
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 13 رجب 144٢هـ، 25 فبراير 20٢١م

استمراًرا جلهود أرامكو السعودية يف مواجهة اجلائحة ولسالمة موظفيها وأسرهم..

ن ستة  مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يدشِّ
مرافق للتطعيم ضد كوفيد-19

صفحة ٣

ف على معالم في تقنيٌة حديثة تتعرَّ
الوجه حلماية مرافق األعمال

مستويات  أعلى  ضمان  سياق  في 
السالمة واألمن، تستفيد الشركة من 
تقنية حديثة للتعرُّف على معالم الوجه 
للدخول عبر منافذها، في خطوة أخرى 

نحو التحوُّل الرقمي.

صفحة ٥

رمثان-2 تغادر البحر بعد ٤٠ عاًما 
من اخلدمة

ى سفينة رمثان-2 جانًبا، لتترك  تتنحَّ
مكانها لزامل-601، التي تكمل مسيرة 
مساندة األعمال البحرية للشركة بقدرات 

أكثر تطوًرا.

صفحة ٤

ق  طيران أرامكو السعودية يحلِّ
برخصة وطنية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني 
خمس رخص تشغيلية ألنشطة أرامكو 
السعودية المتعلقة بالطيران، حيث توثِّق 
الرخص أعلى معايير الجودة والسالمة 

الُملتزم بها في هذا الجانب.

صفحة ٢

استكشاف أسرار الصحراء برفقة 
أحد أبنائها 

مع قريان الهاجري، تخوض غمار رحلة 
أدوات  إلى  فيها  حاجة  ال  صحراوية 
مالحة، بل تهتدي إلى االتجاه بطريقة 
ل، لتلوح لك أسرار الصحراء  البدو الُرحَّ

على الطريق إلى منطقة ثاج.

صفحة ٦ و٧

هذا العدد

يمكنك تحميل أرامكو اليف اليوم
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الظهران - أصـــدرت الهيئة العامة للطيـــران المدني، 
مؤخـــًرا، خمـــس رخـــص تشـــغيلية ألرامكـــو الســـعودية 
ألنشـــطة الشـــركة المتعلقة بالطيران المدني، حيث توثِّق 
هـــذه الرخـــص أعلـــى معاييـــر الســـالمة والجـــودة، التي 

تلتزم بها إدارة الطيران في الشركة.
وتعليًقـــا علـــى ذلك، قـــال المدير التنفيـــذي للخدمات 
الصناعيـــة، األســـتاذ فهـــد العبدالكريـــم، الـــذي تســـلَّم 
الرخص مـــن ممثلـــي الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدني: 
»ســـرعة اســـتيفاء متطلبات الحصول على الرخص تمثِّل 
شـــاهًدا على مهنية إدارة الطيران، وثقافة السالمة التي 

رسختها على مدى عقود من العمل«.
وأوضـــح العبدالكريـــم أن أرامكو الســـعودية ســـتتمكن 
بعـــد الحصول علـــى هذه الرخـــص من مواءمـــة أعمالها 

مع المتطلبات التنظيمية الجديدة في المملكة.

توفير حلول النقل الجوي
وقال مديـــر إدارة الطيران، األســـتاذ خالـــد الناطور، 

إن اإلدارة عملـــت جاهـــدة للحصـــول علـــى الرخـــص القافلة األسبوعية
الخمـــس مـــن الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي لتعزيز 
الشـــهادة التـــي حصلـــت عليهـــا مـــن هيئـــة الطيـــران 

الفيدرالية.
وقال الناطور: »ســـيتوجب على اإلدارة تطبيق التدريب 
الصـــارم نفســـه لطواقـــم الطيـــران، وســـيتوجب القيـــام 
زة، التي  بصيانة طائراتنا حســـب معايير الســـالمة المعزَّ

يجب أن تتوفر في الخطوط الجوية التجارية«.
وأضاف قائاًل: »هـــذه التغييرات ســـتكون غير ظاهرة 
بالنسبة لمســـافرينا، وســـنواصل القيام بمهمتنا المتمثلة 
فـــي توفيـــر حلـــول نقـــل جـــوي ال تُضاهـــى مـــن حيـــث 

السالمة والكفاءة، في سبيل إرضاء عمالئنا«.

رحلٌة طويلة
وتأتـــي الرخـــص الوطنية بعد عـــدة عقود مـــن العمل 
تحـــت أنظمة الطيـــران الفيدرالي األمريكـــي، حيث تدير 
17 طائـــرة و27  إدارة الطيـــران أســـطواًل مكوًنـــا مـــن 
مروحيـــة، ولها مرافق للطيران في عـــدة مطارات خاصة 
نقـــل  فـــي  المنظومـــة  المملكـــة. وتســـاعد هـــذه  فـــي 

موظفو أرامكو السعودية يلتحقون ببرامج هارفارد 
م المهارات القيادية اإللكترونية لتعلُّ

القافلة األسبوعية

أرامكـو  الـذي تشـهد فيـه  الوقـت  الظهـران - فـي 
السـعودية ثـورة تعلـم رقمـي آخـذ فـي التوسـع، تواصـل 
إدارة تطويـر الكفـاءات اإلدارية والمهنية دعم الموظفين 

من خالل توفير برامج تعلم ذات مستوى عالمي.
وفـي هذا السـياق، اسـتكمل ما يزيد عـن 21 ألًفا من 
موظفـي أرامكـو السـعودية أكثـر من 40 ألـف دورة تعلم 
عبـر برنامج هارفارد لإلرشـاد المهني، وهـو عبارة عن 
منصة تعليم إلكترونية توفرها دار النشـر التابعة لكلية 
لجامعـة  بالكامـل  والمملوكـة  لألعمـال،  هارفـارد 

هارفارد.
وتعليًقـا علـى ذلـك، قـال مديـر إدارة تطويـر الكفاءات 
اإلداريـة والمهنيـة، كوليـن سـلومان: »كان اإلقبـال علـى 
االستفادة من برنامج هارفارد لإلرشاد المهني ملحوًظا 
ومثيـًرا لإلعجـاب؛ إذ أن لـدى موظفينـا شـغًفا عظيًمـا 
للتعلـم، وقـد كان مـن المبهـج رؤية مدى حماسـهم للتعلم 

عبر برنامج هارفارد لإلرشاد المهني«.
وأضـاف أن أكثـر الـدورات اإللكترونيـة رواًجـا هـي 
وإدارة  الضغـوط،  وإدارة  العـروض،  تقديـم  مهـارات 

الوقت.

ووفـرت إدارة تطويـر الكفـاءات اإلداريـة والمهنيـة 
بعـد  2019م  يوليـو  فـي  للموظفيـن  الرقميـة  المنصـة 
مراجعـة شـاملة لبرامـج التطويـر القيـادي فـي أرامكـو 
السـعودية، والتي نتج عنها شـراكة إسـتراتيجية مع كلية 

هارفارد لألعمال.
وتوفـر منصة هارفارد لإلرشـاد المهني محتوى عالي 
الجودة للتطوير القيادي وتحتوي على أكثر من 40 دورة 
تعلـم إلكترونـي تركـز علـى اإلدارة الذاتيـة، واإلشـراف 

على المجموعات، وتحفيز األعمال.

كوفيد-١9 ُيسرِّع تبني 
التعلم اإللكتروني 

حسـب إدارة تطويـر الكفـاءات اإلداريـة والمهنيـة، 
يتمثـل الهـدف اإلسـتراتيجي لبرنامـج هارفارد لإلرشـاد 
المهنـي فـي تحقيـق ثقافـة تعلـم راسـخة ومسـتدامة في 

كافة مفاصل الشركة من خالل تشجيع التعلم الذاتي. 
وجـرى توفيـر المنصـة ضمـن جهـود التحـوُّل الرقمـي 
في الشركة، وأُدمجت في برامج وخدمات التطوير التي 
تقدمهـا إدارة تطويـر الكفـاءات اإلداريـة والمهنيـة، بمـا 
فيهـا مسـارات مركـز تقييـم المواهـب، ودورات مركـز 

القيادة، وبرنامج التطوير المهني. 
وسـعت إدارة تطويـر الكفـاءات اإلداريـة والمهنيـة فـي 
البدايـة السـتقطاب 5000 مسـتخدم جديـد، ولكـن تـم 
تجـاوز هـذا الرقـم بسـرعة حيـث بلـغ العـدد اإلجمالـي 

للمستخدمين 8429 في عام 2019م.
وأسـهمت جائحـة كوفيـد 19- التـي اجتاحـت العالـم 
العـام الماضـي فـي تسـريع تبنـي التعلـم الرقمـي تلبيـًة 
لمتطلبات التباعد الجسـدي وبدء العمل عن بُعد.  وقد 
كانـت إدارة تطويـر الكفـاءات اإلداريـة والمهنيـة حريصة 
الموظفيـن مـن خـالل  علـى ضمـان اسـتمرار تطويـر 

تقنيات التعلم االفتراضي.

الموظفيـــن بين مرافق ومنشـــآت الشـــركة المختلفة بكل 
يُسر وسهولة.

وكانـــت أرامكو الســـعودية قـــد بدأت رحلـــة طويلة في 
عالم الطيـــران منذ الخمســـينيات الميالديـــة، من خالل 
تحليـــق طائراتهـــا، )الجمـــل( و)المهـــا( و)الغـــزال(، فـــي 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  وصلـــت  طيـــران  مســـارات 
األمريكيـــة، حيـــث كانـــت تلك الطائـــرات تســـيِّر رحالت 
منتظمـــة من نيويورك إلـــى الظهران، إلـــى أن حلَّ محلَّها 

الطيران التجاري مطلع عام 1961م.
مت إدارة الطيـــران دعمها للشـــركة من خالل  كمـــا قدَّ
لة تحـــت إدارتها إلـــى المناطق  وصول الطائرات الُمشـــغَّ
النائيـــة. وبـــدأ ذلك الدعـــم مبكًرا، ما اســـتدعى إنشـــاء 
مطـــار الجبيـــل، الـــذي كان أول المطـــارات التـــي تـــم 
اســـتخدامها في الماضي، حيث شهد أول هبوط لطائرة 

)Fairchild 71( في عام 1934م.

تجديد األسطول
وفـــي عـــام 2019م، وكجزء مـــن إســـتراتيجية لتجديد 
األســـطول الجـــوي، اســـتبدلت إدارة الطيـــران 16 طائرة 

مواصلة المسيرة
وتـدلُّ هـذه النتائج البارزة، كما أوضحـت إدارة تطوير 
الكفـاءات اإلدارية والمهنية، على مدى التزام الموظفين 
للفـرص  تقديرهـم  وعلـى  الذاتـي،  بالتطويـر  الكبيـر 

المتعددة المتاحة لهم. 
تجـدر اإلشـارة إلـى أن أرامكـو السـعودية سـتواصل 
هارفـارد  برنامـج  خـالل  مـن  الذاتـي  التعلـم  تطبيـق 
لإلرشـاد المهني في عام 2021م من خالل توفير دورات 
تعلـم جديـدة، بما فيها التنـوع والدمج، والـذكاء الرقمي، 

وسوى ذلك من دورات التطوير القيادية.
وستشـجع إدارة تطويـر الكفـاءات اإلداريـة والمهنيـة 
الموظفين على االسـتفادة من ما يقدمه برنامج سـبارك 
التابـع لبرنامج هارفارد لإلرشـاد المهني، والذي يحتوي 
علـى فيديوهـات، ومقـاالت، وملفـات صوتيـة متعلقـة 

بموضوعات األعمال ذات العالقة.

 ،)Agusta AW139( مروحية متوســـطة الحجـــم من طـــراز
بنمـــوذج جديـــد من الجيـــل الثاني مـــن الطائرة نفســـها. 
وتُعـــد هذه الطائـــرات رائدة فـــي مجالها، حيث تســـاعد 
باســـتمرار في ضمـــان الســـالمة والموثوقية فـــي أعمال 

الشركة.
ل،  ـــن، وقدرتهـــا علـــى التحمُّ وبفضـــل نطاقهـــا المحسَّ
ز  م، وخصائـــص الســـالمة فيهـــا، تعـــزِّ وأدائهـــا المتقـــدِّ
الطائـــرات الجديدة قـــدرات أرامكو الســـعودية على نقل 
موظفيهـــا مـــن أماكـــن عملهـــم فـــي المنصـــات البحرية 
وإليها، مـــع المحافظة على أعلى درجات الســـالمة، كما 
تســـمح إلدارة الطيـــران باالســـتمرار في توفيـــر خدمات 
برنامجهـــا الحالـــي للبحث واإلنقـــاذ، ولكـــن بدرجة أكبر 

من الدقة والجودة.
 Agusta( إلى جانب ذلك، تمَّ اســـتبدال خمس طائرات
 ،)Airbus H145( بأحـــدث طـــراز مـــن طائـــرات )AW109
وهي طائـــرات مروحية حديثـــة، تتميَّز بوجـــود مقصورة 
أكبـــر وهيـــكل صغير ومحـــركات قويـــة، مما يســـمح لها 
بـــأداء أفضل في المهمات الحاليـــة، باإلضافة إلى تعزيز 
إمكانـــات إدارة الطيـــران علـــى أداء مهمـــات جديـــدة، 

تتضمن الطيران لفترات أطول وقطع مسافات أبعد.

الدورات األكثر رواًجا بني املوظفني 
يف برنامج هارفارد لإلرشاد املهني 

■ مهارات تقديم العروض
■ إدارة الضغوط

■ إدارة الوقت

توثيًقا ألعلى معايير السالمة واجلودة التي نلتزم بها..

طيران أرامكو السعودية 
يحلِّق برخصة وطنية
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يف إطار التزام أرامكو السعودية برعاية موظفيها وأسرهم..

ن ستة  مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يدشِّ
مرافق للتطعيم ضد كوفيد-19

ـن مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي،  الظهـران - دشَّ
ًرا، برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 للمستفيدين  مؤخَّ
المؤهليـن للعـالج مـن بين موظفـي أرامكـو السـعودية وأفراد 
ـق هـذا اإلنجـاز  أُسـرهم والموظفيـن المتقاعديـن. وقـد تحقَّ
بعد ثالثة أسابيع فقط من ورشة العمل التخطيطية األولى، 

التي شارك فيها المركز مع وزارة الصحة. 
يُعـد مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي أول  وبذلـك 
اللقـاح  توفيـر  فـي  تنجـح  األعمـال  قطـاع  فـي  مؤسسـة 
كوفيـد-19 مـن خالل برنامج خاص للتطعيـم، وهو ما يعكس 
التـزام أرامكـو السـعودية تجـاه سـالمة مجتمعاتهـا وصحـة 

األفراد فيها.

وشـهد يـوم الخميـس الماضـي، 18 فبرايـر 2021م، أول القافلة األسبوعية
تواصـل لمركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي مـع موظفـي 
الشـركة عبـر البريـد اإللكترونـي، لتشـجيعهم على التسـجيل 
لتلقـي لقـاح كوفيـد19- فـي إحـدى مرافـق التطعيـم التابعـة 
للمركز، حيث قام عديد من موظفي الشـركة وأفراد أُسرهم 

بالتسجيل للحصول على اللقاح.
ـن المركـز أربعة من أصل سـتة  ويـوم األحـد الماضـي، دشَّ
فيـروس  ضـد  للتطعيـم  تجهيزهـا  ـط  المخطَّ مـن  مرافـق 
والعضيليـة  واألحسـاء  الظهـران  مـن  كل  فـي  كوفيـد-19، 
وتناقيـب. وسـيبدأ العمل في المرفقيـن المتبقيين، في بقيق 

ورأس تنورة، بحلول نهاية األسبوع.
إدارييهـا  كبيـر  السـعودية،  أرامكـو  رئيـس  زار  وقـد 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، مرفـق التطعيم 

فـي الظهـران يـوم اإلثنيـن الماضـي، حيـث قـال فـي معـرض 
حديثـه بهـذه المناسـبة: »يُظهـر برنامـج التطعيـم الداخلـي 
م عبر  الخـاص بالشـركة ضـد فيـروس كوفيـد-19، الذي يُقـدَّ
مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي، التزامنـا تجـاه سـالمة 

موظفينا وصحتهم وعافيتهم«.
وأضـاف الناصـر: »تعمـل اللقاحـات جنًبـا إلـى جنـب مـع 
تدابير الصحة العامة الرئيسة، وهي ارتداء الكمامة، وغسل 
اليديـن، والمحافظـة علـى التباعـد االجتماعـي، حيـث تظـل 
هذه التدابير ضرورية للسـيطرة على انتشـار الفيروس حتى 
يتـم القضـاء عليـه نهائًيـا. لقـد خضنـا حرًبـا ضاريـة وطويلة 
ضـد هـذا الوبـاء، والتطعيـم هـو وسـيلة للعـودة إلـى الحيـاة 
الطبيعيـة. ومـع ذلك، فـإن الوقت الراهن ليـس وقًتا للتراخي 

في أي من التدابير التي اتخذناها«.

الناصر خالل زيارته مرفق 
التطعيم في الظهران يوم 

اإلثنين الماضي، حيث أكد 
أن برنامج التطعيم الداخلي 
الخاص بالشركة ضد فيروس 

م عبر  كوفيد-19، الذي ُيقدَّ
مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي، يعكس التزام الشركة 
تجاه سالمة موظفيها 

وصحتهم وعافيتهم.

تصوير: أحمد العيتاني

لين  لعمالء المركز المسجِّ
في )ماي تشارت(

لين للحصـــول علـــى الرعاية  إذا كنـــت أحـــد المســـجَّ
الطبية فـــي مركز جونز هوبكنز أرامكـــو الطبي، ولديك 
حســـاب نشـــط في منصـــة )ماي تشـــارت(، فـــإن األمر 
ســـهل. ادخـــل إلـــى حســـابك فـــي المنصـــة الســـتكمال 
اســـتبيان قصيـــر حـــول كوفيـــد-19، وإبـــداء رغبتك في 

الحصـــول على اللقـــاح عبر المرافـــق الصحيـــة التابعة 
للمركز.

لين في  لعمالء المركز غير المسجَّ
)ماي تشارت( وباقي المستفيدين

الرعايـــة  للمســـتفيدين الحاصليـــن علـــى  بالنســـبة 
ن  الطبية فـــي مركز جونـــز هوبكنـــز أرامكو الطبـــي ممَّ

ليس لديهم حســـاب في منصة )ماي تشـــارت(، وكذلك 
لين ضمـــن أحد مـــزوِّدي الرعاية  المســـتفيدين المســـجَّ
الطبيـــة اآلخرين، أو من خالل شـــركة بوبـــا، يمكن لهم 
ر  إكمـــال نمـــوذج التســـجيل الخـــاص بالمركـــز والمتوفِّ
إلكترونًيـــا، إلبـــداء الرغبـــة فـــي الحصول علـــى اللقاح 
عبـــر المرافـــق الصحيـــة التابعـــة للمركـــز. وفـــي هـــذه 
الحالـــة، فـــإن علـــى كلِّ فرد يرغـــب في الحصـــول على 

اللقاح إكمال نموذج خاص به.

لت ُمسبًقا للحصول على  سجَّ
اللقاح.. ولم يأِت دوري حتى اآلن

لت مســـبًقا للحصول علـــى اللقاح  إذا كنـــت قد ســـجَّ
من خـــالل وزارة الصحـــة، ولكن لم تحصـــل على موعد 
للتطعيـــم حتـــى اآلن، فإننـــا نحّثك علـــى المبـــادرة إلى 
التســـجيل عبـــر مركز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبي. 
وفي هذه الحالـــة، ينبغي لك قبـــول الموعد األول الذي 
ـــل عليـــه، واســـتكمال إجـــراءات الحصـــول علـــى  تتحصَّ
د الخدمة المتاح  اللقاح لفيـــروس كورونا من خالل مـــزوِّ

لك، سواًء عبر وزارة الصحة أو المركز.
وإذا كانـــت لديك أســـئلة بخصوص برنامـــج التطعيم 
الخـــاص بمركز جونـــز هوبكنـــز أرامكو الطبـــي، يُرجى 
االتصـــال بالفريـــق الطبـــي علـــى 800-305-4444، أو 
االطـــالع علـــى قســـم األســـئلة الشـــائعة علـــى الموقـــع 
ــق باللقاح على  اإللكترونـــي للمركز. ولألســـئلة التي تتعلَـّ

وجه خاص، يُرجى االتصال بوزارة الصحة على 937.
ـــر أنـــه حتـــى بعـــد الحصـــول علـــى اللقـــاح، يجـــب  وتذكَّ
االســـتمرار فـــي االلتـــزام بتدابيـــر الوقايـــة مـــن العـــدوى 

لحماية صحة الجميع وسالمتهم.

طريقة التسجيل للحصول على اللقاح في مرافق التطعيم الجديدة

مرافق التطعيم ضد كوفيد-١9
- الظهران
- األحساء

- العضيلية
- تناقيب

- بقيق
- رأس تنورة

لقد خضنا حرًبا ضارية 
وطويلة ضد هذا الوباء، 
والتطعيم هو وسيلة 

للعودة إلى الحياة 
الطبيعية. ومع ذلك، 

فإن الوقت الراهن 
ليس وقًتا للتراخي 
في أي من التدابير 

التي اتخذناها

أمين الناصر



رحلت ولكنها لن تُنسى..

رمثان-2 تغادر البحر بعد ٤٠ عاًما من الخدمة 
ـــان-2، مؤخـــًرا،  ـــزة، رمث ـــت ســـفينة األعمـــال المميَّ أُحيل
إلـــى التقاعـــد بعـــد أن خدمـــت أســـطول أرامكـــو الســـعودية 

بإخالص ألكثر من 40 عاًما.
ـــن  ـــس ب ـــل الشـــهير خمي الســـفينة المســـماة باســـم الدلي
رمثـــان، كانـــت قـــد بُنيـــت فـــي حـــوض إيشـــيكاواجيما 
للســـفن فـــي اليابـــان عـــام 1979م، ودخلـــت فـــي خدمـــة 

الشركة في العام نفسه.
وبينمـــا قـــد يســـتعمل كثيـــر مـــن النـــاس فـــي شـــتى بقـــاع 
ــاء  ــال انتهـ ــا لـــن تُنســـى« حـ ــارة »رحلـــت ولكنهـ األرض عبـ
جائحـــة كوفيـــد-19، فـــإن هـــذه العبـــارة أصبحـــت ذات 
معنـــى خـــاص عنـــد موظفـــي إدارة األعمـــال البحريـــة، 
عقـــب احتفالهـــم بإحالـــة الســـفينة إلـــى التقاعـــد فـــي 31 

ديسمبر 2020م.

سفينة بديلة بقدرات أفضل
متعـــددة  البحريـــة  األعمـــال  ســـفينة  بُنيـــت  وقـــد 
األغـــراض، رمثـــان-2، لتلبـــي عديـــًدا مـــن المهمـــات فـــي 
أعمـــال  تدعـــم  بقـــدرات  لتزويدهـــا  ونظـــًرا  البحـــر. 
الغطـــس، فقـــد ســـاندت أعمـــال التشـــغيل والصيانـــة 
لعّوامـــات اإلرســـاء الســـت ذات الربـــاط المفـــرد فـــي 
فرضـــة الجعيمـــة علـــى مـــدار الســـاعة، لتُســـهم بذلـــك فـــي 

ضمان عدم تعرض صادرات النفط ألي تعطيل.
ومثلـــت مهمـــة إيجـــاد ســـفينة بديلـــة ذات قـــدرات 
مشـــابهة لــــرمثان-2 تحدًيـــا كبيـــًرا، خصوًصـــا مـــع ضـــرورة 
اشـــتمالها فـــي الوقـــت نفســـه علـــى أحـــدث التقنيـــات، 
وتحســـينات تتعلـــق بشـــؤون الســـالمة، باإلضافـــة إلـــى 

معايير تشغيلية أفضل.
وقـــد زادت القيـــود المفروضـــة حـــول العالـــم خـــالل 
جائحـــة كوفيـــد-19 مـــن صعوبـــة هـــذه المهمـــة، فالخيـــارات 
ـــات  ـــر المتطلب ـــى توفي ـــادرة عل ـــي الســـوق، الق الموجـــودة ف

التشغيلية والحركية الالزمة، كانت محدودة.
واســـتقر األمـــر علـــى ســـفينة التزويـــد البحريـــة، زامـــل-

القافلة األسبوعية

ــو  ــاول محلـــي هـ ــراؤها مـــن خـــالل مقـ 601، التـــي تـــم شـ
شـــركة )زامـــل أوف شـــور سيرفســـز(، حيـــث خضعـــت 
الســـفينة الجديـــدة لتعديـــالت جوهريـــة فـــي حـــوض 

للسفن في الدمام. وقد شملت التعديالت:
ـــا مـــن الصلـــب مـــن تدعيمـــات الســـفينة  ـــة 70 طًن ■  إزال

العلوية لسحب خرطوم الشحن بكفاءة أكبر.
ـــادة ســـعة  ـــب لزي ـــات الصل ـــا مـــن مقوي ـــب 33 طًن ■  تركي

التحمل في ظهر السفينة.
■  تزويـــد ظهـــر الســـفينة بملحـــق مســـبق الصنـــع لزيـــادة 

مساحة العمل وتحسين استقرار السفينة.
ـــل  ـــت مـــوازن لتقلي ـــاز تثبي دة بجه ـــة مـــزوَّ ■  إضافـــة رافع

تأثير األمواج في أعمال الرفع.
إلـــى جانـــب ذلـــك، ُزوِّدت زامـــل-601 بنظـــام إطفـــاء مـــن 
طـــراز )كالس-1( لتعزيـــز قـــدرات إدارة األعمـــال البحريـــة 
علـــى االســـتجابة للطـــوارئ، كمـــا تـــم تركيـــب رافعـــة 
ـــى ظهـــر الســـفينة،  ـــد عل ـــم التحكـــم بهـــا عـــن بُع ـــرة يت صغي

ــك  ــاه، وبذلـ ــن الميـ ــم مـ ــاط الخراطيـ ــرض التقـ ــك لغـ وذلـ
انتفـــت الحاجـــة إلـــى اشـــتراك فريـــق الصيانـــة فـــي أداء 

هذه المهمة بشكل يدوي.
وقـــد أثبتـــت زامـــل-601 نفســـها كســـفينة ذات قيمـــة 
أحـــدث  ـــر  توفُّ ومـــع  رمثـــان-2.  اســـتبدال  تســـتطيع 
التقنيـــات فـــي مجـــال هـــذه الصناعـــة فـــي الســـفينة 
البديلـــة، إلـــى جانـــب االلتـــزام الـــذي يحملـــه فريـــق العمـــل، 
ــا، فـــإن  ــى بهـ والحافـــز والمعرفـــة والمهـــارات التـــي يتحلَـّ

عملية نقل األعمال قد تمت بيسر.
ـــون فـــي أدوار  ويتألـــف طاقـــم الســـفينة مـــن أفـــراد يعمل
مختلفـــة تتضمـــن المالحـــة، وأعمـــال ظهـــر الســـفينة، 

واألعمال الهندسية، والغوص، وكذلك الضيافة.

التخطيط للتغيير
زامـــل-601 تعمـــل أيًضـــا كعيـــادة طبيـــة بحريـــة، فهـــي 
مـــزودة بمنشـــآت لتوفيـــر العنايـــة فـــي حـــاالت الطـــوارئ 
ـــا مـــا يكـــون هنـــاك طبيـــب علـــى  واإلســـعاف األولـــي. ودائًم
متـــن الســـفينة ليعتنـــي بالطاقـــم علـــى مـــدار 24 ســـاعة، 
م اإلســـعاف الـــالزم ألي حالـــة طارئـــة فـــي منطقـــة  ويقـــدِّ

الجعيمة لألعمال البحرية.
ـــة  قصـــة نجـــاح الســـفينة الشـــابة زامـــل-601 فـــي خالف
رمثـــان-2 هـــي تذكيـــر بـــأن التغييـــر ال مفـــر منـــه، وبالنظـــر 
إلـــى صعوبتـــه، فـــإن هـــذا التغييـــر يمثِّـــل شـــاهًدا علـــى 
نجـــاح التوجـــه اإليجابـــي لـــدى إدارة األعمـــال البحريـــة 
ــه. ــل وجـ ــى أكمـ ــه علـ ــط لـ ــر والتخطيـ ــع التغييـ ــو توقـ نحـ

ويبقـــى التغييـــر مســـعًى ضرورًيـــا الســـتثمار التقنيـــات 
الجديدة وبلوغ التميُّز المنشود.

جديـــٌر بالذكـــر أن رمثـــان-2 يتـــم تجهيزهـــا للبيـــع مـــع 
تمتلكهـــا  التـــي  الســـفن  مـــن  أخـــرى  ســـفن متقاعـــدة 
الشـــركة، كجـــزء مـــن إســـتراتيجية إدارة األعمـــال البحريـــة 
الســـتبدال أســـطولها المتقـــدم فـــي الســـن. ويُتوقـــع أن 
ـــي مـــن عـــام  ـــع الثان ـــك المســـتقبلي خـــالل الرب تســـلَّم للمال

2021م.
ـــا مـــن دائـــرة  ـــل إدارة األعمـــال البحريـــة جـــزًءا مهًم وتمثِّ
الخدمـــات الصناعيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، حيـــث 
تمتلـــك اإلدارة أســـطواًل مـــن الســـفن يمكـــن االعتمـــاد عليـــه 
فـــي تقديـــم خدمـــات متنوعـــة لدعـــم أعمـــال التنقيـــب 
ـــة  ـــاز البحري ـــط داخـــل مناطـــق االمتي ـــل النف ـــاج، ونق واإلنت

للشركة وحولها.

ُبنيت سفينة رمثان-٢، 
المسماة باسم الدليل البدوي 
الشهير خميس بن رمثان، في 
حوض إيشيكاواجيما للسفن 

في اليابان عام 1979م، ودخلت 
في خدمة الشركة في العام 

نفسه، حيث أكملت أكثر من 
٤٠ عاًما من الخدمة.

بعد عملية بحث لم تكن 
باليسيرة، استقر األمر 

على اختيار زامل-601، 
الظاهرة في الصورة، 

لتحل محل رمثان-2. 
السفينة البديلة مزودة 

ذات قدرات مشابهة 
للسفينة القديمة، مع 
اشتمالها على أحدث 
التقنيات، وتحسينات 

تتعلق بشؤون السالمة، 
ومعايير تشغيلية أفضل.
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إدارة أعمال األمن الصناعي بالتعاون مع دائرة تقنية املعلومات

امسح الرمز
للحصول على
املزيد من املعلومات

سلسة وذكية وآمنة

وجهك .. بطاقة دخولك

تقنية التعرف
على الوجه
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تقنية التعرف
على الوجه

ــاء برســالتها  ــو الســعودية ســعيها للوف تواصــل أرامك
المتمثلــة فــي أن تحظــى بيئــة العمــل والعيــش فيهــا 
بأعلــى مســتويات األمــن والســالمة. وفــي هــذا الســياق، 
تأتــي خطــوة االســتفادة مــن تقنيــة حديثــة للتعــرف علــى 
مرافــق  إلــى  الدخــول  منافــذ  عنــد  الوجــه  معالــم 

األعمال.
وتماشــًيا مــع إســتراتيجية الشــركة للتحــوُّل الرقمــي، 
شــرعت إدارة مســاندة األمــن الصناعــي وإدارة هندســة 
التقنيــة  هــذه  بتدشــين  ــًرا،  المعلومــات، مؤخَّ تقنيــة 
ــى المنشــآت،  ــة للدخــول إل ــة األمني المرتبطــة بالمراقب
وذلــك ضمــن 31 مرفًقــا مــن المرافــق الحساســة فــي 
مختلــف مناطــق المملكــة، بمــا فيها مصفــاة رأس تنورة، 

ومعامل بقيق، ومعمل الغاز في شدقم.

تعزيز األمن والسالمة
وتُعــد تقنيــة التعــرف علــى الوجــه بمثابــة آليــة لتحديد 
هويــة الشــخص والتثبُّــت منهــا، ويمكــن اســتخدامها 
للتعــرف علــى األشــخاص مــن خــالل الصــور أو مقاطــع 

لة، أو عبر التصوير المباشر. الفيديو المسجَّ
ــن إدارة  ــران، م ــد الخث ــدس المشــروع، فه ــال مهن وق
مســاندة األمــن الصناعــي: »فــي بدايــة عــام 2020م، 
ــا  ــة عالمًي ــرز اإلجــراءات المتبع ــع أب ــة م ــت مقارن أُجري
للحــد مــن التداعيــات المرتبطــة بالجائحــة، أســفرت 
عــن اختيــار هــذه التقنيــة، التــي تُســتخدم فــي إطــار 
المراقبــة األمنيــة للدخــول، بهــدف االســتغناء عــن نقاط 

التالمــس عنــد البوابــات، وتعزيــز األمــن والســالمة فــي 
المرافــق الحساســة. وقــد تــم اعتمــاد التقنيــة مــن قبــل 

فريق كوفيد-19 في الشركة«. 

وقــال الخثــران إن المرحلــة األولــى مــن المشــروع 
التــي ال  المرافــق،  إلــى  الموظفيــن  ستســهل دخــول 
ترتبــط بأعمــال النفــط والغــاز، مــن خــالل قــراءة معالــم 

ــة  ــة التحقــق الثنائي الوجــه، فــي حيــن ستُســتخدم عملي
ــة  ــة الهوي ــر مســح بطاق ــاز، عب فــي مرافــق النفــط والغ

ق من معالم الوجه. والتحقُّ
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استكشاف أسرار الصحراء برفقة أحد أبنائها
دع )الجي بي إس( جانًبا

بدأ اليـــوم األول للرحلة مبكًرا، حيـــث انطلق الهاجري 
مشـــًيا على األقدام في الســـاعة الثالثـــة صباًحا لتفادي 
حرارة الشـــمس، وعندمـــا التقينا به بعد ثماني ســـاعات 
علـــى طريـــق تتناثر فيه الحصى، شـــمال هجـــرة الحارة، 

كان قد قطع مسافة 55 كيلومتًرا.
أوقفنـــا ســـيارتنا فـــوق إحـــدى الكثبـــان، وافترشـــنا 
ســـجادتنا مســـتظلِّين بالســـيارة ذات الدفـــع الرباعـــي، 
وقمنا بإشـــعال النار لنباشـــر بإعداد وجبة الغداء؛ كبسٌة 

بلحم اإلبل.
وبينمـــا كان الغـــداء ينضج، بادر الهاجري إلى تشـــغيل 
أنغام الموســـيقى عبر جهاز الصوت في ســـيارته احتفااًل 
ببـــدء الرحلـــة. ثـــمَّ رقصنـــا رقصـــة العرضة علـــى أنغام 
موســـيقى ســـعودية هـــادرة، لينتقـــل النغـــم بعدهـــا أّيما 
انتقـــال  إلـــى أغنية مـــن أغاني الريـــف الغربـــي، للمغني 

األمريكي آالن جاسكون.
وعلـــى مـــدى األيـــام الثالثـــة التاليـــة، بـــدأ الهاجـــري 
يعلِّمني أسرار الصحراء، فيما يشـــبه دورة تعليمية أطلق 
عليهـــا اســـم البـــدو-101، حيـــث شـــرح لـــي مـــن خاللها 
كيفيـــة التنقـــل فـــي األماكـــن الطبيعيـــة، والتعـــرف على 
الحيـــاة البريـــة، وســـبل البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة فـــي 

الصحراء.
رة  والعجيـــب أن الهاجري لم يســـتخدم أي تقنية متطوِّ
لتحديـــد مســـاره، فقـــد أوضـــح لـــي طريقتـــه الخاصـــة 
لمعرفـــة االتجـــاه وهـــو يُشـــير إلـــى نبتـــة بريـــة صغيرة، 
ــف كومة من  قائـــاًل: »الريـــاح تهـــبُّ مـــن الشـــمال، وتخلِـّ
الرمـــال ذات اللـــون الفاتـــح علـــى الجـــزء الجنوبـــي من 
النبات. فـــإذا أردت معرفة الشـــمال، دع عنك )الجي بي 
إس( جانًبـــا، وابحث عن نبتـــة صحراويـــة لتنظر في أي 

جهة منها يتراكم الرمل«.

دروٌس في الصحراء
كانـــت الرمـــال مـــن حولنا هـــي الـــدروس التـــي تعلَّمت 
منهـــا، حيـــث علَّمنـــي الهاجـــري كيفيـــة التعرف علـــى آثار 
أقـــدام الجمـــال، أو الِخفاف، بإصبعيـــن مدبَّبين في األمام 
وعقـــب مســـتديرة فـــي الخلـــف، وكذلـــك الثعالـــب، بآثـــار 
مخالبهـــا األماميـــة الصغيـــرة ومخلبهـــا الخلفـــي األكبـــر 
حجًمـــا، والخنافـــس، بآثـــار أقدامهـــا الصغيـــرة المتعددة، 
وقوائمهـــا  بذيولهـــا  الكبيـــرة،  الصحراويـــة  والســـحالي 

المخلبية مثلثة الشكل.
وخالل هـــذه األيـــام، قمنـــا بزراعة بعض األشـــجار في 
قيعـــان البحيرات الجافـــة، أو ما يُعرف بالســـبخات، حيث 
كانـــت مثل هـــذه األشـــجار فيمـــا مضـــى تزيِّـــن المنطقة. 

سكوت بالدوف

وكأن الهاجـــري بذلـــك يُعيد إلـــى ذاكرتنا ســـيرة األمريكي 
جوني أبلســـيد، الـــذي كان حريًصـــا على زراعة األشـــجار 
خـــر دليلنـــا أي جهد الســـتعادة  فـــي كل مـــكان، فيما ال يدَّ
المناظـــر ذات الطبيعة الصحراوية القاســـية، التي ال يزال 

رها من طفولته. يتذكَّ
وحول أســـباب تراجع الغطاء النباتـــي، قال الهاجري: 
»ربمـــا يرجـــع األمـــر إلـــى شـــح األمطـــار، أو قـــد يكون 
بســـبب كثـــرة الحيوانـــات والرعـــي الجائر. وأًيـــا ما كان 
الســـبب، فإننا جميًعا بحاجة إلى بـــذل مزيد من الُجهد 

لحماية البيئة«.
وبالنســـبة لشـــخص غير خبير مثلـــي، كان المـــكان من 
حولنـــا يبـــدو وكأنـــه بحـــر مـــن الرمـــال ال آخـــر لـــه، لكن 
ه أبصارنا نحو معالم رئيســـة تظهر في  الهاجـــري كان يوجِّ
األفـــق، أو إلى جبـــال صخرية بيضاء، أو بقـــع من النباتات 

الخضراء الداكنة الممتدة حول آبار المياه العامة.
وخـــالل اليومين األخيريـــن من الرحلـــة، أصبحنا نقطع 
مســـافة شـــبه ثابتة؛ 15 كيلومتـــًرا في الصبـــاح، ومثلها في 

فترة ما بعد الظهر.
وعندمـــا تأفـــل الشـــمس، كان الهاجري يختـــار إحدى 
الكثبـــان الرمليـــة الناعمـــة لنفـــرش عليها أكيـــاس النوم 

استعداًدا للمســـاء، ليشـــرع هو بتقليد بدوي قديم يتمثل 
في رســـم دائـــرة فـــي الرمال حـــول موقـــع المخيـــم، مع 
تـــالوة آيـــة الكرســـي لتحفظنـــا مـــن الحيوانـــات البريـــة 
والجـــن. وبعد بُرهـــة قصيرة، نغـــطُّ في النـــوم ملتحفين 
بالســـماء الصافيـــة المعتمـــة، ودرب التبانـــة، ومالييـــن 

النجوم المتناثرة فوقنا.

شجرٌة أخيرة
وفي اليـــوم الثالث، وصلنـــا إلى وجهتنا الرئيســـة، حيث 

خبرةٌ صحراوية مذهلة تكتنزها جعبة قريان 
الهاجري، وهذا في الواقع هو ما أثار اهتمامي 

عندما دعاني موظف أرامكو السعودية المتقاعد، 
الذي كان يعمل مشرًفا على مواقع اآلبار، كي 

تها خمسة أيام،  أصاحبه في رحلة صحراوية مدَّ
نقطع فيها مسافة 120 كيلومتًرا، انطالًقا من منزله 

بالقرب من عين دار، ووصواًل إلى مسقط رأسه 
بالقرب من منطقة ثاج التاريخية.

وعبر تطبيق )واتساب(، أرسل لي الهاجري خريطة 
رسمها بيده، حيث بدت ألول وهلة وكأنها مشهد من 
مشاهد ِفلم ملك الخواتم. كانت الخريطة تُشير إلى 

بحور الرمال، وآبار المياه، والجبال ذات القمم 
المدببة، التي رسمها كمعالم على طريق السفر.

ومع أني لم أكن واثًقا تماًما من أني أمتلك اللياقة 
البدنية الكافية، التي تؤهلني لخوض هذه الرحلة، إال 

أنني كنت على يقين من أنني سأكون برفقة أفضل 
خبير صحراوي يمكن للمرء أن يحظى به على 

اإلطالق.
رت أن هذه الرحلة ستتيح لي اختبار قدرتي  كما فكَّ

على التحمل، حيث ستضطرني إلى مغادرة قوقعتي 
المنعزلة المريحة، التي صنعتها لنفسي كمغترب، 

وتمنحني فرصة معرفة المزيد عن ثقافة المملكة، 
ومناظرها الطبيعية، وحياتها البرية، والتحديات 

ه بمثابة وطن. البيئية لبلد أعدُّ

رحلٌة إلى منطقة ثاج..

خارطٌة مختصرة التفاصيل 
رسمها الهاجري على الرمل، 

ح طريق الرحلة  لتوضِّ
الصحراوية نحو منطقة 

ثاج.

ال يحتاج قريان الهاجري إلى بوصلة أو جي بي إس ليهتدي إلى االتجاه، حيث ُتغنيه 
الطرق التقليدية عن ذلك، فالرياح دائمة الهبوب في هذه المنطقة تأتي من الشمال، 

ويمكن للمسافر ببساطة أن يبحث عن موقع حبات الرمل المتناثرة بفعل الهواء، 
ليساعده ذلك في تحديد الجهات. وفي هذه الحالة، يتراكم الرمل على اليسار، 

وبالتالي فإن الشمال إلى جهة اليمين.



7
القافلة األسبوعية      25 فبراير ٢٠٢١ 

استكشاف أسرار الصحراء برفقة أحد أبنائها

تـــل البتيـــل الجنوبـــي ذو القمـــة المســـطحة علـــى حـــدود 
منطقـــة ثـــاج. هـــذا المـــكان هـــو مســـقط رأس الهاجري، 
فقبـــل 65 عاًمـــا، أنجبتـــه أمه عند ســـفح التـــل، تحت ظل 
شـــجرتين متجاورتين، لم يبـــَق منهما اليـــوم إال جذعيهما، 
إذ ربمـــا ُقطعتـــا قبل مدة غيـــر معلومة من أجـــل الحصول 

على حطب تُوقد به النار.
وها هـــو الهاجري يـــؤدي صالته تحت شـــمس الظهيرة 
الحارقة، ويدعو لبلده وأهلها، ولمســـقط رأســـه، ثم يشرع 

بزراعة شجرة أخيرة قبل أن نعود أدراجنا.

رحلٌة من أجل البيئة
روبرت ليبلينغ

فـــي منتصـــف أكتوبـــر 2020م، قـــام المشـــرف 
الســـابق على مواقع آبـــار أرامكو الســـعودية وخبير 
الصحـــراء، قريان الهاجـــري، بجولته الســـنوية في 
الصحـــراء، حيـــث انطلـــق خاللهـــا مـــن منزلـــه في 
هجرة جنيـــح بالقرب من عين دار إلـــى منطقة ثاج 
القديمـــة حيث ُولـــد. امتـــدت الرحلة خمســـة أيام 

قطع خاللها 120 كيلومتًرا سيًرا على األقدام.
ومنـــذ أن بـــدأ الهاجـــري هـــذه الرحلة الســـنوية 
التقليديـــة، الحـــظ تدهـــور البيئـــة المحليـــة بمرور 
األعـــوام، مـــن قبيـــل تناقـــص األشـــجار والنباتات 
غيـــر  للتصرفـــات  نتيجـــًة  وذلـــك  الصحراويـــة، 
المســـؤولة مـــن بعـــض البشـــر، والتغيُّـــرات العامة 
الناتجـــة عن التذبذب في معـــدالت هطول األمطار 

وأنماط الطقس.
وقـــد أراد الهاجري برحلته هذا العام أن يســـلِّط 
الضوء علـــى التغيـــرات البيئية التي شـــهدها، آماًل 
مـــن وراء ذلـــك تشـــجيع األفـــراد على إيـــالء البيئة 
الطبيعيـــة اهتماًما أكبر، والســـعي للمحافظة عليها 
مســـتقباًل. وقد القـــت رحلـــة الهاجري حتـــى اآلن 
بعـــض الصدى لدى عـــدد من الشـــبكات اإلعالمية 
المحليـــة، إلـــى جانـــب ِفلـــم أنتجتـــه وزارة البيئـــة 

والمياه والزراعة في المملكة.
وكان هـــدف الهاجري مـــن هذه الرحلـــة يتجاوز 
مجـــرد الحصول علـــى رحلة موثَّقـــة بالفيديو،  فهو 
علـــى يقين من أنـــه باإلمكان تحويـــل الصحراء إلى 
بيئة أفضـــل، إذا ما تم تثقيف األفـــراد حول أهمية 
حمايـــة البيئة، حيث إن األفـــراد بمقدورهم إحداث 
تغييـــر إيجابي فـــي عالمهم من خـــالل اتخاذ بضع 

إجراءات بسيطة.
وأشـــار الهاجري إلى أن الرعـــي الجائر لقطعان 
األغنـــام واإلبـــل اآلخـــذة أعدادها فـــي االزدياد هو 
جزء من المشـــكلة، كما أن زيادة أعداد الســـيارات 
التـــي تعبـــر أراضـــي الصحـــراء، وقطـــع األشـــجار 
الحية الســـتخدامها حطًبـــا للنار، يمثل جـــزًءا آخر 

من المشكلة.

نت مـــن العيش في  هذه األشـــجار والنباتات تمكَّ
هـــذا المناخ الجاف والقاســـي فيما مضـــى، كما ال 
نـــزال نراهـــا فـــي المناطـــق المســـيَّجة فـــي مزارع 
مملوكـــة للمواطنين. ومـــا لم يغيِّر النـــاس عاداتهم، 
ويصبحـــوا أكثـــر اعتـــزاًزا بالحياة البريـــة الطبيعية 

في المملكة، فقد نفقد هذه الثروة إلى األبد.
وقـــد أوضـــح الهاجـــري أن قلقـــه بشـــأن الوضع 
البيئـــي أخـــذ طابع الجديـــة أثناء إحـــدى الرحالت 
االستكشـــافية الســـابقة لقافلـــة اإلبـــل الســـعودية 

األمريكيـــة فـــي صحـــراء الربـــع الخالـــي، التـــي 
انطلقـــت مـــن ندقـــان إلـــى أم الحديد منـــذ حوالي 

عقد من الزمن.
فـــي ذلـــك الوقـــت، الحـــظ الهاجـــري التراجـــع 
الشـــديد للغطاء النباتي الثمين فـــي المنطقة، حين 
قطـــع معظـــم تلك الرحلـــة ســـيًرا علـــى قدميه في 
الصحـــراء بـــداًل مـــن الركوب علـــى ظهـــر الجمل. 
آنـــذاك، تمتم الهاجـــري بالدعاء ســـائاًل المولى أن 

يتحسن الحال.

قريان الهاجري يقوم بإعداد الشاي في ليل الصحراء وإلى اليسار يستمع سكوت بالدوف إلى شرح من الهاجري عن طبيعة الصحراء في منطقة ثاج

1998م، أسـفرت أعمـال حفـر  فـي عـام 
أُجريـت فـي منطقـة ثـاج، التـي تقع علـى بُعد 
95 كيلومتـًرا تقريًبـا إلى الجنـوب الغربي من 
عـن  النقـاب  كشـف  عـن  الجبيـل،  مدينـة 
أثريـة  قطًعـا  ـن  تضمَّ مهـم  أثـري  اكتشـاف 
ُوجـدت فيمـا يُشـبه مدفًنـا لجنـازة. ويُعتقـد 
 2000 يتجـاوز  المكتشـفة  اآلثـار  أن عمـر 
عـام، وتُعرف باسـم »كنـز الملكـة المجهولة«، 
المتحـف  مقتنيـات  ضمـن  تُعـرض  حيـث 
ـن  تضمَّ قـد  و يـاض.  لر ا فـي  طنـي  لو ا

االكتشاف:
علـى  ترقـد  كملكـة  تبـدو  فتـاة  ■  رفـات 

سرير من الخشب.
تماثيـل  شـكل  علـى  برونزيـة  ■  دعائـم 

آدمية تُحيط بالسرير.
■  قناًعا مذهًبا.

■  عقوًدا وتلبيسات وخواتم من الذهب.
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خلفض تكاليف اإلنشاء 
وحماية البيئة..

تســـعى إدارة المشـــاريع إلـــى االســـتفادة مـــن تقنية 
ُمبتكرة لتمديـــد خطوط األنابيب تحت ســـطح البحر، 
مـــن شـــأنها أن تحدَّ مـــن اآلثـــار التـــي تلحـــق بالبيئة 
ر من الوقت المســـتغرق  بمقدار النصـــف تقريًبا، وتوفِّ

في أعمال اإلنشاء بما يقترب من الثلث.

توفير التكلفة وحماية البيئة
تُعـــد  المختلفـــة،  األعمـــال  مشـــاريع  بيـــن  ومـــن 
المشـــاريع البحريـــة فريدة بطبيعتها، فهـــي تحتاج إلى 
مـــوارد متخصصـــة ومكلفـــة لتنفيذ األعمـــال، في ظل 

صعوبات عديدة قد تعترض إنجاز هذه المشاريع.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يُعـــد حفـــر الخنادق فـــي قاع 
البحـــر من أصعب أعمال المشـــاريع البحرية، بســـبب 
طول مـــدة التنفيـــذ، واســـتهالك عديـــد مـــن الموارد 
البحريـــة. وفـــي الطريقـــة التقليديـــة، يمكـــن الحفـــر  
بواســـطة جرافـــة عكســـية حتـــى الوصول إلـــى العمق 

المطلـــوب أســـفل قـــاع البحـــر، ثـــمَّ تمديـــد خطـــوط القافلة األسبوعية
األنابيب أو الكابالت تحت القاع، وردمها بعد ذلك.

ولكن التقنية الجديدة لحفر الخنـــادق بعد التمديد 
ن من حفـــر الخنادق تحت قاع البحـــر وردمها في  تمكِّ
الوقـــت نفســـه. وتشـــتمل هـــذه التقنيـــة علـــى وضـــع 
وحدتيـــن لحفر الخنادق فوق خط األنابيب، تســـاندها 
مجســـات تحدد النطـــاق األمثل للحفـــر، بحيث يوضع 
خـــط األنابيـــب فـــي العمـــق المســـتهدف أســـفل قاع 
البحـــر. ونتيجـــة لذلـــك، تتقلـــص منطقة قـــاع البحر 
الوقـــت  ينخفـــض  فيمـــا   ،%45 بنســـبة  المتأثـــرة 
المســـتغرق فـــي اإلنشـــاء بنســـبة 30%، عنـــد مقارنة 

ذلك بالطريقة التقليدية.
وإلـــى جانـــب األثـــر االقتصـــادي اإليجابـــي، فـــإن 
التخفيـــف من األضـــرار المحتملـــة على البيئة يُســـهم 
فـــي الحـــد مـــن تأثـــر عديـــد مـــن الموائـــل البحريـــة 
دة في الخليج العربي، مثل الشـــعاب المرجانية،  المهدَّ

واألعشاب البحرية، وأشجار القرم.
وباإلضافـــة إلـــى انخفـــاض التكلفـــة الناشـــئ عـــن 
توفيـــر الوقت، فـــإن هنـــاك توفيـــًرا آخـــر متوقًعا في 

التكلفة، بســـبب انتفـــاء الحاجة إلى بعـــض اإلجراءات 
المطلوبة لحماية البيئة وتدارك آثارها.

فعلى ســـبيل المثال، عادة ما تُركَّب شـــباك ترشـــيح 
الطمـــي علـــى جانبـــي الخنـــدق المحفـــور الحتـــواء 
االضطـــراب الناتج عن أعمال الحفر واســـعة النطاق. 
ومـــع انخفاض معدل التعكر بالطين، نتيجة اســـتخدام 
تقنيـــة الحفر الجديـــدة، تقّل الحاجة إلـــى تركيب هذه 
الشـــباك بنســـبة كبيـــرة، بـــل يمكـــن االســـتغناء عنهـــا 

كإحدى متطلبات المشروع في عديد من الحاالت.

تذليل العقبات بأحدث التقنيات
وقـــال مديـــر إدارة المشـــاريع البحريـــة، األســـتاذ 
عبدالعزيـــز الدليجـــان، إن التقنيـــة الجديـــدة ظهـــرت 
للمـــرة األولى ضمـــن أعمال التطوير لحقـــل غاز قبالة 

الساحل الشمالي لمصر.
وأضاف: »نظًرا للصعوبات التي اعترضت مشـــاريع 
حفـــر الخنـــادق الســـابقة، يحـــرص فريـــق المشـــاريع 
البحريـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية باســـتمرار علـــى 

استكشـــاف الممارســـات الدوليـــة المثلـــى لتذليل مثل 
هذه العقبات والصعوبات«.

التقنيـــة قيـــد  وقـــال الدليجـــان: »ُوضعـــت هـــذه 
المالحظـــة خـــالل أولى مراحـــل تطويرهـــا، وخضعت 
للمراقبـــة عنـــد اســـتخدامها للمـــرة األولـــى. وبعـــد 
ل فريق عمل من  اإلنجاز الناجح لذلك المشـــروع، ُشـــكِّ
إدارة المشـــاريع وإدارة الخدمـــات االستشـــارية وإدارة 
األعمـــال البحريـــة لتقييـــم هـــذه التقنية، واالســـتفادة 
منها في أول اســـتخدام لها على اإلطـــالق في منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي«.
وأوضح الدليجان أن إدارة المشـــاريع، نتيجة لتقليل 
ـــق انخفاًضـــا  عـــدد المـــوارد البحريـــة الالزمـــة، تحقِّ
كبيـــًرا في التكاليف مقارنة بأســـلوب الحفر التقليدي، 

إلى جانب تحقيق فوائد تتعلَّق بحماية البيئة.
وتكلَّلـــت جهـــود إدارة المشـــاريع البحريـــة باعتماد 
تقنيـــة الحفر الجديدة، بما يتماشـــى مع إســـتراتيجية 
أرامكـــو الســـعودية الراميـــة إلـــى ترشـــيد المـــوارد 
الالزمـــة إلنجـــاز المشـــاريع، والحـــد مـــن األضـــرار 

المحتملة على البيئة.

اعتماد تقنية حديثة للحفر تحت 
البحر بدًل من األسلوب التقليدي

نحو تنمية قطاع البتروكيميائيات وتعزيز القيمة املضافة..

توقيع مقاولة إنشاء مع شركة )ويسون 
إنجنيرنغ( لزيادة طاقة معالجة الغاز في الشيبة

عت أرامكو الســـعودية، مؤخـــًرا، عقد  الشـــيبة - وقَّ
مقاولـــة بمبلـــغ إجمالـــي مقطـــوع، يتضمـــن أعمـــال 
الهندســـة والشـــراء واإلنشـــاء لمرافـــق التحكـــم فـــي 
نقطـــة تكثف الغـــاز، وذلـــك في معمـــل ســـوائل الغاز 

الطبيعي في الشيبة في قلب الربع الخالي.
ويســـتهدف المشـــروع، الـــذي أُرســـي على شـــركة 
)ويســـون إنجنيرنغ( الواقع مقرها في مدينة شنغهاي 
الصينيـــة، نـــزع المـــواد الهيدروكربونيـــة الثقيلـــة من 
الغـــاز اللقيم، وزيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية لمعالجة 
الغاز مـــن 1.8 إلى 2.4 مليار قدم مكعبة قياســـية في 
اليوم. وتَُحـــول مرافق التحكم في نقطـــة التكثف دون 

تكون الهيدرات الصلبة في الغاز.
ويســـاند المشـــروع تنميـــة قطـــاع البتروكيميائيات 
فـــي المملكـــة، وبرنامـــج تعزيـــز القيمـــة المضافـــة 
اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد )اكتفاء(، كما يُســـهم في 
توظيـــف الكـــوادر المحلية. وتشـــتمل أعمالـــه على ما 

يلي:
■  تركيـــب أربعة مرافق للتحكم فـــي نقطة التكثف، 
ووحدتـــي تبريد بمـــادة )البروبـــان(، ووحدة لنزع 
المـــواد المتكثفـــة، ســـتركَّب على مداخـــل تغذية 
وحدات نزع الغاز الحمضي، ومعمل اســـتخالص 

سوائل الغاز الطبيعي.
■  تطوير وحدتين من وحـــدات نزع الغاز الحمضي 
الســـتخالص الغازات، مثل كبريتيد الهيدروجين 

وثاني أكسيد الكربون، من الغاز الطبيعي.
الفرعيـــة  الطاقـــة  محطـــات  إحـــدى  ■  توســـعة 

الموجودة، الستيعاب أحمال كهربائية أعلى.

القافلة األسبوعية

■  تركيب وحدتين الســـترجاع الغاز بالتســـخين في 
وحـــدات تنقيـــة وتكثيف ســـوائل الغـــاز الطبيعي 

الموجودة في المعمل.
وستتم أعمال المشـــروع عن طريق إنشاء مجموعة 
مـــن الوحدات المســـتقلة وتركيبها، وذلك نظـــًرا لبُعد 
المـــكان، وصعوبـــة أعمال اإلنشـــاء في الشـــيبة على 
نحـــو خاص، مما ســـيضمن ضبط الجودة، وتحســـين 

ر. إنجاز جدول اإلنشاء المقرَّ
وستشـــتمل مرافق التحكم في نقطـــة التكثف، التي 
ل معظم نطـــاق األعمال في المشـــروع، على 76  تشـــكِّ
وحـــدة مســـتقلة تُصنع فـــي مرفـــق تصنيع، ثـــم تُنقل 

إلى الصحراء النائية لتركيبها في المشروع.

اإلنشـــاء المعتمد للمشـــروع هو جزءٌ من إســـتراتيجية 
إنجـــاز المشـــاريع في أرامكو الســـعودية، وهـــو ينطوي 
على عدد من المنافع للشـــركة ولشـــركائها، وســـيكون 
لـــه أثـــر إيجابـــي علـــى أداء المشـــروع، وبيئـــة العمل، 

والمشاريع االقتصادية في المملكة.
وأضاف قائـــاًل: »إنجاز األعمال الهندســـية النهائية 
في المملكة، لنطـــاق عمل بهذا المســـتوى من التعقيد 
ننا من اســـتكمال مســـيرة تطويـــر الكوادر  التقنـــي، يمكِّ
الوطنيـــة، من خالل أهـــداف توظيف يمكـــن تحقيقها. 
وهـــذا أمر في غايـــة األهمية، إلى جانب اإلســـهام في 
نســـبة  ورفـــع  )اكتفـــاء(،  برنامـــج  أهـــداف  تحقيـــق 

المشاركة المحلية«.

تعزيز المشاركة المحلية
ويُعـــد هذا أول مشـــروع نفـــط وغاز تُرســـيه أرامكو 
الســـعودية مباشـــرة على شـــركة )ويســـون إنجنيرنغ(، 
حيث ســـتُطبَّق فيه طريقة اإلنشـــاء بتركيـــب الوحدات 
الجاهـــزة المســـتقلة. وقـــد اختيرت هذه الشـــركة بناًء 
على تنفيذهـــا الناجح لمشـــاريع تعتمد هـــذه الطريقة 

في مختلف أنحاء العالم.
إلـــى جانب ذلك، وقـــع االختيار علـــى مكتب تصميم 
هندســـي فـــي المملكـــة لمســـاندة األهـــداف المتعلقة 

بتعزيز مستوى المشاركة المحلية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال نائـــب الرئيـــس إلدارة 
المشـــاريع، األســـتاذ عبدالكريـــم الغامـــدي، إن مفهوم 
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ضمن برنامج دعم االقتصاد اإلبداعي يف اململكة..

)إثراء( يطلق برنامج الحلول اإلبداعية تحت 
شعار »ابتكار محتوى رقمي فّعال«

الظهــران - أطلــق مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء(، 
ــر  ــاء 11 رجــب 1442هـــ )23 فبراي ــوم الثالث ــة« ي ــول اإلبداعي ــج »الحل برنام
ــال«، حيــث يهــدف  2021م(، وذلــك تحــت شــعار »ابتــكار محتــوى رقمــي فعَّ
البرنامــج إلــى تســليط الضــوء علــى التقنيــات الرقميــة الفّعالــة التــي تعــّزز 
إنتــاج المحتــوى اإلبداعــي فــي المملكــة، إلــى جانــب توفيــر بيئــة للمبدعيــن 

والمبتكرين في مختلف المجاالت المعرفية والفنية واإلبداعية.
ويأتــي برنامــج »الحلــول اإلبداعيــة«؛ ضمــن سلســلة مــن برامــج االبتــكار 
إلــى دعــم المشــتركين لتحويــل  التــي يطلقهــا المركــز، والتــي تســعى 
للتطبيــق  إلــى حلــول عمليــة قابلــة  أفكارهــم ومقترحاتهــم اإلبداعيــة 
والتصنيــع، مــن خــالل تقديــم دورات تدريبيــة احترافيــة عبر منصــات إثراء 
الرقميــة؛ إذ يقــدم البرنامــج استشــارات مجانيــة مــن قبــل خبــراء لإلســهام 
فــي بنــاء عالقــات إســتراتيجية، كمــا ســيقدم دعًمــا مادًيــا لألفــكار الفائــزة 
ممــا يُســهم فــي تحويلهــا إلــى نمــاذج تســويقية، إضافــًة إلــى إتاحــة الفرصة 

لعرض األفكار على مستثمرين ومتعاونين حول العالم.

كمــا ســيطلق البرنامــج دعــوات مفتوحــة عبــر الموقــع اإللكترونــي القافلة األسبوعية
للتســجيل فــي البرنامــج، حيــث يســتهدف عبــر منصاتــه الرقميــة المبدعين 
والمبتكريــن مــن مواطنيــن ومقيميــن؛ ليقــع االختيــار علــى 30 مشــاركة  
لالنضمــام إلــى البرنامــج، وتطويــر أفــكار المشــاركين عــن طريــق عرضهــا 
علــى لجــان استشــارية؛ ومــن ثــم يتــم تقديــم الدعــم لألفــكار الخمــس 

الفائزة.
ويهــدف إطــالق البرنامــج تحــت مســّمى »ابتــكار محتــوى رقمــي فّعــال«، 
إلــى تشــجيع المشــاركين علــى ابتــكار منتجــات مــن خــالل اســتخدام 
التقنيــات الرقميــة الفّعالــة التــي مــن أبرزهــا الواقــع المعــّزز، والواقــع 

االفتراضي، والواقع المختلط، وتقنية اللمس، والواقع الممتد.
الجديــر بالذكــر أن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء( 
يحــرص علــى تقديــم مبــادرات افتراضيــة متنوعــة تســتهدف الشــباب 
للمبتكريــن  توفيــر مســاحة  مــن خــالل  وذلــك  اهتماماتهــم،  بمختلــف 
والموهوبيــن، وخلــق بيئــة تفاعليــة لتبــادل األفــكار فــي مجــاالت الفنــون 
والعلــوم والتقنيــة وريــادة األعمــال؛ لتطويــر ودعــم صناعــة اإلبــداع فــي 

المملكة العربية السعودية.

قم بمسح الرمز الشريطي لتحميل تطبيق ’توكلنا‘  

اعرض تطبيق 
’توكلنا‘ عند الدخول

ال ُيسمح للموظفين والمرضى والزوار الذين يظهرون فئات 
"الوضع الصحي" أدناه على تطبيق "توكلنا" بالدخول إلى مرافق 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

مصاب

مخالط (أ)

قادم من سفر

مخالط (ب)

قادم من سفر

ال يوجد اتصال 
باإلنترنت
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األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

لتسـليط الضـوء على التنمـر، التقـت »القافلة 
البراهيـم  لميـاء  الدكتـورة  مـع  األسـبوعية« 
لتناقـش معهـا مفهـوم هـذه الظاهـرة، واألسـباب 
التـي قـد تدفـع بعـض األشـخاص إلـى اسـتخدام 
هـذا السـلوك مـع اآلخريـن، وكيـف يمكـن التعامل 

مع المتنمرين.
•  ماذا يعني التنمر؟

التنمـر هو شـكل مـن أشـكال اإلسـاءة واإليذاء، 
ـه مـن قبـل فـرد أو مجموعـة نحـو فـرد أو  يُوجَّ
بـاب االسـتقواء علـى الضعفـاء،  مجموعـة، مـن 
ويُشـترط فيـه التعمد والتكرار. وقـد يأخذ التنمر 
أشـكااًل مختلفـة، فقـد يكـون لفظًيـا أو جسـدًيا أو 

باإليماءات أو إلكترونًيا.
ويمكـن أن يكـون التنمـر عـن طريـق التحـرش 
واالعتـداء البدنـي، أو اإليـذاء الـذي يصـل إلـى 
تهديـد المـال والعـرض والنفـس، أو غيرهـا مـن 
مـا  وكثيـًرا  التالعـب.  مثـل  اإلكـراه،  أسـاليب 
يُسـتخدم سـلوك التنمر إلجبـار اآلخرين على أمر 

ما عن طريق التخويف أو التهديد.
•  هنـاك مـن يخلـط بيـن التنمـر والنقـد، فمـا 

هو الفرق؟
النقـد يختلف عـن التنمر، فالنقـد البناء يهدف 
التحسـين  بهـدف  الضعـف  إلـى تحديـد مكامـن 
بينمـا  وعدوانيـة،  شـخصنة  وبـدون  والتطويـر، 
التنمـر هـو انتقـاد هـادم للثقـة، يبحث عـن مكامن 
ـا  الضعـف لالنتقـاص والشـخصنة واإلسـاءة، إمَّ
بغـرض اإليـذاء المباشـر من قبـل المتنمـر، أو من 
ر عليه أو إسـقاطه.  خالل التأليب إلحباط المتنمَّ
ويكمـن الفـرق فـي أسـلوب التواصـل، حيـث تكـون 

سمة العدوانية غالبة عليه في حالة التنمر.
ومـن أسـوأ أنـواع التنمـر تنمـر المنافـق متعـدد 
الوجـوه، ويظهـر هـذا النـوع جلًيـا علـى شـبكات 
التواصـل االجتماعي، حيث يُظهر شـخٌص المودة 
بحسـابه الحقيقـي، ويتنمـر بحسـاب أو حسـابات 

مستعارة.
•  يعتقـد البعـض أن التنمـر أمـٌر يقتصـر علـى 

األطفال، ما رأيك؟
فحسـب،  األطفـال  علـى  التنمـر  يقتصـر  ال 
فهنـاك تنمـر علـى البالغين، وقـد زادت وتيرته مع 
ارتفـاع حـدة التنافس فـي مجاالت الحيـاة، وتعدد 
وسـائل التنمـر اإللكترونـي. وغالًبا ما ينتشـر ذلك 
فـي  لضعيفـة  وا لمتعصبـة  ا لمجتمعـات  ا فـي 

أساليب الحوار.
كيفيـة  فـي  للوالديـن  نصيحتـك  هـي  •  مـا 

التعامل مع ظاهرة التنمر؟
للوالديـن هـي أال تشـجعوا األبنـاء  نصيحتـي 
علـى التنمـر، فمـع األسـف، هناك عدد من األسـر 
للطفـل فيعتـاد  العدوانـي  السـلوك  التـي تشـجع 
أو  الشـخصية،  قـوة  إظهـار  بحجـة  إمـا  عليـه، 
بدعـوى الحريـة، أو الدفـاع عـن النفـس. كمـا أن 
بعض األسـر تسـتخدم سـلوك التنمر مع أطفالها، 

فيتعلم األطفال استخدامه كوسيلة دفاع.
إلـى جانـب ذلـك، فـإن ثقافـة الحـوار وتفهـم 
ضروريـان  أمـران  المختلفـة  النظـر  وجهـات 
لتخفيـف التنمـر. وبالطبع  فـإن الحزم مع التنمر، 
قانونًيـا،  أو  اجتماعًيـا  أو  أسـرًيا  كان  سـواء 
هـذه  مـن  للحـد  ضـرورة  رادعـة،  وبعقوبـات 

السلوكيات المؤذية.

التنمر هادٌم للثقة

الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم
استشارية في طب األسرة

حين نعاقبهم بحب..!

وإذا رأيـــت أن أحـــد أطفالـــك قـــد أخطـــأ وحـــاول 
إصـــالح خطئه في الســـر، فال تفضحه أو تشـــهر به، 

وساعده على تصحيح خطئه.
وينبغـــي التذكيـــر بأن توقـــف الطفل عن الســـلوك 
الســـلبي يُعدُّ في حـــد ذاته ســـلوًكا إيجابًيـــا يجب أن 
نكافئـــه عليه، ونشـــجعه على االســـتمرار فـــي النهج 

نفسه.
كمـــا يجب أن تســـاعد أبناءك على تناســـي أخطاء 
الماضي وعـــدم تذكيرهم بها، فإذا وقـــع أحدهم في 
خطـــأ كبيـــر أو صغيـــر فـــي مرحلة مـــا مـــن مراحل 
حياتـــه ثم أقلـــع عنـــه، فيجب علينـــا أن ننســـى ذلك 

الخطأ، بل ونساعده على أن ينساه.
مراعـــاة هذه األمور تُســـهم في تحقيـــق الغاية من 
تـــرك  علـــى  األطفـــال  مســـاعدة  وهـــي  العقوبـــة 
التصرفـــات الخاطئة، مـــن دون أن يكون العقاب غاية 

في حد ذاته.
وتذكـــر جيًدا عزيـــزي األب أن ال تخبر أبناءك في 
ثورة غضبـــك أنك ال تحبهم، وإياك أن تحوِّل وســـيلة 
العقاب إلى طريقـــة لإلذالل، فما العقاب إال وســـيلة 
ـــق من ورائـــه الهـــدف التربوي  تربيـــة، فـــإذا لم يتحقَّ

المقصود فهذا يعني فشل أسلوب العقاب.

مراعاة الفروق الفردية
ق للعقـــاب  ومـــن األهميـــة بمـــكان ونحـــن نتطـــرَّ
وأنواعـــه أن يضـــع اآلبـــاء فـــي ُحســـبانهم الفـــروق 
الفردية بيـــن األطفال، فهناك طفٌل تضيـــق به الدنيا 
ـــه لـــه والـــده نظـــرة عتـــاب، أو أعـــرض عنـــه  إذا وجَّ
وجفـــاه، وآخـــٌر يتألـــم إذا عبـــس والـــده فـــي وجهه، 

وثالٌث قد يحتاج إلى أنواع أشدَّ من العقاب.
ج فـــي العقوبة، وأالَّ  لـــذا، يجب علـــى األب أن يتدرَّ
يتـــرك الطـــرق األخـــف وطـــأة التي تنفـــع مـــع ابنه، 
ويلجأ إلى ســـواها مـــن العقوبات األقســـى، فالعقوبة 
يجب أالَّ تتجـــاوز المقـــدار المطلوب، والزيـــادة فيها 

كالنقصان قد تضرُّ بالطفل.

الغاية من العقوبة
ال تحـــاول أبـــًدا أن تبالغ فـــي معاقبـــة أبنائك، وال 
تســـاِو في العقاب بين ذنب صغير وجـــرم كبير، حتى 

ال تضطرب المفاهيم عند طفلك.
كما يجـــب أن تُعلـــم الطفـــل بالذنب الـــذي تعاقبه 
من أجله، وتوضح لـــه عدالة العقوبـــة الموقعة عليه. 

قد يعتقد بعضنـــا أن دور األب يقتصر على توفير 
االحتياجـــات الضرورية لأُلســـرة، مـــن ملبس ومأكل 
ومشـــرب وهدايـــا وغيرهـــا، لكـــن فـــي الحقيقة فإن 
دور األب يتكامـــل مـــع دور األم لتحقيـــق التربيـــة 

السليمة.
ويلعـــب اآلبـــاء دوًرا فـــي غايـــة األهمية فـــي حياة 
أبنائهم، من حيث المســـاعدة علـــى تطويرهم وتوفير 
البيئـــة المناســـبة لنشـــأتهم، وتقديـــم اإلرشـــادات 
النافعـــة لهم. كما ال بُـــد من إدراك أهميـــة دور األب 
فـــي تســـيير دفـــة الحيـــاة، ومـــدى تأثيـــر ذلـــك على 
تربيـــة األبناء من جميع الجوانب، ســـواء النفســـية أو 

االجتماعية أو المادية.
إلـــى جانب ذلـــك، من المهـــم معرفة كيفيـــة تعزيز 
الروابـــط بيـــن األب وأبنائه، لكي ال يصبـــح التواصل 
بيـــن الطرفين خالًيـــا من المشـــاعر والعواطف. وفي 
هـــذا الشـــأن، يجـــب التطـــرق إلـــى مفهـــوم العقاب، 
الذي قـــد يحتاج أن يمارســـه األب مـــع أبنائه حينما 

يقعون في الخطأ، وأفضل الطرق السليمة للعقاب.

أنواع العقوبة
هنـــاك عدة طـــرق للعقـــاب يجـــب أن يعلمها األب 
ليســـتخدمها كبديل عن الضرب، فالعقوبات درجات، 
تبـــدأ مـــن الكف عـــن التشـــجيع، فهـــو في حـــد ذاته 
د أن يتلقى التشـــجيع  عقوبـــة للطفـــل، إذا كان قد تعوَّ

من قبل.
وهنـــاك أيًضـــا إعـــالن عـــدم الرضـــا، والعبـــوس 
وتقطيـــب الجبيـــن، والزجـــر والتوبيـــخ، واإلعـــراض 
المؤقـــت، بشـــرط أن تمـــارس تلك الوســـائل بطريقة 
غيـــر مبالغ فيها، حيـــث من الممكن أن يعتـــاد األبناء 

على هذا النوع من العقاب فال يعود مؤثًرا فيهم.
ومـــن أنـــواع العقوبـــة الحرمـــان مـــن االمتيـــازات، 
بحيـــث يُـــدرك األبنـــاء أن وقوعهم في الخطـــأ يعني 
حرمانهم مـــن مصروفهم الشـــخصي، أو من الخروج 
مـــع أصدقائهم، أو من مشـــاهدة برامجهم المفضلة، 

أو من استخدام الكمبيوتر وألعاب الفيديو.
كما يجب تجنُّب أســـوأ أنـــواع العقاب، وهو العقاب 
النفســـي، كالســـخرية واالســـتهزاء والتهميـــش، فهذا 
النـــوع ليـــس لـــه مـــردود إيجابـــي إطالًقـــا، بـــل على 
العكـــس، كثيًرا مـــا يترك آثـــاًرا غير محمـــودة يعاني 
منهـــا الطفل طـــوال حياته، وقد يؤدي إلـــى نزع مودة 

األب واحترامه من قلوب أبنائه.

ــق األطفـــال بشـــدة بأجهـــزة  يتعلَـّ
تـــر  لكمبيو وا ز  لتلفـــا كا  ، لتســـلية ا
وألعاب الفيديو، ويجذبهم ســـحرها 
بســـهولة. ولهـــذه الوســـائل أضـــرار 
كثيـــرة ينبغـــي تجنُّبهـــا مـــن خـــالل 
ضبـــط عـــادات االســـتخدام عنـــد 
الطفـــل. وفيمـــا يلـــي بعـــض هـــذه 

االضرار:
■  أضـــرار صحيـــة: كالســـمنة، وقلة 

التركيز، وضعف السمع والبصر.
 ، لـــة لعز كا  : نفســـية ر  ا ضـــر ■  أ
واالكتئـــاب والقلـــق، واضطـــراب 

الشخصية.
■  أضرار ســـلوكية: كالكســـل، وتبنِّي 
القيـــم الســـلبية، وعـــدم التفاعل 

مع األسرة والمجتمع.
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تربيٌة خالية من 
الدراما

يناقش الكتـــاب، من تأليف 
ســـيجيل  دانيـــال  الدكتـــور 
والدكتـــورة تينـــا برايســـون، 
أحـــد التحديـــات الرئيســـة 
 ، ل طفـــا أل ا بيـــة  تر فـــي 
مستكشـــًفا النهـــج الســـليم 
لتهدئة الفوضى ومساعدة 
عقلية الطفـــل على النمو. 
م الكتـــاب مبـــادئ  ويقـــدِّ
وإســـتراتيجيات تســـاعد 

مـــن  كثيـــر  تجنُّـــب  فـــي 
مـــا تصاحـــب  عـــادة  التـــي  المتأججـــة،  العواطـــف 
محـــاوالت تعليم االنضبـــاط، لتصبح حيـــاة اآلباء أكثر 

سهولة، وتربية األطفال أكثر نجاًحا.

األطفال وأضرار أجهزة 
التسلية
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المسرح في العصر الرقمي.. لماذا لم يفقد 
مكانته اليوم؟

األحالم في األدب..
بين ألف ليلة وليلة وملحمة »جلجامش«

ســـواء أكان فردًيا أم جماعًيا، يبقـــى الترفيه جانًبا مهًما 
مـــن حياتنـــا، فهو يحاكـــي إنســـانيتنا في أســـمى وجوهها، 
م لنا المتعـــة والرضا الذاتي. وفي ظروف وســـياقات  ويقـــدِّ
معينـــة، يكون الترفيه شـــكاًل من أشـــكال التنميـــة الثقافية 

والفكرية.
وتُعـــد رواية القصـــص على مـــر العصور باكورة وســـائل 
الترفيـــه، التـــي تنتقـــل مـــن جيـــل إلـــى جيـــل عبـــر كلمات 
شـــفهية، وكان من أبرز وســـائل نشـــرها هو فن المســـرح، 
الـــذي لـــم يفقد شـــيًئا مـــن جاذبيته مع مـــرور الزمـــن؛ بل 
ز باســـتمرار إلى يومنا هذا،  يمكننا الجـــزم أن حضوره يتعزَّ
حتى بعدما أصبح العالم الرقمي بشـــتى أنـــواع الترفيه في 

متناول أيدينا.

نكهٌة خاصة لرواية القصص
كل وســـائل الترفيـــه المبتكـــرة حديًثـــا مريحـــة وممتعة، 
لكنهـــا تـــؤدي إلـــى اإلحســـاس بالوحـــدة، فينتهـــي األمـــر 
بالشـــخص إلـــى أن يشـــاهد معظم هـــذه العـــروض وحده، 
فيغرق في عالمه الخاص مع عـــروض يتفاعل معها وحيًدا 
وكأنه فـــي فقاعـــة صغيرة. أما المســـرح فهو شـــيء آخر؛ 
حيث يســـمح بدخول أشـــخاص آخرين إلى هـــذه الفقاعة، 
حيـــث يعيـــش كلُّ فرد من الحضور ســـحر المســـرح الحي، 
وهـــو من بيـــن األماكن القليلـــة األخيرة على وجـــه األرض، 
حيـــث يواجه كل فرد فـــي القاعة العرض الفني نفســـه، ما 
يفـــرض رابًطا وجودًيا بين الحاضريـــن في لحظات خاصة 

يختبرونها سوية.
وقـــد يقول البعـــض إن هـــذا المنطق ينطبـــق أيًضا على 

لماذا لم تغـــب األحالم عـــن آداب أي ثقافة في العالم؟ 
وما الـــذي توخاه منها حشـــد من عمالقـــة األدب على مرِّ 

التاريخ من هوميروس إلى بورخيس؟
بالنســـبة للبعض، كانت األحالم المصدر الرئيس الذي 
اســـتقوا منـــه أعمالهـــم النثريـــة أو الشـــعرية. وبالنســـبة 
آلخرين، كانت األحالم بحكم عشـــوائيتها مســـرًحا يسمح 
لألديب بالتفلُّت من قيود الواقعية، وبنســـج أحداث أقرب 

إلى الفانتازيا يكمل بها خطاب عمله األدبي.
يتأمل المرء نفســـه في الحلم بداًل مـــن تأمل العالم من 
حولـــه، فيدخل في ذاته كمـــا يقول باشـــالر، وهكذا يكون 
هو نفســـه الممثـــل والكاتـــب والجمهـــور والمســـرح دفعًة 
واحدة على حد تعبير الشـــاعر اإلنجليـــزي، جون درايدن. 
ويذهـــب الروائـــي األرجنتيني، إرنســـتو ســـاباتو، أبعد من 
ذلك، حيـــن يزعم أن اإلنســـان عندما يحلم يكون شـــاعًرا 
فـــًذا، لكـــن مـــا إن يصحو مـــن الحلـــم حتى يعـــود مجرد 

مخلوق بسيط.

األحالم في ألف ليلة وليلة
وفـــي الحديث عن األحـــالم واألدب، ربما يجب أن نبدأ 

بألف ليلة وليلة، فلطالما اندست األحالم في لياليها.
نتذكـــر ذلـــك الحلـــم الشـــهير الـــذي هتـــف بتاجر من 
بغـــداد أن ســـاِفر إلى القاهرة مـــن أجل كنز مـــن الذهب، 
ولمـــا ارتحـــل إلـــى هنـــاك أُلقي القبـــض عليه في شـــبهة 
ســـرقة، وجيء به إلى الوالي الذي ســـخر منه حين عرف 
حكايتـــه، إذ لطالما جاءه هو أيًضـــا في الحلم هاتف يحثُّه 
علـــى الذهاب إلـــى بغداد للحصـــول على كنـــز هناك غير 

مهى قمر الدين*

عبداهلل ناصر*

األفالم الســـينمائية، ولكـــن األمر صحيح جزئًيـــا فقط؛ إذ 
إننـــا نتشـــارك تجربـــة مشـــاهدة الِفلم مـــع بقيـــة الجمهور 
فقـــط، أمـــا فـــي المســـرح فيمكننـــا مشـــاركة التجربة مع 
الممثليـــن علـــى الخشـــبة أيًضا، حيـــث نـــرى ردود أفعالهم 

الحية.
ال يزال المســـرح موجوًدا اليوم ألن البشـــر يحبون سماع 
القصـــص، وبـــأي طريقـــة كانـــت، ويبقـــى لـــكلِّ شـــكل من 
أشـــكال روايتها طريقته الخاصـــة التي تعطينـــا مزيًدا من 
الفـــرص للهـــروب مـــن واقعنـــا الحالـــي، ولفهـــم العالم من 
حولنـــا بصـــورة أفضـــل، حيـــث إن قـــراءة الروايـــات عـــن 
أشـــخاص مختلفين عنا تُولِّد التعاطف، ومشـــاهدة األفالم 
ز مشـــاعر الترابط الجماعـــي، فيما يعطينا المســـرح  تُعـــزِّ
شـــعوًرا إضافًيا بالحيوية والتجربة المشتركة. ومما ال شك 
فيه أن معظم أشـــكال الفن، من الســـينما إلى المسرح إلى 
األدب، قـــد واجهـــت بالفعـــل أزمـــات هويـــة فـــي مواجهـــة 
التطـــورات التقنيـــة، ولكـــن بقـــي لـــكل واحـــد منهـــا نكهته 

الخاصة.

المسرح يحاكي إنسانيتنا
وعلى الرغم من أن للمســـرح عديًدا مـــن األوجه، إال أن 
الغـــرض األســـاس منـــه هـــو قدرتـــه علـــى تنويـــر جمهوره 
ومنحهـــم تجربـــة تمتـــد إلى أبعـــد من مجـــرد االســـتمتاع 
بالعرض الفني، فالعروض المســـرحية تحاكي الجمهور من 

الناحيتين الفكرية والعاطفية.
وقـــد عالج المســـرح حاالت إنســـانية ثابتة، مثـــل الُحب 
والكراهيـــة والحـــرب والســـالم، كمـــا فـــي عديـــد مـــن 
مســـرحيات شكســـبير الخالدة، التـــي ال تـــزال تُعرض إلى 
يومنا هـــذا كهاملت وماكبـــث، وروميو وجولييـــت، وغيرها. 

أنـــه أعرض عنه. ولمـــا راح يصف مـــكان الكنز عرف فيه 
التاجر باحة داره.

وارتحل هـــذا الحلم مـــن ألف ليلـــة وليلة إلـــى ثقافات 
أخـــرى، مـــع فروقـــات بســـيطة، حتى نجـــد التاجـــر وقد 
تحوَّل فـــي الروايـــة اليهوديـــة إلى حاخـــام، وفـــي الرواية 

اإلنجليزية إلى مزارع.
كما نجـــد كثيًرا مـــن التنويعـــات على هـــذا الحلم عند 
كتَّاب مشـــهورين أبرزهـــم بورخيس، فاألحـــالم من ثيمات 
األرجنتيني المحببـــة إلى جانب المرايـــا والمتاهات، وقد 
اعتـــاد أن يدونهـــا كل صبـــاح ثـــم يقصهـــا ألمـــه العجـــوز 
ولزوجتـــه فيما بعد. ومن نافلة القـــول إن جزًءا ال بأس به 
من قصص بورخيس ليســـت في األصل إال أحالمه شأنه 
فـــي ذلك شـــأن إدغار آلـــن بـــو، وإن كان األمريكـــي يعوِّل 
علـــى الكوابيـــس أكثـــر مـــن األحالم فـــي كتابـــة قصصه 
المرعبـــة، حتى يظن المـــرء أنه كان يصحـــو خائب األمل 

كمـــا يطـــرح المســـرح مشـــكالت مثيـــرة للجـــدل محـــاواًل 
إحداث تغيير بشأنها.

ومن األمثلة على ذلك مســـرحية أنتجتها مجموعــــة من 
الشـــبان في الريف الفلبيني كانت تركـــز على محنة العمال 
األطفال المســـتَغلين في مزارع قصب الســـكر في الفلبين، 
حيث قام األطفال أنفســـهم بـــأداء المســـرحية، لكي تصل 
إلـــى جمهـــور الحاضريـــن بطريقـــة أســـهل، لتُعـــرض على 
مســـارح ســـبع مدارس في مناطق مختلفة. وقـــد أدَّت هذه 
المســـرحية إلـــى دفـــع السياســـيين المحلييـــن إلـــى تبنِّـــي 
مطالـــب األطفـــال بحيـــاة كريمة ومســـتقبل أفضل، وســـن 

قوانين لحماية حقوقهم.
وأخيـــًرا، ســـواءٌ أكان وجـــود المســـرح لتوفيـــر تجربـــة 

كلما نِعم بليلة هانئة خالية من الكوابيس.

األحالم في األعمال الكبيرة
كافكا هو اآلخـــر اعتمد على األحـــالم والكوابيس. ألم 
يتحـــوَّل غريغـــور سامســـا إلـــى حشـــرة ضخمة بعـــد ليلة 
مليئـــة باألحـــالم المزعجـــة؟ فكأن كوابيســـه قـــد غادرت 

حدود النوم وراحت تتحقق على أرض الواقع.
ولنتذكـــر مًعا ملحمـــة جلجامش، ألم يـــَر جلجامش في 
منامـــه نجًما يهوي إلى األرض؟ لـــم يكن ذاك غير أنكيدو. 
ة أخـــرى بالجبل الذي يســـقط؟ ليطمئنه  ثم ألـــم يحلم مرَّ
أنكيدو في الحال بقوله إنهما ســـيتمكنان من قتل خمبابا 
الرهيـــب. وتتوالـــى هـــذه األحالم والـــرؤى فـــي الملحمة 
الســـومرية، لتتحقق جميعها كما لو أنها نبوءات أو رسائل 

من اآللهة.

ونجـــد األحـــالم أيًضـــا فـــي إليـــاذة هوميـــروس، وفي 
)الحـــرب والســـلم( لتولســـتوي، و)الجريمـــة والعقـــاب( 
لديستويفســـكي. وتكاد األعمال الكبيـــرة ال تخلو منها إما 
بطريقة مباشرة أو غير مباشـــرة. كما يمكن للعمل األدبي 
أن يقـــوم بأكملـــه على الحلم كمـــا في رائعـــة لويس كارول 

)أليس في بالد العجائب(.
وربمـــا لعـــب الحلـــم دوًرا خطيـــًرا كمـــا هو الحـــال في 
روايـــة )1984( لجورج أورويل، إذ وشـــت األحـــالم بالبطل 
ت به في غيابة الســـجن، أو دوًرا طريًفا،  )وينســـتون( وزجَّ
كما فـــي قصة انريكي اندرســـن امبرت، حيـــن رأت امرأة 
غيور زوجها فـــي المنام يغازل إحداهن فصحت تتســـاءل 
بغضب، إذا كان زوجها يتجاســـر فـــي أحالمها، فما الذي 

ال يجرؤ على فعله عندما يكون وحيًدا في أحالمه!

* ُنشر في مجلة القافلة عدد يناير/فبراير 2020م

اجتماعية مشـــتركة في عصر العزلة الرقمية، أم إلرســـال 
رســـائل اجتماعيـــة مختلفـــة، أم لمجـــرد التســـلية، يبقـــى 
المســـرح أبـــا الفنـــون، الذي ال يـــزال يُضيف إلى المشـــهد 
الثقافي فـــي أي بلد من البلدان قيمًة وثـــراًء. لذلك ما زلنا 
نـــرى كثيـــًرا مـــن المســـارح ال تـــزال تُقـــام في عديـــد من 
البلـــدان الحريصـــة علـــى ِغناهـــا الثقافـــي، مثـــل مســـرح 
البحرين الوطني الذي اُفتتح في عــــام 2012م، ودار األوبرا 
الكويتيـــة فـــي 2016م، والمســـرح الوطني فـــي المملكة في 
ينايـــر 2020م، لتثبـــت جميـــع هـــذه الصـــروح أن المســـرح 

سيبقى فًنا يتحدى الزمن.

ُنشر في مجلة القافلة، عدد مارس/أبريل 2020م
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
 ،2052101150 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  م/8 وتاريـخ 
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، 

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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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* حل العدد الماضي

اللحظة األخيرة حديث األلوان:

أقام الفنان السعودي حسن الساري عدة معارض فنية في كلٍّ من البحرين والكويت، وفاز بعديٍد من الجوائز المتقدمة كجائزة  ملتقى الخليج في الرياض، 
وجائزة السفير، والجائزة األولى لمسابقة سعاد الصباح في الكويت 2014م. كما أن له مشاركات في الدورات والمشاغل الفنية في المغرب ولبنان وجمهورية مصر 

العربية وغيرها من الدول. يصور الفنان في لوحاته الخمس التي تزين جدران وممرات مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة، التي ننشر منها لوحة اللحظة 
األخيرة، بعض اللقطات المثيرة التي تتمثل صورها الحماسية في مضمار التنافس الذي تتنقل فيه الصور العفوية بين األطراف المشاركة من زوايا متعددة، 

حيث تجسد اللوحات روح التنافس الشريف الذي يسود عالم األلعاب الرياضة.

عبـر  لحسـاباتك  الرئيسـة  الصفحـة  علـى  خاطفـة  نظـرة 
منصـات التواصـل االجتماعـي المختلفـة، وأخـرى علـى قائمـة 
مـن تتابعهـم فـي تلـك المنصـات، تكشـف كثيـًرا مـن األمـور عـن 
ورغباتـك  بـل  واهتماماتـك،  تفكيـرك،  وطريقـة  شـخصيتك، 

الدفينة.
فـي نهايـة القـرن الماضـي، دخلـت وسـائل االتصـال واإلعـالم 
حياتنـا عبر مـا أُطلـق عليـه وسـائل التواصـل االجتماعـي، لتؤثر 
فـي نمـط الحياة بشـكل واضح. والمالحـظ أن أغـراض التعامل 
مـع هـذه المنصات تختلـف، فكثيـرون يحققـون الغـرض الظاهر 
مـن مسـماها، فيسـتخدمونها للتواصـل مـع األهـل واألصدقـاء 

والزمالء.
واسـتقبااًل،  إرسـااًل  للمعرفـة،  منافـذ  يعتبرهـا  مـن  وهنـاك 
فيتابـع أبـرز الشـخصيات فـي مجـال معرفـي أو عـدة مجـاالت، 
الغـرض  وهنـاك  المعرفيـة.  وأطروحاتـه  أفـكاره  ينشـر  كمـا 
االقتصادي البحت، إذ نشـهد رواًجا كبيًرا للمنصات التسـويقية 
للسـلع التـي تعـرض منتجـات أو خدمـات متنوعـة. كمـا نجد من 
مدونـات  االجتماعيـة  المنصـات  علـى  حسـاباتهم  اتخـذوا 
وهمومهـم  مشـاعرهم  فيهـا  يبثـون  ونشـاطاتهم،  ليومياتهـم 

وانتصاراتهم.
مـن  عبـر  شـخصياتنا  علـى  التعـرف  نسـتطيع  هنـا،  ومـن 
ل األصدقـاء وأفـراد األُسـرة العـدد  نتابعهـم. فهنـاك مـن يشـكِّ
األكبـر مـن قائمـة المتابَعيـن الخاصـة بـه، ولذلـك قـد نسـتطيع 
القـول عنـه إنـه شـخص اجتماعـي بدرجـة عاليـة. وهنـاك مـن 
يحـرص علـى متابعة المفكريـن، والحسـابات الثقافيـة التي تبث 
أقـوااًل ألشـخاص مميَّزيـن فكرًيـا عبـر تاريـخ البشـرية، وهـذا 

شخص حريص على التثقف والتطوير الذاتي.
أمـا مـن تجـد قائمـة متابَعيـه مكتظـة بـذوي االختصـاص فـي 
الـذي  للمجـال  محـب  أنـه شـخص  علـى  يـدل  فهـذا  مجالـه، 
مـن  االسـتزادة  علـى  حريـص  وهـو  فيـه،  يعمـل  أو  يدرسـه 
المعرفـة، ومتابعـة المسـتجدات فـي هـذا المجـال. وهنـاك مـن 
يحـرص علـى متابعـة األطبـاء فـي تخصـص مـا أو فـي عـدة 
تخصصـات، وهذا إمـا أن يكـون مهتًما بصحتـه العامـة، أو لديه 
مشـكلة صحيـة يبحـث لهـا عـن عـالج، وربمـا كان أحـد أولئـك 

األشخاص المهووسين بالمرض والمرتابين منه.
وهنـاك مـن يتابـع حسـابات السياسـة أو االقتصـاد أو األزيـاء 
والتجميـل أو التصويـر أو الطهـي، وهـذا يكشـف لنـا اهتماماتـه 
وهواياتـه، وربمـا مجـال عملـه. المهتـم بالرياضـة سـيتابع بـال 
برياضـة  وغالًبـا  بالرياضـة،  تختـص  عديـدة  حسـابات  شـك 
محـددة، وقد نستشـف أن مـن يتابع عديـًدا من هذه الحسـابات 
الرياضيـة هـو مـن مـن فئـة الشـباب والذكـور. وقـد يهتـم بعـض 
األفـراد بمتابعة المؤسسـة التي تختـص بالرياضة فـي منطقته، 
ممـا يظهـر وعًيـا أكبر لـدى هـذا المتابع، ألنـه يأخـذ المعلومات 

واألخبار من مصادرها الموثوقة.
موضـوع متابعـة وسـائل التواصـل االجتماعـي متشـعب وذو 
لثقافـة  كاشـف  وثائقـي  سـجل  أنـه  حيـث  مـن  بالغـة،  أهميـة 
المجتمعـات عبـر الحقـب الزمنيـة المختلفـة. أمـا علـى الصعيد 
الشـخصي، فهـو رادار كاشـف عـن شـخصية األفـراد ومقـدار 

الوعي لديهم.
قديًمـا قالـوا: »قـل لـي مـن تصاحـب أقـل لـك مـن أنـت«، أمـا 
النسـخة المعاصـرة من هـذه الحكمـة البليغة، فهي: »قـل لي من 

تتابع، أقل لك من أنت«.

قل لي من تتابع..
د. صباح عبدالكرمي عيسوي *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
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