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تضمهـــا  المذهـــل  الحيـــوي  ع  التنـــوُّ مـــن  مربـــع  كيلومتـــر 
مناطـــق اإلنتـــاج البرية فـــي أرامكـــو الســـعودية، حيـــث ُتعدُّ 
ع  هـــذه الكنـــوز الطبيعيـــة مـــن أكثـــر المناطـــق ثـــراًء بالتنـــوُّ

الحيوي في المملكة.
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امللتقى واملعرض الدولي اخلامس للسالمة املرورية

خطوة أخرى على الطريق للوصول إلى مدن بال حوادث

الدمـــام - ظـــّل غائًبـــا عـــن الوعـــي، ثـــّم اســـتيقظ 
ــم  ــالم دامـــس، فلـ ــاه وســـط ظـ ــأ فـ ــال تمـ ــأة والرمـ فجـ
ـــم بـــأي أرض وتحـــت أي ســـماء هـــو! لـــم يتذكـــر، ولـــم  يعل
وســـط  وحيـــًدا  يفعـــل  ومـــاذا  حـــدث،  مـــا  يـــدرك 
الصحـــراء! حـــاول أن يعـــّدل مـــن جلســـته وينظـــر حولـــه 
ــيًئا، ولكنـــه ال يقـــوى علـــى رفـــع جســـده  ــه يتذكـــر شـ علّـ
ســـيارته  ليـــرى  األفـــق  فـــي  بصـــره  أجـــال  الثقيـــل. 
المقلوبـــة علـــى مســـافة بعيـــدة، وقـــد كانـــت إطاراتهـــا 
باتجـــاه الســـماء، وكأنهـــا ترفـــع أكفهـــا بالدعـــاء لمـــن 
احتضنـــت ضحكاتهـــم منـــذ ســـويعات قليلـــة، ولكنهـــا 
خذلتهـــم فـــي نهايـــة المطـــاف! حينهـــا تذّكـــر فرحتـــه 
بالســـيارة الجديـــدة التـــي »اغتـــر« بهـــا، وظـــن أنهـــا 

ستحصنه وأسرته. 
ُرّد لـــه وعيـــه تماًمـــا فنهـــض متثاقـــاًل باكًيـــا وســـط 
العتمـــة المرعبـــة يجـــري فـــي كّل االتجاهـــات منادًيـــا 
أســـماء أوالده وزوجتـــه بأعلـــى صوتـــه كمـــن أصابـــه 
المـــّس، مـــردًدا »أيـــن أنتـــم«. ظـــّل يمّشـــط المـــكان برجلـــه 
المكســـورة باحًثـــا عنهـــم فـــي عتمـــة الصحـــراء حتـــى 
وجدهـــم جثًثـــا هامـــدة بـــال حـــراك، فتيقـــن أن الكارثـــة 
قـــد وقعـــت وأنـــه لـــم ينـــج منهـــا ســـواه. ظلمـــة تلـــك الليلـــة 
المشـــؤومة، ووحشـــة قســـوتها ســـتظّل تـــراوده طـــوال 

ســـنين عمـــره ليتجرع ألم فقدهم كّل يوم. 
التـــي  المفجعـــة  الحـــوادث  قصـــص  هـــي  كثيـــرة 
ــاًل رغـــم كّل  ــا، وال يـــزال مسلســـل الهـــدر متواصـ توجعنـ
الجهـــود التـــي تبـــذل ســـنوًيا، ومـــع تراجـــع عـــدد الوفيـــات 
إال أن قصًصـــا مشـــابهة ال تـــزال تحـــدث ونســـمع عنهـــا 
فتؤلمنـــا، ونرجـــو أال نكـــون جـــزًءا مـــن إحـــدى تلـــك 

القصص. 
ومـــن أجـــل حمايـــة هـــذه األســـر، وتحـــت رعايـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـعود بـــن نايـــف بـــن 
الشـــرقية،  المنطقـــة  أميـــر  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز 
انطلقـــت أعمـــال الملتقـــى والمعـــرض الدولـــي الخامـــس 
للســـالمة المروريـــة، فـــي الدّمـــام علـــى مـــدى ثالثـــة 
ـــام، مـــن 16 إلـــى 18 جمـــادى اآلخـــرة 1414هــــ )10 إلـــى  أي

ــو محمد العداربة ــن أرامكـ ــة مـ ــم برعايـ ــذي نُظـ ــر 2020م(، الـ 12 فبرايـ
السعودية. 

وهـــدَف الملتقـــى والمعـــرض الـــذي تنّظمـــه الجمعيـــة 
الســـعودية للســـالمة المروريـــة بالتعـــاون مـــع أرامكـــو 
الســـعودية، وعـــدٍد مـــن الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة، 
إلـــى تحديـــد أفضـــل االبتـــكارات والمبـــادرات التـــي 
يمكـــن نشـــرها فـــي المملكـــة مـــن أجـــل تحســـين وضـــع 
ــاليب  ــرص وأسـ ــى فـ ــرف علـ ــة، والتعـ ــالمة المروريـ السـ
ـــة، وبرامـــج  نقـــل وتوطيـــن تطبيقـــات أنظمـــة النقـــل الذكي
ـــة وســـرعة االســـتجابة  ـــة المروري النمذجـــة إلدارة الحرك

للطوارئ. 

السيارة والطريق وسيلتا حياة
ـــاح الملتقـــى، شـــكر رئيـــس  وخـــالل مشـــاركته فـــي افتت
التنفيذييـــن،  إدارييهـــا  كبيـــر  الســـعودية،  أرامكـــو 
المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، ســـمو أميـــر المنطقـــة 
الشـــرقية لرعايتـــه الملتقـــى، وحرصـــه الشـــديد علـــى 
وضـــع وتنفيـــذ اإلســـتراتيجيات التـــي تعـــّزز أهـــداف 
الســـالمة المروريـــة، مؤّكـــًدا أهميـــة هـــذا الحـــدث لـــكّل 
أســـرة مـــن أجـــل التقليـــل مـــن نســـبة الحـــوادث المروريـــة 
ًحـــا  ا و ر أ لمجتمـــع  ا تســـتنزف  لتـــي  ا بـــات  واإلصا
مـــن  تأثيرهـــا  فـــي  بكثيـــر  أكبـــر  بنســـبة  وممتلـــكات 
الجرائـــم  أنـــواع  مختلـــف  عـــن  الناتجـــة  الخســـائر 
أكثـــر مـــن ضحايـــا الصراعـــات  بـــل هـــي  األخـــرى، 

والحروب. 
وأشـــار الناصـــر إلـــى أرقـــام منظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
إذ تتســـبب حـــوادث الطـــرق فـــي فقـــدان مـــا يقـــرب مـــن 
مليـــون وربـــع المليـــون إنســـان، علـــى مســـتوى العالـــم 
ـــة  ـــن 6000 حال ـــرب م ـــا يق ـــع األســـف م ـــم م ســـنوًيا، منه

وفاة ســـنوًيا في المملكة.
وأضـــاف الناصـــر أن الجهـــود التـــي تحققـــت فـــي 
اللجنـــة  إســـتراتيجية  تطبيـــق  بـــدء  منـــذ  المنطقـــة 
ـــل نحـــو ســـبع ســـنوات  ـــة، قب الســـعودية للســـالمة المروري
ـــر المنطقـــة الشـــرقية، ومشـــاركة عـــدد  ـــادة ســـمو أمي بقي
كبيـــر مـــن المســـؤولين والمختصيـــن، أســـفرت عـــن 
انخفـــاض الحـــوادث المروريـــة الجســـيمة بنســـبة %52، 
وانخفـــض عـــدد المتوفيـــن بنســـبة 38%، فيمـــا انخفـــض 
المنطقـــة  وجـــاءت   .%56 بنســـبة  المصابيـــن  عـــدد 
الشـــرقية كأقـــل المناطـــق علـــى مســـتوى المملكـــة، مـــن 
ــام  حيـــث ارتفـــاع معـــّدل الحـــوادث الجســـيمة خـــالل عـ

1440هـ.
ــى  ــرص علـ ــعودية تحـ ــو السـ ــر أن أرامكـ ــد الناصـ وأّكـ
ـــدُّ جـــزًءا  دعـــم جهـــود لجنـــة الســـالمة المروريـــة، التـــي تَُع
البيئـــة،  معاييـــر  لتعزيـــز  الشـــركة  إســـهامات  مـــن 
ــا خـــالل  والمجتمـــع، والحوكمـــة، حيـــث شـــملت جهودهـ
العاميـــن الماضييـــن العمـــل مـــع شـــركائها مـــن الجهـــات 
ــة فـــي  ــة الســـالمة المروريـ ــة، مـــن خـــالل لجنـ الحكوميـ
ـــة تُســـهم  ـــول غيـــر تقليدي المنطقـــة الشـــرقية، إليجـــاد حل
ــات  ــال تطبيقـ ــي مجـ ــيما فـ ــوادث، ال سـ ــل الحـ ــي تقليـ فـ
أنظمـــة النقـــل الذكـــي، والضبـــط اآللـــي للمخالفـــات، ومـــا 
يرتبـــط بهـــا مـــن تقنيـــات مراقبـــة الحركـــة المروريـــة، 
وبرامـــج محـــاكاة الحـــوادث المروريـــة وتحليلهـــا، وســـرعة 

االســـتجابة للطوارئ، وغيرها.

وأشـــار المهنـــدس الناصـــر إلـــى أن أرامكـــو الســـعودية 
تفخـــر بـــأداء الســـالمة، وبـــأن الســـالمة تأتـــي أواًل، 
وتؤمـــن بـــأن كّل حالـــة وفـــاة تمثـــُل خســـارة جســـيمة 
خاصـــة إذا كان باإلمـــكان تفاديهـــا، كمـــا هـــو الحـــال فـــي 

الحوادث المرورية. 

العمل مستمر والخبرات تتراكم
وفـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا مديـــر جامعـــة اإلمـــام 
عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل، معالـــي الدكتـــور عبـــداهلل 
الربيـــش، أّكـــد أن المنتـــدى الخامـــس للســـالمة المروريـــة 
امتـــداد للجهـــود المبذولـــة فـــي الســـنوات الســـابقة مـــن 
ـــو  ـــع كرســـي أرامك ـــاون م ـــة بالتع ـــة الســـالمة المروري لجن
شـــأن  فـــي  وخاصـــة  حكوميـــة  وجهـــات  الســـعودية، 

السالمة المرورية. 
كمـــا أكـــد الربيـــش تضافـــر وتكامـــل األدوار والجهـــود 
ــث  ــة للبحـ ــة والخدميـ ــة واألمنيـ ــات األكاديميـ ــن الجهـ بيـ
معاييـــر  أعلـــى  لتحقيـــق  الممارســـات  أفضـــل  عـــن 
الســـالمة والبحـــث عـــن أفضـــل المبـــادرات والممارســـات 
لخلـــق الفـــارق اإليجابـــي، وتحقيـــق التغييـــر المطلـــوب 
ـــا  ـــا ُملًح فـــي الثقافـــة والممارســـة ألنهـــا أصبحـــت هاجًس

للمملكة. 
ـــى التجـــارب  ـــى تســـليط الضـــوء عل ـــش إل وأشـــار الربي
العالميـــة الناجحـــة، وبحـــث مـــا أطلقتـــه منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة مـــن حزمـــة تقنيـــة لتأميـــن ســـالمة الطـــرق 
واعتبارهـــا دليـــاًل إرشـــادًيا لدعـــم الجهـــود المحليـــة 

لتعزيز الســـالمة المرورية.

مدن خالية من حوادث 
الوفيات بحلول عام 2025م

مـــن جهتـــه، شـــارك مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمـــرور 
ــا  ــة أّكـــد فيهـ ــامي، بكلمـ ــد البسـ ــواء محمـ ــة، اللـ بالمملكـ
الممارســـات  علـــى  والوقـــوف  الخبـــرات،  تبـــادل  أن 
العالميـــة الناجحـــة للســـالمة المروريـــة، ســـيكون لـــه 
ـــى أن  ـــر فـــي صناعـــة فـــرق حقيقـــي. وأشـــار إل ـــر األث كبي
تنميـــة ســـلوك الســـائقين فـــي االلتـــزام بأنظمـــة الســـالمة 
والخطـــط  المشـــاعر  بتحفيـــز  يتحقـــق  ال  المروريـــة 
التعـــاون  توفـــر  مـــن  بـــد  ال  بـــل  فحســـب،  النظريـــة 
والتكامـــل المتجانـــس، واســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة 
لتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة، وقـــال: »فـــي العاميـــن 
الماضييـــن تحقـــق كثيـــر مـــن األهـــداف المخطـــط لهـــا 
ــام  ــل نظـ ــتراتيجية، وتعديـ ــة إسـ ــع خطـ ــالل وضـ ــن خـ مـ
المـــرور وتكييفـــه لتحقيـــق الهـــدف الرئيـــس لخفـــض 
عـــدد الحـــوادث، وتطويـــر مـــدارس تدريـــب القيـــادة 
فـــي  للرجـــال والنســـاء، واســـتخدام أنظمـــة حديثـــة 

الرصـــد وضبط الحركة المرورية«. 
بفاعليـــة  العالميـــة  الصحـــة  أقـــرت منظمـــة  وقـــد 
إســـتراتيجية المملكـــة فـــي بنـــاء منظومـــة الســـالمة 
المروريـــة وتحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة. كمـــا أعلـــن البســـامي 
ـــات  ـــة مـــن حـــوادث الوفي ـــادرة مـــدن خالي عـــن إطـــالق مب
بحلـــول عـــام 2025م التـــي ســـتُطبق فـــي مدينتـــي الجبيـــل 
وينبـــع الصناعيتيـــن بدايـــًة، ثـــم ســـيتم تعميمهـــا علـــى 

مـــدن أخرى في مرحلة الحقة.

المهندس أمين الناصر متحّدًثا في الملتقى، 
مؤّكًدا دور الشركة الفاعل ونهجها النموذجي 

في السالمة.

صاحب السمو الملكي، األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود يتوسط كبار الضيوف في الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسالمة المرورية، ويبدو إلى يمينه الدكتور عبداهلل الربيش، والمهندس أمين 
الناصر، وإلى يساره معالي أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد محمد الجبير، واللواء محمد البسامي.          تصوير: يارا زياد

تتسبب حوادث الطرق في فقدان ما 
يقرب من 1.25 مليون شخص في العالم 

سنوًيا.

استضاف المعرض 50 شركة
عالمية عرضت حلوًل، وتقنيات

مبتكرة لتحسين السالمة المرورية.

مبادرة مدن خالية من حوادث 
الوفيات بحلول عام 2025م في 

مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

6000 حالة وفاة ناتجة عن 
حوادث الطرق في المملكة 

سنوًيا.

30 متحدًثا من 12 دولة في العالم 
شاركوا في الملتقى والمعرض 

الدولي الخامس للسالمة المرورية.

تهدف رؤية 2030 لخفض عدد 
الوفيات واإلصابات الناجمة عن 

الحوادث بنسبة %50. قف

أسفرت الجهود 
قت في  التي تحقَّ
المنطقة منذ بدء 

تطبيق إستراتيجية 
اللجنة السعودية 

للسالمة المرورية، 
قبل نحو سبع 

سنوات عن 
انخفاض الحوادث 
المرورية الجسيمة 

بنسبة %52، 
وانخفض عدد 

المتوفين بنسبة 
38%، فيما انخفض 

عدد المصابين 
بنسبة %56



ضّمت متحدثني وخبراء متخّصصني يف كيفية مواجهة حتديات العمل والتواصل 

د..ورشة عمل في  التواصل في عالم معقَّ
أرامكو السعودية لمواجهة تحديات الغد

الظهـــران - فـــي ظـــل بيئـــة عمـــل متغيـــرة ومليئـــة 
ــي  ــات التـ ــه التقلبـ ــب عليـ ــد تغلـ ــم ُمعقـ ــات، وعالـ بالتحديـ
ــال،  ــم األعمـ ــيما عالـ ــات السـ ــع القطاعـ ــى جميـ ــر علـ تؤثـ
يبـــدو التواصـــل الفاعـــل والقـــدرة علـــى تحليـــل المشـــكالت 
التـــي تواجهنـــا هـــو الســـبيل لنجـــاح األعمـــال والمضـــي 
ُقدًمـــا. وفـــي هـــذا اإلطـــار، نّظمـــت دائـــرة الشـــؤون العامـــة 
ــن  ــت متحدثيـ ــل ضّمـ ــة عمـ ــعودية ورشـ ــو السـ ــي أرامكـ فـ
وخبـــراء متخصصيـــن فـــي كيفيـــة مواجهـــة تحديـــات 
إدارة  مـــع  بالشـــراكة  وذلـــك  لتواصـــل،  وا لعمـــل  ا
األبحـــاث  ومركـــز  األســـواق،  وتحليـــل  اإلســـتراتيجية 

البريطاني تشاتام هاوس، وشركة كونترول ريسك. 
نُظمـــت الورشـــة تحـــت عنـــوان »موجـــز الـــرؤى العالميـــة: 
التواصـــل فـــي عالـــم معقـــد«، وكان الهـــدف منهـــا تزويـــد 
الحضـــور مـــن موظفـــي أرامكـــو الســـعودية المعنييـــن 
مـــن  وغيرهـــم  والخارجـــي،  لداخلـــي  ا لتواصـــل  با
المتخصصيـــن فـــي األعمـــال، بأبـــرز الـــرؤى والنتائـــج 
واألفـــكار الرئيســـة التـــي يحتاجـــون إليهـــا لمســـاعدة 
الشـــركة علـــى التكيـــف وتحقيـــق أهدافهـــا اإلســـتراتيجية 
ــات  ــاخ، والتقلبـ ــر المنـ ــل تغيـ ــة، مثـ ــات العصيبـ ــي األوقـ فـ
التـــي تطـــرأ علـــى عالـــم األعمـــال، والفـــرص الواعـــدة، 
والتقنيـــات التـــي تغّيـــر قواعـــد الممارســـة التجاريـــة، 

فتؤدي إلى تغيير الطريقة التي نمارس بها أعمالنا. 
وشـــملت الموضوعـــات الرئيســـة للورشـــة مـــا يلـــي: 
التوجهـــات العالميـــة، ووجهـــات نظـــر المجتمـــع الدولـــي، 
وأهـــم المخاطـــر لعـــام 2020م، وتطـــور أنظمـــة الطاقـــة، 

والتوعية بالتغيرات المناخية، واالتصاالت وتأثيراتها.

سكوت بالدوف

استكشاف بيئة التواصل 
فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة ، قـــال مديـــر عـــام الشـــؤون 
العامـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ فهـــد الضبيـــب: 
»إن موظفـــي أرامكـــو الســـعودية المعنييـــن بالتواصـــل 
بمعلومـــات  بـــاإلدالء  مكلفـــون  والخارجـــي،  الداخلـــي 
واضحـــة، ومقنعـــة، ومؤثـــرة عـــن أرامكـــو الســـعودية 
وإســـتراتيجياتها وأعمالهـــا وإنجازاتهـــا، وذلـــك علـــى 
الرغـــم مـــن أن هـــذه المهمـــة باتـــت أكثـــر صعوبـــة بســـبب 
الـــدور الـــذي تلعبـــه العواطـــف، وليـــس الحقائـــق، فـــي 

تشكيل الخطاب العام«.
لهـــذه  »يأتـــي تنظيمنـــا  وأضـــاف الضبيـــب قائـــاًل: 
الحقائـــق  قـــول  فكـــرة  تعزيـــز  منطلـــق  مـــن  الورشـــة 
ــذه  ــت هـ ــد ُصممـ ــة. وقـ ــيطرة العاطفـ ــن سـ ــص مـ والتخلـ
ــر  ــا أكثـ ــهل، وجهودنـ ــا أسـ ــل أعمالنـ ــث تجعـ ــة بحيـ الورشـ
ــل  ــة التواصـ ــاف بيئـ ــق استكشـ ــن طريـ ــك عـ ــة، وذلـ فاعليـ
التـــي نعمـــل فيهـــا، وتحديـــد التوجهـــات التـــي ستشـــكل 
التصـــورات المســـتقبلية. فـــي هـــذه الورشـــة ســـنتعلم كيـــف 
نفّكـــر، ونعيـــد تقديـــر جهودنـــا وشـــحذ طاقاتنـــا. وأودُّ أن 
أشـــجعكم علـــى اســـتخدام مـــا حصلتـــم عليـــه اليـــوم مـــن 

معارف ورؤى في عملكم مستقباًل«. 

التوجهات وردود الفعل العالمية 
بعـــد ذلـــك، قـــّدم مديـــر مركـــز األبحـــاث البريطانـــي 

عـــن  لمحـــة عامـــة  نيبليـــت،  روبـــن  هـــاوس،  تشـــاتام 
»التوجهـــات وردود األفعـــال العالميـــة: مجتمـــع دولـــي 
للقـــرن الحـــادي والعشـــرين«. وقـــال نيبليـــت إن هنـــاك 

تحديات كبيرة تواجه العالم حالًيا، ومنها:
•  يعيـــش حوالـــي ربـــع ســـكان العالـــم فـــي بيئـــة هشـــة 

من حيث األمن واالقتصاد والحروب.
•  هنـــاك تبايـــن مســـتمر فـــي المســـتوى االقتصـــادي 
التفـــاوت  مـــن   10/7 إلـــى  يصـــل  الـــدول،  بيـــن 

االقتصادي المستمر.
ـــة فـــي  ـــة االقتصادي ـــد العمـــل بسياســـات الحماي •  يتزاي
جميـــع أنحـــاء العالـــم، ويواصـــل قـــادة الـــدول بنـــاء 

الحواجز حول أعمال التبادل التجاري.
ــام  ــن بنظـ ــة المواطنيـ ــي ثقـ ــوظ فـ ــع ملحـ ــة تراجـ •  ثَّمـ
الحكـــم الديمقراطـــي، حيـــث تظهـــر اســـتطالعات 
الـــرأي األخيـــرة أن 51% مـــن الشـــعوب غيـــر راضيـــة 

عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية.
ــت، إن  ــال نيبليـ ــد قـ ــك، فقـ ــن كل ذلـ ــم مـ ــى الرغـ  وعلـ
األســـس لبنـــاء عالـــم أفضـــل ال تـــزال قائمـــة. واســـتدل 
بالوتيـــرة الســـريعة التـــي تشـــهدها التغيـــرات التقنيـــة، 
ـــى %65  ـــت إل ـــع أن تصـــل شـــبكة اإلنترن ـــث مـــن المتوق حي
مـــن ســـكان العالـــم فـــي عـــام 2025م، أي بزيـــادة %47 
عّمـــا هـــي عليـــه اليـــوم. ويواصـــل االقتصـــاد العالمـــي نمـــوه 
ـــرة، تســـتطيع  ـــات المتغي بنســـبة 3%، وفـــي ظـــل هـــذه البيئ
ـــو الســـعودية أن  ـــل أرامك ـــة« مث ـــة المتمكن ـــات الفاعل »الجه
ـــا بطريقـــة مســـتدامة مـــن خـــالل توفيـــر  تلعـــب دوًرا محورًي
ــا أن تنتشـــل الشـــعوب والـــدول مـــن  ــة التـــي يمكنهـ الطاقـ

الفقر وتسهم في ازدهارها. 
بعـــد ذلـــك، توّســـع البروفيســـور بـــول ســـتيفنز، وهـــو 
زميـــل متمّيـــز فـــي مجـــال الطاقـــة والبيئـــة والمـــوارد فـــي 
مركـــز األبحـــاث البريطانـــي تشـــاتام هـــاوس، فـــي موضـــوع 
أحـــد  كان  التقديمييـــن.  عرضيـــه  فـــي  اللقـــاء  هـــذا 
العرضيـــن بعنـــوان »الـــرؤى العالميـــة حـــول قطـــاع النفـــط 
والغـــاز، تطـــور أنظمـــة الطاقـــة، وتغيـــر المنـــاخ«، وكان 
الثانـــي بعنـــوان »مـــاذا يعنـــي تطـــور أنظمـــة الطاقـــة 

بالنسبة لشركات النفط الدولية والوطنية؟«.

المخاطر الجيوسياسية واإلستراتيجية 
وبعـــد الظهيـــرة، قّدمـــت الشـــريكة فـــي مكتـــب شـــركة 
كونتـــرول ريســـك الشـــرق األوســـط، ســـورانا بارفالســـكو، 
عرًضـــا تقديمًيـــا عـــن أكبـــر المخاطـــر الجيوسياســـية 
ــام 2020م فـــي منطقـــة  ــة لعـ ــتراتيجية واالقتصاديـ واإلسـ
الشـــرق األوســـط، فيمـــا تطـــّرق رئيـــس مكتـــب كونتـــرول 
ــن  ــنغافورة، ديـ ــي سـ ــادئ فـ ــيا والمحيـــط الهـ ريســـك آلسـ
تشـــامورو، للمخاطـــر التـــي تشـــهدها االقتصـــادات ســـريعة 

النمو في آسيا.
وقالـــت رئيـــس قســـم العالقـــات العامـــة فـــي شـــركة 
أرامكـــو الســـعودية لمشـــاريع الطاقـــة، عليـــاء الصيرفـــي، 

ُصّممت هذه 
الورشة بحيث 
تجعل أعمالنا 

أسهل، وجهودنا 
أكثر فاعلية، 

وذلك عن طريق 
استكشاف بيئة 

التواصل التي 
نعمل فيها، 

وتحديد 
التوجهات التي 

ستشّكل 
التصورات 

المستقبلية

فهد الضبيب

تشاتام هاوس
الدوليـة  للشـؤون  الملكـي  المعهـد  تأسـيس  تـم 
)والمعـروف باسـم تشـاتام هـاوس(، ومقـره العاصمة 
البريطانيـة لنـدن، منـذ مائـة عـام، وتحديـًدا بنهايـة 
الحـرب العالميـة األولـى، التـي نتـج عنهـا دمـار كبير 
فـي أجـزاء عديدة من أوروبا والعالم، وتمثلت مهمة 
ومزدهـر  ومسـتدام  آمـن  عالـم  بنـاء  فـي  المعهـد 

وعادل.
هـاوس  تشـاتام  ، يضـم  المهمـة  هـذه  ولتحقيـق 
ء  ا لخبـر ا و يمييـن  د كا أل ا فضـل  أ مـن  ا  ًد عـد
المتخصصيـن فـي العالـم، وذلـك فـي إطـار سـعيه 
ع  والقطـا الحكومـات،  إشـراك  نحـو  المسـتمر 
صريـح  نقـاش  فـي  المدنـي،  والمجتمـع  الخـاص 
والتحديـات  القضايـا  أكثـر  بعـض  حـول  ومفتـوح 
تاريخـه  وطـوال  المعاصـر.  عالمنـا  فـي  صعوبـة 
الممتـد، عقـد تشـاتام هـاوس حوالـي 300 فعاليـة 
مهمـة  تسـاند  أفـكار  خلـق  لتعزيـز  وعامـة  خاصـة 
إنشـاء  فـي  ُتسـهم  التـي  األفـكار  وهـي  المعهـد، 
مجتمعات مسالمة ومزدهرة، ونمو مستدام وعادل، 

وُحكم قابل للمساءلة وشامل للجميع.
يتمّيـز المعهـد بتشـجيع المناقشـات المفتوحـة، 
ويشـتهر بــقواعد خاصـة بـه ُيطلـق عليهـا )قواعـد  
تشـاتام هـاوس(، التـي تسـمح للمشـاركين بمناقشـة 
محتـوى األفـكار التـي ُتطـرح فـي لقاءاتـه ولكـن دون 

الكشف عن هوية أصحاب هذه األفكار. 
وقـال مديـر تشـاتام هـاوس، السـيد روبـن نيبليـت، 
أثنـاء زيارتـه للظهـران: »يتمحـور العمـل فـي تشـاتام 
الخـروج  إلـى  نهـدف  األفـكار، حيـث  حـول  هـاوس 
بأفـكار يمكـن أن تجعـل هـذا العالم أفضل حاًل مما 

هو عليه اآلن«.

إن المناقشـــات التـــي دارت فـــي ورشـــة العمـــل ستســـاعدها 
علـــى التواصـــل بشـــكل أكثـــر فاعليـــة بشـــأن دور أرامكـــو 
التقنيـــات  دعـــم  فـــي  الطاقـــة  لمشـــاريع  الســـعودية 

المبتكرة.
وأضافـــت: »لقـــد تناولـــت هـــذه الفعاليـــة موضوعهـــا 
بتعمـــق، وقّدمـــت لنـــا لمحـــة عـــن توجهـــات المســـتقبل، 
وأوضحـــت كيـــف يمكـــن للقـــرارات التـــي نتخذهـــا اليـــوم أن 

تستطيع حل مشكالت العالم غًدا«.

إطالع العالم على نجاحاتنا
وقالـــت الكاتبـــة والمحـــررة فـــي إدارة منـــع الخســـائر، 
ليندســـي جيـــه بـــارد ، إنهـــا استحســـنت النقـــاش الـــذي دار 
ـــد  ـــت: »لق ـــة. وأضاف ـــي قطـــاع الطاق ـــة ف حـــول دور التقني
قمنـــا بالكثيـــر لتطويـــر وتنفيـــذ تقنيـــات جديـــدة فـــي 
ــي  ــود فـ ــذه الجهـ ــاعدنا كلُّ هـ ــا، وتسـ ــن إداراتنـ ــد مـ عديـ
التوصـــل ألنظمـــة أكثـــر أمًنـــا ومنتجـــات أنظـــف، كمـــا 
يتعّيـــن علينـــا إطـــالع العالـــم علـــى هـــذه النجاحـــات بشـــكل 

أفضل«.
ــي  ــرية فـ ــوارد البشـ ــي المـ ــام فـ ــر العـ ــن الخبيـ ــا ثّمـ كمـ
إدارة تطبيقـــات الشـــركة، جيـــروم كاســـتيكس، المناقشـــة 
التـــي دارت حـــول مـــا قـــد ينشـــأ مـــن أعطـــال محتملـــة 
مختلـــف  فـــي  األتمتـــة  نحـــو  التوجـــه  تنامـــي  بســـبب 
القطاعـــات الصناعيـــة. وأضـــاف قائـــاًل: »مـــن طبيعـــة 
ـــات  ـــم أن عـــدد الروبوت ـــوارد البشـــرية، أعل ـــي الم ـــي ف عمل
المســـتخدمة فـــي القطاعـــات الصناعيـــة قـــد يتضاعـــف 
فـــي عـــام 2025م عّمـــا هـــو عليـــه اآلن. ويقـــّدر بنـــك 
ـــرا  ـــي إنجلت ـــة ف ـــون وظيف ـــدان 15 ملي ـــال فق ـــرا احتم إنجلت
بســـبب التحـــّول إلـــى الروبوتـــات. ومـــا يهمنـــي هـــو كيـــف 
ـــة وتســـتوعب  ـــا هـــذه التطـــورات التقني ســـتواجه مجتمعاتن

آثارها االجتماعية«.

قّدم مدير مركز األبحاث البريطاني تشاتام هاوس، روبن 
نيبليت، لمحة عامة عن التوجهات العالمية الحالية في 

المجتمع الدولي والتحديات التي يواجهها في القرن الحادي 
والعشرين.

م البروفيسور بول ستيفنز عرًضا ناقش التحّول في صناعة  قدَّ
الطاقة وتغير المناخ، خالل ورشة العمل التي استهدفت 

تعزيز أساليب التواصل لمواجهة تحديات الغد.
تصوير: أحمد العيتاني

اكتظت قاعة اإلكسبك بالحضور المتنّوع والمتعطش لطرح 
األسئلة على المتحدثين ذوي الخبرة الواسعة بقضايا 

التواصل التي تزداد تعقيًدا وتشعًبا مع ارتفاع وتيرة 
التحديات العالمية التي يجابهها العالم في القرن الحادي 

والعشرين.
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إدارة المشاريع تطلق أداة جديدة لتعزيز مشاركة المعلومات والدروس المستفادة

د الطريق نحو التميُّز.. املنافسة اإليجابية متهِّ

الخدمات الهندسية تحتفي بنجاح األفراد والفرق 
ز الهندسي في حفل جوائز التميُّ

المشــاريع،  إدارة  إدارة مكتــب  الظهــران - أطلقــت 
ــدروس المســتفادة،  ــرات وال ــادل الخب مؤخــًرا، قاعــدة لتب
التــي تمّثل منصًة لتســجيل المعارف المتعلقة بالمشــاريع، 
عــن طريــق إتاحــة الفرصــة للعامليــن فــي مشــاريع أرامكــو 
الســعودية مشــاركة مــا تعلمــوه من دروس مســتفادة بشــكل 
فــي متنــاول  المعلومــات  لتكــون هــذه  واضــح وســهل، 
الجميــع. وتأتــي هــذه المبــادرة ضمــن جهــود اإلدارة 
المناطــق  لجميــع  المعلومــات  ونقــل  مشــاركة  لتعزيــز 
ــون فــي  اإلداريــة بهــدف إيجــاد بيئــة يحــرص فيهــا العامل
المشــاريع علــى تبــادل خبراتهــم والمســاعدة فــي تحســين 

وتعزيز المشاريع المستقبلية.
وتحــثُّ إدارة مكتــب إدارة المشــاريع علــى تبــادل المعرفة 
ــدروس  ــا مجموعــة ال ــا، وهم ــن توفرهم مــن خــالل خدمتي
المســتفادة.  الــدروس  تنفيــذ  عمــل  وورش  المســتفادة 

أرامكـو  فـي  الهندسـية  الخدمـات  الظهـران - جنـت 
ـًرا، حصاد ثقافة المنافسـة اإليجابية التي  السـعودية، مؤخَّ
زرعتهـا، وذلـك فـي حفـل توزيـع جوائـز التميُّـز الهندسـي 

السنوي الثاني، الذي احتفى باألفراد والفرق المميَّزة.
وأوضـح نائـب الرئيـس للخدمـات الهندسـية، األسـتاذ 
عبـداهلل البيـز، أن الجوائـز التـي تتـوزَّع علـى سـت فئـات، 
د الطريق نحو التميُّز التشـغيلي، حيث إنها تسـعى إلى  تمهِّ
استحداث بيئة من المنافسة اإليجابية بين األفراد والِفرق 
ى جميـع  م الخدمـات الفنيـة الرئيسـة، وقـد أدَّ التـي تقـدِّ
مين من األفراد والِفرق واإلدارات أداًء بارًزا في هذا  المكرَّ

اإلطار.

ز وتحقيق الكفاءة التميُّ
ـم برنامـج التميُّـز لتطويـر ممارسـات فاعلـة  وقـد ُصمِّ
لأعمـال علـى مسـتوى الشـركة، مـن خـالل اعتمـاد مبادئ 

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

ولتســجيل تلــك المعــارف، تُقــام ورش عمل تجميــع الدروس 
المســتفادة عنــد نهايــة كل مرحلــة فــي كل مشــروع. وبذلك، 
ــر  ــى تقاري ــوي قاعــدة معــارف الــدروس المســتفادة عل تحت

عن جميع الدروس التي تم تجميعها من ورش العمل.
وحققــت حملــة الــدروس المســتفادة التــي عملــت عليهــا 

فريـدة مـن نوعهـا. وتُسـهم االسـتفادة مـن مفهـوم تبـادل 
االبتـكارات  فـي تحفيـز  الممارسـات  المعـارف وأفضـل 
المبدعـة، وتعزيـز الجـودة والتميُّـز فـي القيـادة. ويعتمـد 
تقيـس  شـاملة  اختيـار  معاييـر  علـى  الجوائـز  برنامـج 

اإلنجازات في كل فئة وترتِّبها.
وقـال كبيـر المهندسـين فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ 
جميـل البقعـاوي: »تهـدف الجوائـز إلـى تكريـم أصحـاب 
أفضـل أداء فـي عديـد مـن المجـاالت المتعلِّقـة بالخدمات 
الهندسـية والهندسـة فـي الشـركة، باإلضافـة إلـى إيجـاد 
ـق  منافسـة إيجابيـة بيـن اإلدارات؛ إذ إن التحسـينات تتحقَّ

بالمتابعة والتكريم«.
وأوضـح البقعـاوي أن ثقافـة المنافسـة تنعكـس بشـكل 
والبيئـة.  والسـالمة  والموثوقيـة  المرونـة  علـى  إيجابـي 
وأضـاف بقولـه: »نحـن نحـاول أن نفعـل مزيـًدا مـن خـالل 
اسـتثمار االبتـكارات والتقنيـة، كمـا نغـرس ثقافـة اإلبـداع 
ـخها في إداراتنا، ونقارنهـا بأفضل ما هو موجود في  ونرسِّ

هذا القطاع«.
ـم الحـدث وناظـر قسـم التفتيـش  مـن جانبـه، قـال منظِّ

إدارة المشــاريع وإدارة مكتــب إدارة المشــاريع مًعــا، مــا 
250 درًســا مســتفاًدا، شــملت عديــًدا مــن  يزيــد علــى 
التخصصــات: مثــل الســالمة، والمطالبــات والمنازعــات، 
وإدارة العقــود، وإدارة العالقــات مــع الجهــات المعنيــة، 
وتقنيــة اإلنشــاءات. وقــد تــم تكريــم اإلدارات واألفــراد 

)توجيـه  عبـارة  »إن  الملحـم:  محمـد  ديـن،  المورِّ علـى 
ـة فـي هـذا الصـدد؛ فقـد أردنـا أن تتنافس  المنافسـة( مهمَّ
الفـرق فيمـا بينهـا فـي األعمـال الرئيسـة، بهـدف تحسـين 

أداء الشركة ككل«.
وقـال المستشـار الهندسـي، عبدالعزيـز عسـيري، إثـر 
حصولـه علـى جائـزة أفضـل لجنـة لمعاييـر األعمـال: »أنـا 
مسـرور لحصولـي علـى هـذه الجائـزة، لكـن الفضـل فـي 
نهايـة المطـاف يرجـع إلـى الفريـق الـذي أعمـل معـه؛ فهـو 
أحد أكثر الفرق تميًُّزا وحماًسا، وجميع أفراده يعملون بال 

كلل لمواكبة أحدث التقنيات«.
وأضـاف عسـيري: »نحـن نعمل بشـكل مكثَّف علـى إدارة 
جميـع المعاييـر بفاعليـة، وبأعلـى درجـة مـن النزاهـة، وهو 

ما يتطلَّب تعاون جميع الجهات المعنية«.

التعاون من أجل النجاح
وحصلـت خدمـات الصيانـة العامة علـى المرتبـة الثانية 
ث شـبر  الممارسـين. وتحـدَّ فـي فئـة أفضـل مجتمعـات 

الشـاخوري، بالنيابـة عـن خدمـات الصيانـة العامـة، قائاًل: 
»يرجـع هـذا النجـاح إلـى التعـاون الوثيـق بيـن خدمـات 
الصيانـة العامـة وإدارات األعمـال الميدانيـة، التـي شـهد 
فيهـا موظفـو الصيانـة والموثوقيـة فائـدة تبـادل المعرفـة 

والتعلُّم من بعضهم بعًضا«.
ز هذه الجائزة ثقافة المنافسة  وأضاف الشاخوري: »تعزِّ
اإليجابيـة، لتبـادل المعرفـة وأفضـل الممارسـات والدروس 
يـات، ممـا يبـثُّ  المسـتفادة، باإلضافـة إلـى مناقشـة التحدِّ

الحماس بين قادة وأعضاء مجتمعات الممارسين«.
مـن جانـب آخـر، حصلـت إدارة الخدمـات االستشـارية 
علـى المركـز الثانـي فـي فئـة األفضل في نشـر االبتـكارات 

والتقنيات.
وقـال ريحـان فاروقـي: »لقـد كان تكريمـي بهـذه الجائـزة 
لحظـة فخر بالنسـبة لي كمهني، كمـا كان أطفالي فخورين 
بتكريمـي نظيـر عملـي فـي مجـال تطويـر التقنيـة، الـذي 
يُسـهم فـي توفيـر تكاليـف التشـغيل في الشـركة، كمـا يحد 
مـن انبعاثـات الغـازات المسـبِّبة لالحتبـاس الحـراري ومـا 

تنتجه أعمالنا من انبعاثات كربونية«.

جائزة أفضل اللجان الفنية ومكاتب الجودة
•  األول )فـي الجانـب الفنـي(: لجنـة أوعية الضغط فـي إدارة 

الخدمات االستشارية
•  الثانـي )فـي الجانـب الفنـي(: لجنـة هندسـة تصنيـع الزيـت 

والغاز في إدارة أساليب التصنيع والمراقبة
ديـن فـي إدارة  •  األول )فـي الجـودة(: وحـدة تقييـم المورِّ

التفتيش

جائزة أفضل لجنة لمعايير األعمال
الخدمـات  إدارة  فـي  الالمعدنيـة  المـواد  لجنـة  •  األول: 

االستشارية
•  الثاني: لجنة األنابيب في إدارة الخدمات االستشارية

•  الثالث: لجنة منع التآكل في إدارة الخدمات االستشارية
•  الرابع: لجنة األجهزة في إدارة أساليب التصنيع والمراقبة

•  الخامـس: لجنـة تحسـين أنظمـة الطاقة فـي إدارة أسـاليب 
التصنيع والمراقبة

جائزة أفضل نشر لالبتكار والتقنية
•  األول: تياس حيكموان، من إدارة حماية البيئة

•  الثاني: ريحان فاروقي، من إدارة الخدمات االستشارية
•  الثالث: زياد أحمد، من إدارة حماية البيئة

•  الرابع: أنور بارفيز، من إدارة الخدمات االستشارية
بيـر وبولـوس، مـن إدارة الخدمـات  •  الخامـس: إيمانويـل 

االستشارية

جائزة أفضل اإلدارات في تبادل المعرفة
•  األول: مكتـب إدارة المشـاريع، تسـلَّم الجائـزة األسـتاذ بـدر 

بورشيد

•  الثانـي: إدارة المشـاريع والمسـاندة الفنيـة، تسـلَّم الجائـزة 
األستاذ وليد الكليبي

الغـاز فـي الحويـة، تسـلَّم الجائـزة  •  الثالـث: إدارة معمـل 
األستاذ راشد الدوسري

•  الرابـع: إدارة اإلنتـاج فـي شـمال الغـوار، تسـلَّم الجائـزة 
األستاذ عبدالعزيز الصالح

•  الخامس: إدارة مشتريات المشاريع، تسلَّم الجائزة األستاذ 
عبداهلل الصغير   

جائزة أفضل مجتمعات الممارسين
•  األول: التفتيش على المشاريع، التابع إلدارة التفتيش

•  الثانـي: الصيانـة وإدارة األصـول، التابـع لقسـم خدمـات 
الصيانة العامة

•  الثالـث: المواصفـات القياسـية الهندسـية، التابـع إلدارة 

التميز التشغيلي ومساندة الخدمات الهندسية
•  الرابع: الحفر وصيانة اآلبار، التابع إلدارة تقنية الحفر

•  الخامس: السالمة، التابع إلدارة منع الخسائر

جائزة أفضل المدربين الفنيين
•  األول: عبدالمحسـن الجريـدان، مـن إدارة مشـاريع خطـوط 

األنابيب
•  الثاني: محمود يونس، من إدارة مشاريع خطوط األنابيب

•  الثالث: محمد سفور، من إدارة مشاريع مرافق النفط
•  الرابع: عثمان طه، من إدارة أساليب التصنيع والمراقبة

الخدمـات  إدارة  مـن  السـويدان،  حسـين  •  الخامـس: 
االستشارية

التصنيـع  أسـاليب  إدارة  مـن  طـارق،  محمـد  •  السـادس: 
والمراقبة

مين في  جانب من المكرَّ
ز الهندسي  حفل التميُّ

السنوي الثاني، 
يصطفون للتقاط 

صورة مع نائب الرئيس 
للخدمات الهندسية، 

األستاذ عبداهلل البيز، 
وأعضاء آخرين من 
اإلدارة. وقد احتفى 
م،  الحفل الذي ُنظِّ

ًرا، بأصحاب أفضل  مؤخَّ
أداء من األفراد والفرق 

واإلدارات، ضمن ست 
فئات مختلفة.

الــدروس  مــن  عــدد  أكبــر  تقديــم  فــي  الذيــن شــاركوا 
المستفادة، ومنهم:

•  إدارة مشاريع تملك البيوت في جنوب الظهران
•  إدارة مشاريع مرافق الغاز
•  مشاريع التوزيع والفرض

•  محمد وليد إبراهيم، من إدارة مشاريع مرافق الغاز
ــوت  ــك البي ــن إدارة مشــاريع تمل ــو، م ــل ليمجوك •  روجي

في جنوب الظهران
•  إيجور يوفيتشيفيتش، من مشاريع مرافق الزيت

•  فــؤاد رضــوان، مــن إدارة مشــاريع أحيــاء الســكن 
والمشاريع العامة

وتعليًقــا علــى ذلــك، حــثَّ مديــر إدارة مكتــب إدارة 
المشــاريع، األســتاذ بــدر بورشــيد، فــرق المشــاريع علــى 
»االســتفادة الكاملــة مــن قاعــدة تبــادل الخبــرات والــدروس 
وتجنــب  النجاحــات  مشــاركة  طريــق  عــن  المســتفادة 

العقبات التي مرت بها المشاريع السابقة«.
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فؤاد رضوانإيجور يوفيتشيفيتش روجيل ليمجوكومحمد وليد إبراهيم
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تقنيات ثورية حتاكي أعمال التنفيذ والتشغيل وترفع كفاءة املرافق

رقمنة تصاميم المشاريع وإنشاء المباني في 
أرامكو السعودية باألبعاد السبعة 

تصميــم  أعمــال  رقمنــة  أحــرزت جهــود   - الظهــران 
وإنشــاء المبانــي ومشــاريع البنيــة التحتيــة تقدًمــا نوعًيــا 
ــد  ــت فوائ ــة، وجلب ــة الماضي ــًرا خــالل الســنوات القليل وكبي
كبيــرة ألرامكــو الســعودية في تحســين كفــاءة مرافقهــا. فمع 
إدخــال نظــام نمذجــة معلومــات البنــاء، وّلــت المرحلــة التــي 
كانــت تُســتخدم فيهــا الرســومات الهندســية القديمــة ثنائيــة 
األبعــاد مــن كل تخصــص، ســواء أكان ذلك لدى المهندســين 
المهندســين  أم  المدنييــن،  المهندســين  أم  المعمارييــن، 

الميكانيكيين.  
نــي  المبا تصميــم  ألعمــال  لتقليــدي  ا لنظــام  ا كان 
والمشــاريع يتطلــب مراجعــات متكــررة إلدراج تفاصيــل 
فتحــات خدمــات  ومواضــع  االرتفاعــات  مثــل:  ناقصــة 

المرافق، أو الكمّيات المطلوبة من مواد اإلنشاء. 
التصاميــم  هــذه  جميــع  وتصحيــح  تعديــل  أن  كمــا 
مســارات  مــع  لتتناســب  اإلنشــاء  موقــع  فــي  المختلفــة 
الكابــالت أو خطــوط المياه، ومراعاة اختــالف االرتفاعات، 
أعمــال  فــي  العمــل  ســاعات  مــن  عديــًدا  يضيــف  كان 
الهندســة الميدانيــة لحــل االختالفــات التــي تحــدث فــي 
موقــع اإلنشــاء، وتتســبب غالًبــا فــي تأخيــر غيــر متوقــع فــي 
الجــدول الزمنــي للتنفيــذ. أمــا اليــوم، فقــد اســتحدث نظــام 
نمذجــة معلومــات البنــاء عــدًدا مــن المزايــا فــي أعمــال 
مشــاريع اإلنشــاءات، ممــا دعــا إدارة المشــاريع فــي أرامكــو 
الســعودية إلــى توحيــد اســتخدام هــذا النظــام فــي مشــاريع 

البنية التحتية.

بناء مرفق أبحاث مركز األبحاث 
المتقّدمة في إكسبك 

وشــهد تصميــم ووضــع تفاصيــل المشــروع  الحالــي لبنــاء 
لمركــز  التقنيــات،  أحــدث  وفــق  رئيــس  أبحــاث  مرفــق 
األبحــاث المتقدمــة فــي إكســبك تطبيــق هــذا المنحــى 
الجديــد فــي تصميــم المشــاريع، وذلــك من خالل اســتخدام 
نظــام نمذجــة معلومــات البنــاء، ممــا ســمح لمكاتــب مختلفــة 
حــول العالــم بالتعــاون الســلس للعمــل علــى نمــوذج تصميــم 
ذات  فــرق  مــن  واالســتفادة  المشــروع،  لهــذا  واحــد 
تخصصــات متنّوعــة مــن مناطــق مختلفــة حــول العالــم 

القافلة األسبوعية

قّدمت المساندة له.
ــى  ــع منتشــرة عل ــة مناف ــر مــن 20 خدم  فمــع وجــود أكث
طــول آالف األمتــار مــن األنابيــب والكابــالت، اســتطاع نظام 
نمذجــة معلومــات البنــاء تنظيــم أمــور ربمــا كانت غيــر قابلة 
لــإدارة. وال شــك أن مشــروًعا بمثــل ضخامــة وتعقيــد 
المشــروع الجديــد لمركــز األبحــاث المتقّدمــة فــي إكســبك 
كان ســيمّثل تحدًيــا هائــاًل أثنــاء مرحلــة اإلنشــاءات لــو كان 
قــد ُصمــم باســتخدام رســومات ثنائيــة األبعــاد. فقــد كانــت 
هنــاك فــي إحــدى مراحــل األعمــال الهندســية إلنشــاء 
المركــز 5 آالف حالــة اختــالف رئيســة فــي التصميــم ينبغــي 
معالجتهــا. ولكــن مــع وجــود نظــام نمذجــة معلومــات البنــاء، 
ــة التصميــم،  ــاء مرحل ــم توضيــح كل العناصــر وفرزهــا أثن ت
بــداًل مــن عمــل ذلــك أثنــاء مرحلــة اإلنشــاءات فــي موقــع 

العمل.

أداة مرنة إلدارة المشاريع
وقــد أثبــت نظــام نمذجــة معلومــات البنــاء أنــه أداة مرنــة 
للغايــة؛ فقــد قــام فريــق إدارة المشــاريع في الشــركة المعين 
لهــذا المشــروع باالســتفادة منــه فيمــا هــو أبعــد مــن ذلــك، 
تــم اســتخدامه لتنظيــم جولــة رقميــة افتراضيــة  حيــث 
فــي  المتقدمــة  األبحــاث  مركــز  فــي  المعنيــة  للجهــات 

إكسبك. 
ومــن خــالل العــروض التقديميــة التــي قدمــت أثنــاء 
الجولــة االفتراضيــة، اســتطاع المســتخدمون مــن الجهــات 
لغمــوض  ا نــب  ا جو تخيــل  ع  و لمشــر ا فــي  لمعنيــة  ا
أُخــرى،  إلــى  مــن غرفــة  يتجولــون  وهــم  واســتيضاحها 
وفحــص مخــارج الســالمة، ومســافات األمــن بيــن المعــدات 

وإمكانية الدخول ألغراض التشغيل والصيانة. 
كمــا أن إتاحــة الفرصــة للجهــات المعنيــة فــي جولــة 
إدارة  لفريــق  ســمح  المشــروع  فــي  تخيليــة  افتراضيــة 
المشــاريع بالحصــول علــى مرئيــات مهمــة  في الوقــت الذي 
ال تــزال فيــه اإلنشــاءات جاريــة، بــداًل مــن الحصــول عليهــا 

أثناء التسليم. 
ويتيــح برنامــج الجولــة االفتراضيــة اإللكترونــي الفرصــة 
ــق إدارة المشــاريع لتجنــب تكاليــف باهظــة مــن جــراء  لفري
إعــادة تنفيــذ األعمــال والخســائر التــي قــد تحــدث بعــد 

االنتهاء من مرحلة اإلنشاءات.  
وبصــرف النظــر عــن أدوات التصــور االفتراضي، يضيف 
نظــام نمذجــة معلومــات البنــاء أيًضــا أدوات أخــرى تســمح 
لمديــري المشــاريع بالبقــاء علــى اطــالع دائــم علــى المــواد 
الالزمــة وتتبــع التكاليــف ومراقبــة جــداول اإلنشــاءات. كمــا 
يمكــن اســتخراج قائمــة الكمّيــات مــن النموذج مباشــرًة، مما 

يسمح بتقديرات دقيقة وطلب المواد وتعقبها بكفاءة.

يسمح نظام نمذجة معلومات البناء لمخططي المشاريع برؤية ما وراء األبعاد المكانية الثالثة إلى البعد الرابع، حيث يستطيع المهندسون استعراض تسلسل أعمال اإلنشاء من خالل محاكاة 
رباعية األبعاد. وقد تم تطبيق هذا النظام الجديد في التخطيط للمنافع الجديدة التابعة لمركز األبحاث المتقدمة في إكسبك في الظهران.

تجاوز األبعاد الثالثة
ــى  ــة إل ــة الثالث ــاد المكاني ــاوراء األبع ــى م ــال إل وباالنتق
األبعــاد الرباعيــة، يســتطيع المهندســون مشــاهدة تسلســل 
أعمــال اإلنشــاء مــن خــالل محــاكاة رباعيــة األبعــاد، 
تُمّكنهــم مــن التنبــؤ بإمكانيــة التشــييد فــي كل منطقــة تلــو 
األُخــرى، مــن أجــل إشــراك عديــد مــن تخصصــات مجــال 
اإلنشــاء وتنظيمهــا وتخطيــط احتياجــات المشــروع مــن 

القوى العاملة مع المقاولين.  
وهنــاك أيضــا بُعــد خامــس، وهــو خيــار لتتبــع التكاليــف 
مقابــل جــدول أعمــال اإلنشــاء. وبعد بــدء مرحلة التشــغيل 
ــق  ــة، يســتطيع مهندســو مرف ــي، والتشــغيل والصيان الفعل
التشــغيل والصيانــة بالُمنشــأة اســتخدام نظــام نمذجــة 
معلومــات البنــاء مــن خــالل بُعديــه الســادس والســابع 
المتمثليــن فــي تحســين اســتهالك الطاقــة وإدارة دورة 

حياة األصول.
لقــد شــهد قطــاع البنــاء والتشــييد تقدًمــا ملحوًظــا نحو 
ــذي  ــة، األمــر ال ــات الثوري التحــّول الرقمــي بفضــل التقني
واكبتــه أرامكــو الســعودية بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن مرونــة 
لمواصلــة تطويــر مشــاريع اإلنشــاءات والبنــى التحتيــة فــي 

مختلف مناطق أعمالها.

بزيادة ١٤٠٪ عن عدد الطالب املستفيدين العام املاضي..

برنامج التدريب التعاوني يسعى الستقطاب 
الطالب الموهوبين في المملكة

الظهـران - انطالًقـا مـن المسـؤولية االجتماعيـة ألرامكـو 
السـعودية فـي تأهيـل وتدريـب الشـباب السـعودي، وإعـداد 
مت إدارة البرامج والشراكات األكاديمية،  الكفاءات الشاّبة، نظَّ
مؤخـًرا، ملتقًى تحضيرًيا لمتدربي ومتدربـات برنامج التدريب 
التعاونـي فـي أرامكـو السـعودية، علـى مـدى يوميـن فـي قاعـة 

المحاضرات لمبنى مكاتب الشركة في الدمام.
وشـهد اليوم األول من الملتقى التحضيري، عرًضا تقديمًيا 
عـن الشـركة وتاريخهـا ومبـادئ العمـل فيهـا، باإلضافـة إلـى 
معلومـات حـول برنامج التدريـب التعاونـي وأهدافـه ومميزاته، 
كمـا تضّمـن فقـرة أجـاب فيهـا مستشـارو التدريـب فـي قسـم 
التـي  والتسـاؤالت  الجامعيـة عـن االستفسـارات  العالقـات 
طرحهـا المتدربـون والمتدربـات. أمـا فـي اليـوم الثانـي فقـد 
حظـَي موضـوع األمـن والسـالمة بالجـزء األكبـر مـن العـروض 
التـي تنّوعـت مـا بيـن إجـراءات السـالمة العامـة فـي الشـركة 

والسـالمة علـى الطريـق، وأمـن المعلومـات، والعـادات السـبع شذا العتيبي
لحياة صحّية متوازنة.

ويهـدف البرنامـج إلـى تزويـد المتدربين والمتدربـات بخبرة 
عمليـة فـي مجـال التخصـص الجامعـي، وبالتالـي اكتسـاب 
المهـارات والكفـاءات األسـاس لمهنهـم المسـتقبلية، وإتاحـة 
الفرص لهم الكتشاف مهارات جديدة، وتعويدهم على التفكير 
االبتـكاري، وتمكينهـم مـن ممارسـة مهـارات حـل المشـكالت 

واتخاذ القرار، وأيًضا توطيد العالقات مع الجامعات.
يبلـغ إجمالـي عـدد الطلبـة المتدربيـن حالًيا فـي المجموعة 
األولى 495 طالًبا وطالبة، بزيادة ُقّدرت بـ140% مقارنًة بالعام 
الماضـي، وتختلـف مـّدة التدريب بناًء على متطلبـات الجامعة، 
بحـد أدنـى ثمانيـة أسـابيع، وحـد أقصـى 52 أسـبوًعا، ويتـوزع 
المتدربـون والمتدربـات علـى كافـة مناطـق أعمـال أرامكـو 
السعودية في أرجاء المملكة، على حسب احتياجات كل قسم.

جديـٌر بالذكـر، أن برنامـج هـذا العـام قـد طـرأت عليـه عّدة 
تغييرات جديدة، تضّمنت زيادة في نسبة الجامعات الُمشاركة 

فـي البرنامـج بنسـبة 44%، بمعـدل 34 جامعـة محليـة ودولية، 
37 تخصًصـا  إلـى  الُمختـارة  التخصصـات  ُوّسـع عـدد  كمـا 
جامعًيـا، بزيـادة بلغـت 51%، وتأتـي هـذه التغييـرات فـي ظـل 
رغبـة الشـركة باحتـواء الطـالب والطالبـات األكثـر موهبـة فـي 

المملكة.
تبـدأ رحلـة برنامـج التدريـب التعاونـي، بحضـور المتدربيـن 
والمتدربـات للملتقـى التحضيـري الخاص بالبرنامـج، من أجل 
أخـذ نظـرة عامـة حـول الشـركة وأخالقيـات العمـل فيهـا، 
ومراجعـة األنظمة واللوائـح، والبرنامج وعوائـده التي تتضمن: 
التأميـن الصحي، واإلسـكان، وتكاليف السـفر والنقـل. ومن ثّم 
إرشـاد المتدربيـن والمتدربـات إلـى مناطق عملهـم، وإطالعهم 
علـى مهمـات تعلـم المهارات األسـاس. وهناك فريـق مكّون من 
مستشـاري التدريـب لمتابعـة ودعـم المتدربيـن والمتدربـات 
المتدربـون  ويُقـدم  الشـركة،  لـدى  تدربيهـم  فتـرة  طـوال 
والمتدربـات فـي نهايـة البرنامـج تلخيًصـا لُمنجزاتهم السـتالم 

شهادة التدريب.

كان حماس الطالب وفضولهم لمعرفة كل ما يتعلق بالتدريب 
التعاوني ُمتجلًيا في األسئلة العديدة التي طرحوها خالل 

الفترة المخصصة لذلك في الملتقى التحضيري.
تصوير: نادية بوعبيد



ع الحيوي في الساحل الشرقي من المملكة واحتاِن للتنوُّ

مبتكـر منـذ عقـود. وفي جـوار المعمل، تزدهر المسـاحات 
ع الحيـوي فـي شـرق  الشاسـعة ببعـض أروع أنـواع التنـوُّ

المملكة.

عة حيوًيا محمية متنوِّ
وأختهـا  السـفانية،  فـي  السـهلية  األرض  وتحتضـن 
األحـدث إلـى الجنـوب، تناقيـب، منطقـة تنوُّع حيـوي كثيفة 
ومتشـابكة، تبلـغ مسـاحتها 13 كيلومتـًرا مربًعـا، وتحتـوي 
اًل مـن النباتـات، وثمانيـة أنـواع مـن  علـى 32 نوًعـا مسـجَّ
الثدييـات، وخمسـة أنواع من الزواحـف، باإلضافة إلى 48 
نوًعـا مـن الطيـور. ويمتـدُّ الموقعـان مًعا عبر خط سـاحلي 
كبيـرة  ويضـمُّ مجموعـة  كيلومتـًرا،   18 يبلـغ طولـه  رائـع 
بينهـا  مـن  البكـر،  الحيـوي  ع  التنـوُّ مـن جيـوب  ومختلفـة 

بحيرة كبيرة، ومالٌذ للطيور، ومأوى لحيوان الضب.
وتفصـل معامـل السـفانية البرية الغاز عـن النفط الخام 
والظلـوف، إلرسـاله عبـر خطـوط  السـفانية  الحلـو مـن 
األنابيـب، أو تكريـره وتحويلـه إلـى منتجـات نفطيـة، فيمـا 
ي معامـل تناقيـب البريـة نفـس الوظيفـة لنفـط حقـل  تـؤدِّ
تناقيـب  تُعـدُّ  ذلـك،  إلـى جانـب  المـر.  الخـام  المرجـان 

المركز اللوجستي لعديد من الخدمات البرية.
وتمثِّـل الطبيعـة المحيطة بـكال الموقعين جزًءا من أكثر 
مـن 1200 كيلومتـر مربع من التنـوُّع الحيوي المذهل داخل 
مناطـق اإلنتـاج البريـة فـي أرامكـو السـعودية، وكلُّ كنز من 
هـذه الكنـوز الطبيعيـة يُعـدُّ مـن أكثـر المناطق ثـراًء بالتنوُّع 

الحيوي في المملكة.
وضمـن برنامـج بيئـي امتـدَّ ألربعـة أعـوام، قـام العلمـاء 
الشـركة  فـي مواقـع  المزدهـر  الحيـوي  ع  التنـوُّ بدراسـة 

ر الشـائع بعـدم إمـكان  وتسـجيله، وهـو مـا يفنِّـد التصـوُّ
التوفيق بين الصناعة النفطية والمحافظة على البيئة.

أكثر من 80 عاًما من الحماية
تعـود بدايـات االهتمـام بحمايـة البيئـة إلـى البواكيـر 
األولـى ألرامكو السـعودية في ثالثنينيات القرن العشـرين، 
ويقـول نائـب الرئيـس ألعمـال الزيـت فـي منطقـة األعمـال 
الشـمالية، األسـتاذ داود الـداود فـي هذا الصـدد: »لطالما 
تجـاه مسـؤوليتها عـن حمايـة  التزاًمـا  الشـركة  أظهـرت 

البيئات الطبيعية المحيطة بمناطق أعمالها وتحسينها«.
ويضيـف: »التنوُّع البيئي في منطقة أعمالنا يشـهد على 
ـخة لدى موظفي أعمـال الزيت في  أن حمايـة البيئـة مترسِّ
منطقة األعمال الشـمالية؛ فنحن نضـع البيئة دائًما نصب 

جانيت بنهيرو
تصوير: محمد آل ابن الشيخ

س بعضهـا فوق بعض،  طيَّـاٌت مـن الصخـور العتيقـة تكدَّ
تحـت وطـأة ميـاه الجانـب الشـمالي الغربـي مـن الخليـج 
ـط واللـون األزرق  العربـي؛ تلـك الميـاه ذات العمـق المتوسِّ
الفاتـح. وتحـت تلـك الصخـور يختبئ حقل السـفانية، أكبر 

حقل بحري للنفط في العالم.
ومـن سـاحل الحقـل، يرتفـع عالًيـا فـي سـماء المنطقـة 
أكبـر معمـل لفـرز الغـاز مـن الزيـت فـي العالـم، هـو معمـل 
وأنابيبـه  وأعمدتـه  صهاريجـه  تتألَّـق  الـذي  السـفانية، 
الفوالذيـة، مـع غـروب يـوم مـن أوائـل أيـام شـتاء المملكـة، 
د على مهل نحـو أفق الخليج  ملقًيـا بظـل مسـائي بارد يتمدَّ

المتموِّج.
ن  66 عاًمـا مضـت علـى إنشـاء هـذا المعمل، الـذي يتكوَّ
مـن مجموعـة ضخمـة مـن البنـى التحتيـة إلنتـاج النفـط 
والغـاز، تجـرى صيانتهـا بشـكل مميَّـز، وتطويرهـا بشـكل 

ُيشير مدير إدارة اإلنتاج على اليابسة في السفانية، األستاذ منصور الدوسري، 
له في حي السـفانية وتناقيب السـكني النائي، إلى أنه جرت زراعة 400  أثناء تجوُّ
ـًرا، ضمـن مبـادرة أرامكـو  شـجرة محليـة فـي منطقـة بحيـرة السـفانية، مؤخَّ

السعودية لزراعة مليون شجرة محلية.
ل  ف هذه األشجار المحلية مع الحرارة، وتشكِّ ويقول الدوسري: »تتكيَّ
ـر ظـالًل للحيوانـات  حاجـًزا لصـدِّ الريـاح عـن أشـجار المانغـروف، وتوفِّ

البرية«.
وُزرعـت هـذه األشـجار، إضافـًة إلـى شـجيرات المانغـروف الرمـادي، 
البالـغ عددهـا 4500 شـجيرة ُزرعـت منـذ عـام 2016م، فـي إطـار جهـد 

يون. مشترك بذله الموظفون والمقاولون والطالب المحلِّ
الموقـع فـي اسـتخدام  فـرق  الدوسـري، فخـوًرا بجهـود  ويقـول 
المـوارد الداخليـة، إن الميـاه المسـتخدمة لـري األشـجار المزروعـة 

حديًثا هي مياه الصرف الصحي المعالجة.
ويضيـف الدوسـري: »أعضـاء فـرق التشـغيل والصيانـة والهندسـة 
يأتـون دوًمـا بحلـول مبتكـرة، وهـو مـا أسـهم فـي أن نكـون أول إدارة إنتـاج 

تحصل على شهادة اآليزو 14001 لنظام اإلدارة البيئية«.

6
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ع الحيوي الموجودة في مواقع أعمال أرامكو السعودية  إن مناطق التنوُّ
في السفانية وتناقيب، التي تحتوي على عدد كبير من النباتات 

والحيوانات والطيور، دليٌل جلٌي على حرص الشركة على الجمع في 
أعمالها بين حماية البيئة واإلمداد الموثوق للطاقة إلى العالم

داود الداود

السفانية وتناقيب..



تناقيب/السفانية

أرامكو السعودية تحمي البيئات الطبيعية وتنميها
 محميات التنوع البيئي التابعة للشركة

 مناطق ذات تنوع بيئي غني تابعة للشركة

ع الحيوي في الساحل الشرقي من المملكة واحتاِن للتنوُّ

أعيننا عند أداء أعمالنا المتعلِّقة بالمواد الهيدروكربونية«.
ويسـتطرد قائـاًل: »إن مناطـق التنـّوع الحيـوي الموجودة 
في مواقع أعمال أرامكو السعودية في السفانية وتناقيب، 
التـي تحتـوي علـى عـدد كبيـر مـن النباتـات والحيوانـات 
والطيـور، دليـٌل جلـٌي علـى حرص الشـركة علـى الجمع في 
أعمالهـا بيـن حمايـة البيئـة واإلمـداد الموثـوق للطاقـة إلى 
العالـم«، مشـيًرا إلـى أن االضطـالع بمسـؤولية المحافظـة 

على البيئة يقع على عاتق الجميع.

بحيرة السفانية الهادئة
بجـوار معمـل السـفانية، تقـع بحيـرة هادئـة بشـواطئها 
ذات الرمـال البيضـاء، تـأوي إليهـا عشـرات األنـواع مـن 
العابـرة  رحالتهـا  أثنـاء  المهاجـرة،  السـاحلية  الطيـور 

للقـارات بيـن آسـيا وإفريقيـا وأوروبـا خـالل فصلـي الربيع 
والشتاء.

وتتخـذ الطيـور المهاجـرة أعشاًشـا آمنـة بجانـب ظـالل 
ع  الغـاز مـن الزيـت، لتنعـم بالتنـوُّ معمـل السـفانية لفـرز 
الحيـوي الغنـي فـي مدخـل الخليـج الهـادئ، حيـث تمـرح 

الدالفين من وقت آلخر.
وفـي عـام 2016م، أطلقـت إدارة اإلنتـاج علـى اليابسـة 
الحيـاة  علـى  للمحافظـة  محليـة  مبـادرة  السـفانية  فـي 
البحريـة والسـاحلية الغنية في البحيرة، واسـتعادة ما ُفقد 
منها، ضمن مشـروع أوسع إلدارة حماية البيئة واستعادتها 

في كلٍّ من السفانية وتناقيب.
وكانـت الخطـوة األولـى هـي إجـراء حملة تنظيـف إلزالة 
وشـباك  البالسـتيكية  المـواد  مثـل  البشـرية،  النفايـات 
الصيـد والزجاج، من السـواحل. تلت ذلك زراعة األشـجار 

لتحسـين الموائـل السـاحلية وموائـل منطقـة المـد والجـزر 
ـن الخطـط  للكائنـات المحليـة والطيـور المهاجـرة. وتتضمَّ
المسـتقبلية دراسـة وضـع شـعاب مرجانيـة اصطناعيـة 

وأعشاش، باإلضافة إلى مخابئ لمراقبي الطيور.

رفع الطاقة اإلنتاجية وحماية البيئة
ًرا، مقـاوالت بقيمة  وقـد أبرمـت أرامكو السـعودية، مؤخَّ
18 مليـار دوالر لرفـع الطاقـة اإلنتاجيـة لحقلـي المرجـان 
ا علـى سـؤال حـول تأثيـر مشـروع رفـع اإلنتاج  والبـري. ورّدً
العـام  المديـر  ـد  أكَّ المنطقـة،  الحيـوي فـي  ع  التنـوُّ علـى 
لإنتـاج فـي منطقـة السـفانية، األسـتاذ علـي العجمـي، أن 
الشـركة تحـرص علـى إنجـاز أعمـال التطويـر بأدنـى قـدر 

من التأثير على البيئة.

البيئـة فـي أرامكـو  وأضـاف العجمـي: »إدارة حمايـة 
جميـع  علـى  المشـرفة  األطـراف  أحـد  هـي  السـعودية 
المشـاريع، كبيرها وصغيرها، وهي ال تغفل عن أي أعمال 
قـد يكـون لهـا تأثيـر علـى البيئـة«. وأشـار العجمـي إلـى 
منيفـة كمثـال، حيث إن التنوُّع الحيوي فيها اآلن أغنى مما 

كان عليه قبل تطوير المشروع.

اعتماد من منظمة اآليزو
فـي عـام 2018م، حصلت إدارة اإلنتاج على اليابسـة في 
السـفانية على شـهادة اآليزو 14001 لنظام اإلدارة البيئية، 
وبيئيـة  اجتماعيـة  اعتبـارات  وضـع  علـى  سـاعد  ممـا 
إجـراءات  جميـع  قلـب  فـي  المـدى  طويلـة  واقتصاديـة 

التخطيط واتخاذ القرارات المتعلِّقة بالموقع.

أرامكــو الســعودية هــي جــزء مــن مجتمعاتهــا 
وتصبــو  أعمالهــا،  فيهــا  تــزاول  التــي  المحليــة 

الشــركة إلــى مســاعدة هــذه المجتمعــات فــي تحقيــق 
االزدهار االجتماعي واالقتصادي والبيئي.

وعنــد اســتراحات الطريــق خــارج معمل الســفانية، 
صيدهــا  المحليــة  الســمك  صيــد  جماعــة  تبيــع 
اليومــي. وفــي هــذا الصــدد، يجــري وضــع خطــط 
بيــن أرامكــو الســعودية والجهــات الحكوميــة المعنيــة، 
ــن  ــن الذي ــن المحليي ــة للصيادي لعقــد جلســات توعوي

يصطادون في المياه المحيطة.
وقــال المديــر العــام لإنتاج فــي منطقة الســفانية، 
المحليــة،  »للمجتمعــات  العجمــي:  علــي  األســتاذ 
يــه  والمجتمعــات األوســع، دور مهــم عليهــا أن تؤدِّ
هــذه  وتعــاون  الحيــوي،  ع  التنــوُّ علــى  للمحافظــة 
ــل هــذه المســؤولية يُترجــم  المجتمعــات علــى تحمُّ

إلى قيمة يتقاسمها الجميع«.
م الجلســات التوعويــة باللغــات الرئيســة  وســتُقدَّ
للقــوى العاملــة فــي ســوق صيــد األســماك المحليــة، 
والتاميليــة  والهنديــة  واإلنجليزيــة  العربيــة  وهــي 
واألوردو، بهــدف تعزيــز حمايــة البيئــة البحريــة عــن 
مثــل  الصحيحــة،  بالممارســات  التوعيــة  طريــق 
الصيــد المســتدام، وتجنُّــب رمــي المخلفــات وســكب 
الزيــت أو البنزيــن فــي البحــر، والتخزيــن المأمــون 

لأسماك.
تكــون  أن  هــو  الهــدف  أن  العجمــي  وأضــاف 
البحيــرة متنزًهــا عاًمــا بطريــق ومدخــل خــاص بهــا. 
وقــال العجمــي: »قــد تــؤدي توعيــة النــاس بأهميــة 
ع الحيــوي، وتمكينهــم مــن التعايــش بجانــب  التنــوُّ
البيئــة بصــورة مســتدامة، إلــى نتائــج أكثــر اســتدامة 

لكلٍّ من الطبيعة والناس«.

ست نخالت في فناء خلفي صغير ألحد البيوت في شرق المملكة العربية 
السعودية، كانت سبًبا في إثارة اهتمام علي آل سنان بالبيئة في طفولته.

متنـي نخـالت حديقـة أسـرتي، بسـعفها األخضـر  يقـول آل سـنان: »علَّ
وجذوعها العتيدة وتمرها اللذيذ، مدى روعة الطبيعة«.

وبعد تعيين آل سنان مهندًسا لألعمال والصيانة في تناقيب والسفانية، دعاه 
بة إلى أن يعقد عزمه على معرفة مزيد عن البيئة. جمال تلك السواحل الخالَّ

ًقا بيئًيا لتناقيب والسفانية في عام 2016م، ليظهر  ن آل سنان منسِّ وُعيِّ
قـدًرا كبيـًرا مـن اللتـزام بعملـه، فهـو يعـرف أين تختبـئ عناكب الجمل 

لـة لمئـات الطيـور  والعقـارب فـي المسـاء، ومواقـع الراحـة المفضَّ
المهاجرة، وأفضل مكان للمشاهدة في محمية الضب الجديدة.

ـل فهـو ممشـى الحـي السـكني،  أمـا مكانـه المسـائي المفضَّ
الـذي يمتـد لمسـافة خمسـة كيلومتـرات علـى طـول السـاحل 
الفيـروزي للخليـج العربـي. يقـول آل سـنان: »عندمـا أسـير 
علـى الخـط السـاحلي، أشـعر بالرتبـاط بالميـاه والنباتـات 

والمخلوقات المحيطة«.
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جـــازان - كثيـــرة هـــي األماكـــن التـــي تفـــوح منهـــا رائحـــة 
القهـــوة! وكثيـــرة هـــي البيـــوت التـــي يســـتيقظ أبناؤهـــا 
علـــى رائحـــة تحضيرهـــا، فهـــذا المشـــروب المحفـــز علـــى 
العمـــل والطـــارد للكســـل هـــو الـــذي تشـــتهي أن يرافقـــك 
فـــي كل األوقـــات واألماكـــن والمناســـبات، وحتـــى فـــي 
الطـــرق الصحراويـــة تجـــد مـــن يصطـــف علـــى جانـــب 
الطريـــق ليحتســـيها علـــى مهـــل رغـــم بعـــد المســـافة، 

ووعثاء السفر، ووحشة الطريق! 
ولمـــا لزراعـــة البُـــن مـــن أهميـــة عالميـــة ومحليـــة، 
دّشـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي، األميـــر محمـــد بـــن 
ـــز آل ســـعود، أميـــر منطقـــة جـــازان،  ناصـــر بـــن عبدالعزي
ــر  ــة الدايـ ــم بمحافظـ ــابع الـــذي أقيـ ــن السـ ــان البُـ مهرجـ
ـــا بالضيـــف«، فـــي 5  تحـــت عنـــوان »قهـــوة الكيـــف.. مرحًب
ــيًدا  ــر 2020م(، مشـ ــرة 1442هــــ )30 ينايـ ــادى اآلخـ جمـ
بجهـــود أرامكـــو الســـعودية، ورعايتهـــا اإلســـتراتيجية 
للمهرجـــان، ومـــا تبذلـــه لدعـــم مزارعـــي البُـــن فـــي 
جـــازان، باإلضافـــة إلـــى مبادراتهـــا المتنّوعـــة فـــي دعـــم 

قطاعات وصناعات مختلفة على امتداد المملكة. 
ـــة فـــي  ـــر إدارة الشـــؤون الحكومي ـــد مدي ـــه، أّك مـــن جانب
دور  الجـــارد،  األســـتاذ ســـليمان  الغربيـــة،  المنطقـــة 
المهـــن  أصحـــاب  دعـــم  فـــي  المجتمعـــي  الشـــركة 

والمهـــارات المميـــزة، وتزويدهـــم بالخبـــرات المعرفيـــة محمد العداربة وحامد العطاس
واألدوات التـــي تجعـــل منهـــم مشـــاركين فاعليـــن فـــي 

تنمية المملكة وتنّوع مصادر دخلها. 
ـــاح فـــي المعـــرض  كمـــا شـــاركت أرامكـــو الســـعودية بجن
مـــن  كبيـــًرا  إقبـــااًل  القـــى  للمهرجـــان،  المصاحـــب 
المشـــاركين وكبـــار الضيـــوف. وقـــّدم فريـــق المواطنـــة فـــي 
الجنـــاح شـــرًحا مســـتفيًضا للـــزوار حـــول هـــذه المبـــادرة 
وإســـهامها فـــي تحســـين دخـــل المزارعيـــن المســـتفيدين 
منهـــا، عبـــر تعليمهـــم تقنيـــات رّي متقّدمـــة ســـاعدت 

أيًضا في توفير 80% من الماء المستخدم.
ــن  ــي البُـ ــركة مزارعـ ــى ذلـــك، زّودت الشـ ــة إلـ باإلضافـ
فـــي منطقـــة جـــازان بجميـــع األدوات والتدريبـــات الالزمـــة 
ـــادة حصـــة  ـــم، وزي ـــم مـــن تحســـين جـــودة منتجاته لتمكينه

المنطقة في سوق البُن السعودي. 
ـــه شـــارك بالمهرجـــان مـــا يقـــرب مـــن  ـــر بالذكـــر أن جدي
المســـتفيدين مـــن  90% مـــن  150 مزارًعـــا يشـــكلون 

مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البُن .
وفـــي لقـــاء مـــع )القافلـــة األســـبوعية(، قـــال 
أحـــد المزارعيـــن المســـتفيدين، جابـــر أحمـــد المالكـــي: 
ــى  ــة األولـ ــزال الداعمـ ــعودية وال تـ ــو السـ ــت أرامكـ »كانـ
لمزارعـــي البُـــن، مـــن ناحيـــة تدريبهـــم وزيـــادة وعيهـــم، 
وفـــي مســـاعدتهم لتســـويق منتجاتهـــم، كمـــا أن لهـــا 
بصمتهـــا فـــي جميـــع المهرجانـــات مـــن حيـــث التنظيـــم 

للمزارعيـــن،  تقّدمـــه  الـــذي  والمشـــاركة والتدريـــب 
ـــه  ـــذي توفـــره لهـــم ليحققـــوا مـــا يتطلعـــون إلي والدعـــم ال
مـــن النجـــاح، كمـــا حـــدث مـــع مزارعـــي البُـــن فـــي 
وجـــه  علـــى  يـــر  لدا ا ومحافظـــة  وفـــي  جـــازان، 

الخصوص«. 

لماذا زراعة الُبن؟
ـــة  ـــن ، باإلضاف ـــة لزراعـــة البُ ـــة مثالي ـــة بيئ ـــي المملك ف
إلـــى وجـــود الخبـــرات الوطنيـــة الزراعيـــة لهـــذا المنتـــج 
المهـــم. نعـــم إنهـــا جـــازان! ولكـــن هـــل تعلـــم أن فنجـــان 
القهـــوة الـــذي تمســـكه بيـــدك اآلن قـــد يكـــون منتًجـــا 
ســـعودًيا محلًيـــا ولكـــن بنســـبة أقـــل مـــن 2.5%؟ إذ 
التـــزال المملكـــة تســـتورد 97.5% مـــن اســـتهالكها مـــن 
البُـــن ســـنوًيا. لذلـــك رأت أرامكـــو الســـعودية أن دعـــم 
مزارعـــي القهـــوة فـــي جـــازان التـــي أنتجـــت حوالـــي 400 
طـــن مـــن أصـــل 81000 طـــن يســـتهلكها الســـعوديون 
والمقيمـــون علـــى أرض المملكـــة، ســـيوّفر فـــرص عمـــل 
ــاء  ــى أبنـ ــي علـ ــادي إيجابـ ــر اقتصـ ــه أثـ ــون لـ ــرة ويكـ كثيـ
ـــن وقّدمـــت  المنطقـــة. لذلـــك شـــّجعت الشـــركة المزارعي
لهـــم الدعـــم المـــادي والمعرفـــي لالرتقـــاء بهـــذه الزراعـــة 
الحيويـــة، وزيـــادة حصـــة المنطقـــة فـــي ســـوق البُـــن 

السعودي. 

ماذا قّدمت أرامكو 
السعودية للمزارعين؟

قبــل البــدء فــي أي مشــروع للمواطنــة فــي المملكــة، تقــوم 
فــي  الموجــودة  القــدرات  بتقييــم  الســعودية  أرامكــو 
المجتمعــات المحليــة، والتعــاون مــع الجهــات المتخّصصــة 
فــي المنطقــة للحصــول علــى أفضــل النتائــج. مــن جهتهــا، 
كانــت وال تــزال أرامكــو الســعودية هــي الحاضنــة للمبادرات 
التــي تصنــع الفــرق فــي حيــاة النــاس، شــريطة أن يكــون 
المســتفيدون علــى اســتعداد لتطويــر أنفســهم، واالرتقــاء 
بــدء  ومنــذ  دائًمــا.  تحســينها  علــى  والعمــل  بمهاراتهــم 
ــر مــن 1000 مــزارع دعــم  البرنامــج عــام 2016م، تلقــى أكث
الشــركة، منهــم 750 تلقــوا دعًمــا كامــاًل بمــا فيــه اســتصالح 
وتهيئــة أراضيهــم، وتركيــب أنظمــة ري حديثــة وتقديــم 

التدريب المناسب. 
كمــا يســعى المشــروع إلــى توفيــر التدريــب واألدوات 
الالزمــة للزراعــة والــري التــي تمّكــن المزارعيــن مــن إنتــاج 
كميــات أكبــر مــن البُــن والحصــول علــى مصــدر دخــل 
مســتدام. وتوســعت الشــركة فــي تقديــم هــذه الخدمــات إلى 
أربــع محافظــات إضافيــة فــي منطقــه جــازان فــي عــام 
2019م وهــي )العيدابــي، والريــث، والعــارض، وفيفــاء(، 
ــي  ــى المحافظــات الت ــر، أول ــى محافظــة الداي باإلضافــة إل
ــن ١٠٠  ــر م ــا تمــت زراعــة أكث ــادرة. كم ــن المب اســتفادت م

ألف شتلة بن حتى اآلن.
كمــا تتواصــل جهــود أرامكــو الســعودية فــي عمــل بيئــة 
زراعيــة أكثــر اســتدامة وربحيــة فــي جــازان، حيــث تــدرس 
ــن  ــة لتســويق منتجــات المزارعي الشــركة الخطــوات الالزم

ومساعدتهم في تطوير قدراتهم الزراعية.
يُشــار إلــى أن نوعيــة الحبــوب التــي ينتجهــا المشــروع قــد 
أحــرزت مــا يزيــد علــى 80 نقطــة مــن أصــل 100 فــي عــدة 
اختبــارات أجرتهــا أطــراف خارجيــة، وهــو مــا منحهــا 
تصنيــف »حبــوب البُــن ذات النوعيــة المختصــة« بموجــب 

جمعية القهوة المختصة األمريكية.
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برعاية إستراتيجية من أرامكو السعودية.. مهرجان الُب يف الداير

من شتالت الُبن الخضراء إلى أكواب 
القهوة المختصة

مه معهد تشارترد للصحة البيئية كرَّ
حسن الزين يحصل على جائزة النجم الصاعد في مجال الصحة البيئية

الظهـران - حصـل موظـف أرامكـو السـعودية، حسـن 
محمـد الزيـن، وهـو اختصاصـي فـي علـم البيئـة فـي إدارة 
حمايـة البيئـة علـى جائـزة »النجـم الصاعـد« فـي مجـال 
الصحـة البيئيـة، مؤخـًرا، مـن قبـل معهـد تشـارترد للصحـة 
البيئيـة، وهـو أول مواطـن سـعودي وخليجـي يحصـل علـى 

جائزة التميُّز العالمية من المعهد.
يُشـار إلـى أن معهـد تشـارترد هيئـة ذات عضويـة مهنيـة 
تُعنـى بالصحـة البيئيـة وتعزيـز المعاييـر البيئيـة ومعاييـر 
الصحـة العامـة في تدريب وتعليـم المتخصصين في مجال 
الصحـة البيئيـة فـي جميـع أنحـاء العالـم، حيث تُعـد جوائز 
التميُّـز التـي يمنحهـا المعهـد إحدى أبـرز الجوائـز العالمية 
البيئيـة  الصحـة  مجـال  فـي  واإلنجـاز  التميُّـز  لتكريـم 

واالحتفاء بهما. 

وتختـص الجائـزة بتكريـم الطـالب أو الموظفيـن فـي سكوت بالدوف
السـنوات الثالث األولى من حياتهم المهنية، ممن يُظهرون 

المبادرة والصفات الملهمة في مجال الصحة البيئية.
اختيارهـم  لـدى  الجائـزة  فـي هـذه  المحّكمـون  وكتـب 
للزيـن لمنحـه الجائـزة: »لقـد أظهـر التزاًمـا بمهنتـه مـن 
خـالل دعـم إدخـال المعاييـر الغذائية ألول مرة فـي أرامكو 
السـعودية، باإلضافـة إلى دعمـه وضع إسـتراتيجية جديدة 
ويُعـد  الميـاه.  فـي مرافـق تشـغيل  الضوضـاء  مـن  للحـد 
المسـتوى  علـى  اإلنجـازات  هـذه  لجميـع  حسـن  تحقيـق 
الفـردي وفـي المراحـل األولـى مـن حياتـه المهنيـة شـيًئا 

استثنائًيا يدل على شغفه وتفانيه«.

دعم الشركة ومواصلة الشغف 
وعّبـر الزيـن عـن امتنانـه لفضـل أرامكو السـعودية الذي 
فـي  لإسـهام  الفرصـة  هـذه  علـى  الحصـول  مـن  مّكنـه 

مشـاريع الصحـة البيئيـة التـي يمكن أن يكون لهـا أثر كبير. 
كمـا قـّدم الشـكر لمعلمه، جيسـن جيسـون هول، وهـو عالم 
بيئـي فـي إدارة حمايـة البيئـة ذو خبـرة تبلـغ 20 عاًمـا فـي 
القطاعيـن العـام والخـاص، وعضـو فـي معهـد تشـارترد 
للصحـة البيئيـة. وقـال الزيـن: »لقـد دعمتنـي إدارتـي مـن 
خـالل توفيرهـا المـوارد الالزمـة لتنفيـذ مبـادرات عاليـة 
الجودة في فترة زمنية قصيرة نسـبًيا، مما سـّرع من مسـار 
تطـوري المهنـي وأبـرز جانًبـا مـن قـدرات الشـركة الهائلـة 

في ذلك المجال«.
تجـدر اإلشـارة إلى أن حسـن الزين رّكز مـن خالل عمله 
كموظـف فـي وحـدة الصحـة البيئيـة التابعـة إلدارة حمايـة 
البيئـة منـذ عـام 2017م، علـى تقييمـات الصحـة البيئيـة، 
وتطويـر وإدارة معاييـر الصحـة البيئيـة فـي مجـال صناعـة 
الزيـت والغاز. وشـارك فـي برامج للتميُّز التشـغيلي اهتمت 

بالحد من المخاطر التي تؤثر على صحة الموظفين.

1000
مزارع تلقوا دعم 
أرامكو السعودية

زراعة أكثر من

100
ألف شتلة بُن

توفير

%80
من املاء املستخدم

يف الرّي
إنتاج حوالي

400
طن من الُب 

يف اململكة

األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود يزور جناح أرامكو السعودية وُيشيد بجهودها ورعايتها اإلستراتيجية 
للمهرجان، وما تبذله لدعم مزارعي الُبن في جازان.

حبوب الُبن المنتجة تمنح تصنيف »حبوب الُبن ذات النوعية 
تصوير: عبدالعزيز المعيويد المختصة«.   



 وجهتي.. تطبيق مالحة داخلية لمركز
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

الظهـــران - أطلق مركز جونز هوبكنـــز أرامكو الطبي، 
ًرا، تطبيًقا رقمًيا يســـتفيد مـــن تقنية نظام المالحة  مؤخَّ

الداخلية، لجعل زيارتك للمركز أكثر سالسة.
وبإمكانـــك اآلن تحميل التطبيـــق للحصول على تجربة 
مثالية واالســـتفادة مـــن جميع مميـــزات التطبيق الجديد 
ر على  لمركز جونـــز هوبكنز أرامكـــو الطبي، الـــذي يتوفَّ

متجري أبل وقوقل بالي.
ل فـــي عيادات  ويمكن اســـتخدام تطبيـــق وجهتي للتنقُّ
الرعاية األوليـــة في الظهران )مبنى 50(، فيما ســـتتوفر 
هذه الخدمـــة في جميـــع مناطق المرضى فـــي الظهران 

واألحساء خالل العام 2020م.

القافلة األسبوعية
زات التطبيق مميِّ

• ســـتنقلك نقطة تحديد الموقع الزرقاء مباشـــرة إلى 
وجهتك.

• حـــدد وجهتـــك للعثـــور علـــى أســـرع طريـــق مـــن 
موقعك.

• بإمكانـــك اســـتخدام تعليمـــات صوتيـــة أو مكتوبـــة 
للوصول إلى وجهتك.

• اســـتخدم التطبيـــق للعثور على المســـار المخصص 
للكرسي المتحرك، أو لتحديد أقرب مخرج للطوارئ.

• اســـتخدم التطبيـــق لمعرفـــة مزيـــد عـــن الخدمات 
مة أو العيادات. المقدَّ

 وجهتي..
 تطبيق مالحة داخلية لمركز
جونز هوبكنز أرامكو الطبي

9
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ١٣ فبراير ٢٠٢٠ 

شهد تقدمي تقنيات وحلول مبتكرة حلماية البيئة، وبحضور أكثر من ٣٠٠ شخص..

م المنتدى والمعرض البيئي إدارة اإلنتاج في منيفة تنظِّ

منيفـة - منيفـة هـو أحـد مشـاريع أرامكـو السـعودية 
الضخمـة الفريدة مـن نوعها والمبتكـرة والصديقة للبيئة، 

والمعروف بتصميمه المكوَّن من جسور بحرية.
وانطالًقـا مـن بحـث إدارة اإلنتـاج فـي منيفـة عـن سـبل 
لتعزيـز ثقافـة تبـادل المعرفـة فـي مجـال حمايـة البيئـة، 
ا، المنتـدى والمعـرض البيئـي األول فـي  ـرً مـت، مؤخَّ نظَّ
ـن  300 شـخص، وتضمَّ منيفـة، حيـث حضـره أكثـر مـن 
عروًضـا تقنيـة ومعرًضا مصاحًبا، وشـارك فيه خبراء من 
صـون،  إدارات مختلفـة فـي الشـركة، وأكاديميـون متخصِّ
مـن بينهـم ممثلـو جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن، 

باإلضافة إلى بعض مقدمي التقنيات والخدمات.
تبـادل  علـى  الحـدث  فـي  المشـاركون  حـرص  وقـد 
المعلومـات فيمـا بينهـم، من خـالل عدد مـن الموضوعات 
من قبيل: جودة الهواء، وإدارة المياه وترشـيد اسـتهالكها، 

وإدارة النفايات، وحماية الحياة المائية، والتنوُّع البيئي.

حماية البيئة في ضوء الرؤية
وأشـار مديـر إدارة اإلنتـاج فـي منيفـة، األسـتاذ محمـد 
الغامـدي، إلى أن رؤية المملكة 2030 تولي أهمية خاصة 
الطبيعيـة  المـوارد  علـى  والمحافظـة  البيئـة  لحمايـة 
وبرامـج  أهداًفـا  رسـمت  حيـث  المسـتدامة،  والتنميـة 

ومبادرات تهدف لتحقيق هذه المقاصد.
تحـرص علـى  السـعودية  أرامكـو  إن  الغامـدي  وقـال 
حمايـة البيئـة فـي جميع المشـاريع واألعمـال المعتادة في 
مرافقهـا، مـن بدايتهـا وحتـى نهايتهـا، مضيًفـا أن إدارة 

اإلنتـاج فـي منيفة تعمل جاهدة على أن تـؤدي دوًرا قيادًيا 
فـي تحقيـق أهـداف رؤيـة المملكـة، مـع االمتثـال التـام 

للخطة البيئية في الشركة.
اإلنجـازات  إلـى  الغامـدي  أشـار  ذلـك،  جانـب  إلـى 
السـابقة إلدارة اإلنتـاج فـي منيفة في هـذا المجال، ومنها 
الحصـول علـى شـهادات اعتمـاد مهمـة، وتصنيفهـا ضمـن 
أحـد أفضـل المناطـق فـي الحـدِّ مـن أعمـال حـرق الغـاز، 
وزراعة 60 ألف شـتلة من شـجر القرم )المانغروف( على 

امتداد خليج منيفة.

عرض التقنيات واالبتكارات
وانضـم عـدد مـن أعضـاء اإلدارة، وممثلـو الشـركات 
المشـاركة، إلـى نائـب الرئيـس ألعمـال الزيـت فـي منطقة 
األعمـال الشـمالية، األسـتاذ داود الـداود، الـذي افتتـح 
م شـكره للمنظميـن، وحـثَّ الحضـور علـى  المعـرض، وقـدَّ

مساندة ثقافة تبادل المعارف.
نـت أحـدث  م أكثـر مـن 20 مشـارًكا عروًضـا تضمَّ وقـدَّ
التقنيـات واالبتـكارات البيئيـة، مثـل: التصنيـع الجمعـي 
األبعـاد،  ثالثيـة  المعدنيـة  الطباعـة  فـي  واسـتخدامه 
وتحليل البيانات، واالستشـارات الهندسـية البيئية، وإدارة 
النفايـات، وتقنيـات قيـاس انبعاثـات الغـازات المسـبِّبة 

لالحتباس الحراري.
كمـا أثـار البرنامـج التقنـي للمؤتمـر النقـاش حـول عدد 

من الموضوعات، من بينها:
فـي  أُجريـت  التـي  البيئـي  التقييـم  دراسـات  •  نتائـج 
نت دراسـة تقييم األثـر البيئي قبل بناء  منيفـة، وتضمَّ

الجسر البحري، والرصد البيئي بعد بنائه.

ن الدعوة  •  عـرض حول اسـتدامة إدارة النفايات، تضمَّ
إلـى الحدِّ مـن إنتاج النفايـات والتشـجيع على تطبيق 

مفهوم االقتصاد الدائري.
•  عـرض حـول رؤية المملكـة 2030، أشـار إلى ضرورة 
المولِّـدة  والجهـات  النفايـات  إدارة  شـركات  عمـل 

للنفايات وفًقا لإجراءات الصحيحة.
بريهارتاتـو،  بيردانـا  مـن  كلٌّ  م  قـدَّ ذلـك،  إلـى جانـب 
وتيـاس هيكمـاوان، مـن إدارة حمايـة البيئـة، عرًضـا حـول 
فوائـد اسـتخدام أجهـزة اإلرسـال واالسـتقبال الذاتيـة 
واسـعة النطـاق في قياسـات التنـوُّع الحيـوي، والمعالجات 
االنتشـار  مـدة  تشـمل  التـي  الحفـر،  لُفتـات  مـة  المتقدِّ

فهد الشهراني

ووفورات التكلفة وزيادة الكفاءة.
ـن البرنامـج التقنـي للمنتـدى سـتة عـروٍض  كمـا تضمَّ
فيمـا  التفتيـش،  وإدارة  البيئـة  حمايـة  إدارة  متهـا  قدَّ
التقنيـات عـدًدا مـن تقنيـات حمايـة  اسـتعرض مقدمـو 
الغـاز، وحلـول  إحـراق  مـن  الحـدِّ  تقنيـات  مثـل  البيئـة، 

معالجة التسربات واالنبعاثات.
إدارة  فـي  الهندسـة  لقسـم  اإلداري  الناظـر  واختتـم 
المنتـدى  العتيبـي،  وليـد  بالوكالـة،  منيفـة  فـي  اإلنتـاج 
بالتشـديد على أهميـة مثل هذه اللقاءات والشـراكات بين 
أرامكـو السـعودية ومقدمـي التقنيـات فـي مجـال حمايـة 

البيئة.

27
جزيرة اصطناعية، كل 

منها بحجم عشرة مالعب 
كرة قدم

45
مليون متر مكعب من الرمال 
تم استصالحها من قاع البحر

ل الجزر فيما  تتصِّ
بينها بجسر بحري 

41يمتد على طول
كيلومتًرا

ممثل شركة 
إيمرسون يستعرض 

بعض أحدث 
تقنيات حماية 

البيئة لعدد من 
إداريي أعمال الزيت 
في منطقة األعمال 

الشمالية، وعلى 
رأسهم األستاذ داود 
الداود، خالل جولة 

في المعرض 
المصاحب  

للمنتدى البيئي 
مته،  الذي نَظّ

ًرا، إدارة اإلنتاج  مؤخَّ
في منيفة.

لالطالع على كتاب
 »منيفة.. دّرة التاج«
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رون جهاز ذاكرة يشبه الدماغ العلماء يطوِّ
يطــور فريــق بحــث دولــي مشــترك بقيــادة المعهــد الوطنــي لعلــوم 
المــواد فــي اليابــان جهــاز ذاكــرة يشــبه الدمــاغ باســتخدام مادة الشــبكة 

العصبيــة، ووفًقــا لشــركة إنتــل العمالقــة للرقاقات، 
بمحــاكاة  تهتــم  العصبيــة  الحوســبة  فــإن 

غ  مــا لد ا تشــغيل  و لعصبيــة  ا لبنيــة  ا
البشري.

ويعتــزم الفريــق تصميــم جهــاز 
يعمــل  جعلــه  و ة  كــر ا لذ ا

ــة  ــادئ مختلف باســتخدام مب
عــن  جوهرًيــا  اختالًفــا 
فــي  المســتخدمة  تلــك 
أجهــزة الحاســب الحالية، 
كمــا يأمــل الفريــق أيًضــا 
فــي أن يســهل هــذا البحث 

لجــة  معا ت  ليــا آ فهــم 
المعلومات في الدماغ.

فــي  لباحثــون  ا د  فــا أ وقــد 
 Scientific فــي مجلــة  نشــرت  دراســة 

شــبكة  تصنيــع  فــي  نجحــوا  أنهــم   Reports
عصبيــة الشــكل مؤلفــة مــن عديــد مــن األســالك 

المعدنيــة المتناهيــة الصغــر، وتمكــن الفريــق باســتخدام 
هــذه الشــبكة مــن توليــد خصائــص كهربائيــة مشــابهة لتلــك 

المرتبطــة بوظائــف الدمــاغ العليــا الفريــدة للبشــر مثــل الحفــظ والتعلم 
والنسيان واليقظة والهدوء.

وتســارع تطــور تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بشــكل ســريع فــي 
الســنوات األخيــرة وبــدأ يؤثــر علــى حياتنــا بطــرق مختلفــة، وبالرغم من 

أن الــذكاء االصطناعــي يعالــج المعلومــات بطريقــة تشــبه الدمــاغ 
البشــري، إال أن اآلليــات التــي تعمــل بهــا العقــول البشــرية ال تــزال غيــر 

معروفة إلى حد كبير.
األســاس  المكونــات  دراســة  وتمــت 
العصبيــة  الخاليــا  مثــل  للدمــاغ، 
والوصــالت بينهمــا )المشــابك(، 
بالتفصيــل، ومــع ذلــك، فــإن 
ســئلة  أل ا مــن  ا  يــًد عد
ككل  بالدمــاغ  المتعلقــة 
تحتــاج إلــى إجابــة، عــن 
ســبيل المثــال، مــا زلنــا ال 
نفهــم تماًمــا كيــف يــؤدي 
الدمــاغ وظائــف مثــل الحفظ 
والتعلــم والنســيان، وكيــف يصبــح 
الدمــاغ فــي حالــة تأهــب، وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، فمــن الصعــب التالعــب باألدمغــة 

الحية في البحوث التجريبية.
وتبًعــا لهــذه األســباب، فــإن الدمــاغ ال يــزال عضــًوا غامًضــا، 
وقــد يكــون النهــج المختلــف ألبحــاث الدمــاغ، حيــث يتــم إنشــاء مــواد 
وأنظمــة قــادرة علــى أداء وظائــف تشــبه الدمــاغ والتحقيــق فــي آلياتهــا، 
فاعــاًل فــي تحديــد التطبيقــات الجديــدة لمعالجــة المعلومــات بطريقــة 

شبيهة بالمخ والتقّدم فيما يتعلق بعلم الدماغ.
والحــظ الباحثــون فــي الشــبكة العصبيــة التــي نجحــوا فــي تصنيعهــا 
التقلبــات الزمنيــة التــي تشــبه العمليــات التــي تجعــل الدمــاغ فــي حالــة 
تأهــب أو هــدوء، ومــن المتوقــع أن تفتــح الوظائــف المســتندة إلــى 

التقلبات الناشئة الطرق لتقنية أجهزة الذاكرة الجديدة.

تسـتهدف معظـم الهجمـات السـيبرانية الهواتـف الذكيـة، ابتـداًء من 
اسـتهداف أنظمـة التشـغيل، مـروًرا بمتاجـر التطبيقات، وحتـى الجهاز 
نفسـه. ولكن ما قد يخفى على معظم المسـتخدمين أن تكون شـريحة 
الهاتـف، أو مـا تعرف باسـم بطاقة SIM الموجودة فـي هاتفك، تحتوي 
علـى ثغـرات أمنيـة أيًضا، ليتم اسـتغاللها للتحكم فـي األجهزة األخرى 

والحسابات المرتبطة بها.
ونسـتعرض هنـا طريقتيـن يمكـن للمتسـللين مـن خاللهـا اسـتغالل 
بطاقـات شـرائح الجوال للوصول إلى األجهزة والتحكم بها بشـكل كلي 

إن لم يتخذ المستخدم االحتياطات الالزمة.

اختراق برمجيات الشريحة
تحتـوي معظـم شـرائح الجـّوال علـى برمجيـات محـّددة ومخّزنـة 
مسـبًقا لتقـوم بمهماتهـا، مثـل: التحقـق مـن الرصيـد، وإعـادة الشـحن، 
وطلـب الدعـم الفنـي. وقـد تقـوم الشـريحة باالتصـال بشـبكة اإلنترنت 
لتعطـي المسـتخدم معلومـات محّددة عن اشـتراكه والرصيـد المتبقي. 
وعلـى الرغـم مـن أنـه يمكـن الحصـول علـى تلـك المعلومـات مـن خالل 
برامـج أحـدث فـي األجهـزة الحاليـة، إال أنـه ال تـزال تلـك البرامـج 

موجودة في ماليين الشرائح حول العالم. 
أعلـن مختصـو األمـن فـي شـركة  البرمجيـات،  تلـك  وباسـتخدام 
اسـم   أمنيـة أطلقـوا عليهـا  ثغـرة  اكتشـاف  AdaptiveMobile عـن 
تلـك  واسـتغالل  الجـّوال  بطاقـات شـرائح  تسـتهدف   ،Simjacker
البرمجيـات المثبتـة مسـبًقا، حيـث يقـوم المخترقـون بإرسـال رسـالة 
نصيـة قصيـرة إلـى الهاتـف، تحتـوي علـى نـوع معّيـن مـن التعليمـات 
البرمجيـة الخبيثـة، التـي ترسـل تعليمـات خاصـة لشـريحة االتصـال 
الجهـاز  علـى  بالسـيطرة  المختـرق  ليقـوم  مباشـرة،  فتحهـا  عنـد 
والتجسـس علـى المكالمات، والرسـائل، وحتـى تتبع الموقـع الجغرافي 

للضحية.
ولتفـادي إمكانيـة اختـراق الشـريحة بطريقـة  Simjacker، يجـب 
علـى المسـتخدم تعطيل خاصيـة جلب المعلومات عن طريق الشـريحة 
واسـتبدالها ببرامج الشـركة المشـغلة الحديثة، التي تتوفر عادة بشكل 

مجاني في متاجر التطبيقات.

مبادلة الشرائح
مـن الطـرق األخـرى الختـراق شـرائح الجـوال هـي عمليـات »مبادلـة 
شـرائح الجـّوال«، أو مـا تعـرف باسـم SIM Swap ، التـي يتـم فيهـا 
حسـاباتك  بـكل  ليتحكـم  المتسـلل  جهـاز  إلـى  الهاتـف  رقـم  تبديـل 

المرتبطة به.
ولشـرح هـذه الطريقـة، يقـوم المتسـلل أوالً بالتواصـل مـع مـزود 
الخدمـة الخـاص بالضحيـة، والتظاهـر بأنـه صاحـب الرقـم، ويطلـب 
شـريحة اتصـال بديلـة ألخـرى تالفـة، لتتـم سـرقة رقـم الهاتـف وربطه 
بجهـازه الخاص. ومن هنا يتمّكن المتسـلل مـن التحكم في المكالمات 
الهاتفيـة، والرسـائل، وطلبـات المصادقـة الثنائيـة التـي يتـم إرسـالها 
إلـى رقـم الضحيـة. هـذا يعنـي أنـه يمكـن أن يكـون للمختـرق القـدرة 
علـى الوصـول إلـى الحسـابات المصرفيـة والبريـد اإللكترونـي، وغيـر 

ذلك.
كيف يمكنك تأمين شريحة الجّوال الخاصة بك؟

تعتمـد طريقـة »مبادلـة  الشـخصية:  البيانـات  •  المحافظـة علـى 
شـرائح الجـّوال« علـى مـدى معرفـة المختـرق لمعلومـات الضحية 
الخاصـة، كتاريـخ الميـالد وأسـماء األقـارب والعناويـن وغيرهـا، 
وذلـك إلقنـاع خدمـة العمـالء بـأن المتحـدث هـو أنـت. لذلـك 
احـرص علـى المحافظـة علـى بياناتـك الشـخصية وعـدم نشـرها 

بشكل يسهل على المخترقين العثور عليها على شبكة اإلنترنت.
•  إضافـة رمـز PIN إلـى البطاقـة: للحمايـة مـن هجمـات شـرائح 
الجـّوال، يجـب عليـك توفيـر بعـض الحمايـة للبطاقة نفسـها، ومن 
تلـك اإلجـراءات هـو إضافـة رمـز إلـى الشـريحة الخاصـة بـك، 
حيـث سـيتم طلـب هـذا الرمـز عنـد إجـراء أي تغييـر لخصائـص 

البطاقة أو محاولة تشغيل برامج عليها.

كيف تحمي شريحة 
هاتفك من االختراق؟

كمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

تعرف على تطبيق
Your Phone

لمشاركة الملفات

يُعـدُّ تطبيـق )Your Phone( أحـد تطبيقـات مايكروسـوفت لمشـاركة 
الملفـات والرسـائل بيـن أجهـزة الهواتف المحمولـة من جهـة، واألجهزة التي 
تعمـل علـى نظـام وينـدوز 10 مـن جهـة أخرى عـن طريـق اإلنترنـت، ومن دون 

الحاجة لبرامج إضافية.
ويتيح التطبيق للمسـتخدمين االطالع على إشـعارات الهاتف وحذفها عن 
طريـق الحاسـب الشـخصي، واالطـالع علـى الرسـائل النصيـة والـرد عليهـا، 
ومشـاهدة الصـور الموجـودة علـى الهاتف ونسـخها إلى جهاز الحاسـب. كما 
يتيـح البرنامـج إظهـار كافة اإلشـعارات والرسـائل الـواردة للهاتـف، ليتم الرد 

عليها مباشرة عن طريق الحاسب الشخصي.
كل مـا تحتاجـه لتفعيل هذا التطبيق هو إنشـاء حسـاب مايكروسـوفت عن 
طريـق »هـوت ميـل« أو »أوت لـوك«، ومـن ثم تنصيـب البرنامج علـى أجهزتك 

الحاسب والجوال، كالتالي: 
1(  ابحـث عـن برنامـج Your Phone فـي جهـازك الحاسـب المسـتخدم 
لنظـام ويندوز 10 وقم بتسـجيل الدخـول. يمكنك البحث عنه في متجر 

التطبيقات الخاص لنظام ويندوز 10 إن لم يكن مثبًتا مسبًقا.
2(  قـم بتنصيـب برنامـج )Your Phone Companion( علـى الهاتـف 
المحمول، وهو متوفر على متجري »قوقل بالي«  و»آبل سـتور« بشـكل 

مجاني.
الدخـول  منـك تسـجيل  الهاتـف، سـيُطلب  التطبيـق علـى  فتـح  3(  عنـد 
بحسـاب مايكروسـوفت الخـاص بـك. قـم بتسـجيل الدخـول بنفـس 
الحاسـب  فـي  البرنامـج  للدخـول علـى  اسـتخدمته  الـذي  الحسـاب 

الشخصي. 
4(  سـيطلب منـك التطبيـق صالحيـات الوصـول لإشـعارات. بعـد إتمـام 
عملية إعطاء الصالحيات، قم بفتح التطبيق على حاسـبك الشـخصي 

لتبدأ مشاهدة الرسائل والصور والتفاعل معها بشكل مباشر.

برامج لتقليل االنشغال 
بأجهزة الجوال

أطلقـت شـركة قوقـل 
تطبيقـات جديدة بهدف 
مي  مسـتخد ة  عد مسـا
لتقليـل  ا مـن  ل  ا لجـّو ا
تلـك  مهم  ا سـتخد ال
ء  تقـا الر ا و  ، ة ألجهـز ا

بالصحة الرقمية.
وأطلـق اسـم )الظرف 
علـى   )E n v e l o p e
وهـو  األول،  البرنامـج 

تطبيـق يحتـوي علـى عـدة تصاميـم للجـواالت، 
وعنـد اختيـار التصميم المناسـب لنـوع الجهاز، 
يتـم طباعـة نموذج ورقـي ليُطـوى ويصبح ظرًفا 
اسـتخدام  بعدهـا  ليتـم  الهاتـف،  فيـه  يوضـح 
هـذا  ويخفـي  الظـرف.  داخـل  وهـو  الهاتـف 
خاصيتـي  إال  الجـوال  مهـام  معظـم  الظـرف 
يتحـول  وبهـذا  فقـط.  والكاميـرا  االتصـال 
فـي  أبسـط  جهـاز  إلـى  المحمـول  الهاتـف 
إمكانياتـه، لمسـاعدة المسـتخدم علـى االبتعـاد 

عن العالم الرقمي لفترة.
اسـم  عليـه  فأطلـق  الثانـي  التطبيـق  أمـا 
 ،)Activity Bubbles األنشـطة  )فقاعـات 
حيـث يقـوم التطبيـق بإنشـاء فقاعـة فـي خلفية 
الشاشـة، وكلمـا زادت مـدة اسـتخدام الهاتـف، 
كبـرت الفقاعـة. وتتوقـف الفقاعـة عـن النمـو 
فور انتهاء االسـتخدام. وتتحول خلفية الشاشة 
الفقاعـات  مـن  نمـط  إلـى  اليـوم  نهايـة  فـي 
مختلفـة بالحجـم، تـدل علـى أوقـات اسـتخدام 

الهاتف أثناء اليوم. 
وأطلقـت قوقـل برنامًجـا آخـر أطلـق عليـه 
 S c r e e n شـة  لشا ا ف  يقـا إ عة  سـا (
سـاعة  إظهـار  علـى  ليعمـل   ،)Stopwatch
إيقاف في خلفية الشاشـة طالما كان الشخص 
يسـتخدم هاتفـه، وبذلـك يحصـل المسـتخدم 
علـى الوقـت الفعلـي الـذي يقضيه علـى الهاتف 
الوقـت  مقـدار  إدراك  بغيـة  وذلـك  يـوم،  كل 

المستخدم. 



االستمطار بالليزر
يجمــع علمــاء البيئــة علــى أن انخفــاض المتســاقطات 
المطريــة ســيكون مــن أخطــر نتائــج تغيــر المناخ. وقــد بدأت 
مــن  كثيــر  علــى  بثقلهــا  تلقــي  الخطيــرة  الظاهــرة  هــذه 
المجتمعــات البشــرية علــى شــكل نقــص كبيــر في ميــاه الري 
والميــاه العذبــة الصالحــة للشــرب. ويتخــوف العلمــاء مــن 
تفاقــم هــذه المشــكالت فــي المســتقبل بســبب الزيــادة 
الســكانية المســتمرة وازديــاد الطلــــب علــى الميــــاه اآلخـــــذة 
في التناقــــص؛ مما سيــــــؤدي إلى اضطرابــــات اجتماعيـــة، 
وربمــا إلــى حـــــروب بيــن الـــــدول. وللحــــؤول دون ذلــك، لــم 
يعــد أمــام البشــرية ســوى االعتمــاد علــى الخيــال العلمــي 
ــول مفيــدة ليســت متوفــرة  عنــد بعــض العلمــاء الجتــراح حل
حالًيــا. واحــدة مــن هــذه التقنيــات المأمولــة هــي إطــالق 
ــن الســحب وهطــول األمطــار.  ــزر فــي الجــو لتكوي أشــعة لي
فــي  تقنيــة واعــدة  أنهــا  التجــارب  بعــض  وقــد أظهــرت 

المستقبل. 

الغرفة السحابية
خــالل النصــف األول مــن القــرن العشــرين، ظهــرت فكــرة 
بنــاء الســحب فــي تجــارب مخبريــة تعــرف باســم الغرفــة 
الســحابية )cloud chamber( بواســطة األشــعة الكونيــة 
نوبــل  الحائــز جائــزة  األســكتلندي  الفيزيائــي  قبــل  مــن 
تشــارلز ويلســون. وكان ذلــك حيــن الحــظ ويلســون أنــه 

عندمــا تصطــدم األشــعة الكونيــة بحاويــة محكمــة اإلغــالق 
ــة  ــوءة ببخــار المــاء، فإنهــا تتــرك وراءهــا قطــرات مرئي ممل
مــن المــاء، والســبب في ذلــك أن األشــعة الكونية المشــحونة 
كهربائًيــا تزيــل اإللكترونــات عــن جزيئــات المــاء، تاركــة 
ــا تعمــل مثــل بقــع الغبــار  وراءهــا جزيئــات مشــحونة كهربائًي
علــى المــاء لتتجمــع حولهــا، حيــث إن الــذرات القريبــة مــن 
ل  لتشــكِّ بعًضــا  بعضهــا  إلــى  تنجــذب  المتأينــة  الــذرات 
قطــرات ســائلة. وهــذا يعنــي أن األشــعة الكونيــة تســهم فــي 

تكثيف الماء.

تجارب االستمطار بالليزر 
جنيــف  جامعــة  فــي  الفيزيائــي  االختبــار  هــذا  ألهــم 
جيرومــي كاســبريان إلــى التســاؤل حــول مــا إذا كان بإمكاننــا 
أن نحصــل علــى مزيــد مــن التكثيــف إذا قمنــا باســتخدام 
أشــعة الليــزر بــداًل عــن األشــعة الكونيــة. وإذا صــح ذلــك، 
ــة القائمــة  ــة التقليدي ــز عــن الطريق ــزر تتمي ــإن أشــعة اللي ف
إن  أواًل  مهمــة.  بعــدة خصائــص  الفضــة،  يوديــد  علــى 
نبضاتهــا طويلــة األمــد، وتكلفتهــا قليلــة، وال تحتــاج إلــى 
ــة،  ــا عالي ــخ ومنصــات إطــالق، ونجاعته ــرات أو صواري طائ

وهي آمنة بيئًيا.
أدرك كاســبريان وزمــالؤه أن إطــالق الحــزم الليزريــة 
القصيــرة فــي الهواء، ســيقود إلــى تأّين جزيئــات النيتروجين 
واألكســجين حــول الحزمــة الليزريــة إلنشــاء البالزمــا. وينتــج 
عــن ذلــك قنــاة بالزمــا للجزيئــات المتأينــة التــي بمقدورهــا 

أن تكــون نــواة للتكثــف. وبمعنى آخــر إن تجريــد اإللكترونات 
جــذور  تكويــن  علــى  يشــّجع  الهــواء  فــي  الــذرات  مــن 
الهيدروكســيل الــذي بــدوره يحــّول ثانــي أكســيد الكبريــت 
ــات تعمــل  وثانــي أكســيد النيتروجيــن فــي الهــواء إلــى جزيئ

كبذور لتنمية قطرات الماء. 
زمالئــه  مــع  الفكــرة  هــذه  باختبــار  كاســباريان  قــام 
الباحثيــن باســتخدام غرفــة ســحابية مليئــة بالهــواء المشــبع 
ببخــار المــاء عنــد درجــة حــرارة 24 درجــة مئويــة تحــت 
الصفــر. وبعــد ذلــك تــم إطــالق شــعاع ليــزري عالــي الطاقــة 
وقصيــر النبضــات للغايــة، بحيــث يقــع فــي نطــاق األشــعة 
تحــت الحمــراء وفــي مجــال الفيمتــو ثانيــة )مليــون مليــار 
جــزء مــن الثانيــة(. ومثــل هــذه النبضــات الليزريــة تولــد 220 
ملــي جــول فــي 60 فيمتــو ثانيــة. وتبيــن أن هــذه النتائــج 
لت مباشــرة قطــرات مــن المــاء  مشــجعة جــًدا، فقــد تشــكَّ
قنــاة  طــول  علــى  متــر  مايكــرو  خمســين  قطرهــا  يبلــغ 
البالزمــا. وبعــد مــرور ثــالث ثــواٍن تزايــد قطرهــا ليصــل إلى 
80 مايكــرو متــر. وعلــى الرغــم أن قطــرات المــاء المتشــكلة 
ــادة، إال أن الغيمــة  أصغــر بكثيــر مــن قطــرات المطــر المعت

كانت مرئية تماًما بالعين المجردة، وهذا أمر مذهل!
كانــت اســتخدام هــذه  لفريــق  لهــذا  التاليــة  الخطــوة 
التقنيــة فــي العالــم الحقيقــي. ففــي عــام 2010م، تــم إطــالق 
ليــزر عالــي الطاقــة فــي نطــاق األشــعة تحــت الحمــراء فــي 
ســماء برليــن مــن علــى بعــد 60 متــًرا. وعلــى الرغــم مــن 
عــدم رؤيــة الغيــوم بالعيــن المجــردة وعــدم ســقوط األمطــار، 
إال أن أجهــزة القيــاس وأنظمــة تتبــع الطقــس أكــدت أن 

الليــزر عــّزز كثافــة وحجــم جزيئــات المــاء فــي الهــواء. وهــذا حسن اخلاطر *
يعني أن قطرات التكثيف كانت تتشكل.

التطلع إلى المستقبل
علــى الرغــم مــن أن تجــارب االســتمطار بالليــزر ال تــزال 
فــي مراحلهــا األولــى، إال أن نتائجهــا المبكــرة تبــدو واعــدة. 
ومــن المحتمــل مــع التقــّدم فــي التقنيــات الليزريــة أن نتمكــن 
مــن التغلــب علــى التحديــات التــي تواجــه هــذه التقنيــة 
خاصــة تخليــق قطــرات مــن المــاء أكبــر حجًمــا، بحيــث تصل 
ــة  ــى هيئ ــا تتســاقط عل ــذي يجعله ــي ال ــى الحجــم الطبيع إل
ــق  ــة عمالقــة تســتطيع تحقي مطــر باســتخدام مدافــع ليزري
أقصــى قــدر مــن التكثيــف. ويمكــن لأمــر أن يتحقــق مــن 
خــالل تحســين خصائــص أشــعة الليــزر المســتخدمة فــي 
نطــاق األشــعة تحــت الحمــراء مثل الطــول الموجــي والتركيز 
ومــدة النبضــة. وإذا تمكنــا مــن الوصــول إلــى الليــزر المثالــي 
المســتقبلي، ســنعيش فــي عالــم لــن يعانــي الجفــاف إطالًقا. 
وســنحصل علــى المــاء متــى وأينمــا كانــت هنــاك حاجــة 
لذلــك. لكــن يبقــى الحــؤول دون اســتخدام هــذه التقنيــة 
ســلبًيا فــي الحــروب المناخيــة، كاســتخدام هــذا النــوع مــن 
الليـــزر في إحـــداث البرق والصواعــــق، من خـالل تحفيـز أو 
إحداث التفريـــغ الكهربائـــي بواسطة الجســيمات المشحونة 

في السحاب التي تحمل كهرباء ساكنة.
سـبتمبر/  عـدد  القافلـة  مجلـة  فـي  *  نشـر 

أكتوبر 2019م. 

»بيومود«.. مصنع أدوية محمول
ترتفـع تكاليـف العنايـة الصحيـة بوتيـرة متزايـدة فـي 
ل تكلفة األدوية جزًءا مهًما منها. ففي  معظم الدول، وتشـكِّ
ل فاتـورة األدويـة،  الواليـات المتحـدة األمريكيـة مثـاًل تسـجِّ
بمـا فيهـا الوصفـات داخـل المستشـفيات 20% مـن مجمل 
تكاليـف الرعايـة الصحيـة التي بلغـت هنـاك 3.65 تريليون 
دوالر فـي عام 2018م. ولهذا السـبب، توجـد اليوم مراجعة 
ـز على  لصناعـة األدويـة فـي أماكـن عديـدة مـن العالـم، تركِّ
صنـع األدويـة فـي المراكـز الصحيـة مثـل المستشـفيات 
فـي  الطلـب  النائيـة عنـد  المناطـق  أو  والمسـتوصفات، 
الموقع. وفي الواليات المتحدة األمريكية، ظهرت محاولتا 
اسـتجابة لهـذه الحاجـة، واحـدة فـي جامعـة »إم آي تـي«، 

واألخرى في جامعة ميريالند، في والية ميريالند.
ر مهندسـون مـن جامعـة »إم آي تـي« نظاًمـا  فقـد طـوَّ
يحمـل اسـم »إن سيسـت« )InSCyT( يحتـوي علـى جميـع 

مكّونـات تصنيـع األدويـة الحيويـة التقليديـة فـي المصانـع 
الكبرى، لكنه معّدل على نطاق أصغر بكثير.

أمـا المحاولـة الثانيـة المتميـزة فتتمثـل بمصنـع أدويـة 
صغيـر محمـول بحجـم حقيبـة، ابتكرهـا غوفنـدا راو مـن 
جامعـة  فـي  مـة«  المتقدِّ االستشـعار  تكنولوجيـا  »مركـز 
اها »بيـو مـود«، )Bio-MOD( أو أدويـة  ميريالنـد، وسـمَّ
بيولوجيـة عنـد الطلـب. وعلَّقـت مجلـة نايتشـر علـى هـذا 

التطور بالقول إنه »يمكن أن يحدث تحواًل في الطب«.
»بيـو مـود« هـو مجـرد حقيبـة أنيقة مـن الفـوالذ المقاوم 
للصـدأ، تحتـوي داخلهـا علـى صناديـق سـوداء مترابطـة 
ـاكة  بحجـم قبضـة اليـد، ومليئـة بقوارير صغيرة بحجم مسَّ
افة ال يزيد  الورق، تُعبئ بإبر حقن وأنابيب بالسـتيكية شـفَّ
سـمكها على شـعرة اإلنسان. كما تحتوي على بعض المواد 
لصنـع  المجففـة  الخاليـا  مـن  أجـزاء  أو  العضويـة 
مسـتحضرات دوائيـة حيويـة، تسـمح ألي معالـج بالبدء في 

صنع أدوية متطوِّرة مقابل بضع دوالرات فقط.
والفكـرة األسـاس وراء هـذا االختـراع هـو تأميـن هـذه 
المسـتحضرات الدوائية الحيوية فـي المناطق البعيدة عن 
مراكـز العنايـة الصحيـة؛ فـي القـرى الريفيـة والبعثـات 
العلمية، وكذلك للجنود في المواقع الحربية. فمعظم هذه 
المسـتحضرات تعالج مجموعة واسـعة جًدا من األمراض؛ 
مـن المضـادات الحيويـة إلـى األنسـولين، لكنها تحتـاج إلى 
التبريـد عندمـا تكـون جاهـزة لالسـتعمال، بينمـا ال تحتـاج 
إلـى ذلـك قبـل التحضير. ومن هنـا تأتي األهميـة القصوى 

لهذا النظام الجديد.
ومـن المتوقـع أن يكـون لهذيـن النظاميـن وغيرهمـا آثـار 
بعيـدة المـدى: فباإلضافـة إلـى السـماح بإنتـاج األدويـة 
الحيويـة، فـإن النـوع نفسـه مـن التكنولوجيـا قـد يجعـل من 
األسـهل واألرخـص توفيـر األدويـة واللقاحـات فـي جميـع 
أنحـاء العالـم، وتمهيـد الطريـق إلنتـاج األدويـة المخصصـة 

لكل فرد على حدة.

* نشر في مجلة القافلة، عدد يناير - فبراير 2020م.
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الخميس 19 جمادى اآلخرة 144١هـ، 13 فبراير 20٢٠م

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

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: محمد العداربة، سارة مطر، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل 

الخثعمي، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

لــم يمــِض ســوى ثالثــة أشــهر علــى تعارفهمــا وبدايــة عالقتهمــا 
التــي ستســتمر ســبعة وثالثيــن عاًمــا، لكــن تلــك المــدة القصيــرة 
ــرة بمشــاركته  ــة والُمَغاِم ــة ألن تخطــو الخطــوةَ الجريئ ــت كافي كان
الــذي شــّكل نقطــة  تحــّول عظيمــة فــي  القــرار  اتخــاذ  فــي 

حياتهما مًعا: الهروب معه! 
فــي ليلــة الســبت، الثامــن مــن أكتوبــر 1904م، هربــت المــرأة 
العشــرينية المســماة نــورا بارنَــْكل، مــع الكاتــب الواعــد العاطــل 
فــي صحيفــة  الثانيــة  نُِشــَرْت قصتُــه  الــذي  جويــس  جيمــس 
ــى  ــدا إل ــي شــهر مــن قرارهمــا مغــادرة  إيرلن ــل حوال ــة قب إيرلندي
القــاّرة.  كانــت القصــة »إيفليــن«؛ وكانــت إيفليــن، فتــاة القصــة 
ــوق  ــا الت ــج فــي داخله ــورا،  يعتل ــل ن ــا، مث ذات التســعة عشــر عاًم
إلــى الرحيــل، حيــث تظهــر فــي بدايــة القصــة جالســة عنــد 
النافــذة تنتظــر وقــت الرحيل/الهــرب مــع حبيبهــا فرانــك إلــى 

بوينس آيريس. 
لكــن إيفليــن لــم تهــرب، إذ تقــّرر، وهــي واقفــة علــى رصيــف 
المينــاء، عــدم الصعــود إلــى الســفينة. مثلهــا وقفــت نــورا علــى 
ــت جســمها ضــد الريــح البــاردة   الرصيــف لوحدهــا، وقــد لفَّ
المتوقعــة خــالل الرحلــة المقبلــة بمعطــف مســتعار، تمــد بصرهــا 
ــه وهــو الــذي يّدعــي أن  ــه وأصدقائ ــا بأقربائ إلــى جيمــس محاًط

ال أصدقاء له.  
وصعــدت نــورا إلــى القــارب، فــكان الهــروب الــذي قســم حياتهــا 
إلــى قســمين ال يشــبه أحدهمــا اآلخــر. يمكــن القــول إن الهــروب 
الــذي بــدأ مــن الثامــن مــن أكتوبــر، قــد وهــب العالــم أعظــم 
روائيــي القــرن العشــرين، إذ مــا كان جويــس ســيكون »جويــس« 

الذي يعرفه العالم اآلن.
مــا كان ذلــك ســيحدث بــدون نــورا بارنَــْكل، أو كان ســيحدث 
الســبعة  األعــوام  خــالل  كانــت  مختلــف.  نحــو  علــى  ولكــن 
والثالثيــن التــي قضتهــا معــه المتــكأ والدعامــات التــي قــام عليهــا 
عالمــه، والملهمــة والوطــن، إيرلنــدا التــي الزمتــه ورافقتــه  فــي 

تنقالته وإقاماته في زيورخ، وتريستي، وبوال، وروما، وباريس.
ومــا كان العالــم ســيعرف مــدى أهميــة وجودهــا ودورهــا فــي 
ــدا مادوكــس  ــه برين ــر الــذي بذلت ــوال الجهــد الكبي ــاة جويــس ل حي
بحًثــا ونبًشــا وتنقيًبــا لتخــرج مــن رحلــة البحــث تلــك بكتابهــا 

)نورا: سيرة نورا جويس(.
بتأليفهــا ســيرة نــورا، فتحــت مادوكــس منظــوًرا آخــر علــى 
ــام  ــؤرة االهتم ــز وب ــورا المرك ــا ن ــت فيه ــاة احتل ــس، حي ــاة جوي حي
علــى خــالف ســيرة جويــس  التــي ألفهــا ريتشــارد إلمــان، ونالــت 
مــن اإلطــراء واإلعجــاب مالــم تنلــه ســيرة أخــرى. لقــد دفعــت 
مادوكــس بنــورا إلــى وســط بقعــة الضــوء لتكشــف كثيــًرا مــن 

المعلومات والتفاصيل التي لم تحظ باهتمام إلمان.
إن قــارئ ســيرة نــورا  يخــرج منهــا بصــورة أخــرى لجويــس، 
وأعتقــد أن القــارئ ســيخرج بصــورة مختلفــة لنجيــب محفــوظ لــو 
أنــه قــرأ ســيرة الســيدة عطيــة اهلل إبراهيــم -يرحمهــا اهلل- التــي 
أخفــى نجيــب محفــوظ زواجــه منهــا لعشــر ســنوات، إلــى حيــن 

انكشافه بالصدفة.
لمــاذا أخفــى محفــوظ زواجــه منهــا؟ مــاذا كان رأيهــا فــي ذلــك؟ 
ولمــاذا رضيــت باألمــر؟ مــا أســباب صمتهــا؟ كيــف كانــت حياتهــا 
معــه؟ مــا تأثيرهــا عليــه؟ هــل كانــت ملهمتــه؟ هــل تســللت إلــى 
العوالــم المتخيلــة فــي رواياتــه كمــا تســللت نــورا إلــى عوالــم 
ــب عــن  ــرة يمكــن أن يتصــدى للبحــث والتنقي ــس؟ أســئلة كثي جوي
إجابــات عنهــا مــن يؤلــف ســيرة الســيدة عطيــة اهلل. فمــن يؤلــف 
- زوجــات األدبــاء العــرب - ويخــرج  ســيرتها؟ مــن يؤلــف ســيرُهنَّ

بصور جديدة ومختلفة لهنَّ ولهم؟

لو لم تهرب 
معه...!

د. مبارك اخلالدي * نقوش األبدية حديث األلوان:

الفنانة غادة الحسن من مواليد عام 1970م. خريجة  كلية اآلداب  بجامعة الدمام - قسم  اللغة العربية. شاركت في عدد من المعارض الجماعية داخل وخارج 
المملكة منذ عام 2002م. أقامت المعرض الشخصي األول بعنوان )هنا، منذ األزل( عام 2009م في القطيف. معرضها الشخصي الثاني كان في جدة تحت عنوان 

)النص تالف هنا(. أهم الجوائز التي حصلت عليها: جائزة سعاد الصباح في الملتقى الخليجي التشكيلي )الثاني والثالث 2010/2012(؛ مسابقة تواصل 
التشكيلية عام 2008م؛ كما حّققت مراكز متقّدمة  في مسابقات وزارة الثقافة واإلعالم ما بين عامي 2008 و2011م: ومسابقة التشكيليات الرابعة والخامسة، 

ومسابقة الفن السعودي المعاصر العشرون، ومعرض الميديا األول للفنون البصرية. 
إسهامها في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة جاء عبر لوحتين تحمالن عنوان )أبدية(، وتتمحور فكرة العمل في أن التاريخ ظل هاجًسا أزلًيا لإلنسان يقرأ 

من خالله وجوده ويبحث عن إجاباته الخاصة، منذ أن شرع ينقش على األلواح الطينية، مروًرا بكل أشكال التعبير. واإلنسان اليوم، مع كل التغيرات المتسارعة 
حوله بحاجة ألن يعيد نقش تاريخه بذات الروح القديمة، بحًثا عن اكتمال دورة ل تستقر.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

* كاتب وناقد سعودي


