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24 أكتوبر ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

 فــي مثــل هــذا اليــوم، قبــل ربــع قــرن مــن 
الزمــن، ســمعت الدنيــا بــكاء طفــل وليــد. ولكــّن 
هــذا الطفــل نفســه يعجــز اآلن عــن البــكاء كلّمــا 
مــع  يلعــب  حالًمــا،  حلــم.  كان  لــه  انكســر 
بطيــن  أحالمهــم  يبنــون  يراهــم  األطفــال؛ 
األرض فيرســم ســكة أحالمــه فــي الســماء، 
وحتــى الشــمس كان يظنهــا ثمــرة ســيقطفها 

حين يكبر!
  كان يظــن أن الزمــن سيســبقه، فتعلـّـم الجــري 
بعــد الحبــو ليلحقــه. وال يــزال يجــري فــي كل 
اتجــاه يــراه بنفــس فضولــه الطفولــي، ولكــن 

بخطوات أثقل مما اعتادته الطرقات منه.
ــوم  ــا، والي ــد عنه ــا ابتع ــده كلّم ــه تعي ــت أم كان
هــو مــن يعــود لهــا بــرأس مثَقــٍل بالحيــاة، ليُلقــي 
بــه فــي حجرهــا بعنــاد طفــل أمــام اســتغراب 

أبناء إخوته وضحكاتهم.
 حيــن كان يمشــي بجانــب أبيــه صغيــًرا، كان 
وكأنــه  لســانه  دالًعــا  الواســعة  بيــده  يتعلّــق 
يتحــدى الزمــن. واليــوم يدلــع الزمــن لســانه لــه 

وهو يرى أباه يتألم في جلسة عالج.
ــق  ــة، وصــار يحل ــدأ دراســته الجامعي  لقــد ابت

ــك  ــه صــوت ذل ــك تســمع من ــار، لكن ــه كالكب ذقن
الغابــر  بعنــاده  أخطــاءه  يبــّرر  حيــن  الطفــل 
نفســه، ومنطقــه الســاذج القديــم.  وال يــزال 
ذلــك الطفــل، تتبعــه أحالمــه وخيالــه وأملــه، 
آثــاًرا  وهــو يمشــي بخطــوات متعثــرة تتــرك 
أعمــق وأكبــر مــن قبــل، ويكثــر االلتفــات بخوفــه 

القديم كي ال تسبقه الحياة.
الملــيء  العالــم  أمــام هــذا  يقــف  هــا هــو 
زاويتــه  إيجــاد  عــن  عاجــز  لكنــه  بالزوايــا، 
الخاصــة، ولعــّل ســبب ازدحــام الزوايــا أنهــا 
المــكان األكثــر أماًنــا، حيــث تحــرس ظهــرك 
الجــدران، وتســتقبل الحيــاة بوجهــك فــال يمكــن 

لها أن تغتالك من الخلف.
ماذا لو هزمته الحياة كيف سيهرب؟

لــن يكــون أمــام خياريــن؛ فانســحابه هجــوم 
وهجومــه انســحاب، وهــذا مريــح إذ الخيــارات 

دائًما شاقة.
ــي حفــالت  ــل وصــار شــاعًرا؛ يحي ــر الطف كب
يــأس صاخبــة فــي كل ليلــة، ويكــون هــو المدعو 
والداعــي والقصائــد ندامــى. لكنــه لــم يــزل 
أراد  كلّمــا  الشــعر  وفــي  فــي نفســه،  حائــًرا 

الكتابــة. كان متأخــًرا بخطــوة منــذ طفولتــه، 
اآلن،  إلــى  تنقصــه  الخطــوة  تلــك  تــزال  وال 

كسندان ساعة الزمته الحيرة منذ ُخلق.
ــا، تتســاقط أوراقــه منــه،  يظــّل الشــاعر واقًف
ليــس شــجرة، وليــس  أنــه  علــى الرغــم مــن 
الزمــان خريًفــا. وربمــا تكــون الوحــدة خريــف 

الشعراء في كل الفصول.
يتراكــض النــاس حولــه إلــى الماديــات، بينمــا 
يقــف الشــاعر أمــام الشــجرة ليخبرهــم عــن 
ــا  ــا. ربم ــأس قتله ــا الف ــا حــاول ابنه ــا لّم خيبته
كان الشــعراء ال يصلحــون إال للوقــوف علــى 
النصــوص  أو  األشــجار  أمــام  أو  األطــالل، 

القديمة.
كان يوًمــا كســائر األيــام؛ األشــجار واقفــة، 
واألطــالل باقيــة، ولكــن لــم يعــد هنــاك مــن 
يصــرخ أمــام األشــجار ليخبــر النــاس بأشــياء 
غيــر مفيــدة. ال تســتطيع األشــجار الصــراخ، 
واألطــالل مــذ كانــت منــازل لــم تشــعر بحنيــن؛ 

كان الشاعر يكذب!
مــات الشــاعر، وبقيــت األشــجار واألطــالل 

لتقول الحقيقة لكن بطريقة أكثر هدوًءا.

ربع قرن بطفولة كاملة
إضـــاءة

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

محمد العسكر
mohammed.askar.4@aramco.com

إدارة أعمال األمن الصناعي

يف إطار جهودها لتعزيز احملتوى احمللي..

أرامكو السعودية توّقع اتفاقية تعاون مع هيئة 
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الريــاض - وّقعــت أرامكــو الســعودية، يــوم األربعــاء 17 
صفــر 1441هـــ )16 أكتوبــر 2019م(، اتفاقيــة تعــاون مــع هيئة 
المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكومية لترســيخ الجهود 
التــي تبذلهــا الشــركة لتعزيز توطين الســلع والخدمــات التي 
تحصــل عليهــا مــن مورديهــا. وقــد تأسســت هيئــة المحتــوى 
المحلــي والمشــتريات الحكوميــة، مؤخــًرا، بموجــب مرســوم 
ملكــي فــي شــهر ديســمبر عــام 2018م لتطويــر المحتــوى 

المحلي وتشجيعه وتيسير إجراءات المشتريات.
ووّقــع اتفاقيــة التعــاون كلُّ مــن معالــي رئيــس مجلــس 
إدارة هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة، 
ــور غســان بــن عبدالرحمــن الشــبل، ورئيــس أرامكــو  الدكت
الســعودية، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن 

حسن الناصر.
كمــا شــهد حفــل التوقيــع، الــذي ُعقــد فــي الريــاض، 

»أشــعر بســعادة كبيــرة فــي هــذه المناســبة التــي أعدهــا القافلة األسبوعية 
خطــوة مهمــة جــًدا، وســتكون، بــإذن اهلل، عالمــة فارقــة فــي 
الصناعــة  وتوطيــن  المحلــي  المحتــوى  زيــادة  مســيرة 
ــر التعــاون  ــة الســعودية عب والخدمــات فــي المملكــة العربي
والتنســيق وتوحيــد الجهــود بيــن الشــركات والمؤسســات 
الكبــرى، أعضــاء مجلــس تنســيق المحتــوى  الســعودية 
المحلــي، من أجل تحقيــق األهداف المنشــودة والطموحات 

الوطنية في مجال التوطين«.

التأثير اإليجابي لبرنامج اكتفاء 
وذكــر المهنــدس أميــن الناصــر أن مشــاركة أرامكــو 
الســعودية فــي االتفاقيــة تســتند علــى التأثيــر اإليجابــي 
الــذي حققــه برنامــج »اكتفــاء« وهــو البرنامــج الرائــد الــذي 
ــه أرامكــو الســعودية قبــل نحــو أربعــة أعــوام لتعزيــز  أطلقت
القيمــة المضافــة اإلجماليــة لقطــاع التوريــد، »ومــن خاللــه 

أســهمنا، بحمــد اهلل، في توليــد آالف الوظائــف في القطاع 
الخــاص، واســتطعنا زيــادة المحتــوى المحلــي فــي الســلع 
ــر مــن  ــى أكث والخدمــات المرتبطــة باحتياجــات الشــركة إل
50%، ونتطلــع إلــى أن نصــل فــي برنامــج إكتفــاء إلــى %70 

بحلول العام 2021م«. 
وأضــاف المهنــدس أميــن الناصــر، »تتطلــع أرامكــو 
ــوى  ــة المحت ــة مــع هيئ الســعودية مــن خــالل هــذه االتفاقي
ــدة  ــع الشــركات الســعودية الرائ ــاون م ــر التع ــي وعب المحل
إلــى تبــادل الخبــرة واالســتفادة مــن أفضــل التجــارب 
المجــال، وأن يســاعد عملنــا  فــي هــذا  والممارســات 
المشــترك علــى تحقيــق مســتويات أعلــى مــن التوطيــن. 
فحينمــا تتوحــد المعاييــر فــي الســلع والخدمــات يتســع 
المجــال للمصنعيــن ومقّدمــي الخدمــات بــأن تكــون لديهــم 
قاعــدة أكبــر مــن العمــالء بمــا يعــّزز اســتدامة األعمــال 
وجدواهــا علــى المــدى الطويــل«، مؤكــًدا أن الحديــث عــن 
التوطيــن ال يقتصــر فقــط علــى أشــياء لهــا أولويــة وتأثيــر 
مباشــر علــى الوطــن والمواطنيــن كتوليــد فــرص عمــل 
كريمــة وتنفيــذ برامــج تأهيــل وتدريــب ممتــازة ألبنائنــا 
وبناتنــا مــن الشــباب الســعودي والفتيــات الســعوديات، 
وجــذب االســتثمارات، وتحســين بيئــة األعمــال، بــل أيًضــا 
هنــاك فوائــد تجاريــة مهمــة للشــركات التي تتبنــى التوطين 
حينمــا تــزداد كفــاءة سلســلة اإلمــدادات، بحيــث تصبــح 
الشــركات ذات موثوقيــة أعلــى وســرعة أكبــر فــي إنجــاز 

أعمالها«. 
بــدور  الناصــر عــن قناعتــه  أميــن  المهنــدس  وعّبــر 
ــة  ــز موثوقي ــة المتطــورة فــي تعزي سالســل اإلمــداد المحلي
األعمــال قائــاًل: »اســتطاعت أرامكــو الســعودية، مؤخــًرا، أن 
تحقــق إنجــاًزا اســتثنائًيا غيــر مســبوق علــى المســتوى 
ــق  العالمــي فــي اســتعادة أعمــال التشــغيل فــي معامــل بقي
وخريــص فــي وقــت قياســي بعــد الهجمــات التــي تعرضــت 
لهــا، ألن سلســلة اإلمــدادات لدينــا اعتمــدت فــي جــزء كبيــر 
ــى توفــر المــواد والمعــدات والخدمــات  ــم إنجــازه عل ممــا ت

محلًيا، وهو ما يوفر ميزة تنافسية كبرى«.

التدشــين الرســمي لمجلس تنســيق المحتوى المحلي التابع 
للهيئــة، والــذي يضــم باإلضافــة إلــى أرامكــو الســعودية كاًل 
الســعودية  الشــركة  التاليــة:  الوطنيــة  الشــركات  مــن 
االتصــاالت  وشــركة  )ســابك(،  األساســية  للصناعــات 
الســعودية، والخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، وشــركة 
التعديــن العربيــة الســعودية )معــادن(، والشــركة الســعودية 
الســعودية،  الغــرف  ومجلــس  العســكرية،  للصناعــات 

والشركة السعودية للكهرباء.
والمشــتريات  المحلــي  المحتــوى  هيئــة  وســتتعاون 
الحكوميــة مــع الشــركات المشــاركة فــي دعــم المحتــوى 
المحلــي وتشــجيعه فــي مجــال األيــدي العاملــة والســلع 
والخدمــات واألصــول والتقنيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز 
الشــفافية وتســهيل إجراءات المشــتريات واالنتفــاع بقدرتها 
الشــرائية المشــتركة الناجمــة عــن عملهــا الجماعــي مــع 

الموردين واألطراف المعنية. 
وبهــذه المناســبة، صــّرح المهنــدس أميــن الناصــر قائــاًل: 

معالي الدكتور غسان الشبل، والمهندس أمين الناصر، أثناء حفل توقيع اتفاقية التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لترسيخ الجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز توطين 
السلع والخدمات التي تحصل عليها من موّرديها.
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التزاٌم غير محدود نحو حماية البيئة البحرية..

أرامكو السعودية تشارك في مؤتمر )ريكسو( 
األول النسكابات الزيت وحماية البيئة

أبــو ظبــي - اســتعرضت أرامكــو الســعودية بعًضــا مــن 
أفضــل ممارســاتها المّتبَعــة فــي مجــال منــع حــوادث 
انســكاب الزيــت وحمايــة البيئــة، مــن خــالل المؤتمــر 
والمعــرض األول حــول خطــر االنســكابات علــى البيئــة، 
الــذي عقدتــه المنظمــة اإلقليميــة للمحافظــة علــى نظافــة 
البحــار )ريكســو( األســبوع الماضــي، وضــّم عديــًدا مــن 

شركات النفط في المنطقة.

التعاون من أجل البيئة
وخــالل كلمتــه الرئيســة فــي افتتــاح المؤتمــر، دعــا 
أرامكــو  فــي  الصناعيــة  للخدمــات  الرئيــس  نائــب 
أعضــاء  القوحــي،  عبدالحكيــم  األســتاذ  الســعودية، 
المنظمــة إلــى التعــاون مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة 
النقيــة للخليــج العربــي، مــن خــالل منــع االنســكابات 
حــال  لهــا  واالســتجابة  لهــا،  واالســتعداد  النفطيــة، 

وقوعها.
وقــال القوحــي: »نجتمــع لنظهــر التزامنــا غيــر المحدود 
نحــو حمايــة البيئــة البحريــة مــن اآلثــار الضــاّرة الناجمــة 
ــت  ــوث بشــكل عــام، وعــن حــوادث انســكاب الزي عــن التل

بشكل خاص«.
إلــى أن أرامكــو الســعودية أثبتــت  وأشــار القوحــي 
خبرتهــا فــي الحــّد مــن آثــار انســكاب الزيــت فــي أوج 
حــرب الخليــج عــام 1991م، عندمــا انســكب مــا يُقــّدر بنحو 
8 إلــى 11 مليــون برميــل زيــت، فــي حــادث يُعتقــد أنــه 
األكبــر مــن نوعــه فــي تاريــخ البشــرية، حيــث وضعــت 
الشــركة خطــط طــوارئ لمواجهــة الحــادث، وجّهــزت فــرق 
ــات  ــة، وأجــرت تدريب ــج تدريبي االســتجابة، ونّظمــت برام
علــى التعامــل مــع حــوادث انســكاب الزيــت، ممــا وضعهــا 

في طليعة قطاع النفط.
وأضــاف القوحــي: »إن الحاجة ماّســٌة إلجــراء البحوث، 
ــة  ــر فاعلي ــدة، وأدوات ومعــدات أكث ــات جدي ــر تقني وتطوي

في التعامل مع انسكابات الزيت«.
وأضــاف القوحــي أن أحــد العناصــر الرئيســة الختبــار 

القافلة األسبوعية

علــى  التدريبــات  إجــراء  فــي  يتمّثــل  مــدى جاهزيتنــا 
حوادث انسكاب الزيت.

حضوٌر واسع ومتنّوع
وقــد نّظمــت الشــركة هــذا العــام، تدريًبــا ناجًحــا 
جنــوب البحــر األحمــر، شــاركت فيــه جميــع الجهــات 
جانــب  إلــى  ومدنيــة،  عســكرية  المعنيــة،  الحكوميــة 
شــركات دوليــة متخصصــة فــي االســتجابة لحــوادث 
انســكاب الزيــت، وشــحن الزيت ونقلــه. وتضّمنــت أعمال 
ــواء  ــي قامــت بهــا أرامكــو الســعودية: احت االســتجابة الت
الزيــت الُمنســكب فــي البحــر واســترجاعه، وأعمــال 
المشــّتتة  للمــواد  الجــوي  والــرش  الشــاطئ،  تنظيــف 

للزيت المنسكب.

وكانــت أرامكــو الســعودية الراعــي الماســي للمؤتمــر، 
65 متحّدًثــا، كمــا شــاركت فــي  الــذي شــهد مشــاركة 
ــر مــن 20  ــت أكث ــه 30 شــركة مّثل المعــرض المصاحــب ل
ــن المؤتمــر عــدًدا مــن  ــك، تضّم ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف دول
ورش العمــل، التــي أتاحــت الفرصــة للنقاشــات التفاعليــة 
بيــن مقدمــي العــروض التوضيحيــة وممثلــي الشــركات، 
لمنــع  حديثــة  وتقنيــات  رئيســة،  موضوعــات  حــول 
مــن  والحــّد  لهــا،  واالســتجابة  النفطيــة،  االنســكابات 

آثارها.
أرامكــو  قّدمتهــا  التــي  العــروض  مــن ضمــن  وكان 
الســعودية، عــرض قّدمــه أنــدرو ريغــن، مــن إدارة األعمــال 
البحريــة، بعنــوان )انســكابات الزيــت وأثرهــا علــى البيئــة 

وإدارة النفايات(.
إلــى جانــب ذلــك، شــارك الناظــر اإلداري لقســم أعمــال 

منحتها للمعمل منظمة اجلودة ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ

معمل غاز واسط يحصد جائزتين عالميتين
الظهـران - حـاز معمـل الغـاز فـي واسـط فـي أرامكـو 
السـعودية جائزتيـن عالميتين من أفضل فئـات الجودة عن 

جهوده في تقليل حرق الغاز، وكفاءة استخدام الطاقة.
السـنوي  المؤتمـر  فـي  الجائزتيـن  عـن  اإلعـالن  تـم 
الخامـس والعشـرين، الذي نظمته منظمـة الجودة لمنطقة 
فـي  عقـد  الـذي  العـام،  لهـذا  الهـادئ  والمحيـط  آسـيا 
إندونيسـيا األسـبوع الماضي، حيث تم تكريم معمل واسط 
و 23 جهـة رائـدة من تسـع بلـدان لتحقيقها إنجـازات مهمة 

في رحلة التميُّز في األعمال.
وأكد مدير إدارة معمل واسـط، األستاذ أحمد الغامدي، 
أن المعمـل فـاز بالجائـزة الذهبيـة عـن فئـة »التميُّـز فـي 

األداء العالمي«، وجائزة »فئة االبتكار«.
وقال الغامدي: »تعكس الجائزتان جودة برنامج االمتياز 
التشـغيلي لمعمـل غـاز واسـط، وفاعليـة برنامـج االبتـكار 

لدينا«.
ووصـف الغامـدي المؤتمـر السـنوي بأنـه منتـدى للوفـود 
مـن عديـد مـن الدول لتبـادل الخبـرات والتعلّـم من بعضهم 
بعًضـا، وأشـار إلـى أن المعمـل سـيواصل السـعي لتحقيـق 
التميُّـز للمحافظـة علـى مكانـة أرامكـو السـعودية كرائـد 

عالمي في مجال الطاقة.جانيت بنهيرو

ز في األداء العالمي التميُّ
حصـد المعمـل الجائـزة الذهبيـة عـن التميُّـز فـي األداء 
العالمـي عـن كيفيـة إدارة المعمـل لآلثـار البيئيـة، وذلـك 
باسـتخدام »نظام اسـترداد غاز الحـرق«، حيث قام المعمل 
بتقليـل حـرق الغـازات إلـى حـد كبيـر. وقـد أدت المحافظة 
علـى موثوقية هذا النظام، جنًبـا إلى جنب مع نظام اإلدارة 
البيئيـة الشـامل، إلـى تحقيـق المسـتوى األول مـن نظـام 
اإلدارة البيئيـة كمـا تم اعتماده مؤخًرا من قبل إدارة حماية 

البيئة.
عالوة على ذلك، قام المعمل بتركيب خط بديل لإليثان 
إلرسـال اإليثـان أثنـاء بـدء تشـغيل وحـدة النفـط فـي معمل 
سـوائل الغـاز الطبيعـي إلـى معمـل غـاز البـري، باسـتخدام 
الخـط  البديـل الموجـود بدالً من إحراقه أثناء بدء تشـغيل 
وحـدة النفـط. يُذكـر أن اإليثـان هو غـاز عديم اللـون عديم 
الرائحة يتم معالجته من الغاز الطبيعي الستخدامه كمادة 

وسيطة.
باإلضافـة إلـى ذلـك، اسـتمرت جهـود كفـاءة اسـتخدام 
التوليـد  خـالل  مـن  البيئـي  التأثيـر  تقليـل  فـي  الطاقـة 

المشـترك للطاقـة، حيـث يقـوم المعمـل بتوليـد الكهربـاء 
ويسـتخدم الحـرارة الناتجة عن ذلك إلنتـاج البخار، وتوليد 
مـا يكفـي مـن الطاقـة لتلبيـة متطلبـات المعمـل، ومعامـل 
أرامكـو السـعودية األخـرى، ممـا يتيـح مزيـد مـن خفـض 

االنبعاثات.
وطـورت المحطـة، بالتعـاون مـع إدارة أنظمـة التشـغيل 
لتحديـد  والطاقـة  للحـرارة  نموذًجـا مشـترًكا  والتحكـم، 
توصيـات  وتقديـم  البخـار،  نظـام  فـي  الطاقـة  فجـوات 
استشـارية آنيـة لتقليـل تكاليـف التشـغيل وتحسـين كفـاءة 

الطاقة.

جائزة فئة االبتكار
إدارة  المعمـل جائـزة االبتـكار عـن »برنامـج  وحصـد 
االبتـكار«، الـذي يغطـي المسـؤوليات، ومراحـل وخطـوات 

عملية االبتكار، ومقاييس األداء، والُمنتَج النهائي.
يُذكـر أن محطـة غـاز واسـط، الواقعـة شـمال مدينـة 
الجبيـل الصناعيـة وتـم تشـغيلها فـي أكتوبـر 2015م، تقـوم 
بمعالجـة الغـاز غيـر المصاحب من حقلي الغـاز البحريين، 
العربيـة والحصبـاة، لنظـام الغـاز الرئيـس في جميـع أنحاء 

المملكة.

والمحيــط  آســيا  لمنطقــة  الجــودة  تأسســت منظمــة 
الهــادئ فــي عــام 1985م، وتهــدف إلــى تعزيــز تطبيــق برامج 
إدارة الجــودة لتحســين األعمــال داخــل وخــارج منطقــة 
آســيا والمحيــط الهــادئ. ويضــم مجلســها االستشــاري 10 
مؤسســات عالميــة رائــدة فــي مجــال الجــودة، بمــا فــي ذلك 

المجلس السعودي للجودة الذي يقع مقره في الرياض.

االســتجابة الدوليــة النســكاب الزيــت بالوكالــة، محمــد 
صابــر، فــي حلقة نقــاش رئيســة تمحورت حــول التحديات 

اإلقليمية المتعلقة باالستجابة لحوادث انسكاب الزيت.
وأدار المنســق اإلقليمــي لمكافحــة انســكابات الزيــت 
فــي الخليــج العربــي، إبراهيم الهــالل، حلقة نقاش رئيســة 
حــول إدارة حــوادث انســكابات الزيــت، كمــا تــرأس ماجــد 
تلــّوث، جلســة علميــة  الخالــدي، وهــو خبيــر مراقبــة 
لالســتجابة  الدوليــة  واللوائــح  )السياســات  بعنــوان 

لحوادث انسكاب الزيت(.
وقــّدم مديــر إدارة األعمــال البحريــة بالوكالــة، األســتاذ 
عبــداهلل الطويرقــي، دروع تكريــم للشــركاء واللجــان، 
وأشــاد بجهــود الفريــق، الــذي قــّدم أوراًقا علمية، وشــارك 
ــل الشــركة  ــة، ومّث فــي حلقــات النقــاش والجلســات التقني

في جناحها في المعرض.

عبدالعزيز صومالي وماجد صابر، من إدارة األعمال البحرية، يقّدمان لزوار جناح أرامكو السعودية في المعرض نبذة عن قدرات 
االستجابة النسكابات الزيت في )ميادين(، وهي مركبٌة بحريٌة للسيطرة على التلّوث، تغّطي أعمال الشركة في البحر األحمر. 
ويبلغ طول المركبة 70 متًرا، وعرضها 15 متًرا، وقد ُزّودت نظامين لسحب الزيت الُمنسكب بسعة 100 متر مكعب في الساعة. 

إلى جانب ذلك، تحتوي )ميادين(، حاويات زيت بطول 2500 متر، وخّزاًنا يستوعب 3500 برميل من الزيت. 
تصوير: حاتم عويضة

شّدد نائب الرئيس للخدمات الصناعية في أرامكو السعودية، 
األستاذ عبدالحكيم القوحي، خالل كلمته الرئيسة في افتتاح 
مؤتمر ومعرض )ريكسو( األول حول انسكابات الزيت والبيئة، 

على أن الحاجة إلى التعاون بين كافة أطراف في قطاع 
النفط هي أظهر من أّي وقت مضى.



يف مؤمتر ومعرض الشرق األوسط لهندسة التصنيع

االبتكار.. قائٌد للتحّول في قطاع التصنيع، 
وساعٌد يعّزز ريادة أرامكو السعودية

أيـام، اجتمـع  المنامـة، البحريـن - علـى مـدى ثالثـة 
المهندسـون والباحثـون وصّنـاع القـرار فـي قطـاع النفـط 
والغـاز، من كّل أنحاء الشـرق األوسـط والعالم، تحت مظلّة 
واحـدة ُعنوانها التحّول في هندسـة التصنيع عبر االبتكار، 
الشـرق  لمؤتمـر ومعـرض  الخامسـة  الـدورة  فـي  وذلـك 
األوسـط لهندسـة التصنيـع )ميبيـك 2019(، الـذي انعقـد، 
مؤّخـًرا، فـي مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، 
تحـت رعايـة صاحـب السـمو الملكـي األميـر خليفـة بـن 

سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني.
وبحضور سـمو الشـيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير 
النفـط البحريني، تحـّدث النائب األعلى للرئيس للخدمات 

الفنّيـة فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ أحمـد عبدالرحمن ميثم املوسوي
السـعدي، فـي كلمته الرئيسـة فـي المؤتمر حـول التحّوالت 
التي يشـهدها قطاع الطاقة العالمي، والتي يبعثها عامالن 

رئيسان هما تغّير المناخ والتنمية المستدامة.

استشراف مستقبل الطاقة
وأوضـح السـعدي أنـه علـى الرغـم مـن الضبابيـة التـي 
يشـهدها أفـق مسـتقبل الطاقـة نظـًرا للتقـّدم التقنـي فـي 
هـذا القطـاع، إاّل أن أرامكـو السـعودية ال تتوّقـع وصـول 
الطلـب على النفـط إلى ذروته في المسـتقبل القريب، وهو 
أمـٌر تؤّيـده توقعـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة، التـي أشـارت 
إلـى أن إنتـاج البتروكيميائيـات سـيلعب دوًرا محورًيـا فـي 

ارتفاع الطلب على النفط حتى 2050م.
وقـال السـعدي: »نحـن فـي أرامكـو السـعودية مصّممـون 
علـى أن نلعـب دوًرا رئيًسـا في تلبية حاجة العالم المتنامية 
إلـى الطاقـة، مـن خـالل االسـتثمار المسـتمر علـى امتـداد 
سلسـلة القيمة الهيدروكربونية، وتوظيف التقنية المتقّدمة 

واالبتكار، وتسخير قوة الثورة الصناعية الرابعة«.
إلـى جانـب ذلـك، تحـّدث السـعدي عـن إسـتراتيجية 
أرامكـو السـعودية لقطـاع التكريـر والمعالجـة والتسـويق، 
التـي تسـعى إلـى تطويـر قيمـة مـوارد الشـركة مـن خـالل 
تعزيـز التكامـل علـى المسـتويين العمـودي واألفقـي فـي 
سلسة القيمة الهيدروكربونية. وقال السعدي: »نسعى نحو 
التوّسع في أعمال الشركة في قطاع التكرير والكيميائيات 
علـى الصعيديـن المحلّـي والعالمـي، وهدفنـا هـو أن تكـون 
قـة  للطا ملـة  متكا ئـدة  را شـركة  لسـعودية  ا رامكـو  أ

والكيميائيات«.
وأشـار السـعدي إلـى جهـود الشـركة محلّيًـا وعالمًيـا في 
هـذا اإلطـار، التـي تتضّمن االسـتحواذ الجـاري على ملكية 
70% من الشـركة السـعودية للصناعات األسـاس )سابك(، 
إلـى جانـب مشـروع أميـرال فـي الجبيـل، باإلضافـة إلـى 
صفقـات االسـتحواذ والشـراكات التـي أجرتهـا الشـركة، 
مؤّخًرا، لتعزيز نشاطها في قطاع التكرير والبتروكيميائيات 

في كّل من أمريكا وأوروبا وآسيا.

التقنية والتحّول الرقمي
وتحـّدث السـعدي حول التقنيـة واالبتـكار كعنصر رئيس 
قائـاًل:  مـن تحقيـق أهدافهـا،  السـعودية  أرامكـو  يمّكـن 
»اإلنجـازات التقنيـة تضيـف القيمة مـن خالل رفـع الكفاءة 
واإلنتاجيـة، وخفـض التكاليـف، وتحسـين السـالمة، ولـذا 
سـتبقى التقنيـة واالبتـكار محـور اهتمامنـا الرئيـس فـي 
أرامكـو السـعودية«. وأضـاف السـعدي أن الشـركة قـد 
أنجـزت خطـوات واسـعة فـي طريـق تحقيـق الريـادة فـي 

مجال التقنية واالبتكار.
وبّيـن السـعدي أن برنامـج الشـركة التقنـي يشـمل أربعـة 
مجـاالت ذات أهميـة إسـتراتيجية هـي: تنميـة تطبيقـات 
النفـط الخـام لغيـر اسـتهالك الوقـود، واسـتدامة الكثافـة 
الكربونيـة المنخفضـة ألعمال إنتاج النفط الخـام، وتطوير 

التنّقل المستدام، وتقديم حلول ذات آثار ملموسة.
كما أشـار السـعدي إلى برنامج التحّول الرقمي ألرامكو 

راكان المغربي، من تقنية المعلومات، يستعرض تقنية الخوذة الذكية لألستاذ أحمد السعدي، ومدير إدارة أساليب التصنيع 
والمراقبة، األستاذ فيصل اليعيش )يساًرا(، ورئيس اللجنة التقنية في ميبيك والناظر اإلداري لقسم هندسة التصنيع لقطاع 

التكرير والمعالجة والتسويق، نعمان الفضيل )يميًنا(. وُتعّد هذه التقنية من بين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي تسعى 
الشركة لالستفادة منها في مساندة أعمالها وتطويرها.

خالل ميبيك 2019، نّظمت أرامكو السعودية جناًحا ضخًما، سّلط الضوء على أحدث 
التقنيات التي توّظفها الشركة في أعمالها في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات 

المواد الالمعدنية، كما استهدف نشر الوعي حول الشركة وأهدافها، وُقّدمت من خالله عدٌد 
من العروض التقنية التي رّكزت على مبادرات الشركة وبرامجها في إطار تبّني االبتكار،  

وتطبيق التقنية الحديثة في أعمالها.

تصوير: عبدالعزيز المعيويد
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السـعودية، الذي يستثمر رياح الثورة الصناعية الرابعة من 
الشـركة، وتطويـر قـدرات قواهـا  أجـل تحسـين أعمـال 
العاملـة علـى الصعيـد الرقمي. وقـال السـعدي: »كجزء من 
إسـتراتيجية التحـّول الرقمـي فـي الشـركة، أنشـأنا مركـًزا 
مـن  تمّكـن  كمنصـة  الرابعـة،  الصناعيـة  للثـورة  حديًثـا 
وتعـّزز  الرقمـي،  التحـّول  لمبـادرات  السـريع  التوظيـف 
االبتـكار، وتُسـهم فـي تشـكيل التصـّورات التقنيـة، وتطويـر 

المواهب البشرية«.
الجبيـل  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  قـال  مـن جانبـه، 
للبتروكيميائيـات )كيميـا(، األسـتاذ ناصـر أبانمـي: »يمّثـل 
مؤتمر ومعرض الشـرق األوسـط لهندسة التصنيع )ميبيك 
2019( منّصـة ممّيـزة لجميع األطـراف المعنّية في صناعة 
المـواد الهيدروكربونيـة للتأثيـر والمشـاركة، وصنـع حلـول 
مبتكـرة وعمليـة للتحديـات التـي تواجـه قطـاع التصنيـع، 

ومجتمَعنا بأسره«.
التحـّول فـي هندسـة  وحـول دور االبتـكار فـي قيـادة 
التصنيـع، تحّدث أبانمي قائاًل: »يقود االبتكار تحّواًل داخل 
قطـاع هندسـة التصنيـع، وفـي قلـب مصلحتنـا فـي هـذا 
القطـاع أن نحتضـن هـذه التغّيـرات كفرصـة لصنـع قيمـة 
جديـدة، وأن نسـبق الجميـع إلـى تبّنـي هـذه االبتـكارات 

ونشرها«.

نموٌّ للتأثير والتنّوع
وقـد شـهدت دورة هـذا العام مـن المؤتمر، الـذي ينّظمه 
المعهد األمريكي للمهندسـين الكيميائييـن، عبر فرعه في 
نوعيـة  فـي  ا ملحوًظـا  نمـّوً السـعودية،  العربيـة  المملكـة 

المشاركة ونطاقها، حيث تضّمنت مشاركة أكثر من 3500 
مشـارك، مثلّـوا أكثـر مـن 500 شـركة مـن 50 دولة مختلفة 

حول العالم.
القياديـة  للمـرأة  التمّيـز  وإلـى جانـب ملتقـى وجائـزة 
)ليـواس(، الـذي دأب علـى تنظيـم أنشـطته بالتزامـن مـع 
المؤتمـر، شـهد هـذا العـام تنظيم مجلـس البتـرول العالمي 
لمؤتمره األول للتكرير والمعالجة والتسويق جنًبا إلى جنب 
مـع فعاليـات المؤتمر الرئيس لهندسـة التصنيع، بمشـاركة 

رئيس مجلس البترول العالمي، السيد تور فياران.
ورّكز البرنامج التقني للمؤتمر على أربعة محاور رئيسة 
هي: التحّول الرقمي، والثورة التقنية، وفرص تعزيز األداء، 
وكفـاءة الطاقـة واالسـتدامة، وتضّمـن مشـاركة واسـعة مـن 
الخبـراء والباحثيـن فـي قطاعـات الصناعـة واألكاديميـا 

والبحث والتطوير.
باإلضافـة إلى ذلـك، تضّمن المعرض المصاحب جناًحا 
مخّصًصـا إلشـراك الشـباب عبـر برنامج شـامل، وأنشـطة 
تستهدف الطاّلب والموظفين في بداية مسيرتهم المهنية، 
كما نُّظمت منافسـة السـيارة الكهروكيميائية للمّرة الثالثة، 
حيـث تتنافـس فيها فرٌق تمّثل جامعـات مختلفة في تطوير 
سـيارات تعتمـد علـى التفاعـل الكيميائـي إلنتـاج الطاقـة 

الالزمة لتحريكها.

مشاركٌة ُتبرز الريادة
ومـّرة أخـرى كان معـرض ومؤتمـر ميبيـك شـاهًدا علـى 
تليـق  السـعودية  أرامكـو  موظفـي  مـن  واسـعة  مشـاركة 
بريادتها، وتعّزز من اسـتفادتها من هذه المناسـبات التقنية 

العالميـة. وشـارك أكثـر مـن 29 خبيـًرا من مختلـف إدارات 
خدمـات الهندسـة وإدارات مرافـق األعمـال فـي أرامكـو 
السـعودية في تقديم العروض وإدارة الجلسـات التقنية في 
المؤتمـر علـى مـدى أيامـه الثالثـة، حيـث كان مـن بيـن 
الموضوعـات التـي ناقشـوها: حلول الثورة التقنيـة الرابعة، 
ومبـادرات تحسـين أعمـال اإلنتـاج والمعالجـة، والتحويـل 
المباشـر للنفـط الخـام إلى كيميائيـات، وتقنين حـرق الغاز 

الطبيعي الُمهدر، واالستدامة وكفاءة الطاقة.
وقال المستشـار الهندسي في أرامكو السعودية، وعضو 
برنامـج  »رّكـز  توكـر:  ناصيـرو  لميبيـك،  التقنيـة  اللجنـة 
المؤتمر لهذا العام على االبتكار في هندسـة التصنيع عبر 
مـع  تتماشـى  مسـارات  وهـي  رئيسـة،  مسـارات  أربعـة 
إسـتراتيجيات أرامكـو السـعودية وأهدافهـا، وقـد كانـت 
مشـاركة موظفـي الشـركة مـن خاللـه ممّيـزة«. وأضـاف 
ناصيرو: »على مدى السـنوات الماضية، ُكنت شـاهًدا على 
توّسع نطاق المشاركة في ميبيك، الذي يأخذ شيًئا فشيًئا 
دوًرا عالمًيـا أكبـر، حيـث يشـارك الخبـراء مـن خاللـه فـي 

مناقشة التحديات وإيجاد الحلول لها«.
وإلـى جانـب كونها راعًيا رئيًسـا للمؤتمـر، نّظمت أرامكو 
السـعودية عبـر إدارة أسـاليب التصنيـع والمراقبـة فيهـا 
جناًحـا ضخًمـا، سـلّط الضـوء علـى أحـدث التقنيـات التـي 
توّظفهـا الشـركة فـي أعمالهـا فـي مجـال الثـورة الصناعية 
الرابعـة، وتطبيقـات المـواد الالمعدنيـة، كمـا اسـتُعِرض 
مشـروع النظـام المتكامـل إلدارة أعمـال التصنيـع )إمومـز( 
الـذي طّبقتـه الشـركة فـي جـازان، باإلضافة إلـى بعض من 
جهـود مبـادرة التعلّم الذكي؛ الذي يهـدف إلى توفير أحدث 
أسـاليب التدريـب والتعليـم الالزمـة لتطويـر القـوى العاملة 

تكرمٌي جديد لطاقات 
الشركة يف ميبيك

شـهد حفـل تكريـم ُرعـاة مؤتمـر ومعـرض الشـرق 
األوسـط لهندسـة التصنيع، احتفاًء بالناظر اإلداري 
لقسـم أعمـال التشـغيل فـي دائـرة الكيميائيـات فـي 
أرامكو السـعودية، سعيد الزهراني، بعد منحه ُرتبة 
للمهندسـين  األمريكـي  المعهـد  قبـل  مـن  زميـل 
الكيميائيين، وهي الرتبة الُعليا التي يمنحها المعهد 
ألعضائه. وتسـّلم الزهراني وسـام عضوية الزمالة، 
ليصبـح مـن بين أفـراد قالئل حـول العالم يحصلون 

على هذه العضوية.
التنفيذييـن والمديـرة  وقالـت كبيـرة اإلدارييـن 
التنفيذيـة للمعهـد، السـيدة جـون ويسـبيلوي: »نمنح 
عضويـة الزمالـة ألولئـك الذين يُسـهمون فـي تقديم 
الكثيـر تجـاه مهنـة الهندسـة الكيميائيـة، باإلضافـة 
لنمنـح هـذا  التقنيـة، ونحـن هنـا  إنجازاتهـم  إلـى 

الشرف لواحد من أعضائنا هو سعيد الزهراني«.
وقـال الزهرانـي: »أشـعر بالسـعادة لهـذا التكريـم 
الـذي يمّثـل احتفـاًء بـي علـى الصعيـد الشـخصي، 
وشـاهًدا علـى تمّيـز برامـج التطويـر فـي أرامكـو 
تُلهمنـا وتحّفزنـا علـى  التـي  السـعودية، وقيادتهـا 

الوصول إلى أبعد مدى من التطّور«.
وحـول الفائـدة التـي يرجونهـا موظفـو الشـركة 
الشـباب مـن عضويتهـم فـي مثـل هـذه الجمعيـات، 
قـال الزهرانـي: »مـن الضـروري أن يشـارك الجيـل 
التقنيـة  البرامـج  فـي  الموظفيـن  مـن  الشـاب 
والجمعيـات العلمية والمهنية، فمـن خاللها يمكنهم 
التطـّور، وبنـاء شـبكة مـن العالقـات حـول العالـم، 

ومشاركة خبراتهم، وتوسيع آفاقهم المعرفية«.

من خالل معرض ميبيك، رعت أرامكو السعودية جناح االبتكار والتسويق التجاري، الذي استعرض من خالله عدٌد من األفراد والمنّظمات والشركات تقنيات حديثة ذات 
جدوى اقتصادية، بهدف تسويقها للشركات والجهات المعنّية التي ترغب في االستفادة منها على صعيد التطبيق العملي.

فريٌق من طالب جامعة الملك فيصل يشارك في منافسة السيارة الكهروكيميائية التي 
نّظمها المعهد األمريكي للمهندسين الكيميائيين، حيث تتنافس فيها فرٌق تمّثل 

جامعات مختلفة.

المعهد األمريكي للمهندسين الكيميائيين يحتفي 
بسعيد الزهراني، مانًحا إّياه ُرتبة زميل، وهي الرتبة 

الُعليا التي يمنحها المعهد ألفراد قالئل حول العالم، 
نظير إنجازاتهم التقنية، وإسهاماتهم تجاه الهندسة 

الكيميائية.

فهد الحميد
إدارة أساليب التصنيع 

والمراقبة

قّدم فهد عرًضا تقنًيا 
ضمن جناح الشركة في 

ميبيك، حول برنامج 
المراقبة اآلنية والتشخيص 

لشبكة خطوط األنابيب، 
الذي ُطّور داخل أرامكو 

السعودية.

»يساعدنا هذا البرنامج 
على التنبؤ بالمعامالت 

الرئيسة لخطوط األنابيب 
من خالل الرصد اآلني 
للبيانات المتاحة. ومن 

خالل ذلك، نستطيع 
الحّد من المشكالت 

المتوّقعة والتعامل مع 
التحدّيات التي ترتبط 

بأعمال خطوط األنابيب«.

وجوه أرامكوية يف ميبيك

هيثم العتيبي
إدارة الخدمات االستشارية

قّدم هيثم لزّوار جناح 
الشركة في المعرض، نبذة 
عن مبادرة تطبيقات المواد 

الالمعدنية في أرامكو 
السعودية وأهدافها، في 
مجاالت النفط والغاز، 

والطاقة المتجّددة، والبناء، 
والنقل، والتغليف.

»على المستوى 
الشخصي، استمتعت 
بهذه التجربة، حيث 
التواصل مع ممّثلي 

القطاعات الصناعية 
المختلفة، ومشاركة 

األفكار واآلراء المتنّوعة، 
وأتطلع لتكرار ذلك قريًبا«.

هديل القاّلف
إدارة التفتيش

كانت هديل من بين فريق 
العرض في ركن مركز 

الثورة الصناعية الرابعة 
في جناح الشركة، حيث 

استعرضت توظيف تقنية 
الطائرات المسّيرة 

لمساندة أعمال التفتيش.

»يتضّمن عملي البحث 
عن تقنيات حديثة، تُسهم 

في المحافظة على 
البيئة، وتحسين السالمة، 
وتحقيق التمّيز التشغيلي. 

وهنا في ميبيك، نشرح 
للزوار التطبيقات 

المختلفة للتقنية في 
أعمال الشركة«.

محمد العبداهلل
مركز البحوث والتطوير

شارك محمد بعرض تقني 
حول البحوث التي يُجريها 
تحضيًرا لدرجة الدكتوراه 
في جامعة الملك عبداهلل 

للعلوم والتقنية حول تحويل 
النفط الخام إلى كيميائيات.

»يرّكز مشروع البحث 
الذي أعمل فيه على 
تطوير تقنية جديدة 

للتحويل المباشر للنفط 
الخام إلى كيميائيات، من 
خالل النظر إلى تصميم 

المفاعل والمواد المحّفزة 
للتفاعل«.

محمد الينبعاوي
إدارة تخطيط وتنظيم توريد 

الزيت

شارك محمد عبر مسار 
كفاءة الطاقة واالستدامة، 
بعرض حول تطبيق مفهوم 

االقتصاد الدائري، 
لتحسين إدارة سلسلة 

اإلمداد في أرامكو 
السعودية.

»لقد كانت تجربة رائعة، 
وأنا مسرور بالعودة إلى 

ميبيك، حيث سبق لي أن 
قدمت أول عرض تقني 

فيه عام 2015م، كما أني 
فخوٌر أن أمثل أرامكو 

السعودية أمام المشاركين 
في المؤتمر«.

سعيد العلوش
إدارة أساليب التصنيع 

والمراقبة

شارك سعيد في إدارة 
جلستين تقنيتين حول 
الثورة التقنية، وفرص 
تعزيز األداء، كما كان 

عضًوا في اللجنة التقنية 
لميبيك.

»كعضو في اللجنة 
التقنية، كان التحدي 

يكمن في اختيار العروض 
بحيث تشمل جميع 

األطراف المعنية من 
مرافق األعمال، 

والمؤسسات األكاديمية، 
وموّردي الخدمات 

والمواد«.

في أرامكو السعودية.
وقـد اسـتهدف الجنـاح، الـذي شـهد إقبـااًل واسـًعا مـن 
الـزّوار، نشـر الوعي حول قيم أرامكو السـعودية وأهدافها، 
وُقّدمـت مـن خاللـه عـدٌد مـن العـروض التقنية التـي رّكزت 
علـى مبـادرات الشـركة وبرامجهـا فـي إطـار تبّنـي االبتكار،  

وتطبيق التقنية الحديثة في أعمالها.
إلـى جانـب ذلـك، كانـت الشـركة راعًيـا لجنـاح االبتـكار 
والتسـويق التجـاري في ميبيك، الذي اسـتعرض من خالله 
عديـٌد مـن األفـراد والمنّظمـات والشـركات تقنيـات حديثـة 
ذات جدوى اقتصادية، بهدف تسويقها للشركات والجهات 
التـي ترغـب فـي االسـتفادة منهـا علـى صعيـد  المعنّيـة 

التطبيق العملي.
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وجهة عاملية للسياحة اإلبداعية

)إثراء( يجتذب ١٫٠٠٠٫٠٠٠ زائر 
ــي  ــز الثقافـ ــك عبدالعزيـ ــز الملـ ــن مركـ ــران - أعلـ الظهـ
ــتقباله نحـــو  العالمـــي )إثـــراء(، مطلـــع هـــذا األســـبوع، اسـ
مليـــون زائـــر مـــن داخـــل المملكـــة وخارجهـــا، شـــاركوا فـــي 
الفعاليـــات واألنشـــطة والتجـــارب المحليـــة واإلقليميـــة 
والعالميـــة الملهمـــة التـــي ينّظمهـــا المركـــز، حيـــث يُعـــد 
ـــرز فـــي المنطقـــة الشـــرقية، وأحـــد  ـــم الحضـــاري األب المعل
الصـــروح المهمـــة للثقافـــة واإلبـــداع فـــي المملكـــة وفـــي 

العالم.
وقـــال نائـــب الرئيـــس لشـــؤون أرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ 
ـــأداء  ـــزم ب ـــو الســـعودية نلت ـــي أرامك ـــع: »نحـــن ف ـــل الجام نبي
دور رئيـــس فـــي مســـاندة جهـــود المملكـــة فـــي تنويـــع 
االقتصـــاد الوطنـــي عبـــر تنميـــة القطـــاع اإلبداعـــي، كمـــا 
أننـــا نقـــّدم للمواطنيـــن والزائريـــن، علـــى حـــّد ســـواء، تجـــارب 

ثقافية فريدة«.
وأضـــاف الجامـــع: »لدينـــا اعتقـــاٌد جـــازم أننـــا مـــن خـــالل 
تمكيـــن العقـــول والمواهـــب الســـعودية الشـــابة، نســـاعد فـــي 

تطوير مشهد مزدهر لإلبداع«. 

ثالثة محاور إلثراء الوطنالقافلة األسبوعية
وتعليًقـــا علـــى ذلـــك، أوضحـــت مديـــرة مركـــز الملـــك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء( المكلفـــة، األســـتاذة 
ــراء  ــى إثـ ــز علـ ــز ترتكـ ــالة المركـ ــد، أن رسـ ــة الراشـ فاطمـ
الوطـــن وأجيالـــه الحاضـــرة والمســـتقبلية ضمـــن ثالثـــة 
ـــز  ـــة، وتحفي ـــة والعلمي ـــة الثقافي ـــة المعرف محـــاور هـــي تنمي
اإلبـــداع والتفكيـــر االبتـــكاري، وبنـــاء جســـور التواصـــل 

الحضاري بين الثقافات والشعوب.
ــون  ــاك مليـ ــح هنـ ــر، أصبـ ــون زائـ ــة: »بمليـ ــت قائلـ وعلقـ
باحـــث عـــن المعرفـــة، عاشـــوا مالييـــن الســـاعات مـــن 
إشـــباع الفضـــول المعرفـــي وتطويـــر المهـــارات وصقـــل 
اإلبـــداع وتحقيـــق التغيـــر المبتكـــر فـــي طـــرق التفكيـــر 
ـــى القـــدرات اإلنســـانية  ـــام واالعتمـــاد عل ـــى اإلله ـــم عل القائ
وتطويرهـــا«، موضحـــة أن المركـــز يتطلـــع »لمالييـــن الـــزوار 

مستقباًل كوجهة ثقافية وسياحية عالمية«.
ر نســـبة الـــزوار الســـعوديين  وأشـــارت الراشـــد إلـــى تصـــدُّ
بواقـــع 83% مـــن مجمـــل الـــزوار، فيمـــا بلغـــت نســـبة الـــزوار 
غيـــر الســـعوديين 17%، وتصـــدرت الفئـــة العمريـــة التـــي تقـــل 

عن 30 عاًما النسبة األكبر من مجمل الزوار بواقع %50.

من كل بقاع األرض
وذكـــرت أن عـــدد المبـــادرات والبرامـــج والتجـــارب 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة التـــي نّظمهـــا إثـــراء بلغـــت 
10 آالف  اســـتفاد منهـــا  تدريبيـــة  ألـــف ورشـــة  نحـــو 
مشـــارك، كمـــا قـــّدم  36 عرًضـــا مســـرحًيا بحضـــور تجـــاوز 
ـــن عـــرض  ـــا بي ـــروض فيه ـــا تنّوعـــت الع ـــر، كم ـــف زائ 50 أل
فينـــا  وأوركســـترا  الروســـية،  مارينســـكي  أوركســـترا 
والســـكاال اإليطاليـــة، إلـــى جانـــب 1300 عـــرض ســـينمائي، 
ــى  ــالوة علـ ــرة، عـ ــة والمتغيـ ــارض الدائمـ ــة للمعـ باإلضافـ
اســـتضافة معـــارض عالميـــة مثـــل معـــرض ليونـــاردو 
دافينشـــي ومعـــرض إدفـــارد مونـــك، بحضورتجـــاوز 20 

ألف زائر.

دعم المحتوى المحلي
ـــد حـــدود  ـــراء ال يتوقـــف عن ـــدت الراشـــد أن دعـــم إث وأك
المركـــز، بـــل يتجـــاوزه إلـــى دعـــم المحتـــوى المحلـــي كذلـــك، 
ـــي  ـــوى المحل وأضافـــت الراشـــد: »ومـــن ضمـــن دعـــم المحت
الـــذي يقّدمـــه إثـــراء تُطـــّل جائـــزة إثـــراء للفنـــون بالتعـــاون 

مـــع مؤسســـة آرت دبـــي، والتـــي تعيـــش عامهـــا الثالـــث 
ــة  ــز الحركـ ــب وتعزيـ ــداع والمواهـ ــم اإلبـ ــى دعـ ــدف إلـ وتهـ
الفنيـــة فـــي المملكـــة«، الفتـــة إلـــى أن رســـالة إثـــراء هـــذا 
العـــام أســـهم فـــي تحقيقهـــا نحـــو 3000 متطـــوع مـــن 
ـــون  ـــع ملي ـــات الســـعوديات، ســـجلوا نحـــو رب الشـــباب والفتي
ســـاعة تطوعيـــة وتلقـــوا نحـــو 40 ألـــف ســـاعة تدريبيـــة مـــن 

خالل ورش عمل تعّزز بناء الشخصية ومهارات الحياة.

ثالثة برامج رائدة
وأوضحـــت الراشـــد أن مركـــز إثـــراء تمّيـــز بثالثـــة برامـــج 
رائـــدة هـــي »تنويـــن« الـــذي يُعـــد موســـم اإلبـــداع واالبتـــكار 
ـــرز مـــن نوعـــه فـــي المنطقـــة ويهـــدف الســـتقطاب 100  األب
ألـــف زائـــر ومشـــارك ســـنوًيا، ويتيـــح التفاعـــل مـــع خبـــراء 
ــراءة  ــة للقـ ــابقة الوطنيـ ــج المسـ ــة، وبرنامـ ــارب عالميـ وتجـ
»أقـــرأ«، التـــي تســـتهدف تحفيـــز حـــب القـــراءة لـــدى الشـــباب 
وبرنامـــج  المملكـــة،  مناطـــق  فـــي مختلـــف  والفتيـــات 
»جســـور«، الـــذي يقـــّدم الثقافـــة والمواهـــب الســـعودية 
ــة وشـــهدها  ــة بلغـــت 50 مدينـ ــة فـــي مـــدن عالميـ المبدعـ

نحو نصف مليون زائر.

ـــوح فـــي األفـــق قائمـــة  ـــن(، تل ـــي مـــن موســـم )تنوي ـــام األســـبوع الثان فـــي خت
من الفعاليات واألنشطة من بينها:

العروض
•  عرض غريغ فووت.. الرياضات الخطرة، 23 - 26 أكتوبر

•  الموسيقى العربّية بروح الجاز، 24 - 26 أكتوبر
•  تعّرف على جيل األلفية، 25 - 26 أكتوبر

منصات تنوين
23 أكتوبر: اللعب الثقافي

•  د. نبيل بهجت، خبير تحريك الُدمى من مصر
•  محمد العرفج، فنان ومخرج أفالم

•  بنجيمين لوياوتي، فنان ومصّمم

•  طارق يماني، عازف وملّحن موسيقى الجاز
24 أكتوبر: أساليب اللعب

•  ريم الشريف ومحمد حافضة، مؤسسا شركة فبرك
ـــو  ـــي ني ـــر شـــركة كومبان ـــي، ومؤســـس ومدي ـــان، مخـــرج فن ـــوكاس دي م •  ل

هيروز
•  إيريـــك جـــوردون، بروفيســـور، ومديـــر مختبـــر التفاعـــل فـــي كليـــة 

إيمرسون
•  رمزي نجا، رئيس مؤسسة ابتكار 

•  جـــان فرانســـوا الروش، مديـــر فريـــق اإلبـــداع التفاعلـــي فـــي شـــركة 
مومينت فاكتوري

25 أكتوبر: أدوات اللعب
•  أندرو جوردون، محرر قصص ورسام رسوم متحركة في )بكسار(

•  تسنيم السلطان، قاصة ومصّورة وهاوية سفر

•  يـــوري ســـوزوكي، فنـــان ومصّمـــم وعـــازف موســـيقى إلكترونـــي فـــي 
)بنتاغرام(

•  طارق الكاسوف، مصّمم حائز على جوائز عالمية
•  يـــوكاي اســـتديوز، اســـتديو لتصميـــم األزيـــاء باســـتخدام الروبوتـــات 

والتقنية الحديثة
ولمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الصفحة اإللكترونية لتنوين:

https://tanween.ithra.com/ar

منتديات وعروض تنوين هذا األسبوع

6
24 أكتوبر ٢٠١٩    القافلة األسبوعية



جائزتان عامليتان مرموقتان منحهما املعهد األمريكي للخرسانة

تكريم أرامكو السعودية للتمّيز في بناء إثراء

اإلثنيــن  الســعودية  أرامكــو  مــت  ُكرِّ  - الظهــران 
الماضــي لتمّيزهــا فــي بنــاء مركــز الملــك عبدالعزيــز 
الثقافــي العالمــي )إثــراء(، وذلــك مــن قبــل المعهــد 

القافلة األسبوعية

األمريكــي للخرســانة. وقــد أعلــن عــن فــوز الشــركة  
بجائزتيــن جديدتيــن خــالل حفــل جوائــز التمّيــز فــي 
البنــاء الخرســانّي لعــام 2019م، حيــث ظفــرت بالجائــزة 
األرفــع للتمّيــز الشــامل، إلــى جانــب فوزهــا بالمركــز 

األول عن فئة المباني متوسطة االرتفاع.
ويحتفــي حفــل جوائــز التمّيــز فــي البنــاء الخرســاني، 
الــذي انعقــد فــي مدينــة سينســيناتي فــي واليــة أوهايــو 
األمريكيــة، بالمشــاريع اإلبداعيــة فــي قطــاع تصميــم 
المشــاريع الخرســانية وبنائهــا، كمــا يكــّرم المشــاريع 
الخرســانية التــي تتصــّدر مشــهد االبتــكار وتوظيــف 
التقنيــة، ويعرضهــا كنمــاذج تُلهــم التمّيــز  فــي هــذا 

القطاع حول العالم.
للمشــاريع  تكريًمــا  الجوائــز  حفــل  تضّمــن  وقــد 
الخرســانية ضمــن فئــات مختلفــة تتضّمــن: المبانــي 
وعاليــة  االرتفــاع،  ومتوّســطة  االرتفــاع،  منخفضــة 
االرتفــاع، إلــى جانــب مشــاريع البنــى التحتيــة، ومشــاريع 
الترميــم واإلصــالح، ومشــاريع الزخرفــة بالخرســانة، 
باإلضافــة إلــى جائــزة التمّيــز العــام التــي فــاز بهــا مركــز 

إثراء.

جائزة عالمية مرموقة
وتعليًقــا علــى هــذا اإلنجــاز الكبيــر، قــال النائــب 

األعلــى للرئيــس، األســتاذ أحمــد عبدالرحمن الســعدي: 
»يســرنا كثيــًرا أن نحظــى بهــذه الجائــزة المرموقــة 
تكريًمــا الهتمــام أرامكــو الســعودية بالجــودة، واألداء، 
الصناعيــة  المشــاريع  وتنفيــذ  فــي تطويــر  والتقنيــة 
ومشــاريع البنــى التحتيــة المعقــدة. كمــا أننــا نفخــر 
أيًضــا بــأن المشــروع الــذي وقــع عليــه االختيــار، إثــراء، 
تجســيد لتمكيــن مجتمعاتنــا وتأكيــد لــروح االبتــكار التي 

نسعى لبثها«.

االحتفاء باالبتكار واإلبداع
أرامكــو  لشــؤون  الرئيــس  نائــب  قــال  جهتــه  مــن 
الســعودية، األســتاذ نبيــل الجامــع: »لقــد وعدنــا فــي 
إثــراء بتقديــم اإلبــداع واالبتــكار فــي جميــع المجــاالت، 
ــة إلــى البرامــج والخبــرات المختلفــة،  ــه المادي مــن بنيت
وقــد تــم االحتفــاء بهــذا اإلبــداع واالبتــكار عندمــا تــم 
منحنــا هــذه الجائــزة.  وقــد ُصمــم المركــز كمشــروع 
هندســي ال مثيــل لــه، يحتفــي بتاريــخ المملكــة العربيــة 
الســعودية، ويشــير إلى المســار المســتقبلي الــذي ُصمم 

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي لتمكينه. 
وأضــاف الجامــع: »اســتغرق بنــاء المركــز عقــًدا مــن 
الزمــان وهــو اليــوم مــن بيــن أكثــر اإلنجــازات الهندســية 
تعقيــًدا وتحدًيــا فــي المنطقــة. إننــا نشــارك هاتيــن 

الجائزتيــن، اللتيــن همــا شــهادة علــى مســتقبل العمــارة 
الســعودية الحديثــة، مــع جميــع شــركائنا فــي المشــروع، 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الواقــع  فــي  بــل 

بأكملها«.

فخٌر بالتكريم
كمــا علقــت مديــرة مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
ــا:  ــة الراشــد، بقوله ــة، األســتاذة فاطم ــي بالوكال العالم
ــز  ــاه المرك ــذي تلق ــم ال ــراء نفخــر بالتكري ــي إث »نحــن ف
علــى ابتــكاره المتمّيــز، وهــو مــا يتضــح مــن البنــاء 
الفريــد للمبنــى وتصميمــه وكذلــك الهندســة الهائلــة 
التــي تقــف وراءه. إن هــذا التكريــم الُمســتحق لحظــة 
رائعــة بالنســبة لنــا وللمشــهد الثقافــي والمعمــاري فــي 
ــة وضــع  ــك مــن مرحل ــة الســعودية، وذل ــة العربي المملك
التصــور إلــى اإلنشــاء لهــذا المشــروع العمــالق الــذي 
يصــل ارتفاعــه إلــى 90 متــًرا  ومســاحته )80000 متــر 
مربــع(، لــذا، ال يمكــن تحقيــق أي مشــروع بهــذا الحجــم 
ء  ا خبــر تجمــع  نيــة  و تعا عمليــة  خــالل  مــن  ال  إ
متخصصيــن، ومهندســين ومعمارييــن ومصمميــن مــن 
الشــركة والمملكــة والعالــم، حتــى تم إنشــاء هــذا الصرح 
الــذي أصبــح اآلن أحــد أهــم العالمــات  المعمــاري 

البارزة في المشهد الثقافي بالمملكة«.

حسن الخليفة )يمين(، وبالل ناصر، بعد تسلمهما 
الجائزتين اللتين منحهما المعهد األمريكي للخرسانة 

لمركز إثراء خالل حفل جوائز التمّيز في البناء الخرساني 
لعام ٢٠١٩م
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النجم 
الصاعد

نجحـت آرام اليحيى فـي الظفر بجائزة ليواس عن 
فئـة النجـم الصاعـد، التـي تُمنـح للمهنّيـات الشـابات 

التي يمتلكن مسيرة واعدة في مجال الطاقة.
تحليليـة  تقنيـات  توظيـف  آرام  عمـل  ويتضّمـن 
متطـّورة فـي حقـل الصيانـة والموثوقيـة تمّكـن مـن 
تطويـر األداء، كمـا أنهـا تسـعى للحصـول علـى درجـة 
الماجسـتير فـي هندسـة الموثوقيـة وإدارة األصـول. 
إلـى جانـب ذلـك،  تشـارك آرام فـي برنامج سـتيمانيا 
الـذي يحّفـز الطالبـات علـى دراسـة التخصصـات 

العلمية والتقنية والهندسة والرياضيات.
المناسـبة لوصـف مشـاعري  الكلمـات  أجـد  »ال 
عندمـا أُعلـن فـوزي بالجائـزة، وأود أن أشـكر والـدّي، 
ال سـيما أبـي الـذي لـم أكـن ألصبـح فـي هـذا الموقـع 
لـواله، وقـد أخبرنـي أنـه كان واثًقـا بفـوزي بالجائـزة. 
كمـا أشـكر اإلدارة التي سـاندتني للحصـول على هذا 

اإلنجاز«.

بحضور الفت للشركة وموظفاتها يف حفل اجلوائز..

)ليواس( يستكمل مسيرته في االحتفاء بالمرأة 
وتمكينها في قطاع النفط والغاز

المنامة، البحرين - بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الشرق 
األوسـط لهندسـة التصنيع، انعقد، مؤّخـًرا، منتدى وجائزة 
التمّيـز للمـرأة القيادية )ليـواس( على مدار ثالثـة أيام، في 
مركـز البحرين الدولي للمعـارض والمؤتمرات، وذلك تحت 
رعايـة سـمّو الشـيخ محمـد بـن خليفـة آل خليفـة، وزيـر 

الطاقة البحريني.
وخـالل حفـل جوائـز ليـواس لعـام 2019م، تحـّدث سـمّو 
الشـيخ محمـد بـن خليفـة آل خليفـة عـن دور المـرأة فـي 
إنعاش قطاع النفط والغاز، من خالل تبّوئها للطبقة الُعليا 
مـن الوظائـف فـي الهندسـة واالقتصـاد وتطويـر المـوارد 
البشـرية، مشـّدًدا علـى أّن تمّيـز المـرأة فـي أداء هـذه 

األعمال يستحّق اإلشادة والتكريم.
وفـي إطـار حديثـه عـن ليـواس، أوضـح وزيـر الطاقـة 
البحرينـي أنـه بمرور الوقت، يرّسـخ نفسـه كمنّصة إقليمية 
لالحتفاء بإنجازات المرأة في قطاع النفط والغاز، مشـيًرا 
إلـى أن المسـتقبل يحمـل أدواًرا أبـرز للمـرأة فـي هـذا 

القطاع الذي يشهد تغّيًرا في الوقت الحالي.

اإلعالء والتمكين والمشاركة
من جانبها، قالت رئيسة ليواس، والناظر اإلداري لقسم 
الموارد البشرية وخدمات المساندة في دائرة الكيميائيات 
فـي أرامكـو السـعودية، ريـم الغانـم: »ليـواس هـو منّصـة 
الطاقـة،  قطـاع  فـي  المـرأة  بإنجـازات  تحتفـي  فريـدة 
وبالشركات والمؤّسسات التي تساند التنّوع بين الجنسين، 
وبممارسـات القيـادة الشـاملة. ولطالما كان هـذا المنتدى، 
وسـيّظل، قـوة فاعلـة فـي إعـالء منزلـة المـرأة وتمكينهـا 

وإشراكها مع قادة قطاع الطاقة«.
وأضافت الغانم: »منذ 2013م، أسهمت أرامكو السعودية 
فـي مسـاندة مبادرات ليـواس، كما أنها تفخـر بالعمل جنًبا 
إلـى جنـب مـع الهيئـة الوطنيـة للنفـط والغـاز، والمجلـس 
االستشـاري  والمجلـس  البحريـن،  فـي  للمـرأة  األعلـى 
لليـواس، باإلضافـة إلى  قادة وأعضـاء لجان تنظيم ليواس 
2019، مـن أجـل تحقيـق نجـاح آخـر مـن خالل منتـدى هذا 

العام«.

االحتفاء بتمّيز النساء
واحتفـى حفل جوائز ليواس لهذا العام بتمّيز المرأة في 
قطـاع النفـط والغـاز مـن خـالل أربـع فئـات مختلفـة، هـي: 
النجـم الصاعـد، والتفـّوق األكاديمـي، والتمّيـز فـي القيادة، 
وامـرأة اإلنجـازات، كمـا احتفـى بالرجـال المتمّيزيـن فـي 
مسـاندة المـرأة، وبالشـركات الرائـدة فـي مجـال تمكيـن 
المـرأة وتطويرهـا، من خالل جائزتين منفردتين. وشـهدت 
جوائـز هـذا العـام إقبـااًل واسـًعا، حيـث اُختيـرت الفائـزات 
مـن بيـن أكثـر مـن 100 مرّشـحة مـن جميـع أنحـاء الخليـج 

والمنطقة.
وقـد سـّجلت أرامكـو السـعودية حضـوًرا كبيـًرا وبـارًزا 

ميثم املوسوي

التمّيـز  تقديـر  بجائـزة  بفوزهـا  الجوائـز،  حفـل  خـالل 
المؤسسـي مـن خـالل إدارة المشـاريع فـي الشـركة، حيـث 
تسـلّم نائب الرئيس إلدارة المشـاريع، األستاذ فهد الهالل، 

الجائزة من سمّو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
إلى جانب ذلك، فازت مشـرفة إدارة مكامن الشـركة في 
وحدة حرض، تسـنيم الشـريف، بجائزة التمّيز في القيادة، 
فيمـا أحـرزت آرام اليحيـى، مـن إدارة خدمـات الصيانـة، 
جائـزة النجـم الصاعـد. كمـا تضّمنـت القوائـم المختصـرة 
للجوائـز كاًلّ مـن داليـا المسـلم، مـن دائـرة أنظمـة الطاقـة، 
وكرم اليتيم، مشـرف هندسـة اإلنتاج في أعمال الزيت في 

منطقة األعمال الشمالية.

برنامٌج محوُره المرأة

وتضّمـن برنامـج ليـواس 2019، قائمـة غنّيـة مـن ورش 
العمـل التـي  سـعت إلـى إلهام المشـاركات مـن أجل تحقيق 
النجاح في مسـيرتهّن العملية، وإرشـادهّن إلى ُسـبل تجاوز 

العقبات المحتملة في هذا الصدد. 
وفـي كلمـة افتتـح بهـا برنامـج ورش العمـل، قـال مديـر 
أرامكـو  والمهنيـة فـي  الكفـاءات اإلداريـة  إدارة تطويـر 
السـعودية، السـيد كولـن سـلومان: »فـي أرامكـو السـعودية، 
نأخـذ التنـّوع، بمفهومـه العـام، في أعمـاق اهتماماتنـا، كما 

نسعى نحو بيئة عمٍل أكثر شمواًل«.

التمّيز املؤسسي
ــو الســـعودية جائـــزة  ــاريع فـــي أرامكـ نالـــت إدارة المشـ
ليـــواس عـــن فئـــة التمّيـــز المؤسســـي نظيـــر الجهـــود 
ـــل مـــرآة  ـــي تمّث ـــن المـــرأة، والت ـــي بذلتهـــا لتمكي ـــرة الت الكبي
تعكـــس الصـــورة األشـــمل إلســـتراتيجية أرامكـــو الســـعودية 

في هذا اإلطار.
وتضّمنـــت الجهـــود التـــي تكلّلـــت بالفـــوز بالجائـــزة، 
ـــن أجـــل تحســـين  ـــرة، م ـــي الدائ ـــات ف ـــادة عـــدد الموظف زي
ــل الوظائـــف  ــى تأهيـ ــل علـ ــين، والعمـ ــن الجنسـ ــّوع بيـ التنـ

المهنية والصناعية بحيث يمكن للنساء العمل فيها.
إلـــى جانـــب ذلـــك، عملـــت إدارة المشـــاريع علـــى إضافـــة 

القيمـــة للموظفـــات مـــن خـــالل إشـــراكهّن فـــي برامـــج 
التطويـــر فـــي الشـــركة التـــي ترتكـــز علـــى مفهـــوم التنـــّوع 
والشـــمول فـــي بيئـــة العمـــل، وتشـــجيعهّن علـــى الحصـــول 
علـــى شـــهادات االعتمـــاد المهنيـــة التـــي تُســـهم فـــي التقـــدم 

والنجاح العملي.
ــي إدارة  ــرأة فـ ــادرة )المـ ــد مبـ ــرى، تعتمـ ــة أخـ ــن جهـ مـ
المشـــاريع( التـــي أطلقتهـــا الدائـــرة علـــى النقـــاش الشـــفاف 
ــهم  ــول تُسـ ــكار وحلـ ــاد أفـ ــل إيجـ ــن أجـ ــا، مـ ــع موظفاتهـ مـ

في تمكين المرأة.

وأشـار سـلومان إلـى أن إسـتراتيجية الشـركة تتضّمـن 
االسـتثمار فـي جميـع جوانـب دورة التطويـر، وخصوًصـا 
فيما يرتبط بالتنّوع بين الجنسين، وهو ما يعني مضاعفة 
الجهـود من خـالل العمل عن قرب مع مؤسسـات التعليم، 
واالسـتمرار فـي مسـاندة الجهـود العامـة لتمكيـن المـرأة. 
وفيمـا يخـّص تحقيـق النجاح فـي المسـيرة المهنيـة، وّجه 
سلومان رسالته إلى المشاركات، قائاًل: »تجّنبن االنتظار، 

وتقّدمن لألمام، وتصّرفن كقادة ليُنظر إليكّن كقادة«.
مـن جهـة أخـرى، تضّمـن البرنامـج ورشـة عمـل بعنـوان 
)المشـاركة والتمكيـن واإلعالء عقب ليـواس(، قّدمتها كّل 
والتنـّوع،  المـرأة  تمكيـن  قسـم  مـن  ليـزا سـتيفنز،  مـن 
وكريسـتال تـور، مـن دائـرة الحفـر وصيانة اآلبـار ، هدفت 
إلـى إشـراك الحاضـرات مـن خـالل أنشـطة تفاعليـة، 

ومساعدتهن في استشعار التمكين.
وفـي اليـوم الثالث، اختُتمـت فعاليات ليـواس من خالل 
المنتدى الذي شـهد مشـاركة وزير الطاقة البحريني، إلى 
جانـب عـدد مـن صنـاع القـرار والخبـراء، عبـر عـدد مـن 
الكلمـات الرئيسـة والمقابـالت وجلسـات النقـاش، التـي 
تناولت موضوعات مختلفة من قبيل التنّوع بين الجنسين، 
والمـرأة واالبتـكار، ومسـتقبل المـرأة فـي قطـاع الطاقـة، 
كمـا تضّمنت قصـص نجاح لعدد من النسـاء البارزات في 

هذا القطاع.
وقالـت ليـزا سـتيفنز، وهـي عضـٌو فـي لجنـة ليـواس: 
»هنـاك كثير من التحّديـات التي تواجه النسـاء القائدات، 
ال سـّيما فـي قطـاع الطاقـة. وهـذا المنتـدى يسـتقطب 
جميـع األطـراف المعنّيـة بالتنـّوع والشـمولية مـن الخليـج 
والعالم في مكان واحد للحوار الصادق، ومشـاركة أفضل 
الممارسـات، وللتفكير بما يُمكن تغييره من أجل مسـتقبل 

أكثر شمولية«.
لجنـة  أشـادت جينيفـر شـيبرد، عضـو  مـن جانبهـا، 
ليـواس، والعاملـة فـي قسـم تمكيـن المـرأة والتنـّوع فـي 
الشـركة، بالنمّو المضطرد الذي يشـهده ليواس من حيث 
وقالـت  المشـاركات.  وعـدد  يقّدمهـا،  التـي  األنشـطة 
جينيفـر: »مثل هذه المنتديات تجمع المشـاركين وتشـّجع 
النقـاش وطرح األسـئلة مـن دون مخاوف، كما أنها تسـمح 
للخبـراء بتقديـم ورش عمـل تأخـذ بعيـن االعتبـار تجـارب 

المشاركين فيها«.

التمّيز يف 
القيادة

نالت تسنيم الشريف جائزة ليواس عن فئة التمّيز 
بجـالء  تُظهـر  التـي  مسـيرتها  نظيـر  القيـادة،  فـي 

مهارات القيادة التي تمتلكها.
وتعمـل تسـنيم في مجـال إدارة مكامـن الغاز، حيث 
تقـود وحـدة إدارة مكامـن الغـاز فـي حـرض، ويتضّمن 
والجيولوجييـن  الحفـر  مـع خبـراء  التعـاون  عملهـا 
تكلفـة،  بأقـل  الحقـول  لتطويـر  اإلنتـاج  ومهندسـي 
األهـداف  لتحقيـق  لتقنيـات  ا أفضـل  وتوظيـف 
المرسـومة. وخـالل المنتـدى، شـاركت تسـنيم ضمـن 
جلسـة نقاش شـملت بعـض الفائزات بجوائـز ليواس، 

لمشاركة تجاربهن مع المشاركات.
»شـّجعتني اإلدارة علـى التقـّدم للجائـزة، وعندمـا 
سمعت اسمي خالل إعالن الجوائز شعرت بالسعادة 
والفخـر لهـذا اإلنجـاز الـذي لـم يكـن ليتحّقـق لـوال 
أسـرتي وأصدقائـي. ورسـالتي للمهندسـات الشـابات 

هي أن يغتنمن الفرص إلبراز أنفسهن«.

شهد منتدى ليواس عدًدا من جلسات النقاش، التي تناولت موضوعات مختلفة حول مستقبل 
المرأة في قطاع الطاقة، كما تضّمن قصص نجاح لعدد من النساء البارزات في هذا القطاع.

تضّمن برنامج ليواس ورش عمل سعت إلى إلهام المشاركات من أجل تحقيق النجاح في 
مسيرتهّن العملية، وضمنها أشار السيد كولن سلومان إلى إستراتيجية الشركة فيما يرتبط 

تصوير: عبدالعزيز المعيويد بالتنّوع بين الجنسين.    

سيظلُّ منتدى 
ليواس قوة 

فاعلة في إعالء 
منزلة المرأة 

وتمكينها 
وإشراكها مع 

قادة قطاع 
الطاقة
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فرصٌة جديدة للتطوير املهني للموظفني..

التدريب والتطوير ُتطلق برنامج ماجستير إدارة 
األعمال بالتعاون مع كلية آي إي اإلسبانية

الظهـران - فـي إطـار شـراكاتها المسـتمّرة مـع كبـرى 
الجامعـات العالميـة، تعاونـت دائـرة التدريـب والتطويـر في 
أرامكـو السـعودية مـع كليـة آي إي لألعمـال فـي إسـبانيا، 
لتقديم برنامج ماجستير في إدارة األعمال مدته 19 شهًرا 

لموظفي الشركة. 
وأثنـاء الحفـل الـذي ُعقـد، مؤخـًرا، إلطـالق البرنامـج، 
رّحبت دائرة التدريب والتطوير في أرامكو السعودية بهيئة 
التدريـس فـي كليـة آي إي التـي تضّمنـت رئيـس الكليـة، 
باإلضافة إلى أول دفعة من المشـاركين في البرنامج، التي 

ضّمت 40 طالًبا من طالب أرامكو السعودية.

تعليٌم ُمصّمم حسب االحتياج 
وخـالل كلمتـه الرئيسـة فـي الحفـل، قـال المديـر العـام 
لدائـرة التدريـب والتطوير، األسـتاذ فيصل الحجـي: »تقّدم 
200 موظـف بطلـب التسـجيل فـي البرنامـج،  أكثـر مـن 

وخضعـوا إلجـراءات التقديم التنافسـية المطلوبة«. وأشـار شايسثا خان
الحجـي إلـى أن هـذا العـدد يشـهد على ُسـمعة كليـة آي إي 

التي تسبقها في كّل مكان.
وتمّثـل درجـة الماجسـتير فـي إدارة األعمـال جـزًءا مـن 
الشـراكة مـع كليـة آي إي لألعمـال فـي البرامـج الجامعيـة 
التـي تسـتضيفها الشـركة. وقـد أنجـزت وحـدة البرامـج 
الجامعية التي تستضيفها الشركة 20 برنامًجا مماثاًل في 

تخصصات متنّوعة، تخّرج منها أكثر من 450 طالًبا.
 وقـال الحجـي: »إننـا نسـعى مـن خـالل هـذا البرنامـج، 
المصمـم حسـب  التعليـم  مـن  نوًعـا  أيديكـم  بيـن  لنضـع 
االحتياجـات. وباإلضافـة إلـى تقديم تجربـة تعليمية غنية، 
ويُتيـح  ومرونتـه،  تكلفتـه  بجـدوى  البرنامـج  هـذا  يتمّيـز 
للطـالب فرصـة تطبيـق مـا تعلمـوه علـى مشـاريع فعليـة 

متعلقة بالعمل«.

االستفادة القصوى من التجربة
مـن جانبـه، قـال رئيـس كليـة آي إي لألعمال، سـانتياغو 

أنييغيـز دي أونزونيـو، إن الفرصـة سـتتاح للطـالب لزيـارة 
الحـرم الجامعـي لكليـة آي إي لألعمـال، والمشـاركة فـي 
برامـج الكليـة األخـرى. وأضـاف أونزونيـو: »إن مهـارات 
التعامـل مـع اآلخريـن تُمّثـل جوهـر القيـادة الجيـدة، ولكـي 
تحقـق االسـتفادة القصـوى مـن التجربـة التعليميـة، يجـب 
عليـك االنفتـاح أمام فـرص التعلم، واالسـتفادة مـن أعضاء 
مـن  وغيرهـم  الطـالب،  مـن  وأقرانـك  التدريـس،  هيئـة 

الزمالء«.
وقـد سـلّط أونزونيـو الضـوء علـى األسـلوب التعليمـي 
متعـّدد الوسـائل الـذي يّتبعـه البرنامـج، فهـو يدمـج التعلّـم 
الشـبكة  علـى  المقدمـة  لـدروس  ا مـع  لوجـه  وجًهـا 
بطريقـة  الحـاالت  دراسـات  جانـب  إلـى  اإللكترونيـة، 
الوسـائط المتعـددة. وقـال أونزونيـو إن هـذا البرنامـج، 
الـذي تبلـغ مدتـه 19 شـهًرا، يتبـع المنهـج التعليمـي نفسـه 
الذي يقّدمه برنامج اليوم الدراسـي الكامل، ولكن منهجه 
المهـارات  مـن  عـدد  تحسـين  علـى  سيسـاعد  المكّثـف 
األخـرى الضروريـة لـإلدارة الجيـدة، مثـل العمـل تحـت 

الضغط وإدارة الوقت والمرونة.

فرصة تطوير للموظفين
وتـرى وضحـى النفجـان، ممّثلـة العالقـات العامـة فـي 
مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي )إثـراء(، أن 
حضور البرنامج سيضيف قيمة إلى حياتها المهنية. تقول 
وضحـى: »يرّكـز البرنامـج علـى التنـّوع وريـادة األعمـال 
واالبتـكار، وهـي مبـادئ يسـتطيع كل واحـد منـا تطبيقهـا 

أثناء مسيرته المهنية في أرامكو السعودية«.
إدارة  فـي  مهنـدس  وهـو  الهاللـي،  عبـداهلل  ويأمـل 
مشـاريع خطـوط األنابيـب، أن يمّهـد البرنامـج الطريـق 
لـي  »بالنسـبة  الهاللـي:  يقـول  القياديـة.  الفـرص  أمـام 
كمهنـدس، كان هـذا هـو الوقـت المناسـب فـي مسـيرتي 
المهنية الكتسـاب الحنكة التي ستكون ضرورية للمناصب 
أشـاد  نفسـه،  السـياق  وفـي  المسـتقبل«.  فـي  القياديـة 
محمـد الجزاع، وهو مهندس في إدارة تخطيط الشـبكات 
الكهربائيـة، بالبرنامـج، مضيًفـا أنـه يسـاعد فـي تطويـر 
المهـارات التجاريـة واإلداريـة المطلوبـة لمسـتقبل أرامكـو 

السعودية.

بعض أعضاء الدفعة األولى لبرنامج ماجستير إدارة األعمال، البالغ عدد أفرادها 40 طالًبا، يقفون اللتقاط صور تذكارية لهم مع منسوبي دائرة التدريب والتطوير في أرامكو السعودية وكلية آي إي لألعمال، الذين اجتمعوا مًعا لتقديم البرنامج في 19 شهًرا.  
ولتلبية الحاجة المتنامية للتطوير المهني لموظفيها، تتحالف أرامكو السعودية مع أكبر الجامعات العالمية لتقديم برامج جامعية للدراسات العليا في تخّصصات متنّوعة.

مته إدارة تقنية املعلومات.. ابتكار جديد قدَّ

التهوية الذكية في المواقع الخطرة
يمّثــل االبتــكار وســيلة ُمثلــى لرفــع مســتوى الســالمة فــي 
األعمــال المختلفــة. ومــن األمثلــة الجلّيــة فــي هــذا اإلطــار، 
ابتــكار )التهويــة الذكيــة فــي المواقــع الخطــرة(، الــذي 
قدمتــه إدارة تقنيــة المعلومــات فــي مناطــق األعمــال، 
تُســّجل باســم  بــراءة اختــراع  وينتظــر الحصــول علــى 

الشركة.
ــع مســتوى إجــراءات  ــد لرف ــكار الجدي ــم االبت ــد ُصّم وق
الســالمة داخــل غــرف البطاريــات، خاّصــة تلــك الموجــودة 
فــي مواقــع نائيــة، أو يصعــب الوصــول إليهــا، كالمناطــق 

المغمورة والصحراوية.

ضمان استمرارية العمل
ومــن المعــروف أن مواقــع االتصــاالت المتعلقــة بتقنيــة 
المعلومــات، تتطلّــب كغيرهــا مــن المرافــق الحساســة فــي 
الشــركة، تركيــب عــدد كبيــر مــن البطاريــات التــي توّفــر 
طاقــة احتياطية أثناء حاالت الطوارئ، لضمان اســتمرارية 

العمل. 
وتُرّكــب هــذه البطاريــات داخــل غــرف مخّصصــة لهــا 
تُســّمى غــرف البطاريــات. وعــادةً ما تكــون هــذه البطاريات 
مــن نــوع بطاريــات الرصــاص حمضيــة، وتنطــوي علــى 
ــة الشــحن، كتســّرب  ــاء عملي ــق بالســالمة أثن مخاطــر تتعل

عبداهلل احلسن

غاز الهيدروجين.
وإذا علمنــا أن الهيدروجيــن غــاز عديــم الرائحــة، وال 
أنــه ذو قابليــة شــديدة  إلــى  يمكــن رؤيتــه، باإلضافــة 
لالشــتعال واالنفجــار فــي حالــة وجــود مصــدر اشــتعال 
الضــروري  مــن  يصبــح  مناســبة،  تهويــة  توّفــر  وعــدم 
غــاز  لطــرد  مناســب  تهويــة  نظــام  علــى  المحافظــة 
علــى  والقضــاء  البطاريــات،  غرفــة  مــن  الهيدروجيــن 

المخاطر المترتبة عليه.
وحســب الطريقــة التقليدية، يتم تهوية ُغــرف البطاريات 
باســتخدام مروحتــي طــرد تعمــالن بالتنــاوب، وذلــك وفًقــا 
ألفضــل الممارســات الحالية للمعاييــر الصناعيــة. ويُصّمم 
نظــام التهويــة التقليــدي لضمــان أاّل يتجــاوز تركيــز غــاز 
الهيدروجيــن نســبة 1% مــن إجمالــي حجــم الهــواء فــي 

ُغرف البطاريات.

دمج عدة أنظمة
وفــي الفكــرة المبتكــرة إلدارة تقنيــة المعلومــات فــي 
مناطــق األعمــال، تُدمج عدة أنظمة منها شــاحن للبطارية، 
لخطــوط  ومقّســم  الهيدروجيــن،  الستشــعار  وأجهــزة 
الهواتــف، وأنظمــة للتحكــم فــي المــراوح، بهــدف تحســين 
هــذه الممارســة، وذلــك مــن خــالل الزيــادة االســتباقية 
للتهويــة لتصــل إلــى أقصــى ســعة أثنــاء الحــاالت الحرجــة، 
كعمليــة إعــادة شــحن البطاريــات على ســبيل المثــال، وذلك 
لمنــع تكــّدس غــاز الهيدروجيــن مــن الوصــول للحــدود 

الخطرة.
وإضافــة إلــى ذلــك، يتميــز هــذا النظــام واألســلوب 
غــاز  تســريب  تحديــد مصــدر  علــى  بقدرتــه  المبتكــر 
مبكــر  إنــذار  بإطــالق  تلقائًيــا  ويبــدأ  الهيدروجيــن، 

اســتجابة  علــى  الحصــول  فــي  للمســاعدة  وتصعيــده 
ســريعة، ال ســيما فــي المناطــق البعيــدة أو التــي يصعــب 

الوصول إليها.

االبتكار من أجل السالمة
مــن جانبــه، شــّدد مديــر إدارة تقنيــة المعلومــات فــي 
مناطــق األعمــال، األســتاذ عــادل الــدوالب، خــالل اجتمــاع 
عقدتــه اللجنــة التوجيهية لالبتكارات على مســتوى اإلدارة، 
مؤخــًرا، علــى أن مبــدأ الســالمة ســيظّل حجــر األســاس 

لجميع األعمال اليومية في الشركة. 
وقــال الــدوالب: »االبتــكار هــو أحــد المصــادر المهمــة 
التــي تقــّدم فرًصــا عظيمــة يمكــن توظيفهــا لتحســين األداء 

في مجال األعمال، ورفع مستوى السالمة فيها«.

صّمم فريق االبتكار من إدارة تقنية 
المعلومات في مناطق األعمال الذي 

يتضّمن كاّلً من: رامي الغانم وعبداهلل 
الحسن وفايز العنزي، هذا النموذج األولي 

لالختراع، الذي ُعرض على أعضاء لجنة 
السالمة في إدارة تقنية المعلومات. 

فايز العنزيعبداهلل الحسنرامي الغانمعادل الدوالب
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مدن ذكّية حول العالم
يسـعى عديـد مـن المـدن إلـى االسـتفادة مـن البيانـات 
الصناعـي،  الـذكاء  مثـل  الجديـدة  والتقنيـات  الضخمـة 
والتعلّـم اآللـي، وإنترنـت األشـياء، وغيرهـا مـن التقنيـات 

الحديثة، لتسهيل حياة اإلنسان.
ويُطلـق مصطلـح المدينـة الذكّيـة علـى تلـك المـدن التي 
تُـدار باسـتخدام التقنيـات الحديثـة، وتتبّنى التطـّور التقني 
فـي مجـاالت النقـل، والخدمـات الصحيـة، وحركـة المـرور 

واألمن، والتواصل مع الماليين من السكان.
وفيمـا يلـي خمس مدن ُصّنفت بواسـطة شـركة نافيجت 
ريسـيرتش، المعنّيـة بأبحـاث المـدن، علـى أنهـا مـن أكثـر 
مـدن العالـم تطـّوًرا مـن ناحيـة توظيـف التقنيـات الحديثة، 
واسـتخدام البيانـات الضخمـة وإنترنـت األشـياء لتقديـم 

الخدمات العامة.

الس فيجاس
 Smart(تعتمـد المدينـة علـى الحـل الذكـي الُمسـّمى بــ
Spaces and Video Intelligence(، فهـو يجمـع بيـن 
إنترنـت األشـياء، والـذكاء الصناعـي، والبيانـات الضخمـة، 
للحصـول علـى معلومـات مفيـدة، مـن خـالل جمـع البيانـات 
مـن كاميـرات المراقبـة، ومستشـعرات إنترنـت األشـياء، 
وشـبكات التواصـل االجتماعـي، وغيرهـا مـن المصـادر. 
ويُسـهم هـذا فـي تعزيـز السـالمة العامـة واألمـن، وتنظيـم 
المرور، وحركة المطارات، وغير ذلك. وعلى سبيل المثال، 
التعامـل مـع مشـكالت  يسـاعد هـذا الحـل المدينـة فـي 
المـرور لحظًيـا، فـإذا كان مـن المحتمـل حدوث مشـكلة في 
موقـع معيـن، فإنـه يمّكـن من إنشـاء خرائط للشـوارع تُشـير 

مـن  المسـافرين  أمنيـة  حـّذرت شـركات 
عبـر  المحمولـة  الهواتـف  بطاريـات  شـحن 
أجهـزة شـحن تعـود لجهـات غيـر معتمـدة، 
المطـارات،  فـي  تنتشـر  التـي  تلـك  كبعـض 

حيث إنها قد تُستخدم لسرقة بياناتهم.
وقـد اسـتطاع مخترقـون تطويـر أسـالك 
فـي  لتحكـم  ا خاللهـا  مـن  يمكـن  شـحن 
بمجـرد  الذكيـة  والهواتـف  الكمبيوتـرات 
االتصـال بهـا، عـن طريـق تحميـل برمجيـات 

خبيثة.
إلـى  الشـركات  تلـك  تقاريـر  وأشـارت 
اكتشـاف بعـض الحـاالت التـي ُسـرقت فيهـا 
الـة لبعـض المسـافرين  بيانـات الهواتـف النقَّ
هـذه  باسـتخدام  لـدول  ا مـن  عـدد  فـي 
الطريقـة. وأوضحـت التحقيقـات أن أجهـزة 
الشـحن التـي تُسـتخدم لهـذا الغـرض، تقـوم 
ومحادثـات  صـور  مـن  نـات،  لبيا ا بنسـخ 
نصيـة،  ورسـائل  وأرقـام  فيديـو  ومقاطـع 
وأرقـام  اإللكترونـي  البريـد  إلـى  إضافـة 

سرّية، فور إيصال سلك الشاحن بالهاتف.
أنـه  تقاريرهـا  فـي  الشـركات  وذكـرت 
ُسـّجلت  الشـحن،  أسـالك  إلـى  باإلضافـة 
بيانـات مـن خـالل شـبكات  حـاالت سـرقة 
االتصـال العامـة )الـواي فـاي(، المنتشـرة 
والحدائـق  المطـارات  فـي  مجانـي  بشـكل 

ومحطات المترو ومراكز المؤتمرات.
ئـح  لنصا ا بعـض  يـر  ر لتقا ا تضّمنـت  و
الضروريـة عند شـحن الهاتـف أو الكمبيوتر، 
مـن  البيانـات،  وسـرقة  االختـراق  لتفـادي 

بينها:
وأجهـزة  شـحن  أسـالك  م  •  اسـتخدا
 ، ز لجهـا ا لشـحن  قـة  ثو مو تـر  كمبيو
واالسـتغناء عـن الشـواحن العامـة قـدر 

اإلمكان.
•  اسـتخدام أجهـزة تتوفـر فيهـا وسـائل 
عـن  الدخـول  مثـل  مختلفـة،  تشـفير 
التأميـن  مـن  لمزيـد  البصمـة  طريـق 

وحماية البيانات.
•  عـدم فتـح الجهـاز خـالل الشـحن فـي 

األماكن العامة.

ـــط  ـــذكاء االصطناعـــي، تختل ـــث عـــن ال ـــرة الحدي ـــع كث م
علينـــا مفاهيـــم هـــذا المجـــال ومصطلحاتـــه وتفّرعاتـــه 
لكثـــرة تشـــّعبها وتداخلهـــا، مـــن قبيـــل التعلّـــم اآللـــي 
ـــا نبيـــن الفـــرق بيـــن هذيـــن  ـــم العميـــق وغيرهـــا. وهن والتعلّ

المفهومين والعالقة بينهما.

التعّلم اآللي
ــي،  ــذكاء االصطناعـ ــروع الـ ــد فـ ــو أحـ ــي هـ ــم اآللـ التعلّـ
المعلومـــات  مـــن  بمجموعـــة  الكمبيوتـــر  يُـــزّود  وفيـــه 
المدخلـــة والمخرجـــات لغـــرض تدريبـــه وتوعيتـــه، ومـــن ثـــّم 
ـــاًء  ـــه لألشـــياء بن يبتكـــر الكمبيوتـــر طريقـــة تفكيـــره أو تعلّم
ــة  ــن دون الحاجـ ــات، مـ ــالت والمخرجـ ــك المدخـ ــى تلـ علـ

إلى صناعة خوارزميات جديدة وتركيبها.
وحيـــن يُـــدّرب الكمبيوتـــر، يُمكننـــا اســـتخدام هـــذا 
النظـــام فـــي أي مـــكان بنفـــس درجـــة الدقـــة. وكمثـــال، فـــإن 
ســـيارة ذاتيـــة القيـــادة ُدّربـــت بإعطائهـــا عديـــًدا مـــن 
المعطيـــات حـــول اإلنســـان واألشـــجار والطـــرق فـــي بلـــد 
مـــا، يمكـــن أن تُســـتخدم الحًقـــا فـــي بلـــد آخـــر لتعمـــل 
ـــرة  ـــت واكتســـبت خب ـــة قـــد تعلّم ـــاءة نفســـها، ألن اآلل بالكف

من خالل المعطيات السابقة.

التعّلم العميق
ـــم  ـــم العميـــق جـــزًءا مـــن مفهـــوم التعلّ ـــّد مفهـــوم التعلّ يُع

اآللـــي، وهـــو الجـــزء الخـــاص بحســـاب التعقيـــدات 
وتصحيـــح األخطـــاء، حيـــث  يقـــوم التعلّـــم اآللـــي بأخـــذ 
ــدة  ــاك عـ ــن هنـ ــم، ولكـ ــة التعلّـ ــق طريقـ ــات وخلـ المعطيـ
طبقـــات تســـمح بتحليـــل تلـــك المعطيـــات، وتخزيـــن 
بعضهـــا، وربـــط بعضهـــا ببعـــض عـــن طريـــق علـــم الشـــبكة 
ـــم العميـــق كمرحلـــة لدراســـة تلـــك  العصبيـــة. ويأتـــي التعلّ
البيانـــات، والقيـــام بتحليـــل أعقـــد العمليـــات الحســـابية 

وأكثرها صعوبة. 
وكمثـــال علـــى ذلـــك، لنفتـــرض أن هنـــاك كمبيوتـــًرا 
ـــة  ـــة حـــركات لعب ـــي لمعرف ـــم اآلل ـــق التعلّ ـــا عـــن طري مدّرًب
ــى لعـــب  ــادًرا علـ ــح قـ ــا، وأصبـ ــة لعبهـ الشـــطرنج وطريقـ
الشـــطرنج باتبـــاع القواعـــد وتحريـــك كل قطعـــة بالشـــكل 
ــب علـــى العـــب  ــتطيع التغلّـ ــه لـــن يسـ ــا، فإّنـ ــم لهـ المالئـ
ـــى تحريـــك القطـــع بمـــا  ـــه ُدّرب عل شـــطرنج متمـــّرس، ألن
يناســـب الرقعـــة. والجـــزء المتحّكـــم بالتفكيـــر ومحاولـــة 
الفـــوز والتغلّـــب علـــى العـــب الشـــطرنج هـــو التعلّـــم 
العميـــق. وكلمـــا زاد عـــدد المباريـــات، اســـتطاع الكمبيوتـــر 
تطويـــر نفســـه بواســـطة التعلّـــم العميـــق ليصـــل إلـــى 

مستوى االحتراف في التفكير.

الذكاء االصطناعي
ـــي،  ـــم اآلل ـــة للتعلّ ـــادة الســـيارة الذاتي ـــاًل بقي ـــا مث ضربن
وبلعبـــة الشـــطرنج للتعلّـــم العميـــق، ولكـــن هـــل يوجـــد 
كمبيوتـــر يقـــوم بالوظيفتيـــن مًعـــا؟ حيـــن نقـــوم بدمـــج 
ــى  ــنحصل علـ ــّددة فسـ ــة محـ ــي آلـ ــات فـ ــة مهّمـ مجموعـ
ـــع، وهـــذا هـــو  ـــر بشـــكل ُموّس ـــى التفكي ـــادر عل ـــر ق كمبيوت
ـــذكاء  ـــى ال ـــة عل ـــات المبني ـــذكاء االصطناعـــي. فالروبوت ال
االصطناعـــي تســـتطيع تنفيـــذ عديـــد مـــن المهّمـــات دفعـــة 
واحـــدة، ولـــن نحتـــاج إلـــى تغييـــر الروبـــوت للحصـــول 
علـــى إجابـــات أو مهّمـــات مختلفـــة. ويـــزداد الـــذكاء 
االصطناعـــي عمًقـــا بارتفـــاع عـــدد وحـــدات التعلّـــم اآللـــي 

داخله.
وبالمختصـــر، يمكننـــا النظـــر إلـــى هـــذه المفاهيـــم 
ـــم العميـــق بحـــّل المعطيـــات  بالترتيـــب التالـــي: يقـــوم التعلّ
وتكويـــن حســـابات جديـــدة، عـــن طريـــق عديـــد مـــن 
المعلومـــات التـــي يوّفرهـــا التعلّـــم اآللـــي، ويقـــوم بربـــط 
ــد  ــة، وعنـ ــبكة العصبيـ ــق الشـ ــن طريـ ــا ببعـــض عـ بعضهـ
ـــى  ـــاز واحـــد نحصـــل عل ـــة فـــي جه ـــر مـــن وظيف جمـــع أكث

الذكاء االصطناعي.

كمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

إلى طرق بديلة، ويسـمح باتخاذ خطوات إلصالح المشكلة 
قبل أن تبدأ.

سيؤل
المـدن  أكبـر  مـن  الجنوبيـة  الكوريـة  العاصمـة  تُعـدُّ 
المتقدمـة فـي العالـم. ونتيجـة لعـدد سـكانها الكبيـر الـذي 
يقتـرب من عشـرة مالييـن نسـمة، أصبحـت إدارة النفايات 
معضلـة حقيقية. لذلـك، قامت المدينة بتطوير حلول ذكية 
إلدارة النفايات باسـتخدام الحوسـبة السـحابية، واالتصال 
ذلـك:  ويشـمل  األشـياء،  إنترنـت  مستشـعرات  بأحـدث 
صناديـق ضغـط النفايـات التـي تعمـل بالطاقـة الشمسـية، 
وأجهزة استشـعار مسـتوى التعبئة بالموجات فوق الصوتية 
من أجل مراقبة كمّية النفايات في كل صندوق، إلى جانب 
منصة بيانات كبيرة تجمع البيانات من الصناديق، ومنصة 
تعمل على تحسـين طرق التجميع اليدويـة تلقائًيا، اعتماًدا 

على خوارزميات التعلّم اآللي.

أمستردام
في أمسـتردام، عاصمة هولندا، يوجد أول جسـر صلب 
فـي العالـم مصنـوع بتقنيـة الطباعـة ثالثيـة األبعـاد، عابـًرا 
فـوق إحدى أقـدم القنوات المائية فيها. وقد ُصنع الجسـر 
بواسـطة روبـوت لـه سـت أذرع، يمكنـه القيـام بالطباعـة 
ثالثيـة األبعـاد علـى نطـاق واسـع. ويحمـل الجسـر أجهـزة 
استشـعار تقـوم بإرسـال البيانات عبر الحوسـبة السـحابية 
لمعالجتهـا وتحليـل حركـة المـرور فـوق الجسـر، وتحديـد 

العوامـل البيئيـة، مثـل جـودة الهـواء ودرجـة الحـرارة. كمـا 
يمكن للجسـر إرسـال التنبيهات عندما يتطلّب األمر إجراء 

صيانة.

ستراتفورد
تُعد مدينة سـتراتفورد الكندية مـن أهم مدن العالم التي 
اعتمـدت علـى التقنيـات الحديثـة لتطويـر بنيتهـا التحتيـة. 
ويُعـّد مشـروع وقـوف السـيارات الذكـي مـن أهـم مشـاريع 
المدينـة في هذا الجانب؛ فغالًبا ما يكون إيقاف السـيارات 
فـي المـدن أمـًرا مزعًجـا يسـتغرق وقًتـا طويـاًل. لذلـك، 
اسـتعملت المدينـة أجهزة استشـعار في مواقف السـيارات، 
ترسـل إشـارات ال سـلكية تبّين ما إذا كان الموقف مشغواًل، 
وتعـرض المعلومـات علـى الخريطـة آنًيـا. كمـا تُظهـر لوحـة 

معلومات للمستخدمين المواقف الشاغرة، والنسبة المئوية 
تحتاجـه  الـذي  الوقـت  ومتوسـط  المشـغولة،  للمواقـف 

للوقوف، وعدد السيارات التي استخدمت موقًفا معّيًنا.

الهاي 
تُعـد الهاي من أهم المدن السـياحية في هولندا، لذلك 
فـي  اإلضـاءة  تطويـر  خيـارات  المدينـة  بلديـة  بحثـت 
شـوارعها، من أجل إضـاءة أكثر جاذبية يُمكن التحكم فيها 
عـن بُعـد لحظًيـا، باإلضافـة إلـى تحسـين أداء الطاقـة. 
ولتنفيـذ ذلـك، قامـت البلديـة بتركيـب نظـام إضـاءة ذكـي، 
حيـث تعمـل المستشـعرات المدمجـة فـي أجهـزة اإلضـاءة 
فـي المدينـة علـى تمكيـن المصابيـح مـن ضبـط درجـة 

سطوعها تلقائًيا، بحسب كثافة الوجود البشري حولها.

االختراق عبر أجهزة الشحنالتعّلم اآللي والتعّلم العميق
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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.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
جمشيد محمود دين

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

صبــاح اليــوم، ســمعت أصــوات رقــن علــى لوحــة حاســوبي 
المحمــول وهــو علــى طاولــة المكتــب فــي ركــن حجرتــي. خلــُت 
أحــد أفــراد األســرة هنــاك. فتحــُت عينــي علــى شاشــة المنبــه 
ــا. ثمــت ضــوء خافــت منبعــث مــن  ــا الرابعــة صباًح بجــواري، إنه
شاشــة الحاســوب، بينمــا مــازال الصــوت متواصــاًل فــي الطــرق. 
ــزل.  ــي المن ــك وحــدي ف ــي الحجــرة وكذل ــي وحــدي ف ــرُت أن تذك
نظــرُت نحــو مصــدر الصــوت، لــم يكــن هنــاك أحــد علــى الكرســي 
ــن، ومــع ذلــك تواصــل  ــى وجــود أي كائ ــدل عل ــاك مــا ي وليــس هن
الطــرق بتواصــل علــى لوحــة المفاتيــح دون اكتــراث لنهوضــي 
إلــى  متحركــة بتوجــس نحــو الحاســوب فاغــرة فمــي، أنظــر 
يُكتــب عليهــا بصــورة  مــا  شاشــته وهــي مضــاءة وكأن شــيًئا 

متواصلة غير عابئ بتطفلي.
ــدي  ــه ي ــم أســتطع أن أمــد إلي ــي ل ــه، ولكنن ــق جــرس المنب انطل
ألســكته. ربمــا مــّرت قرابــة نصــف الســاعة وربمــا ســاعة. لســت 
متأكــدة، ولكــن كل مــا أذكــره بعــد ذلــك أننــي مــع شــروق الشــمس، 
ــا  تحركــُت نحــو شاشــة الحاســوب وضــوء الشــمس ســاقط عليه

بعد اختراقه لزجاج النافذة.
جلســُت بتلقائيــة علــى الكرســي أتفقــد مــا ُكتــب. ال شــيء! نعــم 
ــة فــي  ــاب إلكتروني ال شــيء ســوى صفحــة بيضــاء، ومتصفــح ألع
وضــع صامــت بــه كــور ملونــة تحلــق فــي فضــاء أزرق وتعــود 

لتتمركز في الشاشة، ومن ثم تتبعثر وتطاير. 
ــرة قراءاتــي  هــل كان مــا ســمعته مجــرد وهــم؟ ربمــا بســبب كث
ومشــاهداتي لتســجيالت مرئيــة عــن تقنيــات جديــدة عكفــْت 
عليهــا بعــض مراكــز األبحــاث والشــركات المتخصصــة فــي صنــع 
حلــول عبــر تقنيــة الــذكاء االصطناعــي. تعمتــد هــذه اآلليــات 
علــى التقــاط اإلشــارة التــي يصدرهــا العقــل البشــري حيــن يفّكــر 
ويصــدر أوامــره ألداء فعــل أو رد فعــل مــا تنتقــل هــذه اإلشــارة 

عبر األعصاب من خالل الحبل الشوكي لتصل إلى األطراف. 
ــة المطروحــة بوضــع أجهــزة تترجــم هــذه  ــول التقني تقــوم الحل
الشــحنات واإلشــارات، ومــن ثَــمَّ تظهــر ردود األفعــال عبــر أجهــزة 
ذكيــة بشــكل تلقائــي. بمعنــى أكثــر دقــة، هنــاك آليــة لقــراءة 
ــل  ــى فع ــة إل ــة وإشــارة عصبي ــا مــن مجــرد ذبذب ــكار وتحويله األف
ــل، أن  ــل قلي ــذي ســردته قب ــال ال ــي المث ــا ف ــه بحواســنا. كم ندرك
نــود أن نكتبــه علــى شاشــة  نرقــن علــى لوحــة المفاتيــح مــا 
ــا بعيــدون عــن الحاســوب. أي أن أمــر  الحاســوب ونحــن فيزيائًي
الكتابــة مجــرد فكــرة فــي الذهــن وهنــاك تقنيــة حملــت هــذه 

الفكرة ونفذتها باإلنابة حتى دون أن نتحرك.
نشــرت صحيفــة )ذا صــن( فــي 24 ســبتمبر 2019 أن شــركة 
فيســبوك قامــت بشــراء ctrl-labs والتــي مقرهــا مدينــة نيويــورك 
االصطناعــي  الــذكاء  فــي  معاملهــا  لتعمــل ضمــن  األمريكيــة 
ctrl-labs قّدمــت  والحلــول االفتراضيــة، ومــن المعــروف أن 
اختراًعــا ممّيــًزا وهــو إســورة CTRL-kit، التــي هــي عبــارة عــن 
واجهــة عصبيــة تتيــح للمطوريــن إعــادة تخيــل العالقــة بين البشــر 

واآلالت من خالل أنظمة تحكم جديدة حدسية. 
ــا  ــل اإلنســان وتحويله ــي عق ــدور ف ــي ت ــكار الت ــراءة األف ــم ق عل
إلــى أفعــال، بالكيفيــة التــي تحدثنــا عنهــا، يشــّكل ثــورة علميــة 
ســيتبعها كثيــر مــن الحلــول والتطبيقــات لخدمــة اإلنســان فــي 
عــدة مجــاالت منهــا مســاعدة فاقــدي األطــراف أو أصحــاب 
اإلعاقــة الحركيــة أو النطــق، وكذلــك قــد تدخــل هــذه الحلــول فــي 

الهندسة والطب والتعليم وشتى الحقول.
نحــن نعيــش اآلن فــي حقبــة أنســنة اآللــة وأتمتــة اإلنســان. 
وبــدون جراحــة وزرع شــرائح إلكترونيــة بجســمك، ســينتقل مــا 
يــدور بخلــدك إلــى آلــة وتتــم قراءتــه والتصــرف باإلنابــة عنــك 

عبر آلة أو تطبيق للتعبير عما يجول في خاطرك.

أنسنة اآللة..
أتمتة اإلنسان

آن الصايف  * أغوار السودة  التقط صورة:
تطل السودة على إقليم 

تهامة، وهي تمتأل 
بالمناظر الرائعة 

لألغوار واألودية والقرى 
التي تقع في سهول 

تهامة، وتسجل القرية 
درجات حرارة ال تتجاوز 

15 درجة مئوية في 
فصل الصيف، فيما 

تكون درجات الحرارة في 
فصل الشتاء منخفضة 

جًدا قياًسا بالمناطق 
المحيطة بها. وعلى 

مقربة من متنزه 
السودة، تقع مجموعة 
من القرى التي تشّكل 

مواقع سياحية متمّيزة، 
وهي مواقع بكر، مثل 

قرى باحة ربيعة، التي 
تضم )متنزه 

المحتطبة( الذي يتمّيز 
بوجود شالالت طبيعية، 
ومجموعة من البحيرات 

التي تكونت نتيجة 
الجريان الدائم للمياه 

وكذلك هطول األمطار. 
وقد تم افتتاح متنزه 

الملك عبدالعزيز شمال 
السودة ويحتوي على 

مناظر طبيعية خالبة، 
وخدمات متنّوعة 
للزائرين والسياح.

الزميل صالح المؤمن 
من إدارة معمل سوائل 

الغاز الطبيعي في 
جعيمة التقط هذه 
الصورة، أثناء زيارته 

للمنطقة مؤخًرا.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

* كاتبة سودانية



بالرغم من تصاعد الطلب العالمي يومًيا على الطاقة، فإن 
إدارة احتياطياتنا بحرص ستمكننا من تلبية احتياجات الطاقة 

عقوًدا مديدة.


