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١٠ يونيو ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

لتصريف مياه األمطار يف مدينة جازان االقتصادية..

أرامكو السعودية تنجز أكبر مشروع من 
الخرسانة المسلحة الالمعدنية في العالم 

تدريٌب عملي على السالمة..
أكاديمية السفانية تعزِّز السالمة باستخدام أجهزة المحاكاة

ـــو الســـعودية، مؤخـــًرا، مشـــروع  ـــت أرامك جـــازان - أكمل
بنـــاء قنـــاة خرســـانية لـــدرء الســـيول وتصريـــف ميـــاه 
األمطـــار فـــي مدينـــة جـــازان االقتصاديـــة بطـــول 22 
كيلومتـــًرا تقريًبـــا، وذلـــك باســـتخدام قضبـــان تســـليح 
باألليـــاف  المعـــزز  البوليمـــر  مـــادة  مـــن  للخرســـانة 
الزجاجيـــة بـــداًل مـــن القضبـــان المســـلحة الفوالذيـــة، ممـــا 
يجعلـــه أكبـــر مشـــروع فـــي العالـــم يســـتخدم المـــواد 

الالمعدنية الجديدة. 
ــتخدمت  ــي اسـ ــانية، التـ ــاة الخرسـ ــت القنـ ــد ُصممـ وقـ
ـــان البوليمـــر المعـــزز  ـــر مـــن  قضب إجمالـــي 9.6 مليـــون مت
ـــد  ـــع ســـيناريو فيضـــان ق ـــل م ـــة، للتعام ـــاف الزجاجي باأللي
يحـــدث مـــرًة كل مئـــة عـــام، بحيـــث توجـــه القنـــاة الميـــاه 
المتدفقـــة بعيـــًدا عـــن المصفـــاة وعـــن مشـــاريع الفرضـــة  
البحريـــة الضخمـــة التابعـــة للشـــركة باتجـــاه ميـــاه البحـــر 
األحمـــر، حيـــث تمتـــد القنـــاة علـــى طـــول الحـــدود الشـــرقية 

والجنوبية للموقع.
التحتيـــة فـــي إدارة  البنيـــة  وتولـــى قســـم مشـــاريع 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة والمينـــاء فـــي مدينـــة جـــازان 

مسؤولية إنشاء القناة.

المحافظة على البيئة
واشـــتملت عمليـــة تســـليح القنـــاة الخرســـانية فـــي 
ــوالذ  ــن الفـ ــة مـ ــان تقليديـ ــتخدام قضبـ ــى اسـ ــة علـ البدايـ
لهـــدف  ا مـــن  نطالًقـــا  ا و إليبوكســـي.  با لمطليـــة  ا
اإلســـتراتيجي ألرامكـــو الســـعودية فـــي تعزيـــز اســـتخدام 
المـــواد والتقنيـــات الالمعدنيـــة التـــي تحافـــظ علـــى البيئـــة، 
اتُخـــذ قـــرار فـــي ينايـــر 2018م الســـتبدال القضبـــان 
باألليـــاف  لمعـــزز  ا لبوليمـــر  ا بقضبـــان  الفوالذيـــة 
ل المشـــروع إلـــى أكبـــر  الزجاجيـــة، األمـــر الـــذي حـــَوّ
مشروع في العالم يستخدم قضبان التسليح الجديدة.   

يُعـد التدريـب الفاعـل عنصـًرا رئيًسـا فـي إدارة مخاطـر 
السـالمة، التـي تـالزم العاملين فـي الصفـوف األمامية في 

قطاع النفط والغاز.
وفـي هـذا الصـدد، توجـت دائـرة أعمـال الزيـت فـي 
منطقـة األعمـال الشـمالية، مؤخـًرا، جهودهـا فـي مجـال 
التدريب على السـالمة، بافتتاح إدارة اإلنتاج على اليابسـة 

إدواردو فيلني

جانيت بنهيرو

واعتُمـــدت ثـــالث شـــركات عالميـــة لإلمـــداد بهـــذه 
المـــواد الالزمـــة بنـــاًء علـــى جودتهـــا وقدراتهـــا الفنيـــة 
وخططهـــا فـــي مجـــال التوطيـــن، بمـــا يدعـــم جهـــود 
المملكـــة  فـــي  الالمعدنيـــة  المـــواد  تصنيـــع  وخطـــط 
إلمـــدادات المشـــاريع المســـتقبلية، ممـــا يخفـــض مـــن 
فتـــرات التنفيـــذ والتكاليـــف، ويســـاند برنامـــج تعزيـــز 
القيمـــة المضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد فـــي المملكـــة 

)اكتفاء(.
وتقـــوم جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول والمعـــادن وإدارة 
الخدمـــات االستشـــارية وفريـــق إدارة المشـــاريع حالًيـــا 
بتنفيـــذ مشـــروع بحثـــي تقنـــي مشـــترك فـــي موقـــع قنـــاة 
تصريـــف الســـيول وكذلـــك فـــي مرافـــق الجامعـــة فـــي 

في السفانية ألكاديمية السفانية للحد من المخاطر.

السالمة غايٌة ووسيلة
وتسـتضيف إدارة اإلنتاج على اليابسـة في السـفانية كل 
عـام عـدًدا كبيـًرا مـن الموظفيـن الشـباب الجـدد، الذيـن 

يُعيَّنون للعمل في إحدى مرافق األعمال في المنطقة.
وقال الناظر اإلداري لقسم أعمال اإلنتاج في السفانية، 

الظهـــران.  ويهـــدف البحـــث إلـــى دراســـة خصائـــص 
واســـتخدامات البوليمـــر المعـــزز باألليـــاف الزجاجيـــة علـــى 
نطـــاق واســـع لتطويـــر معاييـــر الشـــركة والمعاييـــر الدوليـــة 
فـــي تصميـــم وتنفيـــذ المشـــاريع المســـتقبلية المتعلقـــة بهـــا 

وغيرها من التطبيقات الالمعدنية.

مزايا الخيار البديل
ـــاًء علـــى الخبـــرات المتراكمـــة لفريـــق المشـــروع علـــى  بن
مـــدى مـــا يقـــارب ثالثـــة أعـــوام مـــن أعمـــال التنفيـــذ، 
ـــج  ـــن النتائ ـــى مجموعـــة م ـــى اآلن إل ـــت الدراســـة حت توصل
حـــول اســـتخدامات قضبـــان البوليمـــر المعـــزز باألليـــاف 

نادر السـعد: »بعد استكمالهم للتدريب على األعمال، يُعيَّن 
البريـة  األعمـال  مرافـق  أحـد  فـي  الُجـدد  الموظفـون 
والبحريـة، مثـل معامـل فـرز الغاز مـن الزيـت، أو المنصات 
واآلبـار، أو مرافق معالجة النفط الخام وتركيزه، أو مرافق 

حقن المياه«.
وأضـاف قائاًل: »يطمح هؤالء الموظفون لمسـيرة مهنية 
هـي  وأولويتنـا  السـعودية،  أرامكـو  فـي  األمـد  طويلـة 

المحافظة على سالمة كل واحد منهم«.
ـن عدة أجهزة  وقـال السـعد: »من خـالل بيئة ذكية تتضمَّ
ر أكاديميتنا الجديدة تدريًبا عملًيا باسـتخدام  محـاكاة، توفِّ
معدات تماثل تلك المسـتخدمة في الميدان، وذلك إلعداد 
الموظفيـن الجـدد للتعامل مع األخطـار المصاحبة ألعمال 

المواد الهيدروكربونية«.
وإلـى جانـب هـذا التدريـب العملـي، تلتـزم دائـرة أعمـال 
الزيـت فـي منطقـة األعمال الشـمالية أيًضـا بتطوير التعلم 
اإللكترونـي الهـادف للحـد مـن المخاطـر، ضمـن جهودهـا 

لترسيخ ثقافة السالمة بين الموظفين.

تجهيزاٌت متكاملة
تضم األكاديمية، التي أُنشئت في المبنى السابق لمركز 
التدريـب الصناعـي فـي السـفانية، مجموعـة مـن األنظمـة 
والمعدات واألجهزة المماثلة لتلك المسـتخدمة في مرافق 

األعمال.
وتشـتمل األكاديميـة علـى أنظمـة الوقايـة مـن الحريـق، 

الباحثـــون انخفـــاض كلفـــة  الزجاجيـــة. فقـــد الحـــظ 
شـــرائها وتركيبهـــا مقارنـــًة بقضبـــان التســـليح التقليديـــة، 
ـــًة  ـــر مقارن ـــل بكثي ـــواًدا أق ـــا تســـتهلك م ـــا أنه ووجـــدوا أيًض
بالقضبـــان الفوالذيـــة، وتحتـــاج مـــوارد بشـــرية أقـــل وكميـــًة 
أقـــل مـــن المـــواد الالزمـــة لتمديدهـــا، وتقـــاوم التـــآكل 
ـــع بمقاومـــة  ـــاه والمـــواد الكيميائيـــة، وتتمت الناتـــج عـــن المي
أكبـــر لإلجهـــاد. كمـــا أنهـــا غيـــر موصلـــة كهربائًيـــا وال 
ـــة مـــن  ـــاج لحماي ـــر بالمجـــاالت المغناطيســـية، وال تحت تتأث
التربـــة عنـــد وضعهـــا فـــي موقعهـــا، كمـــا أن وزنهـــا أخـــف 

من المواد التقليدية.
ويخفـــض اســـتخدام البوليمـــر المعـــزز باألليـــاف 
المشـــروع،  تنفيـــذ  فتـــرة  عـــام،  بشـــكل  الزجاجيـــة، 
وتكاليـــف البنـــاء والصيانـــة، خاصـــًة فـــي المواقـــع النائيـــة 
أو البيئـــات القاســـية. وفيمـــا يتعلـــق بتكاليـــف التمديـــد، 
فـــإن هـــذه المـــادة تعـــد أقـــل كلفـــة بنســـبة 70% تقريًبـــا 
لمطليـــة  ا لتقليديـــة  ا لفـــوالذ  ا ن  بقضبـــا نـــًة  ر مقا

باإليبوكسي.

طاقة المشروع الضخم 
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن بنـــاء المصفـــاة والفرضـــة كان 
قـــد بـــدأ فـــي عـــام 2014م. وســـتكون المصفـــاة قـــادرًة عنـــد 
ـــوم مـــن  ـــى معالجـــة 400 ألـــف برميـــل فـــي الي اكتمالهـــا عل
النفـــط الخـــام العربـــي الثقيـــل والمتوســـط، وإنتـــاج 80 
ـــل  ـــف برمي ـــن، و250 أل ـــوم مـــن البنزي ـــل فـــي الي ـــف برمي أل
فـــي اليـــوم مـــن الديـــزل ذي المحتـــوى الكبريتـــي فائـــق 
ـــون طـــن ســـنوًيا مـــن منتجـــات  ـــر مـــن ملي االنخفـــاض، وأكث

البارازيلين ومادة البنزين.
وســـيضم المجمـــع محطـــة لتوليـــد 2٫400 ميغـــاواط 
مـــن الكهربـــاء مـــن منتجـــات المصفـــاة الثانويـــة، بصـــورة 
ــيتيح  ــاة. وسـ ــات المصفـ ــة حاجـ ــة لتلبيـ ــة وفاعلـ اقتصاديـ
هـــذا أيًضـــا تطويـــر صناعـــات صغيـــرة مجـــاورة وتوفيـــر 

الكهرباء للمدن في المنطقة.

وأجهزة فحص الغاز، وأدوات أخذ العينات، وأدوات إيقاف 
التشـغيل والعـزل، ومعـدات اإلمـداد بالكهربـاء، وأدوات 
الحمايـة الشـخصية، ومعـدات الحفـر الخاصـة بالمعامـل، 
إلـى جانب معـدات وأجهزة معالجة المواد الهيدروكربونية، 

مثل المضخات والصمامات وغيرها.
وبهـدف تعزيز بيئـة التعلم، أُعد المنهـج التدريبي بحيث 
يكـون مبنًيـا على المشـاركة، كمـا جرى إعـداد كتيب صغير 

ليكون مرجًعا دائًما للمعلومات المهمة في هذا الصدد.
وقـد ُجهـزت الغـرف الصفيـة بوسـائل سـمعية وبصريـة، 
وُصممـت السـتيعاب مـا ال يزيـد عـن تسـعة موظفيـن فـي 
والتفاعـل  التواصـل  زيـادة  بهـدف  وذلـك  واحـد،  وقـت 

والمشاركة بين المدرب والمتدربين.

6٠٠ موظف يختبرون األكاديمية
وبهـدف الوقـوف علـى فاعليـة األكاديميـة، جـرى اختبـار 
برامجهـا علـى أكثـر مـن 600 موظـف فـي إدارة اإلنتاج على 
اليابسـة فـي السـفانية، حيـث قـام منسـقو السـالمة بتحليـل 
إحصائيـات السـالمة قبـل التدريـب القائـم علـى المحـاكاة 

وبعده.
وفـي هـذا الصـدد، قـال مديـر إدارة اإلنتـاج على اليابسـة 
في السفانية، األستاذ منصور الدوسري، إن تحليل البيانات 
أظهـر تحسـًنا فـي التـزام الموظفيـن بمؤشـرات السـالمة 
الرئيسـة، مثـل اإلبـالغ عـن الحـوادث، ومالحظـة سـلوكيات 

السالمة، واإلبالغ عن الحاالت الوشيكة لوقوع الحوادث.

تم صب 
الخرسانة 
المرنة في 

قاعدة القناة 
بطول 22 
كيلومتًرا 

تقريًبا، وذلك 
باستخدام 

قضبان تسليح 
للخرسانة من 
مادة البوليمر 

المعزز 
باأللياف 

الزجاجية بدًل 
من القضبان 

المسلحة 
الفولذية.

منسق السالمة في قسم أعمال اإلنتاج في السفانية، سعدون الشمري، يوضح مبادئ وقف التشغيل للمشغلين الشباب من خالل 
أجهزة المحاكاة في أكاديمية السفانية للحد من المخاطر.
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يف مركز أرامكو السعودية اجلديد للتنقل..

التقنيات الرقمية تبقي مفاصل الشركة
في حركة مستمرة

ــا  ــو الســعودية نجاحه ــت أرامك ــى، بن ــا األول ــذ أيامه من
علــى أعمــدة راســخة، يتمثــل أحدهــا فــي تعزيــز إمكانــات 
التنقــل فيمــا يرتبــط بأعمالهــا؛ وذلــك يعنــي امتالكهــا 
القــدرة علــى تحريــك موظفيهــا ومعداتهــا إلــى المواقــع 

المطلوبة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقــد بــدأ كل ذلــك بــزوج مــن الســيارات المســتعارة فــي 
عــام 1933م، وبطائــرة مــن طــراز )فيرتشــايلد 7( فــي عــام 
1934م، ليجــوب موظفــو الشــركة منــذ ذلــك الحيــن طــول 
لــت  التــي حوَّ المــوارد  بحًثــا عــن  المملكــة وعرضهــا، 

المملكة إلى عمالق للطاقة.
واليــوم، مــع امتالكهــا لعشــرات الطائــرات ومئــات 
الحافــالت والســفن، إلــى جانــب أكثر مــن 10 آالف مركبة، 
افتتحــت أرامكــو الســعودية مركــًزا ذكًيا يجمــع كل خدمات 

التنقل تحت سقف واحد.
ــم مركــز أرامكــو الســعودية الجديــد للتنقــل  وقــد ُصمِّ
فــي الظهــران وفًقــا لثالثــة جوانــب رئيســة لألعمــال، 
ــز التشــغيلي،  وهــي: االســتجابة لحــاالت الطــوارئ، والتميُّ
ورعايــة العمــالء. كمــا ُجهــز بأحــدث المنصــات الرقميــة 
لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة، وتحســين اســتخدام 

أصول النقل.
ــذي للخدمــات  ــر التنفي وفــي هــذا الصــدد، قــال المدي
الصناعيــة، األســتاذ فهــد العبدالكريــم: »يعطينــا هــذا 
ــة الالزمــة إلجــراء تحــول شــامل  ــز الرقمــي المرون المرك
التــي نديــر بهــا جاهزيتنــا واســتجابتنا  فــي الطريقــة 

لألحداث الطارئة«.
ــاًل: »مــن خــالل جمــع كل خدمــات النقــل  وأضــاف قائ
تحــت ســقف واحــد، مــن الســفن والطائــرات والحافــالت 
والشــاحنات، إلــى جانــب اســتثمار أحــدث تقنيــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، يمكننــا معرفــة المــوارد التــي نمتلكهــا 
أيًضــا  الحاجــة، كمــا يمكننــا  إلــى مواضــع  وتوجيههــا 

مراقبتها بشكل آني«.
الخاصــة  المواصــالت  وبمالحظــة ضخامــة شــبكة 
بالشــركة، والمــدى الجغرافــي الــذي تغطيــه، يمكــن القــول 

إن مركز التنقل الجديد يأتي في توقيت مثالي.
وفيمــا يلــي، نســلِّط الضــوء فــي نظــرة عامــة علــى حجم 
أصــول المواصــالت الخاصــة بالشــركة، التــي تديرهــا 
ثــالث إدارات مختلفــة، هــي: إدارة األعمــال البحريــة، 

وإدارة الطيران، وإدارة خدمات النقل والمعدات.

إدارة األعمال البحرية
■  تديــر هــذه اإلدارة حركــة الســفن مــن خــالل ميناءيــن 
بحرييــن عاميــن، وســتة موانــئ بحريــة خاصــة بأرامكــو 

سكوت بالدوف

ــب،  ــي تناقي ــة ف ــق البحري ــا المراف ــن بينه الســعودية، م
التــي تُعــد أكبــر مينــاء يعــود لمنشــأة مســاندة لألعمــال 
البحريــة علــى مســتوى العالــم، حيــث يدعــم 300 ألــف 
حركــة انتقــال للســفن ســنوًيا، كمــا ينقــل مليــون طــن مــن 

الحموالت.
■  تشــغِّل أســطواًل يشــمل أكثــر مــن 280 ســفينة لمســاندة 

األعمال البحرية وأعمال األمن الصناعي.

إدارة الطيران
■  تشــغِّل اإلدارة رحالتهــا المجدولــة مــن خــالل 18 مطــاًرا 
تمتلكهــا أرامكــو الســعودية، وثمانيــة مطــارات حكوميــة، 
باإلضافــة إلــى 500 مهبــط للمروحيــات، وذلــك عبــر 
أســطول يضــم 18 طائــرة و27 مروحيــة، مــا يجعلهــا مــن 
بيــن أكبــر المشــغلين لخدمــات الطيــران فــي القطــاع 

الخاص خارج الواليات المتحدة األمريكية.
■  يُعــد مطــار تناقيــب أكثــر المطــارات إشــغااًل فــي الشــرق 
الهبــوط واإلقــالع، مــع معــدل  األوســط مــن حيــث 

يتراوح بين 40 إلى 60 مروحية تهبط وتقلع يومًيا.
■  تنقــل خدمــات الطيــران حوالــي مليــون راكــب ســنوًيا 

لدعم مختلف أعمال الشركة.

إدارة النقل وخدمات المعدات
■  تنفــذ اإلدارة أكثــر مــن 60 ألــف عمليــة رفــع للمعــدات 
محطــات  ســت  خــالل  مــن  الحرجــة،  والحمــوالت 
الهيدروكربونــات  منشــآت  حــول  تتــوزع  للرافعــات 

الرئيسة، وبأسطول يتألف من 200 رافعة.
■  تنقــل ســنوًيا مــا مجموعــه ســبعة مالييــن طــن مــن 
المــواد والمعــدات لمســاندة أعمــال الحفــر، بواســطة 
أســطول يتألــف مــن 1500 شــاحنة نقــل متخصصــة، 
حيــث تبلــغ المســافة اإلجماليــة للتنقــالت 170 مليــون 

كيلومتر سنوًيا.
500 حافلــة تنقــل تســعة مالييــن راكــب فــي  ■  تديــر 
ــا  الســنة، باإلضافــة إلــى أســطول يتجــاوز عــدده 11 ألًف

من السيارات الخاصة بالشركة.

تعزيز الكفاءة لترشيد التكاليف
وتتيــح التقنيــات الرقميــة للشــركة فرصــة إدارة هــذه 
األصــول والتحكــم بهــا بكفــاءة أكبــر، ممــا يمنــح صنــاع 
القــرار معلومــات آنيــة عبــر مختلــف مفاصــل األعمــال، 

بحيث يمكن االستفادة منها في الوقت المناسب.
ومــن خــالل الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء، 
يمكــن االســتفادة مــن الكاميــرات وأجهــزة تحديــد الموقــع 
فوائــد  توفــر  بحيــث  األخــرى،  االستشــعار  وأجهــزة 
المراقبــة اآلنيــة وإصــدار التفاويــض عــن بُعــد فــي الســفن 

البحرية والطائرات ومركبات ومعدات النقل البري.
لــدى  التنقــل  فــي خدمــات  الكفــاءة  تعزيــز  ويــؤدي 
الشــركة إلــى زيــادة القــدرة علــى التحكــم بالتكاليــف، وهــو 
مــا يســاعدنا فــي البقــاء قادريــن علــى المنافســة فــي 

اقتصاد سريع التغير تحركه الطاقة.
وحتــى اآلن، أدى تحســين أســطول النقــل لــدى الشــركة 
إلــى تجنــب التكاليــف بشــكل كبيــر، وقــد شــملت الجهــود 

في هذا اإلطار النقاط التالية:
■  بعــد إدخــال نظــام التحديــد اآللــي للمواقــع )أيــه فــي 
إل( فــي عــام 2014م، بهــدف تتبــع ومراقبــة تحــركات 
ســيارات أرامكــو الســعودية، تمكنــت الشــركة مــن 
إطــالق منصــة رقميــة لمشــاركة الســيارات لتحــل 
محــل خدمــة القيــادة الذاتيــة، مما أســفر عن تحســن 

ر بنسبة %18. يُقدَّ
■  أدى التســيير اآللــي للشــحنات ودمجهــا فــي نظــام 
موحــد إلــى تمكيــن ســائقي الشــاحنات مــن تلقــي 
فواتيــر الشــحن الجديــدة علــى األجهــزة المحمولــة، 
إلــى تحســين أداء أســطول الشــاحنات  ممــا أدى 

بنسبة %23.
■  أســفرت إدارة خدمــات حافــالت الشــركة بطريقــة 
لــركاب  القصــوى  الســعة  خفــض  عــن  مركزيــة 
الحافــالت بنســبة 50%، بمــا يتوافــق مــع التوجيهــات 
الصحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، وذلــك مــن 
الخدمــة  علــى جــودة  بشــكل ســلبي  التأثيــر  دون 

المقدمة.
ومــع تنامــي الحاجــة إلــى الطاقــة، فــإن مركــز أرامكــو 
الســعودية للتنقــل يضــع األمــور فــي نصابهــا الصحيح، من 
خــالل توفيــر معلومــات آنيــة حــول أصــول النقــل، وهــو مــا 
يســاعد الشــركة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا لتزويــد العالــم 

بإمدادات الطاقة.

المهندس أمين الناصر برفقة عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية أثناء زيارتهم لمركز أرامكو السعودية الجديد للتنقل، ضمن جولة قامت بها اإلدارة، مؤخًرا، لتفقد جوانب السالمة في منشآت 
الظهران. المركز الجديد ُصمم لزيادة الكفاءة وتحقيق الستثمار األمثل ألصول النقل التابعة للشركة.              تصوير: محمد آل ابن الشيخ

زينب الحداد تستعرض نبذة تاريخية حول قدرات الشركة في مجال الطيران والنقل البحري والبري خالل الجولة داخل مرافق 
المركز الجديد.

يعطينا هذا المركز 
الرقمي المرونة 

الالزمة إلجراء تحول 
شامل في 

الطريقة التي ندير 
بها جاهزيتنا 
واستجابتنا 

لألحداث الطارئة
فهد العبدالكريم
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الطالب الموهوبون في مجاالت العلوم 
والتقنية يتنافسون للفوز بالمراكز األولى

يف النهائيات العاملية ملنافسة أرامكو فورموال 1® للمدارس..

خـالل األشـهر الثمانية عشـر المنصرمة، ارتبطـت مفردة 
إحـدى  أصبحـت  التـي  االفتراضيـة  باالجتماعـات  »زوم« 
السـمات المالزمـة للحيـاة خـالل الجائحـة؛ لكـن مـن خـالل 
النهائيـات العالميـة لمنافسـة أرامكـو فورمـوال 1® للمـدارس، 
اكتسـبت هذه المفردة بُعًدا جديًدا لتشـير إلى أكثر من 400 
طالب من جميع أنحاء العالم شاركوا في التصفيات النهائية 
للمنافسـة الحاليـة، ليصممـوا بإتقـان نماذجهـم المصغـرة 

لسيارات فورموال 1® بحيث تنطلق على خط السباق.
ومـن بيـن ما يزيد على 26 ألف مدرسـة مـن 51 دولة حول 
العالـم، شـق 43 فريًقا الطريق إلى النهائيـات العالمية، حيث 
مت هذه الفرق نماذجها الخاصة لسـيارات فورموال 1®،  صمَّ
وقامـت باختبارهـا وتصنيعهـا، موظفـة فـي ذلـك أدوات إدارة 
المشاريع، والمفاهيم الهندسية، وحقائب المشاريع الناشئة، 
وأسـاليب الرعايـة وحمـالت التسـويق، لينطلـق السـباق بعـد 
المتحـدة،  المملكـة  لمـدارس  الرئيـس  المركـز  فـي  ذلـك 

وافتراضًيا من جميع أنحاء العالم.

إلهام جيل المستقبلمايكل آيفز
ويأخـذ برنامـج فورمـوال 1® غيـر الربحـي للمـدارس هـذه 
الرياضـة إلـى الصفـوف المدرسـية، ليوفـر للطـالب فـرص 
والهندسـة  والتقنيـة  العلـوم  مجـاالت  فـي  واعـدة  تعلـم 
والرياضيـات، المعروفـة اختصـاًرا بــ )سـتيم(، وذلـك إللهـام 
هـذه  فـي  المهنيـة  مسـيرتهم  لمواصلـة  المسـتقبل  جيـل 

المجاالت.
مـت خـالل األسـبوع الجـاري  النهائيـات العالميـة، التـي نُظِّ
فـي الفتـرة بيـن الرابـع والثامـن مـن شـهر يونيـو، جمعـت بين 
السـباقات المباشـرة فـي المملكـة المتحـدة، وبين السـباقات 
االفتراضية التي شارك فيها المتنافسون عبر تطبيق )زوم(، 

وذلك لصنع منافسة تفاعلية من الطراز العالمي.
وخـالل ترحيبـه بالفـرق المشـاركة فـي النهائيـات ضمـن 
الجلسـة االفتتاحية للمنافسـة، قال رئيس أرامكو السـعودية، 
كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر: 
»المهـارات التي تعلمتموها في هذه المنافسـة سـتبقى معكم 
مـدى الحيـاة؛ وهـي ال تختـص بمـا يرتبـط بجانبـي الهندسـة 
وإدارة المشـاريع فحسـب، بـل تشـمل أيًضـا الطريقـة التـي 

تشاركون بها أفكاركم«.
وأضـاف قائـاًل: »تجاوزكـم لكافـة المراحـل حتـى بلـوغ 
التـي  والخبـرات  كبيـر،  إنجـاز  هـو  العالميـة  النهائيـات 
اكتسـبتموها سـتفيدكم حينمـا تنطلقـون لتحقيـق إنجـازات 

أكبر«.

تكريم أبطال العالم
وقـد شـاركت فـرق الطـالب فـي المنافسـات االفتراضيـة 
مـن خـالل 15 جلسـة تفاعلية عبر تطبيـق )زوم(، لتغطي أربع 

مناطق زمنية مختلفة.
ـن البرنامـج المزدحـم في أيامه الخمسـة الفعاليات  وتضمَّ
مـة والسـباقات التنافسـية والتحليالت الفنيـة، ليُختتم  المحكَّ
بعـد ذلـك بتتويـج أبطـال العالـم الجـدد، حيـث فـاز الفريـق 
البريطانـي )بريتانيـا ريـد( مـن مدرسـة )روبيـرت مـاري( 

بالمركز األول في النهائيات العالمية.
وشـملت مكافـأة الفائزيـن منًحـا دراسـية فـي تخصـص 
الهندسة الميكانيكية في كلية لندن الجامعية، باإلضافة إلى 

منحهم درع أبطال العالم على مستوى المدارس.
ومـع هـذه الجوائـز، شـارك أعضـاء فريـق )بريتانيـا ريـد( 
سـعادتهم بتحقيـق هـذا اإلنجـاز مـع فريـق الدعـم المدرسـي 
وأصدقائهـم وأسـرهم؛ حيـث جـاءت هـذه النهايـة السـعيدة 

لتكون بمثابة نقطة تحول من شأنها أن تغير مسار الحياة.
اإليرلنـدي  الفريـق  نصيـب  مـن  الثانـي  المركـز  وكان 
)كوينتولوكـس( من كلية )سـانت بريجيـد(، فيما ذهب المركز 
الثالث للفريق األسترالي )نيبوال ريسينغ( من كلية )ويسلي(.

الشغف بالهندسة
مـن جانبـه، أشـاد المديـر العـام للشـؤون العامـة، األسـتاذ 

فهـد الضبيـب، بالفائزيـن قائـاًل: »شـارك في هذه المنافسـة 
1.3 مليـون طالـب من 26 ألف مدرسـة فـي أنحاء متفرقة من 
العالـم؛ لقـد شـققتم طريقكـم حتى القمـة، وهو أمر يسـتحق 

أن تفخروا به«.
برعايتهـا  تفخـر  السـعودية  »أرامكـو   : الضبيـب  وقـال 
لنهائيـات فورمـوال 1® العالميـة للمدارس، والسـر في ذلك ال 
يقتصـر علـى التزامنـا بتنميـة المهـارات فـي مجـاالت العلـوم 
والتقنية والهندسة والرياضيات من خالل تبني طرق جديدة 
ومثيـرة، بـل أيًضـا ألننـا نـرى فـي هـؤالء الطـالب الشـباب 
الالمعين شـغًفا بالهندسـة واالبتكار يشبه ذلك الشغف الذي 

يمضي بأعمالنا إلى األمام«.
وأضـاف قائـاًل: »هـؤالء الشـباب يفكـرون خـارج الصندوق 
لبنـاء سـيارة سـباق أفضـل، وهـم يلهموننـا جميًعـا ببراعتهـم. 
وبدورنـا، نأمـل أن نلهمهـم لتكريـس مواهبهـم لتغييـر العالـم 

نحو األفضل«.

شارك في المنافسة 1.3 مليون 
طالب من 26 ألف مدرسة من 

جميع أنحاء العالم.
كلمة فهد الضبيب 
خالل حفل 
الختام

إن تجاوزكم لكافة المراحل حتى بلوغ النهائيات العالمية هو 
إنجاز كبير، والخبرات التي اكتسبتموها ستفيدكم حينما 

تنطلقون لتحقيق إنجازات أكبر
أمين الناصر
في كلمته الموجهة للطالب المشاركين

كلمة امين الناصر 
خالل تدشين 

المسابقة
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يف مبادرة احتضنها مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي..
عشرات المتطوعين والمتطوعات يشّمرون عن 

سواعدهم احتفاء باليوم العالمي للبيئة

الظهــران - احتضــن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء( مبــادرة قّدمهــا متطوعــو  إثــراء لإلســهام 
المبــادرة  البيئــة، حيــث شــملت  المحافظــة علــى  فــي 
محاضــرة تعريفيــة باليــوم العالمــي للبيئــة وشــرًحا لنطــاق 
وأبعــاد وأهــداف هــذه المبــادرة التطوعيــة التــي تهــدف 

إلى نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.
وقــد شــارك فــي هــذه  المبــادرة 70 متطوًعــا ومتطوعــة 
تراوحــت أعمارهــم مــا بيــن 10 ســنوات و20 ســنة، إلــى 
جانــب تطــوع ومشــاركة عــدد مــن موظفــي إثــراء مــن 
مختلــف األقســام، حيــث نشــطت المبــادرة ألكثــر مــن  140 

ساعة تطوعية، في نطاق منطقة الظهران. 
فــي  الصناعــي  األمــن  أعمــال  إدارة  دعمــت  وقــد 
ــن والمشــاركين فــي  الظهــران جهــود مجموعــة المتطوعي
هــذا البرنامــج الميدانــي البيئــي، حيــث ســاندت دوريــات 
األمــن الصناعــي المتطوعيــن للمحافظــة على اشــتراطات 
إدارة  تولــت  البرنامــج. كمــا  األمــن والســالمة خــالل 
خدمــات النقــل والمعــدات عمليــات نقــل المتطوعيــن 
والمشــاركين إلــى مناطــق الفعاليــات عبــر الحافــالت. 
فيمــا أشــرف طاقــم طبــي مــن مركــز جونــز هوبكنــز 
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شارك في هذه المبادرة 70 متطوًعا 
ومتطوعة إلى جانب موظفي إثراء، حيث 
نشطت المبادرة التطوعية ألكثر من 140 
ساعة لجمع المخلفات في نطاق منطقة 

الظهران.

أرامكــو الطبــي علــى بــث اإلرشــادات وتطبيــق اإلجــراءات 
االحترازيــة المتبعــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا لجميــع 
الحاضريــن فــي منطقــة الفعاليــات، وتعزيــز الجاهزيــة 

لمواجهة أي طارئ صحي في منطقة الفعاليات.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المبــادرة التطوعيــة تأتــي 
ــع ألرامكــو الســعودية  ــز التاب ضمــن جهــود وبرامــج المرك
فــي تعزيــز الثقافــة التطوعيــة وتعزيــز الوعــي المجتمعــي 
بالقضايــا البيئيــة، وذلــك ضمــن برامــج المواطنــة فــي 
أرامكــو الســعودية، حيــث قــدم الدعــم لهــذه المبــادرة 

عديد من اإلدارات األخرى في أرامكو السعودية.

496 طفاًل يستكشفون الفضاء والكون الفسيح..

مركز إثراء يدشن البرنامج الصيفي من خالل 6 
مسارات متنوعة في مجاالت العلوم والفنون

الظهـــران - أطلـــق مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
العالمـــي )إثـــراء( مخيمـــه الصيفـــي الرابـــع تحـــت شـــعار 
ـــرة مـــن 26  ـــد مـــن الســـماء«،  فـــي الفت »الكـــون.... وأبع
شـــوال مـــن العـــام الجـــاري إلـــى 4 محـــرم 1443هــــ )7 
ــة 4  ــات العمريـ ــطس 2021م( للفئـ ــى 12 أغسـ ــو إلـ يونيـ
- 12 ســـنة مـــن البنيـــن والبنـــات، وذلـــك مـــن خـــالل 
ـــة  ـــة واألنشـــطة التفاعلي ـــدورات التدريبي سلســـلة مـــن ال
ــة  ــاالت الهندسـ ــي مجـ ــة فـ ــة ممتعـ ــدم بطريقـ ــي تقـ التـ
والتقنيـــة والرياضيـــات، والتـــي تهـــدف إلـــى إشـــعال 
ـــى طـــرح األســـئلة،  فضـــول المشـــاركين، وتشـــجيعهم عل
وإلهامهـــم لتنميـــة شـــغفهم ومهاراتهـــم الشـــخصية، 
المشـــكالت، ومهـــارات  التخطيـــط، وحـــل  كمهـــارة 
التفكيـــر النقـــدي واكتشـــاف الـــذات؛ ليصبحـــوا رواد 

فضاء أو علماء في شتى المجاالت.
ويشـــمل البرنامـــج دورات تدريبيـــة، ومجموعـــة مـــن 
األنشـــطة المتنوعـــة التـــي تصـــب فـــي مجـــاالت المعرفـــة 
واإلبـــداع واالبتـــكار والتقنيـــة مـــن خـــالل تقديـــم 6 
مســـارات متنوعـــة باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة، 
حيـــث تتضمـــن المســـارات، التـــي تســـتهدف الفئـــات 
العمريـــة 4 - 6 ســـنوات، مســـار »مرشـــد الكواكـــب« 
أنـــواع  المشـــاركون  خاللـــه  مـــن  يكتشـــف  الـــذي 
ــوم،  ــب والنجـ ــّي، والكواكـ ــام الشمسـ ــّرات، والنظـ المجـ
وكّل مـــا يحيـــط فـــي الفضـــاء، كمـــا يتيـــح مســـار »كنـــز 
الفضـــاء« الفرصـــة لهـــم لمناقشـــة مـــوارد النظـــام 
الشمســـي، والتحديـــات البيئيـــة المتعلقـــة بالفضـــاء 

واستدامة الحياة فيه.
ــر 7 - 9  ــتهدف عمـ ــي تسـ ــارات التـ ــن المسـ وتتضمـ
ســـنوات، مســـار »رحلـــة إلـــى المريـــخ« حيـــث يتعلـــم 
المشـــاركون كيفيـــة إعـــداد خطـــة عمـــل يتعرفـــون مـــن 
خاللهـــا علـــى بيئـــة كوكـــب المريـــخ وكيفيـــة صنـــع 
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ر  مســـا فـــي  وســـيتعرفون  ئيـــة،  لفضا ا لمركبـــة  ا
األصـــوات  علـــى  الســـماء«  وراء  مـــا  »الموســـيقى 
الفضائيـــة وأنواعهـــا؛ لتطويـــر األلحـــان وتجســـيدها 

بأداء موسيقّي احترافي.
فيمـــا تتضمـــن مجموعـــة المســـارات التـــي تســـتهدف 
الفئـــة العمريـــة  10 - 12 ســـنة، مســـار »مـــا بيـــن النجـــوم« 
وتقديـــم  إعـــداد  فـــي  لهـــم  الفرصـــة  يتيـــح  الـــذي 
ـــة مـــن نســـج خيالهـــم، كمـــا ســـيَُمكنهم  مســـرحية متكامل

مســـار »رائـــد فضائـــي« مـــن تجربـــة دور رائـــد الفضـــاء، 
ـــد مـــن الخطـــط اإلســـتراتيجية الكتشـــاف  ـــر عدي وتطوي

بيئة الكواكب.

رواد الكوكب 
كمـــا ســـيحظى المشـــاركون فـــي المخيـــم بزيـــارة 
المعـــرض التفاعلـــي »رواد الكوكـــب«، الـــذي ينظمـــه 

مركـــز )إثـــراء( خـــالل الفتـــرة مـــن  23 شـــوال مـــن العـــام 
ــو - 31  ــع األول 1443هــــ )4 يونيـ ــى 25 ربيـ ــاري إلـ الجـ
أكتوبـــر 2021م(، والـــذي يقـــدم تجربـــة العيـــش علـــى 
المـــوارد  علـــى  المحافظـــة  وكيفيـــة  آخـــر،  كوكـــب 
ـــاه والطاقـــة واألكســـجين باســـتخدام  الرئيســـة مـــن المي

العلم والتقنية الحديثة.
جديـــر بالذكـــر أن مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
ــال  ــة األطفـ ــة لفئـ ــة بالغـ ــي أهميـ ــراء( يولـ ــي )إثـ العالمـ
مـــن خـــالل تصميـــم برامـــج معرفيـــة وإبداعيـــة تقـــّدم 
علـــى مـــدار العـــام فـــي متحـــف الطفـــل، الـــذي يعـــداألول 
ـــغ عـــدد المشـــاركين  ـــث بل ـــة، حي ـــي المملك ـــه ف ـــن نوع م
ــام 2021م حتـــى اآلن  ــراء الصيفـــي« لعـ ــم إثـ فـــي »مخيـ
496 مشـــارًكا ومشـــاركة، كمـــا حـــرص المركـــز علـــى 
تقديـــم عديـــد مـــن البرامـــج التدريبيـــة واألنشـــطة 
ـــف  ـــن 280 أل ـــر م ـــا أكث ـــق مـــن خالله ـــي حق ـــة الت العلمي
ســـاعة تعليميـــة، وذلـــك إســـهاًما فـــي بنـــاء جيـــل قـــادر 

على تعزيز المستقبل في المملكة.



6
١٠ يونيو ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

إعداد: سارة مطر

السالمة أواًل

االنشغال أثناء المشي
مع تطور األجهزة اإللكترونيـــة، والتنافس المحموم 
عليها بســـبب وفرتها في مختلف األســـواق، وســـهولة 
الحصول عليها، بات شـــائًعا أن نحمـــل معنا أكثر من 

هاتف، بهدف مسابقة الزمن إلنجاز األعمال.
كمـــا أصبـــح مـــن المهـــم فـــي كثيـــر مـــن األحوال 
االســـتعانة بهـــذه األجهـــزة ألداء أكثـــر مـــن مهمة في 
وقـــت واحـــد، وذلك حتـــى نتمكن مـــن إنجـــاز المهام 
المدرجـــة ضمـــن قائمـــة األعمـــال التي يتعيـــن علينا 

إنجازها.
وألن الهواتـــف الذكيـــة، وغيرهـــا مـــن األجهـــزة 
الحديثـــة، تتيـــح لـــك فرصة التعـــرف على ســـيل من 
المعلومـــات، فقد انتشـــرت عـــادة توزيـــع االنتباه بين 

المشي وبين هذه األجهزة.

وقـــد أصبـــح مـــن الشـــائع مثـــاًل أن تشـــاهد مـــن 
يمارس نشـــاطه الرياضي، كالمشـــي، وفي يده هاتفه 
الجـــوال ليكتب رســـائل نصية، أو يشـــاهد مباراة تبث 

على الهواء مباشرة.
وعلـــى الرغم مـــن أن أداء مهام مزدوجـــة في وقت 
واحد ربما يبـــدو طريقة جيدة لكســـب الوقت، إال أن 
االنشـــغال بأمر آخـــر أثناء المشـــي قد ينطـــوي على 

كثير من المخاطر.

عواقب وخيمة
ال شـــك أن كاّلً منا قد شـــاهد أشـــخاًصا تعرضوا 
لحـــوادث تعثـــر أو ســـقوط أو ارتطـــام بأشـــياء أثنـــاء 
مشـــيهم، وكان الســـبب فـــي ذلـــك انشـــغالهم بكتابـــة 
أو بتحديـــث  رســـائل نصيـــة قصيـــرة أو قراءتهـــا، 
حســـاباتهم فـــي برامـــج التواصـــل االجتماعـــي، أو 

ببساطة نتيجة عدم انتباههم الكامل أثناء المشي.
يـــرى بعضنـــا أن هـــذه الحـــوادث مدعـــاة  وقـــد 
للضحـــك، لكنهـــا ليســـت كذلـــك إذا نظرنـــا إليها من 
منظور أشـــمل، فهي قـــد تكون خطيـــرة وذات عواقب 
وخيمـــة؛ فمثـــاًل، قـــد يدخل أحد المشـــاة في مســـار 
للســـيارات نتيجة النشـــغاله فيتعرض لحـــادث عنيف، 
فالســـائقون ال يفترضون أن هذا الشـــخص مشـــغول، 

بل ربما ال يرونه مطلًقا.
وقد أشـــارت األكاديمية األمريكية لجراحة العظام 
إلى أن أعداد الذين راجعوا عيادات الطوارئ بســـبب 
انشـــغالهم بالهواتـــف الجوالـــة أثنـــاء المشـــي قـــد 

تضاعف خالل الفترة الماضية.
ونظًرا لخطورته البالغة، أضـــاف المجلس الوطني 
األمريكي للســـالمة االنشـــغال أثناء المشـــي رســـمًيا 
ضمـــن تقريـــره الســـنوي، كأحـــد المســـببات غيـــر 

المقصودة لحاالت الوفاة واإلصابات الخطرة.
وربمـــا يبدو لـــك أن االنشـــغال أثناء المشـــي ليس 
فـــي الشـــوارع  لكـــن انظـــر حولـــك  أمـــًرا خطـــًرا، 
والمجمعات التجارية وعلى أرصفة المشـــاة، لترى أن 

كثيًرا مـــن الناس مشـــغولون أثناء ســـيرهم، وأن عدم 
ل بيئة مناســـبة لوقوع  االنتباه إلى هذا الحد قد يشـــكِّ

الحوادث.
كمـــا قد تعتقـــد أن مثل هـــذه الحـــوادث لن تحدث 
لك، ولكـــن وفًقا لنتائج دراســـة أجرتهـــا رابطة حكام 
الســـالمة على الطرق الســـريعة األمريكية، فإن %54 
من األشـــخاص الكبـــار الذيـــن يســـتخدمون الهواتف 
الجوالـــة قـــد ارتطمـــوا بشـــيء أو بشـــخص مـــا أثناء 
انشـــغالهم بها. لذلـــك، انتبه لما حولك أثناء ســـيرك، 

وأعط خطواتك انتباهك كاماًل.

المحادثات والموسيقى
ويُعـــد الدخـــول فـــي مســـار حركـــة المـــرور أثنـــاء 
التحدث إلى صديـــق من التصرفات التي ال شـــك أن 
كثيريـــن منا قـــد فعلوها فـــي وقت من األوقـــات. لكن 
المشـــي أثناء إجراء محادثة قد يســـبب من االنشغال 
ما يكفي للتســـبب فـــي حالة تعثر أو ســـقوط، أو ربما 

أسوأ من ذلك.
وعلى الرغم مـــن أن التحدث عبـــر الهاتف الجوال 
مـــن أكثر المســـببات لالنشـــغال أثناء المشـــي، إال أن 
هناك كثيـــًرا من المســـببات األخرى، فقـــد تروق لك 
فكـــرة إعادة االســـتماع إلـــى محاضرة تنـــوي تقديمها 
أثناء المشـــي، ولكـــن إذا زلَّت إحدى قدميـــك، فربما 

ينتهي بك األمر إلى اإلصابة بالتواء في الكاحل.
وربما يبدو االســـتماع إلى الموسيقى طريقة جيدة 
لتمضيـــة الوقـــت بســـرعة، ولكنهـــا قد تحجـــب عنك 
األصـــوات التي تنبهك إلـــى األخطار مـــن حولك، من 
قبيـــل الحفـــر التـــي قـــد ال تكـــون عليهـــا عالمـــات 

واضحة، وربما ال تنتبه لها إذا كنت مشغواًل.
لذلـــك، فـــإن االنتبـــاه التام لمـــا حولك هـــو أفضل 
طريقـــة لحمايـــة نفســـك واآلخريـــن. ال شـــك أننا ال 
نســـتطيع تجنب كافة مســـببات االنشـــغال في العالم، 
لكننا يجـــب أن نبذل قصارى جهدنا للحـــد منها أثناء 

المشي.

الءات الصيف

بمـــا أننا نعيش أجـــواء فصـــل الصيف، حيث 
تصـــل الحـــرارة إلـــى أعلـــى معدالتها، فـــإن من 
المناســـب أن نتذكر بعض إرشـــادات الســـالمة 
المخاطـــر  بعـــض  تجنـــب  علـــى  تعيننـــا  التـــي 

المرتبطة بسخونة الطقس، ومن بينها:
■  ال تتـــرك والعة أو مـــادة قابلة لالشـــتعال في 

السيارة.
■  ال تتـــرك المنتجـــات العطرية أو المشـــروبات 

الغازية في السيارة.
■  ال تمأل خزان الوقـــود كاماًل، ويفضل أن تقوم 

بالتعبئة مساًء.
■  تذكـــر فحـــص إطـــارات الســـيارة الســـتبدال 

التالف منها.
■  قـــم بضبـــط ضغط اإلطـــارات علـــى 35 كحد 

أقصى.
■  اتـــرك جـــزًءا صغيـــًرا مـــن نوافـــذ الســـيارة 

مفتوًحا ليخرج الهواء الساخن.

كيف تتعامل مع موجات الحر
■  تجنـــب التعـــرض المباشـــر والطويـــل ألشـــعة 
الشـــمس، وتحديـــًدا خـــالل ســـاعات الظهـــر 
تفـــادي  يســـاعدك علـــى  والعصـــر، فذلـــك 
اإلصابـــة بضربـــات الشـــمس، وحماية جلدك 

من االحتراق.
■  ارتـــد مالبـــس ذات أقمشـــة مريحـــة وألـــوان 
األشـــعة  تعكـــس  األلـــوان  فهـــذه  فاتحـــة، 
والحـــرارة، في حيـــن تمتص األلـــوان القاتمة 

األشعة والحرارة مما يزيد الشعور بالحر.
■  أكثـــر من تناول الميـــاه والمشـــروبات الباردة، 
فهـــي تســـاعد علـــى خفض حـــرارة الجســـم، 
وتعيـــن أجهزتـــه علـــى أداء وظائفهـــا بشـــكل 

طبيعي.
■  تجنَّـــب الشـــواء فـــي الخـــارج خالل ســـاعات 

الظهيرة أو العصر.
المأكـــوالت  تنـــاول  عـــن  االبتعـــاد  ■  يفضـــل 
الدســـمة، فمثـــل هذه األطعمة تســـبب عســـر 
الهضـــم وتؤدي إلـــى فقدان كميـــات كبيرة من 

المياه، وبالتالي تضعف قدرة الجسم.
■  أطفـــئ األدوات المنزليـــة اإللكترونية التي ال 
تحتاجهـــا، وخاصـــة إذا كانت تبعـــث الحرارة 

داخل المنزل.
■  ال تمـــارس الرياضة خالل ســـاعات اشـــتداد 
الحر، فذلك يؤدي إلى فقدان الجســـم لكمية 
كبيـــرة مـــن الســـوائل، ممـــا يعرضـــك للتعـــب 

واإلرهاق.

ـــي تســـببها األطعمـــة، وغيرهـــا مـــن  األمـــراض الت
األخطـــار األخـــرى، تجعـــل المطبـــخ واحـــًدا مـــن 
أشـــد غـــرف المنـــزل خطـــًرا. لـــذا، ينبغـــي تجنُّـــب 
الخطـــوات  بعـــض  اتبـــاع  هـــذه األخطـــار عبـــر 

البسيطة.

األطعمة الساخنة والباردة
األطعمـة،  سـخونة  حفـظ  مـن  التأكـد  ينبغـي 
فاألطعمـة السـاخنة ينبغـي أن تكون درجـة حرارتها 
عنـد تقديمهـا أكثر من 60 درجة مئوية )140 درجة  
فهرنهايـت(. وبالنسـبة لألطعمـة التـي تحتـاج إلـى 
تبريـد، فاحـرص دائًمـا علـى حفظهـا عنـد درجـة 
درجـة   40( مئويـة  درجـات   4 مـن  أقـل  حـرارة 

فهرنهايت(.

أخطار تلوث األطعمة
بعـض األطعمـة النيئـة، وخصوًصـا اللحـوم، قـد 
تحتـوي علـى بكتيريـا يمكـن أن تنتقـل إلـى ألـواح 
تقطيـع األطعمـة والسـكاكين والمقابض، وأي شـيء 
آخـر يالمسـها. لذلـك، يجـب تقطيـع الخضـراوات 

أواًل، واسـتخدام سـائل التنظيـف لغسـل األماكـن 
ينبغـي غسـل  النيئـة. كمـا  اللحـوم  التـي المسـتها 

اليدين جيًدا.

مخاطر األدوات الحادة
اغسـل السـكاكين بتوجيـه شـفرات القطـع إلـى 
األسـفل حتـى ال تعـرض نفسـك لجـروح. وال تتـرك 
السـكاكين داخل حوض غسل األطباق، بل احفظها 

في مكان منفصل عن بقية األواني األخرى.
السـكاكين غيـر الحـادة يمكن أن تنزلـق من يدك 
بسـهولة. لذلـك، تجنـب التعرض للجـروح من خالل 
مطبخـك.  فـي  السـكاكين  شـحذ  علـى  الحـرص 
ينبغـي أيًضـا توخي الحذر عند إعطاء السـكين إلى 
شـخص آخـر، والتأكـد مـن أن يكـون ذلـك بطريقـة 

آمنة.

السالمة في المطبخ
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هل ما يزال ابنك في الكوخ؟!
شـهًرا  عشـر  الخمسـة  مـدى  علـى  الجائحـة  عـززت 
الماضيـة تمسـك كثيـر مـن األطفـال والمراهقيـن حـول 
إلـى  وأبقتهـم  اإللكترونيـة،  وألعابهـم  بأجهزتهـم  العالـم 
وتركهـا  منهـا  الخـروج  رافضيـن  غرفهـم،  فـي  جانبهـا 
واالنخـراط فـي الحيـاة الميدانيـة الطبيعيـة كمـن هـم فـي 
ـرت الدراسـة عـن بُعـد علـى مـدى  سـنهم ونشـاطهم. وأطَّ
عـام كامـل تلـك العالقـة بيـن الطفـل والجهـاز اإللكترونـي 
علـى هـذا الحـال، وعلـى هـذا النمـط المعيشـي اليومـي 
والمهـدد ألمنـه ولصحتـه ولسـالمته  والغريـب  الجديـد 

النفسية ولنمو مهاراته االجتماعية.
المخـاوف واألسـئلة حـول مـآالت ذلـك كثيـرة فـي هـذا 
الشـأن، وال يزال يتولد مزيد منها في كل حين. فالتجربة 
جديـدة، والجائحـة باغتـت العالـم كلـه، والفضـاء الرقمـي 
أخرج األلعاب التقليدية من سـوق المنافسـة على هوايات 
الطفـل ورغباتـه البريئـة النشـطة فـي اللهـو والقفـز هنـا 
وهنـاك. ولـم يمـر اآلبـاء واألمهـات بمثل هـذه التجربة من 
قبـل، وال يعلـم معظـم أوليـاء األمـور انعكاسـات ذلـك علـى 
وقدراتهـم  شـخصياتهم  تشـكيل  وعلـى  أبنائهـم،  صحـة 

عبدالرحمن أبواجلدايل

ومداركهـم ونضجهـم العقلـي وسـالمة نفسـياتهم مـن أي 
اضطـراب، وقبـل ذلـك أو بعـده مساسـه بهويتهـم الثقافية 

وقيمهم الدينية واالجتماعية.
مـا يبعـث علـى القلـق بشـكل أكبـر هو أنـه ال يوجـد أفق 
بيـن  الحيـاة  مـن  الجديـد  النمـط  هـذا  لـزوال  واضـح 
أبنـاء  مـن  الشـباب  جيـل  وحتـى  والمراهقيـن  األطفـال 
المـدن والحواضـر، سـوى باجتثاثـه ولـو جزئًيـا عبـر مبـدأ 
وال  التطبيـق،  صعـب  مبـدأ  وهـو  واإلبـدال.  اإلحـالل 
يسـتطيعه كل أب وأم، فضـاًل عـن الظـروف األسـرية التي 
تختلـف مـن بيـت آلخـر، ومسـتوى وعـي األبويـن بسـبل 

البعـض  الـذي شـبهه  الجديـد،  السـلوك  ذلـك  مواجهـة 
إدراكهمـا  مسـتوى  وكذلـك  مجـاًزا،  الكـوخ«  »بمتالزمـة 
لضـرورة التحـرك سـريًعا وتقويـم سـلوك أبنائهمـا، وعـدم 
إهمالهـم وتركهـم أمـام تلـك الشاشـات ليـاًل ونهـاًرا بعيـًدا 

عن مخالطة األسرة وعن الخروج إلى ضوء النهار.
لمـدى خطـورة  التـام  وإدراكهمـا  الوالديـن  إن فهـم 
اسـتمرار هـذا الوضع يشـكل الخطوة األولـى على طريق 
الخـروج مـن هـذا النفـق المظلـم. كمـا أن حجـر الزاويـة 
الـذي يرتكـز عليـه تغيير هـذا الواقع ال بـد أن يُبنى على 
األلعـاب  فإدمـان  األبنـاء،  وإقنـاع  التدريـج  مبـدأ 
اإللكترونيـة يحتـاج عالًجـا حكيًمـا يـدرك مـدى تمسـك 
الطفـل والمراهـق بهـا، وعـدم اسـتجابته لـكل الدعـوات 
لتـرك األجهـزة دون قناعة. وال شـك أن بناء القناعة يتم 
ضمـن معاييـر وقواعـد عـدة، منهـا وضـع األمـور فـي 
سـياقها وعدم السماح بخروجها عن سياقاتها المعقولة 
األطفـال  أذهـان  فـي  العليـا  القيـم  زرع  خـالل  مـن 
والمراهقيـن؛ فاللعبـة جائـزة ومكافـأة، تأتـي باإلنجـاز 
وتـزول باإلخفـاق، وال تعـد حًقـا مكتسـًبا. والوقـت لـه 
قيمـة يجـب أن تحتـرم، وكذلـك العبـادة وبـر الوالديـن 
وصلتهمـا وحضـور مائـدة الطعـام، كلهـا قيـم يجـب أن 

م وتأخذ مكانها فوق وقت االستمتاع باللعب. تعظَّ
كمـا تُبنـى القناعـة بقاعـدة الترغيب والترهيـب، أو كما 
يُقـال: »بقاعـدة العصـا والجـزرة«، فالجـزرة هـي المكافأة 
علـى اإلنجـاز، والعصـا هـي الحرمـان المؤقـت مـن اللعبـة 
أو  اإلخفـاق  حـال  اسـتخدامها  تقويـم  المـراد  المؤذيـة 
التقصيـر. وبذلـك يتخلـى الطفل عن اإلسـراف في قضاء 
األوقـات مـع اللعبـة اإللكترونيـة التـي أدمـن عليهـا بعـد أن 

يدرك تلك القيم والمعايير التي تحكم استخدامه لها.
وال شـك أن إيجـاد البدائـل عـن األلعـاب اإللكترونية أو 
منصـات التواصـل اإللكترونيـة في يـد الطفـل أو المراهق 
يصعـب ويسـهل بنـاء علـى معطيـات عـدة. ودور األبويـن 
يجـب أن يكـون ديناميكًيا وخالًقا فـي تتبع البدائل التي ال 
تصمـد كثيـًرا أمـام هـوس األلعـاب اإللكترونيـة وجاذبيـة 
ومحاصرتهـا  اإللكترونـي  والتواصـل  الترفيـه  منصـات 
لمستخدميها عبر عدة أجهزة رقمية مختلفة من حولهم.

وختاًمـا، ال بـد أن يـدرك أوليـاء األمـور أن هـذا الواقـع 
الجديـد هـو قـدر هـذا الجيـل وقـدر آبـاء وأمهـات اليـوم 
علـى حـد سـواء؛ فالسـابقون لـم يواجهـوا تحديـات تربوية 
مـع أبنائهـم بمثـل ذلـك، ويبقـى عـزاء األبويـن فـي هـذا 

الزمان أن الثواب على قدر المشقة.

مدينة تيماء.. هداج الكرم والجود وسموأل الوفاء.. 
تاريخ عريق وكنز من اآلثار

تيمـــاء هـــي مدينـــة صغيـــرة بمســـاحتها كبيـــرة بتاريخهـــا 
العريـــق فـــي منطقـــة تبـــوك، يبلـــغ تعـــداد ســـكانها 36 ألـــف 
ـــد  ـــا البعي ـــة فـــي تاريخه نســـمة. وقـــد اشـــتهرت هـــذه المدين
بخيراتهـــا لدرجـــة أنهـــا جذبـــت أحـــد ملـــوك بابـــل لالســـتقرار 

فيها سنوات.    
تقـــع تيمـــاء علـــى بعـــد 260 كيلومتـــًرا جنـــوب غـــرب 
تبـــوك، وعلـــى بعـــد 230 كيلومتـــًرا شـــمال غـــرب العـــال، علـــى 
تخـــوم صحـــراء النفـــود، إال أن موقعهـــا كواحـــة تتســـم بوفـــرة 
فـــي مصـــادر الميـــاه واألراضـــي الزراعيـــة هـــو مـــا جعلهـــا 

محطة مهمة للقوافل على طريق اللبان القديم.   

سور شبه الجزيرة العربية العظيم مشرف العمري
ــالل  ــتالحظ أطـ ــة سـ ــمال المدينـ ــى شـ ــل إلـ ــا تصـ حينمـ
ســـور المدينـــة القديـــم المحيـــط بهـــا.  فســـور مدينـــة تيمـــاء 
الـــذي يبلـــغ طولـــه 15 كيلومتـــًرا يعـــد واحـــًدا مـــن أكبـــر 
األســـوار القديمـــة فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة. وتشـــير 
اكتشـــافات البعثـــة االستكشـــافية الســـعودية األلمانيـــة إلـــى 
ـــة قبـــل الميـــالد  ـــة الثالث أن الســـور ُشـــيد فـــي أواســـط األلفي

حينما كانت المدينة في عصر ازدهارها.   
وباإلضافـــة إلـــى ســـور المدينـــة القديـــم يمكـــن كذلـــك 
زيـــارة أطـــالل قصـــر الرضـــم الـــذي يعتقـــد أنـــه كان مركـــز 
حراســـة نظـــًرا لقربـــه مـــن ســـور المدينـــة. وقـــد شـــيد فـــي 

أواســـط القـــرن األول قبـــل الميـــالد.  وبوســـع الـــزوار أيًضـــا 
إلقـــاء نظـــرة عـــن كثـــب علـــى ســـور القصـــر لالطـــالع علـــى 
الرســـومات والكتابـــات مـــن عصـــور مـــا قبـــل اإلســـالم 
ومطلـــع العصـــر اإلســـالمي. وياُلحـــظ فـــي القصـــر أيًضـــا 
بئـــر ُحفـــرت فـــي الصخـــر بأســـاليب مختلفـــة عـــن تلـــك التـــي 
كانـــت تســـتخدم فـــي اآلبـــار القائمـــة فـــي تيمـــاء ولكنهـــا 

مشابهة لآلبار القديمة في شمال المملكة.  
وعلـــى بعـــد مســـافة قصيـــرة ال تســـتغرق أكثـــر مـــن 
خمـــس دقائـــق بالســـيارة؛ يمكـــن للزائـــر الوصـــول إلـــى 
أطـــالل قصـــر الحمـــراء الـــذي ســـمي بذلـــك بســـبب لـــون 
الصخـــر المســـتخدم فـــي تشـــييده، والـــذي يُعتقـــد أنـــه 
المجمـــع الملكـــي الـــذي شـــيده نبونيـــد آخـــر ملـــوك بابـــل 
عندمـــا انتقـــل إلـــى تيمـــاء واســـتقر فيهـــا عشـــر ســـنوات فـــي 
القـــرن الســـادس قبـــل الميـــالد، و يعتقـــد البعـــض أن الملـــك 
أراد الســـيطرة علـــى التجـــارة التـــي تمـــر عبـــر المدينـــة، 

فيما يعتقد آخرون أنه استقر فيها للعبادة والتأمل.

بئر ال تتوقف عن العطاء 
وتقـــع المدينـــة القديمـــة علـــى مســـافة 10 دقائـــق مـــن 
المعالـــم التاريخيـــة، حيـــث تشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــزارع 
نخيـــل وارفـــة وبعـــض القـــالع والبيـــوت الطينيـــة.  ويتمثـــل 
ـــن أن تســـقي 100  ـــي يمك ـــر هـــداج الت ـــي بئ ـــارز ف ـــم الب المعل
مـــن اإلبـــل فـــي الوقـــت ذاتـــه. ويبلـــغ محيـــط فوهـــة البئـــر 65 
ـــا. وشـــبهت العـــرب  متـــًرا، فيمـــا يبلـــغ عمقهـــا 12 متـــًرا تقريًب
قديًمـــا الكريـــم والجـــواد ببئـــر هـــداج لفيضهـــا وعطائهـــا 
الواســـع لـــكل مـــن ورد ماءهـــا. وقـــد جـــاء فـــي األثـــر أن 
ـــل 400 ســـنة بمـــا فـــي ذلـــك الســـور  ـــا دمـــر تيمـــاء قب فيضاًن

ــال  ــي أعمـ ــدؤوا فـ ــا وبـ ــد إليهـ ــا بعـ ــاس فيمـ ــل النـ ــم انتقـ ثـ
إعادة إعمارها بعد ذلك.  

ولعـــل آخـــر وجهـــة يقصدهـــا الزائـــر لتيمـــاء هـــي قصـــر 
ــل 170  ــه قبـ ــددة منـ ــزاء محـ ــيدت أجـ ــذي ُشـ ــان الـ ــن رمـ ابـ
ــر  ــن بئـ ــرة مـ ــافة قصيـ ــد مسـ ــى بعـ ــع علـ ــذي يقـ ــا، والـ عاًمـ
هـــداج ســـواًء مشـــًيا علـــى األقـــدام أو بالســـيارة. ورغـــم أن 
الجـــزء الداخلـــي منـــه غيـــر مفتـــوح أمـــام الـــزوار إال أنهـــم 
يســـتطيعون االســـتمتاع بمشـــاهدة فـــن عمـــارة الســـور 

واألبراج الخارجية. 

قصر ساحر وشهير 
وال يفوتنـــا أن نشـــير فـــي هـــذه الجولـــة الســـريعة فـــي 
تيمـــاء إلـــى أن ثمـــة معلًمـــا تاريخًيـــا آخـــر مهًمـــا فيهـــا هـــو 
قصـــر األبلـــق الـــذي يرجـــع بنـــاؤه إلـــى شـــخصية معروفـــة فـــي 
تاريـــخ مـــا قبـــل اإلســـالم هـــي الســـموأل بـــن عاديـــاء، ملـــك 
ـــي المعـــروف  ـــه بالشـــاعر الجاهل ـــذي جمعت ـــا، ال تيمـــاء وقته
ــه  ــر درعـ ــا أودع األخيـ ــهيرة عندمـ ــة شـ ــس قصـ ــرؤ القيـ امـ
وســـيوفه وديعـــة عنـــد الســـموأل وفضـــل أن يقتـــل ابنـــه علـــى 
أن يســـلم وديعـــة امـــرئ القيـــس، حتـــى ضـــرب فيـــه المثـــل 
فـــي الوفـــاء. وتجـــري حالًيـــا أعمـــال حفـــر عنـــد معلـــم 
ـــق  ـــوح أمـــام النـــاس قـــد يكـــون قصـــر األبل تاريخـــي غيـــر مفت

الشهير ولكن ذلك غير مؤكد.  
قيـــد  يـــزال  ال  الجديـــد  المدينـــة  متحـــف  أن  يذكـــر 
اإلنشـــاء، فاالهتمـــام بآثـــار وكنـــوز تيمـــاء كبيـــر، فلـــدى 
المتحـــف الوطنـــي فـــي الريـــاض قســـم لالكتشـــافات األثريـــة 
مـــن تيمـــاء،  لكنـــه مغلـــق حالًيـــا بشـــكل مؤقـــت بســـبب 

اإلجراءات االحترازية لمواجهة الجائحة. 

أطالل قصر الحمراء الذي سمي بذلك بسبب لون الصخر المستخدم في 
تشييده، والذي ُيعتقد أنه المجمع الملكي الذي شيده نبونيد آخر ملوك بابل 

عندما انتقل إلى تيماء واستقر فيها عشر سنوات في القرن السادس قبل الميالد

بئر هداج التي يمكن أن تسقي 100 من اإلبل في الوقت ذاته. 
ويبلغ محيط فوهة البئر 65 متًرا، فيما يبلغ عمقها 12 متًرا 

تقريًبا

بوسع الزوار أيًضا إلقاء نظرة عن كثب على سور القصر 
لالطالع على الرسومات والكتابات من عصور ما قبل اإلسالم 

ومطلع العصر اإلسالمي
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ورأس مالها 60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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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.

يمكنكم الطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا الخميس ٢٩ شوال 144٢هـ، ١٠ يونيو 20٢١م

عبداهلل السفر

»1«
فـي زمـٍن مبّكـر تـرادَف عنـدي، وعنـد جيلـي وَمـن هـم 
أبكـُر منـي وأبكـر، اسـُم »أرامكـو« مـع اسـِم »الشـركة«. 
يتناوبـان ويتبـادالن التعريـف والداللـة. فـال »شـركة« إال 
»الشـركة«  فهـي  »أرامكـو«  يُقـال  وعندمـا  »أرامكـو«، 
المتفـّردة بالصفـة، وإليهـا انتسـَب جيـٌل كامـل مـن اآلبـاء 
واألجـداد فاألبنـاء واألحفـاد، ومـا يزالـون فـي شـجرتها 
الباسـقة ربيًعـا وظـالاًل وسـيرًة يانعة..يشـغلون منهـا ركًنـا 
دي  القتصـا ا ر  لتطـّو ا و ل  لتحـّو ا يـة  حكا مـن  مكيًنـا 
واالجتماعـي والثقافـي منـذ اكتشـاف النفـط وتدّفقـه مـن 
البئـر األولـى »بئـر الدمام« وحتـى مركز الملـك عبدالعزيز 

الثقافي العالمي »إثراء«.

»2«
كثيــًرا مــا أحببــُت أن أطالــع صــورة أرامكــو وأثرهــا 
وتأثيرهــا مــن خــالل مقطــع صغيــر نــاٍء وبعيــد، يقــع فــي 
أقصــى األحســاء حيــث قريتــي »الجشــة« المحفوفــة ـ فــي 
الذاكــرة ـ بالميــاه والحقــول وتنفتــح فــي شــرقها علــى 
مينــاء »العقيــر« لتكــون الطريــق إليــه، وثمــة معبــر فــي 
القريــة، فــي ظاهرهــا، يمتلــك اســم »طريــق الجافلــة« 
يقــود المســافرين إلــى المينــاء الخليجــي »التاريخــي« نحــو 
رزقهــم فــي مغاصــات اللؤلــؤ. عمي فهــد رحمــه اهلل )1913 
ـ 2012م( كان واحــًدا مــن هــؤالء الذيــن عرفــوا »طريــق 
الجافلــة« وصاَحــَب البحــَر فــي مطلــع شــبابه، فشــارَك 
»غّواًصــا« فــي رحــالت طلب اللؤلــؤ. وحالما بــدأت أرامكو 
ــا  ــن إليه ــل المنضّمي ــف العمــال، كان مــن األوائ فــي توظي
هــو ومجموعــة مــن أبنــاء القريــة الذيــن فــي غالبهــم 
يعملــون مزارعيــن فــي حقولهــم. ومنــذ ذلــك التاريــخ 
وقافلــة عّمــال القريــة أخــذت طريقهــا إلــى »الشــركة« 
ومقــاّر عملهــا فــي مدنهــا الجديــدة/ القديمــة: الظهــران، 

بقيق، رأس تنورة.

»3«
أضحـت »أرامكـو« وجهـًة أولـى ووحيـدة ألبنـاء قريتـي، 
ولـم تكـن هنـاك مـن عقبـات ـ رغـم أمّيتهـم ـ فقـط القـدرة 
علـى العمـل، وتجـاوز الفحـص الصحـي. في العـام 1948م 
اُفتتحـت »مدرسـة الجشـة االبتدائية« ليصبح المسـار إلى 
»الشـركة« وقتـذاك يجمـُع األمييـن والمتعلميـن. والحًقـا 

اقتصر القبول على المتعلّمين فحسب.

»4«
األربعينّيات.. الخمسـينّيات.. الستينّيات.. السبعينّيات 
)نصفهـا األول(..أسـتطيع القـول، خـالل هـذه العقـود، إّن 
90% مـن القـّوة العاملـة فـي القريـة صـارت  أكثـر مـن 
تنتمـي إلـى »أرامكـو«. األب وأبنـاؤه فـي »الشـركة« تباًعـا. 
عمـي، مثاًل، وأبناؤه السـتة. والدي واثنـان من أخوتي )أنا 
عبـرُت عبـوًرا خفيفا فـي العام 1979م(. الجيـران جميعهم 
)آبـاء وأبنـاء( بل أجسـر على القول إّن الحـي بكامله الذي 
»فريـج  ومثلنـا  بأرامكـو،  يعملـون  ِجبلـة«  »فريـج  نسـكنه 
شـرق« وإْن بنسـبٍة أدنـى، بداللـة بيـوت أرامكو التي تسـّيج 

القرية غرًبا وشرًقا.

»5«
بعيـًدا عـن  تكـون  أن  يعنـي  »الشـركة«  فـي  تعمـل  أْن 
قريتـك؛ عـن أهلـك وتختلـف المـدة مـن عامـل إلـى آخـر 
وبحسـب نوعيـة العمـل ومكانـه )تتـراوح مـن خمسـة أيـام 
إلـى أسـبوعين إلـى شـهر(، ويترّتـب علـى هـذا زحزحـة أو 
منـه،  ـع  المتوقَّ االجتماعـي  األسـرة  رّب  دور  خلخلـة 
وأفتـرض أنـه ليس دوًرا واحًدا..عـّدة أدوار تتصل بالبيت 
نفسـه وبالزوجة وباألوالد وبداخل البيـت وخارجه..أدوار 
صغيـرة وأدوار كبيرة..مهمـات يسـيرة وأخـرى عسـيرة؛ 
تتطلّـب جميعهـا حضـور األب وعينـه ويـده. كانـت ضريبة 
والتماثـل  الوقـَت  لكـّن  الجميـع  علـى  قاسـية  الغيـاب 
الجماعـي فـي الظـرف جعـل مـن »المشـاركة الوجدانيـة« 
عامـَل تخفيـٍف وتفّهـم، وبالتالـي بـاَت التعامـل مـع الوضع 
والتأقلـم معـه يُنَظـر إليـه وكأنـه مـن طبيعـة األشـياء. األم 
أخـَذْت دورهـا، واألخ األكبر أو حتى األصغـر ينال نصيبه 
مـن المسـؤولية مبّكـًرا، الجـد أو مـن هـو فـي مقـام الجـّد 
سـّنًا وقرًبـا وتعاطًفـا أيًضا لـه نصيٌب، وأريحيـة أيًضا في 
تريـده  مـا  بإنجـاز  يتبـّرع  أو حتـى  يُطلـب منـه  مـا  أداء 
األسـرة عـن طيـِب خاطـر. فـي ذاكرتـي الشـخصية أن 
الوالـدة رحمهـا اهلل تؤّدبنـا بغضبهـا وبتوّعـد أحدنـا، إن 
أخطـأ أو تقاعـس عـن أداء واجـب، بإبـالغ الوالـد: »هّيْن. 
اصبـْر ليـن يجـي أبوك؛ بأعلّمـه عليك.. بأعلمه بكل شـي 
سـّويته«. أحيانـا يكفـي هـذا التهديـد زاجـًرا للنهـوض من 
الوالـد  إلـى  كاملـًة  الرسـالة  وأحياًنـا تصـل  التقاعـس، 
بالتقاعـس أو دونـه )رحمهمـا اهلل(. أّمـا عـن احتياجـات 
المنـزل اليوميـة، ومن ذاكرتي الشـخصية أيًضا، فقد كان 
زوج عمتـي ناصـر المحّسـن، رحمـه اهلل، بمثابـة الجـد 
واألب الحاضـر سـواء فـي توفيـر »المقاضـي« أو عندمـا 
يمـرض واحـد مّنـا. مـا أزال فـي لفافـة عطفـه وأنـا علـى 

كتفه يحملني إلى مدينة الهفوف لتلّقي العالج.

»6«
هنـاك موظفـون لـم يتأقلمـوا، ال هـم وال أسـرهم، مـع 
الغيـاب عـن القريـة الذي ال تنقطـع وتيرته إال مـع اإلجازة 
فّضلـوا  هـؤالء  لألسـرة.  بكاملهـا  المصروفـة  السـنوية 
النزوح عن القرية، باالنتقال والسـكن حيث مقّر العمل أو 
بالقـرب منـه فـي مـدن )الدمـام، الخبـر، بقيـق(، واألكثرية 
مـن هـؤالء اختـاروا الدمـام، وبنـوا بيوتهـم مـن أرامكـو 
هنـاك، فاسـتعادوا الحيـاة المسـتقرة. كمـا أّن بعضهـم 
أصبـح واجهـة ترحيبيـة بأبنـاء الجشـة الذيـن يقِدمون إلى 
الدمـام، أو حتـى يعملـون فـي الظهـران بعيـًدا عـن األهـل 
شـهر  فـي  بخاصـة  والضيافـة  المناسـبات  لهـم  فتُقـام 

رمضان المبارك.

»7«
»الويكنـد« تزهـر قريتنـا.  نهايـة األسـبوع  فـي عطلـة 
الحيـاة الخافتـة تعلـو نبرتُها. السـكون المصاحب لنهارات 
الريـف ولياليـه يتبـّدد. الباصـات المقبلـة مسـاء األربعـاء 
مـن مناطـق أرامكـو تحمـل العّمـال العائديـن ومعهـم لمعـُة 
الفـرح والمتعُة المنتظرة؛ لهـم وألهاليهم وللقرية بأكملها. 
الحركـة تعـود إلـى تمامهـا فـي »الفرجـان« و»السـكيك«، 
أوج  إلـى  المعـدودة  الصغيـرة  القريـة  دكاكيـن  وتذهـب 
انتعاشـها األسـبوعي؛ بالجلسـات التـي تعمرهـا داخلهـا أو 
أمامهـا ينفضـون تََعـَب األسـبوع بالضحـك وربمـا المـزاح 
»الزنجفـة«  ولعـب  الشـطط  حتـى  والمقالـب  الثقيـل 
و»الكيـرم« فيمـا إبـرة الراديـو مضبوطـة نهـاًرا علـى إذاعة 
البحريـن وليـاًل علـى محطـة »هنـا لنـدن«. والصغـار فـي 
تفّتـش عـن  القراطيـس والكراتيـن  أيديهـم فـي  البيـوت 
ذخيـرة »الكانتيـن والكافتيريا« األسـبوعية مّمـا ال يجدونه 
فـي متناولهم سـائر األيـام على رفـوف الدكاكين..تصيبهم 
تلـك »الذخيـرة« باللـذة حتـى االسـتحالب وعـدم تفويـت 
النتـف الصغيـرة من الكيكة أو الدونت أو السـويت رول أو 
الشـوكالتة ذات الغـالف البنفسـجي أو »الصلوم..الفـول 
السـوداني« ذي العلبـة المعدنية الزرقـاء أو »خد العروس« 
أو خيـوط جوز الهند الصغيرة شـديدة البياض، والحرص 
أال تُهـدر قطـرة من »الفروزن جـوز«. يعيش الصغار »حالة 
ذوقيـة«، إن صّح التعبير، ترفعهـم خفاًفا إلى معنى الترف 
التـي هـي  »أرامكـو«  لــ  والرفاه..معنـى أصبـح مطابًقـا 
وقتـذاك صـارت المسـطرة والمعيـار والمكيـال لـكل مـا 
يجعـل الحيـاة فـي صيغـٍة مبهجـة ومعاشـة بشـكٍل ممتـاز 

)المنـزل، المستشـفى، الراتـب المجـزي، السـكن الالئـق 
المريـح، المواصـالت.. والترفيـه الـذي يبلـغ صـورة الحلم 
السـينما  إلـى  نذهـب  عندمـا  الصغـار،  نحـن  ـ  لدينـا 
مأسـورين بالحركـة واللـون ومخطوفين بالغابـات وبالهنود 
وتنـزل  السـهام  فيهـا  تطيـش  التـي  وبالمعـارك  الحمـر 
الفـؤوس وتُقلَـب الـزوارق النهريـة.. وقبـل ذلـك وبعـد ذلك 

تشرُّب ِقيَِم االنضباط والنظام بصرامٍة واستدامة(. 

»8«
وعلـى ِذْكـر الترفيـه، فـإن عطلـة نهايـة األسـبوع هـي 
الشـعلة التي توقد النشـاط في »نـادي الخليج/ الروضة«؛ 
رّواًدا وجمهـوًرا والعبـي كـرة القـدم، يضطـرب النـادي 
بالالعبيـن عصـر  يمتلـئ  والملعـب  نهـار،  ليـَل  بالحركـة 
الخميـس والجمعـة، وتصبـح التقسـيمة في كامـل النصاب 
بفريـق الــ »أيـه« وفريـق الـ »بـي«. يتكـّون الفريـق )المعتمد 
للمباريـات مـع أنديـة تجـيء مـن الدمـام والهفـوف والقرى 
أو  ربمـا نجـد طالًبـا  أرامكـو.  المجـاورة( مـن موّظفـي 
طالبيـن ضمـن قائمـة الفريـق وسـرعان مـا تخطـو بهـم 
األيـام إلـى الوظيفـة فـي أرامكـو، طبًعـا. واألمـر ينطبـق 
بــ »الفريـق  بحذافيـره علـى مـا تواضعنـا علـى تسـميته 
الذهبـي« الـذي صعـد بالنـادي مـن الدرجـة الثانيـة إلـى 
األولـى إلـى الممتـاز فـي زمـن قياسـي. هـذا الفريـق الذي 
فـي  كلّهـم موظفـون  النجـوم  مـن  بعديـد  كالشـهاب  لمـع 
فـي  إن  صعبـة،  ظـروف  فـي  يعمـل  )وبعضهـم  أرامكـو 
المناوبـات أو األماكـن البعيـدة( نحو: حمـد الجايع، ناصر 
الصايـل، عبدالعزيز الصايل، عـادل الصايل، عبداللطيف 
الصقـر، خالـد الحمـدان. واألمـر نفسـه فـي ألعـاب أخرى 
ككـرة الطائـرة وكـرة اليـد. أسـماء مسـتقرة فـي الذاكـرة 
وأخـرى يحضـر منهـا الوجـه ويغيـب االسـم غيـر أنهـا كلها 
فـي خيمـة »الشـركة«. نمـاذج للنجـاح الوظيفـي والرياضي 

تحتفظ بهم القرية في القلب. 

»9«
قلـُت إننـي عبرُت بأرامكـو خفيًفا في العـام 1979م )في 
وظيفـة مأمـور سـجالت، مـن 5 فبرايـر إلـى 18 أغسـطس 
مـن العـام نفسـه(؛ عبـرُت إلى صـورة مسـتقبلية أخرى من 
المهنـِة والحيـاة، لكـّن صلتـي بعالـم أرامكـو ال تنـي تتجـّدد 
بوسـاطِة أكثر من نافذة، ربما أبهاها، اآلن: »إثراء«. وثّمة 
مـا يذّكرنـي ـ لـي ثالثـُة أوالد في أرامكـو ـ ويِصلُنـي بمكاٍن 
كنـُت فيـه، وبأجيـاٍل تسـتأنف تشـكيَل الصـورة؛ حلًمـا بعـد 

حلم للذاِت ولألهِل وللوطن. 

أرامكو..في ذاكرة قرية

لقطة تضم عدًدا من الموظفين أثناء تكريمهم في إدارة المخازن بالظهران، عام 1961م، ويبدو في الصورة موظفان من الجشة 
هما سعد عبدالعزيز الصفران )الثالث من اليمين(، وخالد وسمي الوسمي )الثامن من اليمين(.

ارتبطت الجشة 
بميناء العقير، الذي 

يبعد عنها مسافة 
خمسين كيلومتًرا 

تقريًبا، ارتباًطا 
وثيًقا، إذ كان الميناء 
مقصًدا لمن امتهنوا 
الغوص في مغاصات 

اللؤلؤ من أهلها. 
وُيذكر أنه قبل 

النتهاء من إنشاء 
أول مرفأ في الخبر 

في ربيع العام 
1935م، كانت معظم 

مؤن شركة كاسوك 
تستورد إلى المملكة 

عبر ميناء العقير 
القديم بالقرب من 

الهفوف.


