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ال عجــب أن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
(كوفيــد - 19)، تســببت لألســف فــي خلــط أوراقنــا، 
ــق  ــة إلــى القل حيــث كانــت مــن أهــم األســباب المؤدي
الــذي نمــر بــه حالًيــا، وعلــى مختلــف األصعــدة ســواًء 
كانــت وراء  أو األفــراد. كمــا  المجتمعــات  لكيــان 
التغييــر الجــذري فــي نمــط أدائنــا ألعمالنــا مــن 
خــال العمــل عــن بُعــد، وهــو مــا يُعــد نظاًمــا جديــًدا 

وغير مألوف لنا كموظفين..
الوقــت  وفــي ذات  النظــام  نواكــب هــذا  ولكــي 
جهــة  مــن  لنفســية  ا صابتنــا  علــى  فــظ  نحا
والســتمرار كفــاءة إنتاجنــا وأدائنــا مــن جهــة أخــرى، 
بــات يتوجــب علينــا التعامــل مــع هــذه المواكبــات 
النفســية  لســامتنا  صحيحــة  بطريقــة  الحديثــة 
ولتمكيــن قدراتنــا المهنيــة، بــدًءا بتحديــد روتيــن 
يومــي واضــح ومتســق يتضمــن وقــت إعــداد اإلفطــار 
وتنــاول المشــروبات الدافئــة التــي اعتدنــا عليهــا، 
وتحديــد الوقــت المناســب للعمــل داخــل المنــزل، 
باإلضافــة إلــى تحديــد وقــت االســتراحة وتعييــن 

وقٍت لممارسة التمارين الرياضية، أًيا كان نوعها. 
يقــوم الروتيــن اليومــي علــى برمجــة العقــل فــي 
التركيــز علــى الوقــت الحالــي، كمــا أنــه يحافــظ علــى 
االســتقرار النفســي. وأهــم مــا يتضمنــه روتينــك 
ــوم. والشــك أن أخــذ  ــات الن ــم أوق اليومــي هــو تنظي
قســط كٍاف مــن النــوم يتــراوح مــا بيــن 7 إلــى 9
ســاعات، سيســاعدك نفســًيا وجســدًيا علــى دقــة 

االنتبــاه وإنهــاء كامــل مهمــات أعمالــك بعنايــة، فقــد 
ــا أن النــوم الكافــي يســاعد علــى تحســين  ثبــت علمًي
اليوميــة  يؤهلّــك التخــاذ قراراتــك  المــزاج، ممــا 

بوضوح.
وبالحديــث عــن المــزاج، الشــك أن اإلبقــاء علــى 
عاداتــك فــي تنــاول مشــروباتك المفضلــة، يعــد، كمــا 
ة  د لســعا ا ت  مــا مقو مــن  ت،  ســا ا لدر ا كــر  تذ
ــز  ــى جانــب تحفي ــة، إل واســتحضار الطاقــة اإليجابي
بــأداء  قيامــك  وأثنــاء  لــذا،  الذهنيــة.  القــدرات 
بمشــروبك  نفســك  تكافــئ  أن  حــاول  أعمالــك، 

المفضل.  
أمــا خــال العمــل فأكثــر مــا يســاعدك علــى إدارة 
وقتــك عــن بُعــد وإنجــاز مهماتــك الوظيفيــة، هــو 
للقيــام  المنــزل  فــي  لــك  خــاص  مــكان  تحديــد 
بأعمالــك اليوميــة. فمــن إيجابيــات تحديــد مــكان 
خــاص لــك للعمــل تهيئــة نفســك وفصلهــا عــن طقــس 
المنــزل أواًل، ثــم احتــرام أفــراد المنــزل لتخصيصــك 
وقًتــا ألداء أعمالــك المهنيــة. كمــا ينصــح بتوفيــر 
مقعــٍد خــاٍص بــك، يفضــل أن يكــون مقعــًدا طبًيــا 
لهــا  يتعــرض  أن  يمكــن  التــي  اآلالم  مــن  ليقيــك 
جســدك جــراء الجلــوس غيــر الصحيــح لعــدد مــن 
باختيــار  يُنصــح  أنــه  المتواصلــة. كمــا  الســاعات 
مــكان يدخلــه ضــوء الشــمس الطبيعــي ممــا يوفــر 

لك إضاءة مريحة.
وممــا يُنصــح بــه أيًضــا تدويــُن جميــع المهمــات 

وإرســال  مكالمــات  مــن  بهــا،  القيــام  تــود  التــي 
الرســائل وحضــور االجتماعــات التــي تقــام حالًيــا 
عبــر نظــام الفيديــو. وال تنــَس أن تصنــف أعمالــك 
بــأداء  تقــوم  يجعلــك  فذلــك  أهميتهــا،  بحســب 
مهمــات أعمالــك بفاعليــة، ويجنبــك التشــتت الــذي 

قد تصادفه في المنزل.
إن إعــداد قائمــة بالمهمــات اليوميــة وإنجازهــا 
يمنحــك الشــعور بالرضــى، ويســاعدك علــى رفــع 

معدل ثقتك بنفسك في نهاية اليوم.
ــه  ــذي حددت ــت االســتراحة ال ــزم بوق حــاول أن تلت
لنفســك ُمســبًقا، وأن تســتغله بالقيــام بأنــواع مختلفة 
مــن الرياضــات الخفيفــة كالمشــي وغيرهــا، ممــا 
يجــدد نشــاطك إلكمــال المتبقــي مــن يومــك المتعلــق 

بإنجاز أعمال وظيفتك عن بُعد.  
وأخيــًرا، ال تنــَس أن الوقــت المتبقــي مــن اليــوم 
بعــد العمــل هــو وقــت مخصــص لــك وألســرتك. 
لــذا،  احــرص علــى القيــام بالنشــاطات والهوايــات 
أن  المثــال،  ســبيل  علــى  حــاول،  لــك.  المحببــة 
تمــارس هوايــة جديــدة، كالرســم أو العنايــة بالنباتات 
ــا فــي أحــد المجــاالت  ــة، فقــد تكــون مبدًع أو الكتاب
ولكــن ضغــوط الحيــاة المســتمرة لــم تعطــك الفرصــة 
تصنــع  أن  كلــه،  ذلــك  مــن  واألهــم  الكتشــافها. 
ذكريــات التنســى مــع مــن حولــك، فالجائحــة ســوف 
تمــر الريــب، ولكــن ســتبقى الذكريــات التــي صنعتهــا 

مخلّدة في ذاكرة من نحب.

العمل عن ُبعد وصالبتنا النفسية
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.

فاطمة الصايل
fatimah.sayel@aramco.com

مرشدة وظيفية - إدارة البرامج 
األكاديمية

بتقنية الطباعة ثاثية األبعاد

«مختبر األفكار» في «إثراء»  ينتج أكثر من 
2200 قناع حماية للوجه 

الظهــران - عــّزز مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي (إثــراء) عبــر مختبــر األفــكار مــن دوره اإلبداعــي 
فــي خدمــة المجتمــع، وذلــك عبــر تصميــم وإنتــاج وتصنيــع 
أكثــر مــن 2200 قنــاع حمايــة للوجه بتقنيــة الطباعة ثاثية 
الخطــوط  فــي  العامليــن  توزيعهــا علــى  ليتــم  األبعــاد، 
بالقطاعــات الصحيــة، تماشــًيا مــع الجهــود  األماميــة 
المبذولــة مــن حكومــة المملكــة للحــد مــن جائحــة كورونــا 
(كوفيــد - 19)، وتأتــي المبــادرة امتــداًدا لمبــادرات (إثــراء) 

وأرامكو السعودية في خدمة المجتمع. 
وعكــف فريــق مختبــر األفــكار فــي (إثــراء) علــى تقديــم 
ــة  ــي هــذه األزم ــة ف ــة والفاعل أفضــل اإلســهامات اإليجابي
واالســتفادة مــن اإلمكانــات المتطــورة التــي يملكهــا، حيــث 
بحــث الفريــق مــن خــال منظومــة عمــل متكاملــة عــن 
أفضــل المنتجــات المرخصــة والمعتمــدة مــن قبــل منظمــة 
الصحــة العالميــة، ليقــع االختيــار علــى قنــاع (حامــي 
مــن  عــدد  مــع  التواصــل  ذلــك  بعــد  ويتــم  الوجــه)، 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة للتنســيق علــى إنتــاج 
القنــاع بالتعــاون مــع خبــراء التصنيــع الرقمــي، فيمــا عمــد 
الفريــق علــى تطويــر القنــاع لاســتخدام طيلــة 18ســاعة 
عمــل يومًيــا؛ ليكــون أكثــر راحــة عنــد اســتخدامه لســاعات 
طويلــة، أعقبهــا بتجــارب عملية علــى المســتخدمين للتأكد 

مــن فاعليــة القنــاع، الــذي مــّر بعــدة مراحــل للتصنيــع بــدًءا القافلة األسبوعية
بالتصميــم، وتجهيــز الملفــات للطباعــة، ثــم الطباعــة، 
وتنظيــم وتركيــب األجــزاء، والتعقيــم، والتغليــف وأخيــًرا 

مرحلة التوزيع للجهات المعنية.
كمــا شــارك 16 متطوًعــا، من خال تقديم ســت ســاعات 
عمــل يومًيــا، في إنتــاج أقنعة حماية الوجــه بتقنية الطباعة 
إشــراك  إلــى  المركــز  يســعى  حيــث  األبعــاد،  ثاثيــة 
ــى  ــة لهــم تهــدف إل ــم فــرص إثرائي ــر تقدي ــن عب المتطوعي
تبــادل المعلومــات، وبنــاء وتطوير المهارات الشــخصية إلى 
جانــب تطويــر الخبــرات العملّيــة. وقــد أســهمت جهــات 
المواهــب  و(شــركة  نمذجــة)  (مؤسســة  منهــا  محلّيــة 

الوطنية) بدعم المبادرة عبر الخبرات والمعّدات.
الجديــر بالذكــر أن مختبــر األفــكار أحــد المكونــات 
ــز الثقافــي العالمــي  ــك عبدالعزي ــز المل الرئيســة فــي مرك
(إثــراء)، حيــث يوفــر مســاحة لإبــداع وخلــق األفــكار 
الجديــدة، وتحويلهــا إلــى نمــاذج أولية ومنتجــات، كما يعمل 
علــى تطويــر المجــال اإلبداعــي فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية عبر تشــجيع الموهوبيــن على التفكيــر اإلبداعي 
واالبتــكار، مــن خــال توفيــر مســاحة لــورش عمــل التفكيــر 
التصميمــي. ويتميــز مختبــر األفــكار بوجــود مكتبــة المــواد 
المــواد  نــوع مــن   1600 التــي تحتــوي علــى أكثــر مــن 
المبتكــرة، التــي يُمكــن للــزّوار االســتلهام مــن محتوياتهــا 

إلنشاء منتجاتهم أو تطويرها.
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مخاطًبا املشاركني يف أكادميية املجلس االستشاري للقادة الشباب..

الناصر: الحياة ال تسير دائًما كما نريد، واالستعداد 
لتجاوز النكسات هو مفتاح النجاح

الظهـران - خـال جلسـة نقـاش ُعقـدت هـذا األسـبوع بواسـطة 
عـة،  المتنوِّ الموضوعـات  مـن  عـدًدا  وتناولـت  الفيديـو،  تقنيـة 
وبمشـاركة 60 مـن ألمـع العقـول الشـابة مـن مختلـف قطاعـات 
الشـركة، حـثَّ رئيـس أرامكو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذيين، 
المهنـدس أمين حسـن الناصر، فريًقا من قادة المسـتقبل الشـباب 

على خوض غمار القضايا الرئيسة بما فيها تغيُّر المناخ.
وخال حديثه مع المشـاركين، الذين اجتمعوا بواسـطة الفيديو 
للتنافـس عبـر أكاديميـة المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب مـن 
ق الناصر إلى  أجـل واحـدة مـن بيـن 16 عضويـة في المجلـس، تطـرَّ
ي األكبر الذي نواجهه بينما نمضي  تغيُّر المناخ واصًفا إياه بالتحدِّ
قدًما، سـواًء على صعيد الشركات والمؤسسات، أو بوصفنا أفراًدا 

نعيش على متن هذا الكوكب.
ومضـى الناصـر فـي حديثـه متسـائًا حـول الكيفيـة التـي يُمكن 
للمجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب مـن خالهـا أن يصنـع أثـًرا 
أكبـر، بمـا في ذلك نحـو قضايا من قبيل مواجهة تغيُّـر المناخ على 

سبيل المثال.
بدورهم حرص المشـاركون على اسـتثمار هذه الفرصة الثمينة، 
التـي أتاحتها الحلول التقنية الرقمية، لطرح أسـئلتهم على الناصر 
يات الرئيسة التي تمسُّ مجتمعاتنا في الوقت  حول عدد من التحدِّ
الحاضـر فـي مجـاالت متنوِّعـة مـن بينهـا البيئـة والصحـة، بمـا في 
ذلـك اآلثـار التـي تتركهـا جائحـة كورونـا علـى األسـواق، واسـتحواذ 
أرامكـو السـعودية علـى 70% مـن حقوق الملكية في شـركة سـابك، 
وتعزيز العامة التجارية للشـركة عقب إدراجها مؤخًرا في السـوق 
الماليـة، كمـا تسـاءلوا عـن الـدور الذي يلعبـه المجلس االستشـاري 
ألرامكـو  والنمـو  التوسـع  إسـتراتيجية  ضمـن  الشـباب  للقـادة 

السعودية، وعن إستراتيجية الشركة نحو تمكين القيادات الشابة.

التواصل عبر التقنية
ميـن الذين  المجموعـة، التـي تـم اختيارها من بيـن مئات المتقدِّ
ال تزيـد أعمارهم عن 35 عاًما، شـاركت بواسـطة تقنيات التواصل 
عـن بُعـد ضمن أكاديمية تمتد على مدار سـتة أيـام، الغتنام فرصة 
فريـدة أتاحتهـا الشـركة عبر المجلس االستشـاري للقادة الشـباب، 
الـذي أنشـأته أرامكـو السـعودية فـي عـام 2011م مـن أجـل تعزيـز 

مشاركة الشباب وتمكينهم ضمن اإلستراتيجيات العامة للشركة.
وتُعـدُّ االسـتفادة مـن التقنيـة إحـدى أبرز سـمات بيئـة العمل في 
أرامكـو السـعودية ضمـن الظروف الحاليـة، وفي هذا اإلطـار، أطلَّ 
ًثـا مـن المقـر  الناصـر علـى المشـاركين عبـر تقنيـة الفيديـو متحدِّ
الرئيـس لـإدارة التنفيذيـة فـي الظهـران، وذلك خال اليـوم الثاني 

ضمن برنامج األكاديمية.
وأعرب الناصر عن أمله في أن تسنح له فرصة اللقاء المباشر 
بالمشـاركين، قائـًا إن اللقـاء االفتراضـي بواسـطة تقنيـة التواصل 

عن بُعد هو الخيار األمثل من بين الخيارات الُمتاحة.

االستعداد لألمور غير المتوقعة
وفيمـا يتصـل بالجائحة العالمية، أشـار الناصر إلـى حديث كان 
هـه للمجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب فـي شـهر ينايـر  قـد وجَّ
مطلـع العـام الحالـي، قـال فيه: »كونوا على اسـتعداد لتجـاوز جميع 
عهـا، أو تلـك التـي ال  يـات، سـواًء تلـك التـي نسـتطيع أن نتوقَّ التحدِّ

يستطيع أحد أن يُحيط بها«.
وقـال الناصـر خال حديثه الثاثاء الماضي: »لـم أكن أتوقع أن 
تُصبـح هـذه الكلمـات واقًعـا ماثـًا أمامنـا علـى هـذا الوجـه مـن 

السرعة«.
ًيـا تفرضـه  وأضـاف الناصـر أن االقتصـاد العالمـي يواجـه تحدِّ

هذه الجائحة، وكذلك هو األمر بالنسبة إلى الشركة.
وقـال الناصـر: »إنتاجنـا المميَّـز منخفـض التكلفـة، والمرونـة 
ى بهمـا القـوى العاملـة المؤهلـة فـي الشـركة،  والثبـات اللـذان تتحلَـّ
نـا أرامكـو السـعودية مـن  همـا فارقـان مهمـان مـن شـأنهما أن يمكِّ

مواجهة هذه الرياح العاصفة بشكل أفضل من اآلخرين«.

ة للشباب ل ومنصَّ حافٌز للتحوُّ
وفـي ظـل النمـو الذي تشـهده الفئة العمرية للشـباب بين سـكان 
المملكة، يساعد المجلس االستشـاري للقادة الشباب إدارة أرامكو 
السـعودية علـى التواصـل مـع القـوى العاملـة داخـل المملكـة، التـي 

جانيت بينهيرو

يبلغ عددها 69 ألًفا، حيث إن أكثر من نصف هؤالء تبلغ أعمارهم 
35 عاًما أو أقل.

وبالنظـر إلـى الماضـي، قـال الناصـر إن المجلـس االستشـاري 
للقـادة الشـباب قـد برهـن على نجاحه في الشـركة، مضيًفـا بقوله: 
»إنه يمثِّل حافًزا للتحوُّل والتغيير، كما أنه وسيلة الكتشاف الشباب 

والشابات من ذوي المؤهات واإلمكانات العالية ورعايتهم«.
وباإلشـارة إلـى أنـه ال يمكـن اختيـار الجميـع ضمـن المجموعـة 
األخيرة ألعضاء المجلس االستشاري للقادة الشباب، حثَّ الناصر 
المشـاركين فـي األكاديمية على عدم النظـر إلى ذلك بوصفه نهاية 

األمر، بل يجب أن يكون ذلك بمثابة بداية جديدة.
وأضـاف الناصـر: »هذه فرصة لكم مـن أجل تحويل خيبة األمل 
المؤقتـة إلـى حافـز طويل األمد للتطوُّر على الصعيدين الشـخصي 
د علـى االسـتمرار فـي صقـل مهـارات  والمهنـي، مـع إصـرار متجـدِّ

القيادة«.
وقـد ُكلِّفـت المجموعـة األولـى مـن المشـاركين ضمـن أكاديميـة 
المجلـس، البالـغ عـدد أفرادها 60 مشـارًكا، بإيجاد طـرق من أجل 
احتـواء جميـع المشـاركين السـابقين والحالييـن، وإعـادة ابتـكار 
المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب بحلـة جديـدة تائـم العقـد 

المقبل.

ون لخوض المعركة مستعدُّ
وعلى مدار 18 شهًرا، ومن جميع المسارات الوظيفية ومجاالت 
م مئـات الموظفيـن، الذيـن تقـل أعمارهم  األعمـال المختلفـة، يتقـدَّ
35 عاًمـا، للحصـول علـى فرصـة االنضمـام إلـى المجلـس  عـن 

االستشاري للقادة الشباب.
ـحون، الذين هم في بدايـة حياتهم المهنية، من  ويتنافـس المرشَّ
المهنيـة  قدراتهـم  لقيـاس  صارميـن  وتدقيـق  تمحيـص  خـال 
ومهاراتهـم الفرديـة، قبـل أن يتـم اختيـار 60 منهـم لانضمـام إلـى 
مـون أمـام لجنـة مـن الحـكام  األكاديميـة لمـدة سـتة أيـام، حيـث يقدِّ

يات التي تواجه الشركة. عرًضا حول إحدى التحدِّ
وعلـى الرغـم مـن أن ورشـة العمـل لهـذا العـام متاحـة عبـر 
اإلنترنـت فقـط، فـإن جلسـة التحكيـم النهائـي قـد تُعقـد بالصـورة 
التقليديـة، مـع مراعـاة اإلرشـادات الوقائيـة، وذلـك من أجـل تقدير 
وتعزيـز قيمـة الحـوار المباشـر، حيـث يجلـس المشـاركون مًعـا 

لمناقشة األمور.
المجلـس  أكاديميـة  ضمـن  النقـاش  جلسـة  اختتـام  وقبـل 
ق الناصر إلى تجاربه الشخصية،  االستشـاري للقادة الشـباب، تطرَّ
قائـًا إن القـدرة علـى التعامـل مـع خيبـات األمـل تُسـهم فـي نجـاح 

اإلنسان في حياته المهنية والشخصية على حدٍّ سواء.
وفـي هـذا الصـدد، قـال الناصـر: »الحيـاة ليسـت مثاليـة في كل 
شيء، وعلينا أن نكون مستعدين دائًما للنكسات بكافة أشكالها، إذ 
إن كيفيـة التعامـل معهـا هـو مـا يسـاعدك علـى النجـاح فـي حياتك 

المهنية والشخصية في المستقبل«.
 

التنوع والتواصل الفاعل
وإلـى جانـب الناصـر، شـارك خـال االجتمـاع، نائـب الرئيـس 
ًبـا  مرحِّ مفتـي،  ياسـر  األسـتاذ  السـوق،  وتحليـل  لإسـتراتيجية 
بالمشـاركين، حيـث أشـار إلـى أن المجلـس االستشـاري للقـادة 
الشـباب يُعـدُّ منصـة يمكـن للقـادة الشـباب مـن خالهـا إيصـال 

رسائلهم المهمة للشركة.
ننـا مـن سـدِّ الفجـوات  وقـال مفتـي: »إن مشـاركتكم الفاعلـة تمكِّ
الحاليـة فـي العمـر والجنـس فـي الشـركة، لكـي نصبـح شـركة أكثر 
تنوًعـا وشـمواًل، وهـو أمر في غاية الضرورة؛ ال سـيما ونحن ندخل 
مناطق تشغيلية جديدة، وأسواًقا ومناطق جغرافية جديدة أيًضا«.

وقـال مفتـي إن مقيـاس نجـاح القـادة الحقيقييـن هـو االحتـرام 
الـذي يحظـون بـه مضيًفا بقولـه: »أنت من تفـرض االحتـرام دائًما، 

فهو ال يُمنح وال يُهدى أبًدا«.
ث المديـر العـام للشـؤون  وخـال اليـوم األول لألكاديميـة، تحـدَّ
العامـة، األسـتاذ فهـد الضبيـب، مـع المرشـحين قبـل ورشـة عمـل 
سرد القصص الملهمة، مشيًرا إلى أن كلَّ قائد يحتاج إلى مهارات 

تواصل مثالية.
 وأضـاف الضبيـب: »يجـب أن يُجيـد القائـد مهـارات التواصـل 
الفاعـل، وتقـع علـى عاتـق كل واحـد منكـم مسـؤولية أن يصبـح 

األفضل في كل جوانب التواصل مع اآلخرين«.
 ومـن خـال ضـرب المثـال بالجائحـة الحالية، قـال الضبيب إن 
التواصـل الفاعل يتطلَّب العاطفة الصادقـة، فهي التي تدفع الناس 

إلى المشاركة والتفاعل.
 

المملكة والجيل الشاب
وتُعـدُّ المملكـة العربيـة السـعودية دولـة مفعمـة بالشـباب، إذ إن 
أكثـر مـن نصـف سـكانها البالـغ عددهـم 34 مليـون نسـمة تقـلُّ 
أعمارهـم عـن 30 عاًمـا. وبزيـادة سـنوية تبلـغ 2.52٪، سـتكون 
المملكـة واحـدة مـن أكثـر الـدول شـباًبا علـى وجـه الكـرة األرضيـة 

بحلول عام 2030م.
وإدراًكا منهـا للتحـوُّل الديموغرافـي فـي القـوى العاملـة نحـو 
تكويـن أصغـر سـًنا، قامـت أرامكـو السـعودية بتمكيـن رؤيـة شـبابية 
فـي أعمالهـا من خال المجلس االستشـاري للقادة الشـباب، الذي 
مـن المقـرر أن يحتفـي بالذكـرى السـنوية العاشـرة لتأسيسـه العـام 

المقبل.
جديـٌر بالذكـر، أن أولئـك الذيـن يتـم اختيارهـم لمجلـس القـادة 
الشـباب سـيقومون بأعمال تطوعية لمدة 18 شـهًرا، باإلضافة إلى 

قيامهم بأعمالهم اليومية.

في حديثه مع 60 موظًفا تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين، الذين تقل أعمارهم 
عن 35 عاًما، للتنافس من أجل عضوية المجلس االستشاري للقادة الشباب في 

الشركة، قال رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن 
ل كل واحٍد منا حلقة  ر المناخ »ُيمثِّ الناصر، إنه عندما يتعلق األمر بصحة الناس وتغيُّ

مهمة ضمن سلسلة متصلة ُتقاس قوتها بمقدار قوة أضعف حلقاتها«.

من خالل اتصاله بأكاديمية المجلس االستشاري للقادة الشباب، 
أ نائب الرئيس لإلستراتيجية وتحليل السوق، األستاذ ياسر  هنَّ

مهم إلى هذه المرحلة، وشكرهم  مفتي، المرشحين على تقدُّ
على إسهاماتهم المستمرة في أرامكو السعودية.

د  في حديثه لمرشحي المجلس االستشاري للقادة الشباب، أكَّ
المدير العام للشؤون العامة، األستاذ فهد الضبيب، أهمية 

التواصل والتأثير في بيئة العمل الحديثة للشركات الكبرى.
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حلماية املوظفني وضمان عودة آمنة لهم

برج المدرا يحصل على ضمان الحماية من
«بيرو فيريتاس»

الظهـــران - أجبـــرت الجائحـــة العالميـــة فيـــروس 
كورونـــا المســـتجد (كوفيـــد - 19) معظـــم الشـــركات 
مـــن األســـاليب  الكثيـــر  تغييـــر  العالـــم علـــى  حـــول 
واآلليـــات التـــي تعمـــل بهـــا فـــي بيئـــات عملهـــا، حتـــى بـــات 
ــتعمل علـــى  ــو كيـــف سـ ــا اآلن هـ ــر لديهـ الهاجـــس األكبـ
األرجـــح فـــي المســـتقبل لضمـــان ســـامة موظفيهـــا 
ـــن بشـــأن  ـــن عـــدم اليقي ـــى الرغـــم م واســـتمراريتها. وعل
ــإن  ــة، فـ ــذه الجائحـ ــا هـ ــتمر فيهـ ــد تسـ ــي قـ ــدة التـ المـ
األولويـــة لجميـــع الشـــركات هـــي العـــودة بموظفيهـــا إلـــى 
مقـــرات أعمالهـــم بأســـرع مـــا يمكـــن، مـــع توفيـــر ظـــروف 

الصحة والسامة والنظافة المثلى لهم.
وبينمـــا تعمـــل القطاعـــات والمنشـــآت بشـــكل عـــام 
علـــى اســـتئناف العمليـــات، ســـتواجه تحديـــات كبيـــرة 
لحمايـــة الموظفيـــن العائديـــن مـــن المخاطـــر الصحيـــة 
المرتبطـــة بانتشـــار الفيـــروس فـــي المكاتـــب. ومـــع أخـــذ 
الســـعودية  أرامكـــو  اتخـــذت  االعتبـــار،  فـــي  ذلـــك 
إجـــراءات متكاملـــة لضمـــان ســـامة بيئـــات األعمـــال 
لديهـــا، وامتثـــااًل للتدابيـــر الوقائيـــة ضـــد فيـــروس 

كورونا.
فـــي  المـــدرا  بـــرج  اإلطـــار، حصـــل  هـــذا  وفـــي 
الظهـــران، مؤخـــًرا، علـــى شـــهادة ملصـــق االمتثـــال 
وضمـــان الحمايـــة مـــن شـــركة »بيـــرو فيريتـــاس« ضـــد 
آثـــار فيـــروس كورونـــا. وتُعـــد بيـــرو فيرتـــاس شـــركة 
رائـــدة عالمًيـــا فـــي مجـــال االختبـــارات والتفتيـــش 
وإصـــدار الشـــهادات، ويقـــدم ضمـــان الحمايـــة الـــذي 
توصلـــت إليـــه برنامًجـــا قوًيـــا يلبـــي احتياجـــات جميـــع 

بيئات األعمال عند إعادة فتحها للعمل. 
ـــم المرافـــق  ـــى تقيي ـــة عل وتقـــوم فكـــرة برنامـــج الحماي
الصحـــة  وإجـــراءات  سياســـات  تنفيـــذ  وتحديـــد 
كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  مـــن  للحـــد  والســـامة 

المستجد.
بالموقـــع  الخاصـــة  المخاطـــر  البرنامـــج  ويعالـــج 
والتشـــغيل مـــن خـــال مطالبـــة الشـــركات بالمحافظـــة 
علـــى ممارســـات النظافـــة الجيـــدة، وكذلـــك مطالبتهـــا 
بشـــكل  الحمايـــة  لتدابيـــر  تنفيذهـــا  مـــن  بالتحقـــق 
صحيـــح. ويتماشـــى التقييـــم مـــع المتطلبـــات التنظيميـــة 
ـــدة، وممارســـات الصحـــة  ـــة الجي فـــي المملكـــة، والنظاف
ــة،  ــم المراجعـ ــن قوائـ ــلة مـ ــن سلسـ ــامة. ويتضمـ والسـ
التـــي تـــم تطويرهـــا اســـتناًدا إلـــى أفضـــل الممارســـات 

المعتـــرف بهـــا عالمًيـــا مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة جيهان مفتي
مـــن  وغيرهـــا  المهنيـــة  والصحـــة  الســـامة  وإدارة 

المنظمات المعترف بها عالمًيا.

ريادة على مستوى المملكة
ونتيجـــة لهـــذه الشـــهادة، أصبـــح بـــرج المـــدرا فـــي 
الظهـــران: أول مبنـــى تجـــاري فـــي المملكـــة يحصـــل 
علـــى درجـــة الســـامة مـــن مكتـــب الحمايـــة لشـــركة 
ـــى  ـــك إل ـــد - 19)، وينضـــم بذل ـــن (كوفي ـــاس م بيروفيريت
مـــا يقـــرب مـــن 800 منشـــأة حـــول العالـــم، مـــن بينهـــا 
مبانـــي مكاتـــب وفنـــادق ومرافـــق للترفيـــه، حققـــت 

اشتراطات السامة ذاتها. 
وباإلضافـــة إلـــى تفانـــي إدارة خدمـــات المكاتـــب  فـــي 
أرامكـــو الســـعودية، فـــإن هـــذه الشـــهادة هـــي نتيجـــة 
ألكثـــر مـــن ثاثـــة أشـــهر مـــن التحضيـــر، وتنســـيق 
الجهـــود المشـــتركة لعديـــد مـــن الجهـــات مـــن خـــال 
ــل  ــا. فقبـ ــروس كورونـ ــي فيـ ــن تفشـ ــد مـ ــا بالحـ التزامهـ
ـــاس،  ـــرو فيريت ـــل بي إجـــراء المراجعـــة والتفتيـــش مـــن قب
تـــم تطويـــر قائمـــة مرجعيـــة مخصصـــة لمبنـــى المـــدرا 
يـــة  الحما ومعـــدات  والتدريـــب  الوعـــي  تضمنـــت 
ومعقـــم  التطهيـــر  وإجـــراءات  وتدابيـــر  الشـــخصية 
اليديـــن والفحـــص الحـــراري وغيرهـــا الكثيـــر. وخـــال 
فتـــرة التقييـــم، تـــم رصـــد تنفيـــذ إرشـــادات وإجـــراءات 
القائمـــة المرجعيـــة عـــن كثـــب، وتـــم فحصهـــا قبـــل منـــح 

بطاقة الحماية.

إنجازات أخرى على خطى المدرا
وتشـــمل المرحلـــة األولـــى مـــن برنامـــج الحمايـــة الـــذي 
تشـــرف عليـــه بيـــرو فيرتـــاس حالًيـــا، الـــذي ســـيتضمن 
ــة  ــأة مكتبيـ ــة لــــ 12 منشـ ــة الحمايـ ــح بطاقـ ــه منـ بموجبـ
أخـــرى تقـــع فـــي مناطـــق األعمـــال الوســـطى والشـــمالية 

والجنوبية في الشركة.
وتخطـــط إدارة خدمـــات المكاتـــب لتوســـيع هـــذه 
ـــد مـــن مرافقهـــا فـــي المســـتقبل  ـــادرة لتشـــمل المزي المب
القريـــب. وفـــي غضـــون ذلـــك، سيســـتمر التركيـــز علـــى 
جهـــود التخفيـــف مـــن آثـــار الفيـــروس لضمـــان امتثـــال 
مبانـــي إدارة خدمـــات المكاتـــب للتدابيـــر الوقائيـــة ضـــد 
فيـــروس كورونـــا مـــن أجـــل صحـــة وســـامة جميـــع 

الموظفين.

مدير إدارة خدمات المكاتب، األستاذ أحمد الزاهد (إلى اليسار) مع  مدير مكتب فيريتاس في المنطقة الشرقية، وديع دربيل، 
يقفان بجانب شهادة المدرا لضمان الحماية.

حصل برج املدرا يف السابق 
على شهادة ليد بالتينيوم 

وثالث شهادات آيزو (نظام إدارة 
ISO، ونظام إدارة  الطاقة 50001

ISO، ونظام إدارة  اجلودة 9001
.(ISO األصول 55001
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قاعدة ضخمة تزيد عن 500 مليون شخص وجمهور تلفزيوني يُقّدر بـ 1.9 مليار شخص

جمهور الفورموال 1 الضخم يتعرف على وقود الشركة وزيوت 
تشحيمها وعالمتها التجارية وقدراتها الصناعية واالبتكارية الهائلة

ــو  ــة ألرامك ــة الشــراكة العالمي ــران - جــاءت رعاي الظه
الســعودية مــع ســباق الفورمــوال 1 العالمــي لتحقيــق حزمــة 
مــن األهــداف ذات الصلــة بأعمالها في الوقت المناســب؛ 
حيــث إن اإلطــاق الوشــيك لزيــوت التشــحيم ومبــادرة 
أرامكــو الســعودية الخاصــة بوقــود التجزئــة تجعلهــا علــى 
اتصــال مباشــر مــع المســتهلكين فــي ظــل الحاجــة إلــى 

تعزيز القدرة التنافسية للشركة في هذا المجال. 
ومنصــة الفورمــا 1 تهــيء المســتهلك وتعــده لحالتــي 
التســابق واألداء العالييــن المتوقعتين من هــذه المنتجات. 
وقــد نجحــت أرامكــو الســعودية بالفعــل فــي الحصــول 
علــى حقــوق اســتخدام منتجاتهــا الخاصــة بالتشــحيم فــي 

سباق الفورما 1.

بناء الوعيإميون هيوسنت
تمتلــك الفورمــا 1 قاعــدة جماهيريــة هائلــة تزيــد عــن 
500 مليــون شــخص، ويبلــغ جمهــور التلفزيــون المتابــع لها 
1.9 مليــار شــخص، وتوفــر رعايــة أرامكــو فرصــة فريــدة 
لنشــر العامــة التجاريــة للشــركة إلــى أســواق وعمــاء 

جدد.
مــن  إلــى ماييــن  الشــركَة  الرعايــة  وســتُقدم هــذه 
الجمهــور المســتهدف لبنــاء ســمعتها كشــركة مســتقبلية 

ومتكاملة للطاقة والمواد الكيميائية.

التناغم مع أعمال الشركة
يوفــر الفورمــا 1 منصــة للشــركة الســتعراض قدراتهــا 
ــه.  ــور اســتيعابه وفهم ــن للجمه ــي ســياق يمك ــا ف وتقنياته
فالموضوعــات المعقــدة مثــل المــواد الامعدنيــة، علــى 
ســبيل المثــال، يمكــن شــرحها مــن خــال مثــال قيمــة 
المــواد خفيفــة الــوزن واألقــوى المســتخدمة فــي ســيارات 

الفورما 1 لتعزيز الكفاءة واألداء.

تعزيز جهود الشركة في البيئة 
والمجتمع والحوكمة 

وبوصــف أرامكــو الســعودية شــريًكا رســمًيا لموســم 
الفورمــوال 1، فإنهــا ستســتخدم هــذه المنصــة لعــرض 
و«وقــود  واألداء،  الهندســة،  تجــاه  الشــركة  التزامــات 
ــة بشــأن خفــض  ــات العالمي ــي التوقع ــا يلب المســتقبل« بم

االنبعاثات وكفاءة وسائل النقل.
وتحتــل أرامكــو الســعودية موقًعــا ريادًيــا فــي جهــود 
لصناعــة  المســتقبل  وقــود  لتطويــر  الطاقــة  صناعــة 

السيارات وقطاعات وسائل النقل األوسع.
وبهــذا الشــأن، قــال رئيــس أرامكــو الســعودية،كبير 
إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر: 
»بوصــف أرامكــو الســعودية أكبــر مــورِّد للطاقــة فــي العالم 
ــكار، فإنهــا تطمــح إلــى التوصــل  ولكونهــا رائــدة فــي االبت
لحلــول جذريــة لتحســين أداء المحــركات والحصــول علــى 

طاقة أنظف«.

 ،1 للفورمــا  التنفيــذي  الرئيــس  أشــاد  مــن جهتــه، 
الخبــرات،  لتبــادل  بالفرصــة الجديــدة  تشــيس كاري، 
ــا المشــتركة والعمــل  ــع إلــى مشــاركة خبراتن وقــال: »نتطل
مــع أرامكــو فــي مجــال االبتــكار التقنــي، وســوف نســتفيد 
حتًمــا بشــكل كبيــر مــن قدراتهــا وخبراتهــا فــي قطــاع 

الوقود والطاقة«.
جديــر بالذكــر أن فورمــا 1 تســتخدم بالفعــل أنواًعــا 
مــن الوقــود ذات انبعاثــات كربونيــة منخفضة بشــكل كبير، 
ــود الشــركة  ــو الســعودية جه ــع أرامك وســتبرز الشــراكة م
لاحتبــاس  المســببة  الغــازات  إطــاق  تخفيــف  فــي 
الحــراري وتعزيــز ســمعتها كشــركة عالميــة تُعنــى بمــا 

يواجهه العالم من مشاكل بيئية.
وكمــا أن الفورمــا 1 تعمــل علــى تحديــد مواصفــات 
الســيارات المشــاركة فــي الســنوات القادمــة مــن الســباق، 
فــإن الفرصــة تلــوح أمــام أرامكــو الســعودية لتشــكيل 
التقنيــات المعتمــدة لدعــم وجهــة نظــر الشــركة حــول 
حلــول الكفــاءة المثلــى لوســائل النقــل على مســتوى العالم، 
وإثبــات أداء هــذه الحلــول فــي واحدة مــن أكثــر الرياضات 

إثارة وأصعبها في العالم.

Englishباللغة العربية
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تطمح إلى التوصل لحلول جذرية لتحسين أداء 
المحركات والحصول على طاقة أنظف

أمين الناصر
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يتأتى لعالمة أرامكو التجارية الحصول على دعم كبير من خالل رعايتها 
للفورموال 1، حيث تمتلك هذه الرياضة قاعدة جماهيرية ضخمة تزيد عن 

500 مليون شخص وجمهور تلفزيوني ُيقدر بـ 1.9 مليار شخص. وتوّفر هذه 
الرعاية فرصة فريدة لنشر العالمة التجارية للشركة.



تنير أشعة الشمس في الصباح الباكر األجواء 
اللطيفة في جزيرة أبو علي، وهي جزيرة بكر تمتدُّ 

فيها الشواطئ ذات الرمال البيضاء لمسافات 
بعيدة، وتلمع حولها أمواج الخليج العربي، التي 

تعكس أشعة الشمس مثل األلماس.
وتقع هذه الجزيرة شمال مدينة الجبيل، وتبلغ 

مساحتها 120 كيلومتًرا مربًعا، وهي أجمل المناطق 

البيئية في المنطقة الشرقية من المملكة.
وفي األفق البعيد، على امتداد مرأى العين، 

يمتدُّ بحر أخضر من غابات القرم الوارفة، حيث 
ل باألمطار الموسمية أوراق  يداعب الهواء المحمَّ

األشجار الخضراء الزاهية والغصون الثابتة 
والجذور.

وإذا نظرت في االتجاه اآلخر، ترى في األفق 

مرافق الغاز والنفط التابعة ألرامكو السعودية، 
والمركز اللوجستي البحري، بينما يقبع تحت 

األعماق حقل البري النفطي.
وهناك، ُتعدُّ مروج األعشاب البحرية والشعاب 

ة من  المرجانية الغنية مأوًى رئيًسا لألنواع المهددَّ
السالحف البحرية، التي يستقرُّ بعضها في أعشاش 
على طول شاطئ جزيرة أبو علي في كل فصل ربيع.

بجوار مرافق األعمال وسط أمواج اخلليج العربي..

غابات القرم وأسراب الطيور المهاجرة تبعث الحياة في جزيرة أبو علي
جانيت بينهيرو

تصوير: أحمد العيتاني

حظٌر تام للصيد
تأخذ أرامكو السعودية جميع ما يتعلَّق بحماية 
جزيرة أبو علي على محمل الجد، وبالتالي تعطي 

األولوية القصوى للطبيعة.
وبهدف حماية الجزيرة والمحافظة عليها، تعمل 

الشركة مع حرس الحدود على التحكم بالدخول إلى 
الجزيرة، بما فيها من شواطئ وكثبان، وسهول مليئة 

بالسبخات، ومسطحات تحتوي على الطين الناتج عن 
المد البحري والرمل، ومستنقعات مالحة تضمُّ 

أشجار القرم.
ويُحظر صيد السمك في كافة أرجاء الجزيرة، 
حتى بالنسبة للعاملين البالغ عددهم 350، الذين 
يسكنون في الحي السكني التابع للشركة هناك.

وقال مدير إدارة اإلنتاج في رأس تنورة، األستاذ 
نايف السلمي، إن أرامكو السعودية ملتزمة بحماية 

التنوع الحيوي في الجزيرة من خال عديد من 
المبادرات، مثل زراعة أشجار القرم ومشاتلها، 

وتنظيف الشواطئ، وتثبيت األعشاش الصناعية 
للطيور.

وقال السلمي: »مفتاح الحصول على كوكب أكثر 
اخضراًرا في أيدينا، ونحن نعمل مًعا لحماية جزيرة 

أبو علي«.

تحت سماء الخليج العربي، التي تالمسها خيوط الشمس 
من كل جانب، تخوض طيور النحام (الفالمينغو) الجميلة 
غمار المياه الفيروزية على امتداد الشريط الساحلي أمام 

معمل فرز الغاز من الزيت في جزيرة أبو علي، لتستمدَّ منها 
غذاءها، وذلك على مقربة من المركز اللوجستي البحري 

الخاص بالعاملين، الذين ينتقلون من مختلف منصات 
الشركة البحرية وإليها.

أبو علي

منطقـة التنـوع الحيـوي فـي جزيـرة أبو علي هـي من ضمن 
أكثر من 1200 كيلومتر مربع من التنوع الحيوي السـاحر 

بين أحضان مناطق األعمال البرية في أرامكو السعودية.
ع البيئي التابعة للشركة  محميات التنوُّ

ع بيئي غني  مناطق تابعة للشركة ذات تنوُّ

حماية التنوع الحيوي في الشركة
داخــل هــذا الموقــع الســاحر للتنــوع الحيــوي فــي 
المملكــة، تحتــل مرافــق أرامكــو الســعودية حوالــي %5

ــة  ــرة، حيــث تعيــش الكائنــات البري مــن مســاحة الجزي
والبحريــة بجــوار األنابيــب ومرافــق التشــغيل، التــي 
تعالــج 250 ألــف برميــل مــن النفــط الخــام يومًيــا دون 

ضجيج.
د العلمــاء جزيــرة أبــو علــي كواحــدة  ــًرا، حــدَّ ومؤخَّ
الحيويــة  الناحيــة  مــن  18 منطقــة مهمــة  بيــن  مــن 
تخضــع إلشــراف أرامكــو الســعودية. وفــي شــهر ينايــر 
مــن عــام 2014م، أعلنــت الشــركة رســمًيا عــن تصنيــف 
الجزيــرة كأول منطقــة مــن بيــن عشــر مناطــق لحمايــة 

التنوع الحيوي في أرامكو السعودية.

زراعة أشجار القرم
وقــال المستشــار البيئــي فــي إدارة حمايــة البيئــة، 
هــذه  تخصيــص  مــن  الهــدف  إن  لفانــد،  رونالــد 
الموائــل واألنــواع والمناظــر  المناطــق هــو حمايــة 
أنــواع  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  المهمــة،  الطبيعيــة 
التــي تتواجــد فيهــا بصــورة  النباتــات والحيوانــات 

طبيعية، أو تواجدت فيها فيما مضى.
وقــال لفانــد: »جزيــرة أبــو علــي مهمــة ألنهــا تحتوي 
ــل الملوحــة، وألنها  علــى أنــواع مــن النباتــات التــي تتحمَّ
أثبتــت فــي البدايــة نجــاح مبــادرة زراعــة أشــجار 

القرم«.

وأضــاف: »لقــد ُزرعــت 100 شــتلة قــرم فــي الجزيــرة 
فــي أوائــل تســعينيات القــرن الماضــي، وازدهــرت تلــك 
الشــتات. واليــوم، لدينــا غابــة مــن أشــجار القــرم 
الكبيــرة تبلــغ مســاحتها ســبعة هكتــارات، وهــي نتيجــة 

لجهود الزراعة األولى«.
ــة القــرم دفــع  وأوضــح لفانــد أن نجــاح زراعــة غاب
أرامكــو الســعودية إلــى زراعــة مليونــي شــجرة قــرم 

أخرى في المنطقة الشرقية.
وأردف قائــًا: »فكرنــا أنــه إذا كنــا قــد تمكنَّــا مــن 
الحصــول علــى غابــة بمســاحة ســبعة هكتــارات فــي 
100 شــتلة فحســب، فمــاذا  أبــو علــي مــن  جزيــرة 

سيحدث لو زرعنا المزيد؟«.

موطٌن ألنواع الحياة
ــر جزيــرة أبــو علــي موائــل لعــدد كبيــر مــن أنــواع  توفِّ

الحيوانات والنباتات التي تعيش في المنطقة.
وتنشــغل الطيــور بالبحــث عــن غذائها بين األســماك 
الوفيــرة والمحــار والنباتــات البحريــة داخــل ميــاه 
البحــر، فــي خليــج مجــاور ألنابيــب النفــط والغــاز 

ومرافق التشغيل.
نحــو  الطبيعــي  نتوئهــا  وبفضــل  الجزيــرة،  وتُعــدُّ 
مــن  كثيــًرا  يســاعد  برًيــا  العربــي، جســًرا  الخليــج 
الطيــور المهاجــرة فــي هجرتهــا الســنوية عبــر الخليــج، 
الطيــور  لراحــة  الضروريــة  الموائــل  ــر  توفِّ حيــث 
أجنحتهــا  تفــرد  أن  قبــل  الغــذاء،  علــى  وحصولهــا 

لمواصلــة رحلتهــا الطويلــة، محلِّقــة فــي األفــق الواســع 
نحو آسيا وأفريقيا وأوروبا.

حماية البيئة مسؤولية الجميع
وتحافــظ الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة المهمــة مــن 
ــواع  ــى كثيــر مــن األن ــرة عل ــة فــي الجزي ــة البيئي الناحي
الحساســة. وقــال المنســق البيئــي فــي إدارة اإلنتــاج 
ــل الرحمــن شــريف، إن الشــركة  ــورة، خلي ــي رأس تن ف
تعمــل بجــد للتخلــص مــن اآلثــار الماديــة الســلبية علــى 

الموقع.
وقــال شــريف، الــذي يحمــل درجــة الماجســتير فــي 
علــوم البيئــة: »أشــعر بالفخــر ألننــي أعمــل مــع شــركة 

نفط وغاز تبذل جهوًدا إضافية لحماية البيئة«.
أنهــم  ومقاولينــا  لموظفينــا  ــح  »نوضِّ وأضــاف: 
مســؤولون عــن المحافظــة علــى جزيــرة أبــو علــي، وأن 
االلتــزام  الجميــع  مــن  تتوقــع  الســعودية  أرامكــو 

بالتعليمات من أجل حماية الجزيرة«.
مــن جميــع  التخلــص  يتــم  أنــه  شــريف  وأوضــح 
إدارة  تتــم  كمــا  معتمــد،  مرفــق  فــي  المخلفــات 
الحيوانــات المحليــة والبريــة ورعايتهــا، مضيًفــا أن 
ــال:  ــدة، وق ــادة الســيارات محصــورة بالطــرق المعبَّ قي
تُضــّر  ــدة  المعبَّ الطــرق  خــارج  المتهــورة  »القيــادة 
ــر النباتــات وشــبكات الجــذور، كمــا  بالرمــال، وتدمِّ
يمكــن أن تقتــل الكائنــات الصغيــرة التــي تعيــش تحــت 

األرض«.

في جزيرة أبو علي، أنشأت أرامكو السعودية 
أعشاًشا صناعية للطيور، لتشجيعها على التكاثر 

في هذه الرقعة الساحرة من الطبيعة.
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بجوار مرافق األعمال وسط أمواج اخلليج العربي..

غابات القرم وأسراب الطيور المهاجرة تبعث الحياة في جزيرة أبو علي
غابات القرم.. هبٌة تربط األرض بالبحر

عنــد غابــات القــرم فــي جزيــرة أبــو علــي الخابــة، 
ثمــة مشــهد جميــل تــرى فيــه حشــرات اليعســوب وهــي 
تحــاول  بينمــا  العموديــة،  كالطائــرات  برقــة  تطيــر 
جــذور  بيــن  بحــرص  االختبــاء  البحــر  ســرطانات 
األشــجار، وتبنــي العناكــب بيوتهــا بدقــة فنيــة متناهيــة، 

ر باستمرار الحياة. فيما تنبت شتات جديدة تبشِّ
وهــذه الكثافــة النابضة بالنشــاط لحشــرات اليعســوب 
وغيرهــا مــن الكائنــات هــي خيــر شــاهد علــى الســامة 

البيئيــة العامــة وجهــود حمايــة الجزيــرة والمحافظــة 
عليها.

عجائــب  مــن  نفيًســا  جــزًءا  تُعــدُّ  القــرم  وغابــات 
الطبيعــة بوجــه خــاص؛ فهــذه األشــجار، التــي تنمــو فــي 
ــاه البحــر، تنســجم  ــن اليابســة ومي المنطقــة النشــطة بي

بتناغم مع مياه البحر والشواطئ.
ويُــدرك الماحــظ لهــذه األشــجار اجتهادهــا فــي 
إنجــاز مجموعــة مــن المهمــات المثيــرة، ولعــلَّ أكثرهــا 

إدهاًشــا تنقيتهــا للميــاه المالحــة وتحويلهــا إلــى ميــاه 
ــة  ــره مــن بيئــات طبيعيــة تزخــر باألغذي ــة، ومــا توفِّ عذب
ــر المحاضــن التــي  البحريــة، باإلضافــة إلــى أنهــا توفِّ

تؤوي األسماك والروبيان.
كمــا أن جذورهــا الســميكة تعتمــد علــى المــد والجــزر 
للتنفــس، وهــي مهمــة الســتقرار الشــواطئ، والحيلولــة 
ــة الناتجــة عــن األمــواج والعواصــف، والحــدِّ  دون التعري

من األضرار التي يمكن أن تلحق بالمنطقة الساحلية.

تحتوي جزيرة أبو علي مشتاًل من بين مشتلين اثنين ألشجار القرم. ومنذ عام 1993م، بدأت أرامكو السعودية 
ه البيئي  بحماية أشجار القرم، فزرعت 100 شتلة منها في جزيرة أبو علي. وإذا ما أخذنا بعين االعتبار المتنزَّ

ال  ألشجار القرم في رأس تنورة، فإننا نستطيع القول إن منطقتي التنوع الحيوي التابعتين للشركة قد نمتا لُتشكِّ
منظومة بيئية بحرية مساحتها 5200 هكتار، تزدهر فيها أعشاب البحر وأهوار المياه المالحة.

إدارة زيادة اإلنتاج
لحماية البيئة

أعلنــت أرامكــو الســعودية العــام الماضــي عــن 
خطــط تقضــي بزيــادة طاقــة اإلنتــاج فــي حقلــي 

المرجان والبري النفطيين.
وستشــهد أعمــال زيــادة اإلنتــاج، فــي جزيــرة أبــو 
علــي، إنشــاء معمــل جديــد لفــرز الغــاز مــن الزيــت 
يتمتــع بالقــدرة علــى معالجــة نصــف مليــون برميــل 
يومًيــا، باإلضافــة إلــى بنــاء حــي ســكني جديــد 
500 255 إلــى  يرفــع عــدد غــرف الســكن مــن 

غرفة، بينما سيُزال الحي السكني القديم.
وقــال نائــب الرئيــس ألعمــال الزيــت فــي منطقــة 
ــداود: »تُســهم  األعمــال الشــمالية، األســتاذ داود ال
ــة أرامكــو الســعودية  ــادة فــي تعزيــز مكان هــذه الزي
كجهــة موثوقــة تــورِّد الطاقــة للعالــم، فيما ســيضمن 
ــوي  ــوع الحي ــة التن ــال حماي ــق لألعم ــذ الدقي التنفي
واالرتقــاء بــه فــي المناطــق التابعــة لدائــرة أعمــال 

الزيت في منطقة األعمال الشمالية«.
وأضــاف الــداود: »أعمــال إنتــاج الهيدروكربونات 
والبيئــة النظيفــة يمكــن أن يســيرا جنًبــا إلــى جنــب 

عند أداء كل ما يتعلق بهما بشكل صحيح«.
تنفيــذ  الدائــرة علــى  »تعكــف  الــداود:  وقــال 
مبــادرة تنــوع حيــوي كبــرى، بالتعــاون مــع إدارة 
الحيــوي  التنــوع  بهــدف حمايــة  البيئــة،  حمايــة 
وتعزيــزه والنهــوض بــه في مناطــق أعمالنــا البحرية 

والساحلية الشمالية«.

اســتذكر المنســق البيئــي فــي إدارة اإلنتــاج في رأس 
تنــورة، ماجــد آل حمــزة، الــذي ترعــرع فــي القطيــف، 
بالقــرب مــن غابــات  لعبــه مــع إخوتــه وأصدقائــه 

القرم.
وقــال ماجــد: »تنمــو عديــد مــن أشــجار القــرم فــي 
القطيــف، ويصــل ارتفــاع بعضهــا إلــى ســبعة أمتــار. 
وكان هنــاك عــدد ال يُســتهان بــه مــن ســرطانات البحــر 
الكبيــرة، وكنــا نصطــاد األســماك بأيدينــا ثــم نطلقهــا 

مرة أخرى إلى الماء«.
وقــال ماجــد، الــذي التحــق بأرامكــو الســعودية منــذ 

ــاه،  18 عاًمــا والــذي ال تفــارق الســكينة والهــدوء ُمحيَّ
وهــو يقــف وســط إحــدى غابــات القــرم فــي جزيــرة أبو 
علــي: »نفتخــر بهــذا العــدد الكبيــر مــن أشــجار القــرم. 
الســعودية  أرامكــو  فيهــا  تمــارس  التــي  المناطــق 
أعمالهــا تضــمُّ آخــر غابــات القــرم الســليمة الموجــودة 

في الخليج العربي«.
وبــادرت أرامكــو الســعودية، منــذ اضطاعهــا بمهمة 
المحافظــة علــى الجزيــرة عــام 1971م، إلــى إنشــاء 
مشــتلين ألشــجار القــرم كان إنتاجهمــا وراء زراعــة 

غابتي قرم.

ذكريات ممتدة وجهود مستمرة
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احتفاء بالقهوة والتقاليد 
العربية العريقة 

سـافر زايـد التميمـي مـن العـراق إلى أبو ظبـي عاصمة 
اإلمـارات العربيـة المتحـدة للتنافـس فـي بطولـة القهـوة 
األولـى مـن نوعهـا التي أقيمت فـي ديسـمبر الماضي. إنه 
يُِعـد قهـوًة مميـزة مـن أجـل التنافـس علـى جائـزة أفضـل 
صانـع للقهـوة. وبينمـا يضيـف الهيـل والزعفران لسـحقها 
مـع حبـوب القهـوة، يسـتند علـى تقاليـد أصيلـة ومـاٍض 
عريـق ليدمـج كل ما تعلمـه حول صنع القهـوة العربية منذ 

قرون.
وعلـى هامـش المسـابقة، ناقـش الحاضـرون أهميـة 
صنـع القهـوة فـي جميـع أنحـاء العالـم العربـي، وكيـف أن 
األمـر ال يقتصـر فقـط على مشـروب من حبـوب محمصة 
داكـن أو خفيف، ألن القهوة العربية هي مناسـبة احتفالية 
واالجتماعيـة  التاريخيـة  لألهميـة  رمـز  فهـي  بامتيـاز، 
مرادفـة  فالقهـوة  للضيافـة،  وتجسـيد  القهـوة  لشـرب 

للضيافة العربية.
وصـف الشـاعر الفلسـطيني الراحـل محمـود درويـش، 
»القهـوة ال  للنسـيان) قائـًا:  القهـوة فـي كتابـه (ذاكـرة 
تُشـرب علـى عجـل، القهـوةٌ أخـت الوقـت تُْحتَسـى علـى 
مهـل، القهـوة صوت المـذاق، صوت الرائحـة، القهوة تأّمل 

وتغلغل في النفس وفي الذكريات«.
العربـي، قامـت  العالـم  الكبيـرة فـي  القهـوة  ولمكانـة 
فـة  لثقا ا و لعلـم  ا و للتربيـة  لمتحـدة  ا ألمـم  ا منظمـة 
(اليونسـكو) بـإدراج القهوة فـي المملكة العربية السـعودية 
واإلمـارات العربيـة المتحـدة وعمـان فـي قائمـة التـراث 
الثقافـي غيـر المـادي للبشـرية لعـام2015م. هـذا اإلدراج 
يُعنـى بقيمـة المحافظة علـى العادات والتقاليـد التاريخية 

لشرب القهوة في هذه الدول.

القهوة والهوية الوطنيةشايستا خان *
أكد عيد بن صالح الراشـد، من مجموعة بيت الضيافة 
الملكـي فـي المملكـة العربيـة السـعودية، أهميـة القهـوة 
لمستقبل الثقافة في المملكة، وأضاف قائًا: »بالنظر إلى 
الوطنيـة  بالهويـة  يرتبـط  رمـزي  معنـى  مـن  تمثلـه  مـا 
والمحافظـة علـى التـراث ونقلـه إلـى األجيـال الجديـدة، 

فإنها أداة مهمة للتواصل اإلنساني«.
فـي الصحـراء علـى الحافـة الشـرقية مـن الربـع الخالي 
الشاسـع، يقوم المرشـدان السياحيان وسام فتح اهللا وعلي 
البلوشي بتقاسم تقاليد القهوة، التي تعود إلى قرون خلت، 
مـع السـياح بنفـس الطريقـة التـي تشـاركت بهـا قبائلهم مع 
الـزوار منـذ قـرون، حيـث يجلسـون فـي الهـواء الطلق تحت 
النجـوم، يتبادلـون أطـراف الحديـث ويحتسـون مشـروبهم 

المفضل.
القهـوة الجيـدة تبـدأ مـن حبـوب البـن الخضـراء أو غيـر 
المحمصـة، وعلـى حفـرة فـي الرمال مـن الفحـم الحجري، 
أمسـك وسـام فتـح اهللا مقـاة دائريـة تسـمى المحمـاس 
بمقبـض طويـل بمـا يكفـي إلبقـاء يديـه بأمـان بعيـًدا عـن 
النـار، حيث ترتد حبوب البن ذهاًبا وإياًبا لتكشـف عن ظل 
بنـي ذهبـي ورائحـة زهريـة واضحـة. يوضـح وسـام أنـه في 
الفاتـح  التحميـص  السـعودية تفضـل  التقاليـد  أن  حيـن 
األشـقر، فإن التقاليد اإلماراتية تفضل التحميص الغامق. 
وبمجـرد أن تصبـح حبـوب البـن جاهـزة، يتـم إزالتهـا مـن 
النـار وتُطحـن حتـى تتحـول  لمسـحوق باسـتخدام المدقة، 
ثـم يُغلـى الماء في دلة، أو وعاء قهـوة معدني، ويضاف إليه 

جوزة الطيب، أو القرنفل، أو القرفة.
علـى مـر العصـور، كانـت القهـوة مشـروًبا قـادًرا علـى 
توحيـد الجميـع تحـت رائحتـه المميـزة وطعمـه الفريـد، بل 

ويمكـن أن تشـير التوابـل والنكهـات الموجـودة فيـه إلـى 
الحالة االقتصادية للشخص، أو مستوى تقدير الضيف، أو 
كليهمـا، حيـث أظهـرت وصفـات القهـوة بالزعفـران ومـاء 
الـورد ارتفـاع المسـتوى االقتصـادي ألصحابهـا وتقديـر 

الضيف بشكل أكثر وضوًحا.

ثالث جوالت للقهوة 
يبـدأ علـي البلوشـي فـي شـرح دور القهوجـي أو ُمقـّدم 

القهـوة، بينمـا يبـدأ مسـاعده فـي صـب القهـوة. يمسـك 
القهوجـي بالدلـة فـي يـده اليسـرى ويـوازن فـي يـده اليمنى 
كومـة مـن الفناجيـن، يربطهـا برفـق مًعـا لإشـارة إلـى أن 

القهوة جاهزة.
فـي  واختافـات  تفضيـات  وجـود  مـن  الرغـم  علـى 
تحضير القهوة وتقديمها، إال أن األساسيات تظل كما هي 

من مكان إلى آخر.
يتذوق البلوشـي الكأس األولى لتحديد ما إذا كان مذاق 
القهـوة لذيـًذا أم هنـاك خطأ ما، ثم يبـدأ في تقديم القهوة 
فـي ثاث جـوالت، الجولة األولى تسـمى قهـوة الضيف وال 
يمكـن رفضهـا دون المخاطـرة بإهانـة المضيفيـن. يقـول 
البلوشـي: »القهـوة هديـة، وتؤسـس الثقـة والمـودة بيـن 

صاحب المنزل والضيوف«.
ويقـول إن قلـب الحفـل هـو الضيافـة، وهـي قيمـة بدويـة 
عزيـزة.  فعلـى مـر التاريخ، عـاش البدو في ظروف قاسـية 
مـع مـوارد شـحيحة، و اعتمـدوا علـى الكـرم المتبـادل بيـن 
يتـم اسـتضافة أي  اليـوم،  وإلـى  والقبائـل،  المجتمعـات 
مسـافر أو زائـر، كمـا كانت العـادة من رجـال القبائل األكبر 
سـًنا، وإيوائهـم وإطعامهـم لمدة ثاثـة أيام وليـال دون طرح 
أي أسـئلة. وتمثـل القهـوة هنـا رسـالة ترحيـب واضحـة 

ومغلفة بالكرم العربي.
الجولة الثانية من القهوة، هي للمتعة والسرور. وأخيًرا، 
يتم تقديم السيف بشكل تقليدي ويرمز إلى عقد الطرفين 
صفقـة حمايـة، ووعـد بالدفـاع عـن بعضهمـا البعـض فـي 

حالة وجود أية تهديدات، ثم يلي ذلك الجولة الثالثة.
عبـد اهللا خلفـان اليماهـي، خبيـر تراثـي ومؤلـف كتـاب 
(آداب تقديـم القهـوة فـي اإلمـارات)، وهـو أحـد القضـاة 
األربعـة فـي بطولـة القهـوة، يشـرح كيـف تجمـع القهـوة بين 
االجتماعيـة  والطبقـات  األعمـار  مختلـف  مـن  النـاس 
والقبائـل، قائـًا: »يُنظر إلي الدلة على أنها كيان حي ألنها 

موجودة في مناسباتنا السعيدة والحزينة«.
قـد  الشـباب  أن  مـن  الرغـم  »علـى  ويضيـف خلفـان: 
يتأثـرون بالثقافـة أو االتجاهات األجنبيـة، إال أنهم يعودون 
دائًمـا إلـى جذورهـم، إنهـم يعترفـون بتراثهـم وتقاليدهـم. 
إننـي فخور برؤية مشـاركتهم واسـتثمارهم في هـذا التراث 

العريق«.
وبهـدف تشـجيع الحـوار وزيـادة الوعـي والمحافظة على 
الثقافـة  دائـرة  قامـت  ثقافًيـا،  تراًثـا  باعتبارهـا  القهـوة 
والسـياحة فـي أبوظبـي برعايـة عديـد مـن البرامـج، مـن 
بينهـا بطولة القهـوة. ومبادرة أخرى هي مبادرة بيت القهوة 
التـي شـجعت منـذ عـام 2018م الشـباب علـى التدريـب مـع 
المتعلقـة  السـياحية  المشـاريع  وتشـغيل  التـراث  خبـراء 

بالقهوة.
* من مجلة أرامكو وورلد
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إذا ظهرت عليك أعراض مرضية مثل 
احلمى والسعال وصعوبة التنفس،

فقم باالتصال فوًرا مبركز الرعاية
الصحية اخلاص بك.

استغلوا التقنيات املتاحة 
لكم للتواصل وإجناز 

العمل عن بُعد.

saudiaramco.com/ar/covid    Helpdesk 87-COVID (013 872 6843)    JHAH 800-305-4444 (Option 3)

ارتدوا كّمامات واقية يف األماكن العامة 
خصوًصا يف األماكن املزدحمة أو عند 

االقتراب من اآلخرين.

جاءت إلى العمل تحمل 
األمل.. وشيئًا آخر!

لم تنم مارية جيًدا يف تلك الليلة، واستيقظت من النوم وحرارتها مرتفعة. قالت يف نفسها
إن ذلك رمبا كان لقلقها وتوترها بسبب اقتراب عرضها التقدميي املهم يف ذلك الصباح.

رت يف البداية يف تقدمي عرضها مرئًيا من منزلها عبر "سكايب"، لكنها رأت بأن فَكّ
حضورها مقر العمل وعرضها املباشر أفضل لها مبراحل، حيث كان أملها بالنجاح كبيًرا.

لكن مارية أخفقت يف إدراك أن احلرارة املرتفعة هي أحد أبرز أعراض فيروس كورونا املستجد!
لذا كان حضورها للمكتب طيلة اليوم مخاطرة منها على حساب صحة زمالئها.

ألن األمر ال يتعلق بك وحدك .. بل يتعلق بسالمة كل فرد يف املجتمع.
إن سلوكياتك الشخصية اخلاطئة قد تُدّمر حياة أشخاص آخرين. 

لذا ينبغي استشعار حجم مسؤوليتك، ليبقى جميع من حولك يف صحة وسالمة.

لذلك.. كن حذًرا يف كل وقت!
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عندمـا يفكـر المسـتخدمون فـي أمـن معلوماتهم 
علـى اإلنترنـت، فإنهـم غالًبـا مـا يهتمـون بـكل مـا 
والكمبيوتـرات  الذكيـة  تـف  لهوا ا بأمـن  يتعلـق 
مـن  عليهـا  فظـة  لمحا ا كيفيـة  و  ، لـة لمحمو ا
النـاس  مـن  كثيـًرا  ولكـن  الخبيثـة.  البرمجيـات 
يغفلـون عـن العنصـر األكثـر فاعليـة فـي الحمايـة 

األمنية، أال وهو العنصر البشري.
تـرات  لكمبيو ا و  مطـور ع  اسـتطا لـو  فحتـى 
المنيـع ضـد  النظـام األمثـل  والبرمجيـات إيجـاد 
جميـع أنـواع البرمجيـات الخبيثة والفيروسـات، إال 
أن هـذا النظـام لـن يكـون آمًنـا مـن أخطـاء العنصر 
البشـري، وتجاهل المسـتخدمين للقواعد الرئيسـة 
مـن  كثيـٌر  يعتمـد  لـذا،  السـيبراني.  األمـن  فـي 
المخترقيـن فـي هجماتـه على العنصر البشـري، ال 

على التقنية، فيما يُعرف بالهندسة االجتماعية.
Social) ويمكـن تعريـف الهندسـة االجتماعيـة
الطـرق  مـن  مجموعـة  بأنهـا   (Engineering
المسـتخدمة فـي جعـل النـاس يقومون بعمـل ما، أو 
يفصحـون عـن معلومـات سـرية أو شـخصية، عـن 
طريـق طـرح أسـئلة بسـيطة، أو البحـث عـن بعـض 
المعلومـات التـي قـد يظـن الضحيـة أنهـا معلومـات 

عامة وغير سرية أو مهمة.
وباسـتغال تلـك المعلومـات، يسـتخدم المخترق 
تـه  ا ر مها عـي)  االجتما لمهنـدس  ا ) يـل  لمتحا ا
السـتهداف نقـاط الضعـف البشـرية، فـي محاولـة 
التـي مـن  للتحايـل علـى الضوابـط واإلجـراءات، 
شـأنها أن تمنعـه مـن الحصـول علـى المعلومـات 
التـي يحتاجهـا. وفي العادة، يسـتهدف المخترقون، 
االجتماعيـة،  الهندسـة  علـى  يعتمـدون  الذيـن 
الخدمـات الماليـة مثـل الحسـابات البنكيـة علـى 
اإلنترنـت أو أي معلومـات تسـاعدهم فـي الحصول 

على أموال.

ومـن أهـم األمثلـة لتلك االحتياالت هـو ما حدث 
لشـركة يوبيكوتـي (Ubiquiti)  فـي عـام 2015م، 
األجهـزة  تصنيـع  فـي  متخصصـة  شـركة  وهـي 
نيـا  ر ليفو كا واليـة  فـي  لاسـلكية  ا مـج  لبرا ا و
الشـؤون  قسـم  اسـتهداف  تـم  حيـث  األمريكيـة، 
الماليـة فـي خطـة احتيـال عن طريـق انتحـال هوية 

موظفين بالشركة.
ولـم تكشـف الشـركة مطلًقـا عـن كيفيـة تنظيـم 
الهجـوم، لكنهـا قالـت إن إدارة المحاسـبة تلقـت 
بريـًدا إلكترونًيـا يزعـم أنـه مـن شـركة هونـج كونـج 
التابعـة لهـم. وقـد اعتـادت هـذه اإلدارة علـى تلقـي 
هـذا النـوع مـن الرسـائل واإلرشـادات، التـي تتعلـق 
أو  الدفـع،  حسـابات  تفاصيـل  فـي  بالتغييـرات 
البائعيـن الجدد الذين يتـم اعتمادهم. ولذلك، اتبع 
قسـم المحاسـبة هـذه التعليمـات مـن غيـر التحقـق 
مـن صحتهـا. وأسـفرت هـذه الخطـة عـن عمليـات 
تحويـل بلغت في مجموعها مـا يقرب من 47 مليون 
دوالر إلى حسـابات خارجية مختلفة، حيث أُرسلت 
هـذه األمـوال ببسـاطة إلـى الحسـابات المملوكـة 
بشـكل  األمـوال  تلـك  لتُفقـد  االختـراق،  لمنفـذي 

دائم.

لماذا تنجح الهندسة االجتماعية؟
علـى  المختـرق  يعتمـد  األحيـان،  غالـب  فـي 
اسـتهداف الناحية النفسـية لإنسـان في هجماته، 
حيـث يسـتخدم بعض المحفزات الرئيسـة للسـلوك 
البشـري، مثـل زرع الخـوف أو الفضـول أو اإللهـاء، 
أو استغال حماسة المستخدم واهتمامه بموضوع 
معيـن. وفـي الغالـب، يمكـن للمختـرق البحـث عـن 
سـلوكيات أو اهتمامـات الضحيـة عبـر اإلنترنـت، 

ومعرفة المواضيع المهمة بالنسبة إليه.

الحماية من مخاطر 
الهندسة االجتماعية

من أهم قواعد تجنب مخاطر الهندسـة االجتماعية 
عدم مشـاركة أي معلومات أو أي بيانات شـخصية عبر 
مـن  تماًمـا  التأكـد  بعـد  إال  الهاتـف،  أو  اإلنترنـت 
ث إليـه. تحقـق  مصداقيـة الجهـة أو الشـخص المتحـدَّ
دائًمـا مـن األشـخاص الذيـن تتحـدث إليهـم سـواًء عبـر 
التواصـل  البريـد اإللكترونـي أو شـبكات  الهاتـف أو 
االجتماعـي. إذا كان المتصـل غريًبـا، ال تشـعر بحـرج 
الكاملـة، وأن  المتصـل معلوماتـه  أن تطلـب مـن  فـي 
تحـرص علـى أن يكـون االتصـال من رقم هاتف رسـمي 

يمكن التحقق منه.
إلـى جانـب ذلـك، احـرص علـى عـدم فتـح مرفقـات 
البريـد اإللكترونـي مـن أشـخاص غيـر معروفيـن، فهذه 
هـي الطريقـة الشـائعة التـي يتـم التواصـل فيهـا مـع 
علـى  الحصـول  بعـد  االجتماعيـة  الهندسـة  ضحايـا 
معلوماتهـم الشـخصية، حيث يتم انتحال هوية شـركات 
إليهـام  البريـد  فـي  الملفـات  بعـض  وإرفـاق  كبـرى 

الضحية بمصداقية الرسالة.

غوغل تتيح تطبيق 
االجتماعات عن بعد للجميع

ــا ستتيح خـــدمـــات تطبيقها  ــه أن ــة غــوغــل  أعــلــنــت شــرك
ميت  غوغل  الجماعية،  والمكالمات  المرئية  لاجتماعات 
(Google Meet)، مجاًنا للجميع وبدون أي شروط، بعد أن 
كانت هذه الخدمات متاحة فقط من خال االشتراك بخدمة 

(G Suite) المدفوعة.
ر بشكل تدريجي لكافة  وأفادت الشركة أن الخدمة ستتوفَّ
المستخدمين وبدون قيود، بينما ستُفرض بعض القيود عند 
االستخدام في المرحلة الحالية، مثل تحديد طول المكالمة 
الواحدة بـ 60 دقيقة، وتحديد العدد األعلى للمشاركين في 

الجلسة الواحدة بـ 100 مشارك.
وبسبب جائحة كورونا، نمى استخدام هذه الخدمة بنحو 30
ضعًفا خال الفترة األخيرة، فاستضافت ما يزيد عن ثاث 
مليارات دقيقة اتصال مرئي، فيما ينضم يومًيا ثاثة مايين 

مستخدم جديد إلى الخدمة.
وللحصول على تنبيه بتوفر الخدمة على حسابك، يمكنك 

التسجيل من خال هذا الرابط:
https://landing.google.com/googlemeet

نظرة على
إصدار أندرويد الجديد

تعتزم شركة غوغل إطــاق النسخة الجديدة النهائية من 
نظامها أنــدرويــد، أنــدرويــد 11، بعد أن أطلقت خــال شهر 

فبراير الماضي النسخة التجريبية األولى للمطورين.
وتحتوي النسخة الجديدة على ميزات عدة، تشمل إضافات 
لتسهيل القيام بالمهمات، باإلضافة إلى التحسينات األمنية، 

ومنها:
الــتــنــقــل بــيــن الــمــحــادثــات دون فــتــحــهــا: يمكن لمستخدم 
النسخة الجديدة استخدام برامج المحادثات دون الحاجة إلى 
فتح التطبيقات. وفي حال الرغبة في التنقل بين المحادثات 
أو إرسال الرسائل، ستكون هناك أيقونات أشبه بالفقاعات 
ــجــوال، للتنقل بين شاشات  على جــانــب شــاشــة الــهــاتــف ال

المحادثات والبرامج األخرى.
وسيحتاج المستخدم إلى فتح التطبيق للوصول إلى جميع 
الميزات واإلعــدادات لبرامج المحادثات، ولكن ميزة التنقل 
ستكون مناسبة إلرسال الرسائل السريعة أثناء تنفيذ عديد من 

المهمات عبر الهاتف الجوال.
ــدة: منح التطبيقات  ــ ــ مــنــح صــالحــيــة الـــوصـــول لـــمـــرة واحـ
صاحية الوصول لمرة واحدة هي إحدى أهم التحديثات التي 
ــدار الجديد. وتُــقــدم صاحيات  أضافتها غوغل فــي اإلصـ
الدخول (access permission) لمرة واحدة للطلبات ذات 
األهمية العالية، كالوصول إلى موقع المستخدم والميكروفون 

والكاميرا.
ــا مــن هــذه الصاحيات  أًيـ ــإذا طلب أحــد التطبيقات  فـ
الحساسة، فيمكن للمستخدم منح الوصول المؤقت للتطبيق، 
لتُلغى الصاحيات فور إغاق البرنامج. وسيحتاج المستخدم 
إلى إعادة الموافقة على صاحيات الوصول في المرة التالية 

التي يستخدم فيها التطبيق.
ر اإلصدار الجديد  منع اهتزاز الجوال أثناء التصوير: يوفِّ
ميزة منع االهتزازات المرافقة لنغمات الرنين أو اإلنذارات أو 
اإلشعارات في أي وقت يكون فيه تطبيق الكاميرا مفتوًحا. 
وبذلك سيكون باإلمكان التقاط الصور وتسجيل الفيديو بدون 

حدوث مقاطعة من أي نوع.
مــيــزات أخـــرى فــي التخزين والــخــصــوصــيــة: سيعمل نظام 
المستخدم  لبيانات  أفضل  توفير حماية  11 على  أنــدرويــد 
ووحــدات التخزين الخارجية. وتتمثل التحسينات في مجال 
إلى  ــوصــول  ال مــن  ــضــارة  ال التطبيقات  منع  فــي  التخزين 
المعلومات الشخصية على الهاتف الــجــوال، باإلضافة إلى 
تحسينات إضافية فــي طــرق الــوصــول إلــى الملفات، وفي 

رة المتعلقة بإدارة الملفات وعرض الصور. السياسات المطوَّ

اكتشاف االختراقات في أنظمة 
التواصل عن ُبعد

فـي ضوء تفشـي فيـروس كورونا حـول العالم، أصبح 
الموظفيـن  لحمايـة  مثاليـة  وسـيلة  بُعـد  عـن  العمـل 
والمحافظـة علـى اسـتمرارية العمـل. ولكـن للعمـل مـن 
المنـزل تحديـات كثيـرة أهمهـا مـدى فاعليـة أنظمـة 
عنـد  خصوًصـا  المسـتخدمة،  اإللكترونـي  األمـن 
اسـتخدام الموظفيـن أجهزتهـم الخاصـة للدخـول إلـى 
أنظمـة العمـل، التـي قـد تحتـوي علـى ثغـرات أمنيـة، أو 
تفقـد عديـًدا مـن التحديثـات األمنيـة المهمـة، ممـا قـد 

يجعلها هدًفا سهًا للهجمات األمنية.
المنـزل  الشـائعة ألجهـزة  االختراقـات  تلـك  ومـن 
إذن  بـدون  وتشـغيلها  الكاميـرات  اختـراق  إمكانيـة 
المسـتخدم، وتسـجيل مـا يفعلـه باسـتخدام البرمجيات 
الضـارة التـي تُثبَّـت فـي الكمبيوتـر بشـكل سـري. ولحل 
المشـكلة، يعمـد بعـض األشـخاص إلـى وضـع شـريط 
الصق على كاميرا الويب، أو استخدام غطاء مخصص 
لذلـك. ولكـن هـذا الحـل قـد ال يناسـب مسـتخدمين 
آخريـن قـد يحتاجـون إلـى اسـتخدامها بشـكل دوري أو 

المشاركة في االجتماعات عن بُعد.
ويسـتهدف هـذا النـوع مـن الهجمـات األفـراد بشـكل 
رئيس للتحكم في الكاميرا، والحصول على محتوى قد 
يُسـتخدم فـي االبتـزاز. ولذلـك، يجـب علـى المسـتخدم 
معرفة اإلشـارات التي تخبره أن كاميرا الويب الخاصة 

بالكمبيوتر قد تم اختراقها، ومن بينها:

■  إضاءة مؤشر كاميرا الويب:
يجب االنتباه إلضاءة مؤشر الكاميرا بشكل مستمر، 
فـإذا وجـدت أن ضـوء المؤشـر الـذي بجـوار الكاميـرا 
قيـد التشـغيل مـن غيـر اسـتخدامك لهـا عبـر مكالمات 
الفيديـو أو برامـج التواصل عن بعـد أو غيرها، فهنالك 
احتماليـة كبيرة أن هناك شـخًصا مـا قد اخترق كاميرا 

الويب الخاصة بك، وهو يستخدمها للتجسس عليك.
تطبيقاتـك  مـن  التحقـق  عليـك  يجـب  وبالتالـي، 

background) المسـتخدمة، أو التطبيقـات النشـطة
applications) لمعرفـة أي مـن هـذه التطبيقـات يقـوم 

بتشغيل الكاميرا من تلقاء نفسه.

■  إضافات المتصفح:
Browser ) لمتصفـح  ا فـات  إضا تكـون  قـد 
Extensions) هـي سـبب تشـغيل الكاميـرا دون علمك، 
لـذا تحقق من أن ضوء مؤشـر كاميـرا الويب يضيء في 
كل مـرة تفتح فيها متصفح اإلنترنـت. ولمعرفة أي هذه 
اإلضافـات تسـبِّب تشـغيل الكاميـرا، يمكنـك تعطيـل 
جميـع اإلضافـات ثـم تفعيلهـا واحـدة تلـو األخـرى، ثـم 
إعـادة تشـغيل المتصفـح فـي كل مـرة لتحديـد اإلضافة 

التي تشغل الكاميرا.

■  وجود ملفات تسجيل فيديو غريبة:

ـن أحدهـم مـن اختـراق كاميـرا الويـب فقـد  إذا تمكَّ
يضطر لحفظ مقاطع الفيديو الُمسـجلة في الكمبيوتر 

قبل نقلها إليه.
لذا، عليك البحث في المجلدات، والتحقق من عدم 
وجـود ملفـات فيديـو غريبـة لـم تقـم بحفظهـا. يمكنـك 
ـص، ألن  أيًضـا البحـث عـن مجلـد الكاميـرا المخصَّ
معظـم كاميـرات الويـب تقـوم بحفـظ مقاطـع الفيديـو 

تلقائًيا في هذه الملفات عند استخدامها للتسجيل.

■  تغيير إعدادات األمان الخاصة بك:
قـد تقوم البرمجيـات الضارة أيًضا بتغييـر إعدادات 
األمـان لتسـهيل التحكـم فـي الكاميـرا، وإرسـال ملفـات 
الفيديو أو استامها، لذا قم بفتح تطبيق كاميرا الويب 
المثبـت فـي جهـازك، وتحقـق مـن إعـدادات األمـان 

وصاحيات الوصول الخاصة بها.

الهندسة االجتماعية ومخاطرها األمنية

كمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ
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تلفزيون أرامكو .. وأشجان األبيض واألسود
الموقــف، وكأن  الدهشــة تتصــدر  كانــت 
علــى رؤوســنا الطيــر عندمــا تجمــع رجــال 
ونســاء الحــي علــى ســطح منزلنا لتدشــين أول 
شــبكة (الهوائــي) فــي الحــي، تلــك الشــبكة 
العجيبــة التــي زينــت ســطح منزلنــا بشــموخ 
مثــل منــارة اإلســكندرية يهتدي بهــا المعرجون 
هــذا  فــي  أن  ليعرفــوا  القديــم  علــى حينــا 
المنــزل تلفــاز! نعــم تلفــاز فيــه بشــر يتحركــون، 
ســيصبحون فيمــا بعــد جــزًءا مهًمــا مــن حياتنا 
اليوميــة. ســنعرف عنهــم الكثيــر وســنحفظ 
وكيــف  يرتــدون،  ومــاذا  جيــًدا،  مامحهــم 
يتكلمــون، حتًمــا سيدهشــوننا بــكل شــيء! أّمــا 
الدهشــة الكبــرى فكانــت عندما دخلــت جدتي 
الرجــل  ذلــك  األخبــار،  مقــدم  وشــاهدت 
الغريــب الــذي يجلــس بيننــا، صاحــت بعلــو 

صوتها: »اهللا أكبر« وغطت وجهها ورأسها.
هكــذا كانــت البدايــات فــي جميــع أنحــاء 
الــذي انفتــح علــى ثقافــة  الوطــن العربــي 
وكان  المتحركــة،  والصــور  التلفزيونــات 
تلفزيــون أرامكــو الســعودية قــد ســبق الجميــع 
بــل كان الثانــي بعــد  فــي الخليــج العربــي 
تلفزيــون بغــداد فــي الوطــن العربــي كامــًا. 
بــدأ التلفزيــون فــي البــث فــي العــام 1958م 
1998م عندمــا قــرر  العــام  واســتمر حتــى 
ــي للمملكــة  ــث، وكان النشــيد الوطن ــاء الب إنه
هــو آخــر مــا بثــه ذلــك التلفزيــون العريــق 
المنطقــة  ســكان  ثقافــة  فــي  أثــر  الــذي 
الشــرقية، وأســهم فــي تعليمهــم عندمــا كانــت 
تنتشــر األميــة فــي المنطقــة والعالــم العربــي. 
كان البــث يصــل إلــى البحريــن وقطــر بــكّل 
وضــوح، كمــا كان يصــل أيًضــا إلــى الكويــت 

وإمارة دبي بصورة أقل وضوًحا.

يفتــح محمد العداربة البقالــة  مثــل  التلفــاز حينهــا  كان 
الســاعة  ويبــدأ  فــي وقــت محــدد،  ويغلــق 
العاشــرة  عنــد  ويقفــل  صباًحــا،  التاســعة 
مســاًء. وكانــت البدايــة فــي بــث ســاعة واحدة 
أو ســاعتين علــى مــدار خمســة أيــام فــي 
األســبوع، حتــى وصلــت إلــى ســبع ســاعات 
ــة مــن  ــة. وكان لهــذا الوقــت هيب بــث متواصل
نــوع خــاص إذ يبــدأ ويغلــق بالنشــيد الوطنــي 
كأنــه يدّشــن كل يــوم! وكانــت جــّل البرامــج 
أرامكــو  تلفزيــون  إذ طغــى علــى  تعليميــة، 
ــاء  ــاء والكيمي ــا مدرســو الفيزي ــج يقّدمه برام
والرياضيــات، باإلضافــة إلــى متخصصيــن 
ــة لغيــر الناطقيــن  ــم اللغــة اإلنجليزي فــي تعلي
بهــا. فــا عجــب أن تتــرك هــذه البدايــات 
شــّكلت  واضحــة  ثقافيــة  بصمــة  العظيمــة 
شــخصية ســّكان المنطقة الشــرقية. كما كان 
ــة  ــر األوضــح فــي تشــكيل حال ــون األث للتلفزي
مــن الترفيــه لــم يكــن قــد عرفهــا ســكان هــذه 
المنطقــة. وفــي بدايــات ظهــور هــذا الجهــاز 
المثيــر للجــدل حينهــا، كان النــاس يجتمعــون 
عنــد صاحــب الحــظ األكبــر الــذي يمتلــك 
بعــض  ويشــاهدون  العظيــم  الجهــاز  هــذا 
البرامــج الترفيهيــة التــي علــى بســاطتها تُعــّد 
صرعــة وقفــزة فــي حيــاة النــاس حينهــا، يظل 
المشــاهد يرويهــا ألقرانــه الذيــن لــم تتــح لهــم 
ــج  ــد كان برنام ــام. وق فرصــة مشــاهدتها ألي
مناظــر مــن المملكــة العربيــة الســعودية، أكثر 
البرامــج مشــاهدًة، لمــا يقدمــه مــن تاريــخ 
المناطــق التــي يزورهــا، ويراهــا المشــاهدون 
بطريقــة عــرض ماتعــة لهــم حســب إمكانــات 
عــن  حلقــات  قّدمــت  فقــد  الحقبــة.  تلــك 
األحســاء والجبيــل وغيرهــا بطريقــة الصــورة 
التــي تريهــم المدينــة كاملــة مــن األماكــن 
المرتفعــة، فيرونهــا كمــا لــو لــم يروهــا مــن 

قبــل. كمــا كان ثمــة برامــج تســتهدف بنــاء 
شــخصية الطفــل وثقافتــه مــن خــال برنامــج 
بابــا حطــاب الــذي اســتمر أحــد عشــر عاًمــا 
فيــه  يســتضيف  وكان  1958م،  العــام  منــذ 
األطفــال وذويهــم لمناقشــة قصــة يســردها 

عليهم بطريقة مسلية. 
وكانــت فكــرة إنشــاء المحطــة التلفزيونيــة 
تعــود إلــى األميركــي هارولــد تالبــوت الــذي 
لزيــارة  1955م  عــام  فــي  انتــدب  قــد  كان 
مرافــق أرامكــو فأوصــى، ضمــن أمــور أخرى، 
بإنشــاء محطــة تلفزيونيــة، إال أن أرامكــو 
ســرعان مــا طــورت الفكــرة لتصبــح الفكــرة 
موجهــة أساًســا للمواطنيــن، وأكبــر دليــل على 

ذلك بثها باللغة العربية. 
الترويــج  فــي  األداة  تســتخدم هــذه  لــم 
للثقافــة الغربيــة، فكانــت أغلــب برامجهــا مــن 
بثهــا  وكان  وعربيــة،  وطنيــة  أيــاد  صنــع 
لألفــام  الســينمائية المصريــة بمعــدل أربعة 
أفــام فــي األســبوع، دليــًا واضًحــا علــى 
محافظتهــا علــى الروح الشــرقية في ســاعات 
بثهــا. أمــا مــا تبقــى مــن برامــج، فقــد كان 
عبــارة عــن أفــام االكتشــافات والرحــات 
الصــور  جانــب  إلــى  الفطريــة،  والحيــاة 
ــاج والــت ديزنــي، وكان كّل  المتحركــة مــن إنت
اإلنتــاج األجنبــي يتعــرض قبــل بثه إلــى مقص 
لعبــارات  وا المشــاهد  لحــذف  لرقيــب  ا
المجتمــع  حفيظــة  تثيــر  التــي  والكلمــات 
فــة  وثقا ذوق  تناســب  بأخــرى  المحلــي 

المجتمع الخليجي أثناء عملية الدبلجة.
أمــا نهايــة المحطــة فكانــت عندمــا قــررت 
أرامكــو فــي بدايــة عــام 1970م أن توقــف بثها 
باللغــة العربيــة، وذلــك علــى إثــر بدء اإلرســال 
التلفزيونــي الســعودي الرســمي مــن الدمــام 
فــي نوفمبــر 1966م، وحولــت محطتهــا إلــى 

َمــن منــا لــم يحلــم مــرة واحــدة علــى األقــل خــال نومــه 
أنــه يطيــر؟ ومــع الطيــران ترتفــع معنوياتــه وتكبــر آمالــه، 
ليســتيقظ بعــد ذلــك علــى واقــع مخالــف، ويجــد نفســه 

ملتصًقا باألرض.
لكــن العلــم يعمــل علــى تحقيــق هــذه األحــام وتحويلهــا 

إلى واقع، ويبدو أنه بدأ يقترب من ذلك.

مصطلح جاء من حرب النجوم
واســتخدم باحثــون مــن جامعــة بريســتول البريطانيــة 
دوامــة صوتيــة لرفــع جســيمات فــي الجــو. وهــذه الدوامــة 
فــي  نــواة  ولهــا  الطبيعــي،  اإلعصــار  تُشــبه  الصوتيــة 

الوسط تُشبه عين اإلعصار العادي.
ولشــرح اختراعهــم المهــم، اســتخدم العلمــاء مصطلــح 
ارة)، الــذي هــو اســتعارة مــن  ــاالت الصــوت الجــرَّ (حمَّ
أفــام الخيــال العلمــي؛ ففــي ِفلــم (حــرب النجــوم) فــي 
الــة  جزئــه األول، الــذي صــدر عــام 1977م، تجــذب حمَّ
ارة غيــر مرئيــة علــى (كوكــب المــوت) مركبــة (الصقــر  جــرَّ
طاقــم  لينقــذ  متأللــئ  شــعاع  ه  يصــدُّ بينمــا  األلفــي)، 
ارة مــن جســيمات  ــاالت الجــرَّ المركبــة. وتتألَّــف هــذه الحمَّ

صوتية متخيَّلة.

دوامات صوتية
ــة موجــات الصــوت  وتســتخدم هــذه الدوامــات الصوتي
لحمــل الجســيمات فــي الجــو. وعلــى العكــس مــن الجــذب 
ال  اللذيــن  الليــزر،  بأشعـــة  الجــذب  أو  المغناطيســي 
يســتطيعان ســوى جــذب بعــض المــواد، فــإن الدوامــات 
الصلبــة  لمــواد  ا معظــم  لتقــاط  ا يمكنهــا  الصوتيــة 
والســوائل، بــل وحتــى الحشــرات الصغيــرة، ونقلهــا مــن 
دون لمســها ألي شــيء آخــر. وتَِعــد هــذه التقنيــة بثــورة 
ــة  ــة والتقني ــات الطبي ــل والتطبيق ــي مجــال النق ــة ف خيالي

دة. المتعِدّ
وألول مــرة فــي التاريــخ، أظهــر المهندســون أنــه مــن 
الممكــن احتجــاز أجســام أكبــر مــن طــول موجــات الصــوت 
بشــكل ثابــت فــي حزمــة دوامــة الصــوت. ويمثِّــل هــذا 
ــن من التاعب بكبســوالت  تطــوًرا كبيــًرا علــى طريق التمكُّ
األدويــة، أو األدوات الجراحيــة الدقيقــة التــي تـُـزرع داخــل 
الجســم، كمــا أن بإمكانــه، علــى المــدى البعيــد، أن يــؤدِّي 

إلى رفع البشر في الهواء.
وكان الباحثــون فــي الســابق، واعتمــاًدا علــى عــدد مــن 
المحــاوالت للوصــول إلــى هــذه النتيجــة، يعتقــدون أن 
ارة ال تســتطيع فعــل ذلــك؛ ألن  ــاالت الصــوت الجــرَّ حمَّ
الجســيمات األكبــر مــن طــول موجــات الصــوت ظلَّــت غيــر 
مســتقرة، وكانــت تــدور بــا ضوابــط. ويرجــع ذلــك إلــى أن 

ارة  ار كان ينقــل بعــض حركتــه الــدوَّ حقــل الصــوت الــدوَّ
إلــى األجســام نفســها، ممــا كان يجعلهــا تــدور أســرع 

فأسرع، ثمَّ تُرمى خارًجا.

م بوتيرة الدوران التحكُّ
نتائــج  نُشــرت  الــذي  الجديــد،  األســلوب  أن  غيــر 
اختباراتــه فــي مجلــة (فيزيــكال ريفيــو لتــرز) فــي عــام 
ـب،  امــات الصوتيــة ســريعة التقلُـّ 2018م، يســتخدم الدوَّ
ــة  ــن بني ــة، والمصنوعــة م ــر الصوتي ــي تشــبه األعاصي الت

أصوات عالية تحيط بنواة صامتة.
ــم بوتيــرة الــدوران  واكتشــف الباحثــون الجــدد أن التحكُّ
امــات بســرعة، ممــا  ممكــٌن عــن طريــق تغييــر اتجــاه الدوَّ
يجعلهــا تســتقر. وهكــذا، بــداًل مــن كونهــا تشــبه اإلعصــار، 
ل لتصبــح شــبيهة بســلة غســالة الثيــاب شــديدة  تتحــوَّ

السرعة، إذا افترضنا أن السلة مصنوعة من الصوت.
نــت هــذه الخطــوة مــن زيــادة حجــم النــواة  كمــا مكَّ
الصامتــة، ممــا يســمح لهــا بحمــل أشــياء أكبــر. وقــد 
40 د  اســتخدم الباحثــون موجــات فــوق صوتيــة بتــردُّ
ــذي ال يمكــن أن  ــك ال ــردُّد مشــابه لذل ــز، وهــو ت كيلوهيرت
يســمعه إالَّ الخفافيــش. ونتيجــة لذلك، اســتطاع الباحثون 
تعليــق كــرة مــن البوليســترين يبلــغ قطرهــا ســنتيمترين في 

الهواء بواسطة هذه الدوامة الصوتية.

أمني جنيب  *

النقل بالموجات الصوتية
ولصنــع هــذه الدوامــة الصوتيــة، قــام باحث بــارز يُدعى 
ن مــن 192 ميهــاي كاليــب، ببنــاء مصفوفــة دائريــة تتكــوَّ

د،  مكبــر صــوت، لتولِّــد موجــات فــوق صوتيــة  عاليــة التــردُّ
ال تلتقطهــا األذن البشــرية، وقــادرة علــى حمــل ُجســيم 

يصل قطره إلى سنتيمترين.
إن مقيــاس هــذه الكــرة هــو أكثر مــن موجتيــن صوتيتين 
فــي الحجــم، وهــو أكبــر شــيء حتــى اآلن يعلــق فــي دوامــة 
صوتيــة. ويتوقــع الباحثــون أنــه ســيكون باإلمــكان تحريــك 
أشــياء أكبــر بهــذه الطريقــة، وجعــل النقــل بالموجــات 

الصوتية واقًعا في المستقبل.

تطبيقات طبية في األفق
ويضيــف كاليــب أن مصفوفــة مربعــة قياســها متريــن 
فــي متريــن، وتضــمُّ مجموعــة مــن 400 مكبــر صــوت، 
يمكــن لهــا أن تحمــل جســًما يبلــغ قطــره حوالــي متــر 
واحــد، لكــن هــذا ال يــزال نظرًيــا فــي الوقــت الحالــي. 
ولكــن التطبيقــات الرئيســة المحتملــة للرفــع الصوتــي فــي 
جســم  إلــى  الدخــول  فــي  تتمثَّــل  القريــب  المســتقبل 
ــه كبســولة  ــى، أو توجي ــي الكل ــع الحصــى ف اإلنســان، ودف
مــن المســتحضرات الطبيــة إلــى الموضــع الصحيــح، ومــا 

أشبه ذلك من التطبيقات.
ُنشر في مجلة القافلة عدد  نوفمبر/ديسمبر 2018م *

قنــاة لبــث المسلســات واألفــام األجنبيــة 
فقــط تحــت مســمى القنــاة الثالثــة وهكــذا 
خســر المشــاهد فــي منطقــة الخليــج قنــاة 
تلفزيونيــة مؤثــرة، عاصرهــا جيــل تركــت فــي 
لمفيــدة  ا للحظــات  ا مــن  لكثيــر  ا نفســه 

والماتعــة. وفــي عــام 1998م قــررت أرامكــو 
ــث هــذه المحطــة بصــورة  ــاء ب الســعودية إنه
نهائيــة لتســدل الســتار علــى العــب أســاس 
فــي تشــكيل ثقافــة ســكان المنطقــة الشــرقية 

ودول الخليج القريبة.
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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.
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* حل العدد الماضي

قانون الفوضىحديث األلوان:
شارك الفنان حسين آل 

إسماعيل في عدد من 
المعارض والمهرجانات 

والمناسبات الفنية 
المحتلفة، وأقام معرضه 

الشخصي األول بعنوان 
(إطار) في جمعية الثقافة 

والفنون بالدمام عام 
2013م. يوظف آل إسماعيل 
في عمله الذي يزين جدران 

وممرات مدينة الملك 
عبداهللا الرياضية في جدة، 

والمكون من لوحتين، 
مفهوم الفوضى والقانون 
الخاص به مع نظرية أثر 

الفراشة حتى يثبت أن 
الثوابت الفيزيائية يمكن أن 
تكون غير متوقعة وتحتمل 
نتائج قد تكون مدمرة ومن 

هنا جاء اإللهام في صنع 
تجريد لوني في صفة 
فوضوية غير متوقعة.

(إطار) في جمعية الثقافة 

م. يوظف آل إسماعيل 
في عمله الذي يزين جدران 

عبداهللا الرياضية في جدة، 

الثوابت الفيزيائية يمكن أن 
تكون غير متوقعة وتحتمل 
نتائج قد تكون مدمرة ومن 

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

يسـخر الكثيـرون مـن أبنـاء الجيل الحالـي كلما سـمعوا أحـًدا من 
أبنـاء الجيـل السـابق لهـم وهـو يصـف زمنه بــ »الزمـن الجميـل«، بل 
ويدخلـون معـه فـي جـدال قائليـن كيـف يصـح هـذا الوصـف وقـد 
ُـرثى لها..تسـكنون البيـوت المصنوعة من  كنتـم في حالـة معيشـية يـ
أفضـل  فـي  أو  بـ«السـياكل«،  وتتنقلـون  وجريـده،  النخيـل  سـعف 
األحـول بواسـطة حافات خشـبية تؤلـم الظهـر، وتنامـون الليل فوق 
أسـطح المنـازل الرطبـة المليئـة بالحشـرات والقـوارض، ولـم تكـن 
لـدى السـواد األعظـم منكـم المكيفـات أو الثاجـات أو الهواتـف أو 
وغرفكـم  حماماتكـم  بدائيـة  عـن  ناهيـك  الخاصـة،  السـيارات 
وأثاثكـم، وسـخونة مياهكـم صيًفـا وبرودتهـا شـتاء، وتناولكـم صنًفـا 
متكـرًرا مـن الوجبـات الغذائيـة، وإرتدائكـم لمابـس ال تتغيـر سـوى 

في األعياد، وتسكعكم في األزقة الترابية القذرة دون أحذية.
ومثـل هذا الـكام صحيـح، وال ينكـره أبناء الجيـل القديـم، وربما 
تفاخـر بـه بعضهـم واعتبـره دليًا علـى قـدرة تحمله شـظف الحياة، 
ونجاحـه فـي الصبـر والتغلـب علـى مـا كان يكابـده مـن معانـاة وألـم 
وقلـة حيلـة. وبعضهـم ال يعـد وصفـه لمـا مضـى بالزمـن الجميـل 

حنيًنا إلى الماضي وتعلًقا به.
ولعـل ما ال يفهمـه أبناء الجيـل الحالي هو أن جمـال الزمن - أي 
زمـن - ال يتأتـى مـن مظاهـره الماديـة المحسوسـة، بقـدر مـا يتأتي 
مـن مظاهـره غيـر الماديـة. هـذا ناهيـك عـن ارتبـاط جمـال الزمـن 

وحاوته بالمكان ومناخاته ومشاعر أهله وناسه وطباعهم.
ومـن هنـا، قـد ال تجـد مجتمًعـا، سـواء فـي الخليـج أو فـي غيـره، 
إال وفيـه أنـاس يعشـقون الماضـي ويتذكرونـه بحسـرة وألـم، رغـم 
أنهـم يعيشـون الحاضـر فـي ظـل أوضـاع معيشـية وترفيهيـة وماديـة 

أفضل بمئات المرات. 
وفـي المجتمـع الخليجـي، شـهدت حقبتـاه الخمسـينية والسـتينية 
اختـاف النـاس فـي مواقفهـم السياسـية، واتجاهاتهـم الفكريـة، 
السـمة  أن  إال  وثقافًيـا،  اجتماعًيـا  انفتاحهـم  أو  تزمتهـم  ومـدى 
الغالبـة للمجتمـع كانت التسـامح واالعتـدال والوسـطية وغيرها من 
انجـراف  دون  حـال  الـذي  األمـر  المدنـي،  المجتمـع  سـمات 
والتجريـم  والتكفيـر  واإلقصـاء  العنـف  نحـو  آنـذاك  مجتمعاتنـا 
والترهيـب والغلـو والتطـرف. وبعبـارة أخـرى، فإنـه حينمـا نتغنـى 
بالماضـي ونصفـه بالزمـن الجميـل فإننـا نفعـل ذلـك ألنـه كان زمًنـا 
والتراحـم والمحبـة واألمـل والعاقـات  والتواصـل  بالـود  مفعًمـا 
الدافئـة بيـن أفـراد المجتمـع، حتـى وإْن كانـت مشـاربهم الفكريـة 

واإليديولوجية والمذهبية مختلفة.
ومثـل هـذه السـمات الجميلـة حينمـا تطغـى علـى أجـواء المـكان 
وطبـاع أهلـه، بـداًل مـن صـدود المـرء عـن جـاره، وتجـرؤ الصغيـر 
علـى الكبيـر، وشـيوع عقـوق الوالديـن، وانتشـار الفتـاوى التكفيريـة 
والنزعـة الطائفيـة البغيضـة والـروح القبليـة العنصريـة، فإنـه دون 
أدنـى شـك قادر علـى صنع الفـرح والبهجـة واألمل من خـال أغنية 
أو قصيـدة أو رسـمة أو نـدوة أو عـرض مسـرحي أو أكروباتـي، بـل 
ربمـا يجـد المرء الفرح فـي تناوله لفنجـان من القهوة أو الشـاي، أو 

قطعة من »الجاتوه« أو »السمبوسة«.  
فيـا لقـدرة اإلنسـان علـى صنـع الفـرح إذا مـا توفـرْت لـه البيئـة 
اآلمنـة والنفـس المسـتقرة! واإلنسـان الخليجـي أثبت أنه قـادر على 
صنـع الفـرح بتواضعـه وتسـامحه وبسـاطته، بل أثبـت أنه قـادر على 

حمل هذه الخصال الجميلة ونشر عطرها أينما حل.
فهـل أدركتـم لمـاذا نسـمي الماضـي بالزمـن الجميـل ونصـر عليه 
إصـراًرا؟ ألنـه باختصـار شـديٍد اسـتطاع ضبـط إيقـاع االختـاف 

على روح ثقافة التفاهم والتسامح والعيش المشترك.

الزمن الجميل
د. عبداهللا املدني *

* أستاذ العاقات الدولية ــ مملكة البحرين 


