الذكريـــات المؤلمـــة الناتجة عن 
القمـــع فـــي مرحلـــة الطفولة تختفـــي إلى حالـــة الواعية، 
تظهر في األحـــام واألعـــراض المرضية. فبالنســـبة له، 
اإلنســـان المعاصـــر معـــرٌض للقمـــع والكبـــت، مـــن قبـــل 
الحضـــارة الحديثـــة طـــوال حياتـــه. وذكريـــات الطفولـــة 
»تظهر في مراحل الحقة، في ســـن متأخـــرة عندما تكون 
الطفولة قـــد أصبحت من الماضي؛ في هـــذه العملية يتم 
تغييرهـــا وتزييفهـــا، ويتـــم وضعهـــا فـــي خدمـــة مســـار 
االتجاهـــات الحياتيـــة الاحقة، بحيث ال يمكن تمييزهــــا 

بشكـل عام عن األوهام«.
كمـــا تكلـــم فرويد عـــن نوعيـــن مـــن تشـــّوهات الذاكرة. 
اعتـــال الذاكـــرة )Paramnesia( وهـــي عـــدم القـــدرة علـــى 
التمييـــز بيـــن الذكريـــات الحقيقيـــة والوهميـــة، والذكريات 
الحاجبـــة )Screen memories(، وهـــي عندمـــا تحـــل ذكـــرى 
معيَّنـــة محـــل أخـــرى وتحجبهـــا عـــن الوعـــي. واعتبـــر كا 
الذاكرتيـــن أســـلوًبا دفاعًيـــا ضـــد التهديـــدات النفســـية 

المختلفة التي تزخر بها الحضارة الحديثة.
وهكـــذا، بالنســـبة إلى فرويـــد، فـــإن ذكريـــات الطفولة 
هـــذه تنتمـــي إلـــى الذكريـــات الحاجبـــة، التي تكتســـب مع 
الوقـــت صفـــة الذاكـــرة التاريخيـــة لأمـــة، علـــى شـــكل 
أســـاطير وماحــــم. ولكن األبحــــاث العلمية الحديثة، ومع 
التطـــّور الكبيـــر فـــي تقنيـــة المســـح الدماغي أخـــذت مع 

بدايـــة األلفيـــة تفترق عن هـــذا التـــراث التحليلـــي وتأخذ 
منًحى مختلًفا.

السراب اإلدراكي وسراب الذاكرة
يقـــول الدكتور بيـــو لوتو، عالـــم األعصاب الشـــهير، إننا 
نـــرى مـــن خـــال تعلمنـــا كيفيـــة تطـــور أدمغتنـــا لتحديـــد 
األنمـــاط، وخلـــق العاقـــات من خـــال التفاعل مـــع العالم 
الخارجـــي الحقيقـــي، إنها غريـــزة البقاء على قيـــد الحياة، 
»لـــم يتطّور الدماغ فـــي الواقع لرؤية العالم كمـــا هو… تطّور 

الدماغ لرؤية العالم كما هو مفيد بالنسبة له«.
إن ذاكرتنـــا البصرية ال تحتفظ بالصور بوضعها ســـجًا 
للمعلومات فحســـب، فما يعطي معنى للمعلومـــات هو ماذا 
نريـــد أن نفعـــل بها، وبمـــاذا تفيدنـــا. لقد تطـــورت أدمغتنا 
لتخزين »كتاب قواعد« يرشـــدنا إلى كيف أن األشـــياء يجب 
أن تبـــدو، وكيف نشـــعر بها، وما هـــي رائحتهـــا، وغير ذلك 
من تجـــارب الماضـــي الحســـية. وعلى ســـبيل المثـــال، إن 
الصـــورة التي نحفظهـــا في دماغنا عن الســـطح الخشـــبي 
هـــي أنـــه نســـيٌج فيـــه ُحبيبـــات، ونميـــل إلـــى تطبيـــق هذه 
المعرفـــة حتى عندما نرى ســـطًحا من الباســـتيك األملس 

مصمٌم على النمط الخشبي.
هـــذا الســـراب اإلدراكي ناتٌج عـــن حقيقـــة أن دماغنا ال 
يستطيع إال أن يقوم بتفســـير ثاثي األبعاد للصور التي هي 
بطبيعتهـــا ثنائيـــة األبعـــاد، ويتصـــور أحجاًما مختلفـــًة جًدا 
نظـــًرا للبعـــد المنظـــوري، فكلما اقتـــرب الكائن مـــن مجال 

البصر، كبر حجمه على شبكتنا.
في ضوء ذلك، نســـتطيع القول إنه إذا كان اإلدراك الذي 
هـــو عمليٌة نشـــطٌة آنيـــة مبنيٌة على اســـتدالل حســـي أمام 
أعيننـــا، انطوى على ســـراب كهـــذا، فإن احتمـــال األخطاء 
والســـراب عند اســـترجاع هذه المؤثـــرات مـــن الذاكرة في 

اليوم التالي بعد توطيدها خال النوم ستكون أكبر.
نشر في مجلة القافلة عدد يناير/فبراير 2019م
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يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

فـي البـدء ال بـد مـن إشـارة، وإن تكـن موجـزة، إلـى المصـدر الـذي 
إلـى  أقـرب  طبخـة  الملوخيـة،  المقالـة.  هـذه  عنـوان  منـه  اقتبسـُت 
السـذاجة، لكنهـا ال تكـون بالطعـم ذاتـه مـن كل يـد، وربما قلة أسـرارها 
هـي التـي تسـببت فـي تعليـق سـر إجادتهـا علـى شـهقة الطاهيـة فـي 
اللحظـة التـي تطفـئ فيهـا الثـوم الذهبـي الملتهـب بالمـرق، إذ تقابـل 
إلـى  الثـوم  يُضـاف  الشـهقة حيـن  الطاهيـة الصـوت األشـبه بصـوت 
أقـرب  هـو  سـائد  اعتقـاد  وثمـة  هـي،  عنهـا  تصـدر  بشـهقة  المـرق 
لأسـطورة والخرافـة بأن الطبخـة لن تكـون متقنة ما لم تقابل الشـهقة 

بشهقة أخرى تماثلها.
لـو كان هـذا هـو السـر فعـًا، لـكان األمـر مجـرد شـعوذة أو مزحـة. 
لكـن علينـا أن نفكر فـي مجاز الشـهقة، وليس فـي صوت الخـوف الذي 
يخـرج مـن الصـدر حقيقًيـا كان أم مفتعـًا. وطبًقـا للمعنـى المجـازي، 
فالشـهقة هـي الدليـل علـى أن الطاهيـة وضعـت كل حـرارة قلبهـا فـي 

الطبخة. وعلى هذا النحو يجب أن نفكر في شهقة الكتابة.
يكمـن أصـل الشـهقة فـي الحـب؛ فهـو الـذي يمنحنـا حماسـة الـروح 
والتركيـز بـكل كياننـا فيمـا بيـن يدينـا، وألن الطبـخ والكتابـة عمـان 
نتوجـه بهمـا إلـى اآلخـر يلزمنـا التفكيـر فيمن نحـب قبـل أن نجلس إلى 
طاولـة الكتابـة أو ندخـل إلـى المطبـخ. بعـد ذلـك يأتـي دور الخيـال، 

ودور المهارة.
يتعامـل الطبَّـاخ مـع مكونـات لهـا خواصها الُمكتسـبة مـن بيئـة نموها 
وطريقـة تخزينهـا: الخضـراوات واللحـوم واأللبـان والزبـد والدهـون 
والزيـوت واألجبـان ليسـت جمـاًدا، لكنهـا أرواح تكونـت فـي مناخاتهـا: 
نقـاوة الهـواء، درجـة الحـرارة، نـوع المـاء، طبيعـة غذائهـا، كل هـذا 
يمنحهـا درجات الطزاجـة المطلوبـة لبعـض المكونات ودرجـات العتاقة 
المطلوبـة ألخـرى، وذلـك لـه تأثيـره فـي النكهـة والرائحـة والملمـس 

والطعم. 
بعـض الشـخصيات فـي الروايـة يميـل إلـى الطغيـان، مثـل الزبـدة، 
وزيـت الزيتـون وكذلـك بعـض التوابـل كالهيـل. وعلـى الطبـاخ أن يكـون 
حساًسـا في اسـتخدامها وحاسـًما في إيقافهـا عند حدودهـا، بحيث ال 
تسـتولي إحداهـا علـى الطعـم. وعليـه أن يعـرف اللحظـة التـي يضيـف 
فيهـا هـذا المكـون أو ذاك. ومثلمـا يعـرف المـوزع الموسـيقي اآللـة 
المناسـبة لجملـة مـا، وإن كانـت سـتقولها منفـردة أو دخـواًل مـع آالت 
أخـرى، ويعـرف الطاهـي اللحظـة المناسـبة إلضافـة بهـار مـا أو كسـره 
بآخـر، البـد أن يعـرف الكاتـب متـى يدفـع بشـخصية جديـدة، وفـي أيـة 
ظروف يجـب أن تلتقي مع الشـخصيات األخـرى، مثلما يعـرف الطاهي 
مـا الـذي يجـب أن يتنفـس أواًل: الكركـم أم الفلفـل األسـود؟ هـل يمكـن 
لرقـة ابتسـامة القرفـة أن تُعبِّـر عـن نفسـها فـي وجـود رائحـة جـوزة 

الطيب المعتمة العابسة؟
ربمـا يكـون الكاتـب محظوًظـا أكثـر مـن الطاهـي، فهـو الـذي يصنـع 
يحـدد  الـذي  هـو  مثـًا؛  الروايـة  فـي  هـواه.  علـى  طبختـه  عناصـر 
مواصفات الشـخصية. يختار لهـا تاريخها، مخاوفهـا أحامها، خيباتها 
المـكان ويضعهـا فـي مواجهـة  لهـا  الـذي يختـار  وانتصاراتهـا، وهـو 
شـخصيات أخـرى ومواقـف مختلفـة، كلهـا مـن صنع يديـه. لكنـه مع كل 
ذلـك بحاجة إلـى حساسـية تضاهي حساسـية الطاهـي وانتباهـه. عليه 
أن يمتلـك ـ مثلـه ـ مهـارات االسـتباق واإلرجـاء وحـذف غيـر الضـروري 

واإلبقاء على سر مخفي في الرواية يترك للقارئ اكتشافه بنفسه.
الجيـد، ويمكنـه أن يسـتفيد مـن  الكتابـة  تـراث  الكاتـب كل  خلـف 
حساسـية الطهـاة المميزيـن فـي كل آداب العالـم ويتعلـم منهـم، كمـا 
صـارت مهـارات الكتابـة أقـرب إلـى علـم يمكـن تلقيـه فـي الجامعـة أو 
فـي ورشـة كتابـة. وهكـذا صـار بوسـعه أن يعـرف كل شـيء عـن عناصر 
السـرد: بنـاء الجملـة، الحبكـة، وكيـف يكتـب بلغـة سـليمة. لكـن كل هذا 

ال يغني عن الشهقة! 
ال بـد أن يكـون لديـه شـغفه الخـاص، وأعتقـد أن إحـدى الكلمتيـن 
)الشـهقة والشـغف( يمكـن أن تنـوب عـن األخـرى للتعبيـر عـن معنـى 
الحـب الـذي يمنـح الكاتب أسـلوبه الخـاص؛ روحـه الخاصة التـي تميزه 

عن غيره.

شهقة الكتابة!
عزت القمحاوي *

* حل العدد الماضي

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

المربعات التسعة.
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التقط صورة:

زيالمسي هي بلدة صغيرة تقع في النمسا، ويسكنها حوالي 10 آالف نسمة وُتعد زيالمسي وجهة سياحية تتميز ببحيرتها ومناظر الجبال من حولها. وتبلغ 
مساحة البحيرة 4.7 كيلومتر مربع.  وُتعد المدينة مركًزا للرياضات الشتوية مقصًدا للسياح في الشتاء للتزلج على الجليد. الزميل عبداهلل الحميدي من إدارة 

تخطيط أنظمة الطاقة التقط هذه الصورة خالل زيارة سابقة للمدينة.

زيالمسي ... متعة 
الهدوء على بحيرتها

* كاتب وروائي مصري 


