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٢ ديسمبر ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

مه املجلس االستشاري للقادة الشباب.. يف لقاء نظَّ

سمو وزير الطاقة: »الجيل الشاب ُمفعٌم 
بالطاقة، ومن الطاقة ينبثق الطموح«

حـــلَّ صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن 
ـــاء   ـــي لق ـــا ف ـــة، ضيًف ـــر الطاق ـــز، وزي ـــن عبدالعزي ســـلمان ب
التـــي ينظمهـــا  اللقـــاءات،  يأتـــي ضمـــن سلســـلة مـــن 
المجلـــس االستشـــاري للقـــادة الشـــباب )واي الب( مـــع 
نخبـــة مـــن القـــادة علـــى الصعيديـــن المحلـــي والعالمـــي، 
حيـــث شـــارك آراءه حـــول القيـــادة مـــع الجيـــل الشـــاب فـــي 
أرامكـــو الســـعودية، وذلـــك بحضـــور أكثـــر مـــن 120 موظًفـــا 
وموظفـــة مـــن مختلـــف دوائـــر الشـــركة فـــي مركـــز )بـــازا( 

بالظهران.
وتمثَّلـــت الرســـالة الرئيســـة التـــي أفـــاد ســـموه بهـــا 
المشـــاركين فـــي أن قطـــاع الطاقـــة العالمـــي يســـتمر فـــي 
ــن  ــي مـ ــول التـ ــتراتيجية، وأن الحلـ ــات إسـ ــة تحديـ مواجهـ
شـــأنها أن تُســـهم فـــي تجـــاوز هـــذه التحديـــات ســـتأتي 
لـــدى  واإلبـــداع  االبتـــكار  إمكانـــات  باســـتثمار  حتًمـــا 
ـــوح  ـــة وطم ـــن موهب ـــه م ـــى ب ـــا يتحلَّ الشـــباب الســـعودي، بم

وطاقة.
وتمثِّـــل )سلســـلة لقـــاءات القـــادة العالمييـــن(، التـــي 
ينظمهـــا المجلـــس االستشـــاري للقـــادة الشـــباب، منصـــة 
تســـعى إلـــى تمكيـــن الجيـــل الشـــاب فـــي أرامكـــو الســـعودية 
مـــن خـــال تعزيـــز مشـــاركته مـــع نمـــاذج يُحتـــذى بهـــا عبـــر 
مختلـــف القطاعـــات الصناعيـــة، حتـــى تتســـنَّى لـــه فرصـــة 
الحصـــول علـــى النصائـــح المهمـــة والـــدروس المســـتفادة 
التـــي يُدلـــي بهـــا الضيـــوف، فـــي إطـــار تطبيـــق مفهـــوم 

سكوت بالدوف

التعلُّم عبر المشاركة.

ُخالصة القيادة
وقـد أدار جلسـة الحـوار مـع سـمو األميـر عضـوان فـي 
المجلـس االستشـاري للقـادة الشـباب، هما محللـة أنظمة 
تقنيـة المعلومـات، وسـام الزامـل، والمهنـدس فـي معمـل 

الغاز في البري، محمد الخالد.
مـن  كان  متنوعـة،  موضوعـات  إلـى  الحـوار  ق  وتطـرَّ

أبرزهـا مسـتقبل الطاقـة ورؤيـة المملكـة 2030، فيما كان 
محـور النقـاش الرئيـس هـو القيـادة، حيـث سـلَّط سـموه 
الضـوء علـى أهميتهـا المحوريـة، مشـجًعا الشـباب علـى 
التحلـي بالمسـؤولية واألخـذ بزمـام المبـادرة فيمـا يرتبط 
بالتصـدي للتحديـات العالميـة، كمـا أشـار إلـى أن القـادة 
ينبغـي لهم أن يثقوا بالشـباب ويحرصوا على تمكينهم من 

أجل مواجهة هذه التحديات.
وقـال سـموه فـي هـذا الصـدد: »الجيـل الشـاب ُمفعـٌم 
بالطاقـة، ومـن الطاقـة ينبثـق الطمـوح«، مشـيًرا إلـى أن 
الطاقـة بدورهـا لديهـا منصـة خاصـة تسـتهدف  وزارة 

تعزيز طموحات وتطلُّعات موظفيها الشباب.
ال  رهـاٌن  الشـباب  مـع  التواصـل  أن  سـموه  وأوضـح 
يخسـر، وذلك السـتطاع أحامهم ومعرفة أفكارهم فيما 
يتصـل بالطريقـة التـي تمكنهـم مـن لعـب دور البطولـة فـي 
قائـًا:  وأردف  للشـركة.  النجـاح  كتابـة قصـة  مواصلـة 
»يحتـاج الشـباب إلـى أن يشـعروا بالمسـؤولية؛ وإذا مـا 
ز مـن اهتمامهم،  استشـعروها، فـإن مـن شـأن ذلك أن يعـزِّ

وهذا يؤدي إلى ضمان تحقيق األهداف المنشودة«.
إلـى جانـب ذلـك، أطلـع سـمو وزيـر الطاقـة المشـاركين 
علـى قصـص ملهمـة اسـتذكر بهـا تجاربـه كقائـد شـاب 
أُنيطـت بـه مسـؤوليات قياديـة مهمـة ضمـن وزارة الطاقـة 

خـال أوقـات عصيبـة بالنسـبة للمملكـة، مشـيًرا إلـى أن 
تلك المسؤوليات الحساسة علَّمته كثيًرا من األمور.

ى مـن  وقـال فـي هـذا السـياق: »أفضـل مـا عنـدك يتجلَـّ
بذلـك  مشـجًعا  التحديـات«،  ألصعـب  مواجهتـك  واقـع 
شـباب أرامكـو السـعودية علـى خـوض غمـار التحديـات 

التي تضعهم خارج الحدود الضيقة لمناطق راحتهم.
ينبغـي  التـي  القيـم  أهـم  بعـض  حـول  سـؤاله  ولـدى 
د  التمسـك بهـا لضمـان تحقيـق األهداف الشـخصية، شـدَّ
سـموه أواًل علـى اإليمـان والثقـة، واصًفـا إياهمـا بالركـن 
األهـم الـذي اسـتند إليـه ليصـل إلـى ما وصـل إليـه اليوم. 
كمـا أشـار فـي الرتبة الثانية إلى األمانـة، التي رأى أن من 
التـي  المشـكات  مـن   %70 فـي حـل  تُسـهم  أن  شـأنها 
نواجههـا. أمـا القيمـة الثالثـة فيما يتصـل بالقيـادة فكانت 
بإمـكان  كان  لـو  سـموه  تمنـى  حيـث  الـدؤوب،  العمـل 
ـد  المشـاركين أن يخوضـوا درب الحياة إلى جانبه، لتتجسَّ
ـة طريق معبـدة، بل على  أمـام أعينهـم حقيقـة أنـه ليس ثمَّ

ى ما يعترضه في طريقه من عقبات. المرء أن يتخطَّ

نجاح القائد من نجاح الفريق
ق الحـوار إلى أن القادة الناجحين  مـن جانب آخر، تطرَّ
يعرفـون قيمـة الفريـق الناجـح، ويحرصـون علـى إحاطـة 
وا فـي مواقعهـم  أنفسـهم بأشـخاص يسـتطيعون أن يحلُـّ
عنـد مغادرتهـم. وأشـار سـموه إلـى أن هـؤالء القـادة يعمل 
بعضهـم إلـى جانـب البعـض اآلخـر، وال يعمـل بعضهـم في 
خدمـة البعض اآلخر، وأنهم يحرصـون على تجنُّب الغرور 
والتباهـي، موجًهـا نصيحته للجميع بضـرورة التزام جانب 

التواضع، ومشاركة النجاحات المتحققة مع اآلخرين.
وأوضـح سـموه أن التحلـي بالتواضـع مـع الفريـق ال يعنـي 
الركـون إلـى الضعـف فيمـا يتصـل برعايـة مصالح الشـركة. 
ـر فـي نهايـة حديثـه المشـاركين الشـباب بأهميـة  كمـا ذكَّ
األخـذ بزمـام المبـادرة وابتـكار حلـول لمواجهـة التحديـات 

الصعبة.
جديـٌر بالذكـر أن اللقاء ترك أثـًرا واضًحا لدى موظفي 
وموظفـات أرامكـو السـعودية مـن الجيـل الشـاب، ليكـون 
بالمبـادرة  ي  التحلِـّ نحـو  يدفعهـم  آخـر  ـز  محفِّ بمثابـة 

واالبتكار لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

لت الرسالة  تمثَّ
الرئيسة التي أفاد 

بها سمو األمير 
عبدالعزيز بن سلمان 

خالل اللقاء في أن 
قطاع الطاقة 

العالمي يواجه 
تحديات 

إستراتيجية، وأن 
الحلول ستأتي حتًما 

باستثمار إمكانات 
االبتكار واإلبداع 

لدى الشباب 
السعودي.

مبشاركة ٢٠٠ متدرب..
أكاديمية األمن الصناعي تنظم دورات تدريبية لتعزيز الحس األمني

الظهــران - فــي ظــل أهميــة تنميــة المهــارات األمنية، 
أرامكــو  فــي  الصناعــي  األمــن  أكاديميــة  عقــدت 
الســعودية بالظهــران، بالتعــاون مــع بعــض الجهــات 
الحكوميــة المعنيــة، مؤخــًرا، دورات تدريبيــة مــدة كل 
منهــا ثاثــة أيــام، بعنــوان: »الحــس األمنــي واألمــن 

الذاتي وإجراءات التفتيش«.
ــز مســتوى  وجــاء البرنامــج التدريبــي فــي إطــار تعزي
األداء األمنــي لرجــال األمــن الصناعي بمختلــف فئاتهم، 
وخدمــة الصالــح العــام مــن خــال تطويــر الكــوادر 
األمنيــة وصقــل مهاراتهــم والمحافظــة علــى مقــدرات 

الوطن وثرواته.

أسلوٌب ناجح
ــد مديــر إدارة مســاندة األمــن  وفــي هــذا الســياق، أكَّ
الصناعــي، األســتاذ خالــد بــو علــي، أهميــة مهــارة 
الحــس األمنــي بوصفهــا مــن أكثــر المهــارات فائــدة 
لرجــال األمــن، موضًحــا أن اهتمــام المؤسســات بتنميــة 
الحــس األمنــي لــدى منســوبيها يعــود إلــى كونــه أســلوًبا 

يقــي مــن وقــوع الجريمــة ويحافــظ علــى األمــن العــام. نوره العمودي
كمــا أشــار إلــى أن هنــاك عــدة عوامــل تســهم فــي بنــاء 
الحــس األمنــي لــدى رجــل األمــن، يتلخــص أهمهــا فــي 
قدرتــه علــى التنبــؤ بالمخاطــر، وإحساســه بالمســؤولية 

الكبيرة الُملقاة على عاتقه.
ويهــدف البرنامــج التدريبــي، الــذي نظمتــه أكاديميــة 
األمــن الصناعــي، إلــى اإللمــام بالمفاهيــم الرئيســة 
الذاتــي وارتباطهمــا برؤيــة  للحــس األمنــي واألمــن 
المملكــة 2030، باإلضافــة إلــى القــدرة علــى تمييــز 
ــة  ــدات األمني ــات والتهدي ــن الهجم ــة م ــواع المختلف األن
ــى أهميــة إجــراءات  وطــرق التصــدي لهــا، والتأكيــد عل

التفتيش األمني.
ويســتهدف البرنامــج الفئــات المختلفــة مــن رجــال 
األمــن  أعمــال  مســاندة  وإدارة  الصناعــي،  األمــن 
ــة للشــركة، كمــا يتطــرق  الصناعــي، والشــؤون الحكومي
الحــس األمنــي  إلــى ثاثــة جوانــب رئيســة، وهــي: 
واألمــن الذاتــي وإجــراءات التفتيــش. وشــملت أبــرز 
الموضوعــات المطروحــة خــال الــدورات التدريبيــة: 
األمــن الفكــري، وأمــن المعلومــات، والتطبيــق العملــي 
علــى جهــاز التفتيــش اليــدوي )X-RAY(، وبوابــة كشــف 

المعادن، وجهاز كشف المتفجرات.

مــن جانبــه، أشــاد وكيــل مديــر الشــؤون الحكومية في 
منطقــة األعمــال الشــمالية، نايــف العتيبــي، بالمحتــوى 
د علــى  الُمقــَدم مــن خــال البرنامــج التدريبــي، وشــدَّ
أهميــة المشــاركة فــي مثــل هــذه الــدورات التدريبيــة 

بين الحين واآلخر.
وشــمل البرنامــج ثمانــي دورات تدريبيــة تتضمــن كل 
دورة 25 متدرًبــا، ليكــون إجمالي حضــور البرنامج 200 

متــدرب. وفــي ختــام البرنامــج، أعــرب مديــر أكاديميــة 
إلــى  الربــدي، عــن تطلعــه  األمــن الصناعــي، وليــد 
وصــول كل المتدربيــن إلــى درجــة عاليــة مــن الوعــي 
باألمــن الذاتــي وتطويــر ثقافتهــم األمنيــة، وتطويــر 
قدراتهــم فــي مجــال حمايــة األصــول، وجمــع بيانــات 
المخاطــر، مؤكــًدا حصــول كل المتدربيــن على شــهادات 

معتمدة تفيد بإتمام البرنامج التدريبي.

تمكن المشاركون في الدورة التدريبية من تطوير مهارة الحس األمني لديهم بما يعود بالفائدة في مجال المحافظة على األمن 
الصناعي في الشركة.
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بقيمة 10 مليارات دوالر..

أرامكو السعودية ترسي مقاوالت المرحلة األولى 
لتطوير حقل الغاز غير التقليدي الضخم في الجافورة

الظهـران - احتفلـت أرامكـو السـعودية يـوم اإلثنيـن، 24 ربيـع 
اآلخـر 1443هــ )29 نوفمبـر 2021م(، وبحضور ومشـاركة صاحب 
السـمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سـلمان بن عبدالعزيز، وزير 
الطاقـة، بتحقيـق الجـدوى التجاريـة فـي تطويـر أعمـال الغـاز 
الصخـري )غيـر التقليـدي(، وهـو حـدث يتحقـق للمـرة األولـى 

بنطاق كبير خارج الواليات المتحدة األمريكية.
وقـد تواكـب احتفـال الشـركة بإعانهـا هـذا مـع بـدء أعمـال 
المرحلـة األولـى لتطويـر حقـل الغـاز الضخـم وغير التقليـدي في 
الجافـورة، أكبـر حقـل غـاز غيـر مصاحـب فـي المملكـة. وأرسـت 
الشـركة مقـاوالت لتطويـر مكونـات الحقـل فـي باطـن األرض، 
ومقـاوالت لمرافـق صناعيـة تشـمل أعمـال الهندسـة والتوريـد 
واإلنشاء بقيمة 10 مليارات دوالر. ومن المتوقع أن تصل النفقات 
الرأسـمالية فـي الجافـورة إلـى 68 مليـار دوالر خـال األعـوام 

العشرة األولى من التطوير.
وفـي كلمتـه بهـذه المناسـبة، رفـع سـمو األميـر عبدالعزيـز بـن 
سـلمان الشـكر والعرفـان إلـى مقـام خـادم الحرميـن الشـريفين 
الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود، أيـده اهلل، وإلـى صاحب 
السـمو الملكـي األميـر محمـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز، ولـي 
العهـد نائـب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفـاع، حفظه اهلل، على 

الدعم والتمكين والمساندة لقطاع الطاقة في المملكة.
وأوضـح سـموه أن مناقشـات مشـروع تطويـر حقـل الجافـورة 
فتحت األبواب واآلفاق لتطوير مفهوم مزيج الطاقة في المملكة، 
ممـا أدَّى إلـى إطـاق برنامـج شـامل لمزيـج الطاقـة شـاركت فـي 
إعـداده أكثـر مـن 17 جهـة، مشـيًرا إلـى التمكيـن الـذي تحظـى بـه 
الشـركات الوطنية مثل أرامكو السـعودية، ومؤكًدا أنه ليس هناك 
نة بمثـل ما تحظى به  شـركة مـوارد هيدروكربونيـة في العالم ممكَّ
الشـركة مـن ِقبـل الدولـة، ومـن ِقبـل وزارة الطاقة بصفتهـا القائم 

بمصالح الدولة فيما يتعلق بمنطقة االمتياز.

آفاق أرحب لمستقبل الطاقة
ويمّثـل المشـروع عامـة فارقـة على صعيـد التسـويق التجاري 
لمـوارد الغـاز غيـر التقليديـة فـي المملكـة، وعلـى صعيـد التوسـع 
فـي محفظـة أرامكـو السـعودية ألعمـال الغـاز المتكاملـة، كمـا 
سـيوفر اللقيم اإلضافي الازم لتحفيز التنمية الصناعية، وتنويع 
ر أعمـال الكيميائيـات عاليـة  مصـادر الدخـل، ولمسـاندة تطـوُّ
القيمة والتكامل في أعمال الشركة. كما يشّكل المشروع عنصًرا 
ه الشركة نحو الحياد الصفري وتعزيز االستدامة  أساًسا في توجُّ
بمواصلـة التركيـز علـى إنتـاج الهيدروجيـن منخفـض الكربـون، 

والمساعدة على تقليل االنبعاثات في قطاع الطاقة المحلي.
وفـي ضـوء حجـم احتياطيـات الغـاز المتـاح فـي باطـن األرض، 
الـذي يقـّدر بنحـو 200 تريليـون قـدم مكعبـة قياسـية، يحتـوي 
حوض الجافورة على أكبر طبقة غاز صخري غنية بالسوائل في 
17 ألـف كيلومتـر مربـع. ومـن  الشـرق األوسـط علـى مسـاحة 
المتوقـع أن يُنتـج حقـل الجافـورة 200 مليون قدم مكعبة قياسـية 

في اليوم من الغاز الطبيعي بحلول 2025م.
وبحلـول عـام 2030م، مـن المتوقـع أن يصـل معدل إنتـاج الغاز 
المسـتدام إلـى مليـاري قـدم مكعبـة قياسـية فـي اليـوم، باإلضافة 
إلـى كميـات ضخمـة مـن اإليثـان. ويسـتهدف المشـروع إنتـاج 418 
مليـون قـدم مكعبـة قياسـية فـي اليـوم مـن اإليثـان، وكذلـك إنتـاج 
كميـة ضخمـة تبلـغ 630 ألـف برميـل تقريًبا فـي اليوم من سـوائل 
ل اللقيم األسـاس  الغاز والمكثفات ذات القيمة العالية، التي تشـكِّ

القافلة األسبوعية

لقطـاع البتروكيميائيـات المتنامي، وهذا سـيجعل المملكة إحدى 
أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.

ويمثِّل المشـروع مقوًما أساًسـا في إستراتيجية الشركة طويلة 
اسـتثمارات مشـروع  إجمالـي  يبلـغ  أن  المتوقـع  ومـن  األجـل، 
الجافورة الرأسـمالية والتشـغيلية أكثر من 100 مليار دوالر خال 
15 إلـى 20 عاًمـا مقبـًا. وتتوقـع الشـركة أن يُثمـر برنامـج الغـاز 
غيـر التقليدي في حقول الجافورة ومنطقة شـمال وجنوب الغوار 
ألـف فرصـة عمـل مباشـرة وغيـر   200 أكثـر مـن  عـن توفيـر 

مباشرة.

نحو تحقيق الحياد الكربوني
وقـد أعلنـت أرامكو السـعودية، مؤخًرا، خطتهـا الطموحة التي 
تسـتهدف تحقيـق الحياد الكربوني فـي النطاقيـن )1 و2( للغازات 
المنشـآت  فـي جميـع  الحـراري  االحتبـاس  لظاهـرة  المسـّببة 
2050م. وسيُسـهم حقـل  عـام  بحلـول  بالكامـل  لهـا  المملوكـة 
الجافـورة فـي تحقيـق الهـدف الـذى تسـعى إليـه المملكـة لتلبيـة 
نصـف طاقة إنتاج الكهرباء من مصـادر الطاقة المتجددة، وتلبية 
النصـف اآلخـر مـن الغـاز الطبيعـي فـي إطـار برنامـج اسـتبدال 
حـرق الوقـود السـائل وتحقيـق الحيـاد الكربونـي علـى مسـتوى 

المملكة بحلول عام 2060م.
ومن المتوقع أن يُسـهم برنامج الغاز غير التقليدي في أرامكو 
السـعودية، عنـد بلـوغ ذروة إنتاجـه، فـي االسـتغناء عـن حوالـي 
نصف مليون برميل من النفط الخام يومًيا، كانت ستُستخدم في 
االسـتهاك المحلـي، فيمـا يُتوقـع أن يُسـهم مشـروع تطويـر حقل 
الغـاز فـي الجافـورة وحـده، عنـد بلـوغ ذروة إنتاجه، في االسـتغناء 

عن أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام يومًيا.
وبهـذه المناسـبة، قـال رئيـس أرامكو السـعودية، كبيـر إدارييها 
هـذا  »انطـاق  الناصـر:  أميـن حسـن  المهنـدس  التنفيذييـن، 
المشـروع العمـاق لتطويـر ثـروات الغـاز الصخـري يمّثـل بدايـة 
عهـد جديـد فـي أعمـال أرامكـو السـعودية، فنحـن نشـهد لحظـة 

تاريخية وإنجاًزا ضخًما تم العمل عليه ليًا نهاًرا على مدى أكثر 
مـن سـبع سـنوات، وهـو تحقيـق الجـدوى التجاريـة للمـوارد غيـر 

التقليدية الضخمة في المملكة«.
وأضـاف قائـًا: »إن الهـدف اإلسـتراتيجي مـن إطـاق برنامـج 
المـوارد غيـر التقليدية يتمّثل في اسـتخدام الغـاز الطبيعي بديًا 
عـن حـرق النفـط الخـام، وذلـك يعنـي توفيـر مزيـد مـن النفـط 
للتصديـر وزيـادة العائـد منـه. ومـن المعـروف أن المـوارد غيـر 
التقليديـة كالغـاز الصخري لـم تحقق النجاح التجـاري على نطاٍق 
كبيـٍر إال فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة لعـدة أسـباب. ولكـن 
فريق العمل في أرامكو السعودية استطاع التغلب على التحديات 
التجارية والهندسية والفنية والبيئية المرتبطة بجدوى التطوير«.

وواصـل الناصـر حديثـه قائًا: »لتحقيـق ذلك، طورت الشـركة 
نمـوذج عمـل يختلـف عـن نموذجهـا المتبـع فـي أعمالهـا األخـرى 
بحيـث يكون لـدى فريق التطوير مرونة وقدرة تتناسـب مع طبيعة 
التحـدي، وبالفعـل تمّكـن الفريـق مـن خفـض التكلفـة إلـى حـدود 
الجـدوى التجاريـة والتنافسـية مع األسـعار في الواليـات المتحدة 
األمريكيـة. وقـد كان لدعـم وزارة الطاقـة، وعلـى رأسـها سـمو 

األمير عبدالعزيز بن سلمان، أكبر األثر في تحقيق ذلك«.

وأردف قائـًا: »مـا يجعـل مشـروع تطويـر الغـاز غيـر التقليدي 
مهًمـا هـو أنه سيسـاعدنا كثيًرا ليس فقط فـي تحفيز المزيد من 
تكامـل أعمـال الشـركة وتنوعهـا وتحقيـق القيمـة المضافـة، بـل 
أيًضا سـيحّفز نهضة صناعية في المملكة، بإذن اهلل، وسيسـاعد 
بشـكل كبيـر في تقليل انبعاثـات قطاع الطاقة في الباد، وسـوف 
تسـتخدم أرامكو السـعودية مزيًدا من النفط الخام في تطبيقات 
عاليـة القيمـة. وتسـتهدف الشـركة زيـادة قدرتهـا اإلنتاجيـة مـن 
الغـاز بشـكل كبيـر خـال األعـوام العشـرة المقبلـة لتلبيـة النمـو 
المتزايـد فـي الطلـب على الغـاز، وكذلك اسـتخدام غـاز الجافورة 

لقيًما إلنتاج الهيدروجين منخفض الكربون واألمونيا«.

تجسيد األهداف على أرض الواقع
وأرسـت أرامكـو السـعودية 16 مقاولـة لتطويـر المكونـات فـي 
باطـن األرض وأعمـال الهندسـة والتوريـد واإلنشـاء بقيمـة 10 
مليارات دوالر في معمل الغاز ومرافق ضغط الغاز في الجافورة، 

باإلضافة إلى البنى التحتية والمرافق السطحية المرتبطة بها.
وفـازت شـركات خدمـات محليـة ودولية بتلـك المقـاوالت التي 
تغطـي عديـًدا مـن المشـاريع الخاصـة بتطويـر المكونـات فـوق 
سـطح األرض وفـي باطنهـا فـي برنامـج الجافـورة. وسـيتيح ذلـك 
تسـليم الغـاز والمكثفـات بموثوقيـة مـن خـال شـبكة متكاملـة 

مصممة خصيًصا لذلك الغرض.
للتنقيـب  للرئيـس  النائـب األعلـى  قـال  السـياق،  وفـي هـذا 
واإلنتـاج فـي أرامكـو السـعودية، األسـتاذ ناصـر النعيمـي: »يمثِّـُل 
تطويـر حقـل الجافـورة نقلـة نوعيـة فـي برنامـج المـوارد غيـر 
التقليديـة فـي الشـركة، وباتـت لدينـا القـدرة فـي الوقـت الحالـي 
علـى تطويـر الحقـل بكفـاءة وربحيـة مـع مراعـاة أعلـى معاييـر 

السامة والمحافظة على البيئة«.
وأردف قائـًا: »يعـزز حقـل الجافـورة مـن عزمنـا علـى تحقيـق 
طموحاتنـا المسـتقبلية، إذ تواصـل الشـركة استكشـاف حقـول 
جديـدة، وكذلـك إعـادة تقييـم الحقـول القائمـة، وتقييـم الفـرص 
االستثمارية المشتركة في الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي 
مـن أجـل تحقيـق هـدف الشـركة لتطويـر محفظـة أعمـال غـاز 
الطاقـة  علـى  األجـل  طويـل  الطلـب  لتلبيـة  متكاملـة  عالميـة 

والبتروكيميائيات«.

تطوير حقل 
الجافورة.. استثمار 
اإلمكانات الكامنة 

للموارد غير التقليدية

أكثر من

100
مليار دوالر

إجمالي استثمارات أرامكو السعودية 
المتوقعة في مشروع الجافورة
خال 15 إلى 20 عاًما مقبًا

بحلول عام 
2030م

2
مليار قدم مكعبة قياسية

معدل إنتاج الغاز المستدام في اليوم

418
مليون قدم مكعبة قياسية

إنتاج اإليثان في اليوم

200
تريليون قدم مكعبة قياسية

حجم احتياطيات الغاز المتاح
في حوض الجافورة

يساعدنا المشروع في تحفيز المزيد من تكامل أعمال 
الشركة وتنوعها وتحقيق القيمة المضافة، كما يحّفز 

نهضة صناعية في المملكة، ويساعد في تقليل 
انبعاثات قطاع الطاقة، وسوف نستخدم مزيًدا من 

النفط الخام في تطبيقات عالية القيمة
أمين الناصر

مشروع تطوير حقل الجافورة 
فتح األبواب واآلفاق لتطوير 

مفهوم مزيج الطاقة في 
ى إلى  المملكة، مما أدَّ

إطالق برنامج شامل لمزيج 
الطاقة

األمير عبدالعزيز بن سلمان
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ز في إدارة  أرامكو السعودية تحصل على جائزة التميُّ
المعرفة لعام 2021م

م المركـز األمريكـي لإلنتاجيـة والجـودة،  الظهـران - كـرَّ
مؤخـًرا، إدارة مكتـب إدارة المشـاريع في أرامكو السـعودية، 
نظير تمّيز نظام إدارة المعرفة الخاص بها، بوصفها ممثلًة 
لواحدة من أفضل 5% من الشـركات المشـاركة في التقييم 
ـن أكثـر مـن 300 شـركة عالميـة، مـن  الـذي أجـراه، وتضمَّ
بينها 58 شركة متخصصة في مجال النفط والكيميائيات.

إدارة  مكتـب  إدارة  مديـر  قـال  الصـدد،  هـذا  وفـي 
المشـاريع، األستاذ سـامي الشبيبي: »لقد سـاعدنا برنامج 
إدارة المعرفـة علـى رفـع مسـتوى األداء فـي اإلدارة. وهـذا 
التقديـر شـهادة علـى الجهـود الكبيـرة التـي بذلهـا الفريـق، 
ـن مـن إظهـار تأثيـر  الـذي اسـتحق هـذا اإلنجـاز ألنـه تمكَّ

حقيقي في مجال األعمال«.
يُذكـر أن المركـز األمريكـي لإلنتاجيـة والجـودة هو جهة 
عالميـة رائـدة فـي قيـاس األداء فـي مجـال إدارة المعرفـة، 
وكل مـا يتعلـق بهـا مـن أفضـل الممارسـات وُسـبُل تحسـين 

العمليات.

رحلة إدارة المعرفة
رت إدارة مكتـب إدارة  وبالعـودة إلـى العـام 2010م، طـوَّ
المشـاريع نظـام إدارة المعرفـة ليكـون بمثابـة مرجع رئيس 
الشـركة.  مشـاريع  مـن  المسـتخلصة  المعـارف  لجميـع 
ويسـتهدف النظام توثيق العمليات الناجحة وغير الناجحة 
مـع توثيـق الـدروس المسـتفادة مـن حـاالت اإلخفـاق. كمـا 
مـن  بمجموعـة  الفـرق  المعرفـة  إدارة  إجـراءات  تُـزود 
الخبـرات السـابقة لتسـاعدهم فـي التوصـل إلـى حلـول 

القافلة األسبوعية

للمشكات الجديدة والقديمة.
وفـي عـام 2017م، أصبحت اسـتراتيجية اإلدارة متوافقة 
مـع بيان خطة الشـركة الذي صدر في ذلـك الوقت، والذي 
يُلـزم جميـع اإلدارات بوضع نهج منتظم للتأسـيس للمعرفة 
واسـتخاصها وتنظيمهـا ونشـرها، وتعزيـز القـدرة علـى 
الوصـول إلـى رأس المـال الفكـري للشـركة، وذلـك لتعزيـز 
تنافسـية،  ميـزة  علـى  والحصـول  التجاريـة،  المكاسـب 

والسعي لترسيخ مفهوم »التعلم المؤسسي«.
 

الوصول إلى المعلومات والخبرات
إدارة  مكتــب  إدارة  شــرعت  الحقــة،  مرحلــة  وفــي 

المشــاريع فــي ترســيخ إجــراءات إدارة المعرفــة ضمــن 
األنشــطة اليوميــة لموظفيهــا، مــن خــال العمــل علــى 

تعيين هدف يرتبط بذلك لكل موظف.
تشــجيع  علــى  اإلدارة  ذلــك، حرصــت  علــى  عــاوة 
موظفيهــا علــى المشــاركة الفاعلــة ضمــن مجتمع مشــاركة 

المعرفة بين الممارسين المخصص لخدماتها.
وقــد كلَّفــت اإلدارة خبــراء مختصيــن لتقديــم الدعــم 
الــازم لمجتمــع الممارســين، حيــث يتلقــى هــؤالء الخبــراء 
إخطــارات بالبريــد اإللكترونــي حــول كافــة المناقشــات 
إجابــات  تقديــم  بمجــال خبراتهــم، لضمــان  المتعلقــة 

مناسبة على األسئلة التي تُثار من قبل المشاركين.
مجتمــع  ضمــن  اإلدارة  تنشــر  ذلــك،  جانــب  إلــى 

فيهــا  يشــرح  شــهرية،  معرفيــة«  »لحظــة  الممارســين 
المختصــون أحــد المصطلحــات الرئيســة المســتخدمة 

في إدارة المشاريع.
كمــا يعمــل الفريــق علــى تعزيــز االبتــكار مــن خــال 
مجتمــع  تشــجيع  خــال  مــن  المعرفــة،  إدارة  نظــام 
المشــاريع،  التركيــز علــى تحديــات  الممارســين علــى 
والبحــث عــن حلــول يمكــن تقديمهــا مــن خــال »بوابــة 
االبتــكار« التابعــة للشــركة، بحيث تمــر بمراحــل والموافقة 

والتنفيذ.

االستمرار في التطور
وفــي إطــار هــذه المســاعي، دشــنت اإلدارة برنامــج 
نظيــر  وتقديرهــم  الموظفيــن  تحفيــز  لضمــان  تكريــم 
مشــاركتهم فــي عمليــة تبــادل المعرفــة، حيــث يحظــى أبرز 
الُمســهمين علــى هــذا الصعيــد بالتكريــم مــن قبــل مديــر 

اإلدارة على أساس ربع سنوي.
وقــد واصلــت اإلدارة جهودهــا علــى هــذا الصعيــد مــن 
خــال تطويــر عديــد مــن التطبيقــات التقنيــة، التــي تهدف 
إلــى تعزيــز وتحســين أداء المشــاريع. ومــن بيــن هــذه 
التطبيقــات قاعــدة بيانــات معرفيــة للــدروس المســتفادة، 
ومحــرك إلدارة مخاطــر المشــاريع، حيــث تــم تطويرهــا 
ضمــن مركــز تبــادل المعلومــات )VIPs Hub(، وهــو منصــة 

جديدة موحدة لمشاركة المعرفة.
كمــا تســتمر اإلدارة فــي المشــاركة ضمــن أنشــطة 
إلــى  تحتــاج  التــي  المجــاالت  لتحديــد  األداء  قيــاس 
تحســين، ومعرفــة نتائــج تبنــي أفضــل إجــراءات إدارة 

المعرفة.

سامي الشبيبي يحمل جائزة التمّيز في إدارة المعرفة، 
التي حصلت عليها الشركة في شهادة أخرى على 
التطور المستمر الذي تحرزه على هذا الصعيد.

خطوات نحو التنوع واالندماج..

مركز التدريب الصناعي يفتح أبوابه للمتدربات

الظهـــران - ضمـــن مبـــادرات إدارة التدريـــب الصناعـــي 
فـــي أرامكـــو الســـعودية لتعزيـــز التنـــوع واالندمـــاج فـــي 
التدريـــب  مركـــز  نظـــم  للشـــركة،  البشـــرية  المـــوارد 
الصناعـــي فـــي الظهـــران، مؤخـــًرا، برنامًجـــا لتهيئـــة ودمـــج 
ــدة  ــة جديـ ــه 80 متدربـ ــتفادت منـ ــدد اسـ ــات الجـ المتدربـ
تنضـــم إلـــى برامـــج التدريـــب المهنـــي التـــي يقدمهـــا 

المركز.
وتُعـــدُّ إدارة التدريـــب الصناعـــي اإلدارة األكبـــر فـــي 
ـــث  ـــو الســـعودية، حي ـــي أرامك ـــر ف ـــب والتطوي ـــرة التدري دائ
ـــا فـــي كل  ـــة له ـــا مـــن خـــال األقســـام التابع تقـــدم خدماته
ــة،  ــة والشـــمالية والجنوبيـ ــال المركزيـ مـــن مناطـــق األعمـ

إلى جانب المنطقتين الوسطى والغربية.

التنوع واالندماج من بوابة التدريبداليا درويش
ويقـــدم قســـم التدريـــب الصناعـــي فـــي المنطقـــة المركزيـــة، 
الـــذي تأســـس عـــام 1955م، برامـــج تدريـــب لتطويـــر المهـــارات 
ـــن  ـــكل م ـــي ل ـــي والوظيف ـــى المســـتويين األكاديم ـــة عل المطلوب

الموظفين وغير الموظفين، من بينها:
■  برنامـــج التـــدرج ومدتـــه عاميـــن للمتدربيـــن غيـــر 

الجامعيين.
■  برنامـــج خريجـــي الكليـــات المهنيـــة، ومدتـــه عـــام 

واحد لخريجي الكليات المهنية والتقنية. 
■  برامج منتظمة بدوام كامل وجزئي.

■  برنامج التعليم الذاتي.
■  البرامج الصيفية.

ويقـــدم القســـم كذلـــك مـــن خـــال برنامجـــه النســـائي 
خدماتـــه التدريبيـــة لخريجـــات برنامـــج التـــدرج لغيـــر 
الموظفيـــن، وخريجـــات الكليـــات المهنيـــة، عبـــر ثاثـــة 

مســـارات لشـــغل وظيفـــة كاتبـــة إداريـــة، وموظفـــة أمـــن 
صناعي، وفنية مختبرات.

التدريب فرصٌة للتمكين
ـــرأة  ـــن الم ـــي مجـــال تمكي ـــة ف ـــود المبذول ـــد الجه وال تُع
باألمـــر الجديـــد بالنســـبة ألرامكـــو الســـعودية، فقـــد بـــدأت 
الشـــركة بإرســـال الطالبـــات ضمـــن برامـــج االبتعـــاث 
الجامعـــي الخارجـــي منـــذ 2006م. ويقـــدم قســـم التنـــوع 
واالندمـــاج أيًضـــا برامـــج تســـاعد الموظفـــات علـــى تطويـــر 

خبراتهن المهنية وبناء مهاراتهن القيادية.
األكاديميـــة  الناظـــرة  قالـــت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
المســـاعدة بالوكالـــة لمركـــز التدريـــب الصناعـــي فـــي 
شـــمال الظهـــران، رجـــاء الرمضـــان: »ال شـــك أن هـــذه 
خطـــوة رائعـــة إلـــى األمـــام، فهـــي تشـــكل اســـتمراًرا طبيعًيـــا 
ـــو  ـــات أرامك ـــذ بداي ـــرأة من ـــدم للم ـــم المق ـــواع الدع ـــكل أن ل

ـــات  ـــى البيئ ـــات إل ـــام المتدرب ن انضم الســـعودية«. وســـيمكِّ
ــن  ــن مـ ــع المعلميـ ــن مـ ــن وتفاعلهـ ــاء عملهـ ــتركة أثنـ المشـ
اكتســـاب المهـــارات األكاديميـــة والوظيفيـــة المطلوبـــة، 

والتكيف مع وظائفهن المستقبلية.
مـــن جانبهـــا، قالـــت رئيســـة وحـــدة الرياضيـــات والعلـــوم 
بالوكالـــة فـــي المركـــز، فوزيـــة الطـــوق: »تمهـــد أرامكـــو 
الســـعودية الطريـــق لمزيـــد مـــن الوظائـــف المتنوعـــة فـــي 
مـــكان العمـــل، وكذلـــك لتكافـــؤ الفـــرص المتاحـــة لجميـــع 

مواردها البشرية«.
أمـــا الناظـــرة اإلداريـــة لقســـم برنامـــج التـــدرج بالوكالـــة، 
ســـارا المحيســـن، فقالـــت: »يشـــكل دعـــم تمكيـــن المـــرأة 
ــا للغايـــة علـــى المســـتوى  وتكافـــؤ الفـــرص هدًفـــا طموًحـ
2030. وألرامكـــو  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الوطنـــي 
الســـعودية دور رائـــد منـــذ البدايـــة فـــي دعـــم المـــرأة. 

ونحن جميًعا ممتنون لذلك«.

حماٌس للتعلم
وشـــاركت أيًضـــا فـــرح المؤمـــن، وهـــي إحـــدى المتدربـــات 
ـــال األمـــن  ـــي أعم ـــن ف ـــر الموظفي ـــدرج لغي ـــي برنامـــج الت ف
الصناعـــي، قائلـــة: »ســـمعت عـــن البرنامـــج وتحمســـت 
لانضمـــام إليـــه، وأنـــا ممتنـــة جـــًدا الختيـــاري لهـــذه 

الفرصة للدراسة والتعلم«.
أمـــا ســـارة عبـــداهلل، وهـــي كاتبـــة إداريـــة درســـت 
برنامـــج  إلـــى  وانضمـــت  الماليـــة  الشـــؤون  تخصـــص 
خريجـــي الكليـــات المهنيـــة لغيـــر الموظفيـــن، فتقـــول:  »أنـــا 
ســـعيدة للغايـــة ألنـــي جـــزء مـــن هـــذه المرحلـــة كمتدربـــة، 
وأتطلـــع لبـــذل جهـــدي وتطويـــر مهاراتـــي ألداء واجباتـــي 

في أرامكو السعودية في المستقبل«.
جديـــٌر بالذكـــر أن المتدربـــات سيشـــاركن إلـــى جانـــب 
ــب  ــد تدريـ ــث يُعـ ــز، حيـ ــج المركـ ــن برامـ ــا ضمـ 88 متدرًبـ
ـــد  ـــى صعي ـــة عل ـــة خطـــوة مهم ـــي قطاعـــات مهني النســـاء ف
الشـــركة، حيـــث كانـــت هـــذه البرامـــج التدريبيـــة تقتصـــر 

فيما مضى على المتدربين.

مجموعة من الفتيات المتدربات ضمن برنامج إدارة التدريب الصناعي في أرامكو السعودية، الذي سعى إلى 
تهيئتهن للمشاركة في مسارات التدريب المهني.

ال شك أنها خطوة رائعة إلى 
األمام، إذ تشكل استمراًرا 

طبيعًيا لكل أنواع الدعم 
المقدم للمرأة منذ بدايات 

أرامكو السعودية

رجاء الرمضان
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مــا بيــن الوقــت والنقــود لغــة مشــتركة، فبعــض 
البشــر قــد تكــون لديهــم فوائــض وقــت فــي صــورة 
فــراغ، أو عجــز فــي الوقــت فــي صــورة انهمــاك تــام 
فــي األنشــطة واألعمــال، تماًمــا كمــا تتكــدس لــدى 
بعــض النــاس األمــوال فــي وقــت يعانــي فيــه آخــرون 

من اإلفالس!
يمكــن  ال  الــذي  وعمرنــا  حياتنــا  هــو  الوقــت 
تجميــده أو اســترجاعه أو زيادتــه، وقــد منحنــا اهلل 
فــي  متســاوين  غيــر  لكننــا  بالتســاوي،  الوقــت 
االســتفادة منــه، لهــذا، يعانــي بعضنــا مــن الفــراغ 
الوقــت  شــح  مــن  آخــرون  يشــكو  بينمــا  الشــديد، 
والعجــز عــن الوفــاء ببعــض الواجبــات االجتماعيــة، 
فيمــا تســير حيــاة آخريــن بسالســة، وفــي النهايــة كل 

منا سُيسأل عن عمره فيما أفناه!
نشــعر بســرعة مــرور الوقــت كلمــا كانــت حياتنــا 
والتجــارب،  والوجــوه  والنشــاط،  بالعمــل  حافلــة 
الحيــاة  ببــطء علــى أصحــاب  الوقــت  بينمــا يمــر 
الرتيبــة المنتظريــن للتغييــر غيــر الفاعليــن فيــه، 
الذيــن يعانــون الفــراغ والوحــدة والملــل والضيــق 
حــد االكتئــاب. الرتابــة واالعتيــاد تجعلنــا نشــعر أن 
األيــام والليالــي والوجــوه هــي ذاتهــا، حتــى عناويــن 
الصحــف تبــدو وكأنهــا ال تتغيــر، فيمضــي العمــر 

دون أن نشعر به. 
ألمــح  االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  علــى 

حالــة مــن اســتعجال الوقــت ومالحقتــه، إلــى حــد 
النقمــة علــى األيــام والليالــي والشــهور والســنين 
التــي هــي باألســاس أعمارنــا، فهــذا فريــق كارهــي 
يــوم األحــد يــردد: »ال تذكرنــي باألحــد.. بدايــة 
دوام ألســبوع ثقيــل ممــل«، أمــا الثالثــاء فهــو يــوم 
بــال مالمــح فــي منتصــف األســبوع، واألربعــاء يــوم 
بالخميــس  هــال  « ا  وأخيــًر ينتهــي،  ال  طويــل 
الونيــس«، ويمــر الخميــس وربمــا يخلــو مــن أي 
فــي حلقــة  نــدور  وناســة علــى اإلطــالق، وهكــذا 
مفرغــة مــن حــب أيامنــا وكرههــا، لتحتــدم حــدة 
الصــراع بيــن أنصــار الشــتاء والصيــف  لدرجــة أن 
البعــض يــردد: »متــى ينتهــي أغســطس، أخشــى  أن 
يكــون الغــد يــوم 3٢ منــه«، وكأنهــم  علــى موعــد 
مــع الفــوز برحــالت مجانيــة لجــزر المالديــف فــي 

أول سبتمبر! 
إعــالن محبــة الشــتاء أو كــره الصيــف لــن يغيــر 
مــن ســنن الكــون أو تعاقــب الفصــول، وتلــك ســرقة 
الغزالــي  محمــد  الشــيخ  وصفهــا  للُعمــر،  علنيــة 
رحمــه اهلل بقولــه: » أتــدري كيــف ُيســرق ُعمــر المــرء 
منــه؟ يذهــل عــن يومــه فــي ارتقــاب غــده، وال يــزال 
كذلك..حتــى ينقضــي أجلــه، ويــُده ِصفــر مــن أي 

خير« .
ســبات  لمنا ا وبهجــة  م  أليــا ا ة  حــالو نــا  فقد
باســتعجال الزمــن، إذ تصلنــا تهانــي رمضــان قبــل 

موعــده بأشــهر، أو تهنئــة بالعيــد »قبــل الهنــا بســنة«، 
والمؤكد أن كل شيء حلو لو جاء في وقته.

تغييــر أســلوب الحيــاة الــذي اعتدتــه، والوجــوه 
والتجــارب التــي تمــر بهــا، أو قــراءة نوعيــة مختلفــة 
مــن الكتــب، وممارســة الهوايــات وبعــض األنشــطة، 
ربمــا يُحســن مــن تجربــة إحساســنا بالوقــت، وهــو 
والبحــث  مــرارة االنتظــار  ســلوك صحــي يجنبنــا 

عن أي جديد نكسر به رتابة أوقاتنا.
لألســف نحــن بارعــون فــي هــدر الوقــت، البعــض 
مــن  أكثــر  والمديــر  القائــد  بيــن  بالفــرق  ينشــغل 
انشــغاله بإنجــاز مهامــه وأعمالــه، وفــي بيوتنــا ال 
تــزال الزوجــة تعــد زوجهــا بأنهــا ســتكون جاهــزة 
خــالل خمــس دقائــق لموعدهمــا المهــم، فيحتــرق 
ويضطــر  ســاعتين  مــن  ألكثــر  بانتظارهــا  الــزوج 

إللغاء الموعد.
تويتــر مقطــع  عبــر  بإعجــاب  تابعــت  باألمــس، 
فيديــو لشــاب جامعــي ُيشــيد بمــا أســماه بـــ »كوكــب 
الوقــت  قيمــة  يقــدر  لــذي  ا  ، الشــقيق« بــان  اليا
ويحتــرم المواعيــد وال يســمح بهــدر ثانيــة منــه، ثــم 
يتحــدث بحمــاس وتفــاؤل عــن أحالمــه وطموحــه 
فقــرب  بالمقطــع  إعجابــي  لــم يطــل  للمســتقبل. 
نهايتــه خاطــب الشــاب متابعيــه متوســاًل: » ادعــوا 
لــي، عنــدي اختبــار الصبــح ولــم أفتــح الكتــاب مــن 

قبل«!

اغتنم اللحظة وال تستعجل الزمن! 
إضـــاءة

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

سمير محمود
samir.ahmed@aramco.com

إدارة االتصال المؤسسي

تسليط الضوء على إرث السالمة في المؤتمر 
العالمي للصحة والسالمة المهنية

كان ألرامكـو السـعودية دور مهـم فـي المؤتمـر العالمـي 
للصحـة والسـامة المهنيـة، الـذي اسـتضافته، مؤخـًرا، 
وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة فـي مدينـة 
الريـاض، حيث كان الحدث فرصة مناسـبة إلطاق منصة 
افتراضيـة جديـدة تهـدف إلـى حمايـة القـوى العاملـة، مـن 
خـال تنظيـم صـارم إلجـراءات الصحة والسـامة المهنية 

في المملكة وفق معايير محددة.
افتُتـح المؤتمـر مـن قبل وزيـر الموارد البشـرية والتنمية 
االجتماعيـة، معالـي األسـتاذ أحمد بن سـليمان الراجحي، 
حيث شـمل خمسـة موضوعات رئيسة تتعلق بعوامل تُسهم 
فـي الصحـة والسـامة المهنيـة، وتركـز علـى االتجاهـات 
والتقنيـات  التطبيقـات  وتبنِّـي  المهنـي،  للطـب  العالميـة 
العمـل،  بيئـة  معاييـر  تطويـر  علـى  تعمـل  التـي  الحديثـة 
وأهميـة الصحـة العقلية والجسـدية، ودور القطاع الخاص 
فـي تطويـر وتنظيـم الصحـة والسـامة المهنيـة، وأهميـة 

إدارة المخاطر في المحافظة على سامة بيئة العمل.
وفـي هـذا الصـدد، قـال كبيـر مهندسـي منـع الخسـائر، 
األسـتاذ غسـان أبـو الفـرج: »كان لنـا الشـرف بـأن نكـون 
جـزًءا مـن هـذا الحـدث المهـم، الـذي يُفيـد بـدوره جميـع 
الموظفيـن العامليـن داخـل المملكـة. كمـا أن مثـل هـذه 
بالسـامة  الواضـح  المملكـة  اهتمـام  تؤكـد  الفعاليـات 

والصحة المهنية«.
أرامكـو  المبـادرات  هـذه  ـن  »تُمكِّ قائـًا:  وأضـاف 
السـعودية مـن اإلسـهام والمشـاركة فـي التطويـر الشـامل 
الـذي يجـري فـي المملكـة، لتحقيـق التكامـل بيـن المعايير 

بغض النظر عن الصناعة المعنية«.

تسليط الضوء على أنظمة السالمة
خـال المؤتمـر، تـم اسـتعراض هيـكل وآليـة عمـل بعض 
أنظمـة إدارة السـامة الرئيسـة للشـركة مـن قبـل ثاثـة 

القافلة األسبوعية

مهندسـين من دائرة منع الخسـائر، مما سـاعد على توفير 
رؤيـة شـاملة حـول أبـرز العناصـر الازمـة لبنـاء برنامـج 

قوي للسامة والصحة المهنية.
وخـال ذلك، اسـتعرض مـارك فيلدز جانًبا مـن خبرات 
أرامكو السـعودية في تطوير هذه األنظمة وتعزيز التكامل 
بينهـا، حيـث حـرص خـال فقرتـه التقديميـة علـى إيضـاح 
العالميـة، مؤكـًدا  أهميـة تطويـر أنظمـة إدارة السـامة 
أهميـة نظـام إدارة السـامة، الـذي يمثِّـل بـدوره محـور 

نجاح إستراتيجية ثقافة السامة في الشركة.
وقـد كان التركيـز واضًحـا علـى أهميـة تطويـر البرامـج 

علـى مسـتوى المملكـة لتحسـين األداء في مجال السـامة 
مه فيصل الشـثري،  والصحـة المهنيـة من خـال عرض قدَّ
وتناول فيه بتفصيل برنامج إدارة سـامة مقاولي الشركة، 
المعاييـر  األدنـى مـن  الحـد  توفـر  الـذي ُوضـع لضمـان 
للمقاوليـن  يمكـن  والتـي  بوضـوح،  المحـددة  والتوقعـات 

إثبات تحققها.
متهـــا منيـــرة الســـبيت  كمـــا أوضحـــت الرؤيـــة التـــي قدَّ
ــف  ــعودية كيـ ــو السـ ـــي أرامكـ ــاء ف ـــود البنـ ـــم ك ــول تقيي حـ
يمكـــن للتكامـــل بيـــن إســـتراتيجيات ومعاييـــر نظـــام إدارة 
الســـامة وبيـــن إجـــراءات العمـــل أن يُســـهم فـــي تحقيـــق 

أهداف السامة والصحة المهنية.
مـن جانبـه، قـال رئيـس قسـم تقييـم السـامة العالميـة 
والمطابقـة فـي دائـرة منـع الخسـائر، زاهـر آل الطيـب: 
»هـذه األنظمـة أصبحـت بمثابـة حجـر األسـاس لمنهجنـا 
في إدارة السـامة، فنحن نحرص على مراجعتها وصقلها 
باسـتمرار. وحقيقـة أن كثيـًرا مـن األعمال، ال سـيما داخل 
المملكـة، تأتـي مطابقًة لهذه اإلجراءات تمثِّل شـاهًدا على 

نجاح رحلة السامة الخاصة بنا حتى اليوم«.

جناح السالمة.. تقنياٌت 
حديثة وكتاب

وعلـى مـدار األيـام الثاثـة التـي أُقيـم فيهـا المعـرض، 
شـهد جنـاح أرامكـو السـعودية إقبـااًل كبيـًرا مـن الحضـور، 
ـن مجموعة من  الذيـن بلـغ عددهـم 2700 زائر، حيث تضمَّ
التقنيات المتعلقة بالسـامة، منها طائرة مسـيَّرة تُستخدم 
فـي تفتيـش األماكـن الضيقـة، باإلضافة إلى سـماعة رأس 
إلـى  دة بشاشـة فيديـو واتصـال صوتـي، ال تحتـاج  مـزوَّ
اسـتخدام اليديـن، وتعمـل علـى إتاحـة االتصـال المباشـر 
بيـن العامليـن فـي المواقـع المختلفـة وخبراء السـامة في 

المكاتب.
بعـض  فـي  للمشـاركة  للـزوار  الفرصـة  أُتيحـت  كمـا 
التدريبـات فـي مجـال السـامة مـن خـال تقنيـة الواقـع 
االفتراضـي، التـي سـمحت لهـم بالوصـول إلى بيئـات عمل 
فـي  الشـائعة  المخاطـر  لتحديـد  الشـركة  بيئـة  تُحاكـي 
العمـل،  وورش  البنـاء،  مواقـع  مثـل:  متعـددة،  مجـاالت 

ومعامل فرز الغاز من الزيت.
إلـى جانـب ذلـك، اجتـذب الكتـاب الـذي أصدرتـه دائـرة 
منـع الخسـائر بعنـوان )أرامكـو السـعودية وفـن السـامة( 
اهتمـام الجمهـور والقـى إقبـااًل واضًحـا، نظـًرا لطريقتـه 
ر بهـا رحلـة 80 عاًمـا مـن  الفريـدة والجذابـة التـي سـطَّ
وتعزيـز  السـامة  إجـراءات  لتطويـر  المبذولـة  الجهـود 

الوعي حولها.

األستاذ غسان أبو الفرج، وإلى جانبه المدير التنفيذي لشؤون الشركة، األستاذ خالد الملحم، أثناء تقديم نبذة لمعالي الوزير 
أحمد الراجحي حول دور أرامكو السعودية في مساندة مبادرات المملكة في مجال الصحة والسالمة المهنية.
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الظهـــران - لـــم يتمكـــن الكمبيوتـــر يوًمـــا بالرغـــم مـــن كل 
مـــا قدمـــه مـــن تطويـــر إلمكانـــات الكتابـــة والتدويـــن وتنســـيق 
ـــد البشـــرية  رته الي ـــذي ســـطَّ الخطـــوط مـــن مـــلء الفـــراغ ال
فـــي جماليـــات صفحـــات الخـــط والخـــط العربـــي منـــه علـــى 
وجـــه الخصـــوص. فاإلبـــداع البشـــري ظـــل مبعثـــه التفـــرد 
والنـــدرة واإلحســـاس بالحـــرف والكلمـــة والمعنـــى، ومـــا زال 
بعيـــًدا عـــن اآللـــة التـــي ال تتقـــن إال العمـــل وفـــق القواعـــد 

الثابتة والتكرار والنسخ.

الخط العربي في التاريخ
ـــات الســـنين نافـــذة مـــن نوافـــذ  ـــي لمئ بقـــي الخـــط العرب
اإلبـــداع عنـــد العـــرب ومـــن انضـــم إلـــى تاريخهـــم وثقافتهـــم 
مـــن األمـــم، حتـــى بـــرز فيـــه وبـــرع عديـــٌد مـــن الخطاطيـــن 
والتشـــكيليين الذيـــن خلـــدوا بالخـــط العربـــي أســـماءهم بيـــن 

ثنايا حروفه وفي زوايا ألواحه وصحائفه.
غيـــر أن دخـــول اآللـــة علـــى ســـاحة الخـــط العربـــي 
أحـــدث ضجيًجـــا ِحَرفًيـــا وفنًيـــا وفكرًيـــا وحتـــى معرفًيـــا، بـــل 
وجـــداًل كبيـــًرا ونقلـــة نوعيـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــن حيـــث 
قدرتهـــا اإلضافيـــة علـــى تحســـين الخطـــوط ومـــا تتمتـــع بـــه 
ــة الحـــرف أكثـــر  ــا لجعـــل كتابـ مـــن إمكانـــات ال حـــدود لهـ
شـــيوًعا ووضوًحـــا وتطويًعـــا علـــى مختلـــف المســـتويات 
وتنـــوع االســـتخدامات، مـــن كراســـة الـــدرس إلـــى نســـخ 

الكتاب، إلى اللوحة اإلعانية.. إلى كل شيء تقريًبا.

بين الواقع واألمل
أمـــا اليـــوم، فقـــد حلـــت التقنيـــة محـــل يـــد اإلنســـان، 
ـــة ونســـخ  ـــات الكتاب ـــن مهم ـــر م ـــى إنجـــاز كثي وســـيطرت عل
الكتابـــة  برامـــج  وأتـــت  وتكـــراًرا.  مـــراًرا  النصـــوص 
اإللكترونيـــة بالحـــرف موزوًنـــا مقارنـــًة باليـــد البشـــرية، 
ولكنـــه جامـــٌد فـــي شـــكله ال يغـــادر موقعـــه، وال يتفاعـــل مـــع 
الكلمـــة وال مـــع المعنـــى مثـــل مـــا كانـــت اليـــد تمنحـــه ذلـــك، 
فخفتـــت ترانيـــم خـــط النســـخ فيـــه، وتقوقعـــت الرقعـــة، وبــُـح 

صوت الثلث حتى غابت تراتيله.

عبدالرحمن أبواجلدايل

ولكـــن أحدهـــم اليـــوم وقـــف إلـــى جانـــب الحـــرف العربـــي، 
ســـاعًيا إلـــى مداواتـــه ممـــا أصابـــه بالتـــي كانـــت هـــي الـــداء، 
حيـــث ابتكـــر عالـــم النمذجـــة الحوســـبية فـــي تقنيـــة 
النمذجـــة اإلســـتراتيجية بأرامكـــو الســـعودية، الدكتـــور فهـــد 
الراشـــد، تقنيـــة جديـــدة قـــادرة علـــى اســـتخدام الـــذكاء 
ــاج  ــة فنـــون الخـــط العربـــي وإنتـ االصطناعـــي فـــي صناعـ
ــت  ــود تحـ ــة والجمـ ــن القولبـ ــًدا عـ ــة، بعيـ ــوص الفنيـ النصـ
ــال  ــام األجيـ ــل أمـ ــذا األمـ ــث هـ ــم«. ويبعـ ــة »كليـ ــم تقنيـ اسـ
الجديـــدة لكـــي تظهـــر إبداعاتهـــا بلغتهـــا التـــي تفهمهـــا 
وتتحـــدث بهـــا؛ لغـــة المـــاوس والكيبـــورد، ال لغـــة القلـــم 

والدواة والطرس والبوص.
ــة؟  ــذه التقنيـ ــا هـ ــت لنـ ــف أخرجـ ــألناه: كيـ ــاه وسـ التقينـ
لقـــد رأينـــا الحـــرف العربـــي عـــاد يتنفـــس مـــن جديـــد، فمـــا 
الـــذي دفعـــك إلـــى التفكيـــر فـــي تصميـــم تقنيـــة فريـــدة مـــن 

نوعها لخدمة فن الخط العربي؟
أجـــاب: »مـــا دفعنـــي إلـــى التفكيـــر فـــي هـــذا االتجـــاه كان 
فـــي البدايـــة مجـــرد ماحظـــات تجلـــت أمامـــي فيمـــا يتعلـــق 
بكتابـــة الكمبيوتـــر للخطـــوط العربيـــة. فبالنظـــر إلـــى الكتابة 
ــة  ــا بكتابـ ــد فـــي المصحـــف ومقارنتهـ ــة بخـــط اليـ الجميلـ
ــات  ــف والمجـ ــب والصحـ ــي الكتـ ــة فـ ــوط المختلفـ الخطـ
العربيـــة، يظهـــر التفـــاوت واالختـــاف بشـــكل جلـــي، 
باإلضافـــة إلـــى جـــودة النســـخ المكتوبـــة بخـــط اليـــد مقارنـــة 
بمســـتوى صـــف الحـــروف والكلمـــات العربيـــة بالكمبيوتـــر 
المســـتخدمة فـــي الكتـــب والصحـــف والمجـــات أجدهـــا 

واضحة بشكل ال لبس فيه«.

برامج الكتابة ال تستطيع 
مجاراة الخط العربي

ــى اآلن  ــة حتـ ــج الكتابـ ــدرة برامـ ــدم قـ ــبب عـ ــول سـ وحـ
علـــى مجـــاراة مســـتوى الكتابـــة باليـــد، قـــال الراشـــد: »إن 
خطـــوط الكمبيوتـــر تســـتند إلـــى بنيـــة كتـــل الحـــروف. 
ـــل جامـــدة،  ـــث والنســـخ، ال توجـــد كت ولكـــن فـــي خطـــي الثل
بـــل تدفـــٌق جميـــٌل لقلـــم الخـــط علـــى الـــورق. وتعتمـــد 
خطـــوط الكمبيوتـــر الحاليـــة بشـــكل أســـاس علـــى الكتـــل، 
وهـــذا مناســـب لفئـــة معينـــة مـــن الكتابـــة العربيـــة تســـمى 
الخطـــوط المســـطرية كالخـــط الكوفـــي. أمـــا بالنســـبة 
للكتابـــة »المرنـــة« مثـــل خـــط الثلـــث، فـــإن معظـــم تطبيقـــات 
الخـــط الحاليـــة هـــي لألســـف مجـــرد تبســـيط لفـــن 

الخط«.
وأضـــاف بقولـــه: »نظـــًرا ألن أجهـــزة الكمبيوتـــر أصبحـــت 
قويـــة جـــًدا اليـــوم، فقـــد حـــان الوقـــت للحواســـيب أن تدعـــم 
الخـــط العربـــي إلظهـــار كامـــل جمالياتـــه بـــداًل مـــن تبســـيط 

الخط العربي للكمبيوتر«.

قدرات »كليم«
ولذلـــك جـــاءت تقنيـــة »كليـــم« لتعمـــل علـــى إكســـاب 
تتيـــح تحريـــك  النـــص مرونـــة  فـــي  الواحـــد  الحـــرف 
امتـــدادات أجزائـــه، وتجعـــل الرابـــط بينـــه وبيـــن الحـــرف 
الـــذي يليـــه مرًنـــا قـــادًرا علـــى تحريـــك المســـافة بينهمـــا 

فـــي جميـــع االتجاهـــات بشـــكٍل جميـــٍل متناســـق. وبذلـــك 
أتاحـــت التقنيـــة بعـــًدا جديـــًدا لقـــدرات التحكـــم فـــي 
الحـــرف العربـــي وتطويعـــه بيـــن يـــدي الكاتـــب حتـــى يتمكـــن 
مـــن إعـــادة رســـمه بالشـــكل الـــذي يحقـــق أهدافـــه الجماليـــة 
الجديـــدة التـــي يريدهـــا الكاتـــب أو الخطـــاط منـــه، وفـــق 

قواعد فن الخط العربي.

بيئة محفزة وراعية للتراث والثقافة
ويأتـــي ظهـــور تقنيـــة »كليـــم« وجميـــع المبـــادرات الفرديـــة 
لمحبـــي الخـــط العربـــي مـــن الخطاطيـــن والفنانيـــن فـــي 
ـــة بالخـــط العربـــي  ـــى العناي ـــة تحـــث عل المملكـــة ضمـــن بيئ
ــذا  ــك بهـ ــى التمسـ ــال علـ ــجع األجيـ ــه، وتشـ ــة تراثـ وعراقـ

اإلرث الثقافي والفني الضارب في عمق التاريخ.
وكانـــت وزارة الثقافـــة قـــد أعلنـــت تمديـــد مبـــادرة عـــام 
االحتفـــاء بالخـــط العربـــي للعـــام 2021م مـــن أجـــل تعزيـــز 
جهـــود تعريـــف األجيـــال بجمالياتـــه وفنونـــه، وإطـــاق 
مواهـــب جديـــدة فـــي فـــن الخـــط العربـــي والفـــن التشـــكيلي 

من أبناء الوطن.
وفـــي هـــذا الســـياق، أقيمـــت عديـــٌد مـــن الفعاليـــات 
والمعـــارض والـــورش التدريبيـــة والتعليميـــة والمبـــادرات 
إلـــى جانـــب النـــدوات، التـــي تهـــدف الـــوزارة مـــن خالهـــا 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى فـــن الخـــط العربـــي، وإبـــرازه 
واالحتفـــاء بـــه، وتعزيـــز حضـــوره فـــي المجتمـــع، بوصفـــه 

عنصًرا أصيًا في الهوية الثقافية العربية.

نموذج للوحة بالخط الديواني ُكتبت بتقنية »كليم«، 
لت ببرنامج تصميم محترف. ثم ُجمِّ

اللوحة تبين الفرق في جمال الخط العربي عند استخدام 
تقنية »كليم«. ويظهر القسم األسفل الخط بعد تجميل 

اللوحة باأللوان.

فهد الراشد أثناء مشاركته بالتقنية الجديدة في هاكاثون الفن والذكاء 
االصطناعي في يناير 2020م.

شهادة »مواءمة« الذهبية ُتبرز جهود إثراء في 
تمكين جميع أطياف المجتمع

الظهـران - حصـل مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي »إثـراء« علـى شـهادة »مواءمـة«، وتـم اعتمـاده 
كمنشـأة حققت معايير الشـهادة من الفئة الذهبية، وذلك 
وفـق  اإلعاقـة  ذوي  لدعـم  يوفرهـا  التـي  للبيئـة  نظيـًرا 
المعاييـر والمتطلبـات التـي تحقـق احتياجـات أفـراد هـذه 
م المركـز علـى مـدار العـام مبـادرات  الفئـة، حيـث يقـدِّ
وفعاليـات وورش عمـل لدعـم مواهبهـم وتطلُّعاتهـم، إلـى 
كالتنقـل  احتياجاتهـم،  تائـم  خدمـات  منحهـم  جانـب 
والمرافـق ومواقـف السـيارات وتقديـم المركـز لخدمـات 
الدعـم بلغـة برايـل، لتسـهيل أسـاليب القـراءة للمكفوفيـن 

وضعاف البصر.
ويُعـد برنامـج »مواءمـة« أحـد البرامـج التابعـة لـوزارة 
المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة، الـذي تـم إطاقـه 
تطبيًقا إلستراتيجية المملكة لحقوق ذوي اإلعاقة، ويهدف 
إلـى تمكينهـم مـن الحصـول علـى فـرص عمـل مناسـبة، 
وإمدادهم بكافة التسهيات واألدوات التي تساعدهم على 
تحقيـق النجاح، كما يهـدف البرنامج إلى تحفيز المنشـآت 
على توفير بيئة عمل مائمة لهم وفق معايير واشـتراطات 

ـن المنشـأة مـن الحصـول علـى الترخيـص القافلة األسبوعية محـددة، تمكِّ
اسـتقاليتهم  يضمـن  مـا  مهاراتهـم،  لتوظيـف  الـازم 

واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع.

فرٌص للجميع
وأعـرب رئيـس قسـم الخدمـات التقنيـة فـي المركـز، 
محمـد الربيعـة، عن فخره باعتماد »إثراء« كمنشـأة حققت 
معاييـر ومتطلبات احتياجـات ذوي اإلعاقة، ومنحه شـهادة 
»مواءمـة« مـن وزارة الموارد البشـرية والتنمية االجتماعية، 
موضًحـا أن المركـز يعمـل على دعم مرافقه بالمسـتلزمات 
المناسبة لهم بوصفهم جزًءا ال يتجزأ من العملية التنموية 
التـي يسـعى إلـى ترسـيخها لكافـة أطيـاف المجتمـع، كمـا 
م عديًدا مـن البرامج المخصصة لهذه الفئـة، وأبرزها  يقـدِّ
المعـرض التفاعلـي »حـوار فـي الظـام«، الـذي اسـتهدف 
تمكيـن المكفوفين وضعاف البصر في جميـع أنحاء العالم 
وتخلَّلـه  المجتمـع،  مـع  مباشـرة  بطريقـة  التواصـل  مـن 

فعاليات أخرى وورش عمل إبداعية وصناعية متنوعة.
كمـا منـح المركـز فرصـة لدعـم المكفوفيـن مـن خـال 
معـرض الكتـاب لألطفـال، بتقديـم مطبوعـات بلغـة برايـل 

تُثـري عقـول الزائريـن ومهاراتهـم، فـي إطـار سـعيه إلـى 
تعزيـز ورفع مسـتوى الخدمات المقدمة لـذوي اإلعاقة من 
خـال البرامـج والفعاليـات المسـتحدثة التـي يقدمهـا على 

مدار العام.
الثقافـي  الملـك عبدالعزيـز  أن مركـز  بالذكـر  جديـٌر 
الطـرق  أفضـل  توفيـر  علـى  يحـرص  »إثـراء«  العالمـي 

والتقنيـات لمسـاعدة ذوي اإلعاقـة مـن خـال دمجهـم 
بالمجتمـع، فضـًا عـن توظيـف قدراتهـم واالسـتفادة مـن 
مهاراتهـم اإلبداعيـة، حيـث يمنـح المركـز فرًصـا تدريبيـة 
لعـدد كبيـر مـن ذوي اإلعاقـة؛ مـن خـال قيامهـم بأنشـطة 
تفاعليـة متنوعـة، إلـى جانـب دمجهـم فـي برامـج المركـز 

التطوعية.

بتقنية »كليم« التي ابتكرها عالم يف »النمذجة« يف أرامكو السعودية..

الخط العربي يستعيد جمالياته التاريخية في 
الكمبيوتر عبر بوابة الذكاء االصطناعي

ألن أصحاب اإلعاقة جزء ال 
يتجزأ من العملية التنموية 

لكافة أطياف المجتمع، 
سعى إثراء في المعرض 

التفاعلي "حوار في الظالم" 
إلى تمكين المكفوفين 

وضعاف البصر في جميع 
أنحاء العالم من التواصل 

بطريقة مباشرة مع 
المجتمع.



7
القافلة األسبوعية      ٢ ديسمبر ٢٠٢١ 

ُمدن يقع في غرامها الناس

كتاب المسافات.. القريب 
والبعيد وما بينهما

عن الثرثرة التي في رؤوسنا

■  انتقلت سردًيا بين أكثر من نوع، كتبت الرواية والقصة والقصة 
القصيرة جــًدا والشعر، هــل يعكس ذلــك تــطــوًرا فــي معالجتك 

ألفكارك اإلبداعية؟
بالنسبة لي جميع األجناس األدبية تمتلك القيمة ذاتها والقدرة 
على إيصال الفكرة التي تناسبها، فالفكرة هي التي تحدد جنس 
النص وما يناسبها، على سبيل المثال الفكرة الشاعرية تأخذك 
قسًرا للشعر، أما فكرة القصة القصيرة جًدا تجبرك على التوقف 

متى ما أدى النص مهمته. 

■  »صــــورة جيمس ديـــن« تعطي مــن خــاللــهــا تـــصـــورات خــاصــة عن 
مفاهيم وجودية مثل االنعزال والوحدة، هل تتقاطع سيرتك مع 
ــا  ــًيـ ــت حـــاضـــر فــيــمــا تــتــخــيــلــه روائـ ــل أنــ ســـيـــرة شــخــصــيــاتــك؟ وهــ

وقصصًيا؟
ال يمكن للكاتب أن يتجرد من شخصيته بشكل كامل، فمهما 
حاول أن يتخلص من حضوره سيبقى جزء منه داخل النص. وثيمة 
الوحدة والعزلة حاضرة بقوة في أعمالي وفي شخصيتي وهذا ما 
بعيًدا عن  الكتابة بصمت  وأفضل  الحضور  أبتعد عن  يجعلني 

األضواء. 

■  هــل انــشــغــالــك بــالــفــكــرة الــروائــيــة يسهل عليك اخــتــيــار أســلــوب 
معالجتها؟

إن لم تكن الفكرة التي أنا بصدد الكتابة عنها مختلفة فليس 
هناك أي جدوى من كتابتها. هي مجرد تكرار لما فعله اآلخرون، 
على الكاتب أن يبتعد عن طوابير األفكار الطويلة ويقف ولو وحيًدا 
في مقدمة فكرة جديدة. بعد كل نص أقرر أال أكتب أبــًدا حتى 
فأنا  أكتبها،  أن  على  تجبرني  مختلفة  جديدة  فكرة  تستفزني 
ببساطة قارئ يكتب فكرة يحلم بقراءتها ولم يعثر عليها بعد، أنا 
قارئ في المقام األول، أما الكتابة فطارئة قد تتوقف في أي لحظة 

حين ال أجد ما أضيفه.

■  كيف تتصور قارئك عند نسج حبكات قصصك؟ 
أنا من عشاق القصة القصيرة جًدا ألنها بكل بساطة تحدي بين 
الكاتب والنص وامتحان لقدرته على صنع الدهشة، أنا ال أفكر في 
المتلقي وقت كتابة النص أفكر فقط في النص ذاته، أزوده بكل 
االمتيازات الكافية ثم أطلق سراحه وعليه أن يعبر بعد ذلك عن 
نفسه دون تدخٍل مني، له أن يقول للقارئ ما يشاء وللقارئ أن يقول 

عنه ما يريد.

■  بتخصيص الحديث عن القصة القصيرة جًدا، ثمة آراء نقدية 
تتعامل مع هذا الفن بوصفه من ضروب »الكتابة السهلة«، كيف 

ُتقيم ذلك؟
القصة القصيرة جًدا من أصعب أنواع الكتابة فأنت تملك القليل 
وعليك أن تنجح في صنع الكثير، فن إيصال الفكرة بأقصر طريٍق 
ممكن، وهنا تكمن الصعوبة فأنا أتحرك في منطقة ضيقة علّي أن 
أنجح في إكمال الطريق بمؤونة أقل، الوضع حينها أشبه ما يكون 

برصاصة أخيرة عليها أن تصيب الهدف.
الرحلة عن  نكتفي بجمال  الطويلة قد  الــروايــة والقصة  في 
دهشة الوصول، أما في القصة القصيرة جًدا فالدهشة ولحظة 
التنوير هي الفيصل. القصة القصيرة جًدا مقارنة بالرواية هما 
الطريق طويل  األول  في  متر،  المئة  وسباق  بالماراثون  أشبه 
والبداية يجب أن تكون هادئة لتوزيع الجهد أما في الثاني فليس 
لديك الكثير من الخيارات إما أن تبدأ قوًيا أو سيكون اإلخفاق 

حليفك.
وفكرة أنها جنس أدبي سهل هذه فكرة خاطئة، ربما أتت بالنظر 
للحجم الخارجي ال العمق. أو ألن معظم ما يُكتب من قصص 
قصيرة جًدا يخلو من الدهشة والمخاتلة والفكرة المبتكرة يجعله 

أقرب لمشهد مجتزأ من رواية منه لقصة قصيرة جًدا.

القصة القصيرة جًدا 
امتحان لصنع الدهشة

محمد املطريف
قاص وروائي سعودي نشر عدًدا من األعمال 
اإلبداعية منها روايتا »كلب أزرق ينبح بجوار 

السرير« و»صورة جيمس دين«، وقصص قصيرة 
جًدا بعنوان »ركلة هيمنغواي األخيرة« وديوان 

شعر »كما لو كان رحيلك مزحة«.

بـن  سـعيد  لدكتـور  ا لسـعودي  ا ديمـي  األكا يسـتعرض 
عبدالرحمـن العمـودي فـي هـذا الكتاب نمـاذج إبداعيـة متنوعة 
لمـدن عالميـة تُعـد نمـاذج مثاليـة لمفهـوم المدينـة التـي يتوفـر 
فيهـا عـدٌد مـن العوامـل الجماليـة والحضاريـة والثقافيـة التـي 
تميزها وتجعلها اسـتثنائية. الكتاب بعنـوان »المدينة اإلبداعية، 
القصـة، النمـاذج، التنفيـذ« وهـو فـي األصـل جـزء مـن أطروحة 
المؤلـف لنيـل درجة الدكتوراه والتي كانت تهدف حسـبما يشـير 
فـي مقدمـة كتابـه إلـى تحويـل مكـة المكرمـة إلـى مدينـة دينيـة 
إبداعيـة، وذلـك مـن خـال تحفيـز االهتمـام باإلبـداع واالبتـكار 

ليكون الوسيلة العملية للتنمية الحضرية.  
وتشـمل التجـارب التـي يقدمهـا الكتـاب خمـس مـدن، هـي 
فانكوفـر فـي كنـدا، وجاسـكو فـي بريطانيـا، ومدينـة سـيدني 
األسـترالية، وبرشـلونة في إسـبانيا، ومدينة يوكوهاما اليابانية، 
ويتنـاول الكتـاب بالتفصيـل كافـة األسـس النظريـة والتطبيقيـة 
التـي تأسـس عليهـا مفهوم المدينة اإلبداعيـة، كما طرحها على 
نظريـة  رائـد  تشـارلز النـدري،  البريطانـي  الخصـوص  وجـه 

»المدن اإلبداعية«.
فكـرة  تنشـأ  لـم  الثاثـة،  الكتـاب  مـن فصـول  نفهـم  وكمـا 
المدينـة اإلبداعيـة مـن فـراغ لكنهـا كانـت تجسـيًدا لتطلعـات 
وطموحـات نحـو وجـود مـا يمكـن وصفـه بالمـدن الناجحـة التي 
يقـع النـاس فـي غرامهـا، حسـب تعبيـر الكاتـب، تلـك األمكنـة 

يمكـن التعامـل مـع مضمـون هـذا الكتـاب بوصفـه تأمـًا 
والبعـد  القـرب  ومفاهيـم  »المسـافة«،  لفكـرة  فلسـفًيا 
المعتـاد  ليـس مـن  بينهمـا مـن جوانـب عديـدة  والحـدود 
أنهـا  هـو  أسـاس  لسـبب  فيهـا  والنظـر  الوقـوف عندهـا، 
حاضـرة دوًمـا فـي حياتنا اليومية وبشـكل فعلـي لدرجة أننا 
تعييـن وجودنـا  كثيـًرا رغـم أهميتهـا فـي  إليهـا  نلتفـت  ال 
وعاقتنـا باآلخريـن وباألشـياء المحيطـة بنـا، ويحمـل هـذا 
العمـل الـذي كتبـه الباحـث العراقـي ياسـين النصيـر عنـوان 

»كتاب المسافات، مقاربة في جدلّية الُقرب والبُعد«.
يشـير المؤلـف فـي المقدمـة إلـى أن كتابـه يُعنـى بـدور 
المسافة في أنساقها الثاثة، المعرفّي والتخيلّي والداللي، 
ويقـارن بيـن أنواعها المختلفة، فهناك المسـافة الشـخصية 
العامـة،  الجماهيريـة  والمسـافة  االجتماعيـة  والمسـافة 

والمسافة بهذا التوجه »تحتوي العالم الحياتي كله«.
يوضـح الكاتـب أن التصـور النسـبي يظـل حاكًمـا عنـد 
التعامـل مـع هـذا المفهـوم ألن تحديـد ما هو قريـب وما هو 
بعيـد يتوقـف علـى الوضعيـة التـي عليهـا الشـيء المقصـود 
قياًسـا بدرجـة االقتراب منه أو االبتعـاد عنه. يقول الكاتب: 
»إن للشـيء أبعـاًدا مختلفـة، بحيـث تتغيـر نسـب الرؤيـة لـه 
لوجـود االختـاف، وإن بـدا لنـا الشـيء حجًرا متماسـًكا، أو 
ماء سـائًا أو هباًء في الهواء، او ناًرا في بركان، فهو شـيء 

متناقض المسافات عندما تتعدد رؤاه«.
وينقسـم الكتـاب إلـى مجموعـة مباحـث رئيسـة يعالج كل 
منهـا تصـورات نظريـة خاصة بمفهـوم المسـافة، كما وردت 
فـي  تجلـت  كمـا  أو  اإلبداعيـة،  النصـوص  مـن  فـي عـدد 

ينشـغل مؤلـف هـذا الكتـاب باألحاديـث الداخليـة التـي ال 
تتوقـف داخـل رؤوس البشـر، ويسـعى إلـى تحليلهـا مـن منظـور 
علمـي ونفسـي فـي محاولـة للسـيطرة عليها وتسـخيرها لصالح 
اإلنسـان، وهـو يـرى أن مـن شـأن تلـك األصـوات المسـتمرة إذا 
كانـت ذات طبيعـة سـلبية محبطـة أن تدمـر حيـاة صاحبهـا لـو 
استسـلم لهـا وتركهـا تسـيطر علـى وعيـه وإدراكـه ومـن ثـم علـى 
أفعالـه، ألنهـا سـتعكر مزاجـه وتضـر بصحتـه وتجعله ينهـار في 

النهاية من فرط ضغطها عليه.
الـذي تـم تصنيفـه بوصفـه مـن أفضـل كتـب عـام  الكتـاب 
»الثرثـرة:  عنـوان:  المواقـع، حمـل  مـن  عـدد  2021م حسـب 
الصـوت فـي رأسـنا، أهميتـه، وكيفية تسـخيره« وكاتبـه هو عالم 
إيثـان  األمريكيـة،  ميتشـغن  جامعـة  فـي  واألكاديمـي  النفـس 
كـروس، الـذي يُعـد أحـد أبـرز الخبـراء فـي مجـال مـا يعـرف 

بدراسات العقل الواعي. 
ورغـم خطـورة الصـوت الداخلـي الـذي يُربـك حيـاة صاحبـه 
الشـخصية واالجتماعية يُطمئن الكتـاب كل القراء بأن ثرثرتهم 
الداخليـة الصامتـة تلـك مـع أنفسـهم ال تـدل علـى أنهـم غريبـو 
أطـوار، ألن الـكل ببسـاطة يتحـدث مـع نفسـه فـي الخفـاء، لكـن 
الفـارق هـو فـي درجـة قـوة أو ضعـف هـذه األحاديـث وطبيعتهـا 

ومدى تأثيرها على ذهن الفرد وسلوكياته.

التـي تحـوي عـدة عناصـر تتضافـر فيهـا كافـة أسـس الجـذب، 
إنهـا تلـك المـدن الرائعـة التـي تسـعى لتحقيـق جـودة الحيـاة 
لتصيـر فضـاءات للجمـال والراحـة والتفاعـل اإليجابـي، وهـي، 
كمـا يضيـف المؤلـف، مـدن »نابضـة بالحيـاة وتوفـر مسـاحات 
للهـدوء والتأمـل، وتعـد مناًخـا لإللهـام والثقافـة وبيئـة لتحسـين 
والثقافـات  األعـراق  مـن  كبيـًرا  تنوًعـا  تحـوي  كمـا  الـذات، 
واألفـكار، يقل فيها المتشـابهون ويكثر فيهـا المختلفون« فضًا 
عـن أنهـا »توفـر العديـد مـن الخيـارات، والعديـد مـن فـرص 

العمل«. 
ويتعامـل الكاتـب مـع مفهـوم اإلبـداع فـي تصميـم وتخطيـط 
الُمـدن بمنظـور أوسـع يتجـاوز مجـرد اإلبـداع الفنـي، بـل يمتـد 
علـى  والقـدرة  المشـكات  حـل  فـي  األسـاس  األداة  ليصيـر 
التفكيـر المـرن الـذي من شـأنه مواجهـة أي قصور فـي معالجة 

المشكات الحضرية. 
النظريـة  اإلسـهامات  لكافـة  متعمقـة  قـراءة  خـال  ومـن 
الخاصـة بمفهـوم المدينـة اإلبداعيـة،  طـور العمـودي تعريفـه 
الخـاص لهـذا النـوع مـن المـدن، ووفًقـا لهـذا التعريـف  يمكـن 
وصـف أي مدينـة باإلبـداع حيـن تتميـز بالتفـرد فـي الثقافـة 
والتـراث والصناعـات التـي تزيـد مـن جـودة الحيـاة واإلنتاجيـة، 
ويكون لديها القدرة على إشـراك ُصناع السياسات والمواطنين 

والمبدعين في إيجاد حلول لمشكات المدينة. 

مجموعـة مـن الممارسـات الحياتيـة منهـا مـا يتعلق بالنسـق 
ـر  الفلسـفي الـذي يتعامـل معهـا بوصفهـا موضوًعـا »ال ُمفكِّ
فيـه« أي بوصفهـا المجـال الـذي ال تتـم رؤيتـه فـي الشـيء، 
ويفلـت مـن إمكانيـة الرصـد المنهجـي لـه، ومنهـا مـا يرتبط 
بالتخيـل الـذي ينظـر إليهـا بوصفهـا »اسـتعارة« ومجـاًزا، ثم 
ثمـة مبحـث عـن النسـق الداللـي للمسـافة وحدودهـا، ثـم 
آخـر عـن »مسـافة الحيـاة اليوميـة«. ولعـل هـذا المبحـث 
األخيـر أكثـر مـا يميـز معالجـة مفهـوم المسـافة كمـا جـاءت 
فـي هـذا الكتـاب، ألنها تنظـر إليه بوصفه جزًءا أساًسـا من 

الوجود البشري ذاته.
نقـرأ فيـه مثًا عن »سـطح الطاولة« كأنموذج للمسـافات 
الطاولـة  فسـطح  اليوميـة،  أفعالنـا  كل  بهـا  نقيـس  التـي 
بمسـافاته المتباينـة هـو فـي الواقـع، وكمـا يذكـر الكاتـب، 
المسـرح الـذي تـدور عليـه كل األحـداث المجتمعيـة ومـن 
ويتحـاورون،  مًعـا  البشـر  يتواصـل  التبايـن  هـذا  خـال 
فيتفقـون أو يختلفـون، ونفهـم فـي هـذا المبحـث أيًضا كيف 
يكون اإلحسـاس بالمسـافة أوضح في األماكـن المنفرة مثل 
طـاوالت غـرف انتظار سـكك الحديـد، التي تكون المسـافة 
فيهـا »تكويًنـا حاسـًما« للعـزل بيـن النـاس، فهـم ليسـوا إال 
غربـاء جمعهـم السـفر. وهكـذا مـن خـال مباحـث هـذا 
العمـل نتبيـن كيـف تلعـب المسـافة دوًرا فـي فهـم اإلنسـان 
لذاتـه وللمجتمـع، فاإلحسـاس بالمسـافات الداخلية للمكان 
يُعيـد، حسـب كلمـات ياسـين النصيـر، »بنـاء أنفسـنا فـي 
ومعرفـة  نريـد،  مـا  توصيـل  يمكـن  ومـن خالهـا  العالـم« 

»حدود الشخصيات وحدود األحداث«.

يقـدم المؤلـف العديـد من دراسـات الحالة في سـياق تحليله 
للظاهـرة، لتأكيـد أمـر واحـد هو أن اإلنسـان بوسـعه االسـتفادة 
مـن ذلك الصـوت الذي يتواصل داخله ويلعـب مجموعة متنوعة 
فاعلـة  بنـاء  أداة  ليكـون  وتسـخيره  حياتـه،  فـي  األدوار  مـن 
لشـخصيته التـي تسـاعده بشـكل أو بآخـر علـى المضـي قدًمـا 

في حياته بل وتحقيق النجاح فيها. 
فصـول   6 خـال  مـن  الرئيسـة  فكرتـه  الكاتـب  ويناقـش 
متكاملـة تسـعى للوقـوف علـى أسـباب تلـك األحاديـث والتعـرف 
علـى كافـة نتائجها العكسـية ورصـد األدوات والطرائـق الازمة 
مـن  يزيـد  الـذي  بالشـكل  إطارهـا  وتحديـد  عليهـا  للسـيطرة 
فاعليـة التواصـل بيـن اإلنسـان ونفسـه مـن ناحيـة وبينـه وبيـن 

اآلخرين من ناحية أخرى. 
وفـي هـذا اإلطـار، يؤكـد إيثـان كـروس أهميـة العمـل بـدأب 
علـى تطويـر فهـم كل شـخص لصوتـه الداخلـي والتعامـل معـه 
بمرونـة حتـى يمكـن ترويضـه واكتسـابه كداعـم عاطفـي وعقلـي 
اتخـاذ  فـي  المسـاعدة  وعلـى  اإليجابـي  التوجيـه  قـادر علـى 
القـرارات الصائبـة فـي مختلـف المواقـف، أي التعامـل معـه 
مهارتنـا  يطـور  لنـا  كمـدرب حقيقـي  المؤلـف  حسـب وصـف 
ويسـمنا  عزيمتنـا  يُثبـط  مسـتمر  كناقـد  وليـس  االجتماعيـة 

بالفشل طوال الوقت.
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تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها

القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

حوارية الريح والبحرضوء وحرف:

ماذا تقوُل الريُح لألرشعة؟
ماذا يقوُل البحُر للمبحريْن؟

"هذا الحواُر العذُب ما أمتَعْه!"
"ال ترحلوا، ما أكرَث الراحلنْي!"

ما ذلك الرسُّ ومن أودَعْه
، حيث البحُر رسٌّ دفنْي

ِ
يف البحر

يقوُل إن جئَت ليك تسمَعْه
بصوته الخافِت واملستكنْي:

، ولكن مَعْه
ِ
اذهْب إىل البحر

 متنْي
ٍ
ُعْد، واعتصم منُه بركن

كن درًة يف داخل القوقَعة
فريدًة يف أعني الناظريْن

- ما أرسَعْه
ِ
فالعمُر -ويَح العمر

رسعان ما يميض وتميض السننْي

وكلُّ حيٍّ مدرٌك مرصَعْه
وموتنا قد ُخطَّ فوق الجبنْي!

حرف: عبدالوهاب أبو زيد

ضوء: مصلح جميل

السودوكو
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.

8 6 9
3 7 6

5 8 7
1 9 8 4 6

8 4 2
4 9 5 7 8
7 4 5

6 2 4
3 7 2

3 5 2 1 9 4 8 7 6

1 7 4 8 5 6 9 2 3

8 9 6 3 2 7 1 5 4

9 4 3 7 8 2 5 6 1

5 1 8 6 4 3 7 9 2

2 6 7 5 1 9 3 4 8

6 8 9 2 7 1 4 3 5

7 2 5 4 3 8 6 1 9

4 3 1 9 6 5 2 8 7

* حل العدد الماضي

»متوّهمـــة«  بامتيـــازات  شـــعور  لديهـــم  لبعـــض  ا أن  يبـــدو 
باألفضلية عمن ســـواهم، وباالســـتحقاق أكثر مـــن غيرهم، وأنهم 
ال بـــد أن يكونـــوا فـــي الطليعـــة، وتحـــت األضـــواء، ومحـــط انتبـــاه 
الجميـــع. تغريهم صـــدور المجالـــس ومنصات التكريـــم وتصفيق 

الجماهير.
هؤالء يعيشـــون علـــى مبدأ »إمـــا كل شـــيء أو ال شـــيء«، ولذلك 
نـــرى الكثيـــر مـــن المشـــاريع واألفـــكار ماتـــت واندثـــرت، وأفراًحـــا 
تأّجلت، والعديـــد من المحاوالت فشـــلت، وإنجـــازات ال حصر لها 

تأخرت، وكل ذلك بسبب عقدة الرقم )١(!
وشـــعورهم  بأنفســـهم  ئـــف«  الزا »االعتـــداد  عليهـــم  يغلـــب 
فـــراس  أبـــي  قـــول  دائًمـــا  ويتمّثلـــون  باالســـتحقاق،  المتضّخـــم 

الحمداني:
ونحُن أناٌس ال توّسط عندنا..

لنا الصدُر دون العالميَن أو الَقبُر !
فـــي أولمبياد ١9١٢م، تصـــدر أحد العّدائين ســـباق ١5٠٠ متر. 
وقبل نهايـــة الســـباق بأمتار معـــدودة، تجـــاوزه عّداء آخر ليســـبقه 
إلى خـــط النهاية ويفـــوز بالســـباق. وبعـــد 7٠ عاًما، قـــال صاحب 
المركز الثانـــي والميدالية الفضية في حوار صحفي: »أســـتيقظ 

أحياًنا وأتساءل عما حدث ألستحق تلك النهاية المؤسفة«.
وفـــي عـــام ١99٢م، قـــام بعـــض الباحثيـــن مـــن علمـــاء النفـــس 
باختبـــار فرضيتهم علـــى الفائزيـــن بالمراكـــز الثالثـــة األولى في 
األلعـــاب األولمبيـــة الصيفيـــة ذلـــك العـــام، حيـــث قامـــوا بعـــرض 
صـــور الفائزيـــن وهـــم علـــى منصـــات التتويج علـــى عـــدد كبير من 
النـــاس، لتقييـــم مســـتوى فرحهـــم أثنـــاء اســـتالمهم لميدالياتهم 
على مقيـــاس مـــن ١ إلـــى ١٠. وكانـــت النتيجة طبيعيـــة ألصحاب 
الميداليـــات الذهبيـــة حيث ســـجلوا أعلـــى معدالت الفـــرح، بينما 
البرونزيـــة أظهـــروا  الميداليـــات  أن أصحـــاب  المفاجـــأة  كانـــت 
مســـتوى أعلـــى مـــن الفـــرح بالمقارنـــة مـــع زمالئهـــم مـــن حاملـــي 

الميداليات الفضية!
ويأتي الســـؤال، لماذا يعـــّد البعُض المركَز الثاني فشـــاًل؟ لماذا 
نحـــرم أنفســـنا فرحـــة اإلنجـــاز فـــي تلـــك اللحظـــة؟ ولماذا نقســـو 

على ذواتنا ونطالبها بالكمال والتفّرد؟
إنه فخ المقارنـــات، الذي يجعل من يســـقط فـــي حبائله زاهًدا 
لـــه. وهـــذا بالضبـــط مـــا حـــرم  فيمـــا لديـــه، منتقًصـــا ومزدرًيـــا 
الكثيريـــن مـــن حاملـــي الميداليـــات الفضيـــة مـــن الفـــرح ونشـــوة 
االنتصـــار، فبالرغـــم مـــن تفوقهـــم على المئـــات وربمـــا اآلالف من 
المشـــاركين، وحتًمـــا المالييـــن مـــن البشـــر، إال أن أعينهـــم كانـــت 
علـــى ذلـــك الشـــخص الوحيـــد الـــذي تفـــوق عليهـــم، فخالطـــت 

ا! ا وغّمً الحسرُة فرحتهم وأبدلتها هّمً
وفـــي رأيـــي أنـــه ليـــس لإلنســـان مـــن ســـبيل للخـــروج مـــن هـــذا 
المـــأزق إال بالتعاطـــف مـــع ذاتـــه واالعتـــراف ببشـــريته ونقصـــه، 
فـــي غايـــة األهميـــة- علـــى الموجـــود ال  أمـــر  والتركيـــز -وهـــذا 
المفقـــود، علـــى ما ملـــك وحّصـــل ال علـــى ما خســـر وفـــّوت، وعلى 

ما أنجز وأدرك ال على الفرص التي أضاع.
إنـــه الرفـــق بالنفـــس، وتقدير الجهـــد الـــذي قّدمَتـــه، واالمتنان 

لما حققته، ولو لم يبلغ الكمال، فالكمال عزيز. 
وخالصـــة القول إنـــه ليس شـــرًطا أن تكـــون األول في كل شـــيء 
حتى تفـــرح، وال قائـــًدا حتى تؤثر فـــي اآلخرين وتتـــرك بصمتك، 

وال تحت األضواء حتى يشع نور معرفتك وفيض عطائك.
لســـنا  ولكننـــا  األفضـــل،  لتحقيـــق  نســـعى  شـــك  بـــال  كلنـــا 
مضطريـــن لخـــوض ســـباقات مـــع غيرنـــا. علينـــا التخلـــص مـــن 
عقدة الرقم )١(، واالســـتمتاع بمـــا حققناه، وعيـــش لحظة الفرح 
بطولهـــا وعرضها وبـــكل تفاصيلهـــا، وأال نبخـــس إنجازاتنا حقها 

ولو كانت بسيطة، لنرتاح ويرتاح من هم حولنا.

عقدة الرقم )1(!
متعب القحطاني

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا


