الخميس  ٢٣جمادى األولى 144٢هـ ٧ ،يناير 20٢١م

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

أدعو جميع الموظفين للتسجيل في تطبيق
(صحتي) والحصول على لقاح كوفيد 19-لكي نسهم
في حماية أنفسنا وأماكن العمل والمجتمع.

أمين حسن الناصر
الرئيس ،كبير اإلداريين التنفيذيين

نظرة على أداء الشركة في
ونجاح جهود
موظفينا وموظفاتنا االستثنائية
في التغلب على

صفحة  ٦و٧

 ٧يناير  ٢٠٢١القافلة األسبوعية
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شاركت يف رعايتها أرامكو السعودية

جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي
تنخفض بالمؤشر العام للمخالفات المرورية

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ،يلقي كلمته خالل الحفل ،حيث أكد أن الجائزة بدأت تؤتي ثمارها،
وهدف التحفيز أثبت فاعليته في الحد من المخالفات.

القافلة األسبوعية
الدمـام  -رعـى صاحـب السـمو الملكـي األميـر سـعود بن
نايـف بـن عبدالعزيـز أميـر المنطقـة الشـرقية رئيـس لجنـة
السلامة المروريـة رئيـس مجلـس أمنـاء جائـزة المنطقـة
للسـائق المثالـي -عبـر االتصـال المرئـي -قبـل أيـام حفـل
ختـام النسـخة الخامسـة مـن جائـزة السـائق المثالـي التـي
تنظمها لجنة السلامة المروريةبالمنطقة الشـرقية بالتعاون
مـع االدارة العامـة للمـرور والجمعيـة السـعودية للسلامة
المروريـة (سلامة) ،بحضـور صاحب السـمو الملكـي األمير
أحمـد بـن فهـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز نائـب أميـر
المنطقـة نائـب رئيـس اللجنـة نائـب رئيـس المجلـس أمنـاء
الجائزة ،وأعضاء اللجنة والفائزين.
وأوضـح سـموه أن تزايـد أعـداد المسـجلين فـي هـذه
النسـخة تأكيـد علـى أن الجائـزة بـدأت تؤتـي ثمارهـا،
وهـدف التحفيـز أثبت فاعليتـه في الحد مـن المخالفات،
سـوا ًء على مسـتوى األفراد أو المنشآت ،حا ًثا على أهمية
اسـتمرار الجهـود التكامليـة لتحقيـق أهـداف «السلامة
المروريـة» ،عـا ًدا هـذه الجهـود مبعـث اعتـزاز للنجاحـات
التي تحققت.

وقـد شـاركت أرامكو السـعودية في رعايـة وتنظيم هذه
الجائـزة ،حيـث حضـر هـذا الحفـل الختامـي للجائـزة
النائـب األعلـى للرئيـس للمـوارد البشـرية الخدمـات
المسـاندة ،عضـو اللجنـة العليـا للجنـة السلامة المرورية
للمنطقـة الشـرقية ،األسـتاذ نبيـل عبـداهلل الجامـع ،كمـا
حضـر الحفـل نائـب الرئيـس للسلامة واألمـن الصناعـي،
عضـو مجلـس أمنـاء جائـزة المنطقـة الشـرقية للسـائق
المثالي ،األستاذ عالي الزهراني.

انخفاض مؤشر خسائر الحوادث

وخلال الحفـل؛ أعـرب أميـن عـام جائـزة المنطقـة
الشـرقية للسـائق المثالـي ومديـر برنامج السلامة المرورية
فـي ارامكـو السـعودية ،األسـتاذ عبـداهلل الراجحـي ،فـي
كلمتـه عـن فخـر المنطقـة الشـرقية بمـا يوليـه سـمو أميـر
المنطقـة الشـرقية وسـمو نائبـه مـن اهتمام بشـأن السلامة
المروريـة األمـر الـذي كان ،بعـد توفيـق اهلل ،خلـف تحقيـق
المنطقـة منـذ بـدء أعمـال لجنـة السلامة المروريـة
النخفاضـات ملموسـة في الحوادث الجسـيمة بنسـبة ،%62
مشـي ًرا إلـى انخفاض معـدالت الوفيات جراء تلـك الحوادث

عبداهلل الراجحي يلقي كلمته خالل فعاليات الحفل.

بنسـبة  ،%58وكذلـك اإلصابـات البليغـة بنسـبة  .%65كمـا
سـجلت المنطقـة الشـرقية ،حسـب مـا أشـار الراجحـي فـي
كلمتـه ،أقـل معـدل وفيـات للحـوادث المروريـة علـى مسـتوى
المملكـة ،بلـغ  7وفيـات لـكل  100ألـف نسـمة خلال األشـهر
التسعة األولى من العام الحالي.
وكشـف الراجحـي أن لجنـة السلامة المروريـة بالمنطقـة
الشـرقية قامـت بالتعـاون مـع كرسـي أرامكـو السـعودية
للسلامة المروريـة بجامعـة اإلمـام عبدالرحمـن بـن فيصـل
علـى إعـداد اسـتبيان لتقييـم مـدى االلتـزام بالسـلوكيات
المرورية قبل التسـجيل في المسـابقة وبعده ،لمعرفة مدى
تأثير الجائزة على سلوكهم أثناء القيادة.

الفائزون بالجائزة

وأعلنـت اللجنـة المنظمـة للجائزة أسـماء الفائزيـن بكافة
فروعهـا األربعـة ،حيـث تضمـن فـرع األفـراد الذيـن ليـس
لديهـم مخالفـات مروريـة فـي الفئـة العمريـة ما بيـن 35-20
عا ًمـا الفائزيـن  :فـادي المصطفـى ،وعبـداهلل المرشـود،
وخالـد بسـام ،وعبـداهلل العطيـه ،وعلـي الطويلـب ،وجمعـان
الدوسري ،وسـعود الهاجري ،وعالء العجمي ،وأسعد بشير،
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ومحمـود حسـن ،وبـدر الصالـح ،وإسلام السـواح ،ومشـاري
السـالمي ،وأحمد الرشـيدي ،ومحمد الغريب ،وعبدالرحمن
اليعقـوب ،وإبراهيـم موسـى ،وعلـي المبـارك ،ومنصـور
الزهراني ،ومحمود التركي.
وتضمـن فـرع األفـراد الذيـن ليـس لديهـم مخالفـات
مروريـة فـي الفئـة العمريـة مـا بيـن  50-36عا ًمـا الفائزين :
فهـد يحيـى ،ونايف هتلان ،ومحمد أحمـد ،وكـروز كارابالو،
وهتـان محمـد ،وعبـداهلل الزهرانـي ،وعبدالقـادر الياسـين،
وحسن اليوسف ،وعبدالمنعم المغلوث ،وآنيل ثاكري.
فيمـا تضمـن فرع األفـراد الذين لديهم مخالفـات مرورية
الفائزيـن :أكـرم الحمـدان ،ومحسـن القرنـي ،وسـمحان
السـهيمي ،وصالـح العـواد ،وحسـن الحمـاد ،وعبدالرحمـن
الثميـري ،وسـلطان القحطانـي ،ونايـف العتيبـي ،ومحمـد
حبانـي ،ومحمـد الحربـي ،وعبدالهـادي الزهرانـي ،وحامـد
الحميانـي ،ومحمـد الزهرانـي ،وعبدالكريـم الرشـيدي،
وفيصل العمري ،وعبدالواحد الجميعة ،ومحمد القحطاني،
وذيـب القحطانـي ،وأكـرم أحمـد ،ومطيـع الهاجـري ،وفهـد
السـبيعي ،وإبراهيـم الشـهراني ،وعـوض الشـهري ،وعبداهلل
الداعج ،ومحمد العوف ،ومحمد المري.

الجهات الفائزة

وفـاز فـي فـرع الجائـزة للجهـات الحكوميـة واألهليـة،
شـركة معـادن للفوسـفات ،فيمـا فـاز فـي فـرع النقـل الثقيـل
شـركة العسـكر ،وحجبـت اللجنـة المنظمة جائزة فـرع النقل
المدرسـي والجامعي في هذه النسـخة لعدم توافر الشـروط
في الجهات المشاركة خالل فترة المسابقة.

القافلة األسبوعية  ٧يناير ٢٠٢١

رسالة الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
بمناسبة العام الجديد

أعزا ئ ــي موظف ــي وموظف ــات أرامك ــو
السعودية،
الســـام عليكم ورحمـــة اهلل وبركاته ،وكل
عام وأنتم بخير.
ونحن نتطلع بـــك ّل أمل وتفـــاؤل إلى العام
الجديـــد 2021م ،يطيب لـــي أن أتوجه لكم
جمي ًعـــا بخالـــص الشـــكر والتقديـــر علـــى
جهودكم المتم ّيـــزة وتفانيكم الكبير في أداء
أعمالكـــم ،وعلـــى التضحيـــات التـــي بذلها
كثيـــرون منكم خـــال العـــام الماضي ،الذي
فـــرض علينـــا جمي ًعا استكشـــاف أســـاليب
جديدة لمواصلة أعمالنا.
لقـــد كان عا ًما صع ًبا بـــكل المقاييس في
جميـــع أنحـــاء العالـــم  ..تعـــددت فيـــه
ـــر ت فيـــه االحتـــرازات
اإلصابـــات ،و َكثُ َ
الوقائيـــة ،وافتقدنا فيه نمط حياتنا المعتاد
وممارسة نشـــاطاتنا المحببة ،وتواصلنا مع
األهـــل واألقـــارب ،وكذلـــك زياراتنـــا
لألصدقـــاء ،ومشـــاركاتنا فـــي المناســـبات
االجتماعية .كما أن القيود المفروضة على
الســـفر والتنقل أثرت على خطط الكثيرين
منـــا  ..وبالنســـبة لقطاعـــات األعمـــال
المختلفـــة حـــول العالم فقد تأثرت بشـــدة.
ومع ذلـــك فقـــد تك ّيفتـــم مع تلـــك األوضاع
العصيبـــة بصـــورة مذهلة .وكلـــي فخر بكم
وامتنان لكـــم ،فقد حافظتم على اســـتمرار
األعمـــال فـــي جميـــع مرافـــق الشـــركة،
وحققتُم رق ًما قياســـ ًيا في إنتـــاج النفط في
شـــهر أبريل لم يسبق للشـــركة عبر تاريخها
العريـــق تحقيقه ،وقد تم ذلـــك ،بحمد اهلل،
بســـجل رائـــع فـــي الســـامة .لقد ســـمعت
العديد مـــن القصص المؤثرة التي ســـتبقى
فـــي ذاكرة الزمن لزمالء لنـــا اختاروا البقاء
فـــي مواقـــع العمـــل فـــي تلـــك الظـــروف
الصعبـــة بعيـــ ًدا عن أســـرهم ،حتـــى يظلوا
دون أي اختـــاط خارجـــي فيســـتمر العمل
بال توقف.
وبينمـــا أدى اإلغـــاق الـــذي ســـببته
الجائحـــة إلـــى بقـــاء أعـــداد كبيـــرة مـــن
منسوبي الشـــركة خارج المملكة ،تعاضدت
جهـــود  16إدارة في الشـــركة لعمل ترتيبات
لوجســـتية غيـــر مســـبوقة ،بنطـــاق عالمي،
وبالتنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة لعودة
 2500مـــن الموظفيـــن وأفـــراد أســـرهم
والطلبـــة المبتعثيـــن مـــن  30دولـــة حـــول
العالـــم للمملكـــة فـــي إجـــراءات ميســـرة
ومأمونـــة .وهنـــاك الكثيـــر والكثيـــر مـــن
المواقـــف التـــي شـــاهدناها جمي ًعـــا خالل

عـــام 2020م وال يتســـع المقـــام لســـردها
هنا ،وقد عكســـت الكـــرم والنبل اإلنســـاني
واألداء االســـتثنائي المعتـــاد مـــن موظفـــي
وموظفات الشركة.
أما العاملون في قطـــاع الرعاية الصحية
ٍ
نجاحـــات باهـــر ًة
بالشـــركة ،فقـــد حققـــوا
كشـــفت عن روح الشـــجاعة واإلصـــرار في
الخفي ،الذي
مواجهة ذلـــك العدو الجديـــد
ّ
أصـــاب العالم بالشـــلل .فبرغـــم التحديات
وضبابيـــة الصـــورة التي صنعتهـــا الجائحة،
لـــم تفارقنا فكـــرة مواصلة العمـــل واإلنجاز
ٍ
مســـتقبل أفضـــ َل للجميـــع .ومـــا
لتحقيـــق
يعنينـــا هنـــا أن التجـــارب واالختبـــارات
والضغـــوط التـــي مـــرت بهـــا الشـــركة عبر
تاريخها ،ســـاعدت أكثر مـــن أي وقت مضى
علـــى توطيـــد العالقـــات بين أســـرة أرامكو
الواحـــدة التي تشـــمل موظفي الشـــركة في
جميـــع مناطـــق المملكـــة وكذلك في آســـيا
وأوروبـــا وأمريـــكا ولذلـــك ،فإنـــه يحـــق لنا
جمي ًعـــا أن نشـــعر بالفخـــر واالعتـــزاز بمـــا
أنجزناه م ًعا في عام 2020م.
وكما تعلمون ،فقـــد اضطلعنا خالل العام
2020م بمســـؤوليات جديدة وجسيمة ،بعد
أن تحولـــت أرامكـــو الســـعودية فـــي نهايـــة
2019م إلـــى شـــركة مســـاهمة مدرجة في
الســـوق الماليـــة .كمـــا نجحنـــا فـــي يونيـــو
2020م في االســـتحواذ على نســـبة %70
من الشـــركة السعودية للصناعات األساسية
(ســـابك) وضمها إلـــى مجموعة الشـــركات
المنتســـبة ألرامكو الســـعودية ،وهـــو ما يعد
عالمـــة فارقـــة فـــي رحلـــة الشـــركة لبنـــاء

قطـــاع ذي مواصفـــات عالميـــة فـــي مجال
ٍ
أيضـــا في توســـعة
الكيميائيـــات ،ونجحنـــا ً
نطـــاق اســـتخدام المـــواد الالمعدنيـــة فـــي
ً
شـــوطا في
أعمالنـــا ومشـــاريعنا ،وقطعنـــا
تطوير ابتـــكار تقنية تحويل النفط مباشـــرة
إلى كيميائيات ،وصدرنا لليابان أول شـــحنة
فـــي العالم مـــن الهيدروجين ،وهـــذه أجزاء
مهمـــة مـــن برامـــج وحلـــول كثيـــرة تنفذها
الشركة لمكافحة التغير المناخي.
ٍ
صعيد آخـــر حققت أنشـــطتنا في
وعلـــى
مجـــال المواطنـــة آفاقا جديـــدة ،من خالل
تقديـــم مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافي
العالمي (إثـــراء) ،برامج مبتكـــرة تتالءم مع
ظروف الجائحة وبقاء النـــاس في منازلهم،
كبرنامـــج عيـــد الفطر الـــذي وصـــل للكثير
من النـــاس في منازلهـــم ،والبرامج الثقافية
االفتراضية ،وزيادة التركيـــز على المحتوى
الرقمـــي فـــي برامج إثـــراء التواصـــل ،فيما
اســـتمرت برامج التطوع وتبرعاتكم السخية
واألعمـــال الخيريـــة تســـاند الشـــرائح التي
هي في أمس الحاجة لهـــا .كما كان لمواقع
الشـــركة والشـــركات المنتميـــة لهـــا حـــول
العالـــم جهد مشـــكور في دعـــم المجتمعات
المحيطة بها.
وإذا كان عـــام 2020م قـــد م ّثـــل اختبا ًرا
تحملهـــا ،فإنني على
لمرونة الشـــركة وقـــوة ُّ
يقين بـــأن العـــام الجديـــد ســـيمثل اختبا ًرا
لحيويتهـــا وقدرتهـــا علـــى التكيـــف ،فـــي
ٍ
متغيـــرات ســـريعة ومتالحقة،
ظـــروف ذات
فالقدرة علـــى التكيف تعني اســـتمرارنا في
تنويـــع أعمالنا وأنشـــطتنا ،ومواصلتنا تنمية
قطـــاع الكيميائيات بشـــكل كبير مـــع تعزيز
قدراتنا بصفتنا المنتـــج الرائد األكثر كفاءة
وموثوقية في مجال الطاقة.
كمـــا أن القـــدرة علـــى التكيـــف تعنـــي
تصاعـــد الجهـــود فـــي تنفيـــذ أجنـــدة
االســـتدامة ،ودعـــم التقنيـــات واالبتـــكارات
الواعـــدة التي تســـاعدنا علـــى تحقيق ذلك،
وترســـيخ الدور المحوري الـــذي تضطلع به
الشـــركة في تنمية االقتصـــاد العالمي لدى
مســـاهميها وشـــركائها وعمالئهـــا .ومـــن
المهـــم أن نبقـــى علـــى درجـــة عاليـــة مـــن
المرونـــة والصالبـــة وســـرعة االســـتجابة
اعتما ًداعلـــى ثروتنـــا البشـــرية والمواهـــب
التـــي تزخـــر بهـــا أرامكـــو الســـعودية حول
العالـــم ،فقـــد علمتنـــا األحـــداث خـــال
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة أنـــه يصعـــب
التنبـــوء بالمســـتقبل في كثير مـــن األحيان،

ولكـــن بإمكاننا دو ًما التخطيط واالســـتعداد
لما قـــد يشـــكل مخاطـــر محتملـــة تعترض
طريقنا.
وفـــي مرحلة مـــا بعـــد الجائحـــة ،عندما
يتـــم فتـــح الحـــدود بيـــن الـــدول ،وتجتمـــع
األسر من جديد ،وتســـترد حركة االقتصاد
عافيتهـــا ،ســـيكون هدفنـــا أوضـــح مـــن أي
وقـــت مضـــى .فالعالم بأســـره ســـيكون في
حاجـــة ماســـة إلـــى إمـــدادات متواصلة من
الطاقـــة وبأســـعار معقولـــة ،وذلـــك لتحقيق
أهـــداف نبيلة ،من بينهـــا التمكن من تصنيع
اللقاحـــات المطلوبـــة لمكافحـــة الجائحـــة
وتوزيعها على نطاق عالمي.
وبحمد اهلل ،يملؤنـــا التفاؤل واألمل ونحن
نفتح صفحة عام جديـــد .فالمملكة أطلقت
مؤخ ًرا للتطعيـــم ضد فيـــروس كورونا أكبر
حملة صحيـــة في تاريخها .وقد ســـجل في
الحملـــة مئـــات األلـــوف مـــن المواطنيـــن
والمقيميـــن ،كمـــا أخـــذ اللقـــاح العديد من
موظفـــي الشـــركة ،وقد كنت مـــن بين آالف
النـــاس الذيـــن أخـــذوا اللقاح فـــي الظهران
أكســـبو ،وهـــو الموقع الـــذي حددتـــه وزارة
الصحـــة ،وقد كانـــت إجراءات أخـــذ اللقاح
تســـير بسالســـة وتتســـم بالتنظيـــم الدقيق
والمهنية العالية .وأشـــجع جميع الموظفين
والموظفـــات أن يبـــادروا بالتســـجيل فـــي
تطبيـــق صحتـــي مـــن أجـــل الحصـــول على
اللقاح.
وختا ًمـــا ،أود التأكيـــد بـــأن العمـــل الذي
ســـتؤدونه فـــي عـــام 2021م ســـيكون فـــي
منتهـــى األهميـــة ،خاصـــة وأن خطـــة عمل
الشـــركة حافلـــة بالمبـــادرات والمشـــاريع
الطموحـــة .ولـــذا ،فإننـــي أتقدم لكم ســـلفًا
بالشـــكر والتقديـــر علـــى اإلســـهامات التي
ســـيقدمها كل واحـــد منكـــم والتي ســـيكون
لهـــا ،بـــإذن اهلل ،تأثيـــر إيجابي علـــى تنمية
الوطـــن وكذلـــك علـــى مســـيرة اســـتعادة
انتعـــاش االقتصـــاد العالمـــي وتعافيه .ومن
المهم أن نســـتمر وســـط هذه الظروف في
أخذ الحيطـــة والحـــذر ،واتبـــاع اإلجراءات
االحترازيـــة ،حتـــى تـــزول الجائحـــة قري ًبـــا
بـــإذن اهلل ،كمـــا أتمنى لكـــم عا ًمـــا جدي ًدا،
ســـعي ًدا ،مفع ًما بالصحة والســـعادة واألمل،
أنتم وجميع أفراد أسركم.
دمتـــم بخيـــر  ..والســـام عليكـــم ورحمة
اهلل وبركاته.
أمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

امسح الكود
لتنزيل تطبيق
صحتي
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بورشيد يتسلم جائزة من التحالف العالمي لمكاتب إدارة المشاريع
القافلة األسبوعية

الظهـــران  -فـــي نوفمبـــر الماضـــي ،أُعلـــن عـــن فـــوز
األســـتاذ بدر بورشـــيد بجائزة قائـــد العـــام لمكاتب إدارة
المشـــاريع لعام 2020م المرموقة ،التـــي يمنحها التحالف
العالمـــي لمكاتـــب إدارة المشـــاريع ،وهـــو أكبـــر هيئـــة
للمختصيـــن فـــي إدارة المشـــاريع .وتُعـــد هـــذه الجائـــزة
تقدي ًرا مه ًما للصفات القيادية العالمية العليا.
وهـــذه المـــرة األولـــى التـــي تُمنح فيهـــا هـــذه الجائزة
ٍ
لقائد من المملكة العربية الســـعودية أو الشرق األوسط.
كمـــا اختير األســـتاذ بورشـــيد لنيل هذه الجائـــزة من بين
أكثر مـــن  300قائـــد في مجـــال إدارة المشـــاريع من 64
دولة في العالم ،تقدي ًرا ألدائه المتم ِّيز.
وتعليقًـــا علـــى ذلـــك ،قـــال نائـــب رئيـــس إدارة أرامكو
السعودية إلدارة المشـــاريع ،األستاذ عبدالكريم الغامدي:
«أ َّكـــد بورشـــيد مـــن خـــال نيـــل هـــذا التكريـــم العالمي
مهاراتـــه القياديـــة فـــي إدارة الموظفيـــن ،والمشـــاريع
والبرامـــج المختلفـــة ،كمـــا ال يـــزال مله ًما لـــكل من يعمل

معه في مجال إدارة المشاريع».
وير ِّكـــز التحالـــف العالمـــي لمكاتـــب إدارة المشـــاريع
علـــى مكاتـــب إدارة المشـــاريع والمختصيـــن فـــي هـــذا
المجـــال .وقد أســـس هذا التحالـــف قادةُ مكاتـــب إدارة
المشـــاريع الذيـــن يســـعون لتبـــادل الخبـــرات والمعرفة
لتحقيـــق نتائـــج أفضل ضمـــن مكاتـــب إدارة المشـــاريع
التابعة لهم.
ويعـــود الفضل فـــي هذا اإلنجـــاز لجميـــع العاملين في
إدارة المشـــاريع في أرامكو الســـعودية ،وهـــو مثال واضح
على المنهجية الســـليمة والمنظمة المطبقة على مستوى
الشركة ككل إلدارة تنفيذ المشاريع بنجاح.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي للخدمـــات الهندســـية فـــي
أرامكو الســـعودية ،األســـتاذ معتز المعشـــوق« :تؤكد هذه
الجائـــزة العالميـــة المرموقـــة علـــى الموقع البـــارز الذي
يتبـــوأه مكتب إدارة خدمات المشـــاريع كمركز للتميز يتيح
المجـــال للتعلـــم المؤسســـي علـــى مســـتويات متعـــددة،
إضافـــ ًة إلى تنفيذ المشـــاريع الرأســـمالية ضمـــن الكلف
والجـــداول الزمنيـــة المســـتهدفة .ويؤكـــد التكريـــم الذي

حظـــي به بورشـــيد ،بصفته مدير مكتب إدارة المشـــاريع،
علـــى االلتـــزام االســـتثنائي ببنـــاء قـــدرات الموظفيـــن
واألنظمـــة ،والســـعي الحثيـــث لتحقيـــق األداء األمثل في
هذا المجال».

نظام
إنجاز آخر في مسيرة التحول الرقمي..
ٌ
آلي لمراقبة الوقود وتتبع السفن
القافلة األسبوعية

تقنيات رقمية حديثة

الظهـران  -فـي إطـار برنامـج التحـول الرقمـي فـي
الشـركة ،الـذي تدفـع عجلتـه الثـورة الصناعيـة الرابعـة،
تعكف إدارة المشـاريع على تسريع وتيرة استخدام أنظمة
مراقبـة الوقـود وتتبـع السـفن ،لمسـاندة رؤيـة الشـركة
الطموحـة المتمثلـة فـي تحقيـق الريـادة فـي اسـتخدام
التقنيات الرقمية على صعيد قطاع الطاقة.
وكانـت إدارة المشـاريع البحريـة ،التابعـة إلدارة
المشـاريع فـي قطـاع التنقيـب واإلنتـاج ،أول مـن يسـتخدم
نظا ًمـا لمراقبـة الوقـود واألداء فـي كامـل أسـطولها مـن
السفن.
ُ
وفـي هذا الصدد ،قـال نائب الرئيس إلدارة المشـاريع،
األسـتاذ عبدالكريـم الغامـدي« :اسـتخدام نظـام مراقبـة
الوقـود وتتبـع السـفن يم ِّثـل خطـوة ضمـن مسـيرة الجهـود
المسـتمرة إلدارة المشـاريع نحو تحقيق التم ُّيز ،من خالل
إدراج أحـدث التقنيـات فـي مشـاريعها الراميـة لتعزيـز
سلامة األعمـال ،وترشـيد التكاليـف ،والحـ ِّد مـن
االنبعاثات ،وكفاءة األداء».

ويجمـع نظـام مراقبـة الوقـود وتتبـع السـفن بيـن عـدة
تقنيـات رقميـة حديثة فـي بوتقـة واحدة لضمان الشـفافية
ومساندة عملية صنع القرار.
وتقـوم منصة تقنية إنترنت األشـياء الموجـودة على متن
السـفينة بجمـع بيانـات رقميـة متسلسـلة زمن ًيـا بمعـدل
واقعـي مـن جميـع المصـادر المتاحـة علـى السـفينة .بعـد
ذلـك ،تُضغـط هـذه البيانـات وتُشـفَّر وتُرسـل إلـى مركـز
بيانات على اليابسة ،لتخضع لمعالجة وتحليالت متقدمة.
وتُنقـل هـذه البيانـات بشـكل آنـي ومباشـر ،بمـا يم ِّكـن
الفريـق الموجـود علـى اليابسـة مـن االطلاع علـى سـير
العمل في السفينة مثل طاقمها تما ًما.
وفـي هـذا الصـدد ،قـال المديـر العـام إلدارة مشـاريع
التنقيـب واإلنتـاج ،األسـتاذ فهـد العمـاري« :جمـع البيانـات
آل ًيـا يمنـع وقـوع األخطـاء البشـرية ،التـي يمكـن أن تحـدث
أيضـا في الح ِّد من
أثنـاء أداء األعمـال يدو ًيا ،ويُسـهم ذلك ً
العـبء اإلداري علـى الفـرق .كمـا يسـمح لنـا هذا المسـتوى
األعلـى من جـودة البيانات بإجراء تحليلات أكثر موثوقية،

ويؤدي إلى اتخاذ قرارات مدروسة بعناية أكبر».
ويتـم االسـتفادة مـن الحوسـبة السـحابية والـذكاء
االصطناعـي فـي بلـورة تصـورات دقيقـة مـن البيانـات
األوليـة .ويمكن إعـداد التقارير بحيث تُق ِّيم األداء السـابق،
أو تق ِّدم النصائح حول تحسين األداء المستقبلي
أيضـا قيـاس مسـتوى أداء السـفن فـي مقارنة
كمـا يفيـد ً
المواقـف المتشـابهة ،وتطبيـق أفضـل الممارسـات بيـن
صفوف الطواقم.
وتتم َّيـز هـذه المنصـة الشـبكية بنظـام مفتـوح علـى
المصـادر األخـرى يم ِّكنهـا مـن ضـم بيانـات مـن مصـادر
خارجيـة أخـرى ،مثـل نشـرات األحـوال الجويـة ،وهـي
معلومـات ذات أهميـة قصـوى فيمـا يرتبـط بتفسـير أداء
أيضـا إرسـال بيانـات
سـفينة مـا .كمـا تسـتطيع المنصـة ً
لنظـام خارجـي مـن أجـل تشـجيع التعـاون ،وزيـادة مسـتوى
األتمتة في إجراءات العمل.

سفينة الزامل ُ 301ت ِّ
مهد الطريق

وتُع ُّد سفينة الزامل  301أول سفينة تج َّهز بنظام مراقبة

الوقود وتتبع السفن ،الذي تط ِّوره شركة (آسنز).
وقـد صعـد خبـراء مـن فرنسـا وسـنغافورة وألمانيـا
واإلمـارات العربيـة المتحـدة علـى متـن السـفينة لالطلاع
علـى تجربـة التشـغيل المبدئـي للمـرة األولـى .وسـيج َّهز
مركز المراقبة في إدارة األعمال البحرية بلوحة مؤشـرات
لمراقبة السفن المتصلة ببعضها في الزمن اآلني.
وبتعـاون تـام مـع إدارة األعمـال البحريـة ،م َّهـد نجـاح
تجربـة اسـتخدام نظـام مراقبـة الوقـود وتتبع السـفن ،على
إحـدى سـفن المسـاندة البحريـة ،الطريـق أمـام تعميـم
اسـتخدامه ،الـذي سـيصبح إلزام ًيـا فـي األسـطول بأكمله.
ويُعـد هـذا النظـام األول من نوعـه الذي تسـتخدمه أرامكو
السـعودية فـي مراقبـة الوقـود وتتبـع السـفن ،وسـيل ِّبي
االحتياجـات التـي تتطلبهـا رؤيتهـا بعيـدة المـدى ،المتمثلـة
في رقمنة أسطولها وأعمالها.
وقـال مديـر إدارة المشـاريع البحريـة ،األسـتاذ عبدالعزيـز
الدليجـان« :نعمـل علـى تحويـل جميـع السـفن فـي المشـاريع
البحريـة إلـى سـفن ذكيـة بعـد تجهيزهـا بأحـدث التقنيـات
الذكية .وقد نتج عن ذلك تطبيق تقنيات عديدة في المشـاريع
البحريـة للشـركة منـذ عـام 2019م ،فيمـا نعكـف حال ًيـا علـى
تحقيق ما هو أكثر من ذلك خالل عام 2021م وما بعده».
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ديسمبر  -مخيم «إثراء الشتوي»
نظم المركز مخيم إثراء الشتوي تحت شعار « رحلة عبر الزمن» ،والذي
يهدف إلى تهيئة جيل من المف ّكرين والمبدعين في المملكة ،وإعداد
األطفال نحو مستقبل زاهر عبر برامج تدريبية وأنشطة علمية وعملية
تسهم في تطوير مهارات المالحظة والتحليل واالكتشاف لدى الطفل،
باإلضافة إلى ورش عمل مك ّثفة عبر أربع مسارات متنوعة لألعمار بين
 4و 15سنة.

نوفمبر  -البرنامج الوطني للقراءة (أقرأ)
اختتم المركز فعاليات البرنامج الوطني للقراءة
« أقرأ « ،الذي تنافس فيه  10مرشحين تم
اختيارهم من  13ألف مشارك ومشاركة من
مختلف أنحاء المملكة ،حيث يهدف البرنامج
القراء ،وتسليط الضوء على ثقافة
إلى تحفيز ّ
القراءة بين أوساط المجتمع ،وذلك من خالل
تقديم برامج ثقافية نوعية تسهم في زيادة
الوعي ،وغرس مفاهيم االطالع واإلنتاج
الثقافي المكتوب باللغة العربية.

ديسمبر  -اليوم العالمي للتطوع
استضاف المركز منتدى «إثراء التطوع» الذي ُعقد
ً
احتفال باليوم
تحت شعار «نحو تطوع مستدام»
العالمي للتطوع ،وذلك عبر استعراض مجموعة من
التجارب والخبرات ألشخاص بارزين في العمل
التطوعي.

نوفمبر  -توقيع اتفاقية مع المجلس األعلى لآلثار
في جمهورية مصر العربية
وقّعت أرامكو السعودية ممثل ُة بمركز الملك عبدالعزيز
الثقافي العالمي(إثراء) ،والمجلس األعلى لآلثار في
جمهورية مصر العربية ،على اتفاقية تم ّهد لتعاون
مشترك بين الطرفين فيما يخص قطاع المساجد ،وذلك
بهدف النهوض بالقطاع الحيوي من خالل عدة جوانب
تر ّكز على المشهد الحضاري والفني والثقافي للمسجد
الذي يعد عنوانًا بارزًا للبناء المعماري اإلسالمي ،حيث
تضمنت االتفاقية إعارة  84قطعة أثرية من مقتنيات
متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة لمدة عامين.

أكتوبر  -موسم اإلبداع «تنوين»
قدم موسم اإلبداع «تنوين» في موسمه الثالث لعام 2020م ،باقة متنوعة من ورش العمل
والحوارات واللقاءت والدورات المتقدمة تحت شعار «القادم الجديد» ،الذي يبحث في مضمونه عن
كيفية صناعة مسيرة مهنية احترافية في القطاعات اإلبداعية ،وذلك عبر لقاء مجموعة من الخبراء
العالميين والمتخصصين في مجاالت اإلبداع واالبتكار واستضافة أكثر من  35متحد ًثا ،حيث اعتمد
«تنوين» في نسخته لعام  ،2020على (النظام المدمج) من خالل التواصل مع الخبراء
والمتخصصين من حول العالم سوا ًء كان الحضور شخص ًيا أم افتراض ًيا.

سبتمبر  -اليوم الوطني السعودي
احتفل المركز باليوم الوطني السعودي عبر مجموعة من البرامج والفعاليات المتنوعة ،والتي
تضمنت «فرقة الفارابي» بصحبة ٍّ
كل من :عازفة البيانو عبير بالبيد ،والفنان أمين فارسي ،و
الحفل الشعري «أصوات» للشاعر عبداللطيف بن يوسف ،حيث ازدان الحفل بالتنويع بين
القصائد الوطنية والقصائد الخاصة ،التي تتمازج مع أنغام الموسيقى ،إلى جانب معرض «مملكة
السخي
الثقافات»؛ الذي استعرض حكايات األرض العامرة بالكنوز واإلرث الحضاري والثقافي
ّ
الذي تزخر به المملكة.

أغسطس  -عيد األضحى
أطلق المركز فعاليات وأنشطة داخلية
ولمة العيد» مع
وخارجية حملت
مسمى «لفّة ّ
ّ
مراعاة حالة التباعد االجتماعي التي عاشها
المجتمع في ظل ظروف جائحة كورونا.

أبريل  -حملة #أبطالكم_أبطال_ الوطن
أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي
(إثراء) حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن على موقع
المركز بتويتر ،والتي تهدف إلى مشاركة المجتمع
وتشجيع العاملين الذين يبذلون جهو ًدا استثنائية
لمواجهة جائحة كورونا من مختلف القطاعات؛
للمحافظة على سالمة الوطن ،وذلك من خالل وضع
أسمائهم في لوحة بانورامية كبرى على مبنى «إثراء»،
حيث تم تقديم أكثر من  10آالف مشاركة من
المجتمع.

مارس  -إثراء التواصل
حينما أوصدت األبواب وتباعدت المسافات بسبب
جائحة كورونا ،فتح إثراء أبوابه للمعرفة عبر بوابة إثراء
الرقمية (إثراء التواصل) ،وذلك من خالل تقديم
مجموعة من التجارب المدهشة في مجاالت الثقافة
والمعرفة والفنون من خالل قنوات إثراء المشاهدة
والمسموعة والمقروءة عبر شبكة اإلنترنت ،حيث وصل
البرنامج إلى أكثر من مليون شخص.

مايو  -عيد الفطر
نظم المركز مسيرة خارجية تجوب أحياء مختلفة في المنطقة
الشرقية المكونة من أربع حافالت جابت أحياء الخبر
والدمام والظهران والقطيف وسيهات.

يونيو  -حوارات إثراء
كجزء من برنامج إثراء للتواصل ،قدم المركز سلسلة حوار ّية عبر
جلسات افتراضية تفاعلية مع خبراء صناعة دوليين ومشاهير في
مجاالت الفنون والثقافة ،من أشهرهم الممثل الشهير إدريس ألبا،
وعالم الفيزياء نيل ديغراس تايسون ،والمهندس ،إلى جانب الشريك
المؤسس في سنوهيتا ،المهندس كاجيتال ثورسون ،ومديرة القسم
اإلستراتيجي في إثراء فاطمة الراشد.
كما تطرقت حوارات إثراء إلى موضوع «من الديستوبيا إلى
اليوتوبيا :مشهدنا الثقافي المتغير» ،التي تعني من الواقع المرير
إلى المثالية؛ التغيرات الحالية في المشهد االجتماعي والسياسي
واالقتصادي من منظور العالم العربي ،وذلك ضمن تعاون «إثراء»
في حركة النقاش العالمية التي تُعرف بـ «صمود الفن» «»ResiliArt
والتي تم إطالقها من قبل اليونسكو مؤخ ًرا.
يوليو  -فيلم
"خمسون ألف صورة"
تم تقديم الفيلم
السعودي القصير
"خمسون ألف صورة"،
الذي أنتجه مركز الملك
عبدالعزيز الثقافي
العالمي (إثراء) ،في
كافة دور السينما جميع
أنحاء المملكة.

أغسطس  -مخيم إثراء الصيفي االفتراضي
نظم المركز مخيم «إثراء الصيفي» سلسلة من
األنشطة تحت شعار «السفر حول العالم
واستكشاف الثقافات المتنوعة» عبر شبكة
اإلنترنت ،حيث شارك في البرنامج  1500طفل.

في عام 2020م ورغم ظروف الجائحة..

إثراء يرفد الثقافة السعودية بفعاليات متنوعة تدعم
االبتكار واإلبداع وتتواصل مع ثقافات العالم

خالل عام 2020م ،ورغم ظروف جائحة كوفيد  19 -التي تسببت في توقف الكثير من األنشطة الثقافية
حول العالم ،إال أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) استطاع أن يرفد الثقافة السعودية
بالكثير من الفعاليات المتنوعة التي عززت االبتكار واإلبداع والتواصل مع ثقافات العالم المختلفة.

فبراير  -أيام الثقافة الفيتنامية
ضمن برنامج «أيام إثراء الثقافية» التي عقدها المركز
ألول مرة لمدة أسبوعين ،والتي تسلط الضوء على
حضارة وثقافة عالمية معينة و إبراز الجوانب التي
تميزها ،حيث اكتسى إثراء خالل أيامه الثقافية ُحلة
فيتنامية تعكس ثراء هذه الثقافة عبر مجموعة من
األنشطة للز ّوار ،التي أتاحت لهم التعرف عليها عن كثب
والتفاعل معها واالستمتاع بها ،من خالل التركيز على
تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفيتنامي تتضمن األكل،
واألزياء ،واللغة ،والموسيقى ،والعادات بحضور تجاوز
 45ألف زائر.

يناير  -حاضنة إثراء
تقام «حاضنة إثراء» في منطقتي القصيم وحائل؛
ُ
وهي عبارة عن مركز تعليمي مستدام ،يستمر لمدة
ثالثة فصول دراسية متواصلة ،وذلك في الفترة من
يناير 2020م إلى يونيو 2021م ،حيث شارك في
المبادرة أكثر من  2000معلم ومعلمة و 12ألف
طالب وطالبة من خالل تقديم  280ألف ساعة
تعليمية حول مجاالت « ،»STEMوهي مجاالت
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ،إلى جانب
برنامج «إثراء العلوم» الذي يهدف إلى زيارة 35
مدرسة؛ لتقديم برامج تعليمية متخصصة تستهدف
 21ألف طالب وطالبة.
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مرونة واستدامة ونتائج مالية متميزة و

حصاد أرامكو السعودية في عام 2020م
نورا الخنيني

مر عام 2020م بكل ما حمله من مصاعب وتحديات غير مسبوقة ،فرضتها
تداعيات جائحة كوفيد  19 -التي امتدت آثارها لكل أنحاء العالم وفي جميع

استمرارية األعمال
صفقة االستحواذ على سابك

واصلت أرامكو السعودية توفير إمداداتها
الموثوقة من الطاقة لكافة أرجاء العالم
على الرغم من التحديات العديدة التي
واجهت الشركة هذا العام ،والتي اشتملت
على مواصلة أنشطتها التشغيلية أثناء
الجائحة.

شخصية العام التنفيذية

اختارت لجنة تابعة لمنتدى شركة إنيرجي
إنتلجنس ،تضم كبار مسؤولي الطاقة
التنفيذيين في العالم ،رئيس أرامكو
السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين،
المهندس أمين حسن الناصر ،ليكون
شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة
لعام 2020م .وقد تسلم الناصر الجائزة
التي رشحه لها نظراؤه في القطاع.
وأ ّكد الناصر في كلمة له خالل الجلسة
االفتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي
إنتلجنس 2020م ،الذي ُعقد عن بُعد في
أكتوبر ،أن هذه الجائزة هي خير شاهد
على ثقافة العمل الجماعي في أرامكو
السعودية ،ونتاج العمل الجاد في مجابهة
عدد ال يُحصى من التحديات التي تواجه

البيئة التجارية
%70

ومن خالل استكمال االستحواذ على
من شركة سابك من صندوق االستثمارات
العامة ،فقد عززت أرامكو السعودية
وجودها في قطاع البتروكيميائيات،
إضاف ًة إلى اإلسهام في إيجاد القيمة من
خالل تحقيق التكامل في سلسلة المواد
الهيدروكربونية برمتها.

ومن خالل صفقة االستحواذ التي تحققت
لقاء سعر شراء بلغ  259,125مليار ريال
سعودي ( 69,1مليار دوالر) ،تسعى أرامكو
السعودية جاهد ًة لتصبح واحد ًة من كبرى
شركات البتروكيميائيات العالمية ،مما
سيعزز إستراتيجية الشركة طويلة المدى
في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق،
والتي تهدف لتنمية قدرات الشركة
المتكاملة في مجال التكرير
والبتروكيميائيات.

اكتفاء

أُقيم المنتدى والمعرض السنوي لبرنامج اكتفاء
(برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع
التوريد في المملكة) يو َمي  25و 26فبراير
2020م بمشاركة  1000شركة و 200جهة
عارضة .ويمثل البرنامج ،الذي يلج عامه
السادس ،جه ًدا مستدا ًما ومنهج ًيا ألرامكو
السعودية ،وقد حقق تقد ًما إضاف ًيا في مجال
جهود التوطين ،حيث يسير البرنامج على المسار
الصحيح لتوطين  %70من سلسلة اإلمداد في
الشركة.

القطاع ،والتي تتضمن التصدي للتغير
المناخي واستغالل الفرص المتاحة للحد
من مستوى االنبعاثات ،وتلبية االحتياجات
العالمية من الطاقة خالل الجائحة،
وتعزيز التنمية لتحقيق الرفاهية.
وحصل الناصر كذلك على جائزة كافالير
التي يمنحها نادي الكيميائيين برعاية
مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتلجنس
سيرفيسز (آي سي آي إس) في 3
ديسمبر 2020م .وتُعد جائزة كافالير
تقدي ًرا إلنجازات أرامكو السعودية في
قطاع الكيميائيات بصفة عامة ،و ُمنحت
بنا ًء على تصويت نظراء الناصر في
استطالع مؤسسة آي سي آي إس الذي
شمل الشخصيات األربعين األكثر تأثي ًرا
في قطاع الطاقة ،وهو تصنيف عالمي
للقادة الذين يصنعون األثر اإليجابي
األكبر في شركاتهم والقطاع ككل.
وأ ّكد الناصر أن الجائزة قد ُمنحت بفضل
التصميم الرائع لموظفي وموظفات
أرامكو السعودية الذين برهنوا على
المثقل
قدرتهم على التكيف في هذا العام ُ
بالتحديات .وقال إن التطور الذي تحقق
ٍ
لتحول كبير
ما هو إال "مجرد البداية
ضمن استعدادات أرامكو السعودية
للمستقبل".

وستتمكن أرامكو السعودية عبر برنامج اكتفاء من
مواصلة االستفادة من ميزتها التنافسية المتمثلة
باإلنتاج منخفض الكلفة والموثوقية العالية من
خالل تطبيق سلسلة اإلمداد عالمية المستوى.
ويضطلع البرنامج بدور كبير في تحقيق أهداف
رؤية المملكة  ،2030ويساعد في توفير بيئة
أعمال مستدامة ،إضاف ًة إلى توفير فرص جديدة
للشباب السعوديين.

القطاعات االقتصادية .لك
نواجه التحديات ونتغلب ع

كوفيد 19 -
ظهر فيروس كوفيد  19 -في بداية العام،
وتسببت تداعياته بأثر بالغ على عديد من
القطاعات في العالم .وكان الفيروس قد ظهر
للمرة األولى في ديسمبر 2019م في وهان في
الصين ،ولكن أول حالة إصابة بالفيروس
ُسجلت في المملكة العربية السعودية في مطلع
مارس 2020م .وبعد فرض سلسلة من
اإلغالقات والقيود المتعددة فيما بعد ،انخفض
معدل اإلصابات واستمر معدل الشفاء في
االرتفاع في المملكة حتى اآلن.

وطبقت الشركة نتيج ًة للجائحة عدي ًدا من
اإلجراءات الوقائية لضمان سالمة الموظفين
وصحتهم في أماكن عملهم وفي منازلهم وداخل
األحياء السكنية .وتماش ًيا مع التعليمات
الحكومية ،عمل كثير من موظفي أرامكو
السعودية من منازلهم ،وحصلوا على األجهزة
واألدوات الضرورية التي مكنتهم من العمل من
بيوتهم بسالسة.

وبرهنت الشركة على استمرار نجاحها من
خالل تفعيل الحلول الرقمية المتعددة لإلسهام
في تسهيل العمل واألنشطة في مختلف
الدوائر ،وفي ذات الوقت المحافظة على الحد
األدنى من التواصل الجسدي .وطبقت أرامكو
السعودية إجراءات وقائية إضافية لضمان
سالمة الموظفين بعد عودتهم إلى مقار
أعمالهم.

القافلة األسبوعية  ٧يناير ٢٠٢١

ومواجهة ناجحة لتحديات غير مسبوقة

كننا في أرامكو السعودية ،تعلمنا خالل هذا العام كيف
عليها ،وكيف نصنع من الظروف الصعبة فرصة لتحقيق
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إنجازات أكبر ،وتعلمنا أن المرونة هي طوق النجاة في هذه الظروف الصعبة .في
السطور القادمة قليل من كثير مما أنجزته أرامكو السعودية خالل عام 2020م.

المواد الالمعدنية

األحداث

التنوع البيولوجي

المؤتمر الدولي لتقنية البترول

استضافت أرامكو السعودية حصر ًيا النسخة
الثانية عشرة من المؤتمر الدولي لتقنية
البترول .وكانت الفعالية التي ُعقدت في
الفترة من  13إلى  15يناير 2020م ،أول
مؤتمر ومعرض دولي متعدد االختصاصات
للنفط والغاز يُعقد في المملكة ،بمشاركة
أكثر من  17ألف مشارك.

وأ ّكد رئيس أرامكو السعودية ،كبير إدارييها
التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر،
أهمية التقنية كأداة رئيسة تساعد في
التصدي للتحديات المستقبلية التي تواجه
قطاع النفط والغاز .وسلط الضوء على
الفرصة التي يوفرها المؤتمر الدولي لتقنية
البترول ألرامكو السعودية واآلخرين في
قطاع الطاقة إلبراز وعرض ابتكاراتهم
والتقنيات الناشئة التي تساعد في التصدي
ألكبر التحديات في العالم.

استمرت أرامكو السعودية في التوسع في
مجال تحقيق التقدم في الحلول المبتكرة
في كافة أعمالها .وشهد هذا العام تقد ًما
في وضع حلول قائمة على مواد المعدنية
وتطبيقها ضمن نطاق أعمال الشركة.
وعززت أرامكو السعودية مكانتها لتقديم
المزيد من الدعم إلستراتيجية المواد
الالمعدنيةُ ،مبرز ًة أهمية دمج المواد
الالمعدنية ،الذي يُعد ً
رئيسا للشركة
حل
ً
لتحقيق النمو في المستقبل.

وشهدت أرامكو السعودية عا ًما آخر
ً
حافل باإلنجازات الرئيسة التي تهدف
لتحقيق أهداف الشركة في مجال
التنوع الحيوي .وكان أحد أبرز
اإلنجازات النجاح في زراعة مليوني
شجرة قرم في مطلع هذا الصيف ،مما
أدى لرفع إجمالي أشجار القرم
المستعادة على ساحل الخليج العربي
إلى  4.3مليون شجرة.
وتُعد هذه المبادرة ،التي قامت بها إدارة
حماية البيئة بالتعاون مع أعمال الزيت
في منطقة األعمال الشمالية ،التزا ًما
ً
متواصل لتوفير حلول مناخية ،حيث
تسهم تلك األشجار في توفير حوض
طبيعي المتصاص ثاني أكسيد الكربون.

الفورموال  1والمحركات
أصبحت أرامكو السعودية هذا العام
الشريك العالمي الرسمي للفورموال .1
وأسهم االهتمام المشترك للجهتين في
تقنيات السيارات المتطورة في تعزيز
وتجسيد التزامهما في تشجيع الحلول
الكفؤة المستدامة للمحركات والوقود.
وتعزز هذه الشراكة موقع الشركة ،وتسهم
في تحقيق وعي أكبر بالعالمة التجارية
للشركة وإظهارها والترويج لها في مختلف
أنحاء العالم ،كما هذا االلتزام يؤشر كذلك
على أهداف أرامكو السعودية والفورموال 1
إليجاد حلول مبتكرة للتصدي لتحدي
االنبعاثات العالمي ،وتحقيق التقدم في
كفاءة المحركات والتخفيض من انبعاثات
الكربون.

وتُعد أشجار القرم نباتات مقاومة،
حيث لديها القدرة على مقاومة التغير
الحاد في درجة حرارة المياه،
المذاب ،والملوحة
واألكسجين ُ
المرتفعة ،إضاف ًة إلى قدرتها
االستثنائية على فصل ثاني أكسيد
الكربون بسرعة من الغالف الجوي.

لمشاهدة أهم
إنجازات أرامكو
السعودية في
.2020
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 ٧يناير  ٢٠٢١القافلة األسبوعية

الحلول اإللكترونية مفتاح استمرارية األعمال
في أرامكو السعودية لمواجهة كوفيد19-

عبدالرحمن أبوالجدايل

كان للـدور المحـوري اإلسـتراتيجي الـذي اضطلعـت بـه دائـرة تقنية المعلومـات في أرامكو السـعودية للمحافظة على اسـتمرارية األعمال خلال بداية التصدي لجائحـة كورونا في
جميع أنحاء الشركة أهمية حاسمة بكل المقاييس .فقد تم اختبار مرونة دائرة تقنية المعلومات بشكل لم يسبق له مثيل ،حيث تمكنت الدائرة من تلبية احتياجات األعمال المرتبطة
ً
فضل عن المحافظة على أنظمة آمنة والحماية من الهجمات السيبرانية.
باالستجابة للجائحة بشكل عاجل من خالل التحول السريع للحلول الحالية وتوفير تقنيات جديدة،

إنجازات غير مسبوقة

وفـي مزيـد من التفاصيل حول أبرز اإلنجازات التي تحققت
خلال عـام 2020م اسـتجاب ًة لتداعيـات هـذه الجائحـة؛ قـال
مديـر عـام البنيـة التحتيـة لتقنيـة المعلومـات ،األسـتاذ أحمـد
الشيخ« :نجحت دائرة تقنية المعلومات في تطوير أكثر من 20
ً
حلا جدي ًدا ،وعززت سـبعة حلـول قائمة من أجل تمكين تنفيذ
األعمـال عـن بعـد ودعـم صحـة الموظفيـن وسلامتهم وأمنهم»
وأضاف« :شـملت أبرز إنجازات تقنية المعلومات توسـيع نطاق
نظـام الدخـول لشـبكة الشـركة الداخليـة السـتيعاب 55000
موظـف يعملـون مـن المنـزل ،وإتاحـة مفاتيـح التحكـم وصنـع
القرار اإللكترونية لدعم مراكز االسـتجابة لكوفيد ،19-ونشـر
برنامـج سـكايب لألعمـال فـي أجهـزة الموظفيـن اإللكترونيـة
لتمكين االجتماعات االفتراضية ،وتعزيز مرونة سلسلة التوريد
مـن خلال قواعـد بيانـات الشـراء والمزايـدة االفتراضيـة عبـر
اإلنترنـت ،وتأسـيس آليـة إلجـراء عمليـات فحـص األفـراد فـي
مناطـق أعمـال الشـركة عـن بُعـد عـن طريـق الخـوذة الذكيـة
باستخدام تقنيات الواقع المعزز ،وغير ذلك الكثير».

صفحة االستجابة لجائحة كورونا

وامتـد ذراع االعتمـاد علـى التقنية ليدعـم الحملة اإلعالمية
التوعويـة الكبـرى التـي قادتهـا الشـركة فـي عمـل مشـترك ضم
عـد ًدا مـن الدوائر مـن أجل مجتمع موظفيها ومقاوليهـا وأفراد
أسـرهم .وحـول تلـك الحملـة اإلعالميـة التوعويـة قالـت رئيـس
قسـم االتصـال الرقمـي بـإدارة االتصـال المؤسسـي ،سـارا
التميمـي« :اسـتخدمنا البريـد اإللكترونـي والرسـائل النصيـة،
وخصصنـا صفحـات إلكترونيـة علـى شـبكة الشـركة الداخليـة
والخارجيـة علـى اإلنترنـت ووظفنـا اللوحـات اإلعالنيـة
والشاشـات والملصقـات ووسـائل اإلشـراف والمراقبـة لضمـان
تطبيـق اإلجـراءات االحترازيـة فـي كل مواقـع الشـركة ،وقـد
جـاءت الصفحـات اإللكترونيـة ثريـة بمصـادر المعلومـات
الخاصـة باالسـتجابة لجائحـة كوفيـد ،19-حيـث حـوت جميـع
المعلومات اإلرشادية للتعامل مع هذا الوباء»»..
وأضافـت« :وضعنـا بيـن يـدي القـارئ وتحـت بصـره فـي
صفحـة االسـتجابة لكوفيـد 19-العناويـن اإللكترونيـة وأرقـام
الهواتـف الخاصـة لفريـق االسـتجابة ،والروابـط اإللكترونيـة
تطبيقات أرامكو السعودية

أحمد الشيخ

المهمـة للوقاية مـن كوفيـد ،19-وروابط دائرة الموارد البشـرية
وروابـط البرامـج التدريبيـة عـن بعـد الضروريـة للموظفيـن
للوقايـة مـن كوفيـد ،19-ولتهيئـة مـكان العمـل لالشـتراطات
الوقائية الجديدة ،ولتأسيس بيئة العزل الصحي في المنزل».

صفحة مجتمعنا أولويتنا

وقالـت التميمـي« :دعمنـا الموظـف وأفـراد أسـرته بصفحة
غنيـة باألفـكار اإلرشـادية للمسـاعدة فـي التغلـب علـى ضغـوط
الحيـاة فـي حالـة العـزل الصحـي .باإلضافـة إلـى معلومـات
وإرشـادات حـول تهيئة مكان العمل من المنزل ،وإرشـادات لكل
مـن الرئيـس والمـرؤوس حـول بيئـة األعمـال ،وآليـة االسـتجابة
لحاالت إصابة الموظف بالفيروس».

تطبيق Health Passport

وقـد قامـت دائـرة المـوارد البشـرية وبالتعـاون مـع دائـرة
التحـول الرقمـي ،ودائـرة خدمـات أحياء السـكن ،وفريـق العمل
لالستجابة للطوارئ ،ودائرة تقنية المعلومات ،وأمن المعلومات
والمناطق اإلدارية لألعمال ،باإلضافة إلى مركز جونز هوبكنز
أرامكـو الطبـي علـى تصميـم وتطويـر وإطلاق تطبيـق Health
.Passport
ويتـم اسـتخدام التطبيـق مـن قبـل دائـرة خدمـات أحيـاء
السـكن لخدمـة الـزوار لمرافـق أحيـاء السـكن الخدميـة
والترفيهيـة وأتمتـة التصاريـح الخاصـة بدخولهـم إلـى تلـك
المرافـق بمـا يحقـق ضمـان بيئـة آمنـة صح ًيـا لهـم بـكل يسـر
أيضـا للمسـتخدمين تحديـد
وسـهولة ،حيـث يتيـح التطبيـق ً
مواعيـد زياراتهـم لتلـك المرافـق؛ ويسـاعد فـي ضمـان التـزام
المرافـق بالعـدد األقصـى المسـموح بـه للـزوار .ويتـم العمـل
بالتطبيق حال ًيا من قبل  285مرفقًا ،وقد تم استخدامه بنجاح
لحجـز مـا مجموعـه  190153زيـارة آمنـة إلـى مرافـق أحيـاء
السـكن الترفيهية والخدمية حتى اآلن وقد تم حتى اآلن تنزيل
التطبيق بواسطة حوالي  60000مستخدم ،متضمنًا ما معدله
 2000عمليـة تحديـث يوميـة للحالـة الصحيـة التـي يدخلهـا
المستخدمون.
وستوسـع دائـرة المـوارد البشـرية خدمـات التطبيـق قري ًبـا
ليشـمل باإلضافـة إلـى موظفـي الشـركة وأفـراد أسـرهم؛
متقاعديهـا وحاملـي البطاقـة الخضـراء بمركـز جونـز هوبكنـز
أرامكو الطبي ،كأداة موثوقة في مكافحة كوفيد.19-

تطبيق My Security

وضمـن اعتماد مفهوم التحول الرقمي الداعم إلسـتراتيجية

عادل الوهيب

الشـركة في مواجهة جائحة كورونـا (كوفيد ،)19-يعمل تطبيق
 My Securityالمعـد مـن قبـل دائـرة أعمـال األمـن الصناعـي
بالتعـاون مـع إدارة تقنيـة المعلومـات ،كتطبيـق أمنـي يواكـب
متطلبـات اإلجـراءات االحترازيـة التـي توظـف التقنيـة والـذكاء
االصطناعي ،ويحافظ على الريادة والتم ُّيز في تقديم األعمال
والخدمـات للمـوارد البشـرية فـي الشـركة ،ضمـن إسـتراتيجية
الشركة في مجال األمن والسالمة.
ومـن خلال خاصية إصـدار الملصقـات اإللكترونية المؤقتة
التـي شـملها التطبيق من بين الخدمـات الجديدة التي يقدمها؛
أوضـح مديـر إدارة الخدمـات المسـاندة لألمـن الصناعـي،
األسـتاذ عـادل الوهيـب ،أن التطبيـق بـدأ اآلن فـي تقديـم هـذه
الخدمـة الجديـدة لسـيارات موظفـي أرامكـو السـعودية ،وهـي
خدمـة فريـدة مـن نوعهـا ،تحـل محـل اإلجـراءات التـي كانـت
تتطلـب مراجعـة مركـز الـزوار والوقـوف فـي قائمـة االنتظـار
إلصـدار ملصقـات المركبـات المؤقتـة الخاصـة بهـم .وقـال :
«لقـد أصبـح بإمـكان موظفـي الشـركة اآلن الحصـول علـى
ملصقات السيارات الرقمية المؤقتة بسهولة عن طريق تطبيق
 mySecurityأو بوابـة  myHomeوتقديـم الطلبـات التـي تتـم
الموافقـة عليهـا إلكترون ًيـا وفور ًيـا ،وبموجـب صـدور الموافقـة
فـي النظـام اإللكترونـي؛ يتـم اسـتخدام التجهيـزات اإللكترونية
المضافـة حدي ًثـا إلـى مداخـل بوابـات األمـن الصناعـي كأداة
للتحقـق مـن تصاريـح دخـول المركبـات رقم ًيـا عـن بعـد كبديـل
للملصقـات المثبتـة علـى زجـاج السـيارات» .وأضـاف« :علاوة
علـى ذلـك ،يتـم اسـتخدام تقنيـة البصمـة اإللكترونيـة فـي
الملصـق الرقمـي لتسـهيل عمليـة التحقـق مـن صحـة البيانـات
األمنيـة ،وذلـك مـن خلال الربـط المباشـر بمركـز المعلومـات
الوطني التابع لوزارة الداخلية».

طلبات تصاريح دخول الزائر رقميً ا

كمـا سـيتم قري ًبـا إطلاق نسـخة رقميـة لطلبـات تصاريـح
دخـول الـزوار ،وذلـك ً
بـدل مـن مراجعـة الزائر لمكتـب تصاريح
دخول الزوار وااللتحاق بطابور االنتظار إلجراء عملية تسـجيل
الدخول .وسيتم التحقق من صالحية تصريح الدخول الرقمي
للزائـر عنـد البوابـات األمنيـة بشـكل إلكترونـي السـلكي عـن
طريـق نظـام البوابـة المـزودة بأجهزة تحقـق إلكترونية محمولة
لتسـهيل عمليـة التحقـق مـن صحـة التصريـح األمنـي .وتعمـل
دائـرة أعمال األمن الصناعي علـى إطالق مبادرة بطاقة الزائر
اإللكترونيـة فـي الربـع األول مـن عـام 2021م ،لتوفيـر الوقـت
والجهـد لـزوار أرامكـو السـعودية عنـد دخـول مرافـق أرامكـو
السـعودية .ففـي محـاكاة لمفهـوم بطاقـة الصعـود إلـى الطائـرة
المستخدمة في المطارات؛ سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة
للـزوار تحتـوي على رموز بصمة إلكترونية يمكنهم اسـتخدامها

لدخـول مرافـق الشـركة مباشـرة .وسـيتمكن رجـال األمـن
الصناعـي عنـد البوابـة مـن التحقـق مـن صحـة طلـب الزيـارة
إلكترون ًيـا باسـتخدام األجهـزة المحمولـة لقـراءة البصمـة
اإللكترونيـة ومنـح الـزوار أذونـات بعبـور البوابـات والدخول إلى
المرافق.

تقنية التعرف على الوجوه

وضمـن سـعي الشـركة الحثيـث لتخفيـف اآلثـار السـلبية
للقيـود االحترازيـة عالم ًيـا لكوفيـد ،19 -اعتمـدت نشـر تقنيـة
التعـرف علـى الوجـه فـي  30منشـأة حيويـة مهمـة فـي أرامكـو
السـعودية فـي جميـع أنحـاء المملكـة .وتعتمـد هـذه المبـادرة
عديـ ًدا مـن تطبيقات الثورة الصناعيـة الرابعة لتحقيق مختلف
احتياجـات أعمـال المتابعـة والتحقـق األمنـي ،ومـن أبرزهـا
صالحية الوصول للمنشآت الحيوية .وستدعم المرحلة األولى
مـن هـذا المشـروع التحقـق األمنـي مـن صالحيـة تصاريـح
الدخـول إلـى مرافـق أرامكـو السـعودية المحظـورة عـن طريـق
مسـح قسـمات وجوه الموظفين ً
بدل من إدخال األرقام السرية
ً
سلسـا ،لتعزيـز األمـن وضمـان
للبطاقـات ،ممـا سـيوفر
دخـول ً
الريـادة فـي مجـال التقنيـة .وسـتمكن هـذه التقنيـة تطبيقـات
أخـرى مثـل التحكـم فـي إصـدار تصاريـح الدخـول وقراءتهـا،
وبوابـات الزائر الذكية ،والتحقيقات في الوقت الفعلي وما بعد
الحدث.

إنجازات تقنية لمواجهة الجائحة
تمكين 55000
موظف للعمل من
المنزل

إتاحة مفاتيح التحكم
وصنع القرار
اإللكترونية لدعم مراكز
االستجابة لكوفيد19-

تعزيز مرونة سلسلة
التوريد من خالل
قواعد بيانات الشراء
والمزايدة االفتراضية

فحص األفراد في
مناطق األعمال عن بعد
عن طريق الخوذة الذكية
وتقنيات الواقع المعزز

إطالق موقع وخدمات
إلكترونية إرشادية
لالستجابة لكوفيد 19-لدعم
الموظفين وأفراد أسرهم

إطالق تطبيق Health
 Passportلحماية صحة
الموظفين وأفراد أسرهم
في مرافق الشركة

إطالق تطبيق My Security

لتطوير الخدمات رقم ًيا
ولتخفيف األثر السلبي
لإلجراءات االحترازية

إطالق تقنية التعرف
على الوجوه في
البوابات األمنية

القافلة األسبوعية  ٧يناير ٢٠٢١
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بوابة التوعية والحماية وتسيير المعامالت
الحكومية والتجارية في مواجهة كورونا

التطبيقات واخلدمات اإللكترونية..

كشـــفت المملكـــة خـــال العـــام 2020م الـــذي أفل
منذ أيـــام بأفراحه وأتراحه وإنجازاتـــه وتحدياته ،عن
ريادة عالميـــة ونقلة نوعية في مجـــال اعتماد التقنية
لعالـــم االتصـــال الحكومـــي وتســـيير األعمـــال ودعم
االقتصاد فيما بات يعرف بالحكومة اإللكترونية.
وأخذت المملكة لنفســـها مقعـــ ًدا متقد ًما ج ًدا بين
عديـــد مـــن دول العالـــم فـــي التحـــول الكامل وشـــبه
الكامـــل ألتمتـــة األعمـــال وتســـريع وتيـــرة تنفيذهـــا
وتســـهيل المعامالت الحكوميـــة على األفـــراد وزيادة
حجـــم الســـعة القصـــوى فـــي معالجـــة معامـــات
المواطنين والمقيمين والزائرين في وقت قياسي.
فوفقًـــا لتقريـــر التنافســـية العالمي الـــذي أصدره
المركـــز األوروبي للتنافســـية الرقميـــة منتصف العام
الماضي ،الذي يســـتند على تقرير التنافسية لمنتدى
االقتصـــاد العالمـــي؛ فقـــد تربعـــت المملكـــة العربية
الســـعودية علـــى قائمـــة دول مجموعة العشـــرين في
التنافســـية الرقمية خالل الســـنوات الثالث الماضية
لتحتل المرتبة األولى.
وشـــملت تلك الخطوة الجبارة دعم القطاع الخاص
وفتح آفاق اإلبداع التســـويقي لتســـهيل نقل الخدمات
والســـلع بين التاجـــر والمســـتهلك عبر لمســـة واحدة
لشاشة صغيرة بين أصابع راحة اليد.
ويأتـــي ذلـــك التقـــدم التقني فـــي الخدمـــات التي

تطبيقات
إلكترونية
حكومية

8.5
توكلنا

تباعد
الثالث
عالميا
ً

مليون
مستخدم

ينعم بهـــا المواطـــن والمقيم فـــي المملكـــة كجزء من
تحســـين جـــودة الحيـــاة بالتزامـــن مـــع عـــام رئاســـة
المملكة لدول مجموعة العشـــرين للعـــام 2020م وفي
اتجـــاه الطريـــق المنطلقة بقـــوة وثقة واســـتقامة نحو
تحقيـــق الرؤيـــة عنـــد إحداثيـــات العـــام 2030م وفي
مواجهـــة تحديـــات العالـــم الجديـــد ..عالـــم مـــا بعد
جائحة كورونا.

والطالبـــات وفـــق آخـــر إحصائيـــة معلنـــة .وســـاعد
تطبيـــق «اعتمرنـــا» أكثر مـــن مليون معتمـــر على أداء
مناسك العمرة في أمان صحي.

تطبيقات الخدمات الصحية

اتفاق «العشرين» على
الرقمنة لمواجهة الجائحة

تطبيقات خدمت
الماليين في أشهر

وقـــد جـــاء اعتمـــاد التقنيـــة كخيـــار إســـتراتيجي
لحمايـــة اإلنســـان ً
أول قبـــل االقتصـــاد فـــي مواجهة
الجائحـــة ،حيث أطلقـــت المملكـــة ممثلة فـــي الهيئة
الســـعودية للبيانات والذكاء االصطناعي إستراتيجية
وطنيـــة تســـعى إلـــى ترســـيخ موقـــع المملكـــة كمركز
عالمـــي لتمكيـــن أفضـــل تقنيـــات البيانـــات والـــذكاء
االصطناعـــي ،فأصدرت الهيئة بالتعـــاون مع عدد من
الجهـــات الحكومية والخاصة فـــي المملكة حزمة من
التطبيقـــات والخدمـــات اإللكترونية ،كتطبيـــق توكلنا
وتباعـــد وأســـعفني وبلـــدي والمنصـــة المدرســـية
واعتمرنـــا وغيرها الكثير من التطبيقـــات اإللكترونية
التـــي تعمـــل جن ًبا إلى جنب مـــع تطبيقـــات رائدة مثل

٦

مدرستي
صحتي

 ٤٣مليون
مستخدم

ماليين
مستخدم

1

اعتمرنا
مليون
معتمر

تطبيـــق أبشـــر وتطبيـــق ناجـــز وغيرهـــا الكثيـــر مـــن
التطبيقات التي أطلقتهـــا الجهات الحكومية لمواجهة
ً
وتســـهيل لجميع أفراد
فترة الجائحـــة حماية وتوعية
المجتمـــع والتي حســـمت الكثيـــر في طريـــق مواجهة
الجائحـــة للمحافظـــة علـــى اســـتمرارية النشـــاط
اإلنساني واالقتصادي.
وقد تخطـــى عدد المســـتخدمين لتطبيـــق «توكلنا»
 8.5مليون مســـتخدم في رقم قياســـي تم تحقيقه في
فتـــرة وجيـــزة منـــذ إطـــاق التطبيـــق قبل  6أشـــهر،
وحقـــق تطبيـــق «تباعد» المرتبـــة الثالثـــة عالم ًيا على
التطبيقـــات المماثلـــة ،وبلـــغ عـــدد الذين ســـجلوا في
تطبيـــق «صحتي» لتلقـــي اللقـــاح حوالي ثالثـــة أرباع
المليـــون شـــخص .فيمـــا تخطـــت خدمـــة تطبيـــق
«مدرســـتي»  ٦مالييـــن مســـتخدم مـــن الطـــاب

وكان وزراء االقتصـــاد الرقمـــي فـــي مجموعـــة
العشـــرين قد شـــددوا علـــى الـــدور الواعـــد للتقنيات
الرقميـــة فـــي تعزيـــز االســـتجابة لجائحـــة فيـــروس
كورونا.
وقالوا في بيانهـــم الختامي الجتماعهم االفتراضي
الـــذي عقـــد فـــي الريـــاض منتصـــف العـــام 2020م
برئاســـة معالي وزيـــر االتصاالت وتقنيـــة المعلومات،
الدكتور عبـــداهلل الســـواحة ،وبمشـــاركة معالي وزير
الصحـــة ،الدكتور توفيق الربيعة« :نـــدرك اإلمكانيات
التـــي تمتـــاز بهـــا التقنيـــات الرقميـــة ،بما فـــي ذلك
إمكانيـــات الـــذكاء االصطناعـــي ،وإســـهامها فـــي
محاربـــة األوبئـــة والوقايـــة منهـــا مـــن خالل تســـريع
عمليـــة تطوير التشـــخيصات والعالجـــات واللقاحات
المحتملـــة ،ولعـــب دور مهـــم فـــي التشـــخيص ودعم
المهنييـــن الصحييـــن ومراقبـــة المؤشـــرات الحيوية
للمرضى إ ّمـــا عن بعد أو في المستشـــفى ،وتســـهيل
الرعايـــة عن بعـــد مـــن خـــال الرعايـــة االفتراضية
والتطبيـــب عن بعد ،وتحســـين الخدمات اللوجســـتية
والعمليـــات فـــي المستشـــفيات وتوفيـــر المعلومـــات
للجمهور عبـــر قنـــوات المحادثات الفوريـــة» .وأكدوا
على ســـعيهم في العمل بشـــكل مشـــترك لالســـتفادة
مـــن التقنيـــات والحلـــول الرقميـــة لتمكيـــن األفـــراد
والشركات من االســـتمرار في المشاركة في النشاط
االقتصادي.

تطبيقات التوصيل تحقق قفزة كبرى في توسيع
خدماتها لمواجهة الجائحة

حققـت المملكـة جائزة إقليمية قبل أيـام إثر نجاحها في
توفيـر بيئـة تنظيميـة آمنـة وإيجـاد الحلـول التقنيـة الناشـئة
واالبتكاريـة فـي قطـاع تطبيقـات التوصيـل لرفـع طاقتهـا
االسـتيعابية وتحسـين أدائها في كافة أنحاء المملكة؛ األمر
الـذي أسـهم فـي حمايـة األمـن الصحـي مـن خلال االلتـزام
باإلجراءات الوقائية ،وتعزيز االقتصاد المحلي.
تطبيقات خدمات التوصيل

وبحسـب المؤشـرات الصـادرة عـن هيئـة االتصـاالت
وتقنيـة المعلومـات فقـد تجـاوز عـدد طلبـات التوصيـل
خلال الجائحـة أكثر من  26مليون طلـب بقيمة إجمالية
تقـدر بأكثـر مـن  2مليـار ريـال لخدمـة أكثـر مـن 250
مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة.
ونشـرت الهيئـة قائمة بتطبيقات توصيـل الطلبات من
المطاعـم والمقاهـي ومحلات السـوبرماركت وغيرهـا
المسـجلة لديهـا علـى موقعهـا اإللكترونـي ،والتـي بلـغ
مجموعهـا  53تطبيقًـا حتـى اليـوم ،باإلضافـة إلـى 17
ترخيصـا لنقـل الطرود المحليـة والدوليـة ،و  7تراخيص
ً
لنقل الطرود المحلية فقط.

حماية المستثمر وبيئة االستثمار

مــن جهتهــا ،كانــت وزارة التجــارة واالســتثمار قــد
نشــرت علــى موقعهــا اإللكترونــي خــال فتــرة منــع
التجــول مــن عــام 2020م روابــط خدمــات إصــدار
تصاريــح التنقــل لجميــع الجهــات الحكومية ،مشــيرة في
الوقــت ذاتــه إلــى أن نظــام التجــارة اإللكترونيــة فــي
المملكــة يوفّــر الحمايــة الالزمــة لتعامــات التجــارة
اإللكترونيــة بمــا يحفــظ حقــوق التاجــر والمتســوق
اإللكتروني على حد سواء..

أكثر من  26مليون طلب عبر التطبيقات

طلبات التوصيل
عبر التطبيقات
اإللكترونية خالل
الجائحة

أكثر من  2مليار ريال قيمة الطلبات
أكثر من  250مدينة غطتها خدمات تطبيقات التوصيل
أكثر من  53تطبيق توصيل طلبات المطاعم والسوبرماركت
ترخيصا لنقل الطرود عبر التطبيقات
أكثر من 23
ً

دعم العمل الحر للسعوديين
في تطبيقات التوصيل
علـى صعيـد ذي صلـة ،خصـص صنـدوق تنميـة
المـوارد البشـرية (هـدف) ،بالشـراكة مـع وزارة المـوارد
البشـرية والتنمية االجتماعية وهيئـة االتصاالت وتقنية
المعلومات ،دع ًما للسـعوديين والسعوديات العاملين في
خدمـة توصيـل الطلبـات مـن خلال التطبيقـات ،بدعـم

شهري يصل إلى  3000ريال.
وجـاءت هـذه المبـادرة ضمـن مبـادرات الصنـدوق
الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط ،وخلق
فـرص عمـل جديـدة تلبـي أنماط العمـل المختلفـة ومنها
(العمـل الحـر) ،واسـتجابة لإلجـراءات الصحيـة
االحترازيـة التـي اعتمدتهـا الدولـة مـن خلال عـدد مـن
المؤسسـات الحكوميـة والمحفـزات الماليـة للحـد مـن
التبعات االقتصادية والصحية لجائحة «كورونا».

كتب
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ما هي الحياة؟

يسـاعد كتـاب «مـا هـي الحيـاة؟ فهـم علـم األحيـاء فـي
خمـس خطوات» القارئ علـى فهم مجموعة من المفاهيم
العلميـة الخاصـة بالكائنـات الح ّيـة التـي تبـدو معقـدة
للوهلـة األولـى بشـكل مبسـط ومشـوق فـي الوقـت نفسـه،
ومؤلفـه هـو بـول نيـرس ،عالـم الوراثـة اإلنجليـزي الحائـز
علـى جائـزة نوبـل فـي الطـب عـام 2001م لمشـاركته فـي
اكتشـاف جزئيـات البروتيـن التـي تتحكـم فـي انقسـام
الخاليا في دورة الخلية.
يبـدأ نيرس كتابه باإلشـارة إلـى أن اهتمامه الجاد بعلم
األحيـاء كان السـبب فيـه فراشـة كانـت تطيـر أمامـه وهـو
صبـي حينهـا تأمـل تكوينها المثالـي ،فقد كانـت حية مثله
تما ًمـا وكانـت تسـتطيع الحركـة واإلحسـاس واالسـتجابة،
فـي ذلـك الوقت وجد نفسـه يفكر في سـؤال جوهري هو:
مـا الـذي يعنيـه ً
فعلا أن تكـون ح ًيـا؟ أو باختصـار ،ما هي
الحياة؟
يقـول نيـرس إن التفكيـر فـي اإلجابة على هذا السـؤال
قـد اسـتغرق حياتـه كلهـا تقري ًبا ،ويوضـح أنـه ال يعتقد أن
فهـم الوراثـة بوسـعه أن يقـدم اإلجابـة الكاملـة عنـه لذلك
وجـد مـن األفضـل أن يناقش خمسـة مواضيع رئيسـة في
علم األحياء باعتبارها «درجات نسـتطيع صعودها واحدة

تلـو األخـرى لكـي نتوصل إلى رؤية أوضـح عن كيفية عمل
الحياة» ،وهو ما فعله تحدي ًدا في هذا الكتاب.
واألفـكار الخمـس التـي يعالجها المؤلف هـي :الخلية،
والجين ،والتطور باالنتقاء الطبيعي ،الذي يعني أن جميع
بعضا في األصل والنسب،
أشـكال الحياة متعلقة ببعضها ً
والحيـاة ككيميـاء ،والحيـاة كمعلومـات ،وهـو يشـرح كل
فكـرة منهـا فـي قسـم مسـتقل مـن الكتـاب مـن خلال
روايتـه لقصـص عن تجاربـه الخاصة في معمله واسـتنا ًدا
كذلـك إلـى أبـرز جهـود العلمـاء مـن الباحثيـن فـي هـذا
المجال.
ويؤكـد نيـرس بوضـوح أن النشـاط اإلنسـاني يمـارس
ً
ضغطـا علـى البيئـة وعلـى كثيـر مـن النظـم البيئيـة التـي
تدعمهـا .لذلـك ،ولكـي نحافـظ علـى الحيـاة ،ثمـة حاجـة
إلـى جميـع األفـكار التـي يمكـن الحصـول عليهـا عبـر علم
األحيـاء ألنـه هـو الـذي سـيوجه اختيـارات المجتمـع
اإلنسـاني فـي العقـود القادمة فـي عديد من األمـور ،منها
كيـف يعيـش الناس وكيف يولدون وكيف يأكلون وكيف تتم
حمايتهـم وشـفاؤهم مـن األوبئـة والجائحـات .وهكـذا
وباختصـار ،حيـن نفهـم ماهيـة الحيـاة تـزداد إمكانيـات
تحسين مصير البشرية.

كاري ،مؤلـف هـذا الكتـاب ،فـي مقدمته
يشـير ماسـون ّ
إلـى أنـه أراد أن يرسـم صـو ًرا ممتعة عن تفاصيـل الحياة
اليوميـة بروتينهـا المعتـاد عنـد أهـم الكتّـاب واألدبـاء
والمفكريـن والفنانيـن ،وأن يعـرض لظـروف النشـاط
اإلبداعـي عنـد هـؤالء ،وكيـف أثـر ذلـك علـى منتجهـم
بشـكل عـام .وينطلـق فـي عملـه الـذي يحمـل عنـوان
«طقـوس فنيـة :كيف يعمـل المبدعون؟» مـن مجموعة من
إبداعي
األسـئلة األسـاس ،ومنهـا :كيـف يمكـن إنجـاز إثـر
ّ
ذي قيمـة فـي الوقـت الـذي يتم فيـه تدبير أمور المعيشـة
المختلفـة؟ وهـل مـن األفضـل الخـوض فـي مشـروع
إبداعـي بشـكل كامـل أم أن تُخصـص لـه أجـزاء صغيـرة
مـن الوقـت خلال كل يـوم؟ وهـل ينبغي التخلـي عن بعض
العـادات اليوميـة مثـل النوم في أوقـات بعينهـا؟ ورغم أنه
لـم يسـتطع اإلجابـة بالتفصيـل علـى كل هذه األسـئلة ،إال
أنـه قـ ّدم بعـض األمثلـة حـول كيـف نجحـت شـخصيات
المعـة وناجحـة مختلفـة من مواجهـة الكثير مـن مثل هذه
التحديـات ،وكيـف تهيمـن عـادات العمـل علـى عمليـة
اإلبداع ذاتها.
ويقـول الكاتـب األمريكـي فـي كتابه الـذي ترجـم إلى 16
لغة إن معظم هذه الشخصيات تلتقي عند نقطة مشتركة
هـي استسلامهم للعمـل اليومـي ،لكـن مـع عـدم ثقتهـم
مطلقًـا مـن مردوده ،فهم دائمو التوجس «من اليوم السـيئ
الـذي تتراجـع فيـه إنجازاتهم .كلهم يجـدون الوقـت الالزم
إلتمـام إبداعاتهـم .لكن ثمة اختالفـات النهائية بخصوص

الطريقة التي يهيكلون بها حياتهم لحسن استغالله».
ويوضـح الكتاب أن مسـألة البحث فـي الروتين اليومي
للمبدعيـن تعنـي البحـث فـي أمـور طبيعيـة ومتداولـة،
فالروتيـن اليومـي هـو في حد ذاتـه اختيار أو سلسـلة من
االختيـارات ويُعـد «آليـة معيـار مرهفـة مـن أجل اسـتثمار
مجموعـة مـن المـوارد المحـدودة» وهـذه المـوارد هـي
الزمـن ،وقـوة اإلرادة ،واالنضبـاط الذاتي والتفـاؤلَّ .
ولعل
أهـم مـا يميـز الكتـاب اسـتناد مؤلفـه علـى مجموعـة مـن
المعلومـات المتنوعـة التـي كتبهـا المبدعـون أنفسـهم مـن
خلال سـيرهم الشـخصية أو رسـائلهم أو مـن خلال مـا
نشروه من يوميات أو عبر حوارات أجريت معهم.
وهكـذا ومـن خلال مـا ورد مـن تفاصيل تخـص الحياة
اليوميـة لمجموعـة المبدعيـن الذين تناولهم هـذا الكتاب
نقـرأ علـى سـبيل المثـال كيـف أن المخـرج اإليطالـي
فدريكـو فللينـي لـم يكـن بوسـعه النـوم أكثـر مـن ثلاث
سـاعات متتالية ،وكيف كان للموسـيقار األلماني بيتهوفن
طقوسـه الخاصـة ،حيـث اعتـاد أن يبـدأ يومـه بإعـداد
فنجـان قهـوة يحرص أن يحتوي على سـتين حبة من البن
غال ًبـا مـا كان يعدهـا حبـة حبـة ،أمـا مواطنـه الكاتـب
جونتـر جـراس فلم يكن يكتـب بالليل أب ًدا ،ونعرف كذلك
طقـوس اإلبـداع عنـد الكاتبـة اإلنجليزيـة أجاثا كريسـتي،
التـي كانـت حيـن تريـد الكتابـة تنسـحب بحـذر وتغلـق
ً
مجـال لمضايقتهـا حتـى
عليهـا البـاب فلا تتـرك للنـاس
تنطلق بأقصى سرعة وتنغمس تما ًما في ما تفعله.

هـل يمكـن وضع حـد لظاهـرة االحتباس الحـراري وما
يترتـب عليهـا مـن أخطـار جسـيمة تهـدد البشـرية بشـكل
غيـر مسـبوق؟ سـؤال جوهـري يـدور حولـه هـذا الكتـاب،
إلـى جانـب مجموعـة كبيـرة مـن األسـئلة األخـرى التـي
تتعلـق بقضيـة المناخ فـي وضعها الراهـن .الكتاب بعنوان
«االحتبـاس الحـراري :هـل يمكـن إيقافـه؟ علـم التغيـر
المناخـي وسـيكلوجيته وإطـاره األخالقـي» .وقـد حـرص
ّ
مؤلفـه ،عالـم النفـس بـول روبنسـون علـى تقديـم إجابـات
دقيقـة ومركـزة علـى كل سـؤال يطرحـه فيـه عبـر بحـث
تفصيلـي فـي األسـباب المختلفة لتلك الظاهـرة ونتائجها
المتوقعة.
مـن تلـك األسـئلة :كيـف يجمـع العلمـاء البيانـات حـول
ظاهـرة االحتبـاس الحراري؟ وهل يمكـن االعتماد عليها؟
وإلى أي حد ارتفعت درجة حرارة األرض؟
وال يتوقـف الكاتـب فـي تقديمـه إلجابـات عمـا يطرحه
مـن أسـئلة يعرضهـا فـي عشـرة فصـول عنـد الجوانـب
العلميـة المتعلقـة مباشـرة بالظاهـرة المدروسـة ،ولكنـه
يناقـش كذلـك ركائزهـا النفسـية ،فقضيـة االحتبـاس
الحـراري حسـبه هـي «قضيـة أخالقيـة وروحيـة»
باألسـاس .لذلـك ،إذا لـم يغير البشـر قناعاتهـم ،وبالتالي
سـلوكياتهم وعاداتهم االسـتهالكية الخاطئة تجـاه بيئتهم،
وإذا لـم يشـعروا بمسـؤولياتهم تجـاه كوكـب األرض ،الذي

يحيـون عليـه ،ويدركـوا أزمتـه المناخيـة الحقيقيـة التـي
يمـر بهـا ،فسـيظل الوضـع المـأزوم كمـا هو ،بل سـيتفاقم
وينـذر بكـوارث محققـة على مسـتوى نـوع وطبيعـة الحياة
عليه.
لذلـك كلـه ،يعتقـد روبنسـون أن كتابـه علـى قـدر كبيـر
مـن األهميـة ،فهـو يهـدف إلـى إحاطـة القـارئ بالحقائـق
الفعليـة والجـادة بشـأن األزمة المناخيـة ،ويتعلق بضرورة
اتخـاذ القـرارات الحاسـمة التـي تخـص ردود أفعالنـا
جمي ًعـا تجـاه ظاهـرة االحتبـاس الحراري ،ويؤكـد على أن
هـذه القـرارات «يتعيـن اتخاذهـا اآلن» ،ويـرى أن التغييـر
اإليجابـي تجاه قضايـا المناخ الحيوية لن يحدث إال حين
تتضافـر جهـود المواطنيـن العادييـن مـع جهـود العلمـاء،
ويـرى أن ذلـك فقـط مـا مـن شـأنه أن يعجـل مـن وضـع
التشـريعات الالزمـة لحمايـة البيئـة وتفعيـل تلـك
التشـريعات ،بحيـث تحقـق أثرهـا المنشـود .فالمشـكلة،
وفقًـا لـه ،أن األفـراد ال يكترثـون لحقيقـة الوضـع بـل
يلجـؤون وباسـتمرار إلـى آليـات دفـاع نفسـية يبـررون بهـا
تجاوزاتهـم تجـاه بيئتهـم .لـذا فهـو يدعوهـم عبـر هـذا
الكتـاب للنقـاش الحـر وبمحـض إراداتهـم لمثـل هـذه
النوعيـة مـن القضايـا التـي تمس وجودهم بشـكل مباشـر
فـي محيـط أسـرهم ،ويطالبهم صراحة بالتحـرك الفعلي
لمواجهة هذا التحدي قبل أن يفوت األوان.
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هزاز» ،و»ما لم يذكره الرسام» ،و»من شرفة
موازية لشريط قطار».

ثمة قارئ يعرفني أكثر
مما أعرف نفسي

ديوانيك
■أن ـ ِـت مــن أنـصــار «كتابة الشعر على مـهــل» ،فقد نـشــرت
ْ
األخـيــريــن خــال عشر سـنــوات تـقــريـ ًبــا ،هــل يتفق ذلــك مــع هذا
الخيار اإلبداعي بما له من طبيعة خاصة؟
حدث هذا صدفة؛ لم أرتب لشيء ،كل ما فعلته أنني تهربت من
النشر قدر اإلمكان ،على أمل أن أكتب ما يجعلني أمزق قصائدي
القديمة .يظل الكاتب يتأرجح ما بين قطبي األمــل بكتابة فارقة
وهاجس التوقف عن الكتابة ،وأنا قارئة شديد القسوة عندما يتعلق
خصوصا .أما الشعر كخيارٍ إبداعي ،أو إن
األمر بالشعر وشعري
ً
كنت تقصد قصيدة النثر على وجه التحديد ،فليست ضد غزارة
اإلنتاج ،بل على العكس يُتهم شعراؤها باالستسهال والجسارة في
النشر ،اتكا ًء على ٍ
ظن خاطئ بأنها فن بال قواعد .لكنني أظن أن
األمر شخصي تما ًما ،ال يحكمه سوى نظرة الشاعر للشعر وما الذي
يريده منه.
■أال ترين أن اختيار الكتابة الشعرية أمر محفوف بالمخاطر على
عموما؟
مستوى النشر الذي يفضل الرواية
ً
أظن أن الشعر ــ أكثر من أي فن آخر ــ ليس خيا ًرا ،ربما يناسب
ذلك الفنون السردية التي تنافس فيها
األدوات الفني ُة والبناءُ الفكرةَ
ُ
وغموضا .لكني
واللغ َة ،أما الشعر فمعالم االحتراف فيه أكثر ذاتية
ً
أتفق معك في كــون النشر بشكله التقليدي ظل طــوال العقدين
الفائتين يدعم ويكرس للسرد وبالتحديد الرواية ،في رد فعل على
المقولة التبشيرية «زمن الرواية» التي أقيمت في سياقها الجوائز
والملتقيات ،حتى جــاءت أو تكرست الوسائل الرقمية المعادية
بطبيعتها للثقافة المركزية ،والمتجاوزة لسلطة النشر والنقد
والرقابة المادية واألدبية لتعيد االعتبار للشعر.
■ ِ
قلت في حــوار سابق« :ال أكتب إال تحت ضغط»..هل تجدين في
ـاصــا مــن ألــم معنوي أو دفـ ًـعــا لعبء غير مرئي
ـ
خ
الشعر
كتابة
ً
يحيط بالشاعر؟
«ال تكتب الشعر إال عندما تشعر أنك ستموت إذا لم تفعل» ..تلك
أقــرب نصائح الشاعر ريلكه إلى قلبي ،ال يعني هذا أنني أجري
اتجهت
باتجاه الشعر للنجاة ،لكن يحدث كثي ًرا أن أجد النجاة كلما
ُ
للشعر ،بشرط أن يستجيب الشعر نفسه.
■قصائدك تدور في فلك األسئلة الوجودية الكبرى لكن بمفردات
ترتبط بسياقك الخاص ،لكنك في ديوانك األخير عدت للتورط
نسب ًيا في ممارسة الحياة؟ كيف تفسرين مثل هذا االنتقال من
حالة شعرية إلى أخرى؟
أظن أن هذا االنتقال هو ما ينتج شع ًرا جدي ًدا ،فالعالم شديد
التغير على مستوى األحداث وأثرها على الفرد ،ويصعب مالحظة
ذلك ومواكبته بنفس الرؤية وزاوية النظر .وحتى األسلوب واألدوات
أرى أن ثباتهما مع اختالف التجارب الفنية واإلنسانية ليس في
صالح النص.
■تلعب المفارقة دو ًرا ب ــار ًزا في نسج قصائدك حتى لتقترب من
حبكة القص .هل هذا خيار سردي مقصود؟
ال أعرف إذا كانت القصدية هي الكلمة المناسبة ،لكنه االنحياز
الــذي قد ال تــدرك أنه لديك إال عندما تلمس نتائجه .وبالنسبة
للمفارقة فربما في القصائد المبكرة ج ًدا كانت تيمة فنية متكررة
لدي؛ ً
أول ألنها أكثر «األلعاب» الشعرية سهولة ومباشرة ،ومغازلة
َّ
للقارئ ،وألن ذروة طموحي فــي البداية كانت مقاربة النموذج
الثمانيني والتسعيني لقصيدة النثر ،أما اآلن فأنا أكــاد أتفاداها
تما ًما وقــد ال أفلح في كل مــرة .عمو ًما ليس السرد تحدي ًدا هو
المثال الذي أسعى لمقاربته ،وإن لم أستطع االستغناء عن أدواته،
لكنني أحلم ٍ
بنص بهيئة اللوحة التشكيلية وصوت الموسيقى.
■وم ــاذا عن عالقة الشاعرة بالقارئ؟ هل ثمة تواصل ما معهم؟
موقعا في ذهنك عند نسج القصيدة؟
وهل يحتلون
ً
في خيالي ثمة قارئ ما ،ذو مستوى خاص من الوعي وحساسية
التلقي واالستجابة ،قارئ صارم ج ًدا ويقظ ،يعرفني أكثر مما أعرف
نفسي ،يذكرني بقراءاتي ومواقفي وأحكامي الفنية على اآلخرين،
هذا القارئ هو أنا نفسي ،األكثر قسوة وصرامة نقدية تجاه كتابتي
من أي ٍ
قارئ عام أو خاص ،فهؤالء أجدهم أكثر لطفًا وانحيازًا لي
مني أحيا ًنا.

القافلة األسبوعية  ٧يناير ٢٠٢١

ال تشرب من النهر!
عبود عطية
ّ

منـــذ بداية العصـــر الصناعي في القرن الثامن عشـــر
وحتى الربع األخير من القرن العشـــرين ،تعاملت مختلف
الـــدول والمجتمعـــات مـــع األنهـــار باســـتهتار مثيـــر
لالســـتفزاز ،إذ وجـــدت فـــي هـــذه المســـطحات المائية
ً
مجـــال للتخلـــص مـــن كل أنـــواع القـــاذورات
الجاريـــة
والمخلفات والنفايات البشـــرية والحيوانيـــة والصناعية،
لتنقلهـــا األنهـــار إلـــى أماكـــن أخـــرى .فتدهـــورت أحوال
معظمها .حتـــى أن معظم األنهـــار األوروبية ،على ســـبيل
المثـــال ،كان قد أصبح في أواســـط القـــرن الماضي غير
صالح لالستحمام البشري فيه.
ومـــع ظهـــور الوعـــي البيئي وتنامـــي نفوذه السياســـي،
يمكـــن القول إن تدهـــور أحوال األنهار قد تباطأ ،فســـنّت
قوانيـــن كثيرة فـــي معظم بلـــدان العالم لحمايـــة أنهارها،
وفـــي البلـــدان التـــي للوعـــي البيئـــي فيهـــا قوة سياســـية
تحســـنت أحـــوال بعـــض األنهار .فالدراســـات
ملحوظـــةّ ،
تشـــير إلـــى أن نهـــر التيمـــز الـــذي يختـــرق العاصمـــة
البريطانيـــة لنـــدن بـــات اليوم أنظـــف ممـــا كان عليه في

النصـــف األول من القرن العشـــرين .األمر نفســـه ينطبق
علـــى نهـــر الســـين فـــي فرنســـا ،وإن كان صيد أســـماكه
ممنوعا بسبب مستويات التلوث فيه.
وتناولها ال يزال
ً
وفي الصيـــن يُعــــ ُّد تلوث األنهـــار أحد أكبر القضايـــــا
الوطنيـــة .فنهر (هيه) الذي يمر بالعاصمــــة ب ّكين ومدينة
تيانجين مل ّوث إلى درجـة تجعـــــل مياهه ال تصلح لشيء.
أما النهر األصفر فنحو ثلـــث مياهه ال يصلح ال للري وال
للصناعة.
األمر نفســـه ينطبـــق على معظـــم أنهار العالم بنســـب
مختلفة .فشـــرب الماء من النهر مباشـــرة بـــات أم ًرا من
الماضـــي .وفي أحســـن األحوال ،على ميـــاه النهر أن تمر
بمعامل التكرير لكي تصبح صالحة للشرب.

نهر النيل

يتنـــازع نهـــرا النيـــل واألمـــازون لقـــب أطـــول نهـــر في
العالم ،بفـــارق كيلومترات قليلة تعود إلى طرق احتســـاب
التعرجات وأبعد منبع لروافده عن المصب.
يبلغ طـــول النيل نحو  6670كيلومتـــ ًرا .وهو يتألَّف كما
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هو معـــروف من رافديـــن أساســـيين هما النيـــل األبيض
الذي ينبع مـــن بحيرة فيكتوريا ،والنيـــل األزرق الذي ينبع
من بحيـــرة تانـــا فـــي إثيوبيـــا .ويلتقـــي هـــذان الرافدان
العظيمـــان بالقـــرب من العاصمـــة الســـودانية الخرطوم،
الموحـــد مجـــراه حتـــى البحر المتوســـط،
ويتابـــع النيـــل
ّ
حيث يشـــ ِّكل بالقرب من الســـاحل دلتا في غاية األهمية
االقتصادية والبشرية.
منـــذ العصـــر الحجـــري ،كان النيـــل عصـــب الحيـــاة
الرئيـــس فـــي الســـودان وجنـــوب مصـــر ،وتجمعـــت
المســـتوطنات البشـــرية األولـــى علـــى ضفافـــه ،وتر َّكزت
بشكل خاص شمالي أســـوان .وذلك ألن مجرى النيل كان
ينعطـــف فـــي مـــكان قريب مـــن أســـيوط صـــوب الغرب،
ليصب فـــي خليج ســـدرة في ليبيـــا .غير أنه فـــي أواخر
أحدث عصـــر جليـــدي ( 10000ســـنة ق.م ،).أ َّدى ارتفاع
مســـتوى البحار إلى تعزيز المجرى الفرعي في أســـيوط
باتجاه الشـــمال ،ليصبـــح في منتصف األلـــف الرابع قبل
الميـــاد مجرى النيـــل الحالـــي ،وعلى ضفـــاف المجرى
الجديـــد نمـــت الحضـــارة الفرعونية وتوســـعت ،ونشـــأت
معظم المدن المصرية الكبرى.

ويعزو المؤ ِّرخون إلى فيضـــان النيل وحاجة الناس إلى
الســـيطرة عليه ســـبب التفاف الناس حول سلطة مركزية
قويـــة ،كانـــت نـــواة نشـــوء باكـــورة األنظمـــة السياســـية
المطلقة في العالم.
وأن تكون مصـــر اليوم «هبـــة النيل» كمـــا كانت عندما
وصفها بذلك المؤ ِّرخ اإلغريقـــي هيرودوت ،فهذا ال يعني
أنها الوحيدة فـــي ذلك .فحوض النيل يتـــوزَّع على ثمانية
بلـــدان غير مصـــر والســـودان ،وهـــي :جنوب الســـودان،
إثيوبيـــا ،أوغنـــدا ،كينيـــا ،تانزانيـــا ،روانـــدا ،بورونـــدي،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونتيجة ألهمية النهر بالنســـبة القتصـــادات هذه الدول
وللحيـــاة فيها ،ولالضطراب السياســـي الذي تســـببت به
أكثر مـــن مرة مشـــروعات إقامة ســـدود عليه ،تـــم توقيع
اتفاقيـــة دوليـــة في عـــام 1999م ،عرفـــت باســـم «مبادرة
حـــوض النيل» ،لدعـــم التعاون بين هذه الدول واســـتغالل
النهر بشكل عادل ومتوازن في ما بينها.
نشر في مجلة القافلة
عدد نوفمبر /ديسمبر 2018م

ٌ
ممرات جديدة ألصحاب اإلعاقة للوصول إلى البحر في رأس تنورة
شارمني فورد

رأس تن ــورة  -يش ــتهر ح ــي نجم ــة الس ــكني بجم ــال
مـــد النظـــر ،وهـــو بمثابـــة
شـــواطئه الممتـــدة علـــى ِّ
مقصـــد للتجمعـــات ا ألُســـرية فـــي عطـــات نهايـــة
األس ــبوع ،حي ــث يقض ــي س ــكان الح ــي وال ــزوار وقته ــم
باالستمتاع بالطبيعة ،ونسيم البحر الدافئ.
ويضــم الحــي الســكني طي ًفــا مــن المســتخدمين ،بمــا
فيهـــم كبـــار الســـن ،واآلبـــاء واألمهـــات مـــع أطفالهـــم
الصغـــار ،باإلضافـــة إلـــى مســـتخدمي الكراســـي
المتحركــة؛ وللمــرء أن يتخيــل مقــدار العوائــق التــي قــد
تواجـــه هـــذه الفئـــة عنـــد محاولـــة االقتـــراب مـــن
الشواطئ دون مشقة عبور الرمال.
وغال ًبــا مــا يُضطــر عديــد مــن مســتخدمي الكراســي
المتحركـــة إلـــى االكتفـــاء برؤيـــة الخليـــج العربـــي عـــن
بُع ــد ،ألن مهم ــة االقت ــراب ق ــد تك ــون ش ــاقة ج ـ ًّـدا ،ب ــل
أيضا.
ومرهقة لمن يتولى رعايتهم ً
ولمعالج ــة ه ــذا األم ــر ،انته ــت إدارة خدم ــات أحي ــاء
الســـكن فـــي منطقتـــي األعمـــال الشـــمالية والغربيـــة،
مؤخـــ ًرا ،مـــن تركيـــب ممـــرات ومنحـــدرات مخصصـــة
لــذوي اإلعاقــة ،ومــزودة بدرابزيــن والفتــات ثابتــة علــى
الشاطئ لذوي اإلعاقة.
ويتماشــى هــذا المشــروع مــع المعاييــر الدوليــة وكــود
البن ــاء الس ــعودي ،بم ــا ف ــي ذل ــك برنام ــج مواءم ــة ف ــي
قد متـــه وزارة العمـــل
المملكـــة العربيـــة الســـعودية َّ

والتنمي ــة االجتماعي ــة لدع ــم بيئ ــات العم ــل والمعيش ــة،
ً
شمول لألشخاص ذوي اإلعاقة.
بحيث تُصبح أكثر

مرافق تناسب الجميع

وهـــذه هـــي المـــرة األولـــى التـــي تســـتخدم فيهـــا
أرامك ــو الس ــعودية تل ــك المنح ــدرات والمم ــرات عل ــى

الشـــاطئ ،وذلـــك فـــي إطـــار مبـــادرة خدمـــات أحيـــاء
الســـكن لضمـــان تعديـــل جميـــع المرافـــق الســـتيعاب
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ،وتســـهيل الوصـــول إليهـــا
لجميع الزوار.
وفـــي الوقـــت الحالـــي ،أصبـــح الشـــاطئ مـــزو ًدا
بمنحــدر يســهل الوصــول إليــه بعــد أن كان بعيــد المنــال
عـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ،وكان الوصـــول إليـــه

يمث ــل مش ــقة بالغ ــة عل ــى اآلب ــاء وم ــن يرع ــون أطف ـ ً
ـال
واضح ــا ل ــزوار
صغ ــا ًرا .فه ــذا المنح ــدر يُح ــدث فر ًق ــا
ً
الشــاطئ ،ألنــه يمكنهــم مــن الذهــاب إلــى الشــاطئ دون
الحاج ــة إل ــى االعتم ــاد عل ــى اآلخري ــن ،أو إلغ ــاء فك ــرة
الذه ــاب إل ــى الش ــاطئ م ــن أساس ــها بس ــبب صعوب ــة
الوصول إليه.
وتس ــعى إدارة خدم ــات أحي ــاء الس ــكن ف ــي منطقت ــي
األعمـــال الشـــمالية والغربيـــة جاهـــد ًة لتمكيـــن إدمـــاج
الجمي ــع بم ــا ف ــي ذل ــك األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة .وق ــد
أُضيف ــت مزي ــد م ــن الالفت ــات البراق ــة الت ــي ت ــدل عل ــى
أماك ــن وق ــوف الس ــيارات المخصص ــة ل ــذوي اإلعاق ــة
ضمــن  13موق ًفــا للســيارات فــي مرافــق الحــي الســكني،
كم ــا ُوضع ــت الفت ــات مناس ــبة ف ــي جمي ــع أنح ــاء الح ــي
لمس ــاعدة ال ــزوار والمقيمي ــن عل ــى التع ــرف عل ــى ه ــذه
المراف ــق .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،ت ــم تطوي ــر  11مرف ًق ــا
تجار ًي ــا وترفيه ًي ــا لتوفي ــر وس ــائل الراح ــة لألش ــخاص
ذوي اإلعاقة.
حـــي نجمـــة أُنشـــئ ليســـتمتع بـــه جميـــع المقيميـــن
والزائري ــن عل ــى ح ـ ٍّـد س ــواء .وف ــي ه ــذا الص ــدد ،ق ــال
مديـــر إدارة خدمـــات أحيـــاء الســـكن فـــي منطقتـــي
األعمـــال الشـــمالية والغربيـــة ،األســـتاذ عبـــداهلل
الش ــمالي« :نح ــن نه ــدف إل ــى زي ــادة الوع ــي بي ــن أف ــراد
الح ــي ح ــول احت ــرام حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة،
وإيجـــاد حـــي ســـكني آمـــن ومســـتدام بمرافـــق ســـهلة
االستخدام».
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غروب شتوي..
التقط صورة:
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جل تويتر الذي ال
يهدأ

محمد احلرز *

وتأهب
تُوشك الشمس أن تقضي َر َمقها األخير ،لتلح َق بالنصف اآلخر من العالم ،بعدما كانت ُملتحفة في ستارة من الغيوم ُمعظم النهار؛
َّ
الس َّمار
الليل ُ
المعتم ليخ ِّي َم بأنفاس الشتاء الباردة على المكان ،ويطر َد ما تبقى من فلول الدفء ،سوى تلك التي تبعثها ال ُقلُوب في حكايات ُ
ونجوى األحباء .هذه ،ربما ،هي أجواء الشتاء التي نعيشها هذه األيام وقت الغروب؛ وإن أخطأ الوصف ،فلن تُخطئ الصورة ،التي التقطها
زميلنا مالك العرفات ،من إدارة التم ُّيز المستمر للتنقيب واإلنتاج ،من شُ رفة منزله في القطيف.

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
صـغـيــرة ،أو مــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان
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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  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية،
ورأس مالها  60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر بالوكالة:
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض
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هيئة التحرير :عبدالرحمن أبوالجدايل
محمد العداربة ،ميثم ضياء الموسوي ،مصلح
جميل الخثعمي ،شذا العتيبي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

ليـس مـن السـهولة بمـكان أن يتمايـز عالـم تويتـر عـن
القنـوات األخـرى فـي شـبكة التواصـل االجتماعي ( فيسـبوك
 واتسـاب  -انسـتغرام ..إلـخ) ألن الفروقـات بينهـا ال تـكادتذكـر ،إذا كانـت الغايـة منهـا جمي ًعـا فـي نهايـة المطـاف هـي
تسـهيل التواصـل بين بني البشـر في شـتى بقاع العالـم .ووفق
هـذا المنطلـق ،ومهمـا فضلنـا هـذه القنـاة علـى تلـك ،تظـل
المهمـة األسـاس التـي مـن أجلهـا ابتكـرت هـذه القنـوات هـي
التواصل االجتماعي ومد جسور التقارب بين الناس.
لكـن طبيعـة المجتمـع وطبيعـة عالقاتـه االجتماعيـة
واالقتصاديـة والثقافيـة هـي التي تحـدد هيمنة هـذه القناة أو
تلـك فـي شـبكات التواصـل االجتماعي ،رغـم أن هـذه الهيمنة
ال تلغي الحضور للبقية الباقية من القنوات.
فمجتمعنـا السـعودي ،علـى سـبيل المثـال ،برز في أوسـاطه
عالـم تويتـر باعتبـاره األكثـر ارتيـا ًدا مـن قبـل مختلـف فئاتـه
وشـرائحه ،فقـد أشـارت اإلحصـاءات المهتمـة بهـذه المسـألة
إلـى اإلقبـال المتزايد مـن المجتمع بأطيـاف واسـعة منه على
االنخـراط والتفاعـل وإبـداء اآلراء والتعبيـر عـن كل كبيـرة
وصغيـرة تحدث فـي المجتمـع وذلك ضمـن إطار هـذا العالم،
حتـى قيـل إن ظاهـرة التغريـد أصبحـت تمثـل رأ ًيـا عا ًمـا
للمجتمع السعودي يُقاس عليه توجهاته وميوله واهتماماته.
لكن السؤال هو لماذا تويتر تحدي ًدا؟
األرجـح أن ذلـك جاء ألسـباب تتعلـق ً
أول بالخصائـص التي
يتمتـع بهـا تويتـر مـن سـرعة فـي االنتشـار واختـزال فـي
مسـاحة التغريـدات ،وعالقـات متشـابكة ومتداخلـة بيـن
مسـتخدميه ،إذ ال حـدود تفصل هـذا المغرد عـن ذاك ،وكأنه
عالـم يغلـي تحـت مرجـل مـن حركتـه الدائبـة ،وسـرعته فـي
نشـر األخبـار والمعلومـة ،وهـذا مـا يتناسـب ومجتمعنـا
السـعودي تحدي ًدا؛ ألنـه ،ثان ًيا ،يمر بمرحلة تحـوالت مفصلية
علـى جميـع الصعـد والمسـتويات .وهـذه التحـوالت ذات
طبيعـة انفتاحيـة علـى العالـم ومـا يجـري فيـه مـن أحـداث
مؤثـرة ال ينفـك يراهـا تمـس حياتـه اليوميـة والجديـدة فـي
الوقت نفسه.
لذلـك قـد ينطـوي هـذا اإلقبـال علـى عالـم تويتـر داخـل
مجتمعنـا السـعودي علـى جانبيـن متعارضيـن قـد يـؤول األمـر
 إذا مـا اسـتمرا علـى هـذا النحـو  -فـي نهايـة المطـافإللغـاء أحدهمـا لآلخـر؛ فمـن جانـب هنـاك الوجـه اإليجابـي
مـن هـذا اإلقبـال علـى التعبيـر بوضـوح عـن الـذات فـي شـتى
مجـاالت الحيـاة ،ممـا انعكـس علـى رسـم مالمح شـخصية لم
تكـن واضحـة المعالـم مـن قبـل ،أميـط اللثـام عنهـا وتعـززت
ثقتها بنفسها وقدرتها على التعبير عن ذاتها.
ومـن جانـب آخـر هنـاك الوجـه السـلبي الـذي يتمثـل فـي
شـيوع نـوع مـن الفوضـى فـي التعامـل مـع جـل القضايـا التـي
يواجههـا المجتمع ،فأصبح الفـرد المغرد ال يتوانـي عن إبداء
رأيـه في كل شـيء ،مـن أسـرار الفضـاء إلـى مجاهيـل البحار،
أيضـا
مـرو ًرا بتطـورات الطـب والتقنيـات الحديثـة ،وال ينسـى ً
«فـي طريقـه» أن يكـون فيلسـوفًا فـي لحظـات ،وفـي لحظـات
أخرى شاع ًرا أو ربما عالم آثار.
* شاعر وناقد سعودي

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة ،فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم ،وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف .013 876 ٠٤٥٧

