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فــي مســتهل حياتــي العمليــة فقــدت فرصــة عمــل 
ســير،  حــادث  فــي  أخــي  وفقــدت  عنــي،  رغًمــا 
وفقــدت  طائرتــي المتجهــة إلــى إيطاليــا، ولمــا 
حيــن  العمــل  بطاقــة  فقــدت  العمــر،  بــي  تقــدم 
قذفتهــا طفلتــي بــكل بــراءة مــن نافــذة ســيارتي 
المســرعة بالطريــق الدائــري الشــمالي فــي عاصمــة 

المستقبل الرياض.
كانــت بطاقــة العمــل تفتــح لــي بوابــة الدخــول إلــى 
شــركتي العالميــة، وبوابــة الغــراج، وتفتــح لــي يومــي 
كلــه، وبفقدهــا بــدا لــي أن دخولــي إلــى مكتبــي فــي 

اليوم التالي مهمة شبه مستحيلة.
تذكــرت هــذه التجربــة التــي مــررت بهــا قبــل 
أن  التواصــل االجتماعــي، وقبــل  توغــل شــبكات 
تصبــح جواالتنــا بهــذا الــذكاء، وتلــك الســطوة التــي 
ابتلعــت حياتنــا وفرضــت قواعدهــا للهيمنــة الرقمية 

الكاسحة!
اليــوم أســير مدجًجــا بجواليــن وثالثــة حواســيب، 
وكلهــا مغلقــة بكلمــات مــرور هــي ســبيلي للدخــول 
إلــى بريــدي اإللكترونــي الشــخصي وبريــد العمــل، 
تيــر  ا لفو ا د  وســدا لبنكــي  ا بي  حســا بعــة  ومتا
والمخالفــات، ومتابعــة أحــوال األســرة ومواعيــد 
ــة، وكلمــات مــرور  ــد األوراق الثبوتي ــاء، وتجدي األطب
ــاء،  ــم األبن ــة لمتابعــة تعلي أخــرى للمنصــات التعليمي
والتليغــرام  والســيغنال  الواتســاب  ولحســابات 
وآالف  لمجموعــات  ا وعشــرات  لفيســبوك،  وا
األصدقــاء، فــي طوفــان رقمــي جــارف ال يمكــن 

تجاهله أو إنكار سطوته!
ــح بمجــرد النظــر، أنظــر  وصــارت الشاشــات تفت

إلــى شاشــة حاســبي اآللــي وأقبــض بيــدي علــى 
جوالــي، أنظر إليهمــا وأبتســم، فتنفتــح الشاشــات 
ــة  دون أن أردد »افتــح يــا سمســم«، التــي كانــت كفيل
بفتــح مغــارة علــي بابــا قديًمــا، وما زلــت أفتقــد 
كل  لــي  تدعــو  كانــت  التــي  أمــي،  لوجــه  النظــر 
ــح  ــاح، بكلمــات مــرور ســحرية مــن الســماء تنفت صب
ــود  ــا وقي ــل اهلل كورون ــا، قات ــق أمــوري كله ــا مغالي به

السفر!
وبمرور الوقــت وجدتنــي أطالــع الشاشــات أكثــر 
ئــي  بنا أ و جتــي  و ز جــه  و لــع  طا أ ممــا 
وأصدقائي، أبتســم لهــا حتــى تتعرف علي وتفتــح 
لــي صفحاتــي وحســاباتي ومختلــف التطبيقــات، 
وأهلــي  لزوجتــي  قليــاًل  ابتســمت  لــو  وقــت  فــي 
وأبنائــي لفتحــوا لــي قلوبهــم وعوالمهــم الخاصــة 

دون حاجة ألن يتعرفوا علي!
بالتقنيــة  المؤمنيــن  مــن أشــد  زلــت  كنــت ومــا 
والتحــول الرقمــي، وبينمــا كانــت كلمــات مــروري 
القديمــة فــي أحــوال كثيــرة هــي الرضــا والقناعــة، 
ت  ر صــا و  ، ر و لمــر ا ت  كلمــا م  ليــو ا ت  د تعــد
الرموز واألرقــام أكثــر تعقيــًدا، والذاكــرة أكثــر وهًنــا، 
الحسابات طقًســا متكرًرا ومهمة  تأميــن  وأصبــح 
صعبــة، يتحداهــا ضعــف الذاكــرة وســطوة النســيان، 

وحيل المتطفلين وأالعيب الهاكرز والمنتحلين.
المــرور  كلمــات  بيــن  أحياًنــا  وأخلــط  أنســى 
لمنصــة مــدارس أبنائي وكلمــة المــرور لحســابي 
علــى تويتــر؛ تصلنــي تحذيــرات منتظمــة مــن البنوك 
م  عــد و ر  لحــذ ا خــي  تو ة  ر و بضــر
مشــاركة غيري بياناتي الخاصــة وكلمــات مــروري 

رســائل  الحســابات، كما تصلني  الختــراق  منًعــا 
لــدوالرات،  ا بمالييــن  بفــوزي  تهنئنــي  بريديــة 
وأحياًنا عــروض اســتثمارية خياليــة مــن مجهوليــن، 
قــرروا دون ســابق معرفــة وضــع ماليينهــم تحــت 

تصرفي..يا بالش!
الموعــودة،  المالييــن  أحــالم  نشــوة  تأخذنــي 
فأســتيقظ علــى كابــوس ينتزعنــي مــن فرحــة زائفــة، 
حســابي  بتجميــد  تفيــد  جوالــي  علــى  برســالة 
لرقمــي  ا لحلــم  ا ا  هــذ مــن  فيــق  فأ لبنكــي،  ا
الذي جعلنــي فــي لحظــة مليونيــًرا، وقبــل أن أنعــم 
بماليينــي الوهميــة، جمــد حســابي وتركنــي بــال 

ريال واحد في جيبي!
كلمــة  كــر  تذ أل ســي  نفا أ لتقــط  أ جلــس  أ
مرور حســابي البنكــي، أعتصــر ذاكرتــي، وأقلــب 
رأســي وقــد تحــول إلــى مــا يشــبه خزانــة جدتــي 
ولــم  فتــرة  منــذ  ًبا أقتنيــه  فأجد كتا القديمــة، 
بعــة  متا و  ، ألحدهــم تــه  ا حدد عًد ومو  ، ه أ قر أ
لــم  يــة  هد و  ، لصغيــر ا بني  ال طبية 
أحضرها البنتي الكبــرى، ومقالــة لــم أنتــه منهــا، 
وأماكــن أخطــط لزيارتهــا وال أفعــل، وكلمــات مــرور 

مبعثرة كالكلمات المتقاطعة.
وســط هــذه الفوضــى ألجأ إلــى ابنتــي الصغــرى، 
أحتضنهــا وأشــاركها ابتســامتي كمــا أفعــل وزيــادة 
الجــواالت والحواســيب،  أبتســم لشاشــات  حيــن 
أتــوكأ علــى ذاكرتهــا الخضــراء، وأزودهــا بكلمــات 
عنــد  بهــا  تســعفني  لديهــا،  لتحفظهــا  مــروري 
الحاجــة، ألعــود مجــدًدا إلــى عوالمــي الخاصــة 

المليئة بالضجيج والزحام!

أبتسم للجوال.. والبنتي الصغرى!
إضـــاءة

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

د. سمير محمود
samir.ahmed@aramco.com

إدارة االتصال المؤسسي

كجزء من برنامج الشركة الستخدام مواد بديلة للفوالذ

تركيب خطوط أنابيب غير معدنية جديدة في 
المناطق الشمالية والجنوبية

الظهـران - كجـزء مـن برنامـج الشـركة السـتخدام مـواد 
بديلـة للفوالذ، يجري العمـل حالًيا على تركيب خطي أنابيب 
غيـر معدنييـن يمتـدان لمسـافة 66 كيلومتـًرا فـي الصحراء. 
حيث  بدأت دائرة خطوط األنابيب تنفيذ مشروعين مائيين 
األعمـال  منطقـة  فـي  أحدهـا  يقـع  البـالد،  عبـر  يمتـدان 

الشـمالية واآلخـر فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة، وذلك بعد القافلة األسبوعية
إنجاز األعمال الهندسية األولية التفصيلية.

ففـي منطقـة األعمال الشـمالية، يجري تركيـب أنبوب من 
اللدائـن الحراريـة المقـَوّاة  بقطـر 6 بوصات وبطـول 16 كيلو 
متـر لنقـل الماء المر من معمل تجزئة سـوائل الغاز الطبيعي 
فـي الجعيمـة لمصفـاة رأس تنـورة لتعزيـز حمايـة البيئـة. 
وسـينقل خـط األنابيـب الماء المر إلى مرفق نـزع البخار في 

المصفـاة للتخلـص مـن الشـوائب المتطايـرة وإنتـاج مخلفات 
سائلة بجودة مقبولة للتصريف. 

اة مـن غـالف  وتتكـون أنابيـب اللدائـن الحراريـة المقـَوّ
خارجـي مـن البولـي إيثيليـن عالـي الكثافـة المقـاوم للتـآكل، 
وأليـاف صناعيـة معـززة، وقاعـدة أنابيـب مـن البولـي إيثليـن 
عالـي الكثافـة، وطبقـة مـن التايبونـد وبطانـة مقاومـة للمواد 
الهيدروكربونيـة الخاملة التي يمكنهـا تحمل الضغط العالي، 

والعوامل المساعدة على التآكل واالحتكاك.  
ويمكـن لـف األنبـوب - المصنـوع مـن األليـاف المعـززة 
الصناعيـة مثل الزجـاج، والكربون واألراميد- وتخزينه ونقله 
ونصبه بسـهولة.  تُسـتخدم أنابيب اللدائـن الحرارية المقَوّاة 
بـدالً مـن األنابيـب الفوالذيـة فـي العديـد مـن المشـروعات 
بنجـاح كبير، بما في ذلك مشـروعات خطـوط أنابيب النفط 
والغاز، بسـبب تعدد اسـتخداماتها وديمومتها.  وتضمن هذه 

ة وبتكلفة أقل. المواد عمًرا افتراضًيا طوياًل للسوائل المَرّ
أمـا فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة، فسـوف يتم اسـتبدال 
خـط أنابيـب فـوالذي كربونـي بقطـر 20 بوصـة وطـول 50 
كيلومتـر، بيـن آبـار الميـاه فـي شـدقم ومعامـل بقيـق لضمـان 

موثوقية إمدادات المياه لمرفق بقيق والحي السكني.
راتنجـات معـززة مصلـدة  أنابيـب  المشـروع  ويسـتخدم 
بالتسـخين، التـي تُصنـع مـن األليـاف الزجاجيـة عاليـة القوة 
وراتنجـات اإليبوكسـي المعالجـة باألمينـات )وهـو مركـب 
كيميائـي مشـتق مـن األمونيـا(، حيـث يوفـر كٌل منهـا القـوة 

المثلى في شبكات خطوط األنابيب.
أمـا الراتنجـات المعـززة المصلدة بالتسـخين، فهـي عبارة 
عـن مـواد غيـر قابلـة للتـآكل وتتميـز بفاقـد طاقـة منخفـض 
بسـبب انخفـاض االحتـكاك الداخلـي. واختيـرت الوصـالت 
قـوة فائقـة.   توفـر  بالالصقـات ألنهـا  المرتبطـة  المقيـدة 
وتتمتع الراتنجات المعززة المصلدة بالتسخين بتقنية تدوير 
عاليـة الدقـة، والتـي ينتـج عنهـا وجـود جـدار ذو كثافـة مثلـى 
ووزن أقـل.  واختيـرت هـذه المـادة نظـًرا النخفـاض كلفـة 
تركيبهـا، والحد األدنى من فقدان الحرارة، وانخفاض تكلفة 
الضـخ بسـبب قلة االحتـكاك وطول دورة حيـاة الخدمة. ومن 

المتوقع إنجاز المشروعين بحلول عام 2022م.

اة بقطر 6 بوصات  تركيب أنبوب من اللدائن الحرارية المقَوّ
في منطقة األعمال الشمالية.

تركيب أنابيب راتنجات معززة مقواة بالتسخين في منطقة األعمال الجنوبية بطول ٥٠ كيلومتر.
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يف تقرير جديد ملبادرة شركات النفط والغاز بشأن املناخ..

تسليط الضوء على إمكانات 
استخالص الكربون في المملكة

فـــي الخامـــس عشـــر مـــن شـــهر مـــارس الحالـــي، 
أصـــدرت مبـــادرة شـــركات النفـــط والغـــاز بشـــأن 
المنـــاخ )OGCI( تقريـــًرا يبحـــث الفـــرص المتاحـــة 
لتطبيـــق تقنيـــات اســـتخالص الكربـــون واســـتخدامه 
ــأن  ــن شـ ــي مـ ــة التـ ــة، والقيمـ ــي المملكـ ــه فـ وتخزينـ

هذه الفرص أن تصنعها.
التنفيذيـــون للشـــركات هـــذه  ويقـــود الرؤســـاء 
متكاملـــة  إســـهامات  تقديـــم  بهـــدف  المبـــادرة 
وملموســـة وتتصـــف بالمصداقيـــة والشـــفافية فيمـــا 
أرامكـــو  وتُعـــد  المنـــاخ،  تغيُّـــر  بحلـــول  يرتبـــط 

السعودية أحد األعضاء المؤسسين لها.
وفـــي عـــام 2020م، ُعقـــد المؤتمـــر االفتتاحـــي 
لتقنيـــات اســـتخالص الكربـــون واســـتخدامه وتخزينـــه 
فـــي المملكـــة، وهـــذا التقريـــر يأتـــي فـــي الســـياق 
ــى  ــة حتـ ــة المملكـ ــى تجربـ ق إلـ ــرَّ ــث  تطـ ــه، حيـ نفسـ
اآلن فـــي مجـــال االســـتفادة مـــن هـــذه التقنيـــات، 
ــات  ــة االنبعاثـ ــا كأداة إلزالـ ــدة لهـ ــات الواعـ واإلمكانـ
الكربونيـــة فـــي قطاعـــات الطاقـــة المحليـــة وتحليـــة 
ـــي هـــذه  ـــل ثلث ـــي تمث ـــة، الت ـــاه والصناعـــات الثقيل المي

االنبعاثات في المملكة.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يكشـــف التقريـــر القيمـــة 
ـــة مـــن االســـتفادة مـــن هـــذه  ـــى المملك ـــود عل ـــي تع الت
ــادي،  ــع االقتصـ ــة التنويـ ــع عجلـ ــر دفـ ــات، عبـ التقنيـ
وخلـــق الوظائـــف، وتحويـــل الصـــادرات مـــن االعتمـــاد 
علـــى النفـــط والغـــاز فـــي صورتهمـــا الخـــام إلـــى 

منتجات وخدمات منخفضة الكربون.
وعلـــى المديَيـــن القصيـــر والمتوســـط، تشـــمل 
ـــول  ـــر حل ـــج عب ـــن الُمنت الفـــرص صـــادرات الهيدروجي
منخفضـــة الكربـــون، باإلضافـــة إلـــى البتروكيميائيـــات 
منخفضـــة الكربـــون، والصلـــب واأللمنيـــوم، حيـــث يتـــم 
تمكيـــن ذلـــك بواســـطة تقنيـــات اســـتخالص الكربـــون 

واستخدامه وتخزينه.
أمـــا الفـــرص طويلـــة األجـــل فتشـــمل اســـتخدام 
ــواع  ــاج أنـ ــة إلنتـ ــادة أوليـ ــون كمـ ــيد الكربـ ــي أكسـ ثانـ
الوقـــود االصطناعـــي، وتوظيـــف التقنيـــات التـــي 

ن من إزالة هذا الغاز من الغالف الجوي. تمكِّ
د التقريـــر نمـــاذج األعمـــال التجاريـــة التـــي  ويحـــدِّ

ـــق مايكل آيفز ـــة بتوســـيع نطـــاق التطبي ـــون ذات صل ـــن أن تك يمك
لمفهـــوم اســـتخالص الكربـــون واســـتخدامه وتخزينـــه، 
ويســـلِّط الضـــوء علـــى المواقـــع المحتملـــة لذلـــك فـــي 
المملكـــة، ويشـــير إلـــى فـــرص التعـــاون مـــع دول 
ــذه  ــة بهـ ــال المرتبطـ ــبكة لألعمـ ــاء شـ ــج إلنشـ الخليـ
موضـــوع  وهـــو  أوســـع،  نطـــاق  علـــى  التقنيـــات 
ستناقشـــه مبـــادرة شـــركات النفـــط والغـــاز بشـــأن 

المناخ بشكل أكبر هذا العام.

جهود واسعة للمملكة 
في هذا المجال

إلـــى جانـــب ذلـــك، يســـلِّط التقريـــر الضـــوء علـــى 
حقيقـــة أن المملكـــة لديهـــا بالفعـــل خبـــرة واســـعة 
ـــون  ـــف مفاصـــل مجـــال اســـتخالص الكرب ـــر مختل عب
واســـتخدامه وتخزينـــه، مـــع وجـــود مشـــروعين قيـــد 

التشغيل في هذا المجال، هما:
■  مشـــروع أرامكـــو الســـعودية التجريبـــي فـــي 
العثمانيـــة الســـتخدام ثانـــي أكســـيد الكربـــون 

ن للنفط. في عملية االستخالص المحسَّ
■  مشـــروع )ســـابك( الســـتخدام الكربـــون بهـــدف 

تعزيز إنتاج المواد الكيميائية.
كمـــا تُعـــد المملكـــة عضـــًوا فـــي مجموعـــة واســـعة 
ــار،  ــة فـــي هـــذا اإلطـ ــاون الدوليـ ــادرات التعـ مـــن مبـ
مثـــل المبـــادرة الوزاريـــة للطاقـــة النظيفـــة، والمنتـــدى 
القيـــادي لتثبيـــت الكربـــون، وتحـــدي االبتـــكار فـــي 
مجـــال اســـتخالص الكربـــون، حيـــث تُســـهم فـــي 
لتقنيـــات  ا يـــر  وتطو لبحـــث،  ا د  جهـــو تحفيـــز 
والسياســـات لتوســـيع نطـــاق اســـتخالص الكربـــون 

واستخدامه وتخزينه.
ـــر المنـــاخ،  وإلـــى جانـــب الفوائـــد فيمـــا يرتبـــط بتغيُّ
الكربـــون  اســـتخالص  مفهـــوم  تطبيـــق  يُســـهم 
واســـتخدامه وتخزينـــه فـــي دعـــم عـــدد مـــن األهـــداف 
الرئيســـة فـــي رؤيـــة المملكـــة 2030، مثـــل تعزيـــز 
ـــة  ـــق فـــرص العمـــل، والتنمي ـــوع االقتصـــادي، وخل التن
المســـتدامة. وتمتلـــك رؤيـــة 2030 طموًحـــا واضًحـــا 
فيمـــا يتصـــل بتنويـــع االقتصـــاد، حيـــث تســـلِّط الضـــوء 
ــال  ــتفادة مـــن الخبـــرات فـــي مجـ علـــى فـــرص االسـ
النفـــط والبتروكيميائيـــات، لالســـتثمار فـــي تنميـــة 

القطاعات المساندة وتطويرها.
أن  إلـــى  التقريـــر  يُشـــير  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
اســـتخالص الكربـــون واســـتخدامه وتخزينـــه يمكنـــه 
أن يســـاعد فـــي المحافظـــة علـــى الفـــرص الوظيفيـــة 
فـــرص  صنـــع  إلـــى  باإلضافـــة  القيمـــة،  عاليـــة 
مســـتقبلية كبيـــرة فـــي مجـــاالت مـــن قبيـــل تصديـــر 
األخـــرى  والمنتجـــات  النظيـــف،  الهيدروجيـــن 
ئيـــات  كيميا لبترو ا مثـــل  بـــون،  لكر ا منخفضـــة 

والصلب.
ـــا  ـــة لديه ـــى أن المملك ـــر ليشـــير إل ويمضـــي التقري
ـــى تطويـــر وتنميـــة إمكانـــات تخزيـــن ثانـــي  القـــدرة عل
أكســـيد الكربـــون، لتوفيـــر خدمـــة التخزيـــن للبلـــدان 
األخـــرى التـــي ترغـــب فـــي إزالـــة الكربـــون مـــن 
قطاعاتهـــا الصناعيـــة، ولكـــن ليـــس لديهـــا ســـعة 

تخزين مناسبة.

التوعية بأسلوب مختلف..

تحد جديد حول كورونا يغير قواعد اللعبة 
أطلقـــت دائرة التدريـــب والتطوير، مؤخـــًرا، لعبة 
مـــن  الوقايـــة  بســـبل  توعويـــة  إلكترونيـــة  تحـــد 
كوفيـــد-19، وذلـــك ضمـــن إســـهامات الدائـــرة في 
جهـــود تطويـــر فاعليـــة ســـبل التوعيـــة المســـتمرة 

الخاصة بمواجهة خطر كوفيد-19.
وتأتي هذه الخطوة اســـتجابة لمتطلبات المرحلة 
فـــي ابتـــكار أســـاليب أكثـــر رســـوًخا فـــي الذاكـــرة 
لتوخي الســـالمة وااللتزام باإلجـــراءات االحترازية، 
وبمـــا يتناغم واهتمامـــات وأذواق الجيل الجديد من 

متلقي الرسائل التوعوية.
وقال فريـــق التطوير لهذه اللعبـــة اإللكترونية؛ إن 
هذا المحتوى غير التقليدي من الرســـائل التوعوية 

جيم كوك 

امسح الرمز لزيارة 
موقع GLOW وبدء 
اللعبة

يمنح الرســـالة قـــدرة أكثر علـــى الوصـــول والتأثير 
فـــي المتلقي من خـــالل المنحـــى التشـــاركي الذي 
تقوده اللعبـــة بيـــن المســـتخدمين لفعالياتها، األمر 
الـــذي يزيد بـــه من حماســـتهم لها ومن ثـــم قدرتهم 
علـــى تذكر محتواها مـــن األفكار والمواد. وكشـــفوا 
عن أن هذه هـــي أول دورة للتعلـــم اإللكتروني يكون 
محتواهـــا بصيغة لعبة يتم نشـــرها بيـــن الموظفين 

في الشركة.
وقالـــت رئيســـة وحـــدة الدعـــم والتطويـــر للتعلم 
اإللكتروني التقني ومطورة هـــذه اللعبة، رنا إلياس: 
»ارتفـــع معـــدل الحـــاالت المصابة بكوفيـــد-19 في 
المملكـــة، فأردنا أن نعزز اإلجـــراءات الوقائية التي 
حثـــت عليهـــا وزارة الصحـــة وأرامكـــو الســـعودية 
فكانت صيغة اللعبة وســـيلة لتبني هـــذه اإلجراءات 

مـــن قبـــل المســـتخدمين لهـــا، عبـــر تقديم نشـــاط 
يتضمن قدًرا أكبر من التسلية.«

وتقدم حيثيـــات لعبة كوفيد-19 للمشـــاركين فيها 
ســـيناريوهات متعـــددة الختيار التصـــرف الصحيح 
مـــن أجل حمايـــة أنفســـهم واآلخريـــن وفًقـــا للعبة. 
وتتـــم ممارســـة اللعبة بطريقـــة الســـحب واإلفالت 
حتـــى يتـــم الفـــوز فيهـــا. وقد مثلـــت هـــذه المبادرة 
قصة مـــن قصص نجـــاح الجهـــود التوعويـــة،  فقد 
لعبهـــا وأكملهـــا أكثـــر مـــن 11٫000 موظـــف منـــذ 
إطالقهـــا في 28 فبرايـــر، ومن ثم قدمـــت لعائالت 

الموظفين.
ومـــن المقرر إطـــالق المرحلـــة الثانيـــة للعبة في 
شـــهر أبريل، حيث ستشـــمل ســـيناريوهات جديدة، 
وفًقـــا لما ذكره محلل أنظمـــة األعمال في مجموعة 

تطويـــر المناهـــج الحاســـوبية، نيتيـــن بـــوري، الذي 
ساعد في تطوير هذه اللعبة. 

نموذج ثالثي األبعاد من معمل احتجاز الكربون، ومرافق الحقن واإلنتاج والمعالجة، ضمن المشروع التجريبي الستخدام ثاني 
ن للنفط. أكسيد الكربون في العثمانية ضمن عملية االستخالص المحسَّ

معمل احتجاز 
الكربون

حقن الكربون

آبار مراقبة
إنتاج النفط

مرافق الفصل

ثاني أكسيد الكربون
ماء
موائع اإلنتاج
شبكة اتصال

مبـادرة شـركات النفـط والغـاز بشـأن المنـاخ 
)OGCI( هـي مبـادرة يقودها الرؤسـاء التنفيذيون 
تقديـم  بهـدف  وذلـك  ء،  األعضـا للشـركات 
تتصـف  و سـة  ملمو و ملـة  متكا ت  ما سـها إ
بالمصداقيـة والشـفافية فيمـا يرتبـط بحلـول 

ر المناخ. تغيُّ
وقد تم إنشـاء صندوق اسـتثمارات المناخ من 
البيئيـة  ظـم  النُّ المبـادرة لتحفيـز  قبـل أعضـاء 
منخفضـة الكربـون. ويسـتثمر هـذا الصنـدوق، 
فـي  أمريكـي،  دوالر  مليـار  قيمتـه  تبلـغ  الـذي 
التقنيـات والمشـاريع التـي تعمـل علـى التعجيـل 
بإزالة االنبعاثات الكربونية من قطاعات النفط 

والغاز والصناعة والنقل التجاري.
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إطالق برنامج سفراء أرامكو لالستدامة لعام 202١م

أرامكو السعودية تنفذ سلسلة من مشاريع التجهيزات 
األساسية إلمداد الوقود المحلي للشركات المحلية

أطلقـــت األكاديميـــة العامـــة التابعـــة لدائـــرة التدريـــب 
ــتدامة  ــو لالسـ ــفراء أرامكـ ــج سـ ــًرا، برنامـ ــر، مؤخـ والتطويـ
ــن  ــدة مـ ــارك فـــي النســـخة الجديـ ــام 2021م، حيـــث يشـ لعـ
برنامـــج  ضمـــن  المبتعثيـــن  مـــن  مجموعـــة  البرنامـــج 
ـــا، وبرنامـــج االبتعـــاث الجامعـــي  ـــة العلي الشـــهادات الجامعي
لغيـــر الموظفيـــن، وذلـــك بهـــدف تعريفهـــم بجهـــود أرامكـــو 

السعودية في مجال االستدامة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أوضـــح نائـــب الرئيـــس للمـــوارد 
البشـــرية، األســـتاذ نبيـــل الدبـــل، أن إطـــالق هـــذا البرنامـــج 
عبـــر الواقـــع االفتراضـــي يتماشـــى بشـــكل مباشـــر مـــع 
الشـــباب،  المهنييـــن  لتطويـــر  الشـــركة  إســـتراتيجية 
ــعودية علـــى الســـاحة  ــو السـ ـــل أرامكـ وتمكينهـــم مـــن تمثي

العالمية.
ـــة  ـــى تنمي ـــل: »مـــع اســـتمرارنا فـــي التركيـــز عل وقـــال الدب
ملـــف االســـتدامة لدينـــا، فـــإن إشـــراكنا للشـــباب أمـــر 

جوهري«.
وأضـــاف قائـــاًل: »لقـــد اســـتثمرت الشـــركة فـــي تطويـــر 
ـــع إلعدادهـــم مـــن أجـــل أن  هـــؤالء المشـــاركين، ونحـــن نتطلَّ
يُظهـــروا للعالـــم مـــدى أهميـــة هـــذه القضيـــة بالنســـبة 

ألرامكو السعودية ولمستقبلنا«.

في التوقيت المناسب
ــام  ــر العـ ــار المديـ ــج، أشـ ــل إطـــالق البرنامـ وخـــالل حفـ
للتدريـــب والتطويـــر بالوكالـــة، األســـتاذ عبـــداهلل العتيبـــي، 
إلـــى أن تغيُّـــر المنـــاخ هـــو قضيـــة هـــذا العصـــر، وأنـــه 
يحظـــى باهتمـــام خـــاص مـــن قبـــل المملكـــة وأرامكـــو 

السعودية.
وقـــال العتيبـــي: »إن برنامـــج ســـفراء أرامكـــو لالســـتدامة، 
بتوقيتـــه المناســـب وتوافقـــه مـــع أهـــداف الشـــركة، مـــن 
شـــأنه أن يُســـهم فـــي توضيـــح التزامهـــا بتعزيـــز االســـتدامة 

للمساهمين المحليين والخارجيين«.
مـــن جانبـــه، أفـــاد مديـــر إدارة الرصـــد والتخطيـــط 
اإلســـتراتيجي لمجـــاالت البيئـــة والمجتمـــع والحوكمـــة، 
ــدة إلـــى  ــون، أن الشـــركة تســـعى جاهـ ــو بيتسـ ــيد ماثيـ السـ
إحـــداث تأثيـــر ملهـــم داخـــل صناعـــة الطاقـــة مـــن خـــالل 
خفـــض االنبعاثـــات، والمســـاعدة فـــي منـــع التغيـــر المناخـــي، 

وتعزيز المشاركة في دعم التنوع البيئي.
فـــإن  الســـائد،  بيتســـون: »خالًفـــا لالعتقـــاد  وقـــال 
االســـتدامة ال ترتبـــط بالبيئـــة فحســـب، فهـــي أيًضـــا تجمـــع 

مع استمرارنا في 
التركيز على تنمية 

ملف االستدامة 
لدينا، فإن إشراكنا 

للشباب أمر 
جوهري، حيث 

استثمرت الشركة 
في تطويرهم، 

متطلعة إلعدادهم 
من أجل أن ُيظهروا 
للعالم مدى أهمية 

هذه القضية 
بالنسبة ألرامكو 

السعودية 
ولمستقبلنا

نبيل الدبل

تعمـــل أرامكـــو الســـعودية حالًيـــا علـــى تنفيـــذ  20 
األساســـية  لتجهيـــزات  ا ريع  مشـــا مـــن  ًعا  مشـــرو
شـــركات  تزويـــد  بهـــدف  وذلـــك  للهيدروكربونـــات، 
الصناعـــة المحليـــة بالمنتجـــات النفطيـــة فـــي مختلـــف 

أنحاء المملكة، وفًقا إلدارة التوزيع ومشاريع الفرض.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يوجـــد 19 مشـــروًعا نشـــًطا 
لعمـــالء الشـــركة فـــي مرحلـــة اإلنشـــاء أو التصميـــم، منهـــا 
ـــا(،  ـــات )بتروكيمي ـــة للبتروكيماوي مشـــاريع للشـــركة العربي
صـــدارة  وشـــركة  للكهربـــاء،  الســـعودية  والشـــركة 
الميـــاه  لتحليـــة  العامـــة  والمؤسســـة  للكيميائيـــات، 

المالحة.
ويتولـــى قســـم مشـــاريع خطـــوط األنابيـــب التابعـــة 
للغيـــر فـــي إدارة التوزيـــع ومشـــاريع الفـــرض، وهـــي تابعـــة 
لمكتـــب إدارة المشـــاريع، مســـؤولية تنفيـــذ المشـــاريع 
وتزويـــد مرافـــق المعامـــل الخاصـــة بالعمـــالء بتجهيـــزات 

خطوط األنابيب األساسية ومواد اللقيم. 

التوافق التام مع معايير أرامكو
وقـــال مديـــر إدارة التوزيـــع ومشـــاريع الفـــرض، األســـتاذ 
معجـــب الزهرانـــي، أنـــه مـــن مســـؤوليات القســـم ضمـــان 

داليا درويش

القافلة األسبوعية 

تنفيـــذ جميـــع أعمـــال المشـــاريع بأمـــان وتوافقهـــا التـــام 
مع معايير أرامكو السعودية. 

وقـــال الزهرانـــي »يتماشـــى قســـم مشـــاريع خطـــوط 
األنابيـــب التابعـــة للغيـــر، مـــع اســـتراتيجيات العمـــل فـــي 
ـــة  ـــي دعـــم اقتصـــاد المملك ـــو الســـعودية ويســـاهم ف أرامك

من خالل تنمية الصناعة المحلية«. 

وتوازن بين العوامل البيئية واالقتصادية واالجتماعية«.
وعلـــى هـــذا الصعيـــد، تشـــارك أرامكـــو الســـعودية 
بنشـــاط فـــي مناقشـــة قضيـــة تغيـــر المنـــاخ كعضـــو مؤســـس 
فـــي مبـــادرة شـــركات النفـــط والغـــاز بشـــأن المنـــاخ، وكعضـــو 
ـــى  ـــرول للمحافظـــة عل ـــة لصناعـــة البت ـــة الدولي فـــي الجمعي

البيئة.

االستدامة تشكل اإلستراتيجية
ولـــدى الشـــركة برنامـــج للطاقـــة الخضـــراء للتشـــجير 
وإعـــادة التدويـــر، وبرنامـــج إلدارة انبعاثـــات الغـــازات 

الدفيئة، وبرنامج للتنوع الحيوي.
وأشـــار نائـــب الرئيـــس لإلســـتراتيجية وتحليـــل الســـوق، 
األســـتاذ ياســـر مفتـــي، إلـــى الطريقـــة التـــي تقـــوم مـــن 
خاللهـــا االســـتدامة بتشـــكيل وصياغـــة إســـتراتيجية أعمـــال 

الشركة.
وقـــال مفتـــي: »أعتقـــد أنـــه مـــن الضـــروري أن نـــزود 
موظفينـــا بالفهـــم الصحيـــح لهـــذا الموضـــوع، وأن نبيـــن 
اســـتمرار أرامكـــو الســـعودية فـــي خلـــق القيمـــة علـــى المـــدى 

الطويل فيما يتصل بالبيئة والمجتمع والحوكمة«.
التحليـــل  إدارة  مديـــر  قـــال  نفســـه،  الســـياق  وفـــي 

التنســـيق اآلمـــن والفعـــال لجميـــع مشـــاريع العمـــالء فـــي 
جميـــع أنحـــاء المملكـــة. وأضـــاف قائـــاًل: »نلتـــزم بتوفيـــر 
بيئـــة آمنـــة لموظفينـــا ومقاولينـــا وحمايـــة أصـــول الشـــركة 
ــة، بغـــض  ــل الحيـ ــل المعامـ ــاريع داخـ ــذ المشـ ــاء تنفيـ أثنـ

النظر عن الموقع الجغرافي للمشروع«. 
وتشـــمل المشـــاريع النشـــطة كل مـــن الشـــركة الســـعودية 
للكهربـــاء وشـــركة صـــدارة للكيميائيـــات، والمؤسســـة 
العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة، والشـــركة العربيـــة 
ســـينا،  ابـــن  وشـــركة  )بتروكيميـــا(،  للبتروكيماويـــات 
وشـــركة ابـــن زهـــر، وشـــركة خامـــات المنظفـــات للصناعـــة، 
وشـــركة توزيـــع الغـــاز الطبيعـــي، وشـــركة أســـمنت اليمامـــة، 
وشـــركة الغـــاز والتصنيـــع األهليـــة، والشـــركة العربيـــة 
للبتروكيماويـــات، وشـــركة مصنـــع آســـيا ســـتيل المحـــدودة، 
وشـــركة ابـــن رشـــد، وشـــركة الفارابـــي العربيـــة، والـــدرة، 
وســـاتورب، والشـــركة المتقدمـــة لالســـتثمار العالمـــي، 

وشركة غاز الشرق المحدودة، وشركة أميرال.
ويعمـــل قســـم مشـــروع خطـــوط األنابيـــب التابعـــة للغيـــر 
علـــى إنشـــاء نظـــام للشـــركة العربيـــة للبتروكيماويـــات 
ــاز  ــوائل الغـ ــان فـــي معمـــل سـ ــل البروبـ ــا( لنقـ )بتروكيميـ
الطبيعـــي بالجعيمـــة.  ومـــن بيـــن المشـــاريع األخـــرى، 
نظـــام نقـــل الديـــزل لشـــركة الفارابـــي العربيـــة الـــذي 
يُبنـــى حالًيـــا داخـــل مصفـــاة ينبـــع، ومشـــروع نقـــل غـــاز 
المبيعـــات للشـــركة الســـعودية للكهربـــاء داخـــل مصفـــاة 

الرياض.

الجهـــات  الســـلس لمرافـــق  الدمـــج  »إن  وأضـــاف: 
ـــو الســـعودية،  ـــزات األساســـية ألرامك ـــع التجهي األخـــرى م
التســـليم  أنابيـــب  شـــبكات خطـــوط  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
ــم  ــا  التحكـ ــيتيح لنـ ــة، سـ ــرى ذات الصلـ ــدات األخـ والمعـ

بها ومراقبتها عن بعد«. 
ــان  ــًدا لضمـ ــعى جاهـ ــم يسـ ــي إن القسـ ــال الزهرانـ وقـ

العالمـــي، األســـتاذ مصعـــب المـــال: »تســـتمر صناعـــة النفـــط 
التنميـــة  تعزيـــز  فـــي  رئيـــس  دور  لعـــب  فـــي  والغـــاز 
االقتصاديـــة، إلـــى جانـــب تأميـــن الطاقـــة للمســـتقبل، ألن 

كال األمرين يمثِّل جزًءا من االستدامة«.
ـــرز دور أرامكـــو الســـعودية  ـــا يب ـــاًل: »مـــن هن وأضـــاف قائ

كشركة رائدة في صناعة النفط والغاز«.

المشاركون السابقون
ـــام، بعدمـــا  ـــق البرنامـــج فـــي نســـخته لهـــذا الع وقـــد انطل

أتمه عشرون مشارًكا في العام السابق.
وقـــال عبدالعزيـــز الجوهـــر، وهـــو مشـــارك ســـابق فـــي 
ــاج  ــة فـــي إدارة اإلنتـ ــا للموثوقيـ ــل مهندًسـ ــج، ويعمـ البرنامـ
فـــي الشـــيبة: »اســـتمتعت شـــخصًيا بالبرنامـــج ألنـــه كان 
الســـعودية  أرامكـــو  لتمثيـــل  قـــد أعدنـــا  قّيًمـــا، وألنـــه 

والمملكة بالطريقة الصحيحة«.
وهـــي  الوقدانـــي،  هالـــة  الســـابقة،  المشـــاركة  أمـــا 
جيولوجيـــة مـــن إدارة التنقيـــب فـــي المنطقـــة الشـــرقية، 
فقـــد قالـــت: »لقـــد تعلمـــت المزيـــد عـــن االســـتدامة، وأشـــعر 
أننـــي قـــادرة علـــى التنقـــل بيـــن مختلـــف جوانبهـــا المعرفيـــة 

جيًدا، وبطريقة تعود بالنفع على الشركة«.
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يف إطار اهتمامها الدائم مبوظفيها..
مبادرة جديدة تستهدف تعزيز الصحة النفسية لدى الموظفين

ــبوقة  ــر مسـ ــا غيـ ــد-19 ضغوًطـ ــة كوفيـ ــت جائحـ فرضـ
علـــى القـــوى العاملـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، لكـــن 
المـــوارد البشـــرية فـــي أرامكـــو الســـعودية، وشـــريك الرعايـــة 
الطبيـــة، مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي، يبـــذالن 
ُجهـــًدا إضافًيـــا لتعزيـــز الصحـــة النفســـية لـــدى الموظفيـــن 

وأفراد أُسرهم.
وفـــي هـــذا الصـــدد، تعاونـــت إدارة التطويـــر اإلداري 
والمهنـــي فـــي المـــوارد البشـــرية، مؤخـــًرا، مـــع مركـــز جونـــز 
ــل  ــات وورش عمـ ــم جلسـ ــي، لتقديـ ــو الطبـ ــز أرامكـ هوبكنـ
تســـتهدف تعزيـــز الصحـــة النفســـية خـــالل األوقـــات 

الصعبة، خاصة ألولئك العاملين في المناطق النائية.
ع الجلســـات، التـــي تســـتغرق ثـــالث ســـاعات  وتشـــجِّ
ـــى إجـــراء  ـــراء الطبييـــن، عل ويشـــارك فيهـــا عـــدد مـــن الخب
م أســـاليب  نقـــاش مفتـــوح حـــول الصحـــة النفســـية، وتقـــدِّ
موثوقـــة لتمكيـــن الموظفيـــن مـــن المحافظـــة علـــى تـــوازن 

الصحة النفسية وتعزيز المرونة.

صحة الموظفين أولوية قصوى
وفـــي هـــذا اإلطـــار، حـــرص رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، 
كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن 
الشـــخصي بصحـــة  اهتمامـــه  إبـــداء  علـــى  الناصـــر، 
الموظفيـــن وعافيتهـــم، حيـــث قـــام بتســـجيل رســـالة خاصـــة 

موجهة للمشاركين تُعرض خالل الجلسات.
وقـــال الناصـــر: »أشـــعر بامتنـــان شـــديد إزاء التضحيـــات 
ـــة،  ـــدة الماضي ـــى مـــدى األشـــهر العدي متموهـــا عل ـــي قدَّ الت
ــة  ــع جائحـ ــا مـ ــاء تعاملنـ ــا أثنـ ــم بهـ ــي تحلَّيتـ ــة التـ والمرونـ

كوفيد-19«.
أوقـــات عصيبـــة  تلـــك  »كانـــت  الناصـــر:  وأضـــاف 
ـــق  ـــا واجهنـــا تحديـــات عديـــدة تتعلَّ ويكتنفهـــا الغمـــوض. مًع
بالســـالمة، كمـــا اضُطـــرَّ بعضنـــا لالبتعـــاد عـــن أُســـرهم، 
ـــل، وشـــهدنا  ـــة بشـــأن التنق ـــود االحترازي ـــع القي ـــا م وتعاملن

المعاناة التي يخوضها االقتصاد العالمي«.

ــاه إميون هيوسنت ــا أنجزنـ ــر بمـ ــة الفخـ ــا فـــي غايـ ــر: »أنـ ــال الناصـ وقـ
كفريـــق خـــالل كل اختبـــار واجهنـــاه. لكننـــي أفهـــم أيًضـــا 
كيـــف يمكـــن أن تؤثـــر هـــذه الضغـــوط علـــى صحتنـــا. ولهـــذا 
الســـبب، فإننـــا حريصـــون علـــى التأكـــد مـــن اســـتمرارنا فـــي 
إعطـــاء موظفينـــا األولويـــة القصـــوى، وإيـــالء صحتهـــم 

االهتمام الذي تستحقه«.
وأشـــار الناصـــر إلـــى أن المبـــادرة تـــزوِّد الموظفيـــن 
ـــم  ـــن شـــأنها أن تُعينه ـــراء الصحـــة، م ـــا خب مه ـــأدوات يقدِّ ب
فـــي هـــذا الشـــأن، مضيًفـــا أنهـــا تبيِّـــن للموظفيـــن أن 
فهـــم بطريقـــة الوصـــول إليهـــا، كمـــا  المســـاعدة متاحـــة، وتعرِّ

تؤكد ضرورة أن يهتمَّ كلٌّ منا بمن حوله.

تقديم العون للتعامل مع التحديات
وقالـــت الناظـــرة اإلداريـــة لقســـم خدمـــات التطويـــر 
اإلداري، المـــه الخيـــال، التـــي أســـهمت بدورهـــا فـــي تقديـــم 
ـــا  ـــا العلي ـــام إدارتن ـــا انطلقـــت مـــن اهتم ـــادرة، إنه هـــذه المب

بصحة موظفي الشركة، وتحديًدا أثناء الجائحة.
ـــى  ـــس عل ـــا بشـــكل رئي ـــال: »ينصـــب تركيزن ـــت الخي وقال
ــي  ــم فـ ــر منهـ ــد كثيـ ــث يُوجـ ــدان، حيـ ــي الميـ ــن فـ العامليـ
مناطـــق نائيـــة، وقـــد يواجهـــون ظروًفـــا فـــي غايـــة الصعوبـــة. 

هدفنا هو تقديم الدعم لهؤالء الموظفين«.
م المبـــادرة الدعـــم للموظفيـــن،  وأضافـــت الخيـــال: »تقـــدِّ
ـــم  ـــا يت ـــي عـــادة م ـــى التحـــدث عـــن األشـــياء الت ـــم عل وتحثُّه

تجنُّب الحديث عنها«.
وأشـــارت الخيـــال إلـــى أن القـــوى العاملـــة المتنوعـــة فـــي 
أرامكـــو الســـعودية لديهـــا طـــرق مختلفـــة للتعامـــل مـــع 
التحديـــات غيـــر المســـبوقة للجائحـــة. وقالـــت: »لدينـــا 
عـــدد كبيـــر مـــن الموظفيـــن الذيـــن ال يتواجـــدون مـــع 
ــن  ــر قادريـ ــن غيـ ــن مغتربيـ ــب موظفيـ ــى جانـ ــرهم، إلـ أُسـ

على السفر«.
وأوضحـــت الخيـــال أن الغايـــة تكمـــن فـــي توفيـــر بيئـــة 
ـــر  للموظفيـــن، علـــى اختـــالف مشـــاربهم وظروفهـــم، تتوفَّ
فيهـــا الحلـــول واألدوات، التـــي يمكـــن أن تســـاعدهم علـــى 

التعامل مع التحديات في األوقات الصعبة.

توفير األدوات
مـــن جانبـــه، شـــارك الدكتـــور عبدالصمـــد الجشـــي بوصفـــه 
أحـــد الخبـــراء الطبييـــن ضمـــن الجلســـات. وقـــال الجشـــي إنـــه 
ــي  ــن فـ ــة العامليـ ــن، خاصـ ــد الموظفيـ ــروري تزويـ ــن الضـ مـ
المناطـــق النائيـــة، بـــاألدوات الالزمـــة للتعامـــل مـــع القلـــق 

والمخاوف.
ـــى  ـــل المشـــاركين عل ـــاًل: »تســـاعد ورش العم وأضـــاف قائ
إدراك المعلومـــات الرئيســـة حـــول الضغوطـــات النفســـية، كما 
تزوِّدهـــم أيًضـــا بـــأدوات عمليـــة تُعينهـــم علـــى التعامـــل مـــع 

الضغوطات والقلق واالكتئاب«.
وقــال الجشــي: »خــالل الجلســات، نناقــش االكتئــاب مــن 
حيــث أســبابه وعالماتــه وأعراضــه وكيفيــة عالجــه. كمــا 
نناقــش القلــق وأســبابه والطــرق المناســبة للتعامــل معــه، ال 

سيما تلك التي ال تعتمد على الوصفات الدوائية«.
وأوضـــح الجشـــي أن هـــذه الطـــرق تشـــمل كيفيـــة تحـــدي 
األفـــكار الســـلبية، وتماريـــن التنفـــس العميـــق، وتقنيـــات 
االســـترخاء، مضيًفـــا أن الجلســـات تناقـــش أيًضـــا الوســـائل 
ــى  ق إلـ ــرَّ ــية، وتتطـ ــة النفسـ ــز المرونـ ــا تعزيـ ــن بهـ ــي يمكـ التـ
ـــة  ـــب المعون ـــة، وطل ـــى المســـاعدة الذاتي ـــة الحصـــول عل كيفي

من قبل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
وفـــي حـــال كنـــت تشـــعر باالكتئـــاب أو التوتـــر أو العزلـــة، 
اتصـــل بخـــط المســـاعدة الخـــاص بشـــؤون الصحـــة النفســـية 
ـــى  ـــي، مـــن األحـــد إل ـــز أرامكـــو الطب ـــز هوبكن ـــز جون فـــي مرك
الخميـــس، بيـــن الســـاعة 8 صباًحـــا والســـاعة 3 مســـاًء، حيـــث 
إن هـــذه الخدمـــة متاحـــة لجميـــع موظفـــي أرامكـــو الســـعودية 

وأفراد أُسرهم.

دعوة لاللتحاق ببرنامج االبتعاث الجامعي لغير الموظفين لعام 2021م

يبدأ التسجيل يف ٢٢ مارس 2021 

وينتهي يف 2٨ مارس 2021.       

برنامج االبتعاث الجامعي 
سبيلك نحو التميز

مدة البرنامج:أهداف البرنامج:
• إعداد املشاركني لالختبارات العاملية مثل

  IELTS وSAT وغيرها. 

• مساعدة الطلبة السعوديين على استيفاء
  متطلبات القبول يف أرقى اجلامعات العاملية.

سنة دراسية كاملة يف مدينة الظهران، تتبعها 

دراسة جامعية بتخصصات حسب احتياج 

الشركة.

• استعداد الطلبة ملواجهة التحديات األكاديمية
  من خالل برنامج أكاديمي عالي اجلودة.

من هنا يمكنك 

التسجيل ومعرفة 

شروط التقدمي

الدليل اإلرشادي 
لتعزيز الصحة 
النفسية

فخور بما أنجزناه 
كفريق خالل كل 
اختبار واجهناه. 

لكنني أفهم أيًضا 
كيف يمكن أن 

تؤثر هذه الضغوط 
على صحتنا. ولهذا 

السبب، فإننا 
حريصون على 

التأكد من 
استمرارنا في 

إعطاء موظفينا 
األولوية القصوى

أمين الناصر
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االحتفاء باالبتكار
في مجال السالمة لعام 2020م

مالبناء على ما سبق من إنجاز االحتفاء بـ 20 عاًما من التقدُّ
خ  ل االحتفاء بالسالمة جزًءا مهًما من الطريقة التي ُترسَّ لطالما شكَّ

ل  بها ثقافة السالمة في أرامكو السعودية. وعلى هذا الصعيد، يشكِّ
برنامج تكريم اإلنجازات االستثنائية في مجال السالمة عنصًرا رئيًسا، 

فهو برنامج ُتشرف عليه إدارة منع الخسائر، ويهدف إلى تحفيز االبتكار 
واإلبداع، واستثمار مواهب وطاقات األفراد والفرق، لتقديم مبادرات 

ز من بيئة  استباقية تتسم باالستدامة في هذا المجال، من شأنها أن تعزِّ
عمل أكثر أمًنا وسالمة.

ويحتفي برنامج تكريم اإلنجازات االستثنائية في مجال السالمة 
بالذكرى العشرين النطالقه، فيما يكتسب مزيًدا من اإلقبال عاًما بعد 

ل البرنامج هذا العام رقًما قياسًيا من خالل 175 مبادرة  آخر. وسجَّ
مختلفة خضعت للتقييم، حيث تم اختيار تسع منها ضمن قائمة 

مختصرة، لُيعلن عن المراكز الثالثة األولى من بين هذه القائمة، فيما 
تم االحتفاء بالمبادرات الست األخرى من قبل إدارة منع الخسائر، نظير 

القيمة العالية التي ُتضيفها في مجال السالمة.

ابتكاًرا خضع 
للتقييم 175

مبادرات حظيت 
بالتكريم 9

مبادرات فازت 
بالمراكز األولى 3
الفائزون هم..

واملكرمون هم..

إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة 
األعمال الشمالية

ادات متنقلة لقياس تدفق  ُيسهم استخدام عدَّ
ض  دة األطوار في الحد من تعرُّ الموائع متعدِّ
العاملين مباشرة ألعمال إنتاج النفط الخام، 
سواًء ذلك المشتمل على الشوائب الحمضية 

أو الخالي منها، كما يؤدي إلى تقليل 
ض إلى مواد قد تتصف بالسمية. التعرُّ

اد متنقل لقياس تدفق  عدَّ
دة األطوار الموائع متعدِّ

سميح السيد
كرم اليتيم

محمد جمعة
محمد الدبوس

إدارة هندسة اإلنتاج في منطقة األعمال 
الجنوبية

ل األنابيب وتسرب  تطبيق حلول تنبؤية لمنع تعطُّ
االنبعاثات الهيدروكربونية إلى السطح، بما في ذلك 

التسربات من أغلفة البئر.

برنامج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
لسالمة أنابيب اآلبار

عبدالرحمن مشخص
سيدخالد جيالني

سانجيف كومار
يوسف المبارك

إدارة اإلنتاج في الشيبة وإدارة تقنية 
المعلومات في مناطق األعمال

توفير مزيد من الحماية في الحاالت الطارئة 
للموظفين الذين يقودون المركبات خارج 

دة، حيث يمكنهم االستفادة من  الطرق المعبَّ
هذا الزر إلرسال إنذار عاجل لفرق اإلنقاذ، مع 

تحديد موقع المركبة بدقة.

زر النجدة

عمرو العوض
فراس القعود

جابر الصميدي
أحمد نادر

إيهاب المعيبد

فهد الخالدي
حاتم الخالدي

بدر الخالدي
حمود الرشيدي

ماهر العرفج

وليد الحميدي
فارس الثميري

منصور الزهراني
علي طحيشي

قسم برنامج السالمة المرورية

ُيعد هذا النظام أداة إلدارة الحوادث، تقوم 
من خالل وسائل اإليضاح البصرية بتعقب 
وتحليل وعرض البيانات المتعلقة بحوادث 

الطريق في المنطقة الشرقية والمملكة.

نظام إحصاء ولوحة معلومات 
لحوادث السير في المنطقة الشرقية

إدارة التوزيع في المنطقة الغربية

ن هذا الجهاز من إجراء االختبارات  يمكِّ
المطلوبة للتأكد من سالمة الصمامات في 

نظام التزويد بالهواء بصفة شهرية، وذلك على 
نحو آمن يتصف بالكفاءة، ودون حدوث تسربات.

جهاز متنقل الختبار صمامات نظام 
التزويد بالهواء

ثامر حيدراباد
سالم الربعه

إدارة إنتاج المنطقة المغمورة في 
السفانية

ز هذه المبادرة من الحماية في  تعزِّ
مجال السالمة من خالل المراقبة عن 

ُبعد لبيانات السالمة الرئيسة 
المرتبطة برصد الحد األدنى 

لالشتعال لغاز كبريتيد الهيدروجين، 
ونقل هذه البيانات، وتفعيل نظام 

إيقاف التشغيل.

مراقبة البيانات الرئيسة عن ُبعد

عبدالرحمن مطير
عبداهلل الدوسري
حسين المحسن

إدارة المشاريع المشتركة المحلية

ن البرنامج مؤشرات قياس رئيسة يمكن  يتضمَّ
االلتزام بها من أجل ضبط األداء فيما يتصل 
بالصحة والسالمة المهنية وسالمة العمليات، 

ن من تطبيق التوصيات  بما من شأنه أن يمكِّ
التي تستهدف تطوير األداء.

برنامج مؤشرات قياس األداء الرئيسة 
في جوانب الصحة والسالمة وسالمة 

العمليات

ناصر الظاهري
أحمد السباحي

سراج جان

محمد الرفاعي
داني بورسالن

إدارة الخدمات المركزية 
ألحياء السكن

يهدف هذا النظام الذكي 
للمراقبة إلى حماية سكان 
المنازل، حيث يحتوي على 

عدد من أدوات االستشعار 
التي تقوم بإطفاء الموقد 

بشكل آلي، وذلك عندما تصل 
بعض العوامل المتعلقة 
ن. بالحرارة إلى حدٍّ معيَّ

حارس الموقد

أمين الراشد
عبداهلل بوخمسين

مة في  مركز األبحاث المتقدِّ
إكسبك

يقوم هذا الحل الذكي الُمعتمد على تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة بإغالق كامل وآمن 

لفوهة البئر، وذلك في حال كان التدفق إلى 
ر مزيًدا  السطح خارًجا عن السيطرة، مما يوفِّ

من الحماية للعاملين في منصات الحفر.

نظام آلي إلغالق صمام فوهة البئر

مايكل آفليك
شينتاكا غونيراتن
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موعٌد صباحي مع طائر العقعق يف بللحمر..

لقاءات حلوة ُمّرة مع أحد أندر الطيور في العالم
فـــي أحـــد صباحـــات ينايـــر، وصلت ُقبيل شـــروق 
الشـــمس إلى قرية صغيـــرة في الشـــمال الغربي من 

بللحمر، الواقعة في مرتفعات منطقة عسير.
وعلـــى ارتفـــاع حوالـــي 2700 متـــر فوق مســـتوى 
ســـطح البحـــر، أشـــعرني الجـــو فـــي تلـــك الســـاعة 
المبكرة، مع هبـــوب الرياح العاتية فـــوق حافة جبال 
فـــي  للمـــرة األولـــى  القـــارس  بالبـــرد  الســـروات، 
المملكـــة. كنـــت أرتدي عـــدة طبقات مـــن المالبس، 
لكننـــي لســـوء الحظ نســـيت قفـــازي في األحســـاء، 
ـــا في أكمام ســـترتي  ممـــا أجبر يديَّ علـــى أن تندَسّ

بحًثا عن الدفء.
وحين بـــدأ شـــعاع الشـــمس يتســـلَّل من الشـــرق، 
ة،  ظهـــرت أربعـــة مـــن طيـــور العقعـــق على حيـــن غرَّ
ــق بقربي في طريقهـــا باتجاه القريـــة. لقد كان  لتحلِـّ
العقعق العســـيري هو الهدف من رحلتـــي الصباحية 
هـــذه، فهو أحد أنـــدر الطيور في العالـــم، وتعداده ال 
يتجـــاوز 100 زوج قـــادر علـــى التكاثـــر. وينتمي هذا 
الطيـــر إلـــى الغرابيـــات، فصيلـــة الطيـــور الذكيـــة 

ن الغراب والقيق وأبو زريق. المعروفة، التي تتضمَّ

مشاهدات نادرة
ومنـــذ زمن طويـــل، كان العقعق األوراســـي واســـع 
االنتشار، والمعروف باســـم )بيكا بيكا(، مألوًفا لدى 
غرب أوروبـــا. لكن العقعق العســـيري، الـــذي اعتقد 
النـــاس لزمن طويل أنـــه جماعة معزولة مـــن العقعق 
األوراســـي، هو فـــي الحقيقة نوع منفصل يســـتوطن 
ا يعني  مرتفعـــات الجنـــوب الغربي مـــن المملكـــة، ممَّ
أن هـــذا الطائر النـــادر ال يمكن العثـــور عليه في أي 

مكان آخر في العالم.
وكان انتشـــار العقعق العسيري يمتدُّ حتى الطائف 

شـــمااًل، وحتى جبـــل القهر فـــي جـــازان جنوًبا. ومن غريغوري أسكيو
المؤســـف أن انتشـــاره قد تقلَّص بشـــكل كبير خالل 
العقـــود القليلة الماضيـــة، ويرجع ذلك إلى انحســـار 
البيئـــي المفضـــل، وهـــو غابـــات  ء موطنـــه  وتجـــزُّ
ـــرة، التي تُوجـــد عادة على  األكاســـيا والعرعر المعمِّ

ارتفاع 2200 متر تقريًبا أو أكثر.
وفي الســـنوات األخيرة، لم تُشـــاهد هـــذه الطيور 
بشـــكل منتظم نوًعا مـــا إال في مناطـــق محدودة من 
الموطـــن البيئـــي المناســـب لهـــا، الـــذي يمتـــد مـــن 
النماص في الشـــمال، وحتى بللســـمر جنوًبا. ويُشتبه 
فـــي أن هـــذه الطيور قد اختفـــت تماًما مـــن معاقلها 

القديمة قرب أبها، مثل جبل السودة.
لكـــن المشـــاهدات النـــادرة للعقعـــق فـــي الباحـــة 
انتشـــاره  مـــدى  ترجـــح احتماليـــة وجـــوده خـــارج 
المعـــروف حالًيا، إال أنه ببســـاطة لم يُرصد بشـــكل 
موثـــق خـــالل األعـــوام الماضيـــة. ولهـــذا الســـبب، 
رت أن أستكشـــف المناطـــق التي انتشـــرت فيها  قـــرَّ
هـــذه الطيـــور ســـابًقا، آمـــاًل أن أســـلِّط مزيـــًدا من 

الضوء على المواقع الفعلية النتشارها حالًيا.
وكان الـــوادي الغني باألشـــجار، الذي عشـــت فيه 
ذلك الصبـــاح الجميل، موطًنا مثالًيا لتعشـــيش طيور 
رة في  العقعق، حيث تنتشـــر أشـــجار العرعـــر المعمِّ

قاعه، ويكثر وجودها في بعض نواحيه.
كانـــت الطيـــور األربعـــة التـــي أزعجتها فـــي بداية 
ـــت رحالهـــا فـــي مـــكان مـــا بيـــن  الصبـــاح قـــد حطَّ
األغصـــان الكثيفـــة في الـــوادي. وبعد فتـــرة وجيزة، 
أصبحـــت أســـمعها عن بُعد فـــي االتجاه الـــذي يعيد 
إلـــى القرية، وهـــي تُطلق نداءهـــا المميـــز: »آك آك 
آك«، الذي اكتســـبت منه اســـمها العربـــي )العقعق(. 
انطلقـــت باتجاهها في مســـار متعرج بين األشـــجار، 
ثمَّ نظـــرت في اتجاه المـــكان الذي كنـــت قد أوقفت 
فيه ســـيارتي، فرأيتهـــا مجتمعة فوق شـــجرة بحذاء 

بتها بهدوء على أمل أال أخيفها. السيارة، فتعقَّ

دراساٌت شحيحة
عندما وصلـــت إلى هناك، وجـــدت أن طيور العقعق 
قد رحلـــت. لذا غامـــرت بالعودة إلـــى القرية حيث من 
الُمحتمل أن ألتقي بها مجـــدًدا. لم يكن عليَّ أن أذهب 
بعيـــًدا، فبمجـــرد أن وصلـــت إلـــى الطريـــق الرئيـــس 
وانعطفت يســـاًرا، اســـتطعت اقتفاء إحدى الطيور وهو 
يتغـــذى علـــى حافـــة الطريـــق، فيمـــا ســـمعت البقيـــة 
تتبـــادل نداءاتها على مســـافة ليســـت بالبعيدة. توقفت 
لت آلة التســـجيل  وبـــدأت بتصويـــر الطائـــر، كمـــا شـــغَّ
اللتقـــاط األصـــوات. انتبهـــت حينهـــا إلـــى أن الطائـــر 
الـــذي كنت أصـــوره كان يصـــدر األصـــوات أيًضا، لكن 
نداءاتـــه كانـــت هادئـــة وهـــو يســـير علـــى الطريـــق 

باتجاهي.
ى في  بعـــد ذلك بوقت قصيـــر، جاءت الطيـــور لتتغذَّ
حقل ُحرث ســـطحه مؤخًرا، فيما اســـتمر ذلك الطائر، 
أو ربمـــا غيره، في إطالق األصـــوات. بدا الصوت أكثر 
حـــدة، وبـــدا أن الطائـــر كان يراقـــب طائـــًرا آخر وهو 
ـــه وســـط الطين  يقلـــب التربـــة بمنقـــاره القوي، ويدسُّ
الناعـــم. توقعـــت حينهـــا أن مجموعة الطيـــور هذه قد 
تضـــمُّ بينها طيـــوًرا صغيـــرة تتعلم طريقـــة التغذي من 
طيور أكثـــر خبـــرة، أو ربما أنهـــا مجموعـــة مؤلفة من 

أبوين برفقة فراخهما.
وعلـــى أي حـــال، لم تبـــُد الطيور منزعجـــة جًدا من 
وجودي، واســـتمرت في البحث عن الطعـــام لما يقرب 

من نصف ساعة قضيتها معها.
ـــرة حول  هناك عـــدد قليـــل مـــن الدراســـات المتوفِّ
هـــذا النوع مـــن الطيـــور، وهو أمر يشـــير إلـــى حقيقة 
أنها لـــم تُدرس بشـــكل جيـــد. ويمكن القـــول إن هناك 
كثيـــًرا ممـــا يمكن تعلمـــه عن بيئـــة العقعق العســـيري، 
فحتى تلـــك المالحظـــات العرضية بواســـطة راصدي 
ومصـــوري الطيـــور، إلـــى جانـــب مالحظـــات العلمـــاء 
المقيميـــن، يمكـــن أن تســـاعد فـــي كشـــف مزيـــد من 

المعلومـــات عـــن حيـــاة هـــذه الطيـــور المذهلـــة، التي 
تتعرَّض لخطر جسيم.

فـــي وقت الحـــق، وفي طريقـــي خارًجا مـــن القرية، 
ســـمعت مزيـــًدا من طيـــور العقعـــق. لقد كانـــت قريبة 
جًدا، فركنت ســـيارتي لتســـجيل أصواتهـــا. ربما كانت 
على بُعـــد نصف كيلومتر من المجموعـــة التي كنت قد 
تركتهـــا قبـــل ذلك بلحظـــات، لـــذا أضفـــت المجموعة 

الجديدة إلى تعداد ما رصدته ذلك اليوم.
كانت المجموعة الجديدة تُحـــدث صخًبا حول أحد 
المنـــازل، بينمـــا كان أحـــد أفرادهـــا يســـتمتع بتنـــاول 
قطعـــة دجـــاج علـــى عمـــود الهاتـــف القريـــب، وهو ما 
ألمح إلـــى الســـبب وراء تلـــك الضجة؛ بقايـــا طبق من 

األرز والدجاج.
واصلت مســـيري نحـــو بقعة ثانيـــة، انتهـــت بي إلى 
أقصـــى الحافة عنـــد منحـــدر شـــاهق. توقفـــت بُرهة 
وجيـــزة أتأمـــل المشـــهد الســـاحر ملّيًـــا، وقد بـــدا لي 
واضًحـــا بشـــكل مذهـــل. وعندمـــا وصلت إلـــى الوادي 
التالـــي، كان الوقـــت قـــد أزف فلـــم يبَق  لي إال ســـاعة 
واحـــدة قبل موعد العودة إلى أبها الســـتقالل الطائرة. 
وعلـــى الرغم من ذلك، اســـتطعت في غضـــون ذلك أن 
أعثـــر علـــى أربعة أفـــراد أخـــرى مـــن طيـــور العقعق، 
ليصـــل مجمـــوع مـــا عثرت عليـــه إلـــى 14 طيـــًرا، وهو 
أكبـــر عـــدد كنـــت قـــد صادفتـــه خـــالل زيـــارة واحدة 

لمنطقة عسير.

االنقراض إلى األبد
بعد ســـتة أشـــهر من رحلة الرصد تلـــك، اصطحبت 
زوجتـــي وصديقـــي آدم إلـــى بللحمـــر لرؤيـــة العقعـــق 
العســـيري. وعلـــى الرغم مـــن أننـــا نجحنا فـــي رصد 
طيريـــن في آخـــر بقعـــة صادفـــت فيهـــا تلـــك الطيور 
خـــالل الزيـــارة الســـابقة، إال أننـــا لـــم نســـتطع إيجاد 
المجموعـــة األكبـــر التي عثرت عليها قـــرب القرية في 

أي مكان.
ســـاورني القلق إزاء احتمال أن شـــيًئا مـــا قد حدث 
لهـــا، لكنني عمـــدت إلى طمأنة نفســـي باحتمـــال أنها 
تتغذى فـــي مكان آخـــر. ولكن مـــن يدري؟ ففـــي نهاية 
األمر، هل االنقـــراض إال اختفاء مفاجـــئ وغير متوقع 
وال رجعـــة فيـــه؟ هـــل هـــو إال صمـــت مفاجـــئ يســـود 

األمكنة التي دوَّت فيها نداءات العقعق ذات مرة؟
مـــع مخاوف الباحثيـــن من أن أعداد العقعق ســـوف 
تستمر في االنخفاض، ومع تســـبب اإلنسان في عديد 
د بقاء هـــذا النوع على  مـــن المخاطر البيئية التـــي تهدِّ
المدى الطويل، فـــإن اليوم الذي قـــد ينقرض فيه هذا 
الطائـــر ربمـــا يكون أقـــرب بكثير ممـــا نتخيـــل، إذا لم 
نفعل شـــيًئا بشـــأن ذلك في الحال. االنقـــراض يحدث 

إلى األبد؛ فأنقذوا العقعق العسيري!
بقايا عش قديم لطائر العقعق في شجرة عرعر ميتة، حيث العقعق العسيري في قرية قرب بللحمر في منطقة عسير.

ل تدهور األشجار التي يعشش فيها هذا الطائر أحد  يمثِّ
التهديدات التي تواجهه.

طائران ضمن مجموعة من طيور العقعق، بدا أنهما 
ح أنهما  ُيراقبان اآلخرين أثناء قيامهم بالتغذي، ما يرجِّ

طائران صغيران في العمر.

اإلطاللة من على حافة جبال 
السروات بالقرب من بللحمر.
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التدوير

االستهالك

التوزيع

التصنيع

االقتصاد 
الدائري

يف منتدى افتراضي نظمته أرامكو السعودية بحضور  1000 مشارك 

تقليل النفايات وزيادة إعادة االستخدام ُيسهمان 
في سد الفجوة في االقتصاد الدائري 

للمرة األولى من نوعها وضمن برنامج زيادة اإلنتاج يف احلقل
إنجاز مسوحات ونمذجة رقمية للمرافق البحرية في حقل المرجان 

الظهــران - نظمــت أرامكــو الســعودية بالتعــاون مــع 
ــر،  ــة تعمــل فــي مجــال إعــادة التدوي ــالث شــركات محلي ث
منتــدى افتراضــي  تحــت عنــوان )الخدمــات اللوجســتية 
العكســية واالقتصــاد الدائــري(، شــارك فيهــا أكثــر مــن 

1000 مشارك. 
وسـلطت الفعاليـة الضـوء علـى أهميـة المحافظـة علـى 
البيئـة وكيفيـة مسـاهمة الـدول، والشـركة واألفـراد فـي 
اسـتدامة مـوارد الكوكـب.وكان الهـدف مـن الفعالية إطالع 
الحضـور علـى جهـود الحـد مـن النفايـات وإتاحـة المجـال 
أرامكـو  جهـود  وإبـراز  للمـوارد،  المسـتمر  لالسـتخدام 
االقتصـاد  المـواد ضمـن  تدويـر  مجـال  فـي  السـعودية 

المستدام.
وأكد نائب الرئيس للمشتريات وإدارة منظومة اإلمداد، 
علـى  االفتتاحيـة  كلمتـه  فـي  الشـمري،  محمـد  األسـتاذ 
المواءمـة بيـن مبـادرات أرامكـو السـعودية ورؤيـة المملكـة 
2030 واالقتصـاد الدائـري للكربـون  العربيـة السـعودية 
فـي مجموعـة  الطاقـة  وزراء  توافـق عليـه  لمـا  اسـتناًدا 

العشرين لضمان تحقيق مستقبل مستدام. 
وعـرض الشـمري نمـوذج أعمـال سلسـلة اإلمـداد فـي 
االقتصـاد الدائـري وتطبيقـه فـي الشـركة، بمـا فـي ذلـك 
إضافـة بنـود وشـروط عقـد التوريـد وتبنـي االتفاقيـات 

المستدامة.
دة  إعـا مـع  لتكيـف  ا فـي  الشـركة  لجهـود  ر  وأشـا
االسـتخدام، والتجديـد وإصـالح المـواد فـي أحـد طرفـي 
سلسـلة اإلمـداد، وإعـادة تدويـر المـواد منتهيـة الصالحيـة 
والفائضـة بـداًل مـن التخلـص منهـا لضمان الحـد األقصى 
مـن إعـادة اسـتخدام المـواد فـي االقتصـاد فـي الطـرف 

اآلخر. 
وتطـرق كبيـر المهندسـين، األسـتاذ جميـل البقعـاوي، 
الخطـي  االقتصـاد  فـي  للربـح  الدافـع  بيـن  للفروقـات 
يقدمـه  تدويـًرا  أكثـر  حـل  وبيـن  للمـوارد،  واسـتنزافه 

الظهـران - نفذ فريق العمل فـي برنامج زيادة اإلنتاج 
فـي حقـل المرجـان عمليـات مسـح ونمذجـة للمنصـات 
البحريـة هنـاك باسـتخدام أشـعة الليـزر إلنتـاج خرائـط 

ثالثية األبعاد لتلك المرافق.
وتعـد هـذه هـي المرة األولـى، منذ 40 سـنة، التي يتم 
فيهـا الحصـول علـى نمـاذج موثوقـة ثالثيـة األبعـاد لهذه 
المرافـق البحريـة بحيـث يمكـن تقديمهـا لفـرق األعمـال 
في تلك المرافق لالسـتفادة منها في المشـاريع وأعمال 
بـل ويمكـن االرتقـاء بتحسـينها  المسـتقبلية،  الصيانـة 

لتصل إلى مرحلة المعامل الذكية والرقمنة الكاملة.  
وكان الفريـق قـد واجـه مشـكلة تمثلـت فـي محاولـة 
التخطيـط ألعمال تطوير المنصـات البحرية في الحقل 
التـي خضعـت لتعديـالت وتغييـرات عديـدة عبـر عقـود 

من الزمن.
واكتشـف فريـق قسـم مرافـق اإلنتـاج البحريـة فـي 
المرجـان أن الحصـول علـى رسـومات دقيقـة للمنصـات 
التـي خضعـت لتعديـالت كثيـرة والتـي يتـراوح عمرهـا 
مابيـن 20 و40 سـنة ليـس أمـًرا مضموًنـا، فضـاًل عـن 
تعـذر اسـتخدام مسـوحات المواقـع النموذجيـة كمصـدر 

معتمد دائًما للحصول على المعلومات المطلوبة.    

المزيد من التقنية لحل المعضالت
وللحصـول علـى معلومات دقيقة عما نُفذ على أرض 

القافلة األسبوعية

الواقـع من منشـآت كمـا هي عليه تماًمـا اآلن وتخطيط القافلة األسبوعية
إدارة  الصحيـح؛ اسـتخدم فريـق  النحـو  العمـل علـى 
فـي  البحريـة  اإلنتـاج  مرافـق  قسـم  فـي  المشـاريع 
المرجـان أحـدث تقنيـات الليـزر ثالثـي األبعـاد للمسـح 

والنمذجة.
وقـال مديـر المشـروع، محمـد الصـادق، أن عمليـات 
أنتجـت  الليـزر  أشـعة  باسـتخدام  والنمذجـة  المسـح 
للمنصـات  األبعـاد  ثالثيـة  موثوقـة  رقميـة  نمـاذج 

البحرية. 
المشـروع  لفريـق  التقنيـة  هـذه  »تسـمح  وأضـاف: 
تصميـم  فـي  لمسـتغرق  ا لثميـن  ا قـت  لو ا فيـر  بتو
السـالمة  مـن مخاطـر  والحـد  المعقـدة،  التعديـالت 
وأخطـاء التصميم، وتوفير التكاليف في نهاية المطاف 
مـن خـالل الحـد مـن مقـدار الوقـت المسـتغرق فـي 

أعمال اإلنشاء البحرية الجديدة على المنصات«.
وبعــد إجراء المســوحات خضعت البيانــات للمعالجة 
بتقنيــات الــذكاء االصطناعــي للتعــرف بشــكل دقيــق 
علــى مكونــات المرافــق مــن قطــع وصمامــات وأنابيــب 
وغيرهــا مــن العناصــر األخــرى التــي تكــون عــادًة جــزًءا 
مــن المرافــق البحريــة، فتمخــض عــن ذلــك إعــداد 

نموذج ثالثي األبعاد.
واسـتخدم فريق المشروع بعد ذلك النماذج لتصميم 
مـا يلزم مـن أعمال هدم وإضافة وتعديـل على المنصة 
الرسـومات  أنتجـت  والتـي  األبعـاد  الثالثيـة  الذكيـة 
المطلوبـة تلقائًيا لفرق المشـروع وغيرها من األطراف 

المعنية.

خرائط رقمية للمرافق البحرية

البحريـة  اإلنشـاء  أعمـال  »تُنفـذ  الصـادق:  وأضـاف 
باسـتخدام مـوارد مكلفـة. وكل سـاعة نوفرهـا تسـهم فـي 
توفيـر فعلـي فـي التكلفـة. وإلـى جانـب ذلـك فـإن العمـل 
الـذي نفـذه فريـق المشـروع علـى هـذه المرافـق القديمـة 

يمثل خطوة مهمة على طريق رقمنة المرافق«.
وأصبـح هـذا العمـل اآلن يمثل ريـادة تجريبية لتحسـين 

سـرعة وكفاءة المسـح بالليزر ثالثي األبعاد، ولتعميم هذه 
التجربة على جميع مرافق أرامكو البحرية القائمة. 

ويعـد تنفيذ تعديـالت في أعمال اإلنشـاء على المرافق 
المنتجـة القائمـة من أصعـب العقبات التـي تواجه مديري 

المشاريع، ما لم تتخذ إجراءات التخطيط المناسبة.
وبذلـك توصـل فريـق قسـم مرافـق اإلنتـاج البحريـة في 
المرجـان إلـى طريقـة أدق للتخطيـط ألعمـال التطويـر 

المعقدة هذه في المرافق المنتجة القائمة.

أنتجت عمليات المسح والنمذجة باستخدام أشعة الليزر نماذج رقمية موثوقة ثالثية األبعاد للمنصات البحرية.

أكد الشمري في كلمته على المواءمة بين مبادرات 
أرامكو السعودية ورؤية المملكة العربية السعودية 

2030 واالقتصاد الدائري للكربون.

االقتصـاد الدائـري لتوفيـر فـرص اقتصاديـة هائلـة وفـي 
ذات الوقت المحافظة على الموارد. 

وقـدم البقعـاوي إيجـاًزا حـول بدايـات أرامكو السـعودية 
فـي إرسـاء اإلطـار المؤسسـي لالقتصاد الدائـري بدًءا من 
توفيـر دورات االعتمـاد وانتهـاًء بتطبيـق مفهـوم االقتصـاد 

الدائري في المعايير الهندسية.
وقـال: »سـتواصل أرامكـو السـعودية العمـل باالشـتراك 
مـع القطاعـات المحليـة لتحقيـق بيئة أعمـال مثالية ضمن 

نطاق أعمالنا، وأفضل أداء مستدام ممكن.«

االقتصاد الدائري للكربون 
عملـه  أسـس  الدائـري  االقتصـاد  عمـل  فريـق  وقـدم 
وتصاميمـه داخـل الشـركة، ثـم قدمـت إدارة  الخدمـات 
اللوجسـتية للمـواد عرًضـا حـول قنـوات إعـادة التدويـر 
واللوجسـتيات العكسـية للتقليـل مـن النفايـات. وعرضـت 
إدارة خدمـات أحيـاء السـكن جهودهـا فـي مجـال إعـادة 
الدائـري  واالقتصـاد  الكربـون  مـن  والتخلـص  التدويـر، 
للكربـون، بينمـا قدمـت إدارة الحمايـة البيئيـة برنامجهـا 

إلدارة النفايات.
وعرضـت الشـركات المحليـة المختصـة بإعـادة التدوير 
العمليـات التـي تطبقهـا بالنسـبة للمـواد المختلفـة وإعـادة 

استخدام هذه المواد في االقتصاد.
يـات  لنفا ا لجـة  لمعا حلـول  شـركة  ممثلـو  وعـرض 
االلكترونيـة عمليـات إعـادة التدويـر الخاصـة بالمعـدات 
المجـول  وعرضـت مجموعـة  واإللكترونيـة؛  الكهربائيـة 
كيفيـة معالجـة وإعـادة تدويـر معظـم النفايـات الكيميائيـة 
السـائلة والصلبة من أرامكو السعودية، وناقشت مجموعة 
القريـان كيفيـة تحويـل نفايـات الشـركة الصناعيـة لمـواد 

خام.  
وختم مدير إدارة الخدمات اللوجسـتية للمواد، األسـتاذ 
أحمـد الزهرانـي، الفعاليـة بالحديـث عـن أهميـة تدويـر 
المواد وأهمية تبني أرامكو السعودية لالقتصاد الدائري.

الموارد



9
القافلة األسبوعية      ١٨ مارس ٢٠٢١ 

اإلبحار بين الكثبان في الربع الخالي..
بالنظــر إلــى شــغفي باالستكشــاف، فــإن فكــرة خــوض 
مغامــرة فــي الربــع الخالــي لطالمــا كانــت بمثابــة تحــدٍّ 
كبيــر بالنســبة لــي، حتــى حانــت الفرصــة المناســبة للقيــام 

بذلك نهاية العام الماضي.
ألَّفنــا فريًقــا مــن ثمانيــة أشــخاص لخــوض الرحلــة، 
وأمضينــا ثالثــة أشــهر فــي التحضيــر لهــا، حيــث اجتمعنــا 
ــات  ــة والتحدي ــر مــن مــرة لدراســة المخاطــر المحتمل أكث

التي قد نصادفها.
وكانــت المهمــات الُملقــاة علــى عاتــق كل واحــد منــا 
ــة،  ــد مســار الرحل ــك تحدي ــي ذل ــا ف دة بوضــوح، بم محــدَّ
وإحضــار مســتلزمات الرعايــة الطبيــة، وتوفيــر المــؤن، 
والتجهيــز لألمــور اللوجســتية، وأخيــًرا توفيــر قطــع الغيار 

التي قد نحتاجها.

صحراء شاسعة
يُعــد شــهر ينايــر الوقــت األمثــل للقيــام بمثــل هــذه 
الرحلــة، وذلــك بســبب أن الرمــال تُصبــح أكثــر ثباًتــا، كمــا 

أن الجو يكون أكثر مالءمة.
د مســار  وتتطلَّــب الرحلــة الحصــول علــى ترخيــص يحــدِّ
ــات  ــزوُّد بكمي ــد مــن الت ــم التأك ــة، كمــا أن مــن المه الرحل
كافيــة مــن الوقــود لقطــع الصحــراء مــن الشــرق إلــى 
أقصــى الغــرب. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن معــدات اإلنقاذ 
ال يُســتغنى عنهــا، خاصــة مــن أجــل ســحب الســيارات فــي 

حال علقت وسط الكثبان الرملية.
انطلقنــا فــي رحلتنــا فــي آخــر يــوم مــن شــهر ديســمبر 
ــا االحتفــال بــرأس الســنة فــي  الماضــي، حتــى يتســنى لن
الصحــراء الشاســعة. وكان األمــر مذهــاًل؛ كانــت الرمــال 
تحيــط بنــا علــى امتــداد البصــر، وفــي المســاء بــدت 

محمد الغامدي

خذ اللقاح

فلننِه الوباء

النجوم قريبة كما لو أنه كان بإمكانك إمساكها بيدك.
نــت رحلتنــا عــدًدا مــن محطــات التوقــف بهــدف  وتضمَّ
التغذيــة واالســتراحة، والحصــول علــى قســط مــن النــوم، 

وملء المركبات بالوقود.

مناظر ساحرة
زرنــا عديــًدا مــن المواقع الســاحرة خــالل رحلتنــا، ومن 
بينهــا بئــر الشــلفا ذات الميــاه العذبــة، وموقــع نيــزك 
ــا  ــا زرن ــة الحــارة، كم ــاه الكبريتي ــر جــالب للمي ــر، وبئ الوب
محميــة الحيــاة الفطريــة حيــث حظينــا بفرصــة رؤيــة 

أنواع عديدة من الحيوانات.
وإذا كنــت لــم تــزر صحــراء الربــع الخالــي مــن قبــل، 
الرمليــة  الكثبــان  تــرى  وأنــت  الدهشــة  فســتعتريك 
الضخمــة، التــي يصــل ارتفــاع بعضهــا إلــى أكثــر مــن 300 
ــا الليــل فــي قلــب الصحــراء فكان مشــهًدا ســاحًرا  متــر. أمَّ
حيــث الســماء الصافيــة، والنــوم تحــت رداء النجــوم، فــي 

جو يأسر األلباب!

الدمام

األحساء

الربع الخالي

الرياض
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احترس: البالستيك على طاولة 
طعامك

كاتب الظل

كيف يعمل االبتكار؟

■  تحددت كتابتك اإلبداعية في قالب سردي واحد هو القصة القصيرة. 
لماذا اخترت هذا النوع األدبي تحديًدا؟

يقول موباسان إن »هناك أشياء ال يمكن التعبير عنها إال بالقصة 
القصيرة«، فهي عابرة لكنها تحمل كثيًرا من العبر، ومهما كانت مكثفة، 
ومعدودة الكلمات، وتتبع جانًبا واحًدا من جوانب الحياة فهي أكبر من أن 
تُختصر، بل في كل هــذا تكمن قوتها، لذلك اخترت أن تكون رفيقة 

البدايات.
■  تتركز مجموعاتك القصصية حول الشخصية النسائية وتعالجين من 
خــاللــهــا قــضــايــا تــخــص الـــمـــرأة، الــتــي تــبــدو فيها بشكل عـــام مهزومة 
وحائرة، وتفيض بعدد من األوجـــاع. هل تعتقدين أن بوسع األدب أن 

يقدم حلواًل للمشكالت المجتمعية؟
إن  األدب التخيلي ليس نًصا قانونًيا، وال خبًرا صحفًيا، وال وثيقة 
تاريخية، ولكنه جنس إبداعي متخيل، جاء ليقدم رؤية جديدة للحياة 

ولإلنسان بشكل عام، حتى نعرف: من هو؟ كيف يفكر؟ وبماذا يحلم؟
الفكرة التي تم التكريس لها هي أن اإلبداع النسائي باهت الوجود، وال 
يرقى لمستوى اإلبداع الذكوري الذي عرف تراكًما واعتراًفا مبكًرا. وحتى 
عندما أطل اإلبــداع النسائي ظلت النساء حبيسات همومهن الذاتية، 

فمنذ الفقرات األولى ألعمالهن تجدهن يسردن بضمير األنا مواجعهن.
ومن النقاد الغربيين من يرى في هذا تميًزا، وخلًقا لنوع متفرد من 
اإلبــداع. وعلى العكس من ذلك، هناك دعوة لكتابة أدب مماثل لكتابة 
الرجال، ولكن ال بُد أن أوضح أني ال أرى فروًقا بين االنتاجات األدبية من 
خالل جنس كاتبها، بل يكفيني االعتماد على عين الناقد وقلب القارئ 

حتى أفصل بين األدب الجيد أو الرديء.
■  لكن لماذا هذه النظرة المتشائمة نوًعا ما لواقع المرأة رغم ما تحظى 

به حالًيا من مكتسبات في مجاالت عديدة؟
إن التغيير الذي طال البنية الفوقية، وبالتالي البنية التحتية، انعكس 
على مستوى الكتابة اإلبداعية، فبعد أن كان إبداع المرأة على درجة أقل 
مقارنة باإلبداع الــذكــوري، ظهرت أسماء فرضت نفسها في الساحة 

األدبية، وانشغلت بقضايا كبرى تهم الوطن كما تهم الذات اإلنسانية.
لكن يجب أال نغطي الشمس بغربال؛ فهناك شريحة واسعة من النساء 
ال يــزال يطالها التهميش والتعنيف، تحت نير االستغالل االقتصادي 
واالجتماعي. والكتابة القصصية في نظري هي نشرة تخيلية توثيقية، 
نـــراه، وعلى المؤسسات الوصية  الــحــال كما  نعلن مــن خاللها واقــع 

والمجتمع المدني االلتفات لهن، والنهوض بأوضاعهن.
ــررِت بــهــا شــخــصــًيــا في  ــ ■  مــا نــســبــة تــقــاطــع األحـــــداث الــواقــعــيــة الــتــي مـ
قصصك؟ هل يحمل بعضها أثــًرا من سيرتك أم أنك تعتمدين على 

حبكات متخيلة بشكل كلي؟
اإلبداع بصفة عامة جمع بين واقع اإلنسان في عملية تخيلية تخرجه 
من عالمه بشخصيات من نسيج خيال المؤلف، وفي نفس الوقت تجدها 
شخصيات تشبهه وال تختلف عنه، نماذجها ومالمحها واقعية، حتى أن 
القارئ ال يكاد يفرق بين واقعيتها وخيالها أثناء العملية القرائية. ويرجع 
هذا األمر إلى أن العقل البشري يخلط بين الواقع والوهم، فالوهم خداع 
التلقي  اللغة إلى تصديقه في حالة  حسي، وانحراف معرفي تدفعنا 

األدبي.
■  لغة قصصك تبتعد عن الغموض وتحمل معنى صريًحا ومحدًدا، وهو 
توجه يعترض عليه بعض النقاد ألنــه فــي نظرهم يقلل مــن فرص 
الــتــأويــل الــمــتــعــدد لــمــضــمــون الــقــصــة مـــن الــــقــــارئ. لـــمـــاذا مــثــل هــذا 

التوظيف المباشر للغة؟
 في نظري الكتابة تحتاج عادة جالًء ووضوًحا، ال غموًضا يضع الكاتب 
موضع حيرة، لوضع تصورات ناتجة عن إعــادة تفكيك العالم وتجديد 
بنائه. وقد تختلف الــرؤى بزواياها المتعددة، لتبدأ عملية الكتابة عن 
طريق طرح اإلشكاالت المؤرقة، ويبقى على القارئ مسؤولية الوصول إلى 

مقاصد الكاتب وفق خلفيته المعرفية وقدراته التأويلية.
■  مـــاذا عــن مــشــروعــك اإلبـــداعـــي المستقبلي؟ هــل ســيــكــون ثــمــة مكان 

للرواية فيه؟
أعتقد أن الوقت حان للخروج من شرنقة القصة إلى كتابة الرواية، 
حيث أني أشتغل على مشروع أول روايــة لي منذ سنة تقريًبا. ستكون 

تجربة جديدة، لطالما حلمت بأن أعيشها بوجداني.

القصة ُتعلن عن واقع 
الحال كما نراه

اري خديجة عمَّ
كاتبة مغربية صدرت لها أربع 

مجموعات قصصية، هي »قصاصات 
من حياة امرأة«، و«العبة النرد«، 

و«الفوتوغرافية«، و«ثمرة الصنوبر«.

يـؤرخ الباحـث والعالـم اإليطالـي، سـيلفيو غريكـو، فـي 
تطورهـا،  ويسـتعرض  البالسـتيك،  لمـادة  الكتـاب  هـذا 
صحـة  علـى  والضـارة  السـلبية  تأثيراتهـا  علـى  ويركـز 
اإلنسـان والتغيـرات المناخيـة، وتهديدهـا لمعظـم أهـداف 
التنميـة المسـتدامة. الكتـاب بعنـوان: »البالسـتيك علـى 
المائـدة، متـى وكيـف صرنـا نـأكل البالسـتيك«، وصـدرت 

ترجمته إلى العربية بتوقيع د. ناصر إسماعيل.
يعلـن المؤلـف أن البالسـتيك صـار فـي كل مـكان، لهـذا 
هـذه  تفاعـالت  مـن  ويحـذر  الخطـر  ناقـوس  يـدق  فهـو 
المادة، التي طالت وبشـكل غير مسـبوق حياة البشـر حتى 
مصطلـح  أن  ويوضـح  طعامهـم.  مائـدة  إلـى  وصلـت 
البالسـتيك يُسـتخدم اليـوم ليشـير بوجـه عـام إلـى آالف 
المـواد غيـر الطبيعيـة المصنعـة. ويتعلـق األمـر بمجموعـة 
ن  لفنيـو ا عليهـا  يطلـق  لتـي  ا  ، د ا لمـو ا مـن  سـعة  ا و
المتخصصـون والكيميائيـون أسـماء محددة تميـز المركب 
األسـاس لهـا وهـو »البوليمـر االصطناعـي« وخصائصـه. 
ويؤكـد أن هـذا المركـب قـد تغلغـل فـي مختلـف عناصـر 
بيئـة  فـي  وبقـوة  حاضـر  فهـو  للبشـر،  اليوميـة  الحيـاة 
اإلنسـان، ويُعـد أكثـر الخامـات التـي أثرت فـي مجتمعاتنا، 
تلبيـة عـدد غيـر محـدود مـن  ولديـه قـدرة فائقـة علـى 
االسـتخدامات لـم يكـن أحـد يتخيلهـا، وهـو يدخـل فـي 
تصنيـع كل شـيء تقريًبـا، مثـل األجهـزة المنزليـة واأللعـاب 
والمالبـس والسـيارات واألثـاث المنزلـي واآلالت الزراعية 

المترجـم هـو كاتـب الظـل، هـذه هـي الخالصـة التـي 
يؤكدهـا البرتغالـي، كارلوس باتيسـتا، مؤلف هـذا الكتاب 
جاعـاًل إياهـا عنواًنـا له. ويضـم هذا العمـل مجموعة من 
المقـاالت التـي تـدور حـول معنـى الترجمـة وأهميتهـا، 
وطبيعـة دور المترجـم فـي التعامـل مـع النـص األصلـي، 
هـذا  حـول  المترجميـن  مـن  عـدد  تصـورات  وترصـد 
المفهوم، الذي لعب دوًرا رئيًسـا في نقل الثقافة والتراث 

بين مختلف المجتمعات اإلنسانية.
فـي  العميـم،  آيـت  الكتـاب، محمـد  ويوضـح مترجـم 
مقدمتـه لـه أنـه يشـبه المختصـرات ويقتـرب مـن كتـب 
تعـدم حـس  ال  ونـوادر  مركـزة  ففيـه شـذرات  الحكـم، 
الدعابـة حـول عالـم المترجميـن والمهتمين بهذا الشـأن، 

تساعد في فهم ألغاز وأسرار هذه العملية.
الكاتـب، الـذي ولـد ونشـأ فـي فرنسـا، يعمل هو نفسـه 
مـن  عديـًدا  ترجـم  حيـث  البرتغالـي،  لـألدب  مترجًمـا 
األعمـال اإلبداعيـة البرتغاليـة إلـى اللغـة الفرنسـية، وهو 
يـرى أن المترجـم ناقـل ومجـدد فـي اآلن نفسـه، ويتمثـل 
اللغـات  بيـن  يفصـل  الـذي  الصمـت  »كسـر  فـي  دوره 
والشـعوب«، كمـا أن الترجمـة »مغامـرة« تتطلـب مثابـرة 
وجـرأة واندفاًعـا لــ »اقتحـام الصيـغ المناسـبة«، وهـي 
تمريـن للذاكـرة والخيـال بحًثـا عـن المعنـى الصحيـح، 
وسعًيا إلدراك جمال لغة االنطالق وجمال لغة الوصول.

يؤكـد هـذا الكتـاب أن االبتـكار كمفهـوم يرتبـط بقـدرة 
العقـل اإلنسـاني علـى التجديـد، وإيجـاد كافـة الوسـائل 
التـي بوسـعها أن تفيـد البشـرية، وال بُـد لـه أن يرتبـط 
ببيئـة فكريـة وثقافيـة وحضاريـة بالمعنـى األوسـع يمكنها 
أن تدعمـه وتحافـظ عليـه وتعمـل علـى تطـوره. الكتـاب 
بعنـوان: »كيـف يعمـل االبتـكار؟« ومؤلفـه هـو الصحفـي 
البريطانـي، مـات ريدلـي، الـذي سـبق أن نشـر مجموعـة 
مـن المؤلفـات المهمـة التـي تُرجمـت إلـى أكثـر مـن 30 
لغـة، والتـي تناقـش العالقـة الوثيقـة بيـن إنتـاج العلـوم 

والبيئة واالقتصاد.
يقـول ريدلـي إنـه بـات مـن الضـروري أن يتغيـر فهمنـا 
التقليـدي وتفكيرنـا الشـائع حـول معنـى االبتـكار، بوصفه 
عمليـة تتطـور وفًقـا لخطـة محكمـة حتميـة ومحـددة ال 
يمكـن أن تتغيـر عـن مسـارها األولـي، وتنـم عـن عبقريـة 
فرديـة، لنتعامـل معه بوصفه متغيـًرا مرًنا يرتبط بمحيط 
اإلنسـان، الـذي يتغيـر بـدوره باسـتمرار، ويـزداد رسـوًخا 
كلمـا تعددت الخصائـص الكفيلة بإثرائـه، وأهمها القدرة 
اإلنسـانية علـى التفكيـر برحابـة وحريـة، والخـروج عـن 
اإلطـار الفـردي واالرتبـاط بقيمـة الجماعيـة والمنظـور 

التعاوني.
هـذا  وتطبيـق  معنـى  يتفـاوت  األسـاس،  هـذا  وعلـى 

والتجارية وأدوات الطبخ وغير ذلك.
وعلـى مـدار فصول الكتـاب األربعة يتعـرف القارئ على 
أضـرار البالسـتيك، التـي حـرص المؤلـف علـى تفصيلهـا 
بشـكل دقيـق. فبعـد أن يتحـدث بشـكل عـام فـي الفصـل 
األول عـن خصائـص البالسـتيك ومعالجته، ويقـدم تاريًخا 
السـلبية علـى  البالسـتيك  تأثيـرات  يناقـش  لـه،  موجـًزا 
البيئـة البحريـة، والكيفيـة التـي يصـل عبرهـا البالسـتيك 
واألذى  فيهـا،  الحيـة  الكائنـات  إلـى  كيميائًيـا  الملـوث 
الجسـدي الـذي تتعـرض لـه بسـبب القطـع البالسـتيكية 

التي تبتلعها.
الفصل الثالث يسـتعرض الطرق التي يصل البالسـتيك 
المثـال  إلـى غذائنـا وشـرابنا، علـى سـبيل  مـن خاللهـا 
األسـماك والملـح والسـكر والميـاه والمشـروبات المعبـأة. 
ويعـدد الكاتـب فـي الفصـل األخيـر تأثيـرات هـذه المـادة 
والنفايات البحرية البالستيكية المؤذية على المناخ، ودور 
ذلـك كلـه فـي اإلسـراع مـن عمليـة االحتبـاس الحـراري، 
ويطـرح بعـض األفكار والحلول في هـذا الخصوص، ومنها 
تخفيـض كميـات النفايـات البالسـتيكية، وتحسـين كفـاءة 
عملية تدوير األغراض المسـتعملة، والحد من البالستيك 
عنـد المنبـع، باسـتخدام خامات أقل أثنـاء عمليات تصنيع 
وزن  وتخفيـض  الزائـدة  األغلفـة  وبتجنـب  المنتجـات، 
عـن  لبعـد  وا لتصنيـع،  ا فـي  لمسـتخدم  ا لبالسـتيك  ا

البالستيك الذي ال يمكن إعادة تدويره بسهولة.

ويـرى المؤلـف أنـه ليسـت هنـاك قـراءة »صحيحـة« 
للنـص األصلـي، وليـس هنـاك تأويـل رسـمي لـه، ويمكـن 
النظـر إلـى كل ترجمة لعمل ما بوصفها معادلة شـخصية 
متنوعـة تختلـف مـن مترجـم إلـى آخـر، فتتيـح أكثـر مـن 

فهم له.
متطـور،  تدريجـي  فعـل  المؤلـف  حسـب  والترجمـة 
فالمترجـم ال يمـر مـن لغـة إلـى أخـرى إال بالتـدرج، مثـل 
كلمـًة  تقريبيـة،  بلغـة  البدايـة  فـي  ينطـق  الـذي  الطفـل 
فكلمـة، ثـم بعـد ذلـك يبـدأ فـي تشـكيل هـذه اللغـة مـن 

خالل معانيها المتفق عليها في بيئته.
ف بهـا  وتحمـل أقسـام هـذا الكتـاب عناويـن دالـة يُعـرِّ
الكاتـب موضوعـه ويحـدده جيـًدا، فالترجمـة هـي »فـن 
الحـب«: حيـن يتعلـق المترجـم بالعمـل األصلـي ويشـعر 
نحـوه بعاطفـة من نوع خـاص تدفعه لمالزمتـه، وهي »فن 
الوقـت  فـي  المترجـم سـيدين  »يخـدم  الخيانـة« حيـث 
نفسـه« ويعيـش »ازدواجيـة كبيـرة«، حتـى إنـه يصيـر هـو 
نفسـه كائًنـا غامًضـا ومريًبـا ومبهًمـا. والترجمـة هي »فن 
اإلغـواء« حيـن يغـوي النـص األصلـي المترجـم ويجذبـه 
إليـه حتـى يفـك طالسـمه، ويدفعـه إلـى التفكيـر فـي مـا 
تخيلـه الكاتـب الـذي أنتجـه. والترجمـة هـي كذلـك »فـن 
الفـرار«، فالمترجـم »تائـه يضـل عنـد كل حـرف، حتـى لم 

يعد له وجود«.

المفهـوم بيـن مجتمـع وآخـر، فثمـة مجتمعات يتعـدد فيها 
مجتمعـات  وهنـاك  سـريعة،  طفـرات  ويشـهد  االبتـكار 
أبطـأ.  وبوتيـرة  أقـل  بدرجـة  لكـن  فيهـا  يوجـد  أخـرى 
ويوضـح الكاتـب فـي هـذا الصـدد، أن ثمـة اختالًفـا بيـن 
االبتـكار ومفهـوم آخـر هـو االختـراع، فاالبتـكار هـو الـذي 
يحـول االختـراع أو الُمنجـز الُمسـتحدث إلى أشـياء قابلة 

للتطبيق فعلًيا ويمكن استخدامها بيسر.
وأهـم مـا يميـز الكتـاب أنـه يقـدم اسـتعراًضا تاريخًيـا 
للمخترعـات التـي نتجت عن االبتـكار في مجاالت الحياة 
بشـكل عـام، ويُحلـل البيئـة التـي أفرزتها بشـكل تفصيلي، 
التـي يمكـن  ألجـل اسـتخالص مجموعـة مـن العناصـر 
النظـر إليهـا كخصائـص الزمـة لعمليـة االبتـكار ذاتهـا، 
بحيـث ال يمكـن مـن دون هـذه العناصـر أن يحـدث أي 
تطـور فكـري حقيقـي فـي أي مجتمـع، وأهمهـا عنصـر 

حرية التفكير واإلبداع في المجال العلمي.
ينقسـم الكتـاب إلـى 12 قسـًما يرصـد فيهـا المؤلـف 
والنقـل،  الطاقـة  مجـاالت  فـي  االبتـكار  أوجـه  معظـم 
والغـذاء، واالتصـال والحوسـبة، ويسـتخلص  والصحـة 
تُبديهـا  التـي  أبـرز معوقاتـه، وأهمهـا المقاومـة  كذلـك 
بعـض المجتمعات اإلنسـانية ألي تغيير، بغض النظر عن 

كل إيجابياته المتوقعة.
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القوة الناعمة
للتعاون الثقافي الدولي

مدن المستقبل بين الخيال العلمي والواقع

أول مـا يخطـر على بال الكثيرين عنـد الحديث عن أوجه 
السياسـية  الجوانـب  هـو  الـدول  بيـن  الرئيسـة  التعـاون 
واالقتصاديـة واألمنيـة والعسـكرية، باعتبارهـا جوانب ينظر 
إليها على أنها تحمل أبعاد اسـتراتيجية وتأثيًرا ال غنى عنه 
مفهـوم  نجـم  بـزوغ  ومـع  ولكـن  الدوليـة.  العالقـات  فـي 
الدبلوماسـية العامـة والمفاهيـم األخـرى المرتبطـة بـه، مثل 
القـوة الذكيـة، والقـوة الناعمـة التـي تُعـُدّ الثقافـة عمودهـا 
الفقـري، أصبـح التعـاون الثقافـي بيـن الـدول شـأًنا ال يقـل 
أهميـة.. شـأًنا ال تقتصـر تأثيراتـه كمـا يوحـي االسـم، علـى 
الجوانـب »الثقافيـة« وحدهـا، بـل يمتـد ليشـمل التأثيـرات 
االجتماعية والسياحية واإلعالمية واالقتصادية، والسياسية 

أيًضا.
الثقافـي  »التعـاون  مفهـوم  تعريـف  فـي  اآلراء  تختلـف 
الدولي«، غير أنه يمكن بشـكل عام تعريفه بأنه جميع أوجه 
النشـاط التي تمارسـها المنظمات الدولية والمنظمات غير 
الحكوميـة، والقطاعـان الخـاص والعـام، الهادفـة إلـى ترويج 
ونقـل المعرفـة والمهارات والفنـون والمعلومـات ذات الطابع 
الثقافـي للدولـة إلـى الـدول األخـرى، وذلـك بهـدف دعـم 
العالقات بين الشـعوب عبر ترسـيخ الفهم والثقة واالحترام 

المتبادل بين الثقافات المختلفة.
ومـن األمـور المهمة التي ينبغي أخذهـا في االعتبار بهذا 

فـي عصرنـا الحالـي، باتـت غالبيـة البشـرية تسـكن في 
عالـم حضـري، بعدمـا انتقلـت أعـداد كبيـرة مـن سـكان 
اكتسـبت  الوقـت،  وبمـرور  المـدن.  فـي  لتقطـن  الريـف 
المـدن ميـزات تفـوق تلـك الخاصـة بالريـف. ففـي عـام 
2008م، تجـاوز العالـم فـي تـوزع سـكانه عتبـة المناصفـة 
)50-50( فـي العيـش بيـن المدينـة والريـف، وذلـك وفًقـا 
إلدارة األمـم المتحـدة للشـؤون االقتصاديـة واالجتماعية. 
النسـبة  القـرن، مـن المرجـح أن تصبـح  وبحلـول نهايـة 
العالميـة مـن سـكان األرض تعيش فـي المناطق الحضرية 
تـم  التـي  النسـبة هـي  75- 80%(، وهـذه  1 )أو  إلـى   4
وأمريـكا  الغربيـة  أوروبـا  فـي  بالفعـل  إليهـا  الوصـول 
لهـذه  ونظـًرا  أسـتراليا.  فـي  تجاوزهـا  وتـم  الشـمالية، 
ريـب،  بـال  التوقعـات، وألن مسـتقبلنا سـيكون حضرًيـا 
فليـس مـن المسـتغرب أن يكـون أدب الخيـال العلمـي قـد 
يتناولهـا  التـي  الموضوعـات  مـن  كبيـًرا  حيـًزا  خصـص 
للحديـث عـن مـدن المسـتقبل، فكانـت فـي أحيـان كثيـرة 
كانـت  بخصائـص  وتميـزت  الحبكـة،  مـن  مهًمـا  جـزًءا 
ضروريـة ألحـداث القصة وصراعاتها، وفـي أحيان أخرى 
كانـت عنصـًرا تمثيلًيـا فـي حـد ذاتهـا، تتفاعـل مـع العمـل 

وتشكله وتؤطره. 

مساحات حضرية تأثرت 
بالخيال العلمي

يقـول الكاتـب المسـرحي البريطانـي أوسـكار وايلـد إن 
الفـن  يقِلّـد  أن  مـن  أكبـر  بمراحـل  الفـن  تقلَّـد  »الحيـاة 
الحيـاة«. وتنطبـق هـذه المقولـة بالفعـل علـى العالقـة بين 
الخيـال العلمـي وواقع الحياة. إذ إن األفكار التي طرحتها 
قصـص وأفـالم الخيـال العلمـي كان لهـا صـدى قـوي فـي 
ذلـك  علـى  واألمثلـة  المعاصـرة.  مدننـا  تشـكيل  كيفيـة 
عديـدة. فالمهنـدس المعمـاري الشـهير أدريـان سـميث، 
وهـو الـذي صمـم بـرج خليفـة فـي مدينـة دبـي، يقـول إن 
ِفلْـم  البـرج جـاء مـن مشـاهدة  مصـدر إلهامـه لتصميـم 

د. سعود كاتب

مهى قمر الدين

الصـدد، الحـرص علـى قيـام التعـاون الثقافـي علـى أسـس 
متسـاوية وعادلـة بعيـدة عـن االنحيـاز وطغيـان ثقافـة معيَّنة 
علـى حسـاب ثقافة أخـرى، ومراعاة حقيقة حساسـية بعض 
األفـكار  مثـل  الثقافيـة،  فالعوامـل  الثقافيـة.  القضايـا 
د هوية الفرد وشخصيته،  والمعتقدات والقيم هي التي تحِدّ
وتجعلـه جـزًءا من الحيـاة الكلية للجماعة التـي ينتمي إليها. 
ولعل من الطبيعي أن تقع خالفات داخل الجماعة الواحدة، 
تماًمـا كمـا يحـدث فـي الجماعـات التـي تنتمـي إلـى ثقافات 
مختلفـة، ولكنها حتًما ال تأخذ منًحـى متطرًفا كالذي حدث 
مثـاًل فـي الهجوم على مسـجد مدينة كرايسـت تشـيرش في 
نيوزلنـدا،  وكمـا حـدث فـي تفجيـرات بالـي عـام 2002م، 

وغيرها من األحداث الدموية والمأساوية.

التقارب السلمي
مـن أجـل ذلـك فـإن الجانـب الثقافـي يُعـُدّ أمـًرا غايـة فـي 
األهميـة، ليـس لفهـم الجماعـات والمجتمعـات فحسـب، بـل 
أيًضـا السـتيعاب مـا يـدور حولنـا، وكذلـك للبحـث عـن طرق 
ووسـائل مختلفـة لخلق نـوع من التواصـل والتقارب السـلمي 
والفهم المشترك بين الثقافات المختلفة. وفي هذا الشأن، 
يقول الممثل األعلى لسياسـة األمن والشـؤون الخارجية في 
االتحـاد األوروبـي: »إن الثقافـة يمكـن أن تكـون عوًنـا لًنـا في 
أوروبـا وإفريقيـا والشـرق األوسـط وآسـيا، للوقـوف مًعـا 

»سـاحر أوز« عندمـا كان طفـاًل، ال سـيما مدينـة الزمـرد 
الموجـودة فـي مركـز أرض أوز ذات األبـراج الالمعـة التـي 
تلـوح في األفق فوق سـهول مسـطحة ال نهايـة لها. وهناك 
مثـل آخـر يظهر فـي تصميمات منطقـة بودونغ فـي مدينة 
شـنغهاي التـي تضـم أعلـى ناطحـات سـحاب فـي المدينـة 
مثـل »بـرج شـنغهاي« و»بـرج لؤلـؤة الشـرق«، حيـث يوجـد 
إحسـاس واضـح بأجـواء ِفلْم »بليـد رانـر« والتصاميم التي 
نفسـه  اإلحسـاس  أن  كمـا  العموديـة.  المدينـة  تجسـد 
موجـود أيًضـا فـي مدينـة مـاكاو الصينيـة التـي تتمتـع بكل 
سـحر وتألـق مدينـة لـوس أنجلوس التـي تـم تصويرها في 

ِفلْم ريدلي سكوت.

للتصـدي للتطـرف وبنـاء التحالفـات الحضاريـة ضـد أولئك 
فـإن  ذلـك  أجـل  مـن  بيننـا.  الوقيعـة  يحاولـون  الذيـن 
الدبلوماسـية العامـة يجـب أن تكـون في صلـب عالقاتنا في 

هذا العالم الذي نعيشه اليوم«.
وهنـاك كثيـر مـن األمثلـة علـى التعـاون الثقافـي الدولـي، 
منهـا علـى سـبيل المثـال برامـج التبـادل التعليمـي، وهـي 
فـي  الدراسـة  فـي  البلـد  طـالب  فيهـا  ينخـرط  برامـج 
المؤسسـات التعليمية في بلد آخر، بشـكل يتيح لهم التعرف 
وااللتقـاء  وتاريخـه،  وحضارتـه  البلـد  ذلـك  ثقافـة  علـى 
بأصدقـاء جدد يحملون أفكاًرا ومعلومات وثقافات مختلفة، 
وتكويـن صـورة أكثـر انفتاًحـا وفهًمـا للعالـم. هـذه البرامـج 
بدأهـا القطـاع الخـاص، لكنها أصبحت في القرن العشـرين 

جزًءا أساًسا من إستراتيجيات التواصل لكثير من الدول. 

القيادات المستقبلية
ومـن األمثلـة األخـرى للتعـاون الثقافـي الدولـي، برامـج 
تسـتهدف  برامـج  وهـي  المسـتقبلية،  القيـادات  تبـادل 
اسـتقطاب الطالب الذين يحملون سـمات قيادية ويتوّقع أن 
يكـون لهم تأثير مسـتقباًل فـي دولهم، بحيث يتـم تقديم منح 
دراسـية لهـم فـي المـدارس أو الجامعـات الخاصـة بالدولـة 
المنظمـة للبرنامـج. كذلـك برامـج تبـادل الكفـاءات المهنية، 
تسـتهدف  دراسـية  أو  عمليـة  أنشـطة  عـن  عبـارة  وهـي 

عندما ُتمحى الحدود الفاصلة 
بين الواقع والخيال

هنـاك مـدن بـدأت بالظهـور منـذ أوائـل القـرن الحـادي 
والعشـرين اسـتطاعت محـو الحـدود الفاصلـة بيـن الواقـع 
العلمـي  الخيـال  رؤى  تجسـيد  فـي  ونجحـت  والخيـال، 
الخارقـة، وحتـى تجاوزهـا فـي بعـض األحيان فـي كثير من 

مميزاتها.
فمدينة »ديامنيادو ليك« التي يجري بناؤها في السنغال 
بتكلفـة مليـاري دوالر تشـبه إلـى حد بعيد مدينـة واكانا في 
ِفلْـم »الفهـد األسـود«، مـع الهندسـة المعماريـة المميـزة 

دة، وتتيـح للمشـاركين فيها  مجموعـة تنتمـي إلـى مهنـة محـَدّ
فرصـة اكتسـاب خبـرات جديـدة، ومشـاركة خبراتهـم مـع 
نظائرهم في دول أخرى، وبناء عالقات عمل. وهناك أيًضا 
برامـج التبـادل االفتراضـي، وهي برامـج تبادلية تعتمد على 
أو  أفـراد  بيـن  للربـط  الحديثـة،  االتصـال  تكنولوجيـا 
مجموعـات فـي أماكـن متفرقـة مـن العالـم بهـدف تحقيـق 
أغـراض تعليميـة وثقافيـة تعـود بالنفـع علـى المشـاركين، 
وتمكينهـم مـن التواصـل والتفاعـل فيمـا بينهـم، ومـن ثـم 
االحتـكاك بثقافـات أخـرى مختلفـة والتعـود علـى سـماع 

وقبول اآلراء المختلفة وبناء التسامح وقبول اآلخر.
الفوائـد  رغـم  أنـه  إلـى  اإلشـارة  المهـم  مـن  أخيـًرا، 
واإليجابيـات العديدة الموجودة في معظـم هذه البرامج، إال 
أنهـا كثيـًرا مـا تتعـَرّض لالنتقـاد وعـدم الثقـة فـي أهدافهـا 
الحقيقيـة، التـي يمكـن أن تتـراوح بيـن جمـع المعلومـات 
وغسـل األفكار وتغيير المعتقدات، إضافـة إلى عدم مراعاة 
احتـرام خصوصيـات الثقافـات المختلفـة. فبـداًل مـن قيـام 
بعض تلك البرامج بالعمل على تمكين الشـباب المشـاركين، 
وتعليمهـم وتدريبهـم، فـإن األمـر ال يخلـو أحياًنـا مـن اإليحاء 
إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتمرد على مجتمعاتهم 
وثقافتهـم، وبالتالـي تعريضهـم للخطـر بسـبب صغـر سـنهم، 
وعـدم وجـود وعـي كاٍف لديهـم للتعبيـر عـن آرائهـم بشـكل 

مناسب خالًفا للتمرد والمقاومة.
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والمبانـي الفوالذيـة المتأللئـة، حتـى ليبـدو أن المدينتيـن 
قفزتا من صفحات نفس الكتاب الفكاهي الذي صنع على 
أساسـه الِفلـم والـذي يحمـل العنـوان نفسـه. وفـي واليـة 
جوهـر الماليزيـة، هنـاك مشـروع ضخـم يمتـد علـى أربـع 
جـزر مـن صنـع اإلنسـان ويتمحـور علـى تخطيـط مدنـي 
د الطبقـات وثالثـي األبعـاد. كما أنـه يتمّيـز بالنباتات  متعـِدّ
بمـا  المبانـي  علـى  عمـودي  بشـكل  الموّزعـة  الخضـراء 

يستحضر في األذهان صورة الغابة الحضرية. 
ولكـن إن كانـت هنـاك مدينة تمزج بين الخيـال والحلم مع 
العلـم والواقـع وتؤسـس لفلسـفة خاصـة لمـدن المسـتقبل 
وتحمـل معهـا كثيـًرا مـن التفـاؤل، فهـي مدينـة »نيـوم« فـي 
المملكة. و»نيوم« هي المدينة الحلم الذي يتألف اسـمها من 
مزيج يجمع بين الثقافة اليونانية القديمة التي لطالما كانت 
تحتفـي بالـذكاء والمعرفة والتطلعات العالميـة للعالم العربي 
الحديـث. إذ تندمـج البادئـة الكالميـة اليونانيـة القديمـة 
»NEO«، التـي تعنـي جديـد، والحـرف الرابـع »M« اختصـار 
للمفـردة العربيـة »مسـتقبل«. ففـي هـذه المدينـة عديـد مـن 
العناصر التي رأيناها في أفالم الخيال العلمي مثل سيارات 
األجـرة الطائـرة فـي فلمـي »العنصر الخامـس« و»العـودة إلى 
األيقونيـة  الطائـرة  السـيارات  تشـبه  التـي   »2 المسـتقبل 
المعروفة بـ»السـبينارز« في فلم »بليـد رانر«، وعناصر أخرى 
مـن أفـالم الخيـال العلمي مثـل الروبوتـات المنزليـة، وجزيرة 
الديناصـورات اآلليـة علـى طـراز الحديقـة الجوراسـية التـي 
ستسـمح لـزوار المدينـة باالختـالط مـع هـذه المخلوقـات 
العمالقة المنقرضة، والشواطئ الرملية المضيئة، والسحب 

االصطناعية التي تتحدى الطبيعة الصحراوية.
كمـا أن هنـاك عناصـر تجـاوزت في تطلعاتهـا كل خيال، 
مثـل وجـود قمـر اصطناعـي يضـيء السـماء كل ليلـة. إن 
قدرة الخيال العلمي على استكشـاف مستقبل المدن تبقى 
مميـزة بشـكل خـاص، ألنهـا تختلـف عـن العوالـم الخياليــة 
التي ترسمهـا أفالم الخيال األخـرى مثل العوالــم السحريـة 
وغيرهـا بسـبب االحتمـاالت الواقعيــة التـي تنطـوي عليهـا 
وتجعلهـا ممكنـة التجسـيد عندمـا تحاكـي فـي تطلعاتهـا 
أحالم الحالمين ورؤى المغامرين واكتشافات أهم العلماء.
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اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
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.

روح المنافسة حديث األلوان:

الفنانة سكنة حسن من مواليد عام 1983م. تخرجت في الجامعة العربية المفتوحة. لها مشاركات عدة في ورش ومعارض جماعية بعدة مناطق من المملكة 
وقطر والكويت.  معرضها الشخصي التشكيلي األول حمل عنوان: أضداد.  فازت بالعديد من الجوائز، من بينها: جائزة المركز الثالث لمسابقة أجمل فن في 
جامعة الملك فيصل 2013م، وجائزة المركز األول لمسابقة مواهب سمبوزيوم األصمخ بدولة قطر 2013م، وجائزة أفضل عمل في مسابقة رساالت 2012م. 

تتمثل مشاركتها في مدينة الملك عبداهلل الرياضية بمجموعة من اللوحات تعكس روح المنافسة في لعبة كرة القدم.

يبـدو أن الكتابـة كفعـل وقيمـة وتأثيـر، تمـر بمرحلـة تجديديـة 
هائلـة طالـت الكثيـر مـن أسـرارها ومسـتوياتها وطقوسـها، فهـي 
تغيـرات  مـن  يحـدث  مـا  كل  عـن  بمعـزل  ليسـت  الكتابـة-  -أي 
وتحـّوالت وتطـورات فكـر ومـزاج وسـلوك المجتمعـات والشـعوب 

واألمم.
 الكتابـة بـكل أشـكالها وألوانهـا وأنواعهـا، بـدأت تتجـه وبشـكل 
سـريع نحـو التطـور التقنـي واسـتخدام األجهـزة الذكيـة، وتُحـاول 
قـدر اإلمـكان المزاوجـة والمواءمـة بيـن المكانـة والـدور مـن جهـة 
وبيـن العصرنـة والرقميـة مـن جهـة أخـرى، وتلـك بـال شـك عمليـة 
شـاقة وممارسـة مضنيـة، ولكـن كل ذلـك يسـتحق للوصـول لموازنة 

معقدة ما بين القيمة واالستهالك في الكتابة الحديثة.
ولكننـي  ومتنوعـة،  كثيـرة  الحديثـة،  الكتابـة  وطقـوس  أسـرار 

اخترت سبعة منها فقط، وهي:
 األول: الكتابـة المباشـرة التـي تنسـاب برشـاقة وسالسـة لعقـل 
وقلـب القـارئ الحديـث الـذي لـم يعـد يتحمـل الكثيـر مـن الفذلكـة 
واالسـتعراض الـذي يُمارسـه بعـض الكتـاب. والكتابة المباشـرة، ال 

تعني مطلًقا التخلي عن فنون وآداب الكتابة اإلبداعية.
الثانـي: الكتابـة القصيرة التـي تكتنز باألفـكار واألهـداف، والتي 
ال تتطلـب وقًتـا طويـاًل وجهـًدا مضاعًفا من القـارئ الحديـث الذي 
لـم يألـف المعلقـات والمطـوالت، وأصبـح ميـااًل للقـراءة واالطـالع 
بشـكل سـريع ومرّكـز وهـو مـا يتـالءم ويتواكـب مـع طبيعـة وظـروف 

العصر الحديث الذي أصبح يُعرف بعصر السرعة.
الـذي  القـارئ  القريبـة مـن شـؤون وشـجون  الكتابـة   الثالـث: 
يبحـث عـن أجوبـة ألسـئلته وحلـول إلشـكاالته، وهـذا ال يعنـي أن 
تُفّصـل الكتابـة علـى رغبـة ومـزاج القـارئ، ولكـن األفضـل أن تكون 
عمليـة تبادليـة وتوافقيـة بيـن الكاتـب والقـارئ، وحتـى ال يكـون 

أحدهم في واٍد واآلخر في واٍد آخر.
 الرابـع: الكتابـة التفاعليـة التـي تتناسـب وتتناغـم مـع طبيعـة 
وواقـع عصرنـا الحديـث، حيـث تغيـرت قواعـد اللعبة/الكتابـة ولـم 
يعـد هنـاك كاتـب ُمرِسـل ينتظـره قـارئ يسـتقبل ذلـك المحتـوى 
الـذي يُقـرره الكاتب ويفرضـه، ولكن األمر لـم يعد كذلـك، فالكتابة 
والقـارئ،  الكاتـب  بيـن  وتكامليـة  تفاعليـة  ممارسـة  الحديثـة 

وعالقتهما البينية اآلن أكثر تداخاًل وتشابًكا.
الخامـس: الكتابـة الموضوعيـة التـي ترفـض قـدر اإلمـكان أن 
تكـون تجميليـة أو إقصائيـة، بـل علـى العكـس تماًمـا، فهـي كتابـة 
تبحـث عـن الحقيقـة النسـبية التـي تقتـرب كثيـًرا مـن الموضوعيـة 
والواقعيـة، مسـتخدمة األدوات واآلليـات واألدلـة المتعـارف عليهـا، 

لتزرع الثقة والطمأنينة والقناعة في قلب وعقل القارئ.
بمهـارة  وتوظـف  تسـتخدم  التـي  التقنيـة  الكتابـة  السـادس: 
وحرفيـة وسـائل ووسـائط التقنيـة الحديثـة ومنصـات وشـبكات 
القـراءات  نسـب  أعلـى  إلـى  للوصـول  االجتماعـي  التواصـل 
-بـل  تُتقـن  التـي  العنكبوتيـة  الجماهيـر  قبـل  مـن  والمشـاركات 
التـي تُسـجل وتُحطـم أرقاًمـا  تُدمـن- هـذه الوسـائل والشـبكات 

مليونية في فترات زمنية قياسية.
السـابع: الكتابـة المتحررة من أسـوار وقيود النمطيـة والتقليدية، 
الدهشـة  أعمـاق  فـي  الغـوص  علـى  تُحـّرض  التـي  الكتابـة  وهـي 
والجـدل، وتعشـق التحليـق فـي سـماوات المتعـة واأللـق. هـذا النـوع 
مـن الكتابـة يُعـد حالـة متقدمـة مـن الكتابـة العصريـة التـي ترسـم 

خارطة مدهشة في تضاريس القلب وسجالت العقل.

األسرار السبعة 
للكتابة الحديثة

فاضل العماني *

السودوكو
4
1 4 7 5

9 8 7 6
5 2 9
1 6 2 5 4 7

9 6 2
7 5 9 3
9 3 6 7

6

7 3 5 1 2 6 9 4 8
4 6 2 8 9 3 7 1 5
1 8 9 4 7 5 2 6 3
6 9 7 3 4 8 5 2 1
3 4 8 2 5 1 6 9 7
5 2 1 7 6 9 3 8 4
9 5 4 6 1 7 8 3 2
8 1 6 5 3 2 4 7 9
2 7 3 9 8 4 1 5 6

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا
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