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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ 

نبيل الجامع نائًبا أعلى للرئيس لقطاع الموارد 
البشرية والخدمات المساندة

أعلنـــت أرامكـــو الســـعودية، مؤخـــًرا، عـــن تعييـــن 
األســـتاذ نبيـــل بـــن عبـــداهلل الجامـــع فـــي منصـــب 
النائـــب األعلـــى للرئيـــس لقطـــاع المـــوارد البشـــرية 
والخدمـــات المســـاندة، وهـــو القطـــاع الـــذي اســـتحدثته 
الشـــركة مؤخـــًرا، وذلـــك اعتبـــاًرا مـــن 10 ذي القعـــدة 

1441هـ  ) 1 يوليو 2020م(.  
وكان الجامـــع يشـــغل قبـــل ذلـــك منصـــب النائـــب 
ـــى للرئيـــس لقطـــاع التشـــغيل وخدمـــات األعمـــال  األعل

بالوكالة منذ شهر يناير 2020م. 
ــى  ــة، يحظـ ــي اإلدارة التنفيذيـ ــًوا فـ ــاره عضـ وباعتبـ
الجامـــع بخبـــرة واســـعة ومتنوعـــة فـــي المناصـــب 
القياديـــة واإلداريـــة. فقبـــل توليـــه منصـــب النائـــب 
األعلـــى للرئيـــس لقطـــاع التشـــغيل وخدمـــات األعمـــال، 
ــو  ــؤون أرامكـ ــس لشـ ــب الرئيـ ــب نائـ ــغل منصـ كان يشـ
الســـعودية منـــذ شـــهر يونيـــو 2018م. وشـــغل قبلـــه 
منصـــب نائـــب الرئيـــس للمـــوارد البشـــرية اعتبـــاًرا مـــن 
2017م، كمـــا تولـــى رئاســـة مكتـــب  شـــهر نوفمبـــر 
ــة  ــروة المعدنيـ ــة والثـ ــة والصناعـ ــر الطاقـ ــي وزيـ معالـ
منـــذ شـــهر يونيـــو 2016م. ومـــن المناصـــب القياديـــة 

التـــي شـــغلها ســـابًقا منصـــب نائـــب الرئيـــس لخطـــوط القافلة األسبوعية
ـــو 2015م،  ـــي شـــهر ماي ـــع والفـــرض ف ـــب والتوزي األنابي
ومنصـــب المديـــر التنفيـــذي للخدمـــات الصناعيـــة فـــي 
2012م، ومنصـــب المديـــر التنفيـــذي  شـــهر ينايـــر 
لخدمـــات أحيـــاء الســـكن خـــال الفتـــرة مـــن عـــام 
2009 حتـــى عـــام 2012م، ومنصـــب المديـــر العـــام 
للتدريـــب وتطويـــر الكفـــاءات الوظيفيـــة فـــي عـــام 

2006م. 
جديـــٌر بالذكـــر أن الجامـــع اســـتهل حياتـــه المهنيـــة 
ـــك  ـــي قســـم تمل ـــام 1980م ف ـــو الســـعودية ع ـــي أرامك ف
البيـــوت، ثـــم انضـــم بعـــد ذلـــك إلـــى برنامـــج الشـــهادة 
الجامعيـــة الـــذي ترعـــاه الشـــركة وحصـــل مـــن خـــال 
ــام  ــة البكالوريـــوس فـــي عـ ــذا البرنامـــج علـــى درجـ هـ
1985م، ثـــم درجـــة الماجســـتير فـــي عـــام 1998م فـــي 
تخطيـــط المـــدن واألقاليـــم مـــن جامعـــة الملـــك فهـــد 

للبترول والمعادن. 
وعقـــب تخرجـــه مـــن الجامعـــة، عـــاد الجامـــع إلـــى 
قســـم تملـــك البيـــوت، حيـــث اضطلـــع بعديـــد مـــن 
األدوار القياديـــة قبـــل أن يعيـــن رئيًســـا لوحـــدة تملـــك 

البيوت في عام 1992م. 
وفـــي شـــهر ســـبتمبر 1998م، شـــغل الجامـــع منصـــب 

رئيـــس قســـم تملـــك البيـــوت وتطويـــر أحيـــاء الســـكن، 
ـــر المـــدارس  ـــي عـــام 2000م منصـــب مدي ـــم شـــغل ف ث
الحكوميـــة التـــي بنتهـــا أرامكـــو الســـعودية.  وفـــي شـــهر 
فبرايـــر 2002م، أصبـــح مديـــًرا إلدارة خدمـــات أحيـــاء 
الســـكن المركزيـــة. وخـــال هـــذه الفتـــرة مـــن حياتـــه 
المهنيـــة، أســـندت إليـــه عديـــٌد مـــن المهمـــات اإلداريـــة 
فـــي دائـــرة العاقـــات بالموظفيـــن والتدريـــب ودائـــرة 
خدمـــات أحيـــاء الســـكن، باإلضافـــة إلـــى شـــغله منصـــب 
المديـــر العـــام للخدمـــات الطبيـــة بالوكالـــة، ومديـــر 
التنفيـــذي  شـــؤون الموظفيـــن بالوكالـــة، والمديـــر 
والمكاتـــب  والمبانـــي  الســـكن  أحيـــاء  لخدمـــات 
بالوكالـــة، علًمـــا أن جميـــع هـــذه المهمـــات تنـــدرج 
لبشـــرية  ا لمـــوارد  ا ئـــرة  دا مســـؤوليات  ضمـــن 
والخدمـــات المســـاندة التـــي تـــم اســـتحداثها مؤخـــًرا 

بقيادة األستاذ الجامع.
وإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، يـــرأس الجامـــع حالًيـــا 
ـــة  ـــو للرعاي ـــز أرامك ـــز هوبكن ـــس إدارة شـــركة جون مجل
الصحيـــة، وعضويـــة عديـــد مـــن مجالـــس اإلدارة 
ــن  ــد مـ ــي عديـ ــارك فـ ــه شـ ــى أنـ ــار إلـ ــرى. ويُشـ األخـ
ييـــن  ر ا لإلد لمخصصـــة  ا يبيـــة  لتدر ا لـــدورات  ا
ــة،  ــادة المتقدمـ ــج القيـ ــا برنامـ ــن بينهـ ــن، مـ التنفيذييـ

وبرنامـــج المفاوضـــات اإلســـتراتيجية، والبرنامـــج 
الجامعي لإلداريين التنفيذيين.

نبيل الجامع

يف عالم ما بعد كورونا

شكل جديد من العولمة المحتملة لسلسلة 
القيمة العالمية

المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  تأثيـــر  لفهـــم 
ـــات  ـــال التداعي ـــي هـــذا المق ـــد-١٩(، سنستكشـــف ف )كوفي
المحتملـــة لألوبئـــة فـــي سلســـلة القيمـــة العالميـــة، حيـــث 
ـــا مـــن التجـــارة الدوليـــة  تشـــمل هـــذه السلســـلة 70٪ تقريًب
اليـــوم، وهـــو االتجـــاه الـــذي أصبـــح يُعـــرف بالعولمـــة، إذ 
ســـّرعت العولمـــة هـــذا النمـــو االقتصـــادي مـــن خـــال خلـــق 
الوظائـــف، وزيـــادة اإلنتاجيـــة، والتصنيـــع، ونقـــل المعرفـــة، 

وزيادة اإليرادات الضريبية. 
أســـاس  بشـــكل  العالميـــة  القيمـــة  وتتعلـــق سلســـلة 
والتخصيـــص  التصنيـــع  وكفـــاءة  التكلفـــة  بتحســـين 
الســـتمرار العمالـــة عبـــر البلـــدان، مـــع الكثيـــر مـــن الفوائـــد 
الملموســـة وتبـــادل المصالـــح التـــي يجـــب أن تضمـــن 
االســـتقرار العالمـــي الشـــامل. فـــي حيـــن أن الكثيريـــن 
ســـيجادلون بـــأن االســـتقرار العالمـــي لـــم ولـــن يتحقـــق 
أبـــًدا، إال أن الحقائـــق ال تـــزال تثنـــي علـــى العولمـــة مـــن 
خـــال انتشـــال أكثـــر مـــن مليـــار شـــخص مـــن الفقـــر فـــي 
االقتصـــادات الناشـــئة، ممـــا يـــؤدي إلـــى تقـــارب اقتصـــادي 

غير مسبوق في جميع أنحاء العالم.
ــر  ــوذج الـــذي ظهـ ــذا النمـ ــاءة هـ ــن كفـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  أّثـــر  فقـــد  الماضـــي،  فـــي 
المســـتجد علـــى النمـــاذج االقتصاديـــة المعمـــول بهـــا؛ إذ 
لـــم يـــؤد الوبـــاء إلـــى توقـــف الصناعـــات بأكملهـــا فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالـــم فحســـب، بـــل أدى أيًضـــا إلـــى إيقـــاف طلـــب 
المســـتهلكين بســـبب الخســـارة الهائلـــة فـــي الداخـــل، 
وانهيـــار االســـتثمار التجـــاري، وســـحب االســـتثمارات. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، انهـــار مؤشـــر مديـــري المشـــتريات 
التصنيعـــي العالمـــي فـــي أبريـــل الماضـــي بمعـــدل لـــم 
يشـــهده منـــذ ذروة األزمـــة الماليـــة العالميـــة. وتقـــدر 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة انخفـــاض التجـــارة الدوليـــة 
ـــك، يمكـــن  ـــي عـــام 2020. ونتيجـــة لذل بنســـبة ١٣-٣٢٪ ف

قراءة وحتليل- محمد مسرحي ومها العبدالكرمي  
ومسعود بك نارزيبيكوف *

لجائحـــة كورونـــا أن تغيـــر سلســـلة القيمـــة العالميـــة بشـــكل 
دائم ألسباب تتعلق بالعمل والسياسات.

مالمح لعصر جديد من التجارة
ــركات  ــن الشـ ــإن 80٪ مـ ــكا، فـ ــك أمريـ ــا لبنـ أواًل: وفًقـ
متعـــددة الجنســـيات تفكـــر فـــي إعـــادة تخطيـــط جـــزء مـــن 
إنتاجهـــا. ومـــن المرجـــح أن يتـــم إنتـــاج كميـــة متزايـــدة مـــن 
الســـلع والخدمـــات بالقـــرب مـــن مواقـــع أســـواقها، حيـــث 
ـــم اســـتهاك المنتجـــات بالرغـــم مـــن أن مصدرهـــا مـــن  يت
ــل  ــح أن تعمـ ــن المرجـ ــك، فمـ ــة لذلـ ــع. ونتيجـ ــدة مواقـ عـ
الشـــركات علـــى تقليـــص سلســـلة القيمـــة المتعـــددة، مـــع 
التدقيـــق فـــي أصـــول إمداداتهـــا، واســـتبدال »الكفـــاءة« مـــن 
أجـــل الحمايـــة مـــن االضطـــراب المســـتقبلي. وعـــاوة 
علـــى ذلـــك، مـــن المحتمـــل أن يتـــم إنتـــاج كميـــة متزايـــدة 
ـــات والطباعـــة  ـــات باســـتخدام الروبوت ـــن الســـلع والخدم م
الصناعيـــة  الثـــورة  تقنيـــات  بفضـــل  األبعـــاد،  ثاثيـــة 

الرابعة، وغيرها من تقنيات التصنيع المتقدمة.
ـــدان  ـــد تُدخـــل البل ـــى مســـتوى السياســـات، ق ـــا: عل ثانًي
ــا  سياســـات تهـــدف إلـــى تطويـــر التصنيـــع المحلـــي، ممـ
يـــؤدي إلـــى زيـــادة حصـــة توطيـــن الســـلع والخدمـــات 
ـــر التجـــارة  ـــا. وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــال وزي المنتجـــة محلًي
ـــاء »ستســـاعد  األمريكـــي، ويلبـــر روس: »إن تداعيـــات الوب
ـــكا الشـــمالية«.  ـــى أمري ـــف إل ـــودة الوظائ ـــى تســـريع« ع عل
التجـــاري  المستشـــار  نفســـه، صـــرح  الســـياق  وفـــي 
للرئيـــس األمريكـــي، بيتـــر نافـــارو، بقولـــه: »ال يمكننـــا 
بالضـــرورة االعتمـــاد علـــى دول أخـــرى، حتـــى الحلفـــاء 
المقربيـــن، لتزويدنـــا بالعناصـــر الازمـــة القتصادنـــا 

وصناعتنا«.
ــلة  ــة لسلسـ ــع المحتملـ ــادة التوزيـ ــؤدي إعـ ــد تـ ــا: قـ ثالًثـ
القيمـــة العالميـــة الحاليـــة إلـــى زيـــادة الهيكلـــة اإلقليميـــة 
لسلســـلة القيمـــة. فقـــد تـــؤدي زيـــادة التوطيـــن لمقومـــات 
االقتصـــاد إلـــى تقليـــل االعتمـــاد علـــى الـــدول األخـــرى 

وتدفقـــات  الرئيســـة،  المدخـــات  علـــى  للحصـــول 
االســـتثمار، والتقنيـــة، والقـــوى العاملـــة. وباإلضافـــة إلـــى 
ذلـــك، فإنـــه مـــن الممكـــن أن تلجـــأ البلـــدان إلـــى تطويـــر 
معاييـــر مختلفـــة وتحافـــظ عليهـــا، ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم 
التوافـــق بيـــن المنتجـــات التـــي ترســـم طوًقـــا حـــول سلســـلة 

القيمة.
ونخلـــص ممـــا ســـبق إلـــى أنـــه مـــن المحتمـــل أن تغيـــر 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا الطريقـــة التـــي تعمـــل بهـــا سلســـلة 
القيمـــة العالميـــة، ممـــا يترتـــب عليـــه عصـــر جديـــد مـــن 

العولمـــة، يتطلـــع فيـــه النـــاس، الذيـــن يواجهـــون العواقـــب 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة للفيـــروس، إلـــى حكوماتهـــم 
ـــى الشـــركات حينهـــا أن  ـــة لحمايتهـــم. وســـيتعين عل الوطني
ـــى  ـــا إل ـــر تطلًع ـــدة لسياســـات أكث ـــة الجدي تتكيـــف مـــع البيئ
الداخـــل، وتطويـــر مناطـــق اقتصاديـــة جديـــدة. وقـــد تكـــون 
التداعيـــات المحتملـــة لهـــذا الوبـــاء علـــى االقتصـــاد 
ـــى المســـتوى  ـــة عل ـــة المتكامل ـــع ساســـل القيم العالمـــي م

اإلقليمي فقط.
* إدارة التحليل المالي



4
٢٥ يونيو ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

البستاني محمد الحلو يتفحص ري النباتات في مشتل 
الشيبة، حيث ُيستخدم الري بالتنقيط لالستفادة من كلِّ 

قطرة ماء.

البستاني خليل محمد يضع الشتالت في بيت الزجاج الذي 
تبلغ مساحته 1076  متًرا مربًعا، حيث يتسع لزراعة 50000 

شتلة في كل دورة.

حديقة خضراء على رمال الشيبة الحمراء
الشـــيبة - أنشـــأ الحـــي الســـكني فـــي الشـــيبة بيًتـــا 
زجاجًيـــا يعمـــل بالطاقـــة الشمســـية، لتصبـــح مـــن خالـــه 
الشـــيبة مكتفيـــة ذاتًيـــا فيمـــا يرتبـــط بإمـــدادات المناظـــر 
الطبيعيـــة، باإلضافـــة إلـــى إســـهامه فـــي خفـــض التكاليـــف 

واالنبعاثات، وتعزيز مرونة اإلمدادات.
ــات  ــي فـــي متطلبـ ــاء الذاتـ ــق االكتفـ ــن خـــال تحقيـ ومـ
ـــب االضطـــرار إلـــى شـــحن  المناظـــر الطبيعيـــة، يمكـــن تجنُّ
ـــد 800  ـــى بُع ـــع عل ـــي تق ـــام، الت هـــذه اإلمـــدادات مـــن الدم
إلـــى تقليـــل االنبعاثـــات  كيلومتـــر تقريًبـــا، باإلضافـــة 

وتحسين السامة المرورية الُمرتبطة بالنقل.
فـــي  الســـكن  أحيـــاء  إدارة خدمـــات  مديـــر  وقـــال 
منطقتـــي األعمـــال الشـــمالية والغربيـــة بالوكالـــة، األســـتاذ 
عبـــداهلل الشـــمالي: »لقـــد قطعنـــا شـــوًطا كبيـــًرا فـــي 
االســـتفادة مـــن الطاقـــة الشمســـية، ألننـــا أردنـــا بنـــاء 
مجتمـــع صديـــق للبيئـــة واالســـتمرار فـــي تجميـــل الحـــي 

السكني في الشيبة«.
وأضـــاف الشـــمالي: »هـــذا يتماشـــى مـــع نهـــج الشـــركة 
فـــي اســـتخدام مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة والنظيفـــة 
لتطبيـــق مبـــادئ االقتصـــاد الدائـــري، كمـــا يتماشـــى مـــع 

رؤية المملكة 2030«.

استثمار طاقة الشمسمشرف العمري
وبـــدأ البيـــت الزجاجـــي، الـــذي تبلـــغ مســـاحته 1076 
ـــا، أعمالـــه فـــي الربـــع الرابـــع مـــن عـــام 2019م،  متـــًرا مربًع

حيث تتسع مساحته لزراعة 50000 شتلة لكل دورة.
ويســـتخدم البيـــت الزجاجـــي، الُمســـمى مشـــتل الشـــيبة، 
ــراوح  ــاه والمـ ــات الميـ ــغيل مضخـ ــية لتشـ ــواح الشمسـ األلـ
ـــط المستشـــعر المـــراوح إذا كانـــت  الذكيـــة، حيـــث يُنشِّ
ــن  ــل. وتضمـ ــتوى األمثـ ــن المسـ ــى مـ ــرارة أعلـ ــة الحـ درجـ
ميـــزات الكفـــاءة هـــذه تحســـين النظـــام الشمســـي مـــع 

تلبية جميع متطلبات الطاقة للمشتل.
ـــة  ـــاء الســـكنية النائي وقـــال رئيـــس قســـم خدمـــات األحي
ـــح هـــذه  فـــي المنطقـــة الشـــمالية، ســـعيد الغامـــدي: »توضِّ
المبـــادرة أن الشـــركة ســـتبذل قصـــارى جهدهـــا للتوصـــل 
إلـــى حلـــول مبتكـــرة، مـــن أجـــل الحـــدِّ مـــن اآلثـــار المحتملـــة 
ــت  ــي الوقـ ــات. وفـ ــك االنبعاثـ ــي ذلـ ــا فـ ــة، بمـ ــى البيئـ علـ
نفســـه، ســـنواصل جهودنـــا للمحافظـــة علـــى مجتمـــع 
أخضـــر نابـــض بالحيـــاة لســـكاننا، لتمكيـــن موظفينـــا مـــن 

االستمرار في التميُّز«.

الري بالتقطير
وتســـتخدم أعمـــال الزراعـــة فـــي الشـــيبة ميـــاه الصـــرف 
الصحـــي المعالجـــة لـــري النباتـــات والشـــجيرات والزهـــور، 

فـــي االقتصـــاد  إعـــادة االســـتخدام  وتطبيـــق مفهـــوم 
الدائري.

ويقـــع مشـــتل الشـــيبة بالقـــرب مـــن محطـــة معالجـــة 
ـــة المفاعـــل  ـــي تســـتخدم تقني ـــاه الصـــرف الصحـــي، الت مي
كمـــا  الضـــخ،  متطلبـــات  لتقليـــل  الغشـــائي  الحيـــوي 
يُســـتخدم الـــري بالتنقيـــط لاســـتفادة مـــن كل قطـــرة مـــاء 

على الوجه األمثل.
وقـــد تـــم شـــراء البيـــت الزجاجـــي الـــذي يعمـــل بالطاقـــة 
ديـــن  الشمســـية والمعـــدات الخاصـــة بـــه مـــن أحـــد المورِّ
ـــار  ـــر قطـــع الغي ـــاض، ممـــا يضمـــن توفُّ ـــن فـــي الري المحليي
ـــى  ـــة إل ـــر ســـهولة ومواءمـــة، باإلضاف ـــة بشـــكل أكث والصيان
اإلســـهام فـــي تحقيـــق أهـــداف برنامـــج تعزيـــز القيمـــة 
المملكـــة  فـــي  التوريـــد  المضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع 

)اكتفاء(.
ـــن هـــذه الخطـــوة فوائـــد أخـــرى،  إلـــى جانـــب ذلـــك، تتضمَّ
مـــن بينهـــا تحســـين جـــودة الزهـــور وتعزيـــز القـــدرة علـــى 
تلبيـــة طلبـــات الزراعـــة. وخـــال عمليـــة النقـــل بالشـــاحنات 
ر نســـبة معينـــة مـــن الشـــحنة،  الطويلـــة، عـــادة مـــا تتضـــرَّ
ولكـــن مـــع زراعـــة النباتـــات فـــي الموقـــع، فـــإن هـــذه 
ــت، ومـــن المرجـــح أن تزدهـــر الزهـــور  المشـــكلة قـــد ُحلَـّ
أكثـــر . كمـــا ســـيُتاح للبســـتانيين مزيـــد مـــن المرونـــة فيمـــا 
ــك،  ــن ذلـ ــم مـ ــة. واألهـ ــم للزراعـ ــت المائـ ــص التوقيـ يخـ
ســـيتمكن البســـتانيون مـــن االســـتجابة بســـرعة أكبـــر 
المناظـــر الطبيعيـــة الخضـــراء اســـتعداًدا  لمتطلبـــات 

للزيارات والمناسبات.

ن الحي السكني في الشيبة  يقع مشتل الشيبة بالقرب من الكثبان الرملية المهيبة هناك، وبفضل األلواح الشمسية الخاصة به تمكَّ
من تحقيق االكتفاء الذاتي في إمدادات المناظر الطبيعية، باإلضافة إلى خفض التكاليف واالنبعاثات، وتعزيز مرونة اإلمدادات.

تصوير: مشرف العمري

فــي حياتنــا جميًعــا أشــياء ومناســبات وأشــخاص 
ــا مــن  ــر ويشــكلون جــزًءا عميًق ــا الشــيء الكثي ــون لن يعن
تكويــن وكينونــة كل منــا، وفكــرة تخصيــص أيــام تعــود 
بــه ويســتعاد  فــي كل عــام فتصبــح »عيــًدا« يحتفــى 
تأكيــًدا علــى أهميتــه ومــا يمثلــه لنــا فكــرةٌ نبيلــٌة بــا 
شــك، وهــي جديــدة نســبًيا فــي مجتمعنــا المحلــي رغــم 
وجودهــا وشــيوعها فــي دول وثقافــات عديــدة فــي كل 

أرجاء العالم. 
وإذا مــا حصرنــا الحديــث علــى األشــخاص دون 
ــدى  ــة م ــي األعــوام الماضي ــا لوحــظ ف ــإن م غيرهــم، ف
مــا نالتــه األم مــن حفــاوة مســتحقة بهــا فــي عيدهــا 
ــب دول  ــذي يصــادف 21 مــارس مــن كل عــام فــي أغل ال
العالــم، وكان األب غائًبــا أو شــبه غائــب عــن دائــرة 
ــى األقــل  ــاء أو معظمهــم عل ــم يكــن اآلب ــه، ول االحتفــاء ب
كانــوا  بــل  ذلــك،  مــن  اســتياء  أو  امتعاًضــا  يبــدون 
يكــن  ولــم  بأمهاتهــم،  احتفاءهــم  أبناءهــم  يشــاركون 
ــى هامــش  يفوتهــم شــيء مــن االحتفــاء بهــم وإن كان عل
االحتفــاء بــاألم التــي ال يمــاري أحــد وال يجــادل فــي 
أنهــا تســتحق كل مــا قــد تنالــه مــن احتفــاء وتكريــم، وأن 
كل احتفــاء بهــا وتكريــم لهــا يظــل دون مــا تســتحقه ومــا 

هي جديرة به.
غيــر أن ثمــة تغييــًرا مــا علــى مــا يبــدو قــد طــرأ فــي 

األعــوام األخيــرة، وعلــى األخــص هــذا العــام، مــن 
ارتفــاع مــد االحتفــاء بــاألب عنــد شــرائح واســعة مــن 
أفــراد المجتمــع، وقــد تجلــى ذلــك وبــرز مــن خــال مــا 
شــاع فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، وعلــى األخــص 
تويتــر، عبــر وســوم )هاشــتقات( عديــدة تحــت مســميات 
)عيــد األب( أو )يــوم األب( أو )عيــد األب العالمــي( 
وغيرهــا، حتــى أصبــح التايمايــن يعــج بالعبــارات التــي 
ســطرها األبنــاء للتعبيــر عــن حبهــم آلبائهــم، وصرنــا 
نــرى مــا يشــبه األلبــوم االســتعادي الجمعــي لصــور 

اآلباء من كل األعمار ومن مختلف األجيال. 
وكــم يثلــج الصــدر مــا بــات يحظــى بــه اآلبــاء مــن 
احتفــاء بهــم )وإن جــاء متأخــًرا(، فهــم مــن يعملــون 
ويكدحــون ويواصلــون الليــل بالنهــار فــي ســبيل أن تتهيــأ 
ألبنائهــم حيــاة كريمــة، وهــم مــن يبخلــون علــى أنفســهم 
ليغدقــوا علــى فلــذات أكبادهــم، وهــم مــن يكونــون دائًمــا 
إلــى جــوار أبنائهــم حيــن يكــون أبناؤهــم بأمــس الحاجــة 
إلــى كتــف يتكــؤون عليــه، أو إلــى صــدر يميلــون إليــه. 
منهــم يتعلــم األبنــاء دروس الحيــاة األولــى، وهــم أحــرص 
النــاس علــى أن يحقــق أبناؤهــم النجــاح فــي دراســتهم 
ــم  ــة، وك ــة والعملي ــم الشــخصية واالجتماعي ــي حياته وف
تكــون فرحتهــم بالغــة وســعادتهم ال توصــف حيــن ينجــح 
أبناؤهــم فــي تحقيــق مــا لــم ينجحــوا هــم فــي تحقيقــه، 

وفي بلوغ ما عجزوا هم عن بلوغه.
وهــم، علــى مــا يكنونــه ألبنائهــم مــن حــب، ربمــا ال 
ال   ، حبهــنَّ عــن  األمهــات  تعبــر  كمــا  عنــه  يعبــرون 
يتــرددون فــي إبــداء القســوة واتخــاذ المواقــف الصارمــة 
ــح  ــه صال والحازمــة حيــن يســتدعي األمــر ذلــك لمــا في
أبنائهــم حيــن يخطــؤون أو حيــن يحيــدون عــن جــادة 
الصــواب، ولعــل فــي ذلــك مــا يفســر أن صلــة األبنــاء 
بأمهاتهــم أقــوى وتعلقهــم بهــا أشــد. ومــا أشــير إليــه 
هنــا بالطبــع حالــة عامــة قــد يكــون فــي الواقــع مــا ال 
يكــون مصداًقــا لهــا ودليــًا عليهــا، ولكنــه بالتأكيــد ال 

ينفيها.
ختاًمــا، أطــال اهلل أعمــار األحيــاء مــن اآلبــاء وتغمــد 

من رحل عنا منهم برحمته وأسكنهم فسيح جناته.
همسة:

فخــري مصــدُر  وأنــَت  عــّزي  أنــت 
فجــري ضيائــَك  مــن  امتــاَح  ومــن 

إال كنــُت  مــا  انحــدرُت،  منــَك  أنــا 
قبًَســا مــن ســناَك فــي الكــوِن يســري

دليلــي يــا  ُمعلمــي،  يــا  بــي،  أ يــا 
صبــري نــَي  ما ز مــن  ِعيْــَل  كلّمــا 

عنــي تخّفــُف  حكمــًة  لــي  لُحــَت 
ثغــِر وبســمَة  خافقــي،  اعتــرى  مــا 

ولألب عيده أيًضا
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.

عبدالوهاب أبو زيد
abdulwahab.bozaid@aramco.com

هيئة التحرير
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 يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة من
صباح يوم اإلثنني، 8 ذو القعدة 1441هـ

.املوافق 29 يونيو 2020م

 وينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة ¬من 
مساء يوم األحد، 14 ذو القعدة 1441هـ

املوافق 5 يوليو 2020م.

للتسجيل ومعرفة شروط التقدمي، يرجى مسح الرمز هنا. 

استكشف.. تعلم.. وانطلق
دعوة للتسجيل يف برنامج التدرج خلريجي وخريجات

الكليات املهنية لعام 2020م.

.

وخريجات الكليات المهنية
 برنامج التدرج لخريجي 

وخريجات الكليات المهنية

يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة من 
صباح يوم اإلثنني، 1 ذو القعدة 1441هـ

املوافق 22 يونيو 2020م.

وينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة من 
مساء يوم األحد، 7 ذو القعدة 1441هـ

املوافق 28 يونيو 2020م.

للتسجيل ومعرفة شروط التقدمي، يرجى مسح الرمز هنا 

استكشف.. تعلم.. وانطلق
دعوة للتسجيل يف برنامج التدرج خلريجي وخريجات

.الثانوية العامة لعام 2020م.

.

برنامج التدرج لخريجي وخريجات
الثانوية العامة لعام 2020م.

برنامج التدرج لخريجي وخريجات
الثانوية العامة لعام 2020م.

نعود بحذر  لحياة جديدة!
الظهــران - رفعــت المملكــة العربية الســعودية، مؤخًرا، 
القيــود التــي وضعتهــا منــذ تفشــي جائحــة فيــروس كورونا 

المستجد )كوفيد - 19( في مارس.
المطاعــم  فتــح  بإعــادة  ُســمح  القيــود،  رفــع  ومــع 
والصــاالت  والحاقــة،  بالتجزئــة  لبيــع  ا ومحــات 
الرياضيــة، وصالونــات التجميــل، بشــرط أن تتوفــر فيهــا 
ــع  ــة الازمــة. وبالرغــم مــن رفــع من اإلجــراءات االحترازي
التجــول فــي الســاعات المســائية، إال أنــه يجــب علينــا 
جميًعــا أن نحافــظ علــى نفــس مســتوى اليقظــة بشــأن 
صحتنــا وصحــة عائاتنــا كمــا كنــا منــذ بدايــة األزمــة فــي 

مارس.
وبموجــب القواعــد الجديــدة، يلــزم ارتــداء كمامــات 
يعــرض  قــد  ارتدائهــا  وعــدم  المنــزل،  خــارج  الوجــه 
المخالــف إلــى عقوبــات أو غرامــات. كما يجب أن نســتمر 
فــي المحافظــة علــى التباعــد االجتماعــي كمــا فعلنــا فــي 

الماضي. 
وقــد عمــدت المطاعــم والمحــات التجاريــة إلــى الحــد 
مــن عــدد زبائنهــا فــي داخــل تلــك المحــات، ويمكننــا 
نحــن كزبائــن تجنــب المطاعــم ومراكــز التســوق والمقاهي 

التي تتجمع فيها الحشود الكبيرة.
وســيقودنا الوعــي واإلحســاس بالمســؤولية فــي منازلنــا 
ندعوهــم،  الذيــن  الضيــوف  عــدد  مــن  التقليــل  إلــى 
والمحافظــة علــى التباعــد االجتماعــي قــدر اإلمــكان. 
وتعتمــد صحــة أحبائنــا، وخاصــة أكثــر أفــراد األســرة 
ضعًفــا مثــل كبــار الســن أو أولئــك الذيــن يعانــون مــن 
منــا  لتزا ا علــى   ، مســبًقا موجــودة  صحيــة  ظــروف 
باالحتــرازات الوقائيــة الصحيــة التــي تعلمناهــا. وهــذا 
يعنــي المحافظــة علــى النظافة الشــخصية، وغســل أيدينا 
ــد تكــون  لمــدة 40 ثانيــة بعــد مامســة األســطح التــي ق

ملوثة.
وال تــزال أخطــار فيــروس كورونــا موجــودة إلــى حــد 
كبيــر. حتــى 21 يونيــو، وهــو التاريــخ الــذي رفــع فيــه منــع 
التجــول، فقــد كانــت هنــاك 55215 حالــة نشــطة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، 2027 حالــة حرجــة، فيمــا 
كانــت كل يــوم تضــاف إلــى القائمــة مــا يقتــرب مــن 4000 

القافلة األسبوعية

حالة جديدة كل يوم. 
ويُعــد فيــروس كورونــا واحــًدا مــن أكثــر األمــراض 
المعديــة فــي العالــم، وبالنســبة لعــدد قليــل مــن كبار الســن 
الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغط الــدم أو الربو أو مشــاكل 
التنفــس األخــرى، فهــو قاتــل بشــكل اســتثنائي. إن يقظتنــا 
ووعينــا، بعــد التــوكل علــى اهلل عــز وجــل، هــي الشــيء 
الــذي يمكننــا جميًعــا القيــام بــه لحمايــة مــن حولنــا، 

وإلبقاء أسرنا ومجتمعاتنا وأماكن عملنا آمنة.
ــا الشــعور  ــد أعــاد إلين ــود ق ــع القي ــد أن رف ومــن المؤك

باالرتيــاح. فقــد ســمح لنــا باالنخــراط في مجموعة أوســع 
مــن النشــاطات، ورؤيــة األقــارب واألصدقــاء، والعــودة إلــى 
روتيــن التمريــن الــذي تــم تجاهلــه منــذ فتــرة طويلــة، 
والحصــول فــي النهايــة علــى قصــة شــعر الئقــة. لقــد 
كانــت األشــهر الثاثــة الماضيــة أوقاًتــا صعبــة بالنســبة 

لنا جميًعا.
فــي الوقــت نفســه، يجــب أن نــدرك أنــه ال يمكننــا أبــًدا 
العــودة إلــى مــا كانــت عليــه األمــور قبــل فيــروس كورونــا، 
ــًدا  ــد« مســتوى جدي ــي الجدي فســيتطلب »الوضــع الطبيع

ثالث أ 
إليقاف 
كوفيد-19

البس 
كمامة

اغسل أو 
عقم يديك

اترك مسافة بينك 
2 متروبين اآلخرين

مــن المســؤولية الشــخصية تجــاه صحتنــا وصحــة مــن هــم 
حولنا، وذلك ما ال يمكن التهاون به أبًدا. 



ق من الكفاءة.. عبر التدريب وبناء اخلبرات والتحقُّ

برامج التطوير تصنع قادة الصفوف األمامية في 
مجال الوقاية من الحريق

الظهران - الحرائق شـر ال يرغب أحد في حدوثه، غير 
أن مكافجتهـا أمـر ال منـاص منـه، وهـي تكـون نتيجـة جهـد 
جماعـي يتولَّـى فيـه كل فـرد مسـؤولية الـدور المـوكل إليـه، 
حيـث تعتمـد النتيجـة النهائيـة علـى أداء كلِّ دور بالطريقـة 
المناسـبة وفـي الوقـت المناسـب. وعندمـا تسـتجيب فـرق 
األفـراد  مـن  كثيـر  يُصبـح  الطـوارئ،  لحـاالت  اإلطفـاء 
المشاركين على المحك، خاصة أن مهمة إدارة الوقاية من 

الحريق تتمثَّل في إنقاذ األرواح وحماية الممتلكات.
ويُدرَّب أعضاء الفريق بشـكل مكثَّف على أداء المهارات 
بجميع مسـتوياتها طوال مسـيرتهم المهنية. ويتطلَّب األمر 
يمكـن  حتـى  ـدة  المعقَّ المهـارات  مـن  عديـد  اكتسـاب 
التـي قـد تشـمل  االسـتجابة بكفـاءة لحـاالت الطـوارئ، 
الحرائـق واالنسـكابات الكيميائية وحـوادث المركبات على 

سبيل المثال ال الحصر.

قيادة الصفوف األمامية
ويقـود طواقـَم العمـل مسـؤولو إطفـاء الحرائـق، فيقـود 
رئيـس فـرع اإلطفائيـة عـادة طاقًمـا واحـًدا، بينما يقـود كلٌّ 
مـن نائـب رئيـس اإلطفائيـة ورئيـس فريـق اإلطفـاء عـدة 
مـن  المسـؤولون  يتولَّـى  مـا  وعـادة  مًعـا،  تعمـل  طواقـم 

المستوى األعلى القيادة العامة في موقع الحالة الطارئة.
وعندمـا شـرعت إدارة الوقايـة مـن الحريـق قبـل عـدة 
أعـوام فـي مبـادرة المواءمـة اإلسـتراتيجية، كانـت قيـادة 
الصفـوف األماميـة هي أحـد المجاالت التـي تحمل أهمية 
رئيسـة. وتشـير عبـارة قيـادة الصفـوف األماميـة إلـى مـا 
فـي  المسـؤولون  يكـون هـؤالء  بـه حرفًيـا، حيـث  توحـي 

الصفوف األمامية لاستجابة لحاالت الطوارئ.
وتنطبـق العبـارة بشـكل خـاص علـى كلٍّ مـن رئيـس فـرع 
اإلطفائيـة، ونائـب رئيـس اإلطفائيـة، ورئيـس فريـق اإلطفـاء 
علـى وجـه التحديـد. ويُعـدُّ وجـود قيـادة فاعلـة فـي هـذه 

المناصب أمًرا حاسًما لاستجابة للطوارئ بكفاءة وفاعلية.
د األوجه؛  وقد تبنَّت مبادة تطوير القادة هذه نهًجا متعدِّ
فالقائـد الجيـد يحتـاج إلـى مجموعـة واسـعة مـن المعارف 
حـول الجوانـب الفنيـة لاسـتجابة لحـاالت الطـوارئ، كمـا 
يحتـاج لمهـارات اإلدارة التنظيميـة وإدارة اإلطفائيـات، 
ـق  باإلضافـة إلـى الخبـرة الميدانيـة. وأخيـًرا، يجـب التحقُّ

من مهارات القائد باستخدام منهجية مناسبة وموثوقة.

التدريب واكتساب الخبراتالقافلة األسبوعية
ولهـذا السـبب، تـم إضافـة قيـادة الصفـوف األماميـة 
كأحـد مكوِّنات مبـادرة المواءمة اإلسـتراتيجية، مع مراعاة 
ـن هـذا المكـوِّن جميع هذه المتطلبـات الضرورية  أن يتضمَّ

في  هذا الصدد.
فعلـى سـبيل المثـال، مـن أجـل بنـاء مجموعـة المعـارف 
ق بها من مهارات، شـرعت إدارة الوقاية  المطلوبـة وما يتعلَـّ
مـن الحريـق فـي إعـادة تصميـم برنامـج تدريـب مسـؤولي 
إخمـاد الحرائـق جذرًيـا، وأنشـأت دورات تدريب تسـتهدف 

ين. مسؤولي إخماد الحرائق المستجدِّ
وكان الهـدف مـن الـدورة األولى هو تخريج رؤسـاء فروع 
اإلطفائيات، فيما كان الهدف من الدورة الثانية هو تخريج 

نائبي رؤساء اإلطفائيات، ورؤساء فرق اإلطفاء.
دت فتـرة الـدورة الجديـدة، كمـا تـم توجيههـا  وقـد ُمـدِّ
بشـكل أكبـر نحـو التدريبـات الحيـة علـى إطفـاء حرائـق 
حقيقيـة وإدارة موقـع الحريـق. إلـى جانب ذلـك، تم اعتماد 
شـهادات الدورة عالمًيا على عدة مسـتويات، حيث يحصل 
عليهـا المشـاركون عنـد اجتيازهـم لاختبـارات الذهنيـة 

القاسية واختبار المهارات الصارم.
ولحسن الحظ، تشهد أرامكو السعودية نسبة منخفضة 
جـًدا مـن الحرائق وحـاالت الطـوارئ، وهذا هو نتـاج جهود 
دؤوبـة علـى مسـتوى الشـركة لجعـل بيئـة العمـل آمنـة قـدر 
اإلمـكان، ممـا يُسـهم بالتالـي فـي أن تكـون الشـركة مـورِّد 

نفط موثوًقا به.
ونتيجـة لهـذه النسـبة الُمنخفضـة، قـد ال تُتـاح لرجـال 
اإلطفاء، ومسـؤولي إخمـاد الحرائق علـى وجه الخصوص، 
الواقعيـة  الظـروف  ضمـن  مهنتهـم  ممارسـة  فرصـة 
المصاحبة لحاالت الطوارئ، ال سـيما أن االسـتجابة لمثل 
هـذه الحـاالت توفـر لرجـل اإلطفـاء عنصـر الخبـرة، وهـو 

مكوِّن آخر مهم لتطوير موظفي إدارة الوقاية من الحريق.
وألن التدريـب ال يوفـر الخبـرة بحـد ذاتـه، فقـد بحثـت 
إدارة الوقايـة مـن الحريـق عـن فـرص أخـرى إليجـاد حـل 
لت شـراكة مع الرابطة  فريد ومبتكر  لهذه المشـكلة، فشـكَّ
الدوليـة لرؤسـاء اإلطفائيـات، التـي أسـفرت عـن إطـاق 
برنامـج الزمالـة األول مـن نوعـه فـي الواليـات المتحـدة 

األمريكية.
ومـن خـال هـذا البرنامـج، تـم إرسـال أفـراد مختاريـن 
بعنايـة مـن مسـؤولي اإلطفـاء، أو مـن لديهـم الرغبـة في أن 
يُصبحـوا مسـؤولي إطفـاء، إلـى عديـد مـن إدارات مكافحة 
ل أعمال إطفاء مرتفع في جميع  الحرائـق، التي لديها معـدَّ
اندمـج  حيـث  األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات  أنحـاء 
المشـاركون بالكامـل فـي فـرق اإلطفـاء أثنـاء أداء أعمالهـا، 

واسـتجابوا مـن خالهـا لحـاالت الطـوارئ، وأُسـندت إليهم 
أدوار ميدانية.

ر هذا األمر للمشـاركين الفرصة الكتساب الخبرة  وقد وفَّ
العملية الازمة لاسـتجابة لحاالت الطوارئ، باإلضافة إلى 

تعرُّفهم على بعض التقاليد العريقة في إطفاء الحرائق.

تقييم قدرات المشاركين
وتمثَّـل المكوِّن األخير مـن مكوِّنات مبادرة قيادة الصفوف 
ـق مـن قـدرات مسـؤولي  األماميـة فـي تطويـر وسـائل التحقُّ
اإلطفـاء ومهاراتهـم. ولتحقيـق ذلـك تـم إطـاق مركـز تقييـم 
مسؤولي اإلطفاء داخل الشركة، حيث تألَّف هذا المركز من 
ـم خصيًصـا لتقييم رؤسـاء فروع  عديـد مـن المكوِّنـات، وُصمِّ
اإلطفائيات ونائبي رؤساء اإلطفائيات ورؤساء فرق اإلطفاء.

ب االلتحـاق ببرنامـج المركـز اسـتيفاء الموظفيـن  ويتطلَـّ
لمجموعـة متنوِّعـة مـن تدريبـات اللياقـة البدنيـة ومتطلِّبـات 
الموظـف المتحـان  العمـل. ويخضـع  االعتمـاد لممارسـة 
القبـول بعـد اسـتيفاء تلـك الشـروط، حيـث يتـم تقييمـه فـي 
م علـى إطفـاء الحريق ضمـن ظروف  مركـز التدريـب المتقـدِّ

واقعية إلخماد الحرائق.
قيـن تقييـم قـدرات المترشـحين  ويتولَّـى فريـق مـن المدقِّ
ـدة، كما  علـى إدارة مسـرح الحـدث باسـتخدام مقاييس موحَّ
والتفاعـل  التواصـل  مهـارات  مـن  مجموعـة  أيًضـا  تُقيَّـم 
المطلوبـة لـكلِّ رتبـة. وحتـى اآلن، تـم إجـراء أكثـر مـن 400 

تقييم من خال هذا المركز.
د المترشحون، الذين لم يحصلوا على تقدير )جاهز  ويُزوَّ
اآلن(، خطة تطوير، ثمَّ يُسمح لهم بعد ذلك بإعادة االختبار 

بعد استكمال تلك الخطة ومرور فترة زمنية معينة.
وقـد أثبـت المركـز دقتـه الشـديدة فـي تحديـد مسـؤولي 
اإلطفـاء المؤهليـن، كمـا أن لـه فائـدة قيمـة في رفع مسـتوى 
مهارات من يحتاجون إلى التطوير. وكان هذا األمر ملموًسا 
وواضًحـا فـي مواقع الحـاالت الطارئة، حيث أظهر مسـؤولو 
اإلطفـاء الذيـن نجحـوا فـي اجتيـاز االختبـار كفـاءة أكبـر 

بالقياس إلى فترة ما قبل التحاقهم بالمركز.

تطوير المهارات اإلدارية
وقـد انتقلـت المجموعـة المسـؤولة عـن تطويـر قـادة 
الصفـوف األماميـة إلـى الخطـوة المنطقيـة التاليـة فـي 
عمليـة التطويـر، وذلـك فـي أعقـاب نجـاح ونضـج هـذه 
رؤسـاء  تطويـر  موضـوع  واخِتيـر  رة.  المطـوَّ البرامـج 
فـي  لتناولـه  الوحـدة  رئيـس  مسـتوى  علـى  اإلطفائيـات 
الخطـوة التاليـة، حيـث إن هـؤالء يقومـون بـدور مهـم لسـدِّ 

الثغرة بين إدارة الوقاية من الحريق وطواقم العمل.
وقـد تـم تشـكيل الفريـق، كما ُطـوِّر برنامـج تطوير رؤسـاء 
اإلطفائيـات داخـل الشـركة. وكمـا هـو الحـال مـع مرشـحي 
مركـز تقييم مسـؤولي اإلطفاء، يتعيَّن على المرشـحين لهذا 
البرنامـج اسـتيفاء معاييـر عاليـة المسـتوى ليتـم قبولهـم. 
وأحـد تلـك المعاييـر هـي أن يكـون المشـارك نائـب رئيـس 
تقديـر  علـى  إطفـاء، حاصـل  فريـق  رئيـس  أو  إطفائيـة، 
الجاهزيـة المعتمـد مـن قبل مركـز تقييم مسـؤولي اإلطفاء. 
وبعـد أن ثبتـت قـدرة المشـاركين علـى إدارة مواقـع الحاالت 
ـز هذا البرنامـج على المكـوِّن اإلداري  الطارئـة بفاعليـة، يركِّ

في إدارة خدمات اإلطفاء.
وعنـد قبـول المترشـحين فـي هـذا البرنامـج المعتمـد 
عالمًيـا، يبـدؤون دورة مدتهـا ثاثـة أسـابيع ضمن المسـتوى 
م المترشـحون بعد  الثالـث والرابع لمسـؤولي اإلطفاء. ويتقدَّ
نجاحهـم فـي اجتيـاز الـدورة إلى تجربـة التطويـر الميدانية، 
حيث يُزامل المترشـح أحد رؤسـاء اإلطفائيـات ذوي الكفاءة 
ل عـال  ـن يعملـون فـي محطـة إطفـاء ذات معـدَّ العاليـة، ممَّ

ألعمال اإلطفاء ضمن إدارة الوقاية من الحريق.
ـح فـي هـذه التجربـة المتكاملـة معلمـه  ويـازم المترشِّ
رئيـس اإلطفائية لمدة أسـبوعين، يتعلَّم فيهـا أداء عديد من 
مهمـات رئيـس اإلطفائيـة اليوميـة. ويحصـل المترشـح علـى 
درجـة تقديـر فـي تجربـة التطويـر الميدانية وفًقـا لمقاييس 
نـات التاليـة دون  دة، وال يمكـن لـه االنتقـال إلـى المكوِّ محـدَّ

نجاحه في التجربة الميدانية.
كما يتعيَّن على المرشـحين أيًضا أخذ دورات للقيادة في 
مركـز القيـادة، حيـث يجـب عليهـم الحصـول علـى مجموعـة 
ن التطبيق العملي في مجال  مـن الدورات فـي المركز تتضمَّ

ص. التخصُّ
وتتمثَّـل الخطـوة األخيرة ضمـن برنامج التطويـر هذا في 
تقديـم عـرض أمـام لجنـة التقييـم. وفـي هـذه المرحلـة، 
البرنامـج  ضمـن  المكتملـة  مشـاريعه  ـح  المترشِّ يُحضـر 
مهـا أمـام اللجنـة المكونـة مـن مجموعـة ُمختـارة مـن  ليُقدِّ

صين. الخبراء المتخصِّ
ـح أن يكـون قـادًرا علـى تقديـم نتائـج  ويجـب علـى المرشَّ
مشـروعه بوضـوح، وتقديـم أسـاس منطقـي سـليم لجميـع 
القرارات التي اتخذها. ويتمتَّع المترشحون، الذين ينجحون 
فـي اجتيـاز جميع المكونات، بكفاءة عالية لشـغل دور رئيس 

اإلطفائية.
ونتيجـة لمبـادرة التطويـر هـذه، يمكـن القـول إن إدارة 
الوقاية من الحريق في أرامكو السعودية تمتلك بعض أقوى 
برامـج تطويـر مسـؤولي اإلطفـاء فـي العالـم، حيـث يُسـهم 
بـكلِّ كفـاءة فـي تحقيـق هـدف اإلدارة  المشـاركون فيهـا 

المتمثِّل في حماية األرواح والممتلكات.
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من خال باقة من األنشطة التي تُقدم عبر اإلنترنت

»إثراء« يطلق برنامج المخيم الصيفي »افتراضًيا«
الظهــران - يطلــق مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء(، مخيمه الصيفــي لهذا العــام افتراضًيا 
تحــت شــعار )الســفر حــول العالــم واستكشــاف الثقافات 
المتنوعــة(، وذلــك فــي الفتــرة مــن 14 ذو القعــدة - 1 
2020م(،  20 أغســطس  1442هـــ )5 يوليــو -  محــرم 
ليخــوض األطفــال مــن عمــر 4 إلــى 15 ســنة تجربــة 
التعــّرف علــى أفــكار وثقافــات جديــدة ومتنوعــة، مــن 
عبــر  لهــم  تُقــّدم  التــي  األنشــطة  مــن  باقــة  خــال 
اإلنترنــت، وذلــك بهــدف اســتثمار أوقــات األطفــال 
فتــرة  خــال  ومواهبهــم  قدراتهــم  وتطويــر  بتنميــة 

الصيف.
ويأتــي مخيــم إثــراء الصيفــي االفتراضــي ليقــدم 
مغامــرة مختلفــة يجتازهــا األطفــال عبــر دول العالــم 
الستكشــاف مختلــف الثقافــات والفنــون واالبتــكارات، 
ويضــم أربعــة مســارات متنوعــة، ذات طابــع معرفــي 
وإبداعــي تســهم فــي إشــباع فضــول األطفــال عبــر 
تشــجيعهم علــى طــرح األســئلة، وإلهامهم لتنمية شــغفهم 
بالموضــوع المطــروح والتفكيــر فــي مســاراتهم الوظيفية 
المســتقبلية، مــن خــال باقة مــن ورش العمل واألنشــطة 

القافلة األسبوعية

مخیم إثراء
الصیفي االفتراضي                   

اکتشف العالم مع

5 یولیو - 20  أغسطس، 2020

خصم 20% ألعضاء إثراء.

سجل اآلن!

مسارات
مخیم إثراء الصیفي االفتراضي

صانع األلعاب العاملیة

لألعمار من 10-15 سنوات

5 یولیو، 19یولیو، 9 أغسطس (10 أیام)

مسار 3

ابتکارات عاملیة  

لألعمار من 4-9 سنوات

5 یولیو، 19یولیو، 9 أغسطس (10 أیام)

مسار 1

مختبر الفن العاملي

لألعمار من 4-12 سنوات

5 یولیو، 19یولیو، 9 أغسطس (10 أیام)

مسار 2

عالم صناعة األفالم  

لألعمار من 13-15 سنوات

19یولیو، 9 أغسطس (10 أیام)

مسار 4

تخیل.... ابتکر... ابدع

دافنشي... بیکاسو... وأنت

تحمس... استعد... العب

إضاءة!!... کامیرا!!... أکشن!!

ithraithra.livewww.ithra.com visitithra

سجل اآلن!

سجل اآلن!

سجل اآلن!

سجل اآلن!

التــي تّقــدم لهــم باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة عبــر 
والبــث  المســجلة،  الفيديــو  ومقاطــع  )البودكاســت، 
يخــوض  حيــث  مصــّور(،  أنشــطة  وكتيــب  المباشــر، 
األطفــال فــي مســار »صناعــة األفــام العالميــة« تجربــة 
التصويــر واإلخــراج الســينمائي بطــرق مبّســطة تنمــي 
لديهــم حــس االبتــكار لصنــع أفامهــم الخاصــة، فــي 
الوقــت الــذي يتعلمــون أنواًعــا مختلفــة مــن األلعــاب، 
ــع  ــم الخاصــة فــي مســار )صان ويقومــون بإنشــاء ألعابه

األلعاب العالمي(. 
فيمــا يطــرح مســار مختبــر الفنــون العالميــة المعرفــة 
الفنيــة المرتكــزة على إبداعــات األلــوان واألدوات الفنية 
المختلفــة بطــرق جماليــة تظهــر مواهبهــم الكامنــة، 
إســهامات  الســتعراض  برحلــٍة  األطفــال  ليســافر 
المخترعيــن وكيفيــة ارتبــاط االختراعــات بحياتهــم عبــر 

مسار ابتكارات عالمية.
الجديــر بالذكــر أن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء(، يولــي أهميــة بالغــة لفئــة األطفــال مــن 
ــّدم طــوال  ــة تق ــة وإبداعي ــج معرفي ــم برام خــال تصمي
ــاء مهاراتهــم منــذ  العــام، تســهم فــي إشــباع شــغفهم وبن
ســن مبكــرة ســعًيا منــه لبنــاء جيــل منفتــح قــادر علــى 
تعزيــز المســتقبل فــي المملكــة، حيــث اختتــم إثــراء 

مخيمــه الصيفــي العــام الماضــي بمشــاركة 1028 طفــل 
وطفلــة، أثــروا معارفهــم وصقلــوا خبراتهــم بزخــٍم هائــل 

مــن المعلومــات والمعرفــة المتجــددة؛  فــي مجــاالت 
الهندسة والتقنية والفن والعلوم وريادة األعمال.
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مركز المراقبة ُيعزِّز من قدراته وُيساند جهود 
مكافحة الجائحة

مركـــز  أضـــاف  إنشـــائه،  مـــن  واحـــد  عـــام  خـــال 
المراقبـــة التابـــع إلدارة خدمـــات المكاتـــب فـــي أرامكـــو 
الســـعودية عـــدًدا مـــن البرامـــج واألنظمـــة الجديـــدة 
تـــه  قدرا تعزيـــز  فـــي  تُســـهم  لتـــي  ا صـــة،  والمتخصِّ

وإمكاناته.
وقـــال مديـــر إدارة خدمـــات المكاتـــب، األســـتاذ أحمـــد 
الزاهـــد: »خـــال العـــام المنصـــرم ازداد تطـــوُّر مركـــز 
المراقبـــة مـــن خـــال تحديـــث وضبـــط األنظمـــة المســـاندة 
ـــات  ـــز جـــودة الخدم ـــب العمـــاء، وتعزي ـــي مطال ـــث تُلبِّ بحي
مـــة  المقدمـــة«، مشـــيًرا إلـــى أن إمكانـــات المركـــز المتقدِّ
م المســـاندة  أتاحـــت لـــه أن يكـــون أيًضـــا مركـــز بيانـــات يقـــدِّ

فيما يرتبط بفيروس كورونا المستجد.
ويعمـــل المركـــز كأداة للمراقبـــة وتحليـــل التقاريـــر 
وإصدارهـــا حـــول أعمـــال إدارة خدمـــات المكاتـــب، وذلـــك 
بهـــدف تحديـــد مجـــاالت التحســـين، حيـــث يديـــره محلِّلـــون 
صـــون، ويضـــمُّ ثمانـــي شاشـــات عـــرض رقميـــة  متخصِّ
تُســـتعمل كأنظمـــة مراقبـــة آنيـــة، مـــن أجـــل إدارة ســـتة 

برامج وثاثة أنظمة إلصدار التقارير.
واألســـبوعية  اليوميـــة  التقاريـــر  وتُســـتخرج جميـــع 
لضمـــان  اإلدارة  إلـــى  وتُرســـل  ــل  لتُحلَـّ والشـــهرية، 

استمرارية األعمال وجودة الخدمات.

عة بإمكانات تقنية أنظمة متنوِّ
ـــز  ـــا المرك ـــوم به ـــي يق ـــدة الت ـــف العدي ـــن الوظائ ـــن بي وم

ما يلي:
■  نظـــام آلـــي لتتبـــع مســـاحات المكاتـــب: مـــن خـــال 
تتبُّـــع اســـتخدام منافـــذ البيانـــات، يراقـــب هـــذا 
د المســـاحة غيـــر  النظـــام مســـاحات المكاتـــب، ليحـــدِّ
المســـتخدمة لاســـتفادة منهـــا، ممـــا أســـفر عـــن 

انخفاض كبير في التكاليف.
البرنامـــج  يقـــوم  المكاتـــب:  إدارة خدمـــات  ■  نظـــام 
اليوميـــة وتصنيفهـــا، ويجمـــع  بإدخـــال األعمـــال 
البيانـــات المرَســـلة لـــإلدارة إلبـــراز الجوانـــب التـــي 
ــب االهتمـــام، كمـــا تُســـتخدم هـــذه البيانـــات  تتطلَـّ

أيًضا للمقارنات المعيارية مع الجهات األخرى.
■  نظـــام مراقبـــة إدارة عالقـــات العمـــالء: ترصـــد لوحـــة 
ــل مـــدى  المعلومـــات الداخليـــة هـــذه الطلبـــات، وتحلِـّ
مـــة، كمـــا  رضـــى العمـــاء عـــن الخدمـــات المقدَّ

جهان مفتي

م التقاريـــر لـــإلدارة. وقـــد أســـهم  ـــف اآلراء وتقـــدِّ تصنِّ
هـــذا النظـــام فـــي انخفـــاض نســـبة التأخيـــر فـــي 
طلبـــات إدارة عاقـــات العمـــاء مـــن 10% إلـــى %7، 
ل رضـــى العمـــاء مـــن 8% فـــي عـــام  كمـــا قفـــز بمعـــدَّ

2018م إلى 92% في عام 2019م.
■  نظـــام التفتيـــش المتنقـــل: يســـمح هـــذا النظـــام 
للمفتشـــين بتســـجيل الفحوصـــات والماحظـــات 
ــكل  ــدان بشـ ــي الميـ ــة فـ ــق الُمفتَّشـ ــة والمناطـ المهمـ
ـــى لوحـــة معلومـــات  ـــدرج هـــذه البيانـــات عل رقمـــي، لتُ
بالمراقبـــة  ذلـــك  يســـمح  حيـــث  فـــوًرا،  المركـــز 
للبيانـــات، واالســـتجابة مـــن خالهـــا  المســـتمرة 

بشكل أسرع.
ل هـــذا النظـــام  ■  حجـــوزات ُغـــرف االجتماعـــات: يســـجِّ
ل  حجـــوزات غـــرف االجتماعـــات، كمـــا يرصـــد معـــَدّ
ـــرف وحـــاالت عـــدم الحضـــور،  ـــذه الُغ االســـتخدام له
ـــن يســـيء اســـتخدام  ـــد م ـــب وتحدي ـــا يســـمح بتعقُّ مم

النظام من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية.
■  نظـــام الالفتـــة اإللكترونيـــة: يعـــرض هـــذا النظـــام 
ــآت  ــف منشـ ــي مختلـ ــة فـ ــر 41 شاشـ ــات عبـ اإلعانـ
ــن  ـ ــا ليتمكَّ ــا آنًيـ ــن مراقبتهـ ــعودية، يُمكـ ــو السـ أرامكـ
لون مـــن اتخـــاذ إجـــراءات فوريـــة إلصاحهـــا  المشـــغِّ

وصيانتها في حال التوقف عن العمل.
ـــع  ■  لوحـــة معلومـــات خدمـــات توصيـــل البريـــد: يتتبَّ
ــى  ــتام حتـ ــة االسـ ــن مرحلـ ــد مـ ــام البريـ ــذا النظـ هـ
الطـــرود  إلـــى  يُشـــير  كمـــا  التوصيـــل،  مرحلـــة 
م تحليـــًا جذرًيـــا حـــول أســـباب  ـــرة ويقـــدِّ المتأخِّ

التأخير.
بشـــأن  للمســـاندة  الســـكن  أحيـــاء  خدمـــات  ■  مركـــز 
الفيـــروس: يعمـــل كمركـــز رئيـــس لعـــرض أحـــدث 
التقاريـــر واإلحصـــاءات حـــول الجائحـــة، وكذلـــك 
االســـتعدادات وحـــاالت الطـــوارئ، وجهـــود الحـــدِّ مـــن 
ــاء  ــات أحيـ ــتجابة الحتياجـ ــرار، وخطـــط االسـ األضـ

يحتوي مركز المراقبة التابع إلدارة خدمات المكاتب على ثماني شاشات عرض رقمية، تدير ستة برامج وثالثة أنظمة إلصدار التقارير. وخالل الجائحة، أسهم المركز في مساندة جهود مكافحة 
فيروس كورونا المستجد، من خالل عرض أحدث التقارير المحلية والعالمية، باإلضافة إلى إحصاءات حول جهود خدمات أحياء السكن في هذا اإلطار.

ــاالت  ــن الحـ ــاالت عـ ــز اتصـ ــى المركـ ـ ــكن. ويتلقَّ السـ
ـــص،  الُمشـــتبه بهـــا فـــي المنشـــآت عبـــر رقـــم مخصَّ
الفوريـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  لضمـــان  وذلـــك 

والمائمة.
ل االبتكار والتحوُّ

كمثـــال حقيقـــي علـــى االبتـــكار، أثبـــت مركـــز المراقبـــة 
ـــادة الكفـــاءة واألمـــان ورضـــى العميـــل،  ـــة لزي ـــه أداة فاعل أن
بأجـــود  المكاتـــب  مســـتخدمي  تزويـــد  مـــن  والتأكـــد 

الخدمات.
مـــن جانبـــه، قـــال مشـــرف المركـــز، عبدالعزيـــز الســـعد: 
د مركـــز رئيـــس لمراقبـــة  ر المركـــز مـــن كونـــه مجـــرَّ »تطـــوَّ
القنـــوات اإللكترونيـــة إلدارة خدمـــات المكاتـــب، إلـــى 
مركـــز للتحليـــل الشـــامل للبيانـــات وإصـــدار التقاريـــر، 
ــاعدة اإلدارة  ــا فـــي مسـ ــات دوًرا مهًمـ ــؤدِّي البيانـ حيـــث تـ

على تحديد نواحي التحسين واتخاذ القرارات«.

مسابقة أفضل محتوى للسالمة المرورية
شاركنا موهبتك، وكن أحد الفائزين معنا!

أفضل فيديو توعوي
 للسالمة المرورية

أفضل تصميم انفوجرافيك 
للسالمة المرورية

أفضل فكرة تقنية 
للسالمة المرورية

أفضل تصميم ملصق توعوي 
للسالمة المرورية

أخر موعد الستالم المشاركات ١٦ يوليو، ٢٠٢٠
Sharek    Traffic Safety content creation competition لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة



يف العدد اجلديد من مجلة القافلة

العمل عن ُبعد نمط المستقبل
الظهـــران -نشـــرت مجلـــة القافلـــة فـــي عددهـــا 
ــة  ــو 2020م مجموعـ ــو/ يونيـ ــهري مايـ ــن شـ ــادر عـ الصـ
مـــن الموضوعـــات المســـتجّدة والحديثـــة، حيـــث نظمـــت 
فـــي جلســـة النقـــاش لهـــذا العـــدد لقـــاء افتراضًيـــا عـــن 
ــة  ــا نخبـ ــهم فيهـ ــد«، أسـ ــن بُعـ ــل عـ ــج للعمـ »األداء الُمنِتـ
مـــن الخبـــراء فـــي هـــذا المجـــال، وهـــم: المهنـــدس 
ســـامي الحصيـــن، والمهنـــدس محمـــد ســـهيل المدنـــي، 
والدكتـــورة ســـارة الغديـــر، واألســـتاذة هيفـــاء محمـــد 
علـــى  ف  التعـــرُّ إلـــى  الجلســـة  وهدفـــت  القصيـــر. 
إجـــراءات العمـــل عـــن بُعـــد، وأنـــواع المهمـــات التـــي 
ــا  ــد بهـ ــي تعقـ ــاليب التـ ــك األسـ ــا، وكذلـ ــن إنجازهـ يمكـ
اجتماعـــات العمـــل عـــن بُعـــد. وتحـــدث المجتمعـــون فـــي 
ل الرقمـــي فـــي مســـتقبل  الجلســـة عـــن دور التحـــوُّ
األعمـــال واألمـــن الســـيبراني فـــي تخفيـــض خطـــر 

الهجمات اإللكترونية، وعدة محاور أخرى.

الموسيقى واللغة 
وفـــي »قـــول فـــي مقـــال«، كتبـــت الرئيســـة التنفيذيـــة 
لهيئـــة الموســـيقى، جهـــاد الخالـــدي، عـــن مشـــروع 
الهيئـــة الجديـــد »الموســـيقى للجميـــع« الـــذي يســـعى إلـــى 
تحقيـــق جملـــة أهـــداف تجعـــل الثقافـــة نمـــط حيـــاة 
للمجتمـــع، وتحســـين جـــودة الحيـــاة وتنميـــة وتمكيـــن 
المواهـــب فـــي المملكـــة. وفـــي »رأي ثقافـــي« كتـــب 
ـــادر كاظـــم عـــن موســـيقى الشـــباب، ُمتســـائًا  ـــور ن الدكت
عـــن هـــذا النـــوع مـــن الموســـيقى ومـــاذا يريـــد الشـــباب 
اليـــوم منـــه. فـــي حيـــن تحـــدث شـــربل داغـــر فـــي 
»لغويـــات« عـــن الفـــرق بيـــن ذائقـــة اللغـــة واختبـــارات 
الكائـــن، متتبًعـــا اشـــتقاقات لفظيـــن متشـــابهين فـــي 

المعاني والدالالت.

ال تلمس وجهك!
وكتبـــت الباحثـــة فـــي العلـــوم البصريـــة واإلدراكيـــة 
فانتينـــا شرنشـــيفا فـــي بـــاب العلـــوم عـــن موضـــوع 
يمثـــل عـــادة راســـخة فـــي الســـلوك البشـــري، وهـــي عـــادة 
الكورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  فمـــع  الوجـــه؛  لمـــس 
ـــاع عـــن هـــذه  ـــى االمتن المســـتجد، تتواصـــل الدعـــوات إل
العـــادة. لكـــن ذلـــك ليـــس ســـهًا؛ إذ بالرغـــم مـــن عفويـــة 
األلغـــاز  مـــن  كثيـــًرا  تحمـــل  فإنهـــا  الوجـــه،  لمـــس 

البيولوجية والنفسية واالجتماعية. 

ة كثبان الرمل وأبراج الطاقة حَرِكيَّ
ويســـتطلع الكاتـــب وســـام بشـــير عـــن حركيـــة كثبـــان 
م  الرمـــل، والدراســـات التـــي ُكتبـــت حولهـــا حيـــث تتقـــدَّ
الكثبـــان الرمليـــة نحـــو بعـــض القـــرى والمـــدن بمعـــّدل 
ــنوًيا. وقـــد تكـــون نتائـــج هـــذه الدراســـات  ــًرا سـ 20 متـ
مهمـــًة فـــي محاولـــة تحويـــل اتجـــاه هجـــرة الكثبـــان 
د المناطـــق المأهولـــة  الرمليـــة الكبيـــرة عندمـــا تهـــدِّ
ــى  ــة إلـ ــق الزراعيـ ــل المناطـ د بتحويـ ــدِّ ــكان، أو تهـ بالسـ

صحاري قاحلة.
ـــاج الطاقـــة مـــن  وبحـــث الكاتـــب أميـــن نجيـــب عـــن إنت

المصـــادر البديلـــة مـــن خـــال تخزيـــن الطاقـــة بواســـطة القافلة األسبوعية
الجاذبيـــة، مثـــل اســـتغال جريـــان الميـــاه فـــي األنهـــار 
لتشـــغيل النواعيـــر والطواحيـــن وغيرهـــا. وهـــذا مـــا 
تقـــوم بـــه شـــركات حديثـــة عبـــر مـــا تســـميه »أبـــراج 

الطاقة«. 

االقتصاد والَجَمال
ـــي وبـــاء كوفيـــد - 19 علـــى نطـــاق عالمـــي  منـــذ تفشِّ
راحـــت  العـــام،  هـــذا  مـــن  األولـــى  األســـابيع  فـــي 
الحكومـــات تغلـــق مرافقهـــا االقتصاديـــة واإلنتاجيـــة درًءا 
ـــذه الجائحـــة  ـــه ســـتكون له ـــم أن ـــد للعال ـــد تأكَّ ـــاء، وق للوب
ــا  ــا طبًعـ ــن بينهـ ــد، ومـ عـ ــة الصُّ ــى كافـ ــة علـ ــار ضخمـ آثـ
االقتصـــاد. الدكتـــور حبيـــب الزغبـــي، الخبيـــر المالـــي 
ـــق تحـــت  ـــل عمي ـــار بتحلي ـــك اآلث ـــاول تل واالقتصـــادي، تن
عنـــوان »االقتصـــاد العالمـــي بعـــد الكورونـــا .. تداعيـــات 

األزمة وفرص االبتكار«.
ــاء  ــة ثنـ ــه اإلعاميـ ــا دونتـ ــع مـ ــارئ مـ ــف القـ ــا يقـ كمـ
عطـــوي بعنـــوان »التربيـــة علـــى تـــذّوق الَجَمـــال« حيـــث 
ــترعي  ــذي يسـ ــال الـ ــن الَجَمـ ــر مـ ــا الكثيـ ــت: »حولنـ قالـ
ــال،  ــة الَجَمـ ــى رؤيـ ــرء علـ ــى المـ ــن أن يتربَّـ ــاه، لكـ االنتبـ
فذلـــك يعنـــي مســـألة تقـــع فـــي صلـــب التربيـــة علـــى 

تلّقي الجماليات، إّنها أخاقيات الرؤية«. 

واحة األدب والفنون: عزلة 
السريحي وتشكيل هناء مال اهلل

فـــي واحـــة األدب يأخذنـــا الناقـــد واألديـــب ســـعيد 
الســـريحي إلـــى تخـــوم العزلـــة فـــي زمـــن الكورونـــا، 
وذلـــك فـــي نـــص يفيـــض بالســـرد األدبـــي واالســـتلهامات 
ـــة القســـرية أشـــبه بســـجن يحـــّد مـــن  الوجدانيـــة، فالعزل
ـــح للمـــرء  ـــاة الطليقـــة، ولكنهـــا مـــن جهـــة أخـــرى تتي الحي

أن يذهب بأفكاره حيث ال تتيح له الحرية. 
أمـــا بـــاب »فرشـــاة وإزميـــل«، فقـــد كتبـــت فـــداء ســـبيتي 
عـــن فضـــاءات التشـــكيلية العراقيـــة هنـــاء مـــال اهلل، 
اللوحـــة  فـــي  والتصويـــر  التجريـــد  مزجـــت  التـــي 
الواحـــدة. فمعرضهـــا الـــذي أقيـــم خـــال ربيـــع 2020م 
فـــي متحـــف الفـــن الحديـــث فـــي نيويـــورك، وقبلـــه فـــي 
المشـــاهد  يدعـــو  ألمانيـــا،  فـــي  زولنغـــن  متحـــف 
ليستكشـــف لغـــة فنيـــة تســـتمد أبجديتهـــا مـــن التـــراث 
ـــق مـــن  ـــم ومشـــاعر وأفـــكار تنطل ـــه عـــن قي ـــر ب ـــذي تُعّب ال

المحلية لتصبح خطاًبا إنسانًيا عاًما.

التقرير: من الحوسبة التقليدية 
إلى الحوسبة الكمومية

ــي  ــة« التـ ــبة الكموميـ ــن »الحوسـ ــث عـ ــد الحديـ يتزايـ
ـــا،  ـــي نعرفه ـــة الت ـــًرا عـــن الحوســـبة التقليدي ـــف كثي تختل
وتتفـــوَّق عليهـــا فـــي الســـعة والســـرعة وأمـــور أخـــرى 
كثيـــرة تصـــل إلـــى حـــدود مـــن الصعـــب تخيلهـــا. وفـــي 
ــد  ــلطان أحمـ ــر سـ ــو بكـ ــور أبـ ــأن كتـــب الدكتـ ــذا الشـ هـ
تقريـــًرا وّضـــح فيـــه أن وعـــود الحوســـبة الكموميـــة 
ضخمـــة وتشـــمل قطاعـــات عديـــدة تبـــدأ باالتصـــاالت، 
وال تتوقـــف عنـــد الطـــب والصيدلـــة والســـيارات الذكيـــة، 

وهي ال تخلو من التهديدات أيًضا. 

الملف: البيت.. بناٌء وقيمة
ملـــف هـــذا العـــدد يامـــس الحيـــاة بشـــكل ماصـــق؛ 
ل  إنـــه عـــن »البيـــت«، فكمـــا تختلـــف طـــرز العمـــارة وتتبـــدَّ
ر أنمـــاط العيـــش فـــي البيـــت  بتبـــّدل األزمـــان، تتطـــوَّ

جلسة نقاش: الأداء الُمنِتج للعمل 
عن بُعد

ي 
علوم: لمس الوجه.. لغٌز مشّفر �ف

بنيتنا البيولوجية والنفسية

حياتنا اليوم: القتصاد العالمي 
بعد الكورونا.. تداعيات الأزمة 

وفرص البتكار

الملف: البيت.. بناٌء وقيمة

أدب وفنون: 

فضاء الُعزلة.. 
خواطر من زمن الكورونا
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لمس الوجه
لغٌز مشّفر في بنيتنا 
البيولوجية والنفسية

وم
عل مع انتشار فيروس الكورونا المستجد، 

تتواصل الدعوات إلى االمتناع عن 

لمس الوجه درءًا النتشار المرض. لكن 

ذلك ليس سهاًل؛ إذ بالرغم من عفوية 

وبساطة هذه العادة، فإنها تحمل 

رة  كثيرًا من الدالالت واأللغاز المشفَّ

في بنيتنا البيولوجية والنفسية 

واالجتماعية، مما يجعلها عصية على 

ل معضلة كبيرة أثناء  الكسر. وهذا يشكِّ

انتشار األوبئة. فالفرد يلمس وجهه 

ة في  بشكل تلقائي أكثر من 20 مرَّ

الساعة، كما أظهرت دراسات عديدة. 

وأثبتت دراسات أخرى أن األجنة 

تلمس وجوهها في الرحم، مما يعني 

أننا جميعًا اعتدنا على هذه الحركة من 

قبل أن نولد. 

فالنتينا شرنشيفا

باحثة في العلوم البصرية واإلدراكية

وم
عل ر في الكثبان الرملية، غالبًا  عندما نفكِّ

ما نتخيلها أكوامًا قاحلة من الرمل 

الميت؛ لكنها في الواقع هياكل 

ل  طبيعية ديناميكية. إنها تنمو وتتحوَّ

وتنتقل. ولدراسات حركية كثبان الرمل 

أهمية خاصة في الوقت الحاضر، 

ر التي تجتاح  نظرًا لظاهرة التصحُّ

مناطق كثيرة في العالم، كما يحـدث 

م الكثبان  في الصين مثاًل. حيث تتقدَّ

الرملية نحو بعض القرى والمدن 

بمعّدل 20 مترًا سنويًا. وقد تكون نتائج 

هذه الدراسات مهمًة في محاولة 

تحويل اتجاه هجرة الكثبان الرملية 

د المناطق المأهولة  الكبيرة عندما تهدِّ

د بتحويل المناطق  بالسكان، أو تهدِّ

الزراعية إلى صحارى قاحلة. 

وسام بشير

ة كثبان الرمل حَرِكيَّ
وأهميتها على ضوء 

ر  ظاهرة التصحُّ
المتزايدة

وم
عل

التربية 
على تذوق 

الَجَمال

حولنا كثير من الَجَمال الذي يستحق 

ى المرء على رؤية  انتباهنا، لكن أن يتربَّ

الَجَمال، وعلى إشباع النهم الُمطلق 

م منذ الصغر شفرة  للعين، وأن يتعلَّ

بصرية تحّدد ما هو جدير بالبصر والنظر 

على حد سواء، فذلك يعني مسألة تقع 

في صلب التربية على تلّقي الجماليات، 

وعلى كيفية تأّملنا للطريقة التي تظهر 

بها األشياء، واستشعار حساسية خاصة 

بعيدًا عن التأّثر باألذواق العامة؛ إّنها 

أخالقيات الرؤية، وإمعان في طبيعة 

منا أن ننبش  التجربة الجمالية، التي تعلَّ

في اللوحة والصورة والزّي والوردة 

والطعام وحتى األفكار والمفاهيم، 

بعيِن الدهشة.

ثناء عطوي
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فضاء الُعزلة
خواطر من زمن 

الكورونا

في واحد من وجهيها، تبدو العزلة 

القسرية أشبه بسجن يحّد من أمور 

كثيرة. ولكنها من جهة أخرى تتيح 

للمرء أن يذهب بوجدانه وأفكاره 

حيثما يشاء، طالما أن ال محيط 

اجتماعـــي يتربـــص بـــه ليقّيــم 

ويحاسب ويحاكم.

وفي هذه العزلة التي ال عهد لنا بما 

يشبهها سابقًا، وفرضها علينا وباء 

عالمي، تحولت جدران بيوتنا إلى مرايا 

تعكس خواطرنا وآمالنا وذكرياتنا 

وِقَيمنا، وغالبًا بأشكال متقطعة 

ومتموجة شبه عشوائية ومن دون 

ترتيب. وإن جرى ترتيب بعضها، فال 

يكون ذلك إال بفعل عقارب الساعة، 

كما هو الحال عند سعيد السريحي 

في النص اآلتي:

نادي القبح! 
إلنصاف َجَمال الروح

ن
نو

وف
ب 

أد

بتطـــّور العالـــم، ولكـــن قيمـــة البيـــت تبقـــى راســـخة ال 
ل. وخـــال تجربـــة »الحجـــر المنزلـــي«، أعـــاد  تتبـــدَّ
كثيـــرون اكتشـــاف منازلهـــم، ســـواء أكان مـــا يمكـــن أن 

ره لهم، أم ما يحتاجه منهم. يوفِّ
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االكتئاب والهوس واإلبداع

دليلك العصري لتنشئة أبنائك

تاريخ ُمتفائل للبشرية

■  بدأت مسيرتك اإلبداعية بكتابة القصة القصيرة وهو فن يعتبره 
عديد من النقاد األكثر صعوبة في تقنياته األسلوبية. لماذا؟ 

لعلني لم أختره أو لم أسع إليه، لكن الحكايات تنبع من حياتنا، 
وتحيط بنا. كنت أحب تدوين األحداث التي تدور حولي في دفاتري 
فــي عقلي. حفزتني  تنمو  التي  الخياالت  كــل  وأكــتــب  المدرسية، 
مشاهدة الرسوم المتحركة في طفولتي حيث كنت أشاهدها بكثرة 
– التلفاز كان المتعة الوحيدة حينها – في محاولة محاكاة تلك 
القصة  فــإن  وبالفعل  بطريقة مختلفة.  أحداثها  وكتابة  القصص 
القصيرة تتطلب الكثير من الجهد في الكتابة، وتحتاج لممارسة 
دائمة، و قــراءة تجاربها المتنوعة خاصة القراءة للكّتاب البارزين 

فيها. 
■  تتمحور بعض قصص مجموعتك )سرير يتسع( بشكل عام حول 
قضايا واقعية تخص المرأة ترتبط في أغلبها بما يمكن تسميته 
بــــ»األحـــالم الــعــاطــفــيــة الــمــجــهــضــة«. مــا تــفــســيــرك لغلبة الطابع 

التشاؤمي على هذه القصص؟
الكاتبة جزء من اإلنسانة التي تختار الفكرة ثم تكتبها، أي أن 
الواقع الذي أعيشه فرض هذه الرؤية على تصوراتي في تلك الفترة، 
وربما لو أعدت كتابة بعض القصص مجدًدا قد تتغير حبكة القصص 

تماًما. 
■  هل الكتابة عندك نوع من »استحضار للمخاوف بال رأفة« على حد 
ــداث نــوع من  ــاردة« لمواجهتها وإلحــ تعبير بطل قصتك »دمـــاء بــ

التغيير أم هي مجرد رغبة في البوح؟
قد يكون البوح عنصًرا من عناصر أي نص أدبي. وبالنسبة لي، 
فالكتابة نوع من أنواع تدمير الذاكرة وإعــادة بنائها من جديد، أي 
أنني أحب فعًا أن أكتب عن المخاوف والبشاعات والشرور، وخاصة 
تلك األحاسيس واألفكار التي ال أراها في عالمي وليست قريبة من 

تكويني. 
■  هل ثمة نقاط تماس بين قصص المجموعة وبعض مشاهد من 

سيرتك الذاتية خصوًصا فترة الطفولة؟ 
في  كتبت  يتسع(  )سرير  مجموعة  أغلب قصص  الحقيقة  في 
المرحلة  في  كتبته  بعضها  مختلفة،  عمرية  وحتى  زمنية  فترات 
الثانوية أو ما بعدها بقليل مثًا، ثم أعدت كتابته بعد حين، ولذا 
كانت هذه القصص تقترب من طفولتي ومشاعري وأفكاري في تلك 

المرحلة، وفيها أعدت بناء الصور المخزنة في ذاكرتي.
■  لغة المجموعة سلسة ومباشرة في أغلبها. هل تعتقدين بضرورة 

أن تبتعد لغة القص عن الغموض؟
كل كاتب يختار األسلوب الذي يّدون به نصه، ويفرض النص بعض 
األحيان األسلوب على الكاتب. سابًقا كنت أرى أن اللغة البسيطة 
والمباشرة في كتابة القصة القصيرة تحديًدا لها دورها في تفاعل 
القارئ مع القصة، ولكن صار أسلوب كتابتي حالًيا مختلًفا نوًعا ما 

في قصصي التي أكتبها هذه الفترة. 
■  ثمة مجال آخر إلبداعك يتمثل في الترجمة األدبية. هل تقترب 
عندك التجربة اإلبداعية في الترجمة من مثيلتها في القص؟ 
هل تضعين نفسك مكان المؤلف األصلي ليكون بوسعك الكشف 

عن معنى ما يكتبه وكأنك مؤلف آخر لعمله؟
بدأت محاوالتي في الترجمة منذ أربع سنوات تقريًبا، وأجد نفسي 
بين مسارين متقاربين ومتآلفين، أحاول أن أبذل جهدي في ممارسة 
كل فن منهما بشكل أفضل. والترجمة عملية تثري الكاتب، فهي أفق 
شاسع ال حدود له، فتطوير المترجم ألدواته اللغوية والكتابية ما هو 
إال تطوير ألدوات الكاتب ذاتها. وأحاول قدر اإلمكان أن أتقمص دور 
الكاتب في عملية الترجمة وتخّيل األحــداث كما يراها، ولذا أهتم 

بقراءة حوارات ومقاالت مؤلف العمل الذي أترجمه. 
■  وماذا عن مشروعاتك اإلبداعية الجديدة، وما مكان الرواية فيها؟

 لدي مجموعتان قصصيتان أنوي نشرهما خال الفترة القادمة، 
باإلضافة إلى عمل مترجم يُنشر في شهر نوفمبر من هذا العام، 
بإذن اهلل. وفي أدراجي بعض المشاريع المؤجلة وغير المكتملة في 
مجال الرواية ربما لم يحن الوقت للعمل عليها بجدية ولكنها ستأتي 

في وقتها يوًما ما. 

الكتابة ُتدمر الذاكرة 
وتبنيها من جديد

أمينة احلسن
قاصة ومترجمة سعودية صدرت 

لها مجموعة قصصية بعنوان 
)سرير يتسع(.

مـا العاقة بين اإلبداع واالضطراب النفسـي؟ وهل هناك 
ارتبـاط بيـن الموهبـة الفائقـة وضـرورة أن يتسـم صاحبهـا 
ببعـض مـن مظاهـر السـلوك الاعقانـي؟ عينـة من األسـئلة 
األسـاس التـي يطرحها هذا الكتاب ويجيـب عليها عبر رحلة 
مـن البحـث الدقيـق فـي سـيرة عـدد مـن المبدعيـن الذيـن 
مـروا فـي حياتهـم بحـاالت مـن القلـق والتوتـر وبفتـرات مـن 
عـدم االسـتقرار الذهنـي، التـي اقتربت ببعـض أصحابها من 
حافـة الجنـون. الكتـاب بعنـوان »الدخان واللهب: عـن اإلبداع 
واالضطراب النفسي« وهو من تأليف د.شاكر عبدالحميد. 
ويفهـم القـارىء عنـوان الكتـاب مـن خـال القصـة التـي 
رواهـا مؤلفـه فـي مقدمتـه، ففـي خـال القـرن السـابع عشـر 
أورد طبيـب التشـريح واألعصاب والطب النفسـي البريطاني 
تومـاس ويليـس )1621-1675( فـي طبعـة خاصـة مـن أعمالـه 
الكاملـة إشـارات إلـى مـرض الهـوس واالكتئـاب، حيـث شـبه 
االكتئـاب بال«دخـان« وشـبه الهـوس بـ»اللهـب«. ومـن خـال 
الكتـاب يفهـم القـارىء كذلـك أن عبـر هاتيـن الحالتيـن مـن 
الكـرب النفسـي والتشـوُّش الذهنـي المتواصل تجلّـى االبداع 
الفنـي عنـد عديـد مـن الموهوبيـن بمختلـف أشـكاله وبوجـه 
الفنـي  التصويـر  وإبداعـات  الموسـيقي  اإلبـداع  خـاص 
التشـكيلي. ويسـتعرض المؤلـف بعـض الحـاالت التـي مـرت 
بهـذا الوضـع النفسـي المـأزوم لفتـرات طويلـة مـن حياتهـا، 

يهـدف هـذا الكتـاب إلـى تنميـة الدافـع الفطـري لـدى كل 
من األم واألب لاهتمام باألبناء ورعايتهم وإكسـاب الوالدين 
يتغيـر  واقـع  ظـل  فـي  ذلـك  لتحقيـق  الازمـة  المهـارات 
التربيـة  طـرق  عـن  جـذري  بشـكل  ويختلـف  باسـتمرار 
التقليديـة. الكتـاب مـن تأليـف د.مصطفـى حجـازي وصـدر 

بعنوان رئيس هو »الجدارة والوالدية«.
وتعنـي الوالديـة دافـع األمومـة واألبـوة وهـو الدافـع الـذي 
بعـض  بسـبب  يتعـرض  أن  المؤلـف،  يشـير  كمـا  يمكـن، 
إلـى  الوالديـن  تنشـئة  أو ظـروف  النفسـية،  االضطرابـات 
التراخـي واالختـال، ممـا يفسـر حـاالت تعنيـف األبنـاء أو 

نبذهم وإهمالهم أو التراخي في رعايتهم.
ويؤكـد المؤلـف أن مـن أبـرز مقومـات تنميـة هـذا الدافـع 
الفطـري مـرور كل مـن األم واألب بخبـرات إيجابيـة فـي 
الطفولـة حظيـا خالهـا بالحـب والتعلـق والطمأنينـة. وكلمـا 
نشـأ الطفـل متمتًعـا بالصحـة النفسـية نتيجـة لمـا حققـه من 
إشـباع عاطفـي، فـإن دافـع األمومـة واألبـوة لديـه سـينمو 
ويتطـور بحيـث يتمكـن مـن تنشـئة أبنـاء يتمتعـون بالصحـة 
النفسية بدورهم، والعكس صحيح. فكما أن الطفل المعافى 
هـو نتـاج سـعيد ألسـرة سـعيدة، فـإن الطفـل المضطـرب هـو 
أيًضـا نتـاج غيـر سـعيد ألسـرة غيـر سـعيدة. وهكـذا تتمثـل 
قيمـة وجـود دافـع األمومـة واألبـوة الفعلـي في مقـدار جدارة 
كل مـن األم واألب »فـي تقبل الطفل ككائـن قائم بذاته وغنى 
الحـوار والتواصـل معـه، إضافة إلـى تعهده بالرعايـة والعناية 

وصواًل إلى إطاق طاقات النماء لديه بكامل فاعليتها«. 
ويوضـح الكتـاب ضـرورة االنتبـاه إلـى تعقيـدات الحيـاة 
أنمـاط  علـى  تؤثـر  وكيـف  المتزايـدة  وتحدياتهـا  الراهنـة 

روتجـر  الشـاب  الهولنـدي  والمفكـر  المـؤرخ  يحـاول 
بريجمـان فـي هـذا الكتـاب تقديـم نظـرة مغايـرة لإلنسـان 
كمـا تتجلـى فـي الفكـر الغربـي بوجـه عـام تنقلـه مـن واقـع 
يؤكـد بالفعـل ارتـكاب الجنـس البشـري لكثيـر مـن الشـرور 
بسـبب أنانيتـه وتركيـزه علـى مصالحـه الذاتيـة إلـى واقـع 
آخر يثبت فيه أن بني البشـر ليسـوا بهذا القدر من السـوء، 

بل إنهم يتميزون بصفات إيجابية عديدة. 
وهـو يريـد أن يلفـت النظـر كذلـك إلـى أن ثمـة جوانـب 
أخـرى غيـر االفتـراض الدائـم بـأن اإلنسـان يقتـرف الكثيـر 
مـن الحماقـات التي تثيـر اهتمام الكثير من وسـائل اإلعام 
التـي تبحـث دائًمـا عـن األخبـار ذات القيـم السـلبية وتركـز 
عليهـا وتنّحـي جانًبا كل ما من شـأنه أن يسـلط الضوء على 

القيم اإلنسانية الحقيقية.
الكتـاب بعنـوان »البشـرية: تاريخ ُمتفائل«، وهـو كما يلمح 
عنوانه يقّدم سـرًدا تاريخًيا للسـلوك البشـري كما تجلّى في 
ممارسـات فعليـة واقعيـة ويقارنهـا باألفـكار النظريـة التـي 
رّوج لهـا عدد كبير من الفاسـفة في محاولة منهم لتأصيل 

الطبيعة البشرية. 
وقـد احتفـى عديـد مـن النقـاد بهـذا الكتـاب واعتبـره 
بعضهـم بمثابـة قـارب نجاة يسـاعد على اإلبحـار بقوة وأمل 
التـي تحيـط بعالمنـا المعاصـر عبـر  فـي قلـب المخاطـر 
إعـادة قـراءة واعيـة ودقيقـة قـام بها مؤلفـه لوقائـع تاريخية 
التعامـل أخاقًيـا بشـكل  أظهـرت قـدرات اإلنسـان علـى 

لكنـه يوضـح أن كتابـه ليـس عـن »انتحـار المبدعيـن، وال عـن 
التـي قـد تصيـب بعضهـم«، وهـو ليـس كتاًبـا »عـن  الكآبـة 
البهجـة المفاجئـة أو الهـوس الـذي قـد يجتاح بعضهـم اآلخر 
فيدفعهـم بعيـًدا، هنا وهناك«، لكنه »كتاب عـن اإلبداع، وعن 
المبدعيـن وعـن اضطراباتهـم«، وهـو »محاولـة كذلـك لفهـم 
يواجـه  المبدعيـن  بعـض  التـي تجعـل  العوامـل  تلـك  بعـض 
الحيـاة بـكل منغصاتهـا وكآبتها، بل ويحـاول أن يجعلها كذلك 

أكثر جمااًل وإنسانية واحتمااًل«.
ويؤكـد المؤلـف بعـد تقصيـه الظاهـرة لفتـرة تمتـد زمنًيـا 
مـن عصـور ما قبـل المياد إلى زمننا المعاصـر وتحليل أبرز 
عناصرهـا مـن خال فصول الكتاب السـتة، التي جاءت على 
شـكل حكايـة سـردية لحـاالت إبداعيـة متباينـة، علـى أن مـن 
المهـم معرفـة مـا إذا كان االضطـراب العقلـي قد حـدث قبل 
بعـد  أنـه حـدث  أم  اإلبداعـي،  للنشـاط  كان مصاحًبـا  أو 
مـن  عانـوا  قـد  المبدعيـن  بعـض  كان  فـإذا  منـه،  االنتهـاء 
المـرض العقلـي أثنـاء تحقيق نجاحاتهـم اإلبداعية فا يمكن 
إلغـاء أثـر ذلـك االضطـراب علـى إبداعهـم الحالـي والاحق، 
أمـا إذا كان هنـاك اضطـراب سـابق علـى اإلبـداع فـإن فـي 
ذلـك إشـارة إلـى أن وجـوده لـم يمنـع مـن حـدوث اإلنجـاز 
اإلبداعـي وكأن المبـدع قـد حـاول مـن خـال إبداعـه الفنـي 

مواجهة ما يعانيه من عدم استقرار نفسي. 

التربيـة الشـائعة وتفـرض حتميـة اسـتيعاب أسـس جديـدة 
لتربيـة األبنـاء ورعايتهـم بمـا يلّبـي متطلبـات المسـتقبل، مما 
فتـرات  مختلـف  فـي  اإليجابـي  تقدمهـم  فـرص  مـن  يزيـد 

حياتهم.
يتكـون الكتـاب الـذي يمكـن اعتبـاره دليـًا عصرًيا لتنشـئة 
األبنـاء مـن ثاثـة أبـواب تضم 10 فصـول. يعالج البـاب األول 
عاقـة الوالديـن باألبناء بشـكل عـام، وخصائص نمـو الطفل 
واحتياجاتـه فـي فتـرات نمـوه المختلفـة وأسـاليب التنشـئة 
ودور الوالديـن فـي بنـاء الطفـل لكيانـه. ويسـتعرض البـاب 
الثانـي مشـكات األطفـال االنفعاليـة والسـلوكية ويوضـح 
تلـك  مـن  يعانـي  الـذي  الطفـل  حالـة  تشـخيص  إمكانيـة 
المشـكات ومتـى يمكـن التدخـل لعاجهـا، مثـل مشـكات 
والـكام، وبعـض  بالطعـام  الخاصـة  العـادات  اضطرابـات 
مظاهـر االضطرابـات االنفعالية مثل الخـوف والقلق ونوبات 
الذعـر والسـلوك القهـري والخجل واالنطـواء، ويوضح كذلك 
والتمـرد  الكـذب  وحـاالت  العدوانيـة  السـلوكات  بعـض 

والعصيان.
أمـا الفصـل األخيـر مـن الكتـاب فيبحـث فـي الجوانـب 
الخاصـة بالشـؤون الدراسـية والتعليميـة لألطفـال وكيفيـة 
أيًضـا  ويُعـدد  والموهـوب،  المتفـوق  الطفـل  مـع  التعامـل 
مشـكات وصعوبـات التحصيـل الدراسـي وضعـف الدافعيـة 

للتعلم. 
يكتفـي  مؤلفـه ال  أن  الكتـاب  هـذا  يميـز  مـا  أهـم  ومـن 
بمناقشـة مشـكات تربيـة األبنـاء وأسـبابها، بـل إنـه يقـدم 
يمكـن  عمليـة  وحلـواًل  مشـكلة  كل  لعـاج  طرًقـا  ويقتـرح 

االستعانة بها لتحقيق أفضل النتائج.

سلمي وودي مع ما يواجهه من تحديات.
ويؤكـد بريجمـان، الـذي اسـتقر كتابـه السـابق »يوتوبيـا 
للواقعييـن: كيـف يمكننـا بنـاء العالـم المثالـي« فـي قائمـة 
الكتـب األكثـر مبيًعـا لفتـرة طويلـة وتمـت ترجمتـه إلـى 32 
لغـة، علـى أن الطبيعـة اإلنسـانية ليسـت بهـذا القـدر مـن 
السـوء الـذي تتصـف بـه دوًمـا، لكنـه يشـير أيًضـا إلـى أنهـا 
كانـت أفضل في العصور البدائية، فقد كانت مسـالمة على 
نحـو بعيـد علـى العكـس ممـا هـو شـائع، حيـث يتـم تصويـر 
اإلنسـان فـي تلـك الفتـرات فـي الغالـب باعتبـاره همجًيـا 
ومتوحًشـا، ثم تغيـرت تلك الطبيعة إلى األسـوأ في العصور 
التـي شـهدت تطـوًرا حضارًيـا مادًيـا ومؤسسـاتًيا، وتأكيـًدا 
لفكـرة الُملكيـة الشـخصية علـى حسـاب المصلحـة العامـة، 
وهـو مـا أوجـد أنواًعـا مختلفـة مـن االلتزامـات والقيـود 
تطلبـت تغييـًرا فـي القواعـد األخاقيـة ألجـل التكيـف مـع 
متطلباتها وهو ما أوجد بدوره أشكااًل متباينة من الفساد.

ويحـاول المؤلـف علـى مـدار كتابـه المكـون مـن خمسـة 
أجـزاء إثبـات فرضيـة أسـاس هـي »أن النـاس فـي أعماقهم 
إلـى  اسـتناًدا  ذلـك  يفعـل  ال  وهـو  االحتـرام«  فـي  غايـة 
تأمليـة ولكنـه يحـرص علـى  أو فلسـفة  تصـورات نظريـة 
تقديـم عـدد متنـوع مـن نتائـج الدراسـات التـي بحثـت فـي 
الطبيعـة األخاقيـة للبشـر في سـياق مواقـف بعينهـا ليؤكد 
بهـا طرحـه المتفائـل الـذي ربمـا يكـون العالـم فـي أمـس 

الحاجة إليه اآلن أكثر من أي وقت مضى.

العنوان: الدخان واللهب: عن 
اإلبداع واالضطراب النفسي
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كيف تحمي نفسك واآلخرين عند الصالة في 
المسجد أثناء جائحة كوفيد-19

في المنزل، قبل ذهابك إلى المسجد:

عند الدخول إلى المسجد:

ُيرجى الصالة في 
المنزل إذا كنت:

عند الخروج من المسجد:

توضأ في 
المنزل

عدم التزاحم عند الدخول 
إلى المسجد

السالم النظر 
(امتنع عن 
المصافحة 

والعناق والتقبيل)

استخدم عالمات التباعد 
الجسدي إن وجدت. إذا لم 

التزم بآداب السعال 
والعطاس

امتنع عن توزيع أو مشاركة 
الطعام أو الشراب داخل 

المسجد

خذ سجادتك الخاصة خذ مصحفك الخاص
للصالة

احمل كيًسا 
لوضع 

حذاءك فيه

التزم بارتداء الكمامة في 
جميع األوقات

2 متر 2 متر
2 متر

2 متر2 متر

تكن متوفرة، حافظ 
على مسافة مترين 
بينك وبين اآلخرين.

من كبار السن
تعاني من أمراض مزمنة
تحت سن الخامسة عشر

تعاني من السعال، ألم في الحلق، ضيق في التنفس، أو درجة حرارة 
تعادل  37.8 درجـة مئوية أو أكثر

تجنب االزدحام عند الخروج من المسجد.



الخميس ٤ ذو القعدة 144١هـ، ٢٥ يونيو 20٢٠م

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.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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

المربعات التسعة.

6 7 9 3 2
4 5 9 2 3 1 6

2 1 5
8 7 2 9 5 3

1 5 7 6 8
6 4 3 1

5 9 1
1 5 3 9 8

9 8 4 1 7 6 5

9 7 4 2 3 8 1 6 5
2 1 5 7 4 6 9 8 3
8 3 6 1 9 5 7 4 2
5 6 7 4 2 9 3 1 8
3 8 1 5 6 7 2 9 4
4 2 9 3 8 1 5 7 6
6 5 8 9 1 3 4 2 7
1 4 3 6 7 2 8 5 9
7 9 2 8 5 4 6 3 1

* حل العدد الماضي

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

مـن الضـروري أن نسـتمر في تربيـة أبنائنـا وبناتنـا على المحبـة. هذا 
المجهـود الحضـاري واإلنسـاني النبيـل ضـروري، وهـو صمـام أمـان لنـا 
بالتفاصيـل  يغمـر حياتنـا  كبيـر،  المحبـة عنـوان  المسـتقبل.  وألجيـال 

اإليجابية. ويشيع في أوساطنا الطمأنينة. 
فـارق كبيـر بيـن مـن يقدمـون دروًسـا فـي المحبـة، ويصوغـون بهـا 
العقـول، ومـن يوغـرون القلـوب، وال تصـدر عنهـم إال أفعـال وسـلوكيات 

تحرض على الكراهية. 
المحبـة والسـام،  التـي رفعـت شـعارات  المجتمعـات  لقـد نجحـت 

وارتقت في دروب الحضارة، حتى وضعت بصمتها الفارقة. 
والتاريـخ يتذكـر صنـاع المحبـة ودعاتهـا وفاسـفتها ويخلـد ذكرهـم 
بشـكل جميـل. بـل إنـه يقدمهـم باعتبارهـم حملـة رسـائل إنسـانية تمثـل 
موروًثـا حضارًيـا ومرجًعـا معرفًيـا يتـم االسـتفادة منـه فـي صياغـة القيم 
اإلنسـانية المشـتركة. هذه نقطـة مهمة. فـكل صناع المحبـة يهطلون في 

الذاكرة اإلنسانية تسبقهم سيرتهم العطرة وفعلهم المشكور.
الحديـث عـن المحبـة، يعنـي أن يبـدأ هـذا اإلطـار مـن دائـرة اإلنسـان 
الضيقـة، إذ تبـدأ بالسـعي الـدؤوب ألن تحـب نفسـك، وتحـب أسـرتك، 
وتحـب مجتمعـك، وتحـب بيئة عملـك، وتحب مدينتـك، وتحـب الناس من 
حولـك، رؤسـاء ومرؤوسـين، وتحـب وطنـك، وتحـب قيادتـك، وتحـب 

اإلنسانية جمعاء.
نعـم، هنـاك أنـاس يكرهـون أنفسـهم، وهـذه الكراهيـة تظهـر علـى 

اآلخرين من حولهم. 
ال يمكـن أن يتحلى اإلنسـان بقيـم المحبة وهو يكن المشـاعر السـلبية 
لسـواه. وحتـى تتخلص من المشـاعر السـلبية، عليك أن تقرأ عـن آثارها 

على مدى التاريخ اإلنساني والحضاري. 
إذن، فالمحبـة ليسـت مجرد شـعار، بل هـي مجموعة سـلوكيات عملية 
تصـدر عنـك. وهـذه السـلوكيات هـي مـن أوجـب الواجبـات عليـك وعلـى 

كل إنسان متحضر.
ودليـل  ووعيـك،  رقيـك  دليـل  بمـن حولـك  اهتمامـك وحفاوتـك  إن 
تصالحـك مـع نفسـك ومـع سـواك، وعامـة مـن عامـات صدقـك وعدم 

تناقض قولك مع فعلك.
والمحبـة الصادقـة واألصيلـة، تبـدأ بالمحيـط األقـرب، وإال فإنهـا 

تصبح مجرد نفاق اجتماعي ال معنى له.
أن تكون محبا ألسرتك، هي العتبة األولى لمحبة اآلخرين بصدق.

إن تواصلـك مـع جميـع النـاس بمنتهـى البشاشـة. ومبادلتهـم التقديـر 
والمحبـة، يمثـل ضـرورة حياتيـة لـك أنـت أيًضـا، ألنـك تسـتحق المحبـة 
والتقديـر، وحتـى تحصـل عليهمـا ال بـد أن تمنحهمـا لآلخريـن، إذ مـن 

غير المنطق أن تطلب محبة من إنسان دون أن تبادله هذا الشعور.
إننـا نواجـه فـي هـذا الزمـن، صناًعـا للكراهيـة، مـن كل األطيـاف 

واألديان، فالكراهية ال جنسية وال دين لها.
وصنـاع الكراهيـة سـخروا أنفسـهم لبـث األحقـاد، وتأليـب النـاس، 
والتحريـش بينهم، ونشـر العـداء، وتكريس اليـأس، وافتعـال الخصومات، 
واسـتغال المكونـات الثقافيـة واالجتماعيـة والتنـوع الحضـاري فـي شـق 
الصفـوف، بينمـا كل هـذه األمـور هـي مصـدر ثـراء وقـوة عنـد عقـاء 

البشر.
وخاصـة القـول؛ فـإن وجـود الحـب بيـن النـاس، هـو العامـة الفارقـة 
واألصيلـة، التـي تميـز فـرًدا عـن آخـر. هنـا نحـن نتحـدث عـن ملمـح 

تنتصر فيه إنسانيتك على كل أمر آخر. 
ينبغـي أن يكـون علـى تكريـس االبتسـامة، ونشـر  إن رهانـك دوًمـا 
السـام. وهذه مـن القيم التي أكـدت عليهـا كل األديان السـماوية، ونحن 
دومـا نسـتحضر مـن سـيرة نبينـا الكريـم وأحاديثـه الشـريفة هـذه القيـم 
الحضاريـة مثـل قولـه صلـى اهلل عليـه وسـلم )... أفشـوا السـام بينكـم( 
وقولـه عليـه السـام )... وتبسـمك فـي وجـه أخيـك صدقـة(. هـي ذاتهـا 

القيم التي بشر بها جميع األنبياء عليهم السام.
أعلـم أن البعـض قـد ال يتقبـل االبتسـامة منـك، والبعـض قـد يسـتكثر 

الرد على التحية اليومية )السام عليكم(.
لكـن كل هـذا ال ينبغـي أن يحبطك. األقويـاء هم الذيـن يغدقون الحب 

على من حولهم. وهم الذين يهزمون المشاعر السلبية بالمحبة.

دعوة للحب!
خالد السهيل * الطبيعة البكر حديث األلوان:

الفنان أحمد الخزمري من مواليد مدينة الباحة عام 1966م. كان عضًوا في عدد من الجمعيات واللجان والمؤسسات الفنية، ومن بينها بيت الفنانين التشكيليين 
بجدة، وجمعية الثقافة والفنون بجدة، وجمعية الثقافة والفنون بالباحة، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية في جدة، ولجنة الفنون الجميلة بالغرفة 

التجارية بجدة، ولجنة تجميل محافظة جدة. كما كان عضًوا مؤسًسا لمجموعة )مسار( التشكيلية بجدة عام 2001م. 
تتمثل مشاركته في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة في عملين يحمالن عنوان )من الذاكرة(، هذا أحدهما، يقدم من خاللهما المخزون البصري لبعض 

األماكن التي لها دور كبير في إبراز البيئة السعودية وتراثها، وأيًضا إظهار الطبيعة البكر بأسلوب تأثيري يعكس جمالها وما تتمتع به من أرض خصبة لها 
شفافيتها ورونقها األخاذ.

* كاتب صحفي في صحيفة االقتصادية. مهتم بصناعة المحتوى. 


