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شهادة آيزو 55000 لمصفاة
 رأس تنورة في إدارة األصول
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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١١ رمضان 1440هـ، ١٦ مايو 201٩م

تأكيـٌد جديـد لجـودة األداء ومتانتـه وسـامته فـي مصفـاة رأس تنـورة. 
هـذه المـرة، جـاء التأكيـد بشـهادة االعتمـاد الدولـي لآليـزو 55000 فـي 
إدارة األصـول الـذي حصلـت عليـه المصفـاة، مؤخـًرا، ضامًنـا التزامهـا 

بأفضل الممارسات في قطاع النفط. 
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١٦ مايو ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

االنتقائيـــة مصطلـــح يصـــف ســـلوًكا نفســـًيا 
ـــة، ويتلخـــص فـــي  ـــذ ســـنوات طويل موجـــوًدا من
انتقـــاء شـــخص مـــا، بـــدون وعـــي غالًبـــا، 
ــاده  ــا، وابتعـ ــب أن يُصدقهـ ــي يرغـ ــور التـ األمـ
فـــي  يرغـــب  ال  التـــي  تلـــك  عـــن  تلقائًيـــا 
ــا  ــأ إليهـ ــية يلجـ ــة نفسـ ــا، وهـــي حيلـ تصديقهـ
ـــوط الناتجـــة  ـــد عـــن الضغ اإلنســـان لكـــي يبتع
عـــن ســـماع اآلراء المخالفـــة ألرائـــه، أو التـــي 
يختـــار  لـــذا،  أفـــكاره.  تزعـــزع  أن  يمكـــن 
ــي  ــش فـ ــه يعيـ ــا يجعلـ ــه مـ ــا حولـ ــي ممـ وينتقـ
عالـــم مـــن صنعـــه الخـــاص، ال توجـــد بـــه 

سوى اآلراء واألفكار التي يقتنع بها.
تخـــص  مســـألة  االنتقائيـــة  تبـــدو  وقـــد 
صاحبهـــا وتعـــّزز أمانـــه النفســـي، لكنهـــا قـــد 
ــح  ــل لتصبـ ــا تتوغـ ــرر  عندمـ ــى ضـ ل إلـ ــوَّ تتحـ
ــي  ــو ينتقـ ــا، فهـ ــخص مـ ــزة لشـ ــمة الممّيـ السـ
األصدقـــاء الذيـــن يتفقـــون معـــه فـــي الـــرأي، 
ويســـتبعد اآلخريـــن الذيـــن قـــد يختلفـــون 
ــتبعادهم، بـــل قـــد  ــو ال يكتفـــي باسـ ــه، وهـ معـ
يتجاهـــل وجودهـــم بالكامـــل. وهـــو األمـــر 
الـــذي قـــد يضـــر بقواعـــد التفكيـــر الســـليم 

ـــكاًرا متنوِّعـــة وآراًء  ـــع أف ـــأن يشـــمل المجتم وب
دة. متعدِّ

ـــم النفـــس  وقـــد تبحـــرت كثيـــًرا فـــي كتـــب عل
لغـــرض البحـــث عـــن ســـلبيات هـــذا الســـلوك 
التاريـــخ،  مـــر  علـــى  الموجـــود  البشـــري 
والمفكريـــن  الكّتـــاب  بعـــض  أن  فوجـــدت 
حـــّذروا مـــن خطـــورة هـــذا الســـلوك، خاصـــة 
األعمـــال.  بمجـــال  األمـــر  يتعلـــق  عندمـــا 
فيقـــول الباحـــث األمريكـــي جيمـــس واالش، 
ـــذي صـــدر  ـــه ال ـــي بحث ـــال، ف ـــى ســـبيل المث عل
تحـــت عنـــوان »منظـــور االنتقائيـــة«، الـــذي 
فـــي  اإلدارة  أكاديميـــة  مجلـــة  فـــي  نُشـــر 
عددهـــا الصـــادر فـــي ديســـمبر عـــام 1988م: 
إن أحـــد أخطـــر مـــا يواجـــه مجـــاالت األعمـــال 
ـــل  ـــة، هـــو مي ـــات المتحـــدة األمريكي ـــي الوالي ف
ســـواء  للشـــركات،  التنفيذييـــن  المديريـــن 
ـــا  ـــى م ـــى االســـتماع إل ـــرة إل ـــرة أم الصغي الكبي
يؤكـــد وجهـــات نظرهـــم فـــي القـــرارات التـــي 
وشـــك  علـــى  هـــم  لتـــي  ا أو  يتخذونهـــا، 
اتخاذهـــا، وهـــي مغامـــرة قـــد تنجـــح، وقـــد 
كبـــرى  بخســـائر  وتتســـبب  أيًضـــا،  تفشـــل 

للشـــركات، ذلـــك أن أصحـــاب وجهـــات النظـــر 
مهـــارات  يملكـــون  قـــد  الذيـــن  المخالفـــة، 
حقيقيـــة ســـوف يتـــوارون ويتراجعـــون إلـــى 
الـــوراء ليتقـــّدم عليهـــم المؤيـــدون الذيـــن ال 

يملكون مهارات حقيقية وال رؤية إبداعية. 
يـــؤدي  ســـوف  بـــل  فقـــط،  هـــذا  ليـــس 
اســـتمرار هـــذا النمـــط مـــن التفكيـــر إلـــى 
تفريـــغ الشـــركات مـــن المواهـــب ليحـــل بـــداًل 
ــن  ــن الذيـ ــن الموظفيـ ــة مـ ــال كاملـ ــم أجيـ منهـ
مختلفـــة،  أطروحـــات  بتقديـــم  اليختلفـــون 

واليشذون عن الرؤى السائدة. 
أذكـــر أنـــه فـــي أولـــى خطواتـــي داخـــل 
ـــي  الشـــركة، شـــاركت فـــي جلســـة عصـــف ذهن
مـــع أحـــد المســـؤولين، حيـــث قـــّدم أفـــكاره 
ــا ثـــم قـــال: » ال أريـــد أًيـــا منكـــم أن يتفـــق  لنـ
مـــع أفـــكاري لمجـــرد أنهـــا صـــدرت منـــي، وكل 
ويدعمهـــا  مختلفـــة  فكـــرة  ســـيقّدم  مـــن 
علـــى  أنفذهـــا  ســـوف  فإنـــي  باألســـانيد 
الفـــور«. وكان ذلـــك درًســـا لـــي فـــي مقتبـــل 
حياتـــي العمليـــة، درس مـــن كلمتيـــن.. وهـــو أن 

أختلف بذكاء. 

االنتقائية
إضـــاءة

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

محمد الدوسري
mohammad.dossary.99@aramco.com

إدارة التصال المؤسسي

مستعٌد وقادر

في سبيل بيئة عمل جاذبة لذوي اإلعاقة

ــم قســم تطويــر المــرأة وتعزيز التنــوُّع في  الظهــران - نظَّ
إدارة التطويــر اإلداري والمهنــي، مؤخــًرا، أول ورشــة عمــل 
فــي أرامكــو الســعودية للتوعيــة باإلعاقــة، وكانــت الورشــة 
لدمــج  مــة  وقــادر: ورشــة مقدَّ تحــت عنــوان »مســتعٌد 

األشخاص ذوي اإلعاقة«.
يــوم،  نصــف  اســتغرقت  التــي  الورشــة،  ــرت  ووفَّ  
ــا أفضــل لموضــوع دمــج األشــخاص ذوي  للمشــاركين فهًم
اإلعاقــة، وقّدمــت أدوات عمليــة يمكــن تطبيقهــا فــي أماكن 

العمل مباشرة.
ــع  ــا لجمي ــي الورشــة، متاًح  وكان التســجيل الطوعــي ف
الموظفيــن مــن كافــة قطاعــات األعمــال لتعزيــز الوعــي 
حــول دمــج جميــع األشــخاص المعنييــن فــي الشــركة. 
مــت الورشــة مقترحــات حــول كيفيــة التفاعــل مــع  وقدَّ

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكذلــك إدراك العوائــق التــي هنوف السليم
تحول دون تحقيق دمجهم في أماكن العمل. 

تعزيز الدمج
ــر المديــر التنفيــذي  وفــي كلمــة فــي افتتــاح الفعاليــة، ذَكّ
للمــوارد البشــرية وراعــي الورشــة، األســتاذ نبيــل الدبــل، 
علــى  دائًمــا  تركــز  الســعودية  أرامكــو  بــأن  الحضــور 
التزامهــا  برهــاٌن علــى  الشــركة  موظفيهــا، وأن نجــاح 

المستمر تجاه موظفيها.
وقــال الدبــل: »ســوف تســتمر الشــركة في المســتقبل في 
التركيــز علــى موظفيهــا ومصــادر قلقهــم، بمــا فــي ذلــك 
األشــخاص ذوو اإلعاقــة، نظــًرا ألن جميــع أركان النجــاح 
متعلقــة بهــم، ونحــن نســعى إلحــداث بعــض التغييــرات 

اإليجابيــة لنكــون نموذًجــا يُحتــذى بــه فــي المملكــة عندمــا 
يتعلق األمر برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة«.

وأضــاف الدبــل أنــه مــن ناحيــة تجاريــة، تُشــير البيانــات 
إلــى أن إغفــال أي جانــب إنســاني، خاصــًة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، قــد يــؤدي إلــى انخفــاض فــي األربــاح وفــرص 

األداء.
الســكن علــى  الدبــل دائــرة خدمــات أحيــاء  وشــكر 
اســتجابتهم اإليجابيــة لمســح المبانــي التــي كانــت بحاجــة 
لتعديــات لتناســب األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتخصيــص 
ممــرات لهــم لتأميــن الدخول والخــروج المائميــن للمرافق 

الخاصة بالشركة. 
 وتقــوم إدارتــا شــؤون الموظفيــن والمــوارد البشــرية 
بوضــع تعليمات عامة مخصصة لألشــخاص ذوي اإلعاقة. 
متــا، مؤخــًرا،  تعليمــات جديــدة لتقليــل ســاعات  كمــا قدَّ
العمــل، حيــث يمكــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة العمــل ألربع 
أو ســت أو ثمــان ســاعات فــي اليــوم تطبيًقــا ألفضــل 

الممارسات العالمية.
 كمــا يخطــو مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي، 
ــًرا  ــا كبي ــرة فــي هــذا المجــال، ويحقــق تقدًم خطــواٍت كبي
لتعديــل مرافقــه وأنظمتــه لتمهيــد الطريــق إليجــاد بيئــة 

تُعزز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة.

جلسات تفاعلية
أتاحــت الورشــة التفاعليــة التواصــل المفتــوح ألكثــر مــن 
ثمانيــن مشــارًكا مــن داخــل الشــركة ومركــز جونــز هوبكنــز 
أرامكــو الطبــي لإلحاطــة بمفهــوم دمــج األشــخاص ذوي 
ــة  ــه، واكتســاب المعرف ــن العمــل وأهميت ــي أماك ــة ف اإلعاق
المتعلقــة بمعوقــات الدمــج وكيفيــة التخلــص منهــا، وزيــادة 
المشــاركة وتعزيــز إســهامات األشــخاص المتنوعيــن وتلبية 

احتياجاتهم. 
وتؤكــد رؤيــة المملكــة 2030 علــى أهميــة توفيــر التعليــم 
المائــم وفــرص العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. كمــا أن 
ــة  ــز بيئ ــة لتعزي م ــو الســعودية تخطــو خطــوات متقدَّ أرامك

دت الورشة هذا االلتزام. العمل الدامجة، وقد جسَّ
وقــال مســؤول برنامج دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقة في 
ــل العمــري: »مــن  ــوُّع، وائ ــز التن ــر المــرأة وتعزي قســم تطوي
األهميــة تعزيــز الدمــج فــي األحيــاء الســكنية وأماكــن 

ع، بهدف دمج ذوي  مها قسم تطوير المرأة وتعزيز التنوُّ م عرًضا خالل ورشة العمل التي نظَّ رياض العلوان من اإلدارة المالية يقدِّ
تصوير: بيرجيدو الكيدي اإلعاقة في بيئة العمل.       

العمــل، ويبــدأ الدمــج بتبنــي النظــرة الصحيحــة عنــد هــذا 
الشــأن، فــإن هنــاك عــدًدا كبيــًرا مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، حيــث يبلــغ تعدادهــم 1.3 مليــار شــخص فــي 
االجتماعيــة  المنافــع  حجــم  تخيــل  ويمكنــك  العالــم. 
واالقتصاديــة الضخمــة إذا مــا انخرطنــا جميًعــا فــي عملية 

اإلدماج واستفدنا من هذا المورد البشري الهائل«.
واختتــم العمــري حديثه بقولــه: »تأخذ أرامكو الســعودية 
قضايــا  معالجــة  خــال  مــن  الصحيحــة  الخطــوات 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع موظفيهــا، وتشــجيع جهــود 
ــي اســتخدام هــذا  ــد مــن الدمــج، وبالتال التوجــه نحــو مزي

المورد الكبير من األشخاص«.

تعزيز ونشر الوعي
قالــت دانــة الرويعــي، وهــي إحــدى المشــاركات فــي 
الورشــة مــن إدارة المســاندة الفنيــة لخدمــات أحيــاء 
اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  »يكتســب موضــوع  الســكن: 
حساســية كبيــرة، لذلــك أعتقــد أن المشــاركة فــي الورشــة 
قــد تزيــد الوعــي لــدى الموظفيــن، ويمكننــي اآلن وبــكل 
ــي«. وأضافــت  ــة إلدارت ــة اإليجابي ــد نقــل هــذه التجرب تأكي
الرويعــي: »إضافــة إلــى ذلــك، يمكننــي الحصــول علــى 
إجابــات عــن األســئلة الحّساســة التــي ال يميــل النــاس 
لطرحهــا بالعــادة. واألمــر الرائــع المتعلــق بهــذه الورشــة أن 
مــن أدارهــا هــو شــخص مــن ذوي اإلعاقــة، وبالتالــي، فقــد 
أُتيحــت لنــا جميًعــا الفرصة لســماع وجهة نظــره، وكما آمل 

حضور مزيد من ورش العمل المماثلة في المستقبل«.
وعّبــر عبدالباســط العمــري، وهــو أحــد المشــاركين فــي 
ــه بالورشــة،  الورشــة مــن إدارة شــؤون الموظفيــن، عــن رأي
فقــال: »اشــتركت في الورشــة لمناقشــة أفكار جديــدة حول 
توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي اإلدارة التــي أعمــل 
بهــا، ووجــدت أكثــر ممــا كنــت أبحــث عنــه عندمــا بــدأ 

النقاش وبدأت األفكار تتدفق من المشاركين«.
وقــّدم اختصاصــي عاقــات اإلعــام الدوليــة، مــارك 
مورلــي، إيجــاًزا وافًيــا حــول أثــر هــذه الورشــة، قائــًا: 
»والــدي يعانــي مــن الشــلل النصفــي، وبالتالي عرفــُت معنى 
اإلعاقــة منــذ الطفولــة. أعتقــد أن الورشــة لخصــت جميــع 
الجوانــب المهمــة المتعلقــة بدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقة 

في أماكن العمل بشكل كامل ومائم«.
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تعزيًزا لإلنتاجية التشغيلية

م جوالت إلى مرافق الشركة تقنية المعلومات ُتنظِّ
مــت إدارة تقنيــة المعلومــات جــوالت  الظهــران - نظَّ
ميدانيــة إلــى المرافــق التشــغيلية المختلفــة للشــركة فــي 
مناطــق أعمالهــا فــي جميــع أنحــاء المملكــة، وذلــك 
إلثراء التعاون وتعزيز الشــراكة مع العماء. واســتهدفت 
الجــوالت الميدانيــة مرافــق الشــركة الرئيســة فــي رأس 
تنــورة، وتناقيــب، وبقيــق، والحويــة، والعضيليــة، وحرض، 
والريــاض، وخريــص، وينبــع، وجــدة، والشــيبة، وجــازان. 
وقــد حضــر فعاليــات برنامــج اإلثــراء لتقنيــة المعلومات، 
الــذي انطلــق فــي الربــع األول مــن العــام الجــاري، أكثــر 
مــن ثاثــة آالف موظــف؛ ممــا يــدل علــى االهتمــام 
الكبيــر لــدى الموظفيــن لتعلــم آخــر التطــورات والحلــول 
المقّدمــة مــن إدارة تقنية المعلومــات. وتهدف الخدمات 
ــى تحســين األعمــال التشــغيلية  المقّدمــة مــن اإلدارة إل
ممــا يُســهم فــي ســرعة ودقــة اإلنجــاز بأعلــى كفــاءة 

ممكنة.
إلــى  المعلومــات  لتقنيــة  اإلثــراء  برنامــج  ويهــدف 
تعريــف الموظفيــن بأحــدث التطــورات والخدمــات التــي 
تقّدمهــا اإلدارة، لمســاعدتهم فــي أداء أعمالهــم بأعلــى 
وكان  مــكان.  أي  ومــن  األوقــات  جميــع  فــي  كفــاءة 
المعلومــات  تقنيــة  إدارة  مديــر  بقيــادة  البرنامــج 
إدارة  ومديــر  الــدوالب،  عــادل  األســتاذ  بالمناطــق، 
عاقــات العمــاء بتقنيــة المعلومــات، األســتاذ محمــد 
المخــدوم. وقــد صــّرح الــدوالب بهــذه المناســبة، قائــًا: 
»هــذه التطبيقــات الجديــدة للشــركة والحلــول المبتكــرة 
ســتُمّكن الموظفيــن مــن الوصــول لألعمــال اليوميــة 
بأقصــى مرونــة ممكنــة بهــدف زيــادة اإلنتاجيــة حتــى 
ــاء أدائهــم لألعمــال الميدانيــة«. ويضيــف الــدوالب:  أثن

رامي الغامن، وعبداهلل احلسن

ال للصيانــة الوقائيــة هــو مثــال واحــد مــن  »تطبيــق الجــوَّ
الحلــول الكثيــرة التــي توفــر عديــًدا مــن الممّيــزات 
الضروريــة لدعــم الثــورة الصناعيــة الرابعــة وإنجــاز 
أعمــال التشــغيل بأســرع وقــت ممكــن. وقــد ســاعدت 
تلــك األدوات المطــورة حديًثــا فــي تحســين وتبســيط 

مختلف األعمال مما أّدى إلى تحقيق نتائج فاعلة«.

ِفَرق التحول
ثــم تحــدث محمــد المخــدوم عــن جهــود إدارة تقنيــة 
ــل  ــة المعلومــات لتحوي ــه: »تســعى تقني المعلومــات، بقول

نمــوذج وخطــط المشــاركة مع أعمــال الشــركة الميدانية 
ورفعهــا إلــى آفــاق جديــدة مــن خــال العمــل بشــكل 
اســتباقي مــع جميــع المناطــق اإلداريــة، لتحديــد فــرص 
الحلــول التــي مــن شــأنها توفيــر وتحقيــق أعلــى قيمــة 
إنتاجيــة ألرامكــو الســعودية«. ويضيــف: »لقــد بــدأت 
فــرق نقــل الخدمــة الجديــدة بالوصــول الفعلــي إلــى 
موظفــي الشــركة فــي أماكــن عملهــم لتســويق الحلــول 
الحاليــة والجديــدة والتعــرف علــى متطلباتهــم الجديــدة، 
وهــذا لــن يــؤدي إلــى تســهيل تجربــة العمــاء واســتخدام 
ــا ســوف  ــه أيًض ــة المعلومــات فحســب، ولكن ــول تقني حل

ن الموظفين من أداء عملهم بكفاءة أفضل«. يُمكِّ

المدير العام لدائرة منطقة اإلنتاج في السفانية، األستاذ 
علي العجمي )الثاني من اليمين(، مع رؤساء وموظفي 

منطقة اإلنتاج في السفانية يستمعون إلى شرح عن أحد 
الحلول المبتكرة من عادل الدولب، )الثالث من اليمين(، 

وناظر قسم تقنية المعلومات في تناقيب، رامي الغانم، 
)الرابع من اليمين(.

أرامكو السعودية تحتفي بإنجاز مشروع مرافق 
السكك الحديدية لتحميل الكبريت

الدمـام - احتفـى كلٌّ من إدارة مشـاريع مرافق الغاز وأعمال 
الغـاز فـي منطقـة األعمـال الشـمالية، مؤخـًرا، بنجـاح مشـروع 

مرافق السكك الحديدية لتحميل الكبريت.
ويتضّمـن تنفيـذ هـذا المشـروع إنشـاء أكبـر مرفقيـن مـن 
مرافـق السـكك الحديديـة لتحميـل الكبريـت فـي المنطقـة في 
معمـل الغاز في واسـط ومعمل الغاز في البـري، باإلضافة إلى 
شـبكة مـن خطـوط السـكك الحديديـة الفرعيـة، ومسـارات 
الكبريـت  تحميـل  ومحطـات  التحميـل،  ومنصـات  الفـرز، 
المنصهر في حاويات السكك الحديدية. ويشمل أيًضا تركيب 
شـبكة مـن خطـوط األنابيب الحراريـة بطـول 21 كيلومتًرا لنقل 
الكبريـت المنصهـر مـن معمل الغاز فـي الخرسـانية إلى معمل 

الغاز في واسط.

دعم رؤية المملكة 2030
وجـاء إنشـاء هـذه المرافـق، دعًمـا إلسـتراتيجية المملكـة 
لتطويـر مدينـة وعد الشـمال الصناعية الجديدة، التي سـترّكز 
علـى الصناعـات المعتمـدة علـى حمـض الفوسـفوريك فـي 
المنطقـة. وُصّمـم هـذا المشـروع لنقـل عشـرة آالف طن متري 
مـن الكبريـت المنصهـر يومًيا من معمـل الغاز في الخرسـانية، 
ومعمـل الغـاز فـي واسـط، ومعمل الغاز في البري، إلـى مرافق 

شركة معادن في مدينتي وعد الشمال ورأس الخير.
ولتسـريع التنمية االقتصادية في منطقة الحدود الشمالية، 
الشـمال  وعـد  مدينـة  السـعودية  العربيـة  المملكـة  أنشـأت 
الصناعيـة بالقرب من طريف، حيث سـتنقل أرامكو السـعودية 
5400 طـن متـري يومًيـا مـن الكبريـت إلـى شـركة معـادن عبـر 
خـط السـكة الحديديـة شـمال-جنوب، الـذي يمتـد 1400 كـم، 
ويُدار بصورة كاملة من المؤسسـة العامة للخطوط الحديدية. 
وسـينقل المشـروع الجديد 4600 طن متـري يومًيا إلى مرافق 

منير علي

األسمدة لشركة معادن في رأس الخير.
وقـد سـّهلت قطـارات السـكك الحديديـة هـذه، النقـَل اآلمن 
للكبريـت المنصهر إلى مرافق شـركة معادن مـن خال عربات 
القطـار المصممـة خصيًصا لعـزل الكبريت، والتـي حلّت محل 
صهاريـج الكبريت المنصهر المسـتخدمة سـابًقا في شـاحنات 
النقـل. وسيُسـهم هـذا فـي جعـل الطرق أكثـر أمًنا وسـيحدُّ من 
التلوث واألثر البيئي على المنطقة، انسجاًما مع رؤية المملكة 
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الِفَرق المتكاملة
اتسـم المشـروع بجدول طمـوح وزاخر بالتحديـات، وتضّمن 
دة تتـوزع على معامل الغـاز الثاثـة، باإلضافة إلى  مواقـع متعـدِّ
التنسـيق المكثـف لتلبيـة الطلـب علـى الكبريـت، والجـداول 
الزمنيـة مـع الجهـات ذات الصلـة خـارج الشـركة، )بمـا فيهـا 

شـركة معـادن والمؤسسـة العامـة للخطـوط الحديديـة سـار(، 
إضافة إلى كونه مشروع السكك الحديدية األول من نوعه في 

أرامكو السعودية. 
تم التنسـيق بين الفريق المشـّكل إلدارة المشروع من داخل 
الشـركة وخارجهـا فـي كل مرحلـة مـن مراحـل المشـروع، 
لضمـان التوافـق والوضـوح في األهـداف. كما وضـع القائمون 
علـى المشـروع نصـب أعينهـم المعاييـر العاليـة لقيـم أرامكـو 
السـعودية مـن أجـل تحقيـق هـدف مشـترك، أال وهـو نجـاح 

المشروع.

حدث نوعي
كمـا قّدمـت إدارة المشـتريات فـي أرامكـو السـعودية دعًمـا 
هائـًا لتنسـيق الموافقـات، والحصـول عليهـا، وتسـريع أعمـال 
تسـليم المـواد، التي يُعد تسـليم الكثيـر منها الحـدث األول من 

نوعه على اإلطاق في أرامكو السـعودية. وقد عملت الجهات 
المعنيـة بالمشـروع، ممثلـًة فـي معمـل الغـاز فـي الخرسـانية 
ومعمـل الغـاز فـي واسـط ومعمل الغاز في البـري، إلـى جانـب 
جميع الجهات المعنية - بما في ذلك التفتيش على المشاريع، 
وإدارة منـع الخسـائر، وإدارة الوقايـة من الحريـق، والمقاولون، 
إدارة  فريـق  مـع   - الباطـن  مـن  المقاوليـن  إلـى  باإلضافـة 

المشاريع ككياٍن واحد إلكمال المشروع بنجاح.
سـبق  مـا  جميـع  حقـق  قـد  المشـروع  أن  بالذكـر  جديـر 
بمعـدالت المثيـل لهـا في مجال السـامة، حيث بلغت سـاعات 
العمـل 21 مليـون سـاعِة عمـٍل بـدون إصابـات مهـدرة للوقـت 
خـال مـدة المشـروع، لينضـم بـدوره إلـى صفـوف مشـاريع 

الشركة الناجحة التي نُفذت مؤخًرا.
واعتبـاًرا مـن اآلن، يتـم نقـل الكبريـت المنصهـر بساسـة 
ونجاح إلى مرافق شركة معادن في مدينة وعد الشمال بشكل 

يومي.

)من اليمين(، مدير إدارة 
معمل الغاز في واسط، 

األستاذ أحمد الغامدي، 
ومدير إدارة مشاريع مرافق 

الغاز، األستاذ محمد 
العيادة، ومدير عام مشاريع 
التنقيب واإلنتاج، األستاذ 

فهد العماري، يتحدثون في 
مراسم الحتفاء بإكمال 

مشروع مرافق السكك 
الحديدية لتحميل 

الكبريت بنجاح.

21
كيلومتًرا لشبكة خطوط 

األنابيب الحرارية

نقل 

١٠
آلف طن متري من 

الكبريت المنصهر يومًيا

21
مليون ساعِة عمٍل بدون 

إصابات مهدرة للوقت
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١٦ مايو ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

تكريم الشركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

جــدة - واكبــت أرامكــو الســعودية فعاليــات اليــوم العالمــي 
للدفــاع المدنــي 2019م، حيــث قــّدم قســم الوقاية مــن الحريق 
بالمنطقــة الغربيــة مجموعــة مــن األنشــطة الافتــة، التــي 
جــرت فــي مكــة المكرمــة، وجــدة، وينبــع تحت عنوان »ســامة 
األطفــال غايتنــا«. وتــم التركيــز علــى تدريــب الجيــل الجديــد 
ــّم رفــع ثقافــة األمــن  ــق، كمــا ت ــى مواجهــة أخطــار الحرائ عل
والســامة، وتعزيز اإلجــراءات الوقائية والمخاطر الكهربائية 

حامد العطاس

محافظ جدة يكرِّم الشركة
ــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر مشــعل بــن  ودشَّ
ماجــد، محافــظ جــدة، الفعاليــات التــي جــرت فــي مركــز 
الياســمين، حيــث نظمتهــا اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي 
ــح  ــن جــدة، األســتاذ صال ــي أمي فــي جــدة، بحضــور معال
ــد  ــي، العقي ــاع المدن ــة للدف ــر اإلدارة العام ــي، ومدي الترك
مــن مديــري  وعــدد  الزهرانــي،  الدكتــور عبدالعزيــز 
اإلدارات الحكوميــة والمســؤولين مــن ممثلــي الجهــات 

المشاركة.
وزار ســمو محافــظ جــدة جناح أرامكو الســعودية، وكان 
فــي اســتقباله وكيــل مديــر الشــؤون الحكوميــة للعاقــات 
العامــة بالمنطقــة الغربيــة، األســتاذ ســامي ســاعاتي، 
والناظــر اإلداري لعمليــات اإلطفــاء بالمنطقــة الغربيــة، 
محمــد الحارثــي، واطلــع ســموه علــى مــا احتــواه الجنــاح، 
ــه بمــا شــاهده مــن الوســائل التوعويــة  ــا عــن إعجاب معرًب
ــو  ــل أرامك ــن قب ــدور الفاعــل م ــا أشــاد بال ــة كم والتثقيفي
فــي  العامــة  الســامة  مفهــوم  تعزيــز  فــي  الســعودية 
م صاحب الســمو الملكي األمير مشــعل بن  المجتمــع، وكــرَّ
ماجــد أرامكــو الســعودية بهذه المناســبة، حيث تســلّم درع 

التكريم سامي ساعاتي.
كمــا زار مديــر الدفــاع المدنــي فــي منطقــة مكــة 
المكرمــة، اللواء ســالم المطرفــي، جناح أرامكو الســعودية 

وكان في استقباله عدد من مسؤولي الشركة.

زيارات مكّثفة لفعاليات في ينبع
وفــي ينبــع، دّشــن المحافــظ ســعد الســحيمي، فعاليات 
اليــوم العالمــي للدفــاع المدنــي، بحضــور مديــر اإلدارة 

العامــة بالمحافظــة، العقيــد دكتــور ســامر الصاعــدي 
ووكيــل مديــر الشــؤون الحكوميــة فــي ينبــع، عبدالعزيــز 
ــي نُظمــت فــي مركــز  ــات الت ــم، وقــد شــهدت الفعالي رحي
ينبــع،  مــول، مشــاركة وحــدة إطفــاء مصفــاة  الدانــة 
بالتنســيق مــع إدارة الدفــاع المدنــي فــي محافظــة ينبــع، 
وقّدمــت أرامكــو الســعودية، نبــذة عــن المعــدات واآلليــات 
المتطــورة الخاصة بمكافحة الحرائق للجهات المشــاركة، 

حيث تم إطاع الضيوف على استعدادات المشاركين.
وشــهدت الفعاليــات فــي مكــة المكرمــة، وجــدة، وينبــع، 
زيــارات مكّثفــة لجميــع أفــراد المجتمــع وأســرهم، وقــّدم 
خبــراء أرامكــو الســعودية شــروًحا عــن وســائل الوقايــة من 
الحريــق، واســتخدامات أجهــزة الكشــف عــن الدخــان، 
الحريــق  طفايــات  أنــواع  وشــرح  تركيبهــا،  وطــرق 
واســتخدامها، فيمــا تــّم تعليــم األطفــال طريقــة التصــرف 
ــّم  ــق، ال ســمح اهلل، كمــا ت الســليمة فــي حــال وجــود حري
توزيــع المنشــورات الخاصــة بالســامة المنزليــة لــزوار 

المعرض.

فعاليات أخرى في مكة المكرمة
وفــي اإلطــار نفســه، شــاركت أرامكــو الســعودية فــي 
ــك  ــي جــرت فــي العاصمــة المقّدســة، وذل ــة الت االحتفالي
المدنــي بمنطقــة مكــة  الدفــاع  إدارة  بحضــور مديــر 
المكرمــة، اللــواء ســالم المطرفــي، وكان فــي اســتقباله 
مستشــار الشــؤون الحكوميــة فــي الشــركة، األســتاذ عــادل 

العرينان.
واطلــع اللواء المطرفي على مشــاركة أرامكو الســعودية 
فــي الفعاليــة معرًبــا عــن إعجابه بما شــاهده مــن منظومة 

متكاملة في مجال السامة العامة.

األمير مشعل بن ماجد ُيسّلم سامي الساعاتي الدرع التكريمية المقّدمة ألرامكو السعودية.

من خال التعريف بها عن طريق أجهزة المحاكاة.
وجــاءت مشــاركة أرامكو الســعودية في الفعاليات تكريًســا 
لدورهــا الفاعــل، ومســؤوليتها الوطنيــة تجــاه المجتمــع، 
وتفعيــًا للعاقــة اإلســتراتيجية المشــتركة التــي تربطهــا مــع 
ــى رفــع  ــث تهــدف أرامكــو الســعودية إل ــي، حي الدفــاع المدن
مســتوى الســامة لــدى كل شــرائح المجتمــع بالتركيــز علــى 
والتوعيــة  الطــوارئ  وأهميــة خطــط  الحريــق،  مخاطــر 
بمتطلبات الســامة مــن طفايات الحرائــق، وبطانيات إخماد 

الحرائق، وأجهزة كشف الدخان داخل المنزل.

تأكيد جديد جلودة األداء والكفاءة والسامة وموثوقية سياسات الشركة

شهادة آيزو 55000 لمصفاة رأس تنورة في إدارة األصول

تنــورة - تأكيــٌد جديــد لجــودة األداء ومتانتــه  رأس 
وســامته فــي مصفــاة رأس تنــورة. هــذه المــرة، جــاء 
التأكيــد بشــهادة االعتمــاد الدولــي لآليــزو 55000 فــي 
إدارة األصــول الــذي حصلــت عليــه المصفــاة، مؤخــًرا، 

ضامًنا التزامها بأفضل الممارسات في قطاع النفط.
ــزو 55001  ــب اعتمــادي اآلي ــى جان ــاد، إل ــر االعتم ويوف
و55002، إطــار عمــل فاعل للتخطيط والتنفيــذ والمراقبة 
فــي برنامــج إدارة األصــول فــي الدائــرة. وفــي الوقــت 
نفســه، يمثــّل االعتمــاد أحــد المعاييــر الدوليــة الحديثــة 
إلدارة األصــول التــي ظهــرت فــي عــام 2014م، مســلًّطا 
الضــوء علــى أربعــة أساســات إلدارة األصــول، وهــي: 
القيمــة، والمواءمــة، والقيــادة، والثقــة. وتكمــن أهمّيــة 
االعتمــاد فــي أنــه يضمــن اتبــاع نهــج منظــم إلدارة مخاطــر 

نادر مليباري   

األصــول، وضمــان ســامتها وموثوقيتهــا. وجــاء ســعُي 
المصفــاة إلــى الحصــول علــى هــذا االعتمــاد فــي إدارة 
األصــول بوصفــه طريقــة لتحديــد نقــاط القــوة وفــرص 
التحســين فــي إدارة األصــول، إلى جانــب تقديمه ضمانات 
ــورة بأفضــل الممارســات  ــزام مصفــاة رأس تن رســمية اللت
فــي قطــاع النفــط، باإلضافــة إلــى وضعــه إطــار عمــل 
وتحســينه  الحالــي  األصــول  إدارة  نظــام  لمراجعــة 

باستمرار.

مميزات الشهادة
ويقــّدم اعتمــاد اآليــزو 55000 فــي إدارة األصــول فوائد 
اإلســتراتيجيات  اعتمــاد  ويضيــف  للمصفــاة،  عديــدة 
والممارســات المثلــى فــي إدارة األصــول قيمــة كبيــرة لهــا، 

ن ذلك ما يلي: ويتضمَّ
1. زيــادة عائــد االســتثمارات وخفــض التكاليــف، مــع 
المحافظــة علــى قيمــة األصــول، دون اإلخــال بتحقيــق 

أهداف الدائرة على المديَين القصير والطويل.
2. ضمــان أداء األصــول الــذي يــؤدي إلــى التحســين 
توقعــات  تلّبــي  التــي  والمنتجــات  للخدمــات  المســتمر 

العماء والمعنيين، أو تفوقها.
3. إدارة اآلثــار والنفقــات واألداء علــى المديَين القصير 
اســتدامة  تحســين  وبالتالــي  فاعــل،  بشــكل  والطويــل 

األعمال في الدائرة.
وأداء  واإلجــراءات  األعمــال  وتحســين  مراجعــة   .4
األصــول، وبالتالــي تعزيــز الكفــاءة والفاعليــة وتحقيــق 

أهداف الدائرة.

مراحل الحصول على االعتماد
وقــد تضمنــت عمليــة الحصــول علــى االعتمــاد ثــاث 

مراحٍل شاملة:
المرحلــة األولــى: تحليــل الفجــوة: ويهــدف هــذا التقييــم 
المســبق، بشــكل أســاس، إلــى التحقــق مــن كفــاءة نُُظــم 
اإلدارة فــي مصفــاة رأس تنــورة، وامتثالهــا لمعاييــر اعتمــاد 

اآليزو 55000.
المرحلــة الثانيــة: التدقيــق األولــي: وهــو تقييــم أولــي 
يؤديــه المدققــون وفًقــا لمتطلبــات االعتمــاد فــي إدارة 
بمراجعــة  الوثائــق  واقــع  مــن  ذلــك  ويتــم  األصــول، 
ت  ســا لسيا با لمتعلقــة  ا ميــة  ا لز إل ا ت  ا لمســتند ا
واإلســتراتيجيات والســجات، التــي تشــير إلــى جاهزيــة 

الشركة للحصول على االعتماد.
المرحلــة الثالثــة: التدقيــق الكامــل: وهــو تدقيــق كامــل 
القابلــة  االعتمــاد  لمعاييــر  وفًقــا  اإلدارة،  نُُظــم  علــى 
للتطبيــق، وبنــاء علــى الزيــارات الميدانيــة والمقابــات، 
الثغــرات  إغــاق  وتأكيــد  المســتندات  مــن  والتحقــق 

المحددة في المراحل السابقة.

عامان من العمل
منــذ بدايــات عــام 2018م، بــدأ فريــق الموثوقيــة فــي 
ــى  ــط للحصــول عل ــورة اإلعــداد والتخطي ــاة رأس تن مصف
االعتمــاد، وســعى إلــى االســتفادة مــن برامــج الشــركة 
الراســخة فــي الســامة والموثوقيــة، وذلــك بهــدف التوافق 
مــع األطــر والممارســات والمتطلبــات. ولهــذا الهــدف، 
حــّددت الجهــود المبذولــة مجــاالت التحســين ذات الصلــة، 

وهي ما تناولها الفريق لضمان االمتثال الكامل.
فــي اتجــاٍه مــواٍز، تــم إعــداد دليــل جديــد لنظــم إدارة 
األصــول، ليكــون موّجًهــا إســتراتيجًيا متكامــًا، يجعــل 
ســامة وموثوقيــة أصــول المصفــاة متوافقــة مــع متطلبــات 

إدارة األصول.
وجــاء الحصــول علــى االعتمــاد، ليكــون خيــر دليــٍل علــى 
الجهــود المتمّيــزة التــي بذلتهــا كلٌّ مــن إدارة خدمــات 
الصيانــة فــي الشــركة وإدارة الخدمــات االستشــارية، فــي 
ــؤدي  ــا ي ــي الشــركة، وهــو م ــزة ف ــف البرامــج المتمّي توظي
إلــى تحقيــق التمّيــز فــي الســامة والموثوقيــة بما يتماشــى 

مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. 
ومــن المخطــط لــه أن تواصــل مصفــاة رأس تنــورة 
جهودهــا لضمــان التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة لألنشــطة 

المتعلقة بإدارة األصول وذلك على الوجه األكمل.

جاء سعُي المصفاة إلى الحصول على هذا العتماد في إدارة األصول بوصفه طريقة لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في 
إدارة األصول، إلى جانب تقديمه ضمانات رسمية للتزام مصفاة رأس تنورة بأفضل الممارسات في قطاع النفط، باإلضافة إلى 

وضعه إطار عمل لمراجعة نظام إدارة األصول الحالي وتحسينه باستمرار.

ــع مراحــل دورة  ــي جمي ــا ف األصــول وســامتها وموثوقيته
حياة أي أصل من األصول.

إدارة الموثوقية
أرامكــو  تنــورة أول مصفــاة فــي  تُعــّد مصفــاة رأس 
الســعودية تحصــل علــى هــذا االعتمــاد الدولــي، وهــو 
ــة للمعامــل فــي  ــة الكلي يتوافــق مــع برنامــج إدارة الموثوقي
ــة.  ــات الصيان ــي إدارة خدم ــم إنشــاؤه ف ــذي ت الشــركة، ال
كمــا يتوافــق االعتمــاد مــع نظــام إدارة ســامة األصــول 

الذي أنشأته إدارة الخدمات االستشارية.
فــي  الصيانــة  إدارة  المناســبة، شــّدد مديــر  وبهــذه 
ــى  ــورة، األســتاذ عبدالســام الســيف، عل ــاة رأس تن مصف
وأعمالهــا،  األصــول  إســتراتيجيات  تحســين  أهميــة 
ومواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة لتحقيــق أعلــى قيمــة مــن 
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استمّرت يومني.. واستهدفت املوظفات يف الشركة ومقاوليها

حملة القائدة الماهرة تنشر الوعي بين 1000 
موظفة في الظهران

الظهــران - حملــة عمرهــا يومــان فقــط، لكنهــا كانــت 
فاعلــة ومؤثرة في أوســاط قائدات الســيارات المســتجدات. 
جــاءت الحملــة التــي نُّظمت تحــت عنــوان »القائــدة الماهرة« 
بهــدف نشــر الوعــي حــول الســامة علــى الطــرق، وكانــت 
محــّل ترحيــب، وحظيــت بزخــٍم مــن التشــجيع والتفاعــل، 
واســتفاد منهــا مــا يقــرب مــن 1000 موظفــة فــي أرامكــو 
الســعودية وموظفــات المقاوليــن الاتــي بــدأن القيــادة، 
ــق  ــى عــرض وتطبي ــة عل ــن الحمل ــزت مضامي مؤخــًرا. وترّك
مهــارات مهمــة مثــل تغييــر اإلطــارات وإجــراء الصيانــة 
الدوريــة للســيارات والقيــادة الوقائيــة والســامة داخــل 

وخارج الطريق.

سالمة القوى العاملة
وقــد أطلــق الحملــة فــي يومهــا األول المديــر التنفيــذي 
لخدمــات أحيــاء الســكن، األســتاذ نبيــل النعيم. وفــي معرض 
ــة لســامة  ــة الحمل ــم أهمي ــد النعي ــة، أّك ــه عــن الحمل حديث
ومقاوليهــا،  الســعودية  أرامكــو  فــي  العاملــة  القــوى 
والمســؤولية المشــتركة التــي تؤديهــا مختلــف دوائــر الشــركة 

في ذلك.
ــدة فــي الشــركة،  ــة إدارات عدي ــذ الحمل شــارك فــي تنفي
هــي: إدارة خدمــات المكاتــب، وإدارة منــع الخســائر، وإدارة 
ــي  ــن الصناعــي ف ــال األم ــق، وإدارة أعم ــن الحري ــة م الوقاي
الظهــران، وبرنامــج الســامة المروريــة، ومركــز التدريــب 
علــى القيــادة في الظهــران التابــع إلدارة التدريــب الصناعي، 

وإدارة البرامج األكاديمية والشراكات.

أجنحة الحملة
تضّمنــت الحملــة عشــرة أجنحــة، تضّمنت مــواد إعامية، 
وعروًضــا وجلســات تفاعليــة للزائريــن. وكان بينهــا جنــاح 
مركــز التدريــب علــى القيــادة فــي الظهــران، الــذي قــّدم 
ــة  ــة اإلطــارات، وطريق ــد مــدة صاحي ــا حــول تحدي عروًض
تغييــر المثقوبــة منهــا، وكذلــك لمحــة عامــة عــن األجــزاء 

الداخلية لمحرك السيارة.شايستا خان
وقالــت عزيــزة الشــهراني، وهــي معلمــة مهــارات صناعيــة 
فــي إدارة التدريــب الصناعــي: »على الســائق الجديد، ســواًء 
كان رجــًا أم امــرأة، أن يتعــّرف علــى مخاطــر ارتفــاع درجــة 

حرارة المحرك وإهمال الصيانة الدورية للمحركات«.

توعية شاملة
وشــارك برنامج الســامة المرورية في أرامكو الســعودية، 
ــدة،  ــز عدي ــز جوائ ــي« الحائ بمعلومــات حــول برنامــج »قيادت
وهــو برنامــج توعــوي لقائــدي الســيارات، متاح عبــر اإلنترنت 
قائــدي  تثقيــف  البرنامــج  ويســتهدف  لغــات.  بخمــس 
الســيارات حــول الســامة المروريــة واألنظمــة والقيــادة 

الوقائية. 
أمــا إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي الظهــران، فقــد 
ــي  ــة ف ــات المروري ــات حــول نظــام المخالف شــاركت بمعلوم
ــاغ عــن حــاالت الطــوارئ  ــة اإلب ــو الســعودية، و كيفي أرامك
وحــوادث الســيارات داخــل أحياء أرامكو الســعودية الســكنية 
ومرافقهــا، وعبــور بوابــات الشــركة، واســتبدال ملصقــات 

ولوحات السيارات، ودخول المناطق المحظورة.
وتضّمنــت األجنحــة التفاعليــة األخــرى معرًضــا لمعــدات 
اإلنقــاذ، باإلضافــة إلــى محــاكاة لحــوادث انقــاب الســيارة، 
حيــث أُتيــح للزائريــن فرصــة مشــاهدة أثــر الحــادث عنــد 

استخدام حزام األمان.
وذكــرت شــذى البعــادي، التــي تعمل فــي التخطيــط وإدارة 
األداء ضمــن دائــرة خدمــات التشــغيل واألعمــال، أن الحملــة 
تتوافــق مــع مســؤوليات إدارة التخطيط واألداء في الشــركة. 
وأضافــت قائلــة: »إن مــن مســؤولية إدارة خدمــات المكاتــب 
دعــم قائــدات الســيارات والمســاعدة فــي ســد الفجــوة 
لتقديــم  مــع جهــات مختلفــة  تعاوّنــا  المعرفيــة. ولذلــك 
ــّن الحضــور  ــاح له المعــارف األســاس فــي مــكان واحــد، ليت

من أجل التعلم والترفيه«.

توقيت مثالي
ـق مديــر إدارة خدمــات المكاتــب، األســتاذ أحمــد  وعلَـّ

ــة جــاءت فــي الوقــت المناســب«،  ــًا إن »الحمل الزاهــد، قائ
مضيًفــا إن »إدارة خدمــات المكاتــب تعمــل علــى تعليــم 
الموظفــات بمــا ينســجم مــع تمكيــن المــرأة، ليكــّن قائــدات 
يتحلّيــن بالكفــاءة والثقــة، ويتحّملــن مســؤولية ســياراتهن 
ــق  وصيانتهــا، وكذلــك ســامة أنفســهن ومســتخدمي الطري

اآلخرين«. 
ــه:  ــة، أوضــح الزاهــد بقول وفيمــا يخــّص مضمــون الحمل
اآلمنــة،  القيــادة  ســلوكيات  النســاء  تعليــم  خــال  »مــن 
واإلجــراءات الســليمة التــي يجــب اتخاذهــا فــي الحــاالت 
حــاالت  فــي  االتصــال  بأرقــام  وتزويدهــن  المختلفــة، 
الطــوارئ، ســيثقن فــي قدرتهــن علــى قيــادة ســياراتهن إلــى 

أي وجهة، بكل يسر وسهولة وأمان«.
وإناًثــا،  الموظفيــن، ذكــوًرا  وأضــاف: »يمكــن لجميــع 
ــة،  ــة خــال هــذه الحمل االســتفادة مــن المعلومــات المتبادل
فاالهتمــام والصيانــة المناســبة تزيــد مــن العمــر المتوقــع 
للســيارة، وتحّســن مــن جــودة القيــادة، وتقلــل مــن حــدوث 
مشــكات ميكانيكيــة خطيــرة، وهــو مــا يوفــر المــال الُمنفــق 

في أعمال الصيانة التي يمكن تجنبها«.

يقبل كثير من موظفات الشركة على تعّلم قيادة السيارات عبر 
اللتحاق بمركز التدريب على القيادة في الظهران. وتبدو في 
اإلطار شذى البعادي تشرح أهداف الحملة التي انطلقت في 

الظهران بمشاركة عدد من اإلدارات، حيث تم توعية 
المشاركات بأهمية قواعد القيادة اآلمنة.

لقطة خالل إحدى المحاضرات التي ُقدمت في ورشة العمل 
الرابعة لمفتشي المرافق والمنشآت التي نظمتها إدارة 

المنافع ضمن برنامجها التثقيفي للتعريف بأنظمة اإلنذار 
والحماية من الحرائق.

٢٦ مفتًشا من مختلف اإلدارات في ورشة عمل 
للتعريف بأنظمة اإلنذار والحماية من الحرائق

الظهـران - نّظمـت إدارة المنافـع وخدمـات المرافـق 
ورشـة العمل الرابعة لمفتشي المرافق والمنشآت، مؤخًرا، 
وذلـك ضمـن برنامجهـا التثقيفـي للتعريف بأنظمـة اإلنذار 
والحمايـة مـن الحرائـق، حيـث كان عـدد المشـاركين فـي 
26 مفتًشـا مـن مختلـف إدارات  الورشـة مـا يقـرب مـن 

الشركة.
وقـد تضّمنـت أعمـال الورشـة شـرًحا للتعريـف باألنـواع 
المختلفـة ألجهزة اإلنذار وكيفية التعامل معها واإلجراءات 
المطلوبـة للتفتيـش والصيانـة. وقـد تفاعل المشـاركون في 
الورشـة مـن خـال حـوار ونقـاش بنَّـاء حـول عديـد مـن 
أنظمـة  اختبـار وفحـص  بكيفيـة  المتعلقـة  الموضوعـات 
سـامتها  مـن  للتأكـد  الحريـق  مـن  والوقايـة  اإلنـذار 
وجاهزيتهـا تحسـًبا ألي طـارئ، كمـا تخلـل الورشـة تدريـب 
عملـي الختبـار، وتفتيـش أنظمـة اإلنـذار مـن خـال نظـام 

محاكاة عملي تم توفيره من قبل اإلدارة.
وأشـار ناظر قسـم صيانة المرافق، علي الشهراني، إلى 
ضـرورة االسـتمرار فـي عقـد مثـل هـذه الـورش التدريبيـة، 
وبّيـن أهميـة دورهـا فـي تبـادل الخبـرات والمعرفـة بيـن 

المشـاركين المهنييـن والمتخصصيـن، ممـا يُسـهم في رفع سلمان اليامي
كفـاءة أنظمة الكشـف عـن الحرائق ومكافحتهـا للمحافظة 

على األرواح والممتلكات.
م مشـرف وحدة مشـاريع وصيانة  وفي ختام الورشـة، قدَّ
أنظمـة الحمايـة مـن الحرائـق، صالـح أبـا حسـين، الشـكر 
للمشـاركين مثمًنا تفاعلهم في تبادل اآلراء وتقديم األفكار 

لتطوير البرنامج. 
وقد أكد مدير إدارة المنافع وخدمات المرافق، األستاذ 
سـلطان الشـعيفان، أن أهميـة البرنامـج تكمـن فـي تركيـزه 
علـى تعزيـز التواصـل والتعـاون بيـن موظفي صيانـة أنظمة 
المرافـق  مفتشـي  وبيـن  الحريـق  مـن  والوقايـة  اإلنـذار 
والمنشـآت من أجل توفير بيئة العمل المائمة المسـتوفية 

لمتطلبات السامة في أرامكو السعودية.
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١٦ مايو ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

عبر القياس الكمي إلحداث األثر

تطبيق مؤشرات قياس األداء في مشاريع 
الشركة في مجال المواطنة

تنطــوي  أن  مــن  أجمــل  ليــس هنــاك  الظهــران - 
وظيفتــك، التــي تكســب منهــا قــوت يومــك، علــى إحداث 
أثــر إيجابــي فــي حيــاة اآلخريــن. هــذا هــو حــال فريــق 
المواطنــة فــي أرامكــو الســعودية الــذي يحــرص علــى 
ــزة،  ــة متمّي ــار اجتماعي ــن إحــداث آث ــن الشــركة م تمكي
ســواء أكان ذلــك مــن خــال مســاعدة الشــركة علــى 
حمايــة البيئــة الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا ألجيــال 
ــة والتقــدّم  ــة احتياجــات التنمي ــر تلبي المســتقبل، أم عب

البشري.  
ولطالمــا وثقــت أرامكــو الســعودية بقدرتهــا علــى 
خبراتهــا  تســخير  طريــق  عــن  نوعيــة  نقلــة  تحقيــق 
مشــاريع  مــن  مجموعــة  فــي  التشــغيلية  وقدراتهــا 

المسؤولية االجتماعية للشركة.
المســؤولية  فريــق  شــارك  الســياق،  هــذا  فــي 
االجتماعيــة فــي الشــركة األســبوع الماضــي فــي تدريــب 
األثــر  خبيــر  يــد  علــى  يوميــن  مــدار  علــى  عملــي 
االجتماعــي منعــم بــن لاهــم، تنــاول فيــه آليــة القيــاس 

الدقيقة ألثر االستثمارات االجتماعية. 
لية  و لمســؤ ا يــق  فر لــي  لدو ا لخبيــر  ا ووصــف 
االجتماعيــة فــي أرامكو الســعودية بأنه يتمتــع باألصالة 
والشــغف والتعاطــف، فضــًا عــن كونــه مفعًمــا بالطاقــة 
والحمــاس تجــاه عملــه، وقــال: »يتطلــب قيــاس األثــر 
االجتماعــي تعريــف مــا يجــب قياســه والعمــل بهــدف 
معرفــة وتحديــد القيمــة المتحققــة لألطــراف المعنيــة 

المتأثرة ببرامج الشركة«.
وأضــاف بــن لاهــم: »حســاب وقيــاس أثــر برامــج 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركة يســاعدكم علــى قيــاس 
حجــم مــا تحدثونــه مــن أثــر. وعلــى الرغــم مــن افتقــار 
قيــاس وتقييــم األثــر االجتماعــي لمعيــار واضــح، إال أن 
ثمــة مبــادئ وممارســات تشــهد تطــوًرا، ممــا يمّكننــا مــن 
التوصــل إلــى تقييــم فاعــل بنــاًء علــى حقائــق ومؤشــرات 

اقتصادية«.  

اإلنفاق االجتماعي 
باعتباره استثماًرا  

تطــورت فــي اآلونــة األخيــرة التوقعــات العالميــة 
مثــل  مجــاالت  فــي  المعاصــرة  باألعمــال  الخاصــة 
المســؤولية والشــفافية والتواصــل، وقــد وصــف بــن 
لاهــم أرامكــو الســعودية بأنهــا »قــوة تدفــع عجلــة 
التنميــة فــي البلــد«، أي أنهــا شــركة تمّثل قــوة اقتصادية 

واجتماعية كبيرة للمملكة.  
لشــركات  ا تقييــم  عــن  حديثــه  معــرض  فــي  و
اإلســتراتيجي إلنفاقهــا االجتماعــي باعتبــاره اســتثماًرا، 
أشــار بــن لاهــم إلــى أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة 
المســتدامة، التــي يبلــغ عددهــا 17 هدًفــا، والتــي تمّثــل 
اســتدامة  وأكثــر  أفضــل  مســتقبل  لتحقيــق  خطــة 
للجميــع، وذلــك باعتبارهــا فرصــة للقطــاع الخــاص تبلغ 

قيمتها 12 ترليون دوالر.    
سرد قصة المسؤولية 

االجتماعية في الشركة 
فــي  المســؤولية االجتماعيــة  تقــول مديــرة قســم 
الشــركة، رشــا الــرواف: »دأبــت أرامكــو الســعودية علــى 
التفانــي وااللتــزام باالســتثمار فــي العنصــر البشــري 
والكوكــب الــذي نعيــش عليــه«، مؤكــدة علــى إســهام 
مجــال  فــي  جهودهــا  فــي  الشــركة  كــوادر  جميــع 

مسؤوليتها االجتماعية. 
 وتضيــف قائلــة: »قمنــا بقيــاس األثــر الــذي أحدثنــاه 
باســتخدام أدوات مختلفــة عبــر الســنوات، والفريــق 
التــي  الجديــدة  الممارســات  هــذه  لتطبيــق  متشــوق 
ــر أرامكــو  ســتمّكننا مــن التعاطــي بشــكل أفضــل مــع أث
واإلقليميــة  المحليــة  المجتمعــات  علــى  الســعودية 

والعالمية واالرتقاء بطريقة سرد قصة هذا األثر«.  
ممارســات  أفضــل  »تشــتمل  لــرواف:  ا وتقــول 
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات اآلن علــى قيــاس 

جانيت بنهيرو

األثــر الســابق والمســتقبلي، فــي حيــن جــرت العــادة 
علــى التركيــز علــى قيــاس األثــر الســابق للمســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات، ولكــن النظــرة االستشــرافية 
للمســتقبل مهمــة بالقــدر ذاتــه«، موضحــة أن »الفهــم 
األعمــق للقيمــة اإلجماليــة ألثــر فعاليــات المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات علــى كل طــرف مــن األطــراف 
المعنيــة يمّكننــا مــن التخطيــط المــدروس للمشــاريع 
المســتقبلية، التــي تــؤدي بدورهــا إلــى تحقيــق آثــار 

مستدامة أو محّسنة«. 

طريقة القياس 
 يوصــي منعــم بــن لاهــم المؤسســات والشــركات 
بتبنــي ممارســات القيــاس باســتخدام أحــد المعاييــر 
ــى  ــد االجتماعــي عل ــل طريقــة »العائ ــا، مث ــرف به المعت
ــن تحديــد االســتثمار اإلجمالي  االســتثمار«، التــي تتضمَّ

للمشروع وأثره النهائي. 
 ويشــتمل القيــاس علــى التفاعــل مــع المســتفيدين 
النهائييــن مــن أجــل معرفــة التغييــر الــذي يطــرأ عليهــم، 
باســتخدام  وتقييمهــا  للتغييــر  إعــداد مؤشــرات  ثــم 
تقديــرات ماليــة ومؤشــرات اقتصاديــة. وسيتســنى مــن 
خــال ذلــك حســاب األثــر والعائــد علــى االســتثمار، فــي 
المعنيــة  األطــراف  مختلــف  علــى  المطــاف،  نهايــة 

المشاركة في البرنامج. 
فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  فريــق  انتهــج   وقــد 
األثــر  إلــى  للتوصــل  األحــدث  الطريقــة  الشــركة 
االجتماعــي لمشــاريع الشــركة الفعليــة، معتمــًدا بشــكل 
عــام علــى ثاثــة مجــاالت رئيســة، وهــي: مؤشــرات 

التغيير، واالستفادة االقتصادية، وحساب األثر.   

إعداد مؤشرات التغيير
يُعــد تحديــد المؤشــرات، التــي ستســتخدم لقيــاس 
التغييــر الــذي حققــه برنامــٌج ما، عنصــًرا رئيًســا لتقييم 
أحمــد  ويشــرح  للشــركات.  االجتماعيــة  المســؤولية 
الفاضــل، الــذي يشــغل منصــب ممثــل عاقــات عامــة 
»اســتخدام  إن  بقولــه  ذلــك  المواطنــة،  قســم  فــي 
المؤشــرات التــي ال تقتصــر علــى حــدود المدخــات 
والمخرجــات القياســية قــد ســّهل إجــراء التقييــم علــى 

نحو مفّصل«.    
ويســتطرد قائــًا: »تســتطيع الشــركة، باســتخدام 
مجموعــة جيــدة مــن المؤشــرات، اتخــاذ قــرارات خاصة 
بمســؤوليتها االجتماعيــة تتمّيــز بكونهــا أكبــر أثــًرا. 
ــدالً مــن مجــرد حســاب  ــا ب ــال، يمكنن ــى ســبيل المث فعل
العــدد اإلجمالــي للمســتفيدين المشــاركين فــي تدريــٍب 
مــا أن نكــون أكثــر تحديــًدا ونقّيــم عــدد المســتفيدين 
الذيــن اكتســبوا مجموعــة مهــارات معينــة، أو عــدد 
المســتفيدين الذيــن أسســوا المشــاريع الخاصــة بهــم 

كنتيجة لهذا البرنامج«. 
إلــى أن إعــداد مؤشــرات التغييــر أفــرز   وأشــار 
برنامــج  تقــدم  مســتوى  حــول  مختلفــة  انطباعــات 
ــوم  ــا تق ــة للشــركة؛ إذ إن »أول م المســؤولية االجتماعي
بــه هــو تحديــد المزايــا المفيــدة لبرنامجــك، ثــم تبحــث 
عــن طريقــة لقيــاس هــذه المزايــا مــع مــرور الوقــت. 
وأخيــًرا، تُراجــع األطــراَف المعنيــة فــي البرنامــج بشــأن 
المزايــا المكتســبة. وقــد ينطــوي ذلــك علــى جهــود بحث 
كثيــرة، ولكــن النتائــج تســتحق الجهــود المبذولــة فــي 

سبيل تحقيقها«. 

االستفادة االقتصادية من 
التغيير االجتماعي 

ــة، محمــد  يؤكــد رئيــس االتصــاالت فــي قســم المواطن
القحطانــي، علــى أن أثــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركة 
علــى النــاس ال يُقــدر بثمــن، ويقــول: »ال شــك أن األثــر 
ــا بمــا  الفعلــي لمســؤولية الشــركة االجتماعيــة يظهــر جلًي
ــر،  ــن لهــذا األث ــى وجــوه المســتفيدين المقدري يرتســم عل
غيــر أن قيمــة األثــر الشــخصي علــى المســتفيدين تصبــح 

أكبر عندما تساندها البيانات المالية الصحيحة«. 
ويقــول القحطانــي إن ورشــة العمــل أثبتــت أنــه علــى 
الرغــم مــن أن تحديــد قيمــة اقتصاديــة لتغييــر اجتماعــي 
مــا أمــٌر ال يخلــو مــن صعوبــة، إال أنــه ليــس مســتحيًا 
دائًمــا، فمــا علــى المــرء ســوى تحــري القيمــة الماديــة. 
وبرغــم مــا يكتنــف قيــاس األثــر غيــر الظاهــر مــن صعوبة، 
إال أن تعلّــم الطــرق الكميــة الجديــدة لقيــاس االســتثمار 
االجتماعــي يمّكننــا مــن تحديــد القيمــة االقتصاديــة، 

ويساعدنا في إظهار األثر الخفي ألنشطتنا«. 

تحقيق األثر االجتماعي وقياسه 
تقــول ممثلــة العاقــات العامــة فــي قســم المواطنــة، 
هنــد الســلوم، إن توليــد القيمــة االجتماعيــة هــو النتيجــة 
أو  العمليــات،  أو  المدخــات،  أو  للمــوارد،  المشــتركة 
الخطــط التــي ترتقــي بحيــاة األفــراد أو المجتمــع ككل، 
واصفــة األمــر بالقصــة التــي تعتمــد علــى جهــود األطــراف 
المعنيــة، والتــي تبّيــن كيــف أن التغييــر يأتــي مــن منظــور 

تلك األطراف.  
وتضيــف الســلوم: »العائــد االجتماعــي علــى االســتثمار 
عبــارة عــن أســلوب ابتــكاري لقيــاس القيمــة االجتماعيــة 
مــن خال إســناد قيمــة ماليــة للتغيير عبــر مقارنــة القيمة 
الناتجــة مــع تكلفــة المدخــات لتحقيــق التغييــر. فعلــى 
ســبيل المثــال، يمكــن أن تحقــق حملــة صحيــة فــي شــهر 
رمضــان المبــارك تبلــغ تكلفتهــا 100 ألــف دوالر قيمــة 
اجتماعيــة تقــدر بواقــع 500 ألــف دوالر إذا أضيفــت 
فــي  لتنويــم  ا معــدالت  فــي  االنخفــاض  مؤشــرات 
المستشــفيات، واألدويــة، فضــًا عــن المزايــا الشــخصية 
التــي يحصــل المشــاركون عليهــا. ويتضــح مــن خــال ذلــك 
أن كل دوالر نســتثمره يحقــق لنــا عائــًدا اجتماعًيــا بقيمــة 
خمســة دوالرات؛ أي مــا يجعــل نســبة العائــد االجتماعــي 
علــى االســتثمار 5 إلــى 1. ويمكننــا اســتخدام هــذه النســبة 

الستغال الموارد المناسبة واالرتقاء بإدارة النتائج«.  

هند السلوم، وأحمد الفاضل، ممثال العالقات العامة في قسم 
المواطنة بالشركة، وهما منهمكان في قياس األثر 

الجتماعي لبرنامج أرامكو السعودية في مجال المواطنة، 
وذلك خالل ورشة العمل التي استمرت على مدى يومين، 

وقّدمها أحد خبراء األثر الجتماعي.

تصوير: حاتم عويضة

خبير األثر الجتماعي منعم بن لالهم، مقدًما ورشة عمل على مدى يومين، تناول فيها آلية القياس الدقيقة ألثر الستثمارات الجتماعية. ومن بين ما أّكد عليه هو أنه على الرغم من افتقار 
ة مبادئ وممارسات تشهد تطوًرا، مما يمّكننا من التوصل إلى تقييم فاعل بناًء على حقائق ومؤشرات اقتصادية. قياس وتقييم األثر الجتماعي لمعيار واضح، إل أن َثمَّ
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متطّوعو برنامج التدّرج لغير الموظفين 
يشاركون في طالء المنازل القديمة في جدة 

جــدة - اتفــق المشــاركون فــي برنامــج التــدرج لغيــر 
الموظفيــن فــي مركز التدريــب الصناعي في جــدة ، مؤخًرا، 
علــى دعــم المجموعــة التطوعيــة، »حيــث اإلنســان أواًل«، 
وهــي جمعيــة وطنيــة محليــة تشــارك أرامكــو الســعودية 
رؤيتهــا لبيئــة أنظــف وأكثــر أماًنــا ومتعــة بإضفــاء األلــوان 

الزاهية على أحد أقدم األحياء في جدة.
وكان المحــور الرئيــس لمشــروع التطــوع هــو التمّيــز 
التشــغيلي، والجهــود التــي تبذلهــا أرامكــو الســعودية لتكــون 
قــدوة لغيرهــا فــي مجــال األعمــال والتطــور االقتصــادي 

واالجتماعي.

المواطنة .. قيمة أساس 
في أرامكو السعودية

نّفــذ أكثــر مــن أربعيــن متطوًعــا مــن البرنامــج، ومجموعــة 
ــازل القديمــة فــي  »حيــث اإلنســان أواًل«، أعمــال طــاء المن
حــي الروابــي فــي جــدة. وشــارك موظفــو ومتدّرجــو برنامــج 
التــدرج لغيــر الموظفيــن فــي مركــز التدريــب الصناعــي فــي 
ــة »جــدران نظيفــة« لتزييــن البيئــة اســتمرت  جــدة فــي حمل
عــدة أســابيع، برعايــة مجموعــة »حيــث اإلنســان أواًل«. وقــد 
مّكنــت الفعاليــة المتدّرجيــن وعــّززت حــس المســؤولية 

االجتماعية.
وقــال ناظــر قســم المنطقتيــن الوســطى والغربيــة، ورائــد 
التمّيــز التشــغيلي فــي المســؤولية االجتماعيــة للشــركة 
بــإدارة التدريــب الصناعــي، إبراهيــم عطيــة: »التطــوع قــادر 
ــى التغييــر الــذي قــد  ــا نركــز عل علــى إحــداث التحــوُّل. إنن
يطــرأ علــى المتطوع عند تقديمــه المســاعدة، بالتغلب على 
العوائــق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة. كمــا أن 
التطــوع يســهل علــى المتدّرجيــن اكتســاب وجهــات نظــر 
جديــدة، ويــؤدي دوًرا مهًمــا فــي تمكينهــم، وأيًضــا فــي تعزيز 
جهــود المواطنــة الفاعلــة، وهــي إحــدى القيــم األســاس 

للشركة«.

وقــال مديــر العاقــات العامــة لمجموعــة »حيــث اإلنســان خالد دنسنت
أواًل«، أحمــد جميــل: »الهــدف العــام لحملة »جــدران نظيفة« 
هــو القضــاء علــى التشــويه المرئــي وتحســين المناطــق 
الحضريــة فــي جــدة مــن خــال إعــادة ترميــم وتزييــن 
الجــدران فــي تلــك المناطــق بطريقــة فنيــة وزاهيــة األلــوان. 
إننــا نصنــع تجــارب تطــوع بّنــاءة تعــود علــى المشــاركين 
فــي قلوبهــم  الشــغف  وتُثيــر  التفاعــل  وتعــّزز  بالفائــدة، 
لتوجههــم إلــى االســتمرار فــي المشــاركة فــي تحســين 

مجتمعاتهم«.
انقســم متطوعــو »برنامــج التــدّرج لغيــر الموظفيــن« 
و»حيــث اإلنســان أواًل«، إلــى عــدة فــرق لطــاء عشــرة منــازل 
فــي ثــاث طــرق بحــي الروابــي، وأزالــوا المخلفــات والمــواد 
القابلــة للتدويــر بالتعــاون مــع بلديــة جــدة قبــل البــدء 
بالطــاء. وبعــد ذلــك غمــس المتطوعــون فرشــهم وبكراتهــم 

في األلوان الزاهية تاركين خلفهم منازل مطلية بإتقان.

األثر اإليجابي للتطوع
وقــال خالــد دنســتن، وهــو خبيــر متخصــص فــي التّميــز 
ــه مــن  ــب الصناعــي: »أعتقــد أن التشــغيلي فــي إدارة التدري
ــم  ــا لتقدي ــي بذله ــوده الت ــار جه ــرى المتطــوع آث ــم أن ي المه
خدمــة جيــدة للمجتمــع. فتجربــة التطــوع تحــدث تغييــًرا 
إيجابًيــا دائًمــا فــي شــخصيات متطوعــي برنامــج التــدرج 
علــى  وأثرهــم  المســتقبل  فــي  ســلوكهم  علــى  بالتأثيــر 
ــن تطوعــوا  ــن. فتظهــر األبحــاث أن األشــخاص الذي اآلخري
مــن قبــل يميلــون إلــى التصــرف بشــكل مختلــف نتيجــة 

لتجاربهم«.
وقــال عبدالعزيــز حميــد الديــن، المشــارك فــي برنامــج 
التــدرج لغيــر الموظفيــن: »معظــم مشــاريع التطــوع فــي مركــز 
التدريــب الصناعــي فــي جــدة تشــهد إقبــااًل منقطــع النظيــر. 
ــي، أســجل فــوًرا  ــك بمجــرد أن أســمع عــن مشــروع يهمن لذل
وأحــرص على أننــي أؤكد لقائد فريق المســؤولية االجتماعية 

للشركة أن لدي الدافع والمهارات الازمة للمهمة«.
ــه توجــد بعــض المخاطــر للتعــرض  ــا، إاّل أن ورغــم ندرته

لإلصابــة أثنــاء تنفيذ أعمــال الطــاء مثل التعثر والســقوط، 
ومخاطــر إصابــات العيــن والتعــرض لمنتجــات الطــاء 
والمذيبــات والرصــاص والمواد الكيميائية الســامة األخرى. 
وللتخفيــف مــن المخاطر، كان مستشــار الســامة في وحدة 
التدريــب علــى الســامة فــي المنطقتيــن الوســطى والغربية، 
الموقــع لتقديــم تعليمــات  عمــر الحســن، موجــوًدا فــي 

السامة المناسبة.
وقال الحســن: »يُعد الطاء نشــاًطا بســيًطا وســهل التعلم 

إذا تم اتخاذ االحتياطات المناسبة لضمان السامة«.
للتمّيــز  ممكــن  كعامــل  الســامة  دور  مراعــاة  ومــع 
التشــغيلي، تعــرف متطوعــو برنامــج التــدّرج لغيــر الموظفيــن 
ــة المتعلقــة بطــاء  ــى نشــرات مخاطــر المــواد الكيميائي عل
ــة  ــى إجــراءات اإلســعافات األولي ــك، وعل باســتيك األكريلي
فــي حــال التعرض إلصابــة أو طارئ. وقبــل وصول متطوعي 
البرنامــج، تمت معاينة الموقــع لتحديد المخاطر المحتملة، 
وتخصيــص منطقــة تجّمــع للطــوارئ. كمــا ُزود متطوعــو 
برنامــج التــدرج لغير الموظفيــن بمعدات الوقاية الشــخصية 
المناســبة، مثــل النظــارات الواقيــة واألقنعــة والقفــازات 

ومئزر واق للمتطوع يُستعمل مرة واحدة.
وقــال الناظــر المســاعد فــي وحــدة التدريــب فــي جــدة، 
ســعيد بــال: »يتكــّون متطوعــو برنامــج التــدرج لغيــر 
الموظفيــن، و»حيــث اإلنســان أواًل«، مــن شــباب وشــابات 
ــن بالنشــاط، ويتمتعــون بإظهــار  ــاء ومفعمي ــن وأذكي ملتزمي
التــي  والمجتمعــات  بعًضــا  بعضهــم  فــي  مــا  أفضــل 
يخدمونهــا. وقــد اســتقطع المتطوعــون وقًتــا مــن عطلــة 
ــل  ــوم جمعــة دون أي مقاب ــاح كل ي ــة األســبوع فــي صب نهاي

مالي أو مادي«.
وهنــاك خطــط جاريــة حالًيــا لتقديــم تدريــب التطــوع 
للمتدّرجيــن فــي إدارة التدريــب الصناعــي، األمــر الــذي 
سيرســخ الحــد األدنــى مــن الكفــاءات والمهــارات المطلوبــة 
ألداء المهمــات بفاعليــة كجــزء مــن برنامــج التطــوع إلدارة 

التدريب الصناعي.
ــا ســكان حــي الروابــي المتطوعيــن، وأشــادوا  وقــد حيَّ

بجهودهم، وأسعدهم رؤية ألوان الحي الجديدة.

يطّبق متدّرجو مركز التدريب الصناعي في جدة ومتطوعون 
من "حيث اإلنسان أوًل" مهارات الطالء المنزلي في حي 
الروابي كجزء من حملة التجميل التي أطلقتها "جدران 
نظيفة" في بداية هذا العام. ولم تساعد هذه الجهود في 

تجديد منطقة حضرية قديمة فحسب، بل إنها عّززت وعي 
الطالب بأهمية المواطنة أيًضا.

قبل وبعد: انعكست جهود المتطوعين على النتيجة النهائية، حيث عمل المتدّرجون والمتطوعون، من المجموعة التطوعية، "حيث اإلنسان أوًل"، على إضفاء األلوان على الجدران الخارجية.

٤٠
متطوًعا من برنامج 

التدّرج لغير 
الموظفين شاركوا في 

الحملة

١٠
منازل تم طالؤها في 

ثالث طرق بحي 
الروابي وإزالة 

المخلفات

٣
أسابيع استغرقها 

تنفيذ حملة
)جدران نظيفة(
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القصيرة، الرواية، المقالة *

كثيــًرا مــا تصلنــي تســاؤالت حــول أســاليب الكتابــة، 
وكيــف أصبــُح كاتــَب مقالــة مشــهوًرا؟ وهــل يمكــن أن 
تتحــول الخاطــرة إلــى قصــة، قصيــرة أو طويلــة؟ كيــف 

أعرف أن هذا النص قابل ألن يكون رواية؟
وفــي الحقيقــة إن اإلجابــة ليســت ســهلة كمــا تبــدو 
للوهلــة األولــى، لكنهــا أيًضــا ليســت مســتعصية علــى 
المنّقــب عــن المعانــي واألفــكار، إال أن الكتابــة فــي نــواٍح 
ــا  ــن يفصــح عنه ــب وشــفرات ل ــل وأالعي ــئ بحي عــدة تمتل
الكاتــب لكاتــب آخــر أو حتــى لهــاٍو يتطلــع ألن يكــون كاتًبــا، 
إذ بذلــك ســيصبح كمــن أهــداه مفتاًحــا ذهبًيــا لكنــز ســري 
بباطــن المحيــط، واألمــر هنــا ليــس مجانًيــا فحســب، 
وإنمــا أيًضــا محّفــز للخــوف مــن القبــض علــى الَملَكــة، 
عــاوة علــى نقطــة مهمــة جــًدا هــي اســتحالة إعــارة 

الشخصية واللغة والحس الكامن وراء الكلمات.
إذن، مــا المســتلزمات التــي يحتــاج إليهــا كاتــب المقالــة 

والقصة والرواية؟
ئــق  لحقا ا عــن  لبحــث  ا تتطلــب  لــة  لمقا ا بــة  كتا
والمعلومــات الموثقــة، إذ إن جانًبــا كبيــًرا منهــا يعتمــد 
باإلصــاح  االهتمــام  ومــدى  الصحفــي  الحــس  علــى 
وإحــداث تغييــرات علــى جنــاح الســرعة. اللغــة المطلوبــة 
هنــا، ونظــًرا ألنهــا مــادة تُكتــب فــي غضــون أســبوع أو يــوم 
اللغــة  هــي  واحــدة!(،  ســاعة  )نعــم،  ســاعة  ربمــا  أو 
المباشــرة. عبــارات بســيطة وجمــل قصيــرة ومفــردات 

واضحة كعين الشمس في وضح النهار.
ــا وجهتــك،  ســياقًيا فــي المقــال، يجــب أن تعــرف تماًم
وتلــّم بفكرتــك جيــًدا، بعــض األفــكار تولــد صغيــرة وتبقــى 
ــرف  ــك أن تع ــو ويتطــور، وعلي ــد لينم ــا يول ــك وبعضه كذل
ــم  ــاج للبحــث واالســتقصاء ومــن ث ــة تحت الفــرق بيــن مقال
تمحيــص المعلومــات، وبيــن أخــرى تــدور حــول محــور 

محدد ترغب في لفت النظر إليه.
فــي القصــة القصيــرة، األمــر مختلــف تماًمــا رغــم 
التقاطــع الكبيــر، شــكلًيا وتقنًيــا، مــع نــوع أو اثنيــن مــن 
ــا تشــبه صعــود جبــل  أنــواع المقالــة. كتابــة القصــة أحياًن
شــاهق أمــام متســلق بســاق واحــدة، ال يــدري إن كان 
ســيصل أم ال، وال يــدري إن كان ســيجد غايتــه أم ال. هنــا 
الحساســية العاليــة هــي المطلــب األول والرئيــس لكاتــب 
ال يلــوك الــكام كاللبــان وال يكتبــه ليُمحــى كالطباشــير. 
ــة  ــا، فعليــك البــدء بالكتاب إذا كنــت تنــوي أن تكــون مختلًف
لنفســك أواًل. إذا لــم تكتــب لنفســك أواًل، فــا تفعــل ذلــك 

ألحد.
نظــًرا ألن الفكــرة كاألميبــا تتشــّكل فــي رحــم يمتــد 
ويتقلــص حســب حجــم المجازفــة، ونظــًرا ألن الرحلــة 
قصيــرة أيًضــا، لكــن الوجهــة عاصفــة وقــد تحتمــل أن 
تكــون غيــر محــددة، فــإن اللغــة عاصفــة وجامحــة مائمــة 
للغــرض والهــدف مــن القصــة، ولــن يلومــك قــارئ علــى 
بعــض الغمــوض أو اســتخدام لغــة مركّبــة فــي طبقــات، 
كشــراب  والتركيــز،  التكثيــف  فــن  القصيــرة  فالقصــة 
الســكر المحلّــى يتعــرض أثنــاء تقطيــره لدرجــات مختلفــة 
مــن الحــرارة، وال يمكــن إال للكاتــب الحــاذق فقــط أن 

يعرف عند أي درجة كثافة يريد أن ينهي قصته. 
ــم متشــابك يتكــون فــي  ــرة عال ســياقًيا، القصــة القصي
ــه،  ــد حــًرا متطــوًرا  فــي ذات ــب ليول ــي للكات العقــل الباطن
األمــر الــذي يجعلــه يقبــل التعديــات بحــذر مــن قبــل 

الكاتب، ويحمل على عدة أوجه من قبل المتلقي.
أمــا الروايــة، فهــي أكثــر األشــكال قابليــة للتمــدد، 
وأكثرهــا قابليــة لخلــق أنســجة وطبقــات مــن الخيــوط 
المتناســقة - أو هكــذا يجــب أن تكــون - ســواء داخــل بناء 
الشــخصيات وعالمهــم الذهنــي والوجدانــي، أو لعقــد 

حبكــة دراميــة واحــدة أو متعــّددة. هنــا أنت بحاجــة لنيران رحاب أبو زيد
متأججــة مــن األحاســيس حتــى توزعهــا علــى أبطالــك 
بعنايــة وعدالــة. اللغــة هنــا ليســت البطــل كمــا فــي القصــة 
القصيــرة إنمــا الســياق وإحــكام الكاتــب قبضتــه علــى 
الشــخصيات  عمــق  مــع  متقاطًعــا  الدرامــي  الخــط 
الحقيقــي  الوجــود  مــن  اقترابهــم  لدرجــة  وصدقهــم 

للمتلقي.
الروايــة أنــواع أيًضــا، ونوعهــا يتحكــم ملًيــا فــي الســياق 
واللغــة المختــارة، الروايــة البوليســية والروايــة التاريخيــة، 
والروايــة الفكريــة والرومانســية واالجتماعيــة، ولكــن فــي 
ــارئ  ــع بالق ــواع التشــويق عنصــر جوهــري يدف ــع األن جمي
الســتكمال العمــل إلــى جلدتــه األخيــرة، وهنــا يقــع العــبء 
ــة مشــوقة وشــخصيات مشــوقة  ــي إليجــاد لغ ــى الروائ عل

وأحداث مشوقة في آٍن واحد.
تتفــاوت األدوات مــن كاتــب آلخــر، لكــن الروائــي بحاجة 
لســمات نفســية معقــدة لولــوج عالــم الروايــة، إلــى جانــب 
كافــة  وقــراءة  والتأمــل  لإلنصــات  المســتمرة  حاجتــه 
األشــكال الكتابيــة األخــرى، ولكــن مــع اســتعداد خــارق 

أكبر على الغياب عن الواقع والغوص في واقع مواز.
التاليــة:  الثاثــة  النصــوص  معــي  تأملــوا  وأخيــًرا، 

لتخبروني إلى أي نوع ينتمي كل نص:

األول:
ــوق  ــت نفســي ف ــى ســور الشــرفة، رأي ــا عل ــُت متكًئ وقف
ــة متأمــًا خــط األفــق، بــل ســابًحا إليــه، أفقــُت  رأس التل
علــى صــوت هند وهــي تلهو بعربــات قطارها الباســتيكية 
ــرة  ــورة الصغي ــة.. ورمــت إحداهــا نحــو الناف ــي الحديق ف

في الزاوية محدثة مطًرا صناعًيا ككل شيء هنا.. 
)أي نــوع مــن الكتابــة هــذا؟( لغــة تقتنــص لحظــة فارقــة 

كصورة فوتوغرافية يمكن قراءتها من عدة زوايا..

الثاني: 
قــررُت اســتعارة بعــض الوقــت مــن القلــق، وخرجــُت إلــى 
الشــرفة.. انحنيــُت بثقــة متكًئــا علــى الســور، لكنــي رأيــت 
نفســي فــوق رأس التلــة نقطــة علــى خــط األفــق، بــل 
ســابًحا إليــه، هــل أخبــر ليلــى بأنــي راحــل إلــى المجهــول، 
أم فقــط أغــادر بصمــت؟ مــاذا عــن دفاتــري وكتبــي؟ أفقُت 
ــو  ــان وهــي تله ــد الرن ــى صــدى صــوت هن ــي عل مــن خيال

بعربات قطارها الباستيكية في الحديقة.. 
بدايــة  نََفــس يحيــك  الكتابــة؟(  مــن  نــوع هــذا  )أي 

مؤشرات القلق لعمل طويل..

الثالث:
التأمــل وتحفيــز الخيــال أمــران فــي غايــة األهميــة 
لإلبــداع، دقــة الوصــف والتفاصيــل الصغيــرة أدت إلــى 

نجاح العمل في الوصول للقراء..   
)أي نــوع هــذا مــن الكتابــة؟( لغــة تقريريــة لكنهــا يجــب 

أال تكون فجة أو إنشائية. 
بعــد ســفر بيــن عــدة وجوه مــن الكتابــة، أجــد أن المقال 
ــق وقــت  ــى ضي ــا لانســيابية، نظــًرا إل ــون تطلًب ــر الفن أكث
القــارئ ومحدوديــة المســاحة وااللتــزام بعــدد كلمــات 
معــروف ســلًفا. وبغــض النظــر عــن نــوع المقــال، فــإن 

الترابط هو مفتاح الوصول. 
قــد تغفــر مطًبــا هنــا أو حفــرة هنــاك فــي أي مــن وجــوه 
الكتابــة، لكــن ينبغــي فــي المجمــل الخــروج للقــارئ بعمــل 
كســطوح  نقــي  عمــل  للتــو،  مشــذب  كعشــب  مصقــول 

السهول وعذب كرقرقة األنهار.

ــج  ــادي وســم )برنام ــي أمســية ن ــت ف ــة ألقي *  مــن ورق
قراءاتي( في مكتبة إثراء في الظهران
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شارع الحّدادين يجذب الباحثين عن التراث
عوض الفياض

األحسـاء - شـهرة تاريخية واسـعة تحظى بها سـوق الصّفارين، أو ما 
يُعـرف بشـارع الحّداديـن فـي األحسـاء، التـي ترمـز لحقبـة ثريـة مـن 
المتاجـر  العريـق. وفـي شـهر رمضـان، يسـتدعي أصحـاب  الماضـي 
وأشـهر الصّفارين في السـوق ذكريات الماضي، حيث كانت السـوق قبل 
70 عاًمـا تقـع علـى أحـد شـارعين يصـان شـرق الهفـوف بوسـطها، 

واكتسبت سمعة واسعة نظًرا ألهميتها االقتصادية والتجارية.

الدالل الحساوية 
عبـداهلل العرفـج، شـيٌخ تجاوز السـبعين مـن العمر، يعمل صّفـاًرا منذ 
58 عاًمـا، ويقـول إّن إطالـة رمضـان كانـت تعنـي كثيـًرا لهـذه السـوق، 
حيـث يرتفـع الطلـب علـى منتجـات محـّات الحّداديـن والصّفاريـن. 
فـي  الصفاريـن  أمهـر  »يصنـع  الماضـي:  العرفـج مسـتذكًرا  ويضيـف 
األحسـاء أنواًعـا باذخـة مـن الـِدالل الحسـاوية، التـي ذاع صيتهـا عبـر 
القـرون، ويُقبـل أبنـاء الباديـة والحاضـرة علـى هـذه السـوق للتجهيـز 

لرمضان«.
أّمـا في الحاضر، فقد اكتسـبت السـوق وجًها آخـر في رمضان. يقول 
العرفـج إن أهالـي األحسـاء يقومـون بجلب األوانـي المنزلية إلى السـوق 
الكريـم،  الشـهر  فـي  تكـون جاهـزة لاسـتخدام  كـي  تأهيلهـا  إلعـادة 
عـدد  مـن  قلّـل  السـوق  يشـهده  الـذي  الكبيـر  التراجـع  إّن  ويضيـف 
اريـن، بينمـا اليزال بعضهم يأتي إلى السـوق للتسـلية، ولقاء رفقاء  الصفَّ

المهنة، واستذكار الزمن الجميل.

المحش والقدوم والمنجل 
سـوق  فـي  المتاجـر  أصحـاب  أحـد  وهـو  أبـو حسـن،  حبيـب  أّمـا 
الحّداديـن، فيقـول إّنـه مـا إن يُذكر شـهر رمضان المبـارك، حتى يتهادى 
إلـى األذهـان شـارع الحّداديـن، بمـا يحتويـه مـن مـواد غذائيـة متنّوعـة 

تُغني موائد الشهر الكريم.
ويسـتعيد أبـو حسـن ذكرياتـه مـع الشـارع التـي اسـتمرت ألكثـر مـن 

نصـف قـرن، مشـيًرا إلـى أّن شـارع الحّداديـن أخـذ اسـمه مـن كثـرة 
كانـوا  فيـه، حيـث  الحـدادة  يمارسـون مهنـة  كانـوا  الذيـن  الحّداديـن 
ا؛ نظًرا لطبيعة  يصنعـون األدوات الزراعيـة، التي كان الطلب عليهـا ُملّحً
األحسـاء الزراعيـة. من بين تلـك األدوات: الِمَحّش، والقـّدوم، والمنجل، 
الذيـن يشـترون منـه  بالفاحيـن  يعـّج  الشـارع  والصّخيـن، حيـث كان 
أدواتهـم أو يصلحونهـا. ويتذّكـر أبـو حسـن أّن الشـارع كان ضيًقـا جـًدا، 
باسـم  المعروفـة  التـي تسـحب عرباتهـا  »الحميـر«  منـه  تعبـر  بالـكاد 

»القاري«، وقد أُجريت ثاث توسعات على الشارع منذ ذلك الحين.
ويشـّدد حبيـب علـى أّن الزبائـن األكثـر وفـاًء لهـذا الشـارع فـي أيامنـا 
هـذه معظمهـم مـن كبيـرات السـن، الاتـي يحتفظـن بطقـوس رمضـان 
ولمسـتها  التراثيـة  بسـماتها  منازلهـّن  تحتفـظ  أن  علـى  ويحرصـن 

التاريخية، فيما تراجعت سوق الدالل بشكل كبير.

سوٌق يهتدي إليها الكفيف 
»حتـى الكفيـف يهتـدي إلـى شـارع الحّداديـن«، بهـذه الجملـة يتنـّدر 
أبنـاء سـوق الصّفاريـن فـي األحسـاء، حيـث تُسـمع أصـوات المطـارق 
مدّويـًة فـي أرجاء السـوق، مـع أصوات »النجـور« و»الـدالل«، بينما يهدر 
لهيـب النـار فـي األفـران، نافًثا روائح الكيـر، التي يطغـى عليها نقيضها 
مـن روائـح الهيـل وأنـواع البخـور وأصنـاف القهـوة، القادمـة مـن متاجـر 
يتكـّرر سـوى فـي قلـب  للسـوق، فـي مشـهد ال  المحاذيـة  القيصريـة 

الهفوف التاريخي.

مــن العــادات والتقاليــد القديمــة المتوارثــة فــي شــهر 
رمضــان المبــارك، التي تحمل عبــق األجداد ويتــم إحياؤها 
ــن  ــاق بي ــادل األطب ــر، هــي عــادة تب ــول شــهر الخي ــور حل ف
الجيــران والصحبــة واألقــارب، ويســمى ذلــك التقليــد بـــ 
»النقصــة«، وهــي مــن العــادات التــي تُضفــي علــى المجتمــع 
مزيــًدا مــن الترابــط واأللفــة والمحبــة. وتُعــد النقصــة 
الرمضانيــة عــادًة وســلوًكا رمضانًيــا اجتماعًيــا محبًبــا 
يتنقــص فيــه أهــل المنــزل جــزًءا مــن طعــام إفطارهــم قبــل 
حلــول آذان المغــرب لمــن يعــز عليهــم مــن األهــل والصحبــة 
والجيــران ويبادلهــم اآلخــرون بذلــك، فتتنــوع الســفرة 
الرمضانيــة بأطبــاٍق شــهية شــتى مــن منــازل مختلفــة 
صنعتهــا األيــدي بكل حب، تعبيــًرا عن المشــاركة والمحبة. 
ــإن  ــوة«، ف ــب حل ــة الغري ــل الشــعبي: »لقم ــول المث ــا يق وكم
هــذة العــادة تُعــد محببــًة جــًدا لــدى أفــراد األســر فــي 
ــى حــٍد ســواء،  المــدن الكبيــرة والمحافظــات الصغيــرة عل
والتقتصــر النقصــة الرمضانيــة على الطعــام المطهو، فمن 
الممكن أن تتنوع بين الحلوى، والهدايا، والســال الشــعبية 

المعبأة بالطعام، أو حتى الحرفيات  اليدوية.

جمعية إطعام 
وقــد أطلقــت الجمعيــة الخيرية لحفــظ النعمــة )إطعام(، 
إحــدى مبادراتها الرمضانية لموســم إطعــام 1440هـ، تحت 

نقصة رمضان .. تغمر األسر 
فرحة بدخول شهر الخير

هنوف السليم 

مســمى )نقصــة رمضــان( التــي تهــدف إلــى توزيــع الِســال 
الرمضانيــة إلــى األســر العفيفــة فــي مناطــق مختلفــة 
بالمملكــة، وتتألــف كل ســلة مــن منتجــات غذائيــة متنوعــة 
تخفــف مــن عــبء األســرة فــي شــراء األغذيــة لشــهر 
فــي  الترابــط  أواصــر  مــن  وتزيــد  المبــارك  رمضــان 
المجتمــع. وقــد انطلقــت المبــادرة، مبدئًيــا، عــن طريــق 
وضــع إعــان للمبــادرة وخانــة للتبــرع باســتخدام كــود 
مخصــص فــي عــدٍد مــن التطبيقات المنتشــرة والمشــهورة، 
وبعــد تزايــد التبرعــات واإلقبــال الشــديد مــن النــاس علــى 
عمــل الخيــر فــي شــهر رمضــان المبــارك، عمــل فريــق 
مختــص من الجمعيــة على إطــاق تطبيق خــاص بالمبادرة 
يهــدف إلــى جمــع التبرعــات الخيريــة، حيــث يتــم تســلّم 

التبرعــات وتجهيزهــا وإرســالها مــن التطبيــق نفســه. 
واســتفاد مــن المبــادرة حتــى اآلن مايقــرب مــن 7 آالف 

أسرة خال األيام األولى لشهر الخير.
ــة  ــط النعم ــة لحف ــة الخيري ــام للجمعي ــن الع ــول األمي يق
لـ)إطعــام(، فيصــل الشوشــان، لـــ القافلة األســبوعية: 
»بــدأت جمعيــة )إطعــام( فــي عــام 2012م، فــي مدينــة 
الدمــام كأول بنــك إطعــام فــي الخليــج، وبعدهــا بــدأت 
خطــوط التوســع فــي المنطقــة الشــرقية وفي شــتى مناطق 
المملكــة، فأصبــح لهــا فــروع فــي األحســاء، والجبيــل، 
وحائــل، وجــدة، والريــاض. واســتمر التوســع مــن خــال 
المشــاركة أيًضــا فــي تأســيس بنــوك إطعــام فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت ومملكــة البحريــن. ومنــذ 

تأسيســها وحتــى يومنــا الحالــي، أســهمت الجمعيــة بحفــظ 
أكثــر مــن 11 مليــون وجبــة غذائية. وتهــدف إطعام إلى نشــر 
الوعــي حــول ثقافــة حفظ النعمــة ووضع بصمتهــا الخاصة 
فــي هــذا المجــال. وفــي الموســم الرمضانــي لهــذا العــام، 
مــع  بالمشــاركة  البرامــج  مــن  باقــة  الجمعيــة  أطلقــت 
مجموعــة مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة، ومايمّيــز 
موســم هــذا العــام هــو دخــول التطبيقــات ومشــاركتها فــي 
جمــع التبرعــات لمبــادرة »نُقصة« التي ســوف تســتمر حتى 
تطبيــق  منهــا:  وكان  المبــارك،  رمضــان  شــهر  نهايــة 
ــل، وزاد، وبعــد اســتام التبرعــات يتــم  هنقرستيشــن، ووصِّ
ــرة مــن  ــة لمجموعــة كبي ــل الســال الغذائي ــز وتوصي تجهي

األسر المستفيدة«.

فرصة لتجديد طاقتنا 
اإليجابية في الشهر 

الكريم
هدى صباح 

الصيـــام يســـاعد علـــى تجديـــد صحـــة البـــدن، ورفـــع الكفـــاءة الوظيفيـــة 
لكافـــة أعضـــاء الجســـم، هـــذا مـــا أّكـــد عليـــه خبـــراء العـــاج بالطاقـــة، األمـــر 
الـــذي دعـــا عـــدًدا مـــن البلـــدان األوروبيـــة إلـــى اعتمـــاد الصـــوم اإلســـامي، 

كأحد أهم الطرق العاجية المستخدمة في مؤسساتها العاجية. 
كمـــا أّن لألجـــواء الرمضانيـــة دوًرا مهًمـــا فـــي تعزيـــز الطاقـــة اإليجابيـــة، 
ـــام  ـــاع المجـــرد عـــن الطع ـــة االمتن ـــم لمرحل ـــى تخطـــي الصائ ـــك إل ويرجـــع ذل
والشـــراب إلـــى مرحلـــة االندمـــاج فـــي التجربـــة الروحانيـــة، ممـــا لـــه مـــن أثـــر 
إيجابـــي علـــى الحالـــة النفســـية، ومقاومـــة الضغوطـــات الحياتيـــة ومـــا 
ـــز  ـــدرة التركي ـــذي يكســـبنا ق ـــر ال ـــر، األم ـــق والتوت ـــا مـــن شـــعور بالقل يصاحبه
علـــى المســـائل المتعلقـــة بالاوعـــي ذات التأثيـــر علـــى مشـــاعرنا الداخليـــة 
ــة،  ــل اإليجابيـ ــات العقـ ــح ملفـ ــى فتـ ــاوة علـ ــا، عـ ــيطرة عليهـ ــة السـ ومحاولـ
كملـــف اإلرادة والرغبـــة فـــي التغييـــر إلـــى األفضـــل بـــأن نقـــف مـــع أنفســـنا 
وقفـــة تأمـــل ونعتـــرف أوالً بعيوبنـــا وأخطائنـــا، والبـــدء فـــي اتخـــاذ قـــرارات 

تغيير شاملة إلصاح أنفسنا. 
ـــت  ـــا كان ـــه مهم ـــى شـــيٍء اســـتطاع تحقيق ـــه إذا عـــزَم عل ـــي ذات فاإلنســـان ف
الصعوبـــات، ويســـتطيع تطويـــر قدراتـــه التـــي تمكنـــه مـــن اســـتدعاء الحالـــة 

التي يريد أْن يعيشها. 
وفـــي ســـياق متصـــل، ينصـــح خبـــراء التنميـــة البشـــرية بضـــرورة االســـتفادة 
ــى  ــبة إلـ ــة المكتسـ ــة اإليجابيـ ــل الطاقـ ــي تحويـ ــم فـ ــهر الكريـ ــذا الشـ ــن هـ مـ
ثقافـــة اجتماعيـــة، وهـــذا ينعكـــس علـــى الواقـــع المجتمعـــي، فالعاقـــات 
بموجـــب هـــذه الطاقـــة اإليجابيـــة تســـير علـــى نســـٍق تصاعـــدي، فيكـــون تأثيـــر 
ــعار  ــا استشـ ــا فـــردي، ويمكننـ ــم أن مبعثهـ ــا رغـ ــة اجتماعًيـ ــة اإليجابيـ الطاقـ
ـــة وتنميتهـــا مـــن خـــال عـــدة طـــرق كالمشـــاركة فـــي أعمـــال  الطاقـــة اإليجابي
الخيـــر التطوعيـــة، والمشـــاركة الجماعيـــة فـــي العبـــادات، واإلفطـــار، وإعـــداد 
ـــام  ـــة األهـــل برحمـــة ومـــودة، والتخفيـــف مـــن الطع ـــة، ومعامل ـــد الخيري الموائ

قدر المستطاع أثناء اإلفطار .
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فاعلية وسائل التواصل االجتماعي بين األزواج

كيف تتحاشى األسرة الوقوع 
في فخ الديون

ابني يسرق.. 
ماذا أفعل؟

المشــكات بيــن األزواج، نتيجــة عــدم وجــود ضوابــط 
أو خبــرة ســابقة باألمــور الواجــب مراعاتهــا، عنــد 
التواصــل  وســائل  علــى  الزوجيــن  بيــن  التواصــل 
االجتماعــي، ونســتعرض مــن خــال هــذا الموضــوع 
بعــض األمــور الواجــب مراعاتهــا عنــد التواصــل بيــن 

الزوجين على مواقع التواصل االجتماعي.

قواعد اللباقة في التواصل
تقــول اإلحصــاءات الرســمية األمريكيــة إن حوالــي 
التواصــل  مواقــع  يســتخدمون  األزواج  مــن   %72
بعضهــم  بيــن  اليومــي  التواصــل  فــي  االجتماعــي 

بعًضا.
وتشــير هــذه اإلحصائيــة المهمــة إلــى الزيــادة 
المســتمرة لعــدد األزواج، الذيــن يســتخدمون مواقــع 

التواصل االجتماعي في التواصل. 
وتقضــي أبســط قواعــد اللياقــة لضــرورة تبــادل 
فــي  البــدء  قبــل  األزواج  بيــن  اليوميــة  التحيــة 

تُعــد المشــكات الماديــة واالقتصاديــة واحــدة مــن أهــم 
العوامــل التــي قــد تعصف باســتقرار األســرة وتهــّدد أمانها، 
األمــر الــذي يجعــل كثيًرا مــن المســؤولين عــن إدارة المنزل 
راغبيــن فــي وضــع بعــض القواعــد واألســس التــي تحمــي 
ــا  ــراض وم ــة االقت ــي مغب ــوع ف ــن الوق ــا م األســرة اقتصادًي

يأتي به من مشكات ال تنتهي.
ونســتعرض مــن خــال هــذا التقريــر بعــض نصائــح 
األســتاذة شــيرين عــز الدين، مؤسســة برنامــج إدارة البيت، 
واالستشــارية فــي شــؤون التنظيــم الداخلــي للبيــوت، حــول 
الديــون  دوامــات  مــن  األســرة  بســفينة  النجــاة  كيفيــة 

واالقتراض.

االنتباه لعوامل الخطر
هنــاك عديــد مــن اإلشــارات التــي يجــب االنتبــاه لهــا 
فيمــا يتعلــق بزيــادة اإلنفــاق فــي المنــزل بأكثــر مــن الحــدود 

الطبيعية المقبولة.
مــن أهــم الظواهــر التــي تــدق ناقــوس الخطــر هــي: 

»ابنــي يســرق أشــياًء مــن المدرســة«.. إذا كانــت لديكــم هــذه الشــكوى 
فالســطور التاليــة ســتناقش مشــكلة مــا يســمى بســرقة األطفــال. تحدثنــا مــع 
ــة، األســتاذ أيمــن عبــداهلل، حــول هــذا الموضــوع  ــة الحديث خبيــر نظــم التربي
الشــائك، حيــث بــدأ حديثــه قائــًا: »قبــل أن نتحــدث عــن مصطلــح ســرقة 
ــون لــدى الطفــل مفهــوم الملكيــة الخاصــة والمســموح بــه  األطفــال، البــد أن يتكَّ
وغيــر المســموح بــه، وهــذا ال يكــون إال بعــد خمــس ســنوات مــن عمــر الطفــل 
ــا.. بمعنــى أننــا كــي نســتخدم تعبيــر )الســرقة( فابــد أن يكــون الطفــل  تقريًب
ــز فيــه بيــن مــا يخصــه ومــا يخــص اآلخريــن.  قــد وصــل إلــى الســن الــذي يُميَّ
بعــد أن نركــز فــي تلــك النقطــة ونضعهــا فــي االعتبــار نــرى أن مبــدأ الســرقة 

كسلوك يتكون عند األطفال قبل ست سنوات«. 
ويضيــف عبــداهلل، أنــه ماقبــل الســت ســنوات تنحصــر أســباب الســرقة فــي 
للنفــس  الخاصــة  الملكيــة  إدراك  أو عــدم  الحــدود،  إطــار عــدم معرفــة 
ولآلخريــن، مــع اعتقــاد الطفــل فــي هــذه الســن أن العالــم يتمحــور حولــه وأن 
كل االشــياء تُعــدُّ ملكيــة خاصــة لــه. وهــذا أمــر طبيعــي وارد حدوثــه ومــا علينــا 
ســوى التعامــل بلطــف وتوضيــح الملكيــة الخاصــة لألطفــال، وتأكيــد أحقيتهــم 
فــي األلعــاب واألشــياء الخاصــة بهــم، وتأكيــد ذلــك قبــل أن نطالبهم بعــدم أخذ 

أو االحتفاظ بأشياء اآلخرين.
أمــا عــن األســباب بعــد ســت ســنوات فهــي رد فعــل أو نتيجــة للعديــد مــن 
األســباب منهــا: العنــف اللفظــي أو البدني، والحرمــان العاطفــي، والتخويف أو 
التهديــد والخافــات بيــن األبويــن، وعــدم إتاحــة المســاحة الكافيــة للطفــل 
إلثبــات الكفــاءة والمبــادرة، والصــورة الذاتيــة الســلبية عــن النفــس بســبب اللوم 
وكثــرة االنتقــاد. هنــا تظهــر الســرقة أو أخــذ أشــياء اآلخريــن كرد فعــل للهروب 
مــن األلــم ومحاولــة للظهــور أو إثبــات الكفــاءة أو التعبيــر عــن الغضــب أو 

الحرمان.
وتظهــر الســرقة لــدى األطفــال علــى هيئــة أخــذ المــال مــن األب واألم 

األسرة

المحادثــة، وأن يلتــزم الطرفــان بالحديــث بشــكل 
واضــح والئــق. كمــا يجــب أن يفهــم الطرفــان أن 
ــًة.  ــى وســائل التواصــل االجتماعــي كتاب ــث عل الحدي
يختلــف عــن األحاديــث الهاتفيــة التــي يمكــن مــن 
خالهــا معرفــة مشــاعر الطــرف اآلخر بشــكل أســهل 

وأسرع.

عدم التصرف بفضول زائد
ومــن أهــم األمــور التــي تســبِّب المشــكات بيــن 
األزواج علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي هــي عــدم 
التــزام أحــد األطــراف أو كليهما بخصوصيــة الطرف 
الرســائل  أو  النشــاط  علــى  والتجســس  اآلخــر، 

الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي.
مــن   %17.5 مــن  أكثــر  إن  وتقــول اإلحصــاءات 
األزواج فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة حاولــوا أو 
ــع  ــر مواق ــا عب ــم بعًض ــى بعضه ــوا بالتجســس عل قام
التواصــل االجتماعــي، األمــر الــذي يــؤدي لحــدوث 

الميــاه مقارنــة  أو  الكهربــاء  اســتهاك  ارتفــاع فواتيــر 
بالشهور الماضية.

ومــن العوامــل األخــرى التــي يجــب االنتبــاه لهــا انخفــاض 
ــي الخــاص بالحســاب البنكــي لألســرة، أو  ــغ اإلجمال المبل
ــادة معــدالت اســتخدام بطاقــات االئتمــان عــن الحــدود  زي

المسموح بها لكل شهر.

الحذر من البطاقات االئتمانية
وتحــّذر شــيرين عزالديــن، مــن االســتخدام الخاطــئ 
للبطاقــات االئتمانيــة، الــذي يُعــد َديًْنــا بحــد ذاتــه يجــب 
إدارتــه بشــكل صحيــح ومناســب منــذ إصــدار البطاقــة 
االئتمانيــة للمــرة األولــى. وتنصــح )شــيرين(، بضــرورة 
ســداد َديـْـن البطاقــة االئتمانيــة بشــكل مســتمر ومنتظــم، أو 
إصــدار التعليمــات للبنــك بربطهــا بنظــام ســداد 100% مــن 
البنــك، بحيــث يتــم تســديد المديونيــة دون احتســاب أي 

غرامات أو فوائد أخرى.

واألصدقــاء، أو أخــد بعــض األدوات واأللعــاب مــن األصدقــاء واألقــارب، أو 
أخذ المأكوالت واأللعاب من المتاجر.

التعامل مع هذه المشكلة
•  ضبط النفس واالنتظار لتحقيق الهدوء النفسي للمربي.
•  تحديد موعد مائم للحديث )مائم للطفل ولألبوين(.

•  التحديــد وعــدم التشــتت فــي مشــكات أخــرى ولكــن التحــدث فــى ذلــك 
األمر فقط بصراحة ووضوح.

مثــال علــى ذلــك يمكــن أن نســأله: )مــن أيــن لــك هــذا المــال؟ أو هــذه اللعبــة ؟ 
أو هذه األشياء التي معك؟(.

ومــن الضــروري عــدم اســتجواب الطفل وســؤاله عــن أمور أصبحــت معلومة 
للوالدين كي ال يدفعه ذلك للكذب وتفاقم األمر وزيادة المشكلة.

•  حث الطفل على التفكير في حل )ماذا ستفعل؟(.
•  تعزيز ثقته بنفسه )أنا واثق من قدرتك على حل الموقف وأنا معك(.

•  ندعــه يتحمــل المســؤولية الكاملــة تجــاه مــا فعلــه، مثــل )إعــادة المــال مــن 
مصروفــه، أو إعــادة األلعــاب واألشــياء مــع توفيــر األمــان الــازم لــه أثنــاء 

فعل ذلك(.
•  عدم التأنيب واللوم.

•  عدم إفشاء األمر بين أفراد األسرة.
•  عدم إصدار حكم على الطفل بأنه سارق.

•  الحديــث معــه أن ذلــك الســلوك يُعــدُّ رد فعــل الحتيــاج الحــب أو الرعايــة 
أو تعبيــًرا عــن األلــم أو الغضــب، أو رغبــة فــي إثبــات الكفــاءة، وأننــا يمكن 
أن نعّبــر عــن كل ذلــك بطريقــة مختلفــة وبالحــوار عــن مــا يــدور بداخلنــا 

مع توفير البيئة اآلمنة لذلك.

كثير من المشكات بين الزوجين.
م  باحتــرا م  اللتــزا ا ة  بضــرور ننصــح  لذلــك 
مــن  لعديــد  تجنًبــا  الزوجيــن  بيــن  الخصوصيــة 

المشكات التي تحدث بسبب التجسس المتبادل.

عدم تشجيع التنمر
يخطــئ كثيــر مــن األزواج بتصــور أن إهانــة الطرف 
اآلخــر عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ســتمر 
مــرور الكــرام علــى الطــرف اآلخــر. بينمــا تقــول 
الكثيــر مــن الدراســات النفســية إن تأثيــر اإلشــارات 
الســلبية والســخرية مــن الــزوج والزوجــة تتــرك أثــًرا 
مــع  خاصــة  اآلخــر  الطــرف  عنــد  ســيًئا  نفســًيا 

تكرارها لفترة طويلة.
وهكــذا ناحــظ كيــف يمكــن لوســائل التواصــل 
ــن  ــزة للتواصــل بي ــون وســيلة متميَّ االجتماعــي أن تك
بطريقــة  معهــا  التعامــل  اســتطاعا  إذا  الزوجيــن، 

حضارية وتجنب كل سلبياتها ومشكاتها.

إعداد: شيماء الجّمال

مــع التطــور التقنــي المتســارع الــذي يشــهده العالــم 
بــدًءا مــن العقــد الماضــي، ظهــر أســلوب جديــد 
للتواصــل بيــن األفــراد، يتمثــل فــي اســتخدام وســائل 
شــبكة  علــى  لمعتمــدة  ا عــي  االجتما لتواصــل  ا

اإلنترنت.
مــن  كثيــر  ظهــر  الوســائل  هــذه  انتشــار  ومــع 

الفصل بين االحتياجات والمتطلبات
وهنـا يجـب التوعيـة بضرورة فهـم االحتياجات األسـاس 
التي تتطلبها األسـرة، وال يمكن االسـتغناء عنها مثل السـلع 
الغذائية األسـاس وسـداد الفواتير الضرورية للمنزل، وبين 
المتطلبـات التـي يمكـن اعتبارهـا رفاهيـة أو إضافيـة مثـل 
الرغبـة فـي تنظيـم رحلـة فـي الصيـف أو شـراء هدايـا 

ومجامات اجتماعية لآلخرين.
هـذا الفصل بين االحتياجات والمتطلبات يجعل األسـرة 
قـادرة علـى تحديـد مـا هـي العوامـل األسـاس التـي ال غنى 
عنهـا، ومـا هـي الكماليـات التـي يمكـن تأجيلها إلـى مرحلة 
الحقـة عنـد تنظيـم عوامـل إنفـاق مصـادر الدخـل الخاصة 

باألسرة.

التعويض واالستبدال
يوفـر مبـدأ التعويـض واالسـتبدال القـدرة علـى اختيـار 
بدائـل أقـل تكلفـة أو فاعليـة الحتياجـات األسـرة األسـاس. 
أيًضـا يمكـن للمسـؤول عـن األسـرة متابعـة العـروض التـي 
تقّدمهـا الشـركات ومحـات البقالـة مـن وقـت آلخـر مـن 
أجـل شـراء احتياجـات األسـرة بأسـعار أقـل. فعنـد وجـود 
سـلعة عليهـا عـرض فـي أحـد األماكـن يمكـن توفيـر مزيـد 
من المال من خال شرائها في فترة تنزيات أو عروض.

لكـن يجـب التنبيـه علـى ضـرورة عـدم اإلخـال بالجـودة 
عند ممارسـة هذا المبدأ. خاصة في األمور التي ال يمكن 
التنـازل عنهـا، كجـودة المأكـوالت والمشـروبات، مثـًا، أو 

منتجات األطفال التي قد تسّبب الضرر لهم.
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مستشار التحرير: عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:

ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالوهاب خليل أبو زيد، 
محمد العداربة، هنوف يوسف السليم،

ميثم ضياء الموسوي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

ــر، أو  ــى معســكٍر أخي ــي إل ــس بوســع المثقــف أن ينتم لي
ــره باتجــاه  ــة، أو يحســم أم ــٍة نهائي ــى ضفَّ ــِه عل ــي برحل يُلق
أيديولوجيــة معيَّنــة؛ حيــث إنَّ الثقافــة هــي حالــُة انتمــاٍء 
ــَد الجمــاُل، وبغــضِّ النظــر عــن مصــدره،  ــى ُوِج للجمــال أنَّ
ــا للجميــع بمقــدار مــا هــو  وهــذا مــا يجعــل المثقــف منتمًي
الذاتيــة  أنــاه  لــه  تكــون  الجميــع، بحيــث  منفصــٌل عــن 
ــة التــي  الخاصــة بشــخصيته، كمــا تكــون لــه أنــاه الجمعيَّ

تنتمي إلى الكون كله. 
الوعــي  مــن  انتمــاٍء جماعــيٍّ محــدوٍد ومبتــوٍر  إنَّ كلَّ 
الكونــي باإلنســان، ســواًء أكان دينيــا أم حزبًيــا أم قومًيــا أو 
َل مــا يقــوم علــى قمــع الفرديَّــة فــي  غيــر ذلــك، يقــوم أوَّ
النفــس البشــريَّة، ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة علــى تحقيــق 
ذاتهــا بقناعــٍة خاليــٍة مــن شــوائب التأثيــر الخارجــي عليهــا، 
ووعــي  الثقافــة  روح  مــع  بامتيــاز  يتناقــض  مــا  وهــذا 

المثقف.
الشــاعر، مثــًا، هــو أحــد النمــاذج مــن المثقفيــن الذيــن 
ــة  ــر فــي قومي ــم، فالشــاعر ال يمكــن أن يُحتَك أتحــدث عنه
ــر  أو ديــن أو طائفــة أو غيرهــا، أْي ال يمكــن لــه أْن يفكِّ
بأقــلِّ مــن اتســاع الحيــاة علــى رحبهــا، فهــو يحمــل رأس 
العالَـــم فــي رأســه، ويجــُد فــي كلِّ الحضــارات البشــرية 
وتواريخهــا ذخيــرًة ثقافيــة لمنجــزه اإلبداعــي، األمــر الــذي 
يجعلــه منفتًحــا علــى كلِّ المقترحــات اإلنســانية فــي قديــم 

الحياة وحديثها. 
المثقــف هــو أحــد الجنــود المحاربيــن بضــراوة فــي 
جيــش البحــث عــن الحقيقــة عبــر خنادقهــا المحفــورة فــي 
التاريــخ اإلنســاني، وليــس أحــد الواقفيــن علــى حيــاد منهــا، 
ــف الصمــت إذا كان اإلنســان هــو  ــن خل وال أحــد المختبئي
القضيــة. والثقافــة هــي التــي تفتــح لــه معابــَر فــي جــدران 
الزمــن الســميكة كــي يطــلَّ علــى مشــاهد الوقائــع ببصيــرٍة 

ثاقبة. 
ــة هائلــة مــن األســئلة الســائلة  المثقــف عبــارة عــن مضخَّ
فــي النهــر الممتــد بيــن األزل واألبــد، ال تتوقــف عــن دفعنــا 
إلــى صحــراء الحيــرة كــي نبحــث عــن ذواتنــا الضائعــة فــي 
مجاهيــل الغربــة الكونيــة علــى أمــل أن نلتقــي بنــا فــي 

إجابٍة عن سؤاٍل من أسئلة الوجود األزلية األبدية.
ولعــلَّ الشــاعر الداغســتاني )رســول حمزاتــوف(، قــد 
اختصــر علينــا تعريــف الثقافــة والمثقــف فــي ظــال هــذا 
االغتــراب الفــادح الــذي يعيشــه اإلنســان، حيــث يقــول: »كلُّ 
َمــْن خــرج مــن بيتــه باحًثــا عــن الحقيقــة قــد حكــم علــى 
ــة حياتــه«. هــذه هــي  بقيَّ الطريــق  فــي  بالبقــاء  نفســه 
ــي  ــة فــي معناهــا اإلنســاني: شــكٌل مــن أشــكال النف الثقاف
بــكلِّ مــا يحملــه مــن فداحــٍة ضاربــٍة بجذورهــا فــي أعمــاق 
النفــس البشــرية. وهــذا هــو المثقــف فــي معنــاه اإلبداعــي: 
دة محــاواًل أن يرتفــع  ذلــك المنفــيُّ فــي غرباتــه المتعــدِّ
بآالمــه ومعاناتــه ومشــاعر الفداحــة إلــى مســتوى أفــكاٍر 

خالدة تدافع عن اإلنسان وحريته على األرض.

يحمُل رأَس العالم 
في رأسه

جاسم الصحيح  *

كما تأخذ السالمة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت
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