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صفحة ٥

1190
فكـــرة تـــم تطبيقهـــا، في عـــام 2018م، فـــي أعمـــال أرامكو 
الســـعودية من بيـــن أكثر مـــن 27 ألـــف فكرة اســـتقبلتها 
بوابـــة االبتـــكار، بعـــد التحســـينات التـــي ُأدخلـــت عليها، 

فيما يجري النظر في سبعة آالف فكرة أخرى.

ورش عمل »إثراء« خالل شهر مارس

صفحة ٩

ث عن استدامة  سامي النعيم يتحدَّ
الطاقة ومستقبلها

صفحة ٣

جامعة امللك عبدالعزيز تدعو طالب 
كلية الهندسة لالستفادة من 

إمكانات أرامكو السعودية

ُأسر ُشهداء الحّد الجنوبي في مدينة 
امللك عبداهلل الرياضية في جدة

صفحة ٢

صفحة ٩

موجز

النفط أسعار 
خالل األسابيع الخمسة املاضية

٠٢/٠١ 02/٠٨ 02/15 02/22 صفحة 01٨/٠٣

افتتاح 
ساحة البالزا 

الجديدة 
في الحي 
السكني 
بالظهران

استخدام األلواح الشمسية
ات البحرية على املنصَّ
في حقل الظلوف

خطوٌة رئيسة أخرى للكفاءة والمحافظة على البيئة

ن لالبتكار أرامكو السعودية ُتمكِّ
صفحة ٦ و٧

...وشريك ماّسي 
في فعالية يوم 

املهنة في جامعة 
األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن
صفحة ٤

$ 60.47
61.93

63.07

66.56
65.32



يأتـــي صـــوت الفنان إســـماعيل ياســـين من 
يغنِّـــي بصـــوت كســـير راجًيـــا  بعيـــد  راديـــو 
الســـعداء أن يمنحوه وصفة الســـعادة، يعقبها 
ل  أغنية أخرى لمطرب شـــعبي مصري يتســـوَّ

من الضاحكين »ضحكة سلف«. 
أغلـــب ســـنوات عمرهـــم  النـــاس  يقضـــي 
يبحثون عـــن الســـعادة، أو كما يقـــول أحدهم 
»إّننا نبحـــث عن الّســـعادة غالًبا وهي قريــــبة 
مّنـــا، كمـــا نبحث فـــي كثيـــر من األحيـــان عن 
النّظـــارة وهـــي فـــوق عيوننـــا«. فقـــد يجدها 
البعـــض فـــي أكلـــة شـــهية، وآخـــر فـــي لقـــاء 
حبيـــب، وإذا ســـألت عشـــاق الفـــن الجميـــل 
ســـيقولون إن الســـعادة في العثـــور على حفلة 
نـــادرة ألم كلثـــوم تألَّقـــت فيهـــا واســـتخرجت 
ا  كثيًرا من مســـتودع موهبتها، وإذا ســـألت أُّمً
صها لك في كلمـــة واحـــدة »أن يكون  فســـتلخِّ
أبنائـــي ســـعداء«، أمـــا إذا اســـتمعت إلى كالم 
الفالســـفة فإنهـــم ســـيقولون لك إن الســـعادة 
اإلحســـاس  فـــي  ــى  تتجلَـّ أنهـــا  أو  قـــرار، 
بجماليـــات األشـــياء، وهـــو كالم عظيـــم لكنه 
مـــن وجهـــة نظـــري يصـــف الســـعادة، لكنه ال 
يصف الطريق إليها. ســـتقرأ مقـــاالت عديدة 
معنونـــة بالســـعادة لكنهـــا خاليـــة مـــن وصفة 
لهـــا، ســـتتأكد عندهـــا أنـــه ال تُوجـــد وصفـــة 
سهلة للســـعادة، بل هي نســـبية تماًما كنظرية 

آينشتاين.

يظن البعـــض أن الفرحة والســـعادة وجهان 
لعملـــة واحـــدة، لكـــن ُعمـــر الفرحـــة قصيـــر، 
بينما الســـعادة دائمـــة إذا عرفـــت كيف تصل 
إليهـــا. لذلـــك أدرك شـــعراء األغانـــي فـــي 
الزمـــن الجميـــل هـــذا الفـــارق، فكتبـــوا قلياًل 

عن السعادة وكتبوا أكثر عن الفرحة.
تقـــرأ عناويـــن في الصحـــف عن دراســـات 
عديـــدة حول أســـعد دول العالـــم وتأتي الدول 
اإلســـكندنافية دوًمـــا فـــي المقدمـــة، تقيـــس 
هذه الدراســـات الســـعادة بالمقومات المادية، 
مـــن مســـتوى الدخـــل إلـــى مســـتوى الرعايـــة 
الصحيـــة المتوفـــرة للشـــعب، لكنهـــا أبـــًدا ال 
نهـــا مـــن معرفـــة ســـعادة  تملـــك مقياًســـا يُمكِّ
النـــاس الحقيقيـــة التـــي قـــد ال توجـــد فـــي 
األشـــياء المادية. لـــذا عندما تقـــرأ عن عدد 
مثـــل  بلـــد  فـــي  اليوميـــة  االنتحـــار  حـــاالت 
الســـويد، تعرف أن السعادة ليســـت في المال 
وال فـــي الرعايـــة الصحيـــة، إنمـــا فـــي مكان 

مجهول يقبع داخل كل منَّا.
في حارة صغيرة بمدينة شـــنغهاي الصينية 
التقيـــت ببائـــع جائـــل تجـــاوز عمره الســـتين، 
ومتـــزوج مـــن إمـــرأة ثالثينيـــة، ويعيـــش فـــي 
حجـــرة صغيـــرة ولديـــه طفـــالن، وبعـــد يـــوم 
عمـــل طويـــل، ال يحصـــل الرجـــل إال على ما 
يســـد جوع أســـرته، لكـــن ابتســـامته ال تفارق 
أفـــراد هـــذه األســـرة  بيـــن  شـــفتيه. وأنـــت 

مون إليك  يأســـرك لطفهم، وبكل بســـاطة يقدِّ
الشـــاي األخضـــر، ويبادلونك الـــود بأكثر منه 

متجاوزين معك كل آالمهم وفقرهم.
قـــال غانـــدي إن الســـعادة تتوّقـــف على ما 
تســـتطيع  مـــا  علـــى  ال  إعطـــاءه،  تســـتطيع 
الحصول عليـــه. وهي حكمة عظيمة َشـــِهدُت 
علـــى صحتها عندمـــا كنت أجلس فـــي طائرة 
متجهـــة مـــن الهنـــد إلـــى المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية وكان يجلس بجـــواري رجل أجنبي 
قـــد تجـــاوز الســـتين بســـنوات قليلـــة، تدفـــق 
ســـيل الحديـــث ليخبرني أنـــه عائد لتـــوه من 
حفل تخرج ثـــالث فتيـــات يتيمات مـــن الهند 
م لهـــن دعًمـــا مادًيـــا ومعنوًيا منـــذ أن كنَّ  قـــدَّ
فـــي مرحلـــة الطفولـــة، حتـــى حصلـــن علـــى 
الشـــهادة الجامعيـــة. قـــال الرجـــل مـــن بيـــن 

دموعه إن هذه هي أسعد لحظات حياته.
قلـــت لنفســـي إذن الســـعادة فـــي العطـــاء 
والرضـــا، أن تمنـــح اآلخريـــن بعًضـــا منـــك، 
ابتســـامة، أو وقـــت، أو نصيحة، وربمـــا مال. 
مـــن  فتـــرى  وإحســـان،  بحـــب  ذلـــك  تفعـــل 
الســـعادة مـــا ال تتوقـــع. وأن ترضـــى بـــكل ما 
يأتيـــك وال تشـــكو مـــن كل مـــا يمـــّر بـــك من 
ســـوء، بـــل تـــرى المشـــكلة فرصـــة، والتأخير 
اختبـــار، والمـــرض وســـيلة لمراجعـــة كشـــف 
حســـابك فـــي الدنيـــا قبـــل أن يقتـــرب األجل 

وتجد رصيدك صفًرا.

عادة صاحب السَّ
إضــــاءة

ناجي عوض
nagy.awad@aramco.com

فريق التحرير

ترحــب القافلــة األســبوعية بمشــاركة الموظفيــن فــي 
الكتابة لزاوية »إضاءة«، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
مــا يطــرح فيهــا مــن أفــكار متنوِّعــة تعبِّــر عــن آراء كّتابهــا.

جــدة - دعــا معالــي مديــر جامعــة الملــك عبدالعزيــز، 
ــى  ــة الهندســة إل ــي، طــالب كلي ــور عبدالرحمــن اليوب الدكت
االســتفادة مــن اإلمكانــات الكبيــرة التــي تمتــاز بهــا أرامكــو 
الســعودية، وتضعهــا ضمــن أبــرز الشــركات الرائــدة فــي 
ــد دورهــا فــي إعــداد الكفــاءات الوطنيــة،  العالــم. وأكَّ
وحرصهــا الــدؤوب علــى خدمــة المجتمــع وتنميــة االقتصاد 

الوطني.
جــاء ذلك خــالل افتتــاح معاليــه فعاليات اليوم الهندســي 
والمعــرض المصاحــب لــه، الــذي نّظمتــه كليــة الهندســة في 
مركــز الملــك فيصــل للمؤتمــرات بالجامعة، برعايــة أرامكو 
يُمثلــون  ومؤسســة،  شــركة   72 ومشــاركة  الســعودية، 

حامد العطاس

قطاعــات، وهيئــات عمــل مختلفــة، وقــد اســتمرت فعاليــات 
الحــدث لمــدة أربعــة أيــام وســط حضــور كبيــر مــن الطــالب 

والطالبات.
وزار مديــر الجامعــة جنــاح أرامكــو الســعودية، حيــث كان 
فــي اســتقباله وكيــل مديــر الشــؤون الحكومية فــي المنطقة 
الغربيــة، ســامي ســاعاتي، وممثــل التوظيــف خالد الســويد، 
ــا عــن اهتمامــات الشــركة بتطويــر  م شــرًحا وافًي الــذي قــدَّ
الكفــاءات الوطنيــة واســتقطابها، كرافــد مــن روافــد التنمية 
االقتصاديــة الشــاملة. كمــا أشــاد معاليــه بجهــود أرامكــو 
الســعودية بصفتهــا شــركة رائــدة علــى المســتوى العالمــي، 

ودورها الرائد في دعم االقتصاد الوطني.
أرامكــو  الجامعــة،  مديــر  معالــي  م  كــرَّ ذلــك  بعــد 

السعودية، وتسلَّم الدرع التكريمية، سامي ساعاتي.

فكرة رائدة
وقـــال اليوبي فـــي كلمتـــه االفتتاحية: »إن تنظيـــم اليوم 
الهندســـي يُعـــد فكـــرة رائـــدة، اســـتمر تنفيذهـــا بكليـــة 
الهندســـة لتصل إلـــى نســـختها الثانية عشـــرة فـــي العام 
الحالـــي، لتقوية عالقة كلية الهندســـة مـــع رّواد الصناعة 
في المملكة العربية الســـعودية، كما يُتـــاح للجميع التعرف 
علـــى كلّيـــة الهندســـة وأنشـــطتها وأســـاتذتها ومجـــاالت 
األبحـــاث والخبـــرات المتوفـــرة لديهـــا، باإلضافـــة إلـــى 
التعـــرف علـــى طالبهـــا وإلقـــاء الضـــوء علـــى التميُّـــز في 
مخرجاتهـــم العلميـــة والهندســـية، خصوًصا أنهـــا حققت 
مـــة بشـــهادة جهـــات االعتمـــاد والتصنيفات  مراكـــز متقدِّ

العالمية المعروفة«.
ولفــت إلــى أن الجهــود التــي تبذلهــا كليــة الهندســة 
تهــدف إلــى توفيــر مقعــد وظيفــي لــكل طالــب أثنــاء دراســته 
الجامعيــة، وتعمــل على أن يتســابق أرباب العمــل والصناعة 
وقبــل  الدراســة  مقاعــد  علــى  وهــم  توظيفهــم،  علــى 

تخرجهــم. مشــيًدا بتوجــه الكليــة نحــو اســتقطاب الطــالب 
المتفوقيــن والمميَّزيــن مــن المرحلــة الثانويــة مباشــرة مــن 
خــالل اختبــارات عالميــة معياريــة، ســعًيا منهــا لتهيئــة جيــل 

من القيادات في أماكن عملهم.

استقطاب املتمّيزين
مــن جانبــه، أكــد عميــد كليــة الهندســة الدكتــور محمــد 
رضــا كابلــي، أن طــالب وطالبــات الكليــة بذلوا جهــًدا كبيًرا 
فــي التخطيــط والتنفيــذ لهــذه الفعاليــة، مــن خــالل جمعهم 
ألصحــاب األعمــال والصناعــة والتوظيــف ليختــاروا مــن 
طــالب وطالبــات الجامعــة، وليعــرض عليهــم المختصــون 
مــا يعينهــم علــى إثــراء ســيرتهم الذاتيــة ومهاراتهــم، حيــث 
ــة  ــات ســوق العمــل فــي ظــل رؤي ــة توجه ــى مواكب نعمــل عل

المملكة 2030.
وقــال ممثــل التوظيــف فــي أرامكــو الســعودية، خالــد 
الســويد، إن الشــركة حريصــة علــى اســتقطاب خريجــي 
كليــات جامعــة الملــك عبدالعزيــز المتميِّزيــن فــي جميــع 
التخصصــات العلميــة، مــن الطــالب والطالبــات، حيــث 
أجــرى عديــد مــن إدارات أرامكــو الســعودية مقابــالت 

شخصية للطالب والطالبات ومعرفة ميولهم العلمية.
وشـــهد االفتتاح عرض ِفلم وثائقي عن كلية الهندســـة، 
وتنظيـــم عديد من ورش العمل والمســـابقات، احتوت على 
الموضوعـــات التـــي تتعلـــق بريـــادة األعمـــال والشـــباب، 
ومشـــروع الطائرات بال طيار، وكيفيـــة اختيار التخصص، 

وأهمية التحفيز، والطموح، وبوصلة التطبيق وغيرها.
وقــال عــدد مــن الطــالب والطالبــات المشــاركين فــي 
اليــوم الهندســي، إن أرامكــو الســعودية مــن الشــركات التــي 
تحتــل مكانــة بــارزة وتتمتــع بصــورة ذهنيــة عالميــة ممــا 
ــن الشــباب والشــابات  ــر م ــة لكثي ــة عمــل مغري ــا بيئ يجعله

في السوق السعودي.

م أرامكو السعودية،  الدكتور عبدالرحمن اليوبي )يسار( ُيكرِّ
م الدرع التكريمية سامي ساعاتي. ويتسلَّ

خالل فعاليات »اليوم الهندسي«
جامعة امللك عبدالعزيز تدعو طالب كلية الهندسة لالستفادة 

من اإلمكانات التي تمتاز بها أرامكو السعودية

2
٧ مارس ٢٠١٩    القافلة األسبوعية



ينبــع - اســتضافت إدارة مصفــاة ينبــع، مؤخــًرا، مؤتمــر 
لعــام  والطاقــة  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  ومعــرض 

2018م. 
وقــد تــرأس المؤتمــر مديــر إدارة مصفــاة ينبع، األســتاذ 
مــن  كلٌّ  المؤتمــر  كمــا حضــر  الشــامي،  عبداللطيــف 
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الملكيــة فــي ينبــع، األســتاذ 
عدنــان العلوانــي، والمديــر والرئيــس التنفيــذي لشــركة 
مصفــاة أرامكــو الســعودية موبيــل المحــدودة )ســامرف(، 
األســتاذ صــالح الديــن دردير، ومديــر إدارة تجزئة ســوائل 
الغــاز الطبيعــي فــي ينبــع، األســتاذ فيصــل الصبحــي، 
ومديــر إدارة »فرضــة« المنطقــة الغربيــة، األســتاذ صالــح 
الغامــدي، ووكيــل مديــر الشــؤون الحكوميــة فــي ينبــع، 
ســامي الســاعاتي. باإلضافــة إلــى ممثلــي إدارات التنقيــب 
واإلنتــاج والتكريــر والمعالجــة والتســويق فــي الشــركة، 

والمشاريع المشتركة المحلية في ينبع.
قـــال الشـــامي فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة: »يهـــدف هذا 
المؤتمـــر إلـــى زيـــادة التركيـــز علـــى الصحة والســـالمة 
والبيئـــة والطاقـــة عن طريق تبـــادل المعـــارف والخبرات 
ومشـــاركة أفضـــل الممارســـات والـــدروس المســـتفادة. 
ويعـــد هـــذا المنتدى مثااًل حًيـــا على نقـــل المعرفة، التي 
تُعـــدُّ رحلـــة مســـتمرة تحافـــظ علـــى اســـتدامة خبـــرات 
القـــــوى العاملـــــــة، والتقنيـــــــات الحديثــــــة، وأفضـــــــل 

الممارسات«. 

جولة للتركيز على التميُّز واالبتكارات
بــدأ المؤتمــر بعــرض قّدمه مديــر إدارة حمايــة ومراقبة 
الهيئــة الملكيــة فــي ينبــع، األســتاذ نافــل  البيئــة فــي 
الرشــيدي، حــول تشــجيع الرقابــة واإلدارة البيئيــة فــي 
كليــة ينبــع الصناعيــة. وتبعــه عــرض مــن تقديــم وليــام 
بريدجــز، رئيــس معهــد تحســين األعمــال، حيــث تحــدث 
عــن ضمــان ســالمة األعمــال أثنــاء فتــرات الصيانــة 
الشــاملة. كمــا زار الضيــوف أجنحــة المعــرض التابعــة 
لــكل مــن أرامكــو الســعودية والهيئــة الملكيــة، وجامعــة 

الملك عبداهلل للعلوم والتقنية. 
وخــالل الجولــة التــي قــام بهــا الضيــوف، اســتمعوا إلــى 
عبدالملــك الحربــي، وهــو مهنــدس بيئي فــي إدارة مصفاة 

هيوســـتن - ألقـــى رئيس جمعيـــة مهندســـي البترول، 
األســـتاذ ســـامي النعيـــم، مؤخـــًرا، كلمـــًة فـــي جامعـــة 
عـــن  األمريكيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  هيوســـتن 
االســـتدامة في منتدى صناعي بشـــأن مســـتقبل صناعة 
العديـــدة  التقديميـــة  العـــروض  الطاقـــة، كجـــزء مـــن 
المنظمـــة فـــي جميـــع أنحاء تكســـاس التـــي تُعـــدُّ مركز 

صناعة البترول األمريكية.
وأشـــاد النعيم، الذي يشـــغل كذلك منصب مدير إدارة 
أرامكـــو  فـــي  البتـــرول  هندســـة  تطبيقـــات  خدمـــات 
الطاقـــة  وقـــادة  والطـــالب  باألكاديمييـــن  الســـعودية، 
المحليين لعملهم على مجموعة من المجاالت لتحســـين 

األداء البيئي في صناعة الطاقة.
وقــال أمــام المشــاركين فــي المنتــدى: »تقــود صناعتنــا 
جهــوًدا كبيــرة لمعالجــة قضايــا االســتدامة، مــع االعتراف 
التــام بالــدور المهــم الــذي تؤديــه صناعــة النفــط والغــاز 

في التنمية االجتماعية واالقتصادية«.

جولة في تكساس
كان العــرض التقديمــي للنعيــم، هــو أحــد العــروض 
ــث  ــة تكســاس، حي ــا فــي أنحــاء والي مه ــي قدَّ ــدة الت العدي
التقــى بالمهنييــن الشــباب فــي هيوســتن وتحــدث مــع 
أوســتن وجامعــة  فــي  فــي جامعــة تكســاس  الطــالب 
ــج ستيشــن، وعقــد  ــة كولي ــد إم فــي مدين ــه ان تكســاس إي
ــرول  ــة مهندســي البت اجتماعــات مــع مجلــس إدارة جمعي

في مدينة داالس.

ياسر احلربي

تيري ويد

في جولٍة له في والية تكساس األمريكية
ث عن رئيس جمعية مهندسي البترول سامي النعيم يتحدَّ

استدامة الطاقة ومستقبلها

مصفاة ينبع تعقد مؤتمر ومعرض الصحة والسالمة والبيئة والطاقة

المهندس البيئي عبدالملك الحربي، يعرض للمهندس عدنان العلواني، وممثلين من إدارة أرامكو السعودية، جائزة العالم 
زها البيئي. األخضر لعام 2018م التي حصلت عليها مصفاة ينبع نظير تميُّ

سامي النعيم، يتحدث عن المسائل المتعلقة باألداء البيئي واالستدامة في جامعة هيوستن. وتتمثل رسالته العامة في فترة 
رئاسته كقائد لجمعية مهندسي البترول في أن صناعة النفط والغاز تتمتع بالقدرة على تقديم إسهامات كبيرة في تحديات 

التنمية المستدامة متضمنة القضايا المتعلقة بالمناخ.

ينبــع، الــذي أشــاد بالتميُّــز البيئي الــذي حققتــه المصفاة، 
حيــث حصلــت، مؤخــًرا، علــى جائــزة العالــم األخضــر لعام 

٢٠١٨م.
كمــا عــرض الباحثــان إســراء الحبشــي وعصــام جريــج، 
مــن فريــق الطاقة المتجــددة في مركــز البحــوث والتطوير 
فــي جامعــة الملك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة، تقنية جديدة 
فــي مجــال الطاقــة الشمســية يمكنهــا مقاومــة درجــات 
الحــرارة العاليــة، باإلضافــة إلــى طــرق بديلــة إلنتــاج وقــود 

الهيدروجين.
كمــا عــرض بــراء بخــاري، مــن إدارة حمايــة ومراقبــة 
الحديثــة  التقنيــات  الملكيــة،  للهيئــة  التابعــة  البيئــة 
ــول  ــة. وناقــش ب ــة البيئي المســتخدمة فــي برامــج المراقب
بويجــس، مــن مركــز البحــوث والتطويــر فــي جامعــة الملك 
ــدة فــي  ــات الرائ ــة، أحــدث التقني ــوم والتقني ــداهلل للعل عب
مجــال تحليــة الميــاه وإعــادة اســتخدامها، كاســتخدام 
الرمــل المقــاوم للرطوبــة. بعــد ذلــك زار الضيــوف عــدًدا 
مــي التقنيــات المحلييــن  مــن األجنحــة الخاصــة بمقدِّ
والبيئــة  والســالمة  الصحــة  مجــال  فــي  والدولييــن 

والطاقة.

السالمة في أعمال الصيانة الشاملة
ــة فــي أرجــاء المعــرض، اســتمر المؤتمــر  ــب الجول عِق
الصيانــة  أعمــال  فــي  الســالمة  حــول  نقــاش  بحلقــة 
الصحــة  أهميــة  الحضــور  ناقــش  حيــث  الشــاملة. 
والســالمة أثنــاء اإلعــداد للصيانة الشــاملة. وقــد دار هذا 
النقــاش فــي الوقــت المناســب، حيــث تعتــزم مصفــاة ينبــع 
إجــراء صيانــة شــاملة فــي شــهر مــارس. وبعــد ذلــك 
نوقشــت ظــروف العمــل الحرجــة فــي قطاعــي الزيــت 

والغاز. 
مــه أشــرف خيــرة،  وقــد اســتهل اليــوم الثانــي بشــرح قدَّ
ــذت إجــراءات  مــن إدارة منــع الخســائر، بّيــن فيــه كيــف نُفِّ
الصيانــة الشــاملة والتفتيــش علــى نحــو آمــن فــي البوابــة 

رقم 4 في مصفاة جدة. 
بعــد ذلــك تحــدث أحمــد داود، مهنــدس تصنيــع شــاب 
ــَذت مؤخــًرا  فــي إدارة مصفــاة ينبــع، عــن المبــادرة التــي نُفِّ
فــي مجــال كفــاءة الطاقــة، حيــث جــرى تحســين درجــة 
حــرارة وعــاء الفــرز تحــت الضغــط العالــي للمعالجــة 

ــي  ــي أســهمت ف ــاة الت ــي المصف ــزل ف ــة للدي الهيدروجيني
توفير كمٍّ هائل من غاز الوقود.

 12 يوميــن، تقديــم  الــذي اســتمّر  المؤتمــر،  وشــهد 
ــو الســعودية  ــي أرامك ــن ممثل ــا م ــا تقديمًي ــا وعرًض خطاًب
والهيئــة الملكيــة، وعــدد مــن الجهــات المهتمــة بمجــال 
الصحــة والســالمة والبيئــة والطاقــة مــن حــول العالــم، 
والشــركات المختصــة بالطاقــة وتقديــم الحلــول التقنيــة. 
كمــا شــارك فــي المعــرض ممثِّلــون مــن 24 شــركة محليــة 
ودوليــة متخصصــة قِدمــوا مــن مختلــف أنحــاء العالــم 
ــدة فــي مجــال الصحــة،  ــات الرائ ــول والتقني ــم الحل لتقدي
والســالمة، والبيئــة، والطاقــة. وقــد تجــاوز عــدد الحضــور 
215 ممثــاًل مــن مختلــف إدارات أرامكــو الســعودية والهيئــة 

الملكية في ينبع، وأربعة من المشاريع المشتركة.

 السلوكيات األربعة األساس..
مفتاح النجاح

يقــول عبــداهلل الزهرانــي، أحــد منظمــي المؤتمــر: 

ــارزة بوضــوح  ــة األســاس ب ــت الســلوكيات األربع »لقــد كان
منــذ المراحــل األوليــة لهــذا الحــدث وحتــى لحظــة عقــده. 
كمــا كان لدعــم مديــر اإلدارة لفريــق العمــل بالــغ األثــر فــي 
إنجــاح هــذا المؤتمــر. وكذلــك كان التعــاون بيــن اإلدارات 
المشــاركة مــن أرامكــو الســعودية والمشــاريع المشــتركة 
ز مــن عمليــة اتخــاذ  مذهــاًل. لقــد أجرينــا محادثــات تعــزِّ
القــرار فــي الفريــق. وهــو مــا يعكــس قــوة الســلوكيات 
األربعــة األســاس ألرامكــو الســعودية التــي دائًمــا مــا تقــود 

إلى التميُّز«.

ردود الفعل اإليجابية 
اإلدارة  مــن  إيجابيــة  فعــل  ردود  المؤتمــر  القــى 
بكلمــة  المؤتمــر  الصبحــي  وصــف  وقــد  والممثليــن. 
منظًمــا  كان  المؤتمــر  أن  درديــر  وأضــاف  »مذهــل«. 
باحترافيــة، مشــيًرا إلــى أنــه ســيعود بالنفــع علــى كل مــن 
إلــى  الســعودية وشــركة ســامرف، باإلضافــة  أرامكــو 

ممثلي المشاريع المشتركة الذين حضروا المؤتمر.

مهندســي  جمعيــة  رئيــس  منصــب  النعيــم  وتولــى 
البتــرول فــي شــهر ســبتمبر 2018م، وهــو ثانــي موظــف 
مــن أرامكــو الســعودية يــرأس الجمعيــة منــذ تأسيســها 

رسمًيا في عام 1957م.
ــرول عندمــا  ــة مهندســي البت ــى جمعي ــم إل انضــم النعي
كان يــدرس فــي الثمانينيــات وهــو أحــد مهندســي أرامكــو 
الســعودية الذيــن أســهموا فــي إعــداد األوراق العلميــة 

للجمعية.
وتدعــم أرامكــو الســعودية منــذ فتــرة طويلــة جمعيــة 
ــف عضــو  ــا 150 أل ــي تضــم تقريًب ــرول، الت مهندســي البت
فــي جميــع أنحــاء العالــم ولهــا قاعــدة عضويــة مهمــة فــي 
المنفعــة  تُحقــق  قديمــة  وعالقــة  األوســط،  الشــرق 

المتبادلة مع أرامكو السعودية.
وتتمثــل رســالته العامــة فــي فتــرة رئاســته كرئيــس 

لجمعيــة مهندســي البتــرول فــي أن صناعــة النفــط والغاز 
تتمكــن مــن تقديــم إســهامات كبيــرة فــي ظــل تحديــات 

التنمية المستدامة متضمنة القضايا المتعلقة بالمناخ.

املهندس املواطن
ألقــى النعيــم كلمتــه بمناســبة افتتــاح جامعــة هيوســتن 
لمســؤولية  كونســورتيوم  همــا  جديديــن،  لمعهديــن 
الشــركات فــي مجــال الطاقــة، ومركــز إدارة الكربــون فــي 

مجال الطاقة.
ع الجامعــات علــى تقديــم مفهــوم »المهنــدس  كمــا شــجَّ
المواطــن« فــي مناهجهــا فــي مجال هندســة البتــرول ألنه 
ــل  ــن المهندســين الشــباب للعم ــادة تمكي ــي زي سيســهم ف
كســفراء فخوريــن لصناعــة البتــرول وتمثيــل إنجازاتها مع 

مختلف األطراف المعنية.
التــي تحــد مــن  التقنيــات  وتحــدث عــن اســتخدام 
انبعاثــات الميثــان وتقنيــات احتجــاز الكربــون وتخزينــه 

وإمكانية رفع مستواها.
مقاييــس  تحســين  فــي  االســتمرار  إمكانيــة  وذكــر 
االســتدامة حتــى مــع تطويــر مــوارد بتروليــة إضافيــة 
لتلبيــة احتياجــات العالــم المتزايــدة من الطاقــة. وواجهت 
الصناعــة تحديــات مماثلــة فــي ممارســات الســالمة فــي 
العقــود الماضيــة، ولكنهــا حققــت خطــوات كبيــرة فــي 
الســنوات األخيــرة، واآلن يحــدث األمــر نفســه مــع األداء 

البيئي.
ــئ التقنيــة الجديــدة مســتقباًل تتحقــق فيــه  »ســوف تُهيِّ

مكاسب االستدامة ليكون مشرًقا«.
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الريـــاض - برعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي أميـــر 
ـــز  ـــن عبدالعزي ـــدر ب ـــن بن ـــر فيصـــل ب ـــاض، األمي منطقـــة الري
آل ســـعود، وبحضـــور مديـــرة جامعـــة األميـــرة نـــورة بنـــت 
عبدالرحمـــن المكلَّفـــة، األســـتاذة هـــدى بنـــت عمـــر الوهيبـــي، 
أتـــت مشـــاركة أرامكـــو الســـعودية، متمثلـــًة بـــإدارة التوظيـــف، 
ـــز اإلرشـــاد  مـــه مرك ـــذي نظَّ ـــة ال ـــوم المهن كشـــريك ماســـي لي
ـــت  ـــورة بن ـــرة ن ـــة األمي ـــي والدعـــم الوظيفـــي فـــي جامع المهن

عبدالرحمن في مدينة الرياض للخريجات والطالبات.
ـــة 2030  ـــي رؤي ـــة ف ـــة المتمثِّل ـــود المملك ـــع جه وتماشـــًيا م
ــلَّطت  ــل، سـ ــوق العمـ ــي سـ ــوُّع فـ ــتوى التنـ ــين مسـ ــي تحسـ فـ
أرامكـــو الســـعودية الضـــوء علـــى الجهـــود الكبيـــرة التـــي 
ـــل  ـــن ســـوق العم ـــرأة وتوطي ـــوض بالم ـــي شـــأن النه ـــا ف تبذله
بتوفيـــر أفضـــل الفـــرص المهنيـــة والوظيفيـــة للكفـــاءات 

الوطنية بشكٍل عام وللمرأة بشكٍل خاص،  
ـــام  ـــة أي ـــة 1440هــــ لثالث ـــوم المهن ـــات ي وقـــد امتـــدت فعالي
متواصلـــة، بـــدًءا مـــن يـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 20 جمـــادى 
نـــت الفعاليـــة  اآلخـــرة 1440هــــ )25 فبرايـــر 2019م(، وتضمَّ
ــتقبل  ــوان: »المسـ ـــم تحـــت عنـ البرنامـــج العلمـــي الـــذي نُظِّ

الوظيفي: الطموح والخيارات في ظل المتغيرات«. 
تتيـــح هـــذه الفعاليـــة للجهـــات، والشـــركات، والمؤسســـات 
المختلفـــة التعريـــف بنشـــاطاتها ومجـــاالت عملهـــا وطـــرح مـــا 
علـــى  ومزايـــا  وتدريبيـــة  وظيفيـــة  فـــرص  مـــن  لديهـــا 
الخريجـــات والطالبـــات المتوقـــع تخرجهـــن. كمـــا تتيـــح هـــذه 
الفعاليـــة للجهـــات المشـــاركة عـــرض عيِّنـــات مـــن منتجاتهـــا، 
ونمـــاذج مـــن نشـــاطاتها، وإنجازاتهـــا، والتعريـــف بأهدافهـــا 
ـــي واإلقليمـــي والعالمـــي.  وبدورهـــا فـــي ســـوق العمـــل المحل
وقـــد شـــارك عـــدد مـــن ممثلـــي الشـــركة فـــي المعـــرض 
لتعريـــف الطالبـــات بالفـــرص والبرامـــج المتاحـــة للتطويـــر 
والتأهيـــل والتوظيـــف، وأجابـــوا عـــن أســـئلة الطالبـــات 
المتعلِّقـــة بفـــرص التوظيـــف وبرامـــج التدريـــب الصيفـــي 
التقديـــم  لطريقـــة  الطالبـــات  هـــت  ُوجِّ كمـــا  المتاحـــة. 
والدخـــول فـــي المنافســـة علـــى التوظيـــف فـــي الشـــركة 
بطريقـــة احترافيـــة ومبتكـــرة تختصـــر وقـــت الطالبـــات 
وجهدهـــن، وكان ذلـــك بالمســـح الضوئـــي إلعـــالن الشـــركة 
الموجـــود فـــي المعـــرض، الـــذي ســـينقلهم مباشـــرة إلـــى 
صفحـــة التوظيـــف اإللكترونيـــة، حيـــث يمكنهـــم تعبئـــة 
ــٍة مبســـطة  ــع المرفقـــات بطريقـ بياناتهـــم الشـــخصية، ورفـ
للمســـتخدم التتجـــاوز الدقائـــق. وبعـــد ذلـــك، تتابـــع إدارة 
مـــت وتتواصـــل  التوظيـــف فـــي الشـــركة الطلبـــات التـــي ُقدِّ

مع الطالبات المرشحات.
الجديـــر بالذكـــر أن أرامكـــو الســـعودية تعاونـــت مـــع مركـــز 
اإلرشـــاد المهنـــي والوظيفـــي فـــي جامعـــة األميـــرة نـــورة بنـــت 
عبدالرحمـــن فـــي ورش عمـــل تأهيـــل الخريجـــات لســـوق 
العمـــل ٢٠١٩م، الـــذي اســـتفادت منـــه 3140 خريجـــة وطالبـــة 

على وشك التخرج.

حفل االفتتاح
بـــدأت فعاليـــات اليـــوم الهندســـي بكلمـــة مديـــرة جامعـــة 
األميـــرة نـــورة بنـــت عبدالرحمـــن المكلَّفـــة، هـــدى بنـــت عمـــر 

هنوف السليم وسلمان اليامي

إقبال كبير من طالبات جامعة األميرة نورة على جناح أرامكو السعودية، حيث تسعى الطالبات للحصول على معلومات عن أعمال الشركة والفرص المتاحة للتدريب والتوظيف.

م درع التكريم من مديرة جامعة نورة بنت  خالد الرميح يتسلَّ
فة، هدى الوهيبي. عبدالرحمن المكلَّ

عدد كبير من الشركات والجهات شاركت في يوم المهنة 1440هـ بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

تمكيًنا للكوادر الوطنية النسائية في سوق العمل
أرامكو السعودية شريك ماّسي في فعالية يوم املهنة 

في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

مها الشركة«. إلى المزايا والحوافز التي تقدِّ
وفـــي لقـــاٍء خـــاص مـــع )القافلـــة األســـبوعية(، تحدثـــت 
مديـــرة مركـــز اإلرشـــاد المهنـــي والدعـــم الوظيفـــي فـــي 
ــورة  ــتاذة نـ ــن، األسـ ــورة بنـــت عبدالرحمـ ــرة نـ ــة األميـ جامعـ
المطرفـــي قائلـــة: »إنـــه لشـــرٌف كبيـــر للجامعـــة وطالباتهـــا 
ـــى المســـتوى  مشـــاركة إدارة التوظيـــف مـــن شـــركة رائـــدة عل
المحلـــي والعالمـــي، شـــركة أرامكـــو الســـعودية، لتعزيـــز 
معرفـــة الطالبـــات بالفـــرص الوظيفيـــة والبرامـــج المتاحـــة 
ـــة  ـــوم المهن ـــى ي ـــم يقتصـــر دعـــم الشـــركة عل ـــا، ول ومتطلباته
فقـــط، بـــل صمـــم ونفـــذ مركـــز اإلرشـــاد المهنـــي والدعـــم 
الوظيفـــي برنامًجـــا متكامـــاًل مـــن ورش العمـــل إلعـــداد 
الخريجـــات فـــي مرحلـــة إعداديـــة تســـبق يـــوم المهنـــة. وكان 
ذلـــك بالتعـــاون الكامـــل مـــع أرامكـــو الســـعودية لغـــرض 
ـــن برنامـــج )تأهيـــل  توطيـــن المـــوارد البشـــرية، وقـــد تضمَّ
الخريجـــات لســـوق العمـــل 2019( باقـــة مـــن ورش العمـــل 
مـــة مـــن برنامـــج التعـــاون  والـــدورات المهنيـــة التدريبيـــة المقدَّ
مـــع الجامعـــات، التـــي شـــارك فـــي تنفيذهـــا نخبـــة مـــن 
ممثلـــي الشـــركة فـــي مســـرح القاعـــة الحمـــراء فـــي الجامعـــة، 
ـــد  ـــة وخريجـــة، وق ـــر تجـــاوز الــــ 1500 طالب ـــي حضـــور كبي ف
القـــى استحســـاًنا كبيـــًرا مـــن الحضـــور، حيـــث تنـــاول 
ــق بتوجيـــه طمـــوح  ة تتعلَـّ متحدثـــو الشـــركة موضوعـــات عـــدَّ
الطالبـــات مثـــل الهويـــة المهنيـــة، وكتابـــة الســـيرة الذاتيـــة، 
واالســـتعداد للمقابلـــة الشـــخصية الوظيفيـــة، وغيرهـــا مـــن 
الموضوعـــات المهنيـــة التـــي تؤهـــل الطالبـــات لالنتقـــال مـــن 

المرحلة الجامعية إلى مرحلة االستعداد لسوق العمل«.

كفاءات اليوم.. قيادات الغد 
تأتـــي أهميـــة تنظيـــم فعاليـــة يـــوم المهنـــة والمشـــاركة 
بيـــن الجامعـــات  التعـــاون  فيهـــا بضـــرورة مـــد جســـور 

إضافـــًة  المختلفـــة،  والتوظيـــف  التدريـــب  وقطاعـــات 
ــات  ــات والطالبـ ــم الخريجـ ــات لدعـ ــة اإلمكانـ لتســـخير كافـ
ســـبل  مـــن  يمكـــن  مـــا  بـــكل  العمليـــة  الحيـــاة  لخـــوض 
ومقومـــات للنجـــاح، ولتضييـــق الفجـــوة بيـــن ُمخرجـــات 

التعليم للطالبات ومتطلبات سوق العمل. 
وفـــي ذلـــك، قالـــت خريجـــة كليـــة التربيـــة، آســـيا عبـــدات، 
ــن  ــًة عـ ــاح نيابـ ــل االفتتـ ــي حفـ ــا فـ ــي قالتهـ ــا التـ ــي كلمتهـ فـ
الخريجـــات: »الحمـــد هلل عـــن علـــم وعمـــل، وعـــن قلـــب 
ـــوم  ـــى الهـــدف، والي وعقـــل، وعـــن شـــغف وســـعي للوصـــول إل
وبعـــد تخرجنـــا ووصولنـــا للغايـــة، أقولهـــا بـــكل قـــوة واعتـــزاز 
ـــا نحـــو التخـــرج والنجـــاح،  ـــد أمســـكت بأيدين ـــة ق إن الجامع
وبعـــد تخرجنـــا، ســـعت الجامعـــة لالطمئنـــان علينـــا والســـعي 
واالســـتمرار بتطويرنـــا إذ ســـخرت لنـــا الســـبل لندفـــع بعجلـــة 
التنميـــة ونســـهم فـــي رفعـــة وطننـــا. فـــكل يـــٍد لهـــا دور 
وأيدينـــا تتـــوق للعمـــل ألجـــل الوطـــن، فشـــكًرا قادتـــي ووطنـــي 

وكل من أسهم في إنجاح هذا اليوم«. 
وفـــي لقـــاءات مـــع الطالبـــات بمختلـــف تخصصاتهـــن، 
أعربـــن عـــن تفاؤلهـــن الشـــديد لُمخرجـــات هـــذه الفعاليـــة، 
ــة  ــوم المهنـ ــة إن يـ ــة التربيـ ــن كليـ ــزي مـ ــارة العنـ ــت سـ وقالـ
ـــوم األمـــل والتفـــاؤل لـــكل ماهـــو قـــادم بعـــد التخـــرج،  ـــل ي يُمث
وكلـــي ثقـــة أنـــه بانتهـــاء اليـــوم ســـوف تخـــرج كل طالبـــة 

بطموح وأهداف أكثر من أي وقٍت مضى. 
ومـــن جانـــب آخـــر، قالـــت خريجـــة كليـــة العلـــوم، ابتهـــال 
ـــي  ـــى أن ينته ـــة وأتمن ـــوم المهن ـــٌة جـــًدا بي ـــري: »متفائل المطي
وأنـــا مشـــبعٌة باألفـــكار الداعمـــة وبمـــا لـــدى الجهـــات 

م لنا من فرص«.  المختلفة لتقدِّ
فيمـــا ترغـــب خريجـــة كليـــة إدارة األعمـــال، مضـــاوي 
ـــا  ـــل، كم ـــات ســـوق العم ـــارات ومتطلب ـــان مه الفريجـــان، بإتق

شكرت الجهات المشاركة على مبادرتها. 
ــية  ــة فرنسـ ــة ترجمـ ــي خريجـ ــى، وهـ ــمة اليحيـ ــا بسـ وأمـ
مـــن كليـــة اللغـــات والترجمـــة فـــي جامعـــة األميـــرة نـــورة بنـــت 
ث اإلنجليزيـــة والفرنســـية بطالقـــة،  عبدالرحمـــن، تتحـــدَّ
وبـــدأت بتعلـــم الصينيـــة والروســـية بعـــد تخرجهـــا، كمـــا 
تؤمـــن بســـمة بأهميـــة تعـــدد اللغـــات كمؤهـــل لمـــن يرغـــب 
بالعمـــل لـــدى شـــركات عالميـــة وذلـــك إليصـــال رســـالة 
الشـــركة لـــكل لغـــات وجهـــات العالـــم. وأمـــا أمـــل العســـاف 
مـــن كليـــة اللغـــات والترجمـــة فهـــي تتـــوق للمشـــاركة فـــي 
ــعودية،  ــو السـ ــاص بأرامكـ ــي الخـ ــب الصيفـ ــج التدريـ برنامـ
وتطمـــح أن تتوســـع فـــي مجـــال الترجمـــة فهـــي الجســـر 
الـــذي ينقـــل المعرفـــة بيـــن الثقافـــات والشـــعوب ونقـــل 

العلوم من لغة إلى أخرى. 
ــي  ــي، وهـ ــي العتيبـ ــت مـ ــد أعربـ ــرى، فقـ ــة أخـ ــن جهـ ومـ
خريجـــة فيزيـــاء مـــن كليـــة العلـــوم باهتمامهـــا بمعرفـــة مزيـــد 
وقـــد  تخصصهـــا  لخريجـــات  المتاحـــة  الفـــرص  عـــن 
ــة بـــكل متطلبـــات  ــا ليـــوم المهنـ اســـتزادت مـــي مـــن زيارتهـ
التقديـــم علـــى التوظيـــف وتطمـــح أن يكشـــف يـــوم المهنـــة 

عن صفحاٍت عدة من الفرص الواعدة.

الوهيبـــي قالـــت فيهـــا: »يســـرني أن أرحـــب بكـــم فـــي يـــوم 
ــارة  ــن، منـ ــت عبدالرحمـ ــورة بنـ ــرة نـ ــة األميـ ــة بجامعـ المهنـ
ـــر  ـــذي تعب ـــل الجســـر ال ـــذي يمث ـــم، ال ـــة والقيَ ـــرأة للمعرف الم
ــي  ــتقبلهن المهنـ ــى مسـ ــة إلـ ــات الجامعـ ــه خريجـ ــن خاللـ مـ
ـــوات تواصـــل بيـــن الخريجـــات وجهـــات العمـــل  ـــح قن ـــر فت عب
فـــي كافـــة القطاعـــات«. وأضافـــت فـــي ختـــام كلمتهـــا: 
م بخالـــص الشـــكر والتقديـــر وعظيـــم االمتنـــان  »أتقـــدَّ
لشـــريكنا الماســـي، شـــركة أرامكـــو الســـعودية، التـــي تعتـــز 
المهنـــي  الجامعـــة بدعهمـــا لفعاليـــات مركـــز اإلرشـــاد 
والدعـــم الوظيفـــي الهادفـــة إلـــى توطيـــن الوظائـــف وتمكيـــن 

المرأة«.

تكريم أرامكو السعودية 
المنطقـــة  فـــي  الحكوميـــة  الشـــؤون  مديـــر  وتســـلَّم 
ـــة ألرامكـــو  ـــا تكريمي ـــح، درًع ـــد الرمي الوســـطى، األســـتاذ خال
وتحقيـــق  إنجـــاح  فـــي  لمشـــاركتها  تقديـــًرا  الســـعودية 
األهـــداف المرجـــوة ليـــوم المهنـــة 1440هــــ. وفـــي هـــذه 
المناســـبة، قـــال الناظـــر اإلداري لقســـم توظيـــف الســـعوديين، 
عبدالمحســـن العتيبـــي: »تأتـــي مشـــاركة إدارة خدمـــات 
التوظيـــف فـــي فعاليـــة يـــوم المهنـــة فـــي جامعـــة األميـــرة نـــورة 
بنـــت عبدالرحمـــن امتـــداًدا لخطـــط الشـــركة الطموحـــة 
لتوفيـــر مزيـــد مـــن الفـــرص الوظيفيـــة للمـــرأة فـــي مختلـــف 
دة الســـتقطاب  مجـــاالت الشـــركة، ضمـــن إســـتراتيجيات محـــدَّ
ــورة  ــرة نـ ــة األميـ ــُد جامعـ ــزه. وتُعـ ــائية المتميِّـ ــوادر النسـ الكـ
بنـــت عبدالرحمـــن أحـــد الروافـــد الســـتقطاب تلـــك المواهـــب 
مـــن خـــالل برامجهـــا األكاديميـــة المتنوِّعـــة. كمـــا تهـــدف 
ــف  ــى تعريـ ــاركة إلـ ــذه المشـ ــالل هـ ــن خـ ــف مـ إدارة التوظيـ
ـــة المتاحـــة، إضافـــًة  ـــات بالفـــرص والبرامـــج التطويري الطالب
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م ورشة عمل تثقيفية  قسم حماية األراضي بالشركة ُينظِّ
في محافظة الخفجي

خطوةٌ رئيسة أخرى للكفاءة والمحافظة على البيئة
ات البحرية بدًل من  استخدام األلواح الشمسية على املنصَّ

الكابالت في حقل الظلوف

مت إدارة شـــؤون األراضـــي، ممثلة في  الظهـــران - نظَّ
قســـم حمايـــة األراضـــي بالشـــركة، وبالتعاون مـــع إدارة 
الشـــؤون الحكوميـــة فـــي منطقـــة األعمـــال الشـــمالية، 
مؤخـــًرا، ورشـــة عمـــل تثقيفيـــة، وذلـــك في مقر شـــركة 
أرامكـــو ألعمـــال الخليج. وقد شـــارك في الورشـــة عدد 
مـــن المســـؤولين المعنييـــن فـــي جهـــات حكوميـــة فـــي 
محافظـــة الخفجي، كان في مقدمتهـــم محافظ الخفجي 
محمـــد بـــن ســـلطان الهـــزاع، ومديـــر بلديـــة الخفجـــي، 
وممثلو فـــرع وزارة الطاقـــة والصناعة والثـــروة المعدنية 
الشـــرطة  إدارات  ومديـــرو  الشـــرقية،  المنطقـــة  فـــي 

والمباحث العامة، وقائد حرس الحدود.
وقـــد افتتـــح الورشـــة مديـــر إدارة شـــؤون األراضـــي، 
ـــب بالجميـــع  األســـتاذ عمـــر العبداللطيـــف، الـــذي رحَّ
وشـــكرهم علـــى تلبيـــة الدعـــوة، وشـــرح لهـــم األهـــداف 
المرجـــوة مـــن اللقـــاء وأهميـــة التواصـــل الثنائـــي بيـــن 
الشـــركة والدوائر الحكومية لإلســـهام بفاعلية في خدمة 

الوطن بالطريقة المثلى.
بعـــد ذلك أدار رئيس قســـم حماية األراضي بالشـــركة 
آنـــذاك، ســـامي حمـــود العتيـــق، الورشـــة، التـــي بـــدأت 
بتقديـــم عرض مرئي عن قســـم حمايـــة األراضي، مؤكًدا 
فيـــه أهمية الدور الفاعل الذي تؤديـــه محافظة الخفجي 
واألجهزة الحكومية في توفيـــر الحماية الالزمة ألراضي 
ومحجـــوزات الشـــركة، ودعـــم أعمـــال ومشـــاريع أرامكو 
الســـعودية للمحافظة علـــى األرواح والممتلـــكات. كما تم 
المخصصـــة  األراضـــي  حمايـــة  أهميـــة  اســـتعراض 
لمشـــروعي تطويـــر حقلـــي المرجـــان والُظلـــوف، مؤكًدا 
ضرورة حماية جميع المشـــاريع الحيويـــة من أي تعديات 

محتملـــة، لضمـــان أداء روافـــد االقتصـــاد الوطنـــي دون 
إعاقة.

م ممثـــٌل من إدارة الحفـــر وصيانة اآلبار  بعـــد ذلك، قدَّ
عرًضا تعريفًيا عن أنشـــطتها، أوضح فيـــه أهمية التقيُّد 
بالمســـافات اآلمنة المطلوبة حول منصـــات حفر اآلبار، 
وتـــم التطـــرق إلـــى الخســـائر التي قـــد تنجم عـــن عدم 
إخـــالء مناطـــق الحفـــر مـــن التعديـــات، التي قـــد تلحق 
بـــأرواح المواطنيـــن فـــي حال وقـــوع الحوادث »ال ســـمح 

اهلل«، كذلك الخســـائر المادية الممكنة فـــي حال إيقاف 
العمل في منصات حفر اآلبار.

أهمية أعمال خطوط األنابيب 
م ممثـــٌل مـــن إدارة خطـــوط األنابيـــب عرًضا  كمـــا قدَّ
ســـلّط الضوء فيه على أهميـــة أعمال خطـــوط األنابيب 
وضرورة المحافظـــة عليها آمنة، ألنها مســـؤولة عن نقل 

م هدية تذكارية من عمر العبداللطيف )الثالث من  محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع )الثاني من اليمين( يتسلَّ
مة له من أرامكو السعودية، ويظهر سامي العتيق في أقصى اليسار، وإلى أقصى اليمين رئيس لجنة التعديات في  اليمين( مقدَّ

محافظة الخفجي، فرحان بن علي العنزي.

خالد الغامدي 

الريـــاض - قـــد يبـــدو وضـــع األلـــواح الشمســـية علـــى 
المنصـــات البحريـــة لتحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي مـــن 
احتياجاتهـــا مـــن الكهربـــاء أمـــًرا مبتكـــًرا، ولكـــن هـــذا 
بالضبـــط مـــا ســـتفعله أرامكـــو الســـعودية بمنصاتهـــا 

البحرية لحقن المياه لبرنامج حقل الظلوف.
ـــة  ـــدة خـــالل مرحل ـــرة دراســـة معق ـــرة ثم ـــت الفك كان
ــاون  ــق بالتعـ ــط المرافـ ــادة إدارة تخطيـ ــم بقيـ التصميـ
مـــع إدارة الشـــبكات الكهربائيـــة وإدارة الخدمـــات 
االستشـــارية وإدارة أســـاليب التصنيـــع والمراقبـــة 

وإدارة اإلنتاج وتطوير المرافق.

ويُعـــد تصميـــم األلـــواح الشمســـية فـــي المنطقـــة 
البحريـــة فـــي الظلـــوف خيـــر مثـــال للتعـــاون الفاعـــل 
بيـــن مختلـــف اإلدارات المعنيـــة في الشـــركة الـــذي أدى 
إلـــى تجنـــب التكاليـــف الباهظـــة، وتتوافـــق النتيجـــة مـــع 
ــادة  ــي زيـ ــل فـ ــركة المتمثـ ــتراتيجي للشـ ــدف اإلسـ الهـ
الربـــح وتحقيـــق القيمـــة ودعـــم رؤيـــة المملكـــة 2030 

لتطبيقات الطاقة المتجددة.
ـــى  ـــة عل ـــة البحري ـــي المنطق ـــوف ف ـــل الظل ـــع حق ويق
ــج  ــب. ويُنتـ ــق رأس تناقيـ ــن مرفـ ــًرا مـ ــد 70 كيلومتـ بُعـ
حالًيـــا 800 ألـــف برميـــل مـــن النفـــط الخـــام مـــن 
مكمـــن الظلـــوف، وتُنقـــل إلـــى معمـــل فـــرز الغـــاز مـــن 
الظلـــوف  فـــي  البحريـــة  المنطقـــة  فـــي  الزيـــت 
للمعالجـــة. وفـــي إطـــار برنامـــج التطويـــر الجديـــد 
ـــف  ـــام 2023م، ســـوف تضي ـــي آخـــر ع ـــذي ســـيبدأ ف ال
الظلـــوف 600 ألـــف برميـــل إضافـــي مـــن النفـــط 
الخـــام مـــن مكمـــن الظلـــوف فـــي الســـفانية ممـــا يرفـــع 
إجمالـــي اإلنتـــاج إلـــى 1.4 مليـــون برميـــل فـــي اليـــوم. 
وســـعًيا لدعـــم هـــذا المســـتوى مـــن اإلنتـــاج والمحافظـــة 
علـــى ضغـــط المكمـــن لتحقيـــق أقصـــى حـــد مـــن 

سكوت بالدوف 

المنتجـــات النفطيـــة إلى مختلـــف مناطـــق المملكة. كما 
تم تســـليط الضـــوء علـــى التحديـــات الحاليـــة وضرورة 
اإلســـراع في معالجتها، نظًرا للخســـائر الكبيرة التي قد 

تنجم عن كل يوم تأخير في إنجاز المشاريع.
ز على  مـــت إدارة منع الخســـائر عرًضـــا ركَّ كذلـــك قدَّ
 )H2S( خصائـــص ومخاطـــر غـــاز كبريتيـــد الهيدروجيـــن
الســـام، وطرق الوقاية منه، وضـــرورة االبتعاد عن مناطق 

أعمال الشركة حسب مسافات السالمة المعتمدة.
مـــت إدارة المشـــاريع عرًضـــا تعريفًيا  مـــن جانبها قدَّ
عـــن تطوير مشـــروع حقلـــي المرجـــان والظلـــوف الذي 
يعد من أضخم المشـــاريع على الصعيـــد العالمي، الذي 
مـــن المؤمل أن يبـــدأ تشـــغيله الفعلـــي مع نهايـــة العام 
2023م، حيـــث يهـــدف المشـــروع إلنتاج البتـــرول والغاز 
المصاحـــب وغيـــر المصاحـــب، باإلضافـــة إلـــى الغـــاز 
المســـال، وإنشـــاء أنابيـــب يبلـــغ طولها 800 كيلـــو متر، 
وكذلك إنشـــاء معامل لفصل الغاز عـــن الزيت، ومحطة 
تحليـــة باإلضافـــة إلـــى عديد مـــن المرافق. وسيُســـهم 
ومـــن  للمواطنيـــن.  2100 وظيفـــة  بتوفيـــر  المشـــروع 
فـــي  العامليـــن  الموظفيـــن  عـــدد  يبلـــغ  أن  المتوقـــع 
المشـــروعين أثناء فترة اإلنشـــاء ما يقـــرب من 62,000 

موظف ما بين مهندس، وفني وعامل.
الجديـــر بالذكر، أن هذه الورشـــة التثقيفية هي إحدى 
مبادرات قســـم حماية األراضي، التـــي تقرر تنظيمها في 
مـــع  للتعامـــل  اســـتباقي  الخفجـــي كإجـــراء  محافظـــة 
التعديات، وتســـهيل أعمال الشـــركة فـــي المحافظة، مع 
التركيز على مشـــروع تطوير حقلي المرجـــان والظلوف، 
بهدف الحصـــول على الدعـــم الالزم إلزالة أيـــة تعديات 
وتحديـــات قـــد تُعيـــق تنفيـــذ المشـــروع حســـب الجدول 

الزمني.

المخططـــون حلقـــة  النفـــط، وصمـــم  اســـتخالص 
ـــى  ـــاه المعالجـــة إل ـــن 19 منصـــة لضـــخ المي ـــة م خارجي
المكمـــن. ويُعـــدُّ مرفـــق المعالجـــة المركزيـــة علـــى 
اليابســـة الُمقتـــرح فـــي الظلـــوف فـــي رأس تناقيـــب 
مصـــدًرا للميـــاه المعالجـــة ويُنقـــل مـــن خـــالل شـــبكة 
ـــب  ـــة الرئيســـة وخطـــوط األنابي ـــن الخطـــوط البحري م

وخطوط الجريان والخطوط الفرعية.

التوافق اإلستراتيجي
ولكـــن كيـــف نجعـــل هـــذه المنصـــات لحقـــن الميـــاه 
ـــي  ـــالن ف ـــل البدي ـــة؟ يتمث ـــث التكلف ـــاءة مـــن حي ذات كف
اســـتخدام الكابـــالت الكهربائيـــة التقليديـــة المغمـــورة 
أو األلـــواح الشمســـية إلنتـــاج الطاقـــة الالزمـــة لـــكل 
ــة  ــة ميـــزة إضافيـ ـ ــاه. وثَمَّ ــة لحقـــن الميـ ــة بحريـ منصـ
للبيئـــة.  أنهـــا صديقـــة  الشمســـية وهـــي  لأللـــواح 
وبتوليـــد الطاقـــة مـــن خـــالل األلـــواح الشمســـية، 
ـــون  ـــار الناجمـــة عـــن انبعـــاث الكرب يتراجـــع معـــدل اآلث
لبرنامـــج توســـعة الظلـــوف. ورغـــم أن هـــذه ليســـت 
المـــرة األولـــى التـــي يتـــم اســـتخدام هـــذه الفكـــرة، 
لكنهـــا المـــرة األولـــى التـــي يتـــم تطبيقهـــا علـــى هـــذا 

النطاق الواسع.
ولتلبيـــة متطلبـــات الكهربـــاء فـــي منصـــات حقـــن 
الميـــاه التســـع عشـــرة، اختـــار المصممـــون إنشـــاء 
مصفوفـــات مـــن األلـــواح الشمســـية علـــى األســـطح 
التـــي  الكهربائيـــة  بالطاقـــة  منصـــة  كل  لتزويـــد 
ـــاج إلـــى معـــدل 8  ـــّدر أن كل منصـــة تحت تحتاجهـــا. ويُق
كيلـــوواط ولكـــن وضـــع المصممـــون ســـعة إضافيـــة 
لأللـــواح الشمســـية فـــي مجموعـــة التصميـــم لضمـــان 
توفـــر الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي آبـــار الحقـــن عنـــد 
الحاجـــة إليهـــا، كمـــا عملـــوا علـــى وضـــع أنظمـــة 
ـــق العمـــل  ـــح للمرف ـــة تتي ـــة احتياطي ـــن ذات بطاري تخزي

لمـــدة ســـبعة أيـــام فـــي حالـــة عـــدم وصـــول أشـــعة 
الشمس بشكٍل كاٍف نتيجة السحب أو الغبار.

حجم اإلنجاز
ــورات  ــد تحققـــت وفـ ــرة، فقـ ــق الفكـ ــة لتطبيـ ونتيجـ
رئيســـة فـــي التكلفـــة نتيجـــة التخلـــي عـــن نظـــام 
ـــن  ـــة م ـــل الطاق ـــى اليابســـة، لنق ـــة المنفصـــل عل الطاق
خـــالل كابـــالت تحـــت البحـــر إلـــى 19 منصـــة لحقـــن 

المياه.
ويُعـــد اســـتخدام الطاقـــة الناتجـــة عـــن نشـــر األلـــواح 
الشمســـية علـــى نطـــاق واســـع هـــو النهـــج األمثـــل. فهـــي 
تُســـهم فـــي تقليـــل اســـتهالك الوقـــود مـــن خـــالل توليـــد 
مـــن  تقليلهـــا  إلـــى  باإلضافـــة  التقليديـــة  الطاقـــة 
تكاليـــف دورة الحيـــاة. ويجـــب أن يكـــون لنجـــاح مثـــل 
هـــذا التصميـــم القـــوي لحقـــل الظلـــوف تأثيـــًرا علـــى 
ــجيعهم  ــة لتشـ ــات الخارجيـ ــة والجهـ ــر الداخليـ الدوائـ

للتفكير على االستفادة من الطاقة الشمسية.
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ن لالبتكار  أرامكو السعودية ُتمكِّ
ر جهود توثيق األفكار والتعامل معها من مختلف إدارات الشركة  ن )بوابة االبتكار( يتصدَّ نظام إدارة األفكار الُمحسَّ

قة بخفض  قة للموظفين من جميع أنحاء الشركة خاصة تلك المتعلِّ ل بوابة االبتكار الجديدة وسيلة للوصول إلى األفكار الخلَّ ُيعد االبتكار القلب النابض ألعمال أرامكو السعودية، وتمثِّ
التكاليف مع المحافظة على الجودة. وفي الصورة أعضاء من فريق االبتكار، وهم من اليمين إلى اليسار، عماد الحميدان، وبول ميفيك، وعبداهلل عبداهلل، وسهيل أمين، وأسماء العوامي.

تصوير: حسن المبارك  

الظهـــران - يُعد االبتكار جـــزًءا ال يتجزأ من ثقافة أي 
مؤسســـة صحية تتمتع ببُعـــد النظر، وأرامكو الســـعودية 

ليست استثناًء من هذه القاعدة. 
وفي شـــركة بهذا الحجـــم والتنوُّع فـــي التخصصات، 
فإن تســـخير أفضـــل األفـــكار من خـــالل تنميـــة ثقافة 
ـــة. ومواكبـــة التطورات  ابتـــكار نشـــطة يُعد أولويـــة ُمِلحَّ
مســـتمرة التغيُّـــر وتقلبـــات الســـوق فـــي قطـــاع النفط 
والغـــاز ليـــس أمـــًرا حكيًما فحســـب، بل أمـــر ضروري 

أيًضا. 
وقـــد تســـارعت خطـــوات أرامكو الســـعودية فـــي عام 
2019م علـــى طريـــق بناء ثقافـــة ابتكار تُعـــد األفضل في 
فئتهـــا. فقـــد انتهجت الشـــركة في ذلك أســـلوًبا نشـــًطا، 
ووضعـــت نصـــب عينيهـــا هدًفا يتمثـــل بتســـخير أفضل 
التصـــورات وأفكار موظفي الشـــركة الشـــباب التي يمكن 

أن تكون ُمجدية اقتصادًيا.

مجلس »ابتكار« 
م كبير  أدى تأســـيس مجلس »ابتـــكار« إلى إحراز تقـــدُّ
في جهـــود تحفيز بنـــاء ثقافة ابتكار صحيـــة في مختلف 

إدارات الشركة في أواخر عام 2015م.
أرامكـــو  مهندســـي  كبيـــر  يرأســـه  الـــذي  وابتـــكار، 
الســـعودية، األســـتاذ جميـــل البقعاوي، هـــو مجلس يوفر 
منطلًقـــا لنشـــر ثقافـــة االختـــراع واالبتـــكار بيـــن أفـــراد 
المجتمـــع الســـعودي، ويؤســـس روابط بيـــن المخترعين 
والمســـتثمرين بهـــدف تحويـــل المجتمـــع الســـعودي إلى 

مجتمع قائم على المعرفة. 
وتمثلـــت الطريقـــة الرئيســـة الســـتقطاب األفـــكار من 
مختلـــف قطاعـــات أرامكـــو الســـعودية فـــي نظـــام إدارة 
األفكار، بمنصة على الشـــبكة اإللكترونية لتبادل األفكار 

االبتكارية ومراجعتها.
ولـــم يحـــَظ النظـــام منـــذ إطالقـــه فـــي عـــام 2010م 
بتحديـــث يتســـنى مـــن خاللـــه عـــرض التوقيـــت الزمني 
مهـــا من  مـــة، والفئـــة العمريـــة لمـــن يقدِّ لألفـــكار المقدَّ

الموظفين الشباب في أرامكو السعودية. 
ومن أولى اإلجراءات الرئيســـة التي اتخذها القائمون 
علـــى المجلـــس تحديـــث نظـــام إدارة األفـــكار الحالـــي، 
ـــن يشـــتمل علـــى أحـــدث أدوات  وتوفيـــر نظـــام ُمحسَّ
لجـــذب  االبتـــكار،  ممارســـات  وأفضـــل  البرمجيـــات، 
الموظفيـــن وتشـــجيعهم علـــى المشـــاركة فـــي برنامـــج 

االبتكار في الشركة. 

فريق االبتكار في الشركة إميون هيوسنت
أُســـندت إلى فريق االبتـــكار في الشـــركة مهمة توفير 
ثـــم اختبـــار البرمجيـــات المناســـبة، التـــي تُســـهم فـــي 
اســـتقطاب أفـــكار ابتكاريـــة أكثـــر مالءمـــة لألهـــداف 
المنشـــودة منها، وأشـــد تركيـــًزا عليها، وتشـــجيع الجيل 
التواصـــل  وســـائل  اســـتخدام  فـــي  الماهـــر  الشـــاب 

االجتماعي على المشاركة بفاعلية.
فكانـــت النتيجـــة منصـــة أكثـــر جاذبيـــة تشـــتمل على 
الممارســـات المثلى في قطـــاع النفط والغاز، وتســـتطيع 
دوائـــر الشـــركة إشـــراك موظفيهـــا فـــي توليـــد األفكار، 
والتعـــاون فـــي حل المشـــكالت مـــن خالل أســـلوب قائم 
علـــى القنـــوات وتعـــدد الحمـــالت المنظمة، كمـــا تجمع 
المنصـــة أيًضا بين االســـتعانة بـــآراء الجمهـــور ومعرفة 

الخبراء لتقييم المحتوى بطريقة شاملة.  
كمـــا يعتقـــد جميـــل البقعـــاوي أن االبتـــكار يمكـــن أن 
يبعـــث علـــى التشـــجيع مـــن القمـــة إلـــى القاعـــدة، ومن 

القاعدة إلى القمة.
ع للغاية بحد  وفي هـــذا الصدد، قـــال: »االبتكار مشـــجِّ
ـــز عديًدا من النـــاس، بمن فيهم الشـــباب  ذاته، فهـــو يُحفِّ
واإلدارة، ويفتـــح آفـــاق الحـــوار بحيـــث يتســـنَّى للخبـــراء 
واألفراد، تقديم أفكارهم عبر نظام الشـــركة، والمشـــاركة 
في الحوار والنقاش. وكذلك فـــإن أداة نظام إدارة األفكار 
المحدثـــة فاعلـــة جـــًدا، ألن أي شـــخص يطرح فكـــرة ما 
يحصـــل علـــى تعقيـــب بشـــأنها، ســـواء طرحها فـــي إطار 
إســـتراتيجي أو إطار مســـتقل. ويمكن أن تتمحور األفكار 
حول الســـالمة أو الصحـــة والبيئة أو االقتصـــاد أو العمل 

بالفاعليـــة  ـــز  تتميَّ بالتالـــي منصـــة  وهـــي  وإجراءاتـــه، 
ن أي شـــخص من تقديم  والشـــفافية إلـــى حدٍّ كبيـــر وتُمكِّ

فكرته، وهـــي أداة تعاونية مهمة في شـــركة بحجم 
علـــى  حرًصـــا  لســـعودية  ا مكـــو  ا ر أ

توفيـــر  ولضمـــان  لمشـــاركة،  ا
الفرصـــة في الوقـــت الحالي 

ألي شخص لديه اهتمام، 
أو خبرة، أو تمرس في 

ـــــــــن، أو  مجــــال معيَّ
معرفـــــــــة تتيـــــح له 
تقديــــــم مـــا فـــــي 
جعبتـــه وعرض ما 
لديـــه، ثـــم إتاحـــة 
الفرصـــة لآلخرين 
لتقييـــــــم الفكـــــــرة 

والتعليـــــق عليهـــــــــا 
بغرض تحسينها«.

وأضـــاف: »ويمكن أن 
ينتهـــــــي األمـــــــــر ببعـــض 

األفـــكار إلـــى أن تتحـــول إلـــى 
منتج تجاري للشـــركة، أي بما يعود 

عليها بالنفع والفائدة«. 

27 ألف فكرة في عام 2018م
اســـتقبلت بوابـــة االبتـــكار، بعـــد التحســـينات التـــي 

أُدخلت عليهـــا، أكثر من 27 ألف فكرة فـــي عام 2018م 
ُطبـــق منهـــا 1190 فكرة حتـــى اآلن، فيما يجـــري النظر 

في سبعة آالف فكرة أخرى منها.
ويمكـــن أن يؤدي ذلـــك إلى توفير واقتصـــاد إجمالي 
في التكلفـــة بواقع 4.725 مليار ريال ســـعودي حســـبما 
أفادت إدارات أرامكو الســـعودية. وقد نتج عن أســـلوب 
حملـــة االبتكار المنشـــود أكثـــر من 120 حملـــة أطلقت 
حتـــى اآلن فـــي مختلـــف إدارات الشـــركة، تهـــدف إلى 

دة في األعمال.  التعاطي مع صعوبات محدَّ
وتوفـــر البوابة أيًضـــا فرصة التواصـــل والتفاعل مع 
النظـــراء المنتشـــرين فـــي أماكـــن جغرافيـــة متنوِّعـــة، 

ضمن مناطق أعمال أرامكو السعودية العديدة. 
الســـعودية  ألرامكـــو  »يمكـــن  البقعـــاوي:  وقـــال 
بانتشـــارها الجغرافـــي وأصولها الجديـــدة والقديمة 
وإجراءاتهـــا الجديـــدة والقديمـــة، االســـتفادة مـــن 
البوابـــة في هـــذا اإلطار، فهـــي بالفعل آليـــة تضمن 
ن  المرونـــة والفاعليـــة في دوائر الشـــركة. وكمـــا تُمكِّ
موظفينا من المشـــاركة في الحوار ممـــا يجعلها آلية 
تعاونيـــة وفاعلـــة فضـــاًل عمـــا تتيحـــه مـــن تواصـــل 
بأســـلوب مركـــز. وانطـــوى نظـــام االبتـــكار القديـــم 
ســـابًقا على شـــيء من الصعوبة ألنه لـــم يُحقق هذا 
التركيـــز، فتراكـــم علينـــا أكثـــر مـــن 22 ألـــف فكـــرة 
تقريًبا، وقـــد كان مجرد حجم مهمة الفـــرز والتقييم 
اليومـــي عمـــاًل إدارًيـــا صعًبـــا، ناهيـــك عـــن عـــدم 
حصول بعض األفكار الحســـنة على ما تســـتحقه من 
ـــنة عـــام 2018م  اهتمـــام. وســـمحت البوابـــة الُمحسَّ
مهـــا الموظفـــون بلـــغ  بـــاإلدارة الفاعلـــة ألفـــكار قدَّ

عددها 27 ألف فكرة تقريًبا«.
وأطلـــق فريـــق االبتـــكار اعتبـــاًرا مـــن شـــهر 
بـــة  بوا تطبيـــق  الماضـــي  يـــر  فبرا
االبتكار عبـــر األجهزة المتنقلة، 
امتــــــــداًدا  يُعـــــــــد  الـــذي 
للحوســـــــبة المتنقلة من 
االبتـــكار  بـــــــــــــة  بوا
األصـــلية. ويستطيع 
المســـتخدمون من 
خـــــــــــــــــــالل أداة 
ســـــــــــــــبة  لحــــو ا
المتنقلـــــة هـــذه، 
الدخـــــول بأمـــان 
إلـــى التطبيق عبر 
تطبيـــــــــق الشـــبكة 
اإللكترونيـــة وتقديم 
واالطـــالع  األفـــكار، 
علـــى األفـــكار الموجـــودة 
واإلدالء بآرائهم من أي مكان 

وفي أي وقت.  
مجلـــس  نطـــاق  توســـيع  جـــرى  وقـــد 
االبتـــكار في الشـــركة، مؤخـــًرا، بحيث أصبح يشـــتمل 

اآلن على ممثلين من 20 منطقة إدارية. 
وأصـــدر فريـــق االبتـــكار فـــي الشـــركة تقريـــر أداء 
االبتكار في الشـــركة لعـــام 2018م، وقد ســـلَّط التقرير 

»عقدنـــا عديًدا مـــن اجتماعات مجموعـــات النقاش 
المتخصصة من أجـــل تحليل اآللية التي نســـتطيع من 
خاللها االرتقـــاء ببرنامج االبتكار في الشـــركة، وكانت 
فكـــرة تحســـين نظـــام إدارة األفـــكار مـــن بيـــن األمور 
المقترحـــة. فـــي الســـابق كان تســـليم األفـــكار عبـــر 
النظـــام القديـــم مفتوًحـــا أمـــام جميـــع أنـــواع أفـــكار 
الموظفيـــن دون إرشـــاد، وقـــد أدى ذلـــك إلـــى إفـــراز 
أفـــكار مشـــتتة تفتقـــر للترابط، لـــم تتطـــرق غالبيتها 
بشـــكل مباشـــر إلى صعوبات العمل والجوانـــب الفنية 
األمـــر الـــذي فـــرض صعوبة أكبـــر علـــى لجنـــة إدارة 
األفـــكار لدى فرز ومراجعة األفـــكار المتميِّزة عن بقية 

مة.   األفكار المقدَّ

ـــنة هذه المشـــكلة  وقد حلـــت بوابـــة االبتكار الُمحسَّ
عبر التركيز على أســـلوب حمالت االبتكار المستهدفة، 
ف اإلدارات علـــى صعوبات وفـــرص العمل  حيـــث تتعـــرَّ
والجوانب الفنية على نحو فاعل ونشـــرها للتوصل إلى 
حلـــول عن طريق الموظفين، بحيـــث تركز عملية تقديم 
األفـــكار على األمور األكثر أهمية للشـــركة، األمر الذي 
أدى إلـــى تســـهيل تطبيـــق االبتـــكار وتحقيـــق مزيد من 

النفع والفائدة في نهاية المطاف.
ـــنة في الوقت نفســـه على  وتحافـــظ البوابـــة الُمحسَّ
إبقاء قنوات التواصل مفتوحـــة لألفكار التي ال تتطابق 
بشـــكل مناســـب مـــع الحمـــالت المســـتهدفة المحددة 

مسبًقا، من أجل ضمان استقطاب جميع األفكار«.

عبداهلل عبداهلل

الثقافة 
والعقلية

تطوير 
المنتجات 

والحلول
شراكة وتعاون

برنامج
االبتكار

تحسين العمل 
ومجرى سير 

األعمال

مة
حوك

ال

أنظمة

حوافز

التمويل

اإلجراءات القياسية
فاءات 

الك
ير 

طو
ت
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ن لالبتكار  أرامكو السعودية ُتمكِّ
ر جهود توثيق األفكار والتعامل معها من مختلف إدارات الشركة  ن )بوابة االبتكار( يتصدَّ نظام إدارة األفكار الُمحسَّ

 

إحصاءات 
الشركة

ل المشاركة معدَّ
معدل المشاركة هو %20 
)بينما كان الهدف %15(. مون لألفكار األفكار والمقدِّ

27,401 فكرة تم تقديمها على 
مستوى الشركة من 15,556 

موظًفا.

الموافقة 
والتنفيذ

وافقت الشركات 
على 3,372 فكرة 

وطبِّقت منها 1,190 
فكرة.

م اإللكتروني التعلُّ
أكمل 1200 موظف التعليم 
 IMC اإللكتروني الخاص بـ

و12,145 موظًفا أكملوا التعليم 
اإللكتروني العام للمستخدم. جلسات التوعية

أجرى فريق االبتكار المؤسسي 91 دورة 
للتوعية والتدريب على االبتكار.

الحملت المستهدفة
إجمالي الحمالت التي تم 

إطالقها هو 123 حملة.

القيمة المحققة
يبلغ مجموع القيمة 

المحققة المبلَّغ عنها 
٤.٧٢٥ مليار ريال 

سعودي.

معدل المراجعة والتدقيق
24% متوسط معدل 
المراجعة والتدقيق.

الحمالت 
واألفكار 

في بوابة 
االبتكار

الضـــوء على أفضل األفكار المطبقـــة من حيث القيمة، 
ـــز على قصـــص النجـــاح والفعاليـــات التـــي نفذتها  وركَّ

الدوائر المختلفة لتنمية ثقافة االبتكار. 

تضافر الجهود
ويُعـــد الفريق القائـــم على نظـــام إدارة األفكار فريًقا 
مصّغـــًرا ونشـــًطا، وقد اشـــتمل المشـــروع علـــى ثالث 
مراحل هـــي مرحلة اختيار البرامـــج، واختبارها وحملة 
التعريـــف التـــي اشـــتملت علـــى ورش عمل فـــي مناطق 
أعمال الشـــركة الرئيســـة في مختلف أنحـــاء المملكة، 

ومرحلة مساندة المستخدمين الحاليين. 
وقـــال مديـــر إدارة المســـاندة الهندســـية بالوكالـــة، 
األســـتاذ خالد العنزي: »أردنا زيادة الفائـــدة التي تعود 
على الشـــركة من برنامـــج االبتكار باعتبـــار ذلك هدًفا 
مـــن األهـــداف األســـاس، وينصـــب التركيز اليـــوم على 

تطويـــر هـــذه األداة بما يكفل مســـاعدتنا علـــى تحقيق 
ذلك، فاالبتـــكار ال يتمحور حـــول البرنامـــج بحد ذاته، 

وإنما يرتبط باستخدام هذه البرمجية«.

وقـــال يوســـف الغامدي الـــذي يعمل في قســـم إدارة 
التقنية »من بيـــن العناصر المهمة فـــي برنامج االبتكار 
الخـــاص بنـــا اســـتخدام جميع موظفـــي الشـــركة ألداة 

االبتكار على مســـتوى الشركة، لتســـاعدهم على تقديم 
أفكارهم وتلبية احتياجات العمل«.  

ويـــرى خالد العنـــزي أن االبتكار هو القـــوة المحركة 
ن أي شـــركة أو مؤسسة من تحقيق االستدامة  التي تُمكِّ

ف  ضـــا فأ  ، لصحيـــة ا
قائاًل: »يجب أن نتحلَّى 
فـــي  االبتـــكار  بـــروح 
جميع جوانـــب أعمالنا، 
ـــن  نُحسِّ ن  أ علينـــا  و
نقلـــل  و ج  نتـــــــــا إل ا
فـــع  نر و ليــــــــف  لتكا ا
اإليـــرادات، كمـــا علينا 
أن نطبِّـــق االبتـــكار في 
جميـــع هـــذه الجوانـــب 
التحتيـــة  البنيـــة  وفـــي 
ت  مـــا لمعلو ا لتقنيـــة 

لدينـــا، وفـــي أعمالنـــا فـــي مجـــال المـــوارد البشـــرية، 
والســـالمة، وإجـــراءات األعمـــال، ولذلك فـــإن االبتكار 
مهم بال شـــك. يرتقي االبتكار بالفاعلية، وال أعتقد أن 
أي شـــركة أو مؤسســـة فـــي يومنـــا الحاضر تســـتطيع 
المضـــي قدًمـــا دون أن تتميـــز باالبتـــكار الفعلـــي، فهو 

ضرورة لنجاحها واستدامتها«. 

الشباب السعودي في قلب الحدث 
تعاون ســـهيل أمين، الـــذي يعمل مهندًســـا في وحدة 
تنســـيق تقنية المســـاندة الهندســـية، مع فريق االبتكار 
المصغـــر فـــي الشـــركة الذي شـــهد شـــباًبا ســـعوديين 
يضطلعـــون بمهمـــات ومســـؤوليات تطـــور مســـيرتهم 

المهنية.  
وقـــال أميـــن: »بوابة نظـــام إدارة األفـــكار التي جرى 
تحديثهـــا، مؤخـــًرا، تُعـــدُّ العنـــوان األبرز لالبتـــكار في 
م مـــا يقرب مـــن 15 ألف  أرامكـــو الســـعودية. فقد قـــدَّ
موظـــف أكثـــر مـــن 27 ألـــف فكـــرة فـــي عـــام 2018م، 
موا  وعندما تفكر بهـــذا العدد من الموظفيـــن الذين قدَّ

األفكار أو االقتراحات فإنك تجده عدًدا كبيًرا«. 
وأضـــاف أميـــن: »نعمـــل علـــى تحفيز االبتـــكار في 
الشـــركة والتركيز بشـــكل أكبـــر على النفـــع والفائدة، 
فنحن نحـــاول غـــرس ثقافة ابتـــكار مســـتدامة، وفي 
ـــن، فـــإن الســـؤال الذي  ظـــل إطـــالق النظـــام الُمحسَّ
يطـــرح نفســـه اآلن هـــو:  كيـــف يمكننا تحقيـــق النفع 

المحتمل؟«.
ـــنة  والحقيقـــة أن الهـــدف من بوابـــة االبتكار الُمحسَّ
يتمثـــل في دعوة الموظفين للمشـــاركة، والمشـــاركة في 
عصرنـــا الحالي تعنـــي وســـائل التواصـــل االجتماعي. 
وهنـــاك عديد من المزايـــا المتوفرة فـــي البرنامج مثل 
االســـتعانة بآراء الجمهـــور، وخاصية إبـــداء اإلعجاب، 
وإمكانيـــة إبداء المالحظات، فضـــاًل عن إطالق تطبيق 
الـــة، مؤخًرا، الـــذي يُتيح تقديـــم األفكار  الهواتـــف الجوَّ
مـــن أي مـــكان وفـــي أي وقـــت، وهـــذه المزايـــا هي ما 
اعتاد الجيل الشـــاب على اســـتخدامها فـــي أيامنا هذه 

على صعيد التواصل«.

يوسف الغامدي

زنا علـــى الحمالت المســـتهدفة إلطالق النظام  »ركَّ
المحســـن واعتمدنا على خصائـــص النظام المرتبطة 
بوســـائل التواصـــل االجتماعـــي مثل االســـتعانة بآراء 
الجمهـــور وخاصيـــة إبـــداء اإلعجاب، حيث تســـتطيع 
مجموعة من الموظفين تقديم مالحظاتها للمخترع. 

وركَّزت الحمالت على حل المشـــكالت أو صعوبات 
األعمـــال، إذ يمكـــن ألي شـــخص يواجـــه صعوبة في 
العمـــل إدراجهـــا في النظـــام وتلقي أفـــكار لحلها مما 

يساعد على بناء ثقافة االبتكار.  
منا حتى اآلن أكثر من 100 ورشـــة عمل وجلســـة  نظَّ
ـــنة  توعيـــة تقريًبا منـــذ إطالق بوابـــة االبتكار الُمحسَّ
في مواقع مختلفة مثل الظهـــران، وبقيق، والعضيلية، 

أسماء العوامي 
ورأس تنـــورة، والريـــاض، وينبع. واختيـــر الحاضرون 
مـــن لجان االبتـــكار ممـــن يعينهم الفريـــق اإلداري في 

كل إدارة في الشركة. 
ـــزت ورش العمـــل بالنجـــاح والتفاعـــل. وعملنا  وتميَّ
مـــع إدارة تطبيقـــات الشـــركة علـــى توفيـــر البرنامج 
وأجرينـــا  الســـعودية  أرامكـــو  فـــي  هنـــا  األســـاس 
اإللكترونـــي  ــم  التعلُـّ مـــادة  وأعددنـــا  االختبـــارات 

للبرنامج.  
منا خـــالل هذه العملية تحســـينات  وتضيـــف: »وقدَّ
محتملـــة خاصـــة بالنظام إلـــى مطـــور البرنامج. وقد 
اكتســـبت خبـــرة كبيـــرة جـــًدا مـــن هـــذه المهمـــة، 
واســـتمتعت فعـــاًل بالعمـــل مع هـــذا الفريق النشـــط. 

وإلـــى جانـــب جميـــع تفاصيـــل بوابـــة االبتـــكار التـــي 
ــم طريقة اإلعالن  تعلمتهـــا، فقد قضيـــت وقًتا في تعلُـّ
نت  عن النظـــام والتعريف بـــه تمهيًدا إلطالقـــه. وتمكَّ
أيًضـــا من التواصـــل مع موظفين مـــن مختلف إدارات 
الشـــركة. وقـــد انعكســـت هـــذه المهمـــة إيجاًبـــا على 
مســـيرتي المهنيـــة، وكان العمـــل مـــع فريـــق نشـــط 
ومتمـــرس ومتعـــاون كهذا مـــن أفضل المهمـــات التي 

اضطلعت بها«.  

سؤال الحملة 
المدعوم من 

أحد الرعاة

الوقت المحدد الستقبال 
المشاركات

الجمهور يرّوج
ألفضل األفكار

التقييم النوعي

تطبيق أفضل 
االبتكارات

تطويرها إلى مفاهيم

األفكار 
مة المقدَّ

مناقشة 
اللجنة

مراجعة 
اإلدارة

االبتكارات 
المختارة

ق! شيِّ
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افتتاح ساحة البالزا الجديدة في الحي السكني بالظهران 
ع عـــدد من قاطني الحي الســـكني في  الظهـــران - تجمَّ
الظهـــران، وأعضـــاء مـــن إدارة خدمـــات أحيـــاء الســـكن 
لحضـــور افتتاح ســـاحة عامـــة جديدة للحي الســـكني تقع 
بالقـــرب من مخـــزن التموين فـــي الظهران وذلـــك في يوم 

األحد ٢٦ جمادى اآلخرة ١٤٤٠هـ )٣ مارس ٢٠١٩م(.
ز الروح  وقـــد ُصممـــت الســـاحة العامـــة بطريقـــة تعـــزِّ
القوية في الحي الســـكني، وتجعل من الحي الســـكني في 
الظهران مكاًنا مميًَّزا للعيش فيه. وســـيتوفر في الســـاحة 

أماكن إضافية لعربات الطعام وأجنحة المعروضات.
أيًضـــا أكشـــاك للخدمـــات، حيـــث يمكـــن  وســـتتوفر 
للجماعات المســـتقلة التواصل مع قاطني الحي الســـكني 

وتعريفهم بأنشطتهم.
وســـيؤدي إنشـــاء الســـاحة العامـــة الجديدة لتحســـين 
الســـالمة بالنســـبة للمشـــاة والتخفيـــف مـــن االختناقات 
المروريـــة نظـــًرا إلغـــالق الطريـــق أمـــام مخـــزن التموين 

وتحويل مسار الحافالت.
وقد قـــال المديـــر التنفيذي لخدمـــات أحياء الســـكن، 
األســـتاذ نبيـــل النعيـــم لـــدى تدشـــينه للســـاحة الجديدة: 
»هـــذا هـــو المركـــز الرئيـــس للحي الســـكني؛ وهـــو مفعم 
بالطاقـــة والحيويـــة. وبعـــد اكتمـــال بنـــاء هـــذه الســـاحة 
العامـــة، ســـيتوفر مقـــر دائـــم لســـٍت وخمســـين جماعـــة 
مســـتقلة يُمكنِّها مـــن التواصل مع ســـكان الحي الســـكني 
وإطالعهـــم علـــى أنشـــطتها. وســـيكون هنـــاك مزيـــد من 

التحسينات في المستقبل«.
وقـــال النعيـــم: »لـــم يكـــن ألحـــد أن يتخيـــل أن هـــذه 
المنطقـــة التي كانـــت في األصل منشـــأة صناعية ســـيتم 
تحويلهـــا إلى مـــكان ينبض بالحيـــاة والحيوية. فـــإذا عدنا 
إلـــى التاريخ، فإن هذه المنطقة كانـــت أول محطة لتكييف 
الهـــواء تم بناؤها في الشـــرق األوســـط عـــام 1943م. لكن 
بعد تشـــغيل محطـــة التبريد الرئيســـة فـــي المنطقة، كان 
هـــذا المرفق الذي أصبح خـــارج الخدمة، جاهـــًزا إلعادة 

البناء.
ويأتي االفتتاح في وقت تنفذ الشـــركة فيه اســـتثمارات 
ضخمـــة لتحســـين جـــودة الحيـــاة فـــي األحياء الســـكنية 

التابعة ألرامكو السعودية في مختلف أرجاء المملكة.

سكوت بالدوف

مشروعات مختلفة 
وأنجـــزت الشـــركة من خالل عـــدد مـــن اإلدارات - بما 
فيهـــا إدارة خدمـــات أحياء الســـكن في الظهـــران، وإدارة 
خدمـــات المكاتـــب، وإدارة النقل، وإدارة مشـــاريع األحياء 
الســـكنية والبُنـــى التحتية والمشـــاريع العامـــة - عدًدا من 
المشـــاريع لتحســـين المكاتـــب وأماكـــن العمل، وتحســـين 
جـــودة البيوت داخل الحي الســـكني وخارجـــه، والتخفيف 
مـــن االختناقـــات المروريـــة مـــن خـــالل توفيـــر خيـــارات 
جديدة تتمثل باالســـتخدام المشترك للسيارات، وخدمات 
االصطفـــاف واســـتخدام الباصـــات، وزيادة أماكـــن تقديم 

الطعام والتسوق لسكان الحي السكني. 
وبـــدأت جميع هذه الجهـــود بإحداث تغييـــرات إيجابية 
لموظفـــي أرامكـــو الســـعودية وأُســـرهم، وســـيكون هناك 

مزيد من التغييرات في الفترة المقبلة.
وقـــال مدير عام دائرة مشـــاريع خدمات أحياء الســـكن 
والمســـاندة الفنيـــة بالوكالـــة، األســـتاذ محمد الســـلطان: 
»ســـوف تساعد هذه الساحة العامة ســـكان الحي السكني 
علـــى االلتقـــاء مًعـــا. يوجـــد لدينـــا هنـــا مجتمـــع ينبـــض 
بالحيـــاة، ويتوفـــر للســـكان اآلن مـــكان مريـــح يمكنهم من 
التواصـــل وااللتقـــاء ببعضهـــم بعًضـــا. إنـــه يعطـــي الحي 

السكني نكهة مختلفة«.

وقـــال مدير إدارة خدمات أحياء الســـكن فـــي الظهران 
بالوكالة، األســـتاذ رائد إدريســـي: »أعتقد أن هذا سيكون 
معلًما بارًزا للحي الســـكني. يمكن لهذه الســـاحة أن تكون 
مـــكان تجمـــع للمجموعـــات المســـتقلة ليس فقط لنشـــر 
المعلومـــات حول أنشـــطتها، ولكن أيًضا إلقامة أنشـــطتها 
هنا. يمكن أن يتواجد هنا موســـيقيون أو فنانون يرسمون 
لوحاتهـــم هنـــا. ويمكـــن لســـكان الحي الســـكني أنفســـهم 
إرشـــادنا حـــول الطريقـــة التـــي يـــودون اســـتخدام هـــذه 

المنطقة بها«.
وقـــال مديـــر إدارة الدعـــم الفنـــي فـــي خدمـــات أحياء 
الســـكن في الظهـــران، األســـتاذ إبراهيم خواجـــي: »لدينا 
ميـــزة قويـــة في أحيـــاء الشـــركة الســـكنية، وهـــي التاريخ 
الثـــري والتنـــوُّع الثقافـــي، التـــي كانـــت أساًســـا قوًيـــا لنا 
لنكون دائًما في المقدمة، ونســـعى باســـتمرار إلى إنشـــاء 
مت اإلدارة هذه  مجتمعات أكثر حيوية ونشـــاًطا. لقـــد صمَّ
الســـاحة بجـــودة عالية لتلبيـــة احتياجـــات الســـكان التي 
تتســـم بالمرونـــة، وســـهولة الوصـــول، والراحـــة. إن هـــذا 
المـــكان يســـتطيع فيـــه النـــاس االســـتمتاع بمجموعة من 
األنشـــطة االجتماعية فـــي مجموعة متنوِّعة مـــن األماكن 

الصغيرة.

دورة تدريبية على جهاز إمدادات الطاقة غير املنقطعة
الفنيــة  المســاندة  قســم  بيــن  بالتنســيق   - الحويــة 
ألعمــال الغــاز وإدارة معمــل اســتخالص ســوائل الغــاز 
الطبيعــي بالحويــة، قــام المــدرِّب علــي آل بن شــيخ بتقديم 
دورة تدريبــة علــى جهــاز إمــدادات الطاقــة غيــر المنقطعة 
ــن فــي معمــل اســتخالص  ــى مــدى يومي )UPS(، وذلــك عل

سوائل الغاز الطبيعي في الحوية.
وتُعــد هــذه الــدورة جــزًءا مــن خطــة لتطويــر األداء 
ولزيــادة المعرفــة الوظيفيــة لفنيــي الكهربــاء فــي أكاديميــة 
ــا  ــدورة عــدة عناصــر منه ــت هــذه ال ــاز. وتخلل أعمــال الغ

التدريب النظري والعملي.
وقــد اســتفاد الحضــور مــن مختلــف معامل الشــركة في 
ــد مــن  ــة، مــن عدي ــي األعمــال الشــمالية والجنوبي منطقت
المعلومــات والطــرق الستكشــاف األخطــاء وإصالحها في 
ــم هــذه  ــزم اإلدارة تقدي ــة، وتعت ــغ األهمي ــاز بال هــذا الجه
الــدورة مــن جديــد خــالل هــذا العــام وفــي األعــوام 

المقبلة.

عاطف الدبيني

المدرِّب علي آل بن شيخ يقوم بشرح خصائص جهاز إمدادات 
الطاقة غير المنقطعة لعدد من فنيي الكهرباء في معمل 

استخلص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية.

وضع نادي الشطرنج في الظهران لوحة شطرنج ضخمة 
ليقوم الزّوار بممارسة هذه الرياضة خلل افتتاح البلزا.

تصوير: بريجيدو الكيدي

إيمان المغربي، عضو بجماعة الفن في الظهران، تقوم برسم 
لوحة خلل افتتاح البلزا.

طريقة فعالة للتواصل 
في يـــوم االفتتاح، وفـــرت كل مظلـــة مكاًنا اســـتطاعت 
جهات الحـــي الســـكني، والمجموعات المســـتقلة والباعة 
مـــن خاللـــه التواصل مع أفـــراد الحـــي الســـكني. كما تم 
توفيـــر طـــاوالت لمجموعـــة الفنـــون، ومجمـــوع الخطابـــة 

ونادي الشطرنج لتوزيع المعلومات.
ووزَّعت ســـهاد الفـــداغ، من مجموعـــة إعـــادة التدوير، 
معلومـــات حـــول كيفيـــة المشـــاركة فـــي أنشـــطة إعـــادة 
التدويـــر في أماكـــن العمل والبيوت. وقالـــت الفداغ: »هذا 
الســـكني  الحـــي  قاطنـــي  جميـــع  ألن  رائـــع،  المـــكان 
المســـتهدفين ســـيتواجدون هنـــا، واألفـــراد القادمين من 
المكاتـــب ســـيمرون مـــن هنا أيًضـــا، إنهـــا طريقـــة رائعة 

للتواصل«.
وقـــادت بـــدور الحربـــي، مـــن فريـــق خدمـــات الحـــي 
الســـكني في الظهـــران، فريًقـــا للتعريـــف بتطبيـــق الحي 

السكني على الجوال.
وقالـــت الحربي: »في هذا المـــكان يُمكننا إطالع الناس 
حـــول األنشـــطة المختلفة فـــي الحـــي الســـكني المتعلِّقة 
بالصحـــة، والبيئـــة، والرياضـــة، والـــدورات التدريســـية، 
وجمعية موظفـــي أرامكو الســـعودية والمطاعـــم. وعندما 
يســـتخدم الناس هذا التطبيق، ســـيتمكنون مـــن معرفة ما 

يجري حولهم«.
ل فـــؤاد المعلم، من إدارة الوقايـــة من الحريق في  وتجوَّ
الظهـــران، فـــي الســـاحة العامـــة الجديـــدة حيث شـــاهد 
رجـــااًل يلعبـــون الشـــطرنج على لوحـــة شـــطرنج عمالقة، 
لبيـــع  كشـــك  فيهـــا  بمـــا  المحـــالت،  مـــن  عـــدًدا  وزار 
المجوهـــرات الفضيـــة، ومحـــل لبيـــع الســـجاد، ومتجـــر 
للتصميـــم الداخلـــي وصالون تجميـــل، وقال للــــ »القافلة 
األســـبوعية«: »ســـأحضر أســـرتي إلى هنا؛ هـــذا مكان 

جميل ومريح«.
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 ُأسر ُشهداء الحّد الجنوبي
في مدينة امللك عبداهلل الرياضية في جدة

جـــدة  - اســـتضافت أرامكـــو الســـعودية، ممثلًة في 
الغربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  الحكوميـــة  الشـــؤون  إدارة 
بالتنســـيق مع الجهـــات القيادية في المنطقـــة الغربية، 
عـــدًدا مـــن أُســـر شـــهداء الحـــد الجنوبي، لمشـــاهدة 
ســـلمان  بـــن  األميـــر محمـــد  كأس  دوري  مباريـــات 
للمحترفيـــن، ومنهـــا كالســـيكو الكـــرة الســـعودية بين 
كبـــار  جنـــاح  داخـــل  والهـــالل،  االتحـــاد  فريقـــي 
الشـــخصيات الخـــاص بالشـــركة فـــي مدينـــة الملـــك 
عبـــداهلل الرياضية )ملعب الجوهرة( فـــي مدينة جدة، 
وبحضـــور عـــدد مـــن مســـؤولي الجهـــات الحكوميـــة 
واألمنيـــة، الذيـــن كان فـــي اســـتقبالهم مديـــر إدارة 
الشـــؤون الحكوميـــة فـــي المنطقـــة الغربية، األســـتاذ 
ســـليمان عبـــداهلل الجـــارد، ومديـــر إدارة التوزيـــع في 
المنطقـــة الغرييـــة، األســـتاذ عبداهلل الغامـــدي، وعدد 

من مسؤولي الشركة.
وشـــكر أســـر الشـــهداء أرامكـــو الســـعودية علـــى 
مبادرتهـــا، ووصفوهـــا باللفتـــة الرائعـــة التـــي دفعتهم 
للحماس خالل المبـــاراة والتفاعل مـــع أحداثها. وقال 
أحد أبناء الشـــهداء، أحمد محمد كنانـــي، إن المبادرة 
المجتمعية جـــرى توجيههـــا إلى فئة في حاجة ماســـة 
إلـــى الدعـــم المعنـــوي، وخص بذلـــك أبناء الشـــهداء، 
وقـــال: »أدركـــت أرامكـــو الســـعودية قيمة هـــذا الدعم 
والمســـؤولية االجتماعية بكونها شـــركة وطنيـــة كبيرة 

ورائدة لها أدوار إنسانية واجتماعية مميَّزة«.
ت بقولهـــا: »كانت  وأما األســـر المشـــاركة فقد عبرَّ
هذه البادرة لمســـة حانية وجهًدا مشـــكوًرا من أرامكو 
موا  الســـعودية تجاه أبناء وأســـر الشـــهداء الذيـــن قدَّ
أراوحهـــم فـــداًء للوطـــن، ودافعـــوا عـــن األرض بـــكل 
بســـالة حتى نالوا الشهادة. والشـــك أنه دافع إنساني 
وواجـــب وطنـــي يبرهـــن علـــى الـــدور االجتماعـــي 
للشـــركة«، وأضافوا: »تحيـــه لمن فقدناهـــم، وعزاؤنا 
هـــو وقفـــة مؤسســـات المجتمـــع مـــع أبناء الشـــهداء 
ومســـاندتهم في تخطي فقد األحبة، فشـــكًرا ألرامكو 
الســـعودية على هذه اللفتـــه الطيبة التـــي وضعتموها 

في نفوسنا«.

حامد العطاس

)أعلى( عدد من أسر شهداء الحد الجنوبي يستمتعون 
بأجواء المباراة. )يمين( سليمان الجارد وعبداهلل الغامدي 

يتوسطان عدًدا من األطفال بحضور مسؤولي الجهات 
الحكومية واألمنية.

ورش عمل »إثراء« خالل شهر مارس 

القافلة األسبوعية

الظهــران - ورش عمــل »إثــراء« هــي أحــد برامــج 
م  مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي، حيــث تقــدِّ
الــورش الفرصــة لممارســة كافــة المجــاالت اإلبداعيــة 
والمعرفيــة المتنوِّعــة، التــي تهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة 
كمــا  المجــاالت،  تلــك  فــي  والمحترفيــن  للمبتدئيــن 
مــارس  شــهر  خــالل  »إثــراء«  عمــل  ورش  تغطــي 
بيــن  المدرِّ مــن  نُخبــة  يقّدمهــا  عديــدة  موضوعــات 
المحلييــن والعالمييــن فــي مجــاالت الفنــون، والتصميم، 
والفــن المســرحي، والعلــوم والتقنيــة، والكتابــة واألدب، 

وهي:

1 - التصوير باألجهزة الذكية )14-16 مارس(:
تتيــح هــذه الورشــة للمشــاركين اســتخدام الهواتــف 
الذكّيــة اللتقــاط الصــور واألفــالم، والعمــل علــى 

تحريرها في بيئة مهنية احترافية.
مــة مــع عــازف العــود نصيــر شــمة )20- 2 -  دورات متقدِّ

23 مارس(:
ـم مهــارات وســيطة  تُعــد هــذه الورشــة فرصــة لتعلُـّ

مــة فــي أداء العــود مــن العــازف الكبيــر نصيــر  ومتقدِّ
شمة.

3 - تقديم ملفك كمصمم )21-23 مارس(:
تهــدف هــذه الورشــة التــي مدتهــا ثالثــة أيــام إلــى 
تهــم  ملفا يــر  تطو علــى  ميــن  لمصمِّ ا مســاعدة 

الشخصية لتكون أفضل تمثيل ألعمالهم.
4 - ُصنع الفسيفساء )18-22 مارس(:

تتيــح هــذه الورشــة للمشــاركين التعــرُّف علــى كيفيــة 
اســتخدام زجــاج الُفسيفســاء بأشــكال وتصاميــم 
مختلفــة، والتعــرُّف علــى أنــواع القواعــد واألدوات 
الُفسيفســاء ضمــن  فــي صناعــة  تُســتخدم  التــي 

أجواء تفاعلية.
5 - ورشة االرتجال )7-9 مارس، و18-21 مارس(:

ُصممــت ورشــة العمــل هــذه ألي شــخص يريــد تعلُّــم 
كيفيــة اســتخدام مهــارات االرتجــال، مثــل التواصــل 
عــي  لجما ا لعمــل  ا و للفظــي،  ا وغيــر  للفظــي  ا
للمحترفيــن ســواء فــي مهنــة التمثيــل أو بيئــة العمــل 

أو المهارات العامة.
6 - الرسوم المتحركة )11-13 مارس(:

ســيتعلَّم المشــاركون فــي ورشــة العمــل هــذه أســس 

الــذي يضــم مجموعــة   ،Adobe Animate برنامــج 
متنوعــة مــن أدوات تحريــر الرســوم والصــور التــي 
التعبيــر عــن إبداعهــم  تُمّكــن المســتخدمين مــن 

ورؤيتهم إلى أقصى حد ممكن.
7 - كيف يمكننا )14 مارس(:

تهــدف ورشــة العمــل هــذه إلــى اقتــراح األســئلة 
البيانيــة والبالغيــة المختلفــة وغيــر المألوفــة يومًيــا 
لمجموعــة مــن المختصيــن والمحترفيــن، ضمــن 

بيئة اجتماعية ملهمة وفي إطار اجتماعي ممتع.
8 - فن صناعة الشوكوالتة )18-20 مارس(:

أيــام،  لثالثــة  تســتمر  التــي  الورشــة  هــذه  فــي 
الشــوكوالتة  منشــأ  علــى  المشــاركون  ســيتعّرف 

وكيفية معالجتها حرارًيا وعمل قوالب شوكوالتة.
9 - صنع اآليس كريم )1-2 مارس(:

م هــذه الورشــة للمشــاركين كيفيــة صنــع اآليــس  تقــدِّ
كريــم، باإلضافــة إلــى طريقــة ممتعة وبســيطة لصنع 
نكهــة اآليــس كريــم المفضلــة لديــك مــع المعــدات 

المتوافرة بسهولة.
10 - الرسم الضوئي وفن الخط العربي )25-27 مارس(:

كيفيــة  الورشــة  هــذه  فــي  المشــاركون  يتعلّــم 

اســتخدام الضــوء فــي الفــن، ودمجــه مــع فــن 
الخط العربي بهدف إنتاج عمل فّني ممّيز.

11 - العب حيثما كنت! )26-27 مارس(:
م مجموعــة ســترانج فــروت ورش عمــل فريــدة  تقــدِّ
ــا، التــي تركــز  لألطفــال مــن أعمــار 6 إلــى 12 عاًم
علــى التعبيــر الذاتــي عبــر اللعــب المبنــي علــى 
تقنيــات الســيرك. ســيتعلَّم األطفــال مــن خــالل 
ورشــة العمــل كيفيــة استكشــاف حســهم اإلبداعــي 

في بيئة صديقة وآمنة.
12 - أسس صناعة األفلم )26-30 مارس(:

تســاعد هــذه الورشــة المشــاركين علــى كيفيــة 
الخــروج بفكــرة لِفلــم مــع كتابــة نبــذة عــن قصــة 
الفلــم والشــخصيات واألحــداث، باإلضافــة إلــى 
إنتــاج ومراجعــة المشــاهد المصــّورة ومناقشــتها 

في بيئة تفاعلية.
13 - كتابة السيرة الذاتية )30 مارس(:

تهــدف هــذه الورشــة إلــى تعليــم المشــاركين أفضل 
طريقــة لكتابــة الســيرة الذاتيــة، ليتمّيــزوا بهــا عــن 
ميــن للوظائــف في ســوق العمل  غيرهــم مــن المتقدِّ

التنافسي.

9
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٧ مارس ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

 Virtual »يتم طرح مصطلحي »الواقـــع االفتراضي
ز« Augmented Reality كثيًرا  Reality و»الواقـــع المعـــزَّ
هذه األيـــام، وذلك بفضل انتشـــار تقنيات ســـماعات 
الـــرأس المـــزودة بشاشـــات الرؤيـــة، وكثـــرة ألعـــاب 
الواقـــع االفتراضـــي علـــى أجهـــزة الجـــوال، كلعبـــة 
بوكيمـــون الشـــهيرة. ولكن مـــع تواجد الشـــبه بينهما 

من حيث المبدأ، فإنهما مفهومان مختلفان للغاية.
ـــز ســـماعات الواقع  الواقـــع االفتراضـــي: تتميَّ
االفتراضـــي بأنهـــا تحجب الرؤيـــة تماًما، لتشـــعرك 
بأنـــك فـــي مـــكان آخـــر مختلـــف عـــن الواقـــع. وإن 
ارتديتهـــا بـــدون تشـــغيل فقـــد تعتقد أنـــك معصوب 
العينيـــن. أما عند تشـــغيلها، فـــإن لوحـــات زجاجية 
بتقنيـــة خاصة تقوم بكســـر الضـــوء على العدســـات 
لتتمكـــن مـــن رؤيـــة مـــا يتـــم عرضـــه، كلعبة مـــا، أو 
فيديو بزاويـــة ٣٦٠ درجة كاملة، ويتـــم نقلك إلى أي 
مـــكان تريـــد الذهـــاب إليـــه عـــن طريـــق اســـتبدال 
العالم الواقعي بمـــا تراه، وإعطاؤك إحســـاس غامر 
بوجـــودك فـــي مـــكان آخـــر، فقـــد تكـــون فـــي ُقمرة 
القيـــادة فـــي إحـــدى المركبـــات الفضائيـــة، أو قـــد 
تذهـــب افتراضًيـــا ألحـــد المتاحـــف فـــي بلـــد آخر 
لتتجـــول فـــي أجنحتـــه كأنـــك هنـــاك. وببســـاطة، 
تســـتبدل تقنيـــة الواقـــع االفتراضـــي كل شـــيء مـــن 

حولك إلى شيء آخر تماًما.
وتســـتخدم معظـــم ســـماعات الواقـــع اإلفتراضي 
المنتشـــرة حالًيا تقنية تتبع الحركة، وهـــذا يعني أن 
دة بحساســـات، أو كاميـــرات خاصة،  الســـماعة مزوَّ
تتيـــح لـــك التفاعـــل مع مـــا يعـــرض لك، مـــن خالل 
تتبـــع الحركـــة مـــن حولـــك، وليـــس مجـــرد حركـــة 
رأســـك واالتجاه الـــذي تنظر إليه. هـــذه الميزة تتيح 
لـــك إمكانيـــة التحـــرك فـــي المســـاحة االفتراضية 
وإمكانيـــة التفاعـــل مـــع هـــذا الواقـــع االفتراضـــي 
باســـتخدام اليديـــن أيًضـــا. وتكـــون هذه المســـاحة 
محـــدودة بعـــدة أمتـــار، ولكنهـــا تضفـــي نوًعـــا مـــن 
التفاعـــل واالنغمـــاس بالمحيـــط بصـــورة أكثـــر مـــن 
مجـــرد الوقـــوف والتلفـــت مـــن جهـــة ألخـــرى. ومن 
أحـــد العوائـــق لهـــذه التقنيـــة، هـــو أنه يجـــب عليك 
التعثـــر  لتتفـــادى  حركتـــك  أثنـــاء  الحيطـــة  أخـــذ 

أوالسقوط.
ز: في حين أن الواقـــع االفتراضي  الواقع المعـــزَّ
يقـــوم باســـتبدال رؤيتـــك بواقـــع آخـــر، فـــإن تقنيـــة 
ز تختلف بأنهـــا »تضيف إلـــى رؤيتك«  الواقـــع المعـــزَّ
ز  بداًل من اســـتبدالها. وتتميَّز نظـــارات الواقع المعزَّ
افة، مما تتيح لـــك رؤية كل ماهـــو أمامك  بأنها شـــفَّ
كما لـــو أنك ترتدي نظـــارات شمســـية ضعيفة، ومن 
ثـــم إضافة طبقـــات أخـــرى افتراضية علـــى الصورة 
الحقيقيـــة، مثـــل إظهـــار الوقـــت، أو معلومـــات أو 
رســـومات معينة. ومن أفضـــل األمثلة لتلـــك التقنية 
هـــي لعبـــة »بوكيمـــون قـــو« الشـــهيرة، حيـــث تقـــوم 
بإضافـــة صـــور البوكيمـــون علـــى الشاشـــة، كطبقة 
إضافيـــة لمـــا تلتقطـــه كاميـــرا الهاتـــف المتنقـــل، 

وتُمكنَّك من التفاعل معها أيًضا.
وعنـــد مقارنـــة التقنيتين، قـــد يعتقـــد البعض أن 
ز أقل تأثيـــًرا، نظـــًرا لمحدودية الواقع  الواقـــع المعزَّ
االفتراضي المضـــاف إلـــى الواقـــع، إال أن الحقيقة 
ز تطبيقات ال حصـــر لها،  مختلفـــة، فللواقـــع المعـــزَّ
فعلى ســـبيل المثال، هناك التطبيقات فـــي الهواتف 
الذكيـــة التي تســـتطيع التعرف على المحيط بشـــكل 
جيـــد جـــًدا، وتوفـــر جميـــع المعلومـــات المهمـــة، 
كالخرائـــط للطـــرق، والترجمـــة الفوريـــة لمـــا يتـــم 
تصويـــره، والتعـــرف علـــى الوجـــوه أو األشـــخاص 
واســـتخراج المعلومات عـــن هويتهم بشـــكل لحظي، 
وحتى اســـتخدامها فـــي المتاحف الحديثـــة وإضافة 

المعلومات لما يراه الشخص أمامه من مقتنيات.

الواقع االفتراضي 
والواقع املعزَّز

Wifi 6 ... الجيل الجديد من تقنية االتصال الالسلكي 
يشـــهد العـــام الحالـــي 2019م توفـــر Wifi 6 أو الجيـــل 
الجديـــد مـــن تقنيـــة واي فـــاي، مـــع توقعـــات بانتشـــاره 
وتوفقـــه علـــى األجيـــال الســـابقة بحلـــول عـــام 2022م، 
وبـــدأت شـــركات مثل سامســـونج وهـــواوي باالســـتعداد 
لدعـــم Wifi 6 ، كمـــا بدأت الشـــركات الُمصنعـــة للرقاقة 

الخاصة بدعم الشبكة الجديدة في تصنيعها.
وقـــد غيـــرت مؤسســـة IEEE المســـؤولة عـــن تطويـــر 
معايير واي فاي أســـماء اإلصـــدارات واألجيال المختلفة 
من  Wifi، وذلك لتبسيط وتســـهيل التعرف عليها بالنسبة 

للمستخدمين العاديين غير المتخصصين. 
وتقـــول شـــركة هـــواوي إن كفـــاءة شـــبكات واي فـــاي 
عنصًرا أساًســـا في التطـــور الرقمي، حيث ســـيبلغ عدد 
األجهـــزة المتصلـــة باإلنترنت أكثـــر من 80 مليـــار جهاز 
بحلول عـــام 2025م، كما أن 80% من تفاعل المســـتخدم 
مع التقنية ســـيعتمد علـــى تقنيات الـــذكاء االصطناعي، 
التجاريـــة  المؤسســـات  التقنـــي علـــى  التطـــور  ويؤثـــر 
والمؤسســـات التعليمية مثـــل الجامعـــات، باإلضافة إلى 

المؤسسات الحكومية.
ويوفـــر Wifi 6 ســـرعة أكبـــر مقارنة بالجيـــل الخامس، 
حيـــث يصـــل معـــدل نقـــل البيانـــات إلـــى 1.1 جيجابت/

الثانية عبـــر نطـــاق 2.4 جيجاهرتز، كما يصـــل إلى 4.8 
جيجابت/الثانية عبـــر نطاق 5 جيجاهرتـــز، لكن هواوي 
تقـــول إن الســـرعة القصـــوى لشـــبكات Wifi 6 تصل إلى 

9.6 جيجابت/الثانية. 
ـــزات التـــي يوفرها الجيل الســـادس  ومـــن أبـــرز المميَّ
من واي فـــاي Wifi 6 دعـــم الحصول على ســـرعات ثابتة 
وأداء أفضـــل لالتصـــال أو إشـــارة قويـــة فـــي البيئـــات 
المزدحمـــة، حيـــث يمكـــن لحشـــد كبير ســـواء في حدث 

صوتكمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

رياضـــي أو مؤتمـــر أو فـــي الجامعـــات أو المطـــارات 
والفنـــادق الحصـــول علـــى ســـرعة إنترنت أفضـــل وأكثر 

استقراًرا. 
ـــن متوسط السرعة  وتقول شـــركة إنتل إن Wifi 6 يُحسَّ
لـــكل مســـتخدم فـــي المناطـــق المزدحمـــة مـــع كثير من 
األجهـــزة المتصلـــة، وذلـــك حتـــى أربعـــة أضعـــاف على 
ـــن أيًضا أداء شـــبكات واي فاي في  األقـــل، وهو ما يُحسَّ
المنـــازل التي تحتـــوي على عدٍد كبيٍر مـــن األجهزة، ومن 
المتوقع مســـتقباًل أن تحتوي معظم المنـــازل على عديد 
من األجهـــزة المتصلة باإلنترنت أو األجهـــزة الذكية، بما 

في ذلك الثالجات وأجهزة الميكروويف وغيرها. 
ويدعم Wifi 6 ميزة TWT أو »وقت التنبيه المســـتهدف«، 
وهـــي الميـــزة التـــي توفـــر عمـــر بطاريـــة أطـــول ســـواء 
للهواتف الذكيـــة وأجهزة الكمبيوتـــر المحمولة واألجهزة 
األخـــرى. فعلـــى ســـبيل المثال، وعنـــد اتصـــال أي جهاز 
مثـــل الهاتـــف الذكـــي اآلن بشـــبكة واي فاي مـــن الجيل 
الســـادس يمكن للراوتر أو نقطة االتصـــال إخبار الجهاز 
ل أو يعطل ميـــزة واي فاي لتلقي  أو الهاتـــف عن متى يُفعَّ
البيانـــات، وهـــو ما يعنـــي وقت ســـكون أو تعطيـــل أكثر، 

وهو ما ينتج عنه عمر بطارية أطول. 

أظهـــر تقرير جديـــد أن عدد الروبوتـــات التي قامت الشـــركات األمريكيـــة بتركيبها 
خـــالل عـــام 2018م هـــو األعلـــى علـــى اإلطـــالق، إذ صـــار باإلمـــكان اســـتخدام تلـــك 
الروبوتـــات، التـــي أصبحـــت رخيصـــة الثمـــن وأكثـــر مرونة مـــن ذي قبل، فـــي متناول 
الشـــركات من جميـــع المجاالت واألحجـــام، لتتغيَّر بذلـــك الصورة النمطيـــة عنها أنها 

لمصانع السيارات فقط. 
وبلغـــت شـــحنات الروبوتات 28,478 بزيـــادة تقرب من 16% عما كانـــت عليه في عام 
2017م، بحســـب بيانـــات تقريـــر جمعيـــة النهـــوض باألتمتة، وهـــي مجموعـــة صناعية 

مقرها في آن آربور بوالية ميتشيغان في الواليات المتحدة. 
وذكـــر التقريـــر أن الشـــحنات زادت فـــي كل قطـــاع تتعقبـــه المجموعـــة باســـتثناء 
الســـيارات، حيث خفضت شـــركات صناعة الســـيارات بعد االنتهاء من جولة كبيرة من 

األدوات لشراء نماذج جديدة للشاحنات. 
وبحســـب التقرير أيًضا، فقد ازدهرت القطاعات األخرى، وزادت شـــحنات شركات 
الســـلع الغذائيـــة والســـلع االســـتهالكية مـــن الروبوتـــات بنســـبة 60% مقارنـــًة بالعام 
الســـابق. وارتفعت الشـــحنات إلى مصانع أشـــباه الموصالت واإللكترونيـــات بأكثر من 
50% فـــي حيـــن ارتفعت الشـــحنات إلـــى منتجي المعـــادن بنســـبة 13% يُشـــار إلى أن 
الضغـــط ألتمتة الشـــركات يتزايد مع ســـعيها لخفض تكاليف العمالة في ســـوق العمل 
الضيـــق. وقـــد تجـــد العديـــد من الشـــركات التـــي تفكر فـــي اإلنتـــاج محلًيـــا رًدا على 
الحـــروب التجارية إلدارة ترامب أن األتمتة هي أفضل طريقـــة للمحافظة على قدرتها 

التنافسية، حتى مع ارتفاع تكلفة العاملين في الواليات المتحدة. 
وقـــال بوب دويـــل، نائب رئيـــس »جمعية النهـــوض باألتمتـــة«، إن التشـــغيل اآللي أو 
األتمتـــة أصبح يتخطـــى موطئ قدمه التقليـــدي في مصانع تجميع الســـيارات وغيرها 

من الشركات الكبرى في المستودعات والمصانع الصغيرة. 
وبحســـب التقريـــر، فقد كان العام الماضـــي هي المرة األولى منذ عـــام 2010م التي 
فشـــلت فيها شـــركات الســـيارات وقطع غيار الســـيارات في االســـتحواذ على أكثر من 
نصـــف الشـــحنات، أي كانـــت حصتها أقـــل بقليل مـــن 49%. وفـــي عـــام 2017م، بلغت 

النسبة أكثر من 60% من الشحنات إلى شركات صناعة السيارات.

شيماء عصام السيف
مة في إكسبك مركز األبحاث المتقدِّ

shaima.alsaif@aramco.com

لوحات ذكية 
للسيارات

ل  تقرير: الشركات األمريكية تسجِّ
رقًما قياسًيا في تشغيل 

الروبوتات في عام ٢٠١٨م

يتوقـــع خبـــراء التقنية أن تندثـــر لوحات المركبـــات المعدنية خالل األعـــوام القليلة 
المقبلـــة، بعدمـــا بـــدأت بعـــض الواليـــات األمريكيـــة بتطبيـــق اللوحـــات الذكيـــة على 
الســـيارات بالفعـــل، حيث طالت موجـــة التقنية واليـــة »ميتشـــيجان« األمريكية لتصبح 
الواليـــة الثالثة رســـمًيا بعد واليتي »أريزونـــا« و»كاليفورنيا« في الحصـــول على لوحات 
معدنيـــة ذكية للســـيارات. وال تزال التقنيـــة خاضعة للتجربة في تلـــك الواليات إلى أن 

تظهر نتائج اختبار تلك التقنية الجديدة، والُحكم بمدى جدواها.
ن اللوحـــات المعدنيـــة الذكية للســـيارات من هيـــكل متين مقـــاوم للصدمات  وتتكـــوَّ
والمـــاء وتفـــاوت درجـــات الحـــرارة، وهو قابـــل للفـــك والتركيب بســـهولة، يتـــم تثبيته 
بالســـيارة كبديل للوحـــات المعدنية التقليدية، وتســـتمد الشاشـــة طاقتها مـــن بطارية 
كبيـــرة قابلة لالســـتبدال تكفي إلنارتهـــا لفترة طويلـــة. واللوحة إجمـــااًل مغطاة بطبقة 
إضافية من الزجاج شـــديد التحمـــل. ويتم تزويد لوحـــات الســـيارات المعدنية الذكية 
بمعالـــج ونظام حاســـب مصغـــر، باإلضافة إلـــى شـــرائح إلكترونية مدمجـــة لالتصال 

الالسلكي باإلنترنت وبطارية قابلة للتغيير.
ومن مميَّزات اللوحات الذكية للمســـتخدمين إمكانيـــة تغيير خلفية اللوحة المعدنية، 
كما يســـتطيع مالك الســـيارة إظهـــار عبارات قصيرة أو شـــعارات يتـــم الموافقة عليها 
مـــن قبـــل األجهـــزة التنظيميـــة أواًل. ويمكن مـــن خالل تلـــك اللوحات الذكية تســـجيل 
الســـيارة والحصـــول على رقـــم لوحة معدنيـــة إلكترونًيـــا، وتجديد اللوحـــات المعدنية 
إلكترونًيـــا، كمـــا تســـمح تلـــك اللوحـــات المعدينة أيًضـــا للســـيارات التابعة للشـــركات 

بإظهار إعالنات بجانب رقم اللوحة المعدنية.
وتكمـــن الفائدة الكبرى من تلـــك اللوحات الذكية ارتباطها بالنظـــام المروري كاماًل، 
حيـــث تتصـــل تلـــك اللوحات الذكيـــة بنظام خـــاص بتســـجيل الســـيارات، وآخر خاص 
باألمـــن العام، ويتـــم تحديثها تلقائًيـــا بحيث تظهر اللوحـــة المعدنية عبارة »مســـروق« 
إذا ما تم التبليغ بســـرقة السيارة، ويتم كذلك إظهار رســـائل تحذيرية تتعلق بمعلومات 
عن الســـيارات المســـروقة فـــي المنطقـــة المجـــاورة لمكان تواجـــد الســـيارة، وكذلك 
حاالت االختطاف، وغيرها من اإلعالنات التحذيرية. كما تُظهر أن تســـجيل الســـيارة 

»منتهي« وهو ما يجعل عمل رجال الشرطة أكثر سهولة.
ويبلـــغ ســـعر اللوحة اإللكترونيـــة حالًيـــا 500 دوالر أمريكي، ويصل إلـــى 800 دوالر 
أمريكـــي للوحـــة معدنيـــة ذكية مـــزودة بنظـــام مالحـــة إضافي لتتبـــع مكان الســـيارة. 
ويحتـــاج المالـــك أيًضا إلى اشـــتراك شـــهري بســـعر 7 دوالرات شـــهرًيا للحصول على 

خدمة االرتباط مع الجهات المختصة والتتبع. 
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منـــذ الـــوالدة، تُجتـــاح أجســـامنا البكتيريـــا بأعـــداد 
تقـــاس بالتريليونـــات، لتالزمنـــا مـــدى الحيـــاة. ومهمـــا 
النظافـــة والغســـل والتعقيـــم، فهـــذه  بالغنـــا بتدابيـــر 
البكتيريا باقية على أجســـامنا، ننشـــرها حيثمـــا حللنا. 
البكتيريـــا  تمّيـــز  علـــى  الحديثـــة  الدراســـات  وتركـــز 
واختالفها من إنســـان إلى آخر. فكيف يكتســـب اإلنسان 
بكتيريـــاه المميـــزة؟ هـــل يمكـــن التعـــرف علـــى البصمة 
البكتيريـــة لـــكل شـــخص بعـــد المصافحـــة مثـــاًل؟ وهل 
هناك مســـتقبل واعـــد لتقنيات كهـــذه تفيـــد المحققين 

الجنائيين أو المؤرخين مثاًل؟
يتكـــَوّن جســـم اإلنســـان مـــن 37 تريليون خليـــة، بينما 
تعيـــش معـــه 100 تريليـــون خليـــة بكتيرية، أي مـــا يعادل 
ثالثـــة أضعاف عـــدد خالياه. وتبـــدأ رحلة اإلنســـان مع 
صديقتـــه البكتيريـــا منـــذ الـــوالدة. فهـــو كائـــن نقي في 
رحم أمه يســـبح بالســـائل الّسلوي تسعة أشـــهر متطهًرا 
مـــن كل بكتيريـــا. ثـــم يرتبـــط بأمـــه - بكتيرًيـــا - منـــذ 
مالمســـتها له عنـــد الـــوالدة، ألن الوالدة ليســـت عملية 
مة، فتبدأ مســـتعمرات البكتيريا باالنتقال من جسم  معَقّ
األم مـــروًرا بقناة الوالدة وحتى خالل مالمســـتها لطفلها 

ورضاعته.
وأثبتت هـــذه البكتيريا فوائدها لإلنســـان، حيث ُوجد 
ضـــون لإلصابـــة  أن األطفـــال المولوديـــن قيصرًيـــا معَرّ
ببعض األمـــراض المناعيـــة كالربو وداء الســـكري النوع 
األول وأمراض الحساســـية أكثر مـــن األطفال المولودين 
بطريقـــة طبيعيـــة، وتتأخر أجســـامهم ببرمجـــة عمليات 
األيض الحيوية التـــي يحتاجها اإلنســـان، مما يؤدي إلى 
ـــْمنة المبكـــرة. ولذلـــك يحاول  تأخـــر النمـــو أو إلى السُّ
األطبـــاء اآلن نقل هـــذه البكتيريـــا لألطفـــال المولودين 
عـــن طريق العمليـــات القيصرية، أو الذيـــن حصلوا على 
مضادات حيوية خالل الوالدة. ومـــن المالحظ أن زيادة 
نســـبة العمليـــات القيصرية خالل الســـنوات الخمســـين 
ـــْمنة خالل الفترة  الماضية ترافقت مع زيادة نســـبة السُّ

نفسها.

دورها في تكوين الجهاز املناعي
»المايكروبيوتـــا« أو »المايكروبيـــوم« هو االســـم الذي 
يطلـــق علـــى البيئـــة الحيويـــة الموجـــودة حول أجســـام 
الكائنـــات الحيـــة عديـــدة الخاليـــا كاإلنســـان والحيوان 
والنباتـــات. وتلعب »المايكروبيوتـــا« دوًرا مهًما في تكوين 
ل بيئـــًة  الجهـــاز المناعـــي عنـــد اإلنســـان، وهـــي تشـــِكّ
طبيعية علـــى جلده وداخل قنواته الهضمية والتناســـلية. 
وتتعايـــش هـــذه البكتيريـــا مـــع اإلنســـان، ووجودها مهم 
لضمـــان حياتـــه، وِقلتها قد يســـِبّب األمراض لجســـمه، 

د. وائل يار

للبكتيريـــا مـــن البيئـــة المحيطـــة، أظهـــرت اختالفـــات 
ملحوظـــة في التعبير الجيني للجهـــاز العصبي والمناعي 

وعمليات األيض مقارنة بأشباهها من الفئران العادية.

هل لكل إنسان بكتيريا تمّيزه؟
تبقـــى »المايكروبيوتا« ثابتة نوًعا وكًما بصورة نســـبية 
علـــى جســـم اإلنســـان وداخلـــه. وتتغيَّـــر حســـب عمره، 
ل مـــع ظروفـــه الحياتيـــة، وتتأثَّـــر بمـــن يخالطهم  وتتبـــَدّ
ويتبـــادل البكتيريـــا معهم. ولذلـــك وجد علمـــاء األحياء 
الدقيقة أن »المايكروبيوتا« ال تتشـــابه حتى عند التوائم 
المتشـــابهة. وعلـــى الرغـــم مـــن االعتقـــاد الســـائد بأَنّ 
المصافحة قد تنقـــل البكتيريا الضارة من شـــخص إلى 
آخر، بيَّنت دراســـة في جامعة جونـــز هوبكنز األمريكية 
للصحـــة العامـــة أن نســـبة البكتيريا الموجـــودة على يد 
عميـــد الجامعـــة وبعـــض أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بعد 
مصافحتهـــم ألكثـــر مـــن 5000 طالـــب بالجامعـــة يـــوم 
تخرجهم هي نســـبة معقولـــة. ورغم انتقـــال بعض أنواع 
البكتيريـــا إلى يـــد أعضـــاء هيئـــة التدريـــس، إال أنه لم 
يكن من بينهـــا أي نوع من أنواع البكتيريـــا الضارة. فكل 
أنـــواع البكتيريا المنقولـــة كانت من األنواع نفســـها التي 

تعيش على سطح جلد اإلنسان بسالم.

أيمكنها أن تحّل محّل بصمات اليد؟
 وألَنّ لـــكل إنســـان بصمتـــه البكتيريـــة الخاصـــة به، 
يحـــاول المحققـــون الجنائيـــون االســـتفادة مـــن هـــذه 
الخاصيـــة فـــي القضايـــا الجنائيـــة. فمع تطـــّور تقنيات 

وعـــدم توازنهـــا مـــع بعضهـــا بعًضا يســـِبّب خلـــاًل يجعل 
منها عـــدًوا له.  ففي دراســـة أجريت علـــى حيوانات تم 
توليدهـــا بعمليـــة قيصريـــة، ووضعـــت في بيئـــة معزولة 
مـــة حمتها من انتقال أي عـــدوى ممكنة إليها، ومن  ومعَقّ
ـــت مقارنتهـــا مـــع مجموعة مـــن الحيوانـــات من  ثـــم تَمّ
ت والدتها بشـــكل طبيعـــي؛ كانت النتيجة  النوع نفســـه تَمّ
صادمـــة. فالحيوانـــات التـــي تـــم عزلهـــا عـــن البكتيريا 
عاشـــت ضعـــف العمـــر الـــذي عاشـــته الحيوانـــات التي 
ضـــت للكائنـــات الدقيقـــة  ولـــدت بشـــكل طبيعـــي وتعَرّ
وكونت »المايكروبيوتا« الخاصـــة بها. ولكن في المقابل، 
كان ســـبب وفاة الحيوانات المعزولة أن أمعاءها الدقيقة 
فـــت عن العمل تماًما بشـــكل مفاجـــىء، بينما توفيت  توَقّ
الحيوانـــات الطبيعيـــة بســـبب عدوى حصلـــت عليها من 

بيئتها المحيطة.

التخلص منها ال يطيل العمر
فـــي تجربـــة أخـــرى، حـــاول األطبـــاء قتـــل الكائنـــات 
الدقيقـــة التـــي تعيـــش بشـــكل ســـلمي مـــع الحيوانـــات 
بواســـطة المضـــادات الحيويـــة ذات التأثيـــر الواســـع 
المـــدى. وبعد ذلك، تـــم تعريض هذه الحيوانـــات ألنواع 
بكتيريـــا مختلفـــة. وفـــي حيـــن أن الحيوانـــات الطبيعية 
تحتـــاج ألكثـــر مـــن مليـــون كائن دقيـــق إلحـــداث عدوى 
ـــت  بالجهـــاز الهضمـــي، احتاجـــت الحيوانـــات التـــي تَمّ
معالجـــة »المايكروبيوتـــا« الخاصـــة بهـــا بالمضـــادات 
الحيويـــة إلـــى 10 كائنات دقيقـــة فقط إلحـــداث عدوى 
مرضية للجهاز الهضمـــي! باإلضافة إلى أن الخصائص 
ت تربيتهـــا دون أن تتعَرّض  البيولوجيـــة للفئران التـــي تَمّ

زراعـــة البكتيريـــا وتحديـــد هويتهـــا، اســـتطاع علمـــاء 
األحيـــاء الدقيقـــة معرفـــة البكتيريـــا مـــن دون انتظـــار 
زراعتها فـــي طبق بيولوجـــي يحتوي علـــى خاليا حيوية 
أو مـــواد غذائيـــة خاصـــة. فتقنيـــة تفاعـــل »البولميريز 
التسلســـلي« مّكنـــت المختبـــرات مـــن نســـخ الحمـــض 
النووي لهـــذه الكائنـــات خارج البيئـــة الحيويـــة العادية، 
وفي وقت قصير؛ ليســـهل على اإلنســـان تحديد هويتها، 
حتـــى وإن ُوجدت بكميـــات ضئيلة على األجســـام. ولكن 
ألن البكتيريـــا كائنات حية؛ فهي ال تســـتطيع العيش من 
دون وجـــود كائـــن حـــي تتغـــذى عليـــه. ولذلـــك كان من 
الصعـــب علـــى العلمـــاء اســـتخدام هـــذه التقنيـــة فـــي 
العمليات الجنائية؛ وذلـــك ألن البكتيريا تموت بعد فترة 
قصيـــرة مـــن مغادرتها الكائـــن الحي الـــذي كانت تعيش 
معـــه وعليه. مـــا يجعل االعتمـــاد على الطريقـــة الحالية 
لتحديـــد الهويـــة أمـــًرا ال يمكـــن التعويـــل عليـــه لفتـــرة 
قون على اكتشـــاف طريقة  طويلـــة. ولذلك، يعمـــل المحِقّ
الة لتحديد البكتيريا المقاومـــة للعوامل البيئية خارج  فَعّ
أجســـام الكائنـــات الحية وتحديـــد هويتها، ما قـــد يغِيّر 
قون ورجال الشـــرطة في  ر بها المحِقّ الطريقة التـــي يفِكّ
تحديـــد هويـــات المجرمين. فبـــداًل من تعقـــب بصمات 
اليـــد المطبوعـــة، ســـيمكن تحديـــد البصمـــة البكتيرية 
الخاصـــة بأشـــخاص معينيـــن وتحديـــد هوياتهـــم بهـــذه 
الطريقـــة. إضافة إلى أنـــه من الممكن تحديـــد األماكن 
التـــي قـــام اإلنســـان بزياراتها مؤخـــًرا من خـــالل وجود 
بعـــض أنـــواع البكتيريا علـــى جهـــازه المحمـــول أو على 
مالبســـه، فتكون بمثابة كأداة إثبـــات لتحديد المكان في 

القضايا الجنائية مستقباًل.

هل تعقم يديك يومًيا؟ وملاذا؟
 وقـــد يتســـاءل القارئ: كيـــف يمكن أن تكـــون بصمته 
البكتيريـــة الخاصة بـــه ثابتة على مر الزمـــن )تتغير بعد 
فتـــرة طويلة مـــن تغيـــر العوامـــل البيئيـــة الحيوية حول 
اإلنســـان(، وهو يقوم بغســـل يديه يومًيا بأنـــواع مختلفة 
مـــن الصابون، يقـــوم بتعقيمها باســـتخدام مطهر اليدين 
الـــذي يقتل البكتيريا بنســـبة 99.9% أو 100% كما يقول 
اإلعـــالن. والجـــواب هـــو أن الطبقـــة الخارجيـــة لجلـــد 
اإلنســـان هي التي يعمل عليها هذا الصابون أو المعقم، 
بينمـــا ترقـــد البكتيريـــا عميًقـــا فـــي بصيالت الشـــعر، 
وتحت طبقات الجلد القرنية، وســـرعان مـــا يزول تأثير 
هذا المعقـــم أو الصابـــون فتعود طبقـــة »المايكروبيوتا« 
الخاصـــة إلى ســـطح الجلد مـــن جديد تدريجًيـــا. وهذا 
مـــا يجعلهـــا غيـــر متغيـــرة وثابتـــة، لذلـــك يجـــب علـــى 
العامليـــن فـــي المجـــال الصحـــي تعقيـــم اليدين مـــراًرا 
وتكـــراًرا قبـــل فحـــص أي مريض حتـــى ولو لم يلمســـوا 

مريًضا أو جسًما آخر.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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

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

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

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

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

السودوكو
اللعبة قاعدة 

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

والمدرسة  اإلنسان،  يفوق  الذي  اإلنسان  الرجال،  هن شقائق 
ن فيها شخصيات الرجال، والعنصر األول الذي  األولى التي تتكوَّ
م به األمم، فالمرأة مدرسة إذا أعددتها أعددت شعًبا طيِّب  تتقدَّ

األعراق.
2013م، دخلت المرأة السعودية مجال السياسة، عبر  منذ عام 
تخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى كنسبة خاصة بهن، كما 
شاركت المرأة السعودية في االنتخابات البلدية، وفازت إحداهن 

في مكة المكرمة بعضوية المجلس البلدي في عام 2015م.
يوًما بعد يوم تتوالى إنجازات المرأة السعودية في شتَّى المجاالت، 
ومنها المجال السياسي بشكل الفت في السنوات الماضية، بدًءا من 
تعيين أول سعودية في منصب متحدثة باسم سفارة خادم الحرمين 
الشريفين لدى الواليات المتحدة األمريكية عام 2017م، مروًرا بتولي 
2017م،  امرأة سعودية منصب قنصل فخري لدى هولندا في عام 
ووصواًل إلى تعيين األميرة ريما بنت بندر بن سلطان كأول امرأة 
سعودية في منصب سفير في سفارة خادم الحرمين الشريفين في 

الواليات المتحدة األمريكية، بالعاصمة واشنطن.
إن تعيين امرأة سعودية في هذا المجال الدبلوماسي، هو دليل 
الحرمين  خادم  بقيادة  السعودية،  العربية  المملكة  انفتاح  على 
الحزم  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود )سلمان  الشريفين 
السمو  األمين صاحب  العهد  ولي  من  حثيثة  وبمتابعة  والعزم(، 
والده،  الذي يسير على خطى  بن سلمان،  األمير محمد  الملكي 
المملكة  نقل  إلى  التي تسعى   2030 رؤية  تنفيذ  حفظه اهلل، في 

مة في جميع المجاالت. لتكون في مصاف الدول المتقدِّ
تلك النقلة المرتقبة، نرى بوادرها اليوم، فاإلنجازات السعودية 
ر المشهد على جميع األصعدة. والمرأة السعودية هي نصف  تتصدَّ
المجتمع، بل قل المجتمع كله، تواكب تلك التطورات بروح العصر 
وبتلهف شديد لقادم األيام، وهنا تنطبق كلمة سيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: »تلك األيام الجميلة لم 

نعشها بعد«.
إن عام 2017م، هو عام المرأة في الخليج العربي، حيث تولت فيه 
المرأة السعودية أحد أرفع المناصب في الدولة، كسفير في إحدى 
أهم السفارات السعودية في العالم، كما تولت المرأة البحرينية 
السيدة فوزية زينل رئاسة السلطة التشريعية، وغيرهن من النساء 
الالتي تبوأن مناصب عليا في مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع 

الخاص.
كما ال يجب إغفال أهمية ابتعاث الشابات بأعداد كبيرة ضمن 
المرأة  لالبتعاث، حيث حققت  الشريفين  الحرمين  خادم  برامج 
السعودية إنجازات عظيمة وكبيرة في المجاالت العلمية والطبية 
والفلكية والتقنية، وحصدت الجوائز واأللقاب. وهذا االبتعاث ما 
هو إال إعداد لجيل من النساء المتفوقات في علمهن والعميقات في 
خبراتهن، الالتي تقع عليهن مسؤولية إنشاء جيل سعودي قادر على 

بناء مستقبل المملكة.
إن تعيين النساء في المناصب القيادية، هي بادرة أولية تفتح 
أمام أخريات الطريق إلى تولي المناصب العليا، وهنا نستذكر كلمة 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، عندما شهد لهن وقال: 

»النساء في السعودية أثبتن في مواقف، صحة الرأي والمشورة«.
أمور  في  النساء  رأي  أن  كيف  العربي، شهدنا  تاريخنا  وعبر 
السياسة والحكم، كانت آراًء سديدة وحكيمة، ولها تأثير كبير في 
مجريات األمور، وكانت تلك اآلراء في الجملة، مصدًرا لقرارات 

حفظت األمة والشعوب العربية، واألمثلة كثيرة لمن يريد االطالع.
أكثر  المرأة، جعلتها  التي وضعها اهلل في  الدفاعية  فالغريزة 
تفانًيا في الدفاع عن أوالدها ومجتمعها، وأكثر حكمة في التعامل 
النساء  أداء  يكون  أن  في  لنستبشر  وإننا  الخطرة،  المواقف  مع 
الخليجيات في مواقع السلطة، داعًما كبيًرا لما فيه خير وصالح 

شعوبنا.

اإلنسان الذي
يفوق اإلنسان

* رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية

عهدية أحمد السيد *

كما تأخذ السلمة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

الفنان أحمد البار حاصل على 
بكالوريوس تربية فنية، وهو نائب 
رئيس الجمعية العربية السعودية 

للفنون التشكيلية، فرع المدينة 
المنورة. كما أنه عضو في عدد من 
الجماعات الفنية، من بينها جماعة 
فناني المدينة المنورة التشكيليين، 

وجماعة فناني »بين مائين«، وجماعة 
فنانى ينبع التشكيليين. أقام معرضه 
الشخصي األول بمركز إبداع للفنون 

الجميلة  في جدة عام 2006م. جاءت 
مشاركة البار في مدينة الملك 

عبداهلل الرياضية في جدة عبر 
لوحتين، هذه إحداهما، يحاول فيهما 
أن يجسد فكرة الترابط االجتماعي 

من خالل االتكاء على التكوين اللوني 
بطريقة معاصرة، وذلك عبر استخدام 

خامة األحبار والباستيل الزيتي.

الترابط الجتماعي حديث األلوان:


