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لتفــوز  خــاص  نــوع  مــن  قــوة  إلــى  تحتــاج 
بالصــراع بينــك وبيــن نفســك، ولــم تكــن هنــاك 
أيــة مبالغــة عندمــا قــال الحكمــاء إن الحلــم ســيد 
ترقــى  ســمة  هنالــك  كان  لــو  بــل  األخــاق، 
باإلنســان إلــى أعلــى مــكارم األخــاق الســتحقت 

صفة الحلم أن تكون هي تلك السمة.
مــع  حســاباتنا  راجعنــا  لــو  أننــا  الحقيقــة 
أنفســنا ومــع الغيــر قليــًا، ودققنــا فــي تعاماتنــا، 
لثغــرة  ا ن  أ لوجدنــا   ، مشــكاتنا وتفاصيــل 
واالختــاالت  المشــاحنات  فــي كل  الموجــودة 
الصبــر  إلــى  افتقارنــا  فــي  تتمثــل  األخاقيــة 
والحلــم. تصــور معــي، عزيــزي القــارئ، لــو أن 
جميــع أفــراد المجتمــع كان لديهــم مــن الحلــم مــا 
ــى  يكفــي، هــل كنــت تــرى شــجاًرا بيــن النــاس عل
ًظــا  ألفا تســمع  كنــت  هــل  األشــياء؟  توافــه 
فــي مجالســنا وشــوارعنا ووســائل  وإيمــاءات 
التواصــل االجتماعــي بعيــدة عــن الــذوق؟ هــل 
كنــت لتســمع أصــوات أبــواق الســيارات تصــرخ 

بأعلــى أصواتهــا عنــد إشــارات المــرور؟ وهــل 
كانــت ماعبنــا الرياضيــة ستشــهد ممارســات 
وأخاقيــات ال عاقــة لهــا بالرياضــة أو الــروح 
الرياضيــة؟ وهــل كنــا سنســمع قصًصــا وحكايــات 
أقــرب إلــى العجــب منهــا إلــى الواقــع عــن األرواح 
تلــك  التــي أزهقــت نتيجــة لحظــة غضــب، أو 
التــي نتــج عنهــا قطيعــة بيــن األقــارب واألصدقــاء 
الغضــب  مشــاعر  حبــس  علــى  القــدرة  لعــدم 
بــه  تتســبب  مــا  والمصيبــة  معــدودة؟  لدقائــق 
مــن طــاق وتشــريد أســرة  الغضــب  لحظــات 
ــى  ــاج لتســلط آفــة الغضــب عل ــا كنت وهــدم بنيانه

صاحبها.
كيــف نســمح للغضــب أن يمــأ قلوبنــا بينمــا 
نبيــه  مخاطًبــا  وتعالــى  ســبحانه  قولــه  نقــرأ 
الكريــم: )ولــو كنــت فّظــا غليــظ القلــب النفضــوا 
مــن حولــك(، أليــس هــذا هــو التوجيــه األول 
ــد فــي أخاقــه ، صلــى اهلل  واألســمى الــذي تجسَّ
مبتســم  القلــب  ليِّــن  كان  الــذي  وســلم،  عليــه 

الثغــر، تنبثــق مــن محيــاه كل عامــات الرحمــة 
للعالميــن،  رحمــة  اهلل  بعثــه  فقــد  والســكينة، 

والرحمة والغضب ضدان ال يجتمعان.
إن ليــن الــكام هــو مفتــاح جميــع القلــوب، لــذا 
ــة  انظــر كيــف نستحســن- دون أن نشــعر- معامل
مــن  ونهــرب  الهادئــة،  الرحيمــة  القلــوب  ذوي 
مجالســة مــن ال يتســع صــدره إال لغريــزة الغضــب 
لنــا  أعطــى  الكريــم  النبــي  إن  بــل  والعبــوس. 
نصيحــة غاليــة ضــد الغضــب عندمــا قــال: ) إذا 
غضــب أحدكــم فليســكت(، وهــي كلمــات قليلــة 
اختصــرت لنــا مــا مــن شــأنه أن يقينــا موبقــات 
الغيــظ والثــأر ويبنــي مجتمًعــا متماســًكا متراحًما 
متآلًفــا. ولنتمعــن قليــًا فــي الحكمــة البالغــة فــي 

قول الشاعر عبداهلل بن عمر الَعْرجي:
ــا ــت فكــن وقــوراً كاظًم وإذا غضب

للغيــظ تبصــر مــا تقــول وتســمع
ــبر ســاعٍة ــرًفا تصــ فكفــى بــه شـــ

بــك عنــه اإللــه وتُرفــع يرضــى 

إذا غضبت فكن وقوًرا
إضـــاءة

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

وديع الحليمي
wadeea.helaimi@aramco.com

إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار

أرامكو السعودية تستعد الستضافة المؤتمر الدولي 
الثاني عشر لتقنيات البترول في الظهران إكسبو

الظهــران - تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع، 
تســتضيف أرامكــو الســعودية أحــد أهــم األحــداث فــي 
مجــال صناعــة النفــط والغــاز، وهــو المؤتمــر الدولــي 
لتقنيــة البتــرول )IPTC(  فــي الظهــران إكســبو، فــي 

الفترة من 13 إلى 15 يناير ٢٠٢٠.
ويُعقــد المؤتمــر للمــرة األولــى علــى أراضــي المملكة، 
ويُعــد أكبــر مؤتمــر للنفــط والغــاز علــى اإلطــاق يتــم 
صاحــب  ســيفتتح  حيــث  المملكــة،  فــي  اســتضافته 
بــن  بــن ســلمان  الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز 
عبدالعزيــز آل ســعود، وزيــر الطاقــة، الــدورة الثانيــة 
عشــرة للمؤتمــر بكلمــة رئيســة، تتبعهــا ثاثــة أيــام مــن 
األنشــطة، مــع ثــاث جلســات عامــة. كمــا يشــارك فــي 
إدارييهــا  الســعودية، كبيــر  أرامكــو  المؤتمــر رئيــس 

التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، وذلــك في شايستا خان
الجلســة  العامــة لكبــار المديريــن التنفيذييــن، كمــا 
يشــهد المؤتمــر مشــاركة أكثــر مــن 800 متحــّدث، كمــا 
يقــام علــى هامــش المؤتمــر معــرض تبلــغ مســاحته 
6900 متــر مربــع، يضــم أكثــر مــن 250 شــركة تعــرض 
أحــدث المنتجــات والتقنيــات المتطــورة فــي مجــال 

صناعة النفط والغاز.
ــع قطاعــات الصناعــة  وســًيتاح للمشــاركين مــن جمي
وتبــادل خبراتهــم  واالكتشــاف،  للتواصــل،  الفرصــة 
ونجاحاتهــم مــع أكثــر مــن 8000 مــن نظرائهــم مــن 

جميع أنحاء العالم.

عن المؤتمر
تأســس المؤتمــر الدولــي لتقنيــات البتــرول فــي عــام 
الشــرق  فــي  مختلفــة  مواقــع  فــي  وًعقــد   2005م، 
األوســط وآســيا والمحيــط الهــادي، وهــو الحــدث األبرز 

فــي صناعــة النفــط والغــاز فــي نصــف الكــرة األرضيــة 
الشــرقي، كمــا يشــهد المؤتمــر حضــور مجموعة واســعة 
مــن قــادة الفكــر العالمييــن والمديريــن التنفيذييــن مــن 
شــركات النفط الوطنيــة والدولية الرائدة، والمســؤولين 

الحكوميين.
ويحظــى المؤتمــر برعايــة أربــع منظمــات وجمعيــات 
لجيولوجيــي  األمريكيــة  الجمعيــة  وهــي:  صناعيــة، 
لعلمــاء  األوروبيــة  والرابطــة   ،)AAPG ( البتــرول 
جمعيــة  و  ، )E A G E ( ســة  لهند ا و جيــا  لو لجيو ا
وجمعيــة   ،)SEG ( االستكشــافيين  الجيوفيزيائييــن 

.)SPE( مهندسي البترول
ــز علــى نشــر التقنيــات  جديــٌر بالذكــر أن المؤتمــر يركِّ
الجديــدة والحاليــة، وأفضــل الممارســات، واألنشــطة 
ــة  ــى أهمي ــد عل دة التخصصــات الُمصممــة للتأكي متعــدِّ

سلسلة القيمة وتعظيم قيمة األصول.
لمزيد من المعلومات عن المؤتمر، يرجى زيارة:

iptcnet.org/media-registration.2020

إن كنت مفعًما باحليوية وعمرك ال يتجاوز 35 عاًما 

مجلس القادة الشباب االستشاري يفتح أبوابه 
لاللتحاق بدورته السابعة 

الظهـــران - مجلـــس القـــادة الشـــباب االستشـــاري 
ــًدا مـــن أكثـــر التجـــارب  )YLAB( يُمكـــن أن يكـــون واحـ

الُمثمرة في مسيرتك المهنية مع أرامكو السعودية.
وقـــد تـــم فتـــح بـــاب التقديـــم لالتحـــاق بالـــدورة 
ـــر ٢٠٢٠م، والدعـــوة  ـــي 6 يناي ـــس ف ـــن المجل الســـابعة م
ـــره الــــ  ـــم يتجـــاوز عم ـــأي موظـــف ل ـــع، ف مفتوحـــة للجمي

القافلة األسبوعية
م بطلـــب المشـــاركة، بغـــض  35 عاًمـــا، يســـتطيع أن يتقـــدَّ
النظـــر عـــن الدرجـــة الوظيفيـــة، أو مـــكان العمـــل، أو 

الجنسية أو ما إذا كنت ذكًرا أو أنثى.
يُذكـــر أن مجلـــس القـــادة  الشـــباب االستشـــاري 
تأســـس فـــي عـــام 2011م، ويشـــّكل المجلـــس حلقـــة 
وصـــل بيـــن اإلدارة والموظفيـــن مـــن الشـــباب فـــي 

الشركة.

ـــر مجموعـــة واســـعة مـــن الخدمـــات االستشـــارية  وعب
الشـــباب  الموظفـــون  يستكشـــف  واإلســـتراتيجية، 
إمكاناتهـــم، ويعبِّـــرون عـــن وجهـــات نظرهـــم، ويقومـــون 

بطرح حلول للقضايا الرئيسة التي تواجه الشركة.
ـــٍد مـــن المعلومـــات عـــن مجلـــس القـــادة الشـــباب  لمزي
االستشـــاري، وكيفيـــة االنضمـــام لعضويتـــه، تفضـــل 

.ShareK  YLAB بزيارة
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طالب كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد في حديث 
مع رئيس الشركة عن أهمية العمل الجماعي

الظهران - كشف رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها 
التنفيذيين، المهندس أمين حسـن الناصر، في وقت مبكر 
مـن هذا األسـبوع، لعدد من طاب برنامج ماجسـتير إدارة 
األعمال في كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد األمريكية 
كانـا  والتمكيـن  الواحـد  الفريـق  بـروح  العمـل  أن  كيـف 
عنصرين رئيسـين أسـهما في تغلب أرامكو السـعودية على 

مصاعب وتحديات عديدة خال العام المنصرم.
وإجابـًة عـن السـؤال حـول السـر الكامـن وراء محافظتـه 
علـى تركيـزه ودافعيتـه فـي وجـه مثـل تلـك التحديـات، قـال 
الناصر  ألكثر من 100 طالب وطالبة من الجامعة العريقة: 
»أعتقد أنه ما كان لي أن أنجح في تحقيق ذلك دون وجود 
فريـق اسـتثنائي؛ فريـق علـى إلمـام تـام بمـا ينبغـي فعلـه، 
وجديـر باالعتماد عليه في تنفيذ المهمات المناطة به، مع 
اإلدراك الواضـح لكل شـخص فيـه بمسـؤولياته. وهذا أمر 

في غاية األهمية بالنسبة لي«. 
وخـال جلسـة حواريـة أدارهـا المديـر العـام للشـؤون 
العامة، األسـتاذ فهـد الضبيب، وصف الناصر عـام 2019م 
بالعـام االسـتثنائي، فقـد كان حافـًا باألحـداث االسـثنائية 
في كل شـهر من شـهوره علـى وجه التقريـب، إال أن أحداًثا 
ثاثـة تصـدرت المشـهد وكانـت لهـا الصـدارة مـن حيـث 
أهميتها وأثرها، وهي صفقة سـابك، والهجوم على مرافق 
الشـركة فـي كلٍّ مـن بقيـق وخريـص، واإلعـان عـن الطـرح 
األولـي العـام األكبـر علـى مسـتوى العالـم الشـهر الماضـي، 
مؤكـًدا مكانـة أرامكـو السـعودية بوصفهـا أكثـر الشـركات 

ربحية وقيمة تجارية على مستوى العالم.

تطـرق الناصر كذلك لطيٍف واسـع مـن الموضوعات مع إميون هيوسنت
طـاب هارفـارد، ومن ضمنها التزام الشـركة على مسـتوى 
تقليـص كثافـة  البيئـة مـن خـال  العالـم أجمـع بحمايـة 
الكربـون، ومقاربتها المتطورة للتقنيات واالبتكار من خال 
11 مركز أبحاث عالمًيا، واالسـتجابة السـريعة التي كشـفت 
عـن المعـدن الحقيقـي لموظفي الشـركة إّبـان الهجوم على 

مرافقها في عام 2019م. 

نعمل مًعا بغية الوصول إلى حلول
وحـرص الناصـر على تأكيد مـا تمثله الطاقـة الموثوقة، 
والمستدامة، والنظيفة، من أهمية لاقتصاد العالمي على 
المـدى البعيـد، فقـال: »مـن المهـم بالنسـبة لنـا إيضـاح أن 
أرامكو السـعودية لديها طاقة موثوقة، مسـتدامة، ونظيفة، 
وبأسـعار معقولة متاحة لعمائنا«. وأضاف قائًا: »عندما 
ننظـر إلـى مـا يحـدث عالمًيا فيما يتعلـق بتغير المنـاخ وكل 
ة مـا يدعو الجميـع للقلق  مـا يمـتُّ إلـى ذلـك بصلة، فـإن ِثمَّ
بشـأنه، ولكننـا فـي الوقـت نفسـه بحاجـة للعمـل مًعـا بغيـة 

الوصول إلى حلول مائمة«.
مـن جانـب آخـر، حـثَّ الناصـر الطـاب علـى »الشـعور 
بالفخـر« نظيـر مـا نجحـوا فـي تحقيقـه والوصـول إليـه، 
وقـال: »إن اإلفـراط فـي القلـق سـيؤثر عليكـم سـلًبا فـي 
طريقـة اتخـاذ القـرارات والتفكيـر. لذا فإن عليكـم التحلي 
بالتفكيـر المنطقـي. وعندمـا تسـتيقظون صبيحـة كل يـوم 
يجـب أن تكون عقولكم خاليـة من األفكار المزعجة. وعلى 
الصعيـد الشـخصي، فإننـي أحرص علـى أخذ قسـٍط كاٍف 

من النوم كل ليلة!«. 

وقـد تسـّنت الفرصـة لطـاب جامعـة هارفـارد خـال 
الجولـة زيـارة حقـل الشـيبة، وإدارة تخطيـط وتنظيم توريد 
الزيـت، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافـي العالمي )إثراء(. 
وقـد شـارك فـي الزيـارة خّريـج جامعـة هارفـارد ياسـر 

العـودة، مـن إدارة المصافـي المحليـة وفصـل سـوائل الغـاز 
القمـاس،  وخالـد  الربيعـة  سـعود  مـن  وكلٌّ  الطبيعـي، 
الطالبيـن الحالييـن فـي برنامـج ماجسـتير إدارة األعمـال 

بجامعة هارفارد. 

المهندس أمين الناصر، ويظهر إلى جانبه األستاذ فهد الضبيب، أثناء حديثه إلى مجموعة كبيرة من طالب كلية إدارة األعمال 
بجامعة هارفارد األمريكية، وذلك في قاعة البالزا في الظهران يوم اإلثنين الماضي. وقد رّكز رئيس الشركة في حديثه على 
العوامل التي دفعت بها للنجاح في مجابهة عديد من التحديات التي واجهتها، مشدًدا على أن العمل بروح الفريق الواحد 

والتمكين قد لعبا دوًرا رئيًسا في تخطي تلك التحديات.

تصوير: مؤيد القطان

تسّنت الفرصة لطالب جامعة هارفارد خالل الجولة أن يزوروا حقل الشيبة، وإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(.
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تشجيع االقتصاد الدائري

البالستيك يهّدد بإزاحة األسفلت
عن عرش الطرق

مت لطلبة برنامج التطوير املهني يف فعالية نُظِّ

اِزرع شجرًة اليوم لبيئة صحية ونظيفة غًدا

الهفــوف - تماشــًيا مــع التعليمــات بتشــجيع اســتخدام 
المــواد غيــر المعدنيــة فــي قطــاع البنــاء، قامــت إدارة 
الخدمــات االستشــارية بأرامكــو الســعودية بتجربــة تقنيــة 
»الطــرق الباســتيكية« بمنشــأة تابعــة للشــركة علــى طريق 
الحويــة بالقــرب مــن الهفــوف، حيــث اكتمــل المشــروع 

الظهـران - فـي إطـار سـعي أرامكـو السـعودية المسـتمر 
نحـو المحافظـة علـى البيئـة وزيـادة كثافـة الغطـاء النباتـي، 
نُظمـت، مؤخـًرا، فعالية )ِازرع شـجرة(، وذلك ضمن برنامج 
التطويـر المهنـي، فـي منتـزه أرامكـو البيئـي 3، بتنظيـم مـن 

وسيم خطري

شذا العتيبي

الحـوارات، واإلجابـة عـن أسـئلتهم، وتقديـم النصائـح لهـم 
بشأن المستقبل، والتكّيف في بيئة العمل«.

وُربطـت هـذه الفعاليـة مـع مبـادرة أرامكـو السـعودية 
لزراعـة مليـون شـجرة، التـي تأتـي ضمـن تفعيـل إسـهامات 
الشـركة فـي تحقيـق أهـداف رؤيـة 2030، وزرع القسـم إلى 
اآلن 450 ألف شجرة، وسيتم الوصول إلى الهدف الُمحدد 

خال فترة ال تتجاوز األربع سنوات.
كمـا تـرى هالـة أن الفعاليـة لهـا دور كبيـر فـي تخريـج 
القـادة، مـن خـال متابعـة سـلوكيات الطلبـة فيمـا يخـّص 
التعاون فيما بينهم، ومساعدة اآلخرين وتوجيههم، وطريقة 
تعاملهـم مـع الجميع. ومع أنها مهارات بسـيطة لكّنها تراها 

مهمة جًدا في تكوين شخصية القائدة.
أما رفّيدة الحسـين، في أول فعالية تشـارك بها مع إدارة 
خدمـات أحيـاء السـكن، فتقـول: »جمعـت الفعاليـة طلبـة 
برنامـج التطويـر المهنـي مـع إدارتهم، خـارج إطار الرسـمّية 
فـي العمـل، إذ يتشـارك الجميـع خبراتهـم ويتعرفـون علـى 
بعضهـم بعًضـا بشـكل أكبـر، كمـا أن األنشـطة الُمصاحبـة 

للفعالية ممتعة ورائعة«.
وأبدت نور آل كيدار، التي زرعت 10 شـجيرات، إعجابها 
الكبيـر بالفعاليـة وبالتنظيـم، وقالـت: »أحببـت التنظيـم، 
فالمـكان مناسـب وُمائـم، وأرى أن العمـل الـذي قمنا به له 
فائـدة تعـود علـى المجتمـع، وسـعيدة جـًدا بأننـي كّونـت 
صداقات جديدة، واكتسـبت مهارات ُمتعلقة بطريقة زراعة 
العمـل  مـع فريـق  التواصـل  والـّري، وزادت مـن  الشـجر 

واإلدارة«.
أمـا عبدالملك العريفـي، فيقول: »تحفيز المسـؤولين لنا 
بإبـراز أنفسـنا والعمـل باجتهـاد، ووجودهـم معنـا إلرشـادنا 
طـوال وقـت الفعاليـة، أسـهم بتقويـة ثقتنـا بأنفسـنا وبهـم، 
فكان الجو خالًيا من الرسمّية، وأتمنى أن يكون هناك كثير 

من الفعاليات الُمشابهة«.

زيادة قوة األسفلت 
قــد يزيــد الباســتيك الُمعــاد تدويــره مــن قــوة خليــط 
األســفلت بعــد إضافتــه لــه،  ويقلــل أيًضــا مــن حجــم 
القــار المســتخدم فــي الخليــط بنســبة 10%، ممــا يجعلــه 

خياًرا اقتصادًيا.
كمــا يحّســن اســتخدام الباســتيك مــن صابــة خليط 
األســفلت وديمومتــه ومــن طريقــة رصــف األســفلت 
ــا للبيئــة.  ــاًرا مســتداًما وصديًق ــه خي ــا، ممــا يجعل عموًم
كمــا أنــه يقلــل أيًضــا مــن الحاجــة ألعمــال الصيانــة 
ــن اســتخدام الباســتك  وتكاليفهــا، إضافــة لذلــك، يحسِّ
مــن درجــة أداء األســفلت لمقاومــة مشــكات الحــرارة 

وأحمال الطرق في المملكة.
ــات االستشــارية، األســتاذ  ــر إدارة الخدم وأشــار مدي
عبــداهلل الحميــد، إلــى أهميــة اســتخدام المــواد الُمعــاد 
تدويرهــا كطريقــة اقتصاديــة ومســتدامة لتعبيــد الطــرق 
لمثــل هــذه  أكثــر  الحديثــة، وشــجع علــى اســتخدام 

التطبيقات في أرامكو السعودية وفي أنحاء المملكة.
ــد مديــر إدارة النقــل وخدمــات المعــدات بالوكالــة،  وأكَّ
األســتاذ ســامي العجمــي، أهميــة هــذه التقنيــة، التــي 
ــرّوج  ــى اســتخدام مخلفــات الباســتيك وت ستســاعد عل

لمفهوم االقتصاد الدائري في المملكة.
وقــال منســق إدارة الخدمــات االستشــارية مــن قســم 
الهندســة اإلنشــائية المدنيــة، ريــاض شــيبان: »قصــة 
عديــدة  قصــص  إحــدى  إال  هــي  مــا  هــذه  النجــاح 
ســوًيا الســتخدام  أننــا ســنخطط  سنســمعها طالمــا 
للترويــج  الشــركة  إســتراتيجية  لدعــم  أكثــر  تقنيــات 
الســتخدام المــواد غيــر المعدنيــة فــي قطــاع البنــاء 

والتشييد«.

اإلسهام في إنشاء الطرق السريعة ليس أمًرا جديًدا على أرامكو السعودية، وتعبيد الطرق بالبالستيك الُمعاد تدويره سابقة 
ألرامكو السعودية، حيث أطلقت مؤخًرا إدارة الخدمات االستشارية بالتعاون مع إدارة النقل وخدمات المعدات، تقنية »الطريق 

البالستيكية« بمنشأة تابعة للشركة على طريق الحوية بالقرب من الهفوف.

بالتعاون مع إدارة النقل وخدمات المعدات.
وقــد ُشــّيد الطريــق الفريــد مــن نوعــه علــى امتــداد 
تقنيــة  وهــي  الســعودية،  تابــع ألرامكــو  طريــق ســريع 
معتمــدة ُطبقــت ســابًقا فــي الهنــد والمملكــة المتحــدة، 
والتــي تســمح باســتخدام الباســتيك الُمعــاد تدويــره فــي 

الطرق. 
وتمثــل المخلفــات الباســتيكية تحدًيــا حقيقًيــا، فهــي 

يكتسب الطلبة مهارات 
ُمتعلقة بطريقة زراعة 

الشجر والّري من خالل 
الفعالية التي نّظمتها إدارة 
خدمات أحياء السكن ضمن 
برنامج التطوير المهني، في 

منتزه أرامكو البيئي 3.

إدارة خدمـات أحيـاء السـكن، وبحضـور جميـع أقسـامها. 
ويأتي ذلك في سـياق ما تنفذه إدارة خدمات أحياء السـكن 

من فعاليات مجتمعية عديدة.
 وتعليًقـا لمـا لهـذه الفعاليـة من أهميـة، خصوًصا لطلبة 
أحيـاء  يقـول مديـر خدمـات  المهنـي،  التطويـر  برنامـج 
السـكن، األسـتاذ مشـعل الخالـدي: »فعاليـة )ِازرع شـجرة(، 

جـزءٌ ال يتجـزأ من أعمال اإلدارة، فهي تُسـهم في خلق روح 
العطـاء، وتقديـم المبـادرات، والتطـوع ألجـل بيئـة صحيـة 
بيـن  الجماعـي  والعمـل  التعـاون  تُعـّزز  وأيًضـا  ونظيفـة، 
الموظفيـن، كمـا أنهـا تخـرج عـن النمـط القائـم كتقديـم 
العـروض والواجبـات، فبـداًل مـن ذلـك، يكـون هنـاك عمـل 

ميداني ممتع ومفيد«.
ويضيـف: »تُحّفـز الفعالية الموظف الُمشـارك بـأن يكون 
سفيًرا ألرامكو السعودية أمام المجتمع، فهو يقّدم خدماته 
للنـاس عامـًة، حيـث يمتـد أثرهـا إلـى مـدى بعيـد، وتظهـر 
نتائجها ولو بعد حين، فيكون هناك وعي ومنفعة متبادلة«.

أما المشـرف بقسـم خدمـات العناية بالحدائـق بالوكالة، 
والمسـؤول عـن الفعاليـة، محمـد الموسـى، فيقـول: »هـذه 
الفعاليـة ماهـي إاّل امتـداد لمبـادرة أرامكـو لزراعـة مليـون 
شـجرة، التـي أُعلـن عنها في عـام 2018م، والهـدف من هذه 
الفعاليـة هـو زراعة 500 شـجرة، وذلك من أجل الوقاية من 
أكسـيد  ثانـي  وامتصـاص  والسـمعي،  البصـري  التلـوث 

الكربون، وإنشاء مناطق جذابة مظلّلة للزوار«.
ويشـير الموسـى، الـذي حـرص علـى مشـاركة شـغفه في 
زراعـة األشـجار مـع زمائـه فـي البرنامـج، حيـث إنهـا تُعـد 
آخـر مشـروع لـه فـي برنامـج التطويـر المهنـي، إلـى أنـه تـم 
اختيـار شـجرة الطلـح أو كمـا تُسـمى السـنط )األكاسـيا(، 
الُمائمـة لبيئـة المملكـة الصحراويـة، كمـا أنهـا ال تسـتهلك 
كميـات كبيـرة مـن الميـاه، وتنمـو خـال فتـرة قصيـرة تمتـد 
مـن سـنة إلـى سـنتين. ويتمنـى محمـد أالَّ تكـون الفعاليـة 
حصريـة علـى مرافـق أرامكو السـعودية، آمـًا أن تمتـّد إلى 

جميع المناطق األخرى. 
وتحدثـت هالـة البتيـري، وهـي ناظـر إداري فـي خدمـات 
الترفيه، فقالت: »تقوم إدارة خدمات أحياء السكن، بفعالية 
فصلّيـة لطلبـة برنامـج التطويـر المهنـي، بحضـور رؤسـاء 
إلجـراء  وذلـك  شـجرة(،  )ِازرع  ومـن ضمنهـا  األقسـام، 

تُشــكل تهديــًدا بالتلــوث وينتهــي بهــا الحــال غالًبــا فــي 
م تقنيــة الطــرق الباســتيكية  النفايــات. وتقــدَّ مدافــن 
فرصــة نحــو اإلســهام فــي اقتصــاد دائــري، وهــي مصممــة 
للتخلــص مــن المخلفــات وتعزيــز االســتخدام المســتمر 
للباســتيك المســتخدم لتقليــل التلوث وانبعاثــات الكربون. 
ويتكــون الباســتيك الُمعــاد تدويــره مــن قــارورات المــاء 

وعلب الباستيك، وأكياس التسوق والتغليف وغيرها. 

االقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على 
هدر الموارد. باستخدام األنظمة التدويرية، مما يقلل 

استخدام الموارد إلى الحد األدنى، ويخّفض انبعاثات النفايات 
والتلوث وانبعاثات الكربون.

االقتصاد الدائري
صنيع

الت

اك
سته

اال

إعادة التدوير
النفاياتالموارد



متها الشركة ملوظفيها  يف الرحلة التي نظَّ

جولة في عجائب الُعال ومدائن صالح
مدائـن صالـح - فـي رحلـة فاقـت توقعـات كثيـر منهم، اسـتمتع عـدٌد كبير 
مـن موظفـي أرامكـو مـع أفـراد أسـرهم بعطلـة نهايـة األسـبوع الماضـي فـي 
محافظـة الُعـا، بالمنطقة الشـمالية الغربيـة من المملكة، حيـث أُتيحت لهم 
الفرصة لزيارة الموقع األثري لمدائن صالح، الُمسـجلة كأحد مواقع التراث 
العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة )اليونيسكو(، 
والتي تتضّمن وجود أكثر من 100 مقبرة منحوتة على واجهات جبالها، تعود 

إلى القرن األول ما قبل المياد.
نُّظمت الرحلة من ِقبل شؤون أرامكو السعودية، وذلك تشجيًعا للموظفين 
ر  علـى استكشـاف ثقافـة وتاريـخ المملكـة. وهـي واحـدة مـن رحلتيـن تقـرَّ
تنظيمهمـا هـذا الشـهر، لتسـليط الضـوء علـى أحـد أبـرز المواقـع األثريـة 
والتاريخيـة فـي المملكـة، حيـث تُعـد مدائـن صالـح مـن أهـم حواضـر مملكة 
األنبـاط بعـد عاصمتهم البتراء في األردن الحديثة. وقد جاء تنسـيق الزيارة 
فـي إطـار  دعـم السـياحة والتراث فـي المملكة، وهـي من العناصر األسـاس 

في رؤية المملكة 2030.
تصوير: حسن المبارك وبريجيدو ألكيدي
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الهاكاثون الرقمي للمجلس االستشاري للقادة الشباب..

أفكاٌر مبتكرة
ُتطلُّ على الواقع من

ل الرقمي نافذة التحوُّ
ال،  الظهــران - تخيَّــل وجــود تطبيــق علــى الهاتــف الجــوَّ
يســاعد علــى وقــف هــدر الطعــام، مــن خــال تزويــد 
المســتهلكين بمعلومــات حــول األصنــاف التــي شــارفت 

على االنتهاء داخل ثاجاتهم.
مــن أجــل جعــل مثــل هــذه األفــكار حقيقــة ماثلــة للعيان، 
احتشــدت مجموعــات مــن الشــباب مــن الجنســين، فــي 
مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي بــرج المــدرا، لوضــع 
فــي  حســابية،  خوارزميــات  واختبــار  أوليــة،  نمــاذج 

الهاكاثون الرقمي األول من نوعه.
وبالتعــاون مــع مكتــب التحــوُّل الرقمي ومجلــس االبتكار 
فــي أرامكــو الســعودية، اختتــم المجلــس االستشــاري 
ــًرا، فعاليــات هــذا الهاكاثــون، الــذي  للقــادة الشــباب، مؤخَّ
دة، وكان حدًثــا تنافســًيا اجتمع  اشــتمل علــى مراحــل متعــدِّ
فيــه موظفــون مــن الشــركة، بخبــرات ومهــارات متنوِّعــة 
ومــن مختلــف التخّصصــات، القتــراح أفــكار من شــأنها أن 

تُحدث تغييًرا جذرًيا في طريقة عيشنا وعملنا.

نحو الريادة الرقمية
علــى  المبنيــة  التقنيــات  الذكيــة  المــدن  تســتخدم 
البيانــات، مثــل الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء، 
إلدارة الخدمــات والمرافــق وتعزيــز جودتهــا، بمــا في ذلك 
إدارة حركــة المــرور ومواقــف الســيارات، واإلنــارة، وإدارة 
المنــوال نفســه، تســتخدم  المخلفــات والبيئــة. وعلــى 
المعامــل الذكيــة هــذه التقنيــات ألتمتــة األعمــال، وتعزيــز 

أداء المعامل، وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وأوضــح النائــب األعلــى للرئيــس للخدمــات الفنيــة، 
أحمــد  األســتاذ  الرقمــي،  ل  التحــوُّ مجلــس  ورئيــس 
ة مــن إســتراتيجية  عبدالرحمــن الســعدي، القيمــة المرجــوَّ
التحــوُّل الرقمــي فــي الشــركة، قائــًا: »التقنيــة واالبتــكار 
يضيفــان القيمــة مــن خــال تعزيــز الكفــاءة واإلنتاجيــة، 
وبالتالــي،  الســامة؛  وتحســين  التكاليــف،  وتخفيــض 
فإنهمــا ســيبقيان محــوًرا رئيًســا لاهتمــام فــي أرامكــو 

السعودية«.
وقــال الســعدي: »مــن أجــل اســتثمار الثــورة الصناعيــة 
رقمــي،  ل  تحــوُّ إســتراتيجية  الشــركة  تطبِّــق  الرابعــة، 
لقيمــة  ا دة  يــا وز األعمــال،  تحســين  لــى  إ ســتؤدي 

قطــاع شايستا خان فــي  الرقمــي  االبتــكار  وقيــادة  للمســاهمين، 
الطاقة«.

أرامكــو  فــي  الرقمــي  ل  التحــوُّ برنامــج  ويشــتمل 
الســعودية علــى مســار يختــّص بالمــدن والمعامــل الذكيــة، 
لتحســين  الحديثــة  التقنيــات  مــن  لاســتفادة  يســعى 
الكفــاءة التشــغيلية، والســامة واألمن، وتنظيــم الخدمات، 

وتعزيز جودة الحياة في األحياء السكنية في الشركة.
وفــي هــذا اإلطــار، انعقــد هــذا الهاكاثــون تحــت شــعار 
)مــدن ذكيــة ومعامــل ذكيــة(، داعًيــا الموظفيــن القتــراح 
الرقمــي، وجعــل  ل  التحــوُّ فــي تســريع  أفــكار تســاعد 
أرامكــو الســعودية الشــركة الرقميــة األولــى مــن بيــن 

شركات النفط والغاز في العالم، بحلول عام 2022م.

مدٌن ومعامل ذكية
ــه بعــده  وبــدأ الهاكاثــون بالتســجيل اإللكترونــي، لتوجَّ
الدعــوة لـــ 230 موظًفــا، للمشــاركة فــي مرحلــة تكويــن 
األفــكار ومناقشــتها فــي مجالــي )المدينــة الذكيــة( أو 
)المعمــل الذكــي(. وقــد اشــتمل كل مجــال علــى ثاثــة 

مسارات، على النحو التالي:
المــدن الذكيــة: أواًل، تحــدي تســهيل العيــش، الــذي 
إدارة  فــي مجــاالت  الحيــاة  اســتهدف تحســين جــودة 
الحشــود، واإلســكان والمرافــق، ومواقــف الســيارات، 
وخدمــات الطعــام والضيافــة. ثانًيــا، تحــدي جــدوى العمل 
النمــو االقتصــادي، وتعزيــز  ــز علــى تســريع  الــذي ركَّ
األعمــال اليوميــة، فــي مجــاالت منهــا التحكــم بالدخــول، 
ومراقبــة المخــزون، وأمــن البيانــات وإدارتهــا. ثالًثــا، 
تحــدي  المشــاركون  واجــه  االســتدامة، حيــث  تحــدي 
تصميــم بيئــة مرنــة، تأخــذ بعيــن االعتبــار عناصــر تمــسُّ 
األجيــال القادمــة، مــن قبيــل الطاقــة والســامة العامــة 

والمراقبة البيئية وإدارة المخلفات.
المعامــل الذكيــة: أواًل، تحــدي تشــغيل المعامــل الــذي 
حــثَّ المشــاركين علــى البحــث عــن ســبل لتحســين أعمــال 
التشــغيل فــي المعامــل، فــي مجــاالت تشــمل المراقبــة 
البيئيــة، وتقديــر كميــة الغــاز الُمحــرق، وغيرهــا. ثانًيــا، 
تحــدي االتصــاالت والســامة واألمــن فــي المعامــل، الــذي 
م فــي ســامة  ــق تقــدُّ ــة لتحقي ــى اســتخدام التقني ــز عل ركَّ
المعامــل وأمنهــا، ومنظومــة اتصاالتها وأمنها الســيبراني. 
ثالًثــا، تحــدي إدارة األصــول الــذي اســتهدف تحســين 

تضّمن الهاكاثون ورش عمل استهدفت توعية المشاركين حول ُسُبل تطوير األفكار وتقديمها. وُتعدُّ هذه الفعالية أحد مبادرات 
خ ثقافة التحول الرقمي داخل الشركة، وقد كانت حدًثا تنافسًيا استهدف اقتراح أفكار من شأنها أن ُتحدث تغييًرا  كثيرة ترسِّ

جذرًيا في طريقة عيشنا وعملنا.

شارك 230 موظًفا في مرحلة تكوين 
األفكار، من الهاكاثون الرقمي للمجلس 
االستشاري للقادة الشباب، الذي انعقد 

تحت شعار )مدن ذكية ومعامل ذكية(، من 
أجل اقتراح أفكار تساعد في تسريع 

التحول الرقمي، وتعزيز الريادة الرقمية 
للشركة. وقد ُأتيحت للمشاركين في 

الهاكاثون فرصة التعامل مع تحديات 
جديدة، وتنمية معارفهم وخبراتهم 

وشبكة عالقتهم المهنية.
تصوير: حسن المبارك
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توزيــع األصــول فــي المعامــل، وصيانتهــا واالســتفادة منها، 
وفــي الوقــت نفســه، إدارة المــوارد البشــرية فيمــا يرتبــط 

بهذه األعمال.
وفــي كلمــة لــه فــي افتتــاح مرحلــة تكويــن األفــكار، قــال 
الســعدي: »يُعــدُّ الهاكاثــون الرقمــي أحــد مبــادرات كثيــرة 

خ ثقافة التحوُّل الرقمي داخل الشركة«.  ترسِّ
وأضــاف الســعدي موجًهــا حديثــه للمشــاركين: »مــن 
خــال المشــاركة، ســتُتاح لك فرصــة التعامل مــع تحديات 
وشــبكة  وخبراتــك  معارفــك  تنميــة  وكذلــك  فريــدة، 
ــر بــكلِّ الفوائــد التــي ســتجنيها فــي  عاقاتــك المهنيــة. فِكّ

نهاية هذه الفعالية«.
وقــال الســعدي: »إن الهــدف هــو أبعــد مــن )المــدن 
الذكيــة والمعامــل الذكيــة(؛ فأنــا علــى ثقــة مــن أننــا، مــع 
ن مــن  وجــود الكفــاءات المتوفــرة لدينــا اليــوم، ســنتمكَّ

تحقيق التحوُّل في مستقبل أرامكو السعودية«.
ووّجــه الســعدي رســالة أخــرى للمشــاركين، بقولــه: 
»تخــطَّ القيــود، واعمــل علــى إيجــاد الحلــول، التــي يمكنــك 

من خالها إضافة القيمة للشركة«.

إيجاد حلول لمشكالت الواقع
50 فريًقــا فــي مرحلــة  24 ســاعة، شــارك  وخــال 
ء  والخبــرا المرشــدين  بمســاندة  األفــكار،  تطويــر 
المطــاف،  نهايــة  وفــي  ميــن.  والمصمِّ صيــن  المتخصِّ
اســتعرضت الفــرق أفكارهــا أمــام لجنــة الحــكام، حيــث 

اُختيرت عشرة فرق لمرحلة وضع النماذج األولية.
وعلــى مــدى ثاثــة أيــام، وضعــت الفــرق العشــرة نمــاذج 
ــد األفــكار المختــارة، واســتعرضت الجــدوى  أوليــة تجسِّ
العمليــة لهــا أمــام اللجنــة. وخــرج المتســابقون بحلــول 
لتــي  ا التحديــات  مــن  اإللهــام  مســتمدين  إبداعيــة 

يواجهونها في حياتهم اليومية.
فعلــى ســبيل المثــال، أُتيحــت لمحمــد الســلومي، مــن 
فريــق )أوتوموشــن(، فرصــة زيــارة مرفــق تخزيــن يحتــوي 
علــى نصــف مليــون عّينــة مــن المنتجــات النفطيــة، أثنــاء 
لــه كموظــف جديــد. وكان البحــث  الجولــة التعريفيــة 
ــب العينــات فــي  اليــدوي هــو الخيــار الوحيــد المتــاح لتعقُّ

تلك المرافق.

ــق  ــرح الســلومي وأعضــاء الفري ــون، اقت وخــال الهاكاث
اآلخــرون، وهــم: أمجــد الحربــي ودالل الحربــي وصالحــة 
منديلــي، حــًا إلدارة التخزيــن فــي هــذه المرافــق، حيــث 
ال يقــوم بقــراءة بطاقــات  روا تطبيًقــا للهاتــف الجــوَّ طــَوّ
التعــرُّف علــى التــرددات الاســلكية، لتعقُّب مــكان الصنف 

وكميته وتاريخه.
النمــاذج  وضــع  مرحلــة  »تســاعد  الســلومي:  وقــال 
األوليــة المتســابقين والجهــات ذات العاقــة فــي رؤيــة 

نتائج ملموسة. إنها أفكار في طور التشكل«.
ر فريــق  وبالنظــر إلــى مشــكلة حقيقيــة أخــرى، طــوَّ
الجامــع ونهــى  أنفــال  الــذي ضــّم  لوكاتــر(،  )ديجتــال 
الخيــاط ومحمــد الياســري ومســاعد الســويدان ونــدى 
العمــري وأصايــل عبــد القــادر، موقًعــا رقمًيــا يســتفيد مــن 
بطاقــات التعريــف الصــادرة عــن الشــركة، إلــى جانــب 
شــريحة ذكيــة يمكــن ربطهــا بأجهــزة قــراءة إلكترونيــة، 
موجــودة فــي كافــة أرجــاء المعمــل. وتســاعد الشــريحة 
الذكيــة فــي تحديــد موقــع الموظــف أو المقــاول أو الزائــر 
داخــل المعمــل بصــورة آنيــة، وذلــك للمحافظــة علــى أهــم 

أصول الشركة، الذي يتمّثل في موظفيها.
وفــي نهايــة جلســة وضــع النمــاذج األوليــة، ُمنحــت 
الفــرق الثاثــة األولــى جوائــز تقديريــة، نظيــر مقترحاتهــا 

اإلبداعية ذات الجدوى والقيمة االقتصادية.
وقالــت منســقة المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب، 
عايشــة العميــر: »أتــاح الهاكاثــون المجال لموظفــي أرامكو 
الســعودية لاستكشــاف، واســتلهام خيالهــم، وقــد وفــر 
لإلبــداع  مناســًبا  وجــًوا  والمرشــدين،  المــوارد  لهــم 
واالبتــكار. وكانــت مســتويات المشــاركة دليــًا علــى ذلــك، 
ــدأ فــي الســاعة الســابعة مــن كل  ــة تب ــت الفعالي فقــد كان

يوم، ومع نهاية اليوم كانت الغرفة ال تزال ممتلئة«.
وقــال عضــو المجلــس االستشــاري للقــادة الشــباب، 
بنــدر العنــزي: »لدينــا كثيــر مــن القــدرات الواعــدة فــي 
الشــركة، وقــد أثبــت الهاكاثــون أنــه المــكان المثالــي 

إلطاق هذه المواهب«.
وقــال خالــد الخضيــري، أحد خريجــي الدفعة الســابقة 
مــن المجلس االستشــاري للقــادة الشــباب: »كان الهاكاثون 
تطبيًقــا واقعًيــا للمنهــج اإلبداعــي المتســارع، والصاعــد 

من القاعدة إلى القمة«.

الرقمنـة: ضـمَّ فريـق )آي ديجتايـز(، كّاً مـن: فضـل عبداللطيـف، وعبدالرحمـن الثبيتـي، وعلـي 
ر الفريق تطبيًقا مستنًدا للواقع  الرشيد، وعبداإلله الحنابي، وحسن الطريقي، وسهجاد باتيل. وقد طوَّ
ادات قياس الضغط والحرارة، ذات القراءات  ز، يستخدم كاميرا مثبتة في جهاز لوحي، لمسح عَدّ الُمعزَّ
غير الرقمية في المعامل، ويحوِّل هذه القراءات لقيمة رقمية، ليرسلها إلى مركز المعلومات في غرفة 
التحكـم، لغايـات المراقبة وتسـجيل البيانات. ويقوم التطبيق بقراءة رمز لاسـتجابة السـريعة يُخّصص 
لـكل جهـاز قيـاس، ممـا يجعـل مـن التسـجيل التاريخـي متسـًقا وموثوًقـا. ومـن خـال اسـتخدام قـدرات 
ز فـي هـذا التطبيـق، يمكـن عـرض المعلومـات المهمـة المتعلقـة بجهـاز القيـاس، بمـا فيها  الواقـع الُمعـَزّ

البيانات التاريخية، ونطاق التشغيل اآلمن.

طـازج: بعـد التأكـد مـن حقيقـة أن 78% مـن األطعمـة التـي تُشـترى فـي المملكـة العربيـة السـعودية، 
ص منها كل أسـبوع إلفسـاح المجال أمـام أطعمة جديدة، قام كلٌّ من تميم برنـاوي، وعبداهلل البار،  يُتخلَـّ
ومشهور باُصرة، من فريق )فريش(، بتطوير تطبيق يستخدم مفهوم تعلُّم اآللة، لتتبع األصناف الداخلة 
ـر التطبيـق للمسـتهلكين تنبيهـات بخصـوص األصنـاف التـي شـارفت علـى  إلـى الثاجـة وتحليلهـا. ويوفِّ
االنتهـاء، كمـا يزوِّدهـم بقائمـة ألصنـاف الطعـام الموجودة فـي ثاجاتهم، مما يسـاعدهم أثناء التسـوق. 
ويسـتفيد التطبيـق أيًضـا من تقنية الذكاء االصطناعي، ليقترح للمسـتهلكين وصفات بنـاًء على أصناف 

الطعام الموجودة في الثاجة.

كاميـرات المعمـل: ضـمَّ فريـق )بانـت لينـز(، كّاً من: ديفيـد سـبريجس، وفاطمة الهـال، وفيصل 
ر الفريق تطبيًقا حاسـوبًيا يسـاعد في  الحماد، وحسـين العيدروس، وأحمد المقبل، وخالد حكمي. وطوَّ
تحديـد المعـدات وصيانتها بسـرعة، وذلك من خال جهاز محمول باليد في المعمل. ويمكن اسـتخدام 
ات،  التطبيق لتحديد مواقع المعدات، والتعرُّف عليها، وتقديم طلبات الصيانة، وطلبات عزل هذه المعدَّ
والماحظـات المتعلِّقـة بالسـامة. ويدمـج هذا التطبيـق برمجيات الواقـع الحقيقي، ونظـام المعلومات 
مـة، ويمكـن اسـتخدامه إلرشـاد  الجغرافيـة، والرسـومات ثاثيـة األبعـاد، والبرمجـة التحليليـة المتقدِّ

الموظفين للمعدات بعيًدا عن المخاطر، وكذلك إلطاق نداءات االستغاثة.

األفكار الثالث الفائزة في الهاكاثون الرقمي 
صين والمصّممين، وبمشاركة عدد من أعضاء اإلدارة، ومن بينهم النائب األعلى للرئيس  بمساندة المرشدين والخبراء المتخصِّ

للتشغيل وخدمات األعمال، األستاذ محمد محسن السقاف، شارك 50 فريًقا في مرحلة تطوير األفكار، حيث اسُتعرضت 
دت الفرق المشاركة  األفكار أمام لجنة التحكيم، لُتختار منها عشر أفكار لمرحلة وضع النماذج األولية. وفي هذه المرحلة، جسَّ

أفكارها، واستعرضت الجدوى العملية لها، لُتكّرم بعد ذلك الفرق الثالثة األولى بجوائز الهاكاثون الرقمي األول من نوعه.

ر الفريق تطبيًقا  فريق )أبولو(، كان من بين 50 فريًقا استعرض فكرته أمام لجنة التحكيم في مرحلة تطوير األفكار، حيث طوَّ
يتعّلق بمراقبة جودة الهواء في المملكة. وقد تضّمن الفريق المشارك كاّلً من: فيصل الحميدان، )ال يظهر في الصورة(، 

وحسين المعشوق، )األول من اليمين(، وشهد األنصاري، ومعاذ بالل، وعبداهلل الحالفي.
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مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يقّدم خدمات وكفاءات 
تشغيلية بالتعاون مع إدارة االستشارات التنظيمية 

الظهــران - يتواصــل تعــاون قســم تحســين األعمــال 
وإدارة التغييــر فــي إدارة االستشــارات التنظيميــة، مــع 
مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي للمســاعدة علــى 
ذلــك  ويأتــي  الرئيســة،  األهــداف  مــن  عــدد  تحقيــق 
اســتمراًرا لنجــاح برنامــج التدريــب مــن خــال زيــادة 
الكفــاءة واإلنتاجيــة المعــروف باســم )ليــن وسداســية 
ســيغما(، الــذي يــزّود مهنيــي أرامكــو الســعودية بــاألدوات 
والمعرفــة الازمــة، لتحديــد مواطــن الهــدر التشــغيلي، 
ــه. وتتماشــى هــذه  ــد من ــه أو الّح واتخــاذ إجــراءات لتقليل
المشــاركة مــع أحــد أهــم األهــداف اإلســتراتيجية للمــوارد 
البشــرية فــي المنطقــة اإلداريــة، وهــي مســاندة المشــاريع 
المشــتركة ألرامكــو الســعودية مــن خــال نقــل المعرفــة 
وترســيخ المهــارات المطلوبــة، لتحقيق االســتخدام األمثل 
للعمليــات، وبنــاء ثقافــة تحســين مســتمرة داخــل مركــز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي. 

ثقافة تحسين مستمرة ومستدامة
ــز  ــز هوبكن ــز جون ــذي لمرك ــس التنفي ــد ناشــد الرئي وق
أرامكــو الطبــي، الدكتــور دانيال ريغامونتي، قســم تحســين 
ــر، بــذل قصــارى الجهــد مــن أجــل  األعمــال وإدارة التغيي
تدريــب موظفــي مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي لنيل 
الحــزام األخضــر المعتمــد دولًيــا فــي منهجيــة )ليــن 
ثقافــة تحســين مســتمرة  وسداســية ســيغما(، ووضــع 

ومستدامة. 
ويركــز مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي حالًيــا على 
ــة،  ــه اإلنتاجي ــادة طاقت تحســين الكفــاءات التشــغيلية، وزي
وتحســين مســتوى رضــا العميــل، وتخفيــض التكاليــف 
بتطبيــق منهجيــة )ليــن وسداســية ســيغما(. وقــد حــدد 
ــز أرامكــو الطبــي أهــم 11 مجــااًل مــن  مركــز جونــز هوبكن
مجــاالت اهتمــام المستشــفى فــي كّل أقســامه لتحقيــق 
هــذا الهــدف. وأجــرى قســم تحســين األعمــال وإدارة 
التغييــر دراســة تقديريــة شــاملة لأعمــال التشــغيلية فــي 
تلــك المجــاالت، كمــا تــّم تحديــد مــا يناســبها مــن مشــاريع 
)ليــن وسداســية ســيغما( فــي مســتوى الحــزام األخضــر. 
وقــد اختــارت إدارة مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي 
وتنفيــذ  التدريــب  علــى  للحصــول  بعنايــة  المرشــحين 

المشاريع. 
وعقــب تســعة أشــهر مــن بدايــة المبــادرة، اســتطاع 
26 مشــروًعا بالتعــاون مــع  23 إنجــاز  المرشــحون الـــ 
قــّدم  كــم  التنظيميــة،  االستشــارات  إدارة  مستشــاري 
المرشــحون خالهــا تحســينات علــى األعمــال التشــغيلية 
لمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، أظهــرت أثــًرا 
ملحوًظــا علــى األهــداف الرئيســة فــي ســبيل تحســين 
األعمــال  وســرعة  الرعايــة  علــى  المرضــى  حصــول 

واالستفادة من الموارد. 

القافلة األسبوعية

قيمة خدمية عالية الجودة 
وفــي حفــل التكريــم الــذي أقيــم لاحتفــال بنجــاح 
هوبكنــز  جونــز  لمركــز  المســتمر  التحســين  برنامــج 
إدارة  مــع  بالشــراكة  جــاء  الــذي  الطبــي،  أرامكــو 
االستشــارات التنظيميــة، قــّدم المديــر التنفيــذي للموارد 
ــل،  ــل الدب ــو الســعودية، األســتاذ نبي ــي أرامك البشــرية ف
والدكتــور دانيــال ريغامونتــي مرشــحي مركــز جونــز 
ــي مــع شــهادات الحــزام األخضــر  ــز أرامكــو الطب هوبكن
وسداســية  )ليــن  برنامــج  فــي  عليهــا  التــي حصلــوا 
ــة  ــور فهــد الملحــم، مــن لجن ســيغما(. فيمــا أشــاد الدكت
فــي  بــدور وإســهام كّل عضــو  مراجعــة االســتخدام، 
البرنامــج، وعّبــر عــن تقديــره للدعم المباشــر مــن اإلدارة 

التنفيذية. 
ويقــول الدكتــور ريغامونتي: »لتصميم برنامج التحســين 
المســتمر فــي ســياق كيفيــة تقييــم نجــاح مركــز جونــز 

هوبكنــز أرامكــو الطبــي، يجــب أن نأخــذ القيمــة بعيــن 
االعتبــار. وتُعــّرف القيمــة بأنهــا النســبة بيــن نتائــج مــا 
نقــوم بــه مقابــل تكلفــة القيــام بــه. وقــد مكننــا هــذا 
البرنامــج مــن تقديــم النتائــج نفســها أو أفضــل منهــا مــع 
تخفيــض التكلفــة فــي الوقــت نفســه. وبالتالــي فــإن مركــز 

جونز هوبكنز أرامكو الطبي يقدم قيمة أفضل«.
ويقــول مديــر إدارة االستشــارات التنظيميــة، األســتاذ 
نايــف العتيبــي: »تحــرص إدارة االستشــارات التنظيميــة 
الطبــي  أرامكــو  مركــز جونــز هوبكنــز  مســاندة  علــى 
لتحســين كفاءتــه التشــغيلية، وزيــادة طاقتــه اإلنتاجيــة، 
وتحســين مســتوى رضــا عمائــه. ومــن خــال الفريــق 
المشــترك بيــن مركــز جونز هوبكنــز أرامكو الطبــي وإدارة 
االستشــارات التنظيميــة، اســتطعنا تقديــم فوائــد مباشــرة 
فيمــا كنــا فــي الوقــت نفســه بمثابــة قاعــدة تأســيس ليبنــي 
عليهــا مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي برنامجــه 

وأهدافه طويلة المدى للتحسين المستمر«.

عدد من أمثلة اإلنجازات  
ومــن ضمــن اإلنجــازات التــي قّدمهــا مركــز جونــز 
هوبكنــز أرامكــو الطبــي ويفخــر بهــا، هــي زيــادة معــدل 
االســتخدام اإلجمالــي لخدمــات غرفــة العمليــات مــن 
ــغ 676٫432 دوالر، مــن خــال  ــى 74% بتكلفــة تبل 63% إل
ــال التشــغيلية،  ــات لتحســين األعم ــن التوصي مجموعــة م
المتعلقــة بجدولــة اســتخدام  واإلجــراءات، والتقاريــر 

الجراحين لخدمات غرفة العمليات. 
كمــا تنــاول التعــاون أيًضــا مشــروًعا لتقليل مــدة اإلقامة 
فــي وحــدة التنويــم مــن 7.2 يــوم إلــى 6 أيــٍام فقــط، وقــد 
وضــع الفريــق عــدًدا مــن التوصيــات مــن خــال تحليــل 
البيانــات الســابقة ومعرفــة األســباب الجذريــة، التــي 
يمكــن مــن خالهــا تحســين مســتويات رضــا المرضــى إلى 

جانب توفر األسّرة. 

ثالثة وعشرون موظًفا من 
مركز جونز هوبكنز أرامكو 

الطبي مع أعضاء من اإلدارة 
ومن بينهم األستاذ نبيل 

الدبل والدكتور دانيال 
ريغامونتي بعد احتفال 

تكريمهم لحصولهم على 
شهادة الحزام األخضر في 

برنامج )لين وسداسية 
سيغما(. 

تحسـين كفـاءة األعمـال التشـغيلية، وزيـادة 
إمكانيـة الحصـول علـى الرعايـة وتحسـين 

استخدام الموارد. 

القـدرة علـى تحقيق فوائـد عديدة للمرضى 
والـكادر الطبـي ومركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو 

الطبي وأرامكو السعودية.

23 موظًفـا معتمـًدا علـى الحـزام  حصـول 
األخضر. 

نمـو واسـتدامة ثقافـة األداء والتركيز على 
المرضى.

توفر 11 مجااًل لالهتمام.

تحقيق 26 مشروًعا ناجًحا. 

أهم نتائج التعاون 
المشترك بين 

مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي وإدارة 
االستشارات التنظيمية

يف امللتقى السنوي لليوم العاملي للجودة

التمّيز التشغيلي دليلنا للنجاح
الريـــاض - شـــاركت أرامكـــو الســـعودية بورقـــة عمـــل فـــي 
الملتقـــى الســـنوي لليـــوم العالمـــي للجـــودة، الـــذي نُظـــم فـــي 
الريـــاض مؤخـــًرا. وقـــد مّثـــل أرامكـــو الســـعودية، نايـــف 
ـــز التشـــغيلي ودعـــم الخدمـــات  الدوســـري، مـــن دائـــرة التمّي
الهندســـية، الـــذي قـــّدم ورقـــة عمـــل بعنـــوان »النجـــاح مـــن 
خـــال التمّيـــز التشـــغيلي«، تحـــدث فيهـــا عـــن التمّيـــز 
التشـــغيلي فـــي أرامكـــو الســـعودية مـــع عـــرض بعـــض 
األمثلـــة علـــى نتائـــج وفوائـــد تطبيـــق هـــذا النظـــام. وأكـــد 
الدوســـري علـــى أن دمـــج التمّيـــز التشـــغيلي فـــي أنشـــطة 

الشـــركة اليوميـــة أســـهم فـــي تكويـــن ثقافـــة أداء متميـــز، القافلة األسبوعية
ذات قـــدرة أكبـــر علـــى الحـــد مـــن المخاطـــر وتنفيـــذ 
إســـتراتيجيات الشـــركة طويلـــة األمـــد وتلبيـــة احتياجاتهـــا 

المتغيرة.
ويُعـــد هـــذا الملتقـــى مـــن األحـــداث العالميـــة المختصـــة 
بالجـــودة الـــذي يقـــام ســـنوًيا، وقـــد نُظـــم هـــذا العـــام تحـــت 
شـــعار »مائـــة عـــام مـــن الجـــودة«. وقـــد حضـــر الملتقـــى، 
ــعودية  ــة السـ ــظ الهيئـ ــي محافـ ــة معالـ ــم برعايـ ــذي أقيـ الـ
للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة، الدكتـــور ســـعد بـــن 
عثمـــان القصبـــي، وعـــدد مـــن المهتميـــن مـــن القطـــاع 

الحكومي والقطاع الخاص.

قّدم نايف الدوسري ورقة عمل 
بعنوان »النجاح من خالل التمّيز 

التشغيلي«، تحدث فيها عن 
التمّيز التشغيلي في أرامكو 

السعودية مع عرض بعض 
األمثلة على نتائج و فوائد 

تطبيق هذا النظام.
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تدشين المحطة األولى إلجراء الفحص الدوري 
للسيارات في أرامكو السعودية

طورتها الشركة وحظيت باهتمام مؤمتر االبتكار يف النقل يف ديترويت

شاحنة نقل تقلل انبعاثات الكربون بنسبة %40

الظهـران - إذا كان الفحـص الدوري لسـيارتك قد شـارف 
علـى االنتهـاء، وكان مقـّر عملـك فـي الظهـران، فإنـه ليـس 
عليـك بعـد اليـوم تكّبـد عنـاء قطـع مسـافة بعيـدة، واالنتظـار 
فـي صـف طويـل، حتـى تحظـى بشـهادة صاحيـة الطريـق 

التي يلزم تجديدها سنوًيا، للتأكد من سامة المركبات.
فعلـى مرمـى حجر مـن بوابـة أجيال فـي الظهران، دّشـنت 
السـعودية،  أرامكـو  فـي  والمعـدات  النقـل  إدارة خدمـات 
مؤّخـًرا، محطـة الفحـص الـدوري للسـيارات، حيث تُعـّد هذه 
المحطـة األولـى مـن نوعهـا فـي الشـركة، وتسـعى لخدمـة 
أسـرهم،  وأفـراد  السـعودية  أرامكـو  وموظفـات  موظفـي 

باإلضافة إلى مقاولي الشركة.

خدمٌة مريحة وسريعة
وتمّكـن الخدمـة الجديـدة المسـتفيدين مـن حجـز مواعيد 
مسـبقة إلجـراء الفحـص الـدوري، كمـا يمكن االسـتفادة منها 
دون موعـد مسـبق مـن خـال التوجـه المباشـر إلـى محطـة 

الفحص، وانتظار أقرب فرصة فحص شاغرة.
وتهـدف إدارة خدمـات النقـل والمعدات إلـى تقديم خدمة 
وقـت قصيـر، حيـث  للـزّوار خـال  الجـودة  عاليـة  فحـص 

يستغرق تقديم الخدمة ما بين عشر دقائق و 15 دقيقة.
وريثمـا تنتظـر انتهـاء إجـراءات الفحـص الـدوري، يُمكنـك 
احتسـاء القهـوة تحـت تيـار مـن الهـواء البـارد، فـي منطقـة 

جلوس أُعّدت لتكون مريحة للمستفيدين.
حلٌّ شامل للجميع

الخاصـة  السـيارات  الفحـص علـى  إجـراء  وإلـى جانـب 
بالموظفيـن والموظفـات، تخـدم محطـة الفحـص السـيارات 
الخاصة بالشركة، ومن بينها تلك التابعة إلدارة خدمات النقل 
والمعـدات  النقـل  إدارة خدمـات  مديـر  يقـول  والمعـدات. 
بالوكالـة، األسـتاذ سـامي العجمـي: »لدينـا أسـطول ضخم من 
المركبـات التابعـة إلدارة خدمـات النقـل والمعـدات يتأّلف من 

ديترويــت - كشــفت أرامكــو الســعودية، مؤخــًرا، عــن 
تطويــر تقنــي بيئــي رائــد أدخلتــه على شــاحنة نقــل ثقيل 
شــمل بشــكل رئيــس منظومــة المحــرك والوقــود ونظــام 
العــادم ونظــام التعليــق، يتميــز بانبعــاث منخفــض لثانــي 
االنبعاثــات  احتجــاز  نظــام  وهــو  الكربــون،  أكســيد 
الكربونيــة الــذي يخفــف مــن االنبعاثــات الضــارة مــن 

عوادم المركبات بشكل كبير.

ميثم املوسوي

القافلة األسبوعية

17000 مركبـة، مـا بيـن السـيارات والحافـات والرافعـات 
نواجـه  كنـا  الكبيـر،  العـدد  الثقيلـة، ومـع هـذا  والمركبـات 

مشكات مستمّرة في إجراء الفحص الدوري«.
ويضيف العجمي: »من أجل ذلك، سعينا إليجاد حّل شامل 
يفيـد كافـة األطراف من خـال محطة الفحص الـدوري هذه، 
فبينما يسـتفيد مقاولو أرامكو السـعودية من هذه الخدمة في 
إجراء الفحص الدوري لسـيارات الشـركة، يستفيد الموظفون 

والموظفات منها في إجراء الفحص لسياراتهم الخاصة«.
مـن جانبـه، تحـدث فـواز الفـوزان، وهـو مهنـدس مشـاريع 
يعمـل فـي اإلدارة، عـن مرحلـة تطويـر المحطـة قائـًا: »خال 
الفتـرة الماضيـة، عملـت إدارة خدمـات النقـل والمعـدات على 
تطويـر موقع المحطة بما يناسـب الخدمـة المقّدمة، وتجديد 
المبنـى وتجهيـزه بمكاتـب للعامليـن فـي الموقـع، ومسـارات 

فحص مائمة للسيارات«.

التحسين المستمر
ومــن خــال قيــاس مســتوى الرضــا لعمــاء المحطــة، 
تســعى إدارة خدمــات النقــل والمعــدات لتطويــر هــذه الخدمة 
والتأكــد مــن تقديمهــا بأعلــى مســتوى مــن الجــودة. يقــول 
الناظــر اإلداري لقســم الهندســة والمســاندة التقنيــة فــي 
اإلدارة، البــراء اإلســكندراني: »نســعى للبنــاء على مــا أنجزناه 
حتــى اآلن مــن خــال مراقبــة االســتخدام، وفــي حــال وجــود 
ــة رفــع  ــى الخدمــة، ســندرس إمكاني ــب عــاٍل ومســتمر عل طل

تحقيق خفض كبير في 
انبعاثات الكربون

وُصممــت التعديــات التــي أدخلتها أرامكو الســعودية 
علــى الشــاحنة المعروضــة فــي مؤتمــر االبتــكار فــي 
مجــال النقــل، الــذي نظمتــه الجمعية الدولية لمهندســي 
الســيارات فــي ضواحــي ديترويــت، لتطبيق عــدة تقنيات 
لخفــض االنبعاثــات الكربونيــة بنســبة تقــدر بنحــو %50 

عن المستوى األساس للمركبة.

الطاقة االستيعابية للمستفيدين من المحطة«.
البريــد  المســتفيدين عبــر  مــع جميــع  التواصــل  ويتــم 
اإللكترونــي، الســتطاع آرائهــم حــول تجربتهــم فــي إجــراء 
خدمــة الفحــص الــدوري فــي المحطــة. تقــول آالء الشــهاب، 
ــة نظــم أعمــال فــي اإلدارة: »ردود األفعــال  التــي تعمــل محلّل
بعــض  أجرينــا  وقــد  ومشــّجعة،  إيجابيــة  تأتينــا  التــي 
التطويــرات علــى الخدمــة بنــاء علــى توصيــات المســتفيدين 

ويتحقــق الجــزء األكبــر مــن هذه النســبة بفضــل نظام 
احتجــاز االنبعاثــات الكربونيــة الــذي اســتُخدم فــي 
شــاحنة مــن طــراز فولفــو فــي إن إل 400 للنقــل الثقيــل 
مــن الفئــة الثامنــة. وحقــق النظــام معــدل احتجــاز لثانــي 
أكســيد الكربــون يفــوق 40% فــي المختبــر، وســيتم 
ــى الطــرق، فــي إطــار جهــود أرامكــو  ــاره عل ــا اختب قريًب
ــي  ــات لتحســين األداء البيئ ــر تقني ــي تطوي الســعودية ف

لوسائل النقل التي تستخدم الوقود األحفوري.
ويتكــون نظــام االحتجــاز الموجــود خلــف قمــرة قيادة 
الشــاحنة مــن عــدة عناصــر تقــوم باســتخاص ثانــي 
أكســيد الكربــون مــن غــاز العــادم باســتخدام مــادة 
ماصــة انتقائيــة. وتعمــل المــادة الماصــة باســتخدام 
الطاقــة المتوفــرة مــن أنظمــة التبريــد والعــوادم لتنتــج 
كميــات نقيــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون. ومــن ثــم 
تُخــزن علــى متــن الشــاحنة فــي براميــل مناســبة الحجم 
ليتــم إفراغهــا بســهولة أثنــاء توقــف الشــاحنة للتــزود 

بالوقود.  
وبعــد تفريــغ ثانــي أكســيد الكربــون، يمكــن ضخــه في 
خطــوط أنابيــب مخصصــة ليســتخدم فــي الصناعــة 
ــة البســيطة، أو احتجــازه تحــت  ــم للمــواد الكربوني كلقي
فــي  النظــام  اســتخدام  إلــى  وباإلضافــة  األرض. 
المركبــات الثقيلــة، يمكــن أيًضــا تطويعــه ليســتخدم فــي 

القطارات والسفن.
وقــال قائــد برنامــج نظــام احتجــاز الكربــون فــي 
وســائل النقــل، عصــام حمــد: »يقــّدم هــذا النظــام خياًرا 
عــن  الناتجــة  الكربونيــة  االنبعاثــات  لخفــض  ــا  ملّحً
شــاحنات النقل الثقيل. فمن شــأن التقنية المســتخدمة 

حرًصا منا على التحسين المستمر لما نقّدمه«.
من جانبه، تحّدث يوسف المغلوث، وهو فاحص فني يعمل 
فـي المحطـة، عـن ضـرورة الحرص علـى إحراز رضـا العماء 
مـن خـال تقديم خدمة ممتازة تليق بقيمة أرامكو السـعودية. 
ا نظًرا للتعاون  يقـول المغلـوث: »التعامل مع العماء سـهٌل جـّدً
الكبيـر الـذي يبدونـه، وال شـيء أهـم مـن إحـراز رضاهـم مـن 

خال مستوى الخدمة التي نقّدمها في المحطة«.

تمّكن الخدمة الجديدة المستفيدين من حجز مواعيد مسبقة إلجراء الفحص الدوري، كما يمكن االستفادة منها دون موعد 
مسبق من خالل التوجه المباشر إلى محطة الفحص، وانتظار أقرب فرصة فحص شاغرة.

فيــه إحــداث تغييــرات هائلــة، حيــث تتيــح إمكانيــة إزالــة 
الكربون في قطاع النقل«.

خطى كبيرة للتطوير التقني
وكانــت أبحــاث أرامكــو الســعودية الســابقة حــول 
تقنيــة احتجــاز الكربــون تضمنــت تطويــر نمــوذج يثبــت 
ــورد  ــى ســيارة مــن طــراز ف ــق النظــام عل ــة تطبي إمكاني
موديــل إف - 250، وســيارة مــن طــراز تويوتــا كامــري. 
وتزيــد أحــدث نمــاذج الشــاحنات التجاريــة المــزودة 
بأرقــى تقنيــات أرامكــو الســعودية الرائــدة، وبشــكل 
ملمــوس، مــن إمكانيــة خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد 

الكربون بشكل أكبر في مجال النقل.
وفــي مزيــد مــن التفاصيــل حــول ذلــك، قــال كبيــر 
المهندســين الكيميائييــن فــي المشــروع، أليكــس فويس: 
»تحّســنت معــدالت احتجــاز الكربــون لدينــا بشــكل كبيــر 
فــي األشــهر القليلــة الماضيــة. وكلنا حماس لاســتمرار 
فــي العمــل علــى التوســع فــي هــذه التحســينات، وإظهــار 
فوائدهــا علــى أرض الواقــع، كمــا نعمــل أيًضــا علــى 

الحد من حجم النظام وتكاليفه وزيادة كفاءته«.
ويُســتخدم فــي هــذه الشــاحنة التــي طورتهــا أرامكــو 
الســعودية عــدد مــن التقنيــات المبتكــرة األخــرى التــي 
أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  خفــض  فــي  كذلــك  تُســهم 
الكربــون إلــى 50%. كمــا تحتــوي شــاحنات فولفــو أيًضا 
علــى محــور قابــل للرفــع، ومحــرك يســترد الطاقــة 
المهــدرة مــن غــازات العــادم ليزيــد مــن كفــاءة الشــاحنة، 

ويظهر كاهما على نموذج الشاحنة المعروض.

أرامكو السعودية تكشف، عن تطوير تقني لشاحنة ثقيلة من الفئة الثامنة منخفضة الكربون، تعمل بنظام احتجاز االنبعاثات 
الكربونية الذي يخفف من انبعاثات عوادم المركبات بشكل كبير. ُعرضت الشاحنة في مؤتمر االبتكار في التنقل برعاية 

الجمعية الدولية لمهندسي السيارات في ديترويت.
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أكثر من نصف مستخدمي اإلنترنت العرب 
عرضة للخطر بسبب البرمجيات المقرصنة

أجــرت شــركة كاسبرســكي ألمــن اإلنترنــت دراســة اســتقصائية حــول 
اســتخدام البرمجيــات فــي أوســاط مســتخدمي اإلنترنــت، بالتعــاون مــع 
البوابــة العربيــة لأخبــار التقنيــة. وكشــفت الدراســة التــي شــارك فيهــا 
أكثــر مــن 1700 مســتخدم عربــي لإلنترنــت حــول العالــم، عــن أن 37% مــن 
المســتخدمين دائًمــا مــا يعمــدون لتنزيــل برمجيــات وتطبيقــات مقرصنــة، 
فــي حيــن أن 20% يفعلــون الشــيء نفســه أحياًنــا. ويقــول أكثــر مــن نصــف 
مســتخدمي اإلنترنــت )52%( إنهــم يتحققــون دائًمــا مــن مصــدر تطبيقاتهم 
وبرمجياتهــم قبــل تنزيلهــا، رغــم أن الخبــراء يتفقــون علــى أن مصــادر 
ــا بهــا. ويــدرك %61  ــة وموثوًق ــادًرا مــا تكــون آمن ــة ن البرمجيــات المقرصن
مــن المســتخدمين إدراًكا تاًمــا مخاطــر الخصوصيــة واألمــن المرتبطــة 
ــك  ــم مــع ذل ــا، ولكنه ــم التحقــق منه ــم يت ــي ل ــات الت ــات والتطبيق بالبرمجي
يســتمرون فــي اســتخدام البرمجيــات المقرصنــة بــدالً مــن االســتثمار فــي 

اإلصدارات األصلية.
وكشــفت الدراســة عــن أن 56% مــن المســتطلعة آراؤهــم يعــّدون شــراء 
ــة،  ــون أن المنتجــات المقرصن ــم يدرك ــع أنه ــا، م ــة مكلًف ــات األصلي البرمجي
مثــل برمجيــات مكافحــة الفيروســات، ال تعمــل بكفــاءة المنتجــات األصليــة، 
ولكنهــم يظلــون علــى اســتعداد لقبــول المخاطــر طالمــا أنهــم غيــر مطالبيــن 
بدفــع أيــة مبالــغ. ويــرى ثلــث المســتخدمين المشــاركين في الدراســة )%32( 
أن اإلصــدارات المجانيــة تعمــل بجــودة اإلصــدارات الكاملــة التــي تتــاح فــي 
مقابــل تكلفــة ماليــة، على الرغم مــن أن الشــركات المنتجة لهــذه البرمجيات 

صريحة بشأن محدودية وظائف اإلصدارات المجانية من برمجياتها.

بدلة ذكية تسمح للمستخدم 
بحمل أوزان ثقيلة بسهولة

كشفت شركة ساركوس روبوتيكس  األمريكية 
عـن النسـخة  الجديـدة مـن البدلـة الذكيـة 
ذات الهيـكل الكامـل Guardian XO، التـي 
تعـد بمثابـة أول روبـوت يمكـن ارتـداؤه فـي 

العالـم يعمـل بالبطاريـات مـع مدة تشـغيل 
تصـل إلـى سـاعتين ويمكنـه رفـع مـا 

يصل إلى 90 كيلوجرام بأمان.
لذكيـة  ا لبدلـة  ا تصميـم  وجـرى 

لزيـادة الـذكاء بـداًل مـن اسـتبداله، 
البشـري  الـذكاء  بيـن  وتجمـع 
ودقـة  وتحملهـا  اآلالت  وقـوة 

معالجتهـا للنقص في العمالة 
السـامة  وقضايـا  الماهـرة 

المهنية في عديد من الصناعات.
 ،Guardian XO وتعـد البدلـة الذكيـة
الروبوتـات  قبـل شـركة  مـن  المصنعـة 
تعزيـز  أجـل  مـن  البشـر  تسـاعد  التـي 

سـهلة  و منـة  آ  ، مة لسـا ا و جيـة  نتا إل ا
المزيـد  بفعـل  للفـرق  وتسـمح  االسـتخدام، 

بأمـان، وتُمكن األشـخاص من مختلـف األعمار 
مـن إنجـاز المهمـات الجسـدية دون إجهـاد أو 

ضغط على أجسادهم.
ومـن المفتـرض أن يجري ابتداًء من منتصف شـهر يناير الحالي شـحن 
أول نمـاذج البدلـة الذكيـة إلـى الجيـش األمريكـي وعدة شـركات رائدة في 
مجـاالت الصناعـة والسـيارات والطيـران والفضـاء والبنـاء والنفـط والغاز 
العمـاء  إلـى   Guardian XO نمـاذج  كمـا سـتصل  العامـة.  والمرافـق 

التجاريين في أواخر عام 2020 بسعر 100 ألف دوالر لكل وحدة.
وقـال بـن وولـف، رئيـس مجلـس اإلدارة والرئيـس التنفيـذي لشـركة 
سـاركوس روبوتيكـس إن البدلـة الجديدة تُعد مثـاالً رائًعا على ما يمكن أن 
مـع فريـق صغيـر  والحكومـة  الخاصـة  الصناعـة  تتحـد  يحـدث عندمـا 

ومبتكر لمواجهة التحدي المشترك.
وظلـت البدلـة الذكيـة قيـد التطويـر منـذ 20 عاًمـا، حيـث كانـت الرؤيـة 
المتقدمـة  المبدئيـان مقدميـن مـن وكالـة مشـاريع األبحـاث  والتمويـل 
الدفـاع  وزارة  مـن  تمويـل إضافـي  الشـركة علـى  مـع حصـول  للدفـاع، 

األمريكية.
يُذكر أن شـركة سـاركوس روبوتيكس تعمل ألكثر من 35 عاًما على بناء 
أجهـزة روبوتيـة لمجموعـة مـن التطبيقـات، مـن روبوتـات اإلنقـاذ تحـت 
سـطح البحـر للبحريـة األمريكيـة، إلى روبوتـات القراصنـة والديناصورات 

للحدائق الترفيهية.
•          •          •

الصين تعلن عن موعد انتهاء 
نظام تحديد المواقع الخاص بها 

أعلنـت الصيـن أن نظـام تحديـد المواقـع العالمـي الخـاص بهـا، والـذي 
سـينافس نظـام GPS األمريكـي، سـيكون جاهـًزا خال النصـف األول من 
العـام الحالـي، وذلـك فـي خطـوة جديـدة يسـتقل فيهـا العمـاق الصينـي 

الصاعد عن التقنيات األمريكية.
ووفًقـا لتقريـر نشـرته صحيفـة نيكـي آجيـان ريفيـو، فـإن شـبكة األقمار 
االصطناعيـة المسـماة بيـدو، نسـبًة إلـى كوكبـة )الـدب األكبـر(، سـتكون 
الخدمـة األولـى التـي تتنافس مـع نظام تحديد المواقع GPS الذي تشـغله 
القـوات الجويـة األمريكيـة، كمـا تمتـاز الشـبكة المرتقبـة بأنهـا تمتلـك 
بالفعـل قاعـدة هائلـة من المسـتخدمين، إذ إن أكثر مـن 70% من الهواتف 

الذكية الصينية مستعدة الستخدامها.
وتعـد شـبكة بيـدو جـزًءا ال يتجـزأ مـن خطـط الصيـن بعيـدة المـدى 
للسـيطرة علـى الجيل التالـي من خدمات االتصـاالت، وتمثـل تحدًيا كبيًرا 
للهيمنـة األمريكيـة علـى البنيـة التحتيـة لاتصـاالت - إلـى جانـب التقـدم 
الذي حققته الصين في تقنية االتصاالت الاسلكية من الجيل الخامس.

ووفًقـا لمـا نقلتـه وكالـة أسوشـيتد بـرس اإلخباريـة عـن مدير المشـروع 
اصطناعييـن  قمريـن  آخـر  إطـاق  تنـوي  الصيـن  فـإن  شـينجكي،  ران 
ضرورييـن لتشـغيل النظـام بحلـول شـهر يونيـو 2020م. ومـن خـال تصور 
نظـام يعمـل فيه نظام تحديد المواقع العالمـي الصيني جنًبا إلى جنب مع 
تقنيات الشـبكات الاسـلكية من الجيل الخامس، يمكن للصين أن تحصل 

على نصيب األسد من سوق خدمات االتصاالت الجديدة.
وبحسـب تقريـر شـركة أبحـاث السـوق كاونتـر بوينـت، فـإن شـركات 
صناعـة الهواتـف الذكيـة الصينيـة تسـتحوذ حالًيـا علـى أكثر مـن 40% من 
المبيعـات فـي جميـع أنحـاء العالـم، اعتبـاًرا مـن الربـع الثانـي مـن عـام 

2019م.

كمبيوتر

وقــال ماهــر يمــوت، هــو باحــث أمنــي أول فــي كاسبرســكي، إن غالبيــة 
ــة، مشــيًرا  ــات األصلي ــة اســتخدام البرمجي المســتخدمين مقتنعــون بأهمي
مــع ذلــك إلــى وجــود »فجــوة فــي الوعــي« بشــأن احتمــاالت حــدوث أضــرار 
جــّراء اإلصــدارات المقرصنــة تُظهرهــا نتائــج هــذا االســتطاع، وأضــاف 
موضًحــا: »يمكــن للبرمجيــات غيــر الموثــوق بهــا أو المتحقــق مــن مصدرها 
أن تعــّرض المســتخدم لعــدد أكبــر مــن التهديــدات، وتضعــف خصوصيتــه 

وأمنه«.
وأّكــد أن البرمجيــات األمنيــة المقرصنــة ال تقــّدم ســوى إحســاس زائــف 
باألمــن، وأنــه قــد يترتــب على المســتخدم جــّراء اســتخدامها »ثمــن باهظ«، 
معتبــًرا أن اإلصــدارات المجانيــة التــي تتيحها شــركات البرمجيــات األمنية 
ــا  ــول المتقدمــة والمزاي ــى أن الحل ــه شــّدد عل ــج متوســطة، ولكن ــّدم نتائ تق
ــي اإلصــدارات  ــاح إاّل ف ــة واســعة ال تت ــي تغطــي مجــاالت أمني ــة الت األمني
المدفــوع لهــا، وحــّث المســتخدمين علــى »رفــض القرصنــة والحــرص علــى 

عدم استخدام البرمجيات األصلية والمحدثة«.
ووجــدت الدراســة مــن ناحيــة إيجابيــة أن 43% مــن المســتخدمين 
يحرصــون دائًمــا علــى الحصــول علــى البرمجيــات والتطبيقــات مــن مصادر 
موثوقــة، بمــا يشــمل دفــع المــال فــي المقابــل، أو تنزيــل إصــدارات أصليــة 

من الشركات المنتجة لهذه البرمجيات.
وتوصــي كاسبرســكي المســتخدمين دائًمــا بتنزيــل البرمجيــات مــن 
مصــادر موثوقــة وموزعيــن معتمديــن عبــر اإلنترنــت، وذلــك حمايــًة لهــم من 

المخاطر.
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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: 
وليد يوسف الهالل
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

صباح سرمديالتقط صورة:

تتشابه الصباحات في كل مكان تشرق عليه الشمس، فهي دوًما تحمل الخير واألمل والتفاؤل، وألن كل يوم جديد ُيعد هبة من اهلل وفرصة جديدة للحياة، فإن 
هناك من يقتنص هذه اللحظة الجميلة سواء بالدعاء أو السعي إلى الرزق. الزميل فهد المفدى، من إدارة الخدمات اللوجيستية والمبيعات المحلية، قام 

Canon EOS 600D بالتقاط هذه الصورة في بحيرة ليمان بمدينة مونترو في سويسرا بكاميرته

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

مــن الزراعــة إلــى الصناعــة وصــواًل إلــى عصــر المعلوماتيــة، 
كانــت الحضــارة تصعــد، وكان كلُّ عصــر يتــرك أثــره علــى الفنــون 
ــر،  ــاح التغيي هــا بري ــب هــذا التطــور، ويهزُّ ــا يواك ــا م ــف إليه فيضي
ومــن بيــن هــذه الفنــون الشــعر. فمــاذا صنعــت الثــورة المعلوماتيــة 

بالقصيدة؟
اآلنــّي، وســرعة  التواصــل  المعلوماتيــة  الثــورة  مــن ســمات 
ــا ســمات  ــة والوقــت. إنَّه ــر الكلف ــي، وتوفي ات ــم الذَّ الوصــول، والتعلُّ
فتحــت بــاب التجريــب علــى كلِّ شــيء، وحاولــت أن تذلِّــل كلَّ شــيء 
ــا للقصيــدة  ــة ِإًذا متًن مــن خــال الوســائط العديــدة. فلتكــن التقني
اها القــارئ  بــداًل مــن المشــافهة والمتــون الورقيــة، وبالتالــي ســيتلقَّ

بشكل مباشر ومستمر.
رون  ونــه أمــًرا حتمًيــا، يبــرِّ الذيــن ينــادون بــاألدب التفاعلــي ويعدُّ
ذلــك بغلبــة الوســائط اإللكترونيــة علــى حيــاة إنســان اليــوم، فلمــاذا 
ال تكــون القصيــدة ضمــن هــذه الوســائط بــداًل مــن بقائهــا فــي 

أروقة الجامعة ونومها في الدواوين؟
ــق الكلمــة  لمــاذا ال نجعــل المتلقــي فاعــًا فــي النــص عــن طري
والصــوت والصــورة والحركــة المتاحــة فــي هــذه الوســائط، فيكــون 

مشارًكا المؤّلَف في صناعة القصيدة باإلضافة والتغيير؟
ــا  ــورق، نتفاعــل معه ــا مــن الزمــن فــي ال ــدة عاشــت ردًح القصي
عبــر القــراءة والنقــد، ولكــنَّ هــذا التفاعــل محــدود النطــاق، غيــر 
ــة  أنَّ التفاعــل فــي الفضــاء اإللكترونــي ال حــدَّ لــه، ولــه قابليَّ
االنفتــاح علــى وســائل أخــرى ال تتجــاوب معهــا القصيــدة الورقيــة، 
ر آخــر لاحتفــاء بــاألدب التفاعلــي، وبالتالــي يصبــح  وهــذا مبــرِّ
األمــر ضــرورة مــن أجــل خلــق حيــاة إلكترونيــة للقصيــدة، والدخول 
ع( حســب ترجمــة د. حســام  ى بـ)النــص المتفــرِّ إلــى مــا يســمَّ
الخطيــب لـــ)Hypertexts(، ويعنــي هــذا أنَّ المصطلــح وافــد علينا 
مــن ثقافــة أخــرى، وإن كان لــه شــواهد عربيــة تشــابهه فــي عمليــة 
ــروحات القديمــة علــى المتــون والحواشــي، علــى حــد  ع كالشُّ التفــرُّ
د.  الهندســي حســب  الشــعر  أو  امــي،  الغذَّ تعبيــر د. عبــداهلل 

فاطمة البريكي، لكنَّها شواهد ال عاقة لها بالتقنية.
وبعُد، لنا أن نسأل: هل يمكن للتقنية أن تصنع قصيدة؟ 

ــاة  ــب إحساًســا خالًصــا ومعان ــات أنَّ القصيــدة تتطلَّ مــن البدهيَّ
وتجربة ذاتية، والتقنية فاقدة لهذا المعنى.

ــداع مشــتركة  ــة اإلب ــة تحــاول أن تجعــل عملي ــدة التفاعلي القصي
عــات غيــر المنتهيــة،  فــي مســاحة ال حــدود لهــا، وبمزيــد مــن التفرُّ
بطــرق لــم تألفهــا الذائقــة اإلبداعيــة بعــُد، ولكــن قــد تفســد الــذوق 
بعــض  لــدى  إلكترونًيــا  معهــا  التعامــل  لســهولة  نظــًرا  العــام؛ 
ــعراء والمتطفليــن، فيقومــون باإلضافــات  التقنييــن مــن غيــر الشُّ

المشوِّهة. 
ــى  ــة أخــرى، فهــو يقــوم عل ــه عــن أي كتاب ــف طبيعت ــعر تختل الّش
لغــٍة ال تــؤدِّي إلــى معرفــة بقــدر مــا تــؤدِّي إلــى اإلدهــاش واإلمتــاع، 
وإنَّ أيَّ محاولــة للعبــث فــي إعــادة القصيــدة عبــث فــي ذاتيــة 
المبــدع، وأيَّ حــذٍف منهــا ســيقتل فيهــا اإلدهــاش المتولِّــد مــن 
تفاعــل النــص مــع لغتــه وصــوره، كمــا ســيضيِّع معهــا مامَحهــا، 

وهويَّتها، وملكيتها الفردية.
القصيــدة  تُفقــد  المفتوحــة  اإللكترونــي  التفاعــل  إنَّ عمليــة 
اللعبــة اإللكترونيــة، وتدخــل  الشــعرية، فتطغــى عليهــا  اللعبــَة 
عناصــر غيــر شــعرية عليها.وتظــلُّ األحــكام معلَّقــة إلــى أن تأخــذ 

تجربة المزج بين القصيدة والتقنية مدى أوسع.

الحياة اإللكترونية 
للقصيدة

حسن الربيح *

* شاعر وكاتب سعودي


