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٢٠ مايو ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

مالحظة األشغال يف مصفاة رأس تنورة.. يفّ الدوسري:

مهمة عملي اكتنفها التحدي والتشويق

خطة شراء األسهم 
للموظفين تجسيد األهداف 

والشراكة واألداء

عمـل ميدانيـة، لمـن يُتوسـم لديهـن الحـس القيـادي، ال 
تقتصـر فوائده على مسـيرتهن المهنية، بـل يرجع بالفائدة 

أيًضا على أرامكو السعودية.
وقـال بهـذا الشـأن: »إن ذلـك يُعـد جـزًءا مـن برنامـج 
الشـركة لتطويـر الكفـاءات لمـن يمتلكـون القابليـة لتولـي 
زمـام القيـادة فـي المسـتقبل«. وأضـاف: »الخطـوة التاليـة 
سيوسـع  مـا  باألعمـال،  متعلقـة  عمـل  مهمـة  هـي  لفـّي 
المنشـأة  التشـغيلية فـي  خبراتهـا فـي مختلـف األعمـال 
الصناعيـة، وذلك لإلسـهام فـي تقوية قدراتهـا في التفكير 

سكوت بالدوف

القافلة األسبوعية

الناقـد، واتخـاذ القـرارات، وتزويدهـا بمهارات االسـتجابة 
بتكييـف  لفـّي  المهـارات ستسـمح  هـذه  مثـل  للطـوارئ. 
قدراتهـا فـي التواصـل بمـا يتناسـب مـع مختلـف المتلقيـن 
الـذي تؤديـه. حتـى اآلن، فـّي تلعـب دوًرا  الـدور  ضمـن 

محورًيا ضمن حدود دورها القيادي«.

إعداد قادة المستقبل
فـي العقـد الـذي مضـى منـذ إطـالق برنامـج أرامكـو 

الظهــران - كان 11 ديســمبر 2019م، يوًما مهًما لقطاع 
النفــط والغــاز؛ ففــي هــذا اليــوم، بــدأ تــداول أســهم أكبــر 

شركة نفط في العالم في سوق األسهم )تداول(. 
وقــد مضــى اآلن أكثــر مــن عــام علــى الطــرح األولــي 
العــام للشــركة، وتواصــل أرامكــو الســعودية جهودهــا 
موظفــي  تجــاه  التزامهــا  وتعزيــز  التميــز  لتحقيــق 

وموظفات الشركة.
وفــي إطــار الســعي لمواصلــة تعزيــز التوافــق بيــن 
ــرة  ــح موظفــي الشــركة والمســاهمين، قدمــت دائ مصال
المــوارد البشــرية خطــة شــراء األســهم للموظفيــن، التــي 

أُطلقت بنجاح في شهر نوفمبر 2020م.

سٌعر مخفض
للموظفيــن  الفرصــة  األســهم  شــراء  تتيــح خطــة 
لشــراء أســهم الشــركة بســعر مخفــض بنســبة %20 
وأرامكــو  الســوق.  فــي  الســهم  إغــالق  ســعر  مــن 
الســعودية هــي أول شــركة فــي المملكــة تطلــق برنامًجــا 

السـعودية للتحول اإلسـتراتيجي المتسارع، طّورت الشركة 
طرًقـا وبرامـج مبتكـرة إلعـداد قـادة المسـتقبل لخطـوط 
األعمـال. أحـد هـذه البرامـج هـو المجلـس االستشـاري 
للقـادة الشـباب، الـذي أنشـئ في عـام 2011م ليكـون بمثابة 
الجسـر بيـن إدارة الشـركة وموظفيهـا من الشـباب. وحيث 
كانـت فّي الدوسـري قد اختيرت لالنضمـام إلى المجلس، 
قالـت إن البرنامـج أعطاهـا فرصـة للمشـاركة مـع اإلدارة 
وقالـت:  محوريـة.  إسـتراتيجية  قضايـا  فـي  التنفيذيـة 
للقـادة  االستشـاري  المجلـس  فـي  سـابقة  »كمستشـارة 
الشـباب، شـاركُت فـي مختلف الجهـود التي بذلتهـا اإلدارة 
إلعداد الشـركة للشباب، وإعداد الشباب للشركة، ليكونوا 

عامل تمكين ألهداف الشركة اإلستراتيجية«.
واآلن، حيـث شـارفت مهمـة عملهـا األولـى كمالحظـة 
ألعمـال الصيانـة علـى نهايتها، تسـتعد الدوسـري لمهمتها 
القادمـة فـي المصفـاة، حيث سـتعمل مالحظة أشـغال في 
مجـال األعمـال. ولالسـتعداد لهـذه المهمـة، فقـد حـددت 
مرشـَدين فـي مصفـاة رأس تنـورة، إلى جانـب آخرين ممن 
وذلـك  ذاتهـا،  المصفـاة  فـي  األعمـال  فـي قسـم  عملـوا 
لتسـتخلص منهم الدروس وأفضل الممارسـات الصناعية. 
كمـا أنهـا أنهـت عـدًدا مـن الـدورات الضروريـة لرؤسـاء 

الوحدات الصناعية.

تقدير الخبرة
وقالـت الدوسـري: »ممـا ال شـك فيه أن األعمال تتسـم 
ببعـد إضافـي مـن التعقيدات، وذلـك للتعامل المباشـر مع 
المعـدات واآلالت، إضافـة إلـى إدارة أداء المعمـل بشـكل 
عام، كل ذلك بينما تحاول بلوغ أهداف اإلنتاج الشهرية«.

وأكـدت الدوسـري علـى أن خبرتهـا فـي رأس تنـورة 
مصـدر فخـر لهـا: »لم يكـن في وسـعي تقدير الـدور الذي 
تلعبـه مصفـاة رأس تنـورة لـو كنـت قـد قـرأت أو سـمعُت 
عنـه مـن الزمـالء، بالمقارنـة بمـا يحـدث اآلن وأنـا فـي 
غمـاره وبمقياس يفوق الفهم؛ حيث أن مصفاة رأس تنورة 
تُعـد أكبـر مصفـاة فـي المنطقـة وال تـزال مسـتمرة فـي 

النمو«.

رأس تنـورة - تلتـزم أرامكـو السـعودية بتقديـم أفضـل 
فـرص  وبتقديـم  الكفـاءات،  ذوي  للموظفيـن  بيئـة عمـل 
وظيفيـة لإلنـاث. وقـد ارتقت النسـاء إلى مسـتوى التحدي 
أبحـاث، ومحاميـات، وخبيـرات  كمهندسـات، وعالمـات 
متخصصـات، ناهيك عـن تقدمهن إلى مناصب قيادية في 

الشركة.
وأحـدُث النمـاذج التـي تبـرز هـذا التوجـه هـي الموظفـة 
فـّي الدوسـري، حيث شـارفت مهمـة عملها التـي ُكلفت بها 
واسـتمرت  لمـدة عـام كامـل فـي مصفـاة رأس تنـورة علـى 
االنتهـاء. وخـالل هـذه المهمـة، تمّيـزت الدوسـري بكونهـا 
منشـأة  فـي  أشـغال  منصـب مالحظـة  تشـغل  أنثـى  أول 
صناعيـة، حيـث عملـت مالحظـة أشـغال الصيانـة ألجهـزة 
التحكـم فـي التشـغيل والنظـم الكهربائيـة، علًمـا أنـه مـن 
المفتـرض أن تكلـف مسـتقباًل  بمهمـات عمـل إضافيـة 

كمالحظة أشغال في مجال األعمال. 
وتعليًقـا علـى ذلك، قالت الدوسـري: »عملي في منصب 
قيـادي داخـل منشـأة صناعيـة وفـي داخـل المصفـاة هـو 
التشـويق«.  مـن  تخلـو  وال  التحـدي،  يكتنفهـا  فرصـة 
وأضافـت: »إن وجـودي فـي هـذا المجـال يتمـم مهماتـي 
التقنيـة السـابقة فـي مختلـف أقسـام الشـركة، ممـا يسـمح 
لـي ببنـاء أسـاس تقنـي أقـوى ويسـمح لـي بالتعـرف علـى 

مختلف أعمال التشغيل والصيانة في الشركة«.
يُذكر أن لدى الشـركة تاريًخا حافاًل لتمكين المرأة، مع 
وجـود نسـاء شـغلن مناصـب تنفيذيـة وفـي منصـب كبيـر 
المهندسـين. وقالـت الدوسـري: »إن وجـود النسـاء فـي 
مختلـف منشـآت أرامكـو السـعودية ضمـان علـى أن يكـون 
للنسـاء فـي المسـتقبل فرصـة لبنـاء معارفهـن النظرية من 

خالل انتشارهن في مختلف أعمال ومرافق الشركة«. 

االرتقاء في التصنيفات
ووفـق مـا عّبـر عنـه مديـر إدارة أعمـال مصفـاة راس 
تنـورة، األسـتاذ عبدالسـالم السـيف، فـإن توفيـر مهمـات 

تنافســًيا بهذا الحجم.
ووصلــت نســبة مشــاركة الموظفيــن فــي خطــة شــراء 
األســهم خــالل فتــرة وجيــزة منــذ إطــالق البرنامــج إلــى 
ــار  ــث اخت ــًرا، حي ــااًل كبي 31٪. وقــد القــى البرنامــج إقب

المشاركون نسًبا مئوية عالية من األسهم.
إن خطــة شــراء األســهم للموظفيــن هــي واحــدة ضمن 
نظــم  إدارة  أطلقتهــا  التــي  المبــادرات  مــن  عديــد 
االنتمــاء  روح  لتعزيــز  البشــرية  المــوارد  وتخطيــط 

والملكية لدى جميع الموظفين.
ويقــول مديــر إدارة نظــم وتخطيــط المــوارد البشــرية، 
األســتاذ عبــد اهلل العتيبــي: »هدفنــا هــو أن نتخطــى 
توقعــات موظفينــا بمنحهــم الفرصــة ليصبحوا جــزًءا من 

نجاح مجهوداتهم«.

جلسات تعريفية
صاحــب انطــالق البرنامــج جلســات تعريفيــة مــن 
تقديــم فريــق مــن إدارة نظم وتخطيط الموارد البشــرية. 
كانــت هــذه الجلســات تُقــام يومًيــا لمــدة خمســة أســابيع 

متتاليــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة )بمجمــوع 59 
جلســة( لضمــان فهــم الموظفيــن لكافــة نواحــي خطــة 

شراء األسهم للموظفين.
كانــت أعــداد المشــاركين كبيــرة وعكســت اهتمــام 
الموظفيــن ومشــاركتهم، ممــا يعــزز التــزام الشــركة بــأن 

تصبح جهة التوظيف المفضلة عالمًيا.

وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تســببت بها 
جائحــة كوفيــد-19، تواصــل الشــركة العمــل بــكل مرونــة، 
حيــث تُعــد خطــة شــراء األســهم للموظفيــن واحــدة مــن 
الطــرق العديــدة التــي تخلــق الشــركة من خاللهــا مواءمة 
حقيقيــة بيــن موظفيهــا لضمــان تجســيدهم ألهــداف 

أرامكو السعودية.
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مبناسبة اليوم العاملي للتنوع احليوي

جهود أرامكو السعودية تشمل 
حفظ وحماية األنواع الحيوانية

كـون الصحـاري، علـى  الرغـم مـن  الظهـران - علـى 
اختـالف مسـمياتها، تشـغل الجـزء األكبـر مـن مسـاحة 
المملكـة العربيـة السـعودية، إال أنه مـن المدهش تأمل ما 
تتمتـع بـه مـن تنـوع فـي الحيوانـات البريـة والنباتـات التـي 
تضمهـا. فممـا يلفت النظر تسـجيل 499 نوًعا من الطيور 
فـي المملكـة، إلـى جانـب 117 نوًعـا مـن الثدييـات، و107 
أنـواع مـن الزواحـف، و1230 نوًعـا مـن األسـماك، و266 
نوًعـا مـن الشـعاب المرجانيـة، و8 أنـواع مـن البرمائيـات، 

وأكثر من 2400 من النباتات المزهرة.
أجمـل  بعـض  المملكـة  فـي  الحيـوي  التنـوع  ويشـمل 
الحيوانـات علـى وجـه األرض، مثـل طائـر التميـر العربـي 
الرائـع، الـذي يسـحر ناظريـك بريشـه األخضـر واألزرق 
واألحمـر واألرجواني واألسـود القزحـي إذ يتألق في ضوء 
الشـمس. كمـا يشـمل بعـض الحيوانـات األكثـر روعـة على 
وجـه األرض، مثـل ثرثـارة الجزيـرة العربيـة، وهـو طائـر 
يعيـش فـي مجموعـات ويظهر سـلوكيات اجتماعيـة توازي 
تعقيـد سـلوكيات مجتمـع الشـمبانزي أو درامـا شكسـبير 

األكثر تعقيًدا.
ومـن المؤسـف أيًضـا أن المملكـة تحتـوي علـى بعـض 
ثعبـان جزيـرة  العالـم، مثـل  المهـددة فـي  األنـواع  أكثـر 
سارسـو، وهـو مـن نوع الثعابين التي اكتشـفت عـام 1964م 
فـي جـزر فرسـان بالقـرب مـن جـازان. وكمـا لـم تسـجل 
مشـاهدات لهـذا النـوع مـن الثعابيـن قبـل ذلـك الوقـت، لم 

تسجل مشاهدات له بعده.
الثانـي  يـوم السـبت،  وقـد خصصـت األمـم المتحـدة 
والعشـرين من شـهر مايو، لالحتفاء باليوم العالمي للتنوع 
اإلدراك  لزيـادة  اليـوم  هـذا  يخصـص  حيـث  الحيـوي، 
والتوعيـة بقضايـا التنـوع الحيـوي. وتجـيء فعاليـات هـذا 

العام تحت شعار »نحن جزء من الحل«.
وقـد أصبـح ما يبلغ 33% مـن النباتـات والحيوانات في 
المملكـة مدرًجـا بشـكل رسـمي ضمـن الكائنـات المهـددة 
مـن   %70 إلـى  يصـل  مـا  انخفـاض  مـع  باالنقـراض، 
جماعـات النباتـات والحيوانـات. مثـل هـذه اإلحصائيـات 
كانـت  فـإن  إحبـاط؛  تكـون مصـدر  أن  يمكـن  المخيفـة 
جماعـات هـذا العـدد الكبيـر مـن األنـواع تتناقـص، فـأي 
منهـا ينبغـي أن نسـاعد أواًل؟ على الصعيـد العالمي، يميل 
النـاس إلـى التركيز علـى حفظ األنواع الضخمـة، واألنواع 

ذات الكاريزمـا، واألنواع الجميلـة، وكذلك األنواع اللطيفة كريس بوالند
والمحبوبـة. ولكـن مثـل هـذا الميـل ال يخضـع بشـكل كبير 

إلى المنطق العلمي.

تصنيف تجريبي جديد لألولوية
وقـد طـّورت أرامكـو السـعودية مؤخـًرا طريقـة علميـة 
التـي  لتصنيـف أولويـة حفـظ جميـع األنـواع الحيوانيـة 
تعيـش فـي المملكـة )باسـتثناء األنـواع البحريـة(. وأعطت 
إدارة حمايـة البيئـة نقاًطـا لـكل نـوع مـن أصـل 100 نقطـة 

وفًقا لعدة عوامل، مثل:
●  مقدار التهديد باالنقراض

●  عدد األفراد المتبقين
أم فـي  تزايـد  النـوع فـي  أفـراد  إذا كان عـدد  ●  مـا 

تناقص
●  النسـبة التـي تشـكلها أعـداد النـوع فـي المملكـة مـن 

أعداده على الصعيد العالمي
●  فرادة النوع

وقـد سـمح ذلـك إلدارة حمايـة البيئـة بتصنيـف جميـع 
األنـواع وفـق مـا أعطيـت مـن نقـاط، مـن األنـواع ذات 
األولويـة األعلـى إلـى ذات األولويـة األدنـى. وال تتدخـل 
اآلراء أو وجهات النظر الشـخصية في إعطاء النقاط، إذ 

أنها معتمدة على أساس علمي بشكل تام.
وباسـتخدام نظام النقاط العلمـي هذا، فإن النوع الذي 
سـمك  هـو  عليـه  للحفـاظ  القصـوى  باألولويـة  يحظـى 
األبراميـس العربـي، وهـو نـوع مـن أسـماك الميـاه العذبة. 
وقـد تـم اكتشـاف هـذا النـوع ألول مـرة عـام 1983م، ولكـن 
لـم تتـم مشـاهدته بعـد ذلـك إال عـام 2014م فـي خيبـر، 
شـمال المدينـة المنـورة. ويُعد هـذا النوع من أكثـر األنواع 
المهـددة باالنقـراض، إذ ال يعـرف وجـوده إال فـي سـد 

واحد من سدود المملكة.
ويقـع العقعـق العسـيري فـي المرتبـة الثانيـة مـن أولويـة 
الحفـاظ عليـه، حيـث يحتمـل أال يكـون تبقـى غيـر 100 زوج 
مـن هذا الطائر الذي يتعـرض لخطر كبير، وكل هذه األزواج 
محصـورة في عدد من المناطـق الصغيرة من غابات العرعر 

في جبال عسير الواقعة جنوب غرب المملكة.
ومعظـم األنـواع العشـرين األعلـى أولويـة فـي الحفـظ 
هـي من أسـماك الميـاه العذبة الصغيـرة، أو الزواحف، أو 
الطيـور التـي لـم يسـمع بهـا سـوى عـدد قليـل مـن النـاس. 

وعلـى الرغـم مـن كـون هـذه الحيوانـات ليسـت جميلـة وال 
مميـزة، إال أن ذلـك ال يعنـي أنهـا يجـب أن تحظـى بقـدر 
أقـل مـن االهتمـام. وفـي واقع األمـر، إن حقيقة كـون هذه 
الحيوانـات ليسـت معروفـة بقـدر كبيـر ينبغـي أن يعطـي 

الناس دافًعا إضافًيا لتوخي الحذر الشديد حيالها.

نحن جزء من الحل
وقـد طـّورت أرامكـو السـعودية مؤخـًرا سياسـة جديـدة 
لحمايـة التنـوع الحيـوي، وتتطلـب هـذه السياسـة أن يكون 
التنـوع  لجميـع المشـاريع الجديـدة تأثيـر إيجابـي علـى 

الحيوي. 
الحيـوي مـن خـالل  التنـوع  الشـركة لحمايـة  وتسـعى 
حجـز مواطـن بيئيـة عاليـة الجـودة. وحتـى هـذا اليـوم، 
10 مناطـق لحمايـة التنـوع البيولوجـي،  حـددت أرامكـو 
وتغطـي هـذه المناطـق 977 كيلـو متًرا مربًعا مـن األراضي 
التابعـة للشـركة، وتسـاعد علـى حمايـة أكثر مـن 500 نوع 

من النباتات والحيوانات.
كمـا تحـاول أرامكـو السـعودية الحـد مـن اآلثـار البيئيـة 
السـلبية بقـدر اإلمـكان. ووفًقـا لذلك، تجـري إدارة حماية 
تبـدأ  أن  الحيـوي قبـل  للتنـوع  البيئـة مسـوحات شـاملة 
الشـركة فـي إعـداد أي موقع، حيـث أن عدم القيـام بذلك 
يمكـن أن يسـبب بـال قصـد أضـراًرا كبيـرة علـى مسـتوى 

عالمي لبعض األنواع األكثر أهمية في المملكة.
وتقـدم أرامكو السـعودية المسـاعدة أيًضا في اسـتعادة 
المواطـن المتدهـورة. ومـن ذلـك قيـام الشـركة بزراعـة 

المالييـن مـن أشـجار المانغـروف فـي مواقـع رئيسـة مـن 
المناطـق السـاحلية السـتعادة هذه المواطـن ذات األهمية 
العاليـة. وكذلـك أعـادت الشـركة إدخـال المهـا العربـي 
إلـى محميـة  العنـق  األحمـر  والنعـام  العربيـة  والغـزالن 
الشـيبة للحيـاة البريـة التـي تغطـي مسـاحات شاسـعة مـن 

صحراء الربع الخالي.

كيف يمكنني المساعدة؟
يواجـه العالـم اليـوم أزمـة عالميـة فيمـا يتعلـق بالتنـوع 
الحيـوي، وإنهـا لمهمـة شـاقة، فكيـف يمكنـك المسـاعدة؟ 
إن أفضـل مـا يمكنـك فعلـه فـي المملكـة هـو أن تحمـي 
النباتـات المحليـة الثمينـة. تجنـب القيـادة فـوق الغطـاء 
النباتـي الصحـراوي وتحـاَش جمـع الكثيـر مـن الحطـب. 
50 سـم فقـط  ففـي المملكـة نباتـات ال يتجـاوز طولهـا 
بينمـا قد تتـراوح أعمارها بين 40 و60 سـنة. وحينما يتم 
إتـالف مثـل هـذه النباتـات، فـإن األمـر يتطلـب عقـوًدا 

الستبدالها.
ويمكنـك أيًضـا القيام بزراعـة بعض النباتـات المحلية. 
وصيـد  القمامـة  رمـي  عـن  التوقـف  يمكنـك  وكذلـك 
الحيوانات البرية. كل هذه اإلجراءات بوسـعها المسـاعدة 
علـى خفـض التأثير البشـري، وتتيـح لوجـود الطبيعة على 

األرض مجااًل أكبر. 
خالصـة القـول هـي أنـه يمكنـك أن تكـون جـزًءا مـن 
الحـل ألزمـة التنـوع الحيـوي. وإن لـم تسـاعد أنـت فـي 

حمايته، فمن سيفعل ذلك؟

مكـو  ا ر أ د  جهـو ضمـن 
السـعودية المستمرة لتعزيز 
المعرفـة  وترسـيخ  الوعـي 
بالتنـوع الحيـوي، أصـدرت 
يقـع  كتاًبـا ضخًمـا  مؤخـًرا 
للغـة  با يـن  مجلد فـي 
عنـوان  تحـت  اإلنجليزيـة 
 The Birds of Saudi Arabia
مـات  معلو علـى  ويحتـوي 
مفصلـة عـن 499 نوًعـا مـن 
الطيـور فـي المملكـة، ومـن 
نسـخة  صـدور  لمرتقـب  ا
هـذا  مـن  العربيـة  باللغـة 

الكتاب قريًبا.



مع تطبيق اإلجراءات االحترازية

عيد إثراء ُيضيء فرًحا بـ١٦ ألف زائر
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تغريدة أرامكو 
للعيد

أغنية إثراء للعيد



أجواء احتفالية في األحياء السكنية في العيد
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اليابان توقف هدر الطعام بالذكاء 
االصطناعي

يُعــد هــدر الغــذاء مــن القضايــا العالميــة المزمنــة، التي 
يصعــب إيجــاد حــل مباشــر لهــا، وبحســب مؤشــر نفايــات 
الطعــام لعــام 2021م الصــادر عــن برنامــج األمــم المتحــدة 
للبيئــة، فــإن العالــم ينتــج 931 مليــون طــن مــن نفايــات 
الطعــام كل عــام، يأتــي 569 طًنــا منهــا مــن المنــازل. 
ويُعــزى الباقــي إلــى خدمــات الطعــام )بمعــدل 244 مليــون 

طن( وقطاعات التجزئة )118 مليون طن(.
ومــع وجــود أعلــى نســبة نفايــات غذائيــة للفــرد فــي 
ــًدا لخفــض  ــا جدي ــة قانوًن ــة الياباني آســيا، ســنت الحكوم
هــذه التكاليــف إلــى النصــف مــن مســتويات عــام 2000م 
بحلــول عــام 2030م، ممــا دفــع الشــركات التقنيــة اليابانية 
الــذكاء  اســتخدام  فــي  تكثيــف جهودهــا  علــى  للعمــل 
االصطناعــي وغيرهــا مــن التقنيــات المتقدمــة لتقليــل 
هــدر الطعــام وخفــض التكاليــف، متطلعــة إلــى تســجيل 

بعض نقاط االستدامة على طول الطريق.
وبــدأت الشــركات ومحــالت التجزئــة بالفعــل اســتخدام 
 Lawson الــذكاء االصطناعــي لتقليــل الهــدر، فبدأت شــركة
بتقديــر كميــة المنتــج علــى الرفــوف، ليتــم وضــع كميــة 
بالمقــدار المطلــوب فقــط، حيــث تهــدف الشــركات إلــى 

خفــض المخــزون الزائــد بنســبة %30 فــي األماكن 
تــم عرضهــا فيهــا، وتطمــع  التــي 

يــات  نفا خفــض  لشــركة  ا
النصــف  إلــى  الطعــام 

فــي جميــع متاجرها 
في عام 2030م.

ت  بتكــر ا و
شــركة فوجيتســو 
Fujitsu  بالتعــاون 

مــع شــركة تصنيــع 
ت  با و لمشــر ا

 Suntory Beverage &
مبنًيــا  آخــر  حــاًل    Food

علــى تقنيات الــذكاء االصطناعي، 

لمحاولــة تحديــد مــا إذا كانــت الســلع قــد تعرضــت للتلــف 
أثنــاء الشــحن. وتعمــل التقنيــة علــى تحديــد مــا إذا كانــت 
محتويــات الصنــدوق مــن البضائــع قــد تلفــت وتحتــاج إلــى 
إعادتهــا، ومــن ثــم تقليــل عــودة البضائــع بنســبة بيــن 30 و 
نظــام  وتطويــر  الطعــام  نفايــات  تكلفــة  وخفــض   50%

قياسي يمكن مشاركته  مع شركات الشحن األخرى.
وأطلقــت شــركة Kuradashi، تجارتهــا اإللكترونيــة لبيــع 
األطعمــة غيــر المباعــة بســعر مخفــض، بعــد رؤيــة كميات 
هائلــة مــن النفايــات مــن معالجــات الطعــام. وأشــارت 
الشــركة إلــى زيــادة المبيعــات 2.5 مــرة في العــام الماضي 
مقارنــة بالعــام الســابق، بينمــا تضاعفــت كميــة نفايــات 
ــد  ــا سلســلة التوري ــذ أن أوقــف فيــروس كورون الطعــام من

الغذائي.
وابتكــرت شــركة NEC منصــة مبنيــة علــى تقنيــات الذكاء 
االصطناعــي لتحليــل بيانــات الطقــس، واتجاهــات العمــالء 
وراء  الكامنــة  األســباب  وإعطــاء  الطلــب،  تقديــر  فــي 
تحليلهــا، وأتاحــت الشــركة المنصــة لكبــار تجــار التجزئــة 
خفــض  فــي  ســاعد  ممــا  الغذائيــة،  المــواد  وصانعــي 
التكاليــف بنســبة بيــن 15 و 75%. وتأمــل الشــركة عبــر 
مشــاركة المنصــة فــي تقليــل حــاالت عــدم التطابــق 
وأفــادت  التوريــد.  سالســل  فــي 
الشــركة أن الحــد مــن هــدر 
هــو  ليــس  م  لطعــا ا
الهــدف النهائــي، بــل 
إنهــا تأمــل فــي أن 
ــى  ــك إل ــؤدي ذل ي
ت  يــا تحد حــل 
ل  عمــا أل ا
مثــل:  األخــرى، 
ليــف  لتكا ا تقليــل 
لــة  لعما ا نقــص  و
ن  و لمخــز ا شــيد  تر و
والطلبات والخدمات اللوجستية.

دليل أساسيات الذكاء االصطناعي 
من غوغل

أعلنت شركة غوغل عن إطــالق دليل 
خاص عن أساسيات الذكاء االصطناعي 
العربية،  باللغة  لمبادئه  مبسط  وشـــرح 
ــك بــالــتــعــاون مــع »مــعــهــد أكــســفــورد  ــ وذل
لإلنترنت«، وهــو عــبــارة عــن سلسلة من 
الشروحات المبسطة والقصيرة لمساعدة 

ليثري هذا  وآلية عملها،  الذكاء االصطناعي  تقنيات  العامة على فهم 
الدليل المحتوى العربي في مجال الذكاء االصطناعي.

وأفادت غوغل أن عمليات البحث المتعلقة بالذكاء االصطناعي سجلت 
ارتفاًعا متواصاًل على محرك بحثها في منطقة الشرق األوسط خالل 
األشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب تزايد عدد الوظائف التي تتطلب 

مستوى معيًنا من المعرفة التقنية بهذا المجال.
وتم إنشاء هذا الدليل الموسع الذي يتم تحديثه بشكل مستمر لمواكبة 
التغيرات السريعة، ويتوفر الموقع باللغة العربية ويتضمن أكثر من ٢٦ 
موضوًعا عن الذكاء االصطناعي، ويمكن الوصول إليه من الرابط التالي:
https://atozofai.withgoogle.com/intl/ar

إتاحة دفع التبرعات للمغردين
في تويتر

ــزة  ــي ــن م ــ أعـــلـــنـــت مــنــصــة تـــويـــتـــر ع
ــات« Tip Jar الــجــديــدة، التي  ــي ــرام »اإلك
بــاألمــوال  بالتبرع  للمستخدمين  تسمح 
مباشرة إلى المغردين اآلخرين في نفس 

المنصة.
وتهدف تويتر إلى تمكين المستخدمين 
مــن دفـــع اكــرامــيــات أو تــبــرعــات لبعص 

صّناع المحتوى، وذلك تقديًرا لجهودهم الشخصية وتشجيًعا لهم على 
المحتوي الذي يقدمونه. وحتى اللحظة، تقتصر القدرة على استقبال 
األمــوال من خالل هذه الخدمة لعدد محدود من الحسابات من صّناع 
المحتوى والصحفيين والخبراء والمنظمات غير الحكومية. غير أن جميع 

المستخدمين يمكنهم دفع التبرعات.
وتستخدم تويتر معالجات الدفع الخارجية إلتمام عملية الدفع، مثل 
لن  أنها  Bandcamp وغــيــرهــا، وأضــافــت  و   Pay Pal و   Cash App

تتقاضى أي عموالت من  تبرعات المستخدمين.

مخاطر الشبكات الخاصة االفتراضية

يلجـأ عديـد مـن مسـتخدمي اإلنترنـت الـى اسـتخدام »الشـبكة الخاصـة 
االفتراضيـة« المجانيـة، التي تعرف  اختصاًرا بـ VPN كأحد الحلول للحصول 
علـى الخصوصيـة أثنـاء تصفـح اإلنترنـت، وإلخفـاء الهويـة أو للدخـول علـى 
المواقـع أو الخدمـات المحظـورة. وعلـى الرغم من عدم مشـروعية اسـتخدام 
مثـل هـذه الشـبكات في كثير من الـدول، إال أن هناك كثيًرا من المسـتخدمين 
الذيـن يفّعلـون هـذه الخدمـات، دون معرفة حجـم المخاطر التـي يجب الحذر 

منها جّراء استخدام هذه الشبكات.
فما يجهله كثيرون أن اسـتخدام الشـبكات الخاصة االفتراضية قد يعرض 
البيانـات الشـخصية للخطـر؛ فعندمـا تشـترط بعـض الشـبكات الخاصـة 
االفتراضية الوصول واالطالع الكامل على كافة محتويات الجهاز عند تفعيل 
الخدمـة خصوًصـا إن كانـت مجانيـة، تقـوم تلـك البرامـج بتحديـد الموقـع 
الجغرافي وكشـف الهوية والمعلومات الشـخصية، وجهات االتصال وكثير من 
البيانـات الشـخصية، وقـد يصـل األمر الختـراق الجهاز واالسـتيالء على كافة 

محتوياته من صور وأرقام وغيرها.

خصوصية زائفة
ومـن أبـرز االعتقـادات الخاطئة باسـتخدام شـبكات الـ VPN هو اإلحسـاس 

ثورة الرموز غير القابلة لالستبدال

بعـد ثـورة »البلـوك تشـين« والعمـالت الرقميـة، ظهـرت 
Non- ثـورة جديـدة مبنيـة علـى ذات التقنيـة تعـرف بالــ 

Fungible Tokens أو »الرمـوز غيـر القابلـة لالسـتبدال«، أو 
التـداوالت  مـن  جديـد  نـوع  وهـي   ،NFT بالــ  اختصـاًرا 
الرقميـة، يتـم صياغتهـا وتداولهـا علـى شـكل مـن أشـكال 
الرمـوز الرقميـة، لتؤكـد ملكيـة شـخٍص مـا لمحتـوى رقمـي 
معيـن علـى اإلنترنـت، كصـورة مثـاًل أو مقطوعـة موسـيقية 

أو أي محتوى رقمي. 
قابـل  رمـز غيـر  كل  يمّثـل  الرقمـي،  الفـن  عالـم  وفـي 
لالسـتبدال ملكية عمل فني أصيل ال يمكن تكراره، ولذلك 
فيمكـن اعتبارها ببسـاطة عناصر رقمية فريـدة ال يمتلكها 

أي شخص آخر.
ولتبسـيط مفهـوم الرمـوز غيـر القابلـة لالسـتبدال، فهي 
امتـالك ألي محتـوى رقمـي علـى اإلنترنـت، كشـراء تغريدة 
تـم نشـرها قبـل سـنوات عـدة مـن قبـل شـخص مـا، وعنـد 
شـرائها، يتـم نقـل ملكيتها تماًما بواسـطة سالسـل »البلوك 
الملكيـة  تتضمـن  حيـث  والمشـتري،  البائـع  بيـن  تشـين« 
تفاصيـل العمـل الفنـي والمحتـوى الرقمـي المـراد تداولـه، 

مثل هوية الفنان وتاريخ بيعه وهوية المشتري. 
مشـاهدة  شـخص  ألي  يمكـن  بينمـا  أنـه  هـذا  ويعنـي 
المشـترى عـن طريـق اإلنترنـت، فـال  الرقمـي  المحتـوى 

يمكن ألحد أن يدعي ملكيته إال من قام بشرائه. 
وإذا مـا قـام منشـئ المحتـوى بعـرض بيـع قطعـة فنيـة 
قائمـة علـى الرموز غير القابلة لالسـتبدال، فإن المشـتري 

سـيدفع ثمنها لقـاء رمز مميز يمثل أصـل العمل، وغالًبا ما 
يكـون الدفـع بواسـطة العمـالت الرقميـة، ويمكنـه بعد ذلك 
إثبـات أصالـة العمـل الفنـي وملكيتـه لـه باالعتمـاد علـى 

تقنية »البلوك تشين«.
وتتميـز هـذه الرمـوز عن غيرها مـن التقنيـات بأنها غير 
قابلـة لالسـتبدال؛ ففـي حيـن يمكـن اسـتبدال أي عملـة 
الرمـوز غيـر  فـإن  أخـرى مشـفرة،  بعملـة  مثـاًل  بيتكويـن 
القابلة لالستبدال ال يمكن نسخها وال يمكن لرمز منها أن 

يمثل بدياًل مكافًئا لرمز آخر.
وأهـم مـا يميـز الرمـوز غيـر القابلـة لالسـتبدال ويرفـع 
من قيمتها هو عنصر الندرة، حيث تسـتمد الـ NFT قيمتها 
من وجود نسـخة واحده مملوكة لشـخص ما لكل عنصر أو 
محتـوى رقمـي. وما يمّيـز هذه الرموز أيًضـا أنها ال تتجزأ، 

فرمز الـ NFT  هو واحد و ال يمكنك تقسيمه.
وال تقتصر الرموز غير القابلة لالسـتبدال على األعمال 
الفنيـة الرقميـة فحسـب، وإنمـا قـد تكـون أيًضـا على شـكل 
بطاقـات تـداول رياضيـة أو مقاطـع موسـيقية أو مقاطـع 
فيديـو نـادرة أو حتـى تغريـدات أو مقـاالت علـى اإلنترنـت. 
وكمثـال، تـم بيـع أول تغريـدة لمؤسـس موقـع تويتـر األولـى 
»جـاك دورسـي« مقابـل 2.9 مليون دوالر. وهـي أول تغريدة 

تم وضعها على المنصة في سنة 2006م.
اإلجماليـة  القيمـة  تضاعفـت  الماضـي،  العـام  وفـي 
لمعامالت NFTs أربـع مـرات لتصـل إلـى 250 مليـون دوالر 

خالل بضعة أشهر فقط.

تقنية
إعداد: رائد الشيخ

الخاطـئ باألمـان مـن عـدم كشـف هويـة المسـتخدم أو اختـراق خصوصيتـه، 
والواقـع أنـه عنـد اسـتخدامك لهـذه الشـبكة فأنت بالفعـل لن تشـارك بياناتك 
الشـخصية مـع المواقـع التـي تزورهـا، لكنـك ستشـارك بياناتـك الشـخصية 
وأكثـر مـع مقّدمـي خدمة الشـبكة االفتراضية، التي تعمل علـى حفظ بياناتك 

في سجالتها، الستغاللها أو لبيعها لشركات اإلعالنات على أقل تقدير.
وبمـا أن تقديـم خدمـات الــ VPN بالمجان يُعـد مكلًفا جًدا على المشـغلين، 
فإنهم يلجؤون لعمليات استغالل البيانات وبيعها، لتكون بيانات المستخدمين 

هي السلعة المربحة بالنسبة لهم.
ووفًقـا لدراسـة قامـت بها منظمـة CSIRO األسـترالية مع جامعة »نيوسـاوث 
ويلـز« وجامعـة »بيركلـي« علـى 283 تطبيًقـا لخدمـات الــ  VPN، فقـد كشـفت 
الدراسـة عـن أن 18% مـن تلـك التطبيقـات ال تشـفر اتصـاالت المسـتخدمين 
بالشكل الصحيح، كما قامت 38% من تلك البرامج بتنصيب البرامج الضارة 
أو برامـج التجسـس فـي جهـاز المسـتخدم. ووجـد التقريـر أيًضـا أن أكثـر من 
80% مـن هـذه التطبيقـات طلـب الوصـول إلـى البيانـات الحساسـة فـي جهاز 

المستخدم مثل حسابات المستخدمين والرسائل النصية قبل البدء بعمله.
وفـي حادثـة أخرى فقد كشـف موقـع cybernews عن قيـام أحد المخترقين 
باختراق أحد أكبر الشـبكات   الخاصة االفتراضية وعرض بيانات شـخصية 
ألكثـر مـن 21 مليـون مسـتخدم للبيـع عبر أحـد المنصـات، وتضمنـت البيانات 
المعروضـة عناويـن البريـد اإللكتروني وأسـماء المسـتخدمين، وأسـماء الدول 
التـي يتصلـون منهـا، والبيانـات المتعلقـة بالدفـع، باإلضافـة إلـى األرقـام 
التسلسـلية لجهـاز المسـتخدم، ونـوع هاتفه، والشـركة المصنعة لـه، ومعرفات 
الجهـاز وغيرهـا مـن المعلومـات السـرية، ممـا يؤكـد تخزيـن تلـك المواقـع 

لمعلومات المستخدمين.

هل جميع شبكات الـ VPN ضارة؟
بالغالـب ال يجـب الوثـوق بـأي برنامـج VPN مجانـي، ولكـن يوجـد بعـض 
الشـركات الموثوقـة التـي تقـدم هـذه الخدمـة بشـكل أكثـر أماًنـا، وتسـتخدم 
الشـركات الكبـرى خدمـة VPN لتتيـح لموظفيهـا الدخـول لشـبكة الشـركة فـي 
حـال الحاجـة للعمل عن بعد، وتُعد هذه الخدمات موثوقـة وفاعلة، على غرار 

تلك البرامج المجانية.



الجرافيتي.. فنٌّ أم شغٌب؟
يســـتعيد فـــن الكتابـــة علـــى الجـــدران، أو الجرافيتـــي، 
إبداعـــات كامنـــة فـــي الكهـــوف منـــذ آالف الســـنوات، 
فاإلنســـان القديـــم وإن لـــم يســـتوعب الرؤيـــة الفنيـــة فـــي 
تلـــك الكتابـــة بوصفهـــا أداة اتصـــال، إال أنـــه نجـــح فـــي 
وضـــع مالمـــح تجربـــة إبداعيـــة عبـــرت مـــع الزمـــن حتـــى 
ســـتينيات القـــرن الماضـــي، بظهورهـــا علـــى الجـــدران فـــي 
ــل  ــا فعـ ــر كمـ ــة تعبيـ ــة، ال كلغـ ــا األمريكيـ ــة فيالدلفيـ مدينـ
األقدمـــون، وإنمـــا كنمـــط تعبيـــر فنـــي عـــن حالـــة مـــن 

االحتجاج.
ارتبكـــت مدينـــة نيويـــورك تحديـــًدا فـــي التعاطـــي مـــع 
هـــذا الفـــن، فرغـــم اســـتخدام مصطلـــح »الجرافيتـــي« ألول 
مـــرة مـــن قبـــل صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز والروائـــي نورمـــان 
ــل  ــي أوائـ ــرب فـ ــن الحـ ــة أعلـ ــدة المدينـ ــر، إال أن عمـ ميلـ
الســـبعينيات علـــى هـــذا الفـــن، غيـــر مكتـــرث باتخـــاذه 
فـــي  الفنيـــة  المعـــارض  بـــدأت  فنًيـــا جديـــًدا  شـــكاًل 

نيويورك بشراء رسوماته.
ـــة عـــن رفـــض فـــن الجرافيتـــي  ـــم تتوقـــف تلـــك المدين ول
ـــه، إذ إن اآلراء انقمســـت  ـــزال مســـتمرة فـــي مناهضت وال ت
حولـــه فيمـــا إذا كان فًنـــا أم تخريًبـــا. ولكـــن بيتـــر فالـــون، 
ـــى حـــل وســـط  ـــورك، توصـــل إل ـــة نيوي ـــس مدين عضـــو مجل
ــه  ــإذن فإنـ ــي« بـ ــم »الجرافيتـ ــال ُرسـ ــي حـ ــه فـ ــي أنـ يقضـ
يمكـــن أن يُعـــد فًنـــا، أمـــا إذا كانـــت ممارســـته علـــى 

ممتلكات شخص آخر بغير إذن، فإنه يصبح جريمة.

إبداٌع واحتجاج
وبوصفـــه فًنـــا اختـــرق الحـــدود األمريكيـــة، وأصبـــح 
عالمًيـــا مـــع كثيـــر مـــن اإلبداعـــات والمبدعيـــن الذيـــن 
ـــد اكتســـب  ـــي الشـــوارع والجـــدران، فق ـــم ف ـــوا أعماله قدم
»الجرافيتـــي« كثيـــًرا مـــن االحتـــرام فـــي الثمانينيـــات، وبـــرز 
فيـــه الفرنســـي بليـــك لـــو رات، والبريطانـــي بانكســـي، 

د. عادل النيل

اللَذيـــن حققـــا شـــهرة عالميـــة مـــن خـــالل إنتـــاج أعمـــال 
معقـــدة، مـــا جعـــل هـــذا الفـــن يبـــدو فـــي بعـــض األحيـــان 

تجارة رائجة.
ويتداخـــل »الجرافيتـــي« مـــع فـــن الشـــارع حتـــى ال يبـــدو 
أن هنـــاك فرًقـــا بينهمـــا، ولكنهمـــا يختلفـــان فـــي حقيقتهمـــا 
الفنيـــة، ففـــن الشـــارع يعتمـــد علـــى الصـــور ويســـتمد 
إلهامـــه مـــن »الجرافيتـــي«، الـــذي يعتمـــد علـــى الكلمـــات 
الصـــور  لكـــن  متقـــن.  بأســـلوب  رســـمها  يتـــم  التـــي 
مـــن  المتأخـــرة  الفنيـــة  األنمـــاط  فـــي  اســـتُخدمت 
»الجرافيتـــي«، وذلـــك مـــا منـــح الفنانيـــن كثيـــًرا مـــن 
ــة  ــم ذات قيمـ ــة التـــي جعلـــت أعمالهـ ــارات اإلبداعيـ الخيـ

فنية كبيرة.
وتمثِّـــل رســـومات »الجرافيتـــي« إحـــدى أكثـــر أنـــواع 
ـــة، ولكنهـــا لـــم تتخلـــص مـــن فكـــرة التخريـــب  الفنـــون حداث
أو الشـــغب علـــى االتـــزان الجمالـــي فـــي المـــدن، مـــا 
يجعلهـــا بعيـــدة حتـــى اآلن عـــن االعتـــراف المناســـب بهـــا 

كفـــن يحمـــل كثيـــًرا مـــن التفريـــغ اإلبداعـــي، خاصـــة مـــع 
المظهر االحتجاجي الصارخ في رسوماتها.

بانكسي.. الفنان الهارب
بانكســـي، علـــى ســـبيل  البريطانـــي  فـــي رســـومات 
ـــن،  ـــال، يكمـــن تحـــدٍّ قـــد ال يكـــون مفضـــاًل لـــدى كثيري المث
فلطالمـــا ظـــل فنـــان الجرافيتـــي هـــذا مطـــارًدا بمبـــدأ 
ـــا  ـــي يحبه ـــه رســـم الجـــرذان الت ـــى إن تشـــويه الجـــدران، حت
فـــي جـــدران منزلـــه، وهـــي حالـــة تتمـــاس مـــع الهـــوس 
ــق  ــا فـــي أضيـ ــة، والعبـــث بهـ ــة اإلبداعيـ والهـــروب بالحالـ
األماكـــن، وال غرابـــة فـــي ذلـــك إذا كانـــت هويتـــه الحقيقيـــة 

غير معروفة حتى اآلن.
ـــر  وبغـــض النظـــر عـــن حاجـــة بانكســـي للجـــرذان للتعبي
عـــن رؤيتـــه المحتّجـــة، إال أن االســـتخدام الفنـــي يعكـــس 
كثيـــًرا مـــن المشـــاعر المكتومـــة، التـــي تضيـــق بالفنـــان 

الـــذي يمـــارس الهـــروب إلـــى األمـــام، حيـــث يحتـــاج إلـــى 
ســـقٍف عـــاٍل للتعبيـــر عـــن أفـــكاره الفنيـــة، وذلـــك مـــا لـــم 
ـــى  ـــوا عل ـــي«، ســـواء حصل ـــي »الجرافيت ـــع فنان يتوفـــر لجمي
إذن كمـــا تطلـــب نيويـــورك، أو أفرغـــوا شـــحناتهم الفنيـــة 

في جدران منازلهم.
ومـــع كثيـــر مـــن المظاهـــر االحتجاجيـــة حـــول العالـــم، 
مـــن  كثيـــٌر  ليجـــد  »الجرافيتـــي«  فـــن  نطـــاق  يـــزداد 
الرســـامين مســـارات تبـــرز قدراتهـــم الفنيـــة واإلبداعيـــة، 
حيـــث تُغنـــي الصـــورة عـــن ألـــف كلمـــة، وذلـــك مـــا جعـــل 
كلمـــات الجـــدران تقـــل وتتحـــول إلـــى صـــورة ال تعّبـــر فقـــط 
ـــي  ـــون ف ـــه، يلتق ـــن خلف ـــن م ـــا عـــن كثيري ـــان، وإنم عـــن الفن
ـــي  ـــذي يجـــد ف ـــان، ال ـــا الفن ـــي يبدعه ـــون اللوحـــة الت مضم
ـــة  ـــة لمشـــروع لوحـــة فني كل جـــدار إطـــاًرا ومرســـًما، وبداي
ال تحتـــاج منـــه إلـــى كثيـــر إلنجازهـــا فـــي أقـــل وقـــت وبأقـــل 
جهـــد، ولكـــن بأكبـــر قيمـــة فنيـــة، وذلـــك مـــا يجعلـــه أحـــد 

فنون المستقبل واسعة االنتشار.
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كيف تحافظ على 
روحانيات شهر 

رمضان طوال العام 
إعداد داليا درويش

ــك الشــهر  ــارك. ذل ــام شــهر رمضــان المب انقضــت أي
الــذي يتطلــع إليــه المســلمون مــن جميــع أنحــاء العالــم، 
ــس  ــة وتكري ــم الروحاني ــاره فرصــة لشــحذ طاقاته باعتب

جهودهم للتغيير نحو حياة أفضل.
وينــوي المســلمون، عندمــا يحــل شــهر رمضــان من كل 
عــام، فــي جميــع أنحــاء العالــم فعــل الخيــرات وتحســين 
حالتهــم اإليمانيــة.  ولكــن ال يجــب التوقــف عــن هــذه 
الروحانيــات بعــد أن انتهــى الشــهر الكريــم. وهنــاك 
عــادات بســيطة نتبعهــا طــوال الشــهر الكريــم يمكــن 

االستمرار فيها لتصبح جزًءا من أسلوب حياتنا.
فما هي هذه العادات؟ 

● قراءة القرآن. 
● قراءة األدعية الصباحية. 

● القيام بأعمال خيرية.
● اإلنصات إلى قراءة القرآن. 

● اليقظة والصبر. 
● الصيام بشكل منتظم. 

● المحافظة على نظام غذائي صحي

كيف نبقى على المسار الصحيح؟
● ابــدأ بتحديــد مقاصــدك واختيــار العــادات التــي 

تريد االلتزام بها. 
● لســت بحاجــة إلــى تغييــر حياتــك بالكامــل، يكفــي 

كل  األقــل  علــى  بعادتيــن  االلتــزام  إلــى  تســعى  أن 
أسبوعين، وإضافة عادة أخرى في األسبوع التالي.

● يمكنــك اإلنصــات إلــى القــرآن أثنــاء القيــادة للعمــل 
لســكينة  ا ســيمنحك  لــك  ذ أن  ذ  إ ح.  لصبــا ا فــي 

والطمأنينة. 
● قــراءة 10 صفحــات مــن القــرآن كل مســاء قبــل 

النوم عمل رائع لتحويل هذا النشاط إلى عادة.
● العمــل الصالــح مثــل االبتســام فــي وجــه اآلخريــن، 

حتى لو كنت تشعر باإلحباط، يكفي لتغيير مزاجك.
● إعطــاء الصدقــة للمحتاجيــن فــي الشــارع أو عبــر 

اإلنترنت عمل آخر بسيط. 
ــاًل  ــف صمــت شــهًرا كام ــر كي ــر. وتذك ● تحــل بالصب
عــن الطعــام والشــراب وكنــت صبــوًرا بمــا يكفــي طــوال 
الشــهر لتنتظــر حتــى تفطــر. هــذا مــا ســيمنحك القــوة 

والتركيز لتتحلي بالصبر في المواقف األخرى.
● االلتــزام بالمســار الرمضانــي فيمــا يتعلــق بنظامــك 
الغذائــي أمــر صعــب، وهــو أيًضــا شــيء يعانــي منــه 
الجميــع، خاصــة بعــد العيــد. صيــام ســتة أيــام مــن 
شــوال، بعــد شــهر رمضــان، يقربنــا إلــى اهلل، ويســاعدنا 
أيًضــا علــى التحكــم بشــكل أفضــل فــي نظامنــا الغذائــي 

والصيام في األشهر التالية.
نســتطيع تحويــل االلتــزام بالشــعائر اليوميــة المختلفة 
ــة  ــى عــادات يومي ــا فــي شــهر رمضــان إل ــوم به ــي نق الت
أنمــاط  فــي  ببــطء  إذا أدخلناهــا  العــام  علــى مــدار 

حياتنا. األمر كله يتعلق بالصبر والمثابرة.

ماذا تعرف عن الصيام المتقطع؟
تعتمـد حميـة الصيـام المتقطـع بشـكل رئيـس علـى االمتنـاع عـن تنـاول الطعـام لسـاعات معينـة خـالل اليـوم 
الواحـد أو أليـام معينـة فـي األسـبوع، ولهـا عـدة أشـكال وأسـاليب، نذكر منهـا الصيام لمدة 12 سـاعة فـي اليوم، 
أو الصيـام يوًمـا واحـًدا أو يوميـن كل أسـبوع، أو الصيـام يوًمـا واإلفطـار فـي اليوم الـذي يليه بصـورة متناوبة، أو 
الصيـام لمـدة 16 سـاعة فـي اليـوم، واألسـلوب األكثـر شـيوًعا لحميـة الصيـام المتقطـع هي تنـاول الطعـام خالل 
فتـرة 8 سـاعات فقـط مـن اليـوم، واالمتنـاع عنـه خـالل فتـرة 16 سـاعة التاليـة مـن باقـي اليـوم، وهـو مـا يعـرف 

بحمية 16:8. 
وللصيـام المتقطـع فوائـد كثيـرة نذكـر منهـا إبطـاء الشـيخوخة، والمسـاعدة فـي الوقايـة مـن مرض السـكري، 
وتخفيـف الـوزن، كمـا أنـه ال يخلـو مـن المخاطـر أيًضـا إذا لـم يطبـق بالشـكل الصحيـح، ولعـل المالحظـة األهـم 

بهذا الشأن هي ضرورة تناول كميات كافية من السوائل خالل فترة االمتناع عن تناول الطعام خاصة الماء.
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وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، 

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
وليد يوسف الهالل
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
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
إكمال  الــاعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

رؤية رياضية  حديث األلوان:
ولد الفنان ثامر محمد 

رباط في جدة عام 1969م، 
وهو عضو في بيت الفنانين 

التشكيليين، ورسام 
كاريكاتير سابق في عدد من 
الجرائد والمجات. شارك 

في عديد من المعارض 
المحلية والخارجية، كما 

حاز على عدة جوائز أبرزها 
جائزة مسابقة لوحة 

وقصيدة لسوق عكاظ عام 
2010م، وجوائز أخرى 

منها جائزة المركز األول 
بمعرض الرئاسة العامة 

لرعاية الشباب في مدينة 
جدة، وجائزة المركز األول 
في مهرجان الجنادرية عام 

1422هـ، وجائزة المركز 
الثاني لمسابقة الفن 

اإلسامي عام 1428هـ.
 جاءت مشاركته في مدينة 

الملك عبداهلل الرياضية 
في جدة من خال 

مجموعة من اللوحات من 
مجموعة رؤية، التي تتناول 

حالة الرياضة بشكل عام، 
وكرة القدم بشكل خاص 

بأسلوب مبسط ومختزل 
في حركة الاعبين، وهي 

أشبه بنغمة إيقاعية تتوزع 
على العمل الفني بتقنيات 

مختلفة. 

هـل تعـرف أحـًدا يشـبه العيـد فـي تفاصيلـه ومالمحـه؟ ذلـك 
الشـخص الـذي تتسـلل مـن ثنايـاه بهجـة صبـاح العيـد؟ هـل فـي 
الـذي  العيـد األول  برؤيتـه دهشـة  حياتـك مـن تشـبه دهشـتك 
يحتضنـك؟ شـخصًيا أرى أن البهجـة شـيء يسـتحق القتـال مـن 
باألشـخاص  نفسـي  إحاطـة  علـى  كثيـًرا  أحـرص  لـذا  أجلـه، 

المبتهجين. ولكن ما هي البهجة؟ وهل هناك تعريف لها؟
البهجة مشـروطة بأفكارنـا ومعتقداتنـا، فالفيلسـوف األغريقي 
أفالطـون مثـاًل ربطهـا باالرتقـاء بالـذات، والفيلسـوف اإلنجليـزي 
برترانـد راسـل ربطهـا بتكويـن رابـط حميـم مـع مـن نحـب. أمـا 
الفيلسـوف الدنماركـي سـورين كيركيغـارد، فربطهـا بالتوقـف عـن 
التفكيـر فـي وجودنـا كمشـكلة والبـدء فـي اإلحسـاس بـه كخبـرة 

شعورية. 
أمـا تعريفـي الخـاص للبهجـة الواقعيـة فهـي أن تكـون نابعـة 
ومتدفقـة من أعماق ذواتنـا، ويبدو أنني »موهوبـة« في المحافظة 
علـى مزاجـي السـعيد فـي أغلب األوقـات، وهـي مكافأتي لنفسـي 
بعـد سـنين مـن البحـث عنهـا، وبعـد أن تصالحـت مـع نفسـي ومع 
العالـم مـن حولـي. البهجة..تلـك الكلمـة التـي مـا إن تبـدأ فـي 
تفكيكهـا حتـى تجـد أنهـا تالشـت لتحـل محلهـا كلمـة »فـرح«، ومـا 
إن تمسـك بهـا حتـى تتحـول إلـى كلمـة »سـرور«، وأخيـًرا تتحـول 

إلى ابتسامة طفل في يوم عيد.
فـي فلسـفة أخـرى لألعيـاد، هـي محاولـة اإلنسـان لصنـع واقع 
مغايـر لرتابـة الحيـاة وديمومتهـا ثـم اسـتئناف الحيـاة مـن جديـد. 
لحظـات نحتـال بهـا علـى الوقـت. ذلـك الشـعور الـذي تحدثـه 
البدايـات الجديـدة، التـي يحـرص عليهـا النـاس عـادة، ولربمـا 
تنتهـي.  ال  التـي  الحيـاة  متطلبـات  غمـرة  فـي  عنهـا  انشـغلوا 
فاألعيـاد إمـا مناسـبة دينيـة أو تاريخيـة أو تربويـة وتعليميـة يتـم 
تكرارهـا لحاجتهـم إليهـا. لـذا مـن المهـم وجـود شـخص يمـأل 
حياتـك صخًبـا ويعيـد لهـا حضورهـا البهيـج. وأذكـر هنـا الشـاعر 

أشجع السلمي حين صدح بقصيدته المشهورة لهارون الرشيد:
ال زلَت تنشُر أياًما وتطويها
تمضي بها لك أياٌم وتثنيها

مستقباًل بهجة الدنيا ولذتها
أيامها لك نظٌم في لياليها
العيُد والعيُد واألياُم بينهما

موصولٌة بك ال تفنى وتفنيها
ولموظفـي أرامكـو السـعودية تحديـًدا، الذيـن ارتسـمت عنهـم 
فـي األذهـان صـورة ذهنيـة تغلـب عليهـا الجديـة التـي تـكاد أن 

تكون مفرطة، أقول:
-حافظـوا علـى أرواحكـم مبتهجـة، فصفقـة نهايـة الخدمـة قـد 
تكـون مغريـة لكنها لن تكفـي لعالجكم مـن األمراض التـي تخلفها 

الرتابة.
-تمرنـوا علـى »أال تفعلـوا شـيًئا«، فاالسـتمتاع بتضييـع الوقـت 

من حين آلخر يفتح شهيتك للعمل واإلنجاز.
-ال تغضبـوا! فاألشـخاص الغاضبـون مملون وينفـرون اآلخرين 

منهم.
-تذكروا أن القوة الناعمة أجدى من »الحرب الغاشمة«.

-توقفـوا عن التظاهـر، وكونوا عفويين، فلسـتم بحاجـة للتصنع 
لتكونوا مرغوبين ومحبوبين.

-ال تأخذوا أي شيء على محمل الجد! حتى هذا المقال.
-هناك دائًما وقت للحب حتى مع هبوط أسعار النفط.

دامـت بهجتكـم، وكل عيـد وأنتم موظفـو أكبر شـركة نفط وغاز 
في العالم!

»كأنك العيد 
والباقون أيام«

رائدة السبع *

يمكنكم االطاع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* كاتبة سعودية 


