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صفحة ٣

خالل اجتماع مرئي عبر الفيديو، جرى األسبوع الماضي مع موظفي أرامكو السعودية في أعمال التكرير والتوزيع في الرياض، أّكد رئيس الشركة، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، أن صحة وعافية كل موظفينا هو أمر ضروري لنجاح خطط 
استمرارية األعمال في الشركة. وفي الصورة الناصر خالل زيارته لمركز عمليات 911 في الظهران، حيث استمع إلى شرح من نائب الرئيس للسالمة واألمن الصناعي، األستاذ عالي الزهراني حول الدور الذي يقوم به المركز في تلقي اتصاالت الطواريء، والتعامل معها، 

ويبدو في الصورة النائب األعلى للرئيس للتشغيل وخدمات األعمال بالوكالة، رئيس فريق االستجابة لكوفيد 19، األستاذ نبيل الجامع.

أمين الناصر: صحة وسالمة موظفينا أولوية وضرورة
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ملعرفة آخر مستجدات فيروس كوفيد 19 تفضل بزيارة موقع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

كوفيد 19 
صحة وطنك بين يديك 

لالطـالع علـى آخـر األخبـار حـول جهـود الشـركة في الحد من انتشـار الفيـروس والمحافظة على 
صحة وسالمة الموظفين وُأسرهم، تفضل بمسح الرمز.
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قــد نتفاجــأ بعــدد االختيــارات التــي نقــوم بهــا، 
ــة،  ــا اليومي ــي حياتن ــا ف ــي نأخذه ــرارات الت والق
بالمئــات. نحــن  إنهــا  لــو قلــت  أبالــغ  وقــد ال 
نواجــه االختيــارات ونخضــع لهــا فــي كل لحظــة، 
وهــذه االختيــارات تتــراوح بيــن هامشــية ليــس 
ــة تتحــدد  ــا، ومهم ــى حياتن ــر واضــح عل ــا تأثي له

بناء عليها مصائرنا ومستقبلنا.
مــن  كثيــر  وفيهــا  طويلــة  طريــق  ة  لحيــا ا
المنعطفــات والتقاطعــات والنقــاط التــي ســنقف 
عندهــا التخــاذ قــرار مــا بشــأن مســألة مــا. تلــك 
حياتنــا.  وطبيعــة  شــكل  تحــدد  االختيــارات 
بدايــة  ومنــذ  دائًمــا،  علينــا  يتحتــم  ولذلــك 
التشــكل األول لوعينــا وإدراكنــا، أن نحــرص علــى 
القــرار  ونتخــذ  األفضــل  باالختيــار  نقــوم  أن 
األصــوب، وهــي عمليــة معقــدة وصعبــة جــًدا، 
وتــزداد صعوبتهــا مــع زيــادة عــدد االختيــارات 
تلــك  علــى  تبــة  لمتر ا ئــج  لنتا ا و حــة  لمتا ا
االختيــارات، فاختيــار أيــة وجبــة ســنأكل فــي 
مطعــم ليــس بأهميــة التخصــص الــذي نختــاره 

للدراسة الجامعية.

ــة اتخــاذ قــرار مــا فــي تلــك  وال تتوقــف صعوب
اللحظــة التــي نتخــذ فيهــا القــرار، بــل تمتــد 
الصعوبــة إلــى مــا بعــد ذلــك، حيــن نعــود لتقييــم 
نتائــج ذلــك القــرار، هــل كان القــرار صائًبــا أم 
خاطًئــا؟ وإذا مــا كان صائًبــا، هــل كان األصــوب؟ 

هل كان باإلمكان أفضل مما كان؟ 
بغــض النظــر عــن مــدى تحليــل المواقــف التــي 
النتائــج  كل  حســاب  ومحاولــة  لهــا  نتعــرض 
المحتملــة، ال يمكــن أبــًدا ضمــان النتائــج. هنــاك 
عوامــل تؤثــر علــى عمليــة اتخــاذ القــرارت، منهــا 
حالتنــا الذهنيــة والعاطفيــة والجســدية، ومنهــا 
البيئــة التــي نشــأنا فيهــا، واألعــراف االجتماعيــة 
التــي نلــزم أنفســنا بهــا، وغيرهــا الكثيــر مــن 
العوامــل الداخليــة والخارجيــة الموجــودة فــي 
وعينــا وال وعينــا تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر 

مباشر في لحظة اتخاذ أي قرار. 
إن فهــم الــدور الــذي تلعبــه االختيــارات فــي 
تحديــد حياتنــا وهوياتنــا هــو أهــم شــيء يجــب 
أن نتعلمــه إذا كنــا نرغــب فــي تطويــر حياتنــا فــي 
مهمــان  مــان  عا وهنــاك   . مراحلهــا شــتى 

يســاعدان فــي توجيــه عمليــة اتخــاذ القــرارت، 
وهمــا عامــا الخبــرة والتجربــة؛ فنحــن بمــرور 
ــة  ــر مــن التجــارب الحياتي ــا لكثي الوقــت وتعرضن
ًنــا  طمئنا ا كثــر  أ ن  نكــو و ة  لخبــر ا نكتســب 
التــي نقــوم بهــا.  وانســجاًما مــع االختيــارات 
وكلمــا تراكــم رصيدنــا فــي هــذا الجانــب أخذنــا 
زمــام األمــور بثقــة أكبــر، وانطلقنــا فــي آفــاق 
وفاعليتــه،  قوتــه  اآلخــر  يهــب  كلٌّ  جديــدة. 

وكاهما يفسر طبيعة قراراتنا الحًقا.
ــا هــي  ــرف أن حياتن ــا أن نع ــة، علين ــي النهاي ف
مجمــوع القــرارات التــي نتخذهــا، ويجــب أن 
نكــون علــى اســتعداد تــام لتحمــل مســؤولية تلــك 
القــرارات مهمــا كانــت نتائجهــا. ولنحــرص أن 
نكــون قادريــن علــى اتخــاذ قــرارات أكثــر حكمــة 
بأســئلة  أنفســنا  نشــغل  وأال  المســتقبل،  فــي 
الماضــي ومحاولــة تحديــد مــا إذا كانــت قراراتنا 
التــي اتخذناهــا ســابًقا هــي األصــوب أم ال. قــد 
لحظــة  فــي  األصــوب  هــي  اختياراتنــا  تكــون 
اتخاذهــا حســب المعطيــات الموجــودة آنــذاك. 

المهم أال تكون اختياراتنا وقراراتنا عشوائية.

القرار األصوب
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.

عماد العمران
emad.umran.1@aramco.com

إدارة األعمال الجديدة

مهندسو اإلنتاج في منطقة األعمال الجنوبية يجددون التزامهم بتميز األداء 

العضيليــة - أقامــت إدارة هندســة اإلنتــاج فــي منطقــة 
األعمــال الجنوبيــة، مؤخــراً، ملتقــى تميز األداء التشــغيلي 
لعــام 2020 فــي خيمــة الغــوار بالعضيليــة. وأكــدت اإلدارة 
مــن خــال الملتقــى علــى األهــداف الحاليــة لتميــز األداء 
قــادة  لــدى  والســامة  اإلنتــاج  هندســة  أعمــال  فــي 
عــدة  الملتقــى  فعاليــات  تخللــت  و  اإلدارة.  وموظفــي 
عــروض مرئيــة ونشــاطات جماعيــة شــارك فيهــا حوالــي 
ــر إدارة هندســة  ــاء مدي ــا. وتحــدث خــال اللق 50 موظًف
اإلنتــاج فــي منطقــة األعمــال الجنوبيــة، األســتاذ حمــد بن 
ــا بالــدور المهــم لنظــم تميــز األداء  محمــد المــري، منوًه
التشــغيلي فــي إدارة أي منشــأة بقولــه: »تمثــل برامج تميز 
كالتــي  األســاس  األدوات  قائــد  التشــغيلي ألي  األداء 
تســاعد قبطــان الســفينة علــى اإلبحــار إلــى المرســى 
بأمــان وفــي الوقــت المطلــوب بمنــأى عــن ظــروف البحــار 

المتقلبة«. 

عماد عباد العباد

وشــمل برنامــج الملتقى فقــرة خاصة بالتوعية الســنوية 
إدارة  ونظــام  التشــغيلي  األداء  تميــز  برامــج  ألعضــاء 
ــث  ذكــرت المشــاركين فــي الملتقــى بآخــر  الســامة، حي
المســتجدات واألدوات المتاحــة المســاعدة علــى تلبيــة 

التوقعــات العليــا لهــذه البرامــج. وقــال ســلطان ســعد 
العتيبــي، مــن فريــق الســامة بــاإلدارة،: »إن االلتــزام 
بمعاييــر نظــام إدارة الســامة يســاعدنا علــى تحقيــق رؤية 
أرامكــو الســعودية كشــركة رائــدة فــي الســامة«. كمــا 

ــز األداء  ــق تمي ــغ، مــن فري ــم محمــد الصوي وصــف إبراهي
التشــغيلي بــاإلدارة الفائــدة مــن البرنامــج بقولــه: »إنــه 
يســاعد علــى تطويــر التحســين المســتمر بشــكل فعال ألي 
مهمــة مــن خــال دورة العمــل التــي تشــمل التخطيــط 
د  فــؤا وقــدم   . لتصحيــح« وا لمراجعــة  وا لتنفيــذ  ا و
عبدالوهــاب الســلطان، مــن فريــق تميــز األداء التشــغيلي 
بــاإلدارة عرًضــا تفصيلًيــا راجع فيــه أهم مراحــل البرنامج 
فــي عــام 2019، وشــدد علــى ضــرورة مراجعــة اإلنجــازات 
ــم لكــي تتمكــن اإلدارة مــن  و فــرص التحســين بشــكل دائ

تطوير خطط فعالة لتحقيق األهداف الطموحة«.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن إدارة هندســة اإلنتــاج فــي 
وحلــول  خدمــات  تقــدم  الجنوبيــة،  األعمــال  منطقــة 
هندســية آمنــة وفعالــة إلنتــاج الزيــت والغــاز مــن آبــار 
ــن 300  ــر م ــا أكث ــل فيه ــة، ويعم ــال الجنوبي ــة األعم منطق
موظــف فــي كل مــن بقيــق والعضيليــة وخريــص والحوطــة 
والشــيبة لدعــم أعمــال اإلنتاج بأعلــى المعايير الهندســية، 

وذلك من أجل ضمان سامة اآلبار وتحسين اإلنتاج.

فؤاد السلطان إبراهيم الصويغ سلطان العتيبي

اإلشادة بموقع أرامكو السعودية لالستجابة لكوفيد 
19 كأفضل الممارسات في التواصل اإللكتروني

القافلة األسبوعية 

أرامكـو  عمـدت   ،19 كوفيـد  جائحـة  بدايـة  منـذ   - الظهـران 
المعلومـات  بأحـدث  وأسـرهم  موظفيهـا  إطـاع  علـى  السـعودية 
المتعلقـة بالصحـة والسـامة. وفـي اآلونـة األخيـرة، تـم تكريم موقع 
أرامكـو السـعودية COVID-19 الـذي تـم إطاقـه مؤخـًرا،  كأفضـل 
ممارسـة، ووسـيلة تواصـل حـول فيـروس كورونـا مـن قبـل مؤسسـة 
بروين كراجز Bowen Craggs، وهي مؤسسة استشارات التواصل 

الرقمي التي مقرها العاصمة البريطانية  لندن. 
قال القائمون على مؤسسـة بويـن كراجز، المتخصصة في تقديم 
المشـورة للشـركات حـول التواصـل الرقمـي، إن اختيارهـم لموقـع 
أرامكـو السـعودية  اعتمـد علـى مراجعـة مواقـع الويـب المختلفـة 
الخاصـة بالشـركات، وقنـوات وسـائل التواصـل االجتماعي ألسـابيع 
عديـددة مـن أجـل تحديـد أمثلـة متنوعة مـن أفضل الممارسـات في 

كيفية التواصل حول كوفيد 19، مع موظفي الشركات والمقاولين.
قـال مستشـار مؤسسـة بويـن كراجـز، سـكوت بايتـون  فـي مدونـة 

علـى موقع المؤسسـة على شـبكة اإلنترنـت، مؤخـًرا: »إن الهدف هو 
تزويـد الشـركات األخـرى بممارسـات وأفـكار عمليـة للتأكـد مـن أن 
19 عبـر اإلنترنـت واضحـة ومفيـدة  المعلومـات الخاصـة بكوفيـد 

وسهلة الوصول قدر اإلمكان«.
كمـا أشـارت مؤسسـة بويـن كراجـز إلـى أن موقـع كوفيـد 19التابـع 
لشـركة أرامكـو السـعودية ، هـو أداة فاعلـة فـي توفيـر معلومـات 
متسـقة وواضحـة وشـاملة لجميـع فئـات الجمهـور مـن حيـث عـدم 

تكرار أو تجزئة الرسائل المرسلة لجمهور المتلقين«.
كمـا أكـدت المؤسسـة علـى أن الموقـع يُعـّد مثالًيـا فـي تحديـث 
البيانـات  ذلـك  فـي  بمـا  للمهتميـن،  منتظـم  بشـكل  المعلومـات 
الصحفيـة الجديـدة، وإعانـات سياسـات العمـل، وأي ترتيبـات أو 
مـواد جديـدة أخـرى حـال ظهورهـا. وللمزيـد مـن المعلومـات تفضل 

بزيارة الموقع الخاص بالمؤسسة:
http://blog.bowencraggs.com/anansi-
coronavirus-communications-/3/4/blog/2020
updated-recommendations-and-best-practice
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أمين الناصر: صحة وسالمة موظفينا
أولوية وضرورة

االتصال والتواصل وااللتزام.. مفاتيح القيادة في األوقات الصعبة

الظهــران - خــال اجتمــاع مرئــي عبــر الفيديــو، جــرى 
األســبوع الماضــي مــع موظفــي أرامكــو الســعودية فــي 
أعمــال التكريــر والتوزيــع فــي الريــاض، أّكــد رئيــس 
الشــركة، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن 
حســن الناصــر، أن صحــة وعافيــة كل موظفينــا هــو أمــر 
فــي  األعمــال  اســتمرارية  خطــط  لنجــاح  ضــروري 

الشركة.
ــه  وقــال الناصــر: »حيثمــا كان المــكان الــذي نعمــل في
مــن أجــل مســاندة أعمــال الشــركة أثنــاء الفتــرة الحاليــة 
الحرجــة، ســواًء أكان ذلــك فــي مصافــي التكريــر، أم فــي 
ــة، أم  معامــل المعالجــة ومســتودعات المنتجــات البترولي
فــي المنــازل؛ فإن صحــة الموظــف وعافيته أمــر ضروري 

من أجل استمرار األعمال«.
وانضــم إلــى الناصــر خــال هــذا االجتمــاع كل مــن 
ــر والمعالجــة والتســويق،  ــس للتكري ــى للرئي ــب األعل النائ
األســتاذ عبدالعزيــز محمــد القديمــي، ونائــب الرئيــس 
ألعمــال التكريــر المحلــي وتجزئة ســوائل الغــاز الطبيعي، 
األســتاذ ســليمان البرقــان، ونائــب الرئيــس لخطــوط 
األنابيــب والتوزيــع والفــرض، األســتاذ عبــداهلل المنصــور، 
ومديــر إدارة مصفــاة الريــاض، األســتاذ عبدالرحمــن 

يمّثلــه فيــروس  الــذي  التحــدي  الظهــران - تســبب 
كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( بقــدٍر كبيــر مــن الحيــرة 
ــم؛ وأرامكــو الســعودية  ــع أنحــاء العال ــاب فــي جمي واالرتي
بصفتهــا شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال الطاقــة ليســت 
محصنــة ضــد أيٍّ مــن هــذه التحديــات، ولكــن مــا يميزنــا 
مــع  التكيــف  علــى  قدرتنــا  هــو  عاًمــا   80 مــن  ألكثــر 
التغيــرات، وســرعة االســتجابة االســتباقية لُمعطيــات 

السوق، باإلضافة إلى مرونة موظفينا.
ومــع ذلــك، يمّثــل فيــروس كورونــا نوًعــا جديــًدا مــن 
التحديــات للقــادة، ألنــه تحــٍد إنســاني وليــس مجــرد تحــٍد 
الموّزعــة  العاملــة  والقــوى  بعــد  عــن  فالعمــل  مالــي، 
أصبحــت هــي الوضــع الطبيعــي الجديــد، ويتعــرض القادة 

اليوم لضغوط أكبر للنجاح في بيئة عمل متقلبة.
لمواجهــة هــذا التحــدي أطلقــت، مؤخًرا، دائــرة الموارد 
البشــرية، نــدوة جديــدة عبــر اإلنترنــت مدتهــا 90 دقيقــة 
بعنــوان »القيــادة فــي األوقــات الصعبــة«، ُصممــت داخلًيــا 
مــن أجــل مســاعدة قــادة الشــركة علــى جميــع المســتويات 
لمثــل هــذه  اكتســاب رؤى وجهــات نظــر جديــدة  فــي 
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ــع فــي المنطقــة الوســطى،  ــر إدارة التوزي الفاضــل، ومدي
األســتاذ فهــد الصالحــي، باإلضافــة إلــى عديــد مــن 

الزماء العاملين ضمن مرافق األعمال المختلفة.

االستعداد لكافة االحتماالت
ــا عــن تقديــره لاســتعداد  وتابــع الناصــر حديثــه ُمعرًب
ــث  ــاض، حي ــاة الري ــرق العمــل فــي مصف ــره ف ــذي تُظه ال
تجــري حالًيــا أعمــال االختبــار والمعاينــة فــي مرافــق 

التكرير المختلفة هناك.
كمــا أشــار الناصــر إلــى الــدروس المســتفادة مــن 
هجمــات ســبتمبر الماضــي علــى مرافــق الشــركة فــي 
بقيــق وخريــص، التــي ســلَّطت الضوء علــى ضــرورة »توقع 
مــا هــو غيــر متوقــع«، واالســتعداد لإلقــدام واالســتجابة 

على أسرع وجه في أوقات الشدائد.
وأضــاف الناصــر أن جائحــة فيروس كورونا المســتجد 
)COVID-19(، مــا هــي إال اختبــار آخــر لقــدرات أرامكــو 
الســعودية ومرونتهــا وثباتهــا، مشــيًرا إلــى أن الموظفيــن 
التضحيــات،  مــن  ا  كثيــًر مــون  ويقدِّ بجــد،  يعملــون 
ويحرصــون علــى االلتــزام بإجــراءات وتدابيــر الصحــة 

والسامة.
ــى نجــاح  ــك، ســلَّط الناصــر الضــوء عل ــب ذل ــى جان إل

األوقات غير المسبوقة.
للمــوارد  الرئيــس  نائــب  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
البشــرية، األســتاذ نبيــل خالــد الدبــل: »تمثــل األزمــات 
الناجحيــن  دائًمــا تحديــات شــديدة، لكــن األشــخاص 

يدركون أنها أيًضا فرصة رائعة للنمو والتطوير«.
األبحــاث  أفضــل  أخذنــا  »لقــد  الدبــل:  وأضــاف 
ــون  ــة وارت والممارســات مــن شــركائنا فــي هارفــارد، وكلي
للتقنيــة،  ماساتشوســتس  ومعهــد  األعمــال  رة  إلدا
ومؤسســات رائــدة أخــرى، وأعدنــا ترتيبهــا وتعديلهــا 

لتتناسب مع ثقافتنا الفريدة«.

النجاح في األوقات الصعبة
هنــاك ثــاث ســلوكيات ضروريــة ال بــد مــن توافرهــا 
فــي القــادة لكــي يتمكنــوا مــن تحقيــق النجــاح، وليــس 
ــة، وهــي:  ــات الصعب ــاء فحســب، خــال األوق مجــرد البق

االتصال والتواصل وااللتزام.
يعكــس االتصــال الثقــة والعاطفــة وإمكانيــة الوصــول 
فــي األوقــات الصعبــة. يمكن للمشــرفين تجســيد ذلك من 
خــال إجــراء اتصــال شــخصي مــع كل فــرد فــي فريقــه، 

أرامكــو الســعودية فــي رفــع مســتوى الطاقــة اإلنتاجيــة 
القصــوى المســتدامة إلــى مســتوى 12 مليــون برميــل مــن 
النفــط يومًيــا، وذلــك فــي غضــون فتــرة قصيــرة ال تتجاوز 
اللحظــة  مدتهــا ثاثــة أســابيع، حيــث أظهــرت هــذه 
الفارقــة فــي تاريــخ الشــركة مــدى اســتعداد موظفينــا، 
والتعــاون الوثيــق بيــن كافــة إدارات األعمــال فــي الشــركة 

من أجل تحقيق الهدف المنشود.

التعاون من أجل مواجهة الجائحة
إجــراءات  اتخــذت  قــد  الســعودية  أرامكــو  وكانــت 
صارمــة مــن أجــل االســتجابة لجائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجد، وذلــك مــن خــال إنشــاء فريــق عمــل تنفيــذي 
النائــب األعلــى للرئيــس للتشــغيل وخدمــات  برئاســة 
ــداهلل الجامــع، فــي  ــل عب ــة، األســتاذ نبي األعمــال بالوكال
حيــن تــم تعزيــز مســتوى االســتجابة واالســتعداد لمركــز 
جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي مــع انتشــار الجائحــة 

عالمًيا. 
»مركــز جونــز  الناصــر:  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
هوبكنــز أرامكــو الطبــي العــب رئيــس وفاعــل فــي خطــط 

استمرارية األعمال ألرامكو السعودية«.
وحــول اســتمرارية األعمــال فــي الفتــرة المقبلــة، قــال 

ــز  ــري اإلدارات تعزي ــي لرؤســاء األقســام ومدي بينمــا ينبغ
االتصــال مــع موظفيهــم المباشــرين نظــًرا ألن دورة تغيــر 
الخطــط واإلســتراتيجيات فــي مثــل هــذه األوقــات تكــون 

أقصر.
ويحتــاج القــادة إلــى البحــث عن طــرق مختلفــة ومبتكرة 
لاتصــال، فــا يتعيــن عليهــم زيــادة االتصــال أو تعقيــده، 
فمثــًا، قــم بإجــراء مكالمــة هاتفيــة بــداًل مــن إرســال 
ــداًل  ــو ب ــي، أو مكالمــة فيدي ــد اإللكترون ــر البري رســالة عب
مــن رســالة صوتيــة، فالتغييــرات الصغيــرة تلــك لهــا تأثيــر 

كبير في قدرة الجميع على أن يكونوا على اتصال.
ــادة لاتصــال، مــن  ــاء الق ــة بن ــو كيفي ــا التواصــل فه أم
خــال المحافظــة علــى إشــراك وتفاعــل الفريــق فــي 
األهــداف واألولويــات، ويحتــاج القائــد إلــى التركيــز علــى 
والوضــوح.  باالتســاق  يّتســم  الــذي  المــرن  التواصــل 
والطريقــة المثلــى فــي هــذا الصــدد، هــو أن تقــوم بتغييــر 
جــذري فــي الطريقــة التــي تتواصــل فيهــا مــع ُمحيــط 
تأثيــرك. واألهــم مــن ذلــك أن القائــد يجــب أن يكــون ذكًيــا 
عاطفًيــا، ففــي األوقــات الصعبــة قد تجد نفســك مضطًرا 
إلــى أن تتواصــل مــع كل فــرد بطريقــة مختلفــة، فلــكل 
شــخص طريقــة خاصــة للتواصــل معــه. لذلــك مــن المهــم 

أن تكــون مرًنــا وتعــرف نــوع االتصال المناســب لــكل حالة، 
يكــون ملًمــا بموضــوع  القائــد أن  وبشــكل عــام، علــى 
األنمــاط المختلفــة لــكل شــخصية واحتياجــات الفريــق 

والظروف المائمة.
وأخيــًرا، االلتــزام هــو القــدرة علــى االســتمرار فــي 
التركيــز علــى األعمــال الرئيســة، وفــي الوقــت نفســه 
ــق  ــي تُحق ــال لك ــل األعم ــة لتعدي ــة الكافي ــي بالمرون التحل
األهــداف وتتجاوزهــا. وهــذا يتطلــب مــن القائــد أن يبقــى 
متماســًكا للمحافظــة علــى تقــدم العمــل إلــى األمــام، 
وأيًضــا يجــب علــى القائــد أن يُذّكــر موظفيــه بمشــاركة 

األهداف ونماذج السلوكيات اإليجابية.
هــدف المــوارد البشــرية هــو إعــداد ودعــم موظفينــا 
ــا لمواجهــة هــذه التحديــات والتغلــب عليهــا، كمــا  وقيادتن
يشــير إلــى ذلــك مديــر إدارة تطويــر الكفــاءات المهنيــة 
واإلداريــة بالوكالــة، جويــل هايــز، بقولــه: »نحــن نــدرك 
مــدى التغييــر الحاصــل فــي العالــم، ولكــن إذا كان الشــيء 
الوحيــد المؤكــد فــي عالــم األعمــال اليــوم هــو عــدم 
اليقيــن، فهــذا الوقــت يجــب أن يكــون وقًتا للنمــو والتطوير 
والتعلــم، وهــذا ال يتحقــق إال إذا حرصنــا علــى تحقيــق 

أقصى استفادة ممكنة«.

مديــر إدارة مصفــاة الريــاض، األســتاذ عبدالرحمــن 
الفاضــل: »جــاءت جائحــة فيــروس كورونــا فــي خضــم 
فــي  تنفيذهــا  يتــم  التــي  والمعاينــة  االختبــار  أعمــال 
مصفــاة الريــاض؛ ومــع ذلــك فقــد تــم إكمــال المرحلــة 
األولــى مــن هــذه األعمــال، ونمضــي حالًيــا عبــر المرحلــة 
الثانيــة، التــي تســير أعمالهــا بساســة، وذلــك بفضــل 
اســتعدادنا، والجهــود التــي نبذلهــا مــن أجــل التأكــد مــن 

اتباع إرشادات الصحة والسامة«.
وتلعــب مصفــاة الريــاض، إلــى جانــب مصافــي أرامكــو 
الســعودية األخــرى فــي المملكــة، دوًرا مهًمــا فــي مســاندة 
الخدمــات الحيويــة، وأعمــال البنيــة التحتيــة، وقطــاع 
الرعايــة الصحيــة، وذلــك ضمن جهــود المملكــة لمكافحة 

الفيروس.
أعمالنــا  اســتمرار  إلــى  »نتطلــع  الفاضــل:  وقــال 

وخدماتنا لمساندة جهود المملكة في هذا الصدد«. 
مــن جانبــه أشــار مديــر إدارة التوزيــع فــي المنطقــة 
الوســطى، األســتاذ فهــد الصالحــي، خــال االجتمــاع إلــى 
ــذ  نفَّ الريــاض  البتروليــة فــي  أن مســتودع المنتجــات 
إجــراءات وتوجيهــات صارمــة، بمــا فــي ذلــك تعليمــات 
المحافظــة علــى مســافة آمنــة مــع اآلخرين، ليطــال نطاق 
تأثيرهــا مــا يقــرب مــن 4000 ســائق يقــودون شــاحنات 

الوقود عبر مرافق األعمال هناك.

أمين الناصر خالل زيارته لمركز 911 حيث يستمع لشرح من نائب الرئيس للسالمة واألمن الصناعي، األستاذ عالي الزهراني، 
ويبدو في الصورة النائب األعلى للرئيس للتشغيل وخدمات األعمال بالوكالة، ورئيس فريق االستجابة لكوفيد 19، األستاذ 

نبيل الجامع.

د الناصر، خالل المكالمة الجماعية التي أجراها عبر الفيديو مع موظفي أرامكو السعودية في أعمال التكرير والتوزيع في  أكَّ
الرياض، على أن صحة موظفي الشركة وخطط استمرارية األعمال أمران مرتبطان أحدهما باآلخر. وقال الناصر في هذا 

الصدد: »حيثما كان المكان الذي نعمل فيه من أجل مساندة أعمال الشركة أثناء الفترة الحالية الحرجة، سواًء أكان ذلك في 
مصافي التكرير، أم في معامل المعالجة ومستودعات المنتجات البترولية، أم في المنازل؛ فإن صحة الموظف وعافيته ضرورية 

تصوير: أحمد العيتاني من أجل استمرار األعمال«.      
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مبشاركة متطوعي إثراء
بدء توزيع تبرعات الموظفين لتخفيف الجائحة

لمواجهــة جائحــة  فــي ظــل جهودهــا  الظهــران - 
كوفيــد19- العالميــة والحــد مــن آثارهــا علــى المســتوى 
الدعــم  إلــى  وباإلضافــة  واالجتماعــي،  االقتصــادي 
ــع  المقــدم مــن الشــركة لصنــدوق الوقــف الصحــي التاب
لــوزارة الصحــة، قامــت أرامكوالســعودية بإطــاق حملــة 
تبرعــات لموظفيهــا وذلــك لدعــم األســر المحتاجــة، 
واأليتــام واألرامــل فــي مختلــف مناطــق المملكــة. ســيتم 
ــر ســال  ــر توفي ــات المســتهدفة عب ــم للفئ ــم الدع تقدي
تحــوي مــواًدا غذائيــة، مســتلزمات للنظافــة والتعقيــم 
وووســائل تربويــة باإلضافــة إلــى منشــورات توعويــة 

)ألعاب جماعية، كتب وقصص قصيرة(.
وقــد حققــت حملــة التبرعــات رقًمــا قياســًيا حيــث 
بلغــت مسســاهمة الموظفيــن 2.6 ريــال ســعودي فــي 
ــون فــي  ــى 3.2 ملي ــًة إل ــة، مرتفع ــوم األول مــن الحمل الي
مســاهمات  مجمــوع  تخطــى  كمــا  نــي.  لثا ا ليــوم  ا
ــغ الـــ 5.5 مليــون  الموظفيــن حتــى تاريــخ  15 أبريــل مبل
ريــال، تمثــل مجمــوع مســاهمات مــا يزيــد عــن 15 ألــف 
موظــف مــن موظفــي الشــركة متجــاوزة بذلــك المبلــغ 

الــذي تــم جمعــه فــي حملــة التبرعــات التــي أقيمــت فــي القافلة األسبوعية
شــهر رمضــان مــن العــام الماضــي، ممــا يعكــس روح 
التــآزر والمشــاعر الوطنيــة التــي يتمتــع بهــا موظفــوا 
الشــركة، والتــي دائًمــا مــا تظهــر فــي دعمهــم للوطــن 
جــددت  الشــركة  أن  كمــا  األصعــدة.  مختلــف  عبــر 
مــن  جمعــه  يتــم  الــذي  المبلــغ  بمضاعفــة  التزامهــا 
الحملــة، ممــا يضاعــف األثــر لمســاهمات الموظفيــن 

تحفيًزا لهم وتقديًرا لتبرعهم.
تــم إطــاق هــذه المبــادرات بالتزامــن مــع التــزام 
الطاقــة  مصــادر  كأكثــر  بدورهــا  أرامكوالســعودية 
بتفعيــل  الشــركة  العالــم. فقــد قامــت  فــي  موثوقيــًة 
خطتهــا الشــاملة الســتمرارية األعمــال والتــي تؤكــد فيها 
عماءهــا  تجــاه  االلتزامــات  بجميــع  اإليفــاء  علــى 
وشــركائها فــي مختلــف دول العالــم. كمــا أنهــا لــم تغفــل 
عــن ضمــان صحــة وســامة موئفيهــا عبــر إتاحــة العمــل 
مــن المنــزل لعــدد كبيــر مــن الموظفيــن وتكثيــف عمليات 
ــا أن  ــب ومرافــق الشــركة. كم ــف لمكات ــم والتنظي التعقي
الشــركة تحــرص علــى االلتــزام الكامــل بالتعليمــات 
واإلرشــادات الصــادرة مــن الجهــات الرســمية بهــذا 

الخصوص.

"متر ونص" لتحمي نفسك من الخطر
إذا كنت تعيش في مبنى سكني أو في مجتمع مسور، فمن المهم االلتزام بالبقاء في المنزل وتعليمات 

حظر التجول على مدار الساعة.
لكل شخص منا دور يلعبه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وذلك لحماية أنفسنا 

وأسرنا ومجتمعاتنا.

تجنب االختالط مع جيرانك، حتى إذا كنت 
تعيش في نفس المبنى السكني، فال تستقبل 

جيرانك في منزلك (البالغين أو األطفال).

تجنب الزيارات مع أفراد عائلتك (األب واألم، 
أو األشقاء أو األقارب)، الذين ال يسكنوا 

معك حالًيا في منزلك، حتى إذا كانوا 
يعيشون داخل المجتمع المسور أو في نفس 

المبنى السكني.

مارس التباعد الجسدي مع األشخاص خارج 
منزلك. وهذا يشمل التفاعل مع الناس في 

مساحات البناء المشتركة مثل الردهات 
والمساحات الخارجية.

متطوعوا إثراء يقومون بتعبئة سال 
الخير للفئات المحتاجة، وهي 

الحملة التي أطلقتها الشركة في ظل 
جهودها لمواجهة جائحة كوفيد- 19 

العالمية والحد من آثارها على 
المستوى االقتصادي واالجتماعي، 
حيث تبرع الموظفون بما يزيد عن 

5.5 مليون ريال خال أسبوعين من 
إطاق الحملة.
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ننصحك باالستفادة من تطبيقات التسّوق، ولكن عندما تحتاج القيام برحلة 
ضرورية، يرجى اتباع اإلرشادات التالية:

عّقم يديك جيدًا واستعمل 
القفازات  قبل البدء بالتسوق

حافظ على مسافة آمنة ال تقل عن 
متر ونصف بينك وبين المتسوقين

عدم لمس المنتجات التي لن تشتريها

ادفع باستخدام بطاقة الصّراف   امسح المعلبات باستخدام عّقم يديك قبل الخروج من المتجر
المحارم المعقمة

احرص على غسل الخضار 
والفواكه

احرص على تعقيم مقبض سالل 
وعربات التسوق بالمحارم المعقمة

احذر من لمس وجهك أثناه التسوق

قم بإعداد قائمة التسوق قبل مغادرة 
المنزل سيؤدي ذلك إلى تقليل الوقت 

الذي تقضيه في المتجر ويجّنبك 
الرحالت األضافية لشراء ما نسيت 

كيف تستلم الطلب بطريقة آمنة؟ 

وضع مسافة آمنة بين المستلم ومندوب 
التوصيل ال تقل عن متر و نصف

التخلص من األكياس و الغالف الدفع اإللكتروني بدل النقدي
الخارجي للطلب فور استالمه و 

تعقيم اي سطح مكشوف للطلب 
بالكلور و الماء إن أمكن

غسل اليدين جيًدا قبل وبعد جميع 
الخطوات السابقة وعدم لمس الوجه
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صحتك

مـن الطبيعـي أن تشـعر بالحـزن أو اإلحباط أو 
الحيـرة أو الغضـب خـال أزمـة مـا. إليـك خمـس 
نصائـح لتسـاعدك علـى التأقلـم مـع التوتر خال 

أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد:
■  التواصـل مـع أشـخاص تثـق بهـم يمكـن أن 

يطمئنك. اتصل بأقربائك وأصدقائك.
■  قلـل مـن متابعتـك لوسـائل اإلعـام التـي قد 

تزيد من قلقك
■  تنـاول الطعـام الصحـي، احـرص علـى النـوم 

الجيد، مارس الرياضة
■  تذكـر المهـارات التـي اعتمـدت عليهـا فـي 
أوقـات  الماضـي وسـاعدتك علـى تخطـي 

الشدة.
■  اعثـر علـى مصـدر موثـوق للمعلومـات مثـل 
jhah.com/ar/ جاهـا  موقـع  صفحـة 

covid-19

نصائح للتغلب على التوتر خالل تفشي فيروس 
كورونا المستجد

نصائح لتعزيز جهازك المناعي

■  تجّنب الّتدخين اإليجابي والّسلبي. 
الفواكـه  مـن  حصـص  خمـس  عـن  يقـّل  ال  مـا  ■  تنـاول 
األكسـدة  بمضـاّدات  الجسـم  إلمـداد  والخضـروات 

والفيتامينات والمعادن التي تقوي جهاز المناعة. 
■  مارس الّرياضة بانتظام. 

■  احـرص علـى نيـل قسـط كاف مـن النـوم )٧-٩ سـاعات 
يومًيا(. 

■  ال تتنـاول األطعمـة غيـر المطبوخـة جّيـًدا مثـل اللحـوم 
والبيض والحليب غير المبستر.

■  حـاول تخفيـض مسـتويات اإلجهـاد والتوتـر عبـر تنـاول 
طعام صّحي، وممارسة الّتمارين الرياضّية، واالسترخاء 
للتلـوث  لتعـّرض  ا مـن  لحـّد  ا و لعميـق،  ا لتنّفـس  ا و
تؤّثـر  حيـث  الفـراغ،  أوقـات  واسـتثمار  والّضوضـاء، 
المسـتويات المرتفعـة مـن اإلجهـاد النفسـي والجسـدي 

لفترة طويلة سلًبا على أداء جهاز المناعة.
■  تنـاول األطعمة والمشـروبات التي تعزز من صّحة القلب 
والـدورة الدمويـة، والتـي تشـمل الفواكـه والخضـروات 
الطازجـة أو المجّففـة والحبـوب الكاملـة والبقوليـات 
ومنتجـات األلبـان قليلـة أو عديمـة الّدسـم والّسـلمون 
ولحـوم الّدواجن منزوعـة الجلد والزيوت الصحية، وقلل 
مـن تنـاول الّدهـون المتحّولة والُمشـبعة والملـح، إذ تعزز 

الدورة الدموية القوية من قوة وأداء جهاز المناعة. 
التـي  ■  تنـاول وجبـات صحّيـة تضـم العناصـر الغذائيـة 
لغنيـة  ا الوجبـات  سـيما  ال  المناعـة،  جهـاز  تقـّوي 
بالبروتينـات والفيتامينـات )الفيتامينـات A و B6 و C و 
E( والمعـادن )الحديـد والّزنـك والّسـيلينيوم وحمـض 

الفوليك( ومضاّدات األكسدة واأللياف.
■  تنـاول وجبـات تضـم كمّيـة كافيـة مـن البروتيـن الـذي 
اللحـوم  فـي  البروتيـن  يوجـد  الجسـم، حيـث  يحتاجـه 
الخاليـة مـن الّدهـون ولحـوم الّدواجـن منزوعـة الجلـد 
والبيـض والمأكـوالت البحريـة ومنتجـات األلبـان قليلـة 
والبقولّيـات  والبـذور  والمكّسـرات  الّدسـم  وعديمـة 

المجّففة مثل العدس والفاصولياء والحّمص والبازالء.
■  تنـاول األطعمة الغنيـة بالبروبيوتيك )الناميـات الحميدة 

والخضـروات  الفواكـه  مثـل  األمعـاء(  فـي  الموجـودة 
والمأكـوالت المخّمـرة مثـل اللبن، حيث أنهـا تدعم قدرة 
الجسـم علـى مقاومـة العـدوى، وتعـزز مـن صحـة جهـاز 

الهضم. 
■  تجّنـب تنـاول األطعمـة والمشـروبات التـي تضعـف جهاز 
والبّنـي(  )األبيـض  السـّكر  تشـمل  والتـي  المناعـة، 

والكربوهيدرات الُمكّررة مثل الحلوى. 
■  تنـاول الحبـوب وحبـوب القمـح الكاملـة بـداًل مـن الخبـز 
األبيـض أو الحبـوب الُمكّررة واسـتبدل الحلـوى بالفواكه 
الطازجـة أو المجّففـة، ويفضـل تجنـب الطعـام الجاهـز 
والوجبـات السـريعة والمشـروبات والعصائـر الُسـكرّية 

مثل المشروبات المحّاة والّصودا. 
■  حافـظ علـى رطوبـة الجسـم مـن خـال شـرب السـوائل 
بانتظـام، وخاصـة المـاء، حيـث سيسـاعد هـذا الجسـم 
علـى العمل بشـكل صحيـح، وبالتالـي تحسـين أداء جهاز 

المناعة. 
أو  طبيـة  وصفـة  تسـتلزم  ال  التـي  األدويـة  تتنـاول  ■  ال 
المضـاّدات الحيوّية أو األعشـاب أو المكّمـات الغذائّية 

دون استشارة الطبيب.
■  يجب على مرضى السـّكري السـيطرة على نسـبة السّكر 
فـي الـدم ألن المسـتويات المرتفعـة منـه تؤّثر سـلًبا على 
الـدم ونسـبة  الحفـاظ علـى ضغـط  ويعتبـر  مناعتهـم. 
الصحّيـة  المشـكات  لتجنـب  مهًمـا  ا  أمـًر الدهـون 
الخطيـرة التـي قـد تـؤّدي إلـى مضاعفـات طبّيـة مزمنـة 

تُضعف جهاز المناعة.

يتوّلــى جهــاز المناعــة مســؤولية الدفــاع عــن الجســم 
ّضــد األمــراض والعــدوى التــي تســّببها الكائنــات الحّيــة 
الّنصائــح  اّتبــاع مجموعــة مــن  الدقيقــة. ويمكننــا عبــر 
وتعزيــز  المناعــي  جهازنــا  تقويــة  والغذائّيــة  الصحّيــة 
مقاومتــه لألمــراض والعــدوى. وتســاعد هــذه الّنصائــح 
خطــر  وتقليــل  الجســم  أعضــاء  عمــل  تحســين  علــى 
ــمنة  ري والسُّ اإلصابة باألمراض غير المعدية، مثل الســكّ
وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب والّســكتة الدماغيــة 

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

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، سارة مطر، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

حكايا إنسانحديث األلوان:
الفنانة سعاد عبدالواحد 

وخيك من مواليد المنطقة 
الشرقية، وهي حاصلة على 

بكالوريوس تربية خاصة. 
لها العديد من المشاركات 

المحلية والدولية منذ عام 
2006م، وحاصلة على عدد 

من الجوائز. أقامت 
معرضها الشخصي األول 
)حكايا إنسان( بالمنطقة 

الشرقية عام 2012م. تقدم 
الفنانة في أعمالها الثالثة 
التي تزين جدران وممرات 

مدينة الملك عبداهلل 
الرياضية في جدة، والتي 

تحمل عناوين التقاء وحوار 
واستعداد على التوالي، 

تعبيًرا بسيًطا عن حياة كرة 
القدم في عيون فنان، 

فالعمل الفني هنا أسس 
على موضوع الرياضة ولكن 

بأسلوب وشخصية الفنان.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

ه،  أن تكتـب لألطفـال شـعًرا يعنـي أنَّـك تكتـب عـن قصـد وتوجُّ
فـل، وال  ـاعر يكـون أكثـر انتباًهـا فـي كتابتـه للطِّ بمعنـى أنَّ الشَّ
ـعريَّة، فهو فـي حالة نظم  يتـرك ذلـك لحالـة انتظـار اللحظـة الشِّ
ال حالـة شـعر غالًبـا، محـاواًل إيصـال فكـرة مـا، أو قيمـة مـا إلـى 
ب اشـتغااًل واجتهـاًدا قـد يخفـق فـي  وعـي الطفـل، وهـذا يتطلَـّ

بعضه وقد ينجح.
ـعَر موجٌة، فمعنى ذلـك أنَّنا نصفـه بالمرونة  وإذا قلنـا بـأنَّ الشِّ
ة قابلـة للتفاعل مـع مختلف األعمـار، وما  فـي أن نصنع منـه مـادَّ
ـاعر إال أن يلتقـط مـا خـفَّ وزنـه مـن الَكِلـم، وعظـم  علـى الشَّ
ـاعر  معنـاه، فيقـوم بصياغتـه فـي قوالـب إيقاعية يجـاري بها الشَّ

فل في مختلف حاالته. حركة الطِّ
للطفـل،  لنكتـب  بالقلـم  نمسـك  حيـن  صعًبـا  األَمـُر  يصبـُح 
ق  ويصعـب أكثـر حيـن تكـون الكتابـة شـعًرا؛ ِإذ إنَّ األمـر يتعلَـّ
باختيـار مـا يناسـب بحسـب متطلَّبـات العصـر والمرحلـة التـي 

يعيشها الطفل.
خـول إلـى منطقـة الكتابـة بحـد ذاتـه يتطلـب تحضيـًرا  والدُّ
واسـتعداًدا لكـي تقـول مـا ينبغـي قولـه دون إسـراف، أو ثرثـرة 

انيَّة. مجَّ
ـص ذاًتا طفوليَّـة مخبَّأة،  لذا فمـن يكتب للطفـل ال بـدَّ أنَّ يتقمَّ
ص منها  أو يتمثَّلهـا؛ بمعنـى أنَّـه ينسـى كلَّ شـيٍء حتـى ذاتـه يتخلَـّ

تماًما ليبقى الطفل وحَده هو الذي يتخيَّل في داخله.
فـل أثناء الكتابة  والمفارقـة العجيبة أنَّ صعوبَة اسـتحضار الطِّ
اإلبداعيـة، وصعوبـة ُطـُرق الوصـول إليـه، يقابلهـا فـي النتيجـة 
ر  ا، أو هكـذا نتصـوَّ نـصٌّ قـد يقـال عنـه بأنَّـه بسـيٌط، وسـهل جـّدً
النصـوص الموجهـة لألطفـال، ولكن ال يمكـن الحكم علـى جميع 
النُّصـوص المكتوبـة لألطفـال بهـذه الصـورة المسـتعجلة فـوراء 

ل قراءة. البساطة أحياًنا يكمن عمٌق قد ال يظهر من أوَّ
التفـاوت الـذي يعيشـه األطفـال علـى جميـع المسـتويات منهـا 
الذهنـي والنفسـي والتعليمـي والتربـوي والبيئـي والمعيشـي.. 
إلـخ، لـه دور كبيـر فـي اسـتقبال القصيـدة، وهـذا مـا يجعـل مـن 
الكتابـة أمـًرا قابـًا للتَّجريـب واالجتهـاد فـي مسـألة البسـاطة 
لفئـة  تصلـح  نموذجيَّـة  أو  ثابتـة  يوجـد قصائـد  فـا  والعمـق، 
عمريـة محـددة دون أخـرى بشـكل مطلـق، فالفئـة المسـتهدفة 
د لهـا  ليسـت واضحـة المعالـم فـي أفرادهـا الصغـار حتـى نحـدِّ
ة مـا، علينـا أن نراعـي هـذا التفـاوت، فدرجـات االسـتيعاب  مـادَّ

واالنتباه لألطفال ليست واحدة.
أن  عليـه  للطفـل،  موجهـة  مـا قصيـدة  يكتـب شـاعر  وحيـن 
ياحـظ تلقـي األطفـال لهـذه القصيـدة، بـأن يأخـذ عينـة مـن 
غيـر، فيطـرح عليهـم بعـض األسـئلة التـي يستشـف  محيطـه الصَّ
هـل  قبيـل:  مـن  األدبـي  للنـص  اسـتقبالهم  مـدى  مـن خالهـا 
ث القصيـدة؟ هـل هنـاك  ـا تتحـدَّ أعجبتـك القصيـدة؟ لمـاذا؟ عمَّ
كلمـات لـم تفهمهـا؟ هـل لديـك عنـوان بديـل للقصيـدة؟ إلـى غير 

ذلك األسئلة التي تعكس مدى تفاعل الطفل مع النص.
لكتابـة  النهائيـة  المرحلـة  بمثابـة  الصغيـر  االختبـار  هـذا 
القصيـدة، وهـي مرحلـة هامـة، فمـن خالهـا يتـدارك الشـاعر 
بعـض الماحظـات ويضيـف ويغّيـر، فالطفـل شـريك فـي كتابـة 

ًيا. القصيدة وليس متلقِّ

قصيدة الطفل 
بوصفها نظًما

حسن الربيح *

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
* شاعر سعودي 
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اكتشف العديد من األفكار املُلِهَمة والوسائل املفيدة من خالل 
مجموعة كبيرة من املصادر املوثوقة واملجربة التي نتمنى منك 

أن تتصفحها، وكلنا ثقة بأنك ستجد من بينها ما يثير 
اهتمامك ويشبع شغفك أنت وكامل أفراد أسرتك.
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حافظ على مسافة آمنة 
ِمن اآلخرين ال تقل عن 

متر إلى مترين.

استخدم معّقم اليدين، 
ر به يديك ملدة ال  وطِهّ

تقل عن ٢٠ ثانية.

سلّم على الناس بالكالم 
واإلشارة، بال مصافحة 

أو مالمسة.

إن حالتنا النفسية العامة ال تقل أهمية بأي حال عن صحتنا 
اجلسدية، لذلك نحتاج دوماً إلى اإللهام والتحفيز لتعزيز إيجابيتنا 
وإنتاجيتنا.  ولتحقيق هذا الغرض، وفرنا لكم مجموعة واسعة من 

أفضل التطبيقات واألفكار امللهمة من خالل 5 فئات مشوقة ومتنوعة:

»¡«aÎdG º«∏©àdG

هل خطر ببالك كتابة روايتك األولى ولم تجد وقتًا كافيًا؟

اكتشف العديد من األفكار الُملهمة 
لالهتمام بجسمك وعقلك وروَحك


