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إطالق مبادرة األحياء السكنية 
الخضراء وموسم الزهور 2020 

لتحسين جودة الحياة

الذكاء الصناعي والطاقة..إنطالق في
البيانات إلى آفاق أرحب وأسرع

قضى متخصصو أرامكو السعودية 
من مركز ديلفت لألبحاث العاملية، 
يف هولندا، جزًءا من هذا الصيف 
يف التركيز على تقنيات التنقيب، 
واإلنتاج، واملشاركة يف املناقشات 

-عن طريق اإلنترنت- عن دور الذكاء 
االصطناعي املتنامي.

صفحة 5

عالم احلاسب اآللي يتجه نحو 
مراكز البيانات الصديقة للبيئة

تُعنى إدارة أعمال الكمبيوتر بتوظيف 
إستراتيجيات صديقة للبيئة، لتشغيل 
مراكز حوسبة البيانات التابعة لتقنية 

املعلومات، بهدف احلدِّ من اآلثار 
الكربونية املرتبطة بهذه األعمال 

وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

صفحة ٥

مبادرٌة حلماية البيئة عبر حتسني 
األعمال البحرية للشركة

تسعى أرامكو السعودية إلى تطبيق 
مبادرة حلماية البيئة البحرية، من 

خالل حصولها على تصنيف )الترميز 
البيئي( ألسطول السفن والرافعات 

التابعة لها، الذي مينحه املكتب 
األمريكي للشحن البحري.

صفحة ٢

وزارة الثقافة حتتفي باخلط العربي 
وفنونه

جاء إعالن صاحب السمو األمير بدر 
بن عبداهلل بن فرحان، وزير الثقافة، 

بتمديد احتفاالت )عام اخلط العربي( 
حتى نهاية عام ٢٠٢١م، فرصة 

لالحتفاء بهذا الفن العربي األصيل، 
وتقديًرا ملا مُيثله من إلهام لعديد من 

الفنانني واملعماريني محلًيا وعاملًيا.

صفحة ١١

هذا العدد

إذا التزمنا جميًعا بارتداء الكمامة 
حتى نهاية العام، فهناك أمل كبير يف 

أن يكون عام 2021 بال كمامات

صفحة ٧

ارتِد كمامة الوجه

األبحاث الرائدة في أرامكو السعودية .. 
تحظى بتقدير دولي وجوائز عالمية

صفحة ٣
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٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

"التغييــر هــو الثابــت الوحيــد فــي الحياة"..مقولــة 
شــهيرة، صــارت تطــرق مســامعنا بشــكل متكــرر فــي 
اآلونــة األخيــرة، وخاصــة فــي ظــل التحديــات التــي 
فيــروس  جائحــة  مواجهــة  فــي  العالــم  يعيشــها 
كورونــا. بــادرُت صديًقــا لــي وردت هــذه العبــارة 
ــا إن كان يعــرف صاحــب  ــى لســانه بالســؤال عم عل
ــة، فــكان جوابــه ســريًعا بأنــه ال يعــرف  هــذه المقول
ولكنــه  التحديــد،  وجــه  علــى  الشــخص  اســم 
بالتأكيــد لــن يخــرج عــن كونــه واحــًدا مــن أولئــك 
القــادة األفــذاذ مــن ذوي الرؤيــة الثاقبــة الذيــن 
غيــروا مســتقبل الصناعــة والتقنيــة مًعــا، وقفــزوا 
بنــا فــي آلــة الزمــن إلــى مــا نجــد أنفســنا عليــه 

اليوم. 
ــوا كيــف صــارت مالمحــه عندمــا  ولكــم أن تتخيل
نــي  ليونا ا للفيلســوف  منســوبة  بأنهــا  أخبرتــه 
قبــل  مــا  عصــر  فــي  عــاش  الــذي  هيرقليطــس 

سقراط )توفي عام 480 ق.م(.
هــذه المقولــة إًذا ضاربــة بجذورهــا فــي تاريــخ 
اإلنســان  حاجــة  مــن  الرغــم  وعلــى  اإلنســانية، 
ــه، إال  ــن حول ــرات م ــع المتغي ــم م ــي يتأقل ــر ك للتغيي
أنــه وبطبيعتــه يخشــى مســار التغييــر ويربــي فــي 
داخلــه مقاومــة ومناعــة ضــد التغييــر. فمــن ناحيــة، 
يثيــر التغييــر  المخــاوَف لمــا ســتؤول إليــه األمــور 
فــإن  األخــرى،  الناحيــة  ومــن  المســتقبل.  فــي 

الحيــاة  فــي  الروتينــي  البرنامــج  علــى  االعتيــاد 
اليوميــة يوّلــد لــدى الجميــع، أفــراًدا ومؤسســات، 
نوًعــا مــن الخمــول الــذي يوحــي بــه األمــان الوقتــي، 
دون األخــذ بعيــن االعتبــار التحديــات المقبلــة. 
ويمكــن مالحظــة هــذا الســلوك عنــد التعامــل مــع 
تجــارب النجــاح والفشــل، أو خــوض غمــار تجربــة 

جديدة.
ويذكــر فــي هــذا الســياق الدراســات واألبحــاث 
التــي قدمتهــا كارول دويــك، أســتاذة علــم النفــس 
فــي جامعــة ســتانفورد، فــي مجــال الســمات العقليــة 
الســلوكية، وقدمتهــا فــي كتابهــا "العقليــة: الســلوكية 
الجديــدة للنجــاح" الصــادر عــام 2006م. وتنطلــق 
نظريــة دويــك علــى أســاس تقســيم العقليــات إلــى 
ــو.  ــة للنم ــة القابل ــة، والعقلي ــة الثابت قســمين: العقلي
فاألشــخاص الــذي يأخــذون طابــع العقليــة الثابتــة، 
هــي  وقدراتهــم  ومواهبهــم  ذكاءهــم  أن  يؤمنــون 
صفــات ثابتــة ومحســومة بشــكل نهائــي. فمثــاًل، 
تتمثــل هــذه العقليــة عنــد المتعلــم لتكــون حجــرة 
ــز جــل اهتمامــه  ــم والتطــور، ليترك ــرة أمــام التعل عث
فــي عمليــة التعليــم إلــى الرقــم النهائــي لعالماتــه 
أكثــر مــن اهتمامــه مــن مــدى االســتفادة مــن المــادة 

العلمية والمهارات المكتسبة. 
فــي المقابــل، هنالــك أشــخاص يأخــذون طابــع 
ــون أن األشــياء  ــة للنمــو، فهــؤالء يؤمن ــة القابل العقلي

كالــذكاء والقــدرات والمواهــب يمكــن أن تتشــكل 
وتنمــو وتتطــور مــن خــالل الجهــد والتدريــب. ولــذا، 
فهــم يتميــزون بقدرتهــم علــى أن يصبحــوا أكثــر 
المرونــة  يعــزز لديهــم  مــا  ذكاًء وموهبــة، وهــذا 
لقبــول التحديــات والعراقيــل ومواجهتهــا بشــكل 

إيجابي.
فاألشــخاص مــن فئــة العقليــة الثابتــة، يعتبــرون 
التــي  والعراقيــل  بالتحديــات  المرتبــط  التغييــر 
لإلحســاس  يــد  تهد بــة  بمثا هــا  ز و تجا يجــب 
بقدراتهــم، وأن األشــياء يجــب أن تحــدث مــن تلقــاء 
فهــم  ولهــذا  القــدرة.  تمتلــك  كنــت  إن  نفســها 
اليجــدون المبــرر الــالزم للقيــام بأيــة جهــد إضافي، 
أيــة  مــع  مطلًقــا  التكيــف  يمكنهــم  ال  وبالنتيجــة 
مــن  أنفســهم  يعفــون  فهــم  جديــدة.  معطيــات 
مســؤولية التحســن والتطــور. وعلــى النقيــض مــن 
ذلــك، فــإن فئــة العقليــة القابلــة للنمــو يرحبــون 
ويســتمتعون بالجهــد ألنهــم يجــدون فيــه فرصــة 

لتنمية ذكائهم وقدراتهم.
ونحــن نعيــش كل هــذه المتغيــرات مــن حولنــا، أو 
الجديــدة،  الطبيعيــة  بالحيــاة  نطلــق عليهــا  كمــا 
يتوجــب علينــا أن نقبــل عليهــا بوعــي وعقليــة مرنــة 
للتحديــات  االســتعداد  أهبــة  علــى  نكــون  لكــي 
القادمــة ومــا تتطلبــه مــن مرونــة، واألهــم مــن ذلــك 

كله بالطبع، هو مواصلة مسيرة النجاح.

إذا أنَت لم تتغّير.. كنت كالصخرة!
إضـــاءة

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

عبداهلل حسن الضامن
abdallah.aldhamin@aramco.com

إدارة أعمال الكمبيوتر في مركز 
إكسبك

مبادرٌة لحماية البيئة عبر تحسين األعمال البحرية للشركة

الظهران - تســـعى أرامكو الســـعودية إلى تطبيق مبادرة 
لحماية البيئـــة البحرية، من خالل حصولهـــا على تصنيف 
)الترميز البيئي( ألســـطول الســـفن والرافعـــات التابعة لها، 

الذي يمنحه المكتب األمريكي للشحن البحري.
وأوضح مديـــر إدارة األعمال البحرية، األســـتاذ عبداهلل 
الطويرقـــي، أن معايير التصنيف، التي يتم تطبيقها بشـــكل 
ـــس لمتطلبات أكثـــر صرامة بهـــدف توفير  اختيـــاري، تؤسِّ

حماية أفضل للبيئة.
وقـــال الطويرقـــي: »تفخـــر إدارة األعمـــال البحريـــة 
بحصولهـــا على هـــذا التصنيـــف لســـفنها ورافعاتهـــا، فهو 
ز ســـمعة أرامكـــو الســـعودية كرائدة مـــن رواد الصناعة  يعزِّ

في مجال حماية البيئة البحرية«.
وأضاف الطويرقـــي: »يُبيِّن هذا التصنيـــف رغبة اإلدارة 
د االلتزام البســـيط بالمتطلِّبات، وذلك  ى مجرَّ في أن تتخطَّ
فـــي إطـــار التزامهـــا المســـتمر نحـــو التميز فـــي األعمال 

البحرية بشكل عام، وحماية البيئة على وجه الخصوص«.القافلة األسبوعية
وأوضـــح الطويرقـــي أن ذلـــك يتطلَّب إجراءات شـــديدة، 
ـــز على البيئة، مـــن خالل تبني  ونمط تصميـــم وأعمال يركِّ
منهـــج إدارة وأنظمـــة دعـــم تشـــمل إدارة مياه التـــوازن في 
الســـفن، ومياه الصرف الصحي، والتطبيقات المانعة لنمو 
الفطريـــات على هيكل الســـفينة، وتصريف ملوثـــات الجو، 

وإدارة زيت الوقود، واستخدام مواد التبريد.

منافع التصنيف
م للسيطرة  وتســـتند منافع التصنيف إلى األسلوب المنظَّ
علـــى الملوثـــات البحريـــة المحتملـــة ومراقبتهـــا، والنتيجة 

ستكون نظام حماية بيئًيا ُمحسًنا تحسيًنا كبيًرا.
ومـــن خـــالل تطبيـــق اإلجـــراءات بطريقـــة منتظمـــة 
ومراجعتهـــا بانتظـــام، يمكن تحقيق تحســـينات فـــي األداء 
البيئـــي عاًمـــا تلو اآلخـــر. ولزيـــادة منافـــع التصنيـــف إلى 
أقصـــى حد، تُطلـــق اإلدارة حملـــة توعوية حوله تســـتهدف 

د علـــى ضـــرورة تحديث  كافـــة أطقـــم الســـفن، كمـــا تشـــدِّ
الوثائق ذات الصلة به بانتظام.

وللحصول علـــى هذا التصنيـــف، عملت وحدة هندســـة 
الموانئ البحرية بجد بالتعاون مع كافة الســـفن والرافعات 
البحريـــة. ويشـــير المشـــرف على وحـــدة هندســـة الموانئ 
البحريـــة، محمـــد الغامـــدي، الـــذي قـــام بـــدور رئيس في 
تطويـــر خطـــط اإلدارة التـــي تشـــمل الجوانـــب البيئيـــة 

لألعمال، إلى أنه ســـتتم مراجعة جميع الخطط واعتمادها 
مـــن قبـــل المكتـــب األمريكـــي للشـــحن البحري قبـــل منح 
التصنيـــف. كما أوضـــح الغامدي أن مســـاًحا مـــن المكتب 
سيرافق مهندســـي الموانئ، الذين يقومون بتركيب وصيانة 
اآلالت والمعـــدات فـــي المركبـــات البحريـــة. وقـــد عملـــت 
الجهتان مًعا لضمان أن متطلبات التصنيف قد اســـتُوفيت، 

وأن االلتزام بها ُمحرز على كافة األصعدة.

تسعى مبادرة إدارة األعمال البحرية في الشركة إلى تطبيق معايير أكثر صرامة لحماية 
ز على البيئة، من خالل تبني منهج  ب المعايير نمط تصميم وأعمال يركِّ البيئة. وتتطلَّ

إدارة وأنظمة دعم تشمل إدارة مياه التوازن في السفن، ومياه الصرف الصحي، 
والتطبيقات المانعة لنمو الفطريات على هيكل السفينة، وتصريف ملوثات الجو، 

وإدارة زيت الوقود، واستخدام مواد التبريد.
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األبحاث الرائدة ألرامكو السعودية 
تحظى بالتقدير وتحصد الجوائز

الظهـــران - تواصل أرامكو الســـعودية المضـــيَّ ُقُدًما 
حتى خالل مثل هـــذه األوقات غير المســـبوقة، في واقع 
ـــده ذراع الشـــركة فـــي مجـــال البحـــوث والتطويـــر  يجسِّ
لقطـــاع التنقيب واإلنتـــاج، مركز األبحـــاث المتقدمة في 
خـــًرا، فـــي حصـــد عـــدد من  إكســـبك، الـــذي نجـــح، مؤَّ
الترشـــيحات والجوائز مـــن خالل حفل جوائز مؤسســـة 

)وورلد أويل( لعام 2020م.
م  وفي الخامس عشـــر من شـــهر أكتوبـــر الحالـــي، ُكرِّ
مركـــز األبحـــاث المتقدمـــة فـــي إكســـبك ضمـــن حفـــل 
م بحضـــور أكثر من 900  جوائز )وورلـــد أويل(، الذي نُظِّ
شـــخص، وهو مـــا يمثِّل ثالثـــة أضعـــاف العـــدد المعتاد 

للحضور.
وحـــاز المركـــز جائزتيـــن ضمـــن فئتـــي أفضـــل تقنية 
إلدارة الميـــاه، وأفضـــل تقنية استكشـــاف، وذلـــك نظير 
أبحاثـــه الرائـــدة فـــي تحســـين البصمـــة الكربونيـــة عبر 
ــص الكامـــل مـــن طـــرد الســـوائل الهيدروكربونية،  التخلُـّ
وتقنيـــات االنعكاس الموجـــي الكامل المتوافق ســـطحًيا. 
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن أرامكو الســـعودية هي شـــركة 
التشـــغيل الرئيســـة الوحيـــدة فـــي مجـــال النفـــط والغاز 

التي نجحت في الفوز بجوائز ضمن هذا الحفل.

حضوٌر رفيع المستوى
ت 13 ترشـــيًحا للفوز  وكانـــت أرامكو الســـعودية قد تلقَّ
بالجوائـــز، كانـــت 11 منهـــا مـــن نصيـــب مركـــز األبحاث 
المتقدمـــة في إكســـبك ومراكـــز األبحاث التابعـــة له في 
جميـــع أنحاء العالـــم، حيث جـــاء أحد تلك الترشـــيحات 
مـــن نصيب مركـــز األبحـــاث في هيوســـتن، فيمـــا ذهب 
ل  ترشـــيح آخر إلى مركـــز األبحاث في موســـكو، لتســـجِّ
الشـــركة بذلك أعلى رقم من الترشـــيحات فـــي تاريخها 

خالل هذا الحدث.

عـــت ترشـــيحات مركـــز األبحـــاث المتقدمـــة في القافلة األسبوعية وتوزَّ
إكسبك عبر عشـــر فئات مختلفة، حيث شـــملت الجوائز 
الفرديـــة عبـــر فئـــة )جائـــزة المفكـــر المبتكـــر( المثيرة 
لإلعجاب، واألفـــكار المبتكرة الجديـــدة عبر فئة )جائزة 
أفـــكاٌر آلفاق جديـــدة(، كما حاز ترشـــيحات فيمـــا يتعلَّق 
بتأثيـــرات التقنية كما في فئتي )جائـــزة أفضل إدارة في 
اآلبـــار( و )جائزة أفضل تقنيـــة إلدارة المياه(. إلى جانب 
ـــى المركـــز ترشـــيًحا آخـــر عبـــر فئـــة )جائزة  ذلـــك، تلقَّ
أفضـــل برنامـــج توعيـــة( كان مـــن نصيب أحـــدث عضو 
ضمن شـــبكة مراكـــز األبحـــاث العالمية التابعـــة له، وهو 
مركـــز األبحـــاث فـــي موســـكو، الذي لـــم يتجـــاوز عمره 

عاًما واحًدا.
وتنظـــر الشـــركة إلى هـــذه الجوائـــز بوصفهـــا إحدى 
ـــز الباحثيـــن فـــي مركـــز األبحـــاث  العوامـــل التـــي تحفِّ
المتقدمـــة في إكســـبك نحـــو ابتـــكار تقنيات مســـتقبلية 
م  يـــات الميدانيـــة، وتقـــدِّ تســـاعد فـــي معالجـــة التحدِّ

إسهامات ذات قيمة ملموسة ضمن المحصلة النهائية.
وكمـــا هـــو الحـــال مـــع كافـــة الجهـــود، فـــإن القـــوى 
يســـاعد  لـــذي  ا الرئيـــس  العنصـــر  هـــي  البشـــرية 
المؤسســـات فـــي الوصـــول إلى مســـتويات أعلـــى. وفي 
هـــذا الصـــدد، يقول النائـــب األعلـــى للرئيـــس للتنقيب 
واإلنتاج بالوكالة، األســـتاذ ناصر النعيمي: »إن موظفينا 
يُظهـــرون للعالـــم المعدن الحقيقـــي لشـــركتنا حتى في 

أصعب األوقات«.
وتتطلَّع الشـــركة بتفـــاؤل نحـــو المســـتقبل، وهي ترى 
اســـتثمارها فـــي البحـــث والتطوير فـــي مجـــال التنقيب 
واإلنتـــاج وهـــو يعـــود بنتائـــج ملموســـة تتمثَّل فـــي صورة 

اعتراف وتقدير يُذعن به أقرانها في الصناعة.
مـــن جانبـــه، قـــال نائـــب الرئيـــس لهندســـة البتـــرول 
ل  والتطوير بالوكالة، األســـتاذ عبدالحميد الرشيد: »تشكِّ
مهـــا البحـــث والتطويـــر ألعمـــال  اإلســـهامات، التـــي يقدِّ
ضمـــن  رئيًســـا  عنصـــًرا  لدينـــا،  واإلنتـــاج  التنقيـــب 
إســـتراتيجية هندســـة البترول والتطوير، التي تهدف إلى 

خلـــق القيمـــة. والفوائـــد الملموســـة التـــي نحصدها من 
اســـتثمارنا في هـــذا الجانب ما هـــي إال دليـــل على أننا 
نســـير على الطريـــق الصحيـــح نحـــو تعزيـــز ريادتنا في 

قطاع التنقيب واإلنتاج«.

تعزيز الريادة عبر االبتكار
ولم يكن مجمـــوع الترشـــيحات التي حازتها الشـــركة، 
دهـــا ضمـــن بعـــض فئـــات الجوائز، هـــو المصدر  أو تعدُّ
الوحيد إلثـــارة اإلعجاب، بل يُضاف إلـــى ذلك توزُّع هذه 
ـــح مركـــز  الفئـــات. وترشَّ الترشـــيحات عبـــر ُمختلـــف 
األبحـــاث المتقدمة في إكســـبك ضمن فئـــات تمتدُّ عبر 
كامـــل مراحـــل سلســـلة القيمـــة فـــي قطـــاع التنقيـــب 

واإلنتاج.
وقـــال مديـــر مركـــز األبحـــاث المتقدمة في إكســـبك، 
األســـتاذ أشـــرف الطحيني: »ريادة أرامكو السعودية يتم 
اإلقـــرار بها وبشـــكل واضح ومســـتمر؛ هذه إشـــادة جليَّة 
بقـــدرات موظفينا، وبالدعم الذي نحظى به من الشـــركة 

في الوقت نفسه«.
ويجـــد المركز نفســـه في موضـــع الشـــعور بالحماس 
والتفـــاؤل بســـبب العـــدد المتزايد مـــن الجوائـــز الدولية 
اهـــا من جهـــات تحظـــى باحترامها، مـــن قبيل  التـــي يتلقَّ
مؤسســـة )وورلد أويل(، إذ يؤكِّد تكريمـــه من خالل حفل 
جوائزهـــا المرمـــوق أنه يســـير علـــى الطريـــق الصحيح، 

الجوائـــز  وتعكـــس  الجهـــود.  اســـتمرار  ـــز علـــى  ويحفِّ
والترشـــيحات في فئـــات مختلفة خالل حفل هـــذا العام 
المســـيرة المســـتمرة والمتصفـــة بالمرونـــة نحـــو ابتكار 

تقنيات جديدة.
وعلـــى مـــدى عقـــود من الزمـــن، تنافســـت الشـــركات 
العاملـــة في قطـــاع الطاقة علـــى الفوز بإحـــدى الجوائز 
المرموقة لمؤسســـة )وورلد أويل(، فهذه الجوائز تُشـــيد 
بقـــادة االبتـــكار فـــي القطـــاع، وتســـلِّط الضـــوء علـــى 
التغييـــرات الرئيســـة التـــي أحدثهـــا المبتكـــرون. ويُنظر 
مون  عـــادًة إلـــى الفائزين بهـــذه الجوائـــز على أنهـــم يقدِّ

إسهامات تصنع تأثيًرا دائًما على القطاع.
ويتمثَّـــل أحـــد الجوانب المهمـــة لهذا التكريـــم في أنه 
د اســـتهالك التقنية إلى  يثبت أن الشـــركة تنتقل من مجرَّ
قـــت أرامكو  اإلســـهام في صنعهـــا. وبشـــكل إجمالي، تفوَّ
الســـعودية علـــى جميـــع الشـــركات ومقدمـــي التقنيـــة 
مثَّلـــت  حيـــث  الحـــدث،  لهـــذا  المرشـــحين  اآلخريـــن 
إجمالـــي  بيـــن  مـــن   ٪16 نســـبة  الشـــركة  ترشـــيحات 

الترشيحات.
وتعكـــس هـــذه الترشـــيحات والجوائـــز التـــزام أرامكو 
الســـعودية نحـــو البحـــث والتطوير، بما يضمـــن لألجيال 
الطاقـــة  إلمـــدادات  االقتصاديـــة  الفوائـــد  القادمـــة 
المســـتدامة، كمـــا تســـلِّط الضوء علـــى المكانـــة الرائدة 
لجهـــود الشـــركة في البحـــث والتطويـــر لقطـــاع التنقيب 

واإلنتاج.
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حذرون في مكاتبنا حريصون على أعمالنا 
صباًحـــا، وقبـــل الخـــروج إلـــى العمل، أقـــف عند 
باب شـــقتي، أتفقد مفاتيح الســـيارة، والمحفظة في 
جيبـــي، وبطاقـــة أرامكـــو الســـعودية المعلقـــة علـــى 
صـــدري، ثّم أتحســـس بيـــدي وجـــود الكمامـــة التي 
تغطي فمـــي وأنفي! نعـــم، فالكمامة علـــى الوجه من 

متطلبات الدخول إلى مكاتب العمل! 
المكاتـــب  إلـــى  بعـــودة  أّن مـــّن اهلل علينـــا  بعـــد 
فـــي  نتهـــاون  أو  نســـاوم  لـــن  كثيـــًرا،  انتظرناهـــا 
مكتســـباتها التـــي عـــادت علينـــا بالراحـــة النفســـية 
والطمأنينـــة. فالعـــودة للعمـــل مـــن المكاتـــب لم تكن 
بالهّينـــة فـــي ظـــل تداعيـــات كوفيـــد-19، بـــل تحتاج 
وعًيـــا والتزاًمـــا وعينيـــن مفتوحتيـــن طـــوال الوقت. 
مضـــى علـــى عودتنـــا قرابـــة الشـــهرين حتـــى أصبح 
الحـــرص والحـــذر ثقافـــة متأصلـــة دون تكلـــف، بـــل 
كل  فـــي  وفاعلـــة  ومستســـاغة،  مقبولـــة  أصبحـــت 

الظروف.
كثيـــرة هي العـــادات التـــي تغيـــرت، وأعتقـــد أنها 
لألفضل، فالســـالم باليـــد، واالقتـــراب المبالغ فيه، 
واالكتظـــاظ غير المبـــرر في أي مكان مـــن المكاتب 
لـــم يعد مقبـــواًل في ظل الظـــروف الحاليـــة، وأعتقد 
جازًمـــا أن هذه الثقافة ستســـتمر معنـــا لفترة أطول 
بعد الجائحة إن شـــاء اهلل، لقناعة الجميع بجدواها 

من الناحية الصحية والعملية.
تقتـــرب مـــن زميـــل لـــك وبينكمـــا مســـافة أمـــان 
تحدثـــه، وتشـــاوره فـــي العمـــل دون ذلـــك االقتـــراب 
الخطيـــر، ثـــم تشـــاهد آخـــًرا بعـــد غيـــاب فتقفـــان 
بعيديـــن عـــن بعضكمـــا البعـــض وتتبـــادالن كلمـــات 
الترحيـــب، دون الحاجـــة للعنـــاق، وتقبيـــل الخـــدود، 
كمـــا تعودنـــا فـــي الســـابق، ودون الحاجـــة لالقتراب 

الذي من الممكن أن ينقل العدوى.
الوقـــوف علـــى بوابات الدخـــول والخـــروج بتباعد 
بيـــن الزمالء صـــار أيًضا ظاهرة ومـــن مالمح العودة 
الحـــذرة! شـــاهدت الزمـــالء وقـــد أصبحـــوا أكثـــر 
حرًصـــا علـــى تعقيـــم اليديـــن والمكاتـــب، وارتـــداء 
الكمامات طـــوال الوقت لحماية بعضهـــم بعًضا، فهم 
األســـرة األكبر التي علينا حمايتهـــا. بعد مضي هذه 
الفتـــرة مـــن العـــودة، أصبحـــت ثقافـــة الحـــذر أثناء 
الموظفيـــن  وجـــدان جميـــع  فـــي  األعمـــال  تأديـــة 
والموظفـــات، فال أحد يطيـــق أن تتكرر تلـــك الفترة 

التي اضطررنا فيها للعمل من المنازل.
بعد هذه المـــّدة من العودة إلـــى المكاتب، ال تزال 
الـــروح التـــي بدأنـــا بها العمـــل هـــي ذاتها، فلـــم تِلن 
ولـــم تضعـــف بـــل ازدادت صالبـــة وتصميًمـــا علـــى 
عبـــور هـــذه المرحلـــة، بصحـــة وســـالمة وإنجازات 

متجّددة.   

المكتب معقم ونظيف
المكتـــب معقم ونظيـــف، وال خوف عليكـــم! هكذا 
جـــاء أول بريـــد إلكترونـــي يومها مـــن إدارة خدمات 

المكاتـــب فـــزادت الطمأنينـــة، وتيقنـــت أن العـــودة محمد العداربة
حذرة ومدروسة وتحتاج تعاون الجميع! 

لقـــد بذلت اللجـــان المعنيـــة بمكافحـــة كوفيد-19 
دوًرا توعوًيـــا منقطـــع النظيـــر أثناء فتـــرة العمل من 
البيـــت وبعدها، إذ كانت الرســـائل تبدأ مـــن التذكير 
المتواصـــل بغســـل وتعقيـــم اليدين، وعدم مالمســـة 
مـــن  االقتـــراب  وعـــدم  والعيـــن،  والفـــم  األنـــف، 
األشـــخاص في األســـواق، وعدم التجمع والزيارات، 
وذلـــك للحـــد مـــن انتشـــار الوباء. لقـــد وصلنـــا إلى 
العـــودة ونحـــن لدينـــا الوعـــي، والمعرفـــة الكافيـــة 
كان  لذلـــك  الجديـــدة،  الظـــروف  مـــع  للتعامـــل 
الموظفـــون علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الوعـــي للعودة 

اآلمنة.
لقد مـــّر على عودتنـــا إلى العمل قرابة الشـــهرين، 
وال تـــزال اإلجـــراءات ذاتها دون تراخي من الشـــركة 
زادت  واحـــد!  مركـــب  فـــي  فكلنـــا  والموظفيـــن، 
الطمأنينـــة بعـــد هذه المـــدة ولـــم يقل االلتـــزام وال 
تـــزال تعليمـــات ارتـــداء الكمامـــة وتعقيـــم اليديـــن، 
والجلـــوس، واالجتمـــاع، والتباعد، وركـــوب المصعد، 
نـــزواًل وصعـــوًدا،  الســـاللم  اســـتخدام  ومســـارات 
وتعقيـــم الممـــرات والجـــدران كأنها فـــي اليوم األول 
للعـــودة، مصونـــة، ومراقبـــة، وألفناها حتـــى صارت 

ثقافة ومن متطلبات العمل. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الجائحـــة ال تـــزال تشـــكل 
خطـــًرا داهًمـــا في كثيـــر من بلـــدان العالم، ســـجلت 
المملكـــة نموذًجـــا يحتـــذى بالســـيطرة على انتشـــار 
المرض، ونزول عـــدد اإلصابات اليومـــي دليل نجاح 
واضـــح، وما كان هذا ليتم لـــوال تضافر جهود الدولة 
والمواطـــن علـــى حـــّد ســـواء. وحتـــى نحافـــظ على 
المنجـــزات و»نبقـــى ال فاقدين وال مفقوديـــن«، علينا 
مواصلـــة االحتياطـــات نفســـها وعمل كل ما بوســـعنا 

وزيادة حتى تظل مكاتبنا تنبض بالحياة.

سالمة الموظفين أواًل 
يقول مشـــرف قســـم اإلســـكان، من خدمات أحياء 
الســـكن في جدة، الموظف ســـعد القثامـــي، إنه كان 
مطمئًنـــا منذ بدايـــة جائحة كوفيد-19 رغـــم أنه ظّل 
يعمـــل مـــن مكتبـــه، فلـــم يشـــعر بالخـــوف مـــن هذا 
المرض ألن اســـتعدادات الشـــركة بالتدابير الوقائية 
كانـــت تشـــعره باالرتيـــاح. ويضيـــف قائـــاًل: »ألننـــي 
الوحيـــد الذي كان يخـــرج من البيـــت حينها ويخالط 
النـــاس، لم يكـــن يخيفنـــي وقتها إال ن أنقـــل المرض 
إلى أســـرتي، فخوفي على أبنائـــي الصغار كان كبيًرا 
عندمـــا أعـــود إلـــى المنـــزل«. وأّكـــد القثامـــي علـــى 
تطبيـــق كل إجراءات الســـالمة واالحتياطات بحرص 
شـــديد عند الدخول إلـــى البيت حتى الخـــروج منه. 
يقـــول القثامـــي والحـــزن في عينيـــه: »لم يكن أشـــّد 
علـــى قلبـــي مـــن اللحظـــة التـــي كان يجـــري ولـــدي 
ليقبلنـــي عنـــد عودتي من العمـــل فأمنعه مشـــيًرا له 

بيدي أن ابتعد وذلك ألحميه«.
يقول القثامـــي إنه تعلّم من هـــذه األزمة أن العمل 

فـــي أرامكو الســـعودية التي تهتم بســـالمة موظفيها، 
والعيش فـــي دولة أولى اهتماماتها ســـالمة المواطن 
نعمة كبـــرى. ويضيف قائـــاًل: »ها قد عـــادت الحياة 
كمـــا كانت، وعاد الزمالء والزميـــالت جميًعا، وبدأت 
الحيـــاة تـــدب فـــي المكاتـــب مـــن جديـــد، والجميع 
حريصـــون علـــى تطبيـــق التعليمـــات والتوجيهات من 
تعقيـــم األيدي إلـــى التباعـــد االجتماعـــي ألننا نريد 
حياتنـــا وحيـــاة من نحـــب آمنـــة، وننعم بكل مـــا أنعم 

علينا به رب العالمين«.
أرامكـــو  مـــن شـــركة  أبوســـبيت،  رامـــي  يقـــول   
للكيميائيـــات، إن أرامكو الســـعودية تؤهـــل موظفيها 
للعمـــل بكافة الظـــروف وتحت أية ضغـــوط، مضيًفا: 
»عملـــت قرابة الشـــهرين من المنـــزل وحققت الكثير 
مـــن األهداف الســـنوية في فترة الحظـــر، فتواجدك 
دون  أقـــل  بمجهـــود  تركـــز  يجعلـــك  المنـــزل  فـــي 
مقاطعـــة، ويشـــعرك بمزيـــد مـــن االطمئنـــان، وأنت 
تـــرى أســـرتك بخير في وقـــت الجائحـــة«. ويؤّكد أن 
الصعوبـــة فـــي األمر كانـــت فـــي ترتيـــب األولويات، 
وغيـــاب التواصـــل المباشـــر وجًهـــا لوجـــه، لكـــن مع 
مضـــي الوقت اســـتطاع تخطي هـــذه العقبـــات حتى 

عاد الجميع للعمل بحذر. 

مجتمع أكثر وعًيا
أّمـــا أخصائية خدمـــات الغذاء في قســـم خدمات 
أحياء الســـكن فـــي جدة، أســـرار إســـالم، فتقول إن 

العـــودة للعمـــل لـــم تكـــن ســـهلة فـــي أوائـــل جائحـــة 
كورونا بســـبب القلـــق من اإلصابـــة بالعـــدوى، ولكن 
الوضـــع  علـــى  تدريجًيـــا  والتكيـــف  األيـــام  بمـــرور 
الجديد، والتـــزام الجميـــع باإلجـــراءات االحترازية، 
أصبـــح األمر أكثـــر ســـهولة. فقـــد أصبـــح المجتمع 
الصغيـــر فـــي أرامكـــو الســـعودية والمجتمـــع األكبر 
أكثر وعًيا ومســـؤولية تجاه أنفســـهم واآلخرين وهذا 
هـــذه  مـــن  تعلمـــت شـــخصًيا  لقـــد  شـــيء جميـــل. 
الحجـــر  فتـــرة  مـــن  الكثيـــر، واســـتفدت  المرحلـــة 
خصوًصـــا في إعـــادة النظر ألولوياتي ومـــدى أهمية 
لتخطـــي  الداخلـــي  وااليمـــان  اإليجابـــي،  التفكيـــر 
األزمـــات، فهـــم أســـاس الصحـــة العامـــة، والدافـــع 
للعمـــل، واإلنتاجيـــة والمضـــي قدًما أقوى مـــن قبل. 
لقد تعلمت أهميـــة االعتناء بالذات، وتقوية أنفســـنا 
وأحبائنا، وتوفيـــر الدعم لهم أيًضـــا لتخطي األزمة، 
وكذلـــك العـــودة لممارســـة الهوايـــات واالســـتمتاع 
بالطبيعـــة، واألمـــور التـــي افتقدناهـــا أثنـــاء مالزمة 

المنزل«.
ومـــن إدارة المحاســـبة الماليـــة، تحدثـــت ســـعدة 
الشـــمري قائلة: »فـــي بداية أزمة كوفيـــد- 19عندما 
شـــاهدت الموظفيـــن من نافـــذة مكتبي فـــي الطابق 
الســـابع خرجـــوا يحملـــون أغراضهـــم وحواســـيبهم 
فـــي موضـــع  أزال  وأنـــا ال  تســـاءلت  المحمولـــة، 
اســـتهجان: تُـــرى مـــا ســـيكون مصيرنـــا فـــي قـــادم 

األيام!
ولَـــم يوقـــف خـــروج الموظفين مـــن مكاتبهم ســـيل 
األســـئلة الذي راح يعصـــف بذهني: هل ســـننجح في 

إنجاز العمل عبر األنترنت؟
بال شـــك وِفي خضم هذه األزمـــة، واجهت صعوبة 
فـــي االنتقـــال إلى هـــذا النظـــام فـــي البدايـــة، ولكن 
ســـرعان ما تأقلمت تدريجًيا إلى أن بـــدأت المهمات 

تصبح أكثر وضوًحا وقابلية لإلنجاز عن بعد.
وبعـــد أشـــهر مـــن العمـــل بالمنـــزل وتحـــت وطـــأة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة وللحد مـــن انتشـــار فيروس 
كورونـــا، بدأت الحياة تـــدب من جديد في الشـــركات 
والمؤسســـات بعـــودة الموظفيـــن تدريجًيـــا إلـــى مقار 

العمل.
وفي ظل قـــرارات العودة، هناك مـــن انتابهم القلق 
والخـــوف من عواقـــب هذا األمـــر فالمـــرض ال يزال 
موجـــوًدا. بال شـــك قـــد ُوضعـــت معايير للعـــودة الى 
العمل مثـــل التنظيـــف والتعقيـــم المســـتمر للمكاتب، 
والحد مـــن التزاحم، منع ومخالفة دخول أي شـــخص 
إلـــى المنشـــأة بـــدون ارتـــداء الكمامة، وهـــذا جعلني 

اشعر بأمان وطمأنينة دون تراخي. 
علّمتننـــا هـــذه األزمـــة التصديـــق بمبـــدأ قابليـــة 
لتفكيـــر،  ا ومرونـــة  جميعهـــا،  لألشـــياء  لتغييـــر  ا
واالســـتفادة مـــن دروس إدارة األزمة في حـــال تكرار 

مثل هذا الوباء ال قّدر اهلل«.

كثيرة هي العادات التي 
تغيرت بعد العودة، فالسالم 

باليد، واالقتراب المبالغ 
فيه، واالكتظاظ غير المبرر 
في أي مكان من المكاتب لم 
يعد مقبواًل في ظل الظروف 

الحالية.

سعد القثامي رامي بوسبيتأسرار إسالم

لقد مّر على عودتنا إلى العمل قرابة الشهرين، 
وال تزال اإلجراءات ذاتها دون تراخي من الشركة 

والموظفين، فكلنا في مركب واحد!



5
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠ 

خبراء أرامكو السعودية يشاركون بأفكارهم عن االبتكار يف منتدى أوروبي

الذكاء االصطناعي والطاقة: انطالق البيانات 
إلى آفاق أرحب وأسرع

الظهـران - قضـى متخصصـو أرامكـو السـعودية مـن 
مركـز ديلفـت لألبحـاث العالميـة، فـي هولنـدا، جـزًءا مـن 
هـذا الصيـف في التركيـز على تقنيات التنقيـب، واإلنتاج، 
والمشـاركة فـي المناقشـات -عـن طريـق اإلنترنـت- عـن 

دور الذكاء االصطناعي المتنامي.
فـي عـام 2019م، بلغـت قيمـة الـذكاء االصطناعـي فـي 
المجـال 2 مليـار دوالر، ومـن المتوقـع أن تتجـاوز قيمتهـا 
3٫8 مليـار دوالر بحلـول عـام 2025م )توقعـات مـا قبـل 
الجائحـة(. حيـث سـلّط رئيس الجمعيـة األوروبيـة لعلماء 
روفيتـا،  دييغـو  هولنـدا،  لفـرع  والمهندسـين  األرض 
أخصائـي التنقيـب واإلنتـاج في مراكـز األبحـاث العالمية 
التابـع ألرامكـو السـعودية، الضـوء علـى الفـرص المهمـة 
ء  لـذكا ا خـالل  مـن  قـة  لطا ا ل  مجـا فـي  لمتاحـة  ا

االصطناعي. 
يمكـن للـذكاء االصطناعـي نقـل تحليـل البيانـات إلـى 
مستوى جديد بجانب البرامج الذكية واألنظمة السحابية 
والحوسـبة الفائقـة. وقـال الباحـث الجيوفيزيائـي األعلـى 
فـي مراكـز األبحـاث العالميـة، بـول زوارتجيـس: »الـذكاء 
االصطناعـي مصطلح واسـع يعني العديد مـن األمور، بما 
تسـمح  حيـث   . ًء ذكا كثـر  أ اآلالت  جعـل  ذلـك  فـي 
الخوارزميـات المتقدمـة بحلـول التتبـع السـريع، وتقلـل 
بذلـك مـن وقـت معالجـة البيانـات السـيزمية، وتصويـر 

طبقات األرض العميقة«. 
وأضـاف: »إال أن ذلـك ال يعنـي أننـا نسـتطيع التنبـؤ 
بمواقـع الحفـر باسـتخدام البيانات، والـذكاء االصطناعي 
فقـط- سـيكون ذلـك تسـرًعا؛ بالرغم من أنها قد تسـاعد 

بحل جزء من المشكالت«. 
فمـن الممكـن أن تقل أوقـات اإلعداد والتجهيـز البالغة 

الـذكاء القافلة األسبوعية اسـتخدام  مـع  أشـهر  ثالثـة  إلـى  شـهًرا   12-6
االصطناعـي، والتكامـل مع خطوات العمل الموجودة التي 
البيانـات، وبنـاء نمـوذج  تسـاعد علـى تحسـين معالجـة 
زوارتجيـس  وقـّدم  التشـخيصي.  والتصويـر  سـرعة، 
دراسـات حالـة أظهـرت أن الذكاء االصطناعـي تفوق على 
أداء األدوات التقليديـة؛ ليـس مـن حيـث الكفـاءة فقـط بل 

والفاعلية كذلك.
وبـال شـك أن إمكانيـة زيـادة السـرعة، وتقليـل تكاليـف 
المعالجـة تجعـل مـن تطبيـق الـذكاء االصطناعـي ذا قيمة 
لمشـغلي التنقيـب، واإلنتـاج مـن خـالل الوسـائل األسـرع 
واألرخـص لتحديـد إمكانيـة تنقيـب النفـط في قـاع البئر. 
وتُعـد قياسـات درجـات الحـرارة، وحجـم وشـكل الفوهـة، 
وكثافة الصخور، والمسامية، والتكوين، ومقاومة السوائل 
مـن بعض الخصائص التي يمكـن أن تحللها الخوارزميات 

بشكل أسرع وأدق من اإلنسان.

التعاون والتفاعل 
شهدت حلقات عمل الذكاء االصطناعي على اإلنترنت 
المضيفـة  المنظمـة  مـن  الفـروع  مختلـف  مـن  تفاعـاًل 
-الجمعيـة األوروبيـة لعلمـاء األرض والمهندسـين- ومـن 
ضمنهـا هولنـدا، ولنـدن، وأوسـلو، وباريـس، وأبرديـن. 
وكانت مجموعات من الطالب الجامعيين في تخصصات 

صناعة التعدين من ضمن الحضور أيًضا.
وقـال رئيس ممثلي مراكز األبحاث العالمية، روالد فان 
بورسـيلين: »هـذه المبـادرة عظيمـة لتعزيـز اسـم مركـز 
لمجتمـع  ا فـي  كثـر  أ لميـة  لعا ا ث  بحـا لأل يلفـت  د
الجيوفيزيائـي. لقـد أظهـر الحـوار بوضـوح مكانـة أرامكـو 
السـعودية الرياديـة فـي تبنـي الـذكاء االصطناعـي فـي 

تطبيقات معالجة البيانات السيزمية«.

كجزء من سعي أرامكو السعودية المستمر لتكون األحدث واألفضل في قطاع النفط والغاز، فإن خبراءها يعملون بجد ليظلوا 
على اطالع بأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء االصطناعي، متصدرين المحافل الدولية بين الخبراء 

العاملين.

يف منهج أكثر محافظة على البيئة..

عالم الحاسب اآللي يتجه نحو مراكز البيانات 
الصديقة للبيئة

الظهران - بالتوازي مع النمو والتوســـع المســـتمر في 
البيانـــات والمعلومات، ال يزال الطلـــب يتنامى على مزيد 
من خدمـــات الحوســـبة فـــي المجتمعات والمؤسســـات. 
ى هذا األمـــر بدوره إلى نمو هائـــل في الخدمات  وقد أدَّ
الســـحابية وخدمات التخزين، وبالتالي إلـــى زيادة كبيرة 

في استهالك الطاقة لتلبية كل هذه المتطلبات.
ويمثِّـــل التأثيـــر البيئـــي الناتـــج عـــن ذلـــك، والضغط 
المتزايـــد علـــى مصـــادر الطاقـــة بســـبب عـــدم الكفاءة، 

مشكلة كبيرة في بيئة تقنية المعلومات اليوم.
وفـــي هـــذا الصـــدد، لطالمـــا اهتمـــت إدارة أعمـــال 
الكمبيوتر بتوظيف إســـتراتيجيات صديقة للبيئة لتشغيل 
مراكـــز حوســـبة البيانات التابعـــة لتقنيـــة المعلومات في 
الشـــركة، دون أن تغفل عن اآلثـــار الكربونية التي تخلِّفها 
مهـــا والمرافـــق التـــي تســـتضيفها،  الخدمـــات التـــي تقدِّ

باإلضافة إلى العناية بالكفاءة التشغيلية لألعمال.

نحو مراكز بيانات صديقة للبيئة
ف مركـــز البيانـــات الصديـــق للبيئة بأنـــه مرفق  ويُعـــرَّ
مة  يحتـــوي على أجهـــزة حاســـب مركزية )خـــوادم( مصمَّ
وفق معايير كفاءة اســـتخدام الطاقة، والتأثير المنخفض 

علـــى البيئة. وبتعبير آخر، يســـعى هذا المركـــز إلى أداء هاني السليمان
أعمالـــه بالحـــد األدنـــى مـــن انبعاثـــات الكربـــون، حتـــى 

عندما يعمل على مدار الساعة.
ولتحقيـــق ذلـــك، يجـــب أواًل أن تُســـتبدل الخـــوادم 
وأجهـــزة التخزيـــن وأجهـــزة الشـــبكة القديمـــة بأخـــرى 
أحدث، وأكثـــر قدرة وكفاءة من حيث اســـتهالك الطاقة. 
وتُعطـــي إدارة أعمال الكمبيوتر أولوية قصوى للمشـــاريع 

التي تتعلق بتطوير وتحسين مرافق مركز البيانات.
إلـــى جانـــب ذلـــك، يُعـــدُّ إجـــراء تدقيق أســـاس دوري 
لكفـــاءة الطاقـــة إحـــدى الممارســـات التـــي تســـاعد في 
ـــر نظرة  تحســـين كفـــاءة تشـــغيل األجهـــزة، كما أنـــه يوفِّ
عامـــة ممتـــازة عنـــد تخطيـــط الطاقـــة االســـتيعابية في 

المستقبل.
ل اللجـــوء إلـــى الخدمات  وفـــي الوقـــت الحالي، يشـــكِّ
الســـحابية عالمـــة فارقـــة نحـــو تحقيـــق مبـــادرة البيئة 
الخضـــراء، ألنهـــا تســـمح بتشـــغيل تطبيقـــات متعـــددة 
بواســـطة خادم واحد، فيما كان تشغيلها يتطلب عشرات 
الخوادم ســـابًقا. ويقلِّل هـــذا من عدد المرافـــق العاملة، 
إلـــى  يـــؤدي  والمســـاحة المخصصـــة لألجهـــزة، ممـــا 
انخفـــاض كبير في التكلفة، وترشـــيد الســـتخدام مرافق 

استهالك الطاقة.
كمـــا أن التبريـــد هـــو عامـــل رئيـــس آخـــر يســـتنزف 
مصـــادر الطاقة في مراكـــز البيانـــات، وكان من الصعب 

دائًمـــا إيجاد مصادر تبريد بديلة تُســـهم فـــي زيادة كفاءة 
التكلفـــة التشـــغيلية لمركـــز البيانـــات، التي تؤثر بشـــكل 

كبير على استخدام الطاقة.

سعٌي مستمر نحو التطور
ويسعى الباحثون والمحللون والمتخصصون باستمرار 
إلـــى تحقيق تقدم في مســـار الحصول علـــى حلول تبريد 
أكثـــر كفـــاءة وفاعليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة. ولطالما كان 

قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات يبحـــث دائًما عن طـــرق لجعل 
مراكـــز البيانـــات صديقة للبيئـــة. وخالل العقـــود القليلة 
الماضية، تـــم اعتماد معـــدات أكثر كفاءة في اســـتخدام 

الطاقة، مما أدى إلى تقليل العوامل البيئية الضارة.
ولكـــن األهم من ذلـــك، أن تكـــون الدوائر التـــي تتبنى 
تحويـــل مراكز البيانـــات إلى مراكز صديقـــة للبيئة قادرة 
على إنشـــاء بنية تحتية أقل تكلفـــة، باإلضافة إلى إيجاد 
وســـائل أكثر ترشـــيًدا الســـتهالك الطاقة، من أجل خلق 

مجتمع صديق للبيئة.

لطالما اهتمت إدارة أعمال 
الكمبيوتر بتوظيف 

إستراتيجيات صديقة 
للبيئة لتشغيل مراكز 

حوسبة البيانات التابعة 
لتقنية المعلومات في 

الشركة، دون أن تغفل عن 
اآلثار الكربونية التي 

فها الخدمات التي  تخلِّ
مها والمرافق التي  تقدِّ

تستضيفها، باإلضافة إلى 
العناية بالكفاءة التشغيلية 

لألعمال.

ومـن خـالل مراكـز األبحـاث العالميـة، تتطلـع أرامكـو 
السـعودية إلـى التعـاون مـع مختلـف المؤسسـات إلجـراء 
البحـوث وتطويـر التقنيـات الجيوفيزيائية؛ للمسـاعدة في 
حل أكبر تحديات القطاع، وتحقيق هدف مراكز األبحاث 
العالميـة األسـاس المتمثـل فـي تطويـر طفـرة تقنيـة فـي 

الذكاء االصطناعي ألعمال أرامكو في المملكة. 
كمـا شـارك نوربرت دولـي بأفكار حـول الموضوع، وهو 

المؤسـس المشـارك في وايت سـبيس للطاقة وهي شركة 
فـي  االصطناعـي  الـذكاء  اسـتخدامات  ببحـث  معنيـة 
صناعـة القـرارات المعقـدة، وأكـد دولي -الـذي كان يعمل 
سـابًقا فـي شـل- كيفيـة اعتماد قطـاع الطاقة علـى اتخاذ 
خيارات صعبة بنجاح عبر سلسـلة القيمة التي تتألف من 
خيـارات عديـدة ومخاطر، وكذلك العوامل المنافسـة مثل 

قيود السالمة والوقت. 
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اختصاٌر للوقت وتوفيٌر للتكاليف..

توظيف الهندسة العكسية لتوفير القطع 
ارة التالفة في المعدات الدوَّ

مبادرة اخلرسانة الصديقة للبيئة

استخدام المواد المحلية المعاد تدويرها بدياًل جزئًيا 
لألسمنت في مدينة الملك سلمان للطاقة

بقيق - نجحت أرامكو السـعودية في االسـتفادة من توربين 
بخـاري قديـم، مـن خـالل إعادتـه إلـى الخدمـة ضمـن ظـروف 
التشـغيل الطبيعيـة، فـي عمليـة إصالح تُعـدُّ األولى مـن نوعها 
علـى مسـتوى الخليـج، حيـث نجحـت فـي إتمامهـا إدارة ورش 
الخدمات الميكانيكية، بالشراكة مع إدارة صيانة المعامل في 
بقيـق، وبمسـاندة إدارة الخدمـات االستشـارية، بمـا يُسـهم 
ضمـن األهـداف اإلسـتراتيجية للشـركة عبـر خلـق القيمـة 

وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وحول أهمية هذه الخطوة، قال مدير إدارة ورش الخدمات 
الميكانيكية بالوكالة، األستاذ سعد الشمراني: »هذا النوع من 
ـن لمرحلـة جديـدة، نستشـعر من خاللهـا الثقة  اإلصـالح يدشِّ
فـي اختبار ُقدراتنا فـي إعادة الُمعدات القديمـة إلى الخدمة، 

وبالتالي مساندة عمالئنا في تلبية احتياجاتهم التشغيلية«.
مـن جانبـه، قـال مديـر إدارة صيانـة المعامـل فـي بقيـق، 
األسـتاذ سامي الحويس: »لطالما حرصنا على تشجيع القوى 
العاملة في معامل بقيق على استكشاف أفكارهم بالتعاون مع 
شـركائنا، واضعيـن نصـب أعيُننـا الهـدف الجلـي المتمثِّـل فـي 
تطويـر حلـول مبتكـرة مـن شـأنها إطالـة أمـد األصـول، إلـى 

جانب تحسين وقت تشغيلها وقيمتها«.

ابتكار الحلول للقطع التالفة
وكانـت معامـل بقيـق قـد عانـت مـن تلـف عـدد مـن الِريَـش 
المستخدمة في التوربينات البخارية، التي أكملت ما يربو على 
50 سـنة مـن الخدمـة. ومع انعـدام وجود المصنعيـن األصليين 
ر جهات  لهـذه األجـزاء الضروريـة للمعـدات الـدَوّارة، وعـدم توفُّ
تسـتطيع تصنيـع قطـع مماثلـة لهـا فـي المملكـة، لجـأت معامـل 
بقيـق إلـى إدارة ورش الخدمـات الميكانيكيـة، مـن أجـل تقييـم 
إمكانيـة توظيـف مبـدأ الهندسـة العكسـية، واسـتخدام مـواد 

مطوَّرة إلعادة تصنيع مثل هذه األجزاء المهمة.

تعزيـز  نحـو  السـعودية  أرامكـو  توجيهـات  مـع  تماشـًيا 
االقتصـاد الدائـري، وتحسـين االسـتدامة وخفـض البصمـة 
الكربونية، قام فريق إدارة المشاريع في مدينة الملك سلمان 
للطاقـة )سـبارك(، بالتعاون مـع إدارة الخدمات االستشـارية، 
بتقييم االستخدام التدريجي  للخرسانة التدريجي للخرسانة 
المسـتحدثة الصديقـة للبيئـة »خرسـانة البـوزالن الصديقـة 
للبيئـة« فـي مشـروع مدينـة الملـك سـلمان للطاقـة والتوصيـة 
بهـا، عـن طريق خلـط المواد المحليـة المعـاد تدويرها كبديل 

جزئي لألسمنت للمرة األولى في المملكة.
تشـتمل الخرسـانة البوزالن الصديقة البيئة على المواد 
المنتجـة كمنتـج ثانـوي مـن التصنيـع المحلـي، والتـي تـم 
تقييمهـا تجريبًيـا فـي معهـد األبحـاث بجامعـة الملـك فهـد 
للبتـرول والمعـادن بنـاًء علـى متطلبـات المعاييـر الدوليـة، 
بدعـم مـن مصنع الخرسـانة المحلـي. وقد أشـارت النتائج 
إلـى تكافـؤ الخصائـص الميكانيكيـة والمتانـة فـي هـذه 
الخرسـانة الصديقـة للبيئـة مقارنـة بخرسـانة األسـمنت 

البورتالندي العادي )بدياًل لألسمنت حتى %15(.
وفي زيارة ميدانية لمشـروع مدينة الملك سـلمان للطاقة، 
أكد النائب األعلى اللرئيس للخدمات الفنية، األسـتاذ أحمد 

راجا خان

القافلة األسبوعية

وقـال مشـرف وحـدة الموثوقيـة فـي معامـل بقيـق، أندريس 
ـرت إدارة ورش الخدمـات الميكانيكيـة حـاّلً  غونزاليـز: »وفَّ
يُسـهم في توفيـر التكاليف، مع تجنُّب الخسـائر الُمحتملة في 

اإلنتاج«.
وأضـاف غونزاليز: »هذه التوربينـات هي في غاية األهمية 
ات المسـؤولة عن  ل المضخَّ بالنسـبة لمعامل بقيق، ألنها تشـغِّ

نقل 600 ألف برميل من النفط الخام في اليوم«.
ومـن خـالل قدراتهـا فـي تطبيـق مبـدأ الهندسـة العكسـية، 
مت إدارة ورش الخدمات الميكانيكية حاّلً هندسًيا ُمبتكًرا  قدَّ
إجـراء  الحـل  هـذا  ويشـمل  البخاريـة.  التوربينـات  يالئـم 
الهندسـي  والتصميـم  الُمسـتخدمة  المـواد  فـي  تحسـينات 
ار التوربين نفسـه.  للتوربيـن، باإلضافـة إلـى إعـادة تصميـم دوَّ
ـن نطـاق العمـل أيًضـا: التصنيـع، والمعالجـة الحراريـة،  وتضمَّ
والفحـص بواسـطة أسـلوب االختبـار غيـر الُمتِلـف، وتجميـع 
ريـش التدويـر حـول المحـور، والتركيـب النهائـي للتوربيـن، 

واختبارات التشغيل بالسرعة الُقصوى.
ـن المشـروع ُجهًدا واسـًعا في البحـث والتصميم،  كمـا تضمَّ

للبيئـة  عبدالرحمـن السـعدي، دعـم الخرسـانة الصديقـة 
بقولـه: »سـيتم تنفيـذ وتطبيـق الخرسـانة الصديقـة للبيئـة 
والممارسـات المماثلـة لهـا فـي جميـع محطـات الخرسـانة 
المعتمـدة فـي أرامكـو السـعودية«. باإلضافة إلى ذلك، شـّدد 
نائب الرئيس إلدارة المشاريع، األستاذ عبدالكريم الغامدي، 
علـى أن »انتشـار الخرسـانة الصديقـة للبيئـة  هـو جـزء مـن 

وتصاميـم  مـواد  اختبـرت  تجربـة،   20 إجـراء  جانـب  إلـى 
عـة، وذلـك بهـدف  هندسـية، وظـروف معالجـة حراريـة متنوِّ
مـة  الُمصمَّ الميكانيكيـة لألجـزاء  الجـودة والكفـاءة  ضمـان 

حديًثا.
ارة، راجا خـان: »من  وقـال المهنـدس األعلـى للمعدات الـدوَّ
خـالل تطبيـق مبـدأ الهندسـة العكسـية، تمكنَّـا في ورشـنا من 
إجـراء تحسـينات فيمـا يخص المـواد الُمسـتخدمة والتصميم 
ار التوربين،  الهندسـي. لقـد كنا قادريـن على إعادة تصميـم دوَّ
نـة لـه محلًيا وخالل سـبعة أيام،  وتصنيـع بعـض األجـزاء المكوِّ

بما في ذلك الِريَش والُمباِعدات واألغطية والعمود«.
وقـد سـاعدت الهندسـة الدقيقـة، واإلجـراءات الصارمـة 
لضبـط الجـودة، في ضمان تلبية عمليـة اإلصالح الحتياجات 
فـت آالت مسـح ذات سـبعة محـاور إلتمـام  العميـل. وقـد ُوظِّ
التصميـم الهندسـي داخـل الـورش. وضاعـف حـلُّ اإلصـالح 
الُمبتكـر مـن صالبـة األجـزاء الرئيسـة، كالِريَـش، وهـو أمٌر تم 
التأكـد منـه مـن خـالل الفحـوص المختبريـة للمـواد وتحاليـل 

مقدار اإلجهاد.

سـعى إدارة المشـاريع فـي أرامكـو السـعودية إلـى صنـع مواد 
بناء ذات تأثير منخفض على البيئة«.

المزيد من االستدامة 
تعمـل إدارة المشـاريع والهندسـة فـي أرامكـو السـعودية 

وقـال مفتـش ضمـان الجـودة فـي إدارة ورش الخدمـات 
الميكانيكيـة، سـكوت فريمـان: »عمل فريق ضمان الجـودة يًدا 
بيـد مـع فريـق الهندسـة فـي اإلدارة مـن أجـل ضمـان جـودة 
عمليـة اإلصـالح، واختبـار التوربيـن عنـد السـرعة القصـوى 
التـي يُوقـف عندهـا التشـغيل، وذلـك فـي مرافقنـا الحاصلـة 

على اعتماد آيزو«.

حلٌّ أمثل بتكاليف أقل
وجـاءت تكاليـف اإلصـالح أقـل بنسـبة 15%، بالمقارنـة إلى 
خيـار اسـتبدال التوربيـن، كمـا تـم تخطيـط عمليـة اإلصـالح 
وإنجازهـا من قبل جيل شـاب من مهندسـي الشـركة ومقدمي 
الخدمـات التقنيـة المسـاندة. إلـى جانـب ذلـك، فـإن أسـلوب 
اإلصـالح الـذي تـم اعتمـاده قابـل للتطبيـق بالنسـبة ألكثـر من 

280 توربيًنا بخارًيا ذا مرحلة واحدة على مستوى الشركة.
وقال مشـرف مركز الهندسة العكسـية في ورشة الجعيمة، 
التابعة إلدارة ورش الخدمات الميكانيكية، محمد السحيباني: 
»مركـز الهندسـة العكسـية هـو مبـادرة نعتمد عليها فـي توفير 
خدمـات إصـالح مـن أعلـى طـراز للمعـدات، مـن أجـل إعـادة 

المعدات المتعطلة إلى الخدمة في أقصر وقت ممكن«.
وأوضـح السـحيباني أن المركـز يسـتخدم أحـدث تقنيـات 
المسـح والتصميـم والتصنيـع، من أجل مواجهـة كل التحديات 
ق بتوفير قطع الغيار للمعـدات القديمة، والتأكد من  التـي تتعلَـّ

أن هذه القطع تتميَّز بعمر تشغيل طويل.
وتتوافـق هـذه المبـادرة مـع رسـالة إدارة ورش الخدمـات 
الميكانيكيـة  الخدمـات  توفيـر  فـي  المتمثلـة  الميكانيكيـة 
وإصـالح المعـدات علـى نحـو موثـوق وآمـن، وفاعـل مـن جهـة 
التكاليـف، واإلسـهام فـي الوقـت نفسـه فـي تطويـر االقتصـاد 
المحلـي. جديـٌر بالذكـر، أن أرامكـو السـعودية تُعـدُّ أول جهـة 
ـن مـن النجـاح فـي إعـادة تصميـم األجـزاء الرئيسـة فـي  تتمكَّ
ارة وتصنيعهـا مـن خـالل حلـول إصـالح تعتمـد  المعـدات الـدوَّ

مة. على التقنيات المتقدِّ

علـى تطويـر وتعزيـز تقنيـات مختلفـة، ممـا يقـود صناعـة 
البناء في المملكة نحو المزيد من االستدامة واالستخدام 
الفاعـل للمـوارد الطبيعيـة. والخرسـان، كمثـال،  تأتـي فـي 
األكثـر  المـادة  باعتبارهـا  المـاء  بعـد  الثانيـة  المرتبـة 
اسـتهالًكا علـى وجـه األرض، وهـي محـل تركيـز خبـراء 
الهندسـة المدنيـة والباحثيـن فـي الشـركة، وقـد حظيـت 
بمبـادرات مختلفـة لتحقيـق هـذه األهـداف. ومـن األمثلـة 
علـى ذلك، االسـتخدام المبتكر للمواد المعـاد تدويرها، أو 
النفايات، واسـتخدام الخلطات المتقدمة لتقليل استهالك 

المياه وتحسين المتانة من خالل المعايير.
وسـوف يسـاعد اسـتخدام المـواد التـي يتـم الحصـول 
تقليـل  فـي  البنـاء  فـي  تدويرهـا  والمعـاد  محلًيـا  عليهـا 
الفضالت بمدافن النفايات، وتقليل انبعاثات ثاني أكسـيد 
الكربـون الناتجة عن إنتاج األسـمنت، والـذي يعتبر عالمًيا 

ثاني أكثر الصناعات كثافة في استهالك الطاقة.
الجديـر بالذكـر أن هـذه التقنيـة تتماشـى مـع الجائـزة 
المرموقـة لفريـق إدارة المشـاريع في مدينة الملك سـلمان 
للطاقـة، تكريًمـا للريـادة فـي مجـال الطاقـة والتصميـم 
العالـم لاللتزامـات  البيئـي، كأول شـهادة صناعيـة فـي 
الصناعيـة  التنميـة  فـي  التميـز  نحـو  بالثنـاء  الجديـرة 

الصديقة للبيئة.

التوربين البخاري، الذي نجحت إدارة ورش الخدمات 
الميكانيكية من إعادته للخدمة في ظروف تشغيل طبيعية، 

أثناء إجراء عملية اختبار تشغيل شاملة في إحدى الورش 
التابعة لإلدارة.

طالب السادة وجواد العيد، أثناء اشتراكهما في أعمال إصالح 
التوربين البخاري، في إحدى الورش التابعة إلدارة ورش 

الخدمات الميكانيكية.



إطالق مبادرة األحياء السكنية الخضراء وموسم 
الزهور 2020 لتحسين جودة الحياة

الظهـــران - أطلـــق رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبير 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهندس أمين حســـن الناصر، 
يـــوم الجمعة 29 ربيع األول 1442هـ )16 أكتوبر 2020م( 
برنامجيـــن مهميـــن لألحيـــاء الســـكنية والبيئـــة فـــي 
الظهـــران، وهما مبـــادرة األحيـــاء الســـكنية الخضراء، 

وموسم الزهور 2020م.
وكان المديـــر التنفيـــذي لخدمـــات أحيـــاء الســـكن، 
األســـتاذ فيصل الحجي، في استقبال كلٍّ من المهندس 
أمين الناصـــر، والنائب األعلى للرئيـــس لقطاع الموارد 
البشـــرية والخدمات المساندة، األســـتاذ نبيل عبداهلل 
الجامـــع، فـــي واحدة مـــن أوائـــل المشـــاتل النباتية في 
الشـــركة، التي تم إعـــادة توظيفها في معرض الشـــركة 

البيئي، الذي يعرض االبتكارات الزراعية.
ويعكس برنامـــج األحياء الســـكنية الخضـــراء التزام 
أرامكـــو المســـتمر بـــإدارة المـــوارد الطبيعيـــة الثمينة، 

وتعزيز الوعي البيئي داخل الشركة وخارجها.
 وبصـــورة عامـــة، فـــإن برنامـــج ا األحياء الســـكنية 
الخضـــراء هو اإلطار الذي تم بموجبـــه تنظيم مبادرات 
خدمـــات المجتمـــع المتعـــددة )بالتعـــاون مـــع اإلدارات 
األخـــرى( لتوفير توافـــق واضح بيـــن هذه المبـــادرات، 

واألهداف اإلستراتيجية للشركة.
في إطـــار المبادرة نفســـها، يرســـخ مفهـــوم الزراعة 
العموديـــة للشـــركة تعزيـــز الزراعـــة المســـتدامة، مـــع 
التركيـــز علـــى تقليل اســـتهالك المياه بنحـــو %70، مع 
إمكانية إنتـــاج المحاصيـــل العضوية على مـــدار العام. 
ُعرضت هذه المنتجـــات في معرض البيئـــة الخضراء، 
وتضمنـــت معـــارض للفراولـــة، والباميـــاء، والكوســـا، 
ومحاصيـــل أخـــرى نمـــت مـــن خـــالل هـــذا النظـــام 
المبتكـــر. ويتـــم تنفيـــذ مشـــروع تجريبـــي بنوعيـــن من 
الزراعـــة الرأســـية - الزراعـــة المائيـــة، والزراعة فوق 
المـــاء - في مشـــتل الظهـــران عبـــر 10 مشـــاتل نباتية 

مختلفة.
وفـــي إطار مشـــروع االقتصـــاد الدائري، اســـتعرض 
الناصـــر العمـــل الـــذي قامـــت بـــه الشـــركة لمواجهـــة 
تنفيـــذ  خـــالل  مـــن  لالنبعاثـــات  العالمـــي  التحـــدي 
مجموعة مـــن المبـــادرات المؤثرة جـــًدا، التي فحواها 
تقليل االســـتخدام، وإعادة استخدام األشـــياء، ومن ثم 
إعـــادة تدويرها، في جميـــع مواقع الشـــركة وأعمالها، 
بما فـــي ذلـــك المحافظة علـــى الميـــاه، وتجديد أثاث 

المكاتـــب، وبرنامج إعادة التدوير المجتمعي للشـــركة، القافلة األسبوعية
واعتمـــاد المناظر الطبيعيـــة الذكية لتقليل اســـتهالك 

المياه.
فـــي إطـــار المبـــادرة الثالثـــة ألفضـــل مـــكان للعيش 
والعمـــل، أوضحـــت أميـــرة عبدالقـــادر، مـــن خدمـــات 
المكاتب، فحوى العمل المشـــترك لخدمـــات المكاتب، 
مؤكـــدة مفهـــوم »الصحـــة البيئيـــة« الجديد مـــن خالل 
عرض نمـــوذج لمكان عمل أخضر صديـــق للبيئة، يقدم 
ميـــزات أثـــاث المكاتـــب الجديـــدة لتعزيـــز رفاهيـــة 
الموظفين؛ ويســـتخدم مواد مســـتدامة، ومعاد تدويرها 
بـــدًءا مـــن األرضيـــات حتـــى مصابيـــح LED، ويتضمن 
تقنيـــة مكتبية متقدمـــة لتعزيز مكان عمـــل أكثر صحة 

وذكاء لجعل الموظفين أكثر رضى وسعادة وإنتاجية.
بعـــد الجولـــة والتعريـــف بمبـــادرة األحياء الســـكنية 
الخضـــراء، دعا الحجي الناصر الفتتاح موســـم الزهور 
2020م بزراعـــة بعـــض الزهـــور فـــي أحـــد المشـــاتل 
النباتيـــة. وبهـــذا االفتتاح تكون قد بـــدأت عملية زراعة 
4.5 مليـــون زهـــرة فـــي أحيـــاء الســـكن فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، والتـــي ســـتزهر بالكامل مـــن نوفمبر حتى 
مارس، مـــع 55 نوًعا مختلًفا من النباتات بســـبعة ألوان 
مختلفـــة. أمـــا ثيمة هـــذا العام فهـــي »أعمـــاق البحار« 

بألوان مستوحاة من طبيعة المحيطات والبحار.
وإثـــر افتتاح موســـم الزهـــور، زار الناصـــر والجامع 
ســـاحة المعرفـــة فـــي مشـــتل النبـــات، التـــي تتضمـــن 
االســـتخدام المبتكر لرموز االســـتجابة الســـريعة على 
األشـــجار وغيرها من أعمال الزراعـــة، وتعليم الجميع 
كيفيـــة رعاية األنـــواع المختلفـــة من النباتـــات، بما في 

ذلك سقايتها واحتياجها من األسمدة ورعايتها.
وعما قريب، ســـيتم افتتاح ســـاحة المعرفة لموظفي 
أرامكـــو الســـعودية وأفراد أســـرهم، مما يســـاعد على 
نشـــر مفهوم األرض الخضراء، وكيـــف يمكن لكل واحد 
منا أن يجعل مكان ســـكنه وعمله بيئـــة تراعي الطبيعة، 

وتُسهم في عالم أكثر خضرة وجمااًل.
كانـــت المحطـــة األخيـــرة فـــي جولـــة الناصـــر هـــي 
منطقة تنـــاول الطعام التي ســـيتم افتتاحها في نوفمبر 
القـــادم، وهـــي موجودة وســـط المشـــاتل النباتيـــة التي 
تحيـــط بهـــا الزهـــور والمســـاحات الخضـــراء مـــن كل 
مـــكان، حيث ســـيتمكن الموظفـــون وأفراد أســـرهم من 
تنـــاول اإلفطـــار خـــالل عطـــالت نهايـــة األســـبوع في 
أجمـــل األماكـــن، مـــع الخدمـــات الجديـــدة لتقديـــم 

مجموعة متنوعة من خيارات الطعام المختلفة.

يعكس برنامج األحياء السكنية الخضراء التزام 
أرامكو المستمر بتحسين جودة الحياة داخل 

أرامكو السعودية وخارجها وتعزيز الوعي البيئي   
في المجتمعات التي تعمل بها

7
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠ 



8
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

ِقف حيث أنَت.. هذه حافة العالم!
الرياض - بعد ســـاعة تقريًبا من الســـفر بالســـيارة من 
الريـــاض، يبـــدأ طريـــق غيـــر معبد يمتـــد لســـاعة أخرى، 
وعلـــى جانبيه تنتشـــر مشـــاهد ال تُشـــبه المشـــاهد التي 
نراهـــا فـــي الصحـــراء الرمليـــة المعتـــادة؛ فبينمـــا تبـــدأ 
الســـيارة فـــي التمايـــل، وتصـــارع عجالتها الطريـــق فوق 
األحجار الصخرية، تُحيط بك أشـــجار السمر )األكاسيا( 
مظليـــة الشـــكل، والقنافـــذ والجمـــال العربيـــة، والنحـــل 
والمناحل؛ لترســـم تقاســـيم صحراء بكر لم تمسســـها يد 

بشر.
ة ما يُشـــير إلى  وفي ذلـــك الطريق الترابـــي، لم يكن ثمَّ
المشـــهد المهيـــب الـــذي يختبـــئ في أفـــق قريـــب؛ ولكن 
شـــيًئا فشـــيًئا، ارتفعـــت علـــى جانبـــي الطريـــق جـــدران 
صخريـــة شـــديدة االنحدار، تكشـــف عـــن أخاديـــد هائلة 
مكونـــة من طبقـــات مـــن رقائـــق الصخـــور الهشـــة، التي 
تداخلـــت كمـــا لـــو كانـــت أطباًقـــا من ذهـــب؛ وهنـــا حان 
الوقت للنـــزول من الســـيارة وخوض هذه المغامرة ســـيًرا 

على األقدام.
كانـــت تجربـــة ممتعـــة للغاية؛ حيـــث الصحـــراء مزدانٌة 
بألوانهـــا البنيـــة الداكنـــة، التـــي تتخلَّلها بعـــض الدرجات 
ك جمال ذلك  الفاتحـــة لتبـــدو وكأنهـــا دروب ملونة. يشـــدُّ
المنظر، ويُغريك لتســـلُّق بعض المرتفعات الستكشـــاف ما 
وراءها مـــن مناظر آســـرة. تســـلُّقها ليس باألمر الســـهل، 
ولكـــن المشـــاهد التـــي تنتظـــرك فـــي األعلى ســـتخطف 

أنفاسك.
وعندمـــا تصل إلـــى األعلى، يتجلـــى أمـــام ناظريك واٍد 
هائـــل يمتـــد بامتداد األفـــق، تُحيـــط به جـــدران صخرية 
شـــاهقة، تتناثـــر بينهـــا نتوءات صخريـــة عالية بأشـــكالها 
اذة. وهـــذه اإلطالالت البانوراميـــة الجيولوجية، التي  األخَّ
يمكـــن االســـتمتاع برؤيتهـــا من أعلـــى الهضـــاب، هي من 

بين أجمل المناظر الطبيعية في العالم.
ومـــن قـــاع المحيـــط القديم ترتفـــع أجـــرف قديمة من 
قلب الصحراء لتعانق الســـماء، وفي وســـط ذلك المشهد 
ا كان يوًما  الممتـــد إلى الالنهاية، يبرز عمودان ينبئـــان عمَّ

جرًفـــا، قبـــل أن تعتريـــه عوامل الزمـــن ويتـــآكل. وعندما كيارا شيامبريكوتي 
تصـــل إلى القمة، ستشـــعر بأنـــك فعاًل تقف علـــى »حافة 

العالم«.
وإذا ما كانت رحلتك بعـــد الظهر، فاحرص أن ال تفوِّت 
مشـــهد الغـــروب عندمـــا تصبـــح األلـــوان أكثـــر حيويـــة؛ 
وحينها قـــد تصـــادف عديًدا من الـــزوار اآلخريـــن، حيث 
ًرا، بتشـــجيع الســـياحة فـــي مثل هذه  بدأت المملكة، مؤخَّ

المواقع.

مناظر مذهلة.. ونمٌو باهر
وخالل أعـــوام قليلـــة، أصبحـــت »حافة العالـــم«، أو ما 
يُعـــرف بجبـــل فهرين، إحـــدى أكثـــر الوجهات الســـياحية 
جذًبـــا للســـياح بالقرب مـــن مدينـــة الرياض. وقد ُســـمي 
الجبـــل بهـــذا االســـم ألنـــه معلـــم مـــن معالـــم الجـــذب 
ـــز بعـــدة مواقـــع تطلُّ علـــى مناظر  الســـياحي، حيـــث يتميَّ
مذهلـــة من فـــوق قمم األجـــرف علـــى ارتفـــاع 300 متر، 

حيث تُشرف تلك القمم على السهول المحيطة بالمكان.
وهـــذا المنحـــدر الصخري هـــو جزء من سلســـلة جبال 
طويق الشاســـعة، وهـــي أحد أبـــرز التضاريـــس الطبيعية 
فـــي المملكـــة، حيث تمتـــد ألكثـــر مـــن 1000 كيلومتر من 

منطقة نجران جنوًبا وحتى القصيم شمااًل.
وقـــد كان لهذا المنحـــدر الصخري دور مهـــم في تاريخ 
شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، فعلـــى طول ســـفحه امتـــدَّ أحد 
طـــرق قوافـــل التجـــارة القديمـــة، التـــي كانت تعبر شـــبه 

الجزيرة من اليمن إلى بالد الشام وفارس.
نـــت هذه األجرف نتيجة لحركة قشـــرة األرض  وقد تكوَّ
فـــي صفيحـــة الجزيـــرة العربية نحو الشـــمال الشـــرقي، 
د صـــدع البحر األحمـــر، الذي يقـــع على بُعد  بســـبب تمدُّ
1000 كيلومتـــر غـــرب طويـــق. وأســـفرت حركة القشـــرة 
األرضيـــة تلك عـــن صدع واضـــح في األراضي الرســـوبية 
في منطقـــة الرياض، كاشـــفة عن طبقات من الرواســـب، 
التـــي تراكمت هناك عندما كان الجزء الشـــرقي من شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة بحـــًرا اســـتوائًيا ضحـــاًل فـــي العصـــر 
الجوراســـي، قبـــل 150 مليـــون ســـنة. ولذلـــك ال تـــزال 

ا في الطبقات  األحافير المرجانية ظاهرة حتى اليـــوم، إمَّ
أو مبعثرة على األرض.

وفـــي الماضي القريب، شـــقَّ بعـــض المســـافرون دروًبا 
عبـــر األجـــرف، ليتمكنوا مـــن الذهاب والمجـــيء في هذا 
المنحدر الصخـــري الباهر. وال تزال بعـــض هذه الدروب 
ثابتـــة حتى اليوم، ومنهـــا تلك الموجودة في خشـــم زبيدة، 

التي تبعد 50 كيلومتًرا جنوب شرق »حافة العالم«.

ُأعجوبٌة في المساء
وعندمـــا أســـدل الليـــل ســـتاَره، توجهنـــا إلـــى مخيـــم 
صحـــراوي فـــي الظـــالم الدامس، وعلـــى جانبـــي الطريق 
كانت هناك مشـــاعل صغيـــرة تُنير طريقنا عبـــر الكهوف، 
حيث ال يمكن رؤية شيء ســـوى فتحة صغيرة في األرض، 

عرضها ال يكفي لدخول أكثر من شخص.
وعبر تلك الحفرة، ينزل الشـــخص بواســـطة ســـلم إلى 
كهف ضيـــق عميق، ثم ينحنـــي ليتمكن من رؤيـــة الجدران 
المتألِلئـــة، الناتجـــة عـــن تبلـــور األمـــالح. وفـــي أماكـــن 
متفرقة، اســـتقرت متدليـــات الكهـــوف ذات اللون األصفر 
الزاهـــي في أجواف الكهوف شـــديدة الحـــرارة والرطوبة، 
التـــي ال تصلح لعيش اإلنســـان، ولكنها باتـــت موئاًل مثالًيا 
للخفافيـــش الكثيـــرة التـــي ترفـــرف فـــي المـــكان تحـــت 

األرض.
وفـــي المخيـــم، كانـــت هنـــاك الخيـــام الكبيـــرة وقطـــع 
الســـجاد الضخـــم، وأُشـــعلت النيـــران، وانتشـــرت تلـــك 
الروائـــح المميـــزة لتمـــأل المـــكان بعبقهـــا، مـــن الشـــاي 
بالنعنـــاع والقهوة العربيـــة بالهيل ودخان الشيشـــة ورائحة 

الشواء الزكية.
كما كان هناك أيًضا تلســـكوب جاهز الستكشاف سماء 
عة بالنجـــوم، وتأمل قمرهـــا ومالمحه.  الصحـــراء المرصَّ
وبينما اســـتمتع بعض الحضور بتجـــاذب أطراف الحديث، 
ــذذ آخـــرون بتـــذوق الكباب المشـــوي التقليـــدي، عمد  وتلَـّ
شـــاٌب إلى إخراج عود مـــن حقيبته وبدأ بالعـــزف، ليتحلَّق 
حولـــه مجموعة مـــن الشـــباب، ويزيـــد عزفه وغنـــاؤه من 

جمال تلك األمسية.

شاٌب سعودي يحتفل بصعوده جبل فهرين، الذي يبلغ ارتفاعه 
300 متر فوق مستوى أرض الوادي، بالتقاط صورة له وهو 

يرفع علم المملكة.

تتجمع السيارات بالقرب من أحد المناطق المطلة على 
المناظر الطبيعية الخالبة. وفي حين يمكن للسيارات 
والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الوصول إلى تلك 

المنطقة، تكمن المتعة الحقيقية في استكشاف جبل فهرين 
سيًرا على األقدام. المنطقة، التي كانت ذات يوم طريًقا 

لتجارة القوافل يعبر شبه الجزيرة العربية من اليمن إلى 
بالد الشام وفارس، أصبحت اليوم إحدى أكثر الوجهات 

السياحية جذًبا للسياح في المملكة.
تصوير: كيارا شيامبريكوتي

تشكيالٌت صخرية في الكهوف الكامنة تحت النتوءات الحادة لحافة العالم، ال تقل في تفردها وتميزها عن تضاريس المنطقة.
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العالم يحتفي بيوم األغذية العالمي 
وسط تداعيات الجائحة

يصادف الســـادس عشر من شـــهر أكتوبر يوم األغذية 
العالمـــي، وهو يـــوم أطلقته منظمـــة األغذيـــة والزراعة 
التابعـــة لمنظمة األمـــم المتحـــدة )الفاو(، حيث تشـــهد 
هذه المناســـبة احتفاًء على نطاق واســـع يشمل أكثر من 
150 بلـــًدا، باإلضافـــة إلى عديد من المنظمـــات الدولية 

والمحلية.
ويهـــدف هذا اليوم إلى تحفيز جهود القضـــــاء علـــــى 
الفقـــــر والجـــــوع وحمايـــــة الكوكـــب لضمـــان االزدهار 
للجميـــع، وتعزيز التضامـــن الدولي وزيـــادة الوعي العام 
بمعانـــاة الِجيـــاع، كمـــا يرمـــي إلى تشـــجيع النـــاس في 
ُمختلـــف أنحـــاء العالـــم علـــى اتخـــاذ تدابيـــر لمكافحة 

الجوع.
ويُصادف يـــوم األغذية العالمي لعـــام 2020م الذكرى 
األغذيـــة  لمنظمـــة  والســـبعين  الخامســـة  الســـنوية 
والزراعة، كما يأتـــي في أوقات اســـتثنائية حيث تتعامل 
البلـــدان فـــي جميـــع أنحـــاء العالم مـــع اآلثار الواســـعة 

والخطيرة لجائحة كورونا.

اإلسهام مًعا لعالٍم خاٍل 
من الفقر والجوع

وعلـــى مـــدار 75 عاًما من تأســـيس منظمـــة األغذية 
والزراعـــة لألمـــم المتحدة، أحـــرز العالم بعـــض التقدم 
فـــي مكافحـــة الفقـــر والجـــوع وســـوء التغذيـــة. ومع أن 
اإلنتاجيـــة الزراعيـــة والنظـــم الغذائيـــة قطعـــت شـــوًطا 
طويـــاًل، إال أن عدًدا كبيًرا من األشـــخاص ال يزالون في 
؛ فأكثـــر مـــن مليـــاري شـــخص ال يحصلون  وضـــع هـــشٍّ

. بانتظام على ما يكفي من غذاء آمن ومغٍذّ

وعلـــى الرغم مـــن كل الظـــروف غيـــر المؤاتيـــة، فإن شذا العتيبي
بوســـعنا جميًعـــا لعـــب دوٍر مـــن أجـــل تحقيـــق الرؤيـــة 
الُمتمثِّلـــة في بناء عالم خـــاٍل من الجوع وســـوء التغذية، 
كمـــا يجب عـــدم التخلي عـــن العـــادات المســـتدامة في 
أوقات األزمات. وعلى مســـتوى األفـــراد، يمكن لنا تقليل 
الهدر مـــن خـــالل الخيـــارات الغذائية الصحيـــة، ودعم 
العيـــش المســـتدامة  ُســـبل  النظـــم الغذائيـــة، وتبنـــي 
والقـــادرة على الصمـــود؛ فمًعا ننمو، ونتغـــذى، ونحافظ 

على استدامة عالمنا.

الجائحة والغذاء العالمي
ويحلُّ يـــوم األغذية العالمي لعـــام 2020م في ظروف 
لم يســـبق لهـــا مثيـــل، فالجائحة تســـتمر فـــي تهديدها 
ـــل النظـــم الغذائية التي  لصحة اإلنســـان، كمـــا أنها تعطِّ
هـــي أســـاس الصحـــة. ومـــن دون اتخـــاذ اإلجـــراءات 
ي لهـــا، فـــإن ذلـــك يُنذر بوقـــوع حالة  المناســـبة للتصـــدِّ
طوارئ غذائيـــة عالمية يمكـــن أن يكون لهـــا آثار طويلة 

المدى على مئات الماليين من األطفال والبالغين.
فوفًقـــا لحالة األمن الغذائي والتغذيـــة في العالم لعام 
2020م، قـــد تدفع الجائحة 130 مليون شـــخص إضافي 
في العالم إلـــى الجوع المزمن بحلـــول نهاية العام، حيث 
قـــد تُســـهم التدابيـــر الراميـــة إلـــى مكافحـــة تفشـــي 
الفيـــروس فـــي تعطيـــل سالســـل اإلمـــدادات الغذائيـــة 
العالمية. وفـــي أثناء الجائحة، لوحـــظ أن بعض البلدان 
تشـــهد ارتفاًعـــا في أســـعار عـــدة أغذية رئيســـة لتصل 

إلى أعلى مستويات لها خالل أشهر عديدة.
مـــت منظمـــة  ـــدي آلثـــار هـــذه الجائحـــة، صمَّ وللتصِّ
والمتكامـــل  الشـــامل  برنامجهـــا  والزراعـــة  األغذيـــة 
"االســـتجابة والتعافي مـــن كوفيد-19"، وذلـــك لمواجهة 

بشـــكل  للجائحـــة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  اآلثـــار 
إلـــى  البرنامـــج  يهـــدف  حيـــث  ومســـتدام،  اســـتباقي 
التخفيـــف من اآلثار المباشـــرة، مع تعزيـــز مرونة النظم 

الغذائية وسبل العيش على المدى الطويل.

إسهامات المملكة
وللمملكـــة تاريـــخ طويـــل مـــن المبـــادرات اإلنســـانية 
العالميـــة فيما يخصُّ مكافحة الفقـــر والجوع في البلدان 

الناميـــة، تمثَّلـــت في تقديـــم إســـهامات ســـخيِّة لبرنامج 
الغـــذاء العالمـــي منـــذ إنشـــائه عـــام 1963م، لتمكينه من 

تقديم المساعدات المطلوبة للدول المحتاجة.
وتُســـهم المملكـــة بـــدور فاعـــل فـــي تحقيـــق األمـــن 
الغذائي الشـــامل، كما تولـــي اهتماًما كبيًرا لـــه انطالًقا 
مـــن رؤيتهـــا اإلســـتراتيجية لتوفيـــر غـــذاء آمـــن وكاٍف 
للجميـــع بطريقـــة مســـتقرة ومســـتدامة، وتماشـــًيا مـــع 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وفـــي مقدمتهـــا القضاء 

على الجوع العالمي بحلول عام 2030م.

سالمة الغذاء والتسوق خالل جائحة كورونا
غيَّـرت جائحـة كورونـا العالـم مـن حولنـا، ممـا أدى إلـى 
تعقيد كثير من األمور العادية المسلم بها في السابق. خذ 
التسـوق لشـراء المـواد الغذائيـة علـى سـبيل المثـال؛ فهـذه 

المهمة الضرورية أصبحت تعرِّضنا للقلق.
ولعـلَّ بعضنـا أصبـح يتسـاءل: هـل سـأمرض إذا أكلـت 
طعاًمـا ملوًثـا بالفيـروس؟ هل سـأنقل الفيـروس إلى منزلي 
إذا كان الطعـام أو عبـوة الطعـام ملوثـة بـه؟ هـل سـينقل 

المتسوقون اآلخرون الفيروس لي؟
الغـذاء مسـؤولية  وفـي نهايـة المطـاف، فـإن سـالمة 
مشتركة؛ فلكل شخص دور يلعبه من المزرعة إلى المائدة، 
للتأكـد مـن أن أسـطح الطعـام ومـواد تغليـف األطعمـة غير 

ملوثة بالفيروس.
وعلـى الرغـم مـن حجـم الجائحـة، إالَّ أنه لم يتـم اإلبالغ 
حتـى اآلن عـن أي حـاالت انتقـال للفيـروس عبر اسـتهالك 
الغـذاء. ووفًقـا للجهـات الصحيـة حـول العالـم، أظهـرت 
الدراسـات مـراًرا وتكـراًرا أن الفيـروس ال يمكـن أن يتكاثـر 

في الغذاء، فهو يحتاج إلى عائل بشري ليتكاثر.القافلة األسبوعية
لذلـك، ال داعـي للقلـق بشـأن اإلصابـة بالمـرض عبـر 
تنـاول الفيـروس مـع الطعـام، لكننـا نظـلُّ بحاجة إلى غسـل 
جميـع الفواكـه والخضـراوات، ألن هـذا يمثِّـل جـزًءا وقائًيـا 

مهًما جًدا لنظافة الطعام.
وتتمثَّـل الطريقتـان الرئيسـتان النتقـال الفيـروس فـي 
التعـرض للـرذاذ الـذي ينشـره الُمصـاب عن طريق السـعال 
أو العطـاس أو الـكالم، أو مـن خـالل لمـس سـطح ملـوث 
بالفيـروس ثـم لمـس الوجـه. لكننـا قـادرون علـى حمايـة 

أنفسنا وأحبائنا من طرق االنتقال هذه.
وللمسـاعدة في حماية نفسـك وأسـرتك ومجتمعك، من 
المهـم أن تضـع بعـض األمور فـي الحسـبان عندما تخطط 
لشـراء المـواد الغذائيـة. وفـي البدايـة، عليـك أن تسـأل 
نفسـك: هـل أنـا فـي حالة صحية تسـمح لـي بالذهـاب إلى 
التسـوق؟ إذا كانـت لديـك أحـد األعـراض المرضيـة، مـن 
السـعال المسـتمر والحـرارة المرتفعـة وفقـدان أو تغيـر 
حاسـة الشـم أو التـذوق؛ فيجـب عليـك البقـاء فـي المنزل، 

واالتصال بمزود الخدمة الطبية للحصول على المشورة.

نصائح بعد العودة إلى املنزل
■  اغسل يديك فور عودتك إلى المنزل.

■  تأكـد مـن توفـر منطقـة مخصصـة وخاليـة فـي 
منزلك لتنظيم مشترياتك.

■  حيثمـا أمكن، قـم بإزالة عبوات الطعام الخارجية 
والتخلص منها بأمان.

المعلبـة والمعبـأة  السـلع  ■  امسـح أسـطح جميـع 
بمطهـر. تأكـد مـن اسـتخدام المطهـرات اآلمنـة 

للغذاء.
■  اشـطف الفواكـه والخضـراوات الطازجـة برفـق 

تحـت المـاء البـارد. تجنـب المـاء السـاخن، إذ 
يمكـن أن يوفر مسـاًرا للكائنـات الدقيقة للدخول 

إلى الطعام.
■  ال تغسـل الخضـراوات والفواكـه بالصابـون أو 
المبيـض أو المطهـر أو الكحـول أو المعقـم أو أي 

مادة كيميائية أخرى.
مثـل  المقطعـة،  غيـر  القاسـية  الثمـار  ■  افـرك 
البطاطـس والخيـار والبطيـخ، بفرشـاة نظيفـة، 
حتـى إذا كنـت ال تخطـط ألكل القشـر. سـيمنع 

ذلـك مـن انتقـال األوسـاخ والبكتيريا من السـكين 
إلى الفاكهة أو الخضار.

■  ال تعتمد على الملح أو الفلفل أو الخل أو عصير 
الليمـون المركـز فـي إزالـة الجراثيـم مـن الثمـار، 
فهذه المواد لم تُثبت فاعليتها في قتل الجراثيم.

■  امسـح أكياس التسـوق القابلة إلعادة االستخدام، 
أو نظفها وفًقا لملصق الشركة المصنعة.

بالمـاء  يديـك  واغسـل  التفريـغ،  منطقـة  ـر  ■  طهِّ
والصابون لمدة 40 ثانية.

ق آمن نصائح لتسوُّ
■  اقِض أقل وقت الزم للتسوق.

■  حـاول تقليـل مـرات التسـوق مـن خالل التخطيـط وإعداد قائمة شـاملة 
للمشـتريات الغذائيـة تكفـي أسـبوًعا إلى أسـبوعين في كل مـرة. وتذكر 
أن اإلفـراط فـي الشـراء يمكـن أن يـؤدي إلـى زيـادة طلـب وهميـة علـى 

السلع ونقص مؤقت فيها.
■  ضع في حسبانك خيار شراء األطعمة ذات الصالحية األطول.

ب التسوق في أوقات الذروة لتجنب االزدحام. ■  تجنَّ
■  تأكـد مـن أن المتجـر ينفذ تدابير السـالمة الوقائية، مثـل تحديد العدد 

والتباعد االجتماعي وتوفير القفازات ومعقم اليدين وغيرها.

ب أوقات الذروة، واختيار المتاجر  ُيعد اختيار المكان والزمان المناسبين للتسوق أمًرا مهًما للوقاية من الفيروس، إذ ينبغي تجنُّ
التي ُتطبق تدابير السالمة الوقائية.
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يسعى الكثير من الموظفين في سوق العمل للحصول على 
لن  أنهم  العتقادهم  ربما  التقنية،  المشاريع  إدارة  شــهــادات 
يستطيعوا إدارة مشاريعهم في العمل إال بهذه الشهادات، التي قد 
تضيف تعقيًدا لبعض الموظفين أكثر مما يرجوه من الفائدة. 
طبًعا ال نقلل من أهمية تلك الشهادات ومافيها من فائدة عظيمة، 
لكن مانريد إيضاحه هنا هو أن الكثير من المشاريع التقنية 
إدارتها بنجاح كبير وذلك  المتوسطة يمكن  الصغيرة وأحياًنا 
باتباع مجموعة من الخطوات األساس، بداًل من علم الشهادات، 

من غير تقصير في إدارة المشروع. 
■ عرف مشروعك: قم بتعريف الهدف من المشروع والعوامل 
الدافعة له، والعوامل األكثر تأثيًرا عليه، سواء كانت التكلفة أو 

نطاق المشروع أو المدة الزمنية.
■ قم بكتابة مهمات المشروع: قم بتدوين المهمات التي سوف 
تقوم بعملها إلنجاز المشروع ولتكن حتى على ورق المالحظات 
الصفراء، ولكن كيف نعرف ماهي المهمات؟ ذلك يكون بعدة 
طرق مثل جلسة عصف ذهني مع فريق المشروع، أو االستعانة 
نــاس قامو بعمل مشروع  بخبراء في نفس المجال أو ســؤال 

مشابه.
■ رتـــب الــمــهــمــات: بعد كتابة المهمات، قم بترتيبها حسب 
التسلسل المنطقي ومــدى اعتمادها على بعضها، وأضــف لها 
المسار  المتوقع إلنهاء كل مهمة، ومــن ثم قم بتسمية  الوقت 
األطول زمنًيا بالمسار الحرج )Critical Path(، والذي إن حصل 

فيه اي تغيير فهو يؤثر على سير المشروع.
■ حـــدد الـــمـــوارد: بعد تحديد المهمات وترتيبها واحتساب 
الزمن األمثل يتم إضافة عدد الــمــوارد، وهنا تختلف الموارد 
حسب المشروع فقد يقصد بها عدد المبرمجين، أو ساعات 

البرمجة، أو عدد األجهزة المستخدمة للبرمجة وغير ذلك.
■ مخطط جانت: يأتي اآلن دور ترتيب كل ما سبق في رسم 
بياني يساعد على إدارة المشروع بشكل أفضل وأسهل ومتابعة 
مراحله بوضوح وتسهيل تقديم التقارير عن سير المشروع. ويوفر 
برنامج مايكروسوفت إكسل عديًدا من النماذج الجاهزة التي 

تساعد المبتدئين لفهمه وحتى تطويره واإلضافة عليه.
■ قائمة المخاطر: البد من األخذ باالعتبار أن كل مشروع 
محاط بمخاطر يجب اإلعداد مسبًقا لتجنبها قدر اإلمكان وإن 
حصلت فالتقليل من أثرها أمر ضــروري. طبًعا تختلف نوعية 
المخاطر حسب احتمالية حدوثها، ومدى تأثيرها، وهناك طرق 
عديدة لكيفية احتساب قيمة المخاطر، وبناء على قيمة الخطر 
يتم احتساب أولوية المعالجة. عملية تحديد المخاطر أيًضا لها 
طرق مختلفة منها العصف الذهني، أو الرجوع إلى المشاريع 

السابقة وغيرها.
■ متابعة اإلنجاز: من الضروري معرفة سير المشروع في كل 
مرحلة، ومعرفة إذا كان هناك تأخير في أي مرحلة ومستوى 
اإلنــجــاز، ومــن أسهل الطرق حساب النسبة المئوية بناء على 

المهمات المنجزة من إجمالي المهمات.
■ مــراقــبــة الــمــيــزانــيــة: من المهم جــًدا متابعة المصروفات 
المتعلقة بالمشروع، والتأكد من عدم صرف الميزانية بشكل 
خاطئ، أو بشكل مبكر في مراحل المشروع، أو استنفاد الميزانية 
قبل انتهاء المشروع، كما أن هناك مؤشرات عديدة لمراقبة 

ذلك. 
■ الدروس المستفادة: من المهم والضروري مراجعة ما حصل 
في المشروع بعد إطالقه واالستفادة من التجارب التي مر بها 
العاملون بالمشروع، وكيف يمكن تجنبها في مشاريع مستقبلية، 
ــًرا، البــد مــن تسجيل كــل ذلك  ويتطلب ذلــك الشفافية. وأخــي
آراء المستخدمين  إلــى ذلــك  لالستفادة منه كمرجع ويضاف 

وإفاداتهم وتجاربهم التي مروا بها خالل مراحل المشروع.

المشاريع 
التقنية وإدارتها

فيصل أحمد الناصر 
خبير في تقنية المعلومات

منصات سحابية لتطبيقات الذكاء 
االصطناعي

والتعلـم  االصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  تعـد  لـم 
اآللـي أمـًرا يصعـب تصـوره، بـل أصبحـت بالفعـل 
موجـودة فـي جميـع مجـاالت الحيـاة، بـل وأصبحـت 
كالثـورة  الجديـدة  المفاهيـم  فـي  أساًسـا  جـزًءا 
الصناعيـة الرابعة، ومتداخلة مع التقنيات الجديدة 
اآلليـة  والترجمـة  البيانـات الضخمـة،  مثـل علـوم 
الفوريـة، وروبوتات الدردشـة التفاعليـة التي يمكنها 
إجـراء محادثـات شـخصية مؤتمتـة مـع البشـر مـن 
غيـر تدخـل بشـري، وحتـى تقنيـة التزييـف العميـق 
DeepFake، التـي اسـتطاعت أن تزيـف مقاطـع 

الفيديو بطريقة يصعب كشفها.
لـذكاء  ا علـى  المعتمـدة  األنظمـة  تلـك  ومـن 
االصطناعـي، تلـك المعنيـة بأنظمـة معالجـة اللغـة 
 ،)Natural Language Processing( الطبيعيـة
لتوجهـات  ا أهـم  أحـد  تُعـّد  لتـي  ا تهـا  وتطبيقا
المسـيطرة على المجال التقني في الفترة األخيرة. 
بحثهـا،  محـرك  غوغـل  شـركة  طـورت  كمثـال، 
واليوتيـوب، وخدمـة الخرائـط، والمسـاعد الصوتي 
للتعـرف علـى اللغـة وتقديـم ترجمـة فوريـة. وكذلـك 
لتقديـم  اللغـة  معالجـة  علـى  الفيسـبوك  اعتمـد 
توصيات موجهة للمسـتخدم في قسـم األخبار، كما 
لتطويـر  أيًضـا  التقنيـة  علـى  أمـازون  اعتمـدت 

مساعدها الصوتي »أليكسا«، وغير ذلك الكثير.

نموذج GPT لتوليد 
العبارات النصية

وألهميـة تقنيـة معالجـة اللغـة بواسـطة الـذكاء 
االصطناعـي وتعـدد مجاالتهـا، أصـدرت شـركة 
OpenAI فـي شـهر فبرايـر مـن العـام الماضـي 
يسـتطيع  الـذي   ،)GPT( يسـمى  لغوًيـا  نموذًجـا 
أداء  ويحقـق  نصيـة صحيحـة،  عبـارات  إنشـاء 
متطـوًرا فـي عديد من معايير نمـاذج اللغة، ويقوم 

بالترجمة اآللية واإلجابة على األسئلة.
ربحيـة  غيـر  شـركة  هـي   OpenAI وشـركة 
ألبحـاث الذكاء االصطناعي شـارك في تأسيسـها 
2015م، مؤسـس شـركة  إيلـون ماسـك فـي عـام 
تيسـال للسـيارات الكهربائيـة، ويمّولهـا عـدد كبيـر 
أنظمـة  لتطويـر  السـليكون،  وادي  شـركات  مـن 

الذكاء االصطناعي اآلمنة لالستخدام البشري.
وطورت الشـركة نموذجها ليتم إصدار النسـخة 
المحسـنة )GPT-2( فـي شـهر نوفمبـر الفائـت، 
الذي يمكنه من فهم سـياق النص وإنشـاء عبارات 
دقيقـة مـن تلقـاء نفسـه، مـن خـالل إدخـال بضـع 
جمـل مسـاعدة. ولقـد تـم تدريـب هـذا النمـوذج 
علـى أكثر من 8 مالييـن صفحة ويب، حتى أصبح 
بإمكانـه إنشـاء محتـوى يصعـب تحديد مـا إذا كان 

نًصـا قـد كتبـه إنسـان أو نظـام ذكاء اصطناعـي. 
ولـم يتـم إطـالق النمـوذج بشـكل رسـمي إال بعـد 
مـرور فتـرة مـن الزمـن بسـبب المخـاوف مـن أنـه 
غيـر  الرسـائل  نشـر  فـي  اسـتخدامه  يتـم  قـد 

المرغوب فيها واألخبار المزيفة.
GPT- أمـا مؤخـًرا، فأصدرت الشـركة إصـدار

3، وهـو نمـوذج التنبـؤ الجديد كأكبـر نموذج لغوي 
تـم إنشـاؤه علـى اإلطـالق، وهـو قـادر علـى إنشـاء 
أو متناسـق ال يمكـن تمييـزه عـن  تعبيـري  نـص 
ويعـّد  الحـاالت.  كثيـر مـن  البشـري فـي  النـص 
يحتـوي  للتقنيـة، حيـث  كبيـرة  قفـزة   )GPT-3(
النمـوذج علـى 175 مليـار »َمعلَمـة«، )والمعلمة هي 
القيـم والمقاييـس التـي تحـاول الشـبكة تحسـينها 
أثنـاء التدريـب(، مقارنـة مع 1.5 مليـار في إصدار 

.)GPT-2(
ومن خالل اإلصدار األخير، اثبتت الشـركة أن 
الـذكاء االصطناعـي قـادر علـى إنشـاء القصـص 
والمقطوعـات  الصحفيـة  والنشـرات  القصيـرة 
الموسـيقية، ويمكنـه القيـام بذلك أثناء اسـتخدام 
أسـلوب ونهـج خـاص بكتـاب محّدديـن، وكل مـا 
تتطلبـه فقـط هـو العنـوان واسـم المؤلـف والكلمة 
األولـى، كمـا أن )GPT-3( قـادر أيًضـا على توليد 

أكواد الحاسب من غير تدخل بشري.

صوتكمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

تعرف على الصحفي الجديد:
روبوت الذكاء االصطناعي 

االصطناعـي  ء  لـذكا ا رزميـات  خوا تسـاعد 
تطويـر  فـي  كبيـر  بشـكل  المتقدمـة  والتحليـالت 
البرامـج الحديثـة، التـي تحتـوي علـى درجـات أعلـى 
مـن التعقيـد، والترابط فيمـا بينها أكثر مـن أي وقت 
االصطناعـي  الـذكاء  لتطبيقـات  ويمكـن  مضـى. 
الحديثـة أن تـؤدي وظائـف ذكيـة مقاربـة للتفكيـر 
مـن  البيانـات  تحليـل  مـن خـالل  وذلـك  البشـري، 
والمدخـالت،  المصـادر  مـن  متنوعـة  مجموعـة 

والبيانات الناتجة من كّل شيء من حولنا، تقريًبا.
ولتطويـر تلـك البرامج، يحتـاج مطـّور البرمجيات 
إلـى منصات خاصة تحتوي على األدوات المسـاعدة 
ألعمـال التطويـر، ولزيـادة الطلـب، سـارعت شـركات 
التقنيـة بتبنـي تلـك األدوار وجعلهـا متاحـة من خالل 
المنصات السحابية، ومن أشهر الخدمات السحابية 

التي توفر منصات الذكاء االصطناعي:

منصة غوغل للذكاء االصطناعي
 Google( توفر منصة غوغل للـذكاء االصطناعي
Cloud AI Platform( التعلـم اآللـي والتعلـم العميـق 
العصبيـة، وإمكانـات  اللغويـة  البرمجـة  وإمكانـات 
الـكالم، والرؤيـة لتطويـر البرامـج علـى السـحابة. 
وتحتـوي المنصـة علـى واجهـات برمجـة التطبيقـات 

لتحويـل الـكالم إلـى نـص والعكـس باسـتخدام نماذج 
بأشـكالها  لغـة   120 وتدعـم  العصبيـة،  الشـبكة 

المختلفة.
ومـع ميـزة التعـرف علـى الـكالم، أصبـح بمقـدور 
مطـوري البرامـج تمكيـن مزايـا األوامـر والتحكـم 
الصوتي في تطبيقاتهم، كما تساعد هذه الميزة في 
فـي  ميـزة مفيـدة  ملفـات مسـموعة، وهـي  إنشـاء 
 )MP3(تحويل النصوص إلى ملفات صوتية بصيغة

 Google Vision AI خدمـة  المنصـة  وتوفـر 
Vision، وهـي ميـزة رئيسـة أخـرى للنظـام، تتيـح 
البرامـج الحصـول علـى رؤى ذكيـة مـن  لمطـّوري 
الصـور، وهـي خدمـة مدربـة للكشـف عـن األشـياء 
اليـد  المكتوبـة بخـط  النصـوص  والوجـوه وقـراءة 

والمطبوعة من الصور. 
ويمكن الدخول على المنصة من خالل الرابط:

https://cloud.google.com/ai-platform

منصة مايكروسوفت 
للذكاء االصطناعي

توفـر منصـة مايكروسـوفت للـذكاء االصطناعـي 
Microsoft Azure AI Platform خيـاًرا شـائًعا 
لتطويـر الـذكاء االصطناعـي بيـن مطـوري البرامـج 

االصطناعـي  الـذكاء  إمكانـات  يقدمـون  الذيـن 
الرئيسـة، مثـل قـدرات التعرف علـى الـكالم، والتعلم 
اآللـي، وقـدرات الرؤيـة، مثـل: التعرف على األشـياء، 

والقدرات اللغوية، والترجمة اآللية.
ويمكن الدخول على المنصة من خالل الرابط:

https://azure.microsoft.com/en-us/
/overview/ai-platform

منصة IBM واتسون
تـم تصميـم منصـة )IBM Watson AI( لتوفيـر 
الماليـة،  للخدمـات  االصطناعـي  الـذكاء  حلـول 
والرعايـة  اإلعـالم،  ووسـائل  األشـياء،  وإنترنـت 
الصحيـة، والنفـط والغـاز، واإلعـالن، حيـث تتيـح 
)IBM Watson(، المعتمدة على الذكاء االصطناعي 
المفتـوح ألي بيئـة سـحابية، الدمـج والتدريـب علـى 
بنيـة المعلومـات المرنـة للمطوريـن وذلـك بهـدف 
اإلسـراع فـي تطويـر ونشـر نمـاذج تطبيقـات الـذكاء 
االصطناعـي. كمـا يمكـن لمطـوري البرامـج دمـج 
محادثـة  واجهـات  لبنـاء   )Watson Assistant(

مدعومة بالذكاء االصطناعي.
ويمكن الدخول على المنصة من خالل الرابط:

https://www.ibm.com/watson

BigML منصة
تقـدم منصـة )BigML( خوارزميـات قويـة للتعلـم 
اآللـي، كمـا يمكـن لمطـوري البرامـج تنفيـذ الوصـول 
الفـوري إلـى منصـة )BigML(  باسـتخدام واجهـة 
برمجـة تطبيقـات )REST( الخاصـة بهـم، سـواء مـن 
تتيـح  كمـا  السـحابة،  مـن خـالل  أو  العمـل  مـكان 
المنصة لمطوري البرامج استخدام اللغات الشائعة، 
مثـل Ruby و Java و Python و Node.js ، ومـا 

إلى ذلك.
ويمكن الدخول على المنصة من خالل الرابط:

https://bigml.com
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أهداف مبادرة عام 
الخط العربي

إبراز فن الخط العربي بوصفه فًنا قائًما 
بذاته، يعكس ثراء الثقافة العربية.

تقديم المملكة كحاضنة للخط العربي، 
وراعية له، ورائدة في دعمه.

نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين 
النشء.

تقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين في 
الخط العربي.

تعزيز وتحفيز ممارسات الخط العربي على 
مستوى المؤسسات واألفراد.

توحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات 
الفردية لخدمة فن الخط العربي.

بوصفه رمًزا من رموز هوية اململكة..
وزارة الثقافة تحتفي بالخط العربي 

وفنونه وتمد فعالياته حتى نهاية 2021م

ــة واتصــال  ــي مــن أهمي ــا للخــط العرب ــران - لم الظه
وثيــق باللغــة العربيــة، ولمــا يمتلكــه مــن تاريــخ وجمــال 
ــا  ــرز مخزون ــي تُب ــه وأشــكاله، الت فــي هندســته وتفاصيل
ــا يعكــس ثــراء الثقافــة العربيــة، وبوصفــه  ــا إبداعًي ثقافًي
رمــًزا مــن رمــوز هويــة المملكــة، فقــد أتى إعــالن صاحب 
الســمو األميــر بــدر بــن عبــداهلل بــن فرحــان، وزيــر 
الثقافــة، عــن تســمية عــام 2020م بـ»عــام الخــط العربي« 
فرصــة لالحتفــاء بهــذا الفــن العربــي األصيــل، وتقديــًرا 
ــه مــن إلهــام لعديــد مــن الفنانيــن والمعمارييــن  لمــا يُمثل

محلًيا وعالمًيا.
وعلــى الرغــم مــن تنفيــذ عــدد مــن فعاليــات »عــام 
الخــط العربــي 2020م«، إال أن جائحــة كورونــا ألقــت 
بظاللهــا علــى كثيــٍر مــن مناشــط الحيــاة، ممــا أدى إلــى 
تأجيــل عديــد مــن الفعاليــات والبرامــج، ومنهــا بعــض 
الفعاليــات الخاصــة بهــذه المناســبة؛ لــذا صــدر، مؤخًرا، 
قــرار وزيــر الثقافــة بتمديــد االحتفــاء بالخــط العربــي 

عاًما إضافًيا ليشمل عام 2021م.
ويمنــح هــذا القــرار فرصــة أكبــر لالحتفــاء بالخــط 
العربــي، وتعزيــز حضــوره فــي المجتمــع، كمــا يســمح 
الصــدد،  هــذا  فــي  أكثــر  فعاليــات  وتنظيــم  بابتــكار 

بالتعاون مع أفراد المجتمع ومؤسساته.

خطاطون سعوديون 
يحتفون بالمبادرة

مــن  عــدًدا  التقــت  األســبوعية«  »القافلــة 
الخطاطيــن الســعوديين للحديــث حــول هــذه المبــادرة 

وما تعنيه لهم، وكيف يمكنهم اإلسهام في إنجاحها.
ث الخطــاط حســن آل رضــوان قائــاًل: »إن  وتحــدَّ
إطــالق هــذه المبــادرة مــن قبــل وزارة الثقافــة كأولــى 

مصلح جميل

وأضــاف عــالف قائــاًل: »يُعــدُّ الخــط العربــي الســفير 
لمــا  والوطنيــة،  العربيــة واإلســالمية  للهويــة  األمثــل 
يحملــه مــن رمزيــة عاليــة. والخطــاط الســعودي ينظــر 
لجهــود  تتويًجــا  بوصفــه  لثقافــي  ا الحــراك  لهــذا 
ــه  ــذا الفــن، كمــا أن ــن له ــن الســعوديين المتقني الخطاطي
والبرامــج  المبــادرات  مــن  لعديــد  المجــال  يفتــح 
مــن  جديــد  جيــل  برعايــة  تقــوم  التــي  المســتحدثة، 
ممارســي ومتذوقــي هــذا الفــن، ممــا سيُســهم في توســيع 
دائــرة اســتخدامه كعنصــر جمالــي وثقافــي وحضــاري 

في مختلف األنشطة الفنية والعلمية والترفيهية«.
وأوضــح عــالف أن رعايــة المهتميــن والموهوبيــن بهذا 
الفــن مــن األجيــال الواعــدة يضمــن اســتمرارية اإلنتــاج، 
والقــدرة علــى تطويــر تطبيقــات فنيــة وتقنيــة تواكــب مــا 

يشهده العالم من تحديات لنشر الثقافة والهوية.
العربــي  الخــط  نــادي  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
باألحســاء، الخطــاط عبــاس بومجــداد: »إن االحتفــاء 
ــة رائعــة مــن وزارة الثقافــة، وتوثيــق  ــي لفت بالخــط العرب
ــى القيمــة  ــة العربيــة واإلســالمية، ممــا ينعكــس عل للهوي

الثقافيــة للمجتمــع، ويُســهم فــي التعريــف بهــذا الفــن، 
ــة  ــة الحضــارة العربي ــن هوي ــا م ــا مهًم ــل مكوًن ــذي يمثِّ ال
واإلســالمية؛ ومــن الجميــل أن ينطلــق ذلــك مــن مملكتنــا 

الحبيبة«.
كمــا أشــاد بومجــداد باألنشــطة التــي تتــم تحــت هــذه 
المبــادرة، كالمســابقات والمعــارض، راجًيــا أن يشــمل 
االهتمــام المراكــز المتخصصــة فــي الخــط العربــي فــي 
المملكــة، ويُســهم فــي إعــادة تفعيــل الجمعيــة الســعودية 

للخط العربي.
وقــال بومجــداد إن هــذه المبــادرة، التــي تتماشــى مــع 
وطنيــة  تنميــة  إلــى  وتهــدف   ،2030 المملكــة  رؤيــة 
الســعوديين  الخطاطيــن  وثقافيــة، تضــع علــى عاتــق 
ــا لإلســهام ضمنهــا، وأضــاف قائــاًل: »إن خطاطــي  واجًب
العربــي،  الخــط  عــام  لفعاليــات  متشــوقون  المملكــة 
ويتوجــب عليهــم اإلســهام فــي نشــر فنــون الخــط العربــي 
فــي المجتمــع، وتنبيــه المؤسســات العامــة والخاصــة إلى 
قيمــة وأهميــة هــذا الفــن مــن خــالل طــرح األفــكار 
ــل ثقافــة الخــط العربــي فــي  والــورش الفنيــة، التــي تؤصِّ
ــة؛ فالخطاطــون هــم أعــرف  ــاة اليومي كل مجــاالت الحي

بقيمة هذا الفن الرائع«.

منصة إلكترونية لتعليم الخط
ومنــذ بدايــة العــام الحالــي، ُدشــن عــدد من المبــادرات 
لالحتفــاء بالخــط، مــن قبــل جهــات حكوميــة ومراكــز 
للفنــون ومكتبــات عامــة، حيــث شــملت دورات تدريبيــة 

ومسابقات ومعارض فنية.
وتُعــدُّ »منصــة الخطــاط« مــن بيــن أهــم المبــادرات 
ــا وزارة الثقافــة، بدعــم مــن برنامــج جــودة  ــي أطلقته الت
الخــط  لتعليــم  إلكترونيــة  أول منصــة  الحيــاة، وهــي 
مــن  بإشــراف نخبة  اإلســالمية،  والزخرفــة  العربــي 
الخطاطيــن المحترفيــن فــي المملكــة والعالــم العربــي، 
مــون مــن خاللهــا القواعــد الرئيســة للخــط  حيــث يقدِّ
العربــي وفنونــه وأســاليبه، عبــر دورات تدريبية ومشــاريع 

وورش عمل احترافية.
وتأتــي هــذه المنصــة ضمــن المبــادرات الفائــزة بدعــم 
ــر  وزارة الثقافــة فــي »عــام الخــط العربــي«، وهــي توفِّ
ـم الخــط العربــي والزخرفــة اإلســالمية  للراغبيــن بتعلُـّ
فرصــة الحصــول علــى دروس نوعيــة علــى يــد محترفيــن 
ومتخصصيــن، كمــا تُتيــح للمتــدرب اختيــار الخــط الــذي 
يرغــب فــي تعلُّمــه، والخطــاط الــذي يفضــل التعلُّــم علــى 
ــن  ــى تطبيقــات وتماري ــه، وســيحصل خــالل ذلــك عل يدي

يكتسب منها المهارات الفنية التي يحتاجها.

الخطاط عباس بومجدادالخطاط سراج عالفالخطاط حسن آل رضوان

صورة من مجلة قافلة الزيت لموضوع عن الخط العربي نشر في العدد الحادي عشر يونيو 1957م ذو القعدة 1379هـ

شعار عام الخط العربي

منصة 
الخطاط

صفحة عام 
الخط العربي

رابط مجلة القافلة عدد 
يونيو 1957م موضوع 
الخط العربي

الهوية اإلرشادية
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الزخرفة بشكل أفقي
The Pattern on Horizontal Designs

يار يستخدم فقط مع ألوان الهوية هذا ا���
Only use this option with our color palette 

ــن؛  ــر كخطاطي ــا الشــيء الكثي ــي لن ــوزارة يعن ــادرات ال مب
مكانتهــم  والخطاطيــن  الخــط  فــن  إلــى  تُعيــد  ألنهــا 
بوصفهــم حامليــن ومبرزيــن لهويتنا العربية واإلســالمية. 
كمــا أن تمديــد المبــادرة عاًمــا ثانًيــا لــه داللــة كبــرى، 
فهنــاك إصــرار كبيــر مــن القيــادة علــى أن تؤتــي هــذه 

المبادرة أُُكلها«.
وأضــاف آل رضــوان: »أدعــو مؤسســات المجتمــع 
األهلــي والخطاطيــن لالســتفادة مــن هــذه المبــادرة 
والمشــاركة فــي إنجاحهــا، كلٌّ حســب مــا يملكــه مــن 
وســيلة لنشــر هــذه الثقافــة وهــذا الفــن، ســواء مــن خالل 
الصفحــات الشــخصية، أو مــن خــالل تبني مشــاريع فنية 

وتنموية محفزة للظهور بهذه الهوية الوطنية«.
ــا الخطــاط ســراج عــالف، فقــال إن هــذه المبــادرة  أمَّ
تُعــدُّ خطــوة مهمــة فــي ســبيل تمكيــن الفنــون العربيــة 
واإلســالمية مــن التحــول إلــى فنــون عالميــة تنافــس 
والقيــم  المعانــي  لتعبِّــر عــن  العالــم،  مثيالتهــا حــول 
الجماليــة المتصلــة بهــا، وتُبــرز مــا وصــل إليــه الخطــاط 

في المملكة من مستوى فني عال.



الخميس ٥ ربيع األول 144٢هـ، ٢٢ أكتوبر 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: 
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.
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* حل العدد الماضي

جماليات الخط العربيحديث األلوان:

بمناسبة إطالق مسّمى "عام الخط العربي" على العام 2020م )انظر صحفة 11(، تنشر القافلة األسبوعية في هذا العدد عماًل للخطاط حسن آل رضوان )عابد(، 
وهو واحد من الخطاطين السعوديين البارزين. 

عبارة "اللهم أنت ثقتي ورجائي" بخط يسمى "الُثلث الجلي"، ويتميز بخروج بعض الحروف فيه عن المألوف من حيث الميالن لألسفل إلعطاء فكرة الخشوع 
والركوع، ونزول الخطوط من نقاط الحروف داللة على انحدار الدموع. أما انقطاع الياء وامتداد الياء الثانية، ففيهما داللة على استمرار التذلل وطلب الرجاء 

والثقة بالخالق.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

م الكّتـاب واألدبـاء علـى اختـالف مشـاربهم وتنـوع أنماط  يُقـدِّ
كتاباتهـم لفتـات اسـتثنائية حينمـا يتوجهـون إلى تسـليط الضوء 
علـى عيـوب مجتمعاتهـم، فيأخذهـم التفكيـر فيهـا؛ مـن أجـل 
وضـع الحلـول والبدائـل، والنتيجـة المأمولـة هـي أن يحققـوا 
قـدًرا مـن النجـاح فـي انتشـال المجتمـع، واألخـذ بيـده للوصول 

إلى المراتب األخالقية الُمثلى. 
   هـذا كان الهـدف مـن وراء األدب، منـذ وضـع أفالطـون 
جمهوريتـه، وإلـى اليـوم، حيث يمكـن اإلنصـات إلى الكـم الهائل 
الفضيلـة،  قيـم  تبنـي  ضـرورة  عـن  الدائـرة  األحاديـث  مـن 
وسـيادتها فـي المجتمـع، وعـدم تجـاوز الضوابـط والقوانيـن 
والحـدود، وهـو مـا توجـه إليـه بعـض الكتـاب ووضعـوه نصـب 
أعينهـم، وخصوًصـا فـي العصـور المتأخـرة، إذ قّدمـوا أمثلـة 
علـى المدينـة الفاسـدة، في إطار سـعيهم لتكريـس الحديث عن 

الواقع كما هو، أو بما يمكن الوصول إليه.
   هنـاك تعـارض وتبايـن واضـح وجليٌّ بيـن المدينـة الفاضلة 
»اليوتوبيـا« فـي مقابـل المدينة الفاسـدة »الديسـتوبيا«؛ فاألولى 
تبحـث عـن أهـداف أخالقيـة، وترتقـي باإلنسـان، والمجتمـع، 
وتـرى الخير في جميـع تصرفاته وسـلوكياته، بينما تسـيطر في 
األخـرى نغمة الشـك، والشـرور علـى الكائـن اإلنسـاني، وتبحث 
عـن عيوبـه وعيـوب المجتمـع، مـن أجـل تضخيمهـا والتحذيـر 
الطريـق  فـي  ويختلفـان  الهـدف،  فـي  يلتقيـان  فهمـا  منهـا، 

الموصل إلى هذا الهدف.
   الديسـتوبيا، أو أدب المدينـة الفاسـدة، شـاع وانتشـر مـع 
األدب  علـى  وسـيطرتها  الواقعيـة،   المدرسـة  نجـم  صعـود 
واألدبـاء، وكذلـك الفالسـفة والكّتـاب، وخصوًصـا بعـد انتهـاء 
الحـرب العالميـة الثانيـة، التـي لـم تقـدم للبشـرية سـوى الدمار 
والخـراب والتشـريد؛ إذ بـرز هـذا األدب والتصـق علـى نحـو 
خـاص بالروايـة؛ لكونهـا الفـن األقـدر علـى صياغـة التفاصيـل، 

ونسج المشاعر حول ما حصل.
   وتُعـد روايـة »1984« للكاتـب »جـورج أورويـل«، والمنشـورة 
عـام 1949م مـن أبرز مـا ُكتب في هـذا اإلطار؛ إذ تخيَّـل أورويل 
مدينـة مسـتقبلية متطـورة، تملؤهـا الشاشـات، ويتواصـل الناس 
فيهـا مـع األجهـزة الحكوميـة بشـكل لحظـي، وال يسـتطيعون 
الهرب مـن الكاميرات المثبتة فـي جميع الطرقـات، والممرات، 
وغـرف النـوم. هـذه المدينـة الفاسـدة يحكمهـا »األخ األكبـر« 
بمسـاعدة عـدد كبيـر مـن المعاونيـن؛ المسـؤولين عـن تحقيـق 

النظام، والتأكد من سير األمور بشكل طبيعي.
قّدمـت هـذه الروايـة صـورة سـوداوية وقاتمـة لمـا يمكـن أن 
تصـل إليه البشـرية، عبـر خضوعهـا التـام للمراقبـة والمالحقة 
نيـن  لقوا ا وتنفيـذ  لتعليمـات،  با م  االلتـزا علـى  لتشـديد  وا
الصارمـة. ليس هذا فحسـب، بـل إنها تنبـأت بشـكل غريب بما 
يحصـل اليـوم، مـن انتشـار شـبكات التواصـل االجتماعـي ورؤية 
الـكل للكل ومراقبـة الجميـع للجميـع، لدرجة أن أصغـر تفصيل 

تقوم به سيكون هناك شخص يراه ويتابعه.
أنـت إًذا مراقـب، ومالحـق حيـث كنـت، وثمـة عيـن تـرى كل 
األشـياء وكل مـا يصـدر منـك مـن أفعـال. حتـى ظاللـك يمكـن 
رؤيتهـا، بـكل سـهولة. فما تفعلـه، وتهمـس بـه، تسـجله كاميرات 
الوحيـدة  مهمتهـم  أشـخاص،  إلـى  وتنقلـه  لهـا،  حصـر  ال 
مالحقتـك ورؤيـة مـا تقـوم بـه. هـذا هـو حـال العالـم اليـوم. 
والسـؤال المخيـف ربمـا، هـو: تـرى كيـف سـيكون حالنـا فـي 

المستقبل؟

»الديستوبيا«
محمد احلميدي *

* كاتب وناقد سعودي 


