
٤
عتها  مليـــارات دوالر، قيمـــة اتفاقيات الشـــراء التـــي وقَّ
أرامكو الســـعودية مـــع 16 مصنًعـــا للصمامـــات، التي 
ُتســـهم بدورها فـــي تعزيز مســـاندة الشـــركة والتزامها 

المستمرين بتمكين الشركات المحلية.

صفحة ٨

صفحة ٤

129 طفًل 
يتعّلمون 

اإلنجليزية وينّمون 
مهاراتهم في 

البرنامج الصيفي

أسعار النفط
خلل األسابيع الخمسة الماضية

٠٦/2٨ ٠٧/٠٥ ٠٧/١٢ ٠٧/١٩ ٠٧/26

صناعة العسل
 في الباحة تنتعش بسواعد أبنائها

صفحة ٦ و٧ودعم أرامكو السعودية

يملك متعب أحمد الغامدي، 
23 ســـنـــة، مــحــلــه الـــخـــاص لبيع 

الـــعـــســـل، وكــــــان مــتــعــب ضـــمـــن 700 
ــة مــمــن  ــاحــ ــبــ مـــــواطـــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــ

اســتــفــادوا مــن الــمــبــادرة مــن خـــال الــدعــم 
وحضور ثــاث دورات تدريبية في أســس تربية 

النحل. 

كيف تتجنَّب 
حرارة الشمس 

وارتفاع الرطوبة؟
$ 65.33

63.87
66.02

64.71 64.27

تهدف
المبادرة إلى

تدريب ودعم

900
مواطن

بحلول عام

2020

في سياق التزامها بالمحافظة 
على البيئة الطبيعية أطلقت 

أرامكو السعودية حملة 
#حماية_العقعق_العسيري 
د باالنقراض، حيث لم  المهدَّ
يتبقَّ منه إال 100 زوٍج في 

منطقة عسير..

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 2٩ ذو القعدة 1440هـ، ١ أغسطس 201٩م
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١ أغسطس ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

د نمــط تفكيــره مــن خــال  هنــاك مــن يحــدِّ
اإلصغــاء إلــى آراِء اآلخريــن، واعتمــاده علــى 
عنهــا  البحــث  عنــاء  دون  المعلومــات  توفــر 
ومقارنتهــا وتمحيصهــا، ألنهــا تســتهلك كثيــًرا 
مــن الوقــت الــذي ال يكــون متاًحــا دائًمــا، فيكــّون 
رأًيــا مبنًيــا عليهــا، بــل ويصــدر أحكاًمــا قــد تكــون 

في أغلب األحيان مغلوطة.
التفكيــر،  مــن  النمــط  هــذا  اعتمــاد  عنــد 
ســرعان مــا يتضخــم صاحبــه بشــكل كبيــر حتــى 
يــرى نفســه خبيــًرا فــي إصــدار أحكامــه علــى 
األشــياء دون مرجعيــة موثوقــة، معتمــًدا فقــط 
علــى رأيــه المنفــرد، ممــا يزيــد ثقتــه بنفســه، 
إصــدار  الســتطاعته  شــأنه  بعلــّو  وشــعوره 
قــرارات فــي أي مجــال يمكــن الخــوض فيــه، 
فــي  يناقشــه  مــن  يجــد  لــم  إذا  وخصوًصــا 
النمــط  مــن  النــوع  ذلــك  وآرائــه.  فرضياتــه 
ــه الخاصــة  ــن قدرات ــه ويحــّدد م يحاصــُر صاحب
لتطويــر آفاقــه، وشــمولية فكــره ليســتقر بــه فــي 
مــكان محــدود، كمــا تنحصــر الميــاه فــي بقعــة 

من األرض حتى تجف.
فلــَم يُقــدم اإلنســان علــى مثــل هــذا النمــط 

ــوات  ــرة وقن ــارات كثي ــر خي ــن توف ــى الرغــم م عل
عــدة باســتطاعته اجتيازهــا بســهولة! تســاؤل 
يطــرق بــاب كّل فكــٌر يبحــث عــن اإلبــداع. لكــن 
لــَم يبقــى الشــخص عاجــًزا أو ال يفعــل شــيًئا 

سوى اتباع النمط الذي ارتضاه لنفسه؟
فــي  الرغبــة  عــدم  هــو  الســبب  يكــون  قــد 
التغييــر الــذي يتطلــب كثيــًرا مــن الجهــد. وغالًبــا 
مــا يكــون هــو الخــوف الداخلــي الــذي يقبــع فــي 
رؤوســنا بــأن مجهــواًل مــا ســيحدث وال نعــرف 
كيفيــة التعامــل معــه. الخــوف مــن التغييــر هــو 
الســبب األول، والعائــق الحقيقــي لتطويــر الــذات 

خاصة عندما يتغلغل في وجدان اإلنسان. 
فمــا الــذي يجعلــك تشــعر بالخــوف مــن ســؤال 
تســتوضح بــه حقيقــة أمــر مــا، أو للحصــول علــى 
قــرار  اتخــاذ  فــي  تســاعدك  مهمــة  معلومــة 
صائــب، مــا الــذي يمنعــك عــن الســؤال، فلــكل 

سؤاٍل جواب.
مــن جهــة أخــرى، يســتعمل البعــض اآلخــر 
ن لديهــم خبــرة فــي  الســؤال بكثــرة، ممــا يكــوِّ
مــن  كثيــر  الســتدرار  األســئلة  طــرح  كيفيــة 
المعلومــات واألفــكار، حتــى أصبحــوا خبــراء فــي 

طــرح األســئلة. فهــم عملــوا علــى تعديــل نمطهــم 
ــع  الفكــري وتطويــره بســرعة فائقــة مّمــا وسَّ
مداركهــم، وآفــاق تفكيرهــم مّمــا مكّنهــم مــن 

اتخاذ كثير من القرارت الصائبة. 
عــوًدا علــى بــدء، الخــوف هــو الــذي يحــدُّ مــن 
نمــط تفكيرنــا وهــو أكبــر عائــق فــي تطويــر ذاتنــا 
أفــكار  مــن  خســرنا  فكــم  مداركنــا.  واتســاع 
وطموحــات دفّناهــا فــي دواخلنــا ليــس بســبب 
اآلخريــن، بــل بســبب خوفنــا وخجلنــا أحياًنــا. 
فــض  لر ا هــو  لخــوف  ا ا  هــذ ســبب  فهــل 
واالســتقواء مــن قبــل اآلخريــن، حتــى أصبــح 
مــن  فقللنــا  وترتضيــه،  أنفســنا  تقبلــه  رفًضــا 

شأن أنفسنا بأنفسنا! 
د نمــط تفكيــرك وأنــت مــن  أنــت مــن تحــدِّ
ر مــن تكــون وكيــف تكــون، فــا تَلــم اآلخريــن  تُقــرِّ
غيــر  تــك  وقرارا الداخليــة  مخاوفــك  علــى 

الواقعية. 
ذاتــك ومهاراتــك  تطويــر  عــن  تبحــث  فهــل 
واتســاع آفاقــك، فابحــث بداخلــك وســتجد رًدا 
علــى نفســك عندمــا تملــك الشــجاعة لتســأل 

نفسك... أواًل.

نمط تفكيرك يحّدد قراراتك
إضـــاءة

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

كفاح العواودة
kifah.awawdeh@aramco.com

إدارة الموارد البشرية

م« في منطقة األعمال الجنوبية.. برنامج »تقدُّ

خارطة طريق لتطوير الكفاءات المهنية لمهندسي اإلنتاج

م« الــذي أطلقته إدارة  العضيليــة - يهــدف برنامــج »تقــدُّ
هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال الجنوبية منــذ بداية 
العــام، نحــو تطويــر الكفــاءات المهنيــة لمهندســي اإلنتــاج، 
وتطويــر الكــوادر الهندســية ذات الجــدارة العاليــة، إلــى 
اإلنتــاج  هندســة  مجــاالت  فــي  المتخصصيــن  جانــب 
األربعــة، والتــي تشــمل تحّيــن إنتــاج اآلبــار، والعنايــة 
بســامة اآلبــار، وإدارة عمليــات التدخــل، وإتمــام  أعمــال 

اآلبار وتطوير تقنيات اإلنتاج.
وقــد علَّــق مديــر إدارة هندســة اإلنتــاج ، األســتاذ حمــد 
م«، قائــًا: »إن تطويــر موظفين  المــري، علــى برنامــج »تقدُّ
ذوي كفــاءات وخبــرات عالميــة يأتــي فــي عمــق رؤيتنــا، 
ويُعــدُّ رافــًدا أساســًيا لدعــم نجــاح اإلدارة«، وأضــاف 
م البرنامــج مســاًرا واضًحــا لتدريــب وتطوير  المــري: »يقــدِّ
الكفــاءات الهندســية بشــكل أكثــر فاعليــة، كونــه يمثــل اآلن 
والخطــط واإلرشــادات  للمعلومــات  الموحــد  المرجــع 

المتعلقة بتدريب وتطوير المهندسين باإلدارة«.

وشــرح المستشــار التقنــي بــاإلدارة، الســيد راميــرو عماد العباد
ــًا: »تمــت االســتفادة مــن  ــوم البرنامــج قائ ســيدينو، مفه
برامــج تدريــب وتطويــر الموظفيــن المتاحــة فــي الشــركة، 
مــع  تتناســب  تطبيقــات مخصصــة  فــي  واســتخدامها 
االحتياجــات المتزايــدة لمهندســي اإلنتــاج، التــي تختلــف 
حســب مراحــل الخبــرة المهنيــة لــكل مهنــدس، ابتــداًء مــن 
مرحلــة التأســيس العامــة ووصــواًل إلــى مراتــب الخبــرة 
مــع حملــة  البرنامــج  إطــاق  وتزامــن  المتخصصــة«. 
توعويــة  10 جلســات  ُعقــدت  واســعة، حيــث  تعريفيــة 
للبرنامــج، فــي مختلــف أقســام إدارة هندســة اإلنتــاج فــي 
وبقيــق،  العضيليــة،  مثــل  الجنوبيــة،  األعمــال  منطقــة 
وخريــص، والشــيبة، وحضــر هــذه الجلســات مــا يقــرب 
مــن 200 موظــف أبــدوا تفاعــًا كبيــًرا مــع الجلســات ومــا 

دار خالها. 
ويقــول ســاجد محمــود، الــذي يعمــل مهنــدس بتــرول فــي 
منطقــة األعمــال الجنوبيــة، واصًفــا انطباعه عــن البرنامج: 
المجــاالت  ألغلــب  بشــموليته  »تقــّدم«  برنامــج  »يتميــز 

المهنية والتقنية ذات الصلة بأعمال هندسة اإلنتاج«.

معايير تدريب وتطوير الموظفين 
المرحلــة،  هــذه  فــي  »تقــُدم«  برنامــج  ويســتهدف 
الشــريحة الرئيســة مــن الموظفيــن وهــم مهندســو البترول 
الذيــن يبــدأون مــن درجــة العمــل الوظيفيــة 11 وحتــى 15، 
ويتــم تحديــد مســتوى الخبــرة التقنيــة والمهنيــة للموظفين 
وإدراجهــم فــي أحــد مراحــل البرنامــج الخمــس، التــي 
ــة  ــة المتوســطة ومرحل ــة التأســيس والمرحل تشــمل مرحل
ة  لخبــر ا ومرحلــة  مــة  لمتقدِّ ا لمرحلــة  ا و ة  ر لمهــا ا
دة  المتخصصــة. هــذا ويعطــي البرنامــج معاييــر محــدَّ
ــارات أســاس  ــاث مه ــر ث ــن عب ــاءات المتدربي ــر كف لتطوي
وهي المهارات النظرية والتقنية التطبيقية والشخصية. 

المناهــج  مــن  عــدد  علــى  البرنامــج  يحتــوي  كمــا 
ــن  بي ــي تؤهــل المتدرِّ ــة الت ــة، والمهمــات التطويري التدريبي
والخبــرات  المعــارف  للحصــول علــى  فــي كل مرحلــة 
والمهــارات المطلوبــة، مــن أجــل الوصــول إلــى مســتوى 
الخبــرة المتخصصــة فــي أحــد مجــاالت هندســة اإلنتــاج 

سواء في قطاع الزيت أو الغاز. 

خارطة الطريق للبرنامج
تحســين  إلــى  باإلضافــة  »تقــّدم«،  برنامــج  ينطــوي 
تدريــب الموظفيــن علــى تفعيــل اإلرشــاد الوظيفــي، علــى 
توفيــر الفــرص للمرشــدين لتطويــر مهــارات التعليــم ونقــل 
 186 الخبــرات. هــذا ويشــارك فــي البرنامــج حوالــي 
متدرًبــا يعملــون مــع 52 مرشــًدا عبــر عــدد مــن المهمــات 

التدريبية المختلفة خال هذا العام. 
ــاج فــي مركــز  ويقــول المستشــار التقنــي لهندســة اإلنت
تطويــر الكفــاءات للتنقيــب واإلنتــاج، الســيد ديفــد ويلكــي، 
إن إدارات أعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة 
ــًا:  ــن، ويشــرح قائ ــب الموظفي ــا لتدري ــا قوًي ــدي التزاًم تب
»إننــا نقــوم بمتابعــة نســب إنجــاز الــدروس التدريبيــة 
للمتدربيــن فــي مناهــج هندســة اإلنتــاج، و تحقــق فــي 
الزيــت فــي منطقــة األعمــال  الوقــت الحالــي أعمــال 
93% متفوقــة علــى  الجنوبيــة النســبة األعلــى بمعــدل 
للتنقيــب  التدريبيــة   المناهــج  جميــع  فــي  نظيراتهــا 

واإلنتاج«.

م(، التي  جانب من حلقة النقاش التعريفية ببرنامج )تقدُّ
متها إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال الجنوبية،  نظَّ
دم راميرو سيدينو لمحة عن البرنامج وأهميته في  حيث يقِّ

تطوير الموظفين.

إن تطوير 
موظفين ذوي 

كفاءات 
وخبرات عالمية 
يأتي في عمق 

رؤيتنا، وُيعدُّ 
رافًدا أساسًيا 

لدعم نجاح 
اإلدارة

حمد المري
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القافلة األسبوعية    ١ أغسطس ٢٠١٩ 

ٍل ُممتدٍّ على مدى عامين  عبر برنامج تحُوّ
إدارة مساندة األمن الصناعي تحمي أصول 

الشركة وموظفيها بتقنيات المستقبل
لمواكبــة  الــدؤوب  الســعي  إطــار  فــي   - الظهــران 
المتوقعــة،  المســتقبل  الحاضــر ومتغيــرات  مســتجدات 
ــزم  ــال األمــن الصناعــي خطــوات تعت ــة أعم تتخــذ أكاديمي
مــن تلــك الخطــوات  مــن خالهــا تأهيلهــا للمســتقبل، وتتضَّ
تجديــد الصالــة الرياضيــة، والتخطيــط إلنشــاء مضمــار 
عوائــق خارجــي، وميــدان رمايــة للتدريــب التكتيكــي، وبنــاء 
ــة برامــج  م األكاديمي ــة«. كمــا ســتقدِّ صفــوف دراســية »ذكي
تدريــب تتبنــى وعــود الثــورة الصناعيــة الرابعــة، لضمــان 
الســامة الدائمــة لمنســوبي أرامكــو الســعودية وأصولهــا، 
وإعطــاء آالف الشــباب الفرصــة لكــي يحظــوا بحيــاة مهنيــة 

مميَّزة ومجزية في خدمات األمن.
وتعليًقــا علــى ذلــك قــال مديــر إدارة مســاندة األمــن 
الصناعــي بالوكالــة، األســتاذ عــادل الوهيــب، إنــه يجــب 
علــى األمــن الصناعــي مواكبــة مــا يطــرأ مــن تطــورات 
ومتغيــرات، وأضــاف: »لقــد تغيــر الوضــع األمنــي اليــوم، 
علــى  تعتمــد  التــي  والمخاطــر  التهديــدات  زادت  فقــد 
التقنيــات الحديثــة، ولكــن األمــن الصناعــي تطــور أيًضــا 

بالتوازي معها للتخفيف من حدتها«.
فقد توســعت مســؤوليات إدارة مســاندة األمــن الصناعي 
أيًضــا لتضمــن أمــن زوار مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء(، واســتمتاعهم بالمناســبات والمعــارض 
العديــدة التــي يقيمهــا. كمــا تســتفيد اإلدارة مــن جميــع 
األدوات التقنيــة الحديثــة المتاحــة لهــا للمحافظــة علــى 

سامة الناس، بغض النظر عن أعدادهم.
ومــن خــال برنامــج التحــوُّل الُممتــد لعاميــن، تغّيــر إدارة 
مســاندة األمــن الصناعــي، طريقــة تدريبهــا للموظفيــن 
الجــدد والقدامــى، وتتأكــد مــن جاهزيتهــم لاســتفادة 
دة  المتعــدِّ الجديــدة  التقنيــة  األدوات  مــن  القصــوى 
ــي  الموجــودة تحــت تصــرف شــركة أرامكــو الســعودية والت

تساعد في المحافظة على أمن األفراد والمنشآت.

استثمار في الناس والوقت
ــو أرامكــو الســعودية بنقطــة تفتيــش  ــا يمــر موظف عندم
أمنيــة ويتعّيــن عليهــم إظهــار بطاقاتهــم التعريفيــة، ربمــا ال 
بــه  تقــوم  الــذي  االســتثمار  منهــم حجــم  كثيــر  يــدرك 
أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي وأرامكــو الســعودية فــي 

موظفي األمن الذين يفحصون وثائقهم الشخصية.
قــد تبــدو عمليــة إظهــار بطاقــة التعريــف الصــادرة عــن 
أحــد  أنهــا  إال  للموظفيــن،  الســعودية مزعجــة  أرامكــو 
البروتوكــوالت العديــدة المتشــابكة التي يتــم تدريب أعضاء 
فريــق األمــن علــى تنفيذهــا بعنايــة واحتــرام كجــزء مــن 
التدريــب الــذي تقّدمــه أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي 

خال برنامج التدرج لغير الموظفين الممتد لعامين.
ومــع خضــوع جميــع أفــراد فريــق األمــن للتدريبــات 
األكاديميــة والعمليــة الشــاقة وحضــور عديــد مــن الــدورات 
التذكيريــة فــي أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي، فــإن كل 
فــرد مــن أفــراد فريــق األمــن القــوي البالــغ عددهــم 6500 
عضــو، علــى أتــم االســتعداد ذهنًيــا وجســدًيا، للمهمــة 

مايكل آيفز

بان فيصل المطيري، وناصر الهاجري، يراجعان سوًيا أحد الدروس التي تلقياها في أحد فصول أكاديمية أعمال األمن  المتدرِّ
ل األكاديمية نحو تقديم تدريب محترف بمعايير عالمية وبأسلوب فاعل. الصناعي. إن التقنية هي عنصر أساس في مسيرة تحوُّ
تصوير: عبدالعزيز المعيويد

ــن  ــى الســامة واألم ــي المحافظــة عل ــة ف ــة المتمثل الصعب
في أرامكو السعودية.

تاريخ مبهر ومستقبل 
آخذ بنواصي العلم 

ــة  ــى منطقــة االســتقبال فــي أكاديمي ــك إل بمجــرد دخول
أعمــال األمــن الصناعــي، سيُدهشــك تاريخهــا العريــق؛ 
فبعــد تأســيس إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي عــام 
1973م، قّدمــت الشــركة مؤسســة للتدريــب فــي عــام 1975م 
اســتطاعت الحصــول علــى عــدد مــن المراكــز األولــى فــي 
المملكــة، وهــي اليــوم واحــدة مــن أكاديميــات التدريــب 

المعترف بها عالمًيا.
ــة االســتقبال، تســلِّط  ــو فــي منطق ــى شاشــة الفيدي وعل
األكاديميــة الضــوء علــى اإلنجــازات اليوميــة ومــن ضمنهــا 
الفائــزون بســباق جــري لمســافة خمســة كيلومتــرات أقيــم 
مؤخــًرا. وترتكــز فلســفة التدريــب فــي أكاديميــة أعمــال 
األمــن الصناعــي فــي المحافظــة علــى اللياقــة البدنيــة 
والذهنيــة، وهــو مــا لمســته )القافلــة األســبوعية( 
عنــد زيارتهــا لألكاديميــة فــي رائحــة الطــاء الجديــد التــي 
تعبــق بهــا صالــة األلعــاب الرياضيــة المجــددة حديًثــا، 
والتــي اســتعرضها لنــا المتــدرب عبدالرحمــن الشــهراني 

بكل حماس. 
وال يركــن برنامــج أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي على 
ــام  ــى األم ــع إل ــة يتطل ــق األكاديمي ــه الســابقة؛ ففري نجاحات
ــوراء. وتشــهد المــوارد واألســاليب  ــا وال يلتفــت إلــى ال دائًم
ــة  ــن نقل ــب الموظفي ــي تدري ــة ف ــي تســتخدمها األكاديمي الت

ل الممتــد لعاميــن  نوعيــة؛ حيــث ســيعود برنامــج التحــوُّ
بالنفع على جميع موظفي الشركة ومرافقها.

فرص سُتغير حياة الكثيرين
توفــر أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي فرًصــا مــن 
ــات مــن الشــباب الســعودي كل  ــاة المئ ــر حي شــأنها أن تغي
عــام. كمــا تقــّدم األكاديميــة بيئــة تعليميــة معــززة بالتقنيــة. 
وال يقــل عــن ذلــك أهميــة أنها تخلــق روح ودٍّ وزمالــة عميقة 
بيــن المتدربيــن فــي برنامــج التــدرج لغيــر الموظفيــن خــال 
ــري  ــدرب فيصــل المطي ــرة تدريبهــم؛ حيــث وصــف المت فت
الوقــت الــذي يمضيــه فــي األكاديميــة بأنــه مثــل وجــوده مــع 
أســرة واحــدة كبيــرة، وقــال وهــو يتطلــع لمباشــرة التدريــب 
علــى رأس العمــل والمقــرر أن يبــدأ قريًبــا فــي رأس تنــورة: 
»المدربــون لطيفــون ومتعاونــون، وقــد تعلمنــا كثيــًرا خــال 

فترة تدريبنا«.
ويقــول ناظــر أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي، محمــد 
الغامــدي، إن التدريــب العملــي يُعــد أمًرا رئيًســا فــي برنامج 
التحــوُّل الــذي تبنتــه األكاديميــة، والــذي يعكــف عليــه فريــق 
أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي المكــون مــن 55 عضــًوا. 
وعنــد اكتمــال عمليــة التحــوُّل سيشــمل التدريــب العملــي 
بيئــات التدريــب بتقنيــة الواقــع االفتراضــي، التي سنســتفيد 
منهــا فــي توفيــر بيئــة تدريــب واقعيــة ثاثيــة األبعــاد. 
وســيتفوق ذلــك بمراحــل علــى التدريــب التقليــدي الجامــد، 
ــات  ــن البيئ ــرة م ــون مجموعــة كبي ــث ســيخوض المتدرب حي
االفتراضيــة التــي تتحداهــم لانخــراط فــي مواقــف مــن 
واقــع الحيــاة الختبــار وضــوح تفكيرهــم، وســرعة ردود 

مــدروس  بشــكل  االســتجابة  علــى  وتدريبهــم  أفعالهــم، 
ومناسب في مجموعة كبيرة من المواقف. 

الجمع بين الناس والتقنية 
ويشــير الوهيــب إلــى أن شــباب اليــوم قــد نشــأوا مــع 
التقنيــة وارتبطــوا بهــا، ولذلــك يجــب علــى أكاديميــة أعمــال 
ــاط، ســواء  ــادر بتوظيــف هــذا االرتب األمــن الصناعــي أن تب
فــي الفصــول الدراســية الذكيــة المعــززة بتقنيــة الواقــع 
االفتراضــي أم عبــر األجهــزة اللوحيــة المحمــل عليها مناهج 
دراســية. وقــال: »نحتــاج إلــى ُقــوى عاملــة تتمتــع بمهــارة 
التــي  عاليــة فــي توظيــف األدوات والتقنيــات الجديــدة 
تمتلكهــا أرامكــو الســعودية، ألن جــودة التقنيــات تُقــاس 

بجودة مستخدميها«.
ولعــل هــذا مــا ســيجعل مــن األمــر تجربــة رائعــة لــكل مــن 
موظفــي األمــن الصناعــي الجــدد والقدامى، الذين ســيُكلّفون 
الذكيــة«  »البوابــات  بمهمــات عديــدة بدايــة مــن تشــغيل 
واإلشــراف علــى التقنيــة المســتخدمة فــي مركــز االســتجابة 
911، التــي تحــدد مــكان المتصــل ومــا إذا كان يتصــل من خط 
أرضــي أو هاتــف محمــول لتعجيــل االســتجابة، وصــواًل إلــى 
تشــغيل أســاطيل الطائــرات المســّيرة، لنشــر »أعيــن فــي 

السماء« تراقب أصول أرامكو السعودية. 
وتســتخدم هــذه التقنيــات فــي جميــع مناطــق أرامكــو 
الســعودية وعلــى جميــع أصولهــا ، بمــا فــي ذلــك المناطــق 
البحريــة والجويــة والبريــة، لحمايــة الشــركة مــن جميــع 
أنــواع المخاطــر. وتبــذل إدارة مســاندة األمــن الصناعــي 
جهــوًدا مضنيــة للعمــل علــى حمايــة مجموعــة ضخمــة مــن 

بيئات العمل يومًيا على مدار الساعة. 

أكاديمية عالمية المستوى
مكانتهــا  ســتثبت  األكاديميــة  إن  الغامــدي  ويقــول 
ومســتواها العالمــي، وســتُقّدم شــهادات معترف بهــا عالمّيًا 
عندمــا يكتمــل تحولهــا. وبموجــب نمــوذج التدريــب المطــور 
80% مــن  فــي إطــار برنامــج التحويــل، ســتكون نســبة 
ــا خــارج الفصــل الدراســي  ــا وتفاعلًي التدريــب تدريًبــا عملًي
بحلــول عــام 2021م، لينهمــك المتدربــون فــي مجموعــة 
ــات التــي تعكــس إلــى أقــرب قــدر ممكــن  واســعة مــن البيئ
التحديــات التــي ســيواجهونها فــي الميــدان. هــذا إلــى 
م بطلــب االنضمــام لفريــق نخبــة  التقــدُّ جانــب فرصــة 
موظفــي األمــن المزمــع تشــكيله، وهــو أمــر ال شــك أن 

المئات من أفراد األمن يطمحون إليه.
وال شــك أن األكاديميــة ســتكون نموذًجــا يحتــذي بــه 
عديــد مــن المؤسســات عندمــا يكتمــل تحولهــا بحلــول 
2021م. وحســبما قــال األســتاذ عــادل الوهيــب: »بحلــول 
ذلــك الوقــت، ســتكون أكاديميــة أعمــال األمــن الصناعــي 

صاحبة المعيار الذهبي في التدريب العملي«.

نعتمد في أعمالنا 
على ُقوى عاملة 

تتمتع بمهارة عالية 
في توظيف األدوات 

والتقنيات الجديدة 
التي تمتلكها 

أرامكو السعودية، 
ألن جودة التقنيات 

ُتقاس بجودة 
مستخدميها.

عادل الوهيب

التدريب 
األكاديمي 

األساس

اللغة 
اإلنجليزية 

٦
الرياضيات 

٣
السامة

الكمبيوتر

المرحلة األولى
حماية 

مخيمات 
التدريب

المرحلة الثانية
أعمال األمن

المرحلة الثالثة
تدريب
ميداني

المرحلة الرابعة
االختبار

البرنامج 
التدريبي 

المتخصص

١٢ شهًرا

٥ أشهر

النموذج 
التدريبي 

لطالب 
برنامج 

التدرج لغير 
الموظفين
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عتها الشركة مع ١٦ مصنًعا محلًيا باتفاقيات وقَّ

مزيٌد من توطين اإلنفاق وتعزيز االقتصاد الوطني

الظهـــران - خطت أرامكو الســـعودية خطـــوة كبيرة في 
سياق توســـيع نطاق إنفاقها اإلستراتيجي على الصمامات 
المنتجة محلًيـــا، من خـــال توقيع اتفاقيات شـــراء عامة 
مـــع ســـتة عشـــر مصنًعـــا للصّمامـــات. وتُعـــد االتفاقيات 
الجديـــدة، التي أُبرمت فـــي مركز المؤتمرات يـــوم 13 ذي 
القعـــدة 1440هــــ )16 يوليـــو 2019م(، خيـــر شـــاهد علـــى 
التـــزام الشـــركة بتعزيـــز االقتصـــاد الوطنـــي وتنويعه في 
اآلونـــة األخيـــرة، وذلـــك عـــن طريـــق توطيـــن إنفاقها في 
إطـــار برنامـــج تعزيز القيمـــة المضافـــة اإلجمالية لقطاع 

التوريد )اكتفاء(.
وتزيـــد قيمة اتفاقيات الشـــراء الــــست عشـــرة مجتمعة 
علـــى 4 مليـــارات دوالر، وهي ال تُســـهم في تعزيز مســـاندة 
الشـــركة والتزامها المســـتمرين بتمكين الشـــركات المحلية 
فحســـب، وإنما ســـتعود أيًضا بالنفع والفائـــدة على أرامكو 
الســـعودية، إذ تضمـــن إمكانية اعتماد الشـــركة علـــى أبرز 
الشـــركات في هذا القطـــاع لتزويدها بالصمامـــات الكروية 
والبوابيـــة، وصمامات احتجـــاز الضغط المرتـــد، باإلضافة 
إلـــى جميـــع قطـــع الغيـــار وخدمـــات الصيانـــة واإلصـــاح 

المرتبطة بها.
وقام نائـــب الرئيـــس للشـــراء وإدارة منظومـــة اإلمداد، 
األســـتاذ محمد الشمري، بتوقيع االتفاقيات التي سيتسنى 
مـــن خالهـــا توفيـــر هـــذه الصّمامـــات التي تُعـــد عناصر 
مهمة ألعمال أرامكو الســـعودية األساس في قطاع النفط 
والغاز، التي ســـوف تســـتخدم فـــي المعامـــل، والمصافي، 

وخطوط األنابيب، وغيرها من التطبيقات الصناعية.

القافلة األسبوعية

وقـــال نائب الرئيس للمشـــاريع، األســـتاذ فهـــد الهال: 
»مع اســـتمرار التوســـع فـــي برنامـــج رأس المـــال، هناك 
حاجة هائلـــة لموردين محليين موثوقين، وستســـاعد هذه 

االتفاقيات في دعم هذا الطلب«.
وتشتمل الشركات الست عشـــرة التي وقعَّت اتفاقيات 
الشـــراء العامة مع أرامكو الســـعودية على ما يلي: شركة 
أباحســـين نيووي الصناعيـــة المحدودة، وشـــركة أي في 
كي الســـعودية لصناعـــة الصمامات المحدودة، وشـــركة 
كاميـــرون  وشـــركة  إلكتريـــك،  جنـــرال  هيـــوز  بيكـــر 
شـــلمبرجير، وســـترن جيكو ســـعودي أرابيـــا المحدودة، 
وشـــركة كريـــن ســـتوكهام فالفـــز المحـــدودة، وشـــركة 

فلوســـرف فلو كونتـــرول كو المحـــدودة، وشـــركة فلويتك 
أورســـنقو فالفز إس آر  إل، وشـــركة هـــاوا فالفز )إنديا( 
بفت المحـــدودة، ومصنع الصمامات الصناعية، وشـــركة 
إل آنـــد تي فالفز المحدودة، وشـــركة متســـو فلو كنترول 
أو واي، وشـــركة أو م ب فالفز س بي أ، وشـــركة أو م س 
ســـياري إس بي أي، وشـــركة أوريون إس بي أي، وشركة 
بيـــرار إس بـــي أس، وشـــركة بتـــرول فالفز ســـي بي أي، 
ومـــن  المتخصصـــة.  الفوالذيـــة  الصمامـــات  ومصنـــع 
المتوقـــع أن تقـــوم هـــذه الشـــركات ببناء وتوســـيع نطاق 
قدراتهـــا المحليـــة وقدرتها على المنافســـة طـــوال فترة 

االتفاقيات الممتدة على مدى عشر سنوات.

محمد الشمري، )الثامن من اليمين(، ونائب الرئيس للمشاريع، فهد الهال، )الخامس من اليسار( مع ممثلي الشركات الست عشرة بعد توقيع االتفاقيات.
تصوير: مؤيد القطان

كيف تتجنَّب حرارة الشمس وارتفاع الرطوبة؟
الظهـران - مع بلوغ فصل الصيف ذروتـه، تصل درجات الحرارة 
إلـى مسـتويات قـد تُلحـق الضـرر باألفـراد، خصوًصـا ضعيفـي 
المناعـة، حيـث قـد يتسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة فـي اإلصابـة 
ببعـض األمـراض، وقـد يـؤدي إلـى الوفـاة فـي بعـض الحـاالت. كمـا 
الصحيـة  المشـكات  زيـادة خطـر  فـي  العاليـة  الرطوبـة  تُسـهم 
المرتبطـة بالحـرارة، حيـث تعيق الرطوبة عملية تبخـر العرق، وهي 

الطريقة التي ينتهجها الجسم لتبريد نفسه.
فعندما يقوم الجسـم بتبريد نفسـه تحت درجات حرارة عالية أو 
لفتـرات طويلـة، يندفـع الـدم إلـى سـطح الجلـد، فيقل نتيجـة لذلك 
معـدل الـدم الـذي يصـل إلـى المـخ والعضـات ومختلـف أعضـاء 
الجسـم، مما يُضعف القوى الجسـدية والقدرات العقلية لإلنسـان، 

ويتسبب في بعض الحاالت بمخاطر جسيمة.
لـذا، فـإن مـن الضـروري معرفـة العامـات واألعـراض لهـذه 
المشـكات الصحية، باإلضافـة إلى التدابير الوقائية واإلسـعافات 

األولية التي تساعد في اجتنابها ومعالجتها.

المشكلت الصحية المرتبطة 
بارتفاع الحرارة

يُعد المسـنون واألطفـال، والمرضى المصابـون بأمراض مزمنة، 
وضعيفـو المناعـة، أكثـر األشـخاص ُعرضـة للمشـكات الصحيـة 
التـي تصاحـب ارتفـاع درجـات الحـرارة، وكذلـك الموظفـون الذيـن 
والرطبـة.  الحـارة  األجـواء  فـي  العمـل  عملهـم  طبيعـة  تتضّمـن 

المشكات التي تصاحب ارتفاع درجات الحرارة تتضّمن:
اإلنهـاك الحـراري: وهـو رد فعل الجسـم الناتج عن فقـدان الماء 
واألماح بسبب شدة التعرق، حيث يطال اإلنهاك الحراري الجسم 
عنـد ارتفـاع حرارتـه. وغالًبـا مـا يكـون اإلنهـاك الحـراري مصحوًبا 
بالحمـى، حيـث تصـل درجـة حـرارة الجسـم إلـى 40 درجـة مئويـة، 
ممـا يـؤدي إلـى الشـعور بالصـداع والغثيـان والـدوار، واإلحسـاس 

بالضعف والتهيج، باإلضافة إلى العطش والتعرق الشديد.
ضربـة الشـمس: وهـي عـدم قـدرة الجسـم علـى تنظيـم درجـة 
حرارتـه األسـاس، حيـث تتسـبب ضربـة الشـمس فـي توقـف عملية 
التعـرق، فيعجز الجسـم عندهـا عن التخلص مـن الحـرارة الزائدة. 
وتشـمل عامـات وأعـراض ضربـة الشـمس التشـوش، وفقـدان 

الوعي، ونوبات الصرع.
الحـراري وضربـة  اإلنهـاك  بيـن  الرئيـس  االختـاف  ويكمـن 

الشـمس فـي معـدل ضربات القلـب والتعرق، حيث يتسـّبب اإلنهاك سيد جنيد عالم
الحـراري فـي بـطء نبضـات القلـب، وفـرط التعـرق، والرغبـة فـي 
المـاء، بينمـا تتسـم ضربة الشـمس من جهة أخرى بسـرعة نبضات 

القلب، وتراجع في معدل التبوُّل والتعرق.
ويمكن أن تودي كلتا المشـكلتين بحياتك. لذا، في حال تعرضك 
أو تعـرض أحـد المحيطيـن بـك ألي مـن هـذه األعـراض، تأكـد مـن 

إبعادهم عن أماكن الحرارة، واطلب المساعدة الطبية فوًرا.
التشـنجات الحراريـة: تحـدث نتيجـة فقـدان الجسـم لألمـاح 
والسـوائل أثنـاء التعـرق، حيـث يـؤدي انخفـاض نسـبة األمـاح فـي 
العضـات إلـى تشـنجات مؤلمـة. وتُعـد العضـات المرهقـة عـادًة 
أكثر أجزاء الجسم تأثًرا بالتشنجات الحرارية، خصوًصا تلك التي 
نعتمـد عليهـا فـي القيـام بأعمالنـا. وقـد تحـدث هـذه التشـنجات 

خال ساعات العمل أو بعدها.
الطفـح الحـراري: يُعـرف أيًضـا باسـم حصـف الحـر، وهـو تهّيـج 
فـي البشـرة يحـدث نتيجـًة لعـدم تبخـر العـرق مـن الجلـد. ويُعـد 
الطفـح الحراري أكثر المشـكات شـيوًعا في بيئات العمـل الحارة. 
لـذا، حـاول مـا اسـتطعت العمـل فـي أماكـن بـاردة وذات رطوبـة 

منخفضة.
حـروق الشـمس: وهـي حالـة طبيـة تّتسـم بألـم واحمـرار فـي 
البشـرة، باإلضافـة إلـى ارتفـاع فـي درجـة حرارتهـا، كمـا يمكـن أن 
تصاحبهـا تقّرحـات تظهـر علـى البشـرة أيًضـا. ويجـب علـى الفـرد 
المصاب بهذه الحروق أن يتجنب الشمس حتى تُشفى البشرة، كما 
قـد يُفيـده االسـتحمام بمـاء بـارد واسـتخدام الكريمـات المرطبـة 

لعاجها.

إجراءات اإلسعافات األولية
اتصل بالطوارئ لطلب المساعدة الطبية في الحاالت التالية:

•  عند االشتباه بحدوث إصابة بضربة شمس أو إنهاك حراري.
•  إذا لم تتحسن العامات أو األعراض خال ساعة أو في حال 

تفاقمت الحالة.
 أثناء انتظار وصول المساعدة الطبية، قم بما يلي:

•  اجعـل الفـرد المصـاب يجلـس أو يسـتلقي فـي مـكان بـارد 
وظليل.

•  أرخ مابس الفرد المصاب، واخلع القطع الخارجية.
•  فـي حال كان المريـض واعًيا ومدرًكا، قم بإعطائه بعض الماء 

أو أي مشروبات أخرى باردة.
•  استعمل الكمامات الباردة وأكياس الثلج لتبريد المصاب.

كيفية الوقاية
من اإلصابة باإلنهاك الحراري

ابَق
تحت الظل أو داخل 
األماكن المغلقة ذات 

التهوية الجيدة، وحبذا 
لو كانت مكيفة.

حافظ
قدر اإلمكان على 

مستوى برودة جسمك من 
خال وضع مناشف مبللة 
على جسمك أو االستحمام 

بالماء الفاتر.

اركن
سيارتك في المناطق 

المظللة، مع فتح النوافذ 
بعض الشيء لتجنب تراكم 

الهواء الساخن داخل 
السيارة.

ارتِد
المابس الفضفاضة 
ذات األلوان الفاتحة، 

المصنوعة من األلياف 
الطبيعية كالقطن 

والكتان.

ال تترك
األطفال، أو كبار 

السن، أو الحيوانات 
األليفة داخل السيارة.

قلِّل
من مستوى نشاطك، 

ب ممارسة التمارين  وتجنَّ
الرياضية أو األنشطة البدنية الشاقة 

في األجواء الحارة. حاول جدولة 
أنشطتك خال الفترات الباردة من 
اليوم. اعتمر قبعة، وخذ فترات راحة 

منتظمة تحت الظل، واشرب 
السوائل بانتظام.

تناول
المشروبات الباردة ال 

المثلجة لتجّنب تشنجات 
المعدة. استشر طبيبك في حال 
كنت تعاني في الوقت الراهن من 
مشكلة صحية، لمعرفة مقدار 

السوائل التي ينبغي عليك 
شربها خال اليوم.
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القافلة األسبوعية    ١ أغسطس ٢٠١٩ 

مختبر أجهزة االستشعار في مركز أرامكو 
السعودية للبحوث في هيوستن

افُتتح في مايو عام 

2018م
يستضيف المختبر 44 باحًثا،  يستعينون بمرافق 

المختبرات المتخصصة في المبنى، التي تتضّمن 
مختبرات الليزر واإللكترونيات، في تطوير أجهزة استشعار 

متطّورة ألعمال التنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية

13٫000
قدم مربعة هي مساحة 

مبنى المختبر الذي ُصّمم 
ليكون مائًما لتطوير 

الجيل التالي من تقنية 
االستشعار

ز ريادة الشركة من خال تطوير التقنيات اجلديدة واختبارها يعزِّ

مختبٌر لتطوير أجهزة استشعار مبتكرة ألعمال 
التنقيب واإلنتاج في الشركة

أجهـــزة  مختبـــر  يضـــّم   - تكســـاس  هيوســـتن، 
االستشـــعار فـــي مركـــز أرامكـــو الســـعودية للبحـــوث فـــي 
د التخصصـــات مـــن العلمـــاء  هيوســـتن، فريًقـــا متعـــدِّ
ــأة مـــزودة بأحـــدث  والمهندســـين والفنييـــن، فـــي منشـ

التقنيات وتتضّمن بئر اختبار ألجهزة االستشعار.
وتتمّثـــل مهمـــة فريـــق أجهـــزة االستشـــعار فـــي تطويـــر 
أجهـــزة قيـــاس جديـــدة لحقـــول النفـــط داخـــل أرامكـــو 
الســـعودية بـــدًءا مـــن التصميـــم، وانتهـــاًء باختبـــار 
النمـــاذج األوليـــة لألجهـــزة فـــي الميـــدان. يقـــول قائـــد 
ماكـــس  المركـــز،  فـــي  االستشـــعار  أجهـــزة  تقنيـــة 
ديفينبـــو: »نحـــن ال نحـــاول أن نتنافـــس مـــع شـــركات 
الخدمـــات فـــي إدخـــال تحســـينات إضافيـــة علـــى 
أجهـــزة استشـــعار أثبتـــت جدواهـــا العمليـــة، بـــل نهـــدف 
إلـــى إيجـــاد طـــرق جديـــدة ومبتكـــرة لتوفيـــر المعلومـــات 
التـــي تحتـــاج إليهـــا أرامكـــو الســـعودية لتحســـين أعمـــال 

التنقيب واإلنتاج«.
وأوضـــح مديـــر البحـــوث والتطويـــر فـــي شـــركة 
خدمـــات أرامكـــو، األســـتاذ غيثـــان المنتشـــري، أن 
ـــدة  ـــزة استشـــعار جدي ـــر أجه ـــادة فـــي تطوي ـــق الري تحقي
سيســـاعد أرامكـــو الســـعودية فـــي المحافظـــة علـــى 
الميـــزة التنافســـية فـــي مجـــال مراقبـــة أعمـــال التنقيـــب 

واإلنتاج.
مـــة  مـــن جهتـــه، قـــال مديـــر مركـــز األبحـــاث المتقدِّ
فـــي إكســـبك، األســـتاذ أشـــرف الطحينـــي: »ســـيعّزز 

ريـــادة سوزان قونزاليس الفريـــد  مركـــز تطويـــر أجهـــزة االستشـــعار 
أرامكـــو الســـعودية فـــي هـــذا المجـــال علـــى المســـتوى 
العالمـــي، مـــن خـــال اإلســـراع فـــي تطويـــر التقنيـــات 

الجديدة واختبارها«.

عنصر تمكين لتحقيق الهدف
ــي  ــح فـ ــذي افتُتـ ــد، الـ ــر الجديـ ــى المختبـ ــد مبنـ ويُعـ
مايـــو عـــام 2018م، عنصـــر تمكيـــن يســـاعد فـــي تحقيـــق 
ـــغ مســـاحة هـــذا  ـــزة االستشـــعار. وتبل ـــق أجه مهمـــة فري
المبنـــى 13 ألـــف قـــدم مربعـــة، ويمكنـــه اســـتضافة 44 
ـــر الجيـــل  ـــا لتطوي ـــم ليكـــون مائًم ـــه ُصّم ـــا، كمـــا أن باحًث
التالـــي مـــن تقنيـــة االستشـــعار. وتتضّمـــن مرافـــق 
المبنـــى المختبـــرات المتخصصـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
ـــن  ـــة م ـــات، وهـــي ضروري ـــزر واإللكتروني ـــرات اللي مختب

أجل تطوير أجهزة استشعار حديثة.
ويكـــّرس العلمـــاء فـــي فريـــق أجهـــزة االستشـــعار 
خبراتهـــم المتنوِّعـــة إليجـــاد أفضـــل الحلـــول الحتياجـــات 
أرامكـــو الســـعودية فـــي مجـــال القيـــاس. ويتضّمـــن 
ـــار  ـــص آب ـــي مجـــاالت تســـجيل خصائ ـــراء ف ـــق خب الفري
النفـــط، وفيزيـــاء أشـــباه الموصـــات ذات الحـــرارة 
ــة،  ــرف النظيفـ ــي الغـ ــع فـ ــال التصنيـ ــة، وأعمـ المرتفعـ
والليـــزر، واألليـــاف الضوئيـــة، والصوتيـــات، حيـــث 
ـــر منصـــات  ـــا مـــن أجـــل تطوي ـــراء مًع يعمـــل هـــؤالء الخب
استشـــعار جديـــدة تُســـتخدم فـــي تحديـــد الخصائـــص 
الكيميائيـــة والفيزيائيـــة للموائـــع وصخـــور المكامـــن. 

ـــرة باالســـتفادة  ـــن المهندســـين المه ـــق م ـــوم فري ـــا يق كم
مـــن هـــذه المنصـــات فـــي تطويـــر أجهـــزة استشـــعار 
ونظـــم تواصـــل جديـــدة للحصـــول علـــى القياســـات التـــي 

تحتاجها الشركة في أعمال التنقيب واإلنتاج.

تقنيات وأدوات تصنع الفرق
أجهـــزة  مختبـــر  فـــي  الرئيســـة  المـــوارد  مـــن 
االستشـــعار بئـــر االختبـــار، وهـــي بئـــر عموديـــة بعمـــق 
1640 قدًمـــا، تحتـــوي علـــى 32 خًطـــا مـــن األليـــاف 
ـــزازات،  ـــاس االهت ـــة، ومجموعـــة مـــن أجهـــزة قي البصري
ـــف.  ـــب التغلي ـــف أنابي ـــة خل ـــة المثبت والســـماعات المائي
وقـــد أصبحـــت بئـــر االختبـــار هـــذه معيـــاًرا مرجعًيـــا 
ألجهـــزة االستشـــعار الصوتـــي المـــوزع، وهـــي تقنيـــة 
جديـــدة للحصـــول علـــى البيانـــات الزلزاليـــة عبـــر 
ــرة فـــي  ــزازات الصغيـ ــزر لقيـــاس االهتـ ــتخدام الليـ اسـ
ـــار موفـــري أجهـــزة  األليـــاف الضوئيـــة، حيـــث يســـعى كب
االستشـــعار الصوتـــي المـــوزع لتقييـــم مـــدى فاعليـــة أداء 
أنظمتهـــم مقارنـــًة بأجهـــزة قيـــاس االهتـــزازات فـــي 

هذه البئر المزّودة بكثير من أجهزة القياس.
إلـــى جانـــب ذلـــك، يحتـــوي المختبـــر علـــى نظـــام 
التدفـــق الَحلَقـــي، الـــذي يمكـــن أن يحاكـــي التدفقـــات 
دة األطـــوار للنفـــط والمحاليـــل الملحيـــة والغـــاز  متعـــدِّ
الُمنتـــج مـــن اآلبـــار. وقـــد أظهـــر هـــذا النظـــام فاعليـــة 
فـــي اختبـــار عـــّداد قيـــاس لتدفـــق الموائـــع متعـــّددة 
األطـــوار عـــن طريـــق الموجـــات فـــوق الصوتيـــة، وهـــو 
ــو الســـعودية لقيـــاس  ــّور بالكامـــل فـــي أرامكـ ــاز ُطـ جهـ
إنتـــاج اآلبـــار. وســـيبدأ االختبـــار الميدانـــي للنمـــوذج 

األولي الجديد للعّداد هذا الصيف.
ــس  ــّور »المجـ ــعار، ُطـ ــزة االستشـ ــر أجهـ ــي مختبـ وفـ
ـــزة،  الكـــروي«، أحـــد ابتـــكارات أرامكـــو الســـعودية الممّي
وهـــو أداة فـــي حجـــم الجيـــب، تســـّجل خصائـــص اآلبـــار، 
ويمكـــن لشـــخص واحـــد وضعهـــا واســـتردادها مـــن 
ـــوم  ـــر. ويق ـــي رأس البئ ـــات الموجـــودة ف خـــال الصمام
ـــط ودرجـــات  ـــات الضغ ـــروي بتســـجيل بيان المجـــس الك
الحـــرارة بهـــدف اســـتبدال الطريقـــة التقليديـــة لتســـجيل 
درجـــات الحـــرارة باســـتخدام األدوات الســـلكية، أو 
المـــزّودة بذاكـــرة لتـــدرج فـــي البئـــر بواســـطة حبـــل 
معدنـــي. وســـيبدأ االختبـــار الميدانـــي ألول نســـخة مـــن 
هـــذا المجـــس الكـــروي هـــذا الصيـــف لتســـجيل بيانـــات 
درجـــات الحـــرارة، فيمـــا تجـــري إضافـــة مجســـات 

إضافية إليه لتوسيع نطاق تطبيقاته.

المهندس روبرت أدامز يستعد الختبار جهاز استشعار جديد 
في بئر االختبار في مركز بحوث أرامكو السعودية في 

هيوستن. وتحتوي البئر على 32 خًطا من األلياف البصرية، 
ومجموعة من أجهزة قياس االهتزازات، والسماعات المائية 

التي تمّكن من اختبار أجهزة االستشعار الجديدة.

هيوستن

ديترويت
دلف، هولندا

بوسطن

أبردين، سكوتاند

باريس، فرنسا

موسكو

الظهران

ثول

بكين، الصين
دايجون،

كوريا الجنوبية

إن تحقيق الريادة 
في تطوير أجهزة 
استشعار جديدة 
سيساعد أرامكو 

السعودية في 
المحافظة على 

الميزة التنافسية 
في مجال 

مراقبة أعمال 
التنقيب واإلنتاج

غيثان المنتشري



صناعة العسل

مصعب أحمد عوضة، 23 سنة، أحد 
شباب منطقة الباحة الذي يملك 

محله الخاص لبيع العسل، كان من 
ضمن 700 مواطن في المنطقة 

استفادوا من المبادرة من خال  الدعم 
وحضور ثاث دورات تدريبية في أسس 

تربية النحل. وتهدف المبادرة إلى 
تدريب ودعم 900 مواطن بحلول عام 

2020م.

تعود عاقة اإلنسان بالنحل 
وجني العسل إلى آالف السنين 

كما تشير الرسومات على  بعض 
الكهوف. وخال الرحلة الطويلة 
من الحياة البدائية إلى الحضارة 

وعصر الصناعة، تعّلم اإلنسان 
كيف يرّبي النحل لزيادة إنتاج 

العسل ليصبح صناعة ومصدر 
دخل في مناطق عدة حول 

العالم. ومن بين مناطق العالم 
تلك تبرز في جنوب المملكة 

منطقُة الباحة، التي ُتعد مكاًنا 
مثالًيا لتربية النحل، إذ تتنّوع 

الزهور واألشجار بين جبال 
السروات المعتدلة صيًفا وسهول 
تهامة الدافئة شتاًء. ورغم توارث 

األجيال في هذه المنطقة 
لحرفة تربية النحل، إال أنها 

بقيت حرفة متواضعة من حيث 
اإلنتاج والتسويق والمردود 

االقتصادي. 
وأتت مبادرة أرامكو السعودية 

الين في منطقة  لدعم النحَّ
الباحة، بالتعاون مع جمعية 
الين التعاونية بالباحة،  النحَّ
لترتقي بهذه الحرفة بتدريب 
الين على طرق  وتأهيل النحَّ

تربية النحل الحديثة، وتوفير 
األدوات الضرورية بأعلى معايير 

الجودة العالمية ودعم الشباب 
لتكون هذه الحرفة مصدر دخل 
ورافًدا لاقتصاد في المنطقة، 
وكذلك اإلسهام في خلق فرص 

عمل  في مجاالت حرفية 
جديدة، ونشر مهنة تربية النحل 

في أوساط المجتمع؛ ولُتسهم 
من جانب آخر في التوازن البيئي 
بزيادة أعداد النحل واألشجار في 

المنطقة. 

إعداد: مصلح الخثعمي
تصوير: حبيب الحداد ومحمد آل ابن الشيخ
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رة قصة مصوَّ

محمد عبداللطيف الشاعر، 59 سنة، 
يفحص خايا النحل مستعمًا أدوات 

الين التعاونية  وفرتها جمعية النحَّ
بالباحة ضمن مبادرة أرامكو السعودية. 
وقد بدأت عاقة الشاعر بتربية النحل 

كهواية، ثم التحق بثاث دورات 
متخصصة قّدمتها الجمعية لتصبح 

تربية النحل مصدر دخل.

رائد الخاطر يعرض أحد منتجات 
"عسل الباحة" خال مهرجان العسل 
الدولي الثاني عشر في الباحة، الذي 

افتتحه مؤخًرا صاحب السمو الملكي 
األمير حسام بن سعود، أمير منطقة 

الباحة، حيث يعرض 18 نحااًل من 
أعضاء الجمعية إنتاجهم من العسل 

الذي تجاوز 30 طًنا.

في
الباحة

 من المنحل
إلى المستهلك



عمر علي آل حسن ومتعب 
أحمد الغامدي، شابان من 

منطقة الباحة يقومان 
بفحص خايا النحل في 

مدينة بلجرشي حيث أسسا 
مناحلهما الخاصة. 

الين والمواطنين على حد سواء. ويوفر المشتل  صورة مقّربة لنبتة ريحان في "مشتل النباتات النحلية"، الذي أنشئ ضمن مبادرة أرامكو السعودية، حيث يتم توزيع الشتات مجاًنا للنحَّ
مائة ألف شتلة سنوًيا لثاثين نوًعا من األشجار التي يتغذى عليها النحل، مثل السدر والطلح وأكليل الجبل وغيرها. وقد تم زراعة  خمسين  ألف شتلة في خمسة مواقع في األعوام 

الماضية، مما نتج عنه وجود مراٍع جديدة للنحل، وساعد في تنمية الغطاء النباتي في المنطقة.

7
القافلة األسبوعية    ١ أغسطس ٢٠١٩ 

رة قصة مصوَّ

رائد الخاطر يعرض أحد منتجات 
"عسل الباحة" خال مهرجان العسل 
الدولي الثاني عشر في الباحة، الذي 

افتتحه مؤخًرا صاحب السمو الملكي 
األمير حسام بن سعود، أمير منطقة 

الباحة، حيث يعرض 18 نحااًل من 
أعضاء الجمعية إنتاجهم من العسل 

الذي تجاوز 30 طًنا.

في المنجرة التابعة لجمعية النحالين 
بالباحة يتم صناعة خايا النحل من 

الخشب السويدي بطرق علمية وبكفاءة 
تساعد على زيادة إنتاج العسل لحماية 

األشجار المحلية. كما أنشأت الجمعية 
ورشة حدادة لصناعة مستلزمات 

النحالين، ومعمًا لفحص العسل وفرزه 
وتعبئته بأحدث األدوات والطرق العلمية.

في
بسواعد تنتعشالباحة

أبنائها

يتوفر »عسل 
الباحة« في 
عدد من منافذ 
البيع في 
المملكة مثل

 مخزن التموين
 في الحي السكني

في الظهران
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التعليم والترفيه من خال القصص

129 طفًل يتعّلمون اإلنجليزية وينّمون مهاراتهم 
في البرنامج الصيفي لتعليم اللغة اإلنجليزية

الظهـــران - لطالمـــا كان التعليـــم قيمـــة أساًســـا تبنتهـــا 
أرامكـــو الســـعودية لموظفيهـــا وأســـرهم، وفـــي هـــذا 
الســـياق، أنهـــى مكتـــب التعليـــم فـــي الحـــي الســـكني، 
ــة  ــة اإلنجليزيـ ــم اللغـ ــي لتعليـ ــه الصيفـ ــًرا، برنامجـ مؤخـ
م أربعـــة  لغيـــر الناطقيـــن بهـــا فـــي الظهـــران، حيـــث قـــدَّ
أســـابيع مـــن التعلـــمُّ الممتـــع واألنشـــطة لــــ 129 طفـــًا مـــن 
أطفـــال موظفـــي الشـــركة. واّتخـــذ برنامـــج هـــذا الصيـــف 
مـــن القصـــص الخياليـــة وســـيلة لتعليـــم اللغـــة اإلنجليزيـــة 
لألطفـــال، حيـــث دارت األنشـــطة والفصـــول تحـــت شـــعار 

»كان يا ما كان«.

تجربة متكاملة للطلب الصغـار
وقـــد ُقّســـم البرنامـــج الصيفـــي إلـــى فترتيـــن، صباحيـــة 
ومســـائية، وتضّمنـــت الفتـــرة الصباحيـــة خمـــس حصـــص 
تعليميـــة للطـــاب فـــي مرحلـــة ريـــاض األطفـــال وحتـــى 
المرحلـــة االبتدائيـــة الثانيـــة، فيمـــا شـــملت الفتـــرة 
المســـائية خمـــس حصـــص تعليميـــة لطـــاب المراحـــل 
االبتدائيـــة مـــن الثالثـــة إلـــى الخامســـة، كمـــا تـــم توفيـــر 

حافات للطاب لحضور أنشطة البرنامج.
ـــوف  ة صف ـــن عـــدَّ ـــج بي ـــل الطـــاب خـــال البرنام وتنّق
دراســـية، تضّمنـــت القـــراءة والكتابـــة والعلـــوم والفنـــون 

والتربيـــة البدنيـــة، كمـــا تضّمـــن البرنامـــج فتـــرات فاصلـــة القافلة األسبوعية
للتجمـــع، ويوًمـــا مخصًصـــا لألنشـــطة الميدانيـــة. وقـــد 
ُخّصـــص لـــكل فصـــل دراســـي ُمعلمـــان رئيســـان، وُمعلمـــان 
ــن  ــة مـ ــكل مجموعـ ــق لـ ــة إلـــى مرافـ ــان، باإلضافـ متدربـ
األطفـــال تواجـــد طـــوال فتـــرة البرنامـــج الـــذي امتـــّد مـــن 
22 شـــوال وحتـــى 14 ذي القعـــدة ١٤٤٠هــــ )25 يونيـــو إلـــى 

17 يوليو ٢٠١٩م(.
وقالـــت منســـقة مكتـــب التعليـــم فـــي الحـــي الســـكني 
التابـــع لنظـــام مـــدارس األجانـــب فـــي أرامكـــو الســـعودية، 
تيريـــزا راتكليـــف: »كانـــت النســـبة بيـــن عـــدد المعلميـــن 
والطـــاب فـــي البرنامـــج متوازنـــة، لضمـــان حصـــول كل 
طالـــب علـــى االهتمـــام والرعايـــة الفرديـــة الكافيـــة«. 
ـــع المعلميـــن المتدربيـــن  وأشـــارت راتكليـــف إلـــى أن جمي
البرنامـــج كانـــوا مـــن طـــاب  الخمســـة عشـــر فـــي 
ـــة والجامعـــات، فيمـــا كان بعضهـــم مـــن  المـــدارس الثانوي
الخريجيـــن الســـابقين لبرامـــج تعليـــم اللغـــة اإلنجليزيـــة 

لغير الناطقين بها.

المتعة.. جسًرا إلى التعّلم 
واكتساب المهارات

للغـــة  ا تعليـــم  برنامـــج  إن  راتكليـــف  وأضافـــت 
اإلنجليزيـــة لغيـــر الناطقيـــن بهـــا، الـــذي يقـــام ســـنوًيا 
ـــم الطـــاب اللغـــة  ـــم لتعلي ـــا، ُصّم ـــر مـــن 20 عاًم ـــذ أكث من

يتمّيز برنامج تعليم 
اللغة اإلنجليزية 

لغير الناطقين بها 
بجودة عالية، 

ويقّدمه معلمون 
أكفاء، وهو دليل 

على مدى العناية 
التي توليها 

الشركة ألطفال 
موظفيها.

ياسر الهبيدي

اإلنجليزية من خال أنشطة ترفيهية ممتعة.
وفـــي الســـياق نفســـه، قالـــت إليزابيـــث كارينغتـــون، 
إحـــدى معلمـــات الفنـــون، والتـــي عـــادت لتـــدّرس فـــي 
البرنامـــج لعـــدة ســـنوات: »عندمـــا كنـــا نُعـــد الخطـــط 
ــًرا مـــن  ـــن كثيـ ــا أن تتضمَّ ــية، حرصنـ للصفـــوف الدراسـ

المتعة لألطفال في البرنامج الصيفي«.
وبجانـــب التعلـــم القائـــم علـــى المعرفـــة واألنشـــطة 
ــارات  ــض المهـ ــا بعـ ــاب أيًضـ ــب الطـ ــة، اكتسـ الترفيهيـ
الشـــخصية، شـــملت مهـــارة القيـــادة، والـــروح الرياضيـــة، 
والعمـــل الجماعـــي، ومهـــارة حـــل النزاعـــات، حيـــث 
تســـاعد هـــذه المهـــارات األطفـــال علـــى التناغـــم مـــع 
عالـــم يتطلـــب مزيـــًدا مـــن التعـــاون والتواصـــل الفاعـــل. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، تقـــول راتكليـــف: »إن هـــذه المهـــارات 
ــة التحديـــات فـــي هـــذا  ــال علـــى مواجهـ تســـاعد األطفـ

العالم سريع التغير«.

جودة األداء.. ترضي اآلباء
ونظيـــر الجـــودة التـــي تمّيـــز بهـــا، حظـــي البرنامـــج 

على التأييد الكامل من أولياء األمور في الظهران.
وقـــال نبيـــل الغامـــدي، وهـــو أٌب لطفليـــن شـــاركا فـــي 
ـــا، و ورد  ـــغ مـــن العمـــر 11 عاًم ـــدر البال ـــا ب البرنامـــج، هم
التـــي تبلـــغ مـــن العمـــر 8 ســـنوات: »إن أبناءنـــا يتعلمـــون 
ويســـتمتعون فـــي الوقـــت نفســـه، وقـــد وضعـــت كامـــل 
ثقتـــي فـــي المدرســـة منـــذ اليـــوم الـــذي بـــدأ فيـــه أطفالـــي 

البرنامج«. 
وأضـــاف الغامـــدي، الـــذي يعمـــل فـــي إدارة خدمـــات 
ـــًا: »لقـــد  ـــو الســـعودية، قائ ـــدات فـــي أرامك النقـــل والمع
أحـــب أبنائـــي الرحلـــة بأكملهـــا، ابتـــداًء مـــن ركوبهـــم 

الحافلة إلى المدرسة، وحتى عودتهم إلى المنزل«.
أّمـــا ياســـر الهبيـــدي، الـــذي انضمـــت ابنتـــه ديمـــا 
البالغـــة مـــن العمـــر 10 ســـنوات وابنـــه بـــدر البالـــغ مـــن 
8 ســـنوات إلـــى البرنامـــج، فيقـــول: »يتمّيـــز  العمـــر 
ــا  ــن بهـ ــر الناطقيـ ــة لغيـ ــة اإلنجليزيـ ــم اللغـ ــج تعليـ برنامـ
بجـــودة عاليـــة، ويقّدمـــه معلمـــون أكفـــاء، وهـــو دليـــل علـــى 

مدى العناية التي توليها الشركة ألطفال موظفيها«. 
ويضيـــف الهبيـــدي، الـــذي يعمـــل فـــي إدارة منـــع 
الخســـائر، إنـــه يأمـــل فـــي أن تعـــود ابنتـــه يوًمـــا لنفـــس 

المكان لتكون معلمة متدربة.
وفـــي نهايـــة البرنامـــج، شـــهد أوليـــاء األمـــور عرًضـــا 
مرئًيـــا باهـــًرا مـــن إنتـــاج المعلميـــن المتدربيـــن حـــول 
ــا،  ــال يومًيـ ــا األطفـ ــوم بهـ ــي يقـ ــة التـ األنشـــطة المختلفـ
كمـــا اســـتمتعوا بحضـــور مســـرحية هزليـــة مـــن تمثيـــل 
أطفالهـــم واســـتعراض لرقصـــة الزومبـــا. باإلضافـــة إلـــى 
ذلـــك، أُتيحـــت ألوليـــاء األمـــور فرصـــة زيـــارة الفصـــول 
الدراســـية ألطفالهـــم، واالســـتماع لهـــم وهـــم يشـــرحون 

ما تعلموه في هذا البرنامج.

اط تستخدم مخيلتها لكتابة أحد الواجبات المدرسية خال البرنامج الصيفي لتعليم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين  نور خيَّ
بها في الظهران.

تصوير: ميرال خفاجي وهيلي والدنر
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في عدد مجلة القافلة الجديد

نقاش عن المبادرات الثقافية السعودية 
وَمشاهد من أزميل وعالم السينما 

الظهـــران - نقـــرأ فـــي عـــدد القافلـــة الصـــادر عـــن 
شـــهري يوليـــو/ أغســـطس 2019م باقـــة مـــن الموضوعـــات 
العلميـــة والثقافيـــة الحديثـــة، حيـــث نشـــرت المجلـــة 
متهـــا مـــع  مجريـــات ونتائـــج جلســـة النقـــاش التـــي نظَّ
مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز العامـــة فـــي الريـــاض، عـــن 
ـــا المســـتقبلية،  ـــة فـــي المملكـــة وآفاقه ـــادرات الثقافي المب
ـــي أطلقتهـــا وزارة  ـــادرات الت ـــى وجـــه الخصـــوص المب وعل
مـــج  برا نـــة  لمتضمِّ وا ا  مؤخـــًر لســـعودية  ا فـــة  لثقا ا
فـــي  لثقا ا لمشـــهد  ا يـــز  لتعز تهـــدف  ومشـــروعات 
ــادرات  ــن المبـ ــا مـ ــا جانًبـ ــت أيًضـ ــا تناولـ ــعودي، كمـ السـ
مـــة مـــن األفـــراد والقطـــاع الخـــاص  الثقافيـــة المقدَّ

المكّملة للمشـــهد الثقافي العام. 

تأمل في العين البشرية 
ـــدر  ـــة، األســـتاذ بن ـــة القافل ـــر مجل ـــس تحري يســـتهل رئي
ـــا« متنـــاواًل  ـــة مًع الحربـــي، كلمـــة العـــدد فـــي زاويـــة »الرحل
فـــي محورهـــا العيـــن وعاقتهـــا باللغـــة والتواصـــل، حيـــث 
حظيـــت العيـــن بتاريـــٍخ طويـــٍل مـــن الوصـــف فـــي الشـــعر 
العربـــي، كمـــا يقـــول، وبنصيـــب وافـــر مـــن التعبيـــرات 
اللغويـــة، فهـــي كمـــا يصـــف، موجـــودة علـــى ســـبيل المثـــال 
فـــي الجوهـــر كعيـــن الشـــيء، والخيـــر كعيـــن الحيـــاة، 
ـــرة العيـــن،  ـــة العيـــن، والحـــب كقُّ َرفَّ والحـــدس مثـــل 
والتقديـــر مثـــل علـــى العيـــن والـــرأس، وغيرهـــا مـــن 
العبـــارات. ويشـــير الـــى مـــا كتبتـــه الباحثـــة فـــي العلـــوم 
البصريـــة واإلدراكيـــة فانتينـــا شيرنشـــيفا فـــي بـــاب 
علـــوم، عـــن حركـــة رمـــش العيـــن مـــن الجانـــب البيولوجـــي، 
ــا  ــا، ودورهـ ــة بهـ ــة المتعلقـ ــاالت الذهنيـ ــة الحـ ــن جهـ ومـ
فـــي لغـــة التواصـــل بيـــن األشـــخاص، ولغـــز عاقتهـــا 

باالبتسامة.

موضوعات علمية حديثة
ـــي، عـــن  ـــب أحمـــد الجيزان ـــا يكت ـــوم أيًض ـــاب عل وفـــي ب
إدارة ساســـل اإلمـــداد التـــي تُعـــد واحـــدة مـــن أســـاليب 
رت بســـرعة فـــي  اإلدارة الجديـــدة التـــي ظهـــرت وتطـــوَّ
مختلـــف الصناعـــات فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وأصبحـــت 
تمثـــل عامـــًا مهًمـــا وضرورًيـــا فـــي نجـــاح الشـــركات، 
ومـــدى قدرتهـــا علـــى تقديـــم خدمـــات مميـــزة لعمائهـــا. 
أمـــا الكاتـــب أمجـــد قاســـم، فقـــد تتبـــع تاريـــخ تقنيـــة 
الشـــحن الاســـلكي للطاقـــة الكهربائيـــة، وهـــي تقنيـــة 

تعـــود إلى 130 عاًما مضت.

تجارة السعادة والفنون 
في المدن الحديثة

وبحـــث  الســـعادة  عـــن  الشـــامات  أبـــو  رنـــا  تكتـــب 

اإلنســـان الدائـــم عنهـــا، وتســـلِّط الضـــوء علـــى تغيـــر القافلة األسبوعية
مفهومهـــا فـــي المـــدن الحديثـــة، مستشـــهدة بأقـــوال 
عـــدد مـــن الفاســـفة والمفكريـــن عـــن فكـــرة الســـعادة، 
ـــة  ـــة والغاي ـــوم الفضيل ـــا ارتبطـــت بمفه ـــا قديًم ـــر أنه وتذك
المثلـــى التـــي يســـعى إليهـــا اإلنســـان. وتتســـاءل: هـــل 
ســـنجد فعـــًا ســـعادتنا بيـــن مـــا نشـــتريه مـــن أكـــوام 
البضائـــع واألشـــياء؟ أم إن تلـــك الســـلع المتراكمـــة لـــن 
ـــا ســـوى ســـعادة لحظيـــة واهمـــة؟ وضمـــن بـــاب  ـــر لن توفِّ
عنـــوان  تحـــت  حـــوا،  كميـــل  يكتـــب  اليـــوم  حياتنـــا 
»الفنـــون فـــي متنزهـــات المـــدن المعاصـــرة«، حيـــث 
ـــة فـــي  يشـــير إلـــى أن االهتمـــام بنشـــر األعمـــال الفنيَّ
ــاع  ــن االقتنـ ــا مـ ــد انطاًقـ ــدأ يتزايـ ــدن، بـ ــاء المـ أنحـ
العميـــق بأهميـــة الفـــن فـــي حيـــاة المجتمـــع وفـــي 

سعادته وازدهاره.

عين وفرشاة وأزميل 
يأخذنـــا فاصـــل »عيـــن وعدســـة«، فـــي هـــذا 
العـــدد إلـــى تخـــوم جـــازان وجزيرتهـــا األقـــرب 
َفرســـان، فمـــن يهـــوى الغـــوص فـــي البحـــر يمكنـــه 
أن يقصـــد جـــزر َفَرســـان فـــي جـــازان. ومـــن يهـــوى 
ســـكنى الســـحاب يمكنـــه أن يقصـــد جبـــال فيفـــا 
فـــي جـــازان، ومـــا بيـــن الجـــزر والجبـــال يســـتجلي 
تراًثـــا يخلـــب األلبـــاب. أمـــا علـــي المجنونـــي، 
فيتنـــاول الحكايـــات الخرافيـــة مـــن عـــدة زوايـــا، 
إذ يعّدهـــا أكثـــر أنـــواع األدب شـــيوًعا، وأنهـــا 
ــن  ــا يمكـ ــن مـ ـ ــا تتضمَّ ــن كونهـ ــا مـ ــع أهميتهـ تنبـ
وقيـــم  لميـــة  عا ئـــَق  لحقا ا  ًز و تجـــا وصفـــه 
ليـــس  و  . نفســـه قـــت  لو ا فـــي  عيـــة  جتما ا
بمســـتغرب أن تجـــد أصـــول تلـــك الحكايـــات 
طريقهـــا إلـــى كثيـــر مـــن أدب العالـــم المعاصـــر 
»فرشـــاة  زاويـــة  إلـــى  وننتقـــل  وأفامـــه. 
فنـــا حنـــان النابلـــي، علـــى  وأزميـــل« حيـــث تُعرِّ
الفنـــان التشـــكيلي كريـــم ثابـــت، هـــذا الفنـــان 
كرســـّيه  وال  إعاقتـــه  تمنعـــه  لـــم  لـــذي  ا

ــًدا،  ــا فريـ ــاًرا فنًيـ ــه مسـ ــّط لنفسـ ــن أن يخـ ــرك مـ المتحـ
راهـــن فيـــه علـــى رؤيـــة خاصـــة تتأســـس علـــى إعـــادة 
تمثيـــل الشـــخوص عبـــر ذات شـــاعرية وحساســـية فنيـــة 

مرهفة. 

اإلنتاجية وملف عن السينما
تخصـــص المجلـــة تقريرهـــا فـــي مفهـــوم اإلنتاجيـــة 
ل الحصـــول علـــى نتائـــج  وشـــؤونها، فهـــي ببســـاطة معـــدَّ
العمـــل بالنســـبة إلـــى مـــا تطلبـــه مـــن مـــوارد ووقـــت. أو 
ل نجـــاح تحويـــل رأس  بتعبيـــٍر اقتصـــادي، هـــي معـــدَّ
المـــال واألعمـــال والطاقـــة واألراضـــي والمعلومـــات 
وغيـــر ذلـــك، إلـــى ســـلٍع أو خدمـــات. فكلمـــا ارتفعـــت 
اإلنتاجيـــة ارتفعـــت كميـــة الســـلع والخدمـــات، وتحســـنت 

جودتها وقّل سعرها. 
ويختـــم العـــدد صفحاتـــه بلمـــٍف عـــن السينما،الســـيما 
وأنهـــا الفـــن الســـابع مـــن حيـــث تاريـــخ ظهورهـــا بعـــد 
الفنـــون الســـتة الكبـــرى: العمـــارة والنحـــت والرســـم 
ــرين،  ــرن العشـ ــوال القـ ــيقى واألداء، وطـ واألدب والموسـ
كانـــت دور الســـينما مـــن معالـــم المـــدن، ومـــن أقـــوى 
يســـتطلع  الملـــف،  هـــذا  فـــي  فيهـــا.  الجـــذب  نقـــاط 
ـــخ  ـــر تاري ـــق التحري ـــس، بمشـــاركة مـــن فري ـــم العري إبراهي
ــا  ــة، انطاًقـ ــا الفنيـ ــوُّر مذاهبهـ ــارها وتطـ ــينما ومسـ السـ

من التســـاؤل حول ما يخبئه لها المســـتقبل.

الشحن الالسلكي للطاقة الكهربائية 
ُحلم قديم، تعود محاولة تحقيقه إلى 
130 سنة مضت. ومن المثير للدهشة 

في هذا المجال، أن مهندسًا صربيًا 
ل في القرن التاسع عشر  أمريكيًا توصَّ
إلى إضاءة 200 مصباح كهربائي عن 

ُبعد 41 مترًا من دون أسالك، وكاد 
أن ينجح في إضاءة مدينة نيويورك 

السلكيًا، بينما اآلن، في نهاية العقد 
الثاني من األلفية، تجاهد وتتنافس 

شركات عمالقة لشحن أجهزة صغيرة 
عن ُبعد أمتار، بل سنتيمترات قليلة.

ففي ظل التنافس الحالي الحاد بين 
الشركات العالمية المصنعة لألجهزة 

اإللكترونية والسيارات الكهربائية 
وغيرها، ظهرت خالل السنوات القليلة 

الماضية تقنية الشحن الالسلكي 
هذه كميزة مهمة يسعى كثيرون 

إلى توفيرها في منتجاتهم، فما هي 
أهميتها؟ وهل تستحق كل هذا 

االهتمام المتزايد؟

أمجد قاسم 

الشحن 
الالسلكي 

للطاقة 
الكهربائية

قة
طا أينما كان في مدننا الحديثة، وخاصة في 

األسواق، تقفز كلمة السعادة أمامنا من كل 
حدب وصوب. وأينما نظرنا، نرى وعودًا بأن 

هذا المنتج أو ذاك سيمنحنا السعادة، ونسمع 
ق معها طعم  عن نكهة حلوى جديدة سنتذوَّ

السعـادة، ونقــرأ تقارير دولية تتنــاول أسعد 
ف على  المدن والشعوب على األرض، ونتعرَّ

مسؤول السعــادة في شركة مهمته تحقيــق 
رضـا العاملين والزبائن..

وفي الواقع، أصبح تعريف السعادة “بسيطًا 
إلى حد التعقيد"، وما بين القناعة والرفاهية، 
وما بين الحياة الكريمة ووجود معنى للحياة 

والحفاظ على استمراريتها، ظهر نوع جديد 
من السعادة هي “سعادة اإلشباع". إشباع 

رغباتنا الالمتناهية التي يتم خلقها باستمرار. 
فهل سنجد فعاًل سعادتنا بين أكوام البضائع 

المتكدسة كما يعدون؟ أم أن تلك السلع 
ر لنا سوى سعادة لحظية  المتراكمة لن توفِّ

واهمة؟

رنا أبو الشامات 

تجارة 
السعادة.. 
بين البائع والمشتري

وم
الي

نا 
يات

لم تمنعه إعاقته وال كرسّيه المتحرك ح
من أن يخّط لنفسه مسارًا فنيًا فريدًا، 

راهن فيه على رؤية خاصة تتأسس 
على إعادة تمثيل الشخوص عبر ذات 

شاعرية وحساسية فنية مرهفة. فعلى 
الرغم من إصابته بشلل األطفال منذ 
سن الثالثة، استطاع الفنان المغربي 

ك بحّرية كبيرة  كريم ثابت أن يتحرَّ
في كل اآلفاق، ليمأل جرح طفولته 
“المسلوبة" بالضوء واأللوان، مما 

ه إلى أن يحرز عن وجه حق لقب  أهلَّ
“فنان السعادة". 

حنان النابلي 

كريم ثابت.. 
خطاب في السعادة من 

على كرسي متحرك

ل
مي

وأز
ة 

شا
فر

السينما

الملف:

السينما هي الفن السابع من حيث تاريخ ظهورها بعد 
الفنون الستة الكبرى، وهي العمارة والنحت والرسم 

واألدب والموسيقى واألداء، ولكنها قد تكون الفن األول 
من حيث استحواذها على اهتمام العالم.

كة في أواخر القرن التاسع  فمنذ ظهور الصورة المتحرِّ
عشر، وقبل أن يصبح الِفْلم ناطقــــًا ثم ملّونـًا، لم يتطلب 

هذا االختراع الجديد سوى سنوات أو حتى أشهر معدودة 
لينتشر انطالقًا من مهده في أوروبا عبر مدن العالم، 

وصواًل الغرب األمريكي وإلى بومباي وبكين شرقًا، مرورًا 
بالقاهرة وغيرها. 

وطوال القرن العشرين، كانت دور السينما من معالم 
المدن، ومن أقوى نقاط الجذب فيها. نافست بنجاح 

المتاحف والمكتبات العامة عند مريدي األنشطة 
الثقافية. فبات التوجه إلى صالة السينما فعاًل ترفيهيًا 

وثقافيًا، ُيدرج ضمن البرامج األسبوعية عند الماليين. 
حتى ليقال عن وجه حق إن السينما عّرفت الناس في 

أقاصي العالم على ما في أقاصيه األخرى.
في هذا الملف، يستطلع إبراهيم العريس، بمشاركة 

ر  من فريق التحرير تاريخ السينما ومسارها وتطوُّ
مذاهبها الفنية، انطالقًا من التساؤل حول ما يخبئه لها 

المستقبل، علمًا أنها ال تزال حتى اليوم تنتقل من حال 
إلى حال أفضل. 

9
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تعّلم اآللة
يعــّد تعلـّـم اآللــة Machine Learning أحد فروع علوم 
ــم الحواســيب  ــة تعلي ــى إمكاني ــدف إل ــذي يه الحاســب ال
للخــروج باســتنتاجات ونتائــج دون الحاجــة إلــى برمجتهــا 
ــر  ــم ظه ــذكاء االصطناعــي، ث ــع ال ــر م ــدأ األم مســبًقا. ب
مفهــوم تعلـّـم اآللــة ليركــز علــى دراســة وبنــاء خوارزميــات 

تستطيع التعلّم من البيانات، والخروج منها بتوقعات. 
وينظــر إلــى هــذا المفهــوم بوصفــه أحــد ركائــز الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، التي تحتاجه الشــركات والمؤسســات 

التي تبنتها حتى تتفوق على منافسيها.
ــذي  ــم ال ــه العل ــة بأن ــم اآلل ــا تعريــف مفهــوم عل ويمكنن
يــدرس كميــة كبيــرة مــن البيانــات للبحــث عــن أنمــاط 
مشــتركة فيهــا، ومــن ثــم يقــوم بتوليــد خوارزميــة تســمح 
بتحديــد هذه األنماط واكتشــافها في البيانــات الجديدة. 
ويمكنــك اســتخدام هــذه الخوارزميــات لتحســين عمــل 

تطبيقك أو نظامك اآللي لجعله أكثر ذكاء.

دور الخوارزميات في تعّلم اآلالت
تعــرف الخوارزميــات بأنهــا سلســلة مــن األوامــر التــي 
يتــم تنفيذهــا مــن الحاســب اآللــي علــى مجموعــة مــن 
المدخــات، للوصــول لنتيجــة مطلوبــة. وكمثــال علــى 
ذلــك، عمليــة ترتيــب مجموعــة مــن األرقــام المدخلــة 
ة  بشــكل تصاعــدي، فالخوارزميــة هــي عبــارة عــن عــدَّ
أوامــر لترتيــب هــذه األرقــام مــن األصغــر إلــى األكبــر 
)المخــرج أو النتيجــة(، لكــن الخوارزميات لن تكــون دائًما 

بهذه البساطة.
وفــي الحقيقيــة، يســتخدم تعلـّـم اآللــة لعمليــات واقعيــة 
أكثــر تعقيــًدا، فعلــى ســبيل المثــال يمكن لبرامــج مكافحة 
الفيروســات اصطياد بعض الفيروســات البســيطة، حيث 

أصــدر مجلــس المســتقبل العالمــي التابــع للمنتــدى 
االقتصــادي توقعاتــه بشــأن التقنيــات المتوقــع رؤيتهــا فــي 
المســتقبل القريــب وحتــى عــام 2025م، والتــي تــدور حول 
مســتقبل التقنيــات والبرمجيات ومدى انتشــارها وطريقة 
اســتخدامها. وتــم إجــراء اســتطاع للمديريــن التنفيذييــن 
وخبــراء قطــاع التقنيــة حــول الجــداول الزمنيــة الخاصــة 
بهــذه التقنيــات، ومــدى انتشــارها بشــكل واقعــي فــى 

عالمنا، وكان أبرزها ما يلى:
•  90% مــن ســكان العالــم ســيمتلكون مســاحة تخزيــن 
البيانــات بشــكل غيــر محــدود، حيــث لــن نضطــر 
لمســح بعــض الملفــات لزيــادة المســاحة التخزينيــة. 
مــن   %90 مــن  أكثــر  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن 
المســتخدمين قادريــن علــى تخزيــن بيانــات غيــر 
محــدودة بحلــول 2022م، وذلــك باســتخدام خدمــات 

التخزين السحابي.
ومــن   ،3D بتقنيــة  ســيارة مصنوعــة  أول  •  ظهــور 
المنتظــر أن يشــهد عــام 2022م ظهــور أول ســيارة 
مصنوعــة بطريقــة الطباعــة ثاثيــة األبعــاد بالكامــل، 
وذلــك لعمــل نمــاذج ســيارات أكثــر قــدرة وكفــاءة عــن 

السيارات الموجودة فى وقتنا الحالي.
•  مــا يصــل إلــى 10% مــن نظــارات القــراءة ســتكون 
متصلــة باإلنترنــت بحلــول 2023م، وســيتيح هــذا 
األمــر للمســتخدمين ســهولة التفاعــل والتواصــل مــع 
اآلخريــن مــن خــال هــذه النظــارات، خاصــة بعــد 

ــات الواقــع المعــّزز فــى هــذه  ــد مــن تقني ظهــور عدي
النظارات.

ــار جهــاز استشــعار خــاص بإنترنــت  •  ســيتم ربــط ملي
2022م. فمــع  األشــياء بشــبكة اإلنترنــت بحلــول 
ــن  ــزة االستشــعار، م ــة أجه ــاض تكلف اســتمرار انخف
المتصلــة  األجهــزة  عــدد  يــزداد  أن  المنتظــر 

باإلنترنت.
10% مــن ســكان العالــم مابــس  •  ســيرتدي نحــو 
متصلــة باإلنترنــت، ولــن تقتصــر عمليــة االرتبــاط 
علــى أجهــزة الكمبيوتــر أو األجهــزة المنزليــة، بــل 
يرتديهــا  لتــي  ا المابــس  لــى  إ ذلــك  ســيمتد 
المســتخدمون والتــي توفــر لهــم اتصــااًل بشــبكة 

اإلنترنت طوال الوقت.
•  ســيظهر أول روبــوت يعمــل كصيدلــي بحلــول 2021م، 
وانتشــرت الروبوتــات داخــل عديــد مــن المجــاالت 
الحياتيــة فــى عصرنــا الحالــي، لكــن مــن المنتظــر أن 
يشــهد المســتقبل دخولهــا فــى عديــد مــن المجــاالت 

الجديدة التي من ضمنها مجال الصيدلة.
عمليــات  فــي  الشــركات  مــن  كثيــر  •  ســيعتمد 
المراجعــات علــى الــذكاء االصطناعــي، خاصة فى 
ظــل انتشــار الــذكاء االصطناعــي بشــكل كبيــر، 
الــذي بــدأ بعــض اســتخداماته فــي الظهــور مــن 
الهواتــف  فــي  الشــخصية  المســاعدات  خــال 

الذكية المختلفة.

كمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

يمكــن لتلــك البرامــج عــزل تلــك الملفــات المشــبوهة 
بمجلــد آخــر محمــي للتحقــق منهــا مــن قبــل أصحابهــا، 
وهنــا يكــون المدخــل هــو الملفــات المــراد فحصهــا، أمــا 
النتيجــة المطلوبــة هــو معرفــة مــا إذا كانت هــذه الملفات 

هي عبارة عن فيروسات أم ال. 
وباســتخدام تقنيــة تعلّــم اآللــة، مــا يقــوم بــه برامــج 
مكافحــة الفيروســات هــو تحديد نــوع الملــف )ملف ضار 
أم ال(، بنــاء علــى تحليلــه لملفــات أخــرى ســابقة. فيمكننا 
مثــًا أن نعطــي الكمبيوتــر الكثيــر والكثيــر مــن الملفــات 
ــر يقــوم بمعالجتهــا،  ــي نعــرف نوعهــا وجعــل الكمبيوت الت
ومــن ثــم اســتنتاج نــوع الملفــات الجديــدة بنــاًء علــى ذلــك. 
ــا نطلــب مــن الكمبيوتــر أن يســتخرج الخوارزميــة  أي أنن
الازمــة لفــرز الملفــات بعــد أن قمنــا بتدريبــه علــى عينــة 
معروفــة مســبًقا، وكلمــا زاد حجــم هــذه العينة كلمــا كانت 

الخوارزمية أكثر دقة في فرز الملفات.
يُعــدُّ علــم »تمييــز األنمــاط«، أحــد أهــم فــروع علــم 
اآللــة، ويهــدف إلــى إيجــاد تقنيــات للتعــرف علــى أنمــاط 
محــددة فــي البيانــات. وفــي بعــض األحيــان يُعــّد علــم 
ــة. وينقســم  ــم اآلل ــح عل ــا لمصطل ــز األنمــاط مرادًف تميي
هــذا العلــم إلــى عــدة أقســام بحســب نــوع البيانــات 

المستخدمة لتدريب اآللة، ومن أهمها:
1. التعّلــم تحــت اإلشــراف: هــي طريقــة مبنيــة علــى 
مجموعــة مــن البيانــات التدريبيــة المصنفة مســبًقا. وكل 
عنصــر فــي هــذه المجموعــة يحتــوي علــى المدخــل 
والمخــرج المطلــوب. ففــي مثــال ملفــات الفيروســات 
الــذي ذكرنــاه ســابًقا، نســتطيع أن نضــع مجموعــة مــن 
الملفــات الحقيقيــة، وأخــرى مــن الفيروســات وتكــون 
مصنفــة مســبًقا، ونرفــق مــع كل ملــف تصنيفــه )حقيقــي 
أو فايــروس(، ومــن ثــم نقــوم بتدريــب النظــام علــى هــذه 

)سـاما(،  السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسـة  جـّددت 
تحذيرهـا مـن مخاطـر تـداول العملـة الرقميـة، مؤكـدة أن 
هـذا النـوع من العمـات االفتراضية ال يعـد عملة معتمدة 
داخـل المملكـة العربيـة السـعودية. وأوضحـت المؤسسـة 
أن العملـة الرقميـة التي يجري تداولها عبر اإلنترنت غير 

خاضعة ألي مظلة رقابية داخل المملكة.
مثالًيـا  ًنـا  مكا الرقميـة  العمـات  سـوق  وأصبحـت 
لاختراقـات السـيبرانية واألمنية، بسـبب ضعف القوانين 
العالميـة التـي تنّظمهـا، كمـا أن الطريقـة التـي تُنقـل بهـا 
العمـات مـن محفظة إلى أخرى تصّعب مـن إمكانية تتبع 
تحـركات العمـات بالنسـبة إلـى المسـتثمر العـادي، ممـا 

يجعله عرضة للخداع واالحتيال.

طرق التحايل في تداول 
العملت الرقمية

فـي  التحايـل شـيوًعا  أكثـر طـرق  التصّيـد أحـد  يُعـّد 
مجـال العمـات الرقميـة، وهـو محاولـة الحصـول علـى 
اسـم  مثـل  الحسـاب،  صاحـب  مـن  سـرية  معلومـات 
المسـتخدم وكلمـة المرور ونحوهـا. وعادة ما يتم ذلك من 
خـال موقـع مزيف يتظاهر بالموثوقية، ليقنع األشـخاص 
بإدخـال معلوماتهم مـن خاله، وبالتالي يُمّكن المتصيدين 
المعلومـات واسـتخدامها لمصلحتهـم.  تلـك  مـن سـرقة 
ويُعد التصّيد شـائًعا نظًرا لسـهولة تطبيقـه، وعادًة ما يتم 

.phishing emails عبر البريد اإللكتروني

الملفــات، ونقــوم باختبــاره، وذلــك بعــرض ملــف جديــد 
غير مصنف ومراقبة الُمخرج الذي توّقعه النظام.

غيــر  مــن  التعلّــم  يختلــف  إشــراف:  التعّلــم دون   .2
ــم المراقــب  ــم االســتنتاجي(، عــن التعلّ إشــراف )أو التعلّ
تكــون غيــر مصنفــة.  المســتخدمة  البيانــات  فــي أن 
والهــدف فــي التعليــم مــن غيــر إشــراف هــو اكتشــاف 
العاقــات المبهمــة بيــن البيانــات. ويفيــد هــذا النــوع مــن 
التعلّــم فــي المتاجــر اإللكترونيــة، التــي تقــوم بتحليــل 
ــن المتجــر  ــح والشــراء م ــي التصف ســلوك المســتخدم ف
ومــن ثــم تقســيم المتســوقين إلــى مجموعــات بنــاًء علــى 
تصرفاتهــم، ويتــم بعــد ذلــك إرســال رســائل وعــروض 
ــه  إعانيــة مخصصــة لهــذه المجموعــات. ومــن تطبيقات
المهمــة أيًضــا فــي أمــن المعلومــات، وذلــك بدراســة 

ســلوك المســتخدمين فــي الشــبكة ومحاولــة اكتشــاف 
التصرفــات الغريبــة التــي قــد تشــير لهجمــات إلكترونيــة 

غير معروفة. 
وباإلضافــة إلــى النوعيــن الســابقين لتعلـّـم اآللــة، توجد 
أنــواع أخــرى فرعيــة كعلم التعّرف على المجســمات، وهو 
أحــد أهــم التطبيقــات لعلــم تمييــز األشــكال فــي الصــور 
التعــرف علــى  تكــون مهمــة  الفيديــو، فقــد  ومقاطــع 
األجســام ســهلة علــى اإلنســان، إال إنها مهمــة صعبة على 
اآللــة. وأحــد التطبيقــات المهمــة التــي نســتخدمها دائًمــا 
 Google,( هــو محرك بحــث الصور في محركات البحــث
Bing(، فيمكنــك مثــًا كتابة كلمــة »منزل« وســترى صوًرا 
لبيــوت مختلفــة، أو يمكنــك رفــع صــورة لمحــرك البحــث 

ليقوم هو بالبحث عن صور مطابقة أو مشابهة لها.

تحميل البرامج الضارة:
بسـبب طريقـة تصميم العمات المشـفرة واعتمادها 
على الرقمنة digitization، يمكن للمحتالين اسـتخدام 
تحميـل  مثـل  لاختـراق،  التقليديـة  اإلنترنـت  طـرق 
البرامـج الضـارة مباشـرة علـى الجهـاز. ولذلـك كما هو 
الحـال دائًمـا، يجـب أال تضغـط علـى مرفقـات بريـد 
إلكترونـي مجهـول المصـدر قـد يظهـر في شـكل إعان 
هـذه  المخترقـون  يسـتخدم  حيـث  رقميـة،  لعمـات 
اإلعانـات كُطعـم، كمـا ينبغـي التعامـل بحـذر مـع أي 
يدعـوك  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  علـى  إعـان 
أحـد  تحميـل  طريـق  عـن  الرقميـة  العمـات  لتـداول 
البرامـج أو الدخـول إلـى أحـد المكاتـب االفتراضيـة 

المجانية.

الوسطاء والبورصات غير المنظمة:
هنـاك عديـد مـن البورصـات وشـركات الوسـاطة عبـر 
اإلنترنـت غيـر الخاضعة للتنظيم، وهـي تعلن عن خدمات 
وعلـى  ًنـا.  مجا ومنتجاتهـا  الرقميـة  العمـات  تبـادل 
المسـتخدم أخـذ الحـذر مـن هـذه العـروض الترويجيـة 
الخياليـة ووعـود الثراء السـريعة؛ فبمجرد إيـداع األموال، 
سـيقوم عديـد مـن هـذه الشـركات بفـرض رسـوم عاليـة 
التـي  أموالـك  أو تصّعـب عليـك سـحب  علـى عملياتـك 

أودعتها.

مخاطر تداول العمالت الرقمية تقنيات مستقبلية بانتظارنا
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القافلة األسبوعية    ١ أغسطس ٢٠١٩ 

القافلة األسبوعية

ـــذي  ـــف وال ـــات موســـم الطائ ـــام فعالي ـــق خـــال أي تنطل
2019م وينتهـــي آخـــر شـــهر  1 أغســـطس  يبـــدأ يـــوم 
أغســـطس، ويُعـــد موســـم الطائـــف أحـــدث حلقـــة مـــن 
مبـــادرة »مواســـم الســـعودية 2019«، التـــي أطلقتهـــا الهيئـــة 
نســـختها  فـــي  الوطنـــي  والتـــراث  للســـياحة  العامـــة 
التجريبيـــة هـــذا العـــام، متضمنـــة 11 موســـًما ســـياحًيا 
تغطـــي معظـــم مناطـــق المملكـــة، فـــي خطـــوة هـــي األولـــى 

من نوعها على المستوى اإلقليمي.
ويضـــم موســـم الطائـــف فعاليـــات ترفيهيـــة تشـــمل 
محـــاكاة لســـوق عـــكاظ يجســـدها أكثـــر مـــن 200 ممثـــل، 
كمـــا يضـــم مهرجـــان ولـــي العهـــد للهجـــن، وحـــي العـــرب 
الـــذي يضـــم أجنحـــة لــــ 11 دولـــة عربيـــة تحاكـــي شـــوارع 
هـــذه المـــدن العربيـــة، وكذلـــك قريـــة الـــورد التـــي تضـــم 
فيهـــا آاللـــف األنـــواع مـــن الـــورد الطائفـــي الشـــهير، 

وماراثون األلوان.
ويشـــمل برنامـــج »مواســـم الســـعودية 2019« عديـــًدا 
ــق  ــن مناطـ ــدد مـ ــا لعـ ــة خصيًصـ ــج المصممـ ــن البرامـ مـ
ومـــدن المملكـــة التـــي تمتلـــك مقومـــات ثقافيـــة وســـياحية 
ــيتم  ــة، وسـ ــة تجريبيـ ــام األول كمرحلـ ــي العـ ــة فـ وتاريخيـ

اإلعـــان عـــن مواســـم العـــام 2020م بنهايـــة هـــذا العـــام 
2019م.

كمـــا يشـــمل البرنامـــج الـــذي تـــم إطاقـــه حزمـــة مـــن 
الفعاليـــات الثقافيـــة والرياضيـــة والترفيهيـــة وفعاليـــات 
األعمـــال، إضافـــة إلـــى الخدمـــات النوعيـــة المســـاندة 
مـــن إقامـــة وتنقـــل وغيرهـــا، بتصميـــم يُســـهم فـــي بنـــاء 
ــن  ــكل مـ ــة لـ ــر، ومخصصـ ــة للزائـ ــة وثريـ ــة متكاملـ تجربـ
ـــة  ـــي المرحل ـــا. وتأت ـــم اختياره ـــي ت ـــدن الت المناطـــق والم
التجريبيـــة لرفـــع جاهزيـــة البنيـــة التحتيـــة والتأكـــد مـــن 

اكتمال منظومة الخدمات إلطاق قطاع السياحة.
 »2019 الســـعودية  »مواســـم  برنامـــج  طـــوى  وقـــد 
صفحـــة أربعـــة مواســـم هـــي موســـم جـــدة، وموســـم 

ــارك،  ــان المبـ ــهر رمضـ ــم شـ ــرقية، وموسـ ــة الشـ المنطقـ
وموســـم عيـــد الفطـــر، وتجـــري حالًيـــا فعاليـــات موســـم 
جـــدة، بينمـــا تنطلـــق مواســـم أخـــرى قريًبـــا هـــي موســـم 
اليـــوم  الطائـــف، وموســـم عيـــد األضحـــى، وموســـم 
الوطنـــي، وموســـم الريـــاض، وموســـم الدرعيـــة، وموســـم 

العا، وموسم حائل.
الجديـــر بالذكـــر أن برنامـــج »مواســـم الســـعودية 2019« 
أحـــد البرامـــج التـــي تأتـــي فـــي إطـــار رفـــع مســـتوى جـــودة 
ـــث تزخـــر  ـــوي، حي ـــاء مجتمـــع حي ـــن، وبن ـــاة للمواطني الحي
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعديـــد مـــن المقومـــات 
ــة  ــر الطبيعـ ــك المناظـ ــي ذلـ ــا فـ ــة، بمـ ــياحية المهمـ السـ
والمواقـــع  األصيلـــة،  العربيـــة  والثقافـــة  الخابـــة، 
المتطـــورة،  التحتيـــة  والبنـــى  العريقـــة،  التاريخيـــة 
ـــي الداخـــل،  ـــاق ف ـــادة حجـــم اإلنف ـــي زي ـــك ف وسيســـهم ذل
القطاعـــات  ودعـــم  االقتصـــادي،  النشـــاط  وتعزيـــز 

المرتبطة بالسياحة.
ــياحة  ــة للسـ ــة العامـ ــت الهيئـ ــرى، أعلنـ ــة أخـ ــن جهـ مـ
لهـــذه  إلكترونيـــة  منصـــة  توفيـــر  الوطنـــي  والتـــراث 
ـــات  ـــى الفعالي ـــر التعـــرف عل ـــى الزائ المواســـم، تســـهل عل
تغذيتهـــا  وســـيتم  بهـــا،  الخاصـــة  التذاكـــر  وحجـــز 

بالمعلومات قبل انطاق هذه المواسم.
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موسم الطائف ينطلق بفعاليات 
ترفيهية وثقافية وتاريخية

غابة رغدان في الباحة.. حديقة العرعر واألساطير

تقـع غابـة رغـدان علـى الطريـق العـام الممتـد بيـن مدينتـي 
الباحـة والطائـف، علـى ارتفـاع أكثـر مـن 1500 متـر عـن سـطح 
البحـر، وتُعـد أهـم مـزار للسـياحة فـي منطقـة الباحـة، والهدف 
المباشـر لـكل الـزوار والمصطافين القادمين إلـى هذه المنطقة 
من مختلف أنحاء المملكة. وتشتهر هذه الغابة بأشجار العرعر 
التـي تنمـو فيهـا بكثافـة، وهـي مـن نـوع الصنوبريـات المعّمـرة، 
وتغطـي أكثر من 80% من مسـاحتها، وتضـرب بجذورها آلالف 

ر مساحة الغابة بنحو 600 ألف متر مربع. السنين. وتُقدَّ
وتـدور حـول هذه الغابة قصص كثيرة منـذ القدم حتى اليوم، 
وبعضهـا يدخـل فـي إطـار األسـاطير المحليـة، والبعـض اآلخـر 
وعـدم  الغابـة  بهـذه  االهتمـام  علـى  تحـّض  قصـص حقيقيـة 
اإلسـراع بتقصيـر عمرهـا عبـر تحويلهـا إلـى متنزهـات. ومـن 
الحكايـات الشـعبية عـن غابـة رغـدان أن برًقـا أو نيـزًكا ضـرب 
أحد جبالها ويُدعى طمـــار، فشّقه إلى نصفين وحّولـــه إلى نبع 

ـق حتـى اليـوم مـــاًء عذًبـا ومصّبـــه فـي عقبـة علي محمد الرباعي مـاء ال يـزال يتدفَّ
الباحة.

ارتباط السكان بالغابة
تُعـد غابـة رغـدان مصـدر رزق لكثيـر مـن فتيـان وفتيـات 
الباحـة، حيـث إنهـا مركـز تجمـع للـزوار، فيتـم مـن خالهـا بيـع 
كالفواكـه  الباحـة  مدينـة  تنتجهـا  التـي  السـلع  مـن  كثيـر 
والخضراوات والمنسـوجات والعسـل والسمن. كذلك، يُنّظم في 
والـكادي  العسـل  كمهرجـان  المهرجانـات،  مـن  كثيـر  الغابـة 
والليمـون، كمـا تُبـاع المشـغوالت النسـائية، وتوجـد فيهـا أركان 
الموسـمية  الزراعيـة  للمنتجـات  ومعـرض  المنتجـة،  لألسـر 
كالحمضيـات والعنـب والمـوز. وقـد كانـت غابـة رغـدان فـي 
السـابق محميـة خاصـة ألهالـي قريـة رغـدان، وكانـت أشـبه 
باألوقـاف، فقـد تعارفـت األجيـال علـى إبـرام القريـة مواثيـق 

وبنـوًدا لحمايـة الغابـة من العبـث، منها تعزير من يتطـاول عليها 
بكسر غصن أو إشعال نار أو احتطاب أو رعي.

يقـول عبـداهلل حـان، وهـو مـن سـكان رغـدان، إن عمـه كان 
اس الغابـة حتـى تسـلّمتها أمانـة الباحـة منـذ أعـوام.  أحـد حـرَّ
وأوضـح حـان أن الغابـة كانت حمـًى يفتديها األهالـي بدمائهم، 
إذ إنهـا مصـدر لحفـظ الحيـاة الفطريـة. ويمكـن للجماعـة عنـد 
الطـوارئ السـماح لمـن احتـرق بيتـه باقتطـاع عشـرة أعـواد مـن 
العرعـر لاسـتفادة منهـا، كمـا يأذنـون بالقطـع منهـا لعمـارة 
المسـاجد. وكان جـزء مـن الغابـة قبـل ثاثيـن عاًمـا أمـاًكا 
زراعيـة، إالَّ أن البلديـات عوَّضـت األهالـي عن أماكهـم، وغدت 

ا. غابة رغدان ملًكا عاّمً

مدّرجات الغابة الخضراء
 اجتهـدت أمانة الباحة في العمل على تنفيذ مشـاريع تطوير 

لغابـة رغـدان، مـن بينهـا إعادة بنـاء المدرَّجـات الزراعية بشـكل 
دوري، وتوفيـر ألعـاب لألطفـال بشـكل يناسـب الفئـات العمريـة، 
ومرافـق ترفيهية، باإلضافة إلى زراعة األشـجار بشـكل مسـتمر 
لتعويض ما تآكل بحكم عوامل التعرية وكثرة الطرق، كما نفذت 
عـدًدا مـن المطّات على الجـزء الجنوبي من الغابـة، تّم تهيئتها 
للـزوار لتبـــرز الجانـب اإليجابـي للمنطقـة. وتقع هـذه المطات 
علـى ارتفاع شـاهق  فـوق أعماق تهامة والمنطقـة وأوديتها، مما 
يزيـد مـن جمـال هـذه الغابـة. وقـد ُكسـيت المدرَّجـات بحجـارة 
علـى هيئـة أحـواض للزهـور، وجـرى تزويدهـا بإنـارة تجميليـة، 
وبممـر للمشـاة داخـل المتنـزه بطـول 800 متـر، ونافـورة وسـط 
المتنـزه، وأرصفـة وممـرات مـن البـاط الملـون، إضافـة إلـى 
زراعـة مسـطحات خضـراء ذات مسـاحة تبلـغ 148 ألـف متـر 

مربع.

نُشر في مجلة القافلة عدد نوفمبر/ديسمبر 2017م

الغيوم تعانق األشجار في جبال الباحة يمكن اعتبار رغدان حديقة خلفية للمملكة العربية السعودية

موسم جدةموسم الشرقية
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مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي

تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 

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

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

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

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

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

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

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــاعــب  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

حيــن يُرخــي الليــل ســدوله، يهيــئ اإلنســان نفســه عــادة للدخــول 
فــي ســبات، يقصــر أو يطــول، غيــر مــدرك لمــا يــدور داخــل جســمه 
ــاء  ــة البن ــل عملي ــد مث ــه مــن جدي ــة لشــحن طاقت ــات دقيق مــن عملي
والترميــم لــكل أعضــاء الجســم وخايــاه. ومــع بــزوغ أشــعة الشــمس، 
تلتقــط نــواة صغيــرة فــي دمــاغ اإلنســان تلــك اإلشــارة لتبــدأ مرحلــة 
اليقظــة والتركيــز والنشــاط فــي  جســده لتدبــر معيشــته وكســب 

قوته.
ــة نــوم أخــرى يدخــل فيهــا اإلنســان باوعــي، عندمــا يرتحــل  حال
مــراًرا وتكــراًرا إلــى ذاكرتــه مســترجًعا ملفاتــه القديمــة وتجاربــه 

وأحكامه على كل شيء، حيث ينفصل عن أغلب تفاصيل يومه.
إيقــاف شــريط األحــداث  أيًضــا هــم مــن اختــاروا  النائمــون 
الماضيــة، عنــد نجاحــات وأمجــاد منقطعــة النظيــر، متمســكين بهــا 
إلــى درجــة الكبــر والشــعور بالزهــو أو ربمــا اليــأس مــن والدة 
بســبب  أو  الطالــع  بســوء  حســرتهم  معلليــن  مماثلــة،  نجاحــات 
مؤامــرات تُحــاك ضــد الســعداء واألبطــال، أو أن الظــروف لــم تعــد 

مواتية كما في السابق.
فــي  يعيشــون  مــن  ليــس حكــًرا علــى  الوعــي  االنفصــال عــن 
حالميــن  للمســتقبل  يســافرون  مــن  إن  بــل  فحســب،  الماضــي 
أومتوهميــن ألحــداث مخيفــة جــًدا تصيبهــم  بنجاحــات مثاليــة 
بالشــلل رغــم أنهــا لــم تقــع علــى أرض الواقع..هــؤالء أيًضــا يعيشــون 
فــي فقاعــات تشــبه فقاعــات الصابــون التــي ســرعان مــا تختفــي بــا 

أثر لها.
ما الحل، إًذا، ونحن نيام طوال الوقت؟

هنــاك ســرٌّ بســيط يوقــف غيبوبــة الزمــان عنــد أي شــخص 
يتلخــص فــي أن نكــون )هنــا واآلن(.. أن نقبــل حاضرنــا كمــا هــو 
لنســتطيع المضــي ُقدًمــا؛ فحبيــس الماضــي ال يســمح بقبــول )اآلن( 

با مقاومة داخلية.
ماييــن األشــخاص تحتشــد فــي رؤوســهم أحــداث الماضــي لكــن 
بــرداء الحاضــر، أو مــا يُســّمى الواقــع، الــذي يــراه كلُّ امــرٍئ بحســب 

لون نظارته، فقد يكون واقًعا شاحًبا أو رمادًيا أو قاتم السواد.
مؤســف حًقــا أن يُمضــي أشــخاص حياتهــم دون أن يلتفتــوا إلــى 
علــى  إخفاقاتهــم ويصــرون  علــى  يرّكــزون  فتراهــم  إنجازاتهــم، 

التمسك بتجاربهم المريرة ليعتصروا آالمهم، ويجتروا أحزانهم.
ــة حــب فاشــلة أو  ــة قاســية أو تجرب ــة طفول لمــاذا ال تكــون مرحل
َفْقــد عزيــز أو خســارة مــال وغيرهــا مــن التجــارب المؤلمــة مصــدًرا 

للتعلم وليس للتألم؟
إن عــدم اإلدراك بــأن استنســاخ تجــارب الماضــي وتصديرهــا 
إلــى الحاضــر والمســتقبل فقــط إلثبــات أن التاريــخ يعيــد نفســه هــو 

ظلم وإجحاف في حق كل إنسان يملك اإلرادة الحرة في الحياة.
وحتــى أولئــك األشــخاص الذيــن يتشــبثون بظــال الذكريــات 
ويعقــدون المقارنــات غيــر المنصفــة بيــن مــا كان وماهــو كائــن ومــا 

سيكون هم أبعد ما يمكن عن اليقظة الحقيقية.
البشــرى الســارة فــي مفارقــة الزمــن هــي أننــا قــادرون علــى 
تحريــر أنفســنا مــن العقــل الــذي يصــور لنــا بأنــه ال فائــدة مــن 
االستســام وقبــول الواقــع، حيــث يتســرب »اآلن« مــن بيــن أصابعنــا 
ــر الماضــي أونترقــب المســتقبل. وفــي  ــا نتذك ــات الرمــل حينم كحّب
هــذه اللحظــة الثمينــة يحــدث االنفصــال عــن طاقــة الكينونــة وعــن 

الوعي تماًما.
نعــم، مــن المهــم أن يكــون لــكل شــخص جــذور راســخة فــي 
داخلــه، لكــن مــن المهــم أيًضــا أن نــدرك أنــه ليــس هنــاك كثيــر مــن 
اللحظــات علــى اإلطــاق، بــل هنــاك فقــط هــذه اللحظــة: الحيــاة 
)األرض  كتابــه  فــي  تــول  إكهــارت  يصفهــا  كمــا  »اآلن«  دائًمــا 

الجديدة(.
بنــا أن نســتيقظ ونلتحــم بالحاضــر وال ندعــه يفــوت،  حــريٌّ 

فصناعة واقع جديد ال تحدث ونحن  نيام. 

هل أنت نائم؟!
سهام شريف  * معزوفة القدر  حديث األلوان:

هذه اللوحة هي واحدة من ست لوحات تحمل عنوان )معزوفة القدر(، وهي إحدى اللوحات التي شاركت بها الفنانة التشكيلية سيما عبدالحي في مدينة 
الملك عبداهلل الرياضية في جدة.

ولدت الفنانة سيما عبدالحي، في مدينة القطيف عام 1981م، وهي حاصلة على ماجستير في التصميم الداخلي. أقامت معرضها الشخصي األول عام 
2009م. لها عديد من المشاركات الخارجية، كان  آخرها  في برلين وتركيا، وبينالي آسيا الخامس عشر في بنغاديش. كما أن لها مشاركات في كل من 

التشيك وكازاخستان وتركمانستان والبحرين والكويت ومعارض محلية في أنحاء المملكة. 

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

* كاتبة وإعامية إماراتية


